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ِٰن الرَّحِيم
ِبسْمِ اهللِ اَّلرحْم
ٰسِمُِمحَمَّدٍوَآلِهِ الطّاهِرِين
ِينَاأَبِى الْقا
ِّاَلْحَمْدُ هللِرَبِّالْٰعالَِميَنوَالصَّلٰوةُوَالسَّالَمُ عَلَى سَيِّدِنَا وَيب
Мүгәддәс Ислам дини нәзәриндән инсанын ики нөв вәзифәси
вардыр:
-Әгидә вә гәлби илә әлагәдар вәзифәләри;
-Рәфтар вә әмәллә әлагәдар вәзифәләри.
Биринҹи вәзифәдән мәгсәд инсанын дин вә иманынын әсасыны
тәшкил едән әгидә вә гәлблә бағлы инанҹлардан ибарәтдир.
Икинҹи вәзифәдән мәгсәд һәр бир мүсәлман шәхсин әмәли
вәзифәләрини тәшкил едән әмәл вә рәфтарлардан ибарәтдир.
Бу китабын бир бөлмәси олан әгидәләр бөлмәси биринҹи
бәнддәки вәзифәләр барәсиндә гыса изаһлардан ибарәтдир. Ондан
сонра исә һәр бир мүсәлман шәхсин әмәл вә рәфтары илә әлагәдар
вәзифәләрини бәјан едәҹәјик.
Үмидварыг ки, мараглананлар һәр ики бөлмәдән кифајәт гәдәр
бәһрәләнәҹәкләр.
Нашир
1
2
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1
ДИНИН ДӨРД ЈӨНДӘКИ ТӘ’СИРИ
Һәјат өзүнә о заман дүзҝүн мә’на кәсб едәр ки, мә’нәвијјатла,
динлә гајнајыб-гарышмыш олсун. Инсан о заман һәгиги мә’нада
инсан һесаб олунур ки, өзүнүн мадди тәләб вә һисләрини тә’мин
етмәкдән әлавә, мә’нәви һисс вә јөнләрини дә тә’мин етмәк мәгамына ҝәлмиш олсун. Инди ики мәсәләни ајдынлашдырмалыјыг:
1-Дин нәдир?
2-Динин һәјатдакы тә’сири неҹәдир?
Биринҹи мәсәлә барәсиндә гејд етмәк лазымдыр ки, дин бәшәријјәти ҹәһаләтә, наданлыға, ҝерилијә, бәрбәријјәтә вә вәһшилијә
гајтармаг мә’насына дејилдир; дин тәкамүлә доғру апаран һәртәрәфли бир һәрәкатдан ибарәтдир ки, онун дөрд јөнү вардыр:
а) Фикир, дүшүнҹә вә әгидәнин ислаһ олунмасы;
б) Инсани әхлагын али принсип вә нормаларынын тәрбијә
едилиб чичәкләндирилмәси;
в) Ҹәмијјәтин ајры-ајры фәрдләри арасында ҝөзәл, бәјәнилән
рабитәләрин бәргәрар едилмәси;
г) Һәр нөв јерсиз ајры-сечкиликләрин, әдаләтсизлик вә бәрабәрсизлијин арадан галдырылмасы.
Бу јөнләрин һамысы да инсан үчүн мәс’улијјәт ҝәтирән “Аллаһа
иман” сајәсиндә һәјата кечир.
Инди јухарыда гејд олунан јөнләрин һамысыны гыса шәкилдә
изаһ едирик:
ФИКИР ВӘ ДҮШҮНҸӘНИН ИСЛАҺЫ
Фикир, әгидә вә дүшүнҹәнин ислаһы барәсиндә буну гејд етмәк
лазымдыр ки, инсанын зеһни бошлуғу гәбул етмир; о, әгидә
олмадан өз һәјатыны давам етдирә билмир. Һәтта мадди фикирли,
башга сөзлә десәк, динә е’тигады олмајан, динә инанмајан инсанлар белә, мүәјјән әгидә вә мәсләк саһибидирләр ки, бу јолла өз руһи
еһтијаҹларыны тә’мин едирләр. Дин бу барәдә дејир:
“Тәлатүмлү мадди аләм вүҹуда ҝәлмәк вә гурулуш бахымындан даһа јүксәк, үстүн бир Варлығын мәһсулудур ки, О,
маддәни јаратмыш, она гурулуш, низам бағышламышдыр.”
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О, һәм бу дүнјаны хәлг етмиш, һәм дә инсаны мүәјјән бир һәдәф
үчүн јаратмышдыр. Онун барәсиндә әбәс, пуч ишләр әсла рәва ҝөрүлмүр. Инсанла әлагәдар һәдәфләрини һәјата кечирмәк үчүн
илаһи пејғәмбәрләри, мүәллимләри вә јол ҝөстәрәнләри сечиб ҝөндәрмишдир ки, инсаны өзүнүн али һәдәфинә доғру һидајәт етсинләр.
Бу дәстәнин мүгабилиндә динсиз, дини инкар едән бир сыра
инсанлар исә белә дејир: “Маддә вә онда мөвҹуд олан гурулуш,
низам гәдим вә әзәлидир, шүурсуз маддәнин өзү өзүнә нәзм-низам
бағышламышдыр, дүнјанын һеч бир хүсуси һәдәфи јохдур.”
Башга сөзлә: Илаһи бир инсанын нәзәриндән дүнјанын әввәли
дә, ахыры да вардыр, конкрет шәкилдә мә’лумдур, онларын һамысынын мәнбәји Аллаһ, онун ахыры да мәад – дүнја вә инсанын
гајыдыш јеридир. Һалбуки, бунун мүгабилиндә олан идеолоҝијаја
әсасән, дүнја вә инсанын нә әввәли, нә дә сон һәдәфи мә’лум дејилдир. Јә’ни әҝәр материалист бир адамдан “дүнјанын вә инсанын
мәншәји нәдир?” - дејә сорушсаныз, “билмирәм” - дејә ҹаваб верәҹәкдир. Јахуд әҝәр “бунларын ахыры нә илә нәтиҹәләнәҹәкдир?” дејә сорушсаг, мә’луматсыз олдуғуну билдирәҹәкдир.
Мәһз белә олан һалда демәк лазымдыр ки, мадди дүнја ҝөрүшлү
бир инсанын нәзәриндә дүнја вә инсан әввәлиндән вә ахырындан
бир нечә сәһифәси дүшән бир китаба бәнзәјир ки, инсан онун һансы
китаб олдуғуну ајырд едә билмир. Һалбуки илаһи дүнја ҝөрүшлү
бир инсанын нәзәриндән бу, тамамилә мә’лум бир мәсәләдир, онун
әввәли вә ахыры илә әлагәдар һеч бир анлашылмазлыг, мүәмма
јохдур.
Башга сөзлә десәк, инсан зеһни даим ашағыдакы үч суалла
гаршылашыр:
1-Һарадан ҝәлмишәм?
2-Нә үчүн ҝәлмишәм?
3-Һара ҝедәҹәјәм?
Аллаһ-таалаја е’тигад бәсләјән бир инсанын нәзәриндән бу үч
суалын һәр биринин конкрет вә ајдын ҹавабы вардыр. Һалбуки
материалист (мадди) инсанын идеолоҝијасында бу үч суалын һеч
биринин дәгиг вә ганеедиҹи ҹавабы јохдур вә ҹаваб верә дә билмәзләр. Онлар мәҹбур олараг өз идеолоҝија вә мәктәбләрини тәрк
етмәлидирләр.
Бурада демәк лазымдыр ки, динин мүхтәлиф јөнләри вардыр.
Онлардан бири инсанын идеолоҝија, дүшүнҹә вә тәфәккүр тәрзинин ислаһ олунмасындан ибарәтдир. Илаһи вә мадди идеолоҝијаларын мәзмун вә мөһтәвасыны дәгиг шәкилдә мүгајисә
етмәклә демәк олар ки, фикир вә дүшүнҹә дин сајәсиндә тәкамүлә
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чатыр. Һалбуки, мадди (материалист) мәктәбинин мәзмуну бүсбүтүн мүәмма, ҹәһаләт вә мә’луматсызлыгдан ибарәтдир, бә’зи
һалларда да ағыл илә ујғун ҝәлмир. Ахы неҹә инанмаг олар ки,
дүнјанын маддәси өзү-өзүнә низам-интизам, дәгиг ганунлар вермишдир?!
ӘХЛАГИ ПРИНСИП ВӘ НОРМАЛАРЫН
ЧИЧӘКЛӘНДИРИЛМӘСИ
Инсани әхлагын али принсипләринин тәрбијәси мәсәләсиндә
үмуми шәкилдә ҝөрүрүк ки, дин бу принсипләр үчүн мөһкәм бир
дајаг вә архадыр. Чүнки бу принсипләрә риајәт олунмасы бир сыра
мәһрумијјәтләри тәләб едир. Мисал үчүн, фәдакарлыг, еһтијаҹлылара көмәк етмәк, әманәтдарлыг вә с. кими данылмаз әхлагы
принсипләрә риајәт едилмәси инсан үчүн бир сыра чәтинликләр,
әзаб-әзијјәтләр јарадыр. Әҝәр фикир вә дүшүнҹәни дин јолу илә
ислаһ етсәк, Аллаһ-тааланын бу кими мәсәләләрә риајәт
олунмасыны бизим үчүн вәзифә олараг ваҹиб етдијинә, онларла
мүхалифәтин исә өз ардынҹа мүәјјән ҹәзалар ҝәтирдијинә инандығымыз үчүн әхлаг “дини бир вәзифә” үнваны илә өз-өзүнә иҹра
олунур. Бундан гејри һалларда әхлаг иҹрасына һеч бир зәманәт
верилмәјән принсип шәклинә дүшәҹәк. Белә ки, мүәјјән инсанлар
она риајәт едәр, бә’зиләри исә онунла мүхалифәт едәрәк ајаг
алтына гојар.
Мүасир тарихчи Вилл Дорант јазыр: “Динин зәманәти олмадан
әхлаг садәҹә бир һесабдардан башга бир шеј дејилдир вә дин
1
олмадыгда вәзифә вә мәс’улијјәт һисси арадан ҝедир.”
Ајры-ајры инсанларын арасындакы ҝөзәл, бәјәнилән рәфтар
барәсиндә буну демәк лазымдыр ки, дин әхлагын архасы вә дајағы
олдуғу кими, иҹтимаи принсип вә нормаларын да дајағы һесаб
олунур, диндар инсанларда иҹтимаи принсипләр мүгәддәс бир
вәзифә үнваны илә јеринә јетирилир. Бу инсанлардан гејриләриндә
исә јалныз полис гүввәләри вә хәфијјәчиләрин ҝүҹ тәтбиг етмәси
сајәсиндә иҹра олунан бир гануна бәнзәјир. О, мадди гүдрәтләрин
тә’сир даирәсиндән хариҹдә олдуғуна ҝөрә иҹтимаи принсипләрин,
нормаларын вә өлкә ганунларынын иҹрасына һеч бир зәманәт
јохдур. Бу мәсәлә диндар олмајан инсанларын һәјат тәрзини арашдырмагла даһа ајдын шәкилдә сезилир.
Ајры-сечкилијин арадан галдырылмасындан ибарәт олан 4-ҹү
јөн барәсиндә дә буну демәк лазымдыр ки, динә инананлар бүтүн
1

“Фәлсәфәнин ләззәтләри”, сәһ. 478
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инсанлары дарағын дишләри кими бәрабәр билир, онларын һамысыны Аллаһ-тааланын мәхлугу һесаб едир. Белә олан һалда артыг
ајры-сечкилијә, әдаләтсизлијә, бәрабәрсизлијә, бир дәстәнин мөһтәкир олуб, диҝәр бир дәстәнин исә аҹындан инләмәсинә јер галмыр.
Динин бу дөрд јөнү илә таныш олдугдан сонра ики мәсәләни
хатырлатмаг зәрури вә ваҹиб сајылыр:
1-Һәр бир дин бу дөрд јөнү инсанын фәрди вә иҹтимаи
һәјатында вүҹуда ҝәтирә, иҹрасына тә’минат верә билмәз; јалныз о
дин өзүнү бу дөрд јөндә ашкар шәкилдә ҝөстәрә биләр ки, әгли
ганун вә принсипләр әсасында гурулмуш олсун. Әкс һалда, бу дин
нүмунәләри гәрбин машынлы, техники һәјатында ашкар ҝөрүнән
хурафатчылыг, тәрки-дүнјалыг, мүсбәт һәјатдан гачмаг, јарым
ирфани олан мәнфи мејлләрә үз ҝәтирмәклә нәтиҹәләнәҹәкдир.
Дини тәрәггинин гаршысыны алан вә ҹаһилијјәт вә барбарлыг
дөврүнә гајыдыш васитәси һесаб едән һәр һансы бир груп мәһз өз
ардынҹа белә чиркин нәтиҹәләри ҝәтирән вә дүз јола һидајәт
етмәјән динләри нәзәрдә тутмуш олур.
Икинҹиси, дин иҹтимаи фәргләри дејил, ајры-сечкилији инкар
едир. Инсан фәрдләри арасында мөвҹуд олан мүсбәт фәргләр
ихтисара салына, ҹәмијјәтдән чыхарыла билмәз. Инсанларын әл
бармаглары бир-бири илә фәргли олдуғу кими, онларын өзләри дә
фикир вә дүшүнҹә, һәрәкәт вә сә’ј бахымындан мүхтәлифдирләр.
Инсанын јарадылышы вә хилгәти илә әлагәдар олан мүхтәлиф һәјат
ихтилафлары ҹәмијјәтдән һеч вахт чыхарыла билмәз. Јалныз о
ихтилафлар арадан галдырыла биләр ки, онларын көкү инсанын
јарадылышында вә фитрәтиндә олмасын, гүдрәт, зор вә ҝүҹ онлары
инсанлара гәбул етдирмиш олсун.
Бура гәдәр динин ҝерчәклији вә онун мүхтәлиф јөнләри илә
таныш олдуг. Инди исә онун инсанын дахилиндәки көкләри вә
фајдалары илә таныш олаҹағыг. Бу да бизим нөвбәти бәһсимиздән
ибарәтдир.
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ИНСАНЫН ЈАРАДЫЛЫШЫНДА ДИНИН КӨКЛӘРИ
Аллаһ-таалаја иман ҝәтирмәк, тәбиәтин фөвгүндә олан варлыглара, аләмләрә диггәт јетирмәк мадди дүнјаҝөрүшүн әксинә олараг
сонрадан инсан үчүн һасил олан, хариҹдән она тәлгин олунан бир
фикир дејилдир; дини мејлләр инсанын затында, вүҹудунда
гојулмушдур. Буна ҝөрә дә дини фитри ишләр сырасында гејд
етмишләр.
Үмуми һалда инсанын мә’луматлары ики гисмә бөлүнүр:
1-Хариҹи аләмдән она тәлгин едилән, баша салынан
мә’луматлар; әҝәр хариҹи амилләр олмазса, о һеч вахт бу фикрә
наил олмаз. Мисал үчүн, физики, кимјәви, һәндәси ганунлар вә с.
Белә ки, хариҹдән инсана тәлгин едилән, баша салынан бир сыра
фикирләрдән ибарәтдир.
2-Инсанын батининдән, дахили аләминдән нәш’әт тапан аҝаһлыглар вә мә’луматлар. Бу аҝаһлыгда хариҹи амилләр һеч бир рол
ифа етмир. Мисал үчүн, инсанын өзүнүн сусузлуғу вә аҹлығы,
еләҹә дә өз варлығы барәдә олан аҝаһлығы. Јахуд мүәјјән јаш дөврүндә аилә гурмаға олан мејлләри, һәјатынын мүәјјән дөврләриндә
мал-дөвләтә, мәгам вә вәзифәјә олан марағы вә с. Бунларын һамысы
инсанын батининдән гајнагланан дахили мејлләрдән ибарәтдир.
Бунлара фитри ишләр, гәризәләр (инстинкт) дејилир. Бу тәснифә
диггәт јетирмәклә демәлијик ки, Аллаһы истәмәк вә ахтармаг мејли
фитри көкләрә маликдир. Бу мәсәлә һазыркы дөврдә психолоҝијанын там тәсдигләдији мәсәләләр сырасындадыр. Белә ки, дини
һисләри инсанларын һамысында мөвҹуд олан дөрд әсил һисдән
бири кими тәгдим етмишләр.
Мүасир психологлар дејирләр ки, бәшәр өвладынын затында 4
һисс гојулмушдур:
а) Ахтарышчылыг (тәдгигат) һисси; белә ки, бу һисс елмләри
вүҹуда ҝәтирир.
б) Јахшылыг етмәк һисси; бу, инсанын јахшылыглара, ҝөзәлликләрә олан мејлләринин әсасыдыр. Буна ҝөрә дә бүтүн инсанлар
әманәтдарлығын јахшы, әһд-пејман позмағын исә пис, бәјәнилмәз
бир иш олдуғуну (фитри олараг) баша дүшүрләр.
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в) Ҝөзәллик һисси; бу, ҝөзәлликләрин јарадылмасынын, инсанын ҝөзәл ишләрә вә шејләрә мејл етмәсинин әсасыны тәшкил
едир. Бүтүн зәрифликләр, инҹәликләр, инҹәсәнәт әсәрләри мәһз бу
һиссин сајәсиндә мејдана ҝәлир.
г) Дини һисс; Бу, һәдди-булуғ јашларына чатан оғлан вә гызларда даһа чох заһир олур вә ихтијарсыз олараг инсаны бу дүнјанын
Халигинә, фөвгәл-тәбии гүдрәтә доғру истигамәтләндирир. Дини
һисс барәсиндә мә’лумат әлдә етмәк үчүн психолоҝија елминдә
јазылан китаблара, хүсусилә “Дини һисс, јахуд инсан руһунун 4-ҹү
јөнү” адлы китаба мүраҹиәт едә биләрсиниз.
Гур’ани-кәрим бир чох ајәләрдә инсанын Аллаһ-таала барәсиндә аҝаһлығыны, јахшылыглар вә писликләр барәсиндәки мә’луматларыны фитри бир мәсәлә һесаб едир. Бу мәсәлә бир нечә ајәдә
ҝәлмишдир ки, онларын бә’зисини гејд едирик:
1-

فَأَقِمَْو ْجَهكَلِلدِّينِ حَنِيفًاِفطْرَةَ اللَّهِ اَّلتِيَفطَرَ النَّاسَ عََلْيهَا

“Үзүнү пак динә сары тут, елә бир фитрәт ки, Аллаһ һамыны о
1
фитрәт әсасында јаратмышдыр.”
Бу ајәдәки “фитрәтәллаһ” кәлмәси өзүндән әввәл ҝәлмиш олан
“дин” кәлмәсини бәјан едәрәк ҝөстәрир ки, дин инсанда олан фитри
вә хилгәтлә әлагәдар ишләрдән биридир.

ِوَهَدَْينَاهُ اَّلنجْدَيْن
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“Биз ону (инсаны) ики јола һидајәт етдик.”

فَأَْلهََمهَاُفجُورَهَاوَتَْقوَاهَا
“Биз јахшылыглары вә писликләри она илһам етдик...”

ونَفْسٍَومَا سَوَّاهَا *فَأَْلهَمَهَاُفجُورَهَاوَتَْقوَاهَا
“Инсанын нәфсинә (руһуна) вә ону хәлг едәнә (Аллаһа) анд олсун
3
ки, О, (Аллаһ) јахшылыглары вә писликләри она илһам етмишдир.”
Алимләрин нәзәријјәләринә, еләҹә дә Гур’ани-кәримин ашкар
бујурдуғуна ҝөрә, дин иҹмал шәкилдә (јә’ни дүнјанын Халигинә вә
онунла әлагәдар бир сыра күлли ганунлара диггәт јетирмәк) фитри
вә инсанын батининдә көк атмыш ишләрдәндир. Лакин фитри олан
1

“Рум” сурәси, ајә: 30
“Бәләд” сурәси, ајә: 10
3
“Шәмс” сурәси, ајә: 7-8
2
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бир иш о заман ҝөзәл шәкилдә бүруз едәрәк чичәкләндирилир ки,
мүәјјән ајыг вә аҝаһ инсанларын васитәсилә она јол ҝөстәрилсин.
Әкс һалда, онун чох әјри, ејибли будаглары олаҹаг вә бәјәнилән
нәтиҹәни вермәјәҹәкдир.
ДИНИН ҺӘЈАТДАКЫ РОЛУ
Дин инсанын затында гојулан фитри бир иш олдуғуна ҝөрә,
бәшәрин елми вә иҹтимаи һәјатында чох бөјүк рол ифа едир. Биз
онун ролуну ашағыда гыса шәкилдә гејд едирик:
а) Дин елм вә биликләрин мәншәјидир.
Бизим елмли вә гүдрәтли бир варлығын – Аллаһ-тааланын маддәни јаратмасына, бу дүнјанын саһиби олмасына е’тигад бәсләмәјимиз тәдгигат руһијјәмизи дирчәлдир. Чүнки елмли вә гүдрәтли
бир варлығын мәхлугу мүтләг нәзм вә ганун әсасында олмалыдыр.
Һалбуки материалист (мадди) дүнјаҝөрүшү тәдгигатчылыг руһуну
арадан апарыр. Чүнки белә дүнјаҝөрүшлү бир инсан маддәнин
илкин вә әзәли олмасына, елм вә шүура малик олмајан белә бир
варлығын өзүнә тә’сир гојмасына инаныр. Һалбуки, шүурсуз бир
варлыг тәрәфиндән иҹад олунан шеј һеч вахт нәзм вә ганун
әсасында ола билмәз ки, онун барәсиндә дә тәдгигат апара билсин.
Башга сөзлә десәк, әҝәр дүнјанын биликли, алим вә гүдрәтли
бир халиги олмасына инансаг, бу е’тигад өз тәдгигат мәркәзиндә
чалышан һәр һансы бир алими вадар едир ки, бүтүнлүкдә варлыг
аләминин сирләри барәсиндә арашдырма апарыб тәдгигата башласын. Лакин дүнјанын елмли вә гүдрәтли бир халиги олмадығына,
онларын арасында мөвҹуд олан ганун вә низамларын тәсадүфи олараг әмәлә ҝәлдијинә инансаг, бу әгидә бизи һеч вахт тәдгигатчылыға вадар етмәз. Буна ҝөрә дә демәк лазымдыр ки, динә е’тигад елмин инкишафына көмәк ҝөстәрир, тәдгигатчылыг руһуну ҹанландырыр.
Өз лабораторијасында отурараг дүнја ганунларыны кәшф етмәк
фикриндә олан материалист фикирли бир алим әввәлҹә бу дүнјада
мүәјјән гајда-ганунлар вә низам-интизам олдуғуна инаныр вә сонра
онлары кәшф етмәк истәјир. Дүнја барәсиндә белә бир әгидә
“дүнјаја низам бағышлајан гүдрәтли вә елмли бир Халиг вардыр”
дејә әгидәдән ајры ола билмәз. Әҝәр белә әгидәјә малик олмасајды,
һеч вахт тәдгигат апармаг фикринә дүшмәзди. Бу әгидә дә Аллаһа
е’тигаддан ајры дејилдир. Белә олмасајды, маддәнин илкин, әзәли
олмасына вә маддәдән башга һеч бир шејин олмамасына инанмаг
дүнјанын дәгиг ганунлар вә там нәзм-инзибат әсасында олмасы
нәтиҹәсини вермәзди.
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б) Дин әхлагын дајағы, әсасыдыр. Шүбһәсиз, әхлаг саһиби олан
инсан бир сыра мәһрумијјәтләри гәбул етмәлидир. Чүнки дүзҝүнлүк, әдаләт вә с. кими ишләр бә’зи ләззәтләрдән ҝөз јуммағы
тәләб едир. Буна ҝөрә дә дини руһун дирчәлдилмәси јүксәк әхлаг
нормаларынын иҹрасына зәманәт верир.
в) Дин ағыр һадисәләр гаршысында чох бөјүк, мөһкәм бир
сығынаҹаг јеридир вә белә һадисәләр гаршысында инсан һәјатына
тә’минат верир. Чүнки әввәла, диндар инсан дүнја һадисәләринин
Аллаһ-тааланын һикмәт әсасында олан ирадәсинә бағлы олдуғуну
билир, бу е’тигад нәтиҹәсиндә сәбәб вә сирләриндән аҝаһ олмаса
да, бүтүн хошаҝәлмәз һадисәләри өз хејринә изаһ едир. Икинҹиси,
бу ҝүнүн хошаҝәлмәз һадисәләринин сабаһ – гијамәт ҝүнү бөјүк
мүкафатлара лајиг ҝөрүләҹәјини вә әвәзсиз галмајаҹағыны билир.
Буна ҝөрә дә ағыр һадисәләр, чәтинликләр мүгабилиндә сабит,
мөһкәм бир дағ кими дајаныр.
Бура гәдәр динин көкләри вә онун һәјатда ифа етдији рол илә
аҝаһ олдуг. Инди исә динин өзүнү танымалы, онун е’тигади, иҹтимаи вә игтисади саһәләрдә нә кими рол ифа етдијини билмәлијик.
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ИСЛАМДА ДӘЈӘРЛИ МӘ’РИФӘТ ВӘ
АҜАҺЛЫГ ҺАНСЫДЫР?
“Ислам илә танышлыг”да илк мәсәлә онун нәзәрдә тутдуғу
аҝаһлыг вә мә’рифәтин һансы олмасыны билмәкдир: ҝөрәсән,
Ислам бүтүн мә’рифәт вә аҝаһлығы гәбул едирми, јохса тәкҹә там
јәгин үзүндән олан мә’рифәтләри гәбул едир?
Ислам јалныз о мә’рифәтә дәјәр верир ки, гәти, данылмаз вә там
јәгин үзүндән олсун. Буна ҝөрә дә бизи һәр нөв шәкк-шүбһәјә, зәннә
табе олмагдан чәкиндирир вә бујурур:

ًسؤُوال
ْ َوالَتَْقفُمَاَليْسََلكَبِهِ عِلْمٌإِنَّ السَّمْعَوَاْلبَصَرَوَالُْفؤَادَكُلُّأُولـِئكَكَانَ عَنْهَُم
“Елмин олмадығы шејләрә табе олма; чүнки гулаг, ҝөз вә гәлбин
1
һамысындан суал олунаҹагдыр.”
Гур’ан ата-бабаларынын (јанлыш) адәт-ән’әнәләринә табе
олмагдан башга бир ме’јары олмајанларын сөзләрини гәтијјәтлә
рәдд едир вә бујурур ки, ата-бабаларын тутдуғу үслуб онлара табе
олмаға сәбәб вә әсас олмамалыдыр:

َبَلْقَالُواإِنَّاَوجَدْنَاآبَاءنَا عَلَىأُمَّةٍوَإِنَّا عَلَىآثَارِهِمُّمْهتَدُون
“Онлар дејирләр: Биз ата-бабаларымызын һәмин үслуб
2
әсасында олдуғуну ҝөрдүк вә онларын тутдуғу јола табе олдуг.”
Башга бир ајәдә бөјүк шәхсијјәтләрә мәфтун олараг һәр нөв
(кор-коранә) табечилији рәдд едиб бујурур:

لسبِيلَا
َّ َبنَاإِنَّاأَطَْعنَا سَادََتنَاوَُكبَرَاءنَافَأَضَلُّونَا ا
َّوَقَالُوا ر
“Дејәрләр: Пәрвәрдиҝара! Биз өз бөјүкләримизә, рәһбәрләрими1
зә табе олдуг, онлар да бизи јолдан аздырыб зәлаләтә салдылар.”
1
2

“Исра” сурәси, ајә: 36
“Зухруф” сурәси, ајә: 22
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Ислам о мә’рифәтә дәјәр верир ки, васитә бахымындан ја һисс
органларына, ја да әгл гүввәсинә истинад етмиш олсун:

ْوَاللّهَُأخَْرجَكُممِّنُبطُونِأُمَّهَاتِكُمْ الََتعْلَمُونَ شَْيئًا َو َجعَلَلَ ُكمُالْسَّمْعَ وَاألَبْصَارَ وَاألَْفئِدَةََلعَلَّكُم
ََتشْكُرُون
“Аллаһ сизи, аналарынызын бәтнләриндән һеч бир шеј
билмәдијиниз һалда чыхартды вә сизин үчүн ҝөз, гулаг, гәлб гәрар
2
верди ки, бәлкә (Аллаһа) шүкүр едәнләрдән оласыныз.”
Бу ајәдә һисс вә тәҹрүбә илә әлагәдар олан “гулаг” вә “ҝөз”
мә’рифәт васитәләри кими тәгдим едилмишдир. Бүрһан вә истидлалларла әлагәдар вә “гәлб”, “әгл” мә’насына олан “фуад” да
мә’рифәтин диҝәр бир васитәси кими тәгдим едилир. Бу ики
васитәдән һәр һансы биринә истинад едилән мә’рифәт нөвү Ислам
тәрәфиндән гәбул олунур. Буна әсасән, хәјали вә тәглид үзүндән
олан мә’рифәтләрә Ислам дини е’тибар вә дәјәр вермир.
Бурада бир суал јараныр: Әҝәр тәглид үзүндән олан мә’рифәтләр дәјәрсиз һесаб едилирсә, онда нә үчүн мүсәлманлар динин
әмәли програмларында (фүруи-диндә) мүҹтәһидләрә тәглид
едирләр?!
Ҹавабында демәк лазымдыр ки, мүҹтәһидә мүраҹиәт етмәк
ејнилә мүтәхәссис бир шәхсә мүраҹиәт етмәкдир. Бәшәр һәјатынын
әсасы бундан ибарәтдир ки, мүәјјән мәсәләдә дәрин ихтисас саһиби
олмајан бир инсан мүтәхәссисә мүраҹиәт етсин. Чүнки бүтүн
мәсәләләрдә һамы ихтисас саһиби ола билмәз.
Бундан әлавә, мүҹтәһидә мүраҹиәт етмәјин зәрурәти гәти дәлил
васитәси илә сүбута јетмишдир. Шәриәт саһибинин өзү бујурмушдур ки, динин фәр’и (әмәли, практики) мәсәләләриндә адил
мүҹтәһидә мүраҹиәт олунмалыдыр. Бу мүраҹиәт Шәриәт саһибинин өзүнүн вердији һөкм әсасында олдуғундан, шүбһәсиз, бир
нөв гәти (јәгин үзүндән) мә’рифәт сајылаҹагдыр. (Әлбәттә, иҹмали
шәкилдә олан јәгин.)
Динин әгидә принсипләриндә тәглидчилијә јол верилмир.
Чүнки онун мә’насы бундан ибарәтдир ки, инсан һеч бир дәлил
олмадан бир-биринә зидд олан идеолоҝија вә мәктәбләрдән һәр
1
2

“Әһзаб” сурәси, ајә: 67
“Нәһл” сурәси, ајә: 78
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һансы бирини гәбул етсин. Һалбуки, динин әмәли (практики)
ишләриндә тәглиддә мәктәбин әсли дәлил васитәси илә сүбута
јетмишдир вә ҹүз’и ишләрдә (фүруи диндә) тәглид едир.
МӘ’РИФӘТИН МӨВЗУСУ
Ислам дини мә’рифәтин мөвзулары арасында үч шејин
танынмасында даһа артыг әһәмијјәт вермишдир:
1-Инсанын танынмасы:

ٌشهِيد
َ ٍَبكَأَنَّهُ عَلَىكُلِّ شَيْء
ِّسهِمْ حَتَّىَيَتبَيَّنََلهُمْأَنَّهُ اْلحَقَُّأولَمْيَ ْكفِبِر
ِ سنُرِيهِمْآيَاِتنَافِيالْآفَاقِوَفِيأَنُف
َ
“Биз тезликлә каинатын һәр јериндә вә онларын өз варлыгларында олан ајәләримизи онлара (мүтләг) ҝөстәрәҹәјик ки, Онун
һагг олдуғу онлар үчүн ајдын олсун. Рәббинин һәр бир шејдә мәшһуд
1
(ҝөрүнән) олмасы кафи дејилдирми?!”
“Вә фи әнфусиһим” – вә өз варлыгларында ифадәси инсанлары
өз руһ вә нәфсләри барәсиндә мә’рифәт вә елм әлдә етмәјә дә’вәт
едир. Бу да саир мә’рифәтләрин әсасы, бүнөврәси ола биләр.
2-Тәбиәт аләминин танынмасы. Дүнјанын танынмасы Исламын
мараг ҝөстәрдији һаллардандыр:

ِقُلِ انظُرُواْمَاذَافِي السَّمَاوَاتِوَاألَْرض
“Де: асиманларда вә јердә олан шејләрә (дәриндән нәзәр салыб)
бахын!”
Диҝәр бир ајәдә дүнја барәсиндә мә’рифәт әлдә етмәји сағлам
әгл саһиби олан инсанларын нишанәләри һесаб едир вә бујурур:

ِإِنَّفِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِوَاألَْرضِوَا ْختِالَفِ اَّلليْلِوَاَّلنهَارِ آليَاتٍلُِّأوْلِي األْلبَاب
“Һәгигәтән асиманларын вә јерин јаранышында, ҝеҹә илә
ҝүндүзүн бир-бирини әвәз етмәсиндә әгл саһибләри үчүн мүтләг ајә
2
вә нишанәләр вардыр.”
3-Тарихин тәдгиг едилмәси
Гур’ани-кәрим тарихин тәдгиг едилиб танынмасыны өјүднәсиһәт верән бир мүәллим кими тәгдим едир:

1

2

“Фусилләт” сурәси, ајә:53
“Али Имран” сурәси, ајә: 190
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ِصهِمْ ِعبْرَةٌلُِّأوْلِي األَْلبَاب
ِ َلَقَدْكَانَفِيقَص
“Шүбһәсиз, онларын гиссәләриндә (әһвалатларында) әгл
1
саһибләри үчүн ибрәт вардыр.”
Башга ајәләрдә инсанлары кечмиш үммәтләрин, тајфа вә гәбиләләрин һәјатыны тәдгиг етмәјә, алимҹәсинә арашдырмаға дә’вәт
едир:

ََلهُمَْيتَفَكَّرُون
َّفَاقْصُصِالْقَصَصََلع
“Әһвалатлары онлар үчүн хатырлат, бәлкә дәриндән тәфәккүр едәләр.”2
Лакин бу мә’рифәтләрин һамысы инсаны, тәбиәти вә тарихи
вүҹуда ҝәтирән бир варлығы – Аллаһы танымаг үчүн бир мүгәддимә олдуғуна ҝөрә Аллаһы танымагла әлагәдар бир гәдәр сөһбәт
едәҹәјик.

1
2

“Јусуф” сурәси, ајә: 111
“Ә’раф” сурәси, ајә: 176
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4
АЛЛАҺЫ ТАНЫМАГ ЈОЛЛАРЫ
Исламда бәјәнилән мә’рифәт јоллары илә таныш олдугдан
сонра ҝәрәк Аллаһы танымаг јолларыны да бир-бир арашдыраг.
Гејд едилдији кими, Аллаһа доғру олан јол һәддиндән артыг
чохдур. Дүнјада олан һәр бир варлыг сиккәнин ики үзү кимидир:
онун бир үзү тәбиәтдир, диҝәр үзү исә Аллаһы тәгдим едир. Һәр бир
ағыллы инсан варлыглары арашдырыб тәдгиг етмәклә Аллаһтаалаја доғру јол тапа биләр. Амма ејни заманда бу сонсуз јоллары
мүәјјән чәрчивәјә салмаг олар. Инди Гур’ани-кәримин дә’вәт
етдији јоллардан бә’зиләрини хатырладырыг:

1-НӘЗМ БҮРҺАНЫ (ДӘЛИЛИ)
Бу дәлилдән мәгсәд будур ки, дүнјаја һаким олан дәгиг
ганунлар вә низам-интизам гүдрәт вә елм саһиби олан бир варлығын бу аләми јаратмасына шаһидлик едир. Чүнки маддәнин өзүөзү үчүн гајда-ганун јарада биләҹәјиндән, өзүнә низам-интизам
верә биләҹәјиндән чох аҹиздир.
Нәзм бүрһаны ашағыдакы дөрд принсипи гәбул етмәклә
шәртләнир:
а) Зеһиндән хариҹдә бир аләм вардыр.
Бу принсипдә әсас мәгсәд будур ки, варлығын даирәси вә
һүдудлары инсанын зеһни вә зеһин илә әлагәдар олан шејләрдә
һәср олунмур; әксинә, бизим тәсәввүр етдијимиз шејләрин зеһиндән хариҹдәки аләмдә ҝерчәклији вардыр. Башга сөзлә десәк, өз
тәдгигатларымызда идеалист дејил, реалист олмалыјыг. Реалист
дедикдә мәгсәд ҝерчәкликләри нәзәрә алан бир шәхсә дејилир ки,
зеһиндән хариҹдә олан дүнјанын варлығыны гәбул едәрәк десин
ки, “мәним зеһнимдән хариҹдә Ај, Ҝүнәш, дәрја, һава вә с. мөвҹуддур.” Аллаһ-тааланы таныјан бир инсан бу принсипи гәбул
етмәјинҹә, Она доғру бир гәдәм белә ҝөтүрә билмир.
Гәрибәдир ки, бә’зи материалистләр вә онларын да ардынҹа да
марксистләр Аллаһа пәрәстиш едәнләри идеалистләр кими гәләмә
вермәклә белә бир елми ҹинајәтә әл атырлар. Һалбуки, нәзм бүрһа-
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нындан ибарәт олан Аллаһшүнаслығын әсасы, өзәји вә тәмәли
хариҹи ҝерчәкликләрин варлығыны гәбул етмәклә шәртләнир.
б) Мадди аләмдә мүәјјән ганунлар вә низам-интизам вардыр.
Елм бу мәсәләни сүбута јетирмиш вә тәбиәтә һаким олан
ганунлары кәшф етмишдир. Бәшәрин бу барәдәки елм вә мә’луматлары нә гәдәр артса, Аллаһы танымаға доғру бир о гәдәр
ирәлиләмиш олур.
в) Сәбәб-нәтиҹә принсипи.
Бу ганун вә принсипдән мәгсәд будур ки, маддәјә һаким олан
ганунларын бир иҹрачысы олмалыдыр, аләмдә сәбәб-нәтиҹә
олмадан һеч бир шеј вүҹуда ҝәлә билмәз.
г) Гнун вә низам-интизамын сәбәби тәсадүфи ола билмәз.
Бу принсипдә әсас мәгсәд будур ки, бу гәдәр нәзм-инзибат вә
дәгиг ганунлар маддәнин өзүндән гајнаглана билмәз. Чүнки шүура
вә дәркә малик олмајан маддә белә дәгиг инзибат вә ганунлары хәлг
едә билмәз. Молекулларын тәсадүфи олараг (хаотик) тоггушмасы
нәтиҹәсиндә бу низам-интизамын јаранмасы тәсәввүрү дә ушаглара мәхсус олан бир мәнтигдир ки, һеч бир сағлам ағыл ону гәбул
едә билмәз. Сағлам ағыл саһиби олан бир инсан һеч вахт гәбул едә
билмәз ки, компүтердән чыхарылмыш бир мәктуб савадсыз, јахуд
ојун-ојунҹагла мәшғул олан бир адамын бармагларынын тәсадүфи
һәрәкәтинин нәтиҹәсидир. Әксинә, һамы там гәтијјәтлә һөкм едиб
дејир ки, компүтердә ишләјән вә онун иш принсипиндән аҝаһ олан
бир адам һәрфләрә, еләҹә дә компүтерә јығмаг мәгсәдиндә олдуғу
мәктуба диггәт јетирмәклә бу мәктубу компүтерә јығмышдыр.
Бу кими мә’рифәтләр ајәтләри (нишанәләри) танымаг мә’рифәтидир
Гур’анда “ајәт” (нишанә) вә онун ҹәм формасы олан “ајат”
кәлмәси һәддиндән чох вә әксәр һалларда Аллаһын варлығынын
нишанәләри барәсиндә ишләнмишдир. Буна “ајәт мә’рифәти”
дејилир. Јә’ни бир шејин әсәриндән һәмин әсәри јараданы вә онун
сифәтләрини дәрк едирик. Чүнки бир шејин әсәри тә’сир гојанын
варлығыны ҝөстәрдији кими, онун сифәтләрини дә бәјан едир.
Һамымыз дејирик ки, Фирдовси гәдим Иран дастанларына аҝаһ
олан әдиб вә шаирдир. Биз Фирдовсини ҝөрмәмиш, онун руһи
сәҹијјәләрини сынагдан кечирмәмишик. Амма онун әдәби-бәдии
әсәрләри өзүнүн варлығындан һекајәт едәрәк, руһи хүсусијјәтләрини дә ачыглајыр. Бу мәсәлә ејнилә Әбу Әли ибни Синанын
тәбабәтдә јаздығы “Ганун” китабы барәсиндә дә ҹәрәјандадыр.
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“Ајәт вә нишанәләр мәрифәти” адландырылан бу мә’рифәтдән
мәгсәд бир шејин әсәр-әламәтиндән онун саһибини дәрк етмәкдир.
Һәзрәт Ибраһим (әлејһис-салам)-ын улдузлара, Аја, Ҝүнәшә
пәрәстиш едәнләрлә мүбаһисәси мәшһурдур. О бу кими ҝөј
ҹисимләринә пәрәстиш етмәјин әсассыз олдуғуну исбат етмәк үчүн
гыса мүддәт әрзиндә өзүнү онларла бир ҹәрҝәдә ҝөстәрди, лакин
сонрадан о ҹисимләрин рүбубијјәтини (рәбб олмағыны) батил
етди. Чүнки бу ҝөј ҹисимләри инсандан ајрылыб ҝедир, лакин
инсаны тә’лим-тәрбијә едиб бөјүдән Аллаһ даим инсанла әлагәдә
олмалы, ондан бир анлыға белә, гафил олмамалыдыр. О һәзрәт бу
јолла исбат едирди ки, ҹисимләрдә рүбубијјәт әсәрләри јохдур вә
елә Рәббә пәрәстиш етмәк лазымдыр ки, бунларын өзүнү јаратмыш
вә даим онлар үчүн һазыр олсун. О дејирди:

ََجهْتَُوجْهِيَلِلَّذِيَفطَرَ السَّمَاوَاتِوَاألَْرضَ َحنِيفًاَومَا أنَاِْمنَالْمُشْرِكِني
َّ إِنِّي و
“Һәгигәтән мән үзүмү елә бир Кәсә доғру чевирирәм ки, асиманлары вә јери јаратмышдыр; һагг јолдајам вә мүшрикләрдән
1
дејиләм.”

2-Каинатын јарадылышында һәдәф вә ганунаујғунлуг
Халигин исбат олунма дәлилләриндән бири дә јарадылыш аләминдә дәгиг ганунаујғунлуг вә һәдәфин олмасыдыр. Инсанын
илкин һүҹејрәси ана бәтниндә инкишаф едир. Рүшејмин инкишаф
едәрәк тәвәллүд мәрһәләсинә чатмасы илә ејни заманда сүд
истеһсал едән вәзләр хүсуси һормонларын тә’сири илә јаваш-јаваш
өзүнү көрпәни гидаландырмаг үчүн һазырлајыр. Белә ки, көрпәнин
доғуму илә ејни заманда онун үчүн лазым олан маддәләр дә һазыр
олур.
Бу ганунаујғунлуг ана илә ушағын јарадылышында тәдбир вә
план олдуғуну ҝөстәрир. Чүнки көрпәнин тәвәллүдүндән узун
илләр өнҹә онун ағзы, әли вә боғазы илә мүтәнасиб олан бир дәсҝаһ
ананын организмдә әманәт гојулмуш вә тәдриҹи олараг инкишаф
етмишдир ки, көрпә чох кәскин еһтијаҹ дујдуғу бир ҝүндә ондан
бәһрәләнсин.
Белә олан јердә мадди дүнјаҝөрүшлү инсанлар бу мәгсәдјөнлү
һәдәфи тәсадүф јолу илә изаһ едәрәк маддәнин хассәләринә
сығына билмәзләр. Онлар “бир нүтфәнин (сперманын) инкишафы
вә онун инсан сурәтинә дүшмәси маддәнин хассәсидир” јахуд “бир
тинҝин инкишаф едәрәк бөјүк бир ағаҹа чеврилмәси ағаҹын вә
1
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тинҝин һүҹејрәләринин хассәсидир” - дејә биләрләр, лакин һеч
вахт бир варлығын вүҹуда ҝәлмәсиндән узун илләр өнҹә онун
еһтијаҹ дујаҹағы шејләрин нәзәрә алынмасыны тәсадүф, јахуд
маддәнин хассәси илә тәфсир вә изаһ едә билмәзләр. Чүнки бу
узагҝөрәнлик ҝәләҹәји ҝөрмәк вә там һесаб-китаб үзүндән олан бир
иш гәбилиндәндир.
Бә’зән ики варлыгдан һәр бири диҝәрини тәкмилләшдирир.
Мисал үчүн, ағаҹын вә биткиләрин варлығы ҹанлыларын, ҹанлыларын варлығы да ағаҹлары тәкмилләшдирир. Әҝәр варлыг аләми
бу икисиндән јалныз бириндән ибарәт олсајды, онда һеч бириндән
әсәр-әламәт олмазды. Чүнки биткиләр карбон газыны алараг
оксиҝен верирләр, һалбуки ҹанлылар оксиҝен гәбул едәрәк карбон
газыны бурахырлар. Әҝәр бунлардан бири олсајды вә диҝәри
олмасајды, һәгигәтдә һеч бири мөвҹуд олмазды. Бу низам-интизам
һәр икисинин хилгәтиндә мөвҹуд олан дәгиг план вә тәдбирә
шаһиддир. Белә бир низам-интизамын әгл вә шүура малик олмајан
маддәдән ирәли ҝәлдијини һеч вахт иддиа етмәк олмаз.
Ики мәсәләнин хатырланмасы
1 - Каинатын Халигинин танынмасында даим мөвҹуд низамла
Онун варлығына дәлил-сүбут ҝәтирмәк лазымдыр. Мисал үчүн,
Гур’анын өзү (сифәтләр бөлмәсиндә ҝәләҹәји кими) күләкләрин
мүнтәзәм шәкилдә ҝәлиб-ҝетмәсини каинатын Халигинин
варлығына даир бир шаһид ҝәтирмишдир. Һалбуки, бә’зән мүәјјән
инсанлар истисна јөнлү һадисәләрдән истифадә етмәклә Аллаһын
варлығыны исбат едирләр. Мисал үчүн, әҝәр бир ҝүн күләк адәтән
әсмәдији јердән әсәрсә, буну Аллаһын варлығына дәлил ҝәтирирләр. Һалбуки, јалныз истисна һалларда дејил, һәр ики һалда
Аллаһын варлығына дәлил ҝәтирмәк лазымдыр. Чүнки әкс һалда,
мәфһуму белә олар ки, елм вә һикмәт үзүндән олан бу низаминтизам Халигин исбат олунмасына ҝәтириб чыхартмыр вә елмин
кәшф етдији шејләр Аллаһы сүбут едә билмәз, јалныз сәбәбләри
намә’лум олан һадисәләр Аллаһын варлығына дәлилдир. Белә
тәфәккүр тәрзи дүшмәнләрин әлинә бәһанә верир вә динин елмлә
ујғун олмадығыны (зиддијјәтли олдуғуну) иддиа едирләр.
2 - Бә’зи һалларда јалныз һәјатын варлығы вә онун маддәдә
јаранмасы Аллаһын варлығына даир дәлилин илк мәрһәләсини
тәшкил едир. Јә’ни дејирләр ки, Јер күрәси Ҝүнәшин бир һиссәси
олмушдур, онда неҹә ола биләр ки, бүтүн һәјат маддәләрини мәһв
едиб арадан апаран белә бир (јандырыҹы) варлыг һәјат вә јашајыша
малик олду?
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Һалбуки, һазыркы һәјатын варлығы да бизи Аллаһа доғру
һидајәт едә биләр. Гур’ан Јер үзүндә ҹанлы варлыгларын мөвҹуд
олмасыны Аллаһын варлығына бир нишанә олараг бәјан едир:

ٍوَبَثَّفِيهَامِنكُلِّدَآبَّة
1

“(Аллаһ) Јер үзүндә һәр бир ҹанлыны јајды.”
Бу бөлмәдә аз мигдар дәлиллә кифајәтләнирик, чүнки Аллаһын
варлығы елә ајдын мәсәләдир ки, аз сајлы инсанлардан башга һамы
она инаныр. Мүһүм мәсәлә Аллаһын сифәтләринин тәһлил
едилмәсидир. Чүнки, бу мәсәлә бир чох кәлами мәзһәб вә мәктәбләрин јаранмасына сәбәб олмушдур.

1
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5
АЛЛАҺЫН СИФӘТЛӘРИ
Аллаһын үч јөндә јеҝанәлији
Аллаһын сифәтләри арасында төвһид Онун ән габарыг вә
ҝөркәмли сифәтидир. Бүтүн пејғәмбәрләр бу әгидәви принсипин
тәблиғи үчүн ҝәлмишләр. Әҝәр пејғәмбәрләр үчүн Әсас Ганун
тәсәввүр етсәк, онда төвһид онун илк маддәсини тәшкил едәҹәкдир. Мәһз буна ҝөрә дә мүхалиф груплар ән чох бу принсиплә
мүбаризә апарырлар.
Төвһидин гисимләри вә мәртәбәләри
Төвһидин мүхтәлиф мәртәбәләри вардыр ки, ашағыда гыса
шәкилдә гејд едирик:
1-Затда олан төвһид: Зати төвһиддән мәгсәд будур ки, Аллаһын
заты јеҝанәдир, онун охшары вә бәнзәри јохдур.
2-Фе’лләрдә олан төвһид: Јә’ни каинатын Халиги бирдир,
Ондан башга там вә мүстәгил тә’сирчи јохдур, диҝәр сәбәбләрин
тә’сири дә Онун фәалијјәт вә халигијјәтинин давамында (Ондан
асылы олмагла сонракы мәрһәләдә) ҝәлир.
3-Ибадәтдә төвһид: Јә’ни ибадәт вә пәрәстиш јалныз Аллаһа
мәхсусдур, Ондан башга һеч нәјә пәрәстиш етмәк олмаз.
Затда олан төвһид бу мә`најадыр ки, Аллаһын охшары, тајыбәрабәри јохдур. Аллаһын камал сифәтләринә малик олан бир варлыг олдуғуна, Онда нөгсан вә чатышмазлығын мүмкүн олмадығына диггәт јетирмәклә бу принсипин там ајдын бир мәсәлә олдуғу
мә’лум олур. Чүнки ики мә’будун фәрз олунмасы һәр биринин
мәһдуд олмасыны вә биринин диҝәриндән сечилә билмәсини тәләб
едир. Ики мә’будун мәһдуд олмасы да буну тәләб едир ки, һәр бири
диҝәриндән сәлб едилсин (јә’ни “бу о дејилдир” вә “о, бу дејилдир”). Биринин диҝәриндән сәлб олунмасы камалын диҝәриндән
сәлб олунмасыдыр вә бунун да нәтиҹәси онун нөгсанлы, натамам
олмасыдыр. Нөгсанлы варлыг исә Аллаһ ола билмәз.
Башга сөзлә десәк, мә’будлар чохлуғунун фәрз олунмасы
мәһдуд вә сонлу олмағы тәләб едир. Мәһдуд олмаг фәрзи нөгсанла
јанашыдыр, нөгсанлы олмаг исә Аллаһ олмагла ујғун дејилдир.
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Буна ҝөрә дә Аллаһын варлығыны гејри-мәһдуд вә сонсуз фәрз
етмәлијик, гејри-мәһдуд вә сонсуз варлыг да тәкрар олуна билмәз.
Чүнки биринҹи мә’будун варлығы истәр зеһин, истәрсә дә хариҹи
аләмдән ибарәт олан бүтүн јерләри әһатә етмишдир вә икинҹи бир
мә’буд үчүн белә бир вүҹуд тәсәввүр олунмасы гејри-мүмкүндүр.
Бәлкә дә “Гул һувәллаһу әһәд” ајәси бу төвһидә нәзәр јетирир.
Затдакы төвһидин диҝәр бир мә’насы да бундан ибарәтдир:
Аллаһ-таала һиссәләрдән тәшкил олунмамышдыр вә бәситдир.
Чүнки Аллаһ-таала үчүн һиссәләрин фәрз олунмасы Онун ҝерчәкләшмәсиндә Өзүндән гејри шеј олан һиссәләрин ҝерчәкләшмәсинә
еһтијаҹлы олмасыны тәләб едир.
Шүбһәсиз, ики һәр бир мүрәккәб (бир нечә шејдән тәркиб
тапан) шеј өз һиссәләриндән там башгадыр. Бир машын, бир
кимјәви мәһлул ону тәшкил едән һиссәләринин һәр бириндән ајры
бир шејдир. Аллаһда тәркибин фәрз едилмәси белә ола биләр ки,
Өзүндән башга олан һиссәләрин һәр биринә еһтијаҹлы олсун.
Еһтијаҹлы олмаг да Аллаһын мәгамы илә ујғун ҝәлмир.
Фе’лләрдә төвһиддән мәгсәд будур ки, каинатын халиги (хәлг
едәни) бирдир вә онун ашкар шаһиди дә јарадылыш аләминдә
ганунаујғунлугларын олмасы, еләҹә дә каинатын күлли вәзијјәтиндә азаҹыг белә, хәләлин олмамасыдыр. Бу мәсәлә ҝөстәрир ки,
бүтүн каината ваһид бир ирадә һөкмранлыг едир. Әҝәр бу дүнја ики
ирадәнин нәтиҹәсиндә идарә олунсајды, ирадәләрин ихтилафы
тәдбирин (идарә етмәнин) ихтилафына сәбәб олар вә дүнјанын
һиссәләри арасындакы ганунаујғунлуғун позулмасына ҝәтириб
чыхарарды.
Гур’ан јухарыда гејд олунан бүрһанлара истинад едәрәк Аллаһтааланын мүтләг (гејдсиз-шәртсиз) јеҝанә бир варлыг кими тәгдим
едир:

ُوَإِلَـهُكُمْإِلَهٌوَاحِدٌ الَّإِلَهَإِالَّ ُهوَ الرَّحَْمنُ اَّلرحِيم
“Вә сизин мә’будунуз јеҝанә олан мә’буддур, Ондан башга һеч
1
бир мә’буд јохдур, Рәһмли вә Рәһмандыр.”
Бундан сонракы ајәдә исә каината һаким олан ганунаујғунлуглары бу мүддәаја бир шаһид кими гејд едәрәк бујурур:

1
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َإِنَّفِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِوَاألَْرضِوَا ْختِالَفِ اَّلليْلِوَاَّلنهَارِوَالْفُْلكِ اَّلتِيَتجْرِيفِي اْلَبحْرِبِمَايَنفَعُ النَّاس
َِومَاأَنَزلَ اللّهُِمنَ السَّمَاءمِنمَّاءفََأ ْحيَابِهِ األْرضََبعْدََموْتِهَا وَبَثَّفِيهَامِنكُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاح
َلسحَابِالْمُسَخِّرَِبْينَ السَّمَاءوَاألَْرضِ آليَاتٍلَِّقوْمٍَيعْقِلُون
َّ وَا
“Һәгигәтин асиманларын вә јерин јарадылышында, ҝеҹә-ҝүндүзүн бир-бирини әвәз етмәсиндә, дәрјаларда ҹамаатын мәнафејинә һәрәкәтдә олан ҝәмиләрдә, Аллаһын асимандан назил етдији
вә онун васитәси илә јери өлдүкдән сонра (бир даһа) дирилтдији
суда (јағышда) вә јер үзүндә бүтүн ҹанлы нөвләрини јаратмасында, күләкләрин әсмәсиндә, јерлә ҝөј арасында асылы вәзијјәтдә
олан булудларда әгл гүввәсиндән истифадә едәнләр үчүн (чохлу)
1
дәлил вә нишанәләр вардыр.”
Бу ајәдә каинатын Халигинин вә тәдбирчисинин јеҝанә олмасына дәлаләт едән јарадылышын (дәгиг) низам-интизамындан вә
системиндән сөһбәт ҝедир.
Ибадәтдә төвһид дедикдә мәгсәд будур ки, јалныз Аллаһа
пәрәстиш етмәк, Ондан гејрисинә пәрәстишдән узаг олмаг
лазымдыр. Бурада ики мәсәләни ајдынлашдырмаг лазымдыр:
1-Нә үчүн Аллаһа пәрәстиш етмәлијик?
2-Нә үчүн Аллаһдан гејрисинә пәрәстиш етмәк олмаз?
Аллаһа пәрәстиш етмәјин мүхтәлиф мәгсәд вә стимуллары
вардыр. Онун ән мүһүмү инсанын Аллаһда ҝөрдүјү камаллардыр.
Инсанын бу камаллардан аҝаһлығы ихтијарсыз олараг о камал
мәнбәјинин мүгабилиндә хүзу вә хүшу (кичилиб тә’зим) етмәсинә
сәбәб олур. Бу кими пәрәстиш стимул рүбуби мәгама ариф вә
таныш олан синфә мәхсусдур. Лакин диҝәр синифдән олан инсанлар Аллаһа она ҝөрә пәрәстиш едирләр ки, О, бүтүн не’мәтләрин вә
фејзләрин мәншәјидир. Онун даими вә давамлы фејзләриндән бири
дә инсанын варлығыдыр. Демәли, әглин һөкмүнә әсасән не’мәт
верән шәхсин мүгабилиндә хузу’ (тә’зим) вә она тәшәккүр етмәк
лазымдыр. Үчүнҹү бир груп да Аллаһын бөјүк мүкафатларына
үмид бәсләдијинә, јахуд Онун ҹәзаларындан горхдуғуна ҝөрә
пәрәстиш едирләр. Һәр бир һалда бу стимуллар инсанын Аллаһа
пәрәстишинә сәбәб олур.
Амма “нә үчүн Аллаһдан гејрисинә ибадәт етмәмәлијик?” суалына ҝәлдикдә исә, онун ҹавабы будур: Ондан савајы һеч бир
1
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шејин камалы јохдур, јахуд Ондан башга не’мәт вә фејз мәнбәји
јохдур ки, бизи онун гаршысында бәндәлијә, тә’зимә вадар етсин.
Еләҹә дә Ондан гејрисинин өз ихтијарында ҹәза вә ја мүкафаты
јохдур ки, пәрәстишә сәбәб олсун. Чүнки Аллаһдан савајы һәр бир
шеј малик олдуғу һәр бир шеји камал мәнбәјиндән алыр, онун
өзүндән һеч бир камалы јохдур.
Инди ҝөрәк, пәрәстишин һәгигәти нәдән ибарәтдир?
Бир груп адам пәрәстишин мә’насында ифрата дүчар олараг
илаһи өвлијалара һәр нөв еһтирамы – истәр һәјатларында, истәрсә
дә вәфатларындан сонра – пәрәстиш тәсәввүр етмишләр. Буна ҝөрә
дә онларын нәзәриндә мүгәддәс зәриһләри өпмәк, пак руһлара
тәвәссүл етмәк гәбир саһибләринә вә ја руһ саһибләринә пәрәстиш
һесаб олунур. Һалбуки, пәрәстиш бир шәхсин башгасынын гаршысында елә шәкилдә хүзу, зәлиллик вә кичиклик ҝөстәрмәсидир ки,
ону Аллаһ һесаб етсин, јахуд Аллаһын ишләринин она һәвалә
етдијинә инансын, еләҹә дә Аллаһын һәмин ишләрдән кәнара
чәкилдијини гәбул етмиш олсун. Башга сөзлә десәк, Аллаһы бөјүк
мә’буд, онлары исә кичик мә’будлар һесаб етсин. Неҹә ки,
ҹаһилијјәт дөврүнүн әрәбләри бүтләри кичик аллаһлар һесаб
едәрәк инанырдылар ки, Аллаһын ишләриндән бир гисми онлара
һәвалә едилмишдир.
Буна әсасән, һәр бир варлығын мүгабилиндә хүзу вә тә’зим
етсәк дә, амма онун нә бөјүк, нә дә кичик Аллаһ олдуғуна инанмасаг; әксинә Аллаһын дәрҝаһында бөјүк мәгамлы, пак вә мүгәддәс
бир бәндә олдуғуну гәбул етсәк, бу кими хүзу вә тә’зим өзүнүн сон
мәрһәләсинә чатса да, пәрәстиш дејил, садәҹә еһтирамдан
ибарәтдир. Дин бөјүкләринин Аллаһын садиг вә мүхлис бәндәләри
олдуғуна диггәт јетирмәклә, һәм һәјатда оланда, һәм дә вәфатларындан сонра онлара еһтирам етмәкдән ибарәт олан бу әмәлимиз
өзүнә ибадәт вә пәрәстиш мә’насы алмајаҹагдыр.
Бу мүддәанын шаһиди будур ки, Аллаһын Өз мәләкләринә
Адәмә сәҹдә едәрәк онун мүгабилиндә сон дәрәҹә кичиклик
ҝөстәрмәк барәдә фәрман вермәсидир. Әҝәр бу хүзу (тә’зим) Адәмә
пәрәстиш олсајды, онда мәләкләр мүшрик, түғјанчы Иблис исә
төвһид әһлинин рәиси оларды!
Аллаһын диҝәр сифәтләри
Аллаһ үчүн сүбүти вә сәлби сифәтләр вардыр. Сүбути сифәтләр
дедикдә Аллаһда мөвҹуд олан камал сифәтләри, сәлби сифәтләр
дедикдә исә, Ондан узаг олан нөгсанлар вә чатышмазлыглар
нәзәрдә тутулур.
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Аллаһын сүбути сифәтләриндән бешини гејд едирик: 1-елм, 2гүдрәт, 3-һәјат, 4-ҝөрмәк, 5-ешитмәк.
Илк ики сифәти исбат етмәк үчүн Онун јаратдығы атомдан
кәһкәшанлара гәдәр һәр бир шеји тәдгиг етмәк кифајәтдир.
Бәшәр елмләри он мин илләр әрзиндә дүнјанын мүрәккәб
сирләриндән чох ҹүзи бир һиссәсини кәшф едә билмишдир. Һалбуки, онларын бөјүк бир гисми ҹәһаләт пәрдәләри архасында
галмышдыр.
Каинатын тәдгиг едилмәси бизи Аллаһын сонсуз гүдрәт вә
елминә доғру һидајәт едир вә ҝөстәрир ки, Аллаһ бәшәрин тәбии
елмләрдә кәшф етдији ганунлар мәҹмуәсиндән аҝаһ имиш вә
дүнјаны Өз гүдрәти илә јаратмышдыр. Бу тәдгигат бизи Аллаһын
ики сифәтинә: елм вә гүдрәтинә доғру һидајәт едир.
Һәјат сифәти барәсиндә дә ајрыҹа бир дәлил ҝәтирмәјә лүзум
јохдур. Чүнки Онун елмли вә гүдрәтли олдуғуну исбат етдикдә,
тәбии олараг сүбут олунур ки, һәјата маликдир. Чүнки ҹанлы бир
варлығын бу ики бариз сифәтдән башга диҝәр сифәтләрә еһтијаҹы
јохдур.
Тәбии елмләрдә дејирләр: ҹанлы варлыг одур ки, инкишаф,
нәсил артырмаг, әксүл-әмәл (рефлекс) ҝөстәрмәк, гидаланмаг кими
хассәләрә малик олсун. Бу мә’наја олан һәјат тәбии варлыглара
мәхсусдур. Амма һәјат кәлмәсинин даһа ҝениш мигјаслы мә’насы
вардыр ки, бу хүсусијјәтләрдән һеч биринә еһтијаҹлы олмамасы
мүмкүндүр. Тәбии елмләрдә алим оланлар тәбии варлыгларла
тәдгигат апардығындан һәјаты өз елм вә биликләри чәрчивәсиндә
изаһ етмишләр. Лакин һәјат мәсәләсини даһа јүксәк сәвијјәдә
арашдыран бир философ онун үчүн ҝениш мә’налар олдуғуна
инанараг бунлары тәбии варлыгларын хүсусијјәтләри һесаб едир,
нәинки һәјатын ҝерчәклији мүтләг шәкилдә онлара бағлы олмуш
олсун.
Бурада Аллаһ-тааланын диҝәр ики сифәти – ешидән вә ҝөрән
сифәтләри дә ајдынлашыр. Чүнки бу ики сифәт Аллаһ-тааланын
елминин бир бөлмәсидир. Аллаһ-тааланын ешидилән вә ҝөрүнән
шејләрә аҝаһлығы Ону “Ешидән” вә “Ҝөрән” кими тәгдим етмәјә
сәбәб олмушдур. Һалбуки, бурада “сәми” – ешидән дедикдә мүәјјән васитәләрлә ешитмәк вә “бәсир” – ҝөрән дедикдә хүсуси дујғу
органы васитәси илә ҝөрмәси нәзәрдә тутулмур. Әксинә, дүнјанын,
о ҹүмләдән, (бүтүн) ешидилән вә ҝөрүнән шејләрин һамысынын
Аллаһ-тааланын јанында һазыр олмасы Онун бу ики сифәтлә вәсф
едилмәсинә сәбәб олур.
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6
АЛЛАҺ-ТААЛАНЫН ДИҜӘР СҮБУТИ ВӘ СӘЛБИ
СИФӘТЛӘРИ ИЛӘ ТАНЫШЛЫГ
Биз Аллаһ-тааланын сүбути сифәтләринин чоху илә таныш
олдуг. Лакин Онун сүбути сифәтләриндән диҝәр үчүнү дә
хатырладырыг:
1-Адил, 2-Һәким, 3-Ғәнијј (еһтијаҹсыз)
Әдаләт Аллаһын сифәтләриндән бири һесаб олунур. Илаһи
әдаләт мәсәләсинин әсасыны да “әглин чиркинликләри ҝөзәлликләрдән ајырд етмәјә гадир олунмасы” мәсәләси тәшкил едир. Әгл
бу ики нөвдән олан ишләри ајырд етмәјә гадир олдуғундан ашкар
шәкилдә мүһакимә јүрүдәрәк дејир ки, Аллаһ-таала һәр нөв
гәбаһәтли вә чиркин ишдән пак-пакизәдир. Зүлм вә ситәм дә
чиркин ишләрдән бири олдуғуна ҝөрә, Аллаһ ону һеч вахт јеринә
јетирмәз.
Зүлмүн сәбәби ики шејдән бири ола биләр:
1-Ја иш ҝөрән (фаил) зүлмүн чиркинлијиндән аҝаһ дејилдир;
2-Ја да зүлм етмәјә еһтијаҹ дујур.
Биринҹи фәрзијјә Аллаһын елминин ҝенишлијини нәзәрә
алмагла јүз фаиз инкар олунур. Әҝәр әгл гүввәси зүлмүн чиркинлијини дәрк едирсә, онда бүтүн бејинләри вә дәрракә гүввәләрини
хәлг едән Аллаһ-таала онун чиркинлијиндән даһа ашкар шәкилдә
аҝаһдыр вә аләмдә һеч бир шеј Аллаһа мәхфи вә ҝизлин дејилдир.
Икинҹи фәрзијјә, јә’ни “Аллаһын зүлм етмәјә еһтијаҹлы
олмасы” да инкар олунур. О һәм дүнјанын, һәм дә инсанын халигидир, варлыгларын малик олдуғу һәр бир шеј Онундур. Белә исә,
Онун зүлм етмәјә нә еһтијаҹы олаҹагдыр?!
Аллаһын әдаләтлә вәсф етмәкдән чәкинәнләр өз (јанлыш)
фикирләрини белә әсасландырырлар:
“Бизим Аллаһын гүдрәт даирәсини мәһдудлашдырмаға һаггымыз јохдур! Биз она дејә билмәрик ки, зүлм илә дејил, әдаләтлә
рәфтар ет. Әксинә Онун ҝөрдүјү һәр бир шеј вә һәр бир иш
јахшыдыр.”
Бу сөздә ашкар бир муғалитә (софистика) мөвҹуддур:
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Биз “Аллаһ әдаләтлидир вә зүлм етмир” дедикдә мәгсәдимиз
Онун гүдрәт даирәсини мәһдудлашдырмаг дејилдир. Әксинә мәгсәдимиз будур ки, Аллаһын ҝениш сәвијјәли елминә, һәр бир шејә
гадир олдуғуна диггәт јетирмәклә вә һәр бир шејдән еһтијаҹсыз
олдуғуну гәбул етмәклә баша дүшүрүк ки, Аллаһ белә чиркин иш
ҝөрмәз. Чүнки, Онда зүлм етмәк үчүн һеч бир стимул вә әсас
јохдур.
Биз һөкм едәрәк “Аллаһ (филан иши) ҝөрмәмәлидир” сөзү илә
бир сыра мүгәддимә ишләринә диггәт јетирмәклә бир һөкмү ашкар
етмәјимиз арасында чох фәрг вардыр. Мисал үчүн, “үчбуҹағын
буҹагларын ҹәми 180 дәрәҹәјә бәрабәрдир, ондан аз вә ја чох ола
билмәз” ҹүмләсини демәкдә мәгсәдимиз һөкм вә фәрман вермәк
дејилдир. Чүнки хариҹи ҝерчәклик бизим һөкм вә фәрманымыза
табе дејилдир. Әҝәр үчбуҹағын буҹагларын ҹәми 180 дәрәҹәјә
бәрабәр олмазса, һеч вахт бизим фәрманымызла бу ҝерчәклик һәјата кечмәјәҹәк. Әксинә, биз бу мәгамда бир сыра мүгәддимәләрдән
белә бир һөкмү әлдә етмиш олуруг.
Аллаһ барәсиндә дә ејнилә беләдир: биз һеч вахт Онун барәсиндә һөкм вә фәрман вермир, Онун гүдрәтини мәһдудлашдырмаг
һәдәфини изләмирик. Чүнки шүбһәсиз Онун һәм зүлмә вә һәм дә
әдаләтә, һәм ҝөзәллијә вә һәм дә чиркинлијә гүдрәти вә баҹарығы
вардыр. Әксинә мәгсәд будур ки, Аллаһ ҝөзәллији чиркинликдән
ајырд етдијинә, башгаларына зүлм етмәјин ҝөзәл иш олмадығына,
диҝәр тәрәфдән дә Онун бу ишә һеч бир еһтијаҹы олмадығына ҝөрә
кәшф едирик ки, Онда зүлм етмәјә һеч бир әсас вә стимул јохдур.
Гур’ан пејғәмбәрләрин ҝөндәрилмәсинин һәдәфини ҹәмијјәтдә
әдаләтин бәргәрар едилмәси билир вә хатырладыр ки, бүтүн пејғәмбәрләр ҹәмијјәтдә әдаләти бәргәрар етмәјә дә’вәт олунмушлар:

ِلَقَدْأَرْسَْلنَارُسَُلنَابِاْلبَيِّنَاتِوَأَنزَْلنَاَمَعهُمُالْ ِكتَابَوَالْمِيزَانَِليَقُومَ النَّاسُبِالِْقسْط
“Шүбһәсиз, Биз пејғәмбәрләри ашкар дәлилләрлә ҝөндәрдик,
онларла бирликдә китабы вә мизаны (һаггы батилдән сечмә ме’ја1
ры олан әгли) ҝөндәрдик ки, ҹамаат әдаләти бәргәрар етсинләр.”
Икинҹиси сифәтдән (һәким) мәгсәд будур ки, Аллаһын ишләри
әбәс, пуч, биһудә шејләрдән там мә’нада узагдыр. Чүнки бүсбүтүн
елм вә гүдрәтдән ибарәт олан бир варлығын әбәс вә пуч ишләр
ҝөрмәсинә һеч бир әсас јохдур. Әбәс ишин мәншәји дүзҝүн аҝаһлығын олмамасындан башга бир шеј дејилдир. Башга сөзлә десәк, о
кәс әбәс ишләр ҝөрүр ки, ја онун чиркинлијиндән аҝаһ дејилдир,
1

“Һәдид” сурәси, ајә: 25
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јахуд онун тәрк олунмасына гүдрәти чатмыр. Һәр ики амил Аллаһда мөвҹуд олмадығына ҝөрә О, һәкимдир (һикмәт саһибидир).
Үчүнҹү сифәт – гәни, еһтијаҹсыз олмагдан мәгсәд будур ки,
Аллаһын вүҹуду һәр нөв камалын башланғыҹы вә мәншәјидир.
Тәбии олараг О, һәр бир шејдән еһтијаҹсыз олаҹагдыр. Чүнки фәрз
олунур ки, бүтүн камаллар Ондан гајнагланыр. Аллаһдан башга
һеч бир камал саһиби олан варлыг јохдур ки, Ондан (фәрз үзрә) һәр
һансы бир еһтијаҹы арадан галдырмыш олсун.
Гур’ани-мәҹид Аллаһ-тааланы белә тәгдим едир:

ُيَاأَيُّهَا النَّاسُأَنتُمُالْفُقَرَاءإِلَى اللَّهِوَاللَّهُ ُهوَالَْغنِيُّالْحَمِيد
“Еј инсанлар! Сиз һамылыгла Аллаһа еһтијаҹлысыныз, Аллаһ
1
исә (затән һәр шејдән) еһтијаҹсыз вә тә’рифә лајигдир.”
Башга јердә бујурур:

ٌوَقَالَمُوسَىإِنتَكْفُرُواْأَنتُمَْومَنفِي األَْرضِ جَمِيعًافَإِنَّ اللّهََلَغنِيٌّ حَمِيد
“Муса деди: Әҝәр сиз вә јер үзүндә оланлар һамылыгла кафир
олсаныз (онда билин ки,) Аллаһ (затән һәр шејдән) еһтијаҹсыз вә
2
тәрифә лајигдир.”
Бура гәдәр Аллаһын сүбути сифәтләриндән бир нечәси или
таныш олдуг. Инди исә сәлби сифәтләрлә таныш олуруг.

АЛЛАҺЫН СӘЛБИ СИФӘТЛӘРИ
Сәлби сифәтләр дедикдә о нөгсанлы вә чатышмазлыг һаллары
нәзәрдә тутулур ки, Аллаһын мүгәддәс заты онлардан узаг, пакпакизәдир вә Онда бу сифәтләрә јер јохдур.
Сәлби сифәтләр арасында ашағыда гејд олунан ики сифәтә
диггәт јетирәк:
1-Аллаһ-таала ҹисим дејилдир;
2-Аллаһ-таала мүрәккәб (бир нечә шејдән тәркиб тапмыш)
варлыг дејилдир.
Һәр ики сәлби сифәтин дәлили ајдындыр; чүнки әҝәр ҹисим
олсајды, тәбии олараг мәкана еһтијаҹы оларды, еһтијаҹы олан
варлыг да Аллаһ ола билмәз.
Һәмчинин, бир нечә шејин тәркибиндән (бирләшмәсиндән)
ибарәт олан шеј дә дејилдир, чүнки мүрәккәб (тәркиб тапан шеј) өз
һиссәләринә еһтијаҹлы олур. Һиссәләр мүрәккәбдән тамамилә
1
2

“Фатир” сурәси, ајә: 30
“Ибраһим” сурәси, ајә: 8
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башгадыр. 1 Еһтијаҹлы олан бир варлыг да Аллаһ ола билмәз; елә
бир гүдрәтә еһтијаҹлыдыр ки, онун еһтијаҹыны арадан галдырсын.
Диҝәр сәлби сифәтләр дә ејнилә. Онларын һамысы Аллаһдан она
ҝөрә инкар едилир ки, онларын варлығы еһтијаҹ вә нөгсаны тәләб
едир, Аллаһ-таала исә еһтијаҹ вә нөгсанын Она јол тапмасындан
пак-пакизәдир.
Үмумијјәтлә, сүбути сифәтләрин һамысыны бир сифәтдә, сәлби сифәтләрин һамысыны да диҝәр бир сифәтдә ҹәм етмәк олар. О
да бундан ибарәтдир ки, Аллаһ-таала инсанын тәсәввүр едә биләҹәји һәр нөв камала маликдир. Алим вә гадир олмасынын сәбәби
будур ки, елм вә гүдрәт камал сајылыр. Һәмчинин, Аллаһ-таала
инсанын зеһнинә ҝәлән һәр нөв нөгсанлы һалдан пак-пакизә,
узагдыр.
Аллаһын ҹисим олмамасы вә бир нечә шејдән тәркиб тапмамасынын сәбәби будур ки, әҝәр О, ҹисим вә бир нечә шејин тәркибиндән ибарәт олсајды, бунлар (ҹисим олмаг вә тәркиб һиссәләрдән
тәшкил олунмаг) нөгсанлы олмағы тәләб едәрди. Буна ҝөрә дә
демәк олар ки, Аллаһ-тааланын бир сүбути сифәти вар, о да бүтүн
камаллара саһиб олмасыдыр. Еләҹә дә бир сәлби сифәти вар, о да
бүтүн нөгсанлы вә чатышмаз һалларын Ондан узаг олмасындан
ибарәтдир.
Бир јанлыш фикрин дәф едилмәси
Бә’зән дејилир: неҹә ола биләр ки, инсан мәһдуд бир варлыг
олдуғу һалда гејри-мәһдуд, сонсуз варлыг олан Аллаһы танысын?!
Һалбуки, гејри-мәһдуд варлыг мәһдуд варлығын үфүгләриндә
сығмыр. Алимләрин тә’бири илә десәк:
Бе конһи Затәш херәд бәрәд пеј,
Әҝәр рәсәд хәс бе гә’ри дәрја.
Әҝәр саман чөпү дәрјанын дибинә чатса,
Инсан ағлы да Онун затыны дәрк едәр.
Башга шаир исә дејир:
Еј бәртәр әз хијало гијасо гомано вәһм,
Вәз һәр че гофтеәндо шәнидеимо хандеим
Сән хәјал, мүгајисә, ҝүман вә вәһм гүввәсиндән јүксәкдәсән,
Дејиләнләрдән, ешидиб чағырдыгларымыздан јүксәкдәсән!
Бу суалын ҹавабы ајдындыр; чүнки мүтләг мә’рифәтлә нисби
мә’рифәт арасында фәрг вардыр. Мүмкүн олмајан шеј Аллаһ1

Мисал үчүн, су оксиҝен вә һидроҝендән тәркиб тапыр вә бу икисинә еһтијаҹлыдыр. Сујун өзү дә өз һиссәләри олан оксиҝен вә һидроҝендән там башга
шејдир (мүт).
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тааланын вүҹудунун бүтүн јөнләринин һамысыны танымагдыр.
Амма нисби мә’рифәт белә дејилдир. Мәһдуд бир варлыг Аллаһын
сифәтләринин васитәси илә Онун барәсиндә мүәјјән гәдәр (нисби)
мә’рифәт кәсб едә биләр.
Гур’ан васитәси илә Аллаһ-тааланын сифәтләрини танымаг
“Һәшр” сурәси Аллаһ-тааланын 14 сифәтини бәјан едәрәк
бујурур:

ُلشهَادَةِ ُهوَ اَّلرحَْمنُ اَّلرحِيمُ * ُهوَ اللَّهُالَّذِيلَاإِلَهَإِلَّا ُهوَالْمَلِك
َّ ُهوَ اللَّهُالَّذِيلَاإِلَهَإِلَّا ُهوَ عَالِمُالَْغيْبِوَا
ُسْبحَاَن اللَّهِ عَمَّاُيشْرِكُونَ * ُهوَ اللَّهُ اْلخَالِق
ُ ُالْقُدُّوسُ السَّلَامُالُْمؤِْمنُالُْمَهيِْمنُ اْلعَزِيزُ اْلجَبَّارُالُْمتَكَبِّر
ُسنَىُيسَبِّحُلَهُمَافِي السَّمَاوَاتِوَالْأَْرضِوَُهوَ اْلعَِزيزُ اْلحَكِيم
ْح
ُ اْلبَارِئُالْمُصَوِّرُلَهُالْأَسْمَاء اْل
“О, елә бир Аллаһдыр ки, 1-Ондан башга һеч бир мә’буд јохдур;
2-Гејби вә шәһадәти билир, 3-Рәһман вә Рәһимдир, 4-Мүтләг һакимдир, 5-Пак-пакизәдир, 6-Ејибләрдән узагдыр, 7-Әмин-аманлыг
бағышлајандыр, 8-Ҝөзәтчи вә әмәлләрә нәзарәт едәндир, 9-Јенилмәздир, 10-Гүдрәтлидир, 11-Уҹа мәгамлыдыр, 12-Хәлг едәндир,
1
13-Бари – нүмунә олмадан – јарадандыр, 14 - Тәсвир едәндир.”
“Али-Имран” сурәсиндә Ону белә тәгдим едир:

إِنَّ اللّهَ الََيخْفَىَ عََليْهِ شَيْءٌفِي األَْرضَِوالَفِي السَّمَاء
“Һәгигәтән јердә вә асиманларда һеч бир шеј Аллаһа мәхфи
2
дејил.”
Төвратын Аллаһы тәгдим етмәси
Аллаһы танымагда ја әгл гүввәсинә, ја да тәһриф олунмамыш
асимани китаблара е’тимад етмәлијик. Әкс һалда, тәһриф олунмуш
китабларын тәгдим етмәси ҝерчәкликдән узаглашмагдан башга
бир нәтиҹәси олмајаҹагдыр. Инди Төвратын тәгдим етдији Аллаһ
барәсиндә мәрифәтләрдән икисини нүмунә кими гејд етдик:
1-Төвратын сифр (јараныш) тәквининдә Аллаһ белә тәгдим
едилир: ҝуја Аллаһ беһишт бағларында јол ҝедир, аваз охујур вә
3
Адәмин һарда олдуғуну билмир. Аллаһ барәсиндә белә бир (јан1

“Һәшр” сурәси, ајә: 22
“Али Имран” сурәси, ајә: 5
3
3-ҹү фәсил, 9-11-ҹи ҹүмләләр
2
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лыш) мәрифәт илә Гур’анын Аллаһын (һәр бир шеји әһатә едән)
ҝениш елми тәгдим етмәси арасында нә гәдәр фасилә вар! Гур’ан
асиманларын вә јерин алты ҝүндә јарадылмасыны ирәли чәкәркән
дәрһал бујурур:

ٍَسنَاِمنُْلغُوب
َّ وَمَا م...
1

“Бизә јорғунлуг баш вермәди.”
Гур’анын бу мәсәләјә исрар етмәси санки Төвратын бу барәдә
дедији сөзләри ҹаваб вермәк мәгсәди ҝүдүр: орада дејилир ки,
Аллаһ-таала асиманлары вә јери јаратдығы мүддәт әрзиндә јорулду
2
вә истираһәт етмәјә башлады. Бу кими тәгдим етмәләр зијалы
тәбәгәсинин Аллаһдан узаглашмасына сәбәб олур.

1

2

“Гаф” сурәси, ајә: 48.

Төврат, “Сифри-тәквин”, 2-ҹи фәсил, ҹүмлә 3
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7
БӘШӘРИЈЈӘТИН СӘМАВИ ҺИДАЈӘТЧИЛӘРӘ
ЕҺТИЈАҸЫ
ҮМУМИ НҮБҮВВӘТ
Шүбһәсиз, бәшәр өвлады мүәјјән бир һәдәф үчүн јарадылмышдыр. Бу һәдәфин өзү дә Аллаһа дејил, инсанларын өзүнә гајыдыр.
Башга сөзлә десәк, инсанын јарадылышы һәдәфсиз, мәгсәдсиз
дејилдир, бахмајараг ки, бу ишдә Јараданын (фәрз үзрә) һәр һансы
бир еһтијаҹыны арадан галдыра биләҹәк бир һәдәф јохдур. Бунун
дәлили дә там ашкардыр. Чүнки һикмәт саһиби олан Аллаһ ләғв,
әбәс вә биһудә ишләр ҝөрмәкдән пак-пакизәдир, Онда әбәс вә
биһудә ишләрин ҝөрүлмәсинә һеч бир әсас јохдур. О кәс әбәс вә
биһудә ишләр ҝөрәр ки, ја онларын чиркинлијиндән аҝаһ олмасын,
ја да ону ҝөрмәјә мәҹбур олсун. Бу амилләрин һәр икиси дә
Аллаһдан инкар олунур.
Бу бәјандан белә нәтиҹә алырыг ки, инсанын јарадылышы үчүн
мүәјјән бир һәдәф вардыр ки, бәшәријјәт мәһз о һәдәф үчүн
јарадылмышдыр. Бу һәдәф инсанын јарадылышынын дәјәрсиз вә
үфунәтли судан башлајараг камил бир инсан мәрһәләсинә чатмаға
гәдәр тәкамүлүндән башга бир шеј дејилдир ки, нәтиҹә е’тибары
илә елм вә гүдрәтдә Аллаһын мәсәли, Онун јер үзүндәки ҹанишини
олсун.
Шүбһәсиз, бәшәр бу тәкамүл мәрһәләсинә чатмагда елә јолҝөстәрәнләрә еһтијаҹлыдыр ки, ону бу һәдәфә доғру һидајәт етсинләр.
Чүнки бәшәријјәт өз-өзлүјүндә бу һәдәфә чата билмәз. Бу
мәсәләнин ајдынлашмасы үчүн ики нүмунә гејд едирик:
1-Мә’лим олдуғу кими, игтисадијјат инсан һәјатында ән мүһүм
вә тә’сирли рол ифа едир. Бүтүн дүнја әһалиси ону ән зәрури бир
принсип кими гәбул етмишләр. Лакин һәлә бәшәријјәт игтисадијјатын әлифбасыны белә танымамышдыр. Онун идарә олунмасында
бир-биринә тамамилә зидд олан ики идеолоҝијаны өз гаршысында
ҝөрүр: бири сосиализм вә онун ән јүксәк мәрһәләси олан коммунизм, диҝәри исә капитализм. Биринҹи идеолоҝија хүсусијјәтчилији ганунсуз һесаб едәрәк шәхси мүлкијјәти дә ләғв етмәјә
исрар едир. Онларын фикринҹә, бәшәријјәт коммунистләрин нә-
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зәрдә тутдуғу “беһишти” гәбул етмәјә һәлә дә һазыр дејилдир ки,
мүлкијјәт һүгугу күлли шәкилдә – истәр хүсуси, истәрсә дә шәхси
шәкилдә – ләғв олунсун. Диҝәр бир мәктәб (капитализм) исә
мүлкијјәти даһа ҝениш сәвијјәдә гәбул едир, онун үчүн нә сәбәб, нә
дә нәтиҹә нәзәриндән һеч бир мәһдудијјәт гојмур. Бу мәктәб һәр
нөв газанҹы, һәтта сәләмчилик, күтләви гырғын силаһларынын
сатылмасы, фаһишәлик вә с. ишләри рәсмијјәтә танымагла олса
белә, рәва билир вә инсаны бу јолларла әлдә едилән газанҹын
малики һесаб едир. Буна әсасән, бәшәријјәт дүзҝүн игтисадијјатын
әлифбасыны белә билмир, бир-биринә тамамилә зидд олан ики
мәктәби рәваҹ верир.
2-Аллаһын сифәтләринин танынмасы мәсәләсиндә бәшәријјәт
ҹүзи анлама да наил олмамышдыр. Һәтта мәҹус дининдә оланлар
кими бә’зи инсанлар икилијә, мәсиһилик үчлүјә, мүшрикләр исә
јүзләрлә мә’буда пәрәстиш едир, Аллаһын ән бариз сифәти олан
төвһиди инкар едирләр. Мадди вә мә’нәви ишләрин ән елементар
мәсәләләриндән белә, хәбәрсиз олан бу бәшәр, сәмави мүәллим
олмадан мүмкүн олан сәадәтә неҹә чата биләр?!
Фәгирлијин башдан-ајаға һөкмран олдуғу Һиндистанда 150
милјон баш гарамал әкин саһәләрини хараб едиб арадан апарыр,
лакин бу өлкәнин әһалиси чох ағыр вәзијјәтә, аҹынаҹаглы вә
бәдбәхтлијә синә ҝәрирләр. Дүзҝүн гида режими олмадығына ҝөрә
һәр ҝүн минләрлә инсан һәјатыны әлдән верир, амма бу инәкләрин
әтиндән истифадә етмәјә ҹүр’әтләри јохдур. Чүнки онларын
хурафатчы әгидәләринин әсасы онлара белә бир иҹазәни вермир.
Буна ҝөрә дә Аллаһ-таала бәшәријјәтин һидајәт олунмасы үчүн
чохлу пејғәмбәрләр ҝөндәрмишдир.

ПЕЈҒӘМБӘРЛӘРИН ХҮСУСИЈЈӘТЛӘРИ
Бәшәријјәт белә зәрури мәсәләләрдә һәгигәтә чатмадығындан,
ҝөрәсән онлара тә’лим вермәк үчүн сәмави мүәллимләр ҝөндәрилмәси лазым вә зәрури дејилдирми?! Инди биз онларын сифәт вә
параметрләрини әлдә етмәлијик. Инди исә онларын хүсусијјәт вә
параметрләри:

1-Исмәт
“Исмәт” дедикдә мәгсәд будур ки, пејғәмбәрләр ҝүнаһ әмәлләр
гаршысында исмәтли (тохунулмаз) олмалыдырлар, онларын
ҝүнаһа дүшмәмәкләринә зәманәт верилмәлидир. Бу шәртин мәншәји ики шејдир:
а) Нә үчүн пејғәмбәрләр мә’сум, ҝүнаһдан узаг олмалыдырлар?
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б) Нә олмушдур ки, онлар белә бир гүввә вә гүдрәтә малик
олмушлар?
Инди һәр ики ҹәһәти бәјан едирик. Биринҹинин дәлили бундан
ибарәтдир: Пејғәмбәрләр инсанлары һагга тәрәф һидајәт етмәк
үчүн ҝәлмишләр. Һидајәтин илкин шәрти будур ки, ҹамаат онлара
е’тимад етсинләр вә сөзләринин Аллаһ сөзү олдуғуну һәгиги
мә’нада билсинләр. Әҝәр һәр һансы бир пејғәмбәр өз дедијинә әмәл
етмәзсә, јә’ни ондан ҝүнаһ иш баш верәрсә, бу иш ҹамаатын онлара
е’тимад етмәмәјинә, онларын иддиасында шәкк-шүбһә вә,
тәрәддүд етмәләринә сәбәб олар. Бу һалда һамы дејәр ки, “әҝәр о,
доғрудан да өзүнү Аллаһын ҝөндәрдији һесаб едирсә, нә үчүн өз
сөзләринә әмәл етмир?!”
Әлбәттә, бу бәјан биринҹи мүддәанын бир һиссәсини сүбут
едир. О да бундан ибарәтдир ки, пејғәмбәрләр ҝүнаһдан узаг олмалыдырлар. Амма иддианын диҝәр бир һиссәси, јә’ни “пејғәмбәрләр
сәһв вә хәтадан узаг олмалыдырлар” - мүддәасынын дәлили будур
ки, әҝәр динин баниси илаһи һөкмләри тәблиғ етмәкдә сәһвә, хәтаја
јол верәрсә, ҹамаатын онлара олан е’тимады арадан ҝедәр вә бу
е’тимадсызлыг да ҝөндәрилдији мәгсәдин әксинә олар вә ҹамаатын
һидајәтинин арадан ҝетмәсинә сәбәб олар. Һәмчинин, әҝәр ади
ишләрдә сәһвә, хәтаја јол верәрләрсә, бу иш ҹамаатын онларын шәриәтлә әлагәдар олан сөзләринә дә шәкк-шүбһә илә јанашмасына
сәбәб олар.
Бир сөзлә, пејғәмбәрләр нәзәрдә тутдуглары мәгсәдин һәјата
кечмәси үчүн ҝүнаһ вә хәта гаршысында исмәт, тохунулмазлыг
гүввәсинә илә тәҹһиз олунмалыдырлар ки, Аллаһ-тааланын
нәзәрдә тутдуғу һәдәф һәјата кечсин.
Инди исә икинҹи мәтләб барәсиндә данышырыг; јә’ни неҹә
олур ки, пејғәмбәрләр ҝүнаһ вә хәта гаршысында аманда, тохунулмаз олурлар?! Онларын бу ики мәрһәләдә ҝүнаһ, сәһв вә хәта
гаршысында тохунулмазлығынын амили нәдир? Бу да сонракы
бөлмәдәки бәһсимизин мөвзусудур.
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ПЕЈҒӘМБӘРЛӘРДӘ ИСМӘТИН АМИЛИ НӘДИР?
Сәмави һидајәт рәһбәрләрини ҝүнаһдан сахлама амили онларын сон дәрәҹә ҝүҹлү иманлары, јүксәк сәвијјәли тәгваларыдыр ки,
бу да ҝүнаһын аҹынаҹаглы ахыр-агибәти барәдә аҝаһлыгдан ирәли
ҝәлир. Шүбһәсиз, әмәли әкс-реаксија барәдә гәти елм вә аҝаһлыг
инсанда исмәт јарадыр, онда елә ҝүҹлү тәгва гүввәси әмәлә ҝәтирир
ки, ҝүнаһ етмәк фикри онун гәлбиндән белә, кечмир. Фәрз един ки,
инсана бир милјард доллар пул вериб ондан истәјирләр ки, әлини
үстү ачыг, изолә едилмәмиш вә инсаны өлдүрмә габилијјәтли
ҝәрҝинлији олан електрик нагилинә вурсун. Шүбһәсиз, агил инсан
һеч нәјин баһасына белә, бу иши ҝөрмәз. Чүнки онун ахырагибәтинин гәти олараг өлүм олдуғуну билир вә бу ишин нәтиҹәси
барәдә әсла шәкк-шүбһә етмир.
Инди әҝәр бир нәфәрин ҝүнаһын аҹынаҹаглы агибәтинә,
өлүмсачан нәтиҹәләринә, јә’ни ҹәһәннәм одуна гәти шәкилдә елм
вә аҝаһлығы олса, шүбһәсиз, һеч вахт ҝүнаһ иш ҝөрмәз. Бу аҝаһлыг
вә елм онда елә бир тәгва вә исмәт јарадар ки, һеч бир вәҹһлә ҝүнаһ
гаршысында мәғлуб олмаз.
Белә бир суал верилә биләр: Бә’зән мүәјјән гәти мә’луматлар
инсанда исмәт руһу јаратмыр. Елә адамлар вар ки, спиртли ичкинин вә сигаретин организмә зәрәрли олдуғуну билә-билә спиртли ичкиләр ичир, сигарет чәкир. Бәс нә үчүн онун бу барәдәки елм
вә аҝаһлығы онда исмәт руһу јаратмыр?
Бу суалын ҹавабы ајдындыр: елм о заман исмәт јарада биләр ки,
бејниндән гәлбә, елми һаләтдән иман һаләтинә кечмиш олсун. Елм
өзүнә иман руһу алмајынҹа, инсанын һидајәт вә тәгвасына сәбәб
олмаз. Мисал үчүн, һамымыз билирик ки, өлү адам инсана һеч бир
зәрәр вура билмәз. Амма бунунла ејни заманда һамымыз ондан
горхуруг, бир ҝеҹәлик белә, онунла бир отагда галмаға ҹүр’әт
еләмирик. Амма өлүјујан шәхс ондан әсла горхмур, ваһимә һисси
кечирмир. Бизим елмимизин өлүјујанын елми илә олан фәрги
бундадыр ки, бизим елмимиз јалныз аҝаһлыгдыр вә өз елмимизә
иманымыз јохдур. Өлүјујан исә бу ишлә чох мәшғул олдуғундан
она иман ҝәтирмишдир вә өлүдән горхмур. Спиртли ичкиләр гәбул
едән шәхсин елми иман һаләтинә дүшмәјән бир елмдир ки, онун
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тә’сиринин гаршысыны алмыш олсун. Диҝәр тәрәфдән, белә
инсанлар башга ҹүр мүһасибә дә апарырлар: (өз нәзәрләриндә)
кејфијјәтлә јанашы олан аз һәјаты, кејфијјәтлә дејил, садәҹә
кәмијјәтлә јанашы олан чох һәјатдан үстүн һесаб едирләр. Онлар
биринҹи нөв һәјаты икинҹидән үстүн һесаб едир вә 60 иллик ејшишрәтлә, әјјашлыгла јанашы олан һәјаты, 80 иллик ејш-ишрәти,
әјләнҹәси олмајан садә һәјатдан үстүн һесаб едирләр.
ХӘТАДАН НЕҸӘ АМАНДА ГАЛЫРЛАР?
Пејғәмбәрләри ҝүнаһ әмәлләрдән сахлајан амил ајдынлашды.
Инди белә суал јараныр ки, ҝөрәсән онлары хәтадан сахлајан амил
нәдир?
а) Гејби амил
Онлары хәтадан сахлајан шеј рәвајәтләрдә “Руһул-гудус” кими
тә’бир едилән гејби бир амилдир. Аллаһ-таала онлары елә бир
гүдрәт вә гүввә илә тәҹһиз етмишдир ки, онларын хәтаја вә сәһвә
дүшмәләринә мане олур, даим ҝерчәкликләрин ичиндә гәрар
тапырлар. Онларын барәсиндә олан бу илаһи мәрһәмәтин сәбәби
будур ки, ҹамаатын е’тимадыны ҹәлб етсинләр, нәтиҹәдә әлдә
етмәк истәдикләри нәтиҹә – инсанларын һидајәти әмәли олараг
һәјата кечсин.
б) Мө’ҹүзә саһиби олмаг
Пејғәмбәрләрин хүсусијјәтләриндән бири дә будур: онлар
өзләринин һагг олмасыны исбат етмәк үчүн мүәјјән дәлил вә
шаһидләрә саһиб олмалыдырлар. Һагг олмағын исбат јолларындан
бири дә мө’ҹүзә саһиби олмагдыр. Бахмајараг ки, мө’ҹүзә пејғәмбәрләрин јеҝанә дәлилләри дејилдир, амма онларын нүбүввәтини
диҝәр јолларла да исбат етмәк олар.
Мө’ҹүзәнин мә’насы будур ки, пејғәмбәр бүтүн бәшәр өвладларынын ҝөрмәјә аҹиз вә баҹарыгсыз олдуғу бир иши ҝөрмүш
олсун. Белә бир харигүладә иш ону ҝөстәрән шәхсин илаһи бир
гүдрәтлә тәҹһиз олундуғуну бәјан едир. Чүнки, әҝәр садәҹә бәшәр
иши олсајды, тарих боју бүтүн инсанларын ону ҝәтирмәкдән аҹиз
олмаларына һеч бир әсас олмазды. Буна ҝөрә дә бүтүн инсанларын
аҹиз олмасына сәбәб олмајан һәр бир харигүладә, гејри-тәбии иш ја
ријазәтин (ријазәт – јогларын ишинә дејилир, мүт.) нәтиҹәсидир
ки, диҝәр бир муртаз (јог) да ону әнҹам верә биләр; ја да техниканын мәһсулудур ки, башга инсанлар да онунла гаршылаша (онун
охшарыны иҹад едә) биләр. Буна ҝөрә дә Һиндистандакы јогларын
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ишләри илә мүгабилә етмәк (онун охшарыны ҝөстәрмәк), еләҹә дә
(бир блокда) космоса сүн’и пејк ҝөндәрилмәси диҝәр блокларда
белә бир иш ҝөрүлмәси мүмкүн олдуғуна ҝөрә, мө’ҹүзә дејилдир,
әксинә, бу кими ишләрин ајдын сәбәбләри вар, башгалары да бу
ишләри ҝөрә биләр.
Бурада диҝәр бир мәсәлә ирәли чәкилир: Мө’ҹүзә ону ҝәтирән
шәхсин доғручулуғуна неҹә дәлил ола биләр? Дүздүр ки, мө’ҹүзә
онларын илаһи гүдрәтлә тәҹһиз олунмасыны ҝөстәрир, амма
онларын дүз данышан олмасына неҹә дәлил ола биләр?
Бу суалын ҹавабы ајдындыр: бәндәләринин һагга, сәадәтә һидајәт олунмасыны истәјән Аллаһ һеч вахт белә бир гүдрәти јаланчы
адамын ихтијарына вермәз. Чүнки бу иш Онун бәшәријјәти
јаратмагда нәзәрдә тутдуғу һәдәфлә ујғун дејилдир.
Башга сөзлә десәк, мө’ҹүзә саһиби олмаг инсанларын һагга ҹәзб
олунмасына сәбәб олур. Бүтүн инсанлар ихтијарсыз олараг белә
бир инсана доғру ҹәзб олунурлар. Әҝәр белә бир (харигүладә) гүдрәт јаланчы инсанын ихтијарына верилсәјди, шүбһәсиз, инсанларын (һагг) јолдан азмасына сәбәб оларды. Одур ки, бәндәләрин
һидајәт олунмасыны истәјән меһрибан Аллаһ белә бир гүдрәти
јаланчы иддиачынын ихтијарына вермәз.
в) Ејиб вә нөгсанлардан паклыг
Пејғәмбәрләр инсанларын онлардан узаглашмасы илә нәтиҹәләнән һәр нөв физики вә руһи ејибләрдән пак-пакизә олмалыдырлар. Чүнки бу ҹүр ејибләрин варлығы инсанларын онлардан узаглашмасына сәбәб олар вә бе’сәтин һәдәфи – инсанларын һидајәт
олунмасы һәјата кечмәз.
ғ) Ади, садә һәјат тәрзи
Пејғәмбәрләр инсанларын һидајәти үчүн ҝөндәрилдијиндән,
ади һәјата малик олмалыдырлар: ади инсанлар кими јашамалы, јол
ҝетмәли, ишләмәлидирләр, һеч вахт тәрки-дүнјалара вә мүртазлара
(јоглара) мүнасиб олан ишләри ҝөрмәмәлидирләр. Буна ҝөрә дә
пејғәмбәрләрин програмлары фајдалы вә гуруҹу олмалыдыр, онлар
һеч вахт инсанлары тәрки-дүнјалыға дә’вәт етмәмәлидирләр. Исламын әввәлләриндә Пејғәмбәри-әкрәм (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ)-ә
тутулан ирадлардан бири дә бу иди:

...ِسوَاق
ْ َلطعَامَ ويَمْشِيفِيالْأ
َّ مَالِ هَذَا الرَّسُولِيَأْكُلُ ا
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“Нә үчүн бу Пејғәмбәр јемәк јејир, (бизим кими) күчә-базарда
1
јол ҝедир?!...”
Бу ирады тутанлар бе’сәтин һәдәфиндән аҝаһ дејилдиләр вә
билмирдиләр ки, пејғәмбәрләр ҹамаатла гајнајыб-гарышмалы,
онлардан узаг дүшмәмәлидирләр ки, онларын гәлбләринә даһа
јахшы нүфуз едә билсинләр.
д) Дә’вәтләриндә ихлас (сәдагәт)
Бүтүн пејғәмбәрләрин тутдуғу јол белә олмушдур: онлар өз
дә’вәтләри мүгабилиндә ҹамаатдан һеч бир музд, әвәз истәмирдиләр. Онларын һамысынын мәнтиги белә иди:

ََومَاأَسْأَلُكُمْ عََليْهِِمنَْأجْرٍإِنَْأجْرِيَإِلَّا عَلَىرَبِّ اْلعَالَمِني
“Мән бу ишим (рисаләт, илаһи вәзифә) мүгабилиндә сиздән һеч
бир мүкафат истәмирәм. Мәним әҹрим јалныз аләмләрин Рәб2
бимин өһдәсинәдир.”

قُللَّاأَسْأَلُكُمْ عََليْهَِأجْرًاإِلَّاالْمَوَدَّةَفِيالْقُرْبَى
“Де: мән бу иш (илаһи вәзифә) мүгабилиндә сиздән, ән јахынларыма – Әһли-бејтимә мәһәббәт бәсләмәкдән башга бир шеј
3
истәмирәм.”
Мәһз буна ҝөрә дә (бу ајәдә дејилән) мүкафат һәгиги дејил,
заһири бир мүкафатдыр. Чүнки Пејғәмбәри-әкрәм (сәлләллаһу
әлејһи вә алиһ)-ин Әһли-бејти илә јарадылан әлагәнин мүсбәт
нәтиҹәси онлара дејил, инсанын өзүнә гајыдыр. Бу гәбилдән олан
әлагә нагисин камилә, шаҝирдин мүәллимлә олан әлагәси кимидир
ки, шүбһәсиз, камилин дејил, нагисин хејринә тамам олур.
Инди ҝөрәк пејғәмбәрләрин өз тә’лимләриндән аҝаһлыг васитәси нә олмушдур? Онларын фитри исте’дада малик олан инсанларла фәрги нәдир? Бу да нөвбәти бөлмәдә ирәли чәкилән мәсәләдир.

1

“Фурган” сурәси, ајә: 7
“Шүәра” сурәси, ајә: 109
3
“Шура” сурәси, ајә: 23
2
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ПЕЈҒӘМБӘРЛӘР ВӘ ФИТРИ ИСТЕ’ДАДА
МАЛИК ОЛАН ИНСАНЛАР
Пејғәмбәрләрин јухары (мүҹәррәд) аләмләрлә олан аҝаһлығы
илаһи вәһј васитәси иләдир. Вәһјин мә’насы нәдир?
Вәһј бундан ибарәтдир: Пејғәмбәрләр өз әгл гүввәсиндән истифадә етмәдән, тәфәккүр јаратмадан мәтләбин өзү онун гәлбинә
дахил олур, јахуд да бир мәләји ҝөрүр вә сөзләри ондан алыр.
Пејғәмбәрләрин камил әгл гүввәси илә тәҹһиз олунмасына
бахмајараг, онларын вүҹудунда бундан әлавә диҝәр бир дәсҝаһ да
гојулмушдур ки, онун васитәси илә Аллаһ-тааланын әмр вә фәрманларыны әлдә едәрәк инсанларын ихтијарына верә билирләр.
Башга сөзлә десәк, пејғәмбәрләрдә ики ҹүр дүшүнҹә вә идрак
гүввәси вардыр. Биринҹиси, онларын тәҹрүбәләринин мәһсулу вә
әгл гүввәләринин јол ҝөстәрмәси әсасында олан дүшүнҹәдир. Белә
дүшүнҹә вәһј дејил, әксинә, онларын фикир вә идрак дәсҝаһынын
мәһсулу олмагла, әгл тәрәфиндән дүзәлдилән мәтләбләрдир. Бунун
мүгабилиндә пејғәмбәрләрин јүксәк (мүҹәррәд) аләмләр барәсиндә
мүәјјән мә’луматлары вардыр ки, онлары өз идрак гүввәләриндән,
әгли тәһлил вә тәҹрүбәләриндән истифадә етмәдән әлдә едирләр.
Бу да јалныз пејғәмбәрләрин тәҹһиз олундуғу хүсуси гәбул етмә
дәсҝаһыдыр.
Бурадан ајдын олур ки, нүбүввәт мәгамы фитри исте’дада
малик олмагдан там башгадыр вә пејғәмбәр фитри исте’дада малик
оланлардан там фәргләнир. Фитри исте’дада малик оланларын
дүшүнҹәси малик олдуглары вә онларда әввәлҹәдән мөвҹуд олан
елм, аҝаһлыг, тәдгигат вә һесабламаларын мәһсулудур, чох һалларда ҝерчәклији әлдә етмәләри, һәгигәти тапа билмәләри мүмкүндүр.
Һалбуки, пејғәмбәрләрин мә’луматлары, ҝәтирдикләри илаһи
маарифләр онларын диҝәр бир (мүҹәррәд) аләмлә әлагәләринин
мәһсулудур, өзләринин тәфәккүр гүввәсиндән вә зәкасындан азаҹыг белә истифадә етмәдән, јухары (мүҹәррәд) аләмләрдән гәлбләринә тәлгин олунур.
Үмумијјәтлә, дүнјада ики нөв ислаһатчы, хејирхаһ инсанлар
вардыр: Биринҹи групдан оланлар һәр бир шеји өзүнә мәнсуб
едәрәк “мән белә дејирәм”, “мән белә фикирләширәм” - дејән-
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ләрдир. Бунун мүгабилиндә исә елә ислаһатчы вә хиласкар
инсанлар вардыр ки, һәр бир шеји Аллаһа мәнсуб едәрәк “Аллаһ
белә бујурур” – дејирләр. Буна әсасән, бу ики ислаһатчыны вә онларын јолуну бир һесаб едә билмәрик. Һәр икисинин һәдәфинин бир
олмасына, һәр икисинин бәшәри хилас етмәк, инсанларын әлиндән
тутараг сәадәтә доғру апармаг истәдијинә бахмајараг, онларын
јоллары бир-бириндән фәргләнир.
Фитри исте’дад саһибләринин тәфәккүрләри онларын идрак
дәсҝаһындан, зәкаларынын мәһсулундан ибарәтдир. Шүбһәсиз,
бәшәријјәтин әгл гүввәси мәһдуд олдуғундан онда мүәјјән сәһвләр
јаранаҹаг, ҝерчәкликлә там шәкилдә ујғун олмајаҹагдыр. Мисир
алими Бәтләмјус өз дөврүнүн фитри исте’дада малик олан бир
шәхсијјәт иди. Онун јухары аләмләрин (каинатын) тәфсир вә
изаһында вердији нәзәријјә 15 әср әрзиндә бүтүн алимләрин фикрини өзүнә мәшғул етмишдир. Амма бу мүддәтдән сонра онун ирәли сүрдүјү нәзәријјәләр дөрд нәфәр алимин – Коперник, Кеплер,
Галилеј вә Нјутонун васитәсилә гүввәдән дүшдү. Онларын һәр
бири астрономија ганунларындан бирини исбат етмәклә Бәтләмјусун ирәли сүрдүјү низамын (системин) күлли ганунларыны
гүввәдән салды вә онларын е’тибарсыз олдуғуну исбат етди.
Амма пејғәмбәрләрин сөзләри илаһи вәһјин мәһсулудур. Онларын бүтүн сөзләри һәм инсаны, һәм дә каинаты хәлг едән, һәр
бир шејә әһатәли олан илаһи-рүбуби мәгамдан гајнагланыр.
Шүбһәсиз, онлар һәр бир хәта вә сәһвдән узаг олмалыдырлар.
Шәргшүнасларын китабларында Пејғәмбәри-әкрәм (сәлләллаһу
әлејһи вә алиһ)-ин фикри гүдрәт вә ајыглығындан сөһбәт едиләндә,
әксәр һалларда бунун көкләрини рәдд етмәјә чалышыр, она назил
олан вәһји вә бу динин әсасыны тәшкил едән (саир) шејләри инкар
етмәк истәјирләр. Биз исә онларын фикри исте’дадларыны вә
јүксәк һушјарлыгларыны гәбул етмәклә ејни заманда, онларын
ҝәтирдији шәриәт вә ајини өзләринин зәкасынын, фитри исте’дадларынын мәһсулу һесаб етмирик; онларын һамысы илаһи вәһјә
истинад едилир.

ПЕЈҒӘМБӘРЛӘРИН БЕ’СӘТИ ВӘ ИНСАНЫН
ИХТИЈАРЫ
Пејғәмбәрләрин дүнја ҝөрүшү бахымындан инсан ихтијар
саһиби, сечкидә азад олан бир варлыгдыр. О, өз јолуну истәдији
кими сечә биләр. Инсан азад варлыг олдуғундан, пејғәмбәрләр ону
дүзҝүн тәрбијә етмәк үчүн ҝөндәрилмишләр. Әҝәр инсан азад
олмасајды, она әмр вә нәһј (гадаға) едилмәси, илаһи һөкмләрин
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гојулмасы вә гијамәтдә (әмәл вә әгидәләринә ҝөрә) сорғу-суала
чәкилмәси мә’насыз оларды.
Диҝәр тәрәфдән, инанырыг ки, һәр бир шеј Аллаһ-тааланын
тәгдири, гәза-гәдәри вә һөкмү илә баш верир. Инди белә бир суал
јараныр: әҝәр һәр бир шеј Аллаһ-тааланын тәгдири, гәза-гәдәри илә
баш верирсә, онда ихтијар вә азадлығын нә мә’насы вар?
Бу суалын ҹавабы ајдындыр вә о да бундан ибарәтдир: ҝәрәк
Аллаһ-тааланын инсан барәсиндәки гәза-гәдәри вә тәгдиринин
нәдән ибарәт олдуғуну биләк. Ондан сонра нәтиҹә алараг демәк
олар ки, тәгдир вә таленин инсанын азад вә сечки һаггына малик
олмасы илә зиддир, ја јох.
Үмумијјәтлә, Аллаһ-тааланын һәр бир варлыг барәсиндәки
тәгдир вә ирадәси онун вүҹуд мәгамы илә мүтәнасибдир. Аллаһ
белә тәгдир етмишдир ки, һәр бир тәбии фаил, мисал үчүн од тәбии
олараг өз ишини ҝөрсүн. Һәмчинин белә мүгәддәр етмишдир ки,
елм вә гүдрәт саһиби олан һәр бир шүурлу варлыг һәр һансы бир
иши азадлыг әсасында ҝөрсүн. Јә’ни Аллаһ-таала белә истәмиш вә
ирадә етмишдир ки, Ҝүнәш ихтијары олмадан өз шүасыны сачсын,
инсан исә ихтијар үзүндән бир иши ҝөрсүн. Буна әсасән, белә гәзагәдәр нәинки ҹәбр (мәҹбуријјәт) һесаб олунмур, үстәлик инсанын
ихтијарыны бир даһа тәсдиг едиб дәстәкләјир. Белә ки, әҝәр Ҝүнәш
өз ихтијары үзүндән ишыг сачсајды, бу, Аллаһын тәгдиринин
әксинә оларды. Һабелә инсан ҹәбр үзүндән бир иш ҝөрсәјди, бу да
илаһи гәза-гәдәрин әксинә оларды.
Демәли, инсан азадлыға, өз јолуну сечмә һаггына малик
олмагла ејни заманда, онун ишләри һәм дә илаһи гәза-гәдәр вә
тәгдир үзүндәндир. “Тале” дејиләндә дә илаһи сүннәтләр нәзәрдә
тутулур ки, онлардан бири дә инсан кими ихтијар саһиби олан һәр
бир варлығын – фаили-мухтарын бир иши там ихтијар үзүндән
ҝөрмәсидир. Башга сөзлә десәк, талејин ики мә’насы вар:
1-Хилгәтин ганун-гајдалары вә сүннәтләри;
2-Аллаһ-тааланын инсанын әмәлләринә әзәлдән олан елми.
Хилгәт ганунларындан неҹә бәһрәләнмәк инсанын өз ихтијарында, бу ишләрин ачары да онун өз әлиндәдир. Хилгәтин гануну
будур ки, шәраб ичән инсан гараҹијәр хәстәликләринә вә с. дүчар
олур.
Хилгәтин гануну будур ки, ејш-ишрәтә, әјјашлыға гуршанан
халглар мәдәнијјәт карванындан ҝери галсынлар. Ики јолдан
бирини сечмәк дә инсанын өз ихтијарындадыр. Бу мә’наја олан
гәза-гәдәрин инсанын азадлыг вә ихтијары илә һеч бир зиддијјәти
јохдур.
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Аллаһ-тааланын әзәли елми инсанын әмәлдә азадлығы әсасында олмушдур. Белә бир елм инсанын ихтијарына тә’кид едир.
Чүнки Онун елми бу әсасдадыр ки, инсан ихтијар үзүндән филан
иши ҝөрәҹәкдир. Белә бир елм ишин ҝөрүлмәсинин там илләти
(сәбәби) дејилдир. Чүнки Аллаһын елми илә инсанын әмәли
1
арасында инсанын ирадә илә ихтијары орта мөвгедә дајаныр.

1

Бу барәдә әлавә мә’лумат алмаг үчүн бизим јаздығымыз “Сәрневешт әз
дидҝаһи Гур’ан, сүннәт вә әгл” китабына баха биләрсиниз.
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10
ӘЗИЗ ПЕЈҒӘМБӘРИМИЗ ҺӘЗРӘТ МУҺӘММӘД
(СӘЛЛӘЛЛАҺУ ӘЛЕЈҺИ ВӘ АЛИҺ) СОН ИЛАҺИ
СӘФИР, ЕЛЧИДИР
Әввәлки бәһсләрдән мә’лум олду ки, һәдәфә чатмаг үчүн илаһи
јолҝөстәрәнә еһтијаҹ дујуруг ки, бизи бу јолда һидајәт етсин. Тарих
ҝөстәрир ки, Аллаһ-таала бәшәр һәјатынын тарихи боју инсанларын һидајәт олунмасыны өһдәсинә алан мүхтәлиф пејғәмбәрләри, о ҹүмләдән һәзрәт Ибраһими, Мусаны, Исаны (әлејһимуссалам) вә с. ҝөндәрмишдир. Онларын һәр бири о дөврүн әһалисинин исте’дадына вә заман шәраитинә ујғун олан програмларла
ҝөндәрилмиш, өз ҹәмијјәтләриндә јанар мәш’әлләри галдырмышлар. Һәр бир пејғәмбәр тәрәфиндән ҝәтирилән ајин һәмин әср
вә зәманә үчүн камил бир дин олмуш, онларда азаҹыг белә нөгсан
олмамышдыр. Бу ајинләрдән һәр бири сонракы ајинлә мүгајисәдә
сонракы синиф үчүн бир мүгәддимә олан әввәлки синфә бәнзәјир
ки, тарих боју үммәтләри бир синифдән диҝәр синфә апармышлар.
Бурада белә бир суал јараныр: Һал-һазырда итаәт олунасы ајин
һансыдыр вә бу барәдә Аллаһын һөҹҹәти кимдир? Мүсәлманлар
дејирләр ки, һәзрәт Муһәммәд ибни Әбдүллаһ (сәлләллаһу әлејһи
вә алиһ) Аллаһын сон илаһи сәфири олмагла, бәшәријјәтин һамысыны һидајәт етмәк үчүн там вә камил бир програмла ҝөндәрилмишдир. Онун програмлары камил вә һәртәрәфли, бүтүн мәдәнијјәтләрлә ујғун вә мүтәнасибдир вә бәшәријјәти һәр бир дөврдә
мәтлуб (бәјәнилән, нәзәрдә тутулан) камала доғру һидајәт едир.
Бу илаһи сәфир 570-ҹи милади илиндә – Фил илиндә дүнјаја
ҝәлмиш вә 610-ҹу илдә пејғәмбәрлијә сечилмишдир. О һәзрәт 23 ил
әрзиндә илаһи вәзифәсини јеринә јетирдикдән сонра илаһи дә’вәти
гәбул едәрәк әбәдијјәтә говушмушдур. Онун милад ҝеҹәси чохлу
мө’ҹүзәли һадисәләр баш вермишдир. Онларын һамысы тарихдә
гејд олунмушдур: О ҹүмләдән, (һәмин ҝеҹә) Мәккәдәки бүтләрин
үзү үстә јерә төкүлмәси, Фарс атәшҝәдәсиндәки одун сөнмәси,
Кәсра ејванында дәрин јарығын әмәлә ҝәлмәси вә с.
БУ МӨ’ҸҮЗӘЛИ ИШЛӘРДӘН ҺӘДӘФ НӘДИР?
Бу мө’ҹүзәли ишләри – кәрамәтләри ики ҹүр изаһ етмәк олар:
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1-Һәр вахт бүтпәрәстләр, атәшпәрәстләр вә Кәсра сарајынын
ә’јанлары ағылларыны ишә салсалар, шүбһәсиз, фикирләшәҹәкдиләр: неҹә олду ки, бу атәшҝәдәнин оду јанаҹаг олдуғу һалда
сөндү?! Нә үчүн Мәккәдә һәр бир шејин өз јериндә галдығы һалда
бүтләр үзү үстә јерә јыхылды?! Нә олду ки, Кәсра ејванынын
јанында јерләшән палчыг евләр өз јериндә галдығы һалда бу гәдәр
әзәмәтә малик олан ејван јарылды?! Әҝәр бу суаллар барәсиндә
фикирләшсәјдиләр, үмуми шәкилдә баша дүшәҹәкдиләр ки, атәшҝәдәләрин, шүурсуз бүтләрин һакимијјәт дөврү өтүб кечмишдир вә
чох кечмәдән сона чатаҹагдыр. Еләҹә дә баша дүшәрдиләр ки,
бүтүн бу ишләр гејби гүввәнин васитәси илә баш вермишдир.
2-Бу һадисәдән 40 ил кечәндән сонра бир шәхс ҹамааты јеҝанәпәрәстлијә дә’вәт етсә вә онун милад ҝеҹәсиндә онун һәдәф вә
дә’вәти илә тамамилә ујғун вә һәмаһәнҝ олан белә һадисәләрин баш
вердијини хатырласалар, бу һалда бу ишләр онун мүддәасынын
доғру олдуғуна даир тутарлы бир дәлил олаҹагдыр. Белә мө’ҹүзәли
ишләр онун рисаләт (пејғәмбәрлик) дөврүндә баш верән
мө’ҹүзәләриндән һеч дә ҝери галмыр.

ИСЛАМ ПЕЈҒӘМБӘРИНИН ҺӘЈАТЫ
Пејғәмбәри-әкрәм (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ)-ин һәјатыны
тарих вә сирә китабларындан әтрафлы шәкилдә мүталиә етмәк
лазымдыр. Бизим јаздығымыз “Әбәдијјәт Ҝүнәши” адлы китаб да о
һәзрәтин һәјаты илә таныш олмағымыза мүәјјән гәдәр көмәк едәр.
Лакин гыса шәкилдә хатырладырыг ки:
Пејғәмбәри-әкрәм (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ)-и сүдәмәрлик
дөврүндә Һәлимә адлы бир дајәјә тапшырмышдылар ки, там
сәфалы бир јердә бөјүдүб тәрбијә етсин. Чүнки зијарәтчиләрин
ҝедиш-ҝәлиши нәтиҹәсиндә Мәккә шәһәриндә вәба вә таун кими
ағыр јолухуҹу хәстәликләр јајылырды. Буна ҝөрә дә онун
гәјјумлуғуну өһдәсинә алан бабасы Әбдүл-Мүттәлиб мәсләһәт
ҝөрдү ки, тәзә доғулмуш көрпәни тәмиз һавада, сәфалы јерләрдә
бөјүтсүнләр.
О һәзрәт 5 ил Бәни-Сә’д гәбиләсиндә јашады вә Һәлимә адлы
меһрибан бир гадынын әли илә бөјүјүб инкишаф етди. Ушаглыг
дөврүндә баш верән мараглы һадисәләрдән бири дә Һәлимәнин
дедији бу һадисәдир: Бир ҝүн Әбдүл-Мүттәлибин нәвәси мәнә деди
ки, ушагларла бирликдә сәһраја ҝетмәк истәјирәм. Мән разылашдым, амма горхурдум ки, она хәсарәт дәјә биләр. Одур ки, бојнуна
бир Јәмән ҝөзмунҹуғу асдым ки, ону горујуб-сахласын. Ушағын
ҝөзү она дүшәндә гәзәблә мәнә деди: “Ана! Јаваш! Мәним өзүмүн
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горугчум вардыр.” Сонра о мунҹуғу бојнундан чыхарын кәнара
1
туллады.
Әбдүл-Мүттәлибин нәвәси беш јашында икән Мәккәјә гајытды.
Сәккиз јашында икән өз бабасыны әлдән верди. Бундан сонра
әмиси Әбу Талибин һимајәсиндә јашамаға башлады. Он ики
јашында икән әмиси илә бирликдә Бусра адлы бир јерә гәдәр ҝетди
вә орадан әмиси илә бирликдә Мәккәјә гајытды. Чүнки орада јашајан бир раһиб ону танымыш вә әмисинә демишди ки, гардашын
оғлуну горујуб сахламагда ҹидди чалыш вә ону өз вәтәнинә гајтар.
Әҝәр јәһудиләр ону танысалар, гәтлә јетирәҹәкләр.
Бир дәфә дә 24 јашында икән Хәдиҹәнин тиҹарәт малларыны
Шама апарды вә тиҹарәтдән сонра Мәккәјә гајытды. О һәзрәтин
әманәтдарлығы вә ҝөзәл, парлаг кечмиши сәбәби илә Хәдиҹә,
ондан 15 јаш бөјүк олса да, евләнмәк тәклифи ирәли сүрдү. Һәзрәт
Пејғәмбәр (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) 25 јашында онунла евләнди.
О ханымын 50 јашы олана гәдәр бирҝә һәјат сүрдүләр. Хәдиҹәнин
сағ олдуғу вахта гәдәр һәзрәт Пејғәмбәр (сәлләллаһу әлејһи вә
алиһ) башга бир гадынла евләнмәди. Сонралар чохлу арвад алмасынын сәбәби исә, мөвҹуд шәраитдә олан бә’зи сијаси мәсләһәтләр
иди.
О һәзрәт 40 јашында икән нүбүввәт мәгамына сечилди: рәҹәб
ајынын 27-ҹи әлиндә лөвһә олан бир мәләји ҝөрдү. Мәләк она охумаг ҝөстәриши верди, һәзрәт исә “мән охумағы баҹармырам” – дејә
ҹаваб верди. Мәләк бу сөзү үч дәфә тәкрар етди, нәһајәт Пејғәмбәри-әкрәм (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) өзүндә о лөвһәләрин үзәриндә олан јазылары охумаға гүдрәт һисс етди. О ајәләр бунлар иди:

* َِبكَالْأَكْرَمُ *الَّذِي عَلَّمَبِالْقَلَم
َُّبكَالَّذِي خَلَقَ * خَلَقَالْإِنسَانَِمنْ عَلَقٍ * اقْرَْأ وَر
ِّاقْرَأْبِاسْمِ ر
ْعَلَّمَالْإِنسَانَمَالَمْيَعْلَم
“Оху, өз Рәббинин ады илә ки, хәлг етди; Инсаны бағлы гандан
јаратды; оху, һалбуки сәнин Рәбинин ән кәримдир (әзиздир). О
2
Рәбб ки, билмәдијин шејләри сәнә өјрәтди.”
Бундан сонра ибадәт етдији јердән (мағарадан) ениб Мәккәјә
ҝәлди. Она иман ҝәтирән илк шәхс (гадынлар арасында) һәјат
јолдашы Хәдиҹә вә (кишиләрдән) Әли (әлејһиссалам) олду. Онун
аиләсинин һамыдан габаг иман ҝәтирмәси һәјатынын нә гәдәр
1
2

Әлламә Мәҹлиси, “Биһарул-әнвар”
“Әләг” сурәси, ајә: 1-5; “Мәҹмәул-бәјан”, 5-ҹи ҹилд, сәһ.487
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паклыг-пакизәликлә гарышмыш олдуғуну ҝөстәрир. Белә ки, онун
сөзләринә иман ҝәтирмиш вә онда һеч бир хилафын олмадығыны
билмишди. Чүнки инсан өз ејибләрини башгаларындан ҝизләдә
билсә дә, өз һәјат јолдашындан һеч вахт ҝизләдә билмәз.
О һәзрәт үч ил мәхфи шәкилдә тәблиғат апарды. Бу мүддәт
баша чатандан сонра үмуми тәблиғини башлады. О һәзрәт он үч ил
Мәккәдә галдыгдан сонра Мәдинәјә көчдү ки, бу шәһәр әһалисинин вә Мәккә мүһаҹирләринин јардымы илә Исламы бүтүн дүнјаја
јајсын.
Пејғәмбәри-әкрәм (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) Мәдинәдә 10 ил
јашады. Чохлу фәдакарлыглар ҝөстәрдикдән сонра 11-ҹи һиҹри
или, сәфәр ајынын 28-дә вәфат етди. О һәзрәт Мәдинәдә јашадығы
мүддәт әрзиндә 27 дәфә мүшрикләрлә шәхсән ҹиһад апармыш вә
бә’зи көмәкчиләринин сәркәрдәлији илә 55 гошуну ҹиһада ҝөндәрмишди.
Һиҹрәтин 8-ҹи илиндә дүнја падшаһларына мәктублар јазараг
онлары Ислама дә’вәт етди. Бунунла да өз ајининин дүнја сәвијјәли
бир дин олдуғуну сүбута јетирди.
Инди о һәзрәтин нүбүввәт дәлилләрини јахындан арашдырырыг. Бу да нөвбәти фәслин бәһсидир.
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ХАТӘМ ПЕЈҒӘМБӘРИНИН НҮБҮВВӘТ
ДӘЛИЛЛӘРИ
Әзиз Ислам Пејғәмбәри (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ)-ин нүбүввәтини бир нечә јолла исбат етмәк олар. Бунларын мәҹмусуну үч
әсас јолда хүласә етмәк олар:
1-Онун ихтијарында олан мө’ҹүзәләрин васитәси илә;
2-Ислам Пејғәмбәриндән әввәлки пејғәмбәрләрин о һәзрәтин
нүбүввәтинә даир ашкар бујурдуглары;
3-Мөвҹуд шаһидләрин варлығы.
Нүбүввәти бу јолла исбат олунан тәкҹә Ислам Пејғәмбәри
дејилдир; бүтүн пејғәмбәрләрин дә нүбүввәтини бу үч јолдан
биринин васитәси илә исбат етмәк олар. Биз Ислам Пејғәмбәринин
нүбүввәтини һәр үч јолла тәдгиг едирик:
Ислам Пејғәмбәринин мө’ҹүзәләри
Бизим Пејғәмбәримиз дә саир пејғәмбәрләр кими мө’ҹүзә саһиби олмушдур. Лакин онун бүтүн әср вә заманларда парлајан әбәди
мө’ҹүзәси Гур’ани-кәримдир. О һәзрәтин бүтүн мө’ҹүзәләринин
тарих вә сирә китабларында гејд олунмасына бахмајараг, онлара
истинад етмәк о заман мүмкүн ола биләр ки, һамысы мүтәватир
шәкилдә бизә ҝәлиб чатмыш олсун.
“Мүтәватир хәбәр” дедикдә мәгсәд будур ки, һәр бир әср вә
заманда ону нәгл едәнләрин сајы о гәдәр олсун ки, онларын јалан
бир мәсәлә әсасында әлбир олмалары еһтималы гејри-мүмкүн
олсун. Белә мүтәватир хәбәрин Пејғәмбәри-әкрәм (сәлләллаһу
әлејһи вә алиһ)-ин мө’ҹүзәләриндә сүбута јетмәси даһа артыг
тәдгигат тәләб едир. Чүнки сирә вә тарих китабларына мүраҹиәт
етмәклә о һәзрәтин мө’ҹүзәләрини чыхарыб бир јерә топламалы,
онларын һәр бир әсрдәки равиләрини нәзәрдән кечирмәли вә мәһз
бундан сонра сүбут етмәлијик ки, онларын равиләри һәр бир
тәбәгәдә тәватүр шәртләринә малик олмушлар. Бу ишин һамы үчүн
мүјәссәр вә мө’ҹүзәләринин һәр бири мүтәватир олмаса да, онун
мө’ҹүзәләринин нөвләри барәсиндә ҝәлән рәвајәтләрин мәҹмусуна
диггәт јетирмәклә демәк олар ки, о һәзрәт мүтләг мө’ҹүзә саһиби
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олмушдур вә онун мө’ҹүзә саһиби олмасы иҹмали шәкилдә
мүтәватирдир.
Инди бәһсимизи онун әбәди мө’ҹүзәси олан Гур’ани-кәрим
барәсиндә тәмәркүзләшдиририк. Елә бир мө’ҹүзә ки, о һеч вахт
гүруб етмәз, фәнаја уғрамаз вә гијамәтә гәдәр әбәди галаҹагдыр.
ГУР’АНЫН СӘККИЗ ҸӘҺӘТДӘН МӨ’ҸҮЗӘ ОЛМАСЫ
Гур’ани-кәрим мүхтәлиф ҹәһәтләрдән мө’ҹүзәдир. Бу ҹәһәтләрин һәр бири ҝөстәрир ки, бу китаб бәшәр зәкасынын мәһсулу,
онун јаратдығы дејил, әксинә, бу Гур’аын архасында бир гејби
гүввә вардыр ки, ону бәшәрин гәлбинә назил едир. Бу сәккиз ҹәһәт
ашағыдакылардан ибарәтдир:
1-Гур’анын фәсаһәт-бәлағәт (сөз усталығы) ҹәһәтдән мө’ҹүзә
олмасы;
2-Гур’анын гејби хәбәрләр ҹәһәтдән мө’ҹүзә олмасы;
3-Гур’анын ганунчулуг ҹәһәтдән мө’ҹүзә олмасы;
4-Гур’анын тәбии елмләр ҹәһәтдән мө’ҹүзә олмасы;
5-Гур’анын илаһи маариф ҹәһәтдән мө’ҹүзә олмасы;
6-Гур’анын әхлаги норма вә принсипләр ҹәһәтдән мө’ҹүзә
олмасы;
7-Гур’анын мәзмунунда тәзадын олмамасы ҹәһәтдән мө’ҹүзә
олмасы;
8-Гур’анын пејғәмбәрләрин әһвалат вә тарихләрини бәјан
етмәк ҹәһәтдән мө’ҹүзә олмасы.
Инди бу сәккиз ҹәһәтин һамысыны гыса шәкилдә бәјан едирик.

1-Гур’анын фәсаһәт вә бәлағәт (сөз усталығы) ҹәһәтдән
мө’ҹүзә олмасы
Гур’ани-кәрим бәјанынын ширинлији, мәзмун вә мөһтәвасынын алилији ҹәһәтиндән елә бир сәвијјәдәдир ки, бүтүн бәшәријјәти һејрәтә далдырыр, тәәҹҹүбә ҝәтирир. Индијә гәдәр һеч кәс бу
саһәдә онунла мүбаризә апармаг фикринә дүшмәмишдир. Чүнки
һәр кәс бу барәдә мүбаризә апармаг фикринә ҝәләрәк нә гәдәр
чалышыбса, баҹарыгсызлыг вә зәифлији бир о гәдәр ашкар олмушдур.
Үмумијјәтлә, һәр һансы саһәдә мө’ҹүзәли олан бир иши һәмин
саһәдә мүтәхәссис олан инсанлар дәрк едә биләр. Буна ҝөрә дә
һәзрәт Муса (әлејһис-салам) өз әсасыны јерә атараг ҹадуҝәрләрин
ҹадусуну гүввәдән салдығы заман она иман ҝәтирәк илк шәхсләр
Фир’онун сарајында олан сеһркарлар иди. Онлар сеһрдә малик
олдуглары ихтисас, елм вә аҝаһлыг сајәсиндә баша дүшмүшдүләр
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ки, Мусанын иши сеһр вә ҹаду дејилдир. Сеһр вә ҹаду һеч вахт белә
гүдрәтә малик ола билмәз.
Рисаләт әсринин әрәбләри арасында мәшһур олан сөз усталары
Аллаһын вердији исте’дадла баша дүшмүшдүләр ки, Пејғәмбәриәкрәм (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ)-ин сөзләри бәшәр кәламы
гәбилиндән дејилдир. Буна ҝөрә дә Вәлид ибни Мәғирә Пејғәмбәрә
деди ки, өз Гур’анындан бир гәдәр охусун. Пејғәмбәри-әкрәм
(сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) “Фуссиләт” сурәсинин 13-ҹү ајәсинә
чатанда һејрәтдән түкләри биз-биз олду, ајаға галхыб евинә ҝетди.
Гүрејш башчылары онун (мүбаризәдән) кәнара чәкилмәсинин
сәбәбини сорушанда, деди: “Муһәммәддән елә сөзләр ешитдим ки,
нә инсанларын, нә дә ҹинләрин сөзләринә охшамыр. Онун
сөзләринин гәлбләрдә чох дәрин изләри вардыр, будагларындан чох
ширин мејвәләр асылмышдыр, һәр бир сөздән үстүндүр. Ондан да
1
үстүн олаҹаг бир кәлам јохдур.”

Һазыркы әсрдә гәрб дүнјасы мүмкүн олан бүтүн васитәләрдән
истифадә едәрәк Исламла мүбаризәјә галхмышдыр. Бу шејтани
һәдәфә чатмаг үчүн әлләриндән ҝәләни әсирҝәмир вә һәр бир васитәдән, о ҹүмләдән Ислам өлкәләринә али мәктәбләр инша етмәк,
мүалиҹә мәркәзләри вә хәстәханалар јаратмаг, руһани аталар
ҝөндәрмәк вә с. истифадә едирләр. Лакин һеч вахт Гур’ани-кәримлә мүбаризә апармаг васитәсилә мејдана дахил олмаг, бүтүн
мүсәлман аләминдә диндарлығы арадан апара биләҹәк бир
“Гур’ан” дүзәлтмәк фикринә дүшмәмишләр. Онлар билирләр ки,
бу мүбаризәдә мәғлубијјәтдән башга бир шејә наил ола билмәјәҹәкләр. Бу мәсәлә о заман даһа ајдын олур ки: Гур’ан һәтта бир
сурә илә мүбаризә апарылмасына да гәнаәтләнмиш, өзүнүн ән
кичик сурә кими бир сурә ҝәтирилмәсини мүхалифләрин ҝеријә
2
чәкилмәсиндә кафи һесаб етмишдир.
Тарих боју бә’зиләри Гур’ани-кәримлә мүбаризә апармаг
мәгамына ҝәләрәк онун ајәләринә охшар ҹүмләләр дүзәлтмәк истәмишләр. Лакин һеч вахт ҝөзәллик, мәзмун вә мөһтәва бахымындан
Гур’ана чата билмәмишләр, бу ишин дә рүсвајчылыгдан башга бир
нәтиҹәси олмамышдыр.
Инди Гур’ани-кәримин мө’ҹүзә олмасыны диҝәр бир ҹәһәтдән
– гејби хәбәрләр бахымындан арашдырырыг.

1
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ГУР’АН ВӘ ГЕЈБИ ХӘБӘРЛӘР
Гур’ани-кәримин мө’ҹүзә олмасыны исбат етмәјин икинҹи јолу
онун вердији гејби хәбәрләри арашдырмагдыр. Бу илаһи китабда
30-а гәдәр гејби хәбәр ҝәлмиш вә онларын әксәријјәти баш
вермишдир. Лакин диггәт јетирмәк лазымдыр ки, бир һәрбчинин,
јахуд сијасәтчинин ирәлиҹәдән вердији хәбәрләрлә Гур’анын
вердији хәбәрләр арасында чохлу әсаслы фәргләр вардыр.
Бир һәрбчи тәрәфләрин һәрби ҝүҹү вә мәһарәти, еләҹә дә дөјүшә аид олан диҝәр мәсәләләр барәсиндә дүзҝүн тәдгигат апармагла
бир дәстәнин диҝәринә гәләбә чалаҹағындан хәбәр верир. Јахуд
сијаси бир дипломат бир өлкәјә һаким олан сијаси шәраитләри тәдгиг етмәклә һәмин өлкәдә баш верәҹәк һадисәләрдән хәбәр верир.
Бу кими прогнозларын дүзҝүн вә мәтин олмасы фәрз олунан
һалда вәһј мәнбәји илә әлагәдә олмаға дәлил ола билмәз. Чүнки
белә инсанлар мөвҹуд шаһид вә әламәтләри бирликдә тәһлил
етмәклә гејд олунан тәбии нәтиҹәни әлдә едир. Лакин Гур’аникәримин вердији хәбәрләр бу үслубун тамамилә әксинәдир. Гур’ан
елә һадисәләрдән хәбәр верирди ки, онларын баш вермәси барәдә
азаҹыг белә, әламәт вә нишанә јох иди. Үстәлик онун әксинә баш
верәҹәјини ҝөстәрән шаһидләр варды.
Инди Гур’ани-кәримин хәбәр вердији гејби ишләрдән бә’зиләрини гејд едирик ки, һамысы гејби хәбәрләрин бариз нүмунәләриндәндир.

1-Мәғлуб олмуш Рома јенидән гәләбә чалаҹагдыр
Бе’сәтин 7-ҹи илиндә бир нөв мүшрик вә атәшпәрәст олан Иран
ордусунун мүәјјән гәдәр төвһид әһли олуб Аллаһа пәрәстиш едән
Рома ордусуна гәләбә хәбәри Мәккәјә чатды. Бу хәбәрин ҝәлиши
илә мүшрикләрдән бир групу севинди, ону јахшы јерә јозараг
дедиләр ки, Иран бүтпәрәстләринин Романын Аллаһа пәрәстиш
едән ордусуна гәләбә чалдығы кими, биз Мәккә бүтпәрәстләри дә
Аллаһа пәрәстиш едән Муһәммәдә гәләбә чалаҹағыг.
Белә бир фал Пејғәмбәри-әкрәм (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ)-ин
көмәкчиләринин тә’сирләниб нараһат олмаларына сәбәб олду. Бу
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заман вәһј назил олараг “чох кечмәз ки, Романын мәғлуб олмуш
ордусу јенидән гәләбә чалар, Иранын гәләбә чалмыш ордусу исә
мәғлуб олар” – дејә хәбәр верди. Илаһи вәһј бу гәләбәнин 3-9 ил
әрзиндә баш верәҹәјини билдирди:

غُلَِبتِ الرُّومُ *فِيَأدْنَىالْأَْرضِوَهُممِّنَبعْدِ غََلِبهِمْ سََيغْلِبُوَن
“Рома ордусу чухур әразиләрдә мәғлуб олдулар вә онлар
1
мәғлубијјәтдән бир аз сонра (јенидән) гәләбә чалаҹаглар.”
Гур’ани-кәрим бу хәбәри елә бир вахтда верирди ки, хариҹи
аләмдә ромалыларын иранлылара гәләбә чалаҹағындан азаҹыг
белә әсәр-әламәт вә шаһид јох иди. Пејғәмбәри-әкрәм (сәлләллаһу
әлејһи вә алиһ) Мәккәдә иди вә заһирдә нә тәрәфләрин һәрби мөвгејиндән, нә дә дөјүш сурсат вә игтисади потенсиалындан хәбәрдар
дејилди. Дөјүшүн баш вермә јери дә Мәккәдән минләрлә фәрсәх
узагда иди, мәккәлиләр бундан там хәбәрсиз һала јашајырдылар.
Белә бир гејби хәбәрин гәти шәкилдә верилмәси илаһи вәһјдән
башга бир јолла мүмкүн ола билмәзди.

2-Гүрејш ордусу мәғлуб олаҹаг
Һиҹрәтин 2-ҹи илиндә ширк вә төвһид ордусу Бәдр адлы јердә
гаршылашды. Бүтүн заһири әламәтләр ҝөстәрирди ки, тәпәдәндырнаға гәдәр силаһланмыш, силаһын сајы вә нөвү бахымындан
даһа гүдрәтли олан Гүрејш ордусу Ислам ордусуна гәләбә чалаҹагдыр. Мәһз белә бир заманда Пејғәмбәри-әкрәм (сәлләллаһу
әлејһи вә алиһ) вәһјә истиндән бујурду:

َسُيهْزَمُ اْلجَمْعُوَُيوَلُّونَ الدُّبُر
َ
2

“Бу груп мәғлуб олараг гачмаға үз гојаҹаглар.”
Тәсадүфән Бәдр ҝүнүндә чох чәкмәди ки, Ислам ордусу кафирләрдән 70 нәфәри гәтлә јетириб 70 нәфәри дә әсир тутмагла гәләбә
чалды.

3-Кафир Әбу Ләһәб өләҹәкдир!
Пејғәмбәри-әкрәм (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) вәһјә истинадән
хәбәр вермишди ки, мәним кафир әмим Әбу Ләһәб дүнјадан
ҝедәҹәк вә ҹәһәннәмә васил олаҹагдыр. Нә онун өзү, нә дә һәјат
јолдашы мәнә иман ҝәтирмәјәҹәкдир. Гур’ан бу барәдә бујурур:
1
2

“Рум” сурәси, ајә: 2-3
“Гәмәр” сурәси, ајә: 45
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ِحطَب
َ سيَصْلَىنَارًاذَاتََلَهبٍ *وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ اْل
َ
“(Әбу Ләһәб) Тезликлә ҹәһәннәмә дахил олаҹагдыр. Онун һәјат
1
јолдашы да одун дашыјандыр (сөзҝәздирән олмасына ишарәдир).”
Тәсадүфән Әбу Ләһәб һиҹрәтин 2-ҹи илиндә мүсәлманларын
Бәдр дөјүшүндәки гәләбәсиндән ағыр тә’сирләнди, гәм-гүссә вә
гәзәбиндән дөзә билмәјиб дүнјадан ҝетди.
Бу, Гур’ани-кәримин вердији гејби хәбәрләрдир ки, бу барәдә
гејд етмәк оларды.

1

“Мәсәд” сурәси, ајә: 2-3
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ГУР’АНЫН ДИҜӘР ҸӘҺӘТЛӘРДӘН МӨ’ҸҮЗӘ
ОЛМАСЫ
1-Гур’анын ганунчулуг ҹәһәтдән мө’ҹүзә олмасы
Гур’ани-кәримин мө’ҹүзә олмасыны дәрк етмәк үчүн диҝәр бир
јол да онун ганунларыны арашдырмагдан ибарәтдир. Бу тәдгигатда
Исламын игтисади, иҹтимаи вә сијаси ганунларыны нәзәрә
алмалыјыг. Тәһсил алмамыш бир шәхс елә ганунлар ҝәтирмишдир
ки, инсанын јаранышы вә онун мәсләһәтләри илә тамамилә ујғундур вә һеч бир әср вә заманда тәнгид олуна билмир. О, залымҹасына систем олан сәләмчилији гадаған етди ки, һазыркы әсрдә
онун төрәтдији фәсад вә тәхрибатлары әјани олараг ҝөрүрүк: бир
дәстә инсан өз вар-дөвләти илә башгаларынын варлығыны тараҹ
едир, борҹлу олан шәхси вадар едир ки, (вердији) пулун газанҹыны
(фаизини) өдәсин – истәр газанҹ әлдә етмиш олсун, истәрсә дә јох;
истәр ишләмиш олсун, истәрсә дә ишләмәмиш олсун. Бу јолла бир
дәстә раһатлыға, асајишә, фираванлыға чатараг ејш-ишрәтә гәрг
олур, диҝәр бир дәстә исә сүбһдән ахшама гәдәр диши-дырнағы
илә чалышса да, өз һәјатынын саһиби, малики дә олмур.
Ислам дининин гумары вә шәрабы һарам, нәҹисләри вә чиркинликләри гадаған етмәси һәмишә ҹәмијјәтин мәсләһәтинәдир. Һабелә, онун диҝәр ганунлары да беләдир. Бу да ҝөстәрир ки, Пејғәмбәри-әкрәм (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) бүтүн инсан ҹәмијјәтләринин
мәдәнијјәти илә ујғун олан бу ганунлары диҝәр бир мәгамдан (вәһј
мәгамындан) әлдә етмишдир. Әкс һалда белә бир дәгиглијә,
мөһкәмлијә малик олмазды. Һазыркы дөврдә назирләр һеј’әти
мүәјјән бир лајиһә үзәриндә чохлу тәдгигатлар апардыгдан сонра
ону Мәҹлисә тәгдим едир, Мәҹлисин хүсуси комиссијаларында
арашдырылыр, мүәјјән ҹәһәтләри ислаһ олунуб дүзәлишләр верилир, јенидән Мәҹлисин өзүндә мүхалиф вә мүвафигләрин чыхышындан сонра гәбул едилиб гүввәјә минир. Даһа сонра Мәҹлисин
өзүндә о ганунла мүвафиг вә мүхалиф оланларын чыхышлары
динләнилдикдән сонра һәмин ганун дәгиглик нәзәриндән камал
һәддинә чатараг гәбул олунур. Амма чох кечмәдән һәмин ганунда
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мүәјјән чатышмаз һалларын олмасы ашкара чыхыр вә бундан сонра
һәмин һаллары арадан галдырмаг үчүн она мүәјјән бәндләр әлавә
едилир. Јенә дә нәтиҹә е’тибары илә онун натамам олмасы, кифајәт
етмәмәси мә’лум олур вә бир сәсвермә илә ләғв едилир. Бу вәзијјәти нәзәрә алмагла Гур’ани-кәримин сабит вә мөһкәм ганунлары
Пејғәмбәри-әкрәм (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ)-ин гејб аләми илә
әлагәсинә даир шаһид дејилдирми?!

2-Гур’анын тәбии елмләр ҹәһәтдән мө’ҹүзә олмасы
Шүбһәсиз, Гур’ани-кәрим әсла тәбии елмләр китабы дејилдир
вә һеч вахт кимја, физика вә бу кими саһәләрдәки ганунлары өјрәтмәк, јахуд ме’марлыг вә с. инҹәсәнәтләри тә’лим вермәк үчүн назил
олмамышдыр. Лакин бунунла ејни заманда мүәјјән һалларда бизи
илаһи маарифләрә, Аллаһын варлығына вә јеҝанәлијинә, хүсусилә
Онун елм вә гүдрәт кими сифәтләринә доғру һидајәт етмәк үчүн
јарадылышла әлагәдар бир сыра мәсәләләрдән сөһбәт ачыр ки, һалһазырда елми тәдгигатчылар, ихтирачылар, јени технолоҝија вә
елмләрин әсасыны гојанларын һамысы тәрәфиндән гәбул олунур.
Мисал үчүн, Гур’ани-кәрим һәр бир тәбии варлығын ҹүт-ҹүт
јарадылмасындан сөһбәт ачараг бујурур:

ََومِنكُلِّ شَيْءٍ خَلَْقنَازَْو َجيْنَِلعَلَّكُمْتَذَكَّرُون
1

“Биз һәр бир шеји ҹүт јаратдыг ки, бәлкә хатырлајасыныз.”
Бу ајәдән Гур’анын тәбиәт аләми барәсиндәки аҝаһлығыны
әлдә етмәк олар. Гур’ани-кәримин бујурдуғу:

خَلَقَ السَّمَاوَاتِِبَغيْرِ عَمَدٍتََروَْنهَا
“О (Аллаһ) асиманлары ҝөрә биләҹәјиниз сүтунлар олмадан
2
јүксәлтди” - ајәсинә диггәт јетирмәклә бу шәриф китабын хилгәтә,
сәма ҹисимләринә вә онларын асиманда (фәзада) асылы һалда
олмасына дәриндән диггәт јетирдијини баша дүшмәк олар.
Бир даһа хатырладырыг ки, Гур’ан әсла тәбии елмләри өјрәтмәк
һәдәфини изләмир, әксинә, о, хилгәт аләми илә әлагәдар мәсәләләри ирәли чәкмәклә бизи гадир, мисилсиз вә јеҝанә Аллаһа доғру
һидајәт едир, бу мәгамда бир сыра ганунлары кәшф едир ки, мүасир инсанлар 14 әср кечдикдән сонра ону әлдә етмиш, чох ҝүҹлү

1
2

“Заријат” сурәси, ајә: 39
“Лоғман” сурәси, ајә: 10
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телескопларын васитәси илә онларын варлығындан аҝаһ
олмушлар.
Ҹаһилијјәт дөврүндә јашајан үмми шәхс тәрәфиндән белә бир
аҝаһлыг вә мә’луматларын верилмәси онун гејб аләми илә олан
әлагәсини ҝөстәрир.

3-Гур’анын илаһи маариф ҹәһәтдән мө’ҹүзә олмасы
“Илаһи маариф” дедикдә мәгсәд Гур’ани-кәримин Аллаһ вә
Онун сифәтләри, бәрзәх вә ахирәт аләми, пејғәмбәрләрин сифәтләри барәсиндә ирәли чәкдији бир сыра бәһсләрдән ибарәтдир. Бу
китаб һәмин бәһсләри о гәдәр дәгиг шәкилдә ирәли сүрүр ки, дүнја
фәлсәфәләри чох чәтинликлә онлары дәрк едә билмишләр.
Сиз Гур’ани-кәримин мүхтәлиф јөнләрдә бәјан етдији төвһид
мәсәләсини мәсиһиләрин үчлүјә е’тигады илә мүгајисә един: бу
үчлүк мәсәләси һәлә дә онларын өзләри үчүн анлашылмаз, мүәммалы галмышдыр. Чүнки бир тәрәфдән өзләрини төвһидчи, јеҝанәпәрәст һесаб едир, диҝәр тәрәфдән дә үчлүјә инаныр, һәм дә
иддиа едирләр ки, Аллаһын јеҝанә олмасы үч олмасы илә там
ујғундур, О, бир олмагла ејни заманда һәм дә үчдүр, үч олмагла
ејни заманда һәм дә бирдир!
Нәһајәт, мәсиһиләрин бу кими маарифләри нәинки ади ҹамаат,
һәтта онларын алимләри үчүн дә анлашылмаз, мүәммалы галмагдадыр. Неҹә демәк олар ки, бир шеј ејни заманда һәм бирдир, һәм
дә чохдур, һәм бирдир, һәм дә үчдүр?! Сиз бу јанлыш тәфәккүрүн
мүгабилиндә Аллаһын јеҝанәлији илә әлагәдар олан Гур’ан ајәләриндә дәриндән тәфәккүр един. Белә ки, бујурулур:

َالَاِلَهَاِلَّا هُو
“Ондан башга һеч бир мә’буд (ибадәтә, пәрәстишә лајиг бир
варлыг) јохдур”; јахуд:

ٌقُلْ ُهوَ اهللَُاحَد
“Де, О, јеҝанә олан Аллаһдыр.”
Мәсиһиләр дејирләр: “Аллаһын һәгигәти Ата Аллаһдан, Оғул
Аллаһдан вә Руһул-Гудус Аллаһдан тәшкил олунан бир ҝерчәкликдир.” Сиз бу әгидәни Гур’ани-кәрим тә’лимләри илә мүгајисә
един. Үмми бир инсан дејир:

ٌلَمْيَلِدْ ولَمْيُولَدْ * ولَمْيَكُنلَّهُكُُفوًاأَحَد
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“О, һеч вахт доғмамыш, доғулмамышдыр вә Онун үчүн һеч бир
охшар јохдур.”
Аллаһ үчүн неҹә өвлад тәсәввүр етмәк олар, һалбуки өвладын
һәгигәти будур: атанын бир һиссәси ана бәтнинә дахил олсун, онун
варлығынын бир һиссәси илә тәркиб тапсын вә мәһз бундан сонра
өвлад вүҹуда ҝәлсин?! Аллаһ-таала барәсиндә белә пуч фикирләр
рәвадырмы?! Белә ки, Өзүндән бир һиссәни ајырараг һәзрәт Мәрјәмин бәтниндә гәрар версин?! Һәмин әгидәни бу барәдә олан
Гур’ан ајәләри илә мүгајисә един. Белә ки, бујурулур:

مَاَّاتخَذَ صَا ِحبَةًوَلَا ولَدًا
“О (Аллаһ) һеч вахт Өзү үчүн һәјат јолдашы вә өвлад сечмә1
мишдир.”

4-Гур’анын әхлаг нормалары ҹәһәтиндән мө’ҹүзә олмасы
Гур’анын мө’ҹүзә ҹәһәтләриндән бири дә әхлаг ганунлары,
етика нормаларыдыр. Бу ганунлар елә олмалыдыр ки, инсаны һәр
ики дүнјада әбәди сәадәтә, хошбәхтлијә доғру һидајәт етсин. Башга
сөзлә десәк, әхлаги сәҹијјә вә инсани кејфијјәтләри онда дирчәлтсин, нәтиҹәдә камил бир инсан олсун. Камил инсан о кәсә дејилир
ки, мадди вә мә’нәви дүнјанын һәр икисиндә инкишаф етсин вә бу
јөнләрин һәр икиси ејни сәвијјәдә инкишаф едиб ирәлиләсин.
Инди килсә әхлагыны вә онун мүгабилиндә јунан әхлагыны
арашдырырыг. Бунларын һәр икиси Пејғәмбәри-әкрәм (сәлләллаһу
әлејһи вә алиһ)-ин дөврүндә камил шәкилдә рәваҹ тапмышды.
Килсә әхлагы мадди јөнләрә әсла диггәт јетирмир, инсаны тамамилә аспект тәрзинә, ҝушәнешинлијә, дејрләрдә вә мағараларда
ибадәтә дә’вәт едирди. Евләнмәји мәзәммәт олунан, субајлығы исә
бәјәнилән бир иш һесаб едирди. Белә бир әхлагын инсан вүҹудундакы тәбии һиссләрин нәзәрә алынмамасындан башга бир нәтиҹәси јох иди. Бу әхлаг инсанын бир ганадыны (мадди ганадыны)
сындырараг онун ағырлығыны диҝәр ганадына (мә’нәви ганадына)
салырды.
О әхлагын мүгабилиндә јунан әхлагы инсаны баҹардыгҹа
мадди һәјата дә’вәт едир, әхлаги вәзифәләри дүнјәви мәгам, малдөвләт әлдә етмәк үчүн ирәли сүрүр, “инсан јахшы иши јалныз
буна ҝөрә ҝөрмәлидир ки, бу јолла она мадди газанҹ ҝәлсин”
дејирди. Бу да һал-һазырда да гәрб дүнјасына һаким олан мадди

1
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јунан әхлагыдыр. Буна ҝөрә дә гејд олунан ики әхлагдан һеч бири
инсаны, онун үчүн нәзәрдә тутулан мәгсәдә чатдыра билмәз.
Лакин Ислам әхлагы тәбии не’мәтләрдән истифадәјә дә’вәт
етмәклә ејни заманда, мә’нәви јөнләри дә унутмамыш, инсаны бу
ики һүдуд арасында тәрбијә етмишдир.
Ислам әхлагына дејилир ки, инсан нә сырф мадди ишләр үчүн
јарадылмышдыр ки, ләззәтдән башга бир шеј барәсиндә фикирләшмәсин; нә дә дүнја ишләриндән ајрылараг сырф мә’нәви ишләр
үчүн јарадылмышдыр. Әксинә, о, һәр ики јөндән мүнасиб шәкилдә
бәһрәләнмәлидир. Буна ҝөрә дә инсаны аспект тәрзиндән, тәркидүнјалыгдан чәкиндирмәклә ејни заманда ону ишҝүзар, фајдалы
фәалијјәтләрә дә’вәт етмишдир. Диҝәр тәрәфдән дә һәр бир јахшы
ишә, өзү дә сырф мадди мәнфәәт әлдә етмәк үчүн дејил, Аллаһ үчүн
олан ишләрә чағырмышдыр. Мүсәлманларын шүары будур:

ًسنَة
َ سنَةًوَفِي اآلخِرَةِ َح
َ َبنَا آِتنَافِي الدُّْنيَا َح
َّر
“Пәрвәрдиҝара, бизә дүнјада да, ахирәтдә дә јахшылыг әта
ет!”

5 - Мәзмун вә мөһтәвасында тәзадын олмамасы ҹәһәтдән
Гур’анын мө’ҹүзә олмасы
Инсан тәкамүл јолуну өтә билән бир варлыгдыр. О, тәдриҹи
олараг натамам вәзијјәтдән камал һәддинә гәдәр ирәлиләјир. Буна
ҝөрә дә һәр ҝүн онун зеһнинә јени-јени фикирләр, лајиһәләр ҝәлир.
Бу ҝүн нә иш ҝөрүрсә, сабаһы онун чатышмајан, нөгсанлы ҹәһәтләрини дәрк едир вә онун тамамилә әксинә олан бир нәзәр верир.
Дүнјада елә бир мүтәфәккир тапмаг олмаз ки, өзүнүн ҹаванлыгда
ирәли сүрдүјү рә’ј вә нәзәријјәләрини јенидән мүлаһизә етмәсин,
онун әксини демәмиш олсун. Бу да инсанын тәкамүлдә олдуғуну
сүбута јетирир.
Ислам Пејғәмбәри (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) Гур’ани-кәрими
ҹамаата 23 ил әрзиндә вә мүхтәлиф шәраитләрдә демишдир. О
һәзрәт бе’сәтин илк ҝүнләриндә дедији шејләри ејнилә өмрүнүн
ахырларында да демишдир. Әҝәр бир инсан сабит бир шәраитдә вә
гыса мүддәт әрзиндә бир китаб јазса, бәлкә дә онда баш верәҹәк
зиддијјәтин гаршысыны ала биләр. Лакин Пејғәмбәри-әкрәм
(сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) тәгрибән 23 илдән ибарәт олан узун
мүддәт әрзиндә, өзү дә мүхтәлиф шәраитләрдә: Мәккәдә вә
Мәдинәдә, ҹиһад вә мүһарибәләрдә онларла вәзифә илә белә,
ҹамаата елә бир китаб тәгдим етмишди ки, онун мәзмун вә
мөһтәвасынын мәҹмусунда азаҹыг белә тәзад ҝөзә дәјмир. Гур’а-
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нын чох мүхтәлиф мөвзуларда – 500-дән артыг мәсәлә барәсиндә
сөһбәт апардығыны нәзәрә алсаг, бу мәсәләнин әһәмијјәти даһа да
ајдын олур. Һалбуки онда бир-биринә зидд олан, тәзадлы бир шеј
ҝөзә чарпмыр. Бу да ҝөстәрир ки, ону ҝәтирән шәхс рүбуби (илаһи)
бир мәгамдан көмәк алмыш, гүдрәтли бир варлығын васитәси илә
сапмалардан аманда галмышдыр. Гур’ани-кәрим бу кими мө’ҹүзә
јөнүнә ишарә едәрәк бујурур: “

أَفَالََيتَدَبَّرُونَالْقُرْآنَ وَلوْكَانَِمنْ عِندِ َغيْرِ اللّهَِلَوجَدُواْفِيهِ اخْتِالَفًاَكثِريًا
“Де: Гур’ан барәсиндә дәриндән тәфәккүр етмәзләрми?! Әҝәр
бу Аллаһдан гејрисинин тәрәфиндән олсајды, онда мүтләг чохлу
1
ихтилафлар тапардылар.”

6-Гур’анын пејғәмбәрләрин, әввәлки гөвмләрин әһвалат
вә тарихләрини бәјан етмәк ҹәһәтдән мө’ҹүзә олмасы
Гур’ани-кәрим тарих китабы дејилдир, амма кечмиш инсанларын, тајфа вә гәбиләләрин әһвалатларыны ибрәт алмаг мәгсәди илә
хатырладыр. Адәм, Нуһ, Ибраһим, Лут, Давуд, Сүлејман кими
пејғәмбәрләрин әһвалатларыны нәгл едәркән елә ҝөзәл шәкилдә
шәрһ едир ки, елми принсипләр вә тарихи ҝерчәкликләр дә онларын мәһз белә олдуғуну тәләб едир. Һалбуки бу кими илаһи шәхсијјәтләрин һәјатыны нәгл едән Товратда вәһј ҹарчылары олан пејғәмбәрләрә о гәдәр јарамаз сөзләр дејилмишдир ки, инсан онлары
ешидәркән әти үрпәшир! Ҝөрәсән Лут кими бир илаһи пејғәмбәрин
ики дәфә (шәраб ичәрәк) сәрхош олмасы вә һәр дәфәсиндә дә өз
гызларындан бири илә зина едәрәк һазыркы инсанларын нәслинин
2
башланғыҹы олмасы рәвадырмы?!
Сүлејман пејғәмбәрин инсанлары бүтпәрәстлијә дә’вәт етмәси
3
нә дәрәҹәдә дүзҝүндүр?!
Ҝөрәсән, дүзҝүн бир ишдирми ки, һәзрәт Иса су илә долу олан 8
4
хуму мө’ҹүзә илә шәраба чевирсин?! Шүбһәсиз, бу суалларын
ҹавабы мәнфидир. Амма һазыркы Төврат вә Инҹил илаһи пејғәмбәрләр барәсиндә бу кими јарамаз ишләри рәва билир вә онлары,
гејд едиләнләрдән дә писи илә вәсф едир!
1
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Төврат, сифри тәквин, фәсил 19, 32-37-ҹи ҹүмләләр
3
Падшаһларын 1-ҹи китабы, 1-ҹи фәсил
4
Матта инҹили, фәсил 17; Јуһәнна инҹили, 2-ҹи фәсилә дә мүраҹиәт олунсун.
Һалбуки Матта инҹилинин 11-ҹи фәслиндә шәрабын һарам олдуғу ашкар
бујурулур.
2
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Бу мүгајисәдән ајдын олур ки, һазыркы Төврат вә Инҹилләрдә
чохлу тәһрифләрә јол верилмиш, илкин вәзијјәтиндән чыхарылмышдыр. Һәм дә нәтиҹә алырыг ки, Гур’ани-кәрим әввәлки сәмави
китаблардан көчүрүлмәмиш, әзиз Пејғәмбәримиз (сәлләллаһу
әлејһи вә алиһ) онлардан әсла истифадә етмәмишдир. Бу тарихи
һадисәләрин бәјанында илаһи вәһјдән башга һеч бир мәнбә јохдур.
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14
ПЕЈҒӘМБӘРИ-ӘКРӘМ (СӘЛЛӘЛЛАҺУ
ӘЛЕЈҺИ ВӘ АЛИҺ)-ИН НҮБҮВВӘТИНИН ДИҜӘР
ДӘЛИЛЛӘРИ ИЛӘ ТАНЫШЛЫГ
Хатырладырыг ки, һәгиги пејғәмбәрин јаланчы иддиачыдан
сечилмәси үчүн үч јол вардыр:
Биринҹиси будур ки, пејғәмбәрин мә’ҹүзәсини омун һагг
олмасы үчүн бир дәлил вә нишанә биләк. Бу да Ислам Пејғәмбәри
(сәлләллаһу әлејһи вә алиһ)-ин нүбүввәти барәсиндә гејд олунду.
Икинҹи јол будур ки, һәр һансы бир пејғәмбәр өзүндән сонракы
пејғәмбәрин нүбүввәтини ашкар олараг демиш олсун.
Үчүнҹү јол онун нүбүввәтини гәти шәкилдә бәјан едән дәлил вә
шаһидләрдир.
Инди икинҹи јолу бәјан едирик.
Әввәлки пејғәмбәрин өзүндән сонракы пејғәмбәрин нүбүввәтини ашкар бәјан етмәси
Шүбһәсиз, бир пејғәмбәр өзүндән сонракы пејғәмбәрин нүбүввәтини ашкар гејд етсә вә ону шәхсән вә ја јалныз бирҹә нәфәрә
тәтбиг олунан әламәт вә нишанәләрлә мүәјјән едәрсә, тәбиидир ки,
сонракы пејғәмбәрин нүбүввәти сүбута јетәҹәкдир. Бу мәсәлә
Ислам Пејғәмбәри (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) барәсиндә о заман
ајдын олар ки, Әбдүллаһын оғлу вә Һашим нәслиндән олан әрәб
бир пејғәмбәрин нүбүввәтинә даир Төврат вә Инҹилдәки шаһидләри арашдыраг. Бу шаһидләр о гәдәр чохдур ки, онларын барәсиндә ајрыҹа бир китаб да јазмаг олар. Бизим алимләримиз бу барәдә
чохлу китаблар јазмышлар ки, онларын ичиндән даһа ҝениш олан
ики китабы гејд едирик:
1-Фәхрул-исламын јаздығы “Әнисул-ә’лам” китабы;
2-Һинд алимләриндән биринин јаздығы “Изһарул-һәгг”
китабы.
Бу ики китабда Төврат вә Инҹилин Ислам Пејғәмбәри барәсиндә вердији ишарәләрин мәҹмусу бир јерә топланмышдыр. Онлара
мүраҹиәт етмәк һәр бир инсафлы шәхси Ислам Пејғәмбәринин һагг
вә дүз данышан олдуғуна әмин едир. Биз бу ишарәләрин ичиндә
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јалныз Јуһәнна Инҹилинин мүждәсини гејд едирик. Белә ки, һәзрәт
Иса (әлејһис-салам) “Әһмәд” адлы бир пејғәмбәрин ҝәлишини ашкар шәкилдә хәбәр верир.
Бу Инҹилин 14-16-ҹы фәсилләрини мүталиә етмәклә ајдын
олур ки, һәзрәт. Иса (әлејһис-салам) белә дејирмиш: “Мән ҝедирәм вә Фарглити сизин үчүн ҝөндәрәҹәјәм. Мән ҝетмәјинҹә о
ҝәлмәјәҹәкдир.”
Мәсиһи алимләри вә Инҹил тәфсирчиләри Исламын мәсиһиләр
арасында нүфуз едиб сүр’әтлә јајылмасынын гаршысыны алмаг
үчүн бу кәлмәни (Фарглит) Руһул-гудуса тәфсир етмишләр.
Һалбуки, Руһул-гудусун ҝәлиши һеч вахт әввәлки пејғәмбәрин ҝетмәси илә шәртләнмир. Әксинә, мәгсәд јени бир пејғәмбәрдир ки,
онун ҝәлиши әввәлки пејғәмбәрин ҝетмәси илә шәртләнир. Буна
ҝөрә дә демәк лазымдыр ки, Фарглит – сирјани дилиндә “бәјәнилмиш” мә’насыны ифадә едән “Әһмәд” кәлмәсидир ки, лүғәт алимләриндән бир чоху да буну тәсдигләмишләр.
Шүбһәсиз, һәзрәт Иса “Әһмәд” кәлмәсини дилинә ҝәтирмишдир, лакин Инҹилин тәрҹүмәчиләри онун “бәјәнилмиш” мә’насына
олан әрәбҹә адыны (“Әһмәд”) дејил, елә “бәјәнилмиш” мә’насына
олан “Фарглит” кәлмәси кими тәрҹүмә етмишләр. Бу ҹәһәтдән
сәһвә јол верилмишдир.
Фәхрул-ислам (Исламы гәбул едәндән сонра) өз китабынын
мүгәддимәсиндә јазыр: Мән кешишлик мәгамына чатмышдым, али
мәгам бир јепископ олан мүәллимим тәрәфиндән чох севилир,
әзизләнирдим. Бир ҝүн о дәрсә ҝетмәди вә мәнә әмр етди ки, мәдрәсәјә ҝедиб шаҝирдләри онун хәстә олмасыны дејәм. Мән бу
вәзифәни јеринә јетириб онун јанына ҝәлдим. Мәндән сорушду ки,
шаҝирдләр нә барәдә бәһс едирдиләр?
Мән дедим: – “Фарглит” кәлмәси барәсиндә бәһс едәрәк ону
Руһул-гудус кими тәфсир етдиләр.
Мүәллим деди: – Мәсиһи тәдгигатчы алимләриндән башга бир
кимсә бу кәлмәнин (һәгиги) мә’насындан аҝаһ дејилдир. Бу,
мүсәлманларын пејғәмбәри олан “Әһмәд” мә’насынадыр.”
Сонра ҝөстәриш верди, хүсуси бир јердә сахланан вә Исламдан
габаг јазылмыш бир Инҹили онун үчүн ҝәтирдиләр. О китабда
1
“Фарглит” кәлмәсинин јериндә “Әһмәд” јазылмышды.

1

“Әнисул-ә’лам”, 1-ҹи ҹилд, сәһ.4
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Һазыркы дөврдә мүгәссир шәхси тапмаг үчүн мөвҹуд шаһид вә
әсәр-әламәтләрдән истифадә едирләр. Әсәр-әламәт вә нишанәләрин һамысы бир јерә топландыгда ҹани вә мүгәссирин ким
олдуғу тә’јин едилир. Буҝүнкү ҝүндә биз дә һәмин јолла бир чох
һәгигәтләри кәшф едә биләрик. Бу, тәкҹә мәһкәмә просесинә
мәхсус дејилдир. Бу јолдан истифадә едән илк шәхс Рома гејсәри
(падшаһы) олмушду. Пејғәмбәри-әкрәм (сәлләллаһу әлејһи вә
алиһ)-ин јаздығы мәктуб онун әлинә чатан заман дәрһал ҝөстәриш
верди, бу Пејғәмбәри јахшы таныјан бир дәстә адамы сараја
ҝәтирдиләр. Тәсадүфән о ҝүнләрдә башда Әбу Сүфјан олмагла бир
дәстә адам тиҹарәт мәгсәди илә Шама ҝетмишди. Ону дәрһал сараја
чағырдылар, Гејсәр тәрҹүмәчинин васитәси илә ондан мүәјјән
суаллар сорушду, о да ҹаваб верди. Онларын сөһбәтини ашағыда
гејд едирик:
Гејсәр: – Нүбүввәт иддиасы едән бу шәхсин јахын адамлары
арасында (әввәлләр) нүбүввәт иддиасы едән бир кимсә
олмушдурму?
Әбу Сүфјан: – Хејр!
Гејсәр: – Онун јахын адамларындан бири һакимијјәтдә олубму?
Әбу Сүфјан: – Хејр!
Гејсәр: – Бу шәхс нүбүввәт иддиасындан габаг ҹамаат арасында
әманәтдарлыгла, дүз данышмагла мәшһур идими?
Әбу Сүфјан: – О, нүбүввәт иддиасындан 40 ил габаг бизим арамызда әманәтдарлыгла, паклыгла јашамышдыр.
Гејсәр: – Ҹамаат арасында һансы груп она иман ҝәтирмишдир?
Әбу Сүфјан: – Әксәр һалларда ҹаванлар онун әтрафына
јығышыр.
Гејсәр: – О өз мүхалифләри илә мүһарибәдә әксәр һалларда
галиб ҝәлир, јохса мәғлуб олур?
Әбу Сүфјан: – О бә’зән галиб ҝәлир, бә’зән дә мәғлуб олур.
Гејсәр: – Она инам ҝәтирәнләрдән бир кәс индијә гәдәр имандан
гајыдыбмы?
Әбу Сүфјан: – Хејр!
Бундан сонра Гејсәр Әбу Сүфјана деди: – Сәнин вердијин
ҹаваблар дүздүрсә, онда мәни өз дин вә ајининә дә’вәт едән бу јазычы Аллаһын пејғәмбәридир. Чүнки сәнин дедикләринин һамысы
онун нүбүввәтинин нишанәсидир.
Мән әввәлдә фикирләшдим ки, о нүбүввәти өз ата-бабаларындан биринә тәглид едәрәк үнванламыш, јахуд әлдән ҝетмиш
һакимијјәтини јенидән гајтармаг үнү она сығынмышдыр. Сиз һәр
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икисини инкар етдијиниз заман ајдын олду ки, нүбүввәт иддиасында белә бир мәгсәдләри јох имиш.
“О, нүбүввәт иддиасындан 40 ил габаг бизим арамызда әманәтдарлыгла, паклыгла јашамышдыр” – демәјиниз ҝөстәрир ки, бу
инсан нүбүввәт иддиасында да доғручудур. Чүнки 40 ил әрзиндә
ҹамаата дүз данышан бир шәхсин бирдән-бирә дәјишәрәк Аллаһын
адындан јалан сөзләр демәси мүмкүн дејилдир.
“Әксәр һалларда ҹаванлар онун әтрафына јығышыр” - демәјиниз дә онун нүбүввәт нишанәләриндәндир. Чүнки илаһи шәхсијјәтләрин әтрафыны һәмишә ҹаванлар тутур.
“Мүһарибәдә бә’зән галиб ҝәлир, бә’зән дә мәғлуб олур”, һәмчинин “онун көмәкчиләриндән һеч бири өз дининдән дөнмәјибдир” - демәјин дә онун нүбүввәт нишанәсидир. Чүнки пејғәмбәрләр
мүһарибәдә бә’зән гәләбә чалыр, бә’зән дә мәғлуб олурлар вә она
иман ҝәтирәнләр дә һеч вахт өз динләриндән дөнмүрләр.
Әбу Сүфјан онун һүзурундан чыхан заман һәгигәти садаладығындан вә бу ишин Пејғәмбәри-әкрәм (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ)ин хејринә тамам олмасындан чох тә’сирләнди.1
Һазыркы әсрдә дә Мисир јазычысы Сејид Мәһәммәд Рәшид Рза
“Әл-вәһјул-Муһәммәдијј” китабында мөвҹуд шаһидләри бир јерә
топламагла онун рисаләтини сүбута јетирмишдир. Ҝәлән бөлмәдә
Пејғәмбәри-әкрәм (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ)-ин (өз иддиасында)
дүз данышан олмасыны дәлил-сүбутла исбат едән шаһидләри гејд
едәҹәјик.

1

“Сиреји Ибни Һишам”, 1-ҹи ҹилд, сәһ.192-199, “Муруҹуз-зәһәб”, 2-ҹи ҹилд,
сәһ.279
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ДӘЛИЛ ВӘ ШАҺИДЛӘРИН ТОПЛАНМАСЫ
Һәгиги пејғәмбәрин јаланчы иддиачыдан сечилмәси үчүн сон
јол бир сыра шаһидләри арашдырылмасыдыр ки, бу да мәсәләни
хәтм едәрәк һәгигәти бәјан едәҹәкдир. Чүнки инсан бир сыра
шаһидләр васитәси илә һәгигәтә еһтимал вериб наил олур.
Инди исә Пејғәмбәр (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) барәсиндә
ашағыдакы шаһидләр:

1-Пејғәмбәри-әкрәм (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ)-ин бе’сәтдән габагкы һәјаты
Пејғәмбәри-әкрәм (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ)-ин бе’сәтдән
габагкы һәјатынын арашдырылмасы онун нүбүввәт иддиасында
садиг, дүз данышан олдуғуну сүбута јетирир. Чүнки бу бөјүк инсан
40 ил әрзиндә ҹамаат арасында паклыгла, дүзҝүнлүклә мәшһур
олмушдур. Һәтта ону “Муһәммәди Әмин” (Әманәтдар Муһәммәд)
адландырырдылар. Мәккә дағларындан ҝәлән селин Кә’бәјә хәсарәт вуруб учуртдуғу заман оранын тә’мири илә әлагәдар дөрд бөјүк
гәбилә арасында кәскин ихтилаф јаранды. Һәр гәбилә рәиси
Һәҹәрул-әсвәди өз јеринә гојмаг ифтихарыны өзүнә алмаг истәјирди. Бу заман бир нәфәр тәклиф етди ки, бу иши Мәсҹидул-һәрамын
гапысындан ҝирән биринҹи шәхсә һәвалә едәк. Һамы разылашды
вә ҝөзләмәјә башладылар. Нәһајәт һәзрәт Муһәммәд (сәлләллаһу
әлејһи вә алиһ) орадан дахил олду вә разылыг сәсләри уҹалды,
һамылыгла дедиләр ки, бу, әманәтдар шәхсдир, нә десә, гәбул
едәҹәјик.
Һәзрәтин ҝөстәриши илә бир парча ҝәтирдиләр. Һәҹәруләсвәди о парчанын арасына гојдулар, гәбилә рәисләриндән һәр
бири парчанын бир тәрәфиндән тутараг галдырдылар вә Кә’бә
диварынын үстүнә гојдулар. Бундан сонра һәзрәт өз мүбарәк әли
илә Һәҹәрул-әсвәди өз јеринә гојду. Бунунла да гәбиләләр ара1
сында ган ахыдылмасынын гаршысы алынды.

1

“Тарихул-хәмис”, 1-ҹи ҹилд, сәһ.258
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Шама сәфәриндә бир нәфәр Пејғәмбәр (сәлләллаһу әлејһи вә
алиһ)-и бүтә анд вердији заман һәзрәт бујурду ки, мәним нәзәримдә
ән мәнфур шеј бу бүтләрдир. Ушаглыг чағларындан е’тибарән бүтә
пәрәстишә бу гәдәр нифрәтлә јанашмасы о һәзрәтин гејблә әлагәли
олдуғуну ҝөстәрир.
2-О, үмми (тәһсил алмамыш) бир шәхс иди
Тарих шәһадәт верир ки, Пејғәмбәри-әкрәм (сәлләллаһу әлејһи
вә алиһ) һәјаты боју һеч кәсин јанында тәһсил алмамыш, һеч бир
китаб мүталиә етмәмиш, амма бунунла белә, ағыл саһибләринин
ағлыны һејрәтә салан бир китаб ҝәтирмишди. Һабелә, бир чох
мөвзулар барәсиндә дедији сөзләр бүтүн тәдгигатчылар вә ағыл
саһибләри тәрәфиндән тәсдигләнмишдир. Шүбһәсиз, сәһрада
дүнјаја ҝәләрәк, боја-баша чатан бир шәхс гејби јардымлар
олмадан 500-дән артыг мәсәлә барәсиндә нәзәр верә билмәзди.
Белә ки, һал-һазырда онун сөзләринин доғрулуғу вә әзәмәтиндән
ијнәнин уҹу гәдәр азалмамышдыр. Бу барәдә Һафиз дејир:
Ниҝари мән ки, бе мәктәб нәрәфто хәт нәневешт,
Бе ғәмзеи, мәс’әлә амузи сәд мүдәррис шод.
Мәним ниҝарым ки, мәктәбә ҝетмәди, јазы јазмады,
Бир гәмзә илә јүз мүәллимә мәсәлә өјрәдән – мүәллим олду.
Сә’ди исә дејир:
Јәтими ке, наханде әбҹәд дорост,
Китабханеје һәфт милләт бешод
Әмәлли-башлы бир әбҹәд охумајан бир јетим,
Једди милләтин китабханасынын әсасыны гојду
3-Онун тә’лимләринин тәдгиги
Пејғәмбәри-әкрәм (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ)-ин тә’лимләринин тәдгиги ҝөстәрир ки, ҹамааты өзләринә ҹәлб етмәк мәгсәди
ҝүдән вә бу мәгсәдлә онлара ејш-ишрәт иҹазәси верән, шәһвәт вә
шәһвәтпәрәстлик кими мәсәләләрдә әлләрини ачыг гојан вә бу
јолла гафил инсанлары өз ајининә ҹәзб етмәк истәјән јаланчы
иддиачыларын әксинә олараг, о һәзрәт белә ишләр ҝөрмәмишдир.
Бу мәсәлә Иранда бабчылыг вә бәһаилијин, Һиндистанда гадијанилијин сахта ајинләринә мүраҹиәт едилдикдә даһа да ајдынлашыр.
Онлар инсанлары, ҹүзи мигдар ҹәримә өдәмәклә ҝүнаһ ишләтмәләринә иҹазә верир вә онлары бу барәдә там азад гојурлар. Онлар
доггуз мисгал гызыл вермәклә һарам (ганунсуз) ҹинси јахынлыға
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(зинаја) иҹазә верир вә бу чиркин иши манеәсиз һесаб едирләр.
Буна әсасән, имканлы адамлар бу јолла өз нәфсани истәкләринә
наил олур, ејни заманда “диндар” да һесаб олунурлар!
Гадијани ајини Инҝилтәрәнин Һиндистана истилачылыг илләриндә јарадылмышдыр. Онун ардыҹыллары истисмарчы инҝилис
дөвләтинин нәзәрини ҹәлб етмәк үчүн ҹиһады гадаған, ләззәтли һәјаты вә әсарәти рәсмијјәтә гәбул етмишдир. Һалбуки Ислам тә’лимләриндә иффәтә, намуса зидд олан гејри-мәһдуд шәһвәтпәрәстлијин гаршысы алынмыш, залымын әлејһинә гијам етмәк үмуми бир
вәзифә кими тәгдим едилмишдир.

4-Пејғәмбәри-әкрәм (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ)-ин һәрби
ганунларынын тәдгиги
Пејғәмбәри-әкрәм (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ)-ин мүһарибәләр
заманы һәрби ганунларынын мүталиә вә тәдгиг едилмәсиндән
ајдын олур ки, о һәзрәт һеч вахт макјавел сијасәтиндән – мәгсәд
васитәни доғрулдур – сијасәтиндән истифадә етмәмишдир. О, дүшмәни белә судан мәһрум етмирди. Хејбәр мүһарибәсиндә галаларын су јолу чобанларын әлиндә олдуғу һалда сују онларын үзүнә
2
бағламырды. Онун һәрби ҝөстәришләриндә белә гејд олунур:
“Аллаһын ады илә мүһарибә един, јаралылары өлдүрмәјин, сизә
арха чевириб гачанлары тә’гиб етмәјин, гадынлар вә јашлыларла
јахшы рәфтар един”.
О һәзрәт һеч вахт дүшмәнин суларына зәһәр гатмыр, мал-һејван
вә ағаҹларына хәсарәт вурмурду. Бу тә’лимләр инҹә бир руһи мәсәләни чатдырыр: о һәзрәт гүдрәтә, һакимијјәтә чатмагла ејни заманда инсани принсипләри, фәзиләт вә кејфијјәтләри унутмамыш, өз
гәләбәсини инсанијјәтә зидд олан әмәлләрлә әлдә етмәмишдир.

5-Пејғәмбәри-әкрәм (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ)-ин достларынын вә көмәкчиләринин вәзијјәтинин тәдгиги
Инсанын досту вә ону севән шәхс мүәјјән гәдәр онун руһијјәсинин, камал вә ја рәзаләтләринин ҝөстәриҹиси ола биләр. Чүнки јахшы инсанлар јахшыларын, писләр дә писләрин әтрафына доланыр.
Ҹамаат арасында дејилдији кими, “имамзадәнин мәгам вә мөвгејини онун зијарәтчиләриндән танымаг олур.”
Биз Пејғәмбәри-әкрәм (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ)-ин көмәкчиләринин вәзијјәтләрини тәдгиг едәркән ҝөрүрүк ки, онун әтрафы1
2

“Һүдуд вә әһкам” мәҹмуәси
“Сиреји Ибни Һишам”, 1-ҹи ҹилд, сәһ.424-425
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ны Әли, Салман, Әбузәр, Мигдад вә с. кими тәгва вә әдаләт бахымындан мисилсиз олан пак гәлбли инсанлар тутмушдулар ки, һәр
бири инсанијјәт вә әхлаги кејфијјәтләрин бариз нүмунәләри иди.
Нәузу биллаһ, әҝәр Пејғәмбәри-әкрәм (сәлләллаһу әлејһи вә
алиһ) јаландан пејғәмбәрлик иддиасы етсәјди, тәбиидир ки, белә
инсанлары тәрбијә етмәјә мүвәффәг олмаз, белә инсанлар да онун
әтрафына јығылмазды.
Бу кими шаһидләр ҝөстәрир ки, Ислам Пејғәмбәри (сәлләллаһу
әлејһи вә алиһ) Аллаһ тәрәфиндән ҝөндәрилмишдир, онун дедији
шејләр вәһј мәгамындан әлдә олунур.
Бу һиссә илә бизим Аллаһшүнаслыг, Аллаһын сифәтләрини вә
Пејғәмбәри танымагла әлагәдар бәһсимиз сона чатды. Инди ҝөрәк
Пејғәмбәрин хилафәт вә ҹанишинлији мәсәләси неҹәдир. Бу да
сонракы бөлмәнин мөвзусуну тәшкил едир.
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ХИЛАФӘТ ВӘ ИМАМӘТ
Пејғәмбәри-әкрәм (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ)-ин ҹанишини вә
хәлифәси мәсәләси илә әлагәдар мүсәлманлар ики дәстәјә бөлүнмүшдүр. Бу дәстәләрдән һәр бири ону мүәјјән јолларла изаһ едир,
онун әсасында хәлифәни тә’јин вә даһа сонра о һәзрәтдән сонракы
хәлифәнин үзәринә тә’кид едирләр. Биз һәр ики нәзәријјәни гејд
етдикдән сонра бу барәдәки өз фикримизи әсасландыраҹағыг.
БИРИНҸИ НӘЗӘР: ХИЛАФӘТ АДИ БИР МӘГАМДЫР
Шүбһәсиз, Пејғәмбәри-әкрәм (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) өз
дөврүндә һөкумәт тәшкил етмишди. О, өлкәнин тәһлүкәсизлијини
бәргәрар едир, мәнтәгәнин еһтијаҹ дујдуғу шејләри тә’мин едир,
ҹани вә мүгәссирләр барәсиндә илаһи һөкмләри иҹра едирди.
Башга сөзлә десәк, о һәзрәтин тәшкил етдији һөкумәтин һәрби,
сијаси, игтисади вә с. јөнләри вар иди вә онун вәфатындан сонра да
бир нәфәр бу һәдәфләри јеринә јетирмәк үчүн һакимијјәтдә олмалы
иди. Буна ҝөрә дә хәлифәдә өлкәнин һәрби, сијаси вә игтисади
мәсәләләрини идарә етмәк үчүн ләјагәт, баҹарыг вә тәдбирдән
башга һеч бир шәрт лазым дејил. Белә бир шәхси Ислам үммәтинин
өзү сечә биләр.
ИКИНҸИ НӘЗӘР: ХИЛАФӘТ НҮБҮВВӘТ ВӘЗИФӘЛӘРИНИН
ДАВАМЫДЫР
Пејғәмбәри-әкрәм (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) биринҹи һиссәдә
гејд олунан ишләри ҝөрмәкдән әлавә, диҝәр ишләри дә өһдәсинә
алмышды:
а) Гаршыја чыхан мөвзуларын һөкмүнү бәјан етмәк;
б) Гур’ани-кәрими тәфсир етмәк;
г) Ислам үммәтиндә ирәли чыхан суаллары ҹавабландырмаг;
д) Ислам динини мүхалифләрин јаратдығы шүбһәләрдән
горунуб-сахламаг;
е) Рүтбә ҹәһәтиндән Пејғәмбәрдән вә мә’сум имамдан сонра
ҝәлән инсанлары тәрбијә едиб јетишдирмәк.
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Бу вә јухарыда гејд олунан саир вәзифәләрин јеринә јетирилмәси иш баҹарығы вә тәдбирчиликдән әлавә, бир сыра шәртләри вә имканлары да тәләб едир ки, бунлар илаһи инајәт олмадан
мүмкүн дејилдир.
Бу кими ишләри идарә едән бир шәхс чох ҝенишмигјаслы елм
вә мә’луматлара саһиб олмалыдыр ки, Ислам үммәтинин мүхтәлиф
саһәләрдәки еһтијаҹларыны, о ҹүмләдән һалал-һарамы бәјан етмәк,
Гур’ан ајәләринин тәфсири, мүхтәлиф суаллары ҹавабландырмаг,
ирад вә шүбһәләри тәнгид едиб вә арадан галдырмаг кими
еһтијаҹлары да тә’мин едә билсин.
Белә бир елмә малик олмагдан әлавә, ҝүнаһ вә хәтадан пак-пакизә олан исмәт мәгамына да малик олмалыдыр ки, бу вәзифәләрин
өһдәсиндән лајигинҹә ҝәләрәк, онлары иҹра едә билсин. Белә бир
инсанын тәрбијә олунмасы – Пејғәмбәр кими – илаһи инајәтдән
башга бир јолла мүмкүн дејилдир. Еләҹә дә онун танынмасы Аллаһ
тәрәфиндән тәгдим едилмәдән гејри-мүмкүндүр.
Белә олан һалда хилафәт барәсиндә “сечки” вә ја “тә’јин олунма” адлы ики нәзәријјә јараныр. Хилафәти һазырда мүхтәлиф өлкәләрдә мөвҹуд олан рәсми мәгамлар дәрәҹәсинә гәдәр ашағы
ендирәрәк онлардан, президентләрдән вә баш назирләрдән тәләб
олунан һәмин вәзифәләри тәләб едәнләр хәлифәдә нә ҝенишмигјаслы елм вә мә’луматы, нә дә ҝүнаһ вә хәта гаршысында тохунулмазлығы – исмәти шәрт билмирләр. Она һәвалә едилән ишләрдә
тәдбирчилик, мүдиријјәт вә иш баҹарығындан башга һеч бир шеји
лазым вә ваҹиб билмирләр. Буна ҝөрә дә хилафәти сечки јолу илә
олан бир мәгам кими гәләмә верирләр.
Амма бир груп исә белә дејир: Дүздүр ки, Пејғәмбәр (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ)-ин вәфатындан сонра нүбүввәт јолу бағланмышдыр, һеч бир шәриәт, ајин вә дин ҝәлмәјәҹәк, һеч бир шәхсә вәһј
назил олмајаҹагдыр. Амма Пејғәмбәр (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ)ин вәзифәләри һәмишә давам едир. Бу вәзифәләри јеринә јетирәҹәк
бир шәхсин үммәт арасында олмасы ваҹибдир. Әкс һалда, Ислам
үммәти һеч вахт тәкамүлүн зирвәсинә јүксәлә билмәз. Чүнки үммәт
һәмишә Гур’ан тәфсиринә, һалал-һарамын бәјан олунмасына
еһтијаҹ дујмушдур. Пејғәмбәр (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ)-ин өзү
дә бүтүн һала-һарамы, илаһи һөкмләри үммәтин Гур’ан тәфсириндән еһтијаҹсыз олаҹағы сәвијјәдә бәјан едә билмәмишдир.
Мәһз буна ҝөрә дә (исламда јаранан) 72 фиргәнин һамысы (өзүнүн
һагг олмасына даир) Гур’андан дәлил-сүбут ҝәтирирләр. Чүнки,
Гур’анын һәгиги тәфсирчисинә мүраҹиәт етмирләр.
Ислам үммәти үчүн даим суаллар ирәли чыхыр. Пејғәмбәриәкрәм (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) һәјатда олан заман онлара өзү
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ҹаваб верирди. О һәзрәтин вәфатындан сонра да бир шәхс бу иши
давам етдирмәли иди. Һамымыз билирик ки, гәрәзли, динсиз
инсанлар даим шәкк-шүбһә јаратмаг, Ислам дининә ирад тутмаг
мәгамындадырлар. Пејғәмбәри-әкрәм (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ)
өз һәјатында бу шүбһәләрә ҹаваб верирди. Бу иш һеч вахт дајандырылмамалы, Ислам үммәти бу фејздән мәһрум галмамалы иди. Диҝәр тәрәфдән, бу вәзифәләрин јеринә јетирилмәси Аллаһ
тәрәфиндән инсанларын ихтијарына верилән бир сыра имканлар
олмадан мүмкүн дејилдир. Буна ҝөрә дә имам Аллаһын мәрһәмәт
етдији бир шәхс олмалыдыр вә тәбиидир ки, Аллаһ ону тәрбијә вә
ҹәмијјәтә тәгдим етмәлидир.
Бу бәјанла ајдын олур ки, имамәт илаһи бир мәгамдыр вә јалныз
Аллаһ тәрәфиндән тә’јин олунмалыдыр.
ҮММӘТИН СЕЧКИСИ ВӘ ИҸТИМАИ МӘСЛӘҺӘТЛӘР
Јухарыдакы ики нәзәријјәдән биринин сечилмәси заманы бир
сыра мәсәләләри арашдырмалыјыг. Онлар бундан ибарәтдир ки,
ҝөрәсән, иҹтимаи мәсәләләр Имамын Аллаһ тәрәфиндән тә’јин
едилмәсиними, јохса ҹамаат тәрәфиндән сечилмәсини тәләб едирми? Бурада һәм Пејғәмбәри-әкрәм (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ)-ин
сағлығында, һәм дә вәфатындан сонра мөвҹуд олан ики мәсәләјә
диггәт јетирмәк лазымдыр:
ҮЧЛҮК ТӘШКИЛ ЕДӘН ТӘҺЛҮКӘЛӘР
Пејғәмбәри-әкрәм (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ)-ин һәјатында,
еләҹә дә о һәзрәтин вәфатындан сонра үчлүк тәшкил едән тәһлүкәләр Ислам динини тәһдид едирди. Онун бир тәрәфи Иран императорлуғу иди. Чүнки, Хосров Пәрвиз белә бир гүдрәтин јаранмасындан ҹидди нараһатлыг һисси кечирмиш, Пејғәмбәри-әкрәм
(сәлләллаһу әлејһи вә алиһ)-ин мәктубуну ҹырмыш вә Јәмәндәки
валисинә јазмышды ки, нүбүввәт иддиасы едән бу шәхси тутуб
мәним сарајыма ҝөндәр.
Бу тәһлүкәнин диҝәр бири дә Әрәбистан јарымадасынын
шимал тәрәфиндә – Шамда иди. Гејсәр тәрәфиндән тә’јин олунан
шәхсләр орада һакимијјәтдә иди. Пејғәмбәри-әкрәм (сәлләллаһу
әлејһи вә алиһ)-ин сағлығында шималда олан бу гүдрәтләрлә ики
дәфә һәрби тоггушма баш вермишди. Биринҹиси һиҹрәтин 7-ҹи
илиндә баш верән “Мутә” мүһарибәси, диҝәри исә 9-ҹу һиҹри
илиндә баш верән “Тәбук” мүһарибәси иди. Шүбһәсиз, бу јаралы
1

1

“Әл-исабә”, Базанын тәрҹүмеји-һалы
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дүшмән Исламын көксүнә өлдүрүҹү зәрбә ендирмәк үчүн пусгуда
дајанмышды ки, Пејғәмбәри-әкрәм (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ)-ин
вәфатындан сонра Мәдинәни өз һәдәфинә чевирсин.
Сонунҹу тәһлүкә исә Мәдинәнин дахилиндә вә әтраф мәнтәгәләриндә јерләшән мүнафигләр – дахили ҹасуслар иди. Дахили
иғтишашлар вә бир чох манечиликләр онларын тәрәфиндән иҹад
едилирди. Онлар даим фүрсәт ҝөзләјирдиләр ки, өзләринин саир
һәмфикирләри илә әлбир олараг Исламын көксүнә өлдүрүҹү
зәрбәләр ендирсинләр.
Ҝөрәсән, рәва идими ки, Пејғәмбәри-әкрәм (сәлләллаһу әлејһи
вә алиһ) даим Ислам динини вә мүсәлман ҹәмијјәтини тәһдид едән
бу үч тәһлүкәни мүшаһидә етдији бир һалда мүсәлманлар үчүн һеч
бир рәһбәр тә’јин етмәсин вә онлары өз башларына бурахсын?!
Шүбһәсиз, Пејғәмбәр (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) мүсәлманларын вәзијјәтинин бу јөнүнү нәзәрә алмаја, онлара е’тина етмәјә
билмәзди. Чүнки дүшмәнлә мүбаризә апармаг үчүн һәр шејдән
әввәл аҝаһ, тәдбирчи бир рәһбәрә еһтијаҹ дујулур ки, онун дүзҝүн,
мүдрик тәдбирчилији һамы тәрәфиндән гәбул олунсун. Һәмин
шәхс Аллаһ тәрәфиндән тә’јин олунмасајды, бу иш мүмкүн олмајаҹагды. Әҝәр бундан гејри јолларла тә’јин олунсајды, шүбһәсиз,
мүвафиг-мүхалиф дәстәси јаранаҹаг вә бу да мүсәлманларын
вәһдәтини позараг онлары дүшмән гаршысында зәифләдәҹәкди.
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ИМАМӘТ ВӘ ҸАНИШИНЛИЈИН ТӘ’ЈИН
ЕДИЛМӘСИ
Әрәбләрин Мәккә-Мәдинә мүһитиндәки, һәтта бүтүнлүкдә
Әрәбистан јарымадасындакы һәјаты гәбилә-тајфа һәјаты шәклиндә
идарә олунурду. Тајфа бир нечә гәбиләдән јаранырды. Белә бир
һәјатда һамы гәбилә башчысына табе олурду, һеч кимин мүстәгил
нәзәри, фикри истиглалијјәти јох иди. Гәбилә вә тајфа башчысы
һәр нә десәјди, һамы ону гејдсиз-шәртсиз гәбул едәрәк итаәт
едирди. Буна әсасән, Мәдинә вә онун әтраф мәнтәгәләри кими
јерләрдә бүтүн гәрарлар гәбилә башчыларындан олан 10 нәфәрин
әлиндә иди. Ҝөрәсән, Пејғәмбәри-әкрәм (сәлләллаһу әлејһи вә
алиһ)-ин ҹәмијјәтин мәсләһәт вә мәнафејини 10 нәфәрә, јахуд
ондан чох адама һәвалә етмәси доғру иш олардымы?! Әҝәр о
ҝүнләрдә бүтүн үммәт арасында гәрар гәбул етмәјә гүдрәт вә
гәрарда азадлыг олсајды, онда демәк оларды ки, үммәт мүшавирә
јолу илә ән лајигли адамы рәһбәр сечә биләр. Лакин үзвләринин
гәрар гәбул етмәјә гүдрәти олмајан вә гәрар гәбул етмәјин нәзәрә
чарпмајаҹаг дәрәҹәдә азлыгда олан бир дәстә адамын әлиндә
олдуғу бир ҹәмијјәтдә шура (мәшвәрәт) мәсәләси вә ән сәлаһијјәтли шәхсин сечилмәси гејри-мүмкүндүр.
Пејғәмбәр (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ)-ин өзүнүн дә имамәт
барәсиндәки нәзәри сечки јолу илә дејил, (Аллаһ тәрәфиндән)
тә’јин әсасында олмушдур. Чүнки о дөврдәки гәбилә башчыларындан бири өзүнүн иман ҝәтирәҹәјини о һәзрәтдән сонра үммәтә
рәһбәрлијини она верилмәсини шәрт етдији заман Пејғәмбәр
(сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) бујурду:

َاَ َْل َْمرََاَلََللاََيَضَعَهََحََْيثََيَشَاء

“Бу иш (имамәт вә хилафәт) Аллаһын ихтијарындадыр, һәр
1
кәси мәсләһәт ҝөрсә, она һәвалә едәр.”

1

“Сиреји нәбәви”, Ибни Һишам, 2-ҹи ҹилд, сәһ.424-425
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ГӘДИР ҺАДИСӘСИ
Иҹтимаи һадисәләрин инкишафы да сүбут едирди ки, үммәтин
мәсләһәти рәһбәр сечкисини онларын өзүнә һәвалә етмәкдә дејил,
имамын (Аллаһ тәрәфиндән) тә’јин едилмәсиндәдир. Бу мәсәлә
әмәл мәгамында да сүбута јетмишди: Пејғәмбәри-әкрәм (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) һиҹрәтин 10-ҹу илиндә “Вида һәҹҹи”ндән
гајытдығы заман Ҹөһфәнин јахынлығында – Гәдир-Хум адлы бир
јердә ҝөстәриш верди ки, карван дајансын, Аллаһын онун өһдәсинә
гојдуғу бөјүк илаһи бир вәзифәни јеринә јетирсин. Ираглыларын,
мисирлиләрин вә мәдинәлиләрин ајрылдығы бу јердә минбәр
дүзәлдилди. О һәзрәт минбәрә чыхараг хүтбә сөјләди, Аллаһа
һәмд-сәна етдикдән сонра бујурду: “Јахын заманларда мән сизин
араныздан ҝедәҹәјәм. Сизин аранызда ики дәјәрли вә ағыр әманәт
гојурам: Бири Аллаһын китабы, диҝәри исә мәним Әһлибејтимдир.” (Сонра бујурду:) “Мән сизин малыныза вә ҹаныныза
өзүнүздән артыг ихтијар саһиби дејиләмми?!” Тәсдиг сәсләри һәр
јердән уҹалдығы заман һәзрәт бујурду:

َ َم َْنَك ْنتََم ْولهََف هَذاَعليََم ْولهََاللَّه ََّمَوالََم َْنَوالهََوََعادََ ْمنََعاداه

“Мән һәр кәсин мөвласыјамса, бу Әли дә онун мөвласыдыр!
Пәрвәрдиҝара! Ону севәнләри сев, онунла дүшмән оланларла дүшмән ол!”
Бу ҹүмләдәки “мөвла” кәлмәсиндән мәгсәд әввәлки ҹүмләдә
дејилән “ҹанлара вә маллара һамыдан артыг ихтијар саһиби”
олмагдыр. Јә’ни Пејғәмбәри-әкрәм (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ)-ин
ҹамаата гаршы малик олдуғу ихтијар саһиблији вәфатындан сонра
да Әлијјибни Әби Талибдә тәмәркүзләшиб тәҹәссүм едирди. Бир
шәхсин башга бир инсанын мал-дөвләтинә вә ҹанына олан ихтијар
саһиблији – илаһи вилајәтдән башга бир шеј дејилдир. Белә бир
вилајәт мәгамына малик олан шәхсин әмр вә нәһј етмәклә әлагәдар
һаггы вардыр: һамы она табе олараг итаәт етмәлидир. Һамынын
итаәт етмәси ваҹиб олан белә бир мәгам – Гур’анда ишарә едилән
улул-әмр мәгамыдыр. Белә ки, бујурулур:

ْأَطِيعُواْ اللّهَوَأَطِيعُواْ الرَّسُولَوَُأوْلِي اَألمْرِمِنكُم...
“Аллаһ итаәт един, Рәсула вә өзүнүздән олан әмр саһибләринә
1
итаәт един!”

1

“Ниса” сурәси, ајә: 59
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Фәрман (әмр) саһиби олан инсан елә Исламын һакими,
Пејғәмбәр (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ)-ин хәлифәси (ҹанишини) вә
мүсәлманларын рәисидир ки, она итаәт едилмәлидир.
ГӘДИР ҺӘДИСИ ҺӘР БИР ӘСРДӘ МҮТӘВАТИРДИР!
Гәдир һәдиси һәр бир әсрдә синәбәсинә нәгл олунмуш, сонрадан алимләр ону өз китабларында гејд етмишләр. Сәһабә әсри олан
биринҹи әсрдә 110-дан артыг сәһабә, табеин әсри олан икинҹи
әсрдә исә 90 табеин ону нәгл етмишдир. Алимләрин вә јазычыларын әсри олан 3-ҹү әсрдән е’тибарән һазыркы әсрә гәдәр 360 нәфәр
1
ону өз китабында нәгл етмиш вә онун Пејғәмбәр (сәлләллаһу
2
әлејһи вә алиһ) тәрәфиндән дејилмәсини тәсдигләмишләр. Бәлкә
дә Ислам һәдисләри арасында тәватүр бахымындан она чата
биләҹәк бир һәдис тапмаг олмаз. Һәлә бунлар сүннүләрин нәгл
етдији һәдисләрдир. Шиәләрин нәгл етдији мәнбәләри дә она әлавә
етсәк, бу һәдисин мөвгеји ән јүксәк тәватүр һәддиндә олаҹагдыр.
Бура гәдәр Әли (әлејһиссалам)-ын хилафәтини Гәдир һәдисинин васитәси илә исбат етдик. Амма диҝәр мә’сум имамлара ҝәлдикдә исә, онларын һәр бири өзүндән әввәлки имамын васитәси илә
тә’јин олунур. Бу барәдә мә’сум имамларымыздан ҝәлиб чатан
рәвајәтләр “Үсули-кафи”нин һәҹҹ бөлмәсиндә, еләҹә дә “Исбатулһудат бил-бәјјинати вәл-мө’ҹизат” китабында ҹәм олунмушдур. Бу
һәдисләр барәсиндә әлавә мә’лумат алмаг истәјәнләр гејд етдијимиз ики китаба мүраҹиәт едә биләрләр.
Имам Әли (әлејһис-салам)-ын вәфаты илә 11 имамын һәр бири
диҝәриндән сонра имамәт вә хилафәт ишини өһдәсинә алмышдыр.
Онларын һәр биринин имамәти Аллаһ тәрәфиндән тә’јин
олунмушдур. Онларын һәр биринин тәрҹүмеји-һалыны “Сиреји
пишвајан” китабындан мүталиә едә биләрсиниз.

1
2

“Әл-гәдир”, 1-ҹү ҹилд, сәһ. 151
“Әл-гәдир”, 1-ҹи ҹилд, сәһ.60
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МӘАД
Инсанын мәады, јә’ни өлдүкдән сонра бир даһа һәјата гајытмасы бүтүн сәмави дин вә шәриәтләрин данылмаз принсипләриндән
биридир. Һеч бир шәриәт бу мәсәләни ирәли чәкмәдән “шәриәт”
адландырыла билмәз. Мәадын ваҹиб олмасынын сүбут дәлилләри
бурада сајыла биләҹәјиндән олдугҹа чохдур. Биз бурада ики
дәлили гејд едирик:
Мәад – һәјатын һәдәфидир
Һәр бир инсан бу дүнјада мүәјјән мәрһәләләри архада гојдугдан
сонра камал мәрһәләсинә чатыр, биликли, гүдрәтли бир инсан шәклинә дүшүр. Әҝәр өлүм һәјатын сону олсајды, онда онун јаранышы
да әбәс, батил вә биһудә бир иш оларды. Һалбуки әбәс вә батил
ишләр Аллаһа рәва дејилдир. Инсанын мәад мәсәләси олмадан хәлг
едилмәси үзәриндә мүәјјән нахышлар олан вә сонра сындырылараг
бир тәрәфә тулланан кузәјә охшајыр. Әҝәр кузә дүзәлдән инсан
белә бир әбәс иш ҝөрмүрсә, онда һикмәт ҹәһәтиндән (мүгајисәедилмәз дәрәҹәдә) үстүн олан Аллаһ әҹәл дашы илә инсанын өмүр
шүшәсини елә сындырмамалыдыр ки, артыг онун галмасына һеч
бир үмид олмасын. Гур’ани-кәрим бу бүрһана ишарә едәрәк бујурур:

َسْبتُمْأَنَّمَا خَلَْقنَاكُمْ َعبَثًاوَأَنَّكُمْإَِلْينَالَاتُرْ َجعُون
ِح
َ أََف
“Јохса белә ҝүман едирсиниз ки, Биз сизи әбәс јерә, һәдәф олмадан јаратмышыг вә сиз Бизим дәрҝаһымыза доғру гајтарылмаја1
ҹагсыныз?!”

1

“Му’минун” сурәси, ајә: 115
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МӘАД – АЛЛАҺ-ТАЛАНЫН ӘДАЛӘТИНИН
БӘЈАНЧЫСЫДЫР
Шүбһәсиз, инсанлар бу дүнјада мүхтәлиф шәраитләрдә јашајыб һәјат сүрүрләр. Бә’зиләри әдаләтли, хидмәтчи вә вәзифәсини
таныјан, бә’зиләри исә зүлмкар вә өз нәфсани истәкләринин тә’мин
етмәкдән башга бир һәдәф вә мәгсәдләри олмајан инсанлардыр ки,
нә бир гануну рәсмијјәтә таныјыр, нә дә өз истәкләри үчүн бир
һәдд-һүдудун олдуғуну гәбул едир. Үчүнҹү бир дәстә исә бә’зән
биринҹи, бә’зән дә икинҹи дәстәдән оланлар кими һәјат сүрүрләр.
Әҝәр өлүм бүтүн инсанларын һәјатынын сону вә инсани вәзифәләрини таныјанларын талеји ганун позанларла ејни бир сәвијјәдә
олсајды, онда бу иш Аллаһын әдаләти илә ујғун олмазды. Аллаһтааланын әдаләти тәләб едир ки, бу ики групун вәзијјәти ејни
олмасын вә онларын арасында мүәјјән фәргләр олсун. Бу фәргләр
дүнја һәјатында мөвҹуд олмадығындан, тәбиидир ки, диҝәр бир
аләм олмалыдыр. Гур’ани-кәрим мәадын бу дәлилинә ишарә
едәрәк бујурур:

َجعَلُالْمُسْلِِميَنكَالُْمجْرِِميَن *مَالَكُمَْكْيفََتحْكُمُون
ْ أََفَن
“Јохса Биз тәслим олуб вәзифәләрини таныјанлары гануну позан ҹинајәткарларла бир сәвијјәдә гәрар верәҹәјик?! Неҹә мүһа1
кимә едирсиниз?!”
Әҝәр өлүм һәјатын сону олсајды, инсанын јаранышы әбәс вә
пуч бир иш оларды. Инсанын бу дүнјада јаранараг бир нечә ҝүн
јашајышы һәдәфин өзү ола билмәз. Һикмәт саһиби олан Аллаһын,
фе’л вә ишләринин һикмәтсиз, һәдәфсиз олмасы гејри-мүмкүндүр
– бу һәдәфин мәхлугунн өзүнә аид олса да.
Бу ики ҹәһәтә ҝөрә – һәм һәјатын һәдәфини ҝөстәрмәси, һәм дә
Аллаһын әдаләтли олдуғуну бәјан етмәсинә ҝөрә мәад барәдә
тәдгиг етмәк лазымдыр.

1

“Гәләм” сурәси, ајә: 35-36

84.............................................................“Товзиһул-мәсаил” рисаләси
МӘАДЫН МҮМКҮНЛҮЈҮ ДӘЛИЛЛӘРИ
Инсанын јени бир һәјата гајытмасы елми вә фәлсәфи принсипләрә әсасән, тамамилә мүмкүн олан бир мәсәләдир. Чүнки:
Әввәла, Лавазијәнин кәшф етдији гануна әсасән, дүнјанын маддәси һеч вахт мәһв олуб арадан ҝетмир, садәҹә заһири гурулушу
дәјишир, онун әсли вә көкү исә горунуб сахланыр. Буна әсасән,
өлән инсанларын заһири формасы дәјишир, лакин ону тәшкил едән
маддәләр мүхтәлиф шәкилләрдә – торпаг, газ кими горунуб сахланыр. Бу да јени һәјата гајыдышын әсас маддәсиндән ибарәтдир.
Икинҹиси, Мадам Кури исбат етмишдир ки, “маддә илә енержинин арасында фасилә чох аздыр, маддә даим енержијә чеврилир,
дүнјада мөвҹуд олан бүтүн енержиләр горунуб сахланыр.” Бу кими
данылмаз принсипә әсасән инсанын енержи формасына дүшән бу
дүнјадакы һеч бир иш, әмәл вә һәрәкәтләри итмир, һамысы тамамилә горунуб сахланыр. Буна әсасән, инсанын өз әмәл вә һәрәкәтләрини диҝәр бир аләмдә ҝөрә билмәси “енержинин сахланма гануну”на әсасән, мүмкүндүр.
Бунлардан әлавә, Гур’ани-кәрим мәадын мүмкүнлүјү барәдә
ајдын бир дәлилә истинад едир. Онун нәгл олунмасы бир е’тираз вә
ики ҹавабдан тәшкил олунан бир ајәнин мәҹмусундан ибарәтдир. О
ајә ашағыдакыдыр:

َُبهِمْكَافِرُونَ *قُلَْيَتوَفَّاكُممَّلَك
ِّوَقَالُواَأئِذَا ضَلَْلنَافِيالْأَرْضَِأئِنَّالَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍبَلْ هُمبِلِقَاء ر
َالَْموْتِالَّذِيوُكِّلَبِكُمْثُمَّإِلَىرَبِّكُمْتُْر َجعُون
“Вә дедиләр: Биз өлдүкдән, бәдән үзвләримиз јердә чүрүјүб
дағылдыгдан, итиб-батдыгдан сонра бир даһа бу дүнјаја гајтарылаҹағыгмы?!” Әслиндә онлар өз Пәрвәрдиҝарлары илә ҝөрүшәҹәкләринә кафир олуб инкар етдиләр. Де: Сизин ҹанынызы алмаға мә’мур олан мәләк – өлүм мәләји ҹанынызы алаҹаг вә сонра Пәрвәрди1
ҝарыныза доғру гајтарылаҹагсыныз.”
ИЗАҺ:
Бу ајә бир е’тираз вә ики ҹавабдан ибарәтдир. Гур’ани-кәримин
мәадын мүмкүнлүјүнә даир истидлал үслубу о заман ајдын олур ки,
ајәнин һәр үч һиссәсини ајры-ајрылыгда арашдыраг:
а) Е’тираз: “Биз өлдүкдән, бәдән үзвләримиз јердә чүрүјүб дағылдыгдан, итиб-батдыгдан сонра бир даһа бу дүнјаја гајтарылаҹағыгмы?!”
1

“Сәҹдә” сурәси, ајә: 11-12
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б) Гыса ҹаваб: “Әслиндә онлар өз Пәрвәрдиҝарлары илә
ҝөрүшәҹәкләринә кафир олуб инкар етдиләр.”
в) Әтрафлы ҹаваб: “Де: Сизин ҹанынызы алмаға мә’мур олан
мәләк – өлүм мәләји ҹанынызы алаҹаг вә сонра Пәрвәрдиҝарыныза
доғру гајтарылаҹагсыныз.”
Үчүнҹү бәнддә гәтијјәтлә дејилир ки, сизин варлығынызын
бағлы олдуғу шеј (руһ) һеч вахт итмәјәҹәкдир; өлүм мәләји ону
алаҹаг, горујуб-сахлајаҹаг вә гијамәт ҝүнү Пәрвәрдиҝарыныза
доғру гајтарылаҹагсыныз.
Ајәнин бу һиссәси чатдырыр ки, итиб-батан шеј садәҹә инсанын бәдәнидир ки, һеч вахт инсанын инсанлығы она бағлы дејилдир вә онун итиб-итмәмәси мәадын мүмкүнлүјүндә һеч бир рол
ифа етмир. Инсанын шәхсијјәт вә инсанлығынын әсасыны тәшкил
едән шеј онун руһудур ки, һеч вахт итмир вә Аллаһын һүзурунда
горунуб-сахланыр.
Буна әсасән, бу руһ һәр һансы бәдәнлә јанашы олса, инсанын
мәады ҝерчәкләшир вә артыг мәадынын мүмкүн олмасы үчүн онун
итиб-батмыш (бәдән) һиссәләринин, зәррәләрин бир јерә топланмасына еһтијаҹ дујулмур.
Диггәт: бу ҹүмләнин мә’насы о дејилдир ки, инсанын мәады
ҹисмани дејилдир вә јалныз руһанидир; һәмчинин бу мә’наја да
дејилдир ки, јердә итиб батмыш зәррәләр бир јерә топлана билмәз.
Әксинә, инсан мәадынын һәм руһани, һәм дә ҹисмани олмасына,
Аллаһ тәрәфиндән бу зәррәләрин бир јерә топланмасынын мүмкүн
олмасына е’тираф етмәклә ејни заманда, диггәт јетирмәк лазымдыр
ки, мәадын әсас меһвәри инсан руһунун галмасыдыр. Онун
шәхсијјәтинин “бу инсан елә дүнјада олан һәмин инсандыр”
әсасында олмасы руһун галмасы илә баш верир.
Гур’ани-кәрим мәадын мүмкүнлүјүнү исбат етмәк үчүн чохлу
јоллар бујурур ки, онларын икисинә ишарә едирик. Бу да ҝәлән
бөлмәнин мөвзусудур.

Мәадын диҝәр дәлилләри...................................................................86
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МӘАДЫН ДИҜӘР ДӘЛИЛЛӘРИ ИЛӘ ТАНЫШ
ОЛАГ
“Сәҹдә” сурәсиндә гејд олунан бүрһандан әлавә, мәадын мүмкүнлүјүнә даир диҝәр ики дәлил дә ирәли сүрүлүр ки, өз нөвбәсиндә чох тутарлы вә дәјәрли дәлилдир. Инди онларын һәр икисини
гејд едирик:

1-Аллаһ-тааланын гүдрәтинин дәјәрләндирилмәси:
Гур’ани-кәрим мәад мәсәләсиндә бизим диггәтимизи Аллаһын
сонсуз гүдрәтинә ҹәлб едәрәк бујурур:

ِضتُهُيَوْمَ اْلِقيَامَةِ وَالسَّماوَاتُمَ ْطوِيَّاتٌِبيَمِينِه
َ َْومَاقَدَرُوا اللَّهَ حَقَّقَدْرِهِ وَالْأَْرضُ جَمِيعًاَقب
َسْبحَانَهُوََتعَالَى عَمَّاُيشْرِكُون
ُ
“Аллаһын гәдрини, лајигинҹә билмәдиләр (Онун елм вә гүдрәтини дүзҝүн шәкилдә дәјәрләндирмәдиләр). Јер гијмәт ҝүнү Онун
гәбзәсиндәдир (там ихтијарындадыр), асиманлар Онун гүдрәти
илә бир-биринә гарышар. Аллаһ, Она шәрик гошулмасындан чох1
чох јүксәк мәгамдадыр.”
Бу ајә мәадын мүмкүнлүјүнү инкар едәнләрә хәбәрдарлыг едәрәк бујурур ки, бәшәрә мәхсус олан гүдрәтләр инсаны јенидән
һәјата гајтармаға аҹиз олсалар да Аллаһын сонсуз гүдрәти елә бир
һәддә вә сәвијјәдәдир ки, Онун барәсиндә белә ҝүман етмәк әсла
рәва дејилдир.

2-Илкин һәјата диггәт јетирмәк
Гур’ани-кәрим инсанын диггәтини онун илкин һәјатына ҹәлб
едәрәк хатырладыр ки, инсанын мәады (јенидән һәјата гајтарылмасы) онун илкин һәјаты кими мүмкүн олан бир ишдир:

1

“Зүмәр” сурәси, ајә: 67
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ََولَ خَلْقٍنُّعِيدُهَُوعْدًا عََلْينَاإِنَّاكُنَّافَاعِلِني
َّكَمَابَدَأْنَا أ
“Неҹә ки, сизи әввәлдә јаратмышдыг, еләҹә дә бир даһа сизи
1
гајтараҹағыг вә бу Бизә олан бир вә’дәдир: Биз бу иши ҝөрәҹәјик.”
Диҝәр бир ајәдә бујурур:

ُإِنَّهَُيبْدَأُ اْلخَلْقَثُمَُّيعِيدُه
2

“Һәгигәтән О, хилгәти башлајыр, сонра гајтарыр.”
Буна әсасән, илкин һәјаты вүҹуда ҝәтирән бир Аллаһ, ону
(өлдүкдән сонра) јенидән јаратмаға да гадирдир. Үчүнҹү ајә дә бу
мәсәләни даһа ајдын шәкилдә бәјан едир. Белә ки, чөл әрәбләриндән бири өлмүш инсан сүмүкләрини әзиб тоз (ун) шәклинә
салды, ону һаваја совурараг деди: “Аллаһ бу чүрүмүш сүмүкләри
јенидән неҹә дирилдә биләр?!” Пејғәмбәр (сәлләллаһу әлејһи вә
алиһ) белә ҹаваб вермәјә мә’мур олунду:

ٌَولَمَرَّةٍوَُهوَبِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيم
َّقُلُْيحْيِيهَاالَّذِيأَنشَأَهَا أ
“Де, ону илк дәфә јарадан Кәс (Аллаһ) ону јенидән дирилдә3
ҹәкдир вә О һәр бир шејә елмли, аҝаһдыр.”
Гур’ани-кәрим бу јоллардан әлавә, мәадын мүмкүнлүјүнә даир
һамынын дүшүнә биләҹәји, ајдын шәкилдә дәлилләр ҝәтирмишдир. Бу дәлилләр тәфсир вә әгаид китабларында гејд олунмушдур. Сиз бу јоллары “Мәади инсан вә ҹәһан” китабындан
мүталиә едә биләрсиниз.

1

“Әнбија” сурәси, ајә: 104
“Јунис” сурәси, ајә: 4
3
“Јасин” сурәси, ајә: 79
2
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ТӘНАСҮХ НӘДИР?
Тәнасүх дедикдә мәгсәд будур ки, инсан (өлдүкдән сонра) бир
даһа нүтфә, әләгә... јолу илә бу дүнјаја гајытсын. Бу нәзәријјәнин
Һиндистан, ҹәнуби Асија кими өлкәләрдә чохлу тәрәфдарлары
вардыр. Онлар инанырлар ки, инсанлар өз дүнјәви һәјатларында
мүхтәлифдир: онларын бә’зиләри өз вәзифәләрини таныјыб дүзҝүн
ишләјир, бә’зиләри исә залым вә ҹинајәткарлардыр. Аллаһын
әдаләти тәләб едир ки, бу ики групун талеји ејни олмасын. Буна
ҝөрә дә инсанлары (өлдүкдән сонра) бир даһа бу дүнјаја гајтарыр
ки, әмәлләринин ҹәзасыны ҝөрсүнләр. Бизим нәзәримиздә рифаһда
јашајан, наз-не’мәтә гәрг олан (һазыркы) инсанлар әввәлки һәјатларында вәзифәләрини таныјыб дүзҝүн ишләр ҝөрәнләрдир. Лакин
инсанлары риггәтә ҝәтириб гәлбини көврәлдән бәдбәхт вә бичарә
инсанлар исә әввәлки һәјатда ҹинајәт төрәдән адамлардыр ки, өз
әмәлләринин ҹәзасыны ағыг, гара вә дәрдли һәјата дүшмәклә
алмалыдырлар. Бир сөзлә, бир дәстәнин наз-не’мәтә гәрг олмасы,
диҝәр бир дәстәнин исә мәһрумијјәтдә јашамасы инсанын әввәлки
һәјатдакы јашајыш тәрзинин нәтиҹәсидир, чүнки бу ики һәјатдан
гачыш јолу јохдур.
НӘ ҮЧҮН ТӘНАСҮХ ӘГИДӘСИ БАТИЛДИР?
Бу мәсәләни иддиа едәнләр мәады инһирафчы шәкилдә инкар
едир вә тәнасүхә үз ҝәтирирләр. Ислам өлкәләриндә белә (јени)
һәјатлардан сөз ачанлар мәады бирбаша олмаса да, мүәјјән мә’нада
инкар едирләр.
Тәнасүхүн нә үчүн батил әгидә олмасына ҝәлдикдә исә, ҹавабы
будур: Белә бир гајыдыш әбәс бир ишдир вә Аллаһ-таала да әбәс
ишләр ҝөрмәкдән пак-пакизәдир. Бу дүнјада 70 ил һәјат сүрән вә
тәбии олараг мүәјјән фикри вә мә’нәви камаллары әлдә едәрәк
мејсәмләр, салманлар, мигдадлар, әбузәрләр шәклинә дүшән
инсанлар үчүн рәвадырмы ки, бир даһа өз камалларыны әлдән
вериб һәјатларыны нүтфә јолу илә башласынлар, тәдриҹи олараг
јенидән камала доғру ирәлиләсинләр?!
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Бу да фәлсәфәдә дејилән “фе’лијјәтин (зүһур әрсәсинә ҝәлән
шејләрин) гүввәјә (ән илкин вәзијјәтә) чеврилмәси (мәс; мејвә
вермәкдә олан гоз ағаҹынын јарандығы илкин гоз дәнәси
вәзијјәтинә гајтарылмасы, - мүт.) гејри-мүмкүн, јахуд һеч олмазса,
һикмәтин әксинә вә әбәс ишдир” принсипидир.
Ҝөрәсән, бир өлкәнин маариф назири өзүнә иҹазә верә биләрми
ки, јүксәк елми мәгамлара чатан, докторлуг рүтбәсинә наил олан
али тәһсилли бир инсаны биринҹи синфә гајтарараг “сән јенидән
тәһсил алмалысан!” десин?! Бу, ағласыған бир ишдирми?!
Шүбһәсиз, бу иш дүзҝүн дејилдир.
Инсанларын һәјатындакы фәргләр буну тәләб едир ки, өз
әмәлләринә ујғун олараг мүкафат вә ја ҹәзаја наил олсунлар, лакин
һеч вахт буну тәләб етмир ки, бу мүкафат вә ја ҹәзалар елә һәмин
дүнјада верилсин; әксинә һазыркы һәјатдан даһа јүксәкдә олан
диҝәр бир аләмдә һәјата кечәҹәкдир.
Мәад барәсиндә диҝәр суал вә шүбһәләр вардыр ки, онларын
һамысы әгаид китабларында мүнасиб шәкилдә ҹавабландырылмышдыр. “Мәади инсан вә ҹәһан” китабына мүраҹиәт етмәклә
онларын һамысынын мүнасиб ҹавабыны әлдә етмәк олар.
***
Бурада ислами әгидәләр барәсиндә олан бәһсимиз гыса шәкилдә сона чатды. Бундан сонра мүкәлләф (һәдди-булуға чатан)
шәхсин рәфтар, әмәл вә һөкмләри, әмәли вәзифәләри илә әлагәдар
сөһбәт едәҹәјик. Иншаллаһ!
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ِبِسمِ اهللِ اَّلرحْمن الرَّحِيم
َِينَاأَبِى القاسِمُِمحَمَّدِوَآلِهِ الطّاهِرِين
ِّاَحلَمدُ هللِرَبِّ العالَِميَنوَالصَّلَوةُوَالسَّالَمُ عَلَى سَيِّدِنَا وَيب
Бисмиллаһир-Рәһманир-Рәһим
Бүтүн һәмд-сәна аләмләрин Рәбби олан Аллаһа мәхсусдур!
Аллаһын салам вә салаваты ағамыз вә сејидимиз Һәзрәт
Муһәммәд вә онун пак Әһли-бејтинә олсун!
Инсанын Аллаһа бәндәчилији ики шејә бағлыдыр:
1-Дүзҝүн әгидә саһиби олмаг,
2-Јахшы вә ҝөзәл әмәлләр әнҹам вермәк. Китабын биринҹи
һиссәсиндә дәлилләри илә бирликдә олан дүзҝүн әгидә вә
инанҹларла таныш олдуг. Инди дүзҝүн әгидә вә имандан
гајнагланан салеһ әмәлләрлә таныш олуруг.
Салеһ әмәл – инсанын сонсуз илаһи не’мәтләр гаршысында
шүкүр етмәк һиссидир. Әгл јахшы әмәлләрин бә’зиләри илә таныш
олса да, ҝениш сәвијјәли вә күлли мә’рифәт илаһи вәһјдән башга
бир јолла мүмкүн дејилдир. Бу шәриф рисалә инсанын һәр ики
дүнјадакы сәадәтинә зәманәт верән тәклиф вә вәзифәләрини арашдырыр. Үмидварыг ки, бу һиссә дә әввәлки һиссә кими фајдалы вә
Аллаһ дәрҝаһында мүҹзи олаҹагдыр.
БИСМИЛЛАҺИР-РӘҺМАНИР-РӘҺИМ
Мәнин фәтваларымла мүвафиг олан бу шәриф
“Товзиһул-мәсаил” рисаләсинә әмәл етмәк, иншаллаһ,
мүҹзидир (әмәлләрин дүзҝүн олмасына кифајәтдир).
Ҹә’фәр Субһани, 2 Рәбиул-мөвлуд,
1428-ҹи һиҹри гәмәри или.
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1
ТӘГЛИДИН ҺӨКМЛӘРИ
Мәсәлә: 1. Мүсәлман бир шәхс үсули-диндә – әҝәр јәгини
јохдурса – јәгинә чатмалыдыр. Ислам һөкмләриндә исә үч јолдан
бирини сечә биләр:
1-Мүҹтәһид олуб һөкмләри дәлил үзүндән әлдә едә билсин;
2-Мүҹтәһидә тәглид етсин, јә’ни онун фәтваларына мүвафиг
әмәл етсин);
3-Еһтијат үзүндән өз вәзифәсинә елә әмәл етмәлидир ки,
(шәр’и) вәзифәсини јеринә јетирдијинә јәгин етсин. Мәсәлән; әҝәр
мүҹтәһидләрдән бә’зиләри мүәјјән бир әмәлин һарам олдуғуну,
бә’зиләри исә һарам олмадығыны дејирләрсә, о әмәли јеринә
јетирмәсин; әҝәр мүәјјән бир әмәли бә’зиләри ваҹиб, бә’зиләри исә
мүстәһәб һесаб едирләрсә, о әмәли јеринә јетирсин. Демәли,
мүҹтәһид олмајан вә еһтијата әмәл едә билмәјән шәхсин мүҹтәһидә
тәглид етмәси ваҹибдир.
Мәсәлә: 2. Һөкмләрдә тәглид – мүҹтәһидин фәтвасына әмәл
1
етмәкдир. јә’ни өз әмәлини онун фәтвасына истинадән әнҹам
вермәкдир. Елә мүҹтәһидә тәглид етмәк лазымдыр ки: киши,
һәдди-булуға чатмыш, агил, он ики Имам шиәси, һалалзадә, дири,
адил вә диҝәр мүҹтәһидләрдән ә’ләм олсун.
Мәсәлә: 3. Мүҹтәһиди вә ә’ләми үч јолла танымаг олар:
1-Инсанын өзү (бир кәсин мүҹтәһид вә ја ә’ләм олмасына) јәгин
етсин. Мәсәлән; өзү (бу саһәдә) елм әһли (мүтәхәссис) олуб ә’ләми
вә мүҹтәһиди таныја билсин.
2-Ә’ләми вә мүҹтәһиди ајырд едә билән бир алим вә адил кәс
бир шәхсин мүҹтәһид вә ја ә’ләм олмасыны тәсдиг етсин; бу шәртлә
ки, башга бир алим вә адил шәхс онун дедији илә мүхалифәт
етмәсин. Иҹтиһад (мүҹтәһид олмаг) вә ә’ләм олмаг е’тимадлы олан
бир нәфәрин сөзү илә дә сүбута јетир.

1

Амма өлү мүҹтәһидә тәглиддә галмагда мәсәләләри өјрәнмәк кифајәтдир.
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3-Бир шәхсин мүҹтәһид вә ја ә’ләм олмасы елми јығынҹагларда
мәшһур олсун вә онларын (јығынҹаг әһлинин) сөзләриндән инсан
үчүн хатирҹәмлик һасил олсун.
Мәсәлә: 4. Мүҹтәһидин һәр һансы бир мәсәлә барәсиндәки
фәтвасыны дөрд јолла әлдә етмәк олар:
1-Мүҹтәһидин өзүндән ешитмәклә;
2-Мүҹтәһидин фәтвасыны нәгл едән адил шәхсдән ешитмәклә;
3-Е’тибарлы вә дүз данышан бир адамдан ешитмәклә;
4-Мүҹтәһидин рисаләсинә мүраҹиәт етмәклә; бу шәртлә ки,
инсан о рисаләнин дүзлүјүнә хатирҹәм олсун.
Мәсәлә: 5. Әҝәр ә’ләм мүҹтәһид мүәјјән бир мәсәләдә фәтва
версә, онун мүгәллиди һәмин мәсәләдә башга мүҹтәһидин
фәтвасына әмәл едә билмәз. Амма әҝәр фәтва вермәсә вә мәсәлән;
намазын 3-ҹү вә 4-ҹү рәкәтләриндә тәсбиһати-әрбәәни, јә’ни
“субһанәллаһи вәл-һәмду лиллаһи вә ла илаһә илләллаһу вәллаһу
әкбәр” зикрини үч дәфә демәк еһтијатдыр” - десә, бу һалда
мүгәллид ҝәрәк ики јолдан бирини сечсин: 1 – “еһтијат ваҹиб”
адланан бу еһтијата әмәл едәрәк 3 дәфә десин; 2-тәглид етдији
мүҹтәһиддән сонракы мәрһәләдә ә’ләм олан башга бир мүҹтәһидин
фәтвасына әмәл етсин. Демәли, әҝәр о (икинҹи мүҹтәһид) бир дәфә
демәји кафи билирсә, бу һалда (мүгәллид) бир дәфә дејә биләр.
Мәсәлә: 6. Әҝәр инсанын тәглид етдији мүҹтәһид дүнјадан
ҝедәрсә, ҝәрәк дири мүҹтәһидә тәглид етсин. Амма өјрәнмиш
олдуғу мәсәләләрдә әввәлки тәглидиндә гала биләр.
Мәсәлә: 7. Әҝәр һәр һансы бир мәсәләдә бир мүҹтәһидин
фәтвасына әмәл етсә вә ја (фәтвасыны) өјрәнсә, амма онун
вәфатындан сонра һәмин мәсәләдә дири бир мүҹтәһидин
фәтвасына ујғун әмәл етсә, јенидән ону, дүнјадан ҝетмиш олан
мүҹтәһидин фәтвасына ујғун әнҹам верә билмәз. Амма әҝәр дири
мүҹтәһид һәмин мәсәләдә фәтва вермәсә вә еһтијат едәрсә,
мүгәллид дә бир мүддәт о еһтијата әмәл етсә, јенидән (һәмин
мәсәләдә) дүнјадан ҝедән мүҹтәһидин фәтвасына әмәл едә биләр.
Мәсәлән; бир мүҹтәһид намазын 3 вә 4-ҹү рәкәтләриндә тәсбиһатиәрбәәни – “субһанәллаһи вәл-һәмду лиллаһи вә ла илаһә илләллаһу
вәллаһу әкбәр”и-бир дәфә демәји кафи билсә вә мүгәллид бир
мүддәт бу үслуба әмәл едәрәк бир дәфә десә, һәмин мүҹтәһид
дүнјадан ҝедәндән сонра дири мүҹтәһид еһттијат-ваҹиби үч дәфә
демәкдә билсә вә мүгәллид бир мүддәт бу еһтијата әмәл едәрәк 3
дәфә десә, јенидән дүнјадан ҝедән мүҹтәһидин фәтвасына
гајыдараг бир дәфә дејә биләр.
Мәсәлә: 8. Инсанын әксәр һалларда еһтијаҹ дујдуғу мәсәләләри
өјрәнмәси ваҹибдир.
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Мәсәлә: 9. Әҝәр инсан үчүн, һөкмүнү билмәдији бир мәсәлә
гаршыја чыхарса, ә’ләм мүҹтәһидин фәтвасыны әлдә едәҹәји вахта
гәдәр ҝөзләјә, јахуд әҝәр еһтијат мүмкүн олса, еһтијата әмәл едә
биләр. Һәтта әҝәр еһтијат мүмкүн олмазса, әмәлин әнҹам
верилмәсиндән мәһзур (чәкинмәли олан бир иш) ирәли ҝәлмәзсә, о
әмәли јеринә јетирә биләр. Амма әҝәр (сонрадан) тәглид етмәли
олдуғу мүҹтәһидин фәтвасы илә мүхалиф олмасы мә’лум оларса,
ҝәрәк о әмәли јенидән әнҹам версин.
Мәсәлә: 10. Әҝәр мүкәлләф шәхс бир мүддәт өз әмәлләрини
тәглидсиз јеринә јетириб сонра тәглид етсә, әввәлки әмәлләрини
һазырда тәглид етдији мүҹтәһидин фәтвалары илә мүвафиг олараг
јеринә јетирмиш оларса, сәһиһдир; әкс һалда, ҝәрәк (ибадәтләрини)
јенидән әнҹам версин.
Мәсәлә: 11. Бир мүҹтәһидә тәглиддән башга бир мүҹтәһидә
тәглидә кечмәк ҹаиз дејилдир. Амма әҝәр икинҹи мүҹтәһид ә’ләм
олса, (онда онун тәглидинә кечмәк ҹаиздир.) Һабелә, һөкмләри,
онун мәнбәләриндән әлдә етмәјә гадир олмајан шәхсин шәр’и
мәсәләләрдә фәтва вә нәзәр вермәси һарамдыр, белә бир шәхс
башгаларынын әмәлләринин мәс’улијјәтини дашыјыр.
Мәсәлә: 12. Әдаләт – инсанын батининдә Аллаһдан горхма
һаләтидир ки, ону бөјүк ҝүнаһлара мүртәкиб олмагдан вә кичик
ҝүнаһлара исрар етмәкдән сахлајыр; әҝәр ондан бир ҝүнаһ әмәл баш
верәрсә, дәрһал пешман олараг истиғфар (төвбә) едир.
Мәсәлә: 13. “Кичик (сәғирә) ҝүнаһлара исрар етмәк” - дедикдә,
мәгсәд будур ки, етдији ҝүнаһ иши 2-3 дәфә тәкрар етсин; амма бир
дәфә әнам вермәклә вә ја тәкрар едәҹәјини гәсд етмәклә “исрар
етмәк” баш вермир.
Диггәт: Һәр јердә мәсәләнин һөкмү “еһтијат ваҹиб”, јахуд
“еһтијат” кәлмәси илә зикр олунса, она әмәл етмәк илзамидир.
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2
ТӘҺАРӘТ
СУЛАРЫН НӨВЛӘРИ
МҮТЛӘГ ВӘ МҮЗАФ СУ
Мәсәлә: 14. Су ја мүтләгдир, ја мүзаф. Мүзаф су одур ки, ону
башга бир шејдән алсынлар, мәсәлән; гарпыз сују, ҝүлаб вә с. вә ја
башга бир шејлә гарышмыш олсун, мәсәлән; бир гәдәр палчыг вә бу
кими шејләрлә гарышан вә даһа она “су” дејилмәјән сулар кими.
Бунлардан гејриләринә исә “мүтләг су” дејилир вә о, беш гисимдир:
1-күрр сују; 2-гәлил (аз) су; 3-ахар су; 4-јағыш сују; 5-гују сују.

1-КҮРР СУЈУ
Мәсәлә: 15. Күрр сују о мигдар суја дејилир ки, ени, узунлуғу вә
һүндүрлүјүнүн һәр бири үч гарыш јарым олан габа төкдүкдә ону
долдурсун. Онун чәкиси дә мүтәхәссисләрин һесабламасына ҝөрә
384 кг-дыр.
Мәсәлә: 16. Әҝәр нәҹасәтин ејни – бөвл вә ган кими – күрр суја
дәјсә (дүшсә), бу һалда о су нәҹасәтин рәнҝини, ијини вә ја дадыны
ҝөтүрсә, нәҹис олар; јох әҝәр дәјишмәсә, нәҹис олмаз.
Мәсәлә: 17. Әҝәр күрр сујун ији нәҹасәтдән башга бир шејин
васитәси илә дәјишсә, нәҹис олмаз.
Мәсәлә: 18. Әҝәр нәҹасәтин ејни – ган кими – күрдән чох олан
суја дәјсә (гарышса) вә онун бир һиссәсинин ијини, рәнҝини вә ја
дадыны дәјишсә, бу һалда: дәјишмәјән һиссә күрдән аз оларса,
сујун һамысы нәҹисдир; әҝәр (дәјишмәјән) һиссә күрр гәдәр, јахуд
ондан чох оларса, тәкҹә рәнҝи, ији, дады дәјишән һиссә нәҹисдир.
Мәсәлә: 19. Әҝәр нәҹис бир шеји күррә бирләшмиш олан
крантын алтында јусалар, о шејдән төкүлән су күррә бирләшмиш
олса вә нәҹасәтин ијини, рәнҝини вә ја дадыны өзүнә ҝөтүрмәсә,
пакдыр.
Мәсәлә: 20. Әҝәр күрр сујунун бир һиссәси буз бағласа вә галан
һиссә күрр гәдәриндә олмаса, бу һалда она нәҹис дәјсә, (һамысы)
нәҹис олур; вә бузун һәр мигдары әријиб су олса, нәҹис олур.
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Мәсәлә: 21. Инсан әввәлҹә күрр мигдарында олан сујун о
мигдардан азалыб-азалмамасы барәдә шәкк етсә, күрр сују
кимидир; јә’ни нәҹасәти паклајыр вә нәҹис бир шеј она дәјәндә
нәҹис олмур. Әввәлҹә күрдән аз олан сујун күрр гәдәринә чатыбчатмамасы барәдә шәкк етсә, күрр сујун һөкмүнә малик дејил.
Мәсәлә: 22. Сујун күрр олмасы үч јолла сүбута јетир:
1-Инсанын өзү јәгин етсин;
2-Бир адил киши хәбәр версин;
3-Сујун ихтијарында олдуғу адам онун күрр олмасыны хәбәр
версин, бу шәртлә ки, онун сөзүндән хатирҹәмлик һасил олсун.

2-ГӘЛИЛ СУ
Мәсәлә: 23. Гәлил су – јердән гајнамајан вә күрдән аз олан суја
дејилир.
Мәсәлә: 24. Әҝәр гәлил су нәҹис шејин үстүнә төкүлсә, јахуд
нәҹис шеј о суја дәјсә, (о су) нәҹис олар. Амма әҝәр јухарыдан
тәзјиглә нәҹис бир шејин үстүнә төкүлсә, о шејә дәјән мигдары
нәҹис, јухарыда олан һиссәси исә пакдыр.
Мәсәлә: 25. Нәҹасәтин ејнини арадан галдырмаг үчүн нәҹис
шејин үстүнә төкүлүб ондан ајрылан гәлил су нәҹисдир. Еһтијатваҹибә ҝөрә нәҹасәтин ејни арадан галдырылдыгдан сонра нәҹис
олмуш шеји суја чәкмәк үчүн төкүлән вә ондан ајрылыб ахан гәлил
судан иҹтинаб етмәк (горунмаг, чәкинмәк) лазымдыр. Амма бөвл
вә гаитин мәхрәҹини јумаг үчүн истифадә олунан су, беш шәртлә
пакдыр:
1-Нәҹасәтин ијини, рәнҝини, дадыны өзүнә ҝөтүрмәмиш олсун;
2-Хариҹдән она башга бир нәҹасәт дәјмәмиш олсун;
3-Бөвл вә ја гаитлә бирликдә башга бир нәҹасәт – ган кими –
чөлә ҝәлмәмиш олсун;
4-Гаитин зәррәләри суда олмасын;
5-Нәҹасәт, мәхрәҹин әтрафына ади гајдадан чох јајылмамыш
олсун.

3-АХАР СУ
Мәсәлә: 26. Ахар су о суја дејилир ки, јердән гајнајыб вә ахары
олсун, чешмә вә кәһризләрин сују кими.
Мәсәлә: 27. Ахар су күрдән аз да олса, нәҹасәт она дәјсә,
нәҹасәтин васитәси илә ији, рәнҝи, дады дәјишмәјинҹә, пакдыр.
Мәсәлә: 28. Әҝәр мүәјјән бир нәҹасәт ахар суја дәјсә, нәҹасәтин
васитәси илә ији, рәнҝи вә ја дады дәјишән гәдәри нәҹисдир вә
чешмәјә бирләшән тәрәф, һәтта күрдән аз да олса, пакдыр. Саир арх
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(нәһр) сулары, әҝәр күрр мигдарында олса, јахуд (рәнҝи, ији, дады)
дәјишмәјән сујун васитәси илә чешмә тәрәфинә бирләшсә пак, әкс
һалда нәҹисдир.
Мәсәлә: 29. Ахары (ҹәрәјанда) олмајан, амма һәр дәфә су
ҝөтүрдүкдә јенидән гајнајан чешмә сују ҹари (ахар) су
һөкмүндәдир, јә’ни әҝәр она нәҹасәт дәјсә, нә гәдәр ки, онун рәнҝи,
ији, дады нәҹасәтин васитәси илә дәјишмәјиб, пакдыр.
Мәсәлә: 30. Чајын (архын) кәнарында јығышан вә ахар суја
бирләшән суја нәҹасәт дәјсә, нәҹис олмаз, амма ахар су һөкмүндә
дејилдир.
Мәсәлә: 31. Мисал үчүн, гышда гајнајан, јајда исә гурујан
чешмә јалныз гајнадығы вахтда ахар су һөкмүндәдир.
Мәсәлә: 32. Һөвузун сују, һәтта күрдән аз олса, әҝәр күрр
мигдарында олан су анбарына бирләшсә, ахар су кимидир.
Мәсәлә: 33. Һамам боруларынын, һабелә бөјүк биналарын
крант вә душларындан ахан су күрр сујуна бирләшмиш олса, ахар
су кимидир.
Мәсәлә: 34. Јердән гајнамајан, амма јерин үзүндә ҹәрәјанда
олан су күрдән аз олса вә она нәҹасәт дәјсә, нәҹис олар. Амма әҝәр
јухарыдан ашағы тәзјиглә төкүлсә вә нәҹасәт онун ашағы
һиссәсинә дәјсә, јухары һиссәси нәҹис олмаз.

4-ЈАҒЫШ СУЈУ
Мәсәлә: 35. Әҝәр үстүндә нәҹасәтин ејни олмајан нәҹис бир
шејә бир дәфә јағыш јағса, јағышын дәјдији јерләр пак олур вә
палтар-палаз вә бу кими шејләри (јағыш дәјәндән сонра) сыхмаг
лазым (ваҹиб) дејил, бу шәртлә ки, онларын јујулдуғу су онлардан
ајрылсын. Амма ики-үч дамҹы јағыш јағмасы кифајәт дејил: елә
јағмалыдыр ки, бәрк јердә ахмыш олсун.
Мәсәлә: 36. Әҝәр јағыш нәҹасәтин үстүнә јағыб башга јерә
сычраса, ҝәрәк ондан чәкинилсин.
Мәсәлә: 37. Әҝәр бинанын таванында, јахуд дамын үстүндә
нәҹасәтин ејни олса, јағышын дама јағдығы мүддәтдә нәҹис шејә
дәјиб тавандан, јахуд навалчадан ахан су пакдыр. Јағыш
кәсиләндән сонра ахан сујун нәҹис шејә дәјмәси мә’лум олса,
нәҹисдир.
Мәсәлә: 38. Нәҹис торпағын үстүнә јағыш јағса, пак олур. Әҝәр
јағыш (пак) јерин үстүнә јағыб, ахмаға башласа вә таванын алтында
(үстү өртүлү) олан нәҹис јерә дәјсә, ораны да паклајар. Бу шәртлә
ки, таванын алтына чатдығы вахт јағыш кәсмәмиш олсун.
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Мәсәлә: 39. Нәҹис торпаг јағыш сују васитәси илә палчыг олса
вә су онун һәр јерини әһатә етсә, пак олар. Амма әҝәр тәкҹә
рүтубәти она дәјсә, пак олмаз.
Мәсәлә: 40. Әҝәр јағыш сују бир јердә топланса, һәтта күрдән аз
олса да, јағыш јаған мүддәтдә нәҹис шеји онда јусалар вә су
нәҹасәтин рәнҝини, ијини, дадыны өзүнә ҝөтүрмәсә, о нәҹис шеј
пак олур.
Мәсәлә: 41. Әҝәр нәҹис торпағын үстүнә салынмыш пак
халчанын үзәринә јағыш јағыб нәҹис јердә ахмаға башласа, халча
нәҹис олмаз, нәҹис торпаг да пакланар.

5-ГУЈУ СУЈУ
Мәсәлә: 42. Гујунун јердән гајнајан сују, күрдән аз олса да белә,
нәҹасәт она дәјәндә, рәнҝи, ији вә дады нәҹасәтин васитәси илә
дәјишмәјинҹә, пакдыр. Амма мүстәһәбдир ки, бә’зи нәҹасәтләр
гују сујуна дәјәндә (дүшәндә) мүфәссәл китабларда дејилән гәдәр
гујунун сујундан чәксинләр.
Мәсәлә: 43. Әҝәр гујуја мүәјјән бир нәҹасәт төкүлсә вә онун
рәнҝини, ијини вә дадыны дәјишсә, бу дәјишиклик арадан ҝетсә, о
вахт пак олар ки, гујудан јенидән су гајнасын вә еһтијат-ваҹибә
ҝөрә онунла гарышсын.
Мәсәлә: 44. Әҝәр јағыш сују, јахуд башга бир су чухур јердә
јығылса вә күрдән аз олса, јағыш кәсиләндән сонра она бир нәҹасәт
дәјсә, нәҹис олар.
СУЛАРЫН ҺӨКМЛӘРИ
Мәсәлә: 45. Мә’насы јухарыда дејилән музаф су нәҹис шеји пак
етмир, онунла алынан дәстәмаз вә гүсл батилдир.
Мәсәлә: 46. Әҝәр нәҹис музаф су күрр, јахуд ахар су илә, даһа
“музаф су” дејилмәјәҹәји тәрздә гарышса, пак олар.
Мәсәлә: 55. Ган, бөвл кими, нәҹасәтин ејни дәјән вә рәнҝи, ији,
дадыны дәјишән су, һәтта күрр, јахуд ахар да олса, нәҹис олур.
Амма сујун рәнҝи, ији вә ја дады, (судан) чөлдә олан бир шејин
васитәси илә дәјишсә, мәсәлән; су кәнарында олан өлү һејванын
васитәси илә ијини дәјишсә, нәҹис олмаз.
Мәсәлә: 48. Нәҹасәтин ејни – бөвл, ган кими – төкүлән вә рәнҝи,
ији вә ја дадыны дәјишән су күррә, јахуд ахар суја бирләшә, јахуд
үстүнә јағыш јағса вә ја күләк јағыш сујуну онун үзәринә төксә,
јахуд јағышын сују јағыш јағдығы вахт навалчадан ахыб онун
үстүнә төкүлсә вә ондакы дәјишикликләр арадан ҝетсә, пакланар.
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Амма ҝәрәк јағышын сују, јахуд ахар су вә ја күрр су онунла
гарышсын.
Мәсәлә: 49. Әҝәр нәҹис бир шеји күрр, јахуд ахар суја
батырсалар, биринҹи дәфәдә пак олан шејләрдән олса,
чыхарылдыгдан сонра ондан ахан су пакдыр. Әҝәр пакланмасы
үчүн ики дәфә суја батырылмалы олан шејләрдән олса, икинҹи
дәфә батырылдыгдан сонра ондан ахан су пакдыр.
ТӘХӘЛЛИНИН (АЈАГ ЈОЛУНА ҜЕТМӘЈИН) ҺӨКМЛӘРИ
Мәсәлә: 50. Ваҹибдир ки, инсан тәхәлли һалында (ајаг јолуна
ҝетдији вахт) вә саир вахтларда өз өврәтини мүкәлләф шәхсләрдән,
һәтта ана, баҹы кими она мәһрәм шәхсләрдән олса да; һабелә
мүмәјјиз олан дәлидән вә јахшыны-писи сечә билән мүмәјјиз
ушаглардан өртсүн. Амма әр-арвадын өврәтләрини бир-бириндән
өртмәси лазым (ваҹиб) дејил.
Мәсәлә: 51. Тәхәлли һалында ҝәрәк инсан үзү вә архасы гибләјә
олмасын.
Мәсәлә: 52. Әҝәр тәхәлли һалында бир кәсин бәдәнинин габаг,
јахуд арха тәрәфи гибләјә олса, амма өврәтини гибләдән башга
сәмтә дөндәрсә, кифајәт дејилдир. Әҝәр бәдәнин габағы, јахуд
архасы гибләјә тәрәф олмаса, еһтијат-ваҹиб будур ки, өврәтини үзү,
јахуд архасы гибләјә етмәсин.
Мәсәлә: 53. Бөвл вә гаитин мәхрәҹини паклајанда, бәдәнин үзү,
јахуд архасы гибләјә олмасынын манеәси јохдур. Амма, әҝәр
истибра бөвлүн чыхмасы илә јанашы олса, еһтијат-ваҹиб будур ки,
(истибра һалында да) үзү, јахуд архасы гибләјә олмасын.
Мәсәлә: 54. Бир кәс, намәһрәм ону ҝөрмәсин дејә, үзү, јахуд
архасы гибләјә отурмаға мәҹбур олса, ҝәрәк үзү, јахуд архасы
гибләјә отурсун. Һәмчинин, әҝәр башга сәбәбләр үзүндән дә үзү,
јахуд архасы гибләјә отурмаға мәҹбур олса, манеәси јохдур. Әҝәр
бөвлү тә’хирә салмагда зәрәр олмаса, әһвәт нәзәр тә’хирә
салмагдыр.
Мәсәлә: 55. Еһтијат-ваҹиб будур ки, ушағы, тәхәлли һалында
үзү, јахуд архасы гибләјә отуртмасынлар. Амма әҝәр ушағын өзү
отурса, онун гаршысыны алмаг ваҹиб дејил.
Мәсәлә: 56. Дөрд јердә тәхәлли етмәк һарамдыр:
1-Бағлы күчәләрдә (даланларда);
2-Тәхәлли үчүн иҹазә вермәјән кәсин мүлкүндә;
3-Мәхсус инсанлар үчүн вәгф едилән јерләрдә – бә’зи
мәдрәсәләр кими;
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4-Мө’минләрин гәбирләринин үстүндә, һәмчинин, тәхәлли
етмәк мүгәддәсләрә бир нөв еһтирамсызлыг олан һәр бир јердә.
Мәсәлә: 58. Үч һалда гаитин мәхрәҹи тәкҹә су илә пакланар:
1-Гаитлә ган кими башга нәҹасәт чөлә ҝәләрсә;
2-Хариҹдән бир нәҹис гаитин мәхрәҹинә дәјмиш оларса;
3-Мәхрәҹин әтрафы ади гајдадан артыг нәҹасәтә булашмыш
оларса.
Бунлардан башга һалларда мәхрәҹи – су илә јумағын даһа
јахшы олмасына бахмајараг – һәм су илә јумаг, һәм дә сонрадан
дејиләҹәји гајдада парча, даш вә бу кими шејләрлә пакламаг олар.
Мәсәлә: 58. Бөвлүн мәхрәҹи судан башга шејлә пакланмыр.
Гәлил су илә ҝәрәк ики дәфә јујулсун. Амма әҝәр күррә бирләшмиш
олан шлангла јусалар, бир дәфә кифајәтдир.
Мәсәлә: 59. Әҝәр гаитин мәхрәҹини су илә јусалар, ҝәрәк онда
гаитдән һеч бир шеј галмасын. Амма онун рәнҝ вә ијинин
галмасынын манеәси јохдур. Әҝәр биринҹи дәфәдә гаитин
зәррәләри орада галмајаҹаг шәкилдә јујулса, икинҹи дәфә
јујулмасы лазым (ваҹиб) дејил.
Мәсәлә: 60. Әҝәр гаити мәхрәҹдән даш, кағыз вә бу кими
шејләрлә тәмизләсәләр, онунла намаз гылмаг олар вә судан башга
шејлә пак олмајан кичик зәррәләрин ејби јохдур. Амма нәҹис
зәррәләрин олдуғу һалда мәһәллин (јерин) пак олмасы су илә
јујулмаға еһтијаҹлыдыр.
Мәсәлә: 61. Бир кәс мәхрәҹи паклајыб-пакламамасында шәкк
етсә, һәмишә бөвл, јахуд гаитдән сонра дәрһал өзүнү паклајырдыса
да, ҝәрәк өзүнү пакласын. Амма әҝәр намаздан сонра шәкк етсә ки,
намаздан габаг мәхрәҹи паклајыб, ја јох, гылдығы намаз сәһиһдир,
амма сонракы намазлар үчүн ҝәрәк пакласын.
ИСТИБРА
Мәсәлә: 62. Истибра мүстәһәб бир әмәлдир ки, кишиләр бөвл
хариҹ оландан сонра (бөвл каналыны там тәмизләмәк үчүн) јеринә
јетирирләр. Бунун бир нечә гисми вардыр. Ән јахшысы будур ки,
бөвл кәсиләндән сонра әҝәр гаитин мәхрәҹи нәҹисдирсә, әввәлҹә
ону пакласын, сонра үч дәфә (сол әлин) орта бармағы илә гаитин
мәхрәҹиндән аләтин дибинә гәдәр (сыха-сыха) чәксин, сонра баш
бармағы аләтин үстүнә, онун јанындакы бармағы исә аләтин
алтына гојуб үч дәфә аләтин башына гәдәр сыхараг чәксин, бундан
сонра аләтин башыны үч дәфә сыхсын.
Мәсәлә: 63. Инсандан ојнама (мазаглашма) заманы бә’зән
хариҹ олан вә “мәзј” адланан су пакдыр. Һәмчинин, бә’зи вахтлар
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мәнидән сонра ҝәлән вә вәзј адланан су да пакдыр. Амма бә’зи
вахтлар бөвлдән сонра ҝәлән вә вәдј адланан су әҝәр бөвл вә мәнијә
дәјмәсә, пакдыр. Әҝәр инсан бөвлдән сонра истибра етсә вә сонра
ондан су хариҹ олса, онун бөвл, јохса бу (пак) сулардан бири
олмасында шәкк етсә, пакдыр.
Мәсәлә: 64. Әҝәр инсан истибра едиб-етмәмәси барәдә шәкк
етсә, сонра ондан рүтубәт чыхса вә о, бу рүтубәтин пак олуболмамасыны билмәсә, нәҹисдир. Бу һалда дәстәмаз алмыш олса,
дәстәмазы батилдир. Амма әҝәр етдији истибранын сәһиһ олуболмамасы барәдә шәкк етсә вә бу һалда ондан пак олуболмамасыны билмәдији рүтубәт хариҹ олса, бу рүтубәт пакдыр,
дәстәмазы да батил етмир.
Мәсәлә: 65. Бир кәс истибра етмәсә вә бөвл етмәсиндән узун
мүддәт кечмәси сәбәби илә бөвлүн мәҹрада галмамасына хатирҹәм
олса, сонра рүтубәт ҝөрүб пак олуб-олмамасында шәкк етсә, о
рүтубәт пакдыр, дәстәмазы да батил етмир.
Мәсәлә: 66. Әҝәр инсан бөвлдән сонра истибра едиб дәстәмаз
алса вә дәстәмаздан сонра рүтубәт ҝөрүб ја бөвл, ја да мәни
олмасыны билсә, ваҹибдир ки, еһтијатән гүсл етсин, дәстәмаз
алсын. Амма әҝәр дәстәмаз алмамыш олса, тәкҹә дәстәмаз алмасы
кифајәтдир.
Мәсәлә: 67. Гадынлар үчүн бөвлдән сонра истибра лазым
дејилдир вә әҝәр бир рүтубәт ҝөрүб онун пак олуб-олмамасында
шәкк етсә, пакдыр, дәстәмаз вә гүслү да батил етмир.
ТӘХӘЛЛИНИН МҮСТӘҺӘБ ВӘ МӘКРУҺ ӘМӘЛЛӘРИ
Мәсәлә: 68 Тәхәлли вахтында бу ишләр мәкруһдур: 1-Ҝүнәш вә
Ај илә үзбәүз отурмаг; амма әҝәр өз өврәтини мүәјјән бир шејлә
өртсә, мәкруһ дејил. 2-Күләклә үзбәүз отурмаг; 3-Машын јолунда,
хијабанда, күчәдә, евин гапысында, мејвә верән ағаҹын алтында
тәхәлли етмәк, 4-(Тәхәлли һалында) бир шеј јемәк; 5-Чох галмаг; 6Сағ әллә тәһарәт алмаг; 7-Данышмаг; амма данышмаға мәҹбур
олса, јахуд Аллаһ зикри десә, ејби јохдур; 8-Ајаг үстә бөвл етмәк; 9Бәрк торпағын үстүнә, һејванларын (һәшәратларын) јувасына, суја,
хүсусилә ахары олмајан (бир јерә јығылмыш) суја бөвл етмәк.
Мәсәлә: 69. Бөвл вә гаитин гаршысыны алмаг мәкруһдур, әҝәр
инсана зәрәр версә, һарамдыр.
Мәсәлә: 85. Мүстәһәбдир ки, инсан намаздан габаг, јатмаздан
әввәл вә ҹимадан әввәл вә мәни ҝәләндән сонра бөвл етсин.
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НӘҸАСӘТЛӘР
Мәсәлә: 71. Нәҹасәт он бир шејдир: 1-бөвл, 2-гаит, 3-мәни, 4мурдар (олмуш һејван), 5-ган, 6-ит, 7-донуз, 8-кафир, 9-шәраб, 10пивә вә 11-нәҹасәт јејән һејванын тәри.

1 вә 2-БӨВЛ ВӘ ГАИТ (ИФРАЗАТ)
Мәсәлә: 72. Инсанын вә атыҹы ганы олан, јә’ни дамарыны
кәсдикдә ганы сүр’әтлә ахан һарам әтли һәр бир һејванын бөвл вә
гаити нәҹисдир. Амма әти һарам олан балығын, һабелә әти олмајан
милчәк вә ағҹаганад кими кичик һејванларын (һәшәратларын)
фәзләси пакдыр.
Мәсәлә: 73. Әти һарам олан гушларын фәзләси нәҹисдир.
Мәсәлә: 74. Нәҹис јејән һејванларын, һабелә, инсанын
јахынлыг етдији һејванын, әти донуз сүдүндән гидаланмагла
мөһкәмләнән гојунун бөвл вә гаити нәҹисдир.

3-МӘНИ
Мәсәлә: 75. Атыҹы ганы олан һејванларын мәниси – истәр әти
һалал олсун, истәрсә дә һарам – нәҹисдир. Атыҹы ганы олмајан
һејванын мәнисиндән чәкинмәк лазымдыр.

4-МУРДАР
Мәсәлә: 76. Атыҹы ганы олан һејванын өлүсү – өзү өлмүш олса,
нәҹисдир. Амма әҝәр шәриәтдә мүәјјән олунмуш гајдалардан
башга јолла кәсилмиш олса, пакдыр, амма онун әтини јемәк
һарамдыр. Балығын атыҹы ганы олмадығындан, һәтта суда да өлсә,
пакдыр.
Мәсәлә: 77. Әҝәр инсанын бәдәниндән, јахуд атыҹы ганы олан
һејванын бәдәниндән дири олан һалда әт, јахуд руһу олан башга
бир шеј гопарсалар, нәҹисдир.
Мәсәлә: 78. Өлү тојуғун гарнындан чыхан јумуртанын үст
габығы бәркимиш олса, пакдыр, амма онун заһири ҝәрәк суја
чәкилсин.
Мәсәлә: 79. Инсанын гејри-мүсәлман өлкәләриндән ҝәтирилән
маје дава-дәрман, әтир, јағ, маз вә сабунларын нәҹис олмасына
јәгинлији олмазса, пакдыр.
Мәсәлә: 80. Мүсәлман базарында сатылан әт, пиј, дәри пакдыр.
Әҝәр мүсәлманын бунлары кафирдән алдығыны билсә дә (јенә дә
пакдыр), амма ону јемәк һарамдыр вә белә дәридә (ондан
һазырланан палтарда) намаз гылмаг олмаз.
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5-ГАН
Мәсәлә: 81. Инсанын вә атыҹы ганы олан (јә’ни дамарыны
кәсдикдә ганы сычрајышла ҝәлән) һәр һејванын ганы нәҹисдир.
Демәли, балыг вә милчәк кими атыҹы ганы олмајан һејванларын
ганы пакдыр.
Мәсәлә: 82. Әҝәр әти һалал олан һејваны Шәриәтдә мүәјјән
олунмуш ганунлара мүвафиг олараг кәссәләр вә онун бәдәниндән
нормал мигдарда ган ҝетсә, бәдәниндә галан ган пакдыр. Амма
һејванын нәфәс чәкмәси, јахуд һејванын башынын (бәдәниндән)
уҹада олмасы кими сәбәбләр үзүндән бәдәнинә гајыдан ган
нәҹисдир.
Мәсәлә: 83. Јумуртанын ичиндә олан ган нәҹис дејилдир, амма
ону јемәк һарамдыр.
Мәсәлә: 84. Бә’зән сүд саған заман (онда) ҝөрүнән ган нәҹисдир
вә сүдү дә нәҹис едир.
Мәсәлә: 85. Дишләрин дибиндән ҝәлән ган, ағыз сују илә
гарышараг арадан ҝетсә, пакдыр вә бу һалда ағыз сујуну удмағын
ејби јохдур.
Мәсәлә: 86. Әҝәр әзилмә сәбәби илә дырнағын вә ја дәринин
алтында өлән ганлара артыг “ган” дејилмәзсә, пакдыр; јох әҝәр,
онлара “ган” дејилсә, дырнаг вә ја дәринин алтында олдуғу вахта
гәдәр онунла гүсл вә дәстәмаз алмағын ејби јохдур. Амма әҝәр дәри
вә ја дырнаг дешилсә, мәшәггәти олмадыгда гүсл вә дәстәмаз үчүн
о ган чыхарылмалы, тәмизләнмәлидир. Амма мәшәггәти олса,
нәҹасәтин артмамасы (јајылмамасы) шәрти илә, онун әтрафы
јујулмалы, сонра онун үстүнә парча вә бу кими шејләр гојулмалы,
јаш әллә парчанын үстүнә чәкилмәлидир вә тәјәммүм дә
алынмалыдыр.
Мәсәлә: 87. Јара сағалан заман онун әтрафында олан сары
рәнҝли сујун ганла гарышмасы мә’лум олмазса, пакдыр.

6 ВӘ 7-ИТ ВӘ ДОНУЗ
Мәсәлә: 88. Гуруда јашајан ит вә донузун һәтта түкү, сүмүјү,
пәнҹәси, дырнағы вә рүтубәти нәҹисдир. Амма су ити вә су донузу
пакдыр.

8-КАФИР ВӘ КАФИР ҺӨКМҮНДӘ ОЛАН ШӘХСЛӘР
Мәсәлә: 89. Һәдди-булуға чатан, амма Аллаһын варлығына,
јеҝанәлијинә, јахуд Һәзрәт Муһәммәд ибни Әбдиллаһ (сәлләллаһу
әлејһи вә алиһ)-ин нүбүввәтинә вә ја мәада (гијамәт ҝүнүнә)
е’тигады олмајан шәхс еһтијат-ваҹибә ҝөрә нәҹисдир. Һәмчинин
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әҝәр бир кәс динин зәрури һөкмләриндән бирини (намаз, оруҹ вә
һәҹҹин ваҹиблији кими) инкар етсә вә онун нәзәриндә (онлары
инкар етмәси) јухарыдакы шејләрин (әгидәләрин) һәр һансы
биринин инкарына гајытса, о шәхс дә нәҹисдир.
Мәсәлә: 90. Кафирин бәдәнинин һамысы: һәтта түкү, дырнағы
вә рүтубәти нәҹисдир.
Мәсәлә: 91. Кафир шәхсин (һәдди-булуға чатмамыш) өвлады,
онун өзү кими нәҹислијинә һөкм олунур. Јалныз (онун) Ислам
динини е’тираф едән мүмәјјиз өвлады бу һөкмдән истиснадыр.
Мүсәлманын өвлады, һәтта тәкҹә атасы да мүсәлман оларса,
пакдыр, амма тәкҹә анасы мүсәлман олса, еһтијат ондан иҹтинаб
етмәкдир (чәкинмәкдир).
Мәсәлә: 92. Әҝәр бир нәфәрин мүсәлман олуб-олмамасы
мә’лум олмаса, пакдыр, лакин мүсәлманларын саир һөкмләри она
аид едилмир. Мәсәлән; мүсәлман гадынла евләнә билмәз,
мүсәлманларын гәбиристанлығында дәфн едилмәмәлидир. Амма
әҝәр Ислам өлкәсиндә олса, бу һалда мүсәлман гәбиристанлығында
дәфн олунур.
Мәсәлә: 93. Әҝәр мүсәлман бир шәхс он ики Имам (әлејһимуссалам)-дан бири, јахуд Фатимеји-Зәһра (әлејһа салам)-а илә
дүшмән олса, јахуд онлара, батини дүшмәнчилијиндән һекајәт едән
налајиг сөз десә (сөјүш сөјсә), нәҹисдир.

9-МАЈЕ ҺАЛДА ОЛАН МӘСТЕДИҸИЛӘР
Мәсәлә: 94. Шәраб вә инсаны мәст едән һәр бир шеј әҝәр өзөзлүјүндә (затән) маје (ахыҹы) олса, нәҹисдир, әҝәр наркотик
маддәләрдән олан бәнҝ, һәшиш кими ахыҹы (маје) олмаса, һәтта
бир шејдә һәлл едилиб мәһлул һалына салынмагла да ахыҹы олса,
пакдыр.
Мәсәлә: 95. Гапы, стол, стул вә бу кими шејләрин
рәнҝләнмәсиндә ишләнән техники спиртин мәстедиҹи вә ахыҹы
шејләрдән һазырланмасыны билинмәсә, пакдыр, амма ону ичмәк
(гәбул етмәк) һарамдыр.
Мәсәлә: 96. Затән ичилмәјә габил олмајан вә бир нөв зәһәр
һесаб олунан спиртләр нәҹис дејилдир, амма әҝәр онлара су гатыб
дозасыны азалтсалар вә ичилмәјә габил олса, нәҹис һөкмүнә
маликдир вә онлары ичмәк һарамдыр.
Мәсәлә: 97. Әҝәр үзүмүн сују вә ја онун өзү өз-өзлүјүндә гајнаса
(гыҹгырса), нәҹис вә һарамдыр. Әҝәр одун һәрарәти илә гајнаса,
үчдә ики һиссәси гајнајыб бухарланмајынҹа, нәҹис дејилдир, амма

Тәһарәтин һөкмләри.........................................................................107
јејилмәси һарамдыр. Хурма, мәвиз, кишмиш вә онларын сују да
беләдир.
Мәсәлә: 98. Әҝәр хурма, мәвиз вә кишмиши хөрәјә төксәләр вә
гајнаса, пак вә һалалдыр.

10 – ПИВӘ (ЈАХУД АРПА СУЈУ)
Мәсәлә: 99. Арпадан алынан вә “арпа сују” дејилән спиртли
ички – пивә нәҹисдир. Амма тәбибин ҝөстәриши илә арпадан
алынан вә “мауш-шәир” адланан су пакдыр.

11-НӘҸАСӘТ ЈЕЈӘН ҺЕЈВАНЫН ТӘРИ
Мәсәлә: 100. Нәҹасәт јејән һејванын (дәвә вә гејри) тәри
нәҹисдир.
ҺАРАМДАН ҸҮНУБ ОЛАНЫН ТӘРИ
Мәсәлә: 101. Зина, ливат, истимна кими һарам јолла ҹүнуб олан
шәхсин тәри пакдыр, амма о тәрә булашан бәдән вә ја палтарда
намаз гылмасын. Әҝәр инсан өз арвады илә јахынлыг етмәјин һарам
олдуғу заман (мәс; Рамазан ајынын оруҹунда) өз арвады илә
јахынлыг етсә, ҝәрәк намаз һалында өз тәриндән чәкинсин
(горунсун).
Мәсәлә: 102. Әҝәр һарам јолла ҹүнуб олан шәхс вахтын дар
олдуғуна вә ја башга үзрлү сәбәбләрә ҝөрә гүсл (едә билмәјиб онун)
әвәзиндән тәјәммүм етсә вә тәјәммүмдән сонра тәрләсә, о тәрдән
горунмасы лазым дејил.
Мәсәлә: 103. Әҝәр бир кәс һарам јолла ҹүнуб олса вә сонра өз
һалалы илә јахынлыг етсә, јенә дә о тәрлә намаз гыла билмәз. Амма
әҝәр әввәлҹә өз һалалы илә јахынлыг едиб сонра һарам јолла
ҹәнабәтли олса, тәриндән горунмасы лазым (ваҹиб) дејил.
НӘҸАСӘТИН СҮБУТ ОЛУНМАСЫ ЈОЛЛАРЫ
Мәсәлә: 104. Һәр шејин нәҹис олмасы үч јолла сүбут олунур:
1-Инсанын өзү бир шејин нәҹис олмасына јәгин етсин. Амма
бир шејин нәҹис олмасына ҝүман етсә, ондан горунмасы лазым
(ваҹиб) дејил. Буна әсасән, (шәриәтә) лагејд (вә нәҹис-паклыг
мәсәләләринә риајәт етмәјән) шәхсләрин јемәк једикләри јерләрдә
инсан, онун үчүн ҝәтирилән јемәјин нәҹис олмасына јәгини олмаса,
ону јемәјин ејби јохдур.
2-Бир кәс ихтијарында олан һәр һансы шејин нәҹис олмасыны
хәбәр версә, мәсәлән; инсанын һәјат јолдашы, хидмәтчиси, јахуд
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аилә үзвләри ихтијарында олан мүәјјән бир габын, јахуд башга
шејин нәҹис олмасыны хәбәр версә;
3-Адил киши вә ја е’тимадлы адам һәр һансы бир шејин нәҹис
олмасыны десә.
Мәсәлә: 105. Бир кәс нәҹис шејин пак олуб-олмамасында шәкк
етсә, нәҹисдир; пак бир шејин нәҹис олуб-олмамасында шәкк етсә,
пакдыр. Һәтта әҝәр онун пак вә ја нәҹис олмасыны баша дүшә билсә
дә, тәһгигат апармасы лазым дејил. Јалныз ахтарыш апармаг асан
олан һаллар истиснадыр.
Мәсәлә: 106. Һәр икисиндән истифадә етдији ики габ, јахуд ики
палтардан биринин нәҹис олмасыны билсә, амма мүәјјән шәкилдә
һансынын нәҹис олмасыны билмәсә, ҝәрәк һәр икисиндән иҹтинаб
етсин (чәкинсин). Амма ја өз палтарынын, ја да башгасынын
палтарынын нәҹис олмасыны билсә, бу һалда өз палтарындан
иҹтинаб етмәси лазым (ваҹиб) дејилдир.
ПАК ШЕЈЛӘРИН НӘҸИС ОЛМАСЫ ЈОЛЛАРЫ
Мәсәлә: 107. Әҝәр пак шеј нәҹис бир шејә тохунса вә һәр
икисинин, јахуд биринин рүтубәти (јашлығы) диҝәринә сирајәт едә
биләҹәк һәддә олса, пак шеј дә нәҹис олур. Амма әҝәр рүтубәт чох
аз олса вә она тохунан пак шејә сирајәт етмәсә, (әввәлдә) пак олан
шеј нәҹис олмаз.
Мәсәлә: 108. Әҝәр пак бир шеј нәҹис шејә тохунса вә инсан
онларын һәр икисинин, јахуд биринин рүтубәтли олуб-олмамасы
барәдә шәкк етсә, пак шеј нәҹис олмаз.
Мәсәлә: 109. Әҝәр ширә вә јағ маје (ахыҹы) һалда олса, онун
бир нөгтәси нәҹис олдугда, һәр јери нәҹис олур. Амма ахыҹы
олмаса (бәрк олса), һамысы дејил, јалныз нәҹасәт дәјән јерләр
нәҹис олур.
Мәсәлә: 110. Әҝәр милчәк вә онун кими һәшәратлар јаш һалда
олан нәҹис бир шејин үстүнә гонуб сонрадан рүтубәтли вә пак
һалда олан бир шејин үстүндә гонса, бу һалда инсан нәҹасәтин о
һәшәратын үстүндә олмасыны билсә, бу һалда пак шеј нәҹис олур;
әкс һалда (билмәсә), пакдыр.
НӘҸАСӘТИН ҺӨКМЛӘРИ
Мәсәлә: 111. Гур’анын вәрәгини вә јазысыны мурдарламаг
һарамдыр; әҝәр нәҹис олса, дәрһал ону суја чәкмәк лазымдыр.
Мәсәлә: 112. Әҝәр Гур’анын ҹилди нәҹис олса, она
еһтирамсызлыг олан һалда суја чәкмәк лазымдыр.
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Мәсәлә: 113. Гур’аны нәҹасәтин ејни олан шејин – ган, өлү
һејван вә с. Үстүнә гојмаг, һәтта нәҹисин ејнин гуру да олса,
һарамдыр вә Гур’аны о (нәҹис) шејин үстүндән ҝөтүрмәк ваҹибдир.
Мәсәлә: 114. Әҝәр Гур’анын вәрәги, јахуд еһтирам гојулмасы
лазым (ваҹиб) олан бир шеј, мәсәлән; Аллаһын, Пејғәмбәр
(сәлләллаһу әлејһи вә алиһ)-ин вә Имам (әлејһис-салам)-ын адлары
јазылан кағыз, туалетә дүшсә, ону орадан чыхардыб суја чәкмәк –
һәтта хәрҹи олса белә, ваҹибдир. Әҝәр ону (туалетдән) чыхармаг
мүмкүн олмаса о вәрәгләрин чүрүмәси барәдә јәгин һасил олана
гәдәр о туалетә ҝедилмәмәлидир. Һәмчинин әҝәр Имам Һүсејн
(әлејһис-салам)-ын түрбәти (гәбринин торпағы) туалетә дүшсә вә
ону чөлә чыхармаг мүмкүн олмаса, о торпағын тамамилә арадан
ҝетмәсинә јәгинлик һасил олмајынҹа, о туалетә ҝедилмәмәлидир.
Мәсәлә: 115. Нәҹис шеји јемәк, ичмәк, һәмчинин нәҹисин
ејнини ушаға једиздирмәк һарамдыр. Амма нәҹис олан јемәји
ушаға једиздирмәк һарам дејилдир.
Мәсәлә: 116. Суја чәкилмәси мүмкүн олан нәҹис бир шеји
сатанда, јахуд аријә верәндә нәҹис олмасыны (алан адама)
демәмәјин ејби јохдур. Амма инсан, алыҹы вә јахуд аријә
ҝөтүрәнин һәмин шеји јемәк-ичмәкдә истифадә едәҹәјини билсә,
ҝәрәк нәҹис олмасыны һәмин шәхсә десин.
Мәсәлә: 117. Әҝәр бир кәсин евинин, јахуд халча-палазынын
мүәјјән бир јери нәҹис олса вә онун иҹазәси илә евинә дахил олан
кәсләрин бәдәнин, палтарынын вә с. Рүтубәтли һалда нәҹис олан
јерә дәјдијини ҝөрсә, онлара демәси лазым (ваҹиб) дејилдир.
Мәсәлә: 118. Әҝәр ев саһиби јемәк әснасында јемәјин (хөрәјин)
нәҹис олдуғуну баша дүшсә, ҝәрәк гонаглара десин. Амма
гонаглардан бири бу мәсәләни баша дүшсә, саир гонаглара хәбәр
вермәси лазым (ваҹиб) дејил. Амма әҝәр онларла елә гајнајыбгарышса ки, демәмәси сәбәби илә өз ләвазиматынын да нәҹис
олаҹағыны билсә, ҝәрәк јемәкдән сонра онлара десин.
Мәсәлә: 119. Бир шәхсин аријәјә ҝөтүрдүјү шеј нәҹис олса,
саһибинин һәмин шеји јејиб-ичмәкдә истифадә етмәсини билсә,
она хәбәр вермәси ваҹибдир.
Мәсәлә: 120. Әҝәр јахшыны-писи сечә билән мүмәјјиз ушаг
(нәҹис) бир шеји суја чәкдијини десә, е’тимад олундуғу һалда ону
јенидән суја чәкмәк лазым дејилдир. Әҝәр әлиндә олан бир шејин
нәҹис олдуғуну десә, е’тимад олунан һалда ҝәрәк о шејдән
чәкинилсин.
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ПАКЛАЈЫҸЫЛАР
Мәсәлә: 121. Он бир шеј нәҹасәти паклајыр вә бунлара
“мүтәһһират” дејилир: 1-Су; 2-Јер; 3-Ҝүнәш; 4-Ингилаб; 5-Үзүм
сујунун үчдә ики һиссәсинин азалмасы; 6-Интигал; 7-Ислам; 8Тәбәијјәт; 9-Нәҹасәтин ејнинин арадан галхмасы; 10-Нәҹасәт јејән
һејванын истибрасы; 11-Мүсәлманын гаиб олмасы.
Бунларын һөкмләри сонракы мәсәләләрдә мүфәссәл олараг
ҝәләҹәкдир.

1-СУ
Мәсәлә: 122. Су, дөрд шәрт дахилиндә нәҹис шеји пак едир:
1-ҹи шәрт будур ки, мүтләг олсун; демәли, әҝәр ҝүлаб сују вә
бид сују кими музаф олса, нәҹис шеји пак етмәз.
2-ҹи шәрт будур ки, пак олсун;
3-ҹү шәрт будур ки, нәҹис шеји јујанда су музаф олмасын вә
нәҹасәтин рәнҝини, ијини, дадыны өзүнә ҝөтүрмәсин;
4-ҹү шәрт будур ки, нәҹис шеји суја чәкәндән сонра нәҹасәтин
ејни онда галмасын. Нәҹис шејин гәлил (аз), јә’ни күрдән аз олан су
илә пак олмасынын диҝәр шәртләри дә вардыр ки, сонрадан гејд
олунаҹаг.
Мәсәлә: 123. Нәҹис габы гәлил су илә үч дәфә јумаг лазымдыр,
амма күрр, јахуд ҹари (ахар) суда үч дәфә јумаг даһа јахшы олса да,
бир дәфә јумаг кифајәтдир. Амма итин јаладығы, јахуд су ичдији вә
ја диҝәр маје шејләр једији габы әввәлҹә пак торпаг илә сүртмәк,
сонра исә бир дәфә күрр вә ја ахар, јахуд ики дәфә гәлил суда јумаг
лазымдыр. Һәмчинин итин ағзынын сују төкүлән габы да еһтијатваҹибә ҝөрә јумагдан әввәл торпагла сүртмәк лазымдыр.
Мәсәлә: 124. Әҝәр итин ағзыны вурдуғу габын ағзы дар олса вә
ону торпагла сүртмәк мүмкүн олмаса, ҝәрәк мүмкүн олан һалда
чубуғун башына бир парча бағлајыб онун васитәси илә торпағы
онун ичинә сүртсүнләр.
Мәсәлә: 125. Әҝәр шәраб васитәсилә нәҹис олмуш габы гәлил
су илә суја чәкмәк истәсәләр, ҝәрәк үч дәфә јусунлар. Даһа јахшы
олар ки, једди дәфә јујулсун.
Мәсәлә: 126. Нәҹис олмуш габы, аз (гәлил) су илә ики ҹүр јумаг
олар: 1-О габы үч дәфә долдуруб-бошалтсынлар; 2-Бир мигдар сују
үч дәфә онун ичинә төксүнләр вә һәр дәфәдә сују онун ичиндә елә
һәрәкәт етдирсинләр ки, нәҹис олмуш јерләринин һамысына
дәјсин, сонра исә сују бошалтсынлар.
Мәсәлә: 127. Хум, бөјүк газан вә с. кими бөјүк габлар нәҹис
олса вә ону үч дәфә су илә долдуруб бошалтсалар, пакланар.
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Һәмчинин үч дәфә јухарыдан онун ичинә су төксәләр вә тәдриҹи
олараг онун һәр тәрәфи јујулса вә һәр дәфә дә онун дибиндә
јығылан сују чөлә төксәләр, пакланар. Еһтијат-ваҹиб будур ки, о
бөјүк габын ичиндә јығылан сују чөлә төкмәк үчүн истифадә
олунан габ һәр дәфә суја чәкилсин.
Мәсәлә: 128. Әҝәр нәҹис бир шеји нәҹасәтин ејни арадан
галдырылдыгдан сонра бир дәфә күрр, јахуд ахар суја батырсалар
вә ја бору суларыны онун үстүнә бурахсалар вә су онун нәҹис
јерләринин һамысына дәјсә, пак олар. Халча, палаз, палтар вә бу
кими шејләри елә сыхсынлар вә ја һәрәкәт етдирсинләр ки, онун
дахилиндәки су чыхсын.
Мәсәлә: 129. Әҝәр бөвл илә нәҹис олмуш шеји күрр, ҹари вә
бору сују илә суја чәкмәк истәсәләр, бир дәфә кифајәт едир. Амма
әҝәр гәлил су илә суја чәкмәк истәсәләр, бу һалда сују бир дәфә
онун үстүнә төксәләр вә ондан ајрылса, бөвлүн о шејдә галмадығы
һалда үстүнә икинҹи дәфә су төкүлдүкдә пакланар. Амма, әҝәр
палтар, халча-палаз вә бу кими шејләрдә һәр дәфә су төкүлдүкдән
сонра сыхылмалыдыр ки, онун ичиндә олан ғүсалә сују чөлә
чыхсын. (“Ғүсалә” о судур ки, адәтән јујулма вахтында вә ондан
сонра јујулан шејдән төкүлүр.)
Мәсәлә: 130. Әкәр бир шеј, (һәлә) хөрәк јемәјән, донуз сүдүнү
вә кафир гадынын сүдүнү јемәјән сүдәмәр оғлан ушағынын бөвлү
илә нәҹис олса, онун үстүнә бир дәфә су төксәләр вә су нәҹис
јерләрин һамысына чатса, пак олар. Амма еһтијат-мүстәһәб будур
ки, бир дәфә дә онун үстүнә су төксүнләр. (Бу һалда) палтар, палаз
вә бу кими шејләри сыхмаг лазым (ваҹиб) дејилдир.
Мәсәлә: 131. Әҝәр бир шеј бөвлдән башга шејлә нәҹис олса,
нәҹасәти арадан галдырдыгдан сонра онун үстүнә бир дәфә су
төксәләр вә (үстүнә төкүлән су) һәмин шејдән ајрылса, пак олар.
Һәмчинин онун үстүнә биринҹи дәфә су төкүләндә нәҹасәти арадан
ҝетсә вә нәҹасәтин арадан ҝетмәсиндән сонра сујун төкүлмәси
давам етсә, пак олар. Амма һәр бир һалда палтар вә бу кими шејләри
сыхмаг лазымдыр ки, онун ғүсаләси чыхсын.
Мәсәлә: 132. Әҝәр иплә тохунмуш һәсир нәҹис олса вә ону
күрр, јахуд ахар суја батырсалар, нәҹасәтин ејни арадан ҝедәндән
сонра пак олар.
Мәсәлә: 133. Әҝәр буғда, дүјү, сабун вә бу кими шејләрин
заһири нәҹис олса, күрр, јахуд ахар суја батырмагла пак олар. Амма
онларын батини (ичи) нәҹис олса, (бу јолла) пак олмаз.
Мәсәлә: 134. Әҝәр палтары күрр вә ја ахар суда суја чәкәндән
сонра, мәсәлән; сујун чөкүнтүләри (ләҹән) палтарда ҝөрүнсә, бу
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һалда о чөкүнтүләрин сујун (палтара) чатмасынын гаршысыны
алмасына еһтимал верилмәзсә, о палтар пакдыр.
Мәсәлә: 135. Һәр нәҹис шејдән, нәҹасәтин ејни арадан
галдырылмајынҹа пак олмаз. Амма нәҹасәтин рәнҝи вә ја ији о
шејдә галса, ејби јохдур. Демәли, әҝәр ганы палтардан тәмизләјиб
суја чәкдикдән сонра ганын рәнҝи о палтарда галса, пакдыр. Амма
әҝәр ији вә ја рәнҝинин васитәсилә нәҹасәт зәррәләринин о шејдә
галмасына јәгин етсәләр, јахуд еһтимал версәләр, нәҹисдир.
Мәсәлә: 136. Әҝәр бәдәнин нәҹасәтини күрр, јахуд ахар суда
арадан галдырыб тәмизләсәләр, бәдән пак олур: судан чөлә чыхыб,
јенидән суја ҝирмәк лазым дејил.
Мәсәлә: 137. Нәҹис јемәк дишин дибиндә галса, сују ағызда
доландырсалар вә нәҹис јемәк галыгларынын батининә (дахилинә)
чатса, заһири вә батини пак олар. Әкс һалда тәкҹә заһири пак олур.
Мәсәлә: 138. Әҝәр үзүн вә башын түкүнү гәлил су илә суја
чәксәләр, түк чох олса, сыхмалыдырлар ки, онун ғүсаләси
ајрылсын.
Мәсәлә: 139. Әҝәр бәдәнин вә ја палтарын һәр һансы бир јерини
гәлил су илә суја чәксәләр, о јерә бирләшән вә о јер суја чәкилән
заман адәтән, нәҹис олан әтраф һиссәләрдә, нәҹис јерин пак олмасы
үчүн төкүлән су ҹәрәјан етсә, нәҹис јерин пак олмасы илә о јер дә
пак олар. Һәмчинин, пак бир шеји нәҹис шејин јанына гојуб һәр
икисинин үстүнә су төксәләр, (нәҹис шеј пак оланда һәр икиси пак
олур). Демәли, әҝәр нәҹис бир бармағы суја чәкмәк үчүн
бармагларын һамысынын үстүнә су төкүлсә вә нәҹис су бүтүн
бармаглара дәјсә, нәҹис бармаг пак оландан сонра бүтүн бармаглар
пак олур.
Мәсәлә: 140. Нәҹис олмуш әт, гујруг саир шејләр кими суја
чәкилир. Һәмчинин, әҝәр бәдән вә ја палтар азаҹыг јағлы олса вә (бу
јағлылыг) сујун онлара дәјмәсинин гаршысыны алмаса, (суја
чәкилмәклә пак олур).
Мәсәлә: 141. Үзәриндә нәҹасәтин ејни олмајан нәҹис шеји күрр
суја бирләшмиш олан крантын алтында бир дәфә јусалар, пак олар.
Һәмчинин, әҝәр нәҹасәтин ејни онун үстүндә олса да, нәҹасәтин
ејни крантын алтында вә ја башга бир васитә илә арадан
галдырылса вә о шејдән ахан су нәҹасәтин ијини, рәнҝини, дадыны
өзүнә ҝөтүрмәмиш олса, крант сују илә пак олар. Амма әҝәр һәмин
нәҹис шејдән ахан су, нәҹасәтин ијини, дадыны вә рәнҝини өзүнә
ҝөтүрмүш олса, крантын сујуну онун үстүнә о гәдәр
ахытмалыдырлар ки, ондан ајрылан суда нәҹасәтин ији, рәнҝи,
јахуд дады олмасын.
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Мәсәлә: 142. Үстүндән су аха (ҹәрәјан едә) билмәјән, јахуд
батмајан торпаг нәҹис олса, гәлил су илә пак олмаз. Амма әҝәр пак
бир парча илә сују јығсалар вә јенидән су төксәләр, пак олар. Лакин
үстү чынгыллы, гумлу олан (нәҹис) торпағын үстүнә су төкүләндә
ондан ајрылыб чынгыла, гума батдығына ҝөрә, гәлил су илә пак
олур. Амма, гумларын алты нәҹис галыр.
Мәсәлә: 143. Сујун батмадығы даш вә кәрпиҹ дөшәнән,
һәмчинин бәрк олан торпаг нәҹис олса, гәлил су илә пак олур.
Амма, бу һалда онун үстүнә о гәдәр су төкүлмәлидир ки, о јердә
ахмаға (ҹәрәјана) башласын. Әҝәр онун үстүнә төкүлән су бир
дешикдән ахыб чөлә чыхса, торпағын һамысы пак олур. Амма ахыб
чөлә чыхмаса, о сујун јығылдығы јер нәҹис галыр. Јалныз о вахт пак
олур ки, пак бир парча вә ја габ илә (јығылан) сују ҝөтүрсүнләр,
сонра су төкүб пак бир васитә илә сују јығсынлар.
Мәсәлә: 144. Әҝәр даш, дуз вә бу кими шејләрин заһири нәҹис
олса, күрдән аз олан су илә дә пак олур.
Мәсәлә: 145. Әҝәр суда һәлл олмуш нәҹис шәкәрдән гәнд
дүзәлдиб сонрадан күрр, јахуд ахар суја гојсалар, пак олмаз.

2-ТОРПАГ
Мәсәлә: 146. Торпаг дөрд шәртлә нәҹис олмуш ајағын вә
ајаггабынын алтыны пак едир: 1-Пак олсун; 2-Гуру олсун; 3-Ган вә
ја бөвл кими нәҹасәтин ејни, јахуд нәҹис дәјмиш палчыг кими
мүтәнәҹҹис шејләр ајағын вә ја ајаггабынын алтында олса, јол
ҝетмәк, јахуд јерә сүртмәк васитәсилә арадан галдырылсын.
Һәмчинин, јер торпаг вә ја даш, јахуд кәрпиҹ вә бу кими шејләрлә
дөшәнмиш олсун. Фәрш (халча-палаз), һәсир, чәмән кими јерләрдә
ҝетмәклә нәҹис ајағын вә ајаггабынын алты пак олмаз. 4-Ајағын вә
ајаггабынын алты јол ҝетмәклә нәҹис олмуш олсун, нәинки нәҹасәт
хариҹдән она дәјмиш олсун.
Мәсәлә: 147. Нәҹис ајағын вә ја ајаггабынын алты торпаглы вә
гумлу јердә, кәрпиҹ дөшәнмиш јердә вә сементлә ишләнмиш
(бетон салынмыш) јердә јол ҝетмәклә пак олур, асфалтда, јахуд
тахта дөшәнмиш јолларда ҝетмәклә тәмизләнмәси мәһәллиишкалдыр.
Мәсәлә: 148. Нәҹис олмуш ајағын вә ајаггабынын алтыны
1
пакламаг үчүн даһа јахшы олар ки, он беш зира (тәгрибән 7 метр)
вә ондан артыг јол ҝедилсин – һәтта он беш аддымдан аз јол
1

Рәвајәтдә 15 зира дејилмишдир. Зира – дирсәкдән бармағын уҹуна гәдәр
олан мәсафәдир вә о, тәгрибән 45 см.дир.
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ҝетмәклә вә ја ајағы јерә сүртмәклә нәҹасәт арадан галдырылмыш
олса да.
Мәсәлә: 149. Нәҹис ајағын вә ајаггабынын јаш олмасы лазым
(ваҹиб) дејил; әҝәр гуру да олса, јол ҝетмәклә пакланыр.
Мәсәлә: 150. Ајағын вә ајаггабынын алты, јол ҝетмәклә
пакланандан сонра, ади һалда палчыға батан кәнар һиссәләри дә –
әҝәр јер вә ја торпаг о һиссәләрә дәјәрсә – пак олур.
Мәсәлә: 151. Әлләри вә дизләри илә јол ҝедән адамларын әли вә
дизләри нәҹис олса, јол ҝетмәклә әл вә дизин пакланмасы мәһәллиишкалдыр. Әсанын, сүн’и (протез) ајагларын алтынын, һабелә
һејванларын налы, автомобилләрин тәкәрләри вә бу кими шејләрин
дә (нәҹис олдуғу һалда) јол ҝетмәклә пакланмасы мәһәллиишкалдыр.
Мәсәлә: 152. Әҝәр јол ҝетдикдән сонра, нәҹасәтин судан башга
шејлә пакланмајан кичик зәррәләри ајағын, јахуд ајаггабынын
алтында галса, ҝәрәк о зәррәләр дә арадан галдырылсын. Амма,
рәнҝ вә ијинин галмасынын ејби јохдур.
Мәсәлә: 153. Ајаггабынын ичи вә ја ајағын јерә дәјмәјән
һиссәси, јол ҝетмәклә пак олмур. Ҹорабын алтынын јол ҝетмәклә
пакланмасы мәһәлли-ишкалдыр. Амма ҹорабын алты дәридән олса
вә ајаггабы әвәзинә истифадә олунса, јол ҝетмәклә пакланар.

3-ҜҮНӘШ
Мәсәлә: 154. Ҝүнәш јери, бинаны вә бинада ишләнән гапыпәнҹәрә кими шејләри, һәмчинин дивара вурулан вә бинанын бир
һиссәси сајылан мыхы беш шәртлә пак едир:
1-Нәҹис шеј елә шәкилдә јаш олсун ки, башга шеј она дәјдикдә о
да јаш олсун. Демәли, әҝәр гуру олса, мүәјјән васитәләрлә ону
ислатмаг лазымдыр ки, ҝүнәш ону гурутсун;
2-Нәҹасәтин ејни (зәррәләри) о шејин үстүндә олса, ҝүнәшин
онун үстүнә дүшмәсиндән габаг, о зәррәләри арадан
галдырсынлар;
3-Ҝүнәш шүаларынын гаршысыны бир шеј алмасын; демәли,
әҝәр ҝүнәш пәрдә, булуд вә бу кими шејләрин архасындан дүшүб
нәҹис шеји гурутса, о шеј пак олмаз. Амма, әҝәр булуд ҝүнәшин
габағыны алмајаҹаг гәдәр назик олса, ејби јохдур.
4-Ҝүнәш тәкликдә нәҹис шеји гурутмуш олсун; демәли, әҝәр,
мисал үчүн, нәҹис шеј күләк вә ҝүнәшин икисинин васитәсилә
гуруса, пак олмаз. Амма күләк чох аз олса вә “нәҹис шејин
гурудулмасына көмәк едиб” - дејилмәсә, ејби јохдур.
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5-Ҝүнәш бинанын нәҹис һопмуш јерини бир дәфәјә гурутсун;
демәли, ҝүнәш бир дәфә (нәҹис) бинаја вә јерә дүшүб үст тәрәфини
гурутса, икинҹи дәфә исә алт тәрәфини гурутса, тәкҹә онун үст
тәрәфи пак олур, алт тәрәфи исә нәҹис галыр.
Мәсәлә: 155. Ағаҹ вә биткиләр (нәҹис оларса) ҝүнәшин
васитәсилә пак олур.
Мәсәлә: 156. Әҝәр ҝүнәш нәҹис торпаға (јерә) дүшсә вә инсан
ҝүнәшин дүшдүјү вахт һәмин јерин јаш олуб-олмамасында, јахуд
онун јашлығынын ҝүнәшин васитәсилә гурујуб-гурумамасына
шәкк етсә, о торпаг (јер) нәҹисдир. Һәмчинин, әҝәр инсан ҝүнәшин
дүшмәсиндән габаг нәҹасәтин ејнинин арадан галхыбгалхмамасында, јахуд ҝүнәшин дүшмәсинин габағыны бир шеј
алыб-алмамасында шәкк етсә, (о торпаг нәҹисдир).
Мәсәлә: 157. Әҝәр ҝүнәш нәҹис диварын бир тәрәфинә дүшсә,
дүшмәдији тәрәф пак олмур. Амма, дивар чох назик олса вә
ҝүнәшин, онун бир тәрәфинә дүшмәси сәбәби илә о бири тәрәфи дә
гуруса, пак олар.

4-ИСТИҺАЛӘ (БИР ҺАЛДАН БАШГА ҺАЛА КЕЧМӘК)
Мәсәлә: 158. Әҝәр нәҹис шејин ҹинси (нөвү) башга пак бир шејә
чевриләҹәк шәкилдә дәјишилсә, пак олар. Белә дәјишиклијә
“истиһалә олуб” - дејилир. Мәсәлән; нәҹис чубуг, тахта јаныб күлә
чеврилсә, јахуд ит дузлаға батыб дуза чеврилсә, (пакланар). Амма
әҝәр ҹинси (нөвү) дәјишилмәсә, мәсәлән; нәҹис буғданы үјүдүб ун
етсәләр, јахуд чөрәк биширсәләр, пак олмаз.
Мәсәлә: 159. Нәҹис палчыгдан дүзәлдилән кузә вә бу кими
шејләр, һәмчинин, нәҹис одундан дүзәлдилмиш көмүр нәҹисдир.
Мәсәлә: 160. Нәҹис шејин истиһалә олуб-олмамасы мә’лум
олмаса, нәҹисдир.
Мәсәлә: 161. Әҝәр шәраб өз-өзүнә, јахуд сиркә вә дуз кими бир
шеј төкүлмәклә сиркәјә чеврилсә, пак олар.
Мәсәлә: 162. Нәҹис үзүмдән дүзәлдилән шәраб сиркәјә
чеврилмәклә пак олмур. Һәтта әҝәр хариҹдән шәраба бир нәҹасәт
дәјсә, еһтијат-ваҹиб будур ки, сиркә олдугдан сонра (да) ондан
иҹтинаб олунсун.
Мәсәлә: 163. Пак үзүмдән һазырланан шәраба хариҹдән
нәҹасәт дәјсә, еһтијат-ваҹиб будур ки, сиркә олдугдан сонра ондан
чәкинсинләр.
Мәсәлә: 164. Нәҹис үзүм, кишмиш вә хурмадан һазырланан
сиркә нәҹисдир.
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Мәсәлә: 165. Әҝәр үзүмүн, јахуд хурманын кичик гуру
будаглары онун ичиндә олса вә ондан сиркә һазырласалар, зәрәри
јохдур. Еһтијат-ваҹиб будур ки, үзүм, кишмиш, хурма сиркә
олмамышдан габаг онун ичинә хијар, бадымҹан вә бу кими шејләр
төкмәсинләр.

5-ҮЗҮМ СУЈУНУН ҮЧДӘ ИКИ ҺИССӘСИНИН АЗАЛМАСЫ
Мәсәлә: 166. Одун һәрарәти илә гајнајан үзүм сују пакдыр,
амма онун үчдә ики һиссәси азалмамышдан (бухарланмамышдан)
габаг јејилмәси һарамдыр. Амма әҝәр өз-өзүнә гајнаса (гыҹгырса),
һарамдыр вә сиркәјә чеврилмәклә пак олур.
Мәсәлә: 167. Әҝәр, мисал үчүн, бир гора салхымында бир-ики
үзүм ҝиләси олса, о салхымдан алынан суја “гора сују” дејилсә вә
ширинликдән һеч бир әсәр-әламәт олмаса, (гора сују) гајнаса, пак
вә јејилмәси һалалдыр.
Мәсәлә: 168. Гора, јохса үзүм олмасы мә’лум олмајан шеј (үзүм
ҝиләси) гајнаса нә һарамдыр, нә дә нәҹис.

6-ИНТИГАЛ (БИР ЈЕРДӘН БАШГА ЈЕРӘ НӘГЛ ОЛУНМА)
Мәсәлә: 169. Инсан бәдәнинин, јахуд атыҹы ганы олан (јә’ни
дамары кәсилдикдә ганы сычрајышла ҝәлән) һејванын ганы, атыҹы
ганы олмајан һејванын (һәшәратын) бәдәнинә ҝедиб (сорулуб) о
һејванын ганы һесаб олунса, пак олур. Буна “интигал” дејилир.
Демәли, зәлинин инсандан сордуғу гана “зәли ганы” дејил, “инсан
ганыдыр” - дејилдијинә ҝөрә, нәҹисдир.
Мәсәлә: 170. Әҝәр бир кәс, бәдәнинә гонмуш ағҹаганады
өлдүрсә вә ондан чыхан ганын өз ганы, јохса ағҹаганадын ганы
олмасыны билмәсә, пакдыр. Һәмчинин, әҝәр ондан сормасыны
билсә, амма ағҹаганадын бәдәниндән һесаб олунса, јенә дә пакдыр.
Амма әҝәр ағҹаганадын ганы сормасы илә өлдүрмәси арасындакы
заман фасиләси чох аз олса вә “инсан ганыдыр” дејилсә, нәҹисдир.

7-ИСЛАМ
Мәсәлә: 171. “Нәҹасәтләр” бөлмәсиндә дејилди ки, кафир
нәҹисдир, амма әҝәр о, шәһадәтејни, јә’ни “Әшһәду ән ла илаһә
илләллаһ вә әшһәду әннә Муһәммәдән Рәсулуллаһ” - десә, мүсәлман
олар. Мүсәлман оландан сонра онун бәдәни, ағзынын, бурнунун
сују вә тәри пакдыр. Әҝәр мүсәлман олдуғу заман нәҹасәтин ејни
онун бәдәниндә вар имишсә, ҝҝ ону тәмизләсин, јерини дә суја
чәксин. Амма әҝәр мүсәлман олмамышдан габаг нәҹасәтин ејни
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арадан галдырылмыш олса, онун јерини суја чәкмәк лазым (ваҹиб)
дејилдир.
Мәсәлә: 172. Кафирин бәдәниндә олан вә әввәлләр бәдәнинин
тәри вә ја башга нәҹасәт васитәси илә нәҹис олан палтары мүсәлман
олмасы илә пак олмур.
Мәсәлә: 173. Әҝәр кафир, шәһадәтејни десә вә инсан онун
гәлбән дә мүсәлман олуб-олмамасыны билмәсә, пакдыр. Амма
гәлбән мүсәлман олмадығыны билсә, еһтијат ваҹибә ҝөрә ҝәрәк
ондан иҹтинаб етсин (чәкинсин).

8-ТӘБӘИЈЈӘТ
Мәсәлә: 174. Тәбәијјәт одур ки, бир нәҹис шеј башга нәҹис бир
шејин пак олмасы илә паклансын.
Мәсәлә: 175. Әҝәр шәраб сиркәјә чеврилсә, онун габы да –
шәраб гајнајанда чатдығы јерә гәдәр пак олур. (Шәраб гајнајанда)
адәтән, габын ағзына гојулан парча вә бу кими шејләр онун
(шәрабын) рүтубәти илә нәҹис олса, (сиркәјә чевриләндән сонра)
пак олур. Һәтта әҝәр гајнадығы вахт көпүкләниб дашса вә габын
чөл тәрәфини булашдырса, сиркәјә чевриләндән сонра габын чөл
тәрәфи дә пак олур.
Мәсәлә: 176. Үстүндә мејит јујулан тахта вә ја даш, һабелә
мејитин өврәтинә өртүлән парча, она гүсл верән шәхсин әлләри,
мејитин јујулдуғу кисә вә сабун гүсл иши гуртарандан сонра
пакланыр.
Мәсәлә: 177. Бир кәс өз әли илә (нәҹис) шеји суја чәкәндә, әҝәр
онун әли һәмин шејлә бирликдә суја чәкилсә, о шеј пакланандан
сонра әли дә пак олур.
Мәсәлә: 178. Әҝәр палтар вә бу кими шејләри гәлил су илә суја
чәксәләр вә онун үстүнә төкүлән сујун хариҹ олмасы үчүн ади
(нормал) гајдада сыхсалар, дахилиндә галан су пакдыр.
Мәсәлә: 179. Гәлил су илә суја чәкилән нәҹис габын пак олмасы
үчүн үстүнә төкүлән сујун ондан ајрылмасындан сонра, дахилиндә
галан су дамҹылары пакдыр.

9-НӘҸАСӘТИН ЕЈНИНИН АРАДАН ҜЕТМӘСИ
Мәсәлә: 180. Әҝәр һејванын бәдәни нәҹисин ејнинә – ган кими –
јахуд нәҹис су кими мүтәнәҹҹисә булашса, онлар арадан ҝетдикдә,
о һејванын бәдәни дә пак олур. Һәмчинин, инсанын бәдәнинин
батини (ичәри) тәрәфи: ағызын, бурнунун ичи дә ејни гајда илә,
мәсәлән; әҝәр дишин дибиндән ган ҝәлсә вә ағыз сујунда (һәлл
олуб) арадан ҝетсә, ағызын ичини суја чәкмәк лазым (ваҹиб) дејил.
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Амма әҝәр ағыздакы сүн’и дишләр нәҹис олса – нәҹасәт ағыздан
кәнардан она дәјмиш олса – ҝәрәк суја чәкилсин.
Мәсәлә: 181. Әҝәр дишин дибиндә јемәк галығы галса вә
ағыздан ган ҝәлсә, бу ганын ағызда галан јемәк галыгларына
дәјмәсини билмәсә, о јемәк пакдыр. Әҝәр ган о јемәк галыгларына
дәјсә, еһтијат-лазыма ҝөрә нәҹис олур.
Мәсәлә: 182. Бәдәнин заһири, јохса батини һиссәләриндән
олмасыны билмәдији јерләр нәҹис олса, еһтијат-ваҹибә ҝөрә ҝәрәк
суја чәкилсин.
Мәсәлә: 183. Әҝәр нәҹис тоз-торпаг палаз-палтар вә бу кими
шејләрин үстүнә гонса вә онлар гуру олсалар, нәҹис олмаз вә
онлары чырпмаг кифајәтдир. Амма әҝәр онлар јаш олсалар, ҝәрәк
тоз-торпағын јапышдығы (отурдуғу) јерләр суја чәкилсин.

10-НӘҸАСӘТ ЈЕЈӘН ҺЕЈВАНЫН ИСТИБРАСЫ
Мәсәлә: 184. Инсан нәҹасәтини јемәјә адәт едән һејванын бөвлү
вә гаити нәҹисдир. Онларын пак олмасы үчүн һејван истибра
олунмалыдыр. Јә’ни даһа “нәҹасәт јејән” дејилмәјәҹәк мүәјјән бир
мүддәтә гәдәр нәҹасәт јемәсинин габағы алынмалы, пак јем
верилмәлидир. Еһтијат-ваҹибә ҝөрә нәҹасәт јејән дәвәнин – 40 ҝүн,
инәјин – 20 ҝүн, гојунун – он ҝүн, су гушларынын (газ-өрдәјин) – 7
вә ја 5 ҝүн, ев тојуғунун – 3 ҝүн нәҹасәт јемәсинин габағы
алынмалы, пак јемәк верилмәлидир. Саир һејванларда да “нәҹасәт
јејән һејван” ады онун үстүндән ҝөтүрүләҹәк гәдәр (гаршысынын
алынмасы) кифајәтдир. Бу һөкм инсанын нәҹисинә аиддир, әҝәр
тојуг вә ја башга бир һејван саир нәҹасәтләри јесәләр, онларын
бөвл, гаити нәҹис вә әти һарам олмаз.

11-МҮСӘЛМАНЫН ГАИБ ОЛМАСЫ
Мәсәлә: 185. Әҝәр бир мүсәлманын бәдәни, палтары вә јахуд
онун ихтијарында олан габ-гаҹаг вә бу кими шејләр нәҹис вә о
мүсәлман гаиб олса, инсан һәмин шәхсин о шејләри суја чәкмәсинә,
јахуд мисал үчүн, о шејин ахар суја дүшүб пак олмасына еһтимал
версә, ондан иҹтинаб етмәк (чәкинмәк) лазым дејилдир. Бу шәртлә
ки, паклығы шәрт олан шејләрдән олсун, мәсәлән; намаз гылынан
палтар, јахуд јемәк јејилән габ-гаҹаг.
Мәсәлә: 186. Әҝәр инсанын өзү, нәҹис олан шејин пак
олмасыны јәгин етсә, јахуд бир адил шәхс онун пак олмасыны
хәбәр версә, о шеј пакдыр. Һәмчинин, нәҹис шеј ихтијарында олан
шәхс “о шеј пак олуб” - десә вә ја һәр һансы бир мүсәлман нәҹис
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шеји суја чәкмиш олса, һәтта дүз (сәһиһ) сурәтдә суја чәкмәси
мә’лум олмаса белә, һәмин шеј пакдыр.
Мәсәлә: 187. Бир нәфәр инсанын палтарларыны јумаға вәкил
олса вә палтарлар да онун ихтијарында олса, “суја чәкмишәм” десә, о палтар пакдыр.
Мәсәлә: 188. Әҝәр инсана, нәҹис шејин суја чәкилмәси
(пакланмасы) барәдә јәгинә чата билмәдији бир һаләт (васвасылыг)
үз версә, башгаларынын јәгин етдији һәддә кифајәтләнә биләр.
ГАБЛАРЫН ҺӨКМЛӘРИ
Мәсәлә: 189. Итин, донузун, јахуд мурдар (олмуш) һејванын
дәрисиндән һазырланан габларда јејиб-ичмәк һарамдыр вә о
габлары дәстәмаз, гүсл вә пак шејләрлә әнҹам верилмәли олан саир
ишләрдә истифадә етмәк олмаз. Амма итин, донузун вә мурдар
(олмуш) һејванын дәрисини паклыг шәрт олмајан јерләрдә
истифадә етмәјин ишкалы (ејби) јохдур.
Мәсәлә: 190. Гызыл вә ҝүмүш габларда јејиб-ичмәк, онлардан
истифадә етмәк һарамдыр. Амма онлардан отағы зинәтләндирмәк
үчүн истифадә етмәк һарам дејилдир. Онлары сахламаг да –
хүсусилә мадди еһтијат үнваны илә сахламаг һарам дејилдир.
Мәсәлә: 191. Гызыл-ҝүмүш габлар дүзәлтмәкдән вә онларын
дүзәлдилмәсиндән алынан музддан (әмәк һаггындан) еһтијата ҝөрә
чәкинмәк лазымдыр.
Мәсәлә: 192. Гызыл-ҝүмүш габларын алвериндән вә
сатыҹынын (бунлар мүгабилиндә) алдығы пулдан еһтијата ҝөрә
чәкинмәк лазымдыр.
Мәсәлә: 193. Әҝәр стәканын тутаҹағы гызыл вә ја ҝүмүшдән
һазырланса, бу һалда стәканы (ондан ајырыб) ҝөтүрдүкдән сонра
она “габ” дејиләрсә, ону истәр тәкликдә, истәрсә дә стәканла
бирликдә истифадә олунмасы һарамдыр. Амма она (ајрылыгда)
“габ” дејилмәзсә, истифадә едилмәсинин ејби јохдур. Һабелә,
гызылдан олан сүрмә габы вә әтир габындан да чәкинмәк
лазымдыр.
Мәсәлә: 195. Үстү гызыл вә ҝүмүш сују илә ишләнмиш
габлардан истифадә етмәјин ејби јохдур.
Мәсәлә: 195. Әҝәр һәр һансы бир металы (филизи) гызыл вә
ҝүмүш илә хәлитә едиб габ дүзәлтсәләр, бу һалда о металын
мигдары “гызыл вә ҝүмүш габ” дејилмәјәҹәк гәдәр чох олса, о
габдан истифадә едилмәсинин ејби јохдур.
Мәсәлә: 196. Әҝәр инсан гызыл вә ҝүмүш габда олан хөрәји
башга габа бошалтса, бу истифадә ҹаиздир. Амма әҝәр икинҹи
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габдан хөрәк јемәк истәсә вә бу (гызыл) габы бошалтмаг гызылҝүмүш габда јемәк јемәјин ҹаиз олмадығына ҝөрә дејилдирсә, бу
нөв истифадә һарамдыр.
Мәсәлә: 197. Мәҹбуријјәт (чарәсизлик, начарлыг) һалында
гызыл вә ҝүмүш габлардан истифадә етмәјин ејби јохдур.
Мәсәлә: 198. Гызыл-ҝүмүшдән, јохса башга шејдән
һазырланмасы мә’лум олмајан габдан истифадә етмәјин ејби
јохдур.
Мәсәлә: 199. Ағ гызылдан истифадә етмәк гырмызы вә сары
гызылдан истифадә етмәјин һөкмүнә маликдир. Амма
мүтәхәссисләрин “башга металдыр” дедији платиндән истифадә
етмәјин ејби јохдур.
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ДӘСТӘМАЗ
ДӘСТӘМАЗ АЛМАҒЫН ГАЈДАСЫ
Мәсәлә: 200. Дәстәмазда ваҹибдир ки, үз вә әлләр јујулсун,
башын габаг тәрәфинә вә ајагларын үстүнә мәсһ едилсин.
Мәсәлә: 201. Үзүн узунлуғу ҝәрәк алынын јухары һиссәсиндән
– башын түкләринин битдији јердән чәнәнин ахырына гәдәр
јујулсун. Ени исә, баш бармагла орта бармағын арасы гәдәр
јујулмалыдыр. Әҝәр бу мигдардан азаҹыг белә, јујулмаса, дәстәмаз
батилдир. Бу мигдарын тамамилә јујулмасыны јәгин етмәк үчүн
онун әтрафыны да бир аз јумаг лазымдыр.
Мәсәлә: 202. Әҝәр инсан, гашларында, ҝөзүн вә додағын
күнҹләриндә сујун (дәријә) чатмасына мане олан чирк вә ја башга
шејләрин олмасына еһтимал версә, бу һалда онун еһтималы
ҹамаатын нәзәриндә јерли еһтимал оларса, ҝәрәк дәстәмаздан габаг
ахтарыш апарсын ки, әҝәр (чирк) оларса, онлары арадан галдырыб
тәмизләсин.
Мәсәлә: 203. Ҝәрәк үз вә голлар јухарыдан ашағы истигамәтдә
јусун: әҝәр ашағыдан јухары јуса, дәстәмаз батилдир.
Мәсәлә: 204. Әҝәр инсан әлләрини исладыб үзүнә вә әлләринә
чәксә, бу һалда әлинин јашлығы үзә, әлләрә чәкилмәси васитәсилә
су бир аз ахмаға башлајаҹаг гәдәр чох олса, кифајәтдир.
Мәсәлә: 205. Үзү јујандан сонра әввәлҹә сағ әли, сонра исә сол
әли дирсәкдән бармагларын уҹуна гәдәр јумаг лазымдыр.
Мәсәлә: 206. Дирсәјин тамамилә јујулмасыны јәгин етмәк үчүн
бир аз дирсәкдән јухары да јујулмалыдыр.
Мәсәлә: 207. Үзүнү јумамышдан габаг, әлләрини биләјә гәдәр
јујан бир кәс, дәстәмаз вахты ҝәрәк бармагларын уҹуна гәдәр јусун;
әҝәр тәкҹә биләјә гәдәр јуса, дәстәмазы батилдир.
Мәсәлә: 208. Дәстәмазда үзү вә әлләри јумаг биринҹи дәфә
ваҹиб, икинҹи дәфә ҹаиз, үчүнҹү вә даһа артыг дәфәләрдә исә
һарамдыр. “Бир дәфә” дедикдә мәгсәд будур ки, бүтүнлүкдә үзвү
јусун, истәр бир овуҹ су олсун, истәрсә дә бир нечә овуҹ су илә. Үзв
тамам оландан сонра “бир дәфә” һесаб олунур.
Мәсәлә: 209. Һәр ики әли јудугдан сонра әлдә галан дәстәмаз
сују илә башын габаг тәрәфинә мәсһ едилмәлидир.
Мәсәлә: 210. Башын, алын тәрәфиндә олан дөрд һиссәдән бири
мәсһ јеридир. Еһтијат-лазым будур ки, узунлуғу бир бармағын
узунлуғу, ени исә үч бағлы бармаг гәдәр олсун.
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Мәсәлә: 211. Мәсһин башын дәрисинә чәкилмәси лазым
(ваҹиб) дејилдир: һәтта башын габаг тәрәфиндә олан түкләрә дә
чәкилсә, сәһиһдир. Амма әҝәр бир кәсин башынын габаг тәрәфинин
түкләри чох узун олса вә мәсәлән; дарајанда үзүнә төкүлсә, јахуд
башын башга бир јеринә чатса, ҝәрәк түкләрин дибинә мәсһ чәксин,
јахуд башынын түкләрини ортадан аралајыб дәријә мәсһ чәксин.
Әҝәр үзүнә төкүлән, јахуд башынын башга јерләринә чатан түкләри
башын габағында бир јерә јығыб онлара мәсһ етсә, јахуд башын,
саир јерләриндән габаг тәрәфинә ҝәлән түкүнә мәсһ етсә, батилдир.
Мәсәлә: 212. Башы мәсһ етдикдән сонра, әлдә галан дәстәмаз
сују илә ајаглара – бармаглардан биринин уҹундан, ајағын бүкүлән
јеринә гәдәр мәсһ чәкмәлидир.
Мәсәлә: 213. Еһтијат-лазым будур ки, үч бағлы бармаг ениндә
мәсһ чәксин, даһа јахшысы будур ки, ајағын үстүнүн һамысына вә
онун ики тәрәфиндә олан чыхынтыја мәсһ чәксин.
Мәсәлә: 214. Әҝәр ајагларын мәсһиндә әлин бүтүнлүкдә ичини
ајағын үстүнә гојуб бир аз чәксә, кифајәт дејил; ҝәрәк әлләри ојнаға
(бүкүлән јерә) гәдәр чәксин.
Мәсәлә: 215. Баша вә ја ајағын үстүнә мәсһ чәкмәкдә ҝәрәк әли
онларын үстүнә чәксин; әҝәр әли сахлајыб башы вә јахуд ајағы
һәрәкәт етдирсә, дәстәмаз батилдир. Амма әли мәсһ үчүн чәкәндә
баш вә јахуд ајаг азаҹыг һәрәкәт етсә, ејби јохдур.
Мәсәлә: 216. Мәсһ чәкилән јер гуру олмалыдыр. Әҝәр әлин
рүтубәтинин онда әсәр-әламәти олмајаҹаг дәрәҹәдә чох јаш олса,
мәсһ батилдир. Амма онун (мәсһ чәкилән јерин) рүтубәти әлин
рүтубәтинин тә’сиринә мане олмајаҹаг гәдәр чох аз олса,
кифајәтдир.
Мәсәлә: 217. Әҝәр мәсһ үчүн әлдә рүтубәт галмаса әли хариҹдә
олан су илә ислатмаг олмаз; башга дәстәмаз үзвләриндән рүтубәт
ҝөтүрүб онунла мәсһ едилмәлидир.
Мәсәлә: 218. Әҝәр әлин рүтубәти јалныз башын мәсһинә
чатарса, баша һәмин рүтубәтлә мәсһ чәкә вә ајагларын мәсһи үчүн
башга дәстәмаз үзвләриндән рүтубәт ҝөтүрә биләр.
Мәсәлә: 219. Ҹорабын вә ајаггабынын үстүндән мәсһ чәкмәк
батилдир. Амма кәскин сојуг, јахуд оғру, јыртыҹы һејван вә бу
кими шејләрдән горху нәтиҹәсиндә ајаггабыны, ҹорабы чыхара
билмәсә, онларын үстүнә мәсһ чәксин вә тәјәммүм дә етсин.
Мәсәлә: 220. Әҝәр ајағын үстү нәҹис олса вә мәһс үчүн ону суја
чәкмәк мүмкүн олмаса, ҝәрәк тәјәммүм едилсин.
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ИРТИМАСИ ДӘСТӘМАЗ
Мәсәлә: 221. Иртимаси дәстәмаз будур ки, инсан үзүнү,
әлләрини дәстәмаз алмаг нијјәти илә суја батырсын вә ја онлары
суја салыб дәстәмаз нијјәти илә чөлә чыхартсын. Әҝәр әлләрини
суја батырдығы вахт, дәстәмаз нијјәти етсә вә онлары судан
чыхарана вә сујун төкүлмәси гуртарана гәдәр дәстәмаз нијјәтиндә
олса, дәстәмазы сәһиһдир. Әҝәр судан чыхардығы вахт дәстәмаз
нијјәти етсә вә сујун төкүлмәси тамам олдуғу вахта гәдәр дәстәмаз
нијјәтиндә олса, бу һалда да дәстәмазы сәһиһдир.
Мәсәлә: 222. Иртимаси дәстәмазда да үз вә әлләр јухарыданашағыја тәрәф јујулмалыдыр. Онун ҝерчәкләшмәси үчүн ики јол
вардыр: 1-Үзү вә әлләри суја батырсын вә дәстәмаз нијјәти етсин,
үзүнү алын тәрәфдән, әлләрини исә дирсәк тәрәфдән суја
батырсын; 2-Судан чыхартдығы вахт дәстәмаз нијјәти етсин, үзүнү
алын, әлләрини исә дирсәк тәрәфдән судан чыхартсын. Јахшы олар
ки, биринҹи һалы икинҹи һалдан габаға салсын. Һамысындан да
јахшысы будур ки, тәртиби дәстәмаз алсын.
Мәсәлә: 223. Әҝәр дәстәмаз үзвләриндән бә’зиләрини
иртимаси, бә’зиләри исә гејри-иртимасы јолла јеринә јетирсә, ејби
јохдур.
ДӘСТӘМАЗ ВАХТЫ МҮСТӘҺӘБ ОЛАН ДУАЛАР
Мәсәлә: 224. Мүстәһәбдир ки, дәстәмаз алан шәхсин нәзәри
суја дүшәндә десин:

َّ ََّ ََبسمََللاََوِبللََوا ْْل ْمد
َ وراَوَلَْ َْيعلْهَََن ًسا
ْ
ً لِلَالذىَجعلََالْماءََطه

“Бисмиллаһи вә биллаһи вәл-һәмду лиллаһилләзи ҹәәләл-маә
тәһурән вә ләм јәҹ’әлһу нәҹиса.”
[Аллаһын ады илә. Һәмд олсун Аллаһа ки, сују пак едиҹи гәрар
вериб нәҹис гәрар вермәди.]
Дәстәмаздан габаг әлләрини јујанда десин:

َاجعلْنََمنََالْمتطهرين
ْ اجعلْنََمنََالتَّوابيََو
ْ َأللَّه ََّم

“Әллаһуммәҹ’әлни
минәт-тәввабинә
вәҹ’әлни
минәлмутәтәһһирин.”
[Илаһи, мәни төвбә едәнләрдән, пак оланлардан гәрар вер!]
Ағзында сују доландыранда (јә’ни мәзмәзә едәндә) десин:

َأللَّه ََّمَلقنََح َّجتََيومََألْقاكََوأطْل َْقَلسانََبذ ْكرك

“Әллаһуммә ләггини һуҹҹәти јовмә әлгакә вә әтлиг лисани
бизикрикә.”
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[Илаһи, Сәнинлә ҝөрүшдүјүм ҝүн һүҹҹәтими мәнә тәлгин ет! Вә
дилими Сәнин зикринлә данышдыр!]
Истиншаг (јә’ни сују буруна чәкдији) вахты десин:

اجعلْنََِمَّنَيشمََرحيهاَورْوحهاَوََطيب ها
ْ أللَّه ََّمَلََُترَْمَعل ََّىَريحََا ْْلنَّةََو

“Әллаһуммә ла туһәррим әләјјә ријһәл-ҹәннәти, вәҹ’әлни
миммән јәшумму ријһәһа вә рәвһәһа вә тијбәһа.”
[Илаһи, мәнә ҹәннәт ијини һарам етмә вә мәни ҹәннәтин әтрини
ијләјәнләрдән гәрар вер!]
Үзүнү јујанда десин:

َضَو ْجهىَيومََت ْسودََفيهََالْوجوهََولََتسو َْدَو ْجهىَيومََت ْب يضََفيهََالْوجوه
َْ اللَّه ََّمَب ي

“Әллаһуммә бәјјиз вәҹһи јовмә тәсвәдду фиһил-вуҹуһ вә ла
тусәввид вәҹһи јәвмә тәбјәззу фиһил-вуҹуһ.”
[Илаһи вә Рәбби, үзләрин гара олдуғу ҝүн, мәним үзүмү ағарт вә
үзләрин ағ олдуғу вахт мәним үзүмү гаралтма!]
Сағ әлини јујанда десин:

ْ اللَّه ََّمَأ ْعطنََكتابََب يمينََو
ريا
ًَ اْللْدََفََا ْْلنانََبيسارىَوحاس ْبنََحس
ً اِبَيس

“Әллаһуммә ә’тини китаби би јәмини вәл-хулдә фил-ҹинани
бијәсари вә һасибни һисабән јәсира.”
[Илаһи, мәним әмәл китабымы сағ тәрәфдән вер, ҹәннәтләрдә
әбәди галмағы әта ет вә мәнимлә јүнҝүл һесаб апар!]
Сол әлини јујанда десин:

َأللَّه ََّمَلََت ْعطنََكتابََبشمالََولََم َْن َوراءََظ ْهرىَولَََتْعلْهاَمغلول َةًَإل ىَعنقىَوََاعوذ
َبكََمنَمقطَّعاتََالنريان

َ

“Әллаһуммә ла ту’тини китаби би шимали вә ла мин вәраи
зәһри вә ла тәҹ’әлһа мәғлуләтән ила унуги вә әузу бикә
мүгәттәатин-нијран.”
[Илаһи, мәним әмәл китабымы сол әлимә вә арха тәрәфдән
вермә вә әмәл китабымы бојнумдан асылы һалда гәрар вермә! Мән
одун парчаларындан Сәнә пәнаһ апарырам!]
Башына мәсһ чәкдији вахт десин:

َألَلَّه ََّمَغشنََبر ْْحتكََوب ركاتكََوعفوك

“Әллаһуммә ғәшшини бирәһмәтикә вә бәракатикә вә әфвик.”
[Илаһи вә Рәбби! Мәни Өз рәһмәт, бәрүәкәт вә әфвинлә өрт!]
Ајағына мәсһ едәндә десин:
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ن َيَ َذا
ََّ اجع َْل َس ْعيَ َفَ َما َي ْرضيكَ َع
ْ أللَّه ََّم َث ب ْتنَ َعلى َالصراطَ َيومَ َتزلَ َفيهَ َ ْالقْدامَ َو

َ

َ ام
َ ا ْْلاللََواْإل ْكر

“Әллаһуммә сәббитни әләс-сирати јовмә тәзиллу фиһил-әгдам,
вәҹ’әл сә’ји фима јурзикә әнни, ја зәл-ҹәлали вәл-икрам.”
[Илаһи вә Рәбби! Гәдәмләрин ләрзәјә ҝәлиб сүрүшдүјү ҝүндә
мәни Сиратда сабит гәдәм ет! Вә сә’јими Сәнин мәндән разы
олдуғун шејләрдә гәрар вер, еј ҹәлал вә икрам саһиби!]
ДӘСТӘМАЗЫН ШӘРТЛӘРИ
Дәстәмазын сәһиһ олмасынын он үч шәрти вар:
1-ҹи шәрт будур ки, дәстәмазын сују пак олсун.

2-ҹи шәрт будур ки, дәстәмазын сују мүтләг олсун.
Мәсәлә: 225. Нәҹис вә музаф су илә алынан дәстәмаз батилдир,
һәтта әҝәр инсан онун нәҹис вә музаф олмасыны билмәсә, јахуд
унутса да. Әҝәр белә суларла алынан дәстәмазла намаз гылмыш
олса, ҝәрәк о намазы јенидән, сәһиһ дәстәмазла гылсын.
3-ҹү шәрт будур ки, дәстәмазын сују мүбаһ олсун (гәсби
олмасын) вә еһтијат-ваҹибә ҝөрә дәстәмаз алдығы јерин фәзасы вә
габы да мүбаһ олсун (гәсби олмасын).
Мәсәлә: 226. Гәсби су, һабелә саһибинин разы олуб-олмадығы
мә’лум олмајан су илә дәстәмаз алмаг һарам вә батилдир. Амма
әҝәр саһиби әввәлҹә разы олса вә сонрадан инсан онун өз
разылығындан дөнүб-дөнмәмәсини билмәсә, дәстәмазы сәһиһдир.
Һәмчинин, әҝәр дәстәмазын сују үз вә әлләрдән гәсби јердә төкүлсә,
дәстәмазы сәһиһдир – истәр о јердән башга јердә дәстәмаз ала
билсин, истәрсә дә јох.
Мәсәлә: 227. Мүәјјән бир мәсҹиддә намаз гылмаг истәмәјән бир
кәс, онун сујунун һамы үчүн, јохса јалныз һәмин мәсҹиддә намаз
гыланлар үчүн вәгф олундуғуну билмәсә, о мәсҹидин сујунда
дәстәмаз ала билмәз. Амма әҝәр о мәсҹиддә намаз гылмајан
шәхсләр дә адәтән о суда дәстәмаз алырларса – бу иш дә үмуми
истифадә үчүн иҹазә верилдијинә дәлаләт едирсә – о суда дәстәмаз
ала биләр.
Мәсәлә: 228. Әҝәр бир кәс сујун гәсби олмасыны унудуб
дәстәмаз алса, дәстәмазы сәһиһдир. Әҝәр өзү сују гәсб етмиш олса,
еһтијат будур ки, дәстәмазы (гәсби олмајан) башга су илә јенидән
алсын.
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4-ҹү шәрт будур ки, әҝәр иртимаси дәстәмаз алмаг истәсә, ҝәрәк
дәстәмаз сујунун габы мүбаһ олсун. Амма әҝәр сују әли илә гәсби
габдан ҝөтүрүб дәстәмаз алса, сәһиһдир.
5-ҹи шәрт будур ки, дәстәмазын сујунун габы гызыл вә ја
ҝүмүш олмасын.
Мәсәлә: 229. Әҝәр мисал үчүн, бир дашы, јахуд бир кәрпиҹи
гәсби олан һовузда дәстәмаз алса, дәстәмазы сәһиһдир.
Мәсәлә: 230. Имамларын вә ја Имам өвладларынын биринин
һәрәминин һәјәтиндә, әввәлләр гәбиристан олан јердә һовуз тикиб,
јахуд арх салсалар, инсан о һәјәт саһәсинин гәбиристан үчүн вәгф
олунмасыны билмәсә, о һовузда вә ја архда дәстәмаз алмағын ејби
јохдур.
6-ҹы шәрт будур ки, дәстәмаз үзвләри јујулдугда вә мәсһ
едилдикдә пак олсун.
Мәсәлә: 231. Әҝәр дәстәмаз гуртармамышдан габаг јујулмуш,
јахуд мәсһ едилмиш јер нәҹис олса, дәстәмаз сәһиһдир.
Мәсәлә: 232. Дәстәмаз үзвләриндән башга јерләр нәҹис олса,
дәстәмаз сәһиһдир. Амма мәхрәҹи бөвл вә ја гаитдән пакламамыш
олса, еһтијат мүстәһәб будур ки, әввәлҹә ону паклајыб сонра
дәстәмаз алсын.
Мәсәлә: 233. Әҝәр дәстәмаз үзвләриндән бири нәҹис олса вә
дәстәмаздан сонра шәкк етсә ки, дәстәмаздан әввәл ораны суја
чәкиб, ја јох, бу һалда дәстәмаз алдығы вахт о јерин пак, јахуд нәҹис
олмасыны фикринә ҝәтирмәјибсә, дәстәмазы батилдир. Амма әҝәр
фикринә ҝәтирмәсини билирсә, јахуд фикриндә олуб-олмамасында
шәкк едирсә, сәһиһдир. Һәр бир һалда нәҹис олан јери суја
чәкмәлидир.
Мәсәлә: 234. Әҝәр үздә, јахуд әлләрдә кәсик јер, јахуд јара олса
вә ганы дајанмаса, сујун да зәрәри олмаса, бу һалда о үзвү күрр вә ја
ахар суја батырыб бир гәдәр сыхмалыдыр ки, ганы дајансын. Сонра
да иртимаси дәстәмазда гејд олунан ҝөстәришә әсасән дәстәмаз
алсын.
7-ҹи шәрт будур ки, намаз вә ја дәстәмаз үчүн кифајәт гәдәр
вахт олсун.
Мәсәлә: 235. Әҝәр вахт чох дар олса, белә ки, дәстәмаз алаҹағы
һалда намазын һамысы, јахуд бир һиссәси өз вахтындан сонраја
(гәзаја) галаҹагса, ҝәрәк тәјәммүм етсин. Амма дәстәмаз вә
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тәјәммүмүн һәр бири үчүн ејни гәдәр вахт лазым оларса, ҝәрәк
дәстәмаз алсын.
Мәсәлә: 236. Намаз вахтынын азлығына ҝөрә тәјәммүм етмәли
олан шәхс тәјәммүм әвәзинә дәстәмаз алса, дәстәмазы сәһиһдир –
истәр о намаз үчүн, истәрсә дә башга ишләр үчүн дәстәмаз алсын.
8-ҹи шәрт будур ки, дәстәмазы гүрбәт гәсди илә, јә’ни Аллаһтааланын әмр вә фәрманыны јеринә јетирмәк үчүн дәстәмаз алсын.
Амма сәринләмәк, јахуд башга мәгсәдлә дәстәмаз алса, батилдир.
Мәсәлә: 237. Дәстәмазын нијјәтини дилдә демәк, јахуд гәлбдән
кечиртмәк ваҹиб дејил. Амма, дәстәмаз алдығы бүтүн мүддәт
әрзиндә давамијјәт нијјәтиндә олмалыдыр. Белә ки, ондан “нә
едирсән?” - дејә сорушсалар, “дәстәмаз алырам” - десин.
9-ҹу шәрт будур ки, дәстәмазы әввәлдә гејд олунан
ардыҹыллыгла јеринә јетирсин. Јә’ни әввәлҹә үзүнү, сонра сағ
әлини, даһа сонра сол әлини јујуб ондан сонра башына, сонра исә
ајагларына мәсһ етсин. Еһтијат-ваҹибә ҝөрә сағ ајаға сол ајагдан
әввәл мәсһ етсин.
10-ҹу шәрт будур ки, дәстәмазын ишләрини фасиләсиз олараг
јеринә јетирсин.
Мәсәлә: 238. Дәстәмазын ишләрини елә әнҹам вермәлидир ки,
“ардыҹыл, фасиләсиз јеринә јетирир” – десинләр. Бу һалда
дәстәмаз сәһиһдир. Һәтта әҝәр һаванын гызмар олмасы вә ја күләк
әсмәси нәтиҹәсиндә әввәлки үзвләр гурумуш олса да белә, мәсәлән;
сағ әли јумаг истәјәндә үзүн рүтубәти гурумуш олса. Амма әҝәр
ардыҹыл, фасиләсиз олмајан бир тәрздә әнҹам версә, дәстәмазы
батилдир, һәтта һаванын сојуг олмасы нәтиҹәсиндә әввәлки үзвләр
гурумамыш олса да белә.
11-ҹи шәрт будур ки, үзүн, әлләрин јујулмасыны, баша вә ајаға
мәсһ чәкилмәсини инсанын өзү јеринә јетирсин: әҝәр башгасы она
дәстәмаз алдырса, јахуд сујун үзә, әлләрә чатдырылмасында, баша
вә ајаглара мәсһ чәкилмәсиндә она көмәк етсә, дәстәмазы батилдир.
Мәсәлә: 239. Әҝәр бир шәхсин өзү дәстәмаз ала билмирсә,
ҝәрәк башгасыны көмәк үчүн наиб тутсун ки, она дәстәмаз
алдырсын. Көмәк едән шәхс музд (һагг) да истәсә, имканы олан
тәгдирдә ҝәрәк версин. Амма ҝәрәк онун өзү дәстәмаз нијјәти етсин
вә өз әли илә мәсһ чәксин. Әҝәр буну едә билмәсә, ҝәрәк наиби онун
әлиндән тутуб мәсһ јерләринә чәксин. Бу да мүмкүн олмаса, наиб
онун әлинин рүтубәтиндән ҝөтүрүб о рүтубәтлә башына вә
ајагларына мәсһ етсин.
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12-ҹи шәрт будур ки, судан истифадә олунмасынын шәхс үчүн
һеч бир манеәси олмасын.
Мәсәлә: 240. Әҝәр бир кәс дәстәмаз алаҹағы тәгдирдә
хәстәләнәҹәјиндән, јахуд сују дәстәмаз үчүн истифадә етдији
тәгдирдә чох сусуз галаҹағындан горхса, ҝәрәк дәстәмаз алмасын.
Амма сујун она зәрәрли олмасыны билмәдији һалда дәстәмаз алса
вә сонрадан зәрәрли олдуғуну баша дүшсә, дәстәмазы сәһиһдир.
Мәсәлә: 241. Әҝәр үзә вә әлләрә, дәстәмазын сәһиһ олдуғу аз
мигдарда сујун дәјмәсинин зәрәри олмаса, амма ондан артыг
истифадә етмәјин зәрәри олса, ҝәрәк һәмин (аз) мигдар су илә
дәстәмаз алсын.
13-ҹү шәрт будур ки, дәстәмазын үзвләриндә сујун бәдәнә
дәјмәсинин гаршысыны алан манеә олмасын.
Мәсәлә: 242. Әҝәр дәстәмаз үзвләринә бир шејин
јапышдығыны билсә, амма сујун бәдәнә чатмасынын гаршысыны
алыб-алмамасында шәкк етсә, ҝәрәк ја о шеји арадан галдырсын,
јахуд да сују онун алтына чатдырсын.
Мәсәлә: 243. Әҝәр үздә, әлләрдә, башын габағында вә ајагларын
үстүндә јаныг вә ја башга сәбәбләрлә шиш (габар) оларса, онун
үстүнү јумаг вә ја мәсһ етмәк кифајәтдир. Әҝәр бу шиш (габар)
дешилсә, сују онун алтына, (ичәридәки бошлуға) чатдырмаг лазым
(ваҹиб) дејил. Һәтта әҝәр онун бир һиссәсинин дәриси гопса,
гопмајан һиссәләрин алтына су чатдырмаг лазым (ваҹиб) дејил.
Амма гопан дәри бә’зи вахтлар бәдәнә јапышыб, бә’зи вахтлар
араланырса, ҝәрәк ону гопартсын, јахуд сују онун алтына
чатдырсын.
Мәсәлә: 244. Јујулмалы вә мәсһ едилмәли јерләрдә нә гәдәр
чирк олса, сујун бәдән үзвләринә чатмасына манечилик төрәтмәзсә,
ејби јохдур. Әҝәр ҝәҹ чәкмәк вә бу кими ишләрдән сонра сујун
бәдәнин дәрисинә чатмасынын гаршысыны алмајан ағ маддә галса,
дәстәмаз сәһиһдир. Амма онун варлығы илә сујун бәдәнә чатыбчатмамасында шәкк етсә, ҝәрәк онлары тәмизләсин.
Мәсәлә: 245. Әҝәр дәстәмаздан габаг бә’зи дәстәмаз үзвләриндә
сујун дәријә чатмасынын гаршысыны алан манеә олдуғуну билсә
вә дәстәмаздан сонра шәкк етсә ки, дәстәмаз алан вахт сују о
һиссәләрә чатдырыб, ја јох, дәстәмазы сәһиһдир. Амма әҝәр билсә
ки, дәстәмаз вахты о манеәнин варлығы фикриндә дејилмиш, ҝәрәк
јенидән дәстәмаз алсын.
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Мәсәлә: 246. Әҝәр дәстәмаздан сонра сујун дәријә чатмасына
мане олан бир шеји дәстәмаз үзвләриндә ҝөрүб дәстәмаз вахты
орада олдуғуну, јохса сонрадан әмәлә ҝәлдијини билмәсә,
дәстәмазы сәһиһдир. Амма дәстәмаз вахты о манеәнин олмасына
диггәтли олмадығыны билсә, еһтијат-ваҹибә ҝөрә ҝәрәк јенидән
дәстәмаз алсын.
ДӘСТӘМАЗЫН ҺӨКМЛӘРИ
Мәсәлә: 247. Әҝәр бир кәс дәстәмазын ишләриндә вә онун
шәртләриндә – сујун пак олмасы, гәсби олмамасы вә с. чох шәкк
етсә, ҝәрәк өз шәккинә е’тина етмәсин.
Мәсәлә: 248. Әҝәр (алмыш олдуғу) дәстәмазынын батил олуболмамасында шәкк етсә, дәстәмазлы олмасыны әсас ҝөтүрмәлидир.
Амма әҝәр бөвлдән сонра истибра етмәдән дәстәмаз алса вә
дәстәмаздан сонра ондан бөвл, јохса башга шеј олмасыны
билмәдији бир рүтубәт хариҹ олса, дәстәмазы батилдир.
Мәсәлә: 249. Дәстәмаз алыб-алмамасында шәкк едән шәхс
дәстәмаз алмалыдыр.
Мәсәлә: 250. Әҝәр бир кәс дәстәмаз алдығыны вә ондан һәдәсин
дә баш вердијини, мәсәлән; бөвл етдијини билсә, амма һансынын
габаг олдуғуну билмәсә, онда бу, намаздан әввәлдирсә, ҝәрәк
дәстәмаз алсын; әҝәр намаз әснасындадырса, намазы еһтијатән
тамамлајыб дәстәмаз алсын; әҝәр намаздан сонра олса, ҝәрәк
дәстәмаз алыб еһтијат-ваҹибә ҝөрә гылдығы намазы јенидән
гылсын.
Мәсәлә: 251. Әҝәр намаздан сонра, дәстәмаз алыбалмамасында шәкк етсә, намазы сәһиһдир, амма сонракы намазлар
үчүн ҝәрәк дәстәмаз алсын.
Мәсәлә: 252. Әҝәр намаз әснасында дәстәмаз алыбалмамасында шәкк етсә, намазы батилдир вә ҝәрәк дәстәмаз алыб
јенидән намаз гылсын.
Мәсәлә: 253. Әҝәр намаздан сонра шәкк етсә ки, дәстәмазы
намаздан әввәл олуб, јохса намаздан сонра, гылдығы намаз
сәһиһдир.
Мәсәлә: 254. Әҝәр хәстәлик сәбәби илә инсанын бөвлү дамҹыдамҹы ахса, јахуд гаитин чыхмасынын гаршысыны ала билмәсә, бу
һалда намаз вахтынын әввәлиндән ахырына гәдәр дәстәмаз алыб
намаз гылмаг мигдарында вахт тапа биләҹәјинә јәгин етсә, ҝәрәк
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намазы фүрсәт (мөһләт) тапан вахт гылсын. Әҝәр онун вахты
намазын (јалныз) ваҹиб әмәлләри мигдарында олса, фүрсәт
(мөһләт) олан вахтда намазын јалныз ваҹиб әмәлләрини јеринә
јетирмәли, мүстәһәбб әмәлләрини исә, азан, игамә кими тәрк
етмәлидир.
Мәсәлә: 255. Әҝәр дәстәмаз вә намаз мигдарында вахт тапмаса,
амма намаз әснасында ондан бир нечә дәфә бөвл вә гаит хариҹ олса,
белә ки, бу һалда һәр дәфәдән сонра (дәрһал) дәстәмаз алмаг истәсә,
бу иш онун үчүн чәтин олмазса, онда еһтијат-ваҹибә ҝөрә өз
јанында бир габ су гојмалыдыр ки, бир шеј хариҹ олан һәр дәфәдә
дәстәмаз алыб намазын галан һиссәсини гылсын вә имкан
дахилиндә һәмин намазы бир дәстәмаз илә јенидән гылсын, әҝәр
намаз әснасында дәстәмазы батил олса, е’тина етмәсин. Амма әҝәр
далбадал хариҹ олса вә бу иш онун үчүн мәшәггәтли олса, бир
дәстәмаз кифајәтдир.
Мәсәлә: 256. Гејд олундуғу кими, әҝәр бөвл вә гаит далбадал
хариҹ олса вә һәр дәфәдән сонра дәстәмаз алмаг онун үчүн чох
чәтин олса, бир дәстәмаз кифајәтдир. Һәтта ики намазы, мәсәлән;
зөһр илә әсри һәмин бир дәстәмаз илә гыла биләр, буна бахмајараг,
еһтијат будур ки, һәр намаз үчүн бир дәстәмаз алсын.
Мәсәлә: 257. Әҝәр бу кими шәхсләр ихтијар үзүндән бөвл вә
гаит хариҹ етсәләр, ҝәрәк дәстәмаз алсынлар.
Мәсәлә: 258. Әҝәр бир кәс хәстәлик сәбәби илә һава
чыхмасынын гаршысыны ала билмирсә, ҝәрәк бөвл вә гаитин чөлә
ҝәлмәсинин габағыны ала билмәјән шәхсләрин вәзифәсинә әмәл
етсинләр.
Мәсәлә: 259. Әҝәр бир кәсдән далбадал гаит хариҹ олурса,
чәтинлији олмајан һалда ҝәрәк һәр намаз үчүн дәстәмаз алыб
дәрһал намаза башласын. Амма намаздан дәрһал сонра јеринә
јетирилмәли олан унудулмуш сәҹдә вә тәшәһһүд, еһтијат намазы
кими ишләри намаздан дәрһал сонра јеринә јетирсә, дәстәмаз
алмасы лазым (ваҹиб) дејилдир.
Мәсәлә: 260. Әҝәр бир кәсин бөвлү дамҹы-дамҹы хариҹ олурса,
ҝәрәк намаз үчүн ичиндә бөвлүн бәдәнинин башга јерләринә
дәјмәсинин габағыны алмаг үчүн памбыг вә башга шеј олан бир
кисәнин васитәси илә өзүнү горусун. Еһтијат-ваҹиб будур ки, һәр
намаздан габаг бөвлүн нәҹис олмуш мәхрәҹини суја чәксин.
Һәмчинин, гаитин чөлә ҝәлмәсинин гаршысыны ала билмәјән
шәхс, имкан дахилиндә ҝәрәк намаз гылдығы мүддәт әрзиндә
гаитин башга јерләрә сирајәт етмәсинин гаршысыны алсын.
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Еһтијат-ваҹиб будур ки, мәшәггәти олмајан һалда һәр намаз үчүн
гаитин мәхрәҹини суја чәксин.
Мәсәлә: 261. Бир кәс бөвл вә гаитин чөлә чыхмасынын
гаршысы ала билмирсә, мүмкүн олан һалда, еләҹә дә мәшәггәти,
әзаб-әзијјәти вә тәһлүкә горхусу олмајан һалда намаз гылдығы
мүддәтдә һәтта хәрҹи дә олса, бөвл вә гаитин чыхмасынын
гаршысыны алсын. Әҝәр онун хәстәлији асанлыгла мүалиҹә
олунарса, еһтијат-ваҹибә ҝөрә ҝәрәк мүалиҹә олунсун.
Мәсәлә: 262. Бөвл вә гаитин хариҹ олмасынын гаршысыны ала
билмәјән кәсин хәстәлији сағаландан сонра хәстәлик һалында өз
вәзифәсинә ујғун олараг гылдығы намазлары гәза етмәси лазым
дејил. Амма әҝәр намаз әснасында хәстәлији сағалса, ҝәрәк о вахтда
гылдығы намазы јенидән гылсын.
ДӘСТӘМАЗ АЛЫНМАСЫ ВАҸИБ ОЛАН ӘМӘЛЛӘР
Мәсәлә: 263. Алты шеј үчүн дәстәмаз алмаг ваҹибдир:
1-Мејит намазындан башга саир ваҹиб намазлар үчүн;

2-Унудулмуш тәшәһһүд вә сәҹдә үчүн; онларла гылдығы намаз
арасында бөвл кими бир һәдәс баш вермиш оларса.
3-Аллаһ Евинин (Кә’бәнин) ваҹиб тәвафы үчүн;
4-Дәстәмаз алмасы үчүн нәзир етсә, әһд бағласа вә ја анд ичсә;

5-Бәдәнинин һәр һансы бир јерини Гур’анын јазыларына
вурмағы нәзир етмишсә;
6-Нәҹис олмуш Гур’аны суја чәкмәк, јахуд ону алудә јерләрә
дүшдүјү һалда чыхартмаг үчүн – әҝәр әлини вә ја бәдәнин башга
јерләрини Гур’анын јазыларына вурмаға мәҹбур олсаларса. Амма
дәстәмаз алмаг гәдәр тә’хирә јол вермәк Гур’ана еһтирамсызлыг
оларса, ҝәрәк дәстәмаз алмадан бу иши ҝөрсүн.
Мәсәлә: 264. Дәстәмазы олмајан шәхс үчүн Гур’анын
јазыларына әл вурмаг, јахуд бәдәнин һәр һансы бир јерини онун
јазыларына вурмаг һарамдыр. Амма Гур’аны фарс дилинә вә ја
башга дилә тәрҹүмә етсәләр, она (мәсс етмәјин) ејби јохдур.
Мәсәлә: 265. Ушағын вә ја дәлинин Гур’анын јазысына әл
вурмасынын гаршысыны алмаг ваҹиб дејилдир. Амма әҝәр
онларын әл вурмасы Гур’ана еһтирамсызлыг оларса, ҝәрәк
гаршысы алынсын.
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Мәсәлә: 266. Дәстәмазы олмајан шәхсин һәр һансы бир дилдә
јазылмыш олса белә, Аллаһын адына мәсс етмәси һарамдыр. Һәзрәт
Пејғәмбәр (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ)-ин, имамларын (әлејһимуссалам) вә һәзрәт Фатимеји Зәһра (әлејһа салам)-ын мүбарәк
адларына да адына дәстәмазсыз әл вурмаг һөрмәтсизлијә сәбәб
оларса, һарамдыр.
Мәсәлә: 267. Әҝәр намаз вахтындан әввәл, тәһарәтли олмаг
нијјәти илә дәстәмаз алса, јахуд гүсл етсә, сәһиһдир.
Мәсәлә: 268. Әҝәр намаз вахтынын дахил олмасыны јәгин едән
бир кәс, ваҹиб дәстәмаз нијјәти едиб дәстәмаз алдыгдан сонра, һәлә
вахтын дахил олмадығыны баша дүшсә, белә ки, әҝәр вахт дахил
олмасајды белә дәстәмаз алаҹагдыса, дәстәмазы сәһиһдир.
Мәсәлә: 269. Мүстәһәбдир ки, инсан мејит намазы гылмаг,
һабелә гәбиристан әһлинин зијарәти, мәсҹидә вә Имамлар
(әлејһимус-салам)-ын һәрәминә ҝетмәк үчүн дәстәмаз алсын.
Һәмчинин, Гур’аны өзү илә апармаг, охумаг вә ону јазмаг;
Гур’анын һашијәләринә мәсс етмәк; јатмаг үчүн дәстәмаз алмаг
мүстәһәбдир. Еләҹә дә, дәстәмазы олан шәхсин јенидән дәстәмаз
алмасы мүстәһәбдир. Әҝәр бу ишләрдән бири үчүн дәстәмаз алса,
дәстәмазла јеринә јетирилмәли олан һәр бир иши ҝөрә, мәсәлән; бу
дәстәмаз илә намаз гыла биләр.
ДӘСТӘМАЗЫ БАТИЛ ЕДӘН ШЕЈЛӘР
Мәсәлә: 270. Једди шеј дәстәмазы батил едир: 1-бөвл; 2-гаит; 3гаитин мәхрәҹиндән хариҹ олан мә’дә вә ја бағырсаг јели; 4-ҝөзүн
ҝөрмәдији, гулағын ешитмәдији јуху; әҝәр ҝөз ҝөрмәсә, амма гулаг
ешитсә, дәстәмаз батил олмаз; 5-әгли арадан апаран шејләр:
дәлилик, мәстлик, һушдан ҝетмә кими; 6-гадынын истиһазәси (бу,

сонрадан дејиләҹәк); 7-гүсл алынмасы лазым олан ишләр: ҹәнабәт,
һејз, нифас, мәсси-мејит кими.
ҸӘБИРӘ ДӘСТӘМАЗЫНЫН ҺӨКМЛӘРИ
Јара вә сыныг јерә бағланан шеј, һәмчинин јара вә бу кими
шејин үстүнә гојулан дәрман “ҹәбирә” адланыр.
Мәсәлә: 271. Әҝәр дәстәмаз үзвләринин бириндә јара, чибан,
јахуд сыныглыг олса, бу һалда онун үстү ачыг олса вә сујун да
зәрәри олмаса, ҝәрәк ади гајдада дәстәмаз алсын.
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Мәсәлә: 272. Әҝәр јара, чибан, јахуд сыныглыг үздә, әлләрдә
олса, онларын үстү ачыг вә сујун төкүлмәсинин дә зәрәри олса, јаш
әллә онларын үстүнә чәкмәсинин зәрәри олмаса, јаш әллә онун
үстүнә чәксин, еһтијат мүстәһәббә ҝөрә пак бир парчаны онун
үстүнә елә гојсун ки, ҹәбирәнин бир һиссәси сајылсын, сонра јаш
әллә о парчанын да үстүнә чәксин. Әҝәр бу гәдәрин дә зәрәри олса,
јахуд јара нәҹис олса вә суја чәкилмәси мүмкүн олмаса, ҝәрәк
дәстәмазын гајдаларында дејилдији кими, јаранын әтрафыны
јухарыдан-ашағыја јусун вә еһтијат-ваҹибә ҝөрә пак бир парчаны
јаранын үстүнә гојуб јаш әллә онун үстүнә чәксин. Әҝәр парча
гојмаг мүмкүн олмаса, јаранын әтрафыны јумаг кифајәтдир.
Мәсәлә: 273. Әҝәр јара, чибан, јахуд сыныглыг башын габаг
тәрәфиндә, јахуд ајагларын үстүндә вә үстү дә ачыг олса, бу һалда
она мәсһ едилмәси мүмкүн олмазса, ҝәрәк пак бир парчаны онун
үстүнә гојуб, парчанын үстүнә дәстәмазын әлдә галан јашлығы илә
мәсһ чәксин. Әҝәр парча гојулмасы мүмкүн олмазса, ҝәрәк
дәстәмаз әвәзинә тәјәммүм етсин вә јахшы олар ки, мәсһ олмадан
бир дәстәмаз да алсын.
Мәсәлә: 274. Әҝәр јара, чибан, јахуд сыныглығын үстү бағлы
олса, бу һалда ачылмасы мүмкүн олса вә (ачмағын) зәһмәти,
мәшәггәти; сујун да зәрәри олмазса, ҝәрәк онун үстү ачылсын вә
дәстәмаз алынсын – истәр јара вә бу кими шејләр үздә вә әлләрдә
олсун, истәрсә дә башын габаг тәрәфиндә, јахуд ајагларын үстүндә.
Мәсәлә: 275. Әҝәр јара, чибан, јахуд сыныглыг үздә вә әлләрдә
олса вә үстүнү ачмаг мүмкүн олса, бу һалда сују онун үстүнә
төкмәјин зәрәри олса вә јаш әллә чәкмәјин зәрәри олмаса, ҝәрәк јаш
әллә онун үстүнә чәксин.
Мәсәлә: 276. Әҝәр јаранын үстүнү ачмаг мүмкүн олмаса, амма
јара вә онун үстүнә гојулмуш шеј пак, сујун да јараја
чатдырылмасы мүмкүн олса вә зәрәри, зәһмәти вә мәшәггәти
олмаса, бу һалда ҝәрәк сују јаранын үстүнә чатдырсынлар. Әҝәр
јара вә ја онун үстүнә гојулан шеј нәҹисдирсә, бу һалда ону суја
чәкмәк вә мәшәггәти, зәһмәти олмадан сују јаранын үстүнә
чатдырмаг мүмкүн олса, ҝәрәк ону суја чәксин вә дәстәмаз аланда
сују јараја чатдырсын. Әҝәр, сујун јараја зәрәри олса, јахуд сују
јаранын үстүнә чатдырмаг мүмкүн олмаса вә ја јара нәҹис олса вә
суја чәкилмәси дә мүмкүн олмаса, ҝәрәк јаранын әтраф
һиссәләрини јусун; әҝәр ҹәбирә пакдырса, онун үстүнә мәсһ етсин.
Амма ҹәбирә нәҹисдирсә, јахуд онун үстүнә јаш әллә чәкмәк
мүмкүн олмаса, мәсәлән; әлә јапышан дәрмандырса, пак бир
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парчаны ҹәбирәнин бир һиссәси һесаб олунаҹаг шәкилдә онун
үстүнә гојуб, јаш әллә онун үстүнә чәкмәк лазымдыр. Әҝәр бу да
мүмкүн олмаса, еһтијат-ваҹиб будур ки, дәстәмаз алсын вә әҝәр
тәјәммүм үзвләринин һамысы, јахуд бә’зи һиссәләри манеәсиз
олса, тәјәммүм дә етсин.
Мәсәлә: 277. Әҝәр ҹәбирә үзүн, јахуд әлләрдән биринин, јахуд
һәр икисинин һәр јерини өртмүш олса, ҝәрәк ҹәбирә дәстәмазы
алсын вә еһтијат-ваҹибә ҝөрә тәјәммүм дә етсин.
Мәсәлә: 278. Әҝәр ҹәбирә дәстәмаз үзвләринин һамысыны
тутмуш олса, ҝәрәк тәјәммүм едилсин.
Мәсәлә: 279. Бир кәсин әлинин ичиндә вә бармагларында
ҹәбирә олса вә дәстәмаз алан заман јаш әллә онун үстүнә чәкибсә,
башына вә ајагларына һәмин рүтубәтлә мәсһ чәкә, ја да башга
дәстәмаз үзвләриндән рүтубәт ҝөтүрә (вә мәсһ чәкә) биләр.
Мәсәлә: 280. Әҝәр ҹәбирә ајағын үстүнүн һамысыны өртсә,
амма бир аз бармагларын тәрәфиндән, бир аз да ајағын јухары
тәрәфиндән ачыг галса, ҝәрәк ачыг олан јерләрдә ајағын үстүнә,
ҹәбирә олан јерләрдә исә ҹәбирәнин үстүнә мәсһ етсин.
Мәсәлә: 281. Әҝәр үздә вә әлләрдә бир нечә ҹәбирә олса, ҝәрәк
онларын арасыны јусун. Әҝәр ҹәбирәләр башда вә ја ајагларын
үстүндә олса, ҝәрәк онларын арасына мәсһ чәксин, ҹәбирә олан
јерләрдә исә ҹәбирә ҝөстәришләринә ујғун әмәл етсин.
Мәсәлә: 282. Әҝәр ҹәбирә, јаранын әтрафыны ади гајдадан
артыг тутса вә ону ҝөтүрмәк мүмкүн олмаса, бу һалда ҝәрәк ҹәбирә
ҝөстәришләринә әмәл етсин вә еһтијат-ваҹибә әсасән тәјәммүм дә
алсын. Әҝәр ҹәбирәни ҝөтүрмәк мүмкүн олса, ҝәрәк ҝөтүрсүн.
Демәли, јара үздә вә әлләрдә оларса, онун әтрафыны јусун; әҝәр
башда вә јахуд ајагларын үстүндә олса, онун әтрафына мәсһ
чәксин, јара олан јер үчүнсә ҹәбирә ҝөстәришләринә әмәл етсин.
Мәсәлә: 283. Әҝәр дәстәмазын јериндә кәсилмә (һәҹамәт кими),
јара вә ја сыныглыг јохдурса, амма башга сәбәбләрә ҝөрә сујун она
зәрәри олса, ҝәрәк тәјәммүм етсин.
Мәсәлә: 284. Әҝәр дәстәмаз үзвләринин һәр һансы бир јеринин
дамары кәсилибсә вә ону суја чәкмәк мүмкүн дејилсә, јахуд сујун
она зәрәри варса, үстү бағлы олан һалда ҝәрәк ҹәбирә гајдаларына
әмәл етсин.
Мәсәлә: 285. Әҝәр дәстәмаз вә ја гүсл јерләринә ҝөтүрүлмәси
(гопарылмасы) мүмкүн олмајан, јахуд гопарылдыгда дөзүлмәз
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әзијјәти олан бир шеј јапышыбса, ҝәрәк ҹәбирә ҝөстәришинә әмәл
етсин.
Мәсәлә: 286. Ҹәбирә гүслү ҹәбирә дәстәмазы кимидир, амма
ону тәртиблә јеринә јетирмәк лазымдыр.
Мәсәлә: 287. Вәзифәси тәјәммүм олан бир кәсин тәјәммүм
үзвләринин бә’зисиндә јара, чибан, јахуд сыныглыг олса, ҝәрәк
ҹәбирә дәстәмазынын гајдаларына ујғун олараг ҹәбирә тәјәммүмү
алсын.
Мәсәлә: 288. Ҹәбирә дәстәмазы вә ја ҹәбирә гүслү илә намаз
гылмалы олан шәхс намаз вахтынын ахырына гәдәр үзрүнүн арадан
галхмајаҹағыны билсә, намаз вахтынын әввәлиндә намаз гыла
биләр. Амма вахтын ахырына гәдәр үзрүнүн арадан галхмасына
үмиди олса, еһтијат-ваҹибә ҝөрә ҝәрәк ҝөзләсин: әҝәр үзрү арадан
галхмаса, намазы ахыр вахтда ҹәбирә гүслү, јахуд ҹәбирә
дәстәмазы илә гылсын.
Мәсәлә: 289. Әҝәр инсан ҝөз ағрысына ҝөрә үзүнү јумасынын
зәрәри варса, ҝәрәк ҹәбирә гүслү вә ја дәстәмазы алсын, еһтијатән
тәјәммүм дә етсин.
Мәсәлә: 290. Бир кәс вәзифәсинин тәјәммүм, јохса ҹәбирә
дәстәмазы олдуғуну билмирсә, еһтијат-ваҹибә ҝөрә ҝәрәк һәр
икисини јеринә јетирсин.
Мәсәлә: 291. Инсанын ҹәбирә дәстәмазы илә гылдығы
намазлары – үзрү вахтын ахырына гәдәр давам етсә – сәһиһдир вә
һәмин дәстәмазла сонракы намазлары гыла биләр. Амма әҝәр
вәзифәсинин ҹәбирә, јохса тәјәммүм олдуғуну билмәдији үчүн һәр
икисини јеринә јетирмиш олса, ҝәрәк сонракы намазлар үчүн
дәстәмаз алсын.
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ГҮСЛҮН ҺӨКМЛӘРИ
ВАҸИБ ГҮСЛЛӘР
Ваҹиби гүслләр ашағыдакылардыр: 1-Ҹәнабәт гүслү; 2-Һејз
гүслү; 3-Нифас гүслү; 4-Истиһазә гүслү; 5-Мәсс-мејит гүслү; 6-

Мејит гүслү; 7-Нәзир, анд ичмә вә бу кими сәбәб илә ваҹиб олан
гүслләр.
ҸӘНАБӘТИН ҺӨКМЛӘРИ
Мәсәлә: 292. Инсан ики јолла ҹүнуб олур: 1-Ҹима етмәклә,

һәтта дәлләк кәсән јерә гәдәр дахил олса белә; 2-Мәнинин чөлә
ҝәлмәси илә – истәр јухуда олсун, истәрсә дә ајыглыгда; истәр аз
олсун, истәрсә дә чох; истәр шәһвәтлә олсун, истәрсә дә шәһвәтсиз;
истәр ихтијар үзүндән олсун, истәрсә дә ихтијарсыз.
Мәсәлә: 293. Әҝәр инсандан бир рүтубәт хариҹ олса вә онун
бөвл, мәни вә ја башга шеј олмасыны билмәсә, бу һалда әҝәр
шәһвәтлә вә сычрајышла чөлә ҝәлсә – әксәр һалларда бәдәнин
сүстләшмәси илә јанашы олур – о рүтубәт мәни һөкмүнә маликдир.
Әҝәр онда бу ики әламәтдән һеч бири олмаса, мәни һөкмүндә
дејилдир.
Мәсәлә: 294. Мүстәһәбдир ки, инсан, мәни ҝәләндән сонра бөвл
етсин. Әҝәр бөвл етмәсә вә гүслдән сонра мәни, јохса башга бир су
олмасыны билмәдији бир рүтубәт ҝөрсә, мәни һөкмүндәдир.
Мәсәлә: 295. Әҝәр инсан ҹима етсә вә дәлләк кәсән јерә гәдәр,
јахуд даһа чох дахил олса, истәр кишидә олсун, истәрсә дә гадында;
истәр габагдан олсун, истәрсә дә архадан; истәр балиғ олсунлар,
истәрсә дә олмасынлар; һәтта мәни ҝәлмәсә дә, һәр икиси ҹүнуб
олур.
Мәсәлә: 296. Әҝәр дәлләк кәсән јерә гәдәр дахил олуболмамасында шәкк етсә, гүсл она ваҹиб дејил.
Мәсәлә: 297. Әҝәр – нәузу биллаһ – һејванла јахынлыг етсә вә
мәни ҝәлсә, тәкҹә гүсл кифајәтдир. Амма әҝәр мәни ҝәлмәсә, бу
һалда вәтјдән әввәл дәстәмазлы олса, јенә дә гүсл кифајәтдир. Амма
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әҝәр дәстәмазлы олмаса, еһтијат-ваҹиб будур ки, гүсл етсин,
дәстәмаз да алсын.
Мәсәлә: 298. Әҝәр мәни өз јериндән һәрәкәт етсә, амма чөлә
ҝәлмәсә; јахуд инсан мәнинин чөлә ҝәлиб-ҝәлмәмәсиндә шәкк етсә,
гүсл она ваҹиб дејил.
Мәсәлә: 299. Гүсл ала билмәјән бир адам үчүн тәјәммүм етмәк
мүмкүн олса – намаз вахты дахил оландан сонра өз әјалы илә
јахынлыг едә биләр.
Мәсәлә: 300. Әҝәр инсан өз бәдәниндә мәни ҝөрүб өз мәниси
олдуғуну вә онун үчүн гүсл етмәдијини билсә, ҝәрәк гүсл алсын,
мәнинин ҝәлмәсиндән сонра гылмыш олдуғуна јәгини олан
намазларын гәзасыны етсин. Амма мәнинин ҝәлмәсиндән сонра
гылмасына еһтимал вердији намазларын гәзасыны етмәси лазым
(ваҹиб) дејил.
ҸҮНУБА ҺАРАМ ОЛАН ШЕЈЛӘР
Мәсәлә: 301. Ҹүнуб шәхсә беш шеј һарамдыр:

1-Бәдәнин һәр һансы бир јерини Гур’анын јазысына, јахуд
Аллаһын адына, Пејғәмбәр (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ)-ин вә
Имамлар (әлејһимус-салам)-ын адларына вурмаг; неҹә ки,
дәстәмазда дејилди.
2-Мәсҹидүл-Һәрама вә Пејғәмбәр (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ)
мәсҹидинә ҝетмәк; һәтта бир гапысындан дахил олуб диҝәриндән
чыхмагла олса белә.
3-Башга мәсҹидләрдә дајанмаг; амма бир гапысындан дахил
олуб, башга гапысындан чыхса, јахуд һәр һансы бир шеји ҝөтүрмәк
үчүн мәсҹидә ҝетсә, ејби јохдур. Еһтијат-ваҹиб будур ки, Имамлар
(әлејһимус-салам)-ын да һәрәминдә дајанмасын.
4-Кечмәк һалында олмадыгда мәсҹидә бир шеј гојмаг;
5-Охунандан сонра сәҹдә етмәк ваҹиб олан бир ајә охумаг. О
сурәләр ашағыдакылардан ибарәтдир:
а) Гур’анын 32-ҹи сурәси – “Әлиф, Лам, Мим, Тәнзил”; б) 41-ҹи

сурә – “Һа-мим” (“Сәҹдә”) сурәси); в) 53-ҹү сурә – “Вән-нәҹм”

сурәси; г) 96-ҹи сурә – “Игрә’ бисми”.
Еһтијат будур ки, бу дөрд сурәнин һәтта бир һәрфини белә,
охумасын.
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ҸҮНУБ ШӘХСӘ МӘКРУҺ ОЛАН ШЕЈЛӘР
Мәсәлә: 302. Доггуз шеј ҹүнуб шәхсә мәкруһдур:
1 вә 2-Јемәк вә ичмәк; амма әҝәр дәстәмаз алса, јахуд ағзына су
алыб гаргара етсә вә ја бурнуна су чәксә, мәкруһ олмаз.
3-Ваҹиб сәҹдәси олмајан сурәләрин һәр һансы бириндән једди
ајәдән артыг охумаг;
4-Бәдәнин һәр һансы бир јерини Гур’анын ҹилдинә, һашијәсинә
вә јазыларынын арасына (бош јерләрә) вурмаг;
5-Гур’аны өзү илә ҝәздирмәк;
6-Јатмаг; амма әҝәр дәстәмаз алса, јахуд су олмамасы сәбәби
илә гүсл әвәзиндән тәјәммүм етсә, мәкруһ дејил.
7-Һәна гојмаг вә бу кими шејләрлә рәнҝләнмәк;
8-Бәдәнә јағ чәкмәк;

9-Мөһтәлим олдугдан (јә’ни јухуда мәни ҝәлдикдән) сонра
ҹима етмәк.
ҸӘНАБӘТ ГҮСЛҮ
Мәсәлә: 303. Ҹәнабәт гүслү өз-өзлүјүндә мүстәһәбдир, амма
ваҹиб намазлары гылмаг вә бу кими ишләр үчүн ваҹиб олур. Амма
мејит намазы, шүкүр сәҹдәси вә Гур’анын ваҹиб сәҹдәләрини
әнҹам вермәк үчүн ҹәнабәт гүслү лазым (ваҹиб) дејил.
Мәсәлә: 304. Гүсл аланда “ваҹиб (вә јахуд мүстәһәб) гүсл
едирәм” – дејә, нијјәт етмәси лазым (ваҹиб) дејил; садәҹә гүрбәт
гәсди, јә’ни Аллаһ-Тәаланын фәрманыны јеринә јетирмәк мәгсәди
илә гүсл етсә, кифајәтдир.
Мәсәлә: 305. Әҝәр намаз вахтынын дахил олмасыны јәгин едиб
ваҹиб гүсл нијјәти етсә, сонрадан намаз вахтындан әввәл гүсл
етдији мә’лум олса, гүслү сәһиһдир.
Мәсәлә: 306. Истәр ваҹиб, истәрсә дә мүстәһәб гүслү ики ҹүр
алмаг олар: тәртиби вә иртимасы.
ТӘРТИБИ ГҮСЛ
Мәсәлә: 307. Тәртиби гүслдә ҝәрәк гүсл нијјәти илә әввәлҹә
башы вә бојну, сонра бәдәнин сағ тәрәфини, даһа сонра исә сол
тәрәфини јусун. Әҝәр бир кәс гәсдән, јахуд унутганлыг вә ја
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мәсәләни билмәмәзлик үзүндән бу тәртибә әмәл етмәсә, гүслү
еһтијата ҝөрә батилдир.
Мәсәлә: 308. Ҝөбәјин вә өврәтин бир јарысыны бәдәнин сағ
тәрәфи илә, о бири јарысыны исә сол тәрәфи илә јумаг лазымдыр.
Үстәлик даһа јахшы олар ки, ҝөбәјин вә өврәтин һамысы һәр ики
тәрәфлә бирҝә јујулсун.
Мәсәлә: 309. Бәдәнин үч һиссәсинин, јә’ни башла бојунун, сағ
тәрәф вә сол тәрәфинин тамамилә јујулмасына јәгин етмәк үчүн
ҝәрәк һәр тәрәфи јујанда, башга тәрәфдән дә бир мигдарыны
онунла јусун.
Мәсәлә: 310. Әҝәр гүсл аландан сонра бәдәнинин һәр һансы бир
јеринин јујулмадығыны билсә, амма һансы јери олмасыны дәгиг
билмәсә, ҝәрәк јенидән гүсл алсын.
Мәсәлә: 311. Әҝәр гүслдән сонра бәдәнин бир һиссәсинин
јујулмадығыны баша дүшсә, бу һалда: јујулмајан јер сол тәрәфдә
олса, һәмин мигдары јумаг кифајәтдир. Амма сағ тәрәфдә олса, о
мигдары јудугдан сонра јенидән еһтијат-ваҹибә ҝөрә сол тәрәфи
јумалыдыр. Әҝәр баш вә бојун тәрәфдән галмыш олса, һәмин
мигдары јудугдан сонра, јенидән бәдәнин сағ тәрәфини вә даһа
сонра сол тәрәфини јумалыдыр.
Мәсәлә: 312. Әҝәр гүсл гуртармамышдан габаг бәдәнин сол
тәрәфинин бир һиссәсинин јујулмасында шәкк етсә, һәмин
мигдары јумаг кифајәтдир. Амма әҝәр сол тәрәфи јумаға
башлајандан сонра (бүтүнлүкдә) сағ тәрәфин, јахуд онун бир
мигдарыны јујулмасында шәкк етсә; јахуд сағ тәрәфи јумаға
башлајанда (бүтүнлүкдә) баш вә бојунун, јахуд онлардан бир
мигдарынын јујулмасына шәкк етсә, ҝәрәк шәккинә е’тина
етмәсин.
ИРТИМАСИ ГҮСЛ
Мәсәлә: 313. Иртимаси гүсл будур ки, нијјәтдән сонра
бүтүнлүкдә бәдәни бир дәфәјә вә ја тәдриҹән суја батырсын.
Мәсәлә: 314. Иртимаси гүслдә бәдәнин бир һиссәси судан
кәнарда олса вә иртимаси гүсл нијјәти едиб (тамамилә) суја батса,
гүслү сәһиһдир. Әҝәр бәдәнин һамысы сујун алтында оландан
сонра гүсл нијјәти етсә вә бәдәнини һәрәкәт етдирсә, гүслү
ишкаллыдыр.
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Мәсәлә: 315. Әҝәр иртимаси гүслдән сонра, бәдәнинин бир
һиссәсинә су чатмадығыны баша дүшсә, истәр онун һансы јер
олдуғуну билсин, истәрсә дә билмәсин, ҝәрәк јенидән гүсл етсин.
Мәсәлә: 316. Әҝәр тәртиби гүсл үчүн вахт олмаса, амма
иртимаси гүсл үчүн вахт олса, ҝәрәк иртимаси гүсл етсин.
Мәсәлә: 317. Ваҹиб оруҹ тутан, јахуд Һәҹҹ вә ја Үмрә үчүн
еһрам бағлајан бир кәс иртимаси гүсл едә билмәз. Амма әҝәр
унутганлыг үзүндән иртимаси гүсл етсә, сәһиһдир.
Мәсәлә: 318. Әҝәр бир адам өз оруҹуну гәсдән батил етсә вә ҝүн
әрзиндә иртимаси гүсл етсә, гүслү ишкаллыдыр.
ГҮСЛ ЕТМӘЈИН ҺӨКМЛӘРИ
Мәсәлә: 319. Иртимаси гүслдә бәдәнин һәр јери пак
олмалыдыр, амма тәртиби гүслдә бәдәнин һамысынын пак олмасы
лазым (ваҹиб) дејил. Әҝәр бәдәнин һамысы нәҹис олса вә һәр
һиссәни гүсл етмәмишдән габаг суја чәксә, кифајәтдир.
Мәсәлә: 320. Әввәлдә дејилди ки, һарам јолла ҹүнуб олан
шәхсин тәри нәҹис дејил. Һарам јолла ҹүнуб олан шәхс исти су илә
дә гүсл етсә, сәһиһдир, амма јахшы олар ки, илыг су илә гүсл етсин.
Мәсәлә: 321. Сујун бәдәнә чатмасына мане олан шеји арадан
галдырмаг лазымдыр. Әҝәр арадан галдырылмасына јәгин етмәдән,
арадан галхмыш олдуғу үмиди илә гүсл етсә, сонра арадан
галхмыш олдуғу мә’лум олса, гүслү сәһиһдир.
Мәсәлә: 322. Гүслдә бәдәнин һиссәләриндән сајылан гыса
түкләр јујулмалыдыр. Еһтијата әсасән, узун түкләрин дә јујулмасы
лазымдыр.
Мәсәлә: 323. Дәстәмазын сәһиһ олмасы үчүн гејд олунан бүтүн
шәртләр, мәсәлән; сујун пак олмасы, гәсби олмамасы, гүслүн дә
сәһиһ олмасында шәртдир. Амма гүслдә бәдәни јухарыдан ашағы
јумаг лазым (ваҹиб) дејил. Һәмчинин, тәртиби гүслдә һәр һиссәси
јујандан сонра, нөвбәти һиссәни дәрһал јумаг лазым (ваҹиб) дејил;
һәтта әҝәр башы вә бојуну јудугдан сонра бир аз ҝөзләјиб сонра сағ
тәрәфи јуса вә бир мүддәтдән сонра да сол тәрәфи јуса, ејби јохдур.
Амма бөвл вә гаитин чөлә ҝәлмәсинин гаршысыны ала билмәјән
адам бу һөкмдән истиснадыр; белә ки, ҝәрәк о, фасиләсиз олараг
гүсл едиб намаз гылсын.
Мәсәлә: 324. Бир кәс һамамчынын пулуну вермәмәји нијјәт
етсә, јахуд һамамчынын нисјә гүсл етмәјә разы олмасыны билмәдән
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гүсл етсә, һәтта сонрадан һамамчыны разы салса да, еһтијата ҝөрә
гүслү батилдир.
Мәсәлә: 325. Әҝәр әввәлдән нијјәти һамамчыја һарам пулдан
вермәк олса, гүслү батилдир. Амма әҝәр нијјәти бу олса ки, хүмсү
верилмәмиш пулдан версин, гүслү сәһиһдир, анҹаг ҝәрәк хүмсүн
мәбләғини башга малдан (пулдан) версин.
Мәсәлә: 326. Әҝәр бир кәс гүсл едиб-етмәмәсиндә шәкк етсә,
ҝәрәк гүсл етсин. Амма гүслдән сонра, алдығы гүслүн сәһиһ
олмасында шәкк етсә, јенидән гүсл етмәси лазым дејил.
Мәсәлә: 327. Әҝәр гүсл әснасында инсандан кичик һәдәс баш
версә, мәсәлән; бөвл етсә, бу һалда гүслү әввәлдән алсын, гүслдән
сонра намаз үчүн дәстәмаз алмасы лазымдыр.
Мәсәлә: 328. Әҝәр гүсл вә намаз үчүн лазыми гәдәр вахтын
олдуғу фикри илә намаз үчүн гүсл етсә, һәтта гүслдән сонра баша
дүшсә ки, гүсл гәдәриндә вахт јох имиш, гүслү сәһиһдир.
Мәсәлә: 329. Ҹүнуб олан шәхс гүсл едиб-етмәмәси барәдә шәкк
етсә, гылдығы намазлар сәһиһдир, амма сонракы намазлар үчүн
ҝәрәк гүсл алсын.
Мәсәлә: 330. Бојнунда бир нечә ваҹиб вә мүстәһәб гүсл,
мәсәлән; ҹәнабәт, һејз, мәсси-мејит, ҹүмә вә бу кими гүсл олан бир
кәс онларын һамысыны нијјәт едәрәк бир гүсл ала биләр.
Мәсәлә: 331. Ҹүнуб олан бир шәхсин бәдәнинин мүәјјән
јериндә Гур’ан ајәси вә ја Аллаһ-тааланын ады јазылмыш олса,
еһтијата ҝөрә әлини јазынын үстүнә вурмасы (гојмасы) һарамдыр.
Әҝәр гүсл етмәк истәсә, сују бәдәнинә елә төкмәлидир ки, әли о
јазылара дәјмәсин.
Мәсәлә: 332. Ҹәнабәт гүслү алан бир кәс намаз үчүн дәстәмаз
алмамалыдыр. Амма башга гүслләр илә намаз гылмаг олмаз:
дәстәмаз да алмаг лазымдыр.
ИСТИҺАЗӘ
Гадынлардан хариҹ олан ганлардан бири дә истиһазә ганыдыр.
Истиһазә ганы ҝөрән мүддәтдә гадына “мүстәһазә” дејилир.
Мәсәлә: 333. Истиһазә ганы һејз, нифас, јара вә чибан ганындан
тамамилә башгадыр, о, әксәр вахтлар сары рәнҝли, сојуг олур вә
тәзјиг, јандырыҹылыг олмадан чөлә ҝәлир, гәлиз (гаты) дејилдир,
амма бә’зи вахтлар гара, гырмызы, исти вә гәлиз (гаты) да олмасы,
тәзјиглә вә јандыра-јандыра чөлә ҝәлмәси мүмкүндүр.
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Мәсәлә: 334. Истиһазә үч гисимдир: “Гәлилә” (аз),
“мүтәвәсситә” (орта), “кәсирә” (чох).
1-“Гәлилә истиһазә” будур ки, ган, гадынын өз өврәтинин
дахилинә гојдуғу памбығын ичинә кечмәсин, јә’ни бир тәрәфиндән
кечиб о бири тәрәфиндә заһир олмасын.
2-“Мүтәвәсситә истиһазә” одур ки, ган памбыға һопуб о бири
тәрәфиндән заһир олсун, амма гадынларын, адәтән, ганахманын
гаршысыны алмаг үчүн гојдуглары дәсмала чатмасын.
3-“Кәсирә истиһазә” будур ки, ган памбыгдан кечиб дәсмала
чатсын.
ИСТИҺАЗӘНИН ҺӨКМЛӘРИ
Мәсәлә: 335. Гәлилә истиһазәдә гадын һәр намаз үчүн бир
дәстәмаз алмалы, памбығы дәјишмәли вә ја суја чәкмәли,
өврәтинин заһиринә ган дәјмиш олса, о јерләри суја чәкмәлидир.
Мәсәлә: 336. Мүтәвәсситә истиһазәдә гадын сүбһ намазы үчүн
ҝәрәк гүсл етсин, сонракы ҝүнүн сүбһүнә гәдәр өз намазлары, һәтта
сүбһ намазы үчүн дә әввәлки мәсәләдә дејилән гәлилә истиһазәнин
ишләрини јеринә јетирсин. Әҝәр гәсдән, јахуд унутганлыг үзүндән
сүбһ намазы үчүн гүсл етмәсә, ҝәрәк зөһр вә әср намазлары үчүн
гүсл етсин. Әҝәр зөһр вә әср намазлары үчүн гүсл етмәсә, ҝәрәк
мәғриб вә иша намазларындан габаг гүсл етсин – истәр ган
ҝәлмәкдә олсун, истәрсә дә кәсилмиш олсун. Гүсл алмадан
гылмыш олдуғу намазлары да ҝәрәк гүсл едиб дәстәмаз алдыгдан
сонра јенидән гылсын.
Мәсәлә: 337. Кәсирә истиһазәдә, әввәлки мәсәләдә дејилән
мүтәвәсситә истиһазәнин ишләриндән әлавә, һәр намаз үчүн ҝәрәк
дәсмалы дәјишсин, јахуд суја чәксин, бир гүсл зөһр вә әср
намазлары үчүн, бир гүсл дә мәғриб вә иша намазлары үчүн етсин,
зөһр вә әср намазлары арасында фасилә салмасын. Әҝәр фасилә
салса, ҝәрәк әср намазы үчүн дә јенидән гүсл етсин. Һәмчинин, әҝәр
мәғриб вә иша намазлары арасында фасилә салса, ҝәрәк иша
намазы үчүн јенидән гүсл алсын.
Мәсәлә: 338. Әҝәр истиһазә ганы намазын вахтындан әввәл дә
ҝәлсә, гадын о ган үчүн дәстәмаз вә гүслү јеринә јетирмиш олса да,
еһтијат-ваҹибә ҝөрә намаз вахты дәстәмаз вә гүсл етмәлидир.
Мәсәлә: 339. Дәстәмаз вә гүсл алмалы олан мүтәвәсситә вә
кәсирә истиһазәли гадын (гүсл вә дәстәмаздан) һәр һансыны әввәл
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јеринә јетирсә, сәһиһдир. Амма кәсирә истиһазәдә еһтијат-ваҹиб
будур ки, әввәл дәстәмаз алсын.
Мәсәлә: 340. Әҝәр гадынын гәлилә истиһазә ганы сүбһ
намазындан сонра мүтәвәсситәјә чеврилсә, ҝәрәк зөһр вә әср
намазы үчүн гүсл етсин; вә әҝәр зөһр вә әср намазындан сонра
мүтәвәсситәјә чеврилсә, ҝәрәк мәғриб вә иша намазлары үчүн гүсл
етсин.
Мәсәлә: 341. Әҝәр гадынын гәлилә вә ја мүтәвәсситә
истиһазәси сүбһ намазындан сонра кәсирә олса, ҝәрәк бир гүсл зөһр
вә әср намазлары үчүн, бир гүсл дә мәғриб вә иша намазы үчүн
алсын. Әҝәр зөһр вә әср намазындан сонра кәсирә олса, ҝәрәк
мәғриб вә иша намазы үчүн гүсл етсин.
Мәсәлә: 342. Кәсирә вә ја мүтәвәсситә гадын әҝәр вахтын дахил
олмасындан әввәл намаз үчүн гүсл етсә, онун гүслү батилдир. Әҝәр
сүбһ азанына јахын вахтда ҝеҹә намазы үчүн гүсл едиб ҝеҹә
намазыны гылса, еһтијат-ваҹиб будур ки, сүбһ дахил оландан сонра
јенидән гүсл вә дәстәмаз алсын.
Мәсәлә: 343. Мүстәһазә гадын һәр намаз үчүн – истәр ваҹиб,
истәрсә дә мүстәһәб – ҝәрәк дәстәмаз алсын. Һәмчинин, гылдығы
намазы еһтијатән јенидән; јахуд тәкликдә гылдығы намазы јенидән
ҹамаатла гылмаг истәсә, ҝәрәк истиһазә үчүн дејилән бүтүн ишләри
јеринә јетирсин. Амма әҝәр еһтијат намазыны, унудулмуш сәҹдәни
вә тәшәһһүдү, сәҹдеји-сәһви намаздан дәрһал сонра јеринә јетирсә,
истиһазә ишләрини әнҹам вермәси лазым дејил.
Мәсәлә: 344. Мүстәһазә гадынын ганы кәсиләндән сонра
гылаҹағы илк намаз үчүн изтиһазәнин ишләрини јеринә
јетирмәлидир. Сонракы намазлар үчүн исә лазым дејил.
Мәсәлә: 345. Әҝәр бир гадын истиһазәсинин үч нөвдән һансы
бири олдуғуну билмәсә, намаз гылмаг истәдији вахт еһтијат-ваҹибә
ҝөрә бир мигдар памбығы өз өврәтинин дахилинә гојуб бир аз
ҝөзләдикдән сонра чыхартсын, истиһазәсинин һансы нөвдән
олдуғуну билдикдән сонра һәмин нөвүн ҝөстәришләрә әсасән әмәл
етсин.
Мәсәлә: 346. Әҝәр мүстәһазә гадын өз ганыны јохламадан
намаза башласа, бу һалда гүрбәт гәсди олса вә өз вәзифәсинә әмәл
етсә, мәсәлән; истиһазәси гәлилә олдуғу һалда о да гәлилә
истиһазәнин ҝөстәришләринә әмәл етсә, намазы сәһиһдир. Амма
әҝәр гүрбәт гәсди олмаса, јахуд әмәли өз вәзифәсинә мүвафиг
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олмаса, мәсәлән; онун ганы мүтәвәсситә олдуғу һалда гәлилә
истиһазә ҝөстәришләринә әмәл етсә, гылдығы намаз батилдир.
Мәсәлә: 347. Әҝәр мүстәһазә гадын өзүнү јохлаја билмәсә,
ҝәрәк 100% вәзифәси олдуғу шејләрә әмәл етсин. Мәсәлән; әҝәр
истиһазәсинин гәлилә, јохса мүтәвәсситә олмасыны билмәсә, ҝәрәк
гәлилә истиһазәсинин ишләрини јеринә јетирсин; вә әҝәр
мүтәвәсситә, јохса кәсирә олдуғуну билмәсә, мүтәвәсситәнин
ишләрини јеринә јетирсин. Амма әҝәр, әввәлләр бу үч нөвдән
һансы бири олдуғуну билсә, ҝәрәк һәмин гисмин ҝөстәришләринә
ујғун әмәл етсин.
Мәсәлә: 348. Әҝәр истиһазә ганы батиндә олуб чөлә ҝәлмәсә,
дәстәмазы вә гүслү батил олмаз. Амма әҝәр чөлә ҝәлсә, һәтта аз
олса да белә, дәстәмазы вә гүслү, әввәлдә гејд олунан тәфсилата
әсасән, батил олур.
Мәсәлә: 349. Әҝәр мүстәһазә гадын намаздан сонра өзүнү
јохлајыб ган ҝөрмәсә, јенидән ган ҝәләҹәјини билсә дә, алдығы
дәстәмаз илә намаз гыла биләр.
Мәсәлә: 350. Әҝәр мүстәһазә гадын дәстәмаз, јахуд гүсл алмаға
башладығы вахтдан е’тибарән ган ҝәлмәдијини билсә вә
ҝәлмәјәҹәјинә даир хатирҹәм олса, намаз гылмағы тә’хирә сала
биләр.
Мәсәлә: 351. Әҝәр мүстәһазә гадын намазын вахтынын сона
чатмасындан әввәл тамамилә пакланаҹағыны, јахуд намаз
гылаҹағы мүддәтдә ганын дајанаҹағыны билсә, еһтијат-ваҹибә
ҝөрә ҝәрәк ҝөзләсин, намазыны пак олдуғу вахтда гылсын.
Мәсәлә: 352. Кәсирә вә мүтәвәсситә истиһазәси олан гадын,
гандан тамамилә пакландыгда ҝәрәк гүсл етсин. Амма әҝәр габагкы
намаз үчүн гүсл етдији вахтдан ондан ган ҝәлмәдијини, гүсл вә
дәстәмаз вахты ганын батиндә кәсилмиш олдуғуну билсә, јенидән
гүсл алмасы лазым дејил.
Мәсәлә: 353. Гәлилә истиһазәси олан гадын дәстәмаздан сонра,
кәсирә вә мүтәвәсситә истиһазәси олан гадын исә гүсл вә
дәстәмаздан сонра ҝәрәк дәрһал намаза башласын. Амма азаны вә
игамәни демәјин, намаздан әввәл олан дуалары охумағын ејби
јохдур. Намазда да гунут вә бу кими мүстәһәб ишләри јеринә јетирә
биләр.
Мәсәлә: 354. Әҝәр мүстәһазә гадын гүсл вә намаз арасында
фасилә салса вә ган ҝәлсә – һәтта өврәтин дахили фәзасында белә –
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ҝәрәк јенидән гүсл етсин вә дәрһал (фасилә олмадан) намаза
башласын.
Мәсәлә: 355. Әҝәр гадынын истиһазә ганы ахса вә дајанмаса, бу
һалда зәрәри олмазса, гүслдән габаг вә сонра памбыг васитәсилә
ганын ахмасынын гаршысыны алсын. Амма әҝәр һәмишә ахмаса,
јалныз дәстәмаз вә гүслдән сонра ганын габағыны алсын. Әҝәр
е’тинасызлыг етсә вә ган чөлә ҝәлсә, ҝәрәк јенидән гүсл етсин,
дәстәмаз да алсын, намаз да гылмыш олса, јенидән гылсын.
Мәсәлә: 356. Әҝәр гүсл әснасында ган дајанмаса, гүслү
сәһиһдир. Амма әҝәр гүсл әснасында мүтәвәсситә истиһазә
кәсирәјә чеврилсә, еһтијат-ваҹибә ҝөрә тәртиби гүсл алырмышса, о
гүслү јенидән башласын. Әҝәр иртимаси гүсл алырмышса, јахшы
олар ки, ону јенидән әнҹам версин.
Мәсәлә: 357. Еһтијат-мүстәһәб будур ки, истиһазәли олан
гадын оруҹ олдуғу бүтүн ҝүн әрзиндә баҹардығы гәдәр ганын чөлә
ҝәлмәсинин гаршысыны алсын.
Мәсәлә: 358. Истиһазәли гадын ҝәрәк Рамазан ајынын оруҹуну
тутсун. Оруҹу о һалда сәһидир ки, сабаһы оруҹ тутмаг истәдији
ҝүнүн ахшамы мәғриб вә иша намазынын гүслүнү јеринә јетирсин,
һәмчинин, оруҹ олдуғу ҝүнүн гүслүнү дә әнҹам версин.
Мәсәлә: 359. Әҝәр әср намазындан сонра мүстәһазә олса вә
гүруба гәдәр гүсл етмәсә, оруҹу сәһиһдир.
Мәсәлә: 360. Әҝәр кәсирә истиһазә гәлиләјә чеврилсә, ҝәрәк
биринҹи намаз үчүн кәсирә, сонракы намазлар үчүн гәлилә
истиһазә әмәлләрини јеринә јетирсин. Һәмчинин, әҝәр мүтәвәсситә
истиһазә гәлилә олса, ҝәрәк биринҹи намаз үчүн мүтәвәсситә,
сонракы намазлар үчүн исә гәлилә истиһазә әмәлләрини јеринә
јетирсин. Әҝәр гадынын кәсирә истиһазәси мүтәвәсситәјә
чеврилсә, ҝәрәк биринҹи намаз үчүн кәсирә, сонракы намазлар
үчүн исә мүтәвәсситә истиһазәнин әмәлләрини јеринә јетирсин.
Мәсәлән; әҝәр зөһр намазындан габаг кәсирә, мүтәвәсситәјә
чеврилсә, ҝәрәк зөһр намазы үчүн гүсл етсин, әср, мәғриб вә иша
намазлары үчүн јалныз дәстәмаз алсын.
Мәсәлә: 361. Әҝәр гәлилә истиһазәси олан гадын намаздан
әввәл вә ја намаз әснасында мүтәвәсситә, јахуд кәсирә олса, ҝәрәк
мүтәвәсситәнин, јахуд кәсирәнин гејд олунан әмәлләрини јеринә
јетирсин. Әҝәр мүтәвәсситә истиһазә кәсирә олса, ҝәрәк кәсирә
истиһазәнин ишләрини јеринә јетирсин. Әҝәр мүтәвәсситә
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истиһазә үчүн гүсл алмыш олса, фајдасы јохдур: ҝәрәк кәсирә
истиһазә үчүн јенидән гүсл алсын.
Мәсәлә: 362. Әҝәр намаз әснасында мүтәвәсситә истиһазә
кәсирәјә дөнсә, ҝәрәк намазы позсун, кәсирә истиһазә үчүн гүсл
едиб дәстәмаз алсын вә онун саир ишләрини јеринә јетириб һәмин
намазы гылсын. Әҝәр гүсл вә дәстәмаздан һеч бири үчүн вахт
олмаса, ҝәрәк ики тәјәммүм етсин: бири гүсл әвәзиндән, диҝәри исә
дәстәмаз әвәзиндән. Әҝәр бунлардан бири үчүн вахт олмаса,
һәминкинин әвәзиндән тәјәммүм алсын, диҝәрини исә јеринә
јетирсин. Амма әҝәр тәјәммүм үчүн дә вахт олмаса, намазы поза
билмәз; ҝәрәк намазы гуртарсын, еһтијат-ваҹибә ҝөрә гәзасыны да
гылсын. Һәмчинин, әҝәр намаз әснасында гәлилә истиһазә
мүтәвәсситәјә, јахуд кәсирәјә чеврилсә дә (бу гајда илә әмәл етсин).
Мәсәлә: 363. Әҝәр намаз әснасында (истиһазә) ганы дајанса вә
гадын батининдә дә дајаныб-дајанмадығыны билмәсә, бу һалда
намаздан сонра (батининдә дә) дајанмыш олдуғуну билсә, еһтијата
ҝөрә ҝәрәк дәстәмаз, гүсл вә намазы тәзәдән әнҹам версин.
Мәсәлә: 364. Әҝәр истиһазәли гадын она ваҹиб олан
әмәлләрдән һәр һансы бирини, һәтта памбығы дәјишмәји тәрк етсә,
онун намазы батилдир.
Мәсәлә: 365. Гәлилә истиһазәси олан гадын, намаздан башга,
дәстәмазла шәртләнән бир иш ҝөрмәк истәсә, мәсәлән; Гур’анын
јазысына әл вурмаг истәсә, ҝәрәк дәстәмаз алсын. Намаз үчүн
алдығы дәстәмаз кифајәт дејилдир.
Мәсәлә: 366. Истиһазәси олан гадын үчүн Мәккә вә Мәдинә
мәсҹидләринә ҝетмәјин, саир мәсҹидләрдә дајанмағын, ваҹиб
сәҹдәси олан сурәләри охумағын ишкалы јохдур. Амма әринин
онунла јахынлыг етмәси еһтијат-ваҹибә ҝөрә о заман һалал олур ки,
гүсл етмиш олсун, һәтта намаз үчүн ваҹиб олан саир әмәлләри,
мәсәлән; дәстәмаз алмаг, памбығы, дәсмалы дәјишмәк кими
ишләри јеринә јетирмәмиш олса да.
Мәсәлә: 367. Мүстәһазә гадына ајәт намазы ваҹибдир вә ҝәрәк
бу намаз үчүн дә ҝүндәлик намаз үчүн ваҹиб олан әмәлләри јеринә
јетирсин.
Мәсәлә: 368. Әҝәр јовмијјә (ҝүндәлик) намазы вахтында, мүстәһазә гадына ајәт намазы да ваҹиб олса вә о, һәр икисини бирбиринин ардынҹа гылмаг истәсә, ҝәрәк ајәт намазы үчүн јовмијјә
намазында ваҹиб олан әмәлләрин һамысыны јеринә јетирсин.
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Мәсәлә: 369. Мүстәһазә гадын вахт аз омајынҹа, ҝәрәк гәза
намазы гылмасын; әҝәр (вахт аз олса вә) гылмаг истәсә, ҝәрәк һәр
намаз үчүн әда намазында ваҹиб олан әмәлләри јеринә јетирсин.
Мәсәлә: 370. Әҝәр гадын өзүндән хариҹ олан ганын јара ганы
олмадығыны билсә вә шәр’ән дә һејз вә нифас һөкмүндә олмаса,
еһтијат-ваҹибә ҝөрә ҝәрәк истиһазә ҝөстәришләринә әмәл етсин.
Һәтта әҝәр ганын истиһазә, јохса саир ганлар олдуғунда шәкк етсә
дә, бу һалда саир ганларын әламәтләри онда олмаса, еһтијат-ваҹибә
ҝөрә ҝәрәк истиһазә әмәлләрини јеринә јетирсин.
АЈЛЫГ АДӘТ (ҺЕЈЗ)
Мәсәлә: 371. Һејз ганы – әксәрән, һәр ајда бир нечә ҝүн
мүддәтиндә, гадынларын бәтниндән хариҹ олан бир гандыр. Гадын
һејз ҝөрдүкдә “һаиз” адланыр.
Мәсәлә: 372. Һејз ганы әксәр вахтларда гәлиз (гаты) вә истидир,
рәнҝи гараја чалан гырмызы, јахуд гырмызыдыр, тәзјиглә вә
јандырыҹылыгла чөлә ҝәлир.
Мәсәлә: 373. Гүрешдән олан (сејид) гадынлар алтмыш јашлары
тамам олдугдан сонра јаисә олурлар, сејид олмајан гадынлар исә
әлли јашлары тамам олдугдан сонра јаисә олурлар, јә’ни һејз ганы
ҝөрмүрләр.
Мәсәлә: 374. Гызын доггуз јашы тамам олмамышдан әввәл вә
гадынын јаисә олдугдан сонра ҝөрдүјү ган һејз дејилдир.
Мәсәлә: 375. Һамилә вә ушаға сүд верән гадынын һејз ҝөрмәси
мүмкүндүр.
Мәсәлә: 376. Доггуз јашынын тамам олуб-олмамасыны
билмәјән бир гыз ушағы һејзин әламәтләри олмајан бир ган ҝөрсә,
һејз дејилдир. Әҝәр һејзин нишанәләри онда олса вә һејз олдуғуна
хатирҹәм олса, һејздир вә (бунунла) доггуз јашы тамам олдуғу
ајдынлашыр.
Мәсәлә: 377. Јаисә олуб-олмамасында шәкк едән гадын ган
ҝөрсә вә һејз олуб-олмамасыны билмәсә, һејз олдуғуну вә (һәлә)
јаисә олмадығыны әсас ҝөтүрмәлидир.
Мәсәлә: 378. Һејзин мүддәти үч ҝүндән аз, он ҝүндән чох олмур,
әҝәр үч ҝүндән азаҹыг да аз олса, һејз дејилдир.
Мәсәлә: 379. Һејзин илк үч ҝүнү ардыҹыл, фасиләсиз
ҝәлмәлидир. Демәли, әҝәр мисал үчүн, ики ҝүн ган ҝөрүб бир ҝүн
пакланса вә јенидән бир ҝүн ган ҝөрсә, әҝәр бу вәзијјәт он ҝүндән
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артыг чәкмәсә, еһтијат-ваҹиб будур ки, һәм мүстәһазәнин
әмәлләрини әнҹам версин, һәм дә һаизә һарам олан шејләрдән
чәкинсин.
Мәсәлә: 380. Тамам үч ҝүнүн әрзиндә ганын чөлә ҝәлмәси
лазым (ваҹиб) дејил; һәтта әҝәр өврәтинин дахилиндә дә ган олса,
кифајәтдир. Бу үч ҝүн әрзиндә мүхтәсәр олараг пак олса вә пак олма
мүддәти чох аз олуб нәзәрә чарпмаса вә “үч ҝүн онун өврәтиндә ган
омушдур” - дејилсә, јенә дә һејздир.
Мәсәлә: 381. Биринҹи вә дөрдүнҹү ҝеҹәдә ган ҝөрмәси лазым
дејил, амма ҝәрәк икинҹи вә үчүнҹү ҝеҹәләрдә ган кәсилмәсин.
Демәли, әҝәр биринҹи ҝүнүн сүбһ азанындан үчүнҹү ҝүнүн
гүрубуна гәдәр, дејилдији кими, ардыҹыл олараг ган ҝәлсә; јахуд
биринҹи ҝүнүн орталарында башлајыб дөрдүнҹү ҝүнүн һәмин
вахтында дајанса вә икинҹи вә үчүнҹү ҝүнүн ҝеҹәләриндә әсла
кәсилмәсә, һејздир.
Мәсәлә: 382. Әҝәр үч ҝүн ардыҹыл олараг ган ҝөрүб сонра пак
олса вә јенидән ган ҝөрсә, бу һалда ган ҝөрдүјү вә арада пак олдуғу
ҝүнләр үст-үстә он ҝүнү кечмәсә, арада пак олдуғу ҝүнләр дә
һејздир.
Мәсәлә: 383. Әҝәр үч ҝүндән артыг, он ҝүндән аз мүддәтдә ган
ҝөрүб онун чибан ганы, јохса һејз ганы олдуғуну билмәсә, ҝәрәк
мүстәһазәнин вәзифәсинә әмәл етсин вә һаизә һарам олан
ишләрдән чәкинсин.
Мәсәлә: 384. Әҝәр бир ган ҝөрүб һејз, јохса нифас олмасында
шәкк етсә, бу һалда онда һејзин шәртләри варса, һејз һесаб
етмәлидир.
Мәсәлә: 385. Әҝәр ган ҝөрүб һејз, јохса бакирәлик ганы
олмасыны билмәсә, өзүнү јохламалыдыр. Јә’ни, бир мигдар
памбығы фәрҹин ичинә дахил едиб бир аз ҝөзләмәли, сонра
чыхартмалыдыр. Әҝәр онун әтрафы гана булашса, бакирәлик, һәр
јеринә дәјмиш олса, һејз ганыдыр.
Мәсәлә: 386. Әҝәр үч ҝүндән аз мүддәтдә ган ҝөрүб пак олса вә
сонра јенидән үч ҝүн ган ҝөрсә, икинҹи ган һејздир. Биринҹи ганда
вә пак олдуғу сонракы ҝүнләрдә һәм мүстәһазәнин вәзифәсинә
әмәл етмәли, һәм дә һаизә һарам олан ишләрдән чәкинмәлидир.
ҺАИЗИН ҺӨКМЛӘРИ
Мәсәлә: 387. Һаиз гадына бир нечә шеј һарамдыр:
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1-Дәстәмаз, гүсл, јахуд тәјәммүм илә јеринә јетирилмәли олан
намаз кими ибадәтләр; амма мејит намазы кими дәстәмаз, гүсл вә
тәјәммүм лазым (ваҹиб) олмадығы ибадәтләри јеринә
јетирмәсинин ејби јохдур.
2-Ҹүнуб шәхсә һарам олан шејләрин һамысы: ҹәнабәтин
һөкмләриндә дејилиб;
3-Фәрҹинә (ҹинсијјәт үзвүнә) ҹима етмәк; һәм киши, һәм дә
гадын үчүн – әҝәр дәлләк кәсән јерә гәдәр дахил олса да вә мәни
ҝәлмәсә дә; һәтта еһтијат-ваҹиб будур ки, дәлләк кәсән јердән аз да
дахил етмәсин.
Мәсәлә: 388. Һејз олмасы гәти олмајан, амма шәр’ән өзүнү һејз
һесаб етмәли олдуғу ҝүнләрдә гадынла ҹима етмәк һарамдыр.
Демәли, он ҝүндән артыг ган ҝөрән вә сонрадан гејд олунаҹағы
кими, өз гоһумларынын адәтини өзүнә ҝөтүрмәли олан гадынын
әри һәмин ҝүнләрдә онунла јахынлыг едә билмәз.
Мәсәлә: 389. Әҝәр гадынын һејз ҝүнләри үч јерә бөлүнсә вә әри
онлардан биринҹи һиссәдә онунла габагдан ҹима етсә, еһтијатваҹибә ҝөрә ҝәрәк он сәккиз нохуд гызыл, икинҹи һиссәдә ҹима
етсә, доггуз нохуд гызыл, үчүнҹү һиссәдә ҹима етсә 4, 5 нохуд
гызылы кәффарә олараг фәгирә версин. Мәсәлән, алты ҝүн һејз
ҝөрән гадынын әри биринҹи вә икинҹи ҝеҹәдә, јахуд онун
ҝүндүзүндә онунла јахынлыг етсә, ҝәрәк он сәккиз нохуд кәффарә
версин. Үчүнҹү вә дөрдүнҹү ҝеҹәдә, јахуд онун ҝүндүзүндә
јахынлыг етсә, доггуз нохуд, бешинҹи вә алтынҹы ҝүнүн
ҝеҹәләриндә, јахуд ҝүндүзләриндә јахынлыг етсә, 4, 5 нохуд
гызылы кәффарә версин.
Мәсәлә: 390. Кәффарә олараг верилән гызылын сиккәли
олмасы ваҹиб дејилдир. Амма әҝәр онун гијмәтини вермәк истәсә,
(фәгирә) вермәк истәдији ҝүнүн гијмәти илә һесабламалыдыр.
Мәсәлә: 391. Әҝәр бир кәс һејзин һәм биринҹи, һәм икинҹи, һәм
дә үчүнҹү һиссәсиндә өз гадыны илә јахынлыг етсә, ҝәрәк һәр үч
кәффарәни версин ки, бу да 31, 5 нохуд гызыла бәрабәрдир.
1

Мәсәлә: 392. Әҝәр инсан һејз һалында олан арвады илә ҹима
етсә вә онун кәффарәсини вердикдән сонра, јенидән ҹима етсә,
еһтијат-ваҹибә ҝөрә ҝәрәк јенә дә кәффарә версин.
1

24 нохуд бир мисгал, бир мисгал да 4, 64 грамдыр. Бир нохуд мисгалын 24дә бири гәдәрдир.
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Мәсәлә: 393. Әҝәр киши һејз һалында олан гадыны илә бир нечә
дәфә јахынлыг етсә вә онларын арасында кәффарә вермәсә, еһтијатваҹиб будур ки, һәр јахынлыг үчүн бир кәффарә версин.
Мәсәлә: 394. Әҝәр киши јахынлыг һалында гадынын һејз
олмасыны баша дүшсә, ҝәрәк дәрһал ондан ајрылсын. Әҝәр
ајрылмаса, еһтијат-ваҹибә ҝөрә, ҝәрәк кәффарә версин.
Мәсәлә: 395. Әҝәр бир киши һејз һалында олан гадынла зина
етсә вә ја һејз һалында олан намәһрәм гадынла, өз әјалы олдуғу
ҝүман едәрәк ҹима етсә, еһтијат-ваҹиб будур ки, кәффарә версин.
Мәсәлә: 396. Кәффарә верә билмәјән (имканы олмајан) бир
шәхс, јахшы олар ки, фәгирә бир гәдәр сәдәгә версин. Әҝәр (буну
да) едә билмәсә, еһтијат-ваҹиб будур ки, Аллаһдан бағышланмаг
истәсин (төвбә етсин) вә һәр вахт имканы олса, кәффарә версин.
Мәсәлә: 397. Гадына һејз һалында талаг вермәк, талаг
китабларында дејилдији кими, батилдир.
Мәсәлә: 398. Әҝәр гадын “һејзәм”, јахуд “һејздән пак олмушам”
- десә, ҝәрәк онун сөзү гәбул едилсин.
Мәсәлә: 399. Әҝәр гадын намаз әснасында һејз олса, намазы
батилдир.
Мәсәлә: 400. Әҝәр гадын намаз әснасында һејз олуболмамасында шәкк етсә, намазы сәһиһдир. Амма намаздан сонра
баша дүшсә ки, намаз әснасында һејз олубмуш, гылдығы намаз
батилдир.
Мәсәлә: 401. Гадын һејз ганындан пак олдугдан сонра, ҝәрәк
намаз вә һабелә дәстәмаз, гүсл, јахуд тәјәммүмлә јеринә
јетирилмәли олан саир ибадәтләр үчүн гүсл алсын. Бу гүсл да
ејнилә ҹәнабәт гүслү кимидир. Амма намаз үчүн гүслдән габаг,
јахуд сонра дәстәмаз да алмалыдыр. Әҝәр гүслдән әввәл дәстәмаз
алса, даһа јахшыдыр.
Мәсәлә: 402. Гадын һејз ганындан пак оландан сонра гүсл
етмәмиш олса да, она талаг вермәк сәһиһдир, мәһәлли (ганы)
јудугдан сонра әри онунла јахынлыг едә биләр. Амма еһтијатмүстәһәб будур ки, гүслдән габаг онунла јахынлыг етмәкдән
чәкинсин. Амма һејз вахтында она һарам олан диҝәр шејләр,
мәсәлән; мәсҹиддә дајанмаг, Гур’анын јазысына әл вурмаг вә с. исә
гүсл етмәјинҹә она һалал олмур.
Мәсәлә: 403. Әҝәр су гүсл вә дәстәмазын һәр икиси үчүн
кифајәт олмаса, амма тәкҹә дәстәмаз вә ја гүсл алмаг гәдәриндә
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олса, еһтијат-ваҹибә ҝөрә ҝәрәк гүсл алсын вә дәстәмаз әвәзиндән
тәјәммүм етсин. Тәкҹә дәстәмаз үчүн су чатса вә гүсл гәдәриндә
олмаса, ҝәрәк дәстәмаз алсын вә гүсл әвәзиндән тәјәммүм етсин.
Әҝәр бунлардан һеч бири үчүн су олмаса, ҝәрәк ики тәјәммүм
етсин: бири гүсл әвәзиндән, диҝәри исә дәстәмаз әвәзиндән.
Мәсәлә: 404. Гадынын һејз һалында гылмадығы ҝүндәлик
намазларын гәзасы јохдур, амма ҝәрәк ваҹиб оруҹларын гәзасыны
тутсун.
Мәсәлә: 405. Әҝәр намазын вахты дахил олса вә намазы тә’хирә
салаҹағы тәгдирдә һејз олаҹағыны билсә, ҝәрәк намазы дәрһал
гылсын.
Мәсәлә: 406. Әҝәр гадын намазыны тә’хирә салса вә намаз
вахтынын әввәлиндән, бир намазын ваҹиби әмәлләрини јеринә
јетирмәк мигдарында кечсә, бундан сонра һејз ҝөрсә, о намазын
гәзасы она ваҹибдир. Амма намазы сүр’әтлә вә ја јаваш-јаваш
гылмасында вә диҝәр ишләрдә ҝәрәк өз һалыны мүлаһизә етсин.
Мәсәлән; мүсафир олмајан бир гадын зөһрүн әввәлиндә намазыны
гылмаса, онун гәзасы о һалда ваҹиб олур ки, зөһрүн әввәлиндән
дөрд рәкәт намаз гылмаг мигдарында – гејд олунан бәјанлара
әсасән – кечмиш олсун вә о гадын да һејз ҝөрсүн. Сәфәрдә олан
гадын үчүн исә, ики рәкәт намаз гылмаг мигдарында вахт кечмәси
кифајәтдир. Һәмчинин, мөвҹуд олмајан шәртләри һазырламагда да
өз һалыны мүлаһизә етмәлидир. Демәли, әҝәр о мүгәддимә
ишләрини һазырламаг вә бир намаз гылмаг мигдарында вахт кечсә
вә һаиз олса, онун гәзасы ваҹибдир, әҝәр о мигдарда вахт кечмәсә,
ваҹиб дејилдир.
Мәсәлә: 407. Әҝәр гадын намазын ахыр вахтында гандан
пакланса вә гүсл, дәстәмаз вә намазын саир мүгәддимә ишләрини
ҝөрмәк, мәсәлән; палтар һазырламаг, јахуд ону суја чәкмәк вә бир
рәкәт вә даһа артыг намаз гылмаг үчүн вахты олса, ҝәрәк намазы
гылсын. Әҝәр гылмаса, ҝәрәк гәзасыны јеринә јетирсин.
Мәсәлә: 408. Әҝәр һејзли гадынын гүсл вә дәстәмаз алмаг гәдәр
вахты јохдурса, амма намазы тәјәммүм илә вахтында гыла биләрсә,
еһтијат-ваҹибә ҝөрә ҝәрәк о намазы гылсын. Әҝәр вахтын
азлығындан әлавә, вәзифәси тәјәммүм етмәк олса, мәсәлән; сујун
она зәрәри варса, ҝәрәк тәјәммүм етсин вә о намазы гылсын.
Мәсәлә: 409. Әҝәр гадын һејздән пак оландан сонра намаз үчүн
вахт олуб-олмамасында шәкк етсә, ҝәрәк намазы гылсын.
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Мәсәлә: 410. Әҝәр намазын мүгәддимә ишләрини һазырлајыб
бир рәкәт намаз гылмаг үчүн вахт олмадығыны ҝүман едәрәк намаз
гылмаса вә сонрадан баша дүшсә ки, вахт вар имиш, ҝәрәк о
намазын гәзасыны гылсын.
Мәсәлә: 411. Мүстәһәбдир ки, һејзли гадын намаз вахтында
ганларыны тәмизләсин, памбығы вә дәсмалы дәјишсин, дәстәмаз
алсын вә әҝәр дәстәмаз ала билмирсә, тәјәммүм етсин вә намаз
гылдығы јердә үзү гибләјә отуруб зикр, дуа, салават десин.
Мәсәлә: 412. Гур’аны охумаг вә ону өзү илә апармаг, бәдәнин
һәр һансы јерини онун һашијәсинә, јахуд јазыларынын арасына
вурмаг, һәна вә бу кими шејләр илә рәнҝләнмәк һаиз гадына
мәкруһдур.
ҺАИЗ ГАДЫНЛАРЫН ГИСИМЛӘРИ
Мәсәлә: 413. Һејз ҝөрән гадынлар алты гисимдир:

1-Вәгтијјә вә әдәдијјә адәт саһиби олан гадын; о гадындыр ки,
ардыҹыл олараг ики ајда мүәјјән (ејни) вахтларда һејз ҝөрсүн, һејз
олдуғу ҝүнләрин сајы да һәр ики ајда бир-биринә бәрабәр олсун.
Мәсәлән; ики ај ардыҹыл олараг һәр ајын әввәлиндән једдисинә
гәдәр ган ҝөрсүн.
2-Вәгтијјә адәт саһиби олан гадын; о гадындыр ки, ардыҹыл
олараг ики ај мүәјјән (ејни) вахтда һејз ганы ҝөрсүн, амма һәр ики
ајда һејз ҝөрдүјү ҝүнләрин сајы бир-биринә бәрабәр олмасын.
Мәсәлән; ики ај ардыҹыл олараг һәр ајын әввәлиндән ган ҝөрсүн,
амма биринҹи ајда једдинҹи ҝүн, икинҹи ајда исә сәккизинҹи ҝүн
гандан паклансын.
3-Әдәдијјә адәт саһиби олан гадын; о гадындыр ки, һејз
ҝүнләринин сајы ардыҹыл олараг ики ајда ејни олсун, амма о ики
ганы ҝөрмә вахты ејни олмасын. Мәсәлән; биринҹи ајда ајын
бешиндән онуна гәдәр, икинҹи ајда исә он икисиндән он једдисинә
кими ган ҝөрсүн.
4-Мүзтәрибә; о гадындыр ки, бир нечә ај ган ҝөрсүн, амма
мүәјјән бир адәт тапмамыш олсун, јахуд адәти позулсун, мәсәлән;
үч дәфә, јахуд даһа артыг әввәлки адәтинин әксинә олараг һаиз
олсун, тәзә бир адәт дә тапмамыш олсун.
5-Мүбтәдиә; о гадындыр ки, илк дәфә олараг ган ҝөрсүн.
6-Насијә; о гадындыр ки, өз адәтини унутмуш олсун.
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Бунлардан һәр биринин өзүнә мәхсус һөкмләри вардыр ки,
ҝәләҹәк мәсәләләрдә дејиләҹәк.

1-ВӘГТИЈЈӘ

ВӘ

ӘДӘДИЈЈӘ

АДӘТ

САҺИБИ

ОЛАН

ГАДЫНЛАР
Мәсәлә: 414. Вәгтијјә вә әдәдијјә адәт саһиби олан гадынлар үч
гисимдир:
1-Ики ај ардыҹыл олараг мүәјјән (ејни) вахтда һејз ганы ҝөрүб,
мүәјјән (ејни) вахтда да пак оланлар. Мәсәлән; ардыҹыл олараг ики
ајын биринҹи ҝүнү ган ҝөрүб једдинҹи ҝүнү пак олан гадын; онун
һејз адәти ајын бириндән једдисинә гәдәрдир.
2-(Арада) гандан пак олмајан, амма ики ај ардыҹыл олараг
мүәјјән ҝүнләрдә, мәсәлән; ајын бириндән сәккизинә гәдәр ган
ҝөрсә вә ҝөрдүјү ганда һејзин әламәтләри олса, јә’ни о ган гәлиз
(гаты), гара вә истидир, тәзјиглә, јандырыҹылыгла чөлә ҝәлир;
галан ҝүнләрдә исә ганында истиһазәнин әламәтләри олса, адәти
ајын бириндән сәккизинә гәдәрдир.
3 – О гадындыр ки, ики ај ардыҹыл олараг мүәјјән (ејни) вахтда
һејз ганы ҝөрүб үч ҝүн, јахуд даһа артыг ган ҝөрдүкдән сонра бир вә
ја бир нечә ҝүн пак олсун вә јенидән ган ҝөрсүн, ган ҝөрдүјү бүтүн
ҝүнләрлә арада пак олдуғу ҝүнләрин ҹәми он ҝүндән чох олмасын;
онун адәти ган ҝөрдүјү ҝүнләрлә арада пак олдуғу ҝүнләрин ҹәминә
бәрабәрдир. Арада пак олдуғу ҝүнләрин сајынын һәр ики ајда
бәрабәр олмасы лазым дејил.
Мәсәлә: 415. Вәгтијјә вә әдәдијјә адәти олан гадын әҝәр адәти
дөврүндә, јахуд ики-үч ҝүн әввәл вә ја сонра ган ҝөрсә, бу һалда
“һејзи ирәлијә атмышдыр” вә ја “тә’хирә дүшмүшдүр” - дејилсә, бу
ганда һејзин әламәтләри олмаса да, ҝәрәк һаиз гадын үчүн дејилән
һөкмләрә әмәл етсин. Әҝәр сонрадан баша дүшсә ки, һејз дејилмиш,
мәсәлән; үч ҝүн тамам олмамыш пак олса, ҝәрәк (бу мүддәтдә)
јеринә јетирмәдији ибадәтләрин гәзасыны етсин.
Мәсәлә: 416. Вәгтијјә вә әдәдијјә адәти олан гадына бә’зән үч
һаләт баш верир:
1-Адәтиндән бир нечә ҝүн габаг, адәтинин бүтүн ҝүнләри вә
адәтдән бир нечә ҝүн сонра ган ҝөрсә (вә ган ҝөрдүјү ҝүнләр) үстүстә он ҝүндән чох олмазса, һамысы һејздир. Әҝәр он ҝүндән артыг
олса, тәкҹә өз адәти ҝүнләриндә ҝөрдүјү ган һејз, ондан әввәл вә
сонра ҝөрдүјү ганлар исә истиһазәдир. Ҝәрәк адәтиндән сонра вә
әввәл јеринә јетирмәдији ибадәтләрин гәзасыны етсин.
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2-Әҝәр адәт ҝүнләринин һамысыны ган ҝөрсә вә адәтиндән
тәкҹә бир нечә ҝүн әввәл ҝөрдүјү ганла үст-үстә он ҝүндән чох
олмаса, һамысы һејздир. Әҝәр он ҝүндән артыг олса, тәкҹә адәт
ҝүнләри һејз, ондан габаг ҝөрдүјү ганлар исә истиһазәдир. О
ҝүнләрдә ибадәтләрини тәрк едибдирсә, ҝәрәк гәзасыны етсин.
3-Әҝәр адәт ҝүнләринин һамысыны вә адәтиндән тәкҹә бир нечә
ҝүн сонра ган ҝөрсә вә үст-үстә он ҝүндән чох олмазса, һејздир; он
ҝүндән артыг олса, адәт ҝүнләри һејз, галанлары исә истиһазәдир.
Мәсәлә: 417. Адәти олан гадын үч ҝүн, јахуд үч ҝүндән чох ган
ҝөрүб пакланса вә јенидән ган ҝөрсә, бу ики ган арасындакы заман
фасиләси он ҝүндән аз олса вә ган ҝөрдүјү ҝүнләрин һамысы арада
пак олдуғу ҝүнләрлә бирликдә он ҝүндән артыг олса, мәсәлән; беш
ҝүн ган ҝөрүб сонра беш ҝүн пак олса вә јенидән беш ҝүн ган ҝөрсә,
онда бир нечә еһтимал ола биләр:
1-Биринҹи дәфә ҝөрдүјү ганын һамысы, јахуд бир мигдары адәт
ҝүнләриндә олса вә пакландыгдан сонра ҝөрдүјү икинҹи ган адәт
ҝүнләриндә олмаса, ҝәрәк биринҹи ганын һамысыны һејз,
икинҹини исә истиһазә һесаб етсин.
2-Биринҹи ган адәт ҝүнләриндә олмаса вә икинҹи ганын
һамысы, јахуд бир мигдары адәт дөврүндә олса, ҝәрәк икинҹи
ганын һамысыны һејз, биринҹини исә истиһазә һесаб етсин.
3-Биринҹи вә икинҹи ганын бир мигдары адәт вахтына дүшсә,
адәт ҝүнләриндә олан биринҹи ган үч ҝүндән аз олмаса вә ортадакы
паклыг вә адәт дөврүндә олан икинҹи ганын бир мигдары илә
бирликдә он ҝүндән чох олмаса; бу һалда онларын һамысы һејздир.
Биринҹи ганын адәт ҝүнләриндән әввәл олан һиссәси вә икинҹи
ганын адәт ҝүнләриндән сонра олан һиссәси истиһазәдир. Мәсәлән;
әҝәр гадынын адәти ајын үчүндән онуна гәдәр олса, бу һалда
биринҹи ајын әввәлиндән алтысына гәдәр ган ҝөрүб ики ҝүн
пакланса вә сонра ајын он бешинә кими ган ҝөрсә, үчүндән онуна
гәдәр һејз, бириндән үчүнә вә һабелә, онундан он бешинә гәдәр
истиһазәдир.
4-Биринҹи вә икинҹи ганын бир мигдары адәт ҝүнләриндә
олсун, амма биринҹи ганын адәт ҝүнләриндә олан һиссәси үч
ҝүндән аз олса; бу һалда ҝәрәк ҝөрдүјү ики ганын һамысында вә
арадакы паклыг мүддәтиндә һаиз гадына һарам олан ишләри –
әввәлдә дејилдији кими – тәрк етсин, истиһазәнин әмәлләрини
әнҹам версин. Јә’ни өз ибадәтләрини мүстәһазә гадын үчүн дејилән
ҝөстәришләрә ујғун олараг јеринә јетирсин.
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Мәсәлә: 418. Вәгтијјә вә әдәдијјә адәти олан гадын әҝәр адәти
дөврүндә ган ҝөрмәсә вә ондан башга вахтларда һејз ҝүнләри гәдәр
ган ҝөрсә, ҝәрәк ону һејз һесаб етсин – истәр адәтдән габаг ҝөрмүш
олсун, истәрсә дә сонра.
Мәсәлә: 419. Вәгтијјә вә әдәдијјә адәти олан гадын әҝәр өз адәти
вахтында ган ҝөрсә, амма онун ҝүнләринин сајы адәтинин
вахтындан аз вә ја чох олса вә пак олдугдан сонра јенидән өз адәти
мүддәтиндә ган ҝөрсә, ҝәрәк ган ҝөрдүјү һәр ики мүддәтдә һаизә
һарам олан ишләри тәрк, истиһазә ҝөстәришләринә әмәл етсин.
Мәсәлә: 420. Вәгтијә вә әдәдијјә адәти олан гадын әҝәр он
ҝүндән артыг ган ҝөрсә, адәти ҝүнләриндә ҝөрдүјү ганда һәтта
һејзин әламәтләри олмаса да, һејздир; вә адәт ҝүнләриндән сонра
ҝөрдүјү ганда, һәтта һејз әламәтләри олса да, истиһазәдир.
Мәсәлән; һејз адәти ајын әввәлиндән једдисинә гәдәр олан бир
гадын ајын әввәлиндән он икисинә гәдәр ган ҝөрсә, онун әввәлдәки
једди ҝүнү һејз, галан беш ҝүнү исә истиһазәдир.

2-ВӘГТИЈЈӘ АДӘТ САҺИБИ ОЛАН ГАДЫНЛАР
Мәсәлә: 421. Вәгтијјә адәти олан гадынлар, јә’ни ики ај
ардыҹыл олараг мүәјјән вахтда ган ҝөрән гадынлар үч гисимдир:
1-Ики ајын һәр бириндә ејни бир вахтда һејз ганы ҝөрүб бир
нечә ҝүндән сонра пакланан, амма ган ҝөрдүјү ҝүнләрин сајы ики
ајда бир-биринә бәрабәр олмајан гадын; мәсәлән, ики ајын һәр
бириндә ајын әввәлиндән ган ҝөрсә, амма биринҹи ајда једдинҹи
ҝүн, икинҹи ајда исә сәккизинҹи ҝүн гандан пакланса, бу гадын
ҝәрәк ајын биринҹи ҝүнүнү һејз адәтинин әввәли һесаб етсин.
2-(Арада) гандан пак олмајан, амма ардыҹыл олараг ики ајын
һәр бириндә мүәјјән вахтда онун ганында һејзин әламәтләри олан
гадынлар, јә’ни гәлиз (гаты), гара вә исти олуб, тәзјиглә,
јандырыҹылыгла чөлә ҝәлир вә онун галан ҝүнләрдәки ганларында
исә истиһазә әламәтләри вар. Һејзин әламәтләри олан ҝүнләрин
сајы да һәр ики ајда ејни дејил. Мәсәлән; биринҹи ајда, ајын
әввәлиндән једдисинә гәдәр, икинҹи ајда исә ајын әввәлиндән
сәккизинә гәдәр ҝәлән ганда һејз, галан ҝүнләрдәкиндә исә
истиһазә әламәти вар. Бу гадын да ҝәрәк ајын әввәлини өз адәтинин
әввәли һесаб етсин.
3-О гадын ки, ики ајын һәр бириндә мүәјјән вахтда үч ҝүн, јахуд
даһа артыг һејз ганы ҝөрүб сонра пак олур, сонра јенидән ган ҝөрүр
вә ган ҝөрдүјү ҝүнләрлә арада пак олдуғу ҝүнләрин ҹәми он ҝүндән
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кечмир, амма икинҹи ајда биринҹи ајдан артыг, јахуд аздыр.
Мәсәлән, биринҹи ајда сәккиз ҝүн, икинҹи ајда исә доггуз ҝүн олса,
бу гадын ҝәрәк ајын илк ҝүнүнү һејз адәтинин илк ҝүнү һесаб етсин.
Мәсәлә: 422. Вәгтијјә адәти олан гадын әҝәр өз адәти вахтында,
јахуд адәтдән ики-үч ҝүн габаг вә ја ики-үч ҝүн сонра ган ҝөрсә, бу
һалда әҝәр “онун һејзи тез олмушдур” вә ја “тә’хирә дүшмүшдүр” десәләр, һәтта о ганда һејзин әламәтләри олмаса белә, ҝәрәк һаиз
гадынлар үчүн дејилән һөкмләрә әмәл етсин. Амма сонрадан баша
дүшсә ки, һејз дејилмиш, мәсәлән; үч ҝүндән тез дајанса, ҝәрәк
јеринә јетирмәдији ибадәтләрин гәзасыны етсин.
Мәсәлә: 423. Вәгтијјә адәти олан гадын әҝәр он ҝүндән артыг
ган ҝөрсә вә һејзи, онун өз әламәтләри васитәсилә ајырд едә
билмәсә, ҝәрәк өз гоһумларынын адәт ҝүнләрини өзү үчүн һејз
һесаб етсин – гоһумлар истәр ата тәрәфдән олсунлар, истәрсә дә ана
тәрәфдән; истәр дири олсунлар, истәрсә дә өлү; амма
гоһумларынын һејз адәтини о вахт өзү үчүн һејз адәти ҝөтүрә биләр
ки, онларын һејз ҝүнләринин һамысынын мигдары ејни олсун.
Әҝәр онларын һејз ҝүнләринин сајы ејни олмаса, мәсәлән;
бә’зиләринин адәти беш, бә’зиләрининки исә једди ҝүн оларса,
еһтијат-ваҹиб будур ки, һәр ајда 7 ҝүнү өзүнүн һејз ҝүнләрини гәрар
версин.

3-ӘДӘДИЈЈӘ АДӘТИ ОЛАН ГАДЫНЛАР
Мәсәлә: 424. Әдәдијјә адәти олан гадынлар, јә’ни һејз
ҝүнләринин сајы ејни олан, амма вахты ејни олмајан гадынлар да үч
гисимдир:
1-Һејз ҝүнләринин сајы ики ајын һәр бириндә ејни олуб, ган
ҝөрмәси вахты (һәр ики ајда) ејни олмајан гадынлар. Бу һалда нечә
ҝүн ган ҝөрсә, һамысы онун адәти сајылыр. Мәсәлән; әҝәр биринҹи
ај, ајын бириндән бешинә гәдәр, икинҹи ајда исә он бириндән он
бешинә гәдәр ган ҝөрсә, онун адәти беш ҝүндүр.
2-(Арада) гандан пак олмаса, амма ики ајын һәр бириндә бир
нечә ҝүн ҝөрдүјү ганларда һејзин, галанларында исә истиһазәнин
әламәтләри олса, һејз әламәтләри олан ҝүнләрин сајы һәр ики ајда
ејни олса, амма онларын вахтлары ејни олмаса. Белә олан һалда
ганында һејз әламәти олан ҝүнләр онун адәтидир. Мәсәлән; әҝәр
биринҹи ај, ајын бириндән бешинә гәдәр, сонракы ај он бириндән
он бешинә гәдәр олан ҝүнләрдә һејзин, галан ҝүнләрин ганында исә
истиһазәнин әламәтләри олса, онун адәти беш ҝүндүр.
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3-Ики ајын һәр бириндә үч ҝүн, јахуд даһа артыг ган ҝөрән,
арада бир ҝүн, јахуд даһа артыг пак олуб јенидән ган ҝөрән вә
биринҹи ајда ган ҝөрмәсинин вахты икинҹи ајдакындан фәргләнән
гадын. Әҝәр ган ҝөрдүјү вә арада пак олдуғу ҝүнләр үст-үстә он
ҝүндән кечмәсә вә ики ајда да бу ҝүнләрин сајы ејни олса, ган
ҝөрдүјү ҝүнләрин һамысы арада пак олдуғу ҝүнләрлә бирликдә һејз
адәтидир. Арада пак олдуғу ҝүнләрин сајынын һәр ики ајда ејни
олмасы лазым дејил. Мәсәлән; биринҹи ајда, ајын бириндән үчүнә
гәдәр ган ҝөрүб ики ҝүн пакланса вә јенидән үч ҝүн ган ҝөрсә;
икинҹи ајда да ајын он бириндән он үчүнә кими ган ҝөрүб ики ҝүн,
јахуд аз, јахуд да чох пакланса вә јенидән ган ҝөрсә вә үст-үстә
сәккиз ҝүндән чох олмаса, адәти сәккиз ҝүндүр.

4-МҮЗТӘРИБӘ
Мәсәлә: 425. Бир нечә ај ган ҝөрән, амма мүәјјән бир адәт
тапмајан гадында бир нечә һал вардыр:
1. Бүтүн ај әрзиндә тәкҹә он ҝүн вә ја ондан да аз – бир ҝүндән
дөрд ҝүнә гәдәр – ган ҝөрүрсә, һамысы һејздир.
2. Бүтүн ај әрзиндә он ҝүндән артыг ган ҝөрүр, ганында һејзин
әламәтләри олан ҝүнләр он ҝүндән аз вә үч ҝүндән чохдур;
бунларын һамысы һејз һесаб олунур.
3. Әҝәр (ган ҝөрдүјү) он ҝүндән артыг ҝүнләрин һамысы
хүсусијјәт бахымындан ејни сәвијјәдә олса, сај бахымындан
гоһумларынын әксәријјәтинин адәтинә әмәл етмәлидир.
4. Әҝәр гоһумлары ҝүнләрин сајы бахымындан мүхтәлиф
олсалар, једди ҝүнүнү һејз, галаныны исә истиһазә һесаб етсин.

5-МҮБТӘДИӘ
Мәсәлә: 426. Мүбтәдиә – илк дәфә ган ҝөрән гадына дејилир.
Әҝәр он ҝүндән артыг ган ҝөрсә вә ҝөрдүјү ганларын һамысы ејни
ҹүр олса, ҝәрәк өз гоһумларынын адәтини, вәгтијјәдә дејилдији
кими һејз, галанларыны исә истиһазә һесаб етсин.
Мәсәлә: 427. Әҝәр мүбтәдиә он ҝүндән артыг ган ҝөрсә вә онун
бир нечә ҝүнүндә һејз, бир нечә ҝүнүндә исә истиһазә әламәтләри
олса, бу һалда һејз әламәтләри олан ган үч ҝүндән аз вә он ҝүндән
чох олмаса, һамысы һејздир.
Мәсәлә: 428. Әҝәр мүбтәдиә он ҝүндән чох ган ҝөрсә вә онун
бир нечә ҝүнүндә һејзин, бир нечә ҝүнүндә исә истиһазәнин
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әламәтләри олса, бу һалда һејзин әламәтләри олан ган үч ҝүндән аз,
јахуд он ҝүндән чох олса, ҝәрәк ганын һејз әламәтләри олан
биринҹи ҝүнүндән һејз һесаб етсин вә һејз ҝүнләринин сајында исә
өз гоһумларына мүраҹиәт етсин, галанлары исә истиһазә һесаб
етсин.

6-НАСИЈӘ
Мәсәлә: 429. Насијә – өз адәтини унудан гадына дејилир. Әҝәр
белә гадын он ҝүндән артыг ган ҝөрсә, ҝәрәк бу ганын һејз
әламәтләри олдуғу ҝүнләри – он ҝүнә гәдәр һејз, галанларыны исә
истиһазә һесаб етсин. Амма һејзи, әламәтләри васитәсилә ајырд едә
билмәсә, еһтијат-ваҹибә ҝөрә илк једди ҝүнү һејз, галаныны исә
истиһазә һесаб етсин.
ҺЕЈЗИН МҮХТӘЛИФ МӘСӘЛӘЛӘРИ
Мәсәлә: 430. Мүбтәдиә, мүзтәрибә, насијә вә тәкҹә әдәдијјә
адәти олан гадынлар әҝәр һејзин әламәтләри олан ган ҝөрсәләр,
јахуд үч ҝүн давам едәҹәјинә јәгинликләри олса, ҝәрәк ибадәтләри
тәрк етсинләр. Сонрадан (һәмин ҝүнләрдә) һејз олмадығыны баша
дүшсәләр, ҝәрәк тәрк етдикләри ибадәтләрин гәзасыны етсинләр.
Амма әҝәр үч ҝүнә гәдәр давам едәҹәјинә јәгинликләри олмаса вә
һејзин әламәтләри дә онда олмаса, еһтијат-ваҹибә ҝөрә ҝәрәк үч
ҝүнә гәдәр истиһазәнин әмәлләрини јеринә јетирсинләр, һаизә
һарам олан ишләри тәрк етсинләр. Әҝәр үч ҝүндән әввәл пак
олмасалар, ҝәрәк ону һејз һесаб етсинләр. Амма әҝәр тәкҹә вәгтијјә,
јахуд вәгтијјә вә әдәдијјә адәти олан гадын адәт ҝүнләриндә ган
ҝөрмәклә ејни заманда ибадәтләрини тәрк етмәлидир.
Мәсәлә: 431. Һејзиндә адәти олан гадын – истәр һејзин
вахтында адәти олмуш олсун, истәрсә дә һејзин ҝүнләринин
сајында, јахуд һәм вахт, һәм дә сајында адәти оларса – әҝәр
ардыҹыл олараг ики ајын һәр бириндә өз адәтинин әксинә олараг
ган ҝөрсә вә онун вахты, јахуд ҝүнләринин сајы, јахуд һәм сајы, һәм
дә вахты ејни олса, адәти бу ики ајда ҝөрдүјүнә гајыдыр. Мәсәлән;
әҝәр ајын бириндән једдисинә гәдәр ган ҝөрүб пак олурдуса, бу
һалда ики ајын һәр бириндә онундан он једдисинә гәдәр ган ҝөрүб
пак олса, бу һалда ајын онундан он једдисинә гәдәр онун адәтидир.
Мәсәлә: 432. Бир ај дедикдә мәгсәд ајын әввәлиндән ахырына
гәдәр дејил, ган ҝөрмәјә башладыгдан отуз ҝүн кечәнә гәдәрдир.
Мәсәлә: 433. Һәр ајда адәтән бир дәфә ган ҝөрән гадын, әҝәр бир
ајда ики дәфә ган ҝөрсә вә һәр ики ганда һејзин әламәтләри олса, бу
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һалда арада пак олдуғу ҝүнләрин сајы он ҝүндән аз олмаса, ҝәрәк
һәр икисини һејз һесаб етсин.
Мәсәлә: 434. Әҝәр үч ҝүн, јахуд үч ҝүндән артыг һејзин
әламәтләри олан ган ҝөрүб, сонра он ҝүн, јахуд даһа артыг
истиһазәнин әламәтләри олан ган ҝөрсә вә јенидән үч ҝүн һејз
әламәтләри олан ган ҝөрсә, ҝәрәк һејзин әламәтләри олан биринҹи
вә ахырынҹы галанлары һејз һесаб етсин.
Мәсәлә: 435. Әҝәр гадын он ҝүндән габаг пак олса вә батининдә
ган галмадығыны билсә, һәтта он ҝүн тамам олмамышдан габаг
јенидән ган ҝөрәҹәјини ҝүман етсә дә, ҝәрәк өз ибадәтләри үчүн
гүсл етсин. Амма әҝәр он ҝүн тамам олмамышдан габаг јенидән ган
ҝөрәҹәјинә јәгини олса, ҝәрәк гүсл етмәсин: намаз гыла билмәз вә
ҝәрәк һаизин һөкмләринә әмәл етсин.
Мәсәлә: 436. Әҝәр гадын он ҝүндән габаг пак олса вә батининдә
ган олмасына еһтимал версә, ҝәрәк бир гәдәр памбығы өврәтинин
дахилинә гојсун, бир аз ҝөзләјиб сонра чыхартсын: әҝәр пакдырса
гүсл едиб ибадәтләрини јеринә јетирсин; јох әҝәр (памбыг) пак
дејилсә, һәтта әҝәр сары рәнҝли суја булашмыш да олса, бу һалда
әввәлдә дејилән һөкмләрә әмәл етсин.
НИФАС
Мәсәлә: 437. Ушағын илк үзвү ананын бәтниндән чыхдығы
андан е’тибарән гадынын ҝөрдүјү һәр бир ган он ҝүндән габаг,
јахуд он ҝүнүн тамамында кәсилсә, бу ган нифас ганыдыр. Нифас
һалында олан гадына “нәфса” дејилир.
Мәсәлә: 438. Гадынын ушағын илк үзвүнүн чөлә ҝәлмәсиндән
габаг ҝөрдүјү ган нифас дејилдир.
Мәсәлә: 439. (Ганын нифас сајылмасында) ушағын хилгәтинин
камил олмасы шәрт дејилдир; һәтта лахталанмыш ган сурәтиндә дә
бәтндән хариҹ олса вә гадынын өзү билсә, јахуд мамалардан ики
нәфәри “әҝәр бәтндә галсајды, инсан олаҹагды” - десәләр, он ҝүнә
гәдәр ҝөрдүјү ган нифас ганыдыр.
Мәсәлә: 440. Нифас ганы бир анлыгдан артыг ҝәлмәјә биләр.
Амма он ҝүндән дә артыг олмур.
Мәсәлә: 441. Әҝәр бир шејин сигт олуб-олмамасында шәкк
етсә, јахуд сигт олан шејин галаҹағы һалда инсан олуболмајаҹағында шәкк етсә, бу һалда ахтарыш апармасы асан олса,
ахтарыш апарсын.
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Мәсәлә: 442. Һаизә һарам олан ишләр, о ҹүмләдән мәсҹиддә
дајанмаг, әли вә бәдәнин һәр һансы јерини Гур’анын јазысына
вурмаг вә бу кими ишләр нифаслы гадына да һарамдыр. Һаиз
гадына ваҹиб, мүстәһәб вә мәкруһ олан әмәлләр, нифаслы гадына
да ваҹиб, мүстәһәб вә мәкруһдур.
Мәсәлә: 443. Нифас һалында олан гадына верилән талаг батил
вә онунла јахынлыг етмәк һарамдыр. Әҝәр әри онунла (нифас
һалында) јахынлыг етсә, еһтијат-ваҹиб будур ки, һејз һөкмләриндә
дејиләнләрә ујғун олараг кәффарә версин.
Мәсәлә: 444. Гадын нифас ганындан пак олдугда, ҝәрәк гүсл
етсин вә өз ибадәтләрини јеринә јетирсин. Әҝәр јенидән ган ҝөрсә,
бу һалда онун ган ҝөрдүјү вә арада пак олдуғу ҝүнләр үст-үстә он
ҝүн, јахуд он ҝүндән аз оларса, о ҝүнләрин һамысы нифас сајылыр.
Әҝәр пак олдуғу ҝүнләрдә оруҹ тутмуш олса, ҝәрәк гәзасыны
тутсун.
Мәсәлә: 445. Әҝәр гадын нифас ганындан пак олса вә
батининдә ган галмасына еһтимал версә, ҝәрәк бир гәдәр памбығы
өврәтинә дахил едиб бир аз ҝөзләсин, (сонра чыхарыб бахсын:)
әҝәр пакдырса, өз ибадәтләри үчүн гүсл етсин.
Мәсәлә: 446. Әҝәр гадынын нифас ганы он ҝүндән кечсә, бу
һалда һејздә адәти варса, адәт ҝүнләринин сајы гәдәр нифас,
галанлары исә истиһазәдир. Амма әҝәр һејздә адәти јохдурса, он
ҝүнә гәдәр нифас, галанлары исә истиһазәдир. Еһтијат-мүстәһәб
будур ки, адәти олан шәхс адәтиндән сонракы ҝүндән, адәти
олмајан исә доғушун онунҹу ҝүнүндән он сәккизинҹи ҝүнүнә гәдәр
истиһазәнин ишләрини јеринә јетирсин, нифаслы гадына һарам
олан ишләри тәрк етсин.
Мәсәлә: 447. Һејз адәти он ҝүндән аз олан гадын әҝәр адәт
ҝүнләриндән артыг нифас ганы ҝөрсә, ҝәрәк адәт ҝүнләри
гәдәриндә өзүнү нифаслы һесаб етсин. Ондан сонра он ҝүнә гәдәр
ибадәти тәрк етсин. Әҝәр он ҝүндән кечсә, адәт ҝүнләри гәдәри
нифас, галанлары исә истиһазәдир ки, әҝәр ибадәтләри тәрк етмиш
олса, ҝәрәк гәзасыны јеринә јетирсин.
Мәсәлә: 448. Әҝәр доғушдан сонра бир ај, јахуд ондан да артыг
мүддәтдә ган ҝөрсә, бу һалда һејздә адәти вардырса, адәт ҝүнләри
гәдәри нифас гәрар версин. Ондан сонра он ҝүнә гәдәр истиһазә
һөкмүндәдир. Он ҝүн кечдикдән сонра әҝәр адәт ҝүнләри чатса,
һаизин һөкмләринә ујғун әмәл етсин – истәр һејзин әламәтләри
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олсун, истәрсә дә олмасын; вә әҝәр адәт ҝүнләри илә ејни заманда
олмаса, һејзин әламәтләри онда олмајаны истиһазә һөкмүндәдир.
Мәсәлә: 449. Һејздә адәти олмајан бир гадын әҝәр доғушдан
сонра бир аја гәдәр, јахуд бир ајдан артыг мүддәтдә ган ҝөрсә, онун
илк он ҝүнү нифас, икинҹи он ҝүнү истиһазәдир. О ондан сонра
ҝөрдүјү ганда һејз әламәти олса, һејз, әкс һалда истиһазәдир.
МӘСС-МЕЈЈИТ ГҮСЛҮ
Мәсәлә: 450. Әҝәр бир кәс бәдәни сојумуш вә гүсл верилмәмиш
бир мејитә мәсс етсә, јә’ни бәдәнинин бир һиссәсини она вурса,
ҝәрәк мәсс-мејит гүслү етсин – истәр јуху һалында мәсс етсин,
истәрсә дә ајыглыгда; истәр ихтијари олараг мәсс етсин, истәрсә дә
ихтијарсыз. Һәтта әҝәр онун дырнағы вә сүмүјү мејитин
дырнағына, сүмүјүнә дәјсә, ҝәрәк гүсл етсин. Амма өлмүш һејвана
мәсс етсә мәсс-мејит гүслү ваҹиб дејилдир.
Мәсәлә: 451. Әҝәр инсан өз түкләрини мејитин бәдәнинә вурса,
јахуд өз бәдәнини мејитин түкләринә вә ја өз түкләрини мејитин
түкләринә вурса, бу һалда түк “бәдәнә табедир” – сајылаҹаг гәдәр
олса, еһтијат-ваҹиб будур ки, гүсл етсин.
Мәсәлә: 452. Өлмүш ушаға – һәтта дөрд ајы тамам олан сигт
олмуш (дүшмүш) ушаға мәсс етдикдә, мәсс-мејит гүслү ваҹибдир.
Дөрд ајы тамам олмаздан габаг сигт олан (дүшән) ушаға мәсс
етдикдә гүсл мүстәһәбдир. Буна әсасән, әҝәр дөрд ајлыг ушаг өлү
һалда дүнјаја ҝәлсә, анасы еһтијат-ваҹибә ҝөрә ҝәрәк мәсс-мејит
гүслү алсын. Һәтта әҝәр дөрд ајдан да аз олса, јахшы олар ки, анасы
гүсл етсин.
Мәсәлә: 453. Әҝәр инсан үч гүслү тамам-камал шәкилдә
верилмиш бир мејитә мәсс етсә, она мәсс-мејит гүслү ваҹиб дејил.
Амма әҝәр үчүнҹү гүслү тамам олмамышдан әввәл онун бәдәнинин
һәр һансы бир һиссәсинә мәсс етсә – һәтта о јерин үчүнҹү гүслү
тамам олса да, ҝәрәк мәсс-мејит гүслү етсин.
Мәсәлә: 454. Әҝәр дәли, јахуд һәдди-булуға чатмамыш ушаг
мејитә мәсс етсә, дәли ағылланандан, ушаг исә һәдди-булуға
чатандан сонра ҝәрәк мәсс-мејит гүслү етсин.
Мәсәлә: 454. Әҝәр дири инсанын, јахуд гүслү верилмәмиш өлү
инсанын бәдәниндән сүмүјү олан бир һиссә ајрылса вә бу һиссәјә
гүсл верилмәздән габаг инсан она мәсс етсә, ҝәрәк мәсс-мејит гүслү
етсин. Амма әҝәр ајрылан һиссәнин сүмүјү олмаса, еһтијат-ваҹиб
будур ки, ону мәсс етмәк үчүн гүсл етсин.
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Мәсәлә: 456. Өлү инсандан ајрылан гүслү верилмәмиш дишә вә
сүмүјә мәсс етдикдә, ҝәрәк гүсл алынсын. Амма дири инсандан
ајрылан вә әти олмајан сүмүк вә дишә мәсс етдикдә, гүсл алмаг
ваҹиб дејил.
Мәсәлә: 457. Мәсс-мејит гүслүнү ејнилә ҹәнабәт гүслү кими
алмаг лазымдыр. Амма мәсс-мејит гүслү алан бир кәс намаз гылмаг
истәсә, ҝәрәк дәстәмаз алсын.
Мәсәлә: 458. Әҝәр инсан бир нечә мејитә мәсс етсә, јахуд бир
мејитә бир нечә дәфә мәсс етсә, бир гүсл кифајәтдир.
Мәсәлә: 459. Мејитә мәсс етдикдән сонра гүсл етмәјән бир
шәхсин мәсҹиддә дајанмасынын, ҹима етмәсинин, ваҹиби сәҹдәси
олан сурәләри охумасынын ејби јохдур. Амма намаз вә бу кими
ишләр үчүн ҝәрәк гүсл етсин вә еһтијат-ваҹибә ҝөрә дәстәмаз
алсын.
МӨҺТӘЗИРИН ҺӨКМЛӘРИ
Мәсәлә: 460. Мөһтәзир, јә’ни ҹан вермә һалында олан
мүсәлманы – истәр киши олсун, истәрсә дә гадын; истәр бөјүк
олсун, истәрсә дә кичик – архасы үстә елә јатыртмалыдырлар ки,
ајагларынын алты гиблә тәрәфә олсун. Әҝәр ону там бу гајдада
јатыртмаг мүмкүн олмаса, еһтијата ҝөрә мүмкүн олан гәдәр бу
ҝөстәришә әмәл етмәлидирләр. Әҝәр ону, гејд олунан кими
јатыртмаг үмумијјәтлә мүмкүн олмазса, еһтијат нијјәти илә үзү
гибләјә отуртмалыдырлар. Бу да мүмкүн олмаса, јенә дә еһтијат
нијјәти илә ону сағ, јахуд сол бөјрү үстә үзү гибләјә
узатмалыдырлар.
Мәсәлә: 461. Еһтијат-ваҹиб будур ки, мејитә гүсл
верилмәјинҹә, үзү гибләјә олсун. Һәрәкәт етдирдикдән сонра бу
еһтијат ваҹиб дејилдир.
Мәсәлә: 462. Ҹан верән инсаны үзү гибләјә дөндәрмәк һәр бир
мүсәлмана ваҹибдир вә онун гәјјумундан иҹазә алмаг лазым
(ваҹиб) дејилдир.
Мәсәлә: 463. Мүстәһәбдир ки, ҹан вермә һалында олан адама
шәһадәт кәлмәләрини, он ики Имам (әлејһимус-салам)-а играр вә
саир һагг әгидәләри елә тәлгин етсинләр ки, баша дүшсүн.
Һәмчинин, мүстәһәбдир ки, гејд олунан кәлмәләри өлән вахта гәдәр
тәкрар етсинләр.
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Мәсәлә: 464. Мүстәһәбдир ки, ашағыдакы дуаны ҹан верән
шәхсә елә тәлгин етсинләр ки, баша дүшсүн:

اللَّه ََّمَا ْغف َْرَلََالْكثريََم َْنَمعاصيكََوََاقْب َْلَمنََالْيسريََم َْنَطاعتكََيََم َْنَي ْقبلََالْيسريََوي ْعفو
ََ
 َاَللَّه ََّم َ ْارْحْنَ َفانَّك، َانَّكَ َانْتَ َالْعفوَ َالْغفور، َاقْب َْل َمنَ َالْيسريَ َوا ْعفَ َعنَ َالْكثري،عنَ َالْكثري

َ

َ .حيم
ٌ ر

“Әллаһуммәғфир лијәл-кәсирә мин мәасик, вәгбәл миннилјәсирә мин таәтик, ја мән јәгбәлул јәсирә вә јә’фу әнил-кәсир, игбәл
миннил-јәсир, вә’фу әннил-кәсир, иннәкә әнтәл-әфуввул-ғәфур.
Әллаһуммәрһәмни фәиннәкә Рәһим.”
Мәсәлә: 465. Мүстәһәбдир ки, ағыр ҹан верән инсаны нараһат
олмадығы тәгдирдә намаз гылдығы јерә апарсынлар.
Мәсәлә: 466. Мүстәһәбдир ки, ҹан верәнин раһат олмасы үчүн
башынын үстүндә мүбарәк “Јасин”, “Саффат”, “Әһзаб”
сурәләрини, “Ајәтәл-күрсү”нү, һәмчинин “Ә’раф” сурәсинин 54-ҹү
ајәсини: “Иннә Рәббәкумуллаһулләзи хәләгәссәмавати вәл-әрз”
ајәсини ахыра кими, “Бәгәрә” сурәсинин ахырынҹы үч ајәсини,
үмумијјәтлә, Гур’андан мүмкүн олан гәдәр охусунлар.
Мәсәлә: 467. Ҹан верән шәхси јалгыз гојмаг, онун гарнынын
үстүнә ағыр шеј гојмаг, ҹәнабәтли, һејзли шәхсләрин онун јанында
олмасы, һәмчинин онун јанында чох данышмаг, ағламаг,
гадынлары онун јанында тәк гојмаг мәкруһдур.
ӨЛҮМДӘН СОНРАНЫН ҺӨКМЛӘРИ
Мәсәлә: 468. Өлүмдән сонра мүстәһәбдир ки, мејитин
ҝөзләрини, чәнәсини бағласынлар, әлләрини вә ајагларыны
узатсынлар, онун үстүнә бир парча чәксинләр; әҝәр ҝеҹә өлүбсә,
өлдүјү јердә чыраг (ишыг) јандырсынлар вә онун дәфн мәрасими
үчүн мө’минләрә хәбәр версинләр, ону дәфн етмәкдә тәләссинләр.
Амма онун өлүмүнә јәгинләри олмаса, ҝөзләмәлидирләр ки, (дәгиг)
мә’лум олсун. Һабелә, әҝәр мејит һамилә вә гарнындакы ушаг
диридирсә, дәфн ишини бир гәдәр тә’хирә салмалыдырлар ки, онун
сол тәрәфдән гарныны јарыб ушағы чөлә чыхартсынлар, сонра
јарылан јери тиксинләр.
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МЕЈИТИН ГҮСЛ, КӘФӘН, НАМАЗ ВӘ ДӘФНИНИН
ҺӨКМЛӘРИ
Мәсәлә: 469. Мүсәлман шәхсә гүсл вериб, кәфәнләмәк, намаз
гылыб, дәфн етмәк һәр бир мүкәлләф шәхсә ваҹибдир. Әҝәр бир
нечә нәфәр бу ишләри јеринә јетирсә, башгаларындан ҝөтүрүләр.
Амма һеч кәс бу иши ҝөрмәсә, һамы ҝүнаһ етмишдир.
Мәсәлә: 470. Әҝәр бир кәс мејитин (гүсл-кәфән) ишләринә
мәшғул олса, башгаларынын бу ишә башламасы ваҹиб дејил. Амма
о, бу иши (башлајыб) јарымчыг гојса, ҝәрәк башгалары
тамамласын.
Мәсәлә: 471. Бир кәс мејитин гүсл, кәфән, намаз вә ја дәфнинин
батил шәкилдә јеринә јетирилдијини билсә, ҝәрәк бу ишләри
јенидән јеринә јетирсин. Амма әҝәр батил олмасыны ҝүман етсә,
јахуд сәһиһ олуб-олмамасында шәкк етсә, бу ишләри јеринә
јетирмәси лазым дејил.
Мәсәлә: 472. Мејитин гүсл, кәфән, намаз вә дәфни үчүн ҝәрәк
онун гәјјумундан – ирс апармагда башгаларындан ирәли олан
гәјјумундан иҹазә алынсын.
Мәсәлә: 473. Гадынын гүсл, кәфән вә дәфн ишләриндә дәхаләт
едән гәјјуму – онун әридир. Ондан (әриндән) сонра о гадындан ирс
апаранлардыр – кишинин гадындан ирәли олмасы ганунуна риајәт
етмәклә.
Мәсәлә: 474. Әҝәр бир кәс “мән мејитин вәсиси (ҹанишини) вә
ја гәјјумујам” јахуд “мејитин гәјјуму (вәлиси) мәнә иҹазә
вермишдир ки, онун гүсл, кәфән вә дәфн ишләрини јеринә јетирәм”
- десә, бу һалда башгасы “мән мејитин вәлиси вә ја ҹанишинијәм”,
јахуд “мејитин вәлиси мәнә иҹазә вермишдир” - демәсә, мејитин
ишләрини јеринә јетирмәк һәмин шәхсин өһдәсиндәдир. Ихтилаф
јаранан һалда исә әҝәр ики адил киши биринин сөзләринә шәһадәт
версә, онун сөзү гәбул олунур.
Мәсәлә: 475. Әҝәр мејит, (әввәлҹәдән) өзүнүн гүсл, кәфән, дәфн
вә намазы үчүн гәјјумундан башга бир кәси тә’јин етсә, мејитин
тә’јин етмәси кечәрлидир (гүввәдәдир).
МЕЈИТ ГҮСЛҮНҮН ҺӨКМЛӘРИ
Мәсәлә: 476. Мејитә үч гүсл вермәк ваҹибдир: 1-сидр

гатылмыш су илә; 2-кафур гатылмыш су илә вә 3-халис су илә.
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Мәсәлә: 477. Сидр вә кафур һәддиндән артыг чох олмамалыдыр
ки, сују музаф етсин; һабелә, һәддиндән артыг аз да олмамалыдыр
ки, “она сидр вә кафур гатылмышдыр” – дејилмәсин.
Мәсәлә: 478. Әҝәр сидр вә кафур лазым олан мигдарда
тапылмаса, еһтијат-ваҹибә ҝөрә тапылан гәдәри суја төксүнләр.
Мәсәлә: 479. Һәҹҹ үчүн еһрам бағлајан бир кәс Сәфа вә Мәрвә
арасындакы сә’ј әмәлини тамамламамышдан габаг өлсә, ҝәрәк она
кафур гатылмыш су илә гүсл вермәсинләр: онун јеринә ҝәрәк халис
су илә гүсл верилсин. Һәмчинин, әҝәр үмрә еһрамында, сачлары
гысалтмаздан габаг өлсә дә (һөкм ејнидир).
Мәсәлә: 480. Әҝәр сидрлә кафур, јахуд бу икисиндән бири
тапылмаса, јахуд ондан истифадә етмәк ҹаиз олмаса, мәсәлән,
гәсби олса, ҝәрәк мүмкүн олмајан һәр биринин јеринә мејитә халис
су илә гүсл версинләр.
Мәсәлә: 481. Мејитә гүсл верән шәхс ҝәрәк мүсәлман, һәддибулуға чатмыш, агил олсун вә гүсл мәсәләләрини билсин.
Мәсәлә: 482. Мејитә гүсл верән шәхс ҝәрәк “гүрбәт” гәсди
етсин, јә’ни гүслү аләмләрин Рәбби олан Аллаһын әмрини јеринә
јетирмәк нијјәти илә етсин. Әҝәр үчүнҹү гүслүн ахырына гәдәр бу
нијјәтдә галса, кифајәтдир вә нијјәтини тәзәләмәси лазым дејил.
Мәсәлә: 483. Мүсәлман ушағына, һәтта зинадан да доғулмуш
олса, гүсл вермәк ваҹибдир. Ушаглыгдан дәли олуб елә дәлилик
һалында да һәдди-булуға чатан ушағын атасы-анасы, јахуд
онлардан бири мүсәлман олса, ҝәрәк она гүсл верилсин.
Мәсәлә: 484. Сигт олмуш ушаға, дөрд ајлыг вә ја даһа артыг
оларса, ҝәрәк гүсл верилсин. Амма дөрд ајы тамам олмаса, ҝәрәк
бир парчаја бүкүб гүсл вермәдән дәфн етсинләр.
Мәсәлә: 485. Әҝәр киши гадына вә ја гадын кишијә гүсл версә,
батилдир. Амма арвад өз әринә, әр дә өз арвадына гүсл верә биләр.
Бахмајараг ки, еһтијат-мүстәһәб будур ки, арвад өз әринә, әр дә өз
арвадына гүсл вермәсин. Бу барәдә вәсијјәт едилән һал истиснадыр.
Мәсәлә: 486. Киши, јашы үчдән кечмәмиш өлү гыз ушағына,
гадын да јашы үчдән кечмәјән оғлан ушағына гүсл верә биләр.
Мәсәлә: 487. Әҝәр мејитин бәдәнинин һәр һансы бир јери нәҹис
олса, ҝәрәк о јер, гүсл верилмәмишдән габаг суја чәкилсин.
Еһтијат-мүстәһәб будур ки, мејитин бәдәнинин һәр јери гүслә
башламаздан габаг пак олсун.
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Мәсәлә: 488. Мејит гүслү ејнилә ҹәнабәт гүслү кимидир.
Еһтијат-ваҹиб будур ки, тәртиби гүсл мүмкүн олана гәдәр мејитә
иртимаси гүсл вермәсинләр. Еһтијат-мүстәһәб будур ки, тәртиби
гүслдә бәдәнин һәр үч һиссәсиндән бирини суја батырмасынлар,
әксинә сују онун үстүнә төксүнләр.
Мәсәлә: 489. Һејз вә ја ҹәнабәт һалында өлән бир кәсә һејз вә ја
ҹәнабәт гүслү вермәк лазым дејил: елә мејит гүслү онун үчүн
кифајәтдир.
Мәсәлә: 490. Мејитә гүсл вермәк үчүн ҝәрәк музд алынмасын.
Амма гүслүн мүгәддимә ишләри үчүн музд алмаг һарам дејилдир.
Мәсәлә: 491. Әҝәр су тапылмаса вә ја онун истифадә
олунмасында мүәјјән манеә олса, ҝәрәк һәр гүслүн әвәзинә о мејитә
бир тәјәммүм верилсин.
Мәсәлә: 492. Мејитә тәјәммүм верән кәс мејитлә үзбәүз дајаныб
өз әлләрини јерә вурур, мејитин үзүнә вә әлләринин архасына
чәкир. Јахшы олар ки, бундан әлавә, мејитин әлләрини дә јерә вуруб
онун үзүнә вә әлләринин архасына чәксин.
МЕЈИТИ КӘФӘНЛӘМӘЈИН ҺӨКМЛӘРИ
Мәсәлә: 493. Мүсәлман мејити ҝәрәк лонҝ, көјнәк вә сәртасәр
адланан үч парча илә кәфәнә бүкүлсүн.
Мәсәлә: 494. Лонҝ ҝәрәк ҝөбәкдән дизә гәдәр олсун, бәдәнин
әтрафыны өртсүн. Јахшы олар ки, синәдән ајағынын үстүнә гәдәр
чатсын. Еһтијат-ваҹибә ҝөрә көјнәк ҝәрәк бәдәнин чијиндән
балдырын јарысына (дизлә топуғун арасына) гәдәр олан һәр јерини
өртсүн. Сәртасәрин узунлуғу о гәдәр олмалыдыр ки, онун ики
тәрәфдән башыны бағламаг мүмкүн олсун. Ени дә о гәдәр
олмалыдыр ки, (мејити онунла бүкдүкдә) бир тәрәфи о бири
тәрәфинин үстүнә ҝәлсин.
Мәсәлә: 495. Ади кәфәнин вә ја мејитин шә’нинә лајиг олан
кәфәнин гијмәтини малын әслиндән ҝөтүрмәк олар; һәтта мејитин
сәғир өвладлары да олса; бундан артыг мигдарда исә, варисләрдән
иҹазә алынмалыдыр.
Мәсәлә: 496. Гадынын кәфәни – һәтта өзүнүн малы да олса,
әринин өһдәсинәдир. Һәмчинин, әҝәр гадына талаг китабында
дејилдији кими, риҹ’и талаг версәләр вә иддәси тамам олмаздан
габаг өлсә, ҝәрәк әри кәфәнини версин. Әҝәр әри һәдди-булуға
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чатмамыш вә ја дәли олса, ҝәрәк әринин гәјјуму (вәлиси) онун
малындан арвадынын кәфәнини версин.
Мәсәлә: 497. Әҝәр мејитин һеч бир шеји олмаса, еһтијат-ваҹиб
будур ки, сағлығында һәјат хәрҹләри кимә ваҹиб идисә, кәфәнин
хәрҹләрини дә о версин.
Мәсәлә: 498. Башга бир шеј тапылмаса да, мејити гәсби шејлә
кәфәнә бүкмәк ҹаиз дејилдир. Әҝәр мејитин кәфәни гәсби олса вә
онун саһиби разы олмаса, һәтта ону дәфн етмиш олсалар белә,
ҝәрәк кәфәни онун бәдәниндән чыхартсынлар.
Мәсәлә: 499. Мејити нәҹис шеј вә халис ипәк парча илә кәфәнә
бүкмәк ҹаиз дејилдир. Амма чарәсизлик һалында ејби јохдур.
Еһтијат-ваҹиб будур ки, мејити гызылдан тохунмуш парча илә дә
кәфәнә бүкмәсинләр; јалныз чарәсизлик һалы истисна олунур.
Мәсәлә: 500. Әҝәр мејитин кәфәни онун өз нәҹасәти, јахуд
башга бир нәҹасәтлә нәҹис олса, ҝәрәк нәҹис јери јусунлар, јахуд
кәссинләр вә ја дәјишдирсинләр.
Мәсәлә: 501. Һәҹҹ, јахуд үмрә үчүн еһрам бағлајан бир кәс өлсә,
ҝәрәк башгалары кими кәфәнә бүкүлсүн; башыны вә үзүнү
өртмәјин ејби јохдур.
ҺӘНУТУН ҺӨКМЛӘРИ
Мәсәлә: 502. Гүслдән сонра ваҹибдир ки, мејитә һәнут
вурсунлар, јә’ни алнына, әлләринин ичинә, дизләринин ҝөзүнә,
ајагларынын ики баш бармагларынын уҹуна кафур гојсунлар.
Мүстәһәбдир ки, мејитин бурнунун уҹуна да кафур сүртсүнләр.
Кафур ҝәрәк тәзә вә әтирли олсун. Әҝәр көһнәлмәк сәбәби илә әтри
ҝетмиш олса, кифајәт дејилдир.
Мәсәлә: 503. Еһтијат-мүстәһәб будур ки, кафуру әввәлҹә
мејитин алнына сүртсүнләр. Амма башга үзвләр арасында тәртибә
риајәт етмәк лазым (ваҹиб) дејилдир.
Мәсәлә: 504. Һәҹҹ үчүн еһрам бағлајан бир кәс, әҝәр Сәфа вә
Мәрвә арасындакы сә’ј әмәлини тамамламаздан әввәл өлсә, она
һәнут вурмаг ҹаиз дејил. Һәмчинин, әҝәр үмрә еһрамында
башынын түкүнү гысалтмагдан габаг өлсә, ҝәрәк она һәнут
вурмасынлар.
Мәсәлә: 505. Әри өлән вә иддәси тамам олмајан гадын, өзүнү
әтирләмәсинин һарам олмасына бахмајараг, өлдүјү һалда она һәнут
вурмаг ваҹибдир.
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Мәсәлә: 506. Мејитә мүшк, әнбәр, овд вә саир әтирләр вурмаг,
јахуд һәнут едәндә бунлары кафура гарышдырмаг мәкруһдур.
Мәсәлә: 507. Мүстәһәбдир ки, һәзрәт Сејидүш-шүһәда Имам
Һүсејн (әлејһис-салам)-ын түрбәтиндән бир гәдәр кафура
гарышдырсынлар, амма ҝәрәк о кафурдан еһтирамсызлыг олан
бәдән үзвләринә вурмасынлар. Һәмчинин, түрбәт о гәдәр чох
олмамалыдыр ки, кафурла гарышанда даһа она кафур дејилмәсин.
Мәсәлә: 508. Әҝәр кафур гүсл вә һәнута кифајәт етмәсә,
еһтијат-ваҹибә ҝөрә гүслү габаға салсынлар; вә әҝәр једди үзвә
(һәнутуна) чатмаса, алнына вурмағы габаға салсынлар.
Мәсәлә: 509. Мүстәһәбдир ки, ики әдәд јаш, тәр-тәзә чубуғу
мејитлә јанашы гәбирә гојсунлар.
МЕЈИТ НАМАЗЫНЫН ҺӨКМЛӘРИ
Мәсәлә: 510. Мүсәлман мејитә – һәтта ушаг да олса – намаз
гылмаг ваҹибдир, амма ҝәрәк о ушағын ата-анасы, јахуд онлардан
бири мүсәлман вә алты јашы да тамам олмуш олсун.
Мәсәлә: 511. Мејит намазы ҝәрәк гүсл, кәфән вә һәнут
ишләриндән сонра гылынсын. Әҝәр бу ишләрдән габаг вә ја бу
ишләр әснасында гылынса, һәтта унутганлыг, јахуд мәсәләни
билмәмәзлик үзүндән гылынмыш олса белә, кифајәт дејилдир.
Мәсәлә: 512. Мејит намазы гылмаг истәјән шәхсин дәстәмаз,
гүсл, јахуд тәјәммүм алмасы, бәдәнинин, јахуд палтарынын пак
олмасы лазым (ваҹиб) дејил. Әҝәр онун палтары гәсби дә олса, ејби
јохдур. Бахмајараг ки, еһтијат-лазым будур ки, намазда
данышмагдан, ҝүлмәкдән, архасы гибләјә дөнмәкдән чәкинсин.
Мәсәлә: 513. Мејитә намаз гылан шәхс ҝәрәк үзү гибләјә
дајансын. Һәмчинин, ваҹибдир ки, мејити онун гаршысында
архасы үстә елә јатыртсынлар ки, башы намаз гыланын сағ
тәрәфиндә, ајағы исә намаз гыланын сол тәрәфиндә олсун.
Мәсәлә: 514. Намаз гыланын дајандығы јер ҝәрәк мејитин
гојулдуғу јердән алчаг вә ја уҹа олмасын. Амма азаҹыг алчаг вә ја
уҹа олмасынын ејби јохдур.
Мәсәлә: 515. Намаз гылан шәхс ҝәрәк мејитдән узагда олмасын.
Амма мејит намазыны ҹамаатла гылан шәхс мејитдән узаг олса, бу
һалда (ҹамаат намазынын) ҹәрҝәләри бир-биринә мүттәсил
(бирләшмиш) олса, ејби јохдур.
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Мәсәлә: 516. Мејит намазыны гылан шәхс ҝәрәк мејитлә үзбәүз
дурсун. Амма әҝәр намаз ҹамаатла гылынса вә ҹамаат намазынын
ҹәрҝәләри ики тәрәфдән мејити өтүб кечсә, мејитин мүгабилиндә
дурмајан шәхсләрин намазынын ејби јохдур.
Мәсәлә: 517. Мејитлә намаз гылан шәхсин арасында ҝәрәк
пәрдә, дивар вә бу кими шејләр олмасын. Амма әҝәр мејит табут вә
бу кими шејләрин ичиндә олса, ејби јохдур.
Мәсәлә: 518. Мејит намазыны ҝәрәк ајаг үстә, гүрбәт гәсди
(нијјәти) илә гылсынлар вә нијјәтдә мејити мүәјјәнләшдирсинләр.
Мәсәлән; “бу мејитә намаз гылырам, гүрбәтән иләллаһ” - дејә нијјәт
етсинләр.
Мәсәлә: 519. Әҝәр мејитә, ајаг үстә намаз гыла билән бир кәс
тапылмазса, она отуран һалда намаз гылмаг олар.
Мәсәлә: 520. Әҝәр мејит, (әввәлдән) мүәјјән бир шәхсин она
намаз гылмасыны вәсијјәт етмиш олса, еһтијат-мүстәһәб будур ки,
о шәхс мејитин гәјјумундан иҹазә алсын, гәјјумун да иҹазә вермәси
ваҹибдир.
Мәсәлә: 521. Бир мејитә бир нечә дәфә намаз гылмаг
мәкруһдур. Амма әҝәр мејит елм, тәгва әһли оларса, мәкруһ дејил.
Мәсәлә: 522. Әҝәр мејити гәсдән, јахуд унутганлыг үзүндән вә
ја мүәјјән үзрлү сәбәблә намазсыз дәфн етмиш олсалар, јахуд дәфн
етдикдән сонра гылынмыш олан намазын батил олмасы мә’лум
оларса, нә гәдәр ки, онун ҹәсәди чүрүјүб дағылмајыб, ваҹибдир ки,
(мејит намазында дејилән) тәртиблә онун гәбринә намаз
гылсынлар.
МЕЈИТ НАМАЗЫНЫН ГАЈДАЛАРЫ
Мәсәлә: 523. Мејит намазынын беш тәкбири вардыр вә әҝәр
намаз гылан шәхс онлары ашағыдакы тәртиблә десә, кифајәтдир:
Нијјәтдән вә биринҹи тәкбири дејәндән сонра десин:

َ َا ْشهدََا َْنَلََاَلَهََالَّللاَوا ََّنَمَ َّمدَاًَرسولََللا

“Әшһәду әнла илаһә илләллаһ вә әннә Муһәммәдән Рәсулуллаһ.”
Икинҹи тәкбирдән сонра десин:

َ ألَلَّه ََّمَصلََعلَىَم َّمدََوآلََم َّم َد

“Әллаһуммә сәлли әла Муһәммәдин вә Али-Муһәммәд.”
Үчүнҹү тәкбирдән сонра десин:
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ألَلَّه ََّمَا ْغف َْرَللْم ْؤمنيََوالْم ْؤمنَاتَ َ

”“Әллаһуммәғфир лил-му’мининә вәл-му’минат.
Дөрдүнҹү тәкбирдән сонра әҝәр мејит кишидирсә, десин:

ألَلَّه ََّمَا ْغف َْرَلَذاَالْميتَ َ

“Әллаһуммәғфир лиһазәл-мәјјит”; әҝәр гадын оларса, десин:

ألَلَّه ََّمَا ْغفَ َْرَلِهَذهََالْميتَ َ

“Әллаһуммәғфир лиһазиһил-мәјјит” вә сонра бешинҹи тәкбири
десин.
Даһа јахшы олар ки, биринҹи тәкбирдән сонра десин:

أ ْشهدَ َا َْن َلَا َالَهَ َإ َلَّ َللاَ َو ْحدهَ َلَشريكَ َلهَ َوا ْشهدَ َا ََّن َم َّم ًدا َع ْبدهَ َورسولهَ َاَْرسلهَ

الساعةَ َ
رياَ َونذ ًيراَب ْ َ
يَيدىََ َّ
ِب َْْلقََبش ً

َ

Икинҹи тәкбирдән сонра десин:

ألَلَّه ََّم َصلَ َعلَى َم َّمدَ َوآلَ َم َّمدَ َوِبَركَْ َعلَي َم َّمدَ َوآلَ َم َّمدَ َو ْارح َْم َم َّم ًدا َوآلَ
دَ
م َّمدَ َكِافْضلَ َمَاصلَّْيتَ َوِبَرْكتَ َوت ر َّْحْتَ َعلَى َابْ َراهيمَ َوآلَ َابْ َراهيمَ َانَّكَ َْحي ٌَد ََمي ٌَ
َ

وصلََعلَىََجيعََ ْالنْبيَاءََوالْم ْرسليََوََالشهدَاءََوََالصديقيََوَََجيعََعبَادََللاََالصَاْليَ َ
Үчүнҹү тәкбирдән сонра десин:

أللَّه ََّم َا َْغف َْر َللْم ْؤمنيَ َوالْم ْؤمنَاتَ َوالْم ْسلميَ َوالْم ْسلمَاتَ َا ْل ْحيَاءَ َم ْن ه ْمَ
و ْال ْم َواتََتَب َْعَب ْي ن نَاَوب ْي ن ه َْمَِب ْْل ْي َراتََانَّكَََميبََ َّ
ير َ
الدع َواتََانَّكََعلَىَكلََش ْىءََقد ٌَ

َ

Дөрдүнҹү тәкбирдән сонра мејит кишидирсә, десин:

أللَّه ََّمَا ََّنَهَذَاَع ْبدكََوابْنََع ْبدكََوابْنََامتكََن زلََبكََوانْتََخ ْي رََم ْن زولََبهََأللَّه ََّمَانَ
ن َكَانََ
لَ َن ْعلمَ َم ْنهَ َالَ َخ ْي ًَرا َوانْتَ َا ْعلمَ َبهَ َمنَا َأللَّه ََّم َا َْن َكَانَ َمْسنًا َفزَْد َفَ َا َْحسَانهَ َوَ َا َْ
هلهَ َفََ
اجعلْهَ َع ْندكَ َفَ َا ْعلَى َعلييَ َوا ْخل َْ
ف َعلَى َا ْ
مسيئًا َف تجَاوَْز َع ْنهَ َوا ْغف َْر َلهَ َأللَّه ََّم َ ْ
الراْحيَ َ
الْغَابرينََو ْارْحْهََبر ْْحتكََيََا ْرحمََ َ
َ

Дөрдүнҹү тәкбирдән сонра мејит гадындырса, десин:

تَبكََوانْتََخ ْي رََم ْن زولََبهََأللَّه َّمَ
أللَّه ََّمَا ََّنَهَذهََامتكََوابْ نَةََامتكََوابْ نَةََع ْبدكََن زل َْ
نَ
ت َ ْمسن َةً َفزَْد َفَ َا ْحسَانَا َوا َْ
انَ َلَ َن ْعلمَ َم ْن هَا َالَ َخ ْي ًرا َوانْتَ َا ْعلمَ َبَا َمنَا َأللَّه ََّم َا َْن َكَان َْ
ف َعلَ ىَ
اجعلْهَا َع ْندكَ َفَ َا ْعلَي َعلييَ َوا ْخل َْ
كَانَ َْ
ت َمسيئَةًَ َف تجَاوَْز َع ْن هَا َوا ْغف ْرلَا َأللَّه ََّم َ ْ
َ

الراْحنَ َ
ا ْهلهَاَفََالْغَابرينََو ْارْحْهَاَبر ْْحتكََيََا ْرحمََ َ
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Сонра бешинҹи тәкбири десин вә намаздан хариҹ олсун.
Мәсәлә: 524. Мејит намазынын тәкбирләри вә дуалары елә
ардыҹыл охунмалыдыр ки, намаз, өз сурәтиндән хариҹ олмасын.
Јахшы олар ки, намаз гылан шәхс мә’налара диггәт јетириб
(онлары) гәсд етсин вә садәҹә сөзләри демәклә кифајәтләнмәсин.
Мәсәлә: 525. Мејит намазыны ҹамаатла бирликдә гылан кәс
ҝәрәк тәкбирләри вә дуалары да охусун.
МЕЈИТ НАМАЗЫНЫН МҮСТӘҺӘБ ӘМӘЛЛӘРИ
Мәсәлә: 526. Бир нечә шеј мејит намазында мүстәһәбдир:

1-Мејит намазыны гылан шәхс дәстәмазлы, јахуд гүсл, јахуд да
тәјәммүм алмыш олсун; Еһтијат-мүстәһәб будур ки, о вахт
тәјәммүм алсын ки, дәстәмаз вә гүсл алмаг мүмкүн олмасын, јахуд
дәстәмаз вә ја гүсл алаҹағы тәгдирдә мејит намазына чата
билмәјәҹәјиндән горхсун.
2-Әҝәр мејит кишидирсә, ҹамаата имамлыг едән, јахуд она
тәкликдә намаз гылан шәхс, ҹәназәнин гамәтинин орта һиссәсинин;
вә әҝәр мејит гадындырса, синәсинин мүгабилиндә дурсун;
3-Намазы ајаггабы илә гылмасын;
4-Һәр тәкбири дејәндә ики әлини галдырсын;

5-Онунла мејитин арасындакы фасилә о гәдәр аз олсун ки, әҝәр
күләк онун палтарыны һәрәкәт етдирсә, ҹәназәјә тохунсун;
6-Мејит намазыны ҹамаатла гылсын;
7-Мејит намазына имамәт едән шәхс, тәкбири вә дуалары
уҹадан, онунла бирликдә намаз гыланлар исә астадан десинләр;
8-Мејит намазы ҹамаатла гылынанда, һәтта игтида едән
(мә’мум) бир нәфәр олса да, имамын архасында дајансын;
9-Намаз гылан шәхс мејитә вә мө’минләрә чохлу дуа етсин;
10-Намаздан габаг үч дәфә “әс-сәлат” десин;

11-Намазы елә јердә гылсын ки, ҹамаат мејит намазы гылмаг
үчүн ораја чох ҝедирләр;
12-Һаиз гадын ҹамаат намазына дајанса, бир ҹәрҝәдә тәкликдә
дајансын.
Мәсәлә: 527. Мејит намазыны мәсҹидләрдә гылмаг мәкруһдур,
амма Мәсҹидүл-Һәрамда мәкруһ дејилдир.
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ДӘФНИН ҺӨКМЛӘРИ
Мәсәлә: 528. Ваҹибдир ки, мејити елә дәфн етсинләр ки, онун
ији чөлә ҝәлмәсин, вәһши һејванлар да бәдәнини чөлә чыхара
билмәсин. Әҝәр јыртыҹы һејванларын онун бәдәнини
чыхармасындан горху (еһтимал) төрәнсә, ҝәрәк гәбри кәрпиҹ вә бу
кими шејләрлә мөһкәмләтсинләр.
Мәсәлә: 529. Мејити гәбирдә сағ чијини үстә елә
узатмалыдырлар ки, бәдәнинин габағы үзү гибләјә олсун.
Мәсәлә: 530. Әҝәр кафир гадын өлсә вә онун бәтниндәки ушаг
өлмүш олса, ушағын атасы мүсәлмандырса, гадыны гәбирдә сол
бөјрү үстә архасы гибләјә тәрәф елә узатмалыдырлар ки, ушағын
үзү гибләјә олсун. Һәтта әҝәр руһ ушағын бәдәнинә дахил
олмамышса да, еһтијат-ваҹибә ҝөрә ҝәрәк һәмин ҝөстәришә әмәл
олунсун.
Мәсәлә: 531. Мүсәлманын кафир, кафирин дә мүсәлман
гәбиристанлығында дәфн едилмәси ҹаиз дејилдир.
Мәсәлә: 532. Мүсәлманы, еһтирамсызлыг олаҹағы јерләрдә,
мәсәлән; тоз-торпаг вә зибил төкүлән јерләрдә дәфн етмәк ҹаиз
дејилдир.
Мәсәлә: 533. Мејит гәсби јердә дәфн олунмамалыдыр. Һабелә,
мејити, дәфндән башга ишләр үчүн вәгф олунан – мәсҹид вә
мәдрәсә кими јерләрдә дәфн етмәк ҹаиз дејилдир. Јалныз о һаллар
истиснадыр ки, о јерләрдә мүәјјән бир мәканы бу иш (дәфн) үчүн
истисна етмиш олсунлар.
Мәсәлә: 534. Бир мејити башга бир мејитин гәбриндә дәфн
етмәк ҹаиз дејилдир, јалныз әввәлки мејит чүрүјүб арадан ҝетмиш
оларса (ејби јохдур).
Мәсәлә: 535. Мејитдән ајрылан шејләр, һәтта түк, дырнаг, диш
кими олса да белә, ҝәрәк онунла дәфн олунсун. Әҝәр (бу иш)
гәбирин ачылмасына сәбәб олса, еһтијат будур ки, ајрылыгда дәфн
олунсун. Инсандан сағлығында ајрылан дырнағы вә диши јерә
басдырмаг мүстәһәбдир.
Мәсәлә: 536. Әҝәр ушаг ананын бәтниндә өлсә вә онун бәтндә
галмасы ана үчүн тәһлүкә доғурса, ҝәрәк ән асан јолла ону
чыхарсынлар. Әҝәр ону доғрајыб чыхармаға начар олсалар, ејби
јохдур, амма бу иш ҝәрәк әринин васитәси илә – әҝәр әри бу саһәдә
мүтәхәссисдирсә – јахуд мүтәхәссис гадынын васитәси илә әнҹам
верилсин. Әҝәр мүмкүн олмаса, мүтәхәссис олан мәһрәм киши, бу
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да мүмкүн олмаса, мүтәхәссис олан намәһрәм киши ону чөлә
чыхармалыдыр. О да тапылмаса, мүтәхәссис олмајан бир шәхс
ушағы чөлә чыхара биләр.
Мәсәлә: 537. Әҝәр ана өлсә вә ушаг онун бәтниндә дири олса,
ҝәрәк әввәлки мәсәләдә дејилән шәхсләрин васитәси илә, һәр
тәрәфдән ушағы сағ-саламат чыхармаг мүмкүн олса, ордан (јарыб)
ушағы чыхарсынлар, сонра исә јарылан јер тиксинләр. Амма әҝәр
ушағын саламат олмасында сағ бөјрү илә сол бөјрү арасында һеч
бир фәрг олмаса, еһтијат-ваҹиб будур ки, сол бөјрүндән
чыхарсынлар.
ДӘФНИН МҮСТӘҺӘБ ӘМӘЛЛӘРИ
Јахшы олар ки, Аллаһ-тааланын истәдији олмасы үмиди илә
ашағыдакы ишләри ҝөрсүнләр:
1 - Гәбри ортабојлу инсанын боју өлчүсүндә газсынлар.
2 - Мејити ән јахын јердәки гәбиристанлыгда дәфн етсинләр.
Амма узагда олан гәбиристанлыгда мүәјјән ҹәһәтдән үстүн олса;
мәсәлән, мејитин јахын адамлары орада дәфн олунубса, јахуд
ҹамаат гәбир әһлинә “Фатиһә” охумаг үчүн ораја даһа чох
ҝәлирләрсә.
3 - Гәбирә бир нечә зира (зира-дирсәкдән бармагларын уҹуна
гәдәр олан мәсафәдир) галмыш ҹәназәни јерә гојуб үч дәфәјә,
јаваш-јаваш гәбирә јахынлашдырсынлар. Јә’ни һәр дәфә јерә гојуб
ҝөтүрсүнләр вә дөрдүнҹү дәфә гәбирә гојсунлар.
4 - Әҝәр мејит кишидирсә, үчүнҹү дәфә ону јерә елә гојсунлар
ки, онун башы гәбрин ашағы тәрәфиндә олсун вә дөрдүнҹү дәфә
мејити баш тәрәфдән гәбирә дахил етсинләр. Әҝәр мејит
гадындырса, үчүнҹү дәфә гәбрин гиблә тәрәфинә гојуб јан
тәрәфдән гәбирә дахил етсинләр.
5 - Гәбирә дахил етдикдә гәбрин үстүнә парча чәксинләр,
ҹәназәни арамла табутдан ҝөтүрүб гәбирә дахил етсинләр, дәфндән
әввәл вә дәфн заманы ҝөстәриш верилмиш дуалары охусунлар.
6 - Мејити ләһәдә гојандан сонра кәфәнин дүјүнләрини
ачсынлар, үзүнү торпағын үзәринә гојсунлар, башынын алтына
торпагдан балыш дүзәлдилсин.
7 - Архасы үстә ашмамасы үчүн архасына хам кәрпиҹ, јахуд
кәсәк гојсунлар.
8 - Ләһәди өртмәздән өнҹә мејити гәбирә гојан шәхс сағ әл илә
мејитин сағ чијнинә вуруб, сол әлини гүввәт илә мејитин сол
чијнинә гојуб ағзыны онун гулағына јахынлашдырсын вә ону бәрк
тәрпәдиб үч дәфә десин: “исмә’, ифһәм, ја фуланәбнә фулан”.
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“Фуланәбнә фулан” сөзүнүн әвәзинә, мејитин өзүнүн вә атасынын
адыны десин. Мәсәлән, әҝәр мејитин ады Мәһәммәд, атасынын ады
Әлидирсә, үч дәфә: “исмә’, ифһәм, ја Муһәммәдәбнә Әли” дејиб
сонра десин:

َالِلَو ْحدهََلََشريكَ له
ََّ ََّه َْلَانْتََعلىََالْع ْهدََالَّذيَفارقْت ناَعل ْيهََم َْنَشهادةََا َْنَلََال هََا َل
ًَن َعليَا
ََّ وََا ََّنَم َّمدَاًَصلَّىَللاََعل ْيهََوآلهََع ْبدهََوََرسولهََوََسيدََالنَّبييََوََخاتََالْمَ ْرسليََوََا
َ َ

َالِل َطاعتهَ َعلىَ َالْعالميَ َوَ َا ََّن َا ْْلسنَ و
ََّ َ َمام َافْ ت رض
ٌَ امريَ َالْم ْؤمنيَ َوَ َسيدَ َالْوصييَ َوَ َا

َ َ

َي َوَ َم َّمدَ َبْنَ َعليَ َوَ َج ْعفرَ َبْنَ َم َّمدَ َوَ َموسَى َبْنَ َج ْعفرَ َوَ َعل َّي
َ ْ ي َوَ َعل ََّي َبْنَ َا ْْلس
َ ْ ا ْْلس
َي
ََّ بْنَ َموسى َوَ َم َّمدَ َبْنَ َعليَ َوَ َعل ََّي َبْنَ َم َّمدَ َوَ َا ْْلسنَ َبْنَ َعليَ َوَ َالْقائمَ َا ْْل َّجةَ َالْم ْهد
َ

َ

ْ َ الِل َعلى
َدى
ََّ َ َالِل َعل ْيه َْم َأئ َّمةَ َالْم ْؤمنيَ َوَ َحجج
ََّ َ َصلوات
ً اْللْقَ َا َْجعيَ َوَ َأئمتكَ َأئ َّمةَ َه
َارَيََفالنََبْنََفالن
ٌَ ابْ ر

“Һәл әнтә әләл-әһдил-ләзи фарәгтәна әләјһи мин шәһадәти
ән ла илаһә илләллаһу вәһдәһу ла шәрикә ләһ вә әннә Муһәммәдән
сәлләллаһу әләјһи вә алиһи әбдуһу вә рәсулуһу вә сәјјидун-нәбијјинә
вә хатәмул-мурсәлин вә әннә Әлијјән әмирул-му’мининә вә сәјјидулвәсијјинә вә имамун ифтәрәзәллаһу таәтәһу әләл-аләмин вә әннәлҺәсәнә вәл-Һусәјнә вә Әлијјәбнәл-Һусәјни вә Муһәммәдәбнә Әлијјин
вә Ҹә’фәрәбнә Муһәммәдин вә Мусәбнә Ҹә’фәрин вә Әлијјәбнә
Муса вә Муһәммәдәбнә Әлијјин вә Әлијјәбнә Муһәммәдин вәлҺәсәнәбнә Әлијјин вәл-Гаимәл-Һуҹҹәтәл-Мәһдијјә сәләватуллаһи
әләјһим әиммәтул-му’мининә вә һуҹәҹуллаһи әләл-хәлги әҹмәинә вә
әиммәтукә әиммәту һудән әбрарун ја фуланәбнә фулан”.
«Фуланәбнә фулан» сөзүнүн јеринә мејитин өзүнүн вә
атасынын ады дејилдикдән сонра десин:

َالِل َت باركَ َوَ َت عالَ َوَ َسئالكَ َع َْن َربكَ و
ََّ َ َي َم َْن َع ْند
َ ْ اذا َاتكَ َالْملكانَ َالْمق َّرِبنَ َرسول

َ َ

َفَوََلََُتْز َْنَوََق ْل
َْ ع َْنَنبيكََوََع َْنَدينكََوََع َْنَكتابكََوََع َْنَق ْب لتكََوََع َْنَائ َّمتكََفالَََت
ََالسالمَ َدينَ َوَ َالْقرآنَ َكتابَ َو
ََّ  َا:فَ َجوابما
ْ ْ َ َلِل َربَ َوَ َم َّم ٌَد َصلَّى َللاَ َعل ْيهَ َوآلهَ َنبيي َو
ْ
َجت بََامامي
ْ الْك ْعبةََق ْب لتََوََامريََالْم ْؤمنيََعليََبْنََابَطالبََاماميَوََا ْْلسنََبْنََعليََالْم
َّ َ َي َبْنَ َعلي
ََد َالْباقر
ٌَ الشهيدَ َبك ْربالَ َامامي َوَ َعليَ َزيْنَ َالْعابدينَ َامامي َوَ َم َّم
َ ْ وَ َا ْْلس
َ

َْصادقَ َامامي َوَ َموسى َالْكاظمَ َاَمامي َوَ َعليَ َالرضا َامامي َوَ َم َّم ٌد
َّ امامي َوَ َج ْعف ٌَر َال
َجةَ َالْم ْن تظرَ َامام ي
َّ ا ْْلوادَ َامامي َوَ َعل ٌَي َا ْلادي َامامي َوَ َا ْْلسنَ َالْع ْسكريَ َامامي َوَ َا ْْل
َ
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َل َوَ َم ْن
ََّ الِل َع ْليه َْم َا َْجعيَ َأئ َّمتَ َوَ َسادتَ َوَ َقادتَ َوَ َشفعائي َب َْم َات و
ََّ َ َهَؤلءَ َصلوات
ََ َثََّا ْعل َْمَيَفالنََبْنََفالن،ا ْعدائه َْمَات ب َّرءََفََالدنْياَوََ ْاْلخرة

“Иза
әтакәл-мәләканил-мугәррәбани
рәсуләјни
мин
индиллаһи тәбарәкә вә Таала вә сәәлакә ән рәббикә вә ән Нәбијјикә
вә ән диникә вә ән китабикә вә ән гибләтикә вә ән әиммәтикә фәла
тәхәф вә ла тәһзән вә гул фи ҹәвабиһима Аллаһу Рәбби вә
Муһәммәдун сәлләллаһу әләјһи вә алиһи нәбијји вәл-Исламу дини
вәл-Гур’ану китаби вәл-Кә’бәту гибләти вә Әмирул-му’мининә
Әлијјубну Әби Талибин имами, вәл-Һәсәнубну Әлијјинил-Муҹтәба
имами, вәл-Һусәјнубну Әлијјиниш-шәһиду би Кәрбәлаә имами вә
Әлијјун Зәјнул-абидинә имами вә Муһәммәдунил-Багиру имами вә
Ҹә’фәрунис-Садигу имами вә Мусәл-Казиму имами вә ӘлијјунирРиза имами вә Муһәммәдунил-Ҹәваду имами вә Әлијјунил-Һади
имами вәл-Һәсәнул-Әскәријју имами вәл-Һуҹҹәтул-Мунтәзәру
имами, һаулаи сәләватуллаһи әләјһим әҹмәинә әиммәти вә садәти
вә гадәти вә шуфәаи, биһим әтәвәлла вә мин ә’даиһим әтәбәррәу
фид-дунја вәл-ахирәти. Суммә’ләм ја фуланәбнә фулан».
Фуланәбнә фулан сөзүнүн әвәзинә мејитин вә атасынын
адыны дејиб сонра десин:

َالرسولََوََا ََّنَعل َّي
ََّ َاَ ََّن
َّ ََالربََوََا ََّنَم َّمدَاًَصلَّىَللاََعل ْيهََوآلهَن ْعم
َّ ََالِلَت باركََوََت عالََن ْعم
ََن َما َجاءَ َبه
ََّ بْنَ َابَطالبَ َوَ َا ْولدهَ َالْم ْعص َوميَ َ ْالئ َّمةَ َ ْالثْ نَ َعشرَ َن ْعمَ َ ْالئ َّمةَ َوَ َا
ََب َحقَ َو
َْ م َّم ٌدصلَّى َللاَ َعل ْيهَ َوآلهَ َحقَ َوَ َا ََّن َالْم ْوتَ َحقَ َوَ َسؤالَ َم ْنكرَ َوَ َنكريَ َفَ َالْق
ََْلنَّة
ْ الْب ْعثََحقََوََالنشورََحقََوََالْصراطََحقََوََالْميزانََحقََوََتطاي رََالْكتبََحقََوََا ََّنَا
َ

َالِلَي ْب عثََم َْنَفََالْقبور
ََّ َالساعةََآتي َةٌَلََريْبََفيهاَوََا ََّن
َّ َحقََوََالنَّارََحقََوََا ََّن

“Әннәллаһә тәбарәкә вә Таала ни’мәр-рәббу вә әннә
Муһәммәдән сәлләллаһу әләјһи вә алиһи ни’мәр-рәсулу вә әннә
Әлијјәбнә Әби Талибин вә овладәһул-мә’суминәл-әиммәтәл-исна
әшәрә ни’мәл-әиммәту вә әннә ма ҹаә биһи Муһәммәдун сәлләллаһу
әлејһи вә алиһи һәггун вә әннәл-мовтә һәггун вә суалә мункәрин вә
нәкирин фил-гәбри һәггун вәл-бә’сә һәггун вән-нушурә һәггун вәссиратә һәггун вәл-мизанә һәггун вә тәтајурәл-кутуби һәггун вә
әннәл-ҹәннәтә һәггун вән-нарә һәггун вә әннәс-саәтә атијәтун ла
рәјбә фиһа вә әннәллаһә јәб’әсу мән фил-губур”
Сонра десин: «Әфәһимтә ја фулан», фулан сөзүнүн әвәзиндә
мејитин адыны десин, сонра десин:
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َالِل َب ْي نكَ َوَ َب ْي
ََّ َ َالِل َالَ َصراطَ َم ْستقيمَ َع َّرف
ََّ َ َالِل َِبلْق ْولَ َالثَّابتَ َوَ َهداك
ََّ َ َث بَّ تك
َأ ْوليائكََفََم ْست قرََم َْنَر ْْحته

“Сәббәтәкәллаһу бил-говлис-сабити вә һәдакәллаһу ила
сиратин мустәгим, әррәфәллаһу бәјнәкә вә бәјнә овлијаикә фи
мүстәгәррин мин рәһмәтиһ” Вә сонра:
َ

َاصع َْد َبروحهَ َال ْيكَ َوَ َلقَ ْنهَ َم ْنكَ َب ْرها َنًَاللَّه ََّم َع ْفوك
ْ َ َاللَّه ََّم َجافَ َ ْال ْرضَ َع َْن َج ْن ب ْيهَ َو

َع ْفوك

“Әллаһуммә ҹафил-әрзә ән ҹәнбәјһи вәс’әд бируһиһи иләјкә вә
ләггинһи минкә бурһана, Әллаһуммә әфвәкә әфвәк”.
Мәсәлә: 538. Дәфн мәрасиминдә иштирак едәнләр ҝедәндән
сонра мүстәһәбдир ки, мејитин гәјјуму (вәлиси), јахуд вәлинин
тәрәфиндән иҹазәси олан бир кәс ҝөстәриш верилән дуалары мејитә
тәлгин етсин.
Мәсәлә: 539. Дәфндән сонра мүстәһәбдир ки, матәм
саһибләринә башсағлығы верилсин. Амма әҝәр мүәјјән мүддәт
кечсә вә башсағлығы верилмәси мүсибәти јадларына саларса, ону
тәрк етмәк даһа јахшыдыр. Һәмчинин, мүстәһәбдир ки, үч ҝүнә
гәдәр мејитин ев әһлинә јемәк ҝөндәрилсин. Онларын јанында вә
мәнзилләриндә јемәк јемәк мәкруһдур.
Мәсәлә: 540. Мүстәһәбдир ки, инсан гоһумларынын, хүсусилә
дә өвладынын өлүмүндә сәбирли олсун, һәр вахт мејити јад едәндә,
“инна лиллаһи вә инна иләјһи раҹиун” - десин, мејит үчүн Гур’ан
охусун, ата-ананын гәбринин јанында Аллаһдан һаҹәтләрини
истәсин, гәбри дә мөһкәм дүзәлтсин ки, тез хараб олмасын.
Мәсәлә: 541. Инсанын бир кәсин өлүмүндә үзүнү, јахуд
бәдәнини ҹырмасы, өзүнә хәсарәт вурмасы ҹаиз дејилдир.
Мәсәлә: 542. Ата вә гардаш өлүмү истисна олмагла, саир
шәхсләрин өлүмүндә палтарын јахасыны ҹырмаг ҹаиз дејилдир.
Мәсәлә: 543. Әҝәр киши өз арвадынын, јахуд өвладынын
өлүмүндә палтарынын јахасыны, јахуд палтарыны ҹырса, јахуд
гадын, мејитин матәминдә үзүнү ҹырса вә ган ҝәлсә, јахуд өз
сачларыны јолса, ҝәрәк бир гул азад етсин, јахуд он фәгирә тәам
версин, јахуд да онлары ҝејимлә тә’мин етсин. (Бу ишләри) едә
билмәсә, ҝәрәк үч ҝүн оруҹ тутсун. Һәтта әҝәр ган ҝәлмәсә дә,
еһтијат-ваҹибә ҝөрә бу әмәлә (кәффарәјә) әмәл етсин.
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Мәсәлә: 544. Еһтијат-ваҹиб будур ки, мејитә ағламагда сәси чох
уҹалтмасынлар.
ЛЕЈЛӘТУД-ДӘФН (ВӘҺШӘТ) НАМАЗЫ
Мәсәлә: 545. Мүстәһәбдир ки, мејитин дәфн олундуғу илк ҝеҹә
онун үчүн ики рәкәт вәһшәт намазы гылсынлар. Онун гајдасы
беләдир: биринҹи рәкәтдә Һәмддән сонра бир дәфә “Ајәтәл-күрсү”,
икинҹи рәкәтдә исә Һәмддән сонра он дәфә “Гәдр” (“Инна
әнзәлна”) сурәси охунсун, намазын саламындан сонра дејилсин:

َ َبَفالَن
َْ َثَث َواب هَاَالَىَق
َْ اللَّه ََّمَصلََعلَىَم َّمدََوآلََممدََوابْع

“Әллаһуммә сәлли әла Муһәммәдин вә али Муһәммәд, вәб’әс
сәвабәһа ила гәбри фулан.”
“Фулан” кәлмәсинин јеринә мејитин адыны десин.
Мәсәлә: 546. Бу намазы, мејитин дәфн олундуғу илк ҝеҹәнин
һәр саатында олса, гылмаг олар. Амма даһа јахшы олар ки, ҝеҹәнин
әввәлиндә – иша намазындан сонра гылынсын.
Мәсәлә: 547. Әҝәр мејити узаг бир шәһәрә апармаг истәсәләр,
јахуд башга сәбәбләрә ҝөрә онун дәфни тә’хирә дүшсә, бу һалда
ҝәрәк лејләтуд-дәфн (вәһшәт) намазы онун гәбирә гојулдуғу илк
ҝеҹәјә гәдәр тә’хирә салынсын.
ГӘБИРИН АЧЫЛМАСЫ
Мәсәлә: 548. Мүсәлманын гәбрини ачмаг – һәтта мејит ушаг вә
ја дәли олса белә – һарамдыр. Амма әҝәр, бәдәни чүрүјүб арадан
ҝетсә вә торпаға чеврилсә ејби јохдур.
Мәсәлә: 549. Имамзадәләрин (Имам өвладларынын),
шәһидләрин, алимләрин, салеһ бәндәләрин гәбрини ачмаг – һәтта
илләр өтүб кечсә дә белә, һарамдыр.
Мәсәлә: 550. Бир нечә һалда гәбри ачмаг һарам дејилдир:

1-Мејит гәсби јердә дәфн олунса вә јерин саһиби дә онун орада
галмасына разы олмаса;
2-Мејитин кәфәни, јахуд онунла бирликдә дәфн олунан башга
шејләр гәсби олса, (о шејләрин) саһиби дә онларын гәбирдә
галмасына разы олмаса; һәмчинин әҝәр мејитин вәрәсәләринә
чатаҹаг бир шеји онунла бирликдә дәфн олунса, вәрәсәләр дә о
шејин гәбирдә галмасына разы олмасалар.
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3-Мејит гүслсүз вә ја кәфәнсиз дәфн олунса, јахуд гүслүнүн
батил олмасыны билсәләр вә ја Шәриәт ганунларына ујғун
олмајараг кәфәнә бүкмүш олсалар, јахуд да гәбирдә ону үзү гибләјә
гојмамыш олсалар;
4-Мүәјјән бир һаггы сүбут етмәк үчүн мејитин бәдәнини ҝөрмәк
истәсәләр;
5-Мејити, еһтирамсызлыг олан бир јердә, мәсәлән; кафирләрин
гәбиристанлығында, јахуд тоз-торпаг, зибил төкүлән јерләрдә дәфн
етмиш олсалар;
6-Әһәмијјәти гәбрин ачылмасындан даһа чох олан шәр’и бир
мәтләб үчүн гәбри ачсалар, мәсәлән; дири ушағы өлмүш анасынын
бәтниндән чыхартмаг истәсәләр, бу һалда гәбири ачмаг ваҹибдир.
7-Вәһши һејванларын мејитин бәдәнини парчалајаҹағындан,
ону сел апармасындан, дүшмәнләрин чыхартмасындан горхсалар;
8-Мејитин, онунла бирликдә дәфн олунмајан әзасыны дәфн
етмәк истәсәләр. Амма еһтијат-ваҹиб будур ки, о әзасыны гәбирә
елә гојсунлар ки, мејитин бәдәни ҝөрүнмәсин.
МҮСТӘҺӘББ ГҮСЛЛӘР
Мәсәлә: 551. Мүгәддәс Ислам Шәриәтиндә мүстәһәб гүслләр
чохдур, о ҹүмләдән:
1-Ҹүмә гүслү. Онун вахты (ҹүмә ҝүнү) сүбһ азанындан зөһрә
гәдәрдир. Даһа јахшы олар ки, зөһрә јахын вахтларда едилсин.
Әҝәр бир кәс зөһрә гәдәр јеринә јетирә билмәсә, јахшы олар ки, әда
вә гәза нијјәти етмәдән ҹүмәнин әср вахтына (ахшам чағына) гәдәр
јеринә јетирсин. Әҝәр ҹүмә ҝүнү дә гүсл етмәсә, мүстәһәбдир ки,
шәнбә ҝүнү сүбһдән гүруба гәдәр онун гәзасыны јеринә јетирсин.
Әҝәр бир кәс ҹүмә ҝүнү су тапмајаҹағындан горхса, ҹүмә ахшамы
ҝүнү вә ахшамы “Аллаһ Таланын истәдијидир” үмиди илә едә
биләр. Ҹүмә гүслү алан вахт бу дуаны охумаг мүстәһәбдир:
َ

اَ َْشهدََا َْنَلََالَهََا َلََّللاََو ْحدهََلََشريكََلهََوا ََّنَم َّمدَاًَع ْبدهََوََرسولهََاللَّه ََّمَصلََعلَى

َ َاجعلْنََمنََالْمتطهرين
َ اجعلْنََمنََالت
ْ َّوابيََو
ْ م َّمدََوآلََم َّمدََو

“Әшһәду әнла илаһә илләллаһу вәһдәһу ла шәрикә ләһ вә әннә
Муһәммәдән әбдуһу вә рәсулуһ. Әллаһуммә сәлли әла Муһәммәдин
вә али Муһәммәд, вәҹ’әлни минәт-тәввабинә вәҹ’әлни минәлмутәтәһһирин”.
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2-Мүбарәк Рамазан ајынын биринҹи ҝеҹәсинин, һәмчинин бу
мүбарәк ајын тәк ҝүнләринин ҝеҹәсинин гүслү; мәсәлән 3, 5, 7 вә с.
Амма 21-ҹи ҝеҹәдән е’тибарән мүстәһәбдир ки, бүтүн ҝеҹәләрдә

гүсл етсин. Һәмчинин, 1, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29-ҹу ҝеҹәләрдә
гүсл етмәјә даһа артыг төвсијә олунмушдур. Мүбарәк Рамазан
ајынын ҝеҹәләринин гүслүнүн вахты бүтүн ҝеҹәдир вә даһа јахшы
олар ки, гүруба јахын олан вахтларда, јахуд бир гәдәр ондан әввәл
јеринә јетирилсин. Амма 21-ҹи ҝеҹәдән ајын ахырына гәдәрки
гүслләрдә јахшы олар ки, мәғриб вә иша намазлары арасында
јеринә јетирилсин. Һәмчинин, мүстәһәбдир ки, 23-ҹү ҝеҹәдә
ҝеҹәнин әввәлиндәки биринҹи гүслдән әлавә, ҝеҹәнин ахырында да
бир гүсл етсин.
3-Фитр вә Гурбан бајрамы ҝүнүнүн гүслү; Бунун да вахты сүбһ
азанындан ҝүнәш батана гәдәрдир. Даһа јахшы олар ки, ону бајрам
намазындан габаг етсинләр.
4-Фитр бајрамынын ҝеҹәсинин (сабаһы бајрам олан ҝеҹәнин)
гүслү; Онун да вахты мәғрибин әввәлиндән сүбһ намазына
гәдәрдир. Даһа јахшы олар ки, ҝеҹәнин әввәлиндә јеринә
јетирилсин.
5-Зил-һәҹҹәнин 8 вә 9-ҹу ҝүнләринин гүслү; вә 9-ҹу ҝүнүндә
даһа јахшы олар ки, ону зөһрә јахын вахтларда јеринә јетирсинләр.
6-Рәҹәб ајынын 1, 15, 27 вә ахырынҹы ҝүнүнүн гүслү;
7-Гәдир-Хум бајрамынын гүслү; јахшы олар ки, ону зөһрдән
габаг јеринә јетирсин.
8-Новруз бајрамы ҝүнү, шә’банын 15, Рәбиүл-әввәлин 9 вә 17,

Зил-гә’дәнин 25-ҹи ҝүнләриндә, амма Шә’банын 15-и вә мәсәләнин
ахырына гәдәр олан гүслләри рәҹа гәсди илә етсин.
9-Тәзә дүнјаја ҝәлән ушаға верилән гүсл – тәвәллүдүндән 3 ҝүнә
гәдәр;
10-Әриндән башгасы үчүн әтир вуран гадынын гүслү;
11-Мәстлик һалында јатан инсанын гүслү;

12-Бәдәнинин һәр һансы бир јерини гүсл верилмиш мејитә
вуран кәсин гүслү;
13-Ҝүнәш, јахуд ај тутулан вахтда гәсдән ајәт намазыны
гылмајан бир кәсин гүслү; бу да ҝүнәш вә јахуд ај тамамилә тутулан
һалдадыр;
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14-Дара асылан кәсә тамаша етмәк үчүн ҝедән вә ону ҝөрән
шәхсин гүслү. Амма әҝәр, тәсадүфән, јахуд начарлыг үзүндән ҝөзү
она дүшсә вә ја мисал үчүн, шәһадәт вермәк үчүн ҝетсә, гүсл
алмасы мүстәһәб дејил.
Мәсәлә: 552. Мәккәнин һәрәминә, Мәккә шәһәринә, МәсҹидүлҺәрама, Кә’бә Евинә, Мәдинә һәрәминә, Мәдинә шәһәринә,
Пејғәмбәр (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) мәсҹидинә, Имамларын
(әлејһимус-салам) һәрәминә (ки, онларын зијарәтиндә гүсл варид
олуб) дахил олмамышдан габаг мүстәһәбдир ки, инсан гүсл етсин.
Әҝәр бир ҝүндә бир нечә дәфә (о јерләрә) мүшәррәф олса, бир гүсл
кифајәтдир. Бир кәс бир ҝүндә Мәккәјә, Мәсҹидүл-Һәрама вә Кә’бә
Евинә дахил олмаг истәсә, бунларын һамысынын нијјәти илә бир
гүсл етсә, кифајәтдир; һабелә, әҝәр бир ҝүндә Мәдинә һәрәминә,
Мәдинә шәһәринә, Пејғәмбәр (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ)
мәсҹидинә дахил олмаг истәсә, онларын һамысы үчүн бир гүсл
кифајәтдир. Пејғәмбәр (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ)-и вә Имамлары
(әлејһимус-салам) узагдан вә јахуд јахындан зијарәт етмәк,
Аллаһдан һаҹәт истәмәк үчүн, һабелә төвбә етмәк, ибадәт сәбәби
илә шадлыг әлдә етмәк, сәфәрә, хүсусилә Һәзрәт Сејидүш-Шүһәда
(әлејһис-салам)-ын зијарәтинә сәфәр етмәк үчүн гүсл етмәк
мүстәһәбдир. Бу мәсәләдә дејилән гүслләрдән бирини едиб
сонрадан дәстәмазы батил едән бир иш ҝөрсә, мәсәлән; јатса, онун
гүслү батил олур вә мүстәһәбдир ки, јенидән гүсл алсын.
Мәсәлә: 553. Инсан мүстәһәб гүсл илә, дәстәмазла шәртләнән
әмәли (намаз кими) јеринә јетирә билмәз.
Мәсәлә: 554. Әҝәр инсана бир нечә гүсл мүстәһәб олса вә
онларын һамысынын нијјәти илә бир гүсл етсә, кифајәтдир.
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ТӘЈӘММҮМҮН ҺӨКМЛӘРИ
7 јердә дәстәмаз вә гүсл әвәзиндән тәјәммүм алмаг лазымдыр.
ТӘЈӘММҮМҮН БИРИНҸИ ЈЕРИ
Дәстәмаз вә гүсл алмаг үчүн лазым олан сују тапмаг мүмкүн
олмаса, ҝәрәк тәјәммүм етсин.
Мәсәлә: 555. Әҝәр инсан абадлыг (јашајыш олан) јердә олса,
дәстәмаз вә гүсл сујуну тапмаг үчүн о гәдәр ахтарыш апармалыдыр
ки, ону тапмагдан наүмид олсун. Амма әҝәр чөлдә, бијабанда олса,
бу һалда оранын мәнтәгәси дәрә-тәпәлик олса, јахуд ағаҹ вә бу
кими шејләр васитәсилә кечилмәси мүшкүл олса, ҝәрәк һәр дөрд
1
тәрәфә, гәдим каманлардан атылан бир ох учушу гәдәриндә су
үчүн ахтарыш апарсын. Амма әҝәр бу ҹүр олмајан јердә олса, ҝәрәк
һәр тәрәфә ики ох учушу мигдарында ахтарыш апарсын.
Мәсәлә: 556. Намазын вахты аз олмајан вә су тапмаг үчүн вахты
олан бир кәс ахтарыш апармалы олдуғу мәкандан узаг бир јердә су
олмасына јәгин етсә, бу һалда манеәси вә мәшәггәти олмајан
сурәтдә су тапмаг үчүн ҝетмәлидир. Әҝәр су олмасына ҝүманы олса
(еһтимал версә), о јерә ҝетмәси лазым (ваҹиб) дејил. Амма әҝәр
хатирҹәм олса, еһтијат-ваҹибә ҝөрә ҝәрәк су тапмаг үчүн о јерә
ҝетсин.
Мәсәлә: 557. Әҝәр машында, јахуд дахил олдуғу евдә, јахуд да
карванда су олмасына еһтимал версә, ҝәрәк сујун олмамасы барәдә
јәгинлик тапана, јахуд да ону тапмагдан наүмид олана гәдәр
ахтарыш апарсын.
Мәсәлә: 558. Әҝәр намаз вахты дахил оландан сонра ахтарыш
апарыб су тапмаса вә сонракы намаз вахтына гәдәр һәмин јердә
галса, (јенидән) ахтарыш апармасы лазым (ваҹиб) дејил.
Мәсәлә: 559. Әҝәр вәһши һејвандан горхса, јахуд су ахтармаг
дөзүләси мүмкүн олмајан гәдәр чәтин олса вә ја намазын вахты чох
аз олса вә ахтарыш апармаға әсла вахт олмаса, бу һалда ахтарыш
апармаг лазым дејил; амма әҝәр бир гәдәр ахтарыш апара билсә,
һәмин гәдәр ахтарыш апармасы лазымдыр. Әҝәр оғрудан, өз
ҹанына вә малына горхса, ҝәрәк су ахтармаға ҝетмәсин. Амма әҝәр
арадан ҝедәҹәјинә еһтимал вердији мал онун һалына ујғун олараг
1

Мәрһум Мәҹлиси “Мән ла јәһзуруһул-фәгиһ” китабынын шәрһиндә охун
учуш мәсафәсини 200 аддым мүәјјән етмишдир.
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е’тина олунасы (әһәмијјәтли) олмаса вә башга бир горхусу да
олмаса, су ахтармаг ваҹибдир.
Мәсәлә: 560. Әҝәр су ахтармаға ҝетмәсә вә намазын вахты
даралса, ҝүнаһ етмишдир, амма намазы тәјәммүмлә сәһиһдир.
Мәсәлә: 561. Су тапмајаҹағына јәгини олан бир кәс су ахтармаг
үчүн ҝетмәјиб тәјәммүмлә намаз гылса вә намаздан сонра билсә ки,
әҝәр ахтарыш апарсајды, су тапаҹагды, намазы јенидән гылсын.
Мәсәлә: 562. Әҝәр ахтарыш апардыгдан сонра су тапмајыб
тәјәммүмлә намаз гылса вә сонрадан баша дүшсә ки, ахтарыш
апардығы јердә су вар имиш, намазы сәһиһдир вә еһтијат-мүстәһәб
будур ки, намазы дәстәмазла јенидән гылсын.
Мәсәлә: 563. Әҝәр намаз вахты дахил оландан сонра дәстәмазы
олса вә дәстәмазыны батил едәҹәји тәгдирдә дәстәмаз ала
билмәјәҹәјини билсә, бу һалда әҝәр зәрәр вә мәшәггәти олмадан
дәстәмазыны сахлаја биләрсә, ҝәрәк ону батил етмәсин. Һәмчинин,
әҝәр су әлдә етмәјин мүмкүн олмамағыны билсә вә ја бир адил
шаһид (бу барәдә) хәбәр версә, һәтта (бу барәдә) сәһиһ үгәлаи (ағыл
саһибләринин нәзәриндә јерли олан) еһтимал да версә, еһтијатваҹиб будур ки, дәстәмазыны батил етмәсин.
Мәсәлә: 564. Әҝәр намаз вахтындан әввәл дәстәмазы олса вә өз
дәстәмазыны батил едәҹәји тәгдирдә су тапмаг мүмкүн
олмајаҹағыны билсә, јахуд үгәлаи еһтимал версә, јахуд да бир адил
шаһид хәбәр версә, бу һалда зәрәр вә мәшәггәт олмадан өз
дәстәмазыны сахлаја билсә, еһтијат-ваҹиб будур ки, ону батил
етмәсин.
Мәсәлә: 565. Әҝәр бир кәсин јалныз дәстәмаз вә јахуд гүсл
алмаг мигдарында сују олса вә ону јерә төкәҹәји тәгдирдә су
тапмајаҹағыны билсә, јахуд да бир адил шаһид хәбәр версә, бу
һалда намазын вахты дахил олубса, о сују јерә төкмәк һарамдыр вә
еһтијат-ваҹиб будур ки, намаз вахты дахил олмамышдан габаг да о
сују јерә төкмәсин, һәтта әҝәр сују төкәҹәји тәгдирдә бир даһа су
тапмајаҹағына даир үгәлаи еһтимал версә дә, еһтијат ваҹиб будур
ки, намаз вахтындан габаг да о сују јерә төкмәсин.
Мәсәлә: 566. Бир кәс су тапмајаҹағыны билсә, јахуд да бир адил
шаһид хәбәр версә, намазын вахты дахил оландан сонра өз
дәстәмазыны батил етсә, јахуд ихтијарында олан сују јерә төксә,
ҝүнаһ етмишдир, амма намазы тәјәммүмлә сәһиһдир. Еһтијатмүстәһәб будур ки, о намазын гәзасыны гылсын.
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ТӘЈӘММҮМҮН ИКИНҸИ ЈЕРИ
Мәсәлә: 567. Әҝәр гоҹалыг сәбәби илә, јахуд оғрудан, һејвандан
вә бу кими шејләрдән горхмаг вә јахуд сују гујудан чыхартмаг үчүн
лазыми аваданлығын олмамасы сәбәби илә су әлдә едә билмәсә,
ҝәрәк тәјәммүм етсин. Һәмчинин, сују әлдә етмәк вә ја онун
истифадә едилмәсинин онун өзү үчүн мәшәггәти олса да, һөкм
ејнидир.
Мәсәлә: 568. Әҝәр сују өз гијмәтиндән бир нечә гат баһа гијмәтә
сатсалар, ҝәрәк ону алсын. Амма әҝәр ону алмаг үчүн чохлу пул
истәсәләр, белә ки, о мәбләғдә пул вермәк онун вәзијјәтинә зәрәр
јетирсә, ону алмасы ваҹиб дејил.
Мәсәлә: 569. Әҝәр су әлдә етмәк үчүн борҹ алмаға начар олса,
ҝәрәк борҹ алсын. Амма өз борҹуну гајтара билмәјәҹәјини билсә вә
јахуд ҝүман етсә, борҹ алмасы ваҹиб дејил.
Мәсәлә: 570. Әҝәр бир кәс миннәтсиз су еһсан (бәхшиш) етсә,
ҝәрәк гәбул етсин.
ТӘЈӘММҮМҮН ҮЧҮНҸҮ ЈЕРИ
Мәсәлә: 571. Әҝәр бир кәс сујун ишләдилмәсинин ҹанына зәрәр
верәҹәјиндән, јахуд ону истифадә едәҹәји һалда һәр һансы бир
хәстәлик вә ејбин вүҹуда ҝәләҹәјиндән, јахуд хәстәлијинин
узанаҹағындан, шиддәтләнәҹәјиндән вә ја чәтинликлә мүалиҹә
олунаҹағындан горхса, ҝәрәк тәјәммүм етсин. Амма әҝәр исти сујун
она зәрәри олмаса, ҝәрәк исти су илә дәстәмаз алсын вә ја гүсл
етсин.
Мәсәлә: 572. Әҝәр зәрәрин баш верәҹәјинә јәгин едиб јахуд
зәрәрдән горхуб тәјәммүм етсә вә намаздан габаг онун зәрәри
олмадығыны баша дүшсә, тәјәммүмү батилдир. Әҝәр намаз
вахтынын кечмәсиндән сонра баша дүшсә, намазы сәһиһдир.
Мәсәлә: 573. Сујун зәрәрли олмамасыны билән бир шәхс гүсл
едиб, јахуд дәстәмаз алыб сонрадан зәрәрли олдуғуну баша дүшсә,
алдығы гүсл вә дәстәмаз сәһиһдир.
ТӘЈӘММҮМҮН ДӨРДҮНҸҮ ЈЕРИ
Мәсәлә: 574. Әҝәр инсан сују дәстәмаз вә гүсл үчүн сәрф
едәҹәји һалда өзү, әјалы, өвладлары, досту вә она аид олан
шәхсләрин – нөкәр вә ја күлфәт кими – сусузлугдан
өләҹәкләриндән, јахуд хәстәләнәҹәкләриндән, јахуд да дөзүлмәси
мәшәггәтли олан гәдәр сусајаҹагларындан горхса, ҝәрәк дәстәмаз
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вә гүсл әвәзиндән тәјәммүм етсин. Һәмчинин, ат кими, адәтән јемәк
үчүн башы кәсилмәјән һејванын сусузлугдан тәләф олмасындан
горхса, ҝәрәк сују она вериб тәјәммүм алсын, һәтта һејван онун
өзүнүнкү олмаса да. Һәмчинин, әҝәр, ҹанынын һифз олунмасы
ваҹиб олан бир кәс чох сусуз олса, белә ки, сују она вермәјәҹәји
һалда тәләф олаҹагса, (сују она вериб тәјәммүм етмәлидир).
Мәсәлә: 575. Әҝәр гүсл вә дәстәмаз үчүн олан пак судан әлавә,
өзүнүн вә она аид олан шәхсләрин ичмәси мигдарында нәҹис сују
да олса, ҝәрәк пак сују ичмәк үчүн сәрф етсин вә тәјәммүм илә
намаз гылсын. Амма әҝәр сују һејвана вермәк истәсә, ҝәрәк нәҹис
сују она вериб пак су илә дәстәмаз вә гүсл алсын.
ТӘЈӘММҮМҮН БЕШИНҸИ ЈЕРИ
Мәсәлә: 576. Бәдәни, јахуд палтары нәҹис олан вә аз мигдарда
сују олан бир кәс әҝәр онунла дәстәмаз вә гүсл алса, бәдәнини вә ја
палтарыны пакламаг үчүн сују галмајаҹагса, ҝәрәк бәдәнини вә
палтарыны суја чәкиб тәјәммүмлә намаз гылсын. Амма әҝәр
тәјәммүм алмаг үчүн бир шеји олмаса, ҝәрәк о сују дәстәмаз вә ја
гүсл үчүн истифадә едиб, нәҹис бәдән вә ја палтарла намаз гылсын.
ТӘЈӘММҮМҮН АЛТЫНҸЫ ЈЕРИ
Мәсәлә: 577. Әҝәр истифадәси һарам олан су вә ја габдан башга
бир сују вә ја габы олмазса, мәсәлән; сују, јахуд габы гәсби олса вә
ондан башга сују вә јахуд габы олмаса, ҝәрәк дәстәмаз вә гүсл
әвәзинә тәјәммүм етсин.
ТӘЈӘММҮМҮН ЈЕДДИНҸИ ЈЕРИ
Мәсәлә: 578. Әҝәр вахт чох аз олса, белә ки, дәстәмаз, јахуд гүсл
алаҹағы тәгдирдә намазын һамысы, јахуд бир мигдары намазын
вахтындан сонра гылынаҹагса (гәза олаҹагса), ҝәрәк тәјәммүм
етсин.
Мәсәлә: 579. Әҝәр гәсдән намазы чох тә’хирә салса вә гүсл,
јахуд дәстәмаз үчүн вахт олмаса, ҝүнаһ етмишдир, амма онун
намазы тәјәммүмлә сәһиһдир, бахмајараг ки, тә’кидли еһтијат
будур ки, о намазын гәзасыны гылсын.
Мәсәлә: 580. Дәстәмаз вә ја гүсл алаҹағы тәгдирдә намаз үчүн
вахт галыб-галмајаҹағында шәкк едән бир кәс ҝәрәк дәстәмаз
алсын вә ја гүсл етсин.
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Мәсәлә: 581. Вахтын аз олмасы сәбәби илә тәјәммүм алан бир
кәсин намаздан сонра, ихтијарында олан су әлиндән чыхса, өз
тәјәммүмүнү позмамыш олса белә, бу һалда намаздан сонра
дәстәмаз алмаг үчүн вахт олса, амма дәстәмаз алмаса, ҝәрәк јенидән
тәјәммүм етсин.
Мәсәлә: 582. Ихтијарында су олан бир шәхс вахтын аз олмасы
сәбәби илә тәјәммүм алыб намаза башласа вә намаз әснасында
ихтијарында олан су әлиндән чыхса, сонракы намазлар үчүн һәмин
тәјәммүмлә намаз гыла биләр.
Мәсәлә: 583. Әҝәр инсанын дәстәмаз вә ја гүсл алыб намазы,
игамә, гунут вә с. кими мүстәһәб әмәлләри јеринә јетирмәдән
гылмаға вахты варса, ҝәрәк гүсл едиб, јахуд дәстәмаз алыб намазы,
онун мүстәһәб әмәлләрини јеринә јетирмәдән гылсын. Һәтта әҝәр
сурәни охумаг үчүн дә вахт олмаса, ҝәрәк гүсл едиб, јахуд дәстәмаз
алыб намазы сурәсиз гылсын.
ҮЗӘРИНӘ ТӘЈӘММҮМ ЕТМӘЈИН СӘҺИҺ ОЛДУҒУ
ШЕЈЛӘР
Мәсәлә: 584. Мүмкүн олан вахта гәдәр ҝәрәк пак торпаға
тәјәммүм едилсин. Әҝәр торпаг олмаса, чынгыла, гума, кәсәјә,
даша тәјәммүм етмәк олар, бу шәртлә ки, тәјәммүм вахты онларын
әлләрә тоз отурсун.
Мәсәлә: 585. Әҝәр торпаг, гум, кәсәк вә даш тапылмаса, ҝәрәк
палтар, палаз, халча вә бу кими шејләрин үстүндә олан тозлара
тәјәммүм едилсин. Әҝәр тоз палтарын вә халча-палазын
лајларында олса, онлара тәјәммүм сәһиһ дејилдир; јалныз о һалда
сәһиһ олар ки, әввәлҹә чырпсынлар, силкәләсинләр ки, үстләри
тозлу олсун, сонра тәјәммүм едилсин. Әҝәр тоз тапылмаса, ҝәрәк
палчыға тәјәммүм едилсин, о да тапылмаса, еһтијат-ваҹибә ҝөрә
намазы тәјәммүмсүз гылсын вә еһтијата әсасән, сонра гәзасыны
јеринә јетирсин.
Мәсәлә: 586. Әҝәр палаз-палтар вә бу кими шејләри чырпмагла
торпаг әлдә етмәк мүмкүн оларса, бу һалда торпағын варлығы илә
тоза тәјәммүм етмәк батилдир. Һабелә әҝәр палчығы гурудуб
торпаг әлдә етмәк мүмкүн оларса, бу һалда палчыға едилән
тәјәммүм батилдир.
Мәсәлә: 587. Сују олмајан бир кәсин ихтијарында гар вә ја буз
олса, ҝәрәк мүмкүн олан сурәтдә ону әридиб су етсин, онунла
дәстәмаз вә ја гүсл алсын. Амма әҝәр мүмкүн олмаса вә тәјәммүмүн
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сәһиһ олдуғу шејләри дә олмаса, еһтијат-ваҹиб будур ки, намазы
дәстәмазсыз вә тәјәммүмсүз гылсын, еһтијат-ваҹибә ҝөрә сонрадан
гәзасыны етсин.
Мәсәлә: 588. Әҝәр торпаға вә гума тәјәммүмүн батил олдуғу
шејләр – саман кими – гарышса, она тәјәммүм етмәк олмаз. Амма
һәмин гарышыг чох аз олуб торпагда вә ја гумда арадан ҝетмиш
һесаб олунса, о торпаға вә гума тәјәммүм етмәк сәһиһдир.
Мәсәлә: 589. Тәјәммүм етмәк үчүн бир шеји олмазса, имкан
дахилиндә ҝәрәк (пулла) алмаг вә бу кими јолларла әлдә етсин.
Мәсәлә: 590. Үстүнә тәјәммүм едилән шеј ҝәрәк пак олсун.
Әҝәр тәјәммүмүн сәһиһ олдуғу пак бир шеји олмазса, еһтијат-ваҹиб
будур ки, намазы тәјәммүмсүз гылсын, амма ҝәрәк гәзасыны јеринә
јетирсин.
Мәсәлә: 591. Әҝәр бир шејә тәјәммүмүн сәһиһ олдуғуну јәгин
етдикдән сонра тәјәммүм етсә вә сонрадан, һәмин шејә тәјәммүмүн
батил олдуғуну баша дүшсә, о тәјәммүмлә гылдығы намазлары
ҝәрәк јенидән гылсын.
Мәсәлә: 592. Үстүнә тәјәммүм едилән шеј ҝәрәк гәсби олмасын.
Мәсәлә: 593. Әҝәр тәјәммүм алдығы јерин гәсби олмасыны
билмәсә вә ја унутса – һәтта унудан шәхсин өзү гәсб едән олса да,
онун тәјәммүмү сәһиһдир.
Мәсәлә: 594. Бир кәс гәсби јердә һәбсдә олса, әҝәр о јерин сују
вә торпағы гәсби оларса, еһтијатән тәјәммүмлә намаз гылсын.
Мәсәлә: 595. Ваҹибдир ки, үстүнә тәјәммүм едилән шејин тозу
олсун ки, әлләрдә галсын.
Мәсәлә: 596. Тәјәммүмдә дөрд шеј ваҹибдир: 1-Нијјәт; 2-Ики
әлин ичини бирликдә тәјәммүмүн сәһиһ олдуғу шејә вурмаг; 3-Һәр
ики әлин ичини бирликдә алнын һәр јеринә вә онун ики тәрәфинә:
башын түк ҝөјәрән јериндән гашлара вә бурунун үст тәрәфинә
гәдәр чәкмәк. Еһтијат-ваҹибә ҝөрә ҝәрәк әлләр гашларын да үстүнә
чәкилсин. 4-Сол әлин ичини бүтүнлүкдә сағ әлин үстүнүн һәр
јеринә вә ондан сонра сағ әлин ичини бүтүнлүкдә сол әлин үстүнә
чәкмәк.
Мәсәлә: 597. Дәстәмаз вә гүсл әвәзиндән олан тәјәммүмдә бир
дәфә әлләри јерә вуруб алына вә әлләрин архасына чәксин, бир
дәфә дә јерә вуруб тәкҹә әлләрин архасына чәксин.
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ТӘЈӘММҮМҮН МҮХТӘЛИФ МӘСӘЛӘЛӘРИ
Мәсәлә: 598. Әҝәр алнын вә ја әлләрин үстүнүн кичик бир
јеринә белә мәсһ етмәсә тәјәммүм батилдир – истәр гәсдән, истәрсә
дә мәсәләни билмәмәзлик вә ја унутганлыг үзүндән олсун. Амма
һәддиндән артыг да диггәт етмәк лазым дејил: Белә ки, “алнынын
вә әлләринин үстүнүн һәр јеринә мәсһ чәкибдир” - десәләр,
кифајәтдир.
Мәсәлә: 599. Әлләрин үстүнүн һамысына мәсһ етмәсини јәгин
етмәк үчүн ҝәрәк биләкдән бир аз јухары да мәсһ етсин, амма
бармагларын арасына мәсһ етмәк лазым дејил.
Мәсәлә: 600. Алын вә әлләрин үстүнү, ҝәрәк јухарыданашағыја мәсһ етсин, онун ишләрини бир-биринин ардынҹа
(фасиләсиз) јеринә јетирсин. Әҝәр онларын арасында чох фасилә
салса вә “тәјәммүм алыр”,-дејилмәсә, тәјәммүмү батилдир.
Мәсәлә: 601. Нијјәт едән заман әҝәр она бир тәјәммүм ваҹиб
олса, садәҹә тәјәммүм нијјәти кифајәтдир. Әҝәр она бир нечә
тәјәммүм ваҹиб олса, ҝәрәк дәстәмаз, јохса гүсл әвәзиндән
олмасыны; вә әҝәр гүсл әвәзиндән оларса, һансы гүсл әвәзиндән
олдуғуну мүәјјән етсин. Әҝәр сәһвән дәстәмаз әвәзиндән олан
тәјәммүмү гүсл әвәзиндән олан тәјәммүм, јахуд гүсл әвәзиндән
олан тәјәммүмүн јеринә дәстәмаз әвәзиндән олан тәјәммүм кими
нијјәт етсә, јахуд мисал үчүн, ҹәнабәт гүслү әвәзиндән олан
тәјәммүмдә мәсс-мејит гүслү әвәзиндән олан тәјәммүм нијјәт етсә,
еһтијат-ваҹибә ҝөрә ҝәрәк јенидән (тә’јин етмәклә) тәјәммүм
алсын.
Мәсәлә: 602. Тәјәммүмдә ҝәрәк алын, әлләрин ичи вә үстү пак
олсун. Әҝәр әлләрин ичи нәҹис олса вә ону суја чәкмәк мүмкүн
олмаса, ҝәрәк елә нәҹис әллә тәјәммүм етсин. Еһтијат-мүстәһәб
будур ки, бундан әлавә, әлләрин үстүнү дә тәјәммүмүн сәһиһ
олдуғу шејләрә вурсун, әлләринә вә алнына чәксин.
Мәсәлә: 603. Инсан ҝәрәк тәјәммүм үчүн әлиндәки үзүјү
чыхартсын, әҝәр алнында, әлләринин үстүндә, јахуд ичиндә бир
манеә олса, мәсәлән; бир шеј јапышмыш олса, ҝәрәк арадан
галдырсын.
Мәсәлә: 604. Әҝәр алын, јахуд әлләрин үстү јара олса вә онун
үстүнә бағланан парча вә ја башга шеји ача билмәсә, ҝәрәк әли онун
(парчанын) үстүнә чәксин. Һәмчинин, әҝәр әлин ичи јара олса вә
она бағланан парча вә бу кими шејләри ача билмәсә, ҝәрәк әли
һәмин парча илә тәјәммүмүн сәһиһ олдуғу шејин үстүнә вуруб
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алына вә әлләрин үстүнә чәксин вә еһтијат үчүн әлләрин үстүнү
тәјәммүмүн сәһиһ олдуғу шејә вуруб тәјәммүм етсин.
Мәсәлә: 605. Әҝәр алында, әлләрин ичиндә вә үстүндә манеә
олмасына еһтимал версә, бу һалда һәмин еһтимал ҹамаатын
нәзәриндә јерли еһтимал олса, ҝәрәк ахтарыш апарсын ки, манеә
олмамасына даир јәгин, јахуд хатирҹәмлик тапсын.
Мәсәлә: 606. Әҝәр инсан вәзифәси тәјәммүм олан һалда
тәјәммүм ала билмәсә, ҝәрәк башгасыны наиб тутсун. Наиб олан
шәхс ҝәрәк онун өз әлләри илә тәјәммүм етдирсин. Әҝәр бу мүмкүн
олмаса, ҝәрәк наиб өз әлләрини тәјәммүмүн сәһиһ олдуғу шејләрә
вуруб онун алнына вә әлләринин үстүнә чәксин.
Мәсәлә: 607. Әҝәр сол әлә мәсһ етдикдән сонра, тәјәммүмү
дүзҝүн едиб-етмәмәсиндә шәкк етсә, тәјәммүмү сәһиһдир.
Мәсәлә: 608. Вәзифәси тәјәммүм етмәк олан бир кәс еһтијатваҹибә ҝөрә ҝәрәк намаз вахты дахил олмамышдан габаг, намаз
үчүн тәјәммүм етмәсин. Амма әҝәр башга бир ваҹиб, јахуд
мүстәһәб иш үчүн тәјәммүм етсә вә намаз вахтына гәдәр һәмин үзрү
јериндә галса вә су тапаҹағындан үмидсиз олса, о тәјәммүмлә намаз
гыла биләр.
Мәсәлә: 609. Вәзифәси тәјәммүм олан бир кәс, намаз вахтынын
ахырына гәдәр үзрүнүн галаҹағыны билсә, вахт ҝениш олан заман
тәјәммүмлә намаз гыла биләр. Амма вахтын ахырына гәдәр
үзрүнүн арадан галхаҹағыны билсә, јахуд буна үгәлаи бир еһтимал
версә, ҝәрәк ҝөзләјиб, дәстәмаз вә ја гүсллә намаз гылсын.
Мәсәлә: 610. Еһтијатән ҹәбирә гүслү вә тәјәммүм алмалы олан
кәс, мәсәлән: күрәјиндә јара олан бир кәс әҝәр гүсл вә тәјәммүмдән
сонра намаз гылса вә намаздан сонра ондан кичик һәдәс баш версә,
мәсәлән; бөвл етсә, ҝәрәк сонракы намазлар үчүн дәстәмаз алсын.
Јахшы олар ки, тәјәммүм дә етсин.
Мәсәлә: 611. Әҝәр су олмамағы, јахуд башга сәбәбләрә ҝөрә
тәјәммүм етсә, үзрү арадан галхдыгдан сонра тәјәммүмү батил
олур.
Мәсәлә: 612. Дәстәмазы батил едән шејләр онун әвәзиндән олан
тәјәммүмү дә батил едир; гүслү батил едән шејләр, онун әвәзиндән
олан тәјәммүмү дә батил едир.
Мәсәлә: 613. Гүсл едә билмәјән бир кәсә бир нечә гүсл ваҹиб
оларса, һамысынын әвәзиндән бир тәјәммүм кифајәтдир. Еһтијатмүстәһәб будур ки, онларын һәр биринин әвәзиндән бир тәјәммүм
етсин.
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Мәсәлә: 614. Гүсл едә билмәјән бир кәс гүсл едилмәси ваҹиб
олан бир иш ҝөрмәк истәсә, ҝәрәк гүсл әвәзиндән тәјәммүм етсин.
Әҝәр бир кәс дәстәмаз ала билмәсә вә дәстәмазын ваҹиб олдуғу һәр
һансы иш ҝөрмәк истәсә, ҝәрәк дәстәмаз әвәзиндән тәјәммүм
алсын.
Мәсәлә: 615. Әҝәр ҹәнабәт гүслү әвәзиндән тәјәммүм етсә,
намаз үчүн дәстәмаз алмасы лазым дејил. Амма әҝәр саир
гүслләрин әвәзиндән тәјәммүм етсә, ҝәрәк (намаз үчүн) дәстәмаз
алсын. Әҝәр дәстәмаз ала билмәсә, ҝәрәк дәстәмазын әвәзиндән дә
башга бир тәјәммүм алсын.
Мәсәлә: 616. Әҝәр гүсл әвәзиндән тәјәммүм етдикдән сонра
дәстәмазы батил едән бир иш гаршыја чыхса, бу һалда сонракы
намазлар үчүн гүсл едә билмәсә, ҝәрәк дәстәмаз алсын; әҝәр
дәстәмаз да ала билмирсә, ҝәрәк онун әвәзиндән тәјәммүм етсин.
Мәсәлә: 617. Вәзифәси тәјәммүм олан бир кәс, мүәјјән бир иш
үчүн тәјәммүм етсә, тәјәммүмү вә үзрү јериндә галан вахта гәдәр
дәстәмаз, јахуд гүсл илә јеринә јетирилмәли олан ишләри ҝөрә
биләр. Амма әҝәр үзрү вахтын аз олмасы имишсә, јахуд су олдуғу
һалда мејит намазы, јахуд јатмаг үчүн тәјәммүм етмишсә, јалныз
тәјәммүм етдији һәмин ишләри ҝөрә биләр.
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НАМАЗЫН ҺӨКМЛӘРИ
Намаз – дини әмәлләрин ән мүһүмүдүр ки, әҝәр Аллаһтааланын дәрҝаһында гәбул олунса, саир ибадәтләр дә гәбул
олунар; јох әҝәр гәбул олунмазса саир әмәлләр дә гәбул олунмаз.
Инсан ҝүндә беш дәфә чајда чимәрсә, бәдәни чиркдән
тәмизләндији кими, бешлик тәшкил едән намазлар да инсаны
ҝүнаһлардан тәмизләјир.
Даһа јахшы олар ки, инсан намазы вахтын әввәлиндә гылсын.
Һәр кәс намазы кичик (әһәмијјәтсиз) вә јүнҝүл сајса, намаз
гылмајанлар кимидир. Пејғәмбәри Әкрәм (сәлләллаһу әлејһи вә
алиһ) бујуруб: “Намаза әһәмијјәт вермәјән вә ону јүнҝүл сајан кәс
ахирәт әзабына лајигдир.”
Ҝүнләрин бириндә Һәзрәти Пејғәмбәр (сәлләллаһу әлејһи вә
алиһ) мәсҹиддә иди. Бир киши мәсҹидә дахил олуб намаза
башлады, амма рүку вә сәҹдәләрини лајигинҹә, камил јеринә
јетирмәди. Һәзрәт бујурду: “Әҝәр бу киши, намазы белә олан һалда
дүнјадан ҝетсә, мәним динимдә дүнјадан ҝетмәјиб.”
Демәли, инсан ҝәрәк диггәтли олсун, намазы әлүстү вә тә’ҹили
һалда гылмасын. Намаз һалында Аллаһы јад етсин, хүзу, хүшу вә
вүгарлы олсун. Киминлә данышдығына диггәт јетирсин. Өзүнү
Аллаһын бөјүклүјү вә әзәмәти гаршысында чох зәлил вә
әһәмијјәтсиз ҝөрсүн.
ВАҸИБ НАМАЗЛАР
Ваҹиб намазлар алтыдыр: 1-ҝүндәлик намазлар, 2-ајәт намазы,

3-мејит намазы, 4-Аллаһ Евинин ваҹиб тәваф намазы, 5-атанын вә
еһтијат-ваҹибә ҝөрә ананын бөјүк оғула ваҹиб олан гәза намазы, 6иҹарә, нәзир, анд, әһд васитәси илә ваҹиб олан намаз.
ҜҮНДӘЛИК ВАҸИБ НАМАЗЛАР
Ҝүндәлик ваҹиб намазлар бешдир: зөһр вә әср – һәр бири дөрд
рәкәтдир, мәғриб – үч рәкәт, иша – дөрд рәкәт, сүбһ – ики рәкәт.
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Мәсәлә: 618. Сәфәрдә дөрд рәкәтли намазлар ҝәләҹәкдә
дејиләҹәк шәртләрлә ҝәрәк ики рәкәт гылынсын.
ЗӨҺР ВӘ ӘСР НАМАЗЛАРЫНЫН ВАХТЫ
Мәсәлә: 619. Әҝәр чубуг вә бу кими шеји дүз јерә (шагули вәзијјәтдә) батырсалар, сүбһ ҝүнәш чыханда онун көлҝәси ҝүнбатан
тәрәфә дүшүр. Ҝүнәш јухары галхдыгҹа, онун көлҝәси азалыр.
Көлҝә азалыб ән ахыр (минимум) һәддә чатыб вә ҝүнчыхан тәрәфә
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кечдији вахт шәр’и зөһрүн әввәли олур. Амма Мәккә кими бә’зи
шәһәрләрдә бә’зән зөһр оланда чубуғун көлҝәси тамамилә јох олур.
Көлҝә јенидән ҝөрүнмәјә башлајанда зөһр олмасы мә’лум олур
Мәсәлә: 620. Зөһрү мүәјјән етмәк үчүн јерә батырылан чубуг вә
бу кими шејләрә “шахис” дејилир.
Мәсәлә: 621. Зөһр вә әср намазларынын һәр биринин мәхсус вә
мүштәрәк вахтлары вардыр. Зөһр намазынын мәхсус вахты зөһрүн
әввәлиндән, зөһр намазы гылынан вахт гәдәр кечәнә гәдәрдир. Әср
намазынын мәхсус вахты исә мәғрибә, әср намазы гылмаг
мигдарында вахт галандадыр ки, әҝәр бир кәс бу вахта гәдәр зөһр
намазыны гылмаса, гәза олур вә ҝәрәк әср намазыны гылсын. Зөһр
намазынын мәхсус вахты илә әср намазынын мәхсус вахты
арасында олан вахт бу ики намазын мүштәрәк вахтыдыр. Әҝәр бир
кәс зөһрүн мәхсус вахтында әср намазыны вә ја әсрин мәхсус
вахтында зөһр намазыны гылса, һәр ики һалда онун намазы
батилдир.
Мәсәлә: 622. Әҝәр зөһр намазыны гылмаздан әввәл сәһвән әср
намазына башласа вә намаз әснасында сәһвини баша дүшсә, бу
һалда әҝәр мүштәрәк вахтдадырса, ҝәрәк нијјәти зөһр намазына
дөндәрсин. Јә’ни нијјәт етсин ки, бу вахта гәдәр гылмыш олдуғу,
һал-һазырда гылдығы вә бундан сонра гылаҹаглары – һамысы зөһр
олсун. Намазы гуртарандан сонра исә әср намазыны гылсын. Амма
әҝәр зөһр намазынын мәхсус вахтында олса, бу һалда әҝәр өз
сәһвини мәхсус вахтда хатырласа, намазы батилдир; әҝәр
мүштәрәк вахтда сәһвини хатырласа, зөһрә мәхсус олан вахтда
башламыш олса да белә, ҝәрәк нијјәти зөһрә дөндәрсин, намазы
гуртарсын вә сонра әср намазыны гылсын.
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Шәр’и зөһр илин бә’зи вахтларында саат 12-дән бир нечә дәгигә габаг вә
бә’зән дә саат 12-дән бир нечә дәгигә сонра олур.
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Мәсәлә: 623. Бир кәс мәсәлән, әср намазы нијјәти илә намаза
башлајыб намаз әснасында зөһрү гылдығыны хәјал етсә вә намазын
бир гәдәрини һәмин хәјалла гылыб намаз гуртармаздан әввәл
намазынын әср намазы олдуғуну вә әввәлдә дә әср намазыны
гылмағы гәсд етдијини хатырласа, онун намазы сәһиһдир. Бу
мәсәләдә намаз әснасында олмагла намазы гуртармагдан сонра
арасында фәрг јохдур.
Мәсәлә: 624. Ҹүмә ҝүнүндә инсан зөһр намазынын јеринә ики
рәкәт ҹүмә намазы гыла биләр.
Мәсәлә: 625. Еһтијат-ваҹиб будур ки, ҹүмә намазыны ҹамаат
арасында “зөһрүн әввәли” дејилән вахтдан сонраја тә’хир
салмасынлар. Әҝәр зөһрүн әввәлиндән тә’хирә дүшсә, ҹүмә
намазынын јеринә зөһр намазыны гылсын.
МӘҒРИБ ВӘ ИША НАМАЗЛАРЫНЫН ВАХТЫ
Мәсәлә: 626. Мәғриб о вахтдыр ки, ҝүн батандан сонра мәшриг
(ҝүнчыхан) тәрәфдән заһир олан гызарты арадан ҝетмиш олсун.
Мәсәлә: 627. Мәғриб вә иша намазларынын һәр биринин һәм
мәхсус, һәм дә мүштәрәк вахтлары вардыр. Мәғриб намазынын
мәхсус вахты мәғрибин әввәлиндән үч рәкәт намаз гылмаг гәдәр
вахт кечәнә гәдәрдир. Әҝәр бир кәс мәсәлән, сәфәрдә олса вә иша
намазынын һамысыны (ики рәкәти) сәһвән бу вахтда гылса, намазы
батилдир. Иша намазынын да мәхсус вахты будур ки, ҝеҹә
јарысына иша намазыны гылмаг гәдәриндә вахт галмыш олсун.
Әҝәр бир кәс бу вахта гәдәр мәғриб намазыны гылмаса, ҝәрәк
әввәлҹә иша, сонра исә мәғриб намазыны (гәзасыны) гылсын.
Мәғриб намазынын мәхсус вахты илә иша намазынын мәхсус
вахтлары арасындакы вахт бу ики намазын мүштәрәк вахтыдыр.
Мәсәлә: 628. Әҝәр бир кәс мүштәрәк вахтда сәһвән иша
намазыны мәғриб намазындан әввәл гылса вә намаздан сонра
(буну) хатәрласа, намазы сәһиһдир вә ҝәрәк ондан сонра мәғриб
намазыны гылсын.
Мәсәлә: 629. Әҝәр мәғриб намазыны гылмамышдан әввәл
сәһвән иша намазына башласа вә намаз әснасында сәһвини баша
дүшсә, дөрдүнҹү рәкәтин рүкусуна ҝетмәмишдирсә, ҝәрәк
нијјәтини мәғриб намазына дөндәриб намазы гуртарсын, сонра да
иша намазыны гылсын. Әҝәр дөрдүнҹү рәкәтин рүкусуна ҝетмиш
олса, ҝәрәк иша намазыны тамамласын, сонра мәғриб намазыны
гылсын.
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Мәсәлә: 630. Иша намазынын ахыр вахты – ҝеҹә јарысыдыр.
Еһтијат-ваҹиб будур ки, мәғриб, иша намазларында вә с. ҝеҹәни,
гүрубун әввәлиндән сүбһ азанына гәдәр һесаб етсин; ҝеҹә намазы
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вә бу кими ишләр үчүн дә ҝүнәш чыхан вахта гәдәр һесаб етсин.
Мәсәлә: 631. Әҝәр ҝүнаһ үзүндән, јахуд мүәјјән үзрлү сәбәб илә
мәғриб, јахуд иша намазыны ҝеҹә јарысына гәдәр гылмаса, еһтијатваҹибә ҝөрә ҝәрәк сүбһ азанындан габаг әда вә гәза нијјәти етмәдән
гылсын.
СҮБҺ НАМАЗЫНЫН ВАХТЫ
Мәсәлә: 632. Сүбһ азанына јахын вахтларда ҝүнчыхан тәрәфдән
бир ағарты јухарыја тәрәф һәрәкәт едир ки, буна “биринҹи фәҹр”
дејилир. Бу ағлыг ҝенишләниб јајылса, буна “икинҹи фәҹр” дејилир
ки, сүбһ намазынын әввәл вахтыдыр. Сүбһ намазынын ахыр вахты
исә ҝүнәшин чыхдығы вахтдыр.
НАМАЗ ВАХТЫНЫН ҺӨКМЛӘРИ
Мәсәлә: 633. Инсан вахтын дахил олмасына јәгин едәндән,
јахуд бир адил кишинин вахтын дахил олмасыны хәбәр
вермәсиндән вә ја инсанын өзү вахтын дахил олмасына хатирҹәм
оландан сонра намаза башлаја биләр.
Мәсәлә: 634. Хүсуси үзрләр, о ҹүмләдән, кор, зинданда олан вә
бу кими шәхсләр еһтијат-ваҹибә ҝөрә нә гәдәр ки, вахтын дахил
олмасыны хатирҹәм дејилләр, ҝәрәк намаза башламасынлар. Амма
әҝәр, үзрләр үмуми олса – ҝөјдә булуд, тоз-думан вә бу кими
һамынын јәгин етмәсинә мане олан сәбәблә намазын әввәл
вахтында вахтын дахил олмасына јәгин едә билмәсә, бу һалда
вахтын дахил олдуғуна ҝүҹлү ҝүманы олса, намаза башлаја биләр.
Мәсәлә: 635. Әҝәр бир нәфәр адил киши вахтын дахил
олмасыны хәбәр версә, јахуд инсан намаз вахтынын дахил
олдуғуну јәгин едиб намаза башласа вә намаз әснасында һәлә
вахтын дахил олмадығыны баша дүшсә; һәмчинин, әҝәр намаздан
сонра, намазын һамысыны вахтындан габаг гылдығыны баша
дүшсә, намазы батилдир. Амма әҝәр намаз әснасында вахтын дахил
олдуғуну баша дүшсә, јахуд намаздан сонра баша дүшсә ки, намаз
әснасында вахт дахил олуб, намазы сәһиһдир.
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Буна әсасән, шәр’и зөһрдән тәгрибән 11 саат 15 дәгигә кечәндә мәғриб вә
иша намазларынын ахыр вахтыдыр.
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Мәсәлә: 636. Әҝәр вахтын дахил олмасыны јәгин едиб намаза
башласа вә намаз әснасында јенидән вахтын дахил олуболмамасында шәкк етсә, намазы батилдир. Амма намаз әснасында
вахтын дахил олмасына јәгин едиб, гылдығы мигдарын вахт
дахилиндә олуб-олмамасында шәкк етсә, намазы сәһиһдир.
Мәсәлә: 637. Бир кәсин бир рәкәт намаз гылмаг мигдарында
вахты олса, ҝәрәк намазы әда нијјәти илә гылсын. Амма ҝәрәк
намазы гәсдән бу вахта гәдәр тә’хирә салмасын.
Мәсәлә: 638. Әҝәр инсанын мүәјјән үзрү олса вә намазы әввәл
вахтда гылмаг истәсә, мәсәлән тәјәммүмлә вә ја нәҹис палтарла
гылмаға мәҹбур олса, бу һалда әҝәр үзрүнүн вахтын ахырына гәдәр
галаҹағына јәгин етсә вә ја хатирҹәм олса, намазы әввәл вахтда
гыла биләр. Амма әҝәр үзрүнүн намаз вахты гуртармаздан габаг
арадан галхаҹағына јәгин етсә вә ја хатирҹәм олса, ҝәрәк ҝөзләсин.
Әҝәр ики тәрәфдән (үзрүн арадан галхмасы вә галхмамасы) һеч
бири ајдын олмаса, еһтијат-ваҹиб будур ки, вәзијјәтин
ајдынлашмасына гәдәр ҝөзләсин.
Мәсәлә: 639. Оруҹ вә намаз үчүн сүбһ намазынын вахты ајлы
ҝеҹәләрлә гејрисиндә ејнидир. Ме’јар да шәфәг нурунун үфүгдә
заһир олмасыдыр, һәтта ајлы олмаг вә саир сәбәбләрдән ҝөрүнмәсә
дә белә. Сүбһ намазынын вахты биринҹи фәҹрин ачылмасындан
башланыр вә ҝүн чыхана гәдәр давам едир. Садиг фәҹр сүбһүн
ағлығыдыр ки, үфүгдә јајылыр.
ТӘРТИБЛӘ ГЫЛЫНМАЛЫ ОЛАН НАМАЗЛАР
Мәсәлә: 640. Инсан ҝәрәк әср намазыны зөһрдән, иша
намазыны исә мәғрибдән сонра гылсын. Әҝәр гәсдән әср намазыны
зөһрдән вә иша намазыны мәғрибдән әввәл гылса, батилдир.
Мәсәлә: 641. Әҝәр зөһр нијјәти илә намаза башласа вә намаз
әснасында, зөһр намазыны гылдығы јадына дүшсә, нијјәти әсрә
дөндәрә билмәз; ҝәрәк о намазы позуб әср намазыны гылсын.
Һабелә, мәғриб вә иша намазында да бу гајда иләдир. Амма әҝәр әср
намазыны нијјәт етсә вә сонра баша дүшсә ки, зөһрү гылмајыб,
намазын һансы јериндә олса белә, нијјәтини зөһрә дөндәрә биләр.
Һәмчинин, әҝәр иша намазыны гылмаға башласа вә мәғриб
намазыны гылмадығы јадына дүшсә, бу һалда әҝәр дөрдүнҹү
рәкәтин рүкусундан әввәл олса, нијјәти дөндәрсин; јох әҝәр
дөрдүнҹү рәкәтин рүкусундан сонрадырса, намазы иша нијјәти илә
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тамамласын вә сонра мәғриб намазыны гылсын, иша намазыны да
еһтијатән јенидән гылсын.
Мәсәлә: 642. Әҝәр әср намазы әснасында, зөһрү гылыбгылмамасы барәдә шәкк етсә, ҝәрәк нијјәти зөһрә дөндәрсин. Амма
вахт чох аз олса, белә ки, намазы гуртарандан сонра мәғриб
чатаҹагса, ҝәрәк намазы әср нијјәти илә гуртарыб сонра зөһрүн
гәзасыны гылсын.
Мәсәлә: 643. Әҝәр иша намазынын дөрдүнҹү рәкәтинин
рүкусуна ҝетмәмишдән әввәл, мәғриб намазыны гылыбгылмамасы барәдә шәкк етсә, бу һалда вахт чох аз олса, белә ки,
намазы гуртарандан сонра ҝеҹә јарысы олаҹагса, ҝәрәк намазы иша
намазы нијјәти илә тамамласын. Амма әҝәр вахты чох олса, ҝәрәк
нијјәти мәғрибә дөндәрсин, намазы үч рәкәтлә гуртарыб сонра иша
намазыны гылсын.
Мәсәлә: 644. Әҝәр иша намазында дөрдүнҹү рәкәтин рүкусуна
чатандан сонра мәғриб намазыны гылыб-гылмамасы барәдә шәкк
етсә, ҝәрәк намазы гуртарыб сонра мәғриб намазыны гылсын вә
еһтијатән ишаны јенидән гылсын. Амма әҝәр бу шәкк иша
намазынын мәхсус вахтында олса, мәғриб намазыны гылмаг лазым
дејил.
Мәсәлә: 645. Әҝәр инсан гылдығы намазы еһтијатән јенидән
гылса вә намаз әснасында јадына дүшсә ки, ондан габаг гылмалы
олдуғу намазы гылмајыб, нијјәти һәмин намаза дөндәрә билмәз.
Мәсәлән; әср намазыны еһтијатән гылдығы вахтда јадына дүшсә
ки. зөһр намазыны гылмајыб, нијјәти зөһрә дөндәрә билмәз.
Мәсәлә: 646. Нијјәти гәза намазындан әда намазына,
мүстәһәбдән ваҹибә дөндәрмәк ҹаиз дејил.
Мәсәлә: 647. Әҝәр әда намазынын вахты чох олса, инсан намаз
әснасында нијјәтини гәзаја дөндәрә биләр. Амма ҝәрәк нијјәти гәза
намазына дөндәрмәк мүмкүн олсун, мәсәлән; зөһр намазыны
гылмаға мәшғул олса, нијјәти о вахт сүбһүн гәзасына дөндәрә
биләр ки, үчүнҹү рәкәтин рүкусуна дахил олмамыш олсун.
МҮСТӘҺӘБ НАМАЗЛАР
Мәсәлә: 648. Мүстәһәб намазлар чохдур, онлара “нафилә”
дејилир. Мүстәһәб намазлар арасында ҝеҹә-ҝүндүз намазларынын
нафиләләрини гылмаға даһа чох төвсијә олунубдур. Онлар ҹүмә
ҝүнү истисна олмагла 34 рәкәтдән ибарәтдир ки, сәккиз рәкәти
зөһрүн, сәккиз рәкәти әсрин, дөрд рәкәти мәғрибин, ики рәкәти
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ишанын, он бир рәкәти ҝеҹә намазынын вә ики рәкәти сүбһ
намазынын нафиләсидир. Иша намазынын нафиләси еһтијатваҹибә ҝөрә отуран һалда гылынмалы олдуғуна ҝөрә, бир рәкәт
һесаб олунур. Амма ҹүмә ҝүнүндә зөһр вә әсрин он алты рәкәт
нафиләсинә дөрд рәкәт дә артырылыр.
Мәсәлә: 649. Ҝеҹә намазынын он бир рәкәт нафиләсиндән
сәккизи ҝеҹә намазы, ики рәкәти шәф’ намазы, бир рәкәти дә вәтр
намазы нијјәти илә гылыныр. Ҝеҹә намазынын камил гајдаганунлары дуа китабларында дејилмишдир.
Мәсәлә: 650. Нафилә намазларыны отуран һалда гылмаг олар.
Амма даһа јахшы олар ки, ики рәкәт отуран һалда гылынан нафилә
намазы бир рәкәт һесаб олунсун. Мәсәлән; зөһр намазынын сәккиз
рәкәт нафиләсини отуран һалда гылмаг истәјән шәхс, јахшы олар
ки, он алты рәкәт гылсын. Әҝәр вәтр намазыны отуран јердә гылса,
отуран һалда ики дәнә бир рәкәтли намаз гылмалыдыр.
Мәсәлә: 651. Зөһр вә әсрин нафиләси сәфәрдә ҝәрәк
гылынмасын. Амма ишанын нафиләсини, “бәлкә, Аллаһын
истәдијидир” нијјәти илә гылмаг олар.
ҜҮНДӘЛИК НАФИЛӘ НАМАЗЛАРЫНЫН ВАХТЛАРЫ
Мәсәлә: 652. Зөһр намазынын нафиләси зөһр намазындан әввәл
гылыныр, онун вахты исә зөһрүн әввәлиндән башлајыр, зөһрдән
сонра шахисдә әмәлә ҝәлән көлҝәнин о шахисин узунлуғунун
једдидә икиси гәдәр кечәндәдир. Мәсәлән; әҝәр шахисин узунлуғу
7 гарыш олса, бу һалда зөһрдән сонра шахисин көлҝәсинин
узунлуғу 2 гарыша чатанда, зөһрүн нафиләсинин ахырынҹы
вахтыдыр.
Мәсәлә: 653. Әср намазынын нафиләси әсрдән әввәл гылыныр.
Онун вахты исә шахисин зөһрдән сонра әмәлә ҝәлән көлҝәсинин
шахисин узунлуғунун једдидә дөрдүнә гәдәр чатдығы вахтдыр.
Әҝәр зөһрүн, јахуд әсрин нафиләсини онлардан сонра гылмаг
истәсә, јахшы олар ки, зөһрүн нафиләсини зөһрдән, әсрин
нафиләсини дә әсрдән сонра гылсын вә еһтијат-ваҹибә ҝөрә әда вә
гәза нијјәти дә етмәсин.
Мәсәлә: 654. Мәғрибин нафиләсинин вахты мәғриб намазы
тамам оландан сонра башлајыр, мәғрибдән сонра ҝүнбатан тәрәфдә
әмәлә ҝәлән гызартынын арадан ҝетдији вахта гәдәр давам едир.

Намазын һөкмләри...........................................................................197
Мәсәлә: 655. Иша намазынын нафиләсинин вахты иша намазы
гуртарандан башлајыр, ҝеҹә јарысына гәдәр давам едир. Даһа
јахшы олар ки, иша намазындан сонра дәрһал гылынсын.
Мәсәлә: 656. Сүбһүн нафиләси сүбһ намазындан габаг
гылыныр вә онун вахты, ҝеҹә јарысындан он бир рәкәтлик намаз
гылмаг гәдәр вахт кечәнә гәдәрдир. Амма еһтијат будур ки,
биринҹи фәҹрдән әввәл гылынмасын; амма әҝәр ҝеҹә намазы
нафиләсиндән сонра дәрһал гылынса, бу һалда манеәси јохдур.
Мәсәлә: 657. Ҝеҹә нафиләсинин вахты ҝеҹә јарысындан сүбһ
намазына гәдәрдир. Даһа јахшы олар ки, сүбһ намазына јахын
вахтларда гылынсын.
Мәсәлә: 658. Мүсафир вә ҝеҹә намазыны ҝеҹә јарысындан габаг
гылмаг чәтин олан бир кәс, ону ҝеҹәнин әввәлиндә гыла биләр.
ҒҮФЕЈЛӘ НАМАЗЫ
Мәсәлә: 659. Мүстәһәб намазлардан бири дә мәғриб вә иша
намазлары арасында гылынан ғүфејлә намазыдыр. Онун вахты,
мәғриб намазындан сонра, мәғриб тәрәфдәки гызарты арадан
ҝедәнә гәдәрдир. О, ики рәкәтдән ибарәтдир ки, биринҹи рәкәтдә
Һәмддән сонра сурәнин јеринә ҝәрәк бу ајә охунсун:

َّوذاَالنونََا َْذَذهبََمغَاضبًاَفظ ََّنَاَ َْنَل َْنَن ْقدرعل ْيهََف نَادَى َفََالظلمَاتََا َْنَلََالَهََا َل

َ
َ

استج ْب نَا َلهَ َو ََنَّْي نَاهَ َمنَ َالْغمَ َوكذَالكَ َن ْنجى
ْ انْتَ َس ْبحَانكَ َانَ َك ْنتَ َمنَ َالظَالميَ َف
َي
َ الْم ْؤمن

“Вә зәннуни из зәһәбә муғазибән фәзәннә ән лән нәгдирә әләјһи
фәнада физзулумати ән ла илаһә илла әнт, субһанәкә инни кунту
минәззалимин, фәстәҹәбна ләһу вә нәҹҹәјнаһу минәл-ғәмми вә
кәзаликә нунҹил-му’минин”.
Икинҹи рәкәтдә исә Һәмддән сонра бу ајә охунмалыдыр:
َ

َوع ْندهََمفَاتحََالْغ ْيبََلََيَ ْعلمهَاَا َلََّهوََوي ْعلمََمَاَفََالْب رََوََالْب ْحرََومَاَت ْسقطََم َْنَورقة

َ َالََي ْعلمهَاَوََلَحبَّةََفََطلمَاتََ ْال ْرضََولََرطْبََولََيَبٍََالََفََكتَابََمبي

“Вә индәһу мәфатиһул-ғәјби ла јә’ләмуһа илла һу вә јә’ләму ма
фил-бәрри вәл-бәһри вә ма тәсгуту мин вәрәгәтин илла јә’ләмуһа вә
ла һәббәтин фи зулуматил-әрзи вә ла рәтбин вә ла јабисин илла фи
китабин мубин.”
Гунутда исә дејилмәлидир:
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َ

َسِألكََِبفَاتحََالْغ ْيبََالَّتََلََي ْعلمهَاَا َلََّانْتََا َْنَتصلىََعلىََم َّمدََوآل
ْ اللَّه ََّمَانَََّا

َ م َّمدََوََا َْنَت ْفعلََبََكذَاَوََكذَا

“Әллаһуммә инни әс’әлукә би мәфатиһил-ғәјбилләти ла
јә’ләмуһа илла әнт, ән тусәллијә әла Муһәммәдин вә Али-Муһәммәд
вә ән тәф’әлә би кәза вә кәза”
“Кәза вә кәза” кәлмәләринин јеринә өз һаҹәтләрини Аллаһдан
истәјиб сонра десин:
َ

َاللَّه ََّم َانْتَ َولَ َن ْعمتَ َوالْقَادرَ َعلىَ َطلبتَ َت ْعلمَ َحَاجتَ َفا ْسألكَ َِبقَ َم َّمدَ َوآل

َ َالسالمََلمَاَفضيت هَاَل
َّ ََم َّمدََعل ْيهََوََعل ْيهم

“Әллаһуммә әнтә вәлијју ни’мәти, вәл-гадиру әла тәлибәти,
тә’ләму һаҹәти, фәәс’әлукә би һәгги Муһәммәдин вә АлиМуһәммәд, әләјһи вә әләјһимуссәлам ләмма гәзәјтәһа ли.”
ГИБЛӘНИН ҺӨКМЛӘРИ
Мәсәлә: 660. Әзәмәтли Мәккә шәһәриндә јерләшән Кә’бә Еви
гибләдир вә намазы онунла үзбәүз дуруб гылмаг лазымдыр. Амма
орадан узагда олан шәхс, “үзү гибләјә намаз гылыр” – дејиләҹәк
шәкилдә дурса, кифајәтдир. Һәмчинин, һејван башынын кәсилмәси
кими үзү гибләјә јеринә јетирилмәли олан диҝәр ишләр дә һәмин
гајда илә.
Мәсәлә: 661. Отуран һалда намаз гыла билмәјән бир кәс ҝәрәк
намаз һалында сағ бөјрү үстә елә узансын ки, бәдәнинин габаг
тәрәфи үзү гибләјә олсун. Әҝәр (бу) мүмкүн олмаса, сол бөјрү үстә
елә узансын ки, бәдәнинин габаг тәрәфи үзү гибләјә олсун; бу да
мүмкүн олмаса, архасы үстә елә узанмалыдыр ки, ајагларынын
алты гибләјә тәрәф олсун.
Мәсәлә: 662. Еһтијат намазы, унудулмуш сәҹдә вә тәшәһһүд вә
сәҹдеји-сәһви дә үзү гибләјә јеринә јетирмәк лазымдыр.
Мәсәлә: 663. Мүстәһәб намазы јол ҝедә-ҝедә вә миникдә дә
гылмаг олар. Әҝәр инсан бу ики һалда мүстәһәб намазы гылса, үзү
гибләјә олмасы ваҹиб дејил.
Мәсәлә: 664. Намаз гылмаг истәјән бир кәс ҝәрәк гибләни
тапмаг үчүн чалышсын ки, һансы тәрәфдә олдуғуна хатирҹәмлик
тапсын. Һисси нишанәләр үзүндән шәһадәт верән бир адил
шаһидин сөзүнә, јахуд елми гајдалар үзүндән гибләни таныјан вә
е’тимадлы (хатирҹәм) олан шәхсин сөзүнә әсасән әмәл едә биләр.
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Әҝәр бунлар мүмкүн олмаса, мүсәлманларын мәсҹидинин
меһрабы, онларын гәбирләри вә ја башга јолларла һасил олан
ҝүмана әмәл етсин. Һәтта әҝәр елми гајдалар үзүндән гибләни
таныјан фасиг вә ја кафирин дедијинә әсасән, гибләнин һарада
олмасына ҝүман тапса, кифајәтдир.
Мәсәлә: 665. Әҝәр гибләни тапмаг үчүн вәсаити олмаса, јахуд
сә’ј етмәсинә бахмајараг, ҝүманы һеч бир тәрәфә ҝетмәсә, бу һалда
намазын вахты чохдурса, ҝәрәк дөрд тәрәфә дөрд намаз гылсын;
әҝәр дөрд намаз гылмаға вахты јохдурса, вахтын чатаҹағы
тәрәфләрә намаз гылсын. Мәсәлән; әҝәр тәкҹә бир намаз гылмаг
гәдәриндә вахты варса, онда истәдији һәр тәрәфә бир намаз
гылсын. Әҝәр ибһам (анлашылмаз, намә’лум) һалында галса,
вахтын хариҹ олмасындан сонра еһтијатән диҝәр үч тәрәфә дә
намаз гылсын. Ҝәрәк намазлары елә гылсын ки, онлардан биринин
гибләјә тәрәф олдуғуна јәгин етсин, јахуд әҝәр гибләдән мејлли
олубса, гибләнин сағ вә ја сол тәрәфинә чатмамыш олсун.
Мәсәлә: 666. Гибләнин истигамәтинә јәгини олмајан бир кәс,
намаздан башга, үзү гибләјә јеринә јетирилмәли олан саир ишләри
ҝөрмәк, мәс; һејванын башыны кәсмәк, истәсә, ҝәрәк ҝүмана әмәл
етсин. Әҝәр ҝүман мүмкүн олмаса, һејванын башынын
кәсилмәсинин зәрури олдуғу вә онун әлдән чыхмасындан горху
олан һалда һәр тәрәфә јеринә јетирсә, сәһиһдир.
НАМАЗДА БӘДӘНИН ӨРТҮЛМӘСИ
Мәсәлә: 667. Киши ҝәрәк намаз һалында – һәтта әҝәр бир кәс
ону ҝөрмүрсә дә – өврәтејнини өртсүн. Даһа јахшы олар ки,
ҝөбәкдән дизләрә гәдәр дә өртсүн.
Мәсәлә: 668. Гадын намаз һалында бәдәнинин һәр јерини, һәтта
башыны вә сачларыны да өртмәлидир. Амма үзүнү, дәстәмазда
јујулан мигдарда, әлләрини биләјә гәдәр, ајагларыны бүкүлән јерә
гәдәр– истәр ајағын үстүнү, истәрсә дә алтыны өртмәси лазым
(ваҹиб) дејил. Амма ваҹиб мигдарын өртүлмәсинә јәгин етмәк үчүн
ҝәрәк бир гәдәр үзүнүн әтрафыны вә әлләрини биләкдән бир аз
ашағы һиссәни дә өртсүн.
Мәсәлә: 669. Әҝәр намаз әснасында өврәтинин ачыг олдуғуну
баша дүшсә, ҝәрәк дәрһал өртсүн. Әҝәр өврәтини өртмәк вахт чох
тутса, еһтијат-ваҹиб будур ки, намазы гуртарыб јенидән гылсын.
Амма әҝәр намаздан сонра баша дүшсә ки, намазда өврәти ачыг
имиш, намазы сәһиһдир.
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Мәсәлә: 670. Намаз гылмаг истәјән бир шәхс вахтын ахырына
гәдәр өзүнү өртмәјә бир шеј тапаҹағына еһтимал вермәсә, бу һалда
һәјат јолдашындан башга, мүмәјјиз бир адам ону ҝөрүрсә, ҝәрәк
отуран һалда намаз гылсын вә өвәртини будларынын васитәси илә
өртсүн. Амма әҝәр бир кәс ону ҝөрмүрсә, ајаг үстә намаз гылсын вә
габағыны әлләри илә өртсүн. Һәр ики һалда рүку вә сәҹдәни ишарә
илә әнҹам версин вә сәҹдә үчүн башыны бир гәдәр ашағыја
ҝәтирсин.
НАМАЗ ГЫЛАНЫН ПАЛТАРЫ
Мәсәлә: 671. Намаз гыланын палтарында алты шәрт вардыр: 1-

Пак олсун; 2-Мүбаһ олсун (гәсби олмасын); 3-Өлү һејван
һиссәләриндән

олмасын;

4-Әти

һарам

олан

һејванларын

һиссәләриндән олмасын; 5 вә 6-Әҝәр намаз гылан кишидирсә,
палтары халис ипәкдән вә ја гызылдан тохунмуш олмасын.
Бунларын тәфсилаты ҝәләҹәк мәсәләләрдә бәјан олунаҹаг.
БИРИНҸИ ШӘРТ
Мәсәлә: 672. Намаз гыланын палтары ҝәрәк пак олсун; әҝәр бир
кәс гәсдән нәҹис палтар вә ја бәдәнлә намаз гылса, намазы
батилдир.
Мәсәлә: 673. Әҝәр мәсәләни билмәдијинә ҝөрә нәҹис бир шејин
нәҹис олмасыны билмәсә, мәсәлән; нәҹасәт јејән дәвәнин тәринин
нәҹис олмасыны билмәсә вә онунла намаз гылса, еһтијат-лазыма
ҝөрә намазы јенидән гылсын.
Мәсәлә: 674. Әҝәр (намаздан әввәл) бәдән вә ја палтарынын
нәҹис олмасыны билмәјиб намаздан сонра нәҹис олмасыны билсә,
намазы сәһиһдир. Амма әҝәр намаз әснасында билсә ки, бәдәни вә
ја палтары намазын әввәлиндән нәҹис имиш, бу һалда әҝәр вахт
чохдурса, намазы позуб пак бәдән вә палтарла намаз гылсын. Әҝәр
вахт аздырса, һәмин вәзијјәтдә намазы гылсын. Еһтијат мүстәһәб
будур ки, вахт галмыш олса, намазы јенидән гылсын.
Мәсәлә: 675. Әҝәр палтар вә ја бәдәнинин нәҹис олмасыны
унутса вә намаз әснасында, јахуд ондан сонра јадына дүшсә, ҝәрәк
намазы јенидән гылсын; вахты кечмиш олса, гәзасыны етсин.
Мәсәлә: 676. Әҝәр бир кәс намаза мәшғул олса вә намаз
әснасында палтары нәҹис олса, намазын һәр һансы бир мигдарыны
нәҹис һалда гылмаздан әввәл нәҹис олмасыны билсә; јахуд бәдән вә
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ја палтарынын нәҹис олмасыны баша дүшүб һәмин вахт, јохса
ондан әввәл нәҹис олмасында шәкк етсә, бу һалда ону суја чәкмәк,
дәјишдирмәк вә ја чыхармаг намазы позмазса, һәмин вахт ону суја
чәксин, дәјишдирсин, сонра намазыны давам етдирсин. Амма әҝәр
(бунлар) мүмкүн олмаса, намазы позсун, пак бәдән вә ја палтарла
намаз гылсын.
Мәсәлә: 677. Бир кәс намаз вахтынын аз олдуғу бир вахтда
намаз гылмаға мәшғул олса вә намаз әснасында бәдәни нәҹис олса
вә намазын һәр һансы бир мигдарыны нәҹасәтлә гылмамышдан
габаг нәҹис олмасыны баша дүшсә, јахуд бәдәнинин нәҹис
олмасыны баша дүшүб һәмин вахт, јохса әввәлҹәдән нәҹис
олдуғунда шәкк етсә, бу һалда бәдәни суја чәкмәк намазы
позмурса, ҝәрәк суја чәксин; әҝәр намазы позурса, елә һәмин һалда
намазыны гуртарсын вә намазы да сәһиһдир.
Мәсәлә: 678. Әҝәр өз бәдәниндә, јахуд палтарында ган ҝөрүб
нәҹис ганлардан олмадығыны јәгин етсә, мәсәлән; ағҹаганад ганы
олдуғуну јәгин етсә, бу һалда намаздан сонра билсә ки, намаз
гылмағын сәһиһ олмадығы ган имиш, намазы сәһиһдир.
Мәсәлә: 679. Бәдәниндә вә ја палтарында олан ганын намаз
гылмағын сәһиһ олдуғу нәҹис ганлардан, мәсәлән; јара вә ја чибан
ганы олмасыны јәгин етсә, амма намаздан сонра, һәмин ганын
намазы батил едән ганлардан олдуғуну билсә, намазы сәһиһдир.
Мәсәлә: 680. Бир кәсин нәҹис палтардан башга бир палтары
олмаса вә намаз үчүн вахт аз олса, јахуд пак палтар тапаҹағына
еһтимал вермирсә, ҝәрәк намазы һәмин нәҹис палтарда гылсын.
Мәсәлә: 681. Әҝәр бир кәсин ики палтары олса вә икисиндән
биринин нәҹис олмасыны билсә, амма ону суја чәкә билмәсә вә
дәгиг олараг һансынын нәҹис олмасыны да билмәсә, ҝәрәк вахт
олан һалда һәр икисиндә намаз гылсын. Мәсәлән, әҝәр зөһр вә әср
намазларыны гылмаг истәјирсә, ҝәрәк һәр палтарда бир зөһр вә бир
әср намазы гылсын.
ИКИНҸИ ШӘРТ
Мәсәлә: 682. Намаз гылан шәхсин палтары ҝәрәк мүбаһ олсун.
Гәсби палтары ҝејмәјин һарам олмасыны билән бир кәс гәсдән
гәсби палтарда, јахуд сапы, дүјмәси, јахуд башга һиссәси гәсби
олан бир палтарда намаз гылса, намазы гәсби олмајан палтарда
јенидән гылсын.
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Мәсәлә: 683. Гәсби палтары ҝејмәјин һарам олдуғуну билән,
амма намазы батил етдијини билмәјән бир кәс, гәсдән гәсби
палтарда намаз гылса, ҝәрәк о намазы гәсби олмајан палтарда
јенидән гылсын.
Мәсәлә: 684. Әҝәр палтарынын гәсби олмасыны билмәсә вә ја
унутса, бу һалда әҝәр палтары өзү гәсб етмиш олса вә онунла намаз
гылса, (гәсби олмајан палтарда) јенидән гылсын.
Мәсәлә: 685. Әҝәр палтарынын гәсби олмасыны билмәсә, јахуд
унутса вә намаз әснасында баша дүшсә, бу һалда башга бир шеј
онун өврәтини өртмүш олса вә дәрһал вә ја намазын мувалатына –
јә’ни һиссәләринин далбадал гылынмасына – хәләл јетирмәдән
гәсби палтары чыхарда биләрсә, ҝәрәк ону чыхартсын, намазы да
сәһиһдир. Амма әҝәр бәдәниндә (гәсби палтардан башга) бир шеј
јохдурса, намазы позуб гәсби олмајан палтарла (јенидән) гылсын.
Мәсәлә: 686. Әҝәр бир кәс ҹаныны горумаг үчүн гәсби палтарда
намаз гылса, јахуд мисал үчүн, оғру гәсби палтары апармасын дејә,
онунла намаз гылса, намазы сәһиһдир.
Мәсәлә: 687. Әҝәр зәкаты вә ја хүмсү верилмәмиш пулун ејни
илә палтар алса вә о палтарда намаз гылса, намазы сәһиһдир, хүмс
вә зәкат саһибләринин һаггы онун зиммәсинә (өһдәсинә) кечир.
ҮЧҮНҸҮ ШӘРТ
Мәсәлә: 688. Намаз гыланын палтары ҝәрәк атыҹы ганы олан
(јә’ни дамарыны кәсдикдә ган тәзјиглә ҝәлән) һејванларын
өлүсүнүн һиссәләриндән олмасын. Һәтта әҝәр атыҹы ганы олмајан
балыг вә илан кими һејванларын өлүсүндән палтар һазырласалар,
еһтијат-ваҹиб будур ки, онунла намаз гылмасын.
Мәсәлә: 689. Намаз гыланын үстүндә ҝәрәк мурдар (олмуш)
һејванын руһу олан – әт, дәри вә бу кими шејләри олмасын.
Мәсәлә: 690. Әҝәр мурдар олмуш әти һалал һејванын руһу
олмајан түк, јун вә с. һиссәләри намаз гыланын үстүндә олса, јахуд
онлардан һазырланмыш палтарда намаз гылса, намазы сәһиһдир.
ДӨРДҮНҸҮ ШӘРТ
Мәсәлә: 691. Намаз гыланын палтары ҝәрәк әти һарам олан
һејванлардан олмасын. Әҝәр о һејванларын, бир түкү белә намаз
гыланын бәдән вә ја палтарына јапышмыш олса, намазы
ишкаллыдыр.
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Мәсәлә: 692. Әҝәр пишик кими, әти һарам олан һејванын
ағзынын, бурнунун сују, јахуд башга рүтубәти намаз гыланын
бәдәниндә, јахуд палтарында олса, бу һалда о, јашдырса, намазы
батилдир. Гурујуб ејни арадан галдырылмышса, намазы сәһиһдир.
БЕШИНҸИ ШӘРТ
Мәсәлә: 693. Гызылдан тохунмуш палтар ҝејмәк кишијә һарам
вә онунла гылынан намаз батилдир. Амма гадын үчүн намаз вә
башга һалларда ејби јохдур.
Мәсәлә: 694. Гызыл илә зинәт вермәк, мәсәлән; бојнуна гызыл
зәнҹир (сеп) асмаг, әлә гызыл үзүк вә гызыл саат тахмаг кишиләр
үчүн һарамдыр вә онларда намаз гылмаг батилдир. Еһтијат-ваҹиб
будур ки, гызыл ејнәкдән дә истифадә олунмасын. Амма гадын
үчүн гызылдан зинәт вермәјин һәм намаз, һәм дә гејри һалларда
ејби јохдур.
Мәсәлә: 695. Әҝәр киши үзүк вә ја палтарынын гызылдан
һазырландығыны билмәјиб, јахуд унудуб онунла намаз гылса,
намазы сәһиһдир.
АЛТЫНҸЫ ШӘРТ
Мәсәлә: 696. Намаз гылан кишинин палтары, һәтта арагчыны вә
шалварынын ипи (бағы) белә, ҝәрәк халис ипәкдән олмасын. Бу
кими шејләрин намаздан башга вахтларда да ҝејилмәси кишијә
һарамдыр.
Мәсәлә: 697. Әҝәр палтарын һамысынын, јахуд бир һиссәсинин
астары халис ипәкдән олса, онун ҝејилмәси киши үчүн һарам,
онунла гылынан намаз да батилдир.
Мәсәлә: 698. Халис ипәкдән, јохса башга шејдән һазырланмасы
мә’лум олмајан палтары ҝејмәјин ејби јохдур, онунла намаз гылмаг
сәһиһдир.
Мәсәлә: 699. Ипәк дәсмал вә бу кими шејләр кишинин ҹибиндә
олса, ејби јохдур, намазы да батил етмир.
Мәсәлә: 700. Гадынын намазда вә башга һалларда ипәк палтар
ҝејмәсинин ејби јохдур.
Мәсәлә: 701. Мәҹбуријјәт (чарәсизлик) гаршысында гәсби
олан, халис ипәкдән вә ја гызылдан тохунан вә ја мурдар олмуш
һејвандан һазырланан палтар ҝејмәјин манеәси јохдур. Һәмчинин,
бир кәс палтар ҝејмәјә мәҹбур олса вә бунлардан башга палтары да
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олмаса, һабелә намаз вахтынын ахырына кими онун бу (начарлыг)
һалы давам етсә, бу палтарларла намаз гыла биләр.
Мәсәлә: 702. Еһтијат-ваҹибә ҝөрә ҝәрәк инсан парчасы, рәнҝи
вә тикилиши онун үчүн ади олмајан вә бир нөв ријакарлыг сајылан
шөһрәт палтарларыны ҝејмәкдән чәкинсин. Амма о палтарла намаз
гылса, ејби јохдур.
Мәсәлә: 703. Еһтијат-ваҹиб будур ки, киши гадын палтары,
гадын да киши палтары ҝејмәсин. Амма әҝәр о палтарда намаз
гылсалар, ејби јохдур
Мәсәлә: 704. Узанан һалда намаз гылмалы олан бир кәс чылпаг
олса вә онун јорған-дөшәји нәҹис, јахуд халис ипәкдән вә ја әти
һарам олан һејванлардан олса, еһтијат-ваҹиб будур ки, намазда
өзүнү онларла өртмәсин.
НАМАЗ ГЫЛАНЫН ПАЛТАР ВӘ БӘДӘНИНИН ПАК
ОЛМАСЫНЫН ШӘРТ ОЛМАДЫҒЫ ҺАЛЛАР
Мәсәлә: 705. Тәфсилаты сонрадан дејиләҹәк алты һалда әҝәр
намаз гыланын бәдәни вә ја палтары нәҹис олса, онун намазы
сәһиһдир:
1-Бәдәниндә олан јара, чибан вә ја кәсик сәбәби илә бәдәни вә ја
палтары гана булашарса;
2-Онун палтары вә ја бәдәни дирһәмдән аз (дирһәм – тәгрибән
әлин ичиндәки чухур јер гәдәр) гана булашарса;
3-Нәҹис палтар вә ја бәдәнлә намаз гылмаға начар (мәҹбур)
олса.
4-Онун кичик палтары – ҹораб, арагчын кими – нәҹис оларса;
5-Мәһмули-мүтәнәҹҹис;

6-Ушаг сахлајан гадынын палтары нәҹис оларса.
Бу алты сурәтин һөкмләри сонракы мәсәләләрдә мүфәссәл
дејиләҹәкдир.
Мәсәлә: 706. Әҝәр намаз гыланын бәдәниндә вә палтарында
јара, јахуд кәсик, јахуд чибан ганы олса, бу һалда бәдәнин вә
палтарын суја чәкилмәси, јахуд палтарын дәјишдирилмәси о шәхс
үчүн чәтин олса, нә гәдәр ки, онун јарасы, кәсији, јахуд чибаны
сағалмајыб, о ганла намаз гыла биләр. Һәмчинин, ганла бирликдә
чөлә ҝәлән чирк (ирин), јахуд јаранын үстүнә гојулан дәрман нәҹис
олуб бәдәниндә, јахуд палтарында олса да (намаз гыла биләр).
Амма гыса (тез) бир заманда сағалан вә јујулмасы асан олан јара
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ганы намаз гыланын бәдән вә ја палтарында олса, ҝәрәк ону суја
чәксин.
Мәсәлә: 707. Әҝәр бәдәнин, јахуд палтарын јара јердән аралы
олан һиссәси јаранын рүтубәти илә нәҹис олса, онунла намаз
гылмаг ҹаиз дејил. Амма бәдәнин вә ја палтарын адәтән јаранын
рүтубәтинә булашан һиссәләри онун рүтубәти илә нәҹис олса,
онунла намаз гылмағын манеәси јохдур.
Мәсәлә: 708. Әҝәр ағыз, бурун вә бу кими үзвләрин ичиндә олан
јарадан бәдәнә вә ја палтара ган дәјсә, заһирдәки јаранын һөкмүнә
маликдир. Онун охшары бабасил ганыдыр; истәр шишләри
бәдәнин дахилиндә олсун, истәрсә дә хариҹиндә.
Мәсәлә: 709. Бәдәни јара олан бир кәс өз бәдәниндә, јахуд
палтарында ган ҝөрүб јара ганы, јохса башга ган олдуғуну билмәсә,
онунла намаз гылмағын ишкалы вардыр.
Мәсәлә: 710. Әҝәр бәдәндә бир нечә јара олса вә онлар бирбиринә чох јахын олуб бир јара һесаб олунсалар, нә гәдәр ки,
һамысы сағалмајыб, онларын ганы илә намаз гылмағын ејби
јохдур. Амма әҝәр бир-бириндән чох аралы олсалар вә һәр бири бир
јара һесаб олунса, онда һәр бири сағаланда, намаз үчүн бәдән вә
палтары онун ганындан тәмизләјиб, суја чәкмәк лазымдыр.
Мәсәлә: 711. Әҝәр һејз ганындан ијнәнин уҹу гәдәр намаз
гыланын бәдән вә ја палтарында олса, онун намазы батилдир.
Еһтијат-ваҹибә ҝөрә ҝәрәк нифас вә истиһазә ганы, итин, донузун,
кафирин, мурдар (олмуш) һејванын вә әти һарам олан һејванын
ганы намаз гыланын бәдәниндә вә ја палтарында олмасын. Амма
башга ганлар, мәсәлән; инсан бәдәнинин ганы вә ја әти һалал олан
һејванын ганы, һәтта бәдән вә ја палтарын бир нечә јериндә олса да,
амма үст-үстә бир дирһәм мигдарындан аз олса, онунла намаз
гылмағын ејби јохдур.
Мәсәлә: 712. Әҝәр ган астарсыз олан вә чох галын олмајан
палтара төкүлүб арха тәрәфинә кечсә, бир ган һесаб олунур. Амма
әҝәр ган астарлы палтарын үстүнә төкүлүб, астарына кечсә, јахуд
астарына төкүлүб палтарын үстүнә чыхса (ганлы олса), һәр бири
ајрылыгда һесаб олунур. Демәли, дирһәмдән аз олса, онунла намаз
сәһиһ, чох олса батилдир.
Мәсәлә: 713. Бәдәндә, јахуд палтарда олан ган дирһәмдән аз
олса вә она рүтубәт дәјсә, бу һалда ган вә она дәјән рүтубәт (икиси
бирликдә) дирһәм гәдәриндә, јахуд ондан чох олуб әтрафыны
булашдырса, онунла гылынан намаз батилдир. Һәтта рүтубәтлә ган
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бирликдә дирһәм гәдәриндә олмаса вә әтрафына булашмаса да,
онунла намаз гылмағын ишкалы вар. Амма әҝәр рүтубәт ганла
гарышыб арадан ҝетсә, намаз сәһиһдир.
Мәсәлә: 714. Әҝәр бәдәндә, јахуд палтарда олан ган дирһәмдән
аз олса вә она башга бир нәҹасәт дәјсә, мәсәлән; үстүнә бөвл
дамҹысы дүшсә, онунла намаз гылмаг ҹаиз дејил.
Мәсәлә: 715. Әҝәр намаз гыланын, өврәти өртә билмәјән кичик
палтарлары, мәсәлән; арагчын, ҹораб вә с. нәҹис олса, бу һалда әти
һарам вә ја мурдар олмуш һејвандан, нәҹисин ејниндән, халис
ипәкдән вә гызылдан (хүсусилә кишиләр үчүн) һазырланмыш
олмаса, онунла намаз гылмаг сәһиһдир. Һәмчинин, нәҹис үзүклә
намаз гылса, ејби јохдур.
Мәсәлә: 716. Еһтијат-мүстәһәб будур ки, өврәти өртә билмәјән
нәҹис шеј – дәсмал кими – һабелә, нәҹис ачар, бычаг намаз гыланын
үстүндә олмасын.
Мәсәлә: 717. Ушаға бахан гадынын бирдән артыг палтары
олмаса вә пак палтар әлдә едә билмәсә, әҝәр ҝүн әрзиндә палтарыны
бир дәфә суја чәксә, сонракы ҝүнә гәдәр палтары ушағын бөвлү илә
нәҹис олса да белә, о палтарла намаз гыла биләр. Һәмчинин, әҝәр
бирдән артыг палтары олса вә онларын һамысыны ҝејмәјә мәҹбур
(начар) олса, бу һалда ҝүн әрзиндә јухарыдакы ҝөстәришә әсасән
онларын һамысыны бир дәфә суја чәксә, кифајәтдир.
Мәсәлә: 718. Әҝәр памперз (пушәк) кими вәсаитләрлә
нәҹасәтин өз палтарына сирајәт етмәсинин габағыны ала билсә,
ҝәрәк бу иши ҝөрсүн.
НАМАЗ ГЫЛАНЫН ПАЛТАРЫНДА МҮСТӘҺӘБ ОЛАН
ШЕЈЛӘР
Мәсәлә: 719. Намаз гыланын палтарында бир нечә шеј
мүстәһәбдир. О ҹүмләдән: әба вә ағ палтар ҝејмәк, палтарларын ән
тәмизини ҝејмәк, хош ијли әтирдән истифадә етмәк, әлә әгиг үзүк
тахмаг.
НАМАЗ ГЫЛАНЫН ПАЛТАРЫНДА МӘКРУҺ ОЛАН
ШЕЈЛӘР
Мәсәлә: 720. Намаз гыланын палтарында бир нечә шеј
мәкруһдур. О ҹүмләдән: гара, чиркли, дар палтар ҝејмәк, шәраб
ичәнин вә нәҹасәтдән пәһриз етмәјән (чәкинмәјән) шәхсин
палтарыны, үстүндә шәкил олан палтар ҝејмәк; һәмчинин палтарын
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дүјмәләринин ачыг олмасы, үстүндә шәкил олан үзүјүн тахылмасы
мәкруһдур.
НАМАЗ ГЫЛАНЫН ЈЕРИ
Намаз гыланын мәканында бир нечә шәрт вардыр:

1-ҹи шәрт будур ки, мүбаһ олсун (гәсби олмасын).
Мәсәлә: 721. Гәсби јердә намаз гылан бир адам, һәтта халчапалаз, тахт вә бу кими шејләрин үстүндә олса белә, намазы
батилдир. Амма гәсби таван вә гәсби хејмәнин (чадырын) алтында
намаз гылмағын манеәси јохдур.
Мәсәлә: 722. Мәнфәәти башгасына мәхсус олан јердә, мүлкдә
мәнфәәт саһибинин иҹазәси олмадан намаз гылмаг батилдир.
Мәсәлән; иҹарә олунмуш евдә евин саһиби, јахуд башга бир кәс о
еви иҹарәјә аланын иҹазәси олмадан намаз гылса, намазы батилдир.
Амма әҝәр мејит, малынын үчдә бирини мүәјјән јерләрә мәсрәф
едилмәсини вәсијјәт етсә вә орада намаз гылмаг ҹамаат арасында
онун һаггына манечилик һесаб олунмазса, намаз сәһиһдир.
Мәсәлә: 723. Әҝәр бир кәс мәсҹиддә отурса вә башгасы онун
јерини гәсб едиб орада намаз гылса, еһтијат-ваҹибә ҝөрә ҝәрәк
намазыны башга јердә јенидән гылсын.
Мәсәлә: 724. Әҝәр гәсби олмасыны билмәдији јердә намаз
гылыб намаздан сонра баша дүшсә, јахуд гәсби олдуғуну унутса вә
намаздан сонра јадына дүшсә, намазы сәһиһдир. Амма әҝәр өзү
гәсб етмиш олса (вә гәсб етмиш олдуғуну) унутса, намазы
ишкаллыдыр.
Мәсәлә: 725. Әҝәр бир јерин гәсби олдуғуну билсә, амма гәсби
јердә намазын батил олдуғуну билмәјиб орада намаз гылса, намазы
батилдир.
Мәсәлә: 726. Ваҹиб намазыны сүвари һалында гылмаға мәҹбур
олан бир шәхсин миндији һејван, јахуд онун паланы (јәһәри) гәсби
олса, намазы батилдир. Һәмчинин, әҝәр мүстәһәб намазлары да
сүвари һалда гылмаг истәсә, (һөкм беләдир).
Мәсәлә: 727. Әҝәр бир кәс мүәјјән бир мүлкдә башгасы илә
шәрик олса, шәрикинин пајы ајрылмаса, онун иҹазәси олмадан о
мүлкдә тәсәррүф едә вә намаз гыла билмәз.
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Мәсәлә: 728. Хүмсү вә зәкаты верилмәмиш пулун ејни илә
мүәјјән бир мүлк алса, ваҹиб һаглар мүлкә нәгл олунур. Бу һалда
шәриәт һакиминин иҹазәси олмадан орада намаз гылмасын.
Мәсәлә: 729. Әҝәр мүлкүн саһиби дилдә намаз гылмаг иҹазәси
версә вә инсан онун гәлбән разы олмадығыны билсә, онун
мүлкүндә намаз гылмаг батилдир; амма әҝәр дилдә ондан иҹазә
алмасалар, лакин инсан онун гәлбән разы олдуғуну билсә, намазы
сәһиһдир.
Мәсәлә: 730. Ҹамаата борҹлу олан шәхс өлсә, вәрәсәләрин изни
илә онун мүлкүндә намаз гылмағын ејби јохдур. Үстәлик, малы
сатмаг вә арадан апармагдан башга һәр нөв истифадә етмәјин
ишкалы јохдур.
Мәсәлә: 731. Әҝәр мејитин борҹу олмаса, амма вәрәсәләриндән
бә’зиси сәғир, дәли вә ја гаиб олсалар, саир вәрәсәләрин изни илә
онун мүлкүндә намаз гылмаг сәғирин, дәлинин һаггына манечилик
төрәтмәсә, ејби јохдур.
Мәсәлә: 732. Мүштәри вә мүсафирләрин дахил олмасы үчүн
һазырланан үмуми мүсафирхана, һамам вә бу кими јерләрдә намаз
гылмағын ејби јохдур. Амма бу кими јерләрдән башгасында о һалда
намаз гылмаг олар ки, саһиби иҹазә версин, јахуд намаз гылмаг
үчүн изн вермәсини ҝөстәрән бир сөз десин. Мәсәлән, бир кәсә,
онун мүлкүндә отурмаг, јатмаг иҹазәси версә, мә’лум олар ки,
намаз гылмаға да изн вермишдир.
Мәсәлә: 733. Кәндләрдән чох узагда јерләшән, һејванларын
отлағы (өрүшү) олан чох ҝениш саһәли торпагларда, һәтта
саһибләри разы олмаса да, намаз гылмаг, отурмаг вә јатмағын ејби
јохдур. Кәндләрин јахынлығында јерләшән һасарсыз әкин
саһәләриндә, һәтта саһибләри сәғир вә дәли олсалар да, намаз
гылмаг, орадан өтүб кечмәк вә ҹүз’и тәсәррүф етмәјин ејби јохдур.
Амма әҝәр саһибләриндән бири наразы олса, орада тәсәррүф етмәк
һарам, намаз гылмаг батилдир.

2-ҹи шәрт: намаз гыланын јери һәрәкәтсиз, гәрарлашан
олмалыдыр.
Мәсәлә: 734. Намаз гыланын јери ҝәрәк һәрәкәтсиз олсун. Әҝәр
намаз гылан заман һәрәкәт етмәсә вә намазы, арамлыг (һәрәкәтсиз)
вә саир шәраитләрә риајәт етмәклә гылса, сәһиһдир. Әҝәр вахтын
азлығы, јахуд башга сәбәбдән һәрәкәт едән јердә – автомобил, гатар
вә ҝәми кими – намаз гылмаға мәҹбур олса, ҝәрәк мүмкүн гәдәр
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һәрәкәт һалында бир шеј демәсин. Бу кими васитәләр гибләдән
башга тәрәфә һәрәкәт етсәләр, намаз гылан гибләјә тәрәф дөнсүн.
Гибләјә тәрәф дөнәндә (һәрәкәт едәндә) бир шеј демәсин.
Мәсәлә: 735. Автомобил, ҝәми, гатар вә бу кими шејләр
дајанмыш олсалар, онда намаз гылмағын манеәси јохдур.
Мәсәлә: 736. Үстүндә һәрәкәтсиз дајанмаг мүмкүн олмајан
арпа-буғда хырманында вә бу кими јерләрдә намаз батилдир.
Мәсәлә: 737. Күләк, јағыш, ҹамаатын чох олмасы вә бу кими
шејләрин еһтимал верилмәси сәбәби илә намазын тамамланмасына
хатирҹәм олунмајан јердә намазы гуртармаг үмиди илә башласа,
ејби јохдур. Әҝәр, (бу һалда) һәр һансы бир манеәјә растлашмаса,
намаз сәһиһдир.
Мәсәлә: 738. Галмаг һарам олан јерләрдә, мәсәлән; учма
әрәфәсиндә олан таванын алтында ҝәрәк намаз гылынмасын.
Һәмчинин, инсан үстүндә дајанмаг вә отурмаг һарам олан јерләрдә,
мәсәлән; үстүндә Аллаһын ады јазылан халча-палаз кими, ҝәрәк
намаз гылмасын.

3-ҹү шәрт будур ки, намаз үчүн јер ҝениш олсун.
Мәсәлә: 739. Инсан ҝәрәк таваны алчаг олан вә дүз дајанмасы
мүмкүн олмајан јерләрдә, јахуд рүку вә сәҹдә үчүн јер олмајан
кичик, дар јерләрдә намаз гылмасын. Әҝәр белә јерләрдә намаз
гылмаға мәҹбур олса, ҝәрәк гијам, рүку, сәҹдәни мүмкүн олан гәдәр
јеринә јетирсин.

4-ҹү шәрт будур ки, намаз гыланын јери сирајәт едән
нәҹасәтдән пак олсун.
Мәсәлә: 740. Намаз гыланын јери нәҹисдирсә, о гәдәр јаш
олмамалыдыр ки, рүтубәти бәдәнинә, јахуд палтарына сирајәт
етсин. Амма алынын гојдуғу јер нәҹис олса, һәтта гуру да олса,
намаз батилдир. Еһтијат-мүстәһәб будур ки, намаз гыланын
мәканы үмумијјәтлә нәҹис олмасын.

5-ҹи шәрт – кишинин гадындан габагда дајанмасыдыр.
Мәсәлә: 741. Еһтијат-ваҹибә ҝөрә ҝәрәк намазда гадын
кишидән архада дајансын, гадынын сәҹдә јери кишинин дајандығы
јердән бир гәдәр архада олсун.
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Мәсәлә: 742. Әҝәр гадынла киши арасында дивар, пәрдә, јахуд
да башга бир шеј, јахуд араларында тәгрибән 4, 5 метр фасилә олса,
намазлары сәһиһдир.
6-ҹы шәрт: Алнын гојулдуғу јер дајандығы јердән уҹа олмасын.

Мәсәлә: 743. Намаз гыланын алнынын јери дизләринин вә ја
ајаг бармагларынын башындан дөрд бағлы бармаг гәдәр уҹа, јахуд
алчаг олмамалыдыр.
Мәсәлә: 744. Намәһрәм киши вә гадынын (башгаларынын
дахил ола билмәдији) хәлвәт јердә олмалары һарамдыр. Орада
гылдыглары намаз да ишкаллыдыдыр.
Мәсәлә: 745. Мусиги чалынан јердә намаз гылмаг батил дејил,
амма онлара гулаг асмаг һарамдыр.
Мәсәлә: 746. Еһтијат-лазым будур ки, Кә’бә Евиндә вә онун
дамында ваҹиб намаз гылынмасын.
Мәсәлә: 747. Кә’бә Евиндә мүстәһәб намаз гылмаг
мүстәһәбдир. Кә’бә Евинин ичиндәки һәр рүкнүн мүгабилиндә ики
рәкәт намаз гылсынлар.
НАМАЗ ГЫЛМАҒЫН МҮСТӘҺӘБ ОЛДУҒУ ЈЕРЛӘР
Мәсәлә: 748. Мүгәддәс Ислам Шәриәтиндә намазын мәсҹиддә
гылынмасына даир чохлу төвсијә олунмушдур. Мәсҹидләрдән ән
јахшысы Мәсҹидүл-Һәрам, сонра Пејғәмбәр (сәлләллаһу әлејһи вә
алиһ) мәсҹиди, сонра Куфә мәсҹиди, сонра Бејтүл-Мүгәддәс
мәсҹиди, ондан сонра һәр шәһәрин ҹаме мәсҹиди, сонра мәһәллә
мәсҹиди, ондан сонра исә базар мәсҹидидир.
Мәсәлә: 749. Гадынлар үчүн намазы евдә гылмаг даһа
јахшыдыр. Амма өзләрини намәһрәмдән там горуја билсәләр,
јахшы олар ки, мәсҹиддә намаз гылсынлар.
Мәсәлә: 750. Имамлар (әлејһимус-салам)-ын һәрәминдә намаз
гылмаг мүстәһәбдир. Һәзрәт Әмирәл-мө’минин Әли (әлејһиссалам)-ын мүтәһһәр һәрәминдә гылынан бир намаз ики јүз мин
намаза бәрабәрдир.
Мәсәлә: 751. Мәсҹидә чох ҝетмәк, намаз гыланы олмајан
мәсҹидә ҝетмәк мүстәһәбдир. Мәсҹидин гоншулуғунда олан бир
кәсин үзрү олмаса, мәсҹиддән башга јерләрдә намаз гылмасы
мәкруһдур.
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Мәсәлә: 752. Мүстәһәбдир ки, инсан мәсҹидә ҝетмәјән бир
кәслә бирликдә чөрәк јемәсин, ишләриндә онунла мәшвәрәт
етмәсин, онунла гоншу олмасын, она гыз вериб гыз алмасын.
НАМАЗ ГЫЛМАҒЫН МӘКРУҺ ОЛДУҒУ ЈЕРЛӘР
Мәсәлә: 753. Бир нечә јердә намаз гылмаг мәкруһдур, о
ҹүмләдән: һамамда, шоран (дузлу) торпагда, инсанын габағында,
ачыг гапы илә үзбәүз, јолда, күчәдә вә хијабанларда – әҝәр орадан
кечәнләрә әзијјәт вермәсә; амма әҝәр әзијјәт (зәһмәт) версә һарам,
намазы да ишкаллыдыр; һабелә, одун вә чырағын мүгабилиндә,
ашпазханада, үмумијјәтлә од јандырылан һәр јердә; бөвл јығылан
гујунун, чалаларын мүгабилиндә, шәкиллә үзбәүз, руһу олан
шејләрин һејкәлинин гаршысында; амма әҝәр онларын үстүнә
пәрдә чәксәләр, ејби јохдур; ҹүнуб шәхсин олдуғу отагда, шәкил
олан отагда, һәтта әҝәр намаз гыланла үзбәүз олмаса да, гәбрин
мүгабилиндә, үстүндә, ики гәбрин арасында вә гәбиристанлыгда.
Мәсәлә: 754. Бир кәс ҹамаатын ҝет-ҝәл етдији јердә намаз
гылса, јахуд бир кәс намаз гыланла үзбәүз олса, мүстәһәбдир ки, өз
габағына бир шеј гојсун вә әҝәр чубуг, ип вә бу кими шејләр дә олса,
кифајәтдир.
МӘСҸИДИН ҺӨКМЛӘРИ
Мәсәлә: 755. Мәсҹидин јерини, таваныны, дамыны, ичәри
тәрәфдән диварыны мурдарламаг һарамдыр. Һәр кәс (бунларын)
нәҹис олдуғуну билсә, ҝәрәк дәрһал нәҹасәти арадан галдырсын.
Еһтијат-ваҹиб будур ки, мәсҹидин диварыны чөл тәрәфдән дә
мурдарламасынлар, әҝәр нәҹис олса, нәҹасәтини арадан
галдырсынлар. Амма әҝәр вәгф едән шәхс һәмин һиссәләри
мәсҹиддән һесаб етмәсә, (пакламаг ваҹиб дејил).
Мәсәлә: 756. Әҝәр бир кәс мәсҹиди паклаја билмәсә вә ја көмәк
лазым олдуғу һалда көмәкчи тапа билмәсә, мәсҹиди пакламаг она
ваҹиб дејил. Амма әҝәр мәсҹидә еһтирамсызлыг олса, еһтијатваҹибә ҝөрә ҝәрәк ону паклаја билән бир шәхсә хәбәр версин.
Мәсәлә: 757. Әҝәр мәсҹидин мүәјјән јери нәҹис олса вә ону
газмагдан, учурмагдан башга јолла пакламаг мүмкүн олмаса, ҝәрәк
ораны газсынлар; вә ја чох ҹүзи мигдарда сөкүлмәси лазым ҝәлсә,
сөксүнләр. Газдығы јери долдурмаг, сөкдүјү јери дүзәлтмәк ваҹиб
дејил. Амма әҝәр ораны нәҹис едән шәхсин өзү газса вә ја учурса,
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имкан олан сурәтдә ҝәрәк газдығы јери долдурсун, сөкдүјү јери
тә’мир етсин.
Мәсәлә: 758. Әҝәр һәр һансы мәсҹиди гәсб едиб јериндә ев вә бу
кими шеј тиксәләр, белә ки, она даһа мәсҹид демәсәләр, јенә дә
еһтијат-ваҹибә ҝөрә ораны нәҹис етмәк һарам, (нәҹис олдугда исә)
пакламаг ваҹибдир.
Мәсәлә: 759. Имамлар (әлејһимус-салам)-ын һәрәмини нәҹис
етмәк һарамдыр. Әҝәр онлардан бири нәҹис олса вә нәҹис һалда
галмасы еһтирамсызлыг олса, ону пакламаг ваҹибдир. Һәтта
еһтијат-мүстәһәббә ҝөрә еһтирамсызлыг олмаса да, пакласынлар.
Мәсәлә: 760. Әҝәр мәсҹидин һәсири нәҹис олса, еһтијат-ваҹибә
ҝөрә ҝәрәк суја чәкилсин. Амма суја чәкмәк сәбәби илә хараб олса
вә нәҹис олан јери кәсмәк даһа јахшы олса, ҝәрәк кәсилсин. Әҝәр
нәҹис едән кәс ораны кәссә, ҝәрәк өзү тә’мир етсин.
Мәсәлә: 761. Нәҹасәтин ејнини – ган кими – мәсҹидә апармаг,
мәсҹидә еһтирамсызлыг оларса, һарамдыр. Һәмчинин, нәҹис
олмуш шејләри дә еһтирамсызлыг олаҹағы сурәтдә мәсҹидә
апармаг һарамдыр.
Мәсәлә: 762. Әҝәр рөвзәханлыг тәшкил етмәк үчүн мәсҹиддә
чадыр гурсалар, јерини дөшәсәләр вә диварларына гара пәрдә
вурсалар, чај аваданлыглары апарсалар, бу һалда әҝәр бу ишләр
мәсҹидә зәрәр вурмазса вә намаз гылмаға мане олмазса, ејби
јохдур.
Мәсәлә: 763. Еһтијат-ваҹибә ҝөрә ҝәрәк мәсҹидә гызылла зинәт
вермәсинләр, һәмчинин инсан вә һејван кими руһу олан шејләрин
шәклини мәсҹидә (диварына вә башга јерләринә) чәкмәсинләр.
Руһу олмајан шејләрин – ҝүл, ағаҹ будағы вә с. шәклини чәкмәк
мәкруһдур.
Мәсәлә: 764. Әҝәр мәсҹид хараб олса да, ону сатмаг, јахуд һәр
һансы бир мүлкә, јола гатмаг олмаз.
Мәсәлә: 765. Мәсҹидин гапы, пәнҹәрә вә саир шејләрини
сатмаг һарамдыр. Әҝәр мәсҹид хараб олса, ҝәрәк онлары сатыб
һәмин мәсҹидин тә’миринә сәрф етсинләр. Амма әҝәр һәмин
мәсҹиддә јарарлы олмаса, ҝәрәк башга мәсҹидә сәрф олунсун. Әҝәр
башга мәсҹидләрә дә јарарлы олмаса, сата биләрләр, онун пулуну
мүмкүн олан сурәтдә һәмин мәсҹидин тә’миринә; јох әҝәр мүмкүн
олмазса, саир мәсҹидләрин тә’миринә сәрф етсинләр.
Мәсәлә: 766. Мәсҹид дүзәлтмәк, хараб олма әрәфәсиндә олан
мәсҹиди тә’мир етмәк мүстәһәбдир. Әҝәр бир мәсҹид, тә’мир
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едилмәси мүмкүн олмајаҹаг дәрәҹәдә хараб олса, ону сөкүб јенидән
тикә биләрләр. Һәтта, хараб олмајан мәсҹиди дә намаз гылмаг үчүн
(сөкүб) ҝениш бир мәсҹид тикмәк олар.
Мәсәлә: 767. Мәсҹиди тәмизләмәк, чырагларыны јандырмаг
мүстәһәбдир. Мүстәһәбдир ки, мәсҹидә ҝетмәк истәјән бир кәс
өзүнү әтирләсин, пак-пакизә вә гијмәтли палтарыны ҝејсин,
ајаггабысынын алтыны диггәтлә јохласын ки, онда нәҹис шеј
олмасын. Мәсҹидә дахил оланда әввәл сағ ајағыны, чыханда исә
сол ајағыны атсын; һабелә мүстәһәбдир ки, һамыдан тез мәсҹидә
ҝедиб, һамыдан ҝеҹ мәсҹиддән чыхсын.
Мәсәлә: 768. Инсан мәсҹидә дахил оланда мүстәһәбдир ки,
мәсҹидә еһтирам вә салам (тәһијјәт) нијјәти илә ики рәкәт намаз
гылсын. Әҝәр башга мүстәһәб вә ја ваҹиб намаз да гылса,
кифајәтдир.
Мәсәлә: 769. Мәсҹиддә јатмаг – әҝәр чарәсизлик үзүндән
олмазса; дүнја ишләри барәсиндә сөһбәт етмәк, өјүд-нәсиһәти вә с.
олмајан ше’рләр охумаг мәкруһдур. Һәмчинин, итмиш шеји
сораглашмаг, өз сәсини уҹалтмаг мәкруһдур. Амма азан үчүн сәси
уҹалтмағын манеәси јохдур.
Мәсәлә: 770. Ушағы вә дәлини мәсҹидә бурахмаг мәкруһдур.
Сарымсаг, соған вә бу кими шејләр јејиб, ағзындан ҝәлән гоху илә
ҹамаата әзијјәт верән адамын мәсҹидә ҝетмәси мәкруһдур.
Мәсәлә: 771. Ҹәназәјә гүсл вермәздән габаг мәсҹидә гојмаг,
нәҹасәт мәсҹидә сирајәт етмәсә вә ја еһтирамсызлыға сәбәб олмаса,
манеәси јохдур. Мәсҹидин һәјәти, әҝәр мәсҹидин һиссәси олмаса,
мејити орада јумаг вә гүсл вермәк вәгф илә мүхалиф олмаса вә
һөрмәтсизлик сајылмаса, ејби јохдур. Лакин гүсл вердикдән сонра
ејби јохдур.
АЗАН ВӘ ИГАМӘ
Мәсәлә: 772. Киши вә гадын үчүн мүстәһәбдир ки, ҝүндәлик
намазлардан әввәл азан вә игамә десинләр, игамәни демәк даһа
тә’кидлидир. Амма Фитр вә Гурбан бајрамы намазларындан габаг
үч дәфә “әс-сәлат”, демәк мүстәһәбдир, саир ваҹиб намазларда да
рәҹа нијјәти илә үч дәфә “әс-сәлат” десинләр.
Мәсәлә: 773. Мүстәһәбдир ки, ушағын дүнјаја ҝәлдији илк
ҝүндә, јахуд ҝөбәји дүшмәздән әввәл сағ гулағына азаны, сол
гулағына исә игамәни десинләр.
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Мәсәлә: 774. Азан 18 ҹүмләдән ибарәтдир: “Әллаһу әкбәр” – 4
дәфә вә “әшһәду ән ла илаһә илләллаһ”, “әшәһәду әннә
Муһәммәдән Рәсулуллаһ”, “һәјјә әләс-сәлат”, “һәјјә әләл-фәлаһ”,
“һәјјә әла хәјрил-әмәл”, “Әллаһу әкбәр” вә “ла илаһә илләллаһ”
ҹүмләләриндән һәр бирини ики дәфә демәк.
Игамә дә 17 ҹүмләдән ибарәтдир: јә’ни азанын әввәлиндән ики
дәфә “Әллаһу әкбәр”, ахырындан бир дәфә “ла илаһә илләллаһ”
азалыр. Һәмчинин, “һәјјә әла хејрил-әмәл”дән сонра ики дәфә “гәд
гамәтис-сәлат” әлавә едилир.
Мәсәлә: 775. “Әшәһәду әннә Әлијјән вәлијјуллаһ” азан вә
игамәнин һиссәләриндән дејил, амма јахшы олар ки, “әшһәду әннә
Муһәммәдән Рәсулуллаһ” дедикдән сонра “мүтләг гүрбәт” гәсди
илә вә азанла игамәнин зинәти үнваны илә дејилсин.
АЗАН ВӘ ИГАМӘНИН ТӘРҸҮМӘСИ
Мәсәлә: 776.

َ َاللََا ْكب ر

“Әллаһу әкбәр” – Аллаһ, вәсф едилә биләҹәјиндән чох-чох
бөјүкдүр.

َ َا ْشهدََا َْنَلََالَهََا َلََّللا

“Әшһәду әнла илаһә илләллаһ” – шәһадәт верирәм ки, Аллаһдан
башга, һеч бир мә’буд јохдур.

َ َا ْشهدََا ََّنَم َّم ًداَرسولََللا

“Әшәду әннә Муһәммәдән Рәсулуллаһ” – шәһадәт верирәм ки,
Һәзрәт Муһәммәд ибни Әбдиллаһ (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ)
Аллаһын пејғәмбәри, елчисидир.

َ َا ْشهدََا ََّنَعليًّاَامريََالْم ْؤمنيََولََللا

“Әшһәду әннә Әлијјән Әмирәл-му’мининә вәлијјуллаһ” –
шәһадәт верирәм ки, мө’минләрин әмири Һәзрәт Әли (әлејһиссалам), Аллаһын бүтүн мәхлугата вәлисидир.
“Һәјјә әләс-сәлат” – намаза тәләс!

َ َلوة
َ الص
َّ َح ََّىَعلى
َ َح ََّىَعلىَالْفالَح

“Һәјјә әләл-фәлаһ” – ниҹат тапмаг үчүн тәләс!
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َ َريَالْعمل
َْ ح ََّىَعلَىَخ

“Һәјјә әла хәјрил-әмәл” – ишләрин ән јахшысы олан намаз үчүн
тәләс!
“Гәд гамәтис сәлат” –намаз бәргәрар олуб!

َ لوَة
َ الص
َّ ََقدَقَامت
َ لََالَهََا َلََّللا

“Ла илаһә илләллаһ” –Аллаһдан башга һеч бир мә’буд јохдур.
Мәсәлә: 777. Азан вә игамәнин ҹүмләләри арасында чох заман
фасиләси салынмамалыдыр. Әҝәр онларын арасында ади гајдадан
артыг фасилә дүшсә, ҝәрәк јенидән дејилсин.
Мәсәлә: 778. Беш намазда азан сагит олур (дејилмир):

1-Ҹүмә ҝүнү әср намазынын азаны; 2-Зил-һәҹҹәнин 9-ҹу ҝүнү

олан Әрәфә ҝүнүнүн әср намазы; 3-Мәш’әрүл-һәрамда олан бир кәс
үчүн Гурбан бајрамы ҝеҹәсинин иша намазы; 4-Мүстәһазә

гадынын әср вә иша намазы; 5-Бөвл вә гаитин чөлә чыхмасынын
гаршысыны ала билмәјән бир кәсин әср вә иша намазы. Һәтта ики
намазы бирликдә гылдыгда икинҹи намаздан азан сагит олур, бу
шәртлә ки, о ики намаз арасында фасилә чох олмасын. Нафилә вә
тә’гибат гәдәриндә фасилә салынмасынын зәрәри (ејби) јохдур.
Мәсәлә: 779. Әҝәр ҹамаат намазы үчүн азан вә игамә дејилмиш
олса, о ҹамаатла бирликдә намаз гылан шәхс ҝәрәк өз намазы үчүн
азан вә игамә демәсин.
Мәсәлә: 780. Инсан ҹамаат намазы гылмаг үчүн мәсҹидә ҝедиб
ҹамаат намазынын гуртардығыны ҝөрсә, нә гәдәр ки, ҹәрҝәләр
позулмајыб вә ҹамаат дағылышмајыб, өз намазы үчүн сонракы
мәсәләдә дејиләҹәк шәртләрлә азан вә игамә сагитдир.
Мәсәлә: 781. Бир нечә нәфәр бир јердә ҹамаат намазына мәшғул
олса, јахуд онларын намазы тәзәҹә гуртармыш, ҹәрҝәләри дә
позулмамыш олса, инсан намазыны фүрада, јахуд башга ҹамаатла
тәшкил олунан ҹамаат намазы илә гылмаг истәсә, үч шәрт
дахилиндә ондан азан вә игамә сагит олур:
1-Әввәлки ҹамаат намазы үчүн азан вә игамә дејилмиш олсун;
2-Һәмин ҹамаат намазы батил олмасын;
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3-Онун намазы илә ҹамаат намазы ејни мәканда олсун. Демәли,
әҝәр ҹамаат намазы мәсҹидин ичиндә олса вә о, мәсҹидин дамында
намаз гылмаг истәсә, мүстәһәбдир ки, азан вә игамә десин.
Мәсәлә: 782. Әҝәр бир кәс габагкы мәсәләдә дејилән икинҹи
шәртдә, јә’ни ҹамаат намазынын сәһиһ олуб-олмамасында шәкк
етсә, азан вә игамә ондан сагитдир. Амма әҝәр јердә галан ики
шәртдән бириндә шәкк етсә, рәҹа нијјәти илә азан вә игамә десин.
Мәсәлә: 783. Әҝәр бир кәс башгасынын дедији азан вә игамәни
ешидирсә, мүстәһәбдир ки, ешитдији һиссәләри тәкрар етсин.
Амма “һәјјә әләс-салат”дан “һәјјә әла хәјрил-әмәл”ә гәдәр саваб
үмиди илә десин.
Мәсәлә: 784. Әҝәр киши гадынын азаныны ләззәт мәгсәди илә
ешитсә азан ондан сагит олмур; һәтта әҝәр ләззәт мәгсәди илә
олмаса да азанын сагит олмасы ишкаллыдыр.
Мәсәлә: 785. Ҹамаат намазынын азан вә игамәсини ҝәрәк киши
десин. Амма (һамысы) гадынлардан ибарәт олан ҹамаат намазында
азан вә игамәни гадын десә, кифајәтдир.
Мәсәлә: 786. Игамә ҝәрәк азандан сонра дејилсин; әҝәр ондан
әввәл дејилсә, сәһиһ дејилдир.
Мәсәлә: 787. Әҝәр бир кәс азан вә игамәнин ҹүмләләрини
тәртибсиз, ардыҹыллыг олмадан, мәс; “һәјјә әләл-фәлаһ”ы “һәјјә
әләс-сәллат”дан габаг десә, ҝәрәк әввәлә гајыдыб тәртиби поздуғу
јердән јенидән десин.
Мәсәлә: 788. Азан вә игамә арасында ҝәрәк фасилә
салынмасын. Әҝәр онларын арасында чох фасилә дүшсә вә дејилән
азан, сонрадан дејилән игамәнин азаны һесаб олунмазса,
мүстәһәбдир ки, јенидән азан вә игамә дејилсин. Һәмчинин, әҝәр
азан-игамә илә намаз арасында чох фасилә дүшсә вә о намазын
азан-игамәси һесаб олунмаса, мүстәһәбдир ки, һәмин намаз үчүн
јенидән азан вә игамә дејилсин.
Мәсәлә: 789. Азан вә игамә ҝәрәк әрәбҹә сәһиһ дејилсин. Әҝәр
әрәбҹә сәһв охусалар, јахуд һәр һансы һәрфин јеринә башга бир
һәрф десәләр вә ја мисал үчүн, онун тәрҹүмәсини фарс дилиндә
(һәр һансы башга дилдә) десәләр, сәһиһ дејилдир.
Мәсәлә: 790. Азан вә игамә ҝәрәк намаз вахты дахил оландан
сонра дејилсин. Әҝәр гәсдән, јахуд унутганлыг үзүндән намаз
вахтындан габаг дејилсә, батилдир.
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Мәсәлә: 791. Әҝәр бир кәс игамәни демәздән әввәл азаны дејибдемәмәсиндә шәкк етсә, ҝәрәк азаны десин. Амма әҝәр игамәјә
башлајандан сонра азаны дејиб-демәмәсиндә шәкк етсә, азаны
демәк лазым дејил.
Мәсәлә: 792. Әҝәр азан вә ја игамәнин әснасында мүәјјән бир
һиссәни демәмишдән әввәл, ондан әввәлки һиссәни дејибдемәмәсиндә шәкк етсә, ҝәрәк шәкк етдији һиссәни десин. Амма
әҝәр азанын, јахуд игамәнин мүәјјән һиссәсини дејән һалда ондан
әввәлки һиссәни дејиб-демәмәсиндә шәкк етсә, һәмин һиссәни
демәк лазым дејил.
Мәсәлә: 793. Мүстәһәбдир ки, инсан азан дејән вахт үзү гибләјә
дурсун, дәстәмаз вә ја гүсл алмыш олсун, әлләрини гулағынын
дибинә гојуб сәсини уҹалтсын вә узатсын. Азанын ҹүмләләри
арасында азаҹыг фасилә версин вә онун арасында данышмасын.
Мәсәлә: 794. Мүстәһәбдир ки, инсанын бәдәни, игамә дедији
вахт арам олсун вә ону азандан аһәстә десин, ҹүмләләрини бирбиринә јапышдырмасын, амма азанын ҹүмләләри арасындакы
фасилә гәдәр игамәнин ҹүмләләри арасында фасилә салмасын.
Мәсәлә: 795. Мүстәһәбдир ки, азан вә игамә арасында бир
аддым ирәли ҝетсин, јахуд бир гәдәр отурсун вә ја сәҹдә етсин вә ја
зикр десин, јахуд да дуа охусун, јахуд бир гәдәр сакит олсун, јахуд
мүәјјән бир сөз десин, јахуд ики рәкәт намаз гылсын.
Мәсәлә: 796. Мүстәһәбдир ки, азан демәк үчүн тә’јин олунан
шәхс адил, вахт таныјан, сәси уҹа олсун, азаны уҹа јердә десин.
НАМАЗЫН ВАҸИБАТЫ
Мәсәлә: 797. Намазын ваҹибаты 11-дир: 1-Нијјәт, 2-Гијам,

јә’ни ајаг үстә дурмаг, 3-Тәкбирәтул-еһрам, јә’ни намазын
әввәлиндә “Әллаһу әкбәр” демәк, 4-Рүку, 5-Сәҹдә, 6-Гираәт, 7-

Зикр, 8-Тәшәһһүд, 9-Салам, 10-Тәртиб, 11-Мувалат, јә’ни намазын
һиссәләринин далбадал, фасиләсиз олмасы.
Мәсәлә: 798. Намазын ваҹибатындан бә’зиләри рүкндүр. Јә’ни
әҝәр инсан ону јеринә јетирмәсә, јахуд намазда артырса – истәр
бунлар гәсдән олсун, истәрсә дә сәһвән – намаз батил олур.
Бә’зиләри исә рүкн дејилдир, јә’ни әҝәр гәсдән азалдылыбартырылса, намаз батил олур, амма әҝәр сәһвән азалдылыбартырылса, батил олмаз. Намазын рүкнләри бешдир: 1-нијјәт, 2-
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тәкбирәтүл-еһрам,

3-тәкбирәтүл-еһрам

дедији

вахт

гијам,

һәмчинин рүкуја мүттәсил олан (јә’ни рүкудан габагкы) гијам, 4рүку, 5-ики сәҹдә.

НИЈЈӘТ
Мәсәлә: 799. Инсан ҝәрәк намазы гүрбәт гәсди илә, јә’ни
Аллаһ-тааланын әмр вә фәрманыны јеринә јетирмәк нијјәти илә
гылсын. Нијјәти гәлбдән кечирмәк вә ја мисал үчүн, дилдә “дөрд
рәкәт зөһр намазы гылырам, гүрбәтән иләллаһ” демәк лазым
(илзами, ваҹиб) дејил.
Мәсәлә: 800. Әҝәр зөһр вә ја әср намазында “дөрд рәкәт намаз
гылырам” - дејә нијјәт етсә, амма зөһрү, јохса әсри гылдығыны
мүәјјәнләшдирмәсә, намазы батилдир. Һәмчинин, зөһр намазынын
гәзасы ваҹиб олан бир шәхс зөһр намазынын вахтында онун
гәзасыны вә ја зөһрүн өзүнү гылмаг истәсә, ҝәрәк гылдығы намазы
нијјәтдә мүәјјәнләшдирсин ки, намаз гәзадыр, јохса әда.
Мәсәлә: 801. Инсан ҝәрәк намазы јалныз Аллаһын әмрини
јеринә јетирмәк үчүн гылсын. Демәли, әҝәр бир кәс рија етсә, јә’ни
өзүнү ҹамаата ҝөстәрмәк үчүн намаз гылса, намазы батилдир –
истәр тәкҹә ҹамаата ҝөстәрмәк үчүн олсун, истәрсә дә һәм Аллаһа,
һәм дә ҹамаата ҝөстәрмәк үчүн олсун (һәр икисини нәзәрдә тутсун).
ТӘКБИРӘТҮЛ-ЕҺРАМ
Мәсәлә: 802. Һәр намазын әввәлиндә “Әллаһу әкбәр” демәк
ваҹиб вә рүкндүр. Ҝәрәк “Әллаһ” кәлмәсинин вә “әкбәр” кәлмәсини
һәрфләрини вә ики – “Әллаһ” вә “әкбәр” кәлмәләрини ардыҹыл
десин, һабелә ҝәрәк әрәб дилиндә сәһиһ (дүзҝүн) десин. Әҝәр
әрәбҹә сәһв десә, јахуд мәсәлән, фарсҹа (вә ја һәр һансы бир дилдә)
тәрҹүмәләрини десә, сәһиһ дејил.
Мәсәлә: 803. Еһтијат-ваҹиб будур ки, намазын тәкбирәтүлеһрамыны ондан әввәл дедији шејә, мәсәлән: игамәјә, јахуд
тәкбирәтүл-еһрамдан әввәл охунан дуаја бирләшдирмәсин.
Мәсәлә: 804. Әҝәр инсан “Әллаһу әкбәр” кәлмәсини ондан
сонра охудуғу кәлмәјә, мәсәлән, “Бисмиллаһир-Рәһманир-Рәһим”ә
бирләшдирмәк истәсә, ҝәрәк “әкбәр” кәлмәсинин “реј” һәрфинә
зәммә версин (јә’ни “Әллаһу әкбәру бисмиллаһир-РәһманирРәһим” десин).
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Мәсәлә: 805. Тәкбирәтул-еһрамы дејән вахт бәдән ҝәрәк арам
(һәрәкәтсиз) олсун. Әҝәр гәсдән тәкбирәтүл-еһрамы бәдәнин
һәрәкәт һалында десә, батилдир. Әҝәр сәһвән һәрәкәт етсә, еһтијатваҹибә ҝөрә ҝәрәк әввәлҹә намазы батил едән һәр һансы әмәл едиб,
сонра јенидән тәкбир десин.
Мәсәлә: 806. Тәкбир, “Һәмд”, сурә, зикр вә дуа елә
охунмалыдыр ки, шәхсин өзү ешитсин. Әҝәр гулағын ағырлығы,
карлығы вә ја сәс-күјүн чохлуғу сәбәби илә ешитмәсә, елә
демәлидир ки, әҝәр манеә олмасајды, ешидә биләрди.
Мәсәлә: 807. Әҝәр тәкбирәтүл-еһрамы дејиб-демәмәсиндә
шәкк етсә, бу һалда һәр һансы бир шеји охумаға мәшғулдурса, өз
шәккинә е’тина етмәсин; јох әҝәр бир шеј охумамышдырса, ҝәрәк
тәкбири десин.
Мәсәлә: 808. Әҝәр тәкбирәтүл-еһрамы дејәндән сонра, ону
дүзҝүн дејиб-демәмәсиндә шәкк етсә, ҝәрәк өз шәккинә е’тина
етмәсин.
ГИЈАМ (АЈАГ ҮСТӘ ДУРМАГ)
Мәсәлә: 809. Тәкбирәтүл-еһрамы дејән вахтдакы вә рүкудан
әввәлки гијам (буна “рүкуја мүттәсил (бирләшмиш) олан гијам”
дејилир) рүкндүр. Амма Һәмд-сурәни охудуғу заман вә рүкудан
сонракы гијам рүкн дејилдир; бир кәс унудараг ону тәрк етсә,
намазы сәһиһдир.
Мәсәлә: 810. Ваҹибдир ки, тәкбири дејәндән әввәл вә сонра
азаҹыг дајансын ки, тәкбири арамлыг һалында демәсинә јәгин
етсин.
Мәсәлә: 811. Әҝәр рүкуну унутса вә Һәмд-Сурәни дејиб отурса,
сонра рүку етмәдији јадына дүшсә, ҝәрәк ајаға галхыб јенидән
рүкуја ҝетсин. Әҝәр ајаға дурмадан, елә отурдуғу јердән әјилән
һалда бирбаша рүкуја галхса, рүкуја мүттәсил олан гијамы јеринә
јетирмәдији үчүн, намазы батилдир.
Мәсәлә: 812. Ајаг үстә олан һалда ҝәрәк бәдәнини һәрәкәт
етдирмәсин, һәр һансы тәрәфә әјилмәсин, бир шејә сөјкәнмәсин.
Амма әҝәр чарәсизлик үзүндән олса, ејби јохдур.
Мәсәлә: 813. Ајаг үстә дурдуғу вахт унудараг бәдәнини һәрәкәт
етдирсә вә ја һәр һансы тәрәфә әјилсә, јахуд бир шејә сөјкәнсә, ејби
јохдур. Амма тәкбирәтүл-еһрамы дедији гијамда вә рүкуја
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мүттәсил олан гијамда унутганлыг үзүндән һәрәкәт етсә, еһтијатваҹибә ҝөрә ҝәрәк намазы гуртарыб јенидән гылсын.
Мәсәлә: 814. Еһтијат-ваҹиб будур ки, ајаг үстә олан вахт
(гијамда) һәр ики ајаг јердә олсун. Амма бәдәнин ағырлығынын һәр
ики ајағын үстүнә дүшмәси лазым (ваҹиб) дејилдир; бир ајағын
үстүнә дә дүшсә, ејби јохдур.
Мәсәлә: 815. Инсан намаз гылан вахтда азаҹыг дала вә ја габаға
ҝетмәк истәсә, јахуд бәдәнини азаҹыг саға вә ја сола һәрәкәт
етдирмәк истәсә, ҝәрәк бу һалда (һәрәкәт һалында) һеч нә демәсин.
Амма “биһәвлиллаһи вә гуввәтиһи әгуму вә әг’уд” ҹүмләсини ҝәрәк
ајаға галханда десин. Ваҹиб зикрләри дејән вахтда да бәдән ҝәрәк
һәрәкәтсиз олсун.
Мәсәлә: 816. Әҝәр Һәмд-Сурәни, јахуд тәсбиһаты охујанда
ихтијарсыз олараг мүәјјән гәдәр һәрәкәт етсә вә бәдәни арамлыг
һалындан чыхса, мәсәлән; бир кәс чијни илә ону вуруб һәрәкәт
етдирсә, еһтијат-ваҹиб будур ки, бәдән арам оландан сонра һәрәкәт
һалында дедикләрини јенидән десин.
Мәсәлә: 817. Әҝәр намаз әснасында ајаг үстә дурмагдан аҹиз
олса, ҝәрәк отурсун; әҝәр отурмагдан да аҹиз олса, ҝәрәк узансын.
Амма бәдәни арамлашмајынҹа ҝәрәк һеч нә демәсин.
Мәсәлә: 818. Нә гәдәр ки, инсан ајаг үстә намаз гыла билир,
отур ан һалда гылмамалыдыр. Мәсәлән; бир кәсин бәдәни ајаг үстә
дуранда һәрәкәт едирсә, јахуд мүәјјән бир шејә сөјкәнмәјә вә ја
бәдәнини әјмәјә, әјилмәјә, ајагларыны ади һалдан артыг аралы
гојмаға начар (мәҹбур) оларса, ҝәрәк нә гәдәр баҹарырса, ајаг үстә
гылсын. Амма әҝәр һеч ҹүр мүмкүн олмаса – һәтта рүкуја охшар
олан һалда белә, ајаг үстә дајана билмирсә, ҝәрәк дүз отуруб,
намазы отуран һалда гылсын.
Мәсәлә: 819. Инсан нә гәдәр ки, отура билир, узандығы јердә
намаз гылмамалыдыр. Әҝәр дүз отура билмирсә, онда неҹә отура
билсә, елә дә отурмалыдыр. Үмумијјәтлә һеч ҹүр отура билмирсә,
гибләнин һөкмүндә дејилдији кими, ҝәрәк сағ бөјрү үстә, буну да
едә билмәсә сол бөјрү үстә; бу да мүмкүн олмаса архасы үстә елә
узанмалыдыр ки, ајагларынын алты үзү гибләјә олсун.
Мәсәлә: 820. Отуран һалда намаз гылан бир кәс Һәмд-Сурәни
охудугдан сонра ајаға дуруб рүкуну ајаг үстә јеринә јетирә билсә,
ҝәрәк ајаға дурсун вә ајаг үстә олан һалда рүкуја ҝетсин. Әҝәр буну
да едә билмәсә, ҝәрәк рүкуну да отуран һалда етсин.
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Мәсәлә: 821. Узанан һалда намаз гылан бир кәс әҝәр намаз
әснасында отура билсә, ҝәрәк баҹардығы (мүмкүн олан) гәдәри
отурдуғу јердә гылсын. Һәмчинин, әҝәр ајаг үстә дура билсә, ҝәрәк
баҹардығы гәдәри ајаг үстә гылсын, амма ҝәрәк бәдәни
арамлашмајынҹа һеч нә демәсин.
Мәсәлә: 822. Отуран һалда намаз гылан бир кәс әҝәр намаз
әснасында ајаг үстә дура билсә, ҝәрәк баҹардығы гәдәри ајаг үстә
гылсын, амма бәдәни арам (һәрәкәтсиз) олмајынҹа ҝәрәк бир шеј
охумасын.
Мәсәлә: 823. Ајаг үстә дајана билән бир кәс ајаг үстә дурмасы
сәбәби илә хәстәләнәҹәјиндән, јахуд она мүәјјән бир зәрәр
чатаҹағындан горхса, отуран һалда намаз гыла биләр. Отурдуғу
јердә дә (бу кими ишләрдән) горхса, узанан һалда намаз гыла биләр.
Мәсәлә: 824. Әҝәр инсан вахтын ахырына гәдәр ајаг үстә намаз
гыла биләҹәјинә еһтимал версә, еһтијат-ваҹиб будур ки, намазы (о
вахта гәдәр) тә’хирә салсын.
ГИРАӘТ
Мәсәлә: 825. Ҝүндәлик ваҹиб намазларын биринҹи вә икинҹи
рәкәтиндә инсан ҝәрәк әввәлҹә Һәмди, ондан сонра исә бүтөв бир
сурәни охусун.
Мәсәлә: 826. Әҝәр намазын вахты аз олса, јахуд инсан сурәни
охумамаға мәҹбур олса, мәсәлән; сурәни охујаҹағы тәгдирдә оғру
вә ја јыртыҹы һејван, јахуд башга бир шејин она хәсарәт
јетирәҹәјиндән горхса, ҝәрәк сурәни охумасын. Әҝәр мүәјјән бир
иш үчүн тәләссә, сурәни охумаја биләр.
Мәсәлә: 827. Әҝәр гәсдән сурәни Һәмддән габаг охуса, намазы
батилдир. Әҝәр сурәни сәһвән Һәмддән габаг охуса вә сурә
охујанда јадына дүшсә, ҝәрәк ону кәсиб Һәмди охудугдан сонра
сурәни әввәлдән охусун.
Мәсәлә: 828. Әҝәр Һәмди вә сурәни, јахуд онлардан бирини
унутса вә рүкуда јадына дүшсә, намазы сәһиһдир.
Мәсәлә: 829. Әҝәр рүку үчүн әјилмәмишдән габаг Һәмд-Сурәни
охумадығыны баша дүшсә, ҝәрәк охусун. Әҝәр тәкҹә сурәни
охумамасы јадына дүшсә, ҝәрәк тәкҹә ону охусун. Амма әҝәр тәкҹә
Һәмди охумадығы јадына дүшсә, ҝәрәк әввәлҹә Һәмди, ондан сонра
исә сурәни охусун. Һәмчинин, бир гәдәр әјилсә вә рүкуја
чатмамышдан габаг Һәмд илә Сурәни, јахуд тәкҹә Һәмди вә ја тәкҹә
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Сурәни охумадығыны билсә, ҝәрәк галхыб һәмин ҝөстәришә әмәл
етсин.
Мәсәлә: 830. Әҝәр намазда ваҹиби сәҹдәси олан дөрд сурәдән
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бирини гәсдән охуса, намазы батилдир.
Мәсәлә: 831. Әҝәр намаз әснасында сәҹдәси олан ајәни ешитсә
вә ишарә илә сәҹдә етсә, намазы сәһиһдир.
Мәсәлә: 832. Мүстәһәб намазда сурә охумаг – һәтта о намаз
нәзир етмәк сәбәби илә ваҹиб олса да, лазым дејил; јалныз о һал
истисна олунур ки, ади намазы нәзир етмиш олсун. Амма бә’зи
мүстәһәбби намазларда, мәсәлән; мәхсус сурәси олан “Лејләтуддәфн” (Вәһшәт) намазы кими, о намазын ҝөстәришләринә әмәл
етмәк истәсә, ҝәрәк һәмин сурәни охусун.
Мәсәлә: 833. Ҹүмә намазында вә ҹүмә ҝүнүнүн зөһр намазында
мүстәһәбдир ки, биринҹи рәкәтдә Һәмддән сонра “Ҹүмә” сурәси,
икинҹи рәкәтдә исә Һәмддән сонра “Мүнафигун” сурәси охунсун.
Әҝәр бир кәс бунлардан бирини охумаға башласа, еһтијат-ваҹибә
ҝөрә, ону кәсиб башга сурә охуја билмәз.
Мәсәлә: 834. Кишијә ваҹибдир ки, сүбһ, мәғриб вә иша
намазынын (әввәлдәки ики рәкәтиндә) Һәмд-Сурәсини уҹадан
(ҹәһр илә) охусун. Киши вә гадынын һәр икисинә ваҹибдир ки, зөһр
вә әср намазынын Һәмд-Сурәләрини астадан (ихфатла) охусунлар.
Мәсәлә: 835. Киши диггәтли олмалыдыр ки, сүбһ, мәғриб вә
иша намазларында (әввәлки ики рәкәтиндә) Һәмд-Сурәнин бүтүн
кәлмәләрини, һәтта онларын ахырынҹы һәрфләрини белә, уҹадан
(ҹәһр илә) охусун.
Мәсәлә: 836. Гадын сүбһ, мәғриб вә иша намазынын (әввәлдәки
ики рәкәтинин) Һәмд-Сурәсини һәм уҹадан (ҹәһр илә), һәм дә
алчагдан (ихфатла) охуја биләр. Амма әҝәр намәһрәм онун сәсини
ешитсә, еһтијат-ваҹибә ҝөрә ҝәрәк аһәстә (ихфатла) гылсын.
Мәсәлә: 837. Әҝәр намазы уҹадан гылмалы олдуғу јердә гәсдән
алчагдан вә ја алчагдан гылмалы олдуғу јердә гәсдән уҹадан гылса,
намазы батилдир. Амма унутганлыг, јахуд мәсәләни билмәмәзлик
үзүндән олса, сәһиһдир. Һәмд вә сурәни охудуғу вахтда сәһв
етдијини баша дүшсә, охудуғу мигдары јенидән охумасы лазым
дејил.

1
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Мәсәлә: 838. Әҝәр бир кәс Һәмд-Сурәни охујан заман сәсини
ади (нормал) һалдан чох галдырса, мәсәлән; онлары гышгырагышгыра охуса, намазы батилдир.
Мәсәлә: 839. Инсан ҝәрәк намазы өјрәнсин ки, сәһв охумасын.
Әҝәр бир кәс намазы дүзҝүн шәкилдә һеч бир вәҹһлә өјрәнә
билмирсә, ҝәрәк баҹардығы кими гылсын вә еһтијат-ваҹиб будур
ки, намазыны ҹамаатла гылсын.
Мәсәлә: 840. Әҝәр бир кәс намазын Һәмд-Сурәсини вә ја башга
һиссәләрини јахшы билмирсә вә өјрәнә дә билирсә, бу һалда
намазын вахты ҝенишдирсә, ҝәрәк өјрәнсин. Ҝәрәк намазын вахты
аз олса, еһтијат-ваҹибә ҝөрә ҝәрәк мүмкүн олан һалда намазыны
ҹамаатла гылсын.
Мәсәлә: 841. Еһтијат-ваҹиб будур ки, намазын ваҹибатыны
өјрәтмәкдә музд алынмасын, амма онун мүстәһәббаты үчүн (музд
алмағын) ејби јохдур.
Мәсәлә: 842. Әҝәр бир кәс Һәмд вә сурәнин кәлмәләриндән
бирини билмәсә, јахуд ону гәсдән демәсә вә ја бир һәрфин јеринә
башга һәрф десә, мәсәлән; “зад  ”ضһәрфинин јеринә “за  ”ظ- десә,
јахуд фәтһәсиз вә кәсрәсиз охунмалы олан јердә фәтһә вә кәсрә илә
десә, јахуд да тәшдиди демәсә, намазы батилдир.
Мәсәлә: 843. Әҝәр мүәјјән бир кәлмәнин фәтһә вә кәсрәсини
билмәсә, ҝәрәк өјрәнсин. Амма ахырында вәгф етмәк ҹаиз олан бир
кәлмәдә һәмишә вәгф едә биләр, онун фәтһә вә кәсрәсини
өјрәнмәси лазым (ваҹиб) дејил. Һәмчинин, әҝәр бир кәлмәнин
“син”, јоха “сад” илә олмасыны билмәсә, ҝәрәк өјрәнсин. Әҝәр ики,
јахуд даһа артыг јолла охуса, мәсәлән; “иһдинәс-сиратәлмустәгим” кәлмәсинин “мустәгим” сөзүнү бир дәфә “син”, бир
дәфә исә “сад” илә охуса, намазы батилдир. Амма әҝәр һәр ики ҹүр
гираәт мөвҹуд олса вә шәхс һәгигәтә чатмаг үмиди илә охуса,
(батил олмаз).
Мәсәлә: 844. Еһтијат-мүстәһәб будур ки, намазда һәрәкә илә
вәгф, сүкун илә вәсл едилмәсин. Һәрәкә үзрә вәгф етмәјин мә’насы
будур ки, кәлмәнин ахырынҹы һәрфинин фәтһә, кәсрә вә ја
зәммәсини дејиб о кәлмә илә сонракы кәлмә арасында фасилә
салсын. Мәсәлән; “әр-Рәһманир-Рәһими” дејиб, “Рәһим”
кәлмәсинин “мим”инә кәсрә версин, сонра бир аз фасилә илә
“малики јәвмиддин” десин. Сүкун илә вәсл етмәјин мә’насы будур
ки, бир кәлмәнин фәтһә, кәсрә вә зәммәсини демәдән, һәмин
кәлмәни сонракы кәлмәјә бирләшдирсин. Мәсәлән; “әр-Рәһманир-
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Рәһим” дејиб, “Рәһим” кәлмәсинин “мим”инә кәсрә вермәдән
фасиләсиз олараг “малики јәвмиддин”и десин.
Мәсәлә: 845. Намазын үчүнҹү вә дөрдүнҹү рәкәтләриндә, һәм
тәкҹә Һәмди охуја, һәм дә үч дәфә тәсбиһати-әрбәәни дејә биләр.
Јә’ни:

َ َلِلَول اَالَهََا َلََّللاََوللاََا ْكب ر
ََّ ََس ْبحانََللاََوا ْْل ْمد

“Субһанәллаһи вәл-һәмду лиллаһи вә ла илаһә илләллаһу вәллаһу
әкбәр.” Һәмчинин, биринҹи рәкәтдә Һәмди, о бириндә исә
тәсбиһаты дејә биләр. Даһа јахшы олар ки, һәр ики рәкәтдә
тәсбиһаты десин.
Мәсәлә: 846. Вахтын аз олдуғу һалларда ҝәрәк тәсбиһаты бир
дәфә десин.
Мәсәлә: 847. Киши вә гадына ваҹибдир ки, намазын үчүнҹү вә
дөрдүнҹү рәкәтләриндә Һәмди, јахуд тәсбиһати-әрбәәни алчагдан
(ихфатла) охусунлар.
Мәсәлә: 848. Әҝәр намазын үчүнҹү вә дөрдүнҹү рәкәтләриндә
Һәмди охуса, еһтијат-ваҹибә ҝөрә ҝәрәк онун “бисмиллаһ”ыны да
аһәстә (ихфатла) десин.
Мәсәлә: 849. Тәсбиһати-әрбәәни өјрәнә, јахуд дүзҝүн шәкилдә
дејә билмәјән шәхс ҝәрәк үчүнҹү вә дөрдүнҹү рәкәтләрдә Һәмди
охусун.
Мәсәлә: 850. Әҝәр инсан намазын әввәлдәки ики рәкәтиндә,
онун ахырындакы ики рәкәт олдуғуну ҝүман едәрәк тәсбиһаты
охуса, бу һалда рүкудан әввәл јадына дүшсә, ҝәрәк Һәмди вә сурәни
охусун. Әҝәр рүкуда јадына дүшсә, намазы сәһиһдир вә Һәмд вә
сурәнин һәр бирини тәрк етдијинә ҝөрә намаздан сонра ики
сәҹдеји-сәһв етсин.
Мәсәлә: 851. Әҝәр намазын ахырындакы ики рәкәтиндә,
әввәлдәки ики рәкәт ҝүман едәрәк Һәмд охуса, јахуд әввәлдәки ики
рәкәтдә намазын ахырынҹы ики рәкәт олдуғуну ҝүман етмәсинә
бахмајараг, Һәмди охуса – истәр рүкудан әввәл, истәрсә дә сонра
јадына дүшсә, намазы сәһиһдир.
Мәсәлә: 852. Әҝәр намазын үчүнҹү вә дөрдүнҹү рәкәтиндә
Һәмд охумаг истәдијинә бахмајараг, тәсбиһат дилинә ҝәлсә, јахуд
тәсбиһат охумаг истәдији һалда Һәмд дилинә ҝәлсә, бу һалда ҝәрәк
ону кәсиб диҝәрини (охумаг истәдијини) охусун. Амма әҝәр адәти
үзрә охудуғу шеј дилинә ҝәлсә вә гәлбинин ҝушәсиндә дә ону гәсд
етмиш оларса, охудуғуну тамамлаја биләр, намазы да сәһиһдир.
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Мәсәлә: 853. Мүстәһәбдир ки, бүтүн намазларын биринҹи
рәкәтиндә (Һәмддән сонра) “Төвһид” (“Гул һувәллаһ”), икинҹи
рәкәтиндә исә “Гәдр” сурәси охунсун. Бунун әкси дә варид олуб.
Даһа јахшы олар ки, биринҹи ҝөстәришә әмәл етсин.
РҮКУ
Мәсәлә: 854. Намаз гылан шәхс һәр рәкәтдә гираәтдән сонра о
гәдәр әјилмәлидир ки, әлләрини дизинә чатдыра билсин. Бу әмәлә
рүку дејилир. Еһтијат-ваҹиб будур ки, әлләрини өз дизләринә
гојсун.
Мәсәлә: 855. Әҝәр рүкуну гејри-ади шәкилдә јеринә јетирсә,
мәсәлән; саға, сола тәрәф әјилсә, әлләри рүкуја чатса да, сәһиһ
дејилдир.
Мәсәлә: 856. Рүкуја әјилмәк рүку нијјәти илә олмалыдыр.
Демәли, башга иш үчүн, мәсәлән; һәр һансы һәшәраты өлдүрмәк
нијјәти илә әјилсә, ону рүку һесаб едә билмәз: әксинә, ајаға галхыб
јенидән рүкуја ҝетмәлидир. Бу әмәл васитәси илә рүкн
артырылмамышдыр вә намаз батил олмур.
Мәсәлә: 857. Отуран һалда намаз гылан шәхс ҝәрәк рүку үчүн о
гәдәр әјилсин ки, үзү дизләринин мүгабилинә чатсын. Даһа јахшы
олар ки, о гәдәр әјилсин ки, үзү сәҹдә етдији јерин јахынлығына
чатсын.
Мәсәлә: 858. Рүкунун зикри: еһтијат-ваҹибә ҝөрә будур ки, үч
дәфә “субһанәллаһ”, јахуд бир дәфә “субһанә Рәббијәл-әзими вә
биһәмдиһ” десин.
Мәсәлә: 859. Рүкунун зикри ҝәрәк бир-биринин ардынҹа

(фасиләсиз) вә әрәбҹә сәһиһ дејилсин. Мүстәһәбдир ки, 3, 5, 7 дәфә
вә һәтта даһа артыг дејилсин.
Мәсәлә: 860. Рүкуда ҝәрәк ваҹиб зикр дејилдији мүддәт әрзиндә
бәдән арам (һәрәкәтсиз) олсун. Мүстәһәб зикрдә дә, әҝәр ону рүку
үчүн ҝөстәриш верилән зикр нијјәти илә десә, еһтијат-ваҹибә ҝөрә
бәдәнин арам (һәрәкәтсиз) олмасы лазымдыр.
Мәсәлә: 861. Әҝәр рүку һәддинә гәдәр әјилмәздән вә бәдән арам
олмаздан габаг гәсдән рүкунун зикрини десә, еһтијат будур ки,
намазы јенидән гылсын.
Мәсәлә: 862. Әҝәр ваҹиб зикр гуртармаздан әввәл гәсдән
башыны рүкудан галдырса, намазы батилдир; амма әҝәр сәһвән
галдырса, бу һалда рүку һалындан хариҹ олмамышдан габаг, зикри
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тамамламадығы јадына дүшсә, ҝәрәк бәдәнин арам олдуғу һалда
зикри јенидән десин. Әҝәр рүку һалындан чыхандан сонра јадына
дүшсә, намазы сәһиһдир.
Мәсәлә: 863. Әҝәр рүку гәдәриндә әјилә билмәсә, ҝәрәк мүәјјән
бир шејә сөјкәниб рүку етсин; әҝәр сөјкәндији һалда рүкуну ади
гајдада едә билмәсә, ҝәрәк нә гәдәр мүмкүндүрсә, о гәдәр әјилсин.
Әҝәр үмумијјәтлә әјилә билмәсә, ҝәрәк рүку һалында отурсун,
отуран һалда рүку етсин. Еһтијат-ваҹиб будур ки, башга бир намаз
да гылыб онун рүкусуну ајаг үстә башы илә ишарә етсин.
Мәсәлә: 864. Ајаг үстә намаз гыла билән бир кәс әҝәр ајаг үстә,
јахуд отуран һалда рүку едә билмәсә, ҝәрәк ајаг үстә намаз гылыб
рүку үчүн башы илә ишарә етсин. Әҝәр ишарә едә билмәсә, ҝәрәк
рүку нијјәти илә ҝөзләрини јумуб зикрини десин, рүкудан галхмаг
нијјәти илә ҝөзләрини ачсын. Әҝәр буну да едә билмәсә, ҝәрәк
гәлбиндә рүку нијјәти едиб зикрини десин.
Мәсәлә: 865. Әҝәр рүкуја чатандан вә бәдәни арамлашандан
сонра башыны галдырыб јенидән рүку нијјәти илә рүку һәддинә
гәдәр әјилсә, намазы батилдир. Һәмчинин, әҝәр рүку гәдәриндә
әјилдикдән вә бәдәни арамлашдыгдан сонра рүку гәсди илә бир
гәдәр дә әјилиб рүку һәддиндән кечсә вә јенидән рүку һәддинә
гајытса, еһтијат-ваҹиб будур ки, намазыны гуртарыб сонра јенидән
гылсын.
Мәсәлә: 866. Рүкунун зикри тамам олдугдан сонра ҝәрәк
галхыб дүз дајансын, бәдән арам олдугдан сонра сәҹдәјә ҝетсин.
Әҝәр гәсдән ајаға галхмадан, јахуд (ајаға галхыб) бәдәни арам
олмамышдан габаг сәҹдәјә ҝетсә, намазы батилдир.
Мәсәлә: 867. Әҝәр рүкуну унутса вә сәҹдәјә чатмаздан габаг
јадына дүшсә, ҝәрәк ајаға галхыб сонра рүкуја ҝетсин. Әҝәр јарым
әјилмиш һалда рүкуја гајытса, намазы батилдир.
Мәсәлә: 868. Әҝәр алны јерә чатандан габаг рүку етмәдији
јадына дүшсә, еһтијат-ваҹибә ҝөрә ҝәрәк ајаға галхыб рүкуну
јеринә јетирсин, намазы гуртарсын, сонра ики сәҹдеји-сәһв етсин
вә даһа сонра намазы јенидән гылсын.
СӘҸДӘ
Мәсәлә: 869. Намаз гылан шәхс ҝәрәк ваҹиб вә мүстәһәб
намазларын һәр рәкәтиндә рүкудан сонра ики сәҹдә етсин. Сәҹдә о
әмәлдир ки, алыны јерә гојсун. Ики әлин ичини, ики дизин ҝөзүнү
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вә ики ајағын баш бармағынын уҹу јерә гојмаг сәҹдәнин ваҹиб
әмәлләриндәндир.
Мәсәлә: 870. Бир рәкәтдә ики сәҹдә бирликдә бир рүкндүр ки,
әҝәр бир кәс ваҹиб намазда гәсдән вә ја унудараг һәр икисини тәрк
етсә, јахуд онлара ики сәҹдә әлавә етсә, намазы батилдир.
Мәсәлә: 871. Әҝәр гәсдән бир сәҹдәни артырыб-азалтса, намазы
батилдир, амма сәһвән бир сәҹдәни аз етсә, бунун һөкмү сонрадан
дејиләҹәкдир.
Мәсәлә: 872. Әҝәр алныны гәсдән вә ја сәһвән јерә гојмаса –
һәтта саир сәҹдә әзалары јердә олса да, сәҹдә етмәмишдир. Амма
әҝәр алныны јерә гојуб саир сәҹдә үзвләрини сәһвән јерә гојмаса,
јахуд сәһвән сәҹдәнин зикрини демәсә, намазы сәһиһдир.
Мәсәлә: 873. Еһтијат-ваҹиб будур ки, сәҹдәнин зикри үч дәфә
“субһанәллаһ” вә ја бир дәфә “субһанә Рәббијәл-ә’ла вә
биһәмдиһ”дән аз олмасын. Мүстәһәбдир ки, “субһанә Рәббијәлә’ла вә биһәмдиһ” 3, 5, 7 дәфә десин.
Мәсәлә: 874. Сәҹдәдә ваҹиб зикр дејилән вахт әрзиндә бәдән
ҝәрәк арам (һәрәкәтсиз) олсун. Мүстәһәб зикри дејәндә дә, әҝәр ону
сәҹдәдә ҝөстәриш верилән зикр нијјәти илә охуса, бәдәнин арам
олмасы лазымдыр. Амма зикри, мүтләг гүрбәт (тәкҹә намаза
мәхсус олмајан бир зикр) нијјәти илә дејәндә бәдәнин арам
(һәрәкәтсиз) олмасы лазым (ваҹиб) дејилдир.
Мәсәлә: 875. Әҝәр алны јерә чатмаздан вә бәдән
арамлашмаздан габаг гәсдән сәҹдәнин зикрини десә, јахуд зикр
тамам олмаздан габаг гәсдән башыны сәҹдәдән галдырса, намазы
батилдир.
Мәсәлә: 876. Әҝәр алны јерә чатмаздан вә бәдән
арамлашмамышдан габаг сәһвән сәҹдәнин зикрини десә вә башыны
сәҹдәдән галдырмаздан габаг сәһв етдијини билсә, ҝәрәк јенидән,
бәдәни арам олан һалда зикри десин.
Мәсәлә: 877. Әҝәр сәҹдәнин зикри тамам олмаздан габаг сәһвән
алныны јердән галдырса, јенидән јерә гоја билмәз: ҝәрәк ону бир
сәҹдә һесаб етсин. Амма әҝәр саир сәҹдә үзвләрини сәһвән јердән
галдырса, ҝәрәк јенидән јерә гојуб зикри десин.
Мәсәлә: 878. Биринҹи сәҹдәнин зикри гуртарандан сонра ҝәрәк
галхыб отурсун, бәдән арам олдугдан сонра јенидән сәҹдәјә ҝетсин.
Мәсәлә: 879. Сәҹдәдә ҝәрәк әлләрин ичи јерә гојулсун. Амма
чарәсизлик һалында әлләрин үстүнү јерә гојмағын манеәси јохдур.
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Әҝәр әлин архасы мүмкүн олмаса, ҝәрәк биләк јерә гојулсун; бу да
мүмкүн олмаса, дирсәјә гәдәр һәр јери гојмаг мүмкүн олса, ону јерә
гојсун; бу да мүмкүн олмаса голун гојулмасы кифајәтдир.
Мәсәлә: 880. Сәҹдәдә ики ајағын баш бармагларынын уҹу ҝәрәк
јерә гојулсун. Әҝәр ајағын башга бармагларыны, јахуд ајағын
үстүнү јерә гојса вә ја дырнағын узун олмасы сәбәби илә бармағын
башы јерә дәјмәсә, намаз батилдир. Мәсәләни билмәдији үчүн өз
намазларыны бу ҹүр гылан бир кәс еһтијат-мүстәһәббә ҝөрә ҝәрәк
онлары јенидән гылсын.
Мәсәлә: 881. Алныны јерә чатдыра (гоја) билмәјән бир кәс
ҝәрәк баҹардығы гәдәр әјилиб мөһүрү, јахуд сәҹдәнин сәһиһ олдуғу
башга бир шеји уҹа бир шејин үстүнә гојсун, алныны онун үстүнә
елә гојсун ки, “сәҹдә едиб” десинләр. Амма ҝәрәк әлләрин ичини,
дизләри, ајагларын бармагларыны ади гајдада јерә гојсун.
Мәсәлә: 882. Үмумијјәтлә әјилә билмәјән бир кәс ҝәрәк сәҹдә
үчүн јерә отуруб башы илә ишарә етсин. Әҝәр буну едә билмәсә,
ҝәрәк ҝөзләри илә ишарә етсин: јә’ни ҝөзләрини сәҹдә нијјәти илә
јумуб сәҹдәдән галхмаг нијјәти илә ҝөзләрини ачсын. Һәр ики һалда
еһтијат-ваҹиб будур ки, мүмкүн оларса, мөһүрү о гәдәр галдырсын
ки, алныны она гојсун; әҝәр буну едә билмәсә, еһтијат-мүстәһәб
будур ки, мөһүрү галдырыб, алнына гојсун. Әҝәр башы вә ҝөзләри
илә дә ишарә едә билмәсә, ҝәрәк гәлбиндә сәҹдә нијјәти етсин,
еһтијат-ваҹибә ҝөрә әли вә с. илә сәҹдә үчүн ишарә етсин.
Мәсәлә: 883. Инсан тәгијјә етмәли олдуғу јерләрдә халча-палаз
вә бу кими шејләрә сәҹдә едә биләр. Әҝәр зәһмәт (әзаб-әзијјәт)
олмадан башга јердә гыла билсә, намаз үчүн башга јерә ҝетсин.
Мәсәлә: 884. Тәшәһһүдү олмајан 1-ҹи вә 3-ҹү рәкәтләрдә – зөһр,
әср вә иша намазларынын үчүнҹү рәкәти кими, ҝәрәк икинҹи
сәҹдәдән сонра бир анлыға һәрәкәтсиз отуруб, сонра галхсын.
ҮЗӘРИНӘ СӘҸДӘ ЕТМӘЈИН СӘҺИҺ ОЛДУҒУ ШЕЈЛӘР
Мәсәлә: 885. Сәҹдә ҝәрәк јерә, һабелә јердән ҝөјәриб јејилмәјән
шејләрә: тахта, ағаҹын јарпағы вә с.-нин үзәринә едилсин. Јејилән
вә ҝејилән шејләрин үзәринә сәҹдә етмәк сәһиһ дејилдир.
Һәмчинин, мә’дәндән чыхарылан фајдалы газынтылара, мәсәлән;
гызыл, ҝүмүш, әгиг, фирузә вә с. кими шејләрә сәҹдә етмәк
батилдир. Амма мә’дәндән чыхарылан дашлара – мәрмәр дашы,
гара дашлар кими – сәҹдә етмәјин ејби јохдур.
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Мәсәлә: 886. Еһтијат-ваҹиб будур ки, үзүм колунун јарпағына –
тәзә оларса – сәҹдә едилмәсин.
Мәсәлә: 887. Јердән ҝөјәрән вә һејванларын јеми олан шејләрә –
от, саман кими – сәҹдә етмәк сәһиһдир.
Мәсәлә: 888. Әҝәр бир кәсин үзәринә сәҹдә сәһиһ олдуғу
шејләри олмаса, јахуд ихтијарында олмасына бахмајараг,
шиддәтли сојуг, истилик вә бу кими сәбәбләр үзүндән она сәҹдә едә
билмәсә, онун палтары памбыг вә ја кәтандан һазырланмыш олса,
ҝәрәк она сәҹдә етсин. Әҝәр палтар башга шејдән (мәсәлән; јундан)
тохунмуш олса, һәмин палтара вә ја халча-палаза сәҹдә етсин; о да
олмаса, әгиг вә фирузә кими мә’дән дашларына; о да олмаса әлинин
үстүнә сәҹдә етсин.
Мәсәлә: 889. Әҝәр намаз әснасында үзәринә сәҹдә етдији шеј
јоха чыхса вә үзәринә сәҹдәнин сәһиһ олдуғу башга бир шеји
олмаса, бу һалда вахт чохдурса, ҝәрәк намазы позуб јенидән
гылсын. Әҝәр вахт аздырса, ҝәрәк әввәлки мәсәләдә дејиләнләрә
ујғун әмәл етсин.
Мәсәлә: 890. Үзәринә сәҹдә етдији мөһүр вә бу кими шеј ҝәрәк
пак олсун. Амма әҝәр мисал үчүн, мөһүрү нәҹис халча-палазын
үзәринә гојса, јахуд мөһүрүн бир тәрәфи нәҹисдирсә вә алныны
онун пак тәрәфинә гојса, ејби јохдур.
СӘҸДӘНИН МӘҺРУҺ ӘМӘЛЛӘРИ
Сәҹдәдә Гур’ан охумаг мәкруһдур. Һәмчинин, сәҹдә јеринин
тоз-торпағыны тәмизләмәк үчүн үфүрмәк мәкруһдур. Әҝәр үфүрмә
нәтиҹәсиндә ағыздан ики һәрф тәләффүз олунарса, намаз батилдир.
Сәҹдәдә мәкруһ олан саир ишләр мүфәссәл китабларда
дејилмишдир.
ГУР’АНЫН ВАҸИБ СӘҸДӘСИ
Мәсәлә: 891. Әҝәр инсан сәҹдә ајәсини охудуғу вахт
башгасындан да (сәҹдә ајәсини) ешитсә, бир сәҹдә кифајәтдир.
Мәсәлә: 892. Инсан намаздан башга һалларда сәҹдә ајәсини
сәҹдә һалында охуса, јахуд она (сәҹдә һалында) гулаг асса, ҝәрәк
башыны сәҹдәдән галдырыб јенидән сәҹдә етсин.
Мәсәлә: 893. Әҝәр сәҹдә ајәсини лент јазысындан вә ја
радиодан ешитсә, сәҹдә етмәси лазымдыр (ваҹибдир).
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Мәсәлә: 894. Гур’анын ваҹиб сәҹдәләриндә јејилән вә ҝејилән
шејләрин үзәринә сәҹдә етмәк олмаз. Амма намазын сәҹдәсиндә
лазым олан саир шәртләрә риајәт едилмәси (бу сәҹдәдә) лазым
(ваҹиб) дејил.
Мәсәлә: 895. Гур’анын ваҹиби сәҹдәсини елә етмәк лазымдыр
ки, “сәҹдә едир” дејилсин.
Мәсәлә: 896. Әҝәр Гур’анын ваҹиби сәҹдәләриндә алнын сәҹдә
нијјәти илә јерә гојса – һәтта зикр демәсә дә, кифајәтдир. Зикри
демәк мүстәһәбдир. Даһа јахшы олар ки, бу зикри десин:

َصدي ًقا َلَ َال هَ َا َلََّللاَ َعبوديََّةًَورقًّا َسج ْدت
ًَ ل ا َال هَ َا َلََّللاَ َح ًّقا َح ًّقا َل ا َال هَ َا َلََّللاَ َامي
ْ ان َوت
َ ري
ٌَ فَمستج
ٌَ يفَخائ
ٌَ يلَضع
ٌَ لكََيربََت عبدَاًَورقًّاَل اَم ْست ْنك ًفاَولََم ْست ْكبَاًَبلَانََع ْب ٌَدَذل
َ

“Ла илаһә илләллаһу һәггән һәгга. Ла илаһә илләллаһу ијманән вә
тәсдига. Ла илаһә илләллаһу убудијјәтән вә ригга. Сәҹәдту ләкә ја
Рәбби, тәәббудән вә ригга. Ла мустәнкифән вә ла мустәкбирән бәл
әнә әбдун зәлилун зәифун хаифун мустәҹир.”
ТӘШӘҺҺҮД
Мәсәлә: 897. Бүтүн ваҹиб намазларын икинҹи рәкәтиндә,
мәғриб намазынын үчүнҹү, зөһр, әср вә иша намазларынын
дөрдүнҹү рәкәтиндә ҝәрәк инсан икинҹи сәҹдәдән сонра отуруб
бәдәнин арам олдуғу һалда тәшәһһүд охусун. Јә’ни десин:

َ

َا ْشهدَ َا َْن َلَ َال هَ َالَِ َللاَ َو ْحدهَ َلشريكَ َلهَ َوا ْشهدَ َا ََّن َم َّمدَاً َع ْبدهَ َورسولهَ َاللَّه َّم
َ َص ََّلَعلىََم َّمدِوآلََم َّمد

“Әшһәду ән ла илаһә илләллаһ, вәһдәһу ла шәрикә ләһ вә әшһәду
әннә Муһәммәдән әбдуһу вә Рәсулуһ. Әллаһуммә сәлли әла
Муһәммәдин вә Али-Муһәммәд.
Мәсәлә: 898. Тәшәһүдүн кәлмәләри ҝәрәк әрәбҹә сәһиһ вә ади
гајдада, бир-биринин ардынҹа дејилсин.
Мәсәлә: 899. Әҝәр бир кәс тәшәһһүдү унудуб ајаға галхса вә
рүкудан әввәл тәшәһһүдү охумадығы јадына дүшсә, ҝәрәк отуруб
тәшәһһүдү десин, јенидән ајаға дуруб һәмин рәкәтдә јеринә
јетирмәли олан шејләри охудугдан сонра намазы гуртарсы.
Еһтијат-ваҹибә ҝөрә јерсиз ајаға дурдуғу үчүн ики сәҹдеји-сәһв
етсин. Рүкуда вә ја ондан сонра јадына дүшәрсә, ҝәрәк намазы
тамамласын, намазын саламындан сонра тәшәһһүдү гәза етсин вә
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еһтијат-ваҹибә ҝөрә унудулмуш тәшәһһүд үчүн ики сәҹдеји-сәһв
етсин.
НАМАЗЫН САЛАМЛАРЫ
Мәсәлә: 900. Намазын ахырынҹы рәкәтинин тәшәһһүдүндән
сонра мүстәһәбдир ки, отуран вә бәдәнин арам олдуғу һалда десин:
َ َلسالمََعل ْيكََاي هَاَالنَّبََور ْْحةََللاََوب ركاته
َّ ا
“Әссәламу әләкә әјјуһән-Нәбијју вә рәһмәтуллаһи вә
бәрәкатуһ”
Ондан сонра ҝәрәк десин:
َ َلسالمََعل ْيك َْمَور ْْحةََللاََوب ركاته
َّ ا
“Әссәламу әләјкум вә рәһмәтуллаһи вә бәрәкатуһ”, јахуд
َلسالمََعلَ ْي ناَوعلىََعبادََللاََالصاْلي
َّ ا
“Әссәламу әләјна вә әла ибадиллаһис-салиһин” десин.
Мәсәлә: 901. Әҝәр бир кәс намазын саламыны унутса, 3 һал
тәсәввүр олунур:
1-Намазын сурәти позулмамыш вә һәр ики һалда: гәсдән вә
сәһвән баш вермәси намазы батил едән ишләрдән бирини (мәс;
гибләнин әксинә дөнмәк) ҝөрмәмиш јадына дүшсә, бу һалда
саламы демәлидир, намазы да сәһиһдир.
2-Намазын сурәти позуландан сонра јадына дүшсә, белә ки,
намазын сурәти позулмамышдан әввәл гәсдән, јахуд сәһвән
едилмәси намазы батил едән ишләрдән ҝөрмәјибсә, бу һалда
саламлары десин, намазы сәһиһдир.
3-Икинҹи һалдакы кими, амма намазын сурәти позулмамышдан
әввәл һәр ики һалда: сәһвән вә ја гәсдән едилмәси намазы батил
едән ишләрдән ҝөрүбсә, бу һалда саламлары десин нә намазы
јенидән гылсын.
ТӘРТИБ
Мәсәлә: 902. Әҝәр инсан намазын тәртибини гәсдән позса,
мәсәлән; сурәни Һәмддән габаг охуса, јахуд сәҹдәни рүкудан габаг
етсә, намазы батил олур.
Мәсәлә: 903. Әҝәр намазын рүкнүндән бирини унудуб сонракы
рүкнү јеринә јетирсә, мәсәлән; рүкуну јеринә јетирмәмишдән әввәл
ики сәҹдә етсә, намазы батилдир.
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Мәсәлә: 904. Әҝәр бир рүкнү унудуб ондан сонракы, рүкн
олмајан бир әмәли јеринә јетирсә, мәсәлән; ики сәҹдәни јеринә
јетирмәмишдән габаг тәшәһһүд охуса, ҝәрәк (унутдуғу) рүкнү
јеринә јетирсин вә ондан габаг сәһвән охудугларыны јенидән
охусун.
Мәсәлә: 905. Әҝәр рүкн олмајан бир шеји унудуб сонракы
рүкнү јеринә јетирсә, мәсәлән; Һәмди унудуб рүкуја ҝетмиш олса,
намазы сәһиһдир.
Мәсәлә: 906. Әҝәр рүкн олмајан бир шеји унутса вә ондан сонра
рүкн олмајан башга бир шеји јеринә јетирсә, мәсәлән; Һәмди
унудуб сурәни охумуш олса, бу һалда ондан сонракы рүкнә
мәшғулдурса, мәсәлән; рүкуда Һәмди охумадығы јадына дүшсә,
ҝәрәк кечсин, намазы да сәһиһдир. Әҝәр сонракы рүкнә дахил
олмајыбса, ҝәрәк унутдугларыны јеринә јетирсин, сонра сәһвән
әввәлҹә охудуғуну јенидән охусун.
Мәсәлә: 907. Әҝәр биринҹи сәҹдәни “икинҹи сәҹдәдир”ҝүманы илә вә ја икинҹи сәҹдәни биринҹи сәҹдә ҝүманы илә јеринә
јетирсә, намазы сәһиһдир; онун биринҹи сәҹдәси биринҹи, икинҹи
сәҹдәси дә икинҹи сәҹдә һесаб олунур.
МУВАЛАТ
Мәсәлә: 908. Инсан ҝәрәк намазы мувалат илә охусун, јә’ни
намазын ишләрини: рүку, сәҹдә, тәшәһһүд кими, бир-биринин
ардынҹа (фасиләсиз) јеринә јетирсин. Намазда охудуғу шејләри дә
ади олан гајдада бир-биринин ардынҹа, фасиләсиз охусун. Әҝәр
бунларын арасында мүәјјән гәдәр фасилә салса вә “намаз гылыр” дејилмәсә, намазы батилдир.
Мәсәлә: 909. Әҝәр намазда, һәрфләрин, јахуд кәлмәләрин
арасында сәһвән фасилә салса вә бу фасилә, намазын сурәтини поза
биләҹәк гәдәр олмаса, бу һалда әҝәр сонракы рүкнә башламајыбса,
о һәрф вә кәлмәләри ади гајдада охусун. Әҝәр сонракы рүкнә дахил
олубса, намазы сәһиһдир. Амма әҝәр тәкбирәтүл-еһрамын
кәлмәләри арасында, тәкбирәтүл-еһрам һаләтиндән чыхаҹаг гәдәр
фасилә салса, бу һалда намазы батилдир.
Мәсәлә: 910. Рүкуну вә сәҹдәни узатмаг, бөјүк сурәләри охумаг
намазын мувалатына хәләл јетирмир.
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ГУНУТ
Мәсәлә: 911. Бүтүн ваҹиб вә мүстәһәб намазларда, икинҹи
рәкәтин рүкусундан габаг гунут тутмаг мүстәһәбдир. Вәтр
намазынын бир рәкәт олмасына бахмајараг, онун рүкусундан габаг
гунут тутмаг мүстәһәбдир. Ҹүмә намазынын һәр рәкәтиндә бир
гунут вардыр. Ајәт намазынын беш, Фитр вә Гурбан бајрам
намазларынын исә һәр биринин биринҹи рәкәтиндә беш, икинҹи
рәкәтиндә исә дөрд гунут вардыр.
Мәсәлә: 912. Гунутда һәр зикри, һәтта бир дәфә “субһанәллаһ” десә кифајәтдир. Амма даһа јахшы олар ки, десин:

ََل ا َإل هَ َإلََِّ َللاَ َا ْْلليمَ َالْكريَ َل ا َإل هَ َإ َلَّ َللاَ َالْعلىَ َالْعظيمَ َس ْبحانَ َللاَ َرب

ََالس ْبعَ َوما َفيه ََّن َوما َبين هنَ َوربَ َالْع ْرشَ َالْعظيم
ََّ َ َالس ْبعَ َوربَ َ ْاْلرضي
َّ َ َالسماوات
َّ

َ َلِلَربََالْعالمي
ََّ ََوا ْْل ْمد

“Ла илаһә илләллаһул-һәлимул-кәрим. Ла илаһә илләллаһуләлијјул-әзим. Субһанәллаһи Рәббис-сәмаватис-сәб’и вә Рәббиләрәзинәс-сәб’и вә ма фиһиннә вә ма бәјнәһуннә вә Рәббил-әршиләзим. Вәл-һәмду лилаһи Рәббил-аләмин.”
НАМАЗЫ БАТИЛ ЕДӘН ШЕЈЛӘР
Мәсәлә: 913. 12 шеј намазы батил едир вә онлара “мүбтилат”
дејилир:
Намазы батил едән шејләрин биринҹиси: Намаз әснасында
онун шәртләриндән һәр һансы бири арадан ҝедәрсә; мәсәлән; намаз
гылан, намаз әснасында јерин гәсби олдуғуну баша дүшсә вә вахт
дахилиндә мүбаһ (гәсби олмајан) јердә намаз гылмаг мүмкүн
оларса.
Намазы батил едән шејләрин икинҹиси: Намаз әснасында
гәсдән, сәһвән, јахуд чарәсизлик үзүндән дәстәмазы, гүслү батил
едән шејләр баш версә; мәсәлән; инсандан бөвл хариҹ олса. Амма
бөвл вә гаитин чөлә ҝәлмәсинин гаршысыны ала билмәјән бир
шәхсдән намаз әснасында бөвл вә гаит хариҹ оларса, бу һалда
дәстәмаз бөлмәсиндә дејилән ҝөстәришләрә әсасән әмәл едәрсә,
намазы батил олмаз. Һәмчинин, әҝәр намаз әснасында истиһазәли
гадындан ган хариҹ оларса, бу һалда истиһазәдә дејилән гајдаја
әмәл едәрсә, намазы сәһиһдир.
Намазы батил едән шејләрин үчүнҹүсү әлләри бир-биринин
үстүнә гојмагдыр.
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Мәсәлә: 914. Әҝәр намаз гылан шәхс әдәб үчүн әлләрини,
намазын бир һиссәси үнваны илә бир-биринин үстүнә гојса,
еһтијат-ваҹибә ҝөрә ҝәрәк намазы јенидән гылсын. Амма әҝәр
унутганлыг, јахуд начарлыг үзүндән, јахуд да, әли гашымаг вә бу
кими башга ишләр үчүн әлләри бир-биринин үстүнә гојса, ејби
јохдур.
Намазы батил едән шејләрин дөрдүнҹүсү: Һәмди охујандан
сонра “амин” демәкдир. Амма әҝәр сәһвән вә ја мәҹбуријјәт
үзүндән десә, намазы батил олмаз.
Намазы батил едән шејләрин бешинҹиси: Гәсдән вә ја
унудараг гибләдән архаја, саға, јахуд сола дөнмәкдир. Һәтта әҝәр
гәсдән бир аз дөнсә вә “үзү гибләјәдир” - демәсәләр, сағ тәрәфә, сол
тәрәфә тамамилә дөнмәсә дә, намазы батилдир.
Мәсәлә: 915. Әҝәр гәсдән, јахуд сәһвән үзүнү бүтүнлүкдә
гибләдән саға вә ја сола дөндәрсә вә “үзү гибләјәдир” – дејилмәсә,
намазы батилдир. Амма әҝәр башыны азаҹыг дөндәрсә – истәр
гәсдән, истәрсә дә сәһвән – намазы батил олмаз.
Намазы батил едән шејләрин алтынҹысы: Данышмагдыр.
Мәсәлә: 916. Әҝәр ики һәрфи олан бир кәлмә, мәсәлән; әрәб
дилиндә “ма  ”ماвә ја “мән  ”منдесә, намазы батил олур. Әҝәр бир
һәрфдән ибарәт олан бир кәмә десә, мәсәлән; әрәб дилиндә “сахла”
мә’насыны ифадә едән “َ( ”قги) кими, бу һалда әҝәр онун мә’насыны
гәсд етсә, јенә дә намазы батилдир. Әҝәр онун мә’насыны гәсд
етмәсә, амма мә’насыны баша дүшсә, еһтијат-ваҹиб будур ки,
намазы јенидән гылсын.
Мәсәлә: 917. Әҝәр Һәмд-Сурәнин бә’зи һиссәләрини, намазын
зикрләрини гәсдән, јахуд еһтијатән бир нечә дәфә тәкрар етсә, ејби
јохдур. Бу шәртлә ки, васвасылыг үзүндән олмасын.
Мәсәлә: 918. Инсан намаз һалында ҝәрәк башгасына салам
вермәсин. Амма башгасы она салам версә, ҝәрәк елә ҹаваб версин
ки, “салам” кәлмәси әввәлдә олсун. Мәсәлән; “сәламун әлејкум” десин. Амма “әлејкумус-салам” демәмәлидир (јә’ни “салам”
кәлмәсини ахыра салмамалыдыр).
Мәсәлә: 919. Инсан ҝәрәк саламын ҹавабыны – истәр намаз
һалында, истәрсә дә башга вахтларда – дәрһал версин. Әҝәр гәсдән,
јахуд унудараг саламын ҹавабыны о гәдәр ҝеҹ версә ки, артыг о
саламын ҹавабы һесаб олунмаз, бу һалда намаз һалындадырса, даһа
ҹаваб вермәмәлидир; јох әҝәр намаз һалында олмаса, ҹавабыны
вермәк ваҹиб дејил.
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Мәсәлә: 920. Намаз гылан шәхс саламын ҹавабыны дуа гәсди
илә дејил, ҹаваб гәсди илә вермәлидир.
Мәсәлә: 921. Әҝәр намәһрәм гадын вә ја киши, јахуд мүмәјјиз,
јә’ни, јахшыны-писи сечә билән ушаг намаз гылана салам версә,
намаз гылан шәхс ҝәрәк онун саламы алсын.
Мәсәлә: 922. Әҝәр бир кәс бир јердә олан бир нечә нәфәрә салам
версә, онун саламынын ҹавабы һамысына ваҹибдир. Амма, әҝәр
бири ҹаваб верәрсә, кифајәтдир.
Мәсәлә: 923. Әҝәр бир кәс бир нечә нәфәрә салам версә вә
онларын арасында намаз гылмаға мәшғул олан бир кәс салам
верәнин ону да гәсд едәрәк (нәзәрдә тутараг) салам вердијиндә
шәкк етсә, ҝәрәк ҹавабыны вермәсин. Һәмчинин, әҝәр ону да гәсд
етдијини билсә, амма саламын ҹавабыны башгасы версә, (ҹаваб
вермәмәлидир); әҝәр ону да гәсд етдијини билсә вә башгасы онун
ҹавабыны вермәсә, намаз гылан шәхс ҝәрәк ҹавабыны версин.
Мәсәлә: 924. Салам вермәк мүстәһәбдир. Чох төвсијә
едилмишдир ки, сүвари пијадаја, ајаг үстә олан отурана вә
кичикләр бөјүкләрә салам версинләр.
Мәсәлә: 925. Әҝәр ики нәфәр ејни заманда бир-биринә салам
версәләр, һәр биринә ваҹибдир ки, диҝәринин саламыны алсын.
Мәсәлә: 926. Намаздан башга һалларда мүстәһәбдир ки,
саламын ҹавабы верилдијиндән даһа јахшы шәкилдә верилсин.
Мәсәлән; әҝәр бир кәс “сәламун әлејкум” - десә, ҹавабында
“сәламун әлејкум вә рәһмәтуллаһ” десин.
Намазы батил едән шејләрин једдинҹиси гәсдән сәслә
ҝүлмәкдир. Амма әҝәр сәһвән уҹа сәслә ҝүлсә, јахуд ҝүлүмсәсә
(тәбәссүм етсә), намазы батил олмаз.
Мәсәлә: 927. Әҝәр ҝүлүш сәсинин гаршысыны алмаг истәдикдә
һалы дәјишсә, мәсәлән; рәнҝи гызарса, бу һалда әҝәр намаз гылмаг
сурәтиндән хариҹ олса, ҝәрәк намазы јенидән гылсын
Намазы батил едән шејләрин сәккизинҹиси дүнја ишләри
үчүн гәсдән уҹадан вә ја сәссиз ағламагдыр. Әҝәр Аллаһ хофундан,
јахуд Гијамәти јада салыб ағласа – истәр алчаг сәслә олсун, истәрсә
дә уҹа сәслә – ејби јохдур. Үстәлик бу, ән јахшы әмәлләрдән һесаб
олунур.
Намазы батил едән шејләрин доггузунҹусу намазын
сурәтини позан ишләр ҝөрмәкдир. Мәсәлән; әл чалмаг, һаваја
тулланмаг вә с. Бу ишләр истәр аз олсун, истәрсә дә чох; истәр
гәсдән, истәрсә дә унутганлыг үзүндән олсун (һеч бир фәрги
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јохдур). Амма намазын сурәтини позмајан ишләрин, мәсәлән әллә
бир шејә ишарә етмәк кими, ејби јохдур.
Мәсәлә: 928. Әҝәр намаз әснасында “намаз гылмыр” - дејиләҹәк
гәдәр сакит галса, намазы батилдир. Бу мәсәләдә гәсдән вә ја сәһвән
олмасы арасында һеч бир фәрг јохдур.
Мәсәлә: 929. Әҝәр намаз әснасында мүәјјән бир иш ҝөрсә, јахуд
мүәјјән гәдәр сакит галыб сонра намазын позулуб-позулмамасында
шәкк етсә, намазы сәһиһдир.
Намазы батил едән шејләрин онунҹусу јемәк вә ичмәкдир.
Әҝәр намаз үстүндә, “намаз гылыр” – дејилмәјәҹәк гәдәр бир шеј
јесә вә ја ичсә, намазы батилдир.
Мәсәлә: 930. Еһтијат-ваҹиб будур ки, намаз һалында һеч нә
јемәсин вә ичмәсин, истәр намазын мувалаты арадан ҝетсин,
истәрсә дә арадан ҝетмәсин; истәр “намаз гылыр” – дејилсин,
истәрсә дә дејилмәсин.
Мәсәлә: 931. Әҝәр намаз әснасында дишләрин дибиндә галан
јемәк галыгларыны удса, намазы батил олмаз. Амма әҝәр гәнд,
шәкәр вә бу кими шејләр ағзында галмыш олса вә намаз һалында
јаваш-јаваш һәлл олуб удса, намазында ишкал јараныр.
Намазы батил едән шејләрин он биринҹиси ики вә үч рәкәтли
намазларын рәкәтләринин сајында, һәмчинин дөрд рәкәтли
намазларын илк ики рәкәтиндә шәкк етмәкдир.
Намазы батил едән шејләрин он икинҹиси намазын рүкнүнү
гәсдән вә ја сәһвән азалдыб-чохалтмаг, јахуд рүкн олмајан шејләри
гәсдән артырыб-азалтмагдыр.
Мәсәлә: 932. Әҝәр бир кәс намаздан сонра шәкк етсә ки, намаз
әснасында ону батил едән ишләрдән ҝөрүб, ја јох, намазы сәһиһдир.
НАМАЗДА МӘКРУҺ ОЛАН ШЕЈЛӘР
Мәсәлә: 933. Намазда үзү азаҹыг саға вә ја сола дөндәрмәк,
ҝөзләри јуммаг, јахуд саға-сола дөндәрмәк, саггал вә әлләри илә
ојнамаг, бармаглары бир-биринә кечиртмәк, ағызын сујуну јерә
атмаг, Гур’анын, китабын, үзүјүн јазыларына бахмаг; һәмчинин,
Һәмд вә сурәни охујан вә зикрләри дејән вахтда башгасынын
сөзүнү ешитмәк үчүн сәси алчалтмаг мәкруһдур. Үмумијјәтлә, хүзу
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вә хүшуну арадан апаран һәр һансы бир ишлә мәшғул олмаг
мәкруһдур.
Мәсәлә: 934. Инсанын јухусу ҝәлдији, һабелә бөвл вә гаитин
гаршысыны алдығы вахт намаз гылмасы мәкруһдур. Һәмчинин,
(намазда) ајағы сыхан дар ҹораб ҝејмәк дә мәкруһдур. Бундан
башга саир мәкруһ әмәлләр дә вардыр ки, мүфәссәл фигһи
китабларда гејд олунмушдур.
1

ВАҸИБ НАМАЗЫ ПОЗМАҒЫН ҸАИЗ ОЛДУҒУ ЈЕРЛӘР
Мәсәлә: 935. Ваҹиб намазы ихтијар үзүндән позмаг һарамдыр,
амма малын горунуб һифз олунмасы, ҹана вә мала дәјән зәрәрин
гаршысыны алмаг үчүн позмағын ејби јохдур.
Мәсәлә: 936. Әҝәр инсанын өзүнүн, јахуд ҹанынын горунмасы
ваҹиб олан бир кәсин ҹанынын, јахуд горунуб-сахланмасы ваҹиб
олан әмлакы (малы) һифз етмәк намазы позмадан мүмкүн олмазса,
ҝәрәк намазы позсун. Амма чох да әһәмијјәти олмајан бир шеји
һифз етмәк үчүн намазы позмаг мәкруһдур.
Мәсәлә: 937. Әҝәр бир кәс намаз вахтынын чох олдуғу вахтда
намаза башласа вә борҹ саһиби өз борҹуну ондан истәсә, бу һалда
борҹуну намаз үстүндә верә биләрсә, ҝәрәк елә о һалда версин; әҝәр
намазы позмадан верә билмәзсә, ҝәрәк борҹ саһиби (тәләбкар)
ҝөзләсин, о, намазы гуртарсын, јалныз о һал истиснадыр ки, (борҹ
саһибинин) ҝөзләмәси онун әзаб-әзијјәтә дүшмәсинә сәбәб олсун.
Мәсәлә: 938. Әҝәр намаз әснасында мәсҹидин нәҹис олдуғуну
билсә, бу һалда вахт аздырса, ҝәрәк намазы гылыб гуртарсын; амма
әҝәр вахт чохдурса вә мәсҹиди пакламаг намазы позмурса, ҝәрәк
намаз әснасында мәсҹиди паклајыб сонра намазын галан һиссәсини
гылсын. Амма әҝәр бу иш намазы позурса, ҝәрәк намазы тә’ҹили
олараг гылсын вә мәсҹиди пакласын.
Мәсәлә: 939. Намазы позмалы олан бир кәс ону тамамласа
(ахыра чатдырса), ҝүнаһ етмишдир, амма намазынын ишкалы
јохдур.
Мәсәлә: 940. Әҝәр рүку гәдәриндә әјилмәздән габаг азан вә
игамәни унутдуғу јадына дүшсә, бу һалда намазын вахты чохдурса,
јахшы олар ки, онлары демәк үчүн намазы позсун (азан вә игамә
илә јенидән гылсын).
1

Аллаһын әзәмәти мүгабилиндә тә’зим, Онун дәрҝаһында бәндәчилијин,
зәлиллијин изһар едилмәсиндән јаранан һаләт (мүтәрҹим).
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НАМАЗЫН ШӘККИЈЈАТЫ
Намазын шәккијјаты 23 гисимдир: 1-Намазы батил едән шәкләр
8 гисимдир, 2-Е’тина олунмамалы шәкләр 6 гисимдир, 3-Сәһиһ
шәкләр доггуз гисимдир.
НАМАЗЫ БАТИЛ ЕДӘН ШӘКЛӘР
Мәсәлә: 941. Намазы батил едән шәкләр ашағыдакылардан
ибарәтдир:
1-Ики рәкәтли намазларын рәкәтләринин сајындакы шәкк; сүбһ
намазы вә сәфәрдә олан шәхсин намазы кими. Амма ики рәкәтли
мүстәһәб намазларын вә бә’зи еһтијат намазларынын рәкәтләринин
сајындакы шәкк намазы батил етмир.
2-Үч рәкәтли намазын рәкәтләринин сајындакы шәкк;
3-Дөрд рәкәтли намазда, шәккин тәрәфи бир оларса, мәсәлән;
бир рәкәт, јоха даһа артыг гылмасында шәкк етсә;
4-Дөрд рәкәтли намазларда, икинҹи сәҹдәнин гуртармасындан
габаг шәкк, јә’ни шәккин тәрәфи ики олсун. Мәсәлән, ики рәкәт,
јохса даһа артыг гылмасында шәкк етсә.
5-Ики рәкәтлә беш, јахуд ики рәкәтлә бешдән артыг рәкәт
арасындакы шәкк;
6-Үч рәкәтлә алты рәкәт вә ја үч рәкәтлә алты рәкәтдән артыг
арасындакы шәкк;
7-Дөрд рәкәтлә алты вә ја дөрд рәкәтлә алтыдан артыг
рәкәтләрдәки шәкк;
8-Нечә рәкәт гылдығыны билмәдији намаздакы шәкк

Мәсәлә: 942. Әҝәр батил едән шәкләрдән һәр һансы бири
инсанын гаршысына чыхса, намазы поза билмәз. Амма әҝәр чох
фикирләшсә вә шәкки јериндә сабит галса, бу һалда намазы
позмағын ејби јохдур.
Е’ТИНА ОЛУНМАМАЛЫ ШӘКЛӘР
Мәсәлә: 943. Е’тина олунмамалы шәкләр ашағыдакылардан
ибарәтдир:
1-Јеринә јетирилмә мәһәлли кечмиш олан шејләрдәки шәкк,
мәсәлән; рүкуда Һәмди охујуб-охумамасында шәкк етсә.
2-Намазын саламындан сонракы шәкк;
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3-Намазын вахты кечәндән сонракы шәкк;
4-Кәсирүш-шәкк, јә’ни чох шәкк едән шәхсин шәкки.

5-Пишнамазын, намазын рәкәтләринин сајында етдији шәкк –
әҝәр мә’мум онларын сајыны билирсә. Һәмчинин, мә’мумун
намазын рәкәтләринин сајында етдији шәкк – әҝәр имам онларын
сајыны билирсә;
6-Мүстәһәб намаздакы шәкк.

1-МәһәллИ кечән шејләрдә шәкк
Мәсәлә: 944. Әҝәр бир кәс намаз әснасында онун ваҹиб
әмәлләриндән һәр һансы бирини јеринә јетириб-јетирмәмәсиндә
шәкк етсә, мәсәлән; Һәмди охујуб-охумамасында шәкк етсә, бу
һалда ондан сонра јеринә јетирилмәли олан әмәлә башламамыш
олса, әнҹам верилмәсиндә шәкк етдији һиссәни јеринә
јетирмәлидир. Амма ондан сонра јеринә јетирилмәли олан ишә
мәшғул олса, өз шәккинә е’тина етмәсин.
Мәсәлә: 945. Әҝәр һәр һансы ајәни охујанда, ондан габагкы
ајәни охујуб-охумамасында шәкк етсә, јахуд ајәнин ахырыны
охујанда онун әввәлини охујуб-охумамасында шәкк етсә, еһтијатваҹибә ҝөрә ҝәрәк гајыдыб гүрбәт гәсди илә әнҹам версин.
Мәсәлә: 946. Әҝәр рүкудан, јахуд сәҹдәдән сонра онун ваҹиби
ишләрини – зикр, бәдәнин арам олмасы кими – јеринә јетирибјетирмәмәсиндә шәкк етсә, ҝәрәк өз шәккинә е’тина етмәсин.
Мәсәлә: 947. Әҝәр сәҹдәјә ҝедән һалда рүку едиб-етмәмәсиндә
шәкк етсә, гајыдыб рүку етсин вә сонра да намазы јенидән гылсын.
Мәсәлә: 948. Әҝәр ајаға галхан һалда тәшәһһүдү дејибдемәмәсиндә шәкк етсә, јахуд сәҹдәни јеринә јетирибјетирмәмәсиндә шәкк етсә, ҝәрәк гајыдыб јеринә јетирсин.
Мәсәлә: 949. Отуран, јахуд узанан һалда намаз гылан бир кәс
Һәмди, јахуд тәсбиһаты охујан вахт сәҹдәни вә ја тәшәһһүдү јеринә
јетириб-јетирмәмәсиндә шәкк етсә, ҝәрәк өз шәккинә е’тина
етмәсин. Әҝәр Һәмд вә ја тәсбиһаты охумаға башламаздан габаг
сәҹдә вә ја тәшәһһүдү јеринә јетириб-јетирмәмәсиндә шәкк етсә,
ҝәрәк онлары јеринә јетирсин.
Мәсәлә: 950. Әҝәр намазын рүкнләриндән һәр һансы бирини
јеринә јетириб-јетирмәмәсиндә шәкк етсә, бу һалда ондан сонракы
ишә башламајыбса, ҝәрәк ону јеринә јетирсин. Мәсәлән; әҝәр
тәшәһһүдә башлајыбса, (сәҹдәни едиб-етмәмәси барәдәки)
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шәккинә е’тина етмәсин вә әҝәр тәшәһһүдү охумаздан габаг ики
сәҹдәни едиб-етмәмәсиндә шәкк етсә, ҝәрәк јеринә јетирсин. Амма
сонрадан о рүкнү јеринә јетирмиш олдуғу мә’лум олса, рүкн артыг
олдуғуна ҝөрә, намазы батилдир.
Мәсәлә: 951. Әҝәр рүкн олмајан бир әмәли јеринә јетирибјетирмәмәсиндә шәкк етсә, бу һалда ондан сонракы ишә мәшғул
олмајыбса, ҝәрәк ону јеринә јетирсин. Мәсәлән; әҝәр сурәни
охумамышдан габаг Һәмди охујуб-охумамасында шәкк етсә, ҝәрәк
Һәмди охусун. Әҝәр ону охујандан сонра јеринә јетирмиш олдуғу
јадына дүшсә, рүкн артыг олмадығы үчүн, намазы сәһиһдир.
Мәсәлә: 952. Әҝәр намазын саламыны дејиб-демәмәсиндә,
јахуд дүз дејиб-демәмәсиндә шәкк етсә, бу һалда намазын
тә’гибатына, јахуд башга бир намаза башлајыбса, јахуд намазын
сурәтини позан бир иш васитәси илә намаз һалындан чыхмыш олса,
ҝәрәк өз шәккинә е’тина етмәсин. Амма әҝәр бу кими ишләрдән
әввәл шәкк етсә, ҝәрәк саламлары десин.

2-Саламдан сонракы шәкк
Мәсәлә: 953. Әҝәр намазын саламларындан сонра намазын
сәһиһ олуб-олмамасында шәкк етсә, мәсәлән; рүку едибетмәмәсиндә шәкк етсә, јахуд дөрд рәкәтли намазын саламындан
сонра дөрд рәкәт, јохса беш рәкәт гылмасында шәкк етсә, өз
шәккинә е’тина етмәсин. Амма әҝәр шәккинин һәр ики тәрәфи
батил олса, мәсәлән; дөрд рәкәтли намазын саламындан сонра үч
рәкәт, јохса беш рәкәт гылмасында шәкк етсә, намазы батилдир.

3-ВАХТ КЕЧӘНДӘН СОНРАКЫ ШӘКК
Мәсәлә: 954. Әҝәр бир кәс намазын вахты кечәндән сонра намаз
гылыб-гылмамасында шәкк етсә, јахуд гылмадығыны ҝүман етсә,
ону гылмаг лазым (ваҹиб) дејил. Амма намазын вахты
кечмәмишдән габаг намаз гылыб-гылмамасында шәкк етсә, јахуд
гылмадығыны ҝүман етсә, ҝәрәк о намазы гылсын. Һәтта әҝәр
гылдығыны ҝүман етсә дә, ҝәрәк ону јенидән гылсын.
Мәсәлә: 955. Әҝәр зөһр вә әср намазынын вахты кечәндән сонра
дөрд рәкәтлик бир намаз гылдығыны билсә, амма зөһр, јохса әср
нијјәти илә гылдығыны билмәсә, ҝәрәк “она ваҹиб олан намазын
гәзасы” нијјәти илә дөрд рәкәтлик бир намаз гылсын.
Мәсәлә: 956. Әҝәр мәғриб вә иша намазынын вахты кечәндән
сонра бир намаз гылдығыны билсә, амма үч, јохса дөрд рәкәт
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гылдығыны билмәсә, ҝәрәк мәғриб вә иша намазын гәзасыны
гылсын.

4-КӘСИРҮШ-ШӘКК
Мәсәлә: 957. Әҝәр бир кәс бир намазда үч дәфә, јахуд үч
намазда ардыҹыл олараг, мәсәлән; сүбһ, зөһр вә әср намазында
шәкк етсә, о, “кәсирүш-шәкк”дир. Әҝәр онун чох шәкк етмәси
гәзәб, горху, јахуд һалынын пәришан олмасы сәбәби илә олмазса,
өз шәккинә е’тина етмәсин.
Мәсәлә: 958. “Кәсирүш-шәкк” әҝәр бир шеји јеринә јетирмәкдә
шәкк етсә, бу һалда онун хејринә олан тәрәфи әсас ҝөтүрмәлидир.
Белә ки, ону јеринә јетирмәк намазы батил етмирсә, нијјәтини ону
јеринә јетирдијинә гојмалыдыр. Мәсәлән, әҝәр рүку едибетмәмәсиндә шәкк етсә, ҝәрәк рүку етмиш олдуғуну әсас ҝөтүрсүн;
јох әҝәр ону јеринә јетирмәк намазы батил едирсә, ону јеринә
јетирмәдијини әсас ҝөтүрмәлидир. Мәсәлән; әҝәр бир, јохса бирдән
артыг рүку етдијиндә шәкк етсә, рүкунун артыглығы намазы батил
етдијиндән, бирдән артыг рүку етмәдијин әсас ҝөтүрмәлидир.
Мәсәлә: 959. Мәхсуси бир намазда, мәсәлән; зөһр намазында
чох шәкк едән бир адам әҝәр башга намазда да, мәсәлән; әср
намазында шәкк етсә, ҝәрәк өз шәккинин һөкмүнә мүвафиг әмәл
етсин.
Мәсәлә: 960. Чох шәкк едән адам мүәјјән рүкнү јеринә јетирибјетирмәмәсиндә шәкк едиб е’тина етмәсә вә сонрадан ону јеринә
јетирмәдијини хатырласа, бу һалда сонракы рүкнә дахил
олмајыбса, ҝәрәк ону јеринә јетирсин; јох әҝәр сонракы рүкнә
башлајыбса, намазы батилдир. Мәсәлән, әҝәр рүку едибетмәмәсиндә шәкк едиб е’тина етмәсә, сәҹдәдән әввәл ону етмәдији
јадына дүшсә, ҝәрәк рүку етсин, әҝәр сәҹдәдә јадына дүшсә, намазы
батилдир.
Мәсәлә: 961. Чох шәкк едән инсан әҝәр рүкн олмајан бир әмәли
јеринә јетириб-јетирмәмәсиндә шәкк етсә вә өз шәккинә е’тина
етмәјиб сонрадан јеринә јетирмәмиш олдуғуну хатырласа, бу һалда
онун јеринә јетирилмәсинин мәһәлли кечмәјибсә, ҝәрәк јеринә
јетирсин; јох әҝәр мәһәллиндән кечибсә, намазы сәһиһдир.
Мәсәлән; әҝәр Һәмди охјуб-охумамасында шәкк едиб е’тина етмәсә
вә гунутда ону охумадығы јадына дүшсә, ҝәрәк Һәмди охусун. Әҝәр
рүкуда јадына дүшсә, намазы сәһиһдир.
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5-ИМАМ ВӘ МӘ’МУМУН ШӘККИ
Мәсәлә: 962. Әҝәр пишнамаз намазын рәкәтләринин сајында
шәкк етсә, мәсәлән; үч, јохса дөрд рәкәт гылмасында шәкк етсә, бу
һалда мә’мум онун дөрд рәкәт гылдығыны јәгин етсә вә имама,
дөрд рәкәт гылдығыны баша салса, имам ҝәрәк намазы
тамамласын. Еһтијат намазы да гылмаг лазым дејилдир. Һәмчинин,
әҝәр имам нечә рәкәт гылдығыны јәгин етсә, мә’мум да рәкәтләрин
сајында шәкк етсә, ҝәрәк өз шәккинә е’тина етмәсин.

6-МҮСТӘҺӘБ НАМАЗДАКЫ ШӘКК
Мәсәлә: 963. Әҝәр бир кәс мүстәһәб намазларын рәкәтләринин
сајында шәкк етсә, бу һалда шәккин чох тәрәфи намазы батил
едирсә, ҝәрәк нијјәти аз тәрәфә гојсун. Мәсәлән; әҝәр сүбһ
намазынын нафиләсиндә ики рәкәтлә үч рәкәт арасында шәкк етсә,
ики рәкәт гылдығын әсас ҝөтүрмәлидир. Шәккин чох тәрәфи
намазы батил етмирсә, мәсәлән; ики рәкәтлә бир рәкәт арасында
шәкк етсә, шәккин һәр тәрәфинә әмәл етсә, сәһиһдир.
Мәсәлә: 964. Рүкнүн аз олмасы нафилә намазыны батил едир,
амма артыг олмасы батил етмир. Демәли, әҝәр нафиләнин
ишләриндән һәр һансы бирини унутса вә ондан сонракы рүкнә
башладығы вахт јадына дүшсә, ҝәрәк о иши јеринә јетириб сонра
јенидән һәмин рүкнү јеринә јетирсин. Мәсәлән; әҝәр рүку
әснасында сурәни охумадығы јадына дүшсә, ҝәрәк гајыдыб сурәни
охусун, јенидән рүкуја ҝетсин.
СӘҺИҺ ШӘКЛӘР
Мәсәлә: 965. Доггуз һалда әҝәр намаз гылан шәхс дөрд рәкәтли
намазын рәкәтләринин сајында шәкк етсә, дәрһал ҝәрәк
фикирләшсин: әҝәр шәккин бир тәрәфинә јәгин вә ја ҝүман тапса,
һәмин тәрәфи әсас тутуб намазы тамамламалыдыр. Әкс һалда исә,
ашағыда дејиләҹәк ҝөстәришләрә әмәл етмәлидир. Бу доггуз һал
ашағыдакылардан ибарәтдир:
1-Башыны икинҹи сәҹдәдән галдырдыгдан сонра ики рәкәт,
јохса үч рәкәт гылмасында шәкк етсә; бу һалда ҝәрәк үч рәкәт
гылдығыны әсас ҝөтүрүб бир рәкәт дә гылараг намазы тамамласын,
намаздан сонра бир рәкәт ајаг үстә еһтијат намазы (гајдасы
сонрадан дејиләҹәкдир) гылсын.
2-Башыны икинҹи сәҹдәдән галдырдыгдан сонра ики рәкәтлә
дөрд рәкәт арасында шәкк етсә; бу һалда ҝәрәк дөрд рәкәт
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гылдығыны әсас ҝөтүрүб, намазы тамамласын, намаздан сонра ајаг
үстә ики рәкәт еһтијат намазы гылсын.
3-Башыны икинҹи сәҹдәдән галдырдыгдан сонра ики, үч вә
дөрд рәкәт арасында шәкк етсә; бу һалда ҝәрәк дөрд рәкәт
гылдығыны әсас ҝөтүрүб намазы тамамласын, намаздан сонра ики
рәкәт ајаг үстә вә ики рәкәт отуран һалда еһтијат намазы гылсын.
4-Башыны икинҹи сәҹдәдән галдырдыгдан сонра дөрд рәкәтлә
беш рәкәт арасында шәкк етсә; бу һалда ҝәрәк дөрд рәкәт
гылдығыны әсас ҝөтүрүб намазы тамамласын, намаздан сонра ики
сәҹдеји-сәһв етсин. Амма әҝәр биринҹи сәҹдәдән сонра, јахуд
башыны икинҹи сәҹдәдән галдырмаздан әввәл белә шәкк гаршыја
чыхса, дөрд рәкәт гылдығыны әсас ҝөтүрүб (намазы тамамласын
вә) сонра да намазы јенидән гылсын.
5-Үч рәкәтлә дөрд рәкәт арасында олан шәкк; бу шәкк намазын
һәр јериндә олса, ҝәрәк дөрд рәкәт гылдығыны әсас ҝөтүрүб намазы
гуртарсын, сонра исә бир рәкәт ајаг үстә, јахуд ики рәкәт отуран
һалда еһтијат намазы гылсын.
6-Ајаг үстә оланда дөрд рәкәтлә беш рәкәт арасында олан шәкк;
бу һалда ҝәрәк јерә отуруб тәшәһһүдү, саламлары десин, бир рәкәт
ајаг үстә, јахуд ики рәкәт отуран һалда еһтијат намазы гылсын.
7-Ајаг үстә оланда үч рәкәтлә беш рәкәт арасындакы шәкк; бу
һалда ҝәрәк јерә отуруб тәшәһһүд вә саламы дејиб намазы
гуртарсын, сонра ајаг үстә ики рәкәт еһтијат намазы гылсын.
8-Ајаг үстә оланда үч, дөрд, беш рәкәт арасындакы шәкк. Бу
һалда ҝәрәк јерә отуруб тәшәһһүд вә саламы десин, сонра ики рәкәт
ајаг үстә, сонра исә ики рәкәт отуран һалда еһтијат намазы гылсын.
9-Ајаг үстә оланда бешинҹи рәкәтлә алтынҹы рәкәтдәки шәкк;
бу һалда ҝәрәк јерә отурсун, тәшәһһүд вә саламлары дејиб намазы
гуртарсын, сонра исә ики сәҹдеји-сәһв јеринә јетирсин вә еһтијатваҹибә ҝөрә намазы да јенидән гылсын.
ЕҺТИЈАТ НАМАЗЫНЫН ГАЈДАСЫ
Мәсәлә: 966. Еһтијат намазы ваҹиб олан бир кәс намазын
саламындан сонра ҝәрәк дәрһал (фасилә салмадан) еһтијат намазы
нијјәти едиб тәкбир десин, Һәмди охујуб рүку вә ики сәҹдәни етсин.
Әҝәр она бир рәкәт еһтијат намазы ваҹибдирсә, ики сәҹдәдән сонра
тәшәһһүдү охујуб, саламлары десин. Әҝәр ики рәкәт еһтијат
намазы ваҹибдирсә, ики сәҹдәдән сонра бир рәкәт дә әввәлки кими
гылыб сонра тәшәһһүдү вә саламлары десин.
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Мәсәлә: 967. Еһтијат намазынын сурәси вә гунуту јохдур вә
ҝәрәк аһәстә (ихфатла) гылынсын, нијјәтини дә дилә ҝәтирмәсин.
Еһтијат-ваҹиб будур ки, онун “бисмиллаһ”ыны да аһәстә десин.
Мәсәлә: 968. Әҝәр еһтијат намазы гылмамышдан габаг
намазынын рәкәтинин аз олдуғуну баша дүшсә, бу һалда намазы
батил едән ишләрдән ҝөрмәјибсә, ҝәрәк гылмадыгларыны гылсын,
јерсиз салам дедијинә ҝөрә ики сәҹдеји-сәһв етсин. Амма әҝәр
намазы батил едән ишләрдән ҝөрүбсә, мәсәлән; архасыны гибләјә
чевирибсә, ҝәрәк намазы јенидән гылсын.
Мәсәлә: 969. Әҝәр еһтијат намазыны гылдыгдан сонра
намазынын кәсринин еһтијат намазындан аз олдуғуну билсә,
мәсәлән; ики илә дөрд арасында шәкк едиб ики рәкәт еһтијат
намазы гылса вә сонра намазы үч рәкәт гылмыш олдуғуну билсә,
еһтијат-ваҹибә ҝөрә ҝәрәк намазын кәсирини дәрһал әнҹам версин,
намазы да јенидән гылсын.
Мәсәлә: 970. Әҝәр еһтијат намазы гыландан сонра намазын
кәсиринин еһтијат намазындан артыг олдуғуну билсә, мәсәлән;
үчлә дөрд рәкәт арасындакы шәкдә бир рәкәт еһтијат намазы гылыб
сонрадан намазы ики рәкәт гылмыш олдуғуну баша дүшсә, бу
һалда еһтијат намазындан сонра намазы батил едән ишләрдән
ҝөрмүш олса, мәсәлән; архасы гибләјә дөнмүш олса, ҝәрәк намазы
јенидән гылсын; јох әҝәр намазы батил едән ишләрдән ҝөрмәјибсә,
ҝәрәк намазын бир рәкәт кәсирини намаза бирләшик әнҹам версин.
Мәсәлә: 971. Ики, үч, дөрд рәкәт арасында шәкк етсә вә ики
рәкәт ајаг үстә еһтијат намазы гылан вахт икинҹи рәкәтин рүкусуна
ҝетмәздән габаг намазы үч рәкәт гылдығыны билсә, ҝәрәк отуруб
еһтијат намазыны бир рәкәтлә тамамласын, ики сәҹдеји-сәһв дә
әнҹам версин.
Мәсәлә: 972. Әҝәр еһтијат намазы әснасында намазын
кәсиринин еһтијат намазындан аз, јахуд чох олдуғуну баша дүшсә,
бу һалда еһтијат намазыны намазын кәсринә мүвафиг тамам едә
билмәсә, ҝәрәк ону позуб намазынын кәсрини јеринә јетирсин.
Мәсәлән; әҝәр үчлә дөрд арасындакы шәкдә ики рәкәт отуран һалда
еһтијат намазы гылан вахт намазыны ики рәкәт гылмыш олдуғуну
баша дүшсә, ики рәкәт отуран һалдакы намаз ики рәкәт ајаг үстә
олан намаз һесаб едилә билмәдијинә ҝөрә, ҝәрәк отуран һалдакы
еһтијат намазыны бошлајыб намазынын ики рәкәт кәсрини гылсын
вә салам артыглығына ҝөрә ики сәҹдеји-сәһв етсин.
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Мәсәлә: 973. Әҝәр еһтијат намазында һәр һансы бир рүкнү
артырса, јахуд мисал үчүн, бир рәкәт јеринә ики рәкәт гылса,
еһтијат намазы батилдир вә ҝәрәк намазын өзүнү (јенидән) гылсын.
Мәсәлә: 974. Еһтијат намазыны гылмаға мәшғул олан вахт онун
ишләриндән һәр һансы бириндә шәкк етсә, бу һалда онун мәһәлли
кечмәјибсә, ҝәрәк јеринә јетирсин; амма мәһәлли кечмиш оларса,
ҝәрәк өз шәккинә е’тина етмәсин. Мәсәлән; Һәмди охујубохумамасында шәкк етсә, бу һалда рүкуја ҝетмәјибсә, ҝәрәк ону
охусун. Амма рүкуја ҝедибсә, өз шәккинә е’тина етмәсин.
Мәсәлә: 975. Әҝәр еһтијат намазынын рәкәтләринин сајында
шәкк етсә, чох тәрәфи әсас ҝөтүрмәлидир. Амма әҝәр шәккин чох
тәрәфи намазы батил едирсә, аз тәрәфи әсас ҝөтүрмәлидир.
Еһтијата ҝөрә намазы јенидән гылсын.
Мәсәлә: 976. Намазын рәкәтләриндә ҝүманын һөкмү јәгинин
һөкмүдүр. Мәсәлән; әҝәр инсан дөрд рәкәтли намазы елә дөрд рәкәт
гылмасыны ҝүман етсә, еһтијат намазы гылмамалыдыр.
Мәсәлә: 977. Ҝүндәлик ваҹиб намазларда вә саир ваҹиб
намазларда шәкк вә сәһвин һөкмүнүн һеч бир фәрги јохдур.
Мәсәлән; әҝәр ајәт намазында бир рәкәтлә ики рәкәт арасында шәкк
етсә, онун шәкки ики рәкәтли намазда олдуғундан, намазы
батилдир.
СӘҸДЕЈИ-СӘҺВ
Мәсәлә: 978. Једди шеј үчүн намазын саламындан сонра инсан
ҝәрәк гајдасы сонрадан дејиләҹәк ики сәҹдеји-сәһв јеринә јетирсин:
1-Намаз әснасында сәһвән данышса;
2-Јерсиз салам версә, мәсәлән; биринҹи рәкәтдә салам десә;
3-Бир сәҹдәни унутса;
4-Тәшәһүдү унутса.

5-Дөрд рәкәтли намазын икинҹи рәкәтиндән сонра дөрд рәкәтлә
беш рәкәт арасында шәкк етсә.
6-Јерсиз ајаға дурса;
7-Јерсиз отурса.

Мәсәлә: 979. Әҝәр инсан сәһвән, јахуд намазыны тамам олмуш
һесаб едәрәк данышса, ҝәрәк ики сәҹдеји-сәһв јеринә јетирсин.
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Мәсәлә: 980. Аһ чәкмәк вә өскүрмәк сәбәби илә јаранан бир
һәрф үчүн сәҹдеји-сәһв ваҹиб дејил. Амма әҝәр, мәсәлән; сәһвән
“аһ”, “ах” - десә, ҝәрәк сәҹдеји-сәһв етсин.
Мәсәлә: 981. Әҝәр сәһв охудуғу бир шеји јенидән дүзҝүн
сурәтдә охуса, ону икинҹи дәфә охумасы үчүн сәҹдеји-сәһв ваҹиб
дејилдир.
Мәсәлә: 982. Әҝәр намазда сәһвән бир мүддәт данышса вә онун
һамысы бир дәфә һесаб олунса, саламдан сонра (һамысы үчүн) ики
сәҹдеји-сәһв кифајәтдир.
Мәсәлә: 983. Әҝәр сәһвән тәсбиһати-әрбәәни демәсә, јахуд үч
дәфәдән аз вә ја чох десә, еһтијат-ваҹиб будур ки, намаздан сонра
ики сәҹдеји-сәһв јеринә јетирсин.
Мәсәлә: 984. Әҝәр намазын саламыны демәмәли олдуғу јердә
сәһвән “әс-сәламу әләјна вә әла ибадиллаһис-салиһин”, јахуд
“әссәламу әләјкум вә рәһмәтуллаһи вә бәрәкатуһ” - десә, ҝәрәк ики
сәҹдеји-сәһв етсин. Амма әҝәр сәһвән бу ики саламын бир
мигдарыны десә, јахуд “әс-сәламу әләјкә әјјуһән-Нәбијју вә
рәһмәтуллаһи вә бәрәкатуһ” - десә, еһтијат будур ки, ики сәҹдејисәһв јеринә јетирсин.
Мәсәлә: 985. Әҝәр салам вермәмәли олдуғу јердә сәһвән һәр үч
саламы десә, ики сәҹдеји-сәһв кифајәтдир.
Мәсәлә: 986. Әҝәр бир сәҹдәни вә ја тәшәһһүдү унутса вә
сонракы рәкәтин рүкусуна чатмамышдан габаг јадына дүшсә, ҝәрәк
гајыдыб јеринә јетирсин, јерсиз ајаға галхмаг үчүн ики сәҹдеји-сәһв
етсин.
Мәсәлә: 987. Әҝәр рүкуда, јахуд ондан сонра әввәлки рәкәтдән
бир сәҹдәни, јахуд тәшәһһүдү унутдуғу јадына дүшсә, ҝәрәк
намазын саламындан сонра сәҹдәни вә ја тәшәһһүдү гәза едиб
сонра ики сәҹдеји-сәһв етсин.
Мәсәлә: 988. Әҝәр сәҹдеји-сәһви намазын саламындан сонра
гәсдән етмәсә, ҝүнаһ етмишдир вә ваҹибдир ки, дәрһал ону јеринә
јетирсин. Әҝәр сәһвән јеринә јетирмәсә, һәр вахт јадына дүшсә,
ҝәрәк дәрһал јеринә јетирсин. Намазы јенидән гылмаг лазым
(ваҹиб) дејил.
Мәсәлә: 989. Әҝәр сәҹдеји-сәһвин ваҹиб олуб-олмамасында
шәкк етсә, јеринә јетирмәси лазым дејил.
Мәсәлә: 990. Әҝәр инсан она ики, јохса дөрд сәҹдеји-сәһв ваҹиб
олмасында шәкк етсә, икиси кифајәтдир.
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Мәсәлә: 991. Әҝәр ики сәҹдеји-сәһвдән бирини јеринә
јетирмәдијини билсә, ҝәрәк ики сәҹдеји-сәһв етсин. Әҝәр сәһвән үч
сәҹдә јеринә јетирдијини билсә, еһтијат-мүстәһәб будур ки, јенидән
ики сәҹдеји-сәһв етсин.
Өһдәсиндә сәҹдеји-сәһв олан бир кәс (нөвбәти) намаза
башлајана гәдәр ону унутса вә намаз әснасында јадына дүшсә, бу
һалда әҝәр намазы ваҹиб намаздырса, ҝәрәк намазы тамамлајыб
ондан дәрһал сонра сәҹдәни әнҹам версин.
СӘҸДЕЈИ-СӘҺВИН ГАЈДАСЫ
Мәсәлә: 992. Сәҹдеји-сәһвин гајдасы будур ки, намазын
саламындан сонра дәрһал сәҹдеји-сәһв нијјәти едиб алыны
сәҹдәнин сәһиһ олдуғу шејләрин үстүнә гојуб десин:

َ َب ْسمََللاََوِبللََوصلَّىَللاََعلىََم َّمدََوآله

“Бисмиллаһи вә биллаһ вә сәлләллаһу әла Муһәммәдин вә Алиһ”,
јахуд

َب ْسمََللاََوِبللََاللَّه ََّمَصلََعلىََم َّمدََوآلََم َّمد

“Бисмиллаһи вә биллаһ, Әллаһуммә сәлли әла Муһәммәдин вә
Али-Муһәммәд”.
Амма даһа јахшы олар ки, белә десин:

َلسالمََعل ْيكََاي هاَالنَّبََور ْْحةََللاََوب ركاته
َّ ب ْسمََللاََوِبللََا

“Бисмиллаһи вә биллаһ, әссәламу әләјкә әјјуһән-Нәбијју вә
рәһмәтуллаһи вә бәрәкатуһ”.
Сонра сәҹдәдән галхыб отурсун, јенидән сәҹдәјә ҝедиб
јухарыдакы зикрләрдән бирини десин. Сонра сәҹдәдән галхыб
отурсун, тәшәһһүд вә саламлары десин.
УНУДУЛМУШ СӘҸДӘ ВӘ ТӘШӘҺҺҮДҮН ГӘЗАСЫ
Мәсәлә: 993. Инсанын унутдуғу вә намаздан сонра гәзасыны
јеринә јетирдији тәшәһһүд вә сәҹдәдә, ҝәрәк намазда олан бүтүн
шәртләр: бәдән вә палтарын пак олмасы, үзү гибләјә олмаг вә саир
шәртләр олсун.
Мәсәлә: 994. Әҝәр тәшәһһүдү вә сәҹдәни бир нечә дәфә унутса,
мәсәлән; бир сәҹдәни биринҹи рәкәтдән, бирини дә икинҹи
рәкәтдән унутса, ҝәрәк намаздан сонра һәр биринин гәзасыны,
онлар үчүн лазым олан сәҹдеји-сәһв илә бирликдә јеринә јетирсин.
Һансынын гәзасыны јеринә јетирдијини дә мүәјјән етмәси лазым
(ваҹиб) дејил.
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Мәсәлә: 995. Әҝәр бир сәҹдә вә бир тәшәһһүдү унудубса,
еһтијат-ваҹибә ҝөрә ҝәрәк һансыны биринҹи унудубса, әввәлҹә
онун гәзасыны јеринә јетирсин. Амма әввәлҹә һансыны унутдуғуну
билмәсә, еһтијатән бир сәҹдә вә бир тәшәһһүд, сонра исә башга бир
сәҹдә јеринә јетирсин, јахуд бир тәшәһһүд вә бир сәҹдә, онларын
ардынҹа исә башга бир тәшәһһүд јеринә јетирсин ки, сәҹдә вә
тәшәһһүдүн гәзасыны унутдуғу тәртиблә јеринә јетирмәсинә јәгин
етсин.
Мәсәлә: 996. Әҝәр әввәлҹә сәҹдәни унутмасыны ҝүман едәрәк
әввәлҹә онун гәзасыны јеринә јетирсә вә тәшәһһүдү охудугдан
сонра, әввәлҹә тәшәһһүдү унутмуш олдуғуну билсә, еһтијатмүстәһәб будур ки, јенидән сәҹдәнин гәзасыны етсин. Һәмчинин,
әҝәр әввәлҹә тәшәһһүдү унутдуғуну ҝүман едәрәк биринҹи онун
гәзасыны јеринә јетирсә вә сәҹдәдән сонра, әввәлҹә сәҹдәни
унутмуш олдуғу јадына дүшсә, еһтијат-мүстәһәббә ҝөрә ҝәрәк
тәшәһһүдү јенидән охусун.
Мәсәлә: 997. Әҝәр намазын саламы илә унудулмуш сәҹдә вә ја
тәшәһһүдүн гәзасы арасында һәм гәсдән, һәм дә сәһвән баш
вермәси намазы батил едән ишләрдән бирини ҝөрсә, мәсәлән;
архасы гибләјә чеврилсә, ҝәрәк сәҹдә вә тәшәһһүдүн гәзасыны
јеринә јетирсин вә намазы сәһиһдир.
Мәсәлә: 998. Әҝәр намазын саламындан сонра, ахырынҹы
рәкәтин бир сәҹдәсини унутдуғу јадына дүшсә, ҝәрәк онун
гәзасыны јеринә јетирсин вә ондан сонра ики сәҹдеји-сәһв етсин:
истәр намазы батил едән ишләрдән ҝөрмүш олсун, истәрсә дә
ҝөрмәмиш олсун. Әҝәр ахырынҹы рәкәтин тәшәһһүдүнү унутмуш
олса, ҝәрәк онун гәзасыны јеринә јетириб сонра ики сәҹдеји-сәһв
етсин.
Мәсәлә: 999. Әҝәр намазын саламы илә унудулмуш сәҹдә вә ја
тәшәһһүдүн гәзасы арасында сәҹдеји-сәһвин ваҹиб олдуғу бир иш
ҝөрсә, мәсәлән; сәһвән данышса, ҝәрәк сәҹдәнин, јахуд тәшәһһүдүн
гәзасыны етсин, амма данышдығы үчүн сәҹдеји-сәһв ваҹиб
дејилдир.
Мәсәлә: 1000. Әҝәр тәшәһһүдлә сәҹдәдән һансы бирини
унутдуғуну билмәсә, ҝәрәк һәр икисинин гәзасыны етсин вә јахшы
олар ки, әввәлҹә сәҹдәни гәза етсин.
Мәсәлә: 1001. Әҝәр сәҹдәни, јахуд тәшәһһүдү унудубунутмамасында шәкк етсә, гәза етмәси ваҹиб дејил.
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Мәсәлә: 1002. Тәшәһһүдү вә ја сәҹдәни гәза етмәли олан бир
кәсә башга бир иш үчүн дә сәҹдеји-сәвһ ваҹиб олса, ҝәрәк намаздан
сонра тәшәһһүдүн, јахуд сәҹдәнин гәзасыны едиб сонра сәҹдејисәһви јеринә јетирсин.
Мәсәлә: 1003. Әҝәр намаздан сонра, унудулмуш сәҹдә вә ја
тәшәһһүдүн гәзасыны едиб-етмәмәсиндә шәкк етсә, бу һалда әҝәр
намазын вахты кечмәјибсә, ҝәрәк тәшәһһүдүн вә ја сәҹдәнин
гәзасыны етсин; јох әҝәр намазын вахты кечмиш олса да, еһтијата
ҝөрә ҝәрәк тәшәһһүд вә сәҹдәни гәза етсин.
НАМАЗЫН ҺИССӘ ВӘ ШӘРТЛӘРИНИ АРТЫРЫБАЗАЛТМАГ
Мәсәлә: 1004. Әҝәр намазын ваҹибатындан бир шеји гәсдән
артырыб азалтса, һәтта бир һәрф олса белә, намаз батилдир.
Мәсәлә: 1005. Әҝәр мәсәләни билмәмәзлик үзүндән намазын
һиссәләриндән бирини артырыб-азалтса, о һиссә рүкн дејилсә вә
гасир ҹаһилдирсә, намазы сәһиһдир; әкс һалда еһтијат-ваҹибә ҝөрә
намазы јенидән гылсын.
Мәсәлә: 1006. Әҝәр намаз әснасында дәстәмаз вә ја гүслүнүн
батил олдуғуну, јахуд дәстәмазсыз вә ја гүслсүз намаза
башладығыны баша дүшсә, ҝәрәк намазы позуб јенидән дәстәмаз вә
ја гүсл илә гылсын. Әҝәр намаздан сонра баша дүшсә, ҝәрәк намазы
дәстәмаз вә гүсллә јенидән гылсын, вахты кечмиш олса, гәзасыны
етсин.
Мәсәлә: 1007. Әҝәр рүкуја чатандан сонра әввәлки рәкәтин ики
сәҹдәсини унутдуғу јадына дүшсә, намазы батилдир. Амма әҝәр
рүкуја чатмаздан әввәл јадына дүшсә, ҝәрәк гајыдыб ики сәҹдәни
етсин, сонра ајаға галхыб Һәмди вә сурәни, јахуд тәсбиһаты дејиб
намазы гуртарсын вә намаздан сонра еһтијат-ваҹибә ҝөрә јерсиз
ајаға галхдығына ҝөрә ики сәҹдеји-сәһв етсин.
Мәсәлә: 1008. Әҝәр “әссәламу әләјна” вә “әссәламу әләјкум”
демәмишдән габаг ахырынҹы рәкәтин ики сәҹдәсини јеринә
јетирмәдији јадына дүшсә, ҝәрәк ики сәҹдәни етсин, јенидән
тәшәһһүдү вә саламлары охусун вә тәшәһһүд артыглығы үчүн ики
сәҹдеји-сәһв етсин.
Мәсәлә: 1009. Әҝәр саламдан габаг, намазын ахырындан бир
рәкәт, јахуд даһа артыг гылмадығыны баша дүшсә, ҝәрәк унутдуғу
мигдары јеринә јетирсин.
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Мәсәлә: 1010. Әҝәр саламдан сонра намазын ахырындан бир
рәкәт, јахуд даһа чох гылмадығы јадына дүшсә, бу һалда истәр
гәсдән, истәрсә дә сәһвән баш вермәси намазы батил едән
ишләрдән ҝөрүбсә, мәсәлән; архасы гибләјә дөнүбсә, намазы
батилдир. Амма әҝәр гәсдән вә сәһвән баш вермәси намазы батил
едән ишләрдән ҝөрмәмиш оларса, ҝәрәк дәрһал унутдуғу мигдары
јеринә јетирсин вә јерсиз салама ҝөрә ики сәҹдеји-сәһв етсин.
Мәсәлә: 1011. Әҝәр намазын саламындан сонра, һәм гәсдән,
һәм дә сәһвән баш вермәси намазы батил едән бир әмәл ҝөрсә,
мәсәлән; архасы гибләјә дөнсә, сонра ахырынҹы ики сәҹдәни
етмәдији јадына дүшсә, намазы батилдир. Әҝәр намазы батил едән
ишләр ҝөрмәздән габаг јадына дүшсә, ҝәрәк унутдуғу ики сәҹдәни
јеринә јетириб јенидән тәшәһһүдү, саламы десин вә әввәлдә дедији
(артыг) салам үчүн ики сәҹдеји-сәһв етсин.
Мәсәлә: 1012. Әҝәр намазы, вахт дахил олмамышдан габаг,
јахуд архасы гибләјә, јахуд сағ тәрәфә вә ја сол тәрәфә гылдығыны
билсә, ҝәрәк намазы јенидән гылсын, вахты кечибсә, гәзасыны
етсин.
МҮСАФИРИН НАМАЗЫ
Мүсафир (сәфәрдә олан шәхс) зөһр, әср вә иша намазыны
сәккиз шәрт дахилиндә шикәстә, јә’ни ики рәкәт гылмалыдыр:
БИРИНҸИ ШӘРТ: Сәфәри сәккиз шәр’и фәрсәхдән аз
олмасын.
Мәсәлә: 1013. Ҝедиб-гајытмасы сәккиз фәрсәх олан бир кәсин,
истәр ҝетмәси дөрд фәрсәхдән аз олсун, истәрсә дә олмасын, ҝәрәк
намазы шикәстә гылсын. Демәли, әҝәр ҝетмәси үч фәрсәх,
гајытмасы беш фәрсәх, јахуд әксинә олса, ҝәрәк намазы шикәстә
гылсын.
Мәсәлә: 1014 Әҝәр ҝедиб-гајытмасы сәккиз фәрсәх олса, ҝәрәк
намазы шикәстә гылсын – истәр һәмин ҝеҹә вә ҝүндүздә гајытсын,
истәрсә ҝеҹәни о јердә галыб сабаһы, јахуд бириси ҝүнү гајытсын.
Мәсәлә: 1015. Әҝәр сәфәри сәккиз фәрсәхдән аз олса, јахуд
сәфәринин сәккиз фәрсәх олуб-олмамасыны билмәсә, ҝәрәк намазы
тамам гылсын. Сәфәринин сәккиз фәрсәх олуб-олмамасында шәкк
етсә, әҝәр бу барәдә ахтарыш апармаг онун үчүн мәшәггәтли
оларса, ҝәрәк намазыны тамам гылсын. Әҝәр мәшәггәтли олмаса,
ҝәрәк ахтарыш апарсын: әҝәр сәфәринин сәккиз фәрсәх олмасыны
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бир адил шәхс хәбәр версә, јахуд ҹамаат арасында бу гәдәр олмасы
мә’лум олса, намазы шикәстә гылсын.
Мәсәлә: 1016. Әҝәр бир мәнтәгәјә ики јол олса вә онлардан
бири сәккиз фәрсәхдән аз, диҝәри исә сәккиз фәрсәх, јахуд ондан
чох олса, бу һалда инсан һәмин јерә сәккиз фәрсәх олан јолла ҝетсә,
ҝәрәк намазы шикәстә гылсын. Амма сәккиз фәрсәхдән аз олан
јолла ҝетсә, ҝәрәк намазы тамам гылсын.
Мәсәлә: 1017. Әҝәр шәһәрин дивары олса, ҝәрәк сәккиз
фәрсәхин әввәлини шәһәрин диварындан; дивары олмаса шәһәрин
ахырынҹы евләриндән һесаб етсин. Амма сәккиз фәрсәхин
ахырыны ҝетмәк истәдији һәмин јер һесаб етмәлидир – истәр о јер
шәһәрин (вәтәнинин) әввәли олсун – истәр ортасы, истәрсә дә
ахыры.
ИКИНҸИ ШӘРТ – СӘФӘРИН ӘВВӘЛИНДӘН СӘККИЗ
ФӘРСӘХ ҜЕТМӘК НИЈЈӘТИНДӘ ОЛМАГ
2-ҹи шәрт будур ки, сәфәрин әввәлиндән сәккиз фәрсәх ҝетмәји
гәсд етмиш олсун. Демәли, сәккиз фәрсәхдән аз олан јерә сәфәр
едиб ора чатандан сонра, ҝәлдији јол илә бирликдә сәккиз фәрсәх
олаҹаг бир јерә сәфәр етсә, бу һалда әввәлдән сәккиз фәрсәхи гәсд
етмәдији үчүн ҝәрәк намазы тамам гылсын. Амма о јердән сәккиз
фәрсәх ҝетмәк истәсә, ҝәрәк намазы шикәстә гылсын. Вәтәнә
гајытмағын да һөкмү беләдир: әҝәр сәккиз фәрсәх олса, ҝәрәк
намазы шикәстә гылсын.
Мәсәлә: 1018. Сәфәринин нечә фәрсәх олмасыны билмәјән,
мәсәлән; итмиш шеји ахтармаг үчүн сәфәр едән, итијини ахтармаг
үчүн нә гәдәр јол ҝедәҹәјини билмәјән бир шәхс ҝәрәк намазы
тамам гылсын. Амма гајыдан вахт вәтәнинә, јахуд он ҝүн галмаг
истәдији бир јерә гәдәр сәккиз фәрсәх вә ја даһа артыг олса, ҝәрәк
намазы шикәстә гылсын.
ҮЧҮНҸҮ ШӘРТ: СӘФӘРИ ДАВАМ ЕТДИРМӘК ГӘРАРЫНДА
ОЛМАГ
3-ҹү шәрт будур ки, јолда өз мәгсәдиндән дөнмәсин. Демәли,
әҝәр дөрд фәрсәхә чатмамышдан габаг өз нијјәтиндән дөнсә, јахуд
тәрәддүддә галса, ҝәрәк намазы бүтөв гылсын.
Мәсәлә: 1019. Әҝәр дөрд фәрсәхә чатандан сонра сәфәр
нијјәтиндән дөнсә, бу һалда һәмин јердә галмағы, јахуд он ҝүндән
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сонра гајыдаҹағыны гәрара алса, јахуд гајытмагла галмаг арасында
тәрәддүддә олса, ҝәрәк намазыны бүтөв гылсын.
Мәсәлә: 1020. Әҝәр дөрд фәрсәхә чатандан сонра сәфәр
нијјәтиндән дөнүб гајытмаг гәрарына ҝәлсә, ҝәрәк намазыны
шикәстә гылсын.
Мәсәлә: 1021. Әҝәр мүәјјән бир јерә ҝетмәк үчүн һәрәкәт етсә вә
бир гәдәр јол ҝетдикдән сонра башга јерә ҝетмәк истәсә, бу һалда
һәрәкәт етдији илк јердән, ҝетмәк истәдији јерә гәдәр сәккиз фәрсәх
олса, ҝәрәк намазы шикәстә гылсын.
ДӨРДҮНҸҮ ШӘРТ: СӘФӘР ӘСНАСЫНДА ӨЗ ВӘТӘНИНДӘН
КЕЧМӘМӘСИ
4-ҹү шәрт будур ки, сәккиз фәрсәхә чатмамышдан габаг өз
вәтәниндән кечмәк, јахуд бир јердә он ҝүн вә ја ондан артыг галмаг
истәмәсин, әкс һалда онун сәфәри кәсилир. Демәли, сәккиз фәрсәхә
чатмамышдан габаг өз вәтәниндән кечмәк истәјән, јахуд мүәјјән
бир јердә он ҝүн галмаг истәјән бир кәс ҝәрәк намазыны бүтөв
гылсын.
БЕШИНҸИ ШӘРТ: СӘФӘРИ ҺАРАМ ИШ ҮЧҮН ОЛМАСЫН
5-ҹи шәрт будур ки, һарам иш үчүн сәфәр етмәсин. Әҝәр бир кәс
оғурлуг кими һарам ишләр үчүн сәфәр етсә, ҝәрәк намазы бүтөв
гылсын. Һәмчинин, әҝәр сәфәрин өзү һарам олса, мәсәлән; сәфәр
онун үчүн зәрәрли олса, јахуд гадын әринин иҹазәси олмадан,
өвлад ата-ананын үрәји јананлыг үзүндән нәһј (гадаған) етмәсинә
бахмајараг, өз мәнфәәти үчүн онлара (гадына вә өвлада) ваҹиб
олмајан сәфәрә ҝетсә, намазы бүтөв гылмалыдыр. Амма әҝәр Һәҹҹ
кими ваҹиб сәфәр олса, ҝәрәк намазы шикәстә гылсынлар.
Мәсәлә: 1022. Ата-ананын әзијјәтә дүшмәсинә сәбәб олан
сәфәр һарамдыр. Белә сәфәрләрдә инсан ҝәрәк намазы бүтөв
гылсын, оруҹу да тутсун.
Мәсәлә: 1023. Әҝәр бир кәс гәсби машынла сәфәр етсә, намазы
шикәстәдир вә еһтијат-мүстәһәббә ҝөрә намазы һәм шикәстә, һәм
дә тамам гылсын.
Мәсәлә: 1024. Әҝәр әјләнҹә вә ҝәзинти үчүн сәфәр етсә, һарам
дејилдир вә ҝәрәк намазы шикәстә гылсын.
Мәсәлә: 1025. Әҝәр бир кәс вахтыны хош кечирмәк вә ләһв
(ејш-ишрәт) үчүн шикара ҝетсә, сәфәри һарамдыр вә намазы
тамамдыр; әҝәр һәјат, мәишәт ҝүзәраныны тә’мин етмәк, мал-
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дөвләтини артырмаг, кәсб-газанҹ әлдә етмәк үчүн шикара ҝетсә,
ҝәрәк намазы шикәстә гылсын, оруҹ да тутмасын.
Мәсәлә: 1026. Ҝүнаһ үчүн сәфәрә ҝедән бир кәс сәфәрдән
(вәтәнә) гајыданда ҝәрәк намазыны шикәстә гылсын, хүсусән әҝәр
төвбә етмиш олса.
Мәсәлә: 1027. Ҝүнаһ сәфәриндән гајыдан бир кәсин
гајыдышындакы нијјәти вәтәнә гајытмагдан башга мүстәгил бир
мәгсәдлә олса, онун намазы шикәстәдир.
Мәсәлә: 1028. Сәфәри ҝүнаһ сәфәри олан бир шәхс әҝәр јолда
ҝүнаһ фикриндән дөнсә, бу һалда јолун галаны вә ја ҝүнаһдан
пешман оландан сонра ҝедиб-гајытдығы мәсафә сәккиз фәрсәх
олса, ҝәрәк намазы шикәстә гылсын.
АЛТЫНҸЫ
ШӘРТ:
КӨЧӘРИ
ҺӘЈАТ
ТӘРЗИ
КЕЧИРӘНЛӘРДӘН ОЛМАСЫН
6-ҹи шәрт будур ки, сәһраларда көчәри һәјат тәрзи кечирән, һәр
јердә өзү вә мал-гаралары үчүн су, јем тапдыгда орада галыб бир
мүддәтдән сонра башга јерләрә көчәнләрдән олмасын. Көчәри
һәјат тәрзи кечирәнләр бу сәфәрләрдә намазларыны ҝәрәк бүтөв
гылсынлар.
Мәсәлә: 1029. Әҝәр көчәри һәјат тәрзи кечирәнләрдән бири
мәнзил вә һејванлар үчүн отлаг тапмаг үчүн сәфәр етсә, сәфәри
сәккиз фәрсәх олса да ҝәрәк намазы шикәстә гылсын.
Мәсәлә: 1030. Әҝәр көчәри һәјат тәрзи кечирән бир шәхс
зијарәт, һәҹҹ, тиҹарәт вә с. үчүн сәфәр етсә, намазыны тамам
гылмалыдыр, хүсусилә әҝәр һәмин чадыр вә вәсаитләрлә сәфәр
едәрсә.
ЈЕДДИНҸИ ШӘРТ: СӘФӘРИ ИШ-ПЕШӘ ҮЧҮН ОЛМАСЫН
7-ҹи шәрт будур ки, онун иши-пешәси сәфәр олмасын. Белә
шәртләрә малик олмајанлар үч гисмә бөлүнүр:
1. Сүрүҹүләр, тәјјарәчиләр, ҝәмичиләр, карван башчылары вә с.
Белә ки, сәфәр онларын иши оланлар ҝәрәк намазларыны тамам
гылсынлар.
2. Сәфәр иши-пешәси олмајан, амма сәфәр ишинин
мүгәддимәси олан адамлар, јә’ни (ишләрини) әнҹам вермәк үчүн
вахташыры сәфәр едәнләр. Һәр ҝүн вә ја әксәр һалларда шәр’и
мәсафәјә сәфәр едән вә тәдрис едәндән сонра вәтәнләринә гајыдан
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мүәллимләр, һабелә, ал-вер үчүн шәр’и мәсафә мигдарында јол
ҝедән вә сонра да гајыдан таҹир вә али мәктәб тәләбәси кими.
Бунлар да намазыны тамам гылмалыдыр.
3. Сәфәр иши вә ја ишинин мүгәддимәси олмајан, амма зијарәт
үчүн һәр һәфтә мүнтәзәм олараг сәфәр едәнләр. Бу груп да ҝәрәк
намазы тамам гылсынлар, оруҹу да тутсунлар. Бир сөзлә, сәфәр
онлар үчүн ади бир ишә чеврилән адамлар ҝәрәк намазы тамам
гылыб оруҹу да тутсунлар.
Мәсәлә: 1031. Әҝәр сүрүҹү башга бир иш үчүн, мәсәлән;
зијарәт, һәҹҹ үчүн дә сәфәр етсә, ҝәрәк намазы тамам гылсын.
Һәмчинин, әҝәр өз машыныны зијарәт үчүн кирајәјә вериб өзү дә
онунла бирликдә зијарәтә ҝетсә, ҝәрәк намазыны бүтөв гылсын.
Мәсәлә: 1032. Һәҹҹ бәләдчиләри, һәҹҹ карванынын мүдирләри
(башчылары) вә бу кими инсанларын иши илдә бир дәфә
олдуғундан вә гыса мүддәт әрзиндә баш вердијиндән, онларын
намазлары шикәстәдир вә онларын һөкмү әввәлки илләрдә илин
үмдә һиссәсини сәфәрдә олан јол бәләдчиси илә фәрглидир.
Мәсәлә: 1033. Бир кәсин иши илин мүәјјән мигдарында сәфәр
олса, мәсәлән; тәкҹә гышда вә ја јајда өз машыны кирајә верән бир
сүрүҹү кими, ишинә мәшғул олдуғу сәфәрдә ҝәрәк намазыны тамам
гылсын.
Мәсәлә: 1034. Шәһәрин ики-үч фәрсәхлијинә ҝет-ҝәл едән
сүрүҹүләр вә алверчиләр тәсадүфән сәккиз фәрсәх сәфәрә ҝетсәләр,
ҝәрәк намазы шикәстә гылсынлар.
Мәсәлә: 1035. Үч үнвандан бири әсасында намазыны тамам
гылмалы олан бир кәс, әҝәр вәтәниндә он ҝүн, јахуд даһа артыг
галса, јахуд бир јердә он ҝүн игамәт гәсди етсә, он ҝүндән сонра
етдији илк сәфәрдә ҝәрәк намазыны шикәстә гылсын.
Мәсәлә: 1036. Белә бир груп әҝәр өз вәтәниндә, јахуд башга
јердә он ҝүн галыб-галмадығында шәкк етсәләр, ҝәрәк намазыны
бүтөв гылсынлар.
Мәсәлә: 1037. Шәһәрләрә сәјаһәт едән вә өзү үчүн вәтән
сечмәјән бир кәс ҝәрәк намазыны тамам гылсын.
Мәсәлә: 1038. Иши сәфәр олмајан бир кәс, мәсәлән; бир
шәһәрдә, јахуд кәнддә бир гәдәр малы варса вә о малы дашымаг
үчүн мүәјјән заман әрзиндә ардыҹыл сәфәрләр едирсә, ҝәрәк
намазыны шикәстә гылсын.
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Мәсәлә: 1039. Өз вәтәниндә галмаг фикриндән дөнүб өзү үчүн
башга бир вәтән сечмәк истәјән бир кәсин сәфәри узун олса, ҝәрәк
намазыны тамам гылсын. Тәјјарә вә гатар ишчиләринин намазы
тамамдыр вә ҝәрәк оруҹ тутсунлар. Әҝәр өз вәтәнләриндә вә ја
башга јердә он ҝүн галсалар, биринҹидән башга гејри сәфәрдә
намазы тамамдыр.
Бир кәс илдә ики вә ја үч дәфә сәфәрә ҝетсә вә һәр бири дә 3 вә ја
4 ај чәксә вә илин галаныны вәтәниндә олса, намазы тамамдыр.
Илдә доггуз ај һејванлар илә бирликдә бир јердә он ҝүн
галмадан ҝедән вә үч ај гышы өз вәтәниндә галан чобанын намазы
тамамдыр вә ҝәрәк оруҹ тутсун.

СӘККИЗИНҸИ ШӘРТ: ТӘРӘХХҮС ҺӘДДИНӘ ЧАТМАГ
8-ҹи шәрт будур ки, тәрәххүс һәддинә чатсын, јә’ни өз
вәтәниндән, јахуд он ҝүн галаҹағыны гәсд етдији јердән о гәдәр
узаглашсын ки, шәһәрин диварларыны ҝөрмәсин, онун азан сәсини
дә ешитмәсин. Амма ҝәрәк һавада диварларын ҝөрүнмәсинин, азан
сәсинин ешидилмәсинин гаршысыны алан тоз-торпаг вә бу кими
шејләр олмасын. О гәдәр дә узаглашмасы лазым дејил ки, шәһәрин
мәсҹидинин минарә вә ҝүнбәзләрини ҝөрмәсин, јахуд диварлардан
һеч нә ҝөрүнмәсин. Әксинә, елә диварлар тамамилә ајырд олуна
билмәсә, кифајәтдир.
Мәсәлә: 1040. Сәфәрә ҝедән бир кәс әҝәр бир јерә чатыб азаны
ешитмәсә, амма шәһәрин диварларыны ҝөрсә, јахуд шәһәрин
диварларыны ҝөрмәсә, амма азанын сәсини ешитсә, бу һалда орада
намаз гылмаг истәсә, еһтијат-ваҹибә ҝөрә ҝәрәк һәм шикәстә, һәм
дә бүтөв гылсын.
Мәсәлә: 1041. Вәтәнинә гајыдан бир мүсафир өз вәтәнинин
диварыны ҝөрсә вә онун азан сәсини ешитсә, ҝәрәк намазыны бүтөв
гылсын. Амма мүәјјән бир јердә он ҝүн галмаг истәјән бир мүсафир
о јерин диварыны ҝөрдүјү вә азан сәсини ешитдији вахт еһтијатваҹибә ҝөрә ҝәрәк мәнзилә чатана гәдәр намазы тә’хирә салсын,
јахуд намазы һәм шикәстә, һәм дә бүтөв гылсын.
Мәсәлә: 1042. Әҝәр о гәдәр узаглашса ки, ешитдији сәсин азан,
јоха башга сәс олмасыны билмәсә, јахуд азан олдуғуну баша дүшүб
кәлмәләрини ајырд едә билмәсә, еһтијат һәм тамам, һәм дә шикәстә
гылмагдыр.
Мәсәлә: 1043. Әҝәр тәрәххүс һәддинә чатыб-чатмамасында
шәкк етдији, јә’ни азан сәсини ешитмәдији, диварларыны
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ҝөрмәдији бир јердә намаз гылмаг истәсә, ҝәрәк намазыны бүтөв
гылсын. Гајыданда исә тәрәххүс һәддинә чатыб-чатмамасында
шәкк етсә, ҝәрәк намазы шикәстә гылсын. Бә’зи һалларда ишкал
јарандығына ҝөрә, ҝәрәк ја һәмин јердә намаз гылмасын, ја да һәм
шикәстә, һәм дә бүтөв гылсын.
СӘФӘРИ ПОЗАН ШЕЈЛӘР
Бир нечә шеј сәфәри позур вә намазы тамам гылмаг лазымдыр.
Биринҹиси: Вәтәнә гајытмаг
Мәсәлә: 1044. Сәфәриндә өз вәтәниндән кечән бир мүсафир
вәтәнинин диварларыны ҝөрүб, онун азан сәсини ешитдији јерә
чатанда ҝәрәк намазы бүтөв гылсын.
Мәсәлә: 1045. Сәфәри әснасында өз вәтәнинә чатан мүсафир
ҝәрәк орада олдуғу мүддәтдә ҝәрәк намазларыны бүтөв гылсын.
Амма әҝәр о јердән сәккиз фәрсәх ҝетмәк вә ја ҝедиб-гајытмағы
сәккиз фәрсәх олан јерә ҝедиб-гајытмаг истәсә, вәтәнинин
диварларыны ҝөрмәдији, азан сәсини ешитмәдији бир јерә чатанда
ҝәрәк намазы шикәстә гылсын.
Мәсәлә: 1046. Инсанын јашамаг үчүн игамәтҝаһ сечдији јер
онун вәтәнидир: истәр о јердә дүнјаја ҝәлмиш олсун вә атаанасынын вәтәни олсун, истәрсә дә јашамаг үчүн ораны сечмиш
олсун.
Мәсәлә: 1047. Әҝәр әсл вәтәни олмајан бир јердә мүәјјән мүддәт
галыб сонра башга бир јерә ҝетмәк фикриндә олса, о јер онун
вәтәни һөкмүндәдир. Буна әсасән, мүәјјән вә ја гејри-мүәјјән бир
мүддәт үчүн һәр һансы бир јерә ҝөндәрилән дөвләт ишчиләри орада
мүсафир олмадыглары үчүн о јер вәтән һөкмүнә маликдир.
Мәсәлә: 1048. Бир кәс ики јердә јашаса, мәсәлән; алты ај бир
шәһәрдә, алты ај да башга шәһәрдә галса, һәр ики јер онун вәтәни
һөкмүндәдир. Һабелә, әҝәр икидән артыг јери јашамаг үчүн сечсә,
онларын һамысы онун үчүн вәтән һөкмүндәдир.
Мәсәлә: 1049. Бир кәс әсли вәтәниндән вә гејд олунан гејриәсли вәтәниндән башга јерләрдә игамәт гәсди етмәсә намазы
шикәстәдир – истәр орада онун мүлкү олсун, истәрсә дә олмасын;
истәр орада алты ај галмыш олсун, истәрсә дә галмамыш олсун.
Мәсәлә: 1050. Әҝәр бир кәс әввәлҹә өз вәтәни олан, сонрадан
исә орада јашамаг фикриндән дөндүјү бир јерә чатса, өзү үчүн
башга вәтән сечмәмиш олса да, ҝәрәк намазы бүтөв гылсын.

Намазын һөкмләри...........................................................................257
Икинҹиси: Он ҝүн галмаг гәсди етмәк
Мәсәлә: 1051. Әҝәр бир кәс мүәјјән јердә ардыҹыл олараг он
ҝүн галмағы гәсд етсә, јахуд ихтијарсыз олараг бир јердә он ҝүн
галаҹағыны билсә, ҝәрәк о јердә намазыны тамам гылсын.
Мәсәлә: 1052. Мүәјјән бир јердә он ҝүн галмаг истәјән мүсафир
бу шәртлә намазы бүтөв гылмалыдыр ки, он ҝүнүн һамысыны бир
јердә галмаг истәсин. Демәли, әҝәр он ҝүнү ики шәһәрдә, мәсәлән;
Нәҹәфлә Куфәдә вә ја Теһранла Шемиранда галмаг истәсә, ҝәрәк
намазы шикәстә гылсын.
Мәсәлә: 1053. Мүәјјән бир јердә он ҝүн галмаг истәјән бир
мүсафир елә әввәлдән он ҝүн әснасында о јерин әтраф
мәнтәгәләринә ҝеәҹәјини гәсд етмиш олса, бу һалда ҝетмәк
истәдији јер сәфәр һесаб олунаҹаг гәдәр узаг олмаса, ҝәрәк бүтүн он
ҝүнүн әрзиндә намазыны бүтөв гылсын. Амма ҹамаат арасында
сәфәр һесаб олунаҹаг гәдәр узагда олса, ҝәрәк он ҝүнүн һамысында
намазы шикәстә гылсын.
Мәсәлә: 1054. Әҝәр мүсафир мүәјјән јердә он ҝүн галмағы
гәрара алса, бу һалда дөрд рәкәтли бир намаз гылмаздан габаг орада
галмаг фикриндән дөнсә, јахуд орада галмагла башга јерә ҝетмәкдә
тәрәддүддә олса, ҝәрәк намазы шикәстә гылсын. Амма әҝәр дөрд
рәкәтли бир намаз гылдыгдан сонра орада галмаг фикриндән дөнсә,
јахуд тәрәддүддә олса, орада олдуғу мүддәтә гәдәр ҝәрәк намазы
бүтөв гылсын.
Мәсәлә: 1055. Мүәјјән бир јердә он ҝүн галмағы гәсд едән
мүсафир, әҝәр оруҹ тутса вә ҝүнортадан сонра орада галмаг
фикриндән дөнсә, бу һалда дөрд рәкәтли бир намаз гылыбса оруҹу
сәһиһдир; вә нә гәдәр ки, орададыр, ҝәрәк намазларыны бүтөв
гылсын, оруҹу да тутсун. Әҝәр дөрд рәкәтли бир намаз гылмамыш
олса, еһтијат-ваҹиб будур ки, тутдуғу оруҹу тамамласын вә
гәзасыны да тутсун. Амма намазларыны шикәстә гылмалыдыр.
Сонракы ҝүнләрдә дә оруҹ тута билмәз.
Мәсәлә: 1056. Мүәјјән бир јердә он ҝүн галмағы гәсд едән
мүсафир, һәмин јердә галмаг фикриндән дөнсә вә галмаг
мәгсәдиндән дөнмәмишдән габаг дөрд рәкәтли бир намаз гылыбгылмамасы барәдә шәкк етсә, ҝәрәк өз намазларыны шикәстә
гылсын.
Мәсәлә: 1057. Әҝәр мүсафир намазы шикәстә гылмаг нијјәти
илә намаза башласа вә намаз әснасында он ҝүн вә ја даһа артыг
галмаг гәрарына ҝәлсә, ҝәрәк намазы дөрд рәкәтлә гуртарсын.
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Мәсәлә: 1058. Он ҝүн бир јердә галмағы гәсд едән мүсафир,
дөрд рәкәтли намаз әснасында өз нијјәтиндән дөнсә, бу һалда
үчүнҹү рәкәтә башламајыбса, ҝәрәк намазы ики рәкәтдә гуртарсын,
галан намазларыны да шикәстә гылсын. Амма үчүнҹү рәкәтә
башламыш олса, намазы батилдир вә орада олдуғу мүддәтдә ҝәрәк
намазларыны шикәстә гылсын.
Мәсәлә: 1059. Мүәјјән бир јердә он ҝүн галмасыны гәсд едән
мүсафир дөрд рәкәтли бир намаз гылдыгдан сонра, дөрд фәрсәхдән
аз олан бир јерә ҝетмәк вә өз галдығы јерә игамәт јери үнваны илә
гајытмаг истәсә, ҝәрәк намазы тамам гылсын; әҝәр јол үзәриндә
олан мәнзил үнваны илә кечсә, намазы шикәстәдир.
Мәсәлә: 1060. Мүәјјән бир јердә он ҝүн галмасыны гәсд едән
мүсафир дөрд рәкәтли бир намаз гылдыгдан сонра сәккиз
фәрсәхдән аз олан бир јерә ҝедиб орада он ҝүн галмаг истәсә, ҝәрәк
ҝетдији вахтда, һәмчинин он ҝүн галмаг истәдији јердә
намазларыны бүтөв гылсын. Амма әҝәр ҝетмәк истәдији јер сәккиз
фәрсәх, јахуд артыг оларса, ҝәрәк ҝетдији вахт намазларыны
шикәстә, чатдығы јердә исә он ҝүн галмаг истәсә, намазы бүтөв
гылсын.
Мәсәлә: 1061. Мүәјјән бир јердә он ҝүн галмағы гәсд едән
мүсафир дөрд рәкәтли бир намаз гылдыгдан сонра дөрд фәрсәхдән
аз олан бир јердә ҝетмәк истәсә, бу һалда әввәлки јеринә гајытмагда
тәрәддүд етсә, јахуд үмумијјәтлә ораја гајытмагдан гафил олса вә ја
гајытмаг истәдији һалда орада он ҝүн галыб-галмајаҹағында
тәрәддүд етсә, јахуд орада он ҝүн галмасындан вә о јердән сәфәр
етмәсиндән гафил олса, ҝәрәк ҝетдији вә гајытдығы вахтдан вә
гајыдандан сонра намазларыны тамам гылсын.

3-БИР АЈ МҮДДӘТИНДӘ ИГАМӘТ ГӘСДИ ЕТМӘДӘН БИР
ЈЕРДӘ ГАЛМАГ
Мәсәлә: 1062. Мүсафир сәккиз фәрсәхә чатандан сонра 30 ҝүн
бир јердә галса вә бу 30 ҝүнүн һамысында ҝедиб, јахуд галмагда

тәрәддүддә олса, 30 ҝүн кечәндән сонра һәтта орада аз мүддәт галса
белә, ҝәрәк намазыны бүтөв гылсын. Амма әҝәр сәккиз фәрсәхә
чатмамышдан габаг јолун галаныны ҝетмәкдә тәрәддүддә олса,
әҝәр 4 фәрсәх ҝетмәмиш олса, тәрәддүдә дүшдүјү вахтдан
намазыны бүтөв гылмалыдыр.
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Мәсәлә: 1063. Бир јердә доггуз ҝүн, јахуд ондан аз мүддәтдә
галмаг истәјән мүсафир, орада доггуз ҝүн, јахуд ондан аз галандан
сонра јенидән доггуз ҝүн, јахуд ондан да аз галмаг истәсә вә бу гајда
илә 30 ҝүн кечсә, 31-ҹи ҝүндән е’тибарән ҝәрәк намазларыны бүтөв
гылсын.
Мәсәлә: 1064. 30 ҝүн мүддәтиндә тәрәддүддә галан мүсафир

намазыны о шәртлә бүтөв гылмалыдыр ки, 30 ҝүнү бир јердә
галмыш олсун. Демәли, әҝәр онлардан бир мигдарыны бир јердә,
галанларыны исә башга јердә галса, ҝәрәк 30 ҝүн тамам оландан
сонра да намазларыны шикәстә гылсын.
МҮХТӘЛИФ МӘСӘЛӘЛӘР
Мәсәлә: 1065. Мүсафир Мәсҹидүл-Һәрамда, Пејғәмбәр
(сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) мәсҹидиндә вә Куфә мәсҹидиндә
намазыны бүтөв гыла биләр. Тамам гылмаг әфзәл, шикәстә гылмаг
әһвәтдир. Амма әҝәр әввәлләр бу мәсҹидләрин тәркиб һиссәси
олмајан вә имамларын (әлејһимус-салам) заманындан сонра
артырылан һиссәләрдә намаз гылмаг истәсә, јахшы олар ки,
шикәстә гылсын. Һәмчинин, мүсафир Һәзрәт Сејидүш-Шүһәда
Имам Һүсејн (әлејһис-салам)-ын һәрәминдә мүгәддәс зәриһдән 25
зира мәсафәдә (тәгрибән 11 метр) намазыны бүтөв гыла биләр.

Мәсәлә: 1066. Мүсафир олмасыны вә намазыны шикәстә
гылаҹағыны билән бир кәс әввәлки мәсәләдә дејилән дөрд
мәкандан башга јерләрдә гәсдән бүтөв гылса, намазы батилдир.
Мәсәлә: 1067. Мүсафир олдуғуну унудараг намазы тамам
гылса, бу һалда әҝәр намаз вахты дахилиндә јадына дүшсә, ҝәрәк
шикәстә гылсын. Әҝәр вахты кечәндән сонра јадына дүшсә, о
намазын гәзасы она ваҹиб дејилдир. Әҝәр мүсафир олдуғуну билсә,
амма мүсафирин намазынын һөкмүнү унутса, еһтијат-ваҹиб будур
ки, вахт дахилиндә јенидән гылсын вә вахты кечмиш олса, гәза
етсин.
Мәсәлә: 1068. Мүсафир олдуғуну вә намазы шикәстә гылмалы
олдуғуну билән бир кәс әҝәр унутмаса, әксинә, гәфләт етсә вә
мәсәләјә диггәт јетирмәдән, адәти үзрә намазы бүтөв гылса, намазы
батилдир: вахт дахилиндә намазыны јенидән гылмалы, вахты
кечмиш олса, еһтијатән гәзасыны етмәлидир.
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Мәсәлә: 1069. Намазы шикәстә гылаҹағыны билмәјән мүсафир
әҝәр бүтөв гылса, намазы сәһиһдир.
Мәсәлә: 1070. Намазыны тамам гылмалы бир кәс шикәстә
гылса, һәр һалда намазы батилдир.
Мәсәлә: 1071. Әҝәр дөрд рәкәтли намаз гылмаға башлајыб

намаз әснасында мүсафир олдуғуну хатырласа, јахуд сәфәринин 8
фәрсәх олдуғуну анласа, бу һалда әҝәр үчүнҹү рәкәтин рүкусуна
ҝетмәмишдирсә, ҝәрәк намазы ики рәкәтлә гуртарсын, әҝәр үчүнҹү
рәкәтин рүкусуна ҝетмиш олса, намазы батилдир вә ҝәрәк намазы
шикәстә гылсын.
Мәсәлә: 1072. Намазыны тамам гылмалы олан мүсафир,
мәсәләни билмәмәзлик сәбәби илә ики рәкәтли намаз нијјәти илә
намаза башласа вә намаз әснасында мәсәләни баша дүшсә, ҝәрәк
намазыны дөрд рәкәтдә тамам етсин. Еһтијат-мүстәһәб будур ки,
намазы гуртарандан сонра ону, јенидән дөрд рәкәтли гылсын.
Мәсәлә: 1073. Намазыны гылмамыш олан мүсафир вахт тамам
олмаздан габаг вәтәнинә, јахуд он ҝүн галмаг истәдији јерә чатса,
ҝәрәк намазыны тамам гылсын. Мүсафир олмајан бир кәс, әҝәр
вахтын әввәлиндә намаз гылмајыб сәфәрә ҝетсә, ҝәрәк сәфәрдә
намазыны шикәстә гылсын.
Мәсәлә: 1074. Намазыны шикәстә гылмалы олан бир
мүсафирдән зөһр, әср, јахуд иша намазы гәзаја ҝетсә, ҝәрәк
гәзасыны ики рәкәтлә гылсын – һәтта сәфәрдән гејри јерләрдә дә
гәзасыны јеринә јетирмәк истәсә; вә әҝәр мүсафир олмајан бир
шәхсдән бу үч намаздан бири гәза олса, ону дөрд рәкәтдә гәза
етмәлидир – һәтта онун гәзасыны сәфәрдә гылмаг истәсә дә.
ГӘЗА НАМАЗЫ
Мәсәлә: 1075. Өз ваҹиб намазыны, онун өз вахтында гылмајан
бир кәс, һәтта намаз вахтынын һамысында јухуда олса, јахуд өз әли
илә әнҹам вердији биһушлуг, јахуд мәстлик сәбәби илә намаз
гылмамыш олса да, ҝәрәк гәзасыны јеринә јетирсин. Амма
мүсәлман олан (исламы гәбул едән) кафирин (кафирлик һалында),
һејз вә нифас һалында олан гадынын гылмадыглары ҝүндәлик
ваҹиб намазларын гәзасы јохдур – истәр ҝүндәлик намаз олсун,
истәрсә гејриси.
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Мәсәлә: 1076. Әҝәр намазын вахты гуртарандан сонра, гылмыш
олдуғу намазын батил олдуғуну баша дүшсә, ҝәрәк гәзасыны
јеринә јетирсин.
Мәсәлә: 1077. Бојнунда гәза намазы олан бир кәс ону гылмагда
сүстлүк, сәһләнкарлыг етмәмәлидир, амма дәрһал гылмасы ваҹиб
дејил.
Мәсәлә: 1078. Өһдәсиндә гәза намазы олан бир кәс мүстәһәб
намаз гыла биләр.
Мәсәлә:1079. Әҝәр инсан (өһдәсиндә) гәза намазы олмасына,
јахуд гылдығы намазларын сәһиһ олмадығына (садәҹә) еһтимал
версә, јахшы олар ки, онларын гәзасыны әнҹам версин.
Мәсәлә: 1080. Ҝүндәлик намазларын гәзасыны гылмагда
тәртибә риајәт етмәк даһа јахшы олса да, ҝүндәлик тәртибә риајәт
етмәк лазым (ваҹиб) дејилдир; әдаларда тәртиб (ваҹиб) олан
намазлардан башга; бир ҝүнүн зөһрлә-әср, мәғриблә-иша намазы
кими.
Мәсәлә: 1081. Әҝәр бир шәхсин, мисал үчүн, бир нечә сүбһ,
јахуд бир нечә зөһр намазы гәзаја ҝетмиш олса вә онларын сајыны
билмирсә вә ја унудубса, мәсәлән, гәзаја ҝедән намазларын үч,
дөрд, јохса беш намаз олмасыны билмирсә, бу сурәтдә аз мигдары
гылса кифајәтдир. Лакин јахшы олар ки, онларын һамысыны
гылдығына јәгин едәнә гәдәр намаз гылсын. Мәсәлән; әҝәр ондан
нечә дәнә сүбһ намазы гәзаја ҝетмиш олдуғуну унутса вә он
дәнәдән артыг олмадығына јәгин етсә, еһтијатән он дәнә сүбһ
намазы гылсын.
Мәсәлә: 1082. Әҝәр бир шәхсин әввәлки ҝүнләрдән јалныз бир
намазы гәзаја ҝетмиш олса, еһтијат-ваҹиб будур ки, әввәлҹә онун
гәзасыны, сонра һәмин ҝүнүн намазыны гылсын. Һәмчинин, әҝәр
габагкы ҝүнләрдән гәза намазы олмаса, лакин һәмин ҝүнүн бир вә ја
даһа артыг намазы гәза олмушдурса, еһтијат-ваҹиб будур ки, һәмин
ҝүнүн гәза намазыны әда намазындан әввәл гылсын. Јалныз намаз
вахтынын аз олдуғу һал истиснадыр ки, бу һалда ҝәрәк тәкҹә әда
намазыны гылсын.
Мәсәлә: 1083. Әҝәр намаз әснасында һәмин ҝүнүн бир вә ја бир
нечә намазынын гәзаја ҝетдији, јахуд габагкы ҝүнләрдән јалныз бир
дәнә гәза намазы олмасы јадына дүшәрсә, бу һалда намаз вахты
ҝенишдирсә вә нијјәтини гәза намазына дөндәрмәси мүмкүндүрсә,
мәсәлән; әҝәр зөһр намазында үчүнҹү рәкәтин рүкусундан әввәл о
ҝүнүн сүбһ намазынын гәзаја ҝетмиш олдуғу јадына дүшсә, бу
һалда зөһр намазынын вахты аз дејилсә, нијјәти сүбһ намазынын
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гәзасына дөндәрсин, ону ики рәкәтлә тамамласын вә сонра зөһр
намазыны гылсын. Лакин вахт дардырса вә ја нијјәтини гәза
намазына дөндәрә билмирсә, мәсәлән, зөһр намазынын үчүнҹү
рәкәтинин рүкусунда оларкән сүбһ намазыны гылмамыш олдуғу
јадына дүшсә, нијјәтини сүбһүн гәзасына дөндәрмәк истәдикдә,
рүкн олан бир рүку артыг олдуғундан, нијјәти сүбһ намазынын
гәзасына дөндәрмәмәлидир.
Мәсәлә: 1084. Гәза намазыны ҹамаат намазы шәклиндә гылмаг
олар, бу шәртлә ки, гәза намазынын пишнамазын зиммәсиндә
олмасы гәти олсун – истәр имамын намазы әда олсун, истәрсә дә
гәза. Һәр икисинин дә (имам вә мә’мум) ејни намазы гылмалары
лазым (ваҹиб) дејил. Мәсәлән, сүбһ намазынын гәзасыны имамын
зөһр вә ја әср намазы илә бирликдә гылса, ејби јохдур.
Мәсәлә: 1085. Мүстәһәбдир ки, мүмәјјиз, јә’ни јахшыны вә
писи баша дүшән ушағы намаза вә саир ибадәтләрә адәт
етдирсинләр.
АТА-АНАНЫН (БӨЈҮК ОҒУЛА) ВАҸИБ ОЛАН ГӘЗА
НАМАЗЫ
Мәсәлә: 1086. Әҝәр ата вә еһтијата ҝөрә ана өз намазларыны
гылмамыш олсалар вә гәза етмәләри дә мүмкүн имишсә, онларын
вәфатындан сонра һәјатда олан бөјүк оғула ваҹибдир ки,
вәфатларындан сонра онларын гәзасыны етсин, јахуд да һәмин
намазлары гылмаг үчүн әҹир тутсун.
Мәсәлә: 1087. Әҝәр бөјүк оғул атасынын гәза намаз вә оруҹу
олуб-олмамасында шәкк етсә, она һеч нә ваҹиб олмур.
Мәсәлә: 1088. Әҝәр бөјүк оғул атасынын гәза намазы олдуғуну
билсә, амма шәкк етсә ки, ону гылыб, ја јох, еһтијат-ваҹибә ҝөрә
ҝәрәк гәза етсин.
Мәсәлә: 1089. Өвладлардан һансынын бөјүк оғул олмасы
мә’лум олмазса, атанын гәза намаз вә оруҹларыны јеринә јетирмәк
оғланларын һеч биринә ваҹиб дејил. Амма еһтијат-мүстәһәб будур
ки, онун оруҹ-намазларыны өз араларында бөлсүнләр, јахуд да ону
әнҹам вермәк үчүн пүшк атсынлар.
Мәсәлә: 1090. Әҝәр мејит, өзүнүн (гәза) оруҹ-намазлары үчүн
әҹир тутулмасыны вәсијјәт етмиш олса, әҹир тутулан шәхс дә онун
оруҹ-намазларыны сәһиһ тәрздә јеринә јетирсә, бөјүк оғула һеч нә
ваҹиб олмур.
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Мәсәлә: 1091. Әҝәр бөјүк оғул атанын вә ананын намазларыны
гылмаг истәсә, өз вәзифәсинә әмәл етмәлидир: јә’ни, анасынын
сүбһ, мәғриб вә иша намазларынын (илк ики рәкәтини) уҹадан
(ҹәһрлә) гылмалыдыр.
Мәсәлә: 1092. Өзүнүн гәза намазы вә оруҹу олан бир адама,
атасынын да намаз вә оруҹу ваҹиб олса, һәр бирини әввәлҹә јеринә
јетирсә, сәһиһдир.
Мәсәлә: 1093. Әҝәр бөјүк оғул атасынын вәфат етдији вахт
һәдди-булуға чатмамыш вә ја дәли олса, һәдди-булуға чатанда вә ја
ағыллананда ҝәрәк атасынын намаз вә оруҹларынын гәзасыны
етсин. Әҝәр һәдди-булуға чатандан вә ја ағылланандан сонра өлсә,
икинҹи оғул еһтијат-ваҹибә ҝөрә ҝәрәк онларын гәзасыны јеринә
јетирсин.
Мәсәлә: 1094. Әҝәр мејитин бөјүк оғлу атанын гәза оруҹ вә
намазларыны јеринә јетирмәдән өлсә, икинҹи оғула һеч бир шеј
ваҹиб олмур.
ҸАМААТ НАМАЗЫ
Мәсәлә: 1095. Мүстәһәбдир ки, ваҹиб намазлар, хүсусилә
ҝүндәлик ваҹиб намазлар ҹамаатла бирликдә гылынсын. Сүбһ,
мәғриб вә иша намазларында, мәхсусән мәсҹидә гоншу олан вә
мәсҹидин азан сәсини ешидәнләр үчүн (ҹамаат намазында иштирак
етмәк) даһа чох төвсијә олунуб.
Мәсәлә: 1096. Бир рәвајәтдә ҝәлиб ки, әҝәр бир нәфәр имама
(пишнамаза) игтида етсә, онларын намазларынын һәр рәкәтинин
150 рәкәт намаз гәдәр савабы вардыр. Әҝәр ики нәфәр игтида етсә,

һәр рәкәтинин 600 рәкәт намаз гәдәр савабы вар. Игтида едәнләрин
сајы нә гәдәр артса, намазларынын савабы да бир о гәдәр артаҹаг.
Әҝәр онларын сајы 10 нәфәрдән кечсә, бүтүн асиманлар кағыз,
дәрјалар мүрәккәб, ағаҹлар гәләм, ҹин, инс вә мәлаикәләр јазан
олсалар, о намазын бир рәкәтинин савабыны јазыб гуртара
билмәзләр.
Мәсәлә: 1097. Е’тинасызлыг үзүндән ҹамаат намазында
иштирак етмәмәк ҹаиз дејилдир. Инсанын үзрлү сәбәб олмадан
ҹамаат намазына ҝетмәмәси лајиг дејил.
Мәсәлә: 1098. Мүстәһәбдир ки, инсан ҝөзләсин вә намазы
ҹамаатла гылсын. Ҹамаатла гылынан намаз, әввәл вахтда тәкликдә
(фүрада) гылынан намаздан даһа јахшыдыр. Һәмчинин, мүхтәсәр
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(гыса шәкилдә) гылынан ҹамаат намазы тәкликдә узун-узады
гылынан намаздан даһа јахшыдыр.
Мәсәлә: 1099. Ҹамаат намазы тәшкил олунанда мүстәһәбдир
ки, намазыны тәкликдә гылмыш олан бир кәс намазы јенидән
ҹамаатла гылсын. Әҝәр сонрадан биринҹи намазынын батил
олдуғуну баша дүшсә, икинҹи намазы кифајәтдир.
Мәсәлә: 1100. Фитр вә Гурбан намазларыны Имам (әлејһиссалам)-ын гејбдә олдуғу заман ҹамаатла гылмаг олар, амма јағыш
јағмасы үчүн гылынан истисга намазы истисна олмагла, мүстәһәб
намазлары ҹамаатла бирликдә гылмаг олмаз.
Мәсәлә: 1101. Пишнамаз өзүнүн ҝүндәлик намазыны гыланда
ҝүндәлик намазлардан һәр бирини она игтида едиб гылмаг олар.
Амма әҝәр имам ҝүндәлик намазыны еһтијатән икинҹи дәфә
гылырса, о заман она игтида едә биләр ки, онун еһтијаты имамла
бир олсун.
Мәсәлә: 1102. Әҝәр имам (пишнамаз) өзүнүн ҝүндәлик
намазынын гәзасыны гылырса, она игтида етмәк олар. Һабелә, әҝәр
намазыны фөвтә ҝетмәси гәти олан бир кәсин гәза намазыны
гылырса, (она игтида едә биләр).
Мәсәлә: 1103. Әҝәр инсан имамын гылдығы намазын ҝүндәлик
ваҹиб намаз, јохса мүстәһәб намаз олмасыны билмәсә, она игтида
едә билмәз.
ҸАМААТ НАМАЗЫНЫН ШӘРТЛӘРИ
Ҹамаат намазында бир нечә шејә риајәт олунмалыдыр:
Биринҹи шәрт: Һаилин (фасилә салан пәрдә вә бу кими
шејин) олмамасы
Имамла мә’мумун, һәмчинин мә’мумларын бир-биринин
арасында мане олан бир шеј, һәтта шүшәдән олан бир фасилә белә,
олмамалыдыр. Әҝәр мә’мум гадын олса, онунла кишиләрин
арасында һаилин олмасынын ејби јохдур.
Мәсәлә: 1104. Әҝәр меһраб мәсҹидин диварынын ичиндә олса
вә имам орада олса, онун архасында дајаныб ону ҝөрәнләрин
намазы сәһиһдир. Амма ҹәрҝәнин ики тәрәфиндә дуруб имамы
ҝөрмәјән шәхсләрин намазы ишкаллыдыр. Амма имамы ҝөрән бир
вә ја даһа чох адамын архасында олан узун ҹәрҝәләрин намазы
сәһиһдир, һәтта имамы ҝөрмәсәләр дә белә.
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Мәсәлә: 1105. Әҝәр ҹамаат намазынын ҹәрҝәләри мәсҹидин
гапысына чатса, мәсҹидин һәјәтиндә, гапынын мүгабилиндәки
ҹәрҝәнин архасында дуран шәхсин намазы сәһиһдир. Һәмчинин,
онун архасында дуруб игтида едән шәхсләрин дә намазы сәһиһдир.
Амма онун ики тәрәфиндә дуран вә габагдакы ҹәрҝәни
ҝөрмәјәнләрин намазлары ишкаллыдыр.
Мәсәлә: 1106. Сүтунун архасында дуран бир кәс әҝәр сағ, јахуд
сол тәрәфдән башга мә’мумун васитәсилә имама мүттәсил олса вә
габагкы ҹәрҝәни ҝөрсә, намазы сәһиһдир.
Икинҹи шәрт: Имамын дајандығы јерин (мә’мумларын
јериндән) уҹа олмамасы
Мәсәлә: 1107. Имамын дајандығы јер ҝәрәк мә’мумун
дајандығы јердән бир гарышдан уҹа олмасын.
Мәсәлә: 1108. Әҝәр мә’мумун јери имамын јериндән уҹа олса,
бу һалда гәдим заманларда адәт олан гәдәр уҹа олса вә мәсәлән;
имам мәсҹидин һәјәтиндә, мә’мум исә мәсҹидин дамында олса,
ејби јохдур. Амма әҝәр бу заманын чох мәртәбәли евләри кими олса
– белә ки, јухары мәртәбәләрдә намаз гыланлар биринҹи мәртәбәдә
намаз гылан ҹамаатдан (топлантыдан) узагдыр – (ҹамаат
намазынын) ишкалы вардыр.
Үчүнҹү шәрт: Мә’мумларын арасында фасиләнин олмамасы
Мәсәлә: 1109. Әҝәр бир ҹәрҝәдә дајанан шәхсләрин арасында
бир ушаг олса, игтида едә биләрләр.
Мәсәлә: 1110. Имамын тәкбириндән сонра габагдакы ҹәрҝә
намаза һазыр олса вә онларын тәкбир демәләри јахын олса,
сонракы ҹәрҝәдә дајанан шәхс тәкбири дејә биләр. Амма еһтијатмүстәһәб будур ки, биринҹи ҹәрҝәнин тәкбири гуртарана гәдәр
ҝөзләсин.
Мәсәлә: 1111. Әҝәр габагдакы ҹәрҝәләрдән һәр һансы биринин
намазынын батил олдуғуну билсә, сонракы ҹәрҝәләр игтида едә
билмәз. Амма онларын (габагдакыларын) намазларынын сәһиһ
олуб-олмамасыны билмәсә, игтида едә биләр.
Мәсәлә: 1112. Әҝәр мә’мум намаздан сонра имамын адил
олмадығыны, јахуд мүәјјән сәбәбләр үзүндән намазынын батил
олдуғуну, мәсәлән; дәстәмазсыз намаз гылдығыны билсә, амма
мә’мум гираәтдән башга намазын бүтүн ваҹиб әмәлләрини әнҹам
вермиш олса, намазы сәһиһдир.
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Мәсәлә: 1113. Әҝәр намаз әснасында игтида едиб-етмәмәсиндә
шәкк етсә, бу һалда өзүнү мә’мумун вәзифәли олдуғу бир һалда
ҝөрүб игтида етмәсинә хатирҹәм олса, намазыны ҹамаатла гылыб
гуртарсын. Әкс һалда, еһтијат будур ки, намазы ҹамаатла тамам
етсин вә јенидән фүрада гылсын.
Мәсәлә: 1114. Инсан ҹамаат намазы әснасында үзрлү сәбәб
олмадан фүрада нијјәти едә билмәз – истәр әввәлдән фүрада нијјәти
етмәк фикриндә олсун, истәрсә дә олмасын.
Мәсәлә: 1115. Әҝәр мә’мум мүәјјән үзүрлү сәбәбләрә ҝөрә
имамын Һәмд-Сурәси гуртарандан сонра фүрада нијјәт етсә, ҺәмдСурәни охумасы лазым дејил. Амма әҝәр Һәмд-Сурәнин тамам
олмасындан габаг фүрада нијјәти етсә, ҝәрәк имамын
охумадығыны охусун.
Мәсәлә: 1116. Әҝәр ҹамаат намазы әснасында мүәјјән үзүрлү
сәбәбә ҝөрә фүрада нијјәти етсә, еһтијат-ваҹибә ҝөрә ҝәрәк јенидән
ҹамаат намазы нијјәти етмәсин. Амма әҝәр тәрәддүддә галса ки,
фүрада нијјәти етсин, ја јох вә сонрадан намазыны ҹамаатла
бирликдә тамамламаг гәрарына ҝәлсә, намазы ишкаллыдыр.
Мәсәлә: 1117. Әҝәр имам рүкуда оланда игтида едиб онун
рүкусуна чатса, һәтта имамын рүкусунун зикри тамам олса да белә,
намазы ҹамаатла сәһиһдир вә бир рәкәт һесаб олунур. Амма әҝәр
рүку гәдәриндә әјилиб имамын рүкусуна чатмаса, намазы фүрада
нијјәти илә гуртарыб еһтијатән јенидән гылсын.
Мәсәлә: 1118. Имам рүкуда оланда игтида едиб рүку гәдәриндә
әјилсә вә имамын рүкусуна чатыб-чатмамасында шәкк етсә,
намазы фүрада нијјәти илә гуртарсын вә јенидән гылсын.
Дөрдүнҹү шәрт: Мә’мум имамдан габагда дајанмасын
Мәсәлә: 1119. Мә’мум имамдан габагда дајанмамалыдыр.
Еһтијат будур ки, онунла бир хәтт бојунҹа дурмасын, әксинә,
имамдан бир гәдәр архада дајансын.
Мәсәлә: 1120. Ҹамаат намазында мә’мумла имам арасында
архасы ҝөрүнмәјән пәрдә вә бу кими шејләр фасилә салмамалыдыр.
Һәмчинин, инсан илә онун, имама мүттәсил олдуғу бир шәхс
арасында да (фасилә дүшмәмәлидир). Әҝәр мә’мум гадын, имам
исә киши олса, бу һалда о гадынла имамын арасында вә ја о гадынла
киши олан мә’мум арасында – белә ки, гадын о кишинин васитәси
илә имама мүттәсилдир – пәрдә вә бу кими шејләрин фасилә салса,
ејби јохдур.
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Мәсәлә: 1121. Әҝәр намазда имамла мә’мум арасында, јахуд
һәмин мә’мумла онун имама мүттәсил олдуғу шәхс арасында бир
узун аддымдан артыг фасилә јаранса, намазы шүбһәсиз фүрада
олур вә сәһиһдир.
Мәсәлә: 1122. Әҝәр габаг ҹәрҝәдәкиләрин һамысынын намазы
тамам олса, јахуд һамысы фүрада нијјәти етсәләр, бу һалда,
сонракы ҹәрҝәнин намазы фүрада олур вә јахшы олар ки, фүрада
гәсди дә етсинләр.
Мәсәлә: 1123. Әҝәр бир кәс икинҹи рәкәтдә игтида етсә, гунуту
вә тәшәһһүдү имамла бирликдә охујур. Еһтијат будур ки, (имам)
тәшәһһүдү охујан заман јарым отуран һалда отурсун – әлләрин
бармагларыны вә ајагларынын пәнҹәсини јерә гојуб, дизләрини
галдырсын. Ҝәрәк имамын тәшәһүдүндән сонра онунла бирликдә
галхыб Һәмд вә сурәни охусун. Әҝәр сурә үчүн вахт галмаса, тәкҹә
Һәмди охујуб рүкуда вә ја сәҹдәдә өзүнү имама чатдырсын. Әҝәр
рүкуда имама чатмајаҹағыны билирсә, фүрада нијјәти етсин,
намазы да сәһиһдир.
Мәсәлә: 1124. Әҝәр имам дөрд рәкәтли намазын икинҹи
рәкәтиндә оланда игтида етсә, ҝәрәк өз намазынын икинҹи
рәкәтиндә – имамын үчүнҹү рәкәтидир – ики сәҹдәдән сонра
отуруб тәшәһһүдүн ваҹиби мигдарыны охусун, сонра ајаға
галхсын. Әҝәр тәсбиһаты үч дәфә демәјә вахт олмазса, бир дәфә
дејиб рүкуда өзүнү имама чатдырсын. Әҝәр (рүкуда) имама
чатмаса, онун намазы фүрададыр.
Мәсәлә: 1125. Әҝәр имам үчүнҹү вә ја дөрдүнҹү рәкәтдә олса вә
мә’мум игтида едиб Һәмди охујаҹағы сурәтдә имамын рүкусуна
чатмајаҹағыны билсә, еһтијат-ваҹибә ҝөрә ҝәрәк ҝөзләсин ки, имам
рүкуја ҝетсин, сонра игтида етсин.
Мәсәлә: 1126. Әҝәр имамын үчүнҹү вә ја дөрдүнҹү рәкәтиндә
игтида етсә, ҝәрәк Һәмд-Сурәни охусун. Әҝәр сурә охумаға вахт
олмаса, ҝәрәк Һәмди тамамласын, рүкуда өзүнү имама чатдырсын.
Амма әҝәр рүкуда имама чатмаса, намазы фүрада олур.
Мәсәлә: 1127. Сурәни охујаҹағы тәгдирдә рүкуда имама
чатмајаҹағыны билән бир кәс, ҝәрәк сурәни охумасын, амма әҝәр
охуса вә имамын рүкусуна чатмаса, намазы фүрада шәкилдә
тамамласын вә сонра јенидән гылсын.
Мәсәлә: 1128. Бир кәс сурәни башлајаҹағы, јахуд гуртараҹағы
һалда имамын рүкусуна чатаҹағына хатирҹәмдирсә, еһтијат-ваҹиб
будур ки, сурәни башласын вә ја башлајыбса гуртарсын.
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Мәсәлә: 1129. Сурәни охујаҹағы тәгдирдә имамын рүкусуна
чатаҹағына јәгини олан бир кәс сурәни охуса, амма имамын
рүкусуна чатмаса, намазы фүрада шәкилдә тамамласын вә јенидән
гылсын.
Мәсәлә: 1130. Имам ајаг үстә оланда, мә’мум онун һансы
рәкәтдә олдуғуну билмәсә, она игтида едә биләр. Амма ҝәрәк ҺәмдСурәни гүрбәт гәсди илә охусун. Сонрадан имамын биринҹи, јахуд
икинҹи рәкәтдә олдуғуну билсә дә, намазы сәһиһдир.
Мәсәлә: 1131. Бир кәс имамын биринҹи, јахуд икинҹи рәкәтдә
олдуғуну ҝүман едәрәк Һәмд-Сурәни охумаса, рүкудан сонра онун
үчүнҹү, јахуд дөрдүнҹү рәкәтдә олдуғуну баша дүшсә, намазы
сәһиһдир. Амма рүкудан габаг баша дүшсә, ҝәрәк Һәмд-Сурәни
охусун. Вахты олмаса тәкҹә Һәмди охусун вә рүкуда өзүнү имама
чатдырсын. Әҝәр рүкуја чатмаса, фүрада нијјәти етсин.
Мәсәлә: 1132. Имамын үчүнҹү, јахуд дөрдүнҹү рәкәтдә
олмасыны ҝүман едән бир кәс Һәмд-Сурәни охуса вә рүкудан әввәл
вә ја сонра онун биринҹи, јахуд икинҹи рәкәтдә олдуғуну баша
дүшсә, намазы сәһиһдир.
Мәсәлә: 1133. Әҝәр мүстәһәб намаз гылан вахт ҹамаат намазы
тәшкил олунса, бу һалда намазыны гуртараҹағы тәгдирдә ҹамаат
намазына чатаҹағына хатирҹәм дејилсә, мүстәһәбдир ки, намазы
кәсиб ҹамаат намазы гылсын. Һәтта әҝәр биринҹи рәкәтә
чатаҹағына хатирҹәм олмаса да, мүстәһәбдир ки, һәмин ҝөстәришә
әмәл етсин.
Мәсәлә: 1134. Үч, јахуд дөрд рәкәтли намазы гылан заман
ҹамаат намазы тәшкил олунса, бу һалда үчүнҹү рәкәтин рүкусуна
ҝетмәјибсә вә намазы тамамлајаҹағы тәгдирдә ҹамаат намазына
чатаҹағына хатирҹәм дејилсә, мүстәһәбдир ки, намазы мүстәһәб
намаз нијјәтинә дөндәриб ики рәкәтдә гуртарсын вә өзүнү ҹамаат
намазына чатдырсын.
Мәсәлә: 1135. Әҝәр имамын намазы гуртарса, мә’мум да
тәшәһһүдү вә ја биринҹи саламы демәјә мәшғулдурса, фүрада
нијјәти етмәси лазым дејил.
Мәсәлә: 1136. Имамдан бир рәкәт дала галан бир кәс имам
ахырынҹы рәкәтинин тәшәһһүдүнү охудуғу вахт, ҝәрәк јарым
отуран һалда, имамын, намазын тәшәһһүдүнү демәсини ҝөзләсин,
сонра исә ајаға галхсын.
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ПИШНАМАЗЫН ШӘРТЛӘРИ
Мәсәлә: 1137. Имам ҹамаат ҝәрәк балиғ, агил, адил, һалалзадә
олсун, намазы сәһиһ тәрздә охусун. Һәмчинин, әҝәр мә’мум
кишидирсә, имам-ҹамаат да киши олсун. Јахшыны-писи баша дүшә
билән мүмәјјиз ушағын башга бир мүмәјјиз ушаға игтида
етмәсинин манеәси јохдур. Еһтијат мүстәһәб будур ки, гадынын да
пишнамазы киши олсун.
Мәсәлә: 1138. Бир кәс әввәлҹә имамын адил олдуғуну билиб
сонрадан әдаләтиндә галыб-галмамасында шәкк етсә, она игтида
едә биләр.
Мәсәлә: 1139. Ајаг үстә намаз гылан бир кәс отуран, јахуд
узанан һалда намаз гылана игтида едә билмәз. Отуран һалда намаз
гылан бир кәс узанан һалда намаз гылана игтида едә билмәз.
Мәсәлә: 1140. Һәр кәс өз намазыны мүәјјән үзрлү сәбәблә нагис
гылса, башгалары үчүн пишнамаз ола билмәз. Јалныз бир һалда ола
биләр: имам ҹамаат мүәјјән үзрлү сәбәбләрә ҝөрә тәјәммүмлә вә ја
ҹәбирә дәстәмазы илә намаз гылырса, она игтида етмәк олар.
Мәсәлә: 1141. Әҝәр имам, мүәјјән хәстәлик сәбәби илә бөвл вә
ја гаитин чөлә ҝәлмәсинин гаршысыны ала билмирсә, она игтида
етмәк олмаз.
Мәсәлә: 1142. Еһтијат-ваҹибә ҝөрә ҝәрәк ҹүзам (хора) вә бәрәс
(алаҹа) хәстәлијинә јолухан шәхс имам олмасын.
ҸАМААТ НАМАЗЫНЫН ҺӨКМЛӘРИ
Мәсәлә: 1143. Мә’мум нијјәт едәндә ҝәрәк имамыны мүәјјән
етсин, амма адыны билмәси лазым (ваҹиб) дејил. Мәсәлән; “бу,
һал-һазырдакы имама игдтида едирәм” - дејә нијјәт етсә, намазы
сәһиһдир.
Мәсәлә: 1144. Мә’мум Һәмд-Сурә истисна олмагла, намазын
галан һиссәләринин һамысыны өзү демәлидир. Амма әҝәр онун
биринҹи вә ја икинҹи рәкәти, имамын исә үчүнҹү вә ја дөрдүнҹү
рәкәти олса, ҝәрәк Һәмд-Сурәни охусун.
Мәсәлә: 1145. Әҝәр мә’мум сүбһ, мәғриб вә иша намазынын
биринҹи вә икинҹи рәкәтләриндә имамын Һәмд-Сурәсинин сәсини
ешитсә, һәтта онун кәлмәләрини ајырд едә билмәсә дә, ҝәрәк ҺәмдСурәни охумасын. Амма имамын сәсини ешитмәсә, мүстәһәбдир
ки, Һәмд-Сурәни охусун. Лакин ҝәрәк аһәстә (ихфатла) охусун;
сәһвән уҹадан охуса, ејби јохдур.
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Мәсәлә: 1146. Әҝәр мә’мум сәһвән Һәмд-Сурәни охуса вә ја
ешитдији сәсин имамын сәси олмадығыны ҝүман едәрәк ҺәмдСурә охујуб сонрадан онун сәси олдуғуну баша дүшсә, намазы
сәһиһдир.
Мәсәлә: 1147 Әҝәр имамын сәсини ешидиб-ешитмәмәсиндә
шәкк етсә, јахуд бир сәс ешидиб, имамын, јохса башга кәсин сәси
олдуғуну билмәсә, еһтијата ҝөрә Һәмд-Сурәни охумасын.
Мәсәлә: 1148. Мә’мум ҝәрәк зөһр вә әср намазларынын
биринҹи вә икинҹи рәкәтләриндә Һәмд-Сурәни охумасын вә
мүстәһәбдир ки, онун јеринә зикр десин.
Мәсәлә: 1149. Мә’мум ҝәрәк тәкбирәтүл-еһрамы имамдан габаг
демәсин. Һәтта еһтијат-ваҹиб будур ки, онун тәкбирәтүл-еһрамы
гуртармајынҹа, тәкбир демәсин.
Мәсәлә: 1150. Әҝәр мә’мум имамдан габаг гәсдән дә саламлары
десә, ҝәрәк фүрада нијјәти етсин вә намазы сәһиһдир.
Мәсәлә: 1151. Әҝәр мә’мум намазын тәкбирәтүл-еһрам вә
саламларындан башга галан һиссәләрини имамдан габаг десә, ејби
јохдур. Амма әҝәр онлары ешитсә, еһтијат-мүстәһәб будур ки,
имамдан габаг демәсин.
Мәсәлә: 1152. Мә’мум ҝәрәк намазда охунан шејләрдән әлавә,
саир әмәлләрини – рүку, сәҹдә кими – имамла бирликдә, јахуд
ондан азаҹыг сонра јеринә јетирсин. Әҝәр гәсдән имамдан габаг,
јахуд ондан бир мүддәт сонра јеринә јетирсә, фүрада олур.
Мәсәлә: 1153. Әҝәр сәһвән башыны имамдан габаг рүкудан
галдырса, бу һалда әҝәр имам рүкудадырса, ҝәрәк рүкуја гајытсын,
имамла бирликдә галхсын. Бу һалда рүкн олан рүкунун артыглығы
сәбәби илә намазы батил олмур. Амма әҝәр рүкуја гајытса вә ора
чатмамыш имам рүкудан галхса, еһтијат будур ки, намазы
гуртарыб јенидән гылсын.
Мәсәлә: 1154. Әҝәр мә’мум сәһвән башыны сәҹдәдән галдырыб
имамын һәлә сәҹдәдә олдуғуну ҝөрсә, ҝәрәк сәҹдәјә гајытсын.
Мәсәлә: 1155. Әҝәр сәһвән рүкудан вә ја сәҹдәдән галхыб
имама чатмајаҹағыны ҝүман едәрәк јенидән рүкуја, јахуд сәҹдәјә
ҝетмәсә, намазы сәһиһдир.
Мәсәлә: 1156. Әҝәр сәһвән имамдан габаг рүкуја ҝетсә, белә ки,
башыны галдыраҹағы һалда имамын гираәтиндән бир һиссәсинә
чатаҹагса, бу һалда галхыб имамла бирликдә рүкуја ҝетсә, намазы
сәһиһдир.
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Мәсәлә: 1157. Әҝәр сәһвән имамдан габаг рүкуја ҝетсә, белә ки,
галхаҹағы тәгдирдә имамын гираәтиндән һеч бир шејә
чатмајаҹагса, јахшы олар ки, фүрада нијјәти етсин.
Мәсәлә: 1158. Әҝәр имамдан габаг сәҹдәјә ҝетсә, јахшы олар ки,
фүрада гәсди етсин. Әҝәр бу вә әввәлки мәсәләдә имамын сәҹдәјә
чатмасыны ҝөзләсә, јахуд башыны галдырыб имамла бирликдә
рүкуја ҝетсә вә ја сәҹдә етсә, намазыны јенидән гылсын.
Мәсәлә: 1159. Әҝәр имам гунуту олмајан бир јердә сәһвән гунут
тутса, јахуд тәшәһһүдү олмајан јердә сәһвән тәшәһһүд охумаға
башласа, ҝәрәк мә’мум гунуту вә тәшәһһүдү охумасын, амма
имамдан габаг рүкуја ҝедә билмәз, јахуд ондан әввәл ајаға дура
билмәз. Әксинә, имамын тәшәһһүдү вә ја гунутунун гуртармасыны
ҝөзләмәли, намазын давамыны онунла гылмалыдыр.
АЈӘТ НАМАЗЫ
Мәсәлә: 1160. Гајдасы сонрадан дејиләҹәк ајәт намазы 4 шеј
васитәсилә ваҹиб олур:
1 - Ҝүнәшин тутулмасы;
2 - Ајын тутулмасы; онлардан аз бир мигдар тутулса вә һеч
ким горхмаса да.
3 - Зәлзәлә; һеч ким горхмаса да.
4 - Илдырым, шимшәк, гара-гырмызы күләкләр вә бу кими
һадисәләр, ҹамаатын әксәринин горхдуғу сурәтдә, бунлар үчүн дә
ҝәрәк ајәт намазы гылынсын.
Мәсәлә: 1161. Әҝәр ајәт намазыны ваҹиб едән шејләрдән бир
нечәси баш версә, инсан ҝәрәк онларын һәр бири үчүн бир ајәт
намазы гылсын. Мәсәлән: әҝәр Ҝүнәш тутулса вә зәлзәлә дә баш
версә, ҝәрәк ики ајәт намазы гылсын.
Мәсәлә: 1162. Бир кәсә бир нечә ајәт намазы ваҹиб олса, әҝәр
онларын һамысы ејни шеј үчүн ваҹиб олубса, мәсәлән: үч дәфә
Ҝүнәш тутулубса вә онлар үчүн ајәт намазы гылмајыбса, онларын
гәзасыны гыларкән һансы дәфә үчүн гылмасыны тә’јин етмәси
лазым (ваҹиб) дејил. Һабелә, әҝәр бир нечә ајәт намазы шимшәк,
гара-гырмызы күләк вә бу кими ишләр үчүн инсана ваҹиб олубса
да, һөкм ејнидир. Амма әҝәр сәбәбләр мүхтәлиф олубса: Ҝүнәшин
тутулмасы, Ајын тутулмасы вә зәлзәлә үчүн; вә ја бунларын икиси
үчүн инсана ајәт намазы ваҹиб олубса, еһтијат-ваҹибә ҝөрә ҝәрәк
нијјәтдә гылдығы ајәт намазынын бунлардан һансы бири үчүн
олдуғуну тә’јин етсин.
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Мәсәлә: 1163. Ајәт намазы ваҹиб олан һадисә бир мәнтәгәдә
баш версә, јалныз һәмин јерин ҹамааты ајәт намазы гылмалыдыр,
башга јерләрин ҹамаатына исә ваҹиб дејилдир. Амма әҝәр онларын
мәканы ики мәнтәгәнин бир һесаб олунаҹағы гәдәр јахын олса,
онлара да (икинҹи мәнтәгәдә оланлара да) ајәт намазы ваҹиб олур.
Мәсәлә: 1164. Ҝүнәш вә ја Ај тутулмаға башлајанда инсан
ҝәрәк ајәт намазыны гылсын. Намазын вахты (онлар) там ачылана
гәдәр давам едир.
Мәсәлә: 1165. Зәлзәлә, шимшәк, илдырым вә бу кими
һадисәләр баш вердикдә инсан ҝәрәк ајәт намазыны дәрһал
гылсын. Әҝәр гылмаса, ҝүнаһ етмишдир вә өмрүн ахырына гәдәр
инсана ваҹибдир вә һәр вахт гылса, әдадыр.
Мәсәлә: 1166. Әҝәр инсан Ҝүнәш, јахуд Ајын ачылмасындан
сонра онун һәр јеринин тутулдуғуну баша дүшсә, ҝәрәк ајәт
намазынын гәзасыны гылсын. Лакин әҝәр онун бир мигдарынын
тутулмуш олдуғуну баша дүшсә, гәзасы она ваҹиб дејилдир.
Мәсәлә: 1167. Әҝәр бир дәстә адам Ҝүнәшин, јахуд Ајын
тутулдуғуну десәләр, амма инсан онларын сөзүндән јәгин әлдә
етмәсә вә ајәт намазы гылмаса, сонрадан дүз демәләри мә’лум олса,
бу һалда Ҝүнәш, јахуд Ај бүтөв тутулмушдуса, ҝәрәк ајәт
намазыны гылсын.
Мәсәлә: 1168. Әҝәр инсан елми гајдалар үзрә Ҝүнәшин, јахуд
Ајын тутулаҹағыны хәбәр верән шәхсләрин сөзүндән, онларын
тутулмасына хатирҹәмлик әлдә етсә, ҝәрәк ајәт намазыны гылсын.
Еләҹә дә әҝәр “филан вахт Ҝүнәш, јахуд Ај тутулаҹаг вә филан
гәдәр чәкәҹәк” десәләр вә инсан онларын сөзүндән хатирҹәмлик
әлдә етсә, ҝәрәк онларын сөзүнә әмәл етсин. Мәсәлән, әҝәр “Ҝүнәш
филан вахт ачылмаға башлајаҹаг” десәләр, ҝәрәк намазы о вахта
гәдәр тә’хирә салмасын.
Мәсәлә: 1169. Әҝәр инсан гылмыш олдуғу ајәт намазынын
батил олмасыны баша дүшсә, ҝәрәк јенидән гылсын, әҝәр вахты
кечмиш олса, гәзасыны гылсын.
Мәсәлә: 1170. Әҝәр ҝүндәлик намазын вахтында ајәт намазы
да инсана ваҹиб олса, бу һалда һәр икисини гылмаг үчүн вахт варса,
һансыны әввәл гылса, ејби јохдур. Әҝәр онлардан биринин вахты
дар олса, ҝәрәк әввәл ону гылсын. Әҝәр һәр икисинин вахты дар
олса, ҝәрәк әввәлҹә ҝүндәлик намазы гылсын.
Мәсәлә: 1171. Әҝәр ҝүндәлик намаз әснасында ајәт
намазынын вахтынын дар олдуғуну баша дүшсә, бу һалда
ҝүндәлик намазын да вахты дар олса, ҝәрәк ону тамамласын вә
сонра ајәт намазыны гылсын. Әҝәр ҝүндәлик намазын вахты дар
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дејилсә, ҝәрәк ону позсун, әввәлҹә ајәт намазыны, сонра исә
ҝүндәлик намазы гылсын.
Мәсәлә: 1172. Әҝәр ајәт намазы әснасында ҝүндәлик намазын
вахтынын дар олдуғуну баша дүшсә, ҝәрәк ајәт намазыны
сахлајыб, ҝүндәлик намазы гылсын вә ону гуртардыгдан сонра,
намазы батил едән бир иш ҝөрмәдән ајәт намазыны сахладығы
јердән давам етсин.
Мәсәлә: 1173. Әҝәр гадын һејз, јахуд нифас һалында оларкән
Ҝүнәш вә ја Ај тутулса вә онларын тутулдуғу вахтын ахырына
гәдәр һејз вә ја нифас һалында олса, ајәт намазы гылмаг она ваҹиб
дејилдир вә гәзасы да јохдур.
АЈӘТ НАМАЗЫНЫН ГАЈДАСЫ
Мәсәлә: 1174. Ајәт намазы ики рәкәтдир вә һәр рәкәтиндә беш
рүку вардыр. Онун гылынма гајдасы беләдир: нијјәтдән сонра
тәкбир дејиб бир Һәмд вә бир сурәни там охумалы, рүкуја ҝетмәли,
рүкудан галхыб јенә дә бир Һәмд вә бир сурә охумалы, сонра рүкуја
ҝетмәлидир. Беләликлә бу иши беш дәфә тәкрар етмәлидир.
Бешинҹи рүкудан галхдыгдан сонра ики сәҹдә етмәли, ајаға галхыб
икинҹи рәкәти дә ејнилә биринҹи рәкәт кими јеринә јетирмәли,
тәшәһһүд вә саламы демәлидир.
Мәсәлә: 1175. Ајәт намазыны инсан белә дә гыла биләр: нијјәт
едиб, тәкбирәтүл-еһрам вә Һәмди охудугдан сонра бир сурәни беш
јерә бөлсүн, бир вә ја бирдән артыг ајәсини охујуб рүкуја ҝетсин,
сонра галхыб Һәмди охумадан о сурәнин икинҹи һиссәсини охусун,
сонра рүкуја ҝетсин. Бу гајда илә гылыб бешинҹи рүкудан әввәл
сурәни гуртарсын. Мәсәлән; (Һәмд сурәсиндән сонра) “Гул
һувәллаһ” сурәси нијјәти илә “Бисмиллаһир-Рәһманир-Рәһим”
дејиб рүкуја ҝетсин, сонра галхыб “Гул һувәллаһу әһәд” дејиб,
јенидән рүкуја ҝетсин. Сонра галхыб “Әллаһус-сәмәд” дејиб рүкуја
ҝетсин, сонра галхыб “ләм јәлид вә ләм јуләд” дејиб рүкуја ҝетсин,
сонра галхыб “вә ләм јәкун ләһу куфувән әһәд” дејиб бешинҹи
рүкуја ҝетсин. Рүкудан галхыб ики сәҹдә етсин, икинҹи рәкәти дә
ејнилә биринҹи рәкәт кими јеринә јетирсин, икинҹи сәҹдәдән сонра
тәшәһһүд вә саламлары десин.
Мәсәлә: 1176. Әҝәр ајәт намазынын бир рәкәтиндә беш дәфә
Һәмд-Сурә охуса, о бири рәкәтиндә исә Һәмд охујуб сурәни беш
јерә бөлсә, ејби јохдур.
Мәсәлә: 1177. Ҝүндәлик намазларда ваҹиб вә мүстәһәб олан
әмәлләр ајәт намазында да ваҹиб вә мүстәһәбдир. Амма ајәт
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намазында мүстәһәбдир ки, азан вә игамәнин јеринә үч дәфә, саваб
үмиди илә “әс-сәлат” дејилсин.
Мәсәлә: 1178. Мүстәһәбдир ки, бешинҹи вә онунҹу рүкудан
сонра “сәмиәллаһу лимән һәмидәһ” десин. Һәмчинин, һәр рүкудан
әввәл вә сонра тәкбир десин, амма бешинҹи вә онунҹу рүкудан
сонра тәкбир мүстәһәб дејил, амма рүкуја ҝетмәк үчүн тәкбир
демәк мүстәһәбдир.
Мәсәлә: 1179 Мүстәһәбдир ки, 2, 4, 6, 8 вә 10-ҹу рүкулардан

габаг гунут тутулсун. Әҝәр 10-ҹу рүкудан габаг бир гунут тутулса,
кифајәтдир.
Мәсәлә: 1180. Әҝәр ајәт намазында нечә рәкәт гылдығында
шәкк етсә вә фикри дә бир јерә чатмаса, намазы батилдир.
Мәсәлә: 1181. Әҝәр биринҹи рәкәтин ахырынҹы рүкусунда,
јохса икинҹи рәкәтин биринҹи рүкусунда олмасында шәкк етсә вә
фикри дә бир јерә чатмаса, намазы батилдир. Амма әҝәр, мисал
үчүн, дөрд, јохса беш рүку етмәсиндә шәкк етсә, сәҹдәјә
чатмајыбса, ҝәрәк шәкк етдији рүкуну јеринә јетирсин. Сәҹдә
чатыбса, ҝәрәк өз шәккинә е’тина етмәсин.
Мәсәлә: 1182. Ајәт намазынын һәр рүкусу рүкндүр; әҝәр гәсдән
вә ја сәһвән азалдылыб-артырылса, намаз батилдир.
ҸҮМӘ НАМАЗЫНЫН ҺӨКМЛӘРИ
Ҹүмә намазы хүсуси шәртләрлә гылынан вә чох бөјүк фәзиләтә
малик олан бир ибадәтдир, Гур’ани-мәҹиддә бујурулур:
“Мө’минләр һәр вахт (ҹүмә ҝүнү, ҹүмә намазынын) азан сәсини
ешитсәләр, башга ишләри тәрк едиб ҹүмә намазына тәрәф
1
һәрәкәт етсинләр.”
Мәсәлә: 1183. Ҹүмә намазы (лазым олан) шәртләрлә тәшкил
олунса, еһтијат-ваҹиб будур ки, онда иштирак етсинләр. Ҹүмә
намазында иштирак етмәк мүмкүн олан вахтда зөһр намазыны
гылмаг еһтијатын әксинәдир.
Мәсәлә: 1184. Бир мәнтәгәдә ики ҹүмә намазы гылмаг олмаз.
Ики ҹүмә намазы гылынан јер арасында бир фәрсәх, јахуд даһа
артыг фасилә олмалыдыр.
Мәсәлә: 1185. Ҹүмә намазынын бәргәрар олмасы үчүн лазым
олан ән аз сај беш нәфәрдир ки, онлардан бири имамдыр.
1
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Мәсәлә: 1186. Мүсафир ҹүмә намазында иштирак едә биләр вә
әҝәр ҹүмә намазыны гылса, зөһр намазы ондан сагит олур. Әҝәр
беш нәфәрин мәҹмусу мүсафир олсалар, ҹүмә намазы тәшкил едә
билмәзләр; әксинә онлар зөһрү гылмалыдырлар. Амма мүсафирләр
(10 ҝүн вә ја даһа артыг) гәсди-игамә етсәләр, ҹүмә намазы гыла
биләрләр.
Мәсәлә: 1187. Гадынлар ҹүмә намазында иштирак едә
биләрләр, намазлары да сәһиһдир. Амма онлар тәкликдә ҹүмә
намазыны бәргәрар едә билмәзләр. Еләҹә дә онлар ҹүмә намазы
үчүн лазым олан сајы (5 нәфәри) тәкмил едә билмәзләр.
Мәсәлә: 1188. Ҹүмә намазынын вахты зөһрүн әввәлиндән
башланыр вә азан, хүтбәләр вә намазы ади гајдада әнҹам верилән
гәдәр давам едир. Буна ҝөрә дә хүтбәләри ҝәрәк о гәдәр
узатмасынлар ки, ади һәддән чох олсун.
Мәсәлә: 1189. Еһтијат ваҹиб будур ки, хүтбәләр ҝүнорта
оландан сонра башлансын.
Мәсәлә: 1190. Әҝәр зәвалдан (шәр’и ҝүнортадан) бир гәдәр
кечсә вә инсан шәкк етсә ки, галан бу вахт әрзиндә ҹүмә намазыны
шәртләри илә бирликдә гыла биләр, ја јох, еһтијат будур ки, зөһрү
гылмағы сечсин.
Мәсәлә: 1191. Әҝәр икинҹи рәкәтин рүкусундан габаг имама
чатса, игтида етсин вә икинҹи рәкәти өзү гылсын, бу шәртлә ки,
онун икинҹи рәкәтини дә вахт дахилиндә гыла биләҹәјинә билсин.
Мәсәлә: 1192. Ҹүмә намазы ики рәкәтдир вә ејнилә сүбһ намазы
кими гылыныр. Мүстәһәбдир ки, Һәмд-Сурә уҹа сәслә охунсун;
биринҹи рәкәтдә Һәмддән сонра “Ҹүмә”, икинҹи рәкәтдә исә
“Мүнафигун” сурәси гираәт олунсун.
Мәсәлә: 1193. Ҹүмә намазында ики гунут вардыр ки, биринҹиси
биринҹи рәкәтин рүкусундан әввәл, икинҹиси исә икинҹи рәкәтин
рүкусундан сонра јеринә јетирилир.
Мәсәлә: 1194. Ҹүмә намазында ики хүтбә вардыр ки, намазын
өзү кими ваҹибдир вә ҝәрәк һәр икиси имам-ҹүмәнин васитәсилә
дејилсин.
Мәсәлә: 1195. Ваҹибдир ки, имам биринҹи хүтбәдән сонра
азаҹыг отурсун, сонра галхыб икинҹи хүтбәни охусун.
Мәсәлә: 1196. Имам вә динләјиҹиләр ҝәрәк хүтбә һалында
намазда шәрт олан тәһарәтлә олсунлар.
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Мәсәлә: 1197. Лазымдыр ки, мә’мумлар имамын хүтбәләринә
гулаг ассынлар, сакит олсунлар. Әҝәр гулаг асмасалар, јахуд сөһбәт
етсәләр, хилаф иш ҝөрмүш олурлар.
Мәсәлә: 1198. Лазымдыр ки, хүтбәләр динләјиҹиләрин дилиндә
дејилсин ки, динләјиҹиләр баша дүшсүнләр. Әҝәр ики нөв (дилдә)
динләјиҹиләр олса, бә’зи мәсәләләри ики дилдә тәкрар етсин.
Мәсәлә: 1199. Ҹүмә намазынын намаз гыланлара ваҹиб олма
шәртләри:
Ҹүмә намазы ашағыдакы шәртләрә малик оланлара ваҹиб олур:
1-Һәдди-булуға чатмыш олсун, 2 – Ағыллы олсун (дәли
олмасын), 3 – Киши олсун, 4-Һазыр олсун (мүсафир олмасын), 5Ҝөзләри сағлам олсун (кор олмасын), 6-Сәһһәти сағлам олсун

(хәстә олмасын), 7-Топал вә шил олмасын, 8-(Һәддиндән артыг)
гоҹа вә әлдән дүшән олмасын.
Амма ејни һалда (ҹүмә) намазынын ваҹиб олмадығы адамлар да
әҝәр әзаб-әзијјәтә дөзәрәк ҹүмә намазы гылсалар, онларын ҹүмә
намазы сәһиһдир.
Мәсәлә: 1200. Имам-ҹамаатда мө’тәбәр олан бүтүн шәртләр
имам-ҹүмәдә дә шәртдир.
ФИТР ВӘ ГУРБАН БАЈРАНЫ НАМАЗЛАРЫ
Мәсәлә: 1201. Фитр вә Гурбан бајрамы намазлары Имам
(әлејһис-салам)-ын һазыр олдуғу (гејбдә олмадығы) вахт ваҹибдир
вә ҝәрәк ҹамаатла гылынсын. Имам (әлејһис-салам)-ын гаиб олдуғу
бизим зәманәмиздә исә мүстәһәбдир. Ону һәм ҹамаатла, һәм дә
фүрада гылмаг олар.
Мәсәлә: 1202. Фитр вә Гурбан бајрамы намазларынын вахты
бајрам ҝүнү ҝүн чыхан вахтдан зөһрә гәдәрдир.
Мәсәлә: 1203. Мүстәһәбдир ки, Гурбан бајрамы намазыны
ҝүнәш галхандан сонра гылсынлар; Фитр бајрамында исә,
мүстәһәбдир ки, ҝүн галхандан сонра ифтар едиб фитрә зәкаты да
верәндән вә ја ајырыб бир тәрәфә гојандан сонра бајрам намазы
гылсынлар.
Мәсәлә: 1204. Фитр вә Гурбан бајрамы намазлары ики
рәкәтдир. Биринҹи рәкәтдә Һәмд-Сурәдән сонра ҝәрәк беш тәкбир
дејсин, һәр тәкбирдән сонра бир гунут тутсун. Бешинҹи гунутдан
сонра башга бир тәкбир дә дејиб рүку вә ики сәҹдәни јеринә
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јетирсин, ајаға галхсын, икинҹи рәкәтдә исә (Һәмд-Сурәдән сонра)
дөрд тәкбир десин, һәр тәкбирдән сонра гунут тутсун. Бешинҹи
тәкбирдән сонра рүку, сәҹдәни јеринә јетириб тәшәһһүд вә саламы
десин.
Мәсәлә: 1205. Фитр вә Гурбан бајрамы намазларынын
гунутунда һәр зикр вә дуа охунса, кифајәтдир. Амма даһа јахшы
олар ки, ашағыдакы дуа саваб үмиди илә охунсун:

الر ْْحةََوا ْهلََالتَّ ْقوى
َّ اللَّه ََّمَا ْهلََالْك ْبيءََوالْعظمةََوا ْهلََا ْْلودََوا ْْلب روتََوا ْهلََالْع ْفوََو
ََمدَ َصلَّى َللاَ َعل ْيه
َّ والْمغْفرةَ َا ْسالكَ َِبقَ َهذا َالْي ْومَ َالَّذَى َجعلْتهَ َللْم ْسلميَ َع ْيدَاًَولمح
َري
َْ وآلهََذ ْخرَاًَوشرفًاَوكرامةًََومزيدَاًَا َْنَتصلىََعلىََم َّمدََوآلََم َّمدََوا َْنَت ْدخلنََفََكلََخ
ََمد
َّ ا ْدخلْتَ َفيهَ َم َّمدَاًَوآلَ َم َّمدَ َوا َْن ََتْرجنَ َم َْن َكلَ َسوءَ َا ْخر ْجتَ َمنهَ َم َّمدَاًَوآلَ َم
َََََّاسالكََخ ْي رََماَسالكََبهََعبادكََالصاْلونََواعوذََبك
ْ صلواتكََعل ْيهََوََعل ْيه َْمَاللَّه ََّمَان
َ

َ َاست عاذََم ْنهََعبادكََالْم ْخلصون
ْ َِمَّا

Әллаһуммә әһләл-кибријаи вәл-әзәмәһ вә әһләл-ҹуди вәлҹәбәрут вә әһләл-әфви вәр-рәһмәһ вә әһләт-тәгва вәл-мәғфирәһ.
Әс’әлукә биһәгги һазәл-јәвм, әлләзи ҹәәлтәһу лил-муслиминә ијда вә
ли-Муһәммәдин сәлләллаһу әләјһи вә алиһ, зухрән вә шәрәфән вә
кәрамәтән вә мәзијда, ән тусәллијә әла Муһәммәдин вә АлиМуһәммәд вә ән тудхиләни фи кулли хәјр, әдхәлтә фиһи
Муһәммәдән вә Алә-Муһәммәд вә ән тухриҹәни мин кулли су,
әхрәҹтә минһу Муһәммәдән вә Алә-Муһәммәд, сәләватукә әләјһи вә
әләјһим. Әллаһуммә инни әс’әлукә хәјрә ма сәәләкә биһи ибадукәссалиһун вә әузу бикә миммәс-тәазә минһу ибадукәл-мухләсун.
Мәсәлә: 1206. Мүстәһәбдир ки, Фитр вә Гурбан бајрамы
намазларында гираәт уҹадан олсун.
Мәсәлә: 1207. Бајрам намазынын мәхсус сурәси јохдур, амма
даһа јахшы олар ки, биринҹи рәкәтдә “Шәмс” (91), икинҹи рәкәтдә
исә “Ғашијә” сурәси (88) охунсун. Јахуд биринҹи рәкәтдә
“Сәббиһисмә” (87), икинҹи рәкәтдә исә “Шәмс” сурәси охунсун.
Мәсәлә: 1208. Мүстәһәбдир ки, Фитр бајрамы ҝүнүндә бајрам
намазындан габаг хурма илә ифтар етсинләр, Гурбан бајрамында
исә намаздан сонра гурбанлыг әтиндән бир гәдәр јесинләр.
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Мәсәлә: 1209. Мүстәһәбдир ки, шәхс бајрам намазындан габаг
гүсл алсын, намаздан габаг вә сонра дејилән – дуа китабларында
зикр олунан – дуалары саваб үмиди илә охусун.
Мәсәлә: 1210. Мүстәһәбдир ки, бајрам намазында јерә сәҹдә
етсинләр. Тәкбирләри дејәндә әлләри јухары галдырсынлар,
намазы уҹадан гылсынлар.
Мәсәлә: 1211. Фитр бајрамына ачылан ҝеҹәнин мәғриб вә иша
намазындан сонра, һабелә бајрам ҝүнү сүбһ, зөһр вә әср
намазларындан сонра, һәмчинин Фитр намазындан сонра бу
тәкбири демәк мүстәһәбдир:
َ َاللََا ْكب رََاللََا ْكب رََلََال هََا َلََّللاََوللاََا ْكبََاللََا ْكبََوللََا ْْل ْمدََللاََا ْكب رََعلىََماَهدان
Әллаһу Әкбәр, Әллаһу Әкбәр. Ла илаһә илләллаһу вәллаһу әкбәр,
Әллаһу Әкбәр вә лиллаһил-һәмд, Әллаһу Әкбәру әла ма һәдана”.
Мәсәлә: 1212. Мүстәһәбдир ки, инсан Гурбан бајрамында
әввәли бајрам ҝүнүнүн (зил-һәҹҹә ајынын ону) зөһр, ахыры исә
ајын 12-ҹи ҝүнүнүн сүбһ намазы олан он намаздан сонра, әввәлки
мәсәләдә дејилән тәкбирләри дејиб сонра исә бунлары десин:
َ َلِلَعلىََماَابْالن
ََّ ََاللََا ْكب رََعلىََماَرزق ناَم َْنَبيمةََ ْالنْ عامََوا ْْل ْمد
Әллаһу әкбәру әла ма рәзәгәна мин бәһијмәтил-ән’ами вәлһәмду лиллаһи әла ма әблана
Амма әҝәр бир кәс Гурбан бајрамында Минада олса,
мүстәһәбдир ки, бу тәкбирләри, әввәли Гурбан бајрамынын зөһрү,
ахыры исә зилһәҹҹәнин он үчүнүн сүбһ намазы олан 15 намаздан
сонра десин.
Мәсәлә: 1213. Бајрам намазыны таваны олан (үстү өртүлү)
јердә гылмаг мәкруһдур.
Мәсәлә: 1214. Әҝәр бајрам намазынын тәкбир вә гунутларында
шәкк олунса, бу һалда шәккин јери кечмәјибсә, нијјәти аз тәрәфә
гојмаг лазымдыр. Сонрадан демиш олдуғу мә’лум оларса, ејби
јохдур.
Мәсәлә: 1215. Әҝәр гираәти, јахуд тәкбирләри вә ја гунутлары
унутса вә рүкуја ҝедәндән сонра јадына дүшсә, намазы сәһиһдир.
Мәсәлә: 1216. Әҝәр рүкуну, ики сәҹдәни вә ја тәкбирәтүлеһрамы унутса, намазы батилдир.
Мәсәлә: 1217. Әҝәр бајрам намазында бир сәҹдәни, јахуд
тәшәһһүдү унутса, еһтијат-ваҹиб будур ки, намаздан сонра онлары
јеринә јетирсин. Әҝәр ҝүндәлик намазларда сәҹдеји-сәһвә сәбәб
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олан ишләрдән бирини ҝөрсә, еһтијат-ваҹиб будур ки, намаздан
сонра онун үчүн рәҹа нијјәти илә ики сәҹдеји-сәһв јеринә јетирсин.
НАМАЗ ҮЧҮН ӘҸИР ТУТУЛМАСЫ
Мәсәлә: 1218. Инсан өләндән сонра, сағлығында јеринә
јетирмәдији ибадәтләрин гәзасыны, етмәк үчүн бир нәфәри әҹир
едә, јә’ни һәмин ибадәтләри јеринә јетирмәк үчүн она музд верә
биләрләр. Әҝәр бир кәс музд алмадан онлары јеринә јетирсә,
сәһиһдир.
Мәсәлә: 1219. Инсан, Пејғәмбәр (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) вә
Имамлар (әлејһимус-салам)-ын гәбрини зијарәт етмәк кими бә’зи
мүстәһәб ишләр үчүн дири шәхсин тәрәфиндән әҹир олуна биләр.
Һәмчинин, һәр һансы мүстәһәб иши ҝөрүб савабыны өлән, јахуд
дири адамлар үчүн һәдијјә едә биләр.
Мәсәлә: 1220. Мејитин гәза намазлары үчүн әҹир олунан шәхс
ҝәрәк намазын мәсәләләрини билсин.
Мәсәлә: 1221. Әҹир тутулан шәхс нијјәт етдији вахт, мејити
мүәјјәнләшдирмәлидир, онун адыны билмәси лазым (ваҹиб)
дејилдир. Әҝәр “әҹир тутулдуғум шәхс тәрәфиндән намаз
гылырам” - дејә нијјәт етсә, кифајәтдир.
Мәсәлә: 1222. Әҹир тутулан шәхс ҝәрәк мејитин ваҹибатыны
нијабәтән јеринә јетирсин вә ибадәтләринин гәзасыны әнҹам
версин.
Мәсәлә: 1223. Елә бир кәси әҹир тутмалыдырлар ки, әмәли
сәһиһ тәрздә әнҹам вермәсинә хатирҹәм олсунлар.
Мәсәлә: 1224. Мејитин намазлары үчүн башгасыны әҹир тутан
бир шәхс, онун әмәли јеринә јетирмәдијини, јахуд батил јеринә
јетирдијини билсә, ҝәрәк јенидән әҹир тутсун.
Мәсәлә: 1225. Әҹир тутулан шәхсин әмәли јеринә јетирибјетирмәмәсиндә шәкк етсә, о да “јеринә јетирмишәм” - десә,
кифајәтдир. Амма јеринә јетирдији әмәлин сәһиһ олуболмамасында шәкк етсә, јенидән әҹир тутмаг лазым дејил.
Мәсәлә: 1226. Мүәјјән үзрү олан, мәсәлән; отуран јердә намаз
гылан шәхси, мејитин намазлары үчүн әҹир тутмаг олмаз. Һәтта
еһтијат-ваҹибә ҝөрә ҝәрәк тәјәммүм вә ҹәбирә илә намаз гылан
адамы да әҹир етмәсинләр.
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Мәсәлә: 1227. Гадын киши үчүн, киши дә гадын үчүн әҹир ола
биләр. Намазы уҹадан, јахуд астадан гылмагда исә ҝәрәк өз
вәзифәсинә әмәл етсин.
Мәсәлә: 1228. Мејитин намазларынын гәзасында – әдаларында
тәртиб шәрт оларса; бир ҝүнүн зөһр вә әср намазлары кими, тәртибә
риајәт етмәк лазымдыр.
Мәсәлә: 1229. Әҝәр әҹирлә әмәли хүсуси бир тәрздә јеринә
јетирмәсини шәрт етсәләр, ҝәрәк һәмин гајдада әмәл етсин. Әҝәр
шәрт етмәсәләр, ҝәрәк о әмәлдә өз вәзифәсинә ујғун әмәл етсин вә
еһтијат-мүстәһәб будур ки, өз вәзифәси илә мејитин вәзифәсиндән
һансы бири еһтијата јахындырса, она әмәл етсин. Мәсәлән; әҝәр
мејитин вәзифәси тәсбиһати-әрбәәни 3 дәфә демәк, өз вәзифәси исә
бир дәфә демәкдирсә, 3 дәфә десин.
Мәсәлә: 1230. Әҝәр әҹир тутулан шәхс илә намазын нә гәдәр
мүстәһәб әмәлләри илә јеринә јетирәҹәји барәдә шәрт етмәсәләр,
ҝәрәк онун мүстәһәббатыны ади гајдада олдуғу гәдәр јеринә
јетирсин.
Мәсәлә: 1231. Әҝәр мејитин гәза намазыны гылмаг үчүн бир
нечә нәфәри әҹир тутсалар, јахшы олар ки, онларын һәр бири үчүн
мүәјјән вахт ајырсынлар. Мәсәлән; әҝәр онлардан бири илә сүбһдән
зөһрә гәдәр гәза намазыны гылмағы гәрара алсалар, диҝәри илә
зөһрдән ахшама гәдәр гылмасыны гәрара алсынлар.
Мәсәлә: 1232. Әҝәр бир кәс, мејитин намазларыны бир ил
әрзиндә гылмаг үчүн әҹир олунса вә ил тамам олмамышдан әввәл
өлсә, ҝәрәк јеринә јетирмәдијини билдикләри намазлар үчүн башга
бир шәхси әҹир тутсунлар. Һәтта јеринә јетирмәдијинә еһтимал
вердикләри намазлар үчүн дә еһтијат-ваҹибә ҝөрә әҹир тутсунлар.
Мәсәлә: 1233. Мејитин намазлары үчүн әҹир тутулан кәс, онун
намазларыны гуртармамышдан габаг өлсә вә онларын һамысынын
муздуну алмыш олса, бу һалда намазларын һамысыны онун өзүнүн
гылмасыны шәрт етмиш олсалар, ҝәрәк гылмадығы намазларын
муздуну онун малындан алыб мејитин гәјјумуна версинләр.
Мәсәлән; әҝәр онларын јарысыны гылмамыш олса, алдығы пулун
јарысыны онун малындан алыб мејитин гәјјумуна версинләр. Амма
буну шәрт етмәмиш олсалар, ҝәрәк наибин вәрәсәләри онун
малындан әҹир тутсунлар. Әҝәр малы олмаса, онун (әҹирин)
вәрәсәләринә һеч нә ваҹиб дејил.
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ОРУҸУН ҺӨКМЛӘРИ
Оруҹ о әмәлдир ки, инсан Аллаһ-тааланын фәрманыны јеринә
јетирмәк үчүн сүбһ азанындан мәғрибә гәдәр оруҹу батил едән
шејләрдән – онларын шәрһи сонрадан ҝәләҹәкдир – чәкиниб пәһриз
етсин.
НИЈЈӘТ
Мәсәлә: 1234. Инсанын оруҹ нијјәтини гәлбиндән кечиртмәси,
јахуд мәсәлән; “сабаһ оруҹ тутурам” - демәси ваҹиб дејил. Садәҹә
Аллаһын әмрини јеринә јетирмәк үчүн сүбһ азанындан мәғрибә
гәдәр оруҹу батил едән ишләри ҝөрмәсә, кифајәтдир. Бу мүддәтин
һамысында оруҹ олдуғуну јәгин етмәк үчүн ҝәрәк бир аз сүбһ
азанындан габаг, бир аз да мәғрибдән сонра оруҹу батил едән
ишләрдән чәкинсин.
Мәсәлә: 1235. Рамазан ајынын һәр ҝеҹәсиндә сабаһ оруҹ тутмаг
мәгсәдиндә олмалыдыр. Јахшы олар ки, Рамазан ајынын биринҹи
ҝеҹәси бүтүн (бир) ајын оруҹунун нијјәтини етсин.
Мәсәлә: 1236. Рамазан ајында ҝеҹәнин әввәлиндән сүбһә гәдәр
һәр вахт сабаһын оруҹ нијјәтини етсә, ејби јохдур.
Мәсәлә: 1237. Мүстәһәб оруҹун вахты ҝеҹәнин әввәлиндән
(сабаһы ҝүн) мәғрибә, нијјәт етмәк үчүн вахт галана гәдәрдир ки,
әҝәр бу вахта гәдәр оруҹу батил едән ишләрдән ҝөрмәсә вә
мүстәһәб оруҹ нијјәти етсә, оруҹу сәһиһдир.
Мәсәлә: 1238. Сүбһ азанындан габаг оруҹ нијјәти етмәдән јатан
бир шәхс зөһрдән габаг ојаныб нијјәт етсә – истәр ваҹиб олсун,
истәрсә дә мүстәһәб – оруҹу сәһиһдир. Әҝәр зөһрдән сонра ојанса,
ваҹиб оруҹ нијјәти едә билмәз. Амма ҝәрәк мәғрибә гәдәр оруҹу
батил едән ишләрдән чәкинсин.
Мәсәлә: 1239. Әҝәр Рамазан ајынын оруҹундан башга бир
оруҹу тутмаг истәсә, ҝәрәк ону мүәјјәнләшдирсин. Мәсәлән; “гәза
оруҹу, јахуд нәзир оруҹу тутурам”, дејә нијјәт етсин. Амма әҝәр
ҝүнү мүәјјән олса, мәсәлән; ајын әввәлинин оруҹу кими, бу һал
истиснадыр. Буна ҝөрә дә Рамазан ајында “Рамазан ајынын
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оруҹуну тутурам”,-дејә нијјәт етмәси лазым (ваҹиб) дејил. Һәтта
әҝәр Рамазан ајы олдуғуну билмәсә вә ја унудуб башга бир оруҹ
нијјәти етсә дә, онун оруҹу Рамазан ајынын оруҹу һесаб
олунаҹагдыр.
Мәсәлә: 1240. Әҝәр сүбһ азанындан габаг нијјәт едиб биһуш
олса вә ҝүнортадан габаг һуша ҝәлсә, еһтијат-ваҹибә ҝөрә ҝәрәк о
ҝүнүн оруҹуну ахыра чатдырсын; еһтијат мүстәһәб будур ки,
сонрадан гәзасыны да тутсун.
Мәсәлә: 1241. Әҝәр сүбһ азанындан габаг нијјәт едиб јатса вә
мәғрибдән сонра ојанса оруҹу сәһиһдир.
Мәсәлә: 1242. Ушаг Рамазан ајынын сүбһ азанындан габаг
һәдди-булуға чатса, ҝәрәк оруҹ тутсун. Амма әҝәр сүбһ азанындан
сонра һәдди-булуға чатса, о ҝүнүн оруҹу она ваҹиб дејил.
Мәсәлә: 1243. Мејитин оруҹунун гәзасыны тутмаг үчүн әҹир
тутулан бир шәхс әҝәр мүстәһәб оруҹ тутса, ејби јохдур. Амма гәза
оруҹу – еһтијата ҝөрә – јахуд башга бир ваҹиб оруҹу олан бир шәхс
мүстәһәб оруҹ тута билмәз. Әҝәр унутса вә мүстәһәб оруҹ тутса, бу
һалда зөһрдән габаг јадына дүшсә, мүстәһәб оруҹу позулур вә өз
нијјәтини ваҹиби оруҹ нијјәтинә дөндәрә биләр; јох әҝәр зөһрдән
сонра хатырласа, оруҹу батилдир, мәғрибдән сонра јадына дүшсә,
оруҹу ишкалсыз дејилдир.
Мәсәлә: 1244. Әҝәр инсана Рамазан ајынын оруҹундан башга,
диҝәр мүәјјән бир оруҹ ваҹиб олса, мәсәлән; мүәјјән бир ҝүнү оруҹ
тутаҹағыны нәзир етмиш олса, бу һалда гәсдән сүбһ азанына гәдәр
нијјәт етмәсә, оруҹу батилдир. Әҝәр һәмин ҝүнүн оруҹунун она
ваҹиб олдуғуну билмәсә, јахуд унутса, бу һалда зөһрдән габаг
јадына дүшсә вә оруҹу батил едән бир иш ҝөрмәмиш олса вә
(јадына дүшәндә) дәрһал оруҹ нијјәти етсә, оруҹу сәһиһ, әкс һалда
исә батилдир.
Мәсәлә: 1245. Әҝәр кәффарә оруҹу кими, вахты мүәјјән олмајан
бир оруҹ үчүн гәсдән зөһрә гәдәр нијјәт етмәсә, ишкалы јохдур.
Һәтта нијјәтдән әввәл оруҹ тутмамағы гәрара алса, јахуд оруҹ
тутуб-тутмамаг барәдә тәрәддүддә олса, бу һалда оруҹу батил едән
бир иш етмәсә вә зөһрдән әввәл нијјәт едәрсә, оруҹу сәһиһдир.
Мәсәлә: 1246. Әҝәр кафир Рамазан ајында зөһрдән габаг
мүсәлман олса вә сүбһ азанындан һәмин вахта гәдәр оруҹу батил
едән ишләрдән ҝөрмәмиш олса, јахшы олар ки, мәғрибә гәдәр
имсак етсин (оруҹу батил едән ишләрдән чәкинсин). Әҝәр имсак
етмәсә, гәзасы јохдур.
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Мәсәлә: 1247. Әҝәр хәстә Рамазан ајы ҝүнортадан габаг сағалса
вә сүбһ азанындан о вахта гәдәр оруҹу батил едән ишләрдән
ҝөрмәмиш олса, еһтијат мүстәһәб будур ки, оруҹ нијјәти етсин (о
ҝүнү оруҹ тутсун) вә сонрадан да онун гәзасыны етсин.
Мәсәлә: 1248. Инсанын Шә’банын ахыры, јохса Рамазанын
әввәли олмасында шәкк етдији ҝүн, оруҹ тутмасы ваҹиб дејил. Әҝәр
оруҹ тутмаг истәсә, Рамазан ајынын оруҹуну нијјәт едә билмәз.
Амма әҝәр гәза вә бу кими оруҹларын нијјәтини етсә вә сонрадан
Рамазан ајы олдуғу мә’лум олса, Рамазан ајынын оруҹундан һесаб
олунур.
Мәсәлә: 1249. Шә’банын ахыры, јохса Рамазанын әввәли
олмасында шәкк етдији һалда гәза, мүстәһәб вә бу кими оруҹ тутса
вә ҝүнүн әснасында Рамазан ајы олдуғуну баша дүшсә, ҝәрәк
Рамазанын оруҹуну нијјәт етсин.
Мәсәлә: 1250. Әҝәр бир кәс, мәсәлән; Рамазан ајынын оруҹу
кими, вахты мүәјјән олан ваҹиби оруҹда оруҹ тутмаг нијјәтиндән
дөнсә, оруҹу батилдир. Һәмчинин әҝәр оруҹу батил едән ишләрдән
ҝөрмәји нијјәт етсә дә, оруҹу батилдир – истәр о иши әнҹам версин,
истәрсә дә әнҹам вермәсин.
Мәсәлә: 1251. Кәффарә оруҹу кими, вахты мүәјјән олмајан
оруҹда, оруҹу батил едән бир иши ҝөрмәји гәсд етсә, јахуд ону
әнҹам вериб-вермәмәкдә тәрәддүддә галса, әҝәр ону әнҹам вермәсә
вә ҝүнортадан габаг јенидән оруҹ нијјәти етсә, оруҹу сәһиһдир.
Мүстәһәб оруҹда да, гүруба гәдәр оруҹу батил едән ишләрдән
ҝөрмәдији һалда нијјәт етсә, оруҹу сәһиһдир.
ОРУҸУ БАТИЛ ЕДӘН ШЕЈЛӘР
Мәсәлә: 1252. Доггуз шеј оруҹу батил едир: 1-Јемәк-ичмәк; 2Ҹима; 3-Истимна, истимна – ҹинси јахынлыгдан башга јолла
мәнинин хариҹ олмасына сәбәб олан бир иш ҝөрмәк; 4-Аллаһ,
Пејғәмбәр (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) вә онун ҹанишинләринин
(әлејһимус-салам) адындан јалан демәк; 5-Гәлиз (гаты) тозу боғаза
чатдырмаг; 6-Башын һәр јерини суја батырмаг; 7-Сүбһ азанына
гәдәр ҹәнабәт, һејз вә нифас һалында галмаг; 8-Ахыҹы (маје)
шејләрлә ималә етмәк; 9-Гусмаг.
Бунларын һәр биринин һөкмү сонракы мәсәләләрдә ҝәләҹәк.
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1-ЈЕМӘК ВӘ ИЧМӘК
Мәсәлә: 1253. Әҝәр оруҹ тутан шәхс гәсдән бир шеј јесә вә ја
ичсә оруҹу батил олур – истәр о шејин јејилиб-ичилмәси адәт олсун
– чөрәк вә су кими, истәрсә дә адәт олмасын – торпаг, ағаҹын
ширәси кими; истәр аз олсун, истәрсә дә чох, һәтта әҝәр мисвакы
(диш фырчасыны) ағзындан чыхарыб јенидән ағзына гојараг
рүтубәтини удса, оруҹу батил олур. Амма әҝәр онун рүтубәти
ағзынын сујунда она “хариҹи рүтубәт” дејилмәјәҹәји шәкилдә
арадан ҝетсә, (батил етмир).
Мәсәлә: 1254. Әҝәр оруҹ тутан шәхс сәһвән бир шеј јесә вә ја
ичсә оруҹу батил олмаз.
Мәсәлә: 1255. Еһтијат-ваҹибә әсасән, оруҹ тутан шәхс гида
маддәләри әвәзиндән олан ијнә вурдурмагдан чәкинмәлидир. Амма
бәдән үзвләрини кејләшдирән, јахуд дәва-дәрман јеринә истифадә
олунан ампуллардан истифадә етмәјин манеәси јохдур.
Мәсәлә: 1256. Әҝәр оруҹ тутан шәхс һәддиндән артыг сусуз
олса вә сусузлуғун онун үчүн һәрәҹи (дөзүләси адәтән мүмкүн
олмајан һәддә чәтин) олса, мәшәггәти арадан галхаҹаг гәдәр су ичә
биләр вә (бу һалда) оруҹу батил олмур.
Мәсәлә: 1257. Инсан зәифлијә ҝөрә оруҹуну јејә билмәз. Амма
онун зәифлији һәддиндән артыг олса вә адәтән дөзүлә билмәсә,
оруҹу јемәсинин ејби јохдур.
Мәсәлә: 1258. Тирјәк гәбул етмәк һарамдыр. Тирјәк гәбул
етмәјә адәт едән вә ону тәрк едә билмәјән вә бунунла белә оруҹ тута
билмәјән адамлар зәрурәтин арадан галхаҹағы мигдарда ондан
гәбул едә биләрләр вә оруҹу тутмалары ваҹибдир.

2-ҸИМА
Мәсәлә: 1259. Ҹима оруҹу батил едир. Һәрчәнд дәлләк кәсән
јерә гәдәр дахил олса да вә мәни ҝәлмәсә дә белә.
Мәсәлә: 1260. Әҝәр дәлләк кәсән јердән аз дахил олса вә мәни
ҝәлмәсә оруҹ батил олмур.
Мәсәлә: 1261. Әҝәр оруҹ олдуғуну унудуб ҹима етсә, јахуд ону
ҹимаја мәҹбур етсәләр, белә ки, ҹимаја ихтијары олмаса, мәсәлән;
онун әл-ајағыны бағлајыб онунла јахынлыг етсәләр, оруҹу батил
олмаз. Амма ҹима әснасында јадына дүшсә, јахуд даһа бу ишә
мәҹбур олмаса, ҝәрәк дәрһал ҹима һалындан хариҹ олсун. Әҝәр
хариҹ олмаса, оруҹу батилдир.

Оруҹун һөкмләри..................................................................................285
Мәсәлә: 1262. Әҝәр бир кәси зорла ҹимаја вадар (мәҹбур)
етсәләр, белә ки, горхудан бу ишә разы олса, ҝүнаһ етмәсә дә, оруҹу
батилдир вә ҝәрәк гәзасыны етсин.

3-ИСТИМНА
Мәсәлә: 1263. Әҝәр оруҹ тутан шәхс истимна етсә вә мәни
хариҹ олса, оруҹу батилдир.
Мәсәлә: 1264. Әҝәр мәни ихтијарсыз олараг ҝәлсә, оруҹ батил
дејил. Лакин бир иш ҝөрсә вә мәни ихтијарсыз хариҹ олса, оруҹу
батилдир.
Мәсәлә: 1265. Әҝәр оруҹ тутан шәхс ҝүндүз јатдығы тәгдирдә
мөһтәлим олаҹағыны, јә’ни јухуда ондан мәни хариҹ олаҹағыны
билсә, ҝүндүз јата биләр. Әҝәр јатса вә мөһтәлим олса, оруҹу
сәһиһдир.
Мәсәлә: 1266. Әҝәр оруҹ тутан шәхс мәни ҝәлән вахт јухудан
ојанса онун гаршысыны алмасы ваҹиб дејил.
Мәсәлә: 1267. Мөһтәлим олан шәхс (гүслдән габаг) бөвл едиб
әввәлләр дејилән гајдада истибра едә биләр, һәтта әҝәр бөвл, јахуд
истибра сәбәби илә мәҹрада (каналда) галан мәнинин чөлә
ҝәләҹәјини билсә дә.
Мәсәлә: 1268. Оруҹ тутан шәхс мөһтәлим олса вә мәнинин
мәҹрада галдығыны билсә, јахшы олар ки, гүслдән габаг бөвл
етсин; әҝәр бөвл етмәсә вә гүслдән сонра (каналда галан) мәни
ҝәлсә, оруҹу батилдир.
Мәсәлә: 1269. Әҝәр мәнинин чөлә ҝәлмәси мәгсәди илә мүәјјән
бир иш ҝөрсә, мәни ҝәлмәсә дә, оруҹу батил олур.
Мәсәлә: 1270. Әҝәр оруҹ тутан шәхс мәнинин чөлә ҝәлмәси
гәсди олмадан бир кәслә ојнаса вә ја зарафат етсә, бу һалда бу ҹүр
ишләрлә мәнинин чөлә ҝәлмәјәҹәјинә хатирҹәм оларса вә
тәсадүфән мәни хариҹ олса, оруҹу сәһиһдир, әкс һалда исә оруҹу
батилдир.

4-Аллаһын вә ПејғәмбәрИн адындан јалан данышмаг
Мәсәлә: 1271. Әҝәр оруҹ тутан шәхс Аллаһ, Пејғәмбәр
(сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) вә о һәзрәтин ҹанишинләринин
(әлејһимус-салам) адындан демәк, јазмаг, ишарә етмәк вә бу кими
ишләрлә јалан десә, һәтта әҝәр дәрһал “јалан дејирәм” - десә вә ја
төвбә етсә дә, еһтијат-ваҹибә ҝөрә оруҹу батилдир. Еһтијат-ваҹибә
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ҝөрә һәзрәт Зәһра (әлејһа салам), саир пејғәмбәрләр вә онларын
ҹанишинләринин адындан јалан данышмаг Пејғәмбәрин вә
имамларын адындан јалан данышмаға гајыдарса, бу һөкмдә
онларла фәрги јохдур.
Мәсәлә: 1272. Әҝәр сәһиһ, јохса јалан олдуғуну билмәдији бир
һәдиси нәгл етмәк истәсә, еһтијат-ваҹибә ҝөрә о хәбәри дејән
кәсдән, јахуд нәгл етдији китабдан нәгл етсин.
Мәсәлә: 1273. Әҝәр бир шејин дүзлүјүнә е’тигад бәсләјәрәк
Аллаһын вә ја Пејғәмбәрин адындан нәгл етсә, сонра исә јалан
олдуғуну баша дүшсә, оруҹу батил олмаз.
Мәсәлә: 1274. Әҝәр Аллаһ вә Пејғәмбәрин адындан јалан
демәјин оруҹу батил етдијини билсә вә јалан олдуғуну билдији бир
шеји онлара аид едиб сонрадан дүз олдуғуну баша дүшсә, оруҹу
батилдир.
Мәсәлә: 1275. Әҝәр башгасынын гурашдырдығы јалан хәбәри
гәсдән Аллаһын, Пејғәмбәрин вә онун ҹанишинләринин адындан
десә, оруҹу батилдир. Амма әҝәр о јаланы гурашдыран кәсин
адындан нәгл етсә, ејби јохдур.

5-ГӘЛИЗ (ГАТЫ) ТОЗУ БОҒАЗА ЧАТДЫРМАГ
Мәсәлә: 1276. Гәлиз (гаты) тозу боғаза чатдырмаг еһтијатваҹибә ҝөрә оруҹу батил едир – истәр ун кими јејилмәси һалал олан
шејин, истәрсә дә торпаг вә с. Кими јејилмәси һарам олан шејин
тозу олсун.
Мәсәлә: 1277. Әҝәр күләк нәтиҹәсиндә гаты (гаты) тоз әмәлә
ҝәлсә вә инсан хатырладығы һалда өзүнү ҝөзләмәсә вә тоз онун
боғазына ҝетсә, еһтијат-вҹибә ҝөрә оруҹу батил олур.
Мәсәлә: 1278. Еһтијат-ваҹиб будур ки, оруҹ тутан шәхс, гәлиз
(гаты) бухары вә түстүнү боғазына чатдырмасын вә сигарет вә бу
кими шејләри истифадә етмәкдән мүтләг шәкилдә чәкинсин.
Мәсәлә: 1279. Әҝәр бир кәс өзүнү ҝөзләмәсә вә тоз, бухар, түстү
вә бу кими шејләр боғазына дахил олса, бу һалда боғаза
чатмајаҹағына јәгини олса, оруҹу сәһиһдир.
Мәсәлә: 1280. Әҝәр оруҹ олдуғуну унудуб өзүнү ҝөзләмәсә вә ја
тоз вә бу кими шејләр ихтијарсыз олараг боғазына чатса, оруҹу
батил олмур вә мүмкүн олан һалда ҝәрәк ону хариҹ етсин.
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6-БАШЫ СУЈА САЛМАГ
Мәсәлә: 1281. Әҝәр оруҹ тутан шәхс башынын һәр јерини
гәсдән суја батырса, һәтта бәдәнинин галан һиссәси судан чөлдә
олса да, ҝәрәк о оруҹун гәзасыны тутсун. Амма әҝәр бәдәнинин
һамысыны су әһатә етсә, амма башынын бир мигдары чөлдә олса,
оруҹ батил олмаз.
Мәсәлә: 1282. Әҝәр әввәлҹә башынын бир јарысыны, сонра исә
о бири јарысыны суја батырса, оруҹу батил олмаз.
Мәсәлә: 1283. Әҝәр башыны суја салмаг гәсдиндә олмаса вә
тәсадүфән башынын һәр јерини суја батса, оруҹу сәһиһдир. Амма
әҝәр белә бир гәсди олса, һәтта башынын һамысы суја батмаса да,
оруҹу батилдир.
Мәсәлә: 1284. Әҝәр башынын һамысыны сујун алтына салса,
амма сачларынын бир гәдәри судан кәнарда галса, оруҹу батилдир.
Мәсәлә: 1285. Әҝәр оруҹ олдуғуну унудуб гүсл нијјәти илә
башыны суја батырса, оруҹу вә гүслү сәһиһдир.
Мәсәлә: 1286. Әҝәр оруҹ олдуғуну билиб гүсл үчүн гәсдән
башыны суја батырса, бу һалда әҝәр онун оруҹу Рамазан ајынын
оруҹу кими вахты мүәјјәндирсә, еһтијат-ваҹибә ҝөрә ҝәрәк гүслү
јенидән алыб, оруҹуну да гәза етсин. Амма әҝәр мүстәһәб, јахуд
кәффарә оруҹу кими вахты мүәјјән олмајан башга оруҹ тутмуш
олса, гүслү сәһиһ, оруҹу исә батилдир. Јалныз Рамазан оруҹунун
гәзасы истиснадыр, өзү дә ҝүнортадан сонра; бу һалда һәм гүсл, һәм
дә оруҹ батилдир.

7-СҮБҺ АЗАНЫНА ГӘДӘР ҸӘНАБӘТ, ҺЕЈЗ ВӘ НИФАС
ҺАЛЫНДА ГАЛМАГ
Мәсәлә: 1287. Әҝәр ҹүнуб шәхс гәсдән сүбһ азанына гәдәр гүсл
етмәсә, јахуд вәзифәси тәјәммүм олдуғу һалда гәсдән тәјәммүм
етмәсә, оруҹу батилдир.
Мәсәлә: 1288. Әҝәр Рамазан ајынын оруҹу кими, вахты мүәјјән
олан ваҹиб оруҹда сүбһ азанына гәдәр гүсл алмаса вә тәјәммүм дә
етмәсә, амма бу ишләр гәсдән олмаса, мәсәлән; башгасы ону гүсл,
тәјәммүм етмәјә гојмаса, оруҹу сәһиһдир.
Мәсәлә: 1289. Ҹүнуб олан вә Рамазан ајы кими вахты мүәјјән
олан ваҹиб оруҹ тутмаг истәјән бир кәс, гәсдән гүсл етмәсә вә вахты
азалса, тәјәммүм илә оруҹ тута биләр, оруҹу сәһиһдир, амма гүслү
тә’хирә салдығына ҝөрә ҝүнаһ етмишдир.
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Мәсәлә: 1290. Әҝәр ҹүнуб, һаиз вә нифаслы олан шәхс Рамазан
ајында гүслү унутса вә бир ҝүндән сонра јадына дүшсә, ҝәрәк
һәмин ҝүнүн гәзасыны етсин; әҝәр бир нечә ҝүндән сонра јадына
дүшсә, ҝәрәк ҹүнуб, һаиз вә нифаслы олдуғуна јәгини олан һәр
ҝүнүн гәзасыны етсин. Мәсәлән; әҝәр үч, јохса дөрд ҝүн ҹүнуб
олдуғуну билмәсә, ҝәрәк үч ҝүнүн оруҹуну гәза етсин.
Мәсәлә: 1291. Рамазан ајынын ҝеҹәсиндә гүсл вә тәјәммүмүн
һеч бири үчүн вахты олмајан бир кәс, өзүнү ҹүнуб етсә, оруҹу
батилдир, гәза вә кәффарә дә она ваҹиб олур. Амма әҝәр тәјәммүм
үчүн вахты олан һалда өзүнү ҹүнуб етсә, тәјәммүм илә оруҹу
сәһиһдир, амма ҝүнаһкардыр.
Мәсәлә: 1292. Әҝәр гүсл алмаг гәдәриндә вахт олдуғуну ҝүман
едәрәк өзүнү ҹүнуб етсә, сонрадан вахтын аз олдуғуну баша дүшсә,
бу һалда тәјәммүм едәрсә, оруҹу сәһиһдир.
Мәсәлә: 1293. Бир кәс Рамазан ајынын ҝеҹәсиндә ҹүнуб олса вә
јатаҹағы һалда сүбһә гәдәр ојана билмәјәҹәјини билсә, ҝәрәк
јатмасын. Әҝәр јатса вә сүбһә гәдәр ојанмаса, оруҹу батилдир, она
гәза вә кәффарә дә ваҹиб олур.
Мәсәлә: 1294. Әҝәр ҹүнуб олан шәхс Рамазан ајынын ҝеҹәсиндә
јатыб сонра ајылса, бу һалда јенидән јатаҹағы тәгдирдә гүсл үчүн
ојанаҹағына адәт етмиш вә хатирҹәм олса, јата биләр.
Мәсәлә: 1295. Рамазан ајынын ҝеҹәсиндә ҹүнуб олан шәхс
јатаҹағы тәгдирдә сүбһ азанындан габаг ојанаҹағыны билсә, јахуд
буна хатирҹәм олса, бу һалда ојанандан сонра гүсл алаҹағыны
гәрара алмыш олса вә бу нијјәтлә јатыб азана гәдәр јухуја галса,
оруҹу сәһиһдир.
Мәсәлә: 1296. Әҝәр ҹүнуб шәхс Рамазан ајынын ҝеҹәсиндә
јатыб ојанса вә јенидән јатаҹағы һалда сүбһ азанындан габаг
ојанаҹағыны билсә, јахуд хатирҹәм олса, һабелә ојанандан сонра
гүсл едәҹәјини гәрара алса, бу һалда јенидән јатса вә сүбһ азанына
гәдәр ојанмаса, ҝәрәк о ҝүнүн гәзасыны етсин, кәффарә она ваҹиб
олмур. Амма әҝәр икинҹи јухудан ајылыб сонра јенидән, үчүнҹү
дәфә јатса (вә јухуја галса), кәффарә дә ваҹиб олур.
Мәсәлә: 1297. Мөһтәлим олдуғу јуху биринҹи јуху һесаб
едилмир, әксинә мөһтәлим оландан сонра јухудан ајылыб, јенидән
јатса, бу онун биринҹи јатмағы һесаб олунур.
Мәсәлә: 1298. Әҝәр оруҹ тутан шәхс ҝүндүз мөһтәлим олса,
дәрһал гүсл алмасы ваҹиб дејил.
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Мәсәлә: 1299. Әҝәр бир кәс Рамазан ајында сүбһ азанындан
сонра ајылыб мөһтәлим олдуғуну ҝөрсә, һәтта сүбһ азанындан
габаг мөһтәлим олдуғуну билсә дә, оруҹу сәһиһдир.
Мәсәлә: 1300. Рамазан ајынын оруҹунун гәзасыны тутмаг
истәјән бир кәс әҝәр сүбһ азанындан сонра ојаныб мөһтәлим
олдуғуну ҝөрсә вә сүбһ азанындан габаг мөһтәлим олдуғуну билсә,
бу һалда оруҹун гәзасынын вахты аз олса, мәсәлән; беш ҝүн
Рамазан ајынын гәзасы варса вә Рамазан ајына да беш ҝүн галыбса,
еһтијатән һәм о ҝүнү оруҹ тутсун, һәм дә онун гәзасыны Рамазан
ајындан сонра тутсун. Амма гәза оруҹунун вахты аз олмаса, ҝәрәк
башга ҝүн тутсун.
Мәсәлә: 1301. Әҝәр гадын сүбһ азанындан габаг һејз вә ја
нифасдан пакланыб гәсдән гүсл етмәсә, јахуд вәзифәси тәјәммүм
олдуғу һалда гәсдән тәјәммүм етмәсә, оруҹу батилдир.
Мәсәлә: 1302. Әҝәр гадын сүбһ азанындан сонра һејз вә ја
нифасдан пакланса, амма гүсл үчүн вахты олмаса, бу һалда Рамазан
ајынын оруҹу кими вахты мүәјјән олан ваҹиб оруҹ тутмаг истәсә,
тәјәммүмлә оруҹу сәһиһдир вә сүбһә гәдәр ојаг галмасы лазым
(ваҹиб) дејил. Әҝәр мүстәһәб, јахуд кәффарә оруҹу кими, вахты
мүәјјән олмајан башга ваҹиби оруҹ тутмаг истәсә, тәјәммүмлә оруҹ
тута билмәз.
Мәсәлә: 1303. Әҝәр гадын сүбһ азанына јахын вахтларда һејз,
јахуд нифасдан пакланса, амма гүсл вә тәјәммүмүн һеч бири үчүн
вахты олмаса, јахуд азандан сонра, азандан габаг пак олдуғуну
баша дүшсә, онун оруҹу сәһиһдир.
Мәсәлә: 1304. Әҝәр гадын сүбһ азанындан сонра һејз вә ја
нифас ганындан пакланса, јахуд ҝүн әрзиндә һејз вә ја нифас ганы
ҝөрсә – һәтта мәғрибә јахын вахтларда да олса, оруҹу батилдир.
Мәсәлә: 1305. Әҝәр гадын һејз вә ја нифас гүслүнү унутса вә
бир вә ја бир нечә ҝүндән сонра јадына дүшсә, ҝәрәк (һејз вә нифас
гүслү етмәдән) тутмуш олдуғу оруҹларын гәзасыны етсин.
Мәсәлә: 1306. Әҝәр гадын сүбһ азанындан габаг һејз вә ја нифас
ганындан габаг пак олуб сүбһ азанына гәдәр гүсл етмәсә вә вахтын
аз олдуғу вахт тәјәммүм дә етмәсә, оруҹу батилдир. Амма әҝәр
тәјәммүм етсә, оруҹу сәһиһдир.
Мәсәлә: 1307. Әҝәр истиһазә һалында олан бир гадын өз
гүслләрини истиһазә һөкмләриндә дејилән гајдалара ујғун олараг
јеринә јетирсә, оруҹу сәһиһдир.
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Мәсәлә: 1308. Мејитә мәсс едән, јә’ни бәдәнинин һәр һансы бир
јерини мејитә тохундуран адам мәсс-мејит гүслү алмадан оруҹ тута
биләр. Әҝәр оруҹ һалында да мејитә мәсс етсә, оруҹу батил олмаз.

8-ИМАЛӘ
Мәсәлә: 1309. Маје шејләрлә ималә етмәк – һәтта мәҹбуријјәт
үзүндән вә мүалиҹә үчүн олса да, еһтијат-ваҹибә ҝөрә оруҹу батил
едир. Амма мүалиҹә үчүн истифадә олунан гејри-маје
дәрманларын (ималә етмәјин) ејби јохдур.

9-ГУСМАГ
Мәсәлә: 1310. Әҝәр оруҹ тутан шәхс гәсдән гусса – һәтта
хәстәлик, зәһәрләнмәни дәф етмәк вә бу кими әбәби илә гусмаға
начар олса, оруҹу батилдир. Амма сәһвән, јахуд ихтијарсыз олараг
гусса, ејби јохдур.
Мәсәлә: 1311. Әҝәр ҝеҹә бир шеј јесә вә ону јемәк васитәсилә
ҝүндүз ихтијарсыз олараг гусаҹағыны билсә, еһтијат-ваҹиб будур
ки, о ҝүнүн оруҹунун гәзасыны тутсун.
Мәсәлә: 1312. Әҝәр ихтијарсыз гусмағын сәбәбләри јаранса,
онун гаршысыны алмаг лазым (ваҹиб) дејилдир.
Мәсәлә: 1313. Әҝәр милчәк оруҹ тутан шәхсин боғазына ҝетсә,
бу һалда онун удулмасы јемәк һесаб олунмајаҹаг јерә гәдәр (боғаза)
ҝетсә, ону чыхартмаг лазым дејил, оруҹу да сәһиһдир. Әҝәр бу
гәдәр ашағы ҝетмәсә, ҝәрәк ону чыхарсын. Әҝәр удса, оруҹу батил
олур вә ҝәрәк кәффарә дә версин.
Мәсәлә: 1314. Әҝәр ҝәјирмәк сәбәби илә бир шејин, боғазына
ҝәләҹәјинә јәгини олса, ҝәрәк гәсдән ҝәјирмәсин. Амма әҝәр јәгини
олмаса, ејби јохдур.
Мәсәлә: 1315. Әҝәр ҝәјирсә вә ихтијарсыз олараг бир шеј
боғазына вә ја ағзына ҝәлсә, ҝәрәк ону чөлә төксүн. Әҝәр
ихтијарсыз олараг удса, оруҹу сәһиһдир.
Мәсәлә: 1316. Әҝәр оруҹ тутан шәхс сәһвән оруҹу батил едән
ишләрдән бирини ҝөрсә вә оруҹунун батил олмасыны ҝүман едәрәк
гәсдән о ишләрдән јенә дә ҝөрсә, оруҹу батилдир.
Мәсәлә: 1317. Әҝәр бир шеји зорла оруҹ тутанын боғазына
төксәләр вә ја башыны зорла суја батырсалар, оруҹу батил олмаз.
Амма әҝәр (өзүнүн) оруҹуну батил етмәјә мәҹбур етсәләр, мәсәлән;
“оруҹу јемәсән, мал-дөвләтинә, ҹанына зәрәр јетирәҹәјик” -
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десәләр вә зәрәрин гаршысыны алмаг үчүн өзү бир шеј јесә, оруҹу
батил олур.
Мәсәлә: 1318. Оруҹ тутан шәхс ҝәрәк боғазына бир шеј
төкүләҹәјини, јахуд ону, оруҹуну өзүнүн батил етмәсинә мәҹбур
едәҹәкләрини билдији јерә ҝетмәсин. Әҝәр белә бир јерә ҝетмәји
мәгсәдиндә тутса, оруҹу батилдир – истәр ҝетсин, истәрсә дә
ҝетмәсин; истәр онун боғазына бир шеј төксүнләр, истәрсә дә јох.
ОРУҸ ТУТАН ШӘХСӘ МӘКРУҺ ОЛАН ШЕЈЛӘР
Мәсәлә: 1319. Бир нечә шеј оруҹ тутана мәкруһдур, о ҹүмләдән:

1-Ҝөзә дәрман төкмәк, сүрмә чәкмәк – әҝәр дады, ији боғаза
чатарса, 2-Зәифлијә сәбәб олан һәр бир иш ҝөрмәк: ган алдырмаг,
һамама ҝетмәк кими, 3-Буруноту чәкмәк – әҝәр боғаза чатаҹағыны

билмәсә; амма әҝәр билсә, ҝәрәк бу иши ҝөрмәсин, 4-Әтирли

ҝүлләри, биткиләри ијләмәк, 5-Гадынын суда отурмасы, 6-Гејри-

маје шејләрлә ималә етмәк, 7-Бәдәндәки палтарлары ислатмаг, 8Диш чәкдирмәк вә ағыздан ган ҝәлмәсинә сәбәб олан бүтүн ишләр,
9-Јаш чубугдан диш фырчасы кими истифадә етмәк, 10-Инсан
мәнинин чөлә ҝәлмәси гәсди олмадан өз гадыныны өпсә, јахуд
шәһвәтини тәһрик едән бир иш ҝөрсә; амма мәнинин чөлә ҝәлмәси
гәсди илә олса, мәни ҝәлмәсә дә, оруҹу батилдир.
ОРУҸУН КӘФФАРӘСИ
Мәсәлә: 1320. Рамазан ајынын оруҹунун кәффарәси ваҹиб олан
бир кәс ҝәрәк ја бир гул азад етсин, ја сонракы мәсәләдә дејилән
ҝөстәришә ујғун олараг ики ај оруҹ тутсун, ја да 60 фәгири

дојуздурсун, јахуд онларын һәр биринә бир мүдд (тәгрибән 750 гр)
тәам, јә’ни буғда уну, јахуд уну 750 грам олан чөрәк версин. Әҝәр
бунлар мүмкүн олмаса, имканы олан мигдарда мүдд тәамы фәгирә
версин. Әҝәр тәам верә билмәсә, 18 ҝүн оруҹ тутсун, бу да мүмкүн
олмаса, нечә ҝүн оруҹ тута билсә, о гәдәри тутсун. Әҝәр
үмумијјәтлә бунлары едә билмәсә, һәтта бир дәфә “әстәғфируллаһ”
демәклә дә олса, истиғфар етсин. Еһтијат-мүстәһәб будур ки, һәр
вахт имканы олса, кәффарәни версин.
Мәсәлә: 1321. Рамазан ајынын оруҹунун ики ај олан
кәффарәсини оруҹ тутмаг истәјән бир кәс ҝәрәк онун 31 ҝүнүнү
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ардыҹыл (арада фасилә олмадан) тутсун, әҝәр јердә галан ҝүнләр
ардыҹыл олмаса, ејби јохдур.
Мәсәлә: 1322. Рамазан ајынын оруҹунун кәффарәси кими ики ај
оруҹ тутмаг истәјән бир кәс, (әввәлдә ардыҹыл тутмалы олдуғу 31

ҝүнү) елә ҝүндә башламалыдыр ки, бу 31 ҝүнүн ичиндә Гурбан
бајрамы кими оруҹу һарам олан ҝүнләрдән олмасын.
Мәсәлә: 1323. Ардыҹыл оруҹ тутмалы олан бир шәхс арада
үзрсүз сәбәбә ҝөрә бир ҝүн оруҹ тутмаса, јахуд елә бир вахтда
башласа ки, тутдуғу оруҹ ҝүнләри арасында оруҹу ваҹиб олан бир
ҝүнә чатаҹаг, мәсәлән; оруҹ тутмағы нәзир етдији бир ҝүнә тәсадүф
етсә, ҝәрәк оруҹлары әввәлдән башласын.
Мәсәлә: 1324. Әҝәр ардыҹыл оруҹ тутмалы олан ҝүнләр
әснасында һејз, нифас кими үзр, јахуд ҝетмәјә мәҹбур олдуғу бир
сәфәр гаршыја чыхса, үзрү арадан галхандан сонра оруҹу әввәлдән
башламасы ваҹиб дејил: үзрү арадан галхандан сонра јердә
галанлары тутмалыдыр.
Мәсәлә: 1325. Әҝәр бир кәс оруҹу һарам шејлә батил етсә –
истәр бу шеј затән һарам олсун – шәраб, зина вә с. кими, истәрсә дә
мүәјјән сәбәбләрә ҝөрә һарам олсун – өз әјалы илә һејз һалында
јахынлыг етмәк кими, еһтијата ҝөрә ҝәрәк ҹәм кәффарәси версин.
Јә’ни һәм бир гул азад етсин, һәм 60 ҝүн оруҹ тутсун, һәм дә 60
фәгирин һәр биринә 750 грам буғда уну версин.

Мәсәлә: 1326. Әҝәр оруҹ тутан шәхс Аллаһ вә Пејғәмбәр
(сәлләллаһу әлејһи вә алиһ)-ин адындан јалан данышса, она бир
кәффарә вермәк ваҹибдир.
Мәсәлә: 1327. Әҝәр оруҹ тутан шәхс Рамазан ајынын бир
ҝүнүндә бир нечә дәфә ҹима етсә, она бир кәффарә ваҹибдир. Әҝәр
онун ҹимасы һарам ҹима олса, бир ҹәм кәффарәси ваҹиб олур.
Мәсәлә: 1328. Әҝәр оруҹ тутан шәхс Рамазан ајынын бир
ҝүнүндә ҹимадан башга оруҹу батил едән саир ишләри бир нечә
дәфә ҝөрсә, онларын һамысы үчүн бир кәффарә кифајәтдир.
Мәсәлә: 1329. Әҝәр оруҹ тутан шәхс әввәлҹә һарам ҹима, сонра
исә өз һалалы илә ҹима етсә, она бир ҹәм кәффарәси ваҹибдир.
Мәсәлә: 1330. Әҝәр оруҹ тутан кәс оруҹу батил едән һалал
ишләрдән ҝөрсә, мәсәлән; су ичсә, сонра исә оруҹу батил едән
һарам ишләрдән ҝөрсә, мәсәлән; һарам јемәкләрдән јесә, бир
кәффарә кифајәтдир.
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Мәсәлә: 1331. Әҝәр оруҹ тутан ҝәјирдији вахт ағзына бир шеј
ҝәлсә вә ону гәсдән удса, оруҹу батилдир, ҝәрәк онун гәзасыны
тутсун, кәффарә дә она ваҹиб олур.
Мәсәлә: 1332. Әҝәр бир кәс мүәјјән ҝүндә оруҹ тутаҹағыны
нәзир етсә вә һәмин ҝүнү оруҹ тутуб гәсдән батил етсә, онун
кәффарәси Рамазан ајынын оруҹунун кәффарәси кими олур, јә’ни
ја ҝәрәк бир гул азад етсин, ја (31 ҝүнү фасиләсиз олмагла) ики ај
оруҹ тутсун, ја да 60 фәгирә тәам версин.

Мәсәлә: 1333. Вахты ајырд едә билән бир шәхс, “мәғриб
олмушдур” - дејән вә сөзүнә е’тибар вә хатирҹәмлик һасил олмајан
бир кәсин сөзү илә ифтар етсә вә сонрадан һәлә мәғриб
олмадығыны билсә, она һәм гәза, һәм дә кәффарә ваҹибдир.
Мәсәлә: 1334. Өз оруҹуну гәсдән батил едән бир шәхс,
кәффарәдән гачмаг үчүн зөһрдән сонра, јахуд зөһрдән габаг сәфәр
етсә, кәффарәси бојнундан ҝөтүрүлмүр.
Мәсәлә: 1335. Әҝәр бир кәс гәсдән оруҹуну батил етсә вә
сонрадан һејз, нифас вә ја хәстәлик кими үзр гаршыја чыхса,
кәффарә она ваҹибдир.
Мәсәлә: 1336. Әҝәр Рамазан ајынын биринҹи ҝүнү олдуғуну
јәгин едиб гәсдән оруҹуну батил етсә вә сонрадан шә’банын ахыры
олмасы мә’лум олса, она кәффарә ваҹиб дејил.
Мәсәлә: 1337. Әҝәр бир кәс Рамазанын ахыры, јохса шәввалын
әввәли олдуғунда шәкк етдији һалда гәсдән оруҹуну батил етсә вә
сонрадан шәввалын әввәли олдуғу мә’лум олса, кәффарә она ваҹиб
олмаз.
Мәсәлә: 1338. Әҝәр оруҹ тутан шәхс Рамазан ајында өзүнүн
оруҹ тутмуш арвады илә ҹима етсә, бу һалда әҝәр гадын бу ишә
разы олса, һәр биринә бир кәффарә ваҹибдир. Әҝәр арвадыны
ҹимаја мәҹбур етмишсә, ҝәрәк һәм өзүнүн, һәм дә арвадынын
кәффарәсини версин.
Мәсәлә: 1339. Әҝәр оруҹ тутан шәхс Рамазан ајында оруҹ
тутмуш олан арвады илә ҹима етсә вә ҹима әснасында арвады разы
олса, ҝәрәк киши ики кәффарә вә гадын бир кәффарә версин.
Мәсәлә: 1340. Әҝәр оруҹ тутан шәхс Рамазан ајында, оруҹ
тутмуш вә јухуда олан арвады илә ҹима етсә, кишијә бир кәффарә
ваҹибдир. Гадынын оруҹу сәһиһдир, кәффарә дә ваҹиб дејилдир.
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Мәсәлә: 1341. Әҝәр киши, гадыныны ҹимадан башга оруҹу
батил едән саир ишләрә мәҹбур етсә, мәсәлән; она су ичиртсә вә
јемәк једиртсә, һеч биринә кәффарә ваҹиб дејил.
Мәсәлә: 1342. Сәфәрдә олмаг вә ја хәстәлик сәбәби илә оруҹ
тутмајан бир шәхс, оруҹ тутмуш арвадыны ҹимаја мәҹбур едә
билмәз. Амма мәҹбур етсә, еһтијата ҝөрә гадынын кәффарәсини
версин.
Мәсәлә: 1343. Инсан кәффарәни әнҹам вермәкдә сәһләнкарлыг
етмәмәлидир. Амма ону дәрһал әнҹам вермәси лазым (ваҹиб)
дејилдир.
Мәсәлә: 1344. Әҝәр бир кәсә кәффарә ваҹиб олса вә бир нечә ил
ону әнҹам вермәсә, үстүнә бир шеј әлавә олунмур.
Мәсәлә: 1345. Бир ҝүнүн кәффарәси олараг 60 фәгирә тәам
вермәли олан бир кәс 60 фәгир тапа билсә, ҝәрәк онларын һәр
биринә бир мүддән артыг тәам вермәсин, јахуд бир фәгири бир
дәфәдән артыг дојуздурмасын. Амма әҝәр инсан фәгирин тәамы өз
аилә үзвләринә вердијини, јахуд онлара једиздирдијини билсә,
фәгирин аилә үзвләринин һәр бири үчүн, һәтта сәғир олсалар да,
бир мүдд тәам верә биләр.
Мәсәлә: 1346. Рамазан ајынын оруҹунун гәзасыны тутан бир
кәс, зөһрдән сонра гәсдән оруҹу батил едән бир иш ҝөрсә, ҝәрәк 10
фәгирин һәр биринә бир мүдд тәам версин. Әҝәр буну едә билмәсә,
ҝәрәк үч ҝүн ардыҹыл оруҹ тутсун.
ОРУҸУН ТӘКҸӘ ГӘЗАСЫ ВАҸИБ ОЛАН ЈЕРЛӘР
Мәсәлә: 1347. Бир нечә һалда оруҹун тәкҹә гәзасы ваҹиб олур
вә кәффарә ваҹиб дејилдир:
1-Оруҹ тутан шәхс Рамазан ајынын ҝүндүзү гәсдән гусса;

2-Рамазан ајынын ҝеҹәсиндә ҹүнуб олуб 1278-ҹи мәсәләдә
дејилдији кими, сүбһ азанына гәдәр икинҹи јухудан ојанмаса;
3-Оруҹу батил едән әмәлләрдән ҝөрмәсә, амма оруҹ нијјәти
етмәсә вә ја рија етсә, јахуд оруҹ олмамасыны гәсд етсә;
4-Рамазан ајында ҹәнабәт гүслүнү унудуб бир вә ја бир нечә ҝүн
ҹәнабәтли һалда оруҹ тутса;
5-Рамазан ајында сүбһүн ачылмасында тәһгигат апармадан
оруҹу батил едән ишләрдән ҝөрсә вә сонрадан сүбһүн ачылмыш
олдуғу мә’лум олса; Һабелә әҝәр тәһгигат апарандан сонра сүбһ
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олмасыны ҝүман етдији һалда оруҹу батил едән бир иш ҝөрсә,
сонра сүбһ олмасы мә’лум олса, о ҝүнүн гәзасы она ваҹибдир. Амма
әҝәр тәһгигатдан сонра сүбһ олмамасыны јәгин едиб бир шеј јесә,
сонрадан да сүбһ олдуғу мә’лум олса, гәза ваҹиб дејилдир. Әҝәр
тәһгигат апарандан сонра сүбһ олмамасына ҝүман етсә вә ја сүбһ
олуб-олмамасында шәкк етсә вә оруҹу батил едән ишләрдән ҝөрсә,
сонра да сүбһ олмасы мә’лум олса, о ҝүнүн гәзасы ваҹибдир.
6 – Барәсиндә е’тимад вә хатирҹәмлик һасил олмајан бир кәс
сүбһүн ачылмамасы барәдә хәбәр версә вә инсан онун дедијинә
әсасән оруҹу батил едән ишләрдән ҝөрсә, сонрадан сүбһүн дахил
олдуғу мә’лум олса;
7-Бир кәс “сүбһ олмушдур” - десә вә инсан онун сөзүнә јәгин
етмәсә, јахуд зарафат етдијини ҝүман едәрәк оруҹу батил едән
ишләрдән ҝөрсә вә сонрадан сүбһүн ачылмыш олдуғу мә’лум олса;
8-Кор вә бу кими шәхсләр башга адамын дедијинә истинад
едәрәк ифтар етсә вә сонрадан һәлә мәғриб олмадығы мә’лум олса;
9-Бир кәс тәмиз һавада гаранлыг сәбәби илә мәғриб олмасыны
јәгин едиб ифтар етсә, сонрадан мәғриб олмамасы мә’лум олса;
Амма әҝәр булудлу һавада мәғриб олмасыны ҝүман едәрәк
ифтарыны ачса вә сонрадан мәғриб олмадығы мә’лум олса, гәзасы
лазым дејилдир.
10-Сәринләмәк вә ја һеч бир сәбәб олмадан елә-белә сују
ағзында гар-гара етсә вә ихтијарсыз олараг удулса; амма әҝәр оруҹ
олдуғуну унудуб сују удса, јахуд дәстәмаз үчүн сују гар-гара
едәндә ихтијарсыз олараг удулса, онун гәзасы ваҹиб дејил.
Мәсәлә: 1348. Әҝәр инсан мәғриб олуб-олмамасында шәкк
етсә, ифтар едә билмәз. Әҝәр сүбһ олуб-олмамасында шәкк етсә,
тәһгигат апармадан оруҹу батил едән ишләрдән ҝөрә билмәз.
ГӘЗА ОРУҸУНУН ҺӨКМЛӘРИ
Мәсәлә: 1349. Әҝәр дәли инсан ағылланса, дәли олдуғу
вахтлардакы оруҹларын гәзасыны тутмасы ваҹиб дејил.
Мәсәлә: 1350. Әҝәр кафир мүсәлман олса, кафир олдуғу
вахтлардакы оруҹларын гәзасыны тутмасы ваҹиб дејил. Амма әҝәр
бир мүсәлман кафир олуб јенидән мүсәлман олса, ҝәрәк кафир
олдуғу вахтдакы оруҹлары гәза етсин.
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Мәсәлә: 1351. Инсан мәстлик сәбәби илә фөвтә ҝедән оруҹу
гәза етмәлидир – һәтта ону мәст едән шеји мүалиҹә мәгсәди илә
гәбул етмиш олса да белә.
Мәсәлә: 1352. Әҝәр мүәјјән үзрлү сәбәб үчүн бир нечә ҝүн оруҹ
тутмаса вә сонрадан үзрүнүн нә вахт арадан галхмыш олдуғунда
шәкк етсә, еһтимал вердији аз мигдарын оруҹуну гәза едә биләр.
Мәсәлән; Рамазан ајындан габаг сәфәр едиб ајын бешиндә, јохса
алтысында гајытмасыны билмәјән бир кәс беш ҝүн (гәза) оруҹу
тута биләр. Һәмчинин, үзрүн нә вахт јарандығыны билмәјән бир кәс
(еһтимал вердији) аз мигдары гәза едә биләр. Мәсәлән; Рамазан
ајынын ахырларында сәфәрә ҝедиб, Рамазан ајындан сонра
сәфәрдән гајытса вә 25-дә, јохса 26-да сәфәр етдијини билмәсә, аз
мигдары, јә’ни беш ҝүнү гәза едә биләр. Амма әҝәр әввәлләр сајыны
билиб сонра унутмуш олса, бу һалда ҝәрәк еһтимал вердији чох
мигдары гәза етсин.
Мәсәлә: 1353. Әҝәр бир нечә Рамазан ајынын гәзалары галмыш
олса, һәр биринин гәзасыны әввәл тутса, манеәси јохдур. Амма әҝәр
ахырынҹы Рамазанын оруҹунун гәзасынын вахты аз олса, мәсәлән;
ахырынҹы Рамазан ајындан беш ҝүн гәзасы галмыш олса вә
Рамазанын башламасына беш ҝүн галса, ҝәрәк әввәлҹә, ахырынҹы
Рамазанын гәзасыны тутсун.
Мәсәлә: 1354. Бир кәс Рамазан ајынын оруҹунун гәзасыны
тутса, бу һалда һәмин оруҹларын гәзасынын вахты аз олмаса,
зөһрдән габаг өз оруҹуну батил едә биләр.
Мәсәлә: 1355. Әҝәр мүәјјән бир оруҹун гәзасыны (нәзир
оруҹунун гәзасы кими) тутмуш олса, еһтијат-ваҹиб будур ки, ону
зөһрдән сонра батил етмәсин.
Мәсәлә: 1356. Әҝәр хәстәлик, јахуд һејз вә ја нифас сәбәби илә
Рамазан ајынын оруҹуну тутмаса вә Рамазан ајы гуртармамышдан
габаг өлсә, тутмадығы ҝүнләри онун үчүн гәза етмәләри лазым
(ваҹиб) дејилдир.
Мәсәлә: 1357. Әҝәр мүәјјән хәстәлик сәбәби илә Рамазан
ајынын оруҹуну тутмаса вә онун хәстәлији ҝәлән илин Рамазан
ајына кими давам етсә, оруҹ тутмадығы ҝүнләрин гәзасы она ваҹиб
дејил вә ҝәрәк һәр ҝүн үчүн бир мүдд (тәгрибән 750 грам) тәам,
јә’ни буғда уну фәгирә версин. Амма башга үзр сәбәби илә,
мәсәлән; сәфәрә ҝетдији үчүн оруҹ тутмамыш олса вә онун үзрү
ҝәлән Рамазан ајына гәдәр давам етсә, ҝәрәк оруҹ тутмадығы
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ҝүнләрин гәзасыны етсин, еһтијат-ваҹибә ҝөрә ҝәрәк һәр ҝүн үчүн
бир мүдд тәам да фәгирә версин.
Мәсәлә: 1358. Әҝәр мүәјјән хәстәлик сәбәби илә Рамазан
ајынын оруҹуну тутмаса вә Рамазандан сонра хәстәлији сағалса,
лакин тапылан башга бир үзр сәбәби илә (сонракы) Рамазан ајына
гәдәр оруҹларынын гәзасыны тута билмәсә, ҝәрәк оруҹ тутмадығы
ҝүнләрин гәзасыны тутсун. Һәмчинин, Рамазан ајында хәстәликдән
башга бир үзрү олса вә Рамазандан сонра үзрү арадан галхса, ҝәлән
илин Рамазан ајына гәдәр хәстәлик сәбәби илә оруҹларынын
гәзасыны тута билмәсә, ҝәрәк тутмадығы оруҹлары гәза етсин.
Мәсәлә: 1359. Әҝәр Рамазан ајында мүәјјән үзр сәбәби илә оруҹ
тутмаса вә Рамазан ајындан сонра үзрү арадан галхса вә нөвбәти
Рамазан ајына гәдәр онларын гәзасыны гәсдән тутмаса, ҝәрәк
онларын гәзасыны етсин, һәр ҝүн үчүн дә бир мүдд буғда унуну
фәгирә версин.
Мәсәлә: 1360. Әҝәр оруҹун гәзасында сәһләнкарлыг етсә вә
нәтиҹәдә вахт азалса, вахтын азлығында да бир үзрлү иш гаршыја
чыхса, ҝәрәк гәзалары тутсун, һәр ҝүн үчүн дә бир мүдд буғда
унуну фәгирә версин.
Мәсәлә: 1361. Әҝәр инсанын хәстәлији бир нечә ил давам етсә,
сағаландан сонра, нөвбәти Рамазан ајына гәдәр гәзалары тутмаг
мигдарында вахт олса, ҝәрәк ахырынҹы Рамазан ајынын гәзасыны
тутсун, әввәлки илләрин гәзалары үчүн дә һәр ҝүнә бир мүдд буғда
унуну фәгирә версин.
Мәсәлә: 1362. Һәр ҝүн үчүн фәгирә бир мүдд тәам вермәли олан
бир кәс, бир нечә ҝүнүн кәффарәсини бир фәгирә верә биләр.
Мәсәлә: 1363. Әҝәр Рамазан ајынын оруҹларынын гәзасыны
бир нечә ил тә’хирә салса, ҝәрәк гәза етсин вә һәр ҝүн үчүн дә бир
мүдд буғда унуну фәгирә версин.
Мәсәлә: 1364. Әҝәр Рамазан ајынын оруҹуну гәсдән тутмаса,
кәффарәдән әлавә, ҝәрәк онларын гәзаларыны да тутсун. Әҝәр
нөвбәти Рамазана гәдәр онларын гәзасыны тутмаса, һәр ҝүн үчүн
бир мүдд тәам да фәгирә версин.
Мәсәлә: 1365. Ата-ананын вәфатындан сонра бөјүк оғул, онун
(атанын) оруҹ-намазларыны вә ананын намазларыны 1325-ҹи
мәсәләдә дејилән тәфсилат илә јеринә јетирмәлидир, амма ананын
оруҹунун гәзасы оғула ваҹиб дејилдир.
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Мәсәлә: 1366. Әҝәр ата-ананын Рамазан ајынын оруҹларындан
башга ваҹиб оруҹлары олса, мәсәлән; нәзир оруҹуну тутмамыш
олсалар, онун гәзасы бөјүк оғула ваҹиб дејилдир.
МҮСАФИРИН ОРУҸУНУН ҺӨКМЛӘРИ
Мәсәлә: 1367. Сәфәрдә дөрд рәкәтли намазлары ики рәкәт
гылмалы олан мүсафир, ҝәрәк оруҹ тутмасын. Амма намазыны
бүтөв гылмалы олан мүсафир, мәсәлән; иши сәфәр олан, јахуд
сәфәри һарам олан шәхс ҝәрәк сәфәрдә оруҹуну тутсун.
Мәсәлә: 1368. Рамазан ајында сәфәрә чыхмағын ејби јохдур.
Амма оруҹдан гачмаг үчүн сәфәр етмәк мәкруһдур.
Мәсәлә: 1369. Әҝәр инсана Рамазан ајынын оруҹларындан
әлавә, вахты мүәјјән олан диҝәр бир оруҹ ваҹиб олса, мәсәлән;
мүәјјән ҝүндә оруҹ тутмағы нәзир етмиш олса, ҝәрәк һәмин ҝүн
сәфәрә ҝетмәсин. Әҝәр сәфәрдә олса, бир јердә он ҝүн галмағы гәсд
едиб о ҝүнүн оруҹуну тутсун.
Мәсәлә: 1370. Әҝәр бир кәс оруҹ тутмағы нәзир едиб, амма
ҝүнүнү мүәјјән етмәсә, ону сәфәрдә тута билмәз. Амма сәфәрдә
мүәјјән бир ҝүнү оруҹ тутмағы нәзир етсә, ҝәрәк ону сәфәрдә
тутсун. Һәмчинин, әҝәр сәфәрдә олуб-олмамасындан асылы
олмајараг мүәјјән бир ҝүнү оруҹ тутмағы нәзир етсә, һәтта сәфәрдә
дә олса, ҝәрәк о ҝүнү оруҹ тутсун.
Мәсәлә: 1371. Мүсафир, һаҹәтләрини диләмәк үчүн шәриф
Мәдинә шәһәриндә үч ҝүн: чәршәнбә, ҹүмә ахшамы вә ҹүмә
ҝүнләри мүстәһәб оруҹ тута биләр.
Мәсәлә: 1372. Мүсафирин оруҹунун батил олдуғуну билмәјән
бир шәхс, әҝәр сәфәрдә оруҹ тутса вә ҝүн әснасында мәсәләни баша
дүшсә, оруҹу батил олар. Әҝәр мәғрибә гәдәр баша дүшмәсә, оруҹу
сәһиһдир.
Мәсәлә: 1373. Әҝәр сәфәрдә олдуғуну, јахуд мүсафирин
оруҹунун батил олдуғуну унудуб сәфәрдә оруҹ тутса, оруҹу
батилдир.
Мәсәлә: 1374. Әҝәр оруҹ тутан шәхс зөһрдән сонра сәфәр етсә,
ҝәрәк оруҹуну ахыра чатдырсын. Әҝәр зөһрдән габаг сәфәр етсә вә
зөһрдән әввәл тәрәххүс һәддинә, јә’ни шәһәрин диварларыны
ҝөрмәдији вә азан сәсини ешитмәдији јерә чатса, оруҹу батил олур.
Әҝәр о һәддә чатмамышдан габаг батил етсә, она кәффарә ваҹиб
олур. Әҝәр зөһрдән габаг өз шәһәриндән (вәтәниндән) һәрәкәт едиб
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амма зөһрдән сонра тәрәххүс һәддинә чатса, о ҝүнүн оруҹу
сәһиһдир.
Мәсәлә: 1375. Әҝәр мүсафир зөһрдән габаг өз вәтәнинә, јахуд
10 ҝүн галмаг истәдији јерә чатса, бу һалда оруҹу батил едән
ишләрдән ҝөрмәјибсә, ҝәрәк о ҝүнү оруҹ тутсун; јох әҝәр оруҹу
батил едән ишләрдән бирини ҝөрүбсә, оруҹу батилдир.
Мәсәлә: 1376. Мүсафир Рамазан ајынын оруҹунда зөһрдән
габаг өз вәтәниндән сәфәрә чыхыб елә һәмин ҝүн зөһрдән габаг
гајытса, бу һалда оруҹу батил едән ишләри әнҹам вермәмиш олса,
онун һөкмү мүсафир олуб зөһрдән габаг өз вәтәнинә гајыдан
адамын һөкмү кимидир: әҝәр оруҹу батил едән ишләрдән
ҝөрмәјибсә, оруҹ вә имсак нијјәти етсин вә оруҹу сәһиһдир.
Мәсәлә: 1377. Әҝәр мүсафир зөһрдән сонра вәтәнинә, јахуд он
ҝүн галмаг истәдији бир јерә чатса, ҝәрәк һәмин ҝүнү оруҹ
тутмасын.
Мәсәлә: 1378. Мүсафир вә оруҹ тутмагда үзрү олан бир шәхсин,
Рамазан ајынын ҝүндүзләриндә ҹима етмәси, һабелә, дојунҹа јејибичмәси мәкруһдур.
ОРУҸ ВАҸИБ ОЛМАЈАН ШӘХСЛӘР
Мәсәлә: 1379. Әҝәр бир шәхс гоҹалыг сәбәби илә оруҹ тута
билмәсә, јахуд она мәшәггәти варса, оруҹ она ваҹиб дејил. Амма
икинҹи һалда (мәшәггәти олан һалда) ҝәрәк һәр ҝүн үчүн 750 грам
буғда унуну фәгирә версин.
Мәсәлә: 1380. Гоҹалыг сәбәби илә оруҹ тутмајан бир шәхс,
Рамазан ајындан сонра оруҹ тута биләрсә, еһтијат-лазым будур ки,
тутмадығы ҝүнләрин гәзасыны тутсун.
Мәсәлә: 1381. Әҝәр бир инсан бир хәстәлијә тутуларса, белә ки,
чох сусуз олса вә сусузлуға дөзә билмәсә вә ја сусузлуғун
мәшәггәти олса, оруҹ она ваҹиб дејил. Амма икинҹи һалда
(мәшәггәтли олан һалда) ҝәрәк һәр ҝүн үчүн бир мүдд буғда унуну
фәгирә версин. Јахшы олар ки, су ичмәјә начар олдуғу мигдардан
артыг ичмәсин. Әҝәр сонрадан гыса ҝүнләрдә вә мүлајим һавада
оруҹ тута биләрсә, еһтијата ҝөрә тутмадыгларынын гәзасыны
тутсун.
Мәсәлә: 1382. Доғуш вахты јахынлашан вә оруҹ тутмағын
бәтниндәки ушаға зәрәри олан гадына оруҹ ваҹиб дејил вә ҝәрәк
һәр ҝүн үчүн бир мүдд буғда унуну фәгирә версин. Һәмчинин, әҝәр
оруҹун онун өзү үчүн дә зәрәри олса, оруҹ она ваҹиб дејил, бу һалда
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ҝәрәк һәр ҝүн үчүн бир мүдд буғда вә ја онун унуну фәгирә версин.
Һәр ики һалда тутмадығы ҝүнләрин гәзасыны етмәлидир.
Мәсәлә: 1383. Ушаға сүд верән вә сүдү аз олан гадын – истәр
ушағын анасы олсун, истәр дајәси, истәрсә дә ушаға музд алмадан
сүд верән бир шәхсин оруҹ тутмасы сүд вердији ушаға зәрәр версә,
оруҹ она ваҹиб дејил вә ҝәрәк һәр ҝүн үчүн бир мүдд тәам, јә’ни
буғда унуну фәгирә версин. Әҝәр өзү үчүн дә зәрәри олса, оруҹ она
ваҹиб дејил. Бу һалда ҝәрәк һәр ҝүн үчүн фәгирә бир мүдд тәам
версин. Һәр ики һалда исә тутмадығы оруҹларын гәзасыны
етмәлидир.
АЈЫН ӘВВӘЛИНИН СҮБУТ ОЛУНМАСЫ ЈОЛЛАРЫ
Мәсәлә: 1384. Ајын әввәли бир нечә јолла сүбут олунур:
1-Инсанын өзү ајы ҝөрсә;

2-Сөзләриндән јәгин, јахуд хатирҹәмлик һасил олан бир нечә
нәфәр “ајы ҝөрдүк” - десәләр; һәмчинин, јәгинлик, јахуд
хатирҹәмлик һасил олан һәр шејин васитәси илә;
3-Ики адил киши “ҝеҹә ајы ҝөрмүшүк” - дејә хәбәр версәләр вә
ајын хүсусијјәтләриндә ихтилаф етмәсәләр; амма әҝәр бә’зи
хүсусијјәтләри ајырд етмәкдә ихтилафлы олсалар, мәсәлән; бири
“ај уҹада иди”, диҝәри исә “ај уҹада дејилди” - десә, онларын
демәси илә ајын әввәли олмасы сүбута јетир.
4-Шә’бан ајынын әввәлиндән 30 ҝүн кечмиш олса, бунун
васитәси илә Рамазан ајынын әввәли олмасы сүбута јетир. Јахуд
Рамазан ајынын әввәлиндән 30 ҝүн кечсә, бу һалда шәввал ајынын
әввәли олмасы сүбут олунур.
5-Шәриәт һакими ајын әввәли олмасына даир һөкм версә.

Мәсәлә: 1385. Әҝәр һава булудлу олса вә ја ачыг олса вә
башгалары ајы ҝөрмәк үчүн тәдбир ҝөрсәләр, амма ики нәфәрдән
башга һеч кәс ајы ҝөрдүјүнү иддиа етмәсә, бу һалда ики адилин сөзү
илә дә ајын әввәли олмасы сүбута јетмир вә (бу һалда) ҝөрмә
органынын сәһв етмәси узаг еһтимал дејилдир.
Мәсәлә: 1386. Әҝәр шәриәт һакими ајын әввәли олмасыны һөкм
етсә, һәтта она тәглид етмәјән шәхсләр дә ҝәрәк онун һөкмүнә әмәл
етсинләр. Амма шәриәт һакиминин сәһв етдијини билән бир шәхс,
онун һөкмүнә әмәл едә билмәз.
Мәсәлә: 1387. Ајын әввәли астрономларын габагҹадан һесабламалары илә сүбута јетмир. Амма әҝәр инсан онларын
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дедикләриндән јәгин һасил етсә, ҝәрәк она әмәл етсин. Әҝәр елми
мүһасибәләрлә һилалын ҝөрүнмәсинин мүмкүнлүјүнү инкар
етсәләр, һилалын сүбут олмасы ики адилин шәһадәти илә мүшкүл
олур. Мүнәҹҹимин вә с.ин сөзүнүн һөҹҹәт (дәлил-сүбут) олмамасы
барәдәки рәвајәтләрә ҝәлдикдә исә, о дөврүн зәнн (ҝүман, еһтимал)
әсасында олан мүһасибәләринә аид иди вә буҝүнкү дөврүн елми
мүһасибәләри илә һеч бир әлагәси јохдур.
Мәсәлә: 1388. Ајын јухарыда олмасы, јахуд ҝеҹ батмасы кечән
ҝеҹәнин ајын әввәли олмасына дәлил ола билмәз.
Мәсәлә: 1389. Әҝәр бир кәс үчүн Рамазан ајынын әввәли
олмасы сүбута јетмәсә вә оруҹ тутмаса, сонрадан ики адил киши
“кечән ҝеҹә ајы ҝөрмүшүк” - дејә хәбәр версәләр, ҝәрәк о шәхс
һәмин ҝүнүн гәзасыны тутсун.
Мәсәлә: 1390. Әҝәр бир шәһәрдә ајын әввәли олмасы сүбута
јетсә, ораја јахын олан диҝәр мәнтәгәләрин әһалиси үчүн дә
кифајәтдир. Үфүгләри бир-бири илә мүттәһид олан узаг шәһәрләр
дә ејни гајда илә. Һабелә, әҝәр ај шәргдәки мәнтәгәләрдә – Мәшһәд
кими – ҝөрүнсә, гәрб мәнтәгәләрдә јашајанлар үчүн кифајәт едир.
Амма ајын гәрб мәнтәгәләрдә ҝөрүнмәси шәргдә јашајанлар үчүн
кифајәт етмир. Јалныз о һалда (кифајәт едәр ки, ) бир-биринә јахын
олсунлар вә ја инсан онларын үфүгүнүн бир олдуғуну билсин.
Мәсәлә: 1391. Рамазан ајынын ахыры, јохса шәввалын әввәли
олмасыны билмәјән бир шәхс, ҝәрәк оруҹ тутсун. Амма мәғрибдән
габаг шәввалын әввәли олдуғуну билсә, ҝәрәк оруҹуну ачсын.
Мәсәлә: 1392. Әҝәр зинданда олан бир кәс, Рамазан ајынын
әввәли олмасына јәгин едә билмәсә, ҝәрәк өз ҝүманына әмәл етсин.
Бу да мүмкүн олмаса, һәр ајы оруҹ тутса, сәһиһдир. Әҝәр онун
һәбси чох давам етсә, еһтијат-ваҹибә ҝөрә оруҹ тутдуғу ајдан 11 ај
кечдикдән сонра ҝәрәк јенидән бир ај оруҹ тутсун. Амма әҝәр сонра
ҝүман тапса, ҝәрәк она әмәл етсин.
МӘКРУҺ ВӘ ҺАРАМ ОРУҸЛАР
Мәсәлә: 1393. Фитр вә Гурбан бајрамлары ҝүнүндә оруҹ тутмаг
һарамдыр. Һәмчинин, шә’банын ахыры, јохса Рамазанын әввәли
олмасы мә’лум олмајан ҝүндә Рамазан ајынын әввәли нијјәти илә
оруҹ тутмаг һарамдыр.
Мәсәлә: 1394. Әҝәр гадынын мүстәһәб оруҹ тутмасы сәбәби илә
әринин һаггы арадан ҝедәрсә, оруҹ тутмасы ҹаиз дејилдир. Һәтта
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әринин һаггы арадан ҝетмәсә дә, амма әри онун мүстәһәб оруҹ
тутмасына мане олса, еһтијат-ваҹибә ҝөрә ҝәрәк оруҹ тутмасын.
Мәсәлә: 1395. Өвладын мүстәһәб оруҹ тутмасы ата-ананын,
јахуд бабанын әзаб-әзијјәтә дүшмәсинә сәбәб олса, ҹаиз дејил.
Һәтта әҝәр онларын әзијјәтә дүшмәләринә сәбәб олмаса, амма онун
мүстәһәб оруҹ тутмасына мане олсалар, еһтијат-мүстәһәб будур ки,
оруҹ тутмасын.
Мәсәлә: 1396. Әҝәр оғул атанын иҹазәси олмадан мүстәһәб
оруҹ тутса вә ҝүн әснасында ата ону нәһј (гадаған) етсә вә атанын
әзаб-әзијјәтә дүшмәсинә сәбәб олса, бу һалда ҝәрәк оруҹуну ачсын.
Мәсәлә: 1397. Оруҹун зәрәри олмадығыны билән бир кәсә,
һәтта һәким “зәрәри вар”, десә дә, ҝәрәк оруҹ тутсун. Оруҹун
зәрәрли олмасына јәгини, јахуд ҝүманы олан бир кәсә, һәтта һәким
“зәрәри јохдур”, десә дә, ҝәрәк оруҹ тутмасын. Әҝәр оруҹ тутса
сәһиһ дејилдир.
Мәсәлә: 1398. Әҝәр инсан оруҹун зәрәрли олмасыны еһтимал
версә вә бу еһтималдан онун үчүн горху јаранса, бу һалда онун
еһтималы ҹамаатын нәзәриндә јерли еһтимал олса, ҝәрәк оруҹ
тутмасын. Әҝәр оруҹ тутса, сәһиһ дејилдир.
Мәсәлә: 1399. Бир кәс оруҹун она зәрәрли олмамасына әгидәси
олан һалда оруҹ тутуб мәғрибдән сонра зәрәрли олмасыны баша
дүшсә, ҝәрәк о ҝүнүн гәзасыны тутсун.
Мәсәлә: 1400. “Ашура” ҝүнүнүн, һабелә Әрәфә, јохса Гурбан
бајрамы ҝүнү олмасында шәкк олан ҝүнүн оруҹу мәкруһдур.
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5
Е’ТИКАФ
Е’тикаф будур ки, инсан ашағысы арада ики ҝеҹә олмагла үч
ҝүн ибадәт етмәк мәгсәди илә мәсҹиддә галсын. Јахшы олар ки,
мәсҹиддә галмагдан әлавә, намаз гылмаг, Гур’ан тилавәт етмәк
кими диҝәр ибадәтләри дә әнҹам верәҹәјини нијјәт етсин. Белә бир
әмәли әнҹам верән шәхсә “мө’тәкиф” дејилир.
Мәсәлә: 1401. Е’тикаф һәр бир заманда ҹаиздир, амма онун
үчүн ән јахшы вахт мүбарәк Рамазан ајы вә хүсусилә онун сон он
ҝүнүдүр.
Мәсәлә: 1402. Е’тикаф әмәли затән вә өз-өзлүјүндә
мүстәһәбдир вә әҝәр инсан е’тикаф едәҹәјини нәзир етсә, нәзирә
әмәл етмәк бахымындан ваҹиб олур.
Мәсәлә: 1403. Инсан е’тикафы һәм өзү үчүн, һәм дә дүнјадан
ҝетмиш башга адамларын тәрәфиндән әнҹам верә биләр. Амма
дири шәхсин тәрәфиндән әнҹам верилмәси ҹаиз дејилдир.
Мәсәлә: 1404. Е’тикафын дүзҝүн (сәһиһ) олма шәртләри
ашағыдакылардан ибарәтдир:
1 – Ислам (мүсәлман олмаг);
2 – Әгл (ағыллы олмаг, дәли олмамаг);
3 – Гүрбәт гәсди (Аллаһын фәрманыны әнҹам вермәк мәгсәди
илә е’тикаф етмәк);
4-Оруҹ тутмаг.
Демәли, сәфәрдә олан бир кимсә е’тикаф бағлаја билмәз. (Амма
әҝәр оруҹ тутмаг онун үчүн ҹаиз олан һалларда е’тикаф бағлаја
биләр). Һабелә һејзли вә нифаслы (тәзә доған) гадын да е’тикаф
бағлаја билмәз. Оруҹ тутмағын һарам олдуғу Фитр вә Гурбан
бајрамларында да е’тикаф сәһиһ дејилдир.
Мәсәлә: 1405. Е’тикафын ән аз мүддәти үч ҝүндүр. Әҝәр ондан
аз мүддәти нијјәт едәрсә, онун е’тикафы сәһиһ олмајаҹагдыр. Амма
үч ҝүндән һәтта бир ҝеҹә вә ја бир ҝүндүз вә ја бунларын бир гисми
мигдарында артыг е’тикаф бағламағын ејби јохдур. Әҝәр беш ҝүн
е’тикаф бағласа, онун үчүн алтынҹы ҝүнүн е’тикафы ваҹиб олур.
Һабелә әҝәр сәккиз ҝүн е’тикаф бағласа, доггузунҹу ҝүнүн
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е’тикафы она ваҹиб олур. Ҝүн дедикдә мәгсәд сүбһ (фәҹр)
ачыландан ҝүн батана гәдәр олан вахтдыр. Буна әсасән, биринҹи вә
дөрдүнҹү ҝеҹә е’тикафын һиссәси дејилдир. Бу һалда е’тикафын ән
ашағы мүддәти үч ҝүн вә ики ҝеҹәдир.
Мәсәлә: 1406. Е’тикафын јери ҹаме мәсҹиди олмалыдыр. Ҹаме
мәсҹиди дедикдә мәгсәд будур ки, орада ҹамаат намазы гылынсын
вә өзүнә шәһәрин мәсҹиди үнваныны алмыш олсун. Демәли,
шәһәрләрин әксәријјәтиндә јалныз бир мәсҹид е’тикаф јери ола
биләр. Амма әҝәр шәһәрин бөјүклүјүнә ҝөрә ики вә ја даһа артыг
мәсҹид ејни заманда “шәһәрин мәсҹиди” һесаб олунса, бу һал
истиснадыр (онларда да е’тикаф бағламаг олар). Мәһәллә мәсҹиди
вә с. Е’тикаф үчүн кафи дејилдир.
Мәсәлә: 1407. Гадын е’тикаф бағламаг истәдикдә әринин
иҹазәси шәртдир.
Мәсәлә: 1408. Өвладын е’тикаф бағламасында ата вә ананын
иҹазәси шәрт дејилдир. Амма әҝәр бу әмәл онларын инҹимәсинә
(нараһат олмасына) сәбәб вә онларла хош рәфтарын әксинә оларса,
(бу һалда иҹазәләри шәртдир). Чүнки Ислам дини бу мәсәләјә чох
тә’кид етмишдир.
Мәсәлә: 1409. Е’тикаф бағлајан шәхс ҝәрәк үч ҝүн вә ја даһа
артыг мүддәтдә мәсҹиддә галсын. Әҝәр шәриәт бахымындан үзрлү
сајылан бир сәбәб олмадан (бунлар сонрадан дејиләҹәкдир)
мәсҹиди тәрк едәрсә, онун е’тикафы батил олур, истәр мәсәләнин
шәр’и һөкмүнү билмиш олсун, истәрсә дә билмәсин. Амма әҝәр
е’тикафда олдуғуну унудараг мәсҹиди тәрк едәрсә, јахуд ону зорла
мәсҹиддән чыхарсалар, е’тикафы батил олмур; јадына дүшмәклә вә
ја манеәнин арадан галхмасы илә ејни заманда ҝәрәк мәсҹидә
гајытсын вә е’тикафыны давам етдирсин.
Мәсәлә: 1410. Әҝәр мәсҹиддә өзү үчүн е’тикаф бағлајыбса,
әмәлин јарысында өз нијјәтиндән дөнә вә ону башгасынын
нијјәтинә давам етдирә билмәз. Һабелә әҝәр башгасынын
тәрәфиндән (онун нијјәти илә) е’тикаф бағлајыбса, әмәлин
әснасында нијјәтини өзү үчүн е’тикаф нијјәтинә дөндәрә билмәз.
Мәсәлә: 1411. Е’тикаф ваһид бир әмәлдир вә ҝәрәк (тәкҹә) бир
нәфәрин тәрәфиндән әнҹам верилсин. Буна әсасән, бир е’тикафы
бир нечә нәфәрин тәрәфиндән әнҹам вермәк олмаз. Садәҹә е’тикаф
әмәлинин савабыны бир дәстә адама – истәр дири олсунлар,
истәрсә дә дүнјадан ҝетмиш –һәдијјә етмәк олар.
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Мәсәлә: 1412. Лазым (ваҹиб) олан шеј е’тикаф бағлајан шәхсин
оруҹ тутмасыдыр – истәр оруҹу өзү үчүн, истәрсә дә башгасына
наиб олараг тутсун.
Мәсәлә: 1413. Е’тикаф мүстәһәб әмәлдир вә ону јарыда кәсмәк
олар. Амма үчүнҹү ҝүнә дахил олан заман ону кәсмәк һарамдыр.
Мәсәлә: 1414. Әҝәр инсан мүәјјән олунмуш ҝүнләрдә е’тикаф
бағлајаҹағыны нәзир етсә, бу һалда ону кәсмәк ҹаиз дејилдир.
Мәсәлә: 1415. Әҝәр инсан мүәјјән олунмуш ҝүнләрдә е’тикаф
бағлајаҹағыны нәзир етсә, гәза вә башга оруҹлары нијјәти илә бу
әмәли әнҹам верә биләр.
Мәсәлә: 1416. Әҝәр мүәјјән олан үч ҝүнү е’тикаф
бағлајаҹағыны нәзир етсә, амма үчүнҹү ҝүн бајрама (Гурбан, Фитр
бајрамына) тәсадүф етсә, онун е’тикафы батил олур вә гәзасы она
ваҹиб дејилдир.
Мәсәлә: 1417. Әҝәр үч ҝүн е’тикаф бағлајаҹағыны нәзир етсә,
үч ҝүнүн биринҹи ҝеҹәси е’тикафын һиссәси дејилдир. Һабелә әҝәр
бир ај е’тикаф бағлајаҹағыны нәзир етсә, бир ајын биринҹи ҝеҹәси
е’тикафын һиссәси дејилдир. Јалныз о һалда (һиссәси сајылыр ки, )
нәзир едәркән биринҹи ҝеҹәни дә е’тикафын һиссәси гәрар вермиш
олсун.
Мәсәлә: 1418. Инсан мәсҹиддә бир ај е’тикаф бағлајаҹағыны
нәзир етсә вә тәсадүфән ај 29 ҝүн олса, ҝәрәк она бир ҝүн дә әлавә
етсин. Амма әҝәр нәзир едәндә бир ај дедикдә мәгсәди ики һилал
арасындакы заман фасиләси олса, бу һалда 29 ҝүн кифајәтдир.
Мәсәлә: 1419. Мәсҹиддә беш ҝүн е’тикаф бағлајаҹағыны нәзир
етсә, ҝәрәк она бир ҝүн дә әлавә етсин.
Мәсәлә: 1420. Рәҹәб ајынын бејз ҝүнләриндә (ајын 13, 14 вә 15ҹи ҝүнләриндә) е’тикаф бағлајаҹағыны нәзир етсә, амма өз
нәзирини унутса, јахуд е’тикафда сәһләнкарлыг етсә, ҝәрәк
еһтијатән сонрадан гәзасыны етсин.
Мәсәлә: 1421. Мүәјјән бир ајда үч ҝүнү е’тикаф бағлајаҹағыны
нәзир етсә, амма сонралар ајлардан һансы бирини нијјәт етдијини
унутса, бу һалда әҝәр чәтинлик јаранмазса, ҝәрәк еһтијат етсин.
Мәсәлән, әҝәр ики, јахуд үч ај арасында тәрәддүддә олса, һәр үч
ајын үч ҝүнүнү е’тикаф бағласын.
Мәсәлә: 1422. Әҝәр мүәјјән бир мәсҹиддә е’тикаф бағласа,
сонрадан да башга бир мәсҹидә нәгл олунмаг истәсә, онун
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е’тикафы батил олур. Јалныз (о һалда батил олмур ки, ) бу икиси
бир мәсҹид һесаб олунаҹаг шәкилдә бир-биринә јапышмыш олсун.
Мәсәлә: 1423. Әҝәр бир мәсҹиддә е’тикаф бағласа, амма
е’тикафы давам етдирмәк мүмкүн олмаса, мәшһур нәзәр будур ки,
онун е’тикафы батил олур вә давамыны башга мәсҹиддә әнҹам
вериб сона чатдыра билмәз. Амма әһвәт нәзәр будур ки, ваҹиб олан
сурәтдә башга бир мәсҹидә көчсүн вә е’тикафы сона чатдырсын.
Мәсәлә: 1424. Мәсҹидин дамы, меһрабы, шәбистанлары
мәсҹидин һиссәси сајылыр. Амма е’тикаф бағладығы шәһәрин
әһалиси бунларын бә’зисини мәсҹидин бир һиссәси һесаб
етмәдикләри һал истиснадыр.
Мәсәлә: 1425. Әҝәр е’тикаф үчүн мәсҹидин хүсуси бир јерини
нәзәрдә тутмуш олса, о јердә е’тикаф бағламаг ваҹиб олмур. Јалныз
(о һалда һәмин јердә е’тикаф бағламаг ваҹиб олур ки, ) мәсҹидин о
јери хүсуси фәзиләтә малик олмуш олсун. Бу һалда ҝәрәк өз
нијјәтини һәјата кечирсин.
Мәсәлә: 1426. Әҝәр мәсҹидә аид олан һәр һансы бир нөгтәнин
онун бир һиссәси олуб-олмамасында шәкк етсә, о јердә е’тикаф
бағламаг ҹаиз дејилдир.
Мәсәлә: 1427. Әҝәр (ҹамаат арасында) мә’лум олмаг вә ја ики,
јахуд бир адил адамын шәһадәт вермәси илә нәзәрдә тутдуғу јерин
мәсҹидин һиссәси олмасы сүбута јетсә, орада е’тикаф бағламаг
ҹаиздир.
Мәсәлә: 1428. Е’тикаф ҝәрәк мәсҹиддә бағлансын. Бу мәсәлә
барәсиндә киши илә гадын арасында һеч бир фәрг јохдур. Буна
әсасән, әҝәр гадын евиндә һәр һансы бир јери намаз гылмаг үчүн
ајырса, орада е’тикаф бағламаг кафи дејилдир. Һабелә, шәһәр
мәсҹиди сајылмајан кичик мәсҹидләрдә дә һөкм беләдир.
Мәсәлә: 1429. Јахшыны-писи ајырд едә билән, амма һәддибулуға чатмајан јенијетмә е’тикаф бағласа, онун е’тикафы
сәһиһдир.
Мәсәлә: 1430. Хүсуси һалларда е’тикаф бағламыш олан адам
мүвәггәти олараг мәсҹиди тәрк едә биләр, о ҹүмләдән:
1-Мәһкәмәдә шаһидлик етмәк үчүн,
2 – Мө’мин шәхсин ҹәназәсинин дәфн мәрасиминдә иштирак
етмәк үчүн;
3 – Шәр’и вә үрфи (ҹамаат арасында) зәрури олан ишләр үчүн,
мәсәлән: мәсҹиддән кәнарда јемәк һазырламаг, гүсл етмәк,
дәстәмаз алмаг.
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Буна әсасән, зәрури һал ирәли ҝәлмәјинҹәјә гәдәр мүстәһәб бир
әмәлә ҝөрә мәсҹиди тәрк етмәсин.
Мәсәлә: 1431. Мәсҹиддә е’тикаф һалында ҹүнуб олса (ҹәнабәт
гүслү ҝәлсә), ҝәрәк дәрһал мәсҹиддән чыхсын вә гүсл етсин. Әҝәр
бу барәдә сәһләнкарлыг едәрәк мәсҹиддә галарса, сонрадан гүсл
етсә дә, онун е’тикафы батил олур.
Мәсәлә: 1432. Әҝәр е’тикаф бағлајан бир шәхс, мәсҹидин
башга бир јериндә е’тикафла мәшғул олан диҝәр бир шәхси зорла
јериндән галдырыб онун јериндә отурса, онун е’тикафы батил
олур. Һабелә, әҝәр гәсби ҹанамазла е’тикаф едәрсә дә, һөкм
ејнидир. Амма әҝәр онун палтары гәсби олса, онун иши һарамдыр,
амма е’тикафы сәһиһдир.
Мәсәлә: 1433. Ваҹиб борҹу гајтармаг үчүн ҝәрәк мәсҹиди тәрк
етсин вә борҹуну гајтарыб сонра гајытсын. Амма әҝәр бу иши
етмәсә, е’тикафы батил олмур.
Мәсәлә: 1434. Әҝәр зәрурәт һалы мәсҹиддән чыхмағы тәләб
етсә вә чөлә чыхыб о иши әнҹам версә, ҝәрәк мәгсәдә доғру ән
јахын олан јолу сечсин. Әҝәр јары јолда вә ја гајыданда зәрурәт
олмадан дајанса вә сонра мәсҹидә гајытса, е’тикафы батил олур.
Мәсәлә: 1435. Әҝәр лазым бир иш үчүн мәсҹиди тәрк етсә вә
ихтијарсыз олараг е’тикафын сурәти позулаҹаг гәдәр узанса, онун
е’тикафы батил олур.
Мәсәлә: 1436. Е’тикафда шәрт олан шеј мәсҹиддә галмагдыр вә
онда һансыса хүсуси һаләт шәрт дејилдир: отура, узана, јата вә ја о
јана-бу јана ҝедә биләр.
Мәсәлә: 1437. Мүстәһәбдир ки, инсан е’тикафа башлајан заман
Аллаһ-таала илә шәрт етсин ки, истәдији һәр вахт е’тикафы
позмагда ихтијар саһиби олсун – истәр ону позмагда үзрлү сәбәб
олсун, истәрсә дә олмасын.
Мәсәлә: 1438. Е’тикафа башлајанда Аллаһла белә шәрт едә
билдији кими, нәзир етдији заманда да бу шәрти нәзәрдә тута
биләр. Мәсәлән дејә биләр ки, “Лиллаһи әләјјә, бу шәртлә е’тикаф
бағлајырам ки, һәр вахт истәсәм, е’тикафы поза билим.”
Е’ТИКАФЫН ҺӨКМЛӘРИ
Мәсәлә: 1439. Е’тикаф бағлајан шәхс ҝәрәк ашағыдакы
ишләрдән чәкинсин:

308........................................................... “Товзиһул-мәсаил” рисаләси
1- Гадынла ҹинси тәмас: һәтта өпмәк, әл вурмаг (тохунмаг)
белә. Бу барәдә киши илә гадын арасында һеч бир фәрг јохдур.
Еһтијат-мүстәһәб будур ки, шәһвәтли бахышлардан белә
чәкинсин.
2 – Истимна етмәк – јә’ни инсандан мәнинин хариҹ олмасына
сәбәб олан бир иш ҝөрмәк; һәтта бунун сәбәби өз һәјат јолдашына
шәһвәтли бахышлар олса белә.
3-Ләззәт (һәзз) алмаг мәгсәди илә әтир вә әтирли шејләрдән
истифадә етмәк. Амма ијбилмә һиссиндән мәһрум олан шәхсләр
үчүн манеәси јохдур.
4-Алвер; һәтта зәрури олмајан һәр нөв алвер; амма дүнја
ишләри илә мәшғул олмаг, мисал үчүн, тикиш тикмәк, бир шеј
тохумаг кими ишләрин ејби јохдур. Амма е’тикафыны давам
етдирмәк үчүн, онун алвер ишләрини әнҹам вермәјә бир кәс разы
олса, ҝәрәк ону бу ишә тә’јин етсин.
5-Ҝәрәк е’тикафда үстүнлүк изһар етмәк үчүн һәр нөв
мүбаһисәдән, мүнагишәдән чәкинсинләр. Амма һаггын бәјан вә
батилин ашкар (мәһв) едилмәси истигамәтиндә олан елми
мүзакирә вә мүбаһисәнин ејби јохдур, үстәлик бу иш мүстәһәбдир.
Е’тикафда олан шәхсин тикили палтар ҝејмәсинин ејби јохдур.
Е’тикафын һөкмләри еһрамын һөкмләриндән фәрглидир.
Мәсәлә: 1440. Өнҹәки мәсәләдә дејиләнләр е’тикаф һалында
олан шәхсә мүтләг шәкилдә һарамдыр: истәр ҝеҹә, истәрсә дә
ҝүндүздә; амма һарам олан әмәлләрдән бә’зиләри ҝүндүзә
мәхсусдур. О ҹүмләдән, оруҹ тутдуғуна ҝөрә јемәк вә ичмәк, башы
сујун алтына салмаг кими.
Мәсәлә: 1441. Е’тикаф һалында олан бир кимсә мүбаһ олан
(һарам олмајан) ишләри мәсҹиддә ҝөрә биләр. Мәсәлән: өзүнүн
мәишәт фәалијјәтләрини һесаб-китаб едә, өз (һесаб) дәфтәрләрини
тәнзимләјә биләр.
Мәсәлә: 1442. Оруҹу батил едән һәр бир шеј ҝүндүз әнҹам
верилмәк шәрти илә е’тикафын да батил олмасына сәбәбдир.
Чүнки оруҹ е’тикафын рүкнләриндән биридир. Оруҹун батил
олмасы да е’тикафын батил олмасына сәбәб олур. Одур ки, оруҹун
батил олмасы е’тикафын да батил олмасына сәбәб олур. Амма
бә’зи шејләр е’тикафын мүтләг шәкилдә батил олма сәбәбидир. О
ҹүмләдән, гадынла ҹима етмәк, онунла шәһвәт јөнлү әлагәләр, ону
өпмәк, она әл вермәк. Еһтијат будур ки, әҝәр е’тикафда зәрури
олмајан алвер, јахуд әтир вә бу кими шејләрдән истифадә етсә,
е’тикафы сона чатдырсын вә әҝәр е’тикафы ваҹибдирсә, онун
гәзасыны етсин.
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Әҝәр е’тикаф һалында олан бир шәхсдән сәһв уҹбатындан
(е’тикафда) һарам олан ишләрдән бири баш версә, е’тикафы
сәһиһдир. Амма әҝәр өз һәјат јолдашы илә сәһвән ҹима (ҹинси
јахынлыг) етсә, е’тикафы батил олур. Бу һалда әҝәр е’тикафы ваҹиб
имишсә, ҝәрәк гәзасыны етсин; әҝәр мүстәһәбдирсә, ону сона
чатдырсын.
Мәсәлә: 1443. Әҝәр е’тикаф бу шејләрдән биринин васитәси
илә батил олса, бу һалда әҝәр ваҹиб имишсә, ҝәрәк гәзасыны етсин.
Јалныз о һал истисна олунур ки, нәзир сиғәсиндә вә ја е’тикафа
башлајанда Аллаһла “һәр вахт истәсәм, е’тикафы позум” - дејә
шәрт етмиш олсун.
Мәсәлә: 1444. Әҝәр е’тикафы мүстәһәбдирсә вә ону ики ҝүнүн
әснасында батил едәрсә, она һеч бир шеј ваҹиб олмур. Әҝәр ики
ҝүнү кечәндән сонра батил етсә, ҝәрәк онун гәзасыны етсин.
Мәсәлә: 1445. Әҝәр ваҹиб е’тикафын јарысында дүнјадан
ҝетсә, гәзасы онун гәјјумуна ваҹиб дејилдир.
Мәсәлә: 1446. Әҝәр е’тикаф һалында алвер етсә, онун
мүамиләси сәһиһ, е’тикафы исә батилдир.
Мәсәлә: 1447. Әҝәр ваҹиб е’тикафы өз һәјат јолдашы илә ҹима
етмәклә – һәтта ҝеҹә вахты белә – батил едәрсә, ҝәрәк кәффарә
версин. Онун кәффарәси мүбарәк Рамазан ајынын оруҹунун
кәффарәси кимидир. Јә’ни ҝәрәк үч шејдән бирини әнҹам версин: ја
бир гул азад етсин, ја (31 ҝүнү) ардыҹыл олмагла 60 ҝүн оруҹ
тутсун, ја да 60 фәгири дојуздурсун.
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ХҮМСҮН ҺӨКМЛӘРИ
Мәсәлә: 1448. Једди шејдә хүмс ваҹиб олур: 1-Газанҹ

мәнфәәти; 2-Мә’дән; 3-Хәзинә; 4-Һарама гарышмыш һалал мал; 5-

Суја ҹуммагла әлдә едилән ҹәваһират; 6-Мүһарибә гәнимәтләри; 71

Зимми кафирин мүсәлмандан алдығы торпаг.
Бунларын һәр биринин һөкмү мүфәссәл дејиләҹәк.

1-ГАЗАНҸ МӘНФӘӘТИ
Мәсәлә: 1449. Әҝәр инсан тиҹарәтдән, сәнәткарлыгдан, јахуд
саир газанҹ јерләриндән мүәјјән гәдәр газанҹ әлдә етсә вә бу,
өзүнүн вә һәјат (мәишәт) хәрҹләри өһдәсиндә олан шәхсләрин
иллик хәрҹләриндән артыг галса, ҝәрәк хүмсүнү, јә’ни бешдән
бирини сонрадан дејиләҹәк ҝөстәришләрә әсасән версин.
Мәсәлә: 1450. Әҝәр газанҹдан башга бир шеј инсанын әлинә
ҝәлсә, мәсәлән; она бир шеј бағышласалар, онун хүмсүнү вермәк
ваҹибдир. Һәмчинин, кәсб-тиҹарәтдән гејри һәр һансы јолла газанҹ
әлдә етсә, мәсәлән; вәсијјәт јолу илә бир шеј она чатмыш олса, јахуд
гадынын өз әриндән алдығы меһријјә кими, (бунларын хүмсүнү
вермәк ваҹибдир). Јалныз јахын адамларындан инсана чатан ирсин
хүмсү јохдур.
Мәсәлә: 1451. Јахын адамларындан инсана чатан ирсин хүмсү
јохдур. Амма әҝәр, мисал үчүн, бир адамла узаг гоһумлуғу олса вә
белә бир гоһуму олдуғуну билмәсә, һәмин шәхсдән она чатан ирс
иллик хәрҹләриндән артыг галдығы һалда ҝәрәк онун хүмсүнү
версин.
Мәсәлә: 1452. Әҝәр бир кәсә мүәјјән мигдарда мал ирс чатса вә
о шәхс мал саһибинин өз малынын хүмсүнү вермәдијини билсә,
ҝәрәк онун хүмсүнү версин.

1

Ислам дөвләтинин һимајәсиндә јашајыб онун ганунларына итаәт едән кафир
(мүтәрҹим).
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Мәсәлә: 1453. Әҝәр гәнаәт етмәклә иллик хәрҹләрдән мүәјјән
бир шеј артыг галса, ҝәрәк онун хүмсүнү версин.
Мәсәлә: 1454. Әҝәр бир кәсин хәрҹләрини башгасы верирсә,
ҝәрәк әлдә етдији бүтүн малын хүмсүнү версин. Амма әҝәр онун
мүәјјән мигдарыны зијарәтә вә с.јә хәрҹләсә, тәкҹә јердә
галанларын хүмсүнү вермәлидир.
Мәсәлә: 1455. Әҝәр бир кәс бир мүлкү мүәјјән шәхсләрә,
мәсәлән; өз өвладларына вәгф етсә, бу һалда о мүлкдә ағаҹ, әкин
әкиб, јахуд иҹарәјә версәләр вә мүәјјән гәдәр ҝәлир әлдә олунса вә
иллик хәрҹләрдән артыг галса, ҝәрәк хүмсүнү версинләр.
Мәсәлә: 1456. Фәгирин хүмс һесабындан алдығы вә өз
мүлкијјәтинә кечирдији шејләр иллик хәрҹләриндән чох олса,
хүмсү јохдур. Амма әҝәр она верилән малдан мүәјјән мәнфәәт әлдә
етсә, мәсәлән; она хүмс кими верилән ағаҹдан мејвә әлдә етсә,
иллик хәрҹләриндән артыг олан мигдарын хүмсүнү вермәлидир.
Мәсәлә: 1457. Әҝәр хүмсү верилмәмиш пулун ејни илә мүәјјән
бир шеј алса, јә’ни сатыҹыја “бу малы бу пул илә алырам” десә,
мүамиләси сәһиһдир. Бу пулла алдығы мала хүмс дүшүр.
Мәсәлә: 1458. Әҝәр бир кәс мүәјјән бир малы алыб мүамиләдән
сонра онун пулуну хүмсү верилмәмиш пулдан версә, етдији
мүамилә сәһиһдир, ҝәрәк сатыҹыја вердији пулун хүмсүнү ајры
малдан версин.
Мәсәлә: 1459. Бир кәс хүмсү верилмәмиш бир шеји алса, хүмсү
сатыҹынын өһдәсинәдир вә алыҹынын өһдәсинә һеч нә ҝәлмир.
Мәсәлә: 1460. Әҝәр хүмсү верилмәјән бир шеји инсана
бағышласалар, о шејин бешдән бири бағышлајан шәхсин
өһдәсинәдир. Бу тәсәррүфлә хүмс онун зиммәсинә (өһдәсинә) нәгл
олунур вә аланын өһдәсиндә һеч нә јохдур.
Мәсәлә: 1461. Әҝәр инсанын әлинә кафирдән, јахуд хүмсә
е’тигады олмајан бир шәхсдән мүәјјән гәдәр мал дүшсә, онун
хүмсүнү вермәси ваҹиб дејил.
Мәсәлә: 1462. Таҹир, кәсб-тиҹарәт едән, сәнәткар вә бу кими
шәхсләр ишиндән әлдә етдији илк газанҹдан бир ил кечәндә, ҝәрәк
иллик хәрҹләриндән артыг галанын хүмсүнү версин. Амма пешәси
кәсб-тиҹарәт олмајан бир кәс, тәсадүфән мүәјјән мүамилә едиб
(тиҹарәтдән) мәнфәәт әлдә етсә, газанҹ әлдә етдији вахтдан бир ил
кечдикдән сонра ҝәрәк иллик хәрҹләриндән артыг галан
һиссәсинин хүмсүнү версин.
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Мәсәлә: 1463. Инсан, ил әснасында һәр вахт мәнфәәт әлдә етсә,
онун хүмсүнү һәмин вахт верә биләр. Хүмс вермәји илин ахырына
гәдәр тә’хирә салмасы да ҹаиздир. Әҝәр хүмсү вермәк үчүн шәмси
или (башланғыҹ) ҝөтүрсә, ејби јохдур.
Мәсәлә: 1464. Таҹир, газанҹ едән шәхс кими хүмс вермәк үчүн
ил тә’јин етмәли олан бир шәхс, әҝәр мәнфәәт әлдә едиб илин
әснасында өлсә, ҝәрәк өлүмүнә гәдәр олан хәрҹләрини о
мәнфәәтдән чыхыб јердә галанын хүмсүнү версинләр.
Мәсәлә: 1465. Әҝәр бир кәсин тиҹарәт үчүн алдығы
малларынын гијмәти баһалашса вә ону сатмаса, јенидән, илин
әснасында гијмәти ашағы дүшсә, гијмәтләр баһаланан мигдарын
хүмсү она ваҹиб дејил.
Мәсәлә: 1466. Әҝәр тиҹарәт үчүн алдығы малларын гијмәти
баһаланса вә даһа да баһаланаҹағы үмиди илә ил баша чатандан
сонраја гәдәр сатмаса вә сонрадан гијмәтләр ашағы дүшсә,
баһаланан мигдарын хүмсү она ваҹиб дејилдир.
Мәсәлә: 1467. Әҝәр тиҹарәт малындан башга хүмсүнү вермиш
олдуғу вә ја үмумијјәтлә хүмсү олмајан малы олса, мәсәлән; она ирс
чатмыш олса, бу һалда гијмәти баһаланандан сонра сатса,
гијмәтинә әлавә олунан мигдарын хүмсү вардыр. Һабелә, хүмсүнү
вердији гојуну көкәлсә, ҝәрәк артан һиссәнин хүмсүнү версин.
Мәсәлә: 1468. Әҝәр гијмәти баһаланандан сонра сатмаг мәгсәди
илә бағ салса, онун сатышынын вахты чатыбса, ҝәрәк онун
мејвәсинин вә ағаҹларынын хүмсүнү версин. Амма әҝәр мәгсәди
мејвәсиндән истифадә етмәк олмушса, ҝәрәк тәкҹә мејвәләрин
хүмсүнү версин. Бағын өзүнүн хүмсүнү дә ону сатдығы вахт
версин.
Мәсәлә: 1469. Әҝәр ағаҹындан (тахтасындан) истифадә етмәк
үчүн сөјүд, чинар вә бу кими ағаҹ әксә, һәтта онлары сатмаса да,
сатылмалы олан илдә хүмсүнү вермәлидир.
Мәсәлә: 1470. Бир нечә иши, кәсби олса, мәсәлән; мүәјјән бир
мүлкү иҹарәјә версә, ал-вер, әкинчилик дә етсә, ҝәрәк илин
ахырында һамысынын ҝәлирини (газанҹыны) бирликдә һесаблајыб
хүмсүнү версин. Буна ҝөрә дә бириндән мәнфәәт газаныб,
диҝәриндән исә зәрәрә дүшсә, зәрәрини мәнфәәтдән ҹүбран едә
(өдәјә) биләр.
Мәсәлә: 1471. Инсанын фајда (газанҹ) әлдә етмәк мәгсәди илә
чәкдији хәрҹләри – дәллаллыг, јүкдашыма вә с. үчүн – иллик
хәрҹләриндән һесаб едә биләр.
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Мәсәлә: 1472. Ил боју газанҹ мәнфәәтиндән јејиб-ичмәк,
ҝејмәк, мәнзил вә мәнзил аваданлығы алмаг, тој етмәк, гызына
ҹеһизлик алмаг, зијарәт вә бу кими шејләрә хәрҹләнән мигдар әҝәр
шәхсин лајигиндән, шә’ниндән чох олмаса вә исраф етмәмиш
(ифрата вармамыш) олса, хүмсү јохдур.
Мәсәлә: 1473. Инсанын нәзирә, кәффарәјә сәрф етдији мал,
иллик хәрҹләриндәндир. Һәмчинин, бир кәсә бағышладығы,
һәдијјә вә мүкафат вердији шејләр онун шә’ниндән, лајигиндән
артыг олмаса, иллик хәрҹләриндән һесаб олунур.
Мәсәлә: 1474. Әҝәр инсан гызынын ҹеһизлијини бир јердә ала
билмәсә вә һәр ил мүәјјән мигдарыны алмаға мәҹбур олса, јахуд
адәтән һәр ил ҹеһизлијин мүәјјән мигдары алынан бир шәһәрдә
олса, бу һалда ил боју о илин мәнфәәтләриндән ҹеһизлик алса, о
мәбләғин хүмсү јохдур.
Мәсәлә: 1475. Кәсб вә тиҹарәтдән мүәјјән гәдәр ҝәлир әлдә едән
бир кәсин хүмсү ваҹиб олмајан башга малы да олса, иллик
хәрҹләрини тәкҹә һәмин кәсб-тиҹарәтин ҝәлириндән ҝөтүрүб сәрф
едә биләр.
Мәсәлә: 1476. Әҝәр газанҹ мәнфәәтиндән иллик мәсрәф олунан
азугә (әрзаг, јејинти мәһсуллары) алса вә илин ахырында ондан
артыг галса, ҝәрәк артыг галанын хүмсүнү версин. Әҝәр онун
(өзүндән дејил) гијмәтинин хүмсүнү вермәк истәсә, бу һалда
гијмәти, алдығы вахтдакы гијмәтдән артыг оларса, ҝәрәк илин
ахырындакы гијмәтлә һесабласын.
Мәсәлә: 1477. Әҝәр ил әснасында газанҹ мәнфәәтиндән мәнзил
аваданлығы алса, бу һалда о илдә вә ја сонракы илләрдә она олан
еһтијаҹы арадан галхса, еһтијат-мүстәһәб будур ки, онун хүмсүнү
версин. Һәмчинин, гадынларын зинәт әшјалары да; әҝәр ил
әснасында онларла зинәтләнмәјин вахты кечмиш олса, (онун да
хүмсүнү вермәси мүстәһәбдир).
Мәсәлә: 1478. Әҝәр бир илдә мәнфәәт әлдә етмәсә, о илин
хәрҹләрини сонракы илдә әлдә едәҹәји мәнфәәтдән чыха билмәз.
Јалныз о һалда (сонракы илин газанҹындан чыха биләр ки, ) о илин
мәишәт хәрҹләри үчүн борҹ алмыш олсун вә о вахта гәдәр ону
өдәмәјә гадир олмасын.
Мәсәлә: 1479. Әҝәр илин әввәлиндә мәнфәәт әлдә етмәјиб
сәрмајәдән хәрҹләсә вә илин тамам олмасындан габаг мүәјјән
мәнфәәт әлдә етсә, сәрмајәдән ҝөтүрдүјү мигдары мәнфәәтдән чыха
биләр.
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Мәсәлә: 1480. Әҝәр сәрмајәдән бир мигдары тәләф олса вә јердә
галанындан иллик хәрҹләриндән чох олан мүәјјән гәдәр мәнфәәт
газанса, сәрмајәсиндән азалан мигдары мәнфәәтдән ҝөтүрә биләр.
Мәсәлә: 1481. Әҝәр сәрмајәдән дејил, башга малларындан бир
шеј арадан ҝетсә вә һәмин илдә о шејә еһтијаҹы олса, ил
әснасындакы газанҹ мәнфәәтләриндән о шеји һазырлаја (ала)
биләр.
Мәсәлә: 1482. Әҝәр илин әввәлиндә өз хәрҹләри үчүн борҹ етсә
вә илин гуртармасындан габаг мәнфәәт әлдә етсә, өз борҹунун
мигдарыны о мәнфәәтдән чыха биләр.
Мәсәлә: 1483. Әҝәр бүтүн ил боју мәнфәәт әлдә етмәсә вә өз
хәрҹләрини тә’мин етмәк үчүн борҹ етсә, сонракы илләрин
мәнфәәтләриндән борҹуну өдәјә биләр.
Мәсәлә: 1484. Әҝәр мал-дөвләтини артырмаг, јахуд еһтијаҹы
олмадығы бир мүлкү алмаг үчүн борҹ етсә, о борҹу газанҹ
мәнфәәтиндән өдәјә билмәз. Амма әҝәр борҹ етдији мал вә борҹ
пулла алдығы шеј арадан ҝетсә вә борҹуну өдәмәјә начар олса,
башга бир малы олмадығы тәгдирдә газанҹ мәнфәәтиндән борҹуну
өдәјә биләр.
Мәсәлә: 1485. Еһтијат-ваҹибә ҝөрә ҝәрәк һарама гарышан һалал
малын хүмсүнү һәмин шејин өзүндән версин. Амма башга
малларын хүмсүнү һәм һәмин шејин өзүндән, һәм дә борҹлу олдуғу
хүмсүн гијмәти мигдарында верә биләр.
Мәсәлә: 1486. Әҝәр малын хүмсүнү вермәјибсә, о малда о һалда
тәсәррүф едә биләр ки, хүмс саһибләринин һаггынын тәләф
олмасына сәбәб олмасын; әкс һалда онда тәсәррүф етмәк һарамдыр.
Һәр бир һалда ҝәрәк малын хүмсүнү версин.
Мәсәлә: 1487. Хүмс борҹу олан бир кәс јахшы олар ки, шәриәт
һакими илә мүсалиһә етсин (разылашсын), сонра малынын
һамысында тәсәррүф етсин.
Мәсәлә: 1488. Башгасы илә шәрик олан бир кәс әҝәр өз
мәнфәәтләринин хүмсүнү версә, шәрики исә вермәсә вә сонракы
илдә хүмсүнү вермәдији малдан ширкәтин сәрмајәси үчүн гојса, өз
һиссәсинин хүмсүнү верән шәхс тәсәррүф (истифадә) едә биләр.
Мәсәлә: 1489. Әҝәр сәғир ушағын бир гәдәр сәрмајәси олса вә
ондан мүәјјән мәнфәәт әлдә олунса, еһтијат-ваҹибә ҝөрә ҝәрәк
һәдди-булуға чатандан сонра онун хүмсүнү версин.
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Мәсәлә: 1490. Инсан хүмсүнүн верилмәдијинә јәгини олан
малда тәсәррүф едә биләр, бу шәртлә ки, хүмс саһибләринин
һаггынын тәләф олмасына сәбәб олмасын.
Мәсәлә: 1491. Тәклифин (һәдди-булуға чатдығы вахтын)
әввәлиндән хүмс вермәјән бир шәхсдә үч һал тәсәввүр олунур:
1-Газанҹ мәнфәәтиндән еһтијаҹы олмајан бир шеј алса вә
үстүндән бир ил кечсә, ҝәрәк хүмсүнү версин.
2-Әҝәр еһтијаҹы олан вә шә’нинә јарашан ев әшјалары, мәнзил
аваданлығы вә с. шејләри һәмин илин газанҹындан алса, онлара
хүмс дүшмүр.
3-Ил бојунда, јохса ил тамам оландан сонра алмасыны билмәсә,
ҝәрәк шәкк етдији малларынын һамысыны һесабласын, шәриәт
һакими вә ја онун нүмајәндәси онун хүмс борҹуну тәхмин едәрәк
разылашсынлар (сүлһ етсинләр). Ону вермәклә онун зиммәси
(өһдәчилији) азад олур.
Мәсәлә: 1492. Бир нечә палтар, үзүк, һабелә бәзәк әшјалары,
һәјат вә мәишәтдәки мүхтәлиф вәсаитләр вә с. әҝәр бунларын
һамысына еһтијаҹ дујулурса вә инсанын шә’ниндә олуб һәмин
илин газанҹындан алынмыш олса, хүмсү јохдур. Әҝәр онун
шә’ниндән вә еһтијаҹындан артыг оларса, артыг мигдарын хүмсү
вардыр.
Мәсәлә: 1493. Һарам вәсаитләрә (мәс; киши үчүн гызыл үзүк,
әјләнҹә вә мусиги аләтләри кими) хәрҹләнән пулун хүмсү вардыр.
Мәсәлә: 1494. Өз вахтында олан пенсија чыхмаг, јахуд дөвләт
тәрәфиндән вахтындан әввәл пенсијаја чыхарылмаг үчүн верилән
маашы, үнваны илә верилән пул һәмин илин газанҹындан һесаб
олунур вә әҝәр илин ахырына гәдәр ондан артыг галмаса, хүмсү
јохдур, амма әҝәр артыг галса, хүмсү вардыр.
Мәсәлә: 1495. Банка (әманәт) гојулан пуллара дүшән
мүкафатлар, әҝәр әманәт гојан шәхс илә банк вә ја фондун арасында
мүгавилә олмазса, һалалдыр вә (үстүндән) бир ил кечәндән сонра
онун хүмсү ваҹиб олур. Бу шәртлә ки, банка (әманәт) гојан шәхс
өзүнү о мүкафата тәләбкар һесаб етмәсин, әксинә (әманәт)
пулларыны гәбул едәнин шәхсән өзү банка пул гојмаға тәшвиг
етмәк үчүн мүәјјән мүкафатлар вермиш олсун.
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2-МӘ’ДӘН
Мәсәлә: 1496. Әҝәр мә’дәндән гызыл, ҝүмүш, гурғушун, мис,
дәмир, нефт, даш көмүр, фирузә, әгиг, дуз вә саир фајдалы
газынтылар әлдә олунса, нисаб һәддинә чатанда ҝәрәк хүмсү
верилсин.
Мәсәлә: 1497. Еһтијата әсасән, мә’дәндән чыхарылан шејләрин

нисабы 105 мисгал ади сиккәли ҝүмүш, јахуд 15 мисгал ади
сиккәли гызыл гәдәрдир. Јә’ни мә’дәндән чыхарылан шејләрә
чәкилән хәрҹләри чыхандан сонра 105 мисгал ади сиккәли ҝүмүш,
јахуд 15 мисгал ади сиккәли гызыла чатса, ҝәрәк хүмсүнү версин.

Мәсәлә: 1498. Мә’дәндән чыхарылан шејин гијмәти 105 мисгал

ади сиккәли ҝүмүш, јахуд 15 мисгал ади сиккәли гызыла чатмаса,
онун хүмсү о заман ваҹиб олур ки, тәкликдә, јахуд башга газанҹ
мәнфәәтләри илә бирликдә иллик хәрҹләрдән артыг олсун.
Мәсәлә: 1499. Ҝәҹ, әһәнҝ, баш јумаг үчүн истифадә олунан ҝил
(ҝилабы), гырмызы ҝил вә даш “мә’дән газынтылары” һесаб
олунса, ҝәрәк онларын хүмсү верилсин.
Мәсәлә: 1500. Әҝәр инсан мә’дәндән бир шеј әлдә етсә, ҝәрәк
хүмсүнү версин. Истәр мә’дән јерин сәтһиндә олсун, истәрсә дә
ичиндә; истәр мүлки јердә олсун, истәрсә дә саһибсиз бир јердә.
Мәсәлә: 1501. Әҝәр мә’дәндән чыхартдығы шејин 105 мисгал
ади сиккәли ҝүмүш, јахуд 15 мисгал ади сиккәли гызыла чатыбчатмамасында шәкк етсә, еһтијат-ваҹиб будур ки, чәкмәклә, јахуд
башга јолларла гијмәтини тә’јин етсин.
Мәсәлә: 1502. Әҝәр бир нечә нәфәр (бирликдә) мә’дәндән бир
шеј чыхартсалар, онун үчүн сәрф едилән хәрҹләри чыхдыгдан
сонра һәр биринин пајы 105 мисгал ади сиккәли ҝүмүш, јахуд 15
мисгал ади сиккәли гызыла чатса, ҝәрәк хүмсүнү версин.
Мәсәлә: 1503. Башгасынын мүлкүндә олан бир мә’дәни
истихраҹ етсәләр, әлдә олунан шејләр мүлкүн саһибинә мәхсусдур.
Мүлкүн
саһиби
онларын
чыхарылмасына
бир
шеј
хәрҹләмәдијиндән, ҝәрәк нисаб һәддинә чатдығы сурәтдә
мә’дәндән чыхарыланларын һамысынын хүмсүнү версин. Амма
әҝәр бу иш онун ҝөстәриши илә баш вермиш олса, онун хәрҹләри өз
өһдәсинәдир вә мә’дәнин газанҹындан чыхылыр.
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Мәсәлә: 1504. Әҝәр Ислам һөкумәти мүәјјән бир мә’дәни
чыхарса, она хүмс дүшмүр.

3-ХӘЗИНӘ
Мәсәлә: 1505. Хәзинә о мала дејилир ки, јердә, ағаҹда, дағда,
диварда ҝизләдилмиш олсун вә бир кәс дә ону тапсын. Елә
олмалыдыр ки, она “хәзинә” дејилсин.
Мәсәлә: 1506. Әҝәр инсан һеч кәсин мүлкү олмајан јердә
мүәјјән гәдәр хәзинә тапса, онун өзүнүн малыдыр вә ҝәрәк хүмсүнү
версин.
Мәсәлә: 1507. Хәзинәнин нисабы еһтијата ҝөрә 105 мисгал

ҝүмүш, јахуд 15 мисгал гызылдыр. Јә’ни әҝәр хәзинәдән әлдә
едилән шејин гијмәти, ону әлдә етмәк үчүн сәрф олунан хәрҹләри
чыхдыгдан сонра 105 мисгал сиккәли ҝүмүш, јахуд 15 мисгал
сиккәли гызыла чатса, ҝәрәк хүмсүнү версин.
Мәсәлә: 1508. Әҝәр инсан башгасындан алдығы торпаг
саһәсиндән мүәјјән гәдәр хәзинә тапса вә әввәлләр о јерин малики
олан шәхсләрин олмадығыны билсә, онун өзүнүн малы олур вә
ҝәрәк хүмсүнү версин. Амма әҝәр онун әввәлки саһибләриндән
биринин малы олдуғуна еһтимал версә, ҝәрәк она хәбәр версин.
Онун малы олмадығы мә’лум олса, ондн габаглар һәмин јерин
малики олан кәсә хәбәр вермәлидир. Бу гајда илә, ондан габаг
һәмин торпағын саһиби олан шәхсләрин һамысына хәбәр
вермәлидир. Әҝәр онлардан һеч биринин олмадығы мә’лум олса, өз
малы олур вә ҝәрәк хүмсүнү версин.
Мәсәлә: 1509. Әҝәр бир јердә басдырылмыш бир нечә габда
мүәјјән гәдәр хәзинә тапса вә онларын гијмәти үст-үстә 105 мисгал

ади сиккәли ҝүмүш, јахуд 15 мисгал ади сиккәли гызыла чатса,
ҝәрәк хүмсүнү версин. Амма әҝәр бир нечә хәзинәни ајры-ајры
јерләрдә тапса, онлардан һәр биринин нисабы бу мигдара чатса,
онун хүмсүнү версин. Әҝәр онларын һамысы (ајрылыгда дејил, )
үст-үстә бу мигдара чатса, еһтијата ҝөрә онун да хүмсүнү версин.
Мәсәлә: 1510. Әҝәр ики нәфәр бирликдә мүәјјән гәдәр хәзинә
тапсалар вә һәр биринин пајы 105 мисгал ади сиккәли ҝүмүш, јахуд
15 мисгал ади сиккәли гызыла чатса, ҝәрәк хүмсүнү версинләр.

Мәсәлә: 1511. Әҝәр инсан бир һејван алыб гарнындан мүәјјән
мал тапса, бу һалда сатыҹынын малы олдуғуну еһтимал версә,
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еһтијат-ваҹибә ҝөрә ҝәрәк она хәбәр версин. Онун малы олмамасы
мә’лум оларса, ҝәрәк тәртиблә әввәлки саһибләринә хәбәр версин.
Онлардан һеч биринин малы олмадығы мә’лум олса, еһтијатмүстәһәббә ҝөрә хүмсүнү версин.

4-ҺАРАМА ГАРЫШАН ҺАЛАЛ МАЛ
Мәсәлә: 1512. Әҝәр һалал мал, һарам мала бир-бириндән
сечилиб ајырд едилә билмәјәҹәји тәрздә гарышса вә һарам малын
саһиби вә мигдары – һеч бири мә’лум олмаса, ҝәрәк бүтүн малын
хүмсүнү версин. Хүмсү верилдикдән сонра галан мал һалал олур.
Мәсәлә: 1513. Әҝәр һалал мал һарама гарышса вә инсан һарам
малын мигдарыны билсә, анҹаг саһибини танымаса, ҝәрәк о
мигдары саһибинин нијјәти илә сәдәгә версин. Еһтијат-ваҹиб будур
ки, шәриәт һакиминдән дә иҹазә алсын.
Мәсәлә: 1514. Әҝәр һалал мал һарама гарышса вә инсан һарам
малын мигдарыны билмәсә, анҹаг саһибини таныса, ҝәрәк бирбирини разы салсынлар. Әҝәр малын саһиби разы олмаса вә инсан
дәгиг шәкилдә бир шејин онун олдуғуну билиб ондан артығын да
онун малы олуб-олмамасында шәкк етсә, ҝәрәк јәгини олдуғу
мигдары она гајтарсын. Еһтијат-мүстәһәб будур ки, онун малы
олмасына еһтимал вердији артыг мигдары она версин.
Мәсәлә: 1515. Әҝәр һарама гарышан һалал малын хүмсүнү
вериб сонрадан һарам малын хүмсүн мигдарындан артыг олдуғуну
билсә, еһтијат-мүстәһәббә ҝөрә ҝәрәк хүмсдән артыг олдуғуну
билдији мигдары онун саһиби тәрәфиндән сәдәгә версин.
Мәсәлә: 1516. Әҝәр һарама гарышмыш һалал малын хүмсүнү
версә вә ја саһибини танымадығы малы саһибинин тәрәфиндән
сәдәгә версә, бундан сонра саһиби тапылса, еһтијат-мүстәһәб будур
ки, малын мигдарыны она гајтарсын. Итик мал истисна олунур: ону
ҝәрәк саһибинә версин.
Мәсәлә: 1517. Әҝәр һалал мал һарама гарышса вә һарамын
мигдары мә’лум олса, инсан да онун саһибинин бир нечә нәфәрдән
башгасы олмадығыны билсә, анҹаг дәгиг шәкилдә һансы олдуғуну
билмәсә, имкан олан һалда бөлҝү илә онларын һамысыны разы
салсын, әкс һалда пүшк атсын, һәр кәсин адына чыхса, малы она
версин.
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5-СУЈУН ДИБИНӘ ҜИРМӘКЛӘ ӘЛДӘ ОЛУНАН ҸӘВАҺИР
Мәсәлә: 1518. Әҝәр сујун дибинә ҝирмәклә лө’лө, мәрҹан, јахуд
(дәниздән чыхарылан) башга ҹаваһир әлдә етсә, – истәр
ҝөјәрәнләрдән олсун, истәрсә дә мә’дән шејләриндән – онларын
чыхарылмасына сәрф едилән хәрҹләр чыхылдыгдан сонра гијмәти
18 гызыл нохуда чатарса, ҝәрәк хүмсүнү версин; истәр бир дәфәјә,
истәрсә дә бир нечә дәфәјә чыхармыш олсун; истәр чыхартдығы
шеј бир нөвдән олсун, истәрсә дә бир нечә нөвдән. Амма әҝәр ону
бир нечә нәфәр (бирликдә) чыхартмыш олсалар, онда һансынын
пајы 18 гызыл нохуда чатса, тәкҹә о, хүмсүнү вермәлидир.
Мәсәлә: 1519. Әҝәр ҹаваһир дәнизин дибинә ҝирмәдән, мүәјјән
васитәләрлә чыхарылса, она сәрф олунан хәрҹләр чыхылдыгдан
сонра, гијмәти 18 гызыл нохуда чатарса, еһтијата ҝөрә хүмсү
ваҹибдир. Һабелә, дәрја сујунун үзүндән, јахуд дәрја саһилиндән
ҹаваһир тапса, ҝәрәк онун хүмсүнү версин.
Мәсәлә: 1520. Инсанын, дәрјаја ҝирмәдән әлдә етдији балыг вә
с. Һејванларын хүмсү о вахт ваҹибдир ки, онлары газанҹ әлдә етмәк
үчүн тутсун вә тәкликдә, јахуд саир газанҹ мәнфәәтләри илә
бирликдә иллик хәрҹләриндән чох олсун.

6-ГӘНИМӘТ
Мәсәлә: 1521. Әҝәр мүсәлманлар Имам (әлејһис-салам)-ын
әмри илә кафирләрлә мүһарибә апарсалар вә мүһарибәдә мүәјјән
шејләри әлдә етсәләр, онлара “гәнимәт” дејилир. Гәнимәт үчүн
чәкилән хәрҹләр, мисал үчүн, онун горунмасы, дашынмасы үчүн
лазым олан хәрҹләр, һәмчинин, Имам (әлејһис-салам)-ын мүәјјән
јерләрдә хәрҹләнмәсини мәсләһәт ҝөрдүјү мигдар, еләҹә дә Имам
(әлејһис-салам)-а мәхсус олан шејләр ҝәрәк ајрылсын, галанларын
хүмсү верилсин.

7-ЗИММИ КАФИРИН МҮСӘЛМАНДАН АЛДЫҒЫ ТОРПАГ
Мәсәлә: 1522. Әҝәр зимми кафир мүсәлмандан мүәјјән гәдәр
торпаг алса, ҝәрәк онун хүмсүнү һәмин торпагдан версин. Әҝәр
онун пулуну да версә, ејби јохдур. Амма пулдан башга бир шеј
верәрсә, ҝәрәк шәриәт һакиминин иҹазәси илә олсун. Һәмчинин,
әҝәр ев, мағаза вә бу кими шејләри мүсәлмандан алса, бу һалда онун
торпаг саһәсини ајрылыгда һесаб едиб сатсалар, ҝәрәк онун
јеринин хүмсүнү версин. Әҝәр дүканы вә ја еви сатсалар вә торпаг
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саһәси дә она табе олараг (кафирин) ихтијарына кечсә, торпағын
хүмсү ваҹиб дејил. Бу хүмсү вермәкдә гүрбәт гәсди лазым (ваҹиб)
дејил. Һәтта шәриәт һакиминин дә хүмсү ондан алдығы вахт гүрбәт
гәсди етмәси лазым (ваҹиб) дејил.
ХҮМСҮН СӘРФ ОЛУНМА ЈЕРЛӘРИ
Мәсәлә: 1523. Хүмс ики јерә бөлүнмәлидир: бир гисми
сејидләрин пајыдыр. Әгваја ҝөрә ҝәрәк ҹамеүш-шәраит
мүҹтәһидин иҹазәси илә фәгир сејидә, јетим сејидә, јахуд да
сәфәрдә јолда галмыш сејидләрә верилсин. Диҝәр јарысы исә Имам
(әлејһис-салам)-ын пајыдыр ки, бу зәманәдә ҝәрәк ҹамеүш-шәраит
мүҹтәһидә верилсин, јахуд онун иҹазә вердији јерләрдә сәрф
олунсун. Амма Имам (әлејһис-салам)-ын пајыны тәглид етмәдији
бир мүҹтәһидә о вахт верә биләр ки, о мүҹтәһидлә тәглид етдији
мүҹтәһидин Имам (әлејһис-салам)-ын пајыны ејни тәрздә сәрф
етмәләрини билсин.
Мәсәлә: 1524. Хүмс верилән сејид фәгир олмалыдыр; анҹаг
сәфәрдә јолда галан сејид, һәтта өз вәтәниндә фәгир олмаса да, она
хүмс вермәк олар.
Мәсәлә: 1525. Сәфәрдә јолда галан бир сејидин сәфәри ҝүнаһ
сәфәри олса, она хүмс верилмәмәлидир.
Мәсәлә: 1526. Адил олмајан сејидә хүмс вермәк олар.

Мәсәлә: 1527. Әҝәр ҝүнаһкар олан сејидә хүмс верилмәси онун
ҝүнаһларына көмәк оларса, она хүмс вермәк олмаз. Ашкарда ҝүнаһ
едән сејидә, хүмс верилмәси онун ҝүнаһларына көмәк етмәсә, она
хүмс вермәк олар.
Мәсәлә: 1528. Әҝәр бир кәс “сејидәм” - десә, она хүмс вермәк
олмаз. Амма һеч олмазса, бир нәфәр адил шәхс онун сејид
олмасыны тәсдиг етсә вә ја ҹамаат арасында мәшһур олса вә
нәтиҹәдә инсан онун сејид олмасыны јәгинлик вә ја хатирҹәмлик
тапса, ејби јохдур.
Мәсәлә: 1529. Бир кәс өз шәһәриндә (мәһәлләсиндә) сејид
олмасы илә мәшһур олса, һәтта инсанын онун сејид олмасына
јәгини олмаса да, она хүмс вермәк олар.
Мәсәлә: 1530. Арвады сејид олан бир кәс, хүмсү өз хәрҹләринә
сәрф етсин дејә, она (арвадына) вермәмәлидир; амма
башгаларынын хәрҹи о гадына ваҹиб олса вә о гадын да онларын
хәрҹләрини тә’мин едә билмәсә, инсанын хүмсү о гадына вермәси
ҹаиздир ки, һәмин адамлара сәрф етсин.
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Мәсәлә: 1531. Әҝәр шәриәт һакиминин иҹазәси илә хүмсү
башга шәһәрә апарса вә тәләф олса, јенидән хүмс вермәси лазым
(ваҹиб) дејил. Әҝәр, шәриәт һакиминин тәрәфиндән хүмсү алыб о
шәһәрдән башга шәһәрә апармаға вәкил олан бир кәсә версә, һөкм
ејнидир.
Мәсәлә: 1532. Хүмсү ҝәрәк малын өзүндән, јахуд тәдавүлдә
(рәваҹда) олан пулдан версин, нәинки башга малдан. Амма әҝәр
башга бир малы мүстәһәггә (нисјә) сатса, сонра онун борҹуну
хүмсдән һесаб етсә (бу һалда башга малдан һесаблаја биләр).
Мәсәлә: 1533. Мүстәһәг шәхсләрдән алаҹағы олан бир кәс өз
борҹуну хүмсдән һесаб етмәк истәсә, еһтијат-мүстәһәббә ҝөрә
ҝәрәк хүмсү она версин, сонра мүстәһәг өз борҹу кими она
гајтарсын. Амма әҝәр шәриәт һакиминин иҹазәси илә олса, бу
еһтијат лазым дејилдир.
Мәсәлә: 1534. Мүстәһәг шәхс хүмсү алыб јенидән ону верәнә
бағышлаја билмәз. Јалныз онун өз шә’нинә лајиг олан мигдары
(бағышлаја биләр), јә’ни әҝәр өзүнүн малы олсајды, о шәхсә
бағышлајарды.
Мәсәлә: 1535. Әҝәр хүмсү шәриәт һакиминә, јахуд онун вәкили,
1

јахуд сејидлә әлдә доландырыб сонракы ил өдәмәк истәсә, ону
икинҹи илин мәнфәәтләриндән чыха билмәз. Демәли, әҝәр, мисал
үчүн, 1000 түмән әлдә доландырыбса вә сонракы илин
мәнфәәтләриндән 2000 түмән хәрҹләриндән артыг галыбса, ҝәрәк

2000 түмәнин хүмсүнү версин, хүмс кими борҹлу олдуғу 1000
түмәни исә јердә галанлардан версин.

1

Бу беләдир ки, бир кәс хумсу өз әли илә вериб сонра јенидән борҹ кими алыр.
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7

ЗӘКАТЫН ҺӨКМЛӘРИ
Мәсәлә: 1536. Зәкат 9 шејә ваҹибдир: 1-Буғда; 2-Арпа; 3-

Хурма; 4-Кишмиш; 5-Гызыл; 6-Ҝүмүш; 7-Дәвә; 8-Инәк; 9-Гојун.

Әҝәр бир кәс бу 9 шејдән һәр һансынын саһиби олса, ҝәрәк
сонрадан дејиләҹәк шәртләр дахилиндә ҝәрәк мүәјјән бир
мигдарыны бәјан олунаҹаг јерләрә сәрф етсин.
ЗӘКАТЫН ВАҸИБ ОЛМАСЫ ШӘРТЛӘРИ
Мәсәлә: 1537. Зәкат о һалда ваҹиб олур ки, мал сонрадан
дејиләҹәк нисаб һәддинә чатсын вә онун малики һәдди-булуға
чатмыш, агил вә азад олсун, өз малында тәсәррүф едә билсин.
Мәсәлә: 1538. Әҝәр инсанын 12 ај мүддәтиндә инәк, гојун, дәвә,
гызыл вә ҝүмүшүн саһиби олса, ҝәрәк онун зәкатыны версин. Амма
12-ҹи ајын әввәлиндән малда, онун арадан ҝетмәси илә
нәтиҹәләнән тәсәррүф (истифадә) едә билмәз; әҝәр тәсәррүф етсә,
заминдир. Әҝәр 12-ҹи ајда ихтијарсыз олараг зәкатын бә’зи
шәртләри арадан ҝетсә, зәкат она ваҹиб дејилдир.
Мәсәлә: 1539. Әҝәр инәк, гојун, дәвә, гызыл вә ҝүмүшүн саһиби
илин әснасында һәдди-булуға чатса, она зәкат ваҹиб дејилдир.
Мәсәлә: 1540. Буғда вә арпанын зәкаты о вахт ваҹиб олур ки,
дән бағламыш олсун. Кишмишин зәкаты еһтијата ҝөрә гора оланда,
хурманын да рәнҝи сары вә ја гырмызы оланда зәкаты ваҹиб олур.
Амма арпа вә буғдада зәкатын верилмәси вахты хырман (вә
самандан ајрылдығы) вахт, хурма вә кишмишдә гурудуғу вахтдыр.
Мәсәлә: 1541. Бир кәсдән гәсб едилән вә саһибинин онда
тәсәррүф едә билмәдији малын зәкаты јохдур. Һабелә, әҝәр әкин
саһәсини инсандан гәсб етсәләр вә зәкатын ваҹиб олдуғу вахт гәсб
едәнин әлиндә олса, саһибинә гајыданда еһтијат-ваҹиб будур ки,
зәкатыны версин.
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БУҒДА, АРПА, ХУРМА ВӘ КИШМИШИН ЗӘКАТЫ
Мәсәлә: 1542. Буғда, арпа, хурма вә кишмишин зәкаты о вахт
ваҹиб олур ки, нисаб һәддинә чатсын. Онларын нисабы да 288

Тәбриз “мән” өлчүсүндән 45 мисгал аздыр ки, тәгрибән 847, 665 кга бәрабәрдир.
Мәсәлә: 1543. Әҝәр зәкат вермәмишдән габаг зәкаты ваҹиб
олан үзүм, хурма, арпа, буғдадан өзү вә әһли-әјалы јесә, јахуд
мәсәлән, фәгирә версәләр, истифадә олунан мигдарын зәкаты ваҹиб
дејил.
Мәсәлә: 1544. Әҝәр буғда, арпа, хурма вә үзүмүн зәкаты ваҹиб
оландан сонра онун саһиби өлсә, ҝәрәк зәкатын мигдарыны онун
малындан версинләр. Амма әҝәр зәкат ваҹиб олмамышдан габаг
өлсә, бу һалда вәрәсәләрин һәр биринин пајы нисаб һәддинә чатса,
ҝәрәк о өз пајынын зәкатыны версин.
Мәсәлә: 1545 Әҝәр буғда, арпа, хурма вә үзүмүн зәкаты ваҹиб
оландан сонра әкин саһәсини вә ағаҹы сатарса, сатыҹы ҝәрәк онун
зәкатыны версин.
Мәсәлә: 1546. Әҝәр буғда, арпа, хурма вә кишмишин чәкиси
јаш олан вахтда нисаб һәддинә чатса, амма гурујандан сонра бу
мигдардан аз олса, зәкат ваҹиб дејил.
Мәсәлә: 1547. Әҝәр бир кәс буғда, арпа, хурманы
гурумамышдан габаг мәсрәф етсә, зәкаты о вахт ваҹиб олур ки,
гурусу нисаб һәддинә чатмыш олсун.
Мәсәлә: 1548. Тәзә вахт јејилән хурма әҝәр галдыгда чох
азаларса, бу һалда әҝәр гурусу нисаб һәддинә чатса, зәкаты
ваҹибдир.
Мәсәлә: 1549. Зәкаты верилмиш буғда, арпа, хурма вә кишмиш
бир нечә ил инсанын ихтијарында галса, үстүнә зәкат ҝәлмир.
Мәсәлә: 1550. Әҝәр буғда, арпа, хурма вә үзүм чај, јахуд сәдд,
јахуд јағыш сујундан суварылса вә ја Мисирдә олдуғу кими, јерин
рүтубәтиндән истифадә етсә (суварылмаға еһтијаҹы олмадан
мәһсул верәрсә), зәкаты мәһсулун онда бири гәдәрдир. Әҝәр чох
дәрин, јахуд нисбәтән дәрин вә ја дајаз гујулардан суварыларса,
зәкаты мәһсулун ијирмидә бири гәдәрдир. Әҝәр бир гәдәри јағыш,
чај сују вә јерин рүтубәтиндән, елә һәмин мигдар да гују сују илә
суварылараг әлдә едилирсә, биринҹи јарысынын зәкаты онда бир,
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икинҹинин зәкаты ијирмидә бирдир, јә’ни (бүтүн мәһсулун)
гырхда үч һиссәсини зәкат кими вермәлидир.
Мәсәлә: 1551. Әҝәр буғда, арпа, хурма вә үзүм һәм јағыш вә бу
кими судан, һәм дә гују сују илә суварыларса, бу һалда “јағыш сују
илә дејил, гују сују илә суварылыб”, десәләр, онун зәкаты ијирмидә
бирдир; јох әҝәр “гују сују илә дејил, јағыш сују илә суварылыб”,
дејилсә, зәкаты онда бирдир. Еһтијат будур ки, (мәһсулун) бир
јарысында онда бир, о бири јарысында ијирмидә бир гәдәр зәкат
версин.
Мәсәлә: 1552. Буғда, арпа, хурма вә үзүм үчүн сәрф олунан
хәрҹләри мәһсулдан чыха биләр. Әҝәр бунлары чыхандан сонра
нисаб һәддинә чатса, ҝәрәк јердә галанын зәкатыны версин.
Мәсәлә: 1553. Әкин үчүн сәпилән тохумларын гијмәтини
хәрҹләрин бир һиссәси һесаб едә биләр; тахылын сәпилдији вахтын
гијмәти илә һесабланмалыдыр.
Мәсәлә: 1554. Әҝәр һәм әкин јери, һәм дә әкинчилик
аваданлыглары, јахуд бу икисиндән бири шәхсин өз мүлкү олса,
онларын кирајәсини ҝәрәк хәрҹләрдән һесаб етмәсин. Һәмчинин,
өзүнүн, јахуд башгасынын пулсуз олараг ҝөрдүјү ишләр үчүн дә
мәһсулдан бир шеј чыхмамалыдыр.
Мәсәлә: 1555. Әҝәр бир шәхс үзүм вә ја хурма ағаҹыны алса,
онун гијмәти хәрҹләрдән дејил. Амма әҝәр хурманы вә үзүмү зәкат
ваҹиб олмамышдан габаг алса, ону алмаг үчүн вердији пул
хәрҹләрдән һесаб олунур.
Мәсәлә: 1556. Әҝәр бир кәс әкинчилик үчүн лазым олан трактор
вә саир аваданлыглары алса вә әкиндә ишләдилмәк сәбәби илә
тамамилә арадан ҝетсә, онларын гијмәтинин һамысыны хәрҹләрин
бир һиссәси һесаб едә биләр. Һабелә, әҝәр онларын гијмәтинин бир
мигдары азалса, о мигдары да хәрҹләрдән һесаб едә биләр. Амма
әкиндән сонра онларын гијмәтиндән бир шеј азалмаса, ҝәрәк
онларын гијмәтиндән һеч бир шеји хәрҹләрдән һесаб етмәсин.
Мәсәлә: 1557. Әҝәр биринҹи ил шумламаг кими иш ҝөрсә, һәтта
сонракы илләр үчүн дә фајдасы олса, ҝәрәк онун хәрҹләрини
биринҹи илдән чыхсын; әҝәр бир нечә ил үчүн фәалијјәт етсә, ҝәрәк
онларын арасында бөлсүн.
Мәсәлә: 1558. Һәм борҹлу олан, һәм дә зәкаты ваҹиб олан малы
олан бир кәс өләрсә, ҝәрәк әввәлҹә зәкаты ваҹиб олан малын
һамысынын зәкатыны версинләр, сонра исә борҹларыны
гајтарсынлар.
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Мәсәлә: 1559. Һәм борҹлу олан, һәм дә буғда, арпа, хурма вә ја
үзүмү олан бир кәс өлсә вә онларын зәкаты ваҹиб олмамышдан
габаг вәрәсәләри онун борҹларыны башга малдан версәләр, бу
һалда һәр биринин пајы нисаб һәддинә чатса, ҝәрәк зәкатыны
версин. Әҝәр онларын зәкаты ваҹиб олмамышдан габаг өләнин
борҹуну вермәсәләр, бу һалда мејитин малы тәкҹә борҹлары
гәдәриндә олса, бунларын зәкатыны вермәләри ваҹиб дејил. Әҝәр
мејитин малы борҹларындан артыг олса, бу һалда әҝәр онун
борҹларыны вермәк истәсәләр, бир мигдар буғда, арпа, хурма,
кишмиши дә борҹ саһибинә вермәли олаҹагларса, борҹ саһибинә
вердикләринин зәкаты јохдур, јердә галанлар да вәрәсәләриндир:
һәр биринин пајы нисаб һәддинә чатса, ҝәрәк зәкатыны версин.
Мәсәлә: 1560. Әҝәр зәкаты ваҹиб олан буғда, арпа, хурма вә
кишмишин һәм јахшысы, һәм дә писи олса, ҝәрәк һәр биринин
зәкатыны онун өзүндән: јахшыларын зәкатыны јахшыдан,
писләринкини писдән версинләр, һамысынын зәкатыны пис
мәһсулдан вермәк олмаз.
ГЫЗЫЛЫН НИСАБЫ
Мәсәлә: 1561. Гызылын ики нисабы вардыр:

Биринҹиси – Ијирми шәр’и мисгалдыр ки, һәр мисгалы 18

нохуддур. Әҝәр гызылын мигдары 15 ади сејрәфи мисгал олан 20
шәр’и (мисгал) гызыла чатса, дејиләҹәк саир шәртләр дә мөвҹуд
оларса, инсан ҝәрәк онун гырхда бирини (9 нохуд) зәкат версин.
Әҝәр бу һәддә чатмаса, онун зәкаты ваҹиб дејил.
Икинҹиси – (Биринҹијә әлавә олунан) дөрд шәр’и мисгалдыр
ки, үч сејрәфи мисгала бәрабәрдир. Јә’ни әҝәр 15 мисгала үч мисгал

әлавә олунса, ҝәрәк 18 мисгалын һамысынын зәкатыны – гырхдан
бир гәдәрини версин. Әҝәр үч мисгалдан аз әлавә олунса, тәкҹә 15
мисгалын зәкатыны вермәлидир вә онун артыг галан һиссәсинин
зәкаты јохдур. Һәмчинин, нә гәдәр јухары ҝетсә; јә’ни үч мисгал-үч
мисгал артса, онларын һамысынын зәкаты версин. Әҝәр үч
мисгалдан аз әлавә олунса, артан мигдарын зәкаты јохдур.
ҜҮМҮШҮН НИСАБЫ
Мәсәлә: 1562. Ҝүмүшүн ики нисаб һәдди вардыр:
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Биринҹиси – 105 сејрәфи мисгалдыр ки, әҝәр ҝүмүш 105
мисгала чатса, дејиләҹәк саир шәртләр дә мөвҹуд олса, инсан ҝәрәк
онун гырхда бирини – 2 мисгал вә 15 нохуду зәкат олараг версин.
Әҝәр бу мигдара чатмаса, зәкаты ваҹиб дејил.
Икинҹиси – (Биринҹијә әлавә олунан) 21 мисгалдыр. Јә’ни 105

мисгала 21 мисгал әлавә олунса, ҝәрәк бүтүн 126 мисгалын зәкаты
гејд олундуғу кими версин. Әҝәр 21 мисгалдан аз әлавә олунса,

ҝәрәк тәкҹә 105 мисгалын зәкатыны версин, артыг галан мигдарын
зәкаты јохдур. Һәмчинин, бу гајда илә нә гәдәр јухары ҝетсә, јә’ни
21 мисгал әлавә олунса, ҝәрәк һамысынын зәкатыны версин. Амма
әҝәр әлавә олунан мигдар 21 мисгалдан аз олса, зәкаты јохдур.
Демәли, әҝәр инсан малик олдуғу бүтүн гызыл вә ҝүмүшүн гырхда
бирини зәкат версә, она ваҹиб олан зәкаты өдәмиш олур. Бә’зи
һалларда исә ваҹиб олан мигдардан артыг вермиш олур. Мәсәлән;
110 мисгал ҝүмүшү олан бир кәс онун гырхда бирини зәкат версә,
105 мисгалынын ваҹиб олан зәкатыны вермишдир. Һансы ки, онун
беш мисгалынын да зәкатыны вермәси ваҹиб дејилди.
Мәсәлә: 1563. Әввәлдә гејд олундуғу кими, гызыл вә ҝүмүшүн

зәкаты о вахт ваҹиб олур ки, инсан 11 ај мүддәтиндә нисаб
һәддиндә оланлара малик олсун. Әҝәр 11 ај әрзиндә онун гызыл вә
ҝүмүшү биринҹи нисаб һәддиндән азалса, она зәкат ваҹиб дејил.
Мәсәлә: 1564. Әҝәр 11 ај әснасында малик олдуғу гызыл вә
ҝүмүшү башга гызыл вә ҝүмүшлә, јахуд башга шејлә дәјишдирсә вә
ја әритсә, зәкат ваҹиб олмаз.
Мәсәлә: 1565. Әҝәр 12-ҹи ајда гызыл вә ҝүмүш пулуну әритсә,
ҝәрәк онларын зәкатыны версин. Әҝәр әритмәклә онларын чәкиси,
јахуд гијмәти азалса, ҝәрәк әридилмәмишдән габаг она ваҹиб олан
зәкаты версин.
ДӘВӘ, ИНӘК ВӘ ГОЈУНУН ЗӘКАТЫ
Мәсәлә: 1566. Дәвә, инәк вә гојунун јухарыда гејд олунан
шәртләрдән әлавә, диҝәр ики шәрти дә вардыр:
1-Һәмин һејван (дәвә вә инәк) бүтүн ил боју ишсиз олсунлар;
амма әҝәр, ил бојунда пәракәндә олараг бир нечә ҝүн ишләдилсә дә
она “ишсиз һејван” дејилсә, онун зәкаты ваҹибдир.
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2-Бүтүн ил боју чөлүн отларындан јесин; демәли, әҝәр бүтүн
или, јахуд илин мүәјјән мүддәтиндә бичилмиш отдан, онларын
маликинин, јахуд башгасынын мүлкү олан әкин јериндән отласа,
зәкаты јохдур. Амма әҝәр ил бојунда пәракәндә олараг бир нечә ҝүн
маликинин отундан јесә, белә ки, ҹамаат арасында “чөлдә отлајан
һејван” дејилсә, зәкаты ваҹибдир.
Мәсәлә: 1567. Әҝәр инсан өз инәји, дәвәси вә гојуну үчүн һеч
кәсин әкмәдији бир отлаг (өрүш) алса, јахуд иҹарә етсә, јахуд орада
отармаг үчүн верҝи версә, о јерин отунун малики олдуғу үчүн онун
зәкатыны вермәк еһтијата ујғун олса да, ваҹиб дејилдир.
ГОЈУНУН НИСАБЫ
Мәсәлә: 1568. Гојунун беш нисабы вар:

1. 40 баш гојундур ки, онун зәкаты бир гојундур. Бундан аз
мигдарын зәкаты јохдур.
2. 121 баш гојундур ки, зәкаты 2 гојундур.
3. 201 баш гојунудур ки, зәкаты 3 гојундур.
4. 301 баш гојундур ки, зәкаты 4 гојундур.

5. 400 баш вә ондан артыгдыр ки, һәр јүз баш үчүн бир гојун
вермәлидир. Јүздән аз олан мигдарын зәкаты јохдур. Ики нисабын
арасында оланлар үчүн дә зәкат јохдур. Јә’ни әҝәр гојунлар 40-а
чатса, икинҹи нисаба – 121-ә чатмајынҹа јалныз бир гојун верир.
Сонракы нисабларда да беләдир.
Мәсәлә: 1569. Зәкаты гојунларын өзүндән вермәси лазым
(ваҹиб) дејил, һәтта башга гојун да версә ҹаиздир. Һабелә, (зәкат
олараг верилән) гојун, инәк вә дәвә әвәзинә онун гијмәтини
(пулуну) версә, (ҹаиздир). Јалныз о һал истисна олунур ки,
һејванын өзүнү вермәк мүстәһәгг үчүн даһа фајдалы олмуш олсун,
белә олан һалларда еһтијат будур ки, о һејванын өзүндән версин.
ИНӘЈИН НИСАБЫ
Мәсәлә: 1570. Инәјин ики нисабы вардыр:

1. 30 баш инәкдир, јә’ни инәкләрин сајы 30-а чатанда әввәлдә
гејд олунан шәртләрә малик оларса, ашағысы ики јашына дахил
олмуш бир дана – диши вә ја еркәк – зәкат вермәлидир.
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2. 40 башдыр ки, онун да зәкаты ашағысы үч јашына дахил
олмуш диши данандыр.
30-ла 40 баш арасында оланларын зәкаты јохдур. Мәсәлән; бир
кәсин 35 баш инәји олса, јалныз 30-ун зәкатыны вермәлидир.
Һәмчинин, әҝәр 40-дан артыг инәји олса, 60-а чатмајынҹа, јалныз

40-ын зәкатыны вермәлидир. 60-а чатанда, ашағысы ики јашына
дахил олмуш ики баш дана вермәлидир. Һәмчинин, јухары
ҝетдикҹә ја 30-30, ја 40-40, ја да 30-40-ла һесабланмалы, гејд
олунан ҝөстәришә әсасән әмәл етмәлидир. Елә һесаб етмәлидир ки,
бир шеј артыг галмасын (галыгсыз олсун), галса да 10-дан артыг
олмасын. Мәсәлән; әҝәр 70 баш инәји олса, 30-40-ла һесабламалы

вә һәр бири үчүн јухарыдакы ҝөстәришә әмәл етмәлидир. Әҝәр 80
баш инәји олса, 40-40 һесаб етмәлидир.

ДӘВӘНИН НИСАБЫ
Мәсәлә: 1571. Дәвәнин 12 нисабы вардыр:
1.

5 баш дәвә

2.

10 баш дәвә

онун зәкаты бир гојундур.
мигдардан азын зәкаты јохдур.
зәкаты ики гојундур.

3.

15 баш дәвә;

зәкаты үч гојундур.

4.

20 баш дәвә;

зәкаты дөрд гојундур.

5.

25 баш дәвә;

зәкаты беш гојундур.

6.

26 баш дәвә;

7.

36 баш дәвә;

8.

46 баш дәвә;

9.

61 баш дәвә;

10

76 баш дәвә;

зәкаты ики јашына дахил олмуш бир
дәвәдир.
зәкаты үч јашына дахил олан бир
дәвәдир.
зәкаты дөрд јашына дахил олмуш
бир дәвәдир.
зәкаты беш јашына дахил олмуш бир
дәвәдир.
зәкаты үч јашына дахил олмуш ики
дәвәдир.

11

91 баш дәвә;

12

121 баш дәвә вә

.
.

Бу

зәкаты дөрд јашына дахил олмуш
ики дәвәдир.
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.

ондан
јухарыдыр
121 баш дәвә вә ондан јухары оланда, ҝәрәк 40-40 һесабласын вә

һәр 40 башын зәкаты олараг үч јашына дахил олмуш бир дәвә

версин; јахуд 50-50 һесабламалыдыр ки, һәр 50 дәвәнин зәкаты
дөрд јашына дахил олмуш бир дәвәдир. Јахуд 40-50 кими һесаб
етмәлидир. Амма елә һесабламалыдыр ки, бир шеј (галыгсыз
бөлүнән) галмасын, галса да 9 башдан артыг олмасын. Зәкат олараг
верилән дәвә мүтләг диши олмалыдыр, әҝәр диши дәвәси олмаса,
ҝәрәк башга јердән алсын.
Мәсәлә: 1572. Ики нисаб арасында олан сајын зәкаты јохдур.
Јә’ни әҝәр дәвәләрин сајы биринҹи нисабдан – бешдән кечиб
икинҹи нисаба – она чатмаса, тәкҹә 5 дәвәнин зәкатыны
вермәлидир. Сонракы нисабларда да ејни гајда илә.
ЗӘКАТЫН
ВАҸИБ
МӘСӘЛӘЛӘРИ

ОЛМАСЫНЫН

МҮХТӘЛИФ

Мәсәлә: 1573. Әҝәр зәкат үчүн гојун версә, ҝәрәк ашағысы ики
јашына кечән, кечи версә, ҝәрәк үч јашына дахил олмуш олсун.
Мәсәлә: 1574. Зәкат кими верилән гојунун гијмәти нисаб
арасында олан ортабаб гојунун гијмәтиндән аз олмасын. Амма
јахшы олар ки, гијмәти бүтүн гојунларын гијмәтиндән чох оланы
зәкат кими версин. Һәмчинин, инәк вә дәвәдә дә ејни гајда илә.
Мәсәлә: 1575. Әҝәр бир нечә нәфәр шәрик олсалар, һәр
биринин пајы биринҹи нисаб һәддинә чатса, ҝәрәк зәкатыны
версин. Пајы биринҹи нисаб һәддиндән аз олан шәхсә зәкат ваҹиб
дејил.
Мәсәлә: 1576. Әҝәр бир нәфәрин бир нечә јердә инәји, дәвәси,
јахуд гојуну олса вә үст-үстә нисаб һәддинә чатсалар, ҝәрәк
онларын зәкатыны версин.
Мәсәлә: 1577. Әҝәр малик олдуғу инәк, дәвә, јахуд гојунларын
ичәрисиндә хәстә, јахуд ејиблиси дә олса, ҝәрәк онларын да
зәкатыны версин.
Мәсәлә: 1578. Әҝәр 11-ҹи ај тамам олмамышдан габаг малик
олдуғу гојун, инәк вә дәвәләрини башга шејлә дәјишсә, јахуд нисаб
гәдәриндә оланлары һәмин нөвдән олан нисаб мигдары илә
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дәјишсә, мәсәлән; 40 гојун вериб башга 40 гојун алса, онун зәкаты
ваҹиб дејил.
ЗӘКАТЫН СӘРФ ОЛУНМА ЈЕРЛӘРИ
Мәсәлә: 1579. Инсан зәкаты 8 јерә сәрф едә биләр:

1-Фәгирә; Фәгир – өзүнүн вә аиләсинин иллик хәрҹләрини
тә’мин едә билмәјән кәсдир. Амма өз иллик хәрҹләрини тә’мин едә
биләҹәк бир кәсин сәнәти, јахуд мүлкү вә ја сәрмајәси олса, фәгир
дејил.
2-Мискинә; Мискин – вәзијјәти фәгирдән дә ағыр олан кәсдир.

3-Имам (әлејһис-салам)-ын өзүнүн, јахуд онун наибинин
тәрәфиндән зәкаты јығыб сахламаға, онун мүһасибәсинә, ону Имам
(әлејһис-салам)-а, јахуд онун наибинә вә ја фәгирләрә чатдырмаға
вәзифәли олан шәхсә;
4-Иманлары зәиф олан вә зәкат верилдији тәгдирдә, иманлары
ҝүҹләнән, јахуд мүһарибәдә мүсәлманлара көмәк едән зәиф
иманлы мүсәлманлара;
5-Гулларын алыныб азад олунмасына;
6-Өз борҹуну верә билмәјән борҹлулара;

7-Аллаһ јолунда (“сәбилуллаһ”); Јә’ни, мәсҹид тикмәк, үмумидини мәнфәәти олан ишләр ҝөрмәк, јахуд көрпү салмаг, јоллары
тә’мир етмәк кими хејри үмуми мүсәлманлара чатан вә Ислам вә
мүсәлманларын хејринә олан һәр бир ишә.
8-Ибнүс-сәбилә, јә’ни сәфәрдә пулу гуртаран вә јолда галан
шәхс.
Бунларын һөкмләри сонракы мәсәләләрдә дејиләҹәкдир.
Мәсәлә: 1580. Еһтијат-мүстәһәб будур ки, фәгир вә мискин
зәкатдан бир дәфәјә өзүнүн вә әһли-әјалынын иллик хәрҹләриндән
артыг ҝөтүрмәсин. Амма әҝәр тәдриҹлә алса, ҝәрәк өзүнүн иллик
хәрҹләриндән артыг ҝөтүрмәсин.
Мәсәлә: 1581. Әҝәр бир кәсин иллик хәрҹләри гәдәр малы олса
вә бир гәдәр сәрф етдикдән сонра јердә галанынын иллик
хәрҹләринә чатыб-чатмајаҹағында шәкк етсә, зәкат ала билмәз.
Мәсәлә: 1582. Газанҹы иллик хәрҹләриндән аз олан сәнәткар,
јахуд мүлк саһиби, јахуд таҹир өз хәрҹләринин кәсири үчүн зәкат
ала биләр вә өз әмәк аләт вә вәсаитләрини, мүлкүнү, јахуд
сәрмајәсини иллик хәрҹләринә сәрф етмәси лазым (ваҹиб) дејил.
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Мәсәлә: 1583. Өзүнүн вә аиләсинин иллик хәрҹинә малик
олмајан бир фәгирин, өз мүлкү олан бир еви варса вә орада
отурубса, јахуд миник машыны варса, бу һалда бунларсыз јашаја
билмәзсә, һәтта абрынын һифз олунмасы үчүн дә олса, зәкат ала
биләр. Һәмчинин, еһтијаҹы олдуғу ев әшјалары, мәнзил
аваданлығы, габ-гаҹаг, гыш вә јај палтарлары вә саир шејләри дә бу
гајда илә. Әҝәр фәгир гејд олунанлара малик олмаса вә онлара
еһтијаҹы олса, (онлары) зәкатдан ала биләр.
Мәсәлә: 1584. Әввәлләр фәгир олмајан, јахуд (әввәлләр) фәгир
олуб-олмамасы мә’лум олмајан бир кәс “фәгирәм” - десә, бу һалда
онун заһири вәзијјәтиндән фәгир олмасына даир хатирҹәмлик
һасил олса, она зәкат вермәк олар.
Мәсәлә: 1585. Зәкат вермәли олан бир кәсин фәгирдән алаҹағы
олса, ондан алаҹағыны зәкатдан һесаб едә биләр.
Мәсәлә: 1586. Борҹлу олан вә өз борҹуну верә билмәјән шәхс,
һәтта иллик хәрҹләрини тә’мин едә билсә дә, өз борҹуну вермәк
үчүн зәкат ала биләр, бу шәртлә ки, борҹ етдији малы мә’сијәт
(ҝүнаһ) јолунда хәрҹләмәмиш олсун, јахуд мә’сијәт (ҝүнаһ) үчүн
хәрҹләјибсә, ондан төвбә етмиш олсун ки, бу һалда фәгирләрин
пајындан она вермәк олар.
Мәсәлә: 1587. Әҝәр бир кәс борҹлу олса вә борҹуну верә
билмәсә, фәгир дә олмаса, инсан ондан алаҹағыны зәкатдан һесаб
едә биләр.
Мәсәлә: 1588. Пулу, (јол) хәрҹи гуртаран, јахуд машыны хараб
олан (ишдән дүшән) бир мүсафирин сәфәри мә’сијәт сәфәри олмаса
вә борҹ етмәклә, јахуд өзүндә олан бир шеји сатмагла мәнзилә чата
билмәзсә, һәтта өз вәтәниндә фәгир олмаса да, зәкат ала биләр.
Амма әҝәр башга бир јердә мүәјјән гәдәр борҹ етмәк, јахуд бир шеј
сатмагла сәфәр хәрҹини тә’мин едә биләрсә, јалныз һәмин јерә
чатмаг үчүн лазым олан гәдәр зәкат ала биләр.
Мәсәлә: 1589. Јолда галан вә зәкат ҝөтүрән мүсафир вәтәнинә
чатандан сонра зәкатдан артыг галса, мәшәггәт олмадан галаныны
мал саһибинә вә ја онун наибинә чатдыра билмәсә, ҝәрәк шәриәт
һакиминә вериб зәкат олмасыны да десин.
ЗӘКАТА МҮСТӘҺӘГ ОЛАН ШӘХСЛӘРИН ШӘРТЛӘРИ
Мәсәлә: 1590. Зәкаты алан шәхс ҝәрәк 12 Имам шиәси олсун.
Әҝәр шәр’и һөҹҹәт әсасында бир кәсин шиә олмасы сүбут олунса,
инсан зәкаты она версә вә зәкат тәләф олса, сонрадан шиә
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олмадығы мә’лум олса, јенидән зәкат вермәси лазым (ваҹиб) дејил.
Амма ејни һалда шәр’и мәсләһәт тәләб едәрсә, “сәбилуллаһ”
пајындан Имам шиәси олмајана да (зәкат) верә биләр.
Мәсәлә: 1591. Әҝәр шиә олан ушаг, јахуд дәли фәгир олса,
инсан онун гәјјумуна бу мәгсәдлә зәкат верә биләр ки, вердији шеј
ушағын вә ја дәлинин мүлкијјәти олсун.
Мәсәлә: 1592. Әҝәр ушағын вә ја дәлинин гәјјумуну тапа
билмәсә, шәриәт һакиминин иҹазәси илә өзү, јахуд әманәтдар бир
шәхсин васитәсилә зәкаты ушаға вә ја дәлијә хәрҹләјә биләр.
Зәкаты онлара хәрҹләјәндә ҝәрәк зәкат нијјәти етсин.
Мәсәлә: 1593. Диләнчилик едән бир фәгирә зәкат вермәк олар.
Амма зәкаты ҝүнаһ јолунда сәрф едәнә зәкат вермәк олмаз.
Мәсәлә: 1594. Бөјүк ҝүнаһлары ашкар сурәтдә едәнләрә,
еһтијат-ваҹибә ҝөрә зәкат верилмәсин.
Мәсәлә: 1595. Борҹлу олан вә борҹуну өдәјә билмәјән бир кәсин
хәрҹләри инсанын өзүнә дә ваҹиб олса, она (борҹуну өдәјә
билмәјән адама) зәкат верә биләр. Амма әҝәр инсанын арвады өз
хәрҹләри үчүн борҹ етсә, әри онун борҹуну зәкатдан верә билмәз;
һәтта әҝәр хәрҹи инсана ваҹиб олан башга бир шәхс дә өз хәрҹләри
үчүн борҹ етсә, еһтијат-ваҹиб будур ки, онун борҹуну зәкатдан
вермәсин.
Мәсәлә: 1596. Инсан өз өвлады кими, хәрҹләри өзүнә ваҹиб
олан кәсләрин хәрҹини зәкатдан верә билмәз. Амма әҝәр онларын
хәрҹләрини вермәсә, башгалары онлара зәкат верә биләрләр.
Мәсәлә: 1597. Әҝәр инсан зәкаты, һәјат јолдашына, нөкәринә
(хидмәтчисинә) вә күлфәтинә хәрҹләсин дејә, өз оғлуна зәкат версә,
ејби јохдур.
Мәсәлә: 1598. Әҝәр оғулун дини вә ја фајдалы елми китаблара
еһтијаҹы олса, онлары алмаг үчүн ата она зәкат верә биләр.
Мәсәлә: 1599. Ата зәкатыны өз оғлуна верә биләр ки, өзү үчүн
арвад алсын, оғул да атасынын арвад алмасы үчүн өз зәкатыны она
верә биләр.
Мәсәлә: 1600. Бир гадынын мәхариҹини өз әри верирсә, јахуд
хәрҹини вермәсә дә, арвад ону хәрҹини вермәјә мәҹбур едә билсә, о
гадына зәкат вермәк олмаз.
Мәсәлә: 1601. Сиғә олунмуш гадын фәгир олса, һәм әри, һәм дә
башга шәхсләр она зәкат верә биләрләр. Амма әри әгддә, онун
хәрҹләрини вермәји шәрт етсә, јахуд башга сәбәбләрә ҝөрә онун
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хәрҹләри әринә ваҹиб олса, бу һалда әҝәр әри гадынын хәрҹләрини
версә, јахуд (вермәдији һалда) әрини онлары вермәјә мәҹбур едә
билсә, о гадына зәкат вермәк олмаз.
Мәсәлә: 1602. Гадын өз фәгир әринә зәкат верә биләр, һәтта
әҝәр әри һәмин зәкаты гадынын өз хәрҹләринә сәрф етсә дә белә.
Мәсәлә: 1603. Сејид олан шәхс гејри-сејиддән зәкат ала билмәз.
Амма әҝәр хүмс вә саир вүҹуһатлар сејидин хәрҹләринә кифајәт
етмәсә вә (нәтиҹәдә) зәкат алмаға мәҹбур олса, онда гејри-сејиддән
зәкат ала биләр. Амма еһтијат-ваҹиб будур ки, мүмкүн олан
сурәтдә јалныз ҝүндәлик хәрҹләри үчүн начар олдуғу гәдәр алсын.
Мәсәлә: 1604. Сејид олуб-олмамасы мә’лум олмајан вә өз
мәнтәгәсиндә сејидликлә мәшһур олмајан шәхсә зәкат вермәк олар.
ЗӘКАТЫН НИЈЈӘТИ
Мәсәлә: 1605. Инсан ҝәрәк зәкаты гүрбәт гәсди илә, јә’ни
Аллаһ-тааланын әмрини јеринә јетирмәк нијјәти илә версин.
Нијјәтдә малын зәкаты, јохса фитрә зәкаты олдуғуну да мүәјјән
етмәлидир. Амма әҝәр мисал үчүн, бир шәхсә буғда вә арпа зәкаты
ваҹиб олса, вердијинин буғданын, јохса арпанын зәкаты олмасыны
мүәјјән етмәси лазым (ваҹиб) дејил.
Мәсәлә: 1606. Бир кәсә бир нечә малын зәкаты ваҹиб олса,
мүәјјән гәдәр (малы) зәкат вериб онлардан һеч бирини нијјәт
етмәсә, бу һалда зәкат кими вердији шеј онларын бири илә ејни
нөвдән олса, һәмин малын зәкаты һесаб олунур. Әҝәр һеч бири илә
ејни нөвдән олмаса, онда (зәкат) о малларын һамысына бөлүнүр.
Мәсәлән; бир нәфәрә 40 гојунун вә 15 мисгал гызылын зәкаты
ваҹиб олса, әҝәр һеч биринин нијјәтини етмәдән бир гојуну зәкат
кими версә, гојунларын зәкаты һесаб олунаҹаг. Амма әҝәр бир
гәдәр ҝүмүшү, гојун вә гызыл үчүн ваҹиб олан зәкат үнваны илә
версә, гызыл вә гојунун зәкаты олараг (о икисинә) бөлүнүр.
Мәсәлә: 1607. Әҝәр бир нәфәр башгасыны, малынын зәкатыны
вермәјә вәкил етсә вә вәкил зәкаты фәгирә верәндә маликин
тәрәфиндән зәкат нијјәти етсә, кифајәтдир. Амма әҝәр бир нәфәри
тәкҹә зәкаты фәгирә чатдырмаға вәкил етсә, вәкилә вердији заман
маликин нијјәт етмәси ҝәрәкдир.
Мәсәлә: 1608. Әҝәр малик, јахуд онун вәкили гүрбәт нијјәти
етмәдән зәкаты фәгирә версә вә мал арадан ҝетмәмишдән габаг
маликин өзү зәкат нијјәти етсә, зәкат һесаб олунур.
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ЗӘКАТЫН МҮХТӘЛИФ МӘСӘЛӘЛӘРИ
Мәсәлә: 1609. Буғда вә арпа самандан ајрыланда, үзүм вә хурма
гурујанда инсан ҝәрәк онларын зәкатыны фәгирә версин, јахуд өз
малындан ајырыб бир тәрәфә гојсун. Гызыл, ҝүмүш, инәк, дәвә вә
гојунун зәкатыны ҝәрәк 12-ҹи ај тамам оландан сонра фәгирә
версин, јахуд өз малындан ајырсын. Амма әҝәр мүәјјән бир фәгири
ҝөзләсә, јахуд мүәјјән ҹәһәтдән үстүнлүјү олан фәгирә вермәк
истәсә, зәкаты ајырмаја биләр.
Мәсәлә: 1610. Зәкаты ајырандан сонра мүстәһәггә вермәк
мүмкүн олса, еһтијат-лазым будур ки, зәкат вермәји тә’хирә
салмасын.
Мәсәлә: 1611. Әҝәр зәкаты мүстәһәггә чатдыра билән бир кәс
ону вермәсә вә сәһләнкарлығы нәтиҹәсиндә тәләф олуб арадан
ҝетсә, ҝәрәк әвәзини версин.
Мәсәлә: 1612. Зәкаты мүстәһәггә чатдыра билән бир кәс, зәкаты
вермәсә вә ону сахламагда сәһләнкарлыг етмәдән тәләф олуб
арадан ҝетсә, бу һалда зәкаты вермәји чох тә’хирә салса вә “дәрһал
верибдир” дејилмәсә, ҝәрәк онун әвәзини версин. Әҝәр бу гәдәр
тә’хирә салмаса, амма һәмин вахтда тәләф олса, бу һалда
мүстәһәггә чатдырмаға имканы олмајыбса, она бир шеј ваҹиб
дејил. Амма әҝәр мүстәһәггә чатдырмаға имканы вар идисә,
еһтијат-ваҹибә ҝөрә ҝәрәк онун әвәзини версин.
Мәсәлә: 1613. Әҝәр зәкаты малын өзүндән (ајырыб) кәнара
гојса, онун галанында тәсәррүф (истифадә) едә биләр. Әҝәр башга
малындан (ајырыб) кәнара гојса, малын һамысында тәсәррүф едә
биләр.
Мәсәлә: 1614. Инсан өз малындан ајырдығы зәкаты өзү үчүн
ҝөтүрүб јеринә башга шеј гоја билмәз.
Мәсәлә: 1615. Әҝәр зәкат үчүн ајырдығы малдан мүәјјән гәдәр
мәнфәәт газанса, мәсәлән; зәкат үчүн ајырдығы гојун доғса, о,
фәгирин малыдыр.
Мәсәлә: 1616. Әҝәр зәкаты (малындан) ајырыб кәнара гојдуғу
вахт мүстәһәг һазыр олса, јахшы олар ки, зәкаты она версин. Амма
әҝәр мүәјјән ҹәһәтдән үстүнлүјә малик олан бир кәси нәзәрдә
тутмуш олса, (бу һалда јанында олана вермәјә биләр).
Мәсәлә: 1617. Әҝәр зәкат үчүн (ајырыб) кәнара гојдуғу малын
ејни илә өзү үчүн тиҹарәт етсә, сәһиһ дејилдир. Әҝәр шәриәт
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һакиминин иҹазәси илә (вә) зәкатын мәсләһәтинә олараг тиҹарәт
етсә, тиҹарәт сәһиһдир вә малын газанҹы зәкатындыр.
Мәсәлә: 1618. Әҝәр зәкат ваҹиб олмамышдан габаг зәкат
үнваны илә мүәјјән бир шеји фәгирә версә, зәкат һесаб олунмур.
Зәкат ваҹиб оландан сонра, әввәлдә фәгирә вердији шеј арадан
ҝетмәмишсә вә онун мүлкијјәтинә кечирмәмиш олса вә һәмин
фәгир дә өз фәгирлијиндә галмыш оларса, она вердији шеји
зәкатдан һесаб едә биләр.
Мәсәлә: 1619. Зәкатын инсана ваҹиб олмадығыны билән бир
фәгир, бир шеји зәкат үнваны илә алса вә онун ихтијарында оланда
тәләф олса, заминдир. Демәли, зәкат инсана ваҹиб олан заман о
фәгир дә өз фәгирлијиндә галмыш олса, малын өзүнү вә ја әвәзини
зәкатдан һесаб едә биләр.
Мәсәлә: 1620. Зәкатын инсана ваҹиб олмадығыны билмәјән бир
фәгир, әҝәр зәкат үнваны илә бир шеј алса вә онун ихтијарында
оланда тәләф олса, замин дејилдир вә инсан онун әвәзини зәкатдан
һесаб едә билмәз.
Мәсәлә: 1621. Мүстәһәбдир ки, инәк, гојун вә дәвәнин
зәкатыны абырлы фәгирләрә версинләр, зәкаты верәндә өз
гоһумларыны башгаларына, елм вә камал әһлини гејриләринә, бир
шеј истәјәнләри (диләнчилик едәнләри) истәмәјәнләрдән габаға
салсынлар. Амма әҝәр зәкаты башга бир фәгирә вермәк мүәјјән
ҹәһәтдән даһа јахшы олса, мүстәһәбдир ки, зәкаты она версин.
Мәсәлә: 1622. Даһа јахшы олар ки, зәкат ашкар, мүстәһәб
сәдәгә исә ҝизли верилсин.
Мәсәлә: 1623. Әҝәр зәкат вермәк истәјән шәхсин јашадығы
шәһәрдә мүстәһәг тапылмаса вә зәкаты онун үчүн мүәјјән олунмуш
башга јерләрдә сәрф едә билмәсә, бу һалда сонрадан мүстәһәг
тапылаҹағына үмиди олмаса, ҝәрәк зәкаты башга шәһәрә апарыб
сәрф олунаҹағы јерләрә хәрҹләсин. О шәһәрә апармағын
хәрҹләрини һәмин зәкатдан ҝөтүрә биләр, хүсусилә әҝәр шәриәт
һакиминин иҹазәси илә оларса; вә зәкат тәләф оларса, замин дејил.
Мәсәлә: 1624. Әҝәр шәхсин өз шәһәриндә мүстәһәг тапылса
(да), зәкаты башга шәһәрә апара биләр, амма бу һалда лазым олан
хәрҹләри өзү вермәлидир вә зәкат тәләф оларса заминдир. Амма
әҝәр шәриәт һакиминин иҹазәси илә олса (замин дејил).
Мәсәлә: 1625. Зәкат кими верилән буғда, арпа, кишмиш вә
хурманын өлчүлмәсиндә, чәкилмәсиндә лазым олан музд, (зәкат
верәнин) өз өһдәсинәдир.
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Мәсәлә: 1626. Әҝәр бир кәсин 2 мисгал вә 15 нохуд ҝүмүш,
јахуд даһа артыг зәкат борҹу олса, еһтијат-мүстәһәббә ҝөрә 2

мисгал вә 15 нохуддан аз ҝүмүш дә бир фәгирә вермәсин.
Һәмчинин, әҝәр ҝүмүшдән башга шеј дә – буғда вә арпа кими –
зәкат борҹу олса вә онун гијмәти 2 мисгал вә 15 нохуд ҝүмүшә
чатса, јахшы олар ки, бир фәгирә о мигдардан аз вермәсин.
Мәсәлә: 1627. Инсанын мүстәһәггә вердији зәкаты, (јенидән)
онун өзүнә сатмасыны хаһиш етмәси мәкруһдур. Амма әҝәр
мүстәһәг (зәкат олараг) алдығы шеји сатмаг истәсә, гијмәт
гојулдугдан сонра, зәкаты она верән шәхс һәмин шеји алмагда
башгаларындан ирәлидир.
Мәсәлә: 1628. Әҝәр бир кәс она ваҹиб олан зәкаты верибвермәмәсиндә шәкк етсә, ҝәрәк зәкат версин вә еһтијата ҝөрә,
һәрчәнд онун шәкки габагкы илләрин зәкатында да олса (зәкаты
вермәлидир).
Мәсәлә: 1629. Фәгир зәкаты, онун гијмәтиндән аз гијмәтлә
разылаша (сүлһ едә), јахуд һәр һансы шеји онун өз гијмәтиндән
баһа гијмәтә (зәкат кими) гәбул едә, јахуд да зәкаты мал саһибиндән
алыб јенидән она бағышлаја билмәз. Амма (әввәлләр) чохлу зәкат
борҹу олан вә (сонрадан) фәгир олуб зәкатыны верә билмәјән,
варланмасына да үмиди олмајан бир кәс төвбә етмәк истәсә, фәгир
шәхс зәкаты ондан алыб јенидән онун өзүнә бағышлаја биләр.
Мәсәлә: 1630. Инсан зәкатын “сәбилуллаһ” (Аллаһ јолунда)
пајындан мүсәлманларын еһтијаҹы гәдәр Гур’ан, јахуд дини, дуа
китаблары алыб вәгф едә биләр – һәтта өз өвладына, јахуд хәрҹи
1
онун өзүнә ваҹиб олан кәсләрә дә. Һәмчинин, вәгфин товлијәтини
өз өһдәсинә ала, јахуд өвладларыны бу ишә тә’јин едә биләр.
Мәсәлә: 1631. Инсан ҝәлирини өз хәрҹләринә сәрф етсинләр
дејә, зәкатдан мүәјјән мүлк (әмлак) алыб өз өвладларына, јахуд
хәрҹләри өз өһдәсинә ваҹиб олан саир шәхсләрә вәгф едә билмәз.
Мәсәлә: 1632. Фәгир һәҹҹ, зијарәт вә бу кими јерләрә ҝетмәк
үчүн “сәбилуллаһ” (Аллаһ јолунда) пајындан зәкат ала биләр. Һәтта
әҝәр иллик хәрҹләри гәдәриндә зәкат алмыш олса, јенә дә зијарәт вә
бу кими ишләр үчүн јенидән зәкатын “сәбилуллаһ” пајындан ала
биләр.

1

Идарә етмәк, аидијјәти олан бүтүн ишләрә бахма мәс”улијјәти.
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Мәсәлә: 1633. Әҝәр мал саһиби мүәјјән бир фәгири, онун
малынын зәкатыны вермәјә вәкил етсә, бу һалда фәгирин, маликин
онун өзүнүн һәмин зәкатдан ҝөтүрмәмәсини гәсд етдијинә (нәзәрдә
тутдуғуна) јәгини олмаса, ондан өзү үчүн дә ҝөтүрә биләр.
Мәсәлә: 1634. Әҝәр фәгир дәвә, инәк, гојун, гызыл вә ҝүмүшү
зәкат үнваны илә алса, бу һалда онда зәкатын ваҹиб олмасында
дејилән шәртләр мөвҹуд олса, ҝәрәк онун зәкатыны версин.
Мәсәлә: 1635. Әҝәр ики нәфәр мүәјјән бир малда бир-бири илә
шәрик олсалар, һәр биринин пајы нисаб һәддинә чатса вә онлардан
бири өз пајынын зәкатыны верәндән сонра малы бөлсәләр, бу
һалда, шәрикинин малынын зәкатыны вермәдијини билсә, онун өз
малында да тәсәррүф етмәсинин ишкалы вар. Амма әҝәр онун
зәкатыны онун изни илә вә имтина етдији сурәтдә исә шәриәт
һакиминин изни илә версә, (ишкалы олмаз).
Мәсәлә: 1636. Хүмс вә ја зәкат борҹу олан, кәффарә, нәзир вә бу
кими шејләр дә ваҹиб олан бир шәхсин борҹу да олса, бу һалда
онларын һамысыны верә билмәсә, зәкаты, јахуд хүмсү ваҹиб олан
мал арадан ҝетмәмиш олса, ҝәрәк хүмсүнү вә зәкатыны версин.
Амма әҝәр арадан ҝетмиш олса, ихтијар саһибидир: ја хүмсү вә
зәкаты версин, ја да кәффарә, нәзир, борҹ вә бу кими шејләри
гајтарсын.
Мәсәлә: 1637. Хүмс вә зәкат борҹу олан, нәзир вә бу кими
шејләр дә ваҹиб олан, һабелә борҹу да олан бир кәс өлсә вә онун
вар-дөвләти бунларын һамысына кифајәт етмәсә, бу һалда хүмс вә
зәкаты ваҹиб олан мал арадан ҝетмәмиш олса, ҝәрәк хүмсүнү вә
зәкатыны вериб јердә галан малы да ваҹиб олан саир ишләрә
бөлсүнләр. Әҝәр хүмсү вә зәкаты ваҹиб олан мал тәләф олуб арадан
ҝетмиш олса, ҝәрәк онун малыны хүмс, зәкат, борҹ, нәзир вә бу
кими шејләрә мүтәнасиб олараг бөлсүнләр. Мәсәлән; әҝәр 40 түмән
хүмс ваҹиб олса, 20 түмән дә башга бир кәсә борҹлу олса, малынын

да һамысы 30 түмән олса, ҝәрәк 20 түмән хүмсә, 10 түмәни исә
борҹуна верилсин.
Мәсәлә: 1638. Бир кәс елм өјрәнмәјә мәшғул олса вә елм
өјрәнмәдији тәгдирдә өз мәишәти үчүн кәсб-газанҹ әлдә едә
биләрсә, бу һалда о елми өјрәнмәк ваҹиб, јахуд мүстәһәб олса, она
“сәбилуллаһ” пајындан зәкат вермәк олар.
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ФИТРӘ ЗӘКАТЫ
Мәсәлә: 1639. Бир кәс Фитр бајрамы ҝеҹәсинин гүруб вахты,
јә’ни бајрама ачылан ҝеҹәнин ҝүн батмасындан габаг, һәтта бир
нечә анлыг белә, балиғ, агил, һушјар (һушдан ҝетмәмиш) олса,
фәгир вә бир кәсин гулу олмаса, ҝәрәк өзү вә онун чөрәк јејәнләри
олан һәр нәфәр үчүн бир са’ (тәгрибән 3 кг) буғда, арпа, хурма,
кишмиш, дүјү, гарғыдалы вә бу кими шејләрдән мүстәһәггә версин.
Әҝәр бунлардан һәр һансы биринин пулуну да версә, кифајәтдир.
Мәсәлә: 1640. Бир кәс өзүнүн вә аиләсинин иллик газанҹына
малик олмаса (тә’мин едә билмәсә) вә бу хәрҹләри тә’мин етмәк
үчүн кәсб-тиҹарәти дә олмаса, фәгирдир вә фитрә зәкаты вермәк
она ваҹиб дејилдир.
Мәсәлә: 1641. Инсан ҝәрәк Фитр бајрамы ҝеҹәсинин гүруб
вахты онун евинә ҝәлиб бир мүддәт галан, белә ки, онун чөрәк
јејәнләри һесаб олунан шәхсләрин фитрә зәкатыны версин: истәр
бөјүк олсунлар, истәрсә дә кичик; истәр мүсәлман олсунлар,
истәрсә дә кафир; истәр онларын хәрҹләрини вермәк о шәхсә (ев
саһибинә) ваҹиб олсун, истәрсә дә олмасын; истәр онун өз
шәһәриндә олсун, истәрсә дә башга шәһәрдә.
Мәсәлә: 1642. Әҝәр бир кәс өзүнүн чөрәк јејәни олан башга
шәһәрдә олан бир кәси, өзүнүн малындан онун (һәмин шәһәрдә
олан адамын) өз фитрәсини вермәјә вәкил етсә, бу һалда фитрәсини
верәҹәјинә хатирҹәмдирсә, өзү онун фитрәсини вермәси лазым
(ваҹиб) дејил.
Мәсәлә: 1643. Фитр бајрамына ачылан ҝеҹәдә гүрубдан габаг ев
саһибинин разылығы илә евә дахил олан вә ҹамаат арасында онун
чөрәк јејәни һесаб олунан гонағын фитрәси она (ев саһибинә)
ваҹибдир.
Мәсәлә: 1644. Фитр бајрамы ҝеҹәсиндә мәғрибдән габаг ев
саһибинин разылығы олмадан евә дахил олан вә онун чөрәк
јејәнләриндән һесаб олунан гонағын, һәмчинин, инсаны өз хәрҹини
вермәјә мәҹбур етдији кәсин дә барәсиндә еһтијат-ваҹиб будур ки,
һәм ев саһиби, һәм дә онларын өзләри өз фитрәләрини версинләр.
Мәсәлә: 1645. Фитр бајрамына ачылан ҝеҹәдә мәғрибдән сонра
ҝәлән гонағын фитрәси – һәтта мәғрибдән габаг ону дә’вәт етсә вә
онун евиндә ифтар етсә дә, ев саһибинә ваҹиб дејил.
Мәсәлә: 1646. Әҝәр бир кәс Фитр бајрамы ҝеҹәсинин гүруб
заманы дәли вә ја биһуш олса, она фитрә зәкаты ваҹиб дејил.
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Мәсәлә: 1647. Әҝәр мәғрибдән габаг ушаг һәдди-булуға чатса,
дәли ағылланса, фәгир варланса вә фитрәнин ваҹиб олма
шәртләринә малик олсалар, ҝәрәк фитрә зәкаты версинләр.
Мәсәлә: 1648. Фитр бајрамы ҝеҹәси гүруб вахты фитрә зәкаты
ваҹиб олмајан бир кәсдә, бајрам ҝүнү зөһрә гәдәр фитрәнин ваҹиб
олмасы шәртләри тапылса, мүстәһәбдир ки, фитрә зәкаты версин.
Мәсәлә: 1649. Фитр бајрамы ҝеҹәси мәғрибдән сонра мүсәлман
олан кафирә фитрә зәкаты ваҹиб дејил.
Мәсәлә: 1650. Әҝәр бир кәсин јалныз бир са’ (тәгрибән 3 кг)
мигдарында буғда вә бу кими шејләри олса, мүстәһәбдир ки, фитрә
зәкаты версин. Әҝәр әһли-әјалы да олса вә онларын фитрәсини
вермәк истәсә, ҝәрәк фитрә нијјәти илә о бир са’ буғданы (фитрә
зәкаты нијјәти илә) өз аилә үзвләриндән биринә версин, о да һәмин
нијјәтлә башгасына версин вә бу гајда илә ахырынҹы нәфәрә кими
версинләр. Даһа јахшы олар ки, ахырынҹы нәфәр алдығы шеји
өзләриндән олмајан бир кәсә версин. Әҝәр онлардан бири сәғир
олса, онун гәјјуму онун јеринә алыр. Еһтијат будур ки, сәғир үчүн
алдығыны бир кәсә вермәсин.
Мәсәлә: 1651. Әҝәр Фитр бајрамы ҝеҹәсиндә гүрубдан сонра
ушаг дүнјаја ҝәлсә, јахуд бир кәс инсанын чөрәк јејәнләриндән
һесаб олунса, онун фитрәсини вермәк ваҹиб дејил. Амма мүстәһәб
будур ки, бајрам ҝеҹәси гүрубдан сонра, бајрам ҝүнү зөһрә гәдәр
онун чөрәк јејәнләри һесаб олунанларын фитрә зәкатыны версин.
Мәсәлә: 1652. Бир кәс (әввәлдә) биринин чөрәк јејәни, гүрубдан
әввәл исә башга кәсин чөрәк јејәни олса, онун фитрәси чөрәјини
једији шәхсә ваҹибдир. Мәсәлән; әҝәр гыз гүрубдан габаг әр евинә
көчсә, ҝәрәк әри онун фитрәсини версин.
Мәсәлә: 1653. Фитрәсини башгасы вермәли олан бир кәсин өз
фитрәсини вермәси ваҹиб дејилдир.
Мәсәлә: 1654. Әҝәр инсанын фитрәси башгасына ваҹиб олса вә
о, фитрәни вермәсә, инсанын өзүнә ваҹиб олмаз.
Мәсәлә: 1655. Фитрәси башгасына ваҹиб олан бир кәсин өзү
фитрәни версә, фитрәнин ваҹиб олдуғу шәхсдән ҝөтүрүлмүр. Амма
әҝәр онун иҹазәси илә версә, (сагит олар).
Мәсәлә: 1656. Хәрҹләрини әри вермәјән бир гадын, башга бир
кәсин чөрәк јејәни олса, фитрәси һәмин шәхсә ваҹибдир. Әҝәр
башга кәсин чөрәк јејәни дејилдирсә, фәгир олмадығы һалда ҝәрәк
өз фитрәсини версин.
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Мәсәлә: 1657. Сејид олмајан бир кәс сејидә фитрә верә билмәз.
Һәтта әҝәр бир сејид онун чөрәк јејәни олса да, онун фитрәсини
башга бир сејидә верә билмәз.
Мәсәлә: 1658. Анасындан, јахуд дајәсиндән сүд әмән ушағын
фитрәси, ананын вә ја дајәнин хәрҹләрини верән шәхсин
өһдәсинәдир. Амма әҝәр ана, јахуд дајә өз хәрҹләрини ушағын
малындан ҝөтүрүрсә, ушағын фитрәси һеч кәсә ваҹиб дејил.
Мәсәлә: 1659. Инсан өз әһл-әјалынын хәрҹләрини (һәтта) әҝәр
һарам малдан да версә, ҝәрәк онларын фитрәсини һалал малдан
версин.
Мәсәлә: 1660. Әҝәр инсан бир кәси әҹир етсә (ишә, хидмәтә
ҝөтүрсә), онун аиләсиндән вә онун чөрәк јејәниндән бири һесаб
едилсә, ҝәрәк онун фитрәсини версин. Буна әсасән, заводларда вә
бу кими јерләрдә ишләјән фәһләләрин фитрәси саһибкарлара ваҹиб
дејилдир.
Мәсәлә: 1661. Әҝәр бир кәс Фитр бајрамы ҝеҹәси гүрубдан
сонра өлсә, ҝәрәк онун өзүнүн вә аилә үзвләринин фитрәсини онун
малындан версинләр. Амма әҝәр гүрубдан габаг өлсә, өзүнүн вә
аилә үзвләринин фитрәсини онун малындан вермәк ваҹиб дејил.
ФИТРӘ ЗӘКАТЫНЫН СӘРФ ОЛУНМА ЈЕРИ
Мәсәлә: 1662. Әҝәр фитрә зәкатыны, әввәлдә малын зәкатында

дејилән 8 јердән биринә ишләтсәләр, кифајәтдир. Амма еһтијат
ваҹиб будур ки, јалныз фәгир шиәләрә версинләр.
Мәсәлә: 1663. Әҝәр шиә бир ушаг фәгир олса, инсан онун
гәјјумунун иҹазәси илә фитрәни она хәрҹләјә, јахуд онун гәјјумуна
вермәклә ушағын мүлкүнә дә кечирә биләр.
Мәсәлә: 1664. Фитрә верилән фәгирин адил олмасы лазым
(ваҹиб) дејил. Амма еһтијат-ваҹиб будур ки, шәраб ичәнә вә
ашкарда мә’сијәт (ҝүнаһ) едәнә фитрә вермәсинләр.
Мәсәлә: 1665. Фитрәни бөјүк мә’сијәт (ҝүнаһ) јолунда ишләдән
бир кәсә ҝәрәк фитрә верилмәсин.
Мәсәлә: 1666. Еһтијат-мүстәһәб будур ки, бир фәгирә, онун бир
иллик хәрҹләриндән чох вә бир са’дан аз фитрә верилмәсин.
Мәсәлә: 1667. Әҝәр гијмәти ади (нормал) һалдакы гијмәтиндән
ики гат артыг олан бир шејдән, мәсәлән; ади ундан ики гат баһа
олан ә’ла нөв ундан јарым са’ (ки, онун мә’насы әввәлдә дејилди)
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версә, кифајәт дејилдир. Әҝәр ону, фитрәнин гијмәти мәгсәдилә дә
версә, ишкалы вардыр.
Мәсәлә: 1668. Инсан са’ өлчүсүнүн јарысыны бир малдан,
мәсәлән; буғдадан, јарысыны исә башга шејдән, мәсәлән; арпадан
верә билмәз. Әҝәр ону фитрә мәгсәдилә дә версә, ишкалы вардыр.
Мәсәлә: 1669. Мүстәһәбдир ки, инсан зәкат фитрәсини верәндә
фәгир гоһумларыны башгаларындан габаға салсын; сонракы
мәрһәләдә фәгир гоншуларына, сонра исә фәгир елм әһлинә версин.
Амма әҝәр башгалары мүәјјән ҹәһәтә ҝөрә үстүн олсалар,
мүстәһәбдир ки, онлары габаға салсын.
Мәсәлә: 1670. Әҝәр бир кәсин фәгир олмасыны ҝүман едиб она
фитрә версә вә сонра фәгир олмадығы мә’лум олса, бу һалда она
верилән мал арадан ҝетмәмиш олса, ҝери алыб мүстәһәггә верә
биләр. Әҝәр ала билмәсә, ҝәрәк фитрәни өз малындан версин. Әҝәр
арадан ҝетмиш олса, бу һалда ону алан кәс фитрә олдуғуну билсә вә
ја еһтимал версә, ҝәрәк онун әвәзини версин, әкс һалда әвәзини
вермәк она ваҹиб дејил вә инсан ҝәрәк јенидән фитрә версин.
Мәсәлә: 1671. Әҝәр бир кәс “фәгирәм” - десә, она фитрә вермәк
олмаз. Амма әҝәр онун фәгир олмасына хатирҹәмлик һасил олса,
јахуд заһири вәзијјәтиндән фәгир олмасы мә’лум олса, јахуд инсан
онун әввәлләр фәгир олдуғуну билсә, она фитрә вермәк олар.
ФИТРӘ ЗӘКАТЫНЫН МҮХТӘЛИФ МӘСӘЛӘЛӘРИ
Мәсәлә: 1672. Инсан ҝәрәк фитрә зәкатыны гүрбәт гәсди илә,
јә’ни Аллаһ-тааланын әмрини јеринә јетирмәк мәгсәдилә версин,
ону вердији вахт фитрә вермәк нијјәти етсин.
Мәсәлә: 1673. Әҝәр мүбарәк Рамазан ајындан габаг фитрәни
версә, сәһиһ дејилдир. Еһтијат-ваҹиб будур ки, Рамазан ајында да
фитрәни вермәсин. Амма әҝәр Рамазандан әввәл, јахуд Рамазан
ајында фәгирә борҹ версә вә она фитрә ваҹиб оландан сонра өз
борҹуну фитрәдән һесаб етсә, манеәси јохдур.
Мәсәлә: 1674. Фитрә үчүн верилән буғда вә с. ҝәрәк башга
мәһсул, јахуд торпаг илә гарышыг олмасын, јахуд әҝәр гарышыг
олса да, е’тина олунмајаҹаг дәрәҹәдә аз олсун. Әҝәр (гарышыг) бу
мигдардан артыг олса, о вахт сәһиһ олар ки, онун халиси бир са’
мигдарына чатсын.
Мәсәлә: 1675. Әҝәр фитрәни ејибли шејдән версә, кифајәт
дејил. Амма әҝәр әксәр јемәкләри ејибли олан бир јердә олса,
ишкалы јохдур.
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Мәсәлә: 1676. Бир нечә нәфәрин фитрәсини верән бир кәсин
онларын һамысыны бир нөвдән вермәси лазым (ваҹиб) дејил.
Мәсәлән; бә’зиләринин фитрәсини буғдадан, бә’зиләрининкини
исә арпадан версә, кифајәтдир.
Мәсәлә: 1677. Фитр бајрамы намазыны гылан бир шәхс еһтијатваҹибә ҝөрә ҝәрәк фитрәни бајрам намазындан габаг версин. Амма
әҝәр бајрам намазы гылмырса, фитрә вермәји зөһрә гәдәр тә’хирә
сала биләр.
Мәсәлә: 1678. Әҝәр фитрә нијјәти илә өз малынын бир
мигдарыны ајырыб кәнара гојса вә бајрам ҝүнү зөһрә гәдәр
мүстәһәггә вермәсә, еһтијат-ваҹиб будур ки, (сонрадан) һәр вахт
версә, фитрә нијјәти етсин.
Мәсәлә: 1679. Әҝәр фитрә зәкатыны вермәјин ваҹиб олдуғу
вахт фитрә вермәсә вә ајырыб кәнара да гојмаса, еһтијат-ваҹиб
будур ки, сонрадан әда вә гәза нијјәти етмәдән фитрәни версин.
Мәсәлә: 1680. Әҝәр фитрәни ајырыб бир тәрәфә гојса, ону өзү
үчүн ҝөтүрүб јеринә башга малы фитрә кими гоја билмәз.
Мәсәлә: 1681. Әҝәр инсанын, гијмәти фитрәдән артыг олан бир
малы олса, бу һалда фитрәни вермәсә вә о малын бир мигдарынын
фитрә олмасыны нијјәт етсә, ишкалы вар. Јалныз о һал истисна
олунур ки, һамысыны фитрә үнваны илә фәгирә вермәк истәсин.
Мәсәлә: 1682. Әҝәр фитрә үчүн ајырыб кәнара гојдуғу мал
тәләф олуб арадан ҝетсә, бу һалда фәгир мөвҹуд олдуғу һалда
фитрәни вермәји тә’хирә салыбса, ҝәрәк онун әвәзини версин.
Амма фәгир тапа билмәјибсә, замин дејил; јалныз о һалда заминдир
ки, ону сахламагда сәһләнкарлыг етмиш олсун.
Мәсәлә: 1683. Әҝәр өзүнүн јашадығы јердә мүстәһәг тапылса,
еһтијат-мүстәһәб будур ки, фитрәни башга јерләрә апармасын.
Әҝәр башга јерә апарса (вә вермәздән габаг) тәләф олса, ҝәрәк
әвәзини версин.
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8

АЛ-ВЕРИН ҺӨКМЛӘРИ
Мүамиләнин әдәб гајдалары
Мәсәлә: 1684. Мүамилә һөкмләрини еһтијаҹ дујулан гәдәр)
өјрәнмәк лазымдыр. Мүстәһәбдир ки, сатыҹы, мүштәриләрин
арасында малын гијмәтинә фәрг гојмасын, малынын гијмәтиндә
чох исрар (тәләбкарлыг) етмәсин, онунла мүамилә едән шәхс
пешман олуб мүамиләни позмаг хаһиши етсә, гәбул етсин (малы
ҝери ҝөтүрсүн).
Мәсәлә: 1685. Әҝәр инсан, етдији мүамиләнин сәһиһ, јохса
батил олмасыны билмәсә, алдығы малда тәсәррүф едә билмәз.
Амма мүамилә вахты онун һөкмләрини билиб мүамиләдән сонра
шәкк етсә, тәсәрүф етмәсинин ејби јохдур вә мүамилә сәһиһдир.
Мәсәлә: 1686. Малы олмајан вә мүәјјән хәрҹләр – мәсәлән;
арвад вә ушагларын хәрҹи – ваҹиб олан бир кәс ҝәрәк кәсб-тиҹарәт
етсин. Мүстәһәб ишләр, мәсәлән; өз аиләсинин ҝүзәраныны
јахшылашдырмаг, рифаһыны јүксәлтмәк, фәгирләрин әлиндән
тутмаг вә с. үчүн кәсб-тиҹарәт етмәк мүстәһәбдир.
МӘКРУҺ МҮАМИЛӘЛӘР
Мәсәлә:
1687.
Мәкруһ
ашағыдакылардан ибарәтдир:
1-Мүлк (торпаг саһәси) сатмаг;

мүамиләләрин

үмдәси

2-Гәссаблыг;

3-Кәфән сатмаг;
4-Алчаг (јарамаз) адамларла ал-вер етмәк;

5-Сүбһ азанындан ҝүн чыхана гәдәр ал-вер етмәк;

6-Өз ишини буғда, арпа вә бу кими шејләрин алвери гәрар
вермәк;
7-Башгасынын алмаг истәдији бир шеји алмаг үчүн мүамиләјә
дахил олмаг.
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БАТИЛ МҮАМИЛӘЛӘР
Мәсәлә: 1688. Бир нечә јердә мүамилә батилдир:
1-Нәҹисин ејнинин – бөвл, гаит, ган, донуз, ит кими шејләрин
алвери (батилдир); амма хәстәләрин мүалиҹәси үчүн ган алвери, ов
ити вә горугчу итин алвери ҹаиздир.
2-Гәсби малын алвери; Амма әҝәр онун саһиби мүамиләјә иҹазә
версә батил дејил.
3-Мадди дәјәри олмајан шејләрин алвери;
4-Ади мәнфәәтләри һарам олан шејләрин мүамиләси, мәсәлән;
гумар вә мусиги аләтләри кими;
5-Риба (сәләм) олан мүамилә.

6-Алыҹы, вәзијјәтиндән хәбәрдар олмадығы һада сахта
шејләрин, пиј гатылмыш јағын сатылмасы. Бу ишә “ғәшш” дејилир.
Пејғәмбәри Әкрәм (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ)-ин белә бујурдуғу
нәгл олунур: “Мүсәлманларла мүамиләдә ғәшш едән, онлара зәрәр
вуран, сахтакарлыг едән, јахуд һијлә ишләдән кәс биздән дејил. Һәр
кәс өз мүсәлман гардашына ғәшш етсә, (сатдығы шејә гатгы
гатса), Аллаһ онун рузисинин бәрәкәтини ҝөтүрәр, мәишәт вә
ҝүзәранынын јолуну бағлајар вә ону өз башына бурахар.”
7-Бөјрәк вә бу кими бәдән үзвләринин сатылмасы. Әҝәр пул
алса, әслин (үзвүн) мүгабилиндә дејил, о үзвүн бәдәндән
ҝөтүрүлмәси мүгабилиндә алсын. Һәр һалда, бу иш о заман ҹаиздир
ки, ону верән адам үчүн тәһлүкә јаратмасын.
8-Мәват (саһибсиз) әразиләри абадлашдырмаздан габаг сатмаг.
Мәсәлә: 1689. Нәҹис олан вә суја чәкилмәси мүмкүн олан шеји
сатмағын ејби јохдур. Амма мүштәри о шеји јемәк истәсә, сатыҹы
ҝәрәк нәҹис олмасыны она десин.
Мәсәлә: 1690. Әҝәр суја чәкилмәси мүмкүн олмајан јағ вә нефт
кими пак шејләр нәҹис олса, бу һалда мәсәлән, нәҹис јағы јемәк
үчүн алыҹыја сатырса, мүамилә батил вә бу иш һарамдыр. Амма
әҝәр (мүштәри) паклыг шәрт олмајан ишләр үчүн, мәсәлән; нәҹис
нефти јандырмаг үчүн алырса, ону сатмағын ејби јохдур.
Мәсәлә: 1691. Затән нәҹис олмајан, амма нәҹис шејә тохундуғу
үчүн нәҹис олан дава-дәрманларын алвери еһтијаҹ дујулдуғу вә
(мүалиҹәнин) јалныз она бағлы олдуғу һалда сәһиһдир.
Мәсәлә: 1692. Гејри-ислами өлкәләрдән ҝәтирилән јејинти
мәһсуллары, маје дава-дәрман вә әтирләрин нәҹис олмалары
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мә’лум олмаса, алверинин ејби јохдур. Амма һејван ҹан верәндән
сонра ондан алынан јағ, гејри-ислами өлкәләрдә кафирләрин
әлиндән алынса вә атыҹы ганы олан, јә’ни дамары кәсилдикдә ганы
сычрајышла, тәзјиглә ҝәлән һејванлардан олса, онун мүамиләси
батилдир.
Мәсәлә: 1693. Гејри-ислами өлкәләрдән ҝәтирилән, јахуд
кафирин әлиндән алынан әтләрин алвери батилдир, амма әҝәр
онларын башы шәриәт ганунларына ујғун, јахуд мүсәлман шәхсин
нәзарәти илә кәсилмиш һејванлардан олмасыны билсә, ејби јохдур.
Мәсәлә: 1694. Мүсәлман базарындан, јахуд мүсәлман шәхсин
әлиндән алынмыш әтләрин алверинин ејби јохдур. Амма әҝәр
инсан билсә ки, онлары кафирин әлиндән алан, јахуд ону
кафирләрин өлкәсиндән ҝәтирән мүсәлман ону шәриәтдә олан
гајдалара әсасән кәсилмәси барәдә тәдгигат апармајыб, бу һалда
онун алвери батил вә һарамдыр. Амма әҝәр заһирдә шәриәтә әмәл
едән, илтизамлы олан бир мүсәлмандан алмыш олса вә (онун бу
барәдә) тәдгигат апармасына еһтимал версә, мүамиләси сәһиһдир.
Амма кафир өлкәләрдән ҝәтирилән дәриләри алмаг ҹаиз вә онлар
пакдыр, бахмајараг ки, онда намаз гылмаг сәһиһ дејилдир.
Мәсәлә: 1695. Мәстедиҹи шејләрин һамысынын алвери һарам
вә батилдир.
Мәсәлә: 1696. Гәсби малын да алвери һарам вә батилдир,
сатыҹы ҝәрәк пулу алыҹыја гајтарсын, амма алыҹынын о гәсби
малы саһибиндән гејрисинә гајтармаға һаггы јохдур. Әҝәр онун
саһибини танымырса, ҝәрәк шәриәт һакиминин нәзәринә әмәл
етсин.
Мәсәлә: 1697. Әҝәр алыҹынын мәгсәди әввәлҹәдән малын
пулуну вермәмәк, јахуд һарам пулдан вермәк олса, мүамилә
батилдир. Әввәлдән мәгсәди бу олмаса, амма сонрадан һарам
пулдан версә, мүамилә сәһиһдир, амма алыҹынын вәзифәси будур
ки, һарам пулу ондан алыб саһибинә гајтарсын вә сатыҹыја һалал
пул версин.
Мәсәлә: 1698. Тар, саз, һәтта кичик сазлар кими ләһв-ләиб
(әјләнҹә) аләтләринин алвери һарамдыр; амма әҝәр ојунҹаг олса вә
ләһв аләтләриндән һесаб олунмаса (һарам олмаз).
Мәсәлә: 1699. Радио, телевизор, еләҹә дә нәзәрә чарпаҹаг
дәрәҹәдә мүбаһ вә шәр’ән гануни мәнфәәтләри олан вәсаитләрин
алвери ҹаиздир. Амма әҝәр һалал мәнфәәти олан бир шеји, јүз фаиз
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һарамда ишләдәҹәк бир шәхсә сатсалар, (мәс; үзүмү, шәраб
заводуна сатсалар), онун мүамиләси һарамдыр.
Мәсәлә: 1700. Һејкәл дүзәлтмәк вә онун алвери һарамдыр.
Амма үзәриндә һејкәлин шәкли вә ја (һејкәлин) габарыг
нахышлары олан сабун вә бу кими шејләрин алверинин ејби јохдур.
Мәсәлә: 1701. Гумар, оғурлуг, јахуд батил мүамиләләрдән әлдә
олунан шејләрин алвери һарам вә батилдир, онда тәсәррүф етмәк
ҹаиз дејилдир. Әҝәр бир кәс ону алса, ҝәрәк әсл саһибинә гајтарсын.
Әҝәр әсл саһибини танымырса, шәриәт һакиминин нәзәринә әмәл
етсин.
Мәсәлә: 1702. Әҝәр парафин, јахуд башга шејлә
гарышдырылмыш јағы вә ја диҝәр сахта бир шеји сатса, бу һалда
мүәјјән олунан бир јағы сатса, мәсәлән; “мән бу јағы сатырам” десә, мүштәри һәр вахт буну билсә, мүамиләни поза биләр. Амма
әҝәр ону мүәјјән етмәсә, әксинә “филан мигдар јағы сатырам”, десә,
амма малы тәһвил верәндә сахта шеј версә, мүштәри ону гајтарыб
тәмиз мал ала биләр.

РИБА (СӘЛӘМ, ФАИЗ)
Мәсәлә: 1703. Сәләмчилик (рибахорлуг) һарамдыр вә о, ики
гисимдир:
1-Борҹ бөлмәсиндә дејиләҹәји кими, борҹда олан сәләм.
2-Мүамиләдә (алверә) олан сәләм. О да бундан ибарәтдир ки,
чәки вә ја пејманә (габ) илә сатылан малын бир мигдарыны һәмин
малдан олан артыг мигдара сатсын, мәсәлән; бир “мән” (3 кг)
буғданы 1.5 “мән” (4,5 кг) буғдаја сатсын. Ислам рәвајәтләриндә
сәләм чох мәзәммәт олунмушдур вә чох бөјүк ҝүнаһлардан һесаб
олунур.

Мүамиләдә (алверә) олан сәләмин һөкмләри
Мәсәлә: 1704. Әҝәр ики малдан бири сағлам, диҝәри исә ејибли
олса, јахуд биринин ҹинси јахшы, диҝәрининки исә пис олса, јахуд
башга ҹәһәтләрә ҝөрә бир-бириндән гијмәт фәрги олса, мәсәлән; он
кило сағлам вә ја јахшы нөв буғданы вериб 15 кило пис вә ја
хошаҝәлмәз буғда алса, буна “алвердә олан сәләм” дејилир вә
һарамдыр. Буна әсасән, (бәзәк әшјасы) дүзәлдилмиш (е’мал
олунмуш) гызыл вериб әвәзиндә ондан артыг мигдарда
дүзәлдилмәмиш гызыл алса, јахуд сағлам мис габ вериб әвәзиндә
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онун мигдарындан артыг сыныг мис алса; ә’ла нөв дүјү вериб ондан
артыг мигдарда дәнәләри сыныг олан дүјү алса, бунларын һамысы
сәләм вә һарамдыр. Һабелә, әҝәр онун нөвүндән олмајан бир шеји
артыг алса, мәсәлән; он кило ә’ла буғданы он кило икинҹи дәрәҹәли
буғда илә он түмән пула алса, јенә дә риба вә һарамдыр. Һәтта әҝәр
үстүндә бир шеј артыг алмаса да, амма алыҹынын онун үчүн
мүәјјән бир иш ҝөрмәсини шәрт етсә, јенә дә риба вә һарамдыр.
Мәсәлә: 1705. Әҝәр аз мигдар верән шәхс она башга нөвдән
(малдан) олан бир шеј әлавә етсә, мәсәлән; 10 кг буғда илә бир метр

парчаны 15 кг буғдаја сатса, ишкалы јохдур. Һабелә әҝәр һәр ики
тәрәфә башга бир шеји әлавә етсәләр дә, һөкм ејнидир (ишкалы
јохдур).
Мәсәлә: 1706. Әҝәр чәки вә габ илә дејил, (јумурта вә габларын
чоху кими) сајла вә ја (парча кими) метрлә өлчүлән малдан, јахуд
һејванларын чоху кими, ҝөрмәклә мүамилә олунан шејдән аз
мигдары чоха сатса, ејби јохдур.
Мәсәлә: 1707. Бә’зи шәһәрләрдә чәки вә ја пејманә (габ) илә,
бә’зи шәһәрләрдә исә сај илә ал-вер олунан (бу ҝүнләрдә бә’зи
мәнтәгәләрдә чәки илә, бә’зи мәнтәгәләрдә исә сајла сатылан
јумурта кими) шеји әҝәр чәки вә пејманә илә сатылан шәһәрдә чох
(артығына) алсалар, риба вә һарамдыр, о бири шәһәрдә исә ишкалы
јохдур.
Мәсәлә: 1708. Ејни нөвдән олмајан шејләрин һәр бир сурәтдә –
мәсәлән; 10 кг дүјүнү 20 кг буғдаја сатсалар – ејби јохдур

Мәсәлә: 1709. Ејни маддәдән һазырланмыш олан мүхтәлиф

шејләрин фәргли олан мүамиләсинин ејби јохдур. Мәсәлән; 10 кг
јағы 20 кг пендирә, 50 кг сүдү 15 кг кәрәјә сатса (ејби јохдур).

Мәсәлә: 1710. Буғда вә арпа риба мәсәләсиндә бир нөвдән һесаб

олунур. Демәли,10 кг буғда вериб 12 кг арпа алса, јахуд әксинә

олса, һәтта 10 кг арпа алыб мүгабилиндә хырман вахты 10 кг буғда
вермәк истәсә, арпаны нағд алдығына вә бир мүддәтдән сонра
буғданы вермәк истәдијинә ҝөрә артыг алмаг кимидир вә
һарамдыр.
Мәсәлә: 1711. Бир нечә һалда риба алмағын ејби јохдур:
1-Мүсәлман бир шәхсин
кафирдән риба алмасы;

Исламын

пәнаһында

олмајан
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2-Ата илә оғулун бир-бириндән риба алмасы;
3-Әрлә арвадын бир-бириндән риба алмасы.
САТЫҸЫНЫН ВӘ АЛЫҸЫНЫН ШӘРТЛӘРИ
Мәсәлә: 1712. Сатыҹы вә алыҹы үчүн бир нечә шәрт вардыр:

1-Балиғ олсунлар; 2-Агил олсунлар; 3-(Мүфлисләшдијинә ҝөрә
шәриәт һакими тәрәфиндән өз мал-дөвләтләриндән истифадәси
гадаған олунан шәхсләр кими) өз мал вә әмлакында тәсәррүф
етмәләри гадаған едилмәмиш олсун; 4-Тәрәфләрин ал-вер үчүн
ҹидди мәгсәдләри олсун; демәли, әҝәр мисал үчүн, зарафатјана “өз
малымы сатдым” - десә, тә’сири јохдур; 5-Бир кәс онлары ал-верә

мәҹбур етмәсин; 6-Алвер етдикләри мал онларын өз маллары
олсун, јахуд маликинин тәрәфиндән вәкил олсунлар вә ја сәғир
ушағын гәјјуму олсунлар.
Мәсәлә: 1713. Һәдди-булуға чатмамыш ушагла едилән
мүамилә, һәтта атасы вә ја бабасы мүамилә етмәсинә иҹазә вермиш
олса да, батилдир. Амма әҝәр ушаг мүмәјјиз олса вә сатылмасы
ушаглар үчүн ади олан аз гијмәтли шејләри мүамилә етсә, ејби
јохдур. Демәли, ширнијјат вә ја башга шејләр алмаг үчүн
ушагларын өз валидејнләриндән алдыглары мүхтәсәр пул илә
мүамилә етмәләринин ејби јохдур. Әҝәр ушаг пулу сатыҹыја, малы
алыҹыја чатдырмаг, јахуд малы алыҹыја вериб пулуну сатыҹыја
чатдырмагда вәкил (васитә) олса, әслиндә һәдди-булуға чатан ики
нәфәр мүамилә етдији үчүн мүамилә сәһиһдир. Амма ҝәрәк сатыҹы
вә алыҹын ушағын малы вә пулу онун саһибинә чатдыраҹагларына
јәгин етмиш олсунлар.
Мәсәлә: 1714. Әҝәр бир кәс һәдди-булуға чатмамыш ушагдан
бир шеј алса, јахуд она бир шеј сатса, ҝәрәк ондан алдығы пулу,
јахуд малы саһибинә версин, јахуд саһибиндән разылыг истәсин.
Әҝәр онун саһибини танымырса вә танымасы үчүн васитә дә
јохдурса, ушагдан алдығы шеји онун саһибинин тәрәфиндән сәдәгә
версин. Амма әҝәр алдығы шеј сәғирин өз малы олса, ҝәрәк ону
гәјјумуна чатдырсын. Әҝәр ону тапмаса, шәриәт һакиминә версин.
Мәсәлә: 1715. Әҝәр бир кәс һәдди-булуға чатмамыш ушагла
мүамилә етсә, ушаға вердији пулу, јахуд малы ала биләр. Амма о
шеј арадан ҝетсә, ушагдан, јахуд онун гәјјумундан тәләб едә
билмәз.
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Мәсәлә: 716. Әҝәр сатыҹыны вә ја алыҹыны мүамиләјә мәҹбур
етсәләр, бу һалда мүамиләдән сонра разылашыб “разыјам” - десә,
мүамилә сәһиһдир.
Мәсәлә: 1717. Әҝәр инсан бир кәсин малыны, саһибинин
иҹазәси олмадан сатса, бу һалда (сонрадан) саһиби разы олса (иҹазә
версә), мүамилә сәһиһдир.
Мәсәлә: 1718. Ушағын атасы вә ата тәрәфдән олан бабасы онун
малыны о вахт сата биләрләр ки, онун үчүн бир мәсләһәт олсун.
Һабелә, атанын вә ата тәрәфдән олан бабасынын вәсиси
(ҹанишини) вә шәриәт һакими ушағын малыны о вахт сата
биләрләр ки, ушағын мәсләһәти, хејри онда олсун.
Мәсәлә: 1719. Әҝәр бир кәс бир малы гәсб едиб сатса вә
сонрадан малын саһиби мүамиләјә өзү үчүн иҹазә версә, мүамилә
сәһиһдир.
МАЛ ВӘ ОНУН ӘВӘЗИНИН ШӘРТЛӘРИ
Мәсәлә: 1720. Сатылан вә онун әвәзиндә алынан малын беш
шәрти вар:
1-Онун мигдары чәки, пејманә (габ), сајмаг вә бу кими шејләрлә
мә’лум олсун;
2-Ону тәһвил вермәк мүмкүн олсун; демәли, оғурланмыш
машыны вә ја гачмыш аты сатмаг сәһиһ дејил. Амма әҝәр мүштәри
онун тапмаға гадир олса, бу һал истиснадыр.
3-Мал вә онун әвәзиндә олан вә ҹамаатын мүамиләјә фәрг
гојмаларына сәбәб олан хүсусијјәтләри бәјан етсин;
4-Башга бир кәсин малда, јахуд онун әвәзиндә һеч бир һаггы
олмасын; демәли, бир кәсин инсанын јанында ҝиров гојдуғу малы,
онун (саһибинин) иҹазәси олмадан сата билмәз.
5-Малын мәнфәәтини дејил, өзүнү сатсын. Демәли, мисал үчүн,
евин бир иллик мәнфәәтини сатса, сәһиһ дејилдир. Амма әҝәр
алыҹы пул әвәзинә өз мүлкүнүн мәнфәәтини версә, мәсәлән; бир
кәсдән халча алыб әвәзиндә евинин бир иллик мәнфәәтини она
һәвалә етсә, ејби јохдур.
Бунларын һөкмләри ҝәләҹәк мәсәләләрдә дејиләҹәк.
Мәсәлә: 1721. Инсан бир шәһәрдә чәки вә пејманә (габ) илә
сатылан малы ҝәрәк һәмин шәһәрдә чәки вә пејманә илә алсын.
Амма һәмин малы ҝөрмәклә (өлчмәдән) мүамилә едилән шәһәрдә
ҝөрмәклә ала биләр.
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Мәсәлә: 1722. Чәки илә ал-вер олунан бир шеји чәкиси мә’лум
олан пејманә илә дә мүамилә етмәк олар. Мисал үчүн, 10 “мән”
буғданы пејманә илә сатмаг истәсәләр бир “мән” тутан пејманә илә
10 дәнә вермәлидир.

Мәсәлә: 1723. Әҝәр гејд олунан шәртләрдән бири мүамиләдә
мөвҹуд олмаса, мүамилә батилдир. Амма әҝәр алыҹы вә сатыҹы һәр
бир һалда (истәр мүамиләнин сәһиһ, истәрсә дә батил олдуғу һалда)
бир-биринин малында тәсәррүф етмәјә разы олсалар, онларын
тәсәррүф етмәләринин ејби јохдур.
Мәсәлә: 1724. Вәгф олунан шејин мүамиләси батилдир. Амма
әҝәр вәгф олундуғу саһәдә истифадә олунмасы мүмкүн олмајаҹаг
шәкилдә хараб олса, мәсәлән; мәсҹидин халча-палазынын үстүндә
намаз гылмаг мүмкүн олмајаҹаг шәкилдә чох ҹырылса, сатмағын
ејби јохдур. Мүмкүн олан сурәтдә ҝәрәк онун пулу илә вәгф едәнин
мәгсәдинә даһа јахын олан шеји алыб һәмин мәсҹидә вәгф
етсинләр.
Мәсәлә: 1725. Әҝәр малын вәгф олундуғу шәхсләр арасында
ихтилаф дүшсә, белә ки, вәгф олунан малы сатмајаҹаглары һалда
малын, јахуд киминсә ҹанынын тәләф олаҹағы ҝөзләнилирсә,
сатмагдан башга да бир јолу олмаса, ону сатыб пулу илә вәгф
едәнин мәгсәдинә даһа јахын олан бир шеј алыб вәгф едә биләрләр.
Мәсәлә: 1726. Башгасына иҹарәјә верилән мүлкүн алверинин
ејби јохдур. Амма иҹарә мүддәтиндә о мүлкдән истифадә етмәк
(һаггы) иҹарәјә ҝөтүрән шәхсиндир. Әҝәр алыҹы о мүлкүн иҹарәјә
верилдијини билмәсә, јахуд иҹарә мүддәтинин аз олдуғу үнваны
илә мүлкү алса, мәсәләдән хәбәрдар оландан сонра мүамиләни поза
биләр.
АЛ-ВЕР СИҒӘСИ
Мәсәлә: 1727. Ал-вер сиғәсинин әрәбҹә охунмасы лазым
(ваҹиб) дејил. Мәсәлән; әҝәр сатыҹы һәр һансы бир дилдә “бу малы
бу пулун мүгабилиндә сатдым”, мүштәри дә “гәбул етдим” - десә,
мүамилә сәһиһдир. Амма ҝәрәк сатыҹы вә алыҹы инша гәсдиндә
олсунлар. Јә’ни бу ики ҹүмләни демәклә мәгсәдләри ал-вер етмәк
олсун.
Мәсәлә: 1728. Әҝәр мүамилә заманы сиғәни охумасалар, амма
сатыҹы алыҹыдан алдығы мал мүгабилиндә өз малыны онун мүлкү
етсә вә о да алса, мүамилә сәһиһдир, һәр икиси малик олурлар.
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МЕЈВӘЛӘРИН АЛ-ВЕРИ
Мәсәлә: 1729. Хурмадан башга, ҝүлләри төкүлән вә дәнә
бағлајан, белә ки, адәтән артыг афәт (хәстәлик, тәбии бәла) дәјмә
вахтындан кечмиш олан мејвәләрин алвери дәрмәкдән габаг
(ағаҹын үстүндә) сәһиһдир. Һәмчинин, үзүм будағында олан
гораны сатмағын ејби јохдур.
Мәсәлә: 1730. Әҝәр ағаҹда олан мејвәни, ҝүлләри
төкүлмәмишдән габаг сатмаг истәсәләр, ҝәрәк јерин мәһсулундан
олан – ҝөјәрти кими бир шеји онунла јанашы сатсынлар, јахуд ики
ил, јахуд даһа артыг мүддәтин мәһсулуну сатсынлар вә ја ағаҹлары
иҹарәјә версинләр.
Мәсәлә: 1731. Әҝәр саралмыш, јахуд гызармыш хурманы
ағаҹын үстүндә сатсалар, ејби јохдур, амма ҝәрәк онун әвәзиндә
хурма алмасын. Амма әҝәр бир кәсин башга биринин бағында вә ја
һәјәтјаны саһәсиндә бир хурма ағаҹы олса, бу һалда онун
(мејвәсинин) мигдарыны тәхмини һесабласалар вә хурманын
саһиби ону евин вә ја бағын саһибинә сатыб әвәзиндә о ағаҹдан
башгасынын хурмасындан алса, алдығы хурма тәхмини олараг
һесабланан хурмадан аз вә ја чох олмаса, ејби јохдур.
Мәсәлә: 1732. Бир илдә бир нечә дәфә дәрилән хијар, бадымҹан,
ҝөјәрти вә бу кими шејләри сатмағын ејби јохдур, бу шәртлә ки,
заһир олмуш олсун вә мүштәринин илдә ону нечә дәфә јығмасыны
мүәјјән етсинләр.
Мәсәлә: 1733. Әҝәр буғда вә арпа сүнбүлүнү, дәнә бағлајандан
сонра буғда вә арпадан башга бир шеј мүгабилиндә сатсалар, ејби
јохдур.
НӘГД ВӘ НИСЈӘ
Мәсәлә: 1734. Әҝәр мүәјјән бир шеји нағд сатсалар, алыҹы вә
сатыҹы мүамиләдән сонра малы вә пулу бир-бириндән тәләб едиб
тәһвил ала биләрләр. Ев, торпаг вә бу кими шејләрин тәһвил
верилмәси беләдир ки, ону алыҹынын ихтијарында гојсунлар ки,
ондан истифадә (тәсәррүф) едә билсин. Халча-палаз, палтар вә бу
кими мәнгул (дашына билән) шејләрин тәһвил верилмәси беләдир
ки, ону алыҹынын ихтијарында елә гојсунлар ки, әҝәр ону башга
јерә апармаг истәјәрсә, сатыҹы мане олмасын.
Мәсәлә: 1735. Нисјә мүамиләдә ҝәрәк мүддәт дәгиг шәкилдә
мә’лум олсун. Демәли, әҝәр мүәјјән бир шеји хырман вахтында
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пулуну алмаг нијјәти илә сатса, вахт дәгиг шәкилдә мүәјјән
олунмадығы үчүн мүамилә батилдир.
Мәсәлә: 1736. Әҝәр бир шеји нисјә сатса, гәрар гојулан мүддәт
тамам олмамышдан габаг онун әвәзини алыҹыдан тәләб едә
билмәз. Амма әҝәр алыҹы өлсә вә өзүнүн дә малы олса, сатыҹы
мүддәтин вахты тамам олмамышдан габаг алаҹағыны онун
вәрәсәләриндән ала биләр.
Мәсәлә: 1737. Әҝәр бир шеји нисјә сатса, гәрар гојулан вахт
тамам оландан сонра онун әвәзини алыҹыдан тәләб едә биләр.
Амма әҝәр алыҹы верә билмәсә, ҝәрәк она мөһләт версин.
Мәсәлә: 1738. Әҝәр малын гијмәтини билмәјән бир кәсә мүәјјән
гәдәр нисјә вериб гијмәтини она демәсә, мүамилә батилдир. Амма
әҝәр мүштәри сатыҹыны вәкил етсә ки, саир нисјә (мал) апаранлар
кими онунла һесаблашсын, бу һалда мүамилә сәһиһдир. Лакин
әҝәр, малын нағд гијмәтини билән бир кәсә нисјә вериб баһа
һесабласа, мәсәлән; “сәнә нисјә вердијим малы, нағд сатдығым
гијмәтин һәр түмәниндә бир ријал баһа һесаблајаҹағам” - десә вә о
да гәбул етсә, ејби јохдур.
Мәсәлә: 1739. Мүәјјән малы нисјә сатан вә онун пулуну алмаг
үчүн вахт мүәјјән едән бир кәс, мәсәлән, мүддәтин јарысы
кечдикдән сонра өз алаҹағынын бир мигдарыны азалдыб галан
јарысыны нағд алса, ејби јохдур.
СӘЛӘФ МҮАМИЛӘСИ
Мәсәлә: 1740. Сәләф мүамиләси будур ки, мүштәри пулу вериб
мүәјјән мүддәтдән сонра малы тәһвил алсын. Әҝәр “бу пулу
верирәм ки, (мәсәлән) алты ајдан сонра филан малы алам”, сатыҹы
да “гәбул етдим” - десә, јахуд сатыҹы пулу алыб “филан малы
сатдым ки, алты ајдан сонра тәһвил верәм” - десә, мүамилә
сәһиһдир.
Мәсәлә: 1741. Әҝәр мүәјјән малы сәләф кими сатыб әвәзинә
башга мал, јахуд пул алса, мүамилә сәһиһдир. Еһтијат-мүстәһәб
будур ки, сатдығы малын әвәзиндә пул алсын, башга мал алмасын.
СӘЛӘФ МҮАМИЛӘСИНИН ШӘРТЛӘРИ
Мәсәлә: 1742. Сәләф мүамиләсинин алты шәрти вардыр:

1-Малын
гијмәтинин
фәргләнмәсинә
сәбәб
олан
хүсусијјәтләрини мүәјјән етсинләр. Амма һәддиндән артыг диггәт
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етмәк лазым дејил: Елә ҹамаат арасында “бунун хүсусијјәти
мә’лумдур” дејилсә, кифајәтдир. Демәли, чөрәк, әт, һејван дәриси
вә бу кими шејләрдә онун хүсусијјәтләринин мүштәри үчүн
намә’лум галмајаҹағы шәкилдә мүәјјән етмәк мүмкүн олмаса вә
мүамилә “ғәрәри” олса, батилдир.
2-Сатыҹы вә алыҹы бир-бириндән ајрылмамышдан габаг
алыҹы пулун һамысыны сатыҹыја версин, јахуд онун пулу
мигдарында сатыҹыдан алаҹағы олсун ки, бу һалда јахшы олар ки,
сатыҹы малын пулуну мүштәринин зиммәсиндә (өһдәсиндә) гәрар
версин, ондан сонра мүштәри, сатыҹыдан алаҹағыны онун
зиммәсиндә олан малын пулу кими һесаб етсин, бу шәртлә ки,
алаҹағынын вахты чатмыш олсун.
3-Мүддәти дәгиг шәкилдә мүәјјән етсинләр; мисал үчүн,
“хырманын әввәлинә гәдәр малы тәһвил верәҹәјәм” - десә, мүддәт
дәгиг мә’лум олмадығындан, мүамилә батилдир.
4-Малын тәһвил верилмәси үчүн елә бир вахт тә’јин етсинләр
ки, о вахтда һәмин малдан гытлашмајаҹағына хатирҹәм олунан
гәдәр тапылсын.
5-Еһтијат-ваҹибә ҝөрә јерләрин фәргләри хәсарәтә сәбәб олса,
малын тәһвил олунаҹағы јери тә’јин етсинләр. Амма әҝәр онларын
данышыгларындан тәһвил вериләҹәји јер мә’лум олса, һәмин јерин
адыны демәләри лазым (ваҹиб) дејил.
6-Малын чәкисини, пејманәсини, јахуд сајыны мүәјјән
етсинләр. Адәтән, ҝөрмәклә мүамилә олунан малы сәләф кими
сатсалар, ејби јохдур. Амма ҝәрәк гоз вә јумуртанын бә’зи
гисимләриндә олдуғу кими, онун фәрдләринин тәфавүтү о гәдәр аз
олсун ки, ҹамаат она (фәргә) әһәмијјәт вермәсин.
СӘЛӘФ МҮАМИЛӘСИНИН ҺӨКМЛӘРИ
Мәсәлә: 1743. Инсан, сәләф кими алдығы малы, мүддәти
гуртармамышдан габаг сата билмәз; јалныз сатыҹынын өзүнә
сатмаг истәдији һаллар истисна олунур. Мүддәт тамам оландан
сонра, ону тәһвил алмаса да, сатмасынын ејби јохдур.
Мәсәлә: 1744. Сәләф мүамиләсиндә әҝәр сатыҹы гәрара алынан
малы версә, мүштәри ҝәрәк гәбул етсин. Һабелә, әҝәр гәрара
алдыгларындан даһа јахшысыны, јә’ни һәмин вәсфләрә әлавә
камалла малик олан артыглыг илә версә, мүштәри ҝәрәк гәбул
етсин.
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Мәсәлә: 1745. Әҝәр сатыҹынын вердији мал гәрара
алдыгларындан пис олса, мүштәри гәбул етмәјә биләр.
Мәсәлә: 1746. Әҝәр сатыҹы, гәрара алынан малын јеринә башга
мал версә, мүштәринин разы олдуғу һалда ејби јохдур.
Мәсәлә: 1747. Әҝәр сәләф кими сатылан мал, тәһвил верилмәли
олдуғу вахтда гытлашса вә ону тапа (әлдә едә) билмәсә, мүштәри,
сатыҹы тапана гәдәр ҝөзләјә биләр, јахуд (ҝөзләмәјиб) мүамиләни
позараг, вердији шеји ҝери ала биләр.
Мәсәлә: 1748. Әҝәр малы сатыб бир мүддәтдән сонра тәһвил
вермәк вә пулуну да бир мүддәтдән сонра алмасыны гәрарлашса,
мүамилә батилдир.
ГЫЗЫЛ-ҜҮМҮШҮН ГЫЗЫЛ-ҜҮМҮШӘ САТЫЛМАСЫ
Мәсәлә: 1749. Әҝәр гызылы гызыла, ҝүмүшү ҝүмүшә сатсалар –
истәр сиккәли олсун, истәрсә дә сиккәсиз – онлардан биринин
чәкиси диҝәриндән артыг олса, мүамилә һарам вә батилдир.
Мәсәлә: 1750. Гызылы ҝүмүшә вә ја ҝүмүшү гызыла сатсалар,
мүамилә сәһиһдир; чәкиләринин дә бәрабәр олмасы лазым (ваҹиб)
дејил.
Мәсәлә: 1751. Әҝәр гызылы вә ја ҝүмүшү, гызыла, јахуд
ҝүмүшә сатсалар, ҝәрәк сатыҹы вә алыҹы бир-бириндән
ајрылмаздан габаг малы вә онун әвәзини бир-биринә тәһвил
версинләр. Әҝәр гәрар гојдуглары шејдән һеч бир мигдарыны
тәһвил вермәсәләр, мүамилә батилдир.
Мәсәлә: 1752. Әҝәр сатыҹы вә ја алыҹы гәрар гојдуғу шејин
һамысыны, диҝәри исә бир мигдарыны тәһвил вериб бир-бириндән
ајрылсалар, мүамиләни һәмин мигдарда сәһиһ олмасына
бахмајараг, малын һамысы әлинә чатмајан тәрәф мүамиләни поза
биләр.
Мәсәлә: 1753. Әҝәр бир мигдар ҝүмүшлү торпағы һәмин
мигдар халис ҝүмүшә, јахуд бир мигдар гызыллы торпағы һәмин
мигдар халис гызыла сатсалар, мүамилә батилдир. Амма ҝүмүш
торпағыны гызыла, гызыл торпағыны ҝүмүшә сатмағын һеч бир
һалда ејби јохдур.
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МҮАМИЛӘНИ ПОЗМАҒЫН ҸАИЗ ОЛДУҒУ ЈЕРЛӘР
Мәсәлә: 1754. Мүамиләни позмаг һаггына “хијар” (ихтијар)
дејилир. Сатыҹы вә алыҹы 11 һалда мүамиләни поза биләрләр:

1-Мүамилә етдикләри мәҹлисдән дағылмамыш олсунлар. Буна
“мәҹлис хијары” дејилир.
2-Мүамиләләрдә мәғбун олмуш (зәрәрә дүшмүш) олсалар: –
“ғәбн хијары”.
3-Мүамиләдә мүәјјән мүддәтә гәдәр һәр икисинин, јахуд
биринин мүамиләни позма һаггына малик олмасыны гәрара
алсынлар: – “шәрт хијары”.
4-Сатыҹы, јахуд алыҹы өз малыны, һәгигәтдә олдуғундан даһа
јахшы гәләмә версин; белә ки, (бу сәбәблә) малын гијмәти
ҹамаатын нәзәриндә чох олсун: –”тәлис хијары”.
5-Сатыҹы вә ја алыҹы мүәјјән бир иш ҝөрмәји шәрт едиб сонра о
шәртә әмәл етмәсин, јахуд вердији малын мәхсус һалда олмасыны
шәрт етсин вә о мал мәхсус шәкилдә олмасын. Бу һалда мүгабил
тәрәф мүамиләни поза биләр: – “шәртә тәхәллүф” хијары.
6-Малда, јахуд онун әвәзиндә мүәјјән ејиб олсун: – “ејиб
хијары”.
7-Сатылан малын мүәјјән мигдарынын башгасынын малы
олдуғу мә’лум олса; Әҝәр әсл саһиби о мүамиләјә разы олмаса,
алыҹы мүамиләни поза, јахуд о мигдарын пулуну сатыҹыдан ала
биләр. Һәмчинин, алыҹынын (алдығы шејин мүгабилиндә) әвәз
гәрар вердији шејин бир мигдарынын башгасынын малы олдуғу,
саһибинин дә разы олмадығы мә’лум олса, сатыҹы мүамиләни
көкүндән поза биләр, јахуд һәмин мигдарын әвәзини алыҹыдан ала
биләр: – “гарышмыш олдуғу һалда “шәриклик хијары” вә ондан
гејри һалларда “тәбәү’зү сәфгә хијары”.
8-Сатыҹы, мүштәринин ҝөрмәдији мүәјјән бир малын
хүсусијјәтләрини она дејәндән сонра дедији кими олмадығы
мә’лум олса; Бу һалда мүштәри мүамиләни поза биләр. Һәмчинин,
әҝәр мүштәри вердији мүәјјән бир әвәзин хүсусијјәтләрини десә,
сонрадан онун дедији кими олмадығы мә’лум олса, сатыҹы
мүамиләни поза биләр: – “рө’јәт хијары”.
9-Мүштәри нағд алдығы малын пулуну үч ҝүнә кими вермәсин,
сатыҹы да малы тәһвил вермәмиш олсун. Бу һалда әҝәр алыҹы пул
вермәји тә’хирә салмағы шәрт етмәсә, сатыҹы мүамиләни поза
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биләр. Амма әҝәр алдығы мал бә’зи мејвәләр кими, бир ҝүн
галдыгда хараб олурса, бу һалда ҝеҹәјә гәдәр онун пулуну вермәсә
вә пулу вермәји тә’хирә салмағы шәрт етмәмиш олса, сатыҹы
мүамиләни поза биләр: – “тә’хир хијары”.
10-Һејван алмыш олсун ки, алыҹы үч ҝүн әрзиндә мүамиләни
поза биләр: – “һејван хијары”.
11-Сатыҹы, сатдығы малы тәһвил верә билмәсин, мәсәлән;
сатдығы ат гачмыш олса. Бу һалда мүштәри мүамиләни поза биләр:
–”тәәззүрү тәслим” хијары.
Бунларын һөкмләри ҝәләҹәк мәсәләләрдә дејиләҹәк.
МҮАМИЛӘНИ ПОЗА БИЛМӘ ҺАГГЫНЫН ҺӨКМЛӘРИ
Мәсәлә: 1755. Әҝәр алыҹы малын гијмәтини билмәсә, јахуд
гафил олуб малы өз ади гијмәтиндән баһа алса, бу һалда чох баһа
алмыш олса, белә ки, ҹамаат ону мәғбун (зәрәр чәкән) һесаб етсә,
мүамиләни поза биләр. Бу һөкм сатыҹынын малын гијмәтини
билмәјиб (уҹуз сатыб) мәғбун олдуғу һалда да гүввәдәдир
(мүамиләни поза биләр).
Мәсәлә: 1756. Шәрт-беј мүамиләсиндә – мәс; јүз мин түмәнлик
еви елм вә аҝаһлыг үзүндән әлли мин түмәнә сатыб гәрара алсалар
ки, әҝәр сатыҹы гәрара алынмыш вахт пулу верәрсә, мүамиләни
поза биләр – бу һалда алыҹы вә сатыҹынын ал-вер гәсди олса,
мүамилә сәһиһдир. Әҝәр дејилән вахт пулу вермәсә, мал алыҹынын
олаҹагдыр.
Мәсәлә: 1757. Әҝәр малда сахтакарлыг етсә вә мәсәлән; ә’ла нөв
чајы пис чајла гарышдырыб “ә’ла нөв чај” ады илә сатса, мүштәри
мүамиләни поза биләр.
Мәсәлә: 1758. Әҝәр алыҹы алдығы малын ејибли олдуғуну,
мәсәлән; алдығы парча вә ја халчанын ҹырыг вә ја чүрүмүш
олдуғуну баша дүшсә, һалда ејиб мүамиләдән габаг һәмин малда
мөвҹуд имишсә вә о да билмәјибсә, ја мүамиләни поза биләр, ја да
сағлам вә ејибли малын гијмәти арасындакы фәрги мүәјјән едиб
һәмин тәфавүтә мүтәнасиб олараг сатыҹыја вердији пулдан ҝери
ала биләр. Мәсәлән; јүз түмәнә алдығы малын ејибли олдуғуну
баша дүшсә вә базарда сағлам вә ејиблинин арасындакы фәрг
дөрддә-бир нисбәтиндә олса, вердији пулун дөрддә бирини, јә’ни
25 түмәни сатыҹыдан ала биләр. Амма еһтијат-ваҹиб будур ки,
икинҹи вариантын сечими гаршы тәрәфин разылығы илә олсун.
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Чүнки мүмкүндүр, бу иш сатыҹынын зәрәрә дүшмәсинә сәбәб
олсун. Бу һөкм әвәздә ејбин олдуғу һалларда да гүввәдәдир.
Мәсәлә: 1759. Әҝәр мүамиләдән сонра вә малы тәһвил алмаздан
габаг малда ејиб јасранса, алыҹы һәм мүамиләни поза биләр, һәм дә
сағлам мал илә ејиблинин гијмәт фәргини ала биләр. Һәмчинин,
әҝәр малын әвәзиндә дә мүамиләдән сонра вә тәһвил алмаздан габаг
мүәјјән ејиб тапылса, сатыҹы мүамиләни поза биләр.
Мәсәлә: 1760. Әҝәр мүамиләдән сонра малын ејибли олдуғуну
баша дүшсә вә мүамиләни дәрһал позмаса, еһтијата ҝөрә даһа онун
(мүамиләни позмаг) һаггы сагит олур. Амма фикирләшмәк үчүн
бир гәдәр тә’хирә салмағын ејби јохдур вә фәсх (мүамиләни позуб
гүввәдән салма) вахты сатыҹынын орада һазыр олмасы шәрт
дејилдир.
Мәсәлә: 1761. Дөрд һалда малын ејибли олдуғуну баша дүшсә,
мүамиләни поза, јахуд гијмәтләр фәргини ала билмәз:
1-Алдығы вахт малын ејибли олдуғуну билсә;
2-Сонрадан (малын ејбинә) разы олса;

3-Сатыҹы мүамилә вахты “бу малы, онда олан һәр ејби илә
бирликдә сатырам” - десә. Амма әҝәр ејби мүәјјән едиб “малы бу
ејиблә бирликдә сатырам” - десә вә сонрадан онда башга ејбин
олмасы мә’лум олса, алыҹы мүамиләни поза биләр.
4-Мүамилә вахты алыҹы “әҝәр малын ејби олса, мүамиләни
позмајаҹағам вә гијмәтләр фәргини дә алмајаҹағам” - десә.
Мәсәлә: 1762. Үч һалда әҝәр алыҹы малда ејиб олдуғуну баша
дүшсә, мүамиләни поза билмәз, амма (сағлам вә ејиблинин) гијмәт
фәргини ала биләр:
1-Мүамиләдән сонра малда мүәјјән дәјишиклик етсә, белә ки,
ҹамаат арасында “алыныб тәһвил верилән мал галмамышдыр” десәләр;
2-Мүамиләдән сонра малда ејбин олмасыны баша дүшсә вә
тәкҹә ону гајтармаг һаггыны сагит етмиш (салмыш) олса;
3-Малы тәһвил алдыгдан сонра онда башга бир ејиб әмәлә
ҝәлсә.
Мәсәлә: 1763. Әҝәр инсанын, өзүнүн ҝөрмәдији вә башгасынын
онун хүсусијјәтләрини дедији бир малы олса, бу һалда о, һәмин
хүсусијјәтләри мүштәријә дејиб сатса вә сатандан сонра
дејиләнләрдән даһа јахшы олдуғуну билсә, мүамиләни поза биләр.
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Мәсәлә: 1764. Әҝәр сатыҹы малын алындығы гијмәти
мүштәријә десә, ҝәрәк малын гијмәтинин азалыб-чохалмасына
сәбәб олан шејләрин һамысыны десин, мәсәлән; нағд, јохса нисјә
алдығыны демәлидир. Һәр бир һалда әҝәр демәјиб сатса, мүамилә
батил дејилдир.
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ШИРКӘТИН (ШӘРИК ОЛМАҒЫН) ҺӨКМЛӘРИ
Мәсәлә: 1765. Әҝәр ики нәфәр бир-бири илә ширкәт етмәк
(шәрик олмаг) истәсәләр, бу һалда һәр бири өз малынын мүәјјән
мигдарыны о биринин малы илә, бир-бириндән ајрылмајаҹаг
шәкилдә бир јерә гатсалар, ширкәт (шәриклик) һасил олур. Әрәбҹә,
јахуд башга дилдә сиғә охунмасына да еһтијаҹ јохдур. Амма ҝәрәк
ишин һәдди-һүдудуну вә шәртләрини тә’јин етмәк үчүн шифаһи вә
ја јазылы шәкилдә тә’јин етсинләр.
Мәсәлә: 1766. Әҝәр бир нечә нәфәр өз ишләриндән алдыглары
әмәк һаггында бир-бирләри илә ширкәт етсәләр, мәсәлән; ики
фәһлә нә гәдәр әмәк һаггы алса, бир-бири илә бөлмәји гәрара
алсалар, онларын ширкәти сәһиһ дејил.
Мәсәлә: 1767. Әҝәр ики нәфәр бир-бири илә, һәр биринин өз
е’тибары илә мүәјјән бир мал алыб гијмәтини өзү борҹлу олмаг,
амма алдыглары малда вә ондан истифадә етмәкдә бир-бири илә
шәрик олмалары әсасда ширкәт етсәләр, сәһиһ дејил. Амма әҝәр
онлардан һәр бири диҝәрини, малы онун үчүн мүштәрәк шәкилдә
алмаға вәкил етсә, бу һалда ширкәтләри сәһиһдир.
Мәсәлә: 1768. Ширкәт әгди васитәсилә бир-бири илә шәрик
олан кәсләр ҝәрәк мүкәлләф, агил олуб гәсд вә ихтијар үзүндән
ширкәт етсинләр. Һәмчинин, ҝәрәк өз малында тәсәррүф едә
билсинләр. Демәли, өз малыны бош, әбәс јерләрдә сәрф едән сәфеһ
адамын, јахуд шәриәт һакими тәрәфиндән өз малында тәсәррүф
етмәси гадаған олунан мүфлис шәхсин ширкәти сәһиһ дејилдир.
Мәсәлә: 1769. Әҝәр ширкәт әгдиндә ишләјән шәхсин, јахуд о
бирисиндән чох ишләјән шәхсин даһа чох мәнфәәт апармасыны
шәрт етсәләр, бу ширкәт вә шәрт сәһиһдир вә ҝәрәк шәртә әмәл
етсинләр. Амма әҝәр ишләмәјән, јахуд аз ишләјән шәхсин артыг
газанҹ ҝөтүрмәсини шәрт етсәләр, онларын ширкәти ишкаллыдыр.
Мәсәлә: 1770. Әҝәр бүтүн ҝәлири бир нәфәрин апармасыны,
јахуд зәрәрин һамысыны вә ја чох һиссәсини онлардан биринин
вермәсини гәрара алсалар, онларын ширкәти батилдир.
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Мәсәлә: 1771. Әҝәр шәрикләрдән биринин даһа чох мәнфәәт
апармасыны шәрт етмәсәләр, бу һалда онларын сәрмајәләри ејни
мигдарда олса, мәнфәәт вә зәрәри дә ејни мигдарда
апармалыдырлар; јох әҝәр сәрмајәләри ејни мигдарда олмаса, ҝәрәк
мәнфәәт вә зәрәри сәрмајәләринә мүтәнасиб олараг бөлсүнләр.
Мәсәлән; ики нәфәр ширкәт етсә вә онлардан биринин сәрмајәси
диҝәриндән икигат артыг олса, онун мәнфәәт вә зәрәрдән олан пајы
о бирисиндән икигат артыгдыр – истәр һәр икиси ејни мигдарда
ишләсинләр, истәрсә дә бири аз ишләсин, ја үмумијјәтлә
ишләмәсин.
Мәсәлә: 1772. Әҝәр ширкәт әгдиндә һәр икисинин бирликдә,
јахуд һәр икисинин тәкликдә ал-вер етмәсини, јахуд онлардан
тәкҹә биринин (мүтәхәссис вә мәһарәтли олдуғуна ҝөрә) мүамилә
етмәсини шәрт етсәләр, ҝәрәк гәрарларына әмәл етсинләр.
Мәсәлә: 1773. Әҝәр онлардан һансынын сәрмајә илә ал-вер
етмәсини мүәјјәнләшдирмәсәләр, һеч бири диҝәринин иҹазәси
олмадан о сәрмајә илә мүамилә едә билмәз.
Мәсәлә: 1774. Ширкәтин сәрмајәсинин ихтијары өһдәсинә олан
шәрик ҝәрәк ширкәтин гәрарларына әмәл етсин. Мәсәлән; әҝәр
онунла нисјә алмасыны вә ја нағд сатмасыны, јахуд маллары
мәхсус јердән алмасыны гәрара алсалар, ҝәрәк һәмин гәрара ујғун
әмәл етсин. Әҝәр онунла һеч бир гәрар гојмасалар, ҝәрәк елә алвер
етсин ки, ширкәтин зәрәринә олмасын, мүамиләни дә ади гајдада
јеринә јетирсин. Демәли, әҝәр мисал үчүн, малын нағд сатылмасы,
јахуд ширкәтин малыны сәфәрдә өзү илә апармамасы адәт олса,
ҝәрәк о ҹүр әмәл етсин. Әҝәр нисјә вермәси, јахуд малы сәфәрә
апармасы адәт олса, һәмин гајдада әмәл етсин.
Мәсәлә: 1775. Ширкәтин сәрмајәси илә мүамилә едән шәрик,
онунла бағланан гәрарын әксинә олараг ал-вер етсә вә ширкәтә
хәсарәт дәјсә, заминдир. Һәмчинин, әҝәр онунла гәрар бағламамыш
олсалар вә адәтин әксинә мүамилә етсә, заминдир.
Мәсәлә: 1776. Ширкәтин сәрмајәси илә мүамилә едән шәрик
әҝәр ифрат етмәјиб сәрмајәни сахламагда, сәһләнкарлыг етмәсә вә
тәсадүфән онун бир гисми, јахуд һамысы тәләф олса, замин дејил.
Мәсәлә: 1777. Ширкәтин сәрмајәси илә мүамилә едән шәрик
әҝәр “сәрмајә тәләф олмушдур” - десә вә шәриәт һакиминин
јанында анд ичсә, ҝәрәк сөзү гәбул олунсун.
Мәсәлә: 1778. Ширкәт “лазым мүамилә”ләрдәндир вә
шәрикләрдән бири тәкликдә, биртәрәфли олараг мүамиләни поза,
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јахуд мүддәт гуртармаздан габаг (сәрмајәнин) бөлүнмәсини тәләб
едә билмәз; јалныз о вахт едә биләр ки, шәрикләрин һамысы
(ширкәтин фәалијјәтини) дајандырмағы вә ја бөлмәји гәбул
етсинләр. Әҝәр шәрикләрин һамысы бир-биринин малында
тәсәррүф етмәјә даир вердикләри иҹазәдән гајытсалар, онларын һеч
бири ширкәтин малында тәсәррүф едә билмәзләр.
Мәсәлә: 1779. Әҝәр шәрикләрдән бири өлсә, јахуд дәли,
һушсуз, сәфеһ олса вә шәриәт һакими онун өз малында тәсәррүф
етмәсинин гаршысыны алса, саир шәрикләр ширкәтин малында
тәсәррүф едә билмәзләр.
Мәсәлә: 1780. Әҝәр шәрик өзү үчүн бир шеји нисјә алса, зәрәр
вә ја мәнфәәти онун өзүнүнкүдүр. Амма ширкәт үчүн алса, бу һалда
әҝәр нисјә мүамилә адәтин әксинә олмаса, мүамилә сәһиһдир вә
башга шәрикин иҹазәсинә еһтијаҹ јохдур, малын мәнфәәт вә зәрәри
һәр икисинә аиддир.
Мәсәлә: 1781. Әҝәр ширкәтин сәрмајәси илә мүәјјән бир
мүамилә едиб сонрадан ширкәтин батил олдуғуну баша дүшсәләр,
бу һалда шәрикләрин һамысы мүамиләни гәбул етсәләр, мүамилә
сәһиһдир вә газанҹ вә ја зәрәри онларын һамысына аиддир.
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СҮЛҺҮН (РАЗЫЛАШМА) ҺӨКМЛӘРИ
Мәсәлә: 1782. Сүлһ будур: инсан башгасы илә разылашсын ки,
өз малынын, јахуд онун мәнфәәтинин бир мигдарыны онун мүлкү
етсин; јахуд тәләбиндән (алаҹағындан), јахуд һаггындан кечсин ки,
о да әвәзиндә малынын, јахуд онун мәнфәәтинин бир мигдарыны
она һәвалә етсин вә ја тәләбиндән, јахуд һаггындан кечсин.
Мәсәлә: 1783. Бир шеји бир-бири илә сүлһ едән ики нәфәр ҝәрәк
балиғ, агил олсунлар (дәли олмасынлар), бир кәс онлары (бу ишә)
мәҹбур етмәсин, өзләринин сүлһ гәсди олсун, шәриәт һакими
онларын өз малларында тәсәррүф етмәләрини гадаған етмәмиш
олсун.
Мәсәлә: 1784. Сүлһ сиғәсинин әрәбҹә охунмасы лазым (ваҹиб)
дејил; һәтта бир-бири илә сүлһ етмәсини (разылашдығыны) баша
салан һәр сөз илә олса, сәһиһдир.
Мәсәлә: 1785. Әҝәр бир кәс өз тәләбини (алаҹағыны) вә ја
һаггыны башгасына сүлһ етмәк истәсә, онун (гаршы тәрәфин)
гәбул етдији һалда сәһиһдир.
Мәсәлә: 1786. Әҝәр инсан өз борҹунун мигдарыны билсә, амма
борҹ алдығы шәхс (тәләбкар) онун мигдарыны билмәсә, бу һалда
борҹ саһиби өз борҹуну олдуғундан аз мигдара сүлһ етсә, мәсәлән;
ондан 50 түмән алаҹағы олса вә өз алаҹағыны 10 түмәнә сүлһ етсә,
артыг мигдар борҹлу шәхсә һалал дејил; амма әҝәр борҹунун
мигдарыны она дејиб разы салса, јахуд (тәләбкар) өз борҹунун
мигдарыны билмиш олдуғу тәгдирдә дә һәмин мигдарла сүлһ
едәҹәкдисә, (һалал олур).
Мәсәлә: 1787. Әҝәр чәкиләри мә’лум вә бир нөвдән олан ики
шеји бир-биринә сүлһ етмәк истәсәләр, о һалда сәһиһ олар ки,
биринин чәкиси диҝәриндән чох олмасын. Амма онларын чәкиси
мә’лум олмаса, һәтта биринин чәкисинин диҝәриндән артыг
олмасы еһтималыны версәләр дә, сүлһ сәһиһдир.
Мәсәлә: 1788. Әҝәр ики нәфәрин бир нәфәрдән, јахуд ики
нәфәрин башга ики нәфәрдән алаҹағы олса вә өз алаҹагларыны бир-
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биринә сүлһ етмәк истәсәләр, бу һалда онларын алаҹағы бир нөвдән
вә чәкиләри дә ејни олса, мәсәлән; һәр икисинин 10 “мән” буғда
алаҹағы олса, онларын сүлһү сәһиһдир. Һәмчинин, әҝәр онларын
алаҹағы шејин нөвү бир олмаса да, мәсәлән; биринин 10 “мән” дүјү,

диҝәринин исә 12 “мән” буғда алаҹағы олса, сүлһү сәһиһдир. Амма
әҝәр онларын тәләби (алаҹағы) бир нөвдән вә адәтән чәки вә ја
пејманә илә мүамилә олунан шејләрдән олса, онларын чәкиси вә ја
пејманәси бәрабәр олмаса, сүлһ батилдир.
Мәсәлә: 1789. Әҝәр бир кәсин башгасындан, мүәјјән мүддәтдән
сонра алаҹағы олса, бу һалда өз тәләбини (алаҹағыны) аз мигдарла
сүлһ етсә вә мәгсәди дә өз тәләбинин мүәјјән мигдарыны ҝүзәштә
ҝедиб галаныны нағд алмаг олса, ејби јохдур.
Мәсәлә: 1790. Әҝәр ики нәфәр мүәјјән бир шеји бири-бирилә
сүлһ етсәләр, бир-биринин разылығы илә сүлһү поза биләрләр.
Һәмчинин, әҝәр сүлһ әснасында һәр икиси, јахуд онларын бири
үчүн сүлһү позмаг һаггы гојмуш олсалар, о һаггы олан шәхс сүлһү
поза биләр.
Мәсәлә: 1791. Алверин һөкмләриндә дејилди ки, он бир јердә
мүамиләни позмаг олар. О јерләрин һамысында сүлһү дә позмаг
олар. Јалныз ики һалда позмаг олмаз: 1-мәҹлис хијары, 2-һејван
хијары. Әҝәр сүлһ тамам оландан сонра тәрәфләрдән бири пешман
олса, һәтта (мәҹлисдән) дағылышмамыш олсалар да фәсх етмә
(позма) һаггы јохдур. Һабелә һејваны алан шәхсин үч ҝүнә гәдәр
һејваны (сүлһүнү) фәсх етмәјә һаггы јохдур.
Мәсәлә: 1792. Әҝәр сүлһү “нагд олмаг” әсасында әнҹам
версәләр вә ја гејд етмәсәләр дә, сүлһүн гајдасы пулун нағд
верилмәси әсасында олса, (бу һалда) пулун өдәнишиндә тә’хирә јол
версә, (гаршы тәрәф) ону поза биләр.
Мәсәлә: 1793. Әҝәр бир кәсин сүлһ илә алдығы шеј ејибли
чыхса, сүлһү поза биләр. Амма сағлам илә ејибли мал арасындакы
гијмәт фәргини ала билмәз.
Мәсәлә: 1794. Әҝәр бир кәс өз малыны башгасы илә сүлһ едәрәк
онунла, “өләндән сонра сәнинлә сүлһ етдијим шеји вәгф
етмәлисән” - дејә шәрт етсә вә о да бу шәрти гәбул етсә, ҝәрәк шәртә
әмәл етсин.
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ИҸАРӘНИН ҺӨКМЛӘРИ
Мәсәлә: 1795. Бир шеји иҹарәјә верән вә ону иҹарәјә алан
шәхсләр ҝәрәк мүкәлләф вә агил олсунлар, иҹарәни өз ихтијары илә
јеринә јетирсинләр. Һәмчинин, ҝәрәк өз малларында тәсәррүф
етмәк һаглары да олсун. Демәли, өз малыны әбәс, лазымсыз јерләрә
сәрф едән сәфеһ адам бир шеји иҹарә етсә, јахуд иҹарәјә версә,
сәһиһ дејил. Лакин гәјјуму ону имза (гәбул) етсә, ејби јохдур.
Мәсәлә: 1796. Инсан башгасынын тәрәфиндән вәкил олуб онун
малыны иҹарәјә верә биләр.
Мәсәлә: 1797. Әҝәр ушағын вәлиси вә ја гәјјуму онун малыны
иҹарәјә версә, јахуд онун өзүнү (ишләмәк үчүн) башгасына әҹир
етсә, ејби јохдур. Әҝәр онун һәдди-булуға чатмасынын бир
мүддәтини иҹарә мүддәтиндә гәрар версә, ушаг һәдди-булуға
чатандан сонра иҹарәнин галан һиссәсини поза биләр. Амма әҝәр
ушағын һәдди-булуға чатмасы заманындан бир мигдарыны иҹарә
мүддәти етмәдији һалда ушағын мәсләһәтинин әксинә олардыса, бу
һалда иҹарәни поза билмәз.
Мәсәлә: 1798. Гәјјуму олмајан сәғир ушағы мүҹтәһидин
иҹазәси олмадан әҹир етмәк (ишә ҝөтүрмәк) олмаз. Әҝәр бир кәс
мүҹтәһид тапа билмәсә, бир нәфәр адил мө’миндән иҹазә алыб ону
әҹир едә биләр.
Мәсәлә: 1799. Иҹарә верән вә иҹарәјә ҝөтүрәнләрин иҹарә
сиғәсини әрәбҹә охумалары лазым (ваҹиб) дејил. Һәтта әҝәр малын
малики бир кәсә “өз мүлкүмү сәнә иҹарә вердим” вә о да “гәбул
етдим” - десә, иҹарә сәһиһдир. Һәмчинин, бир сөз данышмасалар
да, малын саһиби иҹарә вермәк гәсди илә мүлкүнү иҹарәчијә һәвалә
етсә, о да иҹарә етмәк мәгсәдилә алса, иҹарә сәһиһдир.
Мәсәлә: 1800. Әҝәр инсан иҹарә сиғәси охумадан мүәјјән иши
јеринә јетирмәк үчүн әҹир олунмаг истәсә, мүамилә тәрәфинин
разылығы илә о әмәлә (ишә) башласа, иҹарә сәһиһдир.
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Мәсәлә: 1801. Даныша билмәјән (лал) бир кәс ишарә илә
мүлкүнү иҹарә вермәји, јахуд иҹарәни гәбул етмәји баша салса,
сәһиһдир.
Мәсәлә: 1802. Әҝәр бир кәс ев, мағаза вә ја бир отағы иҹарә
едәндә, мүлкүн саһиби онунла тәкҹә өзүнүн истифадә етмәсини
шәрт етсә, бу һалда иҹарә едән шәхс ону башгасына иҹарәјә верә
билмәз. Амма әҝәр шәрт етмәсә вә ишин заһири дә онун шәхсән
истифадәсини ҝөстәрмәмиш олса, ону башгасына иҹарәјә верә
биләр. Бу һалда иҹарә етдији гијмәтдән артыг гијмәтә иҹарә вермәк
истәсә, ҝәрәк онда тә’мир, ағартма кими мүәјјән ишләри ҝөрмүш
олсун.
Мәсәлә: 1803. Бир шәхс иҹарәјә ҝөтүрдүјү ев, мағаза вә башга
шејләри башгасына иҹарәјә верә билмәз. Јалныз о һалда иҹарәјә
верә биләр ки, иҹарәјә ҝөтүрдүјү вахт белә бир һагг иҹарәчијә
верилмиш олсун.
Мәсәлә: 1804. Мағазаны, еви вә ја бир отағы иҹарәјә ҝөтүрән вә
бунлары башгасына һәвалә етмәјә һаггы олан бир шәхс ону һәмин
мәбләғдән артығына иҹарәјә верә билмәз. Јалныз о һалда
(башгасына) иҹарәјә верә биләр ки, онларда (тә’мир, ағартмаг,
палаз-халча вә рәф гојмаг кими) мүәјјән бир иш ҝөрмүш олсун ки,
артыг мәбләғи онун мүгабилиндә гәрар вермиш олсун.
Мәсәлә: 1805. Әҝәр фәһлә вә ја гуллугчу өзүнү бир шәхсә
хидмәт етмәк вә ја ишләмәк үчүн иҹарәјә версә, о шәхс онлары
башга бир адама хидмәтчилијә вә ја иҹарәјә верә билмәз. Јалныз о
һалда иҹарә верә биләр ки, каламынын вә ја әмәлинин заһириндән
иҹарәјә ҝөтүрәнин бу барәдә азад олмасы баша дүшүлсүн. Бу һалда
ону, һәмин мәбләғдән артығына һәвалә едә билмәз.
Мәсәлә: 1806. Әҝәр еви, јахуд мағазаны, мисал үчүн, или 100
мин түмәнә иҹарә едиб јарысындан өзү истифадә етсә, ҝәрәк
истифадә етмәдији јарысыны 100 мин түмәндән аз гијмәтә иҹарәјә
версин. Амма әҝәр о бири јарысыны 100 мин түмәнә вә ја ондан
артыг гијмәтә иҹарә вермәк истәсә, ҝәрәк онда тә’мир кими мүәјјән
бир иш ҝөрмүш олсун, јахуд иҹарә етдији шејдән (мәсәлән пулдан)
башга шејә (мәсәлән бир мала) иҹарә версин.
ИҸАРӘНИН ШӘРТЛӘРИ
Мәсәлә: 1807. Иҹарәјә верилән малын бир нечә шәрти вар:
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1-Мүәјјән олсун; демәли әҝәр “өз евләримдән бирини иҹарәјә
вердим” - десә, сәһиһ дејил.
2-Иҹарә алан шәхс ону ҝөрсүн, јахуд малы иҹарәјә верән шәхс
онун хүсусијјәтләрини елә бәјан етсин ки, тамамилә мә’лум олсун;
3-Ондан истифадә едилмәси мүмкүн олсун; демәли, инсанын өз
ихтијарында олмајан машыныны иҹарәјә вермәси батилдир. Амма
әҝәр иҹарәјә ҝөтүрән адам ону тапмаға гадир олса, (бу һалда батил
олмаз).
4-О мал истифадә едилмәклә арадан ҝетмәсин; демәли, чөрәк,
мејвә вә саир јејинти мәһсулларыны иҹарәјә вермәк сәһиһ дејил.
5-Малдан иҹарә верилдији истигамәтдә истифадә етмәк мүмкүн
олсун; демәли, торпаг әкинчилик үчүн иҹарәјә верилсә, амма јағыш
сују кифајәт етмәсә вә чај сујундан суварыла билмәсә, сәһиһ дејил.
6-Иҹарәјә верилән шеј шәхсин өз малы олсун; әҝәр башгасынын
малыны иҹарәјә версә, саһиби разылыг вердији һалда сәһиһ олар.
Мәсәлә: 1808. Ағаҹын, мејвәләриндән истифадә олунсун дејә,
иҹарәјә верилмәсинин ејби јохдур.
Мәсәлә: 1809. Гадын, өз сүдүндән истифадә олунмаг үчүн әҹир
тутула биләр. Өз әриндән дә иҹазә алмасы лазым (ваҹиб) дејил.
Лакин сүд вермәк васитәсилә әринин һаггы арадан ҝедәрсә, онун
иҹазәси олмадан әҹир олуна билмәз.
Мәсәлә: 1810. Малын иҹарәјә верилдији истифадәнин дөрд
шәрти вардыр:
1-Һалал олсун; демәли шәраб сатмаг, јахуд шәраб сахламаг
үчүн мағазаны, шәраб дашымаг үчүн автомобили иҹарәјә вермәк
батилдир.
2-О истифадә үчүн пул вермәк ҹамаатын нәзәриндә әбәс вә
мә’насыз олмасын;
3-Әҝәр иҹарәјә вердији шејдән бир нечә ҹәһәтдә истифадә етмәк
мүмкүн олса, иҹарәјә алан шәхсин едәҹәји истифадәни ҝәрәк
мүәјјән етсинләр, мәсәлән; һәм миник, һәм дә јүк дашымаг үчүн
истифадә олунан һејваны иҹарәјә версә, иҹарә вахты иҹарәчинин
миник кими, јохса јүк дашымаг, јахуд да бүтүн истифадәләри
едәҹәјини мүәјјән етмәлидир.
4-Истифадәнин мүддәти мүәјјән олмалыдыр; мәсәлән; еви бир
иллик шәмси тарихлә иҹарәјә вермиш олсун.
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Мәсәлә: 1811. Әҝәр иҹарә мүддәтинин әввәлини тә’јин
етмәсәләр, онда онун әввәли иҹарә сиғәси охунандан, јахуд
разылашма һасил оландан сонрадыр.
Мәсәлә: 1812. Әҝәр бир еви, мәсәлән; бир ил иҹарәјә вериб
әввәлини сиғә охунандан бир ај сонра гәрарлашсалар, һәтта сиғә
охунан вахт ев башгасынын иҹарәсиндә олса да, иҹарә сәһиһдир.
Мәсәлә: 1813. Әҝәр иҹарә мүддәтини тә’јин етмәсәләр вә “һәр
вахт евдә отурсан, һәр ајын иҹарәси 1000 түмәндир” - десәләр,
иҹарә сәһиһ дејилдир.
Мәсәлә: 1814. Әҝәр иҹарә едәнә “еви бир ајы 1000 түмәнә сәнә
иҹарә верирәм, нә гәдәр артыг галсан, һәмин гијмәтәдир” - десәләр,
иҹарә биринҹи ајда сәһиһдир. Лакин әҝәр “һәр ај мин түмәнәдир” –
дејиб онун әввәл вә ахырыны мүәјјәнләшдирмәсә, иҹарә һәтта
биринҹи ај үчүн дә батилдир.
Мәсәлә: 1815. Инсанын нә гәдәр галаҹағы мә’лум олмајан отел
вә мүсафирханаларда, әҝәр, мәсәлән; ҝеҹәси 100 түмән вермәји
гәрара алсалар вә ев саһиби дә разы олса, о евдән истифадә етмәјин
ејби јохдур. Амма иҹарә мүддәтини тә’јин етмәдикләри үчүн, иҹарә
сәһиһ дејилдир вә ев саһиби һәр вахт истәсә, онлары чыхарда
биләр. Амма әҝәр (галаҹаглары) ҝеҹәләрин сајыны мә’лум етсәләр,
мүддәтин ахырына гәдәр галмаға һаггы вардыр.
ИҸАРӘНИН МҮХТӘЛИФ МӘСӘЛӘЛӘРИ
Мәсәлә: 1816. Иҹарә алан шәхсин иҹарә һаггы олараг верәҹәји
мал мә’лум олмалыдыр.
Мәсәлә: 1817. Әҝәр мүәјјән гәдәр торпаг саһәсини буғда вә ја
арпа әкмәк үчүн иҹарәјә вериб иҹарә һаггыны да һәмин торпағын
буғда, арпа вә ја диҝәр мәһсулундан вермәсини шәрт етсәләр, иҹарә
сәһиһ дејил.
Мәсәлә: 1818. Бир шеји иҹарәјә верән кәс нә гәдәр ки, ону
тәһвил вермәјиб, иҹарә һаггыны тәләб едә билмәз. Һәмчинин, әҝәр
мүәјјән бир иши јеринә јетирмәк үчүн әҹир олубса, о иши јеринә
јетирмәздән габаг муздуну тәләб етмәјә һаггы јохдур; јалныз о
һалда һаггы вар ки, ҹамаатын адәти (бунун) әскинә олмуш олсун.
Мәсәлә: 1819. Әҝәр иҹарәјә вердији шеји тәһвил версә, һәтта
иҹарәјә алан тәһвил алмаса вә ја тәһвил алыб иҹарә мүддәтинин
ахырына кими истифадә етмәсә дә, ҝәрәк онун иҹарә һаггыны
версин.
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Мәсәлә: 1820. Әҝәр инсан мүәјјән бир ҝүндә һәр һансы бир иши
ҝөрмәк үчүн әҹир олунса вә о ҝүндә һәмин иши јеринә јетирмәк
үчүн һазыр олса, әҹир едән шәхс онун ишинин мүгәддимә
ишләрини һазырламаса, ҝәрәк онун һаггыны версин.
Мәсәлә: 1821. Иҹарә мүддәтинин вахты гуртарандан сонра
иҹарәнин батил олдуғу мә’лум оларса, ҝәрәк иҹарәјә ҝөтүрән шәхс
иҹарә һаггыны, ади мигдарда мүлк саһибинә версин. Мәсәлән; әҝәр
еви бир ил мүддәтиндә јүз мин түмәнә иҹарәјә ҝөтүрсә вә сонрадан
иҹарәнин батил олдуғу мә’лум олса, бу һалда, евин иҹарәси адәтән
әлли мин түмән оларса, ҝәрәк елә о гәдәри версин; әҝәр ики јүз мин
түмән оларса, јенә дә ики јүз мин түмән вермәлидир. Һәмчинин,
иҹарә мүддәтиндән бир гәдәр кечдикдән сонра иҹарәнин батил
олдуғу мә’лум оларса, ҝәрәк о мүддәтин иҹарәсини ади гијмәтлә
(һесаблајыб) мүлк саһибинә версин.
Мәсәлә: 1822. Әҝәр иҹарәјә ҝөтүрдүјү шеј тәләф олуб арадан
ҝетсә, бу һалда онун сахланмасында сәһләнкарлыг етмәјибсә вә
ондан истифадә етмәкдә һәдди кечмәјибсә, замин дејилдир.
Мәсәлә: 1823. Әҝәр сәнәткар (уста) ҝөтүрдүјү шеји хараб етсә,
заминдир.
Мәсәлә: 1824. Әҝәр гәссаб һејванын башыны кәсиб һарам етсә –
истәр музд алмыш олсун, истәрсә дә – еһтијата ҝөрә – пулсуз
кәсмиш олсун, ҝәрәк пулуну саһибинә версин.
Мәсәлә: 1825. Әҝәр бир һејваны иҹарәјә ҝөтүрсә вә нә гәдәр
јүкләјәҹәјини мүәјјәнләшдирсә, бу һалда ондан артыг јүкләсә вә
һејван өлсә, јахуд ејибли олса, заминдир. Һәмчинин, әҝәр јүкүн
мигдарыны мүәјјәнләшдирмәсәләр дә, (иҹарә едән) ади мигдардан
чох јүкләсә вә һејван тәләф олса, јахуд ејибли олса, заминдир.
Мәсәлә: 1826. Әҝәр бир һејваны, сынан шејләри дашымаг үчүн
иҹарәјә версә, бу һалда һәмин һејван сүрүшсә, јахуд һүркүб
јүкдәкиләри сындырса, о һејванын саһиби замин дејил. Амма
(һејванын саһиби тәрәфиндән) вурмаг вә саир кими сәбәбләрлә јерә
јыхылса вә јүкүндә оланлары сындырса, (саһиби) заминдир.
Автомобил дә; әҝәр ашса вә мал тәләф олса, сүрүҹү сәһләнкарлыг
(лагејдлик) етмәсә, замин дејилдир.
Мәсәлә: 1827. Әҝәр дәлләк ушағы кәсәндә она мүәјјән зәрәр
дәјсә, јахуд өлсә, бу һалда ади гајдадан артыг кәсибсә, заминдир.
Әҝәр ади гајдадан артыг кәсмәјибсә, замин дејил.
Мәсәлә: 1828. Әҝәр һәким өз әли илә хәстәјә дәрман версә, јахуд
хәстәнин хәстәлијини вә дәрманыны она десә, хәстә дә дәрманы
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гәбул етсә, бу һалда һәким мүалиҹәдә хәта етсә вә хәстәјә зәрәр
дәјсә, јахуд өлсә, һәким заминдир. Амма әҝәр (мүалиҹә мәгамында
дејил, садәҹә) “филан дәрманын филан хәстәлијә фајдасы вар” десә вә һәмин дәрманы гәбул етмәк нәтиҹәсиндә хәстәјә зәрәр дәјсә
вә ја өлсә, һәким замин дејил.
Мәсәлә: 1829. Әҝәр һәким, хәстәјә вә ја онун гәјјумуна “хәстәјә
зәрәр дәјсә, мән замин дејиләм” - десә, бу һалда лазыми гәдәр
диггәт вә еһтијат етсә вә хәстәјә дә зәрәр дәјсә, јахуд өлсә, һәким
замин дејил.
Мәсәлә: 1830. Бир шеји иҹарә алан вә иҹарәјә верән кәс
гаршылыглы разылыг әсасында мүамиләни поза биләрләр. Һабелә,
иҹарәдә һәр икисинин, јахуд биринин мүамиләни позмаг һаггынын
олмасыны шәрт етсәләр, бу гәрара мүвафиг олараг иҹарәни поза
биләрләр.
Мәсәлә: 1831. Әҝәр малы иҹарәјә верән, јахуд иҹарәјә алан
зәрәр етдијини баша дүшсә, бу һалда сиғәни охујан вахт зәрәрә
дүшмәсинә диггәт јетирмәмиш олсалар, иҹарәни поза биләрләр.
Амма әҝәр иҹарә сиғәсиндә, һәтта зәрәр етдикләри һалда белә,
иҹарәни позмаг һаглары олмајаҹагларыны шәрт етсәләр, иҹарәни
поза билмәзләр.
Мәсәлә: 1832. Мүәјјән шеји иҹарәјә вериб (амма) тәһвил
вермәздән габаг бир кәс ону гәсб етсә, иҹарә алан шәхс иҹарәни
позараг, мүлк саһибинә вердији шејләри ҝери ала биләр, јахуд
иҹарәни позмадан гәсб едәнин ихтијарында олан мүддәтдәки иҹарә
һаггыны ади гајдада гәсб едәндән ала биләр. Демәли, әҝәр бир
һејваны ајы 1000 түмәнә иҹарәјә алса вә башгасы да о шәхсдән 10
ҝүн мүддәтиндә гәсб етсә, ади иҹарәнин дә 10 ҝүнлүк гијмәти 300
түмән олса, о, 300 түмәни гәсб едәндән ала биләр.

Мәсәлә: 1833. Әҝәр иҹарә етдији шеји тәһвил аландан сонра бир
кәс ону гәсб етсә, иҹарәни поза билмәз, тәкҹә о шејин ади кирајә
һаггыны гәсб едәндән алмаға һаггы вар.
Мәсәлә: 1834. Әҝәр иҹарәнин мүддәти тамам олмамышдан
габаг мүлкү иҹарәјә вердији шәхсә сатса, иҹарә позулмур. Иҹарә
алан шәхс ҝәрәк иҹарә һаггыны сатыҹыја версин. Башгасына да
сатса, һөкм ејнидир.
Мәсәлә: 1835. Әҝәр иҹарә мүддәти башламамышдан габаг мүлк
үмумијјәтлә истифадә олуна билмәјәҹәји, јахуд шәрт етдикләри
кими истифадәјә габилијјәти олмајан тәрздә хараб олса, иҹарә
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батил олур, иҹарә едәнин мүлк саһибинә вердији пул она гајыдыр.
Һәтта әҝәр азаҹыг мигдарда истифадә едә биләрсә, јенә дә иҹарәни
поза биләр.
Мәсәлә: 1836. Әҝәр мүәјјән бир мүлкү иҹарә етсә вә иҹарә
вахтындан бир мүддәт кечәндән сонра үмумијјәтлә истифадә олуна
билмәјән, јахуд шәрт етдикләри кими истифадә едилә билмәјән
тәрздә хараб олса, мүддәтин галан һиссәсинин иҹарәси батил олур.
Әҝәр азаҹыг да истифадә едә билсә, иҹарәнин галан мүддәтини поза
биләр.
Мәсәлә: 1837. Әҝәр мисал үчүн, ики отағы олан бир еви иҹарәјә
вердикдән сонра бир отағы хараб олса, бу һалда ону дәрһал
дүзәлтсә вә ҹамаатын нәзәриндә онун истифадәсиндән һеч нә әлдән
чыхмамыш сајылса, иҹарә батил олмур, иҹарә едән шәхс дә
иҹарәни поза билмәз. Амма әҝәр онун јенидән тикилмәси (тә’мир
едилмәси) узун чәксә вә нәтиҹәдә иҹарә едәнин истифадәсинин бир
мигдары арадан ҝетсә, һәмин мигдарын иҹарәси батил олур вә
иҹарәјә алан шәхс галан мүддәтин иҹарәсини поза биләр.
Мәсәлә: 1838. Әҝәр иҹарә верән вә ја иҹарә алан өлсә, иҹарә
батил олмур. Амма әҝәр ев, иҹарә верәнин өз малы олмаса, мәсәлән;
башгасы сағ олдуғу мүддәтдә евин мәнфәәтинин онун (иҹарәјә
ҝөтүрәнин) олмасыны вәсијјәт етмиш олса, бу һалда о еви иҹарәјә
версә вә иҹарә мүддәти тамам олмамышдан габаг өлсә, өлдүјү
вахтдан е’тибарән иҹарә батил олур.
Мәсәлә: 1839. Әҝәр саһибкар бәннаны, онун үчүн фәһлә
тутмаға вәкил етсә, бу һалда бәнна, фәһләјә саһибкардан алдығы
мигдардан аз версә, өзүнә ҝөтүрдүјү артыг һиссә һарамдыр, ҝәрәк
ону саһибкара версин. Әҝәр евин тикинтисини гуртармаг үчүн әҹир
олса вә өзү үчүн, шәхсән тикмәк, јахуд башгасына вермәк ихтијары
гојса, бу һалда әҹир олундуғу мигдардан азыны башгасына версә,
артыг мигдар она һарамдыр; амма әҝәр иҹарә илә әлагәдар мүәјјән
гәдәр ишләмиш олсун, јахуд (сонрадан) ишләсин, јахуд тикинти
материалларына нәзарәт вә ја һазырланмасы ишини өһдәсинә алса,
бу һалда артыг алдығы мигдар она һалал олар.
Мәсәлә: 1840. Әҝәр рәнҝсазла, парчаны мави рәнҝлә
рәнҝләмәсини гәрара алсалар вә о, башга рәнҝлә рәнҝләсә, бир шеј
алмаға һаггы јохдур.
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ҸҮАЛӘНИН ҺӨКМЛӘРИ
Мәсәлә: 1841. Ҹүалә будур ки, инсан онун үчүн ҝөрүлән ишин
мүгабилиндә мүәјјән бир шеј верәҹәјини гәрар гојсун. Мәсәлән;
“һәр кәс мәним итијими тапса, мин түмән верәҹәјәм” - десин. Бу
гәрары гојан шәхс “ҹаил”, иши ҝөрән шәхс исә “амил” адланыр.
Ҹүалә илә, бир кәсин мүәјјән иш үчүн әҹир олунмасы арасындакы
фәрг будур ки, иҹарәдә сиғә охунандан сонра әҹир олунан шәхс
ҝәрәк әмәли јеринә јетирсин, ону әҹир едән шәхс дә муздуну (әмәк
һаггыны) она борҹлу олур. Амма ҹүаләдә амил ишә башламаја,
әмәл етмәјә биләр вә нә гәдәр ки, әмәли јеринә јетирмәјиб, ҹаил
(она) борҹлу дејил.
Мәсәлә: 1842. Ҹаил ҝәрәк балиғ вә агил олсун, гәсд вә ихтијар
үзүндән гәрар гојсун вә шәр’ән өз малында тәсәррүф едә билсин.
Демәли, өз малыны әбәс вә биһудә јерләрә сәрф едән сәфеһ адамын,
јахуд өз малындан истифадә етмәси гадаған олунан шәхсин
ҹүаләси сәһиһ дејилдир.
Мәсәлә: 1843. Ҹаилин јеринә јетирилмәсини истәдији иш ҝәрәк
һарам олмасын, һабелә ҝәрәк она үгәлаи (агилләрин нәзәриндә
јерли олан) бир мәгсәдә аид олсун. Демәли, “һәр кәс шәраб ичсә,
јахуд ҝеҹә гаранлыг бир јерә ҝетсә, 1000 түмән верәҹәјәм” - десә,
ҹүалә сәһиһ дејилдир.
Мәсәлә: 1844. Әҝәр вермәји гәрара алдығы малы мүәјјән етсә,
мәсәлән; “һәр кәс мәним машынымы тапса, бу буғданы она
верәҹәјәм” - десә, о буғданын һара буғдасы, гијмәтинин нә гәдәр
олдуғуну демәси лазым (ваҹиб) дејил. Амма әҝәр малы мүәјјән
етмәсә, мәсәлән; “һәр кәс мәним машынымы тапса, 10 “мән” буғда
верәҹәјәм” - десә, еһтијат будур ки, онун хүсусијјәтләрини мүәјјән
етсин.
Мәсәлә: 1845. Әҝәр ҹаил, иш үчүн мүәјјән бир музд тә’јин
етмәсә, мәсәлән; “һәр кәс мәним ушағымы тапса, она пул
верәҹәјәм” - дејиб, мигдарыны тә’јин етмәсә, бу һалда бир кәс о
иши јеринә јетирсә, о ишин ҹамаат арасында дәјәри гәдәр һәмин
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шәхсә музд вермәлидир. Амма әҝәр онун сөзүнүн заһири мә’насы,
ондан азы нәзәрдә тутдуғуну ҝөстәрсә, бу һал истисна олунур.
Мәсәлә: 1846. Әҝәр амил гәрар гојмаздан әввәл бир иши
ҝөрмүш олса, јахуд гәрардан сонра пул ҝөтүрмәмәк мәгсәдилә бу
иши ҝөрсә, музд алмаға һаггы јохдур.
Мәсәлә: 1847. Амил ишә башламаздан әввәл, амил вә ҹаил
ҹүаләни поза биләрләр.
Мәсәлә: 1848. Амил ишә башлајандан сонра ҹаил ҹүаләни
позмаг истәсә, ишкалы јохдур, амма ҝәрәк әнҹам вермиш олдуғу
мигдар әмәк һаггыны она версин.
Мәсәлә: 1849. Амил башладығы иши јарымчыг гоја биләр.
Амма әҝәр о иши тамамламамасы ҹаилә зәрәр вурмаға сәбәб
олаҹагса, ҝәрәк ону ахыра чатдырсын. Мәсәлән; әҝәр бир шәхс “һәр
кәс мәним ҝөзүмдә ҹәрраһијјә әмәли етсә, филан гәдәр пул
верәҹәјәм” - десә вә ҹәрраһ һәким дә әмәлијјата башласа, бу һалда
әмәли тамам етмәјәҹәји тәгдирдә ҝөзү ејибли олаҹагса, ҝәрәк ону
ахыра чатдырсын. Әҝәр натамам гојса, ҹаилдән бир шеј алмаға
һаггы јохдур, әмәлин натамам олмасындан јаранан ејбә дә
заминдир.
Мәсәлә: 1850. Әҝәр амил иши јарымчыг гојса, бу һалда о иш
итмиш атын тапылмасы кими, ахыра чатдырылмајынҹа ҹаил үчүн
фајдасы олмајан ишләрдән олса, амил һеч нәји тәләб едә билмәз;
һәмчинин, әҝәр ҹаил музду, иши гуртармаг үчүн гәрара алса,
мәсәлән; “һәр кәс мәним палтарымы тиксә, мин түмән верәҹәјәм” десә дә, һөкм ејнидир.
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МҮЗАРИБӘНИН ҺӨКМЛӘРИ
Әҝәр бир шәхс башгасынын ихтијарына мүәјјән гәдәр сәрмајә
(пул) версә ки, о мал илә тиҹарәт етсин вә әлдә олунан газанҹ
онларын арасында мүәјјән олунмуш нисбәтдә бөлүнсүн, белә
мүгавиләјә “мүзарибә” дејилир. Һәгигәтдә мүзарибә, сәрмајә илә
иш арасында олан бир нөв ширкәтдир (шәрик олмагдыр).
Сәрмајәнин саһибинә “малик”, диҝәринә исә “амил” дејилир.
Мүзарибәнин риба (сәләм, фаиз) илә ајдын фәргләри вардыр ки,
ашағыда онларын бә’зиләринә ишарә едирик:
1. Әҝәр мүзарибә зијанлы олса, зијан амилә дејил, сәрмајәјә
јөнәлир. (Јалныз о һаллар истиснадыр ки, амил сәһләнкарлыг
етмиш олсун.) Һалбуки рибада зәрәр сәрмајә саһибинә дејил, борҹ
алан шәхсә дәјир.
2. Әҝәр мүзарибәдә газанҹ һасил олмаса, маликин газанҹ тәләб
етмәјә һаггы јохдур, һалбуки, рибада борҹ алан адам һәр мүддәтдә
мүәјјән мәбләғи пул алдығы адама вермәлидир – истәр газанҹ һасил
олсун, истәрсә дә һасил олмасын.
3. Мүзарибәдә газанҹ мүәјјән бир нисбәтдә бөлүнүр, мәсәлән,
дејилир ки, газанҹын јарысы маликин олсун, диҝәр јарысы исә
амилин. Һабелә, јарынын мигдары да мүәјјән дејилдир. Һалбуки,
рибада бу мигдар мүәјјән олунур, мәсәлән, “һәр ајда һәр мин
түмәнин мүгабилиндә ијирми түмән вермәлисән” дејилир.
4. Мүзарибәдә амил мүтләг ишләмәлидир, сәрмајәни
дондурмаға һаггы јохдур. Һалбуки, рибада борҹ алан шәхсин борҹ
верән шәхс гаршысында һәр ај мүәјјән мәбләғдә пулу борҹ алдығы
адама тәһвил вермәкдән башга (пулу дөвријјәјә бурахмагла
әлагәдар) һеч бир мәс’улијјәти јохдур.
5. Мүзарибәдә сәрмајә амилин әлиндә малик тәрәфиндән олан
бир әманәтдир, һалбуки, рибада борҹ илә әлагәдар үрф (ел гајдагануну) нәзәриндән борҹ верәнин дејил, борҹу аланын
мүлкијјәтидир.
Ислам дини ајдын зәрәр вә хәсарәтләри олан сәләмчилијин
гаршысыны алмаг үчүн мүзарибә әгдини гануни етмишдир.
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Мәсәлә: 1851. Мүзарибә әгди мүддәт тәјин едилмәдән сәһиһ
дејилдир вә ҝәрәк онун үчүн мүзарибә әгдиндә мүддәт тә’јин
едилсин.
Мәсәлә: 1852. Мүзарибә әгди мүддәт әрзиндә лазым әгддир вә
амил вә маликдән һеч бири тәкликдә әгди поза билмәзләр, јалныз
һәр икисинин әгди позмаға даир разылығы олан һалда поза
биләрләр.
Мәсәлә: 1853. Әҝәр тәрәфләрдән бири (әгд) әснасында өзү үчүн
фәсх етмә (әгди позма) һаггы гојмуш олса, мүамиләни поза биләр.
Мәсәлә: 1854. Сәрмајә ҝәрәк пул шәклиндә мүәјјән (конкрет)
олсун. Бу барәдә сиккәли пулла һазыркы әсҝинаслар кими сиккәсиз
пул арасында һеч бир фәрг јохдур.
Мәсәлә: 1855. Әҝәр бир кәсин башгасындан алаҹағы олса, ону
сәрмајә кими тә’јин едә билмәз ки, борҹлу шәхс онунла тиҹарәт
етмиш олсун; әксинә, өз борҹуну аландан сонра ону сәрмајә үнваны
илә гаршы тәрәфин ихтијарына вермәлидир.
Мәсәлә: 1856. Әҝәр сәрмајә илә тиҹарәт едәндә сәфәрә еһтијаҹ
дујулса, сәфәр хәрҹләри маликиндир; јалныз мүгавиләдә амилин
өһдәсинә гојулан һал истисна олунур.
Мәсәлә: 1857. Амил өз сәфәриндә ҝәрәк имкан дахилиндә
гәнаәт етсин вә сәрмајәни тиҹарәтлә әлагәси олмајан јерләрдә
хәрҹләмәкдән чәкинсин.
Мәсәлә: 1858. Әҝәр мүзарибә әгдиндә мүәјјән (конкрет) бир
малла тиҹарәт едилмәси гәрара алынса, мәсәлән, амилин сәрмајә
илә халча алвер етмәсини гәрара алсалар, бу һалда амилин башга
шејләр алмаг үчүн сәрмајәдән истифадә етмәјә һаггы јохдур.
Мәсәлә: 1859. Әҝәр мүгавиләдә мүамиләләрин нағд олараг
әнҹам верилмәси шәрт едилсә, амил маллары нисјә сатмамалыдыр.
Мәсәлә: 1860. Мүгавиләдә хүсуси бир әмтәә илә тиҹарәт
олунмасы зикр олунса, амма о, сәрмајәнин васитәси илә диҝәр бир
әмтәә алыб сатса, бу һалда газанҹ һасил олса вә малик мүамиләни
гәбул етсә, газанҹ онларын арасында мүәјјән олунмуш нисбәтлә
бөлүнәҹәкдир. Әҝәр зәрәрә дүшсә, зәрәри амил өдәмәлидир.
Мәсәлә: 1861. Әҝәр амил мүәјјән олунмуш вахтдан өнҹә өлсә,
мүзарибә әгди батил олур (гүввәдән дүшүр), чүнки амил вәкилдән
башга бир шеј дејилди вә вәкилин өлүмү илә вәкаләт дә сона чатыб
арадан ҝедир. Амма әҝәр малик өлсә, (әгди позмаг) ихтијары
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варисләриндир: әҝәр истәсәләр, мүзарибә давам едир, истәмәсәләр
ону поза биләрләр.
Мәсәлә: 1862. Адәтән, тиҹарәт газанҹ вә зијанла бирҝә олур.
Зәрәр сәрмајәдән дејил, газанҹдан чыхылыр.
Мәсәлә: 1863. Әҝәр мүзарибә малынын бир мигдары амилин
сәһләнкарлығы олмадан, мисал үчүн, тәбии бәлалар вә ја оғурлуг
нәтиҹәсиндә тәләф олуб арадан ҝетсә, белә зәрәр газанҹла бәрпа
едилмир, әксинә сәрмајәнин әслинә аиддир.
Мәсәлә: 1864. Әҝәр мүзарибә әгди шәр’и ганунлар бахымындан
фасид (батил) олса вә малик дә амилин шәриәтә мүвафиг олан
ишләрини гәбул етсә, һасил (газанҹ) маликә мәхсусдур, амил үчүн
дә үҹрәтул-мисл (ҹамаат арасында бу иши әнҹам верәнин әмәк
һаггы) верилир. Бу шәртлә ки, мүзарибә әгдинин батил олмасына
даир ҹаһил олмуш олсун.
Мәсәлә: 1865. Әҝәр амил, маликин иҹазә вердији һүдудлардан
кәнарда тиҹарәт етсә, мәсәлән, нағд јеринә нисјә сатса вә ја ади
гијмәтдән уҹуз сатса, бу һалда малик бу мүамиләни гәбул етсә,
сәһиһдир вә газанҹ икисинин арасында бөлүнәҹәкдир. Бу
мәсәләнин өнҹәки мәсәлә илә олан фәрги дә ајдындыр.
Мәсәлә: 1866. Банкларын ајры-ајры шәхсләрин пулу илә әнҹам
вердији мүзарибәдә шәр’и ҹәһәтләрә (шәраитләрә) риајәт олунса вә
садәҹә кағыз үзәриндә олан сури бир мәсәлә олмаса, сәһиһдир вә
ондан һасил олан газанҹ да ганунидир (шәр’ән һалалдыр).
Мәсәлә: 1867. Мүзарибәнин сәһиһлијиндә әгд сиғәси
(охунмасы) лазым (ваҹиб) дејилдир, әксинә, “муатат” шәклиндә
(мәгсәдини ҝөстәрән иш вә әмәл васитәси илә) дә сәһиһдир.
Мәсәлә: 1868. Амил, бир тәрәфли олараг, маликин иҹазәси
олмадан вәкил тута вә әҹир (ишчи) ҝөтүрә билмәз; јалныз о һалда
едә биләр ки, ишинин тәбиәти бу ишләри тәләб етмиш олсун.
Мәсәлә: 1869. Әҝәр ишә башламаздан әввәл вә ја иш әснасында
сәрмајәнин һамысы тәләф олса, мүзарибә өз-өзүнә фәсх олур
(гүввәдән дүшүб позулур).
Мәсәлә: 1870. Әҝәр малик вә амил арасында, тиҹарәтин газанҹ
вә ја зәрәри барәсиндә ихтилаф јаранса, амилин сөзү анд ичмәклә
јанашы ирәлидир – маликин өз иддиасына даир шаһиди олан
һаллардан башга.
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МҮЗАРИӘНИН ҺӨКМЛӘРИ
Мәсәлә: 1871. Мүзариә будур ки, јерин (торпағын) саһиби ону
әкинчинин ихтијарында гојур ки, о да онда әкинчилик етсин вә
мәһсулун бир мигдарыны торпаг саһибинә версин.
Мәсәлә: 1872. Мүзариәнин бир нечә шәрти вар:
1-Јерин саһиби вә әкинчи – һәр икиси мүкәлләф (һәдди-булуға
чатмыш) вә агил олсунлар, гәсд вә ихтијар үзүндән мүзариәни
јеринә јетирсинләр; һәмчинин сәфеһ олмасынлар, шәриәт
һакиминин һөкмү илә мүамилә етмәләри гадаған едилмәсин;
2-Һәмин јердән әлдә олан мәһсул тәкҹә биринә мәхсус олмасын;

3-Һәр биринин пајы мүша’ шәклиндә (һәр бир һиссәдә
мүштәрәк) олсун; мәсәлән; мәһсулун јарысы, үчдә бири вә бу
кими). Демәли, әҝәр јерин бир һиссәсинин мәһсулунун биринә,
башга һиссәсинин мәһсулунун исә диҝәринә мәхсус олмасыны
гәрара алсалар, мүзариә сәһиһ дејил. Һәмчинин, ҝәрәк тә’јин
олунмуш олсун. Әҝәр малик “бу јердә әкинчилик ет, мәнә дә нә
истәсән вер” - десә, мүзариә сәһиһ дејил.
4-Јерин әкинчинин ихтијарында олаҹағы мүддәти мүәјјән
етсинләр; Бу мүддәт о гәдәр олмалыдыр ки, мәһсулун әлдә
олунмасы мүмкүн олсун.
5-Јер әкин үчүн габилијјәти (јарарлы) олсун; Әҝәр онда әкин
мүмкүн олмаса да, амма мүәјјән ишләр ҝөрдүкдән сонра әкин үчүн
јарарлы олса, мүзариә сәһиһдир.
6-Адәтән бир нөв мәһсул әкилән мәнтәгәдә олсалар, бу һалда
онун адыны демәсәләр дә, һәмин әкин нәзәрдә тутулур. Әҝәр бир
нечә шеј әкилирсә, әкмәк истәдикләри шејин нөвүнү мүәјјән
етмәлидирләр. Амма әҝәр (хүсуси бир шејин әкилмәси) адәт олса,
һәмин гајдада әмәл етмәлидирләр.
7-Јерин саһиби верәҹәји торпаг саһәсини мүәјјән етсин; Демәли
әҝәр бир-бири илә фәргләнән бир нечә торпаг саһәси олса вә
әкинчијә “бунларын бириндә әкин әк” – дејиб, ону мүәјјән етмәсә,
мүзариә батилдир.
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8-Һәр биринин өһдәсиндә олан хәрҹләр ҝәрәк мүәјјән едилсин.
Амма әҝәр һәр биринин чәкәҹәји хәрҹ мә’лум олса, ону мүәјјән
етмәләри лазым (ваҹиб) дејил.
Мәсәлә: 1873. Әҝәр јерин саһиби әкинчи илә, мәһсулун мүәјјән
мигдарынын онун үчүн олмасыны, јердә галанларыны исә өз
араларында бөлмәји гәрара алса, бу һалда о мигдар ҝөтүрүләндән
сонра бир шеј галаҹағыны билсәләр, мүзариә сәһиһдир.
Мәсәлә: 1874. Әҝәр мүзариәнин мүддәти гуртарса, анҹаг
мәһсул әлә ҝәлмәсә, бу һалда әкинчинин сәһләнкарлығы
уҹбатындан олса, малик әкинчини вадар едә биләр ки, әкини
бичсин. Амма әҝәр илин тә’хирә дүшмәсинә ҝөрә олса, ҝәрәк малик
мәһсул јетишәнә гәдәр ҝөзләсин. Әҝәр буна ҝөрә (јерин саһиби)
зәрәрә дүшсә, әкинчи ҝәрәк јерин иҹарә һаггыны өдәсин.
Мәсәлә: 1875 Әҝәр мүәјјән бир һадисә сәбәби илә о саһәдә әкин
мүмкүн олмаса, мәсәлән; јерин сују кәсилсә, бу һалда әкинин
мүәјјән мигдары әлдә олубса, һәтта һејванлара верилә биләҹәк от да
олса, о мигдар гәрара ујғун олараг һәр икисинин малыдыр. Галан
һиссәдә исә мүзариә батилдир.
Мәсәлә: 1876. Әҝәр әкинчи бир шеј әкмәсә, бу һалда торпаг
онун ихтијарында олубса вә малик онда һеч бир тәсәррүф
етмәмишдирсә, ҝәрәк о мүддәтин иҹарәсини ади гајдада маликә
версин вә әкин әкмәмәк сәбәби илә о јерә дәјән хәсарәти өдәсин.
Мәсәлә: 1877. Әҝәр малик вә әкинчи сиғә охумуш олсалар, бирбиринин разылығы олмадан мүзариәни поза билмәзләр. Һәмчинин,
әҝәр малик мүзариә гәсди илә торпағыны бир кәсә һәвалә етсә, о да
һәмин гәсдлә гәбул етсә, һөкм ејнидир. Амма сиғәни охујан вахт
һәр икисинин вә ја онлардан биринин мүамиләни позмаг һаггы
олмасыны шәрт етсәләр, гојдуглары гәрара ујғун олараг мүамиләни
поза биләрләр.
Мәсәлә: 1878. Әҝәр мүзариә гәрарындан сонра малик, јахуд
әкинчи өлсә, мүзариә позулмур, варисләри онларын јеринә кечир.
Амма әҝәр әкинчи өлсә вә әввәлҹәдән дә шәхсән өзүнүн әкин
ишләрини јеринә јетирмәсини шәрт етсәләр, (бу һалда) мүзариә
позулур. Әҝәр әкин ҹүҹәрмиш олса, әкинчинин пајы вәрәсәләринә
кечир. Јох, әҝәр заһир олмамышдырса, бу һалда әкини бичмәк
вәрәсәләрә зәрәр вурарса, ҝәрәк малик бичин вахты чатана гәдәр
ҝөзләсин. Әкинчинин өлүмүндән сонра әкин үчүн чәкилән хәрҹләр
сәһмләрә мүтәнасиб олараг бөлүнмәлидир.
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Мәсәлә: 1879. Әҝәр әкиндән сонра мүзариәнин батил олдуғуну
баша дүшсәләр, бу һалда тохум маликин өз малыдырса, әлдә
олунан мәһсул да онундур вә ҝәрәк әкинчинин муздуну (әмәк
һаггыны) вә чәкдији хәрҹләри она версин. Әҝәр тохум әкинчинин
имишсә, әкин дә онун олур вә ҝәрәк јерин иҹарә һаггыны вә
маликин чәкдији хәрҹләри она версин.
Мәсәлә: 1880. Әҝәр тохум әкинчинин олса вә әкиндән сонра
мүзариәнин батил олдуғу мә’лум олса, бу һалда малик вә әкинчи
әкинин муздла, јахуд муздсуз о јердә галмасына разы олсалар, ејби
јохдур. Әкс һалда (малик разы олмаса), ҝәрәк малик мәһсулун
бичилдији вахта гәдәр ҝөзләсин. Әкинчи дә ҝәрәк јерин иҹарә
һаггыны версин, јерә хәсарәт дә дәјмиш олса, өдәсин.
Мәсәлә: 1881. Әҝәр мәһсул јығыландан, мүзариә вахты тамам
оландан сонра әкилән шејин көкләри торпагда галыб сонракы илдә
јенә мәһсул версә, бу һалда малик вә әкинчи әкин фикриндән
дөнмәмиш олсалар, икинҹи илин мәһсулуну да ҝәрәк биринҹи илдә
олдуғу кими бөлсүнләр.
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МУСАГАТ
Мәсәлә: 1882. Әҝәр бир кәс өзүнүн мејвә ағаҹларыны, беҹәриб
су вермәк вә мүгабилиндә бағын мејвәсиндән мүәјјән пај алмагла
башгасына версә, бу мүамиләјә “мусагат” дејилир.
Мәсәлә: 1883. Мусагат мүамиләси сөјүд, чинар кими бар
вермәјән ағаҹларда сәһиһ дејил. Амма јарпагларындан истифадә
олунан һәна ағаҹында, јахуд ҝүлүндән истифадә олунан ағаҹларда
ејби јохдур.
Мәсәлә: 1884. Мусагат мүамиләсиндә сиғә охунмасы лазым
(ваҹиб) дејил. Һәтта әҝәр ағаҹын саһиби ону, мусагат гәсди илә
һәвалә етсә вә ишләјән шәхс һәмин гәсдлә тәһвил алса, мүамилә
сәһиһдир.
МУСАГАТЫН ШӘРТЛӘРИ
Мәсәлә: 1885. Мусагатын бир нечә шәрти вардыр:

1-Малик вә ағаҹлары беҹәрмәји өһдәсинә алан шәхс ҝәрәк
мүкәлләф вә агил олсунлар,
2-Бир кәс онлары (бу ишә) мәҹбур етмәсин. Һабелә, сәфеһ
олмасынлар вә шәриәт һакими онларын өз малларында тәсәррүф
етмәсини гадаған етмәмиш олсун.
3-Мусагатын мүддәти мә’лум олмалыдыр. Әҝәр онун әввәлини
тә’јин едиб, ахырыны да һәмин илин мејвәләри јетишән вахт
ҝөтүрсәләр, сәһиһдир.
4-Ҝәрәк һәр биринин пајы мәһсулун јарысы, үчдә бири вә бу
кими олсун. Әҝәр, мәсәлән мејвәнин јүз “мән”инин маликин,
галанларынын исә ишләјән кәсин олмасыны гәрара алсалар,
мүамилә батилдир.
5-Ҝәрәк мусагат мүамиләсинин гәрарыны мејвәнин заһир
олмасындан әввәл гојсунлар. Әҝәр мејвә заһир оландан сонра вә
јетишмәздән габаг бағласалар, бу һалда әҝәр ағаҹы беҹәрмәк үчүн
лазым олан сувармаг вә дәрман сәпмәк кими ишләрдән галмыш
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олса, мүамилә сәһиһдир. Әҝәр мејвәләри јығмаг вә сахламаг кими
ишләр үчүн мүгавилә (бағланмыш) олса, мусагат олмаса да,
сәһиһдир.
МУСАГАТЫН ҺӨКМЛӘРИ
Мәсәлә: 1886. Говун, хијар вә бу кими тәрәвәзләрин колунда
ајдын гәрар гојсалар, нечә дәфә јығылмасы вә һәр биринин пајыны
тә’јин етмиш олсалар, сәһиһдир, һәрчәнд мусагат адланмаса да
белә.
Мәсәлә: 1887. Јағыш сују, јахуд јерин рүтубәтини ҹәзб едиб
суварылмаға еһтијаҹы олмајан ағаҹларда мејвәнин артмасына,
јахуд ләтафәтли (хошаҝәлән) олмасына сәбәб олан белләмәк, ҝүбрә
вермәк, дәрман сәпмәк кими ишләрә еһтијаҹы олса, о ишләрдә
мусагат мүамиләси сәһиһдир.
Мәсәлә: 1888. Мусагат гәрары бағлајан ики нәфәр бир-биринин
разылығы илә бу мүамиләни поза биләрләр. Һәмчинин, әҝәр
мусагат мүгавиләсиндә һәр икисинин, јахуд онлардан биринин
мүамиләни позмаг һаггына малик олмасыны шәрт етсәләр,
мүамиләни поза биләрләр. Әҝәр мүамиләдә мүәјјән бир шеји шәрт
етсәләр вә о шәрт әмәли олараг јеринә јетирилмәсә, шәрт хејринә
гојулан тәрәф, диҝәрини о шәрти әнҹам вермәјә вадар едә билмәсә,
мүамиләни поза биләр.
Мәсәлә: 1889. Мусагат мүамиләси бағ саһибинин өлмәси илә
позулмур, вәрәсәләри онун јеринә кечир. Амма әҝәр ағаҹлары
беҹәрмәји өһдәсинә алан шәхс өлсә, бу һалда онлары шәхсән өзү
беҹәрмәси шәрт едилибсә, мүамилә позулур. Бу һалда ҝәрәк
“мүзариә”дә олдуғу кими әмәл едилсин: әкинчинин өлдүјү һалда.
Онун әтрафлы изаһы да 1878-ҹи мәсәләдә гејд олунду. Амма әҝәр
белә гәрар гојмамыш олсалар, вәрәсәләри онун ҹанишини олур.
Мәсәлә: 1890. Тәрәфләрдән һәр биринин өһдәсинә олан ишләри
ҝәрәк әввәлдән тә’јин етмиш олсунлар. Мәсәлән, кәһризин, архын,
јахуд гују моторунун тә’мир олунмасы, ҝүбрә сәпмәк, дәрманламаг
вәсаитләри вә с. әлдә етмәк кими ишләр. Әҝәр ҹамаат арасында вә
мәһәлләдә адәт оларса, бу өзү кифајәтдир.
Мәсәлә: 1891. Мусагат мүамиләсинин батил олмасы мә’лум
оларса, мејвәләр бағ саһибининдир. Амма ҝәрәк бағ саһиби суварма
вә саир ишләрин әмәк һаггыны ади гајдада ағаҹлары беҹәрән адама
версин.
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Мәсәлә: 1892. Әҝәр торпаг саһәсини башгасына һәвалә етсә ки,
орада ағаҹ әксин вә әлдә олунан мәһсул һәр икисинин олсун, бу
һалда
бүтүн
ҹәһәтләри
ајдынлашдырсалар,
мусагат
адландырылмаса да, мүамилә сәһиһдир.
Мәсәлә: 1893. Мусагатда мүамилә тәрәфинин бир нечә адам
олмасы мүмкүндүр. Јә’ни бағын саһиби ону бир нечә нәфәрин
ихтијарына гојуб онлара мусагат гәрары бағлаја биләр.
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ӨЗ МАЛЛАРЫНДА ТӘСӘРРҮФ ЕДӘ БИЛМӘЈӘН
ШӘХСЛӘР
Мәсәлә: 1894. Һәдди-булуға чатмајан ушаг вәлисинин
(гәјјумунун) иҹазәси олмадан шәр’ән өз малында тәсәррүф едә
билмәз. Һәдди-булуға чатмағын нишанәләри үч шејдән бири ола
биләр:
1-Гарнынын алтында, өврәтинин үстүндә галын түкләрин
ҝөјәрмәси;
2-Мәнинин ҝәлмәси;
3-Кишиләрдә гәмәри иллә 15 јашын вә гадынларда гәмәри иллә

9 јашын тамам олмасы.

Мәсәлә: 1895. Үздә, бығ јериндә, синәдә, голтуғун алтында
галын түкләрин ҝөјәрмәси, сәсин галынлашмасы вә бу кими шејләр
һәдди-булуға чатмағын әламәти дејилдир; јалныз о һалда әламәт
олар ки, бунларын васитәсилә һәдди-булуға чатмасы јәгин олсун.
Мәсәлә: 1896. Дәли вә сәфеһ, јә’ни өз малыны әбәс јерләрә сәрф
едән шәхс, һабелә шәриәт һакиминин тәрәфиндән өз малында
тәсәррүф етмәси гадаған едилән шәхс өз малында тәсәррүф едә
билмәз.
Мәсәлә: 1897. Бә’зи вахтларда ағыллы, бә’зи вахтларда исә
дәли олан бир шәхсин, дәли олдуғу вахтларда өз малында етдији
тәсәррүф сәһиһ дејил.
Мәсәлә: 1898. Инсан өлүмү илә нәтиҹәләнән хәстәликдә өз
малындан лазым олан гәдәр өзүнә, әһл-әјалына, гонагларына,
исраф сајылмајан саир ишләрә хәрҹләјә биләр. Һәмчинин әҝәр өз
малыны бир кәсә бағышласа, јахуд өз гијмәтиндән уҹуз сатса вә ја
иҹарәјә версә, сәһиһдир. Амма еһтијат будур ки, вәрәсәләрин
иҹазәси олмадан өз малынын үчдә бириндән чохунда тәсәррүф
етмәсин.
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ВӘКАЛӘТИН ҺӨКМЛӘРИ
Мәсәлә: 1899. Вәкаләт одур ки, инсан, дәхаләт вә тәсәррүф едә
биләҹәји бир иши онун тәрәфиндән јеринә јетирсин дејә,
башгасына һәвалә етсин. Мәсәлән; бир кәси, онун евини сатмаға,
јахуд бир гадыны онун әгдинә кечирмәјә вәкил етсин. Демәли, өз
малыны бош, әбәс јерләрә сәрф едән сәфеһ адамын, һабелә шәриәт
һакиминин тәрәфиндән өз малында тәсәррүф етмәси гадаған
едилән бир шәхс өз малыны сатмаг үчүн бир кәси вәкил едә билмәз.
Мәсәлә: 1900. Вәкаләтдә сиғә охунмасы лазым (ваҹиб) дејил.
Әҝәр инсан башгасыны вәкил етдијини, о да гәбул етдијини баша
салса, мәсәлән; өз малыны сатмаг үчүн бир кәсә версә, о да малы
гәбул етсә, вәкаләт сәһиһдир.
Мәсәлә: 1901. Әҝәр инсан башга шәһәрдә олан бир шәхси вәкил
едиб онун үчүн вәкаләтнамә ҝөндәрсә вә о да гәбул етсә, һәтта
вәкаләтнамә мүәјјән мүддәтдән сонра чатса да, вәкаләт сәһиһдир.
Мәсәлә: 1902. Мүвәккил (јә’ни башгасыны вәкил едән кәс),
һабелә вәкил олан шәхс ҝәрәк балиғ вә агил олсун, гәсд вә ихтијар
үзүндән бу иши ҝөрсүнләр. Мүмәјјиз ушаг да тәкҹә сиғә охумагда
вәкил олса вә сиғәни онун шәртләри илә охуса, охудуғу сиғә
сәһиһдир.
Мәсәлә: 1903. Инсан ҝөрә билмәдији, јахуд шәр’ән ҝөрмәмәли
олдуғу бир иши јеринә јетирмәк үчүн башгасы тәрәфиндән вәкил
ола билмәз. Мәсәлән; һәҹҹ еһрамында олан бир кәс әгд сиғәси
(никаһ) охумамалы олдуғундан, сиғәни охумаг үчүн башгасынын
тәрәфиндән вәкил ола билмәз.
Мәсәлә: 1904. Әҝәр инсан өзүнүн бүтүн ишләрини ҝөрмәк үчүн
бир кәси вәкил етсә, сәһиһдир. Амма әҝәр шәхси ишләриндән
бирини ҝөрмәк үчүн вәкил едиб, амма ону мүәјјәнләшдирмәсә,
вәкаләт сәһиһ дејил.
Мәсәлә: 1905. Әҝәр (мүвәккил) вәкили вәкаләтдән чыхартса,
бунун хәбәри она чатандан сонра һәмин иши ҝөрә билмәз. Амма
хәбәр чатмамышдан габаг о иши ҝөрмүш олса, сәһиһдир.
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Мәсәлә: 1906. Вәкил вәкаләтиндән дөнә биләр, мүвәккил гаиб
дә олса, ејби јохдур; јалныз о һаллар истисна олунур ки, вәкаләтдән
дөнмәси мүвәккилин зәрәрә дүшмәсинә сәбәб олсун.
Мәсәлә: 1907. Вәкил, она һәвалә едилән иши јеринә јетирмәк
үчүн башгасыны вәкил едә билмәз. Лакин мүвәккил, онун вәкил
тутмасына иҹазә вермиш оларса, она дедији гајдада әмәл едә биләр.
Демәли, мүвәккил “мәним үчүн вәкил тут” - десә, ҝәрәк онун
тәрәфиндән вәкил тутсун вә өз тәрәфиндән бир кәси вәкил тута
билмәз.
Мәсәлә: 1908. Әҝәр инсан, өз мүвәккилинин иҹазәси илә онун
тәрәфиндән бир кәси вәкил тутса, о вәкили вәкаләтдән чыхарда
билмәз. Әҝәр биринҹи вәкил өлсә, јахуд мүвәккил биринҹи вәкили
вәкаләтдән чыхартса, икинҹинин вәкаләти батил олмур.
Мәсәлә: 1909. Әҝәр вәкил, мүвәккилин иҹазәси илә бир кәси өз
тәрәфиндән вәкил етсә, мүвәккил ону (икинҹини) вәкаләтдән
чыхарда биләр. Амма биринҹи вәкил ону вәкаләтдән чыхара
билмәз; јалныз о һалларда чыхара биләр ки, вәкаләтдән чыхармаг
ишиндә дә вәкил олмуш олсун. Әҝәр биринҹи вәкил өлсә, јахуд
вәкаләтдән чыхарылса, икинҹинин вәкаләти батил олур.
Мәсәлә: 1910. Әҝәр инсан бир нечә нәфәри мүәјјән бир иш үчүн
вәкил етсә вә онларын һәр биринин ајрылыгда о ишә башламасына
иҹазә вермиш олса, онлардан һәр бири о иши јеринә јетирә биләр.
Әҝәр онлардан бири өлсә, саир вәкилләрин вәкаләти батил олмур.
Әҝәр “бу иши бирликдә јеринә јетирин” демиш олса, јахуд онун
сөзүнүн заһириндән мәгсәдинин бирликдә јеринә јетирилмәсинин
олмасы баша дүшүлсә, бу һалда тәкликдә ишә башлаја билмәзләр.
Әҝәр онлардан бири өлсә, саир вәкилләрин дә вәкаләти батил олур.
Мәсәлә: 1911. Әҝәр вәкил вә ја мүвәккил өлсә, јахуд һәмишәлик
дәли олса, вәкаләт батил олур. Һәмчинин, бә’зи вахтлар дәли
олурса, еһтијат-ваҹибә ҝөрә ҝәрәк онун әнҹам вердији мүамилә
гүввәдә олмасын (е’тина олунмасын). Амма биһуш олса, вәкаләт
батил олмур. Һабелә, әҝәр тәсәррүф етмәјә вәкил олдуғу шеј арадан
ҝетсә, мәсәлән; гојуну сатмаг үчүн вәкил олса вә гојун да өлсә,
вәкаләт батил олур.
Мәсәлә: 1912. Әҝәр инсан бир кәси мүәјјән иш үчүн вәкил едиб
онун үчүн бир шеј вермәји гәрара алса, о иш јеринә јетирәндән
сонра ҝәрәк гәрар гојдуғу һәмин шеји она версин.
Мәсәлә: 1913. Әҝәр вәкил, она верилән малы сахламагда
сәһләнкарлыг етсә вә ја она иҹазә вериләндән башга тәсәррүф етсә,
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мал да тәләф олуб арадан ҝетсә, заминдир. Демәли, әҝәр сатыш
үчүн верилән палтары ҝејсә вә тәләф олса, ҝәрәк әвәзини версин.
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БОРҸ
Борҹ вермәк мүстәһәб ишләрдәндир ки, Гур’ан ајәләриндә вә
һәдисләрдә она даир чохлу төвсијә едилмишдир. Пејғәмбәри
Әкрәм (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ)-дән белә рәвајәт олунуб: “Һәр
кәс өз мүсәлман гардашына борҹ версә, онун малы артар,
мәлаикәләр она рәһмәт ҝөндәрәрләр. Әҝәр она борҹлу олан шәхслә
мүдара етсә, һесаб-китабсыз, сүр’әтлә Сират көрпүсүндән кечәр.
Әҝәр бир кәс өз мүсәлман гардашындан борҹ истәјәндә вермәсә,
беһишт она һарам олар.”
Мәсәлә: 1914. Борҹда сиғә охунмасы лазым (ваҹиб) дејил.
Һәтта әҝәр бир шеји борҹ нијјәти илә бир кәсә версә вә о да һәмин
мәгсәдлә гәбул етсә, сәһиһдир. Амма онун мигдары дәгиг шәкилдә
мә’лум олмалыдыр ки, сонрадан ихтилаф јаранмасын.
Мәсәлә: 1915. Әҝәр борҹун мүәјјән вахтда гајтарылмасыны
шәрт етсәләр, һәмин вахт чатмаздан әввәл борҹ верәнин (борҹу)
гәбул етмәси ваҹиб дејил. Амма әҝәр борҹун гајтарылмасы үчүн
вахт тә’јин олунмасы јалныз борҹ алан шәхслә мүдара етмәк үчүн
оларса, бу һалда о вахтдан габаг да борҹу гајтарса, ҝәрәк гәбул
етсин.
Мәсәлә: 1916. Әҝәр борҹ сиғәсиндә ону гајтармаг үчүн вахт
тә’јин етсәләр, тәләбкар (борҹ верән) о мүддәтин тамам
олмасындан габаг өз алаҹағыны тәләб едә билмәз. Амма әҝәр
мүддәт тә’јин олунмаса, һәр вахт истәсә, өз борҹуну тәләб едә
биләр.
Мәсәлә: 1917. Әҝәр борҹ саһиби (тәләбкар) өз алаҹағыны тәләб
етсә, бу һалда борҹлу да верә билсә, ҝәрәк дәрһал версин, тә’хирә
салса, ҝүнаһкардыр.
Мәсәлә: 1918. Әҝәр борҹлу шәхсин ичиндә отурдуғу ев,
еһтијаҹы олан мәнзил аваданлыглары вә саир шејләрдән башга һеч
нәји олмаса, борҹ саһиби (тәләбкар) өз алаҹағыны ондан тәләб едә
билмәз: ҝәрәк борҹу вермәјә гадир олдуғу вахта гәдәр ҝөзләсин.
Мәсәлә: 1919. Әҝәр бир кәс мүәјјән гәдәр гызыл вә ја ҝүмүш пул
борҹ етсә вә онун гијмәти азалса (уҹузлашса), јахуд бир нечә гат
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артса, бу һалда алдығы мигдары гајтарса, кифајәтдир. Амма әҝәр
һәр ики тәрәф ондан башга шејә разы олсалар, ејби јохдур.
Мәсәлә: 1920. Борҹ верән шәхс вердији мигдардан артыг

алаҹағыны шәрт етсә, мәсәлән; 10 әдәд јумурта вериб 11 әдәд
алаҹағыны шәрт етсә, сәләм вә һарамдыр. Һәтта әҝәр борҹ вердији
адамын онун үчүн мүәјјән бир иш ҝөрмәсини дә шәрт етсә, јахуд
борҹ етдији шејә башга бир шеј әлавә едәрәк гајтармасыны,
мәсәлән; борҹ алдығы бир түмән пулу, бир кибритлә гајтармасыны
шәрт етсә, сәләм вә һарамдыр. Һәмчинин, борҹ алдығы шеји мәхсус
һалда гајтармасыны, мәсәлән; мүәјјән гәдәр ишләмәмиш (е’мал
едилмәмиш) гызыл вериб, бир шеј дүзәләрәк гајтармасыны шәрт
етсә, јенә дә сәләм вә һарамдыр. Лакин һеч бир шәрт едилмәдән
борҹлунун өзү борҹ алдығындан чох версә, ејби јохдур, үстәлик бу
иш мүстәһәбдир.
Мәсәлә: 1921. Сәләм вермәк – сәләм алмаг кими – һарамдыр.
Сәләмли борҹ ҝөтүрән бир кәс онун малики олмур вә онда тәсәррүф
едә билмәз. Амма әҝәр сәләм гәрары олмадығы тәгдирдә белә,
пулун саһиби борҹ аланын о пулда тәсәррүф етмәсинә разы
олаҹагдыса, борҹ алан шәхс онда тәсәррүф едә биләр.
Мәсәлә: 1922. Әҝәр буғда вә бу кими шејләри сәләмли борҹ
кими алыб тахыл әксә, әлдә олан мәһсул борҹ верәниндир.
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ҺӘВАЛӘНИН ҺӨКМЛӘРИ
Мәсәлә: 1923. Әҝәр инсан, она борҹ верән шәхси, өз борҹуну
алмаг үчүн башгасына һәвалә етсә вә борҹ верән дә (тәләбкар) гәбул
етсә, һәвалә дүзәләндән сонра һәвалә олунан шәхс борҹлу олур,
артыг борҹ саһиби (тәләбкар) вердији борҹу биринҹи шәхсдән
тәләб едә билмәз.
Мәсәлә: 1924. Борҹлу, борҹ саһиби (тәләбкар) вә борҹунун
һәвалә олундуғу шәхс ҝәрәк мүкәлләф, агил олсунлар вә бир кәс
онлары бу ишә мәҹбур етмәсин. Һәмчинин, ҝәрәк сәфеһ дә
олмасынлар, јә’ни малларыны биһудә ишләрә сәрф етмәсинләр.
Һабелә, шәриәт һакими ону, мүфлис олма сәбәби илә өз малында
тәсәррүф етмәсини гадаған етмәмиш олсун. Амма әҝәр өз малында
тәсәррүф һаггындан мәһрум едилән бир адам, она борҹлу олмајан
бир кәсә һәвалә версә, ејби јохдур.
Мәсәлә: 1925. Әҝәр борҹлу олан бир кәсә һәвалә версәләр,
еһтијат-ваҹиб будур ки, гәбул етсин. Амма борҹлу олмајан шәхсә
һәвалә вермәк о һалда сәһиһ сајылыр ки, о, гәбул етсин. Һәмчинин,
әҝәр инсан мүәјјән мал борҹлу олдуғу бир кәсә башга бир шеј
һәвалә версә, мәсәлән; арпа борҹлу олдуғу адама буғда һәваләси
версә, о гәбул етмәјинҹә, һәвалә сәһиһ дејилдир.
Мәсәлә: 1926. Инсан һәвалә вердији вахт ҝәрәк борҹлу олсун.
Демәли, әҝәр бир кәсдән борҹ алмаг истәсә, нә гәдәр ки, ондан борҹ
етмәјиб, ону елә бир адама һәвалә едә билмәз ки, сонрадан борҹ
верән шәхс о адамдан алсын.
Мәсәлә: 1927. Һәвалә верән вә борҹ саһиби (тәләбкар) ҝәрәк
һәваләнин мигдарыны вә нөвүнү билсинләр. Демәли, әҝәр, мисал
үчүн, бир нәфәрә 10 “мән” буғда вә 10 түмән пул борҹлу олса вә она
“ики борҹундан бирини филан кәсдән ҝөтүр” - дејиб ону тә’јин
етмәсә, һәвалә дүзҝүн дејил.
Мәсәлә: 1928. Әҝәр борҹ һәгигәтдә мүәјјән олса, амма борҹлу
вә борҹ саһиби (тәләбкар) һәвалә верән вахт онун мигдарыны вә ја
нөвүнү билмәсәләр, һәвалә сәһиһдир. Мәсәлән; бир кәсә борҹуну
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дәфтәрдә јазмыш олса вә дәфтәри ҝөрмәздән габаг һәвалә вериб
сонра дәфтәри ҝөрсә вә борҹ саһибинә (тәләбкара) борҹунун
мигдарыны десә, һәвалә сәһиһдир.
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РӘҺНИН (ҜИРОВ) ҺӨКМЛӘРИ
Мәсәлә: 1929. Рәһн будур ки, борҹлу шәхс өз малынын бир
мигдарыны борҹ алдығы шәхсин јанына гојур ки, әҝәр борҹуну
гајтармаса, сонрадан дејиләҹәк шәртлә, борҹу о малдан әлдә етсин.
Мәсәлә: 1930. Рәһндә сиғә охунмасы лазым (ваҹиб) дејил; елә
борҹлу олан шәхс өз малыны ҝиров нијјәти илә борҹ саһибинә
(тәләбкара) версә вә о да һәмин нијјәтлә гәбул етсә, рәһн сәһиһдир.
Мәсәлә: 1931. Малы ҝиров гојан вә ҝиров ҝөтүрән шәхс ҝәрәк
мүкәлләф, һәдди-булуға чатмыш, агил олсун, бир кәс онлары
мәҹбур етмәсин. Һәмчинин, ҝиров гојан шәхс һәдди-булуға
чатандан сонра сәфеһ, јә’ни мал-дөвләтини әбәс ишләрдә сәрф едән
олмасын. Һабелә, шәриәт һакими онун өз мал-дөвләтиндә тәсәррүф
етмәсини гадаған етмәмәлидир.
Мәсәлә: 1932. Инсан шәр’ән тәсәррүф едә билдији малы ҝиров
гоја биләр. Әҝәр башга бир шәхсин малыны ҝиров гојса, о һалда
сәһиһ олар ки, о малын саһиби “ҝиров гојмаға разыјам” – десин.
Мәсәлә: 1933. Ҝиров гојулан шејин алвери сәһиһ олмалыдыр.
Демәли, шәраб вә бу кими шејләрин ҝиров гојулмасы сәһиһ
дејилдир.
Мәсәлә: 1934. Ҝиров гојулан шејин ҝәлири – бағын мејвәси вә ја
гојунун сүдү кими, ҝиров гојан шәхсиндир.
Мәсәлә: 1935. Ҝиров гојан (борҹлу) вә алан шәхс (борҹ верән)
ҝиров гојулан шеји бир-биринин иҹазәси олмадан киминсә
мүлкүнә кечирә, мәсәлән; бағышлаја, јахуд сата билмәзләр. Амма
әҝәр онлардан бири ону бағышласа, јахуд сатса вә сонрадан диҝәри
разы олдуғуну билдирсә, ејби јохдур.
Мәсәлә: 1936. Борҹ саһиби (тәләбкар) ҝиров ҝөтүрдүјү шеји,
борҹлу олан шәхсин иҹазәси илә сатса, бу һалда сатыш пулунун
малын ејнинин јериндә олмасы шәрти илә олса, онун пулу да малын
өзү кими рәһн олур.
Мәсәлә: 1937. Әҝәр борҹу гајтармалы олдуғу вахт борҹ саһиби
(һаггыны) истәсә вә о да вермәсә, борҹ саһиби ҝиров гојулан шеји
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сатмагда вәкил олса, сата биләр; әкс һалда (вәкил олмаса)
борҹлунун иҹазәси илә ону сатыб борҹуну ҝөтүрә биләр, артыг
галаныны исә ҝәрәк борҹлу олана гајтарсын. Әҝәр иҹазә вермәсә
шәриәт һакиминдән иҹазә алсын.
Мәсәлә: 1938. Әҝәр борҹлу олан шәхсин отурдуғу ев вә еһтијаҹ
дујулан шејләрдән – мәсәлән, мәнзил аваданлыглары кими – башга
бир шеји олмаса, борҹ саһиби (тәләбкар) өз борҹуну ондан тәләб
едә билмәз. Амма әҝәр ҝиров гојдуғу шеј ев вә ев әшјаларындан
башга шеј олса, борҹ саһиби ону сатыб өз һаггыны ҝөтүрә биләр.
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ЗАМИН ОЛМАҒЫН ҺӨКМЛӘРИ
Мәсәлә: 1939. Әҝәр бир кәс башгасынын борҹуну вермәк үчүн
замин олса, онун зәманәти о вахт сәһиһ олар ки, һәр һансы бир
кәлмә илә – һәтта әрәбҹә олмаса да, борҹ саһибинә десин ки, мән
сәнин борҹуну вермәјә замин олдум. Борҹ саһиби дә өз
разылығыны билдирсин. Амма борҹлу олан шәхсин разылығы
шәрт дејил.
Мәсәлә: 1940. Замин вә борҹ саһиби (тәләбкар) мүкәлләф вә
агил олмалы, бир кәс онлары бу ишә мәҹбур етмәмәлидир.
Һәмчинин, сәфеһ вә өз малында тәсәррүф етмәси гадаған олунан
олмамалыдыр. Амма бу шәртләр борҹлу шәхсдә јохдур.
Мәсәлә: 1941. Әҝәр өзүнүн замин олмасы үчүн бир шәрт етсә,
мәсәлән: “борҹлу олан шәхс сәнин борҹуну вермәсә, мән верәрәм” десә, онун илтизамы сәһиһдир, амма о заман гәти олур ки, онун
борҹуну вахтында вермәсин. Банкларда рәваҹда олан зәманәтләр дә
бу гәбилдәндир. Буна ҝөрә дә банк әввәлҹә борҹлу шәхсә мүраҹиәт
едир, әҝәр о вермәсә, заминдән алыр. Фигһи (шәр’и) бахымдан бу
кими зәманәт “зиммәјә нәгл олунан” дејил, “зиммәнин зиммәјә
әлавә олунмасы” гәбилиндәндир.
Мәсәлә: 1942. Инсанын, борҹуну гајтармасына замин олдуғу
бир кәс борҹлу олмалыдыр. Демәли, әҝәр бир кәс башгасындан
борҹ етмәк истәсә, борҹ етмәјинҹә, инсан она замин ола билмәз.
Мәсәлә: 1943. Инсан о вахт замин ола биләр ки, борҹ саһиби
(тәләбкар) борҹлу олан шәхс вә борҹ олунан шејин нөвү – һамысы
мүәјјән олсун. Демәли, ики нәфәрин бир нәфәрдән алаҹағы олса вә
инсан о икисинә “мән заминәм ки, биринизин борҹуну гајтарым” десә, һансынын борҹуну гајтараҹағыны мүәјјән етмәдији үчүн онун
замин олмасы батилдир. Һәмчинин, әҝәр бир нәфәрин ики
нәфәрдән алаҹағы олса вә инсан тәләбкара “мән заминәм ки, о ики
нәфәрдән биринин борҹуну сәнә верим” - десә, һансынын борҹуну
гајтараҹағыны мүәјјән етмәдији үчүн, онун замин олмасы
батилдир. Һабелә, әҝәр бир нәфәрин башгасындан, мисал үчүн, 10
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“мән” буғда вә 10 түмән пул алаҹағы олса вә инсан “мән сәнин
алаҹағын ики шејдән биринә замин олурам” - дејиб, буғданы, јохса
пулу гајтармаға замини олдуғуну мүәјјәнләшдирмәсә, сәһиһ
дејилдир.
Мәсәлә: 1944. Әҝәр борҹ саһиби (тәләбкар) өз борҹуну замин
олан шәхсә бағышласа, замин борҹлу олан шәхсдән һеч бир шеј ала
билмәз. Әҝәр (борҹун) бир мигдарыны бағышласа, һәмин мигдары
(борҹлудан) тәләб едә билмәз.
Мәсәлә: 1945. Әҝәр инсан бир кәсин борҹуну гајтармаға замин
олса, зәманәтиндән дөнә билмәз.
Мәсәлә: 1946. Замин олан шәхс вә борҹ саһиби (тәләбкар)
истәдикләри вахт зәманәт гәрарыны поза биләҹәкләрини шәрт
етсәләр, белә шәртин ишкалы вардыр.
Мәсәлә: 1947. Әҝәр инсан замин олан вахт борҹ саһибинин
алаҹағыны вермәјә гадир олса, амма сонрадан фәгир олса, борҹ
саһиби (тәләбкар) онун замин олмасыны позуб өз борҹуну биринҹи
борҹлудан тәләб едә билмәз.
Мәсәлә: 1948. Әҝәр инсан замин олдуғу вахт тәләбкарын
борҹуну вермәјә гадир олмаса, тәләбкар да о вахт ону билмәјиб
сонрадан баша дүшсә, онун зәманәтини поза биләр.
Мәсәлә: 1949. Әҝәр бир кәс борҹлунун иҹазәси олмадан онун
борҹларыны вермәјә замин олса, ондан һеч бир шеј ала билмәз.
Мәсәлә: 1950. Әҝәр бир нәфәр борҹлу шәхсин иҹазәси илә онун
борҹуну вермәјә замин олса, борҹуну вердикдән сонра вердији
мигдары ондан тәләб едә биләр. Амма әҝәр борҹлу олдуғу малын
јеринә башга бир малы тәләбкара версә, вердији шеји ондан
(борҹлудан) тәләб едә билмәз. Мәсәлән; әҝәр 10 “мән” буғда борҹлу
олса вә замин 10 “мән” дүјү версә, дүјүнү ондан (борҹлудан) тәләб
едә билмәз. Амма әҝәр өзү дүјү вермәјә разы олса, ејби јохдур.
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КӘФАЛӘТИН ҺӨКМЛӘРИ
Мәсәлә: 1951. Кәфаләт будур: инсан замин олсун ки, һәр вахт
тәләбкар (биринә борҹ верән адам) борҹ вердији шәхси тапмаг
истәсә, онун ихтијарына версин. Һәмчинин, әҝәр биринин башгасы
үзәриндә һаггы, јахуд гәбул олунаҹаг тәрздә бир иддиасы олса, бу
һалда бир кәс һагг саһиби вә ја иддиачы һәр вахт истәсә, ону
(борҹлу адамы) һазыр етмәјә замин олсун. Белә адамын әмәлинә
“кәфаләт” (өһдәчилик) вә белә замин олан адама “кәфил” дејилир.
Мәсәлә: 1952. Кәфаләт о заман сәһиһдир ки, кәфил, һәтта
әрәбҹә олмајан һәр һансы бир кәлмә илә, јахуд әмәл илә тәләбкара
буну десин, јахуд баша салсын: “мән заминәм ки, һәр вахт борҹлу
олан шәхси истәсән, сәнин ихтијарына (тәһвил) верәҹәјәм”,
тәләбкар да гәбул етсин.
Мәсәлә: 1953. Кәфил олан шәхс мүкәлләф вә агил олмалы, бир
кәс ону кәфаләтә мәҹбур етмәмәли, кәфили олдуғу шәхси дә һазыр
едә билмәлидир. Сәфеһ вә мүфлис дә олмамалыдыр.
Мәсәлә: 1954. Ашағыдакы 7 шеј кәфаләти позур:
1-Кәфил олан шәхс борҹлу шәхси һагг саһибинин ихтијарына
версә;
2-Һагг саһибинин һаггы өдәнмиш олса;
3-Һагг саһиби өз һаггындан ҝүзәштә ҝетсә;
4-Борҹлу олан шәхс өлсә;

5-Һаггы олан (тәләбкар) шәхс кәфили, кәфаләтдән азад етсә;
6-Кәфил олан шәхс өлсә;

7-Һагг саһиби олан шәхс һәвалә етмәк вә ја башга јолларла өз
һаггыны башгасына һәвалә етсә.
Мәсәлә: 1955. Әҝәр бир кәс борҹлу олан шәхси һагг саһибинин
әлиндән зорла бурахдырса, бу һалда тәләбкар (һагг саһиби) ону
тапа (ихтијарына кечирә) билмәсә, ҝәрәк борҹлуну азад едән шәхс
ону борҹ саһибинә тәһвил версин, ја да борҹ саһибинин һаггыны
гајтарсын.
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ВӘДИ’ӘНИН (ӘМАНӘТ) ҺӨКМЛӘРИ
Мәсәлә: 1956. Әҝәр инсан өз малыны бир кәсә вериб “сәнин
јанында әманәт галсын” - десә вә о да гәбул етсә; јахуд һеч бир сөз
данышмадан, мал саһиби өз малыны горујуб сахламаг үчүн она
вердијини, о да сахламаг мәгсәди илә гәбул етдијини баша
салсалар, вәди’әнин (әманәтдарлығын) сонрадан дејиләҹәк
һөкмүнә әмәл етмәлидирләр.
Мәсәлә: 1957. Әманәти алан вә малыны әманәт гојан шәхс – һәр
икиси ҝәрәк балиғ вә агил олсун. Демәли, бир шәхс малыны
дәлинин вә ја ушағын јанында әманәт гојса, јахуд дәли вә ја ушаг
малы бир кәсин јанында әманәт гојса, сәһиһ дејил.
Мәсәлә: 1958. Әҝәр бир кәс, ушагдан вә ја дәлидән бир шеји
әманәт кими гәбул етсә, ҝәрәк ону саһибинә версин. Әҝәр о шеј
ушағын вә ја дәлинин өз малы олса, ҝәрәк о малы онун гәјјумуна
чатдырсын. Әҝәр мал тәләф олса, ҝәрәк әвәзини версин. Амма
малы, тәләф олмасын дејә, ушагдан алса, бу һалда сахламагда
сәһләнкарлыг етмәсә, замин дејилдир.
Мәсәлә: 1959. Әманәти гәбул едән шәхсин ону сахламаг үчүн
мүнасиб јери олмаса, ҝәрәк мүнасиб јер һазырласын вә ону елә
сахласын ки, ҹамаат “әманәтә хәјанәт вә ону сахламагда
сәһләнкарлыг едибдир” - демәсин. Әҝәр мүнасиб олмајан јерә гојса
вә тәләф олса, ҝәрәк әвәзини версин.
Мәсәлә: 1960. Әманәти гәбул едән шәхс ону сахламагда
сәһләнкарлыг вә ифрат (һәддиндән артыг дәрәҹәдә истифадә)
етмәсә вә тәсадүфән тәләф олса, замин дејилдир. Амма әҝәр өз
ихтијары илә ону, тәләф олмамасына әмин олмадығы бир јерә гојса
вә тәләф олса, ҝәрәк әвәзини саһибинә версин. Анҹаг о јердән даһа
јахшы һифз олунаҹаг јери олмаса вә малы өз саһибинә, јахуд даһа
јахшы горујан адама чатдыра билмәсә, бу һалда замин дејил.
Мәсәлә: 1961. Әҝәр малын саһиби дәли олса, әманәти гәбул
едән шәхс ҝәрәк дәрһал әманәти онун гәјјумуна чатдырсын вә ја
онун гәјјумуна хәбәр версин. Әҝәр шәр’и үзр олмадан малы онун
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гәјјумуна вермәсә, хәбәр вермәкдә дә сәһләнкарлыг етсә вә мал
тәләф олса, ҝәрәк әвәзини версин.
Мәсәлә: 1962. Әҝәр малын саһиби өлсә, әманәти гәбул едән
шәхс ҝәрәк малы онун варисләринә чатдырсын, јахуд онлара хәбәр
версин. Әҝәр малы онун варисләринә вермәсә, хәбәр вермәкдә дә
сәһләнкарлыг етсә вә мал тәләф олса, заминдир. Амма әҝәр
“мејитин вариси мәнәм” - дејән шәхсин дүз дејиб-демәмәсини,
јахуд мејитин башга вариси олуб-олмамасыны билмәк үчүн малы
вермәјиб хәбәр вермәкдә сәһләнкарлыг етсә вә мал тәләф олса,
замин дејилдир.
Мәсәлә: 1963. Әманәти гәбул едән шәхс өлсә, јахуд дәли олса,
онун гәјјуму вә ја вариси ҝәрәк мүмкүн олан гәдәр тез малын
саһибинә хәбәр версин, јахуд әманәти она чатдырсын.
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АРИЈӘНИН ҺӨКМЛӘРИ
Мәсәлә: 1964. Аријә будур ки, инсан өз малыны истифадә етмәк
үчүн башгасына версин, әвәзиндә дә һеч нә алмасын.
Мәсәлә: 1965. Аријәдә сиғә охунмасы лазым (ваҹиб) дејил.
Әҝәр мисал үчүн, палтары аријә мәгсәди илә бир кәсә версә вә о да
һәмин мәгсәдлә алса, аријә сәһиһдир.
Мәсәлә: 1966. Әҝәр дәли вә ја ушаг өз малыны аријәјә версә,
сәһиһ дејилдир. Амма әҝәр ушағын гәјјуму онун малыны аријә
вермәји мәсләһәт ҝөрсә вә ушаг о малы (өз) гәјјумунун сөзү илә
аријә ҝөтүрән адама версә, ејби јохдур.
Мәсәлә: 1967. Әҝәр аријә етдији шеји сахламагда сәһләнкарлыг
етмәсә, ондан истифадә етмәкдә һәдди ашмаса вә тәсадүфән тәләф
олса, замин дејил. Амма әҝәр тәләф олаҹағы тәгдирдә замин
олмасыны шәрт етсәләр, јахуд аријә етдији шеј гызыл вә ҝүмүш
олса, ҝәрәк әвәзини версин.
Мәсәлә: 1968. Әҝәр малы аријә верән өлсә, аријә алан шәхс
ҝәрәк алдығы шеји онун вәрәсәләринә версин.
Мәсәлә: 1969. Әҝәр аријә верән шәхс шәр’ән өз малында
тәсәррүф етмәјә һаггы олмајан бир вәзијјәтдә олса, мәсәлән; дәли
олса, аријә едән ҝәрәк малы онун гәјјумуна версин.
Мәсәлә: 1970. Бир шеји аријәјә верән бир шәхс һәр вахт истәсә,
ону ҝери ала биләр. Аријә едән шәхс дә һәр вахт истәсә, ону гајтара
биләр.
Мәсәлә: 1971. Әҝәр гызыл вә ја ҝүмүш габы отағы
зинәтләндирмәк үчүн аријә версәләр, ејби јохдур, амма һарам
истифадәләр үчүн версәләр, батилдир.
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ГӘСБИН ҺӨКМЛӘРИ
Гәсб одур ки, инсан зүлм үзүндән бир кәсин малына, јахуд
һаггына һаким кәсилсин (әлә кечирсин). Бу да бөјүк ҝүнаһлардан
биридир ки, бу иши ҝөрән шәхс Гијамәт ҝүнүндә ағыр әзаба дүчар
олаҹаг. Пејғәмбәри Әкрәм (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ)-дән белә
рәвајәт олунуб: “Һәр кәс бир гарыш торпағы башгасындан гәсб
етсә, Гијамәт ҝүнү о торпағы бојунбағы кими онун бојнундан
асаҹаглар.”
Мәсәлә: 1972. Әҝәр бир кәс ҹамаатын мәсҹид, мәдрәсә
(мәктәб), көрпү вә үмумијјәтлә үмумхалгын истифадәси үчүн
тикилмиш олан саир јерләрдән истифадә етмәләринә мане олса,
онларын һаггыны гәсб етмишдир. Һабелә, әҝәр бир кәс мәсҹиддә
өзүнә јер тутса вә башга бириси онун һәмин јердән истифадә
етмәсинә мане олса да, һөкм ејнидир (гәсб сајылыр).
Мәсәлә: 1973. Инсанын борҹлу олдуғу шәхсин јанында ҝиров
гојдуғу шеј ҝәрәк онун јанында галсын ки, әҝәр онун борҹуну
гајтармаса, (борҹ верән шәхс, пул саһиби) борҹуну ондан әлдә
етсин. Демәли, әҝәр о шеји, борҹуну гајтармаздан габаг ондан алса,
онун һаггыны гәсб етмишдир.
Мәсәлә: 1974. Бир кәсин јанында ҝиров гојулан бир малы
башгасы гәсб етсә, малын саһиби вә борҹ саһиби (тәләбкар) о шеји
гәсб едән адамдан тәләб едә биләрләр. О шеји ондан алдыгдан
сонра јенә дә ҝировдур. Әҝәр һәмин шеј тәләф олуб арадан ҝетсә вә
әвәзини алсалар, о (әвәз алынан) шеј дә әввәлки шејин өзү кими,
ҝиров олаҹаг.
Мәсәлә: 1975. Әҝәр инсан бир шеји гәсб етсә, ҝәрәк саһибинә
гајтарсын. Тәләф оларса, ҝәрәк әвәзини саһибинә версин.
Мәсәлә: 1976. Әҝәр гәсб етдији шејдән мүәјјән мәнфәәт әлдә
етсә, мәсәлән; гәсб етдији гојун доғса, о, малын саһибининдир.
Һәмчинин, бир еви гәсб едән кәс орада отурмаса белә, иҹарә
һаггыны (пулуну) вермәлидир.
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Мәсәлә: 1977. Әҝәр ушағын вә ја дәлинин әлиндән бир шеји
гәсб етсә, ҝәрәк һәмин шеји онун гәјјумуна версин. Әҝәр тәләф олуб
арадан ҝетсә, ҝәрәк әвәзини версин.
Мәсәлә: 1978. Әҝәр ики нәфәр бирликдә бир шеји гәсб етсәләр,
бу һалда һәр икисинин тәсәррүфүндә (ихтијар вә истифадәсиндә)
олса, онларын һәр бири (бүтөвлүкдә) һәмин шејин һамысына
заминдир. Әҝәр тәләф олса вә (саһиби дә) онлардан биринә
мүраҹиәт едәрәк мислини вә ја гијмәтини алса, онда диҝәринә
мүраҹиәт едә (әвәзини ондан да ала) билмәз.
Мәсәлә: 1979. Әҝәр гәсб етдији шеји башга бир шејлә, мәсәлән;
гәсб етдији буғданы арпа илә гарышдырса, бу һалда онларын
ајрылмасы мүмкүн олса, һәтта зәһмәтә дә сәбәб олса, ҝәрәк ајырыб
саһибинә гајтарсын.
Мәсәлә: 1980. Әҝәр гызыл вә ҝүмүш габы, јахуд сырға вә бу
кими сахланылмасы ҹаиз олан шејләри гәсб едиб хараб етсә, ҝәрәк
дүзәлдилмиши (ишләнмиши) илә ишләнмәмишин гијмәтләр
фәргини она версин. Бу гијмәтләр фәргини вермәмәк үчүн “ону
әввәлки һалда дүзәлдәҹәјәм” - десә, саһиби гәбул етмәјә мәҹбур
дејил. Һәмчинин, саһиби, ону әввәлки кими дүзәлтмәјә мәҹбур едә
билмәз; јалныз дүзәлдилмиши (ишләнмиши) илә ишләнмәмишин
гијмәтләр фәргини ала биләр.
Мәсәлә: 1981. Әҝәр гәсб етдији шеји әввәлкиндән даһа јахшы
сурәтдә дүзәлтсә, мәсәлән; гәсб етдији гызылдан сырға дүзәлтсә, бу
һалда малын саһиби “һәмин һалда вер” - десә, ҝәрәк она версин.
Чәкдији зәһмәт үчүн музд ала билмәз; һәтта маликин иҹазәси
олмадан әввәлки һалына гајтармаға һаггы јохдур. Әҝәр саһибинин
иҹазәси олмадан о шеји әввәлки һалына салса, еһтијат-лазыма ҝөрә
ҝәрәк дүзәлдилмиши (ишләнмиши) илә ишләнмәмишин гијмәтләр
фәргини дә версин, истәр (бу мәбләғ) дүзәлтмә һаггындан аз олсун,
истәрсә дә чох.
Мәсәлә: 1982. Әҝәр гәсб етдији шеји әввәлкиндән даһа јахшы
һалда дүзәлтсә вә малын саһиби дә хүсуси мәгсәдләрлә “ону
әввәлки һала салмалысан” - десә, әввәлки һала салмасы ваҹибдир.
Әҝәр онун гијмәти, етдији дәјишикликләр сәбәби илә әввәлки
гијмәтиндән аз олса, ҝәрәк гијмәт тәфавүтүнү дә саһибинә версин.
Мәсәлә: 1983. Әҝәр бир кәс гәсб етдији торпагда әкин, јахуд
ағаҹ әксә, әкин, ағаҹ вә онун мејвәси онун (гәсб едәнин) өзүнүндүр.
Әҝәр јерин саһиби әкинин, ағаҹын һәмин торпагда галмасына разы
олмаса, гәсб едән шәхс һәтта зәрәрә дүшсә дә, дәрһал әкини, јахуд
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ағаҹлары о јердән чыхартмалыдыр. Һәмчинин, әкин вә ағаҹ әкдији
мүддәтдәки јерин иҹарә һаггыны да јер саһибинә вермәли, торпагда
јаранан
хараблыглары
дүзәлтмәлидир.
Мәсәлән;
ағаҹы
чыхартдығы јерин чалаларыны долдурмалыдыр. Әҝәр бу ишләрин
васитәсилә јерин гијмәти әввәлки гијмәтиндән аз олса, ҝәрәк онун
гијмәтләр фәргини дә версин. О, јерин саһибини, јери она сатмаға,
јахуд иҹарә вермәјә мәҹбур едә билмәз. Јерин саһиби дә ағаҹы,
јахуд әкини она сатмаға мәҹбур едә билмәз.
Мәсәлә: 1984. Әҝәр јерин саһиби әкинин вә ја ағаҹларын онун
јериндә галмасына разы олса, гәсб едән шәхс буну гәбул едә биләр.
Амма гәсб етдији мүддәтдән е’тибарән саһибинин разы олдуғу
мүддәтә гәдәр јерин иҹарәсини вермәлидир.
Мәсәлә: 1985. Әҝәр гәсб етдији шеј тәләф олуб арадан ҝетсә, бу
һалда инәк, гојун вә ја әлдә тохунан халча-палаз кими шејләрдән
олса, ҝәрәк онун пулуну версин. Әҝәр базарын гијмәти дәјишмиш
олса, вермәк истәдији ҝүнүн гијмәти илә һесабламалыдыр.
Мәсәлә: 1986. Әҝәр гәсб едиб тәләф етдији шеј буғда, арпа,
машынла тохунан халча, палаз, мүхтәлиф парча нөвләри, габ-гаҹаг,
заводда истеһсал олунан вә адәтән охшары (мисли) чох мөвҹуд
олан бу кими шејләрдән олса, онда гәсб етдији шејин мислини
вермәлидир. Анҹаг вермәк истәдији шејин хүсусијјәтләри гәсб
едиб тәләф етдији шејин мисли (охшары) кими олмалыдыр.
Мәсәлә: 1987. Әҝәр гојун кими бир шеји гәсб етсә вә онун
јанында (ихтијарында) олан мүддәтдә, мәсәлән; көкәлмиш олса вә
сонрадан тәләф олса, гојунун гијмәтиндән әлавә, көкәлмә пулуну
да вермәлидир.
Мәсәлә: 1988. Әҝәр гәсб етдији шеји башгасы ондан гәсб етсә вә
тәләф олса, малын саһиби әвәзини онларын һәр бириндән (истәсә)
ала биләр.
Мәсәлә: 1989. Әҝәр сатылан шејдә мүамилә шәртләриндән
бири олмаса, мәсәлән; чәки илә алвер едилмәли олан бир шеј
чәкисиз мүамилә олунса, мүамилә батилдир. Әҝәр сатыҹы вә
алыҹы мүамиләни нәзәрә алмадан, бир-биринин малында тәсәррүф
етмәјә разы олсалар, ејби јохдур. Әкс һалда исә (разы олмасалар),
бир-бириндән алдыглары шеј гәсби мал кимидир. Ону бир-биринә
гајтармалыдырлар. Әҝәр һәр биринин малы диҝәринин әлиндә
тәләф олса – истәр мүамиләнин батил олдуғуну билсинләр. истәрсә
дә билмәсинләр – ҝәрәк әвәзини версин.
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Мәсәлә: 1990. Әҝәр малы сатыҹыдан бахмаг вә бәјәндији
тәгдирдә алмаг, әкс һалда исә тәһвил вермәк үчүн ҝөтүрсә, бу һалда
о мал тәләф оларса, ҝәрәк әвәзини саһибинә версин.
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ИТӘН ШЕЈИН ҺӨКМЛӘРИ
Мәсәлә: 1991. Әҝәр бир кәс саһибини мә’лум едән нишанәләри
олмајан (итән) бир малы, мәсәлән: 100 түмән пулу вә ја гызыл
сиккәсини тапса, саһибинин тәрәфиндән сәдәгә версин. Әҝәр өзү
мүстәһәг олса, өзүнә ҝөтүрә биләр.
Мәсәлә: 1992. Әҝәр нишанәси, әламәти олан вә гијмәти бир
1

дирһәмдән аз олан малы тапса, бу һалда саһиби мә’лум олса вә
инсан онун разы олуб-олмамасыны билмәсә, ону (өзүнә) ҝөтүрә
билмәз. Лакин саһиби мә’лум олмаса, өз мүлкү олмасы гәсди илә
ҝөтүрә биләр. Бу һалда әҝәр тәләф олса, әвәзини вермәмәлидир;
һәтта әҝәр өз мүлкү олмасыны гәсд етмәсә дә, тәгсирә јол вермәдән
тәләф олса, әвәзини вермәк она ваҹиб дејилдир.
Мәсәлә: 1993. Әҝәр тапдығы шејин нишанәләри олса вә
бунларын васитәсилә саһибини тапмаг мүмкүн олса, һәтта
саһибинин мүсәлманларын пәнаһында олан кафир дә олдуғуну
билсә, гијмәти 12, 6 нохуд сиккәли ҝүмүш дәјәринә чатса, ҝәрәк бир
ил мүддәтиндә ҹамаатын јығышдығы јерләрдә е’лан етсин. Белә ки,
ҹамаат арасында “бир ил мүддәтиндә е’лан етмишдир” десәләр,
кифајәтдир.
Мәсәлә: 1994. Әҝәр инсанын өзү е’лан етмәк истәмәсә, архајын
(әмин) олдуғу шәхсә дејә биләр ки, онун тәрәфиндән е’лан етсин.
Мәсәлә: 1995. Әҝәр бир ил мүддәтиндә е’лан етдикдән сонра
саһиби тапылмазса, дөрд ишдән бирини ҝөрә биләр: 1-Ону өзү үчүн
ҝөтүрә биләр, бу мәгсәдлә ки, һәр вахт саһибини тапса, онун
әвәзини саһибинә версин; 2- Әманәт кими ҝөтүрүб онун үчүн

сахлаја биләр ки, һәр вахт тапылса, гајтарсын, 3-Саһибинин

тәрәфиндән сәдәгә верә биләр, 4 – Ону шәриәт һакиминә верә
биләр.

1

Бир дирһәм – 12,6 нохуд сиккәли ҝүмүшдүр.
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Мәсәлә: 1996. Әҝәр бир ил е’лан етдикдән сонра саһиби
тапылмаса, малы онун үчүн сахласа вә тәләф олуб арадан ҝетсә, бу
һалда ону сахламагда сәһләнкарлыг вә тәәдди етмәмиш, јә’ни
ондан истифадә етмәкдә һәдди ашмамыш олса, замин дејил. Лакин
саһибинин тәрәфиндән сәдәгә вермиш, јахуд өзү үчүн ҝөтүрмүш
олса, амма малын саһиби разы олмаса, ҝәрәк мислини (охшарыны)
вә ја гијмәтини версин.
Мәсәлә: 1997. Һәр һансы бир шеји тапан шәхс гәсдән гејд
олунан ҝөстәришә әмәл етмәсә, ҝүнаһ етмәсиндән әлавә, јенә дә
е’лан етмәси ваҹибдир.
Мәсәлә: 1998. Әҝәр һәдди-булуға чатмајан ушаг бир шеј тапса,
ҝәрәк онун гәјјуму е’лан етсин.
Мәсәлә: 1999. Әҝәр инсан е’лан етдији ил әснасында малын
саһибинин тапылмасындан үмидсиз олса, ону сәдәгә верә биләр.
Мәсәлә: 2000. Әҝәр е’лан етдији ил әснасында мал тәләф олса,
бу һалда ону сахламагда сәһләнкарлыг, јахуд тәәдди етмиш, јә’ни
ондан истифадәдә һәдди ашмыш олса, ҝәрәк әвәзини саһибинә
версин. Әкс һалда исә, сәһләнкарлыг вә тәәдди етмәмиш олса, онун
бојнунда бир шеј ваҹиб дејил.
Мәсәлә: 2001. Әҝәр нишанәси олан, гијмәти 12, 6 нохуд
сиккәли ҝүмүш дәјәринә чатан бир малы, е’лан етмәклә саһибинин
тапылмајаҹағы мә’лум олан бир јердә тапса, тапдығы ҝүн
саһибинин тәрәфиндән сәдәгә верә, јахуд ону өз мүлкијјәтинә
кечирә биләр. Әҝәр сонрадан саһиби тапылса вә сәдәгә
верилмәсинә разы олмаса, ҝәрәк әвәзини гајтарсын. Вердији
сәдәгәнин савабы исә онун өзүнә чатыр.
Мәсәлә: 2002. Әҝәр бир шеј тапыб өз малы олдуғуну ҝүман
едәрәк ҝөтүрсә, сонрадан өз малы олмадығы мә’лум олса, бир ил
мүддәтинә гәдәр е’лан етмәлидир.
Мәсәлә: 2003. Е’лан етдији вахт тапдығы шејин нөвүнү демәси
лазым дејилдир; елә садәҹә “бир шеј тапмышам” – десә,
кифајәтдир. Јалныз нөвүнү тә’јин етмәдән е’лан едәҹәји һалда е’лан
фајдасыз оларса, бу һал истиснадыр, бу һалда ҝәрәк нөвүнү е’лан
етсин.
Мәсәлә: 2004. Әҝәр инсан бир шеј тапса вә башгасы “мәним
малымдыр” - десә, о һалда она вермәлидир ки, нишанәләрини десин
вә малын онунку олмасына хатирҹәмлик һасил олсун. Амма әксәр
һалларда мал саһибинин өзүнүн дә нәзәриндән мәхфи галан
нишанәләри демәси лазым дејилдир.
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Мәсәлә: 2005. Әҝәр тапдығы шејин гијмәти 12, 6 нохуд сиккәли
ҝүмүш дәјәринә чатса, бу һалда е’лан етмәсә вә мәсҹиддә, јахуд
ҹамаатын јығышдығы башга јерләрдә гојса, нәтиҹәдә арадан ҝетсә,
јахуд башгасы ҝөтүрсә, тапан шәхс заминдир.
Мәсәлә: 2006. Әҝәр галанда хараб олан бир шеји тапса, ҝәрәк
мүмкүн олан вахта гәдәр сахласын, сонра гијмәт гојуб өзүнә
ҝөтүрсүн, јахуд сатмалы, пулуну сахласын. Саһиби тапылмазса,
онун тәрәфиндән сәдәгә версин.
Мәсәлә: 2007. Әҝәр тапдығы шеј дәстәмаз аланда, намаз
гыланда онун үстүндә олса, бу һалда мәгсәди саһибини тапмаг
олса, ејби јохдур.
Мәсәлә: 2008. Әҝәр бир кәсин ајаггабысыны апарыб јеринә
башга бир ајаггабы гојсалар, бу һалда галан ајаггабынын онун
ајаггабысыны апаран шәхсин олдуғуну билсә, онда саһибинин
тапылаҹағындан мә’јус олса, јахуд тапмаг мәшәггәтли олса, ону өз
ајаггабысынын јеринә ҝөтүрә биләр. Амма әҝәр онун гијмәти өз
ајаггабысынын гијмәтиндән артыг олса, ҝәрәк саһибини һәр вахт
тапса, гијмәтинин артыг һиссәсини она версин. Әҝәр ону тапмагдан
наүмид олса, ҝәрәк шәриәт һакиминин иҹазәси илә гијмәтдәки
артыг мигдары саһибинин тәрәфиндән сәдәгә версин. Әҝәр галмыш
ајаггабынын онун ајаггабысыны апаран шәхсин малы олмадығыны
еһтимал версә вә гијмәти дә 12, 6 нохуд сиккәли ҝүмүш дәјәриндән
аз олса, өзү үчүн ҝөтүрә биләр. Әҝәр артыг оларса, мәҹһулул-малик
(саһиби намә’лум) мал һөкмүндәдир вә һәр вахт саһибинин
тапылаҹағындан наүмид олса, саһибинин тәрәфиндән сәдәгә
версин.
Мәсәлә: 2009. Әҝәр гијмәти 12, 6 нохуд сиккәли ҝүмүшдән аз
олан мал тапыб ону (өзүнә ҝөтүрмәк) фикриндән дөнәрәк мәсҹидә,
јахуд башга јерә гојса вә бир кәс дә ону ҝөтүрсә, ҝөтүрән шәхс үчүн
һалалдыр.
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НИКАҺЫН ҺӨКМЛӘРИ
Евләнмә (вә аилә гурма) тә’кидли мүстәһәб әмәлләрдән
биридир. Әҝәр бир кәс евләнмәмәк сәбәби илә һарама
дүшәҹәјиндән горхарса, евләнмәк она ваҹибдир. Никаһ әгди
васитәсилә гадын кишијә һалал олур. О ики гисимдир: даими вә
гејри-даими. Даими әгд будур ки, онда евләнмәнин мүддәти
мүәјјән олунмасын. Бу ҹүр әгд олунан гадына “даимә” дејилир.
Мүвәггәти әгд будур ки, онда евләнмәнин мүддәти мүәјјән олунсун
– истәр гыса мүддәтдә, истәрсә дә узун мүддәтдә. Бу гајда илә әгд
охунан гадына “мүт’ә” вә “сиғә” дејилир.
ӘГДИН ҺӨКМЛӘРИ
Мәсәлә: 2010. Истәр даими, истәрсә дә гејри-даими никаһда
ҝәрәк сиғә охунсун, гадын вә кишинин садәҹә разылыглары
кифајәт дејил. Әгд сиғәсини ја гадынла кишинин өзү охумалы, ја да
әгди онларын тәрәфиндән охумаг үчүн башгасыны вәкил
етмәлидирләр.
Мәсәлә: 2011. Вәкилин киши олмасы лазым (ваҹиб) дејил;
гадын да әгд сиғәсини охумаг үчүн башгасынын тәрәфиндән вәкил
ола биләр.
Мәсәлә: 2012. Гадын вә киши онларын вәкилләринин сиғәни
охумасыны јәгин етмәјинҹә, бир-биринә һалал ола билмәзләр.
Вәкилин сиғәни охумасыны ҝүман (еһтимал) етмәләри кифајәт
дејил. Амма әҝәр вәкил “сиғәни охумушам” - десә вә е’тимадлы
адам олса, кифајәтдир.
Мәсәлә: 2013. Әҝәр бир гадын мүәјјән бир шәхси, ону 10 ҝүн

мүддәтиндә бир кишинин әгдинә кечирмәси үчүн вәкил едиб 10
ҝүнүн әввәлини тә’јин етмәсә, ҝәрәк онун әввәлини әгд едилдији
ҝүнү вә сааты гәрар версинләр.
Мәсәлә: 2014. Бир нәфәр даими, јахуд гејри-даими никаһ
әгдини охумаг үчүн ики нәфәрин (әр вә арвад) тәрәфиндән вәкил
ола биләр. Һәмчинин, инсан гадынын тәрәфиндән вәкил олуб ону
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өз даими вә ја гејри-даими никаһ әгдинә кечирә биләр. Амма
еһтијат-мүстәһәб будур ки, әгди ики нәфәр (бири гадынын, диҝәри
исә кишинин тәрәфиндән) охусун.
ДАИМИ ӘГДИН ОХУНМА ГАЈДАСЫ
Мәсәлә: 2015. Әҝәр даими әгд сиғәсини гадын вә кишинин өзү
охуса вә гадын әввәлдә десә:
َ ََالصداقََاَلْمَ َْعلوم
َّ َزَّو َْجتكََن َْفسىَعَلى
“Зәввәҹтукә нәфси әләс-сәдагил-мә’лум – јә’ни, мүәјјән
олунмуш меһријјә мүгабилиндә өзүмү сәнә арвад етдим”. Ондан
сонра киши заман фасиләси олмадан десә:
َ َالصداقََالْم ْعلوم
َّ َقبلَْتََالتَََّْزويجََعلى
“Гәбилтут-тәзвиҹә әләс-сәдагил-мә’лум” – јә’ни, издиваҹы
һәмин мә’лум меһријјә илә гәбул етдим”, әгд сәһиһдир. Әҝәр
башгасыны онларын тәрәфиндән даими әгд сиғәсини охумаг үчүн
вәкил етсәләр, бу һалда кишинин ады Әһмәд, гадынын ады Фатимә
олса, бу һалда гадынын вәкили
َ َالصداقََالْمَ َْعلوم
َّ َزَّو َْجتََموكلتََفاطمةََموكَلكََاْحدََعَلى
“Зәввәҹту мувәккиләти Фатимәтә мувәккиләкә Әһмәдә әләссәдагил-мә’лум”, сонра исә кишинин вәкили фасилә олмадан
َ َالصداقََالْم ْعلوم
َْ قبلَْتََالت َّْزويجََلموكَِلََا
َّ َْحدََعلى
“Гәбилтут-тәзвиҹә лимувәккили Әһмәдә әләс-сәдагил-мә’лум”
- десә, сәһиһдир.
ГЕЈРИ-ДАИМИ ӘГДИН ОХУНМА ГАЈДАСЫ
Мәсәлә: 2016. Әҝәр гадын вә кишинин өзү гејри-даими сиғә
әгдини охумаг истәсәләр, мүддәт вә меһријјә тә’јин олундугдан
сонра гадын
َ َزَّو َْجتكََنَ ْفسىََالََ ْالجلََالْم ْعلومََعلىَاَلْم َْهرََاَلْمعلوم
“Зәввәҹтукә нәфси иләл-әҹәлил-мә’луми әләл-мәһрил-мә’лум”,
сонра исә киши, заман фасиләси олмадан
َ َقبلَْتََالت َّْزويجََالََ ْالجلََالْم ْعلومََعلىَالْم ْهرََالْمعلوم
“Гәбилтут-тәзвиҹә иләл-әҹәлил-мә’луми әләл-мәһрил-мә’лум”
- десә, сәһиһдир. Әҝәр башгасыны вәкил етсәләр, әввәлҹә гадынын
вәкили кишинин вәкилинә
َ َمتََّ َْعتََلموكلتََموكلكََالََ ْالجلََالْم ْعلومََعلىَالْم ْهرََالْمعلوم
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“Мәттә’ту лимувәккиләти мувәккиләкә иләл-әҹәлил-мә’луми
әләл-мәһрил-мә’лум.” Сонра заман фасиләси олмадан кишинин
вәкили
َ َقبلتََذالكََلموكلَى
“Гәбилту заликә лимувәккили” - десә, сәһиһдир.
ӘГДИН ШӘРТЛӘРИ
Мәсәлә: 2017. Издиваҹ әгдинин бир нечә шәрти вардыр:

1-Әрәбҹә сәһиһ охунсун. Әҝәр гадын вә кишинин өзү сиғәни
әрәбҹә сәһиһ охуја билмәсәләр, ҝәрәк әрәбҹә сәһиһ охуја билән
шәхси вәкил етсинләр. Әҝәр әрәбҹә дүзҝүн охуја билән бир кәси
вәкил едә билмәсәләр, ҝәрәк өзләри әрәбҹә олмајан башга дилдә (өз
дилләриндә) десинләр. Амма елә сөзлә демәлидирләр ки,
“зәввәҹту” вә “гәбилту” сөзләринин мә’насыны чатдырсын.
2-Киши вә гадын, јахуд әгд сиғәсини онларын тәрәфиндән
охујан вәкилин “инша” гәсди олсун. Јә’ни, әҝәр киши вә гадынын
өзү сиғәни охујурларса, гадынын “зәввәҹтукә нәфси” демәклә
мәгсәди, өзүнү о кишинин арвады етмәк, кишинин дә мәгсәди
“гәбилтут-тәзвиҹә” демәклә онун арвад олмасыны гәбул етмәк
олсун. Әҝәр киши вә гадынын вәкили сиғәни охујарса, “зәввәҹту”
вә “гәбилту” кәлмәләрини демәклә мәгсәди бу олмалыдыр ки,
тәрәфиндән вәкил олундуғу гадын вә киши бир-биринә әр-арвад
олсунлар.
3-Әгд сиғәсини охујан шәхс агил вә еһтијата ҝөрә балиғ
олмалыдыр – истәр өзү үчүн охусун, истәрсә дә башгасынын
тәрәфиндән вәкил олсун.
4-Гадын вә ја кишинин вәкили, јахуд онларын гәјјумлары әгд
сиғәсини охуса, ҝәрәк әгддә әр-арвады мүәјјән етсин. Мәсәлән;
адларыны десин, јахуд онлара ишарә етсин. Демәли, бир нечә гызы
олан бир шәхс бир кишијә “зәввәҹтукә иһда бәнати” (јә’ни,
гызларымдан бирини сәнин арвадын етдим) вә о да “гәбилту”
(јә’ни, гәбул етдим) десә, әгд охунан вахтда гызлардан һансыны
демәси мә’лум олмадығындан, әгд батилдир.
5-Гадына киши евләнмәјә разы олсунлар.
Мәсәлә: 2018. Әҝәр әгддә бир һәрфи сәһв охусалар вә
(нәтиҹәдә) онун мә’насы дәјишсә, әгд батилдир.
Мәсәлә: 2019. Әрәб дилинин грамматика гајдаларыны билмәјән
бир кәсин гираәти сәһиһ олса, әгдин кәлмәләриндән һәр биринин
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мә’насыны ајры-ајрылыгда билсә вә һәр кәлмәдән онун мә’насыны
гәсд етсә, әгд охуја биләр.
Мәсәлә: 2020. Әҝәр бир гадынын гоһумлары вә ја јахын
адамлары онун иҹазәси олмадан бир кишинин әгдинә кечирсәләр
вә сонрадан гадын “бу әгдә разыјам” - десә, сәһиһдир. Киши
барәсиндә дә беләдир.
Мәсәлә: 2021. Әҝәр гадынла кишини, јахуд икисинин бирини
евләнмәјә мәҹбур етсәләр вә әгд охунандан сонра разылашыб “о
әгдә разыјыг” - десәләр, әгд сәһиһдир.
Мәсәлә: 2022. Ата вә (ата тәрәфиндән олан) баба һәдди-булуға
чатмајан вә ја дәлилик һалында һәдди-булуға чатан дәли өвладыны
евләндирә биләрләр. Ушаг һәдди-булуға чатандан, дәли
ағылланандан сонра ҝәрәк о издиваҹы позмасынлар.
Мәсәлә: 2023. Һәдди-булуға чатан вә рәшидә олан, јә’ни, өз
мәсләһәтини ајырд едә билән бир гыз әрә ҝетмәк истәсә, бу һалда
бакирәдирсә, ҝәрәк атасындан, јахуд (ата тәрәфиндән олан)
бабасындан иҹазә алсын. Анасынын вә гардашынын иҹазәси лазым
(ваҹиб) дејил. Амма әҝәр гыз үчүн мүнасиб һәјат јолдашы тапылса
вә атасы онунла мүхалифәт етсә, онун изни шәрт дејилдир.
Мәсәлә: 2024. Әҝәр ата, јахуд (ата тәрәфиндән олан) баба гаиб
(башга јердә) олса вә онлардан иҹазә алмаг мүмкүн олмаса, гыз да
әрә ҝетмәјә еһтијаҹ дујса, бу һалда атанын, јахуд ата тәрәфиндән
олан бабанын иҹазәси ҝөтүрүлүр (гүввәдән дүшүр). Һабелә, гыз
бакирә олмаса вә бакирәлији әрә ҝетмәк сәбәби илә арадан ҝетмиш
олса, ата вә бабасынын иҹазәси лазым (ваҹиб) дејил.
Мәсәлә: 2025. Әҝәр ата, јахуд (ата тәрәфиндән олан) баба өз
һәдди-булуға чатмамыш оғлу (нәвәси) үчүн арвад алса, оғлан
һәдди-булуға чатандан сонра гадынын ҹинси јахынлыға мане
олмадығы вә әр-арвад мүнасибәтләри үчүн габилијјәти олдуғу
һалда ҝәрәк онун хәрҹләрини версин.
Мәсәлә: 2026. Әҝәр ата, јахуд (ата тәрәфиндән олан) баба өз
һәдди-булуға чатмамыш оғлу (нәвәси) үчүн арвад алса вә әгд
охунан вахтда оғланын мал-дөвләти олса, гадынын меһријјәсини
она борҹлу олур. Әгд вахтында һеч нәји олмаса, онда атасы, јахуд
(ата тәрәфиндән олан) бабасы гадынын меһријјәсини вермәлидир.
ӘГДИ ПОЗМАҒЫ МҮМКҮН (ҸАИЗ) ЕДӘН ЕЈИБЛӘР
Мәсәлә: 2027. Әҝәр киши әгд охунандан сонра гадында
ашағыдакы једди ејибдән бири олдуғуну билсә, әгди поза биләр:
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1-Дәлилик; 2-Хора хәстәлији; 3-Бәрәс (алаҹа) хәстәлији; 4-

Корлуг; 5-Шил олмаг, белә ки, мә’лум олсун; 6 – Ифза олса, јә’ни
бөвл вә һејзин јолу бир олса; амма әҝәр һејзлә гаит јолу бир олса,
әгди позмағын ишкалы вардыр вә ҝәрәк еһтијат олунсун; 7Гадынын фәрҹиндә (ҹинсијјәт үзвүндә) јахынлыг етмәјә мане олан
артыг әт, јахуд сүмүк вә ја вәз оларса.
Мәсәлә: 2028. Гадын әгд охунандан сонра әринин дәли
олдуғуну, јахуд кишилик аләтинин олмадығыны, јахуд әнин
олдуғуну – ҹинси әлагәјә гадир олмадығыны вә ја хајаларынын
чыхарылмыш (ахталанмыш) олдуғуну билсә, әгди поза биләр.
Мәсәлә: 2029. Әҝәр гадын вә ја киши, әввәлки ики мәсәләдә
дејилән ејибләрин һәр һансы биринин сәбәби илә әгди позсалар,
ҝәрәк талаг верилмәдән бир-бириндән ајрылсынлар.
Мәсәлә: 2030. Әҝәр киши әнин олдуғуна ҝөрә јахынлыг едә
билмәсә вә гадын да әгди позса, әр ҝәрәк меһријјәнин јарысыны она
версин. Амма әҝәр дејилән саир ејибләрдән биринин сәбәби илә
гадын вә ја киши әгди позса, бу һалда киши гадынла јахынлыг
етмәмиш олса, она һеч нә ваҹиб олмур. Әҝәр јахынлыг етмиш олса,
ҝәрәк меһријјәнин һамысыны версин. Әгдин киши вә ја гадын
тәрәфиндән фәсх едилмәси (гүввәдән салынмасы) илә әлагәдар
мәсәләләрин хүсуси шәртләри олдуғундан, һәр нөв фәсх ҝәрәк
шәриәт һакиминин нәзарәти алтында олсун.
ЕВЛӘНМӘК ҺАРАМ ОЛАН ГАДЫНЛАР
Мәсәлә: 2031. Инсана мәһрәм олан ана, баҹы, гајнана вә с. кими
гадынларла евләнмәк һарамдыр.
Мәсәлә: 2032. Әҝәр инсан бир гадыны өз әгдинә кечиртсә, һәтта
онунла јахынлыг етмәсә дә, о гадынын анасы, анасынын анасы,
атасынын анасы вә нә гәдәр јухары ҝетсә (јә’ни нәнәсинин анасы,
нәнәсинин нәнәси вә с.) о киши илә мәһрәм олурлар.
Мәсәлә: 2033. Әҝәр бир гадыны өз әгдинә кечирдиб јахынлыг
етсә, о гадынын (әввәлки әриндән олан) гызы, гыз нәвәси, оғлан
нәвәси, нә гәдәр ашағы ҝетсә дә – истәр әгд вахтында олсунлар,
истәрсә дә сонрадан дүнјаја ҝәлсинләр – о кишијә мәһрәмдир.
Мәсәлә: 2034. Әҝәр бир киши бир гадынла зина етсә, онун гызы
илә евләнә билмәз. Әҝәр бир гадыны өз әгдинә кечиртсә вә онунла
јахынлыг етдикдән сонра онун анасы илә зина етсә, арвады она
һарам олмур. Әҝәр арвады илә јахынлыг етмәздән габаг онун анасы
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илә зина етсә, еһтијат-ваҹиб будур ки, о гадындан талаг васитәси
илә ајрылсын.
Мәсәлә: 2035. Мүсәлман гадын кафир киши илә евләнә билмәз.
Амма мүсәлман киши кафир гадынлары илә мүвәггәти евләнә (сиғә
едә) биләр.
Мәсәлә: 2036. Әҝәр бир кәс риҹ’и талаг иддәсиндә олан бир
гадынла зина етсә, о гадын она һарам олур. Әҝәр мүт’ә иддәсиндә,
јахуд баин талағы иддәсиндә, јахуд да вәфат иддәсиндә олан бир
гадынла зина етсә, сонрадан ону өз әгдинә кечирә биләр, амма
еһтијат-мүстәһәб будур ки, онунла евләнмәсин.
Риҹ’и вә баин талаг, мүт’ә вә вәфат иддәси талағын
һөкмләриндә дејиләҹәк.
Мәсәлә: 2037. Әҝәр бир кәс иддәдә олмајан әрсиз гадынла зина
етсә, сонрадан ону өз әгдинә кечирә биләр. Амма еһтијат-мүстәһәб
будур ки, о гадын һејз ҝөрәнә гәдәр ҝөзләјиб, сонра ону өз әгдинә
кечиртсин. Башга бир кәс дә о гадынла евләнмәк истәсә, ејни илә
(һејз ҝөрәнә гәдәр ҝөзләсин).
Мәсәлә: 2038. Әҝәр бир кәс башгасынын иддәсиндә олан бир
гадыны өз әгдинә кечиртсә, бу һалда киши вә арвадын һәр икиси,
јахуд онлардан бири һарам бир иш ҝөрдүкләрини билсә, јә’ни
гадынын иддәсинин тамам олмадығыны вә иддәдә олан гадыны
әгдә кечиртмәјин һарам олдуғуну билсә – һәтта киши әгддән сонра
онунла јахынлыг етмәсә дә, о гадын о кишијә һарам олур.
Мәсәлә: 2039. Әҝәр бир гадыны өз әгдинә кечиртсә вә сонрадан
иддәдә олмасы мә’лум олса, бу һалда һеч бири гадынын (әгддән
габаг) иддәдә олмасыны вә гадыны иддәдә әгдә кечиртмәјин һарам
олдуғуну билмәсәләр, кишинин онунла јахынлыг етдији һалда
арвад она һарам олур. Бундан гејри һалларда ҝөзләјә вә иддәдән
чыхандан сонра јенидән әгд едә биләрләр.
Мәсәлә: 2040. Әҝәр инсан бир гадынын әрли олдуғуну билиб
онунла әгд бағласа, ҝәрәк ондан ајрылсын. Вә сонралар да ону өз
әгдинә кечирә билмәз – һәтта (әгд заманы) онунла јахынлыг
етмәмиш олса да белә.
Мәсәлә: 2041. Әри олан бир гадын зина етсә, өз әринә һарам
олмур. Әҝәр төвбә етмәсә вә өз әмәлиндә галса, јахшы олар ки, әри
она талаг версин. Амма ҝәрәк меһријјәсини версин.
Мәсәлә: 2042. Талаг верилән гадын, һабелә сиғә олунандан
сонра әри мүддәтини бағышладығы, јахуд сиғә мүддәти тамам олан
бир гадын бир мүддәтдән сонра әрә ҝетсә вә сонра икинҹи әри илә
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әгд охунан вахтда биринҹи әринин иддәсинин тамам олуболмамасында шәкк етсә, ҝәрәк өз шәккинә е’тина етмәсин.
Мәсәлә: 2043. Ливат верән оғланын анасы, баҹысы вә гызы
ливат едән шәхсә һарамдыр, һәтта ливат едән вә ливат верән шәхс
һәдди-булуға чатмамыш олсалар да белә; амма әҝәр дүхул
олмасыны ҝүман етсә вә ја дүхул олуб-олмамасында шәкк етсә, она
һарам олмазлар.
Мәсәлә: 2044. Әҝәр бир шәхс башгасынын анасы, баҹысы,
јахуд гызы илә евләнсә вә издиваҹдан сонра о кәслә ливат етсә, бу
гадынлар она һарам олмур. Амма әҝәр гадына талаг вериб иддәдән
чыхандан сонра јенидән ону алмаг истәсә, бу һалда еһтијат – лазым
будур ки, онунла евләнмәсин.
Мәсәлә: 2045. Әҝәр бир гадыны өз әгдинә кечиртсә, амма
онунла јахынлыг етмәсә дә, нә гәдәр ки, о гадын онун әгдиндәдир, о
гадынын (әввәлки әриндән олан) гызы илә евләнә билмәз.
Мәсәлә: 2046. Инсанын атасынын вә бабасынын, анасынын вә
нәнәсинин халасы вә бибиләри – нә гәдәр јухары ҝетсәләр дә – она
мәһрәмдир.
Мәсәлә: 2047. Әрин атасы вә бабасы – нә гәдәр јухары ҝетсә дә;
онун (башга арваддан олан) оғлу, оғул нәвәси вә гыз нәвәси – нә
гәдәр ашағы ҝетсәләр дә, истәр әгд вахтында, истәрсә дә сонрадан
дүнјаја ҝәлмиш олсунлар, онун арвадына мәһрәмдирләр.
Мәсәлә: 2048. Әҝәр бир гадыны өз әгдинә кечирсә – истәр
даими олсун, истәрсә дә сиғә – нә гәдәр ки, о гадын онун
әгдиндәдир, онун баҹысы илә евләнә билмәз. Мүвәггәти издиваҹда
да, әҝәр гадынын мүддәти тамам олса, јахуд әри (мүддәти) она
бағышласа, иддәси тамам олмајынҹа, онун баҹысы илә евләнә
билмәз.
Мәсәлә: 2049. Әҝәр киши өз арвадына, талаг китабларында
дејилән ардыҹыллыгла риҹ’и талаг версә, арвадын иддәси
әснасында онун баҹысыны өз әгдинә кечирдә билмәз; һәтта баин
талаг иддәсиндә дә (сонрадан дејиләҹәк) еһтијат-мүстәһәб будур
ки, онун баҹысы илә евләнмәкдән чәкинсин.
Мәсәлә: 2050. Бир кәс өз арвадынын иҹазәси олмадан онун
баҹысынын вә ја гардашынын гызы илә евләнә билмәз. Амма әҝәр
арвадынын иҹазәси олмадан онлары өз әгдинә кечиртсә вә
сонрадан арвады о әгдә разы олдуғуну десә, ејби јохдур вә тә’кидли
еһтијат будур ки, әгди тәзәләсин.
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Мәсәлә: 2051. Әҝәр гадын әринин онун гардашынын вә ја
баҹысынын гызыны өз әгдинә кечиртдијини билиб сүкут етсә вә
сонрадан разылыг вермәсә, онларын әгди батилдир. Амма әҝәр
онун сүкут етмәсиндән гәлбән разы олдуғу мә’лум оларса, әри онун
гардашынын (вә ја баҹысынын) гызындан ајрыла билмәз; јалныз
талагла ајрыла биләр.
Мәсәлә: 2052. Әҝәр еһрам һалында олан бир гадын еһрам
һалында олмајан бир киши илә евләнсә, онун әгди батилдир. Әҝәр
гадын еһрам һалында издиваҹын һарам олдуғуну билирдисә, ҝәрәк
о киши илә евләнмәсин. Һәмчинин, киши еһрам һалында олса, амма
гадын еһрамда олмаса да, һөкм ејнидир.
Мәсәлә: 2053. Әҝәр киши Һәҹҹин рүкнләриндән бири олан
“Ниса” тәвафыны јеринә јетирмәсә, еһрам бағламаг сәбәби илә она
һарам олан өз арвады һалал олмур. Һәмчинин, гадын да “Ниса”
тәвафыны етмәсә, әри она һалал олмур. Амма әҝәр сонрадан “Ниса”
тәвафыны јеринә јетирсәләр, бир-биринә һалал олурлар.
Мәсәлә: 2054. Әҝәр бир кәс һәдди-булуға чатмамыш гызы өз
әгдинә кечиртсә, 9 јашы тамам олмамышдан габаг ҝәрәк онунла

јахынлыг етмәсин. Әҝәр 9 јашы тамам олса вә (ҹинси) јахынлыг
үчүн физики габилијјәти олмаса, ҝәрәк онунла јахынлыг етмәсин.
Әҝәр јахынлыг етсә вә ону ифза етсә, ҝәрәк һеч вахт онунла
јахынлыг етмәсин.
Мәсәлә: 2055. Үч дәфә талаг верилән гадын әринә һарам олур.
Амма әҝәр талаг китабында дејилән шәртләрлә башга киши илә
евләнсә, биринҹи әри ону (икинҹи әриндән бошанандан сонра)
јенидән өз әгдинә кечирдә биләр.
ДАИМИ ӘГДИН ҺӨКМЛӘРИ
Мәсәлә: 2056. Даими әгдә кечирилән гадын, әринин иҹазәси
олмадан ҝәрәк евдән чөлә чыхмасын вә ја евдән кәнарда өзү үчүн
һәр һансы бир иш сечмәсин. Бу һөкмдән әрин аилә һүгуглары вә
шә’ни илә зидд олмајан ҹүзи еһтијаҹларла әлагәдар ишләр
истиснадыр; һабелә шәр’и үзрү олмадан әринин јахынлыг етмәсинә
мане олмамалыдыр. Бу һалда (бу ишләрдә әринә итаәт етсә), јемәк,
ҝејим, мәнзил вә фигһи китабларда гејд олунан саир шејләри
тә’мин етмәси әринә ваҹибдир. Әҝәр әри тә’мин етмәсә – истәр
имкан вә баҹарығы чатсын, истәрсә дә чатмасын – гадына
борҹлудур.
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Мәсәлә: 2057. Әҝәр гадын габагкы мәсәләдә дејилән ишләрдә
әринә итаәт етмәсә, ҝүнаһкардыр вә јемәк, ҝејим, мәнзил вә бир
јердә јатмаг һаггы јохдур. Лакин меһријјәси арадан ҝетмир.
Мәсәлә: 2058. Кишинин өз арвадыны евдә хидмәтчилијә
мәҹбур етмәјә һаггы јохдур.
Мәсәлә: 2059. Әҝәр гадынын сәфәр хәрҹләри вәтән (евдәки)
хәрҹләриндән чох олса, әринин өһдәсинә дејил. Амма әҝәр әри ону
сәфәрә апармаг истәсә, ҝәрәк сәфәр хәрҹләрини версин.
Мәсәлә: 2060. Әринә итаәт едән гадын өз әрҹләрини тәләб етсә,
амма әри вермәсә, һәр ҝүндә һәмин ҝүнүн хәрҹләри гәдәриндә
иҹазәсиз әринин малындан ҝөтүрә биләр. Бу да мүмкүн олмаса вә өз
мәишәтини тә’мин етмәјә мәҹбур олса, мәишәт шејләрини
һазырламаға мәшғул икән әринә итаәт етмәси ваҹиб дејил.
Мәсәлә: 2061. Киши өзүнүн даими әгдиндә олан арвадыны елә
бир вәзијјәтдә гоја билмәз ки, нә әрли арвад кими олсун, нә дә әрсиз
арвад кими; амма һәр дөрд ҝеҹәдән бир ҝеҹәни онун јанында
галмасы ваҹиб дејилдир.
Мәсәлә: 2062. Киши дөрд ајдан чох өз даими әјалы илә
јахынлығы тәрк едә билмәз, јалныз арвадын јашлы олдуғу һалларда
ејби јохдур.
Мәсәлә: 2063. Әҝәр даими әгддә меһријјәни мүәјјән етмәсәләр,
әгд сәһиһдир. Әҝәр әри онунла јахынлыг етсә, ҝәрәк меһријјәсини,
онун мислиндә олан гадынларын меһријјәсинә ујғун версин.
Мәсәлә: 2064. Әҝәр даими әгд охунан вахт меһријјәни вермәк
үчүн вахт тә’јин етмәсәләр, гадын меһријјәни алмамышдан габаг
әринин јахынлыг етмәсинә мане ола биләр – истәр әринин
меһријјәни вермәјә гүдрәти олсун, истәрсә дә олмасын. Јалныз о
һал истисна олунур ки, әринин мадди имкансызлығы меһријјәнин
имканлы олдуғу вахт верәҹәјинә даир бир дәлил вә шаһид олсун.
МҮВӘГГӘТИ ЕВЛӘНМӘ
Мәсәлә: 2065. Гадыны аилә мүнасибәтләри мәгсәди олдугда
сиғә етмәк – һәтта ләззәт алмаг үчүн олмаса да, сәһиһдир.
Мәсәлә: 2066. Киши сиғә етдији арвады илә јахынлыг етмәји
дөрд ајдан артыг тәрк етмәмәлидир, јалныз арвадын јашлы олдуғу
һалларда ејби јохдур.
Мәсәлә: 2067. Сиғә олунан гадын, әгддә әринин онунла
јахынлыг етмәмәсини шәрт етсә, әгди вә шәрти сәһиһдир. Әри дә
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ондан саир ләззәтләр ала биләр. Амма әҝәр сонрадан јахынлыг
етмәјә разы олса, әри онунла јахынлыг едә биләр.
Мәсәлә: 2068. Сиғә олунан гадын һәтта һамилә олса да, (әри
үзәриндә) хәрҹлик һаггы јохдур.
Мәсәлә: 2069. Сиғә олунан гадынын әри илә бир јердә јатмаг
(јашамаг) һаггы јохдур; о әриндән, әри дә ондан ирс апармыр.
Мәсәлә: 2070. Сиғә олунан гадын хәрҹлик вә бир јердә јатмаг
һаггы олмадығыны билмәсә, әгди сәһиһдир. Бу иши билмәдији
үчүн әринин үзәриндә белә бир һагга малик олмур.
Мәсәлә: 2071. Сиғә олунан гадын әринин иҹазәси олмадан
евдән чөлә чыха биләр; лакин әҝәр чөлә чыхмаг сәбәби илә әринин
һаггы арадан ҝедәрсә, чөлә чыхмасы һарамдыр.
Мәсәлә: 2072. Әҝәр гадын бир кишини, мүәјјән мүддәт вә
мәбләғ әсасында ону өзү үчүн сиғә етмәјә вәкил етсә, бу һалда киши
ону даими әгдинә кечиртсә, јахуд мүәјјән олунан мәбләғдән вә ја
мүддәтдән башга мәбләғ вә мүддәтә сиғә етсә, сонра гадын баша
дүшүб разы олдуғуну билдирсә, әгди сәһиһ, әкс һалда исә (разы
олмаса) батилдир.
Мәсәлә: 2073. Ата вә (ата тәрәфдән олан) баба мәһрәм олмаг
үчүн бир евдә јашадыглары бир гадыны өзүнүн һәдди-булуға
чатмамыш оғлунун (нәвәсинин) әгдинә кечирдә биләр. бу шәртлә
ки, әгдин мүддәти о гәдәр олсун ки, оғлан (о мүддәт әрзиндә) ҹинси
бәһрәләнмә һәддинә чатсын Һәмчинин, өз һәдди-булуға чатмамыш
гызыны, гоһумларына мәһрәм олмаг үчүн бир кәсин әгдинә
кечирдә биләр, бу шәртлә ки, онун мүддәти о гәдәр олсун ки, (о
мүддәтдә) ондан ҹинси ләззәт алмаг мүмкүн олсун; әгддән сонра
киши мүддәтин галаныны (һәдди-булуға чатмајан гызына)
бағышлаја биләр.
Мәсәлә: 2074. Әҝәр киши сиғә мүддәтини (гадына) бағышласа,
истәр о гадынла јахынлыг етмиш олсун, истәрсә дә олмасын, ҝәрәк
гәрара алынан шејин һамысыны она версин.
Мәсәлә: 2075. Киши өз сиғә арвады олан вә (мүддәт тамам
оландан сонра) һәлә иддәси тамам олмајан гадыны өзүнүн даими
әгдинә кечирдә биләр.
Мәсәлә: 2076. Мүвәггәти евләнмәдә мүддәт гуртарандан сонра
гадын иддә сахламалыдыр вә ондан дүнјаја ҝәлән өвлад бүтүн
өвладлыг һүгугларына маликдир; атасындан, анасындан вә бүтүн
гоһумларындан ирс апарыр – бахмајараг ки, (мүвәггәти әгддә) әрарвад бир-бириндән ирс апармыр.
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БАХМАҒЫН ҺӨКМЛӘРИ
Мәсәлә: 2077. Кишинин намәһрәм гадынын бәдәнинә бахмасы
– истәр ләззәт мәгсәди илә олсун, истәрсә дә ләззәт мәгсәди
олмадан – һарамдыр. Үзүнә вә әлләринә дә бахмаг ләззәт гәсди илә
оларса, һарамдыр. Һәмчинин, гадынын намәһрәм кишинин
бәдәнинә бахмасы һарамдыр – јалныз о мигдар истиснадыр ки,
(кишиләр) адәтән о һиссәләри өртмүрләр. Һәдди-булуға чатмамыш
гызын үзүнә, әлләринә, түкләринә (сачларына) бахмаг ләззәт
мәгсәди илә олмаса вә бахмагла һарама дүшәҹәјиндән горхмаса,
ејби јохдур. Амма еһтијата ҝөрә ҝәрәк буд вә гарын кими, адәтән
өртүлмәли олан јерләрә бахмасын.
Мәсәлә: 2078. Әҝәр инсан ләззәт гәсди олмадан китаб әһлинин
– јәһуди вә мәсиһи кими – гадынларын үзүнә вә әлләринә бахса,
һарама дүшәҹәјиндән горхмајаҹағы һалда ејби јохдур.
Мәсәлә: 2079. Гадын ҝәрәк өз бәдәнини, түкләрини (сачларына)
намәһрәм кишидән өртсүн. Һәтта еһтијат-ваҹиб будур ки, өз бәдән
вә түкләрини (сачларыны) һәдди-булуға чатмајан, амма јахшыныписи баша дүшән вә башгаларынын шәһвәт һисләринин ојада
(тәһрик едә) биләҹәк һәддә олан оғлан ушағындан да өртсүн.
Мәсәлә: 2080. Башгасынын өврәтинә бахмаг – һәтта шүшәнин
архасындан, јахуд ајнада, саф суда вә бу кими шејләрдә олса да,
һарамдыр. Еһтијат-ваҹиб будур ки, мүмәјјиз ушағын да өврәтинә
бахмасынлар. Амма әр-арвад бир-биринин бәдәнинин һәр јеринә
баха биләрләр.
Мәсәлә: 2081. Бир-биринә мәһрәм олан гадын вә киши ләззәт
гәсди олмаса, өврәти истисна олмагла, бир-биринин бәдәнинин һәр
јеринә баха биләрләр.
Мәсәлә: 2082. Киши ләззәт мәгсәди илә башга кишинин
бәдәнинә бахмамалыдыр. Һәмчинин, гадынын ләззәт гәсди илә
башга гадынын бәдәнинә бахмасы һарамдыр.
Мәсәлә: 2083. Кишинин намәһрәм гадынын шәклини
(фотосуну) чәкмәси һарам дејилдир; јалныз о һалда һарамдыр ки,
шәкил чәкәркән әлини она вурмаға мәҹбур олсун. Әҝәр киши
намәһрәм бир гадыны таныјырса, бу һалда о гадын һиҹаблыдырса,
ҝәрәк онун һиҹабсыз олан шәклинә бахмасын.
Мәсәлә: 2084. Әҝәр тибб баҹысы вә ја һәким әлини хәстәнин
өврәтинә вурмаға мәҹбур олса, ҝәрәк әлҹәк тахсын ки, әли
(бирбаша) онун өврәтинә тохунмасын. Һабелә әҝәр киши һәким вә
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ја тибб гардашы әлини гадын хәстәнин бәдәнинә вурмаға мәҹбур
олса, јахуд гадын һәкими вә ја тибб баҹысы әлини кишинин
бәдәнинә вурмаға мәҹбур олса, ҝәрәк – зәрурәт һаллары истисна
олмагла –әлинә әлҹәк тахсын.
Мәсәлә: 2085. Әҝәр киши, намәһрәм гадыны мүалиҹә етмәк
үчүн она бахмаға, јахуд әлини онун бәдәнинә вурмаға мәҹбур олса,
ејби јохдур. Амма әҝәр бахмагла мүалиҹә едә биләрсә, ҝәрәк әлини
онун бәдәнинә вурмасын; вә әҝәр әл вурмагла мүалиҹә едә биләрсә,
ҝәрәк бахмасын.
Мәсәлә: 2086. Әҝәр инсан бир кәси мүалиҹә етмәк үчүн онун
өврәтинә бахмаға мәҹбур олса, еһтијат-ваҹибә әсасән ҝәрәк
ҝүзҝүнү онун гаршысына гојуб онда бахсын. Лакин әҝәр өврәтә
бахмагдан башга чарәси олмаса, ејби јохдур.
ЕВЛӘНМӘНИН МҮХТӘЛИФ МӘСӘЛӘЛӘРИ
Мәсәлә: 2087. Әҝәр бир кәс евләнмәмәк сәбәби илә һарама
дүшүрсә, өз иффәтини горумаг үчүн евләнмәси лазымдыр
(ваҹибдир).
Мәсәлә: 2088. Әҝәр әр әгддә гадынын бакирә олмасыны шәрт
етсә вә әгдән сонра мә’лум олса ки, онун бакирәлији әгддән габаг
(ҹинси) јахынлыг васитәси илә арадан ҝедиб, онда әгди поза биләр.
Мәсәлә: 2089. Намәһрәм киши илә гадын һеч кәсин олмадығы
вә башгасынын да дахил ола билмәдији хәлвәт бир јердә олсалар,
ҝәрәк орадан хариҹ олсунлар.
Мәсәлә: 2090. Әҝәр киши әгддә гадынын меһријјәсини мүәјјән
етсә вә мәгсәди дә ону вермәмәк олса, әгд сәһиһдир. Амма ҝәрәк
меһријәни версин.
Мәсәлә: 2091. Мүсәлман бир шәхс Аллаһы, Пејғәмбәр
(сәлләллаһу әлејһи вә алиһ)-и вә ја мәады инкар етсә, јахуд динин
зәрури һөкмләрини, јә’ни мүсәлманларын Ислам дининин
(ајрылмаз) бир һиссәси һесаб етдикләри һөкмләри, мәсәлән намазоруҹун ваҹиблијини инкар етсә вә бу һөкмү инкар етмәси Аллаһын
вә Пејғәмбәр (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ)-ин инкар олунмасына
гајытса, мүртәд олур.
Мәсәлә: 2092. Әҝәр гадын, әринин онунла јахынлыг
етмәсиндән габаг, әввәлки мәсәләдә дејилдији кими, мүртәд олса,
онун әгди батил олур. Һәмчинин, әҝәр јахынлыг етдикдән сонра да
мүртәд олса (әгд батил олур); амма јаисә олса; јә’ни сејиддирсә, 60
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вә сејид дејилсә, 50 јашы тамам олубса, (бу һалда иддә јохдур).
Әҝәр јаисә олмаса, талаг һөкмләриндә дејиләҹәк ҝөстәришә ујғун
олараг иддә сахламалыдыр; әҝәр иддә әснасында (јенидән)
мүсәлман олса, әгд јериндәдир; јох әҝәр иддәнин ахырына гәдәр
мүртәдлијиндә галса, әгд батилдир.
Мәсәлә: 2093. Әҝәр гадын әгддә киши илә ону шәһәрдән чөлә
апармамасыны шәрт етсә, киши дә гәбул етсә, ҝәрәк гадынын
разылығы олмадан (ону) шәһәрдән чыхармасын.
Мәсәлә: 2094. Әҝәр бир кәсин арвадынын әввәлки әриндән бир
гызы олса, о гызы, һәмин арвадындан олмајан башга оғлунун
әгдинә кечирдә биләр. Һәмчинин, әҝәр инсан бир гызы өз оғлу үчүн
әгд етсә, онун анасы илә евләнә биләр.
Мәсәлә: 2095. Әҝәр бир гадын зинадан һамилә олса, ушағыны
сигт етмәси (салдырмасы) ҹаиз дејил.
Мәсәлә: 2096. Әҝәр бир кәс, әри олмајан вә башгасынын да
иддәсиндә олмајан бир гадынла зина етсә, бу һалда сонрадан өз
әгдинә кечиртсә вә онлардан ушаг дүнјаја ҝәлсә, һалал, јохса һарам
нүтфәдән әмәлә ҝәлмәсини билмәсәләр, о ушаг һалалзадәдир.
Мәсәлә: 2097. Әҝәр киши бир гадынынын иддәдә олдуғуну
билмәјиб онунла евләнсә, бу һалда гадын да билмәсә вә онлардан
ушаг дүнјаја ҝәлсә, һалалзадәдир, шәр’ән дә һәр икисинин өвлады
сајылыр. Амма әҝәр гадын иддәдә олдуғуну, һабелә иддәдә
евләнмәјин һарам олдуғуну билсә, ушаг шәр’ән атанындыр. Һәр
ики һалда онларын әгди батилдир вә бир-биринә һарам олурлар.
Мәсәлә: 2098. Әҝәр гадын “јаисәјәм” - десә, сөзү гәбул
олунмамалыдыр. Амма әҝәр “әрим јохдур” - десә, сөзү гәбул
олунур.
Мәсәлә: 2099. Әҝәр инсан бир гадынла евләнәндән сонра бир
кәс “о гадынын әри вардыр”, гадын да “әрим јохдур” - десә, бу
һалда гадынын әрли олмасы шәр’ән сүбут олунмаса, ҝәрәк
гадынын сөзү гәбул едилсин. Амма әҝәр онун әрли олмасыны
иддиа едән е’тимадлы шәхс олса, бу һалда ҝәрәк киши ондан
ајрылсын.
Мәсәлә: 2100. Агил, мүсәлман вә азад олан бир гадынын гызы
олса, 7 јашы тамам олмајынҹа, атасы ону анасындан ајыра билмәз.

Мәсәлә: 2101. Мүстәһәбдир ки, һәдди-булуға чатмыш,
мүкәлләф олан гызы әрә вермәкдә тәләссинләр. Һәзрәт Имам Садиг
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(әлејһис-салам) бујурур: “Кишинин сәадәтләриндән бири будур ки,
гызы өз евиндә һејз ҝөрмәсин.”
Мәсәлә: 2102. Әҝәр гадын өз меһријјәсини башга арвад
алмасын дејә, јә’ни өзүнүн шәр’и һаггындан истифадә етмәсин
дејә, әри илә мүсалиһә етсә, мүсалиһәјә әмәл етмәләри лазымдыр,
јә’ни гадын меһријјәни алмасын, киши дә башга арвадла
евләнмәсин.
Мәсәлә: 2103. Зинадан дүнјаја ҝәлән бир кәс арвад алса вә
ондан ушағы олса, ушаг һалалзадәдир.
Мәсәлә: 2104. Әҝәр киши мүбарәк Рамазан ајынын оруҹунда,
јахуд гадын һејз олан вахт онунла јахынлыг етсә, ҝүнаһ етмишдир.
Амма онлардан ушаг дүнјаја ҝәлсә, һалалзадәдир.
Мәсәлә: 2105. Әринин сәфәрдә өлмәсини јәгин едән гадын
вәфат иддәсиндән сонра (онун мигдары талаг һөкмләриндә
дејиләҹәк) әрә ҝетсә вә (сонрадан әввәлки) әри сәфәрдән (дири)
гајытса, ҝәрәк икинҹи әриндән ајрылсын вә биринҹи әринә
һалалдыр. Амма әҝәр икинҹи әри онунла јахынлыг етмиш олса,
гадын ҝәрәк иддә сахласын, икинҹи әри дә онун меһријјәсини, онун
кими олан гадынларын меһријјәсинә мүвафиг олараг версин, амма
иддәсиндә икинҹи әринә хәрҹлијин јохдур.
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СҮД ВЕРМӘНИН ҺӨКМЛӘРИ
Мәсәлә: 2106. Әҝәр бир гадын, сонрадан дејиләҹәк шәртләр
дахилиндә бир ушаға сүд версә, о ушаг ашағыдакы шәхсләрә
мәһрәм олур:
1-О гадынын өзүнә – она “сүд анасы” дејилир;

2-Гадынын әринә – сүд она мәхсусдур вә она да “сүд атасы”
дејилир;
3-О гадынын атасына вә анасына – нә гәдәр јухары ҝетсәләр дә;
һәтта о гадынын сүд анасы вә сүд атасы да олсалар.
4-О гадындан дүнјаја ҝәлмиш олан, јахуд дүнјаја ҝәләҹәк
ушаглара;
5-О гадынын өвладларынын ушагларына; нә гәдәр ашағы
ҝетсәләр дә; истәр онун өвладларындан дүнјаја ҝәлсинләр, истәрсә
дә онун өвлады о ушаглара сүд вермиш олсунлар;
6-О гадынын баҹы вә гардашына, һәтта сүд баҹысы вә сүд
гардашы да олса; јә’ни сүд әмиздирилмәси сәбәби илә о гадынла
баҹы-гардаш олмушларса да.
7-О гадынын әмиси вә бибисинә, һәтта сүд әмиси вә ја сүд
бибиси дә олса;
8-О гадынын халасы вә дајысына, һәтта сүд дајысы вә сүд
халасы да олса;
9-О гадынын әринин (ки, сүд она мәхсусдур) өвладларына, нә
гәдәр ашағы ҝетсәләр дә, һәтта онун сүд өвладлары да олса;
10-О гадынын әринин (ки, сүд она мәхсусдур) ата-анасына, нә
гәдәр јухары ҝетсә дә;
11-Әринин (ки, сүд она мәхсусдур) гардашы вә баҹысына, һәтта
онун сүд гардашы вә сүд баҹысы да олса;
12-Әринин (ки, сүд она мәхсусдур) әмиси, бибиси, дајысы вә
халасына, нә гәдәр јухары ҝетсәләр дә, һәтта сүдвермә јолу илә дә
олсалар. Һәмчинин, сонракы мәсәләләрдә дејиләҹәји кими, бундан
башга бир нечә нәфәр дә сүдвермә јолу илә мәһрәм олурлар.
Мәсәлә: 2107. Әҝәр бир гадын, сонракы мәсәләләрдә дејиләҹәк
шәртләрә әсасән, бир ушаға сүд версә, о ушағын атасы, о гадындан
дүнјаја ҝәлән гызларла евләнә билмәз. Һәмчинин, (сүдә саһиб олан)
әрин гызларыны да ала билмәз. Һәтта еһтијат-ваҹиб будур ки, онун
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сүд гызларыны да өз әгдинә кечиртмәсин. Амма о гадынын сүд
гызлары илә евләнмәси ҹаиздир. Лакин еһтијат-мүстәһәб будур ки,
онларла да евләнмәсин, онлара мәһрәм бахышлары илә, јә’ни
инсанын өз мәһрәмләринә етдији бахышларла бахмасын.
Мәсәлә: 2108. Әҝәр бир гадын сонрадан дејиләҹәк шәртләрлә
ушаға сүд версә, о гадынын әри (ки, сүд она мәхсусдур) о ушағын
баҹыларына мәһрәм олмур, анҹаг еһтијат-мүстәһәб будур ки,
онларла евләнмәсин. Һәмчинин, әрин гоһумлары да о ушағын баҹы
вә гардашлары илә мәһрәм олмур.
Мәсәлә: 2109. Әҝәр гадын бир ушаға сүд версә о ушағын
гардашларына мәһрәм олмур. Һәмчинин, о гадынын гоһумлары да
сүд вердији ушағын баҹы-гардашларына мәһрәм олмурлар.
Мәсәлә: 2110. Әҝәр инсан бир гыза камил сүд верән гадынла
евләниб јахынлыг етсә, артыг о гызы өз әгдинә кечирдә билмәз.
Мәсәлә: 2111. Әҝәр инсан бир гызла евләнсә, артыг о гыза
камил сүд верән гадынла евләнә билмәз.
Мәсәлә: 2112. Инсан анасынын, јахуд нәнәсинин камил сүд
вердији гыз илә евләнә билмәз. Һәмчинин, әҝәр инсанын атасынын
(башга) арвады онун атасына мәхсус олан сүддән бир гыза сүд
вермиш олса, о шәхс һәмин гызла евләнә билмәз. Әҝәр сүдәмәр бир
гызы өз әгдинә кечиртсә вә сонра онун анасы, нәнәси, атасынын
(башга) арвады, һәмин атаја мәхсус олан сүддән о гыза сүд версә,
әгд батил олур.
Мәсәлә: 2113. Инсан өз баҹысынын, јахуд гардашынын
арвадынын, гардашына мәхсус олан камил сүд вердији гызла
евләнә билмәз. Һабелә, инсанын баҹысынын, јахуд гардашынын
өвлады, јахуд баҹысынын нәвәси вә ја гардашынын нәвәси сүд
версә дә, һөкм ејнидир.
Мәсәлә: 2114. Әҝәр бир гадын өз гызынын ушағына (гыз
нәвәсинә) дејиләҹәк шәртләрлә сүд версә, онун гызы өз әринә
һарам олур. Һәмчинин, әҝәр бир гадын гызынын әринин, башга
гадындан олан ушағына сүд версә (һарам олур). Амма әҝәр гадын өз
оғлунун ушағына сүд версә, оғлунун арвады – о сүдәмәр ушағын
анасы – әринә һарам олмур.
Мәсәлә: 2115. Әҝәр бир гызын атасынын (башга) арвады, о
гызын әринин ушағына (атасына мәхсус олан) сүд версә, о гыз өз
әринә һарам олур – истәр ушаг о гыздан олсун, истәрсә дә әринин
башга арвадындан.
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МӘҺРӘМЛИЈӘ СӘБӘБ ОЛАН СҮДВЕРМӘНИН
ШӘРТЛӘРИ
Мәсәлә: 2116. Мәһрәм олмаға сәбәб олан сүдвермәнин 8 шәрти
вар:
1-Ушаг дири гадынын дөшүндән сүд әмсин; демәли, өлмүш
гадынын дөшүндән сүд әмсә, фајдасы јохдур (мәһрәмлик
јаратмыр).
2-О гадынын сүдү һарамдан олмасын; демәли, зинадан дүнјаја
ҝәлән ушағын сүдүнү башга ушаға версәләр, ушаг о сүд васитәсилә
һеч кәсә мәһрәм олмур.
3-Ушаг сүдү гадынын дөшүндән әмсин; демәли, сүдү ушағын
боғазына төксәләр, мәһрәмлијә сәбәб олмур.
4-Сүд халис олуб башга шејләрлә гарышмасын; амма гарышан
(башга) шеј чох аз олуб сүдә гарышмагла арадан ҝетсә, ејби јохдур.
5-Сүд бир әрдән олсун; демәли, сүд верән гадына талаг
версәләр, сонрадан башга әрә ҝедиб ондан һамилә олса, доғуш
вахтына гәдәр дөшүндә биринҹи әриндән сүд галса вә мисал үчүн, 8
дәфә доғушдан габаг биринҹи әринә мәхсус олан сүддән вә
доғандан сонра исә 7 дәфә икинҹи әринә мәхсус олан сүддән ушаға
версә, о ушаг һеч кәсә мәһрәм олмур.
6-Ушаг хәстәлик сәбәби илә әмдији сүдү гајтармасын. Әҝәр
гајтарарса, еһтијат-ваҹибә ҝөрә ҝәрәк сүд әммәк васитәсилә о ушаға
мәһрәм олаҹаг кәсләр онунла евләнмәсинләр вә она мәһрәм
бахышларла бахмасынлар.
7-15 дәфә, јахуд бир ҝүн (24 саат) әрзиндә, сонракы мәсәләдә
дејиләҹәји кими, дојунҹа сүд әмсин, јахуд ону о гәдәр
әмиздирсинләр ки, “о сүдлә сүмүјү мөһкәмләнмиш, бәдәниндә әт
әмәлә ҝәлмишдир” десинләр. Һәтта әҝәр она 10 дәфә дә сүд
версәләр, еһтијат-мүстәһәб будур ки, сүд васитәсилә мәһрәм олан
кәсләр онунла евләнмәсинләр, она мәһрәм бахышларла
бахмасынлар.
8-Ушағын ики јашы тамам олмамыш олсун. Демәли, ики јашы
тамам оландан сонра она сүд версәләр, һеч кәсә мәһрәм олмур.
Амма әҝәр сүд верән гадынын доғушундан ики илдән артыг
кечмиш олса вә онун сүдү һәлә дә галмыш олса, бир ушаға сүд
версә, о ушаг дејилән шәхсләрә мәһрәм олур.
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Мәсәлә: 2117. Ҝәрәк ушаг бир ҝеҹә-ҝүндүз әснасында башга
јемәк јемәсин, јахуд башга кәсдән сүд әммәсин. Амма әҝәр аз
мигдарда јемәк јесә вә “арада јемәк јејибдир” дејилмәсә, ејби
јохдур. Һәмчинин, ҝәрәк 15 дәфәни бир гадынын дөшүндән әмсин
вә бу 15 дәфә әснасында башга кәсин сүдүнү әммәсин. Һәр дәфә дә
заман фасиләси олмадан сүд әмсин. Амма әҝәр сүд әмдији вахт
әснасында јенидән нәфәс чәксә, јахуд бир аз ҝөзләсә вә биринҹи
дәфә дөшү ағзына алдығы вахтдан дојдуғу вахта гәдәр бир дәфә
һесаб олунса, ејби јохдур.
Мәсәлә: 2118. Әҝәр гадын өз әринә мәхсус олан сүддән бир
ушаға сүд вериб сонра башга әрә ҝетсә вә икинҹи әринә мәхсус олан
сүддән башга ушаға сүд версә, о ики ушаг бир-биринә мәһрәм
олмурлар. Амма даһа јахшы олар ки, бир-бири илә евләнмәсинләр,
бир-биринә мәһрәм бахышы илә бахмасынлар.
Мәсәлә: 2119. Әҝәр гадын әринә мәхсус олан сүддән бир нечә
ушаға сүд версә онларын һамысы бир-биринә, онлара сүд верән
гадына вә онун әринә мәһрәм олурлар.
Мәсәлә: 2120. Әҝәр бир кәсин бир нечә арвады олса вә онларын
һәр бири дејилән шәртләрлә бир ушаға сүд версә, о ушагларын
һамысы бир-биринә, о кишијә вә о гадынлара мәһрәм олурлар.
Мәсәлә: 2121. Әҝәр бир кишинин ики сүд верән арвады олса вә
онлардан бири бир ушаға 8 дәфә, диҝәри исә 7 дәфә сүд версә, о
ушаг һеч кәсә мәһрәм олмур.
Мәсәлә: 2122. Әҝәр бир гадын әринә мәхсус олан сүддән бир
оғлан вә бир гыза камил сүд версә, о гызын баҹы-гардашлары
оғланын баҹы-гардашларына мәһрәм олмурлар вә еһтијатмүстәһәб будур ки, бир-бири илә евләнмәсинләр.
Мәсәлә: 2123. Бир кәс өз арвадынын иҹазәси олмадан, сүд
васитәсилә онун арвадынын баҹысы ушаглары, јахуд гардашы
ушаглары олан гадынларла евләнә билмәз. Һәмчинин, әҝәр инсан
бир оғланла ливат етсә, о оғланын сүд гызы, сүд баҹысы, сүд анасы
вә сүд нәнәси олан шәхсләрлә евләнә билмәз.
Мәсәлә: 2124. Бир кәсин гардашына сүд верән гадын, һәмин
шәхсә мәһрәм олмур. Амма еһтијат-мүстәһәб будур ки, онунла
евләнмәсин.
Мәсәлә: 2125. Инсан ики баҹы илә – һәтта сүд баҹысы, јә’ни сүд
вермә васитәси илә бир-биринин баҹысы олсалар да, евләнә
билмәз. Әҝәр ики гадыны әгд едиб сонрадан баҹы олдугларыны
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баша дүшсә, бу һалда онларын әгди ејни заманда олубса, һәр икиси
батилдир. Әҝәр бир вахтда олмајыбса, биринҹи әгд сәһиһ, сонракы
исә батилдир.
Мәсәлә: 2126. Әҝәр гадын, әринә мәхсус олан сүддән
ашағыдакы шәхсләрә сүд версә, әри она һарам олмур, анҹаг даһа
јахшы олар ки, еһтијат етсин:
1-Өз баҹысына вә гардашына;
2-Өз әмиси, бибиси, дајысы вә халасына;

3-Өз әмисинин вә дајысынын өвладларына;
4-Өз гардашынын өвладларына;

5-Өз әринин гардашына, јахуд әринин баҹысына;
6-Өз баҹысынын ушагларына, јахуд әринин баҹысынын
ушагларына;
7-Өз әринин әмиси, бибиси, дајысы вә халасына;
8-Әринин башга арваддан олан нәвәсинә;

Мәсәлә: 2127. Әҝәр бир кәс инсанын бибисинин вә ја
халасынын гызына сүд версә, һәмин шәхс инсана мәһрәм олмур.
Амма еһтијат-мүстәһәб будур ки, онунла евләнмәсин.
СҮДВЕРМӘНИН ГАЈДАЛАРЫ
Мәсәлә: 2128. Ушаға сүд вермәк үчүн һамыдан јахшы
анасыдыр. Јахшы олар ки, ана ушаға сүд вермәк үчүн әриндән музд
алмасын, амма јахшы олар ки, әри музд версин. Әҝәр ушағын анасы
дајәдән артыг музд алмаг истәсә, әри ушағы ондан алыб дајәјә верә
биләр.
Мәсәлә: 2129. Мүстәһәбдир ки, ушаг үчүн тутулан дајә ағыллы,
иффәтли, үзү ҝөзәл олсун; мәкруһдур ки, ағылдан кәм, бәдсурәт
(чиркин), кобуд әхлаглы, јахуд зиназадә олсун. Һәмчинин, зинадан
ушағы олан гадыны да дајә ҝөтүрмәк мәкруһдур.
СҮДВЕРМӘНИН МҮХТӘЛИФ МӘСӘЛӘЛӘРИ
Мәсәлә: 2130. Мүстәһәбдир ки, гадынларын һәр ушаға сүд
вермәсинин гаршысы алынсын. Чүнки ола билсин ки, һансы ушаға
сүд вермәсини унудуб сонрадан бир-биринә мәһрәм олан ики
нәфәри евләндирсинләр.
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Мәсәлә: 2131. Мүстәһәбдир ки, сүд васитәсилә гоһум олан
шәхсләр бир-биринә еһтирам гојсунлар. Амма бир-бириндән ирс
апармырлар вә инсанын өз гоһумларына гаршы олан (хүсуси)
гоһумлуг һаггы онлар үчүн јохдур.
Мәсәлә: 2132. Мүмкүн олан һалда мүстәһәбдир ки, ушаға ики
ил тамам сүд верилсин.
Мәсәлә: 2133. Әҝәр сүдвермә васитәсилә әрин һаггы арадан
ҝетмәзсә, гадын әринин иҹазәси олмадан башгасынын ушағына сүд
верә биләр. Амма сүд вермәклә гадынын өз әринә һарам олмасына
сәбәб олан шәхсләрә сүд вермәси ҹаиз дејил. Мәсәлән; әҝәр онун
әри сүдәмәр гыз ушағыны өзү үчүн әгд етмиш олса, гадын ҝәрәк о
ушаға сүд вермәсин. Чүнки әҝәр она сүд версә, о гадынын өзү (сүд)
гајнанасы олур вә әринә һарам олур.
Мәсәлә: 2134. Әҝәр бир кәс гардашынын арвадынын она
мәһрәм олмасыны истәјирсә, бу һалда ҝәрәк бир сүдәмәр гыз
ушағыны ҹинси бәһрәләнмәјә габилијјәт тапаҹағы бир мүддәтә
өзүнә сиғә етсин вә 2116-ҹы мәсәләдә дејилдији шәртләрә ујғун
олараг гардашынын арвады о гыза сүд версин вә бир мүддәтдән
сонра галан мүддәти бағышлаја биләр.
Мәсәлә: 2135 Әҝәр киши бир гадыны өзүнә әгд етмәмишдән
габаг сүд васитәсилә о гадынын она һарам олдуғуну десә, мәсәлән;
онун анасындан сүд әмдијини десә, бу һалда јалан демәси мә’лум
олмаса, о гадынла евләнә билмәз. Әҝәр әгддән сонра десә вә гадын
да онун сөзүнү гәбул етсә, әгд батилдир. Бу һалда киши онунла
јахынлыг етмәмиш олса, јахуд јахынлыг етсә дә, амма јахынлыг
едән вахт гадын о кишијә һарам олдуғуну билсә, меһријјәси јохдур.
Әҝәр јахынлыг етдикдән сонра о кишијә һарам олдуғуну баша
дүшсә, киши ҝәрәк онун меһријјәсини, онун кими олан гадынларын
меһријјәсинә мүвафиг олараг версин.
Мәсәлә: 2136. Әҝәр гадын әгддән габаг сүд әммәк васитәси илә
бир кишијә һарам олдуғуну десә, бу һалда јалан демәси мә’лум
олмаса, о киши илә евләнә билмәз. Әҝәр әгддән сонра десә,
кишинин әгддән сонра гадынын она һарам олмасыны демәси
кимидир ки, бунун һөкмү кечән мәсәләдә дејилди.
Мәсәлә: 2137. Мәһрәм олмаға сәбәб олан сүдвермә ики јолла
исбат олунур:
1-Сөзләриндән хатирҹәмлик һасил олан шәхсләрин хәбәр
вермәси;
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2-Ики адил кишинин, јахуд һамысы адил олан дөрд гадынын вә
ја бир киши илә ики гадынын шәһадәт вермәси. Амма ҝәрәк
сүдвермәнин шәраитини дә десинләр. Мәсәлән, десинләр ки: “биз
ҝөрдүк ки, филан ушаг 24 саат әрзиндә филан гадынын дөшүндән
сүд әмди, арада да башга шеј јемәди.” Һәмчинин әввәлдә дејилән
саир шәртләри дә шәрһ етсинләр. Амма әҝәр мә’лум олса ки,
шәртләри билирләр, әгидәләриндә бир-биринә мүхалиф дејилләр
вә киши илә гадын да (бу) әгидәдә мүхалифәтләри јохдур,
шәраитләри шәрһ етмәләри лазым дејил.
Мәсәлә: 2138. Әҝәр ушағын мәһрәмлијә сәбәб олаҹағы гәдәр
сүд әмиб-әммәмәсиндә шәкк етсәләр, јахуд о мигдарда сүд
әммәсини ҝүман етсәләр, ушаг һеч кәсә мәһрәм олмур. Амма јахшы
олар ки, еһтијат етсинләр.
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ТАЛАҒЫН ҺӨКМЛӘРИ
Мәсәлә: 2139. Өз арвадына талаг верән киши ҝәрәк агил, һәддибулуға чатан олуб өз ихтијары үзүндән талаг версин. Әҝәр ону,
арвадына талаг вермәјә мәҹбур етсәләр, талаг батилдир. Һәмчинин,
ҝәрәк талаг вермәк нијјәти дә олсун. Демәли, талаг сиғәсини
зарафатјана десә, сәһиһ дејилдир.
Мәсәлә: 2140. Гадын ҝәрәк талаг вахтында һејз вә нифас
ганындан пак олсун, әри һәмин паклыг вахтында, јахуд ондан
габагкы паклыгда олан нифас вә ја һејз һалында онунла јахынлыг
етмәмиш олсун. Бу ики шәртин тәфсилаты сонракы мәсәләләрдә
ҝәләҹәкдир.
Мәсәлә: 2141. Һејз, јахуд нифас һалында гадына верилән талаг
үч һалда сәһиһдир:
1-Әри евләнәндән сонра онунла јахынлыг етмәмиш олса;
2-Һамилә олса; Әҝәр һамилә олмасы мә’лум олмаса, әри дә һејз
һалында талаг версә вә сонрадан һамилә олдуғу мә’лум олса, ејби
јохдур.
3-Киши, гаиб (сәфәрдә), һәбсдә олмаг вә бу кими сәбәбләрлә
гадынын пак олдуғундан хәбәр тута билмәсә, јахуд хәбәр тутмасы
чох чәтин олса;
Мәсәлә: 2142. Әҝәр бир кәс, арвадыны һејз ганындан пак һесаб
едиб талаг версә, сонрадан мә’лум олса ки, талаг вахты һејз
һалында имиш, талағы батилдир. Әҝәр гадынын һејз һалында
олдуғуну һесаб едәрәк, ҹидди шәкилдә талаг версә вә сонра пак
олдуғу мә’лум олса, талаг сәһиһдир.
Мәсәлә: 2143. Өз арвадынын һејз вә ја нифас һалында олдуғуну
билән шәхс гаиб олса, мәсәлән; сәфәрә ҝетсә вә она талаг вермәк
истәсә, амма гадынын һалындан хәбәр тутмағы мүмкүн олмаса,
ҝәрәк гадынларын адәтән һејз вә ја нифасдан пак олаҹаглары
мүддәтә гәдәр ҝөзләсин.
Мәсәлә: 2144. Әҝәр гаиб олан бир шәхс өз арвадына талаг
вермәк истәсә, бу һалда арвадынын һејз вә ја нифас олуб-
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олмамасындан хәбәр тута биләрсә, һәтта онун хәбәр тутмасы
гадынын һејз адәти үзүндән, јахуд мүгәддәс Шәриәтдә мүәјјән
олунан саир әламәтләр үзүндән мә’лум оларса, ҝәрәк гадынларын
адәтән һејз вә ја нифасдан пак олдуглары мүддәтә гәдәр ҝөзләсин.
Мәсәлә: 2145. Әҝәр киши, һејз вә ја нифас ганындан пак олан
арвады илә јахынлыг едиб сонра талаг вермәк истәсә, ҝәрәк икинҹи
дәфә һејз ганы ҝөрүб пакланмасыны ҝөзләсин. Амма 9 јашы тамам
олмајан, јахуд һамилә олан гадына, јахынлыг етдикдән сонра талаг
версә, ејби јохдур. Гадын јаисә олса да, јә’ни әҝәр сејидәдирсә, 60дан артыг вә әҝәр сејидә дејилсә, 50-дән артыг јашы олса да, ејни
гајда илә
Мәсәлә: 2146. Әҝәр киши һејз вә ја нифас ганындан пак олан
арвады илә јахынлыг едиб һәмин паклыг мүддәтиндә ҹидди
шәкилдә талаг версә, сонрадан талаг вердији вахт һамилә олдуғу
мә’лум олса, ејби јохдур.
Мәсәлә: 2147. Әҝәр киши һејз вә ја нифас ганындан пак олан
арвады илә јахынлыг едиб сонра сәфәрә ҝетсә вә сәфәрдә талаг
вермәк истәсә, арвадынын һалыны сорушмаг мүмкүн олмаса, ҝәрәк
гадынын адәтән паклыгдан сонра ган ҝөрүб јенидән пак олдуглары
вахта гәдәр ҝөзләсин. Јахшы олар ки, бир ај ҝөзләсин.
Мәсәлә: 2148. Әҝәр киши хилгәтинин, јахуд хәстәлик сәбәби
илә һејз ҝөрмәјән гадынына талаг вермәк истәсә, ҝәрәк онунла
јахынлыг етдији вахтдан е’тибарән үч ај мүддәтиндә онунла ҹинси
јахынлыгдан чәкинсин, сонра талаг версин.
Мәсәлә: 2149. Талаг ҝәрәк сәһиһ әрәбҹә олан сиғә илә охунсун,
ики адил киши дә ону ешитсин. Әҝәр әрин өзү талаг сиғәсини
охумаг истәсә вә арвадынын да ады, мәсәлән, Фатимә олса, ҝәрәк
десин:
َ زَْوجتََفاطمَةََطال ٌَق
“Зәвҹәти Фатимәту талиг” – јә’ни арвадым Фатимә
бошанмышдыр.”
Әҝәр башгасыны вәкил етсә, вәкил белә демәлидир:
َ زَْوجةََموكَلىََفاطمةََطال ٌَق
“Зәвҹәту мувәккили Фатимәту талиг” – јә’ни мәни вәкил едәнин
арвады Фатимә бошанмышдыр.”
Мәсәлә: 2150. Сиғә олунан, мәсәлән; бир ајлыг, јахуд бир иллик
сиғә олунан гадынын талағы јохдур; Онун бошанмасы мүддәтинин
тамам олмасы, јахуд кишинин һәмин мүддәти она бағышламасы
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иләдир. Белә ки, “мүддәти сәнә бағышладым” десин. Бу һалда
гадынын һејз ганындан паклығы вә шаһид тутулмасы лазым
(ваҹиб) дејил.
ТАЛАГ ИДДӘСИ
Мәсәлә: 2151. Јаисә гадынын иддәси јохдур, јә’ни һәтта әри
онунла јахынлыг етмиш олса да, талаг вериләндән дәрһал сонра әрә
ҝедә биләр. 9 јашы тамам олмајан гадынын да иддәси јохдур.

Мәсәлә: 2152. 9 јашы тамам олан вә јаисә олмајан гадынын, әри
онунла јахынлыг едиб талаг версә, ҝәрәк талагдан сонра иддә
сахласын. Јә’ни, паклыгда талаг верилдикдән сонра о гәдәр
ҝөзләмәлидир ки, јенидән һејз ҝөрүб пак олсун. Үчүнҹү һејзи ҝөрән
кими, иддәси тамам олур вә әрә ҝедә биләр. Амма әҝәр јахынлыг
етмәздән габаг она талаг версә, иддәси јохдур; јә’ни талагдан
дәрһал сонра әрә ҝедә биләр.
Мәсәлә: 2153. Һејз ҝөрән гадынларла бир јашда олуб, амма һејз
ҝөрмәјән гадынын әри онунла јахынлыг едәндән сонра талаг версә,
ҝәрәк талагдан сонра үч ај – 90 ҝүн иддә сахласын.
Мәсәлә: 2154. Әҝәр һамилә гадына талаг версәләр, онун иддәси
ушағын дүнјаја ҝәлмәси, јахуд сагит олмасы иләдир. Буна әсасән,
мәсәлән; талагдан бир саат сонра ушаг дүнјаја ҝәлсә, иддәси (һәмин
вахт) тамам олур.
Мәсәлә: 2155. Мүвәггәти издиваҹын иддәси мүддәтин тамам
олмасындан, јахуд галан мүддәтин бағышланмасындан сонра ики
һејздир; әҝәр һејз ҝөрмүрсә, 45 ҝүнә гәдәр әрә ҝетмәкдән
чәкинмәлидир.
Мәсәлә: 2156. Талаг иддәсинин әввәли талаг сиғәсинин тамам
олдуғу вахтдан башлајыр – истәр гадын она талаг верилдијини
билсин, истәрсә дә билмәсин. Демәли, әҝәр иддәси гуртарандан
сонра она талаг верилмиш олдуғуну баша дүшсә, јенидән иддә
сахламасы лазым дејил.
ӘРИ ӨЛӘН ГАДЫНЫН ИДДӘСИ
Мәсәлә: 2157. Әри өлән гадын һамилә олмазса – һәтта әҝәр
јаисә, јахуд сәғирә олса да, јахуд әри онунла јахынлыг етмәмиш
олса да, 4 ај 10 ҝүн иддә сахламалыдыр. Әҝәр һамилә олса, доғуша
гәдәр иддә сахламалыдыр. Амма әҝәр ушаг 4 ај 10 ҝүн кечмәздән
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габаг ушаг дүнјаја ҝәлсә, ҝәрәк әринин өлүмүндән 4 ај 10 ҝүн
кечәнә гәдәр ҝөзләсин. Буна “вәфат иддәси” дејилир.
Мәсәлә: 2158. Вәфат иддәсиндә олан гадынын ҹамаат арасында
зинәт һесаб олунан палтар ҝејмәси, сүрмә чәкмәси, һәмчинин зинәт
сајылан саир ишләр ҝөрмәси она һарамдыр.
Мәсәлә: 2159. Әҝәр гадын әринин өлмәсини јәгин едиб вәфат
иддәси гуртарандан сонра әрә ҝетсә вә сонрадан мә’лум олса ки,
әри, әрә ҝедәндән сонра өлмүшдүр, ҝәрәк икинҹи әриндән
ајрылсын. Әҝәр һамилә олса, ҝәрәк талаг иддәсиндә – 2153-ҹү
мәсәләдә дејилдији гәдәр икинҹи әри үчүн талаг иддәси, сонра исә
биринҹи әри үчүн вәфат иддәси сахласын. Әҝәр һамилә олмаса,
ҝәрәк биринҹи әри үчүн вәфат иддәси, сонра исә икинҹи әри үчүн
талаг иддәси сахласын.
Мәсәлә: 2160. Вәфат иддәсинин башланғыҹы гадынын әринин
өлүмүндән хәбәрдар олдуғу вахтдыр.
Мәсәлә: 2161. Әҝәр гадын “иддәм тамам олмушдур” - десә, бу
сөзү ики шәртлә гәбул едилир:
1-Төһмәтә мә’руз галмасын (төһмәт мөвгејиндә олмасын);
2-Талагдан, јахуд әринин өлмәсиндән о гәдәр вахт кечсин ки, о
мүддәтдә иддәнин тамам олмасы мүмкүн олсун.
БАИН ВӘ РИҸ’И ТАЛАГ
Мәсәлә: 2162. Баин талағы одур ки, талагдан сонра кишинин өз
арвадына гајытмаг һаггы олмасын. Јә’ни, әгд охунмадан ону арвад
кими гәбул едә билмәсин. Бу беш гисимдир:
1-9 јашы тамам олмајан гадынын талағы;
2-Јаисә олан, јә’ни әҝәр сејидәдирсә, 60-дан артыг вә әҝәр сејидә

дејилсә, 50-дән артыг јашы олан гадынын талағы;

3-Әгддән сонра әринин јахынлыг етмәдији гадынын талағы;
4-Үч дәфә талаг верилән гадынын (үчүнҹү) талағы;

5 – Хүл’ вә мүбарат талағы.
Бунларын һөкмләри сонрадан дејиләҹәк. Бунлардан башга
јердә галанлары риҹ’и талагдыр ки, талагдан сонра, гадын иддәдә
олдуғу вахта гәдәр киши она гајыда (јә’ни талаг нијјәтиндән дөнә)
биләр.
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Мәсәлә: 2163. Арвадына риҹ’и талаг верән бир кәсин, ону, талаг
верилән вахтдакы евдән чөлә чыхартмасы һарамдыр. Амма
мүфәссәл фигһи китабларда дејилдији кими, бә’зи вахтлар ону чөлә
чыхартмағын ејби јохдур. Һәмчинин гадынын зәрури олмајан
ишләр үчүн о евдән чөлә чыхармасы да һарамдыр.
ГАЈЫТМАҒЫН ҺӨКМЛӘРИ
Мәсәлә: 2164. Риҹ’и талагда киши өз гадынына ики ҹүр гајыда
(талаг фикриндән дөнә) биләр:
1-Мә’насы ону икинҹи дәфә өз арвады етмәси олан бир сөз
десин;
2-Елә бир иш ҝөрсүн ки, онун гајытмасы баша дүшүлсүн. Һәр
ики һалда батиндә гајытмаг гәсди етсин.
Мәсәлә: 2165. Рүҹу етмәкдә кишинин шаһид тутмасы, јахуд
гадына хәбәр вермәси лазым (ваҹиб) дејил. Һәтта әҝәр бир кәс
билмәдән “арвадыма руҹу етдим” - десә сәһиһдир.
Мәсәлә: 2166. Өз арвадына риҹ’и талаг верән киши рүҹу
һаггыны мүәјјән мәбләғ мүгабилиндә разылашса (сүлһ етсә), онун
разылашмасы сәһиһдир вә артыг рүҹу етмәк һаггына малик
олмајаҹагдыр.
Мәсәлә: 2167. Әҝәр киши арвадына ики дәфә талаг вериб һәр
талагдан сонра рүҹу етсә, јахуд ики дәфә талаг вериб һәр талагдан
(вә иддә вахты кечәндән) сонра әгдинә кечиртсә, үчүнҹү талагдан
сонра гадын она һарамдыр. Амма әҝәр үчүнҹү талагдан сонра
башга әрә ҝетсә, дөрд шәртлә икинҹи әринә һалал олур, јә’ни
(икинҹи әриндән бошанандан сонра) биринҹи әри ону јенидән ала
биләр:
1-Икинҹи әринин әгди даими олсун; вә әҝәр, мисал үчүн, бир
ајлыг, бир иллик сиғә етсә, ондан ајрыландан сонра биринҹи әри
ону өз әгдинә кечирдә билмәз;
2-Икинҹи әри онунла јахынлыг етсин;
3-Икинҹи әри она талаг версин, јахуд өлсүн;

4-Икинҹи әринин талаг, јахуд вәфат иддәси тамам олсун.
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ХУЛ’ ТАЛАҒЫ
Мәсәлә: 2168. Әринә маил (рәғбәтли) олмајыб меһријјәсини вә
ја башга малыны, талаг верилмәси үчүн әринә бағышлајан гадынын
талағына “хул’ талағы” дејилир.
Мәсәлә: 2169. Әҝәр әр, хул’ талаг сиғәсини охумаг истәсә вә
арвадынын ады мәсәлән, Фатимә олса, киши дејир:
َ تَهىََطال ٌَق
َْ زَْوجتََفاطمةََخَال َْعت هاَعلىَماَبذل
Јә’ни, “арвадым Фатимәјә хул’ талағы вердим вә о
бошанмышдыр.”
Мәсәлә: 2170. Әҝәр гадын, бир кәси онун меһријјәсини әринә
вермәк үчүн, әри дә һәмин кәси, арвадына талаг вермәк үчүн вәкил
етсә, бу һалда мәсәлән; әрин ады Мәһәммәд, арвадын ады Фатимә
оларса, вәкил талаг сиғәсини белә охујур:
َ َخلعهاَعلَْيه
َْ ع َْنَموكلَتََفاطمَةََبذََلْتََم َْهرهاَلم َوكَِلََم َّمدََلي
ондан сонра дәрһал (фасилә олмадан) демәлидир:
َ تَهىََطال ٌَق
َْ زَْوجةََموكلىََخال َْعت هاَعلىَماَبذل
Әҝәр гадын бир кишини, әринә меһријјәдән башга бир шеј
бағышлајыб она талаг вермәсинә вәкил етсә, вәкил ҝәрәк “мәһрәһа”
кәлмәсинин јеринә онун вердији шеји десин. Мәсәлән; әҝәр 100
мин түмән вермиш олса, ҝәрәк десин:
َ َبذلْتََمائةََالْفََتومان
Сонра әрин тәрәфиндән гәбул етсин вә десин:
َ َقبلْتََذلك
Сонра десин:
َ تَهيََطال ٌَق
َْ زْوجةََموكلَيَخال ْعت هاَعَليَماَبذل
МҮБАРАТ ТАЛАҒЫ
Мәсәлә: 2171. Әҝәр әр-арвад бир-бири илә јашамаг истәмәзсә
вә гадын талаг версин дејә мүәјјән бир малы кишијә бағышласа, бу
ҹүр талаға “мүбарат талағы” дејилир.
Мәсәлә: 2172. Әҝәр әр мүбарат талаг сиғәсини охумаг истәсә вә
арвадынын ады мәсәлән; Фатимә олса, ҝәрәк десин:
َ ِبَرَاْتََزَْوجتََفاطمةََعلىَم َْهرهاَفهىََطال ٌَق
(Јә’ни, арвадым Фатимәдән, меһријјәсинин мүгабилиндә
ајрылдым вә о, бошанды.) Әҝәр башгасыны вәкил етсә, вәкил ҝәрәк
десин:
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َ ِبرَاْتََزَْوجةََموكلىَفاطمةََعلىَمهرهاَفهىََطال ٌَق
Һәр ики һалда әҝәр “әла мәһриһа” кәлмәсинин јеринә “ли
мәһриһа” - десә, ејби јохдур.
Мәсәлә: 2173. Хул’ вә мүбарат талағынын сиғәләри әрәбҹә
сәһиһ охунмалыдыр. Амма әҝәр гадын өз малыны әринә
бағышламасы үчүн һәр һансы дилдә, мәсәлән фарсҹа (вә ја азәриҹә)
“талаг үчүн филан шеји сәнә бағышладым” - десә, ејби јохдур.
Мәсәлә: 2174. Әҝәр гадын хул’, јахуд мүбарат талағы
әснасында өз бағышладығы шеји вермәк фикриндән дөнсә, әри
гајыдыб (рүҹу едиб) әгд охунмадан јенидән ону өзүнә арвад едә
биләр.
Мәсәлә: 2175. Мүбарат талағы үчүн әрин алдығы мал ҝәрәк
меһријјәдән чох олмасын. Анҹаг хул’ талағында чох олмасынын
ејби јохдур.
ТАЛАҒЫН МҮХТӘЛИФ МӘСӘЛӘЛӘРИ
Мәсәлә: 2176. Әҝәр бир кәс намәһрәм гадынла, өз әјалы
олдуғуну ҝүман едәрәк јахынлыг етсә – истәр гадын онун әри
олмадығыны билсин, истәрсә дә әри олдуғуну ҝүман етсин – ҝәрәк
иддә сахласын.
Мәсәлә: 2177. Әҝәр әјалы олмадығыны билдији бир гадынла
зина етсә, бу һалда гадын о кишинин онун әри олмасыны ҝүман
етсә, еһтијат-ваҹибә ҝөрә ҝәрәк иддә сахласын.
Мәсәлә: 2178. Әҝәр киши, бир гадыны алдадыб онун әриндән
талаг алса вә өзүнә арвад етсә, гадына верилән талаг вә әгд
сәһиһдир. Амма һәр икиси бөјүк ҝүнаһа мүртәкиб олмушдур.
Мәсәлә: 2179. Әҝәр гадын әгд әснасында әри илә шәрт етсә ки,
сәфәрә ҝедәрсә, јахуд онун, мисал үчүн, алты ајлыг хәрҹини
вермәзсә, талағын ихтијарынын онун әлиндә олсун, бу шәрт
батилдир. Амма әҝәр шәрт етсәләр ки, киши сәфәрә ҝедәрсә, ја
мисал үчүн, алты аја гәдәр онун хәрҹини вермәзсә, (гадын) елә бу
андан е’тибарән, әринин тәрәфиндән өзүнә талаг вермәк үчүн вәкил
олсун, бу һалда, кишинин сәфәрә ҝетмәсиндән, јахуд алты ајлыг
хәрҹини вермәмәсиндән сонра өзүнә талаг версә, сәһиһдир.
Мәсәлә: 2180. Әри иткин дүшән бир арвад башгасына әрә
ҝетмәк истәсә, ҝәрәк адил мүҹтәһидә мүраҹиәт едиб онун
ҝөстәришинә әсасән әмәл етсин.
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Мәсәлә: 2181. Дәли бир шәхсин атасы вә (ата тәрәфиндән олан)
бабасы мәсләһәт оларса, онун арвадына талаг верә биләрләр.
Мәсәлә: 2182. Әҝәр ата, јахуд (ата тәрәфиндән олан) баба өз
ушағы (нәвәси) үчүн – мәсләһәт олдуғу һалда – бир гадыны сиғә
етсәләр, һәтта ушағын һәдди-булуға чатмасы заманынын бир
мигдары сиғә мүддәтинин бир һиссәси олса да, мәсәлән; бир
арвады 14 јашлы оғлуна ики иллијә сиғә етсә, бу һалда ушағын
мәсләһәтинә олса, (ата вә ја бабасы) онун вахтыны гадына
бағышлаја биләр, лакин онун даими арвадына талаг верә билмәз.
Мәсәлә: 2183. Әҝәр Шәриәтдә мүәјјән олунмуш әламәтләрә
әсасән, киши ики нәфәри адил билиб онларын јанында өз арвадына
талаг версә, онлары адил билмәјән башга бир шәхс еһтијат-ваҹибә
ҝөрә ҝәрәк о гадыны башгасы үчүн әгд етмәсин.
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ИРСИН ҺӨКМЛӘРИ
Мәсәлә: 2184. Гоһумлуг сәбәби илә ирс апаран шәхсләр үч
дәстәдән ибарәтдир:
Биринҹи дәстә: мејитин атасы, анасы өвладларыдыр. Өвлад
(сағ) олмајан һалда нә гәдәр ашағы ҝетсә дә (нәвә, нәтиҹә...) һансы
мејитә даһа јахындырса, ирс апарыр. Бу дәстәдән (һәтта) бир нәфәр
дә олса, икинҹи дәстә ирс апармыр.
Икинҹи дәстә: “ҹәдд” вә “ҹәддә”, јә’ни бабасы вә нәнәси – истәр
ата тәрәфдән олсун, истәрсә ана тәрәфдән вә нә гәдәр јухары ҝетсә
дә; һабелә, баҹысы вә гардашы, баҹы вә гардаш һәјатда олмајанда
онларын өвладларындан һансы мејитә даһа јахындырса, ирс
апарыр. Бу дәстәдән (һәтта) бир нәфәр дә галса, үчүнҹү дәстә ирс
апармыр.
Үчүнҹү дәстә: әми, биби, дајы, хала – нә гәдәр јухары ҝетсә; вә
онларын өвладлары – нә гәдәр ашағы ҝетсәләр дә. Нә гәдәр ки,
мејитин әмиси, бибиси, дајысы вә халаларындан бир кәс диридир,
онларын өвладлары ирс апармыр. Амма әҝәр мејитин тәкҹә ата
тәрәфдән бир олан әмиси вә ата-анадан бир олан әмиоғлусу олса вә
онлардан башга да вәрәсә олмаса, ирс ата-анадан бир олан
әмиоғлуја чатыр; тәкҹә ата тәрәфдән бир олан әмиси исә ирс
апармыр.
Мәсәлә: 2185. Әҝәр мејитин өзүнүн әмиси, бибиси, дајысы,
халасы вә онларын өвладлары; һабелә өвладларынын өвладлары
(нәвәләри) олмаса, мејитин атасынын вә анасынын әмиси, бибиси,
дајысы вә халасы ирс апарыр. Әҝәр бунлар да олмаса, онларын
өвладлары; әҝәр онлар да олмаса, мејитин бабасынын вә нәнәсинин
халасы, дајысы, бибиси вә әмиси, онлар да олмаса онларын
өвладлары ирс апарыр.
Мәсәлә: 2186. Әр-арвад сонрадан тәфсилаты илә дејиләҹәји
кими, бир-бириндән ирс апарырлар.
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БИРИНҸИ ДӘСТӘНИН ИРСИ
Мәсәлә: 2187. Әҝәр мејитин вариси биринҹи дәстәдән олан
тәкҹә бир нәфәр олса, мәсәлән; атасы, јахуд анасы, јахуд бир гызы
вә ја бир оғлу олса, малынын һамысы она чатыр. Әҝәр бир нечә
оғлан вә ја бир нечә гыз олса, малын һамысы онларын араларында
бәрабәр шәкилдә бөлүнүр. Әҝәр бир оғлан вә бир гыз олса, малы үч
јерә бөлүб ики һиссәсини оғлана, бир һиссәсини исә гыза
вермәлидирләр. Әҝәр бир нечә оғлан вә бир нечә гыз олса, малы елә
бөлмәлидирләр ки, һәр оғлан гыздан ики гат артыг ирс апарсын.
Мәсәлә: 2188. Әҝәр мејитин вариси тәкҹә атасы вә анасы олса,
мал үч јерә бөлүнүр: ики һиссәсини атасы, бир һиссәсини анасы ирс
апарыр. Амма әҝәр мејитин ики гардашы, јахуд дөрд баҹысы, јахуд
бир гардашы вә ики баҹысы олса вә онларын һамысы мејитлә ата
тәрәфдән доғма олса, јә’ни онларын атасы мејитин атасы илә бир
олса – истәр аналары да мејитин анасы илә бир олсун, истәрсә бир
олмасын, мејитин ата-анасы сағ олан вахта гәдәр онлар ирс
апармаса да, онларын олмасы илә ана малын алтыда бирини, ата
исә јердә галанлары ирс апарыр. Һәгигәтдә онларын варлығы
ананын үчдә бир пај апармасына мане олур; әксинә, алтыда бир
гәдәр ирс апарыр.
Мәсәлә: 2189. Әҝәр мејитин вариси тәкҹә атасы, анасы вә бир
гызы олса, бу һалда мејитин ата тәрәфдән ики гардашы вә ја дөрд
баҹысы, јахуд бир гардашы вә ики баҹысы олмаса, малы беш јерә
бөлмәлидирләр: ата вә ананын һәр бири бир пај, гыз үч пај апарыр.
Әҝәр ата тәрәфдән ики гардаш, јахуд дөрд баҹы, јахуд да бир
гардаш вә ики баҹысы олса, мал 24 јерә бөлүнмәлидир: 15 һиссәси
гыза, 5 һиссәси атаја, 4 һиссәси исә анаја верилмәлидир.

Мәсәлә: 2190. Әҝәр мејитин вариси тәкҹә атасы, анасы вә бир

оғлу олса, малы 6 јерә бөлмәлидирләр: ата вә ана – һәр бири бир
һиссәни, оғлан исә 4 һиссәни ирс апарыр. Әҝәр бир нечә оғлан вә ја

бир нечә гыз олсалар, о 4 һиссәни өз араларында бәрабәр шәкилдә

бөлүрләр. Әҝәр һәм гыз вә һәм дә оғлан олсалар, о 4 һиссәни елә
бөлмәлидирләр ки, һәр оғлан гыздан ики гат артыг ирс апарсын.
Мәсәлә: 2191. Әҝәр мејитин вариси тәкҹә атасы вә бир оғлу вә ја
анасы вә бир оғлу олса, мал 6 јерә бөлүнмәли, бир һиссәси атаја вә
ја анаја, 5 һиссәси исә оғлана верилмәлидир.
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Мәсәлә: 2192. Әҝәр мејитин вариси тәкҹә ата, јахуд анасы

(мејитин) оғлу вә гызы илә бирликдә олса, мал 6 јерә
бөлмәлидирләр: бир һиссәси ата вә ја анаја чатыр; јердә галанлары
исә оғлан вә гыз өз араларында елә бөлмәлидирләр ки, һәр оғлан
гыздан ики гат артыг ирс апарсын.
Мәсәлә: 2193. Әҝәр мејитин вариси тәкҹә атасы вә бир гызы,
јахуд анасы вә бир гызы олса, мал 4 јерә бөлүнмәлидир: бир
һиссәси ата вә ја ананын, јердә галанлар исә гызындыр.
Мәсәлә: 2194. Әҝәр мејитин вариси тәкҹә атасы вә бир нечә
гызы, јахуд анасы вә бир нечә гызы олса, малы 5 јерә

бөлмәлидирләр: бир һиссәси ата вә ја анаја чатыр, 4 һиссәсини исә
гызлар өз араларында бәрабәр шәкилдә бөлмәлидирләр.
Мәсәлә: 2195. Әҝәр мејитин өвлады олмаса (јә’ни өлмүш олса),
оғул нәвәси – һәтта гыз да олса, мејитин оғлунун пајыны; вә онун
гыз нәвәси – һәтта оғлан да олса, мејитин гызынын пајыны апарыр.
Мәсәлән; әҝәр мејитин оғлунун бир гызы вә гызынын бир оғлу
олса, малы 3 јерә бөлүб бир һиссәсини гызынын оғлуна, ики
һиссәсини исә оғлунун гызына вермәлидир.
Мәсәлә: 2196. Тәгаүдә (гоҹалыға) чыханларын өлүмүндән
сонра онларын варисләринә верилән пул, әҝәр хидмәт етдикләри
вахт онларын маашларындан чыхылырдыса вә тәгаүдә чыхан заман
верилирдисә, тәрәкәнин бир һиссәсидир вә вәрәсәләрин һамысына
чатыр. Әҝәр идарәнин өзү тәрәфиндән верилирдисә, һәр кәсә
версәләр, она мәхсус олур.
ИКИНҸИ ДӘСТӘНИН ИРСИ
Мәсәлә: 2197. Гоһумлуг сәбәби илә ирс апаран икинҹи дәстә
мејитин бабасы, нәнәси, гардашы вә баҹысыдыр. Әҝәр баҹысы вә
гардашы олмаса (өлмүш олсалар), онларын өвладлары ирс апарыр.
Мәсәлә: 2198. Әҝәр мејитин вариси тәкҹә бир гардашы вә ја
тәкҹә бир баҹысы олса, малын һамысы она чатыр. Әҝәр ата-анадан
доғма олан бир нечә гардашы вә ја баҹысы олса, мал онларын
арасында бәрабәр шәкилдә бөлүнмәлидир. Әҝәр ата-анадан доғма
олан һәм гардашы, һәм дә баҹысы олса, һәр гардаш баҹысынын
пајындан ики гат артыг ирс апарыр. Мәсәлән; әҝәр мејитин атаанадан доғма олан ики гардашы вә бир баҹы олса, малы беш јерә
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бөлмәлидирләр: гардашлардан һәр бири ики, баҹысы исә бир пај
ирс апарыр.
Мәсәлә: 2199. Мејитин ата-анадан бир олан гардашы вә баҹысы
олан һалда, онунла ана тәрәфдән ајры, ата тәрәфдән бир олан баҹы
вә гардашы ирс апармыр. Әҝәр ата-анадан бир олан баҹысы вә
гардашы олмаса, бу һалда ата тәрәфдән бир олан тәкҹә бир баҹысы
вә ја бир гардашы олса, малын һамысы она ирс чатыр. Әҝәр (тәкҹә)
ата тәрәфдән бир олан бир нечә гардашы вә ја бир нечә баҹысы
олса, мал онларын арасында бәрабәр шәкилдә бөлүнүр. Әҝәр ата
тәрәфдән бир олан һәм гардашы, һәм дә баҹысы олса, гардашлар
баҹылардан ики гат артыг ирс апарыр.
Мәсәлә: 2200. Әҝәр мејитин вариси ата тәрәфдән онунла ајры,
ана тәрәфдән бир олан тәкҹә бир баҹысы вә ја бир гардашы олса,
малын һамысы она чатыр. Әҝәр ана тәрәфдән бир олан бир нечә
гардашы вә ја бир нечә баҹысы, јахуд һәм гардашы, һәм дә баҹысы
олса, мал онларын арасында бәрабәр шәкилдә бөлүнмәлидир.
Мәсәлә: 2201. Әҝәр мејитин һәм ата-анадан бир олан баҹысы вә
гардашы, һәм (тәкҹә) ата тәрәфдән бир олан баҹысы вә гардашы,
һәм дә тәкҹә ана тәрәфдән бир олан бир гардашы вә ја бир баҹысы
олса, ата тәрәфдән бир олан гардаш вә баҹы ирс апармыр. Малы 6
јерә бөлмәлидирләр: бир һиссәсини ана тәрәфдән бир олан баҹы вә
ја гардаш, јердә галанлары исә ата вә анадан бир олан баҹы вә
гардашлар вә һәр гардаш да баҹысындан ики гат артыг ирс апарыр.
Мәсәлә: 2202. Әҝәр мејитин һәм ата-анадан бир олан баҹысы вә
гардашы, һәм атадан бир олан баҹысы вә гардашы, һәм дә анадан
бир олан баҹысы вә гардашы олса, атадан бир олан баҹы вә гардаш
ирс апармыр. Мејитин малыны үч јерә бөлүрләр, бир һиссәсини
мејитин ана тәрәфдән бир олан баҹы вә гардашы өз араларында
бәрабәр шәкилдә бөлүрләр. Јердә галанларыны исә ата-анадан бир
олан баҹысына вә гардашына верирләр: һәр гардаш баҹысындан
ики гат артыг ирс апарыр.
Мәсәлә: 2203. Әҝәр мејитин вариси тәкҹә атадан бир олан баҹы
вә гардашы илә анадан бир олан бир гардашы, јахуд баҹысы олса,
малы алты јерә бөлүрләр: бир һиссәсини анадан бир олан гардашы
вә ја баҹысы, јердә галанлары исә атадан бир олан баҹы вә
гардашлары һәр гардаш баҹысындан ики гат артыг олмагла ирс
апарыр.
Мәсәлә: 2204. Әҝәр мејитин вариси тәкҹә атадан бир олан
гардаш вә баҹысы илә анадан бир олан бир нечә баҹысы вә гардашы
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олса, малы үч јерә бөлмәлидирләр: бир һиссәсини анадан бир олан
гардаш вә баҹы өз араларында бәрабәр шәкилдә бөлмәлидирләр.
Јердә галанлары исә атадан бир олан баҹы вә гардаш – һәр гардаш
баҹысындан ики гат артыг – артыг ирс апарыр.
Мәсәлә: 2205. Әҝәр мејити варисин тәкҹә гардашы, баҹысы вә
арвады олса, гадын сонрадан дејиләҹәкләрә әсасән, баҹы вә гардаш
исә әввәлки мәсәләләрдә дејиләнләрә ујғун олараг ирс апарыр.
Әҝәр гадын өлсә вә вариси дә тәкҹә баҹысы, гардашы вә әри олса,
әри онун малынын јарысыны, баҹысы вә гардашы исә әввәлки
мәсәләләрдә дејиләнләрә әсасән ирс апарыр. Әҝәр (арвад) мејитин
варисләри онун әри, анадан бир олан баҹысы вә гардашы илә атаанадан бир олан баҹысы вә гардашы олса, малынын јарысы әринә
чатыр, малын әслинин үчдә бири анадан бир олан баҹы вә гардаша,
јердә галанлар исә ата-анадан бир олан баҹы вә гардаша чатыр.
Демәли, малынын һамысы алты түмән оларса, үч түмәни әринә, ики
түмәни анадан бир олан баҹы вә гардашына, бир түмәни исә атаанадан бир олан баҹы вә гардашына чатыр.
Мәсәлә: 2206. Әҝәр мејитин баҹысы вә гардашы олмаса (өлмүш
олсалар), амма баҹысынын вә гардашынын өвладлары олса,
мејитин малы онлара чатыр. Мејитин анадан бир олан баҹысынын
вә гардашынын өвладларынын пајы, онларын арасында бәрабәр
шәкилдә бөлүнүр. Амма тәкҹә атадан, јахуд ата-анадан бир олан
гардашларынын вә баҹыларынын өвладларында исә, һәр оғлан
гыздан ики артыг ирс апарыр.
Мәсәлә: 2207. Әҝәр мејитин вариси тәкҹә нәнәси вә ја тәкҹә
бабасы олса – истәр ата тәрәфдән олсун, истәрсә дә ана тәрәфдән –
малын һамысы она чатыр. Мејитин бабасы сағ олдуғу һалда,
бабасынын атасы ирс апармыр.
Мәсәлә: 2208. Әҝәр мејитин вариси тәкҹә ата тәрәфдән олан бир
бабасы вә нәнәси оларса, малы үч јердә бөлмәлидирләр: ики
һиссәси бабасына, бир һиссәси исә нәнәсинә чатыр. Әҝәр бабасы вә
нәнәси ана тәрәфдән оларса, малы өз араларында бәрабәр шәкилдә
бөлмәлидирләр.
Мәсәлә: 2209. Әҝәр мејитин вариси ата тәрәфдән олан бир
бабасы, јахуд нәнәси илә ана тәрәфдән олан бир бабасы вә ја нәнәси
олса, малы үч јерә бөлүнмәлидир: ики һиссәсини ата тәрәфдән олан
бабасы, јахуд нәнәси, бир һиссәсини исә ана тәрәфдән олан бабасы,
јахуд нәнәси ирс апарыр.
Мәсәлә: 2210. Әҝәр мејитин вариси ата тәрәфдән бир олан
бабасы вә нәнәси илә ана тәрәфдән бир олан бабасы вә нәнәси олса,
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мал үч һиссәјә бөлүнәҹәкдир. Бир һиссәсини ана тәрәфдән бир олан
бабасы вә нәнәси өз араларында бәрабәр шәкилдә бөлүрләр. Галан
ики һиссәсини исә ата тәрәфдән бир олан бабасы вә нәнәси апарыр
вә бабаја нәнәдән ики гат артыг чатыр.
Мәсәлә: 2211. Әҝәр мејитин вариси тәкҹә онун арвады, ата
тәрәфдән олан бабасы вә нәнәси, һәмчинин ана тәрәфдән олан
бабасы вә нәнәси оларса, гадын сонрадан дејиләнләрә әсасән өз
ирсини апарыр, малын әслинин үчдә бири ана тәрәфиндән олан
баба вә нәнәјә верилир вә онлар өз араларында бәрабәр шәкилдә
бөлүрләр. Јердә галанларыны исә ата тәрәфдән олан бабаја вә
нәнәјә верирләр: баба нәнәдән ики гат артыг ирс апарыр. Әҝәр
мејитин вариси әри, бабасы вә нәнәси оларса, әри малын јарысыны,
бабасы вә нәнәси исә әввәлки мәсәләләрдә дејиләнләрә әсасән ирс
апарырлар.
ҮЧҮНҸҮ ДӘСТӘНИН ИРСИ
Мәсәлә: 2212. Үчүнҹү дәстә – мејитин әмиси, бибиси, дајысы,
халасы вә онларын өвладларыдыр. Јухарыда гејд олундуғу кими,
әҝәр биринҹи вә икинҹи тәбәгәдән бир кәс олмазса, јалныз бу һалда
үчүнҹү дәстә ирс апарыр.
Мәсәлә: 2213. Әҝәр мејитин вариси тәкҹә бир әмиси, јахуд бир
бибисидирсә – истәр мејитин атасы илә бир ата-анадан олсунлар,
истәрсә дә тәкҹә ата тәрәфдән, јахуд тәкҹә ана тәрәфдән бир
олсунлар – малын һамысы она чатыр. Әҝәр бир нечә әмиси, јахуд
бир нечә бибиси, һамысы да ата-анадан, јахуд һамысы атадан вә ја
һамысы анадан бир олсалар, малы өз араларында бәрабәр шәкилдә
бөлмәлидирләр. Әҝәр һәм әмиси, һәм дә бибиси олса вә һамысы да
ата-анадан, јахуд атадан бир олсалар, әмиләр бибидән ики гат артыг
ирс апарыр. Мәсәлән; әҝәр мејитин варисләри ики әмиси вә бир
бибиси олса, малы беш јерә бөлүрләр: бир һиссәси бибисинә чатыр,
дөрд һиссәсини исә әмиләри өз араларында бәрабәр шәкилдә
бөлүрләр.
Мәсәлә: 2214. Әҝәр мејитин вариси тәкҹә анадан бир олан бир
нечә әмиси, јахуд анадан бир олан бир нечә бибиси олса, мал
онларын араларында бәрабәр шәкилдә бөлүнүр. Амма әҝәр ана
тәрәфдән бир олан бир нечә әмиси вә бибиси олса, еһтијат-ваҹибә
ҝөрә бир-бири илә разылашмалыдырлар.
Мәсәлә: 2215. Әҝәр мејитин вариси әмиләри вә бибиләри олса,
онларын да бә’зиләри ата, бә’зиләри ана, бә’зиләри исә һәм ата, һәм
дә ана тәрәфдән бир олсалар, ата тәрәфдән бир олан әмиси вә
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бибиси ирс апармыр. Демәли, әҝәр мејитин анадан бир олан бир
әмиси вә ја бибиси олса, малы алты јерә бөлмәлидирләр: бир
һиссәсини ана тәрәфдән бир олан әмиси, јахуд бибиси, јердә
галанларыны исә һәм атадан, һәм дә анадан бир олан әмиси вә
бибиси ирс апарыр ки, әмиләр бибиләрдән ики гат артыг ирс
апарыр. Әҝәр һәм ана тәрәфдән бир олан әмиси, һәм дә бибиси олса,
малы үч јерә бөлмәлидирләр: ики һиссәсини ата-анадан бир олан
әмисинә вә бибисинә верирләр, әмиси бибисиндән ики гат артыг
ирс апарыр. Бир һиссәсини исә ана тәрәфдән бир олан бибисинә вә
әмисинә верирләр. Еһтијат-ваҹиб будур ки, малы бөлмәкдә бирбири илә разылашсынлар.
Мәсәлә: 2216. Әҝәр мејитин вариси тәкҹә бир дајысы вә ја бир
халасы олса, малын һамысы она чатыр. Әҝәр һәм дајысы, һәм дә
халасы олса вә һамысы да ата-анадан, јахуд атадан вә ја анадан бир
олсалар, мал онларын арасында бәрабәр шәкилдә бөлүнмәлидир.
Мәсәлә: 2217. Әҝәр мејитин вариси јалныз анадан бир олан бир
дајысы, јахуд бир халасы вә ата-анадан бир олан дајысы вә халасы,
һабелә ата тәрәфдән бир олан дајысы вә халасы олса, ата тәрәфдән
бир олан халасы вә дајысы ирс апармыр. Мал да алты јерә бөлүнүр,
бир һиссәсини анадан бир олан дајысына, јахуд халасына, јердә
галанларыны исә ата-анадан бир олан дајысына вә халасына
вериләр, онлар да өз араларында бәрабәр шәкилдә бөлүрләр.
Мәсәлә: 2218. Әҝәр мејитин вариси тәкҹә атадан бир олан
дајысы вә халасы, ана тәрәфдән бир олан дајысы вә халасы, һәм дә
ата-анадан бир олан дајысы вә халасы олса, ата тәрәфдән бир олан
дајысы вә халасы ирс апармыр. Мал үч јерә бөлүнүр: бир һиссәсини
ана тәрәфдән бир олан дајысы вә халасы өз араларында бәрабәр
шәкилдә бөлүрләр. Јердә галаны исә ата-анадан бир олан дајысы вә
халасы өз араларында бәрабәр шәкилдә бөлмәлидирләр.
Мәсәлә: 2219. Әҝәр мејитин вариси бир дајысы, јахуд халасы вә
бир әмиси, јахуд бибиси олса, малы үч јерә бөлмәлидирләр: бир
һиссәсини дајысы вә халасы, јердә галанларыны исә әмиси вә ја
бибиси ирс апарыр.
Мәсәлә: 2220. Әҝәр мејитин вариси бир дајысы, јахуд халасы,
һабелә әмиси вә бибиси олса, бу һалда бибиси вә әмиси ата-анадан,
јахуд атадан бир олсалар, малы үч јерә бөләҹәкләр: бир һиссәсини
дајысы, јахуд халасы апарыр, јердә галанын ики һиссәси әмисинә,
бир һиссәси исә бибисинә чатыр. Демәли, әҝәр малы доггуз јерә
бөлсәләр, үч һиссәсини дајысына, јахуд халасына, дөрд һиссәсини
әмисинә, ики һиссәсини исә бибисинә вермәлидирләр.
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Мәсәлә: 2221. Әҝәр мејитин вариси бир дајысы, јахуд бир
халасы, һабелә анадан бир олан бир әмиси вә ја бир бибиси вә атаанадан, јахуд атадан бир олан әмиси вә бибиси олса, малы үч јерә
бөлмәлидирләр: бир һиссәсини дајысына, јахуд халасына
верирләр, јердә галан ики һиссәсини исә алты јерә бөлүрләр. Бир
һиссәсини анадан бир олан әмисинә, јахуд бибисинә, јердә
галанларыны исә ата-анадан, јахуд атадан бир олан әмисинә вә
бибисинә верирләр ки, әмиси бибисиндән ики гат артыг ирс
апарыр. Демәли, әҝәр мејитин малыны доггуз јерә бөлсәләр, үч
һиссәси дајысына, јахуд халасына, бир һиссәси ана тәрәфдән бир
олан әмисинә, јахуд бибисинә, беш һиссәси исә ата-анадан, јахуд
ата тәрәфдән бир олан әмисинә вә бибисинә верилмәлидир.
Мәсәлә: 2222. Әҝәр мејитин вариси анадан бир олан бир әмиси
вә ја бир бибиси, һабелә бир дајысы, јахуд халасы вә ата-анадан,
јахуд атадан бир олан әмиси вә бибиси олса, малы үч јерә
бөләҹәкләр: бир һиссәсини дајысы, јахуд халасы ирс апараҹаг,
јердә галан ики һиссәсини исә үч јерә бөләҹәкләр, бир һиссәсини
ана тәрәфдән олан әмиси вә бибиси апараҹаг, еһтијат-ваҹибә ҝөрә
бир-бири илә разылашмалыдырлар. Ики һиссәсини исә ата-анадан,
јахуд атадан бир олан әми вә бибиси бөләҹәкләр. Әмиси
бибисиндән ики гат артыг ирс апараҹаг. Демәли, малы доггуз јерә
бөлсәләр, онун үч һиссәсини халасы, јахуд дајысы, ики һиссәсини
ана тәрәфдән бир олан әмиси вә бибиси, дөрд һиссәсини исә атаанадан, јахуд ата тәрәфдән бир олан әмиси вә бибиси ирс апараҹаг.
Мәсәлә: 2223. Әҝәр мејитин вариси һамысы ата-анадан, јахуд
тәкҹә атадан вә ја тәкҹә анадан бир олан бир нечә дајысы вә халасы,
һәмчинин әмиси вә бибиси дә олса, мал үч јерә бөлүнмәлидир: ики
һиссәсини әмиси вә бибиси әввәлки мәсәләдә дејилән гајдаја
әсасән, бир һиссәсини исә дајылары вә халалары өз араларында
бәрабәр шәкилдә бөлүрләр.
Мәсәлә: 2224. Әҝәр мејитин вариси ана тәрәфдән бир олан
дајысы, јахуд халасы, һабелә ата-анадан, јахуд атадан бир олан бир
нечә дајысы вә халасы, һәмчинин әмиси вә бибиси дә олса, мал үч
јерә бөлүнүр: ики һиссәсини әввәлдә дејилән ҝөстәришләрә әсасән
әмиси вә бибиси өз араларында бөлүрләр. Демәли, әҝәр мејитин ана
тәрәфдән бир олан бир дајысы, јахуд бир халасы олса, јердә галан
бир һиссәни алты јерә бөлүб бир һиссәсини ана тәрәфдән бир олан
дајысына, јахуд халасына, јердә галанларыны исә ата-анадан, јахуд
атадан бир олан дајысына вә халасына верәҹәкләр, онлар да өз
араларында бәрабәр шәкилдә бөләҹәкләр. Әҝәр ана тәрәфдән бир
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олан бир нечә дајысы, јахуд бир нечә халасы, јахуд һәм анадан бир
олан дајысы, һәм дә анадан бир олан халасы олса, о бир һиссәни үч
јерә бөлүб бир һиссәсини ана тәрәфдән бир олан дајылар вә халалар
өз араларында бәрабәр шәкилдә бөләҹәкләр, јердә галанларыны
ата-анадан, јахуд атадан бир олан дајы вә халасына верәҹәкләр ки,
өз араларында бәрабәр шәкилдә бөлсүнләр.
Мәсәлә: 2225. Әҝәр мејитин әмиси, бибиси, дајысы вә халасы
олмаса (өлмүш олсалар), әмисинә вә бибисинә чатмалы олан һиссә
онларын өвладларына, дајы вә халасына чатмалы олан һиссә исә
онларын өвладларына чатыр.
Мәсәлә: 2226. Әҝәр мејитин вариси онун атасынын әмиси,
бибиси, дајысы вә халасы, һабелә анасынын әмиси, бибиси, дајысы
вә халасы олсалар, малы үч јерә бөлүнүр: бир һиссәсини мејитин
анасынын әмиси, бибиси, дајысы вә халасы өз араларында бәрабәр
шәкилдә бөлүрләр, амма еһтијат-ваҹиб будур ки, мејитин
анасынын әмиси вә бибиси бир-бири илә разылашсынлар. Ики
һиссәсини исә үч јерә бөлүб бир һиссәсини мејитин атасынын
дајысына вә халасына верирләр, онлар да өз араларында бәрабәр
шәкилдә бөлүрләр. Галан ики һиссәсини исә мејитин атасынын
әмисинә вә бибисинә верирләр. Белә ки, әмиси бибисиндән ики гат
артыг алыр.
ӘР-АРВАДЫН ИРСИ
Мәсәлә: 2227. Әҝәр бир гадын өлсә вә өвлады олмаса, бүтүн
малынын јарысыны әри, јердә галаныны исә саир вәрәсәләр ирс
апарыр. Әҝәр о әриндән, јахуд әввәлки әриндән өвлады олса,
малынын дөрдә бири әринә, јердә галанлары исә саир вәрәсәләрә
чатыр.
Мәсәлә: 2228. Әҝәр бир киши өлсә вә өвлады олмаса, малынын
дөрдә бири даими арвадына, јердә галаны исә саир вәрәсәләрә
чатыр. Әҝәр о арваддан вә башга арвадындан өвлады олса, мәнгул
(бир јердән башга јерә дашына билән) малынын сәккиздә бирини
арвады, јердә галанларыны исә саир вәрәсәләр ирс апарыр. Гадын
әринин гејри-мәнгул (бир јердән башга јерә дашына билмәјән)
әмлакынын – јашадығы јерин торпаг саһәси вә онун гијмәтиндән
ирс апармыр. Һәмчинин, о јерин фәзасында оланларын өзүндән –
бина вә ағаҹ кими – дә ирс апармыр, амма онун гијмәтиндән ирс
апарыр. Һабелә, бағын, әкинин јериндән ирс апарыр.
Мәсәлә: 2229. Әҝәр гадын ирс апармадығы шејдә, мәсәлән:
мәскунлашдығы ев, јахуд ејниндән ирс апармадығы вә гијмәтиндән
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ирс апардығы фәза кими – тәсәррүф етмәк истәсә, ҝәрәк саир
вәрәсәләрдән иҹазә алсын. Һәмчинин, нә гәдәр ки, вәрәсәләр
гадынын пајыны вермәјибләр, ҝәрәк гадынын ејн вә гијмәтиндән
ирс апардығы шејләрдә онун иҹазәси олмадан тәсәррүф
етмәсинләр. Әҝәр гадынын пајыны вермәмишдән габаг бунлары
сатсалар, гадын иҹазә версә, мүамилә сәһиһ, әкс һалда исә онун
пајынын нисбәтиндә батилдир.
Мәсәлә: 2230. Әҝәр бина, ағаҹ вә бу кими шејләрә гијмәт гојмаг
истәсәләр, ҝәрәк һесабласынлар: онлар өмрү сона чатан (тәләф
олуб арадан ҝедән) вахта гәдәр иҹарәсиз олараг торпагда галанда
малик олдуғу дәјәрлә һесаблајыб, гијмәтиндән гадынын пајыны
версинләр.
Мәсәлә: 2231. Чешмәнин (кәһриз) мәҹрасы вә бу кими шејләр
јерин, онда ишләдилән кәрпиҹ вә бу кими шејләр исә бинанын
һөкмүндәдир.
Мәсәлә: 2232. Әҝәр мејитин бирдән артыг арвады олса, бу
һалда өвлады олмазса, малынын дөрддә бири; өвлады оларса
сәккиздә бири гејд олундуғу кими, онун (даими) әгдиндә олан
гадынларын арасында – һәтта әри онларын һеч бири, јахуд бә’зиси
илә јахынлыг етмәмиш олса да – бәрабәр шәкилдә бөлүнәҹәк. Амма
өлүм јатағында олан хәстәлик вахты бир гадыны өз әгдинә кечириб
онунла јахынлыг етмәмиш олса, о гадын ондан ирс апармыр,
меһријјә һаггы да јохдур.
Мәсәлә: 2233. Әҝәр гадын хәстәлик һалында әрә ҝедиб һәмин
хәстәликлә өлсә, әри һәтта онунла јахынлыг етмәсә дә, ондан ирс
апарыр.
Мәсәлә: 2234. Әҝәр гадына, талаг һөкмләриндә дејилдији кими
риҹ’и талаг версәләр вә иддә әснасында өлсә, әри ондан ирс апарыр.
Һәмчинин, әҝәр киши гадынын иддәси әснасында өлсә, арвады
ондан ирс апарыр. Амма әҝәр риҹ’и талаг иддәси кечдикдән сонра,
јахуд баин талағы иддәсиндә онлардан бири өлсә, диҝәри ондан ирс
апармыр.
Мәсәлә: 2235. Әҝәр киши хәстәлик һалында арвадына талаг
вериб он ики гәмәри ај кечмәмишдән габаг өлсә, арвады үч шәрт
дахилиндә ондан ирс апарыр:
1-ҹи шәрт будур ки, бу мүддәтдә башга әрә ҝетмәмиш олсун;
2-ҹи шәрт будур ки, талаг гадынын тәклифи вә разылығы илә
олмасын;
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3-ҹү шәрт будур ки, әри арвадына талаг вердији вахтдакы
хәстәликлә, јахуд (о хәстәликдән сағалмадан) башга сәбәбләрә ҝөрә
өлмүш олсун. Демәли, о хәстәликдән сағалыб башга сәбәбә ҝөрә
өлсә, арвады ондан ирс апармыр.
Мәсәлә: 2236. Кишинин өз арвадынын ҝејмәси үчүн алдығы
палтары – һәтта арвады ону ҝејмиш олса да, әр өләндән сонра әрин
малыдыр. Јалныз бу һалда гадынын өз малы олур ки, әри бунлары
гадынын мүлкијјәтинә кечирмиш олсун.
ИРСИН МҮХТӘЛИФ МӘСӘЛӘЛӘРИ
Мәсәлә: 2237. Ата өләндә онун дөрд шеји бөјүк оғула чатыр: 1Гур’аны, 2-үзүјү, 3-гылынҹы, 4- ҝејдији, јахуд ҝејмәк үчүн алыб
тикдирдији палтары – һәтта ҝејмәсә дә. Әҝәр мејитин бу дөрд шејин
һәр бириндән бир нечә әдәд, мәсәлән; ики Гур’аны, јахуд ики үзүјү
олса, бу һалда әҝәр истифадә олунурса, јахуд истифадә етмәк үчүн
һазырланыбса, бөјүк оғлунун малыдыр.
Мәсәлә: 2238. Әҝәр мејитин бир нечә бөјүк оғлу олса, мәсәлән;
ики арвадындан ејни вахтда ики оғлан ушағы дүнјаја ҝәлмиш
оларса, ҝәрәк мејитин палтар, Гур’ан, үзүк вә гылынҹыны өз
араларында бәрабәр шәкилдә бөлсүнләр.
Мәсәлә: 2239. Әҝәр мејитин борҹу олса – истәр борҹу малы
гәдәриндә олсун, истәр ондан вә истәрсә дә чох – әввәлки мәсәләдә
дејилән бөјүк оғула мәхсус олан дөрд шејин ону борҹуна верилмәси
лазым (ваҹиб) дејил.
Мәсәлә: 2240. Мүсәлман кафирдән ирс апарыр, амма кафир –
һәтта мејитин атасы, јахуд оғлу да олса, ондан ирс апармыр.
Мәсәлә: 2241. Әҝәр бир кәс өз гоһумларындан бирини гәсдән вә
наһаг јерә гәтлә јетирсә, ондан ирс апармыр. Амма әҝәр хәта
үзүндән олса, мәсәлән; һаваја даш атса вә тәсадүфән гоһумларынын
биринә дәјиб өлдүрсә, ондан ирс апарыр, амма гәтлин дијәсиндән
ирс апармыр.
Мәсәлә: 2242. Әҝәр мејитин ирсини, онун һәлә ана бәтниндә
ушағы олан һалда бөлмәк истәсәләр вә онунла ејни дәстәдән олан
башга варисләр дә олса – мејитин өвлады, атасы, анасы кими –
анасынын бәтниндә олан вә дири дүнјаја ҝәләҹәји тәгдирдә ирс
апармалы олан ушаг үчүн ики оғлан пајы гәдәр ајырмалыдырлар.
Амма әҝәр икидән артыг, мәсәлән; үч ушаг олмасыны еһтимал
версәләр, үч оғлан ушағынын пајыны ајырыб бир тәрәфә
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гојмалыдырлар. Әҝәр бир оғлан вә бир гыз доғулса, ирсин артыг
галмыш һиссәсини вәрәсәләр өз араларында бөлмәлидирләр.
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ҺЕЈВАНЛАРЫН БАШЫНЫН КӘСИЛМӘСИ ВӘ ШИКАР
ЕДИЛМӘСИНИН ҺӨКМЛӘРИ
Мәсәлә: 2243. Әҝәр әти һалал олан һејванын башыны, сонрадан
дејиләҹәк ҝөстәришләрә әсасән кәссәләр – истәр вәһши олсун,
истәрсә дә әһли, ҹан вердикдән сонра әти һалал, бәдәни пак олур.
Амма әҝәр инсанын јахынлыг етдији һејванын, нәҹасәт јејән
һејванын вә донуз сүдү әммиш олан гојунун башыны, шәриәтдә
мүәјјән олунан ҝөстәришләрә әсасән истибра етмәсәләр, кәсәндән
сонра, әти һалал дејил.
Мәсәлә: 2244. Әти һалал олан вәһши һејванларын – аһу, кәклик,
дағ кечиси вә с. вә әти һалал олуб сонрадан вәһшиләшән әһли
һејванларын – мәсәлән: фәрар едиб вәһши олан ев инәји вә дәвә
кими – сонрадан дејиләҹәк ҝөстәришләрә әсасән, шикар етсәләр,
пак вә һалал олур. Амма әһли вә һалал әтли һејван – гојун, ев тојуғу
вә с., һабелә тә’лим верилмәклә әһилләшдирилән әти һалал вәһши
һејванлары шикар етсәләр (вә ҝүллә вә ја ох сәбәби илә өлсә) пак вә
һалал олмур.
Мәсәлә: 2245. Әти һалал, амма атыҹы ганы олмајан һејван,
мәсәлән; балыг – өз-өзүнә өлсә, пакдыр, анҹаг әтини јемәк олмаз.
Амма әҝәр судан кәнарда өлсә, бу һалда онун әти һалалдыр.
ҺЕЈВАН БАШЫНЫН КӘСИЛМӘСИ ҺӨКМҮ
Мәсәлә: 2246. Һејванын башыны кәсмәк гајдасы будур ки, онун
бојнунун дөрд јоғун дамары боғазын алтында олан чыхынтынын
алт тәрәфиндән там, камил шәкилдә кәсилсин: 1 - гида борусу, 2нәфәс борусу (һүлгум), 3 вә 4 - һүлгумун ики тәрәфиндә олан ики
јоғун дамар. Әҝәр онлары дешсәләр, кифајәт дејил.
Мәсәлә: 2247. Әҝәр дөрд дамарын бә’зиләрини кәсиб
ҝөзләсәләр вә һејван өләндән сонра галанларыны кәссәләр, фајдасы
јохдур (пак олмур). Һәтта әҝәр бу гәдәр дә ҝөзләмәсәләр, анҹаг дөрд
дамары бир-биринин ардынҹа ади гајдада кәсмәсәләр дә, һөкм
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беләдир. Амма әҝәр ҹамаат арасында бу “ваһид әмәл” һесаб олунса,
ејби јохдур.
Мәсәлә: 2248. Әҝәр ҹанавар гојунун боғазыны гопартса вә
бојнундакы кәсилмәли олан дөрд дамардан һеч бир шеј галмаса, о
һејван һарам олур. Амма бојнунун бир мигдарыны гопартса вә дөрд
дамар галса, јахуд бәдәнинин башга јерини јыртса вә гојуну дири
олан һалда дејиләҹәк ҝөстәришләрә әсасән кәссәләр, әти һалал вә
пакдыр.
ҺЕЈВАНЫН БАШЫНЫН КӘСИЛМӘСИ ШӘРТЛӘРИ
Мәсәлә: 2249. Һејванын башынын кәсилмәсиндә 5 шәрт вар:

1-Һејванын башыны кәсән шәхс – истәр гадын олсун, истрәсә дә
киши – ҝәрәк мүсәлман олсун вә Пејғәмбәри-әкрәм (сәлләллаһу
әлејһи вә алиһ)-ин Әһли-бејти илә дүшмәнчилик изһар етмәсин.
Мүсәлман ушағы да мүмәјјиз олса (јә’ни јахшыны-писи баша
дүшсә), һејванын башыны кәсә биләр.
2-Һејванын башыны дәмирдән олан бир шејлә кәссин. Амма
әҝәр дәмир тапылмаса вә һејванын башыны кәсмәјәҹәкләри һалда
мурдар олаҹағы ҝөзләниләрсә, онун дөрд дамарыны ајыра билән
ити бир шеј илә – шүшә, ити даш парчасы вә с. башыны кәсмәк
олар.
3-Һејванын башыны кәсәндә бәдәнинин габаг тәрәфи үзү
гибләјә олсун. Әҝәр бир кәс гәсдән һејванын үзүнү гибләјә
чевирмәсә, о, һарам олур. Амма унутса, јахуд мәсәләни билмәсә,
јахуд гибләни сәһв салса, јахуд гибләнин һансы тәрәфдә олмасыны
билмәсә, јахуд да һејваны үзү гибләјә дөндәрә билмәсә, ејби јохдур.
Еһтијат-ваҹиб будур ки, һејванын башыны кәсән шәхс дә үзү
гибләјә олсун.
4-Һејванын башыны кәсмәк истәјәндә, јахуд бычағы онун
боғазына гојанда баш кәсмәк нијјәти илә Аллаһын адыны зикр
етсин. “Бисмиллаһ” демәк кифајәтдир. Амма әҝәр баш кәсмәк гәсди
олмадан Аллаһын адыны десә, о һејван пак олмур, әти дә һарамдыр.
Амма әҝәр унутганлыг үзүндән Аллаһын адыны демәсә, ејби јохдур
вә јахшы олар ки, һәр вахт јадына дүшсә, Аллаһын адыны чәксин.
5-Һејван баш кәсиләндән сонра бир гәдәр һәрәкәт етсин, һәтта
дири олмасыны мә’лум едән ҝөзүнү, јахуд гујруғуну һәрәкәт
етдирмәк, јахуд ајағыны јерә вурмаг кими дә олса.
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ДӘВӘНИН НӘҺР ЕДИЛМӘСИНИН ГАЈДАЛАРЫ
Мәсәлә: 2250. Әҝәр дәвәни, ҹан верәндән сонра пак вә һалал
олсун дејә, нәһр етмәк истәсәләр, ҝәрәк һејванын башынын
кәсилмәсиндә дејилән беш шәртдән әлавә, дәмирдән вә кәсиҹи олан
бир шеји, онун синәси илә бојну арасындакы чухур јерә
батырсынлар.
Мәсәлә: 2251. Әҝәр һејван инадкар (ипә-сапа јатмајан) олса вә
ону, Шәриәтдә мүәјјән олан ҝөстәришләрә әсасән кәсә билмәсәләр,
јахуд мисал үчүн, гујуја дүшүб өлмәси ҝөзләнилсә вә Шәриәтдәки
гајдалара әсасән кәсилмәси мүмкүн олмаса, онда итилик сәбәби илә
бәдәни јаралаја билән бир шејлә – гылынҹ кими – һејванын
бәдәнини јараласалар вә јараланма нәтиҹәсиндә ҹан версә, һалал
олур; үзү гибләјә олмасы лазым (ваҹиб) дејил. Анҹаг ҝәрәк
һејванларын башынын кәсилмәсиндәки дејилән саир шәртләр
олмалыдыр.
Мәсәлә: 2252. Һејванларыны башыны (електриклә ишләјән)
машын васитәси илә кәсмәјин – шәр’и шәртләрә риајәт олунса,
ишкалы јохдур. Әҝәр бир нечә һејваны вә ја тојуғу бир дәфәјә
кәсмәк истәсәләр, бир “бисмиллаһ” кифајәтдир. Әҝәр машын
мүнтәзәм ишләјирсә, ҝәрәк “бисмиллаһ” да тәкрар олунсун.
Мәсәлә: 2253. Кафир өлкәләриндән ҝәтирилән әтләр вә ја башы
кәсилмиш тојугларын өз-өзүнә өлмәдијини билсәк, пакдыр, амма
онун әти һарамдыр.
ҺЕЈВАН КӘСӘНДӘ МҮСТӘҺӘБ ОЛАН ШЕЈЛӘР
Мәсәлә: 2254. Һејванларын башынын кәсилмәсиндә бир нечә
шеј мүстәһәбдир:
1-Гојунун башыны кәсәндә: ики габаг вә бир дал ајағыны
бағлајыб бир ајағыны исә ачыг гојсунлар. Инәјин башыны кәсәндә
исә дөрд ајағыны бағлајыб гујруғуну ачыг гојсунлар. Дәвәни нәһр
едәндә габаг ајагларыны ашағыдан дизләринә, јахуд голтуғунун
алтына гәдәр бир-биринә бағлајыб дал ајагларыны ачыг гојсунлар.
Мүстәһәбдир ки, тојуғун башыны кәсдикдән сонра бурахсынлар
ки, гој-ганад чалсын.
2-Һејваны кәсмәмишдән габаг габағына су гојсунлар;
3-Елә кәссинләр ки, һејван аз әзаб-әзијјәт чәксин. Мәсәлән;
бычағы јахшы итиләсинләр вә башыны сүр’әтә кәссинләр.
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ҺЕЈВАН БАШЫ КӘСӘНДӘ МӘКРУҺ ОЛАН ШЕЈЛӘР
Мәсәлә: 2255. Һејванларын башынын кәсилмәсиндә бир нечә
иш мәкруһдур:
1 – Бычағы һүлгумун архасындан батырыб габаға тәрәфә доғру
кәсмәк, белә ки, һүлгум архадан кәсилмиш олсун.
2- Башга һејванларын ҝөрдүјү јердә бир һејванын башыны
кәсмәк;
3-Ҝеҹә, јахуд ҹүмә ҝүнү ҝүнортадан габаг һејванын башыны
кәсмәк; амма еһтијаҹ һалында ејби јохдур.
4-Инсанын өз бәсләдији һејванын башыны кәсмәси.
Еһтијат будур ки, ҹаны чыхмамыш һејванын дәрисини
сојмасынлар вә ҹаны чыхмамышдан габаг һејванын башыны
бәдәниндән ајырмасынлар.
СИЛАҺ ИЛӘ ШИКАРЫН ҺӨКМЛӘРИ
Мәсәлә: 2256. Әҝәр әти һалал олан вәһши һејваны силаһ илә
овласалар (вә өлсә), 5 шәрт дахилиндә һалал вә бәдәни пакдыр:

1-Шикар силаһы бычаг, гылынҹ кими кәсиҹи, јахуд низә вә ох
кими ити олсун вә итилик сәбәби илә һејванын бәдәнини
парчаласын. Әҝәр һејваны тора салмаг, чубуг, даш вә бу кими
шејләрлә шикар етсәләр (вә өлсә) пак олмур, ону јемәк дә
һарамдыр. (Амма әҝәр ону дири тутуб башыны кәссәләр, һарам
олмаз, мүт.) Әҝәр бир һејваны түфәнҝлә овласалар, онун
ҝүлләләринин уҹу ити олуб һејванын бәдәнинә батса вә ону
парчаласа, пак вә һалалдыр; јох әҝәр ҝүлләнин уҹу ити олмаса,
әксинә тәзјиг нәтиҹәсиндә һејванын бәдәнинә батыб өлдүрсә, јахуд
һәрарәт васитәсилә бәдәнини јандырса вә бу сәбәблә һејван өлсә
пак вә һалал олмасы ишкаллыдыр.
2-Шикар едән шәхс ҝәрәк мүсәлман, јахуд јахшыны-писи баша
дүшән мүсәлман ушағы олсун. Әҝәр кафир, јахуд Пејғәмбәриәкрәм (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ)-ин Әһли-бејти илә дүшмәнчилик
изһар едән бир кәс һејваны шикар етсә, о шикар һалал дејил.
3-Силаһы һејваны шикар етмәк үчүн ишләтсин. Амма башга
јери нишан алса вә тәсадүфән һејвана дәјиб өлдүрсә, о һејван пак
дејил, јејилмәси дә һарамдыр.
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4-Силаһы ишә саланда Аллаһын адыны десин. Әҝәр гәсдән
Аллаһын адыны демәсә, шикарын әти һалал олмур. Амма унутса,
ејби јохдур.
5-Һејвана чатанда өлмүш олсун, јахуд дири олса да, баш кәсмәк
мигдарында вахт олмасын. Әҝәр баш кәсмәк мигдарында вахт
олдуғу һалда һејванын башыны кәсмәсә вә өлсә, һарамдыр.
Мәсәлә: 2257. Әҝәр һејваны ҝүллә (ох) илә вурдугдан сонра суја
дүшсә вә инсан онун һәм ҝүллә, һәм дә суја дүшмәк сәбәби илә ҹан
вердијини билсә, һалал дејил. Һәтта тәкҹә ҝүллә сәбәби илә өлүбөлмәмәсиндә шәкк етсә дә, һалал дејил.
Мәсәлә: 2258. Әҝәр гылынҹ, јахуд шикар етмәјин сәһиһ олдуғу
башга шејләрлә, әввәлдә дејилән шәртләрә ујғун олараг һејваны
ики јерә бөлсә, башы илә бојну бир тәрәфиндә галса вә инсан она,
ҹан вермәсиндән сонра чатса, һәр ики һиссәси һалалдыр; әҝәр
һејван дири олса вә баш кәсмәк үчүн Шәриәт гајдаларына әмәл
етмәјә вахт чох аз олса, бу һалда баш вә бојун олмајан һиссә һарам,
олан һиссә исә һалалдыр. Әҝәр баш кәсмәк үчүн вахт оларса, баш
олмајан тәрәфи һарам, баш олан тәрәфи исә Шәриәт гајдаларына
ујғун олараг кәсилсә, һалалдыр.
Мәсәлә: 2259. Әҝәр бир һејваны шикар етсәләр, јахуд башыны
кәссәләр) вә онун гарнындан баласы дири чыхса, бу һалда ону
Шәриәт гајдаларына ујғун кәссәләр, һалал, әкс һалда (шәриәт
гајдаларына ујғун кәсмәсәләр), һарам олур.
Мәсәлә: 2260. Әҝәр бир һејваны шикар етсәләр, јахуд башыны
кәссәләр вә гарнындан өлү баласы чыхса, бу һалда анасынын
өлдүрүлмәси сәбәби илә өлмүш олса, онун хилгәти камил олса,
бәдәниндә түк, јун ҝөјәрмиш олса, пак вә һалалдыр.
ОВ ИТИ ИЛӘ ШИКАР ЕТМӘК
Мәсәлә: 2261. Әҝәр ов ити әти һалал олан вәһши һејваны шикар
етсә, онун пак вә һалал олмасынын 6 шәрти вардыр:

1-Итә елә тә’лим верилмиш олсун ки, һәр вахт ону шикар
тутмаг үчүн ҝөндәрсәләр ҝетсин вә һәр вахт ов далынҹа ҝетмәсинин
габағыны алсалар, дајансын; амма әҝәр шикара јахынлашанда
габағыны ала билмәсәләр, ејби јохдур. Еһтијат-ваҹиб будур ки,
әҝәр саһиби чатмаздан габаг шикары јемәјә адәт етсә, онун
шикарындан чәкинсинләр. Амма әҝәр шикары тәсадүфән јесә, ејби
јохдур.
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2-Ити, саһиби ҝөндәрсин; әҝәр ҝөндәрилмәдән овун далынҹа
ҝедиб шикар етсә (вә о өлсә), о һејваны јемәк һарамдыр. Һәтта әҝәр
өзү шикара ҝетсә вә сонрадан саһиби ову тез тутмаг үчүн
мушгуртса, саһибинин сәсини ешитмәклә сүр’әтләнмәсинә
бахмајараг, еһтијат-ваҹибә ҝөрә ҝәрәк о шикарын әтини
јемәсинләр.
3-Ити ов далынҹа ҝөндәрән шәхс мүсәлман, јахуд јахшыныписи баша дүшән мүсәлман өвлады олсун; Әҝәр кафир, јахуд
Пејғәмбәри-әкрәм (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ)-ин Әһли-бејти илә
дүшмәнлик изһар едән шәхс ити ҝөндәрсә, о итин етдији шикар
һарамдыр.
4-Ити ҝөндәрән вахт Аллаһын адыны зикр етсин; Әҝәр гәсдән
Аллаһын адыны зикр етмәсә, о шикар һарамдыр. Амма әҝәр
унудараг демәсә, ејби јохдур. Әҝәр ити ҝөндәрән заман Аллаһын
адыны гәсдән демәсә вә итин шикара чатмасындан габаг Аллаһын
адыны десә, еһтијат-ваҹибә ҝөрә о шикардан чәкинсинләр.
5-Шикар, итин дишиндән алдығы јара сәбәби илә өлсүн;
Демәли, ит ову боғса, јахуд шикар гачмаг, горху сәбәби илә өлсә,
һалал дејил.
6-Ити ҝөндәрән шәхс, һејванын өлдүјү вахт чатсын, јахуд дири
оларса, башыны кәсмәк гәдәр вахт олмасын; Әҝәр баш кәсмәк гәдәр
вахт оларкән, мәсәлән: һејван ҝөзүнү вә ја гујруғуну һәрәкәт
етдирән вә ја ајағыны јерә вуран вахт чатыб башыны кәсмәсә,
нәтиҹәдә өлсә, һалал дејил.
Мәсәлә: 2262. Ити ҝөндәрән шәхс һејвана, башыны кәсә
биләҹәји вахт чатса вә ади шәкилдә вә сүр’әтлә, мәсәлән, бычағы
чыхартса вә баш кәсилмә вахты кечсә, нәтиҹәдә һејван өлсә,
һалалдыр. Амма әҝәр мисал үчүн, бычағын габынын чох дар
олмасы, јахуд јапышмасы сәбәби илә чыхартмаг узун чәксә вә вахт
кечсә, ону јемәкдән чәкинсин. Әҝәр һејванын башыны кәсмәјә аләт
олмаса вә о һејван өлсә, онун да әтини јемәкдән чәкинсинләр.
БАЛЫГ ОВУ
Мәсәлә: 2263. Әҝәр пуллу балығы судан дири тутсалар вә судан
кәнарда ҹан версә, пак, јејилмәси дә һалалдыр. Әҝәр суда өлсә пак,
јејилмәси исә һарамдыр. Пулсуз балыглары һәтта судан дири
тутсалар вә судан чөлдә ҹан версә дә, һарамдыр.
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Мәсәлә: 2264. Әҝәр балыг судан кәнара дүшсә, јахуд далға ону
кәнара атса вә балыг гуруда галса, өлмәмишдән габаг бир кәс ону әл
илә, јахуд башга васитә илә тутса, өләндән сонра һалалдыр.
Мәсәлә: 2265. Балығы тутан бир кәсин мүсәлман олмасы, ону
ҝөтүрән вахт Аллаһын адыны демәси лазым (ваҹиб) дејил. Амма
мүсәлман ҝәрәк онун дири тутулмасыны вә судан чөлдә ҹан
вермиш олдуғуну билсин.
Мәсәлә: 2266. Судан өлү, јохса дири һалда тутулмасы мә’лум
олмајан өлү балыг мүсәлманын әлиндә олса, һалалдыр. Әҝәр
кафирин әлиндә олса вә ону судан дири һалда тутмасыны, јахуд
дири һалда тора дүшмүш олдуғуну билмәсә, һарамдыр.
Мәсәлә: 2267. Дири олан хырда балығы удмағын ејби јохдур.
Мәсәлә: 2268. Әҝәр балығы судан кәнарда ики јерә бөлсәләр вә
онун бир һиссәси дири һалда суја дүшсә, судан кәнарда галан
һиссәни јемәјин ејби јохдур.
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ЈЕМӘЛИЛӘР ВӘ ИЧМӘЛИЛӘР
ӘТИ ҺАЛАЛ ВӘ ҺАРАМ ОЛАН ҺЕЈВАНЛАР
Мәсәлә: 2269. Әһли инәк, гојун вә дәвә, һабелә вәһши инәк,
вәһши гојун, вәһши кечи, вәһши улаг вә аһу һалалдыр. Амма ат,
гатыр вә улағын әти мәкруһдур. Јыртыҹы һејванларын әти үмуми
һалда, һабелә, фил, довшан вә һәшәратларын әти һарамдыр.
Мәсәлә: 2270. Ҹајнағы олан јыртыҹы гушларын әтини јемәк
һарамдыр. Һабелә, учуш заманы ганадларыны саф (ачыг һалда)
сахлајан, јахуд да ганад чалсалар, ганад чалмалары ачыг
сахламаларындан чох олан гушларын әти һарамдыр. Амма учуш
заманы (даим) ганад чалан вә ја ганад чалмалары ганадларыны
ачыг сахламагларындан чох олан гушларын, о ҹүмләдән ҝөјәрчин
нөвләри, гумру, кәклик һалалдыр. Амма шанапипијин әти
мәкруһдур.
Мәсәлә: 2271. Әҝәр дири һејвандан бир һиссәни гопартсалар,
истәр гујруг, истәрсә дә әт олсун, ону јемәк һарамдыр.
ӘТИ ҺАЛАЛ ОЛАН ҺЕЈВАНЛАРЫН ҺАРАМ ҺИССӘЛӘРИ
Мәсәлә: 2272. Әти һалал олан һејванларын 14 һиссәси
(онларын бә’зиләриндә еһтијат-ваҹибә ҝөрә) һарамдыр:
1-Ган; 2-3-Диши вә еркәк ҹинсијјәт органлары; 4-Балалыг; 5Артыг әтләр; 6-Донбалан дејилән тохум (хаја); 7-Кәллә бејниндә

нохуд формасында олан һиссә; 8-Онурға сүмүјүнүн ичиндә олан
һарам бејин (онурға бејни); 9-Бојунун ики тәрәфиндә олан вә
күрәјин тирәсинә гәдәр узанан (сары вә бәрк) дамар; 10-Өд кисәси;
11-Далаг; 12-Сидик кисәси; 13-Ҝөзләрин гарасы; 14-Дырнагларын
арасында олан вә әрәбҹә “затүл-әшҹа” адланан вәз. Бу шејләрин
һарамлығы бөјүк һејванлардадыр. Амма сәрчә кими кичик
һејванларда бунларын бә’зисинин ајырд едилә билмәси, јахуд
ајрылмасы мүмкүн олмаса, јемәјин ејби јохдур.
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ҺАРАМ ЈЕМӘЛИЛӘР ВӘ ИЧМӘЛИЛӘР
Мәсәлә: 2273. Инсанын тәбиәтинә ијрәнҹ вә чиркин олан
шејләри јемәк пак олсалар да – һејванын пејини, бурнун сују вә с.
кими – һарамдыр.
Мәсәлә: 2274. Торпаг вә палчыг јемәк һарамдыр. Амма Һәзрәти
Сејидү-Шүһәда Имам Һүсејн (әлејһис-салам)-ын шәриф гәбриндән
ҝөтүрүлмүш түрбәтиндән шәфа үчүн аз мигдарда (бир нохуддан аз)
јемәјин ишкалы јохдур. Дағыстан вә Ермәнистан ҝилини мүалиҹә
үчүн јемәјин – әлаҹы јалныз бунлары јемәкдә олса – ејби јохдур.
Мәсәлә: 2275. Инсан (организми) үчүн мүһүм зәрәри олан бир
шеји јемәк вә ичмәк һарамдыр. Сигарет чәкмәк вә мүхтәлиф
духанијјат нөвләриндән, хүсусилә наркотик маддәләрдән истифадә
етмәк мүтләг шәкилдә һарамдыр, истәр ијнә вурмаг шәклиндә
олсун, истәр јемәклә, истәр түстү (гәбул етмәк) шәклиндә, истәрсә
дә диҝәр һәр бир формада. Һабелә онун истеһсалы, алвери вә онун
јајылмасына һәр нөв көмәк етмәк һарамдыр.
Мәсәлә: 2276. Әҝәр инәк, гојун вә дәвә илә јахынлыг етсәләр,
онларын әтләри һарам олмагдан әлавә, бөвл вә гаитләри дә еһтијатваҹибә ҝөрә нәҹис олур, онларын сүдүнү ичмәк дә һарамдыр. Белә
бир һејванын башыны кәсиб бәдәнини јандырмаг лазымдыр.
Онларла јахынлыг едән инсан да ҝәрәк пулуну саһибинә версин.
Мәсәлә: 2277. Шәраб ичмәк һарам вә кәбирә ҝүнаһлардандыр.
Бә’зи рәвајәтләрдә ән бөјүк ҝүнаһ сајылмышдыр. Бир кәс ону һалал
һесаб етсә вә онун һалал сајылмасынын Аллаһын вә Пејғәмбәр
(сәлләллаһу әлејһи вә алиһ)-ин тәкзиб едилмәси илә
нәтиҹәләнмәсини билсә, кафирдир.
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НӘЗИР ВӘ ӘҺДИН ҺӨКМЛӘРИ
Мәсәлә: 2278. Нәзир будур ки, инсан мүәјјән бир шеји Аллаһ
үчүн (јеринә јетирмәји) өһдәсинә алсын. Мәсәлән: мүәјјән бир иши
јеринә јетирмәји, јахуд тәрк етмәји өһдәсинә ҝөтүрсүн.
Мәсәлә: 2279. Нәзирдә сиғә охунмалыдыр. Онун әрәбҹә
охунмасы лазым (ваҹиб) дејил. Демәли, “әҝәр хәстәм сағалса,
Аллаһ үчүн мүәјјән бир мәбләғи фәгирә вермәк мәним
бојнумдадыр (өһдәмәдир)” - десә, сәһиһдир.
Мәсәлә: 2280. Нәзир едән шәхс мүкәлләф вә агил олмалы, өз
ихтијары вә гәсди илә нәзир етмәлидир. Демәли, ихтијарсыз олараг
нәзир едән шәхсләрин нәзири сәһиһ дејил.
Мәсәлә: 2281. Өз малыны әбәс, биһудә ишләрдә хәрҹләјән –
сәфеһ шәхсин өз малы илә әлагәдар нәзирләри сәһиһ дејил.
Мәсәлә: 2282. Гадынын нәзири әринин һүгуглары илә зидд
оларса, сәһиһ дејилдир. Әҝәр белә һалда онун иҹазәси илә нәзир
етсә, әри ону әнҹам вермәјә мане ола билмәз.
Мәсәлә: 2283. Әҝәр өвлад, атасына хәбәр вермәдән нәзир етсә,
ҝәрәк нәзиринә әмәл етсин.
Мәсәлә: 2284. Инсан о иши нәзир едә биләр ки, ҝөрүлмәси
мүмкүн олсун. Демәли, пијада Кәрбәлаја ҝедә билмәјән бир кәс, ора
пијада ҝетмәји нәзир етсә, нәзири сәһиһ дејил.
Мәсәлә: 2285. Нәзир о һалда сәһиһдир ки, өһдәсинә алдығы
ишин ҝөрүлмәси вә ја тәрк едилмәси рүҹһана – үстүнлүјә малик
олсун. Һәмчинин, ҝөрүлмәси илә тәрк едилмәси ејни сәвијјәдә олан
бир иши нәзир етмәк сәһиһ дејилдир.
Мәсәлә: 2286. Әҝәр оруҹ тутмағы нәзир етсә, амма вахтыны вә
мигдарыны мүәјјән етмәсә, бу һалда бир ҝүн оруҹ тутса,
кифајәтдир. Әҝәр намаз гылмағы нәзир едиб амма мигдарыны вә
хүсусијјәтләрини мүәјјән етмәсә, бу һалда ики рәкәтлик бир намаз
гылса, кифајәтдир. Әҝәр сәдәгә вермәсини нәзир едиб, онун нөвүнү
вә мигдарыны мүәјјән етмәсә, “сәдәгә вермишдир” дејилә билән
бир шеј версә, өз нәзиринә әмәл етмишдир. Әҝәр Аллаһ үчүн бир
иш јеринә јетирмәји нәзир етсә, онда бир намаз гылса, јахуд бир ҝүн
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оруҹ тутса, јахуд бир шеј сәдәгә версә, өз нәзирини јеринә
јетирмишдир.
Мәсәлә: 2287. Әҝәр мүәјјән бир ҝүн оруҹ тутмағы нәзир етсә,
ҝәрәк һәмин ҝүнү оруҹ тутсун вә о начар олмајынҹа, (о ҝүндә)
сәфәрә чыхмасын. Әҝәр о ҝүндә зәрурәт үзүндән сәфәрә ҝетсә (вә
һәмин ҝүн оруҹ тутмаса), гәзасыны етсин вә кәффарәси јохдур.
Мәсәлә: 2288. Әҝәр инсан ихтијар үзүндән өз нәзиринә әмәл
етмәсә, ҝәрәк кәффарә версин. Јә’ни, ја бир гул азад етсин, ја 60
фәгирә тәам версин, ја да ики ај ардыҹыл оруҹ тутсун.
Мәсәлә: 2289. Әҝәр мүәјјән бир фәгирә сәдәгә вермәји нәзир
етсә, ону башга фәгирә верә билмәз. О фәгир өлсә, еһтијата әсасән,
онун вәрәсәләринә версин.
Мәсәлә: 2290. Әҝәр Имамлардан һәр һансы биринин, мәсәлән;
Һәзрәти Әба Әбдиллаһ Имам Һүсејн (әлејһис-салам)-ын зијарәтинә
ҝетмәји нәзир етсә вә башга Имамын зијарәтинә ҝетсә, кифајәт
дејил. Әҝәр мүәјјән үзр сәбәби илә һәмин Имамы зијарәт едә
билмәсә, өһдәсинә бир шеј ваҹиб дејил.
Мәсәлә: 2291. Әҝәр Имамлардан, јахуд Имамзадәләрдән
биринин һәрәми үчүн бир шеј нәзир етсә, ҝәрәк о шеји һәрәмин
ишләринә сәрф етсин: халча-палаз, пәрдә, ишыг аваданлыглары вә
с. Һәрәмин бу кими вәсаитләрә еһтијаҹы олмаса, орада хидмәт
едәнләрә вә ја фәгир зијарәтчиләрә верә биләр.
Мәсәлә: 2292. Әҝәр Имам (әлејһис-салам)-ын өзү үчүн бир шеј
нәзир етсә, бу һалда мүәјјән бир шејә хәрҹләмәји гәсд етсә, ҝәрәк
һәмин јерә сәрф етсин. Әҝәр мүәјјән шејә хәрҹләмәји гәсд етмәсә,
ҝәрәк фәгир зәвварлара версин, јахуд мәсҹид вә с. тикиб савабыны
о Имама һәдијјә етсин. Имамзадәләр үчүн дә бир шеј нәзир етсә,
ејнилә.
Мәсәлә: 2293. Сәдәгә кими, јахуд Имамлардан биринә нәзир
олунан гојунун јуну вә көкәлдији мигдар нәзирин һиссәсидир. Әҝәр
нәзир сәрфинә хәрҹләмәмишдән габаг сүд версә, јахуд доғса,
еһтијат-ваҹибә ҝөрә ҝәрәк ону да нәзир олунан јерә сәрф етсин.
Мәсәлә: 2794. Бир кәс Аллаһла, “шәр’и истәјимә чатарамса,
хејир бир иш ҝөрәҹәјәм” – дејә әһд еләсә, истәји јеринә
јетирилдикдән сонра ҝәрәк о иши јеринә јетирсин. Һәмчинин, әҝәр
һеч бир истәји олмадан, хејир бир иш ҝөрмәји әһд етсә, о әмәли
јеринә јетирмәк она ваҹиб олур.
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Мәсәлә: 2795. Әһддә дә нәзир кими, сиғә охунмалыдыр.
Һәмчинин, әһд етдији ишин тәрк едилмәси ҝәрәк јеринә
јетирилмәсиндән јахшы олмасын.
Мәсәлә: 2796. Әҝәр өз әһдинә әмәл етмәсә, ҝәрәк кәффарә
версин. Јә’ни ја 60 фәгири дојуздурсун, ја ики ај оруҹ тутсун, ја да
бир гул азад етсин.
АНД ИЧМӘЈИН ҺӨКМЛӘРИ
Мәсәлә: 2797. Әҝәр инсан һәр һансы бир иши ҝөрәҹәјинә, јахуд
тәрк едәҹәјинә даир анд ичсә, мәсәлән; оруҹ тутаҹағына, јахуд
сигарет чәкмәјәҹәјинә даир анд ичсә, бу һалда гәсдән (бу андына)
мүхалиф чыхса, ҝәрәк кәффарә версин. Јә’ни ја бир гул азад етсин,
ја 10 фәгири дојуздурсун, ја да онлары ҝејимлә тә’мин етсин. Әҝәр
бунлары едә билмәсә, ҝәрәк үч ҝүн оруҹ тутсун.
Мәсәлә. 2298. Анд ичмәјин бир нечә шәрти вардыр:

1-ҹи шәрт будур ки, анд ичән шәхс һәдди-булуға чатан, агил

олсун. Өз малы илә әлагәдар анд ичмәк истәјирсә, ҝәрәк һәддибулуғ олан һалда сәфеһ олмасын вә гәсд вә ихтијар үзүндән анд
ичсин. Демәли, ушағын, дәлинин, мәстин (сәрхошун), (анд ичмәјә)
ихтијарсыз олан адамын анд ичмәси сәһиһ дејил.
2-ҹи шәрт будур ки, јеринә јетирәҹәјинә анд ичдији иш һарам вә
мәкруһ; тәрк едәҹәјинә анд ичдији иш ваҹиб вә мүстәһәб олмасын.
Әҝәр мүбаһ бир иши јеринә јетирмәјә анд ичсә, ҝәрәк ҹамаатын
нәзәриндә онун тәрк олунмасы јеринә јетирилмәсиндән јахшы
олмасын. Һәмчинин, мүәјјән мүбаһ бир иши тәрк едәҹәјинә анд
ичсә, ҝәрәк ону јеринә јетирмәк ҹамаатын нәзәриндә тәрк
етмәсиндән јахшы олмасын.
3-ҹү шәрт будур ки, Аллаһын Мүгәддәс Затындан
башгаларына дејилмәјән мүбарәк адларындан биринә анд ичсин
(“Худа”, “Аллаһ” кәлмәси кими). Һәмчинин, Аллаһдан башгасы
үчүн дә ишләнән, амма Аллаһа чох дејилән вә (нәтиҹәдә) о ады
ешидәндә Аллаһын Мүгәддәс Заты нәзәринә ҝәлән, мәсәлән;
Халиг, Разиг кими адлара анд ичсә, сәһиһдир. Һәтта әҝәр әламәт вә
нишанә олмадан Аллаһын ады нәзәрә ҝәлмәдији адлара анд ичсә,
амма Аллаһы нәзәрдә тутса, еһтијата әсасән, ҝәрәк о андына әмәл
етсин.

458........................................................... “Товзиһул-мәсаил” рисаләси
4-ҹү шәрт будур ки, анд ичмәји дилинә ҝәтирсин. Әҝәр јазса,

јахуд гәлбиндә ону гәсд етсә, сәһиһ дејилдир. Амма лал адам ишарә
илә анд ичсә, сәһиһдир.
5-ҹи шәрт будур ки, андына әмәл етмәк онун үчүн мүмкүн
олсун. Әҝәр анд ичдији вахт мүмкүн олса, анҹаг сонрадан она әмәл
етмәкдән аҹиз олса, јахуд әмәл етмәк онун үчүн мәшәггәтли олса,
аҹиз олдуғу вә ја мәшәггәтли олдуғу вахтдан е’тибарән онун анды
позулур.
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ВӘГФИН ҺӨКМЛӘРИ
Мәсәлә: 2299. Әҝәр инсан мүәјјән бир шеји вәгф етсә, онун
мүлкијјәтиндән чыхыр, онун өзү вә башгалары да ону бағышлаја,
сата билмәзләр. Бир кәс дә о мүлкү ирс апармыр.
Мәсәлә: 2300. Бир шејин вәгф едилмәси һәм әрәб дилиндә, һәм
дә башга дилдә олан сиғә илә охунмагла ҝерчәкләшир; мисал үчүн
“бу еви вәгф етдим” - десә, (вәгф сәһиһдир). Вәгф әмәл илә дә
ҝерчәкләшир вә буна “муатат вәгфи” дејилир. Мәсәлән; халчаны
вәгф мәгсәди илә мәсҹидә апарса, онун үзәриндә “мәсҹидин
халчасы” олмасы үнваны илә ики рәкәт намаз гылса вә мәсҹидин
мүтәвәллисинә тәһвил версә, вәгф ҝерчәкләшир.
Мәсәлә: 2301. Үмуми истифадә үчүн вәгф олунан јерләрдә –
алимләрә вә фәгирләрә вәгф олунан шејләр кими, вәгфин
сәһиһлијиндә гәбул (бир кәсин гәбул етмәси) шәрт дејил. Амма
хүсуси вәгфдә – мүәјјән олан шәхсләрә едилән вәгф кими – еһтијатлазым онун өзүнүн вә ја вәкилинин гәбул етмәсидир.
Мәсәлә: 2302. Әҝәр бир мүлкү вәгф үчүн нәзәрдә тутуб сиғә
охумаздан габаг пешман олса (фикриндән дөнсә), јахуд өлсә, вәгф
сәһиһ дејил.
Мәсәлә: 2303. Мүәјјән бир малы вәгф едән шәхс, ҝәрәк ону сиғә
охунан вахтдан һәмишәлик олараг вәгф етсин. Әҝәр мисал үчүн,
“бу мал мәним өлүмүмдән сонра вәгф олсун” - десә, сиғә охундуғу
вахтдан өлдүјү вахта гәдәр вәгф олмадығына ҝөрә, ишкалы вар.
Јахуд, әҝәр “бу мал 10 ил мүддәтиндә вәгф олсун, ондан сонра вәгф
олмасын”, јахуд “бу мал 10 ил мүддәтиндә вәгф олсун, сонра 5 ил
мүддәтинә вәгф олмасын вә јенидән вәгф олсун” - десә, вәгф
олмасы ишкаллыдыр.
Мәсәлә: 2304. Вәгф бу шәртлә сәһиһдир ки, вәгф олунан малы
вәгф етдији шәхсә, јахуд онун вәкилинә вә ја вәлисинә (гәјјумуна)
версин. Амма әҝәр бир шеји өз сәғир өвладларына вәгф едиб “о
мүлк онларын малы олсун” - дејә, онларын тәрәфиндән сахласа,
вәгф сәһиһдир.
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Мәсәлә: 2305. Вәгф едән шәхс ҝәрәк мүкәлләф вә агил олсун,
гәсд вә ихтијар үзүндән вәгф етсин, шәр’ән өз малында тәсәррүф
едә билсин. Демәли, сәфеһин өз малында тәсәррүф етмә һаггы
олмадығы үчүн, бир шеји вәгф етсә, сәһиһ дејил.
Мәсәлә: 2306. Мөвҹуд олмајан шејә вә ја шәхсә вәгф етмәк
сәһиһ дејилдир. Демәли, әҝәр мүәјјән бир малы һәлә дүнјаја
ҝәлмәмиш шәхсләрә вәгф етсә, дүз дејилдир. Амма бә’зиләри
дүнјаја ҝәлән өвладлара вәгф етмәк сәһиһдир. Сонрадан дүнјаја
ҝәләнләр әввәлкиләр илә шәрик олурлар.
Мәсәлә: 2307. Әҝәр мүәјјән бир мүлкү, мисал үчүн, фәгирләрә,
јахуд сејидләрә вәгф етсә, јахуд мәнфәәтинин хејир ишләрә сәрф
олунмасы үчүн вәгф етсә, бу һалда о мүлкә мүәјјән бир шәхси
мүтәввәли тә’јин етмәјибсә, онун ихтијары шәриәт һакиминин
әлиндәдир.
Мәсәлә: 2308. Әҝәр мәсҹид хараб олса, онун тикилдији саһә
вәгф һалында галыр; һабелә әҝәр бир груп адам үчүн вәгф олунан ев
хараб олса (учуб дағылса), онун тикилдији торпаг саһәси “мүтләг
сәдәгә” үнваны илә галыр.
Мәсәлә: 2309. Һүсејнијјә үчүн вәгф олунан халча-палазы намаз
үчүн мәсҹидә – һәтта мәсҹид онун јахынлығында да олса, апармаг
олмаз.
Мәсәлә: 2310. Әҝәр бир мүлкү мүәјјән бир мәсҹидин тә’мири
үчүн вәгф етсәләр, бу һалда о мәсҹидин тә’мирә еһтијаҹы олмаса вә
бир мүддәт дә тә’мирә еһтијаҹы олаҹағына еһтимал верилмәсә,
онда тә’мирдән башга еһтијаҹы олмаса вә онун ҝәлири тәләф олмаг
әрәфәсиндә олуб сахланмасы әбәс иш сајылса, о мүлкүн ҝәлирини
тә’мирә еһтијаҹы олан башга мәсҹидә сәрф едә биләрләр.
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ВӘСИЈЈӘТИН ҺӨКМЛӘРИ
Мәсәлә: 2311. Вәсијјәт үч шејдән бири илә баш верир: 1 - Инсан
өлүмүндән сонра онун үчүн мүәјјән ишләр ҝөрүлмәсини тапшырыг
верир (төвсијә едир); 2- Өлүмүндән сонра малындан бир шејин

башгасынын мүлкү олмасыны тапшырыр; 3-Өз өвладлары вә ја
ихтијарлары өз әлиндә олан шәхсләр үчүн гәјјум вә һимајәчи тә’јин
едир.
Мәсәлә: 2312. Вәсијјәт етмәк истәјән бир кәс, һәтта лал олмаса
да, мәгсәдини баша салан ишарә илә вәсијјәт едә биләр.
Мәсәлә: 2313. Әҝәр мејитин имзасы вә ја мөһүрү олан бир јазы
ҝөрсәләр, бу һалда онун мәгсәдини чатдырса вә вәсијјәт үчүн
јаздығы мә’лум олса, ҝәрәк она мүвафиг олараг әмәл етсинләр.
Мәсәлә: 2314. Вәсијјәт едән шәхс ҝәрәк агил вә балиғ олсун,
ихтијар үзүндән вәсијјәт етсин, һабелә сәфеһ вә ја шәриәт һакими
тәрәфиндән өз малында тәсәррүф етмәси гадаған едилмәмиш
олсун.
Мәсәлә: 2315. Әҝәр бир кәс өзүнү өлдүрмәк – интиһар етмәк
гәсди илә өзүнү уҹа бир јердән атса вә јахуд зәһәр ичсә вә өлүмүнә
јәгин олса, бу һалда өз малынын бир мигдарынын мүәјјән ишләрә
сәрф едилмәсини вәсијјәт етсә, сәһиһ дејил. Амма әҝәр әввәлләр
вәсијјәт едиб сонра бу кими ишләр ондан баш версә, онун вәсијјәти
гүввәдәдир.
Мәсәлә: 2316. Әҝәр инсан бир шејин бир шәхсә верилмәсини
вәсијјәт етсә, һәмин шәхс о һалда һәмин шејин малики олур ки,
рәдд етмәсин.
Мәсәлә: 2317. Өлүм әламәтләрини өзүндә ҝөрән бир кәсин
оруҹ-намаз гәзасы олса, ҝәрәк вәсијјәт етсин ки, өз малындан онун
үчүн әҹир тутсунлар. Һәтта әҝәр малы олмаса, амма бир кәсин
онлары пулсуз јеринә јетирәҹәјини еһтимал версә, јенә дә вәсијјәт
етмәси ваҹибдир. Әҝәр онун оруҹ-намазынын гәзалары бөјүк
оғлуна ваҹиб олса, ҝәрәк она хәбәр версин, јахуд онун үчүн јеринә
јетирилмәсини вәсијјәт етсин.

462........................................................... “Товзиһул-мәсаил” рисаләси
Мәсәлә: 2318. Вәси (тутулан шәхс) ҝәрәк мүсәлман, балиғ, агил
вә е’тимад едиләси шәхс олсун.
Мәсәлә: 2319. Әҝәр инсан өз вәсијјәтиндән дөнсә, мәсәлән;
малынын үчдә биринин бир кәсә верилмәсини вәсијјәт едиб сонра
“она вермәсинләр” - десә, вәсијјәт батил олур. Әҝәр өз вәсијјәтини
дәјишсә, мәсәлән; өз ушаглары үчүн бир нәфәри гәјјум тә’јин едиб
сонрадан башгасыны онун јеринә тә’јин етсә, биринҹи вәсијјәти
батил олур; ҝәрәк икинҹи вәсијјәтинә әмәл едилсин.
Мәсәлә: 2320. Әҝәр бир кәс өлүмү илә нәтиҹәләнән
хәстәлијиндә малынын бир мигдарыны бир кәсә бағышласа вә
өләндән сонра да башга бир мигдарыны диҝәр бир кәсә
верилмәсини вәсијјәт етсә, бунлар үст-үстә малын үчдә-бириндән
чох олмаса вә ја чох олдуғу һалда вәрәсәләр иҹазә версәләр, ҝәрәк
онун дедијинә әмәл етсинләр. Әҝәр вәрәсәләр иҹазә вермәсәләр,
ҝәрәк өлүмүндән габаг бағышладығы малы үчдә-бирдән версинләр.
Әҝәр үчдә-бирдән артыг галса, икинҹинин малыдыр.
Мәсәлә: 2321. Әҝәр малынын үчдә бирини сатмамаларыны вә
ондан ҝәлән ҝәлирин мүәјјән јерләрә хәрҹләнмәсини вәсијјәт етсә,
ҝәрәк вәсијјәтә мүвафиг әмәл олунсун.
Мәсәлә: 2322. Өлүмә сәбәб олан хәстәлик јатағында бир кәсә
мүәјјән гәдәр борҹлу олдуғуну десә, бу һалда вәрәсәләрә зәрәр
вурмаг нијјәти илә иттиһам олунурса, ҝәрәк мүәјјән етдији мигдары
онун малынын үчдә бириндән версинләр. Әҝәр мүттәһим
олунмурса вә бир кәс дә онун сөзләрини инкар етмирсә, ҝәрәк
малынын әслиндән (үчдә бири чыхылмамышдан) версинләр.
Мәсәлә: 2323. Әҝәр бир кәс ики нәфәри вәси етсә, бу һалда о ики
нәфәрдән бири өлсә, јахуд кафир вә ја дәли олса, бу һалда онлардан
һәр бири мүстәгил олараг вәси олмушларса, (кафирин вә ја дәлинин
јеринә) ҹанишин тә’јин етмәк лазым (ваҹиб) дејилдир. Әкс һалда,
шәриәт һакими онун јеринә башга бир нәфәри тә’јин етмәлидир.
Әҝәр һәр икиси өлсә, јахуд дәли вә ја кафир олсалар, шәриәт һакими
башга ики нәфәри тә’јин етмәлидир.
Мәсәлә: 2324. Әҝәр вәси мејитин ишләрини тәкликдә јеринә
јетирә билмәсә, бу һалда мүмкүн оларса, көмәк үчүн өзү вәкил
тутсун. Әкс һалда шәриәт һакими она көмәк үчүн башга бир нәфәри
тә’јин етмәлидир.
Мәсәлә: 2325. Мејитә ваҹиб олан һәҹҹ, һабелә, хүмс, зәкат,
мәзалим кими јеринә јетирилмәси ваҹиб олан һүгуглар вә борҹлары
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– һәтта мејит онлар үчүн вәсијјәт етмәмиш олса да, ҝәрәк малынын
әслиндән әда едилсин.
Мәсәлә: 2326. Әҝәр мејитин малы онун борҹ, ваҹиб һәҹҹ,
һабелә хүмс, зәкат, мәзалим кими ваҹиб борҹларындан артыг ҝәлсә,
бу һалда малынын үчдә биринин, јахуд үчдә биринин бир
һиссәсинин мүәјјән јерә хәрҹләнмәсини вәсијјәт етмиш олса, ҝәрәк
онун вәсијјәтинә әмәл едилсин. Әҝәр вәсијјәт етмәмиш олса, јердә
галанлар вәрәсәләриндир.
Мәсәлә: 2327. Әҝәр мејитин мүәјјән етдији сәрф олунма јерләри
малынын үчдә бириндән чох олса, онун үчдә бирдән чох олан һалда
вәсијјәти о вахт сәһиһдир ки, вәрәсәләр е’тираз етмәсинләр вә ја
мүәјјән бир иш ҝөрмәклә вәсијјәтин һәјата кечмәсинә иҹазә
вермәләри мә’лум олсун. Әҝәр онун өлүмүндән бир мүддәт сонра
да иҹазә версәләр, сәһиһдир.
Мәсәлә: 2328. Әҝәр мејитин мүәјјән етдији сәрф олунма јери
онун малынын үчдә бириндән чох олса вә өлмәмишдән габаг
вәрәсәләр онун вәсијјәтинә әмәл олунмасына иҹазә версәләр, о
өләндән сонра иҹазә фикриндән дөнә билмәзләр.
Мәсәлә: 2329. Әҝәр борҹунун верилмәсини вә гәза намазоруҹлары үчүн әҹир тутулмасыны, һәмчинин мүстәһәб бир иш
ҝөрүлмәсини дә вәсијјәт етсә, бу һалда онларын малын үчдә
бириндән едилмәсини вәсијјәт етмәсә, ҝәрәк борҹуну малын
әслиндән версинләр. Әҝәр малын әслиндән бир шеј артыг галса,
онун үчдә бирини намаз, оруҹ вә мүәјјән етдији мүстәһәб ишләрә
сәрф етсинләр. Амма үчдә бири кифајәт етмәсә, бу һалда вәрәсәләр
иҹазә версәләр, ҝәрәк вәсијјәтә әмәл етсинләр. Әҝәр иҹазә
вермәсәләр, ҝәрәк намаз-оруҹлары үчүн малын үчдә бириндән
версинләр, бир шеј артыг галарса, мүәјјән етдији мүстәһәб ишләрә
сәрф етсинләр.
Мәсәлә: 2330. Әҝәр бир кәс “мејит вәсијјәт етмишдир ки, филан
мәбләғдә пулу мәнә версинләр” - десә, бу һалда ики адил киши онун
сөзләрини тәсдиг едәрсә, јахуд анд ичсә вә бир адил киши дә онун
сөзүнү тәсдиг еләсә, јахуд бир адил киши вә ики әдаләтли гадын вә
ја дөрд әдаләтли гадын онун дедијинә (дүзлүјүнә) даир шәһадәт
версәләр, ҝәрәк дедији мәбләғи она версинләр.
Әҝәр (јаланда) мүттәһим олунмајан бир мүсәлман гадын
шәһадәт версә, ҝәрәк онун тәләб етдији шејин дөрддә бирини она
версинләр. Әҝәр ики әдаләтли гадын шәһадәт версә, онун јарысыны
вә әҝәр үч әдаләтли гадын шәһадәт версә, дөрддә үчүнү она
версинләр. Һабелә әҝәр өз дининдә адил олан ики зимми кафир
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киши онун сөзүнү тәсдиг етсәләр, бу һалда әҝәр мејит вәсијјәт
етмәјә начар олмушса вә вәсијјәт едән заман әдаләтли киши вә
гадын да орада олмајыбса, ҝәрәк тәләб етдији шеји она версинләр.
Мәсәлә: 2331. Әҝәр бир кәс “мән мејитин вәсисијәм ки, онун
малыны филан јерә сәрф едим”, јахуд “мејит мәни өз ушагларынын
гәјјуму сечмишдир” - десә, сөзү о вахт гәбул олунар ки, ики адил
киши онун сөзүнү тәсдиг етсин.
Мәсәлә: 2332. Әҝәр мүәјјән шејин бир кәсә верилмәсини
вәсијјәт етсә, о кәс дә вәсијјәти гәбул, јахуд рәдд етмәмишдән габаг
өлсә, нә гәдәр ки, онун вәрәсәләри вәсијјәти рәдд етмәјибләр, о
шејләри гәбул едә биләрләр. Бу шәртлә ки, вәсијјәт едән өз
фикриндән дөнмәсин. Әкс һалда о шејдә һаглары јохдур.
Һәмд олсун аләмләрин Рәбби олан Аллаһа!
Китабын сону
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