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ÖN SÖZ
بسم اهلل الرحمن الرحیم
ْ َ َ َ َ ْ
ُ
َ ُ
َ َْ َ ْ ُ ه
هلل ر ِّب العال ّمين والصالة والسالم
ّ ّ ألحمد
َ
َ
َ ُ
َ
هر ين
ٍ على اشرف االنبياء و المرسلين مح
ّ مد و ّآل ّه الطيبين الطا
Bismillahir-rəhmanir-rəhim.
Əlhəmdu lillahi rəbbil-aləmin, vəssəlatu vəssəlamu əla əşrəfil
ənbiyai vəl-mursəlin, Muhəmmədin və alihit-təyyibinət-tahirin
Həmd və səna aləmlərin rəbbi olan Allaha məxsusdur. O,
dünyanı öz qüdrəti ilə yaratdı və insanları kəmala çatdırmaq
üçün peyğəmbərlər göndərdi.
Salam olsun İlahi pak səfirlərə, onların sonuncusu həzrət
Mühəmməd ibn Əbdullah (s) və onun məsum vəsilərinə, xüsusi
ilə də, İmam Zaman (ə.c)-a
Qədim zamanlardan fəqihlər "Şəriət hökmlərinin izahı" adlı
kitablarının əvvəlində üsulid-din və etiqadi məsələləri xülasə
şəkildə qeyd edib və onları öyrənməyə çox təkid göstərmişlər.
Biz də onların yollarını davam etdirib bəzi etiqadi məsələləri
qeyd edirik.
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İSLAM DİNİNİN VƏ ŞİƏ MƏZHƏBİNİN
ƏSASLARI
Müqəddəs İslam dininin üç əsas sütunu vardır:
1. Tövhid (Allah təkdir).
2. Nübüvvət (Peyğəmbərlik).
3. Məad (ölümdən sonra dirilmək).
Bu üç əsli və əqidəni bütün müsəlmanlar qəbul edirlər.
Bunlara üsulid-din deyilir. Amma İmamiyyə məzhəbinin
bunlardan əlavə iki əsl əqidəsi də vardır.
1. Ədl (Allah ədalətlidir).
2. İmamət (on iki imamın imamlığı).
Deməli, dinin və şiə məzhəbinin beş əsas prinsipi (üsulid-dini)
var.

BİRİNCİ ƏSAS: ALLAH TƏKDİR
Bu bəhsdə məqsəd, bütün varlıq aləminin xaliqinin Allah
olması və Onun tək olub, şəriki olmamasıdır.
Bu bütün İlahi dinlərin əsasıdır. Əgər bəzi dinlərdə bunun
əksini görürüksə, o sonradan yalnış fikirli insanlar tərəfindən
yaranmışdır.
Bu əslin iki əsası vardır:
1. Bu dünyanın Allahı var, onu yaradıb və idarə edir.
2. Allah yeganədir, şəriki və oxşarı yoxdur.
Birinci dəlil:
Allahı və dünyanın yaradanının olmasını tanımaq üçün ən
gözəl yol, varlığa və Allahın qüdrətinə baxmaq lazımdır. Onlara
baxmaqla insan başa düşür bunların qüdrətli və hikmətli yaradanı
vardır. Allah-taala Qurani-kərimdə belə buyurur:

İzahlı şəriət hökmləri
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ّ ّْلو
Həqiqətən, göylərin və yerin yaradılmasında, gecə ilə gündüzün
bir-birini əvəz etməsində (bir-birinin ardınca gəlib-getməsində)
ağıl sahibləri üçün (Allahın varlığını, qüdrətini, kamalını və
əzəmətini sübut edən açıq) dəlillər vardır.1
Hər bir düşüncəli insan gözəl başa düşür ki, bu geniş dünya,
dənizlər, okeyanlar ulduzlar, ay, günəş, planetlər, təəccüb
doğuran heyvanlar, ağaclar, növbə-növ bitkilər öz-özünə
yaranmayıb və bunları yaradan vardır. Bunları yaradana Allah
deyirik.
İkinci dəlil:
Allah təkdir və şəriki yoxdur. Burada iki dəlil qeyd edirik:
1- Aləmdəki nizam-intizam; əgər varlığın yaradılışında bir
neçə tanrı fərz olunub hər birisi digərindən ehtiyacsız təsəvvür
olunsaydı sözsüz ki, onların məqsədləri və iradələri bəzi yerlərdə
bir-birinin ziddinə olardı. Bununlada kainatın nizam-intizamı
pozular, yer və göylərdə fitnə-fəsad olardı. Bu barədə Allah-taala
Qurani-kərimdə buyurur:
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ُ
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عما ي ّصفون
“Əgər (yerdə və göydə) Allahdan başqa tanrılar olsa idi, onların
ikisi də (müvazinətdən çıxıb) fəsada uğrayardı. Ərşin sahibi olan
Allah (müşriklərin Ona) aid etdikləri sifətlərdən tamamilə
uzaqdır!”.2
Bu dəlilin geniş şəkildə izahı vardır və etiqadi kitablarda qeyd
olunmuşdur.
1

Ali İmran surəsi, ayə 190.
Ənbiya surəsi, ayə 22.
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2- Ən gözəl və sadə dəlil həzrət Əlinin (ələyhis-səlam) imam
Həsənə (ələyhis-səlam) vəsiyyətidir. O həzrət belə buyurur:

واعلم یا بنی انه لو کان لربک شریک ْلتتک رسله ولرأیت آثار
ملکه وسلطانه ولعرفت افعاله وصفاته ولکنه اله واحد کما
وصف نفسه
Oğlum! bil ki, Allahının şəriki olsaydı onun elçiləri sənin yanına
gələrdi onun mülk və qüdrətinin əlamətlərini görərdin, feillərini
və sifətlərini tanıyardın. Amma O özünü vəsf etdiyi kimi tək və
şəriksiz olan Allahdır.1

ALLAH-TAALANIN SİFƏTLƏRİ
Allah-taalanın sifətləri iki hissədən ibarətdir:
1-Subutiyyə sifətləri (Sifati subutiyyə);
2-Səlbiyyə sifətləri (Sifati səlbiyyə);

SUBUTİYYƏ SİFƏTLƏRİ
Subutiyyə sifətləri (Sifati subutiyyə) də öz növbəsində iki
hissəyə bölünür:
1. Zati sifətlər;
Zati sifətlər; Allah-taala bu sifətlərlə vəsf olunur və bu sifətlər
Allah-taalanın zatının özüdür və onun vücudundan ayrılmırlar.
Onların hamısının mənşəyi beş sifətdir:
Qüdrət;
Elm;
Həyat;
Əzəli olması;
Əbədi olması;

1

Nəhcul-bəlağə, 31-ci məktub.
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1-Qüdrət; Allah-taala qüdrət sahibidir. Hər işi məsləhət bilsə
yerinə yetirir və heç bir işin müqabilində aciz deyil. Hər hansı bir
işi etməyə də məcbur deyil.
2-Elm; Allah-taala alimdir. Kainatda olan bütün mövcudlara
elmi vardır, heç bir şey də ondan gizli deyil. Hətta bəndələrinin
fikir və niyyətlərini də bilir.
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Nə göylərdə, nə də yerdə zərrə qədər bir şey Ondan gizli
qalmaz.1
3-Həyat; Allah-taala diridir. Yoxluq onun zatına yol tapa
bilməz. Çünki diri olmayan varlıq yaranışın mənşəyi ola bilməz.
O həyatı varlığa bəxş edib, gərək özü də diri olsun.
4 və 5-Əzəli və Əbədi olması; yəni Allah-taala həmişə olub
elə bir zaman təsəvvür etmək olmaz ki, o vaxt O olmasın.
Həmişə olacaq və yoxluq Onun vücuduna yol tapa bilməz. Bu iki
sifət vücudun vacib laziməsindəndir.
Amma Allah eşidəndir; yəni eşidilə bilən hər şeyə agahdır.
Allah görəndir; yəni görünə bilən hər şeyə agahdır. Gərək bunu
diqqətinizə çatdıraq ki, bu iki sifət müstəqil sifət deyil bunlar
elm sifətinə söykənirlər.
2. Feli sifətlər;
Sübutiyyə sifətlərinin ikinci bölməsi feliyyə sifətləridir.
Allah-taala bu sifətlərlə vəsflənir amma onlar Allah-taalanın
zatından deyil. Bu sifətlər Allah-taalanın feillərinin vəsfidir.
Onlardan bir neçəsini qeyd edirik:
1-Murid; yəni işlərini iradə üzündən edir. Məsələn: od
yandırmaqda iradəsizdir.
2-Mutəkəllim; yəni həqiqətləri və məqsədini digərlərinə
çatdıra bilir.
1

Səba surəsi, ayə 3.
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3-Raziq; yəni Allah-taala varlığın ruzilərini onlara öz qüdrəti
ilə çatdırır.
4-Xaliq; yəni Allah-taala göyləri və yeri və onlarda olan
varlıqları xəlq edib.
Allah-taalanın bundan başqada sifətləri vardır və onları
feliyyə sifətlərindən hesab etmək olar. Amma onların hamısını
burada qeyd etmək mümkün deyil. Allah-taalanın bu sifətlərə
malik olması üçün dəlil və sübut budur ki, bunlar kəmali
sifətlərdir və Allah-taalada bütün kəmali sifətlərə malikdir.

SƏLBİYYƏ SİFƏTLƏRİ
Səlbiyyə sifətləri dedikdə Allah-taalaya layiq olmayan sifətlər
nəzərdə tutulur. Gərək Allah-taalanın zatının o vəsflərdən uzaq
olduğunu biləsən. Onlar aşağıdakılardan ibarətdir:
1-Mürəkkəb deyil; çünki hər bir mürəkkəb, üzvlərə ehtiyac
duyur, ehtiyacı olan vacibul-vucud ola bilməz.
2-Cisim və ərəz1deyil; çünki hər bir cisim və ərəzin məkana
ehtiyacı var onsuzda vücuda gəlmir. Allah-taala məkanları
yaratdığına görə onlara ehtiyacı yoxdur.
3-Görünəsi deyil; çünki yalnız cisim görünə bilər, Allah cisim
deyil, deməli (dünya və axirətdə) görünəsi deyil.
4-Dəyişiləsi deyil; cavanlıq, qocalıq, xəstəlik, sağalmaq,
gücləşmək və zəifləmək Onun zatına yol tapa bilməz. Çünki bu
cür şeylər cismə aiddir. Allah isə cisim deyil, deməli belə şeylər
Allahda vücuda gələ bilməz.
5-Şərik və köməkçisi yoxdur; şəriklik ehtiyacın olmasına və
ya gücsüzlüyə görədir. Bunların heç biri Onun zatına yol tapa
bilməz.
6-Ehtiyaclı deyil; varlıq və kainatı idarə etməkdə
yaratdıqlarına ehtiyacı yoxdur.
1

Mövcudluğunda digərinə ehtiyacı yoxdur.
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İKİNCİ ƏSAS: PEYĞƏMBƏRLİK
Həqiqətən bu dünya insanı axirətə aparan körpü qərar
verilmişdir. Həmin cəhətdən insanın bu dünyadakı öz hərəkət və
davranışlarına görə axirət dünyasında mükafat və cəzası vardır.
O səbəbdən Allah-taala insana düzgün yolu göstərmiş və xeyir
işləri ona tanıtdırmışdır. Bütün bu hidayət yolları insanlar
arasında saleh və bu ağır İlahi vəzifənin ümmətlər arasında
məsuliyyətini öhdələrinə ala bilən şəxslər vasitəsilə insanlara
çatdırılmışdır. Belə şəxslər peyğəmbər adlanırlar.
Peyğəmbər, ümmətlər arasında İlahi risalət və təlimləri öz
öhdəsinə alan şəxsdir. Allah-taala insanlara peyğəmbərlər
göndərmişdir.
Hədislərdən belə başa düşülür ki, Allah-taala insanları hidayət
etmək üçün yüz iyirmi dörd min peyğəmbər göndərmişdir.
Onların birincisi həzrət Adəm (ələyhis-səlam), sonuncusu isə həzrət
Mühəmməd ibn Abdullahdir (səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm).
Onların arasında beş nəfər ulul-əzm 1peyğəmbərdir. Allah-taala
Qurani-kərimdə bunu zikr edir.

ُ ُ َ َ
َ ْ ْ َ
ْ َ ْ
ُ ُّ َ
فاص ّبر كما ص َبر أولوا العز ّم ّمن الرس ّل

(Ya Rəsulum!) Peyğəmbərlərdən əzm (şəriət) sahibləri olanların
səbr etdiyi kimi, sən də (Allah yolunda çətinliklərə, əziyyətlərə)
səbr et.2
Ulul-əzm peyğəmbərlərin adları aşağıdakılardan ibarətdir:
Həzrət Nuh (ələyhis-səlam), İbrahim (ələyhis-səlam) Musa ibn
İmran (ələyhis-səlam), İsa (ələyhis-səlam) və böyük İslam dinini
yaymış və bütün insanlara Quranı gətirmiş həzrət Mühəmməd
ibn Abdullah ibn Əbdul-Müttəllibdir (səlləllahu ələyhi və alihi və
səlləm).
1

Şəriətləri ümumi və səmavi kitab sahibi olan peyğəmbərlər.

2

Əhqaf surəsi, ayə35.
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Mühəmməd peyğəmbər (səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm)
sonuncu peyğəmbər olduğuna görə O həzrətdən sonra heç bir
peyğəmbər gəlməyəcəkdir. O həzrət bütün İlahi elçilərin
sonuncusu olduğuna görə Ondan sonra iddia olunmuş bütün hər
hansı peyğəmbərlik iddiası yersiz və bu iddianı edən yalançı
sayılır.
Onun
sonuncu
peyğəmbər
olması
dinin
zəruri
məsələlərindəndir. Onun peyğəmbərliyini sübut edən dəlillər
çoxdur biz birini burada qeyd edirik.
Peyğəmbərin ən böyük möcüzəsi Qurani-kərimdir. Həzrət
Peyğəmbər dərs oxumamışdı və heçkimdən yazmaq və oxumaq
öyrənməmişdi O, bir kitab gətirdi heç kim onun mislini gətirə
bilməmişdir. Allah-taala dəfələrlə Qurani-kərimdə bəşəriyyəti
Quranın misli və oxşarını gətirməyə dəvət edibdir, amma bəşər
onun mislini gətirməyə acizdir.

ْ
ُْ َ ْ ُ ُ َ ْ
َ ُ ُ َ ْ َ
َ
ُ ْ
َ
َ ُ
أم يقولون افتراه قل فأتوا ّبسور ٍة ّمث ّل ّه و ادعوا م ّن
َّ
َ
ْ ُُْ ْ
ُ ْ
ْ ُ ْ َ َ ْ
صادقين
اهلل ّإن كنتم
ون
د
ن
م
م
استطعت
ّ
ّ
ّ
ّ

Yoxsa: “(Peyğəmbər) onu özündən uydurdu!” -deyirlər. De:
“Əgər doğru deyirsinizsə, ona (Qurana) bənzər bir surə gətirin
və Allahdan başqa, kimə gücünüz çatırsa, onu da (köməyə)
çağırın!”1
Həzrət peyğəmbərin (səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm ) çoxlu
möcüzəsi olub və o möcüzələr tarix və hədis kitablarında qeyd
olunmuşdur. Qurani-kərim Onun əbədi möcüzəsi və təhrif
olunmamış yeganə İlahi kitab olduğuna görə, biz burada Quranikərimə işarə etməklə kifayətlənirik.

1

Yunis surəsi, ayə 38.
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ÜÇÜNCİ ƏSAS: MƏAD
Məadın mənası budur ki, Allah-taala bütün insanları həyatda
yaşayıb öldüklərindən sonra yenidən dirildəcək və onların
əməllərinin hesab-kitabı olacaqdır. Hər kəs özü mükafatını
alacaq. Bir dəstə Cənnətdə olub nemətlərdən bəhrələnər, bir
dəstə isə əməllərinin üzündən Cəhənnəmə düşüb əzaba düçar
olarlar. Bütün İlahi Peyğəmbərlər xəbər veriblər ki, insanın
həyatı ölümü ilə sona çatmır. Bu dünyadan sonra digər bir dünya
da mövcuddur. İnsan orada əməllərinin nəticəsini görəcəkdir.
Ölümdən sonra digər bir dünyanın və məadın olması bütün
səmavi dinlərin zəruri etiqadlarındandır.
Məad bölməsində gərək bir neçə şeyə etiqad bəslənilsin.
1-Ölümdən sonra yaxşı insanların ruhu bərzəx cənnətində
olub nemətlərdən bəhrələnər və pis əməllərinin sahibləri isə
bərzəx cəhənnəminə düşüb qiyamətə qədər əzaba düçar olarlar.
2-Ölümdən sonra dirilmənin cismani olmasına etiqadı
olmalıdır. Qurani-kərimdə çoxlu ayələr məadın cismani olmasına
işarə edir.

َ َ َ َ
َّ َ ُ َ ْ ُ َ َ َ
َ َ َ ُ َ َ
َ َ َّ
اد ّر ين على أن
ّ أ يحسب االنسان ألن نجمع ّعظامهبلى ق
ُ َ َ َ َ ِّ َ ُّ
نسوى بنانه

Məgər insan elə güman edir ki, (qiyamət günü) onun sümüklərini
bir yerə yığa bilməyəcəyik?! Bəli, Biz onun barmaqlarını da
(barmaqlarının uclarını da) düzəltməyə qadirik! 1
3-Cənnət və onun nemətlərinin, cəhənnəm və onun
çətinliklərinin ədalət üzündən olmasına etiqad olmalıdır.

1

Qiyamət surəsi, ayə 3-4.
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DÖRDÜNCÜ ƏSAS: ALLAH ADİLDİR
Şiənin nəzərinə əsasən imanın dördüncü rüknü Allahın
ədalətli olmasıdır. Yəni Allah kiməsə zülm etməz. Allah ağılın
pis saydığı işləri heç vaxt etməz.
Şiə Allahın ədalətli olmasını, məzhəbin əsl etiqadlarından bilir
və onu müstəqil şəkildə bəhs edir.
Ədalət bəhsində ədliyyə (şiə və mötəzilə) ilə əşairə1arasında
ixtilaf vardır. Əşairə deyir bizim ağlımız heç vaxt yaxşı ilə pisi
təyin edə bilməz. Şəriət hər nəyə yaxşı desə, yaxşı və hər şeyə
pis desə, pisdir.
Əşairənin nəzərinin müqabilində şiə və mötəzilədir. Bunlar
deyirlər belə şeylərdə ağıl hakimdir. Ağıl müstəqil şəkildə çox
şeyin yaxşı və pis olduğunu dərk edir.
Buna əsasən ağıl deyir yaxşı insana əzab-əziyyət etmək zülm
və zülmdə pis işdir. Allahın pis iş görməsi qeyri mümkün və
hikmətinin əksinədir.
Allahın adil olub və zülm etməməsi üçün digər bir dəlil budur:
Zülmün mənşəi cəhalət və ya ehtiyacdır. Zülm edən şəxs etdiyi
işin zülm olmasını bilmir yaxud bilirsə acizdir və ədalətli yolla
öz istəyinə çata bilmir və nəticədə zülm edir. Cəhalət, acizlik və
ehtiyac mümkünəl-vücud varlığın sifətlərindəndir. Bu sifətlər
Allahın zatına yol tapa bilməzlər. Qurani-kərimdə oxuyuruq:

َ ُ ْ َ ْ ُ َ ُ ْ َ َ َّ َّ
َ ْ َ َ َّ ُ ْ َ
َ َّ َّ
لكن الناس أنفسهم يظ ّلمون
ّ ّإن اهلل ال يظ ّلم الناس شيئا و

Həqiqətən, Allah insanlara zərrəcə zülm etməz, lakin insanlar
özləri özlərinə zülm edərlər!2
Allah-taala Peyğəmbərlərinin vasitəsi ilə insanları zülm
etməkdən çəkindirir və bu işin pis və xoşa gəlməz olduğunu
1

Əşairə və mötəzilə əhli-sünnənin iki mühüm məzhəbidir. Onların etiqadi
məsələlərdə bir-birləri ilə ixtilaf varlarıdır.
2

Yunis surəsi, ayə 44.
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deyir. Deməli Allah-taala özü heç vaxt xoşa gəlməz və pis iş
etməz.

BEŞİNCİ ƏSAS: İMAMƏT
Allah-taala bəşəriyyəti hidayət edib zülm və cəhalətdən nicat
vermək üçün peyğəmbərlər göndərdi. Şəriət və qanunları
qoruyub saxlamaq üçün isə imamları göndərdi. İmamların
olmağı şiələrin nəzərinə əsasən dinin sütunu və əsasıdır.
İmamətin bir neçə şərti vardır:
1-İmamət İlahi bir məqam və mənsəbdir, Allah bu məqam və
mənsəbi istədiyi kimsəyə verər.
2-Peyğəmbəri Allah təyin etdiyi kimi, İmamı da Allah təyin
edir. İmamət, Allah elçisinin İslam ümməti üzərində dini və
dünyəvi xilafəti deməkdir. İmam, Allahın izni ilə İslam
Peyğəmbəri (səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm) tərəfindən təyin
olunmalıdır. Ona görə ki, belə bir məsuliyyəti qəbul edəni
Peyğəmbər (səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm) daha yaxşı tanıyır.
Deməli imamı insanlar təyin edə bilməz.
3-İmam gərək məsum olsun və bütün böyük və kiçik
günahlardan uzaq olsun.
4-Məsum imam, peyğəmbərin (peyğəmbərlik məqamından
başqa) bütün fəzilətlərini özündə toplayır və imamın vəzifəsi
budur ki, peyğəmbərin gətirdiyi şəriəti qoruyub saxlasın.
Həmçinin insanları hidayət edib onların dini və dünyəvi işlərini
islah etsin.
Həmçinin İslam Peyğəmbəri (səlləllahu ələyhi və alihi və
səlləm) peyğəmbərliyə seçiləndə Allah-taala tərəfindən öz
canişinlərini də təkidlə elan etmişdir. İslam Peyğəmbərinin
(səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm) öz canişinlərinin adlarını da
deməsi tarixdə məlumdır. Onlar, İslam Peyğəmbərinin (səlləllahu
ələyhi və alihi və səlləm) Əhli-beyti (ələyhimus-səlam) və on iki
nəfərdən ibarətdirlər. Onların birincisi imam Əli ibn Əbi Talib
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(ələyhis-səlam) və sonuncusu imam Məhdidir (Allah zühurunu
tezləşdirsin).

İmamiyyə məzhəbinin nəzəri budur ki, Allah-taala
Peyğəmbərə göstəriş vermişdir ki, həzrət Əlini (ələyhis-səlam) öz
canişini seçib və bunu aşkar şəkildə camaata elan etsin. Bu
haqda Qurani-kərimdə deyilir:

َ َ َ ُ َ ْ ِّ َ ُ ُ َّ
ُّ َ َ
َ َ ْ َ ْ َ ْ َّ
َ َ ِّ َّ
يأيها الرسول بلغ ما أ ّنزل ّإل ْيك ّمن ربك و ّإن لم تفعل فما
َ َ َّ
َّ
َّ
َ
َ ْ َّ َ
َ ُ ْ َ ُ َّ
َ ُ ََ َ
اس ّإن اهلل ال يه ّدى
الن
ن
م
ك
م
ص
ع
ي
اهلل
و
ه
ت
ال
س
ر
ت
بلغ
ّ
ّ
ّ
ّ
َ ْ َ ْ َ ْ
اف ّر ين
ّ القوم الك

Ya Peyğəmbər! Rəbbin tərəfindən sənə nazil ediləni təbliğ et.
Əgər (bunu) etməsən, (Allahın) risalətini (sənə həvalə edilən
elçilik, peyğəmbərlik vəzifəsini) yerinə yetirmiş olmazsan.Allah
səni insanlardan qoruyacaq. Həqiqətən, Allah kafir camaatı düz
yola yönəltməz! 1
Həzrət Peyğəmbər sonuncu həcdən qayıdanda Qədir Xum adlı
yerdə Allah-taala Peyğəmbərə göstəriş verdi həzrət Əlini (ələyhissəlam) öz canişini və imam seçib və bunu aşkar şəkildə camaata
elan etsin.
Şiə və əhli sünnə məzhəblərinin mənbələrinə əsasən
müqəddəs İslam dininin İmamları on iki nəfərdən ibarətdir.
Həzrət Peyğəmbər (səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm) onların
adlarını qeyd etmişdir. Onların adları aşağıdakılardan ibarətdir.

1

Maidə surəsi, ayə 67.
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BİRİNCİ İMAM
ƏLİ İBN ƏBİ TALİB (ələyhis-səlam)
Adı: Əli (ələyhis-səlam);
Ləqəbi: Əmirəl-möminin;
Kunyə: Əbul-Həsən;
Atası: Əbu Talib;
Anası: Fatimə Əsəd qızı:
Təvəllüdi: Amul-filin1otuzuncu ili rəcəb ayının on üçü;
Şəhadəti: Hicrətin qırxıncı ili ramazan ayının iyirmi birində
Kufə şəhərində şəhadətə qovuşmuşdur. Müqəddəs məzarı Nəcəf
şəhərindədir.

İKİNCİ İMAM
HƏSƏN İBN ƏLİ (ələyhis-səlam)
Adı: Həsən (ələyhis-səlam);
Ləqəbi: Müctəba;
Kunyə: Birinci əbu Muhəmməd;
Atası: İmam Əli (ələyhis-səlam);
Anası: Fatimə Zəhra (səlamullahi ələyha);
Təvəllüdi: Hicrətin üçüncü ili ramazan ayının on beşində
Mədinə şəhərində dünyaya gəlib;
Şəhadəti: Hicrətin 50-ci ilində səfər ayının iyirmi səkkizi Əbu
Süfyanın oğlu Müaviyənin hiyləsi və Əşəsin qızı Cudənin əli ilə
zəhərlənib şəhid olur. Mədinədə Bəqi qəbiristanlığında dəfn
olunub.

ÜÇÜNCÜ İMAM
HÜSEYN İBN ƏLİ (ələyhis-səlam)
Adı: Hüseyn (ələyhis-səlam);
1

Fil ili.
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Ləqəbi: Seyyiduş-şühəda;
Kunyə: Əbu Əbdullah;
Atası: İmam Əli (ələyhis-səlam);
Anası: Fatimə Zəhra (səlamullahi ələyha);
Təvəllüdi: Hicrətin dördüncü ili şəban ayının üçündə Mədinə
şəhərində doğulmuşdur;
Şəhadəti: Hicrətin 61-ci ili məhərrəm ayının onuncu (aşura)
günü 72 nəfər səhabəsi və Əhli-beyti (ələyhis-səlam) ilə Kərbəla
səhrasında şəhid olub və Kərbəlada dəfn olunub.

DÖRDÜNCÜ İMAM
ƏLİ İBN HÜSEYN (ələyhis-səlam)
Adı: Əli (ələyhis-səlam);
Ləqəbi: Zeynul-abidin;
Kunyə: Əbu Muhəmməd;
Atası: Hüseyn (ələyhis-səlam);
Anası: Şəhrəbanu;
Təvəllüdi: Hicrətin otuz səkkizinci ili şəban ayının beşində
dünyaya gəlmişdir.
Şəhadəti: Hicrətin doxsan beşinci ili məhərrəm ayının iyirmi
beşi vəfat etmişdir.

BEŞİNCİİMAM
MÜHƏMMƏD İBN ƏLİ (ələyhis-səlam)
Adı: Mühəmməd (ələyhis-səlam);
Ləqəbi: Baqir;
Kunyə: Əbu Cəfər;
Atası: Əli ibn Hüseyn (ələyhis-səlam);
Anası: İmam Həsənin (ələyhis-səlam) qızı Fatimədir;
Təvəllüdi: Hicrətin əlli yeddinci ili rəcəb ayının birində
Mədinə şəhərində dünyaya gəlmişdir.
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Şəhadəti: Hicrətin yüz on dördüncü ili zil-hiccə ayının
yeddisində Mədinə şəhərində vəfat etmiş və Bəqi
qəbiristanlığında atası və babasının qəbirləri kənarında dəfn
olunmuşdur.

ALTINCI İMAM
CƏFƏR İBN MÜHƏMMƏD (ələyhis-səlam)
Adı: Cəfər;
Ləqəbi: Sadiq;
Kunyə: Əbu Əbdullah;
Atası: İmam Baqirdir (ələyhis-səlam);
Anası: Ümmü-Fərvə;
Təvəllüdi: Hicrətin səksən üçüncü ilində rəbiül-əvvəl ayının
on yeddisi Mədinə şəhərində dünyaya göz açmışdır;
Şəhadəti: Hicrətin yüz qırx səkkizinci ili şəvval ayının iyirmi
beşi altmış beş yaşında vəfat etmişdir. Müqəddəs məzarı Bəqi
qəbiristanlığında atasının məzarı kənarındadır.

YEDDİNCİ İMAM
MUSA İBN CƏFƏR (ələyhis-səlam)
Adı: Musa;
Ləqəbi: Kazim;
Kunyə: Birinci əbul-Həsən;
Atası: İmam Cəfər Sadiq (ələyhis-səlam);
Anası: Həmidə;
Təvəllüdi: Hicrətin yüz iyirmi səkkizinci ilində səfər ayının
yeddisi (Mədinənin yaxın kəndlərindən biri olan) Əbva adlı bir
yerdə dünyaya gəlmişdir;
Şəhadəti: Hicrətin yüz səksən üçüncü ili rəcəb ayının iyirmi
beşində şəhid olmuşdur.
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SƏKKİZİNCİ İMAM
ƏLİ İBN MUSA ƏR-RİZA (ələyhis-səlam)
Adı: Əli;
Ləqəbi: Rza;
Kunyə: İkinci əbul-Həsən;
Atası: İmam Musa ibn Cəfər (ələyhis-səlam);
Anası: Nəcimə (Ummul-bənin);
Təvəllüdi: Hicrətin yüz qırx səkkizinci ili zil-qədə ayının on
birində anadan olmuşdur;
Şəhadəti: İki yüz üçüncü ildə səfər ayının axırı vəfat etmişdir.

DOQQUZUNCU İMAM
MÜHƏMMƏD İBN ƏLİ (ələyhis-səlam)
Adı: Mühəmməd;
Ləqəbi: Cəvad;
Kunyə: İkinci əbu Cəfər;
Atası: İmam Əli ibn Musa Rza (ələyhis-səlam);
Anası: Səbikə və ya Xeyzəran;
Təvəllüdi: Hicrətin yüz doxsan beşinci ili rəcəb ayının
onunda Mədinə şəhərində anadan olmuşdur;
Şəhadəti: Hicrətin iki yüz iyirminci ili zil-qədə ayının sonu
iyirmi beş yaşında olarkən şəhadətə yetişmiş və Bağdadın
Qüreyş qəbiristanlığında babası İmam Kazimin (ələyhis-səlam)
məzarının yanında dəfn olunmuşdur.

ONUNCU İMAM
ƏLİ İBN MÜHƏMMƏD ƏL-HADİ (ələyhis-səlam)
Adı: Əli;
Ləqəbi: Hadi;
Kunyə: Üçüncü əbul-Həsən;
Atası: İmam Mühəmməd ibn Əli Cavad (ələyhis-səlam);
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Anası: Səmanə;
Təvəllüdi: Hicrətin iki yüz on ikinci ili zil-hiccə ayının on
beşində Mədinə yaxınlığındakı Sərya adlı bir yerdə anadan
olmuşdur;
Şəhadəti: Hicrətin iki yüz əlli dördüncü ili rəcəb ayının
üçündə Samirra şəhərində şəhadətə qovuşmuş və öz evində də
torpağa tapşırılmışdır.

ON BİRİNCİ İMAM
İMAM HƏSƏN ƏL-ƏSGƏRİ (ələyhis-səlam)
Adı: Həsən;
Ləqəbi: Əsgəri;
Kunyə: Əbu Mühəmməd;
Atası: İmam Əli ibn Mühəmməd (ələyhis-səlam) ;
Anası: Hüdeysə;
Təvəllüdi: Hicrətin iki yüz otuz ikinci ili rəbius-sani ayının
səkkizində anadan olmuşdur;
Şəhadəti: Hicrətin iki yüz altmışıncı ili rəbiul-əvvəl ayının
səkkizində şəhid olmuş və Samirra şəhərində öz evindəcə,
atasının qəbrinin yanında dəfn olunmuşdur.

ON İKİNCİ İMAM
İMAM MƏHDİ (əccələllahu-taala fərəcəhuş-şərif)
Adı: Mühəmməd;
Ləqəbi: Məhdi və Qaim;
Kunyə: Əbul-Qasim;
Atası: Həsən Əskəri (ələyhis-səlam);
Anası: Nərcis;
Təvəllüdi: Hicrətin iki yüz əlli beşinci ili şəban ayının on
beşində Samirra şəhərində anadan olmuşdur.
Atası vəfat edəndə beş yaşı var idi. Allah-taala hikmət və elm
ona bəxş edib, onu aləmlər üçün nişanə və əlamət təyin etdi.
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ON İKİNCİ İMAM

Uşaq ikən Allah ona imamlıq məqamını verdi. Bir müddət
atasının dövründə, bir müddət də atasından sonra adi insanların
gözünə görünməz və xüsusi insanlarla görüşərdi.
İmamın (ə.c) müsəlmanlar arasında xüsusi nümayəndələri var
idi. İmamın (ə.c) müsəlmanlar arasında olan nümayəndələri dörd
nəfər idilər. Onlar Bağdadda müsəlmanlar arasında yaşamış,
orda dəfn olunmuşlar. Onlar bunlardır:
Birinci: Osman ibn Səid. İmam Zamanın (ə.c) və imam
Həsən Əsgərinin (ələyhis-səlam) xüsusi və ən etimadlı
vəkillərindən olmuşdur. Hicrətin 280-cı ilində vəfat etmişdir.
İkinci: Mühəmməd ibn Osman ibn Səid. Hicrətin 304 və ya
305-ci ilində vəfat edib.
Üçüncü: Həsən ibn Ruh Nubəxti. Hicrətin 326-cı ilində
vəfat edib.
Dördüncü: Əli ibn Mühəmməd Səmuri. Hicrətin 329-cu ili
vəfat edib.
Səmurinin vəfatı ilə İmamın (ə.c) müsəlmanlarla xüsusi
səfirləri qurtarır. Bununlada “qeybəti-suğra” vaxtı sona yetir və
“qeybəti-kubra” başlanır. Bu da Allah-taalanın İmamın (ə.c)
zühurunu məsləhət bildiyi vaxta qədər davam edəcək. Ona görə
də bu dövrdə hər kim iddia edib desə, İmamın (ə.c) vəkili və
səfiriyəm, yalançı sayılır. Allah məsləhət bildiyi zaman zühur
edəcək və dünyanı ədalət ilə dolduracaq. Çünki Allah-taala vədə
verib 1 və babası Peyğəmbər O, dünyaya gəlməmiş xəbər
vermişdir.

1
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TƏQLİDİN HÖKMLƏRİ
Məsələ 1: Hər bir müsəlmanın üsuli-dinə əqidəsi dəlil
əsasında olmalıdır. Üsulid-dində təqlid edə bilməz. Yəni üsuliddində ayrı bir şəxsin sözünü, yalnız onun deməsinə etimad
edərək qəbul etmək olmaz.
Amma furuid-dində yəni şəri hökmlərdə ya müctəhid olub
(dini hökmləri çıxara bilməli) və öz əqidəsinə əsasən əməl
etməli, ya bir müctəhidə təqlid etməli, ya da öz təklifini (şəri
vəzifəsini) düzgün yerinə yetirməsinə yəqin edəcək bir şəkildə,
ehtiyat yolu ilə əməl etməlidir. Məsələn: müctəhidlərin bəzisi bir
əməlin haram olduğunu, digərləri isə haram olmadığını
söyləyirlərsə, o əməli etməməli və əgər bir əməli müctəhidlərdən
bəzisi vacib, digərləri isə müstəhəb buyururlarsa, onu etməlidir.
Deməli müctəhid olmayan şəxslərin və ehtiyata əməl edə
bilməyənlərin bir müctəhidə təqlid etmələri vacibdir.
Məsələ 2: Hökmlərdə təqlid, müctəhidin göstərişlərinə əməl
etməkdir. Təqlid ediləcək müctəhid kişi, həddi-büluğa çatmış,
ağıllı, on iki imam (ələyhimus-səlam) şiəsi, halalzadə, diri və adil
olmalıdır. Adil, vacib olan işləri yerinə yetirib, ona haram olan
şeylərdən çəkinən şəxsə deyilir. İnsanın zahirdə yaxşı olması
ədalətin nişanəsidir, belə ki, onunla bir yerdə yaşayan
camaatdan, qonşulardan və ya onunla əlaqədə olan şəxslərdən
onun haqqında soruşsalar, onun yaxşı bir insan olduğunu təsdiq
etsinlər. Müctəhidlər arasında fətva ixtilafı olduğu təqdirdə
insanın təqlid etdiyi müctəhid ələm olmalıdır. 1
Məsələ 3: Müctəhid və ələm həmçinin təqlidin digər şərtləri
üç yoldan biri ilə tanınır:

1

Yəni Allahın hökmlərini dərk etməkdə zəmanəsinin müctəhidlərinin
hamısından daha elimli olmalıdır.
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1. İnsanın özü yəqin etsin; məsələn, insanın özü elm əhli olub
müctəhid və ələmi tanıya bilsin. Müçtəhid və ələmi tanımaqda
insanın özünün müçtəhid olması lazım deyil.
2. Müctəhid və ələmi tanıyan iki adil alimin, bir şəxsin
müctəhid və ya ələm olduğunu təsdiq etmələri ilə; yalnız bunlar
kimi başqa iki adil alim, bunların sözlərinin əksini söyləməməsi
şərti ilə; hətta bir şəxsin müctəhid və ya ələm olmağı, insanın
inamı olan mütəxəssis bir şəxsin sözü ilə də sübut oluna bilər.
3. İnsan əqlin qəbul etdiyi yolla bir şəxsin müctəhid və ya
ələm olmasına xatircəm olsun. Məsələn, müctəhid və ələmi
tanımağa qadir olan və sözlərindən xatircəmlik hasil olan bir
dəstə elm əhlinin bir şəxsin müctəhid və ya ələm olduğunu təsdiq
etmələri ilə.
Məsələ 4: Əgər bir şəxsin ələm olması haqqında əminlik əldə
etmək çətin olsa, ehtiyata əsasən ələm olması güman olunan
şəxsin göstərişlərinə əməl olunmalıdır. Əgər güman da olmasa,
ələm olması ehtimal olunan şəxsin göstərişlərinə əməl
olunmalıdır. Əgər bu ehtimal bir neçə nəfər haqqında olsa,
onlardan birindən təqlid olunmalıdır. Əlbəttə bizim
zəmanəmizdəki kimi ələmi təyin etmək çətin olarsa, ələmdən
təqlid etmək lazım deyil. Baxmayaraq ehtiyat budur ki, ələmliyi
ehtimal olunan şəxsdən təqlid olunsun.
Məsələ 5: Müctəhidin fətvasını, yəni göstərişini əldə etməyin
dörd yolu vardır:
1. Müctəhidin özündən eşitmək.
2. Müctəhidin fətvasını nəql edən iki adil şəxsdən eşitmək.
3. Sözünə inanılmış bir şəxsdən eşitmək.
4. Müctəhidin risaləsində görmək; (risalənin düzlüyünə əmin
olmaq şərti ilə).
Məsələ 6: İnsan müctəhidin fətvasının dəyişdiyini yəqin
etməyənə qədər, onun risaləsində yazılmış fətvalara əməl edə
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bilər. Əgər hökmün dəyişdiyinə ehtimal versə, axtarış aparmaq
lazım deyil.
Məsələ 7: Ələm müctəhidin fətva verdiyi bir məsələdə, o
müctəhidin müqəllidi, yəni ona təqlid edən şəxs başqa
müctəhidin fətvasına əməl edə bilməz. Amma fətva verməsə və
ehtiyat bu şəkildə əməl etməkdir deyərsə, məsələn; ehtiyat budur
ki, namazın birinci və ikinci rəkətində Həmdi oxuduqdan sonra
şəxs bir surə oxumalıdır, müqəllid ya ehtiyat-vacib deyilən bu
ehtiyata əməl etməlidir, yaxud təqlid edilməsi icazəli olan başqa
bir müctəhidin fətvasına əməl etməlidir. Əgər o müctəhid təkcə
Həmdi kifayət bilirsə, buna əsasən o, surəni tərk edə bilər.
Həmçinin ələm müctəhid bir məsələnin üzərində düşünülməli və
ya iradlı olduğunu deyərsə, bu da eyni hökmdədir.
Məsələ 8: Ələm müctəhid, bir məsələdə fətvasını verdikdən
sonra və ya fətva verməzdən əvvəl, o məsələdə ehtiyat edərsə,
məsələn: nəcis bir qab kürr suda bir dəfə yuyularsa, pakdır,
amma ehtiyat budur ki, üç dəfə yuyulsun deyirsə, onun müqəllidi
bu ehtiyatı tərk edə bilər. Buna ehtiyat-müstəhəb deyilir.
Məsələ 9: Əgər göstərişinə əməl etdiyi müctəhid, dünyasını
dəyişsə, onun təqlidində qalması caizdir. Əgər o, diri
müctəhidlərdən ələm olarsa, onun təqlidində qalması vacibdir.
İstər o məsələ yadında olsun və ya olmasın istər o məsələyə əməl
etsin və yaxud etməsin. Əlbəttə ölü müctəhid ölməzdən qabaq
təqlidə aid olan şərtləri əldən verməsin. Deməli müctəhid
ölməzdən qabaq unutqanlıq xəstəliyi tutarsa təqlid batil olur və o
müctəhidin təqlidində qalmaq düzgün deyil.
Məsələ 10: Əgər bir məsələdə bir müçəhidin göstərişinə əməl
etsə o, öldükdən sonra həmən məsələdə diri müçtəhidin
göstərişinə əməl etsə yenidən ölü müçtəhidin fətvasına uyğun
əməl edə bilməz.
Məsələ 11: İnsanın, çox vaxt ehtiyacı olan məsələləri
öyrənməsi vacibdir.
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Məsələ 12: İnsan, hökmünü bilmədiyi bir məsələylə
qarşılaşarsa, ehtiyata əməl etməlidir, ya da müctəhidlik şərtlərini
özündə toplayan müctəhidə təqlid etməlidir. Əgər qeyri ələmlə
ələm arasında fətva fərqinin olduğuna ehtimal versə, əməli
yerinə yetirməyi təxirə salmaq və ehtiyata əməl etmək mümkün
olmasa yaxud çətin olarsa və daha elimli müctəhidin fətvasını
öyrənmək imkanı yoxdursa, növbəti mərhələdə ələmliyə, riayət
etməklə qeyri-ələmə təqlid etməyi icazəlidir.
Məsələ 13: Əgər bir şəxs bir müctəhidin fətvasını başqa bir
şəxsə desə, sonra müctəhidin fətvası dəyişsə, ona fətvanın
dəyişməsini xəbər verməsi lazım deyil. Amma fətvanı dedikdən
sonra səhv etdiyini başa düşsə, gərək mümkün olan halda o
səhvini düzəltsin.
Məsələ 14: Bir mükəlləf, əməllərini bir müddət təqlidsiz
yerinə yetirsə və sonra bir müctəhiddən təqlid etsə, əgər
müçtəhid onun keçmiş əməllərinin düzgün olmasına hökm etsə
əməlləri düzgün əks halda isə batildir.
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TƏHARƏTİN HÖKMLƏRİ
MÜTLƏQ VƏ MÜZAF SU
Məsələ 15: Su mütləq (saf), və ya muzafdır (qarışıq). Muzaf
su bir şeydən alınan suya deyilir. Qarpız və gül suyu kimi, ya bir
şeylə qarışan su, belə ki ona “su” deyilməyəcək şəkildə, palçıq
və ona bənzər bir şeylə qarışmış olan suya deyilir. Bunlardan
başqa qalan sular mütləq sudur. Mütləq su beş qismə ayrılır:
1. Kürr suyu;
2. Az su;
3. Axar su;
4. Yağış suyu;
5. Quyu suyu;

1-KÜRR SUYU
Məsələ 16: Uzunluğu, eni və dərinliyi hər biri üç qarış1 olan
qabı dolduran miqdarda olan və ya çəkisi 384 kq olan suya kürr
suyu deyilir.
Məsələ 17: Əgər sidik, qan, kimi eyni nəcis, həmçinin nəcis
olmuş paltar və nəcis olmuş bir şey kürr suya dəyərsə, o suyun
iyi və ya rəngi, ya da dadı nəcasətin təsirindən dəyişərsə, kürr
suyu nəcis olur; əgər dəyişməzsə nəcis olmaz.
Məsələ 18: Əgər kürr suyun iyi, rəngi və ya dadı nəcasətdən
başqa bir şeylə dəyişərsə, nəcis olmaz.
Məsələ 19: Əgər kürr su miqdarından artıq olan suyun bir
hissəsinin iyi, rəngi və ya dadı, qan kimi nəcisin dəyməsi ilə
dəyişərsə və dəyişməyən hissəsi kürr miqdarından az olsa, o
suyun hamısı nəcisdir. Amma dəyişməyən hissə, kürr

1

. Hər bir qarış təqribən iyirmi iki santi metirdir.
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miqdarında və ya daha artıq olsa, yalnız iyi, rəng və ya dadı
dəyişən hissə nəcis, qalan hissə isə pakdır.
Məsələ 20: Fəvvarənin suyu, kürr suya birləşik olsa, nəcis bir
suyu pak edər. Ancaq nəcis suyun üzərinə damla-damla
tökülərsə, onu pak etməz. Lakin fəvvarənin üzərinə bir şey
tutsalar və su, damla-damla olmazdan əvvəl nəcis suya
qovuşarsa, onu pak edər.
Məsələ 21: Kürr suya birləşən bir krantın altında yuyulan
nəcis bir şeydən tökülən su, əgər kürr suya birləşmiş olsa və
nəcasətən iyi, rəng və ya dadını almamışdırsa və nəcasətin özü
də onda olmazsa, pakdır.
Məsələ 22: Əgər kürr suyun bir miqdarı buz bağlayarsa, qalan
hissəsi də kürr miqdarında olmazsa və ona nəcasət dəyərsə, nəcis
olur; buzdan əriyib su olan hissə də nəcisdir.
Məsələ 23: Kürr suyu miqdarında olan bir suyun, bu
miqdardan azalıb-azalmadığına şəkk edilirsə, kürr su
hökmündədir. Yəni nəcasəti pak edər və ona nəcasət dəydiyi
vaxt (rəngi, dadı və iyi dəyişməsə,) nəcis olmaz. Kürr su
miqdarından az olan bir suyun da, kürr miqdarına çatıbçatmadığında insan şəkk edərsə, kürrdən az su hökmünü daşıyır.
Məsələ 24: Suyun kürr olması iki yolla sübut olunur:
1. İnsanın özü bir suyun kürr olduğunu yəqin etsin.
2. İki adil kişi xəbər versin və ya etimad olunan bir nəfər adil
kişi desin. Amma su ixtiyarında olan şəxs xəbər versə, məsələn
hamamçı suyun kürr olduğunu desə ehtiyat-vacibə əsasən onun
sözünə etibar etmək olmaz.

2 - AZ SU
Məsələ 25: Kürr, axar, yağış və quyu suyu olmayan suya, “az
su” deyilir.
Məsələ 26: Az su nəcis bir şeyin üzərinə tökülərsə və ya onun
üzərinə nəcis bir şey tökülsə nəcis olur. Amma təziq ilə hətta
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aşağıdan yuxarı doğru olarsa, nəcis şeyə çatan hissəsi nəcis,
qalan hissəsi isə pakdır.
Məsələ 27: Eyni-nəcisi (nəcisin özünü) pak etmək üçün, nəcis
şeyin üzərinə tökülərək ondan ayrılan az su nəcisdir. Həmçinin
ehtiyata əsasən, eyni nəcisin aradan qaldırılmasından sonra,
nəcis şeyi suya çəkmək üçün onun üzərinə tökülərək ayrılan su
da nəcisdir.
Sidik və ğait məxrəcinin yuyulduğu az su beş şərtlə pakdır:
1. Nəcasətin iyi, rəng və ya dadını almasın.
2. Kənardan başqa bir nəcis ona çatmasın.
3. Sidik və ya ğaitlə birlikdə qan kimi ayrı bir nəcasət
gəlməsin.
4. Suyun içərisində ğait zərrələri olmasın.
5. Nəcasət məxrəc yerinin ətrafına adi qaydadan artıq
yayılmamış olsun.

3 - AXAR SU
Məsələ 28: Axar su, o suya deyilir ki, yerdən coşub çıxsın və
axmaqla hərəkətdə olsun. İstər yerin üstü ilə axsın istərsədə altı
ilə.
Məsələ 29: Axar su kürr su miqdarından az belə olsa, ona
nəcasət dəydiyi zaman iyi, rəngi və ya dadı nəcasət vasitəsilə
dəyişməyincə, pakdır.
Məsələ 30: Əgər axar suya nəcasət dəysə və onun bir
hissəsinin iyi, dadı və ya rəngi nəcasət dəyməsi ilə dəyişərsə o
hissəsi nəcisdir. Dəyişməyən hissənin çeşməyə birləşən hissəsi
kürr sudan az olsa belə, pakdır. Çayın digər tərəfinin suları əgər
kürr miqdarında olsa, yaxud dəyişməmiş su vasitəsi ilə çeşmə
tərəfinə birləşsə pak, əks halda nəcisdir.
Məsələ 31: Axmayan, amma suyundan bir az götürüldükdə
təkrar qaynayan çeşmə, axar su hökmündədir. Yəni nəcasət
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dəyərsə, nə qədər ki, iyi və ya rəngi, yaxud dadı nəcasətin
vasitəsi ilə dəyişməyib, pakdır.
Məsələ 32: Arxın qırağında toplanmış, axar suya birləşmiş
durğun su, axar su hökmündədir.
Məsələ 33: Qışda coşan, yayda isə coşmayan su, təkcə
coşduğu zanan axar su hökmündədir.
Məsələ 34: Suyu kürrdən az olan hamamın hovuzu, kürr
miqdarında olan mənbəyə bağlı olsa axar su hökmündədir.
Məsələ 35: Hamam və binaların krant və duşlarının
borularından tökülən su, kürr suyuna bağlı olarsa axar su
hökmündədir.
Məsələ 36: Yer üzərində axan, lakin yerdən qaynamayan su,
kürr su miqdarından azdırsa, nəcasət dəyərsə nəcis olur. Amma
yuxarıdan aşağıya axsa, aşağı hissəsinə dəyərsə, yuxarı hissəsi
nəcis olmaz.

4 - YAĞIŞ SUYU
Məsələ 37: Əgər üstündə nəcasətin eyni olmayan nəcis bir
şeyə bir dəfə yağış yağsa, yağışın dəydiyi yerlər pak olur və
xalça, paltar və bu kimi şeyləri (yağış dəyəndən sonra) sıxmaq
lazım deyil. Amma iki-üç damcı yağış yağmasının faydası
yoxdur. Yağış elə yağmalıdır ki, “yağış yağır” deyilsin. Ehtiyatvacibə əsasən yağış suyu möhkəm yerin üzərində axsın.
Məsələ 38: Əgər yağış nəcasətin eyninin üstünə yağıb başqa
yerə sıçrasa, bu halda nəcasətin eyni o damcılarla birlikdə
olmasa və nəcasətin iyi və ya rəngi yaxud da dadını özünə
götürməsə, pakdır.
Məsələ 39: Əgər bir binanın tavanı və ya damı üzərində eyni
nəcis varsa, yağış yağdığı müddətdə o nəcisə dəyərək tavandan
və ya damdakı navalçadan tökülən su pakdır. Amma yağış
kəsildikdən sonra, gəlməkdə olan suyun o nəcisə dəydiyi
bilinirsə, nəcisdir.
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Məsələ 40: Nəcis olan bir yerə yağış yağarsa, pak olar. Əgər
yağış suyu yerdə axmağa başlayıb, yağmağa davam etdiyi halda,
tavanın altındakı nəcis yerə yetişirsə, oranı da pak edər.
Məsələ 41: Nəcis torpaq yağışın yağması ilə palçıq olarsa,
pak olur, bu şərtlə ki, suyun ona mütləq şəkildə dəyməsi məlum
olsun. Amma Bu məlumatı əldə etmək çox çətin məsələdir.
Məsələ 42: Bir yerdə toplanmış yağış suyu, kürr miqdarından
az olsa belə, yağış yağdığı zaman nəcis bir şey onun içərisində
yuyularsa, o su nəcasətin iyi, rəng və ya dadını almazsa, nəcis
şey pak olar.
Məsələ 43: Nəcis bir yer üzərində sərili olan pak bir xalçanın
üzərinə yağış yağsa və yağış yağmağa davam etdiyi halda
xalçadan yerə keçərsə, xalça nəcis olmaz. Həmin yer isə
nəcisdən paklanar.

5 - QUYU SUYU
Məsələ 44: Yerdən qaynayan quyu suyu, kürr su miqdarından
az olsa belə, nəcasət ona dəydiyi zaman onun iyi, rəng və ya dadı
o nəcasət vasitəsi ilə dəyişməyincə, həmin su pakdır. Amma
müstəhəbdir ki, bəzi nəcasətlər quyu suyuna dəyəndə (düşəndə)
sair müfəssəl kitablarda deyilən şəkildə, o quyunun suyundan
çəksinlər.
Məsələ 45: Əgər quyuya nəcis tökülsə və onun iyini və ya
rəngini, yaxud da dadını dəyişsə, suda baş verən dəyişiklik
aradan getsə pak olur. Daha yaxşı olar quyudan coşub çixan su
ilə qarışsın.
Məsələ 46: Əgər yağış suyu, bir çalada yığışsa və kürrdən az
olsa, nəcasətin ona dəyməsi ilə nəcis olur.

SULARIN HÖKMLƏRİ
Məsələ 47: Mənası on beşinci məsələdə deyilən muzaf su
nəcis şeyi pak etmir, onunla alınan dəstəmaz və qüsl batildir.
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Məsələ 48: Muzaf su, kürr miqdarında olsa belə, ona bir zərrə
nəcasət dəysə, nəcis olur. Amma yuxarıdan nəcis bir şeyin
üzərinə tökülərsə və ya aşağıdan yuxarı təziq ilə gedərsə nəcis
şeyə dəyən hissəsi nəcis və qalan hissəsi pakdır. Məsələn, gül
suyunu gülab suyu qabından nəcis olan əl üzərinə tökərlərsə, ələ
yetişən hissəsi nəcisdir, ələ yetişməyən hissəsi isə pakdır.
Məsələ 49: Əgər nəcis olan muzaf su, kürr yaxud axar su ilə,
daha ona muzaf su deyilməyəcək şəkildə qarışsa, pak olar.
Məsələ 50: Mütləq olan bir suyun sonradan muzaf olubolmadığı bilinməzsə, mütləq su kimidir, yəni nəcis şeyi pakladığı
kimi onunla dəstəmaz və qüsl də səhihdir. Muzaf olan bir suyun
da sonradan mütləq olub-olmadığı bilinməzsə, muzaf su kimidir,
yəni nəcis şeyi paklamadığı kimi, onunla dəstəmaz və qüsl də
batildir.
Məsələ 51: Mütləq və ya muzaf olduğu bəlli olmayan bir
suyun, əvvəlcədən də muzaf və ya mütləq olduğu məlum
olmazsa, nəcasəti paklamadığı kimi, onunla dəstəmaz və qüsl də
batildir. Ona bir nəcasət dəyərsə və su, kürr miqdarından az olsa
nəcis olur. Əgər kürr miqdarında və ya ondan çox olarsa, nəcis
ona dəyərsə, nəcis olmasına hökm etmək olmaz. Amma nəcasəti
pak etmir.
Məsələ 52: Qan və sidik kimi nəcasətin dəyməsi ilə bir suyun
iyi, rəng və ya dadı dəyişərsə, kürr və ya axar su olsa belə, nəcis
olur. Əgər suyun iyi, rəng və ya dadı onun xaricində olan bir
nəcasət vasitəsilə dəyişərsə, məsələn; suyun kənarında olan
murdar olmuş heyvan bir miqdar onun iyini dəyişdiribsə, nəcis
olmur.
Məsələ 53: Qan və sidik kimi eyni nəcisin tökülməsi
nəticəsində iyi, rəng və ya dadı dəyişən bir su, əgər kürr və ya
axar suya bitişərsə, yaxud üzərinə yağış yağsa və ya külək yağışı
ona çiləyərsə və yaxud yağış suyu yağış yağa-yağa navalçadan

İzahlı şəriət hökmləri

 41

onun üzərinə tökülərsə və bu halların hamısında onun dəyişikliyi
yox olarsa, həmən su pak olar.
Məsələ 54: Əgər nəcis bir şeyi kürr, yaxud axar suda suya
çəksələr, onu çölə çıxartdıqdan sonra ondan tökülən su pakdır.
Məsələ 55: Pak olan bir suyun, sonra nəcis olub-olmadığı
bilinməzsə, pakdır. Nəcis olan bir suyun da pak olub-olmadığı
bilinməzsə, nəcisdir.
Məsələ 56: İt, donuz və kafirin yeməyindən qalan artığ nəcis
və onun yeyilməsi haramdır. Amma əti haram olan heyvanların
artığı pak, yeyilməsi isə məkruhdur.
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TƏXƏLLİNİN HÖKMLƏRİ
Məsələ 57: Təxəlli və digər vaxtlarda insana vacibdir ki, öz
övrətini1yetkinlik yaşına çatmış adamlardan, hətta ona məhrəm
olan ana və bacısından, dəlidən, yaxşını pisdən seçən uşaqdan
gizlətsin. Lakin ər və arvada öz övrətlərini bir-birindən
gizlətmək lazım deyil.
Məsələ 58: İnsanın övrətini xüsusi bir şeylə örtməsi vacib
deyil, məsələn, öz əli ilə də örtsə kifayətdir.
Məsələ 59: Təxəlli zamanı bədənin ön tərəfi, yəni qarın və
sinə yaxud arxası qibləyə olmasın.
Məsələ 60: Təxəlli vaxtında bədəninin ön tərəfi və ya arxa
tərəfi qibləyə tərəf olan bir şəxs, yalnız övrətini qiblədən çevirsə,
kifayət etməz. Əgər üzü və ya arxası qibləyə olmasa ehtiyatvacib budur ki, təxəlli vaxtında övrətini üzü və ya arxası qibləyə
çevirməsin.
Məsələ 61: Ehtiyat-müstəhəb budur ki, bədənin qabaq tərəfi
(hökmləri sonradan açıqlanan) istibrada, həmçinin sidik və ğaitin
məxrəci yuyularkən üz və arxa, qibləyə tərəf olmasın.
Məsələ 62: Əgər insan, (ər və arvaddan başqa) həddi-büluğa
çatan və həddi-büluğa çatmayan yaxşı ilə pisi anlayan bir adamın
onu görməməsi üçün, ön və ya arxa tərəfini qibləyə çevirəcək
şəkildə oturmağa məcburdursa üzü və ya arxası qibləyə otura
bilər. Həmçinin, əgər başqa səbəblər üzündən də üzü, yaxud
1

Övrət kişilərdə arxa və qabaq və xayalar, qadınlarda isə göbəkdən dizə
qədərdir.
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arxası qibləyə oturmağa məcbur olsa, üzü və ya arxası qibləyə
otura bilər.
Məsələ 63: Ehtiyat-vacibə görə, uşağı təxəlli halında üzü,
yaxud arxası qibləyə oturtmasınlar. Amma uşağın özü otursa,
qarşısını almaq vacib deyil.
Məsələ 64: Dörd yerdə təxəlli etmək haramdır:
1. Sahibləri icazə verməyən bağlı küçələrdə (dalanlarda);
2. Təxəlliyə icazə verilməyən mülkdə.
3. Xüsusi şəxslər üçün vəqf olan yerlərdə, məsələn, bəzi
mədrəsələrdə.
4. Möminin qəbri üzərində ona hörmətsizlik olarsa; həmçinin
hər yerdə ki, din və məzhəb müqəddəslərinin hörmətinin aradan
getməsinə səbəb olsa, haramdır.
Məsələ 65: Üç halda ğaitin çıxış yeri, yalnız su ilə pak edilir:
1-Qaitlə birlikdə başqa nəcasət (qan kimi) çölə gələrsə.
2-Kənardan bir nəcasət ğaitin məxrəcinə dəymişdirsə.
3-Məxrəcin ətrafı adi miqdardan artıq bulaşmışdırsa.
Bu üç haldan başqa qalan hallarda, məxrəc su ilə yuyula
bildiyi kimi, qarşıda göstəriləcəyi qaydada, parça, daş və bunlara
bənzər şeylərlə də paklana bilər, amma su ilə yuyulması daha
yaxşıdır.
Məsələ 66: Bövlün məxrəci sudan başqa şeylə paklanmır.
Əgər bövl aradan getdikdən sonra kürr və axar su ilə bir dəfə
yuyulsa, kifayətdir. Amma az su ilə ehtiyat-vacibə əsasən iki
dəfə yuyulsun. Daha yaxşı olar üç dəfə yuyulsun.
Məsələ 67: Ğaitin məxrəci su ilə yuyulduğu təqdirdə, orada
ğait qalmamalıdır. Amma rənginin və iyinin qalmasında heç bir
maneə yoxdur. Birinci dəfə yuyulduqda onda ğaitdən bir zərrə
belə qalmasa, ikinci dəfə yuyulmasına ehtiyac yoxdur.
Məsələ 68: Ğaitin məxrəci quru və pak olan daş, kəsək, bez
parçası və buna bənzər şeylərlə paklana bilər, hətta məxrəcə təsir
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etməyəcək şəkildə azacıq rütubətli olsa belə, heç bir maneəsi
yoxdur.
Məsələ 69: Ehtiyat-müstəhəbbə əsasən, qaitin təmizləndiyi
daş ya parça, üç tikə olsun. Əgər üç tikə ilə nəcis aradan
getməsə, nəcisin aradan getməsinə qədər daşları artırılmalıdır.
Lakin gözlə görünməyən kiçik zərrələrin qalmasının eybi
yoxdur.
Məsələ 70: Allah və Peyğəmbərin (səlləllahu ələyhi və alihi və
səlləm) adları yazılmış kağız kimi, ehtiram göstərilməsi vacib olan
şeylərlə ğaitin məxrəcini paklamaq haramdır. Sümük və təzəklə
də ğaitin məxrəcini paklamaq olmaz.
Məsələ 71: Məxrəcini paklayıb paklamadığında şəkk edən bir
şəxs adətən sidik və ğaitdən sonra dərhal özünü pak edirmişsə
də, ehtiyat-vacibə əsasən yenidən paklaması lazımdır.
Məsələ 72: Əgər namazdan sonra bir şəxs namazdan əvvəl
övrətinin məxrəcini paklayıb-paklamadığında şəkk edərsə,
qıldığı namaz səhihdir. Amma sonrakı namazlar üçün paklaması
lazımdır.

İSTİBRA
Məsələ 73: İstibra, kişilərin sidikdən sonra, sidiyin sidik
kanalında qalmamasına əmin olmaları üçün yerinə yetirdikləri
müstəhəb bir əməldir. İstibra bir neçə növdür: Onlardan ən
yaxşısı budur ki, əgər sidik kəsildikdən sonra, ğaitin məxrəci
nəcis olmuşdursa, əvvəlcə onu pak etməli, sonra üç dəfə sol əlin
orta barmağı ilə ğaitin məxrəcindən alətin kökünə qədər çəkməli
və daha sonra baş barmağı alətin üzərinə və onun yanındakı
barmağı da alətin altına qoyaraq, aləti sünnət olunan yerə qədər
üç dəfə çəkməlidir. Sonra isə alətin başını üç dəfə sıxmalıdır.
Məsələ 74: Bəzən şəhvət hissinin təhrik olunmasından sonra
insandan gələn “məzi” adlanan su, pakdır. Həmçinin, mənidən
sonra gələn “vəzi” adlanan və bəzən sidikdən sonra gəlib “vədi”
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adlanan su da əgər bövl və məni ona qatışmayıbsa pakdır. Belə
ki, əgər insan bövl etdikdən sonra istibra etsə və sonra ondan bir
su gəldiyi zaman sidik və ya bu üç sudan biri olmasında şəkk
edərsə, pakdır.
Məsələ 75: Əgər insan istibra edib-etməməsinə dair şəkk
edirsə və ondan bir nəm xaric olursa, onun pak və ya nəcis
olmasını bilmirsə, nəcisdir və dəstəmaz alıbsa batildir. Amma
etdiyi istibranın səhih olub-olmadığında şəkk edirsə və bu zaman
ondan nəm gəlirsə və bunun pak olub-olmadığını bilmirsə, pak
sayılır və dəstəmazı batil deyil.
Məsələ 76: İstibra etməyən şəxs, əgər bövl etdiyi vaxtdan bir
müddət keçəndən sonra məcrada sidiyin qalmamasına arxayın
olsa və sonra bir nəm görüb onun pak olub-olmamasında şəkk
edərsə, o nəm pakdır. Dəstəmazı da batil etmir.
Məsələ 77: Əgər insan sidikdən sonra istibra edib dəstəmaz
alsa və dəstəmazdan sonra özündə sidik, və ya məni olması ona
məlum olan bir nəmlik müşahidə edərsə, bu halda ehtiyata
əsasən qüsl edib dəstəmaz alması vacibdir. Amma dəstəmaz
almamışdırsa, yalnız dəstəmaz alması kifayətdir.
Məsələ 78: Qadın üçün bövlün istibrası yoxdur. Əgər özündə
nəmlik görərsə və bu nəmliyin sidik olub-olmamasına şəkk
edərsə, pakdır. Həmin rütubət qüslü və dəstəmazı da batil etməz.

TƏXƏLLİNİN MÜSTƏHƏB VƏ MƏKRUHATI
Məsələ 79: İnsanın təxəlli vaxtında bir şəxsin görməyəcəyi bir
yerdə oturması, təxəlli yerinə daxil olduğu zaman əvvəl sol
ayağını və çıxanda əvvəl sağ ayağını atması, təxəlli halında ikən
başını örtməsi və bədəninin ağırlığını sol ayağına salması
müstəhəbdir.
Məsələ 80: Təxəlli vaxtında günəşlə və ya ayla üzbəüz
oturmaq məkruhdur. Amma övrətini bir şeylə örtsə məkruh
deyil. Habelə külək qabağında, yolda, xiyabanda, küçədə, evin
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qapısında və meyvə verən ağacın altında təxəlli etmək, təxəlli
vaxtı nə isə yemək, çox oturmaq, sağ əl ilə yumaq məkruhdur.
Həmçinin təxəlli vaxtı danışmaq, (da məkruhdur) amma məcbur
qalarsa və ya zikr edərsə eybi yoxdur.
Məsələ 81: Ayaq üstə, bərk yerə, heyvanların yuvasına, suya,
xüsusi ilə durğun (axarı olmayan) suya bövl etmək məkruhdur.
Məsələ 82: Bövl və qaitin qarşısını almaq məkruhdur. Əgər
qarşısını almaqla bədənə zərər çatsa, haramdır.
Məsələ 83: İnsanın namazdan, yatmazdan, cinsi əlaqədən
əvvəl və məni gəldikdən sonra bövl etməsi müstəhəbdir.
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NƏCASƏTLƏR
Məsələ 84: Nəcasət on iki şeydən ibarətdir.
1. Sidik.
2. Ğait.
3. Məni.
4. Murdar olmuş heyvan.
5. Qan.
6. İt.
7. Donuz.
8. Kafir.
9. Şərab.
10. Pivə.
11. Nəcis yeyən heyvanın təri. Ehtiyat-vacibə əsasən ondan
qorunmaq lazımdır.
12- Haramdan cünub olanın təri

1-2 SİDİK VƏ ĞAİT (İFRAZAT)
Məsələ 85: İnsanın və atıcı qanı olan (yəni, damarını
kəsdikdə, qanı sıçrayışla gələn) haram ətli heyvanların sidik və
ğaiti nəcisdir. Ehtiyat-müstəbb budur ki, atıcı qanı olmayan
haram ətli heyvanların məsələn əti haram olan balığın sidik və
ğaitindən çəkinilsin. Əti haram olan kiçik canlıların; məsələn: əti
olmayan ağcaqanad və milçəy kimi, həşəratın fəzləsi pakdır.
Məsələ 86: Əti haram olan quşların ğaitləri pakdır, amma
daha yaxşı budur ki, onlardan çəkinilsin.
Məsələ 87: Nəcasət yeyən heyvanın bövl və ğaiti nəcisdir.
Ehtiyata əsasən donuz südü əmən quzunun, həmçinin (nəuzu
billah) insanın cinsi əlaqədə olduğu heyvanın sidik və ğaiti də
eyni hökmü daşıyır.
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3 - MƏNİ
Məsələ 88: Atıcı qanı olan heyvanların mənisi nəcisdir.

4 - MURDAR
Məsələ 89: İnsanın, eləcə də istər özü ölmüş olsun, istərsə şəri
qaydalara görə kəsilməmiş olsun, sıçrayan qanı olan heyvanın
ölüsü nəcisdir. Balığın sıçrayan qanı olmadığından, suyun içində
belə ölsə, pakdır.
Məsələ 90: Murdar olmuş heyvanın yun, tük, yunu, sümük və
diş kimi, ruhu olmayan hissələri pakdır.
Məsələ 91: İnsanın və ya sıçrayan qanı olan bir heyvanın
bədənindən diri ikən, ət və ya ruhu olan başqa bir şey qoparılsa,
o şey nəcisdir.
Məsələ 92: Dodaqdan və bədənin ayrı yerlərindən qoparılan
azacıq dərilər ruhu olmasa və asanlıqla qoparılmış olsa, pakdır.
Lakin qopub düşmək vaxtı çatmadan qoparılmış dəridən,
ehtiyata görə, çəkinmək lazımdır.
Məsələ 93: Ölü toyuğun qarnından çıxan yumurtanın üst
qabığı, bərkimiş olsa, pakdır. Amma onun zahirini suya çəkmək
lazımdır.
Məsələ 94: Əgər quzu və ya çəpiş, ot yeyən olmamışdan
qabaq ölsə, onun qursağında olan pendir mayası, pakdır. Amma
onun zahiri gərək suya çəkilsin.
Məsələ 95: İnsan xarici ölkələrdən gətirilən maye dərmanlar,
ətir, krem, yağ və sabunun nəcis olduğuna əmin olmazsa, pakdır.
Məsələ 96: Müsəlman bazarında satılan ət, piy və dəri pakdır;
Həmçinin, bunlardan biri müsəlmanın əlində olsa, eyni qada ilə.
Əgər heyvanın şəriət qayda-qanunu ilə kəsilib-kəslməməsini
araşdırmayan bir müsəlmanın kafirdən aldığını bilsə, nəcisdir.
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5 - QAN
Məsələ 97: İnsanın və sıçrayan qanı olan, yəni damarı
kəsildikdə qanı sıçrayaraq axan hər bir heyvanın qanı nəcisdir.
Buna görə, balıq və ağcaqanad kimi sıçrayan qanı olmayan
heyvanların qanı pakdır.
Məsələ 98: Şəriət qanunlarına görə kəsilən, əti halal heyvanın
qanı normal miqdarda axdıqdan sonra, bədənində qalan qan
pakdır. Amma nəfəs alması və ya heyvanın başının yuxarıda
olması səbəbilə qan heyvanın bədəninə qayıdarsa, o qan nəcisdir.
Məsələ 99: Ehtiyat-vacibə görə, gərək içində qan zərrələri
olan yumurtadan çəkinilsin. Lakin əgər qan, yumurtanın
sarısında olsa, onun üzərindəki nazik pərdə parçalanmamışsa,
onun ağı pakdır.
Məsələ 100: Bəzən süd sağılarkən görünən qan nəcisdir və
südü də nəcis edir.
Məsələ 101: Dişlərin arasından gələn qan, əgər ağızın suyu ilə
qarışması nəticəsində aradan gedirsə, pakdır. Amma daha yaxşı
olar udulmasın.
Məsələ 102: Əzilmə nəticəsində dırnaq və ya dəri altında ölən
qan, qan deyilməyəcək bir formaya gəlmişdirsə, pakdır. Amma
əgər, ona qan deyilərsə nəcisdir. Bu halda dırnaq və ya dəri
deşilmişdirsə, qan bədənin zahirindən bir hissə hesab olunursa,
dəstəmaz və ya qüsl almaq üçün, o qanı xaricə çıxararaq oranı
paklamaq əziyyət deylidirsə, gərək paklansın. Əgər qanı çıxarıb
təmizləmək çətindirsə ehtiyata əsasən nəcasətin yayılmaması
şərti ilə onun ətrafı yuyulsun və üzərinə parça qoyub yaş əl ilə
parçanın üzərinə əl çəkilsin və təyəmmüm də edilsin.
Məsələ 103: Əgər insan, dəri altında ölü qan toplandığını və
ya əzilmə nəticəsində ətin o hala gəldiyini bilməzsə, pakdır.
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Məsələ 104: Əgər xörək qaynayan zaman içinə bir zərrə qan
düşsə, xörək və onun qabı nəcis olur. Qaynamaq, hərarət və od,
paklayıcı deyil.
Məsələ 105: Sağalmaqda olan yaranın ətrafında olan sarı
rəngli suyun qanla qarışması məlum olmasa, pakdır.

6 - 7- İT VƏ DONUZ
Məsələ 106: Quruda yaşayan it və donuz, hətta onların tükü,
sümüyü, pəncəsi, dırnağı və rütubəti nəcisdir. Amma su iti və su
donuzu pakdır.

8 - KAFİR
Məsələ 107: Kafir, yəni Allahı inkar edən və ya Allaha şərik
qoşan, yaxud həzrət Mühəmmədin (səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm)
peyğəmbərliyini qəbul etməyən şəxs, nəcisdir. Həmçinin ğulat,
(yəni İmamlardan (ələyhimus-səlam) hər hansı birisinin Allah
olduğuna inanan və ya Allahın onlarda hülul etdiyini söyləyən
şəxs), həmçinin xəvaric və nəvasib, (yəni İmamlara düşmənlik
elan edənlər,) nəcisdirlər. Ehtiyata əsasən əhli-kitab yəni yəhudi
və xiristiyanlar da nəcisdirlər. Dinin zəruri hökmlərindən birini
(namaz və oruc kimi), inkar edərsə, bu iş Peyğəmbərin
(səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm) inkar olunmasını lazım
tutarsa, nəcisdir. Ehtiyat-müstəbbə əsasən hətta Peyğəmbərin
(səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm) inkar olunmasını lazım
tutmazsa da gərək ondan çəkinilsin.
Məsələ 108: Kafirin bütün bədəni, hətta dırnaq, tük və
rütubəti də nəcisdir.
Məsələ 109: Əgər həddi-büluğa çatmamış uşağın atası, anası,
babası və nənəsi kafir olarsa, nəcisdir. Əgər onlardan biri
müsəlman olsa uşaq pakdır. Amma yaxşı ilə pisi çeçən həddə
olsa və kafir olduğunu bildirsə bu halda nəcisdir. Amma o,
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ağlıkəsən olub müsəlman olduğunu bildirsə, ata, ana, baba və
nənəsinin kafir olmasına baxmayaraq pakdır.
Məsələ 110: Müsəlman olub-olmadığı bilinməyən bir şəxs
əgər qabaqcada kafir idisə nəcis və əgər müsəlman idisə pakdır.
Müsəlmanların digər hökmlərini də daşıyırl. Əgər onun əvvəl
vəziyyəti məlum olmazsa pakdır. Lakin müsəlmanların sair
hökmləri ona aid edilmir; məsələn: müsəlman qadınla evlənə,
yaxud müsəlmanların qəbiristanlığında dəfn oluna bilməz. Əgər
müsəlman ölkəsində yaşasa müsəlmanların bütün hökmləri ona
aid olunur.
Məsələ 111: Əgər müsəlman şəxs, on iki İmamlardan
(ələyhimus-səlam) birinə düşmənlik üzündən nalayiq söz desə,
nəcisdir. Ehtiyata əsasən düşmənçilk olmasa da nalayiq söz desə,
ondan qorunulsun.

9 - ŞƏRAB
Məsələ 112: Şərab və insanı məst edən hər bir şey, əgər özözlüyündə, zatən maye olsa nəcisdir; əgər (narkotik maddələrdən
sayılan həşiş kimi) mahiyyətcə maye olmasa, hətta bir şeydə həll
edilib məhlul halına salınmaqla da axıcı olsa, pakdır.
Məsələ 113: Qapı, miz, stul və s-nin rənglənməsində işlənən
texniki alkol həmçinin zatən içilməli olmayan alkollar və onların
içilməsi zəhərlənməyə səbəb olan alkollar pakdırlar.
Məsələ 114: Üzüm suyu, özü-özünə və ya bişirmək vasitəsi
ilə qaynayarsa içilməsi haram, ehtiyat-vacibə əsasən də nəcisdir.
Üçdə ikisinin aradan getməsi ilə pak olmur. Əgər bişirmək
vasitəsi ilə qaynayarsa içilməsi haramdır, amma nəcis deyil.
Halal olması üçün gərək üçdə ikisi aradan getsin.
Məsələ 115: Xurma, mövüc və kişmiş, və onların suyu
qaynasa da belə, pak və yeyilməsi halaldır. Baxmayaraq ki,
ehtiyat-müstəhəb budur ki onlardan çəkinilsin.
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10 - PİVƏ
Məsələ 116: Arpadan alınan və arpa suyu deyilən pivə,
nəcisdir. Amma təbibin göstərişi ilə arpadan alınan və “mauşşəir” adlanan su, pakdır.

11-12- NƏCASƏT YEYƏN DƏVƏNİN VƏ HARAMDAN
CÜNUB OLANIN TƏRİ
Məsələ 117: İnsan nəcisini yeməyə adət edən dəvənin təri
nəcisdir. Həmçinin, ehtiyat-vacibə görə, insan nəcisini yeməyə
adət edən sair heyvanlar da bu hökmə malikdirlər.
Məsələ 118: Haram yolla cünub olanın təri pakdır, amma
onunla namaz qılmaq olmaz. İstər yaxınlıq vaxtı tərləmiş olsun,
istərsədə yaxınlıqdan sonra; istər kişi olsun istərsədə qadın; istər
zina yolu ilə olsun istərsədə ləvat və ya heyvanlarla yaxınlıq yolu
ilə yaxud da, istimna ilə1.
Məsələ 119: Əgər insan, qadınla yaxınlıq etməyin haram
olduğu vaxt; məsələn: Ramazan ayı, oruc halda və ya qadın heyz
olan halda onunla yaxınlıq etsə, ehtiyat-vacibə görə, öz tərindən
qorunsun.
Məsələ 120: Əgər haram yolla cünub olan şəxs, qüsl
əvəzində təyəmmüm etsə və təyəmmümdən sonra tərləsə,
ehtiyat-müstəhəbə əsasən o tərdən çəkinsin.
Məsələ 121: Əgər bir şəxs, haram yolla cünub olsa və sonra
öz halalı ilə yaxınlıq etsə və ya əvvəl öz halalı ilə yaxınlıq edib,
sonra haram yolla cünub olsa, ehtiyat-vacibə görə, öz tərindən
çəkinsin.

1

Onanizm-yəni, insan özü ilə sperma xaric olmasına səbəb olacaq bir iş
görəməsinə deyilır.
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NƏCASƏTİN SÜBUT OLUNMASI YOLLARI
Məsələ 122: Bir şeyin nəcis olmasını üç yolla sübut etmək
olar:
1- Bir şeyin nəcis olduğuna, insanın özünün yəqin etməsi və
ya ağıl kəsən yolla əmin olmasıyla. Əgər bir şeyin nəcis
olduğunu güman edərsə, ondan çəkinməsi lazım deyil. Buna görə
murdar və paklığa riayət etməyən, bu kimi məsələlərə laqeyd
olan adamların yemək yediyi çayxana və mehmanxanalarda
insan, onun üçün gətirilmiş xörəyin nəcis olmasına əmin deyilsə,
bunun eybi yoxdur.
2- Yalançılıqla müttəhim olmayan bir şəxsin öz ixtiyarında
olan bir şeyin nəcis olmasını söyləməsi. Məsələn, insanın həyat
yoldaşı, nökəri, yaxud qulluqçu öz əlindəki şeyin (qab, yaxud
başqa bir əşyanın) nəcis olduğunu söyləsə, o şey nəcisdir.
3- İki adil kişinin bir şeyin nəcis olmasını xəbər vermələri və
yaxud bir nəfərin sözündən xatircəmlik hasil olsun.
Məsələ 123: Əgər məsələni bilməməzlik üzündən müəyyən
bir şeyin nəcis və ya pak olmasını; məsələn, haram yolla cünub
olan şəxsin tərinin nəcis və ya pak olmasını bilməsə, məsələni
soruşmalıdır. Amma məsələni bildiyi halda bir şeyin nəcis və ya
pak olması barəsində şəkdə olsa; məsələn, bir şeyin qan olubolmaması barəsində şəkk etsə, yaxud insanın və ya milçəyin qanı
olmasını bilməsə, pakdır.
Məsələ 124: İnsan əvvəlcədən nəcis olan şeyin sonradan pak
olub-olmamasında şəkk edərsə, nəcisdir. Əgər əvvəlcədən pak
olan bir şeyin sonradan nəcis olub-olmaması barədə şəkk edərsə,
pakdır. Onun nəcis və ya pak olmamasını başa düşmək imkanı
olsa belə, axtarış lazım deyildir.
Məsələ 125: Hər ikisindən istifadə etdiyi iki qab, yaxud iki
paltardan birinin nəcis olmasını bilsə, amma müəyyən şəkildə
hansının nəcis olmasını bilməsə, gərək hər ikisindən çəkinsin.
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Amma öz libasının, yaxud ümumiyyətlə istifadə etmədiyi və
başqasının olan paltarın nəcis olması barəsində şəkk etsə, öz
paltarından çəkinməsi lazım deyil.

PAK ŞEYLƏRİN NƏCİS OLMASI YOLLARI
Məsələ 126: Əgər pak bir şey, nəcis bir şeyə dəyərsə və
onlardan biri və ya hər ikisi rütubətin bir-birinə keçəcəyi şəkildə
yaş olarsa, pak olan şey də nəcis olar. Əgər rütubət o birinə
sirayət etməyəcək qədər az olsa, pak olan şey, nəcis olmaz.
Məsələ 127: Əgər pak şey nəcis şeyə dəyərsə və insan
onlardan birinin və ya hər ikisinin rütubətli olub-olmadığında
şəkk edərsə, pak olan şey nəcis olmaz.
Məsələ 128: İnsanın hansının nəcis, hansının pak olduğunu
bilmədiyi iki şeydən birinə, yaş olan pak bir şey toxunarsa,
ehtiyata əsasən nəcis olur.
Məsələ 129: Yer, parça və buna bənzər şeylər yaş olduqları
zaman, bunların yalnız nəcasətin dəydiyi hissələri nəcis olur,
qalan hissələri pakdır. Xiyar, qovun və buna bənzər şeylər də
eyni hökmü daşıyır.
Məsələ 130: Şirə, yağ və buna bənzər şeylərdən, bir az
götürüldükdə, yeri boş qalmayacaq qədər axıcıdırsa onun bir
nöqtəsi nəcis olduğu halda, hamısı nəcis olur. Amma əgər ondan
bir az götürüldüyü zaman yeri boş qalacaq şəkildə qatı olsa və
sonradan dolursa, bu halda yalnız nəcisin dəydiyi yer nəcis olur.
Buna görə əgər siçanın füzləsi ona düşərsə, sadəcə onun düşdüyü
yer nəcis, qalan hissəsi isə pakdır.
Məsələ 131: Milçək və ya ona bənzər həşərat yaş olan nəcis
bir şeyin üzərinə qonduqdan sonra, uçub yenə yaş olan pak bir
şeyin üzərinə qonarsa, insan da onun özü ilə birlikdə nəcasət
daşıdığını bilsə, o pak şey də nəcis olur. Əgər bilməsə, pakdır.
Məsələ 132: Bədənin tərləmiş olan bir yeri nəcis olduğu
halda, tər oradan bədənin ayrı hissələrinə yayılarsa, tərin
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yayıldığı yerlər nəcis olar. Əgər tər başqa bir yerə yayılmazsa,
bədənin digər hissələri pakdır.
Məsələ 133: Burun və boğazdan gələn qatı bəlğəmin içində
qan varsa, qan olan hissələri nəcis, digər hissələri isə pakdır.
Buna görə əgər bu bəlğəm ağızın və burunun xaricinə dəyərsə,
bəlğəmin nəcis hissələrinin toxunduğuna yəqin edilən yerlər
nəcis, şəkk edilən yerlər isə pakdır.
Məsələ 134: Altı dəlik olan aftafanı nəcis bir yer üzərinə
qoysalar, əgər aftafanın suyu sızarsa və onun altında aftafadakı
su ilə bir sayılacaq şəkildə su toplanırsa, aftafanın suyu nəcis
olur. Amma əgər aftafanın suyu axmaya davam edərsə, nəcis
olmaz.
Məsələ 135: Əgər bir şey bədənə daxil olsa və nəcisə
dəyməsinə yəqin olunsa və ya ehtimal verilsə ehtiyata əsasən
nəcisdir. Əks təqdirdə isə pakdır. Buna görə ğait məxrəcinə daxil
edilən imalə aləti və ya onun suyu nəcisə dəyməsinə yəqin
olunsa və ya ehtimal verilsə nəcisdir. Amma bədənə batan iynə,
bıçaq və buna bənzər şeylərin qana dəyməsini yəqin etsə və ya
ehtimal versə pakdır. Əgər içəridə qana dəyən ağız suyu və
burun suyu, bayıra çıxdıqdan sonra qana bulaşıq olmasa, ehtiyata
əsasən ondan qorunmaq lazımdır.

NƏCASƏTİN HÖKMLƏRİ
Məsələ 136: Quranın yazısını və eləcədə hörmətsizliyə səbəb
olduqda vərəqini nəcis etmək haramdır. Əgər nəcis olsa, gərək
dərhal suya çəkilsin. Hətta ehtiyata əsasən hörmətsizlik olmasa
da nəcis etmək haram və suya çəkmək vacibdir.
Məsələ 137: Əgər Quranın cildi nəcis olsa və bu, Qurana
hörmətsizlik hesab edilsə, gərək onu suya çəksinlər.
Məsələ 138: Quranı qan və murdar kimi eyni nəcisin üstünə
qoymaq eyni nəcis quru olsa da ona hörmətsizlik olduğu halda,
haram, onu götürmək isə vacibdir.
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Məsələ 139: Nəcis mürəkkəblə Quran yazmaq, hətta bir hərf
olsa belə, onu nəcis etmək kimi bir şeydir.
Məsələ 140: Quranı kafirə vermək əgər Qurana hörmətsizlik
olarsa haram və ondan almaq vacibdir.
Məsələ 141: Əgər Quranın vərəqi, yaxud Allahın,
Peyğəmbərin (səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm) və İmamların
(ələyhimus-səlam) adı üstünə yazılan kağız kimi, hörməti vacib
olan şey tualetə düşsə, hərçənd xərci də olsa onu çıxartmaq və
suya çəkmək vacibdir. Əgər onu çıxartmaq mümkün deyilsə,
vərəqin tamamilə aradan getməsinə yəqin etməyənə kimi o
tualetə getmək olmaz. Həmçinin tualetə Kərbəla türbəti düşsə və
çıxardılması mümkün olmasa, tamamilə aradan getməsinə yəqin
edilməyənə kimi oraya getmək olmaz.
Məsələ 142: Nəcis olan bir şeyin yeyilib-içilməsi, haramdır.
Hətta ehtiyata əsasən uşağa da yedirtmək haramdır. Nəcisə
dəymək vasitəsi ilə nəcis olan şeyləri başqasına yedirdilibiçirdilməsinə icazə verilmir. Amma uşaqlar bu hökmdə
istisnadır. Əgər digər bir şəxs nəcis və ya nəcis dəymiş bir şeyi
yeyərsə qarşısını almaq lazım deyil. Amma uşaq nəcisi yeyərsə
qarşısını almaq lazımdır.
Məsələ 143: Paklanması mümkün olan nəcis bir şeyi qarşı
tərəfə bildirməklə satmağın və ya başqasına icarəyə verməyin
eybi yoxdur.
Məsələ 144: İnsan, birisinin nəcis bir şeyi yediyini və ya nəcis
libasla namaz qıldığını görsə, ona deməsi lazım deyil.
Məsələ 145: Əgər bir şəxsin evinin, yaxud xalça, palaz kimi
şeylərinin müəyyən bir yeri nəcis olsa və onun evinə daxil olan
şəxslərin paltarı və ya bədənin bir hissəsi rütubətli halda nəcis
olan yerə dəyərsə, bu nəcisin yeməyə və içəməyə dəyəcəyini
bilsə gərək onlara desin.
Məsələ 146: Əgər ev sahibi yemək yiyərkən yeməyin nəcis
olduğunu başa düşsə, qeyd etdiyimiz ikinci şərtlə gərək
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qonaqlara desin. Amma qonaqlardan biri başa düşsə, sair
qonaqlara xəbər verməsi lazım deyil. Əgər, demədiyi təqdirdə
onlarla ünsiyyəti nəticəsində özü də nəcisə bulanacaqsa, yemək
yeyəndən sonra gərək onlara desin.
Məsələ 147: Bir şəxsin əmanət götürdüyü şey nəcis olsa, mal
sahibi, həmin şeyi, şərti paklıq olan işdə istifadə edəcəksə və
ondan istifadə etməyin, caiz olmasının şərti, onun həqiqi təharətli
olmasındadırsa; (məsələn: yemək yeyilib-içilən qablar kimi),
onun nəcis olmasını ona deməlidir. Amma həqiqi paklığın
olması lazım olmadığı, zahiri paklığın kifayət etdiyi şeylərdə
istifadə edəcəksə; məsələn: namaz qılanın paltarı kimi, o paltarla
namaz qılmasını bilsə belə ona demək lazım deyil; çünki
namazda paltarın pak olması həqiqi şərt deyil.
Məsələ 148: Əgər uşaq, bir şeyin nəcis olduğunu və ya nəcis
bir şeyi yuduğunu söyləyərsə, sözü qəbul edilməməlidir. Amma
müməyyiz və pak-nəcisi yaxşı-yaxşı dərk edən bir uşaq bir şeyi
yuduğunu söyləyərsə, əgər o şey onun istifadə etdiyi bir şey olsa
və ya onun sözündən insana xatircəmlik gəlsə, sözü qəbul
edilməlidir. Həmçinin bir şeyin nəcis olduğunu söyləyərsə yenə
də hökm eynidir.
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Məsələ 149: On iki şey nəcasəti pak edir. Bu şeylərə
mütəhhirat (pak edicilər) deyilir:
1. Su.
2. Torpaq.
3. Günəş.
4. İstihalə.1
5. İnqilab.
6. İntiqal.2
7. İslam.
8. Təbəiyyət.
9. Eyni nəcasətin aradan getməsi.
10. Nəcis yeyən heyvanın istibrası.
11. Müsəlmanın qayib olması.
12. Başı (şəriət qaydaları əsasında) kəsilən heyvandan bir
miqdar qan axması.
Bunların hökmləri gələcək məsələlərdə geniş şəkildə
açıqlanacaqdır.

1 - SU
Məsələ 150: Su, dörd şərt daxilində nəcis şeyi pak edir:
1-ci şərt budur ki, mütləq olsun. Deməli, əgər gülab suyu,
söyüd ağacının yağı və s. kimi muzaf olsa, nəcis şeyi pak etməz.
2-ci şərt budur ki, pak olsun.
3-cü şərt budur ki, su, nəcis şeyi yuyarkən muzafa çevrilməsin
və təkrar yumanın lazım olmadığı halda son yuyulmada su
nəcasətin iyi, rəng və ya dadını özünə almasın; amma ondan
qabaqkı yuyulmalarda dəyişməsinin bir zərəri yoxdur. Məsələn:
1

Bir haldan başqa hala keçmə.
Bir yerdən başqa yerə nəql olunma.

2
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iki dəfə yuyulması lazım olan bir şeyi, kürr və ya az su ilə
yuduqda, birinci yuyulmada su dəyişsə də, ikinci dəfə
dəyişilməmiş su ilə paklasalar, o şey pak olar.
4-cü şərt budur ki, nəcis şeyi yuduqdan sonra, onda eyni
nəcisin kiçik zərrələri qalmamalıdır. Nəcis şeyin az su, yəni
kürrdən az olan su ilə paklanmasının digər şərtləri də vardır ki,
onlar daha sonra açıqlanacaq.
Məsələ 151: Nəcis qabı az su ilə üç dəfə yumaq lazımdır.
Amma kürr, yaxud axar suda bir dəfə yumaq kifayətdir. İtin su
və ya maye şeylər içdiyi qabı, gərək torpaq töküb sonra az pak su
töküb sürtmək lazımdır, ehtiyata görə torpaq pak olmalıdır.
Sonra su toksünlər torpaq aradan getsin. Sonra kürr və ya axar su
ilə bir dəfə, yaxud da qəlil su ilə iki dəfə yusun. Həmçinin, itin
yaladığı və ya ağzının suyu tökülən qabı da, ehtiyat-vacibə görə,
yumazdan əvvəl torpaqla sürtmək lazımdır.
Məsələ 152: İtin ağzını sürtdüyü qabın ağzı dardırsa, əvvəlcə
içinə torpaq töküb o qabın içinin hər tərəfinə torpaq çatıncaya
qədər şiddətlə silkələməli və sonra qeyd edildiyi şəkildə
yuyulmalıdır.
Məsələ 153: Donuzun yaladığı və ya içində axıcı bir şey
içdiyi və yaxud içində çöl siçanı öldüyü qab, az suda yeddi dəfə,
kürr və axar suda isə bir dəfə yuyulmalıdır; torpaqla sürtülməsi
lazım deyil. Baxmayaraq ki, ehtiyat-müstəhəb budur ki, torpaqla
sürtülsün.
Məsələ 154: Şərabla nəcis olan qab az su ilə üç dəfə
yuyulmalıdır. Ehtiyat-müstəhəb budur ki, yeddi dəfə yuyulsun.
Məsələ 155: Nəcis palçıqdan düzəldilən, yaxud nəcis suyun
hopduğu kuzəni kürr, yaxud axar suda qoysalar suyun dəydiyi
hər bir yer pak olar. Əgər onun batinini də paklamaq istəsələr
gərək kürr, yaxud axar suda o qədər qalsın ki, su onun hər yerinə
hopsun. Amma suyun onun hər yerinə çatması çətin məsələdir.
Məsələ 156: Nəcis olmuş qabı, az su ilə iki cür yumaq olar:
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1-ci budur ki, qabı üç dəfə doldurub-boşaltsınlar.
2-ci budur ki, üç dəfə onun içinə bir miqdar su töksünlər və
hər dəfədə suyu bütün nəcis yerlərinə çatacaq şəkildə onun
içində hərəkət etdirsinlər, sonra isə suyu boşaltsınlar.
Məsələ 157: Qazan və xum kimi nəcis olmuş böyük bir qab
üç dəfə su ilə doldurulub-boşaldılmaqla pak olur. Həmçinin, əgər
ona yuxarıdan aşağıya yaxud aşağıdan yuxarıya doğru hər
tərəfinə yetişəcək şəkildə üç dəfə su töksələr və hər dəfəsində
dibində toplanan suyu çıxarıb atsalar pak olur. Ehtiyat-vacibə
əsasən suları kənara çıxartmaq üçün işlədilən qab hər dəfə
yuyulmalıdır.
Məsələ 158: Əgər nəcis mis və ona bənzər şeyləri əridib sonra
suya çəksələr, onun zahiri pak olur.
Məsələ 159: Sidik ilə nəcis olan təndirin, hər tərəfinə
yetişəcək şəkildə yuxarıdan aşağıya doğru iki dəfə su töksələr,
pak olar. Sidikdən başqa bir şeylə nəcis olmuşdursa, nəcasətin
özü aradan qaldırıldıqdan sonra, qeyd edildiyi şəkildə üzərinə bir
dəfə su tökülməsi kifayətdir. Suların cəm olması üçün təndirin
dibində bir çuxur qazıb, orda yığılan suları çıxardıqdan sonra, o
çuxuru pak torpaqla doldurmaq daha yaxşıdır.
Məsələ 160: Nəcis bir şey, (nəcis olan yerlərin hər tərəfinə su
çatacaq şəkildə), kürr və axar suya bir dəfə salınarsa, pak olar.
Xalça, paltar və buna bənzər şeyləri sıxmaq, lazım deyil.
Məsələ 161: Əgər bövl ilə nəcis olmuş şeyi qəlil su ilə suya
çəkmək istəsələr, suyu bir dəfə onun üstünə töksələr və su ondan
ayrıldıqdan sonra, bövl o şeydə qalmasa, üstünə ikinci dəfə su
tökdükdə paklanar. Amma paltar-xalça və bu kimi şeylərdə hər
dəfə su töküldükdən sonra onun içində olan ğüsalə suyunun çölə
çıxması üçün sıxılmalıdır. Ğüsalə o sudur ki, adətən yuyulma
vaxtında, yaxud ondan sonra yuyulan şeydən öz-özünə, yaxud
sıxılmaqla tökülür.
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Məsələ 162: Əgər bir şey, südəmər, hələ yemək yeməyən,
donuz südü, kafir qadının südünü yeməyən və başqa nəcis alətinə
dəyməyən oğlan uşağın bövlü ilə nəcis olsa, onun üstünə bir dəfə
su töksələr və su nəcis yerlərinin hamısına dəysə, pak olar.
Amma ehtiyat-müstəhəb budur ki, ikinci dəfə də həmin yerin
üstünə su töksünlər. Bu halda paltar, xalça və s. kimi şeyləri
sıxmaq lazım deyildir.
Məsələ 163: Əkər bir şey, bövldən başqa bir şeylə nəcis olsa,
nəcasəti aradan qaldırdıqdan sonra, onun üzərinə bir dəfə su
töksələr və üstünə tökülən su həmin şeydən ayrılsa pak olar.
Həmçinin, əgər onun üzərinə birinci dəfə su töküləndə nəcasət
aradan getsə və nəcasət aradan götürldükdən sonra onun üzərinə
su yığılarsa, pak olar. Amma hər halda paltar və s. kimi şeyləri
sıxmaq lazımdır ki, onun ğüsaləsi çıxsın.
Məsələ 164: Əgər iplə toxunmuş nəcis bir həsiri kürr və ya
axar suya salsalar, eyni nəcis aradan gedəndən sonra pak olur.
Amma onu az su ilə yumaq istərlərsə, ehtiyat-vacibə əsasən
gərək mümkün olan bir yolla, tapdalamaqla olsa belə, sıxaraq
ğüsaləsini çıxartsınlar.
Məsələ 165: Əgər buğda, arpa, düyü, sabun və s. kimi şeylər
nəcis olsa kür, yaxud axar suya batırmaqla pak olar. Amma
batini nəcis olsa, pak olmaları çətin məsələdir. Amma suyun
onun batininə çatdığı bilinərsə, o, pak olar.
Məsələ 166: Əgər insan, nəcis suyun sabunun içinə keçibkeçməməsində şəkk edərsə, onun içi pakdır.
Məsələ 167: Əgər düyü, ət və bunlara bənzər şeylərin zahiri
nəcis olsa onları pak bir qaba qoyaraq, üzərinə üç dəfə su töküb
boşaltsalar, pak olar. Bu zaman qab da pak olur. Əgər libas və
buna bənzər sıxılması lazım olan bir şeyi qabın içərisində yumaq
istərsələr, üzərinə su töküldüyü hər dəfəsində sıxılmalı və qabı
əyərək içərisində cəm olan ğüsaləsini tökməlidirlər.
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Məsələ 168: Lil və buna bənzər bir rənglə boyanmış olan
nəcis libası, kürr və ya axar suya batırsalar və su libasın rəngilə
muzaf halını almazdan qabaq onun hər tərəfinə yetişərsə, sıxanda
rəngli suyun tökülməsinə baxmayaraq o libas pak olur.
Məsələ 169: Paltarı kürr və ya axar suda yuduqdan sonra
onun üzərində su yosunu olduğu görünsə və onun, suyun paltarın
içinə keçməsinə mane olduğu ehtimal olunmazsa, o paltar
pakdır.
Məsələ 170: Əgər libas və buna bənzər şeyləri yuduqdan
sonra üzərində palçıq və ya sabun parçası olduğu görünsə, onun,
suyun libasa yetişməsinə mane olduğu ehtimalını verməsələr, o
libas pakdır. Amma nəcis su palçığın və ya sabunun içinə
işləmişdirsə, onların zahiri pak, daxili isə nəcisdir.
Məsələ 171: Hər nəcis şeydən, nə qədər ki, nəcasətin eyni
aradan qaldırılmayıb, pak olmaz. Amma nəcasətin rəngi və ya iyi
o şeydə qalsa eybi yoxdur. Deməli, əgər qanı paltardan
təmizləyib suya çəkdikdən sonra qanın rəngi o paltarda qalsa
paltar pakdır. Amma nəcasətin iyi və ya rəngi vasitəsilə
nəcasətin zərrələrinin o şeydə qalmasını yəqin etsələr, yaxud
ehtimal versələr, nəcisdir.
Məsələ 172: Əgər bədənin nəcasətini kürr, yaxud axar suda
aradan qaldırıb təmizləsələr, bədən pak olur və sudan çölə çıxıb,
yenidən suya girmək lazım deyil.
Məsələ 173: Dişlərin arasında qalan nəcis yemək, ağıza su
alınıb dolandıraraq nəcis yeməyin hər tərəfinə çatdırılsa, pak
olar. Bir neçə dəfə ağıza su alıb dolandırmaq lazım olan yerdə
gərək bu iş təkrarlansın ki, su nəcis yeməyin hamısına dəysin.
Məsələ 174: Əgər baş və üzün tükünü az su ilə suya çəksələr,
ehtiyata əsasən onun ğüsaləsini çıxartmaq üçün, gərək sıxsınlar.
Məsələ 175: Bədən və ya paltarın bir yeri az su ilə
yuyulduqda, o yerə bitişik olub, yuyulma zamanı suyun adətən
çatdığı yerlər də nəcis yerin pak olması ilə pak olar. Yəni nəcis
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yerin ətrafını ayrıca yumaq lazım deyil. Əksinə nəcis yer və
onun ətrafı suya çəkilərkən birlikdə pak olurlar. Həmçinin nəcis
bir şeyin yanına pak bir şey qoyub və hər ikisinin üzərinə su
töküldükdə də hökm eynidir. Buna görə nəcis bir barmağı yumaq
üçün barmaqların hamısının üzərinə su tökülsə, nəcis su onların
hamısına yetişsə, nəcis olan barmaq pak olduğu zaman o biri
barmaqlar da pak olur.
Məsələ 176: Nəcis olan ət və quyruq digər şeylər kimi
yuyulur. Suyun daxilinə keçməsinə maneə olmayacaq miqdarda,
az yağlı olan bədən, qab və libas da eyni hökmü daşıyır.
Məsələ 177: Nəcis olan bədən və ya qab, sonradan suyun
yetişməsinə mane olacaq bir şəkildə yağlansa, o bədən və ya
qabı suya çəkmək istədikləri zaman, suyun qabın səthinə
yetişməsi üçün yağın aradan aparılması lazımdır.
Məsələ 178: Kürr suya birləşmiş olan krantdan gələn su, kürr
su hökmündədir.
Məsələ 179: Bir şeyi yuyub pakladığını yəqin etdikdən sonra,
onun üzərindən eyni nəcisin aradan aparıb-aparmamasında şəkk
edərsə, eyni nəcisi aradan aparılmasına yəqin etməsi üçün onu
yenidən yuması lazımdır.
Məsələ 180: Üzərində su axa bilməyən torpaq nəcis olarsa, az
su ilə pak olmaz. Amma üstü çınqıllı və qumlu olan torpaq, su
onun üstünə töküləndə ondan ayrılıb quma və çınqıla batdığına
görə, qəlil su ilə pak olur. Amma, çınqılların altı nəcis qalır.
Məsələ 181: Suyun batmadığı daş, kərpic döşənən yerlər,
həmçinin bərk torpaq, nəcis olsa, qəlil su ilə pak olur. Amma, bu
halda onun üzərinə o qədər su tökülməlidir ki, axmağa başlasın.
Əgər onun üstünə tökülən su bir dəlikdən axıb çölə çıxsa, torpağ
bütünlüklə pak olur. Amma axıb çölə çıxmasa, o suyun yığıldığı
yer nəcis qalır. Onun pak olması üçün bir çala qazmaqla olsa
belə, su çalaya yığılsın, sonra oranın suyunu çölə çəksinlər.
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Sonra həmin çalanın pak torpaq ilə doldursunlar. Ən asan yol
budur ki, ğüsalə suyunu toplayıb sonra kənara töksünlər.
Məsələ 182: Əgər daş duzun zahiri və s. bunun kimi şeylər
nəcis olsa, kürrdən az olan su ilə də pak olur. Bu, bir haldadır ki,
o su, müzaf suya çevrilməsin.
Məsələ 183: Ərimiş nəcis şəkərdən hazırlanan qənd, kürr və
ya axar suya qoyulmaqla pak olmaz.

2 - TORPAQ
Məsələ 184: Yer, üç şərtlə nəcis olmuş ayağın və ayaqqabının
altını pak edər:
1. Yer pak olmalıdır;
2. Quru olmalıdır;
3. Ayağın və ya ayaqqabının altında tapılan qan və sidik kimi
eyni nəcis və ya nəcis olmuş palçıq kimi sonradan nəcis olan şey,
yol yerimək və ya ayağı sürtməklə aradan qaldırılmalıdır.
Həmçinin yer ya torpaq olmalı, ya da daş, kərpic və ya bunlara
bənzər şeylərlə döşənmiş olmalıdır. Xalça, həsir və çəmənlik
üzərində yol getməklə nəcis olmuş ayağın və ya ayaqqabının altı
pak olmaz.
Məsələ 185: Nəcis ayaq və ayaqqabının altının, asfalt və ya
ağacla döşənmiş yer üzərində yeriməklə pak olması işkallıdır.
Məsələ 186: Ayağın və ayaqqabının altında olan nəcasət on
beş ziradan 1 az yol getməklə və ya yerə sürtməklə aradan
aparılsa belə, ayaq və ya ayaqqabının pak olması üçün, on beş
zira və ya daha artıq yol getmək daha yaxşıdır.
Məsələ 187: Ayağın və ayaqqabının altının nəcisinin yaş
olması lazım deyil; əgər quru da olsa, yol getməklə paklanır.

1

. Zira-dirsəkdən barmaqların ucunadək olan məsafəyə deyilir. Təqribən
yarım metrdir.
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Məsələ 188: Nəcis olan ayağın və ayaqqabının altı, yol
getməklə paklandıqdan sonra, adətən onun ətrafından palçığa
bulaşan tərəfləri də 184-cü məsələdə qed olunan şərtlər daxilində
pak olur.
Məsələ 189: Əlləri və dizləri üzərində yeriyən şəxs, əl və ya
dizləri nəcis olsa, onların yol getməklə pak olmaları işkallıdır.
Həmçinin çəliyin, süni ayağın altı, heyvanların nalı, avtomobilin,
faytonun təkərləri və buna bənzər şeylər də eyni hökmü daşıyır.
Məsələ 190: Yol getdikdən sonra, ayağın və ya ayaqqabının
altında nəcasətin gözlə görünməyən zərrəciklərinin, yaxud iyinin
və ya rənginin qalmasının eybi yoxdur. Amma ehtiyat-müstəhəb
budur ki, bunların da qalmamaları üçün bir qədər yol getmək
lazımdır.
Məsələ 191: Ayaqqabınin içi və ayağın altının yerə dəyməyən
hissəsi, yol getməklə pak olmur. Corabın altının yol getməklə
paklanması işkallıdır.

3 - GÜNƏŞ
Məsələ 192: Günəş, beş şərt daxilində yeri, binanı və binada
işlənən qapı-pəncərəni, həmçinin divara vurulan mıxı pak edir:
1-Nəcis şey yaş olsun; başqa şeyə toxunacağı təqdirdə, onu
yaş etsin. Deməli, quru olsa, günəşin onu qurutması üçün, gərək
onu bir vasitə ilə yaş etsinlər.
2-Nəcasətin eyni (zərrələri) o şeyin üstündə olsa, günəşin
onun üzərinə saçmasından qabaq, onu aradan qaldırsınlar;
3-Günəş şüalarının qarşısını bir şey almasın; deməli, əgər
günəş pərdə, bulud və s. kimi şeylərin arxasından düşüb nəcis
şeyi qurutsa, pak olmaz. Amma bulud, çox nazik olub günəşin
saçmasınin qabağını almazsa, eybi yoxdur.
4-Günəş təklikdə nəcis şeyi qurutmuş olsun; deməli, əgər,
misal üçün, nəcis şey külək və günəşin vasitəsilə qurusa, pak
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olmaz. Amma külək çox az olsa və həmin “şeyin qurudulmasına
kömək edib” deyilməsə, eybi yoxdur.
5-Günəş, nəcis hopmuş binanı və tikilini, bir dəfəyə qurutsun;
deməli, nəcasət dəymiş bina və yerə günəş bir dəfə saçıb onun
üst tərəfini və ikinci dəfə isə onun altını qurutsa, təkcə onun üst
tərəfi pak olur və alt tərəfi isə nəcis olaraq qalır.
Məsələ 193: Ehtiyat-vacibə əsasən nəcis həsir günəş vasitəsi
ilə pak olmur. Həmçinin bir tərəfini qurutsa da digər tərəfin pak
olması çətin məsələdir. Amma ağac və bitkilər, torpağa bitişik
olduğu müddət boyu, günəşin vasitəsilə pak olur.
Məsələ 194: Günəş nəcis bir yerə saçdıqdan sonra, əgər insan,
günəş saçdığı anda o yerin yaş olub-olmamasında və ya
yaşlığının günəş vasitəsi ilə quruyub-qurumamasında şəkk
edərsə, o yer nəcisdir. Həmçinin o yerdən eyni nəcisin aradan
aparılıb-aparılmamasında və ya günəşin şüalarına bir şeyin
maneə olub-olmamasında şəkk edərsə, o yer nəcisdir.
Məsələ 195: Əgər günəşin şüası, nəcis divarın bir tərəfinə
düşsə, onun düşmədiyi digər tərəfi pak olmur.

4- İSTİHALƏ1
Məsələ 196: Əgər nəcis olan bir şeyin cinsi dəyişərək pak bir
şeyin şəklini alırsa, pak olur. Məsələn, nəcis ağacın yanıb kül
olması və ya itin duzlağa düşüb duza çevrilməsi kimi, amma
əgər nəcis şeyin cinsi dəyişməzsə məsələn: nəcis buğdadan un
hazırlanması və ya çörək bişirilməsi kimi, pak olmaz.
Məsələ 197: Nəcis palçıqdan hazırlanan kuzə və buna bənzər
şeylər nəcisdir. Həmçinin nəcis odundan əldə edilən kömür də
nəcisdir.
Məsələ 198: İstihalə olub-olmaması məlum olmayan nəcis
şey, öz nəcisliyində qalır.
1

Bir haldan başqa hala keçmək.
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5 - İNQİLAB
Məsələ 199: Şərab, öz-özünə və ya içinə sirkə və duz kimi
şeyin qatılması səbəbi ilə sirkəyə çevrilsə, pak olar.
Məsələ 200: Nəcis üzüm və bu kimi şeylərdən hazırlanan
şərab, və ya başqa bir nəcis o şəraba dəyərsə, dəyişib sirkə olsa
pak olmaz.
Məsələ 201: Nəcis xurma, kişmiş və üzümdən hazırlanan
sirkə nəcisdir.
Məsələ 202: Əgər üzümün və xurmanın çör-çöpü onların
içində olsa və sirkə tökülsə zərəri yoxdur. Amma ehtiyat budur
ki, onların içinə sirkə olmazdan qabaq xiyar, badımcan və
bunlara bənzər şeylər tökülməsin.
Məsələ 203: Üzüm suyu odda qaynayarsa, məst edici
olmayanadək pak, amma yeyilməsi haramdır. Amma qaynayaraq
üçdə ikisi getsə və üçdə biri qalsa, halal olur. Əgər öz-özünə
qaynayarsa ehtiyata əsasən nəcisdir. Yalnız sirkəyə çevrilmək ilə
pak və halal olur.
Məsələ 204: Əgər üzüm suyunun iki hissəsi qaynamadan
azalarsa, qalanı qaynadığı halda pak və içilməsi halaldır. Əgər
üzüm suyu deyilərsə qaynaması ilə haram olur.
Məsələ 205: Qaynayıb-qaynamadığı bilinməyən üzüm suyu
halaldır, amma əgər qaynayarsa, insan, onun qaynayaraq üçdə
ikisinin azaldığını yəqin etməyincə halal olmaz.
Məsələ 206: Əgər, bir salxım yetişməmiş üzümdə (qorada) bir
neçə yetişmiş üzüm dənəsi tapılırsa, ondan alınan suya qora suyu
deyilərsə və üzümün şirinliyindən onda olmazsa, qaynadığı
təqdirdə yeyilməsi halaldır.
Məsələ 207: Əgər odda qaynamaqda olan bir şeyin içərisinə
bir üzüm dənəsi düşərsə və qaynadığı halda yox olmazsa, o
üzüm dənəsini yemək haramdır.
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Məsələ 208: Əgər bir neçə qabda şirə bişirmək istəsələr, daha
yaxşı olar qaynanmış qazana salınan kəfgiri, qaynanmamış
qazana vurmasınlar. Əgər hamısı qaynasa, üçdə ikisi azalmayan
qazanın kəfgirini, üçdə ikisi azalan qazana vurmasınlar.
Məsələ 209: Qora, və ya üzüm olduğu bilinməyən bir şey
qaynayarsa, halaldır.

6 - İNTİQAL1
Məsələ 210: İnsanın, yaxud atıcı qanı olan, yəni damarı
kəsildikdə qanı sıçrayışla çölə çıxan heyvanın qanı, atıcı qanı
olmayan heyvanın bədəninə gedib o heyvanın qanı hesab olunsa,
pak olur. Buna intiqal deyilir. Deməli, zəlinin insanın
bədənindən çəkdiyi qana “zəli qanı deyil, insan qanıdır”
deyildiyinə görə nəcisdir.
Məsələ 211: Əgər bir şəxs, bədəninə qonmuş ağcaqanadı
öldürsə və ondan çıxan qanın öz qanı, yaxud ağcaqanadın qanı
olmasını bilməsə, pakdır. Həmçinin, əgər həmin qanı ondan
əmdiyini bilsə, amma ağcaqanadın bədənindən hesab olunsa,
yenə də pakdır. Amma ağcaqanadın onun qanını çəkməsi ilə
öldürməsi arasındakı zaman fasiləsi çox az olsa, insan qanıdır
deyilsə, nəcisdir. Həmçinin əgər insan və ya ağcaqanadın qanı
olub-olmaması deyilidiyi məlum olmasa, nəcisdir.
7 - İSLAM
Məsələ 212: Əgər kafir şəhadəteyni (yəni Əşhədü ən la ilahə
illəllah və əşhədü ənnə Mühəmmədən Rəsulullah) desə və
şəhadəteynin mənasına diqqət etsə, müsəlman olar. Hətta hər
hansı dil və cümlə ilə, Allahın birliyinə və Muhəmmədin
(səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm) peyğəmbərliyinə şəhadət versə
müsəlman olur. Müsəlman olandan sonra onun bədəni, ağzının,
burnunun suyu və təri pakdır. Amma müsəlman olduğu zaman
1
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nəcasətin eyni onun bədənində olsa, gərək onu aradan qaldırıb,
yerini suya çəksin. Əgər müsəlman olmamışdan qabaq nəcasətin
eyni aradan qaldırılmış olsa, ehtiyat-vacibə görə onun yerini
suya çəksin.
Məsələ 213: Əgər, kafir olduğu zamanda paltarı yaş halda
bədəninə dəymişdirsə, müsəlman olduğu zaman o paltar üzərində
olmasa nəcisdir. Əgər paltar üzərində olsa, ehtiyat-vacibə əsasən
o paltardan çəkinməlidir.
Məsələ 214: Əgər kafir kəlmeyi-şəhadəti deyərsə və insan
onun qəlbən müsəlman olub-olmadığını bilməzsə pakdır. Hətta
qəlbən müsəlman olmadığını bildiyi halda, ondan söylədiyi
kəlmeyi-şəhadətə zidd bir hərəkət görünməzsə hökm eynidir.

8 - TƏBƏİYYƏT
Məsələ 215: Təbəiyyət odur ki, nəcis bir şey, başqa şeyin pak
olması vasitəsi ilə paklansın.
Məsələ 216: Şərab sirkə olsa, şərabın qabı da qaynadığı halda
yetişdiyi yerə qədər pak olur. Adətən onun üzərinə qoyulan parça
və başqa bir şey də onun vasitəsi ilə nəcis olmuşsa, o da pak
olur. Amma qabın çöl tərəfinə şərab dəymişsə, şərabın sirkə
olmasından sonra, ehtiyat-vacibə əsasən ondan çəkinmək
lazımdır.
Məsələ 217: İki yerdə kafirin uşağı təbəiyyət yolu ilə pak
olur:
1- Bir kafir müsəlman olarsa, onun uşağı da paklıqda ona
tabedir. Həmçinin əgər kafir uşağın anası, ya baba və ya nənəsi
müsəlman olarsa, uşaq da pak olar.
2- Kafir bir uşaq, bir müsəlmana əsir düşsə, onun yanında
atası və ya babalarından biri yoxdursa pak olur. Amma bu iki
halda uşağın təbəiyyət yolu ilə pak olması üçün, uşaq
ağlıkəsəndirsə, kafir olduğunu izhar etməməlidir.
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Məsələ 218: Üzərində meyyit yuyulan taxta və ya daş,
meyyitin övrət yerinə örtülən parça və meyyitə qüsl verənin əli,
meyyitlə yuyulan hər bir şey meyyitin qüslü sona çatdıqdan
sonra pak olur.
Məsələ 219: Əgər bir şəxs əli ilə bir şeyi yuyarsa, o şey pak
olduqdan sonra onunla birlikdə yuyulan əli də pak olur.
Məsələ 220: Paltar və buna bənzər şeylər az su ilə yuyulsa,
normal həddə sıxılıb onun yuyulduğu suyu çıxardıqdan sonra, o
libasda qalan su pakdır.
Məsələ 221: Az su ilə yuyulan nəcis qabın paklanması üçün
onun üzərinə tökülən suyun ayrılmasından sonra, onun üzərində
qalan su damlaları pakdır.

9 - NƏCASƏTİN ARADAN GETMƏSİ
Məsələ 222: Əgər heyvanın bədəni, nəcisin eyni (qan kimi),
və ya nəcis olmuş su ilə nəcis olsa, onlar aradan getdikdə,
heyvanın bədəni pak olur. Həmçinin insanın bədəninin batini,
ağızın, burnunun içi də eyni qayda ilə; məsələn: əgər dişin
dibindən qan gəlsə və ağız suyunda həll olub aradan getsə, ağızın
içini suya çəkmək lazım deyil. Amma süni diş ağızda nəcis
olarsa onu yusunlar.
Məsələ 223: Əgər bir şəxsin dişinin dibində yemək qalığı
qalsa və ağızın daxilindən qan gəlsə, bu qanın (ağızda qalan)
yemək qalıqlarına dəyib-dəyməməsini bilməsə, ağzındakı yemək
pakdır. Əgər qan, ona dəysə, nəcis olur.
Məsələ 224: Dodaqların və göz qapaqlarının bağlanan zaman
üst-üstə düşən bir miqdarı, həmçinin insan bədəninin zahiri və ya
batini hissələrindən olub-olmamasını bilmədiyi yerlər nəcis olsa,
gərək suya çəksin.
Məsələ 225: Əgər nəcis toz və ya torpaq quru libas, xalça və
buna bənzər şeylərə qonsa silkələdikdə ondan toz və torpaq
tökülərsə, o pakdır.
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10 - NƏCASƏT YEYƏN HEYVANIN İSTİBRASI
Məsələ 226: İnsan nəcasətini yeməyə adət edən heyvanın
sidik və qaiti nəcisdir. Onların pak olması üçün, gərək heyvan
istibra olunsun. Yəni, bir müddət nəcasət yeməsinin qabağı
alınmalı, ona daha “nəcasət yeyən” deyilməyəcəyi müddət
ərzində, pak yem verilməlidir. Nəcasət yeyən dəvənin ehtiyatvacibə görə qırx gün, inəyin otuz gün, qoyunun on gün, su
quşları yeddi ya beş gün, ev toyuğunun üç gün, nəcasət
yeməsinin qabağı alınmalı, pak yeməklər verilməlidir. Əgər bu
müddətdən sonra da onlara “nəcasət yeyən” heyvan deyilsə,
gərək onların nəcasət yeyən heyvan deyilməyəcəyi mqddət
qədəri nəcasət yeməklərinin qarşısını alsınlar.

11- MÜSƏLMANIN QAİB OLMASI
Məsələ 227: Əgər bir müsəlmanın paltarı, bədəni və yaxud
ixtiyarında olan qab-qacaq, xalça və s. nəcis olsa və o müsəlman
qaib olsa, altı şərt ilə pakdır:
Birinci: Müsəlman bədən və ya paltarını nəcis edib, onu nəcis
bilərsə. Deməli; məsələn: paltarı haram yol ilə cünub olan şəxsin
tərinə bulanarsa və onu nəcis bilməsə, müsəlman qaib olandan
sonra onun paltarını pak bilmək olmaz.
İkinci: Bədən ya paltarının nəcis olduğunu bilsin.
Üçüncü: İnsan onun, şərti paklıq olan bir işdə istifsdə
ediləcəyini görsün; məsələn: o paltarla namaz qılınmasını
görsün.
Dördüncü: İnsan onun, şərti paklıq olan bir işdə istifsdə
etdiyini bilsin. Deməli, məsələn: namaz qılanım paltarının pak
olmasının gərəkliliyini bilməsə nəcis paltar ilə namaz qılsa o
paltarı pak bilmək olmaz.
Beşinci: İnsan, o müsəlmanın nəcis olmuş bir şeyi suya
çəkməsini ehtimal versin. Deməli, suya çəkmədiyinə yəqini olsa,
gərək o şeyi pak hesab etməsin. Həmçinin, nəzərində nəcis və
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pakın aralarında fərqi olmayan müsəlman olarsa, o şeyi pak
bilmək işkallıdır.
Altıncı: O müsəlman baliğ və ya yaxşını-pisi ayıran uşaq
olsun. Yəni pak ilə nəcisi təyin edə bilsin
Məsələ 228: Əgər insanın özü, nəcis olan bir şeyin pak
olduğuna yəqin etsə və yaxud iki adil şəxs şəhadət verərsə o şey
pakdır. Həmçinin, bir şəxs, öz ixtiyarında olan nəcis bir şeyin
pak olduğunu söyləyərsə və ya bir müsəlman nəcis olan bir şeyi
paklamaq məqsədi ilə yuyarsa onun düzgün şəkildə suya çəkibçəkməməsi bilinməsə də, o şey pakdır.
Məsələ 229: İnsanın libasını yumağı öz boynuna götürən (bu
işə vəkil olan) bir şəxs, onu yuduğunu söyləyərsə o libas pakdır.
Məsələ 230: Əgər insanda, nəcis bir şeyi yuyarkən onun pak
edildiyinə yəqin etmədiyi bir hal varsa, camaatın yuduğu normal
şəkildə yuyarsa kifayət edər.

12 - QANIN ADİ ŞƏKİLDƏ AXMASI
Məsələ 231: Şəri üsullarla başı kəsilən heyvanın qanı normal
miqdarda axdıqdan sonra, onun bədənində qalan qan pakdır. 98ci məsələdə qeyd olunduğu kimi bu hökm əti halal olan
heyvanlara məxsusdur və əti haram olan heyvanlara aid deyil.
Hətta ehtiyat-müstəhəbbə əsasən bu hökm əti halal olan
heyvanların haram üzvlərinə aid deyil.

QABLARIN HÖKMLƏRİ
Məsələ 232: İtin, donuzun, yaxud murdar olmuş heyvanın
dərisindən hazırlanan qablarda yeyib-içmək haramdır. Bir halda
ki, rütubət nəticəsində, o, yeməli şeyin nəcis olmasına səbəb
olsun. O qablar dəstəmaz, qüsl və pak şeylərlə yerinə yetirilməsi
lazım olan sair işlərdə gərək istifadə edilməsin. Ehtiyat-müstəhəb
budur ki, it, donuz və ya murdar olmuş heyvanın dərisi, hətta qab
şəklində olmasa da, istifadə olunmasın.
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Məsələ 233: Qızıl və gümüşdən hazırlanan qablarda yemək və
içmək, haramdır. Amma onlarla otağı və buna bənzər şeyləri
bəzəmək və onları saxlamağın eybi yoxdur, lakin ehtiyatmüstəhəb budur ki, bu da tərk edilsin. Amma qızıl və gümüş
qabları düzəltmək və onun müqabilində zəhmət haqqı almaq
haramdır.
Məsələ 234: Qızıl və gümüş qabların alınıb-satılması üçün
satıcının bunların müqabilində aldığı pul və hər hansı bir şey
haramdır. Amma alqı-satqı evi bəzəmək və saxlamaq üçün olsa
icazəlidir.
Məsələ 235: Əgər stəkanın tutacağı qızıl və ya gümüşdən
hazırlansa, bu halda stəkanı götürdükdən sonra ona qab
deyilərsə, həm təklikdə, həm də stəkanla birlikdə istifadə
olunması haramdır. Amma ona qab deyilməzsə, istifadə
edilməsinin eybi yoxdur.
Məsələ 236: Üzərinə qızıl və gümüş suyu çəkilmiş qabın
istifadə edilməsinin eybi yoxdur.
Məsələ 237: Bir filizi qızıl və ya gümüşlə qarışdırıb qab
hazırlayarlarsa, qabdakı filizin miqdarı, ona qızıl və ya gümüş
deyilməyəcək qədər artıq olsa, istifadə olunmasının maneəsi
yoxdur.
Məsələ 238: Əgər insan, qızıl və gümüş qabda olan xörəyi
onlarda yemək haram olduğuna görə başqa bir qaba töksə, eybi
yoxdur. Əgər bu məqsədlə olmasa, yeməyin qızıl ya gümüş
qabdan digər qablara tökülməsi haramdır. Amma hər iki surətdə
yeməyi ikinci qabdan yeyilməsinə maniə yoxdur.
Məsələ 239: Qəlyanın üfürən yeri, qılıncın qını, bıçaq və
Quranın qabı, qızıl və gümüşdən hazırlansa istifadə etməyin eybi
yoxdur. Ehtiyat-vacib budur ki, qızıl və gümüşdən hazırlanmış
kül qabı, ətir və sürmə qabından istifadə edilməsin.
Məsələ 240: Qızıl və gümüş qablardan məcburiyyət halında
istifadə etməyin eybi yoxdur. Amma dəstəmaz və ya qüsl üçün
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hətta çarəsizlik halında belə, istifadə etmək olmaz, gərək
təyəmmüm edilsin.
Məsələ 241: Qızıl-gümüşdən və ya digər bir şeydən
hazırlandığı bilinməyən bir qabdan istifadə etməyin eybi yoxdur.
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DƏSTƏMAZ
Məsələ 242: Dəstəmaz alarkən üz və qolları yumaq, başın ön
hissəsinə və ayaqların üzərinə məsh çəkmək vacibdir.
Məsələ 243: Üz, (dəstəmaz üçün olan uzunluq miqdarına
görə), gərək alının yuxarı hissəsindən (tüklərin bitdiyi yerdən)
çənənin axırına qədər yuyulsun. Eni isə, gərək baş barmaqla orta
barmağın tutduğu miqdarda yuyulsun. Əgər bu miqdardan hətta
azacıq yuyulmasa, dəstəmaz batildir. Bu miqdarın tamamilə
yuyulmasına yəqin etmək üçün, gərək onun ətrafından da bir az
yusun.
Məsələ 244: Əgər bir kəsin üzü və ya əli, normal insanların
üzü və ya əlindən böyük və ya kiçik olsa, camaat arasında
normal adamın üzünü haraya qədər yuduğuna diqqət etməli, o da
oraya qədər yumalıdır. Həmçinin əgər alnında tük çıxarsa və ya
başının önündə tük olmazsa, alnını normal miqdarda yumalıdır.
Məsələ 245: Qaşlarında, gözünün və ya dodaqlarının
kənarında suyun keçməsinə mane olacaq çirk və ya başqa bir
şeyin olduğuna ehtimal verirsə və bu ehtimal camaatın nəzərində
düzgün bir ehtimaldırsa, dəstəmaz almamışdan əvvəl yoxlamalı,
əgər varsa aradan qaldırmalıdır.
Məsələ 246: Əgər üzün dərisi, tüklərin arasından görünərsə,
gərək suyu dəriyə çatdırsın. Amma görünməsə, tükləri yumaq
kifayətdir və suyun tüklərin altına çatdırılması lazım deyil.
Məsələ 247: Üzün dərisinin tüklərin arasından görünübgörünmədiyində şəkk edərsə, ehtiyat-vacibə əsasən saqqalı
yumalı, üzün dərisinə də suyu çatdırmalıdır.
Məsələ 248: Burunun içini və qapandığı zaman göz və
dodaqların görünməyən yerini yumaq vacib deyil. Amma əgər
insan yuyulması vacib olan miqdarın yuyulmasına əmin deyilsə,
buna yəqin etməsi üçün onlardan bir miqdarını yuması vacibdir.
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Əgər bir şəxs dəstəmazda vacib olan miqdarı yuyub-yumadığını
bilməzsə, o dəstəmazla qıldığı namazlar səhihdir.
Məsələ 249: Qollar və üz gərək yuxarıdan aşağıya doğru
yuyulsun. Aşağıdan yuxarı doğru yuyulsa, dəstəmaz batildir.
Məsələ 250: Əgər insan əllərini isladıb üzünə və əllərinə
çəksə və əlinin yaşlığı, əllərə çəkilməsi vasitəsilə onlardan su
axacaq miqdardadırsa, kifayətdir.
Məsələ 251: Üzü yuyandan sonra əvvəlcə sağ əli, sonra isə
sol əli dirsəkdən barmaqlarının ucuna qədər yumaq lazımdır.
Məsələ 252: Dirsəyin tamamilə yuyulmasına yəqin etmək
üçün, gərək bir az dirsəkdən yuxarı yusun.
Məsələ 253: Üzünü yumamışdan əvvəl əllərini biləklərinə
qədər yuyan bir şəxs, dəstəmaz alarkən qolunu dirsəkdən
barmaqlarının ucuna qədər yumalıdır. Əgər təkcə biləklərinə
qədər yusa, dəstəmazı batildir.
Məsələ 254: Dəstəmaz alarkən üzü və qolları bir dəfə yumaq
vacib, iki dəfə yumaq müstəhəb, üç və daha artıq yumaq isə
haramdır. Dəstəmazda deyilən “birinci, ikinci və üçüncü dəfə
yumaq” dəstəmaz alan şəxsin niyyətinə və tam şəkildə üz və
qollarını yumağa bağlıdır. Deməli dəstəmaz niyyəti ilə iki dəfə
kamil şəkildə yusa üçüncü dəfə yumaq haramdır. Əgər dəstəmaz
niyyəti ilə bir neçə dəfə su töksə hər vaxt su üz və qollara kamil
şəkildə dəysə bir dəfə hesab olunur. Bundan çox yumaq
baxmayaraq ki, birinci dəfəni niyyət etsə sonrakı yumaq hesab
olunur.
Məsələ 255: Hər iki əl yuyulduqdan sonra, gərək əldə qalan
dəstəmaz suyunun yaşı ilə başın üstünə məsh çəksin. Ehtiyatvacib budur ki, sağ əlin içi ilə məsh çəkilsin və məsh yuxarıdan
aşağıya doğru olsun.
Məsələ 256: Başın, alnın qabağında yerləşən dörd hissəsindən
biri məsh yeri hesab edilir. Bu hissənin hər yerinə məsh çəkilsə
kifayətdir. Ehtiyat budur ki, məshin eni üç bağlı barmaq qədəri
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olsun. Uzunluğu isə ehtiyat-müstəhəbbə əsasən bir barmaq
uzunluğu qədəri olsun.
Məsələ 257: Məshin başın dərisinə çəkilməsi lazım deyil;
başın qabaq tərəfindən olan tüklərə çəkilsə də səhihdir. Amma
bir şəxsin başının qabaq tərəfinin tükləri çox uzun olsa; məsələn:
darananda üzünə tökülsə, yaxud başın başqa bir yerinə çatsa,
tüklərin dibinə məsh çəkməlidir. Yaxud başının tüklərini ortadan
aralamalı və dəriyə məsh etməlidir. Əgər üzünə tökülən, yaxud
başının başqa yerlərinə çatan tükləri, başın qabağında bir yerə
yığıb məsh etsə, yaxud başın sair yerlərindən qabaq tərəfinə
gələn tükünə məsh etsə, batildir.
Məsələ 258: Başı məsh etdikdən sonra, gərək əldə qalan
dəstəmaz suyu ilə ayaqların üstünə, barmaqlardan birinin
ucundan, ayağın üstündə olan çıxıntıya qədər məsh edilsin.
Ehtitat-vacib budur ki, oynağa qədər məsh edilsin, sağ ayağa sağ
əllə, sol ayağa isə sol əllə məsh edilsin.
Məsələ 259: Ayağa çəkilən məshin eni hər ölçüdə olsa
kifayətdir. Amma daha yaxşısı budur ki, üç bağlı barmağın eni
qədəri olsun, hətta ayağın bütün üstünə məsh çəkilməsi daha
yaxşıdır.
Məsələ 260: Ehtiyat-vacibə görə ayaqların məshində, bütün
əli ayağın üstünə qoyub bir az çəkməklə deyil, barmaqların
ucuna qoyulub sonra ayağın üstünə məsh edilsin.
Məsələ 261: Ayağa və başa məsh edərkən, əli onların üzərinə
çəkməlidir. Əgər əli saxlayıb başı və ya ayağı ona çəksə,
dəstəmaz batildir. Amma əli çəkdiyi vaxtda ayaq, yaxud baş
azacıq hərəkət etsə, eybi yoxdur.
Məsələ 262: Məsh edilən yer gərək quru olsun. Əgər əlin
içinin rütubəti təsir qoymayacaq miqdarda olsa, məsh batildir.
Amma məsh yerinin rütubəti çox az olsa və məsh çəkiləndən
sonra, əlin rütubəti, məsh yerində görünüb, “əlin rütubətidir”
deyilsə, eybi yoxdur.
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Məsələ 263: Əgər məsh üçün əldə rütubət qalmasa, əlini
başqa su ilə islada bilməz. Gərək dəstəmazın başqa üzvlərindən
rütubət götürüb, onunla məsh etsin.
Məsələ 264: Əgər əlin rütubəti yalnız başın məshinə çatacaq
miqdardadırsa, əldə olan həmin rütubətlə başa məsh çəksin və
ayaqların məshi üçün dəstəmazın başqa üzvlərindən rütubət
götürsün.
Məsələ 265: Corab və ayaqqabının üstündən məsh çəkmək
batildir. Amma şiddətli soyuqdan, oğrudan, yırtıcı heyvandan və
bu kimilərdən qorxmaq üzündən corab və ayaqqabını çıxarda
bilməsə corab və ayaqqabının üzərindən məsh çəkməyin eybi
yoxdur. Əgər ayaqqabının üstü nəcis olsa, pak bir şeyi onun
üzərinə salıb, o şeyə məsh etsin; ehtiyat-vacib budur ki,
təyəmmüm də etsin.
Məsələ 266: Əgər ayağın üstü nəcis olsa və ona məsh çəkmək
üçün suya çəkə bilməsə, təyəmmüm etməlidir.

İRTİMASİ DƏSTƏMAZ
Məsələ 267: İrtimasi dəstəmaz, insanın üzü və əllərini
dəstəmaz niyyəti ilə suya salmasına deyilir. Amma o əlin suyu
ilə məsh etmək işkallıdır. Buna əsasən sol əli irtimasi yumaq
olmaz.
Məsələ 268: İrtimasi dəstəmazda da, gərək üz və əllər
yuxarıdan aşağıya doğru yuyulsun. Əgər üz və əlləri dəstəmaz
məqsədilə suya batırsa, gərək üzü alın tərəfdən, əlləri isə dirsək
tərəfdən suya salsın.
Məsələ 269: Əgər dəstəmaz üzvlərindən bəzilərini irtimasi,
bəzilərini isə qeyri-irtiması yolla yusa, eybi yoxdur.

DƏSTƏMAZ VAXTI MÜSTƏHƏB OLAN DUALAR
Məsələ 270: Müstəhəbdir ki, dəstəmaz alan şəxs, suyu
gördükdə desin:

İzahlı şəriət hökmləri

 79

َّ
ُ َ َ َ ْ َ َ َ
ْ َ َ
ُ ْ َ ْ َ
َ
ْ
اء طهورا ولم
هلل ال ّذى جعل الم
ّبس ّم
ّ اهلل والحمد
ّ اهلل و ّب
ّ
َ ُ ْ َ ْ َ
يجعله ن ّجسا
Bismillahi və billahi vəl-həmdu lil-lahilləzi cəələl-maə təhurən
və ləm yəcəlhu nəcisa.
“Allahın adı ilə. Həmd olsun O Allaha ki, suyu paklayıcı qərar
verib, onu nəcis qərar vermədi.”
Dəstəmazdan qabaq əllərini yuyanda desin:

ْ َ ْ َ َ َّ َّ
ْ َ ْ
َ
َ
َّ َ َ
َ
ْ
اهلل أللهم اجعل ّنى ّمن التو ّابين واجعل ّنى ّمن
ّبس ّم
ّ اهلل و ّب
ّ
َ ْ ُ َ َ ه
المتطه ّر ين

Bismillahi və billahi əllahumməcəlni minət-təvvabinə vəcəlni
minəl-mütətəhhirin.
“İlahi! Məni tövbə edənlərdən, pak olanlardan qərar ver!”
Ağzında suyu dolandıranda (yəni məzməzə edəndə) desin:

ْ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ
ِّ َ َّ ُ َّ َ
َ ْ
َ
َّ ُ
أللهم لق ّنى حج ّتى يوم ألقاك وأط ّلق ّلسا ّنى ّب ّذك ّرك

Əllahummə ləqqini huccəti yovmə əlqakə və ətliq lisani bizikrikə.
“İlahi! Səninlə görüşdüyüm gün höccətimi mənə təlqin et və
dilimi Sənin zikrinlə danışdır !”
İstinşaq (yəni suyu buruna çəkdiyi) vaxtı desin:

ْ َ ْ َ
َّ َ ْ َ
َ َ
ُّ ُ َ ْ َّ
َّ َ َ ْ ِّ َ ُ َ َّ ُ َّ َ
أللهم ال تحرم على ّر يح الجن ّة واجعل ّنى ّممن يشم ّر يحها
َ
َ َ َ ْ َ َ
وروحها و ّط َيبها

Əllahummə la tuhərrim ələyyə riyhəl-cənnəti, vəcəlni mimmən
yəşummu riyhəha və rəvhəha və tiybəha.
“İlahi! Mənə cənnət iyini haram etmə və məni cənnətin iyini
iyləyənlərdən qərar ver!”
Üzünü yuyanda desin:

ْ َ ْ ِّ َ ُ َ َ ُ ُ ُ ْ
ُّ َ ْ َ َ ْ َ
ْ َ ْ ِّ َ َّ ُ َّ َ
يه الوجوه وال تسود وج ّهى
ف
د
و
س
ت
م
و
ي
ى
ه
ج
ّ ّ
ّ أللهم بيض و
ْ
ُّ َ ْ َ َ ْ َ
ُ ُ ُ
يه الوجوه
ّ يوم تبيض ّف
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Əllahummə bəyyiz vəchi yovmə təsvəddu fihil-vücuh və la
tusəvvid vəchi yəvmə təbyəzzu fihil-vücuh.
“İlahi! Üzlərin qara olduğu gün, mənim üzümü ağart və
üzlərin ağ olduğu vaxt mənim üzümü qaraltma!”
Sağ əlini yuyanda desin:

َ
َ
َ َ
َ
َ ْ ُ ْ َ
َ أ َّلل ُه َّم أ ْعطنى ك َتابى ب
ان ّب َيس ّارى
ن
لج
ا
ى
ف
د
ل
خ
ال
و
ى
ين
م
ي
ّ
ّ ّ ّ
ّ ّ
ّ ّ
ّ
َ
َ َ
َ
اس ْب ّنى ّحسابا ي ّسيرا
ّ وح

Əllahummə ətini kitabi bi yəmini vəl-xüldə fil-cənani biyəsari və
hasibni hisabən yəsira.
“İlahi! Mənim əməl kitabımı sağ tərəfdən əta et və
cənnətlərdə əbədi qalmağı əta et və mənim hesabımı yüngül
hesablardan qərar ver!”
Sol əlini yuyanda desin:

َ َ
َ َ
َ
ْ َ
َ
ْ ُ َ َّ ُ َّ َ
َ َ ْ
اء ظه ّرى وال
ّ أللهم ال تع ّط ّنى ّكت ّابى ّب ّشم ّالى وال ّمن ور
َ َ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ
ِّ
ُ ُ
َ ُ ُ َ َ
َ َّ َ ُ ْ
َ
ان
ير
الن
ات
ع
ط
ق
م
ن
م
ك
ب
وذ
ع
أ
و
ى
ق
ن
ع
ى
ل
تجعلها مغلولة ّإ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

Əllahummə la tutini kitabi bi şimali və la min vərai zəhri və la
təcəlha məğlulətən ila unuqi və əuzu bikə müqəttiatin-niyran.
“İlahi mənim əməl kitabımı sol əlimə və arxa tərəfdən vermə
və əməl kitabımı boynumdan asılı halda qərar vermə! Mən odun
parçalarından Sənə pənah aparıram!”
Başına məsh çəkdiyi vaxt desin:

ِّ َ َّ ُ َّ َ
َ ْ َ َ َ َ ََ َ َ َ ْ َ
أللهم غش ّنى ّبر حم ّتك وبرك ّاتك وعف ّوك

Əllahummə ğəşşini birəhmətikə və bərakatikə və əfvikə.
“İlahi ! Məni Öz rəhmət, bərəkət və əfvinlə ört!”
Ayağına məsh edəndə desin:

ْ َ ْ َ ُ َ ْ َْ
ُّ َ َ ْ َ
َ َ
ْ ِّ َ َّ ُ َ ه
ِّ
يه اْلقدام واجعل
ّ راط يوم ت ّزل ّف
ّ أللهم ثبت ّنى على الص
ْ َ
ُ َ
َ ْ ْ َ َ َ ْ َ َ َّ َ َ
ام
ّ اْلكر
ّ سع ّيى ّفى ماي
ّ رضيك عنى ياذا الجال ّل و
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Əllahummə səbbitni ələssirati yovmə təzillu fihil-əqdamu vəcəl
səyi fima yurzikə ənni, ya zəl-cəlali vəl-ikram.
“İlahi! Qədəmlərin lərzəyə gəlib sürüşdüyü gün, məni Siratda
sabit qədəm et və səyimi Sənin məndən razı olduğun şeylərdə
qərar ver, ey Cəlal və İkram sahibi!”

DƏSTƏMAZIN SƏHİH OLMA ŞƏRTLƏRİ
Dəstəmazın səhih olmasının on üç şərti var:
1-ci şərt: Dəstəmazın suyu pak olsun.
2-ci şərt: Dəstəmazın suyu mütləq olsun.
Məsələ 271: Nəcis və muzaf su ilə alınan dəstəmaz batildir.
Hətta əgər insan onun nəcis və muzaf olmasını bilməsə, yaxud
unutsa da batildir. Əgər bu sular ilə alınan dəstəmazla namaz
qılsa, gərək o namazı yenidən, səhih dəstəmazla qılsın.
Məsələ 272: Əgər palçıq qarışmış muzaf sudan başqa,
dəstəmaz üçün su olmasa, namazın vaxtı az olduğu surətdə,
gərək təyəmmüm etsin. Amma vaxtı olsa, ehtiyat-vacib budur ki,
suyun saflaşmasını gözləsin və onunla dəstəmaz alsın.
3-cü şərt: Dəstəmazın suyu mübah olsun.
Məsələ 273: Qəsb edilmiş və ya sahibinin razı olub-olmadığı
məlum olmayan su ilə dəstəmaz almaq haram və batildir. Amma
dəstəmaz alınan fəzanın və ayaqların yerinin mübah olması şərt
deyil. Dəstəmazın suyu üz və əllərdən qəsbi olan yerə tökülərsə
bu halda dəstəmaz almaq dəstəmaz suyunun qəsbi yerə
tökülməsinə səbəb olsa dəstəmaz batildir. Amma suyun
tökülməsinin qarşısını almaq imkanı olduğu halda, almazsa
dəstəmaz səhihdir.
Məsələ 274: Ümumi istifadə üçün və ya yalnız o mədrəsədə
təhsil alanlar üçün vəqf olunduğu məlum olmayan hovuz, adətən
camaatın o hovuzda dəstəmaz aldıqları surətdə dəstəmaz almağın
heç bir maneəsi yoxdur.
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Məsələ 275: Bir şəxs namaz qılmaq istəmədiyi bir məscidin
hovuzunun hamı üçünmü, yoxsa orada namaz qılanlar üçünmü
vəqf edildiyini bilməzsə, o məscidin hovuzundan dəstəmaz ala
bilməz. Amma əgər adətən orada namaz qılmaq istəməyən
şəxslər də o hovuzdan dəstəmaz alırsa, həmin hovuzdan
dəstəmaz ala bilər.
Məsələ 276: Otellərin, karvansaların və buna bənzər yerlərin
hovuzlarından orada yaşamayan şəxslərin dəstəmaz almaları,
ancaq orada yaşamayan şəxslərin də onların suyundan dəstəmaz
aldığı təqdirdə səhihdir.
Məsələ 277: Sahibinin razı olub-olmamasını bilməməsinə
baxmayaraq böyük çaylarda dəstəmaz almağın eybi yoxdur.
Amma onların sahibi dəstəmaz almağı qadağan etsə, yaxud
sahibi kiçik uşağ və ya dəli olsa, ehtiyat-vacibə görə oranın suyu
ilə dəstəmaz almasınlar.
Məsələ 278: Əgər insan suyun qəsb edilmiş olduğunu
unudaraq onunla dəstəmaz alarsa, işkallıdır. Amma suyu özü
qəsb etmiş olan şəxs onun qəsb etmiş olduğunu unudub həmin su
ilə dəstəmaz alarsa, dəstəmazı batildir.
4-cü şərt: Dəstəmazın suyunun qabı da mübah olsun.
5-ci şərt: Dəstəmazın suyunun qabı qızıl və ya gümüş
olmasın.
Məsələ 279: Əgər dəstəmazının suyu qəsbi və ya qızıl və
gümüş qabda olsa və o sudan başqa suyu olmasa, gərək
təyəmmüm etsin, o su ilə dəstəmaz ala bilməz. Əgər başqa suyu
olsa və o su, qəsbi yaxud qızıl və gümüş qabda olsa və o suda
irtiması dəstəmaz alsa, yaxud üzünə və ya əllərinə o qabdan su
töksə, dəstəmazı batildir. Amma ovucu ilə suyu o qabdan
götürüb üzünə və əllərinə töksə, dəstəmazı səhihdir.
Məsələ 280: Bir daşı və ya kərpici qəsbi olan hovuzda
dəstəmaz almaq, camaatın nəzərində o daşlardan və ya kərpicdən
istifadə etmək sayılarsa, irtimasi dəstəmaz kimi, ehtiyat-vacib
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budur ki, dəstəmaz alınmasın. Əgər istifadə etmək sayılmazsa
adətəndə belədir dəstəmaz almağın heç bir maneəsi yoxdur. Əgər
əli ilə suyu götürüb dəstəmaz üzvlərinə töksə dəstəmaz səhihdir.
Məsələ 281: İmamlardan (ələyhimus-səlam) və ya imam
övladlarından birinə aid olan yer əvvəlcədən qəbiristanlıq olub,
sonra orada hovuz düzəldilərsə və ya oradan arx axıdılarsa, insan
o səhnin yerinin qəbiristanlıq üçün vəqf edilmiş olduğunu
bilməzsə, onda həmin hovuz və ya arxda dəstəmaz almağın eybi
yoxdur.
6-cı şərt: Dəstəmaz üzvləri yuyulduqda və məsh edildikdə
pak olsun.
Məsələ 282: Dəstəmaz tamamlanmazdan əvvəl yumuş olduğu
və ya məsh etdiyi bir yer nəcis olarsa, dəstəmaz səhihdir.
Məsələ 283: Bədənin dəstəmaz üzvlərindən başqa bir yeri
nəcis olsa, dəstəmaz səhihdir. Amma sidik və ya ğaitin məhəllini
yumamışsa, ehtiyat-müstəhəb budur ki, əvvəlcə onu paklasın və
sonra dəstəmaz alsın.
Məsələ 284: Əgər dəstəmaz üzvlərindən biri nəcis olsa və
dəstəmazdan sonra, əvvəldə oranı suya çəkib-çəkməməsində
şəkk etsə, belə bir surətdə dəstəmaz alan zaman o yerin pak,
yaxud nəcis olmasına diqqət etməyibsə, ehtiyat-vacibə əsasən
dəstəmazı batildir. Amma diqqət etdiyini bilirsə və ya diqqət
edib-etməməsində şəkk edirsə, dəsatəmaz səhihdir. Hər halda
nəcis olan yeri gərək suya çəksin.
Məsələ 285: Üzündə və ya qollarında qanaxması
dayanmayan, suyun zərər vermədiyi bir kəsik yer və ya yara
olarsa, gərək ardıcıllıqla o üzvün sağlam yerlərini yuduqdan
sonra kəsik və ya yara olan yeri kürr və ya axar suya salıb qanı
kəsilincəyə qədər sıxmalı və onun üzərindən su axması üçün
suyun altında yuxarıdan aşağıya doğru barmağı ilə yaranı və ya
kəsiyi sıxmalıdır. Belə alınan dəstəmaz səhihdir.
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7-ci şərt: Namaz və ya dəstəmaz üçün kifayət qədər vaxt
olsun.
Məsələ 286: Dəstəmaz alacığı halda namazın hamısı və ya bir
hissəsi öz vaxtından sonraya qalacaq qədər vaxt az olarsa, gərək
təyəmmüm etsin. Amma dəstəmaz və ya təyəmmümün hər biri
üçün eyni qədər vaxt olarsa, gərək dəstəmaz alsın.
Məsələ 287: Vaxtın azlığına görə təyəmmüm etməli olan
şəxs, əgər qürbət niyyəti ilə və ya Quran oxumaq kimi bir
müstəhəb iş üçün dəstəmaz alsa, səhihdir. Əgər bilərəkdən o
namazı qılmaq üçün, dəstəmaz alsa dəstəmazı batildir.
8-ci şərt: Dəstəmazı qürbət qəsdi ilə, yəni aləmlərin Rəbbinin
əmrlərini yerinə yetirmək üçün dəstəmaz alsın. Amma
sərinlənmək, yaxud başqa məqsədlə dəstəmaz alsa, batildir.
Məsələ 288: Dəstəmazın niyyətini dili ilə söyləməsi və ya
qəlbindən keçirməsi lazım deyil. Dəstəmazın bütün əməllərini
Allahın əmri üçün yerinə yetirərsə, kifayətdir.
9-cu şərt: Dəstəmazı qeyd olunan ardıcıllıqla yerinə yetirsin.
Yəni əvvəlcə üzünü, sonra sağ əlini, daha sonra sol əlini yusun.
Ondan sonra başına, sonra isə ayaqlarına məsh etsin. Əgər bu
tərtiblə alınmasa, batildir.
10-cu şərt: Dəstəmazın işlərini fasiləsiz olaraq yerinə yetirsin.
Məsələ 289: Əgər dəstəmazın işləri arasında çoxlu fasilə
düşsə, belə ki, bir yeri yuyub, yaxud məsh etdikdə, ondan
əvvəlki yerin və ya məshin rütubəti qurusa, dəstəmaz batildir.
Əgər bir üzvü yumaq istəyəndə, ondan əvvəl yuduğu və ya məsh
etdiyi yerin rütubəti qurumuş olsa; məsələn: sol əli yumaq
istəyəndə sağ əli qurusa, amma üzü yaş olsa, dəstamazı səhihdir.
Məsələ 290: Dəstəmazın əməllərini ardıcıl olaraq yerinə
yetirdiyi halda havanın istiliyi, bədənin hərarətinin çox olması və
buna bənzər səbəblər üzündən əvvəlki yerlərin nəmliyi
quruyarsa, dəstəmaz səhihdir.
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Məsələ 291: Dəstəmaz əsnasında yol getməyin eybi yoxdur.
Deməli, bir şəxs üzü və əlləri yuduqdan sonra bir neçə addım
gedib sonra başa və ya ayaqlara məsh etsə, dəstəmazı səhihdir.
11-cu şərt: Üzün, əllərin yuyulmasını, başa və ayağa məsh
çəkilməsini insanın özü yerinə yetirsin. Başqası onun üçün
dəstəmaz alsa və ya suyu onun üzünə və əllərinə tökməkdə
yaxud da baş və ayaqlarına məsh etməkdə kömək etsə, dəstəmazı
batildir.
Məsələ 292: Əgər bir şəxsin özü dəstəmaz ala bilmirsə,
dəstəmaz almaq üçün gərək özünə nayib tutsun. Əgər (nayib)
muzd istəsə, verə biləcəyi təqdirdə gərək versin. Amma gərək
onun özü dəstəmaz niyyəti etsin. Ehtiyata əsasən, tutduğu nayib
də dəstəmaz niyyəti etsin. Gərək öz əli ilə məsh çəksin. Əgər
bunu edə bilməsə, nayibi gərək onun əlini tutub məsh yerlərinə
çəksin. Bu da mümkün olmasa, nayib onun əlinin rütubətindən
götürüb başına və ayaqlarına məsh etməlidir.
Məsələ 293: Dəstəmazın bəzi əməllərini ozü (köməksiz)
yerinə yetirə bilirsə onlar üçün kömək almamalıdır.
12-cu şərt: Sudan istifadə etməyin dəstəmaz alan üçün bir
maneəsi olmamalıdır.
Məsələ 294: Dəstəmaz aldığı zaman, susuz qalacağından və
ya bərk xəstələnəcəyindən qorxan şəxsin vəzifəsi, dəstəmaz
almaq deyildir, gərək təyəmmüm etsin. Əgər bu həddə çatmasa
amma suyu istifadə etmək onun üçün çətin olsa belə ki, əksər
camaat ona dözə bilmirlərsə, dəstəmazı tərk edib təyəmmüm edə
bilər. Əgər çətinliyə dözüb dəstəmaz alsa dəstəmazı səhihdir.
Əgər sudan istifadə etdiyi zaman ona zərərli olduğunu bilməyib
dəstəmaz alarsa, həqiqətdə isə suyun ona zərəri varsa, dəstəmazı
işkalıdır.
Məsələ 295: Əgər üz və qollarına dəstəmazın səhih olacağı az
bir miqdarda su toxundurmasının zərəri olmazsa və ondan
çoxunun zərəri olarsa, o az miqdar su ilə dəstəmaz almalıdır.
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13-ci şərt: Dəstəmaz üzvlərində suyun bədənə dəyməsinin
qarşısını alan maneə olmasın.
Məsələ 296: Əgər dəstəmaz üzvlərinə bir şeyin yapışdığını
bilirsə, amma onun suyun yetişməsinə mane olub-olmadığında
şəkk edirsə, onu aradan aparmalı və ya suyu onun altına
çatdırmalıdır.
Məsələ 297: Dırnağın altının çirkli olmasının dəstəmaz üçün
eybi yoxdur; amma əgər dırnaq kəsildiyi zaman, o çirklər suyun
dəriyə çatmasına maneçilik törədərsə, gərək dəstəmaz üçün
onları təmizləsin. Həmçinin əgər dırnaq normadan artıq uzun
olarsa, normadan artığının altındakı çirkləri təmizləmək gərəkdir.
Məsələ 298: Üzdə, qollarda, başın ön hissəsində və ya
ayaqlarının üstündə yanıq və ya başqa bir səbəbdən qabar olarsa,
onun üstünü yumaq və ya məsh etmək kifayətdir. Bu qabar
deşilsə də, dərinin altına suyu çatdırmaq lazım deyil. Hətta əgər
qabarın bir bölümünün dərisi soyulsa belə, suyu soyulmamış
olan qisminin altına çatdırmaq lazım deyil. Amma soyulmuş dəri
bəzən bədənə yapışır, bəzən də qalxırsa, onu qopartmalı və ya
suyu onun altına çatdırmalıdır.
Məsələ 299: Əgər insan, dəstəmaz üzvlərinə bir şey yapışıbyapışmamasında şəkk etsə, bu halda onun ehtimalı camaatın
nəzərində yerli ehtimal olsa; məsələn: palçıqla işlədikdən sonra,
palçığın əlinə yapışıb-yapışmamasında şəkk etsə, gərək axtarış
aparsin və ya əlini o qədər sürtsün ki, əminlik hasil olsun ki, olan
halda o təmizlənib və ya olan halda su onun altına çatıb.
Məsələ 300: Yuyulmalı və məsh edilməli yerlərdə hər nə
qədər çirk olarsa, suyun bədən üzvlərinə çatmasına maneçilik
törətməzsə eybi yoxdur. Həmçinin, əgər gəc (təbaşir) və s. iş
nəticəsində əldə qalan ağartı kimi şeylər, suyun bədənin dərisinə
çatmasının qarşısını almasa (eybi yoxdur). Amma onun olması
ilə suyun bədənə çatıb-çatmamasında şəkk etsə, gərək onu
təmizləsin.
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Məsələ 301: Əgər dəstəmazdan qabaq, dəstəmaz üzvlərinin
bəzisində, suyun üzüvlərə çatmasının qarşısını alan maneə
olduğunu bilib dəstəmazdan sonra, dəstəmaz alan vaxt suyun o
hissələrə çatıb-çatmamasında şəkk etsə, dəstəmazı səhihdir. Bu
şərtlə ki, dəstəmaz aldığı zaman (sözü gedən yerə) suyun
dəyməsində diqqət yetirməsinə ehtimal versin.
Məsələ 302: Əgər dəstəmaz üzvlərinin hər hansı birində bir
maneə olsa ki, bəzi vaxtlar su öz-özünə onun altına çatır, bəzi
vaxtlar isə çatmır və insan dəstəmazdan sonra, suyun onun altına
çatıb-çatmamasında şəkk etsə, bu halda dəstəmaz aldığı vaxt
suyun onun altına çatmasına diqqət yetirməyibsə, ehtiyat-vacib
budur ki, dəstəmazı yenidən alsin.
Məsələ 303: Dəstəmazdan sonra dəstəmaz üzvlərində suyun
dəriyə keçməsinin qarşısını alan maneənin olduğunu görsə və
onun dəstəmaz alanda mövcud olduğunu, yoxsa sonradan
meydana gəldiyini bilməzsə, dəstəmazı səhihdir. Amma
dəstəmaz alarkən o maneədən agah olmadığını bilirsə, ehtiyatvacibə əsasən yenidən dəstəmaz alsın.
Məsələ 304: Əgər dəstəmazdan sonra, suyun dəriyə çatmasına
mane olan bir şeyin dəstəmaz üzvlərində olub-olmamasında şəkk
etsə, dəstəmaz alan zaman o maneəyə diqqət etdiyini ehtimal
versə, dəstəmazı səhihdir.

DƏSTƏMAZIN HÖKMLƏRİ
Məsələ 305: Əgər bir şəxs dəstəmazın işlərində və onun
şərtlərində, məsəlsən, suyun pak olması və onun qəsbi
olmamasında çox şək etsə, əgər vəsvəsə həddinə çatsa, gərək öz
şəkkinə etina etməsin
Məsələ 306: Əgər dəstəmazının batil olub-olmamasında şəkk
etsə, dəstəmazlı olduğunu qəbul etməlidir. Amma sidikdən sonra
istibra etməmiş dəstəmaz alsa və dəstəmazdan sonra ondan
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rütubət xaric olsa, onun sidik və ya başqa şey olmasını bilməsə,
dəstəmazı batildir.
Məsələ 307: Dəstəmaz alıb-almamasında şəkk edən şəxs
gərək dəstəmaz alsın.
Məsələ 308: Əgər bir şəxs dəstəmaz aldığını və ondan hədəs
baş verdiyini; məsələn: sidik etməsini bilsə, amma hansının
qabaq və hansının sonra olduğunu bilməsə, əgər namazdan
qabaqdırsa, gərək dəstəmaz alsın. Əgər namaz əsnasındadırsa,
namazı pozub dəstəmaz alsın; əgər namazdan sonra olsa, qıldığı
namazı səhihdir. Sonrakı namazlar üçün gərək dəstəmaz alsın.
Məsələ 309: Əgər dəstəmaz aldıqdan sonra və ya dəstəmaz
aldığı zaman dəstəmaz üzvlərinin bəzi yerlərini yumadığını və ya
məsh etmədiyini yəqin edərsə, əgər çox vaxt keçdiyindən o
yerdən öncə olan yerlərin rütubəti qurumuşsa, gərək yenidən
dəstəmaz alsın. Amma qurumamışsa və ya havanın isti olması və
buna bənzər bir səbəb üzündən qurumuşsa, yadından çıxardığı
yeri və ondan sonrakı yerləri yumalı və məsh etməlidir.
Dəstəmaz aldığı zaman bir yerin yuyulmasında və ya məsh
edilməsində şəkk edərsə, yenə də bu qaydaya əməl etməlidir.
Məsələ 310: Əgər namazdan sonra, dəstəmaz alıbalmamasında şəkk etsə, namaza başlayan zaman ona diqqət
etdiyinə ehtimal veribsə namazı səhihdir, amma sonrakı
namazlar üçün dəstəmaz almalıdır.
Məsələ 311: Əgər namaz əsnasında dəstəmaz alıbalmamasında şəkk etsə, namazı batildir və gərək dəstəmaz alıb,
namazı yenidən qılsın.
Məsələ 312: Namazdan sonra, dəstəmazının batil olduğunu
bilərsə, amma namazdan qabaq və ya sonra batil olduğunda şəkk
edərsə, qıldığı namaz səhihdir.
Məsələ 313: İnsanda yaranan bir xəstəlik üzündən ondan
damla-damla bövl gəlirsə və ya ğaitinin çıxmasının qarşısını ala
bilmirsə, bu halda əgər namaz vaxtının əvvəlindən sonuna qədər
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olan müddət ərzində dəstəmaz alıb namaz qıla biləcək miqdarda
fürsət tapacağına yəqini varsa, namazı fürsət tapacağı vaxtda
qılmalıdır. Əgər fürsəti yalnız namazın vacibinə yetəcək qədər
olsa, fürsət tapan kimi namazın yalnız vaciblərini yerinə
yetirməli, azan, iqamə və qunut kimi, müstəhəb olan əməlləri
tərk etməlidir.
Məsələ 314: Əgər dəstəmaz və namaz miqdarında vaxt
tapmasa, belə ki, namaz əsnasında ondan bir neçə dəfə sidik və
ya qait xaric olsa, onun hər dəfəsində dəstəmaz ala bilərsə və bu
iş onun üçün çətin olmazsa, onda gərək öz yanında bir qabda su
qoysun ki, hər vaxt sidik və ya qait ondan xaric olsa, dərhal
dəstəmaz alıb namazın qalan hissəsini qılsın. Zahir budur, o
namazı bir dəstəmaz ilə qılmaq kifayət edir.
Məsələ 315: Qaiti ya sidiyi ardıcıl şəkildə xaric olan və hər
dəfədən sonra, onun üçün dəstəmaz almaq çətin olan bir şəxs,
namazının müəyyən miqdarını dəstəmaz ilə qıla bilsə, gərək hər
namaz üçün bir dəstəmaz alsın.
Məsələ 316: Sidiyi və ya qaiti ardıcıl olaraq xaric olan bir
şəxs, əgər namazın heç bir miqdarını dəstəmazla qıla biləmsə
ehtiyat-vacib budur ki, hər namaz üçün bir dəstamaz alsın.
Məsələ 317: Əgər bir şəxs xəstəlik səbəbi ilə yel çıxmasının
qarşısını ala bilməsə, sidik və ya qaitin çölə gəlməsinin qabağını
ala biməyən şəxslər kimi əməl etməlidir.
Məsələ 318: Səcdə və unudulmuş təşəhhüd namazın digər
üzvlərinin hökmündədir. Lakin ehtiyat namazı, müstəqil namazın
hökmündədir. Hər birində 314, 315 və 316-cı məsələlərə uyğun
əməl etməlidir.
Məsələ 319: Əgər bir şəxsdən damcı-damcı sidik xaric olursa,
namaz üçün, pambıq və başqa şey olan, bövlun və bədəninin
başqa yerlərinə dəyməsinin qarşısını alan bir kisənin vasitəsi ilə,
özünü qorumalıdır. Ehtiyat-vacib budur ki, hər namazdan qabaq,
bövlun nəcis olmuş məxrəcini suya çəksin, amma kisəni suya
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çəkmək vacib deyil. Həmçinin qaitin çölə gəlməsinin qarşısını
ala bilməyən şəxs, imkan daxilində, namaz qıldığı müddətdə
qaitin başqa yerlərə sirayət etməsinin qarşısını almalıdır. Ehtiyatvacib budur ki, çətinlik olmayan halda hər namaz üçün qaitin
məxrəcini suya çəksin.
Məsələ 320: Əgər bir şəxs sidik və qaitin çölə çıxmasının
qarşısını ala bilmirsə, mümkün olan halda gərək namaz qıldığı
müddətdə, hətta xərci də olsa, sidik və qaitin çıxmasının qarşısını
alsın. Ehtiyat-vacibə əsasən onun xəstəliyi asan yolla müalicə
olunarsa gərək özünü müalicə etsin.
Məsələ 321: Sidik və qaitin xaric olmasının qarşısını ala
bilməyən şəxsin xəstəliyi sağalandan sonra, xəstəlik halında öz
vəzifəsinə uyğun olaraq qıldığı namazları qəza etməsi lazım
deyil. Amma namaz əsnasında xəstəliyi sağalsa, gərək həmin
namazı yenidən qılsın.

DƏSTƏMAZ ALINMASI VACİB OLAN ƏMƏLLƏR
Məsələ 322: Altı şey üçün dəstəmaz almaq vacibdir:
1-Meyyit namazından başqa sair vacib namazlar üçün.
2-Unudulmuş təşəhhüd və səcdə üçün; əgər onlar ilə qıldığı
namaz arasında hədəs (sidik kimi) baş vermiş olarsa. Ehtiyatmüstəhəbbə əsasən səcdeyi-səhv üçün də dəstamaz alınsın.
3-Allah evinin (Kəbənin) vacibi təvafı üçün.
4-Dəstəmaz alması üçün Allah ilə əhd bağlasa, and içsə və ya
nəzr etsə.
5-Əgər bədənin hər hansı yerini Quranın yazılarına vurmağı
nəzr etmişsə.
6-Nəcis olmuş Quranı suya çəkmək, yaxud onu tualet və. s
kimi yerlərə düşdüyü halda çıxardılan zaman, əgər əli və
bədəninin başqa yerlərini, Quranın yazılarına vurmağa məcbur
olsa. Amma dəstəmaz almaq miqdarındaki fasilədə, Qurana
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ehtiramsızlıq olarsa, dəstəmaz almadan Quranı tualetdən
çıxarılsın, yaxud nəcis olduğu halda suya çəkilsin.
Məsələ 323: Dəstəmazı olmayan şəxslər üçün Quranın
yazılarına məss etmək (yəni bədənin hər hansı bir hissəsini onun
yazılarına vurmaq) haramdır. Ehtiyat-vacib budur ki, öz tüklərini
də quranın xəttinə vurmasın. Amma Quranı fars dilinə və ya
başqa dillərə tərcümə etsələr, məss etməyin eybi yoxdur.
Məsələ 324: Uşaqların və dəlilərin Quran yazısına
toxunmasının qarşısını almaq vacib deyil. Amma onların
toxunması Qurana qarşı hörmətsizlikdirsə, gərək qarşısı alınsın.
Məsələ 325: Dəstəmazı olmayan şəxsin hansı dildə
yazıldığından asılı olmayaraq, Allah-təalanın adına və Ona xas
olan sifətlərini bildirən sözlərə toxunması ehtiyat-vacibə əsasən
haramdır. Yaxşı olar ki, həzrət Peyğəmbərin (səlləllahu ələyhi və
alihi və səlləm), İmamların (ələyhimus-səlam) və həzrət Zəhranın
(ələyha səlam) mübarək adlarına da dəstəmazsız toxunmasın.
Məsələ 326: Əgər bir şəxs namaz vaxtından əvvəl, təharətli
olmaq niyəti ilə dəstəmaz alsa, yaxud qüsl etsə, səhihdir.
Məsələ 327: Əgər namaz vaxtının daxil olmasını yəqın edən
bir şəxs, vacib dəstəmaz niyyəti edib dəstəmaz aldıqdan sonra,
vaxtın daxil olmadığını başa düşsə, dəstəmazı səhihdir.
Məsələ 328: Müstəhəbdir ki, insan meyyit namzı, qəbiristan
əhlinin ziyarətinə, məscidə və imamların (ələyhimus-səlam)
hərəminə getmək üçün dəstəmaz alsın. Həmçinin Quranı özü ilə
gəzdirmək, oxumaq, onun yazılması, onun haşiyələrinə məss
etmək və yatmaq üçün, dəstəmaz almaq müstəhəbdir. Həmçinin
dəstəmazlı şəxsin, ikinci dəfə dəstəmaz alması müstəhəbdir.
Əgər bu işlərdən biri üçün dəstəmaz alsa, dəstəmazla yerinə
yetirilməli olan hər işi görə bilər; məsələn: bu dəstəmaz ilə
namaz qıla bilər.
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DƏSTƏMAZI BATİL EDƏN ŞEYLƏR
Məsələ 329: Yeddi şey dəstəmazı batil edir:
1. Sidik;
2. Ğait;
3.Qaitin məxrəcindən xaric olan mədə və ya bağırsağın yeli;
4.Gözün görmədiyi, qulağın eşitmədiyi yuxu halı; amma
gözün görməyib, qulağın eşitdiyi hal, dəstəmazı batil etməz.
5.Əqli aradan aparan şeylər; dəlilik, sərxoşluq, huşdan getmək
və s. kimi.
6.Qadının istihazəsi (sonrdan deyiləcək);
7. Yerinə yetirilməsı üçün qüslün gərəkli olduğu əməllər
cənabət və heyz kimi. Həmçinin ehtiyata əsasən meyyiti məss
etmək dəstəmazı batil edir.

CƏBİRƏ DƏSTƏMAZININ HÖKMLƏRİ
Yara və sınığa bağlanan şey, həmçinin yara və bu kimi
şeylərin üzərinə qoyulan dərmanlar “cəbirə” adlanır.
Məsələ 330: Əgər dəstəmaz yerinin birində yara, çiban və ya
sınıq olsa, belə ki, üstü açıq olduqda su ona zərər yetirməzsə,
gərək adi qaydada dəstəmaz alınsın.
Məsələ 331: Əgər yara, çiban, yaxud sınıqlıq üzdə, əllərdə
olsa və onların üstü açıq, suyun tökülməsinin də zərəri olsa, yaş
əl ilə onların üstünə çəkilməsinin zərəri olmasa, ehtiyata-vacibə
görə yaş əl ilə onun üstünə çəksin. Sonra pak bir parçanı yaranın
üstünə qoyub yaş əl ilə o parçanın da üstünə çəksin. Əgər bu
qədərin də zərəri olsa, yaxud yara nəcis olsa və suya çəkilməsi
mümkün olmasa, bu halda, dəstəmazın qaydalarında deyildiyi
kimi, yaranın ətrafını yuxarıdan-aşağı yusun. Ehtiyata-vacibə
görə pak bir parçanı yaranın üstünə qoyub yaş əl ilə o parçanın
üstünə çəksin. Əgər parça qoymaq mümkün olmazsa, yaranın
ətrafını yusun və ehtiyat-vacibə görə, təyəmmüm də etsin.
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Məsələ 332: Əgər yara, çiban, yaxud sınıqlıq başın qabaq
tərəfində, yaxud ayağın üstündə olsa və onların üstü də açıq olsa,
bu halda ona məsh edilməsi mümkün olmazsa, belə ki, yara
bütün məss yerini tutmyş olsun və ya sağlam olan yerləri məss
etmək mümkün olmaya, pak bir parçanı onun üstünə qoyub,
parçanın üstünə dəstəmazın yaşlığı ilə məsh çəkilməlidir.
Ehtiyat-müstəhəbbə görə, təyəmmüm də etsin. Əgər parça
qoyulması mümkün olmazsa, təyəmmüm etməlidir. Ehtiyatmüstəhəbbə görə, mümkün olan miqdarda dəstəmaz da alsın.
Məsələ 333: Əgər yara, çiban, yaxud sınıqlığın üstü, bağlı
olsa, açılması mümkün olsa və suyun da zərəri olmazsa, gərək
onu açsın və dəstəmaz alsın; istər yara və bu kimi şeylər üzdə və
əllərdə olsun, istərsə də başın qabaq tərəfində, yaxud ayağın
üstündə.
Məsələ 334: Əgər yara, çiban, yaxud sınıqlıq üzdə və əllərdə
olsa və üstünü açmaq mümkün olsa, bu halda suyu onun üstünə
tökməyin zərəri olsa, amma yaş əl çəkməyin zərəri olmasa,
ehtiyat-vacib budur ki, yaş əl ilə onun üstünə çəkib və sonra pak
bir parça onun üstünə qoyub, yaş əl ilə parçanın da üstünə
çəksin.
Məsələ 335: Əgər yaranın üstünü açmaq mümkün olmasa,
amma yara və onun üstünə qoyulmuş şey pakdırsa, suyun da
yaraya çatdırılması mümkün olsa və zərəri, məşəqqəti olmasa,
tərtibə riayət etməklə, yəni suyu yuxarıdan aşağıya çatdırsın.
Əgər su yaraya zərər olarsa və ya suyu ona çatdırmaq mümkün
olmazsa yaxud da yara nəcis olarsa və onu yumaq mümkün
olmazsa, gərək yaranın ətrafını yusun. Əgər cəbirə pak olsa,
onun üstünə məsh edilməlidir. Amma nəcis olsa, yaxud onun
üstünə yaş əl ilə çəkmək mümkün olmasa; məsələn: dərman ələ
yapışarsa pak bir parçanı cəbirənin bir hissəsi hesab olunduğu
şəkildə, onun üstünə qoyub, yaş əl ilə onun üstünə çəksin. Əgər
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bu da mümkün olmasa, ehtiyat-vacib budur ki, dəstəmaz alıb
təyəmmüm də etsin.
Məsələ 336: Əgər cəbirə üzün, yaxud əllərdən birinin və ya
hər ikisinin hər yerini tutmüş olsa, gərək cəbirə dəstəmazı alsın.
Ehtiyat-vacibə görə, təyəmmüm də etsin.
Məsələ 337: Əgər cəbirə, dəstəmaz üzvlərinin hamısını
tutmuş olsa, təyəmmüm etmək kifayətdir.
Məsələ 338: Əgər bir şəxsin əlinin içində və barmaqlarında
cəbirə olsa, dəstəmaz alan zaman yaş əl ilə onun üstünə çəkibsə,
gərək başına və ayaqlarına da həmin rütubətlə məsh etsin. Əgər
əlinin içində nəmlik olmasa əlinin üstündən və ya qolundan
nəmlik götürsün.
Məsələ 339: Cəbirə ayağın üzərinin hamısını eninə əhatə
etmiş olduğu halda barmaq tərəfindən və ayağın üst tərəfindən
bir qədər açıq qalmışsa, açıq olan yerlərdə ayağın üstünə və
cəbirə olan yerlərdə cəbirənin üstünə məsh çəkməlidir.
Məsələ 340: Əgər üzdə və ya əllərdə bir neçə cəbirə olsa,
gərək onların arasını yusun və əgər cəbirələr başda və ya
ayaqların üstündədirsə, gərək onların arasına məsh çəksin və
cəbirə olan yerlərdə isə cəbirə göstərişinə uyğun əməl etsin.
Məsələ 341: Əgər cəbirə, yaranın ətrafını adi qaydadan artıq
tutsa və onu götürmək mümkün olmasa, gərək cəbirənin
göstərişlərinə əməl etsin. Ehtiyat-vacibə əsasən təyəmmüm də
almalıdır. Əgər cəbirəni götürmək mümkün olsa, gərək cəbirəni
götürsün. Deməli, yara üzdə və əllərdə olarsa, onun ətrafını
yumalıdır; başda və yaxud ayaqların üstündə olsa, onun ətrafına
məsh çəkməli, yara olan yer üçün cəbirə göstərişlərinə əməl
etməlidir.
Məsələ 342: Əgər dəstəmazın yerində yara yaxud sınıqlıq
yoxdursa, amma başqa səbəblərə görə suyun ona zərəri olsa,
gərək təyəmmüm etsin. Ehtiyat-müstəhəb budur ki, cəbirə
dəstamazı da alsın.
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Məsələ 343: Əgər dəstəmaz üzvlərinin bir yerinin damarı
kəsilibsə və onu suya çəkmək mümkün deyilsə, yaxud suyun ona
zərəri varsa, gərək cəbirə qaydalarına əməl etsin.
Məsələ 344: Əgər dəstəmaz və qüsl yerlərinə qoparılması
mümkün olmayan, yaxud qoparılması dözülməz dərəcədə
məşəqqətli olsa, gərək cəbirə göstərişinə əməl etsin. Ehtiyatvacibə əsasən təyəmmüm də etməlidir.
Məsələ 345: Cəbirə qüslü, cəbirə dəstəmazı kimidir, gərək
onu tərtiblə yerinə yetirsinlər.
Məsələ 346: Vəzifəsi təyəmmüm etmək olan bir şəxsin
təyəmmüm üzvlərinin bəzisində yara, çiban, yaxud sınıqlıq olsa,
gərək cəbirə dəstəmazının qaydalarına uyğun olaraq cəbirə
təyəmmümü etsin.
Məsələ 347: Cəbirə qüslü və ya dəstəmazı ilə namaz qılmalı
olan şəxs, əgər vaxtın sonuna qədər üzrünün aradan
qalxmayacağını bilirsə, vaxtın əvvəlində namazını qıla bilər.
Amma vaxtın axırına qədər üzrünün aradan qalxacağına
ümidvardırsa, ehtiyat-vacib budur ki, səbr etsin. Əgər üzrü
aradan qalxmazsa, vaxtın sonunda namazını cəbirə qüslü və ya
dəstəmazı ilə qılsın.
Məsələ 348: Əgər insan, gözündə olan xəstəliyə görə
kipriklərini yapışdırmalı olsa, gərək təyəmmüm etsin. Ehtiyata
əsasən dəstəmaz da alsın.
Məsələ 349: Vəzifəsi təyəmmüm və ya cəbirə dəstəmazı
olmasını bilməyən şəxs əgər məsələnin əslini bilməzsə gərək öz
mərcəi-təqlidinə müraciət etsin və ya hər ikisini yerinə yetirsin.
Əgər onun bilməməsi mövzunun xüsusiyyətini bilmədiyinə görə
olsa gərək hər ikisini yerinə yetirsin.
Məsələ 350: İnsanın cəbirə dəstəmazı ilə qıldığı namazlar
əgər üzrü vaxtın sonuna qədər qalıbsa, Əgər üzrü aradan qalxıbsa
ehtiyat budur ki, adi qaydada dəstəmaz alıb namazı yenidən
qılsın. Sonrakı namazlar üçün də dəstəmaz lazımdır.
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VACİB QÜSLLƏR
Vacib qüsllər səkkizdir:
1. Cənabət qüslü.
2. Heyz qüslü.
3. Nifas qüslü.
4. İstihazə qüslü.
5. Məssi-meyyit qüslü.
6. Meyyit qüslü.
7. Nəzr, and içmə sair səbəblərlə vacib olan qüsllər.
8. Günəş və ya Ay kamil şəkildə tutularsa və mükəlləf
bilərəkdən ayət namazını qılmayıb qəzaya verərsə ehtiyat-vacibə
əsasən onun qəzasını qılmaq üçün gərək qüsl etsin. Qüsülsiz
qılınan qəza namazı batildir.

CƏNABƏTİN HÖKMLƏRİ
Məsələ 351: İnsan iki yolla cünub olur:
1. Cima (cinsi əlaqə) ilə;
2. Məninin xaric olması ilə; istər yuxuda olsun, istərsə
ayıqlıqda, istər az olsun, istərsə çox, istər şəhvətli olsun, istər
şəhvətsiz, istər ixtiyari olsun, istər ixtiyarsız.
Məsələ 352: Əgər insandan bir rütubət xaric olsa və onun
bövl, məni və ya başqa şey olmasını bilməsə, bu halda əgər
şəhvətlə, sıçrayışla çölə gəlsə və gələndən sonra bədən süstləşsə,
o rütubət məni hökmündədir. Əgər onda bu üç əlamətdən heç
biri, yaxud bəzisi olmasa, məni hökmündə deyil. Qadınlardan
şəhvətlə gələn su məni hökmündədir. Digər iki əlamətin olması
lazım deyil. Amma xəstəyə şəhvət gəlib və su gələrsə o suyun
məni olduğuna ehtimal verdiyi təqdirdə məni hökmündədir.
Sıçrayışla gəlməsi lazım deyil.
Məsələ 353: Əgər bir şəxsdən, su xaric olsa, onun məni yaxud
sidik olduğunu bilməsə əvvəlki məsələdə deyildiyi yollarla təyin
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etək mümkün deyilsə o suyun çıxmasından əvvəl dəstəmazlı
olubsa, ehtiyat-vacibə əsasən dəstəmaz alıb qüsl də etsin. Əks
təqdirdə yalnız dəstəmaz alsın.
Məsələ 354: Müstəhəbdir ki, insan, məni gələndən sonra bövl
etsin. Əgər bövl etməsə və qüsldən sonra məni və ya başqa bir
şey oduğunu bilmədiyi bir rütubət görsə, məni hökmündədir.
Məsələ 355: Əgər insan qadınla cinsi əlaqədə olarkən alət,
sünnət olunan yerə qədər və ya çox daxil olsa, istər qabaqdan
olsun, istərsə arxadan, istər həddi-büluğa çatsın, istərsə çatmasın,
məni xaric olmasa da, hər ikisi cünub olar.
Məsələ 356: Sünnət olunan miqdarda daxil olub-olmadığında
şəkk edən şəxsin qüsl etməsi vacib deyil.
Məsələ 357: Əgər (nəuzu billah!) heyvanla yaxınlıq etsə və
məni də gəlsə, təkcə qüsl kifayətdir. Amma məni gəlməsə, bu
halda vətydən əvvəl dəstəmazlı olsa, yenə də qüsl kifayətdir.
Əgər dəstəmazlı olmasa ehtiyat budur ki, qüsl edib dəstəmaz da
alsın. Həmçinin kişi və oğlan ilə yaxınlıq (livat) edənin də
hökmü belədir.
Məsələ 358: Əgər məni öz yerindən hərəkət etsə, amma çölə
gəlməsə; yaxud məninin çölə gəlib-gəlməməsində şəkk etsə, qüsl
vacib deyil.
Məsələ 359: Qüsl ala bilməyən, amma təyəmmüm ala bilən
bir şəxs, namaz vaxtı daxil olandan sonra, öz əyalı ilə yaxınlıq
edə bilər. Amma namaz vaxtı dəstəmazlı olarsa gərək cinsi
əlaqədə olmazdan qabaq dəstəmaz ilə namazını qılsın.
Məsələ 360: Əgər bir şəxs öz paltarında məni görsə və onu,
özündən olub, ondan ötrü qüsl etmədiyini bilərsə, qüsl etməlidir.
Belə ki, o məninin gəlməsindən sonra qıldığına əmin olduğu
namazları da qəza etməlidir. Amma məninin gəlməsindən qabaq
qıldığına ehtimal verdiyi namazları qəza etməsi lazım deyil.
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CÜNUB ŞƏXSƏ HARAM OLAN ŞEYLƏR
Məsələ 361: Cünuba beş şey haramdır:
1. Bədənin hər hansı bir yerini Quranın yazısına, yaxud
Allahın mübarək adına, vurmaq olmaz. Ehtiyat-müstəb budur ki,
Peyğəmbərlər və İmamların (ələyhimus-salam) adlarına
dəstamazın hökmündə deyildiyi kimi, bədənin hər hansı bir
yerini vurmaq olmaz.
2. Məscidül-Hərama və Peyğəmbər (səlləllahu ələyhi və alihi
və səlləm) məscidinə getmək; hətta əgər bir qapısından daxil
olub digərindən xaric olmaq kimi olsa da.
3. Başqa məscidlərdə dayanmaq; Ehtiyat-vacib budur ki,
İmamların (ələyhimus-səlam) hərəmində də dayanmasın. Amma
bir qapısından daxil olub, başqa qapısından çıxsa, eybi yoxdur.
4. Məscidə bir şey qoymaq; məscidə daxil olmaqla olsa. Əgər
məscidə bir şey qoymaq məscidə daxil olmamaqla da olsa
ehtiyat-vacib budur ki, daxil olmasınlar.
5. Vacibi səcdəsi olan ayələri oxumaq. O surələr bunlardan
ibarətdir:
32-ci “Səcdə” surəsi;
41-ci “Fussilət” surəsi;
53-cü “Nəcm” surəsi;
96-cı “Ələq” surəsi.
Ehtiyat-müstəhəb budur ki, bu dörd surənin digər ayələri də
oxunulmasın.

CÜNUB ŞƏXSƏ MƏKRUH OLAN ŞEYLƏR
Məsələ 362: Doqquz şey cünub şəxsə məkruhdur:
1-2. Yemək-içmək. Lakin dəstəmaz alarsa və ya əllərini
yuyarsa məkruh deyil.
3. Quranın vacib səcdəsi olmayan surələrdən yeddi ayədən
artıq oxumaq.
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4. Bədənindən hər hansı bir yerini Quranın cildinə, haşiyəsinə
və ya yazılarının arasına toxundurmaq.
5. Quranı özü ilə gəzdirmək.
6. Yatmaq; amma dəstəmaz alsa, yaxud suyun olmamasına
görə qüslün əvəzinə təyəmmüm etsə, məkruh deyil.
7. Həna və buna bənzər şeylərə boyanmaq.
8. Bədənə yağ çəkmək.
9. Möhtəlim olandan (yəni yuxuda məni xaric olandan) sonra
cinsi əlaqədə olmaq.

CƏNABƏT QÜSLÜ
Məsələ 363: Cənabət qüslü öz-özlüyündə vacib deyil, amma
vacibi namazlar və s. kimi işlər üçün vacibdir. Amma meyyit
namazı, şükr səcdəsi və Quranın vacibi səcdələri üçün cənabət
qüslü lazım deyil.
Məsələ 364: Qüsl edərkən vacib və ya müstəhəbb qüsl
edəcəyini niyyət etməsi lazım deyil. Yalnız qürbət qəsdi ilə, yəni
Allahın dərgahında bəndəçilik və Onun əmrini yerinə
yetirməkdən ötrü qüsl edərsə, kifayətdir.
Məsələ 365: Əgər namaz vaxtının daxil olmasını yəqin edib
vacib qüsl niyyəti etsə, sonradan namaz vaxtından əvvəl qüsl
etdiyi məlum olsa, qüslü səhihdir.
Məsələ 366: İstər vacib, istərsə də müstəhəb qüsl iki şəkildə
almaq olar; tərtibi və irtiması.

TƏRTİBİ QÜSL
Məsələ 367: Tərtibi qüsldə, gərək qüsl niyyəti ilə, əvvəlcə
başı və boynu, sonra ehtiyata əsasən bədənin sağ tərəfini, daha
sonra isə sol tərəfini yumaq lazımdır. Əgər bir şəxs bilərəkdən,
yaxud unutqanlıq və ya məsələni bilməməzlik üzündən bu tərtibə
riayət etməsə, qüslü batildir.
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Məsələ 368: Göbək və övrətin bir yarısını bədənin sağ tərəfi
ilə, o biri yarısını isə sol tərəfi ilə yumaq lazımdır. Daha yaxşı
olar ki, göbəyin və övrəti bütünlüklə hər iki tərəflə yusun.
Məsələ 369: Bədənin üç hissəsini, yəni baş və boyun, sağ
tərəf və sol tərəfini tamamilə qüsl etməsini yəqin etmək üçün,
hər tərəfi yuyanda, başqa tərəfdən də bir miqdarını yusun. Hətta
ehtiyat-müstəhəb budur ki, boyunun bütün sağ tərəfini, bədənin
sağ tərəfi ilə, sol tərəfini isə bədənin sol tərəfi ilə yusun.
Məsələ 370: Əgər qüsl alandan sonra bədəninin hər hansı bir
yerinin yuyulmadığını başa düşsə, amma bədəninin hansı yerinin
yuyulmadığını bilməsə, gərək yenidən qüsl alsın.
Məsələ 371: Əgər qüsldən sonra bədənin bir hissəsinin
yuyulmadığını başa düşsə, bu halda; yuyulmayan sol tərəfdən
olsa, həmin miqdarı yumaq kifayətdir. Amma sağ tərəfdən olsa o
miqdarı yuduqdan sonra yenidən sol tərəfi yumalıdır. Əgər baş
və boyun tərəfdən qalmış olsa, həmin miqdarı yuduqdan sonra,
yenidən bədənin sağ tərəfini və sonra sol tərəfini yumalıdır.
Məsələ 372: Əgər qüsl qurtarmamışdan qabaq, sol tərəfin bir
hissəsinin yuyulub-yuyulmamasında şəkk etsə, həmin miqdarı
yumaq kifayətdir. Amma sağ tərəfin bir hissəsinində şəkk etsə,
ehtiyata görə həmin miqdarı yuyandan sonra gərək sol tərəfi də
yusun. Əgər baş və boyun tərəfin bir hissəsinin yuyulubyuyulmamasında şəkk etsə, gərək onu yuyandan sonra sağ və sol
tərəfi yusun.

İRTİMASİ QÜSL
Məsələ 373: İrtimasi qüsldə gərək su bir anda bədənin hər
yerini əhatə etsin. Deməli, əgər irtimasi qüsl niyyəti ilə suya
daxil olsa, onun ayağı yerdə olduğu təqdirdə, gərək ayağını
yerdən qaldırsın.
Məsələ 374: Ehtiyat-vacibə əsasən irtimasi qüsül edəndə
bədəninin bir hissəsi sudan qıraqda olanda niyyət etsin
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Məsələ 375: İrtimasi qüsldən sonra bədənin bir miqdarına su
dəymədiyini bilərsə, istər onun yerini bilsin, istərsə də bilməsin,
yenidən qüsl etməlidir.
Məsələ 376: Əgər tərtibi qüsl etməyə vaxtı olmasa, irtimasi
qüsl üçün vaxtı varsa, irtimasi qüsl etməlidir.
Məsələ 377: Vacib oruc tutan, yaxud Həcc və ya Ömrə üçün
ehram bağlayan bir şəxs irtimasi qüsl edə bilməz. Amma
unutqanlığ üzündən irtimasi qüsl etsə səhihdir.

QÜSLÜN HÖKMLƏRİ
Məsələ 378: İrtimasi və ya tərtibi qüsldə, bədənin qüsldən
qabaq tamamilə pak olması lazım deyil, qüsl niyyəti ilə suya
batmaqla, yaxud axar suyu bədənə tökməklə bədən pak olsa, qüsl
gerçəkləşmiş olur.
Məsələ 379: Haramla cünub olmuş şəxs isti su ilə qüsl etsə,
hətta tərləsə belə, onun qüslü səhihdir. Ehtiyat-müstəhəb budur
ki, soyuq su ilə qüsl etsin.
Məsələ 380: Qüsl edərkən bədəndə başın bir tükü qədər
yuyulmamış yer qalsa, qüsl batildir. Amma qulağın, burunun içi
kimi bədənin iç hissəsi sayılan yerin yuyulması vacib deyil.
Məsələ 381: Bədənin zahirindən və ya batinindən olmasında
şəkk edilən yer, ehtiyat-vacibə əsasən yuyulmalıdır.
Məsələ 382: Əgər sırğanın dəliyi və s. kimi yerlər çox geniş
olub daxili görünsə və bədənin zahiri hesab olunsa, gərək onu
yusun. Əks halda yuyulması lazım deyildir.
Məsələ 383: Suyun bədənə çatmasına mane olan şeylər gərək
aradan qaldırılsın. Əgər aradan qaldırılmasına yəqin hasil
etmədən qüsl etsə, qüslü batildir.
Məsələ 384: Əgər qüsl edən vaxt, bədənində suyun bədənə
çatmasına mane olan bir şeyin olub-olmamasında şəkk etsə, 299cu məsələdə qeyd olunduğu kimi, maneənin olmamasına əminlik
hasil etmək üçün, gərək axtarış aparsın.
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Məsələ 385: Qüsldə bədənin hissələrindən sayılan qısa tüklər
yuyulmalıdır,ehtiyat-vacibə əsasən uzun tüklər və onların dibini
də yumaq lazımdır.
Məsələ 386: Dəstəmazın səhih olmasında qeyd olunan şərtlər,
suyun pak olması, qəsbi olmaması və s. bütünlüklə qüslün də
səhih olması üçün şərtdir. Amma qüsldə bədənin yuxarıdan
aşağıya doğru yuyulması lazım deyil. Həmçinin tərtibi qüsldə,
bədənin bir hissəsini yuduqdan sonra, dərhal digər üzvü yumaq
lazım deyildir. Belə ki, baş və boyunu yuduqdan sonra bir
müddət səbr edərək sonra sağ tərəfi və bir müddət sonra sol
tərəfi yumağın eybi yoxdur. Amma sidik və ya ğaitinin
gəlməsinin qarşısını ala bilməyən şəxs, əgər qüsl edib, namaz
qıla biləcəyi bir müddət ərzində ondan ğait və ya sidik gəlməsə,
gərək dərhal qüsl etsin və qüsldən dərhal sonra namazı qılsın.
İstihazəli qadının hökmü də belədir, sonradan deyiləcək.
Məsələ 387: Hamamçının razı olub-olmadığını bilmədən
hamamda nisyə yuyunmaq niyyətində olan şəxsin qüslü,
sonradan hamamçını razı salsa belə, batildir.
Məsələ 388: Hamamçının pulun nisyə verilməsinə razı olduğu
təqdirdə, qüsl edən şəxsin məqsədi, onun pulunu ödəməmək və
ya haram puldan ödəmək olarsa, qüslü batildir.
Məsələ 389: Əgər xümsü verilməmiş pulu hamamçıya versə,
harama düşməsinə baxmayaraq, onun qüslü səhihdir və xümsə
müstəhəqqlərin haqqı onun boynunda qalır.
Məsələ 390: Əgər qaitin məxrəcini hamamın ambarının suyu
ilə paklayıb sonra, qüsldən qabaq hamamın suyundan pakladığı
üçün hamamçının onun qüsl etməsinə razı olub-olmamasında
şəkk etsə, onun qüslü batildir. Amma, qüsl almamışdan qabaq
hamamçını razı etsə, batil olmaz.
Məsələ 391: Qüsl edib-etmədiyində şəkk edən şəxs, qüsl
etməlidir. Amma qüsldən sonra etdiyi qüslün səhih olubolmadığında şəkk edərsə, yenidən qüsl etməsi lazım deyil.
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Məsələ 392: Əgər qüsl əsnasında kiçik hədəs baş versə,
məsələn, bövl etsə, ehtiyat-vacib budur ki, qüslü tamamlayıb
yenidən qüsl etsin və dəstəmaz da alsın. Yaxud qüslü tərk etsin
yenidən qüsl edib dəstəmazda alsın.
Məsələ 393: Əgər qüsl və namaz üçün lazımi qədər vaxtın
olduğunu güman edib, namaz üçün qüsl etsə, əgər qüsldən sonra
bir rəkət ya çox vaxt qalsa qüslü səhihdir. Bundan başqa hallarda
da qüslün səhih olmasına hökm olunur.
Məsələ 394: Cünub olan şəxs qusl edib-etməməsi barədə şəkk
etsə,əgər ehtimal verə ki, namazın başlayan vaxt ona diqqət
edibsə, qıldığı namazlar səhihdir. Amma gərək sonrakı namazlar
üçün qusl alsın. Əgər namazdan sonra kiçik hədəs baş versə
dəstəmaz alması lazım deyil.
Məsələ 395: Boynunda bir neçə vacibi qüsl olan bir şəxs həm
onların hamısını niyyət edərək bir qüsl ala bilər, həm də onların
hər biri üçün ayrılıqda qüsl ala bilər.
Məsələ 396: Cünub olan bir şəxsin bədəninin müəyyən
yerində Quran ayəsi və ya Allah-təalanın adı yazılmış olsa,
ehtiyat-müstəhəbə görə onu aradan qaldırsın, əgər mümkün
olmasa qüsl və dəstəmazı irtimasi yerinə yetirsin. Əgər qüsl və
dəstəmazı tərtibi yerinə yetirmək istəsə gərək suyu bədənə elə
töksün ki, əli yazılara dəyməsin.
Məsələ 397: Cənabət qüslü edən şəxs gərək namaz üçün
dəstəmaz almasın. Digər vacib qüsüllər və hökmləri 651-ci
məsələdə deyiləcək müstəhəb qüsüllər ilə də dəstəmazsız namaz
qılmaq olar. Amma daha yaxşı olar dəstəmazda alınsın.

QADINLARA MƏXSUS OLAN QÜSÜLLƏR
İSTİHAZƏ
Qadından xaric olan qanlardan biri də istihazə qanıdır.
İstihazə qanı görən qadına müstəhazə deyilir.

İzahlı şəriət hökmləri
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Məsələ 398: Heyz və nifas hallarından başqa vaxtlar qadından
gələn qan istihazə qanıdır, bakirəlik və cinsi orqanın yara olması
ilə də heç bir əlaqəsi yoxdur. Adətən istihazə qanı rəngi açıq və
soyuq olur, təzyiqsiz, yandırıcı olmadan xaricə gəlir və qatı
olmur. Deməli hər qanın heyz və ya nifas olmasına hökm
olnmasa, bakirəlik və cinsi orqanın yara olması ilə də heç bir
əlaqəsi yoxdursa istihazə qanıdır.
Məsələ 399: İstihazə üç qismdir:
1- Qəlilə (az).
2- Mütəvəssitə (orta).
3- Kəsirə (çox).
Qəlilə istihazə budur ki, qan, qadının övrətinin daxilinə
qoyduğu pambığın bir tərəfindən keçib o biri tərəfində zahir
olmasın.
Mütəvəssitə istihazə odur ki, qan qadının övrətinə qoyduğu
pambığa hopub o biri tərəfindən zahir olsun. Amma qadınların,
adətən, qanaxmanın qarşısını almaq üçün qoyduqları dəsmala
çatmasın.
Kəsirə istihazə budur ki, qan ora qoyulan pambıqdan keçib
dəsmala da çatsın.

İSTİHAZƏNİN HÖKMLƏRİ
Məsələ 400: Qəlilə istihazədə qadın hər namaz üçün bir
dəstəmaz almalı, əgər övrətinin zahirinə qan dəyərsə suya
çəkməlidir. Ehtiyat-vacibə görə qoyduğu pambığı dəyişməlidir.
Məsələ 401: Mütəvəssitə istihazədə gərək qadın sübh namazı
üçün qüsl etsin. Sonrakı sübh namazına qədər hər namaz üçün
dəstəmaz alsın. Hətta ehtiyat edib sübh namazı üçün dəstəmazda
alsın. Əgər övrətinin zahiri bulanarsa yumalıdır. Ehtiyat-vacib
budur ki, panbığı dəyişsin və ya yusun. Amma bilərəkdən, yaxud
unutqanlıq üzündən sübh namazı üçün qüsl etməsə, zöhr və əsr
namazları üçün qüsl etməlidir. Əgər onun üçün də qüsl etməsə,
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gərək məğrib və işa namazlarından qabaq qüsl edsin; İstər qan
gəlsin ya kəsilmiş olsun.
Məsələ 402: Kəsirə istihazədə mütəvəssitə istihazəsinin
işlərindən əlavə keçən məsələdə qeyd olunduğu kimi, ehtiyata
əsasən, qadın hər namaz üçün pambıq və dəsmalı ya dəyişməli,
ya da suya çəkməlidir. Bir qüsl zöhr və əsr namazı üçün, bir qüsl
də məğrib və işa namazı üçün yerinə yetirməlidir. Zöhr və əsr,
məğrib və işa namazları arasında gərək fasilə salmasın. Əgər
fasilə salsa, gərək əsr və işa namazları üçün ikinci dəfə qüsl
etsin.
Məsələ 403: Əgər istihazə qanı namaz vaxtından əvvəl gəlsə,
qadın o qan üçün dəstəmaz və ya qüsl, yerinə yetirməsə, gərək
namaz vaxtı dəstəmaz və qüsl yerinə yetirsin.
Məsələ 404: Dəstəmaz və qüsl almağın vacib olduğu
mütəvəssitə qanı olan qadın, qüsl və dəstəmazdan hər hansını
əvvəl yerinə yetirsə səhihdir. Amma daha yaxşı olar ki, əvvəl
dəstəmaz alsın. Amma kəsirə istihazəli qadın dəstəmaz almaq
istəsə, qüsldən əvvəl dəstəmaz alması lazımdır.
Məsələ 405: Əgər qadının qəlilə istihazəsi sübh azanından
sonra müvəssitə olsa, gərək zöhr və əsr namazı üçün qüsl etsin.
Əgər zöhr və əsr namazından sonra mütəvəssitə olsa, gərək
məğrib və işa namazı üçün qüsl etsin.
Məsələ 406: Əgər qadının qəlilə və yaxud mütəvəssitə
istihazəsi sübh namazından sonra kəsirə olsa, gərək zöhr və əsr
namazları üçün bir qüsl, məğrib və işa namazı üçün başqa bir
qüsl almalıdır. Əgər zöhr və əsr namazından sonra kəsirə olsa,
gərək məğrib və işa namazı üçün qüsl etsin.
Məsələ 407: Kəsirə və ya mütəvəssitə qanı olan qadın, əgər
vaxtın daxil olmasından əvvəl namaz üçün qüsl etsə, onun qüslü
batildir. Hətta əgər sübh namazının vaxtına yaxın olan vaxtlarda
gecə namazı üçün qüsl edib, gecə namazı qılsa, namaz vaxtı
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daxil olandan sonra ehtiyata əsasən sübh namazı üçün yenidən
qüsl etsin.
Məsələ 408: Qəlilə və mütəvəssitə istihazəsi olan qadın istər
vacib olsun, istərsə də müstəhəbb, hər namaz üçün dəstəmaz
almalıdır. Amma əgər qıldığı gündəlik namazını ehtiyatən
yenidən qılmaq istəyərsə və ya fürada (təklikdə) qıldığı namazı
yenidən camaat ilə qılmaq istəyərsə, istihazə üçün qeyd olunan
bütün işləri yerinə yetirməlidir. Amma namazdan dərhal sonra
yerinə yetirdiyi təqdirdə, ehtiyat namazını, unudulan səcdə və
təşəhhüdü və həmçinin bütün hallarda səcdeyi-səhv yerinə
yetirmək üçün, istihazə işlərini görməsi lazım deyildir.
Məsələ 409: İstihazəli qadının qanı kəsildikdən sonra qılacağı
yalnız birinci namaz üçün gərək istihazənin işlərini yerinə
yetirsin və sonrakı namazlar üçün bu lazım deyildir.
Məsələ 410: İstihazəsinin hansı növdən olduğunu bilməyən
qadın, namaz qılmaq istədiyi zaman, özünü yoxlamalıdır.
Məsələn, fərcinə bir qədər pambıq daxil edərək, bir az səbr
etdikdən sonra çıxarır və istihazənin üç növdən hansı birinin
olduğunu bildikdən sonra, o növə aid olan işləri yerinə yetirir.
Amma əgər namaz qılacağı vaxta qədər istihazənin
dəyişməyəcəyini bilirsə, namaz vaxtı daxil olmamışdan da özünü
yoxlaya bilər.
Məsələ 411: İstihazəli qadın özünü yoxlamamışdan əvvəl
namaza başlasa, belə ki, qürbət qəsdi ilə öz vəzifəsinə əməl etmiş
olsa, məsələn, istihazəsi qəlilə olmuşdursa və qəlilə istihazəsinin
vəzifəsinə əməl etmiş olsa, onun namazı səhihdir. Əgər qürbət
qəsdi ilə olmasa və ya əməl vəzifəsinə uyğun olmasa, məsələn,
istihazəsi mütəvəssitə olduğu halda qəlilənin vəzifəsinə əməl
etsə, namazı batildir.
Məsələ 412: Əgər müstəhazə qadın özünü yoxlaya bilməsə,
gərək məlum olan vəzifəsinə əməl etsin; məsələn: əgər
istihazəsinin qəlilə, yaxud mütəvəssitə olmasını bilməsə, gərək
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qəlilə istihazəsinin işlərini yerinə yetirsin. Əgər mütəvəssitə və
ya kəsirə olduğunu bilməsə, gərək mütəvəssitə istihazəsinin
işlərini yerinə yetirsin. Amma qabaqcadan bu üç növdən
hansının olduğunu bilsə, gərək onun vəzifəsinə uyğun əməl etsin.
Məsələ 413: Əgər istihazə qanı batində olsa, qadın bir az
panbıq övrətinin içinə qoyub gözləsin sonra çıxarsın, əgər qana
bulaşmazsa qüsl və dəstəmazı olduğu təqdirdə batil olmaz. Əgər
qana bulaşarsa, az miqdarda qıraqa çıxsa hətta iynənin ucu qədər
də olsa belə gərək istihazəli qadının əməllərini yerinə yetirsin.
Məsələ 414: Müstəhazə qadın namazdan sonra özünü yoxlasa
və qan görməsə, yenə qan gələcəyini bilsə belə, aldığı
dəstəmazla namaz qıla bilər.
Məsələ 415: Əgər müstəhazə qadın dəstəmaz və ya qüslə
başladığı andan etibarən özündən qan gəlmədiyini bilərsə, o qüsl
və dəstəmaz ilə namaz qıla bilər.
Məsələ 416: Əgər müstəhazə qadın, namaz vaxtı keçməzdən
qabaq tamamilə pak olacağını və ya namaz qıla biləcəyi bir
vaxtda qanın dayanacağını bilərsə, ehtiyat-vacibə əsasən səbr
edib, qan dayandıqdan sonra əgər kəsirə və ya mütəvəssitədirsə
qüsl edib və dəstəmaz alsın pak olduğu vaxt namazını qılsın.
Məsələ 417: Əgər dəstəmaz və qüsldən sonra zahirdə qan
kəsilsə, istihazəli olan qadın namazını təxirə salmaqla qüsl,
dəstəmaz və namazı yerinə yetirəcək qədər tam pak olacağını
bilərsə, namazını təxirə salmalı, tamamilə pak olduğu zaman,
yenidən dəstəmaz və qüsl edib, namazını qılmalıdır.
Məsələ 418: Kəsirə və mütəvəssitə istihazəsi olan qadın,
qandan tamamilə paklandıqda, gərək qüsl etsin. Amma qabaqkı
namaz üçün, qüsl etdiyi vaxtdan (sonra) ondan qan gəlmədiyini
bilsə, yenidən qüsl alması lazım deyil
Məsələ 419: Qəlilə istihazəsi olan qadın, dəstəmazdan sonra,
kəsirə və mütəvəssitə istihazəsi olan qadın isə qüsl və
dəstəmazdan sonra, gərək dərhal namaza başlasın. Amma, azanı
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və iqaməni deməyin və namazdan əvvəl olan duaları oxumağın
eybi yoxdur. Namazda qunut və s. kimi müstəhəb işləri yerinə
yetirə bilər.
Məsələ 420: Vəzifəsi dəstəmaz və ya qüsl ilə namaz arasında
fasilə salmamaq olan müstəhazəli qadın, əgər vəzifəsinə əməl
etməsə, gərək yenidən dəstəmaz alıb və ya qüsl edib, dərhal
namaza başlasın.
Məsələ 421: İstihazəli qadının dəstəmaz və qüsüldən sonra
panbıq və ya başqa bir şeyin vasitəsi ilə qanın qıraqa gəlməsinin
qarşısını alsın. Əgər səhlənkarlıq etsə və qan qıraqa şıxsa namazı
qıldığı təqdirdə gərək özünü pak edəndən sonra yenidən qılsın.
Amma ikinci dəfə qüsl etməsi lazım deyil.
Məsələ 422: Əgər qüsl vaxtında qan kəsilməsə, qüsl səhihdir.
Amma qüsl əsnasında mütəvəssitə istihazə kəsirəyə çevrilsə,
gərək qüslü əvvəldən başlasın.
Məsələ 423: Ehtiyat-müstəhəb budur ki, istihazəli olan qadın
orucdursa, bütün gün ərzində bacardığı qədər qanın gəlməsinin
qarşısını alsın.
Məsələ 424: İstihazəli qadının tutacağı oruc o zaman səhihdir
ki, gündəlik qüsülləri yerinə yetirsin. Amma məğrib və işa
namazlarının qüslü o günün orucunun səhih olmasında şərt deyil.
Amma sabahı günün orucunun səhih olmasında şərtdir. Gərək
sübh namazından qabaq qüsl etsin.
Məsələ 425: Əgər qadın əsr namazından sonra müstəhazə olsa
və axşam çağına kimi qüsl etməsə, orucu səhihdir.
Məsələ 426: Əgər qadının qəlilə istihazəsi namazdan əvvəl
mütəvəssitə, yaxud kəsirə olsa, gərək mütəvəssitə, yaxud kəsirə
üçün deyilmiş əməlləri yerinə yetirsin. Əgər mütəvəssitə istihazə
kəsirə olsa, gərək kəsirə istihazənin əməllərini yerinə yetirsin.
Əgər mütəvəssitə istihazə üçün qüsl etmiş olsa, faydası yoxdur,
gərək ikinci dəfə kəsirə üçün qüsl etsin.
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Məsələ 427: Əgər namaz əsnasında qadının mütəvəssitə
istihazəsi kəsirəyə çevrilsə, namazı pozmalı, kəsirə istihazəsi
üçün qüsl edib dəstəmaz almalı və onun sair işlərini yerinə
yetirib həmin namazı qılmalıdır. Əgər qüsl və dəstəmazdan heç
biri üçün vaxt olmasa, gərək iki təyəmmüm etsin; biri qüsl
əvəzində, digəri isə dəstəmaz əvəzində. Əgər bunlardan biri üçün
vaxt olmasa, gərək onun əvəzində təyəmmüm etsin, digərini də
yerinə yetirsin. Amma təyəmmüm üçün də vaxt olmasa, namazı
poza bilməz; gərək namazı tamam etsin, ehtiyat-vacibə görə
qəzasını qılsın. Həmçinin əgər namaz əsnasında onun qəlilə
istihazəsi mütəvəssitəyə, yaxud kəsirəyə çevrilsə, (bu qaydaya
əməl etsin).
Məsələ 428: Əgər namaz əsnasında istihazəsi olan qadının
qanı dayansa və onun batinində də dayanıb-dayanmadığını
bilməsə, bu halda namazdan sonra (batinində də) dayandığını
bilsə, gərək dəstəmaz, qüsl və namazı yenidən yerinə yetirsin.
Məsələ 429: Əgər qadının kəsirə istihazəsi mütəvəssitə olsa,
gərək birinci namaz üçün kəsirənin əməlini və sonrakı namazlar
üçün mütəvəssitənin əməlini yerinə yetirsin. Məsələn, əgər zöhr
namazından əvvəl kəsirə istihazə mütəvəssitə olsa, gərək zöhr
namazı üçün qüsl etsin və əsr, məğrib və işa namazları üçün
yalnız dəstəmaz alsın. Amma əgər zöhr namazı üçün qüsl etməsə
və yalnız əsr namazını qılmaq miqdarında vaxtı olsa, gərək əsr
namazı üçün qüsl etsin; və əgər əsr namazı üçün də qüsl etməsə,
gərək məğrib namazı üçün qüsl etsin; və əgər onun üçün də qüsl
etməsə və yalnız işa namazını qılmaq miqdarında vaxtı olsa,
gərək işa namazı üçün qüsl etsin.
Məsələ 430: Əgər hər namazdan əvvəl qadının kəsirə
istihazəsi kəsilsə və ikinci dəfə gəlsə, hər namaz üçün gərək bir
qüsl etsin.
Məsələ 431: Əgər kəsirə istihazə qəliləyə çevrilsə, gərək
birinci namaz üçün kəsirə, sonrakı namazlar üçün qəlilə
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istihazəsi əməllərini, yerinə yetirsin. Həmçinin əgər mütəvəssitə
istihazə qəliləyə çevrilsə, gərək birinci namaz üçün mütəvəssitə,
sonrakı namazlar üçün isə, qəlilə istihazəsi əməllərini yerinə
yetirsin.
Məsələ 432: Əgər istihazəli qadın, ona vacib olan əməllərdən
hər hansı birini, hətta pambığı dəyişməyi tərk etsə, namazı
batildir.
Məsələ 433: Ehtiyata əsasən istihazəli olan qadın, ixtiyari
halda bədəninin bir yerini Quranın yazısına toxundura bilməz.
Amma çarəsiz halda eybi yoxdur. Amma ehtiyata əsasən namaz
üçün olan qüsl və ya dəstəmaz vəzifəsini, Quranın yazısına
toxunmaq üçün yerinə yetirsin.
Məsələ 434: İstihazəli qadın, ona vacib olan qüslləri yerinə
yetirdiyi təqdirdə, məscidə daxil olması, orada dayanması, vacib
səcdəsi olan ayəni oxuması və əri ilə yaxınlıq etməsi, hərçənd
namaz üçün yerinə yetirmiş olduğu, pambığı və parçanı
dəyişdirmək kimi digər işləri yerinə yetirməmiş olsa belə, ona
halal olur.
Məsələ 435: Kəsirə və mütəvəssitə istihazəsi olan qadın, əgər
namaz vaxtından əvvəl, vacib səcdəsi olan ayəni oxumaq və ya
məscidə getmək istəsə, ehtiyat-müstəhəb budur ki, qüsl etsin. Əri
onunla yaxınlıq etmək istədiyi təqdirdə də, eyni hökmü daşıyır.
Məsələ 436: Ayət namazı istihazəli qadına vacibdir və gərək
ayət namazı üçün də gündəlik namazlar üçün deyilən bütün işləri
yerinə yetirsin.
Məsələ 437: Gündəlik namazın vaxtında, istihazəli qadına
ayət namazı vacib olsa, hər ikisini ardıcıl yerinə yetirmək istəsə,
hər ikisini bir qüsl və dəstəmazla qıla bilməz.
Məsələ 438: Müstəhazə qadın qəza namazı qıla bilməz. Əgər
ağıllı insanların nəzirində olan bir ehtimal versə ki, namazını
təxirə salsa bir daha qıla bilməyəcək belə olan halda qıla bilər.
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Amma hər namaz üçün əda namazında vacib olan əməlləri
yerinə yetirsin.
Məsələ 439: Əgər qadın, ondan xaric olan qanın, yara və
bəkarət qanı olmadığını bilsə və şərən də heyz və nifas
hökmündə deyilsə, gərək istihazə göstərişlərinə əməl etsin. Hətta
əgər qanın istihazə qanı, yoxsa sair qanlar olduğunda şəkk etsə,
bu halda sair qanların əlamətləri olmasa, gərək istihazə
əməllərini yerinə yetirirsin.

HEYZ
Heyz, əksər halda, hər ayda, bir neçə gün müddətində,
qadınların bətnindən xaric olan bir qandır. Qadın heyz gördükdə
haiz adlanır.
Məsələ 440: Heyz qanı əksər hallarda qəliz və istidir, rəngi
qara yaxud qırmızıdır. Təzyiqlə və yandırıcılıqla xaric olur.
Məsələ 441: Məşhur nəzərə əsasən səyyid olmayan qadınlar
əlli yaşları tamam olandan sonra yaisə olurlar. Amma ehtiyata
əsasən səyyid olmayan və səyyid olan qadınlar əlli yaşından
sonra altımış yaşının tamam olmasına qədər heyz əlamətləri olan
və ya adət günlərində bir qan görsə haizə haram olan şeyləri tərk
edib, istihazəliyə lazım olan işləri yerinə yetirməlidir.
Məsələ 442: Qızın (hicri-qəməri tarixilə) doqquz yaşı tamam
olmamışdan əvvəl və qadının yaisə olduqdan sonra gördüyü qan
heyz deyildir.
Məsələ 443: Hamilə və uşağa süd verən qadının heyz görməsi
mümkündür.
Məsələ 444: Yaşının doqquz olub-olmadığını bilməyən bir
qız, əgər heyzin nişanələri olmayan qan görsə, heyz deyildir.
Əgər heyzin nişanələri olarsa, onun heyz olma hökmü, işkallıdır.
Amma əgər onun heyz olduğuna xatircəmlik hasil edərsə,
heyzdir və bu təqdirdə, doqquz yaşını tamamladığı məlum olur.
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Məsələ 445: Yaisə olub-olmamasında şəkk edən qadın, qan
görsə və heyz olub-olmamasını bilməsə, gərək yaisə olmaması
qərarına gəlsin.
Məsələ 446: Heyzin müddəti üç gündən az, on gündən çox
olmur, əgər üç gündən azacıq az olsa, heyz deyildir.
Məsələ 447: Heyzin əvvəlinci üç günü ardıcıl olmalıdır.
Deməli, əgər məsələn; iki gün qan görüb, bir gün pak olursa və
yenidən bir gün qan görürsə, heyz deyildir.
Məsələ 448: Tamam üç gün ərzində qanın çölə gəlməsi lazım
deyil; hətta əgər övrətinin daxilində qan olsa, kifayətdir. Üç gün
müddətində müxtəsər olaraq pak olsa, (belə ki,) onun pak olduğu
müddət “bütün üç gün ərzində övrətində qan olub” deyilsə, yenə
də heyzdir.
Məsələ 449: Birinci və dördüncü gecədə qan görməsi lazım
deyil. Amma ikinci və üçüncü gecələrdə qan dayanmamalıdır.
Deməli, əgər birinci günün sübh azanından üçüncü günün
qürubunadək ardıcıl olaraq qan gəlsə; yaxud birinci günün
ortalarında başlayıb dördüncü günün həmin vaxtında dayansa, üç
gecə ki dörd günün içərisindədir qan dayanmasa, heyzdir.
Məsələ 450: Əgər üç gün ardıcıl olaraq qan görüb sonra pak
olsa və yenidən qan görsə, bu halda qan gördüyü və arada pak
olduğu günlər üst-üstə on günü keçməsə, arada pak olduğu
günlərdə də heyzdir.
Məsələ 451: Əgər qadın, müddəti üç gündən artıq və on
gündən az olan qan görüb o qanın çiban və ya yara yaxud heyz
qanı olduğunu bilməsə, onu heyz qanı hesab etməməlidir.
Məsələ 452: Əgər qadın yara yaxud heyz qanı olduğunu
bilmədiyi bir qan görsə, əvvəlki halı heyz olmamışdırsa
ibadətlərini yerinə yetirməlidir.
Məsələ 453: Əgər qan görüb heyz, yaxud istihazə olmasında
şəkk etsə, bu halda heyzin şərtləri varsa, gərək heyz hesab etsin.
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Məsələ 454: Əgər qadın heyz və ya bakirəlik qanı olduğunu
bilmədiyi bir qan görsə, özünü yoxlamalıdır: yəni fərcinə bir
miqdar pambıq daxil edib, bir az gözlədikdən sonra çıxarmalıdır,
əgər pambığın ətrafı bulaşmışdırsa, bakirəlik qanı, əgər qan onun
hər yerinə dəymiş olsa, heyz qanıdır.
Məsələ 455: Əgər üç gündən az müddətdə qan görüb pak olsa
və yenidən üç gündən sonra qan görsə, qanda adət və ya heyzin
əlamətləri olduğu halda, ikinci qan heyzdir. Birinci qan, adət
günlərində olduğuna baxmayaraq, heyz deyildir.

HAİZİN HÖKMLƏRİ
Məsələ 456: Haiz qadına bir neçə şey haramdır:
1. Namaz kimi dəstəmaz, qüsl, yaxud təyəmmüm ilə yerinə
yetirilməli olan ibadətlər; amma dəstəmaz, qüsl və təyəmmüm
lazım olmadığı ibadətləri meyyit namazı kimi, yerinə
yetirməsinin eybi yoxdur.
2. Cünub şəxsə haram olan bütün şeylər; Cənabətin
hökmlərində deyilib.
3. Fərc ilə (cinsiyyət üzvü ilə) cima etmək; həm kişi, həm də
qadın üçün, hətta dəllək kəsən yerə qədər daxil olmasa və məni
gəlməsə də, haramdır. Ehtiyat-vacib budur ki, dəllək kəsən
yerdən az da daxil etməsin və haiz qadınla arxadan (anal
dəliyindən) yaxınlıq etməsin.
Məsələ 457: Qadının heyz olduğu qəti olaraq məlum
olmadığı, amma şərən özünü heyzli hesab etməsi lazım olan
günlərdə də, onunla cima etmək haramdır. O halda on gündən
çox qan görən və sonradan açıqlanacaq göstərişlərə əməl edən
qadın gərək öz qohumlarının adət günlərini özünə heyz qərar
versin. Əri o günlərdə onunla yaxınlıq edə bilməz.
Məsələ 458: Əgər qadının heyz günləri üç qismə bölünsə və
kişi onlardan birinci qismdə, öz qadını ilə öndən cima etsə,
ehtiyat-müstəhəbbə görə gərək on səkkiz noxud qızıl, fəqirə
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kəffarə versin. Əgər ikinci qismdə cima etsə, doqquz noxud qızıl,
üçüncü qismdə cima etsə, gərək dörd noxud yarım qızıl, kəffarə
versin; məsələn: altı gün heyz görən qadının əri, onun birinci və
ikinci gecəsi və ya güdüzündə, onunla yaxınlıq etsə, gərək on
səkkiz noxud qızıl versin. Üçüncü və ya dördüncü gecəsi və ya
güdüzündə, yaxınlıq etsə doqquz noxud, beşinci və ya altıncı
gecəsi və gündüzündə, gərək dörd noxud yarım qızıl kəffarə
versin.
Məsələ 459: Haiz qadınla yaxınlıqdan başqa, öpüşmək və
mazaqlaşmaq kimi, sair ləzzətlər almağın eybi yoxdur.
Məsələ 460: Ehtiyat-müstəhəb budur ki, on səkkiz noxud
kəffarəni qızıl sikkə versin, əgər mümkün olmsa onun qiymətini
başqa puldan verə bilər.
Məsələ 461: Əgər yaxınlıq etdiyi vaxtındakı qızılın qiyməti,
kəffarəni fəqirə vermək istədiyi vaxtla fərqlənsə, gərək fəqirə
vermək istədiyi vaxtın qiyməti ilə hesab etsin.
Məsələ 462: Əgər bir şəxs heyzin həm birinci, həm ikinci,
həm də üçüncü qismində, öz qadını ilə yaxınlıq etsə, gərək hər
üç kəffarəni versin ki, bu da 31,5 noxud qızıla bərabərdir.
Məsələ 463: Əgər kişi heyz halında qadını ilə bir neçə dəfə
cima etsə daha yaxşı olar hər dəfə üçün kəffarə versin.
Məsələ 464: Əgər kişi yaxınlıq halında qadının heyz olmasını
başa düşsə, gərək dərhal ondan ayrılsın. Əgər ayrılmasa, ehtiyatmüstəhəb budur ki, kəffarə versin.
Məsələ 465: Əgər bir kişi heyz halında olan naməhrəm
qadınla, öz əyalı olduğunu güman edərək cima etsə, ehtiyatmüstəhəb budur ki, kəffarə versin.
Məsələ 466: Əgər bir şəxs bilməməzlik və ya unutqanlıq
üzündən qadın ilə heyz halında yaxınlıq etsə kəffarəsi yoxdur.
Məsələ 467: Əgər kişi həyat yoldaşının haiz olduğunu güman
edib onunla yaxınlıq etsə, sonradan haiz olmadığı bilinsə
kəffarəsi yoxdur.
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Məsələ 468: Heyz halında ikən qadına təlaq vermək təlaq
hökmlərində izah olunacağı kimi, batildir.
Məsələ 469: Əgər qadın “heyzəm” və ya “heyzdən pak
olmuşam” desə, gərək onun sözü qəbul edilsin.
Məsələ 470: Əgər qadın namaz əsnasında haiz olsa, namazı
batildir.
Məsələ 471: Əgər qadın namaz əsnasında haiz olubolmamasında şəkk edərsə, namazı səhihdir. Amma namazdan
sonra, namaz əsnasında haiz olduğunu başa düşərsə, qıldığı
namaz batildir.
Məsələ 472: Qadının, heyz qanından pak olduqdan sonra
namaz, dəstəmaz və ya qüsllə, yaxud təyəmmüm ilə yerinə
yetirilən digər ibadətlər üçün qüsl etməsi vacibdir. Heyz qüslü
eynilə cənabət qüslü kimi yerinə yetirilir. Qüsldən qabaq
dəstəmaz da alması daha yaxşıdır.
Məsələ 473: Qadın heyzdən pak olandan sonra, qüsl etməmiş
olsa da təlaq vermək səhihdir, əri də onunla yaxınlıq edə bilər.
Amma ehtiyat-müstəhəb budur ki, qüsldən qabaq onunla
yaxınlıq etməkdən çəkinsin; Amma heyz vaxtında ona haram
olan şeylər (məsciddə dayanmaq, Quranın yazısına əl vurmaq və
s.) isə qüsl etməyincə ona halal deyil.
Məsələ 474: Əgər suyun miqdarı, qüsl və dəstəmazın hər ikisi
üçün kifayət deyilsə, qüsl və ya dəstəmazdan birini yerinə
yetirəcək miqdarda olsa, gərək qüsl etsin və dəstəmazın əvəzində
isə təyəmmüm etsin. Əgər təkcə dəstamaza kifayət edərsə və
qüsl alacaq miqdarda olmazsa, gərək dəstəmaz alsın, qüsl
əvəzində isə təyəmmüm etsin. Əgər bunlardan heç biri üçün su
olmasa, gərək iki təyəmmüm etsin; biri qüsl əvəzində, digəri isə
dəstəmaz əvəzində.
Məsələ 475: Qadının heyz halında qılmadığı gündəlik
namazların qəzası yoxdur. Amma, gərək vacibi orucların
qəzasını tutsun.
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Məsələ 476: Əgər namazın vaxtı daxil olsa və namazı təxirə
salsa, heyz olacağını bilsə, gərək dərhal namazını qılsın.
Məsələ 477: Əgər qadın, namazını təxirə salsa, namazın əvvəl
vaxtından bir namaz qılmaq miqdarında vaxt keçsə və sonra haiz
olsa, o namazın qəzası ona vacibdir. Amma namazın tez və ya
gec qılmasında və s. işlərdə gərək öz halına diqqət etsin;
məsələn: səfərə çıxan olmayan bir qadın, zöhrün əvvəlində
namazını qılmasa, onun qəzası o halda vacib olur ki, dörd rəkət
namaz qılmaq miqdarında zöhrün əvvəlindən vaxt keçsin və o
qadın da haiz olsun. Səfərdə olan qadın üçün isə iki rəkət namaz
qılmaq miqdarında vaxt kifayətdir. Hətta namazın müqəddimə
işlərinə hazır olduğu halda məsələn dəstəmazının olduğu halda
heyz olsa, əgər bir namaz qılmaq müddətində vaxtı olarsa gərək
onun qəzasını qılsın.
Məsələ 478: Əgər qadın namazın axır vaxtında qandan
paklansa, qüsl, dəstəmaz və namazın ibtidai işlərini görüb (paltar
hazırlamaq, yaxud onu suya çəkmək kimi) və bir rəkət və daha
artıq namaz qılmaq üçün vaxtı olsa, gərək namazı qılsın. Əgər
qılmasa, qəzasını yerinə yetirməlidir.
Məsələ 479: Əgər haiz qadın paklandıqdan sonra qüsl edəcək
qədər vaxtı olmasa, amma təyəmmüm ilə namazı vaxtında qıla
bilərsə, ehtiyat-vacib budur ki, o namazı təyəmmüm ilə qılsın.
Əgər təyəmmüm ilə qılmasa qəza etməlidir. Amma əgər vaxtın
darlığından digər bir səbəbə görə, vəzifəsi təyəmmüm etmək
olsa, məsələn, suyun ona zərəri olsa, təyəmmüm edib, o namazı
qılmalıdır.
Məsələ 480: Əgər qadın heyzdən pak olandan sonra, namaz
üçün vaxt olub-olmamasında şəkk etsə, gərək namazı qılsın.
Məsələ 481: Əgər namazın müqəddimatı işlərini hazırlayıb
bir rəkət namaz qılmaq üçün vaxt olmadığını güman edərək,
namaz qılmasa və sonradan vaxt olduğunu başa düşsə, gərək o
namazın qəzasını yerinə yetirsin.
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Məsələ 482: Müstəhəbdir ki, heyzli qadın namaz vaxtında
qanlarını təmizləsin, pambığı və dəstmalı dəyişsin, dəstəmaz
alsın, əgər dəstəmaz ala bilmirsə təyəmmüm etsin və namaz
qıldığı yerdə üzü qibləyə oturub zikr, dua, salavat desin.
Məsələ 483: Quran oxumaq, Quranı özü ilə aparmaq, bədənin
hər hansı yerini onun yazılarının arasına vurmaq və həmçinin
həna və s. kimi şeylərlə rənglənmək, haiz qadına məkruhdur.

HAİZ QADINLARIN NÖVLƏRİ
Məsələ 484: Haiz qadınlar altı qismdir:
1-Vəqtiyyə və ədədiyyə adət sahibi olan qadın; o qadındır
ki, ardıcıl olaraq iki ayda, hər ayın müəyyən vaxtlarında heyz
görsün, heyz olduğu günlərin sayı da, hər iki ayda bir-birinə
bərabər olsun; məsələn: iki ay ardıcıl olaraq, hər birində, ayın
əvvəlindən yeddisinə qədər qan görsün.
2-Vəqtiyyə adət sahibi olan qadın; o qadındır ki, ardıcıl
olaraq, iki ayın müəyyən günlərində heyz qanı görsün. Amma
hər iki ayda heyz gördüyü günlərin sayı bir-birinə bərabər
olmasın; məsələn: ardıcıl olaraq iki ayda, hər ayın əvvəlindən
qan görsün. amma birinci ayda yeddinci gün, ikinci ayda isə
səkkizinci gün qandan paklansın.
3-Ədədiyyə adət sahibi olan qadın; o qadındır ki, heyz
günlərinin sayı, ardıcıl olan iki ayda, bərabər olsun, amma o iki
qanın görünmə vaxtı eyni olmasın; məsələn: birinci ayda, ayın
beşindən onuna qədər, ikinci ayda isə on ikisindən on
yeddisinədək qan görsün.
4-Müztəribə; o qadındır ki, bir neçə ayda qan görsün, amma
müəyyən bir adəti olmasın, yaxud adəti pozulusun və təzə bir
adət də tapmamış olsun.
5-Mübtədiə; o qadındır ki, ilk dəfə olaraq qan görsün.
6-Nasiyə; o qadındır ki, öz adətini unutmuş olsun.
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Bunların hər birinin özünə məxsus hökmləri vardır ki, gələcək
məsələlərdə deyiləcək.

1 - VƏQTİYYƏ VƏ ƏDƏDİYYƏ ADƏT SAHİBLƏRİ OLAN
QADINLAR
Məsələ 485: Vəqtiyyə və ədədiyyə adəti olan qadınlar üç
qismdir:
1- İki ayda ardıcıl olaraq eyni vaxtda heyz qanı görüb, eyni
vaxtda da pak olanlar; məsələn: iki ayda, hər ayın birinci günü
qan görüb, yeddinci günü pak olsa, onun heyz adəti hər ayın
birindən yeddisinə qədərdir.
2- O qadınlardır ki, qandan pak olmur, amma iki ay ardıcıl
olaraq müəyyən günlərdə; məsələn: ayın əvvəlindən səkkizinə
qədər gördüyü qanda heyzin əlamətləri vardır. Yəni qəliz, qara
və istidir, təziqlə, yandırıcılıqla çölə çıxır. Onun qanının
qalanında isə istihazənin əlamətləri vardırsa, adəti ayın
əvvəlindən səkkizinə qədərdir.
3- O qadınlardır ki, iki ay ardıcıl olaraq müəyyən vaxtda heyz
qanı görsün və üç gün, yaxud daha artıq qan görüb, sonra bir və
ya bir neçə gün pak olsun və yenidən qan görsün. Bu halda qan
gördüyü günlərlə arada pak olduğu günlərin cəmi on gündən
keçməsə və iki ayda qan gördüyü günlərlə pak olduğu günlərin
sayı üst-üstə eyni olsa, belə qadının adəti, qan gördüyü günlərlə
arada pak olduğu günlərin cəminə bərabərdir. Arada pak olduğu
günlərin hər iki ayda sayı bərabər olması lazım deyil; məsələn:
əgər birinci ayda ayın birindən üçünə kimi qan görüb arada üç
gün pak olsa və yenidən üç gün qan görsə, ikinci ayda da yenə üç
gün qan görüb, sonra üç gündən artıq və ya az pak olsa və
yenidən qan görsə, üst-üstə doqquz gündən çox olmasa, bütün bu
günlərdə heyzdir və o qadının adəti, doqquz gündür.
Məsələ 486: Vəqtiyyə və ədədiyyə adəti olan qadın, əgər adəti
dövründə, yaxud iki-üç gün əvvəl, yaxud da sonra qan görsə, bu
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halda “heyzi irəliyə düşmüşdür” və ya “təxirə düşmüşdür”
deyilsə, hətta bu qanda heyzin əlamətləri olmasa da, gərək haiz
qadın üçün deyilən hökmlərə əməl etsin. Əgər sonradan heyz
olmadığını başa düşsə, məsələn; üç gündən qabaq pak olarsa,
yerinə yetirmədiyi ibadətlərin qəzasını yerinə yetirməlidir.
Məsələ 487: Vəqtiyyə və ədədiyyə adəti olan bir qadın, əgər
adətindən bir neçə gün qabaq başlayıb, bütün adət günlərində və
adət günlərindən bir neçə gün sonraya qədər qan görərsə, bu
müddət birlikdə on gündən artıq olmasa, hamısı heyzdir. Əgər on
gündən artıq olarsa, yalnız öz adət günlərində gördüyü qan
heyzdir. Ondan qabaq və sonrakı günlərdə gördüyü qan isə
istihazədir. Belə ki, adətindən qabaq və sonrakı günlərdə yerinə
yetirmədiyi ibadətləri qəza etməlidir. Əgər bütün adət günləri ilə
birlikdə bir neçə gün də adətindən qabaq qan görsə və hamısı
birlikdə on gündən artıq olmasa, hamısı heyzdir. Əgər on gündən
artıq olarsa, yalnız adət günləri heyzdir. Ondan qabaq gördüyü
qanlar istihazədir. Belə ki, əgər o günlərdə ibadətlərini yerinə
yetirməyibsə, gərək onları qəza etsin. Əgər bütün adət günləri ilə
birlikdə bir neçə gün adətindən sonra qan görsə və hamısı
birlikdə on gündən artıq olmasa, hamısı heyzdir. Əgər on gündən
artıq olarsa, adət günləri heyz, qalanı isə istihazədir.
Məsələ 488: Vəqtiyyə və ədədiyyə adəti olan qadın, əgər bir
miqdar adət günlərində və ondan əvvəl bir neçə gün qan görsə və
üst-üstə on gündən artıq olmasa, hamısı heyzdir. Əgər on gündən
artıq olsa, adət günlərində gördüyü qan, adətindən bir neçə gün
qabaq gördüyü qanın adəti miqdarına çatanı heyz, əvvəlki
günləri isə istihazə hesab edilməlidir. Əgər adət günlərindən bir
miqdarını və adətindən bir neçə gün sonra qan görsə və üst-üstə
on gündən çox olmasa, hamısı heyzdir; əgər on gündən artıq
olsa, adəti günlərində gördüyü qan ilə, sonrakı bir neçə gün
gördüyü qanın adət günlərinə çatdığı qədərini, gərək heyz hesab
etsin, qalanlarını isə istihazə hesab etməlidir.
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Məsələ 489: Adəti olan qadın üç gün, yaxud üç gündən daha
artıq qan görüb paklansa və yenidən qan görsə, bu iki qan
arasındakı zaman fasiləsi on gündən az olsa və qan gördüyü
günlərin hamısı, arada pak olduğu günlərlə birlikdə on gündən
artıq olsa; məsələn, beş gün qan görüb sonra beş gün pak olsa və
yenidən beş gün qan görsə, bu halda bunun bir neçə şəkli vardır:
1-Birinci dəfə gördüyü qanın hamısı, yaxud bir miqdarı adət
günlərində olsa və paklandıqdan sonra gördüyü ikinci qan adət
günlərində olmasa, gərək birinci dəfədəki qanın hamısını heyz,
ikinci dəfədəkini isə istihazə hesab etsin.
2-Birinci qan adət günlərində olmasa və ikinci qanın hamısı,
yaxud bir miqdarı adət dövrünə düşsə, gərək ikinci qanın hamısı
heyz, birinci isə istihazə hesab etsin.
3-Birinci və ikinci qanın bir miqdarı adət vaxtına düşsə, adət
vaxtına düşən birinci qan, üç gündən az olmasa və ortadakı
paklıq və adət dövründə olduğu ikinci qanın bir miqdarı, adət
günlərində olub, on gündən çox olmazsa, bu halda onların hamısı
heyzdir. Birinci qanın bir miqdarı, adət günlərindən əvvəl olsa və
ikinci qanın bir miqdarı, adət günlərindən sonra olsa, istihazədir;
məsələn: əgər qadının adəti, ayın üçündən onuna qədər olsa, bu
halda birinci ayın əvvəlindən altısınaqək qan görüb, iki gün
paklansa və sonra ayın on beşinə kimi qan görsə, üçündən onuna
qədər heyz, birindən üçünə və onundan on beşinə qədər
istihazədir.
4-Birinci və ikinci qanın bir miqdarı adət günlərində olsa,
amma adət günlərində olan birinci qan, üç gündən az olsa, bu
halda gördüyü birinci və ikinci qanın hamısı və aradakı paklıq
müddətində, haiz qadına haram olan işləri (əvvəldə deyildiyi
kimi) gərək tərk etsin, istihazənin əməllərini yerinə yetirsin. Yəni
müstəhazə qadın üçün deyilən göstərişlərə uyğun olaraq öz
ibadətlərini yerinə yetirməlidir.
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Məsələ 490: Vəqtiyyə və ədədiyyə adəti olan qadın, əgər adət
vaxtında qan görməsə və ondan başqa vaxtda heyz günlərinin
sayında və heyzin nişanələri olan qan görsə, istər adət vaxtından
qabaq olsun, istərsə ondan sonra olsun, gərək onu heyz qərar
versin.
Məsələ 491: Vəqtiyyə və ədədiyyə adəti olan qadın, əgər öz
adəti vaxtında qan görsə, amma onun günlərinin sayı, adətinin
vaxtından az və ya çox olsa, pak olduqdan sonra da yenidən öz
adətinin günlərinin sayı müddətində qan görsə, gərək hər iki qanı
onların arasında olan paklıq müddəti ilə heyz hesab etsin. Bu bir
haldadır ki, bütün bu günlərin (yəni qan gördüyü və pak olduğu
günlərin sayının) cəmi, on gündən artıq olmasın. Əgər on gündən
artıq olsa, adət vaxtında gördüyü qan heyz və digərini isə
istihazə hesab etsin. Əgər birinci qan adət günlərinin saından çox
olsa və bu müddətdə heyizin əlamətləri çox olsa hamısı heyz
qanıdır.
Məsələ 492: Vəqtiyə və ədədiyyə adəti olan qadın, əgər on
gündən artıq qan görsə, adəti günlərində gördüyü qan, hətta
heyzin əlamətləri onda olmasa da heyzdir; və adəti günlərindən
sonra gördüyü qan, hətta heyzin əlamətləri də onda olsa,
istihazədir; məsələn: bir qadının heyz adəti, ayın əvvəlindən
yeddisinə qədər olsa, əgər ayın əvvəlindən on ikisinə qədər qan
görsə, əvvəldəki yeddi günü heyz, qalan beş günü isə istihazədir.

2 - VƏQTİYYƏ ADƏT SAHİBİ OLAN QADINLAR
Məsələ 493: Vəqtiyyə adəti olan qadınlar üç qismdir:
1-Ardıcıl olaraq iki ayın hər birində müəyyən vaxtda heyz
qanı görüb, bir neçə gündən sonra paklanan, amma qan gördüyü
günlərin sayı, hər iki ayda bir-birinə bərabər olmayan qadın;
məsələn: ardıcıl olaraq iki ayın hər birində ayın əvvəlindən qan
görsə, amma birinci ayda yeddinci gün, ikinci ayda isə səkkizinci
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gün qandan paklansa, bu qadın gərək ayın birinci gününü özünün
heyz adəti günü hesab etsin.
2-Qandan pak olmayan qadın, iki ayın hər birində müəyyən
vaxta onda heyzin əlamətləri vardırsa (yəni qəliz, qara və isti
olub, təzyiqlə, yandırıcılıqla çölə çıxır) və onun qalan qanlarında
istihazə əlamətləri vardır. Heyzin əlamətləri olan günlərin sayı
hər iki ayda eyni deyil; məsələn: birinci ayda, ayın əvvəlindən
yeddisinə qədər, ikinci ayda isə ayın əvvəlindən səkkizinə qədər
qanında heyz, qalan günlərdə isə istihazə əlaməti var. Gərək bu
qadınlar da ayın əvvəlini öz adətinin əvvəli hesab etsinlər.
3-O qadınlardır ki,ardıcıl olaraq iki ayın hər birində müəyyən
vaxtda üç gün, yaxud daha artıq heyz qanı görüb, sonra pak
olurlar, sonra yenidən qan görürlər. Qan gördüyü günlərlə, pak
olduğu günlərin cəmi, on gündən keçmir. Amma ikinci ayda,
birinci aydan çox və ya az olur; məsələn: birinci ayda səkkiz
gün, ikinci ayda isə doqquz gün olsa, gərək bu qadın, ayın ilk
gününü heyz adətinin ilk günü hesab etsin.
Məsələ 494: Vəqtiyyə adəti olan qadın, əgər öz adətinin
vaxtında, yaxud iki-üç gün adətdən qabaq və ya iki-üç gün
adətindən sonra qan görsə, bu halda əgər ona “tez heyz olubdur”
və ya “təxirə düşübdür” desələr, o qanda heyzin əlamətləri
olmasa belə, gərək haiz qadınlar üçün deylən hökmlərə uyğun
olaraq əməl etsin. Amma sonradan heyz olmamasını başa düşsə;
məsələn: üç gündən tez dayansa, gərək yerinə yetirmədiyi
ibadətlərin qəzasını etsin.
Məsələ 495: Vəqtiyyə adəti olan qadın, əgər on gündən artıq
qan görsə və heyzi, onun öz əlamətləri vasitəsilə ayırd edə
bilməsə, gərək öz yaxınlarının adət günlərini, özü üçün heyz
hesab etsin. Onun yaxınlarının istər ata tərəfdən, yaxud ana
tərəfdən olmalarının, habelə diri və ya olü olmalarının bunda
fərqi yoxdur. Amma onların hamılıqla heyz olduqları günlərinin
sayı eyni olduğu təqdirdə, onların adət günlərini özü üçün heyz
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vaxtı qəbul edə bilər. Əgər onların heyz olduqları günlərinin sayı
müxtəlif olarsa: məsələn: onlardan bəzilərinin adəti beş gün və
bəzilərinin də yeddi gün olarsa, onların adət vaxtlarını özünün
heyz adəti vaxtı kimi qəbul edə bilməz. Əgər onların adət
günlərinin sayı, bir-birlərindən sayılmayacaq dərəcədə çox az
fərqlənərsə, gərək onların arasında olan ən çox heyz günlərini
özü üçün heyz adət vaxtı götürsün.
Məsələ 496: Vəqtiyyə adəti olan və yaxınlarının adətini özü
üçün adət götürən qadın, gərək hər ayda, onun adətinin əvvəli
olan gününu özü üçün heyzin əvvəli hesab etsin; məsələn: əgər
bir qadın hər ayda ayın ilk günü qan görürdüsə və bəzi hallarda
yeddinci, bəzi hallarda isə səkkizinci gün pak olurdusa, bu halda
birinci ayda on iki gün qan görsə və onun yaxınlarının adəti
yeddi gün olsa, gərək əvvəlki ayın əvvəlinci yeddi günü heyz,
qalan günləri isə istihazə hesab etsin.
Məsələ 497: Öz yaxınlarının adətini öz heyz adəti götürməli
olan qadının yaxını olmasa və ya yaxınlarının adət günlərinin
sayı bir-biri ilə eyni olmasa, bu halda ixtiyarlıdır ki, hər ayda qan
gördüyü günlərdən yeddisini heyz, hesab etsin. Ehtiyata əsasən
heyzinin əvvəlini qanı gördüyü vaxtan hesab etsin.

3 - ƏDƏDİYYƏ ADƏTİ OLAN QADINLAR
Məsələ 498: Ədədiyyə adəti olan qadınlar da üç qismdir:
1-Heyz günlərinin sayı ardıcıl olaraq iki ayın hər birində eyni
qədərdə olub, qan görməsi vaxtı hər iki ayda eyni olmayan
qadınlar. Bu halda neçə gün qan görsə, hamısı onun adəti sayılır;
məsələn: əgər birinci ay, ayın birindən beşinə qədər, ikinci ayda
isə on birindən on beşinə qədər qan görsə, onun adəti beş
gündür.
2-Qandan pak olmayan, amma ardıcıl olaraq iki ayın hər
birində bir neçə gün gördüyü qanlarda heyzin, yerdə qalanlarında
isə istihazənin əlamətləri olan qadınlardır. Belə ki, heyz
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əlamətləri olan günlərin sayı hər iki ayda eynidir, amma onların
vaxtları eyni deyildir. Belə olan halda, qanında heyz əlaməti olan
günlər onun adətidir; məsələn: əgər birinci ay, ayın birindən
beşinə qədər, sonrakı ay on birindən on beşinə qədər olan
günlərdə heyz, yerdə qalan günlərin qanında isə istihazə
əlamətləri olsa, onun adəti beş gündür.
3-Ardıcıl olaraq iki ayın hər birində üç gün, yaxud daha artıq
qan görən, arada bir gün, yaxud daha artıq pak olub yenidən qan
görən və qan gördüyü zamanın, birinci ayda ikinci aydakından
fərqlənən qadınlardır. Əgər qan gördüyü və arada pak olduqları
günlərin sayı üst-üstə toplandıqda on gündən çox olmazsa və
onun günlərinin sayı eynidirsə, qan gördüyü bütün günlər,
arasındakı pak olduğu günlərlə birlikdə onun heyz vaxtı sayılır.
Ehtiyata ğörə pak olduğu günlərdə haizin tərk etməli əməllərini
tərk edib, müstihazənin əməllərini yerinə yetirsin. (Bu deyilən
üçün) arada pak olduğu günlərin sayının hər iki ayda eyni olması
lazım deyil; məsələn: birinci ayda, ayın birindən üçünə qədər qan
görüb iki gün paklansa və yenidən üç gün qan görsə, ikinci ayda
da ayın on birindən on üçünə kimi qan görüb iki gün, yaxud az,
yaxud da çox paklansa və yenidən qan görsə və üst-üstə səkkiz
gündən çox olmasa, onun adəti səkkiz gündür. Mümükündür
başqa bir qism də belə təsəvvür olunsun; bu o qadın dır ki,
ardıcıl olaraq iki ay, say etibarı ilə bərabər qan görsün; məsələn:
səkkiz gün qanın görən günlərinin sayı olsun, amma birinci ayda
ardıcıl olaraq qan görsün və ikinci ay isə dörd gün qan
gördükdən sonra paklansın və yenidən qan görsün. Arada olan
pak günlərlə birlikdə deyilən günləri topladıqda səkkiz gün
olsun. Bu halda da onun adəti səkkiz gün olur.
Məsələ 499: Ədədiyyə adəti olan qadın, əgər öz adət
günlərindən çox qan görsə və onun sayı on gündən çox olsa, bu
halda gördüyü qanların hamısı eyni cür olsa, gərək qan gördüyü
gündən etibarən adət günlərinə qədər heyz, qalanlarını isə
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istihazə hesab etsin. Baxmayaraq ki, onun üçün caizdir adət
günlərinin sayını, orta və ya axır günlərdən hesab etsin. Əgər
gördüyü qanların hamısı eyni olmayıb bir neçə günündə heyz,
qalan günlərində isə istihazə əlaməti olsa, əgər heyz nişanələri
olan günlərinin sayı adət günləri ilə eyni olsa, gərək həmin
günləri heyz, qalanlarını isə istihazə hesab etsin. Əgər qanda
heyz nişanələri olan günləri adət günlərindən çox olsa, təkcə adət
günləri qədəri heyz, qalanları isə istihazədir. Əgər qanın heyz
əlamətləri olduğu günlərin sayı adət günlərindən az olsa, gərək o
günlərə sonrakı bir neçə başqa günlərlə birlikdə heyz günlərinə
çata bilən qədər əlavə edərək heyz hesab edib, yerdə qalanlarını
isə istihazə saymalıdır.

4 - MÜZTƏRİBƏ
Məsələ 500: Müztəribə yəni bir neçə ay qan görüb, amma
müəyyən adət tapmayan və ya adəti pozulan və yeni bir adət
tapmayan qadına deyilir. Əgər bu qadın, on gündən artıq qan
görsə və gördüyü qanların hamısı eyni olsa, bu halda onun
yaxınlarının adəti yeddi gün olsa gərək yeddi günü heyz qalan
günləri isə istihazə hesab etsin. Əgər azdırsa məsələn beş
gündürsə o beş günü özü üçün heyz hesab etsin. Əgər
yaxınlarının adəti olmasa və ya müxtəlif olsa və ya adətlərin
bilməyə, belə olan halda ixtiyar sahibidir hər ayda üç gün və ya
altı gün yaxud yeddi gününü heyz qalan günləri isə istihazə
hesab etsin.
Məsələ 501: Əgər müztəribə qadın, on gündən artıq qan görsə
və onun bir neçə günündə heyz, bir neçə günündə isə istihazə
əlamətləri olsa, bu halda heyz əlamətləri olan qan üç gündən az,
yaxud on gündən çox olsa, gərək qabaqkı məsələdə deyilənlərə
əsasən əməl etsin. Heyz əlamətləri olan qan üç gündən az, yaxud
on gündən çox olmasa, onun hamısı heyzdir. Amma heyz
əlamətləri olan qandan on gün keçməmiş yenidən, heyz
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əlamətləri olan qan görsə; məsələn: beş gün qara qan, sonra
doqquz gün sarı qan, daha sonra yenidən beş gün qara qan görsə,
keçən məsələdə qeyd olunan göstərişə əməl etsin.

5 - MÜBTƏDİƏ
Məsələ 502: Mübtədiə ilk dəfə qan görən qadına deyilir. Belə
ki, on gündən artıq qan görsə və gördüyü qanların hamısı eyni
olsa, gərək öz yaxınlarının adətlərinin günlərinin sayı qədər
(vəqtiyyədə deyildiyi kimi) heyz, qalanlarını isə istihazə hesab
etsin.
Məsələ 503: Əgər mübtədiə, on gündən artıq qan görsə və
onun bir neçə günündə heyz, bir neçə günündə isə istihazə
əlamətləri olsa, bu halda heyz əlamətləri olan qan üç gündən az
və ya on gündən çox olmasa, bütünlüklə o heyzdir. Amma heyz
əlamətləri olan qandan on gün keçməmişdən qabaq, yenidən
heyzin əlamətləri olan qan görsə; məsələn: beş gün qara qan
sonra isə doqquz gün sarı qan, daha sonra beş gün qara qan
görsə, gərək birinci gördüyü və heyzin əlamətləri olan qanı,
əvvəlindən yaxınlarının adət günlərinə uyğun heyz hesab edib,
qalanlarını istihazə hesab etməlidir.
Məsələ 504: Mübtədiə on gündən çox qan görsə və onun bir
neçə günündə heyzin, bir neçə günündə isə istihazənin əlamətləri
olsa, bu halda heyzin əlamətləri olan qan üç gündən az, yaxud on
gündən çox olsa, gərək heyz günlərinin sayını, öz yaxınlarının
adət günlərinin sayını özü üçün heyz qalan günləri isə istihazə
hesab etsin. əgər yaxınları olmasa və ya onların adət günlərinin
sayı müxtəlif olsa və gördüyü qanlar hamısı eyni olsa, 500-ci
məsələdə qeyd olunduğu kimi gərək hər aydan yeddi günü heyz
və digər günləri sə istihazə hesab etsin. Mübtədiənin bütün
hökmləri bu məsələnin müxtəlif surətlərində müztəribə kimidir.
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6 - NASİYƏ
Məsələ 505: Nasiyə, öz adətini unudan qadına deyilir. Belə
qadın əgər on gündən artıq qan görsə, gərək qanın heyz
əlamətləri olduğu günləri, heyz hesab etsin. Amma heyzin,
əlamətləri vasitəsilə ayırd edə bilməsə, gərək ilk yeddi günü
heyz, qalanını isə istihazə hesab etsin.

HEYZİN MÜXTƏLİF MƏSƏLƏLƏRİ
Məsələ 506: Mübtədiə, müztəribə, nasiyə və adəti-ədədiyyəsi
olan qadınlar, əgər heyzin nişanələri olan bir qan görsələr, gərək
haizin vəzifəsinə əməl etsinlər. Əgər sonradan heyz
olmadıqlarını başa düşsələr, gərək yerinə yetirmədikləri vacib
ibadətlərini qəza etsinlər. Əgər heyzin əlamətləri olmasa gərək
istihazənin vəzifəsinə əməl etsinlər.
Məsələ 507: Heyzində adəti olan qadın, istər heyzin vaxtında,
istərsə də heyzin günlərinin sayında, yaxud həm vaxt, həm də
sayında adəti olarsa, əgər ardıcıl iki ayın hər birində öz adətinin
əksinə olaraq qan görsə və onun vaxtı, yaxud günlərinin sayı,
yaxud həm sayı, həm də vaxtı eyni olsa, adəti bu iki ayda
gördüyünə qayıdır; məsələn: əvvəlki ayın birindən yeddisinə
qədər qan görüb pak olurdusa, bu halda ikinci ayın onundan on
yeddisinə qədər qan görüb pak olsa, bu halda ayın onundan on
yeddisinə qədər onun adətidir.
Məsələ 508: Bir aydan məqsəd, ayın əvvəlindən axırına qədər
deyil, qanın görünməyə başlamasından otuz gün keçənə
qədərdir.
Məsələ 509: Adətən ayda bir dəfə qan görən qadın, əgər bir
ayda iki dəfə qan görsə və onda heyzin əlamətləri olsa, onda
arada pak olduğu günlərin sayı on gündən az olmasa, gərək hər
ikisini heyz hesab etsin.
Məsələ 510: Əgər üç gün, yaxud üç gündən artıq heyzin
əlamətləri olan qan görüb, sonra on gün, yaxud daha artıq
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istihazənin əlamətləri olan qan görsə və yenidən üç gün heyz
əlamətləri olan qan görsə, gərək (heyzin əlamətləri olan) birinci
və axırıncı qanları heyz hesab etsin.
Məsələ 511: Əgər qadın on gündən qabaq pak olsa və
batinində qan qalmadığını bilsə, hətta on gün tamam olmamışdan
qabaq yenidən qan görəcəyinə gümanı olsa da, öz ibadətləri üçün
gərək qüsl etsin. Amma on gün tamam olmamışdan qabaq
yenidən qan görəcəyinə yəqini olsa, gərək qüsl etməsin.
Məsələ 512: Əgər qadın on gündən qabaq pak olsa və
batinində qan olmasına ehtimal versə, gərək bir miqdar pambığı
övrətinin daxilinə qoysun, bir az gözləyib sonra çıxartsın; əgər
pak olsa, qüsl edib ibadətlərini yerinə yetirsin. Əgər pak deyilsə,
sarı rəngli suya bulaşmış olsa da, bu halda heyzində adəti
yoxdursa və ya adəti on gündürsə, gərək gözləsin; əgər on
gündən tez pak olsa qüsl etsin. Əgər onuncu günün tamam
olduğu vaxt pak olsa, yaxud qanı on gündən keçsə, on günün
tamam olduğu vaxt qüsl etsin. Əgər adəti on gündən azdırsa və
ya on günü tamam olmamışdan qabaq, yaxud tamam olduğu vaxt
pak olacağını bilsə, gərək qüsl etməsin. Əgər qanın on gündən
keçəcəyini ehtimal versə, gərək bir gün ibadətlərini tərk etsin.
Əgər qan dayanmadı ikinci gün də ibadətləri tərk etsin, bu
ardıcıllıq ilə on gün tamam olana qədər davam edir. Deməli, on
gün başa çatmazdan, yaxud on günün başlanğıcınadək qandan
paklansa, bütün bu müddət heyz olmuşdur. Əgər on gündən
keçsə, gərək öz adətini heyz sayıb, qalanını istihazə qəbul etsin.
Adət günlərindən sonra yerinə yetirmədiyi ibadətlərini qəza
etsin.
Məsələ 513: Əgər qadın bir neçə günü heyz sayıb, ibadət
etməzsə və sonradan o zaman heyz olmadığını başa düşərsə, o
günlərdə yerinə yetirmədiyi namaz və orucları qəza etməlidir.
Əgər bir neçə günü də “heyz deyil” gumaniylə ibadət edib
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sonradan o zaman heyz olduğunu başa düşərsə, o günlərdə oruc
tutmuşdursa, onları qəza etməlidir.

NİFAS
Məsələ 514: Uşağın ilk üzvü ananın bətnindən çıxdığı andan
etibarən, qadından gələn, on gündən qabaq, yaxud on gün tamam
olan müddətdə kəsilən hər qan nifas qanıdır. Nifas halında olan
qadına nəfsa deyilir.
Məsələ 515: Qadından, uşağın ilk üzvünün çölə gəlməsindən
qabaq gördüyü qan, nifas qanı deyildir.
Məsələ 516: (Qanın nifas sayılmasında) uşağın xilqətinin
kamil olması şərt deyil; hətta natamam da olsa, ona “doğulub”
demək olarsa on gün müddətində gördüyü qan nifas qanıdır.
Məsələ 517: Nifas qanı, bir anlıqdan artıq gəlməyə bilər.
Amma on gündən də artıq ola bilməz.
Məsələ 518: Əgər qadın özündən bir şey düşüb-düşmədiyində
şəkk etsə, yaxud düşən şeyin uşaq olub-olmadığında şəkk etsə,
araşdırmağı lazım deyil və ondan xaric olan qan nifas qanı deyil.
Məsələ 519: Haizə haram olan işlər, o cümlədən məsciddə
dayanmaq, bədənin hər hansı yerini Quranın yazısına vurmaq və
s. kimi işlər, nifaslı qadına da haramdır. Haiz qadına vacib,
müstəhəb və məkruh olan əməllər, eynilə nifaslı qadına da vacib,
müstəhəb və məkruhdur.
Məsələ 520: Nifas halında olan qadına verilən təlaq batil və
bu halda yaxınlıq etmək haramdır. Əgər əri onunla (nifas
halında) yaxınlıq etsə, ehtiyat-müstəhəbbə görə, heyz
bölməsində deyilənlərə uyğun olaraq kəffarə versin.
Məsələ 521: Qadın, nifas qanından pak olduqda, gərək qüsl
edib, öz ibadətlərini yerinə yetirsin. Əgər yenidən qan görsə və
onun qan görüb pak olduğu günlər üst-üstə on gün, yaxud on
gündən az olarsa, o günlərin hamısı nifas sayılır. Əgər pak
olduğu günlərdə oruc tutmuş olsa, qəzasını yerinə yetirsin.
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Məsələ 522: Əgər qadın nifas qanından pak olub, batinində
qan qalmasına ehtimal versə, gərək bir miqdar pambığı övrətinə
daxil edib bir az gözləsin. Sonra çıxarıb baxmalıdır; əgər
pakdırsa, öz ibadətləri üçün qüsl etsin.
Məsələ 523: Əgər qadının nifas qanı, on gündən keçsə, bu
halda heyzdə adəti varsa, adətlərinin günü qədər nifas,
qalanlarını isə istihazə hesab etsin. Amma heyzdə adəti
yoxdursa, on günə qədər nifas, qalanları isə istihazə sayılır.
Ehtiyat-müstəhəb budur ki, adəti olan şəxs adətindən sonrakı
gündən, adəti olmayan isə doğuşun onuncu günündən sonrakı
gündən (başlayaraq), on səkkizici gününə qədər istihazənin
əməllərini yerinə yetirsin, nifaslı qadına haram olan işləri işə tərk
etsin.
Məsələ 524: Bir qadın ki, heyz adətinin müddəti on gündən az
olsa, əgər adət günündən artıq nifas qanı görsə, gərək adət
günləri miqdarını nifas qanı saysın. Ehtiyat-vacibə əsasən, ondan
sonra bir gün ibadəti tərk etsin, əgər qan kəsilməzsə ikinci
günüdə ibadəti tərk etsin, habelə on gün tamam olana qədər
ibadəti tərk etməklə kifayətlənə bilər. Əgər on günü keçərsə
istihazədir, gərək on günə kimi adət miqdarından sonrakı günləri
istihazə hesab etsin və o günlərdə tərk etdiyi ibadətlərin qəzasını
yerinə yetirsin.
Məsələ 525: Heyzdə adət müddəti olan bir qadın, əgər uşaq
dünyaya gətirdikdən sonra bir və ya bir aydan artıq müddətində
davamlı olaraq qan görərsə, adət günü miqdarı nifas sayılacaqdır
və nifasdan sonrakı on gün gördüyü qan, baxmayaraq ki, aylıq
adət günlərinə düşsün, istihazə qanıdır. Misal olaraq; əgər bir
qadın ki, aylıq adət günü, hər ayın iyirmisindən iyirmi yeddisinə
qədərdir, ayın onunda azad olsa və bir ay və ya bundan çox
davamlı olaraq qan görsə, on yeddinci günə kimi nifas qanı və on
yeddisindən sonra on gün müdətinə gördüyü qan, baxmayaraq ki,
öz aylıq adət günlərində olsa (yəni 20- dən 27-ə dək) istihazə
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qanı olacaqdır. On gün keçdikdən sonra, əgər gördüyü qan aylıq
adət günlərində olarsa, heyz sayılacaqdır. İstər heyz qanının
əlamətləri onda olsun, istərsədə olmasın, həmçinin, əgər aylıq
adət günlərində olmasa, amma heyz qanının əlamətləri onda olsa.
Əgər nifas qurtardıqdan on gün sonra gördüyü qan, aylıq adət
günlərində olmaya və heyz qanının əlamətləri onda olmasa,
istihazə hesab olunacaqdır.
Məsələ 526: Heyzdə adət müddəti olmayan bir qadın, əgər
azad olduqdan sonra bir ay və ya bir aydan çox qan görərsə,
onun birinci on günü nifas, ikinci on günü istihazə və ondan
sonra gördüyü qan, əgər heyz qanının əlamətləri olarsa heyz
sayılar. Əks təqdirdə, istihazə hesab olunacaqdır.
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MƏSS-MEYYİT QÜSLÜ
Məsələ 527: Bir şəxs ölmüş bir insanın soyumuş və qüsl
edilməmiş bədəninə məss edərsə, yəni bədəninin bir yerini ona
toxundurarsa, istər yuxuda olsun, istərsə ayıqlıqda, istər ixtiyari
olsun, istərsə qeyri-ixtiyari, hətta əgər onun dırnaq və ya
sümüyünün bir yeri meyyitin dırnaq və ya sümüyünə toxunarsa,
məssi-meyyit (meyyitə toxunmaq) qüslü etməlidir. Amma ölmüş
bir heyvana toxunarsa, qüsl etməsi vacib deyildir.
Məsələ 528: Bədəni tamamilə soyumamış ölüyə məss etdikdə,
hətta bədəninin soyumuş hissələrinə məss etsə də, qüsl vacib
deyildir.
Məsələ 529: Əgər öz tükünü meyyitin bədəninə toxundursa,
yaxud öz əlini meyyitin tükünə vursa ehtiyat-vacib budur ki, qüsl
etsin.
Məsələ 530: Ölmüş uşağa, hətta dörd ayı tamam olan siqt
olunmuş uşağa məss etdikdə, məss-meyyit qüslü vacibdir. Buna
əsasən, əgər dörd aylıq uşaq ölü halda dünyaya gəlsə, əgər
meyyit soyuduqdan sonra anasının bədənin zahirinə toxunarsa
anası gərək məss-meyyit qüslü etsin.
Məsələ 531: Anası öləndən və ananın bədəni soyuduqdan
sonra dünyaya gələn uşaq, həddi-büluğa çatdıqdan sonra ehtiyata
əsasən məss-meyyit qüslü alsın. Əgər həddi-büluğa çatmamışdan
qabaq, qüslün hökmlərini başa düşüb qüsl etsə, onun qüslü
səhihdir, yenidən qüsl etməsi lazım deyil.
Məsələ 532: Əgər bir adam, üç qüslü tamamilə verilmiş
meyyitə məss etsə, ona qüsl vacib deyil, amma üçüncü qüsl
tamam olmamışdan qabaq bədəninin bir yerini məss etsə, o yerdə
üçüncü qüsl tamam olmuş olsa da, gərək məss-meyyit qüslü
etsin.
Məsələ 533: Əgər dəli və ya baliğ olmayan uşaq meyyitə
toxunsa, o dəli ağıllandıqdan sonra və uşaq baliğ olandan sonra,
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gərək məss-meyyit qüslü etsin. Əgər uşaq müməyyiz olsa, qüslü
səhihdir, yenidən qüsl etməsi lazım deyil.
Məsələ 534: Əgər ölü insanın bədənindən ayrımış bir hissəyə
istər sümüyü olsun və ya olmasın qüsl verilməzdən qabaq insan
məss etsə, gərək məss-meyyit qüslü etsin. Həmçinin diri insanın
bədənindən, ayrılan hissənin sümüyü olsa məss etdikdə məssmeyyit qüslü verilməlidir.
Məsələ 535: Əti olmayan və qüsl verilməmiş sümük, istər
ölüdən ayrılsın və ya diri insandan məss edilərsə ehtiyata əsasən
gərək qüsl edilsin. Həmçinin, qüslü verilməmiş meyyitdən
ayrılan dişə məss edildiyi təqdirdə də eyni qayda ilə; amma diri
insandan ayrılan əti olmayan və ya əti çox az olan dişə məss
etdikdə, qüsl almaq vacib deyil.
Məsələ 536: Məss-meyyit qüslü, gərək eynilə cənabət qüslü
kimi alınsın. Amma məss-meyyit qüslü alan bir şəxs namaz
qılmaq istəsə, ehtiyat-müstəhəbbə əsasən gərək dəstəmaz da
alsın.
Məsələ 537: Əgər bir neçə meyyitə toxunsa, yaxud bir
meyyitə neçə dəfə məss etsə, bir qüsl kifayətdir.
Məsələ 538: Meyyitə toxunduqdan sonra qüsl etməyən şəxsin
məsciddə dayanması, qadınla yaxınlıq etməsi və səcdəsi vacib
olan ayələri oxumasının eybi yoxdur. Amma namaz və bu kimi
əməllər üçün ehtiyat-vacibə görə qüsl etməlidir.

CAN VERƏNİN HÖKMLƏRİ
Məsələ 539: Möhtəzir, yəni can verən halda olan müsəlmanı,
istər kişi olsun, istərsə də qadın, istər böyük olsun istərsə də
kiçik, ehtiyat-lazıma görə, gərək arxası üstə elə uzatsınlar ki,
ayaqlarının altı qiblə tərəfə olsun. Əgər onu tamamilə bu
qaydada uzatmaq mümkün olmasa, gərək mümkün olan qədər bu
göstərişə əməl edilsin. Əgər onu, qeyd olunan kimi ümumiyyətlə
uzatmaq mümkün olmazsa, üzü qibləyə əyləşdirməlidlər. Bu da
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mümkün olmasa onu sağ, yaxud sol böyrü üstə üzü qibləyə
uzatmalıdırlar.
Məsələ 540: Ehtiyat-vacib budur ki, nə qədər ki, meyyitin
qüslü tamam olmayıb, onu üzü qibləyə uzatsınlar. Ehtiyatmüstəhəb budur ki, qüs tamam olmayana qədər qüsl halında da
onu üzü qibləyə uzatsınlar. Amma qüslü tamam olandan sonra,
yaxşı olar ki, onu, meyyit namazı qılınan vaxtdakı kimi
uzatsınlar.
Məsələ 541: Ehtiyata əsasən can verən insanı üzü qibləyə
çevirmək hər bir müsəlmana vacibdir. Ehtiyata əsasən onun
qəyyumundan icazə alsınlar.
Məsələ 542: Müstəhəbdir ki, can verən halda olan hər şəxsə,
iki şəhadət kəlmələrini (kəlmeyi şəhadəti), on iki İmamın
(ələyhis-səlam) adlarını və digər haqq əqidələrini, elə təlqin
etsinlər ki, başa düşsün. Həmçinin, müstəhəbdir ki, qeyd olunan
əməllləri öldüyü ana qədər təkrar etsinlər.
Məsələ 543: Müstəhəbdir bu duanı can verən şəxsə elə təlqin
etsinlər ki, başa düşsün:

َْ ْ َ َ
ِّ
ْ
َ َ ْ َ َ ْ َ ْ ْ
َّ ُ َّ َ
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ْ
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طاع ّتك يا من يق َبل ال َي ّسير ويعف عن الك ّثير ّإق َبل ّمني ال َي ّسير
ِّ َ ُ ْ َ
ْ َ ْ َّ ُ َ ُ ُ َ ْ ُّ ُ َ ْ َ ْ َ َ َّ َ َ ْ
واعف عني الك ّثير ّإنك أنت العفو الغفور أللهم ار حم ّني
َ َ َّ َ
.ف ّإنك ر ّحيم

Əllahumməğfir liyəl-kəsirə min məasikə vəqbəl minnil-yəsirə min
taətikə ya mən yəqbəlul-yəsir, və yə`fu ənil-kəsir, iqbəl minnilyəsir
və`fu
ənnil-kəsir,
innəkə
əntəl-əfuvvul-ğəfur.
Əllahummərhəmni fəinnəkə rəhim.
Məsələ 544: Müstəhəbdir ki, çətin can verən insanı narahat
olmadığı halda, namaz qıldığı yerə aparsınlar.
Məsələ 545: Müstəhəbdir ki, can verənin rahat olması üçün
başının üstündə mübarək “Yasin”, “Saffat”, “Əhzab” surələrini,
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“Ayətəl-kürsi”, həmçinin “Əraf” surəsinin 54-cü yəni “İnnə
rəbbəkumul-ləzi xələqəs-səmavati vəl-ərzə” ayəsini və “Bəqərə”
surəsinin axırıncı üç ayəsini oxusunlar. Ümumiyyətlə, Qurandan
mümkün olan qədər oxusunlar.
Məsələ 546: Can verən şəxsi tək qoymaq, onun qarnının
üstünə bir şey qoymaq, cənabətli, heyzli şəxslərin onun yanında
olması, həmçinin onun yanında çox danışmaq, ağlamaq,
qadınları can verənin yanında tək qoymaq məkruhdur.

ÖLÜMDƏN SONRANIN HÖKMLƏRİ
Məsələ 547: Ölümdən sonra müstəhəbdir ki, meyyitin ağzını,
gözlərini, çənəsini bağlasınlar, əllərini və ayaqlarını uzatsınlar,
onun üstünə parça çəksinlər. Əgər gecə ölübsə, öldüyü yerdə
çıraq yandırsınlar və onu dəfn etmək üçün möminlərə xəbər
versinlər. Onu dəfn etməkdə tələssinlər. Amma onun ölümünə
yəqinlikləri olmasa, gərək gözləsinlər ki, məlum olsun. Əgər
meyyit hamilə olsa və qarnındakı uşaq diri olsa, gərək dəfn işini
o qədər təxirə salsınlar ki, onun sol böyrünü yarıb uşağı çölə
çıxartsınlar, sonra yarılan yeri tiksinlər.

MEYYİTİN QÜSL, KƏFƏN, NAMAZ VƏ DƏFNİNİN
VACİBATI
Məsələ 548: Müsəlman şəxsə, hətta on iki İmama inanan şiə
olmasa belə, qüsl verib, kəfənə bükmək, namaz qılıb, dəfn etmək
hər bir mükəlləf şəxsə vacibdir. Əgər bir neçə nəfər bu işləri
yerinə yetirsə, başqalarının öhdəsindən götürlər. Amma heç bir
şəxs bu işi öhdəsinə götürməsə, hamı günah etmişdir.
Məsələ 549: Əgər bir şəxs meyyitin işləri ilə məşğul olsa,
başqasına bu işlə məşğul olmaq vacib deyildir. Amma əgər o
əməli yarımçıq qoysa, gərək başqaları tamam etsinlər.
Məsələ 550: Əgər insan, başqa birisinin meyyitin işləri ilə
məşğul olduğuna əmindirsə, meyyitin işləri ilə məşğul olması
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ona vacib deyildir. Amma əgər şəkk və ya guman edərsə, gərək
məşğul olsun.
Məsələ 551: Bir şəxs meyyitin qüsl, kəfən, namaz və ya
dəfninin batil şəkildə yerinə yetirildiyini bilərsə, yenidən yerinə
yetirməlidir. Amma əgər batil olduğunu guman edərsə və ya
düzgün olub-olmadığında şəkk edərsə, məşğul olması lazım
deyildir.
Məsələ 552: Meyyitin qüsl, kəfən, namaz və dəfni üçün gərək
onun vəlisindən icazə alınsın.
Məsələ 553: Qadının vəlisi onun əridir. Bundan başqa
hallarda isə, irsin təbəqələrində deyildiyi kimi, varis meyyitin
vəlisidir, irs aparan kişilər, aralarındakı tərtibə əsasən,
qadınlardan qabaqdırlar. Əgər sayları çox olarsa ehtiyata əsasən
hamısından icazə alınsın.
Məsələ 554: Əgər bir şəxs “mən meyyitin vəlisiyəm” və ya
“meyyitin vəlisi mənə, meyyitin qüsl, kəfən və dəfn işlərini
yerinə yetirmək üçün izn vermişdir” və yaxud “meyyitin bütün
işlərini tədarük görməydə mən onun vəsisiyəm” deyərsə, bu
halda əgər ona xatircəmlik hasil olarsa, yaxud meyyit onun
ixtiyarında olsa və yaxud da iki adil şəxs, hətta etibarlı onun bir
şəxs onun dediyi sözün doğruluğuna şəhadət verərlərsə, onun
sözü qəbul edilməlidir.
Məsələ 555: Əgər meyyit özünün qüsl, kəfən, dəfn və namazı
üçün vəlisindən qeyrisini təyin edərsə, bu işləri yerinə
yetirmənin vilayəti ona aiddir. Meyyitin bu işləri yerinə
yetirməsinə vəsiyyət etdiyi şəxsin bu vəsiyyəti qəbul etməsi
lazım deyildir. Amma əgər qəbul edərsə, gərək ona əməl etsin.

MEYYİTİN QÜSLÜNÜN QAYDASI
Məsələ 556: Meyyitə üç qüsl vermək vacibdir:
1. Sidr ilə qarışmış su ilə;
2. Kafur ilə qarışmış su ilə;
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3. Xalis su ilə;
Məsələ 557: Sidr və kafur, gərək suyu müzaf edəcək qədər
çox olmasin; habelə, həddindən artıq az da olmamalıdır ki, “ona
sidr və kafur qatılmayıb” deməsinlər.
Məsələ 558: Əgər lazım olan miqdarda sidr və kafur
tapılmasa, ehtiyat-vacib budur ki, tapılan miqdarı suya töksünlər.
Məsələ 559: Ehram halında ölən bir şəxsə, kafurlu su ilə qüsl
verilməz, onun əvəzində xalis su ilə qüsl verilməlidir. Amma
onun ehramı təməttö-həcci ehramıdırsa və səyi tamamlanmışsa,
yaxud da müfrədə ehramının ümrəsindədirsə həlq 1və ya təqsir
əməlini etmişsə, bu iki halda ona kafurlu su ilə qüsl verilməsi
lazımdır.
Məsələ 560: Əgər sidr və kafur, yaxud ikisindən biri
tapılmasa, yaxud istifadəsi caiz olmasa; məsələn: qəsbi olsa,
gərək mümkün olmayan hər birinin yerinə meyyitə xalis su ilə
qüsl versinlər.
Məsələ 561: Meyyitə qüsl verən, aqil, müsəlman, on iki imam
şiəsi və baliğ olmalıdır, qüslüdə düzgün yerinə yetirməlidir. Əgər
on iki imamın məzhəbindən olmayan müsəlman meyyitə öz
həmməzhəbi, məzhəbinin qaydası üzrə qüsl versə, təklif on iki
imam məzhəbindən olanın müsəlmanın öhdəsindən götürülür.
Məsələ 562: Meyyitə qüsül verən şəxs, gərək qürbət qəsdi ilə,
yəni Allahın əmrini yerinə yetirmək niyyəti ilə yerinə yetirsin və
ikinci və üçüncü qüslün əvvəlində də əgər öz niyyətində sabit
qalarsa, niyyətini təzələməsi lazım deyil.
Məsələ 563: Müsəlman uşağına qüsl vermək, hətta zinadan
doğulmuş olsa belə, vacibdir. Kafirin və onun övladının qüsl,
kəfən və dəfni icazəli deyildir. Uşaqlıqdan dəli olub, bu halda
baliğ olan şəxsin, ata-anası və ya onlardan biri müsəlmandırsa

1
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İzahlı şəriət hökmləri

 139

gərək qüsl verilsin. Əgər onların heç biri müsəlman deyilsə qüsl
vermək icazəli deyil.
Məsələ 564: Siqt olunmuş uşağa, dörd aylıq və daha artıq
olarsa, gərək qüsl versinlər. Amma dörd ayı tamam olmasa,
gərək bir parçaya büküb qüsl vermədən dəfn etsinlər.
Məsələ 565: Əgər kişi qadına və ya qadın kişiyə qüsl versə,
haramdir. Amma arvad öz ərinə, ər də arvadına qüsl verə bilər.
Ehtiyat-müstəhəb budur ki, arvad öz ərinə, ər də öz arvadına,
qüsl verməsin.
Məsələ 566: Kişi, yaşı üçdən keçməmiş ölü qız uşağına, qadın
da yaşı üçdən keçməyən oğlan uşağına qüsl verə bilər.
Məsələ 567: Əgər ölmüş kişiyə qüsl vermək üçün kişi
tapılmazsa, ona qohumluq səbəbi ilə məhrəm olan qadınlar (ana,
bacı, bibi, xala), yaxud süd verməklə məhrəm olan qadınlar, ona
paltarla və ya onun bədənini örtən bir şeylə qüsl verə bilərlər.
Həmçinin, əgər ölmüş qadına qüsl vermək üçün qadın
tapılmazsa, onunla qohumluq səbəbi ilə, yaxud süd vasitəsilə
məhrəm olan kişilər, ona paltar və onun tək şeylərlə qüsl verə
bilərlər.
Məsələ 568: Əgər meyyit və ona qüsl verən hər ikisi kişi,
yaxud hər ikisi qadın olsa, yaxşı olar ki, övrətdən başqa meyyitin
başqa yerləri açıq olsun.
Məsələ 569: Meyyitin övrətinə baxmaq haramdır. Ona qüsl
verən şəxs, onun övrətinə baxsa, günah etmişdir, amma verdiyi
qüsl batil olmaz.
Məsələ 570: Əgər meyyitin bədəninin hər hansı bir yeri nəcis
olsa, gərək qüsl verilməmişdən qabaq o yeri suya çəkilsin.
Ehtiyat-müstəhəb budur ki, meyyitin bədəninin hər yeri qüslü
başlamazdan qabaq pak olsun.
Məsələ 571: Meyyitə verilən qüsl, cənabət qüslü kimidir.
Ehtiyat-vacib budur ki, nə qədər ki, tərtibi qüsl mümkündür,
irtimasi qüsl verməsinlər. Tərtibi qüsldə bədənin hər üç
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qismindən birini suya batıra və ya suyu onun üstünə tökə
bilərlər.
Məsələ 572: Heyz və ya cənabət halında ölən bir şəxsə, heyz
və cənabət qüslü vermək lazım deyil, meyyit qüslü kifayətdir.
Məsələ 573: Meyyitə qüsl vermək üçün muzd almaq
haramdır. Əgər bir şəxs, muzd almaq üçün meyyitə qüsl versə, o
qüsl batildir. Amma qüslün müqəddimati işləri üçün muzd almaq
haram deyil.
Məsələ 574: Məşhur nəzərə əsasən meyyit qüslündə cəbirə
qüslü yoxdur. Amma imkan olan halda cəbirə qüslü tərk
olunmasın. Əgər su tapılmasa və ya sudan istifadə etməyin
maneəsi vardırsa, hər qüsl əvəzinə meyyitə bir təyəmmüm
verməlidirlər. Ehtiyat-vacib budur ki, üç qüslün əvəzinə digər bir
təyəmmümdə olunsun. Əgər təyəmmüm edən şəxs üç
təyəmmümün birində “mafiz-zimmə” yəni vəzifəyə əməl
olunması üçün yerinə yetirsə dördüncü təyəmmüm lazım deyil.
Məsələ 575: Meyyitə təyəmmüm verən şəxs, öz əlini torpağa
vurub, meyyitin üzünə və əllərinin arxasına çəkməlidir. Mümkün
olduğu təqdirdə, ehtiyat-vacibə əsasən, meyyitin öz əli ilə ona
təyəmmüm verilməlidir.

MEYYİTİN KƏFƏNİNİN HÖKMLƏRİ
Məsələ 576: Müsəlman meyyiti, gərək “fitə” (long), “köynək”
və “sərtasər” adlanan üç parça ilə kəfənə bükülsün.
Məsələ 577: Fitə, gərək bədəni göbəkdən dizlərə qədər örtsün.
Ondan yaxşısı budur ki, sinəsindən ayağının üstünə qədər çatsın.
Gərək köynək, çiyindən dizlə topuğun arasına qədər örtsün.
Daha yaxşı olar ki, ayağın üstünə çatsın. Sərtasərin uzunluğu
gərək o qədər olsun ki, onun iki tərəfdən baş uclarını bağlamaq
mümkün olsun. Eni də o gərək qədər olmalıdır ki, (meyyiti
onunla) bükdükdə bir tərəfi o biri tərəfin üstünə gəlsin.
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Məsələ 578: Fitənin göbəkdən dizə qədər örtən bir miqdarı və
köynəyin çiyinlərdən dizlə topuq arası qədər örtən miqdarı
kəfənin vacib miqdarıdır. Keçən məsələdə bundan artıq deyilən
miqdar, kəfənin müstəhəb miqdarıdır.
Məsələ 579: Əgər meyyitin vərəsələri, həddi-büluğa çatmış
olsalar və kəfənin (əvvəldəki məsələdə deyilən) vacibi
miqdardan artığını onların irs paylarından götürülməsinə icazə
versələr, eybi yoxdur. Ehtiyat-müstəhəb budur ki, kəfənin vacib
miqdarından artıq hissəsini, baliğ olmamış varisin payından
götürməsinlər.
Məsələ 580: Əgər bir şəxs kəfənin müstəhəb hissəsini (ki, iki
məsələ bundan qabaq deyilidi) onun malının üçdə birindən
götürülməsini, yaxud malının üçdə birinin onun özünə
xərclənməsini vəsiyyət etsə, amma onun sərf olunacağı yerləri
müəyyən etməsə, yaxud onun təkcə müəyyən miqdarını sərf
olunacağı yerləri müəyyən etsə, bu halda kəfənin müstəhəb
miqdarını onun malının üçdə birindən götrə bilərlər.
Məsələ 581: Əgər meyyit kəfənini, malının üçdə bir
hissəsindən götürülməsini vəsiyyət etməsə və malın əslindən
götürmək istəsələr, ehtiyat-vacib büdür ki, kəfənin vacib
miqdarını, meyyitin şəxsiyyətini nəzərə almaqla, mümkün olan
ən ücüz qiymətlə əldə etsinlər. Amma vərəsələrdən həddi buluğa
çatmış şəxslərdən öz paylarından bir miqdarının götürülmasinə
icazə versələr, icazə verdikləri miqdarda onların paylarından
götürmək olar.
Məsələ 582: Qadının özünün malı olsa da, kəfəni ərin
öhdəsindədir. Əgər qadına (təlaq əhkamında izah olunacağı
kimi) rici təlaq versələr və iddəsi tamam olmazdan əvvəl ölərsə,
əri onun kəfənini verməlidir. Əgər əri baliğ olmasa və ya dəli
olarsa, ərinin vəlisi qadının kəfənini onun malından verməlidir.
Məsələ 583: Sağlığında yaşayış xərcləri qohumlarına vacib
olan şəxs, öləndən sonra kəfəni, onlara vacib deyil.
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Məsələ 584: Ehtiyat-vacibə əsasən, kəfən üçün istifadə olunan
hər üç parça, meyyitin bədəni onun altından görünəcək qədər
nazik olmamalıdır.
Məsələ 585: Əgər başqa bir şey tapılmasa da, meyyiti murdar
heyvanın dərisi və qəsbi şeylə kəfənə bükmək caiz deyildir. Əgər
meyyitin kəfəni qəsbi olsa və onun sahibi razı olmasa, hətta onu
dəfn etmiş olsalar belə, gərək kəfəni onun bədənindən
çıxarsınlar.
Məsələ 586: Nəcis, xalis ipək parça və qızıl ilə toxunmuş
parça ilə meyyiti kəfən etmək icazəli deyil, amma çarəsiz halda
eybi yoxdur. Əgər nəcis, xalis ipək, qızıl ilə toxunmuş parça və
əti haram olan heyvanların bədən üzvü olsa çarəsiz halda əti
haram olan heyvanların bədən üzvü ilə kəfənləsinlər.
Məsələ 587: Meyyiti, əti haram olan heyvanların yunundan və
yə tükündən toxunmuş parça ilə kəfənə bükmək, ixtiyar halında
caiz deyildir. Ehtiyat-vacibə görə, şəri göstərişə əsasən, kəsilmiş,
əti halal olan heyvanın dərisi ilə də kəfən etməsinlər. Amma
kəfən, əti halal olan heyvanın tükündən və yunundan
hazırlanıbsa, eybi yoxdur. Amma ehtiyat-müstəhəb budur ki, bu
ikisi ilə də kəfənə bükməsinlər.
Məsələ 588: Əgər meyyitin kəfəni, onun öz nəcisi, yaxud
başqa bir nəcasətlə nəcis olsa, bu halda kəfən zay olmazsa, qəbrə
qoymuş olsalar belə, gərək nəcis miqdarı yuyub, yaxud kəssinlər.
Əgər onu yumaq və ya kəsmək mümkün olmazsa, dəyişdirilməsi
mümkün olan halda, gərək dəyişdirsinlər.
Məsələ 589: Həcc, yaxud ümrə üçün ehram bağlayan şəxs
ölsə, gərək başqaları kimi kəfən olunsun, başını və üzünü
örtməyin eybi yoxdur.
Məsələ 590: İnsanın sağ ikən, özünün kəfən, sidr və kafurunu
hazırlaması müstəhəbdir.
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HƏNUTUN HÖKMLƏRİ
Məsələ 591: Qüsldən sonra vacibdir ki, meyyitə hənut
vursunlar, yəni alnına, əllərinin içinə, dizlərinin başına,
ayaqlarının iki baş barmaqlarının ucuna kafur sürtsünlər.
Müstəhəbdir ki, meyyitin burnunun ucuna da kafur sürtsünlər.
Gərək kafur təzə və əzilmiş olsun. Əgər köhnəlmək səbəbilə ətri
getsə, kifayət deyildir.
Məsələ 592: Ehtiyat-vacib budur ki, kafuru əvvəlcə meyyitin
alnına sürtsünlər, amma başqa yerlərdə tərtib şərt deyildir.
Məsələ 593: Daha yaxşı olar ki, kəfənə bükməmişdən əvvəl,
meyyitə hənut vursunlar. Amma kəfənə bükmə əsnasında və
ondan sonra da vurmağın maneəsi yoxdur.
Məsələ 594: Həcc və ya ümrə üçün ehram bağlayan şəxs
ölərsə, onu hənut etmək icazəli deyildir. Əgər həcc üçün ehram
bağlayan şəxs, səfa ilə mərvə arasında “səy” əməlindən sonra və
ümrədə “həlq” və ya “təqsir” əməlindən sonra ölsə, ona hənut
vurmaq lazımdır.
Məsələ 595: Etikaf bağlayan və əri ölüb, iddəsi tamam
olmayan qadın özünü ətirləməsinin haram olmasına baxmayaraq,
ölərsə, ona hənut vurmaq vacibdir.
Məsələ 596: Ehtiyat-vacib budur ki, meyyitə müşk, ənbər, ud
və sair xoş ətirlər vurmasınlar. Bunları kafurla da
qarışdırmasınlar.
Məsələ 597: Müstəhəbdir ki, həzrət Seyyidüş-şühədanın
(ələyhis-səlam) türbətindən bir qədər kafura qarışdırsınlar.
Amma gərək o kafurdan ehtiramsızlıq olan bədən üzvlərinə
vurmasınlar. Həmçinin, gərək türbət o qədər çox olmasin ki,
kafurla qarışanda daha ona kafur deyilməsin.
Məsələ 598: Əgər kafur tapılmazsa və ya təkcə qüsl
miqdarında olarsa, hənut lazım deyil. Əgər qüslə istifadə olunan
miqdardan çox olarsa, amma yeddi üzvün hənutuna çatmasa,
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gərək əvvəlcə alnına vursunlar. Əgər çox qalarsa, başqa üzvlərə
vursunlar.
Məsələ 599: İki ədəd yaş və təzə çubuğu meyyitlə birlikdə
qəbrə qoymaq müstəhəbdir.

MEYYİT NAMAZININ HÖKMLƏRİ
Məsələ 600: Müsəlman meyyitə, hətta uşaq da olsa belə
namaz qılmaq vacibdir, amma gərək uşağın ata-anası, yaxud
onlardan biri müsəlman olsun və altı yaşı da tamam olmuş olsun.
Məsələ 601: Altı yaşı tamam olmayan uşağa namaz qılmağın
müstəhəb olması məlum deyil. Əgər namaz qılsalar səhihdir.
Amma ölü dünyaya gəlmiş uşağa namaz qılmaq qəti şəkildə
müstəhəb deyil.
Məsələ 602: Meyyit namazı qüsl, hənut və kəfəndən sonra
qılınmalıdır. Əgər bunlardan qabaq və ya bu əməlləri yerinə
yetirərkən qılınsa məsələni bilməmək və ya unutqanlıq üzündən
olsa belə, kifayət deyildir.
Məsələ 603: Meyyit namazı qılmaq istəyən şəxsin dəstəmaz,
qusl, yaxud təyəmmüm alması üçün, bədəninin, yaxud paltarının
pak olması lazım deyil. Hətta onun paltarı qəsbi də olsa, eybi
yoxdur. Amma ehtiyat-müstəhəbə görə sair namazlarda riayət
olunmalı məsələlər bunda da riayət olunsun;
Məsələ 604: Meyyitə namaz qılan şəxs, gərək üzü qibləyə
dayansın. Həmçinin vacibdir ki, meyyiti onun qarşısında arxası
üstə elə uzatsınlar ki, başı namaz qılanın sağ tərəfində, ayağı isə
sol tərəfində olsun.
Məsələ 605: Namaz qılanın məkanı ehtiyata əsasən gərək
qəsbi olmasın. Həmçinin meyyitin qoyulduğu yerdən alçaq və ya
uca olmasin. Amma azacıq alçaq və ya uca olsa, eybi yoxdur.
Məsələ 606: Namaz qılan şəxs meyyitdən uzaq olmamalıdır.
Amma meyyit namazını camaatla qılan şəxs, meyyitdən uzaq
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olsa və camaat namazının cərgələri bir-birinə bitişik olsa, eybi
yoxdur.
Məsələ 607: Meyyit namazı qılan şəxs, gərək meyyitlə
üzbəüz dursun. Amma namaz camaatla qılınsa və camaat
namazının cərgələri iki tərəfdən meyyiti ötüb keçsə, meyyitin
müqabilində durmayan şəxslərin namazının eybi yoxdur.
Məsələ 608: Meyyitlə namaz qılan şəxsin arasında gərək
pərdə, divar və s. kimi şeylər olmasın. Amma meyyit, tabut və
bu kimi şeylərin içində olsa, eybi yoxdur.
Məsələ 609: Meyyit namazı qılınan vaxt, gərək meyyitin
övrəti örtülsün. Əgər onu kəfənləmək mümkün olmazsa, gərək
onun övrətini hətta taxta, kərpic və s. kimi şeylərlə də olsa
örtsünlər.
Məsələ 610: Meyyit namazını, gərək ayaq üstə və qürbət
niyyəti ilə qılsın və niyyətdə meyyit müəyyənləşdirilməlidir;
məsələn: “bu meyyitə namaz qılıram, qürbətən iləllah” deyə
niyyət etsin.
Məsələ 611: Əgər meyyitə ayaq üstə namaz qıla bilən bir şəxs
tapılmazsa, oturan halda namaz qılan şəxs ona namaz qıla bilər.
Məsələ 612: Əgər meyyit, əvvəldə müəyyən bir şəxsin ona
namaz qılmasını vəsiyyət etmiş olsa, ehtiyat-müstəhəb budur ki,
o şəxs meyyitin vəlisindən icazə alsın. Meyyitin vəlisinə də
vacibdir icazə versin
Məsələ 613: Bir meyyitə bir neçə dəfə namaz qılmaq
məkruhdur. Amma meyyit elm və təqva əhli olarsa, məkruh
deyil.
Məsələ 614: Əgər meyyiti, bilərəkdən, yaxud unutqanlıq
üzündən və ya müəyyən bir üzr səbəbi ilə namazsız dəfn etmiş
olsalar, yaxud dəfn etdikdən sonra qılınan namazın batil olması
məlum olarsa, nə qədər ki, onun cəsədi çürüməyib, vacibdir ki,
meyyit namazında deyilən şərtlər daxilində onun qəbrinə namaz
qılsınlar.
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MEYYİT NAMAZININ QAYDASI
Məsələ 615: Meyyit namazının beş təkbiri vardır. Əgər namaz
qılan beş təkbiri bu tərtiblə desə, kifayətdir:
Niyyətdən və birinci təkbirdən sonra desin:

ُ ُ َ
َّ َ ُ َّ َ َ ُ َّ َ َ َ َ ُ َ َ
اهلل
ل
و
س
ر
دا
م
أشهد أن ال ّإله ّإالاهلل وأن مح
ّ

Əşhədu ənla ilahə illəllah və ənnə Muhəmmədən Rəsulullah.
İkinci təkbirdən sonra desin:

َ َ ِّ َ َّ ُ َّ َ
َّ َ ُ
َ َّ َ ُ
آل محم ٍد
ّ أللهم صل على محم ٍد و

Əllahummə səlli əla Muhəmmədin və Ali-Muhəmməd.
Üçüncü təkbirdən sonra desin:

ْ ُ ْ ْ ْ َّ ُ َّ َ
َ ْ ُ ْ َ َ
ات
ّ أللهم اغ ّفر ّللمؤ ّم ّنين والمؤ ّمن

Əllahumməğfir lil-mu`mininə vəl-mu`minat.
Dördüncü təkbirdən sonra əgər meyyit kişidirsə, desin:

ْ ِّ َ ْ َ َ ْ ْ َّ ُ َّ َ
أللهم اغ ّفر ّلهذا الميت

Əllahumməğfir li hazəl-məyyit.
Əgər qadın olarsa, desin:

ْ َ ْ
َ ْ ْ َّ ُ َّ َ
أللهم اغ ّفر ّله ّذ ّه الم ِّيت

Əllahumməğfir li hazihil-məyyit.
sonra beşinci təkbiri desin.
Daha yaxşı olar ki, birinci təkbirdən sonra bu duanı oxusun:

َ َ ُ َ ْ َ ُ َّ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ
َّ َ ُ َ ُ َ ْ َ َ ُ َ َ
أشهد أن ال ّإله ّإالاهلل وحده الش ّر يك له و أشهد أن محمدا
َ َ
َ َّ
َ َ َ َْ
َ ِّ َ ْ ُ َ َ ْ َ ُ ُ ُ َ َ ُ ُ َ
ى الساع ّة
د
ي
ن
ي
ب
ا
ر
ي
ذ
ن
و
ا
ير
ش
ب
ّ
ّ
ّ عبده ورسوله أرسله ّبالحق
İkinci təkbirdən sonra bu duanı oxusun:

َ َ ْ َ َ
َ َ ِّ َ َّ ُ َّ َ
َ
َّ َ ُ
َّ َ ُ
َ
َّ َ ُ
آل
آل محم ٍد
ّ وب ّارك على محم ٍد و
ّ أللهم صل على محم ٍد و
َ ْ ََ
َ ْ َ َ َ َ ْ َّ َ َ
َّ َ ُ َ َ
َّ َ ُ ْ َ ْ َ
َّ َ ُ
محم ٍد وار حم محمدا وآل محمدا كأفض ّل ماصليت وباركت
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َ َ ِّ
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يع اْلن ّبي ّ
ٍ
ّ
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َ
هلل الص ّال ّحين
ّعبا ّد ّ
Üçüncü təkbirdən sonra bu duanı oxusun:

ْ ْ ْ ُ ْ
َ َ ْ ُ ْ َ
َ َ ْ ُ ْ َ
َ ْ ُ ْ
َ َّ ُ َّ
ت
ات والمس ّل ّمين والمس ّلما ّ
أللهم اغ ّفر ّللمؤ ّم ّنين والمؤ ّمن ّ
َ
َ
ْ
َّ
َ
َ
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ىء ق ّد ٍير
ات ّإنك على كل ش ٍ
الدعو ّ
Dördüncü təkbirdən sonra meyyit kişidirsə, bu duanı oxusun:

َ َّ ُ َّ َّ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ
أللهم ّإن هذا عبدك وابن عب ّدك وابن أم ّتك نزل ّبك وأنت خير
َّ
ْ ُ َّ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ
َ َّ ُ َّ َّ َ َ ْ َ ُ
َ ُْ ُ
منزو ٍل ّب ّه ،أللهم ّإنا ال نعلم ّمنه ّإال خيرا وأنت أعلم ّب ّه ّمنا،
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ْ َ
َ ْ
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ْ َ ْ ُ ْ َ َ
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فتجاوز عنه واغ ّفر له ،أللهم اجعله ّعندك ّفى أعلى ّعلي ّين
َ َ
ْ َ
َ ْ ُ ْ
َ ْ
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واخلف على أه ّل ّه ّفى الغ ّاب ّر ين وار حمه ّبر حم ّتك ياأر حم
َ
َّ
اح ّمين
الر ّ
Dördüncü təkbirdən sonra meyyit qadındırsa, bu duanı
oxusun:
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ز
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ّبر حم ّتك يا أر حم الر ّ
Sonra beşinci təkbiri desin.
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Məsələ 616: Meyyit namazının təkbirləri və duaları elə ardıcıl
oxunmalıdır ki, gərək namaz, öz surətindən çıxmasın.
Məsələ 617: Meyyit namazını camaatla birlikdə qılan şəxs
gərək təkbirləri və duaları oxusun.

MEYYİT NAMAZININ MÜSTƏHƏBBATI
Məsələ 618: Bir neçə şey meyyit namazında müstəhəbdir:
1-Meyyit namazını qılan şəxs, dəstəmaz yaxud qusl və ya
təyəmmüm almış olsun; ehtiyat-müstəhəbə görə, o vaxt
təyəmmüm almalıdır ki, dəstəmaz və qüsl almaq mümkün
olmasın, yaxud dəstəmaz və ya qüsl alacağı təqdirdə meyyit
namazına çata bilməsin.
2-Əgər meyyit kişidirsə, camaata imamlıq edən, yaxud ona
namazı təklikdə qılan şəxs, cənazənin orta hissəsinin; və əgər
meyyit qadındırsa, sinəsinin müqabilində dursun;
3-Ayaqyalın namaz qılsın;
4-Hər təkbiri deyəndə iki əlini qaldırsın;
5-Onunla meyyitin arasındakı məsafə çox az olsun; belə ki,
əgər külək onun paltarını hərəkət etdirsə, cənazəyə toxunsun;
6-Meyyit namazı camaatla qılınsın;
7-Meyyit namazına imamlıq edən şəxs, təkbiri və duaları
ucadan, onunla birlikdə namaz qılanlar isə astadan desinlər;
8-Meyyit namazı, camaatla qılınanda, hətta iqtida edən
(məmum) bir nəfər olsa da, imamın arxasında dayansın;
9-Namaz qılan şəxs meyyitə və möminlərə çoxlu dua etsin;
10-Namazdan qabaq üç dəfə “əs-səlat” desin;
11-Namazı, camaatın əksərən meyyit namazını qılqıları yerdə
qılsın;
12-Haiz qadın camaat namazına dayansa, bir cərgədə tək
dayansın.
Məsələ 619: Meyyit namazını məscidlərdə qılmaq
məkruhdur, amma Məscidül-həramda məkruh deyildir.
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DƏFNİN HÖKMLƏRİ
Məsələ 620: Vacibdir ki, meyyit elə dəfn edilsin ki, onun iyi
çölə gəlməsin və yırtıcı heyvanlar onun bədənini çölə çıxara
bilməsin. Amma yırtıcı heyvanların onun bədənini
çıxarmasından qorxu yaransa, gərək qəbri kərpic və s. kimi
şeylərlə möhkəmlətsinlər.
Məsələ 621: Əgər meyyiti torpaqda dəfn etmək mümkün
olmazsa, dəfn etmək yerinə, onu binada və ya tabuta qoymaq
lazımdır.
Məsələ 622: Gərək meyyiti qəbirdə sağ çiyni üstə elə
uzatsinlar ki, bədəninin qabağı üzü qibləyə olsun.
Məsələ 623: Əgər bir şəxs gəmidə ölsə, bu halda cəsədi
çürüməzsə və gəmidə qalmasının maneəsi olmazsa, gərək
gözləsinlər ki, gəmi quruya çatsın və onu torpaqda dəfn etsinlər.
Əks halda gərək, gəmidə qüsl verib, hənut-kəfən etməli, namaz
qıldıqdan sonra onu böyük bir xumrəyə1qoyub ağzını bağlayıb
dənizə atsınlar yaxud ağır bir şeyi ayağına bağlayıb dənizə
atmalıdırlar. Mümkün olsa, elə yerdə atsınlar ki, dərhal
heyvanlara yem olmasın.
Məsələ 624: Əgər düşmən, qəbri açıb meyyiti çıxaracağından
və sonra qulağını, burnunu və ya başqa üzvlərini kəsəcəyindən
qorxsalar, onda mümkün olan surətdə, gərək əvvəlki məsələdə
deyildiyi qaydada, onu dənizə atsınlar.
Məsələ 625: Meyyitin dəryaya atılmasının və ya qəbrinin
möhkəmləndirilməsinin xərcləri lazım olan surətdə gərək
meyyitin malının əslindən götürülsün.
Məsələ 626: Əgər kafir bir qadın ölsə və onun bətnindəki
uşaq da ölmüş olsa və ya hələ ruh onun bədəninə daxil
olmayıbsa, uşağın atası müsəlman olduğu surətdə, gərək qadını
1

Küp.
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qəbirdə sol böyrü üstə arxası qibləyə tərəf elə uzatsınlar ki,
uşağın üzü qibləyə olsun.
Məsələ 627: Müsəlmanın kafir, kafirin də müsəlman
qəbiristanlığında dəfn edilməsi caiz deyildir.
Məsələ 628: Müsəlmanı, ehtiramsızlıq olacağı yerlərdə;
məsələn: toz-torpaq və zibil tökülən yerlərdə dəfn etmək caiz
deyildir.
Məsələ 629: Meyyit, qəsbi yerdə dəfn olunmamalıdır.
Meyyiti, dəfndən qeyri işlər üçün (vəqf olunan məscid kimi)
yerlərdə dəfn etmək, caiz deyildir.
Məsələ 630: Bir meyyiti başqa bir meyyitin qəbrində dəfn
etmək caiz deyildir. Amma qəbir çox köhnələrsə və əvvəlki
meyyit çürüyüb aradan getmiş olarsa bu halda dəfn etmək olar.
Məsələ 631: Meyyitdən ayrılan şeylər, hətta tük, dırnaq, diş
kimi olsa da belə, gərək onunla dəfn olunsun. İnsanın sağlığında
ondan ayrılan dırnağı və dişi yerə basdırmaq müstəhəbdir.
Məsələ 632: Əgər bir şəxs quyuya düşüb ölsə və onu
çıxarmaq mümkün olmasa, gərək quyunun ağzını bağlayıb o
quyu onun üçün qəbir edilsin.
Məsələ 633: Əgər uşaq, ana bətnində ölsə və onun bətndə
qalması ana üçün təhlükə doğursa, gərək onu ən asan yolla
çıxartsınlar. Əgər onu doğrayıb çıxarmağa naçar olsalar, eybi
yoxdur. Amma ərinin vasitəsi ilə (əgər əri bu sahədə
mütəxəssisdirsə), yaxud mütəxəssis qadının vasitəsi ilə çölə
çıxarılmalıdır. Əgər bu da mümkün olmasa, mütəxəssis olan
məhrəm kişilər, bu da mümkün olmasa, mütəxəssis olan
naməhrəm kişi, onu çölə çıxarmalıdır. Bu da mümkün olmasa və
mütəxəssis tapılmazsa, mütəxəssis olmayan bir şəxs də uşağı
çölə çıxara bilər.
Məsələ 634: Hər vaxt əgər ana ölsə və uşaq onun bətnində
diri olsa, hətta onun (çıxarılmasından sonra) sağ qalmasına ümid
olmasa da, gərək əvvəlki məsələdə deyilən şəxslərin vasitəsi ilə,
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onun sol böyrünü yarılıb uşağı çıxarmalı, sonra isə yarılan yeri
tikməlidirlər. Bu bir haldadır ki, onun sol tərəfinin yarılması,
uşaqın həyatında (diri qalması üçün) təsiri olacağına ehtimal
verilsin. Belə olmayan halda, hər tərəfdən uşaqın sağ qalması
ehtimal verilirsə, gərək yarıb uşağı götürsünlər.

DƏFNİN MÜSTƏHƏBBATI
Məsələ 635: Müstəhəbdir ki, qəbri normal insan boyunda
qazsınlar. Meyyiti ən yaxın qəbiristanlıqda dəfn etsinlər. Amma
uzaqda olan qəbiristan müəyyən səbəblərə görə yaxşı olsa;
məsələn, yaxşı insanlar o qəbiristanlıqda dəfn edilirsə, yaxud
camaat qəbiristan əhlinə Fatihə oxumaq üçün oraya daha çox
gəlirlərsə oraya aparsınlar. Həmçinin, meyyiti qəbirin bir neçə
metrliyində yerə qoysunlar və üç dəfə yerə qoyub-götürməklə,
tədricən qəbirə yaxınlaşdırsınlar. Dördüncü dəfə isə qəbrə daxil
etsinlər. Əgər meyyit kişidirsə, üçüncü dəfə onun başı qəbrin
aşağı tərəfinə qalacaq şəkildə yerə qoysunlar. Dördüncü dəfədə
başı tərəfindən qəbrə daxil etsinlər. Əgər qadındırsa, üçüncü dəfə
qəbrin qiblə tərəfinə qoyub, eninə qəbrə daxil etsinlər. Qəbrə
qoyarkən, qəbrin üstünə bir parça tutsunlar. Həmçinin, cənazəni
aramlıqla tabutdan götürüb, qəbrə qomaq müstəhəbdir. Dəfndən
qabaq və dəfn zamanı göstəriş verilmiş duaları oxusunlar.
Meyyiti ləhədə qoyduqdan sonra kəfənin düyünlərini açıb üzünü
torpağa qoysunlar, başının altında torpaqdan balış kimi
düzəltsinlər, arxasına xam kərpic, yaxud kəsək qoysunlar ki,
arxaya aşmasın. Ləhədi örtməzdən əvvəl sağ əli meyyitin sağ
çiyninə vurub, sol əli qüvvətlə meyyitin sol çiyninə qoysunlar,
ağızı onun qulağına yapışdırıb möhkəm silkəlkələyib və üç dəfə
desinlər:

َ ُ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ ْ ْ َ ْ
ّإسمع ّإفهم يافالن ابن فالن

“İsmə ifhəm ya Fulanəbnə fulan”;
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“Fulan” kəlməsinin yerinə meyyitin adını və atasının adını
desinlər; məsələn: əgər meyyitin adı Mühəmməd, atasının adı
Əli olarsa, üç dəfə desinlər:

ْ َ ْ ْ َ ْ َ ُ َ َّ َ ْ َ
ه
ّإسمع ّإفهم يا محمد بن ّع ّلى

”“İsmə ifhəm, ya Muhəmmədəbnə Əli
Deyib sonra isə bu sözləri desinlər:
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ّإالاهلل وحده الش ّر يك له وأن محمدا صلى اهلل علي ّه وآ ّل ّه
َ ُ ُ َ َ ُ ُ ُ َ َ ُ
َّ َّ َ َ َ َ ُ ْ ُ ْ َ َ َ َ َّ َ ًّ َ ُ
ع ْبده ورسوله وس ِّيد الن ّبيين وخاتم المرس ّلن وأن ع ّليا أ ّمير
َ َ َ َ َ َ
ْ ََ َ
ُ
َ َ َ
َ َ َ ُ ْ َ
ْ ُ
ؤم ّنين وس ِّيد الو ّص ِّيين و ّإمام ّإفترض اهلل طاعته على
الم ّ
ْ َ َ َ َ َ َّ ْ َ َ َ َ ْ ُ َ َ َ َ َّ ْ َ ْ ُ َ َ َ ُ َ َّ َ ْ َ
العال ّمين وأن الحسن والحس ْين وع ّلى بن الحس ْين ومحمد بن
ْ َ َ ْ َ َ َ َّ ْ َ ُ َ
َ ُ َ
َ ٍّ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ َّ
ع ّلى وجعفربن محم ٍد وموسى بن جعف ٍر وع ّلى بن موسى
َ ْ َ َ َ ْ َ َ َّ َ ْ َ َ
َ ُ َ َّ َ ْ َ َ ٍّ َ َ َّ ْ َ ُ َ َّ
ومحمد بن ع ّلى وع ّلى بن محم ٍد والحسن بن ع ّلى والقا ّئم
َ َ ْ ْ َ َّ ُ ْ ُ ْ
َّ َ َ َ ُ
ْ ُ َّ َ ْ َ ْ
َ َ ُ َ ُ
اهلل
اهلل علي ّهم أ ّئمة المؤ ّم ّنين وحجج
الحجة المه ّدى صلوات
ّ
ّ
ْ َْ
َ َ
َ َ َ ُ َ ْ َ
َ ْ َ َ َ َ َّ ُ َ َ َّ ُ ُ
ق أجم ّعين وأ ّئمتك أ ّئمة هدي بك أبرار يا فالن بن
ل
خ
ال
ى
ل
ع
ّ
ُ
فالن.

“Fulan ibni fulan” kəlməsinin yerinə meyyitin adını və
atasının adını deyib sonra desinlər:

َ ُ َ
َ ََ َ ْ َ َ َ
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ْ
اهلل تبارك وتعالى
ان رسولي ّن ّمن ّعن ّد ّ
ان المقرب ّ
ّإذا أتاك الملك ّ
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ْ َ َ َ َ َ ْ َ َّ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ
ُ
َ
َ َ
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تى وأ ّمير المؤ ّم ّنين ع ّلى بن أ ّبى
القرآن ّكت ّابى والكعبة ّقبل ّ
َ
َ ْ ُ َ ُ ْ ُ
َ
َ
َ ْ َ َ ُ ْ ُ َ ٍّ ْ ُ ْ َ َ
امى والحس ْين بن
امى والحسن بن ع ّلى المجتبى ّإم ّ
ب ّإم ّ
ط ّال ٍ
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َّ
َ
َ
َ َ ٌّ َ ْ ُ ْ َ
ََْ َ َ
ُ
َ ٍّ
امى
امى وع ّلى ز ين الع ّاب ّدين ّإم ّ
ع ّلى الش ّهيد ّبكربال ّإم ّ
ُ
َ َ ْ َ
َ ُ َ
َ
َّ
َ
َ ُ َ َّ
َْ ُ
امى وموسى
ادق ّإم ّ
امى وجعفر الص ّ
اقر ّإم ّ
ومحمد الب ّ
ِّ َ
ْ َ
ْ َ َ ُ َ
َ ُ َ َّ
َ
َ
ُ
َ َ ٌّ
امى
امى ومحمد الجواد ّإم ّ
امى وع ّلى الرضا ّإم ّ
اظم ّإم ّ
الك ّ
َ ْ ُ َّ ُ
َ َ ٌّ ْ َ
َ ْ َ َ ُ ْ َ ْ َ ُّ َ
َ
امى والحجة
امى والحسن العسك ّرى ّإم ّ
ادى ّإم ّ
وع ّلى اله ّ
َ ُ
َ َ َ ُ
َ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ
ْ ُ َْ َُ َ
اهلل عل ْي ّهم أجم ّعين أ ّئم ّتى
الء صلوات
ّ
امى هؤ ّ
المنتظر ّإم ّ
ْ َ َ َ َّ
ْ
َ ْ َ ْ َ
َ ُ َ َ
َ َ َ
َ َ َ
وساد ّتى وقاد ّتى وشفع ّائي ّب ّهم أتولى و ّمن أعد ّائ ّهم
ُّ ْ َ َ ْ َ ُ َّ ْ َ ْ َ ُ َ َ َ ُ َ
َ َ َ َّ
ُ
أتبرء ّفى الدنيا واْل ّخر ّة ثم ّإعلم يا فالن بن فالن.

“Fulanəbnə fulan” kəlmələrinin yerinə meyyitin və atasının
adını deyib sonra desinlər:

ُ َ َ
َ َ َ َ َ َ َ َ
َّ
َ
َ َ َّ ُ َ َّ
ْ َ َّ
ّإن اهلل ت َبارك وتعالى ّنعم الر ُّب وأن محمدا صلى اهلل عل ْي ّه
َ َ َّ َ َّ ْ َ َ
َ
َّ ُ ُ
َ َ ْ َ َ ُ
ْ َ
َ
ب وأوالده
و ّآل ّه ّنعم الرسول وأن ع ّلى بن أ ّبى ط ّال ٍ
َ ْ َ َّ َ ْ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َّ ُ َ َ َّ َ َ
ْ َ ْ ُ
اج َ
اء ّب ّه
اْلثنى عشر ّنعم اْل ّئمة وأن م
ة
م
ئ
اْل
ين
وم
ص
المع
ّ
ّ
َ ّ
َ
َ
ْ
َّ
ُ ْ َ
َ ٌّ َ َّ
َ ْ َ َ ٌّ َ ُ
َ
ُ َ
َ
ُ َ َّ
يه و ّآل ّه حق وأن الموت حق وسؤال منك ٍر
محمد صلى اهلل عل ّ
َ ٌّ َ ْ ْ َ َ ٌّ َ ُّ ُ َ َ ٌّ َ ِّ َ َ َ ٌّ
ْ َ
َ َ
ون ّك ٍير ّفى الق ْب ّر حق وال َبعث حق والنشور حق والصراط حق
َ ْ َ َ َ ٌّ َ َ َ ُ َ ْ ُ ُ
َ ٌّ َ َ َّ ْ َ َّ َ َ ٌّ َ َّ َ َ ٌّ َ َ َّ
ب حق وأن الجنة حق والنار حق وأن
وال ّميزان حق وتطاير الكت ّ
َّ َ َ
َ َ َ َّ
َ
ََْ
اهلل َي ْب َع ُث َم ْن فى ْال ُق ُ
ور
ب
ن
الساعة آ ّت َية الر ي َب ّفيها وأ
ّ
ّ
Sonra desinlər:

َ َ ْ َ َ ُ ُ
أف ّهمت يا فالن

“Fulan” kəlməsinin yerinə meyyitin adını desinlər, sonra isə
bunları desinlər:

َ َ َ
ث َّبتك
َ َّ َ
عرف

َّ
َ َ َ َ
ُ
ْ َ ْ
ُ
ت وهداك اهلل
اب
الث
ل
و
اهلل ّبالق
ّ ّ
ّ
ُ ََْ َ َ َْ َ َ ْ َ َ
ُ ْ َ َ ٍّ
اهلل بينك وبين أو ّليا ّئك ّفى مستقر

َ
ُّ ْ َ
َ
يم
ق
ت
س
م
اط
ر
ص
ى
ل
ّإ
ّ ٍ
ّ ٍ
ْ َ ْ َ
ّمن ر حم ّت ّه

Sonra bunu desinlər:
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َ
ِّ َ َ َ َ
َ ْ
َ َّ ُ َّ َ
ُ ْ َ ْ
َْْ َ ْ َ َ ْ ْ
وح ّه ّإل ْيك ولق ّه ّمنك
ّ اف اْلرض عن جنبي ّه واصعد ّبر
ّ أللهم ج
َ َ ْ َ َ َ ْ َ َّ ُ َّ َ
َ ُْ
برهانا أللهم عفوك عفوك
Məsələ 636: Müstəhəbdir ki, meyyiti qəbrə qoyan şəxs
təharətli, başı açıq, ayaqyalın olsun və meyyitin ayaq tərəfindən
qəbirdən çıxsın. Meyyitin qohumlarından başqa, orada olan
şəxslər, əllərinin arxası ilə torpağı qəbrə töküb, “inna lillahi və
inna iləyhi raciun” desinlər. Əgər meyyit qadın olsa, onu,
məhrəm olanlardan biri qəbrə qoysun. Əgər məhrəmi olmazsa,
sair qohumları onu qəbrə qoysun.
Məsələ 637: Müstəhəbdir ki, qəbri dördbucaq və düzbucaqlı
dördbucaq şəkldə düzəltsinlər, dörd barmaq miqdarında yerdən
ucaldıb üstünə müəyyən əlamət qoysunlar ki, səhv olunmasın və
qəbrin üstünə su səpsinlər. Su səpəndən sonra orada olanlar
əllərini qəbrin üstünə qoyub barmaqları açıq halda torpağa
batırsınlar, belə ki, bir az miqdarda barmaqlarının izi qalsın və
mübarək “Qədr” surəsini yeddi dəfə oxuyub sonra meyyit üçün
Allahdan bağışlanmaq diləyib, bu duanı oxusunlar.

ِّ َ َ ُ َ ُ َ ْ َ ْ ْ َ
َْ ْ َ َ َْْ
َ ْ
َ َّ ُ َّ َ
ْ
َ
اف اْلرض عن جنبي ّه واص ّعد ّإليك روحه ولق ّه ّمنك
ّ أللهم ج
ْ ُ َ َ َ ْ َ ْ
ْ َ
َ ْ َ ْ َ
ُ َْ َ ْ ْ َ
َ ْ
يه ّب ّه عن ر حم ّة من
ّ ّرضوانا واس ّكن قبره ّمن ر حم ّتك ماتغ ّن
َ َ
.ّسواك

Məsələ 638: Cənazənin dəfn mərasimində iştirak edənlər
gedəndən sonra müstəhəbdir ki, meyyitin vəlisi, yaxud vəlisinin
tərəfindən icazəsi olan bir şəxs göstərişi verilən duaları meyyitə
təlqin etsin.
Məsələ: 639: Dəfndən sonra müstəhəbdir ki, matəm
sahiblərinə başsağlığı verilsin. Amma müəyyən müddət keçsə və
başsağlığı vermək, baş verən müsibəti onlara xatırlatmağa səbəb
olarsa, onu etməmək daha yaxşıdır. Həmçinin müstəhəbdir ki, üç
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gün meyyitin ev əhlinə (ailə üzvlərinə) yemək göndərilsin.
Onların yanında və mənzillərində yemək yemək məkruhdur.
Məsələ 640: Müstəhəbdir ki, insan qohumlarının, xüsusilə də
övladının ölümündə səbirli olsun, hər vaxt meyyiti yad edəndə,
“İnna lillahi və inna iləyhi raciun” desin; meyyit üçün Quran
oxusun, ata-ananın qəbrinin yanında Allahdan hacətlərini istəsin.
Qəbri, tez xarab olmaması üçün möhkəm düzəltsinlər.
Məsələ 641: İnsanın bir şəxsin ölümündə üzünü, yaxud
bədənini cırmaqlaması ilə özünə xəsarət vurması caiz deyildir.
Məsələ 642: Ehtiyata əsasən ata və qardaş ölümü istisna
olmaqla, sair şəxslərin ölümündə paltarın yaxasını cırmaq caiz
deyildir. Ehtiyat budur ki, onların müsübətlərində də yaxa
cırmasınlar.
Məsələ 643: Əgər kişi, arvadının yaxud övladının ölümündə
paltarının yaxasını cırsa, yaxud qadın meyyitin matəmində üzünü
cırsa və ya öz saçlarını yolsa, ehtiyata görə gərək on fəqirə
yemək versin və ya onları geyindirsin.
Məsələ 644: Ehtiyat-vacib budur ki, meyyitə ağlamaqda səsi
çox ucaltmasınlar.

VƏHŞƏT NAMAZI
Məsələ 645: Müstəhəbdir ki, meyyitin dəfn olunduğu ilk
gecə, onun üçün iki rəkət vəhşət namazı qılsınlar. Onun
qılınması qaydası belədir: Birinci rəkətdə Həmd surəsindən
sonra bir dəfə “Ayətul-kürsünü” oxusun. Ehtiyat budur ki,
“Ayətəl-kürsünü” “hum fiha xalidun”-a qədər oxusunlar. İkinci
rəkətdə isə Həmd surəsindən sonra on dəfə “inna ənzəlnahu”
surəsini oxunsunlar, namazın salamından sonra desinlər:

َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ
َ َ ِّ َ َّ ُ َّ َ
ُ َ
َ َّ َ ُ
آل محم ٍد وابعث ثوابها ّإلى ق ْب ّر فالن
و
د
م
ح
م
ى
ل
أللهم صل ع
ٍ
ّ

“Əllahummə səlli əla Mühəmmədin və ali Mühəmməd vəbəs
səvabəha ila qəbri fulan”.
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Fulan kəlməsinin yerinə mərhumun adını desinlər
Məsələ 646: Vəhşət namazını, mərhumun dəfn olunduğu ilk
gecənin hər saatında olsa, qılmaq olar. Amma daha yaxşı olar ki,
işa namazından sonra gecənin əvvəlində qılınsın.
Məsələ 647: Əgər meyyiti uzaq bir şəhərə aparmaq istəsələr,
yaxud başqa səbəblərə görə onun dəfni təxirə düşsə, bu halda
gərək vəhşət namazını onun qəbrə qoyulduğu ilk gecəyə qədər
təxirə salsınlar.

QƏBRİN AÇILMASI
Məsələ 648: Müsəlmanın qəbrini açmaq hətta uşaq və ya dəli
olsa belə, haramdır. Amma bədəni çürüyüb aradan getsə və
torpağa çevrilsə, eybi yoxdur.
Məsələ 649: İmamzadələrin (yəni İmam övladlarının),
şəhidlərin, alimlərin, saleh bəndələrin qəbrini açmaq hətta illər
ötüb keçsə də belə haramdır.
Məsələ 650: Bir neçə halda qəbri açmaq haram deyildir:
1-Meyyit qəsbi torpaqda dəfn olunsa və yerin sahibi də onun
orada qalmasına razı olmasa;
2-Meyyitin dəfn olunduğu kəfən, yaxud onunla birlikdə dəfn
olunan başqa şeylər qəsbi olsa, sahibi də qəbirdə qalmasına razı
olmasa. Həmçinin əgər meyyitin vərəsələrinə çatacaq bir şey
onunla birlikdə dəfn olunsa, vərəsələr də o şeyin qəbirdə
qalmasına razı olmasalar; amma meyyit dua kitabı və Quran,
yaxud üzüyünü onunla birlikdə dəfn olunmasını vəsiyyət etsə
onları çıxarmaq üçün qəbri açmaq olmaz. Əgər vəsiyyəti,
malının üçdə birindən artıq olsa, artıq olan mala vərəsələr razı
olmasalar qəbri aça bilərlər.
3-Meyyit qüslsüz, kəfənsiz və ya hənutsuz dəfn olunsa, yaxud
qüslünun batil olmasını bilsələr və ya şəriət qanunlarına uyğun
olmayaraq kəfənləmiş olsalar, yaxud da qəbirdə onu üzü qibləyə
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qoymamış olsalar (qəbri açmaq olar). Amma kəfən əti haram
olan heyvandan hazırlanarsa qəbri açmaq müşkül məsələdir.
4-Müəyyən bir haqqı sübut etmək üçün meyyitin bədənini
görmək istəsələr;
5-Meyyiti, ehtiramsızlıq olan bir yerdə; məsələn: kafirlərin
qəbristanlığında, yaxud toz-torpaq, zibil tökülən yerlərdə dəfn
etmiş olsalar;
6-Qəbrin açılmasından daha çox əhəmiyyətli, olan şəri bir
mətləb üçün qəbri açsalar; məsələn: diri uşağı ölmüş anasının
bətnindən çıxartmaq istəsələr;
7-Vəhşi heyvanların meyyitin bədənini parçalamasından, sel
aparmasından, düşmənlərin çıxartmasından qorxslar;
8-Meyyitin, onunla birlikdə dəfn olunmayan əzasını dəfn
etmək üçün; amma ehtiyat-vacib budur ki, bədənin o əzasını,
qəbrə elə qoysunlar ki, meyyitin bədəni görünməsin.

MÜSTƏHƏB QÜSÜLLƏR
Məsələ 651: Müqəddəs İslam Şəriətində müstəhəb qüsüllər
çoxdur, o cümlədən;
1-Cümə qüslü: Onun vaxtı (cümə günü) sübh azanından zöhr
azanına qədərdir. Daha yaxşı olar ki, zöhrə yaxın vaxtlarda
yerinə yetirilsin. Əgər bir şəxs zöhrə qədər yerinə yetirə bilməsə,
yaxşı olar ki, əda və qəza niyyəti etmədən cümənin məğrib
vaxtınadək yerinə yetirsin. Əgər cümə günü qüsl etməsə,
müstəhəbdir şənbə axşamından şənbə günü qüruba qədər onun
qəzasını yerinə yetirsin. Əgər bir şəxs cümə günündə su
tapmayacağını bilsə və ya su tapmayacağından qorxsa, cümə
axşamı günü yaxud cümə axşamı gününün gecəsi qüsl edə bilər.
Cümə axşamı gecəsində “tələb olunma” niyyəti ilə etsin. Cümə
qüslünü alan zaman müstəhəbdir ki, bu duanı oxusun:
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ُ ُ َ
َّ َ ُ َّ َ َ ُ َ
له وأن محمدا ع ْبده
ْ َ ْ َ
َ
َّ َ ُ
محم ٍد واجعل ّنى ّمن

َ َ ُ َ ْ َ
َّ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ
َ
أشهد أن ال ّإله ّإال اهلل وحده الش ّر يك
َ َ ِّ َ َّ ُ َّ َ ُ ُ ُ َ َ
َ
َّ َ ُ
آل
ّ ورسوله أللهم صل على محم ٍد و
ْ َ ْ َ َ َّ َّ
َ ِّ َ َ ُ ْ َ
التو ّابين واجعل ّنى ّمن المتطه ّر ين

2-Mübarək Ramazan ayının birinci gecəsinin, həmçinin 17,
19, 21, 24-ci gecələrin qüslü.
3-Fitir və Qurban bayramı gününün qüslü; Bunun vaxtı sübh
azanından günortaya qədərdir. Daha yaxşı olar ki, onu bayram
namazından qabaq etsinlər. Zöhrdən qürubadək olan vaxtda
etsələr, daha yaxşıdır ki, rəca niyyəti (savab ümüdü) ilə yerinə
yetirsinlər.
4-Fitr bayramının gecəsinin qüslü; onun da vaxtı məğribin
əvvəlindən sübh namazınadəkdir. Daha yaxşı olar ki, gecənin
əvvəlində yerinə yetirilsin.
5-Zil-Həccənin 8-ci və 9-cu günlərinin qüslü; 9-cu günün
qüslü, daha yaxşı olar ki, zöhrə yaxın vaxtlarda yerinə yetirilsin.
6-Tövbə qüslü;
7- Bədənin hər hansı bir yerini, qüslü verilmiş meyyitə vuran
şəxsin qüslü;
8-Ehram qüslü;
9-Hərəmə daxil olmaq qüslü:
10-Məkkiyə daxil olmaq qüslü;
11-Kəbə evini ziyarət etmək qüslü;
12-Kəbəyə daxil olmaq qüslü;
13-Nəhr, zibh və həlq etmək qüslü;
14-Mədinəyə daxil olmaq qüslü;
15- Peyğəmbərin (səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm) hərəminə
daxil olmaq qüslü;
16-Peyğəmbərin (səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm) qəbrindən
ayrılmağın qüslü;
17-Düşmən ilə mübahilə etmək qüslü;
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18- Təzə dünyaya gələn uşağa verilən qüsl;
19-İstixarə namazının qüslü; yəni Allahdan xeyr istəmək.
20-Yağış yaması üçün qüsl;
21-Həzrət imam Hüseynin (ələyhis-səlam) ziyarətinin qüslü;
hətta uzaqdan olsa belə.
Məsələ 652: Fəqihlər çoxlu müstəhəb qüsüllər qeyd ediblər, o
cümlədən;
1-Mübarək Ramazan ayının tək günlərinin gecəsinin qüslü.
Sonuncu on günün gücələrinin qüslü. Həmçinin müstəhəbdir ki,
23-cü gecədə birinci qüsldən əlavə, gecənin axırında da bir qüsl
etsin;
2-Zil-Həccənin 24-ci gününün qüslü;
3- Novruz bayramı, şəbanın 15, Rəbiül-əvvəlin 9 və 17 və
Zilqədənin 25-i, Rəcəbin əvvəli, ortası və axırının qüslü;
4- Ərindən başqası üçün ətir vuran qadının qüslü;
5- Məstlik halında yatan insanın qüslü;
6- Dara asılan şəxsə tamaşa etmək üçün gedən və onu görən
şəxsin qüslü. Amma təsadüfən, yaxud naçarlıq üzündən gözü ona
düşsə və ya misal olaraq, şəhadət vermək üçün getsə, qüsl alması
müstəhəb deyil.
7- Peyğəmbərin (səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm) məscidinə
daxil olmaq qüslü;
8-Məsumları (ələyhimus-səlam) uzaqdan və yaxud yaxından
ziyarət etmək üçün alınan qüsl; amma ehtiyat budur ki bu
qüsülləri rəca ümüdü ilə yerinə yetirsinlər.
Məsələ 653: İnsan özü üçün etdiyi müstəhəb qüsl ilə, ki, 651ci məsələdə qeyd olundu namaz kimi dəstəmaz vacib olan
əməlləri yerinə yetirə bilər. Amma rəca ümüdü ilə yerinə
yetirilən qüsüllər dəstəmaz üçün kifayət etməz.
Məsələ 654: Əgər bir şəxsə bir neçə qüsl müstəhəb olsa,
onların hamısının niyyəti ilə bir qüsl etsə, kifayətdir.
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TƏYƏMMÜM
Yeddi yerdə dəstəmaz və qüsl əvəzi olaraq, gərək təyəmmüm
edilsin.

BİRİNCİ YER
Dəstəmaz və qüsl almaq üçün lazım olan qədər suyu tapmaq
mümkün olmasa;
Məsələ 655: Əgər insan abadlıq yerdə olsa, gərək dəstəmaz və
qüsl suyunu tapmaq üçün o qədər axtarış aparsın ki, daha onu
tapmağa ümüdü qalmasın. Əgər namazın əvvəl vaxtında axtarış
aparmadan namazını qılsa, namazı batildir. Əgər qürbət qəsdi ilə
qılsa və sonradan da məlum olsun ki əgər su axtarsaydı da su
tapılmazdı belə olan surətdə namazı səhihdir. Amma çöldə,
(biyabanda) olsa, eyni zamanda o məntəqə eniş-yoxuşlu olsa və
ya orada ağacların çox olması yol getməyi çətinləşdirərsə, gərək
hər dörd tərəfə, qədimdə kamandan atılan bir oxun qət etdiyi
məsafə miqdarında suyu axtarmaq üçün getsin1. Amma yer, enişyoxuşlu deyilsə, gərək hər tərəfə (atilan zaman) iki oxun qət
etdiyi məsafə miqdarında axtarış aparılsın.
Məsələ 656: Əgər dörd tərəfdən bir qismi düzənlik, digər
yerlər isə eniş-yoxuşlu olsa, gərək düzənlik tərəflərdə iki ox,
düzənlik olmayan tərəfdə isə bir ox miqdarda axtarış aparılsın.
Məsələ 657: Su olmadığına yəqin etdiyi hər tərəfdə, axtarış
aparmaq lazım deyil.
Məsələ 658: Namazın vaxtı az olmayan və su əldə etmək
üçün vaxtı olan bir şəxs, axtarması gərəkli olduğu məkandan
uzaq bir yerdə su olmasına yəqin etsə, bu halda məşəqqəti və ya
1

Mühəmməd Təqi Məclisi “Mən la yəhzuruhul-fəqih” adlı kitabın
şərhində və “Hədaiq” kitabının müəllifi “Hədaiq” kitabında oxun uçma
miqdarını iki yüz addım təyin edib.
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başqa maneə olmayan surətdə, gərək su tapmaq üçün getsin.
Əgər suyun olmasına gümanı olmasa, o yerə getməsi lazım deyil.
Məsələ 659: İnsanın özünün su axtarmaq üçün getməsi lazım
deyil, sözünə etimad etdiyi başqa bir adamı da göndərə bilər. Bu
halda bir nəfər, bir neçə nəfərin tərəfindən getsə, kifayətdir.
Məsələ 660: Əgər səfər yüklərinin arasında, ya mənzilində,
yaxud da karvanda, su olmasına ehtimal versə, gərək o qədər
axtarış aparsın ki, suyu tapmağa ümüdü qalmasın.
Məsələ 661: Əgər namaz vaxtı daxil olmamışdan əvvəl
axtarış aparıb su tapmasa, namaz vaxtına qədər həmin yerdə
qalsa, əgər ehtimal versə ki, keçən axtarışdan sonra o ətrafda su
əmələ gəlib, ehtiyat-vacib budur ki, ikinci dəfə su axtarmağa
getsin.
Məsələ 662: Əgər vaxt daxil olduqdan sonra axtarış edib su
tapmasa, növbəti namazın vaxtınadək orada qalsa, keçmiş
axtarışindan sonra o ətrafda su yarandığına ehtimal versə,
ehtiyat-vacib budur ki, yenidən su axtarmağa getsin.
Məsələ 663: Əgər namaz vaxtı az olsa və ya yırtıcidan
qorxarsa, ya suyun axtarılması, onun üçün dözülməz dərəcədə
çətin olarsa axtarmaq lazim deyil.
Məsələ 664: Əgər namazın vaxtı qisalanadək su axtarmağa
istər su tapacağını və ya tapmayacağını bilsədə getməsə, günah
etmişdır, amma namazı təyəmmümlə səhihdir.
Məsələ 665: Su tapmayacağına yəqini olan bir şəxs, su
axtarmaq üçün getməyib təyəmmümlə namaz qılsa və namazdan
sonra axtarış aparacağı halda su tapacağını bilsə, namazı batildir.
Məsələ 666: Əgər axtarış apardıqdan sonra, su tapmayıb
təyəmmümlə namazı qılsa və sonradan başa düşsə ki, axtarış
apardığı yerdə su var imiş, vaxt olduğu halada gərək dəstəmaz
alıb namazı yenidən qılsın.
Məsələ 667: Namaz vaxtının qısalığına yəqini olan şəxs, əgər
su axtarmadan təyəmmümlə namaz qılarsa və namazdan sonra
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axtarış üçün vaxtın olduğunu başa düşərsə, əgər su axtarsaydı
tapa bilməzdisə, namazı səhihdir. Amma yəqini olsa ki, axtarış
aparacağı halda su tapacaqdı və ya suyu tapacağını yaxud
tapmayacağını bilməsə onun namazı batildir.
Məsələ 668: Əgər namaz vaxtı daxil olduqdan sonra
dəstəmazı olsa və öz dəstəmazını batil edəcəyi halda su tapmaq
mümkün olmayacağını, ya dəstəmaz ala bilməyəcəyini bilsə,
ehtiyat-vacibə görə öz dəstəmazını saxlasın, gərək onu batil
etməsin. Amma qüsl edə bilməsədə həyat yoldaşı ilə yaxınlıq edə
bilər.
Məsələ 669: Əgər namaz vaxtindan qabaq dəstəmazlı olsa,
əgər bilsə ki, namazdan qabaq dəstəmazını batil edəcəyi halda
onun üçün su tapmaq mümkün deyil, əgər bacararsa dəstəmazını
saxlasın və ehtiyat-vacıb budur ki, onu batil etməsin.
Məsələ 670: Bir şəxsin dəstəmaz ya qüsl edəcək miqdarda
suyu varsa və bilirsə ki, onu (yerə) töksə su tapmayacaq,
namazın daxil olan vaxtı onu tökmək haramdır. Ehtiyat-vacib
budur ki, namaz vaxtından qabaq da onu tökməsin.
Məsələ 671: Bir şəxs bilirsə ki, su tapmayacaq əgər namaz
vaxtı daxil olduqdan sonra dəstəmazını batil edərsə və ya ozündə
olan suyu tökərsə, birinci surətdə ehtiyat-lazımın əksinə əməl
etmişdir, ikinci surtdə isə günah etmişdır. Amma təyəmmümlə
namazı səhihdir, baxmayaraq ki, ehtiyat-müstəhəb budur ki,
onun qəzasını yerinə yetirsin.

İKİNCİ YER
Məsələ 672: Əgər bir şəxs qocalıq səbəbilə, yaxud oğrudan,
yırtıcı heyvandan və s. kimi şeylərdən qorxmaq və yaxud da
suyu quyudan çıxartmaq üçün lazımi avadanlığın olmaması
səbəbilə su əldə edə bilməsə, gərək təyəmmüm etsin. Həmçinin,
suyu əldə etmək və ya ondan istifadə etmək o qədər çətin olsa ki
camaat bu çətinliyə dözə bilmir gərək təyəmmüm etsin. Amma
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axırıncı surətdə təyəmmüm etməyib dəstəmaz alsa dəstəmazı
səhihdir.
Məsələ 673: Əgər suyu quyudan çəkmək üçün ip vedrə və s.
kimi şeylərə ehtiyac duyulsa və onları almağa, yaxud kirayə
etməyə məcbur olsa, hətta onların qiyməti, adi vaxtdakı
qiymətdən bir neçə dəfə baha olsa da, onu almalıdır. Amma
onları almaq üçün çoxlu pul istəsələr, belə ki, alanın vəziyyətinə
zərər yetirsə, alması vacib deyil.
Məsələ 674: Əgər bir şəxs, su əldə etmək üçün borc almağa
naçar olsa, gərək borc alsın. Amma öz borcunu qaytara
bilməməsinə əmin olsa və ya güman etsə, borc alması vacib
deyil.
Məsələ 675: Əgər quyu qazmaq məşəqqətli olmasa, gərək su
əldə etmək üçün quyu qazsın.
Məsələ 676: Əgər bir şəxs ona minnətsiz bir miqdar su
bağışlasa, gərək onu qəbul etsin.

ÜÇÜNCÜ YER
Məsələ 677: Əgər bir şəxs suyun işlədilməsinin səhhətinə
zərər verəcəyindən, yaxud onu istifadə edəcəyi halda hər hansı
bir xəstəlik və eybin vücuda gələcəyindən, yaxud xəstəliyinin
uzanacağından, şiddətlənəcəyindən və ya çətinliklə müalicə
olunacağından qorxsa, gərək təyəmmüm etsin. Amma isti suyun
zərəri olmasa, gərək isti su ilə dəstəmaz və ya qüsl etsin.
Məsələ 678: Suyun insana zərəri olmasını yəqin etmək lazım
deyil; hətta əgər zərər ehtimalı da versə və onun ehtimalı,
camaatın nəzərində yerli ehtimal olsa və bu ehtimaldan onun
üçün qorxu hasil olsa, gərək təyəmmüm etsin.
Məsələ 679: Göz ağrısı xəstəliyinə düçar olan və sudan
istifadə etmək şəxsə zərərlidirsə, gərək təyəmmüm etsin.
Məsələ 680: Əgər zərərin baş verəcəyinə yəqini olsa, yaxud
zərərdən qorxub təyəmmüm etsə və namazdan qabaq onun zərəri
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olmadığını başa düşsə, onun təyəmmümü batildir. Amma
namazdan sonra başa düşsə, ehtiyat-müstəhəbbə görə gərək
ikinci dəfə namazı dəstəmaz və ya qüsl ilə qılsın. Əgər vaxt
keçmişsə qəzasını qılsın.
Məsələ 681: Suyun ona zərəri olmamasını bilən bir şəxs, qüsl
yaxud dəstəmaz alıb sonradan zərərli olduğunu başa düşsə,
ehtiyata əsasən aldığı qüsl və dəstəmaz batildir. Əgər onlarla
namaz qılmışsa gərək yenidən qılsın. Əgər vaxtı keçmişsə
qəzasını qılsın.

DÖRDÜNCÜ YER
Məsələ 682: Əgər insan, suyu dəstəmaz və qüsl üçün istifadə
edəcəyi halda çətinliyə düşməsindən qorxsa gərək təyəmmüm
etsin. Təyəmmümün icazəli olması üç haldadır;
1- Əgər insan, suyu dəstəmaz və qüsl üçün istifadə etsə, özü
hal hazırda və ya sonradan susuzluqdan öləcək və ya xəstəliyə
düşəcək yaxud susuzluğa dözməsi çətin olacaqsa təyəmmüm
etməlidir.
2- Canının hifz olunması vacib olan şəxslərin susuzluqdan
öləcəklərindən, yaxud xəstələnəcəklərindən qorxsa, gərək
təyəmmüm etsin.
3- Özündən başqa istər insan olsun və ya heyvan susuzluqdan
tələf olmasıdan və ya xəstəliyə düşəcəyindən qorxsa, yaxud
susuzluğa dözməsi çətin olacaqsa gərək suyu onlara verib,
təyəmmüm etsin. Bu üç haldan başqa hallarda su olduğu təqdirdə
təyəmmüm etmək icazəli deyil.
Məsələ 683: Əgər qüsl və dəstəmaz üçün olan pak sudan
başqa, özünün və ona aid olan şəxslərin içəcəyi qədər bir miqdar
nəcis suyu da olsa gərək pak suyu içmək üçün versin və
təyəmmümlə namaz qılsln. Amma suyu öz heyvanına və
həmçinin baliğ olmayan uşağa vermək istəsə, gərək nəcis suyu
onlara versin, pak su ilə dəstəmaz və qüsl etsin..
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BEŞİNCİ YER
Məsələ 684: Bədəni, yaxud paltarı nəcis olan bir şəxsin bir
qədər suyu varsa, dəstəmaz və qüsl aldıqda, bədənini və yaxud
paltarını suya çəkmək üçün suyu qalmayacaqsa, gərək bədən və
ya paltarını suya çəkib təyəmmümlə namaz qılsın. Amma
təyəmmüm almaq üçün bir şeyi olmasa, gərək o suyu dəstəmaz
və qüsl üçün istifadə edib, nəcis bədən və ya paltarla namaz
qılsın.

ALTINCI YER
Məsələ 685: Əgər istifadəsi haram olan su və ya qabdan başqa
bir suyu və ya qabı olmazsa; məsələn: suyu, yaxud qabı qəsbi
olsa və ondan da başqa su və yaxud qabı olmasa, gərək dəstəmaz
və ya qüsl yerinə təyəmmüm etsin.

YEDDİNCİ YER
Məsələ 686: Əgər vaxt, dəstəmaz və ya qüsl alacağı təqdirdə
namazın hamısı, yaxud bir miqdarına yetməyəcək qədər az olsa,
gərək təyəmmüm edib namazı bütünlüklə vaxtında qılsın.
Məsələ 687: Əgər bilərəkdən namazı çox təxirə salsa və qüsl,
yaxud dəstəmaz üçün vaxt olmasa, günah etmişdir, amma onun
namazı təyəmmümlə səhihdir. Ehtiyat-müstəhəb budur ki, o
namazın qəzasını qılsın.
Məsələ 688: Bir şəxs dəstəmaz və ya qüsl edəcəyi təqdirdə
namaz üçün vaxt qalıb-qalmayacağına şəkk etsə, gərək
təyəmmüm etsin.
Məsələ 689: Bir şəxs, vaxtın az olması səbəbi ilə təyəmmüm
edərsə, əgər namazdan sonra ixtiyarında olan su əlindən çıxsa,
təyəmmümü pozulmadığı halda, vəzifəsi təyəmmüm olduğu
surətdə sonrakı namazlar üçün yenidən təyəmmüm etməlidir.
Məsələ 690: İxtiyarında su olan şəxs, vaxtın azlığına ğörə
təyəmmüm edib namaza başlasa və namaz əsnasında ixtiyarında
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olan su əlindən çıxsa, vəzifəsi təyəmmüm olduğu təqdirdə,
ehtiyat-müstəhəbə görə, sonrakı namazlar üçün təyəmmüm etsin.
Məsələ 691: Əgər bir şəxsin vaxtı varsa, dəstəmaz və ya qüsl
alıb namazı müstəhəb əməllərini (iqamə, qunut kimi) yerinə
yetirmədən namazı qıla bilərsə, gərək qüsl edib və ya dəstəmaz
alsın və namazı onun müstəhəb əməllərini yerinə yetirmədən
qılsın. Hətta surəni oxumağa vaxt olmasa belə, gərək qüsl və ya
dəstəmaz alıb namazı surəsiz qılsın.

TƏYƏMMÜMÜN SƏHİH OLDUĞU ŞEYLƏR
Məsələ 692: Təyəmmüm torpağa, quma, kəsəyə, daşa
səhihdir. Amma ehtiyat-müstəhəb budur ki, torpaq olduğu halda
başqa şeyə təyəmmüm etməsin. Əgər torpaq olmasa quma, qum
olmasa kəsəyə, o da olmasa daşa təyəmmüm etsin.
Məsələ 693: Təbaşir və əhəng daşlarına təyəmmüm etmək
səhihdir. Həmçinin bişmiş təbaşir və əhəngə təyəmmüm
səhihdir. Amma mədən daşlarına əqiq kimi, təyəmmüm etmək
batildir.
Məsələ 694: Əgər torpaq, qum, kəsək və daş tapılmasa, gərək
xalça, paltar və s. kimi şeylərin üstündə olan tozlara təyəmmüm
edilsin. Əgər toz-torpaq zahirdə deyilsə, palçığa təyəmmüm
edilsin. Əgər palçıq da tapılmasa, ehtiyat-vacibə görə namazı
təyəmmümsüz qılmalı, sonra qəzasını da yerinə yetirməlidir.
Məsələ 695: Əgər xalça və s. bu kimi şeyləri silkələməklə
torpaq əldə edə bildiyi halda torpaq əldə edə bilərsə, toza
təyəmmüm etmək batildir. Əgər palçığı qurudub torpaq əldə
etmək mümkün olduğu halda, palçığa edilən təyəmmüm batildir.
Məsələ 696: Suyu olmayan bir şəxsin qarı və ya buzu varsa,
mümkün olan surətdə gərək onu əridib su etməli və onunla
dəstəmaz və ya qüsl almalıdır. Amma mümkün olmasa və
təyəmmümün səhih olduğu şeylər də tapılmasa, dəstəmaz və ya
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qüsl üzvlərini qar və ya buz ilə nəmləsin. Gərək qıldığı namazın
sonradan qəzasını qılsın.
Məsələ 697: Əgər torpağa və quma təyəmmümün batil olduğu
şeylər saman kimi qarışsa, ona təyəmmüm edə bilməz. Amma
həmin qarışıq çox az olub torpaqda və ya qumda aradan getmiş
hesab olunsa, o torpağa və quma təyəmmüm etmək səhihdir.
Məsələ 698: Təyəmmüm etmək üçün bir şey olmazsa, imkan
daxilində gərək almaqla və s. yollarla əldə etsin.
Məsələ 699: Palçıq divara təyəmmüm etmək səhidir. Amma
ehtiyat-müstəhəb budur ki, quru yer və quru torpaq olan halda,
nəmli torpağa və yerə təyəmmüm olunmasın.
Məsələ 700: Üstünə təyəmmüm edilən şey gərək pak olsun.
Əgər təyəmmümün səhih olduğu pak şey olmazsa, ehtiyat-vacibə
görə namazını qılsın və sonra qəzasını da yerinə yetirsin.
Məsələ 701: Əgər bir şeyə təyəmmümün səhih olduğunu
yəqin etdikdən sonra təyəmmüm edib, sonradan o şeyə
təyəmmüm etməyin batil olduğunu başa düşərsə, o təyəmmümlə
qıldığı namazları gərək yenidən qılsın.
Məsələ 702: Üstünə təyəmmüm edilən şey və təyəmmümün
yeri gərək qəsbi olmasın. Deməli, qəsb olan torpaqda təyəmmüm
etsə və ya öz mülkü olan torpağı icazəsiz olaraq başqasının
mülkünə qoyub ona təyəmmüm edərsə, batildir.
Məsələ 703: Fəzası qəsbi olan yerdə edilən təyəmmüm batil
deyil. Deməli, bir şəxs öz mülkündə əllərini yerə vurub icazəsiz
başqasının mülkünə daxil olaraq əllərini alnına çəksə, onun
təyəmmümü batil olmur.
Məsələ 704: Qəsbi şeyə və ya qəsbi mülkdə olan şeyə
təyəmmüm etmək, insanın onun qəsbi olduğunu bildiyi və
bilərəkdən təyəmmüm etdiyi halda batildir. Əgər bilməsə və ya
unudursa, onun təyəmmümü işkallıdır. Amma özünün qəsb
etdiyi halda, qəsb etdiyini unudub ona təyəmmüm edərsə və ya
bir mülkü qəsb edib, qəsb etdiyini unudsa və təyəmmüm edəcəyi
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şeyi oraya qoysa onun təyəmmümü batildir. Əgər o mülkün
fəzasında təyəmmüm etsə, batil deyil.
Məsələ 705: Qəsbi yerdə məhbus olan bir şəxs, o yerin suyu
və torpağı qəsbi olarsa, təyəmmümlə namaz qılsın.
Məsələ 706: Ehtiyat-vacib budur ki, üstünə təyəmmüm edilən
şeyin tozu olsun ki, əllərdə qalsın. Əlləri ona vurduqdan sonra
müstəhəbdir ki, bir az hərəkət etdirsin, tozları tökülsün.
Məsələ 707: Çuxur yerə, yolların torpağına, üzərini duz
örtməyən şoran yerə təyəmmüm etmək məkruhdur. Amma duz
onun üstünü tutmuş olsa, batildir.

TƏYƏMMÜMÜN QAYDASI
Məsələ 708: Təyəmmümdə dörd şey vacibdir:
1-Niyyət;
2-Hər iki əlin içini birlikdə, təyəmmümün səhih olduğu şeyə
vurmaq;
3-İki əli birlikdə alnın hər yerinə və onun iki tərəfinə; tüklər
bitən yerdən qaşlara qədər və burunun üst tərəfinə çəkmək.
Ehtiyata görə gərək əllər qaşların da üstünə çəkilsin.
4-Sol əlin içini sağ əlin üstünün hər yerinə, sonra sağ əlin içini
sol əlin üstünün hər yerinə çəkmək.
Məsələ 709: Ehtiyat-vacib budur ki, istər dəstəmaz, istərsə də
qüsl əvəzində olan təyəmmümü, bu tərtiblə yerinə yetirsin; bir
dəfə əlləri yerə vurub alına və əllərin arxasına çəksin və başqa
bir dəfə də əlləri yerə vurub əllərin arxasına məsh etsin.

TƏYƏMMÜMÜN HÖKMLƏRİ
Məsələ 710: Əgər alın və ya əllərin üstünün kiçik bir yerinə
məsh etməsə, istər qəsdən, istərsə də məsələni bilməməzlik və ya
unutqanlıq üzündən olsun, təyəmmüm batildir. Amma, artıq
diqqət etmək də lazım deyil; “bütün alına və əllərə məsh çəkildi”
desələr, kifayətdir.
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Məsələ 711: Əllərin üstünün bütünlüklə məsh etməsini yəqin
etmək üçün gərək biləkdən bir az yuxarı da məsh etsin, amma
barmaqların arasına məsh etmək lazım deyil.
Məsələ 712: Alın və əllərin üstü, gərək yuxarıdan-aşağı məsh
edilsin, gərək onun işlərini ardıcıllıqla (fasiləsiz) yerinə yetirsin.
Əgər onların arasına “təyəmmüm edir” deyilməcək qədər fasilə
salarasa, təyəmmümü batildir.
Məsələ 713: Niyyət edən zaman, təyəmmümü qüsl və ya
dəstəmaz əvəzində almasını qəsd etməsi lazımdır. Əgər
təyəmmüm qüsl əvəzində olarsa qüslü müəyyən etməlidir. Əgər
ona bir təyəmmüm vacib olsa, məqsədi həqiqi təklifə əməl etmək
olsa, onu təyin etməkdə səhv etməsinə baxmayaraq təyəmmümü
səhihdir.
Məsələ 714: Ehtiyat-vacibə əsasən mümkün olan halda
təyəmmümdə gərək alın, əllərin içi və üstü pak olsun.
Məsələ 715: İnsan təyəmmüm üçün, gərək əlindəki üzüyü
çıxarsın, əgər alnında, əllərinin üstündə, içində maneə olsa;
məsələn: bir şey yapışmış olsa, gərək aradan götürsün.
Məsələ 716: Əgər alın və ya əllərin üstü yara olsa və üstünə
bağlanan parça və ya başqa şeyi aça bilməsə, gərək əli onun
üstünə çəksin. Həmçinin əgər əlin içində yara olsa və parça (və
bu kimi şeylər) ilə bağlanmış olsa, onu da aça bilməsə, gərək əli
həmin parça ilə təyəmmümün səhih olduğu şeyin üstünə vurub
alına və əllərin üstünə çəksin.
Məsələ 717: Əgər alında, əllərin üstündə tük olsa, eybi
yoxdur. Amma başın tükü alına tökülmüş olsa, gərək onları
arxaya çəksin.
Məsələ 718: Əgər alnında və əllərinin içində və yə əllərinin
üstündə bir maneənin olmasına ehtimal versə, əgər onun ehtimalı
camaatın nəzərində yerli ehtimal olsa, maneənin olmamasına
əminlik hasil olanadək, gərək axtarış aparsın.
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Məsələ 719: Əgər bir şəxsin vəzifəsi təyəmmüm olan halda
təyəmmüm ala bilməsə, başqasını naib tutmalıdır. Naib tutulan
şəxs gərək ona, onun öz əlləri ilə təyəmmüm versin. Əgər
mümkün olmasa, gərək naib öz əllərini təyəmmümün səhih
olduğu şeylərə vurub onun alnına və əllərinin üstünə çəksin.
Məsələ 720: Əgər bir şəxs təyəmmüm əsnasında onun hər
hansı yerinin, unudub-unutmamasında şəkk etsə, ehtiyata əsasən
gərək o hissəni, ondan sonra yerinə yetiriləcək hissə ilə yerinə
yetirsın.
Məsələ 721: Əgər sol ələ məsh etdikdən sonra, təyəmmümü
düzgün edib-etməməsində şəkk etsə, təyəmmüm edəndə diqqətli
olubsa təyəmmümü səhihdir. Əgər onun şəkki sol əldə olsa, şərti
təharət olan əmələ başlamayıbsa və ya müvalat pozulmayıbsa
,gərək ona məsh etsin.
Məsələ 722: Vəzifəsi təyəmmüm olan bir şəxs, namaz
vaxtından qabaq, namaz üçün təyəmmüm edə bilməz. Amma
başqa bir vacib, yaxud müstəhəb iş üçün təyəmmüm etsə və
namaz vaxtına qədər həmin üzrü yerində qalsa, o təyəmmümlə
namaz qıla bilər.
Məsələ 723: Vəzifəsi təyəmmüm olan bir şəxs, namaz
vaxtının axırına qədər üzrünün qalacağını bilsə vaxt geniş olan
zaman təyəmmümlə namaz qıla bilər. Amma vaxtın axırına
qədər üzrünün aradan qalxacağını bilsə, gərək gözləsin,
dəstəmaz və ya qüsl ilə namaz qılsın. Əgər ümüd etsə ki, üzrü
aradan qalxacaq ehtiyat-vacibə görə, gərək gözləsin, dəstəmaz və
ya qüsl ilə namaz qılsın, yaxud da vaxtın az olduğu zaman
təyəmmümlə namaz qılsin.
Məsələ 724: Əgər bir şəxs dəstəmaz və ya qüsl ala bilməyirsə,
qəza namazlarını təyəmmüm ilə qıla bilməz. Əgər ehtimal
verərsə namazlarını qılmadığı təqdirdə ömrünün sonuna qədər
qıla bilməyəcək, qəza namazlarını təyəmmümlə qıla bilər.
Amma bədənini Quranın xəttinə vurmaq, Məscidul-hərama daxil
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olmaq, Peyğəmbərin (səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm) məscidinə
və digər məscidlərə daxil olmaq bir qapıdan girib digər qapıdan
çıxmaq ilə olmasa da eybi yoxdur. Amma ehtiyat-müstəhəb
budur ki, tərk olunsun.
Məsələ 725: Əgər bir şəxs dəstəmaz və ya qüsl ala bilməyırsə,
gecə-gündüzün nafilə namazları kimi müəyyən vaxtda qılınan
müstəhəb namazları təyəmmümlə qıla bilər. Amma onların axır
vaxtınadək üzrün aradan qalxacağına ehtimal versə, ehtiyat
budur ki, gərək onları əvvəl vaxtlarında yerinə yetirməsin.
Məsələ 726: Ehtiyata görə cəbirə qüslü və təyəmmüm alan
şəxs, qüsl və təyəmmüm edib namaz qılandan sonra ondan kiçik
hədəs baş versə; məsələn: bövl etsə, ehtiyat budur sonrakı
namazlar üçün qüslün əvəzində təyəmmüm edib və dəstəmaz da
alsın. Əgər hədəs namazdan qabaq olsa o namaz üçün də
dəstəmaz alım və təyəmmümdə etsin.
Məsələ 727: Əgər bir şəxs su olmaması, yaxud başqa
səbəblərə görə təyəmmüm etsə, üzrü aradan qalxdiqdan sonra
təyəmmümü batil olur.
Məsələ 728: Dəstəmazı batil edən şeylər, dəstəmazın
əvəzində olan təyəmmümü də batil edir və qüslü batil edən
şeylər, qüsl əvəzində olan təyəmmümü də batil edir.
Məsələ 729: Qüsl edə bilməyən bir şəxsə bir neçə qüsl vacib
olarsa, onların hamısının əvəzidə bir təyəmmüm etsə, kifayətdir.
Ehtiyat-müstəhəb budur ki, hər birinin əvəzində bir təyəmmüm
etsin.
Məsələ 730: Qüsl edə bilməyən bir şəxs, qüsl ilə yerinə
yetirilməsi vacib olan bir iş görmək istəsə, gərək qüsl əvəzində
təyəmmüm etsin. Əgər dəstəmaz ala bilməsə və dəstəmaz
alınması vacib olan bir iş görmək istəsə, gərək dəstəmaz
əvəzində təyəmmüm etsin.
Məsələ 731: Əgər cənabət qüslü əvəzində təyəmmüm etsə,
namaz üçün dəstəmaz alması lazım deyil. Amma sair qüslların
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əvəzində təyəmmüm etsə, dəstəmaz üçün kifayət etmir. Əgər
dəstəmaz da ala bilməsə, gərək onun əvəzində də başqa bir
təyəmmüm etsin.
Məsələ 732: Əgər qüsl əvəzində təyəmmüm etdikdən sonra
dəstəmazı batil edən bir şey qarşıya çıxsa, bu halda sonrakı
namazlar üçün qüsl edə bilməsə, gərək dəstəmaz alsın və ehtiyatvacibə görə, qüsl əvəzində təyəmmüm etsin. Əgər dəstəmaz ala
bilməsə, vəzifəsini yerinə yetrmək niyyəti ilə bir təyəmmüm
etsə, kifayətdir.
Məsələ 733: Bir şəxs bir əməli yerinə yetirmək üçün məsələn:
namaz qılmaq üçün dəstəmaz və qüsl əvəzində təyəmmüm etsə
ehtiyat-vacib budur ki, o işi ğörmək qəsdilə üçüncü təyəmümmü
də etsin. Amma birinci təyəmmümü dastəmaz və ya qüsl
əvəzində, ikinci təyəmmümü isə vəzifəsini yerinə yetirmək
məqsədi ilə edərsə, üçüncü təyəmmüm lazım deyil.
Məsələ 734: Vəzifəsi təyəmmüm olan bir şəxs, müəyyən bir
iş üçün təyəmmüm etsə, təyəmmümü və üzrü yerində qaldıqca
dəstəmaz və ya qüsl ilə yerinə yetirilməli olan işləri yerinə yetirə
bilər. Əgər onun üzrü vaxtın azlığıdırsa və ya su olduğu halda
meyyit namazı, yaxud yatmaq üçün təyəmmüm etsə, yalnız onun
üçün təyəmmüm etdiyi işi yerinə yetirə bilər.
Məsələ 735: Aşağıdakı hallarda təyəmmümlə qılınan
namazların yenidən qılıması müstəhəbdir:
1-Sudan istifadə etdiyi halda zərər törənəcəyindən qorxub,
bilərəkdən özünü cünub etsə və təyəmmümlə namaz qılsa;
2-Su tapmayacağını bilib, yaxud güman etdiyi halda qəsdən
özünü cünub etsə və təyəmmümlə namaz qılsa;
3-Vaxtın axırına qədər qəsdən su axtarmağa getməyib, namazı
təyəmmümlə qılsa və sonradan bilsə ki, əgər su axtarmağa
getsəydi, tapacaqdı;
4-Su tapa bilməyəcəyini bilib, yaxud güman etdiyi halda
əlində olan suyu yerə töksə;
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5- Qəsdən namazı təxirə salıb, vaxtın axırında təyəmmüm ilə
qılsa;
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NAMAZIN HÖKMLƏRİ
Namaz dinin ən mühüm əməllərindəndir ki, əgər Allahtəalanın dərgahında qəbul olsa, sair ibadətlər də qəbul olar; əgər
qəbul olunmazsa, sair əməllər də qəbul olunmaz. İnsan gündə
beş dəfə çayda çimsə, bədəni çirkdən təmizləndiyi kimi, beşlik
təşkil edən namazlar da insanı günahlardan təmizləyir. Daha
yaxşı olar ki, insan namazı vaxtın əvvəlində qılsın. Hər şəxs
namazı yüngül saysa, namaz qılmayanlar kimidir. PeyğəmbəriƏkrəm (səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm) buyurub: “Namaza
əhəmiyyət verməyən və onu yüngül sayan şəxs, axirət əzabına
layiqdir”.
Günlərin birində, Həzrəti Peyğəmbər (səlləllahu ələyhi və alihi və
səlləm) məsciddə idi, bir kişi məscidə daxil olub namaza başladı,
amma rüku və səcdəni layiqincə yerinə yetirmədi. Həzrət
buyurdu: “Əgər bu kişi, namazı belə olan halda dünyadan getsə,
mənim dinimdə dünyadan getməyib”.
Deməli, insan gərək çalişsın ki, namazı əlüstü və təcili halda
qılmasın. Namaz halında Allahı yad etsin, xüzu və xüşu və
vüqarlı olsun. Xatırlasın ki, kiminlə danışır. Özünü Allahın
böyüklüyü və əzəməti qarşısında çox zəlil və əhəmiyyətsiz
görsün. Əgər insan namaz vaxtı bu məsələlərə tam diqqət yetirsə,
özündən xəbərsiz olar. Necə ki, namaz halında Əlinin (ələyhissəlam) mübarək ayağından oxu çıxardılar və o həzrət bunu hiss
etmədi.
Həmçinin, namaz qılan şəxs tövbə və istiğfar etməli, namazın
Allah dərgahında qəbul olmasının qarşısını alan günahları
(həsəd, təkəbbür, qeybət, haram mal yemək, məstedici şeylər
içmək, xüms-zəkat verməmək, ümumiyyətlə hər günahı) tərk
etsin. Həmçinin, daha yaxşı olar ki, namazın savabını azaldan
işləri də etməsin; məsələn: yuxulu halda, bövlün qabağını zorla
saxladığı halda namaza dayanmasın, namazda göylərə tərəf
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baxmasın. Həmçinin, namazın savabını artıran əməlləri yerinə
yetirsin, məsələn, əqiq üzük taxsın, pakizə paltarlar geysin,
başını darayıb, dişlərini yusun, özünü ətirləsin.

VACİBİ NAMAZLAR
Vacibi namazlar altıdır:
1. Gündəlik namazlar.
2. Ayət namazı.
3. Meyyit namazı.
4. Kəbə evinin vacibi təvaf namazı.
5. Atanın böyük oğula vacib olan qəza namazı.
6. İcarə, nəzr, and və əhd ilə vacib olan namaz. Cümə namazı
gündəlilk namazlardandır.

GÜNDƏLİK VACİB NAMAZLAR
Gündəlik vacib namazlar beşdir: zöhr və əsr (hər biri dörd
rəkət), məğrib (üç rəkət), işa (dörd rəkət), sübh (iki rəkət).
Məsələ 736: Səfərdə dörd rəkətli namazlar, gələcəkdə deyilən
şərtlərlə iki rəkət qılınmalıdır.

ZÖHR VƏ ƏSR NAMAZLARININ VAXTI
Məsələ 737: Əgər çubuq və bu kimi şeyi düz yerə şaquli
vəziyyətdə batırsalar, Günəş çıxanda, onun kölgəsi günbatan
tərəfə düşür. Günəş yuxarı qalxdıqca, onun kölgəsi azalır çox
ölkələrdə zöhrün əvvəlinci şəri vaxtı 1, ən az dərəcəyə çatır.
Günortadan keçdikdən sonra kölgə, məşriqə (günçıxana) üz
qoyaraq çoxalır. Günəş qüruba yaxınlaşdıqca, çubuğun kölgəsi
1

Şəri zöhr, günün yarısının keçməsindən ibarətdir; məsələn: əgər gün on
iki saatdırsa, Günəş doğadan altı saat sonra şəri zöhrdür. Əgər gün on üç
saatdırsa, Günəş doğduqdan altı saat yarım sonra, şəri zöhrdür. Əgər gün on
bir saat olsa, Günəşin doğduğundan beş saat yarım keçdikdən sonra
qürubadək olan vaxtdır.
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də uzanır. Buna görə də, kölgə, ən az (minimum) nöqtəyə çatıb
və yenidən çoxalmağa üz qoyduğu vaxt, şəri vaxtla zöhr olması
məlum olur. Amma bəzi şəhərlərdə Məkkə kimi, bəzi vaxtlar
zöhr olanda, çubuğun kölgəsi tamamilə yox olur. Kölgə yenidən
görünməyə başlayanda məlum olur ki, zöhr olmuşdur.
Məsələ 738: Zöhr və əsr namazlarının hər birinin məxsus və
müştərək vaxtları vardır. Zöhr namazının məxsus vaxtı zöhrün
əvvəlindən, zöhr namazı qılınadək keçən vaxt qədərdir. Əgər bir
şəxs səhv üzündən butun əsr namazını bu vaxtda qılsa, namazı
ehtiyata əsasən gərək hər iki namazı ardıcıllıq ilə yenidən qılsın.
Əsr namazının məxsus vaxtı isə məğribə, əsr namazı qılmaq
miqdarında vaxt qalandadır. Əgər bir şəxs, bu vaxta qədər zöhr
namazını qılmasa qəza olur və gərək əsr namazını qılsın. Zöhr
namazının məxsus vaxtı ilə əsr namazının məxsus vaxtı arasında
olan vaxt, zöhr və əsr namazların müştərək vaxtıdır. Əgər bir
şəxs müştərək vaxtda səhvən bütün əsr namzını, zöhr
namazından qabaq qılsa, namazı səhihdir. Gərək zöhr namazını
ondan sonra yerinə yetirsin. Əgər əsr namazının bir miqdarını
müştərək vaxta qılsa məsələn: əsr namazının üç rəkətini zöhrün
vaxtında və bir rəkətini müştərək vaxtda qılsa, ehtiyata əsasən
gərək əsr namazını zöhr namazından sonra yenidən qılsın.
Məsələ 739: Əgər zöhr namazını qılmazdan əvvəl səhvən əsr
namazına başlasa və namaz əsnasında səhvini başa düşsə, bu
halda qıldığı miqdarın hamısı və ya bir miqdarı müştərək vaxtda
olsa niyyəti gərək zöhr namazına çevirsin. Yəni niyyət etməlidir
ki, bu vaxta qədər qılmış olduğum, hal-hazırda qıldığım və
bundan sonra qılacaqlarım, zöhr olsun. Namazı qurtarandan
sonra isə əsr namazını qılsın. Əgər zöhr namazının məxsus
vaxtında olsa ehtiyat-vacibə görə niyyətini zöhr namazına
çevirib namazı tamamlasın və sonra isə hər iki namazı tərtiblə
qılsın.
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Məsələ 740: İmam (ələyhis-salam) hüzuru dövründə vacibdir ki,
cümə günü, zöhr namazının yerinə iki rəkət cümə namazı
qılınsın. Amma o həzrətin ğeybət zamanında cümə namazını
bütün şəraiti ilə qılmaq imkanı varsa, zöhr namazını qılmaq
ehtiyatın əksinədir.
Məsələ 741: Cümə namazı, sübh namazı kimi iki rəkətdir.
Yalnız qunut və xütbə ilə ondan fərqlənir Cümə namazı ixtiyarlı
vacibdir. Yəni mükəlləf cümə günü cümə namazını qılmaq ilə
(şəraiti olarsa) zöhr namazını qılmaq arasında ixtiyar sahibidir.
Əgər cümə namazını qılarsa ehtiyat-vacib budur ki, zöhr
namazını da qılsın.
Məsələ 742: Cümə namazının vaxtı zöhrün əvvəlindən adətən
namaz qılınan vaxta qədərdir.

MƏĞRİB VƏ İŞA NAMAZLARININ VAXTI
Məsələ 743: Məğrib o vaxtıdır ki, gün batandan sonra məşriq
tərəfdən zahir olan qızartı, insanın başının üstündən məğribə
tərəf keçsin.
Məsələ 744: Məğrib və işa namazlarının hər birinin həm
məxsus, həm də müştərək vaxtı vardır. Məğrib namazının
məxsus vaxtı, məğribin əvvəlindən başlayır və məğribdən üç
rəkət namaz qılmaq qədər vaxt keçənədəkdir. Əgər məsələn: bir
şəxs səfərdə olsa və səhv üzündən bütünlüklə işa namazını bu
vaxtda qılsa, namazı batildir, İşa namazının da məxsus vaxtı
budur ki, onu qılmaq miqdarında gecənin yarısına vaxt qalmış
olsun. Əgər bir şəxs bu vaxta qədər məğrib namazını qılmasa,
əvvəlcə gərək işa namazını, sonra isə məğribi qılsın. Məğrib
namazının məxsus vaxtı ilə işa namazının məxsus vaxtları
arasındakı vaxt, məğrib namazı ilə, işa namazının müştərək
vaxtıdır. Əgər bir şəxs müştərək vaxtda səhvən işa namazını
məğrib namazından əvvəl qılsa və namazdan sonra, əvvəl
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qılmasını bilsə, namazı səhihdir və məğrib namazını ondan sonra
qılmalıdır.
Məsələ 745: Mənası qabaqkı məsələdə deyilən məxsus və
müştərək vaxt, müxtəlif şəxslər üçün fərqlidir; məsələn: əgər iki
rəkət namaz qılmaq müddəti miqdarında zöhrün əvvəlindən
keçsə, səfərdə olan şəxsin zöhr namazının məxsus vaxtı tamam
olur və müştərək vaxtda daxil olur. Müsafir olmayan şəxs üçün,
gərək zöhrün əvvəlindən dörd rəkət namaz qılmaq müddəti qədər
vaxt keçsin.
Məsələ 746: Əgər məğrib namazını qılmamışdan əvvəl
səhvən işa namazına başlasa və namaz əsnasında səhvini başa
düşsə, bu halda əgər dördüncü rəkətin rükusuna getməyibsə,
gərək niyyətini məğrib namazına çevirib namazı tamamlasın,
sonra isə işa namazını qılsın. Ehtiyat budur ki, əgər onun bir
miqdarını məğrib namazının məxsus vaxtında qılsa, məğrib
namazını ikinci dəfə işa namazından qabaq qılsın. Əgər
dördüncü rəkətin rükusuna gedibsə, ehtiyata əsasən gərək
namazını tamamlayıb məğrib namazını qılandan sonra, işa
namazını yenidən qılsın.
Məsələ 747: İşa namazının axır vaxtı üzrü olmayan şəxs üçün
gecə yarısıdır. Gərək gecəni qürubun əvvəlindən Günəş çıxan
vaxta qədər deyil, sübh azanına qədər hesab etsin.1
Məsələ 748: Əgər üzrlü səbəbə görə məsələn: yuxu,
unutqanlıq və ya heyizə görə məğrib və işa namazını gecə
yarısına qədər qıla bilməsə, namazı qəza olmayıb gərək sübh
azanına qədər əda niyyəti ilə qılsın. Ehtiyat-müstəhəb budur ki,
gərək sübh azanından qabaq əda və qəza niyyəti etmədən qılsın.
Əgər günah üzündən məğrib və işa namazlarını gecə yarısına

1

- Buna əsasən, təqribən on bir saat, iyirmi dəqiqə zöhrün şəri vaxtından
sonra, məğrib və işa namazlarının axır vaxtıdir.
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qədər qılmasa onun namazı qəzadır. Ehtiyat-vacib budur ki,
gərək sübh azanından qabaq əda və qəza niyyəti etmədən qılsın.

SÜBH NAMAZININ VAXTI
Məsələ 749: Sübh azanına yaxın vaxtlarda günçıxan tərəfdən
bir ağartı üzü yuxarı tərəfə hərəkət edir ki, buna birinci fəcr
deyilir. Bu ağartının yayılıdıqdan sonrakı vaxta ikinci fəcr deylir
ki, bu da sübh namazının əvvəl vaxtıdır. Sübh namazının axır
vaxtı isə Günəşin çıxdığı vaxtdır.

NAMAZ VAXTININ HÖKMLƏRİ
Məsələ 750: İnsan o vaxt namaz qılmağa başlaya bilər ki,
vaxtın daxil olduğunu yəqin etsin, yaxud iki nəfər adil kişi vaxtın
daxil olmasını xəbər versin və ya vaxtı bilən azançı azan versin.
Məsələ 751: Əgər, bulud, toz, korluq və ya zındanda olmaq
səbəbilə namaz vaxtının daxil olmasını yəqin edə bilməsə,
ehtiyat-vacibə görə vaxtın daxil olduğunu yəqin edənədək
namazı təxirə salsın.
Məsələ 752: Əgər vaxtın daxil olmasını iki adil kişi xəbər
versələr və ya insan başqa yollarla namaz vaxtının daxil olmasını
yəqin etsə, yaxud da azan vasitəsi ilə əminlik hasil etsə, namaz
qılmağa məşğul olub namaz əsnasında vaxtın olmamasını başa
düşsə, onun namazı batildir. Həmçinin, əgər namazdan sonra
bütün namazı vaxtından qabaq qıldığını başa düşsə, onun namazı
batildir. Amma namaz əsnasında namaz vaxtının daxil olduğunu
başa düşsə və ya namazdan sonra namaz qıldığı əsnada vaxtın
daxil olduğunu başa düşsə, onun namazı səhihdir.
Məsələ 753: Əgər insan, namaz üçün, vaxtın daxil olmasını
yəqin etməyin gərəkli olmasından xəbəri olmadan namaza
başlasa, əgər namazdan sonra, namazını vaxtında qıldığını başa
düşsə, onun namazı səhihdir. Bütün namazı, vaxtından əvvəl
qıldığını başa düşsə, yaxud vaxtında və ya vaxtından əvvəl
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qıldığını başa düşməsə, namazı batildır. Hətta namazdan sonra
başa düşsə ki, namaz qıldığı əsnada vaxt daxil olmuşdur, ehtiyatvacibə ğörə, gərək namazını yenidən qılsın.
Məsələ 754: Əgər vaxtın daxil olmasını yəqin edib namaza
başlasa və namaz əsnasında vaxtın daxil olub-olmamasında şəkk
etsə, namazı batildir. Əgər namaz əsnasında vaxtın daxil
olmasına yəqin etsə, namaza vaxtından qabaq başlamasına
itminanı olmasına baxmayaraq namazı səhihdir.
Məsələ 755: Əgər namazın vaxtı az olsa və onun bəzi
müstəhəblərinin məsələn: azan və qunut kimi (hətta surəni)
yerinə yetirilməsi nəticəsində, namazın bir miqdarını vaxtdan
xaricdə qılacağına səbəb olsa, gərək o müstəhəbləri yerinə
yetirməsin.
Məsələ 756: Bir şəxsin bir rəkət namaz qılmaq miqdarında
vaxtı olsa, əgər namazı bilərəkdən bu vaxta qədər təxirə salsa
günah etmişdir, amma gərək namazı əda niyyəti ilə qılsın.
Məsələ 757: Müsafir olmayan bir şəxsin məğribədək
namazını qılmasa bunun üç surəti var:
1. Beş rəkətlik namaz miqdarında vaxtı qalsa, gərək zöhr və
əsr namazının hər ikisini tərtib ilə qılsın.
2. Bir rəkət və ya daha çox namaz qılmaq miqdarda vaxt olsa
gərək təkcə əsr namazını qılsın, sonra isə zöhrün qəzasını etsin.
3. Bir rəkət qılmaq miqdarda vaxt olmaya, bu halda zöhr və
əsr namazları hər ikisi qəzadır.
Həmçinin məğrib və işa namazının hər ikisini gecə
yarısınadək təxirə salsa bununda üç surəti var:
1. Gecə yarısınadək beş rəkətlik namaz qılmaq miqdarında
vaxt qalsa, məğrib və işa namazının hər ikisini ardıcıllıq ilə
qılmalıdır.
2. Bir rəkət və ya daha çox namaz qılmaq miqdarda vaxt olsa,
gərək təkcə işa namazını qılıb, sonra məğrib namazını qılsın.
Ehtiyat-vacibə əsasən məğrib namazını sübh azanınadək,
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“öhdəsində olan vəzifəni yerinə yetirmək” (ma fiz-zimmə)
niyyəti ilə qılsın.
3. Bir rəkət qılmaq miqdarda vaxt olmaya, bu halda məğrib və
işa namazları hər ikisi qəzadır. Ehtiyat-vacibə əsasən məğrib və
işa namazlarını sübh azanınadək, “öhdəsində olan vəzifəni yerinə
yetirmək” (ma fiz-zimmə) niyyəti ilə qılsın.
Üzürlü səbəbə görə məğrib və işa namazlarını sübh azanına
qədər təxirə salmağında üç haləti var:
1. Beş rəkətlik namaz qılmaq miqdarında vaxt qalsa, məğrib
və işa namazının hər ikisini ardıcıllıq və əda niyyəti ilə
qılmalıdır. Ehtiyat-müstəhəb budur ki, əda və ya qəza niyyəti
etməsin.
2. Amma bu miqdarda vaxt olmasa, bir rəkət və ya daha çox
namaz qılmaq miqdarda vaxt olsa, bu surətdə məğrib namazı
qəza olub gərək işa namazını qılsın, sonra isə məğrib namazının
qəzasını qılsın. İşa namazını bu vaxt əda niyyəti ilə qılmalıdır.
Ehtiyat-müstəhəb budur ki, əda və ya qəza niyyəti etməsin.
3. Bir rəkət qılmaq miqdarda vaxt olmaya, bu halda məğrib və
işa namazları hər ikisi qəzadır. Ehtiyat-vacibə əsasən üzürsüz
səbəbə görə sübh azanına qədər namazı təxirə salmaq, üzürlü
səbəbə görə təxirə salmaq hökmündədir. Gərək əda və qəza
niyyəti etməsin.
Məsələ 758: Müsafir olan şəxs zöhr və əsr namazlarını günəş
qürub edənə qədər qılmasa, həmçinin məğrib və işa namazlarını
gecə yarısına qədər və ya sübh azanına qədər üzürlü səbəbə görə
qılmasa keçən məsələdə qeyd olunanlar burada da icra olunur.
Bu iki məsələnin arasında olan fərq budur ki, keçən məsələdə
vaxtın miqdarı müsafir olmayan üçün zöhr və və əsr, məğrib və
işa namazlarında beş rəkət vaxın sonuna qalmış nəzərdə
tutulmuşdu, amma müsafir üçün zöhr və əsr üç rəkət məğrib və
işa dörd rəkət nəzərdə alınır.
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Məsələ 759: Müstəhəbdir ki, insan namazı onun əvvəl
vaxtında qılsın. Bu barədə çoxlu tövsiyələr olunmuşdur. Namaz
nə qədər vaxtın əvvəlinə yaxın vaxtlarda qılınsa daha yaxşıdır.
Amma namazı daha yaxşı müəyyən bir cəhətə ğörə təxirə salmaq
olar; məsələn: gözləsin ki, namazı camaatla birlikdə qılsın.
Məsələ 760: Əgər insan əvvəl vaxtda namaz qılmaq istəsə,
müəyyən üzr səbəbilə çarəsiz qalıb; məsələn: təyəmmümlə və ya
nəcis paltarla qılmalı olsa, bu halda, vaxtın axırına qədər
üzrünün qalacağını bilsə, əvvəl vaxtda namaz qıla bilər. Amma
üzrün aradan qalxmasına ehtimal versə, bu halda gərək gözlısin
üzrü aradan qalxsın. Əgər üzürü aradan qalxmasa axır vaxtda
namaz qıla bilə; amma o qədər də gözləməməlidir ki, namazın
təkcə vacib işlərini yerinə yetirə bilsin, hətta namazın müstəhəb
əməlləri üçün də, azan, iqamə, qunut vaxtı olsa, təyəmmüm edib,
namazı o müstəhəb əməllər ilə yerinə yetirə bilər.
Məsələ 761: Namazın məsələlərini, şəkkiyyatı, səhviyyatını
bilməyən şəxs, bunlardan hər hansının namazda qarşıya
çıxacağına və namazı batil edəcəyini ehtimal verirsə, namazı
əvəll vaxtında qəti niyyətlə qıla bilməz, namazı rəca ümüdü ilə
qılmalı və ya onları öyrənmək üçün namazı əvvəl vaxtdan təxirə
salsın. Amma namazı səhih tərzdə tamamlayacağına əmindirsə,
əvvəl vaxtda namazı qıla bilər. Deməli, əgər namazda hökmünü
bilmədiyi bir məsələ, irəli gəlməsə, namazı səhihdir. Amma
hökmünü bilmədiyi bir məsələ irəli gəlsə, cayizdir ki, ehtimal
verdiyi iki tərəfdən birinə əməl edərək, namazını qılıb qurtarsın.
Amma, namazdan sonra məsələni soruşmalıdır ki, batil olubsa,
yenidən qılsın. Əgər səhih olsa, yenidən qılması lazım deyil.
Məsələ 762: Əgər namazın vaxtı çox olsa və borclu da öz
borcunu istəsə, mümkün olan surətdə, gərək əvvəl borcunu verib,
sonra namaz qılsın. Həmçinin, əgər dərhal yerinə yetirilməsi
vacib bir iş qarşıya çıxsa; məsələn: məscidin nəcis olduğunu
görsə, gərək əvvəlcə məscidi təmizləsin, sonra namazı qılsın.
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Əvvəl namazını qılarsa günah etməsinə baxmayaraq, namazı
səhihdir.

TƏRTİBLƏ QILINMALI OLAN NAMAZLAR
Məsələ 763: İnsan gərək əsr namazını zöhrdən, işa namazını
isə məğribdən sonra qılsın. Əgər qəsdən əsr namazını zöhrdən və
işa namazını məğribdən əvvəl qılsa, batildir.
Məsələ 764: Əgər zöhr niyyəti ilə namaza başlasa və namaz
əsnasında, zöhr namazını qıldığı yadına düşsə, niyyəti əsrə
döndərə bilməz. O namazı pozub əsr namazını qılmalıdır.
Məğrib və işa namazında da bu qayda ilə.
Məsələ 765: Əgər əsr namazı əsnasında zöhr namazını
qılmadığını yəqin edib niyyəti zöhr namazına çevrsə və yenidən
zöhr namazını qıldığını xatırlasa, ehtiyat-vacibə görə, gərək
niyyəti əsrə döndərib, namazı qılıb qurtarasın və sonra əsr
namazını yenidən qılsın. Əgər niyyətini zöhrə çevirdiyi zaman,
namazın əməllərindən heç birini yerinə yetirməyibsə, namazı əsr
niyyəti ilə tamamlasın; əsrin yenidən qılınması lazım deyil.
Məsələ 766: Əgər əsr namazı əsnasında, zöhrü qılıbqılmaması barədə şəkk etsə, gərək niyyəti zöhrə döndərsin.
Amma, namazının qurtaracağı təqdirdə məğrib namazinin
vaxtının yetişəcəyi qədər vaxt az olsa, gərək əsr namazı niyyəti
ilə namazı qurtarsın. Zöhrün qəzasın qılması, vacib deyil.
Məsələ 767: Əgər işa namazı əsnasında dördüncü rəkətin
rükusuna getməmişdən əvvəl, məğrib namazını qılıb-qılmaması
barədə şəkk etsə, bu halda vaxt çox az olsa, gərək işa namazı
niyyəti ilə namazı tamamlasın sonra ehtiyata əsasən məğrib
namazının qəzasını qəlsın. Amma beş rəkət namaz qılmaq
miqdarda vaxt olsa gərək namazı pozsun əvvəl məğrib namazını
qılıb sonra isə işa namazını qılsın.
Məsələ 768: Əgər işa namazında dördüncü rəkətin rükusuna
çatandan sonra məğrib namazını qılıb-qılmaması barədə şəkk
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etsə, gərək namazı qurtarıb sonra məğrib namazını qılsın və
ehtiyat-vacib budur ki, işa namazını da yenidən qılsın.
Məsələ 769: Əgər insan, qıldığı namazı ehtiyat üzündən
yenidən qılsa və namaz əsnasında ondan qabaq qılmalı olduğu
namazı qılmadığı yadına düşsə, niyyəti həmin namaza döndərə
bilməz; məsələn: əsr namazını ehtiyatən qıldığı vaxtda, zöhr
namazını qılmadığı yadına düşsə, niyyəti zöhrə döndərə bilməz.
Məsələ 770: Niyyəti, qəza namazından əda namazına və
müstəhəbdən vacibə döndərmək caiz deyil.
Məsələ 771: Əgər əda namazının vaxtı çox olsa, şəxs, namaz
əsnasında nəzərdən qaçırdığı qəza namazının öhdəsində
olduğunu xatırlasa, ehtiyat-müstəhəb budur ki, ki, niyyətini
qəzaya çevirsin. Amma gərək niyyəti qəza namazına döndərmək
mümkün olsun; məsələn: zöhr namazını qılmağa məşğul olsa,
üçüncü rəkətin rükusuna daxil olmamış, niyyətini sübhün
qəzasına döndərə bilər.

MÜSTƏHƏB NAMAZLAR
Məsələ 772: Müstəhəb namazlar çoxdur, onlara nafilə deyilir.
Müstəhəb namazlar arasında, gecə-gündüz naflə namazlarının
qılınmasına daha çox tövsiyə olunubdur. Onlar, cümə günü
istisna olmaqla, 34 rəkətdən ibarətdir ki, səkkizi zöhrün, səkkizi
əsrin, dördü məğribin, ikisi işanın, on biri gecə namazının, ikisi
sübh namazının nafiləsidir. İşa namazının nafiləsini, ehtiyatvacibə əsasən oturan yerdə qılınmalı olduğuna görə, bir rəkət
hesab olunur. Amma cümə günündə zöhr və əsrin on altı rəkət
nafiləsinə dörd rəkət də əlavə olur. Daha yaxşı olar altı rəkəti
günəç yayılanda, altı rəkəti günəç qalxanda, altı rəkəti zöhrə
yaxın vaxtlarda və iki rəkəti zöhr vaxtı qılınsın.
Məsələ 773: Gecənin on bir rəkət nafilə namazının səkkiz
rəkəti, gərək gecənin nafilə namazı niyyətilə, iki rəkəti “şəf”
namazı, bir rəkəti də vətr namazı niyyəti ilə qılınmalıdır.
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Məsələ 774: Nafilə namazlarını oturan halda qılmaq olar.
Amma daha yaxşı olar ki, iki rəkət oturan halda qılınan nafilə
namazı, bir rəkət hesab olunsun; məsələn: zöhr namazının səkkiz
rəkət nafiləsini oturan yerdə qılmaq istəyən şəxs, daha yaxşı olar
ki, on altı rəkət qılsın. Əgər vətr namazını otutduğu halda qılmaq
itəsə, iki ədəd bir rəkətli namazı oturduğu halda qılsın.
Məsələ 775: Səfərdə zöhr və əsrin nafiləsi qılınmamalıdır.
Amma işa namazının nafiləsini səfərdə qılmaq olar. Ehtiyat
budur ki, onu rəca niyyəti ilə yerinə yetirsin.

GÜNDƏLİK NAFİLƏ NAMAZLARININ VAXTLARI
Məsələ 776: Zöhr namazının nafiləsi onun özündən əvvəl
qılınır. Onun vaxtı, zöhrün əvvəlindən başlayıb, əmələ gələn
kölgənin şaxisin uzunluğunun yeddidə ikisini keçənədəkdir;
məsələn: əgər şaxisin uzunluğu yeddi qarış olsa, günortadan
sonra görünən kölgənin uzunluğu, iki qarışa çatdığı zaman, zöhr
namazı nafiləsinin axır vaxtıdır.
Məsələ 777: Əsr namazının nafiləsi əsrdən əvvəl qılınır. Onun
vaxtı isə şaxisin zöhrdən sonra əmələ gələn kölgəsinin şaxisin
uzunluğunun yeddidə dördünə çatdığı vaxtadəkdir. Amma
zöhrün və ya əsrin nafiləsini şaxisin kölgəsi yeddidə ikiyə və ya
yeddidə dördə çatandan sonra qılmaq istəsə, daha yaxşı olar
nafiləni vacibdən sonra qılsın, əda və qəza niyyəti də etməsin.
Onları zöhr namazından qabaq da qılmaq olar, hətta cümə
günlərindən qeyri günlərdə də, xüsusi ilə də qılmasa sonra qıla
bilməyəcəyini bilsə (zöhr namazından qabaq da qılmaq olar).
Məsələ 778: Məğrib nafiləsinin vaxtı məğrib namazı tamam
olandan sonra başlayaraq, məğribdən sonra Günəş qürub etdiyi
zaman günbatan tərəfdə əmələ gələn qızartının aradan getdiyi
vaxta qədər davam edir.
Məsələ 779: İşa namazının nafiləsinin vaxtı, işa namazı başa
çatdıqdan sonra başlayaraq, işa namazı əda olan vaxta qədər

186



NAMAZIN HÖKMLƏRİ

davam edir. Daha yaxşı olar ki, işa namazından sonra dərhal
qılınsın.
Məsələ 780: Sübh namazının nafiləsi sübh namazından qabaq
qılınır və onun vaxtı birinci fəcrdən sonra başlayaraq məşriq
tərəfdə qızartı yarananadəkdir. Birinci fəcrin nişanəsi “sübh
namazının vaxtı” bölməsində deyildi və sübhün nafiləsini, axşam
nafiləsıninin arxasınca fasiləsiz olaraq qılmaq mümkündür.
Məsələ 781: Gecə nafiləsinin vaxtı, gecə yarısından
başlayaraq sübh azanına qədərdir. Daha yaxşı olar ki, sübh
azanına yaxın vaxtlarda qılınsın.
Məsələ 782: Səfərə çıxan və o şəxs ki, gecə nafiləsini gecə
yarısından sonra qılmaq onun üçün çətindir, onu gecənin
əvvəlində qıla bilər.

ĞÜFEYLƏ NAMAZI
Məsələ 783: Müstəhəb namazlardan biri də ğüfeylə namazıdır
ki, məğrib və işa namazları arasında qılınır. Onun vaxtı, etiyata
ğörə, məğrib tərəfdəki qızartı aradan gedməmişdən qabaqdır.
Daha yaxşı olar ğüfeylə namazını məğrib namazının nafiləsindən
hesab etsinlər.

ĞÜFEYLƏ NAMAZININ QILINMA QAYDASI
Onun birinci rəkətində həmddən sonra gərək surənin yerinə bu
ayə oxusun:

َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َّ َ َ
َ ُ َ َ َ ْ
َ َ
ُّ
َ َ َ
اضبا فظن أن لن نق ّدر عل ْي ّه فنادي ّفي
وذا الن
ّ ون ّإذ ذهب مغ
ّ
َّ
ِّ َ َ َ ُ َ ْ َ َّ َ
َ ْ َ
َ
َ
ُ ُْ
َ ُ ُّ
.ات أن ال ّإله ّإال أنت س ْبحانك ّإني كنت ّمن الظ ّالمين
ّ الظلم
ْ ُ ْ
ْ ُ َ َ َ َ ِّ َ َ ُ َ َّ َ َ ُ َ َ َ َ ْ َ
َ
.فاستج ْبنا له و نج ْيناه ّمن الغم وكذ ّالك نن ّجي المؤ ّم ّنين

Və zənnuni iz zəhəbə muğazibən fə zənnə ən lən nəqdirə ələyhi fə
nada fizzulumati ən la ilahə illa əntə subhanəkə inni kuntu
minəzzaliminə, fəstəcəbna ləhu və nəccəynahu minəl-ğəmmi və
kəzalikə nuncil-muminin.
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İkinci rəkətdə isə həmddən sonra surənin yerinə bu ayəni
oxumalıdır:

َ ُ َ ْ َ َ
َ ِّ ْ
َ ُ َ ْ َ َ َ ُ َّ
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ّ اْل
Və indəhu məfatihul-ğəybi la yələmuha illa huvə və yələmu ma
fil-bərri vəl-bəhri və ma təsqutu min vərəqətin illa yələmuha və
la həbbətin fi zulumatil-ərzi və la rətbin və la yabisin illa fi
kitabin mubin.
Onun qunutunda isə belə deyilməlidir:

َّ
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َّ َّ ُ َّ
ْ َ َ ْ َ َّ
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ب ال ّتى اليعلمها ّإال أنت أن
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ل
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ٍ
ّ

Əllahummə inni əsəlukə bi məfatihil-ğəybilləti la yələmuha illa
əntə, ən tusəlliyə əla Muhəmmədin və Ali-Muhəmmədin və ən
təf`ələ bi kəza və kəza;
“Kəza və kəza” kəlmələrinin yerinə öz hacətlərini deyib sonra
desin:

َ
َ َ ُ َ ْ َ
َ َ ُ َ ْ َ
َ ْ ُّ َ َ ْ َ َّ ُ َّ َ
َ
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ّ
َ َ َ َ
.قض ْيته ّالى

Əllahummə əntə vəliyyu neməti, vəl-qadiru əla təlibəti, tələmu
hacəti, fə əsəlukə bi həqqi Muhəmmədin və Ali-Muhəmməd,
ələyhi və ələyhimussəlam ləmma qəzəytəha li.

QİBLƏNİN HÖKMLƏRİ
Məsələ 784: Qiblə, əzəmətli Məkkə şəhərində yerləşən Kəbə
evidir ki, yerin sonundan göylərin nəhayətinədək qiblədir. Gərək
namaz, onunla üzbəüz duraraq qılınsın. Amma oradan uzaqda
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olan şəxs üzü qibləyə dursa, belə ki, “üzü qibləyə namaz qılır”
desələr, kifayətdir. Həmçinin başqa işlər də (heyvan başının
kəsilməsi kimi) gərək üzü qibləyə yerinə yetirilsin.
Məsələ 785: Vacibi namazı ayaq üstə qılan bir şəxs, gərək elə
dayansın ki, üzü, sinəsi, qarnı və ayaqlarının qabağı üzü qibləyə
olsun. Ehtiyat-müstəhəb budur ki, ayaqların barmağları da üzü
qibləyə olsun.
Məsələ 786: Oturan yerdə namaz qılan bir şəxs, gərək üzü,
sinəsi, qarnı qibləyə olsun.
Məsələ 787: Oturan halda namaz qıla bilməyən bir şəxs,
namaz halında sağ böyrü üstə elə tərzdə uzanmalıdır ki,
bədəninin qabaq tərəfi üzü qibləyə olsun. Əgər bu mümkün
olmasa sol böyrü üstə elə uzanmalıdır ki, bədəninin qabaq tərəfi
üzü qibləyə olsun; bu da mümkün olmasa arxası üstə elə
uzanmalıdır ki, ayaqlarının altı qibləyə tərəf olsun.
Məsələ 788: Ehtiyat namazı, unudulmuş səcdə və təşəhhüd
gərək üzü qibləyə yerinə yetirilsin. Ehtiyat-vacibə görə səcdeyisəhvi də üzü qibləyə yerinə yetirilsin.
Məsələ 789: Müstəhəb namazı yol gedərkən və minikdə
qılmaq olar. Əgər insan bu iki halda müstəhəb namazı qılsa, üzü
qibləyə olması lazım deyil.
Məsələ 790: Namaz qılmaq istəyən bir şəxs, qibləni tapmaq
üçün və onun hansı tərəfdə olduğunu yəqin edənədək
çalışmalıdır. Əgər yəqin olmasa, gərək müsəlman məscidin
mehrabından, onların qəbirlərindən və digər yollarla hasil olan
gümana əməl etsin. Hətta, əgər elmi qaydalar üzrə qibləni
tanıyan fasiq və ya kafirin dediyinə əsasən, qibləni tanıya bilsə,
kifayətdir.
Məsələ 791: Qiblənin müəyyən istiqamətdə olduğuna gümanı
olan bir şəxs, ondan daha güclü bir güman tapsa, öz gümanına
əməl edə bilməz; məsələn, əgər qonaq, ev sahibinin dediyindən
qiblənin istiqamətinə güman hasil etsə, bu halda başqa bir yolla
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daha güclü bir güman tapsa, ev sahibinin dediyinə əməl
etməməlidir.
Məsələ 792: Əgər qibləni müəyyən etmək üçün vasitə
yoxdursa və ya səy göstərməsinə baxmayaraq heç bir tərəfə
güman əldə edə bilməsə, namazın vaxtı çox olduğu təqdirdə,
ehtiyata əsasən gərək dörd tərəfə dörd namaz qılsın. Əgər dörd
namaz miqdarında vaxt yoxdursa, gərək vaxtı olduğu miqdarda
namaz qılsın; məsələn: əgər təkcə bir namaz miqdarında vaxtı
varsa, gərək hər tərəfə olursa olsun, bir namaz qılsın. Namazları
da elə qılmalıdır ki, yəqini olsun onlaradan biri üzü qibləyə olub.
Yaxud qiblədən əyri olduğu halda, sağ və ya sol tərəfdən qibləyə
çatmadığını bilsın.
Məsələ 793: Əgər bir şəxs, iki tərəfdən birinin qiblə olduğunu
yəqın və ya güman etsə, gərək hər iki tərəfə namaz qılsın.
Məsələ 794: Bir neçə tərəfə namaz qılmalı olan şəxs, əgər iki
namaz qılmaq istəsə zöhr və əsr kimi, gərək ikincini, birincinin
arxasınca qılsın. Ehtiyat-müstəhəb budur ki, birinci namazı hər
neçə tərəfə lazımdırsa qılsın, sonra ikincinini başlasın. Əgər
mümkün olsa əvvəl hər iki namazı bir tərəfə qılıb sonra digər
tərəfə qılsın.
Məsələ 795: Qiblənin istiqamətinə yəqini olmayan bir şəxs,
namazdan başqa, üzü qibləyə yerinə yetirilməli olan sair işləri;
məsələn: heyvanın başını kəsmək kimi, görmək istəsə, gümana
əməl etməlidir. Əgər gümanı da mümkün olmasa, hər hansı
tərəfə yerinə yetirsə səhihdir.

NAMAZDA BƏDƏNİN ÖRTÜLMƏSİ
Məsələ 796: Kişi gərək namaz halında, hətta əgər bir şəxs onu
görməsə də, övrəteynini örtsün. Daha yaxşı olar ki, göbəkdən
dizlərə qədər də örtsün.
Məsələ 797: Qadın, namaz halında bütün bədənini, hətta
başını və tüklərini örtməlidir. Ehtiyat-müstəhəb budur ki,
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ayaqlarının altını da örtsün. Amma üzünü, dəstəmazda yuyulan
miqdarda, əllərini biləyə qədər, ayaqlarını topuğa qədər ötrməsi
lazım deyil.
Məsələ 798: İnsan, unudulmuş səcdə və ya təşəhhüdün
qəzasını yerinə yetirdiyi vaxt, özünü namaz halında olduğu kimi
örtməlidir. Ehtiyat budur ki, hətta səcdeyi-səhvi də yerinə
yetirdiyi vaxt, özünü namaz halında olduğu kimi örtməlidir.
Məsələ 799: Əgər insan namazda bilərəkdən və ya məsələni
bilməməzlik üzündən övrətini örtməsə, namazı batildir.
Məsələ 800: Bir şəxs namaz əsnasında övrətinin göründüyünü
başa düşsə, gərək onu dərhal örtsün. Ehtiyat-vacib budur ki,
namazı qurtarıb yenidən qılsın. Amma namazdan sonra,
namazda övrətinin göründüyünü başa düşsə, namazı səhihdir.
Məsələ 801: Əgər bir şəxs ayaq üstə olanda övrətini örtən
paltarı, mümkündür ki, başqa hallarda; məsələn: rükuya, səcdəyə
gedəndə o paltar örtə bilməsin. Belə olduqda, övrəti görünərkən
müəyyən vasitələrlə onu örtsə, namazı səhihdir. Amma ehtiyatmüstəhəb budur ki, belə paltarla namaz qılmasın.
Məsələ 802: İnsanın paltarı olmazsa namaz halında özünü ot
və yarpaqla örtə bilər, amma ehtiyat budur ki, başqa şey tapılan
halda bu kimi şeylərlə özünü örtməsin.
Məsələ 803: İnsan çarəsiz qalarsa, namaz üçün özünü palçıqla
örtə bilər.
Məsələ 804: Əgər özünü namazda örtmək üçün bir şeyi
yoxdursa və tapacağına ehtimal versə, gərək namazı təxirə salsın.
Əgər bir şey tapmasa, gərək namaz vaxtının axırında (sonrakı
məsələdə deyiləcək şəkildə) öz vəzifəsinə uyğun olaraq, namazı
qılsın.
Məsələ 805: Namaz qılmaq istəyən bir şəxsin özünü ortmək
üçün, hətta ağac yarpağı, ot, palçığ, lehmə, palçıqlı su, içində
durmaq üçün bir çala tapmasa və vaxtın axrınadək də özünü
örtmək üçün bir şey tapacağına ehtimal verməsə, naməhrəm
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(arvadından başqa) şəxsin onu görəcəyini ehtimal versə, gərək
oturan halda namaz qılsın, rüku və səcdə üçün övrəti görünməz
olacaq miqdarda əyilsin. Səcdə üçün, rüku üçün əyildiyindən bir
az çox əyilsin, möhrü götürüb yuxarı qaldıraraq alnını ona
qoysun. Əgər naməhrəmin onu görməyəcəyinə əmindirsə,
ehtiyat-vacib budur ki, ayaq üstə iki namaz qılsın və ayaq üstə
duran zaman öz əli qabağını örtsün. O iki namazdan birinin rüku
və səcdələrini yerinə yetirsin, digərində isə başı ilə işarə etsin.

NAMAZ QILANIN PALTARI
Məsələ 806: Namaz qılanın paltarında altı şərt vardır:
1. Pak olsun.
2. Mübah olsun.
3. Paltar, (murdar) ölü heyvanın üzvlərindən olmasın.
4. Əti haram olan heyvanlardan olmasın.
5 və 6. Əgər namaz qılan kişidirsə, paltarı xalis ipəkdən və ya
qızıldan toxunmuş olmasın.

BİRİNCİ ŞƏRT
Məsələ 807: Namaz qılanın paltarı pak olamalıdır; əgər bir
şəxs qəsdən nəcis paltar və ya bədənlə namaz qılsa, namazı
batildir.
Məsələ 808: Nəcis paltar və nəcis bədənlə qılınan namazın
batil olmasını bilməyən bir şəxs, nəcis paltar və ya nəcis bədənlə
namaz qılsa, namazı batildir.
Məsələ 809: Əgər məsələni bilmədiyi üçün, nəcis şeyin nəcis
olmasını bilməsə; məsələn: nəcis yeyən dəvənin tərinin nəcis
olmasını bilməsə, onunla namaz qılsa, namazı batildir.
Məsələ 810: Əgər bədən və ya paltarının nəcis olduğunu
bilməsə və namazdan sonra nəcis olmasını başa düşsə, namazı
səhihdir. Amma ehtiyat-müstəhəb budur ki, əgər vaxtı varsa
namazı yenidən qılsın.
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Məsələ 811: Əgər bədən və ya paltarının nəcis olduğunu
unudsa və namaz arasında və ya namazdan sonra xatırlasa, gərək
namazını yenidən qılsın. Əgər vaxt keçmişsə, qəzasını yerinə
yetırsın.
Məsələ 812: Əgər bir şəxs namaz vaxtının çox olduğu vaxtda
namaza məşğul olub namaz əsnasında bədəni və ya paltarı nəcis
olsa və namazın hər hansı bir əməlini bu halda qılmazdan əvvəl
nəcis olmasından xəbərdar olsa, yaxud bədən və ya paltarının
nəcis olmasını başa düşsə, həmin vaxt, yaxud əvvəldən nəcis
olmasında şəkk etsə, (bu halda) bədən və ya paltarı suya çəkmək,
dəyişdirmək və ya bədəndən çıxarmaq namazın surətini
pozmazsa, gərək namaz əsnasında bədən və ya paltarını suya
çəksin və ya dəyişsin; yaxud da başqa bir şey övrətini örtmüş
olsa, paltarını çıxartsın. Amma bədən və ya paltarını suya
çəkəcəyi və ya paltarını dəyişəcəyi, yaxud da çıxaracağı təqdirdə
namazın surəti pozulacaq, yaxud paltarını çıxaracağı təqdirdə
çılpaq qalacaqsa, gərək namazı pozsun, pak bədən və ya paltarla
namaz qılsın.
Məsələ 813: Namaz vaxtının az olduğu bir vaxtda, namaz
qılmaqğa məşğul olan bir şəxs, namaz əsnasında bədən və ya
paltarı nəcis olsa və namazın hər hansı bir hissəsini o nəcasətlə
qılmamışdan qabaq nəcis olmasını başa düşsə, yaxud onun
paltarının nəcis olmasını görüb həmin vaxt nəcis olduğu, yoxsa
əvvəldən nəcis olduğunda şəkk etsə, bu halda onu suya çəkmək,
dəyişmək və ya çıxartmaq namazın surətini pozmursa və
paltarını çıxara bilərsə, paltarını çıxarıb suya çəkməli və ya
dəyişdirməli, yaxud bir şey onun övrətini örtmüşsə paltarını
çıxartmalı və namazı tamamlamalıdır. Amma başqa bir şey
övrətini örtməmişsə, paltarını da suya çəkə, yaxud dəyişə
bilmirsə, paltarı çıxarmaq lazım deyil; o paltarla namazı qılsın.
Amma paltarını suya çəkdikdə, yaxud dəyişdikdə namazın surəti
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pozulursa, yaxud soyuq və s. səbəbilə paltarını çıxara bilmirsə,
elə həmin halda namazını qurtarmalıdır və namazı da səhihdir.
Məsələ 814: Namaz vaxtının az olduğu zaman, namaz qılan
bir şəxsin namaz əsnasında bədəni nəcis olsa və namazın hər
hansı hissəsini həmin halda qılmamışdan əvvəl nəcis olduğunu
bilsə, yaxud nəcis olduğunu başa düşsə və həmin vaxtda, yaxud
namazdan əvvəl nəcis olmasında şəkk etsə, bu halda bədənini
suya çəkəndə namazın surəti pozulmayacaqsa, gərək suya
çəksin; yox əgər namazın surəti pozularsa, həmin halda namazı
tamam etməlidir; namazı da səhihdir.
Məsələ 815: Öz paltar və ya bədəninin pak olmasında şəkk
edən bir şəxs, əgər namaz qıldıqdandan sonra bədən və ya
paltarının nəcis olmasını başa düşsə, namazı səhihdir.
Məsələ 816: Əgər paltarını suya çəkib pak olduğunu yəqin
etsə və onunla namaz qılıb sonradan pak olmadığını başa düşsə,
namazı səhihdir. Yenidən qlması lazım deyil.
Məsələ 817: Əgər öz bədənində, yaxud paltarında qan görüb
nəcis qanlardan olmadığını yəqin etsə; məsələn: ağcaqanad qanı
olduğunu bilsə, amma namazdan sonra onunla namaz qılmağın
səhih olmadığı qan olduğunu bilsə, namazı səhihdir.
Məsələ 818: Əgər yəqin etsə ki, bədənində və ya paltarında
olan bir qandır ki, onunla namaz qılmaq səhihdir; məsələn: yara
və ya çiban qanı kimi, namazdan sonra, həmin qanla namazın
batil olduğunu bilsə, namazı səhihdir.
Məsələ 819: Əgər hər hansı bir şeyin nəcis olmasını unutsa və
rütubətli bədəni, yaxud rütubətli paltarı ona toxunsa, bunu
unudub namaz qılsa, namazdan sonra yadına düşsə, namazı
səhihdir. Amma bədəni, rütubətli halda, nəcis olduğunu
unutduğu şeyə dəysə və onu suya çəkmədən qüsl edib namaz
qılsa, qüslü və namazı batildir. Həmçinin dəstəmaz üzvlərindən
biri, rütubətli halda, nəcis olduğunu unutduğu bir şeyə dəysə və o
yeri suya çəkib dəstəmaz almadan namaz qılsa, dəstəmazı və
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namazı batildir. Əgər elə dəstəmaz alsın ki, dəstəmaz almaqı ilə
dəstəmaz üzvü də pak olsa belə olan halda batil olmaz.
Məsələ 820: Əgər bir nəfərin təkcə bir paltarı olsa və bədəni,
paltarı nəcis olsa, onların birini suya çəkmək miqdarında suyu
olsa, gərək bədənini suya çəkib, o paltarla namaz qılsın. Əgər
nəcasətın biri sidikdirsə, onu qəlil su ilə suya çəkmək istəsə,
gərək onun üzərinə iki dəfə su töksün. Digər nəcasət qandırsa,
onun üzərinə bir dəfə su tökmək kifayətdir nəcasət istər paltarda
olsun istərsə də bədəndə gərək sidik ilə nəcis olanı suya çəksın.
Məsələ 821: Nəcis paltarından başqa paltarı olmayan bir şəxs,
namazı həmin paltarla qılsın.
Məsələ 822: Əgər bir şəxsin iki paltarı olsa və ikisindən
birinin nəcis olmasını bilsə və hansının nəcis olmasını bilməsə,
vaxt olan halda gərək hər ikisində namaz qılsın; məsələn: əgər
zöhr və əsr namazlarını qılmaq istəyirsə, hər paltarda bir zöhr və
bir əsr namazı qılmalıdır. Amma vaxt az olsa, onlardan biri ilə
namaz qılsın. Ehtiyat-müstəhəb budur ki, pak paltar ilə namazın
qəzasını qılsın.

İKİNCİ ŞƏRT
Məsələ 823: Namaz qılan şəxsin paltarı, gərək mübah olsun.
Qəsbi paltarı geyməyin haram olmasını bilən bir şəxs qəsdən
qəsbi paltarda, yaxud sapı, düyməsi, yaxud başqa şeyləri qəsbi
olan bir paltarda namaz qılsa, namazı batildir.
Məsələ 824: Qəsbi paltarı geyməyin haram olduğunu bilən,
amma namazı batil etdiyini bilməyən bir şəxs, qəsdən qəsbi
paltarda namaz qılsa, namazı batildir.
Məsələ 825: Əgər paltarının qəsbi olduğunu bilməsə və ya
unudsa və o paltarla namaz qılsa, namazı səhihdir. Amma şəxs,
bir paltarı qəsb edib, qəsb etdiyini unudaraq onunla namaz
qılarsa, ehtiyata əsasən namazı batildir.
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Məsələ 826: Əgər bir şəxs paltarının qəsbi olmasını bilməsə,
yaxud unutsa və namaz əsnasında başa düşsə, ondan başqa bir
şey onun övrətini örtmüş olsa, onu dərhal və ya namazın
müvalatına xələl yetirmədən yəni ardıcıllığını pozmadan onu
çıxara bilirsə, gərək onu çıxarsın və namazı səhihdir. Amma
övrətini bir şey örtmürsə, yaxud qəsbi paltarı dərhal bədənindən
çıxara bilmirsə və ya bədənindən çıxaracağı halda namazın
ardıcıllığı pozulacaqsa, bu halda hətta bir rəkətlik namaz üçün də
vaxt varsa, namazı pozub qəsbi olmayan paltarla yenidən
qılmalıdır. Əgər bu qədər də vaxt olmazsa, namaz üstündə
paltarını çıxarıb, çılpaq şəxsin namazında deyilən göstərişlərə
əməl edərək namazı tamamlamalıdır.
Məsələ 827: Əgər bir şəxs canını qorumaq üçün qəsbi
paltarda namaz qılsa, yaxud misal üçün, qəsb olunmuş paltarı,
oğru aparmasın deyə, o paltarda namaz qılsa, namazı səhihdir.
Məsələ 828: Əgər zəkatı və ya xümsü verilməmiş pulun ilə
paltar alsa, o paltar ilə namaz qılmaq işkallıdır.

ÜÇÜNCÜ ŞƏRT
Məsələ 829: Namaz qılanın paltarı, gərək atıcı qanı olan yəni
damarını kəsdikdə qanı sıçrayışla gələn ölu heyvan hissələrindən
olmasın. Hətta əgər atıcı qanı olmayan balıq və ilan kimi
heyvanların ölüsündən paltar hazırlasalar, ehtiyat-vacib budur ki,
onunla namaz qılınmasın.
Məsələ 830: Əgər murdar olmuş heyvanın ruhu olan ət, dəri
və s. kimi şeyləri, namaz qılanın üstündə olsa, hətta onun paltarı
da olmasa belə ehtiyat-vacibə əsasən namazı batildir. Əgər ruhu
olan hissələrdən olmasa sümük, yun və buynuz kimi, namaz
qılanın üstündə olarsa heç bir maneəsi yoxdur.
Məsələ 831: Əgər əti halal olan heyvanın murdar olmuş ruhu
olmayan hissələri (tükü, yunu və s.) namaz qılanın üstündə olsa,
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yaxud onlardan hazırlanmış paltarda namaz qılsa, namazı
səhidir.

DÖRDÜNCÜ ŞƏRT
Məsələ 832: Namaz qılanın paltarı, əti haram olan
heyvanlardan hazırlanmamalıdır. Əgər o heyvanların, hətta bir
tükü belə namaz qılanın üstündə olsa, namazı batildir.
Məsələ 833: Əgər əti haram olan heyvanların (pişik kimi)
ağzının, burnunun suyu, yaxud başqa rütubəti, namaz qılanın
bədənində, yaxud paltarında olsa, əgər yaş olsa namazı batildir.
Quru və eyni aradan qaldırılmış olsa, namazı səhihdir.
Məsələ 834: Əgər bir şəxsin tükü, təri, yaxud ağzının suyu
namaz qılanın bədənində və ya paltarında olsa, həmçinin, namaz
qılanın üstündə mirvarid, mum, bal olsa, eybi yoxdur.
Məsələ 835: Əgər paltarının əti halal olan, yaxud haram olan
heyvandan hazırlanmasında şəkk etsə, istər ölkə daxilində
istehsal olunanlardan olsun, istərsə də xaricdə, onunla namaz
qılmaq səhihdir. Hərçənd ehtiyat-müstəhəb budur ki, onunla
namaz qılmasın.
Məsələ 836: Sədəf ilə namaz qılmağın heç bir maneəsi
yoxdur. Sədəfin əti haram olan heyvanın bir hissəsindən olması
məlum deyil.
Məsələ 837: Ehtiyat-vacibə görə namaz qılanda xəzdən və
sincabın dərisindən, hazırlanan paltardan çəkinilsin.
Məsələ 838: Paltarın, əti haram olan heyvanlardan olubolmamasını bilməyən və ya unudan şəxs, onunla namaz qılsa,
namazı yenidən qılması və ya qəza etməsi vacib deyil.

BEŞİNCİ ŞƏRT
Məsələ 839: Qızıldan toxunmuş paltar geymək kişiyə haram
və onunla namaz qılsa, batildir. Amma qadın üçün namaz və s.
hallarda eybi yoxdur.
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Məsələ 840: Sinədən qızıl həmayil asmaq, ipək paltar
geyinmək, barmağa qızıl üzük taxmaq, qızıl eynək vurmaq və
qızıl saat taxmaqla bəzənmək, kişilər üçün haram və onlarla
namaz qılmaq batildir. Amma qadının namaz və ya qeyrinamazda, qızılla bəzənməsinin eybi yoxdur.
Məsələ 841: Əgər bir kişi üzük və ya paltarının qızıldan
hazırlandığını bilməyib və ya unudub, yaxud da şəkk etsə,
onunla namaz qılsa, ehtiyat-müstəhəb budur ki, namazı yenidən
qılsın. Əgər vaxtı keçmişsə qəzasını qılsın.

ALTINCI ŞƏRT
Məsələ 842: Namaz qılan kişinin paltarı, hətta araqçını,
şalvarının bağı (kəmər), ehtiyat-vacibə görə, gərək xalis ipəkdən
olmasın. Namazdan başqa vaxtlarda da onun geyilməsi, kişiyə
haramdır.
Məsələ 843: Əgər paltarın astarının hamısı, yaxud bir hissəsi
xalis ipəkdən olsa, onun geyilməsi kişi üçün haram, onunla
qılınan namaz da batildir.
Məsələ 844: Paltarın, xalis ipəkdən və ya başqa şeydən
hazırlandığını bilməyirsə, əgər namazdan qeyri halda geyinərsə
eybi yoxdur. Amma ehtiyat-müstəhəbə görə onunla namaz
qılmasın.
Məsələ 845: İpək dəsmal və bu kimi şeylər kişinin cibində
olsa eybi yoxdur, namazı da batil etmir.
Məsələ 846: Qadının namazda və qeyri-namazda ipək paltar
geyməsinin eybi yoxdur.
Məsələ 847: Çarəsizlik üzündən qəsbi, xalis ipəkdən və ya
qızıldan toxunan, murdardan hazırlanan paltar geyməyin
maneəsi yoxdur. Həmçinin, paltar geyinməsi gərəkli olan bir
şəxs, bunlardan başqa paltarı yoxdursa, bu paltarlarla namaz qıla
bilər.
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Məsələ 848: Əgər qəsbi və ölmüş heyvandan hazırlanmış
paltardan əlavə paltarı olmasa və paltar geyməyə naçar olmasa,
çılpaqların hökmündə deyilənlərə uyğun olaraq namaz
qılmalıdır.
Məsələ 849: Əgər əti haram olan və ya murdar olmuş
heyvandan hazırlanmış paltardan başqa paltarı olmasa, əgər bu
paltarı geyməyə məcbur olsa, həmin paltar ilə namaz qıla bilər.
Amma naçar olmasa, çılpaqların namazında deyilən göstərişlərə
əsasən namaz qılsın. Ehtiyat budur ki, bir dəfə də həmin paltarda
namaz qılsın.
Məsələ 850: Əgər kişinin xalis ipək və ya qızıldan toxunmuş
paltardan başqa paltarı olmasa, bu halda həmin paltarı geyməyə
məcbur olmasa, çılpaqların namazında deyilən göstərişlərə
əsasən namaz qılmalıdır. Ehtiyat budur ki, bir dəfə də həmin
paltarda namaz qılsın.
Məsələ 851: Əgər namazda övrətini örtmək üçün bir şey
olmasa, vacibdir ki, kirayə və ya pulla almaqla da olsa, paltar
əldə etsin. Amma həmin paltarı almaq üçün çoxlu pul tələb
olunursa və bu pullar onun var-dövlətinə nisbətən çoxdursa,
yaxud bu pulları həmin paltarı almağa xərcləsə, madi vəziyyətinə
zərər yetirəcəksə, bu halda çılpaqların namazının göstərişlərinə
əsasən namaz qılsın.
Məsələ 852: Paltarı olmayan bir şəxsə başqası paltar bağışlasa
və yaxud ariyə versə, bu halda onu qəbul etmək o şəxs üçün
çətin deyilsə (ki, adətən buna dözmürlər), qəbul etməlidir. Hətta,
əgər ariyə götürmək, yaxud bəxşiş istəmək onun üçün çətin
deyilsə, paltarı olan şəxsdən bəxşiş istəməli və yaxud ariyə
almalıdır.
Məsələ 853: Parçası, rəngi və tikilişi onun üçün adi olmayan
(elm əhlinin hərbi paltar geyib, təhqirinə səbəb olacağı kimi)
şöhrət paltarı və ya təhqir paltarı ki, geyinəcəyi təqdirdə
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barmaqla göstəriləcək hala gələrsə, geyinilməsi haramdır. Amma
o paltarla namaz qılsa eybi yoxdur.
Məsələ 854: Ehtiyat-vacibə görə kişi qadın paltarı, qadın da
kişi paltarı geyməsin. Amma o paltarda namaz qılsalar, eybi
yoxdur.
Məsələ 855: Uzanan halda namaz qılmalı olan bir şəxsin,
yorğanı əti haram olan heyvanlardan olsa, çılpaq olmasada
onunla namaz qılmaq icazəli deyil. Əgər nəcis və ya ipək olsa
onlar ilə örtülüb deyilsə onunla namaz qılmaq icazəli deyil.
Amma üstünə çəkməsinin heç bir eybi yoxdur. Namaz üçün də
heç bir maneə yaratmır. Amma döşəyin heç bir halda maneəsi
yoxdur. Əgər döşəyə bürünüb deyilərsə döşəyin hökmü yorğanın
hökmündədir.

NAMAZ QILANIN PALTAR VƏ BƏDƏNİNİN PAK
OLMASININ LAZIM OLMADIĞI HALLAR
Məsələ 856: Təfsilatı sonradan deyiləcək üç halda, namaz
qılanın bədəni və ya paltarı nəcis olsa, onun namazı səhihdir:
1-Bədənində olan yara, (cərahət) və ya çiban səbəbilə paltarı
və ya bədəni qana bulaşarsa;
2-Onun paltarı və ya bədəni, dirhəmdən az təqribən, “şəhadət”
barmağının axır bəndi miqdarında qana bulaşarsa;
3-Nəcis paltar və ya bədənlə namaz qılmağa naçar olsa; əgər
namaz qılanın təkcə paltarı nəcis olsa, iki halda namazı səhihdir:
1).Onun kiçik paltarı (corab və arağçın kimi) nəcis olarsa;
2) Uşaq saxlayan qadının paltarı nəcis olarsa. Bu beş halın
hökmləri, sonrakı məsələlərdə təfsilatı ilə deyiləcək.
Məsələ 857: Əgər namaz qılanın bədənində və paltarında
yara, yaxud çiban qanı olsa, bu halda bədənin və paltarın suya
çəkilməsi, yaxud dəyişdirilməsi əksər camaat üçün çətindirsə, nə
qədər ki, onun yarası, yaxud çibanı sağalmayıb, o şəxsin özü
üçün çətin olmasa da, o qanla namaz qıla bilər. Həmçinin qanla
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birlikdə çölə gələn çirk, yaxud yaranın üstünə qoyulan dərman
nəcis olub bədənində, yaxud paltarında olsa, namaz qıla bilər.
Məsələ 858: Əgər qanlı kəsik və tezliklə sağalan, yuyulması
asan olan yara, namaz qılanın bədənində yaxud paltarında olsa,
namazı batildir.
Məsələ 859: Əgər bədənin, yaxud paltarın yara yerdən aralı
olan hissəsi yaranın rütubəti ilə nəcis olsa, onunla namaz qılmaq
caiz deyil. Amma bədənin və ya paltarın adətən yaranın
rütubətinə bulaşan hissələri, onun rütubəti ilə nəcis olsa, onunla
namaz qılmağın maneəsi yoxdur.
Məsələ 860: Əgər ağız, burun və bu kimi üzvlərin içindən
bədənə və ya paltara qan dəysə ki, adətən də gələndə o yerlərə
dəyir, onunla namaz qıla bilər. Bavasir qanı da bu hökmdədir.
Ucu çöldə olan bavasirlə daxildə olan arasında heç bir fərq
yoxdur.
Məsələ 861: Bədəni yara olan bir şəxs, bədənində, yaxud
paltarında qan görüb yara qanı və ya başqa qan olduğunu
bilməsə, onunla namaz qıla bilməz.
Məsələ 862: Əgər bədənin bir neçə yerində yara olsa və onlar
bir-birinə çox yaxın olub bir yara hesab olunsalar, nə qədər ki,
hamısı sağalmayıb, onlarla namaz qılmağın eybi yoxdur. Amma
bir-birindən çox aralı olsalar və hər biri, bir yara hesab olunsa,
hər biri sağalanda, namaz üçün bədən və paltarını, yusun.
Məsələ 863: Əgər heyz, nifas, istihazə, it, donuz, murdar,
kafir və ya əti haram olan heyvanın, (onlardan hər hansı birinin)
qanı, iynənin ucu qədər namaz qılanın bədən və ya paltarında
olsa, onun namazı batildir. Amma başqa qanlar insanın, yaxud
əti halal olan heyvanın qanı paltarın bir neçə yerində olmasına
baxmayaraq, əgər üst-üstə dirhəmdən az olsa, (təqribən
“şəhadət” barmağının axır bəndi miqdarındadır) onunla namaz
qılmağın eybi yoxdur.
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Məsələ 864: Astarsız paltara tökülüb arxasından çıxan qan,
bir qan hesab edilir. Amma əgər onun arxasına ayrıca bir qan
dəymiş olsa, hər birisini ayrı hesab etmək gərəkdir. Deməli
paltarının üzü və arxasında görünən qan birlikdə bir dirhəmdən
az olsa, onunla namaz qılmaq səhihdir, əgər dirhəm qədər və ya
ondan çox olsa namaz batildir.
Məsələ 865: Əgər qan astarlı paltarın üstünə tökülüb, astarına
keçsə, yaxud astara tökülüb paltarın üstünə çıxsa və paltar da
qanlı olsa, hər birini ayrılıqda hesab etmək lazımdır. Deməli,
paltarın üstündə və astarında olan qan, üst-üstə dirhəmdən az
olsa, onunla namaz səhih, dirhəm qədər və ya çox olsa batildir.
Məsələ 866: Əgər bədən və ya paltarında olan qan dirhəmdən
az olsa və ona bir rütubət dəyəndən sonra ətrafa yayılsa, o
rütubət və qan birlikdə bir dirhəm miqdarınca olmazsa belə,
onunla namaz batildir. Amma əgər rütubət yalnız qana dəyib və
ətrafa yayılmazsa, onunla namaz qılmağın heç bir maneəsi
yoxdur.
Məsələ 867: Əgər bədən, yaxud paltar qanlı olmasa, amma
qana dəymək səbəbilə nəcis olsa, hətta nəcis olan miqdar
dirhəmdən az olsa da, onunla namaz qılmaq olmaz.
Məsələ 868: Əgər bədəndə, yaxud paltarda olan qan,
dirhəmdən azdırsa və ona başqa bir nəcasət dəysə; məsələn:
üstünə bir damcı bövl düşsə, onunla namaz qılmaq caiz deyil.
Məsələ 869: Əgər namaz qılanın, övrəti örtə bilməyən kiçik
paltarları, araqçın və corab kimi nəcis olsa, bu halda murdardan,
əti haram olan heyvandan və ya nəcisül-eyn 1 heyvanlardan
hazırlanmış olmasa, (istər kişi üçün olsun istərsədə qadın)
həmçinin xalis ipəkdən və qızıldan (xüsusən kişi üçün)
hazırlanmış olmasa, onunla namaz qılmaq səhihdir. Həmçinin
nəcis üzüklə namaz qılmağın eybi yoxdur.
1

Zatən nəcis olan.
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Məsələ 870: Ehtiyat-vacib budur ki, övrəti örtə bilən paltar və
dəsmal namaz qılanın üstündə olmasın. Amma övrəti örtə
bilməyən nəcis kiçik dəsmal, açar, bıçaq və s. namaz qılanın
üstündə olsa, onun namazı səhihdir. Ehtiyat-müstəhəb budur ki,
bunlarda namaz qılanın üstündə olmasın.
Məsələ 871: Oğlan uşağına baxan ana birdən artıq paltarı
olmasa və başqa paltar ala bilməsə, kirayə və ariyə kimi də paltar
əldə edə bilməsə; gecə-gündüz ərzində paltarını bir dəfə suya
çəksə, sonrakı günə qədər paltarı uşağın sidiyi ilə nəcis olsa da
belə, onunla namaz qıla bilər. Amma ehtiyat-müstəhəbbə görə,
öz paltarını əsr vaxtlarına yaxın; zöhr və əsr namazları üçün suya
çəksin. Həmçinin, birdən artıq paltarı olsa və çarəsiz qalıb
onların hamısını geyinsə, bu halda, gecə-gündüz ərzində bütün
paltarlarını bir dəfə suya çəksə, kifayətdir. Onun bədəninin
hökmü, paltarın hökmündədir.
Məsələ 872: Ehtiyat-vacib budur ki, uşağa baxan xidmətçi
qadının və ananın paltarı, qız uşağının sidiyi ilə nəcis olsa, gündə
bir dəfə suya çəkməsinə baxmayaraq, sonra yenə də nəcis olsa, o
paltarla namaz qılmasın.

NAMAZ QILANIN PALTARINDA MÜSTƏHƏB OLAN
ŞEYLƏR
Məsələ 873: Namaz qılanın paltarında bir neçə şey
müstəhəbdir. O cümlədən; təhtül-hənəki1olan əmmamə qoymaq
əba geymək, ağ və ən pak paltarları geymək, xoş qoxulu ətirdən
istifadə etmək, əqiq üzük taxmaq.

1

Əmmamənin açıq bir ucunun boğazın ətrafına dolanaraq çiyinə tərəf
asılan hissəsinə deyilir.
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NAMAZ QILANIN PALTARINDA MƏKRUH OLAN ŞEYLƏR
Məsələ 874: Namaz qılanın paltarında bir neçə şey
məkruhdur. O cümlədən: qara, çirkli, dar paltar geymək; şərab
içənin və nəcasətdən pərhiz etməyən şəxsin paltarını, üstündə
şəkil olan paltar geymək; həmçinin paltarın düymələrinin açıq
olması, üstündə şəkil olan üzüyün taxılması da məkruhdur.

NAMAZ QILANIN YERİ
Namaz qılanın məkanının yeddi şərti vardır:

BİRİNCİ ŞƏRT
Mübah olsun;
Məsələ 875: Əgər bir şəxs qəsbi mülkdə namaz qılırsa, hətta
xalça, taxt və s. kimi şeylərin üstündə də olsa, ehtiyata əsasən
namazı batildir. Amma qəsbi tavan və qəsbi xeymənin (çadırın)
altında namaz qılmağın, maneəsi yoxdur.
Məsələ 876: Mənfəəti başqasına məxsus olan yerdə, mənfəət
sahibinin icazəsi olmadan namaz qılmaq ehtiyata əsasən batildir;
məsələn: icarə olunmuş evdə, evin sahibi, yaxud başqa bir şəxs,
icarə edən şəxsin icazəsi olmadan namaz qılsa, namazı batildir.
Həmçinin, başqasının haqqı olan bir mülkdə namaz qılsa, namazı
batildir; məsələn: əgər meyyit, malının üçdə birini müəyyən yerə
xərc edilməsini vəsiyyət etsə, onun üçdə biri ayrılmayınca, onun
mülkündə namaz qılmaq olmaz.
Məsələ 877: Əgər bir şəxs məsciddə otursa, başqası onun
yerini qəsb edib orada namaz qılsa, ehtiyata əsasən namazı
batildir.
Məsələ 878: Əgər qəsbi olmasını bilmədiyi yerdə namaz qılıb
namazdan sonra başa düşsə, yaxud qəsbi olduğunu unutsa və
namazdan sonra yadına düşsə, namazı səhihdir. Amma özü bir
yeri qəsb etmiş olduğu halda unutsa, orada namaz qılsa, ehtiyata
əsasən batildir.
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Məsələ 879: Əgər bir yerin qəsbi olduğunu bilsə və qəsbin
haram olduğunuda bilsə amma qəsbi yerdə namazın batil
olduğunu bilməyib orada namaz qılsa, namazı batildir.
Məsələ 880: Vacibi namazını süvari halında qılmağa məcbur
olan bir şəxsin mindiyi heyvan və ya onun yəhəri, yaxud nalı
qəsbi olsa, namazı batildir. Həmçinin, o heyvanda müstəhəb
namaz qılmaq istəsə də eyni qayda ilə.
Məsələ 881: Əgər bir şəxs müəyyən bir mülkdə başqası ilə
şərik olsa, şərikinin payı ayrılmasa, onun icazəsi olmadan o
mülkdən istifadə edə bilməz və orada namaz qıla bilməz.
Məsələ 882: Xümsü və zəkatı verilməmiş pul ilə müəyyən bir
mülk alınsa, o mülkdə qılınan namaz batildir.
Məsələ 883: Əgər mülkün sahibi dildə namaz qılmaq icazəsi
versə və insan onun qəlbən razı olmadığını bilsə, o mülkdə
namaz qılmaq batildir; əgər icazə verməsə və insan onun qəlbən
razı olduğunu bilsə, namazı səhihdir.
Məsələ 884: Xüms və ya zəkat borcu olan meyyitin
mülkündən istifadə etmək haram, onda namaz qılmaq batildir.
Amma onun, borclarını verib və ya onu ödəməyə zamin olsalar,
onun mülkündən istifadə etmək və orada namaz qılmağın eybi
yoxdur.
Məsələ 885: Camaata borclu olan ölmüş şəxsin mülkündən
vərəsə borcları vermək istəməsə, istifadə etmək haram, onda
namaz qılmaq batildir.
Məsələ 886: Əgər meyyitin borcu olmasa, amma
vərəsələrindən bəzisi azyaşlı, dəli və ya qaib olsalar, onların
vəlilərinin icazəsi olmadan onun mülkündən istifadə etmək
haram, namaz qılmaq da batildir.
Məsələ 887: Mehmanxana, hamam və s. kimi yerlərədə ki,
oraya gələnlər üçün nəzərdə tutulub, namaz qılmağın eybi
yoxdur. Amma bu qəbildən olmayan digər yerlərdə, namaz
qılmaq üçün, oranın sahibi icazə verməli və ya danışığından

İzahlı şəriət hökmləri

 205

icazə verməsi məlum olmalıdır. Misal üçün; bir şəxsə onun
mülkündə oturmağa və yatmağa icazə verilməsindən, onun
namaz qılmağa da icazə verməsi başa düşülür.
Məsələ 888: Namaz vaxtı, çox geniş yerdən digər yerə camaat
üçün getmələri müşkül olan yerdə, sahibinin icazəsi olmadan,
namaz qılmaq olar. Dəstəmaz bölməsində 277-ci məsələdə qeyd
olunduğu kimi.

İKİNCİ ŞƏRT
Namaz qılanın yeri hərəkətsiz olsun;
Namaz qılanın məkanı hərəkətsiz olmalıdır. Əgər namaz
qılanın yeri namazın əməllərini düzgün şəkildə yerinə
yetirməyəcək şəkildə hərəkətli olsa namazı batildir. Deməli gəmi
və qatar və bunlar kimi şeylərdə namazın əməllərini düzgün
şəkildə yerinə yetirsə namaz qılmağın eybi yoxdur. Əgər vaxtın
azlığına və ya digər səbəbə görə gəmi, avtomobil və bunlar kimi
şeylərdə namaz qılmağa məcbur olsa, qiblə həmişə dəyişdiyinə
görə mümkün olduğu qədər qibləyə tərəf çevrilsin. Qibləyə
çevrildiyi halda bir şey oxumasın.
Məsələ 889: Arpa, buğda xırmanlarında və s. bunlar kimi az
hərəkətli olan yerlərdə namaz qılmaq icazəlidir. Amma bu şərtlə
ki, namazın vacib əməllərini yerinə yetirə bilsin.
Məsələ 890: Külək, yağış, camaatın çox olması və bu kimi
şeylərin ehtimal verilməsi səbəbilə namazın tamam qıla
bilməsinə əmin olmayan yerdə, namaz qılmasın. Lakin namazını
tamam edə biləcəyinə ümüdü olub və heç bir maneə ilə
üzləşməsə namazı səhihdir.

ÜÇÜNCÜ ŞƏRT
Məsələ 891: Durulması haram olduğu yerdə; məsələn:
yıxılmaq üzrə olan tavanın altında namaz qılınmasın. Əgər qılsa,
günah etməsinə baxmayaraq namazının eybi yoxdur.
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Məsələ 892: Üzərində oturulub-durulması haram olan yerdə,
məsələn: üstündə Allahın adı yazılmış xalça kimi, namaz
qılınmasın. Əgər qılınsa, ehtiyata görə səhih deyil.

DÖRDÜNCÜ ŞƏRT
Tavanı alçaq olan və düz dayanmaq mümkün olmayan
yerlərdə, yaxud rüku və səcdə üçün yer olmayacaq olçüdə kiçik
olan yerlərdə namaz qılmasın.
Məsələ 893: Əgər ayaq üstə durmaq imkanı əsla olmayan bir
yerdə namaz qılmaq məcburiyyətində qalarsa, oturaraq namaz
qılmalıdır. Əgər rüku və səcdə etməyə imkanı yoxdursa, onlara
başı ilə işarə etməlidir.

BEŞİNCİ ŞƏRT
Ehtiyat-vacibə görə, gərək Peyğəmbərin (səlləllahu ələyhi və alihi
və səlləm), və İmamların (ələyhimus-səlam) qəbrindən qabaqda
namaz qılmasın.
Məsələ 894: Əgər namazda divar kimi bir şey onunla
məsumun mütəhhər qəbri arasında olsa və bunun səbəbi ilə
ehtiramsızlığ olmasa, eybi yoxdur. Amma qəbrin üstünə qoyulan
şərafətli sandığın və zərihin, habelə qəbrin üstünə salınan
parçanın fasilə salması kifayət deyildir.

ALTINCI ŞƏRT
Namaz qılanın yeri nəcis olarsa, o qədər yaş olmamalıdır ki,
rütubəti bədəninə, yaxud paltarına sirayət etsin. Amma alının
qoyduğu yer nəcisdirsə, hətta quru da olsa, namaz batildir.
Ehtiyat-müstəhəb budur ki, namaz qılanın məkanı ümumiyyətlə
nəcis olmasın.
Məsələ 895: Ehtiyat-müstəhəbbə görə namazda, qadın kişidən
arxada dayanmalıdır və qadının səcdə yeri kişinin dayandığı
yerdən bir az arxada olsun.
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Məsələ 896: Əgər qadın kişi ilə bərabər və ya ondan qabaqda
dursa və hər ikisi birlikdə namaza başlasa, ehtiyat-müstəhəbə
görə namazı yenidən qılsınlar. Amma biri digərindən əvvəl
namaza başlasa, onun namazı səhih, sonradan başlayan isə,
ehtiyat-müstəhəbə görə gərək namazı yenidən qılsın.
Məsələ 897: Əgər qadınla kişi arasında divar, pərdə, yaxud
başqa bir şey olsa ki, bir-birini görməsinlər, yaxud aralarında
minimum on zira təqribən beş metr fasilə olsa, əgər qadın kişi ilə
bərabər və ya ondan qabaqda dursa, hər ikisinin namazları
səhihdir; kərahət də aradan gedir. Həmçinin, onlardan birinin
yeri o qədər hündür olsa, deməsinlər ki, qadın kişidən irəlidə
yaxud onunla bərabər dayanıb.

YEDDİNCİ ŞƏRT
Namaz qılanın alnının yeri dizlərindən və ayaq barmaqlarının
ucundan dörd bağlı barmaq qədər uca, yaxud alçaq olmamalıdır.
Bu məsələ, təfsilatı ilə “səcdənin hökmlərin”də deyiləcək.
Məsələ 898: Naməhrəm kişi və qadının, başqa bir şəxsin
olmadığı və başqalarının daxil ola bilmədikləri otaqda olmaları,
ehtiyata əsasən haramdır, orada namaz qılmasınlar. Amma
onlardan biri namaza başlasa və digər naməhrəm ora daxil olsa,
onun namazın işkalı yoxdur.
Məsələ 899: Tar və başqa bu kimi alətlərin çalındığı yerdə
namaz qılmaq batil deyl, Amma onlara qulaq asmaq və istifadə
etmək haramdır.
Məsələ 900: Ehtiyat-vacibə görə, Kəbə evində və onun
damında vacib namaz qılınmasın, əgər çarəsiz qalıb qılsa, eybi
yoxdur.
Məsələ 901: Kəbə evində və onun damında müstəhəb namaz
qılmağın eybi yoxdur. Hətta Kəbə evinin hər (rüknü) guşəsi
müqabilində iki rəkət namaz qılmaq müstəhəbdir.

208



NAMAZIN HÖKMLƏRİ

NAMAZ QILMAĞIN MÜSTƏHƏB OLDUĞU YERLƏR
Məsələ 902: Müqəddəs İslam şəriətində, namazın məsciddə
qılınmasına aid çoxlu tövsiyə olunmuşdur. Məscidlərdən ən
yaxşısı Məscidül-həram, sonra Peyğəmbər (səlləllahu ələyhi və alihi
və səlləm) məscidi, sonra Kufə məscidi, sonra Beytül-müqəddəs
məscidi,1ondan sonra hər şəhərin came məscidi, sonra məhəllə
məscidi, nəhayət bazar məscididir.
Məsələ 903: Qadınlar namazı evdə qılmaları, daha yaxşıdır.
İmam Cəfəri Sadiqdən olan hədisdə deyilir: Qadınlarınızın ən
yaxşı məscidləri evlərdir.2
Məsələ 904: İmamların (ələyhimus-səlam) hərəmlərində namaz
qılmaq müstəhəbdir, hətta məsciddən daha yaxşıdır. Əmirəlmöminin Əlinin (ələyhis-səlam) mütəhhər hərəmində qılınan
namaz, iki yüz min namaz bərabərdir.
Məsələ 905: Məscidə çox getmək və namaz qılanı olmayan
məscidə getmək müstəhəbdir. Məscidin qonşuluğunda olanın bir
üzrü olmasa, məsciddən başqa yerdə namaz qılması məkruhdur.
Məsələ 906: Müstəhəbdir insan məscidə getməyən bir şəxslə
yemək yeməsin, işlərində onunla məşvərət etməsin, onunla
qonşu olmasın və ona qız verib qız almasın.

NAMAZ QILMAĞIN MƏKRUH OLDUĞU YERLƏR
Məsələ 907: Bir neçə yerdə namaz qılmaq məkruhdur, o
cümlədən:
1-Hamamda.
2-Şoran torpaqda.
3-İnsanın qabağında.
4-Açıq qapı ilə üzbəüz.
1

Bəzi hədislərdə Beytül-müqəddəs məscidi ilə Kufə məscidi eyni qeyd
olunub.
2

Vəsailuş-şiə, cid 5, səhifə 237; Mən la yəhzuruhul-fəqih, cild 1, səhifə 238.
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5-Böyük yollarda, küçə və xiyabanlarda əgər oradan keçənlərə
əziyyət verməsə; amma zəhmətinə səbəb olsa haram, namazı da
batildir.
6-Odun və çırağın müqablində.
7-Aşpazxanada, ümumiyyətlə od yandırılan hər yerdə.
8-Sidiyin quyu və ya çalanın müqabilində.
9-Şəkillə üzbəüz, ruhu olan şeylərin heykəlinin qarşısında;
amma onun üstünə pərdə çəksələr, eybi yoxdur.
10-Cünub şəxsin, olduğu otaqda.
11-Şəkil olan otaqda, hətta əgər namaz qılanla üzbəüz olmasa
da.
12-Qəbrin müqabilində.
13-Qəbrin üstündə.
14-İki qəbrin arasında.
15-Qəbiristanlıqda.
Məsələ 908: Bir şəxs camaatın get-gəl etdiyi yerdə namaz
qılsa, müstəhəbdir ki, öz qabağına bir şey qoysun. Hətta əsa,
təsbih və ip də olsa kifayətdir.

MƏSCİDİN HÖKMLƏRİ
Məsələ 909: Məscidin yerini, tavanını, damını, içəri tərəfdən
divarını, nəcasətə bulaşdırmaq haramdır. Ehtiyat-vacibə görə
məscidin divarını çöl tərəfdən də nəcasətə bulaşdırmaq olmaz.
Amma vəqf edən şəxs, o hissəni, məsciddin bir hissəsi olaraq
qərara almaması istisnaddır.
Məsələ 910: Əgər bir şəxs məscidi paklaya bilməsə və ya
yardımçı lazım olduğu halda tapa bilməsə, məscidi paklamaq
ona vacib deyil. Amma onu paklaya bilən bir şəxsə gərək xəbər
versin.
Məsələ 911: Əgər məscidin müəyyən yeri nəcis olsa və onu
qazmaqdan, uçurmaqdan başqa yolla paklamaq mümkün olmasa,
oranı qazıb və ya uçursunlar. Qazdıqları yeri doldurmaq və xarab
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etdikləri yeri düzəltmək nəcis edənə vacibdir. Ondan digərlərinə
vacib deyil.
Məsələ 912: Əgər hər hansı məscidi qəsb edib yerində ev və
s. tiksələr, yaxud ora, namaz qılmaq mümkün olmayacaq
dərəcadə xarab olsa, ehtiyata əsasən oranı nəcisləmək haram,
nəcis olduqda paklamaq vacibdir.
Məsələ 913: İmamların (əlyhimus-səlam) hərəmini nəcis
etmək haramdır. Əgər onlardan biri nəcis olsa və nəcasətin orada
qalması ehtiramsızlığa səbəb olsa, onu paklamaq vacibdir.
Ehtiyat-müstəhəb budur ki, ehtiramsızlığa səbəb olmasa da
paklasınlar.
Məsələ 914: Əgər məscidin həsiri nəcis olsa, ehtiyata əsasən
gərək onu suya çəksinlər. Amma həsir yuyulduqda xarab
olacaqsa, nəcis yerin kəsilməsi daha yaxşıdır və gərək onu
kəssinlər.
Məsələ 915: Nəcasətin eynini (qan və s.) məscidə aparmaq
ehtiramsızlıga səbəb olarsa, haramdır. Ehtiyat-müstəhəb budur
ki, ehtiramsızlıq olmasa da nəcisin eynini məscidə aparmasınlar.
Amma nəcis olmuş şeyləri, məscidə ehtiramsızlığa səbə olacağı
təqdirdə aparmaq haramdır.
Məsələ 916: Əgər rövzəxanlıq üçün məsciddə çadır fərş və
qara vursalar, çay avadanlığı aparsalar, əgər bu işlərdən məscidə
zərər dəyməsə və namaz qılmağa mane olmazsa, eybi yoxdur.
Məsələ 917: Ehtiyat-vacib budur ki, məscidi qızıl və ruhlu
varlığın şəkilləri ilə (məsələn insan və heyvan kimi,)
bəzəməsinlər.
Məsələ 918: Əgər məscid xarab olsa, onu sata bilməzlər; yola
və ya mülkə aid edə bilməzlər.
Məsələ 919: Məscidin qapı, pəncərə və s. şeylərini satmaq
haramdır. Əgər məscid xarab olarsa, gərək bunları onun təmirinə
sərf etsinlər. Əgər o məscidin işinə yaramasa, gərək digər məscid
üçün istifadə olunsun. Amma başqa məscidlərin də işinə
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yaramasa onu sata bilərlər və onun pulunu mümkün olduğu
təqdirdə o məscidin təmirinə sərf etsinlər. Əks təqdirdə başqa
məscidin təmiri üçün sərf etsinlər.
Məsələ 920: Məscid tikmək və xarab olmaq üzrə olan məscidi
təmir etmək müstəhəbdir. Əgər məscid təmirlə düzəlməyəcək
şəkildə xarab olubsa, onu yıxıb yenidən tikə bilərlər. Hətta, xarab
olmamış məscidi camaatın ehtiyacını nəzərə alıb, yəni onda
namaz qılmaları üçün yıxıb, ondan daha böyüyünu tikə bilırlər.
Məsələ 921: Məscidi təmizləmək və onun çırağını yandırmaq
müstəhəbdir. Məscidə getmək istsəyən şəxs, müstəhəbdir ki,
özünü xoş qoxu ilə ətirləsin, pak və qiymətli paltar geyinsin,
ayaqqabısının altını, nəcasətin olmamasını bilmək üçün yoxlasın.
Məscidə daxil olduğu zaman əvvəl sağ ayağını, xaric olanda isə
sol ayağını qoyaraq çıxsın. Həmçinin, müstəhəbdi ki, hamıdan
tez məscidə gəlsin və oradan hamıdan gec çıxsın.
Məsələ 922: İnsan məscidə daxil olan zaman, təhiyyət və
ehtiram niyyəti ilə iki rəkət namaz qılsın. Əgər vacib və ya başqa
müstəhəb namaz da qılsa, kifayətdir.
Məsələ 923: Məsciddə yatmaq (əgər çarəsizlik üzündən
olmazsa) dünya işləri barəsində söhbət etmək, bir işlə məşğul
olmaq, öyüd-nəsihəti olmayan şerlər oxumaq və bunun kimi
(əməllər) məkruhdur. Həmçinin ağızın, burun suyunu, sinədən
gələn bəlğəmi məscidə atmaq, itmiş şeyi tələb etmək, öz səsini
ucaltmaq məkruhdur. Amma azan üçün səsi ucaltmağın maneəsi
yoxdur.
Məsələ 924: Uşağı və dəlini məscidə buraxmaq məkruhdur.
Sarmısaq, soğan və bu kimi şeyləri yeyən şəxs, ağzından gələn
qoxu ilə camaata əziyyət verərsə, məscidə getməsi məkruhdur.

AZAN VƏ İQAMƏ
Məsələ 925: Kişi və qadın üçün müstəhəbdir ki, gündəlik
vacib namazlardan əvvəl azan və iqamə desinlər. Daha yaxşı olar
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kişilər mümkün olan hallarda iqaməni tərk etməsinlər. Amma
gündəlik namazlardan qeyri vacib namazlarda, ayat namazı kimi
camaatla qılınarsa, üç dəfə “əs-səlat” deyilsin.
Məsələ 926: Müstəhəbdir ki, uşağın dünyaya gəldiyi ilk
gündə, yaxud göbəyi düşməzdən əvvəl sağ qulağına azanı, sol
qulağına isə iqaməni desinlər.
Məsələ 927: Azan on səkkiz cümlədən ibarətdir: Dörd dəfə Əllahu əkbər; Əşhədu ən la ilahə illəllah, əşəhədu ənnə
Mühəmmədən Rəsulullah, həyyə ələssəlat, həyyə ələlfəlah,
həyyə əla xeyril əməl, Əllahu əkbər, la ilahə illəllah, bunlarım
hər biri, iki dəfədir.
İqamə də on yeddi cümlədən ibarətdir: Yəni, iki dəfə - Əllahu
əkbər azanın əvvəlindən, bir dəfə La ilahə illəllah onun axrından
azalır. Həyyə əla xeyril-əməl-dən sonra gərək iki dəfə qəd
qamətis-səlat əlavə olaraq deyilsin.
Məsələ 928: Əşəhədü ənnə Əliyyən vəliyyullah azan və
iqamənin hissələrindən deyil. Amma yaxşı olar ki, əşhədü ənnə
Mühəmmədən Rəsululah dedikdən sonra mütləq qürbət qəsdi ilə
deyilsin.

AZAN VƏ İQAMƏNİN TƏRCÜMƏSİ

َ ُ َ
َهلل أكبر
أ

Əllahu əkbər -Allah, vəsf olunduğundan çox böyükdür.

َ ْ َ ُ َ َ َ ه
أشهد أن ال ّإله اال اهلل

Əşhədu ənla ilahə illəllah -şəhadət verirəm ki, yeganə və
misilsiz olan Allahdan başqa, heç bir pərəstiş olunacaq məbud
yoxdur.

ُ ُ َ
َّ َ ُ َّ َ ُ َ ْ َ
أشهد أن محمدا رسول اهلل
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Əşədu ənnə Muhəmmədən Rəsulullah -şəhadət verirəm ki,
həzrət Mühəmməd ibni Əbdillah (səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm)
Allahın peyğəmbəri və elçisidir.

ْ ُ ْ َ َ َّ َ ُ َ ْ َ
َ َ ًّ َ ه
أشهد أن أ ّمير المؤ ّم ّنين ع ّليا و ّلى اهلل

Əşhədu ənnə Əmirəl-mumininə Əliyyən vəliyyullah -şəhadət
verirəm ki, həzrət Əli (sələvatullahi və səlamuhu ələyh) möminlərin
əmiri, Allahın bütün məxluqatı içərisidə vəlisdir.

َ َّ
َ َ َّ َ
وة
ّ حى على الصل
Həyyə ələs-səlat -namaza tələsin!
Həyyə ələl-fəlah -nicat tapmaq üçün tələsin!

َ َ َّ َ
َ َ ْ
حى على الفال ّح

َ َ َّ َ
َ
َ َ ْ
حى على خ ْي ّر العم ّل
Həyyə əla xəyril-əməl -işlərin ən yaxşısı olan namaz üçün
tələsin!

َ َّ
َ َ ْ َ
ت الصال ّة
ّ قد قام
Qəd qamətis səlat -həqiqətən namaz bərqərar olub!

َّ َ َ َ
ال ّإله ّإال اهلل

La ilahə illəllah -yeganə və misilsiz olan Allahdan başqa
pərəstiş olunacaq məbud yoxdur.
Məsələ 929: Azan və iqamənin cümlələri arasında gərək çox
zaman fasiləsi olmasin. Əgər onların arasında adi qaydadan artıq
fasilə düşsə, gərək onu yenidən desin.
Məsələ 930: Əgər azan və iqamədə səsi boğaza salıb “ğinaya”
çevirsə, yəni, oyun-əyləncə məclislərində olan avazlar kimi
oxusa, haram və əgər ğina da olmasa, məkruhdur.
Məsələ 931: Beş namazda azan deyilmir:
1-Cümə günü əsr namazının azanı.
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2-Zil-Həccənin 9-cu günü olan Ərəfə gününün əsr namazının
azanı.
3-Məşərül-həramda olan bir şəxsin Qurban bayramı gecəsinin
işa namazının azanı.
4-Müstəhazə qadının əsr və işa namazı;
5-Bövl və qaitin (ifrazatın) çölə çıxmasının qarşısını ala
bilməyən bir şəxsin əsr və işa namazların azanı.
Bu beş namazda azan, o vaxt saqit olur ki, əvvəlki namazla
fasiləsi olmasın, yaxud bu fasilə çox az olsun. Amma, nafilə və
təqib qılmaqla zaman fasiləsi düşərsə zərəri yoxdur.
Məsələ 932: Əgər camaat namazı üçün azan və iqamə
deyilmiş olsa, o camaatla birlikdə namaz qılan bir şəxs, öz
namazı üçün azan və iqamə deməməlidir.
Məsələ 933: Əgər camaat namazı qılmaq üçün məscidə gedib
orada təşkil olunan camaat namazının qurtardığını görsə,
cərgələr pozulmayıb və camaat dağılışmayanadək, öz namazı
üçün azan və iqamə deməsin. Şəraiti sonrakı məsələdə qeyd
olunacaq.
Məsələ 934: Əgər bir yerdə, bir dəstə camaat namazına
məşğul olsa, yaxud onların namazı təzəcə qurtarmış, cərgələri
pozulmamış olsa və insan namazını fərdi, yaxud başqa camaatla
təşkil olunacaq camaat namazı ilə qılmaq istəsə, altı şərt
daxilində ondan azan və iqamə saqit olur.
1-Camaat namazı məsciddə olsun. Əgər məsciddə olmasa,
azan və iqamənin saqit olmasının eybi vardır,
2-Əvvəlki camaat namazı üçün azan və iqamə deyilmiş olsun;
3-Camaat namazı batil olmasın;
4-Onun namazı, camaat namazı ilə eyni məkanda olsun.
Deməli, əgər camaat namazı məscidin içində olsa və insan
məscidin damında namaz qılmaq istəsə müstəhəbdir ki, azan və
iqamə desin.
5-Onun namazı ilə camaat namazının hər ikisi, əda olsun.
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6-Onun namazı ilə camaat namazının vaxtı müştərək olsun;
məsələn: hər ikisi zöhr və ya hər ikisi əsr namazını qılsın; yaxud
camaatla qılınan namaz zöhr namazı, onun namazı isə əsr namazı
olsun; yaxud o zöhr namazını qılsın, camaat namazında isə əsr
namazı qılınsın.
Məsələ 935: Əgər üçüncü şərtdə, keçən məsələdə deyilən
şərtlərdə, yəni camaat namazının səhih olub-olmamasında şəkk
etsə, azan və iqamə ondan saqitdir. Amma qalan beş şərtdən
birində şəkk etsə, müstəhəbdir ki, azan və iqamə desin.
Məsələ 936: Əgər bir şəxs başqasının dediyi azan və iqaməni
eşidirsə, müstəhəbdir ki, eşitdiyi hissələri desin.
Məsələ 937: Bir şəxs başqasının azan və iqaməsini eşitsə,
istər (azan və iqamənin sözlərini) onunla desin, istərsə də
deməsin, o azan və iqamə ilə qılmaq istədiyi namaz arasında çox
fasilə düşməsə, öz namazı üçün azan və iqamə deməyə bilər.
Məsələ 938: Əgər kişi, qadının azanını ləzzət məqsədi ilə,
eşidilməsi haram olan şəkildə eşitsə, azan ondan saqit olmur.
Əgər ləzzət məqsədi ilə olmasa da azan saqit olmur.
Məsələ 939: Camaat namazının azan və iqaməsini kişi
deməlidir. Amma qadınlardan ibarət olan camaat namazında
(yəni qadın imam camaat olarsa) azan və iqaməni qadın desə,
kifayətdir.
Məsələ 940: İqamə, azandan sonra deyilməlidir. Əgər ondan
əvvəl deyilsə, səhih deyildir. Ayaq üstə, təharət (yəni dəstəmaz,
qüsl və ya təyəmmüm) ilə olması mötəbərdir.
Məsələ 941: Əgər bir şəxs azan və iqamənin cümlələrini
tərtibsiz (ardıcıllıq olmadan) desə; məsələn: “həyyə ələl-fəlah”-ı
“həyyə ələs-səllat”-dan qabaq desə, gərək tərtibi pozduğu yerə
qayidıb yenidən desin.
Məsələ 942: Azan və iqamə arasında fasilə salınmamalıdır.
Əgər onların arasında çox fasilə düşsə və deyilən azan, arxasınca
deyilən iqamənin azanı hesab olunmazsa, müstəhəbdir ki,
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yenidən azan və iqamə deyilsin. Həmçinin əgər azan-iqamə ilə
namaz arasında çox fasilə düşsə və o namazın azan və iqaməsi
hesab olunmasa, müstəhəbdir ki, həmin namaz üçün yenidən
azan və iqamə deyilsin.
Məsələ 943: Azan və iqamə, gərək səhih ərəbcə deyilsin.
Əgər ərəbcə səhv desələr, yaxud hər hansı hərfin yerinə başqa bir
hərf desələr və ya onun tərcüməsini başqa dildə desələr, səhih
deyildir.
Məsələ 944: Azan və iqamə, namaz vaxtı daxil olandan sonra
deyilməlidir. Əgər qəsdən, yaxud unutqanlıq üzündən namaz
vaxtından qabaq deyilsə, batildir.
Məsələ 945: Əgər bir şəxs iqamədən əvvəl azanı deyibdeməməsində şəkk etsə, azanı deməlidir. Amma iqamə deməyə
başlayandan sonra azanı deyib-deməməsində şəkk etsə, azanı
demək lazım deyil.
Məsələ 946: Əgər azan və ya iqamə deyən əsnada, müəyyən
bir hissəni deməmişdən əvvəl, ondan əvvəlki hissəni deyibdeməməsində şəkk etsə, gərək şəkk etdiyi hissəni desin. Amma
azanın, yaxud iqamənin müəyyən hissəsini deyən halda ondan
əvvəlki hissəni deyib-deməməsində şəkk etsə, həmin hissəni
demək lazım deyil.
Məsələ 947: Müstəhəbdir ki, insan azan deyən vaxt üzü
qibləyə dursun, dəstəmaz, qüsl almış olsun, əllərini, yəni iki
şəhadət barmaqlarını, qulağına qoyub səsini ucaldsın. Azanın
cümlələri arasında azacıq fasilə versin və cümlələrin arasında
danışmasın.
Məsələ 948: Müstəhəbdir ki, insanın bədəni, iqamə dediyi
vaxt aram olsun və onu azandan (aşağı səslə) ahəstə desin,
cümlələrini bir-birinə yapışdırmasın. Amma azanın cümlələri
arasındakı fasilə qədər iqamənin cümlələri arasında fasilə
salmasın.
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Məsələ 949: Müstəhəbdir ki, azan və iqamə arasında bir
addım irəli getsin, yaxud müəyyən qədər otursun, səcdə etsin və
ya zikr desin, yaxud da dua oxusun, yaxud bir qədər sakit olsun,
yaxud müəyyən bir söz danışsın, yaxud iki rəkət namaz qılsın.
Amma sübh namazının azanı ilə iqaməsi arasında danışmaq,
müstəhəb deyil; hətta məkruhdur.
Məsələ 950: Müstəhəbdir ki, azan demək üçün müəyyən
olunan şəxs adil, vaxt tanıyan, səsi uca olsun, azanı uca yerdə
desin.

NAMAZIN VACİBATI
Namazın vacibatı 11-dir:
1-Niyyət,
2-Qiyam (yəni ayaq üstə durmaq),
3-Təkbirətül-ehram, (yəni namazın əvvəlində Əllahu əkbər
demək);
4-Rüku;
5-Səcdə;
6-Qiraət;
7-Zikr ;
8-Təşəhhüd;
9-Salam;
10-Tərtib;
11-Müvalat; (yəni namazın hissələrini bir-birinin arxasınca,
fasiləsiz demək);
Məsələ 951: Namazın vacibatının bəzi qismləri rükndür.
Yəni, əgər insan onu yerinə yetirməsə, yaxud namazda artırsa
“istər qəsdən olsun istərsə də səhvən” namaz batil olur. Digər
qismləri isə rükn deyil. Yəni, əgər qəsdən azaldılıb-artırılsa,
namaz batil olur. Amma səhvən azaldılıb-artırılsa batil olmaz.
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NAMAZIN RÜKÜNLƏRİ
Namazın rüknləri beşdir:
1. Niyyət.
2.Təkbirətül-ehram.
3.Təkbirətül-ehram dediyi vaxt, həmçinin arxasınca rüku olan
qiyam, (yəni rükudan qabaq durmaq.)
4. Rüku.
5. İki səcdə.
Niyyətin çox olmasını təsəvvür etmək mümkün deyil. Amma
təkbirətul-ehram səhv üzündən çox olarsa ehtiyata əsasən namazı
batil edir. Deməli bir şəxs səhv üzündən təkbirətul-ehramı iki
dəfə desə namazı tamamlasın və yenidən qılsın.

NİYYƏT
Məsələ 952: İnsan gərək namazı qürbət qəsdi ilə (yəni, Allahtəalanın əmrini yerinə yetirmək niyyəti ilə qılmalıdır.) Niyyəti
qəlbdən keçirmək və ya misal üçün, dildə “dörd rəkət zöhr
namazı qılıram, qürbətən iləllah” demək, lazım deyil. Hətta, əgər
“nə edirsən” soruşulduğu zaman, cavabında “istəyirəm namaz
qılam” deməsi kifayətdir.
Məsələ 953: Niyyətdə ümumi şəkildə olsada gərək zöhr və ya
əsr namazı qıldığını müəyyən etsin. Məsələn: niyyət etsin mənə
birinci vacib olanı yerinə yetirirəm. Deməli “dörd rəkət namaz
qılıram” deyə niyyət edərək, onlardan zöhr və ya əsr olduğunu
(ümumi şəkildə də olsa belə) müəyyənləşdirməsə, namazı
batildir.
Məsələ 954: İnsan namazın əvvəlindən axırına qədər öz
niyyətində sabit qalmalıdır. Deməli, əgər namaz əsnasında
özündən xəbərsiz olarsa, belə ki, “nə edirsən?” deyə soruşsalar
nə deyəcəyini bilməsə, namazı batildir.
Məsələ 955: İnsan namazı yalnız Allahın əmrini yerinə
yetirmək üçün qılmalıdır. Deməli, əgər bir şəxs riya etsə, yəni
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özünü camaata göstərmək üçün namaz qılsa, namazı batildir,
istər təkcə camaata göstərmək üçün olsun, istərsə də, həm Allah
üçün, həm də camaata göstərmək üçün olsun (yəni hər ikisini
nəzərdə tutsun).
Məsələ 956: Əgər namazın bir hissəsini Allahdan qeyrisi üçün
yerinə yetirsə; istər yerinə yetirdiyi hissə namazın vacib hissəsi
olsun (Həmd və surə kimi,) istərsə də müstəhəb olsun (qunut
kimi) namazı batildir. Bütün namazı Allah üçün qılsın. Amma
camaata göstərmək üçün məscid kimi xüsusi yerdə, yaxud əvvəl
vaxt kimi xüsusi bir vaxtda və ya camaat namazını; məsələn:
xüsusi bir tərzdə camaatla qılsa, namazı batildir.

TƏKBİRƏTÜL-EHRAM
Məsələ 957: Hər namazın əvvəlində Əllahu əkbər demək
vacib və rükndür. Gərək Allah və əkbər kəlməsinin hərflərini,
ardıcıl desin. Həmçinin bu iki kəlmə, səhih ərəb dilində deyilsin.
Deməli, bir şəxs bunları ərəbcə səhv desə, yaxud tərcümələrini
başqa bir dildə desə, səhih deyil.
Məsələ 958: Ehtiyat-müstəhəb budur ki, namazın təkbirətülehramı ondan əvvəl deyilən hissələrə (iqaməyə, yaxud təkbirətülehramdan əvvəl oxunan duaya) birləşdirilməsin.
Məsələ 959: Əgər namaz qılan, Əllahu əkbər kəlməsini ondan
sonra oxuduğu kəlməyə; məsələn: bismillahir-rəhmanir-rəhimə
birləşdirmək istəsə, gərək əkbər kəlməsinin “re” hərfini zəmmə
ilə tələffüz etsin.
Məsələ 960: Təkbirətül-ehram deyən vaxt, gərək ayaq üstə və
bədən aram olsun. Əgər bir şəxs təkbirətül-ehramı bilərəkdən
hərəkət halında desə, yaxud bilərəkdən və ya unutqanlıq üzündən
oturan halda desə batildir. Amma səhv üzündən hərəkət halında
desə batil deyil.
Məsələ 961: Təkbir, həmd, surə, zikr və duanı gərək elə
oxusun ki, özü eşitsin. Əgər qulağın ağırlığı, karlığı və ya səs-
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küyün çoxluğu səbəbi ilə eşitməsə, elə deməlidir ki, mane
olmazsa eşidə bilsin.
Məsələ 962: Lal və ya dilində müşkülü olan bir şəxs Əllahu
əkbəri düzgün deyə bilməsə, gərək necə bacarırsa, elə də desin.
Əgər ümumiyyətlə deyə bilməsə, gərək qəlbindən keçirsin,
təkbir üçün işarə etsin. Əgər bacarırsa dilini də tərpətsin.
Məsələ 963: Müstəhəbdir ki, təkbirətül-ehramdan əvvəl və ya
sonra bu duanı oxunsun:

َ َ َ َ ََ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ ُ
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Yəni,“ey bəndələrinə ehsan edən Allah! Sənin günahakar bəndən
Sənin dərgahına gəlmişdir. Sən də ehsan edənə əmr etmisən ki,
günahkarın günahından keçsin. Sən ehsan edən, mən isə
günahkaram. Səni and verirəm Mühəmməd və Ali-Mühəmmədin
hörmətinə, Öz rəhmətini Mühəmməd və Ali-Mühəmmədə göndər,
mənim pis əməllərimdən keç !”
Məsələ 964: Müstəhəbdir ki, namazın birinci təkbirini,
həmçinin, namaz əsnasındakı sair təkbirləri deyəndə, əlləri
qulaqların bərabərinə qədər qaldırsın.
Məsələ 965: Əgər təkbirətül-ehramı deyib-deməməsində şəkk
etsə, bu halda qiraətə məşğuldursa, öz şəkkinə etina etməməlidir;
əgər bir şey oxumamışdırsa, gərək təkbiri desin.
Məsələ 966: Əgər təkbirətül-ehramı deyəndən sonra, onu
düzgün deyib-deməməsində şəkk etsə, əgər bir şey oxumaqa
başlayıbsa, öz şəkkinə etina etməməlidir. Əgər bir şey oxumaqa
başlamayıbsa təkbirətül-ehramı demək lazım deyil. Təkbir
deyildikdən sonra şəkkinə etina etməsin. Amma ehtiyatmüstəhəbdir ki, namazı qurtarandan sonra yenidən qılsın.
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QİYAM
Məsələ 967: Təkbirətül-ehram deyilən vaxtdakı və rükudan
əvvəlki qiyam (buna rükuya müttəsil olan qiyam deyilir)
rükndür. Amma Həmd və surənin oxunduğu və rükudan sonrakı
qiyam rükn deyildir. Bir şəxs unudaraq onu tərk etsə, namazı
səhihdir.
Məsələ 968: Vacibdir təkbiri deyəndən əvvəl və sonra bir az
dayansın ki, durduğu halında təkbir deməsinə yəqin etsin.
Məsələ 969: Əgər rükunu unutsa, Həmd və surəni deyib
oturandan sonra rüku etmədiyi yadına düşsə, gərək ayağa qalxıb
yenidən rükuya getsin. Amma ayağa durmadan, oturduğu yerdən
birbaşa rükuya qalxsa, rükuya müttəsil olan qiyamı yerinə
yetirmədiyi üçün, namazı batildir.
Məsələ 970: Namaz qılan şəxs ayaq üstə olan halda bədənini
hərəkət etdirməməli, hər hansı tərəfə əyilməməli, bir şeyə
söykənməməlidir. Amma çarəsizlik üzündən olsa və rükuya
əyiləndə ayaqlarını hərəkət etdirsə, eybi yoxdur.
Məsələ 971: Ayaq üstə durduğu vaxt unudaraq bədənini
hərəkət etdirsə və ya hər hansı tərəfə əyilsə, yaxud bir şeyə
söykənsə eybi yoxdur. Hətta təkbirətül-ehram dediyi qiyamda və
rükuya müttəsil olan qiyamda unutqanlıq üzündən olsa eybi
yoxdur. Amma bilərəkdən olsa namaz batildir.
Məsələ 972: Ehtiyat-vacib budur ki, ayaq üstə olan vaxt hər
iki ayağ yerdə olmalıdır. Amma bədənin ağrılığının hər iki
ayağın üstünə düşməsi lazım deyil, əgər bir ayağın üstünə də
düşsə eybi yoxdur.
Məsələ 973: Düz dayana bilən bir şəxs ayaqlarını çox aralı
qoysa və adi ayaq üstə durmaq halında olmasa, namazı batildir.
Məsələ 974: İnsan namaz qılan vaxtında hətta ehtiyata əsasən
namazın müstəhəb zikrlərini deyəndə də, gərək bədəni aram
olsun, azacıq dala və ya qabağa getmək yaxud bədənini sağa-sola
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hərəkət etdirmək istəsə, hərəkət halında gərək heç nə deməsin.
Amma “Bihəvlillahi və quvvətihi əqumu və əqud” cümləsini
ayağa qalxanda deməlidir.
Məsələ 975: Əgər bir şəxs bədəni hərəkət edən halda zikr
desə; məsələn: rükuya, yaxud səcdəyə gedən halda təkbir desə,
yaxud rükudan qalxanda “səmiəllahu limən həmidəhu” desə bu
halda əgər onu namazda deyilməsi göstəriş verilmiş zikr niyyəti
ilə desə, ehtiyata görə gərək namazını yenidən qılsın. Amma bu
niyyət ilə deməsə (ümumiyyətlə zikr demək istəsə) namazı
səhihdir.
Məsələ 976: Həmd oxuyan zaman əli və barmaqları hərəkət
etdirməyin eybi yoxdur. Amma ehtiyat-müstəhəb budur ki,
onları da hərəkət etdirməsin.
Məsələ 977: Əgər Həmd və surəni, yaxud təsbihatı oxuyanda
ixtiyarsız olaraq müəyyən qədər hərəkət etsə və bədəni aramlıq
halından çıxsa, ehtiyat-müstəhəb budur ki, bədən aram olandan
sonra hərəkət halında dediklərini yenidən desin.
Məsələ 978: Əgər bir şəxs namaz əsnasında ayaq üstə dura
bilməsə, gərək otursun, otura da bilməsə, gərək uzansın. Amma
bədəni aramlaşmayınca gərək heç nə deməsin.
Məsələ 979: Nə qədər ki, insan ayaq üstə namaz qıla bilir,
gərək oturan halda qılmasın; məsələn: bir şəxs ayaq üstə duranda
bədəni hərəkət edirsə, yaxud məcburiyyət üzündən müəyyən bir
şeyə söykənərsə və ya bədənini əyərsə, yaxud əyri durarsa,
ayaqlarını adi haldan artıq aralı qoyarsa, gərək dura biləcəyi hər
hansı şəkildə namazını qılsın. Amma heç bir vəchlə, hətta rüku
halındakı kimi ayaq üstə dayana bilmirsə, düz oturmalı, namazı
oturan halda qılmalıdır.
Məsələ 980: İnsan nə qədər ki, otura bilir, uzandığı yerdə
namaz qılmamalıdır. Əgər düz otura bilmirsə, onda necə otura
bilsə, elə də oturmalıdır. Ümumiyyətlə heç vəchlə otura bilmirsə,
qiblənin hökmündə deyildiyi kimi, gərək sağ tərəfi üstə uzansın;
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bunu da edə bilməsə, sol tərəfi üstə uzansın. Bu da mümkün
olmasa arxası üstə elə uzanmalıdır ki, ayaqlarının altı üzü
qibləyə olsun.
Məsələ 981: Oturan halda namaz qılan bir şəxs Həmd və
surəni oxuduqdan sonra ayağa durub rükunu ayaq üstə yerinə
yetirə bilsə, gərək ayağa dursun və ayaq üstə olan halda rükuya
getsin. Əgər bunu da edə bilməsə, gərək oturan halda rüku etsin.
Məsələ 982: Uzanan halda namaz qılan bir şəxs, əgər namaz
əsnasında otura bilsə, gərək mümkün olan miqdarı oturduğu
yerdə qılsın. Həmçinin, əgər ayaq üstə dura bilsə, gərək
bacardığı qədər ayaq üstə durub namazı ayaq üstə qılsın, bədəni
aramlaşmayınca gərək heç nə deməsin.
Məsələ 983: Oturaq halda namaz qılan şəxs əgər namazın
arasında dura bilsə, gərək qüvvəsi miqdarında ayaq üstə namaz
qılsın, amma gərək bədəni aramlaşmayınca bir şey oxumasın.
Məsələ 984: Əgər ayaq üstə qalxa bilən şəxs, əgər durmaqla
xəstələnəcəyindən və ya bir zərəri olmasından qorxsa, oturaq
halda namaz qıla bilər. Əgər oturaq halda da qorxarsa, uzanaraq
namazını qıla bilər.
Məsələ 985: Əgər insan ehtimal versə ki, axır vaxtda namazı
ayaq üstə qıla bilər, gərək namazı təxirə salsın. Deməli, əgər
ayaq üstə dura bilməsə, axır vaxtda vəzifəsinə uyğun olaraq
namazını qılsın.
Məsələ 986: Müstəhəbdir ki, ayaq üstə duran halda bədəni
düz saxlasın, çiyinlərini aşağı salsın, əllərini budlarının üstünə
qoysun, barmaqlarını bir-birinə yapışdırsın, səcdə etdiyi yerə
baxsın, bədənin ağırlığını ayaqlarına bərabər halda salsın, xüzu
və xüşu halında olsun, ayaqlarını önə-arxaya qoymasın; əgər
kişidirsə ayaqlarını üç barmaqdan bir qarışa qədər aralı qoysun;
əgər qadındırsa, ayaqlarını bir-birinə yapışdırsın.

224



NAMAZIN HÖKMLƏRİ

QİRAƏT
Məsələ 987: Gündəlik vacibi namazların birinci və ikinci
rəkətində əvvəlcə həmd, sonra isə, gərək bütöv bir surə oxusun.
“Vəzzuha” və “Ələm nəşrəh” surələri, eləcədə “Fil” və “Liilaf”
surələri, namazda bir surə hesab olunurlar.
Məsələ 988: Əgər namazın vaxtı az olsa, yaxud insan surəni
oxumamağa məcbur olsa; məsələn: surəni oxuyacağı təqdirdə
oğru və ya yırtıcı heyvan, yaxud başqa bir şey ona xəsarət
yetirəcəksə, gərək surəni oxumasın.
Məsələ 989: Əgər bilərəkdən surəni, Həmd surəsindən qabaq
oxusa, namazı batildir. Əgər səhvən surəni, Həmd surəsindən
qabaq oxusa və bu əsnada yadına düşsə, gərək onu boşlayaraq
Həmd surəsini oxuduqdan sonra yenidən surəni əvvəldən
oxusun.
Məsələ 990: Əgər Həmd surəsini və surəni, yaxud onlardan
birini unutsa və rükuda yadına düşsə, namazı səhihdir.
Məsələ 991: Əgər rükuya əyilməmişdən qabaq Həmd və
surəni oxumadığını bilsə gərək oxusun. Əgər təkcə surəni
oxumaması yadına düşsə, gərək təkcə onu oxusun. Amma Həmd
surəsini oxumadığı yadına düşsə, gərək “Həmdi” oxusun, sonra
isə surəni yenidən oxusun. Həmçinin müəyyən qədər əyilsə və
rükuya çatmamışdan qabaq “Həmd və surəni”, yaxud onlardan
birini oxumadığını bilsə, gərək qalxıb həmin göstərişə əməl
etsin.
Məsələ 992: Əgər namazda vacibi səcdəsi olan surələrdən
birini (361-ci məsələdə deyilib) bilərəkdən oxusa ehtiyata əsasən
namazı batildir.
Məsələ 993: Əgər səhvən vacibi səcdəsi olan surəni oxumağa
məşğul olsa, səcdə ayəsinə çatmazdan öncə başa düşsə, gərək o
surəni kəsib başqa surəni oxusun. Əgər səcdə ayəsini oxuduqdan
sonra agah olsa, ehtiyata əsasən gərək vacib səcdə üçün işarə
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etsin və surəni tamamlasın; sonra başqa bir surəni tamamlasın,
namazdan sonra onun səcdəsini yerinə yetirsin.
Məsələ 994: Əgər namazda səcdə ayəsini eşitsə namazı
səhihdir və ehtiyat budur ki, səcdənin əvəzinə başı ilə işarə etsin,
namazdan sonra səcdəni yerinə yetirsin. Əgər səcdə ayəsini
isəmədən eşitsə hökm eynidir.
Məsələ 995: Müstəhəb namazda surə oxumaq, hətta o namaz
nəzr etmək səbəbilə vacib olsa, lazım deyil. Amma bəzi
müstəhəb namazlarda (məxsus surəsi olan vəhşət namazı kimi),
əgər o namazın göstərişlərinə əməl etmək istəsə, gərək onun
surəsini oxusun.
Məsələ 996: Cümə namazında, həmçinin cümə gününün zöhr
namazında müstəhəbdir ki, birinci rəkətdə Həmd surəsindən
sonra “Cümə” surəsi, ikinci rəkətdə isə həmd surəsindən sonra
“Münafiqun” surəsi oxunsun. Əgər bir şəxs bunlardan birini
oxumağa başlasa, ehtiyat-vacibə görə, onu kəsib başqa surə
oxuya bilməz.
Məsələ 997: Əgər Həmd surəsindən sonra “Qul huvəllah”,
yaxud “Qul ya əyyuhəl kafirun” surəsini oxumağa başlasa, onu
kəsib başqa surə oxuya bilməz. Amma cümə namazında və cümə
gününün zöhr namazında, əgər unudaraq “Cümə” və
“Münafiqun” surələrinin yerinə qeyd olunan iki surədən birini
oxusa, yarısına çatmadığı vaxta qədər onu kəsib “Cümə” və ya
“Münafiqun” surəsini oxuya bilər.
Məsələ 998: Əgər cümə namazında, yaxud cümə gününün
zöhr namazında bilərəkdən “Qul huvəllah” yaxud “Qul ya
əyyuhəl kafirun” surəsini oxusa, hətta yarısına çatmamış olsa da,
ehtiyat-vacibə görə, onu kəsib “Cümə” və “Münafiqun” surəsini
oxuya bilməz.
Məsələ 999: Əgər namazda “İxlas” və “Kafirun”
surələrindən başqa bir surə oxusa, yarısına çatmazdan qabaq o
surəni tərk edib başqa surə oxuya bilər.

226



NAMAZIN HÖKMLƏRİ

Məsələ 1000: Əgər surənin müəyyən hissəsi yadından çıxsa,
yaxud çarəsizlik üzündən; məsələn: vaxtın az olması və yaxud
başqa səbəblərə görə onu qurtara bilməsə hətta yarısından
keçmiş olsa da, o surəni kəsib başqa surə oxuya bilər. Əgər
oxuduğu surə “Qul huvəllah” və ya “Qul ya əyyuhəl kafirun”
olsa da,( o surəni kəsib başqasını oxuya bilər).
Məsələ 1001: Kişi üçün vacibdir sübh, məğrib, işa namazının
(əvvəldəki iki rəkətində) Həmd və surəni ucadan oxusun.
Həmçinin, kişi və qadının hər ikisinə vacibdir ki, zöhr və əsr
namazının Həmd və surəsini astadan oxusunlar.
Məsələ 1002: Kişi, gərək diqqətli olsun ki, sübh, məğrib və
işa namazlarında Həmd və surənin bütün kəlmələrini, hətta
onların axırıncı hərflərini belə ucadan desin.
Məsələ 1003: Qadın sübh, məğrib və işa namazının Həmd və
surəsini uca səslə və ya ahəstə səslə oxuya bilər. Amma
naməhrəm onun səsini eşitsə, ehtiyat-vacibə görə, gərək ahəstə
qılsın.
Məsələ 1004: Əgər namazı ucadan qılmalı olduğu yerdə
bilərəkdən ahəstə və ya ahəstə qılmalı olduğu yerdə bilərəkdən
ucadan qılsa, namazı batildir. Amma unutqanlıq, yaxud məsələni
bilməməzlik üzündən olsa, səhihdir. Həmd və surəni oxuduğu
vaxtda səhv etdiyini başa düşsə, oxuduğu miqdarı yenidən
oxuması lazım deyil.
Məsələ 1005: Əgər namaz qılan şəxs Həmd və surəni
oxuduğu zaman səsini adi haldan ucaya qaldırsa; məsələn:
qışqıra-qışqıra oxusa namazı batildir.
Məsələ 1006: İnsan namazı öyrənməlidir ki, gərək səhv
oxumasın. Əgər bir şəxs namazı heç bir vəchlə düzgün şəkildə
öyrənə bilmirsə, gərək bacardığı hər hansı şəkildə qılsın; ehtiyatmüstəhəb budur ki, namazı camaatla qılsın.
Məsələ 1007: Əgər bir şəxs Həmd və surəni və ya namazın
başqa hissələrini yaxşı bilmirsə və öyrənə bilərsə, namazın vaxtı
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geniş olduğu halda gərək öyrənsin. Amma namazın vaxtı az olsa
ehtiyat-vacibə görə, gərək mümkün olan halda namazını
camaatla qılsın.
Məsələ 1008: Namazın vacib əməllərini öyrtmək üçün muzd
almaq haramdır, amma namazın müstəhəb əməlləri üçün muzad
almağın eybi yoxdur.
Məsələ 1009: Əgər bir şəxs “Həmd və surənin” kəlmələrindən
birini bilməsə, yaxud onu bilərəkdən deməsə və ya bir hərfin
yerinə başqa hərf desə; məsələn: “zad” hərfinin yerinə “za”
desə), yaxud fəthə və kəsrə ilə oxunmamalı yerdə fəthə və kəsrə
desə, yaxud da təşdidi deməsə, namazı batildir.
Məsələ 1010: Əgər insan bir kəlməni səhih bislə, namazı
həmin tərzdə oxuduqdan sonra səhv oxuduğunu başa düşsə,
ehtiyat-müstəhəb budur ki, namazı ikinci dəfə qılsın və əgər
vaxtı keçibsə, qəza etsin.
Məsələ 1011: Əgər müəyyən bir kəlmənin fəthə və kəsrəsini
bilməsə, yaxud məsələn: bir kəlməni “ ”حvə ya “ ”هilə olmasını
bilməsə gərək öyrənsin. Əgər iki tərzdə oxusa namazı batildir.
Əgər hər iki tərzdə oxumaq səhih olsa məsələn: “İhdinəs-siratəlmüstəqim” kəlməsində “sirat” sözünü bir dəfə “ ”سbir dəfə isə
“ ”صilə oxusa namazı batil deyil.
Məsələ 1012: Əgər bir kəlmədə “vav” olsa və ondan qabaqkı
kəlmənin zəmməsi olsa, “vav” dan sonrakı hərfin “həmzə”-si ()ء
olsa; məsələn: “ ”سوءkəlməsi kimi ehtiyat-vacibə görə, “vav”-a
mədd verilsin, yəni uzadılsın. Həmçinin, əgər bir kəlmədə əlif
olsa və ondan qabaqkı hərfin fəthəsi olsa, əlifdən sonra isə
həmzə olsa (“ ”جاءkəlməsi kimi), gərək onun əlif hərfi uzadılsın.
Həmçinin əgər bir kəlmədə ( )یolsa və ondan əvvəlki hərf
kəsrəli, yeydən sonrakı hərf isə ( )ءolsa (“ ”جیءkəlməsi kimi),
ehtiyat-vacibə görə, “ ”یmədd ilə oxunsun. Əgər vav əlif və
yeydən sonra həmzənin yerinə, sakin olan başqa (fəthə, kəsrə və
zəmməsi olmayan) bir hərf olsa, yenə də gərək bu üç hərf mədd

228



NAMAZIN HÖKMLƏRİ

ilə oxunsun; məsələn: “vələzzallin” kəlməsində əlifdən sonra
lam hərfi sakinlə olduğundan, gərək onun əlifi uzadılsın (məddlə
oxunsun). Əgər bu deyilən göstərişə əməl olunmasa, ehtiyat
budur ki, namazı tamamlayıb yenidən qılsın.
Məsələ 1013: Ehtiyat budur ki, hərəkə ilə vəqf, sükun ilə vəsl
etməsin. Hərəkə ilə vəqf etməyin mənası budur ki, kəlmənin
axırıncı hərfinin fəthə, kəsrə və ya zəmməsini deyib, o kəlmə ilə
sonrakı kəlmə arasında fasilə salsın; məsələn: “Ər-rəhmanirrəhim” deyib, “rəhim” kəlməsinin mim hərfinə kəsrə versin,
sonra bir az fasilə salıb “Maliki yəvmiddin” desin. Sükun ilə vəsl
etməyin mənası budur ki, bir kəlmənin fəthə, kəsrə və zəmməsini
demədən, həmin kəlməni sonrakı kəlməyə birləşdirsin; məsələn:
“Ər-rəhmanir-rəhim” deyib, “rəhim” kəlməsinin mim hərfinə
kəsrə vermədən, dərhal “Maliki yəvmiddin” desin.
Məsələ 1014: Namazın üçüncü və dördüncü rəkətlərində ya
təkcə Həmd deyilməlidir, ya da bir dəfə “Təsbihati-ərbəə” yəni:

ْ َ ُ َ ُ
َّ َ َ َ َ َّ ُ ْ َ ْ َ
َ َ ُ
هلل وال ّإله ّإال اهلل واهلل أك َبر
س ْبحان
ّ ّ اهلل والحمد
ّ

“Subhanəllahi vəlhəmdu lillahi və la ilahə illəllahu vəllahu
əkbər.”
Müstəhəbdir təsbihati-ərbəə üç dəfə deyilsin. Həmçinin, bir
rəkətdə Həmd surəsini, o biri rəkətdə isə təsbihatı demək olar.
Daha yaxşı olar ki, hər iki rəkətdə təsbihat deyilsin.
Məsələ 1015: Vaxtın az olduğu hallarda gərək təsbihat bir
dəfə deyilsin.
Məsələ 1016: Kişi və qadına vacibdir ki, namazın üçüncü və
dördüncü rəkətlərində Həmd surəsini, yaxud “Təsbihati-ərbəəni”
ahəstə oxusunlar.
Məsələ 1017: Namazın üçüncü və dördüncü rəkətlərində
Həmd oxunsa, ehtiyat-müstəhəb budur ki, gərək onun bismillahı
da ahəstə deyilsin.
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Məsələ 1018: Təsbihati-ərbəəni öyrənə, yaxud düzgün şəkildə
deyə bilməyən şəxs, gərək üçüncü və dördüncü rəkətlərdə Həmd
surəsini oxusun.
Məsələ 1019: Əgər namazın əvvəlinci iki rəkətində, axrıncı
iki rəkət fikri ilə təsbihatı desə, əgər rükudan əvvəl başa düşsə,
gərək Həmd və surəni oxusun; əgər rükuda və ya rükudan sonra
başa düşsə namazı səhihdir.
Məsələ 1020: Əgər namazın axrıncı iki rəkətini əvvəldəki iki
rəkət güman edərək Həmd oxusa, yaxud əvvəldəki iki rəkətdə
namazın axırıncı iki rəkət olduğunu güman edərək Həmdi oxusa,
istər rükudan əvvəl, istərsədə rükudan sonra yadına düşsə,
namazı səhihdir.
Məsələ 1021: Əgər namazın üçüncü və dördüncü rəkətində
Həmd oxumaq istəsə, təsbihat dilinə gəlsə, yaxud əksinə olsa
(təsbihat oxumaq istədiyi halda niyyət etmədən Həmd dilinə
gəlsə), gərək bu halda Həmdi və ya təsbihatı kəsib, yenidən
Həmdi və ya təsbihatı oxusun. Amma adəti üzrə oxuduğu dilinə
gəlsə, (yəni ümumi şəkildə qəsd etsə) oxuduğunu tamamlaya
bilər, namazı da səhihdir.
Məsələ 1022: Namazın üçüncü və dördüncü rəkətində adəti
təsbihat oxumaq olan bir şəxs, əgər oxumağa adət etdiyini
unudub öz vəzifəsini icra etmək niyyəti ilə Həmd oxumağa
başlayıbsa, kifayətdir. Amma niyyət etmədən Həmd oxumağa
başlayıbsa, gərək onu kəsib yenidən təsbihatı və ya Həmdi
oxusun.
Məsələ 1023: Namazın üçüncü və dördüncü rəkətində
təsbihatdan sonra istiğfar etmək; məsələn: “Əstəğfirullahə rəbbi
və ətubu iləyh” yaxud “Əllahumməğfir li” demək müstəhəbdir.
Əgər istiğfar deməyə məşğul olan bir şəxs, Həmd surəsini və ya
“Təsbihat”-ı deyib-deməməsində şəkk etsə, istər adəti namazda
istiğfarı təkcə təsbihatdan sonra demək olsa istərsədə adəti
olmasın, gərək şəkkinə etina etsin. Həmçinin, əgər namaz qılan
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şəxs rüku üçün əyilməkdən qabaq, istiğfara məşğul olmayan
halda, Həmd surəsini, yaxud təsbihatı oxuyub-oxumamasında
şəkk etsə, gərək Həmd surəsini ya təsbihatı oxusun.
Məsələ 1024: Əgər üçüncü və ya dördüncü rəkətlərin
rükusunda Həmd və ya təsbihatı oxuyub oxumamasında şəkk
etsə, gərək öz şəkkinə etina etməsin. Əgər rükuya gedən halda
şəkk etsə ehtiyat-vacib budur ki, gərək qayıdıb həmd və ya
təsbihatı oxusun.
Məsələ 1025: Əgər hər hansı ayə və ya kəlməni səhih deyibdeməməsində şəkk etsə, bu halda ondan sonrakı kəlmə və ya
ayəni deməyə başlamayıbsa, gərək həmin ayə və kəlməni səhih
tərzdə desin; əgər ondan sonrakı hissəyə başlayıbsa, onda o şey
rükndürsə; məsələn: rükuda surənin hər hansı hissəsini düzgün
oxuyub-oxumamasında şəkk etsə öz şəkkinə etina etməməlidir;
əgər rükn deyilsə; məsələn: Əllahus-səməd deyəndə, Qul
huvəllahu əhədi düzgün deyib-deməməsində şəkk etsə yenə də
şəkkinə etina etməyə bilər. Amma ehtiyatən o ayə və ya kəlməni
səhih tərzdə desə, eybi yoxdur. Əgər bir neçə dəfə şəkk etsə, bir
neçə dəfə də deyə bilər. Amma vasvaslıq həddinə çatıb yenə
desə, ehtiyat-vacib budur ki, namazını yenidən qılsın.
Məsələ 1026: Müstəhəbdir ki, birinci rəkətdə Həmddən qabaq
“Əuzu billahi minəş-şəytanir-rəcim” deyilsin. Zöhr və əsr
namazının birinci və ikinci rəkətində bismillahı ucadan desinlər;
Həmd və surəni kəlmə-kəlmə oxusunlar, hər ayənin axırında
vəqf etsinlər, (yəni tələffüzdə onu, sonrakı ayəyə
birləşdirməsinlər.) Həmd və surəni oxuyan zaman mənalarına
diqqət etsinlər. Əgər namazı camaatla birlikdə qılırsa, imam
Həmdi qurtarandan sonra; əgər fərdi qılırsa, öz Həmd surəsini
qurtarandan sonra “Əl-həmdu lillahi Rəbbil-aləmin” desin. “Qul
huvəllah” surəsini qurtarandan sonra isə bir, iki və ya üç dəfə
“Kəzalikəllahu Rəbbi” yaxud üç dəfə “Kəzalikəllahu Rəbbuna”

İzahlı şəriət hökmləri

 231

desin. Surəni oxuyandan sonra azacıq dayanıb rükudan əvvəlki
təkbiri desin, yaxud da qunut tutsun.
Məsələ 1027: Müstəhəbdir ki, bütün namazların birinci
rəkətində İnna ənzəlnahu, ikinci rəkətində isə Qul huvəllah
surəsi oxunsun.
Məsələ 1028: Məkruhdur ki, insan bir gecə və gündüz (bir
gün ərzində olan) namazlarında qulhuvəllah surəsini oxumasın.
Məsələ 1029: İxlas surəsini bir nəfəsə oxumaq məkruhdur.
Məsələ 1030: Birinci rəkətdə oxunan surəni, ikinci rəkətdə də
oxumaq məkruhdur. Amma İxlas surəsini hər iki rəkətdə oxumaq
məkruh deyildir.

RÜKU
Məsələ 1031: Namaz qılan, hər rəkətdə qiraətdən sonra,
əllərini dizinə qoya biləcək qədər əyilir. Bu əmələ rüku deyilir.
Məsələ 1032: Əgər rüku miqdarında əyilsə, əllərini dizlərinə
qoymasa, işkallıdır.
Məsələ 1033: Əgər rükunu qeyri-adi şəkildə yerinə yetirsə;
məsələn: sağa, sola tərəf əyilsə əllərinin dizinə çatmasına
baxmayaraq, rükusu səhih deyildir.
Məsələ 1034: Rükuya əyilmək, gərək rüku niyyəti ilə olsun.
Deməli, başqa iş üçün; məsələn: hər hansı həşəratı öldürmək
niyyəti ilə əyilsə onu rüku hesab etmək olmaz; gərək ayağa
qalxıb yenidən rükuya getsin və bu əməl vasitəsi ilə rükn
artırılmamışdır, namaz da batil deyildir.
Məsələ 1035: Əgər bir şəxsin əli və dizləri normal insanın əl
və dizlərindən fərqlənsə; məsələn: qolları çox uzun olsa və
azacıq əyiləndə dizlərinə çatsa, yaxud dizləri normal dizdən
aşağıda olsa və çox əyildikdə belə, əlləri dizlərinə çatmasa gərək
normal insanın əyildiyi qədər əyilsin.
Məsələ 1036: Oturan halda rüku edən şəxs, rüku üçün gərək
ayaq üstə namaz qıldığı vaxt əyildiyi qədər belini əysin. Daha
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yaxşı olar ki, o qədər əyilsin ki, üzü səcdə etdiyi yerin
yaxınlığına çatsın.
Məsələ 1037: Vacibdir rükuda bir dəfə subhanəllah, yaxud
bir dəfə digər zikirləri desin. Məsələn: bir dəfə əlhəmdülillah
yaxud bir dəfə subhanə Rəbbiyəl əzimi və bi həmdih desin.
Ehtiyat-vacibə əsasən kiçik zikirlər üç dəfə deyilsin.
Məsələ 1038: Rükunun zikri bir-birinin ardınca (yəni
fasiləsiz) və ərəbcə səhih deyilməlidir. Müstəhəbdir ki, 3, 5, 7
dəfə və hətta daha artıq deyilsin.
Məsələ 1039: Rükuda gərək vacibi zikr miqdarında bədən
aram olsun. Müstəhəb zikrdə də, əgər onu rükunun
göstərişlərində deyilən zikr niyyəti ilə desə, ehtiyat-vacibə görə
bədənin aram olması lazımdır.
Məsələ 1040: Əgər rükunun zikrini deyən vaxt, ixtiyarsız
olaraq müəyyən qədər hərəkət edib aramlıq halından çıxsa, gərək
bədən aramlaşandan sonra həmin zikri yenidən desin. Amma çox
az hərəkət etsə və bədən aramlıq halından çıxmasa, yaxud
barmaqlarını tərpətsə, eybi yoxdur.
Məsələ 1041: Əgər rüku həddinə qədər əyilməzdən və bədən
aram olmazdan qabaq rükunun zikrini bilərəkdən desə və bu
zikrlə kifayətlənsə namazı batildir.
Məsələ 1042: Əgər vacibi zikr qurtarmazdan əvvəl bilərəkdən
başını rükudan qaldırsa, namazı batildir. Amma səhvən qaldırsa
və rüku halından çıxmamışdan qabaq, zikri axıra qədər demədiyi
yadına düşsə, gərək rükunun zikrini bədənin aram olduğu halda
yenidən desin. Əgər rüku halından çıxandan sonra yadına düşsə,
namazı səhihdir.
Məsələ 1043: Əgər zikri demək miqdarında rükuda qala
bilməsə, bir miqdarını rükuya gedəndə və ya rükudan qalxanda
deməkdə ixtiyarlıdır, bacardığı miqdarını da rüku halında desin.
Məsələ 1044: Əgər xəstəlik və s. kimi səbəblər üzündən
rükuda aramlaşa bilməsə, namazı səhihdir. Amma gərək rüku
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halından xaric olmazdan qabaq vacibi zikri (yəni, subhanə
Rəbbiyəl əzimi və bihəmdih yaxud subhanəllah)-ı desin.
Məsələ 1045: Əgər rüku miqdarında əyilə bilməsə, gərək
müəyyən bir şeyə söykənib rüku etsin. Əgər söykənərək, adi
qaydada rüku edə bilməsə, gərək mümkün olduğu qədər əyilsin.
Əgər ümumiyyətlə əyilə bilməsə, gərək rüku vaxtı otursun,
oturan halda rüku etsin. Ehtiyat-vacib budur ki, başqa bir namaz
da qılıb, onun rükusu üçün başı ilə işarə etsin.
Məsələ 1046: Əgər bir şəxs ayaq üstə namaz qıla bilirsə ayaq
üstə, yaxud oturan halda rüku edə bilməsə, gərək ayaq üstə
namaz qılıb rüku üçün başı ilə işarə etsin. Əgər işarə də edə
bilməsə, rüku niyyəti ilə gözlərini yumub zikri desin, rükudan
qalxmaq niyyəti ilə gözlərini açsın. Əgər bunu da edə bilməsə,
qəlbində rüku niyyəti edib zikrini desin.
Məsələ 1047: Bir şəxs ayaq üstə, yaxud oturan halda rüku edə
bilmirsə və rüku üçün yalnız oturan halda azacıq əyilə, ya da
ayaq üstə başı ilə işarə edə bilirsə, ayaq üstə namaz qılıb rüku
üçün başı ilə işarə etməlidir. Ehtiyat-müstəhəb budur ki, başqa
bir namaz qılıb rükusunda yerə otursun və rüku üçün mümkün
olan qədər əyilsin.
Məsələ 1048: Əgər rüku həddinə çatandan və bədən
aramlaşandan sonra, başını qaldırsa və ikinci dəfə rüku həddində
əyilsə namazı batildir.
Məsələ 1049: Rükunun zikri tamam olduqdan sonra gərək
qalxıb düz dayansın, bədən aram olandan sonra səcdəyə getsin.
Əgər bilərəkdən ayağa qalxmadan, yaxud ayağa qalxıb bədəni
aram olmamışdan qabaq səcdəyə getsə, namazı batildir.
Məsələ 1050: Əgər rükunu unutsa və səcdəyə çatmazdan
qabaq yadına düşsə, gərək ayağa qalxıb sonra rükuya getsin.
Əgər əyilmiş halda rükuya qayıtsa, namazı batildir.
Məsələ 1051: Əgər alnı yerə çatandan sonra ikinci səcdədə
rüku etmədiyi yadına düşsə, namazı batildir. Amma birinci
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səcdədə batil olması məlum deyil. Deməli, ayağa qalxıb rükunu
yerinə yetirsin, namazı tamamlasın, sonra iki səcdə etsin, namazı
səhihdir.
Məsələ 1052: Müstəhəbdir ki, rükuya getməzdən əvvəl, bədən
düz olan halda təkbir desin, rüku halında dizlərini arxaya tərəf
versin, kürəyini düz saxlasın, boynunu çəkib kürəyi ilə bir
səviyyədə saxlasın, ayaqlarının arasına baxsın; zikrdən əvvəl və
ya sonra salavat desin, amma onu rükunun zikri niyyəti ilə
deməsin. Rükudan qalxıb düz durduqdan və bədəni
aramlaşdıqdan sonra “Səmiəllahu limən həmidəh” desin.
Məsələ 1053: Müstəhəbdir ki, rükuda qadınlar əllərini
dizlərindən yuxarıya qoysunlar və dizlərini arxaya verməsinlər.

SƏCDƏ
Məsələ 1054: Namaz qılan şəxs vacib və müstəhəb
namazların hər rəkətində rükudan sonra iki səcdə etməlidir.
Səcdə, xüzu niyyəti ilə alnı, iki əlin içini, iki dizin başını və iki
ayağın baş barmağının ucunu yerə qoymaqan ibarətdir.
Məsələ 1055: İki səcdə, bir rəkətdə birlikdə bir rüknü təşkil
edir. Bir şəxs vacibi namazda bilərəkdən və ya unudaraq hər
ikisini tərk etsə, yaxud onlara iki səcdə əlavə etsə, namazı
batildir.
Məsələ 1056: Əgər bilərəkdən bir səcdəni artırıb-azaltsa,
namazı batildir. Amma səhvən etsə, bunun hökmü sonrakı
məsələlərdə deyiləcək.
Məsələ 1057: Əgər alnı bilərəkdən və ya səhvən yerə
qoymasa, hətta sair səcdə əzalarını yerə qoysa da, səcdə
etməmişdir. Amma alnını yerə qoyub sair səcdə üzvlərini səhvən
yerə qoymasa, yaxud səhvən səcdənin zikrini deməsə, namazı
səhihdir.
Məsələ 1058: Vacibdir səcdədə bir dəfə “sübhanəllah” yaxud
“Əlhəmdu lillah” kimi hər hansı bir zikri desin və ya bir dəfə
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“sübhanə rəbbiyəl əla və bihəmdih” desin. Ehtiyat-vacibə əsasən
kiçik zikirlər üç dəfə deyilsin Gərək bu kəlmələri ardıcıl və səhih
ərəbcə desin. Müstəhəbdir ki, “sübhanə rəbbiyəl əla və
bihəmdih” zikrini üç, beş və ya yeddi dəfə desin.
Məsələ 1059: Səcdədə, vacib zikri deyilən miqdarda bədənin
aram olması gərəkdir. Müstəhəb zikrdə əgər onu səcdə üçün
göstəriş verilən zikr niyyəti ilə desə, ehtiyata görə bədənin aram
olması lazımdır.
Məsələ 1060: Əgər alnı yerə çatmazdan və bədən
aramlaşmamışdan qabaq bilərəkdən səcdənin zikrini desə, bədən
aram olan halda yenidən deməsə namazı batildir. Həmçinin zikr
tamam olmamışdan qabaq bilərəkdən başını səcdədən götürsə,
namazı batildir.
Məsələ 1061: Əgər alnı yerə çatmazdan və bədən
aramlaşmamışdan qabaq, səhvən səcdənin zikrini desə və başını
səcdədən götürməzdən qabaq səhv etdiyini bilsə, gərək yenidən,
bədəni aram olan halda zikri desin.
Məsələ 1062: Əgər zikri, başını səcdədən götürdükdən sonra
bədənin aram olmadığı halda dediyini, yaxud səcdənin zikri
tamam olmamışdan qabaq başını qaldırdığını bilsə, namazı
səhihdir.
Məsələ 1063: Səcdənin zikrini dediyi vaxt, yeddi səcdə
üzvündən birini qəsdən yerdən qaldırsa, namazı batildir. Amma
zikr demədiyi vaxt alından başqa, sair üzvləri yerdən qaldırıb
yenidən yerə qoysa, eybi yoxdur.
Məsələ 1064: Əgər səcdənin zikri tamam olmamışdan qabaq
səhvən alnını yerdən qaldırsa, yenidən yerə qoya bilməz və gərək
onu bir səcdə hesab etsin. Amma sair səcdə üzvlərini səhvən
yerdən qaldırsa, gərək yenidən yerə qoyub zikri desin.
Məsələ 1065: Birinci səcdənin zikri qurtarandan sonra gərək
qalxıb otursun, bədən aram olduqdan sonra yenidən səcdəyə
getsin.
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Məsələ 1066: Namaz qılanın alnının yeri, gərək ayağının baş
barmaqlarının yerindən dörd bağlı barmaqdan alçaq və ya uca
olmasın. Ehtiyat-müstəhəb budur ki, dizlərin başı, əllərin içi,
hətta bütün səcdə üzvləri bir-birindən dörd bağlı barmaqdan
alçaq və ya uca olmasın.
Məsələ 1067: Çala-çuxur olan və çala-çuxur olması dəqiq
şəkildə məlum olmayan yerlərdə, namaz qılanın alnını qoyduğu
yer, ayaqlarını və dizlərini qoyduğu yerdən dörd bağlı
barmaqdan azca çox olsa eybi yoxdur.
Məsələ 1068: Əgər alnını, ayaq barmaqlarının ucundan və
dizlərindən dörd bağlı barmaqdan hündür olan yerə qoysa və
onun ucalığı “səcdə halındadır” deyilməyəcəyi miqdardırsa, bu
halda gərək başını qaldırıb ucalığı dörd bağlı barmaq, yaxud
ondan az olan şeyin üstünə qoysun. Əgər onun hündürlüyü
“səcdə halındadaır” deyiləcəyi miqdarda olsa, ehtiyat-vacib
budur ki, alnını onun üzərindən (sürüşdürərək) hündürlüyü dörd
bağlı barmaq və ya ondan da az olan şeyin üstünə çəksin. Əgər
alnı çəkmək mümkün olmasa, ehtiyat-vacibə görə, gərək namazı
qurtarıb yenidən qılsın.
Məsələ 1069: Gərək alın ilə səcdə edilən şeyin arasında bir
şey olmasın. Deməli möhür, alnın ona dəyməyəcəyi miqdarda
çirkli olsa, səcdə batildir. Amma, misal üçün, möhürün rəngi
dəyişibsə, eybi yoxdur.
Məsələ 1070: Səcdədə gərək əllərin içini yerə qoysun. Amma
çarəsizlik halında əllərin üstünü yerə qoymağın maneəsi yoxdur.
Əgər əllərin üstü mümkün olmasa, onda bilək yerə qoyulmalıdır;
bu da mümkün olmasa gərək dirsəyə qədər olan hər yer mümkün
olsa, onu yerə qoysun; bu da mümkün olmasa qolun qoyulması
kifayətdir.
Məsələ 1071: Səcdədə gərək ayağın iki baş barmağını yerə
qoysun. Ayağın iki baş barmağının ucu yerə qoyulmalıdır. Əgər
başqa barmaqlar, yaxud ayağın üstü yerə qoyulsa və ya dırnağın
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uzun olması səbəbilə barmağın ucu yerə dəyməsə, namaz
batildir. Məsələni bilməməzlik üzündən öz namazlarını bu cür
qılan bir şəxs, gərək onları yenidən qılsın.
Məsələ 1072: Əgər bir şəxsin ayağının baş barmağının bir
miqdarı kəsilibsə, gərək onun qalan hissəsini yerə qoysun.
Amma ondan bir şey qalmayıbsa, yaxud qalanlar çox qısadırsa,
gərək sair barmaqları qoysun. Əgər ümumiyyətlə barmağı
olmasa, gərək ayağından qalanı yerə qoysun.
Məsələ 1073: Əgər bir şəxs qeyri-adi halda səcdə etsə;
məsələn: qarnını və sinəsini yerə yapışdırsa və ya ayaqlarını
uzadsa, ehtiyata əsasən kifayət deyil.
Məsələ 1074: Möhür, yaxud səcdə olunan sair şeylər gərək
pak olsun. Amma misal üçün, möhürü nəcis palazın üstünə
qoysalar, yaxud möhürün bir tərəfi nəcis olsa və alını onun pak
tərəfinə qoysa, eybi yoxdur.
Məsələ 1075: Əgər alında çiban və s. kimi şeylər olsa,
mümkün olan surətdə alının sağlam yerləri ilə gərək səcdə etsin.
Əgər mümkün olmasa, gərək yeri bir az çala edib çibanı çalaya
salıb və alının səcdə üçün kifayət edən sağlam miqdarını, səcdə
etmək üçün yerə qoysun.
Məsələ 1076: Əgər çiban və ya yara alının hər yerini tutmuş
olsa, ehtiyata görə gərək alının iki tərəfindən biri və çənə ilə
(namazı yenidən qılmasına baxmayarq) səcdə etsin. Əgər bu da
mümkün olmasa tək çənə ilə; çənə ilə də mümkün olmasa səcdə
üçün işarə etsin.
Məsələ 1077: Alnını yerə çatdıra bilməyən bir şəxs bacardığı
qədər əyilib möhürü, yaxud səcdənin səhih olduğu başqa bir şeyi
uca bir şeyin üstünə qoyub, alnını da onun üstünə elə qoymalıdır
ki, “səcdə edir” desinlər. Amma gərək əllərin içini, dizləri, ayaq
barmaqlarını adi qaydada yerə qoysun.
Məsələ 1078: Ümumiyyətlə əyilə bilməyən bir şəxs, gərək
səcdə üçün yerə oturub başı ilə işarə etsin. Əgər bunu da edə
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bilməsə, gözləri ilə işarə etməlidir. Hər iki halda əllərin içini,
dizləri və ayaqların iki baş barmağının ucunu mümkün olan
miqdarda ehtiyat-vacibə əsasən yerə qoysun Hər iki halda
ehtiyat-müstəhəb budur ki, möhürü qaldırıb möhrü alnına
qoysun; əgər başı və gözləri ilə də işarə edə bilməsə, qəlbində
səcdə niyyəti etməli və ehtiyat-vacibə görə əli və s. ilə səcdəyə
işarə etməlidir.
Məsələ 1079: Otura bilməyən bir şəxs gərək ayaq üstə səcdə
niyyəti etsin. Əgər mümkündürsə, başı ilə səcdə üçün işarə etsin.
Bunu da edə bilməsə gözləri ilə işarə etməlidir. Əgər bunu da
edə bilməsə, qəlbində səcdə niyyəti edib ehtiyat-vacibə görə əli
və s. ilə səcdəyə işarə etməlidir.
Məsələ 1080: Əgər alın, ixtiyarsız olaraq səcdə yerindən
qalxsa, mümkün olarsa, gərək yenidən səcdə yerinə qoymasın;
bu, bir səcdə hesab olunur, istər səcdənin zikrini demiş olsun,
istərsə də deməmiş olsun. Əgər başını saxlaya bilməsə və
ixtiyarsız olaraq yenidən səcdə yerinə qoysa, səcdənin zikrini
mütləq şəkildə desin. Əgər səcdə yerinə çatmamış qaxsa səcdə
hesab olunmur, gərək səcdə etmək üçün qayıtsın və səcdənin
zikrini desin. Ehtiyat-müstəhəb budur ki, namaz tamam olandan
sonra namazını yenidən qəlsın.
Məsələ 1081: İnsan təqiyyə etməli olduğu yerlərdə xalça və
bu kimi şeylərə səcdə edə bilər. Namaz üçün başqa yerə getməsi
lazım deyil. Amma o məkanda həsir, yaxud səcdənin səhih
olduğu sair şeylər mövcud olsa, zəhmətə düşmədən səcdə edə
bilərsə gərək xalça və onun kimilərin üstünə səcdə etməsin.
Məsələ 1082: Əgər yaylı döşəyin və ya üstündə bədənin
aramlaşmadığı bir şeyin üstünə səcdə etsə, batildir.
Məsələ 1083: Əgər insan, palçıqlı torpaqda namaz qılmağa
məcbur olsa və bədən, yaxud paltarının palçığa bulaşmasının
onun üçün məşəqqəti olmazsa, səcdə və təşəhhüdü adi qaydada
yerinə yetirməlidir. Əgər məşəqqəti olsa, ayaq üstə olan halda

İzahlı şəriət hökmləri

 239

səcdə üçün başı ilə işarə edib, təşəhhüdü də ayaq üstə oxuya
bilər. Əgər təşəhhüdü və səcdəni adi qaydada yerinə yetirsə,
namazı səhihdir.
Məsələ 1084: Birinci və üçüncü rəkətdə ki, təşəhüd yoxdur
(zöhr, əsr və işa namazlarının üçüncü rəkəti kimi). Gərək ikinci
səcdədən sonra bir az hərəkətsiz oturub, sonra qalxsın.

SƏCDƏ ETMƏYİN SƏHİH OLDUĞU ŞEYLƏR
Məsələ 1085: Yerə və yerdə bitən şeylərə, yeyiləcək və
geyiləcək şeylərdən başqa məsələn, ağac və ağac yarpağının
üzərinə səcdə caizdir. Arpa, buğda kimi yeyilən, pambıq kimi
geyilən, həmçinin yerdən hesab olunmayan qızıl, gümüş, əqiq,
qır, zəft (qırın pis bir növüdür) kimi şeylərin üzərinə səcdə
etmək, səhih deyil.
Məsələ 1086: Ehtiyat-vacib budur ki, üzüm yarpağına səcdə
olunmasın.
Məsələ 1087: Yerdən göyərən və heyvanların yemi olan
şeylərə (ot, saman kimi) səcdə etmək səhihdir.
Məsələ 1088: Yeyilməyən güllərə səcdə etmək səhihdir.
Amma, yerdən göyərən və yeyilən dərman bitkilərinə (bənövşə,
maldili kimi) səcdə etmək ehtiyata əsasən səhih deyildir.
Məsələ 1089: Bəzi şəhərlərdə yeyilməsi adi olan və bəzi
şəhərlərdə yeyilməsi adi olmayan yarpağa və həmçinin kal
meyvəyə, səcdə etmək səhih deyildir.
Məsələ 1090: Əhəng daşına, gəc daşına səcdə etmək səhihdir.
Bişmiş gəcə, əhəngə, kərpicə, palçıq kuzəyə və bu kimi şeylərə
səcdə etmək icazəlidir.
Məsələ 1091: Əgər kağızı səcdə səhih olan şeylərdən,
məsələn, ağac və samandan düzəltsələr üzərinə səcdə etmək olar.
Bu şərtələ ki, əgər səcdənin səhih olmadığı şey də onda olarsa
aradan getsin. Amma pambıqdan və onun kimi şeydən düzələn
kağıza səcdə etmək işkallıdır.
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Məsələ 1092: Səcdə üçün hər şeydən yaxşı həzrət SeyyidüşŞühədanın (ələyhis-səlam) türbətidir. Ondan sonra adi torpaq, sonra
daş və daha sonra bitkilərdir.
Məsələ 1093: Əgər səcdə edilməsi səhih olan bir şey olmasa
və ya olsa amma çox soyuq yaxud isti və bu kimi səbələrə görə
ona səcdə etmək mümkün olmasa, paltarına səcdə etsin. Əgər
buda mümkün olmasa gərək əlinin üstünə və ya əqiq, firuzə kimi
mədəndən ələ gələn bir şeyə səcdə etsin. Amma ehtiyatmüstəhəb budur ki, əqiq və firuzə kimi mədəndən ələ gələn
daşlar olarsa əlin üstünə səcdə etməsin.
Məsələ 1094: Üzərində alnın aramlaşmadığı yumşaq palçıq
və torpağa səcdə batildir.
Məsələ 1095: Əgər birinci səcdədə möhür alına yapışa gərək
ikinci səcdə üçün möhürü alından ayırsın.
Məsələ 1096: Əgər namazın əsnasında, səcdə edilməsi səhih
olan şey itsə və səcdə edilməsi səhih olan bir şey olmasa, vaxt
çox olsa, gərək namazı kəssin. Əgər vaxt azdırsa, 1093-cü
məsələdə qeyd olunanlara əməl etsin.
Məsələ 1097: Hər vaxt səcdə halında, üzərinə səcdənin batil
olduğu şeyə alnını qoyduğunu başa düşsə, əgər mümkün olsa,
gərək alnını onun üzərindən səcdə səhih olan şeyə çəksin. Əgər
mümkün olmasa və namazın vaxtı da çox olsa, gərək namazı
kəssin. Əgər vaxt az olarsa 1093-cü məsələdə qeyd olunanlara
əməl etsin.
Məsələ 1098: Əgər səcdədən sonra alnını səcdə edilməsi batil
olan şeyə qoyduğunu anlasa, işkalı yoxdur.
Məsələ 1099: Allahdan başqasına səcdə etmək haramdır.
Camaatdan bəziləri, imamların (ələyhimus-səlam) qəbrlərinin
qarşısında alnını yerə qoyurlar; əgər Allahın şükrünü yerinə
yetirmək niyyəti ilə olarsa işkalı yoxdur, əks halda haramdır.
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SƏCDƏNİN MÜSTƏHƏB VƏ MƏKRUHATI
Məsələ 1100: Səcdədə bir neçə şey müstəhəbdir:
1- Ayaq üstə namaz qılan şəxs, rükudan qalxdıqdan və bədəni
tam aram olduqdan sonra; oturan halda namaz qılan şəxs isə tam
düz oturduqdan sonra səcdəyə getmək üçün təkbir desin;
2- Kişi, səcdəyə gedəndə, əvvəl əllərini; qadın isə əvvəl
dizlərini yerə qoysun;
3- Burunu möhürün, yaxud səcdənin səhih olduğu şeyin
üstünə qoysun;
4- Səcdə halında əlin barmaqlarını bir-birinə yapışdırsın və
əllərini qulaqlarının müqabilində yerə elə qoysun ki, barmaqların
ucu qibləyə tərəf olsun;
5- Səcdədə dua edib Allahdan hacətlərini istəsin. Səcdədə bu
duanı oxusun:

ْ ُْ َ
ْ ُُْ َ
ْ
ْ ُ ْ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ
ياخ ْير المسؤ ّلين ويا خ ْير المع ّطين ارزق ّنى وارزق ّع َي ّالى ّمن
ْ َ ْ ُ َ َّ َ َ ْ َ
َ
َ ْ
فض ّلك ف ّإنك ذوالفض ّل الع ّظيم

“Ya xəyrəl-məsulinə və ya xəyrəl-mutinə urzuqni vərzuq əyali
min fəzlikə fə innəkə zul-fəzlil-əzim”
“Ey hacət istənilənlərin ən yaxşısı və ey əta edənlərin ən yaxşısı!
Mənə və mənim əhli-əyalıma Öz fəzlindən ruzi əta et. Çünki Sən,
həqiqətən böyük fəzl və kərəm sahibisən.”
6- Səcdədən sonra sol budunun üstündə otursun, sağ ayağını
sol ayağın üstünə qoysun;
7- Hər səcdədən qalxıb oturandan və bədəni aram olduqdan
sonra təkbir desin;
8- Birinci səcdədən sonra, bədəni aram olduğu vaxt (ikinci
səcdəyə getməzdən əvvəl) “Əstəğfirullahə Rəbbi və ətubu iləyh”
desin;
9- Səcdəni uzatsın, oturanda isə əllərini budlarının üstünə
qoysun;
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10- İkinci səcdəyə getmək üçün bədən aram olan halda
“Əllahu əkbər” desin;
11- Səcdələrdə salavat desin, amma onu səcdədə göstərişi
verilən səcdə zikri niyyəti ilə deməsin;
12- Qalxanda əlləri dizlərdən sonra yerdən götürsün;
13- Kişilər dirsəyi və qarnı yerə yapışdırmasınlar və qollarını
bədəndən aralı saxlasınlar; qadınlar isə dirsək və qarınlarını yerə
qoysunlar, bədən üzvlərini bir-birinə yapışdırsınlar.
Məsələ 1101: Səcdədə Quran oxumaq məkruhdur. Həmçinin,
səcdə yerinin toz-torpağını təmizləmək üçün üfürmək də
məkruhdur. Əgər üfürmə nəticəsində ağızdan hərf tələffüz
olunarsa, namaz batildir. Səcdədə məkruh olan sair işlər digər
kitablarda deyilmişdir.

QURANIN VACİB SƏCDƏLƏRİ
Məsələ 1102:
1. “Ən- nəcm”.
2. “İqrə”.
3. “Ələm tənzil”.
4. “Ha-mim”, (Səcdə.)
Bu dörd surənin hər birində bir səcdə ayəsi vardır ki, əgər
insan onu oxuyarsa və ya qulaq asarsa, ayə tamam olduqdan
sonra gərək dərhal səcdə etsin. Əgər yaddan çıxarsa, hər vaxt
xatırlasa, gərək səcdə etsin. Əgər ixtiyarsız olaraq eşidərsə,
ehtiyat-vacib budur ki, səcdə etsin.
Məsələ 1103: Əgər insan səcdə ayəsini başqasından eşidən
vaxt ozü də oxusa, ehtiyat-vacibə görə gərək iki səcdə etsin.
Məsələ 1104: Bir şəxs namazdan başqa hallarda bu ayələri
səcdə halında oxusa, yaxud onu eşitsə, gərək başını səcdədən
qaldırıb yenidən səcdə etsin. ehtiyat-vacib budur ki, ona qulaq
asan və səcdə etsin
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Məsələ 1105: Əgər səcdə ayəsi maqnitafon kassetindən və ya
yaxşını və pisi bilməyən uşaq oxuyarkən eşitsə ehtiyat-vacib
budur ki, ona qulaq asan yaxud ixtiyarsız eşidən gərək səcdə
etsin. Həmçinin qabaqcadan yazılıb radio və ya televizor
studiyasından efirə buraxılan lent yazısından dinləsə, hökm
eynidir. Amma bir şəxs radio və ya televizor studiyasında səcdə
ayəsini canlı oxusa və insan da ona qulaq asarsa səcdə vacibdir.
Məsələ 1106: Quranın vacib səcdəsində, gərək insanın yeri
qəsbi olmasın. Ehtiyat-vacibə əsasən, alnın yeri dörd bağlı
barmaqdan artıq dizlərin və barmaqların yerindən yuxarı
olmasın. Amma dəstmazlı və ya qüsüllü olması, üzü qibləyə
olması, övrətini örtməsi və ya bədənin və alnının yerinin pak
olması lazım deyildir. Həmçinin, namaz qılanın paltarında olan
şərtlər, onun paltarında şərt deyil. Amma onun paltarı qəsbi olsa
və o paltardan istifadə etməklə səcdə edərsə, səcdə batildir.
Məsələ 1107: Ehtiyat-vacibə əsasən Qranın vacib səcədsində
alnı möhür və ya səcdə səhih olan şeylərə qoyub, bədənin digər
üzvlərini, namazın səcdəsində deyilən göstərişlərə əsasən yerə
qoysun.
Məsələ 1108: Əgər Quranın vacibi səcdələrində alın, səcdə
niyyəti ilə yerə qoyulsa hətta zikr deyilməsə də, kifayətdir.
Amma zikri demək müstəhəbdir. Daha yaxşı olar ki, bu zikr
deyilsin:

َّ َ َ َ
َّ َ َ َ
َّ َ َ َ
ْ َ َ
َ ُ
َ
َ ُ
 ال ّإله ّإال، ال ّإله ّإال اهلل ّإيمانا وتصديقا،ال ّإله ّإال اهلل حقا حقا
َ َ
ْ َ ْ ُ َ ًّ َ
َ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ ًّ َ َّ ُ ُ ُ
ودية و ّرقا سجدت لك يار ِّب تع ُّبدا و ّرقا ال مستن ّكفا وال
ّ اهلل عب
َ
َ
َ ْ َ ََ َْ ْ َ ْ َ
َ ْ ُ
مستك ّبرا بل أنا عبد ذ ّليل ض ّعيف خ ّائف مست ّجير
“La ilahə illəllahu həqqən həqqa. La ilahə illəllahu iymanən və
təsdiqa. La ilahə illəllahu ubudiyyətən və riqqa. Səcədtu ləkə ya
Rəbbi, təəbbudən və riqqa. La mustənkifən və la mustəkbirən bəl
ənə əbdun zəlilun, zəifun, xaifun, mustəcir.”
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TƏŞƏHHÜD
Məsələ 1109: Bütün vacibi namazların ikinci rəkətində,
(bundan əlavə,) məğrib namazının üçüncü, zöhr, əsr və işa
namazlarının dördüncü rəkətində ikinci səcdədən sonra oturub
bədənin aram olduğu halda təşəhhüd oxunmalıdır. Yəni
deməlidir ki:

َ َ ُ َ ْ َ ُ
َّ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ
َّ َ ُ َّ َ ُ َ ْ َ َ ُ َ َ
أشهد أن ال ّإله ّإال اهلل وحده الش ّر يك له وأشهد أن محمدا
َّ َ ُ
َ َّ َ ُ َ َ ِّ َ َّ ُ َّ َ ُ ُ ُ َ َ ُ ُ َ
ع ْبده ورسوله أللهم صل على محم ٍد وآ ّل محم ٍد

“Əşhədu ən la ilahə illəllah, vəhdəhu la şərikə ləh və əşhədu
ənnə Muhəmmədən əbduhu və Rəsuluh. Əllahummə səlli əla
Muhəmmədin və Ali-Muhəmməd.”
Ettiyat-vacib budur ki, bu tərtiblə desin.
Məsələ 1110: Təşəhüdün kəlmələri gərək ərəbcə səhih və adi
qaydada, bir-birinin ardınca deyilsin.
Məsələ 1111: Əgər bir şəxs təşəhüdü unudub ayağa qalxsa və
rükudan əvvəl yadına düşsə, gərək oturub təşəhhüdü desin,
yenidən ayağa durub həmin rəkətdə yerinə yetirməli olan şeyləri
oxuduqdan sonra namazı qurtarsın. Namazdan sonra iki səcdeyisəhv yersiz durduğuna görə yerinə yetirsin. Amma rükuda və ya
ondan sonra yadına düşərsə, gərək namazı qurtarsın, namazın
salamıdan sonra təşəhhüdü qəza etsin. Unudulmuş təşəhhüd üçün
iki səcdeyi-səhv etsin.
Məsələ 1112: Müstəhəbdir ki, namaz qılan şəxs təşəhhüd
deyən halda sol budunun üstünə oturub, sağ ayağı sol ayağın
üstünə qoysun. Təşəhüddən qabaq, “Əlhəmdu lillah” və ya
“Bismillahi və billahi vəlhəmdu lillahi və xəyrul-əsmai lilllah”
deyilsin. Həmçinin, müstəhəbdir ki, əlləri dizlərinin üstünə
qoysun, barmaqlarını bir-birinə yapışdırıb, ətəyinə baxsın.
Təşəhhüd qurtarandan sonra isə “Vətəqəbbəl şəfaətəhu vərfə
dərəcətəh” desin.
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Məsələ 1113: Müstəhəbdir ki, qadınlar təşəhhüd oxuyanda
budlarını bir-birinə yapışdırsınlar.

NAMAZIN SALAMI
Məsələ 1114: Namazın axırıncı rəkətinin təşəhhüdündən
sonra müstəhəbdir ki, oturan və bədənin aram olduğu halda
deyilsin:

ُ َ ْ َ َ ُّ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ ُ َ َّ َ
ُ ُ َ ََ َ
اهلل وبركاته
ّ ألسالم عليك أيهاالن ّبى ور حمة

Əssəlamu ələkə əyyuhən-Nəbiyyu və rəhmətullahi və bərəkatuh
Sonra desinlər:

َ
َ
َّ
َ أ َّس َال ُم َع َل ْي َنا َو َع َلى ع
اهلل الص ّال ّحين
اد
ب
ّ ّ ّ

Əssəlamu ələyna və əla ibadillahis-salihin desin.
Yaxud desinlər:

ْ ُ ْ َ َ ُ َ َّ َ
أسالم عليكم

Əssəlamu ələykum
Ehtiyat-müstəhəb budur ki,

ُ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ ُ َ َّ َ
ُ ُ َ ََ َ
اهلل وبركاته
ة
أسالم عليكم ور حم
ّ

Əssəlamu ələykkum və rəhmətulahi və bərəkatuhu desinlər.
Müstəhəbdir hər iki cümləni desinlər.
Məsələ 1115: Əgər bir şəxs namazın salamını unutsa və
namazın surəti pozulmamış yadına düşsə, qəsdən və səhvən
olması ilə namazı batil edən iş etməyibsə, (qibləyə arxa çevirmək
kimi), gərək salamı desin, namazı da səhihdir.
Məsələ 1116: Əgər namazın salamını unutsa və namazın
surəti pozulandan sonra yadına düşsə, namazın surəti
pozulmazdan qabaq, qəsdən və səhvən olması ilə namazı batil
edən iş etməyibsə, (qibləyə arxa çevirmək kimi), namazın
salamını demək lazım deyil namazı səhihdir. Amma ehtiyatvacibə əsasən iki səcdeyi-səhv salamın yaddan çıxması üçün
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yerinə yetirsin. Amma namazın surəti pozulmamışdan əvvəl,
səhvən və ya qəsdən edilməsi namazı batil edən işlərdən
görübsə, ehtiyat-vacib budur ki, namazı yenidən qılsın. Əgər
namazın salamını unutsa danışandan sonra yadına düşsə gərək
namazın salamını oxusun və iki səcdeyi-səhv danışdığına görə
etsin.

TƏRTİB
Məsələ 1117: Əgər insan, namazın tərtibini bilərəkdən pozsa;
məsələn: surəni Həmddən qabaq oxusa, yaxud səcdəlri rükudan
qabaq etsə namazı batildir.
Məsələ 1118: Əgər namazın rüknündən birini unudub sonrakı
rüknü yerinə yetirsə; məsələn: rükunu yerinə yetirməmişdən
əvvəl, iki səcdə etsə namazı batildir.
Məsələ 1119: Əgər bir rüknü unudub ondan sonrakı, rükn
olmayan bir əməli yerinə yetirsə; məsələn: iki səcdəni yerinə
yetirməmişdən qabaq təşəhhüd oxusa, unutduğu rüknü yerinə
yetirməli, ondan qabaq səhvən qıldıqlarını, yenidən yerinə
yetirməlidir.
Məsələ 1120: Əgər rükn olmayan bir əməli unudub, ondan
sonrakı rüknü yerinə yetirərsə, misal olaraq; Həmdi yaddan
çıxarıb rükuya gedərsə, namazı səhihdir.
Məsələ 1121: Əgər rükn olmayan əməli yaddan çıxarıb,
ondan sonrakı rükn olmayan əməli yerinə yetirsə, misal olaraq:
həmdi yaddan çıxarıb surəni oxuyarsa, sonrakı rüknə daxil
olduğu təqdirdə; məsələn: rükuda, həmdi oxumamasını xatırlasa,
gərək ötürsün və namazı səhihdir. Amma, sonrakı rüknə daxil
olmayıbsa, gərək yaddan çıxardığını yerinə yetirsin və ondan
sonra səhvən əvvəldə oxuduğunu ikinci dəfə oxusun.
Məsələ 1122: Əgər birinci səcdəni ikinci səcdədir gümanı ilə
və ya ikinci səcdəni birinci səcdə gümanı ilə yerinə yetirsə,
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namazı səhihdir. Onun birinci səcdəsi birinci, ikinci səcdəsi də
ikinci səcdə hesab olunur.

MÜVALAT
Məsələ 1123: İnsan gərək namazı müvalat ilə oxusun. Yəni,
namazın hissələrini (rüku, səcdə, təşəhhüd kimi) bir-birinin
ardınca, fasiləsiz yerinə yetirsin. Namazda oxuduqları, adi
qaydada bir-birinin ardınca, fasiləsiz olmalıdır. Əgər bunların
arasında müəyyən qədər fasilə salsa və “namaz qılır” deyilməsə,
namazı batildir.
Məsələ 1124: Əgər namazda səhvən, hərflərin, yaxud
kəlmələrin arasında fasilə salsa və bu fasilə, namazın surətini
poza biləcəyi qədər də olmasa, qiraətin və ya zikrin surətinin
pozulmasına baxmayaraq, sonrakı rüknə başlamayıbsa, gərək o
hərifləri və ya kəlmələri adi qaydada oxusun. Amma sonrakı
rüknə daxil olubsa, namazı səhihdir.
Məsələ 1125: Rüku və səcdəni uzatmaq və böyük surələri
oxumaq, namazın müvalatını pozmur.

QUNUT
Məsələ 1126: Bütün vacibi və müstəhəbi namazlarda, ikinci
rəkətin rükusundan qabaq müstəhəbdir ki, qunut tutulsun. Vitr
namazının bir rəkət olmasına baxmayaraq, onun rükusundan
qabaq qunut tutmaq müstəhəbdir. Cümə namazının hər rəkətində
bir qunut vardır; birinci rəkətdə rükudan əvvəl, ikinci rəkətdə isə
rükudan sonra tutulur. Ayət namazının beş, Fitr və Qurban
bayram namazlarının isə hər birinin birinci rəkətində beş, ikinci
rəkətində isə dörd qunut vardır.
Məsələ 1127: Müstəhəbdir namaz qılan, əllərini üzünün
müqabilinə qaldırıb, əllərin içini səmaya doğru tutub və əllərini
bir-birinin yanında tutsun, əllərinin içinə baxsın.
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Məsələ 1128: Qunutda hər zikri, hətta bir dəfə subhanəllah
desə kifayətdir. Amma daha yaxşı olar ki, bu dua oxunsun:

َّ َ َ َ ُ َ ْ ُ َ ْ
َّ َ َ َ
ُ
َ ْ ُّ َ ْ ُ
ال ّإله ّإال اهلل الح ّليم الك ّر يم ال ّإله ّإال اهلل الع ّلى الع ّظيم
َ َ َ ْ ِّ َ َ
َ َ ْ ُ
َ َ
َّ
َّ
َ َ َّ
ْ
ِّ َ
ات الس ْب ّع ورب اْلر ّضين السب ّع وما
ّ سبحان اهلل رب السماو
َ َ َ ْ
ُ ْ َ ْ َ
َ ْ
َ
ْ َ ْ ِّ َ َ َّ ُ َ ْ َ َ َ َّ
هلل ر ِّب العال ّمين
ّ يم والحمد
ّ ش الع ّظ
ّ يهن ومابينهن ورب العر
ّ ّف
La ilahə illəllahul-həlimul-kərim. La ilahə illəllahul-əliyyuləzim. Subhanəllahi Rəbbis-səmavatis-səbi və Rəbbil-ərəzinəssəbi və ma fihinnə və ma bəynəhunnə və Rəbbil-ərşil-əzim.
Vəlhəmdu lilahi Rəbbil-aləmin.
Məsələ 1129: Müstəhəbdir ki, insan qunutu ucadan oxusun.
Amma namazı camaatla qılan bir şəxsin səsini imam eşidərsə,
qunutu ucadan oxuması müstəhəb deyil.
Məsələ 1130: Əgər bilərəkdən qunut tutmasa, qəzası yoxdur.
Amma unutsa və rüku qədərinə əyilməzdən qabaq yadına düşsə,
müstəhəbdir ki, qayıdıb qunut tutsun. Əgər rükuda yadına düşsə,
müstəhəbdir ki, rükudan sonra qəzasını etsin; əgər səcdədə
yadına düşsə, müstəhəbdir ki, namazın salamından sonra qəza
etsin.
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NAMAZIN TƏRCÜMƏSİ
1-“HƏMD” SURƏSİNİN TƏRCÜMƏSİ
َّ
َ ْ َّ
ْ
َّ
يم
ّبس ّم
ّ اهلل الر حم ّن الر ّح
ّ
“Bismillahir-rəhmanir-rəhim.”
Başlayıram dünyada həm möminə, həm də kafirə, axirətdə isə
yalnız möminə rəhm edən Allahın adı ilə.

َ َ َ ْ
َ َْ َ ْ ُ ه
هلل ر ِّب العال ّمين
ّ ّ ألحمد

“Əlhəmdu lillahi Rəbbil-aləmin”
Həmd və səna yalnız o Allaha məxsusdur ki, bütün
mövcudatı, aləmləri tərbiyə edəndir.

َ ْ َّ َ
َّ
الر حم ّن الر ّحي ّم
“Ər-rəhmanir-rəhim”
Dünyada həm möminə, həm də kafirə, axirətdə isə yalnız
möminə rəhm edəndir.

ِّ
ْ َ
َ
ين
ّ م ّال
ّ ك يو ّم الد
“Maliki yəvmiddin”
O Allah Qiyamət gününün ixtiyar sahibidir.

ُ َ ْ َ َ َّ
ُ ُ ْ َ َ َّ
وإياك نست ّعين
د
إياك نعب
ّ

“İyyakə nə`budu və iyyakə nəstəin”
Yalnız Sənə ibadət edir və yalnız Səndən kömək istəyirik.

َ ْ
َ َ ْ ُ َ َ ِّ
ّاه ّدنا الصراط المست ّقيم
“İhdinəs-siratəl müstəqim”
Bizi (İslam dinindən ibarət olan) doğru yola hidayət et!
“Siratəl-ləzinə ənəmtə ələhim”

ْ َ َ َ ْ َ َ َ َّ َ َ
يهم
ّ ّصراط ال ّذين أنعمت عل
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O şəxslərin yoluna hidayət et ki, onlara nemət vermisən (və
onlar peyğəmbərlər və onların canişinləridir).

ُ َ
َ
َ ِّ َّ َ َ ْ َ َ
يهم وال الضالين
ل
ع
وب
غض
الم
ير
غ
ّ
ّ
ّ

“Ğəyril-məğzubi ələyhim vələzzallin”
O şəxslərin yoluna hidayət etmə ki, onlara qəzəb etmisən; və
onların yoluna yox ki, yollarından azıblar.

2-“İXLAS” SURƏSİNİN TƏRCÜMƏSİ
َّ
َ ْ َّ
ْ
َّ
يم
ّبس ّم
ّ اهلل الر حم ّن الر ّح
ّ
“Bismillahir-rəhmanir-rəhim.”
Başlayıram dünyada həm möminə, həm də kafirə, axirətdə isə
yalnız möminə rəhm edən Allahın adı ilə.

َ َ ُ َّ َ ُ ْ ُ
قل هو اهلل أحد

“Qul huvəllahu əhəd”
(Ey Peyğəmbər,) de ki: Allah, yeganə olan Allahdır.

ُ َ َّ
ُ َّ
اهلل الصمد
“Əllahus-səməd”
O Allah ki, bütün mövcudatlardan ehtiyacsızdır.

ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ
لم ي ّلد ولم يولد
“Ləm yəlid və ləm yuləd”
Övladı yoxdur və heç şəxsin də övladı deyil.

ُ ُ ُ َّ ُ َ ْ َ َ
َ َ
ولم يكن له كفوا أحد

“Və ləm yəkun ləhu kufuvən əhəd”
Məxluqlardan heç bir şəxs, Onun misli, tayı-bərabəri deyil.

3- RÜKU VƏ SƏCDƏ ZİKRLƏRİNİN TƏRCÜMƏSİ
ْ َ َ
َ ْ َ ِّ َ َ َ ْ ُ
يم و ّبحم ّد ّه
ّ سبحان ربى الع ّظ
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Subhanə Rəbbiyəl-əzimi və bihəmdih
Mənim böyük Rəbbim, hər eyb və nöqsandan pak və
münəzzəhdir və mən də Ona həmd-sitayiş etməyə məşğulam.

َ ْ َ ْ َ ِّ َ َ َ ْ ُ
ْ َ َ
سبحان ربى اْلعلى و ّبحم ّد ّه

Subhanə Rəbbiyəl-əla və bihəmdih
Mənim hamıdan uca məqamlı Pərvərdigarım hər eyb və
nöqsandan pak və münəzzəhdir, mən də Ona həmd-sitayiş
etməyə məşğulam.

ُ َ َ ْ َ ُ
َ َ
س ّمع اهلل ّلمن ح ّمده
Səmi əllahu limən həmidəh
Allah, Ona sitayiş edənlərin həmd-sənasını eşitsin və qəbul
etsin!

َ ُ َُ َ
ِّ َ َ
ُ ْ َ ْ َ
وب ّإل ْي ّه
أستغ ّفر اهلل ربى وأت

Əstəğfirullahə Rəbbi və ətubu iləyh
Bağışlanmaq və məğfirət tələb edirəm O Allahdan ki, məni
bəsləyib və mən Ona tərəf qayıdıram.

ُ ْ َ َ ُ ُ َ
َّ ُ َ
ْ َ
اهلل وقو ّت ّه أقوم وأقعد
ّبحو ّل
ّ

Bihəvlillahi və quvvətihi əqumu və əqud
Mütəal Allahın köməyi və hövl-qüvvəsi ilə oturub-dururam.

4-QUNUTUN TƏRCÜMƏSİ
َّ َ َ َ
ُ َ ْ ُ َ ْ ُ
ال ّإله ّإال اهلل الح ّليم الك ّر يم
La ilahə illəllahul-həlimul-kərim
Kərəm və helm sahibi olan Allahdan başqa bir məbud, ibadətə
layiq olan kimsə yoxdur.

ُ
َ ْ ُّ َ ْ ُ َّ َ َ َ
ال ّإله ّإهلل الع ّلي الع ّظيم
La ilahə illəllahu-əliyyul-əzim
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Böyük, uca mərtəbə əzəmətli olan Allahdan başqa ibadətə
layiq olan bir məbud yoxdur.

َّ
َ َ َ ْ ِّ َ َ
َ َ
َّ
َ َ َّ
ْ
ْ َّ
ِّ َ َ َ ْ ُ
يهن
ّ سبحان رب السماو
ّ ات السب ّع ورب اْلر ّضين السب ّع وما ّف
َ ْ
ْ َ ْ ِّ َ َ َّ ُ َ ْ َ َ َ
يم
ر
ّ ش الع ّظ
ّ ومابينهن ورب الع

Subhanəllahi Rəbbis-səmavatis-səbi və Rəbbil-ərəzinəs-səbi və
ma fihinnə və ma bəynəhunnə və Rəbbil-ərşil-əzim
Pak və münəzzəhdir O Allah ki, yeddi qat göylərin, yeddi qat
yerlərin və onların arasında olanların, əzəmətli ərşin Rəbbidir.

َ َ َ ْ
َ َّ ُ ْ َ ْ َ
هلل ر ِّب العال ّمين
ّ ّ والحمد
Vəlhəmdu lillahi Rəbbil-aləmin
Həmd və səna, aləmlərə pərvəriş verən, bütün mövcudları
bəsləyən, Allaha məxsusdur.

5-TƏSBİHATİ-ƏRBƏƏNİN TƏRCÜMƏSİ

َ ُ َ ُ
َّ َ َ َ َ َّ ُ ْ َ ْ َ
َ َ ُ
َاهلل أ ْكبر
هلل وال ّإله ّإال اهلل و
سبحان
ّ ّ اهلل والحمد
ّ

Subhanəllahi vəlhəmdu lillahi və la ilahə illəllahu vəllahu əkbər
Pak və münəzzəhdir Allah-təala, həmd yalnız Allaha
məxsusdur, sitayişə layiq olan bir məbud yoxdur, tayı olmayan
Allahdan başqa. Allah, Onu vəsf edənlərin vəsfindən daha
böyükdür.

6-TƏŞƏHHÜD VƏ SALAMIN TƏTCÜMƏSİ

َ َ ُ َ ْ َ ُ
َّ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ
ُ َ َ
ُ ْ َ َْ
هلل أشهد أن ال ّإله ّإال اهلل وحده الش ّر يك له
ّ ألحمد

Əlhəmdu lillah, əşhədu ənla ilahə illəllahu vəhdəhu la şərikə ləh
Sitayiş və həmd Allaha məxsusdur. Şəhadət verirəm ki,
Allahdan başqa heç bir, pərəstişə layiq məbud yoxdur.
Yeganədir, şəriki yoxdur.

ُ ُ ُ َ َ ُ ُ َ
َّ َ ُ َّ َ ُ َ ْ َ َ
وأشهد أن محمدا ع ْبده ورسوله
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Və əşhədu ənnə Muhəmmədən əbduhu və Rəsuluh
Şəhadət verirəm ki, Mühəmməd (səlləllahu ələyhi və alihi və
səlləm) Allahın bəndəsi və Onun Rəsulu, göndərdiyidir.

َ َ ِّ َ َّ ُ َّ َ
َّ َ ُ
َ َّ َ ُ
آل محم ٍد
ّ أللهم صل علي محم ٍد و

Əllahumə səlli əla Muhəmmədin və Ali-Muhəmməd
Ey Allah! Rəhmət göndər Mühəmmədə və onun Əhi-beytinə.

ُ ََ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ َ َ َ
وتق َّبل شفاعته وارفع در جته
Və təqəbbəl şəfaətəhu vərfə dərəcətəh
Peyğəmbərin şəfaətini qəbul et, o Həzrətin dərəcəsini Öz
yanında ucalt!

ُ َ ََ َ
ُ َ ْ َ َ ُّ َّ
َ ُّ َ َ َ َ ُ َ َّ َ
اهلل وبركاته
ألسالم عل ْيك أيها الن ّبى ور حمة
ّ

Əssəlamu ələykə əyyuhən-Nəbiyyu və rəhmətullahi və bərəkatuh
Salam olsun Sənə ey Peyğəmbər! Allahın rəhmət və bərəkəti
Sənə olsun!

َ َ َ َ ْ َ َ ُ َ َّ َ
َ
َّ
اهلل الص ّال ّحين
باد
ّ
ّ ألسالم علينا وعلى ّع

Əssəlamu ələyna və əla ibadillahis-salihin
Allah tərəfindən salam biz namaz qılanlara və bütün yaxşı
bəndələrə olsun!

ُ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ ُ َ َّ َ
ُ ُ َ ََ َ
اهلل وبركاته
أسالم عل ْيكم ور حمة
ّ

Əssəlamu ələykum və rəhmətullahi və bərəkatuh
Allahın salam, rəhmət və bərəkəti siz möminlərə olsun!

NAMAZIN TƏQİBATI
Məsələ 1131: Müstəhəbdir ki, insan namazdan sonra
müəyyən qədər təqibatla məşğul olsun. Yəni zikr etsin, dua və
Quran oxusun. Daha yaxşı olar ki, öz yerindən hərəkət etməmiş,
dəstəmaz, qüsl və ya təyəmmümü batil olmamış, üzü qibləyə
durub təqibatı oxusun. Təqibatın ərəbcə olması lazım deyil.
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Amma daha yaxşı olar ki, dua kitablarında qeyd olunanları
oxusun. Daha çox tövsiyə olunan təqibatlardan biri, həzrəti
Zəhranın (salamullahi ələyha) zikridir ki, bu tərtiblə deyilməlidir:
34 dəfə Əllahu Əkbər, 33 dəfə əlhəmdu lillah, 33 dəfə
subhanəllah. Subhanəllahı əlhəmdu lillahdan qabaq da demək
olar, amma daha yaxşı olar ki, sonra deyilsin.
Məsələ 1132: Müstəhəbdir ki, namazdan sonra şükür səcdəsi
edilsin. Əgər alnı şükr etmək məqsədi ilə yerə qoysalar
kifayətdir. Amma daha yaxşı olar ki, 100 dəfə, yaxud üç dəfə və
ya bir dəfə şükrən lillah yaxud əfvən deyilsin. Həmçinin,
müstəhəbdir ki, insana hər vaxt nemət yetişsə, yaxud hər hansı
bəla ondan uzaqlaşsa şükür səcdəsi etsin.

PEYĞƏMBƏRƏ (S) SALAVAT
Məsələ 1133: Hər vaxt insan Peyğəmbərin (səlləllahu ələyhi və
alihi və səlləm) mübarək adını Mühəmməd, Əhməd, yaxud
ləqəbini, künyəsini Mustəfa, Əbul-Qasim və s. desə, yaxud
eşitsə, hətta namaz üstündə də olsa müstəhəbdir ki, salavat desin.
Məsələ 1134: Həzrət Rəsulun (səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm)
adını yazanda, müstəhəbdir ki, salavat da yazılsın. Həmçinin,
daha yaxşı olar ki, hər vaxt o Həzrəti yad etsə, salavat göndərsin.

NAMAZI BATİL EDƏN ŞEYLƏR
Məsələ 1135: On iki şey namazı batil edir (və onlara mübtilat
deyilir):
1-Namaz əsnasında onun şərtlərindən hər hansı birinin
pozulması; məsələn: namaz qılan, namaz əsnasında durduğu
yerin qəsbi olduğunu başa düşə.
2-Namaz əsnasında qəsdən, səhvən, yaxud çarəsizlikdən
dəstəmazı, qüslü batil edən şeylərin baş verməsi; məsələn:
insandan bövl xaric olsa. Amma bövl və qaitin çölə gəlməsinin
qarşısını ala bilməyən bir şəxsdən namaz əsnasında bövl və qait
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xaric olarsa və dəstəmaz bölməsində deyilən göstərişlərə əsasən
əməl edərsə 1, namazı batil olmaz. Həmçinin, əgər namaz
əsnasında istihazəli qadından qan xaric olarsa və istihazədə
göstərilən qaydaya əməl edərsə, namazı səhihdir.
Məsələ 1136: Əgər bir şəxs ixtiyarsız olaraq yuxlasa və
namaz əsnasında, yaxud ondan sonra yuxladığını bilməsə, gərək
namazı yenidən qılsın.
Məsələ 1137: Əgər ixtiyari şəkildə yatdığını bilsə, lakin
namazdan sonra, yoxsa namaz əsnasında namazda olduğunu
unudaraq, yatdığında şəkk edərsə, əvvəlki məsələdə açıqlanan
şərtlə namazı səhihdir.
Məsələ 1138: Əgər səcdə halında yuxudan ayılıb namazın
axırıncı səcdəsi və ya şükür səcdəsində olmasında şəkk etsə,
gərək namazı yenidən qılsın.
3-Şiə olmayan bəzi şəxslər kimi əlləri bir-birinin üstünə
qoymaq.
Məsələ 1139: Əgər namaz qılan şəxs ədəb üçün əlləri birbirinin üstünə qoysa, hətta onlar (şiə olmayan bəzi şəxslər) kimi
də olmasa, ehtiyat-vacibə görə, gərək namazı yenidən qılsın.
Amma unutqanlıq, naçarlıq və ya təqiyyə üzündən, yaxud da,
başqa işlər (əli qaşımaq və s.) üçün əlləri bir-birinin üstünə
qoysa, eybi yoxdur.
4-Həmdi oxuyandan sonra amin demək. Amma səhvən və
ya təqiyyə üzündən desə, namazı batil olmaz.
5-Qəsdən və ya unudaraq qiblədən arxaya, sağa, yaxud
sola dönmək. Hətta əgər qəsdən bir az dönsə və “üzü qibləyədir”
deməsələr, sağ tərəfə, sol tərəfə tamamilə dönməsə də, namazı
batildir.
Məsələ 1140: Əgər qəsdən başını, arxasını görə biləcək qədər
çevirsə,( bədəni az çevirməsinə baxmayaraq) namazı batildir.
1

Məsələ 313-dən 321-ə dək .
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Amma başını sağa və ya sola döndərsə, amma şərq və ya qərblə
üzbə-üz miqdarında olmasada ehtiyat-vacib budur ki, namazı
yenidən qəlsın. Əgər çox olmasa məkruh, namazı isə səhihdir.
6-Qəsdən, bir və ya ondan çox hərflili olan, (özlüyündə) məna
daşımasa da, bir söz demək. Amma səhvən desə, namazı batil
olmaz.
Məsələ 1141: Əgər namaz əsnasında bir və ya daha çox
hərfdən ibarət olan bir kəlmə səhvən ifadə edilərsə və o kəlmənin
də mənası olsa, namazı batil olmaz. Amma namazdan sonra
səcdeyi-səhv yerinə yetirməlidir.
Məsələ 1142: Namazda öskürmək, ah çəkmək və gəyirməyin
eybi yoxdur. Amma “ah”, “ax” kimi, kəlmələri qəsdən deyərsə,
batildir.
Məsələ 1143: Əgər müəyyən bir kəlməni zikr qəsdi ilə desə;
məsələn: zikr qəsdi ilə Əllahu əkbər desə amma onu deyən vaxt
səsini ucaldaraq başqasına bir şey anlatmaq istəsə, eybi yoxdur.
Müəyyən bir şeyi bir şəxsə başa salmaq üçün bir kəlməni, zikr
qəsdi ilə desə eybi yoxdur.
Məsələ 1144: Vacibi səcdəsi olan dörd surədən başqa,
(cənabət hökmləri bölməsində deyildiyi kimi), namazda Quran
oxumaq, həmçinin dua etməyin eybi yoxdur. Ehtiyat-vacib budur
ki, dua ərəb dilindən başqa dildə oxunmasın.
Məsələ 1145: Əgər Həmd və surə, namazın zikrlərini,
bilərəkdən cüzi hissələrini qəsd etmədən və ya ehtiyatən bir neçə
dəfə təkrar etsə, eybi yoxdur.
Məsələ 1146: İnsan gərək namaz halında, başqasına salam
verməsin, Amma biri salam versə, o da gərək namaz halında, o
salam verdiyi kimi cavabını versin; məsələn: əgər “salamun
ələykum” deyərsə, cavabda “səlamun ələykum”desin. Ələykum
kəlməsini səlamun kəlməsindən qabaqa salmasın.
Məsələ 1147: İnsan salamın cavabını istər namaz halında
olsun, istərsə də başqa vaxtlarda, dərhal deməlidir. Əgər
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bilərəkdən, yaxud unudaraq salamın cavabını gec versə, (belə ki,
artıq cavab hesab olunmasa) bu halda namaz halındadırsa daha
cavab verməməlidir; yox əgər namaz üstə olmasa, cavabını
vermək vacib deyil.
Məsələ 1148: Gərək salamın cavabını elə desin ki, salam
verən eşitsin, Amma salam verən kar olsa, əgər bu halda insan
adi şəkildə onun cavabını versə kifayətdir.
Məsələ 1149: Ehtiyat-vacib budur ki, namaz qılan, salamın
cavabını, cavab niyyəti ilə versin. Dua və təhiyyət niyyəti ilə
verməsin.
Məsələ 1150: Əgər naməhrəm kişi və ya qadın, yaxud yaxşını
və pisi başa düşən uşaq, namaz qılana salam versə, namaz qılan
onun cavabını verə bilər. Amma ehtiyata əsasən qadının
salamında gərək “səlamun ələyk” desin və kaf hərfinə kəsrə,
fəthə və ya zəmmə verməsin.
Məsələ 1151: Əgər namaz qılan şəxs salamın cavabını
verməsə günah etmişdir, ehtiyat-vacibə əsasən namazı yenidən
qılsın.
Məsələ 1152: Əgər bir şəxs səhv şəkildə salam versə, salam
hesab olunmayan bir şəkildə olsa onun cavabı vacib deyildir.
Amma namaz halında olarsa cavab vermək icazəli deyil.
Məsələ 1153: İstehza (ələsalmaq) və ya zarafat üzündən
salam verən şəxsin cavabını vermək vacib deyil. Hətta namaz
halında olarsa cavab vermək icazəli deyil. Ehtiyat-vacibə əsasən
zimmi-kafirin istər kişi olsun istərsədə qadın salamlarının
cavabını vermək lazımdır. Amma salamlarının cavabında
“salam” və ya “ələyk” desin.
Məsələ 1154: Əgər bir şəxs (bir yerdə olan) bir neçə nəfərə
salam versə onun salamının cavabı hamısına vacibdir. Amma
biri cavab verərsə, kifayətdir.
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Məsələ 1155: Əgər bir şəxs, bir neçə nəfərə salam versə və
salam verənin qəsd etmədiyi bir nəfər cavabını versə, o salamın
cavabı, yenə də oradakıların hamısına vacibdir.
Məsələ 1156: Əgər bir şəxs bir neçə nəfərə salam versə və
onların arasında namaz qılmağa məşğul olan bir şəxs, salam
verənin salamda onu da qəsd edib-etməməsində şəkk etsə,
cavabını verməməlidir. Həmçinin əgər onu da qəsd etdiyini bilsə,
amma salamın cavabını başqası versə, cavab verməməlidir; əgər
onu da qəsd etdiyini bilsə və başqası onun cavabını verməsə,
namaz qılan şəxs gərək cavabını versin.
Məsələ 1157: Salam vermək müstəhəbdir. Bu barədə çoxlu
tövsiyələr etmişlər ki, süvari piyadaya, ayaq üstə olan oturana və
kiçiklər böyüklərə salam versinlər.
Məsələ 1158: Əgər iki nəfər (eyni zamanda) bir-birinə salam
versə, hər birinə, digərinin cavabını qaytarması vacibdir.
Məsələ 1159: Namazdan başqa hallarda, müstəhəbdir ki,
salamın cavabı, verildiyindən daha yaxşı verilsin; məsələn: əgər
bir şəxs “səlamun ələykum” deyə salam versə, cavabında
“səlamun ələykum və rəhmətullah” deyilsin.
7-Namazı batil edənlərdən yeddincisi qəsdən və səslə
gülməkdir. Həmçinin ixtiyarsız gülməkdə namazı batil edir.
Təbəssüm bilərəkdən də olsa namazı batil etmir. Həmçinin
namaz qılmadığını güman edib səhvən gülmək namazı batil
etmir. Əgər səhvən qəhqəhə ilə gülərsə ehtiyat budur ki, namazı
tamamlayıb yenidən qılsın.
Məsələ 1160: Əgər gülüş səsinin qarşısını almaq istədikdə
halı dəyişsə; məsələn: rəngi qızarsa, ehtiyat-vacib budur ki,
namazı tamamlayıb yenidən qılsın.
8-Dünya işləri üçün bilərəkdən və ya ixtiyarsız uca səslə
ağlamaq. Ehtiyat-vacib budur ki, dünya işləri üçün astadan da
ağlamasın. Amma Allah xövfündən, yaxud Qiyaməti yada salıb
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ağlasa istər alçaq səslə olsun, istərsə də uca səslə, eybi yoxdur.
Üstəlik bu, daha yaxşı əməllərdən hesab olunur.
9-Namazın surətini pozan işləri etmək; məsələn: rəqs etmək,
havaya tullanmaq və s. bu kimi işlər, istər az olsun, istərsə də
çox; istər qəsdən, istərsə də unutqanlıq üzündən. Amma namazın
surətini pozmayan işlərin; məsələn: əl ilə bir şeyə işarə etmək
kimi eybi yoxdur.
Məsələ 1161: Əgər namaz əsnasında, “namaz qılmır” deyilə
biləcək qədər sakit qalsa, namaz batildir.
Məsələ 1162: Əgər namaz əsnasında müəyyən bir iş görsə,
yaxud müəyyən qədər sakit qalıb sonra namazın pozulubpozulmamasında şəkk etsə, namazı səhihdir.
10-Yemək və içmək namazı batil edənlərdəndir. Əgər
namazda, “namaz qılır” deyılməyəcək şəkildə yesə və ya içsə,
istər bilərəkdən olsun, istərsə də unutqanlıq üzündən, namazı
batildir. Amma oruc tutmaq istəyən bir şəxs, əgər sübh
namazından əvvəl müstəhəb namazı qılan halda susuz olsa, belə
ki, namazı qurtaracağı halda sübh olacağından qorxsa, əgər su
onun qarşısında və iki üç addımlıqında olsa namaz arasında su
içə bilər. Amma, gərək namazı batl edən əməllərdən etməsin.
Məsələn: qiblədən üz çevirməsin.
Məsələ 1163: Əgər qəsdən yemək və içməkliklə namazın
müvalatı pozulsa, yəni, “namazı ardıcıl qılır” deyilməsə, ehtuyatvacibə görə, gərək namazını yenidən qılsın.
Məsələ 1164: Əgər namaz əsnasında ağızda, yaxud dişlərin
dibində qalan yemək qalıqlarını udsa, namaz batil olmaz.
Həmçinin qənd, şəkər tozu və s. kimi şeylər ağzında qalsa, və
namaz halında o yavaş-yavaş həll olub udulsa, eybi yoxdur.
11-İki rəkətli və üç rəkətli namazlarda, həmçinin dörd rəkətli
namazların ilk iki rəkətində şəkk etmək.
12-Namazın rüknünü qəsdən və ya səhvən artırıb-azaltmaq,
yaxud rükn olmayan şeyləri qəsdən artırıb-azaltmaq.
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Məsələ 1165: Əgər bir şəxs namazdan sonra, namaz
əsnasında onu batil edən işlərdən edib-etməməsində şəkk etsə,
namazı səhihdir.

NAMAZDA MƏKRUH OLAN ŞEYLƏR
Məsələ 1166: Namazda üzü, azacıq sağa və ya sola, çevirmək,
məruhdur. Gözləri yummaq, yaxud sağa, sola döndərmək, saqqal
və əllərlə oynamaq, barmaqları bir-birinə keçirtmək, ağızın
suyunu yerə atmaq, Quranın, kitabın, üzüyün yazılarına baxmaq
məkruhdur. Həmçinin, Həmd və surəni oxuyan və zikrləri deyən
vaxtda başqasının sözünü eşitmək üçün sakit qalmaq məkruhdur.
Ümumiyyətlə, xüzu və xüşunu aradan qaldıran hər hansı bir işlə
məşğul olmaq məkruhdur.
Məsələ 1167: İnsanın yuxusu gəldiyi, habelə bövl və qaitin
qarşısını aldığı vaxt namaz qılması məkruhdur. Həmçinin, ayağı
sıxan dar corab geymək də məkruhdur. Bundan başqa sair
məkruhatlar da vardır ki, fiqhi kitablarda geniş şəkildə qeyd
olunmuşdur.

VACİB NAMAZI POZMAĞIN MÜMKÜN OLAN YERLƏRİ
Məsələ 1168: İxtiyar üzündən vacibi namazı pozmaq
haramdır. Amma can və malın hifz olunması, cana və mala
dəyən zərərin qarşısını almaq üçün pozmağın eybi yoxdur.
Məsələ 1169: Əgər öz canını, yaxud canının qorunması vacib
olan bir şəxsi, yaxud qorunub-saxlanması vacib olan əmlakı
(malı) hifz etmək, namazı pozmadan mümkün olmazsa, gərək
namazı pozsun. Amma çox əhəmiyyəti olmayan bir şeyi hifz
etmək üçün namazı pozmaq məkruhdur.
Məsələ 1170: Əgər bir şəxs, namaz vaxtının çox olduğu
vaxtda namaza başlasa və borc sahibi öz borcunu ondan istəsə,
onda namaz üstündə verə bilərsə, o halda verməlidir; əgər

İzahlı şəriət hökmləri

 261

namazı pozmadan verə bilməzsə, namazı pozub borcunu
qaytardıqdan sonra namazını qılmalıdır.
Məsələ 1171: Əgər namaz əsnasında məscidin nəcis olduğunu
bilsə, vaxtın az olduğu halda namazı qılıb qurtarmalıdır; əgər
vaxt çox olsa və namazı pozmadan məscidi paklamaq mümkün
olarsa, gərək namaz əsnasında məscidi təmizləyib sonra qalan
hissəsini qılsın. Amma (məscidi paklamaq namazın pozulmasına
səbəb olarsa), və namazdan sonra məscidi paklamaq mümkün
olarsa, namazı pozmaq caiz deyil. Əgər namazdan sonra məscidi
paklamaq mümkün olmazsa gərək namazı pozub məscidi
təmizləyib sonra namazı qılsın.
Məsələ 1172: Namazı pozmalı olan bir şəxs, onu tamamlasa,
günah etmişdir; ehtiyat-vacib budur ki, namazı yenidən qılsın.
Məsələ 1173: Əgər rüku miqdarında əyilməzdən qabaq azan
və iqaməni unutduğu yadına düşsə, namazın vaxtı çox olan halda
müstəhəbdir ki, onları demək üçün namazı pozsun (və yenidən
azan və iqamə ilə qılsın). Həmçinin, qiraətdən qabaq iqaməni
unutuduğunu xatırlasa, (namazı pozsun və yenidən iqamə ilə
qılsın).

NAMAZIN ŞƏKKİYYATI
Namazın şəkkiyyatı 25 qismdir ki, onlardan onu namazı batil
edir, altısına etina olunmamalıdır, doqquzunda isə namaz
səhihdir.

NAMAZI BATİL EDƏN ŞƏKLƏR
Məsələ 1174: Namazı batil edən şəklər aşağıdakılardan
ibarətdir:
1-İki rəkətli namazların rəkətlərinin sayındakı şək; (sübh
namazı və səfərdə olan şəxsin namazı kimi). Amma iki rəkətli
müstəhəb namazların və ehtiyat namazlarının (1238-ci məsələdə
qed olunacaq) rəkətlərinin sayındakı şək, namazı batil etmir.
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2-Üç rəkətli namazın rəkətlərinin sayındakı şək;
3-Dörd rəkətli namazda bir rəkət və ya daha artıq
qılınmasındakı şək;
4-Dörd rəkətli namazlarda, ikinci səcdənin qurtarmasından
qabaq, iki rəkətlə daha artıq arasındakı şək;
5-İki və beş, yaxud, iki və beşdən artıq rəkət arasındakı şək;
6-Rükudan sonra üç rəkətlə beş rəkət arasında olan şək;
7-Üç rəkətlə altı rəkət və ya üç rəkətlə altı rəkətdən artıq
arasındakı şək;
8-Rükudan sonra və iki səcdə tamam olmazdan qabaq dörd
rəkətlə beş rəkək arasında olan şək;
9-Dörd rəkətlə altı və ya dörd rəkətlə altıdan artıq rəkətlərdəki
şəkk,;
10-Neçə rəkət qıldığını bilmədiyi namazlardakı şək;
Məsələ 1175: Əgər batil şəklərdən biri insanın qarşısına çıxsa,
namazını poza bilməz. Amma şəkki qalarsa namazı poza bilər.

ETİNA OLUNMAYAN ŞƏKLƏR
Məsələ 1176: Etina olunmayan şəklər aşağıdakılardan
ibarətdir:
1. Yerinə yetirilmə məhəlli keçmiş olan şeylərdəki şəkk;
məsələn: rükuda Həmdi oxuyub-oxumamasında şəkk etsə.
2. Salamdan sonrakı şəkk.
3. Namazın vaxtı keçəndən sonrakı şəkk.
4. Kəsirüş-şəkk, yəni çox şəkk edən şəxsin şəkki.
5. İmam-cəmaət, namazın rəkətlərinin sayında etdiyi şəkk.
Əgər məmum 1, onların sayını bilirsə. Həmçinin, məmumun
namazının rəkətlərinin sayında etdiyi şəkk; əgər imam onların
sayını bilirsə;
6. Müstəhəb və ehtiyat namazındakı şəkk.
1

İqtida edən şəxs.
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1-YERİNƏ YETİRİLMƏ MƏHƏLLİ KEÇMİŞ OLAN
ŞEYLƏRDƏKİ ŞƏKK
Məsələ 1177: Əgər bir şəxs namaz əsnasında onun vacibi
əməllərindən birini yerinə yetirib-yetirməməsində; məsələn:
Həmdi oxuyub-oxumamasında şəkk etsə, bu halda ondan sonra
yerinə yetirilməli olan əmələ başlamamış olsa, şək etdiyi hissəni
yerinə yetirməlidir. Amma ondan sonra yerinə yetirilməli olan
əmələ məşğul olsa, öz şəkkinə etina etməməlidir.
Məsələ 1178: Əgər hər hansı ayəni oxuyanda, ondan qabaqkı
ayəni oxuyub-oxumamasında şəkk etsə, yaxud ayənin axırını
oxuyanda onun əvvəlini oxuyub-oxumamasında şəkk etsə, öz
şəkkinə etina etməməlidir.
Məsələ 1179: Əgər rüku, yaxud səcdədən sonra onun vacibi
işlərini (zikr, bədənin aram olması kimi) yerinə yetiribyetirməməsində şəkk etsə, öz şəkkinə etina etməməlidir.
Məsələ 1180: Əgər səcdəyə gedən halda rüku edibetməməsində, yaxud rükudan sonra ayağa qalxıb-qalxmamasında
şəkk etsə, öz şəkkinə etina etməməlidir.
Məsələ 1181: Əgər ayağa qalxan halda səcdə və ya təşəhhüdü
edib-etməməsində şəkk etsə, gərək qayıdıb yerinə yetirsin.
Məsələ 1182: Oturan, yaxud uzanan halda namaz qılan bir
şəxs, Həmdi, yaxud təsbihatı oxuyan vaxt səcdə və ya təşəhhüdü
yerinə yetirib-yetirməməsində şəkk etsə, öz şəkkinə etina
etməməlidir. Əgər Həmd və ya təsbihatı oxumamışdan qabaq
səcdə və ya təşəhhüdü yerinə yetirib-yetirməməsində şəkk etsə,
gərək onları yerinə yetirsin.
Məsələ 1183: Əgər namazın rüknlərindən hər hansı birini
yerinə yetirib-yetirməməsində şəkk etsə, bu halda ondan sonrakı
əmələ başlamayıbsa, onu yerinə yetirməlidir; amma sonradan
yerinə yetirmiş olduğu məlum olsa, rükn artıq olduğuna görə,
namazı batildir.
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Məsələ 1184: Əgər rükn olmayan bir əməli yerinə yetiribyetirməməsində şəkk etsə, bu halda ondan sonrakı işə məşğul
olmayıbsa, onu yerinə yetirməlidir; məsələn: əgər surəni
oxumamışdan qabaq, Həmdi oxuyub-oxumasında şəkk etsə,
Həmdi oxumalıdır. Əgər surəni oxuyandan sonra, yerinə yetirmiş
olduğu məlum olarsa, rükn artıq olmadığı üçün, namaz səhihdir.
Məsələ 1185: Əgər hər hansı rüknü yerinə yetiribyetirməməsində şəkk etsə, bu halda təşəhhüdə məşğuldursa və
iki səcdəni yerinə yetitirib-yetirməməsində şəkk etsə, öz şəkkinə
etina etməməlidir. Amma, o rüknü yerinə yetirmədiyi yadına
düşsə, bu halda sonrakı rüknə başlamayıbsa onu yerinə
yetirməldir; əgər sonrakı rüknə başlayıbsa, namazı batildir;
məsələn: rükudan qabaq, əvvəlki iki səcdəni yerinə yetirmədiyi
yadına düşsə, onu yerinə yetirməlidir. Amma rükuda, yaxud
ondan sonra yadına düşsə, namazı batildir.
Məsələ 1186: Əgər rükn olmayan bir əməli yerinə yetiribyetirməməsində şəkk etsə, bu halda ondan sonrakı əmələ
başlayıbsa öz şəkkinə etina etməməlidir; məsələn: surəni
oxuyanda Həmdi oxuyub-oxumamasında şəkk etsə, öz şəkkinə
etina etməməlidir. Əgər sonradan onu yerinə yetirmədiyi yadına
düşsə, sonrakı rüknə başlamayıbsa, yerinə yetirməlidir. Amma
rüknə başlamış olsa, namazı səhihdir. Misal üçün; qunutda
Həmdi oxumadığı yadına düşsə, gərək oxusun. Əgər rükuda
yadına düşsə, namazı səhihdir.
Məsələ 1187: Əgər namazın salamını deyib-deməməsində,
şəkk etsə, başqa bir namaza başlayıbsa, yaxud namazın surətini
pozan işlə məşğul olmaqla namaz halından çıxsa, öz şəkkinə
etina etməməlidir. Amma bu kimi işlərdən əvvəl şəkk etsə, hətta
təqibatı deməyə məşğul olsa salamları deməlidir. Əgər salamın
düzgün, deyilib-deyilməməsində şəkk etsə; istər namazın
təqibatına məşğul olsun istərsə də olmasın, öz şəkkinə etina
etməməlidir.
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2-SALAMDAN SONRAKI ŞƏKK
Məsələ 1188: Əgər salamlardan sonra namazın səhih olubolmamasında şəkk etsə; məsələn: rüku edib-etməməsində şəkk
etsə, yaxud dörd rəkətli namazın salamından sonra dörd rəkət,
yaxud beş rəkət qılmasında şəkk etsə, öz şəkkinə etina
etməməlidir. Amma şəkkinin hər iki tərəfi batil olsa; məsələn:
dörd rəkətli namazın salamından sonra üç rəkət, yaxud beş rəkət
qılmasında şəkk etsə namazı batildir.

3-VAXT KEÇƏNDƏN SONRAKI ŞƏKK
Məsələ 1189: Əgər bir şəxs, namazın vaxtı keçəndən sonra
namaz qılıb-qılmamasında şəkk etsə, yaxud qılmadığını güman
etsə, onu qılmaq lazım deyil. Amma vaxtı keçməmişdən qabaq
namaz qılıb-qılmamasında şəkk etsə, yaxud qıldığını güman etsə
də, gərək yenidən qılsın.
Məsələ 1190: Əgər namazın vaxtı keçəndən sonra onu düzgün
qılıb-qılmamasında şəkk etsə, öz şəkkinə etina etməməlidir.
Məsələ 1191: Əgər zöhr və əsr namazının vaxtı keçəndən
sonra dörd rəkət namaz qılıb, lakin onu zöhr, yoxsa əsr niyyəti
ilə qıldığını bilməzsə, ona vacib olan namazın qəzası niyyəti ilə
dörd rəkətli bir namaz qılmalıdır.
Məsələ 1192: Əgər məğrib və işa namazının vaxtı keçəndən
sonra bir namaz qıldığnı bilsə, amma üç, yoxsa dörd rəkət
qıldığını bilməsə, gərək məğrib və işa namazlarının qəzasını
qılsın.

4-KƏSİRÜŞ-ŞƏKK (ÇOX ŞƏKK EDƏN)
Məsələ 1193: Kəsirüş-şəkk, o şəxsə deyilir ki, camaat
arasında “çox şəkk edir” deyilsin yaxud üç namazda ən azı bir
dəfə şəkk etsin. Belə şəxs öz şəkkinə etina etməsin.
Məsələ 1194: Çox şəkk edən şəxs, əgər bir şeyi yerinə
yetirməsində şəkk etsə, bir halda ki, onu yerinə yetirmək namazı
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batil etməzsə, gərək (niyyətində), onu yerinə yetirmiş olduğu
qərarına gəlsin; məsələn: əgər rüku edib-etməməsində şəkk etsə,
gərək (niyyətində), rükunu yerinə yetirməsini qərarlaşdırsın.
Amma onu yerinə yetirmək namazı batil edərsə, gərək onu
yerinə yetirməmiş olduğu qərarına gəlsin: məsələn: bir yaxud
birdən artıq rüku etməsində şəkk etsə, rükunun artıq olması
namazı batil etdiyi üçün, gərək birdən artıq rüku etməməsi
qərarına gəlsin.
Məsələ 1195: Namazın bir əməlində çox şəkk edən şəxs, onun
başqa hissələrində də şəkk etsə, onun göstərişinə uyğun olaraq
əməl etsin; məsələn: səcdə edib-etməməsində çox şəkk edən bir
şəxs, rükunu yerinə yetirib-yetirməməsində şəkk etsə, onun
göstərişinə müvafiq əməl etməlidir. Yəni, əgər səcdəyə
getməyibsə, rükunu yerinə yetirsin, səcdəyə gedibsə, şəkkinə
etina etməsin.
Məsələ 1196: Məxsusi namazda; məsələn: zöhr namazında
çox şəkk edən bir şəxs, başqa namazda da; məsələn: əsr
namazında şəkk etsə, öz şəkkinin göstərişinə müvafiq olaraq
əməl etsin.
Məsələ 1197: Əgər bir şəxs xüsusi bir yerdə namaz qılanda
çox şəkk edirsə, ordan qeyri yerdə namaz qılanda şəkk
yaranarsa, öz şəkkinin göstərişinə uyğun olaraq əməl etsin.
Məsələ 1198: Əgər insan, kəsirüş-şəkk olub-olmamasında
şəkk etsə, gərək şəkkin hökmünə əməl etsin. Kəsirüş-şəkk,
camaatın adi halına qayıtmasına yəqin etməyənədək, gərək öz
şəkkinə etina etməsin.
Məsələ 1199: Çox şəkk edən şəxs, müəyyən rüknü yerinə
yetirib-yetirməməsində şəkk edib etina etməsə və sonradan onu
yerinə yetirmədiyi məlum olsa, bu halda sonrakı rüknə daxil
olmayıbsa, onu yerinə yetirməlidi. Əgər sonrakı rüknə
başlayıbsa, namazı batildir; məsələn: əgər rüku edibetməməsində şəkk edib etina etməsə və ikinci səcdədən əvvəl
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etmədiyini xatırlasa, gərək rüku etsin Əgər ikinci səcdədə yadına
düşsə, namazı batildir.
Məsələ 1200: Çox şəkk edən insan rükn olmayan bir şeyi
yerinə yetirib-yetirməməsində şəkk etsə və öz şəkkinə etina
etməyib sonradan yerinə yetirməməsi məlum olsa, bu halda onun
yerinə yetirilməsi məhəlli keçməyibsə, yerinə yetirməlidir. Əgər
məhəllindən keçibsə, namazı səhihdir; məsələn: əgər Həmdi
oxyub-oxumamasında şəkk edib etina etməsə və qunutda
oxumadığı yadına düşsə, Həmdi oxumalıdır. Əgər rükuda yadına
düşsə namazı səhihdir.

5-İMAM VƏ MƏMUMUN ŞƏKKİ
Məsələ 1201: Əgər camaat namazının imamı, namazın
rəkətlərinin sayında şəkk etsə; məsələn: üç və ya dörd rəkət
qılmasında şəkk etsə, bu halda məmum dörd rəkət qıldığını
yəqin, yaxud güman edib imama başa salsa, imam namazı
qurtarmalıdır. Ehtiyat namazı da qılmaq lazım deyil. Həmçinin,
əgər imam neçə rəkət qıldığın yəqin, yaxud gümanla bilsə,
məmum da rəkətlərin sayında şəkk etsə, öz şəkkinə etina
etməməlidir.

6-MÜSTƏHƏB NAMAZDAKI ŞƏKK
Məsələ 1202: Əgər bir şəxs müstəhəb namazların rəkətlərinin
sayında şəkk etsə, bu halda şəkkin çox tərəfi namazı batil edirsə,
niyyəti az tərəfə qoymalıdır; məsələn: əgər sübh namazının
nafiləsində, iki rəkətlə üç rəkət arasında şəkk etsə, niyyəti iki
rəkət qıldığına qoymalıdır. Amma şəkkin çox tərəfi namazı batil
etmirsə; məsələn: iki rəkətlə bir rəkət arasında şəkk etsə şəkkin
hər tərəfinə əməl etsə səhihdir.
Məsələ 1203: Rüknün az olması, nafilə namazını batil edir.
Amma rüknün artıq olması batil etmir. Deməli, əgər nafilənin
işlərindən hər hansı birini unutsa və sonrakı rüknə başladığı vaxt
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yadına düşsə, o işi yerinə yetirib yenidən həmin rüknü yerinə
yetirməlidir; məsələn: əgər rükuda surəni oxumadığı yadına
düşsə, qayıdıb surəni oxumalı, yenidən rükuya getməlidir.
Məsələ 1204: Əgər nafilə namazının işlərinin hər hansı
birində şəkk etsə, istər rükn olsun, istərsə də qeyri-rükn, əgər
məhəlli keçməyibsə, yerinə yetirməlidir. Əgər məhəlli keçibsə öz
şəkkinə etina etməməlidir.
Məsələ 1205: Əgər iki rəkətli müstəhəb namazda gümanı üç
rəkətə, yaxud daha artığa getsə, gərək etina etməsin və namazı
səhihdir. Əgər iki rəkətə və az tərəfə getsə, həmin gümana əməl
etsin; məsələn: əgər gümanı bir rəkətə gedirsə, gərək bir rəkət də
qılsın.
Məsələ 1206: Əgər nafilə namazında səcdeyi-səhvin vacib
olduğu bir iş etsə, yaxud bir səcdəni və ya bir təşəhüdü unutsa,
namazdan sonra səcdeyi-səhv, yaxud səcdə və təşəhüdün
qəzasını etməsi lazım deyil.
Məsələ 1207: Bir şəxs müstəhəb namazı qılıb-qılmamasında
şəkk etsə, bu halda o namaz “Cəfəri-təyyar” namazı kimi vaxtı
müəyyən olmayan namazlardan olsa, qılmadığını niyyət
etməlidir. Həmçinin, əgər gündəlik namazların nafiləsi kimi
vaxtı müəyyən olsa və vaxtının keçməsindən əvvəl, yerinə
yetirib-yetirməməsində şəkk etsə, eyni qayda ilə. Amma vaxtı
keçəndən sonra şəkk etsə, şəkkinə etina etməməlidir.

SƏHİH ŞƏKKLƏR
Məsələ 1208: Doqquz halda əgər namaz qılan şəxs, dörd
rəkətli namazın rəkətlərinin sayında şəkk etsə, gərək tez
fikirləşsin; əgər şəkkin bir tərəfinə yəqin və ya güman hasil olsa,
həmin tərəfi əsas tutub namazı qurtarmalıdır. Əks halda isə,
deyiləcək göstərişlərə əməl etməlidir. Bu doqquz hal
aşağıdakılardan ibarətdir:
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1-İkinci səcdənin vacib zikri tamam olandan sonra, iki rəkətlə
üç rəkət arasında şəkk etsə; bu halda niyyəti üç rəkətə qoyub bir
rəkət də qılaraq namazı tamamlamalı, namazdan sonra bir rəkət
ayaq üstə, ehtiyat namazı (qaydası sonradan deyiləcək)
qılmalıdır.
2-İki rəkətlə dörd rəkət arasında, ikinci səcdədən başını
qaldırandan sora və ya ikinci səcdənin vacib zikri tamam
olandan sonra şəkk etsə; bu halda niyyəti dörd rəkətə qoyub
namazı tamamlamalı, namazdan sonra ayaq üstə iki rəkət ehtiyat
namazı qılmalıdır.
3-İkinci səcdənin vacib zikri tamam olandan sonra iki, üç və
dörd rəkət arasında şəkk etsə; bu halda niyyəti dördə qoyub
namazı tamamlamalı, sonra iki rəkət ayaq üstə və iki rəkət oturan
halda ehtiyat namazı qılmalıdır.
4-İkinci səcdənin vacib zikri tamam olandan sonra dörd
rəkətlə beş rəkət arasında şəkk etsə; bu halda niyyəti dördə
qoyub namazı tamamlamalı, namazdan sonra iki səcdeyi-səhv
etməlidir. Amma bu dörd rəkdən biri, birinci səcdədən sonra və
yaxud ikinci səcdənin vacib zikri tamam olmazdan qabaq baş
versə, namaz batildir.
5-Üç rəkətlə dörd rəkət arasında olan şəkk; bu şəkk, namazın
hər yerində olsa, niyyəti dördə qoyub namazı qurtarmalı, sonra
ehtiyata əsasən iki rəkət oturan halda ehtiyat namazı qılmalıdır.
6-Ayaq üstə olanda, dörd rəkətlə beş rəkət arasında olan şəkk;
bu halda yerə oturub təşəhüdü, salamları deyib, bir rəkət ayaq
üstə, yaxud iki rəkət oturan halda ehtiyat namazı qılmalıdır.
7-Ayaq üstə olanda üç rəkətlə beş rəkət arasındakı şəkk; bu
halda yerə oturub namazın təşəhüd və salamını deyib, sonra
namazı qurtarmalı; ayaq üstə iki rəkət ehtiyat namazı qılmalıdır.
8-Ayaq üstə olanda üç, dörd, beşinci rəkətlər arasındakı şəkk;
Bu halda yerə oturub təşəhüd və salamı deməli, iki rəkət ayaq
üstə, sonra isə iki rəkət oturan halda ehtiyat namazı qılmalıdır.
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9-Ayaq üstə olanda, beşinci rəkətlə altıncı rəkətdəki şəkk; bu
halda yerə oturmalı, təşəhhüd və salamları deyib namazı
qurtarmalı, sonra isə iki səcdeyi-səhv yerinə yetirməlidir. Yersiz
durduğuna görə, iki səcdeyi-səhv də etsin. Ehtiyat-vacib budur
ki, qeyd olunan bu dörd yerdə yersiz durduğuna görə, iki
səcdeyi-səhv etsin.
Məsələ 1209: Əgər səhih şəklərdən biri, insanın qarşısına
çıxsa, namazı pozmamalıdır; əgər pozsa, günah etmişdir.
Deməli, əgər namazı batil edən işlərdən birini etməzdən qabaq
namazı yenidən başlasa, ikinci namazı da batildir. Amma namazı
batil edən işlərdən birini etdikdən sonra namaza başlasa, ikinci
namazı səhihdir.
Məsələ 1210: Əgər ehtiyat namazı vacib olan şəklərdən biri,
namaz əsnasında qarşıya çıxsa, bu halda insan namazı qurtarsa
və ehtiyat namazı qılmayaraq, namazı yenidən başlasa, günah
etmişdir. Əgər namazı batil edən işlərdən birini görmədən
namazı başlasa, ikinci namazı da batildir. Əgər namazı batil edən
işləri etdikdən sonra, ikinci namaza başlasa, ikinci namazı
səhihdir.
Məsələ 1211: İnsan batil şəkklərdən biri ilə qarşılaşdıqda,
əgər sonrakı hala keçdiyi təqdirdə, yəqin və ya guman hasil
olacağını bilirsə, şəkk halı ilə namazına davam etməsi icazəli
deyildir. Məsələn; əgər qiyam halında ikən bir rəkət və ya daha
çox qıldığında şəkk edərsə və rükuya getdiyi təqdirdə, bir tərəfə
yəqin ya guman edəcəyini bilirsə, bu halla namazına davam
etməsi icazəli deyildir.
Məsələ 1212: Əgər əvvəldə gümanı iki tərəfdən birinə çox
olsa, sonra isə hər iki tərəfə bərabərləşsə, şəkkin göstərişinə əməl
etməlidir. Əgər şəkk əvvəldə hər iki tərəfə bərabər olsa və
niyyəti vəzifəli olduğu tərəfə qoysa, sonradan gümanı başqa
tərəfə getsə, həmin tərəfi əsas götürüb namazı tamamlamalıdır.
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Məsələ 1213: Gümanın bir tərəfə artıq olduğunu, yaxud hər
iki tərəfə bərabər olduğunu bilməyən şəxs, gərək şəkkin
göstərişinə əməl etsin.
Məsələ 1214: Əgər namazdan sonra, namazda ikən, məsələn;
iki rəkət və ya üç rəkət qıldığına dair tərəddüd edib, bənanı
üçüncü rəkətə qoysa, amma üç rəkət qıldığını guman etdiyini,
yoxsa hər iki tərəfin (iki və ya üç rəkət) nəzərində bərabər
olduğunu bilməzsə və bənanı üçüncü rəkətə qoysa gərək ehtiyat
namazı qılsın.
Məsələ 1215: Əgər təşəhhüd oxuyan vaxtda, yaxud ayağa
qalxandan sonra iki səcdəni yerinə yetirib-yetirməməsində şəkk
etsə və həmin vaxt iki səcdənin tamam olmasından sonra baş
verəndə səhih olan şəkklər irəli gəlsə; məsələn: iki rəkətlə üç
rəkət arasında şəkk etsə, o şəkkin göstərişinə əsasən əməl etsin,
namazı səhihdir.
Məsələ 1216: Əgər təşəhhüdə başlamamışdan, yaxud ayağa
qalxmamışdan əvvəl, iki səcdəni yerinə yetirib-yetirməməsində
şəkk etsə və həmin vaxt iki səcdənin tamam olmasından sonra
səhih olan şəkklərdən biri baş versə, namazı batildir.
Məsələ 1217: Əgər ayaq üstə olan halda üçlə dörd, yaxud üç,
dörd və beş rəkət arasında şəkk etsə və əvvəlki rəkətin iki
səcdəsini yerinə yetirmədiyi yadına düşsə, namazı batildir.
Məsələ 1218: Əgər insanın şəkki aradan getsə, amma başqa
bir şəkk yaransa, məsələn, əvvəl iki rəkətlə üç rəkət arasında
şəkk etsə, sonra isə üçlə dörd arasında şəkk etsə, ikinci şəkkin
göstərişinə əməl etməlidir.
Məsələ 1219: Əgər namazdan sonra, namaz vaxtı; məsələn:
iki ilə dörd arasında, yoxsa üç ilə dörd arasında şəkk etdiyində
şəkk etsə, ehtiyat-vacib budur ki, hər ikisinin göstərişinə əməl
etsin, namazı da yenidən qılsın.
Məsələ 1220: Əgər namazdan sonra, namaz əsnasında şəkk
irəli gəldiyini bilsə, amma batil şəkklərdən, yoxsa səhih
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şəkklərdən olmasını bilməsə; həmçinin, səhih şəkklərdən
olmuşsa, hansı qismdən olmasını bilməsə, gərək iki rəkət ehtiyat
namazı ayaq üstə və iki rəkət ehtiyat namazı oturduğu yerdə
qılıb, iki səcdeyi-səhv etməli və namazı da yenidən qılmalıdır.
Məsələ 1221: Oturan halda namaz qılan bir şəxsə, bir rəkət
ayaq üstə, yaxud iki rəkət oturan halda ehtiyat namazı qılmasına
səbəb olan bir şəkk baş versə, gərək bir rəkət oturan halda qılsın.
İki rəkət ayaq üstə ehtiyat namazı qılmalı olan bir şəkk qarşıya
çıxsa, iki rəkət oturan halda qılmalıdır.
Məsələ 1222: Ayaq üstə namaz qılan bir şəxs, ehtiyat namazı
qılındığı halda ayaq üstə dura bilməsə, namazı oturan halda qılan
şəxslər kimi (hökmü əvvəlki məsələdə deyildi) ehtiyat namazını
qılmalıdır.
Məsələ 1223: Oturan halda namaz qılan bir şəxs, ehtiyat
namazı qılan zaman ayaq üstə dura bilsə, gərək namazı, ayaq
üstə qılan şəxslərin vəzifəsinə əməl edərək yerinə yetirsin.

EHTİYAT NAMAZI
Məsələ 1224: Ehtiyat namazı vacib olan bir şəxs, namazın
salamından sonra dərhal ehtiyat namazı niyyəti edib təkbir
deməli, Həmdi oxuyub rüku və səcdəni etməlidir. Əgər bir rəkət
ehtiyat namazı vacibdirsə, iki səcdədən sonra təşəhhüdü
oxumalı, salamları deməlidir. İki rəkət ehtiyat namazı vacibdirsə,
iki səcdədən sonra bir rəkət də (əvvəlki kimi) qılıb sonra
təşəhhüdü və salamları deməlidir.
Məsələ 1225: Ehtiyat namazının surəsi və qunutu yoxdur və
ahəstə qılınmalıdır. Niyyəti də dildə deyilməməlidir. Ehtiyatvacib budur ki, bismillahı da ahəstə deyilsin.
Məsələ 1226: Əgər ehtiyat namazını qılmamışdan qabaq
qıldığı namazın səhih olduğunu başa düşsə, ehtiyat namazı
qılması lazım deyilı. Əgər ehtiyat namazı əsnasında başa düşsə,
onu tamamlaması lazım deyil.
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Məsələ 1227: Əgər ehtiyat namazı qılmamışdan qabaq
namazının rəkətinin az olduğunu başa düşsə, bu halda namazı
batil edən işlərdən görməyibsə, qılmadıqlarını qılmalı, yersiz
salam dediyinə görə, iki səcdeyi-səhv etməlidir. Amma namazı
batil edən işlərdən görübsə; məsələn: arxasını qibləyə çeviribsə
namazı yenidən qılmalıdır.
Məsələ 1228: Əgər ehtiyat namazından sonra, namazının
kəsirinin ehtiyat namazı qədər olduğunu bilsə; məsələn: üçlə
dörd arasında şəkk edib bir rəkət ehtiyat namazı qılsa və
sonradan namazını üç rəkət qıldığını başa düşsə namazı səhihdir.
Məsələ 1229: Əgər ehtiyat namazını qıldıqdan sonra
namazının kəsirinin ehtiyat namazından az olduğunu bilsə;
məsələn: iki ilə dörd arasında şəkk edib iki rəkət ehtiyat namazı
qılsa və sonra namazı üç rəkət qıldığını bilsə gərək namazı
yenidən qılsın.
Məsələ 1230: Əgər ehtiyat namazı qılandan sonra namazın
kəsirinin ehtiyat namazından artıq olduğunu bilsə; məsələn: üçlə
dörd rəkət arasındakı şəkkdə, bir rəkət ehtiyat namazı qılıb
sonradan namazın iki rəkət qıldığını bilsə, bu halda ehtiyat
namazından sonra namazı batil edən işlərdən görmüş olsa;
məsələn: arxası qibləyə dönmüş olsa namazı yenidən qılmalıdır;
Əgər namazı batil edən işlərdən görməyibsə, namazın iki rəkət
kəsirini yerinə yetirsin. Bir rəkət də birləşik qılsın ki, qıldığı bir
rəkət ehtiyat namazı tamamlansın, namazın özünü də yenidən
qılsın. Salamların hər birinin çoxluğu üçün bir cüt səcdeyi-səhv
etsin. Birini namazın özünün salamına görə digərini isə ehtiyat
namazının salamına görə.
Məsələ 1231: Əgər iki, üç, dörd arasında şəkk edib iki rəkət
ayaq üstə ehtiyat namazı qılandan sonra, namazı iki rəkət
qıldığını başa düşsə, iki rəkət oturan halda ehtiyat namazı
qılması lazım deyil. Amma salamı artıq dediyinə görə iki
səcdeyi-səhv etməsi lazımdır.
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Məsələ 1232: Əgər üç və dördün arasında şəkk etsə, bir rəkət
ayaq üstə ehtiyat namazı qıldığı zaman, üç rəkət qıldığını
xatırlasa, gərək ehtiyat namazını tamamlasın namazı səhihdir.
Salamı artıq dediyinə görə iki səcdeyi-səhv etsin. Əgər iki rəkət
ehtiyat namazı oturan halda qılarkən yadına düşsə, rükudan
qabaq yadına düşərsə gərək saxlasın namazın azlığını
tamamlasın. Əgər rükudan sonra yadına düşərsə ehtiyat-vacibə
görə, gərək onu tamamlayıb namazı yenidən qılsın.
Məsələ 1233: İki, üç, dörd rəkət arasında şəkk etsə və iki
rəkət ayaq üstə ehtiyat namazı qılan vaxt, ikinci rəkətin rükusuna
getməzdən qabaq namazı üç rəkət qıldığını bilsə, oturub ehtiyat
namazını bir rəkətlə tamamlamalı, salamın çoxluğuna görə
səcdeyi-səhv etməlidir.
Məsələ 1234: Əgər ehtiyat namazı əsnasında namazın
kəsirinin ehtiyat namazından az, yaxud çox olduğunu başa düşsə,
bu halda ehtiyat namazını, namazın kəsirinə müvafiq tamam edə
bilməsə, onu pozub namazının kəsirini yerinə yetirməlidir.
Ehtiyat-vacibə görə, namazı da yenidən qılmalıdır; məsələn: əgər
üçlə dörd arasındakı şəkkdə, iki rəkət oturan halda ehtiyat
namazı qılan vaxt, namazını iki rəkət qıldığını başa düşsə, iki
rəkət oturan haldakı namaz, iki rəkət ayaq üstə olan namaz hesab
edilə bilmədiyinə görə, oturan halda ehtiyat namazını boşlayıb
iki rəkət namazının kəsirini qılmalıdır. Ehtiyata əsasən namazını
da yenidən qılmalıdır.
Məsələ 1235: Əgər vacib olan ehtiyat namazını yerinə yetiribyetirməməsində şəkk etsə, bu halda namazın vaxtı keçibsə, öz
şəkkinə etina etməməlidir. Amma vaxtı olsa, başqa işə
başlamayıbsa və namaz yerindən qalxmayıbsa, həmçinin, namazı
batil edən işlərdən (qiblədən dönmək kimi) etməyıbsə. ehtiyat
namazını qılmalıdır. Əgər namazı batil edən işlərdən birini
edibsə və ya namazla şəkk arasında çox vaxt keçibsə, öz şəkkinə
əhəmiyyət verməsin.
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Məsələ 1236: Əgər ehtiyat namazında hər hansı rüknü artırsa,
yaxud misal üçün, bir rəkət əvəzinə iki rəkət qılsa, ehtiyat
namazı batildir. Bu halda namazın özünü və ehtiyat namazını
yenidən qılmalıdır.
Məsələ 1237: Ehtiyat namazını qılmağa məşğul olan vaxt,
onun işlərindən hər hansı birində şəkk etsə, bu halda onun
məhəlli keçməyibsə, yerinə yetirməlidir. Amma məhəlli keçmiş
olarsa, gərək öz şəkkinə etina etməsin; məsələn: rükuya
getməmişdən əvvəl Həmdi oxuyub-oxumamasında şəkk etsə,
onu oxumalıdır. Amma rükuya gedibsə, öz şəkkinə etina
etməməlidir.
Məsələ 1238: Əgər ehtiyat namazının rəkətlərinin sayında
şəkk etsə, bir halda ki, şəkkin çoxu namazın batil olması
tərəfidirsə, gərək niyyəti aza qoysun. Amma şəkkin çoxu namazı
batil edən tərəfə olmasa, gərək niyyəti çoxa qoysun. Misal
olaraq; iki rəkət ehityat namazına məşğul olarkən, iki və ya üç
rəkət qılmasında şəkk edərsə, şəkkin çox tərəfi namazı batil
etdiyi üçün, gərək niyyətində iki rəkət namaz qıldığını qəbul
etsin. Əgər bir və ya iki rəkət qılmasında şəkk etsə, şəkkin çox
tərəfi namazı batil etmədiyi üçün, gərək niyyəti qoysun ki, iki
rəkət qılmışdır. Ehtiyat-müstəhəbbə görə namazı yenidən qılsın.
Məsələ 1239: Əgər ehtiyat namazında rükn olmayan bir şeyi
səhvən artırıb-azaltsa, ehtiyata görə səcdeyi-səhv etsin.
Məsələ 1240: Əgər ehtiyat namazının salamından sonra onun
hissələrini, yaxud şərtlərini yerinə yetirib-yetirməməsində şəkk
etsə, öz şəkkinə etina etməməlidir.
Məsələ 1241: Əgər ehtiyat namazında təşəhhüdü və yaxud bir
səcdəni unutsa, ehtiyat-vacib budur ki, salamdan sonra onu qəza
etsin.
Məsələ 1242: Əgər ehtiyat namazı qılmalı olan şəxsə səcdeyisəhv vacib olsa, gərək onu ehtiyat namazından sonra yerinə
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yetirsin. Təşəhhüd və unudulmuş səcdə üçün olan səcdeyi-səhvi,
təşəhhüd və səcdənin qəzasından sonra yerinə yetirsin.
Məsələ 1243: Namazda rəkətlərə nisbətən gümanın hökmü,
yəqinin hökmü kimidir. Məsələn; əgər dörd rəkətli bir namazda
dörd rəkət qıldığını guman edərsə, ehtiyat namazı qılmamalıdır.
Amma əməllərə nisbətən gumanın, şəkk hökmü vardır. Belə ki,
əgər rüku etməsini guman edərsə, səcdəyə daxil olmayıbsa, onu
yerinə yetirməlidir. Amma güman rükündədirsə gərək namazı
yenidən qılsın.
Məsələ 1244: Şəkk, səhv və gümanın hökmünün gündəlik
vacib namazlarında və s. vacibi namazlarda heç bir fərqi yoxdur;
məsələn: əgər ayət namazında bir rəkətlə iki rəkət arasında şəkk
etsə, iki rəkətli namazda şəkk batil olduğundan, onun namazı
batildir.

SƏCDEYİ-SƏHV
Məsələ 1245: Yeddi şey üçün, namazın salamından sonra
(qaydası sonradan deyiləcək göstərişə əsasən) iki səcdeyi-səhv
yerinə yetirilməlidir:
1. Namaz əsnasında səhvən danışsa;
2.Namazın salamını verməli olmadığı yerdə; məsələn: birinci
rəkətdə səhvən salam desə;
3.Bir səcdəni unutsa;
4.Təşəhüdü unutsa;
5.Dörd rəkətli namazda ikinci səcdənin zikrindən sonra dörd
rəkətlə beş rəkət arasında şəkk etsə;
6-7.Yersiz oturub və durmaq. məsələn: Həmd və surə oxumalı
yerdə səhvən otursa və ya təşəhüd kimi oturması gərəkli olduğu
yerdə, səhvən dursa, iki səcdeyi-səhv yerinə yetirməlidir.
Ehtiyat-müstəhəb budur ki, namazda hər əməlin səhvən azalıb
çoxalması üçün iki səcdeyi-səhv yerinə yetirsin. Bu neçə
məsələnin hökmləri, gələn məsələlərdə deyiləcək.
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Məsələ 1246: Əgər insan səhvən, yaxud namazını tamam
olmuş hesab edərək danışsa, iki səcdeyi-səhv yerinə yetirməlidir.
Məsələ 1247: Ah çəkmək və öskürmək səbəbilə yaranan bir
hərf üçün, səcdeyi-səhv vacib deyil. Amma məsələn: səhvən
“ah” və ya “ax” desə, səcdeyi-səhv etməlidir.
Məsələ 1248: Əgər səhv oxuduğu bir şeyi yenidən düzgün
surətdə oxusa, onu ikinci dəfə oxuması üçün səcdeyi-səhv vacib
deyil.
Məsələ 1249: Əgər namazda səhvən bir müddət danışsa və
onun hamısı urfən bir dəfə hesab olunsa, salamdan sonra hamısı
üçün iki səcdeyi-səhv kifayətdir.
Məsələ 1250: Əgər səhvən təsbihati-ərbəəni deməsə və ya
çox, yaxud üç dəfədən az desə, ehtiyat-müstəhəb budur ki,
namazdan sonra iki səcdeyi-səhv yerinə yetirsin.
Məsələ 1251: Əgər namazın salamını deməli olmadığı yerdə,
səhvən “əssəlamu ələyna və əla ibadillahis-salihin”, yaxud
“əssəlamu ələykum” desə, “və rəhmətullahi və bərəkatuh”-u
deməsə də iki səcdeyi-səhv etməlidir. Amma səhvən “əssəlamu
ələykə əyyuhənnəbiyyu və rəhmətullahi və bərəkatuh” desə,
ehtiyat-müstəhəb budur ki, iki səcdeyi-səhv yerinə yetirsin.
Məsələ 1252: Əgər salam verməməli olduğu yerdə, səhvən
hər üç salamı desə, iki səcdeyi-səhv kifayətdir.
Məsələ 1253: Əgər bir səcdəni və ya təşəhhüdü unutsa və
sonrakı rəkətin rükusuna çatmamışdan qabaq yadına düşsə,
qayıdıb yerinə yetirməlidir və namazdan sonra yersiz durduğuna
üçün iki səcdeyi-səhv etməlidir.
Məsələ 1254: Əgər rükuda, yaxud ondan sonra, əvvəlki
rəkətdən bir səcdəni, yaxud təşəhhüdü unutduğu yadına düşsə,
namazın salamından sonra səcdəni və ya təşəhhüdü qəza edib
sonra iki səcdeyi-səhv etməlidir.
Məsələ 1255: Əgər səcdeyi-səhvi namazın salamından sonra
qəsdən etməsə, günah etmişdir. Vacibdir ki, dərhal onu yerinə
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yetirsin. Əgər səhvən yerinə yetirməsə, hər vaxt yadına düşsə
dərhal yerinə yetirsin. Namazı yenidən qılmaq lazım deyil.
Məsələ 1256: Əgər səcdeyi-səhvin vacib olub-olmamasında
şəkk etsə, yerinə yetirməsi lazım deyil.
Məsələ 1257: Əgər insan, ona iki, yaxud dörd səcdeyi-səhv
vacib olmasında şəkk etsə, ikisi kifayətdir.
Məsələ 1258: Əgər iki səcdeyi-səhvdən birini yerinə
yetirmədiyini bilsə, onda iki səcdeyi-səhv etməlidir. Əgər səhvən
üç səcdeyi-səhv yerinə yetirdiyini bilsə, ehtiyat-vacib budur ki,
yenidən iki səcdeyi-səhv etsin.

SƏCDEYİ-SƏHVİN QAYDASI
Məsələ 1259: Səcdeyi-səhvin qaydası budur ki, namazın
salamından sonra dərhal səcdeyi-səhv niyyəti edib alını səcdənin
səhih olduğu şeylərin üstünə qoyub desin:

َ َ ُ
َّ َ َ
َ َّ َ ُ
َ
ْ
اهلل وصلى اهلل على محم ٍد و ّآله
ّبس ّم
ّ اهلل و ّب
ّ
“Bismillahi və billahi və səlləllahu əla Muhəmmədin və Alihi”yaxud;

َ َ ِّ َ َّ ُ َّ َ
َّ َ ُ
َ َّ َ ُ
َ
ْ
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و
د
م
ح
م
ى
ل
اهلل أللهم صل ع
ّبس ّم
ٍ
ّ اهلل و ّب
ّ
ّ

“Bismillahi və billahi, Əllahummə səlli əla Muhəmmədin və AliMuhəmməd”- və ya;

ُ َ ْ َ َ ُّ َّ
َ ُّ َ َ ْ َ َ ُ َ َّ َ
ُ ُ َ ََ َ
َ
ْ
اهلل وبركاته
اهلل ألسالم عليك أيها الن ّبى ور حمة
ّبس ّم
ّ
ّ اهلل و ّب
ّ

“Bismillahi və billahi, əssəlamu ələykə əyyuhən-Nəbiyyu və
rəhmətullahi və bərəkatuh” desin. Sonra səcdədən qalxıb
otursun, yenidən səcdəyə gedib qeyd olunan zikrlərdən birini
deyib otursun və təşəhhüdü oxuyandan sonra salamı oxusun
“Əssəlamu ələykum” deməklə də kifayətlənə bilər.
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UNUDULMUŞ SƏCDƏ VƏ TƏŞƏHHÜDÜN QƏZASI
Məsələ 1260: İnsanın unutduğu və namazdan sonra qəzasını
yerinə yetirdiyi təşəhhüd və səcdədə, namazda olan bütün şərtlər
(bədən və paltarın pak olması, üzü qibləyə olmaq və s.)
olmalıdır.
Məsələ 1261: Əgər təşəhhüdü və səcdəni bir neçə dəfə
unutsa; məsələn: bir səcdəni birinci rəkətdən, birini də ikinci
rəkətdən unutsa, gərək namazdan sonra hər birinin qəzasını,
onlar üçün lazım olan səcdeyi-səhv ilə birlikdə yerinə yetirsin.
Hansının yerinə yetirdiyini müəyyən etməsi lazım deyil.
Məsələ 1262: Əgər bir səcdə və bir təşəhhüdü unudubsa,
hansını əvvəl unutmasını bilməsinə baxmayaraq hansını istəsə
əvvəl yerinə yetirə bilər.
Məsələ 1263: Əgər iki rəkətdən iki səcdə unudarsa qəza edən
vaxt tərtibə riayət etmək vacib deyil.
Məsələ 1264: Əgər namazın salamı ilə səcdə və ya
təşəhhüdün qəzası arasında həm qəsdən, həm də səhvən baş
verməsi namazı batil edən işlərdən birini görsə; məsələn: arxası
qibləyə çevrilsə, ehtiyat-müstəhəbbə görə, səcdə və təşəhhüdün
qəzasını yerinə yetirdikdən sonra, namazı yenidən qılsın.
Məsələ 1265: Əgər namazın salamından sonra axrıncı rəkətin
bir səcdəsini yaddan çıxardığını xatırlasa, bir halda ki, qiblədən
üz çevirmək kimi, səhvən və ya bilərəkdən namazı batil edən
əməllərdən yerinə yetirməsə, ehtiyat-vacibə əsasən gərək bu
niyyətlə ki, öz vəzifəsini yerinə yetirmiş olsun, unudulmuş
səcdəni və ondan sonra təşəhhüd, salamı və iki səcdeyi-səhvi
yerinə yetirsin. Həmçinin, əgər axrıncı rəkətin təşəhhüdünü
unutduğunu xatırlasa, ehtiyata görə bu niyyətlə ki, öz vəzifəsini
yerinə yetirmişdir, təşəhhüdü oxusun və ondan sonra salam
versin və iki səcdeyi-səhv yerinə yetirsin.
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Məsələ 1266: Əgər namazın salamı ilə səcdə və ya
təşəhhüdün qəzası arasında səcdeyi-səhvin vacib olduğu bir iş
etsə; məsələn: səhvən danışsa, ehtiyat-vacibə görə, gərək
səcdənin, yaxud təşəhhüdün qəzasını etsin. Səcdə və ya
təşəhhüdün qəzası üçün etdiyi səcdeyi-səhvdən başqa, iki
səcdeyi-səhvdə yerinə yetirsin.
Məsələ 1267: Əgər təşəhhüd və səcdədən hansını unutduğunu
bilməsə, hər ikisinin qəzasını etməlidir. Hər birini əvvləcə yerinə
yetirsə, eybi yoxdur.
Məsələ 1268: Əgər səcdəni, yaxud təşəhhüdü unudubunutmamasında şəkk etsə, qəza və ya səcdeyi-səhv etməsi vacib
deyil.
Məsələ 1269: Əgər səcdə və ya təşəhhüdü unutduğunu bilsə,
amma sonrakı rəkətin rükusundan əvvəl yerinə yetiribyetirməməsində şəkk etsə, ehtiyat-vacib budur ki, onu qəza etsin.
Məsələ 1270: Səcdə və ya təşəhhüdü qəza etməli olan bir
şəxs, əgər başqa bir iş üçündə səcdeyi-səhv ona vacib olarsa,
ehtiyata görə səcdeyi-səhvi səcdə və ya təşəhhüdün qəzasından
sonra yerinə yetirsin.
Məsələ 1271: Əgər namazdan sonra, unudulmuş səcdə və ya
təşəhhüdün qəzasını edib-etməməsində şəkk etsə, üzü qiblədən
çevirmək və ya söhbət etmək kimi namazı batil edən işlərdən
etməyibsə, təşəhhüdün və ya səcdənin qəzasını etməlidir; əgər
üzü qiblədən çevirmək və ya söhbət etmək kimi namazı batil
edən işlərdən edibsə onu qəza etmək lazım deyil. İstər namaz
vaxtının daxilində olsun istərsədə daxilində olmasın.

NAMAZIN HİSSƏLƏRİNİ VƏ ŞƏRTLƏRİNİ ARTIRIBAZALTMAQ
Məsələ 1272: Əgər namazın vacibatından bir şeyi qəsdən
artırıb azaltsa, hətta bir hərf olsa belə, namaz batildir.
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Məsələ 1273: Əgər məsələni bilməməzlik üzündən namazın
hissələrindən birini artırıb-azaltsa, ehtiyat-vacibə görə namazı
batildir. Amma məsələni bilməməzlik üzündən sübh, məğrib və
işa namazlarının Həmd və surəsini asta oxusa və ya zöhr və əsr
namazlarının Həmd və surəsini uca səslə oxusa və ya səfərdə
zöhr, əsr və işa namazlarını dörd rəkətli oxusa, namazı səhihdir.
Məsələ 1274: Əgər namaz əsnasında dəstəmaz və ya qüslünun
batil olduğunu, yaxud da dəstəmazsız və ya qüslsuz namaza
başladığını başa düşsə, namazı pozub yenidən, dəstəmaz və ya
qüsl alıb qılmalıdır. Əgər namazdan sonra başa düşsə, namazı
dəstəmaz və ya qüsllə yenidən qılmalıdır. Əgər vaxt keçmiş
olarsa, qəzasını qılmalıdır.
Məsələ 1275: Əgər rükuya çatandan sonra qabaqdakı rəkətin
iki səcdəsini unutduğu yadına düşsə, namazı batildir. Amma
rükudan əvvəl yadına düşsə, qayıdıb iki səcdəni etməli, sonra
ayağa qalxıb Həmdi və surəni yaxud da təsbihatı deyib namazı
qurtarmalıdır. Namazdan sonra yersiz qalxdığına görə iki
səcdeyi-səhv etsin.
Məsələ 1276: Əgər “əssəlamu ələyna” və ya “əssəlamu
ələykum” deməmişdən qabaq axırıncı rəkətin iki səcdəsini yerinə
yetirmədiyi yadına düşsə, gərək iki səcdəni edib yenidən
təşəhhüdü və salamları oxusun.
Məsələ 1277: Əgər namazın salamından qabaq, namazın
axırından bir rəkət, yaxud daha artıq qılmadığını başa düşsə,
unutduğu qədəri yerinə yetirməlidir.
Məsələ 1278: Əgər salamdan sonra namazın axırından bir
rəkət, yaxud daha çox qılmadığı yadına düşsə, əgər qəsdən və
səhvən baş verməsi ilə, namaz batil edən işlərdən edibsə;
məsələn: arxası qibləyə dönübsə namazı batildir. Əgər qəsdən və
səhvən baş verməsi ilə, namaz batil edən işlərdən etməyibsə,
gərək dərhal unutduğu hissəni yerinə yetiririb və yersis dediyi
salam üçün iki səcdeyi-səhv etsin.
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Məsələ 1279: Əgər namazın salamından sonra qəsdən və ya
səhvən baş verməsi ilə, namaz batil edən işlərdən edibsə,
məsələn: arxası qibləyə dönüb sonra axırıncı iki səcdəni etmədiyi
yadına düşsə, namazı batildir. Əgər namazı batil edən işlərdən
etmədiyi halda yadına düşsə, gərək unutduğu iki səcdəsini,
yerinə yetirib yenidən namazın təşəhhüd, və salamını desin.
Yersiz dediyi təşəhhüd və salam üçün iki səcdeyi-səhv etsin.
Məsələ 1280: Əgər namazı, vaxt daxil olmamışdan qabaq,
yaxud qiblənin əksinə, yaxud qiblənin sağ tərəf və ya sol tərəfinə
qıldığını bilsə, gərək namazı yenidən qılsın. Vaxtı keçibsə
qəzasını etməlidir.

MÜSAFİRİN NAMAZI
Səfərə çıxan zöhr, əsr və işa namazını səkkiz şərt daxilində
şikəstə, yəni iki rəkət qılmalıdır:
1-Onun səfəri səkkiz şəri fərsəxdən az olmasın. Hər bir şəri
fərsəx, təqribən beş kilometr yarım (5.5 km)-dir. Səkkiz fərsəx
43 km və 200 metrdir.
Məsələ 1281: Gedib qayıtması səkkiz fərsəx, olan şəxs gərək
namazını şikəstə qılsın, onun getməsi və qayıtması istər hər biri
(bərabər şəkildə) dörd fərsəx olsun və ya olmasın. Buna əsasən,
əgər getməyi üç fərsəx və qayıtmağı beş fərsəx olarsa yaxud
əksinə gərək namazını şikəstə qılsın.
Məsələ 1282: Əgər gedib qayıtmaq səkkiz fərsəx olarsa, istər
həmən gün qayıtsın istərsədə sonrakı günlər gərək namazını
şikəstə qılsın və orucunu da tutmasın.
Məsələ 1283: Əgər bir şəxsin səfəri səkkiz fərsəxdən bir
müxtəsər az olsa, hətta çox az olsada yaxud səfərin səkkiz fərsəx
olub-olmamasını bilməsə gərək namazı bütöv qılsın. Səkkiz
fərsəx üç şey vasitəsi ilə sübut olur.
1. Müsafir özü bilsin;
2. İki adil desin;
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3. Camaat arsında o məsafənin səkkiz fərsəx olduğu bilinsin.
Əgər səfərin səkkiz fərsəx olub-olmamasında şəkk etsə, bu
barədə axtarış aparmaq çətin olmasa gərək axtarış aparsın. Əgər
iki adil desə və ya camaat arasında o məsafə səkkiz fərsəx kimi
tanınsa, gərək namazını şikəstə qılıb orucu da tutmasın. Əgər
şəkkində qalarsa yaxud axtarış aparmaq camaatın dözə
bilməyəcəyi qədər çətin olarsa, gərək namazı bütöv qılsın,
axtarış aparmaq da lazım deyil.
Məsələ 1284: Əgər bir nəfər adil şəxs, səfərin səkkiz fərsəx
olduğunu xəbər versə, və onun dediyindən əminlik hasil olsa,
gərək namazı şikəstə qılsın. Əgər onun dediyindən əminlik hasil
olmasa, gərək namazı tamam qılsın.
Məsələ 1285: Səfərinin səkkiz fərsəx olmasına yəqini olan bir
şəxs, namazı şikəstə qılıb sonradan səkkiz fərsəx olmadığını başa
düşsə, gərək onu dörd rəkətli qılsın; vaxtı keçmişsə, qəzasını
etsin.
Məsələ 1286: Müəyyən bir məqsədi onan şəxs, səfərinin
səkkiz fərsəx olmamasına yəqin edən, yaxud o qədər olubolmamasında şəkk edən bir şəxs, yolda səfərinin səkkiz fərsəx
olmasını anlasa, hətta yolun az bir hissəsi qalmış olsa da, namazı
şikəstə qılmalıdır. Əgər bütöv qılmış olsa, yenidən şikəstə
qılmaldır. Əgər bir şəxslə görüşmək məqsədi olsa və bu görüşün
yeddici fərsəxin başında olacağını güman etsə, sonradan
səkizinci fərsəxin başında və yaxud ondan da çox məsafədə
olacağı məlum olsa, namazını bütöv qıldığı halda səhihdir.
Biləndən sonra da nə qədər ki, səkkiz fərsəfi qəsd etməyibsə
namazı bütövdür.
Məsələ 1287: Əgər aralarındakı fasilə dörd fərsəxdən az olan
iki yer arasında bir neçə dəfə gedib-gəlsə, üst-üstə səkkiz fərsəx
olmasına baxmayaraq, gərək namazı bütöv qılsın.
Məsələ 1288: Əgər bir məntəqəyə iki yol olsa və onlardan biri
səkkiz fərsəxdən az, digəri isə səkkiz fərsəx, yaxud ondan çox
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olsa, bu halda bir şəxs həmin yerə səkkiz fərsəx olan yolla getsə,
gərək namazı şikəstə qılsın. Amma səkkiz fərsəx olamayan yolla
getsə, namazı bütöv qılmalıdır.
Məsələ 1289: Əgər şəhərin divarı olsa, onda səkkiz fərsəxin
əvvəlini şəhərin divarından; divarı olmasa şəhər böyük olsada
şəhərin axırıncı evlərindən hesab etməlidir. Səkkiz fərsəxin sonu
müsafirin məqsədinin sonudur.
2-Müsafir, səfərin əvvəlindən səkkiz fərsəx getmək niyyətində
olsun. Deməli, əgər səkkiz fərsəxdən az olan yerə səfər edərsə və
ora çatdıqdan sonra, gəldiyi yerlə birlikdə səkkiz fərsəx olan bir
yerə getmək niyyətində olsa, əvvəldən səkkiz fərsəx niyyəti
olmadığı üçün, gərək namazını tamam qılsın. Amma oradan
səkkiz fərsəx getmək istəsə və ya dörd fərsəx gedib on gündən az
qalsa və oradan da vətəninə və ya on gün qalacağı yerə qayıtsa,
gərək namazını şikəstə qılsın.
Məsələ 1290: Səfərinin neçə fərsəx olacağını bilməyən şəxs,
məsələn; bir itkini tapmaq üçün səfərə çıxırsa və onu tapmaq
üçün nə qədər yol gedəcəyini bilmirsə, itgisini tapana qədər
gərək namazı tamam qılsın. Amma qayıdanda əgər vətəninə və
ya on gün qalacağı yerə qədər səkkiz fərsəx, yaxud çox olsa,
gərək namazı şikəstə qılsın. Əgər getdiyi zaman dörd fərsəx
gedib və on gündən qabaq qayıdacağını niyyət edərsə, getməsi
qayıtmağı ilə birlikdə səkkiz fərsəx olarsa gərək namazını şikəstə
qılsın.
Məsələ 1291: Səfər edən şəxs, o halda namazını şikəstə
qılmalıdır ki, səkkiz fərsəx getməyi qərara almış olsun. Deməli,
bir şəxs. şəhərdən çölə çıxsa və məqsədi yoldaş tapacağı halda
səkkiz fərsəx getmək olsa, bu halda yoldaş tapacağına əmin
olarsa, namazı şikəstə, əks halda isə bütöv qılmalıdır.
Məsələ 1292: Səkkiz fərsəx getmək qəsdində olan bir şəxs,
hətta əgər hər gün bir az yol getsə də, şəhərin azanı eşidilməyən
yaxud şəhərin camaatının onu gərə bilməyəcəyi bir yerə çatsa,
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gərək namazını şikəstə qılsın. Amma hər gün çox az miqdarda
yol getsə və ona artıq “səfər edən” deyilməzsə, namazını bütöv
qılmalıdır. Ehtiyat-müstəhəb budur ki, həm şikəstə, həm də
bütöv qılsın.
Məsələ 1293: Səfərdə başqasının ixtiyarında olan bir şəxs;
məsələn: öz ağası ilə səfərə gedən nökər, səfərinin səkkiz fərsəx
olduğunu bilsə, namazını şikəstə qılmalıdır. Əgər bilməsə, ondan
soruşsun əgər səkkiz fərsəxdirsə, namazını şikəstə qılsın.
Məsələ 1294: Səfərdə başqasının ixtiyarında olan bir şəxs,
dörd fərsəxə çatmamışdan qabaq ondan ayrılacağını bilsə yaxud
güman etsə, namazını bütöv qılmalıdır.
Məsələ 1295: Səfərdə başqasının ixtiyarında olan bir şəxs,
əgər dörd fərsəxə çatmamışdan qabaq ondan ayrılıbayrılmayacağında şəkk etsə, gərək namazı bütöv qılsın. Amma
onun şəkki, səfəri üçün maneə irəli gələcəyinə ehtimadan irəli
gəlsə, onun ehtimalı camaatın nəzərində yerli ehtimal olsa və ya
olmasa, gərək namazı şikəstə qılsın.
3-Yolda öz məqsədindən dönməsin. Deməli, əgər dörd fərsəxə
çatmamışdan qabaq öz niyyətindən dönsə, yaxud tərəddüddə
qalsa, namazı bütöv qılmalıdır.
Məsələ 1296: Əgər dörd fərsəxə çatandan sonra səfər
niyyətindən dönsə, bu halda həmin yerdə qalmağı, yaxud on
gündən sonra qayıdacağını qərara alsa və ya qayıtmaqda, yaxud
qalmaqda tərəddüddə olsa, namazını bütöv qılmalıdır.
Məsələ 1297: Əgər dörd fərsəxə yetişdikdən sonra səfər
fikrindən yayınsa, orada on gündən az qalmaq niyyətində olarsa
belə, gərək namazını şikəstə qılsın.
Məsələ 1298: Əgər müəyyən bir yerə getmək üçün hərəkət
etsə, və bir qədər yol getdikdən sonra başqa yerə getmək istəsə,
bu halda hərəkət etdiyi ilk yerdən, getmək istədiyi yerə qədər
səkkiz fərsəx olsa, namazı şikəstə qılmalıdır.
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Məsələ 1299: Əgər səkkiz fərsəxə çatmamışdan qabaq yolun
qalanını gedib-getməkdə tərəddüddə qalsa və tərəddüdə qaldığı
vaxt yol getməsə, sonra yolun qalan hissəsini getmək qərarına
gəlsə, gərək səfərin axırınadək namazı şikəstə qılsın. Lakin
ehtiyat budur ki, həm şikəstə həm də bütöv qılsın.
Məsələ 1300: Əgər səkkiz fərsəxə çatmamışdan qabaq yolun
qalanını gedib-getməkdə tərəddüddə qalsa və tərəddüdə qaldığı
vaxt bir qədər yol getsə, sonra səkkiz fərsəx yol getmək qərarına
gəlsə və ya dörd fərsəx gedib və on gündən qabaq qayıtsa, gərək
səfərin axırına kimi namazı şikəstə qılsın.
Məsələ 1301: Əgər səkkiz fərsəxə çatmamışdan qabaq yolun
qalanını gedib-getməməkdə tərəddüdə düşsə və tərəddüddə
olduğu vaxt bir az yol gedib sonra səkkiz fərsəx də getməyi
qərara alsa, yaxud dörd fərsəx gedib on gündən qabaq qayıtsa
səfərin sonuna qədər gərək namazı şikəstə qılsın.
4-Səkkiz fərsəxə çatmamışdan qabaq öz vətənindən keçmək,
yaxud on gün və ya ondan artıq bir yerdə qalmaq istəməsin.
Deməli, səkkiz fərsəxə çatmamışdan qabaq öz vətənindən
keçmək istəyən, yaxud müəyyən bir yerdə on gün qalmaq istəyən
bir şəxs, namazını bütöv qılmalıdır.
Məsələ 1302: Səkkiz fərsəxə çatmamışdan qabaq öz
vətənindən keçib-keçməyəcəyini bilməyən, yaxud müəyyən bir
yerdə on gün qalıb-qalmayacağını bilməyən bir şəxs, namazını
bütöv qılmalıdır.
Məsələ 1303: Səkkiz fərsəxə çatmamışdan qabaq öz
vətənindən keçmək, yaxud müəyyən yerdə on gün qalmaq
istəyən, habelə vətənindən keçib-keçməyəcəyində, yaxud
müəyyən bir yerdə on gün qalmaqda tərəddüddə qalan bir şəxs,
on gün qalmaq, yaxud vətənindən keçmək niyyətindən dönsə,
yenə də namazı bütöv qılmalıdır. Amma yolun qalan hissəsi
səkkiz fərsəx olsa, yaxud dörd fərsəx olsa, amma həmin yolu
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gedib və on gündən qabaq qayıtmaq istəsə, namazı şikəstə
qılmalıdır.
5-Haram iş üçün səfər etməsin. Əgər bir şəxs oğurluq kimi
haram işlər üçün səfər etsə, namazı bütöv qılmalıdır. Həmçinin
əgər, səfərin özü haram olsa; məsələn: qadın ərinin icazəsi
olmadan şəri cəhətdən vacib olmayan bir səfərə getsə və ya
mömini əziyyət etmək üçün (istər ata-ana olsun istərsədə
digərləri) səfər edərsə namazı tamam qılmalıdırlar. Amma
valideyin övladının səfər etməsi ilə müxalifət edərsə,
aqvalideyinlik1olmasa, səfərin harama olmasına səbəb olmur.
Məsələ 1304: Ağıl baxımdan zərəri olan səfərdə ehtiyat-vacib
budur ki, namazı həm bütöv həm şikəstə qılsın.
Məsələ 1305: Səfəri haram olmayan və haram iş üçün səfər
etməyən bir şəxs, səfərdə günah bir iş görsə də; məsələn: qeybət
etsə, şərab içsə namazı şikəstə qılmalıdır.
Məsələ 1306: Əgər vacib bir işi tərk etmək üçün səfər etsə,
namazı tamam qılmalıdır. Deməli, borclu olan bir şəxs öz
borcunu verə bildiyi halda borc sahibi də istəsə, səfərdə borcunu
verə bilməsə və xüsusən borcu verməkdən boyun qaçırmaq üçün
səfər etsə, gərək namazı bütöv qılsın. Amma səfəri vacib bir
əməli tərk etmək olsa gərək namazı şikəstə qılsın. Ehtiyatmüstəhəb budur ki, həm şikəstə, həm də bütöv qılsın.
Məsələ 1307: Əgər bir şəxsin səfəri haram olmasa, amma,
mindiyi heyvan və ya başqa minik vasitələri qəsbi olsa və ya
qəsbi torpaqda səfər edərsə, gərək namazı şikəstə qılsın.
Məsələ 1308: Zülmkar şəxs ilə səfər edən bir şəxs,
çarəsizlikdən olmasa və onun səfəri zalıma kömək olsa, gərək
namazını tamam qılsın. Amma çarəsizlikdən və ya məsələn: hər
1

Ağvalideyinlik iki şeylə olur. 1) Ata-ananı əziyyət etmək üçün bir iş edə. 2)
Ata-ana ilə pis rəftar etmək, onların əziyyət olmalarına səbəb olsun, baxmayaraq ki,
əziyyət etmək məqsədi olmasın.
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hansı bir məzlumu xilas etmək üçün onunla səfər etsə, namazı
şikəstə qılmalıdır.
Məsələ 1309: Əgər əyləncə və gəzinti üçün səfər etsə, haram
deyildir və namazı şikəstə qılmalıdır.
Məsələ 1310: Əgər bir şəxs keyf və xoşgüzəranlıq üçün ova
gedsə, namazı bütövdür. Amma dolanışıq əldə etmək üçün ova
gedərsə, namazı şikəstədir. Əgər gəlir və malını artırmaq üçün
ova gedsə, namazı şikəstədir, orucu da tutmamalıdır.
Məsələ 1311: Günah etmək üçün səfərə gedən bir şəxs,
səfərdən qayıdanda tövbə etdiyi təqdirdə gərək namazını şikəstə
qılsın. Əgər tövbə etməsə, qayıtmağı təklikdə səkkiz fərsəx
olarsa gərək şikəstə qılsın. Ehtiyat-müstəhəb budur ki, həm
şikəstə, həm də bütöv qılsın.
Məsələ 1312: Bir şəxsin, səfəri günah səfəri olsa, əgər yolda
günah fikrindən yayınsa, bu halda qalan yol səkkiz fərsəx olsa,
yaxud bir yerə getmək istəyir ki, qayıtmağı ilə səkkiz fərsəxdir
gərək namazı şikəstə qılsın.
Məsələ 1313: Günah üçün səfər etməyən bir şəxs, əgər yolda
qalan miqdarı günah etmək üçün səfər etsə, namazını bütöv
qılmalıdır. Şikəstə qıldığı namazlar bu surətdə düzgündür ki,
getdiyi yol səkkiz fərsəx olsun. Əks halda ehtiyat-vacib budur ki,
şikəstə qıldığı namazları bütöv qılsın.
6-Səhralarda köçəri həyat tərzi keçirən, hər yerdə özü və malqaraları üçün su, yem tapdıqda, orada qalıb bir müddətdən sonra
başqa yerlərə köçənlərdən olmasın. Səhrada köçəri həyat tərzi
keçirənlər, bu səfərlərdə namazlarını bütöv qılmalıdırlar.
Məsələ 1314: Əgər köçərilərdən biri ev və heyvanları üçün
otlaq tapmaq məqəsdi ilə səfər etsə, bu halda onun səfəri səkkiz
fərsəx olarsa, çadır və yaşayış əşyaları yanında olmasa, gərək
namazını şikəstə qılsın.
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Məsələ 1315: Əgər köçəri həyat tərzi keçirən bir şəxs ziyarət,
Həcc, ticarət və s. üçün səfər etsə, bu halda onun çadır və yaşayış
əşyaları yanında olmasa, gərək namazını şikəstə qılsın.
7-Kəsirüs-səfər olmasın (çox səfər etməsin). Deməli, işi
müsafirət olan məsələn: dəvəçi, sürücü, qoyun alıb-satan, gəmiçi
və s. kimi şəxslər, gərək namazını bütöv qılsın. Həmçinin səfəri
müsafirət olmayan şəxs, bəzi işlər üçün məsələn ziyarət üçün çox
səfər edərsə namazını bütöv qılmalıdır.
Məsələ 1316: İşi səfər olan bir şəxs, başqa bir iş üçün;
məsələn: ziyarət və Həccə görə səfər etsə, gərək namazını bütöv
qılsın.
Məsələ 1317: Karvanbaşı, yəni o şəxs ki, hacıları Məkkəyə
aparmaq üçün səfər edir, əgər səfər onun işi olarsa, namazı
tamam qılmalıdır. Amma səfər onun işi olmazsa və təkcə Həcc
mövsümündə karvanbaşılıq üçün səfər edirsə, gərək şikəstə
qılsın.
Məsələ 1318: Kəsirüs-səfər (çox səfər edən), birinci səfərində
gərək namazı şikəstə qılsın. Amma ikinci səfərdə bütöv
qılmalıdır.
Məsələ 1319: Əgər bir şəxsin işi ilin müəyyən fəslində səfər
olsa məsələn: bir sürücü qışda yaxud yayda müsafirləri maşını
ilə bir yerdən digər yerə aparsa namazını tamam qılmalıdır.
Ehtiyat-müstəhəb budur ki, həm şikəstə, həm də tamam qılsın.
Amma onun səfəri çox az olsa camaat arasında kəsirüs-səfər
(çox səfər edən), deyilməsə məsələn: bir şəxs ildə bir ay
müsafirləri bir yerdən digər yerə aparsa namazlarını şikəstə
qılmalıdır.
Məsələ 1320: Şəhərin iki-üç fərsəxliyinə gəl-get edən sürücü
və səyyar satıcı, təsadüfən səkkiz fərsəx getsələr, namazı şikəstə
qılmalıdırlar.
Məsələ 1321: Çox səfər edən şəxs, əgər on gün və ya çox öz
vətənində qalsa istər əvvəldən qəsdi on gün qalmaq olsun,
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istərsədə qəsdi olmadan qalsın, gərək həmən birinci səfərdə ki,
on gündən sonra gedəcək, namazı şikəstə qılsın. Amma ikinci
səfərdə namazı bütöv qılmaq kifayətdir.
Məsələ 1322: Əgər çox səfər edən bir şəxs öz vətənindən
digər yerdə on gün qalarsa əgər əvvəldən on gün qalmaq fikrində
olsa birinci səfər ki on gündən sonra gedir gərək namazını
şikəstə qılsın. İkinci səfərdə isə bütöv qılmaq kifayət edir. Əgər
əvvəldən on gün qalmaq məqsədi olmasa ehtiyat-vacib budur ki,
birinci səfərində namazlarını həm bütöv qılsın həmdə şikəstə.
Məsələ 1323: Əgər çox səfər edən bir şəxs öz vətənində və ya
digər yerdə on gün qalıb-qalmamasında şəkk etsə gərək
namazlarını bütöv qılsın.
Məsələ 1324: Şəhərlərə səyahət edən və özü üçün vətən
seçməyən bir şəxs, namazını tamam qılmalıdır.
Məsələ 1325: İşi səfər olmayan bir şəxsin bir şəhərdə, yaxud
kənddə müəyyən qədər malı varsa və o malı daşımaq üçün
ardıcıl səfərlər edirsə, namazını şikəstə qılmalıdır.
Məsələ 1326: Vətənindən üz çevirən şəxs özü üçün vətən
seçmək istəyərsə, əgər çox səfər edən olmazsa, gərək namazını
səfərdə şikəstə qılsın.
8-Həddi-tərəxxüsə çatsa, yəni öz vətənindən o qədər
uzaqlaşsın ki, şəhərdə verilən azan səsini eşıtməsin və şəhər əhli
onu görməsinlər. Amma, şəhərin divarını görüb-görməməyin heç
bir təsiri yoxdur. Amma gərək havada görməyə mane olan toz,
duman və başqa bir şey yaxud azanı eşitməyə səs-küy olmasın.
Məsələ 1327: Əgər bu iki əlamətdən biri olsa kifayətdir.
Amma bu şərtləki digərinin olmamasına yəqini olmasın. Əks
halda ehtiyat budur ki, həm şikəstə, həmdə bütöv qılınsın.
Həmçinin vətənə qayıdanda həddi-tərəxxüsün ölçüsü belədir.
Məsələ 1328: Əgər on gün qaldığı yerdən səfər etsə hədditərəxxüsün miqdarı məlum deyil. Ehtiyat-vacib budur ki,
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hədditərəxxüsə çatmazdan qabaq namaz qılmaq istəsə həm
şikəstə həmdə bütöv qılınsın.
Məsələ 1329: Vətəninə qayıdan bir şəxs, şəhər əhli onu
görərsə və onun azanının səsini eşidərsə gərək namazını bütöv
qılsın. Amma müəyyən bir yerdə on gün qalmaq istəyən, şəhər
əhli onu görərsə və o şəhər əhlinin azan səsini eşidərsə ehtiyatvacib budur ki, mənzilə çatana qədər namazı təxirə salsın, əgər
orada namaz qılamq istəsə, gərək həm şikəstə, həm də bütöv
qılsın.
Məsələ 1330: Ölçü şəhərlərdə adi şəkildə olan şəhərlərdir.
Əgər şəhər uca yerdə olsa və uzaqdan görünsə; yaxud çuxur
yerdə olsa görünmürsə, adi şəkildə olan şəhərlər kimi ona
baxmaq lazımdır. Yəni baxaq adi şəkildə yerləşən şəhərlərdə
insan nəqədər məsafə uzaqlaşsa şəhərdə verilən azanın səsini
eşitməz və şəhər əhli də onu görməzlər.
Məsələ 1331: Əgər müəyyən qədər uzaqlaşsa və eşitdiyi səsin
azan və ya başqa səs olmasını bilməsə, namazı şikəstə qılmalıdır.
Amma azan olduğunu başa düşüb kəlmələrini ayırd edə bilməsə,
namazı bütöv qılmalıdır.
Məsələ 1332: Əgər müəyyən qədər uzaqlaşsa və şəhərin
evlərinin azan səsini eşitməsə, amma şəhərin adətən uca
yerindən deyilən azan səsini eşitsə, namazı şikəstə qılmamalıdır.
Məsələ 1333: Əgər müəyyən bir yerə çatsa və şəhərin adətən
uca yerində deyilən azan səsini eşitməsə, amma daha uca yerdə
deyilən azan səsini eşitsə, namazı şikəstə qılmalıdır.
Məsələ 1334: Əgər səfər edən şəxsin gözü, qulağı və ya
azanın səsi qeyri-adi olsa, normal gözün onu gördmədiyi, normal
qulağın adi azan səsini eşitmədiyi yerdə, namazı şikəstə
qılmalıdır.
Məsələ 1335: Əgər səfərə getdiyi zaman həddi-tərəxxüsə
çatıb-çatmamasında şəkk etsə, namazını bütöv qılmalıdır. Amma
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qayıdanda tərəxxüs həddinə çatıb-çatmamasında şəkk etsə,
namazı şikəstədir.
Məsələ 1336: Səfərində öz vətənindən keçib gedən şəxs,
həddi-tərəxxüsə çatanda gərək namazı bütöv qılsın.
Məsələ 1337: Səfərə çıxan, səfər əsnasında öz vətəninə çatsa,
orada olduğu müddətdə namazlarını bütöv qılmalıdır. Amma o
yerdən səkkiz fərsəx getmək və ya dörd fərsəx gedib on gündən
qabaq qayıtmaq istəsə, həddi-tərəxxüsə çatanda namazı şikəstə
qılmalıdır.
Məsələ 1338: İnsanın qalmaq və yaşamaq üçün təyin etdiyi
yer, onun vətənidir. İstər orada dünyaya gəlmiş olsun və ataanasının vətəni olsun və ya özü oranı yaşayış üçün təyin etsin.
Məsələ 1339: Əgər əsil vətəni olmayan bir yerdə az bir
müddət qalmaq niyyəti olsa və sonra başqa bir yerə gedsə, ora
onun vətəni hesab olmur.
Məsələ 1340: İnsanın özü üçün yaşayış yeri təyin etdiyi yer,
orada yaşayan sakin kimi, orada yaşasa, ora vətənidir. Əgər onun
üçün bir səfər qarşıya çıxsa yenədə oraya qayıdır, baxmayaraq
ki, həmişə orada qalmaq niyyəti yoxdur onun vətəni hesab olur.
Hövzə və univerisitet tələbələrinin əksəriyyəti kimi, öz vətənləri
olmayan yerdə təhsil alanlar, camaatın baxımında müsafir hesab
olunarlarsa, təhsil müddəti boyunca ora vətən hökmündədir.
Məsələ 1341: Bir şəxs iki yerdə yaşarsa; məsələn, altı ay bir
şəhərdə, altı ay da başqa şəhərdə qalsa, hər iki yer onun
vətənidir. Əgər ikidən artıq yeri yaşamaq üçün seçsə, onların
hamısı, onun vətəni hesab olunur.
Məsələ 1342: Bir yerdə mülkü olan şəxs, o mülk onun olduğu
vaxt, oranı özü üçün vətən seçib altı ay müddətinə orada qalsa
sonra oradan başqa yerə gedərsə, hər vaxt, səfər zamanı ora
yetişərsə ehtiyata əssən gərək namazını həm şikəstə həmdə bütöv
qılsın.
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Məsələ 1343: Əgər vətəni olduğu və oradan üz cevirdiyi bir
yerə yetişərsə, özü üçün başqa bir vətən seçməməsinə
baxmayaraq, gərək namazlarını tamam qılmasın.
Məsələ 1344: Əgər bir şəxs müəyyən yerdə on gün ardıcıl
olaraq qalmağı qəsd etsə, yaxud ixtiyarsız olaraq on gün
qalacağını bilsə, orada namazını tamam qılmalıdır.
Məsələ 1345: Səfər edən, on gün bir yerdə qalmaq istəsə,
birinci və ya on birinci gecəni qalmaq niyyəti etməsi lazım
deyildir. Birinci gün günəş çüxandan onuncu günün
qürubunadək qalmasını niyyət etsə, gərək namazını tamam
qılsın. Həmçinin, əgər misal olaraq; birinci günün günortasından
on birinci günün günortasınadək qalmaq niyyətində olarsa, gərək
namazını tamam qılsın.
Məsələ 1346: Səfərə çıxan şəxs, bir yerdə on gün qalmaq
istədiyi halda, əgər orada bütün on günü qalacaqsa, o halda
namazı bütöv qılmalıdır. Deməli, əgər on günü; məsələn:
Nəcəflə Kufədə və ya Qumla, yaxud Cəmkəranda qalmaq istəsə,
namazı şikəstə qılmalıdır. Meyar, camaat arasında iki məkanın
sayılmasıdır. Baxmayaraq ki, o iki məkan bir-birinə çox yaxın
olsun və tərəxxüs həddində fasilə olmasın yaxud bir birinə
yapışsın.
Məsələ 1347: Səfərə çıxan, bir yerdə on gün qalmaq
niyyətində olsa, əgər əvvəldən oranının ətrafına getmək
niyyətində olsa, əgər getmək istədiyi yer, şəri məsafədən az
olarsa və gedib-qayıtmaq müddəti yarım gündən azdırsa, bu
miqdar, on gün orada qalmaq niyyətinə zərər yetirmir, namazı
bütövdür. Əgər çox qalmaq istəsə ehtiyat budur ki, həm şikəstə
həm də bütöv qılsın. Əgər getmək istədiyi yer şəri səfər
miqdarında olarsa, namazını şikəstə qılmalıdır.
Məsələ 1348: Bir yerdə on gün qalmağı qərara almayan bir
şəxs; məsələn: məqsədi dostu gələrsə, yaxud yaxşı mənzil
taparsa, on gün qalmaq olsa namazı şikəstə qılmalıdır.
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Məsələ 1349: Bir şəxs bir yerdə on gün qalmaq niyyətində
olsa, baxmayaraq ki, onun qalmağı üçün bir maneə olacağına
ehtimal versə, gərək namazını tam qılsın.
Məsələ 1350: Əgər səfərə çıxan, ayın axırına on gün və ya
ondan artıq qaldığını bilib ayın axırına qədər müəyyən bir yerdə
qalmağı qərara alsa, namazı bütöv qılmalıdır. Amma ayın axırına
nə qədər qaldığını bilmədiyi halda, ayın axırınadək qalmağı qəsd
etsə, namazı şikəstə qılmalıdır. Ümumiyyətlə on gün qalmaq
fikri onda yaranarsa, gərək namazı bütöv qılsın.
Məsələ 1351: Səfərə çıxan, bir yerdə on gün qalmaq
niyyətində olsa, dörd rəkətli bir namaz qılmazdan əvvəl, qalmaq
fikrindən dönsə və ya orada qalıb və ya başqa yerə getməsində
tərəddüddə olsa, gərək namazı şikəstə qılsın. Əgər bir dörd
rəkətli namazı qıldıqdan sonra orada qalmaq fikrindən dönsə və
ya tərəddüddə olsa, gərək namazı tamam qılsın.
Məsələ 1352: Səfərə çıxan, bir yerdə on gün qalmaq
niyyətində olsa, əgər oruc tutsa və günortadan sonra orada
qalmaq fikrindən dönsə, bu halda əgər dörd rəkətli bir namaz
qılıbsa orucu səhihdir; orada olduğu müddət boyu, namazlarını
bütöv qılmalıdır. Əgər dörd rəkətli bir namaz qılmamış olsa,
tutduğu oruc səhihdir. Amma namazlarını şikəstə qılmalıdır.
Sonrakı günlərdə də oruc tuta bilməz.
Məsələ 1353: Səfərə çıxan, bir yerdə on gün qalmaq
niyyətində olsa, həmin yerdə qalmaq fikrindən dönsə və ya
tərəddüddə olsa, qalmaq məqsədindən dönməmişdən qabaq dörd
rəkətli əda namaz qılıb-qılmaması barədə şəkk etsə, qalmaq
niyyəti edəndən sonra dördrəkətli namaz qılmaq müddəti qədər
vaxt keçibsə gərək sonrak namazlarını bütöv qılsın. Amma dörd
rəkətli namaz qılmaq müddətində vaxt keçmədən qabaq şəkk
edərsə gərk o namazını və sonrakı namazlarını şikəstə qılsın.
Məsələ 1354: Əgər səfərə çıxan, namazı şikəstə qılmaq
niyyəti ilə namaza başlasa və namaz əsnasında on gün və ya
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daha artıq qalmaq qərarına gəlsə, namazı dörd rəkətlə
tamamlasın.
Məsələ 1355: Səfərə çıxan, bir yerdə on gün qalmaq
niyyətində olsa, əgər dörd rəkətli namazın arasında öz fikrindən
yayına, üçüncü rəkətə məşğul olmayıbsa, gərək namazı iki
rəkətli tamamlasın və qalan namazlarını şikəstə qılsın. Amma
üçüncü rəkətə məşğul olarsa və rükuya getməyibsə, namazı
səhihdir; gərək otursun və namazını iki rəkətli tamamlasın.
Orada qalan müddətdə, gərək namazını şikəstə qılsın. Amma
üçüncü rəkətin rükusuna gedərsə, daha yaxşı olar namazı dörd
rəkətli tamamlasın və yenidən şikəstə qılsın. Orada olan
müddətdə namazını şikəstə qılmalıdır.
Məsələ 1356: Səfərə çıxan, bir yerdə on gün qalmaq
niyyətində olsa, on gündən artıq orada qalsa nə qədər ki, səfər
etməyibdir namazını bütöv qılmalıdır və yenidən on gün
qalmasını niyyət etməsi lazım deyil.
Məsələ 1357: Səfərə çıxan, bir yerdə on gün qalmaq
niyyətində olsa, vacib orucu tutmalıdır. Həmçinin müstəhəb oruc
da tuta bilər, cümə namazını, zöhr, əsr və işa namazlarının
nafilələrini də qıla bilər.
Məsələ 1358: Səfərə çıxan, bir yerdə on gün qalmaq
niyyətində olsa, əgər bir dörd rəkətli əda namaz qıldıqdan yaxud
on gün qalandan sonra (bir bütöv namaz qılmasa belə) şəri
məsafədən az olan bir yerə gedib qayıtmaq istəsə və ikinci dəfə
əvvəlki yerində on gün və ya çox yaxud az qalsa, getdiyi vaxtdan
qayıdanadək və qayıtdıqdan sonra, gərək namazını tamam qılsın.
Amma qaldığı yerə qayıtmaq ancaq, səfər etdiyi yolun üstündə
yerləşdiyinə görə olarsa və onun gedib-gəlməsi üst-üstə səkkiz
fərsəx olarsa, getdiyi zaman həddi-tərəxxüsü keçəndən sonra,
getdiyi yerdə və qayıdanda və qabaqcadan qalmaq niyyəti etdiyi
yerdə namazını şikəstə qılsın.
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Məsələ 1359: Səfərə çıxan, bir yerdə on gün qalmaq
niyyətində olsa, əgər bir dörd rəkətli əda namaz qıldıqdan yaxud
on gün qaldıqdan sonra şəri məsafədən az olan bir yerə getmək
istəsə, istər getdiyi yerdə yaxud yolda on gün qalmaq niyyyəti
olsun və ya olmasın, gərək bütün səfər boyu namazını tamam
qılsın. Amma gedəcəyi yer səkkiz fərsəx və ya çox olarsa və
orada on gün qalmaq istəməzsə, gərək gedərkən və orada
qalacağı müddətdə namazını şikəstə qılsın. Amma on gün
qalmaq niyyətində olarsa, təkcə ora gedərkən, namazını şikəstə
qılacaqdır.
Məsələ 1360: Səfərə çıxan, bir yerdə on gün qalmaq
niyyətində olsa, on gün qalandan sonra yaxud on gün tamam
olmazdan qabaq dörd fərsəxdən az olan bir yerə gedib, sonra
əvvəlki yerinə qayıtmaqda tərəddüd etsə, yaxud ümumiyyətlə
oraya qayıtmağını bilməsə yaxud bir və ya bir neçə gündən sonra
qayıtmaq istəsə, amma orada on gün qalıb-qalmayacağında
tərəddüd etsə, yaxud orada on gün qalmasından xəbərsiz olsa,
gərək getdiyi vaxtdan qayıtdığı vaxtadək və qayıdandan sonra
namazlarını tamam qılsın.
Məsələ 1361: Əgər dostlarının bir yerdə on gün qalacaqlarını
güman edib, o da on gün qalmağı qəsd etsə bir dörd rəkətli
namaz qıldıqdan sonra onların bu fikirdə olmadıqlarını başa
düşsə, hətta özü də qalmaq fikrindən dönsə, gərək orada olduğu
müddətdə namazlarını bütöv qılsın.
Məsələ 1362: Səfərə çıxan, əgər səkkiz fərsəxə çatandan
sonra 30 gün bir yerdə qalsa və 30 günün hamısında gedib,
yaxud qalmaqda tərəddüddə olsa, 30 gün keçəndən sonra hətta
orada bir namaz qılmaq müddəti qalsa belə, gərək namazını
bütöv qılsın. Amma, səkkiz fərsəxə çatmamışdan qabaq yolun
qalanını getməkdə tərəddüddə olsa, tərəddüdə düşdüyü vaxtdan
başlayaraq namazını bütöv qılmalıdır.
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Məsələ 1363: Səfərə çıxan, doqquz gün, yaxud az müddət bir
yerdə qalmaq istəsə, orada doqquz gün, yaxud ondan az
qalandan sonra yenidən doqquz gün, yaxud ondan da az qalmaq
istəsə və bu qayda ilə 30 gün keçsə, 31-ci gündən etibarən,
namazlarını bütöv qılmalıdır.
Məsələ 1364: Səfərə çıxan, 30 gün müddətində
tərəddüddədirsə, 30 gün bir yerdə qalacağı təqdirdə, namazını
gərək bütöv qılsın. Deməli, əgər onlardan bir miqdarını bir
yerdə, qalanlarını isə başqa yerdə qalsa, 30 gün tamam olandan
sonra da, gərək namazlarını şikəstə qılsın.

MÜSAFİR NAMAZININ MÜXTƏLİF MƏSƏLƏLƏRİ
Məsələ 1365: Səfərə çıxan Məscidül-Həramda, Peyğəmbər
(səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm) məscidində və qədim Məkkə,
Mədinə şəhərinin yerləşdiyi yerlərdə və Kufə məscidində
namazını tamam qıla bilər. Həmçinin, səfərə çıxan, həzrət
Seyyidüş-Şühədanın (ələyhis-səlam) hərəmində; qəbri-müqəddəsin
beş zira (təqribən iki metr yarım) məsafəsinə qədər namazını
tamam qıla bilər.
Məsələ 1366: Səfərdə olan və namazını şikəstə qılacağını
bilən bir şəxs, əvvəlki məsələdə deyilən dörd məkandan başqa
yerlərdə bilərəkdən tamam qılsa, namazı batildir.
Məsələ 1367: Səfərədə olan və namazını şikəstə qılacağını
bilən bir şəxs, şikəstə namaz qılacağını unudub bütöv qılsa,
ehtiyata əsasən namazı batildir.
Məsələ 1368: Səfərdə olan, namazı şikəstə qılacağını
bilməyirsə, əgər tamam qılsa, namazı səhihdir.
Məsələ 1369: Səfərdə olan, namazının şikəstə olduğunu
bilirsə, əgər onun xüsusiyyətlərindən bəzisini bilməyib; məsələn:
səkkiz fərsəxlik səfədə şikəstə qılacağını bilməyib tamam qılsa,
əgər vaxtında başa düşsə, namazı yenidən qılması lazımdır. Əgər
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qılmasa, gərək qəzasını yerinə yetirsin. Əgər vaxt keçəndən
sonra başa düşsə, qəzasını qılsın.
Məsələ 1370: Səfərədə olan və namazını şikəstə qılacağını
bilən, səfərinin səkkiz fərsəxdən az olmasını güman edib
namazını bütöv qılsa və sonradan səfərinin səkkiz fərsəx
olduğunu başa düşsə, bütöv qıldığı namazı, gərək yenidən şikəstə
qılsın. Əgər vaxtı keçəndən sonra başa düşsə, qəzasını qılsın.
Məsələ 1371: Əgər səfərdə olduğunu unudub namazını bütöv
qılsa, bu halda namaz vaxtında yadına düşsə, gərək yenidən
şikəstə qılsın. Amma namaz vaxtından sonra yadına düşsə,
namazın qəzası ona vacib deyil.
Məsələ 1372: Namazını tamam qılmalı olan bir şəxs, şikəstə
qılsa, hər halda namazı batildir.
Məsələ 1373: Əgər dörd rəkətli namaz qılmağa başlayıb,
namaz əsnasında səfərdə olduğu yadına düşsə, yaxud səfərinin
səkkiz fərsəx olduğu yadına düşsə, üçüncü rəkətin rükusuna
getməmişdirsə, namazı iki rəkətlə qurtarmalıdır. Amma üçüncü
rəkətin rükusuna getmiş olsa, namazı batildir. Bir rəkət qılmaq
miqdarında vaxtı olsa, gərək namazı şiksətə qılsın.
Məsələ 1374: Əgər səfərə çıxan namazının bəzi
xüsusiyyətlərini bilməsə; məsələn: əgər dörd fərsəx gedib və on
gündən qabaq qayıdsa, namazın şiksətə qılınmağının gərəkli
olmasını bilməsə dörd rəkətli namaz niyyəti ilə namaza başlayıb
üçüncü rəkətin rükusundan qabaq məsələni başa düşsə, namazı
iki rəkətli tamam etməlidir. Amma rükuda başa düşsə, namazı
batildir. Hətta bir rəkət miqdarında vaxtından qalmış olsa belə,
gərək namazı yenidən başlayıb şikəstə qılsın.
Məsələ 1375: Səfərə çıxan, namazı tamam qılmalı olduğu
təqdirdə, məsələni bilməməzlik səbəbi ilə iki rəkətli namaz
niyyəti ilə namaza başlasa və namaz əsnasında məsələni başa
düşsə, namazını dörd rəkətli tamam etməlidir. Ehtiyat-müstəhəb
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budur ki, namaz qurtarandan sonra o, namazı yenidən dörd
rəkətli qılsın.
Məsələ 1376: Səfərə çıxan, namazını qılmamışdırsa, vaxt
tamam olandan qabaq vətəninə, yaxud on gün qalmaq istədiyi
yerə çatsa, gərək namazını tamam qılsın. Səfərdə olmayan bir
şəxs, əgər namazın əvvəl vaxtında namaz qılmayıb səfər etsə,
səfərdə namazını şikəstə qılmalıdır.
Məsələ 1377: Əgər səfərə çıxanın, şikəstə qılmalı olan bir
zöhr, əsr, yaxud işa namazını qəzaya versə, hətta səfərdən qeyri
yerlərdə də qəzasını yerinə yetirmək istəsə, gərək qəzasını iki
rəkətlə qılsın. Əgər səfərdə olmayan bir şəxsin, bu üç
namazından biri qəza olsa, hətta onun qəzasını səfərdə də qılmaq
istəsə, onu dörd rəkətdə qəza etməlidir.
Məsələ 1378: Müstəhəbdir ki, səfərə çıxan şikəstə qıldığı hər
namazdan sonra otuz dəfə “subhanəllahi vəlhəmdu lillahi və la
ilahə illəllahu vəllahu əkbər” desin. Zöhr, əsr və işa
namazlarının təqibində, buna çoxlu tövsiə olunub. Daha yaxşı
olar ki, bunu altımış dəfə desin.

QƏZA NAMAZI
Məsələ 1379: Öz vacibi namazını, onun öz vaxtında qılmayan
bir şəxs, hətta vaxtın hamısında yuxuda olsa, yaxud məstlik
səbəbi ilə namaz qılmamış olsa da, gərək qəzasını yerinə
yetirsin. Bir şəxs dəli və huşsuz olsa, namazların qəzası yoxdur.
Amma huşsuz olmaq üçün bir iş etsə məsələn: cərrahiyyə
əməliyyatı üçün özünü doktorun ixtiyarında qoyarsa, ehtiyatvacibə görə namazların qəzasıni qılmalıdır. Amma qadının heyz
və nifas hallarında qılmadıqları namazların qəzası yoxdur.
Məsələ 1380: Əgər namazın vaxtı qurtarandan sonra, qıldığı
namazın batil olduğunu başa düşsə, qəzasını yerinə yetirməlidir.
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Məsələ 1381: Boynunda qəza namazı olan bir şəxs onu
qılmaqda süstlük, səhlənkarlıq etməməlidir. Amma dərhal yerinə
yetirməsi vacib deyil.
Məsələ 1382: Qəza namazı olan bir şəxs müstəhəb namaz qıla
bilər.
Məsələ 1383: Əgər insanın qəza namazı olduğuna və ya
qıldığı namazların səhih olmadığına ehtimalı olsa, ehtiyata görə
onların qəzasını yerinə yetirmək müstəhəbdir.
Məsələ 1384: Gündəlik namazların qəzası gərək tərtib ilə
qılınsın. Məsələn: bir şəxs bir gün əsr, sorakı gün zöhr namazını
qılmasa, gərək əvvəl əsr, ondan sonra zöhr namazının qəzasını
qılsın. Əgər bir gündə sübh və zöhr namazı qəza olsa gərək əvvəl
sübh sonra isə zöhr namazının qəzasını qılsın.
Məsələ 1385: Əgər gündəlik namazından başqa bir neçə
namazın; məsələn: ayət namazının qəzasını qılmaq istəsə, yaxud
bir gündəlik və bir neçə gündəlik olmayan namazın qəzasını
qılmaq istəsə, qəzaya getməsi tərtibi ilə qılması lazım deyil.
Məsələ 1386: Əgər qılmadığı namazların tərtibini bilmirsə,
tərtibə riayət etmək onun boynundan götürülür. Amma bir gündə
tərtibi lazım olan namazlarda, zöhr və əsr namazları kimi, tərtibə
riayət etmək lazımdır. Əgər məsələn: bir zöhr namazının və bir
məğrib namazının qəzası vacib olsa amma hansının əvvəl qəza
olduğunu bilməsə, hər birini istəsə birinci qıla bilər.
Məsələ 1387: Əgər bir günün zöhr namazı və başqa günün əsr
namazı və ya iki zöhr namazı və ya iki əsr namazı qəza olsa və
hansı birinin əvvəl qəza olmasını bilməsə, hər hansı birini istəsə,
qəzasını əvvəl qıla bilər. Amma iki dəfə dörd rəkətli namazı,
birincisi birinci günün namazının qəzası və ikincisi ikinci günün
namazının qəzası niyyəti ilə qılsa, tərtib üçün müstəhəbiliyinə
kifayət edər.
Məsələ 1388: Əgər bir zöhr və bir işa namazı və ya bir əsr və
bir işa namazı qəza olsa və hansı birinin əvvəl qəza olduğunu

İzahlı şəriət hökmləri

 301

bilməsə, onları tərtiblə qıldığına yəqin edəcəyi şəkildə qılsın;
məsələn: əgər bir zöhr və bir işa namazı qəza olub və onların
əvvəlincisini bilməsə, gərək əvvəl bir zöhr namazı sonra bir işa
namazı, daha sonra isə təkrar bir zöhr namazı qılsın; yaxud da,
əvvəl bir işa namazı qılsın sonra bir zöhr namazı qılsın və daha
sonra yenidən bir işa namazı qılsın.
Məsələ 1389: Bir şəxs dörd rəkətli namazlardan birini
qılmadığını bilirsə, amma onun zöhr və ya əsr namazı olduğunu
bilməsə, bir dörd rəkətli namaz, qəza niyyəti ilə qılmadığı
namazın yerinə qılsa, kifayətdir.
Məsələ 1390: Ardıcıl olaraq beş namazı qəza olan şəxs,
onların hansının birinci olduğunu bilmirsə, ehtiyat-müstəhəb
budur ki, tərtiblə doqquz namaz qılsın; məsələn: sübh
namazından başlayaraq zöhr, əsr, məğrib və işanı qıldıqdan sonra
sübh, zöhr, əsr və məğrib namazlarını ikinci dəfə qılsın. Amma
ardıcıl olaraq onun altı namazı qəza olsa və onların birincisini
bilməsə, on namaz tərtiblə qəza etsin. Eləcədə, hər qəza
namazlara artırılan namazlar üçün bu şərtlə ki, ardıcıl qəza olsun,
bir namaz deyilən miqdarda artırsın məsələn: yeddi namaz qəza
olsa və onların əvvəlini bilməsə on bir namaz ardıcıl qəza etsin,
qeyd olunan halların hamısında qılınmayan namazları qəza etsə
kifayətdir.
Məsələ 1391: Bir şəxs özünün gündəlik namazından beşinin
və onların hər birinin bir gündən qəza olduğunu bilsə, amma
onların tərtibini bilməsə, beş namaz qılsa, kifayərdir. Amma
ehtiyat-müstəhəbə görə, gərək tərtibə riayət etmək üçün beş
gecə-gündüz namaz qılsın. Əgər altı namaz qəza olubsa altı
namaz kifayətdir. Amma ehtiyat-müstəhəbbə görə, gərək altı
gecə-gündüz namaz qılsın. Həmçinin, onun qəza namazlarına
əlavə olan hər namaz üçün, gərək bir gecə-gündüz çox qılsın ki,
ehtiyat-müstəhəbə görə, onu tərtiblə yerinə yetirmiş olsun;
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məsələn: yeddi gün müddətində yeddi namaz qılmasa, gərək
yeddi gecə-gündüz qəza etsin.
Məsələ 1392: Bir şəxsin; məsələn: bir neçə sübh və ya bir
neçə zöhr namazı qəza olubsa və onların sayını bilmirsə, məsələn
üç, dörd yaxud beş namaz olduğunu bilmirsə, əgər az miqdarı
qılsa kifayətdir. Amma onların sayını bilib sonra unudarsa
ehtiyat-müstəhəb budur ki, gərək bütün namzları qılıb
qurtardığına yəqini olanadək namaz qılsın; məsələn: onun neçə
sübh namazı qəza olduğunu unudub, amma on namazdan artıq
olmamasına yəqini varsa, ehtiyat-müstəhəb budur ki, on sübh
namazı qılsın.
Məsələ 1393: Bir şəxsin ötən günlərdən təkcə bir qəza namazı
olarsa, ehtiyat-müstəhəbə əsasən əgər imkan olarsa, gərək əvvəl
onu yerinə yetirsin, sonra o günün namazlara məşğul olsun.
Həmçinin, keçən günlərin qəzası olmasa, amma həmin günün bir
və ya birdən çox namazı qəza olarsa, mümkün olan surətdə
ehtiyata əsasən, gərək həmin günün qəza namazını əda
namazından qabaq qılsın.
Məsələ 1394: Əgər namaz əsnasında yadına düşə ki, həmin
günün bir və ya bir neçə namazı qəza olmuşdur vaxt çox olan
halda və namazın niyyətini qəzaya çevirmək mümkün olarsa,
ehtiyata görə, gərək qəza niyyəti etsin; məsələn: zöhr namazında
ikinci rəkət tamam olmazdan əvvəl, həmin günün sübh
namazının qəza olmasını xatırlasa, zöhr namazının vaxtı az
olmayan halda ehtiyata görə, gərək niyyətini sübh namazına
qaytarsın və onu, iki rəkətli tamamlasın. Sonra zöhr namazını
qılsın. Amma vaxt az olarsa və ya niyyəti qəzaya çevirmək
mümkün olmazsa; məsələn: zöhr namazının üçüncü rəkətinin
rükusunda, sübh namazını qılmaması yadına düşə, əgər niyyəti
çevirmək istəsə, rükn olan bir rüku artırılmış olduğu üçün, gərək
sübh namazı niyyətinə çevirməsin.
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Məsələ 1395: Əgər ötən günlərdən qəza namazı olsa və həmin
gündən də bir və ya artıq qəza namazı olsa, əgər qəzaların
hamısına vaxt olmasa və ya onların hamısını o gün qılmaq
istəməsə, ehtiyata görə o günün qəza namazını əda namazından
əvvəl qılsın.
Məsələ 1396: Nə qədər ki insan diridir, hətta öz qəza
namazlarını qıla bilməsə də, başqası onun qəza namazlarını qıla
bilməz.
Məsələ 1397: Qəza namazını camaat namazı ilə birlikdə
qılmaq olar. İstər imamın namazı əda olsun, istərsə də qəza. Hər
ikisinin də (imam və məmum) eyni namazı qılmaları lazım deyil;
məsələn: sübh namazının qəzasını imamın zöhr və ya əsr namazı
ilə birlikdə qılsa, eybi yoxdur.
Məsələ 1398: Müməyyiz, yəni yaxşını pisdən ayıra bilən
uşağa namaz qılmağa və başqa ibadətlərə adət etdirmək
müstəhəbdir. Müstəhəbdir onu qəza namazlarınada vadar
etsinlər.

ATANIN BÖYÜK OĞULA VACİB OLAN QƏZA NAMAZI
Məsələ 1399: Ata üzürlü səbəbə görə qılmadığı namazları
məsələn: yuxu və unutqanlıq kimi, (amma səfər və xəstəlik kimi
səbəblər olub qəzasını yerinə yetirə bilməsə bunlar vacib deyil)
böyük oğula vacibdir ki, onun vəfatından sonra onların qəzasını
etsin, yaxud da həmin namazları qılmaq üçün əcir tutsun.
Həmçinin xəstəlik səbəbinə görə tuta bilmədiyi orucu sağalandan
sonra qəzasını tuta bilərdisə və ya səfər etdiyinə görə tuta
bilmədiyi orucu, səfərdən sonra qəzasını tuta bilməsə böyük
oğula vacibdir tutsun və yaxud onların qəzasınıtutmaq üçün əcir
tutsun. Ehtiyat-müstəhəb budur ki, hətta bilərəkdən qılmadığı
namazların və tutmadığı orucların qəzasını böyük oğul yerinə
yetirsin. Ananın qəza namazları böyük oğula vacib deyil. Amma
daha yaxşı olar onları da yerinə yetirsin.
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Məsələ 1400: Əgər böyük oğul atasının qəza namazının olub
olmamasında şəkk edərsə, ona bir şey vacib deyildir.
Məsələ 1401: Əgər böyük oğul atasının qəza namazlarının
olduğunu bilsə, amma üzürlü və ya üzürsüz səbəbə görə
olduğunu bilməsə qəzası vacib deyil. Amma ehtiyat-müstəhəb
budur ki, qəzalarını qılsın.
Məsələ 1402: Övladlardan hansının böyük oğul olması
məlum olmazsa, atanın qəza oruc-namazlarını yerinə yetirmək,
onların heç birinə vacib deyil. Amma ehtiyat-müstəhəb budur ki,
atanın oruc-namazlarını öz aralarında bölsünlər, yaxud da püşk
atmaqla onlardan biri, bu işləri yerinə yetirmək üçün təyin
edilsin.
Məsələ 1403: Əgər meyyit, onun qəza oruc-namazları üçün
əcir tutulmasını vəsiyyət etmiş olsa, əcir tutulan şəxs də onun
oruc-namazlarını səhih tərzdə yerinə yetirsə, böyük oğula heç nə
vacib deyil.
Məsələ 1404: Əgər böyük oğul, ananın namazlarını qılmaq
istəsə, gərək öz təklifinə əməl etsin; məsələn: anasının sübh,
məğrib və işa namazlarının qəzasını gərək ucadan qılsın.
Məsələ 1405: Özünün qəza oruc-namazı olan bir şəxs, əgər
atanın qəza namaz və orucları da ona vacib olarsa, hər hansı
birini əvvəldə yerinə yetirsə səhihdir.
Məsələ 1406: Böyük oğul, atanın, vəfatı zamanı həddi-büluğa
çatmasa və ya dəli olsa, həddi-büluğa çatandan və ya ağıllı
olandan sonra, gərək atanın qəza oruc və namazlarını yerinə
yetirsin. O, həddi-büluğa çatmazdan və ya ağıllı olmazdan qabaq
ölsə, ikinci oğlana vacib deyil.
Məsələ 1407: Əgər böyük oğul, atanın qəza namaz və
oruclarını yerinə yetirməzdən öncə vəfat edərsə, ikinci oğula bir
şey vacib deyil.
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CAMAAT NAMAZI
Məsələ 1408: Müstəhəbdir ki, vacib namazlar, xüsusilə
gündəlik vacib namazlar camaatla birlikdə qılınsın. Sübh, məğrib
və işa namazlarında, xüsusən məscidə qonşu olan və məscidin
azan səsini eşidənlər üçün camaat namazında iştirak etmək daha
çox tövsiyə olunub.
Məsələ 1409: Mötəbər hədislərdə vardır ki, camaat ilə qılınan
namaz, fərdi namazdan iyirmi beş dərəcə fəzilətlidir.
Hədislərdə deylir əgər bir nəfər imam-camaata iqtida etsə,
onların namazlarının hər rəkətinin 150 rəkət namaz savabı
vardır. Əgər iki nəfər iqtida etsə, hər rəkətinin 600 rəkət namaz
savabı var. İqtida edənlər nə qədər artsa, namazlarının savabı da
bir o qədər artacaq. Əgər onların sayı 10 nəfərdən keçsə, bütün
asimanlar kağız, dəryalar mürəkkəb, ağaclar qələm, cin, insan və
mələklər yazan olsalar, o namazın bir rəkətinin savabını yazıb
qurtara bilməzlər.
Məsələ 1410: Etinasızlıq üzündən camaat namazında iştirak
etməmək caiz deyildir. İnsanın üzrü olmadan camaat namazına
getməməsi layiq deyil.
Məsələ 1411: Müstəhəbdir ki, insan gözləsin və namazı
camaatla qılsın. Camaatla qılınan namaz, əvvəl vaxtda təklikdə
qılınan namazdan daha yaxşıdır. Həmçinin, müxtəsər və qısa
şəkildə qılınan camaat namazı, təklikdə uzun-uzadı qılınan
namazdan daha yaxşıdır.
Məsələ 1412: Camaat namazı təşkil olunanda müstəhəbdir ki,
təklikdə namaz qılan bir şəxs, namazı yenidən camaatla qılsın.
Əgər sonradan birinci namazının batil olduğunu başa düşsə,
ikinci namazı kifayətdir.
Məsələ 1413: Əgər imam və yaxud məmum, camaatla qıldığı
namazı iki şərt daxilində yenidən camaatla qıla bilər.
1. Birinci namazın batil olduğunu bilsin.
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2. İmam camaat olsun və iqtida edən adam vacib namazını
qılmasın.
Məsələ 1414: Bir şəxsin namazda olan vasvası, namazının
batil olmasına səbəb olacaq qədər çoxdursa, namazı yalnız
camaatla qıldıqda vasvaslıqdan xilas olursa, gərək namazı
camaatla qılsın.
Məsələ 1415: Əgər ata və ya ana öz övladına, namazı
camaatla qılmasını əmr etsələr, onu tərk etmək ata-ananın
əziyyətlərinə səbəb olarsa, namazı camaatla qılması vacibdir.
Məsələ 1416: Yağış yağması üçün qılınan istisqa namazı,
habelə bəzi səbəblərə görə müstəhəb olmuş (camaatla qılınması)
vacib olan namazlardan; o cümlədən İmamın (ələyhis-səlam)
dövründə vacib olub, o həzrətin qaib olmasına görə müstəhəb
olan (Fitir və Qurban namazları kimi) namazlardan başqa,
müstəhəb namazları camaatla birlikdə qılmaq olmaz.
Məsələ 1417: Pişnamaz, gündəlik namazını qılanda, gündəlik
namazlardan hər birini ona iqtida edib qılmaq olar. Amma
məmumun etiqadına əsasən imam, gündəlik namazını ehtiyatən
ikinci dəfə qılırsa, məmum ona iqtida edə bilməz. Amma
məmumun ehtiyatı imam ilə bir olsa, ona iqtida edə bilər,
məsələn: iki nəfər bir yerdə səfərə çıxıblar namazlarını etiyatən
həm şikəstə həm bütöv qəlmaq istəsələr bu halda biri şikəstə
namazını digərinin şikəstə namazına və bütöv namazını bütöv
namaza iqtida edə bilər.
Məsələ 1418: Əgər imam özünün gündəlik namazının
qəzasını qılsa və yaxud başqa bir şəxsin namazının qəzasını qılsa
və o namazın qəza olmağı məlum olsa, ona iqtida etmək olar.
Amma namazını ehtiyatən qəza edirsə, ona iqtida etmək
işkallıdır.
Məsələ 1419: Əgər insan imamın qıldığı namazın vacib ya
müstəhəb olduğunu bilməsə, ona iqtida edə bilməz.
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Məsələ 1420: Əgər imam mehrabda olsa və bir nəfər də onun
arxasında olub iqtida etməsə, mehrabın iki tərəfində durub
mehrabın divarının səbəbilə imamı görməyən şəxslər ona iqtida
edə bilməzlər. Əgər imamın araxasında bir şəxs iqtida etmiş olsa,
onun iki tərəfində duran şəxslərin, imamı mehrabın divarının
vasitəsilə görməsələr də, cərgələr bir-birinə bitişik olarsa
namazları səhihdir.
Məsələ 1421: Birinci cərgənin uzun olması səbəbilə cərgənin
iki tərəfində duran şəxslər imamı görməsələr də, ona iqtida edə
bilərlər. Həmçinin əgər (birinci cərgədən başqa) sair cərgələrdən
birinin də uzun olması səbəbilə, onun iki tərəfində duran şəxslər,
öz önlərində olan cərgəni görməsələr, iqtida edə bilərlər.
Məsələ 1422: Əgər camaat namazının cərgələri məscidin
qapısına çatsa, qapının müqabilindəki cərgənin arxasında duran
şəxsin namazı səhihdir. Həmçinin onun arxasında durub iqtida
edən şəxslərin də namazı səhihdir. Həmçinin onun iki tərəfində
durub qabaqdakı cərgəni görməmələrinə baxmayaraq əgər
cərgələr bir-birlərinə birləşibsə namazları səhihdir.
Məsələ 1423: Sütunun arxasında duran bir şəxs, əgər sağ,
yaxud sol tərəfdən başqa məmumun vasitəsilə imamla
birləşməsə, iqtida edə bilməz.
Məsələ 1424: İmamın dayandığı yer məmumun dayandığı
yerdən gərək uca olmasın. Amma imamın dayandığı yer azacıq
uca olsa; məsələn: bir neçə santimetr uca olsa eybi yoxdur.
Həmçinin əgər namaz qılınan yer, alçaqlı-ucalı yer olsa və imam
uca olan yerdə dayansa, bu halda onun alçaqlığı-ucalığı çox
olmasa, belə ki, “düz yerdir” deyilsə, maneəsi yoxdur.
Məsələ 1425: Əgər məmumun yeri imamamın durduğu
yerindən uca olsa, eybi yoxdur. Amma, “camaat ictima etməyib”
deyiləcək qədər uca olsa, məsələn uca minarənin qülləsindən
iqtida etsə səhih deyil.
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Məsələ 1426: Əgər bir cərgədə dayanan şəxslərin içərisində
müməyyiz (yaxşını və pisi başa düşən) uşaq fasilə salsa və onun
namazının səhih olduğunu bilsələr, iqtida edə bilərlər.
Məsələ 1427: İmamın təkbirindən sonra qabaqdakı cərgə,
namaza hazır olsa və onların təkbir demələri yaxın olsa, sonrakı
cərgədə dayanan şəxslərin təkbir demələri işkallıdır.
Məsələ 1428: Əgər öndəki cərgələrdən hər hansı birinin
namazının batil olduğu məlum olsa, sonrakı cərgələr iqtida edə
bilməz. Amma onların namazlarının səhih olub-olmaması məlum
olmasa, iqtida edə bilərlər.
Məsələ 1429: Əgər bir şəxs, imamın namazının batil olmasını
bilsə; məsələn: onun dəstəmazsız olduğunu bilsə, hətta imamın
özü bu işdən agah olmasa da, ona iqtida edə bilməz. Amma əgər
imamın namazı bəzi şərtlərə malik olmasa yaxud bəzi maneələr
olsa ki, səhv üzündən o şərtin olması yaxud səhv üzündən o
maneə namazda olsa namazı batil etmir, ona iqtida edə bilər.
Məsələn: imam camaat səhv üzündən qiblədən çevrilsə və onun
çevrilməsi qiblənin sağından yaxud solundan çox olmasa və ya
nəcis paltar ilə namaz qılsa (ona iqtida edə bilər). Həmçinin əgər
imam namazın bəzi işlərini tərk etsə, o əməlləri etmək imamın
vasitəsi ilə məmumun əvəzində olmazsa, buna əsasən əgər imam
unutqanlıq üzündən namazın üçüncü və dördüncü rəkətində
təsbihati-ərbəəni oxumasa yaxud qabaqkı rəkətdə Həmdin
hamısını yaxud bir hissəsini oxumasa sonrakı rəkətdə ona iqtida
edə bilər. Amma Həmdin hamısını yaxud bir hissəsini oxumadığı
rəkətdə rüku halında iqtida etmək istəməsinə baxmayaraq ona
iqtida edə bilməz. Əgər iqtida edəndən sonra imam qiraətin bir
hissəsini unutsa gərək namazını fürada qılsın və məmumun
oxuması kifayət deyil.
Məsələ 1430: Əgər məmum, namazdan sonra imamın adil
olmadığını, yaxud kafir olduğunu, yaxud müəyyən səbəblər
üzündən namazının batil olduğunu bilsə; məsələn: dəstəmazsız
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namaz qıldığını bilsə, namazı səhihdir zahirən camat namazı da
da səhihdir. Deməli səhv üzündən imamdan qabaq rükudan
qalxsa imam camaatdan itaət etmək üçün rükunu artıq etsə
namazı batil olmur. Amma fürada namazda rüku səhv üzündən
olsa da namazı batil edir.
Məsələ 1431: Əgər namaz əsnasında rükudan qabaq
təkbirətul-ehram deyib-deməməsində şəkk etsə təkbirətul-ehramı
deməməsini qəbul etməlidir. Əgər təkbirətul-ehramı deməsinə
xatircəm olub, amma camaat namazı niyyəti edib-etməməsində
şəkk etsə, (baxmayaraq niyyəti camaat namazı qılmaq olub və
məmuma aid vəzifəni yerinə yetirməkdədirsə; məsələn: imamın
Həmd və surəsinə qulaq asırsa) gərək namazını fürada niyyəti ilə
tamamlasın. Əgər rükuda və ya ondan sonra təkbirətul-ehram
deyib-deməməsində və ya camaat namazı niyyəti edibetməməsində şəkk etsə namazını camaatla qılıb qurtarsın, namazı
səhihdir.
Məsələ 1432: Ehtiyat-müstəhəb budur ki, camaat namazı
əsnasında, əgər çarəsizlik üzündən olmazsa, fürada niyyəti
etməsin. Amma fürada niyyəti etsə işkalı yoxdur. Hətta namazın
əvvəlindən məqsədi fürada niyyəti etmək olsa camaat namazı
səhihdir.
Məsələ 1433: Əgər məmum üzürlü səbəbdən imamın Həmd
və surəsindən sonra fürada niyyəti edərsə, Həmd və surəni
oxuması lazım deyil. Amma Həmd və surə qurtarmazdan əvvəl
fürada niyyəti edərsə, gərək imam oxumadığı miqdarı oxusun.
Məsələ 1434: Əgər bir şəxs, camaat namazı əsnasında fürada
niyyəti etsə, yenidən camaat namazı niyyəti edə bilməz. Amma
fürada niyyəti edib-etməməsində tərəddüddə qalsa və sonradan
namazı camaatla birlikdə tamamlamaq qərarına gəlsə, namazı
səhihdir.
Məsələ 1435: Əgər fürada niyyəti edib-etməməsində şəkk
etsə, gərək niyyətini, fürada niyyəti etməməsində qərarlaşdırsın.
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Məsələ 1436: Əgər imam rükuda olan zaman iqtida edərsə və
imamın rükusuna çatsa, imamın zikrinin qurtarmasına
baxmayaraq namazı səhihdir və bir rəkət hesab olunur. Amma
rüku miqdarında əyilsə və imamın rükusuna çatmasa, namazı
batildir.
Məsələ 1437: Əgər imam rükuda olan zaman iqtida etsə, rüku
miqdarında əyilsə və imamın rükusuna çatıb-çatmamasında şəkk
etsə, namazı batildir.
Məsələ 1438: Əgər imam rükuda olan zaman iqtida edə və
rüku həddində əyilməzdən öncə imam rükudan qalxarsa, ehtiyatvacib budur ki, fürada niyyəti etsin.
Məsələ 1439: Əgər namazın əvvəlində, yaxud Həmd və surə
oxunan vaxt iqtida etsə və rükuya getməmişdən qabaq imam
başını rükudan qaldırsa, onun namazı səhihdir.
Məsələ 1440: Əgər imam axırıncı rəkətin təşəhhüdünü
oxuduğu vaxt imama çatsa, bu halda camaat namazının savabını
qazanmaq istəyərsə, gərək niyyət edib, təkbirətül-ehram
dedikdən sonra oturub təşəhhüdü imamla birlikdə oxusun.
Amma salamları deməyib gözləməlidir ki, imam namazın
salamını desin, sonra ayağa qalxıb yenidən niyyət etmədən,
təkbir demədən, Həmd və surəni oxumalıdır. Bunu, öz
namazının birinci rəkəti hesab etməlidir.
Məsələ 1441: Məmum gərək imamdan qabaq durmasın.
Ehtiyat-vacib budur ki, dayananda imamdan arxada dayansın.
Onun boyu imamın boyundan uca olduğu təqdirdə, ehtiyatvacibə görə, gərək elə dursun ki, rüku və səcdədəsinin yeri
imamdan arxaya olsun.
Məsələ 1442: Camaat namazında, gərək məmumla imam
arasında pərdə və onun kimi arxası görünən və ya görünməyən
şeylər fasilə salmasın. Həmçinin insanla başqa məmum ki, insan
onun vasitəsi ilə imama birləşir, fasilə olmasın. Amma imam
kişi, məmum isə qadın olsa, əgər o qadınla imam arasında və ya
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o qadınla, sair kişi məmum arasında pərdə, divar və onun kimi
şey fasilə salsa, belə ki, qadın o məmumun vasitəsi ilə imamla
birləşsə, eybi yoxdur.
Məsələ 1443: Əgər namaza başladıqdan sonra imamla
məmum arasında və ya o məmumun onun vasitəsilə imama
birləşən şəxs arasında pərdə və onun kimi şeylər fasilə salsa,
fürada niyyəti etməməsinə baxmayaraq, məmumun namazı
füradaya çevrilir.
Məsələ 1444: Ehtiyat-vacib budur ki, məmumun səcdə yeri
ilə imamın durduğu yerin arasında, açılmış bir ayağın arasındakı
məsafə qədər; (yəni ayaqları bir-birindən aralı qoymaq mümkün
olan qədər) fasilə olmasın. Həmçinin, əgər insan, qabağında
dayanan məmumun vasitəsilə imama müttəsil olsa, ehtiyatvacibə görə onun səcdəsinin yeri qabaqdakının dayandığı yerdən
bir açıq addımdan artıq olmasın. Ehtiyat-müstəhəb budur ki,
məmumun səcdəsinin yerinin, onun qabağında duran şəxsin
dayandığı yerlə, ümumiyyətlə fasiləsi olmasın.
Məsələ 1445: Əgər məmum, sağında və ya solunda olan
şəxsin vasitəsilə imama müttəsil olub amma qabaqdan müttəsil
olmasa, ehtiyat-vacibgörə, gərək sağında və ya solundakı iqtida
edən şəxslə bir açıq addımdan artıq fasiləsi olmasın.
Məsələ 1446: Əgər namazda məmumla imam, yaxud
məmumla onun imama müttəsil olduğu şəxs arasında bir
addımdan artıq fasilə düşsə, onun namazı öz-özünə fürada olur.
Məsələ 1447: Əgər birinci sırada duranların hamısının namazı
qurtarsa və ya hamısı fürada niyyət etsələr, fasiləsiz olaraq başqa
namazı imama iqtida etmələrinə baxmayaraq, sonrakı sıranın
namazı fürada olur.
Məsələ 1448: Əgər bir şəxs ikinci rəkətdə iqtida etsə, Həmd
və surəni oxuması lazım deyil. Amma qunutu və təşəhhüdü
imamla birlikdə yerinə yetirə bilər. Ehtiyat-vacib budur ki,
təşəhhüdü oxuyan zaman əllərin barmaqlarını və ayaqlarının
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pəncəsini yerə qoyub, dizlərini qaldırsın, təşəhüddən sonra gərək
imamla birlikdə qalxıb Həmd və surəni oxusun. Əgər surə üçün
vaxt qalmasa, təkcə Həmdi oxuya bilərsə gərək Həmdi oxuyub
rükuda özünü imama çatdırsın, əgər Həmdi oxumaq üçün vaxt
olmasa ehtiyat-vacibə əsasən fürada niyyət etsin.
Məsələ 1449: Əgər imam dörd rəkətli namazın ikinci
rəkətində olanda iqtida etsə, namazının ikinci rəkətində ki,
imamın üçüncü rəkətidir, iki səcdədən sonra oturub, təşəhhüdün
vacibi qədərini oxuyub sonra ayağa qalxsın. Əgər təsbihatı üç
dəfə deməyə vaxt olmazsa, bir dəfə deyib rükuda özünü imama
çatdırsın.
Məsələ 1450: Əgər imam üçüncü və ya dördüncü rəkətdə olsa
və məmum iqtida edib Həmdi oxuyacağı surətdə imamın
rükusuna çatmayacağını bilsə, ehtiyat-vacibə görə gözləməlidir
ki, imam rükuya getsin, sonra iqtida etsin.
Məsələ 1451: Əgər imamın üçüncü və ya dördüncü rəkətində
iqtida etsə, gərək Həmd və surəni oxusun. Əgər surə oxumağa
vaxt olmasa, gərək Həmdi tamamlayıb, rükuda özünü imama
çatdırsın. Əgər Həmdi oxuya bilməsə niyyətini füradaya
çevirsin.
Məsələ 1452: Surəni və ya qunutu yerinə yetirdiyi surətdə
rükuda imama çatmayacağını bilən bir şəxs, bilərəkdən surə ya
qunutu oxuyub rükuya çatmasa, namazı səhihdir. Gərək fürada
vəzifəsinə əməl etsin.
Məsələ 1453: Bir şəxs, əmin olsa ki, əgər surəni başlasa və ya
tamamlasa imamın rükusuna çatacaqdır, imamın rükuya
getməsiylə surəni kəsib rükuya gedə bilər.
Məsələ 1454: Bir şəxsin yəqini olsa ki, əgər surəni oxusa
yaxud tamamlasa imamın rükusuna çatacaqdir, əgər surəni oxusa
və rükuya çatmasa, namazı səhihdir.
Məsələ 1455: İmam ayaq üstə olanda, məmum onun hansı
rəkətdə olduğunu bilmirsə, ona iqtida edə bilər. Amma gərək
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Həmd və surəni qürbət qəsdi ilə oxusun. Sonradan imamın
birinci, yaxud ikinci rəkətdə olduğunu bilsə, namazı səhihdir.
Amma asta oxunan namazlarda məsələn: zöhr və əsr namazları
kimi, ehtiyat-vacibə görə gözləsin imamın rükusunda iqtida
etsin.
Məsələ 1456: Bir şəxs imamın birinci, yaxud ikinci rəkətdə
olduğunu güman edərək Həmd və surəni oxumasa, rükudan
sonra onun üçüncü, yaxud dördüncü rəkətdə olduğunu başa
düşsə, ehtiyata əsasən namazı batildir. Amma rükudan qabaq
başa düşsə, Həmd və surəni oxumalıdır. Vaxtı olmasa, təkcə
Həmdi oxumalı, rükuda özünü imama çatdırmalıdır. Əgər rükuda
çatmasa ehtiyata əsasən niyyətini füradaya çevirsin.
Məsələ 1457: İmamın üçüncü, yaxud dördüncü rəkətdə
olmasını güman edən bir şəxs, Həmd və surəni oxusa və rükudan
əvvəl və ya sonra onun birinci, yaxud ikinci rəkətdə olduğunu
başa düşsə, namazı səhihdir. Amma Həmd-surə əsnasında başa
düşsə, onları axıra çatdırması lazım deyil.
Məsələ 1458: Əgər bir şəxs müstəhəbbi namaza məşğul
olduğu vaxt camaat namazı təşkil olunsa, bu halda namazını
qurtararsa camaat namazına çatacağına əmin deyilsə,
müstəhəbdir ki, namazı kəsib camaatla birlikdə namaz qılsın.
Hətta əgər birinci rəkətə çatacağına əmin olmasa da, müstəhəbdir
ki, həmin göstərişə əməl etsin.
Məsələ 1459: Üç, yaxud dörd rəkətli namazı qılmağa məşğul
olan zaman, camaat namazı təşkil olunsa, bu halda üçüncü
rəkətin rükusuna getməyibsə və namazı axıra qədər qılacağı
təqdirdə camaat namazına çatacağına əmin deyilsə, müstəhəbdir
ki, namazı müstəhəb namaz niyyətinə çevirib, iki rəkətlə
qurtarsın və özünü camaat namazına çatdırsın.
Məsələ 1460: Əgər imamın namazı qurtarsa, məmum da
təşəhhüdü və ya birinci salamı deməyə məşğuldursa, fürada
niyyəti etməsi lazım deyil.
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Məsələ 1461: İmamdan bir rəkət geri qalan bir şəxs, onun
axırıncı rəkətinin təşəhhüdünü oxuduğu vaxt, qalxıb namazını
qurtara bilər və ya əllərinin barmaqlarını, ayaqlarının pəncəsini
yerə qoyub, dizlərini yerdən aralayaraq, imamın namazın
salamını deməsini gözləməli, sonra isə ayağa qalxsın.

İMAM-CƏMAƏTİN ŞƏRTLƏRİ
Məsələ 1462: Camaat namazının imamı, gərək baliğ, aqil, on
iki İmam şiəsi, adil, halazadə olmalı, namazı səhih tərzdə
oxumalıdır. Əgər məmum kişidirsə, gərək imam-cəmaət də kişi
olsun. Ehtiyat-lazım budur ki, meyyit namazından başqa
namazlarda məmumlar qadın da olsa imam camaat qadın
olmasın. Yaxşı və pisi başa düşən müməyyiz uşağın, başqa bir
yaxşı və pisi başa düşə bilən müməyyiz uşağa iqtida etməsinin
maneəsi yoxdur.
Məsələ 1463: Bir şəxs əvvəlcə imamın adil olduğunu bilib,
sonradan ədalətində qalıb-qalmamasında şəkk etsə, ona iqtida
edə bilər.
Məsələ 1464: Ayaq üstə namaz qılan bir şəxs oturan, yaxud
uzanan halda namaz qılana iqtida edə bilməz. Həmçin, oturan
halda namaz qılan bir şəxs, uzanan halda namaz qılana iqtida edə
bilməz.
Məsələ 1465: Oturan və ya uzanan halda namaza qılan şəxs,
oturan halda namaz qılan şəxsə iqtida edə bilər və uzanan halda
namaz qılan şəxs, uzanan halda namaz qılan şəxsə iqtida edə
bilər.
Məsələ 1466: Əgər pişnamaz, üzürlü səbəbdən təyəmmümlə
yaxud da cəbirə dəstəmazla namaz qılarsa, ona iqtida etmək olar.
Amma üzürlü səbəbə görə paltarı nəcis olsa ona iqtida etmək
müşkül məsələdir.
Məsələ 1467: Əgər imam, xəstəlik üzündən bövl və ğaitinin
qarşısını ala bilmirsə, ehtiyat budur ki, ona iqtida olunmasın.
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Həmçinin üzürlü səbəbə görə vəzifəsini (səcdəni tam şəkildə
yerinə yetirmək və ya söykənmədən ayaq üstə durma kimi)
düzgün yerinə yetirə bilməyən şəxsə üzrü olmayan, iqtida edə
bilməz.
Məsələ 1468: Ehtiyat-vacib budur ki, xora və dəridə əmələ
gələn ağ rəngdə ləkələr xəstəliyi 1olan adam və şəri hədd icra
olunmuş şəxs imam camaat olmasın.

CAMAAT NAMAZININ HÖKMLƏRİ
Məsələ 1469: Məmum niyyət edərkən gərək imamını
müəyyən etsin. Amma adını bilməsi lazım deyil; məsələn: “bu
hazır olan imama iqdtida edirəm” deyərək niyyət etsə, namazı
səhihdir.
Məsələ 1470: Məmum gərək Həmd və surə istisna olmaqla,
namazın qalan hissələrinin hamısını özü deməlidir. Amma onun
birinci və ya ikinci rəkəti, imamın isə üçüncü və ya dördüncü
rəkəti olsa, gərək Həmd və surəni oxusun.
Məsələ 1471: Əgər məmum sübh, məğrib və işa namazının
birinci və ikinci rəkətlərində imamın Həmd və surəsinin səsini
eşitsə, hətta onun kəlmələrini bir-birindən ayırd edə bilməsə də,
Həmd və surəni oxumasın. Əgər imamın səsini eşitməsə,
müstəhəbdir ki, Həmd və surəni oxusun. Lakin, gərək ahəstə
oxusun; səhvən ucadan oxusa, eybi yoxdur.
Məsələ 1472: Əgər məmum, imamın Həmd və surəsinin bəzi
kəlmələrini eşitsə, ehtiyat-vacib budur ki, Həmd və surəni
oxumasın.
Məsələ 1473: Əgər məmum səhvən Həmd və surəni oxusa və
ya eşitdiyi səsin imamın səsi olmadığını güman edərək Həmdsurə oxuyub sonradan onun səsi olduğunu başa düşsə, namazı
səhihdir.
1

Vitiliqo xəstəliyi, xəstənin dərisində əmələ gələn ağ rəngdə ləkələrdir.
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Məsələ 1474: Əgər imamın səsini eşidib-eşitməməsində şəkk
etsə, yaxud bir səs eşidib, imamın, yaxud başqa bir şəxsin səsi
olduğunu bilməsə, Həmd və surəni oxuya bilər.
Məsələ 1475: Ehtiyat budur ki, məmum zöhr və əsr
namazlarının birinci və ikinci rəkətlərində Həmd və surəni
oxumasın. Müstəhəbdir ki, onun yerinə zikr desin.
Məsələ 1476: Məmum təkbirətül-ehramı imamdan qabaq
deməməlidir. Hətta ehtiyat-vacib budur ki, onun təkbirətülehramı qurtarmayınca, təkbir deməsin.
Məsələ 1477: Əgər məmum səhvən imamdan qabaq salam
versə, namazı səhihdir və yenidən imam ilə salam verməsi lazım
deyil. Hətta qəsdən də imamdan qabaq salam versə, (namazın
əvvəlindən məqsədi bu olsa belə) eybi yoxdur.
Məsələ 1478: Məmumun, namazın təkbirətül-ehramından
başqa, qalan hissələrini imamdan qabaq deməsinin heç bir eybi
yoxdur. Ancaq, onları eşitsə və ya imamın onları nə vaxt
deməsini bilsə, ehtiyat-müstəhəb budur ki, imamdan qabaq
deməsin.
Məsələ 1479: Məmum, namazda təkcə oxunulmalılardan
başqa, rüku və səcdələr kimi sair əməlləri imamla birlikdə,
yaxud ondan bir az sonra yerinə yetirməlidir. Əgər qəsdən
imamdan qabaq, yaxud ondan bir müddət sonra yerinə yetirsə,
camaat namazı batildir, fürada niyyəti etsin fürada şəkildə
namazı səhihdir.
Məsələ 1480: Əgər səhvən başını rükudan qaldırıb imamın
rükuda olduğunu görsə, gərək rükuya qayıtsın və imamla
birlikdə qalxsın. Bu halda, rükn olan rükunun artıq olduğuna
görə, namazı batil olmur. Amma rükuya qayıtsa ancaq rükuya
çatmamış, imam rükudan qalxsa, rüknün çox olduğuna görə
namazı batildir. Ehtiyat-lazım budur ki, camaat namazını qılıb
qurtardıqdan sonra yenidən qılsın.
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Məsələ 1481: Əgər məmum, səhvən başını səcdədən qaldırıb,
imamın hələ səcdədə olduğunu görsə, gərək səcdəyə qayıtsın.
Əgər hər iki səcdədə bu iş təkrar olarsa, rükn olan iki səcdənin
artıqlığı ilə namaz batil olmur.
Məsələ 1482: İmamdan qabaq, səhvən başını səcdədən
qaldıran bir şəxs, səcdəyə qayıtsa və səcdəyə çatmamış imam
başını səcdədən qaldırsa, namazı səhihdir. Amma bu iş, bir
rəkətin hər iki səcdəsində baş versə, namazı batildir. Ehtiyatlazım budur ki, camaat namazını qılıb qurtardıqdan sonra namazı
yenidən qılsın.
Məsələ 1483: Əgər səhvən rükudan və ya səcdədən qalxarsa,
səhvən və ya imama çatmayacağını güman edərək yenidən
rükuya, yaxud səcdəyə getməsə, namazı səhihdir. Əgər
bilərəkdən qayıtmasa namazı fürada tamamlasın. Əgər
bilərəkdən imamdan qabaq qalxsa, zikirdən sonra olarsa gərək
qayıtmasın namazını fürada tamamlasın. Əgər zikirdən qabaq
olarsa namazı batildir.
Məsələ 1484: Əgər başını səcdədən qaldırıb imamın səcdədə
olduğunu görsə və imamın birinci səcdəsi olduğunu güman
edərək imamla birlikdə səcdəyə getməyi qəsd edib səcdəyə
getsə, sonra onun ikinci səcdəsi olduğunu başa düşsə, onun
ikinci səcdəsi hesab olunur. Əgər imamın ikinci səcdəsi
olduğunu güman edərək səcdəyə getsə və imamın birinci
səcdəsinin olduğunu başa düşsə, yenidən imamla birlikdə səcdə
etməlidir. Amma hər iki halda, ehtiyat-müstəhəb budur ki,
namazı camaatla tamamlayıb yenidən qılsın.
Məsələ 1485: Əgər səhvən imamdan qabaq rükuya getsə və
rükudan qalxacağı halda imamın qiraətindən bir hissəsinə çatsa,
gərək qalxıb yenidən imamla birlikdə rükuya getsin, namazı
səhihdir. Əgər qəsdən qayıtmasa, namazı batildir. Əgər
bilərəkdən imamdan qabaq rükuya getsə, qiraət tamam olmazdan

318



NAMAZIN TƏRCÜMƏSİ

qabaq olarsa namazı batildir. Əgər qiraətdən sonra olarsa
qayıtmasın namazı fürada tamamlasın.
Məsələ 1486: Əgər səhvən imamdan əvvəl rükuya getsə və
başını qaldıracağı təqdirdə, imamın qiraətinin bir miqdarına
çatmasa, əgər başını qaldırıb imamla bərabər rükuya getsə,
camaat namazı səhihdir. Əgər bilərəkdən qayıtmasa namazı
fürada tamamlasın.
Məsələ 1487: Əgər səhvən imamdan qabaq səcdəyə getsə və
imamla namaz qılmaq niyyəti ilə başını qaldırsa və imamla
səcdəyə getsə, camaat namazı səhihdir. Əgər bilərəkdən
qayıtmasa namazı səhihdir, amma fürada olur.
Məsələ 1488: Əgər imam, qunutu olmayan bir rəkətdə qunut
tutsa, yaxud təşəhhüdü olmayan rəkəktdə təşəhhüd oxumağa
başlasa, məmum gərək qunutu və təşəhhüdü yerinə yetirməsin.
Ancaq imamdan qabaq rükuya gedə bilməz, yaxud ondan əvvəl
ayağa dura bilməz. Gərək səbr etsin imam qunut və təşəhhüdü
tamamlasın və namazın qalanını onunla birgə qılsın. Ehtiyatvacib budur ki, mümkün olan surətdə onu başa salsın.

CAMAAT NAMAZINDA MÜSTƏHƏB OLAN ŞEYLƏR
Məsələ 1489: Əgər məmum bir kişi olsa, müstəhəbdir ki,
imamın sağ tərəfində dayansın. Əgər bir qadın olsa, müstəhəbdir
ki, imamın sağ tərəfində elə dursun ki, səcdəsinin yeri, imamın
dizləri, yaxud ayaqları ilə bərabər olsun. Əgər məmum bir kişi və
bir qadın, yaxud bir kişi və bir neçə qadın olsa, müstəhəbdir ki,
kişi imamın sağ tərəfində, qadınlar isə imamın arxa tərəfində
dursunlar. Əgər bir neçə kişi və ya bir neçə qadın olsa,
müstəhəbdir ki, imamın arxasında dursunlar. Əgər bir neçə kişi
və bir neçə qadın olsa, müstəhəbdir ki, kişilər imamın arxasında,
qadınlar da kişilərin arxasında dursunlar.
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Məsələ 1490: Meyyit namazında qadının qadına imam camaat
durması icazəlidir. Daha yaxşı olar bir cərgədə dursunlar, imam
başqalarından qabaq durmasın.
Məsələ 1491: Müstəhəbdir ki, imam cərgənin ortasında, elm,
kamal və təqva sahibi olan sair şəxslər isə, birinci cərgədə
dayansınlar.
Məsələ 1492: Müstəhəbdir ki, camaat namazının cərgələri
nizam-intizamlı olsun, bir cərgədə duran şəxslərin aralarında
fasilə düşməsin, çiyinləri bir xətt boyunca olsun.
Məsələ 1493: Müstəhəbdir ki, “qəd-qamətis-salat” deyiləndən
sonra, məmumlar ayağa qalxsınlar.
Məsələ 1494: Müstəhəbdir ki, imam, məmumların arasında
halı başqalarına nisbətən zəif olanları nəzərə alsın. Qunut, rüku
və səcdələri uzatmasın. Amma ona iqtida edənlərin hamısının,
buna meylli olduqlarını bildiyi hal isə istisnadır.
Məsələ 1495: Müstəhəbdir ki, imam-camaat, Həmd və surədə
və ucadan oxunmalı zikrlərdə, səsini hamı eşidəcəyi qədər
ucaltsın. Amma həddindən artıq ucaltmamalıdır.
Məsələ 1496: Əgər imam rükuda olanda, təzə gələnin ona
iqtida etmək istədiyini başa düşsə, müstəhəbdir ki, rükunu
həmişəkindən ikiqat artırsın və sonra başını qaldırsın. Hətta,
daha başqa birinin də iqtida etməsini başa düşərsə (eyni qayda
ilə).

CAMAAT NAMAZINDA MƏKRUH OLAN ŞEYLƏR
Məsələ 1497: Əgər camaat namazının cərgələrində yer olsa,
insanın təklikdə dayanması məkruhdur.
Məsələ 1498: Məkruhdur ki, insan namazın zikrlərini, imamın
eşidəcəyi tərzdə desin.
Məsələ 1499: Səfərdə olanın, zöhr, əsr və işa namazlarını iki
rəkət qılarkən, bu namazlarda səfərdə olmayanlara iqtida etməsi
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məkruhdur. Səfərdə olmayan şəxs, bu namazlarda səfərdə olana
iqtida etməsi məkruhdur.

AYƏT NAMAZI
Məsələ 1500: Qaydası sonradan deyiləcək ayət namazı, dörd
şey vasitəsilə vacib olur:
1-Günəşin tutulması;
2-Ayın tutulması (hətta onlar azacıq tutulsa və bir şəxs də
qorxmasa);
3-Zəlzələ (hətta bir şəxs qorxmasa da);
4-Göy gurultusu, şimşək və yaxud qara-qırmızı küləklər və s.
kimi asimani əlamətlərdə, camaatın əksəriyyəti qorxarsa, namaz
vacib olur.
Məsələ 1501: Əgər ayət namazının vacib olcağına səbəb
hadisələrdən bir neçəsi baş versə, insan onun hər biri üçün bir
ayət namazı qılmalıdır; məsələn: həm Günəş tutulsa, həm də
zəlzələ baş versə, iki ayət namazı qılınmalıdır.
Məsələ 1502: Bir şəxsin boynuna bir neçə ayət namazının
qəzası vacib olarsa, istər onların hamısı eyni səbəbdən onun
boynuna vacib olsun məsələn: üç dəfə günəş tutulsa və onların
ayət namazını qılmamış olarsa istər bir neçə səbəbdən boynuna
vacib olmuş olsunlar, məslən: günəş tutulması, ay tutulması və
zəlzələ olması səbəbindən onun boynuna vacib olmuş olarlarsa,
bunları qəza edərkən, səbəblərdən hansı biri üçün ayət namazı
qıldığını müəyyən etməsi lazım deyildir.
Məsələ 1503: Ayət namazının vacib olduğu şeylər, hər bir
şəhərdə baş versə, təkcə o şəhərin əhalisi ayət namazı qılmalıdır.
Başqa yerlərin əhalisinə isə vacib deyil. Amma onların
məntəqələri bir-birinə çox yaxın olsa və ikisi bir şəhər hesab
olunsa, ehtiyata əsasən onlara da vacib olur.
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Məsələ 1504: Ayət namazına başlama zamanı, Günəşin və
Ayın tutulmağa başladığı andan başlayıb, kamil şəkildə
açılmalarına qədər davam edər.
Məsələ 1505: Əgər bir şəxs, ayət namazını çox təxirə salsa və
Günəş, yaxud Ay açılmağa başlasa, gərək əda niyyəti etsin.
Amma onun hər yerinin açılmasından sonra namaz qılsa, gərək
qəza niyyəti etsin.
Məsələ 1506: Əgər Ay və Günəşin tutulması müddəti ayət
namazı müddətində olarsa gərək ayət namazını qılsın. Günəş və
Ayın açılmasına bir rəkət namaz qılmaq müddəti qalana qədər
namaz ədadır. Bundan sonra namaz qəzadır. Əgər Ay və
Günəşin tutulması müddəti ayət namazı qılmaq müddətindən az
olarsa ehtiyat budur ki, (onlar açılandan sonra qılsa belə) əda və
qəza niyyəti etməsin.
Məsələ 1507: Zəlzələ, göy gurlaması, şimşək və s. baş
verəndə insan dərhal, ayət namazı qılmalıdır. Qılmasa günah
etmişdir və ömrünün axırına kimi ona vacibdir. Hər vaxt qılsa,
ədadır.
Məsələ 1508: Əgər Ayın, Günəşin açılmasından sonra, onun
bütünlüklə tutulmuş olduğunu bilsə, gərək o ayət namazının
qəzasını qılsın. Amma bir miqdarının tutulduğunu bilsə, qəzasını
qılmaq vacib deyil.
Məsələ 1509: Əgər bir dəstə adam, Ay və ya Günəşin
tutulmasını xəbər versələr, bu halda əgər insan onların sözündən
yəqinə çatmayıb ayət namazını qılmasa, sonradan düz dedikləri
məlum olsa, Ay və ya Günəş bütünlüklə tutulmuş olsa, gərək
ayət namazın qəzasını qılsın. Hətta onların bir miqarının
tutulması məlum olsa, ehtiyat-müstəhəb budur ki, ayət namazını
qılsın. Həmçinin, əgər adil olmaları məlum olmayan iki nəfər
Günəşin və ya Ayın tutulmasını xəbər versə, sonra isə adil
olmaları məlum olsa, gərək ayət namazı qılınsın.
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Məsələ 1510: Əgər bir şəxs, elmi qaydalar üzrə Günəş və ya
Ayın tutulmasını xəbər verən şəxslərin sözündən əminlik hasil
etsə, ehtiyat-vacib budur ki, gərək ayət namazını qılsın.
Həmçinin, əgər “filan vaxt Ay və ya Günəş tutulub, filan qədər
davam edəcək” desələr və insan da onların sözlərindən əminlik
hasil etsə, ehtiyat-vacibə görə, gərək onların sözlərinə əsasən
əməl etsin: məsələn: əgər “Günəş filan saatda tam şəkildə
açılacaq” desələr, gərək namazını o vaxta qədər təxirə salmasın.
Əgər “Günəş filan saatda açılmağa başlayacaq” desələr, ayət
namazını o vaxta qədər təxirə sala bilər.
Məsələ 1511: Əgər qıldığı ayət namazının batil olduğunu
bilsə, gərək yenidən qılsın. Vaxtı keçmiş olsa, qəzasını etməlidir.
Məsələ 1512: Əgər gündəlik namazı vaxtında ayət namazı da
insana vacib olsa və hər ikisini qılmaq üçün vaxt olsa, onda hər
birini əvvəldə qılsa, eybi yoxdur. Əgər onlardan birinin vaxtı az
olsa, onu əvvəlcə qılmalıdır. Hər ikisinin vaxtı az olsa, əvvəlcə
gündəlik namazını qılmalıdır.
Məsələ 1513: Əgər gündəlik namazı əsnasında ayət
namazının vaxtının az olduğunu başa düşsə, bu halda gündəlik
namazının da vaxtı az olsa, onu qurtarıb sonra ayət namazını
qılmalıdır. Əgər gündəlik namazın vaxtı az olmasa, onu pozub
əvvəlcə ayət namazı sonra isə gündəlik namazı qılmalıdır.
Məsələ 1514: Əgər ayət namazını qılarkən, gündəlik
namazının vaxtının az olduğunu başa düşsə, ayət namazını
yarıda saxlayıb gündəlik namazı qılmalı; namazı qurtarandan
sonra onu batil edən bir iş görmədən qabaq, ayət namazını,
qaldığı yerdən qılmalıdır.
Məsələ 1515: Əgər qadın, heyz və ya nifas olduğu halda
Günəş, yaxud Ay tutulsa ayət namazı ona vacib deyil. Amma
ehtiyat budur ki, onun qəzasını qılsın. Həmçinin, əgər zəlzələ,
göy gurlaması, şimşək və s. kimi ilahi nişanələr baş versə,
ehtiyat-vacib budur ki, pak olandan sonra ayət namazını qılsın.
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AYƏT NAMAZININ QAYDALARI
Məsələ 1516: Ayət namazı iki rəkətdir və hər rəkətində beş
rüku vardır. Onun qılınma qaydası belədir:
Niyyətdən sonra təkbir deyib bir Həmd və bir surəni tam
oxumalı, rükuya getməli, rükudan qalxıb yenə də bir Həmd və
bir surə oxumalı, sonra rükuya getməlidir. Beləliklə bu işi beş
dəfə təkrar etməlidir. Beşinci rükudan qalxdıqdan sonra iki səcdə
etməli, ayağa qalxıb ikinci rəkəti də, eynilə birinci rəkət kimi
yerinə yetirməli, təşəhhüd və salamı deyib namazı qurtarmalıdır.
Məsələ 1517: (Ayət namazını başqa cür də qılmaq olar);
niyyət, təkbirətül-ehram və Həmddən sonra bir surəni beş yerə
bölsün, bir və ya birdən artıq ayəsini oxuyub rükuya getsin,
sonra qalxıb Həmdi oxumadan o surənin ikinci hissəsini oxusun,
sonra rükuya getsin. Bu qayda ilə beşinci rükudan əvvəl surəni
qurtarmalıdır; məsələn: “Qul huvəllah” surəsi niyyəti ilə (birinci
rəkətin Həmd surəsindən sonra) “Bismillahir-rəhmanir-rəhim”
deyib rükuya getsin, sonra qalxıb “Qul huvəllahu əhəd” deyib
yenidən rükuya getsin. Sonra qalxıb “Əllahus-səməd” deyib
rükuya getsin, sonra qalxıb “Ləm yəlid və ləm yuləd” deyib
rükuya getsin, sonra qalxıb “Və ləm yəkun ləhu kufuvən əhəd”
deyib beşinci rükuya getsin. Rükudan qalxıb iki səcdə etsin.
İkinci rəkəti də birinci rəkət kimi yerinə yetirsin. İkinci səcdədən
sonra təşəhhüd və salamları deyib namazı qurtarsın. Həmçinin
beş qismətdən aza da bölmək caizdir. Lakin hər vaxt surəni
tamamlasa, Həmdi sonrakı rükudan qabaq oxumaq lazımdır.
Məsələ 1518: Əgər ayət namazının bir rəkətində, beş dəfə
Həmd və surə oxusa, o biri rəkətində isə Həmd oxuyub surəni
beş yerə bölsə, eybi yoxdur.
Məsələ 1519: Gündəlik namazlarda vacib və müstəhəb olan
əməllər ayət namazında da eynilə vacib və müstəhəbdir. Amma
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ayət namazında müstəhəbdir ki, azan və iqamənin yerinə üç dəfə,
əs-səlat deyilsin.
Məsələ 1520: Müstəhəbdir ki, beşinci və onuncu rükudan
sonra “səmiəllahu limən həmidəh” deyilsin. Həmçinin hər
rükudan əvvəl və sonra, təkbir deyilsin.
Məsələ 1521: Müstəhəbdir ki, 2, 4, 6, 8 və 10-cu rükulardan
qabaq qunut tutulsun. Əgər 10-cu rükudan qabaq bir qunut
tutulsa kifayətdir.
Məsələ 1522: Əgər ayət namazında neçə rəkət qıldığına şəkk
etsə və fikrində də bir qənaətə yetişə bilməsə, namazı batildir.
Məsələ 1523: Əgər birinci rəkətin axırıncı rükusunda, yaxud
ikinci rəkətin birinci rükusunda olmasında şəkk etsə və fikri də
bir yerə çatmasa namaz batildir. Amma, misal üçün; dörd və ya
beş rüku etməsində şəkk etsə, səcdəyə getmək üçün əyilməyibsə,
şəkk etdiyi rükunu yerinə yetirməlidir. Amma səcdə üçün
əyilmiş olsa, öz şəkkinə etina etməməlidir.
Məsələ 1524: Ayət namazının hər rükusu rükndür, əgər
qəsdən və ya səhvən azaldılıb-artırılsa, namaz batildir.

FİTR VƏ QURBAN BAYRAMLARININ NAMAZLARI
Məsələ 1525: Fitr və Qurban bayramı namazları İmamın
(ələyhis-səlam) hazır olduğu vaxt vacibdir və camaatla qılınmalıdır.
İmamın (ələyhis-səlam) qaib olduğu (bizim zəmanəmizdə) isə
müstəhəbdir. Onu camaatla da, fürada da qılmaq olar.
Məsələ 1526: Fitr və Qurban bayramı namazlarının vaxtı, gün
çıxan vaxtdan zöhrə qədərdir.
Məsələ 1527: Müstəhəbdir ki, Qurban bayramı namazını
günəş qalxandan sonra qılsınlar; Fitr bayramında isə,
müstəhəbdir ki, gün qalxandan sonra iftar edib fitrə zəkatı
verəndən və yaxud ayırandan sonra, bayram namazı qılsınlar.
Məsələ 1528: Fitr və Qurban bayramı namazları iki rəkətir.
Birinci rəkətdə, Həmd və surədən sonra beş təkbir deyilməli, hər
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təkbirdən sonra bir qunut tutulmalıdır. Beşinci qunutdan sonra
isə, bir təkbir deyib rüku və iki səcdəni yerinə yetirib ayağa
qalxmalı, ikinci rəkətdə isə (Həmd və surədən sonra) dörd təkbir
deyilməli, hər təkbirdən sonra qunut tutub beşinci təkbirdən
sonra rüku, səcdəni yerinə yetirib, təşəhüd və namazın salamını
desin.
Məsələ 1529: Fitr və Qurban bayramı namazlarının
qunutunda hər dua oxunsa, kifayətdir. Amma daha yaxşı olar ki,
aşağıdakı dua oxunsun:
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Məsələ 1530: İmamın (ələyhis-səlam) ğaib olduğu zaman, fitr və
qurban namazlarından sonra iki xütbə oxunması müstəhəbidir.
Daha yaxşı olar ki, fitr bayramının xütbəsində, fitr zəkatının
hökmləri və qurban bayramımım xütbəsində, qurbana aid olan
hökmlər deyilsin.
Məsələ 1531: Bayram namazının xüsusi surəsi yoxdur. Amma
daha yaxşı olar ki, birinci rəkətdə “Şəms” (91-ci surə), ikinci
rəkətdə isə “Ğaşiyə” surəsini (88-ci surə) oxunsunlar. Yaxud
birinci rəkətdə “Əla” surəsi (87-ci surə) və ikinci rəkətdə isə
“Şəms” surəsini oxunsunlar.
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Məsələ 1532: Müstəhəbdir ki, bayram namazı səhrada
qılınsın. Məkkədə isə müstəhəbdir ki, Məscidül-Həramda
qılınsın.
Məsələ 1533: Müstəhəbdir piyada, ayaq yalın və vüqarla
bayram namazna getsinlər. Namazdan qabaq güsl edib, ağ
əmmamə başlarına qöysunlar.
Məsələ 1534: Müstəhəbdir ki, bayram namazında (ağac və
yarpaqa səcdə edilməsin) yerə səcdə etsinlər. Təkbirləri deyəndə,
əlləri yuxarı qaldırsınlar. Bayram namaznı qılan şəxs, imam
cəmaətdirsə və ya fürada namaz qılırsa, namazı ucadan
qılmalıdır.
Məsələ 1535: Fitr bayramının gecəsi, məğrib və işa
namazından sonra; bayram günü, sübh namazından sonra;
həmçinin, Fitr bayramının namazından sonra, müstəhəbidir ki,
bu təkbirləri desinlər:

َّ َ ُ َ ُ َ ُ َ ْ َ ُ َ
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ْ
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َ
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اوالنا

Məsələ 1536: Müstəhəbdir ki, insan Qurban bayramında,
əvvəlincisi bayram gününün zöhr namazı və axrıncısı isə, ayın
12-ci günündə olan sübh namazından ibarət olan on namazdan
sonra əvvəlki məsələdə deyilən təkbirləri deyib sonra isə bunları
desin:
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ََ َْ َ
ماأبالنا

Amma bir şəxs Qurban bayramında Minada olsa, müstəhəbdir
ki, bu təkbirləri, əvvəli Qurban bayram gününün zöhr namazı və
axırı isə zil-Həccənin on üçüncü gününün sübh namazıdan ibarət
olan 15 namazdan sonra, desin.
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Məsələ 1537: Ehtiyat-müstəhəb budur ki, qadınlar bayram
namazlarına getməkdən çəkinsinlər. Amma bu ehtiyat, qoca
qadınlar üçün deyil.
Məsələ 1538: Bayram namazlarında məmum, gərək digər
namazlar kimi, Həmd və surədən başqa bütün əməlləri özü
yerinə yetirsin.
Məsələ 1539: Əgər məmum, imam təkbirlərin bir miqdarını
dedikdən sonra çatsa, imam rükuya getdikdən sonra, gərək
imamla demədikləri təkbir və qunutları özü desin. Əgər hər
qunutda bir dəfə “sübhanəllah” və ya “Əlhəmdu lillah” desə,
kifayətdir; özünü rükuda imama çatdırsın. Əgər rükuya çatmasa,
ehtiyat budur ki, namazının qalanını fürada qılsın.
Məsələ 1540: Əgər bayram namazında bir şəxs namaza
yetişərkən, imamın rükuda olduğunu görərsə, niyyət edib,
namazın birinci təkbirini deyərək rükuya gedə bilər və bu bir
rəkət hesab olunur. Amma ehtiyat budur ki, o namazla
kifayətlənməsin.
Məsələ 1541: Əgər bayram namazında bir səcdəni, yaxud
təşəhhüdü unutsa, ehtiyat-müstəhəbə görə, namazdan sonra
yerinə yetirsin. Əgər səcdeyi-səhvə səbəb olan işlərdən birini
görsə, ehtiyat-müstəhəb budur ki, namazdan sonra iki səcdeyisəhv yerinə yetirsin.

NAMAZ ÜÇÜN ƏCİR TUTMAQ
Məsələ 1542: İnsanın sağlığında yerinə yetirmədiyi
ibadətlərin qəzasını, öləndən sonra yerinə yetirmək üçün bir
nəfəri əcir edə bilərlər. O şəxsə naib deyilir, onun əməlinə isə
niyabət deyilir. İnsan həyatda olduğu zaman yalnız Həcc və
ziyarət üçün naib tutması şəri baxımdan düzgündür.
Məsələ 1543: İnsan bəzi müstəhəb işlər üçün, Peyğəmbər
(səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm) və İmamların (ələyhimus-səlam)
qəbrini ziyarət etmək kimi diri şəxsin tərəfindən əcir oluna bilər.

328



NAMAZIN TƏRCÜMƏSİ

Həmçinin, hər hansı müstəhəb işi görüb, savabını ölən adamlar,
yaxud diri adamlar üçün hədiyyə edə bilər.
Məsələ 1544: Meyyitin qəza namazları üçün əcir olan şəxs,
gərək müctəhid olsun və ya namazın məsələlərini təqlid üzündən
səhih tərzdə bilsin. Yaxud da, ehtiyata əməl etməlidir.
Məsələ 1545: Əcir tutulan şəxs, niyyət etdiyi vaxt, meyyiti
müəyyən etməlidir. Meyyitin adını bilməsi lazım deyil. Əgər
“məni əcir edən şəxs tərəfindən namaz qılıram” deyə niyyət etsə,
kifayətdir.
Məsələ 1546: Əcir tutulan şəxs, özünü meyyitin yerinə fərz
edib, onun ibadətlərini qəza etməsi lazım deyil. Meyyitin
öhdəsində olanı, onun tərəfdən yerinə yetirməsi diqqətində olsa
kifayətdir. Əgər müəyyən bir əməli öz əməli niyyəti ilə yerinə
yetirib savabını meyyitə hədiyyə etsə, kifayət deyil.
Məsələ 1547: Elə bir şəxsi əcir tutmalıdırlar ki, əməli səhih
tərzdə yerinə yetirməsinə əmin olsunlar.
Məsələ 1548: Meyyitin namazları üçün başqasını əcir tutan
bir şəxs, onun əməli yerinə yetirmədiyini, yaxud batil yerinə
yetirdiyini başa düşsə, gərək yenidən əcir tutsun.
Məsələ 1549: Əgər əcrin əməlləri yerinə yetiribyetirmədiyində şəkk edərsə, əcir əməlini yerinə yetirdiyini etiraf
etsə belə, onun sözünə xatircəmliyi olmazsa, gərək yenidən əcir
tutsunlar. Amma əgər onun əməlinin düzgün olub-olmadığında
şəkk edərsə, əcir tutmaq lazım deyil.
Məsələ 1550: Üzrü olub, məsələn; təyəmmümlə və ya oturaq
halda namaz qılan bir şəxs, meyyitin namazları da bu cür qəza
olmuş olsa belə, meyyitin namazlarını qəza etmək üçün əcir
tutula bilməz.
Məsələ 1551: Qadın kişi üçün, kişi də qadın üçün əcir ola
bilər. Namazı ucadan, yaxud astadan qılmaqda isə, öz vəzifəsinə
əməl etməlidir.

İzahlı şəriət hökmləri

 329

Məsələ 1552: Meyyitin qəza namazlarını tərtiblə qılmaq
lazımdır. Əgər onların tərtibini bilmirlərsə, tərtibə riayət etmək
lazım deyil. Amma, aralarında tərtibə riayət edilməsi lazım olan
namazlarda, tərtib şərtdir; məsələn: bir günün zöhr və əsr, yaxud
bir gecənin məğrib və işa namazlarında, tərtibə riayət etmək
lazımdır.
Məsələ 1553: Əgər əcir olan ilə, əməlləri xüsusi tərzdə yerinə
yetirməsini şərt etsələr, gərək o şəkildə yerinə yetirsin. Əgər
onunla şərt etməsələr, gərək o əməldə öz vəzifəsinə əməl etsin.
Məsələ 1554: Əgər əcir tutulan şəxs ilə müstəhəb əməllərin
nə qədər yerinə yetirəcəyi barədə şərt etməsələr, onun
müstəhəbbatını adi qaydada olduğu qədər yerinə yetirməlidir.
Məsələ 1555: Əgər insan, bir neçə nəfəri meyyitin qəza
namazını qılmaq üçün əcir tutsa, əgər qəza olanların tərtibini
bilsə, gərək onların hər biri üçün vaxt müəyyən etsin. Məsələn:
biri ilə sübhdən günortaya qədər namaz qılmağı müəyyən etsə
digəri ilə günortadan axşama qədər namaz qılmağı təyin etsin.
Həmçinin gərək hər dəfə başlanan namazı müəyyən etsin,
məsələn: müəyyən etsin hər dəfə sübh və ya zöhr yaxud əsr
namazından başlasın. Həmçinin onlar ilə bir gecə və gündüzün
namazını qılmağı şərt etsin. Əgər tamamlamasa onu hesab
etməsin, sonra bir gecə və gündüzün namazını (kamil şəkildə)
qılsın. Amma 1386-cı məsələdə qeyd olunduğu kimi, əgər tərtibi
bilinməzsə, tərtibə riayət etmək vacib deyil. Amma zöhr və əsr
kimi namazlarda tərtibə riayət etmək lazımdır.
Məsələ 1556: Əgər bir şəxs, meyyitin bir ildəki namazlarını
qılmaq üçün əcir olsa və il tamam olmamışdan əvvəl ölsə,
ehtiyat-vacib budur ki, onun yerinə yetirmədiyini bildikləri və
ehtimal verdikləri namazlar üçün, gərək başqa bir şəxsi əcir
tutsunlar.
Məsələ 1557: Meyyitin namazları üçün əcir tutulan şəxs,
onun namazlarını qurtarmamışdan qabaq ölsə və muzdun
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hamısını almış olsa, bu halda namazların hamısını onun özünün
qılmasını şərt etmiş olsalar, əcir edən, onun qılmadığı namazların
muzdunu geri ala və ya bağlana qərardaı poza bilər və qıldığı
miqdarın muzdunu hesablayıb qalan miqdarın muzdunu geri ala
bilər. Bu qeyd olunanlar o haldadır ki, əcir olan şəxs icarə əqdi
bağlanandan sonra yerinə yetirmək üçün qüdrəti olsun. Əgər
icarəqə qeyd olunanları yerinə yetirməyə qüdrəti olmasa zahirən
icarə batildir və gərək verilən muzd geri alınsın. Əgər özünün
qılmasını şərt etməsələr gərək onun vərəsələri onun malından
əcir tutsunlar, əgər malı olmasa bir şey onun vərəsələrinə vacib
deyil.
Məsələ 1558: Əgər əcir tutulan şəxs, meyyitin namazlarını
qılıb qurtarmamışdan qabaq ölsə, özünün də qəza namazı olsa,
əcir tutulduğu namazlar üçün, onun malından, başqasını əcir
tutmalıdırlar. Əgər artıq qalsa, bu halda onun bütün namazları
üçün əcir tutulmasını vəsiyyət etmiş olsa və vərəsələri də icazə
versələr, bütün namazları üçün əcir tutulmalıdır. Əgər icazə
verməsələr, malının üçdə birindən namazlarına sərf etməlidirlər.
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ORUCUN HÖKMLƏRİ
Oruc budur ki, aləmlərin Rəbbinin əmrini yerinə yetirmək
üçün insan, sübh azanından məğrib azanınadək, orucu pozan
şeylərdən çəkinsin.

NİYYƏT
Məsələ 1559: İnsanın orucun niyyətini qəlbindən keçirməsi
və ya məsələn: “sabahın orucunu tuturam” deməsi, lazım
deyildir. Aləmlərin Rəbbinin əmrini yerinə yetirmək üçün, sübh
azanından məğrib azanına qədər orucu batil edən əməllərdən
çəkinməsi, kifayətdir. Bütün müddəti oruc olduğunu yəqin etmək
üçün, gərək bir az sübh azanından qabaq və bir az da məğrib
azanından sonra orucu batil edən əməllərdən qorunsun.
Məsələ 1560: İnsan Ramazan ayının hər gecəsi, sabahkı
günün orucu üçün niyyət edə bilər. Amma daha yaxşı olar ayın
birinci gecəsi, bütün ayın orucunu niyyət etsin.
Məsələ 1561: Ramazan ayının orucunun niyyəti, gecənin
əvvəlindən sübh azanına qədərdir.
Məsələ 1562: Müstəhəb oruc üçün niyyət vaxtı, gecənin
əvvəlindən başlayaraq məğrib vaxtınadək niyyət edə biləcək bir
zaman qalanadəkdir. Əgər bu müddətdə orucu batil edən
əməllərdən etməyibsə, müstəhəb orucu niyyət edə bilər və orucu
səhihdir.
Məsələ 1563: Bır şəxs sübh azanından qabaq orucu niyyət
etmədən yatmışsa, əgər zöhrdən qabaq oyanıb niyyət edərsə,
onun orucu istər vacib olsun istərsə də müstəhəb, səhihdir. Əgər
zöhrdən sonra oyanarsa, vacib orucu niyyət edə bilməz. Amma
vacibin vaxtı az olarsa Ramazan ayının orucu kimi, ehtiyat-vacib
budur ki, rəcaən oruc niyyəti etsin və onu tamamlasın sonra isə
onun qəzasını tutsun.
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Məsələ 1564: Əgər Ramazan ayının orucundan qeyri bir
orucu tutmaq istəsə, gərək onu müəyyən etsin; məsələn: “qəza
orucu”, yaxud “nəzr orucu tuturam” deyə niyyət etsin. Amma
Ramazan ayınında, “bu ayın orucunu tuturam” deyə niyyət
etməsi, lazım deyil. Əgər Ramazan ayı olduğunu bilməsə və ya
unudub başqa bir oruc niyyət edərsə, onun orucu Ramazan
ayının orucundan sayılır.
Məsələ 1565: Əgər bir şəxs Ramazan ayı olduğunu bilsə və
qəsdən Ramazan ayından başqa orucu niyyət etsə, onun orucu nə
Ramazan ayının orucu hesab olunur, nə də niyyət etdiyi oruc.
Məsələ 1566: Əgər məsələn: Ramazan ayının birinci gününün
niyyəti ilə oruc tutub sonradan ikinci, yaxud üçüncü gün
olduğunu başa düşsə, orucu səhihdir.
Məsələ 1567: Əgər sübh azanından qabaq niyyət edib bihuş
olsa və günün əsnasında ayılsa, ehtiyat-vacibə görə o günün
orucunu axıra çatdırısın. Əgər orucun açsa, sonradan qəzasını
tutmalıdır.
Məsələ 1568: Əgər sübh azanından qabaq niyyət edib məst
olarsa və gün əsnasında ayılarsa, ehtiyat-vacibə görə o günün
orucunu tamamlamalı və onun qəzasını da tutmalıdır.
Məsələ 1569: Əgər sübh azanından qabaq niyyət edib yatsa
və məğribdən sonra oyansa, orucu səhihdir.
Məsələ 1570: Əgər Ramazan ayı olduğunu bilməsə, yaxud
unutsa və günortadan qabaq başa düşsə, bu halda orucu batil
edən işlərdən görməyibsə, niyyət etməlidir, orucu da səhihdir.
Ehtiyat-lazıma əsasən qəzasını da tutsun. Əgər orucu batil edən
işlərdən etmişsə, yaxud zöhrdən sonra Ramazan ayı olduğunu
başa düşsə, onun orucu batildir. lakin məğribə qədər orucu batil
edən işlərdən çəkinməlidir. Ramazan ayından sonra qəzasını
tutmalıdır.
Məsələ 1571: Uşaq, Ramazan ayının sübh azanından qabaq
həddi-büluğa çatsa, gərək oruc tutsun. Amma sübh azanından
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sonra həddi-büluğa çatsa, o günün orucu ona vacib deyil. Ehtiyat
budur ki, əgər o günün orucunu niyyət etsə tamamlaması
lazımdır.
Məsələ 1572: Meyyitin orucunu tutmaq üçün əcir olan bir
şəxs, müstəhəb bir oruc tutarsa, eybi yoxdur. Amma boynunda
qəza orucu olan bir şəxs, müstəhəb oruc tuta bilməz. Ehtiyatvacibə görə əgər boynunda başqa vacib oruc olsa unudaraq
müstəhəb bir oruc niyyəti edərsə və zöhrdən qabaq xatırlayarsa,
müstəhəb orucu pozular, lakin niyyətini qəza orucuna çevirə
bilər. Əgər zöhrdən sonra anlayarsa, orucu batildir. Əgər məğrib
azanından sonra xatırlayarsa, orucu səhihdir. Əlbəttə qəza və ya
digər vacib orucu olan şəxs meyyitin orucunu tutmaq üçün əcir
ola bilər.
Məsələ 1573: Əgər Ramazan ayının orucundan başqa
müəyyən bir oruc insana vacib olsa; məsələn: müəyyən bir günü
oruc tutmağı nəzr edibsə, bir halda qəsdən sübh azanına kimi
niyyət etməsə, orucu batildir. Amma o günün orucunun ona
vacib olduğunun bilməsə, yaxud unutsa və günortadan əvvəl
xatırlasa, orucu batil edən əməllərdən etmədiyi halda, niyyət
etsə, onun orucu səhihdir. Əks halda batildir.
Məsələ 1574: Əgər kəffarə orucu kimi qeyri müəyyən vacib
oruc üçün qəsdən günortaya yaxın vaxta qədər niyyət etməsə,
işkalı yoxdur. Əgər niyyətdən qabaq, oruc tutmamaq qərarına
gəlsə və ya oruc tutacaq-tutmayacağında tərəddüddə olsa, orucu
batil edən əməllərdən yerinə yetirməsə və zöhürdən qabaq oruc
niyyəti etsə, onun orucu səhihdir.
Məsələ 1575: Əgər kafir, Ramazan ayında zöhrdən qabaq
müsəlman olsa və sübh azanından həmin vaxta qədər orucu batil
edən işlərdən etməmiş olsa, ehtiyat-vacibə görə, gərək niyyət
edib oruc tutsun. Əgər mürtəd zöhrdən qabaq tövbə etsə ehtiyatvacibə görə, gərək niyyət edib oruc tutsun və sonra yenə də onun
əvəzini tutsun.
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Məsələ 1576: Əgər xəstə, Ramazan ayı günortadan qabaq
sağalsa və sübh azanından o vaxta qədər orucu batil edən
işlərdən görməmiş olsa, ehtiyat-müstəhəb budur ki, oruc niyyəti
edib, o günü oruc tutsun.
Məsələ 1577: İnsan, Şəbanın axırı, yaxud Ramazanın əvvəli
olmasında şəkk etsə, oruc tutması vacib deyil. Amma oruc
tutmaq istəsə, Ramazan ayının orucunun niyyətini edə bilməz;
həmçinin, əgər Ramazandırsa, onu Ramazan ayının orucu və
əgər Ramazan deyilsə, qəza orucu və onun kimi oruc hesab edə
bilməz. Əgər bu iki niyyətdən bir üçün oruc (Ramazan ayının
olmasına baxmayaraq), tutsa batildir. Gərək qəza orucu və onun
kimi orucların yaxud müstəhəbbi oruc niyyətini etsin. Əgər
sonradan Ramazan ayı olduğu məlum olsa, Ramazan ayının
orucundan hesab olunur.
Məsələ 1578: Şəbanın axırı, yaxud Ramazanın əvvəli
olmasında şəkk etdiyi halda qəza, müstəhəb və bu kimi sair oruc
tutub, gün əsnasında Ramazan olduğunu başa düşsə, gərək
Ramazan ayının orucunu niyyət etsin.
Məsələ 1579: Əgər, Ramazan ayının orucu kimi vacib olan
müəyyən bir orucda, orucunu batil etməsində tərəddüddə olsa və
ya orucunu batil etmək niyyətini etsə, orucu batil olur. Gərək
yeyib içməkdən çəkinsin, sonra da qəzasını tutsun. Etdiyi
qəstində görə tövbə etməsinə və orucu batil edən işlərdən
etməməsinə baxmayaraq (orucu batil olur).
Məsələ 1580: Vaxtı müəyyən olmayan müstəhəb və vacib
oruclarda (kəffarə orucu kimi), əgər orucu batil edən əməllərdən
yerinə yetirmək qəsdində olsa və ya orucu tutub-tutmayacağında
tərəddüdə olsa, yerinə yetirmədiyi halda, vacib orucda zöhrdən
qabaq və müstəhəb orucda məğribdən qabaq, yenidən oruc
niyyəti etsin; onun orucu səhihdir.
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ORUCU BATİL EDƏN ŞEYLƏR
Məsələ 1581: Doqquz şey orucu batil edir:
1-Yemək və içmək.
2-Cima.
3-İstimna; yəni özü ilə məninin xaric olmasına səbəb olan bir
iş görsə.
4-Allah, Peyğəmbər (səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm) və onun
canişinlərinin (ələyhimus-səlam) adından yalan demək.
5-Qəliz tozu boğaza çatdırmaq.
6-Ehtiyat-vacibə əsasən başın hər yerini suya batırmaq.
7-Sübh azanına qədər cənabət, heyz və nifas halında qalmaq.
8-Axıcı (maye) şeylərlə imalə etmək.
9-Qusmaq.

1-YEMƏK VƏ İÇMƏK
Məsələ 1582: Əgər oruc tutan şəxs qəsdən bir şey yesə və ya
içsə, orucu batil olur. İstər adətən yeyilib-içilənlərdən olsun
(çörək və su kimi), istərsə də adət olmasın (torpaq, ağacın şirəsi
kimi); istər az olsun, istərsə də çox. Hətta, əgər diş fırçasını
ağzının suyu ilə isladaraq ağzından çıxarsa və yenidən ağzına
qoyaraq onun rütubətini udsa, orucu batil olur. Amma fırçanın
rütubəti, ağzının suyunda ona, ağız suyundan sayılmayan rütubət
deyilməyəcək şəkildə aradan getsə, (batil etmir).
Məsələ 1583: Əgər bir şəxs yemək əsnasında sübhün
açıldığını başa düşsə, ağzındakı tikələri çıxarmalıdır. Əgər
qəsdən udsa, orucu batildir və sonrakı deyləcək göstərişlərə
əsasən kəffarə də vacibdir.
Məsələ 1584: Əgər oruc tutan şəxs səhvən bir şey yesə və ya
içsə, orucu batil olmaz.
Məsələ 1585: Ehtiyat-vacib budur ki, oruc tutan şəxs dərman
və yemək əvəzinə istifadə olunan iynələrdən istifadə etməkdən
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çəkinsin. Amma müalicəvi əhəmiyyətli iynələr və ya bədən
üzvlərini hissiz edən iynələri vurmağın eybi yoxdur.
Məsələ 1586: Əgər oruc olan şəxs, dişinin dibində qalan şeyi
bilərəkdən udsa, orucu batil olar.
Məsələ 1587: Oruc tutmaq istəyən bir şəxsin azandan qabaq
dişlərini təmizləməsi lazım deyil. Amma dişinin dibində qalan
yemək qalıqlarının boğazına gedəcəyini bilsə, bu halda dişlərini
təmizləməsə, istər o şey bağazına getsin və ya getməsin orucu
batildir.
Məsələ 1588: Ağız suyunu udmaq, hətta əgər turşluq və s.-ni
xəyala gətirməklə ağıza yığılsa da, orucu batil etmir.
Məsələ 1589: Başdan, sinədən gələn suyu (bəlğəm və burun
suyunu), ağız boşluğuna çatmayanadək, udmağın eybi yoxdur.
Amma ağız boşluğuna daxil olsa, ehtiyat-vacibə görə, gərək onu
udmasın.
Məsələ 1590: Əgər oruc tutan şəxs həddindən artıq susuz olsa
və susuzluqdan ölüm təhlükəsi gözlənilsə, vacibdir ölümdən
nicat tapacaq qədər su içsin. lakin orucu batil olur. Əgər (bu iş)
Ramazan ayında baş versə, günün qalan hissəsində orucu batil
edən işlərdən çəkinməlidir.
Məsələ 1591: Uşaqlar və ya quş üçün yeməyi çeynəmək,
yeməyin dadına baxmaq və bunun kimi işlərdə ki, adətən boğaza
çatmayır, təsadüfən boğaza çatsa da, oruc batil etmir. Amma
insan əvvəldən onun, boğaza çatacağını bilsə, orucu batil olur.
Onun qəzasını tutmalıdır, kəffarə də verməlidir.
Məsələ 1592: İnsan zəifliyə görə orucunu yeyə bilməz.
Amma onun zəifliyi həddindən artıq olsa və adətən dözülməz
halda olsa, orucu yeməsinin eybi yoxdur.

2-CİMA
Məsələ 1593: Cima, orucu batil edir. (Hərçənd ki, xütnəyədək
daxil olub və məni xaric olmasın).
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Məsələ 1594: Əgər xütnədən az daxil olsa və məni gəlməsə
oruc batil olmur.
Məsələ 1595: Əgər xütnəyədək daxil olub-olmamasında şəkk
etsə, orucu səhihdir.
Məsələ 1596: Əgər bir şəxs oruc olduğunu unudub cima etsə
və ya ixtiyarsız onun ilə cima etsələr, orucu batil olmaz. Amma
cima əsnasında yadına düşsə, yaxud daha bu işə məcbur olmasa,
gərək dərhal cima halından xaric olsun; əgər xaric olmasa, orucu
batildir. Həmçinin qorxusundan cima etsə orucu batil olur.

3-İSTİMNA
Məsələ 1597: Əgər oruc tutan şəxs istimna etsə, yəni özü ilə
məninin xaric olmasına səbəb olan bir iş görsə, orucu batildir.
Məsələ 1598: Əgər məni ixtiyarsız olaraq gəlsə, oruc batil
deyil. Lakin bir iş görsə və məni ixtiyarsız xaric olsa, orucu
batildir.
Məsələ 1599: Əgər oruc tutan şəxs, gündüz yatacağı surətdə
möhtəlim olacağını (yəni, məni xaric olacağını) bilsə, ehtiyatmüstəhəb budur ki, yatmasın. Amma yatsa orucu batil olmur.
Məsələ 1600: Əgər oruc tutan şəxs məni gələn halda yuxudan
ayılsa, məninin gəlməsinin qarşısını almaq vacib deyil.
Məsələ 1601: Oruc tutub mühtəlim olan şəxs bövl edib,
istibranın hökmlərində deyiən istibranın göstərişinə əməl edə
bilər. Bövl və istibra vasitəsilə məninin qalanının məcradan xaric
olacağını bilsədə bu işi edə bilər.
Məsələ 1602: Oruc tutan şəxs möhtəlim olsa və məninin
kanalda qaldığını bilib, qüsldən qabaq bövl etmədiyi təqdirdə
qüsldən sonra məni gələcəksə, ehtiyat-müstəhəbbə əsasən, gərək
qüsldən əvvəl bövl etsin.
Məsələ 1603: Əgər bir şəxs, məni xaric olmasının orucu batil
edəcəyini bilirsə, məninın xaric olması qəsdi ilə bir şəxslə
oynayıb zarafat etsə, məni ondan xaric olmasa da, orucu batil
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olur gərək qəzasını da tutsun. Əgər məni gəlsə qəzadan əlavə
kəffarə də lazımdır. Ramazan ayında hər iki surətdə günün qalan
hissəsi orucu batil edən işlərdən çəkinilsin.
Məsələ 1604: Əgər oruc tutan şəxs məninin çölə gəlməsi
qəsdi olmadan, həyat yoldaşı ilə oynasa və zarafat etsə, ondan
məni xaric olmayacağına əmin olduğu təqdirdə, təsadüfən məni
xaric olsa, orucu səhihdir. Amma məninin ondan xaric olması
adət olarsa yaxud məninin gəlməsini istəsə bu halda məni xaric
olmasa da, orucu batildir.

4-ALLAH VƏ PEYĞƏMBƏRİN ADINDAN YALAN
DANIŞMAQ
Məsələ 1605: Əgər oruc tutan şəxs Allah, Peyğəmbər
(səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm) və o həzrətin canişinlərinin
(ələyhimus-səlam) adından demək, yazmaq, işarə etmək və s. kimi
vasitələrlə yalan desə, hətta əgər dərhal “yalan deyirəm” desə və
ya tövbə etsə də, ehtiyata əsasən orucu batildir. Həzrət Zəhra
(ələyha səlam), digər peyğəmbərlər və onların canişinləri də bu
hökmdədirlər.
Məsələ 1606: Əgər düz və ya yalan olduğunu bilmədiyi bir
hədisi nəql etmək istəsə, ehtiyat-vacibə görə, gərək o xəbəri
deyən şəxsdən, yaxud o xəbər yazılan kitabdan nəql etsin.
Məsələ 1607: Əgər bir şeyin düzlüyünə etiqad bəsləyərək
Allahın və ya Peyğəmbərin (səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm)
adından nəql etsə, sonra isə yalan olduğunu başa düşsə, orucu
batil olmur.
Məsələ 1608: Əgər Allah və Peyğəmbərin (səlləllahu ələyhi və
alihi və səlləm) adından yalan deməyin orucu batil etdiyini bilsə və
yalan hesab etdiyi bir şeyi onlara aid edib sonradan düz
olduğunu başa düşsə, orucu batildir. Gərək günün qalan hissəsini
məğribə qədər, orucu batil edən işlərdən qorunsun və qəzasını da
yerinə yetirsin.
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Məsələ 1609: Əgər başqasının uydurduğu yalan xəbəri
Allaha, Peyğəmbərə (səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm) və onların
canişinlərinin adından desə, orucu batildir. Amma, o yalanı
uyduran şəxsin adından nəql etsə, eybi yoxdur.
Məsələ 1610: Əgər oruc tutan şəxsdən “Peyğəmbər (səlləllahu
ələyhi və alihi və səlləm) filan şeyi buyurubmudur” deyə soruşsalar
və o, yox deməli olduğu halda, qəsdən bəli desə, yaxud əksinə,
bəli deməli, olduğu yerdə qəsdən yox desə, orucu batil olur.
Məsələ 1611: Əgər Allah və ya Peyğəmbərin (səlləllahu ələyhi
və alihi və səlləm) adından düz bir şey deyib, sonradan “yalan
deyirəm” desə, bunu deməklə, məqsədi biribci inkar etsə yaxud
gecə hər hansı bir yalanı onların adından deyib, sabahı gün oruc
halında “dünən dediyim düzdür” desə, orucu batil olur.

5-QƏLİZ TOZU BOĞAZA ÇATDIRMAQ
Məsələ 1612: Qatı tozu boğaza çatdırmaq (böğazda çöküntü
olarsa) orucu batil edir. İstər un kimi yeyilməsi halal olan bir
şeyin tozu olsun, istərsə də torpaq kimi yeyilməsi haram olan
şeyin tozu olsun.
Məsələ 1613: Külək vasitəsi ilə qatı toz yaranarsa və insan
bildiyi halda, qorumasa və boğazına getsə, (keçən məsələdə şərh
olunduğu kimi ) orucu batildir.
Məsələ 1614: Ehtiyat-vacib budur ki, oruc tutan, siqaret,
tənbəki tüstüsünü və bu kimi şeyləri boğaza çatdırmasın. Amma
hamam buxar olsada, hamama getməyin eybi yoxdur.
Məsələ 1615: Əgər bir şəxs, oruc olduğunu unudub özünü
gözləməsə, ixtiyarsız olaraq toz və s. kimi şeylər boğazına daxil
olsa, orucu batil olmur.
Məsələ 1616: Tozun və ya tüstünün boğazına çatacağını
ehtimal verdiyi yerdə gərək qorunsun. Əgər tozun və ya tüstünün
boğazına getməməsinə yəqin və ya gümanı olarsa orucu səhihdir.
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6-BAŞI SUYA SALMAQ
Məsələ 1617: Əgər oruc tutan şəxs başının hər yerini qəsdən
suya batırsa, hətta bədəni sudan çöldə olsa da, ehtiyat-vacibə
görə, orucu batil olur. Amma bədəninin hamısı suyun altında,
başının bir qədəri isə çöldə olsa, oruc batil olmaz.
Məsələ 1618: Əgər əvvəlcə başının bir yarısını, sonra isə
digər yarısını suya batırsa, orucu batil olmaz.
Məsələ 1619: Əgər başının bütövlüklə suyun altına giribgirməməsində şəkk etsə, orucu səhihdir.
Məsələ 1620: Əgər başın hamısı suyun altına batsa, amma
tüklərin bir miqdarı çöldə qalsa, oruc batildir.
Məsələ 1621: Başı sudan başqa süd kimi mayələrə salmağın
eybi yoxdur. Hətta qarışıq suya da başı batırmaq orucu batil
etmir. Ehtiyat budur ki, bu işləri tərk etsin.
Məsələ 1622: Əgər oruc tutan şəxs ixtiyarsız olaraq suya
düşsə və başı bütövlüklə suya batsa; yaxud oruc olduğunu
unudub başını suya batırsa, orucu batil olmaz.
Məsələ 1623: Əgər bir şəxs, su onun başının bütöv
tutmayacağına əmin olsa, özünü suya atsa və su onun başını
bütöv əhatə etsə, orucunun eybi yoxdur.
Məsələ 1624: Əgər oruc olduğunu unudub başını suya batırsa,
yaxud bir şəxs, zorla onun başını suya batırsa, bu halda suyun
altında oruc olması yadına düşsə və ya məcbur edən şəxs əl
çəksə, dərhal başını sudan çıxartmalıdır. Əgər sudan çıxartmasa,
orucu batildir.
Məsələ 1625: Əgər bir şəxs oruc olduğunu unudub, qüsl
niyyəti ilə başını suya batırsa, orucu və qüslü səhihdir.
Məsələ 1626: Əgər oruc olduğunu bilib, qüsl üçün qəsdən
başını suya batırsa, bu halda əgər onun orucu Ramazan ayının
orucu kimi vaxtı müəyyəndirsə, oruc və qüslü hər ikisi batildir.
Amma müstəhəb, yaxud kəffarə orucu kimi, vaxtı müəyyən
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olmayan başqa oruc tutmuş olsa, qüslü səhih, orucu isə batildir.
Ramazan ayının, qəza orucunda əgər günortadan sonra olsa, oruc
və qüslün hər ikisi, batildir.
Məsələ 1627: Əgər suda boğulan bir şəxsi xilas etmək niyyəti
ilə suya batsa, ona xilas etməyin vacib olmasına baxmayaraq,
orucu batildir.

7-SÜBH AZANINA QƏDƏR CƏNABƏT, HEYZ VƏ NİFAS
HALINDA QALMAQ
Məsələ 1628: Əgər cünub şəxs, Ramazan ayında və ya onun
qəzasında, qəsdən sübh azanına qədər qüsl etməsə, yaxud
vəzifəsi təyəmmüm olduğu halda qəsdən təyəmmüm etməsə,
orucu batildir.
Məsələ 1629: Ramazan ayının orucundan və onun qəzasından
başqa vaxtı müəyyən olan orucda bilərəkdən sübh azanına qədər
qüsl almasa və təyəmmüm də etməsə, orucu işkallıdır. Həmçinin
vaxtı müəyyən olmayan vacib oruclarda da hökm eynidir.
Məsələ 1630: Ramazan ayında cünub olan şəxs oruc tutmaq
istəsə qəsdən qüsl etməsə və vaxtı azalsa, gərək təyəmmüm edib
oruc tutsun. Orucu səhihdir, qəzası da yoxdur. Amma qüslu
təxirə salmasına görə günah etmişdir.
Məsələ 1631: Əgər cünub olan şəxs Ramazan ayında qüslü
unutsa və bir gündən sonra yadına düşsə, həmin günün qəzasını
etməlidir. Əgər bir neçə gündən sonra yadına düşsə, gərək cünub
olduğuna yəqini olan hər günün qəzasını etsin. Məsələn, əgər üç
və ya dörd gün cünub olduğunu bilməsə, üç günün orucunu qəza
etməlidir.
Məsələ 1632: Ramazan ayının gecəsində qüsl və
təyəmmümün heç biri üçün vaxtı olmayan bir şəxs, özünü cünub
etsə, orucu batildir, qəzası və kəffarəsi də vacibdir. Amma
təyəmmüm üçün vaxtı olan halda özünü cünub etsə, gərək
təyəmmüm edib orucuc tutsun, orucu səhihdir qəzası da yoxdur.
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Məsələ 1633: Əgər vaxtın olduğu gümanı ilə özünü cünub
etsə, sonra, vaxtın az olduğunu anlasa, istər axtarış aparsın və ya
aparmasın vacibdir təyəmmüm edib, orucu tutsun orucu səhihdir.
Məsələ 1634: Bir şəxs, Ramazan ayının gecəsində cünub olsa
və yatacağı halda sübhə qədər oyana bilməyəcəyini bilsə, yatmaq
ona haramdır gərək yatmasın. Əgər yatsa və sübhə qədər
oyanmasa, orucu batildir. Qəza və kəffarə də vacibdir.
Məsələ 1635: Əgər cünub olan şəxs, Ramazan ayının
gecəsində yatıb sonra ayılsa, bu halda əgər yenidən yatarsa qüsl
üçün oyanacağına ehtimal versə yatması caizdir. Ehtiyatmüstəhəb budur ki, qüsldən qabaq yatmasın.
Məsələ 1636: Ramazan ayının gecəsində cünub olan şəxs,
yatsa sübh azanından qabaq oyanacağını bilsə, yaxud ehtimal
versə, bu halda oyanandan sonra qüsl alacağını qərara alsa və bu
niyyətlə yatıb azana qədər yuxuya qalsa, orucu səhihdir.
Məsələ 1637: Ramazan ayının gecəsində cünub olan şəxs,
yatacağı təqdirdə, sübh azanından qabaq oyanacağını bilsə,
yaxud ehtimal versə, bu halda oyandıqdan sonra, qüsl
edəcəyindən xəbərsiz olub yatsa və sübh azanınadək yuxuda
olsa, orucu səhihdir. Amma ehtiyat-müstəhəb budur ki, o günün
qəzasını tutub kəffarə də versin.
Məsələ 1638: Ramazan ayının gecəsində cünub olan şəxs,
yatacağı təqdirdə, sübh azanından qabaq oyanacağını bilsə,
yaxud ehtimal versə, bu halda oyandıqdan sonra qüsl etmək
istəməsə, yaxud qüsl edib-etməyəcəyində tərəddüd edib yatsa və
oyanmasa, orucu batildir.
Məsələ 1639: Əgər cünub şəxs Ramazan ayının gecəsində
yatıb oyansa və yenidən yatarsa, sübh azanından qabaq
oyanacağını bilsə, yaxud ehtimal versə, habelə oyanandan sonra
qüsl edəcəyini qərara alıb, yenidən yatsa və sübh azanına qədər
oyanmasa, o günün qəzasını etməlidir. Əgər ikinci dəfə yatıb-
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ayıldıqdan sonra yenidən, üçüncü dəfə yatsa, o günün qəzası ona
vacib olur. Ehtiyat-müstəhəbə görə, kəffarə də verməlidir.
Məsələ 1640: Möhtəlim olduğu yuxu, birinci yuxu hesab
olunmur. Əgər yuxudan oyansa, sonra yenidən yatsa, onun
birinci yatmağı hesab olunur.
Məsələ 1641: Əgər oruc tutan şəxs, gündüz möhtəlim olsa,
dərhal qüsl alması vacib deyil.
Məsələ 1642: Əgər bir şəxs Ramazan ayında, sübh azanından
sonra ayılıb möhtəlim olduğunu bilsə, hətta sübh azanından
qabaq möhtəlim olduğunu bilsə də, orucu səhihdir.
Məsələ 1643: Ramazan ayının orucunun qəzasını tutmaq
istəyən bir şəxs, əgər bilərəkdən və ya səhv üzündən sübh
azanına qədər cünub halında qalsa, orucu batildir.
Məsələ 1644: Ramazan ayının orucunun qəzasını tutmaq
istəyən bir şəxs, əgər sübh azanından sonra oyanıb möhtəlim
olduğunu görsə və sübh azanından qabaq möhtəlim olduğunu
bilsə, bu halda orucun qəzasının vaxtı az olsa; məsələn: beş gün
Ramazan ayının qəzası varsa və Ramazan ayına da beş gün
qalıbsa, ehtiyat-vacib budur ki, həm o gün, həm də onun əvəzini
Ramazan ayından sonra oruc tutsun. Amma qəza orucunun vaxtı
az olmasa, onun orucu batildir.
Məsələ 1645: Əgər müstəhəb oruclarda sübh azanına qədər
bilərəkdən cünub halında qalsa, orucu səhihdir. Ehtiyatmüstəhəb budur ki, sübh azanından qabaq qüsl etsin.
Məsələ 1646: Əgər qadın, Ramazan ayında sübh azanından
qabaq heyz və ya nifasdan paklanıb qəsdən qüsl etməsə, yaxud
vəzifəsi təyəmmüm olduğu halda qəsdən təyəmmüm etməsə,
orucu batildir.
Məsələ 1647: Əgər qadın, Ramazan ayında sübh azanından
qabaq heyz və ya nifasdan paklansa, amma qüsl üçün vaxtı
olmasa, gərək təyəmmüm etsin və ehtiyat-vacibə əsasən, sübhə
qədər oyaq qalsın. Ehtiyat-vacibə əsasən cünub olan şəxsin
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vəzifəsi təyəmmüm olduğu halda hökmü belədir. Əgər Ramazan
ayının orucundan başqa oruc tutmaq istəsə ehtiyat budur ki,
təyəmmüm və ya qüsl etsin. Xüsusilə də Ramazan ayının qəza
orucu olarsa təyəmmüm və ya qüsl etsin.
Məsələ 1648: Əgər qadın, Ramazan ayında sübh azanına
yaxın vaxtlarda heyz, yaxud nifasdan paklansa, amma qüsl və
təyəmmümün heç biri üçün vaxtı olmasa, yaxud azandan sonra,
azandan qabaq pak olduğunu başa düşsə, onun tutduğu oruc,
səhihdir.
Məsələ 1649: Əgər qadın, sübh azanından sonra heyz və ya
nifas qanından paklansa, yaxud gün ərzində heyz və ya nifas
qanı görsə, hətta məğribə yaxın vaxtlarda da olsa, orucu batildir.
Məsələ 1650: Əgər qadın heyz və ya nifas qüslünu unutsa və
bir və ya bir neçə gündən sonra yadına düşsə, tutduğu oruclar
səhihdir.
Məsələ 1651: Əgər qadın Ramazan ayında sübh azanından
qabaq heyz və ya nifas qanından pak olub qüsl etməkdə
səhlənkarlıq etsə orucu batildir. Amma səhlənkarlıq etməsə;
məsələn: qadınların hamamının açılmasını gözləsə, üç dəfə
yatıb-ayılmasına baxmayaraq sübh azanına qədər qüsl etməsə
orucu səhihdir.
Məsələ 1652: Əgər istihazə halında olan bir qadın, öz
qüsllərini istihazə hökmlərində deyilən qaydalara uyğun olaraq
yerinə yetirsə, orucu səhihdir.
Məsələ 1653: Meyyitə məss edən şəxs, məss-meyyit qüslü
almadan, oruc tuta bilər. Hətta oruc halında da meyyitə məss
etsə, orucu batil olmaz.

8-İMALƏ
Məsələ 1654: Maye şeylərlə imalə etmək, hətta məcburiyyət
üzündən və ya müalicə üçün olsa da, orucu batil edir.
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9-QƏSDƏN QUSMAQ
Məsələ 1655: Əgər oruc tutan şəxs qəsdən qussa, hətta
xəstəlik və s. səbəb üzündən qusmağa naçar olsa, orucu batildir.
Amma səhvən, yaxud ixtiyarsız olaraq qussa, eybi yoxdur.
Məsələ 1656: Əgər gecə bir şey yesə və onu yemək vasitəsilə
gündüz ixtiyarsız olaraq qusacağını bilsə, ehtiyat-vacib budur ki,
o günün orucunun qəzasını tutsun.
Məsələ 1657: Əgər oruc tutan şəxs qusmağın qarşısını ala
bilərsə və bunun da zərəri və çətinliyi olmazsa, gərək qabağını
alsın.
Məsələ 1658: Əgər milçək, oruc tutan şəxsin boğazına getsə,
əgər mümkün olarsa, onu çıxarmaq lazımdır, orucu da batil
olmur. Amma onu çıxarmaq qusmağa səbəb olsa, onu çıxarmaq
vacib deyil və onun orucu səhihdir.
Məsələ 1659: Əgər bir şeyi səhvən udsa və boğazının son
yerinə çatmamış oruc olduğu yadına düşsə, mümkün olsa onu
çıxarsın, orucu da səhihdir.
Məsələ 1660: Əgər gəyirmək səbəbilə bir şeyin, boğazına
gələcəyinə yəqini olsa və ona qusmaq deyilsə, qəsdən
gəyirməməlidir. Amma yəqini olmasa, eybi yoxdur.
Məsələ 1661: Əgər gəyirsə və ixtiyarsız olaraq bir şey
boğazına və ya ağzına gəlsə, onu çölə tökməlidir. Əgər ixtiyarsız
olaraq udulsa, orucu səhihdir.

ORUCU BATİL EDƏN ŞEYLƏRİN HÖKMLƏRİ
Məsələ 1662: Əgər insan qəsdən və ixtiyalı halda orucu batil
edən işlərdən etsə, orucu batil olur. Qəsdən olmadığı təqdirdə,
oruc batil olmur.
Amma sübh azanına qədər bilərəkdən olmasa da, cənabətli
qalmaq üç halda orucu batil edir.
1. İkinci yuxudan sonra cənabətli qalmaq.
2. Ramazan ayının qəza orucu.
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3. Əgər cənabət qüslünü unudub bir və ya bir neçə gündən
sonra yaxud Ramazan ayından sonra anlasa. Həmçinin
sərinlənmək və ya heç bir səbəb olmadan suyu ağzında
dolandıranda ixtiyarsız udarsa 1697-ci məsələdə izah olanacağı
kimi.
Məsələ 1663: Əgər oruc tutan şəxs səhvən orucu batil edən
işlərdən birini etsə və orucunun batil olmasını güman edərək
bilərəkdən o işlərdən birini, yenə də etsə, orucu batildir.
Məsələ 1664: Əgər bir şeyi zorla oruc tutanın boğazına
töksələr və ya başını zorla suya batırsalar orucu batil olmaz.
Amma onu orucunu batil etməyə məcbur etsələr; məsələn:
“orucunu yeməsən, mal-dövlətinə və ya canına zərər yetircəyik”
desələr, zərərin qarşısını almaq üçün özü bir şey yesə, orucu batil
olur.
Məsələ 1665: Oruc tutan şəxs boğazına bir şey töküləcəyini
bildiyi yerə, yaxud onu, orucunu özünün batil etməsinə məcbur
edəcəklərini bildiyi yerə getməməlidir. Əgər getsə və onun
boğazına bir şıy töksələr, yaxud çarəsizlik üzündən orucu batil
edən işlərdəş etsə, onun orucu batildir. Hətta, əgər getmək
niyyəti etsə, getməsə də orucu batildir.

ORUC TUTAN ŞƏXSƏ MƏKRUH OLAN ŞEYLƏR
Məsələ 1666: Bir neçə şey oruc tutana məkruhdur:
1-Gözə dərman tökmək, sürmə çəkmək (əgər dadı, iyi boğaza
çatarsa).
2-Zəifliyə səbəb olan iş görmək (qan almaq, hamama getmək
kimi).
3-Burunotu çəkmək (əgər boğaza çatacağını bilməsə; amma
əgər bilsə, caiz deyildir).
4-Ətirli gülləri, bitkiləri iyləmək.
5-Qadının suda oturması.
6-Qeyri-maye şeylərlə imalə etmək.
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7-Bədəndəki paltarları islatmaq.
8-Diş çəkdirmək və ağızdan qan gəlməsinə səbəb olan bütün
işlər.
9-Yaş çubuqdan diş fırçası kimi istifadə etmək.
10-Mənasız yerə su və ya bir şeyi ağıza qoymaq. Həmçinin,
insan məninin çölə gəlməsi qəsdi olmadan öz həyat yoldaşını
öpsə, yaxud şəhvətini təhrik edən bir iş görsə; Amma məninin
çölə gəlməsi qəsdi ilə olsa, orucu batildir.

ORUCUN QƏZASI VƏ KƏFFARƏ VACİB OLAN YERLƏR
Məsələ 1667: Əgər bir şəxs Ramazan ayının orucunda qəsdən
başını suya salsa yaxud Allah və Peyğəmbərə yalan nisbət versə
və ya əgər gecə cünub olub 1639-cu məsələdə deyildiyi kimi,
oyanıb ikinci dəfə yatsa və sübh azanına qədər oyanmasa, təkcə
o günün orucunu tutmalıdır. Amma bunlardan başqa, orucu batil
edən sair işləri qəsdən etsə, o işin orucu batil etdiyini bilsə və ya
o işin istimna kimi haram olduğunu bilsə amma orucu batil
etdiyini bilməsə həm qəza, həm də kəffarə vacibdir. Ehtiyatvacibə əsasən bu hökm qusmaq və maye şeylərlə imalə etməkdə
də icra olunur.
Məsələ 1668: Əgər məsələni bilməməzlik üzündən orucu batil
edən işlərdən birini etsə, bu halda məsələni öyrənə bilərdisə,
ehtiyat-müstəhəb görə kəffarə verməlidir. Əgər məsələni öyrənə
bilməzdisə onun kəffarə verməsi lazım deyil.

ORUCUN KƏFFARƏSİ
Məsələ 1669: Ramazan ayının orucunun kəffarəsi vacib olan
bir şəxs, bir qul azad etməli və ya sonrakı məsələdə deyilən
göstərişə uyğun olaraq iki ay oruc tutmalı, yaxud da 60 fəqiri
doyuzdurmalı, yaxud onların hər birinə bir müdd təqribən 10 sir
təqribən 750 qram təam, yəni buğda, arpa və bu kimi şeylər
versin. Əgər bir şəxs üçün bunlar mümkün olmasa, ehtiyat-vacib
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budur ki, on səkkiz gün ardıcıl oruc tutsun və ya mümkün olan
miqdarda, fəqirə təam versin. Əgər oruc tuta bilməsə və yaxud
bir neçə müd təam verə bilməsə, gərək istiğfar etsin. Hətta bir
dəfə “əstəğfirullah” deməklə də olsa, istiğfar etməlidir, hər vaxt
imkanı olsa, kəffarəni versin.
Məsələ 1670: Ramazan ayının iki ay kəffarəsini tutmaq
istəyən şəxs, gərək bir ayı bütün və sonrakı ayın bir gününü
ardıcıl tutsun. Əgər onun davamı ardıcıl olmasa, eybi yoxdur.
Məsələ 1671: Ramazan ayının orucunun kəffarəsini iki ay
oruc tutmaq istəyən bir şəxs, əvvəldə ardıcıl tutmalı olduğu 31
günü elə gündə başlamalıdır ki, bu 31 günün içində oruc
tutulması haram olan günlərdən (Qurban bayramı günü kimi )
olmasın.
Məsələ 1672: Ardıcıl oruc tutmalı olan bir şəxs, arada üzrsüz
səbəbə görə bir gün oruc tutmasa, yaxud tutmağa başladığı
zaman, oruc günləri arasında, orucu vacib olan bir günə təsadüf
edəcəyini bilsə; məsələn: oruc tutmağı nəzr etdiyi günə təsadüf
etsə, gərək orucları əvvəldən başlasın.
Məsələ 1673: Əgər ardıcıl oruc tutmalı olan günlər əsnasında
heyz, nifas kimi üzr, yaxud getməyə məcbur olduğu bir səfər
qarşıya çıxsa, üzrü aradan qalxandan sonra günləri əvvəldən
başlaması vacib deyil; orucun qalanını, üzrü aradan qalxandan
sonra tutmalıdır.
Məsələ 1674: Əgər orucunu şərab və zina kimi haram şeylə
batil etmişsə, ehtiyat-vacib budur ki, cəm kəffarəsi versin, yəni
bir qul azad etsin, iki ay oruc tutsun və altmış fəqiri doydursun,
yaxud onların hər birinə bir müdd miqdarında yəni təqribən 750
qram buğda, arpa, çörək və bu kimi şeylər versin. Əgər hər üçü
ona mümkün olmasa, onların hər hansı biri mümkündürsə, onu
da yerinə yetirsin. Amma o şey əslində halal olub bir cəhətə görə
haram olsa məsələn: zərəri olan halal yemək və ya öz əyalı ilə
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heyz halında yaxınlıq etmək kimi iş olsa, ona cəm kəffarəsi
vacib deyil.
Məsələ 1675: Əgər oruc tutan şəxs, bilərəkdən Allah və
Peyğəmbərin (səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm) adından yalan
danışsa, orucunu haram ilə batil edibdir. Lakin ona cəm kəffarəsi
(şərhi keçən məsələdə deyildi) vacib olmur. Ümumiyyətlə onun
kəffarəsi yoxdur.
Məsələ 1676: Əgər oruc tutan şəxs, Ramazan ayının bir
günündə, bir neçə dəfə cima etsə, ehtiyata əsasən, o qədər də
kəffarə vacibdir. Əgər onun ciması haram cima olsa, hər dəfə
üçün, bir cəm kəffarəsi vacib olur.
Məsələ 1677: Əgər oruc tutan şəxs, Ramazan ayının bir
günündə bir neçə dəfə cimadan başqa, orucu batil edən sair işlər
görsə, onların hamısı üçün bir kəffarə kifayətdir.
Məsələ 1678: Əgər oruc tutan şəxs, cimadan başqa orucu batil
edən sair işlər görsə, sonra isə öz halalı ilə cima etsə, ehtiyata
əsasən hər biri üçün ayrıca kəffarə vacibdir.
Məsələ 1679: Əgər oruc tutan şəxs, (cimadan başqa) orucu
batil edən halal işlərdən görsə; məsələn: su içsə, sonra isə orucu
batil edən haram işlərdən görsə; məsələn: haram yemək yesə, bir
kəffarə kifayətdir.
Məsələ 1680: Əgər oruc tutan, gəyirdiyi vaxt ağzına bir şey
gəlsə və onu qəsdən udsa, orucu batildir. Gərək qəzasını tutsun
kəffarə verməsi də vacibdir. Əgər o şeyin yeyilməsi haram olsa:
məsələn: gəyirdiyi zaman ağzına gələn şey, qan olsa və qəsdən
onu udsa, gərək o günün qəzasını tutsun və cəm kəffarəsi də
versin.
Məsələ 1681: Əgər bir şəxs müəyyən gündə oruc tutacağını
nəzr etsə və həmin günü oruc tutub qəsdən batil etsə, gərək
kəffarə versin, yəni bir qul azad etsin, ya on miskinə yemək
versin və ya on nəfəri geyindirsin. Əgər bunları etməyə imkanı
olmasa üç gün ardıcıl oruc tutsun.
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Məsələ 1682: Vaxtı ayırd edə bilən bir şəxs, “məğrib
olmuşdur” deyən bir şəxsin sözünə inanıb iftar etsə və sonradan
hələ məğrib olmadığı məlum olsa qəza və kəffarə ona vacib olur.
Əgər onun dediyinə xatircəm olsa bu surətdə kəffarə yoxudur.
Məsələ 1683: Öz orucunu qəsdən batil edən bir şəxs, zöhrdən
sonra səfərə çıxsa, yaxud zöhrdən qabaq kəffarədən qaçmaq
üçün səfər etsə, kəffarəsi boynundan götürülmür; hətta əgər
zöhrdən qabaq qarşıya çıxan səfərə getsə kəffarə ona vacibdir.
Məsələ 1684: Əgər bir şəxs qəsdən orucunu batil etsə və
sonradan heyz, nifas və ya başqa xəstəlik kimi, üzr qarşıya çıxsa,
ehtiyat-vacib budur ki, kəffarə versin.
Məsələ 1685: Əgər Ramazan ayının əvvəl günü olduğunu
yəqin edib bilərəkdən öz orucunu batil etsə, sonra Şəban ayının
axırı olduğu məlum olsa, kəffarə ona vacib deyildir.
Məsələ 1686: Əgər insan Ramazanın axırı ya Şəvvalın əvvəli
olmağında şəkk edib öz orucunu batil etsə və sonradan Şəvvalın
əvvəli olduğu məlum olsa, kəffarə ona vacib deyil.
Məsələ 1687: Əgər oruc tutan şəxs, Ramazan ayında özünün
oruc tutmuş arvadı ilə cima etsə, bu halda arvadını cimaya
məcbur etmişsə, həm özünün, həm də arvadının kəffarəsini
verməlidir. Amma qadın cimaya razı olsa, hər birinə bir kəffarə
vacibdir.
Məsələ 1688: Əgər qadın, oruc tutmuş ərini cimaya, yaxud
orucu batil edən başqa bir işə məcbur etsə, ərinin kəffarəsini
verməsi vacib deyildir.
Məsələ 1689: Əgər oruc tutan şəxs, Ramazan ayında özünün
oruc tutmuş arvadı ilə cima etsə, bu halda qadını, özündən
ixtiyarı olmayan halda məcbur etsə və cima əsnasında da qadın
razı olsa, kişi bir, qadın da bir kəffarə verməlidir. Əgər bu həddə
çatmasa lakin qadın ikrah üzündən yataq versə və sonradan razı
olsa kəffarə ona vacib deyil. Amma kişi öz kəffarəsindən əlavə
qadının da kəffarəsini verməlidir.
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Məsələ 1690: Əgər oruc tutan şəxs, Ramazan ayında, oruc
tutmuş arvadı yuxuda olan halda onunla cima etsə, kişiyə bir
kəffarə vacibdir. Qadının orucu səhihdir, kəffarə də vacib
deyildir.
Məsələ 1691: Əgər kişi, qadınını cimadan başqa, orucu batil
edən sair işlərə məcbur etsə, qadının kəffarəsini verməməlidir,
qadının özünə də kəffarə vacib deyil.
Məsələ 1692: Səfər, yaxud xəstəlik səbəbi ilə oruc tutmayan
şəxs, öz oruc tutmuş arvadını cimaya məcbur edə bilməz. Amma
onu məcbur etsə, kişiyə kəffarə vacib deyil.
Məsələ 1693: İnsan kəffarəni verməkdə səhlənkarlıq
etməməlidir. Amma onu dərhal verməsi lazım deyil.
Məsələ 1694: Əgər bir şəxsə kəffarə vacib olsa və bir neçə il
onu verməsə, üstünə bir şey əlavə olunmur.
Məsələ 1695: Bir günün kəffarəsi üçün 60 fəqirə təam
verməli olan bir şəxs, gərək hər birinə bir müddən (təqribən 750
qram) artıq təam verməsin, yaxud bir fəqiri bir dəfədən artıq
doyuzdurmasın. Amma fəqirin ailəsi olsa, insan onun fəqir ailə
üzvlərinin hər biri üçün, hətta səğir (kiçik) olsalar da, bir müdd
təam verə bilər, fəqir gərək ailəsinin kəffarəsini onlar üçün
məsrəf eləsin.
Məsələ 1696: Ramazan ayının orucunun qəzasını tutan bir
şəxs, zöhrdən sonra qəsdən orucu batil edən bir iş görsə, 10
fəqirin hər birinə bir müdd (təqribən 750 qram) təam verməlidir.
Əgər bunu edə bilməsə, üç gün oruc tutmalıdır.

ORUCUN TƏKCƏ QƏZASI VACİB OLAN YERLƏR
Məsələ 1697: Bir neçə halda orucun təkcə qəzası vacib olur
və kəffarə vacib deyil:
1-Oruc tutan şəxs, Ramazan ayının günündə bilərəkdən başını
suya batırarsa və ya Allah və Peyğəmbərə yalan nisbət verərsə.

352



ORUCUN HÖKMLƏRİ

2-Əgər Ramazan ayının gecəsində cunub olub, 1639-cu
məsələdə deyildiyi kimi, sübh azanına qədər ikinci və ya üçüncü
yuxudan oyanmasa.
3-Orucu batil edən əməllərdən görməsə, amma oruc niyyəti
etməsə və ya riya etsə, yaxud oruc olmamasını qəsd etsə; yaxud
da orucu batil edən bir şeyi niyyət etsə.
4-Ramazan ayında cənabət qüslünu unudub bir və ya bir neçə
gün cənabətli halda oruc tutsa.
5-Ramazan ayında sübhün açılıb-açılmamasını təhqiq
etmədən, orucu batil edən işlərdən etsə və sonradan sübh olduğu
məlum olsa; həmçinin, əgər təhqiq etdikdən sonra, sübh olmasını
güman etdiyi halda, orucu batil edən bir iş görsə, sonra sübh
olması məlum olsa, o günün qəzası ona vacibdir. Əgər təhqiq
etdikdən sonra, sübh olub-olmamasında şəkk etsə və orucu batil
edən işlərdən görsə, sonra da sübh olması məlum olsa, gərək o
günün qəzasını yerinə yetirsin.
6-Bir şəxs sübhün açılmaması barədə xəbər versə və başqası
da onun dediyinə əsasən, orucu batil edən işlərdən görsə,
sonradan sübhün daxil olduğu məlum olsa.
7-Bir şəxs “sübh olmuşdur” desə və insan onun sözünə yəqini
olmasa, yaxud zarafat etdiyini güman edərək orucu batil edən
işlərdən etsə və sonra sübhün açıldığı məlum olsa.
8-Kor və s. kimi şəxslər, başqa şəxsin dediyinə istinad edərək
iftar etsə və sonradan hələ iftar vaxtı olmadığı məlum olsa.
9-Bir şəxs, açıq havada qaranlıq səbəbi ilə məğrib olmasını
yəqin edib iftar etsə, sonradan məğrib olmaması məlum olsa;
amma buludlu havada məğrib olmasını güman edərək iftarını
açsa və sonradan məğrib olmadığı məlum olsa, qəzası lazım
deyildir.
10-Sərinləmək və ya heç bir səbəb olmadan suyu ağzında qarqara etsə və ixtiyarsız olaraq udsa, ehtiyata əsasən qəzasını
tutmalıdır; amma oruc olduğunu unudub suyu udsa, yaxud
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dəstəmaz üçün suyu məzməzə edəndə, ixtiyarsız olaraq udsa,
onun qəzası vacib deyil.
11- Bir kəs ikrah, zərurət və ya təqiyyə üzündən iftar etsə
Məsələ 1698: Əgər bir şəxs, sudan başqa bir şeyi ağzına
aparıb ixtiyarsız udsa, yaxud burnuna su çəkəndə ixtiyarsız
olaraq udsa, qəzası vacib deyildir.
Məsələ 1699: Oruc tutan şəxsin su ilə çox məzməzə etməsi
məkruhdur. Məzməzədən sonra ağzının suyunu udmaq istəsə,
yaxşı olar ki, üç dəfə ağzının suyunu çölə töksün.
Məsələ 1700: Əgər məzməzə edəcəyi halda ixtiyarsız, yaxud
unutqanlıq üzündən suyun boğazına gedəcəyini bilsə, dəstəmaz
üçün olsa belə gərək məzməzə etməsin.
Məsələ 1701: Əgər Ramazan ayında təhqiq edib, sübh
olmadığını yəqin etdərək, orucu batil edən işlərdən birini etsə və
sonradan sübh olduğu məlum olsa, qəzası lazım deyil.
Məsələ 1702: Əgər insan məğrib olub-olmamasında şəkk etsə,
iftar edə bilməz. Amma sübh olub-olmamasında şəkk etsə,
təhqiq etməzdən qabaq da, orucu batil edən işlərdən görə bilər.

QƏZA ORUCUNUN HÖKMLƏRİ
Məsələ 1703: Əgər dəli insan ağıllansa, dəli olduğu
vaxtlardakı orucların qəzasını tutması vacib deyil.
Məsələ 1704: Əgər kafir müsəlman olsa, kafir olduğu
vaxtlardakı orucların qəzasını tutması vacib deyil. Əgər
müsəlman kafir olsa və yenidən müsəlman olsa, kafir olduğu
günlərin orucunun qəzası vacibdir.
Məsələ 1705: İnsandan məstlik səbəbi ilə fövtə gedən oruc
qəza edilməlidir. Məst edən şeyi müalicə məqsədi ilə qəbul etsə
belə, gərək onu qəza etsin.
Məsələ 1706: Əgər müəyyən üzr üçün, bir neçə gün oruc
tutmayıb sonradan üzrünün nə vaxt aradan qalxdığında şəkk etsə,
ehtimal verdiyi çox günlərin orucunu qəza etsin; məsələn:
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Ramazan ayından qabaq səfər edib ayın beşində, yoxsa altısında
qayıtmasını bilməyən bir şəxs, gərək altı gün qəza orucu tutsun.
Amma üzrün nə vaxt yarandığını bilməyən bir şəxs ehtimal
verdiyi az miqdarı qəza edə bilər; məsələn: Ramazan ayının
axırlarında səfərə gedib, Ramazan ayından sonra səfərdən
qayıtsa və 25-ində, yoxsa 26-ında səfər etdiyini bilməsə, az
miqdarı, yəni beş günü qəza edə bilər. Amma ehtiyat-müstəhəb
budur ki, ehtimal verdiyi çox günlərin yəni altı günün orucunu
qəza etsin.
Məsələ 1707: Əgər bir neçə Ramazan ayının qəzaları qalmış
olsa, hər birinin qəzasını əvvəl tutarsa, maneəsi yoxdur. Amma
axırıncı Ramazanın orucunun qəzasının vaxtı az olsa; məsələn:
Ramazanın başlamasına beş gün qalsa və onun da axırıncı
Ramazan ayından beş gün qəzası qalmış olsa ehtiyata görə,
əvvəlcə axırıncı Ramazanın qəzasını tutmalıdır.
Məsələ 1708: Əgər bir neçə Ramazan ayının oruclarının
qəzası bir şəxsə vacib olsa, niyyətdə tutduqlarının hansının
qəzası olmasını müəyyənləşdirməsə, tutduqları oruc birinci ilin
Ramazan ayının qəzası hesab olunur.
Məsələ 1709: Bir şəxs Ramazan ayının orucunun qəzasını
tutsa, bu halda əgər o orucların qəzasının vaxtı az olmasa,
zöhrdən qabaq öz orucunu batil edə bilər.
Məsələ 1710: Əgər bir şəxs bir meyyitin oruclarının qəzasını
tutubsa, ehtiyat-müstəhəb budur ki, onu zöhrdən sonra batil
etməsin.
Məsələ 1711: Əgər xəstəlik, yaxud heyz və ya nifas səbəbilə
Ramazan ayının orucunu tutmasa və Ramazan ayı
qurtarmamışdan qabaq ölsə, tutmadığı günləri, onun üçün qəza
etmələri lazım deyil.
Məsələ 1712: Əgər müəyyən xəstəlik səbəbilə Ramazan
ayının orucunu tutmasa və onun xəstəliyi gələn ilin Ramazan
ayına kimi davam etsə, oruc tutmadığı günlərin qəzası ona vacib
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deyil. Amma, gərək hər gün üçün bir müdd təam (təqribən 750
qıram) buğda, arpa və s. kimi şeylər fəqirə versin. Amma başqa
üzr səbəbilə; məsələn: səfərə getdiyi üçün oruc tutmamış olsa və
onun üzrü, gələn Ramazan ayına qədər davam etsə oruc
tutmadığı günlərin qəzasını etməlidir. Ehtiyat-müstəhəbbə görə,
gərək hər gün üçün bir müdd təam da fəqirə versin.
Məsələ 1713: Əgər müəyyən xəstəlik səbəbilə Ramazan
ayının orucunu tutmasa və Ramazandan sonra xəstəliyi sağalsa,
lakin tapılan başqa bir üzr səbəbilə sonrakı Ramazan ayına qədər
oruclarının qəzasını tuta bilməsə, gərək oruc tutmadığı günlərin
qəzasını tutsun. Həmçinin, əgər Ramazan ayında xəstəlikdən
başqa, bir üzrü olsa və Ramazandan sonra üzrü aradan qalxsa,
amma gələn ilin Ramazan ayına qədər xəstəlik səbəbilə
oruclarının qəzasını tuta bilməsə, qəzasını tutmalıdır. Ehtiyatvacibə görə, hər gün üçün bir müdd təam da fəqirə verməlidir.
Məsələ 1714: Əgər Ramazan ayında müəyyən üzr səbəbilə
oruc tutmasa və Ramazan ayından sonra üzrü aradan qalxsa,
amma növbəti Ramazan ayına qədər onların qəzasını qəsdən
tutmasa, gərək onların qəzasını etsin, hər gün üçün də bir müdd
təam (arpa, buğda və s. kimi şeylər) fəqirə versin.
Məsələ 1715: Əgər Ramazan ayının orucunun qəzasına
əhəmiyyət verməsə və nəticədə vaxt az qalsa, vaxtın azlığında da
bir üzrlü iş qarşıya çıxsa, hər gün üçün də bir müdd təam fəqirə
verməli sonrakı ildə qəzaları tutmalıdır. Üzrü aradan qalxandan
sonra oruclarının qəzasını tutmaq qərarında olsa və qəza
etməmişdən qabaq, belə bir vaxtın azlığında, bir üzr tapılsa,
ehtiyat budur ki, kəffarə versin sonrakı ildə qəzaları tutsun.
Məsələ 1716: Əgər insanın xəstəliyi bir neçə il davam etsə,
sağalandan sonra, növbəti Ramazan ayına qədər qəzaları tutmaq
miqdarında vaxt olsa, gərək bacardığı qədər axırıncı Ramazan
ayının qəzasını tutsun. Əvvəlki illərin qəzaları üçün də hər gün
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üçün bir müdd təam; (təqribən 750 qıram) buğda, arpa və bunlar
kimi şeylər fəqirə versin.
Məsələ 1717: Hər gün üçün fəqirə bir müdd təam verməli
olan bir şəxs, bir neçə günün kəffarəsini bir fəqirə verə bliər.
Məsələ 1718: Əgər Ramazan ayının oruclarının qəzasını bir
neçə il təxirə salsa, gərək qəza edib və hər gün üçün də bir müdd
təam fəqirə versin.
Məsələ 1719: Əgər bir şəxs, Ramazan ayının orucunu qəsdən
tutmasa, onların qəzalarını yerinə yetirdikdən sonra hər gün üçün
iki ay oruc tutmalı, yaxud 60 fəqirə təam verməli və ya bir qul
azad etməlidir. Əgər növbəti Ramazana qədər onların qəzasını
tutmasa, hər gün üçün bir müdd təam da verməlidir.
Məsələ 1720: Əgər Ramazan ayının orucunu qəsdən tutmasa
və gün ərzində bir neçə dəfə cima etsə, ehtiyat-vacibə əsasən,
həmin qədər kəffarə verməsi lazımdır. Amma orucu bir neçə
defə batil edən digər işlərdən etsə; məsələn: bir neçə dəfə yemək
yesə, bir kəffarə kifayətdir.
Məsələ 1721: Atanın vəfatından sonra böyük oğul, onun orucnamazlarını 1399 - 1407-ci məsələlərdə deyilən təfsilat ilə yerinə
yetirməlidir.
Məsələ 1722: Əgər ata, Ramazan ayının oruclarından başqa
vacibi orucları; (məsələn: nəzr orucu kimi) tutmamışsa ehtiyatvacibə görə, böyük oğul onu da qəza etməlidir.

MÜSAFİRİN ORUCUNUN HÖKMLƏRİ
Məsələ 1723: Dörd rəkətli namazları səfərdə iki rəkət qılmalı
olan müsafir, oruc tutmamalıdır. Amma namazını bütöv qılan
müsafir; məsələn: işi səfər olan, yaxud səfəri haram olan şəxs
səfərdə orucunu tutmalıdır.
Məsələ 1724: Ramazan ayında səfərə çıxmağın eybi yoxdur.
Amma orucdan boyun qaçırmaq üçün səfər etmək məkruhdur.
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Məsələ 1725: Əgər Ramazan ayının oruclarından əlavə, vaxtı
müəyyən olan digər bir oruc insana vacib olsa; məsələn:
müəyyən gündə oruc tutmağı nəzr etsə, naçar olmasa, həmin gün
səfərə getməsin. Əgər səfərdə olsa, imkan olan surətdə gərək on
gün niyyət edib bir yerdə qalsın ki, o günü oruc tutsun. Amma
səfər etmək icazəlidir, qalmaq üçün niyyət etmək isə vacib deyil.
Əgər oruc tutmasa o günün qəzasını tutmaq lazımdır.
Məsələ 1726: Əgər bir şəxs, oruc tutmağı nəzr edib, amma
gününü müəyyən etməsə, onu səfərdə tuta bilməz. Amma səfərdə
müəyyən bir günü və ya bir gün oruc tutmağı nəzr etsə, onu
səfərdə tutmalıdır. Həmçinin, əgər səfərdə olub-olmamasından
asılı olmayaraq müəyyən bir günü oruc tutmağı nəzr etsə, hətta
səfərdə də olsa, o günü oruc tutmalıdır.
Məsələ 1727: Müsafir, Allahdan hacətlərini istəmək üçün
Mədinə şəhərində, üç gün müstəhəb oruc tuta bilər.
Məsələ 1728: Müsafirin orucunun batil olduğunu bilməyən
bir şəxs, əgər səfərdə oruc tutsa və gün əsnasında məsələni başa
düşsə, orucu batil olar. Əgər məğribə qədər başa düşməsə, orucu
səhihdir.
Məsələ 1729: Əgər səfərdə olduğunu, yaxud müsafirin
orucunun batil olduğunu unudub səfərdə oruc tutsa, orucu
batildir.
Məsələ 1730: Əgər oruc tutan şəxs, zöhrdən sonra səfər etsə,
orucunu axıra çatdırmalıdır. Əgər zöhrdən qabaq səfər etsə,
tərəxxüs həddinə çatanda, öz orucunu batil etməlidir. Əgər o
həddə çatmamışdan qabaq batil etsə, kəffarə ona vacib olur.
Məsələ 1731: Əgər müsafir, zöhrdən qabaq öz vətəninə,
yaxud 10 gün qalmaq istədiyi yerə çatsa, bu halda orucu batil
edən işlərdən görməyibsə, o günü oruc tutmalıdır; əgər orucu
batil edən işlərdən birini edibsə, o günün orucu ona vacib deyil.
İstər fəcrdən əvvəl səfərə çıxsın istərsədə oruc tutub səfərə çıxsın
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sonra öz vətəninə və ya on gün qalmaq istədiyi yerə çatsın,
bunlar arasında heç bir fərq yoxdur.
Məsələ 1732: Əgər müsafir zöhrdən sonra vətəninə, yaxud 10
gün qalmaq istədiyi yerə çatsa, gərək o günü oruc tutmasın. Bu
və bundan qabaqkı məsələdə milak həddi-tərəxxüs deil milak
şəhərin özüdür.
Məsələ 1733: Müsafir və oruc tutmaqda üzrü olan bir şəxsin,
Ramazan ayının gündüzlərində cima etməsi habelə, doyunca
yeyib-içməsi məkruhdur.

ORUC VACİB OLMAYAN ŞƏXSLƏR
Məsələ 1734: Əgər bir şəxs, qocalıq səbəbi ilə oruc tuta
bilməsə, yaxud ona məşəqqətli olsa, oruc ona vacib deyil. Amma
ikinci halda, (məşəqqəti olan halda) hər gün üçün bir müdd təam
(təqribən 750 qram) buğda, arpa və bu kimi şeylər fəqirə
verməlidir. Ehtiyata əsasən birini surətdə sə kəffarə versin.
Məsələ 1735: Qocalıq səbəbi ilə oruc tuta bilməyən bir şəxs,
Ramazan ayından sonra oruc tuta bilərsə, ehtiyat-müstəhəb
budur ki, gərək tutmadığı günlərin qəzasını tutsun.
Məsələ 1736: Çox susamaq xəstəliyi olan və bu susuzluğa
dözə bilməyənə və ya (buna dözmək) məşəqqətli olarsa, oruc
tutmaq ona vacib deyil. Amma ikinci halda (məşəqqətli olan
halda) hər gün üçün bir müdd təam fəqirə verməlidir. Ehtiyatmüstəhəb budur ki, ehtiyacı olduğu miqdardan artıq su içməsin.
Əgər sonradan oruc tuta bilərsə, tutmadıqlarının qəzasını tutması
müstəhəbdir.
Məsələ 1737: Oruc tutmağın bətnindəki uşağa zərəri olan
qadına, oruc vacib deyil. Gərək hər gün üçün bir müdd təam
buğda, arpa və bu kimi şeylər, fəqirə verməlidir. Həmçinin, əgər
orucun onun özü üçün də zərəri olsa, oruc ona vacib deyil.
Ehtiyat-müstəhəbbə görə hər gün üçün bir müdd təam fəqirə
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verməlidir. Hər iki halda isə tutmadığı günlərin qəzasını
tutmalıdır.
Məsələ 1738: Uşağa süd verən və südü az olan qadın, istər
uşağın anası olsun, istər dayəsi, istərsə də uşağa muzd almadan
süd verən bir şəxsin oruc tutması, süd verdiyi uşağa zərəri olsa,
oruc ona vacib deyil. Gərək hər gün üçün bir müdd təam buğda,
arpa və bu kimi şeylər, fəqirə verməlidir. Həmçinin, əgər orucun
onun özü üçün də zərəri olsa, oruc ona vacib deyil. Ehtiyatmüstəhəbbə görə hər gün üçün bir müdd təam fəqirə verməlidir.
Hər iki halda isə tutmadığı günlərin qəzasını tutmalıdır. Amma
uşağa muzd almadan süd verən bir şəxs tapılsa, yaxud uşağa süd
vermək üçün onun ata-anasından və ya onun muzdunu verən,
digər şəxsdən muzd alsa uşağı ona verib oruc tutsun.

AYIN ƏVVƏLİNİN SÜBUT OLUNMASI YOLLARI
Məsələ 1739: Ayın əvvəli beş yolla sübut olunur:
1-İnsanın özü ayı görsün.
2-Sözlərindən yəqin hasil olan bir neçə nəfər, adi gözümüzlə
“Ayı gördük” desələr, həmçinin, yəqinlik hasil olan hər şey
vastəsi ilə.
3-İki adil kişi, “gecə ayı görmüşük” deyə xəbər versələr,
amma ayın xüsusiyyətlərini bir-birinin əksinə deməsinlər. Əgər
Ayın xüsusiyyətlərini bir-birinin əksinə desələr, ayın əvvəli
sübut olmur.
4-Şəban ayının əvvəlindən 30 gün keçmiş olsa; bunun vasitəsi
ilə Ramazan ayının əvvəli olması sübuta yetir. Yaxud, Ramazan
ayının əvvəlindən 30 gün keçsə, bu halda Şəvval ayının olması
sübut olunur.
5-Şəri hakim, ayın əvvəli olmasına dair hökm versə.
Məsələ 1740: Əgər cameüş-şərait müctehid, ayın əvvəli
olmasını hökm etsə, hətta ona təqlid etməyən şəxslər də, onun
hökmünə əməl etməlidirlər. Amma cameüş-şərait müctehidin
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səhv etdiyini bilən bir şəxs, onun hökmünə əməl edə bilməz.
Yaxud cameüş-şərait müctehidin məbnası onun təqlid etdiyi
müctehidin məbnası ilə fərqli olsa onun hökmünə əməl edə
bilməz.1
Məsələ 1741: Ayın əvvəli, astronomların qabaqcadan
verdikləri xəbərə əsasən, sübuta yetmir. Amma bir şəxs üçün
onların dediklərindən yəqin hasil olsa, gərək ona əməl etsin.
Məsələ 1742: Ayın yuxarıda olması, yaxud gec batması,
keçən gecənin ayın əvvəli olmasına dəlil ola bilməz.
Məsələ 1743: Əgər bir şəxs üçün, Ramazan ayının əvvəli
olması sübuta yetməsə və oruc tutmasa, sonradan iki adil kişi,
“keçən gecə Ayı görmüşük” deyə xəbər versələr, o şəxs həmin
günün qəzasını tutmalıdır.
Məsələ 1744: Əgər bir şəhərdə ayın əvvəli olması sübuta
yetsə, onun başqa şəhər camaatı üçün faydası yoxdur. Amma o
iki şəhər bir-birinə çox yaxın olarsa, yaxud insan, o şəhərlərin
üfüqlərinin bir olmasını bilsə və ya şərqdə sabit olsa, onunla
kifayətlənmək olar. Üfüqlərinin bir olmasından məqsəd budur ki,
əgər birinci şəhərdə ay görünsə ikincə şəhərdə də bulud kimi
maneə olmasa görünsün. Bu o vaxt ola bilər ki, ikinci şəhər
birinci şəhərin qərb tərəfində yerləşsin və ekvator xətti üstə ona

yaxın olsun. Əgər onun şərq tərəfində yerləşsə belə sübut
olunur ki, üfüqlərin bir olması bilinsin. Baxmayaraq birinci
şəhərin üfüqündə Ayın qalma müddəti ikinci şəhərdən çox
olmasına görə iki şəhərin qürubu müxtəlif olsun.
Məsələ 1745: Ayın əvvəli teleqraf yolu ilə sübuta yetmir.
Amma bir şəhərdən, başqa şəhərə teleqrafla xəbər verilsə və bu
iki şəhər bir-birinə yaxın, yaxud üfüqləri eyni olsa, insan da
Məsələn; ayın əvvəli cameüş-şərait müctehidə teleskob və s ...vasitələrlə
sübut olsa amma onun təqlid etdiyi müctəhidin nəzəri budur ki, gərək adi
gözlə heç bir vasitə olmadan görülməlidir.
1
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teleqrafın cameüş-şərait müctehidin hökmü, yaxud iki adil şəxsin
şəhadəti əsasında olduğunu bilsə, sübuta yetir.
Məsələ 1746: Ramazan ayının axırı, yaxud Şəvvalın əvvəli
olmasını bilməyən bir şəxs, oruc tutmalıdır. Amma məğribdən
qabaq, Şəvvalın əvvəli olduğunu bilsə, gərək orucunu açsın.
Məsələ 1747: Əgər zindanda olan bir şəxs, ayın əvvəli
olmasına yəqin hasil edə bilməsə, gərək öz gümanına əməl etsin.
Bu da mümkün olmasa, hər ayı oruc tutsa, səhihdir. Oruc
tutduğu aydan 11 ay keçdikdən sonra, gərək yenidən bir ay oruc
tutsun.

MƏKRUH VƏ HARAM ORUCLAR
Məsələ 1748: Fitr və Qurban bayramları günündə oruc tutmaq
haramdır. Həmçinin, Şəbanın axırı ilə Ramazanın əvvəli olması
məlum olmayan gündə, Ramazan ayının əvvəli niyyəti ilə oruc
tutmaq haramdır.
Məsələ 1749: Əgər qadının müstəhəb oruc tutması səbəbilə
ərinin haqqı aradan gedərsə, oruc tutması haramdır. Ehtiyatvacib budur ki, hətta ərinin haqqı aradan getməsə də, ərinin
icazəsi olmadan müstəhəb oruc tutmasın.
Məsələ 1750: Ata-ananın, icazəsi olmada (yəni qadağa
qoyması ilə) övladın müstəhəb oruc tutması, haram deyil. Əgər
aqvalideyin1olarsa haramdır.
Məsələ 1751: Əgər övlad, ata-ananın icazəsi olmadan
müstəhəb oruc tutsa və gün əsnasında ata-ana, onu bu işdən
çəkindirsə, orucu batil olmur və iftar etməsi də lazım deyil. Əgər
aqvalideyin olarsa orucu batildir və gərək orucunu açsın.

1

Aqvalideyinlik iki şeylə olur. 1) Ata-ananı əziyyət etmək üçün bir iş edə. 2)
Ata-ana ilə pis rəftar etmək, onların əziyyət olmalarına səbəb olsun, baxmayaraq ki,
əziyyət etmək məqsədi olmasın.
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Məsələ 1752: Orucun ona zərəri olmadığını bilən bir şəxs,
hətta həkim “zərəri var” desə də, oruc tutmalıdır. Orucun onun
üçün zərərli olmasına yəqini, yaxud gümanı olan bir şəxsə, hətta
həkim “zərəri yoxdur” desə, gərək oruc tutmasın. Əgər oruc
tutsa, səhih deyildir.
Məsələ 1753: Əgər insan orucun zərərli olmasını ehtimal
versə və bu ehtimaldan onun üçün qorxu törənsə, gərək oruc
tutmasın. Əgər oruc tutsa, səhih deyildir.
Məsələ 1754: Bir şəxs, orucun ona zərərli olmamasına əqidəsi
olan halda, oruc tutub məğribdən sonra zərərli olmasını başa
düşsə, ehtiyat-vacibə görə o günün qəzasını tutmalıdır.
Məsələ 1755: Qeyd olunan günlərdən başqa, yenə də oruc
tutulması haram olan günlər var ki, fiqhi kitablarda geniş şəkildə
deyilmişdir.
Məsələ 1756: Aşura günü və Ərəfə günü ilə Qurban bayramı
arasında şəkk olunan bir gündə, oruc tutmaq məkruhdur.

MÜSTƏHƏB ORUCLAR
Məsələ 1757: Məkruh və haram günlərdən başqa, ilin bütün
günlərində oruc tutmaq müstəhəbdir. Bəzi günlərdə oruc tutmağa
daha artıq tövsiyə olunmuşdur. O cümlədən:
1-Hər ayın birinci və axırıncı cümə axşamı günləri, ayın 10dan sonra olan birinci çərşənbə; əgər bir şəxs bunları tuta
bilməsə, müstəhəbdir ki, qəza etsin. Əgər ümumiyyətlə oruc tuta
bilməsə, müstəhəbdir ki, hər gün üçün bir müdd təam fəqirə
versin.
2-Hər ayın 13, 14, 15-ci günləri;
3-Rəcəb və Şəban aylarının hamısı və onlardan bəzi günlər,
hətta bir gün də olsa belə;
4-Şəvval ayının dördündən döqquzuna qədər.
5-Zil-qədənin 25-ci və 29-cu günü.
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6-Zil-həccənin 1-dən 10-dək, (Ərəfə günü). Amma orucun
yaratdığı zəiflik səbəbinə görə Ərəfə gününün dualarını oxuya
bilməsə, o günün orucu məkruhdur.
7-Qədir-Xum bayramında (18 Zil-həccə)
8-Mübahilə günü (Zil-həccənin 24-cü günü).
9-Məhərrəm ayının 1, 3 və7-ci günləri.
10-Peyğəmbəri Əkrəmin (səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm)
səadətli təvəllüdü (17 Rəbiül-əvvəl).
11-Cəmadiul-əvvəlin on beşi.
12- Peyğəmbəri Əkrəmin (səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm) besət
günü (27 Rəcəb).
Əgər bir şəxs müstəhəb oruc tutsa, onu axıra çatdırması vacib
deyil. Hətta əgər mömin qardaşı onu yeməyə dəvət etsə,
müstəhəbdir ki, onun dəvətini qəbul edib, günün ortasında
iftarını açsın.

ORUCU BATİL EDƏN İŞLƏRDƏN ÇƏKİNMƏYİN
MÜSTƏHƏB OLDUĞU YERLƏR
Məsələ 1758: Altı nəfər üçün Ramazan ayında oruc
tutmamalarına baxmayaraq, müstəhəbdir ki, orucu batil edən
işlərdən çəkinsinlər.
1-Səfərdə orucu batil edən işlərdən görüb zöhrdən qabaq
vətəninə və ya 10 gün qalmaq istədiyi yerə çatan şəxs.
2-Zöhrdən sonra vətəninə, yaxud 10 gün qalmaq istədiyi yerə
çatan müsafir.
3-Zöhrdən qabaq sağalan və orucu batil edən işlərdən birini
görən xəstə.
4-Zöhrdən sonra sağalan xəstə.
5-Gün əsnasında heyz və ya nifas qanından pak olan qadın.
6-Kafir günortadan sonra və ya günortadan qabaq müsəlman
olsa, müsəlman olmamışdan qabaq orucu batil edən əməllərdən
etsə. Amma günortadan qabaq kafir müsəlman olsa və orucu
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batil edən işlərdən etməzsə ehtiyat-vacib budur ki, oruc niyyəti
etsin.
Məsələ: 1759. Müstəhəbdir ki, oruc tutan şəxs, məğrib və işa
namazını iftardan qabaq qılsın. Amma bir şəxs onu gözləyirsə,
yaxud yeməyə daha çox meyli varsa və nəticədə hüzuri-qəlb ilə
namaz qıla bilməzsə, yaxşı olar ki, əvvəl iftar etsin. Sonra,
mümkün olduqca, namazı onun fəzilətli vaxtında qılsın.
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XÜMSÜN HÖKMLƏRİ
Məsələ 1760: Yeddi şeydə xüms vacibdir:
1-Qazanc mənfəəti.
2-Mədən.
3-Xəzinə.
4-Harama qarışmış halal mal.
5-Suda üzmək, yəni, dənizə dalmaq vasitəsilə əldə edilən
cəvahirat.
6-Müharibə qənimətləri.
7-Zimmi kafirin müsəlmandan aldığı torpaq.

1-QAZANC MƏNFƏƏTİ
Məsələ 1761: Əgər insan ticarətdən, sənətkarlıqdan, yaxud
sair qazanc yerlərindən müəyyən qədər qazanc əldə etsə;
məsələn: meyyitin namaz, orucunun qəzasını muzdla yerinə
yetirsə və ona verilən muzddan müəyyən sərvət əldə etsə, bu
halda bu, özünün və ailəsinin illik xərclərindən artıq olsa, onda
xümsünü, yəni beşdən birini, sonradan deyiləcək göstərişlərə
əsasən versin.
Məsələ 1762: Əgər qazancdan başqa bir şey insanın əlinə
gəlsə, məsələn: ona vəsiyyət olunmuş bir şey versələr və ya bir
şey bağışlasalar, onun illik xərclərindən çox olsa, gərək onun da
xümsünü versin.
Məsələ 1763: Qadının aldığı mehriyyənin, xümsü yoxdur.
xümsünü verməlidir. Həmçinin insana çatan irsin də xümsü
yoxdur. Amma insanın bir şəxslə uzaq qohumluğu olsa və ondan
irs aparmağa gümanı olmadığı halda, ona irs çatsa, ehtiyat-vacib
budur ki, ondan çatan irs illik xərclərindən çox olsa, xümsünü
versin.
Məsələ 1764: Əgər bir şəxsə müəyyən miqdarda mal irs çatsa,
və malın sahibinin öz malının xümsünü vermədiyini bilsə,
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ehtiyat-vacibə görə gərək onun xümsünü versin. Həmçinin, əgər
o malın özündə xüms olmasa, amma mal sahibinin xüms borcu
olduğunu bilsə, gərək xümsü, onun malından versin.
Məsələ 1765: Əgər qənaət etməklə müəyyən bir şey illik
xərclərdən artıq qalsa, onun da xümsünü verməlidir.
Məsələ 1766: Əgər bir şəxsin xərclərini başqası verirsə, gərək
əldə etdiyi bütün malın xümsünü versin.
Məsələ 1767: Əgər bir şəxs, hər hansı bir mülkü müəyyən
şəxslərə; məsələn: öz övladlarına vəqf etsə və o mülkdə ağac,
əkin əkilib müəyyən gəlir əldə olunsa və illik xərclərdən artıq
qalsa, xümsü verilməlidir. Əgər heç bir qazanc məqsədi olmadan
mənfəət əldə olunsa; ehtiyat-vacibə görə, onun illik xərcindən
artıq qalan miqdarın xümsünü versin.
Məsələ 1768: Əgər fəqirin xüms, zəkat və ya müstəhəb
sədəqə kimi aldığı şeylər illik xərclərindən çox olsa, və ya ona
verilən maldan, müəyyən mənfəət əldə etsə; məsələn: ona xüms
kimi verilən ağacdan məhsul əldə etsə və illik xərclərindən də
artıq olsa, onun xümsünü verməlidir.
Məsələ 1769: Əgər bir şəxs xümsü verilməmiş pul ilə bir şey
alarsa, yəni satıcıya “mən malı bu pulla alıram”, deyərsə bütün
mala olan nisbətdəki müamilə səhihdir və bu pulla alınan malın
üzərinə xüms gəlir. (Bu müamilələrin səhih olmasında) şəriət
hakiminin icazəsinə ehtiyac yoxdur.
Məsələ 1770: Əgər bir şəxs, müəyyən bir malı alıb,
müamilədən sonra onun pulunu, xümsü verilməmiş puldan versə,
müamiləsi səhihdir. Xümsü verilməyən pulu satıcıya verdiyi
üçün, o pulun beşdə biri qədər, xümsə müstəhəq olan şəxsə
borclu olur.
Məsələ 1771: Bir şəxs, xümsü verilməmiş bir şeyi alsa, xüms
satıcının öhdəsindədir, alıcının öhdəsində bir şey yoxdur.
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Məsələ 1772: Əgər xümsü verilməyən bir şeyi bir şəxsə
bağışlasa, o şeyin beşdə biri, bağıçlayanın öhdəsindədir, qəbul
edənin öhdəsində bir şey yoxdur.
Məsələ 1773: Əgər insanın əlinə kafirdən, yaxud xüms
verməyə etiqadı olmayan bir şəxsdən müəyyən qədər mal düşsə,
onun xümsünü verməsi vacib
Məsələ 1774: Tacir, qazanc əldə edən, sənətkar və s. kimi
şəxslər, işə başladığı vaxtdan bir il keçdikdən sonra, gərək illik
xərclərindən artıq qalanın xümsünü versinlər. Amma peşəsi
qazanc-ticarət olmayan bir şəxs, təsadüfən müəyyən qədər
mənfəət əldə etsə, ondan bir il keçdikdən sonra, illik
xərclərindən artıq qalan hissəsinin xümsünü verməlidir.
Məsələ 1775: İnsan, gərək xümsü ili tamam olandan və
xərclərini götürəndən sonra versin. Əgər xümsü vermək üçün,
şəmsi ili başlanğıc götürsə, maneəsi yoxdur.
Məsələ 1776: Xüms üçün, il təyin etməli olan bir şəxs, (tacir
və qazanc əldə edən şəxs kimi,) mənfəət əldə edib, ilin əsnasında
ölsə, ölənə qədər olan xərclərini, o mənfəətdən çıxıb, yerdə
qalanın xümsünü verməlidirlər.
Məsələ 1777: Əgər bir şəxsin ticarət üçün aldığı mallarının
qiyməti bahalaşsa və onu satmasa, yenidən, ilin ortasında
qiyməti aşağı düşsə, qiymətlər bahalanan miqdarın xümsü ona
vacib deyil.
Məsələ 1778: Əgər ticarət üçün aldığı malın qiyməti qalxsa,
bu niyyətlə ki, onun qiyməti bir daha qalxsın il qurtarandan
sonraya qədər satmaya və malların qiyməti ucuzlaşa, o qədər
saxlaya ki, adətən tacirlər malın qiyməti qalxmaq üçün
saxlayırlar bahalaşan miqdarı xümsü ona vacib deyil.
Məsələ 1779: Əgər ticarət malından başqa malı olarsa onun
xümsünü verib və ya xümsü olmazsa, məsələn: ona irs çatıb,
qiymıti bahalanarsa, onu satsa da onun qiymətinə artan miqdarın
xüms yoxdur. Amma ehtiyat budur ki, birinci halda xümsünü
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versin. Amma onu saxlamaqdan məqsədi qiymətinin artması və
mənfəət əldə etmək olsa onun xümsünü verməsinə baxmayaraq
satdığı zaman qiymtə artan miqdarın gərək xümsünü versin.
Məsələ 1780: Əgər qiyməti bahalanandan sonra satmaq
məqsədi ilə bağ salsa, onun meyvəsinin və ağaclarının artımının
və bağın qiymətinin artıq qalan miqdarının xümsünü verməlidir.
Amma əgər məqsədi özünün və ailəsinin onun meyvəsindən
yeməsi olmuşsa, bəzi hallarda da ona ehtiyac varlarıdır, ürfən
xərclərindən hesab olunur, bağ və onun artan qiymətinin xümsü
yoxdur. Əgər onun meyvəsini satmaq və onun qiyməyindən
istifadə etmək üçün bağ salarsa sərmayə hökmündədir və onun
xümsünü vermək vacibdir. Yəni bağ olandan və ağaclar
böyüyəndən sonra əgər onun torpağının xümsü olmasa ağacların
xümsünü versin. Sonra isə meyvələrin xümsünü versin.
Məsələ 1781: Əgər söyüd, çinar və s. kimi ağac əkib hətta
onların satılmalı vaxtına çatdığı ildə satmasa da xümsünu
verməlidir. Amma əgər, misal üçün, hər ildə adətən qırılan
budaqlardan istifadə etsə və onlar təklikdə və ya illik
mənfəətlərlə birlikdə illik xərclərindən artıq olsa, ilin axırında
onun xümsünü verməlidir.
Məsələ 1782: Bir neçə işidən, kəsbi olan bir kəs (müəyyən bir
mülkdən icarə alan, al-ver, əkinçilik edən) ilin axırında illik
xərclərindən artıq qalan hissənin xümsünü verməlidir. Əgər
birindən zərər edib digərindən isə qazanc əldə edərsə, bir gəlirin
zərərini o biri gəlirin mənfəətindən ödəyə bilər.
Məsələ 1783: Fayda əldə etmək (dəllallıq, yükdaşıma və s.)
üçün insanın etdiyi xərclər illik xərclərindən hesab olunur.
Məsələ 1784: İl boyunda qazanc mənfəətindən, yeyib-içmək,
geymək, mənzil və mənzil avadanlığı almaq, toy etmək, cehizlik
almaq, ziyarət və s. kimi şeylərə məsrəf olunan, adətən ehtiyacı
olan vaxt hazırlayarsa, onların xümsü yoxdur.
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Məsələ 1785: İnsanın nəzrə, kəffarəyə məsrəf etdiyi mal, illik
xərclərindən hesab olunur. Həmçinin, bir kəsə bağışladığı,
hədiyyə və mükafat verdiyi şeylər illik xərclərindən hesab
olunur.
Məsələ 1786: Əgər insan adətən hər il cehizliyin müəyyən
miqdarı alınan bir şəhərdə olsa və onları da hazırlamağa ehtiyac
duyulursa və onları hazırlamamaq onun şəxsiyyətinə uyğun
olmasa bu halda il boyu o ilin mənfəətlərindən cehizlik alsa,
onun xümsünü verməməlidir. Həmçinin bir şəxs onu almağa
məcbur olsa və bir yerdə almağa maddi qüdrəti olmasa, bir neçə
ilə alıb yığmağa naçar olsa, əgər o ilin mənfəətindən gələn il
cehiz alsa gərək onun xümsünü versin. Oğlan (bəy) tərəfdə bu
məsələdə deyilən hökmdədir. Əgər evə ehtiyacı olarsa və onu bir
yerdə tikmək mümkün olmazsa və hər il onun müəyyən şeylərini
alıb yığmaq məcburiyyətində olsa lazım olan şeyləri alıb
toplayandan sonra tikməyə başlayarlarsa məsələn: bir il kərpic
alıb sonrakı il dəmir və bu kimi şeylər alarsa hər il ehtiyacı olan
şeyləri alarsa onların xümsü yoxdur.
Məsələ 1787: İnsanın həcc səfəri və digər ziyarətlər üçün
xərclədiyi mal, o il xərclədiyi, illik xərcindən hesab edilir, amma
əgər onun səfəri, sonrakı ildən bir müddətə qədər davam edərsə,
sonrakı ildə xərclədiyi miqdarın xümsünü verməlidir. Əlbəttə o
ilin gəlirindən Həcc üçün çek almağa banka pul köçürsə xümsü
yoxdur.
Məsələ 1788: Kəsb və ticarətdən müəyyən qədər gəlir əldə
edən bir kəsin xümsü vacib olmayan başqa malı da olsa, illik
xərclərini təkcə həmin kəsb-ticarətin gəlirindən götürüb istifadə
edə bilər.
Məsələ 1789: Əgər qazanc mənfəətindən illik məsrəf olunan
azuqə alsa və ilin axırında artıq qalsa, artıq qalanın xümsünü
verməlidir. Əgər onun qiymətini hesablayıb pulunun xümsünü
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vermək istəsə və qiyməti, aldığı vaxtdakı qiymətdən artıq olarsa,
ilin axırındakı qiymətlə hesab etməlidir.
Məsələ 1790: Əgər qazancın mənfəətindən xümsü
verməmişdən qabaq ev əşyaları alsa, ilin əsnasında aldığı
əşyalara ehtiyacı olmasa, illik xərcindən artıq olsa gərək onun
xümsünü versin. Qadın zinət əşyaları da, bu hökmdədir. Amma
sonrakı illərdə onlara ehtiyac olmasa, xümsü vacib deyil.
Məsələ 1791: Əgər bir ildə mənfəət əldə edə bilməsə o ilin
xərclərini sonrakı ildən əldə edəcəyi mənfəətdən çıxa bilməz.
Əgər ilin əvvəlində mənfəət əldə edə bilməsə və sərmayədən
xərcləsə, il tamam olamzdan qabaq mənfəət əldə etsə,
sərmayədən götürdüyü miqdarı mənfəətdən götürə bilər.
Məsələ 1792: Əgər qazanc üçün qoyduğu sərmayənin bir
şöbəsi səhfə yol vermədən sıradan çıxarsa, al-verdə zərər edib
(malından bir miqdarı) azalarsa, yaxud aradan gedərsə, (sözü
gedən) gəlir mənbəyinin qalan hissəsi, illik xərcini ödiyəcək
miqdardan artıq gəlir verərsə, sərmayədən azalan miqdarı o
mənfəətdən götürə bilər.
Məsələ 1793: Əgər sərmayədən başqa mallar xarab ola aradan
gedə əldə etdiyi mənfəətdən o şeyləri alabilməz. Amma əgər
həmən il o şeylərə ehtiyacı olsa ilin yarısında qazanc
mənfəətindən onları ala bilər.
Məsələ 1794: Əgər ilin əvvəlində öz xərcliyi üçün borc etsə
və il tamam olmamışdan mənfəət əldə edərsə, öz borcunun
miqdarını o mənfəətdən götürə bilər.
Məsələ 1795: Əgər il boyu heç bir mənfəəti olmaya öz
xərclərini borc edə, sonrakı illərin gəlirindən öz borcların ödəyə
bilər.
Məsələ 1796: Əgər malların çoxaltmaq və ya ehtiyacı
olmadığı bir mülkü almaq üçün borc edə, qazanc mənfəətindən o
borcu verə bilməz. Əgər borcunu o mənfətdən versə aldığı şeyin
gərək xümsünü versin. Amma əgər borc etdiyi mal və borc ilə
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aldığı şey aradan getsə, borcunu ödəməyə məcbur olsa qazanc
mənfəətindən borcunu ödəyə bilər.
Məsələ 1797: İnsan hər bir şeyin xümsünü həmən şeydən və
yaxud xümsün qiymətinin miqdarında ki, borcludur pul verə
bilər. Amma onların əvəzinə puldan başqa bir şey vermək istəsə
işkallıdır, lakin şəri hakimin icazəsi ilə verə bilər.
Məsələ 1798: Əgər bir şəxs xümsünü vermək istəsə hətta
vermək məqsədi olmasa da malın beşdə biri qalana qədər, malın
qalanından istifadə edə bilər.
Məsələ 1799: Xüms borclu olan şəxs onu öz öhdəsinə götürə
bilməz, yəni özünü xüms əhlinin borclusu bilə və bütün maldan
istifadə edə bilməz, əgər istifadə etsə və o mal tələf olsa gərək
onun xümsünü versin.
Məsələ 1800: Xüms borclu olan şəxs əgər camiüş-şərait
müçtəhidlə razılaşsa və ya onun icazəsi ilə xümsü sonra ödəmək
şərti ilə öz öhdəsinə götürsə, bütün maldan istifadə edə bilər.
Məsələ 1801: Bir kəslə şərik olan bir şəxs, əgər öz qazancının
xümsünü versə və onun şəriki öz xümsünü verməsə və gələn il
üçün xümsünü vermədiyi maldan şirkətə sərmayə qoyarsa,
şərikli maldan istifadə edə bilər. Amma ehtiyatın əksinədir.
Məsələ 1802: Əgər səğir (kiçik) uşağın sərmayəsi olsa və
ondan mənfəət əldə etsə hədd-buluğa çatandan sonra onun
xümsünü verməsi vacib deyil.
Məsələ 1803: Başqa şəxsdən, xümsünü verib-vermədiyində
şəkk etdiyi bir mal əldə edən şəxs, o maldan istifadə edə bilər.
Hətta əgər onun xümsünü vermədiyinə yəqini olsa da, o maldan
istifadə edə bilər.
Məsələ 1804: Əgər bir şəxs öz gəlirinin mənfəətindən ilin
ərzində bir mülk ala illik xərclərindən hesablanmazsa, il tamam
olandan sonra vacibdir onun xümsünü versin. Əgər onun
xümsünü verməyə və o mülkün qiyməti qalxa o mülkün indiki
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qiymətinin xümsünü versin, həmçinin mülkdən başqa şeylər
xalça və onun kimi şeylərdə bu hökmdədir.
Məsələ 1805: Əgər bir şəxs təklifinin əvvəlindən xüms
verməsə, əgər bir mülk alsa və onun qiyməti bahalaşa, o, mülkü
bahalaşdıqdan sonra satacaq niyyətilə almayıbsa; məsələn: bir
yeri əkin üçün alıbsa, xümsü verilməmiş puldan onun qiymətini
versə, gərək aldığı qiymətin xümsünü versin. Amma xümsü
verilməmiş pulu satıcıya verib və ona “bu mülkü bu pula alıram”
desə, gərək o mülkün hal-hazırdakı qiymətinin xümsünü versin.
Məsələ 1806: Əgər bir şəxs təklifinin əvvəlindən xüms
verməyə, əgər gəlirinin mənfəətindən ehtiyacı olmadığı bir şey
ala bir il mənfəətin əlinə çatdığından keçsə gərək onun xümsünu
versin. Əgər ehtiyacı olduğu ev əşyaları və başqa şeyləri öz
vəziyyətinə uyğun alarsa, əgər bilə, fayda əldə etdiyi ildə onları
alıb, onların xümsünü vermək lazım deyil. Əgər ilin ortasında
alıb və ya il tamam olandan sonra aldığını bilməsə ehtiyat-vacibə
əsasən gərək hakimi şərlə razılaşsın.
Diqqət: İş üçün lazım olan ləvazimat və yaşayışa lazım olan
sərmayə yaşayışını təmin etmək ünvanında olsa xümsü yoxdur.
Amma ehtiyat budur ki, razılaşma olsun.

2-MƏDƏN
Məsələ 1807: Əgər mədəndən qızıl, gümüş, bürünc, mis,
dəmir, neft, daş kömür, füruzə, əqiq, mineral maddələr, duz və
ümumiyətlə mədən qazıntıları adlana bilən hər şey əldə olunsa,
nisab həddinə çatanda xümsü verilməlidir.
Məsələ 1808: Mədəndən çıxarılan şeylərin nisabı, on beş
misqal normal sikkəli qızıldır. Hər misqal iyirmi dörd noxuddur.
Yəni mədəndən çıxarılan şeyin qiyməti, onun təmizlənməsi kimi
işlərinə çəkilən xərclər çıxıldıqdan sonra, on beş misqal sikkəli
qızıla çatarsa, gərək yerdə qalanın xümsünü versin.
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Məsələ 1809: Mədəndən əldə olunan mənfəətin əgər qiyməti
15 misqal qızıla çatmaya onun xümsü o halda lazımdır ki,
təklikdə və ya onun başqa gəlirlərinin mənfəətləri illik
xərclərindən çox ola.
Məsələ 1810: Gəc, əhəng, baş yumaq üçün istifadə olunan gil
(gilabı), qırmızı gil və dəyirman daşı mədən qazıntılarından
hesab olunmur. Bunları çıxardan şəxs bu halda gərək onların
xümsünü versin ki, çıxartdığı şey təklikdə ya başqa gəlir
mənfəətləri ilə birlikdə illik xərcindən cox qalsın.
Məsələ 1811: Əgər bir şəxs mədəndən bir şey əldə etsə,
xümsünü verməlidir. İstər mədən yerin səthində olsun, istərsə də
dərinliyində; istər mülkdə olsun, istərsə də sahibi olmayan bir
yerdə.
Məsələ 1812: Əgər bilməyə mədəndən çıxardığı şeyin
qiyməti 15 misqal qızıla çatıb ya yox, onu çəkmək və ya başqa
bir yolla qiymətini təyin etsin.
Məsələ 1813: Əgər bir neçə nəfər birlikdə mədəndən bir şey
çıxartsalar, onun üçün sərf edilən xərcləri çıxdıqdan sonra 15
misqal qızıla çatsa, baxmayaraq hər hansının payı bu miqdara
çatmasada ehtiyat-müstəhəbbə əsasən onun xümsünü versinlər.
Məsələ 1814: Başqasının mülkündə olan bir mədəni, istixrac
etsələr əldə olunan şeylər mülkün sahibinə məxsusdur. Mülkün
sahibi onların çıxarılmasına bir şey xərcləmədiyindən, nisab
həddinə çatsa mədəndən çıxarılanların hamısının xümsünü
verməlidir.

3-XƏZİNƏ
Məsələ 1815: Xəzinə o mala deyilir ki, yerdə, ağacda, dağda,
divarda gizlədilmiş olsun və bir kəs də onu tapsın. Elə olmalıdır
ki, ona xəzinə deyilsin.
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Məsələ 1816: Əgər insan heç kəsin mülkü olmayan yerdə
müəyyən qədər xəzinə tapsa onun özünün malıdır, xümsünü da
verməlidir.
Məsələ 1817: Xəzinənin nisabı 15 misqal sikkəli qızıldır .
Yəni əgər xəzinədən əldə edilən şeyin qiyməti, onu əldə etmək
üçün sərf olunan xərcləri çıxdıqdan sonra 15 misqal sikkəli qızıla
çatsa xümsü verilməlidir.
Məsələ 1818: Əgər insan başqasından aldığı torpaqdan
müəyyən qədər xəzinə tapsa və əvvələr o yerin maliki olan
şəxslərin olmadığını bilsə, onun özünün malı olur, xümsünü
verməlidir. Amma əgər onun əvvəlki sahiblərindən birinin malı
olduğunu ehtimal versə ona xəbər verməlidir. Onun malı
olmadığı məlum olsa həmin yerin qabaqca malik olduğu kəsə
xəbər verməlidir və bu qayda ilə ondan qabaq həmin torpağın
sahibi olan şəxslərin hamısına xəbər verməlidir. Əgər onlardan
heç birinin olmadığı məlum olsa, öz malı hesab olunur və
xümsünu verməlidir.
Məsələ 1819: Əgər bir yerdə basdırılmış bir neçə qabda
müəyyən qədər xəzinə tapsa və onların qiyməti üst-üstə 15
misqal sikkəli qızıla çatsa, xümsünü verməlidir. Əgər bir neçə
yerdə xəzinə tapsa (yəni, ayrı-ayrı yerlərdə) onlardan hər birinin
qiyməti bu miqdara çatsa, onun xümsü vacibdir, qiyməti bu
miqdara çatmayan xəzinənin isə xümsü yoxdur.
Məsələ 1820: Əgər iki nəfər birlikdə müəyyən qədər xəzinə
tapsalar və onun qiyməti 15 misqal sikkəli qızıla çatsa, onların
hər birinin payının ayrılıqda bu miqdara çatmamasına
baxmayaraq ehtiyat-müstəhəbbə görə xümsünü verməlidirlər.
Məsələ 1821: Əgər bir şəxs bir heyvan alıb, qarnından
müəyyən mal tapsa və satıcının malı olduğunu ehtimal versə
gərək ona xəbər versin. Onun malı olmaması məlum olarsa
tərtiblə (1818-ci məsələdə deyilən şərt daxilində) əvvəlki
sahiblərinə xəbər verməlidir. Onlardan heç birinin malı olmadığı
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məlum olarsa, onu tapanın malıdır və qazanc mənfəəti
hökmündədir.

4-HARAMA QARIŞAN HALAL MAL
Məsələ 1822: Əgər halal mal, haram mala, (riba və qəsb kimi)
ayrıd edilə bilinməyəcəyi tərzdə qarışsa və haram malın sahibi
və miqdarının heç biri məlum olmasa, bütün malın xümsü
verilməlidir. Xümsü verildikdən sonra qalan mal halal olur.
Məsələ 1823: Əgər halal mal harama qarışsa və insan haram
malın miqdarını, bilsə, ancaq sahibini tanımasa, o miqdarı
sahibinin niyyəti ilə sədəqə verməlidir. Ehtiyat-vacib budur ki,
cameüş-şərait müctəhiddən də icazə alsın.
Məsələ 1824: Əgər halal mal, harama qarışsa və insan haram
malın miqdarını bilməsə, ancaq sahibini tanısa, gərək
razılaşsınlar. Amma malın sahibi razı olmasa əgər onun malı
digərinin malı ilə elə qarışa ki, şəriklik hökmü icra olsa yəqini
olduğu miqdarı ona qaytarmalıdır. Ehtiyat-müstəhəb budur ki,
onun olmasını ehtimal verdiyi artıq malı ona versin. Əgər mal
qarışan mal deyilsə və mal əlində olan şəxs qiymət və ya ədəd
baxımından fərqli olan iki maldan hansının digərinə məxsus
olduğunu bilməsə, iki malın hər birinin yarsını verməlidir.
Məsələ 1825: Əgər bir şəxs, harama qarışan halal malın
xümsünü verib, sonradan haram malın miqdarının xümsdən artıq
olduğunu bilsə, ehtiyat-vacibə görə, gərək xümsdən artıq
olduğunu bildiyi miqdarı, onun sahibi tərəfindən sədəqə versin.
Məsələ 1826: Əgər harama qarışan halal malın xümsünü
versə və ya sahibini tapmadığı bir malı, onun niyyətilə sədəqə
versə, sahibi tapılandan sonra ona bir şey vermək lazım deyil.
Məsələ 1827: Əgər halal mal harama qarışsa və haram malın
miqdarı məlum olarsa, insan da onun sahibinin bir neçə nəfərdən
başqası olmadığını bilib, amma dəqiq şəkildə hansının olduğunu
bilməzsə, gərək malı onlara versin. Əgər onlardan biri malın
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onun olduğunu iddia etsə, ona versin. Əgər hamısı iddia etsələr
şəri hakimə müraciət etsinlər. Əgər and içsələr o malı onların
arasında bölməlidir. Əgər onların hamısı malın onların olduğunu
bilmədiklərinə etiraf etsələr, bu halda sahibi məlum olmayan mal
hökmündədir.

5- ÜZGÜÇÜLÜK VASİTƏSİLƏ DƏNİZDƏN
ÇIXARILAN CƏVAHİR
Məsələ 1828: Əgər üzgüçülüklə yəni, dənizin içinə girmək
vasitəsilə lölö, mərcan, yaxud dənizdən çıxarılan başqa cəvahir
(istər göyərənlərdən olsun, istərsə də mədən şeylərindən), onların
çıxarılmasına sərf edilən xərclər çıxıldıqdan sonra, qiyməti 18
noxud miqdarında olan qızıl sikkəyə çatarsa, gərək xümsünü
versinlər; istər onları bir dəfəyə, istərsə də bir neçə dəfəyə
dənizdən çıxarmış olsunlar; istər çıxardığı şey bir növdən olsun,
istərsə də bir neçə növdən.
Məsələ 1829: Əgər dənizə girmədən, müəyyən vasitələrlə
cəvahir çıxarılsa, ehtiyata görə xümsü vacibdir. Amma suyun
üzündən, yaxud sahildən cəvahir tapsa, əldə etdiyi mal təklikdə
və yaxud başqa gəlirləri ilə birlikdə illik gəlirindən artıq olsa,
onun xümsünü verməlidir.
Məsələ 1830: İnsanın, dənizə girməyərək və ya girməklə əldə
etdiyi balıq və s. heyvanların xümsü, o vaxt vacibdir ki, onlar
təklikdə, yaxud sair qazanc mənfəətləri ilə birlikdə, illik
xərclərindən çox olsun.
Məsələ 1831: Əgər insan, dənizdən bir şey çıxarmaq qəsdi
olmadan dənizə girsə və təsadüfən cəvahir tapsa, ehtiyat-vacibə
əsasən, xümsünü verməlidir.
Məsələ 1832: Əgər insan dənizə girib müəyyən bir heyvanı
tutsa və onun qarnından cəvahir tapsa, o cəvahirin qiyməti 18
noxud miqdarında olan qızıl sikkə qədər, yaxud ondan çox olsa,
o heyvan, qarnında adətən cəvahir olanlardan (sədəf kimi) olsa,
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xümsünü verməlidir. Amma o heyvan təsadüfən cəvahiri udmuş
olsa, onun xümsü o vaxt vacibdir ki, o təklikdə, yaxud sair
qazanc mənfəətləri ilə birlikdə, illik xərclərindən çox olsun.
Məsələ 1833: Əgər böyük çaylara Dəclə və Fərat və kimi
girib, cəvahir çıxartsa, həmin çaylarda adətən cəvahir əldə
olunursa, onun xümsünü verməlidir.
Məsələ 1834: Əgər insan suya girib müəyyən miqdar ənbər
çıxartsa və onun qiyməti 18 noxud miqdarında olan qızıl sikkə
qədər, yaxud ondan çox olsa, xümsünü verməlidir. Amma suyun
üzündən, yaxud sahildən tapsa, bu halda qiyməti 18 noxud
miqdarında olan qızıl sikkəyə çatsa, ehtiyat-vacibə görə, gərək
onun xümsünü versin. Amma ehtiyat-müstəhəb budur ki, qiyməti
18 noxud miqdarında olan qızıl sikkəyə çatmasada, xümsünü
versin.
Məsələ 1835: Əgər bir şəxsin qazancı üzgüçülük, yaxud
mədən şeyləri çıxarmaqla təmin olursa, onların xümsünü versə
və illik xərclərindən artıq qalsa, yenidən onların xümsünü
verməsi lazım deyil.
Məsələ 1836: Əgər uşaq, mədəndən müəyyən bir şey çıxartsa
yaxud müəyyən xəzinə tapsa və ya dəryaya girib cəvahir əldə
etsə, xümsü oxdur. Amma onun harama qarışmış halal malı olsa,
onun qəyyumu, onun xümsünü verməlidir.

6-QƏNİMƏT
Məsələ 1837: Əgər müsəlmanlar, imamın (ələyhis-səlam) əmri
ilə kafirlərlə müharibə etsələr, o müharibədən ələ gələn şeylərə
“qənimət” deyilir. Qənimət üçün ayrılan xərclər (qəniməti
saxlamaq və daşımaq üçün olan xərclər kimi), imamın (ələyhissəlam) istifadə olunmasını məsləhət bildiyi şeylər və İmama
(ələyhis-səlam) məxsus olanlar, gərək kənara qoyulsun və qalanın
xümsünü versinlər. İmam-zamanın (ələyhis-səlam) qeybəti
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dövründə, kafirlərlə müharibə zamanı ələ keçirilənlər, ehtiyata
görə, qənimət hökmündədir.

7-ZİMMİ KAFİRİN1MÜSƏLMANDAN ALDIĞI TORPAQ
Məsələ 1838: Əgər zimmi kafir müsəlmandan müəyyən qədər
torpaq alsa, onun xümsünü həmin torpaqdan və yaxud başqa
malından verməlidir. Həmçinin, əgər ev, mağaza və s. kimi
şeyləri müsəlmandan alsa, xümsünü verməlidir. Bu xümsü
verməkdə, qürbət qəsdi lazım deyil. Hətta, ondan xümsü alan
cameüş-şərait müctəhidin də, qürbət qəsdi etməsi lazım deyil.
Məsələ 1839: Əgər zimmi kafir müsəlmandan aldığı torpaq
sahəsinin xümsünü vermədiyi halda, başqa müsəlmana satsa,
zimmi kafirin öhdəsindən xüms götürülmür. Həmçinin, əgər o
ölsə və bir müsəlman, o torpağı irs aparsa, onun xümsünü həmin
torpaqdan, yaxud başqa malından verməlidir.
Məsələ 1840: Əgər zimmi kafir yeri alan zaman xüms
verməyəcəyini, yaxud satıcının onun xümsünü verməsini şərt
etsə, onun şərti səhih deyil və xümsünü verməlidir. Amma
satıcının, xüms miqdarını, onun tərəfindən xüms sahiblərinə
verməsini şərt etsə, eybi yoxdur. Satıcı, şərtə əməl etməlidir.
Məsələ 1841: Əgər bir müsəlman müəyyən bir torpaq sahəsini
al-ver qəsdi olmadan zimmi kafirin mülkünə keçirsə və onun
əvəzini alsa; məsələn: onun müqabilində bir şey bağışlasa,
zimmi kafir onun xümsünü verməlidir.
Məsələ 1842: Əgər zimmi kafir azyaşlı uşaq olsa və onun
qəyyumu onun üçün torpaq sahəsi alsa, gərək onun xümsünü
versin.

Müəyyən şərtlər daxilində İslam hökmətinin pənahında
yaşayan kitab əhli. (Yəhudilər və xiristiyanlar kimi).
1
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XÜMSÜN SƏRF OLUNMA YERLƏRİ
Məsələ 1843: Xüms iki yerə bölünməlidir: Bir qismi
seyyidlərindir. Gərək fəqir, yetim, yaxud da səfər zamanı yolda
qalmış seyyidlərə verilməlidir. Digər yarısı isə İmamın (ələyhissalam) payıdır ki, bu zəmanəmizdə cameüş-şərait müctəhidə
verilməli, yaxud onun icazə verdiyi yerlərdə sərf olunmalıdır.
Məsələ 1844: Xüms verilən yetim seyyid, ehtiyata əsasən
fəqir olmalıdır; ancaq səfərdə yolda qalan seyyid, hətta öz
vətənində fəqir olmasa da, ona xüms vermək olar.
Məsələ 1845: Səfər zamanı yolda qalan bir seyyidin səfəri
günah səfəri olsa, ona xüms verilməməlidir.
Məsələ 1846: Adil olmayan seyyidə xüms vermək olar; amma
12 İmamı (ələyhimus-səlam) qəbul etməyən seyyidə xüms
vermək olmaz.
Məsələ 1847: Əgər günahkar seyyidə xüms verilməsi, onun
günahlarına kömək olarsa, ona xüms vermək olmaz. Şərab içən
və ya namaz qılmayan, yaxud aşkar surətdə günah edən seyyidə
verilən xüms, onun günah etməsinə kömək etməsə də, ehtiyata
görə, gərək ona xüms verilməsin.
Məsələ 1848: Əgər bir şəxs “seyyidəm” desə, ona xüms
vermək olmaz. Amma iki nəfər adil şəxs, onun seyyid olmasını
təsdiq etsələr və ya camaat arasında şeyyid kimi tanınsa xüms
vermək olar.
Məsələ 1849: Bir şəxs öz şəhərində və yaxud başqa şəhərdə
seyyid olması ilə məhşur olarsa, insan onun seyyid olmasına
yəqini olmadığı təqdirdə də, ona xüms vermək olar.
Məsələ 1850: Arvadı seyyid olan bir şəxsə, ehtiyat-vacibə
görə, xüms verilməməlidir ki, öz xərclərinə sərf etsin. Amma
başqalarının xərci o qadına vacib olsa, və onların xərclərini
təmin edə bilməsə, xümsü o qadına vermək caizdir ki, onlar üçün
sərf etsin.
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Məsələ 1851: Əgər insanın arvadı olmayan seyyidə bir
qadının xərcləri, insana vacib olarsa, ehtiyat-vacibə əsasən,
xümsdən onun yemək və geyimini verə bilməz, yaxud da, öz
xərclərinə istifadə etmək üçün, onun mülkü edə bilməz.
Məsələ 1852: Əgər fəqir seyyidin xərcləri başqa şəxsə vacib
olarsa, o şəxs də onun xərclərini təmin edə bilməsə, xüms
vermək olar.
Məsələ 1853: Ehtiyat-vacib budur ki, bir seyyid fəqirə, bir
illik xərclərindən artıq miqdarda xüms verilməsin.
Məsələ 1854: Əgər insanın yaşadığı şəhərdə müstəhəq seyyid
tapılmasa və tapılmasına da ehtimal verilməsə; yaxud
müstəhəqqin tapılmasınadək xümsü saxlamaq mümkün olmasa,
onu başqa şəhərə aparıb müstəhəqlərə çatdırmalıdır. Onu
aparmaq üçün lazım olan yol xərcini xümsdən götürə bilməz.
Əgər xüms tələf olsa, bu halda onu saxlamaqda səhlənkarlıq
edibsə, onun əvəzini verməlidir. Amma səhlənkarlıq etməmiş
olsa, zamin deyil.
Məsələ 1855: Əgər xüms verməli olan şəxs öz şəhərində
müstəhəq tapmasa və tapılmasına ehtimal versə, müstəhəq
tapılanadək xümsü saxlamaq mümkün olsa da, başqa şəhərə
apara bilər. Əgər onu saxlamaqda səhlənkarlıq etməsə və tələf
olsa, zamin deyil. Amma xümsü aparmağın xərcini, xümsdən
götürə bilməz.
Məsələ 1856: Əgər bir şəxsin öz şəhərində müstəhəq tapılsa,
yenə də xümsü başqa şəhərə aparıb müstəhəqqə çatdıra bilər.
Amma bu halda, onun yol xərclərini özü verməlidir və xüms
tələf olsa, hətta onu saxlamaqda səhlənkarlıq etməsə də,
zamindir.
Məsələ 1857: Əgər şəri hakimin icazəsi ilə xümsü başqa
şəhərə aparsa və tələf olsa, yenidən xüms verməsi lazım deyildir.
Həmçinin, əgər şəri hakim tərəfindən vəkil olan şəxsə xümsü
versə, (eyni qayda ilə).
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Məsələ 1858: Malı həqiqi qiymətindən artıq hesab edib xüms
ünvanında vermək icazəli deyildir. 1797-ci məsələdə qeyd
olunduğu kimi, puldan başqa şey vermək işkallıdır.
Məsələ 1859: Müstəhəqdən tələbkar olan, (ona borc vermiş
olan şəxs) öz tələbini xums əvəzi hesab edə bilər. Ehtiyatmüstəhəb budur ki, xümsü müstəhəqqinə verməli və sonra
müstəhəq olan şəxs onu öz borcunun əvəzinə ona geri
qaytarmalıdır.
Məsələ 1860: Müstəhəq şəxs, xümsü alıb onu verənə
bağışlaya bilməz. Amma çoxlu miqdarda xüms borcu olan fəqir
bir şəxs, xüms əhlinə borcu olmaq istəmirsə, əgər müstəhəq,
xümsü alıb yenidən ona bağışlamağa razı olsa, eybi yoxdur.
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ZƏKATIN HÖKMLƏRİ
Məsələ 1861: Doqquz şeyə zəkat vacibdir:
1-Buğda.
2-Arpa.
3-Xurma.
4-Kişmiş.
5-Qızıl.
6-Gümüş.
7-Dəvə.
8-İnək.
9-Qoyun.
Əgər bir şəxs, bu doqquz şeydən hər hansına sahib olsa, gərək
sonradan deyiləcək şərtlər daxilində, müəyyən miqdarını
müəyyən olunan yerlərə sərf etsin.
Məsələ 1862: Dənli bitkilərdən olan “sültün” (buğdanın
yumşaqlığı və arpanın xüsusiyyətində olan) və buğda kimi dənli
bitkilərdən olan “ələsin” (Səna əhalisinin yemək məhsuludur)
zəkatı, ehtiyat-vacibə görə verilməlidir.

ZƏKATIN VACİB OLMASI ŞƏRTLƏRİ
Məsələ 1863: Zəkat o halda vacib olur ki, mal (sonradan
deyiləcək) nisab həddinə çatsın və onun maliki həddi-büluğa
çatmış, aqil və azad olsun, öz malından istifadə edə bilsin.
Məsələ 1864: Əgər insanın 11 ay müddətində inək, qoyun,
dəvə, qızıl və gümüş sahibi olsa, 12-ci ayın əvvəlində zəkat
vacib olur. Amma sonrakı ilin əvvəlini 12-ci ay tamam olandan
sonra hesab etməlidir.
Məsələ 1865: Əgər inək, qoyun, dəvə, qızıl və gümüşün
sahibi, ilin əsnasında həddi-büluğa çatsa, məsələn: Məhərrəm
ayının əvvəlində bir uşaq 40 qoyuna sahib olsa, iki ay keçəndən
sonra həddi-büluğa çatsa, on bir ay məhərrəm ayından keçəndən

İzahlı şəriət hökmləri

 383

sonra zəkat ona vacib olmur. On bir ay həddi-büluğun
əvvəlindən keçdikdə, zəkat ona vacib olur.
Məsələ 1866: Buğda və arpaya zəkat o vaxt vacib olur ki,
onlara buğda və arpa deyilsin. Kişmişin zəkatı isə, onun üzüm
olduğu zaman vacib olur. Xurmanın zəkatı da, ərəb ona “təmr”
dediyi vaxt vacib olur. Buğda və arpanın zəkatının vacib olması
xərməndə samandan ayrıldığı vaxtdır; xurma və kişmişdə isə
quruduqları vaxtır.
Məsələ 1867: Əgər buğda, arpa, kişmiş və xurmanın zəkatının
vacib olduğu vaxt (keçən məsələdə qeyd olundu) onların sahibi
həddi-büluğa çatsa, zəkatını verməlidir.
Məsələ 1868: Əgər inək, qoyun, dəvə, qızıl və gümüşün
sahibi, bütün il boyu və ya ilin müəyyən hissəsini dəli olsa,
onların zəkatı ona vacib deyil. Əgər maneə aradan qalxandan
sonra il keçsə zəkat vacib olur.
Məsələ 1869: Əgər inək, qoyun, dəvə, qızıl və gümüşün
sahibi, ilin bir miqdarını məst və bihuş halda olsa, zəkat onun
öhdəsindən götürülmür. Həmçinin, əgər buğda, arpa, kişmiş və
xurmanın vacib olduğu vaxt, məst və ya bihuş olsa, (eyni qayda
ilə).
Məsələ 1870: Bir şəxsin qəsb edildiyi və ondan istifadə edə
bilmədiyi malın zəkatı yoxdur. (Amma maneə aradan gedəndən
sonra il keçsə bu halda zəkat vacibdir). Əgər əkini ondan qəsb
etsələr, onun zəkatı vacib olan vaxt qəsbçinin əlində olsa, hər
vaxt ki, sahibinə qaytarsalar, ehtiyat-vacibə görə, onun zəkatını
versin.
Məsələ 1871: Əgər bir şəxs zəkatın vacib olduğu qızıl, gümüş
və başqa şeyləri borc alsa və bir il onun yanında qalsa, zəkatını
verməlidir. Borc verənə isə heç nə vacib deyil.
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BUĞDA, ARPA, XURMA VƏ KİŞMİŞİN ZƏKATI
Məsələ 1872: Buğda, arpa, xurma və kişmişin zəkatı, nisab
həddinə çatdığı zaman vacib olur. Bunların nisabı, 288 Təbriz
mənindən 45 misqal azdır; kilo ilə isə 863 kq və 790 qramdır.
Hər bir mən 640 misqaldır.
Məsələ 1873: Əgər zəkat verməmişdən qabaq, zəkatı vacib
olan üzüm, xurma, arpa, buğdadan, özü və əhli-əyalı yesə, yaxud
zəkat niyyəti olmadan fəqirə versələr, sərf olunan miqdarın
zəkatıni verməlidir.
Məsələ 1874: Əgər buğda, arpa, xurma və üzümün zəkatı
vacib olandan sonra onun sahibi ölsə, zəkatını onun malından
verilməlidir. Amma zəkat vacib olmamışdan qabaq ölsə, bu
halda vərəsələrin hər birinin payı nisab həddinə çatsa, o öz
payının zəkatını verməlidir.
Məsələ 1875: Şəri hakim tərəfindən zəkatı yığmağa vəzifəli
olan bir şəxs, xərmən vaxtı (buğda və arpanı samandan ayıldığı
vaxt) və üzümün kişmiş, yaş xurmanın qurumasından sonra,
zəkatı tələb edə bilər. Əgər sahibi verməsə və zəkatı vacib olan
şey tələf olub aradan getsə, əvəzini verməlidir.
Məsələ 1876: Əgər xurma, üzüm ağaclarına və ya xurma və
üzümün özünə yaxud buğda və arpa əkin sahələrinə malik
olandan sonra zəkat vacib olsa; zəkatını verməlidir. 1866-cı
məsələdə xurma, kişmiş, buğda və arpanın zəkatının vacib olma
vaxtı qeyd olundu.
Məsələ 1877: Əgər buğda, arpa, xurma və üzümün zəkatı
vacib olandan sonra əkini və ağacı satarsa, satıcı onun zəkatını
verməlidir.
Məsələ 1878: Əgər insan buğda, arpa, xurma və üzüm alıb,
satıcının onların zəkatlarını verdiyini bilsə, yaxud veribverməməsində şəkk etsə, ona heç nə vacib deyil. Amma zəkatı
vermədiyini bilsə, müamilə səhihdir ancaq satcı zəkata zamindir.
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Cameüş-şərait müctəhid, zəkatı satıcıdan və ya alıcıdan tələb edə
bilər. Əgər alıcı zəkatı ödəsə satıcıdan ala bilər.
Məsələ 1879: Əgər buğda, arpa, xurma və kişmişin yaş olan
vaxtdakı çəkisi nisab həddinə çatsa, amma quruyandan sonra bu
miqdardan az olsa, zəkat vacib deyil.
Məsələ 1880: Əgər bir şəxs buğdadan və arpadan, xurma və
üzüm qurumamışdan qabaq istifadə etsə, quruyanda nisab
həddinə çatacaqdısa, gərək zəkatın versin.
Məsələ 1881: Xurma üç qismdir:
1. Qurudulan xurma; onunla bağlı zəkat hökmü əvvəldə
deyildi.
2. Yaş ikən istifadə edilə bilən xurma.
3. Yetişməzdən əvvəl yeyilən xurma.
İkinci qism xurmanın qurusu 863 kq və 790 qrama çatsa.,
ehtiyat-vacib budur ki, onun zəkatını verilsin. Zahir budur ki,
üçüncü qismin zəkatı vacib deyil.
Məsələ 1882: Zəkatı verilmiş buğda, arpa, xurma və kişmiş,
bir neçə il insanın əlində qalsa, üstünə zəkat gəlmir.
Məsələ 1883: Əgər buğda, arpa, xurma və üzüm çay, yaxud
yağış suyundan və ya ağzından coşub daşan bulaq vasitəsi ilə
suvarılsa və ya Mazandaranda olduğu kimi, yerin rütubətindən
(suvarılmağa ehtiyacı olmadan) məhsul verərsə, zəkatı,
məhsulun onda biri qədərdir. Əgər vedrə, su motoru və s. kimi
vasitələrlə, suvarılarsa, zəkatı məhsulun iyirmidə biri qədərdir.
Əgər məhsul, torpağın bir hissəsindən yağış, çay suyu və yerin
rütubətindən istifadə edilərək, elə həmin miqdar da vedrə, su
motoru və s. kimi vasitələrlə suvarılaraq əldə edilirsə, birinci
yarısının zəkatı onda bir, ikincinin zəkatı iyirmidə birdir. Yəni,
bütün məhsulun qırx hissəsindən üç hissəsini, zəkat kimi
verməlidir.
Məsələ 1884: Bu günün texniki vasitələrilə buğda, arpa və
üzümü suvaranlar, zəkatı iyirmidə bir, verə bilərərlər.
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Baxmayaraq ehtiyat budur ki, onda bir versinlər. Əgər su yerin
üzündə axarsa, bir şəxs o sudan alıb istifadə etsə, gərək onda bir
versin. Həmçinin, əgər bu texniki vasitələr bir şirkət tərəfindən
hazırlansa, suyu onlardan alsalar, (eyni qayda ilə).
Məsələ 1885: Əgər buğda, arpa, xurma və üzüm həm yağış və
çay suyundan, həm də vedrə, motor və s. kimi şeylərdən istifadə
edilərək suvarılarsa, bu halda camaat arasında “yağış suyu ilə
deyil, motor və vedrə ilə suvarılıb”, desələr, onun zəkatı iyirmidə
birdir. Əgər camaat arasında “vedrə ilə deyil, yağış suyu ilə
suvarılıb” deyilsə, zəkatı onda birdir. Əgər onların hansı biri ilə
çox suvarmasında şəkk etsə (yağış, çay suyu ilə yaxud vedrə və
bu kimi şeylərlə) zəkatı iyirmidə birdir.
Məsələ 1886: Əgər suvarılması yağış suyu ilə, yaxud vedrə ilə
bərabər olmasında və ya yağış suyunun çox olmasında şəkk olsa,
yarsını onda bir, ikinci yarsını isə, iyirmidə bir qədər zəkat verə
bilər. Əgər onların suvarılmasının bir həddə olmasında və ya
vedrə ilə suvarılmasının çox olmasında şəkk etsə onarın
hamısını, iyirmidə bir verə bilər.
Məsələ 1887: Əgər buğda, arpa və üzüm, yağış yaxud çay
suyu ilə suvarılsa və vedrə, motor kimi şeylərə ehtiyac olmasa,
eyni zamanda vedrə ilə suvarılsa da, vedrə ilə suvarmanın
məhsulun artımında təsiri olmasa, onun zəkatı onda birdir. Əgər
vedrə və bu kimi şeylərlə suvarılsa və çay, yağış suyuna ehtiyacı
olmasa, çay və yağış suyu ilə də suvarılsa, amma məhsulun
artımında yağış və çay suyunun təsiri olmasa, zəkatı iyirmidə
birdir.
Məsələ 1888: Əgər müəyyən əkin sahəsi, vedrə və bu kimi
vasitə ilə suvarılsa və onun yanında olan sahədə də əkilən əkin
sahəsi həmin yerin rütubətini cəzb edib, daha suvarılmasına
ehtiyac olmasa, vedrə ilə suvarılan əkin sahəsinin zəkatı iyirmidə
bir, onun yanında olan əkin sahəsənin isə zəkatı onda birdir.
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Məsələ 1889: Arpa, buğda, xurma və üzüm üçün xərc
etdiklərini məsələn: işçinin zəhmət haqqı, torpağın yaxud
ləvazimatın pulu, hətta o əkinə görə malikinin bir miqdar azalan
ləvazimat və paltarların qiymətini, onlardan azalda bilər, əkin
üçün əkilən tumu istər özünün olsun istərsədə alsın, əkin
vaxtının qiyməti ilə nəzərə alıb xərclərdən hesab edə bilər. Əgər
qalanı 863 kq və 790 qrama çatmasa zəkat vacib deyil. Əgər bu
çəkiyə çatsa zəkatı onda birdisə, onda birini və ya iyirmidə
birdisə, iyirmidə birini zəkat versin.
Məsələ 1890: Əgər əkin yeri və əkinçilik avadanlıqları, yaxud
bu ikisindən biri, şəxsin öz mülkü olsa, onların kirayəsini
xərclərdən hesab etməməlidir. Həmçinin, özünün yaxud
başqasının pulsuz gördüyü işlər üçün, məhsuldan bir şey
çıxmamalıdır.
Məsələ 1891: Əgər bir şəxs üzüm və ya xurma ağacını alsa,
onun dəyəri xərclərdən deyil. Amma xurmanı və üzümü zəkat
vacib olmamışdan qabaq alsa, onun üçün verdiyi pul xərclərdən
hesab olunur.
Məsələ 1892: Əgər bir nəfər müəyyən torpaq sahəsi alıb
buğda və ya arpa əksə, yerin alınması üçün verilən pul,
xərclərdən hesab olunmur. Amma əkin sahəsini alsa, onun
alınmasına verdiyi pulu, xərclərdən hesab edib məhsuldan çıxa
bilər. Əldə edilən samanın qiymətini isə, əkin sahəsi üçün
verdiyi puldan çıxmalıdır; məsələn: əgər əkin sahəsini 500
tümənə alsa və onun samanının qiyməti alınan vaxt 100 tümən
olsa, yalnız 400 tüməni xərclərdən hesab edə bilər.
Məsələ 1893: Əkinçilik üçün lazım olan traktor və inəyin
qiyməti xərclərdən hesab olunmur. Amma onların azalan
qiymətləri xərclərdən hesab olunur. Gərək zəkatı olan və
olmayan mallarla müqaisə olunub hesab olunsun.
Məsələ 1894: Bir şəxs əkinçiliyə lazım olan heyvan və başqa
ləvazimat alsa və əkinə görə onların hamısı xarab olarsa, onların
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bütün qıymətlərini xərclərindən hesab edə bilər. Əgər onların bir
miqdar qiyməti azalarsa, o miqdarı xərclərindən hesab edə bilər.
Amma əkindən sonra onların qiymətindən azalmasa, gərək
onların qiymətini xərclərindən hesab etməsin.
Məsələ 1895: Əgər bir torpaqda arpa, buğdadan əlavə zəkatı
vacib olmayan düyü və lobya kimi şeylər də əkilsə, əgər niyyəti
əkindən zəkatı olmayan şeylər olsa və sonradan zəkatı olanlardan
əksə, xərclərini hesab edə bilməz. Əgər əkindən niyyəti, zəkatı
olan şeylər olsa və sonradan zəkatı olmayanlardan əksə, bütün
xərclərini hesab edib məhsuldan çıxa bilər. Əgər əkində, hər ikisi
məqsədində olsa, hər hansı biri üçün olunan xərc, həmin şeyin
hesabına aiddir, məsələn: hər ikisi eyni ölçüdə olsa, bu halda
xərclərin yarsını, zəkatı olan maldan çıxa bilər.
Məsələ 1896: Əgər şumlamağa, yaxud bir neçə il əkinçilik
üçün faydalı olan başqa işlərə xərc etsə, ehtiyat-vacib budur ki,
onun xərclərini bir neçə ilə bölsün.
Məsələ 1897: Əgər insanın, fəsilləri bir-biri ilə fərqlənən və
əkin məhsulları və meyvəsi eyni vaxtda hasil olmayan bir
şəhərdə buğda, arpa, xurma, yaxud üzümü olsa, onların hamısı
bir ilin məhsulu hesab olunduğu təqdirdə, birinci yetişən şey
nisab həddinə çatsa, onun zəkatını yetişdiyi vaxt versin.
Qalanlarının zəkatını isə, gərək əlinə gələndən sonra versin. Əgər
əvvəldə yetişən nisab həddinə çatmasa, zəkatı yoxdur. Qalanları
yetişəndən sonra birlikdə nisab həddinə çatsa gərək onun
zəkatını versin. Əks nda qeyri hallarda zəkat vacib deyil.
Məsələ 1898: Əgər üzüm və ya xurma ağacı bir ildə iki dəfə
meyvə versə, birlikdə nisab həddinə çatsa, ehtuyata əsasən, onun
zəkatı vacibdir.
Məsələ 1899: Əgər bir miqdar təzə xurma və ya üzümü vardır
ki, onların da qurumuşları nisab həddinə çatırsa, bu halda zəkat
niyyətilə onların təzəsindən (quruduqda, ona vacib olan zəkat
miqadarında olacaq miqdarda) müstəhəqqə versə, eybi yoxdur.
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Məsələ 1900: Əgər bir şəxsə quru xurma və ya kişmişin
zəkatı vacib olsa, onun zəkatını təzə xurma və ya təzə üzümdən
verə bilməz. Həmçinin, təzə xurma və ya təzə üzümün zəkatı ona
vacib olan halda, zəkatını quru xurma və ya kişmişdən verə
bilməz.
Məsələ 1901: Həm borclu, həm də zəkatı vacib olan malı olan
bir şəxs ölərsə, əvvəlcə zəkatı vacib olan malın hamısının
zəkatını verməli, sonra isə onun borclarını qaytarmalıdırlar.
Məsələ 1902: Həm borclu olan, həm də buğda arpa və xurma,
üzümü olan bir şəxs ölsə və onların zəkatı vacib olmamışdan
qabaq vərəsələri onun borclarını başqa maldan versələr, bu halda
hər birinin payı 863 kq və 790 qrama çatsa, zəkatını verməlidir.
Əgər onların zəkatı vacib olmamışdan qabaq ölənin borcunu
verməsələr, bu halda meyyitin malı təkcə borcları miqdarında
olsa, onların zəkatını vermələri vacib deyil. Əgər meyyitin malı
borclarından artıq olsa, bu halda əgər onun borclarını verəcəkləri
təqdirdə, bir miqdar buğda, arpa, xurma, kişmişi də borc sahibinə
verməli olacaqlarsa, borc sahibinə verdiklərinin zəkatı yoxdur.
Yerdə qalanlar da vərəsələrindir; hər birinin payı nisab həddinə
çatsa, zəkatını verməlidir.
Məsələ 1903: Əgər zəkatı vacib olan buğda, arpa, kişmiş və
xurmanın həm yaxşısı, həm də pisi olsa, ehtiyat-vacib budur ki,
hər birinin zəkatını onun özündən, (yaxşıların zəkatını yaxşıdan,
pislərinkini pisdən), versin.

QIZILIN NİSABI
Məsələ 1904: Qızılın iki nisab həddi vardır:
Birincisi: İyirmi şəri misqaldır (hər misqal, 18 noxud
miqdarındadır); əgər qızılın miqdarı 20 şəri (15 adi misqal) qızıla
çatsa, lazım olan sair şərtlər də mövcud olarsa, onun qırxda birini
(9 noxud) zəkat verməlidir. Əgər bu həddə çatmasa, zəkatı vacib
deyil.
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İkincisi: Dörd şəri misqaldır ki, üç adi misqala bərabərdir.
Deməli, əgər 15 misqala üç misqal əlavə olunsa, 18 misqalın
hamısının zəkatını qırxda birini verməlidirlər. Əgər üç misqaldan
az artsa, təkcə 15 misqalın zəkatı verilməlidir. Onun artıq qalan
hissəsinin zəkatı yoxdur. Həmçinin, hər nə qədər yuxarı getsə,
yəni üç misqal-üç misqal artsa, onların hamısının zəkatı
verməlidirlər. Əgər üç misqaldan az əlavə olunsa, artan hissənin
zəkatı yoxdur.

GÜMÜŞÜN NİSABI
Məsələ 1905: Gümüşün də iki nisab həddi vardır:
Birincisi: 105 adi misqaldır. Əgər gümüş 105 adi misqala
çatsa, qadaqda deyilən sair şərtlər də mövcud olsa, insan onun
qırxda birini (2 misqal və 15 noxud) zəkat verməlidir. Əgər bu
miqdara çatmasa, zəkatı vacib deyil.
İkincisi: 21 misqaldır. Yəni, 105 misqala 21 misqal əlavə
olunsa, bütün 126 misqalın zəkatı qeyd olunduğu kimi
verilməlidir. Əgər 21 misqaldan az əlavə olunsa, təkcə 105
misqalın zəkatı verilməlidir. Artıq qalan hissənin zəkatı yoxdur.
Həmçinin, bu qayda ilə nə qədər yuxarı getsə (yəni, 21 misqal
əlavə olunsa), hamısının zəkatı verilməlidir. Amma əlavə olunan
miqdar 21 misqaldan az olsa, zəkatı yoxdur. Deməli, əgər insan
malik olduğu qızıl və gümüşün qırxda birini zəkat versə, ona
vacib olan zəkatı ödəmiş olur. Bəzi hallarda isə, vacib olan
miqdardan artıq vermiş olur; məsələn: 110 misqal gümüşü olan
bir şəxs, onun qırxda birini zəkat versə, onun 105 misqalının
vacib olan zəkatını vermişdir. Qalan beş misqal üçün də verdiyi
bir miqdar, vacib deyildir.
Məsələ 1906: Qızılı və ya gümüşü nisab miqdarına çatan bir
şəxs, onun zəkatını versə də, birinci nisabdan azalmadıqca, hər il
onun zəkatını verməlidir.
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Məsələ 1907: Qızıl və gümüşün zəkatı o vaxt vacib olur ki,
sikkə vurulmuş və onunla geniş şəkildə al-ver olunsun. Əgər
onun sikkəsi aradan getmiş olsa da, zəkatı verilməlidir. Demli
sikkə vurulmuş qızıl ilə bu zamanda al-ver olmadığına görə
zəkatı yoxdur.
Məsələ 1908: Qadınların bəzək üçün istifadə etdikləri sikkəli
qızıl və gümüş, əgər onunla al-ver etmək öz qüvvəsində qalırsa,
yəni, yenə də qızıl və gümüş pul, onunla müamilə olunursa,
ehtiyata görə, gərək zəkatını versin. Amma onların müamiləsi
rəvacdan düşübsə, zəkatı vacib deyil.
Məsələ 1909: Bir şəxsin qızılı və gümüşü olsa və heç biri
nisab həddinə çatmasa; məsələn: 104 misqal gümüşü və 14
misqal qızılı olsa, ona zəkat vacib deyil.
Məsələ 1910: Qızıl və gümüşün zəkatı o vaxt vacib olur ki,
insan 11 ay müddətində nisab həddində olanlara malik olsun.
Əgər 11 ay içində onun qızıl və gümüşü nisab həddindən azalsa,
ona zəkat vacib deyil.
Məsələ 1911: Əgər 11 ay içində malik olduğu qızıl və
gümüşü başqa qızıl və gümüşlə, yaxud başqa şeylə dəyişdirsə, və
ya əritsə, zəkat vacib olmaz. Amma zəkat verməkdən boyun
qaçırmaq üçün bu işləri görsə, ehtiyat-müstəhəb budur ki,
zəkatını versin.
Məsələ 1912: Əgər qızıl və gümüş pulunu 12-ci ayda əritsə,
zəkatını verməlidir. Əgər əritməklə onların çəkisi, yaxud qiyməti
azalsa, əridilməmişdən qabaq vacib olan zəkatı verməlidir.
Məsələ 1913: Əgər qızıl və gümüşünün həm yaxşısı, həm də
pisi olsa, zəkatı pisdən verə bilər. Ehtiyat-müstəhəb budur ki, hər
birinin zəkatını onun özündən (yaxşının zəkatını yaxşıdan,
pisinkini pisdən) versin. Amma yaxşı olar ki, hamısının zəkatını
yaxşı qızıl və yaxşı gümüşdən versin.
Məsələ 1914: Adi qaydadan artıq başqa metallarla qarışan
qızıl və gümüşə "qızıl pul və gümüş deyilərsə" nisab həddinə
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çatsa, (baxmayaraq xalisi nisab həddinə çatmasın) onun zəkatı
vacibdir. Əgər o pula qızıl və gümüş pul deyilməsə xalisinin
nisab həddinə çatmasına baxmayaraq zəkatın vacib olması
müşkül məsələdir.
Məsələ 1915: Əgər malik olduğu qızıl və gümüş adi qaydada
başqa metallarla qarışıq olsa, onun zəkatını adi haldan artıq
qarışıq olan başqa qızıl və gümüşdən verə bilməz. Amma onda
(verdiyində) xalis qızıl və gümüşün, zəkatın vacib olan
miqdarında olmasına yəqini olasa, eybi yoxdur.

DƏVƏ, İNƏK VƏ QOYUNUN ZƏKATI
Məsələ 1916: Dəvə, inək və qoyunun zəkatda qeyd olunan
şərtlərdən əlavə, iki şərti də var:
1-Həmin heyvanlar bütün il boyu işsiz olsunlar. Amma il
boyunca 1-2 gün işlədilsə, zəkatın vacib olmasına maneə ola
bilməz.
2-Bütün il boyu çölün otlarından yesin. Deməli, əgər bütün ili,
yaxud ilin müəyyən müəddətində biçilmiş otdan, malikinin
yaxud başqasının mülkü olan əkin yerindən otlasa, zəkatı
yoxdur. Amma il boyunca 1-2 gün malikinin otundan yesə, onun
zəkatı vacibdir.
Məsələ 1917: Əgər insan öz inəyi, dəvəsi və qoyunu üçün heç
kəsin əkmədiyi bir otlaq alsa yaxud icarə etsə, baxmayaraq ki,
ehtiyat zəkatı verməkdədir ona zəkatın vacib olması müşküldür.
Amma orada otarmaq üçün vergi versə, zəkatını verməlidir.

DƏVƏNİN NİSABI
Məsələ 1918: Dəvənin 12 nisabı vardır:
1). 5 baş dəvə; onun zəkatı bir qoyundur. Nə qədər ki,
dəvələrin sayı beşə çatmayıb, zəkatı yoxdur.
2). 10 baş dəvə; zəkatı iki qoyundur.
3). 15 baş dəvə; zəkatı üç qoyundur.
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4). 20 baş dəvə; zəkatı dörd qoyundur.
5). 25 baş dəvə; zəkatı beş qoyundur.
6). 26 baş dəvə; zəkatı iki yaşına daxil olmuş bir dəvədir.
7). 36 baş dəvə; zəkatı üç yaşına daxil olan bir dəvədir.
8). 46 baş dəvə; zəkatı dörd yaşına daxil olmuş bir dəvədir.
9). 61 baş dəvə; zəkatı beş yaşına daxil olmuş bir dəvədir.
10). 76 baş dəvə; zəkatı üç yaşına daxil olmuş iki dəvədir.
11). 91 baş dəvə; zəkatı dörd yaşına daxil olmuş iki dəvədir.
12). 121 baş dəvə və ondan yuxarıdır ki, 40-40 hesab
olunmalıdır. Hər 40 başın zəkatı üç yaşına daxil olmuş bir
dəvədir; yaxud 50-50 hesablanmalıdır ki, hər 50 dəvənin zəkatı
dörd yaşına daxil olmuş bir dəvədir. Yaxud 40-50 hesab
etməlidir. Ehtiyat-vacib budur ki, elə hesab olunmalıdır ki, bir
şey qalmasın; qalsa da 9-dan artıq olmasın; məsələn: əgər bir
nəfərin 140 dəvəsi olsa, 100 dəvə üçün dörd yaşına daxil olmuş
iki dəvə, 40 dəvə üçün üç yaşına daxil olmuş bir dişi dəvə
verməlidir.
Məsələ 1919: İki nisab arasında olan say üçün zəkat vacib
deyil. Deməli, əgər dəvələrin sayı birinci nisabdan (beşdən)
keçib, ikinci nisaba (ona) çatmasa, təkcə 5 dəvənin zəkatını
verməlidir. Sair nisablarda da eyni qayda ilə.

İNƏYİN NİSABI
Məsələ 1920: İnəyin iki nisabı vardır:
1-Otuzdur: inəklərin sayı 30-a çatanda qeyd olunan şərtlərə
malik olarsa, iki yaşına daxil olmuş bir dana (dişi və ya erkək)
zəkat verilməlidir.
2-Qırxdır: onun da zəkatı üç yaşına daxil olmuş dişi danandır.
30-la 40 arasında olanların zəkatı vacib deyil; məsələn: bir
şəxsin 39 inəyi olsa, yalnız 30-un zəkatını verməlidir. Həmçinin
əgər 40-dan artıq inəyi olsa, nə qədər ki, 60-a çatmayıb yalnız
40-ın zəkatını verməlidir. 60-a çatandan sonra, birinci nisab
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ikiqat olduğundan, iki baş iki yaşına daxil olmuş dana
verməlidir. Həmçinin, yuxarı getdikcə ya 30-30, ya 40-40, ya da
30-40-la hesablanmalı, qeyd olunan göstərişə əsasən, zəkatını
verməlidir. Ehtiyat-vacibə əsasən elə hesab edilməlidir ki, bir şey
qalmasın; qalsa da 9-dan artıq olmasın; məsələn: əgər 70 baş
inəyi olsa, 30-40-la hesab etməlidir. 30 baş üçün 30-un, 40 baş
üçün 40-ın zəkatını verməlidir. Çünki, əgər 30-30 hesab etsə, 10
baş inək zəkatsız qalır.

QOYUNUN NİSABI
Məsələ 1921: Qoyunun beş nisabı var:
1). 40 baş qoyun; zəkatı bir qoyundur. Qoyunların sayı 40-a
çatmayınca, zəkat vacib deyil.
2). 121 baş qoyun; zəkatı 2 qoyundur.
3). 201 baş qoyun; zəkatı 3 qoyundur.
4). 301 baş qoyun; zəkatı 4 qoyundur.
5). 400 baş və ondan artıqdır ki, onları yüz-yüz hesab etməli,
hər yüz baş üçün bir qoyun verməlidir. Zəkatı, qoyunların
özündən verməsi lazım deyil. Hətta başqa qoyun da, yaxud onun
qiymətinə uyğun pul versə, kifayətdir.
Məsələ 1922: İki nisab arasında olanlar üçün zəkat vacib
deyil. Deməli, əgər bir şəxsin qoyunlarının sayı birinci nisab
olan 40-dan artıq olub 121 olan ikinci nisaba çatmasa, təkcə 40
başın zəkatını verməlidir. Ondan artıq qalanın zəkatı yoxdur.
Sonrakı nisablarda da eyni qayda ilə.
Məsələ 1923: Nisab həddinə çatan dəvə, inək və qoyunun
zəkatı vacibdir. İstər hamısı erkək olsun, istərsə də dişi, yaxud
bəzisi erkək olsun, bəzisi dişi.
Məsələ 1924: Zəkatda inəklə camış, ərəb dəvəsi ilə qeyri-ərəb
dəvəsi, keçi ilə qoç və şişək zəkatda eyni cinsdən hesab olunur
və bir-birilə fərqi yoxdur.
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Məsələ 1925: Əgər zəkat üçün qoyun versə, iki yaşlı, keçi
versə, üç yaşına daxil olmuş olmalıdır.
Məsələ 1926: Zəkat kimi verilən qoyunun qiyməti, sair
qoyunlardan azacıq az olsa, eybi yoxdur. Amma daha yaxşı olar
ki, qiyməti sair qoyunların qiymətindən çox olanı zəkat kimi
versin. Həmçinin, inək və dəvədə də eyni qayda ilə.
Məsələ 1927: Əgər bir neçə nəfər şərik olsalar, hər birinin
payı birinci nisab həddinə çatsa, zəkatını verməlidir. Payı birinci
nisab həddindən az olan şəxsə, zəkat vacib deyil.
Məsələ 1928: Əgər bir nəfərin bir neçə yerdə inəyi, dəvəsi,
yaxud qoyunu olsa və üst-üstə nisab həddinə çatsalar, onların
zəkatını verməlidir.
Məsələ 1929: Əgər inək, dəvə, yaxud qoyunların içərisində
xəstə, yaxud eyblisi də olsa, zəkatlarını verməlidir.
Məsələ 1930: Əgər bir şəxsin inək, dəvə, qoyunlarının hamısı
xəstə, yaxud eybli və ya qoca olsalar, hər birinin zəkatını onların
özündən verə bilər. Amma hamısı sağlam, eybsiz və cavan
olsalar zəkatlarını xəstə, eybli və qocalardan verə bilməz. Hətta
əgər onların bəziləri sağlam, bəziləri xəstə; bəziləri eybli və
bəziləri isə eybsiz; bəziləri qoca və bəziləri cavan olsalar da,
ehtiyat-vacib budur ki, onların zəkatını sağlam, eybsiz və
cavanlardan versin.
Məsələ 1931: Əgər 11-ci ay tamam olmamışdan qabaq qoyun,
inək və dəvələrini başqa şeylə dəyişsə, yaxud nisab miqdarında
olanları həmin cinsdən olan nisab miqdarında dəyişsə; məsələn:
40 qoyun verib başqa 40 qoyun alsa, onun zəkatı vacib deyil.
Məsələ 1932: İnək, qoyun, dəvənin zəkatını verməli olan bir
şəxs, onların zəkatını başqa maldan versə, nə qədər ki, onların
sayı nisabdan azalmayıb, hər il zəkatını verməlidir. Əgər onların
özündən versə və birinci nisabdan azalsa, ona zəkat vacib deyil;
məsələn: bir nəfərin 40 qoyunu olsa və zəkatını başqa malından
versə, nə qədər ki, onun qoyunları 40-dan azalmayıb, hər il bir
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qoyun verməlidir; əgər onların özündən versə, nə qədər ki, 40-a
çatmayıbdır, zəkat ona vacib deyildir.

ZƏKATIN SƏRF OLUNMA YERLƏRİ
Məsələ 1933: İnsan zəkatı 8 yerə sərf edə bilər:
1-Fəqirə. Fəqir özünün və ailəsinin illik xərclərini təmin edə
bilməyən kəsdir. Sənət və ya mülk yaxud da sərmayəsi olan şəxs,
sərmayənin mənfəətlərindən öz illik xərclərini təmin edə bilirsə,
fəqir deyil.
2-Miskinə. Miskin, vəziyyəti fəqirdən də ağır olan kəsdir.
3-İmamın (ələyhis-səlam), yaxud onun naibinin tərəfindən
zəkatı yığıb saxlamağa onun mühasibəçisinə, onu İmama
(ələyhis-səlam), yaxud onun naibinə və ya şəri hakim tərəfindən
fəqirlərə çatdırmağa vəzifəli olan şəxsə.
4-Zəkat verilərsə İslam dininə yönələn, yaxud müharibədə
müsəlmanlara kömək edən kafirlərə.
5-Qulların alınıb azad olunmasına.
6-Öz borcunu verə bilməyən borclulara.
7-Allah yolunda. Ümumi mənfəəti olan işlər yəni məscid, dini
elmlərin tədris olunması üşün mədrəsə tikmək, körpü, xəstəxana
tikib, yol salmaq kimi.
8-“İbnüs-səbil”-ə. Yəni, səfərdə çarəsiz yolda qalan şəxs.
Məsələ 1934: Ehtiyat-vacib budur ki, fəqir və miskin,
zəkatdan özünün və əhli-əyalının illik xərclərindən artıq
götürməsin. Əgər müəyyən miqdarda pul və yaxud malı varsa,
bu halda illik xərclərinin çatmayan miqdarını götürməlidir.
Məsələ 1935: Əgər bir şəxsin illik xərcləri qədər malı olsa və
bu miqdarı sərf etdikdən sonra yerdə qalanının illik xərclərinə
çatıb-çatmayacağında şəkk etsə, zəkat ala bilməz.
Məsələ 1936: Qazancı illik xərclərindən az olan sənətkar,
yaxud mülk sahibi, yaxud tacir öz xərclərinin kəsiri üçün zəkat
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ala bilər. Özünün iş avadanlıqlarını, əmək alətini, mülkünü,
yaxud sərmayəsini, xərclərinə sərf etməsi lazım deyil.
Məsələ 1937: Özünün və ailəsinin bir illik xərcini təmin edə
bilməyən bir fəqirin, öz mülkü olan bir evi varsa və orada
oturubsa, yaxud minik heyvanı varsa, əgər bunlarsız yaşaya
bilməzsə, hətta abırının hifz olunması üçün də olsa, zəkat ala
bilər. Həmçinin, ehtiyacı olduğu ev əşyaları, qab-qacaq, qış və
yay paltarları və sair şeyləri də bu qayda ilə. Əgər fəqir qeyd
olunlara malik olmasa və onlara ehtiyacı olsa, zəkatdan ala bilər.
Məsələ 1938: Müəyyən peşəni, sənəti öyrənmək ona çətin
olmayan bir fəqir, ehtiyat-vacibə əsasən, öyrənməli, zəkatla
güzəranını təmin etməməlidir. Amma nə qədər ki, öyrənməyə
məşğuldur, zəkat ala bilər.
Məsələ 1939: Əvvələr fəqir olan və “fəqirəm” deyən bir
şəxsin sözündən əminlik hasil olmasa da, ona zəkat vermək olar.
Məsələ 1940: Əgər bir şəxs “fəqirəm” desə və əvvələr fəqir
olmasa, yaxud fəqir olub-olmaması məlum olmasa, bu halda
onun sözündən əminlik hasil olmazsa, ona zəkat verilməsin.
Məsələ 1941: Zəkat verməli olan bir şəxsin fəqirdə borcu
olsa, ona verməli olduğunu zəkatdan hesab edə bilər.
Məsələ 1942: Əgər fəqir şəxs ölsə və onun malı borcuna
çatmasa, insan, ona vermiş olduğu borcu zəkatdan hesab edə
bilər. Əgər onun malı borcu miqdarında olsa, amma vərəsəsi
onun borcunu verməsə, yaxud başqa səbəblərə görə insan öz
borcunu ondan ala bilməsə, ehtiyat-vacibə görə, gərək ona
verdiyi borcu zəkatdan hesab etməsin.
Məsələ 1943: İnsanın fəqirə zəkat kimi verdiyi şeyin zəkat
olduğunu deməsi lazım deyil. Fəqir xəcalət çəksə, müstəhəbdir
ki, hədiyyə adı ilə versin. Amma gərək zəkat niyyətini etsin.
Məsələ 1944: Zəkatın fəqirə verilməsini bilən bir şəxs, əgər
bir şəxsin fəqir olduğuna inanaraq ona zəkat versə və sonra fəqir
olmadığı məlum olsa; əgər ona verilən şey qalırsa, gərək geri
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alıb müstəhəqqə versin. Amma aradan getmiş olsa, bu halda onu
alan şəxs, zəkat olduğunu bilibsə, gərək insan əvəzini ondan alıb
və müstəhəqqə çatdırılsın. Əgər zəkat olduğunu bilməyibsə,
ondan bir şey ala bilməz. Əgər müstəhəqqi təyin etməkdə axtarış
aparıbsa, müstəhəqqi təyin etməkdə səhlənkarlıq etmeyibsə,
yenidən zəkat vermək ona lazım deyil.
Məsələ 1945: Borclu olan və öz borcunu verə bilməyən şəxs,
hətta illik xərclərini təmin edə bildiyi halda da öz borcunu
vermək üçün zəkat ala bilər. Amma gərək borc etdiyi malı günah
yolunda xərcləməmiş olsun.
Məsələ 1946: Əgər insan borclu olan və borcunu verə
bilməyən bir şəxsə zəkat verib, sonradan borcunu günah üçün
xərclədiyini bilsə, bu halda o borclu şəxs fəqirdirsə, (tövbə
etməsə belə) ona verdiklərini zəkat hesab edə bilər.
Məsələ 1947: Borclu olan və öz borcunu verə bilməyən şəxs,
hətta fəqir olmasa da, insan ona verdiyi borcu zəkatdan hesab
edə bilər.
Məsələ 1948: Səfərdə olanın xərcliyi qurtarsa, yaxud minik
vasitəsi xarab olsa, onun səfəri günah üçün deyilsə və borc
almaqla, yaxud bir şeyini satmaqla özünü mənzilə çatdıra
bilməsə, hətta öz vətənində fəqir olmasa da, zəkat ala bilər.
Amma başqa bir yerdən borc etmək, yaxud bir şey satmaqla
səfər xərcini təmin edə bilərsə, yalnız həmin yerə çatması üçün
lazım olan qədər zəkat ala bilər.
Məsələ 1949: Səfərdə olan şəxs yolda çarəsiz qalıb, zəkat
götürsə, vətəninə çatdıqdan sonra zəkatdan artıq qalsa, gərək
cameüş-şərait müctəhidə verib zəkat olmasını desin.

ZƏKATA MÜSTƏHƏQ OLAN ŞƏXSLƏRİN ŞƏRTLƏRİ
Məsələ 1950: Zəkatı alan şəxs on iki İmam (ələyhimus-səlam)
şiəsi olmalıdır. Əgər dini bir məsləhət olarsa səbilillah payından
on iki İmam (ələyhimus-səlam) şiəsi olmayan şəxsə zəkat vermək
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olar. Əgər insan bir nəfərin şiə olduğunu bilib ona zəkat versə,
sonradan şiə olmadığı məlum olsa, gərək yenidən zəkat versin.
Məsələ 1951: Əgər şiə olan uşaq, yaxud dəli fəqir olsa, insan
onun qəyyumuna bu məqsədlə zəkat verə bilər ki, o, verdiyini
uşağın və ya dəlinin mülkünə keçirsin.
Məsələ 1952: Əgər uşağın və ya dəlinin qəyyumunu tapa
bilməsə, özü yaxud əmanətdar şəxsin vasitəsilə öz zəkatını uşağa
və ya dəliyə xərcləyə bilər. Zəkatı onlara xərclədiyi zaman, zəkat
niyyəti etməlidir.
Məsələ 1953: Dilənçilik edən fəqirə, zəkat vermək olar.
Amma zəkatı günah yolunda sərf edənə zəkat vermək olmaz.
Məsələ 1954: Ehtiyat-vacibə görə, araq içənə və ehtiyatmüstəhəbbə görə böyük günahları aşkar surətdə edənlərə, zəkat
verilməməlidir.
Məsələ 1955: Borclu olan və borcunu ödəyə bilməyən bir
şəxsə, onun xərclərinin insana vacib olmasına baxmayaraq, zəkat
verə bilər.
Məsələ 1956: İnsan, xərcləri özünə vacib olan şəxslərə (övlad
kimi) zəkatını verə bilməz. Amma onların xərclərini verməsə,
başqaları onlara zəkat verə bilərlər.
Məsələ 1957: Əgər insan öz oğluna zəkat versə ki, həyat
yoldaşına, xidtmətçisinə xərcləsin, eybi yoxdur.
Məsələ 1958: Əgər oğulun dini-elmi kitablara ehtiyacı olsa,
ata onları almaq üçün zəkatı ona verə bilər.
Məsələ 1959: Ehtiyata əsasən ata zəkatını öz fəqir oğluna
verə bilməz ki, özü üçün arvad alsın, Həmçinin ehtiyata əsasən
oğul da atasının arvad alması üçün öz zəkatını ona verə bilməz.
Məsələ 1960: Bir qadının xərclərini öz əri versə, yaxud
xərcini verməsə, lakin xərcini verməyə məcbur etmək mümkün
olsa, o qadına zəkat vermək olmaz.
Məsələ 1961: Siyğə olunmuş qadın fəqir olsa, əri və başqa
şəxslər ona zəkat verə bilərlər. Amma əri əqddə, onun xərclərini
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verməyi şərt etsə, yaxud başqa səbəblərə görə, onun xərcləri
ərinə vacib olsa, o qadının xərclərini verə biləcəyi təqdirdə ona
zəkat vermək olmaz.
Məsələ 1962: Qadın öz fəqir ərinə zəkat verə bilər. Hətta,
əgər əri, həmin zəkatı qadının xərclərinə sərf etsə də belə.
Məsələ 1963: Seyyid, qeyri-seyyiddən zəkat ala bilməz. Əgər
xüms və sair vücuhatlar seyyidin xərclərinə kifayət etməsə və
nəticədə zəkat almağa məcbur olarsa, onda qeyri-seyyiddən də
zəkat ala bilər.
Məsələ 1964: Seyyid olub-olmaması məlum olmayan şəxsə,
zəkat vermək olar.

ZƏKATIN NİYYƏTİ
Məsələ 1965: İnsan zəkatı qürbət yəni, Allahın əmrini yerinə
yetirmək niyyəti ilə verməlidir və niyyətdə zəkat və ya kəffarə
olduğunu müəyyən etməlidir. Hətta ehtiyat-vacibə əsasən malın
zəkatı, yaxud fitrə zəkatı olduğunu da, niyyətdə
müəyyənləşdirməlidir. Amma bir şəxsə buğda və arpa zəkatı
vacib olsa, verdiklərinin buğdanın, yaxud arpanın zəkatı
olmasını müəyyənləşdirməsi lazım deyil.
Məsələ 1966: Bir neçə malın zəkatı vacib olan şəxs, müəyyən
qədər zəkat verib onlardan heç birini niyyət etməsə, bu halda
zəkat kimi verdiyi şey onların biri ilə eyni cinsdən olsa, həmin
malın zəkatı hesab olunur. Əgər heç biri ilə həmcins olmasa,
onda zəkat, o malların hamısına bölünür; məsələn: bir nəfərə 40
qoyunun və 15 misqal qızılın zəkatı vacib olsa və heç birinin
niyyətini etmədən bir qoyunu zəkat kimi versə, qoyunların zəkatı
hesab olunur. Amma bir qədər gümüş versə, qoyun və qızıla
borclu olduğu zəkat arasında bölünür.
Məsələ 1967: Əgər bir nəfər başqasını, malının zəkatını
verməyə vəkil etsə, vəkil, zəkatı fəqirə verəndə, gərək malikin
tərəfindən zəkat niyyəti etsin. Ehtiyata görə, malik də, zəkatı
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vəkilə verərkən niyyət etsin. Zəkatı fəqirə çatdırmaq üçün vəkil
tutan şəxsə, zəkatı verdiyi zaman, gərək malik zəkat niyyəti
etsin.
Məsələ 1968: Əgər malik, yaxud onun vəkili, qürbət niyyəti
etmədən zəkatı fəqirə versə və mal aradan getməmişdən qabaq
malikin özü zəkat niyyəti etsə, zəkat hesab olunur.

ZƏKATIN MÜXTƏLİF MƏSƏLƏLƏRİ
Məsələ 1969: Buğda və arpa samandan ayrılanda; üzüm və
xurma quruduqda, insan onların zəkatını fəqirə verməli, yaxud
öz malından ayırmalıdır. Qızıl, gümüş, inək, dəvə və qoyunun
zəkatını 11-ci ay tamam olandan sonra fəqirə verməli, yaxud öz
malından ayırmalıdır. Əgər müəyyən bir fəqiri gözləsə, yaxud
müəyyən cəhətdən üstünlüyü olan fəqirə vermək istəsə, zəkatı
ayırmaya bilər.
Məsələ 1970: Zəkatı ayırandan sonra, dərhal müstəhəqqə
vermək lazım deyil. Amma müstəhəq tapsa, ehtiyat-vacib budur
ki, zəkat verməyi təxirə salmasın.
Məsələ 1971: Əgər zəkatı müstəhəqqə çatdıra bilən bir şəxs,
onu verməsə və səhlənkarlıq nəticəsində tələf olub aradan getsə,
əvəzini verməlidir.
Məsələ 1972: Zəkatı müstəhəqqə çatdıra bilən bir şəxs, zəkatı
verməsə və onu saxlamaqda səhlənkarlıq etmədən tələf olub
aradan getsə, bu halda zəkatı verməyi çox təxirə salsa və “dərhal
veribdir” deyilməsə, onun əvəzini verməlidir. Əgər bu qədər
təxirə salmasa; məsələn: 2-3 saat təxirə salsa və elə həmin vaxt
ərzində tələf olsa, müstəhəqqin olmadığı təqdirdə, ona bir şey
vacib deyil. Amma müstəhəq hazır olubsa, ehtiyat-vacibə görə,
onun əvəzini verməlidir. Xüsusi ilə də müstəhəq istəyərsə.
Məsələ 1973: Əgər zəkatı malın özündən ayırsa, malın qalan
hissəsindən istifadə edə bilər. Əgər başqa maldan ayırsa, malın
hamısından istifadə edə bilər.
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Məsələ 1974: İnsan öz malından ayırdığı zəkatı, özü üçün
götürüb yerinə başqa şey qoya bilməz.
Məsələ 1975: Əgər zəkat üçün ayırdığı maldan müəyyən
qədər mənfəət qazansa; məsələn: zəkat üçün ayırdığı qoyun,
doğsa, o, fəqirin malıdır.
Məsələ 1976: Əgər zəkatı malından ayırdığı vaxt müstəhəq
yanında olsa, ehtiyat-müstəhəb budur ki, zəkatı ona versin.
Amma müəyyən cəhətdən üstünlüyə malik olan bir şəxsi nəzərdə
tutmuş olsa, bu halda (yanında olana) verməyə bilər.
Məsələ 1977: Əgər şəri hakimin icazəsi olmadan zəkat üçün
ayırdıqı mal ilə ticarət edib və zərər etsə, gərək zəkatdan bir şey
azaltmasın. Amma gəlir əldə etsə, o gəliri fəqirə versin.
Məsələ 1978: Əgər zəkat vacib olmamışdan qabaq, zəkat kimi
müəyyən bir şeyi fəqirə versə, zəkat hesab olunmur. Zəkat vacib
olandan sonra, əvvəldə fəqirə verdiyi şey qalmış olsa və həmin
fəqir də öz fəqirliyində qalmış olarsa, ona verdiyi şeyi zəkatdan
hesab edə bilər.
Məsələ 1979: Əgər fəqir, zəkatın bir şəxsə vacib olmadığını
bilsə, əgər bir şeyi zəkat adı ilə alsa və onun yanında tələf olsa,
zamindir. Deməli, zəkat insana vacib olan vaxt, o fəqir
fəqirliyində qalarsa, ona verdiyi şeyi, zəkat hesab edə bilər.
Məsələ 1980: Bir fəqir zəkatın şəxsə vacib olmamağını
bilməsə, əgər zəkat adı ilə bir şey alsa və onun yanında tələf olsa,
zamin deyildir. İnsan da onun əvəzini zəkat hesab edə bilməz.
Məsələ 1981: Müstəhəbdir ki, inək, qoyun və dəvənin
zəkatını abırlı, ismətli fəqirlərə versinlər. Habelə, zəkatı verəndə,
öz qohumlarını başqalarına, elm və kamal əhlini qeyrilərinə, bir
şey istəyənləri istəməyənlərdən qabağa salsınlar. Amma zəkatı,
başqa bir fəqirə vermək bir cəhətdən daha yaxşı olsa,
müstəhəbdir ki, zəkatı ona versin.
Məsələ 1982: Daha yaxşı olar ki, zəkat aşkar, müstəhəb
sədəqə isə gizli verilsin.
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Məsələ 1983: Əgər zəkat vermək istəyən şəxsin yaşadığı
şəhərdə müstəhəq tapılmasa və zəkatı müəyyən olunmuş başqa
yerlərdə sərf edə bilməsə, bu halda sonradan müstəhəq
tapılacağına ümidi olmasa, gərək zəkatı başqa şəhərə aparıb sərf
olunası yerlərə xərcləsin. O şəhərə aparmağın xərclərini camiüşşərait müçtəhidin icazəsi ilə həmin zəkatdan götürə bilər. Əgər
zəkat tələf olsa zamin deyil.
Məsələ 1984: Əgər öz şəhərində müstəhəq şəxs tapılsa, zəkatı
başqa şəhərə apara bilər. Bu halda lazım olan xərcləri özü
verməlidir və zəkat tələf olarsa zamindir. Amma şəri-hakimin
icazəsi ilə olsa, zamin deyil.
Məsələ 1985: Zəkat kimi verilən buğda, arpa, kişmiş və
xurmanın ölçülməsində alınan muzd, (zəkat verənin) özünün
öhdəsinədir.
Məsələ 1986: Zəkat borcu olan şəxs hər nəqədər fəqirə versə
məqbuldur. Amma ehtiyat-müstəhəb budur ki, əgər qızıl və
gümüşün zəkatı olsa bir fəqirə 2 misqal və 15 noxuddan az
gümüş və qızılın zəkatında doqquz noxuddan az verməsin. Hətta
ehtiyat-müstəhəb budur ki, əgər qızıl və gümüşdən başqa şey,
buğda, arpa, xurma və qoyun zəkatı borcu olsa və onun qiyməti
iki misqal və 15 noxud gümüşə çatsa və ya çox olsa, gərək bir
fəqirə 2 misqal və 15 noxuddan az gümüş verməsin.
Məsələ 1987: Ehtiyata əsasən insanın müstəhəqqə verdiyi
zəkatı, onun özünə satmasını xahiş edə bilməz. Əgər müstəhəq
aldığı şeyi satmaq istəsə, qiymət qoyulduqdan sonra, zəkatı ona
verən şəxs, həmin şeyi almaqda başqalarından üstündür.
Məsələ 1988: Əgər bir şəxs vacib olan zəkatı veribverməməsində şəkk etsə, ehtiyat-vacibə görə hərçənd onun şəkki
qabaqkı illərin zəkatında olsa, zəkatı verməlidir. Əgər mal tələf
olub aradan getsə (hətta o ilin zəkatı olsa) onun öhdəsində zəkat
yoxdur.
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Məsələ 1989: Fəqir, zəkatın qiymətindən az qiymətlə razılaşa
bilməz; və ya ondan daha qiymətli bir şeyi (zəkat kimi) qəbul
edə bilməz; yaxud da zəkatı mal sahibindən alıb yenidən ona
bağışlaya bilməz. Amma çoxlu zəkat borcu olan, fəqir olub
zəkatını verə bilməyən bir şəxs, tövbə etmək istəsə, fəqir, zəkatı
ondan alıb yenidən onun özünə bağışlaya bilər.
Məsələ 1990: İnsan zəkatdan, Quran, yaxud dini kitab, dua
kitabları alıb vəqf edə bilməz. Əgər ümumi şəkildə ehtiyac olarsa
almaq olar.
Məsələ 1991: İnsan zəkatdan müəyyən əmlak alıb öz
övladına, yaxud xərclərinin ona vacib olduğu şəxslərə, “onun
gəlirini öz xərclərinə istifadə etsinlər” deyə, vəqf edə bilməz.
Məsələ 1992: Həcc, ziyarət və s. kimi yerlərə getmək üçün
fəqir, zəkat ala bilər. Amma illik xərcləri miqdarında zəkat almış
olsa, ziyarət və bu kimi işlər üçün yenidən fəqirlərin payından
zəkat ala bilməz. Ancaq “səbilillah” payından fəqir və qeyri fəqir
ziyarət və bu kimi şeylər üçün ala bilərlər. Əlbəttə bu o haldadır
ki, bu işlərin ümumi məsləhəti olsun.
Məsələ 1993: Əgər malik müəyyən bir fəqiri, onun malının
zəkatını verməyə vəkil etsə, bu halda fəqir, malikin qəsdinin o
fəqirin həmin zəkatdan götürməməsi olduğunu ehtimal versə,
ondan özü üçün götürə bilməz. Amma malikin məqsədinin bu
olmadığına yəqin etsə, özünə götürə bilər.
Məsələ 1994: Əgər fəqir zəkat olaraq dəvə, inək, qoyun, qızıl
və gümüşü alsa və zəkatın vacib olması üçün deyilən şərtlər
onlarda mövcud olsa, onun zəkatını verməlidir.
Məsələ 1995: Əgər iki nəfər zəkatı vacib olan müəyyən bir
malda bir-biri ilə şərik olsalar (yəni, hər birinin payı nisab
həddinə çatsa və başqa şəraiti də olsa) onlardan biri öz payının
zəkatını verəndən sonra malı bölsələr, onun öz payından istifadə
etməsinin (şərikinin malının zəkatını vermədiyini bilməsinə
baxmayaraq ) heç bir eybi yoxdur.
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Məsələ 1996: Xüms və ya zəkat borcu olan şəxsə, kəffarə,
nəzr və bu kimi şeylər də vacibdirsə, bununla yanaşı borcu da
olsa, hamısını ödəməsi vacibdir. Əgər onların hamısını verə
bilməsə, xüms və ya zəkatı vacib olan mal aradan getməmiş olsa,
gərək birinci xümsünü və zəkatını versin. Qalanların arasında
birinci borcunu ödəsin. Əgər malından bir şey qalsa nəzr və
kəffarə və bu kimi şeylərin arasında nisbət etibarı ilə bölsün.
Əgər xümsü və zəkatı vacib olan mal tələf olub aradan getmiş
olsa, xüms və ya zəkat öhdəsindədir, birinci borcu ödəməlidir.
Əgər malından bir şey qalsa xüms və ya zəkat və nəzr və kəffarə
və bu kimi şeylərə nisbət etibarı ilə bölməlidir. Məsələn: 40
tümən xüms və ya zəkat ona vacib olsa və 20 tümən nəzr borcu
olsa və 10 tümən borcu olsa, bütün malının hamısı 31 tümən
olarsa gərək birinci 10 tümən borcunu versin. Sonra 14 tümən
xüms ünvanında və 7 tümən nəzr ünvanında versin.
Məsələ 1997: Xüms və ya zəkat borcu olan, nəzr və kəffarə
yaxud həcc və bu kimi şeylər də vacib olan, habelə borcu da olan
bir şəxs ölsə və onun var-dövləti bunların hamısına kifayət
etməsə, bu halda xüms və zəkatı vacib olan mal aradan getməmiş
olsa, xümsünü və ya zəkatını verib yerdə qalan malı ilə əvvəl
borcunu versinlər. Əgər malından bir şey qalsa vacib olan sair
işlərə bölməlidirlər. Əgər xümsü və zəkatı vacib olan mal tələf
olub aradan getmiş olsa, gərək birinci borcu ödəsinlər. Əgər
malından bir şey qalsa həcc üçün istifadə etsinlər. Əgər malından
artıq qalsa xüms, zəkat, nəzr və bu kimi şeylərə bölsünlər.
Məsələ 1998: Elm öyrənməyə məşğul olan bir şəxs elm
öyrənmədiyi təqdirdə, öz məişəti üçün kəsb-qazanc əldə edə
bilərsə, bu halda o elmi öyrənmək vacib, yaxud müstəhəb olsa,
ona zəkat vermək olar. Amma o elmin öyrənilməsi vacib və ya
müstəhəb olmasa, ona zəkat verməyin işkalı var.
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FİTRƏ ZƏKATI
Məsələ 1999: Fitr bayramı gecəsinin qürubunda baliğ, aqil və
fəqir olmayan şəxs, özü və onun çörək yeyənləri sayılan hər
nəfər üçün buğda, arpa, xurma, kişmiş, düyü, qarğıdalı və s. kimi
şeylərdən bir sa 1 müstəhəqqə verməlidir. Əgər bunlardan hər
hansının pulunu versə, kifayətdir.
Məsələ 2000: Əgər bir şəxs özünün və ailəsinin illik
qazancını təmin edə bilməsə və təmin etmək üçün də bir şəxs
olmazsa fəqirdir və fitrə zəkatı vermək ona vacib deyil.
Məsələ 2001: Hər şəxs, Fitr bayramı gecəsində qürub vaxtı,
gərək onun çörək yeyənləri hesab olunanların fitrəsini versin;
istər böyük olsunlar, istərsə də kiçik; istər müsəlman olsunlar
istərsə də kafir; istər onların xərcləri o şəxsə vacib olsun, istərsə
də olmasın; istər öz şəhərində olsun, istərsə də başqa şəhərdə.
Məsələ 2002: Əgər insanın çörək yeyəni başqa şəhərdə olsa,
öz malından fitrəsini verməyə vəkil tutsa, bu halda fitrəsini
verəcəyinə əmindirsə, özü onun fitrəsini verməsi lazım deyil.
Həmçinin onun çörək yeyəni etibarı və düz danışan adam olarsa
yanında olan malından fitrə zəkatını verdiyini xəbər versə özü
onun fitrəsini verməsi lazım deyil.
Məsələ 2003: Fitr bayramı gecəsində, qürubdan qabaq ev
sahibinin razılığı ilə evə daxil olub, onun çörək yeyəni hesab
olunanın fitrəsi (ev sahibinə) vacibdir. Amma fitr bayramı gecəsi
iftar etmək üçün dəvət olunsa, fitrəni vermək ev sahibinə vacib
deyil.
Məsələ 2004: Fitr bayramı gecəsi qürubdan qabaq ev
sahibinin razılığı olmadan gəlib, bir müddət onun yanında qalan
qonağın fitrəsi, ehtiyata vacibə əsasən (ev sahibinə) vacibdir.
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Həmçinin, insanı onun xərcini verməyə məcbur etdikləri şəxsin
fitrəsi də.
Məsələ 2005: Fitr bayramı gecəsində məğribdən sonra gələn
qonağın fitrəsi, ev sahibinə vacib deyil.
Məsələ 2006: Əgər bir şəxs fitr bayramı gecəsi qürub zamanı,
dəli olsa, ona fitrə zəkatı vacib deyil. Amma əgər huşsuz olsa
ehtiyata əsasən fitrə zəkatı vacibdir.
Məsələ 2007: Əgər qürubdan qabaq və ya qüruba yaxın vaxt
uşaq həddi-büluğa çatsa; dəli ağıllansa; fəqir varlansa; və fitrənin
vacib olma şərtlərinə malik olsalar, gərək fitrə zəkatını versinlər.
Məsələ 2008: Fitr bayramı gecəsi qürub vaxtı, fitrə zəkatı
vacib olmayan bir şəxs, bayram günü zöhrə qədər fitrənin vacib
olması şərtlərinə malik olsa, fitrə zəkatının verilməsi
müstəhəbdir.
Məsələ 2009: Fitr bayramı gecəsi, məğribdən sonra müsəlman
olan kafirə fitrə zəkatı vacib deyil. Amma şiə olmayan
müsəlman, Ayı gördükdən sonra şiə olsa, gərək fitrə zəkatı
versin.
Məsələ 2010: Əgər fəqir olan bir şəxsin bir sa (təqribən 3 kq)
miqdarında buğda və bu kimi şeyləri olsa, müstəhəbdir ki, fitrə
zəkatı versin. Əgər əhli-əyalının da fitrəsini vermək istəsə, fitrə
niyyəti ilə o bir sa buğdanı, öz ailə üzvlərindən birinə verə bilər
və o da həmin məqsədlə digər ailə üzvünə verib, bu qayda ilə
axırıncıya çatsın. Daha yaxşı olar ki, axırıncı nəfər aldığı şeyi
özlərindən olmayan bir şəxsə versin. Əgər onlardan biri azyaşlı
uşaq olsa, onun qəyyumu onun yerinə alsın. Ehtiyat-vacib budur
ki, azyaşlı uşaq üçün aldığını o uşağın özü üçün işlətsin
Məsələ 2011: Əgər fitir bayramı gecəsində qürubdan sonra
uşaq dünyaya gəlsə, yaxud bir şəxs insanın çörək yeyənlərindən
hesab olunsa, onun fitrəsini vermək vacib deyil. Baxmayaraq ki,
müstəhəbdir bayram gecəsi, qürubdan başlayaraq bayram günü
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zöhrədək, onun çörək yeyəni hesab olunanların fitrə zəkatını
versin.
Məsələ 2012: Bir şəxsin çörək yeyəni, qürubdan əvvəl və ya
qüruba yaxın vaxtda başqa şəxsin çörək yeyəni olsa, onun fitrəsi
çörəyini yediyi şəxsə vacibdir; məsələn: əgər qız qürubdan qabaq
ər evinə göçsə, gərək əri onun fitrəsini versin.
Məsələ 2013: Fitrəsini başqası verməli olan bir şəxsin, öz
fitrəsini verməsi vacib deyil. Hətta verməsi, düzgün deyil.
Məsələ 2014: Əgər bir şəxsin fitrəsi başqasına vacib olsa və
o, fitrəni verməsə, şəxsin özünə vacib olmaz.
Məsələ 2015: Fitrəsi başqasına vacib olan bir şəxsin özü,
fitrəni versə, fitrənin vacib olduğu şəxsin boynundan götürülmür.
Məsələ 2016: Xərclərini əri verməyən bir qadın, başqa bir
şəxsin çörək yeyəni olsa, fitrəsi həmin şəxsə vacibdir. Əgər
başqa kəsin çörək yeyəni deyildirsə, fəqir olmadığı halda öz
fitrəsini verməlidir.
Məsələ 2017: Seyyid olmayan bir şəxs, seyyidə fitrə verə
bilməz, hətta seyyid onun çörək yeyəni olsa da, onun fitrəsini,
başqa bir seyyidə verə bilməz.
Məsələ 2018: Anasından, yaxud dayəsindən süd əmən uşağın
fitrəsi, ananın və ya dayənin xərclərini verən şəxsin öhdəsinədir.
Amma ana, yaxud dayə, öz xərclərini uşağın malından götürsə,
uşağın fitrəsi heç kəsə vacib deyil.
Məsələ 2019: İnsan, ailəsininn xərclərini haramdan verməsinə
də, gərək onların fitrəsini halaıdan versin.
Məsələ 2020: Əgər insan bir şəxsi, onun xərclərini verməsini
şərt edərək əcir (xidmətçi) tutubsa, gərək onun fitrəsini versin.
Deməli ümumiyyətlə qayda belədir ki, onun çörək yeyəni hesab
olunsun ki, onun fitrə zəkatı əcir olan şəxsə vacib olsun.
Məsələ 2021: Əgər bir şəxs, Fitr bayramı gecəsi qürubdan
sonra ölsə, gərək onun özünün və ailə üzvlərinin fitrəsini, onun
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malından versinlər. Amma qürubdan qabaq ölsə, özünün və ailə
üzvlərinin fitrəsini, onun malından vermək vacib deyil.

FİTRƏ ZƏKATININ İSTİFADƏSİ
Məsələ 2022: Fitrə zəkatı ehtiyat-vacibə əsasən, yalnız fəqirə
verilməlidir. Məqsəd budur ki, fitrə zəkatı mal zəkatına
müstəhəqq olanların şərtlərini özündə cəm edən şiə fəqirlərə
verilməlidir. Amma əgər onun şəhərində şiə fəqir yoxdursa,
başqa müsəlmanların fəqirlərinə də verə bilər. Amma hər
təqdirdə gərək nasibiyə (Əhli-Beytlə düşmənlik edənə)
verilməsin.
Məsələ 2023: Əgər bir şiə uşaq, fəqir olsa, insan fitrəni ona
xərcləyə bilər və ya onun qəyyumuna verməklə, uşağın mülkünə
də keçirə bilər.
Məsələ 2024: Fitrə verilən fəqirin adil olması lazım deyil.
Amma ehtiyat-vacib budur ki, şərab içənə və aşkar günah edənə,
fitrə verilməsin.
Məsələ 2025: Fitrəni, günah yolunda istifadə edən şəxsə, fitrə
verilməməlidir.
Məsələ 2026: Ehtiyat-vacib budur ki, bir fəqirə, bir sadan
(təqribən üç kq) az fitrə verilməsin. Amma çox versələr, eybi
yoxdur.
Məsələ 2027: Əgər qiyməti adi haldakı qiymətindən iki qat
artıq olan bir şeydən; məsələn: dəyəri, adi buğdadan iki dəfə çox
olan, əla növ buğda yarım sa (mənası keçən məsələdə deyildi)
verilsə, kifayət deyildir. Əgər onu, fitrənin qiyməti məqsədilə
versələr, kifayət deyil.
Məsələ 2028: İnsan, sanın yarısını bir maldan; məsələn:
buğdadan, yarısını isə başqa şeydən; məsələn: arpadan verə
bilməz. Əgər onu fitrə qiyməti məqsədilə versə, kifayət deyil.
Məsələ 2029: Müstəhəbdir ki, insan zəkat fitrəsini verəndə,
fəqir qohumları, başqalarından önə çəksin. Sonrakı mərhələdə,
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fəqir qonşularına, sonra isə fəqir elm əhlinə versin. Amma
başqaları müəyyən cəhətə görə üstün olsalar, müstəhəbdir ki,
onları qabağa salsın.
Məsələ 2030: Əgər bir şəxsin fəqir olmasına inanıb ona fitrə
versə və sonra fəqir olmadığı məlum olsa, bu halda ona verilən
mal aradan getməmiş olsa, gərək geri alıb müstəhəqqə versin.
Əgər ala bilməsə, gərək öz malından fitrə versin. Əgər aradan
getmiş olsa, bu halda onu alan şəxs, fitrə olduğunu bilsə, gərək
onun əvəzini qaytarsın ki, (müstəhəqqə verilsinlər). Əgər
bilmirdisə, onun əvəzini qaytarmaq ona vacib deyil. Əgər fəqiri
təyin etməkdə hər hansı bir səhvə yol verməsə ikinci dəfə fitrə
zəkatı vermək ona lazım deyil.
Məsələ 2031: Əgər bir şəxs “fəqirəm” desə, ona fitrə vermək
olmaz. Amma onun fəqir olmasına əminlik hasil olsa, yaxud
əvvəllər fəqir olmasını bilsə, (ona fitrə vermək olar).

FİTRƏ ZƏKATININ MÜXTƏLİF MƏSƏLƏLƏRİ
Məsələ 2032: İnsan fitrə zəkatını qürbət qəsdi ilə, yəni Allahtəalanın əmrini yerinə yetirmək məqsədilə verməlidir. Onu
verdiyi vaxt, fitrə niyyəti etməlidir.
Məsələ 2033: Əgər mübarək Ramazan ayından qabaq fitrəni
versə, səhih deyil. Ehtiyat-vacib budur ki, Ramazan ayında da
fitrəni verməsinlər. Amma Ramazandan əvvəl, yaxud Ramazan
ayında fəqirə borc versə və fitrə vacib olandan sonra öz borcunu
fitrədən hesab etsə, maneəsi yoxdur.
Məsələ 2034: Fitrə üçün verilən buğda və digər şey, başqa
məhsul yaxud torpaq ilə qarışıq olmamalıdır. Əgər qarışıq olarsa,
onun xalisi bir saya çatsın (təqribən üç kq-dır) və yaxud nəzərə
çarpmayacaq dərəcədə qarışıq olarsa, eybi yoxdur.
Məsələ 2035: Əgər fitrəni eybli şeydən versə, kifayət deyil.
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Məsələ 2036: Bir neçə nəfərin fitrəsini verən bir şəxs, onların
hamısını bir növdən verməsi lazım deyil. Bəzilərinin fitrəsini
buğdadan, digərlərini isə arpadan versə, kifayətdir.
Məsələ 2037: Fitrə zəkatının vacib vaxtı, fitr bayramı
gecəsinin əvvəlindən o günün günortasına qədərdir. Amma
ehtiyat-vacib budur ki, fitrəni ayırmaq və vermək gərək fəcrdən
sonra olsun. Həmçinin fitr bayramının namazını qılan şəxs gərək
fitrəni namazdan qabaq ayırsın.
Məsələ 2038: Əgər öz malının bir miqdarını fitrə niyyəti ilə
ayırsa və bayram günü zöhrə qədər müstəhəqqə verməsə, hər
vaxt verərsə, o zaman fitrə niyyəti etsin.
Məsələ 2039: Əgər fitrə zəkatının vacib olduğu vaxt fitrə
verməsə və ayırıb kənara da qoymasa, sonradan əda və qəza
niyyəti etmədən, versin.
Məsələ 2040: Əgər fitrəni ayırıb bir tərəfə qoysa, onu özü
üçün götürüb yerinə başqa mal qoya bilməz.
Məsələ 2041: Əgər insanın, qiyməti fitrədən artıq olan bir
malı olsa, fitrəni verməsə və o malın bir miqdarının fitrə
olmasını niyyət etsə, işkalı var.
Məsələ 2042: Əgər fitrə üçün ayırıb kənara qoyduğu mal
(tələf olub) aradan getsə, bu halda fəqir mövcud olduğu halda
fitrəni verməyi təxirə salıbsa, gərək onun əvəzini versin. Amma
fəqir tapa bilməyibsə zamin deyil.
Məsələ 2043: Əgər bir şəxs, özünün yaşadığı yerdə
müstəhəqq 1 tapsa, ehtiyat-müstəhəb budur ki, fitrəni başqa
yerlərə aparmasın. Əgər başqa yerə aparsa və tələf olsa, əvəzini
verməlidir.

1

Xüms, zəkat və bu kimi şeyləri almaq üçün lazım olan şərtlərə malik
olan şəxs.
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HƏCCİN HÖKMLƏRİ
Məsələ 2044: Həcc, Allah evinin ziyarəti və orada göstəriş
verilmış əməllərin yerinə yetirilməsindən ibarətdir. Bütün ömür
boyu, aşağıdakı şərtlərə malik olan bir şəxsə, Həcc bir dəfə vacib
olur:
1-Həddi-büluğa çatmış olsun.
2-Aqil və azad olsun.
3-Həccə getmək səbəbilə, şəriətdə (tərk olunmasının)
əhəmiyyəti Həccdən daha artıq olan haram bir işi etməyə məcbur
olmasın yaxud Həccdən mühüm olan vacib bir əməli tərk
etməsin.
4-Müstəti olsun; Müstəti olmaq, bir neçə şeydir:
1). Yol azuqəsi və səfərdə ehtiyaclı olduğu şeylərə malik
olsun. Həmçinin, minik vəsaiti, yaxud hazırlaya biləcəyi malı
olsun.
2). Məkkəyə getməyə və Həcci yerinə yetirməyə sağlamlığı
və qüvvəsi olsun
3). Yolda, getməyi üçün maneə olmasın; əgər yol bağlı olsa,
yaxud insan yolda canının və ya abrının yaxud da malının
təhlükəyə düşəcəyindən qorxsa, Həcc ona vacib deyil. Əgər
başqa yolla gedə bilərsə, hətta uzaq da olsa, getməlidir.
4). Həcc əməllərini yerinə yetirə biləcəyi qədər vaxtı olsun.
5). Xərclərinin ona vacib olduğu; arvad, uşaq və camaat,
xərclərinin verməsini ona lazım bildikləri şəxslərin xərclərinin
verilməsi.
6). Qayıdandan sonra, məişətini təmin etməsi üçün qazanc,
əkin yaxud mülkünün gəliri olsun ki, zəhmətlə dolanmağa
məcbur olmasın.
Məsələ 2045: Şəxsi evi olmadan ehtiyacları təmin olmayan
bir şəxsə Həcc o vaxt vacibdir ki, ev almaq üçün də pulu olsun.
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Məsələ 2046: Məkkəyə gedə bilən bir qadının, qayıdandan
sonra özünün malı olmasa, əri də fəqir olub onun xərclərini verə
bilməsə və nəticədə güzəranının çətinliyə düşməsinə səbəb olsa,
Həcc ona vacib deyil.
Məsələ 2047: Əgər bir şəxsin yol azuqəsi, minik vasitəsi
olmasa və başqası “Həccə get, mən sənin və ailənin xərcini
səfərdə olduğun müddətdə verəcəyəm” desə, onun xərclərini
verməyinə əmin olsa, Həcc ona vacib olur.
Məsələ 2048: Bir şəxsə həccə getməsi üçün, həccə gedişqayıdış məsrəflərini və bu müddət ərzində ailəsinin yaşayışını
təmin edəcək qədər mal bağışlanarsa, hərçənd borclu olsa və
həccdən qayıtdıqdan sonra yaşayışını təmin edəcək qədər malı
olmasa da, həcc ona vacib olar. Amma iş yeri olsa Həcc səfərinə
getməklə iş yeri təlil olarsa və nəticədə yaşayışına olan
ehtiyacları təmin edə bilməzsə, pulu qəbul etməsi vacib deyil.
Həcdə ona vacib olmur.
Məsələ 2049: Əgər bir şəxsin Məkkəyə gedib-qayıtdığı
müddətdə yol xərclərini və əhli-əyalının xərclərini verib “Həccə
get” desələr, amma o pulu onun mülkünə keçirməsələr,
(verdikləri xərci) geri götürməyəcəklərinə əmin olduğu təqdirdə,
Həcc ona vacib olur.
Məsələ 2050: Əgər Həcc üçün kifayət edən qədər malı bir
şəxsə versələr və onunla Məkkə yolunda malı verən şəxsə
xidmət etməsini şərt etsələr, Həcc ona vacib deyil.
Məsələ 2051: Əgər bir şəxsə müəyyən qədər mal versələr və
Həcc ona vacib olsa, bu halda Həccə getsə, hətta sonradan
özünün malı olsa da yenidən Həcc ona vacib olmur.
Məsələ 2052: Əgər ticarət və ya başqa məqsədlə Cəddəyə
gedib orada mal əldə etsə, belə ki, əgər oradan Məkkəyə getmək
istəsə, Həccə getmək imkanlarına malik olarsa, gərək Həcc
əməlini yerinə yetirsin. Həccə getdiyi təqdirdə, sonradan öz
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vətənindən Məkkəyə getməsinə kifayət edən qədər mal əldə etsə
də, daha Həcc ona vacib deyil.
Məsələ 2053: Əgər insan başqası tərəfindən Həccə getməyə
əcir olunsa, bu halda özü gedə bilməyib başqasını öz tərəfindən
göndərmək istəsə, onu əcir edən şəxsdən icazə almalıdır.
Məsələ 2054: Əgər bir şəxs Həccə getmək imkanlarına malik
olub Məkkəyə getməsə, sonra fəqir olsa, hətta çətinliyə düşməklə
də olsa belə, sonradan Həccə getməlidir. Əgər heç bir şəkildə
Həccə gedə bilməsə belə ki, bir şəxs onu Həccə getmək üçün əcir
etsə, gərək Məkkəyə gedib əciri olduğu şəxsin Həcc əməlini
yerinə yetirib və gələn ilə qədər Məkkədə qalıb öz Həccini
yerinə yetirsin. Amma əcir olub və əcir pulunu nəqd almaq
mümkün olsa və onu əcir edən şəxs onun Həccini gələn il yerinə
yetirilməsinə razı olsa, gərək birinci il öz Həccini və sorakı ili isə
onu əcir edən şəxsin Həccini yerinə yetirsin.
Məsələ 2055: Əgər Həccə getmək imkanlarına malik olduğu
birinci ildə Məkkəyə getsə və müəyyən olunmuş vaxtda Ərəfata
və Məş`ərül-hərama çatmasa, bu halda sonrakı illərdə Həccə
getmək imkanlarına malik olmasa, Həcc ona vacib deyil. Amma
əvvəlki illərdə Həccə getmək imkanına malik olduğu halda
getməyibsə, zəhmətə düşməsinə baxmayaraq gərək Həcc əməlini
yerinə yetirsin.
Məsələ 2056: Əgər Həccə getmək imkanlarına malik olduğu
birinci ildə Həccə getməsə və sonradan qocalıq, xəstəlik yaxud
qüdrətsizlik səbəbinə görə Həccə gedə bilməsə və Həccə
getməyə ümidi olmasa, gərək başqasını öz tərəfindən Həcc
əməlini niyabətən yerinə yetirməsi üçün göndərsin. Hətta əgər
Həccə getmək qədərində mal əldə etdiyi birinci ildə qocalıq,
xəstəlik, yaxud qüdrətsizlik səbəbi ilə Həccə gedə bilməsə, bir
şəxsi Həcci yerinə yetirmək üçün öz tərəfindən göndərsin.

İzahlı şəriət hökmləri

 415

Qeyd olunan surətlərin hamısında ehtiyat-vacib budur ki, naib
tutan kişi olsa naib olanda kişi olsun və birinci dəfə Həccə
getsin.
Məsələ 2057: Əgər bir şəxs başqası tərəfindən Həcc üçün əcir
olunsa gərək nisa təvafını onun tərəfindən yerinə yetirsin. Əgər
yerinə yetirməsə, əcir olana qadın haram olur.
Məsələ 2058: Əgər nisa təvafını düzgün yerinə yetirməsə,
yaxud unutsa və bir neçə gündən sonra yadına düşsə və yarı
yoldan qayıdıb yerinə yetirsə, səhihdir. Əgər unudsa və geri
qayıda bilməsə naib tuta bilər.
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AL-VERİN HÖKMLƏRİ
Kəsb edən (alver edən) şəxs, gərək al-verin, gündəlik qarşıya
çıxan halların hökmlərini öyrənsin ki hökmlərini bilmədiyinə
harama düşməsin. Həzrət imam Sadiqdən (ələyhis-səlam) rəvayət
olunur: Al-ver etmək istəyən şəxs, gərək onun hökmlərini
öyrənsin və əgər onun hökmlərini öyrənməzdən əvvəl al-ver etsə,
batil və şübhəli müamilələrin vasitəsilə həlakətə düşər.
Həmçinin var-dövləti olmayan və eyni zamanda bəzi xərclər
vacib olan şəxs də bu hökmdədir. Məsələn: xanımı və uşağının
xərcini qazanan şəxs kimi. Müstəhəb işlər üçün, məsələn: vardüvləti ailəsi üçün artırmaq və fəqirlərə kömək etmək üçün gəlir
əldə etmək müstəhəbdir.

AL-VERDƏ MÜSTƏHƏB OLAN ŞEYLƏR
Məsələ 2059: Beş şey al-verdə müstəhəbdir.
1-Qiymətlərdə müsəlman müştərilərinin arasında fərq
qoymasın.
2-Malın qiymətində (qiyməti salmaqda) dönməz olmasın.
3-Satıcı şeyi çox çəkib, alanda az alsın.
4-Bir şəxs onunla etdiyi al-verdən peşiman olub al-veri
pozmaq istəyərsə, onunla razılaşsın.
Məsələ 2060: Əgər insan etdiyi müamilənin səhih və ya batil
olmasını bilməsə, aldığı maldan istifadə edə bilməz. Amma
müamilə batil də olsa belə, tərəf müqabilin maldan istifadə
etməsinə razı olduğunu bildiyi təqdirdə, maldan istifadə edə
bilər.
Məsələ 2061: Malı olmayan və (arvad-uşağının xərcləri kimi)
xərcləri vacib olan bir şəxs gərək qazanc əldə etsin. Müstəhəb
işlər üçün (öz ailəsinin güzəranını yaxşılaşdırmaq, fəqirlərin
əlindən tutmaq və s.) qazanc etmək müstəhəbdir.
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MƏKRUH MÜAMİLƏLƏR
Məsələ 2062: Məkruh müamilələrin ümdəsi aşağıdakılardan
ibarətdir:
1-Qəssablıq (heyvan başı kəsməyi özü üçün sənəd seçmək);
2-Kəfən satmaq;
3-Şəxsiyyətsiz adamlarla al-ver etmək;
4-Sübh azanından gün çıxan vaxtadək olan al-ver;
5- Buğda, arpa və s. kimi şeylərin al-veri ilə məşğul olmaq;
6-Başqasının almaq istədiyi bir şeyi almaq üçün müamiləyə
daxil olmaq.

HARAM VƏ BATİL MÜAMİLƏLƏR
Məsələ 2063: Haram müamilələr altı növdür:
1-Nəcisin eynini alıb-satmaq məsələn: sipirtli içki, ov, sürü,
ev, bağ keşikçisi olmayan itlərin, donuz və ölmüş heyvanın alveri kimi. Bunlardan başqalarında isə, əgər halal yolda istifadə
etmək olarsa, məsələn: qaiti gübrə etmək və qan köçürmək kimi
işlər icazəlidir. Baxmayaraq ehtiyat budur ki, tərk olunsun.
2-Qəsbi malın al-veri.
3-Ehtiyata görə camaat arasında mal hesab olmayan şeylərin
al-ver, məsələn: bir çox həşərat kimi.
4-Adi mənafeyi haram olan şeylərin müamiləsi, (qumar
alətləri kimi).
5-Riba (sələm) müamiləsi.
6-Müamilə olan şeyə bir şey qatmaq, yəni başqa şeylə qarışan
malı satmaq; Qatılan şey məlum olmasa və satıcı da alıcıya
demədiyi təqdirdə (piy qatılmış yağ kimi) haramdır. Bu əmələ,
ğəş 1 deyilir. Peyğəmbəri Əkrəmdən (səlləllahu ələyhi və alihi və
səlləm) nəql olunub ki, buyurur: Müsəlmanlarla müamilədə ğəşş
edən, onlara zərər vuran, saxtakarlıq edən, yaxud hiylə edən kəs
1

Satılan şeyə başqa bir şey qatmaq.
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bizdən deyil. Hər kəs öz müsəlman qardaşı ilə ğəşş etsə, Allah
onun ruzisinin bərəkətini götürər, məişətinin, güzəranının yolunu
bağlayar və onu öz başına buraxar.
Məsələ 2064: Suya çəkilməsi mümkün olan nəcis şeyi
satmağın eybi yoxdur. Amma müştəri, o şeyi şərti halal olan şey
üçün istəsə; məsələn: yemək üçün alsa, gərək satıcı onun nəcis
olmasını desin. Geyim kimi şeylər olduğu təqdirdə, hətta müştəri
onunla namaz qılacaqsa belə, deməsi lazım deyil. Çünki
namazda paltar və bədənin zahiri paklığı kifayətdir.
Məsələ 2065: Əgər bir şəxs nəcis bir şeyi satmaq istəyərsə
gərək nəcis olduğunu alıcıya desin, əgər deməsə alıcı lazım olan
təkliflə müxalifət edəcəksə məsələn: nəcis su ilə dəstəmaz və ya
qüsl edəcəksə və onun ilə vacib namaz qılacaqsa, yaxud o şeyi
yeyib və ya içəcəksə gərək nəcis olduğunu alıcıya desin. Əgər
deməyinin heç bir faydası olmadığını bilsə, məsələn: nəcasət və
təharətə riayət etməyən şəxsdirsə, deməsi lazım deyil.
Məsələ 2066: Yeməli və içmə nəcis dərmanların al-veri,
xəstənin müalicəsi yalnız o dərmanların vasitəsi ilə olmasa,
haramdır. Amma əgər pulu dərmanın qabına ya dərman satıcının
zəhmət haqqı ünvanında versələr eybi yoxdur.
Məsələ 2067: Qeyri islami ölkələrindən gətirilən yağ, maye
dərmanlar, ətirin alış-verişi, onların nəcis olması məlum
olmadığı təqdirdə eybi yoxdur. Amma heyvanlar öldükdən sonra
onlardan alınan yağlar, kafir şəhərində və kafir əlindən alındığı
təqdirdə və atıcı qanı olan heyvandan alınarsa nəcisdir.
Yeməklikdən başqa halal mənfəətlərinin olmasına baxmayaraq
səhih deyil.
Məsələ 2068: Əgər tülkünü şəriətdə təyin olunmuş tərzdən
qeyri bir şəkildə kəssələr və ya özü ölsə, onun dərisinin alışverişi haram və batildir.
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Məsələ 2069: Qeyri islami ölkələrdən gətirilən və yaxud
kafirlərin əlindən alınana ət, piy və dərinin al-veri batildir. O dəri
ilə namaz qılmaq olmaz. Əgər insan onların şəri qayda ilə
kəsilməsini bilsə, onların al-verinin eybi yoxdur.
Məsələ 2070: Müsəlmanın əlindən alınmış ət, piy və dərinin
al-verinin eybi yoxdur. Amma insan, o müsəlmanın onları kafirin
əlindən aldığını bilsə və şəriətdə olan qaydalara əsasən kəsilən
heyvanlardan olub-olmaması barədə təhqiqat aparmasa, onun alveri haram, müamiləsi isə batildir.
Məsələ 2071: Məstedici şeylərin al-veri haram, müamiləsi isə
batildir.
Məsələ 2072: Qəsbi malı satmaq batildir, satıcı müştəridən
aldığı pulu ona qaytarmalıdır.
Məsələ 2073: Əgər alıcının niyyəti malın pulun verməmək
olsa, amma müamilə etməyə ciddi fikri olsa, müamilənin eybi
yoxdur. Amma o malın pulunu satıcıya verməsi vacibdir.
Məsələ 2074: Əgər alıcı malın pulunu, sonradan haram
puldan vermək istəsə müamilə səhihdir. Ancaq, borclu olduğu
miqdarı halal maldan verməsi lazımdır.
Məsələ 2075: Ləhv alətlərinin (tar və saz kimi) al-veri
haramdır. Ehtiyata əsasən uşaqların oynaması üçün düzələn kiçik
sazlar da bu hökmdədir. Amma müştərək alətlər, məsələn; radio,
maqnitofon, video kimi haram yolda istifadə etmək məqsədi
olmasa heç bir maneəsi yoxdur.
Məsələ 2076: Əgər bir şeydən halal yolda istifadəsi mümkün
olan halda haram yolda istifadə məqsədi ilə; məsələn: üzümü,
şərab hazırlanması üçün satsalar, onun müamiləsi haram və
ehtiyata əsasən batildir. Amma bu məqsəd ilə satmasa, sadəcə
bilsə ki, müştəri üzümdən şərab düzəldəcək, müamilənin eybi
yoxdur.
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Məsələ 2077: Canlıların heykəlini düzəltmək harmdır.
Ehtiyata əsasən onların rəsmini çəkmək də haramdır. Amma
onun al-verinin maneəsi yoxdur, ehtiyat budur ki, tərk olunsun.
Məsələ 2078: Qumar, oğurluq, yaxud batil müamilədən əldə
olunan şeyin al-veri haramdır. Əgər bir kəs onu alsa, sahibinə
qaytarmalıdır.
Məsələ 2079: Əgər (bir şəxs) piy ilə qatışmış yağı satsa,
amma onu müəyyən etsə; məsələn: “bu bir “mən”1yağı satıram”
deyərsə, müştəri əvvəldən bilməsə, müamiləni poza bilər.
Müamilə, piy onda olan miqdarda batildir. Satıcının piy üçün
aldığı pul müştərinin, piy isə satıcınındır. Alıcı xalis yağ olan
miqdarda da müamiləsini poza bilər. Əgər onu müəyyən etməsə
bir mən yağ satsa sonra piy qarışmış yağ versə alıcı müvcud olan
yağı qaytarıb xalis yağ tələb edə bilər.
Məsələ 2080: Çəki və ya peymanə ilə al-ver olunan malı
ondan çox miqdara satsa məsələn, bir “mənn” buğdanı, bir mənn
yarım buğdaya satsalar, sələm və haramdır. Bir dirhəm sələm, 70
dəfə öz məhrəmi ilə zina etməkdən böyükdür. Əgər iki maldan
biri yaxşı, digəri isə eyibli və ya birinin cinsi yaxşı digərinin
cinsi pis olsa, yaxud bir-birləri ilə qiymət fərqləri olsa, verdiyi
miqdardan çox olsa, yenə də sələm və haramdır. Deməli, əgər
sağlam mis verib onun əvəzində ondan çox, sınıq mis alsa, sədr
düyü verib ondan çox, başqa yumru düyü alsa, emal olunmuş
qızıl verib ondan artıq emal olumamış qızıl alsa, sələm və
haramdır.
Məsələ 2081: Əgər artıq aldığı şey satdığının cinsindən
başqa olsa; məsələn, bir mən buğdanı bir mən buğda və bir riyal
pula satsa yenə də riba və haramdır. Hətta əgər üstündə bir şey

1

Çəki vahidi.
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almasa, amma alıcının müəyyən bir iş görməsini şərt etsə, yenə
də riba və haramdır.
Məsələ 2082: Əgər bir şəxs az miqdar verib, bir şeyi artıq
verirsə; məsələn, bir mən buğda və bir dəsmalı bir mən yarım
buğdaya satsa, eybi yoxdur. Əgər hər iki tərəf bir şeyi çoxaltsa;
məsələn: bir mən buğda və bir dəsmalı bir mən yarım buğda və
bir dəsmala satsa, yenə də eybi yoxdur.
Məsələ 2083: Parça kimi metrə ilə satılan bir şeyi və ya qoz
və ya yumurta kimi ədədlə satılan bir şeyi satıb müqabilində
daha artıq alarsa, məsələn: on ədəd yumurta verib on bir ədəd
alsa eybi yoxdur. Amma məsələn: on ədəd yumurtanı on bir ədəd
yumurta öhdəsində olsun deyə satsa onların arasında fərq olması
lazımdır, məsələn: on ədəd böyük yumurtanı on bir ədəd orta
ölçüdə olan yumurtaya öhdəsində olsun deyə satsa, çünki onların
arasında fərq olmasa alqı-satqı baş tutmur (dildə alqı-satqı
olmasına baxmayaraq) həqiqətdə borcdur, buna görə də müamilə
haram və batildir. Əskinası (kağız pulu) da nağd olaraq müddətli
şəkildə artıq miqdara satmaq bunun kimidir, məsələn; yüz
tüməni nağd verib yüz on tümən altı aydan sonra alsa. Amma
onların arasında fərq olsa heç bir maneə yoxdur, məsələn: yüz
tüməni digər əskinasa məsələn: dinar, lirə və ya dollara satsa
yaxud yüz tümən xırda pulu yüz tümən böyük pula satsa qiymət
fərqi ilə olsada eybi yoxdur.
Məsələ 2084: Şəhərlərin çoxunda və ya bir şəhərdə çəki və
peymanə ilə, bəzi şəhərlərdə isə ədəd ilə satılan malların, ədəd
ilə müamilə olunan şəhərdə artığına satmağı caizdir.
Məsələ 2085: Əgər satdığı və əvəzində aldığı şey eyni
növdən olmasa, artıq almağın eybi yoxdur. Deməli, bir mən düyü
satıb iki mən buğda alsa, müamilə səhihdir. Qoyun əti inək əti ilə
iki cins hesab olduqlarına görə bir mən qoyun əti verib iki mən
inək əti ala bilərlər. Həmçinin inəyin süd və yağı da belədir.

422



AL-VERİN HÖKMLƏRİ

Deməli bir mən qoyun yağı verib bir mən yarım inək yağı
(yaxud əksini) almaq olar.
Məsələ 2086: Əgər satdığı və əvəzində aldığı şey eyni
cinsdən düzləldilsə, gərək müamilədə artıq almasın. Deməli bir
mən yağ satıb müqabilində bir mən yarım pendir alsa riba və
haramdır. Ehtiyat-vacib budur ki, yetişmiş meyvəni, yetişməmiş
meyvəyə satmaq istəsə artıq almasın.
Məsələ 2087: Buğda və arpa, riba məsələsində bir növdən
hesab olunur. Deməli, bir kilo buğda verib bir kilo yarım arpa
alsa riba və haramdır. Həmçinin, əgər on kilo arpa alıb
müqabilində xərmən vaxtı on kilo buğda vermək istəsə, arpanı
nəqd aldığına və bir müddətdən sonra buğdanı vermək istədiyinə
görə artıq almaq kimidir və haramdır.
Məsələ 2088: Əgər müsəlman bir şəxs islamın sığınacağında
olmayan kafirdən riba alsa, eybi yoxdur. Ata-oğul, ər-arvad birbirindən riba ala bilərlər.

SATICININ VƏ ALICININ ŞƏRTLƏRİ
Məsələ 2089: Satıcı və alıcı üçün altı şərt vardır:
1-Baliğ olsunlar;
2-Aqil olsunlar;
3-Səfeh olmasınlar, yəni öz mallarını lazımsız yerə xərc
etməsinlər;
4-Al-ver niyyətləri olsun (deməli, əgər; məsələn: zarafatyana
öz malımı “satdım” desə, müamilə batildir);
5-Bir kəs onları al-verə məcbur etməsin;
6-Verdiyi və yaxud əvəzində aldığı mal, özünün malı olsun.
Məsələ 2090: Həddi-büluğa çatmamış uşaqla edilən müamilə,
ata və babasının icazə verməsinə baxmayaraq batildir. Amma
müamilə onun vəlisi ilə olsa, uşaq yalnız müamilədə bir vasitə
olarsa, məsələn: uşaq pulu satıcıya verib, malı alıcıya
çatdırmaqda və ya malı alıcıya verib, pulu satıcıya çatdırmaqda
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yalnız bir vasitəçi olsa, həqiqətdə iki baliğ insan al-ver
etdiklərinə görə müamilə səhihdir. Amma satıcı və alıcı uşağın
pulu və malı sahibinə çatdıracağına yəqinləri olsun. Yaxud pul
və mal sahibləri icazə versinlər ki, onları uşağa versinlər, uşaqda
onlara çatdırsın.
Məsələ 2091: Əgər həddi büluğa çatmayan uşaq, bir şey alsa
və ya ona bir şey satsa, gərək malı və ya pulu ondan alıb sahibinə
versin yaxud sahibindən razılıq istəsin. Əgər onun sahibini
tanımır və onu tanımaq üçün də bir vasitə yoxdursa, gərək
uşaqdan aldığı malı sahibi tərəfindən məzalim1ünvanında fəqirə
versin.
Məsələ 2092: Əgər bir şəxs, həddi-buluğa çatmayan uşaqla
müamilə etsə, verdiyi mal və ya pul aradan getsə, uşaq və ya
onun himayəçisindən onu tələb edə bilməz.
Məsələ 2093: Əgər satıcını və ya alıcını müamiləyə məcbur
etsələr, bu halda müamilədən sonra razılıqlarını bildirib “razıyıq”
desələr, müamilə səhihdir. Amma ehtiyat-müstəhəb budur ki,
yenidən müamilə siyğəsini oxusunlar.
Məsələ 2094: Əgər insan bir şəxsin malını, sahibinin icazəsi
olmadan satsa, əgər sahibi razı olmasa və icazə verməsə,
müamilə batildir.
Məsələ 2095: Uşağın atası və ata tərəfindən olan babası, onun
malını, onun üçün xeyri olacağı təqdirdə sata bilərlər. Vəli və
qəyyum olmadığı təqdirdə, adil müctəhid, məsləhətə riayət
etməklə dəlinin, yetim uşağın və ya qaib olanın malını sata bilər.
Məsələ 2096: Əgər bir şəxs bir malı qəsb edib satsa və
sonradan malın sahibi müamilənin özü üçün olduğuna icazə
versə, müamilə səhihdir. Qəsb edənin qəsb edib müştəriyə
verdiyi şey və onun mənfəəti müamilə vaxtından müştərinin
1

İnsanın öhdəsində olan və sahibini tanımadığı, yaxud sahibini tapa
bilmədiyi şeylərə deyilir.
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malı, müştərinin verdiyi mal və onun mənfəəti, müamilə
vaxtından malı qəsb olunan şəxsindir.
Məsələ 2097: Əgər bir kəs bir malı, pulunu özünə götürmək
məqsədi qəsb edib satsa, ilə olsa, bu halda malın sahibi
müamiləyə icazə verməsə batildir. Əgər icazə versə müamilə
səhihdir, amma pul malın sahibinindir. Əgər müamiləni qəsb
edən adam ücazə versə müamilənin səhih olması işkallıdır.

MAL VƏ ONUN ƏVƏZİNİN ŞƏRTLƏRİ
Məsələ 2098: Satılan və onun əvəzində alınan malın beş şərti
var:
1-Onun miqdarı çəki, peymanə, say və bu kimi şeylərlə
məlum olsun;
2-Onu təhvil vermək mümkün olsun; deməli, qaçmış atı
satmaq səhih deyil. Amma qaçan atı, təhvil verə biləcəyi şey ilə
satsa məsələn: bir xalça ilə birlikdə satsa o at tapılmasada
müamilə səhihdir.
3-Mal və onun əvəzinin xüsusiyyətləri, həmçinin, camaatın
müamiləyə fərq qoymalarına səbəb olan xüsusiyyətləri müəyyən
etsin;
4- Heç kimin malda və ya onun əvəzində haqqı olmasın.
Deməli vəqf olunmuş malı satmaq icazəli deyil.
5-Malın qazancını deyil özünü sastsın. Deməli; məsələn: evin
bir illik gəlirini satsa, səhih deyil. Əgər alıcı pul yerinə,
mülkünün qazancını versə; məsələn: bir kəsdən xalça alıb
əvəzində evinin bir illik qazancını oun ixtiyarına versə, eybi
yoxdur.
Məsələ 2099: İnsan bir şəhərdə çəki və peymanə ilə satılan
malı həmin şəhərdə çəki və peymanə ilə görməklə (ölçmədən)
müamilə edilən şəhərdə isə görməklə almalıdır.
Məsələ 2100: Çəki ilə al-ver olunan bir şeyi peymanə ilə
müamilə etmək olar. Məsələn: on mən buğdanı peymanə ilə
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satmaq istəsələr, tutumu bir mən olan peymanə ilə on ədəd
verməlidirlər.
Məsələ 2101: Qeyd olunan şərtlərdən biri mövcud olmasa,
müamilə batildir. Amma alıcı və satıcı bir-birinin malından
istifadə etməyə razı olsalar, bu istifadə etmənin eybi yoxdur.
Məsələ 2102: Vəqf olunan şeyin müamiləsi batildir. Amma
xarab olsa, yaxud xarab olma ərəfəsində olub malın vəqf
olunduğu sahədə istifadə olunması mümkün olmasa; məsələn:
məscidin xalçası çox cırılsa və üstündə namaz qılmaq mümkün
olmasa, onun satılmasının eybi yoxdur. Ancaq mümkün olan
surətdə onun pulunu həmin məscidə, vəqf edənin məqsədinə
daha yaxın olan iş üçün sərf etsinlər.
Məsələ 2103: Əgər malın, vəqf olunduğu şəxslər arasında
ixtilaf düşsə və vəqf olunan malları satmayacaqları halda malın,
yaxud kiminsə canının tələf olacağı gözlənilirsə, onun satmaq
müşkül məsələdir.
Məsələ 2104: Bir şəxsə icarə verilən mülkün al-verinin eybi
yoxdur. Amma o mülkdən icarə müddətində istifadə etmək
icarəyə götürən şəxsindir. Əgər alıcı mülkün icarəyə verildiyini
bilməsə, yaxud icarə müddətinin az olduğunu güman edərək
mülkü alsa, məsələdən xəbərdar olandan sonra müamiləni poza
bilər.

AL-VER SİYĞƏSİ
Məsələ 2105: Al-ver siyğəsinin ərəbcə oxunması lazım deyil;
məsələn: əgər satıcı hər hansı bir dildə “bu malı bu pulun
müqabilində satdım”, müştəri də “qəbul etdim” desə, müamilə
səhihdir. Satıcı və alıcının inşa qəsdi olmalıdır. Yəni bu iki
cümləni deməklə məqsədləri al-ver etmək olmalıdır.
Məsələ 2106: Əgər müamilədə siyğəni oxumasalar, amma
satıcı, alıcıdan aldığı mal müqabilində öz malını onun mülkünə
keçirsə və o da alsa, müamilə səhihdir; hər ikisi malik olurlar.
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MEYVƏLƏRİN AL-VERİ
Məsələ 2107: Gülləri tökülən və tum bağlayan meyvələrin
yığılmazdan qabaq al-veri səhihdir. Həmçinin üzüm budağında
olan qoranı satmağın eybi yoxdur.
Məsələ 2108: Ağacda olan meyvələri tum bağlamamışdan və
gülləri tökülməmişdən qabaq satsalar gərək yerdə bitən birkiləri
onunla birlikdə satsınlar və ya müştəri ilə meyvələri tum
bağlamamışdan qabaq yığılmasını şərt etsinlər yaxud bir ildən
artığın meyvəsini ona satsınlar.
Məsələ 2109: Saralmış və ya qızarmış xurmanı ağacın
üstündə satmağın eybi yoxdur. Amma onun əvəzində xurma
almasınlar. Amma bir şəxsin bir xurma ağacı başqasının
həyətində və ya bağında olsa, təxminən onun miqdarını bilirsə,
ağacın sahibi, onu evin və ya bağın sahibinə satıb, əvəzində
xurma ala bilər. Aldığı xurma təxminən bildiyi miqdardan çox və
ya az olmasa, müamilənin eybi yoxdur.
Məsələ 2110: Bir ildə bir neçə dəfə məhsul verən xiyar,
badımcan, göyərti və bu kimi şeylərin yetişdikdə və müştərinin
ildə onu neçə dəfə yığmasını müəyyən etdikləri halda satmağın
eybi yoxdur
Məsələ 2111: Əgər buğda və arpa sünbülünü, tum
bağlayandan sonra, buğda və arpadan başqa bir şey müqabilində
satsalar, eybi yoxdur.

NƏQD VƏ NİSYƏ
Məsələ 2112: Əgər bir mal nəqd satılmışsa, alıcı və satıcı
müamilədən sonra bir-birlərindən malı və pulu istəyib ala
bilərlər. Torpaq və ev kimi daşınmaz şeylərin verilməsi mal
sahibinin onlardan əlini çəkib, tərəfin istədiyi zaman onlardan
istifadə edə biləcəyi şəkildə onun ixtiyarında qoyması ilə ola
bilər. Döşənəcək və libas kimi daşına bilən şeyləri təhvil vermək
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belədir ki, əgər onu başqa yerə aparmaq istəsə satıcı qarşısını
almasın.
Məsələ 2113: Nisyə müamilədə gərək müddət dəqiq şəkildə
məlum olsun. Deməli, müəyyən bir şeyi xərmən vaxtında pulunu
almaq niyyəti ilə satsa, vaxt dəqiq şəkildə müəyyən olmadığı
üçün müamilə batildir.
Məsələ 2114: Əgər bir şəxs müəyyən bir malı nisyə satsa,
qərar qoyulan müddət tamam olmamışdan qabaq onun əvəzini
alıcıdan tələb edə bilməz. Amma alıcı ölsə və özünün də malı
olsa, satıcı müddətin vaxtı tamam olmamışdan qabaq onun
vərəsələrindən tələb edə bilər.
Məsələ 2115: Əgər müəyyən bir şeyi nisyə satsalar, qərar
qoyulan vaxt tamam olandan sonra onun əvəzini alıcıdan tələb
edə bilər. Amma alıcı versə bilməsə, gərək ona möhlət verilsin.
Məsələ 2116: Əgər malın qiymətini bilməyən bir şəxsə
müəyyən qədər nisyə verib qiymətini ona deməsələr, müamilə
batildir. Amma malın nəqd qiymətini bilən bir şəxsə nisyə verib
baha hesablasalar; məsələn: “sənə nisyə verdiyim malı, nəqd
satdığım qiymətin hər tümənində bir riyal baha hesablayacağam”
desə və o da qəbul etsə, eybi yoxdur. Əgər satıcı desə bu malı
sənə nağd on tümənə, nisiyə isə on iki tümənə satıram, alıcı da
qəbul etsə müamilə batildir. Həmçinin əgər desə bir aylıq on
tümənə, iki aylıq isə on iki tümənə (müamilə batildir). Amma bu
danışıq həddində olsa və sonradan birinə razılaşsalar hər iki
surətdə eybi yoxdur. Əgər bir şəxs bir malı nisyə başqasına satsa,
o malı, istər nəqd olaqraq, istərsə də nisyə, həmin vaxtda və ya
sonradan, satdığı qiymətə və ya ucuz yaxud baha qiymətə,
yenidən alıcıdan ala bilər.
Məsələ 2117: Müəyyən malı nisyə satan və onun pulunu
almaq üçün vaxt müəyyən edən bir şəxs, müddətin yarısı
keçdikdən sonra öz alacağının bir miqdarını azaldıb qalan
yarısını nəqd alsa, eybi yoxdur. Amma bir malı nəqd satsa, ona
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bir miqdar artırıb və onun üçün müddət təyin edə bilməz;
məsələn: əgər bir malı on tümənə sataraq onun müqabilini almaq
üçün bir ay təyin etsə və on iki tümən almaq istəsə, haramdır.
Həmçinin, əgər bir malı nisyə satsa əgər müddət tamam olandan
sonra və ya müddət tamam olmazdan qabaq alıcı müddəti
uzatmaq üçün bir miqdar satıcıya verəcəyi şeyi çoxaltsa, bu da
haramdır. Əgər borcu vermək vaxtı çatsa, borclu vaxın uzatmaq
üçün bir qədər artıq vermək istəsə, bu da haramdır. Amma bu
qeyd olunan yerlərin hamısında satıcı və ya borc sahibi bir qədər
müddəti uzadsa, yalnız yaxşılıq və köməklik niyyəti ilə və alıcı
satıcıya bir miqdar hədiyyə niyyəti ilə versə; (məsələn: onların
arasında verəcəyinin heç bir müqabili olmasa) eybi yoxdur.

SƏLƏF MÜAMİLƏSİ
Məsələ 2118: Sələf müamiləsi budur ki, müştəri pulu verib
müəyyən müddətdən sonra malı təhvil alsın. Əgər “bu pulu
verirəm ki, altı aydan sonra filan malı alam” desə, satıcı da
“qəbul etdim” desə və yaxud satıcı pulu alıb “filan malı satdım
ki, altı aydan sonra təhvil verəm” desə, müamilə səhihdir.
Məsələ 2119: Əgər qızıl və gümüşdən olan pulu və ya qızıl və
gümüşü sələf olaraq satarsa və əvəzində də qızıl və ya gümüşdən
olan pul yaxud qızıl və gümüş alarsa, müamilə batildir. Amma
əgər bir malı sələf ünvanında satarsa və əvəzində ayrı bir mal və
ya pul alarsa, müamilə səhihdir. Amma ehtiyat-müstəhəb budur
ki, satdığı malın əvəzində pul alsın başqa mal almasın.

SƏLƏF MÜAMİLƏSİNİN ŞƏRTLƏRİ
Məsələ 2120: Sələf müamiləsinin yeddi şərti vardır:
1-Malın qiymətinin fərqlənməsinə səbəb olan xüsusiyyətləri
müəyyən etsinlər. Amma həddindən artıq diqqət etmək lazım
deyil: camaat “bunun xüsusiyyəti məlumdur” desə, kifayətdir.
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2-Satıcı və alıcı bir-birindən ayrılmamışdan qabaq alıcı pulun
hamısını satıcıya versin, yaxud müəyyən bir miqdar satıcıda
borcu olsa, öz borcunu malın qiymətindən hesab edə bilər, əgər
onun qiymətinin müəyyən miqdarını versə, müamilənin həmin
miqdarda səhih olmasına baxmayaraq, satıcı müamiləni poza
bilər.
3-Müddət dəqiq şəkildə müəyyən olsun; məsələn: “xərmənin
əvvəlinədək malı təhvil verəcəyəm” desə, müddət dəqiq məlum
olmadığından, müamilə batildir.
4-Malın təhvil verilməsi üçün təyin olan vaxt, satıcınin onu
təhvil verə bilməyəcəyi ölçüdə olmamalıdır və camaat arasında
və adətən az tapılan olmamasından əmin olsun.
5-Malın təhvil veriləcəyi yeri müəyyən etsinlər. Amma
onların danışıqlarından təhvil veriləcəyi yer məlum olsa, həmin
yerin adını demələri lazım deyil.
6-Malın çəkisini, peymanəsini, yaxud sayını müəyyən
etsinlər. Adətən görməklə müamilə olunan malı sələf kimi
satsalar, eybi yoxdur. Amma gərək qoz və yumurtanın bəzi
qismlərində olduğu kimi onun növlərinin fərqi, camaat arasında
ona əhəmiyyət verilməyəcək dərəcədə az olsun.
7-Satılan şey əgər çəki və ya peymanə ilə satılan mal olsa, bir
növdən olmasın; məsələn: buğdanı buğdaya sələf kimi sata
bilməz.

SƏLƏF MÜAMİLƏSİNİN HÖKMLƏRİ
Məsələ 2121: İnsan, sələf kimi aldığı malı, müddəti
qurtarmamışdan qabaq başqasına sata bilməz. Müddət tamam
olandan sonra, onu təhvil almamasına baxmayaraq, satmasının
eybi yoxdur. Amma taxılı və ya çəki və ya peymanə ilə satılan
hər şeyi (buğda və arpa kimi) təhvil almamışdan qabaq satmaq
məkruhdur.
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Məsələ 2122: Sələf müamiləsində əgər satıcı qərara alınan
malı vədə verdiyi vaxtda təhvil versə, müştəri gərək qəbul etsin.
Əgər qərara alınan maldan yaxşısını versə və əgər vədə verdiyi
növdən hesab olunsa, müştəri gərək qəbul etsin. Əgər alıcının
məqsədi yaxşı mal olmasa qəbul etməyə bilər.
Məsələ 2123: Əgər satıcının verdiyi mal qərara aldıqlarından
pis olsa, müştəri qəbul etməyə bilər.
Məsələ 2124: Əgər satıcı, müştərinin razı olduğu halda qərara
alınan malın yerinə başqa mal versə, eybi yoxdur.
Məsələ 2125: Əgər sələf kimi satılan mal, təhvil verilməli
olduğu vaxtda tapılmasa və onu tapa bilməsə müştəri, satıcı
tapana qədər gözləyə bilər, yaxud (gözləməyib) müamiləni
pozub və verdiyi şeyi geri ala bilər.
Məsələ 2126: Əgər müəyyən malı satıb və bir müddətdən
sonra təhvil verib pulunu da bir müddətdən sonra alacağını qərar
qoysa, ehtiyata əsasən müamilə batildir.

QIZIL-GÜMÜŞÜN QIZIL-GÜMÜŞƏ SATILMASI
Məsələ 2127: Əgər qızılı qızıla, gümüşü də gümüşə satsalar;
istər sikkəli olsun, istərsə də sikkəsiz, onlardan birinin çəkisi o
birisindən artıq olsa, müamilə haram və batildir.
Məsələ 2128: Qızılı gümüşə, gümüşü qızıla satsalar müamilə
səhihdir; çəkilərinin də bərabər olması ilzami deyil.
Məsələ 2129: Əgər qızılı və ya gümüşü qızıla, yaxud gümüşə
satsalar, satıcı və alıcı bir-birindən ayrılmazdan qabaq malı və
onun əvəzini gərək bir-birinə təhvil versinlər. Əgər qərar
qoyduqları şeydən heç bir miqdarını təhvil verməsələr, müamilə
batildir.
Məsələ 2130: Əgər satıcı və ya alıcı qərar qoyduğu şeyin
hamısını, digəri isə bir miqdarını təhvil verib bir-birindən
ayrılsalar, müamilənin həmin miqdarda səhih olmasına
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baxmayaraq, malın hamısı əlinə çatmayan tərəf müamiləni poza
bilər.
Məsələ 2131: Əgər bir miqdar mədən gümüş torpağını, həmin
miqdar xalis gümüşə, yaxud bir miqdar mədən qızıl torpağını
həmin miqdar xalis qızıla satsalar, müamilə batildir. Amma
gümüş torpağını qızıla, qızıl torpağını gümüşə satmağın heç bir
eybi yoxdur;

MÜAMİLƏNİ POZMAĞIN MÜMKÜN OLDUĞU YERLƏR
Məsələ 2132: Müamiləni pozmaq haqqına “xiyar” (ixtiyar)
deyilir. Satıcı və alıcı on bir halda müamiləni poza bilərlər;
1-Müamilə məclisindən dağılmamış olsunlar. (Buna məclis
ixtiyarı deyilir).
2-Müştəri, yaxud satıcı al-verdə, aldadılmış olsalar. (Buna
ğəbn ixtiyarı deyilir).
3-Müamilədə müəyyən müddətə qədər hər ikisinin, yaxud
birinin müamiləni poza bilməsini qərara alsınlar. (Buna şərt
ixtiyarı deyilir).
4-Satıcı, yaxud alıcı öz malını, həqiqətdə olduğundan daha
yaxşı cilvələndirməsi səbəbi ilə, malın qiyməti camaatın
nəzərində çox olsun. (Buna tədlis ixtiyarı deylir).
5-Satıcı və ya alıcı müəyyən bir iş görməyi şərt edib, sonra
şərtə əməl etməsin; yaxud verdiyi malın məxsus halda olmasını
şərt edib sonra şərtə əməl etməsin; bu halda tərəf müqabili
müamiləni poza bilər. (Buna şərtə təxəllüf ixtiyarı deyilir).
6-Malda, yaxud onun əvəzində müəyyən eyb olsun. (Buna eyb
ixtiyarı deyilir).
7-Satılan malın müəyyən miqdarının başqasının olduğu
məlum olsa; Əgər onun sahibi müamiləyə razı olmasa, alıcı,
müamiləni poza, yaxud o midarın pulunu, satıcıdan ala bilər.
Həmçinin, alıcının aldığı şeyin qarşılığında əvəz olaraq verdiyi
şeyin bir miqdarının başqasının malı olduğu, sahibinin də razı
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olmadığı məlum olsa, satıcı müamiləni poza bilər, yaxud həmin
miqdarın əvəzini alıcıdan ala bilər. (Buna şirkət ixtiyarı deyilir.)
8-Satıcı, müştərinin görmədiyi müəyyən olunmuş malın
xüsusiyyətlərini ona deyəndən sonra, dediyi kimi olmadığı
məlum olsa; bu halda müştəri müamiləni poza bilər. Həmçinin,
əgər
müştəri
(verəcəyi)
müəyyən
olunmuş
əvəzin
xüsusiyyətlərini desə, sonradan dediyi kimi olmadığı məlum
olsa, satıcı müamiləni poza bilər. (Buna röyət1ixtiyarı deyilir).
9-Müştəri aldığı malın pulunu üç günədək verməyib və satıcı
da malı təhvil verməmiş olsun. Əgər müştəri pulu təxirə salmağı
şərt etməyibsə və cinsi də təxirə salmağı şərt etməyibsə, satıcı
müamiləni poza bilər. Amma aldığı mal bəzi meyvələr kimi bir
gün qaldıqda xarab olursa, bu halda birinci gecəyə qədər onun
pulunu verməsə və pulu verməkdə təxirə salmağı şərt etməmiş
olsalar, malın da təxiri şərt olmasa, satıcı müamiləni poza bilər.
(Buna təxir ixtiyarı deyilir).
10-Heyvan almış olan şəxs üç gün ərzində müamiləni poza
bilər. Əgər aldığı heyvanın müqabilində başqa bir heyvan vermiş
olsa, satıcı da üç gün ərzində müamiləni poza bilər. (Buna
heyvan ixtiyarı deyilir).
11-Satıcı, satdığı malı təhvil verə bilməsin; (məsələn: satdığı
at qaçsın.) Bu halda müştəri müamiləni poza bilər. (Buna
təəzzürü təslim ixtiyarı deyilir).
Məsələ 2133: Əgər alıcı malın qiymətini bilməsə, yaxud
müamilə vaxtı xəbərsizcə malı öz qiymətindən baha alsa, bu
halda çox baha almış olub və camaat onu (məğbun) “zərərə
düşən” hesab edib azlığına-çoxluğuna əhəmiyyət verirlərsə,
müamiləni poza bilər. Həmçinin, əgər satıcı malın qiymətini
bilməsə, yaxud müamilə vaxtında xəbərsizcə malı öz
qiymətindən ucuz satsa, bu halda əgər camaat onun ucuz satılan
1

Görmək.
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miqdarına əhəmiyyət veriib onu məğbun hesab edirlərsə,
müamiləni poza bilər.
Məsələ 2134: Şərti-bey müamiləsində; məsələn: 1000
tümənlik evi 200 tümənə satıb ki, əgər satıcı vaxt tamam olanda
pulu verəcəyini qərara alsalar, müamiləni poza bilər. Alıcı və
satıcının al-ver qəsdi olsa, müamilə səhihdir.
Məsələ 2135: Şərti-bey müamiləsində satıcının müddəti
qurtarandan sonra pulu verməsə alıcının mülkü ona verəcəyinə
əmin olsa da, müamilə səhihdir. Amma vaxt tamam olanda pulu
verməsə, mülkü alıcıdan, tələb edə bilməz.
Məsələ 2136: Əgər əla növ çayı pis çayla qarışdırıb əla növ
çay adında satsa və müştərinin də xəbəri olmasa, xəbər tutduqda
müamiləni poza bilər.
Məsələ 2137: Əgər alıcı aldığı malın eybli olduğunu başa
düşsə məsələn: aldığı heyvanın bir gözünün kor olduğunu bilsə,
bu halda eyb, müamilədən qabaq həmin malda mövcud imişsə və
o da bilməyibsə, müamiləni poza bilər, və yaxud sağlam
heyvanla eybli heyvanın qiyməti arasındakı fərqi müəyyən edib
satıcıya verdiyi pulun bir miqdarını geri ala bilər. Məsələn, dörd
tümənə aldığı malın eybli olduğunu başa düşsə, bu halda onun
sağlamının qiyməti 8 tüməndirsə, eyblisinin qiyməti isə altı
tümən olsa, sağlam və eyblinin arasındakı fərq qiymətin dörddəbiri olduğuna görə verdiyi pulun dörddə birini yəni, bir tüməni
satıcıdan ala bilər.
Məsələ 2138: Əgər satıcı, aldığı əvəzdə eyb olduğunu başa
düşsə və o eyb müamilədən qabaq verilən şeydə olub, bu
bilmyibsə, müamiləni poza bilər və yaxud sağlam və eyblinin
arasındakı qiymət fərqini əvvəlki məsələdə deyilən göstərişə
uyğun olaraq ala bilər
Məsələ 2139: Əgər müamilədən sonra və təhvil almazdan
qabaq malda eyb tapılsa, alıcı müamiləni poza bilər. Həmçinin
əgər malın əvəzində verilən şeydə də müamilədən sonra və təhvil
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almazdan qabaq müəyyən eyb tapılsa, satıcı müamiləni poza
bilər. Amma qiymət təfavütünü almaq istəsə, eybi yoxdur.
Məsələ 2140: Əgər müamilədən sonra malın eybli olduğunu
başa düşsə və dərhal müamiləni pozmasa, daha müamiləni
pozmaq haqqı yoxdur.
Məsələ 2141: Əgər malı aldıqdan sonra eybli olduğunu başa
düşsə, satıcı hazır olmasa da müamiləni poza bilər.
Məsələ 2142: Alıcı malın eybli olduğunu başa düşüdüyü
təqdirdə dörd halda müamiləni poza bilməz, yaxud qiymət
fərqini ala bilməz:
1-Aldığı vaxt malın eybini bilsə;
2-Malın eybinə razı olsa;
3-Malın eybi olduğu təqdirdə “geri qaytarmayacağam,
qiymətlər fərqini də almayacağam” desə;
4-Satıcı, müamilə vaxtı “bu malı, onda olan hər eybi ilə
birlikdə satıram” desə; amma eybi müəyyən edib “malı bu eyblə
birlikdə satıram” desə və sonradan onda başqa eybin də olması
məlum olsa, alıcı, satıcının müəyyən etmədiyi eyb üçün malı geri
qaytara və ya qaytara bilməsə, qiymət fərqini ala bilər.
Məsələ 2143: Üç halda, alıcı malda eyb olduğunu başa düşsə,
müamiləni poza bilməz. Amma sağlam və eyblinin qiymətləri
arasındakı fərqli nisbətini ala bilər:
1-Müamilədən sonra malda təsərrüf etsə;
2-Müamilədən sonra malda eybin olduğunu başa düşsə; amma
müamiləni pozmaq haqqını saqit etmiş olsa;
3-Malı təhvil aldıqdan sonra onda başqa bir eyb tapılsa; amma
eybli bir heyvanı alsa və üç gün keçməmişdən qabaq başqa eyb
tapılsa, onu təhvil almasına baxmayaraq, geri qaytara bilər.
Həmçinin əgər alıcının müəyyən müddətə qədər müamiləni
pozmaq haqqı olsa və o müddətdə malda başqa bir eyb tapılsa,
onu təhvil almasına baxmayaraq müamiləni poza bilər.
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Məsələ 2144: Əgər insanın özünün görmədiyi və başqasının
onun xüsusiyyətlərini dediyi bir malı olsa, bu halda o, həmin
xüsusiyyətləri müştəriyə deyib satsa və sonra deyilənlərdən daha
yaxşı olduğunu bilsə, müamiləni poza bilər.

AL-VERİN MÜXTƏLİF MƏSƏLƏLƏRİ
Məsələ 2145: Əgər satıcı, malın alındığı qiymətini müştəriyə
deyəcəksə, gərək malın qiymətinin (həmin qiymətə və ya ondan
aşağı qiymətə satacaqsa da) azalıb-çoxalmasına səbəb olan
şeylərin hamısını desin; məsələn: nəqd və ya nisyə aldığını
deməlidir. Əgər onun bəzi xüsusiyyətlərini deməsə, müşdəri də
sonradan başa düşsə, müamiləni poza bilər.
Məsələ 2146: Əgər insan müəyyən bir malı bir şəxsə verib
qiymətini müəyyən etsə və “bu malı bu qiymətə sat və bundan
çox qiymətə satsan, sənindir” desə, bu halda həmin şəxs onu nə
qədər artıq qiymətə satsa, malın sahibinindir. Satıcı yalnız öz
zəhmət haqqını malın sahibindən ala bilər. Amma çox satılan
miqdarı satıcı üçün cüalə (sonradan izah olunacaq) haqqı təyin
etsə; səhihdir. Hər nə qədər baha satsa, malın sahibinin deyil,
onun öz malıdır. Əgər “bu malı bu qiymətə sənə satdım” və o da
“qəbul etdim” desə; yaxud satmaq məqsədi ilə malı ona versə, o
da almaq qəsdi ilə götürsə, o qiymətdən nə qədər artıq satsa,
özünündür.
Məsələ 2147: Əgər qəssab, erkək heyvan əti satıb, onun
yerinə dişi heyvan əti versə, günah etmişdir. Deməli, əgər o əti
müəyyən edərək “bu erkək ətini satıram” demişsə, müştəri
müamiləni poza bilər. Əgər onu müəyyən etməsə, müştəri də
aldığı ətə razı olmasa, qəssab gərək ona erkək əti versin.
Məsələ 2148: Əgər müştəri, parça satana “mən rəngi
getməyən bir parça istəyirəm” desə, parça satan da rəngi gedən
parçanı ona satsa, müştəri müamiləni poza bilər.
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Məsələ 2149: Müamilədə and içmək, düzgün olsa məkruh,
yalan olsa, haramdır.

İzahlı şəriət hökmləri

 437

ŞƏRİKLİYİN HÖKMLƏRİ
Məsələ 2150: Əgər iki nəfər, şərikli olan malları ilə ticarət
edib əldə etdikləri qazancları aralarında bölməyi qərara alarlarsa
və ərəbcə və ya başqa bir dildə şəriklik əqdini oxuyar, ya da birbirləri ilə şərik olmaq istədiklərini müəyyən edən bir iş
görərlərsə, onların şərikliyi səhihdir.
Məsələ 2151: Əgər bir neçə nəfər öz işlərindən aldıqları
zəhmət haqqında şərik olsalar; məsələn: dəllallar kimi, hər nə
qədər zəhmət haqqı alsalar, birlikdə öz aralarında böləcəklərini
qərara alsalar, onların şərikliyi səhih deyil və hər biri öz işinin
muzduna malikidir. Amma muzd aldıqları şeyi razılıq əsasında
öz aralarında bölmək istəsələr, eybi yoxdur.
Məsələ 2152: İki nəfər şərik olub, hər biri öz öhdəsinə mal
alıb, o malın qiymətini borclu qalsalar, aldıqları maldan hər
ikisinin istifadə etmələri üçün şərik olsalar, səhih deyildir.
Amma hər biri başqasını vəkil etsələr ki, malı onun üçün və özü
üçün nisiyə alsın, hər ikisi borclu olsunlar, şəriklik səhihdir.
Məsələ 2153: Şəriklik əqdi vasitəsi ilə bir-biri ilə şərik olan
şəxslər mükəlləf, aqil olub, məqsədli və ixtiyar üzündən şəriklik
etməlidirlər. Həmçinin, gərək öz malından istifadə edə bilsinlər.
Deməli, öz malını boş və əbəs yerlərdə sərf edən səfeh adam
şərik olsa, öz malından istifadə etmək hüququna malik olmadığı
üçün şərikliyi səhih deyil.
Məsələ 2154: Əgər şəriklik əqdində işləyən şəxsin, yaxud o
birisindən daha çox işləyən şəxsin daha çox mənfəət aparmasını
şərt etsələr, gərək şərt olunan miqdarı ona versinlər. Amma
işləməyən və ya az işləyən şəxsin artıq mənfəət aparmasını şərt
etsələr, onların şərikliyi işkallıdır. Gərək bölgü zamanı
razılaşsınlar.
Məsələ 2155: Əgər bütün qazancları bir nəfərin götürəcəyini
və ya zərərin hamısını və ya çox hissəsini onlardan birinin
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ödəyəcəyini qərara alsalar, onların şərikliyi işkallıdır. Gərək
bölgü zamanı razılaşsınlar.
Məsələ 2156: Əgər şəriklərdən birinin daha çox qazanc
götürməsini şərt etməsələr, bu halda onların sərmayələri eyni
miqdarda olsa, qazanc və zərər də aralarında eyni bölünməlidir.
Əgər sərmayələri eyni miqdarda olmasa, mənfəət və zərəri də
sərmayələrinə mütənasib olaraq bölməlidirlər; məsələn: iki nəfər
şərik olsa və onlardan birinin sərmayəsi digərindən ikiqat artıq
olsa, onun qazanc və zərərdə olan payı o digərindən ikiqat
artıqdır; istər hər ikisi bərabər işləsinlər, istərsə də biri az və ya
ümumiyyətlə işləməsin.
Məsələ 2157: Əgər şəriklik əqdində hər ikisinin birlikdə alver etməsini, yaxud hər ikisinin təklikdə və ya onlardan təkcə
birinin müamilə etməsini şərt etsələr, qərarlarına əməl
etməlidirlər.
Məsələ 2158: Əgər onlardan hansının sərmayə ilə al-ver
etməsini müəyyənləşdirməsələr, heç biri digərinin icazəsi
olmadan o sərmayə ilə müamilə edə bilməz.
Məsələ 2159: Şərikliyin sərmayəsinin ixtiyarı öhdəsinə olan
şərik, şirkətin qərarlarına əməl etməlidir; məsələn: əgər onunla
nisyə və ya nəqd satmasını, malları xüsusi yerdən almasını
qərara alsalar, gərək həmin qərara uyğun əməl etsin. Əgər onunla
qərar qoymasalar gərək müamiləni adi qaydada və şərikliyik
üçün faydalı olacaq və zərərsiz şəkildə al-ver etməlidir. Deməli,
nisyə alınması və ya verilməsi, yaxud malı səfərə aparmaması
adət olsa, gərək elə də əməl etsin. Əgər nisyə alınması və ya
verilməsi, yaxud malı səfərə aparması adət olsa, elə əməl edə
bilər.
Məsələ 2160: Şirkətin sərmayəsi ilə müamilə edən şərik,
onunla bağlanan qərardadın əksinə al-ver edərsə yaxud onunla
qərardad bağlamayıblarsa və adi qadanın əksinə müamilə etsə,
müamilə şərikin səhmiyyəsinə nisbətən yersiz müdaxilədir.
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Deməli icazə verməsə malın özünü, mal tələf olduğu surətdə
malının əvəzini ala bilər.
Məsələ 2161: Şəriklərin sərmayəsi ilə müamilə edən şərik,
əgər sərmayəni saxlamaqda ifrat, səhlənkarlıq etməsə və onun
bir qismi, yaxud hamısı təsadüfən tələf olsa, zamin deyil.
Məsələ 2162: Şəriklik sərmayəsi ilə müamilə edən şərik, əgər
“sərmayə tələf olmuşdur” desə və cameüş-şərait müctəhidin
yanında and içsə, sözü qəbul olunmalıdır.
Məsələ 2163: Əgər bütün şəriklər bir-birinə, maldan istifadə
etməyə dair verdikləri icazədən dönsələr, heç biri şəriklik
malından istifadə edə bilməz. Həmçinin, əgər onlardan biri öz
icazəsindən dönsə, sair şəriklərin istifadə edə bilmək haqqı
yoxdur. Amma icazəsindən dönən şəxs özü şəriklik malından
istifadə edə bilər.
Məsələ 2164: Hər vaxt şəriklərdən biri şəriklik sərmayəsinin
bölüşdürülməsini istəsə, şəriklik müddətinin qurtarmamasına
baxmayaraq, sair şəriklər qəbul etməlidirlər. Əgər şəriklik
sərmayəsini bölüşdürmək şəriklər üçün böyük zərərə səbəb
olarsa, yaxud müamilədə müddət şərt olunubdur onu poza
bilmirlər məsələn: al-ver kimi, şərt olunubdur ki, müddət
qurtarana qədər şərikliyi pozmaq olmaz, belə olan halda şərikliyi
poza bilməzlər.
Məsələ 2165: Əgər şəriklərdən biri ölsə, yaxud dəli, huşsuz,
səfeh olsa, (yəni öz mallarını bihudə və əbəs yerə istifadə etsə)
sair şəriklər şəriklik malından istifadə edə bilməzlər.
Məsələ 2166: Əgər şərik özü üçün bir şeyi nisyə alsa, zərər və
ya mənfəəti onun özünə aiddir. Amma şəriklik üçün alsa və
şəriki də o nisiyə müamiləyə razı olduğunu desə, qazanc və
zərəri hər ikisinə aiddir.
Məsələ 2167: Əgər şəriklik sərmayəsi ilə müəyyən müamilə
edib sonradan şərikliyin batil olduğunu başa düşdukləri təqdirdə
əgər bilirdilərsə, şiriklik səhih deyil, bir-birlərinin malından
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istifadə etməyə razı olsalar, müamilə səhihdir və o müamilədən
əldə olunan şeylər onların hamısının malıdır. Əgər belə olmasa
əgər onlardan bəziləri başqalarının istifadə etməsinə razı
olmasalar “müamiləyə razıyıq” desələr, müamilə səhihdir; əks
halda batildir. Əgər onlardan hər biri şəriklik üçün bir iş etsə
əgər havayı niyyəti ilə olmasa şəriklərin haqqını gözləməsi ilə,
adi qaydada zəhmət haqqını ala bilər. Amma adi şəkildə olan
zəhmət haqqı, şərikliyin səhih olduğu halda alacağı gəlirdən çox
olarsa, gəlir miqdarını ala bilər.
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Məsələ 2168: Sülh budur ki, insan başqası ilə razılaşsın ki,
malının, yaxud onun mənfəətinin bir miqdarını onun mülkü
etsin; yaxud tələbindən, haqqından keçsin ki, o da əvəzində
malının, yaxud onun mənfəətinin bir miqdarını ona versin və ya
tələbindən, haqqından keçsin. Hətta əgər əvəz almadan malın,
yaxud onun mənfəətinin müəyyən miqdarını bir şəxsə versə,
yaxud alacağından, haqqından keçsə yenə də sülh səhihdir.
Məsələ 2169: Bir şeydə bir-biri ilə razılaşan iki nəfər gərək
baliğ, aqil olsunlar. Bu işə onları bir şəxs məcbur etməsin,
özlərinin də razılaşmaq məqsədləri olsun.
Məsələ 2170: Razılıq siyğəsinin ərəbcə oxunması lazım deyil.
Hətta bir-biri ilə razılaşmanı anladan hər söz ilə olsa, səhihdir.
Məsələ 2171: Əgər bir nəfər öz qoyunlarını, misal üçün bir il
saxlayaraq onun südündən istifadə edib bir qədər də ona yağ
verməsi əsasında çobanla sülh edərsə, bu halda əgər qoyunların
südünü çobanın çəkdiyi zəhmətlər və o yağ müqabilində sülh
edərsə, səhihdir. Əgər qoyunların südündən istifadə etmək üçün
bir illik çobana icarəyə verib və onun əvəzində bir miqdar yağ
istəsə əgər yağ südün əvəzində olsa işkallıdır. Əgər yağ digər
istifadələrin müqabilində olsa və ya südün müqabilində olsa
digər istifadələr ilə heç bir maneəsi yoxdur.
Məsələ 2172: Əgər bir şəxs öz alacağında və ya haqqında
başqası ilə razılığa gəlmək istəsə, onun qəbul etdiyi halda
səhihdir. Amma sülh olmadan öz haqqından və ya alacağından
keçmək istəsə, onu qəbul etmək lazım deyil.
Məsələ 2173: Əgər insan öz borcunun miqdarını bilsə, amma
borclu olduğu şəxs miqdarını bilməsə, bu halda borc sahibi öz
borcunu olduğu miqdardan az miqdarla razılığa gəlsə; (məsələn:
onda 50 tümən borc veridiyi halda, öz borcunu 10 tümənlə
razılığa gəlsə) borclu şəxsə qalan artıq miqdar halal deyil. Amma
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borcunun miqdarını ona deyib razı salsa, (halaldır) və yaxud öz
verdiyi borcun miqdarını bilsəydi yenədə o miqdara razı
olacağını bidiyi şəkildə olsa (halaldır).
Məsələ 2174: Əgər çəkiləri məlum və bir cinsdən olan iki
şeydə bir-biri ilə razılığa gəlmək istəsələr, ehtiyat-vacib budur ki,
birinin çəkisi digərindən çox olmasın. Amma çəkisi məlum
olmasa, əgər birinin çəkisinin digərindən artıq olması ehtimalını
versələr də razılaşma səhihdir.
Məsələ 2175: Əgər iki nəfərin bir nəfərdə, yaxud iki nəfərin
başqa iki nəfərdə borcu olsa və öz borclarında bir-biriləri ilə
razılığa gəlmək istəsələr, bu halda onların borcu bir cinsdən və
çəkiləri də eyni olsa; məsələn: hər ikisi 10 mən buğda borc
vermiş olsa onların razılaşması səhihdir. Həmçinin əgər onların
borc verdiyi şeyin cinsi bir olmasa, məsələn: biri 10 mən düyü,
digəri isə on iki mən buğda alacağı varsa razılaşma səhihdir.
Amma onların tələbi bir cinsdən və adətən çəki və ya peymanə
ilə müamilə olunan şeydən olsa, onların çəkisi və ya peymanəsi
bərabər olmasa, onların razılşmasının işkalı var.
Məsələ 2176: Müəyyən müddətdən sonra verdiyi borcu almalı
olan bir şəxs, bu halda öz borcunun qarşılığı olaraq az miqdarla
razılaşsa və məqsədi də öz tələbinin müəyyən miqdarını güzəştə
gedib qalanını nəqd almaq olsa, eybi yoxdur.
Məsələ 2177: Əgər iki nəfər, müəyyən bir şeydə biri-birilə
razılaşsalar, qarşılıqlı olaraq razılığı poza bilərlər. Həmçinin,
əgər müamilədə hər ikisi, yaxud biri üçün müamiləni pozmaq
haqqı qoyulmuş olsa, haqqı olan şəxs razılaşmanı poza bilər.
Məsələ 2178: Satıcı və alıcı, alış-veriş mövqeyinin
dağılmadığı müddət boyu, müamiləni poza bilərlər; həmçinin
əgər müştəri heyvanı alsa, üç günə qədər müamiləni pozmaq
haqqı var. Əgər nəqd aldığı malın pulunu üç gün müddətində
verməsə və malı da təhvil almasa, satıcı müamiləni poza bilər.
Amma malda razılığa gələn bir şəxsin bu üç halda razılaşmanı

İzahlı şəriət hökmləri

 443

pozmaq haqqı yoxdur. Al-verin hökmlərində deyilən səkkiz
surətdə razılaşmanı poza bilərlər.
Məsələ 2179: Əgər bir şəxsin razılaşma yolu ilə aldığı şey
eybli çıxsa, razılaşmanı poza bilər. Amma sağlam və eybli mal
arasındakı qiymət fərqini almaq istəsə, işkalı vardır.
Məsələ 2180: Əgər bir şəxs öz malını başqası ilə razılaşaraq
ona “mən öləndən sonra varisim olmasa, səninlə razılığa
gəldiyim şeyi vəqf etməlisən” deyə şərt etsə və o da bu şərti
qəbul etsə, öz şərtinə əməl etməlidir.
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Məsələ 2181: Bir şeyi icarəyə verən və icarəyə alan şəxslər
mükəlləf və aqil olmalı, öz ixtiyarı ilə icarəni yerinə
yetirməlidirlər. Həmçinin gərək öz malında istifadə etmək
haqları da olsun. Deməli, öz malını əbəs, lazımsız yerlərə məsrəf
edən səfeh, öz malında istifadə etmək haqqına malik olmadığı
üçün, bir şeyi icarə edərsə, yaxud icarəyə verərsə, səhih deyil.
Məsələ 2182: İnsan başqasının tərəfindən vəkil olub onun
malını icarəyə verə bilər.
Məsələ 2183: Əgər uşağın vəlisi və ya qəyyumu, onun malını
icarəyə versə, yaxud onun özünü başqasına əcir etsə, eybi
yoxdur. Amma onun həddi-büluğa çatmasının bir müddətini
icarə müddətində qərara alsa, uşaq həddi-büluğa çatandan sonra
icarənin qalan hissəsini poza bilər. Amma uşağın həddi-büluğa
çatması zamanından bir miqdarını icarə müddəti etməməsi,
uşağın məsləhətinin əksinə olarsa, bu halda icarəni poza bilməz.
Məsələ 2184: Vəlisi olmayan kiçik uşaq, cameüş-şərait
müctəhidin icazəsi olmadan əcir oluna bilməz. Əgər bir şəxs,
cameüş-şərait müctəhidi tapa bilməsə, bir neçə nəfər adil
mömindən icazə alıb onu əcir edə bilər.
Məsələ 2185: İcarə verən və icarəni qəbul edənlərin icarə
siyğəsini ərəbcə oxumaları lazım deyil. Hətta əgər malın maliki
bir şəxsə öz mülkümü “sənə icarəyə verdim” və o da “qəbul
etdim” desə, icarə səhihdir. Həmçinin əgər bir söz danışmasalar,
amma malın sahibi mülkünü icarə vermək qəsdi ilə onu icarəçiyə
versə, o da icarə etmək məqsədilə alsa, icarə səhihdir.
Məsələ 2186: Əgər insan icarə siyğəsi oxumadan müəyyən işi
yerinə yetirmək üçün əcir olunmaq istəsə, işi yerinə yetirmək
üçün işə başlasa, icarə səhihdir.
Məsələ 2187: Danışa bilməyən bir şəxs, işarə ilə mülkünü
icarə verməyi, yaxud icarəni qəbul etməyi başa salsa, səhihdir.
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Məsələ 2188: Əgər bir şəxs ev, mağaza və ya bir otağı icarəyə
götürəndə, mülkün sahibi onunla təkcə özünün istifadə etməsini
şərt etsə, icarə edən şəxs onu başqasına icarəyə verə bilməz.
Əgər şərt etməsə, başqasına icarəyə verə bilər. Amma onu icarə
etdiyindən artıq miqdara icarəyə vermək istəsə, ehtiyat-vacib
budur ki, gərək onda təmir və ya rəngləmə yaxud bunun kimi
işlər etməklə olsun; yaxud icarə etdiyi şeydən başqa bir şeyə
icarəyə versin; məsələn: özü pul ilə icara edib başqasına buğda
və ya başqa bir şeyə icarəyə versin.
Məsələ 2189: Əgər əcir tutulan şəxs təkcə o şəxsin özü üçün
işləyəcəyini şərt etsə, onu başqa şəxsə icarəyə verə bilməz. Əgər
şərt etməsələr, onu icarəyə vermək istəsə, ehtiyat-vacib budur ki,
gərək onun üçün müəyyən etdiyi muzddan artığa başqasına
verməsin. Lakin başqa bir şeyə icarəyə versə, artıq ala bilər.
Məsələ 2190: Əgər bir şəxs ev, mağaza, otaq və əcirdən qeyri
şeyləri bir şəxsdən icarəyə alsa; məsələn: torpaq sahəsini icarəyə
götürsə və onun sahibi də təkcə özünün istifadə etməsini şərt
etməsə, əgər icarə etdiyi miqdardan çox məbləğə icarəyə versə
işkalı yoxdur.
Məsələ 2191: Əgər misal üçün, ev və ya mağazanı, illik haqqı
100 tümənə icarə edib yarısından özü istifadə etsə, istifadə
etmədiyi yarısını da 100 tümən qiymətə icarəyə verə bilər.
Amma digər yarısını icarə etdiyindən artıq qiymətə; məsələn:
120 tümənə icarə vermək istəsə, gərək onda müəyyən iş (təmir
kimi) görmüş olsun.

İCARƏYƏ VERİLƏN MALIN ŞƏRTLƏRİ
Məsələ 2192: İcarəyə verilən malın bir neçə şərti var:
1. Müəyyən olsun; deməli, əgər “öz evlərimdən birini icarə
verdim” desə, səhih deyil.
2. İcarə alan şəxs onu görsün, yaxud malı icarəyə verən şəxs
onun xüsusiyyətlərini elə desin ki, tamamilə məlum olsun;
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3. Onun təhvil verilməsi mümkün olsun; deməli, qaçmış atı
icarə vermək batildir.
4. O mal istifadə etməklə aradan getməsin; deməli çörək,
meyvə və sair yeyinti məhsullarını icarəyə vermək səhih deyil.
5. İcarəyə verilən məqsəd üçün maldan istifadə etmək
mümkün olsun; deməli, torpağın əkinçilik üçün icarəyə verilməsi
yağış suyu kifayət etməzsə və çay, yaxud başqa yerlərdən
suvarmaq mümkün olmasa, səhih deyil.
6. İcarəyə verilən şey şəxsin öz malı olsun; əgər başqasının
malını icarəyə versə, sahibi razılıq verdiyi halda səhih olar.
Məsələ 2193: Ağacın, meyvələrindən istifadə olunsun deyə,
icarəyə verilməsinin eybi yoxdur.
Məsələ 2194: Qadın, öz südündən istifadə olunmaq üçün əcir
tutula bilər. Öz ərindən də icazə alması lazım deyil. Lakin süd
vermək vasitəsilə ərinin haqqı aradan gedərsə, onun icazəsi
olmadan əcir oluna bilməz.

İCARƏYƏ VERİLƏN MALDAN İSTİFADƏNİN ŞƏRTLƏRİ
Məsələ 2195: Malın icarəyə verildiyi istifadənin dörd şərti
vardır:
1. Halal olsun; deməli, mağazanı şərab satmaq, yaxud
saxlamaq, heyvanı şərab daşımaq üçün icarəyə vermək batildir.
2. O istifadə üçün pul vermək camaatın nəzərində boş və
mənasız olmasın;
3. Əgər icarəyə verdiyi şeydən bir neçə cəhətdə istifadə etmək
mümkün olsa, icarəyə alan şəxsin edəcəyi istifadəni müəyyən
etməlidir; məsələn: həm minik, həm də yük daşımaq üçün
istifadə olunan heyvanı icarəyə versə, icarə vaxtı icarəçinin
minik kimi, yaxud yük daşımasından, yaxud da hər ikisindən
istifadə edəcəyini müəyyən etməlidir.
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4. İstifadənin müddəti müəyyən olmalıdır; əgər müddəti
müəyyən olunmasa, lakin işi müəyyən etsələr (məsələn: dərzi ilə
paltarı məxsus formada tikməsini qərara alsalar) kifayətdir.
Məsələ 2196: Əgər icarə müddətinin əvvəlini təyin etməsələr,
onun əvvəli icarə siyğəsi oxunandan sonradır.
Məsələ 2197: Əgər bir evi; məsələn: bir illik icarəyə verib
əvvəlini siyğə oxunandan bir ay sonra qərarlaşsalar, hətta siyğə
oxunan vaxt ev başqasının icarəsində olsa da icarə səhihdir.
Məsələ 2198: Əgər icarə müddətini təyin etməsələr, amma
“hər vaxt evdə otursan, o ayın icarəsini 10 tümən verməlisən”
deyərsə, icarə səhih deyil.
Məsələ 2199: Əgər evi icarə edənə “bir ayı 10 tümənə sənə
icarə verdim” və ya “evi bir aylığa 10 tümənə sənə icarə verdim
və o müddətdən artıq da qalsan, həmin qiymətədir dediyi
təqdirdə, əvvəldə icarənin müddətini müəyyən etsələr və ya onun
əvvəli məlum olsa, birinci ayın icarəsi səhihdir. Amma əvvəlin
təyin etmədən hər ay on tümənə desə (hətta birinci aydan
etibarən) (icarə) batildir.
Məsələ 2200: Səfərdə olanların və ziyarətçilərin mənzil
etdikləri və nə qədər qalacaqları məlum olmayan evdə; məsələn:
gecəsi bir tümən verməyi qərara alsalar, ev sahibi də razı olsa, o
evdən istifadə etməyin eybi yoxdur; amma müddəti təyin
etmədiklərinə görə birinci gecə istisna olunmaqla icarə səhih
deyil. Evin sahibi birinci gecədən sonra hər vaxt istəsə, onları
evindən çıxarda bilər.

İCARƏNİN MÜXTƏLİF MƏSƏLƏLƏRİ
Məsələ 2201: İcarə alan şəxsin icarə haqqı olaraq verdiyi mal,
məlum olmalıdır. Deməli, əgər buğda kimi çəki ilə al-ver edilən
şeylərdən olsa, çəkisi; yaxud pul kimi sayılan şeylərdən olsa,
onun sayı müəyyən olmalıdır; at, qoyun və s. kimi şeylərdən
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olsa, icarə verən onu görməli, yaxud icarə edən onun
xüsusiyyətlərini ona deməlidir.
Məsələ 2202: Əgər müəyyən torpaq sahəsini buğda, arpa,
yaxud başqa şeylər əkmək üçün icarəyə verib icarə haqqını da
həmin torpağın məhsulundan olacağını şərt etsələr, icarə səhih
deyil. Əgər icarə haqqını məhsulu mövcud olmayan başqa
torpağın məhsulundan şərt etsələr, icarə səhih deyil. Amma icarə
haqqı hal hazırda mövcud olsa, eybi yoxdur.
Məsələ 2203: Əgər bir şəxs məsələn ev, maşın, at, ulağ və bu
kimi şeyləri icarəyə versə, onları icarə etməklə icarə olunan mala
malik olur, amma icarə olunan malın müqabilində haqq tələb
etmək yalnız icarədən keçən müddət miqdarındadır, məsələn: bir
evi, ayı otuz tümənə icarəyə versə, hər gün keçdikcə bir tümən
tələb edə bilər. Həmçinin bir işi görmək üçün əcir olunsa əcir
olmaqla icarə haqqına malik olmasına baxmayaraq, işlədiyi
miqdarda zəhmət haqqı tələb edə bilər. Amma icarə edən icarə
olunan ilə şərt etsə ki, icarə olunmaq ilə bütün icarə haqqını
verəcək yaxud camaat arasında işə başlamazdan qabaq zəhmət
haqqını almaq adət olarsa, icarə olunmaqla icarə haqqını istəyə
bilər.
Məsələ 2204: Əgər icarə verdiyi şeyi təhvil versə, hətta icarə
alan təhvil almasa və ya təhvil alıb icarə müddətinin axırına kimi
istifadə etməsə də onun icarə haqqını verməlidir.
Məsələ 2205: Əgər insan müəyyən bir gündə hər hansı bir işi
görmək üçün əcir olunsa və o gündə həmin işi yerinə yetirmək
üçün hazır olsa, onu əcir edən şəxs o işdə həmin şəxsə müraciət
etməsə də haqqını verməlidir; məsələn: bir dərzini müəyyən bir
gündə paltar tikmək üçün əcir etsə və dərzi də həmin gündə işə
hazır olsa, amma parçanı tikmək üçün ona verməsələr, haqqını
verməlidirlər; istər dərzi işsiz olsun, istərsə də özü yaxud başqası
üçün işləsin.
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Məsələ 2206: İcarə müddəti qurtarandan sonra icarənin batil
olduğu məlum olarsa, icarə olunan şey icarə edən şəxsin
ixtiyarında olduğu təqdirdə, icarə haqqını, onun adi dəyərinə
uyğun olaraq mülk sahibinə verməlidir; məsələn: əgər evi bir il
müddətində 100 tümənə icarə versələr və sonradan icarənin batil
olduğu məlum olsa, bu halda, evin icarəsi adətən 50 tümən
olarsa, həmin qədər verməlidir; əgər 200 tümən olarsa, yenə də o
qədər verməlidir. Həmçinin icarə müddətindən bir qədər
keçdikdən sonra icarənin batil olduğu məlum olarsa, o müddətin
icarəsini adi qiymətlə mülk sahibinə verməlidir.
Məsələ 2207: Əgər bir şəxsin icarə etdiyi şey tələf olub
aradan getsə, əgər onun saxlanmasında səhlənkarlıq etməyibsə,
ondan istifadə etməkdə həddi keçməyibsə, zamin deyildir.
Həmçinin, (misal üçün) dərziyə verilən parça tələf olub aradan
getsə, dərzi onu saxlamaqda səhlənkarlıq etməyibsə, əvəzini
verməməlidir.
Məsələ 2208: Əgər sənətkar götürdüyü şeyi xarab etsə,
zamindir.
Məsələ 2209: Əgər qəssab, heyvanın başını kəsib onu haram
(murdar) etsə, istər muzd almış olsun, istərsə də pulsuz kəsmiş
olsun, pulunu sahibinə verməlidir.
Məsələ 2210: Əgər bir heyvanı icarəyə verəndə nə qədər
yükləyəcəyini müəyyənləşdirsə, bu halda icarə edən şəxs ondan
artıq yükləsə və heyvan ölsə, yaxud eybli olsa, zamindir.
Həmçinin, əgər yükün miqdarını müəyyənləşdirməsə, amma
icarə edən heyvanı adi qaydadan çox yükləyib tələf etsə, yaxud
eybli etsə, zamindir. Hər iki surətdə artıq yüklədiyinə görə artıq
miqdarın haqqını da adi qayda da ödəməlidir.
Məsələ 2211: Əgər bir heyvanı, tez sınan şeyləri daşımaq
üçün icarəyə versə, bu halda heyvan sürüşsə, yaxud hürküb
yükdə olanlrı salıb sındırsa, o heyvanın sahibi zamin deyil.
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Amma vurmaq və sair kimi səbəblərlə yerə yıxılsa və yükündə
olanları sındırsa, zamindir.
Məsələ 2212: Əgər dəllək uşağı vəlisinin icazəsi ilə xütnə etsə
və o uşağa müəyyən zərər dəysə, yaxud ölsə, istər adi qaydadan
artıq kəssin istərsədə az, zamindir. Əgər uşağın vilisinə, “hər
hansı zərər dəyərsə mən zamin deyiləm” desə bu halda zamin
deyil.
Məsələ 2213: Əgər həkim öz əli ilə xəstəyə dərman versə və
ya dərd və xəstəliyinin dərmanını ona desə, xəstə də dərmanı
qəbul etsə, həkim müalicədə xəta etdiyi və xəstəyə zərər dəydiyi,
yaxud öldüyü təqdirdə, həkim zamindir. Amma müalicə
məqamında deyil, sadəcə olaraq “filan dərmanın filan xəstəliyə
faydası var” desə, və həmin dərmanı qəbul etmək nəticəsində
xəstəyə zərər dəysə və ya ölsə, həkim zamin deyil.
Məsələ 2214: Əgər həkim, xəstəyə və ya onun qəyyumuna
“zərər dəysə mən zamin deyiləm” desə, bu halda lazımi qədər
ehtiyat etsə və təcrübəli olsa, xəstəyə zərər dəysə və ya ölsə,
həkim zamin deyil.
Məsələ 2215: Bir şeyi icarə alan və icarəyə verən şəxs
qarşılıqlı razılıq əsasında müamiləni poza bilərlər. Həmçinin,
icarədə hər ikisinin, yaxud birinin müamiləni pozmaq haqqının
olmasını şərt etsələr, buna müvafiq olaraq icarəni poza bilərlər.
Məsələ 2216: Əgər malı icarəyə verən, yaxud icarəyə alan
zərər etdiyini başa düşsə, bu halda siyğəni oxuyan vaxt zərərə
düşməsinə diqqət yetirməmiş olsalar, icarəni poza bilərlər.
Amma icarə siyğəsində, hətta zərər etdikləri halda belə, icarəni
pozmaq haqları olmayacaqlarını şərt etsələr, icarəni poza
bilməzlər.
Məsələ 2217: Müəyyən şeyi icarəyə verib təhvil verməzdən
qabaq bir şəsx onu qəsb etsə, icarə alan şəxs icarəni poza, icarə
verənə verdiyi şeyləri geri ala bilər, yaxud icarəni pozmadan
qəsb edənin ixtiyarında olan müddətdəki icarəsini adi qaydada
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ondan ala bilər. Deməli əgər bir heyvanı ayı 10 tümənə icarəyə
alsa və başqası da o şəxsdən 10 gün müddətində qəsb etsə, adi
icarənin də 10 günlük qiyməti 15 tümən olsa, o miqdarı qəsb
edəndən geri ala bilər.
Məsələ 2218: Əgər icarə etdiyi şeyi təhvil alandan sonra bir
şəxs onu qəsb etsə, icarəni poza bilməz, təkcə o şeyin kirayə
haqqını adi miqdarda qəsb edəndən almağa haqqı var.
Məsələ 2219: Əgər icarənin müddəti tamam olmamışdan
qabaq mülkü icarəyə verdiyi şəxsə satsa, icarə pozulmur. İcarə
alan şəxs icarə haqqını satıcıya verməlidir. Başqasına da satsa
eyni qayda ilə.
Məsələ 2220: Əgər icarə müddəti başlamamışdan qabaq mülk
ümumiyyətlə istifadə oluna bilməyəcək tərzdə xarab olsa, icarə
batil olur və icarə edənin mülk sahibinə verdiyi pul ona
qaytarılmalıdır. Əgər xarab olmasına baxmayaraq istifadə etmək
mümkün olsa yaxud şərt etdikləri kimi istifadəyə qabiliyyəti
olmasa icarə səhihdir amma icarəni poza bilər.
Məsələ 2221: Əgər müəyyən bir mülkü icarə edib, icarə
vaxtından bir müddət keçəndən sonra ümumiyyətlə istifadə
oluna bilməyən, tərzdə xarab olsa, müddətin qalan hissəsinin
icarəsi batil olur, icarənin keçmiş müddətini də poza bilər. Lakin
istifadə etdiyi miqdara mütənasib olaraq icarə haqqı versin.
Məsələ 2222: Əgər iki otağı olan bir evi icarəyə verdikdən
sonra bir otağı xarab olsa, bu halda onu dərhal düzəldib və
istifadə ediməsindən heç nə əldən çıxmasa icarə batil olmur,
icarə edən şəxs də icarəni poza bilməz. Amma onun yenidən
təmir edilməsi uzun çəksə və nəticədə icarə edənin edəcəyi
istifadənin bir miqdarı aradan getsə, həmin miqdarın icarəsi batil
olur. İcarə edən, icarənin qalan miqdarını poza bilər. Lakin
istifadə etdiyi miqdara mütənasib olaraq icarə haqqı versin.
Məsələ 2223: Əgər icarə verən və ya icarə alan ölsə, icarə
batil olmur. Əgər ev, icarə verənin öz malı olmasa; məsələn:

452



İCARƏNİN HÖKMLƏRİ

başqası sağ olduğu müddətdə evin qazancının onun olmasını
vəsiyyət edibsə, evi icarəyə verdiyi təqdirdə icarə müddəti
tamam olmamışdan qabaq ölsə, öldüyü vaxtdan etibarən icarə
batil olur. Əgər hal-hazırdakı sahib o icarəyə imza qoyarsa, icarə
səhihdir. İcarə verənin ölümündən sonrakı müddətin icarə əvəzi
isə hal-hazırdakı sahibinindir.
Məsələ 2224: Əgər sahibkar bənnanı onun üçün fəhlə tutmağa
vəkil etsə, bu halda bənna, fəhləyə sahibkardan aldığı miqdardan
az versə, özünə götürdüyü artıq hissə haramdır. Onu sahibkara
verməlidir. Amma evin tikintisini qurtarmaq üçün əcir olsa və
özü üçün, şəxsən tikmək, yaxud başqasına vermək ixtiyarı qoysa
və əcir olunduğu miqdardan az başqasına verib, özü də dəyəri
olan bir iş görsə, artıq aldığı ona halaldır.
Məsələ 2225: Əgər rəngsazlar, parçanı lil ilə rəngləməsini
qərara alsalar və o, başqa şeylə rəngləsə, bir şey almağa haqqı
yoxdur.
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CÜALƏNİN HÖKMLƏRİ
Məsələ 2226: Cüalə budur ki, insan onun üçün görülən işin
müqabilində müəyyən bir şey verəcəyini qərar qoysun; məsələn:
“hər kəs mənim itirdiyimi tapsa, 10 tümən verəcəyəm” desin. Bu
qərarı qoyan şəxs “cail”, işi görən şəxs isə “amil” adlanır. Cüalə
ilə, bir şəxsin müəyyən iş üçün əcir olunması arasındakı fərq
budur ki, icarədə siyğə oxunandan sonra əcir olunan şəxs əməli
yerinə yetirməlidir. Onu əcir edən şəxs də muzdunu ona borclu
olur. Amma cüalədə amil əməl etməyə bilər. Əməli yerinə
yetirməyincə cail ona borclu deyil.
Məsələ 2227: Cail gərək aqil və baliğ olsun, qəsd və ixtiyar
üzündən qərar qoysun, şərən öz malından istifadə edə bilmək
hüququnda olsun. Deməli, öz malını boş və bihudə yerlərə sərf
edən səfeh adamın cüaləsi səhih deyil.
Məsələ 2228: Cüalədə yerinə yetirilməsi istənilən iş haram və
faydasız olmamalıdır; deməli, “hər kəs şərab içsə”, yaxud
“geçənin qaranlıqında bir yerə getsə 10 tümən verəcəyəm” desə,
cüalə səhih deyil.
Məsələ 2229: Əgər vermək istədiyi malı müəyyən etsə;
məsələn: “hər kəs mənim atımı tapsa, bu buğdanı ona
verəcəyəm” desə, o buğdanın hara buğdası və qiymətinin nə
qədər olduğunu deməsi lazım deyil. Amma malı müəyyən
etməsə; məsələn: “hər kəs mənim atımı tapsa, 10 mən buğda
verəcəyəm” desə, gərək onun xüsusiyyətlərini dəqiq şəkildə
təyin etsin.
Məsələ 2230: Əgər cail, iş üçün müəyyən bir muzd təyin
etməsə; məsələn: “hər kəs mənim uşağımı tapsa pul verəcəyəm”
deyib, miqdarını müəyyən etməsə, bir kəs o işi yerinə yetirəcəyi
təqdirdə, o işin camaat arasında dəyəri miqdarında həmin şəxsə
muzd verməlidir.
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Məsələ 2231: Əgər amil qərardan qabaq işi icra etsə və ya
qərardan sonra pul almamaq məqsədi ilə işi icra etsə, muzd
almağa haqqı yoxdur.
Məsələ 2232: Amil, işə başlamazdan əvvəl, cail və amil
cüaləni poza bilərlər.
Məsələ 2233: Amil işə başladıqdan sonra, cail, cüaləni
pozmaq istəsə, poza bilər, ancaq amilin yerinə yetirdiyi işin
müqbilində zəhmət haqqısı verilməlidir.
Məsələ 2234: Amil başladığı işi yarımçıq qoya bilər. Amma o
işi tamamlamaması cailə zərər vursa, onu axıra çatdırmalıdır;
məsələn: əgər bir şəxs, “hər kəs mənim gözümdə cərrahiyyə
əməli etsə, filan qədər pul verəcəyəm” desə və cərrah da
əməliyyata başlasa, bu halda əməli tamam etməyəcəyi təqdirdə
gözü eybli olacaqsa, gərək onu axıra çatdırsın. Əgər natamam
qoysa, cailə bir şey çatmır. İşi natamam qoymaq səbəbi ilə
yaranan eyblərə zamindir.
Məsələ 2235: Əgər amil işi yarımçıq qoysa, bu halda o iş
(itmiş atın tapılması kimi) axıra çatdırılmayınca cail üçün faydası
olmayan işlərdən olsa, amil heç nə tələb edə bilməz. Həmçinin,
əgər cail, muzdu işi qurtarmaq üçün qərara alsa; məsələn: “hər
kəs mənim paltarımı tiksə 10 tümən, verəcəyəm” desə, amma
məqsədi işin nə qədəri yerinə yetirilərsə, o qədərin də muzdunu
vermək olsa, cail yerinə yetirilən miqdarın muzdunu amilə
verməlidir. Amma ehtiyat budur ki, müəyyən yollarla bir-biri ilə
razılaşsınlar.

İzahlı şəriət hökmləri

 455

MÜZARİƏNİN HÖKMLƏRİ
Məsələ 2236: Müzariə budur ki, yerin sahibi, əkinçi ilə
müamilə edib, o yerdə əkinçilik etməsi üçün yeri onun ixtiyarına
verir və o da, məhsulun yarsını və ya üçdə birini yerin sahibinə
verir. Amma dəqiq şəkildə müəyyən etmək məsələn: on mənn və
ya yüz mənn düzgün deyil.
Məsələ 2237: Müzariənin bir neçə şərti var:
1. Yerin sahibi, əkinçiyə “torpağı sənin öhdənə qoydum”
əkinçi də “qəbul etdim” desin, yaxud heç nə danışmadan yer
sahibi torpağı ona təhvil versin, əkinçi də onu təhvil alsın.
2. Yerin sahibi və əkinçi hər ikisi həddi-büluğa çatmış və aqil
olsunlar; məqsədli və ixtiyarlı olraq müzariəni yerinə yetirsinlər;
həmçinin, gərək səfeh olmasınlar; yəni, öz mallarını yeris yerə
xərc etməsinlər.
3. Həmin yerdən hasil olan məhsul, sahib və əkinçinin ikisinə
çatmalıdır. Deməli, əgər birinci və ya sonda əldə olunan
məhsulun onlardan birinin olacağını şərt etsələr, müzariə batildir.
4. Hər birinin payı (müşa) ayrılmış olsun; məsələn: məhsulun
yarısı, üçdə biri və s. kimi təyin olunmalıdır. Deməli, əgər malik
“bu yerdə əkin ək, hər nə istəsən mənə ver” desə, müzariə səhih
deyil.
5. Yerin, əkinçinin ixtiyarında olacağı müddəti müəyyən
etsinlər; bu müddət, məhsulun ələ gəlməsi mümkün olacağı
miqdarda olmalıdır.
6. Yer, əkin üçün əlverişli olsun; əkin üçün əlverişli olmayıb,
müəyyən işlər gördükdən sonra əkin üçün əlverişli olarsa,
müzariə səhihdir.
7. Onların hər birinin fikri, əkilən şeyin barəsində müxtəlif
olsa, gərək, əkilən şey müəyyən edilsin. Amma müəyyən bir şeyi
əkmək fikirlərində olmasalar və ya əkin hər ikisinin fikrində
müəyyən olsa, onu müəyyən etmək lazım deyil.
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8. Yerin sahibi, hansı torpağı verdiyini müəyyən etsin;
Deməli, əgər bir-biri ilə fərqlənən bir neçə yerdə torpaq sahəsi
olsa və əkinçiyə “bunların birində əkin ək” deyib onu müəyyən
etməsə, müzariə batildir. Amma bir-biri ilə fərqlənməsələr
müəyyən etmək lazım deyil.
9. Xərclərin kimin öhdəsində olmasını müəyyən etməlidirlər.
Amma hər birinin öhdəsində olan xərclər məlum olsa, müəyyən
etmələri lazım deyil.
Məsələ 2238: Əgər yerin sahibi əkinçi ilə, məhsulun müəyyən
miqdarının özü üçün olmasını, yerdə qalanları isə öz aralarında
bölməyi qərara alsa, o miqdar götürüləndən sonra bir şey qalsa
belə müzariə batildir.
Məsələ 2239: Əgər müzariənin müddəti qurtarsa, amma
məhsul ələ gəlməsə, bu halda sahibi və əkinçi icarə ilə, yaxud
icarəsiz əkinin onun yerində qalmasına razı olsalar, maneəsi
yoxdur. Amma yerin sahibi razı olmasa, əkinçinin zərər etməsinə
baxmayaraq əkinçini əkini biçməyə məcbur edə bilər. Əgər bu iş
ağılsızlıq olarsa, vacibdir şəri hakimə müraciət etsinlər, şəri
hakim bunların arasında hökm etsin.
Məsələ 2240: Əgər müəyyən bir hadisə səbəbi ilə yerdə əkin
mümkün olmasa; məsələn: su qurusa, müzariə pozulur. Əgər
əkinçi üzürsüz səbəblərə görə əkini əkməsə, yer, onun
ixtiyarında olub, sahibin istifadəsindən kənarda qalıbsa, gərək o
müddətin kirayəsini, adi qayda da yerin sahibinə versin.
Məsələ 2241: Malik və əkinçi, bir-birinin razılığı olmadan
müzariəni poza bilməzlər. Amma siyğəni oxuyan vaxt hər
ikisinin və ya onlardan birinin müamiləni pozmaq haqqı
olmasını şərt etsələr, qoyduqları qərara uyğun olaraq müamiləni
poza bilərlər. Əgər onlardan bir qoyunan şərtin əksinə iş görsə
digəri də müamiləni poza bilər.
Məsələ 2242: Əgər müzariə qərardadından sonra malik,
yaxud əkinçi ölsə, müzariə pozulmur; varisləri onların yerinə
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keçir. Amma əkinçi ölsə və əvvəlcədən də şəxsən özünün əkin
işlərini yerinə yetirməsini şərt etsələr, müzariə pozulur. Əgər
əkin cücərmiş olsa, onun payını vərəsələrinə verməlidirlər.
Həmçinin əkinçinin malik olduğu sair hüquqlar da onun
vərəsələrinə çatır. Amma yerin sahibini, əkinin həmin torpaqda
qalmasına məcbur edə bilməzlər.
Məsələ 2243: Əgər əkindən sonra müzariənin batil olduğunu
başa düşsələr, bu halda toxum malikin öz malıdırsa, əldə olunan
məhsul da onundur; gərək əkinçinin muzdunu, çəkdiyi xərcləri
və əkinçinin malı olan inəyin və ya əkin üçün istifadə etdiyi
heyvanın kirayəsini versin. Əgər toxum əkinçinin malıdırsa, əkin
də onundur. Gərək torpağın icarə haqqını, sahibin çəkdiyi
xərcləri və sahibin malı olan inəyin və ya o yerdə əkin üçün
istifadə etdiyi başqa heyvanın kirayəsini versin.
Məsələ 2244: Əgər toxum, əkinçinin olsa və əkindən sonra
müzariənin batil olduğu başa düşsə, bu halda malik və əkinçi
muzdla, yaxud muzdsuz əkinin o yerdə qalmasına razı olsalar,
eybi yoxdur. Əgər malik razı olmasa, hətta məhsulun
yetişməsindən qabaq da əkinçini, əkini biçməyə vadar edə bilər.
Əgər əkinin biçilməsi qiymətinin düşməsinə səbəb olsa, lazım
deyil o məbləği malik ödəsin. Əgər əkinçi əkinin o yerdə
qalmasına müəyyən məbləği malikə verməyə razı olsa, yenədə
maliki məcbur edə bilməz.
Məsələ 2245: Əgər məhsul yığılıb, müzariə vaxtının tamam
olmasından sonra, əkilən şeyin torpaqda qalan kökləri sonrakı
ildə yenə məhsul versə, bu halda malik və əkinçi bu müzariə
fikrindən dönməsələr, əkinin kökü yerdə qaldıqca əkində şərik
olmalarını şərt etmiş olsalar, gərək birinci ildə olduğu kimi,
ikinci ilin məhsulunu da öz aralarında iki hissəyə bölsünlər. Əks
halda işkallıdır, gərək razılaşsınlar.
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Məsələ 2246: Əgər insan bir şəxs ilə belə qərar qoysa ki,
meyvələri onun malı olan ya meyvələri onun ixtiyarında olan
ağacları müəyyən bir müddətə qədər o şəxsə verə ki, onları
bəsləsin, suvarsın və əvəzində meyvələrdən qərar qoyduqları
qədərini özü üçün götürsün, bu müamiləyə musaqat deyilir.
Məsələ 2247: Musaqat müamiləsi söyüd, çinar kimi bar
verməyən ağaclarda səhih deyil. Ancaq yarpaqlarından istifadə
olunan həna ağacında, səhihdir.
Məsələ 2248: Musaqat müamiləsində siyğə oxunması lazım
deyil. Hətta əgər ağacın sahibi, onu musaqat qəsdi ilə öhdəliyə
versə və işləyən şəxs həmin məqsədlə təhvil alsa, müamilə
səhihdir.
Məsələ 2249: Malik və ağacları becərməyi öhdəsinə alan şəxs
mükəlləf və aqil olmalıdırlar, bir kəs onları (bu işə) məcbur
etməməlidir. Həmçinin, səfeh olmasınlar (yəni, öz mallarını boş
yerə istifadə etməsinlər) və malik şəri cəhətdən öz malından
istifadə edə bilsin. Amma ağacları becərməyi öhdəsinə götürən
şəxsin özmalında istifadə etməyə icazəsinin olması lazım deyil.
Əlbəttə musaqat müamiləsində öz mallarından sərf etməyi şərt
etsələr, bu halda gərək öz malından istifadə etmək hüququnda
olsun.
Məsələ 2250: Musaqatın müddəti məlum olmalıdır. Əgər
onun əvvəlini müəyyən edib, axırını da həmin il, o meyvənin ələ
gələn vaxtını təyin etsələr, səhihdir.
Məsələ 2251: Gərək hər birinin payı məhsulun yarısı, üçdə
biri və s. kimi olsun; məsələn: əgər meyvənin yüz məni malikin,
qalanları isə işləyən şəxsin olmasını qərara alsalar, müamilə
batildir.
Məsələ 2252: Əgər musaqatın müamilə qərarı, meyvənin
zahir olmasından qabaq yaxud ondan sonra və ya yetişməzdən
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qabaq bağlansa müamilə səhihdir. Ancaq meyvə yetişəndən
sonra (meyvələri yığmaq və saxlamaq kimi işlər olsa da belə,)
batildir.
Məsələ 2253: Musaqat müamiləsi qarpız, yemiş, xiyar və s.
kimi tərəvəzlərdə səhihdir.
Məsələ 2254: Yağış suyu, yaxud yerin rütubətini cəzb edib
suvarılmağa ehtiyacı olmayan ağaclarda, belləmək, gübrə
vermək, kimi işlərə ehtiyacı olsa, o işlərdə musaqat müamiləsi
səhihdir.
Məsələ 2255: Musaqat qərarı bağlayan iki nəfər, bir-birinin
razılığı ilə müamiləni poza bilərlər. Həmçinin, əgər musaqat
siyğəsini oxuyan vaxt hər ikisinin, yaxud onlardan birinin
müamiləni pozmaq haqqına malik olmasını şərt etsələr, qoyulan
qərara müvafiq olaraq müamiləni pozmağın eybi yoxdur. Əgər
müamilədə qoyulan şərt yerinə yetirilməsə, xeyrinə şərt qoyulan
tərəf müamiləni poza bilər.
Məsələ 2256: Əgər malik ölsə musaqat müamiləsi pozulmur,
vərəsələri onun yerinə keçir.
Məsələ 2257: Ağacları becərməyi öhdəsinə alan şəxs ölsə, bu
halda əqddə, onları şəxsən özü becərməsi şərt edilməyibsə,
vərəsələri onun yerini tutur. Amma özləri işi yerinə yetirməsələr
və başqasını əcir və fəhlə tutmasalar, şəri hakim, meyyitin
malından əcir və fəhlə tutub məhsulu meyyitin vərəsələri ilə
malikin arasında bölməlidir. Əgər onun özünün ağacları
becərməsini şərt etmiş olsalar, onun ölümü ilə musaqat
müamiləsi pozulur.
Məsələ 2258: Əgər bütün məhsulun malikə verilməsini şərt
etsələr, musaqat batil, meyvələr isə malikindir. İşləyən şəxs,
muzd tələb edə bilməz. Əgər bütün məhsulun bağı becərənə
verilməsini şərt etsələr, musaqat batildir, malik gərək bağ
becərənlərin adi zəhmət haqları miqdarda ona versin. Amma
musaqatın batil olması başqa bir cəhətə görə olsa, malik, işçi,
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suvarmaq və bunun kimi başqa işlərin zəhmət haqqını bağ
becərənlərin adi zəhmət haqları miqdarda bağ becərənə versin.
Amma adi miqdar qərardaddan çox olsa, çox vermək lazım
deyil.
Məsələ 2259: Əgər torpaq sahəsini başqasına, orada ağac əkib
əldə olunan məhsulun hər ikisinin olsun deyə, öhdəliyə versə,
müamilə batildir; ağaclar yer sahibinindirsə, becərildikdən sonra
da onun malıdır, becərən şəxsin muzdu verilməlidir. Əgər
ağaclar onu becərən şəxsin olsa, becərəndən sonra da onun
malıdır, onları oradan çıxarda bilər. Amma (çıxartsa) əmələ
gələn boşluqları, çalaları doldurub, ağacları əkdiyi gündən
etibarən yerin icarəsini sahibinə verməlidir. Malik ağacların
orada qalmasına icazə verib icarə ala bilər yaxud onu, ağaclarını
çıxartmağa məcbur edib, qiymət fərqini verə bilər. Məsələn: ağac
çıxarılmazdan qabaq yüz tümən çıxarıldıqdan sonra əlli tümən
olarsa, malik ağacları çıxararsa və ya çıxarmaq göstərişini
verərsə gərək əlli tümən ağac sahibinə versin. Qeyd olunanların
hamısı musaqat müamiləsi üçün idi amma icarə və ya razılaşma
ünvanında olsa səhihdir.
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ÖZ MALLARINDAN İSTİFADƏ ETMƏK ...

ÖZ MALLARINDAN İSTİFADƏ ETMƏK
HÜQUQUNDA OLMAYAN ŞƏXSLƏR
Məsələ 2260: Həddi-büluğa çatmayan uşaq, şəri cəhətdən öz
malından istifadə edə bilməz. Həddi-büluğa çatmağın nişanələri,
qızlarda hicri qəməri tarixi 1 ilə doqquz yaşın tamam olması,
oğlanlarda isə üç şeydən biri ola bilər:
1- Qəməri tarixi ilə 15 yaşın tamam olması.2
2- Qarnının altında, övrətinin üstündə qalın tüklərin bitməsi;
3-Məninin gəlməsi.
Məsələ 2261: Üzdə, bığ yerində, sinədə, qoltuğun altında
qalın tüklərin bitməsi, səsin qalınlaşması və s. həddi-büluğa
çatmağın əlaməti deyildir. Amma bunların vasitəsilə həddibüluğa çatmaq yəqin olunsa, deməli həddi-büluğ nişanələridir.
Məsələ 2262: Dəli və səfeh (yəni öz malını əbəs yerlərə sərf
edən) şəxs öz malından istifadə edə bilməz.
Məsələ 2263: Müəyyən vaxtlarda ağıllı, müəyyən vaxtlarda
isə dəli olan bir şəxsin, dəli olduğu vaxtlarda öz malından
istifadə etməsi səhih deyil.
Məsələ 2264: İnsan ölüm yatağında olan xəstəlik zamanı öz
malından lazım olan qədər özünə, əhli-əyalına, qonaqlarına, israf
sayılmayan sair işlərə xərcləyə bilər. Həmçinin, əgər öz malını
bir şəxsə bağışlasa, yaxud öz qiymətindən ucuz satsa və ya
icarəyə versə, hətta üçdə birindən çox olsa və vərəsələri icazə
verməsə də, onun malı sərf etməsi səhihdir.
1

Şəmsi ili təqribən 365 gün, Qəməri ili isə təqribən 354 gündür. Deməli
9 il Qəməri ilini, 9 il Şəmsi ili ilə müqaisə etsək Qəməri ili Şəmsi ilindən
təqribən 98 gün,azdır.
2
15 il Qəməri tarixi ilə, təqribən 163 gün 15 il Şəmsi ilindən azdır.
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Vəkalət odur ki, insan, dəxalət edə biləcəyi bir işin onun
tərəfindən yerinə yetirilməsini başqasına tapşırsın; məsələn: bir
şəxsi, onun evini satmaq, yaxud bir qadının əqdini ona oxunması
üçün vəkil etsin. Deməli, öz malını boş və əbəs yerlərə istifadə
edən, öz malından istifadə etmək haqqı olmadığı üçün başqasını
onu satmaq üçün vəkil edə bilməz.
Məsələ 2265: Vəkalətdə siyğə oxunması lazım deyil. Əgər
insan başqasını vəkil etdiyini, o da qəbul etdiyini başa salsa;
məsələn: öz malını bir şəxsə satmaq üçün versə, o da malı qəbul
etsə vəkalət səhihdir.
Məsələ 2266: Əgər insan başqa şəhərdə olan bir şəxsi vəkil
edib onun üçün vəkalətnamə göndərsə və o da qəbul etsə, hətta
vəkalətnamə müəyyən müddətdən sonra çatsa da, vəkalət
səhihdir.
Məsələ 2267: Müvəkkil yəni, başqasını vəkil edən bir şəxs,
həmçinin vəkil olan şəxs baliğ və aqil olmalı, məqsədli və
ixtiyarlı şəkildə bu işi yerinə yetirməlidirlər.
Məsələ 2268: İnsan yerinə yetirə bilmədiyi, yaxud şərən
yerinə yetirə bilməyəcəyi bir işi yerinə yetirmək üçün başqası
tərəfindən vəkil ola bilməz; məsələn: Həcc ehramında olan bir
şəxs əqd siyğəsi oxumamalıdır və siyğə oxumaq üçün başqası
tərəfindən vəkil ola bilməz.
Məsələ 2269: Əgər insan bir şəxsi özünün bütün işlərini
görmək üçün vəkil etsə, səhihdir. Amma, işlərindən birini
görmək üçün vəkil edib, onu müəyyənləşdirmədiyi təqdirdə,
vəkalət səhih deyil.
Məsələ 2270: Əgər müvəkkil vəkili vəkalətdən çıxarsa, bunun
xəbəri ona çatandan sonra həmin işi görə bilməz. Amma xəbər
çatmamışdan qabaq o işi görsə, səhihdir.
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Məsələ 2271: Vəkil, (müvəkkil qaib olsa belə) vəkalətini geri
götürə bilər.
Məsələ 2272: Vəkil, ona tapşırılan işi yerinə yetirmək üçün,
başqasını vəkil edə bilməz. Lakin müvəkkil, onun vəkil
tutmasına icazə vermiş olarsa, ona dediyi qaydada əməl edə
bilər. Əgər ona “mənim üçün vəkil tut” desə, gərək onun
tərəfindən vəkil tutsun və bir şəxsi öz tərəfindən vəkil edə
bilməz.
Məsələ 2273: Əgər insan, öz müvəkkilinin icazəsi ilə onun
tərəfindən bir şəxsi vəkil tutsa, o vəkili vəkalətdən çıxara bilməz.
Əgər onun vəkili ölsə, yaxud müvəkkil birinci vəkili vəkalətdən
çıxarsa, ikinci vəkalət batil olmur.
Məsələ 2274: Əgər vəkil, müvəkkilin icazəsi ilə bir şəxsi öz
tərəfindən vəkil etsə, müvəkkil və birinci vəkil onu vəkalətdən
çıxarda bilərlər. Əgər birinci vəkil ölsə, yaxud vəkalətdən
çıxarılsa, ikincinin vəkaləti batil olur.
Məsələ 2275: Əgər bir şəxs, bir neçə nəfəri müəyyən bir iş
üçün vəkil etsə və onların hər birinin ayrılıqda o işə başlamasına
icazə versə, onlardan hər biri o işi yerinə yetirə bilərlər. Əgər
onlardan biri ölsə, sair vəkillərin vəkaləti batil olmur. Amma bir
işi birlikdə, yaxud təklikdə yerinə yetirməyə vəkil olmalarını
deməsə, yaxud birlikdə işləyəcəklərini desə, işə təklikdə başlaya
bilməzlər. Əgər onlardan biri ölsə, sair vəkillərin də vəkaləti
batil olur.
Məsələ 2276: Əgər vəkil və ya müvəkkil ölsə, dəli və ya
huşsuz olsa, vəkalət batil olur. Həmçinin, üzərində vəkil olduğu
şey sıradan çıxsa; məsələn: qoyunu satmaq üçün vəkil olsa və
qoyun da ölsə, vəkalət batil olur.
Məsələ 2277: Əgər insan bir şəxsi müəyyən iş üçün vəkil edib
onun üçün bir şey verməyi qərara alsa, o iş yerinə yetirildikdən
sonra həmin şeyi ona verməlidir.

464



VƏKALƏTİN HÖKMLƏRİ

Məsələ 2278: Əgər vəkil, ona verilən malı saxlamaqda
səhlənkarlıq etməsə və ona icazə verilən miqdardan başqa
təsərrüf etməsə və təsadüfən, mal tələf olub aradan getsə onun
əvəzini verməməlidir.
Məsələ 2279: Əgər vəkil, ixtiyarında olan malı saxlamaqda
səhlənkarlıq etsə, yaxud ona icazə veriləndən əlavə sərf etsə və o
mal da aradan getsə, zamindir. Deməli, əgər satış üçün verilən
paltarı geysə və tələf olsa, əvəzini verməlidir.
Məsələ 2280: Əgər vəkil, ona icazə veriləndən qeyrisində
maldan istifadə etsə məsələn: satmaq üçün verilən paltarı geyıb
və sonra ona tapşirılanı yerinə yetirsə, belə bir istfadə səhihdir.
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BORCUN HÖKMLƏRİ
Borc vermək müstəhəb işlərdən biridir. Quran ayələrində və
hədislərdə ona dair çoxlu tövsiyələr olunmuşdur. PeyğəmbəriƏkrəmdən (səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm) rəvayət olunub: “Hər
kəs öz müsəlman qardaşına borc versə onun malı artar,
məlaikələr ona rəhmət göndərərlər. Əgər ona borclu olan şəxslə
müdara etsə, hesab-kitabsız, sürətlə sirat körpüsündən keçəcək.
Əgər bir müsəlman öz müsəlman qardaşından borc istəsə və o
verməsə, behişt ona haram olar.1
Məsələ 2281: Borcda siyğə oxunması lazım deyil. Hətta əgər
bir şeyi borc niyyəti ilə bir şəxsə versə və o da həmin məqsədlə
qəbul etsə, səhihdir. Amma borc verilən zaman miqdarı məlum
olmalıdır.
Məsələ 2282: Hər vaxt borclu öz borcunu verərsə, gərək borc
verən qəbul etsin.
Məsələ 2283: Əgər borc siyğəsində onu qaytarmaq üçün vaxt
təyin etsələr, ehtiyat-vacib budur ki, borc sahibi o müddətin
tamam olmasından qabaq öz borcunu tələb etməsin. Amma
müddəti təyin olunmasa, hər vaxt istəsə, öz borcunu tələb edə
bilər.
Məsələ 2284: Əgər borc sahibi öz borcunu, tələb etsə borclu
da təxirə salmaq haqqı olmasa və borclu borcunu verə bilsə,
dərhal verməlidir; təxirə salsa, günahkardır.
Məsələ 2285: Əgər borclu şəxsin içində oturduğu ev, mənzil
avadanlıqları və ehtiyacı olan sair şeylərdən başqa heç nəyi
olmasa, borc sahibi öz borcunu ondan tələb edə bilməz; öz
borcunu verməyə qadir olduğu vaxta qədər gözləməlidir.

1

Vəsailuş-şiə, cild 13, səfhə 88.
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Məsələ 2286: Borclu olan və öz borcunu verə bilməyən bir
şəxs qazanc əldə edə bilərsə ehtiyat-vacib dudur ki, qazanıb
borcunu qaytarsın.
Məsələ 2287: Borc sahibini tapa bilməyən bir şəxs onun
özünü tapacağına ümidi olmasa, gərək cameüş-şərait müctəhidin
icazəsi ilə borcunu fəqirə versin. Əgər borc sahibi seyyid olmasa,
ehtiyat budur ki, onu fəqir seyyidə verməsin.
Məsələ 2288: Əgər meyyitin malı, kəfən və dəfnin vacibatının
xərclərindən və borclarından artıq olmasa, həmin işlərə sərf
edilməlidir. Varislərinə heç nə çatmır.
Məsələ 2289: Əgər bir şəxs müəyyən qədər qızıl və ya gümüş
pul borc alsa və qiyməti azalsa, yaxud bir neçə qat artsa,
götürdüyü qədəri qaytarması kifayətdir. Amma hər iki tərəf
ondan başqasına razı olsalar, eybi yoxdur.
Məsələ 2290: Əgər borc etdiyi mal aradan getməsə və malın
sahibi də həmin şeyi istəsə, ehtiyat-müstəhəb budur ki, şəxs
həmin malı ona qaytarsın.
Məsələ 2291: Borc verən şəxs verdiyi miqdardan artıq
alacağını şərt etsin; məsələn: bir mən buğda verib bir mən yarım
alacağını şərt etsə, yaxud 10 ədəd yumurta verib 11 ədəd
alacağını şərt etsə, sələm və haramdır. Hətta əgər borc verdiyi
adamın onun üçün müəyyən bir iş görməsini də şərt etsə, yaxud
borc etdiyi şeyə başqa bir şey əlavə edərək qaytarmasını;
məsələn: borc aldığı bir tümən pulu, bir kibritlə qaytarmasını şərt
etsə, sələm və haramdır. Həmçinin onunla, borc aldığı şeyi
məxsus halda; məsələn: müəyyən qədər emal olunmamış qızıl
verib, bir şey düzəldərək qaytarmasını şərt etsə, yenə də sələm və
haramdır. Lakin şərt qoyulmadığı təqdirdə borclunun özü,
aldığından çox versə, eybi yoxdur; hətta müstəhəbdir.
Məsələ 2292: Sələm vermək sələm almaq kimi haramdır.
Sələmli borc götürən bir şəxs, götürdüyü borcu istifadə edə bilər.
Yalnız sələm və çox almaq şərti batil və düzgün deyil, şərtin
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düzgün olmaması borcun əslinin düzgün olmamasına səbəb ola
bilmir.
Məsələ 2293: Əgər buğda və sair toxumları sələm borcu kimi
alıb taxıl əksə, məhsul borc alan şəxsindir.
Məsələ 2294: Əgər bir paltarı alıb sonradan sələmə qarışmış
halal puldan paltarın sahibinə versə, o paltarı geymək onda
namaz qılmağın işkalı yoxdur. Əgər satıcıya “paltarı bu pul ilə
alıram” desə yəni onun qiyməti üçün müəyyən bir pul təyin etsə,
əgər onun yerinə haqqı olmadığı başqa pul vermək istəsə paltarı
geymək haramdır. Əgər o paltarı geyməyin haram olmasını bilsə,
o paltarda namaz qılmaq batildir.
Məsələ 2295: Əgər insan müəyyən miqdarda pulu başqa
şəhərdə onun tərəfindən az alsın deyə, tacirə versə eybi yoxdur.
Buna “bərat sərfi” deyilir.
Məsələ 2296: Əgər bir qədər pulu bir neçə gündən sonra
başqa şəhərdə artıq alsın deyə, bir şəxsə versə; məsələn: 990
tümən verib 10 gündən sonra başqa bir şəhərdə 1000 tümən
almaq istəsə, sələm və haramdır. Əgər artıq alan şəxs artığın
müqabilində mal versə və ya bir iş görsə, onun eybi yoxdur.
Məsələ 2597: Hər hası bir kəsdən alacağının müqabilində
veksel olsa, alacağı zamandan əvvəl ucuz bir qiymətə satmaq
istəyirsə (yəni, bir miqdar azaltdıqdan sonra qalanını nağd olaraq
alarsa,) heç bir maneəsi yoxdur.
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Məsələ 2298: Əgər bir şəxs, başqasından öz alacağını almağı
özünün borclu olduğu şəxsə tapşırsa, borc verən də bunu qəbul
etsə, “həvalə” baş tutur və bundan sonra ona, həvalə olunana
şəxs borclu olur. Daha tələbkar, öz tələbini əvvəlcə borclu olan
şəxsdən tələb edə bilməz.
Məsələ 2299: Borclu, borc sahibi və borcunun həvalə
olunduğu şəxs mükəlləf, aqil olmalıdır və bir şəxs onları bu işə
məcbur etməməlidir. Həmçinin, səfeh də olmamalı, mallarını
bihudə yerlərə sərf etməməlidirlər. Şəri cəhətdən öz mallarından
istifadə edə bilsinlər. Amma ona borclu olmayan bir şəxsə həvalə
versə, şərt deyil öz malından istifadə etmək hüququ olsun, hətta
öz malından istifadə etmək hüququndan qadağan da olunsa,
həvalə vermək səhihdir.
Məsələ 2300: Borclu olmayan şəxsə həvalə vermək o halda
səhih sayılır ki, onu qəbul etsin. Həmçinin əgər insan müəyyən
mal borclu olduğu bir şəxsə başqa bir şey həvalə versə (məsələn:
arpa borclu olduğu adama buğda həvaləsi versə), o qəbul
etməyincə, səhih deyildir.
Məsələ 2301: İnsan həvalə verdiyi vaxt gərək borclu olsun.
Deməli, əgər bir şəxsdən borc almaq istəsə, ondan borc
almayanadək, sonradan borcu alması üçün o şəxsi başqa bir
şəxsə, ehtiyat-vacibə görə həvalə edə bilməz.
Məsələ 2302: Həvalə verən və borc sahibi həvalənin
miqdarını və növünü bilməlidirlər. Deməli məsələn: bir nəfərə
10 mən buğda və 10 tümən pul borclu olsa və ona, “iki
borcundan birini filan şəxsdən götür” deyib, onu müəyyən
etməsə, həvalə düzgün deyil.
Məsələ 2303: Əgər borc həqiqətdə müəyyən olsa, amma
borclu və borc sahibi həvalə verən vaxt onun miqdarını və ya
növünü bilməsələr, həvalə səhihdir; məsələn: bir şəxsin borcunu
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dəftərdə yazmış olsalar, dəftəri görmədən həvalə verib sonra
dəftəri görsə və borc sahibinə borcunun miqdarını desə, həvalə
səhihdir. Amma həvalə olunan şəxs borclu olmasa həvalənin
düzgün olması işkallıdır.
Məsələ 2304: Borc sahibi həvaləni hətta həvalə olan şəxs
fəqir olmasa da və həvaləni verməkdə səhlənkarlıq etməsə də,
qəbul etməyə bilər.
Məsələ 2305: Əgər borclu olmayan bir şəxsə həvalə versələr
və o da həvaləni qəbul etsə, həvaləni verməmişdən qabaq onun
bir miqdarını həvalə verəndən ala bilməz. Əgər borc sahibi öz
borcunu az miqdarla razılaşsa, həvaləni qəbul edən şəxs həvalə
olunan şeyin miqdarının hamısını həvalə verəndən tələb edə
bilməz.
Məsələ 2306: Həvalə düzələndən sonra həvalə verən və
həvalə olunan şəxs, həvaləni poza bilməzlər. Həvalə olunan şəxs
həvalə vaxtında fəqir olmasa, sonradan fəqir də olsa, borc sahibi
həvaləni poza bilməz. Həmçinin əgər həvalə vaxtında fəqir olsa
və borc sahibi də onun fəqir olduğunu bilsə, eyni qayda ilə (poza
bilməz.) Amma fəqir olmasını bilməyib sonradan başa düşsə,
hətta o vaxt mal-dövləti olsa da, borc sahibi həvaləni pozub
borcunu həvalə verəndən ala bilər.
Məsələ 2307: Əgər borclu, borc sahibi və həvalə olunan şəxs,
yaxud onlardan biri həvaləni pozmaq haqqı qoymuş olsalar, ona
uyğun olaraq həvaləni poza bilərlər.
Məsələ 2308: Əgər həvalə verən şəxsin özü borc sahibinin
borcunu verə bilsə, bu halda ona həvalə olunan şəxsin xahişi ilə
olsa, verdiyi şeyi ondan ala bilər. Əgər onun xahişi olmadan
versə, məqsədi də onun əvəzini almamaq olsa, verdiyi şeyi
ondan ala bilməz.

470



RƏHNİN (GİROV) HÖKMLƏRİ

RƏHNİN (GİROV) HÖKMLƏRİ
Məsələ 2309: Rəhndən məqsəd budur ki, borcunu vaxtında
qaytara bilmədiyi təqdirdə borc verənin öz alacağını götürə
bilməsi üçün borclu şəxs, öz malının bir miqdarını borc aldığı
şəxsin yanına qoyur.
Məsələ 2310: Rəhndə siğə oxunması lazım deyil; borclu olan
şəxs öz malını girov niyyəti ilə borc sahibinə versə və borc
sahibi də həmin niyyətlə qəbul etsə, rəhn səhihdir.
Məsələ 2311: Malı girov qoyan və girov götürən şəxs
mükəlləf, aqil olmalı, bir kəs onları məcbur etməməlidir.
Həmçinin girov qoyan şəxs səfeh olmamalıdır yəni öz mallarını
bihudə işlərə istifadə etməməlidir.
Məsələ 2312: İnsan şəri cəhətdən istifadə edə bildiyi malı
girov qoya bilər. Əgər başqa bir şəxsin malını girov qoysa, o
vaxt səhih olar ki, o malın sahibi razı olduğunu bildirsin.
Məsələ 2313: Girov qoyulan şey, al-veri səhih olan şeylərdən
olmalıdır. Deməli, şərab və bu kimi şeylərin girov qoyulması
səhih deyildir.
Məsələ 2314: Rəhn olaraq qoyulan malın faydası, o malı
girov olaraq qoyan şəxsə aiddir.
Məsələ 2315: Tələbkar və borclu girov qoyulan malı birbirlərinin icazəsi olmadan; məsələn: bağışlasınlar və ya satsınlar
deyə, başqasının mülkiyyətinə keçirə bilməzlər. Lakin əgər
onlardan biri onu bağışlayarsa və ya satarsa, digəri isə buna öz
razılığını bildirsə, eybi yoxdur.
Məsələ 2316: Əgər girov götürən, girov götürdüyü şeyi
sahibinin icazəsiylə satarsa, onun pulu da malın özü kimi girov
olmur. Həmçinin, ondan icazəsiz satarsa və sonra malın sahibi
imza etsə və ya girov verən o şeyi girov alanın icazəsi ilə satıb,
onun əvəzini girov qərar verərsə, gərək həmin işi etsin. Amma

İzahlı şəriət hökmləri

 471

bu razılaşmanın əksinə əməl edərsə, müamilə batildir. Amma
əgər girov götürən icazə verərsə, müamilə batil deyil.
Məsələ 2317: Əgər borcu, qaytarmalı olduğu vaxt borc sahibi
borcunu istəsə və o da verməsə, borc sahibi girov qoyandan
vəkalət və icazəsi olsa, borc sahibi girov qoyulan şeyi satıb
borcunu götürə bilər. Əgər borc sahibi girov qoyandan vəkalət və
icazəsi olmasa, gərək icazə alsın. Əgər onu tapa bilməsə, satmaq
üçün cameüş-şərait müctəhiddən icazə alsın. Hər iki surətdə artıq
qalarsa, borcluya versin.
Məsələ 2318: Əgər borclu olan şəxsin öz oturduğu evindən,
ehtiyac duyulan mənzil avadanlıqlarından başqa bir şeyi
olmazsa, borc sahibi öz borcunu ondan tələb edə bilməz. Amma
girov qoyduğu şey ev və ev əşyaları olsa, borc sahibi onu satıb
öz borcunu götürə bilər.
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Məsələ 2319: Əgər insan bir kəsin borcunu vermək üçün
zamin olmaq istəsə, onun zəmanəti, ərəbcə olmasa belə, hər
hansı dillə ya da başqa bir yolla tələbkara “sənin tələbini ödəmək
üçün mən zaminəm” desə və tələbkar da razılığını bildirsə
səhihdir. Borclu olanın razı olması isə şərt deyil.
Məsələ 2320: Zamin və borc sahibi mükəlləf və aqil
olmalıdır, bir kəs onları bu işə məcbur etməməlidir. Həmçinin öz
malını əbəs yerlərə xərcləyən səfeh də olmamalıdır. Şəri
cəhətdən öz malından istifadə edə bilsin. Amma bu şərtlər borclu
şəxsə aid deyil; məsələn: əgər bir şəxs, uşaq və dəlinin borcunu
verməyə zamin olsa, zəmanət səhihdir. Həmçinin zamin öz
malından istifadə etmək hüququ olmasa da zəmanət səhihdir.
Məsələ 2321: Əgər özünün zamin olması üçün bir şərt təyin
etsə; məsələn: “borclu olan şəxs sənin borcunu verməsə, mən
verərəm” desə, onun zamin olmağı batildir. Amma ödəmək üçün
söz verməsinin səhih olması qeyri mümkün sayılmaz, yəni
niyyəti, onun borcunu hal-hazırda öhdəsinə götürməkdirsə, borc
vaxtında ödənmədiyi təqdirdə, ödəsin, bu fərziyədə hökmün
səhih olması öz qüvvəsində qalır. Amma borc onun öhdəsinə
keçmir.
Məsələ 2322: İnsan borcunu qaytarmasına zamin olduğu şəxs,
borclu olmalıdır. Deməli, əgər bir şəxs başqasından borc etmək
istəsə, borc etməyincə, insan ona zamin ola bilməz. Amma
öhdəsinə götürmək olarsa səhih olması qeyri mümkün sayılmaz.
Məsələ 2323: Borc sahibi, borclu olan şəxs və borc alınan şey
hamısı müəyyən olduğu təqdirdə, insan zamin ola bilər. Deməli,
iki nəfərin bir nəfərə borcu olsa və insan “mən sizlərdən birinin
borcunu ödəməyə zaminəm desə, hansının borcunu qaytaracağını
müəyyən etmədiyi üçün onun zamin olması batildir. Həmçinin,
əgər bir nəfərin iki nəfərə borcu olsa və insan “o iki nəfərdən
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birinin borcunu sənə verməyə mən zaminəm” desə, hansının
borcunu qaytaracağını müəyyənləşdirmədiyi üçün, zamin olması
batildir. Həmçinin, əgər bir nəfərin başqasına; məsələn: 10 mən
buğda və 10 tümən pul borcu olsa və insan “mən sənin iki
borcundan birinə zamin oluram” deyib buğdanın, yoxsa pulun
zamini olduğunu müəyyənləşdirməsə, səhih deyildir.
Məsələ 2324: Əgər borc sahibi öz borcunu zamin olan şəxsə
bağışlasa, zamin, borcludan bir şey ala bilməz. Əgər bir
miqdarını bağışlasa, o miqdarı tələb edə bilməz.
Məsələ 2325: Əgər insan bir şəxsin borcunu qaytarmağa
zamin olsa, zəmanətindən geri çəkilə bilməz.
Məsələ 2326: Zamin olan şəxs və borc sahibi, ehtiyata əsasən
istədikləri vaxt zaminin zəmanətini poza bilməzlər.
Məsələ 2327: Əgər insan zamin olan vaxt borc sahibinin
borcunu verə bilsə, hətta sonradan fəqir olsa da, borc sahibi onun
zamin olmasını pozub, öz borcunu birinci borcludan tələb edə
bilməz. Həmçinin, əgər həmin vaxt onun borcunu verə bilməsə,
borc sahibi bunu bilsə və onun zamin olmasına razı olsa, eyni
qayda ilə.
Məsələ 2328: Əgər insan zamin olduğu vaxt borclunun
borcunu verə bilməsə, borc sahibi də o vaxt onu bilməyib
sonradan başa düşsə, zəmanəti poza bilər. Amma borc sahibi bu
məsələni başa düşməmişdən qabaq zaminin borcu qaytarmağa
qüdrəti çatsa, bu halda o, zəmanəti pozmaq istərsə, işkalı vardır.
Məsələ 2329: Əgər bir şəxs borclunun icazəsi olmadan onun
borclarını verməyə zamin olsa, ondan bir şey ala bilməz.
Məsələ 2330: Əgər bir şəxs borclunun icazəsi ilə onun
borcunu ödəməyə zamin olsa, borc sahibinə verdiyi miqdarı
ondan ala bilər. Amma borclunun borclu olduğu malın yerinə
borc sahibinə başqa bir cins verərsə, onu ala bilməz; məsələn:
zamin, borclunun 10 kq buğda borcunun müqabilində 10 kq
düyü verərsə, düyünü ondan tələb edə bilməz. Gərək buğdanı
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istəsin. Amma düyünü verməyə özü razı olarsa, heç bir eybi
yoxdur.
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KƏFALƏTİN HÖKMLƏRİ
Məsələ 2331: Kəfalət odur ki, insan öhdəsinə alsın ki, hər
vaxt tələbkar borclunu istəsə, tapıb ona təhvil verəcəkdir, bu işi
öhdəsinə götürən şəxsə “kəfil” deyilir.
Məsələ 2332: Kəfil, hətta ərəbcə olmayan hər hansı bir kəlmə
ilə, borc verənə “hər vaxt borclu olan şəxsi istəsən, onu sənə
təhvil verəcəyimə zaminəm” deyib borc verən də qəbul etsə
kəfalət səhihdir. Ehtiyata əsasən borclunun razılığı kəfalətin
düzlüyündə şərtdir.
Məsələ 2333: Kəfil olan şəxs mükəlləf və aqil olmalı, bir kəs
onu kəfalətə məcbur etməməli, kəfili olduğu şəxsi də hazır edə
bilməlidir.
Məsələ 2334: Kəfalət beş şeydən biri ilə pozulur.
1-Kəfil olan şəxs borclu şəxsi haqq sahibinə qaytarsa;
2-Haqq sahibinin haqqı ödənmiş olsa;
3-Haqq sahibi öz haqqından keçsə;
4-Borclu olan şəxs ölsə;
5-Haqqı olan şəxs, kəfili kəfalətdən azad etsə;
Məsələ 2335: Əgər bir şəxs, borclu olan şəxsi haqq sahibinin
əlindən zorla qaçırsa, əgər haqq sahibi onu tapa bilmirsə, onda
onu borc sahibinə təhvil verməlidir.
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VƏDİƏNİN (ƏMANƏTİN) HÖKMLƏRİ
Məsələ 2336: Əgər insan öz malını bir şəxsə verib “sənin
yanında əmanət qalsın” desə, o da qəbul etsə; yaxud bir söz
danışmadan, mal sahibi öz malını saxlamaq üçün ona verdiyini,
o da saxlamaq məqsədi ilə qəbul etdiyini başa salmaq istəsələr,
vədiənin (əmanətin) hökmünə əməl etməlidirlər. (Bu hökmlər
sonradan deyiləcək).
Məsələ 2337: Əmanət alan və malını əmanət verən şəxs hər
ikisi baliğ və aqil olmalıdır. Deməli, bir şəxs malını uşaq və ya
dəlinin yanında əmanət qoysa, yaxud dəli və ya uşaq öz malını
bir şəxsin yanında əmanət qoysa, səhih deyil.
Məsələ 2338: Əgər bir şəxs, uşaqdan və ya dəlidən bir şeyi
əmanət kimi qəbul etsə, onu sahibinə verməlidir. Əgər o şey
uşağın və ya dəlinin öz malı olsa, lazımdır ki, o malı onun
qəyyumuna çatdırsın. Əgər malı ona çatdırmaqda səhlənkarlıq
etsə və mal tələf olsa, əvəzini verməlidir.
Məsələ 2339: Əmanəti qorumağı bacara bilməyən bir şəxs,
ehtiyat-vacibə görə, gərək əmanəti qəbul etməsin.
Məsələ 2340: Əgər insan malın sahibinə, onun malını
saxlamağa hazır olmadığını başa salsa, o da malı qoyub getsə, bu
şəxs də malı götürməsə və tələf olsa, əmanəti qəbul etməyən
şəxs zamin deyil. Amma ehtiyat-müstəhəb budur ki, mümkün
olsa onu saxlasın.
Məsələ 2341: Bir şeyi əmanət qoyan şəxs hər vaxt istəsə, geri
ala bilər. Əmanəti qəbul edən şəxs də hər vaxt istəsə, onu
sahibinə qaytara bilər.
Məsələ 2342: Əgər insan əmanəti saxlamaq fikrindən dönüb
vədiəni pozsa, onu mümkün qədər tez sahibinə, vəkilinə və ya
sahibinin qəyyumuna çatdırmalı, yaxud onu saxlamağa razı
olmadığını onlara xəbər verməlidir. Əgər üzrü olmadan malı
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onlara çatdırmasa və ya xəbər verməsə, nəticədə mal xarab olsa,
əvəzini verməlidir.
Məsələ 2343: Əmanəti qəbul edən şəxsin onu saxlamaq üçün
münasib yeri olmasa, gərək münasib yer hazırlasın və onu elə
saxlasın ki, camaat “əmanətə xəyanət edibdir, onu saxlamaqda
səhlənkarlıq edibdir” deməsin. Əgər münasib olmayan yerə
qoysa və tələf olsa, əvəzini verməlidir.
Məsələ 2344: Əmanəti qəbul edən şəxs, onu saxlamaqda
səhlənkarlıq, ifrat etməsə və təsadüfən tələf olsa, zamin deyildir.
Amma məsələn: onu, zalımın agah olub apara biləcəyini güman
etdiyi bir yerə qoysa və tələf olsa, əvəzini sahibinə verməlidir.
Məsələ 2345: Əgər malın sahibi, öz malını saxlamaq üçün yer
təyin edib, əmanəti qəbul edən şəxsə “gərək malı orada
saxlayasan, əgər malın tələf olmasına ehtimal versən onu başqa
yerə apara bilməzsən” desə, onu başqa yerə apara bilməz. Əgər
əmanəti başqa yerə aparsa və tələf olsa zamindir.
Məsələ 2346: Əgər malın sahibi öz malını saxlamaq üçün bir
yeri müəyyən etsə, əmanəti qəbul edən şəxs o yerin mal
sahibinin nəzərində heç bir xüsusiyyətinin olmadığını (bəlkədə
qorumaq üçün yerlərdən biri olduğunu) bilsə, o şeyi qorumaq
üçün daha yaxşı yerə yaxud birinci yer kimi yerə apara bilər, mal
orada tələf olsa, zamin deyil.
Məsələ 2347: Əgər malın sahibi dəli olsa, əmanəti qəbul edən
şəxs dərhal əmanəti onun vəlisinə çatdırmalı və ya xəbər
verməlidir. Əgər şəri üzrü olmadan malı onun vəlisinə verməsə,
xəbər verməkdə də səhlənkarlıq etsə və mal tələf olsa, gərək
əvəzini versin.
Məsələ 2348: Əgər malın sahibi ölsə, əmanəti qəbul edən şəxs
malı onun varislərinə çatdırmalı, yaxud onlara xəbər verməlidir.
Əgər malı varislərə verməsə, xəbər verməkdə də səhlənkarlıq
etsə və mal tələf olsa, zamindir. Amma “meyyitin varisi mənəm”
deyən şəxsin düz deyib-deməməsini, yaxud meyyitin başqa
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varisi olub-olmamasını bilmək üçün malı verməyib xəbər də
göndərməkdə səhlənkarlıq etsə, mal tələf olsa, zamin deyildir.
Məsələ 2349: Əgər malın sahibi ölsə və bir neçə vərəsəsi olsa,
əmanəti qəbul edən şəxs malı onların hamısına verməlidir, yaxud
onların hamısının malı almağı tapşırdıqları adama verməlidir.
Deməli, əgər sair varislərin icazəsi olmadan malın hamısını
vərəsələrdən birinə versə, o birilərin payına zamindir.
Məsələ 2350: Əmanəti qəbul edən şəxs ölsə, yaxud dəli olsa,
onun vəlisi və ya varisi, mümkün olan qədər tez malın sahibinə
xəbər verməli, yaxud əmanəti ona çatdırmalıdır.
Məsələ 2351: Əgər əmanəti qəbul edən şəxs özündə ölüm
əlamətlərini görsə, mümkün olan halda onu sahibinə, yaxud onun
vəkilinə çatdırmalıdır. Əgər mümkün olmasa, gərək şəri hakimə
versin. Əgər şəri hakim tapa bilməsə, özünün varisi əmanətdar
və əmanətdən xəbərdardırsa, vəsiyyət etməsi lazım deyil. Əks
halda vəsiyyət etməli, şahid tutmalıdır; vəsi və şahidə malın
sahibinin adını, malın cinsini, xüsusiyyətini və yerini deməlidir.
Məsələ 2352: Əgər əmanəti qəbul edən şəxs özündə ölüm
əlamətlərini görüb, qabaqkı məsələdə deyilən vəzifəsinə əməl
etməsə, bu halda əmanət aradan getsə, ehtiyata görə əvəzini
verməlidir. Hətta onu saxlamaqda səhlənkarlıq etməsə və onun
xəstəliyi sağalsa, yaxud bir müddətdən sonra peşman olub
vəsiyyət etsə də, əvəzini verməlidir.
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ARİYƏNİN HÖKMLƏRİ
Məsələ: 2353. Ariyə budur ki, insan öz malını istifadə etmək
üçün başqasına versin, əvəzində də heç nə almasın.
Məsələ 2354: Ariyədə siyğə oxunması lazım deyil. Əgər
misal üçün; öz paltarını ariyə məqsədi ilə bir şəxsə versə və o da
həmin məqsədlə alsa, ariyə səhihdir.
Məsələ 2355: Qəsbi malı və insanın öz malının mənfəətini
başqasına verdiyi malı ariyə verməsi; məsələn: icarəyə verilən
bir malı ariyəyə verilməsi o vaxt səhihdir ki, qəsbi şeyin sahibi,
yaxud icarə edən şəxsin ariyəyə verilməsinə razı olsunlar.
Məsələ 2356: İnsan, mənfəəti özünün olan; məsələn: icarə
etdiyi bir şeyi ariyə verə bilər. Amma ehtiyar-müstəhəb budur ki,
malın sahibinin icazəsi ilə olsun. Amma icarədə, təkcə özünün
istifadə edəcəyini şərt etsələr, başqasına ariyəyə verə bilməz.
Məsələ 2357: Dəli, uşaq, səfeh və müflisin öz malını ariyəyə
verməsi səhih deyildir. Amma vəli vilayəti olduğu şəxsin malını
ariyə verməyi məsləhət görsə, eybi yoxdur. Həmçinin uşağın
özünün, vəlisinin icazəsi ilə malını ariyəyə verməsi də eyni
qayda ilə.
Məsələ 2358: Əgər ariyə etdiyi şeyi saxlamaqda səhlənkarlıq,
ondan istifadə etməkdə həddi aşmasa və təsadüfən tələf olsa,
zamin deyil. Amma tələf olarsa, zamin olmasını şərt etsələr,
yaxud ariyə etdiyi şey qızıl və gümüş olsa, əvəzini verməlidir.
Məsələ 2359: Əgər qızıl və gümüşü ariyə edib, tələf olduğu
surətdə zamin olmayacağını da şərt etsə, zamin deyi.
Məsələ 2360: Əgər malı ariyə verən ölsə ariyə alan şəxs aldığı
şeyi onun vərəsələrinə verməlidir.
Məsələ 2361: Əgər ariyə verən şəxsin şərən öz malında
istifadə etmək haqqı olmasa; məsələn: dəli olsa, ariyə edən, malı
onun vəlisinə verməlidir.
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Məsələ 2362: Bir şeyi ariyə verən bir şəxs, hər vaxt istəsə geri
ala bilər. Ariyə edən şəxs də hər vaxt istəsə, onu qaytara bilər.
Məsələ 2363: İstifadəsi halal olmayan şeyləri; məsələn:
istifadə olunması səbəbilə haram olan qumar, ləhv alətləri, qızıl
və gümüş qabları ariyə vermək haramdır. Əgər ariyə vermək
zinət məqsədilə olsa, haram deyil. Ancaq ehtiyat budur ki, tərk
olunsun.
Məsələ 2364: Qoyunun südündən, yunundan istifadə etmək,
dişi heyvanları mayalandırmaq üçün erkək heyvanı ariyə
vermək, səhihdir.
Məsələ 2365: Əgər ariyə etdiyi şeyi onun sahibinə,
qəyyumuna, və ya vəkilinə verəndən sonra tələf olsa, ariyəyə
götürən zamin deyil. Amma malın sahibinin, yaxud vəkilinin,
qəyyumunun icazəsi olmadan müəyyən bir yerə aparsa, hətta
sahibinin də adəti həmin yerə aparmaq olubsa; (məsələn: atı
sahibinin tikdiyi tövlədə bağlayıb) sonra tələf olsa, yaxud bir
şəxs onu tələf etsə, zamindir.
Məsələ 2366: Əgər nəcis bir şeyi, istifadəsində paklığın şərt
olduğu bir iş üçün; məsələn: nəcis qabı yemək yeməy üçün ariyə
versə, nəcis olmasını ariyə alana deməlidir. Amma nəcis paltarı
namaz qılmaq üçün ariyə versə, nəcis olmasını deməsi lazım
deyil.
Məsələ 2367: Bir şəxs, ariyə etdiyi şeyi sahibinin icazəsi
olmadan başqasına icarəyə, yaxud ariyəyə verə bilməz.
Məsələ 2368: Əgər ariyəyə aldığı şeyi sahibinin icazəsi ilə
başqasına ariyəyə versə və birinci ariyə edən şəxs ölsə, yaxud
dəli olsa, ikinci ariyə batil olmur.
Məsələ 2369: Əgər ariyə etdiyi malın qəsbi olduğunu bilsə,
sahibinə qaytarmalıdır. Ariyə aldığı şəxsə verə bilməz.
Məsələ 2370: Əgər qəsbi olmasını bildiyi malı ariyə edib
müəyyən qədər istifadə etsə və onun əlində tələf olub aradan
getsə, sahibi onun əvəzini, həmçinin ariyə edən şəxsin istifadə
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etdiyi qədərin hesabını ondan, yaxud malı qəsb edən şəxsdən
tələb edə bilər. Əgər ariyə edəndən alsa, o, sahibinə verdiyi şeyi
ariyə verəndən ala bilməz.
Məsələ 2371: Əgər ariyəyə aldığı malın qəsbi olmasını
bilməsə və onun əlində tələf olsa, bu halda malın sahibi onun
əvəzini alsa, o da malın sahibinə verdiyi şeyi ariyə verən şəxsdən
tələb edə bilər. Amma ariyə aldığı şey qızıl və gümüş olsa,
yaxud ariyə verən, malın aradan getdiyi halda əvəzini verməsini
onunla şərt etsə, malın sahibinə verdiyi şeyi ariyə verəndən tələb
edə bilməz.
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Müqəddəs islam dinində evlənmək üçün çoxlu tövsiyələr
olunmuşdur. Hətta imam Sadiq (ələyhis-səlam) buyurmuşdur:
“Evli kişi və ya evli qadının qıldığı iki rükət namaz, subay kişi
və qadının qıldığı yetmiş rükət namazdan yaxşıdır”
Müqəddəs islam dinində qadınların öz ərlərinə hörmət
etmələri və ərləri ilə yaxşı keçinmələri çox tövsiyə olunmuşdur.
Bir gün Peyğəmbər (səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm) Allah yolunda
cihad etməyin böyük savabından danışdı. Qadınlar “qadınlardan
cihad hökmü götürüldüyünə görə, bizim belə bir savabı
qazanmağımıza imkan yoxdur” dedilər. Bu vaxt həzrət
Peyğəmbər (səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm) buyurdu: “siz
əgər öz ərlərinizlə gözəl rəftar etsəniz, Allah yolunda şəhid
olnların savabını alarsınız.”
Eyni şəkildə müqəddəs islam dinində kişilərin də öz
xanımlarına qarşı gözəl davranışları çox tövsiyə olunmuşdur.
Həzrət Peyğəmbər (səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm) belə
buyurmuşdur: “Sizin ən xeyirliniz, ailəsinə qarşı ən gözəl rəftar
edəninizdir və aranızdan Allaha ən sevimli olanınız, ailəsi ilə ən
gözəl keçinənizdir.”
Evli qadının, əri kor və ya özü qoca olsa belə, öz əri üçün
bəzənmsi müstəhəbidir. Əri kor olanın bəzənməsi isə gözəl ətirlə
ətirlənməsidir. Eyni zamanda kişinin də (bədəninin və libasının
bulaşıq olması kimi,) şəri baxımdan haram olmasa da, xanımının
nifrətini qazandıracaq şeylərdən uzaq olması lazımdır.
Evlənmək istəyən kişi, qadının dindar və gözəl əxlaqının
olmasına diqqət etməlidir. Yalnız onun gözəlliyi və sərvəti ilə
kifayətlənməmələdir. Evlənmək istəyən qadının da, eyni şəkildə,
kişinin dindar və gözəl əxlaq sahibi olmasına diqqət etməli, fasiq
olan, şərabxor və ya pis əxlaqı olan biri ilə evlənməsi
məkruhdur.
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Nigah əqdi vasitəsilə qadın, kişiyə halal olur. O iki qismdir:
daimi və qeyri-daimi.
Daimi əqd budur ki, onda evlənmənin müddəti müəyyən
olunmasın (yəni, heç müddəti olmasın). Bu cür əqd olunan
qadına daimə deyilir. Qeyri-daimi əqd budur ki, onda
evlənmənin müddəti müəyyən olunsun; məsələn: qadını bir
saatlığa, bir günlüyə, bir aylığa, bir illiyə, yaxud daha artıq əqd
etmək. Bu qayda ilə əqd oxunan qadına müt`ə və siyğə deyilir.

ƏQDİN HÖKMLƏRİ
Məsələ 2372: İstər daimi, istərsə də qeyri-daimi nigahda siyğə
oxunmalıdır. Qadın və kişinin təkcə razılıqları kifayət deyil. Əqd
siyğəsini ya qadınla kişinin özü oxumalı, ya da əqdi oxumaq
üçün başqasını öz tərəflərindən vəkil etməlidirlər.
Məsələ 2373: Vəkilin kişi olması lazım deyil; qadın da əqd
siyğəsini oxumaq üçün başqasının tərəfindən vəkil ola bilər.
Məsələ 2374: Qadın və kişi onların vəkillərinin siyğəni
oxumasını yəqin etməyincə, bir-birinə məhrəm baxışı ilə baxa
bilməzlər. Vəkilin siyğəni oxumasını güman etmələri kifayət
deyil. Amma vəkil “siyğəni oxumuşam” desə, kifayətdir.
Məsələ 2375: Əgər bir qadın müəyyən bir şəxsi, onu 10 gün
müddətində bir nəfərin əqdinə keçirməsini vəkil edib 10 günün
əvvəlini təyin etməsə, vəkil hər vaxt istəsə, onu kişinin 10
günlük əqdinə keçirə bilər, amma bu şərtlə ki, qeyd olunan
müddəti əqd oxunan müddətə yapışdırsın. Yəni əqdi oxuduğu
saatdan 10 günə qədər onun əqdində olsun. Əgər qadının
müəyyən günü, yaxud saatı nəzərdə tutması məlum olsa, siyğəni
onun məqsədinə uyğun oxumalıdır.
Məsələ 2376: Bir nəfər daimi, yaxud qeyri-daimi nigah əqdini
oxumaq üçün iki nəfərin tərəfindən vəkil ola bilər. Həmçinin,
insan qadının tərəfindən vəkil olub, onu öz daimi və ya qeyri-
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daimi nigah əqdinə keçirə bilər. Amma qadını özü üçün əqd
etmək istəsə ehtiyat budur ki, əqdi iki nəfər oxusun.

DAİMİ ƏQDİN OXUNMA QAYDASI
Məsələ 2377: Əgər daimi əqd siyğəsini qadın və kişinin özü
oxusa, bu halda qadın əvvəldə
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yəni, müəyyən olunmuş mehr müqabilində bu izdivacı qəbul
etdim desə, əqd səhihdir.
Yaxud
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yəni, müəyyən olunmuş mehr müqabilində bu izdivacı qəbul
etdim, desə, əqd səhihdir.
Əgər başqasını onların tərəfindən daimi əqd siyğəsini oxumaq
üçün vəkil etsələr, bu halda kişinin adı Əhməd, qadının adı
Fatimə olsa, qadının vəkili
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Sonra isə kişinin vəkili fasilə olmadan
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desə, səhihdir.
Ehtiyat-müstəhəbbə əsasən kişinin dediyi ləfz ilə qadının
dediyi ləfzin uyğun olması lazımdır. Məsələn: əgər qadın
“zəvvəctu” desə, kişi “qəbiltut-təzvicə” desin.
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QEYRİ-DAİMİ ƏQDİN OXUNMA QAYDASI
Məsələ 2378: Əgər qadın və kişinin özü qeyri-daimi siyğə
əqdini oxumaq istəsələr, müddəti və mehriyyəsi müəyyən
olunduqdan sonra qadın-
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desə, səhihdir.
Əgər başqasını vəkil etsələr, əvvəlcə qadının vəkili kişinin
vəkilinə
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sonra zaman fasiləsi olmadan kişinin vəkili-
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desə, səhihdir.

ƏQDİN ŞƏRTLƏRİ
Məsələ 2379: İzdivac əqdinin bir neçə şərti vardır:
1-Ehtiyata əsasən ərəbcə səhih oxunsun. Əgər qadın və kişinin
özü siyğəni ərəbcə səhih oxuya bilməsələr, mümkün olan halda
ehtiyat budur ki, ərəbcə səhih oxuya bilən şəxsi vəkil etsinlər.
Əgər bu da mümkün olmasa özləri (ərəbcə olmayan) başqa dildə
deyə bilərlər. Amma elə deməlidirlər ki, “zəvvəctu” və “qəbiltu”
sözlərinin mənasını çatdırsın.1

1

Misal olaraq, qadın desin: özümü müəyyən olunmuş mehriyyə
müqabilində sənə arvad etdim, sonra kişi də onun dediyinin müqabilində
desin: dediyin şəkildə mən qəbul etdim.
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2-Kişi və qadın, yaxud əqd siyğəsini onların tərəfindən
oxuyan vəkilin inşa qəsdi olsun. Yəni, əgər kişi və qadının özü
siyğəni oxuyurlarsa, qadının zəvvəctukə nəfsi deməklə məqsədi,
özünü o kişinin arvadı etmək olsun. Kişi də qəbiltut-təzvicə
deməklə onun arvad olmasını qəbul etsin. Əgər kişi və qadının
vəkili siyğəni oxuyarsa, zəvvəctu və qəbiltu kəlmələrini deməklə
məqsədləri bu olmalıdır ki, tərəfindən vəkil olunduğu qadın və
kişini bir-birinə ər-arvad etsinlər.
3-Əqd siyğəsini oxuyan şəxs, aqil olmalıdır; Ehtiyat budur ki,
baliğ də olsun, istər özü üçün oxusun, istərsə də başqası üçün
vəkil olsun.
4-Qadın və ya kişinin vəkili, yaxud qəyyumları əqd siyğəsini
oxuyanda ər arvadı müəyyən etməlidir; məsələn: adlarını deməli,
yaxud onlara işarə etməlidirlər. Deməli, bir neçə qızı olan bir
şəxs bir kişiyə zəvvəctukə ihda bənati (yəni, qızlarımdan birini
sənin arvadın etdim) və o da qəbiltu (yəni, qəbul etdim) desə,
əqd oxunan vaxtda qızlardan hansını deməsi məlum
olmadığından, əqd batildir.
5-Qadın və kişi evlənməyə razı olsunlar. Amma qadın zahirdə
ikrah üzündən icazə versə, amma qəlbən razı olduğu məlum
olarsa, əqd səhihdir.
Məsələ 2380: Əgər əqddə bir hərfi səhv oxusalar və onun
mənası dəyişsə, əqd batildir.
Məsələ 2381: Əqd siğəsini oxuyan şəxs, əgər icmal (qısaca)
olsa belə, onun mənasını bilsə və onu gerçəkləşdirmək qəsdi
etsə, əqd səhihdir və siğənin mənasını geniş şəkildə bilməsi
lazım deyildir, məsələn; ərəb dilinin qrammatikasına görə, fel və
ya failin hansı olduğunu bilməsi lazım deyil.
Məsələ 2382: Əgər bir qadını bir kişinin əqdinə, onların
icazəsi olmadan keçirsələr və sonradan qadın və kişi “bu əqdə
razıyıq” desələr, səhihdir.
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Məsələ 2383: Əgər qadın və kişini, yaxud ikisindən birini
evlənməyə məcbur etsələr və əqd oxunandan sonra razılaşıb o
əqdə “razıyıq” desələr, əqd səhihdir. Daha yaxşı olar əqdi
yenidən oxusunlar.
Məsələ 2384: Ata və ata tərəfindən olan baba həddi-büluğa
çatmayan və ya dəlilik halında övladını evləndirə bilərlər. Uşaq,
həddi-büluğa çatandan, dəli ağıllanandan sonra onun üçün edilən
izdivacın məfsədəsi (zərəri, fəsadı) olmasa, onu poza bilməzlər.
Amma məfsədəsi olsa, onu poza bilərlər.
Məsələ 2385: Həddi-büluğa çatan rəşidə (yəni, öz mənafeini
dərk edən) bir qız ərə getmək istəsə, bu halda bakirədirsə,
ehtiyat-vacibə görə gərək atasından, yaxud ata tərəfindən olan
babasından icazə alsın. Anasının və qardaşının icazəsi lazım
deyil.
Məsələ 2386: Əgər ata, yaxud ata tərəfindən olan baba qaib
(başqa yerdə) olsa yaxud qız bakirə olmasa ata, yaxud ata
tərəfindən olan babanın icazəsi lazım deyil.
Məsələ 2387: Əgər ata, yaxud ata tərəfindən olan baba, öz
həddi-büluğa çatmamış oğlu üçün arvad alsa, oğlan həddi-büluğa
çatandan sonra həyat yoldaşının xərcini verməlidir.
Məsələ 2388: Əgər ata, yaxud ata tərəfindən olan baba, öz
həddi-büluğa çatmamış oğlu üçün arvad alsa və oğlanın əqdi
oxunan vaxtda mal-dövləti olsa, qadının mehriyyəsini ona borclu
olur. Əqd vaxtında heç nəyi olmasa, onda atası, yaxud ata
tərəfindən olan babası qadının mehriyyəsini verməlidir.

ƏQDİ POZMAĞA SƏBƏB OLAN EYBLƏR
Məsələ 2389: Əgər kişi əqd oxunandan sonra qadında
aşağıdakı yeddi eybdən biri olduğunu bilsə, əqdi poza bilər.
1-Dəlilik;
2-Xora xəstəliyi;
3-Bərəs (alaca) xəstəliyi;
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4-Korluq;
5-Çolaq olmaq; şil olmağ da çolaq olmaq hökmündədir. Şil
olmasından məqsəd ayağını çəkmək kimi deyil aşkar şəkildə
olmalıdır.
6-Bövl və heyzin, yaxud heyzlə qaitin yolu bir olsa;
7-Qadının fərcində (cinsiyyət üzvündə) yaxınlıq etməyə mane
olan artıq ət, sümük olarsa.
Məsələ 2390: Əgər qadın əqd oxunandan sonra ərinin, əqddən
qabaq dəli oluduğunu bilsə, yaxud əqddən sonra dəli olarsa, istər
cinsi əlaqədə olmaqdan qabaq və ya sonra olsun və ya kişinin
tənasül üzvü olmasa yaxud əqd oxunduqdan sonra və
yaxınlıqdan qabaq kəsilsə yaxud xəstəlik ilə əlaqədar qadınla
cinsi əlaqədə olmağa qadir olmasa; hətta o xəstəlik əqd
oxunduqdan sonra və yaxınlıqdan qabaq yaransa, qadın əqdi
təlaq oxunmadan poza bilər. Amma kişi cinsi əlaqədə ola
bilməsə, qadın şəri hakimə və ya onun vəkilinə müraciət
etməlidir. Şəri hakim kişiyə bir il möhlət verir, əgər kişi o qadın
və ya digər qadın ilə yaxınlıq edə bilməsə, ondan sonra qadın
əqdi poza bilər. Əgər kişinin tənasül üzvü yaxınlıqdan sonra
kəsilsə, qadın əqdi pozsa, onun əqdi pozmağının heç bir təsiri
yoxdur. Ehtiyat-müstəhəb-budur ki, kişi təlaq versin.
Məsələ 2391: Əgər qadın və ya kişi, əvvəlki iki məsələdə
deyilən eyblər səbəbilə əqdi pozsalar, təlaq verilmədən
ayrılmalıdırlar.
Məsələ 2392: Əgər kişinin cinsi əlaqə qüdrətində olmaması
səbəbi ilə qadın əqdi pozsa, ər mehriyyənin yarısını verməlidir.
Amma deyilən sair eyblər səbəbilə qadın və ya kişi əqdi pozsa,
bu halda kişi qadınla yaxınlıq etməmiş olsa, heç nə
verməməlidir. Əgər yaxınlıq etmiş olsa, mehriyyənin hamısını
verməlidir.
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EVLƏNMƏSİ HARAM OLAN QADINLAR
Məsələ 2393: İnsanın ona məhrəm olan ana, bacı, öz qızı,
bibi, xala, qardaş qızı, bacı qızı, kimi qadınlarla izdivac etməsi
haramdır.
Məsələ 2394: Əgər bir kəs bir qadını öz əqdinə keçirsə, hətta
onunla yaxınlıq etməsə də, o qadının anası, anasının anası,
atasının anası və nə qədər yuxarı getsə o kişi ilə məhrəm olurlar.
Məsələ 2395: Əgər bir qadını öz əqdinə keçirib yaxınlıq etsə,
o qadının qızı, qız nəvəsi, oğlan nəvəsi, nə qədər aşağı getsə
(istər əqd vaxtında olsunlar, istərsə də əqddən sonra dünyaya
gəlsinlər) o kişiyə məhrəmdir.
Məsələ 2396: Əgər öz əqdinə keçirdiyi qadın ilə yaxınlıq
etməsə də, o qadın onun əqdində olduğu müddət boyunca o
qadının (əvvəlki ərindən olan) qızı ilə evlənə bilməz.
Məsələ 2397: İnsanın atasının, babasının, anasının, nənəsinin
xala, bibiləri və nə qədər yuxarı getsə də, ona məhrəmdirlər.
Məsələ 2398: Ərin atası, babası və nə qədər yuxarı getsə də;
onun oğlu, oğul nəvəsi, qız nəvəsi nə qədər aşağı getsə də, istər
əqd vaxtında, istərsə də sonradan dünyaya gəlmiş olsunlar, onun
arvadına məhrəmdirlər.
Məsələ 2399: Əgər bir qadını öz əqdinə keçirsə, istər daimi
olsun, istərsə də siyğə, o qadın onun əqdində olduğu müddət
boyunca, onun bacısı ilə evlənə bilməz.
Məsələ 2400: Əgər kişi, öz arvadına (təlaq kitablarında
deyilən ardıcıllıqla) rici təlaq versə, iddə əsnasında onun bacısını
öz əqdinə keçirə bilməz; Amma bir qadını siğə etsə, müddəti
qurtarsa və ya müddətini bağışlasa iddədə olduğu müddət də,
ehtiyat-vacibə görə, onun bacısını ala bilməz. Amma bain
təlaqının iddəsində onun bacısı ilə evlənə bilər.
Məsələ 2401: Bir şəxs öz arvadının icazəsi olmadan, onun
bacısının və ya qardaşının qızı ilə evlənə bilməz. Amma

490



NİGAHIN HÖKMLƏRİ

arvadının icazəsi olmadan onları öz əqdinə keçirsə və sonradan
arvadı o əqdə razı olduğunu bildirsə, eybi yoxdur.
Məsələ 2402: Əgər qadın ərinin onun qardaşının və ya
bacısının qızını öz əqdinə keçirdiyini bilsə və sükut edib
sonradan razılıq verməsə, onların əqdi batildir.
Məsələ 2403: Əgər insan öz bibisinin, yaxud xalasının qızı ilə
evlənməmişdən qabaq onların anası ilə zina etsə, daha onlarla
evlənə bilməz.
Məsələ 2404: Əgər bir şəxs öz bibisinin, yaxud xalasının qızı
ilə evlənib yaxınlıq etməzdən qabaq onların anası ilə zina etsə,
ehtiyat-müstəhəb budur ki, onlardan ayrılsın.
Məsələ 2405: Öz bibi və xalasından başqa bir qadınla zina
edən biri, ehtiyat-vacibə əsasən onun qızı ilə evlənə bilməz.
Lakin bir qadını əqd edib onunla yaxınlıq etdikdən sonra, onun
anası ilə zina edərsə, qadını ona haram olmaz. Həmçinin, əqd
edib onunla yaxınlıq etdikdən qabaq, onun anası ilə zina edərsə,
ehtiyat-müstəhəb budur ki, bu vəziyyyətdə o qadından ayrılsın.
Məsələ 2406: Müsəlman bir qadının kafir bir kişi ilə
evlənməsi caiz deyildir. Müsəlman kişi də kitab əhli olmayan
kafir ilə evlənə bilməz. Amma əhli-kitab olan yəhudi və xristian
qadınları ilə siğə etməyin maneəsi yoxdur, onlar ilə daimi əqd də
etmək olar, amma müsəlman qadın ilə evlənmək imkanı olsa
onlarla evlənməyin şiddətli dərəcədə kərahəti vardir. Hətta belən
olan surətdə ehtiyat tərk olunmasın. Məcusi qadınla ehtiyatvacibə görə hətta müvəqqəti də əqd etməsin. Xəvaric, Gulat və
Nəvasib kimi bəzi firqələr ki, özlərini müsəlman bilirlər, kafir
hökmündədirlər və müsəlman kişi və qadın onlar ilə daimi, ya
qeyri-daimi izdivac edə bilməzlər.
Məsələ 2407: Bir şəxs rici təlaq iddəsi saxlayan qadınla zina
edərsə, ehtiyata görə, o qadın, əbədi olaraq ona haram olur.
Amma müvəqqəti nigah (mütə), bain və ya vəfat iddəsi saxlayan
bir qadınla zina edərsə, sonradan onun əqdini özünə oxuya bilər.
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Ehtiyat-müstəhəb budur ki, onunla da evlənməsin. Rici təlaq,
bain təlaq, mütə və vəfat iddələrinin mənaları, təlaq hökmlərinə
aid olan məsələlərdə qeyd olunacaqdır.
Məsələ 2408: İddə saxlamaqda olmayan ərsiz bir qadınla zina
edən kimsə, sonradan o qadının əqdini özü üçün oxuya bilər.
Amma ehtiyat-vacib budur ki, o qadın bir heyz görənədək
gözləsin və sonra onun əqdini oxusun. Başqa birisi də o qadınla
evlənmək istəsə, həmin ehtiyatı etməsi müstəhəbdir. Amma
ehtiyat-vacib budur ki, camaat arasında zinkar olmağı ilə tanınan
qadınla izdivac etməsin.
Məsələ 2409: Əgər bir şəxs, başqasının iddəsində olan bir
qadını öz əqdinə keçirsə, bu halda kişi və arvadın hər ikisi,
yaxud onlardan biri qadının iddəsinin tamam olmadığını,
həmçinin, iddədə olan qadını əqdə keçirtməyin haram olduğunu
bilsə, hətta kişi əqddən sonra onunla yaxınlıq etməsə də, o qadın
o kişiyə haram olur.
Məsələ 2410: Əgər digərinin iddəsində olan bir qadını özü
üçün əqd etsə və onun ilə yaxınlıq etsə, (qadının iddədə olmasını,
yaxud qadını iddədə əqdə keçirməyin haram olduğunu
bilməməsinə baxmayaraq) ona əbədi haram olur.
Məsələ 2411: Əgər biri bilsə ki, qadının əri vardır və onunla
evlənsə, gərək ondan ayrılsın. Ehtiyat-vacib budur ki, sonradan
onun əqdini özü üçün oxumasın. Həmçinin əgər qadının evli
olduğunu bilməzsə, o qadınla cinsi yaxınlıq etmişsə, ehtiyatvacib budur ki, bir daha onunla evlənməsin.
Məsələ 2412: Evli qadın əgər zina edərsə və zina etməyə
davam edərsə öz ərinə haram olmur. Ona təlaq vermək ərinə
vacib deyil. Əgər zina etməyə davam etsə, yaxşı olar ki, əri onun
təlaqını versin. Amma gərək mehriyyəsini ödəsin.
Məsələ 2413: Təlaqı verilən, həmçinin siyğə olandan sonra
ərinin müddətini ona bağışlayan, yaxud müddəti tamam olan bir
qadın, bir müddətdən sonra ərə gedib sonra ikinci ərinin əqdinin
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vaxtında, birinci ərinin iddəsinin tamam olub-olmamasında şəkk
etsə, öz şəkkinə etina etməməlidir.
Məsələ 2414: Ləvat verən oğlanın (istər həddi-büluğa çatsın
və ya çatmasın) qızı, bacısı və anası, həddi-büluğa çatan ləvat
edənə, haramdır, Ehtiyat-vacibə əsasən ləvat edən həddi-büluğa
çatmasada haramdır. Amma daxil olub-olmadığında şəkk edərsə,
ona haram olmurlar.
Məsələ 2415: Əgər bir şəxs, başqasının anası, bacısı, yaxud
qızı ilə evlənib izdivac və düxuldan sonra o kəslə ləvat etsə,
arvadı ona haram olmur.
Məsələ 2416: Əgər bir şəxs Həccin əməllərindən biri olan
ehram halında bir qadın ilə evlənsə, onun əqdi batildir. Əgər o
halda qadınla evlənməyin haram olduğunu bilirdisə, həmin
qadınla evlənə bilməz.
Məsələ 2417: Əgər ehram halında olan bir qadın, ehram
halında olmayan bir kişi ilə evlənsə, onun əqdi batildir. Əgər
qadın ehram halında izdivacın haram olduğunu bilsə, ehtiyatvacib budur ki, sonradan o kişi ilə evlənməsin.
Məsələ 2418: Əgər kişi, Həccin ərkanlarından biri olan Nisa
təvafını yerinə yetirməsə, arvadı ona haram olur. Həmçinin,
qadın da Nisa təvafını yerinə yetirməsə, əri ona haram olur.
Amma sonradan Nisa təvafını yerinə yetirsələr, bir-birinə halal
olurlar.
Məsələ 2419: Əgər bir şəxs həddi-büluğa çatmamış qızı öz
əqdinə keçirdib 9 yaşı tamam olmamışdan qabaq onunla yaxınlıq
etsə zövcəlikdən çıxmır, hətta əgər qız ifza olsa, yəni yaxınlıq
nəticəsində sidik və heyizin yolu yaxud heyzlə ğaitin yolu bir
olsa və ya hər üçünün yolu bir olsa ehtiyat-müstəhəb budur ki,
onunla yaxınlıq etməsin. İfza olduğu surətdə təlaq verməsə də
diyə (kişinin diyəsinin yarsını) verməlidir.
Məsələ 2420: Üç dəfə təlaq verilən qadın ərinə haram olur.
Amma təlaq kitabında deyilən şərtlərlə başqa kişi ilə evlənsə,
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ikinci əri onu boşayandan sonra birinci əri onu yenidən öz əqdinə
keçirə bilər.

DAİMİ ƏQDİN HÖKMLƏRİ
Məsələ 2421: Daimi əqddə olan qadın, ərinin icazəsi olmadan
evdən çölə çıxa bilməz. O, özünü ərinin istədiyi hər bir ləzzət
üçün təslim etməli, şəri üzrü olmadan yaxınlıq etməsinə mane
olmamalıdır. Əgər bu işlərdə ərinə itaət etsə, yemək, geyim,
mənzil ilə təmin etmək ərinə vacibdir. Əgər əri təmin etməsə,
istər maddi cəhətdən qüdrəti olsun istərsədə olmasın, qadına
borcludur.
Məsələ 2422: Əgər qadın, qabaqkı məsələdə deyildiyi işlərdə
ərinə itaət etməsə, günahkardır. Yemək, geyim, mənzil və bir
yerdə yatmaq haqqı yoxdur. Lakin mehriyyə haqqı götürülmür.
Məsələ 2423: Kişinin öz arvadını evdə xidmətçilik etməyə
məcbur etmək haqqı yoxdur.
Məsələ 2424: Əgər qadının səfər xərcləri vətən (evdəki)
xərclərindən çox olsa, ərinin öhdəsinə deyil. Amma əri, onu
səfərə aparmaq istəsə, səfər xərclərini verməlidir.
Məsələ 2425: Ərinə itaət edən qadın xərclərini tələb etsə,
amma əri verməsə, əgər mümkün olsa, xərclərini icazəsiz ərinin
malından götürə bilər. Mümkün olmadığı təqdirdə və öz
məişətini təmin etməyə məcbur olsa, məişət şeylərini
hazırlamağa məşğul ikən, ərinə itaət etməsi vacib deyil.
Məsələ 2426: Əgər kişinin iki daimi arvadı olsa, birinin
yanında bir gecə qalsa, vacibdir o birinin yanında da dörd gecə
içərisində bir gecə qalsın. Bundan başqa surətdə qadının yanında
qalmaq vacib deyil. Amma onu tamamilə tərk etməməsi
lazımdır. Daha yaxşı və ehtiyat budur ki, kişi hər dörd gecənin
bir gecəsini daimi arvadının yanında qalsın.
Məsələ 2427: Ər dörd aydan çox, öz daimi arvadı ilə cinsi
əlaqədə olmağaı tərk edə bilməz.
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Məsələ 2428: Əgər daimi əqddə mehri təyin etməsələr, əqd
səhihdir. Belə ki, kişi qadın ilə yaxınlıq etsə, gərək onun mehrini
onun kimi olan qadınların mehri kimi versin.
Məsələ 2429: Əgər daimi əqd oxuyan vaxt mehri vermək
üçün müddət təyin etməsələr, istər ərinin mehri verməyə qüdrəti
olsun, istərsə də olmasın, qadın mehr almamışdan ərinin yaxınlıq
etməsinin qarşısını ala bilər. Amma əgər mehr almamışdan
qabaq yaxınlıq etməyə razı olsa və əri onunla yaxınlıq etsə,
ondan sonra şəri üzrü olmadan ərinin yaxınlıq etməsinin qarşısını
ala bilməz.

MÜTƏ, YAXUD SİYĞƏ
Məsələ 2430: Qadını siyğə etmək, hətta ləzzət almaq üçün
olmasa da, səhihdir.
Məsələ 2431: Ehtiyat-müstəhəb budur ki, ər siyğə etdiyi
arvadını dörd aydan artıq tərk etməsin.
Məsələ 2432: Siyğə olunan qadın, əqddə ərinin onunla
yaxınlıq etməməsini şərt etsə, əqd və şərt səhihdir. Əri ondan sair
ləzzətlər ala bilər. Amma sonradan yaxınlıq etməyə razı olsa, əri
onunla yaxınlıq edə bilər.
Məsələ 2433: Siyğə olunan qadın hətta hamilə olsa da,
xərcliyini ərindən almaq haqqı yoxdur.
Məsələ 2434: Siyğə olunan qadının əri ilə bir yerdə yatmaq
haqqı yoxdur; o ərindən, əri də ondan irs aparmır. İrs aparmağı
şərt etdikləri təqdirdə irs apara bilərlər və gərək vərəsələrlə
razılaşsınlar.
Məsələ 2435: Siyğə olunan qadın, xərclik və bir yerdə yatmaq
haqqı olmadığını bilməsə, əqdi səhihdir. Bu işi bilmədiyi üçün
ərinin boynuna bir haqq gəlmir.
Məsələ 2436: Siyğə olunan qadın ərinin icazəsi olmadan
evdən çölə çıxa bilər. Amma onun çölə çıxmağı ərinə haqsizlıqla
nəticələnəcəksə, çölə çıxması haramdır.

İzahlı şəriət hökmləri

 495

Məsələ 2437: Əgər qadın bir kişini, müəyyən müddət və
məbləğ əsasında onu özü üçün siyğə etməyə vəkil etsə, bu halda
kişi, onu daimi əqdinə keçirsə, yaxud müəyyən olunan
məbləğdən və ya müddətdən başqa məbləğ və müddətə siyğə
etsə, o qadın başa düşüən kimi tez və ya bir müddətdən sonra
razı olduğunu desə, əqdi səhihdir. Əks təqdirdə isə batildir.
Məsələ 2438: Ata və (ata tərəfdən olan) baba məhrəm olmaq
üçün qısa bir müddətə həddi-büluğa çatmamış qızını, məhrəm
olmaq üçün bir şəxsin əqdinə keçirdə bilər. Amma gərək bu
əqdin qız üçün məsləhəti olsun. Amma əgər izdivac müddətində
oğlan tamamilə ləzzət alma, qız da tamamilə ləzzət alma
qabiliyyətinə malik olmazlarsa, əqdin səhih olması işkallıdır.
Məsələ 2439: Əgər ata, yaxud (ata tərəfdən olan) baba,
özünün başqa yerdə olan və diri olub-olmamadığını bilmədiyi
uşağının məhrəm olması üçün bir şəxsin əqdinə keçirsə, evliliyin
müddəti qızla ləzzət aparmaq mümkün olacağı miqdarda olsa
məhrəmlik hasil olur. Sonradan əqd oxunan vaxt qızın diri
olmadığı məlum olsa, əqd batildir və əqd vasitəsilə məhrəm
olanlar isə naməhrəmdirlər.
Məsələ 2440: Əgər kişi siyğə müddətini (qadına) bağışladığı
təqdirdə, o qadınla yaxınlıq edibsə, müəyyən etdikləri şeyin
hamısını; əgər yaxınlıq etməyibsə, yarısını verməlidir.
Məsələ 2441: Kişi onun siğəsində olmuş və iddəsi hələ
qurtarmamış qadını öz daimi əqdi edə bilər ya təzədən siğə edə
bilər.

BAXMAĞIN HÖKMLƏRİ
Məsələ 2442: Kişinin naməhrəm qadının bədəninə baxması
istər ləzzət məqsədi ilə olsun, istərsə də ləzzət məqsədi olmasın
haramdır. Üzünə və əllərinə baxmaq ləzzət məqsədi ilə olarsa
haramdır. Hətta ehtiyat-vacib budur ki, ləzzət məqsədi ilə olmasa
da baxmasın. Həmçinin, qadının naməhrəm kişinin bədəninə
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baxması, haramdır. Adətən örtülməyən yerlərə əl, ayaq, baş və
boyun kimi, yerlərə baxmağın eybi yoxdur. Amma qadının
həddi-büluğa çatmayan oğlan uşağına və kişinin həddi-büluğa
çatmayan lakin yaxşı ilə pisi anlayan qız uşağına baxması
şəhvətin oyanmasına səbəb olarsa haramdır.
Məsələ 2443: Əgər insan kafir qadınların üz və əllərinə ləzzət
qəsdi olmadan baxsa, harama düşəcəyindən qorxmayacağı halda
eybi yoxdur, adətən örtmədiyi yerlərə də baxmağın eybi yoxdur.
Məsələ 2444: Qadın gərək öz bədənini, tüklərini naməhrəm
kişidən örtsün. Hətta öz bədən və tüklərini həddi-büluğa
çatmayan, oğlan uşağından da örtsün. Amma onun qadına
baxmağı qadının şəhvətinin oyanmasına səbəb olursa ehtiyata
əsasən örtsün.
Məsələ 2445: Başqasının övrətinə baxmaq, hətta yaxşını-pisi
bilən müməyyiz uşağa da; hətta şüşənin arxasından, aynada, saf
suda və s. kimi vasitələrlə olsa da, haramdır. Amma ər-arvad birbirinin bədəninin hər yerinə baxa bilərlər.
Məsələ 2446: Bir-birinə məhrəm olan qadın və kişi, ləzzət
qəsdi olmadığı təqdirdə, övrəti istisna olmaqla, bir-birinin
(göbəkdən dizə qədər) bədəninin hər yerinə baxa bilərlər.
Məsələ 2447: Kişi ləzzət məqsədi ilə başqa kişinin bədəninə
baxa bilməz. Həmçinin qadının ləzzət qəsdi ilə başqa qadının
bədəninə baxması haramdır.
Məsələ 2448: Kişi naməhrəm qadının fotoşəklini çəkə bilməz,
əgər naməhrəm qadının tanısa onun şəklinə baxa bilməz.
Məsələ 2449: Bir qadın, digər bir qadını və ya əri olmadığı bir
kişini təmizləmək və ya onun övrətini yumaq məcburiyyətində
qalarsa, onun övrətinə toxunmaması üçün əlinə əlcək kimi bir
şey geyməlidir. Həmçinin, bir kişi başqa bir kişini və ya həyat
yoldaşı olmayan başqa bir qadını təmizləmək və yaxud övrətini
yumaq məcburiyyətində qalarsa, əlinə əlcək kimi bir şey
geyməlidir.
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Məsələ 2450: Əgər kişi naməhrəm qadını müalicə etmək üçün
baxmağa, yaxud əlini onun bədəninə vurmağa məcbur olsa, eybi
yoxdur. Amma baxmaqla, müalicə edə bilərsə əlini
vurmamalıdır. Əgər əl vurmaqla müalicə edə bilərsə, baxa
bilməz.
Məsələ 2451: Əgər insan, bir şəxsi müalicə etmək üçün onun
övrətinə baxmağa məcbur olsa, ehtiyat-vacibə görə gərək güzgü
vasitəsi ilə ona baxsın. Lakin övrətə baxmaqdan başqa çarəsi
olmasa, eybi yoxdur.

EVLƏNMƏNİN MÜXTƏLİF MƏSƏLƏLƏRİ
Məsələ 2452: Zövcəsi olmaması səbəbi ilə harama düşən
şəxsin evlənməsi vacibdir.
Məsələ 2453: Əgər ər əqddə şərt etsə ki, qadın bakirə olsun və
əqddən sonra bakirə olmadığı məlum olsa, əqdi poza bilər.
Amma əgər əqdi pozmazsa, bakirə ilə qeyri-bakirənin mehrinin
fərqini nəzərə alaraq qərar qoyduqları mehrdən azalda bilər.
Məsələ 2454: Naməhrəm kişi və qadının adam olmayan və bir
şəxsin daxil ola bilmədiyi xəlvət bir yerdə qalmaları, haramdır;
Allahın zikri ilə məşğul olsun, istərsə də digər söhbətlərə məşğul
olsun; istər yatmış olsunlar, istərsə də oyaq. Amma başqa bir
şəxsin daxil olması mümkün olsa yaxud yaxşını-pisi başa düşən
uşaq orda olsa, eybi yoxdur.
Məsələ 2455: Əgər kişi, qadının mehriyyəsini əqddə müəyyən
etsə və məqsədi də onu verməmək olsa, əqd səhihdir. Amma
gərək mehriyəni versin.
Məsələ 2456: Allahı, Peyğəmbəri (səlləllahu ələyhi və alihi və
səlləm) inkar edən bir müsəlman, həmçinin dinin zəruri
hökmlərini (yəni, müsəlmanlar islam dininin zəruriyyatının bir
hissəsi hesab etdikləri hökmləri); məsələn: namaz-orucun
vacibliyini inkar etsə və şəxs də bu hökmün dinin
zəruriyyatından olduğunu bilsə, bu inkar Allahın və
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Peyğəmbərin (səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm) inkar olunmasına
gətirib çıxartsa, mürtəd olur.
Məsələ 2457: Əgər qadın, ərinin onunla yaxınlıq etməsindən
qabaq, əvvəlki məsələdə deyildiyi kimi mürtəd olsa, onun əqdi
batil olur. Həmçinin, əgər yaxınlıq etdikdən sonra mürtəd olsa
ancaq qadın yaisə olduğu təqdirdə (yaisənin mənası 441-ci
məsələdə qeyd olundu) eyni qayda ilə. Əgər yaisə olmasa, təlaq
hökmlərində deyilən göstərişə uyğun olaraq iddə saxlamalıdır;
əgər iddə arasında müsəlman olsa, əqd yerindədir; əgər iddənin
axırına qədər mürtədliyində qalsa, əqd batildir.
Məsələ 2458: Müsəlman dünyaya göz açan bir kişi mürtəd
olarsa, arvadı ona haram olur və təlaq hökmlərində açıqlanacaq
miqdarda qadın, vəfat iddəsi saxlamalıdır.
Məsələ 2459: Müsəlman olmayan ata-anadan dünyaya gəlib
sonradan, müsəlman olan kişi, əyalı ilə yaxınlıq etməmişdən
qabaq yaxud qadın yaisə olan zaman mürtəd olsa, əqdi batil olur.
Amma yaxınlıq etdikdən sonra mürtəd olsa və arvadı da heyz
görən qadınların yaşında olsa, arvadı təlaq hökmlərində deyildiyi
qədər iddə saxlamalıdır. Əgər iddə tamam olandan qabaq əri
müsəlman olsa, əqd yerində qalır. Əks halda əqd batildir.
Məsələ 2460: Əgər qadın, əqddə onu şəhərdən çölə
aparmamasını kişi ilə şərt etsə və kişi də qəbul etsə, qadının
razılığı olmadan şəhərdən çıxarmamalıdır.
Məsələ 2461: Əgər bir şəxsin arvadının əvvəlki ərindən bir
qızı olsa, o qızı, həmin arvadından olmayan oğlunun əqdinə
keçirdə bilər. Həmçinin, əgər bir qızı öz oğlu üçün əqd etsə,
onun anası ilə evlənə bilər.
Məsələ 2462: Zinadan hamilə qalan bir qadının özü və ya
onunla zina edən kişi və ya hər ikisi müsəlman olarsa, qadının
uşağı düşürməsi caiz deyildir.
Məsələ 2463: Əgər bir şəxs, qadın ilə zina etsə, istibradan
sonra 2408-ci məsələdə qeyd olunan şəraitdə onun əqdini oxusa
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və onlardan uşaq dünyaya gəlsə, halal, yaxud haram nütfədən
əmələ gəlməsini bilməsələr, o uşaq halalzadədir.
Məsələ 2464: Qadının iddə saxlamasını bilməyən bir şəxs,
onunla evlənərsə, qadın da özünün iddədə olduğunu bilməsə və
onlardan bir uşaq dünyaya gəlsə, uşaq halalzadə və şəriət
baxımından hər ikisininkidir. Amma qadın iddədə olduğunu,
iddə saxlandığı müddətə görə evlənə bilməyəcəyini bilirdisə şəri
baxımdan uşaq atasınındır; hər iki halda onların əqdi batildir və
bir-birlərinə haram olurlar.
Məsələ 2465: Yaisə olduğunu söyləyən qadının sözünə
əminlik olmasa onun sözünü qəbul etmək olmaz. Amma ərinin
olmadığını söyləyərsə, qadının sözü qəbul edilməlidir.
Məsələ 2466: Əgər bir qadınla evlənəndən sonra, bir kəs “o
qadının əri vardır” deyib, qadın da “ərim yoxdur” desə, bu halda
qadının ərli olması şərən sübut olunmasa, qadının sözü qəbul
edilməlidir.
Məsələ 2467: Qız və oğlan uşağı iki yaşını tamamlayana
qədər ata onu anasından ayıra bilməz. Ehtiyat budur ki, qız yeddi
yaşına çatmayınca atası onu anasından ayırmasın.
Məsələ 2468: Müstəhəbidir ki, həddi-buluğa çatan yəni
mükəlləf olan qızı ərə verməkdə tələssinlər. İmam Sadiq (ələyhissəlam) belə buyurmuşdur: “Kişinin xoşbəxtliyinddən biri budur
ki, qızı onun evində heyz görməsin”.
Məsələ 2469: Əgər qadın öz mehriyyəsini başqa arvad
almasın deyə, ərinə bağışlasa, kişi də qəbul etsə, ehtiyat-vacibə
görə gərək qadın mehriyəni almasın və kişi də başqa arvadla
evlənməsin.
Məsələ 2470: Zinadan dünyaya gələn bir şəxs arvad alsa və
ondan uşağı olsa, uşaq halalzadədir.

500



NİGAHIN HÖKMLƏRİ

Məsələ 2471: Əgər kişi, mübarək Ramazan ayının orucunda,
yaxud qadın heyz olan vaxt onunla yaxınlıq etsə, günah etmişdir.
Amma ondan uşaq dünyaya gəlsə, halalzadədir.
Məsələ 2472: Ərinin səfərdə ölməsini yəqin edən qadın, vəfat
iddəsindən sonra (onun miqdarı təlaq hökmlərində deyiləcək) ərə
getsə və sonradan əvvəlki əri səfərdən qayıtsa, ikinci ərindən
ayrılmalıdır və birinci ərinə halaldır. Amma ikinci əri onunla
yaxınlıq etmiş olsa, qadın iddə saxlamalı, ikinci əri də gərək
onun mehriyyəsini, onun kimi olan qadınların mehriyyəsi
miqdarında versin. Amma iddə (müddətinin) xərci yoxdur.
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Məsələ 2473: Əgər bir qadın, 2483-ci məsələdə deyiləcək
şərtlər daxilində bir uşağa süd versə, o uşaq aşağıdakı şəxslərə
məhrəm olur:
1-O qadının özünə (ona süd anası deyilir);
2-Qadının əri (süd ona məxsusdur və ona da süd atası deyilir);
3-O qadının atası və anasına hər nə qədər yuxarı getsələr də;
(hətta onun süd anası və süd atası da olsa.)
4-O qadından dünyaya gəlmiş, yaxud dünyaya gələcək
uşaqlara;
5-O qadının övladlarının uşaqları; nə qədər aşağı getsə də;
istər onun övladından dünyaya gəlsin, istərsə də onun övladı o
uşaqlara süd vermiş olsun;
6-O qadının bacı və qardaşına; hətta süd bacısı və qardaşı da
olsa; (Yəni, süd əmizdirilməsi səbəbilə o qadınla bacı-qardaş
olmuşlar).
7-O qadının əmisi və bibisinə; hətta süd əmisi və ya süd bibisi
də olsa;
8-O qadının xalası və dayısına; hətta süd dayısı və süd xalası
da olsa;
9-O qadının ərinin övladlarına, (süd o ərin malıdır), nə qədər
aşağı getsə, hətta onun süd övladları da olsa;
10-O qadının ərinin (süd o ərin malıdır) ata-anasına, nə qədər
yuxarı getsə də;
11-Ərinin qardaşı və bacısına, (süd o ərin malıdır) hətta süd
qardaşı və süd bacısı da olsa;
12-Ərinin əmisi, bibisi, dayısı və xalasına, nə qədər yuxarı
getsələr də; hətta süd vermə yolu ilə də olsalar. Həmçinin,
sonrakı məsələlərdə deyiləcəyi kimi, bundan başqa bir neçə nəfər
də südvermə yolu ilə məhrəm olurlar.
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Məsələ 2474: Əgər bir qadın, 2483-ci məsələdə deyiləcək
şərtlərə əsasən, bir uşağa süd versə, o uşağın atası, o qadından
dünyaya gələn qızlarla evlənə bilməz. Həmçinin, (südə sahib
olan) ərin qızlarını da ala bilməz. Hətta onun süd qızlarını da öz
əqdinə keçirə bilməz. Amma o qadının süd qızları ilə evlənməsi
caizdir. Lakin ehtiyat-müstəhəb budur ki, onlarla da evlənməsin,
onlara məhrəm baxışı ilə (yəni, insanın öz məhrəmlərinə baxdığı
baxışla ) baxmasın.
Məsələ 2475: Əgər bir qadın 2483-ci məsələdə deyiləcək
şərtlərlə uşağa süd versə, o qadının əri (süd ona məxsusdur) o
uşağın bacılarına məhrəm olmur, ancaq ehtiyat-müstəhəb budur
ki, onlarla evlənməsin. Həmçinin ərin qohumları da o uşağın
bacı və qardaşları ilə məhrəm olmur.
Məsələ 2476: Əgər qadın bir uşağa süd versə, o uşağın
qardaşlarına məhrəm olmur. Həmçinin o qadının qohumları da
süd verdiyi uşağın bacı-qardaşlarına məhrəm olmurlar.
Məsələ 2477: Əgər bir şəxs bir qıza kamil süd verən qadınla
evlənib yaxınlıq etsə, o qızı öz əqdinə keçirə bilməz.
Məsələ 2478: Əgər insan bir qızla evlənsə, o qıza kamil süd
verən qadınla evlənə bilməz.
Məsələ 2479: İnsan anasının, yaxud nənəsinin kamil süd
verdiyi qız ilə evlənə bilməz. Həmçinin, insanın atasının arvadı
(ögəy anası) onun atasına məxsus olan südündən bir qıza süd
versə, o şəxs həmin qızla evlənə bilməz. Əgər südəmər bir qızı
öz əqdinə keçirsə və sonra anası və ya nənəsi, yaxud da atasının
arvadı (ögəy anası) o qıza süd versə, əqd batil olur.
Məsələ 2480: İnsan, bacısının, yaxud qardaşının arvadının
kamil süd verdiyi qızla evlənə bilməz. Həmçinin, insanın
bacısının, yaxud qardaşının övladı, yaxud bacısının nəvəsi və ya
qardaşının nəvəsi o qıza süd versə, eyni qayda ilə.
Məsələ 2481: Əgər bir qadın, öz qızının uşağına (nəvəsinə)
sonradan deyilən şəraitə əsasən süd versə, o qız öz ərinə haram
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olur. Həmçinin, əgər qadın, qızının ərinin başqa qadından olan
uşağına süd versə, eyni qayda ilə. Amma öz oğlunun uşağına süd
versə, oğlunun (südəmər üşağın anası) arvadı, ərinə haram
olmur.
Məsələ 2482: Əgər bir qızın (ögəy anası) atasının arvadı, o
qızın ərinin uşağına süd versə, 2474-cü məsələdə qeyd olunduğu
kimi, o qız öz ərinə haram olur, istər uşaq o qızdan olsun, istərsə
də ərinin başqa arvadından olsun.

MƏHRƏMLİYƏ SƏBƏB OLAN SÜDVERMƏNİN ŞƏRTLƏRİ
Məsələ 2483: Məhrəm olmağa səbəb olan süd vermənin
səkkiz şərti var:
1-Uşaq diri qadının döşündən süd əmsin; deməli, ölmüş
qadının döşündən süd əmsə, faydası yoxdur (məhrəmliyə səbəb
olmur.)
2-O qadının südü haramdan olmasın; deməli, zinadan dünyaya
gələn uşağın südünü başqa uşağa versələr uşaq, o süd vasitəsilə
heç şəxsə məhrəm olmur.
3-Uşaq südü qadının döşündən əmsin; deməli, südü uşağın
boğazına töksələr, məhrəmliyə səbəb olmur.
4-Süd xalis olub başqa şeylərlə qarışmasın;
5-Süd bir ərdən olsun; Deməli, süd verən qadına təlaq versələr
sonradan başqa ərə gedib ondan hamilə olsa, doğuş vaxtına qədər
döşündə birinci ərindən süd qalsa, məsələn: 8 dəfə doğuşdan
qabaq birinci ərinə məxsus olan süddən və doğandan sonra isə 7
dəfə ikinci ərinə məxsus olan süddən uşağa versələr, o uşaq heç
şəxsə məhrəm olmur.
6-Uşaq xəstəlik səbəbilə əmdiyi südü qaytarmasın. Əgər
qaytararsa, ehtiyat-vacibə görə, gərək süd əmmək vasitəsilə o
uşağa məhrəm olacaq kəslər, onunla evlənməsinlər və məhrəm
baxışlarla baxmasınlar.
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7-On beş dəfə, yaxud bir geçə və gündüz (24 saat) ərzində,
sonrakı məsələdə deyiləcəyi kimi doyunca süd əmsin, yaxud onu
o qədər əmizdirsinlər ki, “o südlə sümüyü möhkəmlənmişdir,
bədəni ət bağlamışdır” desinlər. Hətta əgər 10 dəfə də ona süd
versələr ehtiyat-müstəhəb budur ki, ona süd vasitəsilə məhrəm
olan kəslər onunla evlənməsinlər, ona məhrəm baxışlarla
baxmasınlar.
8-Uşağın iki yaşı tamam olmamış olsun; deməli, iki yaşı
tamam olandan sonra ona süd versələr, heç şəxsə məhrəm olmur.
Hətta əgər misal üçün, iki yaşı tamam olmamışdan qabaq on
dörd dəfə, tamam olandan sonra isə bir dəfə süd əmsə, heç şəxsə
məhrəm olmur. Amma əgər süd verən qadının doğuşundan iki
ildən artıq keçmiş olsa və onun südü hələ də qalmış olsa, bir
uşağa süd versə o uşaq deyilən şəxslərə məhrəm olur.
Məsələ 2484: Keçən məsələdən məlum oldu ki, südün
məhrəmliyə səbəb olmasının üç meyarı var:
1- Südü elə bir həddə əmsin ki, camaat arasında ət əmələ
gəlməsinə, sümüyün bərkiməsinə səbəb sayılsın. Onun da şərti
budur ki, yalnız südün (bu işdə) rolu olsun, onunla yanaşı yemək
yeməsin. Amma təsiri olmayan az yeməyin, eybi yoxdur. Əgər
iki qadından süd əmsə, belə ki, ət-sümüyün əmələ gəlməsinin bir
qismi bir qadına, digər qismi isə ikinci qadına istinad edilərsə,
onların hər ikisi süd anası sayılacaq. Əgər ikisinə birlikdə istinad
verilsə, haramlığa (məhrəmliyə) səbəb olmaz.
2- Zaman hesabı ilə; onun da şərti budur ki, bir gecə-gündüz
əsnasında yemək yeməsin, yaxud başqa bir kəsin südünü
əmməsin. Amma əgər su içsə, ya dərman qəbul etsə, ya çox az
yemək yesə, belə ki, “arada yemək yeməyib” deyilsə, eybi
yoxdur. Gecə-gündüz boyunca ardıcıl olaraq ehtiyac duyduğu,
ya meyl etdiyi zaman süd yesin və bunun qarşısı alınmamış
olsun. Hətta ehtiyat-vacibə görə, gecə-gündüzün əvvəlini o
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vaxtdan hesablamalıdırlar ki, uşaq acmış olsun, axırı isə onun
doyduğu vaxtdır.
3- Sayın hesablanması, yəni on beş dəfəni bir qadının
südündən əmsin və on beş dəfənin əsnasında başqa kəsin
südündən əmməsin. Amma onların arasında yemək yeməsinin
zərəri yoxdur, on beş dəfənin arasındakı zaman fasiləsinin də
eybi yoxdur, hər dəfə də kamil süd əmməlidir. Yəni, ac olsun və
tam doyuncaya qədər süd əmsin. Amma əgər süd əmən zaman
nəfəs çəksə, ya bir az gözləsə, belə ki, birinci zamandan ki, döşü
ağzına alıb əmsin, doyana qədər bir dəfə hesab olsa, eybi yoxdur.
Məsələ 2485: Əgər qadın öz ərinə məxsus olan süddən bir
uşağa süd verib sonra başqa ərə getsə və ikinci ərinə məxsus olan
süddən başqa uşağa süd versə o iki uşaq bir-birinə məhrəm
olmurlar. Amma daha yaxşı olar ki, bir-biri ilə evlənməsinlər və
bir-birinə məhrəm baxışı ilə baxmasınlar.
Məsələ 2486: Əgər qadın ərinə məxsus olan süddən bir neçə
uşağa süd versə onların hamısı bir-birinə, ərinə və (onlara süd
verən) qadına məhrəm olurlar.
Məsələ 2487: Əgər bir şəxsin bir neçə arvadı olsa və onların
hər biri deyilən şərtlərlə bir uşağa süd versələr, o uşaqların
hamısı bir-birinə, o kişiyə və o qadınlara məhrəm olurlar.
Məsələ 2488: Əgər bir kişinin iki südlü qadını olsa və
onlardan biri bir uşağa 8 dəfə, digəri isə 7 dəfə süd versə o uşaq
heç şəxsə məhrəm olmur.
Məsələ 2489: Əgər bir qadın ərinə məxsus olan süddən bir
oğlan və bir qıza kamil süd versə, o qızın bacı-qardaşları oğlanın
bacı-qardaşlarına və onlar bir-birinə məhrəm olmurlar.
Məsələ 2490: Bir şəxs öz arvadının icazəsi olmadan, süd
vasitəsi ilə arvadının bacısı uşaqları, yaxud qardaşı uşaqları
olmuş qadınlarla evlənə bilməz. Həmçinin əgər bir oğlanla livat
etsə, ehtiyat-vacibə görə, o oğlanın süd əmməsi ilə qızı, bacısı,
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anası və nənəsi olan şəxslərlə (yəni süd əmməklə onun qızı,
bacısı və anası sayılırlar) evlənə bilməz.
Məsələ 2491: Bir şəxsin qardaşına süd verən qadın həmin
şəxsə məhrəm olmur. Amma ehtiyat-müstəhəb budur ki, onunla
evlənməsin.
Məsələ 2492: İnsan iki bacı ilə hətta süd bacısı olsalar da,
evlənə bilməz. Əgər iki qadını əqd edib sonradan bacı
olduqlarını başa düşsə, bu halda onların əqdi eyni zamanda
olubsa, hər ikisi batildir. Əks halda, birincisi səhih, sonrakı isə
batildir.
Məsələ 2493: Əgər qadın ərinə məxsus olan süddən aşağıdakı
şəxslərə süd versə əri ona haram olmur amma daha yaxşı olar ki,
ehtiyat etsinlər (yəni bu işi etməsinlər):
1-Öz bacısı və qardaşına;
2-Öz əmisi, bibisi, dayısı və xalasına;
3-Əmisinin və dayısının övladlarına;
4-Öz qardaşının övladlarına;
5-Ərinin qardaşına, yaxud ərinin bacısına;
6-Öz bacısının uşaqlarına, yaxud ərinin bacısının uşaqlarına;
7-Ərinin əmisi, bibisi, dayısı və xalasına;
8-Ərinin başqa arvaddan olan nəvəsinə;
Məsələ 2494: Əgər bir kəs insanın bibisinin və ya xalasının
qızına süd versə, həmin şəxsə məhrəm olmur. Amma ehtiyatmüstəhəb budur ki, onunla evlənməsin.
Məsələ 2495: İki arvadı olan kişinin, əgər o iki arvaddan biri
o biri arvadın əmisi uşağına süd versə, o arvadın ki, əmisi uşağı
süd əmib, öz ərinə haram olmaz.

SÜD VERMƏNİN QAYDALARI
Məsələ 2496: Uşağa süd vermək üçün hamıdan yaxşı
anasıdır. Yaxşı olar ki, ana uşağa süd vermək üçün ərindən muzd
almasın, amma yaxşı olar ki, əri muzd versin. Əgər uşağın anası
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dayədən artıq muzd almaq istəsə, əri uşağı ondan alıb dayəyə
verə bilər.
Məsələ 2497: Müstəhəbdir ki, uşaq üçün tutulan dayə 12
İmam şiəsi, ağıllı, iffətli, üzü gözəl olsun; ağılsız, 12 İmama
inanmayan, çirkin görünüşlü, pis əxlaqlı, zinazadə olan dayiyə
uşaq vermək məkruhdur. Həmçinin uşağı zinadan olan qadını
dayə tutmaq məkruhdur.

SÜDVERMƏNİN MÜXTƏLİF MƏSƏLƏLƏRİ
Məsələ 2498: Müstəhəbdir ki, qadınların hər uşağa süd
verməsinin qarşısı alınsın. Çünki ola bilsin ki, hansı uşağa süd
verməsini unudub sonradan bir-birinə məhrəm olan iki nəfər
evlənsinlər.
Məsələ 2499: Müstəhəbdir ki, süd vasitəsilə qohum olan
şəxslər bir-birinə ehtiram qoysunlar. Amma bir-birindən irs
aparmırlar və insanın öz qohumlarına qarşı olan (xüsusi)
qohumluq haqqı onlar üçün yoxdur.
Məsələ 2500: Mümkün olan halda müstəhəbdir ki, uşağa iki il
tamam süd verilsin.
Məsələ 2501: Əgər süd vermə vasitəsilə ərin haqqı aradan
getməzsə, qadın ərinin icazəsi olmadan başqasının uşağına süd
verə bilər. Amma süd vermə ilə ərinə haram olmasına səbəb olan
şəxslərə süd verməsi caiz deyil; məsələn: əgər onun əri südəmər
qız uşağını özü üçün əqd etmiş olsa, qadın o uşağa süd
verməməlidir. Əgər o uşağa süd versə, o qadının özü ərinin
arvadının anası olur və ərinə haram olur.
Məsələ 2502: Əgər bir kəs qardaşının arvadının ona məhrəm
olmasını istəyərsə, bu halda gərək bir südəmər qız uşağını iki
günlük özünə siyğə etsin və o iki gündə, 2483-ci məsələdə
deyildiyi şərtlərə uyğun olaraq qardaşının arvadı o qıza süd
versin, ancaq bu hökmün işkalı var və 2438-ci məsələdə qeyd
olundu.
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Məsələ 2503: Əgər kişi, bir qadınla evlənməzdən qabaq o
qadının süd əmmə vasitəsilə özünə haram olduğunu söyləyərsə:
Məsələn: onun anasının südünü əmdiyini söyləyərsə, onu təsdiq
etmək mümkün olarsa, o qadınla evlənə bilməz. Əgər nigah
əqdindən sonra söyləyərsə və qadında onun sözünü qəbul edərsə,
əqd batil olar. Deməli əgər kişi onunla cinsi yaxınlıq
etməmişdirsə və ya cinsi yaxınlıq etmişsə də, qadın yaxınlıq
zamanı o kişini özünə haram olduğunu bilirdisə, mehriyyəsi
yoxdur. Amma əgər qadın yaxınlıqdan sonra o kişinin ona haram
olduğunu başa düşmüşdürsə, kişi qadına digər qadınların
mislində verilən mehriyyə qədəri mehriyyə ödəməlidir.
Məsələ 2504: Əqd oxunmazdan əvvəl qadın, bir kişinin süd
əmmək vasitəsi ilə ona haram olduğunu söyləyərsə və onu təsdiq
etmək də mümkün olarsa, o kişi ilə evlənə bilməz. Əgər əqddən
sonra söyləyərsə, əvvəlki məsələdə açıqlanan kişinin əqddən
sonra bir qadının özünə haram olduğunu söylədiyi kimidir.
Məsələ 2505: Məhrəm olmağa səbəb olan süd vermə iki yolla
isbat olunur.
1-Sözlərindən yəqinlik hasil olan şəxslərin xəbər verməsi;
2-İki adil kişinin, yaxud dörd adil qadının şəhadət verməsi ilə.
Amma gərək süd vermənin şəraitini də desinlər. Məsələn:
desinlər ki, biz görmüşük ki, filan uşaq 24 saat ərzində filan
qadının döşündən süd əmdi, arada da başqa şey yemədi.
Həmçinin 2483-cü məsələdə deyilən sair şərtləri də şərh etsinlər.
Məsələ 2506: Əgər uşağın məhrəmliyə səbəb olacağı qədər
süd əmib-əmməməsində şəkk etsələr, yaxud o miqdarda süd
əmməsini güman etsələr, uşaq heç şəxsə məhrəm olmur. Amma
yaxşı olar ki, ehtiyat etsinlər.
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Məsələ 2507: Öz arvadına təlaq verən kişi gərək aqil, həddibüluğa çatmış və öz ixtiyarı üzündən təlaq versin. Həmçinin,
gərək təlaq vermək niyyəti olsun. Deməli, təlaq siyğəsini
zarafatyana desə, səhih deyildir.
Məsələ 2508: Qadın, boşanma zamanı gərək heyz və nifas
qanından təmizlənsin və kişi də, onun təmiz halında onunla
yaxınlıq etməsin. Bu iki şərtin təfsilatı qarşıda gələn məsələlərdə
açıqlanacaqdır.
Məsələ 2509: Heyz və nifas halında olan qadını boşamaq üç
halda doğru və düzgündür:
1-Əri evləndikdən sonra onunla yaxınlıq etməmişsə.
2-Qadın hamilə olduğu bilinərsə; əgər hamilə olduğu
bilinməzsə, əri də, heyz halında olan arvadını boşayarsa və daha
sonra hamilə olduğunu anlayarsa, ehtiyat-vacib budur ki, ona
ikinci dəfə təlaq versən.
3-Qaib olmasi səbəbinə görə, qadının heyz və nifasdan
təmzlənib-təmizlənmədiyni bilməsi imkanı yoxdursa.
Məsələ 2510: Əgər bir şəxs, qadını heyz qanından pak hesab
edib təlaq versə, sonradan təlaq vaxtı heyz halında olduğu
məlum olsa, təlaqı batildir. Əgər qadının heyz olduğunu bilib
təlaq versə sonra pak olduğu məlum olsa, təlaq səhihdir.
Məsələ 2511: Öz arvadının heyz və ya nifas halında olduğunu
bilən şəxs qaib olsa; məsələn: səfərə getsə və ona təlaq vermək
istədiyi təqdirdə qadının halından məlumat ala bilməsə, gərək
qadınların adətən heyz və ya nifasdan pak olacaqları müddətə
qədər gözləsin.
Məsələ 2512: Əgər qaib olub arvadını boşamaq istəyən kişi,
arvadının heyz və ya nifas halında olub-olmadığından xəbər
almaq imkanı olsa, əgər onun bu xəbəri qadının heyz adəti və ya
şəriətdə təyin olunmuş digər nişanələr üzündən olarsa belə, gərək
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adətən qadınların heyz və ya nifasdan təmizləndikləri müddətə
qədər gözləsin.
Məsələ 2513: Əgər kişi, heyz və ya nifas qanından pak olan
arvadı ilə yaxınlıq edib sonra təlaq vermək istəsə, gərək ikinci
dəfə heyz qanı görüb paklanmasını gözləsin. Amma 9 (hicri
qəməri ilə) yaşı tamam olmayan, yaxud hamilə olan qadına,
onunla yaxınlıq etdikdən sonra təlaq versələr eybi yoxdur. Qadın
yaisə olsa da eyni qayda ilə. (Əgər yaxınlıq edəndən sonra təlaq
versələr eybi yoxdur). Yaisənin mənası 441-ci məsələdə qeyd
olundu.
Məsələ 2514: Əgər kişi heyz və ya nifas qanından pak olan
arvadı ilə yaxınlıq edib həmin paklıq müddətində təlaq versə və
sonra təlaq verdiyi vaxt hamilə olduğu məlum olsa, ehtiyatvacibə görə gərək ikinci dəfə təlaq versin.
Məsələ 2515: Əgər kişi heyz və ya nifas qanından pak olan
arvadı ilə yaxınlıq edib sonra ayrılsa məsələn: səfərə getsə və
səfərdə təlaq vermək istəsə, amma səfərdə arvadının halından
məlumat əldə edə bilməsə, bu halda qadınların adətən o
paklıqdan sonra qan görüb yenidən pak olduqları qədər
gözləməlidir. Ehtiyat-vacib budur ki, o müddət bir aydan az
olmasın. Əgər qeyd olunanlara əsasən təlaq versə və sonra
təlaqın birinci paklıq zamanı verildiyi məlum olsa, eybi yoxdur.
Məsələ 2516: Əgər kişi, yaradılışca, yaxud xəstəlik üzündən
heyz görməyən qadınına təlaq vermək istəsə, onunla yaxınlıq
etdiyi vaxtdan etibarən üç ay müddətində onunla cinsi əlaqədə
olmaqdan çəkinməli, sonra təlaq verməlidir.
Məsələ 2517: Təlaq ərəbcə və səhih siyğə ilə olmalıdır və iki
nəfər adil kişi də onu eşitməlidir. Əgər ərin özü təlaq siyğəsini
oxumaq istəsə və arvadının da adı; məsələn: Fatimə olsa gərək
desin:

َ ُ َ
َ
َ ْ َ
اطمة ط ّالق
ّ تى ف
ّ زوج
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Yəni arvadım Fatimə azaddır.
Əgər başqasını vəkil etsə, vəkil belə deməlidir:

َ ُ َ
َ
ِّ َ ُ ُ َ ْ َ
اطمة ط ّالق
ّ ىف
ّ زوجة موك ّل
Məsələ 2518: Siyğə olunan; (məsələn: bir aylıq, bir illik) qadının
təlaqı yoxdur. Onun boşanması, müddətinin tamam olması,
yaxud kişinin həmin müddəti ona bağışlamasına bağlıdır; yəni,
“müddəti sənə bağışladım” desin. Bu halda qadının heyz
qanından paklığı və şahid tutulması lazım deyil.

TƏLAQ İDDƏSİ
Məsələ 2519: Doqquz yaşı tamam olmayan, həmçinin yaisə
qadının iddə müddəti yoxdur. Yəni, ərinin onunla yaxınlıq
etməsinə baxmayaraq, təlaq veriləndən sonra dərhal ərə gedə
bilər.
Məsələ 2520: Doqquz yaşı tamam olan və yaisə olmayan
qadının əri, onunla yaxınlıq edib təlaq versə, təlaqdan sonra iddə
saxlamalıdır. Yəni, təlaq verildiyi paklıqdan sonra, yenidən heyz
görüb pak olacağı qədər gözləməlidir. Üçüncü heyzi görən kimi,
iddəsi tamam olur və ərə gedə bilər. Amma yaxınlıq etmədən
təlaq versə, iddəsi yoxdur; yəni, təlaqdan sonra dərhal ərə gedə
bilər.
Məsələ 2521: Heyz görən qadınlar ilə bir yaşda olan və heyz
görməyən qadının əri, təlaq versə, təlaqdan sonra üç ay iddə
saxlamalıdır.
Məsələ 2522: İddəsi üç ay olan qadının əgər ayın əvvəlində
təlaqını versələr, üç ay hilali yəni ayın görülməsindən üç ay
müddətində iddə saxlasın. Əgər ayın əsnasında təlaqını versə,
gərək ayın qalanını sonrakı iki ay ilə bərabər və birinci aydan,
qalanını isə dördüncü aydan iddə saxlasın ki, üç ay tamam olsun.
Məsələn, əgər ayın 20-ci gününün qürubunda təlaqını versələr və
o ay 29 gün olsa, gərək ayın qalan doqquz gününü ondan sonrakı

512



TƏLAQIN HÖKMLƏRİ

iki ay ilə birlikdə və iyirmi gün dördüncü aydan iddə saxlasın
Ehtiyat-müstəhəb budur ki, dördüncü aydan 21 gün iddə saxlasın
ki, birinci aydan iddə saxladığı miqdarla 30 gün olsun.
Məsələ 2523: Əgər hamilə qadına təlaq versələr, onun iddəsi,
uşağın dünyaya gəlməsinə, yaxud siqt olmasına qədərdir;
məsələn: təlaqdan bir saat sonra uşaq dünyaya gəlsə, həmin vaxt
iddəsi tamam olur.
Məsələ 2524: Doqquz yaşı tamam olan və yaisə olmayan bir
qadın; (məsələn: bir ay, yaxud bir illiyə) siyğə olunsa, əri onunla
yaxınlıq edib və o qadının müddəti tamam olsa, yaxud əri həmin
müddəti bağışlasa, gərək iddə saxlasın. Əgər heyz görürsə və
hamilə deyilsə, ehtiyat-vacibə görə gərək iki heyz müddətində
iddə saxlasın; Əgər heyz görmürsə, ehtiyat-vacibə görə gərək 45
gün ərə getməsin. Hamilə olduğu surətdə, onun iddəsi uşağın
dünyaya gəlməsi və ya uşağın siqt olmasına qədərdir.
Məsələ 2525: Təlaq iddəsinin əvvəli, təlaq siyğəsinin tamam
olduğu vaxtdan etibarən başlayır; istər qadın ona təlaq verildiyini
bilsin, istərsə də bilməsin. Əgər iddə qurtarandan sonra ona təlaq
verilməsini başa düşsə, yenidən iddə saxlaması lazım deyil.

ƏRİ ÖLƏN QADININ İDDƏSİ
Məsələ 2526: Əri ölən qadın hamilə olmasa, hətta əgər yaisə,
yaxud səğiyrə olsa da, yaxud əri onunla yaxınlıq etməsə də, 4 ay
10 gün iddə saxlamalı, yəni ərə getməməlidir. Əgər hamilə olsa,
doğuşa qədər iddə saxlamalıdır. Amma uşaq 4 ay 10 gün
keçməzdən qabaq dünyaya gəlsə, ərinin ölümündən 4 ay 10 gün
keçənədək gözləməlidir. Buna vəfat iddəsi deyilir. Həmçinin, əri
fitri mürtəd olan qadının da iddəsi eyni qayda ilə.
Məsələ 2527: Vəfat iddəsində olan qadının bəzəkli paltar
geyməsi, sürmə çəkməsi həmçinin, zinət sayılan sair işlər
görməsi ona haramdır.
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Məsələ 2528: Əgər qadın, ərinin öldüyünə yəqin etsə, vəfat
iddəsi saxladıqdan sonra başqasıyla evlənərsə, daha sonra
əvvəlki ərinin, ikinci əri ilə evliliyi zamanında öldüyü bilinsə və
vəfat iddəsi bu evlilik içində olduğu məlum olarsa, ikinci ərindən
ayrılmalıdır. Əgər ikinci ərindən hamilə də qalmışsa, (doğana
qədər) ikinci əri üçün təlaq bəhsində müddəti bildirilən təlaq
iddəsi; sonra da birinci əri üçün vəfat iddəsi saxlamalıdır. Əgər
hamilə deyilsə, əvvəlcə birinci əri üçün vəfat iddəsi, sonra isə
ikinci əri üçün təlaq iddəsi saxlamalıdır.
Məsələ 2529: Vəfat iddəsinin başlanğıcı, qadının ərinin
ölümündən xəbərdar olduğu vaxtan başlanır.
Məsələ 2530: Əgər qadın “iddəm tamam olmuşdur” desə,
onun bu sözü iki şərtlə qəbul edilir:
1-Töhmət etmək mövqeyində olmasın;
2-Təlaqdan, yaxud ərinin ölməsindən sonra iddənin müddətdə
tamam olması mümkün olacaq qədər vaxt keçsin.

BAİN VƏ RİCİ TƏLAQ
Məsələ 2531: Bain təlaqı budur ki, təlaqdan sonra kişinin öz
arvadına qayıtmaq haqqı olmasın. Yəni, əqd oxunmadan onu
arvad kimi qəbul edə bilməz. Bu beş qismdir:
1-Doqquz yaşı tamam olmayan qadının təlaqı;
2-Yaisə olan qadının təlaqı;
3-Ərinin əqddən sonra yaxınlıq etmədiyi qadının təlaqı;
4-Üç dəfə təlaq verilən qadının üçüncü təlaqı;
5-Xül və mübarat təlaqı (Bunların hökmləri sonradan
deyiləcək).
Bunlardan başqa yerdə qalanları rici təlaqdır ki, təlaqdan
sonra, qadın iddədə olduğu vaxta qədər kişi, ona qayıda bilər .
Məsələ 2532: Arvadına rici təlaq verən bir şəxsin, onu təlaq
verilən vaxtda olduğu evdən çölə çıxartması haramdır. Amma
bəzi vaxtlar onu çölə çıxartmağın eybi yoxdur, o cümlədən;
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fahişəlik və ya əcnəbilərlə gediş-gəlişi olarsa. Həmçinin, lazım
olmayan işlər üçün evdən çölə çıxarması da haramdır.

QAYITMAĞIN HÖKMLƏRİ
Məsələ 2533: Rici təlaqda kişi öz qadınına iki cür qayıda
bilər:
1-İkinci dəfə onu özünə arvad etməsi mənasını daşıyan bir söz
desin;
2-Elə bir iş görsün ki, onun qayıtması başa düşülsün; Yaxınlıq
etməklə qayıtmaq gerçəkləşir, hərçənd qayıtmaq məqsədi olmasa
da
Məsələ 2534: Rücu etməkdə kişinin şahid tutması, yaxud
qadına xəbər verməsi lazım deyil. Hətta, əgər bir şəxs bilmədən
“arvadıma rücu etdim” (yəni, təlaq verdiyim yoldaşımı ozümə
ailəliyə qaytardım) desə, səhihdir.
Məsələ 2535: Əgər kişi öz arvadına rici təlaq verib, ona
qayıtmamaq üçün ondan bir mal alaraq onunla razılaşsa,
razılaşma səhihdir və vacibdir kişi qayitmasın. Əgər qayıtsa ərarvadlıq öz yerini tutur, ehtiyat budur ki, ərindən aldığını ona
qaytarsın.
Məsələ 2536: Əgər kişi, arvadına iki dəfə təlaq verib sonra
rücu etsə, yaxud iki dəfə təlaq verib hər təlaqdan sonra əqdinə
keçirsə, üçüncü təlaqdan sonra qadın ona haramdır. Amma
üçüncü təlaqdan sonra başqa ərə getsə, dörd şərtlə birinci ərinə
halal olur (yəni, birinci əri onu, ikinci ərindən boşanandan sonra,
yenidən ala bilər):
1-İkinci ərinin əqdi daimi olsun; deməli; məsələn: bir aylıq,
bir illik siyğə etsə, ondan ayrılandan sonra birinci əri, onu öz
əqdinə keçirə bilməz;
2-İkinci əri onunla cinsi əlaqədə olsun;
3-İkinci əri ona təlaq versin, yaxud ölsün;
4-İkinci ərinin təlaq, yaxud vəfat iddəsi tamam olsun.
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XÜL TƏLAQI
Məsələ 2537: Ərinə meyli olmayan qadının mehriyəsini və ya
özünə aid olan başqa malını boşanması üçün ərinə bağışlayarsa,
buna, xül təlaqı deyilir.
Məsələ 2538: Əgər ər, təlaq siyğəsini oxumaq istəsə və
qadının adı; məsələn: Fatimə olsa, desin:

َ
َ َ َ ُ ْ َ َ ُ َ
َ
ْ َ َ َ َ
َ ْ َ
َ
اطمة خالعتها على مابذلت ّهى طا ّلق
ّ زوج ّتى ف
Yəni, arvadım Fatiməyə verdiyi şeylər müqabilində xül təlaqı
verdim və o boşandı.Yaxud belə desin:
Məsələ 2539: Əgər qadın, bir şəxsi mehriyyəsini ərinə
vermək üçün, əri də həmin şəxsi, arvadına təlaq vermək üçün
vəkil etsə, bu halda; məsələn: ərin adı Mühəmməd, arvadın adı
Fatimə olarsa, vəkil təlaq siyğəsini belə oxumalıdır:

َّ َ ُ
محم ٍد

ِّ َ ُ
ّلموك ّلى

َ َ ْ َ
مهرها

ْ ْ َ َ
بذلت

َ َ
َ
اطمة
ّ ف

َ ِّ َ ُ
ْ َ
عن موكل ّتي
َ َ َ َ َْ
ّل َيخلعهاعل ْي ّه

ondan sonra dərhal deməlidir:

َ َ
َ َ َ ُ ْ َ َ
ِّ َ ُ ُ َ ْ َ
ْ َ َ َ َ
زوجة موك ّلى خالعتها على مابذلت ّهي طا ّلق
Əgər qadın, bir kişini, ərinə mehriyyədən başqa bir şey
bağışlayıb ona təlaq verməsini vəkil etsə, gərək vəkil, məhrəha
kəlməsinin yerinə onun verdiyi şeyi desin; məsələn: əgər 100
tümən vermiş olsa, gərək desin:

ْ َ َ َ
َ ُ َ َ
بذلت ّمائة تومان
MÜBARAT TƏLAQI
Məsələ 2540: Əgər ər-arvad bir-biri ilə yaşamaq istəməsələr
və qadın bir malı kişiyə, təlaq versin deyə, bağışlasa, belə təlaqa
mübarat təlaqı deyilir.
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Məsələ 2541: Əgər ər, mübarat siyğəsini oxumaq istəsə və
arvadının adı; məsələn: Fatimə olsa, gərək desin:

َ
َ َ َ َ
َ ْ َ َ َ َ
َ
َ ْ َ ُ َْ َ
َ
اطمة على مابذلت ف ّهى طا ّلق
ّ بارأت زوج ّتى ف

Yəni, mən və arvadım Fatimə, onun
müqabilində ayrıldıq, o azaddır.
Əgər başqasını vəkil etsə, vəkil deməlidir:

verdiyi şeyin

َ
َ َ َ َ
َ ْ َ َ َ َ
َ
ِّ َ ُ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ
َ
اطمة على مابذلت ف ّهى طا ّلق
ف
ى
ل
ك
ّ
ّ بارأت زوجة مو

Hər bir surətdə  على مابذلتkəlməsinin əvəzinə  بمابذلتdesə eybi
yoxdur.
Məsələ 2542: Xül və mübarat siyğələri, ərəbcə səhih
oxunmalıdır. Amma qadın öz malını ərinə bağışlaması üçün hər
hansı dildə, “təlaq üçün filan şeyi sənə bağışladım” desə, eybi
yoxdur.
Məsələ 2543: Əgər qadın, xül yaxud mübarat təlaqı əsnasında
öz bağışladığı şeyi vermək fikrindən dönsə, əri qayıdıb (rücu
edib) əqd oxunmadan yenidən onu özünə arvad edə bilər.
Məsələ 2544: Mübarat təlaqı üçün ərin aldığı mal,
mehriyyədən çox olmamalıdır. Ancaq xül təlaqında çox
olmasının eybi yoxdur.

TƏLAQIN MÜXTƏLİF MƏSƏLƏLƏRİ
Məsələ 2545: Əgər bir şəxs, naməhrəm qadınla, öz əyalı
olduğunu güman edərək yaxınlıq etsə; istər qadın onun əri
olmadığını bilsin, istərsə də əri olduğunu güman etsin, iddə
saxlamalıdır.
Məsələ 2546: Əgər bir şəxs, öz arvadı olmadığını bildiyi bir
qadınla zina edərsə, istər qadın onun öz əri olduğunu bilsin
istərsədə güman etsin iddə saxlaması lazım deyildir.
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Məsələ 2547: Əgər bir kişi, qadını özünə arvad etmək üçün
aldadıb onun ərindən təlaq alsa, o qadına verilən təlaq və əqd
səhihdir. Amma hər ikisi böyük günah etmişlər.
Məsələ 2548: Əqd əsnasında səfərə gedəcəyi təqdirdə, yaxud
onun altı aylıq xərcini verməsə, təlaqın ixtiyarının onun əlində
olmasını qadın əri ilə şərt etsə, bu şərt batildir. Amma kişi, səfərə
gedərsə və ya misal üçün; altı ayadək onun xərcini verməzsə,
onun tərəfindən özünə təlaq vermək üçün vəkil olmasını şərt
etsələr, səhihdir; qoyulan şərt baş verdiyi təqdirdə özünə təlaq
verərsə təlaqı səhihdir.
Məsələ 2549: Əri itmiş bir qadın başqası ilə evlənmək
istəyərsə, adil bir müctəhidin yanına gedib, onun göstərişinə
əməl etməlidir.
Məsələ 2550: Dəlinin atası və ata tərəfindən olan babası, onun
arvadını boşaya bilərlər.
Məsələ 2551: Əgər ata, yaxud (ata tərəfindən olan) baba, öz
övladı (və ya nəvəsi) üçün bir qadını siyğə etsələr, hətta uşağın
həddi-büluğa çatması zamanının bir miqdarı, siyğə müddətinin
bir hissəsi olsa da; (məsələn: bir arvadı 14 yaşlı oğluna iki illiyə
siyğə etsə) bu halda uşağ üçün məsləhətli olsa, onun vaxtını
qadına bağışlaya bilərlər, lakin onun daimi arvadına təlaq verə
bilməzlər.
Məsələ 2552: Əgər şəriətdə müəyyən olunmuş əlamətlərə
əsasən, kişi, iki nəfəri adil bilərək onların yanında öz arvadına
təlaq versə; başqa bir şəxs onların adil olmalarında şəkk etsə, o
qadını özü, yaxud başqası üçün iddəsi tamam olandan sonra əqd
edə bilər. Amma onların fasiq olduğunu bilsə, ehtiyat-vacibə
görə onunla evlənməkdən çəkinsin və başqası üçün də onu əqd
etməsin.
Məsələ 2553: Əgər bir şəxs öz qadınına, o başa düşmədən
təlaq versə, bu halda onun xərclərini arvadı olan müddətdəki
kimi vermiş olarsa; məsələn: bir ildən sonra “bir il bundan qabaq

518



TƏLAQIN HÖKMLƏRİ

sənə təlaq vermişəm” desə və şərən də bu işi sübuta yetsə, o
müddətdə qadın üçün tədarük gördüyü, amma qadının sərf
etmədiyi şeyləri ondan geri ala bilər. Lakin sərf etdiyi şeyləri
ondan tələb edə bilməz.
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QƏSBİN HÖKMLƏRİ
Qəsb odur ki, insan zülm ilə bir şəxsin malını, yaxud haqqını
ələ keçirsin. Bu, böyük günahlardan biridir və bu işi edən şəxs
qiyamət günüdə ağır əzaba düçar olacaq. Peyğəmbəri Əkrəmdən
(səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm) rəvayət olunub ki, “Hər kəs bir
qarış torpağı başqasından qəsb etsə, Qiyamət günü o torpağı
onun yeddi təbəqəsi ilə birlikdə boyunbağı kimi onun boynundan
asacaqlar”.
Məsələ 2554: Əgər insan məscid, mədrəsə, körpü və ümumi
camaat üçün tikilmiş digər yerlərdən camaatın istifadə etməsini
qoymazsa, onların haqqını qəsb etmiş olur. Həmçinin, məscidə
özü üçün yer ayırıb və digərlərinin istifadə etməsinə maneə olan
şəxsin əməli də qəsb sayılır.
Məsələ 2555: İnsanın borclu olduğu şəxsin yanında girov
qoyduğu şey onun yanında qalmalıdır ki, borc qaytarılmadığı
təqdirdə borcunu onun vasitəsi ilə əldə etsin. Deməli, əgər o şeyi,
borcunu verməmişdən qabaq razılıq olmadan ondan geri alsa,
onun haqqını qəsb etmişdir.
Məsələ 2556: Bir şəxsin yanında girov qoyulan bir malı
başqası qəsb etsə, malın sahibi və borc sahibi o şeyi ondan tələb
edə bilərlər. O şeyi ondan aldıqdan sonra, yenə də girovdur.
Əgər o şey tələf olub aradan getsə və əvəzini alsalar o (əvəz
alınan) şey də əvvəlki şeyin özü kimi girov sayılır.
Məsələ 2557: Əgər insan bir şeyi qəsb etsə, gərək dərhal
sahibinə qaytarsın. Tələf olarsa, əvəzini sahibinə verməlidir.
Məsələ 2558: Əgər qəsb etdiyi şeydən mənfəət əldə etsə;
məsələn: qəsb etdiyi qoyun doğsa o, mal sahibinindir. Həmçinin,
evi qəsb edən bir şəxs orada oturmasa belə, icarəsini verməlidir.
Məsələ 2559: Əgər uşağın və dəlinin malını qəsb etsələr,
həmin şeyi vəlisinə verməlidirlər. Əgər tələf olarsa, əvəzini
verməlidirlər.
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Məsələ 2560: Əgər iki nəfər birlikdə bir şeyi qəsb etsələr, və
hər birinin istifaəsində onun yarsı olsa, onların hər biri həmin
şeyin yarısına zamindirlər. Əgər onun hamısı hər ikisinin
istifadəsində olsa, hər birini onun hamısına zamindirlər.
Məsələ 2561: Əgər qəsb etdiyi şeyi başqa bir şeylə qarışdırsa;
məsələn: qəsb etdiyi buğdanı arpa ilə qarışdırsa, bu halda onların
ayrılması mümkün olsa, hətta zəhmətə də səbəb olsa, ayırıb
sahibinə qaytarmalıdır.
Məsələ 2562: Əgər qızıl və gümüş qabı və ya düzəlməsi
haram olan şeyi ğəsb edib xarab etsə, onu düzəltmək haqqını
sahibinə vermək lazım deyil. Əgər sırğa və s. kimi şeyləri qəsb
edib xarab etsə, gərək onu, düzəldilməsinə lazım olan muzd ilə
birlikdə sahibinə qaytarsın. Muzdu verməmək üçün “əvvəlki
olduğu şəkildə düzəldəcəyəm” deyərsə, sahibi qəbul etməyə
məcbur deyil. Həmçinin sahibi, onu əvvəlki kimi düzəltməyə
məcbur edə bilməz.
Məsələ 2563: Əgər qəsb etdiyi şeyi əvvəlkindən daha yaxşı
surətdə düzəldə bilsə; (məsələn: qəsb etdiyi qızıldan sırğa
düzəltsə) bu halda malın sahibi “həmin halda ver” desə,
verməlidir. Çəkdiyi zəhmət üçün muzd ala bilməz, hətta malikin
icazəsi olmadan əvvəlki halına qaytarmağa haqqı yoxdur. Əgər
icazəsi olmadan o şeyi əvvəlki halına salsa, onu düzəltməyin
muzdunu da sahibinə verməlidir. Daha yaxşı budur ki, bir-birləri
ilə razılaşsınlar.
Məsələ 2564: Əgər qəsb etdiyi şeyi əvvəlkindən daha yaxşı
halda düzəltsə və malın sahibi də onu əvvəlki hala salmalısan
desə, əvvəlki hala salması vacibdir. Əgər onun qiymətinin
azalmasına səbəb olacaq bir şəkildə olsa, qəsb edən qiymət
təfavütünü də sahibinə verməlidir. Deməli, qəsb etdiyi qızıldan
sırğa düzəltsə və onun sahibi əvvəlki halına qaytarmalısan desə,
bu halda onun əridilməsindən sonrakı qiyməti sırğa
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düzəldilməsindən qabaqkı qiymətindən az olsa, onun qiymət
fərqini də verməlidir.
Məsələ 2565: Əgər bir şəxs qəsb etdiyi torpaqda taxıl, yaxud
ağac əksə, taxıl, ağac və onun meyvəsi onun özünündür. Əgər
yerin sahibi əkin və ya ağacın həmin torpaqda qalmasına razı
olmasa, qəsb edən şəxs hətta zərər etsə də dərhal əkini, yaxud
ağacları yerdən çıxartmalıdır. Həmçinin, əkin və ağac əkdiyi
müddətdəki yerin icarə haqqını da yer sahibinə verməli, torpaqda
yaranan xarablıqları düzəltməlidir; məsələn: ağacı çıxartdığı
yerin çalalarını doldurmalıdır. Əgər bu işlərin vasitəsi ilə yerin
qiyməti əvvəlki qiymətindən az olsa, onun qiymət fərqini də
verməlidir. O, yerin sahibini, yeri ona satmağa, yaxud icarə
verməyə məcbur edə bilməz. Yerin sahibi də ağacı, yaxud əkini
ona satmağa məcbur edə bilməz.
Məsələ 2566: Əgər yerin sahibi əkinin, ağacların onun
yerində qalmasına razı olsa, onu qəsb edən şəxsin ağacı, yaxud
əkini oradan çıxartması lazım deyil. Amma qəsb etdiyi
müddətdən etibarən sahibinin razı olduğu müddətə qədər yerin
icarəsini verməlidir.
Məsələ 2567: Əgər qəsb etdiyi şey tələf olarsa, bu halda
qiymətləri fərqlənən inək, qoyun kimi mallardan olsa, (gərək
onun dəyər qiymətini versin. Əgər bazarın qiyməti dəyişmiş olsa,
gərək tələf olan günün qiyməti ilə versin. Ehtiyat-vacib budur ki,
qəsb etdiyi gündən verdiyi günə qədər olan ən yuxarı qiymətlə
razılaşsınlar.
Məsələ 2568: Əgər qəsb edib tələf etdiyi şey buğda və arpa
kimi növləri qiymət baxımından fərq etməyən şeylərdən olsa,
onda mislini verməlidir. Ancaq vermək istədiyi şeyin
xüsusiyyətləri qəsb edib tələf etdiyi şeyin misli kimi olmalıdır.
Məsələ 2569: Əgər qiyməti bir-birindən fərqlənən (qoyun
kimi) bir şeyi qəsb etsə və o şey də aradan getsə, bu halda onun
bazar qiyməti fərqlənməmiş olsa, amma onun yanında olan
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müddətdə; məsələn: kökəlmiş olsa, kökəldiyi vaxtın pulunu
verməlidir.
Məsələ 2570: Əgər qəsb etdiyi şeyi başqası ondan qəsb etsə
və tələf olsa, malın sahibi əvəzini onların hər birindən ala bilər,
yaxud onların hər birindən aradan gedən şeyin bir miqdarını
tələb edə bilər. Əgər birincidən alsa, birinci də öz növbəsində
ikincidən ala bilər. Amma ikincidən alsa, o, verdiyi şeyi
birincidən ala bilməz.
Məsələ 2571: Əgər satılan şeydə müamilənin şərtlərindən biri
olmasa; məsələn: çəki ilə alver edilməli olan bir şey çəkisiz
müamilə olunsa, müamilə batildir. Əgər satıcı və alıcı müamiləni
nəzərə almadan, bir-birinin malından istifadə etməyə razı olsalar
eybi yoxdur. Əks halda (icazə verməsələr) isə, bir-birindən
aldıqları şey qəsbi mal kimidir. Gərək onu bir-birinə qaytarsınlar.
Əgər hər birinin malı digərinin əlində tələf olsa, müamilənin
batil olduğunu bilib-bilməmələrindən asılı olmayaraq, əvəzini
verməlidirlər.
Məsələ 2572: Əgər bir malı satıcıdan, baxmaq üçün götürsə,
yaxud müəyyən müddətdə öz yanında saxlayıb bəyənəcəyi halda
almaq üçün götürdüyü təqdirdə, o mal tələf olarsa, onun əvəzini
sahibinə verməlidir.
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TAPILAN ŞEYİN HÖKMLƏRİ
Məsələ 2573: İtmiş malı insan tapsa və sahibi məlum olmaq
üçün heç bir nişanəsi olmasa, onu özü üçün götürə bilər. Amma
ehtiyat-müstəhəbə əsasən, onu sahibi tərəfindən sədəqə versin.
Məsələ 2574: Əgər bir şəxs, bir dirhəmdən 12/6 noxud
böyüklüyündə gümüş puldan az olan və üzərində əlaməti olan bir
malı taparsa, onun kimə aid olduğu, məlum olsa sahibinin razı
olub-olmamasını bilməsə, onun icazəsi olmadan götürə bilməz.
Əgər sahibinin razı olduğunu bilsə əmanət kimi götürə bilər.
Amma o malın sahibi məlum olmazsa, mülkiyyətinə keçirmək
niyyəti ilə onu, özünə götürə bilər. Ancaq ehtiyat-vacib budur ki,
sahibi tapıldığı təqdirdə onun əvəzini sahibinə versin.
Məsələ 2575: Əgər bir şəxs, üzərində əlaməti olan bir malı
taparsa, onun qeyri şiyə və ya müsəlmanların himayəsi altında
yaşayan zimmi bir kafirə aid olduğunu bilsə, o şeyin qiyməti
12/6 noxud sikkəli gümüş dəyərində olsa, tapdığı gündən
etibarən bir həftəyədək hər gün bir dəfə, sonra bir ayadək həftədə
bir dəfə sonra bir ilədək ayda bir dəfə, insanların toplandığı
yerlərdə elan edib eşitdirməsi lazımdır. Zahirən bu kimi elandan
məqsəd, nümunə göstərməkdir; əsas məqsəd isə, hər dəfəsində
ilk mövzuya aid olduğu bilinən şəkildə elan olunmasıdır.
Məsələ 2576: Əgər insanın özü elan etmək istəməsə, əmin
olduğu şəxsə, onun tərəfindən elan etməsini deyə bilər.
Məsələ 2577: Əgər bir il müddətində elan etdikdən sonra
sahibi tapılmazsa, onu özü üçün götürə bilər. Lakin hər vaxt
sahibini tapacağı təqdirdə, onun əvəzini vermək məqsədində
olsun; və ya götürüb onun üçün saxlasın və hər vaxt tapılsa,
qaytarsın; amma ehtiyat-müstəhəb budur ki, sahibinin tərəfindən
sədəqə versin.
Məsələ 2578: Əgər bir il elan etdikdən sonra sahibi tapılmasa
və malı onun üçün saxlasa və tələf olub aradan getsə, bu halda
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onu saxlamaqda səhlənkarlıq və həddin aşmamışsa, zamin deyil.
Lakin sahibinin tərəfindən sədəqə vermiş, yaxud özü üçün
götürmüş olsa, hər iki halda zamindir.
Məsələ 2579: Bir malı tapan şəxs, qeyd olunan şəkildə
bilərəkdən elan etməzsə, günah etməsinə baxmayaraq yenə də
elan etməsi vacibdir.
Məsələ 2580: Əgər həddi-büluğa çatmayan uşaq bir şey tapsa,
onun qəyyumu elan etməlidir.
Məsələ 2581: Əgər insan, elan etdiyi il ərzində mal sahibinin
tapılmasından ümidsiz olarsa, sədəqə vermək istəsə heç bir eybi
yoxdur.
Məsələ 2582: Əgər insan, elan etdiyi il əsnasında mal tələf
olub aradan getsə, bu halda onu saxlamaqda səhlənkarlıq edib və
həddin aşmışsa, gərək onun əvəzini sahibinə versin. Onu
saxlamaqda səhlənkarlıq etməyib və həddin aşmamışsa, bir şey
ona vacib deyil.
Məsələ 2583: Əgər nişanəli, qiyməti 12/6 noxud ölçüsündə
sikkəli gümüş dəyərinə çatan bir malı, elan etməklə sahibinin
tapılmayacağı məlum olan yerdən tapsa, elə tapdığı gün
sahibinin tərəfindən sədəqə verə bilər; Əgər sonradan sahibi
tapılsa və sədəqə verilməsinə razı olmasa, əvəzini qaytarmalıdır.
Ehtiyat-müstəhəb budur ki, öz mülküyyətinə keçirməsin. Verdiyi
sədəqənin savabı onun özünə çatır. Ehtiyat-müstəhəb budur ki,
öz mülküyyətinə keçirməsin.
Məsələ 2584: Tapdığı bir şeyi, öz malı zənn edərək götürsə və
sonra isə özünə aid olmadığını başa düşərsə, bir il müddətində
elan etməlidir. Amma ayaqla vurması və hərəkət etdirməsi,
tapılmış malın hökmünü ona aid etmir.
Məsələ 2585: Elan edərək tapdığı şeyin cinsini müəyyən
etməlidir, belə ki, camaatın nəzərində tərif sayılarsa, kifayətdir.
Məsələn: “bir kitab tapdım” və ya “bir paltar tapdım” desin, əgər
bir şey tapmışam desə kifayət deyil.
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Məsələ 2586: Əgər bir şəxs bir şey tapsa və digəri “mənim
malımdır” desə, əminlik hasil olması üçün, ondan malın
nişanələrini deməsini istəməlidir. Amma çox vaxt malin sahibi
də diqqət etmədiyi, əlamətləri deməsi lazım deyil.
Məsələ 2587: Əgər tapdığı şeyin qiyməti 12/6 noxud
ölçüsündə olan gümüş dəyərinə çatsa, bu halda elan etmədən
məsciddə, yaxud camaatın yığışdığı başqa yerlərdə qoysa,
nəticədə aradan getsə, yaxud başqası götürsə, tapan şəxs
zamindir.
Məsələ 2588: Əgər saxlandıqda xarab olan bir şey tapsa,
cameüş-şərait müctəhidin, yaxud onun vəkilinin icazəsi ilə
qiymət qoyub satmalı və pulunu saxlamalıdır, yaxud qiymət
qoyub özü istifadə edib, pulunu saxlamalıdır. Əgər hər iki
surətdə elan edəndən sonra sahibi tapılmazsa, zəmanət şərti ilə
özü istifadə etsin və ya onun tərəfindən sədəqə versin.
Məsələ 2589: Əgər tapdığı şey dəstəmaz alanda, namaz
qılanda, onun üstündə olsa, məqsədi sahibini tapmaqdırsa, eybi
yoxdur.
Məsələ 2590: Əgər bir kəsin ayaqqabısını aparsalar və onun
yerində başqa ayaqqabı qoysalar, belə ki, qalan ayaqqabının
onun ayaqqabısını aparan kəsin olduğunu və ayaqqabını aparan
həmin adamın apardığı ayaqqabının əvəzində öz ayaqqabısını
götürməyə razı olduğunu bilsə, o ayaqqabını özünkünün yerinə
götürə bilər. Onun ayaqqabısını haqqsız yerə, zülm olaraq
götürüldüyünü bildiyi təqdirdə də hökm eynidir. Amma bu halda
o ayaqqabının qiyməti öz ayaqqabısının qiymətindən çox
olmamalıdır. Əgər belə olmasa, artıq qiymət üçün məchululmalikin hökmü caridir. Bu iki haldan başqa halda, məchululmalikin hökmü o ayaqqabıya cari olacaqdır.
Məsələ 2591: Əgər insanın əlində olan mal məchulul-malik
olsa, yəni sahibi naməlum olsa və o mala itirilmiş deməsələr,
onun sahibinin həmin insanın o maldan istifadə etməsinə razı
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olduğuna əmin olandan sonra, hansı tərzdə onun istifadəsinə razı
olsa, o maldan o cür istifadə edə bilər. Əgər belə olmasa onun
sahibini tapmağa ehtimal verdiyi vaxta qədər axtarmaq lazımdır,
sahibinin tapılmasından məyus olduqdan sonra gərək o malı
fəqirə sədəqə versin. Ehtiyat-vacibə əsasən, sədəqə şəriət
hakiminin icazəsi ilə verilməlidir. Əgər sonra sahibi tapılsa, və
sədəqə verildiyinə razı olmasa, zəmanət yoxdur.
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HEYVANLARIN BAŞINI KƏSMƏYİN ...
HEYVANLARIN BAŞINI KƏSMƏYİN VƏ
OVLAMAĞIN HÖKMLƏRİ
Məsələ 2592: Əgər əti halal olan heyvanın başını, sonradan
deyiləcək göstərişlərə əsasən kəssələr; istər vəhşi olsun istərsə də
əhli, can verdikdən sonra əti halal, bədəni pak olur. İnsanın vəty
(yaxınlıq) etdiyi heyvanın başını şəri göstərişlərə əsasən də
kəssələr, əti haramdır. Amma nəcasət yeyən heyvanın başını,
şəriətdə müəyyən olunan göstərişlərə əsasən istibra 1 etmədən
kəssələr, əti halal deyil.
Məsələ 2593: Əti halal olan vəhşi heyvanların, ahu, kəklik,
dağ keçisi və s. kimi və əti halal olub sonradan vəhşiləşən əhli
heyvanların, qaçıb vəhşi olan ev inəyi və dəvə kimi, sonradan
deyiləcək göstərişlərə əsasən ovlasalar pak və halal olur. Amma
qoyun, ev toyuğu və s. kimi əti halal əhli heyvanları həmçinin,
təlim verilməklə əhilləşdirilən əti halal vəhşi heyvanları
ovlasalar, pak və halal olmur.
Məsələ 2594: Əti halal olan vəhşi heyvan qaçıb və ya uça
bildiyi təqdirdə, ovlandıqda pak və halal olur. Deməli, ahunun
qaça bilməyən, kəkliyin uça bilməyən balasını ovlamaqla pak və
halal olmur. Əgər ahu və onun qaça bilməyən balası bir güllə ilə
ovlansa, ahu halal, balası haram olur.
Məsələ 2595: Əti halal, amma atıcı qanı olmayan heyvan;
məsələn: balıq, öz-özünə ölsə, pakdır; lakin ətini yemək olmaz.
Məsələ 2596: Atıcı qanı olmayan haram ətli heyvan, ilan
kimi, başı kəsilməklə halal olmur. Amma onun ölüsü pakdır.

1

İstibra bölməsində hökmləri deyildiyi kimi, heyvanın
paklanması.

pak yeməklə
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Məsələ 2597: İt və donuz başı kəsilməklə, ov edilməklə pak
olmur. Onların ətini də yemək haramdır. Yırtıcı və ət yeyən
haram ətli heyvanların canavar və pələng kimi başı, deyilən
göstərişlərə əsasən kəsilsə, yaxud güllə və s. ilə ovlansa, pak
olur; amma əti halal olmur; əgər ov iti ilə onu ovlasalar,
bədəninin pak olması işkallıdır.
Məsələ 2598: Fil, ayı və meymun, yırtıcı heyvan
hökmündədirlər paklığı qəbul edirlər. Amma yerin daxilində
yaşayan siçan və kərtənkələ kimi heyvanların atıcı qanı olduğu
təqdirdə və öz-özünə ölsələr, nəcisdirlər; hətta, əgər başlarını
kəssələr, yaxud ovlasalar belə, bədənlərinin pak olması işkallıdır.
Məsələ 2599: Əgər diri heyvanın qarnından balası ölü
doğulsa, yaxud onu ölü halda çölə çıxarsalar, ətini yemək
haramdır.

HEYVAN BAŞININ KƏSİLMƏSİ QAYDALARI
Məsələ 2600: Heyvanın başını kəsəndə, dörd böyük damarı
boğazın altında olan çıxıntının alt tərəfindən kamil şəkildə
kəsilməlidir. Əgər onları deşsələr, kifayət deyil.
Məsələ 2601: Dörd damarın bəzilərini kəsdikdən sonra
heyvanın ölməsini gözləyib, sonra isə qalan damarlarını kəsmək
kifayət deyil. Amma dörd damarı normal şəkildə bir-birinin
ardınca kəsməsələr, hələ heyvan can vermədən, qalan
damarlarını kəssələr, heyvan pak və halaldır. Amma ehtiyat
budur ki, ardıcıl olsun.
Məsələ 2602: Qurd, qoyunun boğazındakı dörd damarı bütöv
parçalayarsa, o qoyunun əti haram olar. Amma boğazının bir
miqdarını parçalayıb, dörd damarı sağlam qaldığı təqdidə başını
kəssələr, halal və təmiz olar. Boğazındakı damarlardan bəzilərini
qopardıb və digərləri sağlam qalıbsa, ehtiyata əsasən halal deyil.
Əgər bədəninin başqa bir yerini yaralayarsa; qoyun diri olduğu
təqdirdə, onu şəri göstərişə əsasən kəsərlərsə, halal və pakdır.
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HEYVANIN BAŞININ KƏSİLMƏSİ ŞƏRTLƏRİ
Məsələ 2603: Heyvanın başının kəsilməsinin beş şərt var:
1-Heyvanın başını kəsən şəxs; istər qadın olsun istrəsə də kişi,
müsəlman olmalıdır və peyğəmbərin əhli-beytinə (ələyhimussəlam) düşmənliyi olmasın. Müməyyiz (yaxşını-pisi başa düşən)
müsəlman uşağı, heyvanın başını kəsə bilər.
2-Heyvanın başı dəmir şeylərlə kəsilməlidir. Amma dəmir
tapılmasa və heyvanın başını kəsməyəcəkləri halda murdar
olacağı gözlənilərsə və ya onu kəsmək məcburiyyətində
qaldıqları təqdirdə, onun dörd damarını ayıra bilən iti bir şey ilə
(şüşə, daş parçası və s.) başını kəsmək olar.
3-Heyvanın başını kəsəndə üz, əl, ayaq və qarnı üzü qibləyə
olmalıdır. Heyvanın başının üzü qibləyə kəsilməli olduğunu
bilən bir şəxs, qəsdən üzünü qibləyə çevirməsə, heyvan haram
olur. Amma unutsa, məsələni bilməsə, yaxud qibləni səhv salsa,
yaxud qiblənin hansı tərəfdə olmasını bilməyib və ya heyvanı
üzü qibləyə döndərə bilməsə, eybi yoxdur.
4-Heyvanın başını kəsmək istəyəndə, yəni bıçağı onun başına
qoyanda, baş kəsmək niyyəti ilə Allahın adını zikr etməlidir.
Bismillah demək kifayətdir. Amma baş kəsmək qəsdi olmadan
Allahın adını desə, o heyvan pak olmur, əti də haramdır.
Unutqanlıq üzündən Allahın adını deməsə, eybi yoxdur.
5-Heyvan kəsildikdən sonra, gözünü çırpması, quyruğunu
tərpətməsi və ya ayağını yerə vurması kimi canlı olduğunu
bildirən bir hərəkət etməlidir. Ehtiyat-lazıma əsasən qan normal
axmalıdır. Ehtiyat əsasən ruh bədənindən çıxmamış heyvanın
başını bədənindən ayırmaq olmaz. Həmçinin heyvanın bədənini
yarıb boynundan quyruğuna qədər uzanan və nuxa (onurğa
beyini) adlanan ağ damarı, ruh bədənindən çıxmamış kəsmək,
ətin haram olmamasına baxmayaraq, icazəli deyildir.
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DƏVƏNİN NƏHR EDİLMƏSİNİN QAYDALARI
Məsələ 2604: Əgər dəvəni can verəndən sonra pak və halal
olsun deyə, nəhr etmək istəsələr, gərək heyvanın başının
kəsilməsindəki beş şərtdən əlavə, bıçaq, dəmir və s. kimi kəsici
olan başqa şeyi, onun sinəsi ilə boynu arasındakı çüxur yerə
batırsınlar.
Məsələ 2605: Bıçağı dəvənin boğazına batırmaq istədikləri
vaxt yaxşı olar ki, dəvə ayaq üstə olsun. Amma dizlərini yerə
qoyan halda, yaxud böyrü üstə yatıb bədəninin qabağı üzü
qibləyə olanda, bıçağı onun sinəsi ilə boynu arasındakı çüxur
yerə batırsalar, eybi yoxdur.
Məsələ 2606: Əgər bıçağı dəvənin boynundakı çüxura
batırmaq əvəzinə başını kəssələr, yaxud qoyun, inək və s.-ni
dəvədə olan kimi bıçağı onun boynundakı çüxura batırsalar,
onların əti haram, bədənləri nəcis olur. Amma dəvənin dörd
damarını kəsib diri olduğu müddətdə qeyd olunan göstərişlərə
əsasən, bıçağı onun boynundakı çüxura batırsalar, əti halal,
bədəni pak olur. Həmçinin, əgər bıçağı inək, qoyun və s.-in
boynundakı çüxura batırıb diri olduğı müddətdə başını kəssələr
halal və pakdır.
Məsələ 2607: Əgər heyvan inadkar olsa və onu şəriətdə
müəyyən olan göstərişlərə əsasən kəsə bilməsələr; yaxud
məsələn: quyuya düşüb ölməsi gözlənilsə və şəriətdəki qaydalara
əsasən kəsilməsi mümkün olmasa, heyvanın bədənini yaralasalar
və yaralanma nəticəsində can versə, halal olur; üzü qibləyə
olması lazım deyil. Ancaq gərək heyvanların başının
kəsilməsindəki deyilən sair şərtlərə riayət olunsun.

HEYVAN KƏSİLƏNDƏ MÜSTƏHƏB OLAN ŞEYLƏR
Məsələ 2608: Heyvanların başının kəsilməsində bir neçə şey
müstəhəbdir:
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1-Qoyunun başını kəsəndə iki qabaq və bir arxa ayağını
bağlayıb, bir ayağını isə, açıq qoysunlar. İnəyin başını kəsəndə
isə dörd ayağını bağlayıb quyruğunu açıq qoysunlar. Dəvəni
nəhr edəndə qabaq ayaqlarını dizlərinə qədər, yaxud qoltuğunun
altına qədər bir-birinə bağlayıb dal ayaqlarını açıq qoysunlar.
Müstəhəbdir ki, toyuğun başını kəsdikdən sonra buraxsınlar ki,
qol-qanad çalsın.
2-Heyvanın başını kəsən şəxs, üzü qibləyə olsun;
3-Heyvanı kəsməmişdən qabaq qabağına su qoysunlar;
4-Heyvanı, az əzab-əziyyət çəkəcək şəkildə kəssinlər;
məsələn: bıçağı yaxşı itiləsinlər və başını tez kəssinlər.

HEYVAN KƏSƏNDƏ MƏKRUH OLAN ŞEYLƏR
Məsələ 2609: Bir neçə şey heyvanı kəsəndə məkruhdur:
1-Heyvanın canı çıxmazdan qabaq dərisini soymaq;
2-Başqa heyvanların görə biləcəkləri yerdə bir heyvanın
başını kəsmək;
3-Cümə gecəsi və ya cümə günü zöhrdən qabaq, heyvanın
başını kəsmək; amma ehtiyac olduqda eybi yoxdur.
4-İnsanın özünün bəslədiyi dörd ayaqlı heyvanın başını
kəsməsi;

SİLAH İLƏ OV ETMƏYİN HÖKMLƏRİ
Məsələ 2610: Əgər əti halal olan vəhşi heyvanı silah ilə
ovlasalar və ölsə, beş şərt daxilində bədəni pakdır:
1-Ov silahı bıçaq, qılınc kimi kəsici, yaxud nizə, ox kimi iti
olsun və itilik səbəbilə heyvanın bədənini parçalasın. Əgər
heyvanı tora salmaq, çubuq, daş və s. kimi şeylərlə ovlasalar pak
olmur, onu yemək də haramdır. Əgər bir heyvanı tüfənglə
ovlasalar, onun güllələri iti olub heyvanın bədəninə batsa və onu
parçalasa, pak və halaldır; əgər güllənin ucu iti olmasa, əksinə
sürət nəticəsində heyvanın bədəninə batıb öldürsə, yaxud hərarət
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vasitəsilə bədənini yandırsa və bu səbəblə heyvan ölsə, pak və
halal olması işkallıdır.
2-Ov edən müsəlman, yaxud yaxşını və pisi başa düşən
müsəlman uşağı olsun. Əgər kafir, yaxud Peyğəmbərin (səlləllahu
ələyhi və alihi və səlləm) əhli-beytinə düşmən olan bir şəxs heyvanı
ovlasa, o ov halal deyil.
3-Silahı, heyvan ovu üçün işlətsin. Amma başqa yeri nişan
alsa və təsadüfən heyvana dəyib öldürsə, o heyvan pak deyil və
yeyilməsi də haramdır.
4-Silahdan atəş açanda Allahın adını desin. Əgər qəsdən
Allahın adını deməsə, ov halal deyil. Amma unutsa, eybi yoxdur.
5-Heyvana çatanda ölmüş olsun, yaxud diri olarsa, başını
kəsmək miqdarında vaxt olmasın. Başını kəsmək miqdarında
vaxt olduğu təqdirdə heyvanın başını kəsməsə və ölsə, haramdır.
Məsələ 2611: Əgər biri müsəlman və digəri kafir olan iki
nəfər bir heyvanı ovlasa, o heyvan halal deyil. Əgər hər ikisi
müsəlman olsa, lakin ikisindən biri Allahın adını deyib digəri
qəsdən deməsə, o heyvan halal deyil.
Məsələ 2612: Əgər heyvanı; məsələn: güllə ilə vurduqdan
sonra suya düşsə və insan onun həm güllə, həm də suya düşmək
səbəbilə can verdiyini bilsə, halal deyil. Hətta təkcə güllə
səbəbilə ölüb-ölməməsində şəkk etsə də, halal deyil.
Məsələ 2613: Əgər bir şəxs qəsbi it və ya qəsbi silah ilə
heyvanı ovlasa, ov halal və onun öz malıdır. Amma günah
etməklə yanaşı silahın və ya itin muzdunu sahibinə verməlidir.
Məsələ 2614: Əgər qılınc, yaxud ov etmənin səhih olduğu
başqa şeylərlə, 2610-cu məsələdə deyilən şərtlərə uyğun olaraq
heyvanı iki yerə bölsə, başı ilə boynu bir tərəfində qalsa və ovçu
ona, can verməsindən sonra çatsa, hər iki hissəsi halaldır; əgər
heyvan diri olsa, amma baş kəsmək üçün vaxt olmasa,( hər iki
hissəsi halaldır). Əgər heyvan diri olsa və baş kəsmək üçün vaxt
olsa, baş və boyun olmayan hissə haram, olan hissə isə şəriət
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qaydalarına əməl etməklə kəsilsə halaldır. Əks halda o hissəsi
də, haramdır.
Məsələ 2615: Əgər çubuq, daş və ov üçün səhih olmayan sair
şeylərlə heyvanı iki yerə bölsələr, baş və boynu olmayan hissə
haram, baş və boyun olan hissə isə diri olsa və bir miqdar diri
qalması mümkün olsa, başını şəriət qaydalarına uyğun olaraq
kəssələr, halaldır. Əks halda o hissə də haramdır.
Məsələ 2616: Əgər bir heyvanı ovlasalar və ya başını
kəssələr, onun qarnından balası diri çıxsa, bu halda onu şəriət
qaydalarına uyğun kəssələr, halal, əks halda isə haramdır.
Məsələ 2617: Əgər bir heyvanı ovlasalar, yaxud başını
kəssələr qarnından ölü balası çıxsa, bu halda onun xilqəti kamil
olsa, bədənində tük, yun bitmiş olsa pak və halaldır.

OV İTİ İLƏ OV ETMƏK
Məsələ 2618: Əgər ov iti, əti halal olan vəhşi heyvanı ov etsə,
onun pak və halal olmasının altı şərti vardır:
1-İtə elə təlim verilsin ki, hər vaxt onu ov tutmaq üçün
göndərsələr getsin və hər vaxt ov dalınca getməsinin qarşısını
alsalar, dayansın; və adəti bu olmalıdır ki, sahibi çatmazdan
qabaq ovu yeməsin. Amma təsadüfən ovu yesə, eybi yoxdur.
2-O iti, sahibi göndərsin; əgər göndərilmədən ovun dalınca
gedib ov etsə, o heyvanı yemək haramdır. Hətta əgər öz-özünə
ova getsə və sonradan sahibi ovu tez tutmaq üçün əmr versə,
sahibinin səsi vasitəsi ilə tələsməsinə baxmayaraq, ehtiyat-vacibə
görə, gərək o ovun ətini yeməsinlər.
3-İti ov dalınca göndərən şəxs, müsəlman, yaxud yaxşını-pisi
başa düşən müsəlman övladı olsun; Əgər kafir, yaxud Əhli-beyt
(ələyhimus-salam) ilə düşmənlik edən şəxs iti göndərsə, o itin etdiyi
ov haramdır.
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4-İti göndərən vaxt Allahın adını zikr etsin; Əgər qəsdən
Allahın adını zikr etməsə, o ov haramdır. Amma unudaraq
deməsə, eybi yoxdur.
5-Ov, itin dişindən aldığı yara səbəbilə ölsün; Deməli, it ovu
boğsa, yaxud ov qaçmaqla, qorxudan ölsə, halal deyil.
6-İti göndərən şəxs, heyvanın öldüyü vaxt çatsın, yaxud diri
olarsa, başını kəsmək qədər vaxt olmasın; Əgər başını kəsmək
miqdarında vaxt olanda çatsa; başını kəsməsə və nəticədə heyvan
ölsə, halal deyil.
Məsələ 2619: İti göndərən şəxs, başını kəsə biləcəyi vaxt
heyvana çatıb adi, yaxud tələsən halda bıçağı çıxarsa və baş
kəsilmə vaxtı keçsə, nəticədə heyvan ölsə, halaldır. Əgər
heyvanın başını kəsmək üçün alət olmasa və o heyvan ölsə,
ehtiyat-vacib budur ki, onun ətini yeməkdən çəkinilsin. Amma
iti, heyvanı öldürməyə vadar etsə halaldır.
Məsələ 2620: Əgər bir neçə iti birlikdə bir heyvanı ov etmək
üçün göndərsələr və onların hamısında 2618-ci məsələdə deyilən
şərtlər mövcud olsa, ov halaldır. Əgər birində həmin şərtlər
olmasa ov haramdır.
Məsələ 2621: Əgər iti bir heyvanı ov etmək üçün göndərsələr
və başqa heyvanı ov etsə, halal və pakdır. Həmçinin. əgər it, o
heyvanı başqa heyvanla birlikdə ov etsə, hər ikisi halal və pakdır.
Məsələ 2622: Əgər aralarında bir kafir olan bir neçə nəfər
birlikdə iti ova göndərsələr, o ov haramdır. Əgər hamısı
müsəlman olsa, amma onlardan biri Allahın adını qəsdən
deməsə, o ov haramdır. Həmçinin, göndərilən itlərdən birinə
əvvəldə deyilən kimi təlim verilməmiş olsa, o ov haramdır.
Məsələ 2623: Əgər ov itindən başqa şahin və ov quşu bir
heyvanı ov etsə, o ov halal deyil. Amma heyvanın diri olduğu
vaxt çatıb şəriətdəki qaydalara əsasən başını kəssələr, halaldır.
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BALIQ OVU
Məsələ 2624: Suda diri olaraq tutulduqdan sonra quruda can
verən pullu balıq, təmiz və yeyilməsi halaldır. Suyun içində
ölərsə təmizdir, ancaq ətini yemək haramdır. Əgər balıqçının
torunun içində ölsə yeyilməsi halaldır. Pulu olmayan balıq isə,
suyun içində diri olaraq tutulub çöldə can versə belə, haramdır.
Məsələ 2625: Əgər balıq sudan kənara düşsə, yaxud dalğalar
onu kənara atsa, yaxud da su çəkilsə və balıq quruda qalsa,
ölməmişdən qabaq bir şəxs onu əl ilə, yaxud başqa vasitələrlə
tutsa, öləndən sonra halaldır.
Məsələ 2626: Balığı tutan bir şəxsin müsəlman olması, onu
götürən vaxt Allahın adını deməsi, lazım deyil.
Məsələ 2627: Sudan ölü və ya diri olaraq tutulduğu məlum
olmayan ölü bir balığ, müsəlman əlində olarsa, halaldır. Amma
əgər kafir bir kimsənin əlində olarsa, onu diri olaraq tutulduğunu
söyləsə belə, insanın buna yəqini olmadığı və ya iki adil şahidin
buna şəhadət vermədiyi təqdirdə, haramdır.
Məsələ 2628: Ehtiyat-müstəhəb budur ki, diri balığı
yeməkdən çəkinilsin.
Məsələ 2629: Əgər diri balığı kabab etsələr, yaxud sudan
kənarda can verməmişdən qabaq öldürsələr, ehtiyat-müstəhəb
budur ki, onu yeməkdən çəkinilsin.
yeyilməsinin eybi yoxdur.
Məsələ 2630: Əgər balığı sudan qıraqda iki parçaya bölsələr,
balığın bir parçası canlı olaraq suya düşsə və digər parçası çöldə
qalarsa, ehtiyat-müstəhəb budur ki, çöldə qalan hissəsi
yeyməsinlər.

ÇƏYİRTKƏ OVU
Məsələ 2631: Əgər çəyirtkəni əl, yaxud başqa vasitələrlə diri
tutsalar, can verəndən sonra yeyilməsi halaldır. Onu tutan şəxsin
müsəlman olması, onu tutduğu vaxt Allahın adını deməsi lazım
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deyil. Amma ölü çəyirtkə kafirin əlində olsa və onu diri tutubtutmaması məlum olmasa, hətta “diri tutmuşam” desə də, halal
deyil.
Məsələ 2632: Qanadı çıxmayan və uça bilməyən çəyirtkəni
yemək haramdır.
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YEMƏLİLƏRİN VƏ İÇMƏLİLƏRİN
HÖKMLƏRİ
Məsələ 2633: Ev toyuqu, göyərçin və sərçənin növləri
halaldır. Bülbül sərçənin növüdür. Gecə quşu, tovuz quşu və
qarğanın növləri, şahin və qartal kimi caynaqlı quşların ətinin
yeyilməsi haramdır. Qaranquş və şanapipikin ətini yemək
məkruhdur. Uçduğu zaman qanad çalması, havada qanad
saxlayıb süzməsindən çox olan hər bir quş və ya pətənəsi yaxud
çinədan ya da ayaqının arxasında caynağı olan quşların əti
halaldır.
Məsələ 2634: Əgər ruhlu bir hissəni diri bir heyvandan
ayırsalar, məsələn: qoyun diri olduğu halda onun quyruğunu və
ya ətinin bir miqdarını kəssələr, (o kəsilmiş tikə) nəcis və
haramdır.
Məsələ 2635: Əti halal olan heyvanların üzvlərin on dördü
haramdır:
1-Qan.
2-Fəzlə.
3-Erkəklik; cinsiyyət üzvü.
4-Fərc (cinsiyyət orqanı).
5-Balalıq.
6-“Duşul” adlanan vəzlər; (artıq ətlər.)
7-Erkəklik yumurtaları, (xayalar.)
8-Kəllədə yerləşən, beyndə noxud şəkilli bir hissə.
9-Onurğa sütunun içində olan haram ilik.
10-Onurğa sütunun iki tərəfində olan piy.
11-Öd kisəsi.
12-Dalaq.
13-Sidik kisəsi.
14-Gözlərin bəbəyi.
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Zahirən quşlarda fəzlə, qan, öd kisəsi, dalağ və xayalardan
başqa bu qeyd olunanlar yoxdur.
Məsələ 2636: Heyvanın peyini, bövl, burnunun suyunu və
insanın təbiətcə nifrət etdiyiyi sair iyrənc şeyləri yemək
haramdır. Amma pak olsa və onun bir miqdarı camaatın
nəzərində aradan getmiş sayılan tərzdə halal olan şeylərlə
qarışsa, yeyilməsinin eybi yoxdur. Həmçinin dəvə və qoyunun
sidiyini müalicə üçün içməyin eybi yoxdur.
Məsələ 2637: Torpaq yemək haramdır. Amma Həzrəti
Seyyidü-Şühəda İmam Hüseynin (ələyhis-salam) türbətini şəfa
üçün az miqdarda yeməyin eybi yoxdur. Dağıstan və İrəvan
gilini müalicə üçün yeməyin eybi yoxdur. Daha yaxşı olar türbəti
suda həll etdikdən sonra içsinlər.
Məsələ 2638: Ağıza gələn burun suyunu və bəlğəmi udmaq
haram deyil. Həmçinin, dişlərin dibini təmizləyən zaman oradan
çıxan yemək qalıqlarını udmağın, eybi yoxdur.
Məsələ 2639: İnsana zərəri olan və insanın bədən üzvünün
bəzilərini sıradan çıxaran şeyləri yemək haramdır.
Məsələ 2640: At, qatır və ulaq ətinin yeyilməsi məkruhdur,
Əgər bir şəxs onlarla vəty (yaxınlıq) edərsə, ətinin yeyilməsi
haram olur və gərək onları şəhərdən çıxarıb başqa bir yerdə
satsınlar.
Məsələ 2641: Əgər (inək və qoyun kimi) əti halal olan
heyvanla yaxınlıq edilərsə onun idrar və peyini nəcis olur,
onların südünü içmək də haramdır. Gərək o heyvanı dərhal
öldürüb yandırsınlar, eləcədə vəty edən şəxs, o heyvanın plunu
sahibinə ödəməlidir.
Məsələ 2642: Şərab içmək, haramdır. Bəzi rəvayətlərdə ən
böyük günah sayılmışdır. Hər şəxs onu halal hesab etsə kafirdir.
İmam Cəfər Sadiq (ələyhis-salam) buyurub: Şərab pisliklərin kökü,
günahların mənşəyidir. Şərab içən kəs öz əqlini əldən verir və o
vaxtda Allahı tanımır. Heç bir günahdan qorxusu olmur. Heç
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kəsin hörmətini saxlamır. Yaxın qohumlarının haqqına riayət
etmir. Çirkinliklərdən çəkinmir. İman və tovhid ruhu bədənindən
çıxır. Naqis və xəbis, Allahın rəhmətindən uzaq olan bir ruh
onda qalır. Allah, mələklər, peyğəmbərlər və möminlər ona lənət
edir, 40 gün namazı qəbul olmur. Qiyamət günü onun üzü qara,
dili ağzından çölə çıxmış, ağzının suyu sinəsinə axan halda
susuzluqdan nalə edəcəkdir.
Məsələ 2643: Şərab içilən süfrənin başında oturmaq
nəticəsində, onlardan sayılarsa, o süfrədə oturmaq haramdır.
Onların süfrəsindən bir şey yemək də haramdır.
Məsələ 2644: Kafir ölkələrindən gətirilən ətlər, onların halal
olmaları şəriət baxımdan sübut olmasa, nəcis yeyilməsi isə
haramdır. Onların alqı-satqısı da icazəli deyil. Etibarsız və
tanınmaz insanların sözlərinin və yazılarının heç bir etibarı
yoxdur.

YEMƏK YEYƏNDƏ MÜSTƏHƏB OLAN ŞEYLƏR
Məsələ 2645: Yemək yeyən vaxt bir neçə şey müstəhəbdir:
1. Yeməkdən əvvəl hər iki əlləri yumaq.
2. Yeməkdən sonra əlləri yuyub dəsmalla qurlamaq.
3. Qonaqı olan hamıdan əvvəl yeməyə başlasın və hamıdan
sonra əlini yeməkdən çəksin. Ev sahibi yeməzdən əvvəl, birinci
əlini yusun, sonra da onun sağ tərəfində olan şəxsdən başlayaraq
sol tərəfində oturan şəxsədək, əllərini yusunlar. Yeməkdən sonra
ev sahibinin sol tərəfində oturan birinci əlini yusun və nəhayətdə
əl yumaq növbəsi ev sahibinin sağ tərəfində olan şəxsə, sonrada
ev sahibinə çatsın.
4. Yeməyə bismillah-la başlamaq. Əgər süfrədə müxtəlif
yeməklər olsa, onların hər birini yeyərkən bismillah demək
müstəhəbidir.
5. Yemək sağ əllə yeyilsin.
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6. Üç barmaq və ya üçdən çox barmaq ilə yeyilsin. İki
barmaqla yeyilməsin.
7. Bir neçə nəfər süfrədə oturduqları zaman, hər şəxs, öz
qabağındakı yeməklərdən yesinlər.
8. Yemək kiçik loqma ilə götürülsün.
9. Süfrə üstündə çox otusun və yemək yeməyi uzadsın.
10. Yeməyi yaxşı çeynəsin.
11. Yeməkdən sonra aləmlərin Rəbbinə həmd etsin.
12. Barmaqları yalamaq.
13. Yeməkdən sonra xəlal etsin. Amma nar ağacının çubuğu
ilə, reyhan, ney çubuğu və xurma ağacının yarpağı ilə, xəlal
edilməsin.
14. Süfrənin kənarına tökülənləri yığıb yesin. Amma çöldə
yemək yeyərsə, tökülənləri quşlar və heyvanlar üçün saxlamağı
müstəhəbdir.
15. Günün əvvəlində və gecənin əvvəlində yemək yesin,
gecənin ortasında və günün ortasında yemək yeməsin.
16. Yeməkdən sonra arxa üstə uzanıb və sağ ayağını, sol
ayağının üstünə qoysun.
17. Yeməyə duzla başlasın və duzla qurtarsın.
18. Meyvəni yeməzdən əvvəl təmiz su ilə yusun.

YEMƏK YEYƏRKƏN MƏKRUH OLAN ŞEYLƏR
Məsələ 2646: Yemək vaxtı bir neçə şey məkruhdur.
1-Tox halında yemək.
2-Çox yemək. Rəvayətdə var ki, Allahın hər şeydən artıq,
qarnı dolu olan adamdan acığı gəlir.
3-Yemək yeyəndə başqalarının üzünə baxmaq.
4-Xörəyi çox isti yemək.
5-Yediyi, yaxud içdiyi şeyi üfürmək.
6-Süfrəyə çörək qoyulandan sonra başqa şeyləri gözləmək.
7-Çörəyi bıçaqla kəsmək.
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8-Çörəyi yemək qabının altına qoymaq.
9-Sümüyə yapışan ətləri, heç bir şey qalmayacaq şəkildə
təmizləmək.
10-Meyvəni soymaq.
11-Meyvəni tamam yemədən atmaq.

SU İÇƏNDƏ MÜSTƏHƏB OLAN ŞEYLƏR
Məsələ 2647:Su içməkdə bir neçə şey müstəhəbdir:
1-Suyu sovurmaqla içmək.
2-Gündüzlər ayaq üstə su içmək.
3-Su içməkdən əvvəl bismillah, axırda əlhəmdu lillah
demək.
4-Suyu üç dəfəyə içmək.
5-Meyli olanda su içmək.
6-Su içəndən sonra, İmam Hüseyn (ələyhis-salam) və onun əhlibeytini yad edib və o həzrətin qatillərinə lənət göndərmək.

SU İÇƏNDƏ MƏKRUH OLAN ŞEYLƏR
Məsələ 2648: Çox su içmək, piyli yeməklərdən sonra su
içmək gecə ayaq üstə su içmək məkruhdur. Həmçinin suyu sol
əllə içmək, qabın sınıq yerindən və onun dəstəsi olan yerindən
içmək məkruhdur.

542



NƏZR, VƏ ƏHDİN HÖKMLƏRİ

NƏZR, VƏ ƏHDİN HÖKMLƏRİ
Məsələ 2649: Nəzr budur ki, insan müəyyən xeyir işi Allah
üçün yerinə yetirməyi, yaxud görülməməsi yaxşı olan işi, Allah
üçün tərk etməyi özünə vacib etsin.
Məsələ 2650: Nəzrdə siyğə oxunmalıdır. Onun ərəbcə
oxunması lazım deyil. Deməli, əgər “xəstəm sağalsa, Allah üçün
10 tümən fəqirə vermək mənim boynumadır” desə, səhihdir.
Məsələ 2651: Nəzr edən şəxs mükəlləf, aqil olmalı, öz ixtiyarı
və qəsdi ilə nəzr etməlidir. Deməli, nəzr etməyə məcbur olan,
əsəbiləşib ixtiyarsız olaraq nəzr edən şəxslərin nəzri səhih deyil.
Məsələ 2652: Malını gərəksiz işlərdə sərf edən səfeh şəxs,
məsələn: əgər fəqirə vermək üçün bir şeyi nəzr etsə, səhih deyil.
Məsələ 2653: Əgər kişi, qadının nəzr etməsinin qarşısını alsa,
qadın nəzr edə bilməz. Əgər qadın ərinin icazəsi olmadan nəzr
etsə kişi nəzri poza bilər.
Məsələ 2654: Əgər qadın, ərinin icazəsi ilə nəzr etsə, ər onun
nəzrini poza bilməz; və ya buna əməl etməsinin qarşısını ala
bilməz.
Məsələ 2655: Əgər övlad, atasının icazəsi ilə nəzr etsə,
nəzrinə əməl etməlidir. Əgər övlad, atasının icazəsi olmadan
nəzr etsə, ata övladının nəzrini poza bilər.
Məsələ 2656: İnsan, o işi nəzr edə bilər ki, görülməsi
mümkün olsun. Deməli, piyada Kərbəlaya gedə bilməyən bir
şəxs, piyada getməyi nəzr etsə, nəzri səhih deyil.
Məsələ 2657: Əgər məkruh, haram bir iş görməyi, yaxud
vacib, müstəhəb işi tərk etməyi nəzr etsə, nəzri səhih deyil.
Məsələ 2658: Əgər mübah bir işi yerinə yetirməyi, yaxud tərk
etməyi nəzr etsə, bu halda onu yerinə yetirməklə tərk etmək,
bütün cəhətlərdən bərabər olsa, nəzri səhih deyil. Əgər yerinə
yetirilməsi müəyyən cəhətdən yaxşı olsa və insan da həmin
cəhəti nəzərdə tutaraq nəzr etsə, məsələn: müəyyən şey yeməyi,
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ibadətdə qüvvət tapması üçün nəzr etsə, onun nəzri səhihdir.
Həmçinin, əgər mübah bir işin tərk olunması, müəyyən cəhətdən
yaxşı olsa və insan da həmin cəhəti nəzərdə tutaraq nəzr etsə,
məsələn: tüstünün zərərli olduğuna görə, siqareti tərk etməsini
nəzr etsə, nəzri səhihdir.
Məsələ 2659: Əgər vacib namazı öz-özlüyündə, adi halda
savabı çox olmayan bir yerdə qılmağı məsələn: otaqda qılmağı,
nəzr etsə, bu halda orada namaz qılmaq müəyyən cəhətdən yaxşı
olsa, məsələn: ora sakitlik olduğuna görə, insan orada hüzuriqəlb tapacaqsa nəzr səhihdir.
Məsələ 2660: Əgər bir əməli yerinə yetirməyi nəzr etsə, nəzr
etdiyi qaydada yerinə yetirməlidir. Deməli, əgər ayın əvvəl günü
sədəqə verməsini, yaxud oruc tutmasını, yaxud da ayın əvvəlinin
namazını qılmağı nəzr etsə, bu halda həmin gündən əvvəl və ya
sonra yerinə yetirsə, kifayət deyil. Həmçinin, əgər xəstəliyi
sağalarsa, sədəqə verməyi nəzr etsə və sağalmamışdan qabaq
sədəqə versə, kifayət deyil.
Məsələ 2661: Əgər oruc tutmağı nəzr etsə, amma vaxtını və
miqdarını müəyyən etməsə, bir gün oruc tutması kifayətdir. Əgər
namaz qılmağı nəzr edib amma miqdarını, xüsusiyyətlərini
müəyyən etməsə, iki rəkətlik bir namaz qılması kifayətdir. Əgər
sədəqə verməsini nəzr edib, onun hansı maldan olmasını və
miqdarını müəyyən etməsə, “sədəqə vermişdir” deyilə bilən bir
şey versə, öz nəzrinə əməl etmişdir. Əgər bir işi Allah üçün
yerinə yetirməyi nəzr etsə, onda bir namaz qılsa, yaxud bir gün
oruc tutsa, yaxud bir şey sədəqə versə, öz nəzrini yerinə
yetirmişdir.
Məsələ 2662: Müəyyən bir gündə oruc tutmağı nəzir edərsə,
gərək o günü oruc tutsun. Qəsdən o günü oruc tutmasa, gərək
onun qəzasını tutmaqdan əlavə, kəffarəsini də versin. Zahirən
kəffarəsi, andına müxalifət etməyin kəffarəsidir. 2679-cu
məsələdə qeyd olunacaqdır. Amma o günü ixtiyarlı halda səfərə
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çıxa bilər və oruc tutmaya bilər. Səfərdə olsa, iqamət qəsdi edib,
oruc tutması lazım deyildir. Əgər səfərə çıxmaq səbəbindən, ya
xəstəlik və ya heyz kimi digər üzr səbəbindən o günü oruc
tutmasa, lazımdır ki, o gününün qəzasını tutsun.
Məsələ 2663: Əgər insan ixtiyarlı halda nəzirinə əməl etməsə,
gərək keçən məsələdə deyilən qədər kəffarə versin.
Məsələ 2664: Əgər müəyyən bir vaxtadək bir əməli tərk
etməyi nəzr etsə, o vaxt keçəndən sonra o əməli edə bilər. Əgər
vaxt keçməmişdən qabaq unudaraq, yaxud naçar olaraq o işi
etsə, heç nə vacib olmur. Amma yenə də, o vaxta qədər həmin
əməli etməməlidir. Əgər həmin vaxt qurtarmamışdan qabaq
üzrsüz olaraq yenidən o əməli etsə, 2662-ci məsələdə deyildiyi
qədər kəffarə verməlidir.
Məsələ 2665: Bir şəxs bir əməli tərk etməsini nəzr edib, onun
üçün vaxt təyin etməybsə, unutqanlıqdan, naçarlıqdan ya da
bilməməzlikdən o əməli yerinə yetirsə, ona kəffarə vacib
deyildir. Amma sonra hər vaxt ixtiyarlı olaraq onu etsə; kəffarə
verməlidir.
Məsələ 2666: Əgər hər həftənin müəyyən gününü, məsələn:
cümə gününü oruc tutmağı nəzr etsə və cümələrdən biri Fitir və
Qurban bayramına düşsə, yaxud cümə günü başqa üzr tapılsa,
məsələn: heyz vaxtına düşsə, gərək o günü oruc tutmasın və
qəzasını tutmalıdır.
Məsələ 2667: Əgər müəyyən qədər sədəqə verməyi nəzr etsə
və sədəqə verməmişdən qabaq ölsə, həddi-büluğa çatan vərəsə, o
miqdarı onun malından sədəqə verməlidir.
Məsələ 2668: Əgər müəyyən bir fəqirə sədəqə verməyi nəzr
etsə, başqa fəqirə verə bilməz. O fəqir ölsə, ehtiyata əsasən, onun
vərəsələrinə verməlidir.
Məsələ 2669: Əgər İmamlardan hər hansı birinin məsələn:
həzrəti Əba Əbdillahın (ələyhis-səlam) ziyarətinə getməyi nəzr
edib başqa İmamın ziyarətinə getsə, kifayət deyil. Əgər müəyyən
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üzr səbəbilə həmin İmamı ziyarət edə bilməsə, ona bir şey vacib
deyil.
Məsələ 2670: Ziyarətə getməyi nəzr edən, amma ziyarət qüslü
və ziyarət namazını nəzr etməyən bir şəxsin, onları yerinə
yetirməsi lazım deyil.
Məsələ 2671: Əgər İmamlardan, yaxud İmamzadələrdən
birinin hərəmi üçün bir şeyi nəzr etsə, o şey hərəmə sərf
edilməlidir. Təmir etməyə, xalça, pərdə, işıq avadanlıqları və
digər işlərə sərf edilməli yaxud oranın xidmətçilərinə
verilməlidir.
Məsələ 2672: Əgər İmamın (ələyhis-səlam) özü üçün bir şey
nəzr edib, müəyyən bir yerə xərcləməyi qəsd etsə, həmin yerə
sərf etməlidir. Əgər müəyyən yerə xərcləməyi qəsd etməsə, daha
yaxşı olar elə yerə xərcləsin ki, imam ilə bağlılığı olsun,
məsələn: fəqir zəvvarlara versin və ya imamın hərəminin təmiri
kimi işlərinə istifadə etsin. İmamzadələr üçün də bir şey nəzr
etsə, eyni qayda ilə.
Məsələ 2673: Sədəqə, yaxud İmamlardan birinə nəzr olunan
qoyun, əgər nəzr üçün sərf olunmazdan qabaq süd versə, yaxud
doğsa, nəzr edən şəxsin malıdır. Amma yunu və kökəldiyi
miqdar, nəzrin bir hissəsidir.
Məsələ 2674: Əgər xəstəsi sağalarsa, yaxud səfərdə olanı
qayıdarsa, filan əməli yerinə yetirəcəyini nəzr etsə, bu halda nəzr
etməmişdən qabaq xəstənin sağaldığı, yaxud səfərdə olanın
qayıtmış olduğu məlum olsa, nəzrə əməl etmək lazım deyil.
Məsələ 2675: Əgər ata və ya ana, öz qızımı seyyidə ərə
verəcəyini nəzr etsə, qız təklifə çatdığı zaman, özü bu işdə
ixtiyarlıdır və onların nəzri etibarsızdır.
Məsələ 2676: Bir şəxs, şəri istəyinə çatarsa xeyir bir iş yerinə
yetirəcəyini Allah ilə əhd etsə, istəyi yerinə yetdikdən sonra o işi
yerinə yetirməlidir. Həmçinin, əgər istəyi olmadan, xeyir bir iş
görməyi əhd etsə, o əməli yerinə yetirmək ona vacibdir.

546



NƏZR, VƏ ƏHDİN HÖKMLƏRİ

Məsələ 2677: Əhddə də nəzr kimi siyğə oxunmalıdır. Əhd
etdiyi iş, gərək ibadət olsun (vacib və müstəhəb namaz kimi) və
ya elə bir iş olsun ki, onu yerinə yetirmək, yetirılməməsindən
daha yaxşı olsun.
Məsələ 2678: Əgər öz əhdinə əməl etməsə, kəffarə
verməlidir. Yəni, ya 60 fəqiri doyurmalı, yaxud iki ay oruc
tutmalıdır.
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Məsələ 2679: Əgər insan, hər hansı bir işi görməsi, yaxud tərk
etməsi üçün məsələn: oruc tutmasına, yaxud siqaret çəkməməyə
and içib qəsdən bu andına müxalif çıxsa, kəffarə verməlidir.
Yəni ya 10 fəqiri doyurmalı, ya da onları geyimlə təmin
etməlidir. Əgər bunları edə bilməsə, üç gün oruc tutmalıdır.
Məsələ 2680: And içməyin bir neçə şərti var:
1. And içən şəxs, gərək baliğ və aqil olsun, məqsədli və
ixtiyarlı and içsin. Deməli, uşaq, dəli, sərxoş və məcburi olaraq
and içənin andı, düz deyildir. Həmçinin, əsəbi halda, ixtiyarsız
and içənin də andı, düz deyildir.
2. Yerinə yetirməsi üçün and içdiyi iş, haram və məkruh
olmasın. Tərk etməsi üçün and içdiyi iş, vacib və müstəhəb
olmasın. Əgər and içir ki, mubah bir işi yerinə yetirsin, gərək
onu tərk edilməsi, camaatın nəzərində yerinə yetirilməsindən
yaxşı olmasın. Əgər mubah bir işi tərk etmək üçün and edirsə,
gərək camaatın nəzərində onu etmək, tərk edilməsindən yaxşı
olmasın.
3. Gərək Allah-təalanın müqəddəs zatından qeyrisinə dəlalət
etməyən adlarından birinə and içilsin, məslən; “Tanrı” və
“Allah” adları kimi. Əgər Allahdan başqasına da aid olan adlara
and içsə, amma o adlar, o qədər Allahın haqqında işlədilibdir ki,
insan hər vaxt onu eşitsə Allahın müqəddəs zatını nəzərə gətirir,
məsələn: “Xaliq” və “Raziq”-ə and içsə, səhihdir. Əgər bir ada
and içsə ki, and içilən zaman yalnız Allahın zatı nəzərə gəlirsə
məsələn: “Eşidən” və “Bilən” kimi yenədə andı səhihdir.
4. Andı dilinə gətirsin. Yazarsa və ya qəlbindən keçirərsə,
səhih deyildir. Amma lal adamın işarə ilə andı səhihdir.
5. Ona mümkün olan əməli edəcəyinə and içsin. Amma and
içdiyi zaman mümkün olub, sonradan ona əməl etməkdə aciz
qalarsa, o and, aciz olduğu vaxtdan etibarən ləğv olur. Həmçinin,
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nəzr və əhdə də, əməl etmək məşəqqətli dərəcədə dözülməz
olarsa, ləğv olur.
Məsələ 2681: Əgər ata öz övladının and içməsinə qarşı
çıxarsa və ya ər, öz arvadının and içməsinə qarşı çıxarsa, onların
andları səhih deyildir.
Məsələ 2682: Əgər övlad atanın, arvad ərinin icazəsi olmadan
and içsə, ata və ya ər, onların andlarını poza bilərlər.
Məsələ 2683: Əgər insan unutqanlıq və ya çarəsizlik üzündən
öz andına əməl etməsə, həmçinin, andına əməl etməməsinə
məcbur etsələr, kəffarə vacib deyil. Vəsvas adam and içsə,
məsələn: “Vallahi bu saat namaz qılmağa başlayıram” desə,
amma vəsvaslıq səbəbi ilə qılmasa, bu halda onun vəsvaslığı,
ixtiyarsız olaraq andına əməl etməməsinə səbəb olarsa, kəffarəsi
yoxdur.
Məsələ 2684: Əgər bir şəxs, düz danışdığı halda sözünün
düzlüyünü bildirmək üçün and içsə, məkruhdur. Yalandırsa,
haram və böyük günahlardandır. Amma, özünü və ya bir
müsəlmanı zalımın şərrindən qurtarmaq üçün yalan and içsə,
eybi yoxdur, hətta bəzən vacibdir. Amma “toriyə” edə bilərsə,
(yəni, and içdiyi zaman bir şəkildə niyyət etsin ki, yalan
olmasın), ehtiyata görə, gərək “toriyə” etsin; məsələn: bir zalım
birinə əziyyət vermək üçün, “onu görməyibsən?” deyə, insandan
soruşsa, o da, bir saat qabaq onu görmüş olsa, ehtiyat budur ki,
beş dəqiqə bundan əvvəl onu görmədiyini niyyət edərək,
“görməmişəm” desin.
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Məsələ 2685: Əgər bir şəxs, müəyyən bir şeyi vəqf etsə, onun
mülkündən çıxır. Onun özü və başqaları da, onu bağışlaya, sata
bilməzlər. Heç bir şəxs, o mülkdən irs aparmır. Amma 2102-ci
məsələdə deyildiyi kimi, bəzi hallarda satılmasının eybi yoxdur.
Məsələ 2686: Vəqfin siğəsini ərəbcə oxumaq lazım deyildir.
Hətta, “evimi vəqf etmişəm” deyərsə, vəqf etdiyi şəxs özü,
yaxud onun vəkil və ya vəlisi “qəbul etdim” deyərsə, vəqf
səhihdir. Deməli, vəqfin əməli şəkildə bildirilməsi də, onun
həqiqiliyi üçün yetərlidir; məsələn: xalçanı aparıb məscidə
qoysun və ya namaz qılanların ixtiyarlarında qoymaq üçün
məscid tiksin; Amma məscid və mədrəsə kimi ümumi cəmiyyət
üçün vəqf etsə, yaxud fəqirlər və seyyidlər üçün vəqf etsə, vəqfin
səhihliyi üçün bir şəxsin onu qəbul etməsi lazım deyil.
Məsələ 2687: Əgər bir mülkü vəqf üçün müəyyən etsə və
vəqf siğəsini oxumamışdan qabaq peşiman olsa ya ölsə, vəqf düz
deyildir.
Məsələ 2688: Bir malı vəqf edən şəxs, ehtiyat və daha yaxşı
budur ki, onu qürbət qəsdi ilə etsin. Siğə oxunan zamandan
başlayaraq malı, həmişəlik vəqf etsin. Əgər məsəslən; “bu mal,
mən öldükdən sonra vəqf olsun” desə, vəqf siğəsi oxunandan
başlayıb, o ölənədək vəqf olmadığı üçün, səhih deyil. Həmçinin,
əgər “on ilədək vəqf olsun, ondan sonra olmasın” yaxud “on il
vəqf olsun sonra beş il olmasın, yenidən vəqf olsun” desə, vəqf
səhih deyildir.
Məsələ 2689: Vəqf o vaxt səhihdir ki, vəqf olunan malı vəqf
etdiyi şəxsin, yaxud onun vəkilinin və ya vəlisinin təsərrüfatına
keçirsin. Amma şəxs bir şeyi öz azyaşlı övladlarına vəqf edib, o
mülkün onların malı olsun deyə, onların tərəfindən saxlasa, vəqf
səhihdir.
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Məsələ 2690: Məscid, mədrəsə və s. bu kimi ümumi
vəqflərdə qəbz şərt deyil və vəqf sadəcə vəqf etməklə
gerçəkləşər.
Məsələ 2691: Vəqf edən, gərək aqil, baliğ olsun, öz qəsdi və
ixtiyarı ilə vəqf etsin və həmçinin şərən öz malında istifadə edə
bilsin. Buna görə də səfehin (yəni malını bihudə yerdə
xərcləyən) öz malından istifadə etməyə haqqı olmadığına görə
əgər bir şeyi vəqf etsə, səhih deyildir.
Məsələ 2692: Əgər malı, hələ dünyaya gəlməyənlər üçün vəqf
etsə, düz deyildir. Amma hazırda dünyada olanlar üçün və
sonradan dünyaya gələnlər üçün vəqf etsə, məsələn: bir şeyi
övladına vəqf edə ki, onlardan sonra nəvələrinə çatsın, (beləliklə
də) ondan sonra gələn hər dəstə, ondan istifadə etsin, səhihdir.
Məsələ 2693: Əgər bir şeyi özünə vəqf etsə, məsələn: bir
mağazanı, gəlirinin öləndən sonra ona məqbərə tikilməsinə
xərclənsin deyə, vəqf etsə səhih deyil. Amma misal üçün;
müəyyən bir malı fəqirlərə vəqf edib, sonra özü də fəqirləşsə,
vəqfin mənfəətlərindən istifadə edə bilər.
Məsələ 2694: Əgər vəqf etdiyi şey üçün nəzarətçi müəyyən
etsə, gərək onun qərar qoyduğuna mütabiq əməl etsin. Əgər
müəyyən etməsə, belə ki, məxsusi şəxslərə, məsələn; öz övladına
vəqf etsə, onlar həddi-büluğa çatmış olsalar ondan istifadə etmək
ixtiyarı onların özü ilə olar. Əgər həddi-büluğa çatmamış olsalar,
ixtiyar onların vəlisinindir və vəqfdən istifadə etmək üçün şəriət
hakiminin icazəsi lazım deyil.
Məsələ 2695: Əgər müəyyən bir mülkü misal üçün; fəqirlərə,
seyyidlərə vəqf etsə, yaxud mənfəətinin xeyir işlərə sərf
olunmasını vəqf etsə, bu halda o mülkə müəyyən bir şəxsi vəliy
təyin etməyibsə, onun ixtiyarı şəri-hakimin əlindədir.
Məsələ 2696: Əgər bir mülkü xüsusi şəxslərə məsələn: öz
övladına nəsildən-nəsilə ondan istifadə etsinlər deyə vəqf etsə,
bu halda o mülkün mütəvəllisi, onu icarəyə verib və ölsə, sonrakı
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nəsil üçün icarə batil olmur. Əgər mütəvəllisi olmasa və vəqf
olunan kəslərdən bir nəsil ona icarəyə verib, icarə müddəti
əsnasında ölsələr, icarə batil olur. İcarəçinin bütün icarə
müddətinin haqqını verdiyi təqdirdə, onların öldüyü müddətdən
başlayaraq, icarə vaxtının axrınadək olan icarə haqqını, onların
malından götürəcəkdir.
Məsələ 2697: Əgər vəqf olunan mülk xarab olsa, vəqflikdən
çıxmayır.
Məsələ 2698: Müəyyən miqdarı vəqf olan və onun bir qədəri
də vəqf olmayan bir mülk bölünməyibsə, şəriət hakimi və ya
vəqfin mütəvəllisi, oranın haqqında məlumatı olan şəxslərin
nəzərinə əsasən vəqf payını, oradan ayıra bilər.
Məsələ 2699: Əgər vəqfin mütəvəllisi xəyanət etsə və onun
gəlirini müəyyən olunduğu yerlərə xərcləməsə, şəri-hakim, əmin
bir mütəvəlli onun yerinə təyin etsin.
Məsələ 2700: Hüseyniyyə üçün vəqf olunan xalçanı, namaz
üçün məscidə (hətta onun yaxınlığına da olsa) aparmaq olmaz.
Məsələ 2701: Əgər bir mülkü müəyyən bir məscidin təmiri
üçün vəqf etsələr, bu halda o məscidin təmirə ehtiyacı olmasa və
bir müddət də təmirə ehtiyacı olmayacağına ehtimal verilsə, o
mülkün gəlirini, təmirə ehtiyacı olan məsçidə sərf edə bilərlər.
Məsələ 2702: Əgər bir mülkün gəlirinin məscidin təmirinə,
imam-camaata və məsciddə azan deyən şəxsə xərclənməsi üçün
vəqf etsə, əgər hər biri üçün bir miqdar müəyyən etmiş olsa,
gərək həmin cür xərcləsinlər. Əgər təyin etməyibsə, gərək əvvəl
məscidi təmir etsinlər, əgər bir şey artıq qalarsa, imam-camaatla,
azan deyənin arasında bərabər şəkildə bölsünlər. Yaxşısı budur
ki, bu iki nəfər öz aralarında bölən zaman razılaşsınlar.
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Məsələ 2703: Vəsiyyət odur ki, insan ölümündən sonra, onun
üçün müəyyən işlər görülməsini, yaxud malından bir şeyi
başqasının mülkünə keçirilməsini tapşırsın. Yaxud da, öz övladı
və ya ixtiyarında olan şəxslər üçün qəyyum və himayəçi təyin
etsin. Vəsiyyət edilən şəxsə, “vəsi” deyilir.
Məsələ 2704: Əgər danışa bilməyən şəxs, işarə ilə məqsədini
anlada bilərsə, hər iş üçün vəsiyyət edə bilər. Danışa bilən şəxs
də, əgər işarə ilə məqsədini anlada bilsə, vəsiyyət edə bilər. İstər
böyük işlər üçün olsun, istərsə də dəyəri az olan kiçik işlər üçün
olunan vəsiyyət səhihdir.
Məsələ 2705: Əgər meyyitin imzası və ya möhrü olan bir yazı
görsələr, onun məqsədini çatdırarsa və vəsiyyət üçün olduğu
məlum olsa, gərək ona əsasən əməl etsinlər.
Məsələ 2706: Vəsiyyət edən şəxs, gərək baliğ və ağıllı olsun,
ixtiyar üzündən vəsiyyət etsin, səfeh olmasın. Yəni, öz malını
mənasız işlərdə sərf etməsin. Amma baliğ olmaq vəsiyyətin
düzgün olma şərti deyil. On yaşı tamam olmuş və xeyirli yolları
və işləri bilən uşağ, xeyriyyə işlər üçün vəsiyyət edə bilər.
Məsələ 2707: Əgər bir şəxs, özünə qəsd məqsədi ilə özünü
öldürməyə cəhd etsə, məsələn: özünü yaralasa və ya zəhər içsə,
əgər malından bir miqdarının xərc olunmasına vəsiyyət etsə,
vəsiyyəti səhih deyildir. Əgər özünə qəsd etmək fikrində olub
vəsiyyət etsə və sonra bu işlərə əl atıbsa, vəsiyyəti səhihdir.
Məsələ 2708: Əgər insan, bir şeyin birinə verilməsini vəsiyyət
etsə, o şəxs, vəsiyyət edənin həyatda olduğu zaman və ya onun
ölümündən sonra vəsiyyəti rədd etməsə, ona malik olur. Əgər
onun həyatda olduğu zaman rədd etsə, istər qəbul etmiş olsun
istərsədə qəbul etməmiş, vəsiyyət batil olur.
Məsələ 2709: İnsan ölüm nişanələrini özündə gördüyü zaman,
gərək dərhal camaatın əmanətlərini sahiblərinə qaytarsın. Əgər
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camaata borcludursa və borcu vermək vaxtı çatıbsa, gərək versin.
Əgər özü verə bilməsə və ya borcun vaxtı çatmasa gərək
vəsiyyət etsin və vəsiyyətinə şahid tutsun. Amma onun borcu
məlum olsa, yaxud sənəd etibarlı olsa vəsiyyət etmək lazım
deyildir.
Məsələ 2710: Ölüm nişanələrini özündə görən şəxs xüms,
zəkat və boynunda məzalim 1varsa, gərək dərhal versin. Əgər
verə bilməzsə; özünün malı varsa və ya bir şəxsin onu
verəcəklərinə ehtimal versə, gərək vəsiyyət etsin. Həmçinin,
həcc ona vacib olarsa, (eyni qayda ilə).
Məsələ6 2711: Ölümün nişanələrini özündə görən şəxs, əgər
qəza namaz və ya orucu varsa, gərək malından, onlar üçün əcir
tutulmasına vəsiyyət etsin. Əgər malı olmazsa və onların heç bir
şeysiz (zəhmət haqqı almadan) yerinə yetirilməsinə ehtimal
versə, yenədə vacibdir ki, vəsiyyət etsin. Əgər qəza namaz və ya
orucu 1399-1407-ci məsələlərdə deyidiyi təfsilat ilə böyük
oğluna vacib olsa, gərək ona xəbər versinlər və ya yerinə
yetirilməsinə vəsiyyət etsin.
Məsələ 2712: O şəxs ki, ölümün nişanələrini özündə görür,
əgər birində malı varsa və ya bir yerdə gizlədib ki, vərəsə (onun
yerini) bilməyir, bu bilməməzlik vasitəsilə onların haqqı itərsə,
gərək onlara məlumat versin. Özünün kiçik uşaqları üçün
qəyyim və himayəçi təyin etməsi, lazım deyil. Amma qəyyim və
himayəçi olmadığı təqdirdə onların haqqı tapdalana bilərsə,
gərək onlar üçün əmin himayəçi təyin etsin.
Məsələ 2713: Vəsiyyət edilən şəxs müsəlman, baliğ, aqil,
əmin və etimadlı olmalıdır.
Məsələ 2714: Əgər bir şəxs, özünə bir neçə vəsi təyin edərsə,
həmçinin, onların hər birinin ayrıca vəsiyyətə əməl etməsinə
1

İnsanın boynunda olan və sahibini tanımadığı, yaxud sahibini tapa
bilmədiyi şeylər.
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icazə versə, o vəsiyyəti həyata keçirəndə, onların bir-birlərindən
icazə alması lazım deyil. Əgər icazə verməzsə, onların birlikdə
vəsiyyəti yerinə yermələrini desə və ya deməsə gərək birbirlərinin nəzəri ilə vəsiyyətə əməl etsinlər. Əgər birlikdə
vəsiyyətə əməl etmələrinə razılaşmasalar, şəri hakim onları
məcbur edəcək ki, digərənin nəzəri ilə, razılığa gəlsinlər. Əgər
itaət etməsələr, onların yerinə başqalarını təyin edəcək.
Məsələ 2715: Əgər insan öz vəsiyyətindən dönərsə, məsələn:
“malının üçdə birini, bir şəxsə versinlər” dedikdən sonra,
“verməsinlər” deyərsə, vəsiyyət batil olur. Əgər öz vəsiyyətini
dəyişə, məsələn: uşaqları üçün müəyyən etdiyi qəyyumun yerinə
başqasını təyin edərsə, birinci vəsiyyəti batil olur və gərək ikinci
vəsiyyətinə əməl etsinlər.
Məsələ 2716: Əgər bir əməl vəsitəsilə, özünün vəsiyyətindən
döndüyünü bildirsə, məsələn: birinə vəsiyyət etdiyi bir evi satsa
və ya başqa birini, onu satmaq üçün vəkil etsə, vəsiyyət batildir.
Məsələ 2717: Əgər bir şəxs, müəyyən bir şeyin bir şəxsə
verilməsini vəsiyyət etdikdən sonra, onun yarsının, başqasına
verilməsini vəsiyyət etsə, gərək o şeyi ikiyə bölüb, onların hər
birinə, onun bir hissəsini versinlər.
Məsələ 2718: Bir şəxs ölümünə səbəb olan bir xəstəlik
halında, malının bir qismini bir şəxsə bağışlasa və ölümündən
sonra da bir miqdarının başqasına verilməsini vəsiyyət edərsə,
2264-ci məsələdə qeyd edildiyi kimi, gərək bağışladığı malı
özündən sonra qalacaq malından ayırsın. Amma vəsiyyət etdiyi
malı, malın üçdə birindən çıxartsın.
Məsələ 2719: Əgər malının üçdə birinin satılmamasını və
ondan gələn gəlirin müəyyən yerlərə xərclənməsini vəsiyyət etsə,
gərək onun dediyinə uyğun əməl olunsun.
Məsələ 2720: Əgər ölümünə səbəb olan xəstəlik halında
başqa birinə bir miqdar, borclu olduğunu desə, belə ki, “bu sözü
vərəsəyə ziyan vurmaq üçün söyləmişdir” deyə ittiham edilərsə,
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gərək təyin etdiyi miqdarı onun malının üçdə birindən verilsin.
Əgər ittiham olunmasa və bir şəxs də onun dediyini inkar etməsə
gərək onun malının əslindən verilsin.
Məsələ 2721: İnsanın (bir şey verilməsini) vəsiyyət etdiyi
şəxs, mövcud olmalıdır. Deməli, sonradan dünyaya gələməsi
mümkün olan bir uşağa bir şey verilməsini vəsiyyət etsə,
işkallıdır və ehtiyat budur ki, vərəsələr razılaşsınlar. Amma
anasının bətnində olan uşağa bir şey verilməsini vəsiyyət etsə,
hətta hələ ruh daxil olmasa da, vəsiyyət səhihdir; əgər diri
doğulsa, vəsiyyət etdiyi şeyləri ona verməlidirlər; əgər ölü
doğulsa, vəsiyyət batil olur və vəsiyyət olunan şeyləri vərəsələr
öz aralarında böləcəklər.
Məsələ 2722: Əgər insan bir şəxsin onu vəsi etməsini bilsə,
əgər vəsiyyəti yerinə yetirməyə razı olmadığını, vəsiyyət edən
şəxsə xəbər versə, onun ölümündən sonra vəsiyyətə əməl etməsi
lazım deyil. Amma ölməmişdən qabaq onu vəsi etməsini bilməsə
və ya bilib ancaq onun vəsiyyətinə əməl etməyəcəyini ona xəbər
verməsə, məşəqqətli olmadığı təqdirdə, gərək onun vəsiyyətinə
əməl etsin. Vəsiyyət edənin xəstəliyinin şiddətlənməsi səbəbi ilə,
başqasına vəsiyyət edə bilməyəcəyi vaxt xəbərdar olsa, gərək
vəsiyyəti qəbul etsin.
Məsələ 2723: Əgər vəsiyyət edən şəxs ölsə, vəsi meyyitin
işlərini yerinə yetirmək üçün başqasını təyin edib, öz boynundan
ata bilməz. Amma meyyitin məqsədi, vəsinin o işləri şəxsən
yerinə yetirməsi deyil, yalnız işin yerinə yetirilməsi olduğunu
bilsə, başqasını öz tərəfindən vəkil edə bilər.
Məsələ 2724: Əgər bir şəxs, iki nəfəri vəsi etsə və o iki
nəfərdən biri ölsə və ya kafir, yaxud dəli olsa, şəri hakim, onun
yerinə başqa bir nəfəri təyin etməlidir. Əgər hər ikisi ölsələr,
yaxud dəli və ya kafir olsalar, şəri hakim, başqa iki nəfəri təyin
etməlidir. Amma bir nəfər vəsiyyəti yerinə yetirə bilsə ikinci
nəfəri təyin etmək lazım deyil.
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Məsələ 2725: Əgər vəsi, tənhalıqda ölünün işlərini yerinə
yetirə bilməzsə, şəri hakim, ona kömək etmək üçün digər bir
nəfəri təyin edir.
Məsələ 2726: Əgər meyyitin malının bir miqdarı, vəsinin
əlində tələf olsa; əgər onu saxlamaqda səhlənkarlıq və ya həddini
aşsa, məsələn: meyyit, malının bir miqdarını hər hansı bir
şəhərin fəqirlərinə verməyi vəsiyyət etdiyi halda, o isə, həmin
malı başqa şəhərə aparsa və yolda tələf olsa zamindir. Əgər
səhlənkarlıq etməyib və həddini də aşmasa zamin deyil.
Məsələ 2727: İnsan bir nəfəri vəsi etdiyi zaman desə ki, “əgər
o şəxs ölsə, filan şəxs vəsi olsun,” birinci vəsi öləndən sonra,
gərək ikinci vəsi, meyyitin işlərini yerinə yetirsin.
Məsələ 2728: Meyyitə vacib olan həcc, borc, xüms, zəkat və
məzalim kimi haqlar, hətta meyyit onlar üçün vəsiyyət
etməmişsə də, gərək meyyitin malının əslindən versinlər.
Məsələ 2729: Əgər meyyitin malı onun borc, vacib həcc,
habelə xüms, zəkat, məzalim kimi borclarından artıq gəlsə, bu
halda malının üçdə birini, yaxud üçdə birinin bir hissəsinin
müəyyən yerə xərclənməsini vəsiyyət etmiş olsa, onun
vəsiyyətinə əməl edilməlidir. Əgər vəsiyyət etməmiş olsa yerdə
qalan mal, vərəsələrindir.
Məsələ 2730: Əgər meyyitin srəf olunmağa müəyyən etdiyi
mal, onun malının üçdə birindən çox olsa, onun üçdə birindən
çox olan vəsiyyəti o vaxt səhihdir ki, vərəsələrin danışmağı və ya
müəyyən bir iş ilə, vəsiyyətin yerinə yetirilməsinə icazə
vermələri, məlum olsun; onların təkcə razı olmaları kifayət deyil.
Əgər onun ölümündən bir müddət sonra da icazə versələr,
səhihdir. Əgər onların bəziləri icazə verib digərləri icazə
verməsələr, vəsiyyət yalnız icazə verənlərin payında səhihdir.
Məsələ 2731: Əgər meyyitin sərf olunmağa müəyyən etdiyi
mal, onun malının üçdə birindən çox olsa və ölməmişdən qabaq
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vərəsələr də, onun vəsiyyətinə əməl olunmasına icazə versələr, o
öləndən sonra icazə vermək fikrindən dönə bilməzlər.
Məsələ 2732: Əgər bir nəfər, onun malının üçdə birindən
xüms, zəkat, yaxud başqa borclarının verilməsini, həmçinin qəza
namaz-orucları üçün əcir tutulmasını və müəyyən müstəhəb
əməlləri də məsələn: fəqirə təam vermək kimi, yerinə
yetiriilməsini vəsiyyət etsə, bu halda əvvəlcə borcu onun malının
üçdə birinndən verməlidirlər. Əgər artıq olsa, onun namaz və
orucu üçün əcir tutsunlar. Əgər ondan da artıq olsa, müəyyən
etdiyi müstəhəb işlərə sərf etsinlər. Əgər onun malınin üçdə biri,
təkcə onun borclarını ödəyəcək qədər olsa, vərəsə də, malın üçdə
birindən artıq xərc olunmasına icazə verməsə, namaz, oruc və
müstəhəb işlər üçün olan vəsiyyət batildir.
Məsələ 2733: Əgər borcunun verilməsini və qəza namazorucları üçün əcir tutulmasını, həmçinin müstəhəb iş görülməsini
vəsiyyət etsə, bu halda onların, malın üçdə birindən edilməsini
vəsiyyət etməsə, borcunu malın əslindən verməlidirlər. Əgər
artıq qalsa, onun üçdə birini namaz, oruc və müəyyən etdiyi
müsthəb işlərə sərf etməlidirlər. Amma üçdə biri çatmasa, bu
halda vərəsələr icazə versələr, vəsiyyəti əməli olaraq həyata
keçirilməlidir. Əgər icazə verməsələr, namaz-orucları üçün malın
üçdə birindən verməli, artıq qalarsa, müəyyən etdiyi müstəhəb
işlərə sərf etməlidirlər.
Məsələ 2734: Əgər bir şəxs, deyə ki, ölü vəsiyyət edibdir ki,
filan məbləği mənə versinlər, əgər iki adil kişi onun dediyini
təsdiq etsələr və ya and içsə və bir adil kişi onun dediyini təsdiq
etsə, yaxud bir adil kişi və iki adil qadın, ya da dörd adil qadın
onun dediyinə şəhadət versələr, gərək onun dediyi miqdarı ona
versinlər. Əgər bir adil qadın şəhadət versə, tələb etdiyinin
dörddə birini ona versinlər. Əgər iki adil qadın şəhadət versə,
onun yarsını, əgər üç adil qadın şəhadət versə, gərək dördə üçünü
ona versinlər. Əgər iki zimmi kafir kişi öz dinlərində adildirlərsə,
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onun dediyinə şəhadət versələr; (ölünün vəsiyyət etdiyi zaman
adil kişi və qadının olmadığına görə, çarəsiz qalıb onlara
vəsiyyət etdiyi surətdə) gərək vəsiyyətə əməl olunsun və onun
tələbi ona verilsin.
Məsələ 2735: Əgər bir şəxs, “mən ölünün vəsisiyəm və onun
malından istifadə etməyi, mənə tapşırıb” desə və ya “məni öz
uşaqlarına qəyyum təyin edib,” desə iki adil kişi onu təstiq
edəcəyi təqdirdə, gərək onun sözü qəbul olunsun.
Məsələ 2736: Əgər müəyyən şeyin, bir şəxsə verilməsini
vəsiyyət etsə, o kəs də vəsiyyəti qəbul, yaxud rədd etməmişdən
qabaq ölsə, onun vərəsələri vəsiyyəti rədd etməyincə, o şeyləri
qəbul edə bilərlər. Bu şərtlə ki, vəsiyyət edən, öz fikrindən
dönməsin. Əks təqdirdə, o şeydə haqqları yoxdur.
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Məsələ 2737: Qohumluq vasitəsilə irs aparan şəxslər üç
dəstədir:
Birinci dəstə: Ata, ana və meyitin övladı. Övlad olmadığı
halda, övladın övladı və hər nə qədər aşağı getsə. Bunlardan hər
hansı meyyitə daha yaxındırsa, irs, ona çatır. Bu dəsətdən bir
nəfər olduğu halda, ikinci dəstəyə irs düşmür.
İkinci dəstə: “Cədd”, yəni, baba və “Cəddə” yəni, nənə və hər
nə qədər yuxarı getsələr; qardaş və bacı; qardaş və bacı
olmadıqda, onların övladlarına; onlardan, meyyitə daha yaxın
olan, irs aparır. Bu dəstədən bir nəfər olduğu halda, üçüncü
dəstəyə irs çatmır.
Üçüncü dəstə: Əmi, bibi, dayı, xala və onların övladlarıdır.
Meyyitin əmilərindən, bibilərindən, dayılarından və xalalarından
biri həyatda olduğu halda, onların övladlarına irs çatmır. Amma
meyyitin ata tərəfdən olan əmisi, yaxud atasının ya da anasının
əmisi oğlu varsa irs ata-anasının əmisi oğluna çatır. Atasının
əmisinə irs çatmır.
Məsələ 2738: Əgər meyyitin özünün əmi, bibi, xala, onların
övladları və övladlarının övladları olmasalar, meyyitin ata və
anasının əmi, bibi, dayı və xalası irsə sahib olurlar. Əgər bunlar
olmasalar, meyyitin baba və nənəsinin əmi, bibi, dayı və xalsına
və onlar da olmasa, onların övladlarına irs çatır.
Məsələ 2739: Ər və arvad 2780-cı məsələdə deyiləcəyi
şəkildə, bir-birlərindən irs aparırlar.

BİRİNCİ DƏSTƏNİN İRSİ
Məsələ 2740: Əgər meyyitin varisi, təkcə birinci dəstədən bir
nəfərdirsə, məsələn: ata və ya ana, yaxud bir oğul və ya bir qız
olsa, meyyitin bütün malı, ona çatır. Əgər neçə oğlan və ya neçə
qız olarsa, bütün mal bərabər şəkildə onların arasında bölünür.
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Əgər bir oğlan və bir qızdırsa, malı üç qısmə bölüb, iki qismini
oğlana və bir qismini qıza verilir. Əgər neçə oğlan və neçə qız
olsalar, hər oğlan, qıza nisbətən iki dəfə artıq ala biləcək şəkildə,
mal bölünür.
Məsələ 2741: Əgər meyyitin varisi, təkcə onun ata-anasıdırsa,
mal üç hissəyə bölünür; iki hissəsi ataya və bir hissəsi anaya
çatır. Amma meyyitin iki qardaşı və ya dörd bacısı və ya bir
qardaşı və bir bacısı varsa ki, hamısının atası birdir, (atalarının
bir olmasının mənası odur ki, onların və meyyitin atası bir
olsun), istər anaları, meyyitin anası olsun və ya olmasın,
meyyitin ata və anası olduğu halda, onlara irs çatmır. Amma
onlar olarsa, ana altıda bir irs aparır və qalanı ataya verilir.
Məsələ 2742: Əgər meyyitin varisi təkcə ata-ana və bir qız
olsa, əgər meyyitin iki qardaş və ya dörd bacısı, yaxud bir
qardaşı və bir bacısı (atadan bir) olmasa, mal beş hissəyə
bölünür; ata və ana hər biri, onun bir hissəsini və qız onun üç
hissəsini aparır. Əgər iki qardaş və ya dörd bacı, yaxud bir
qardaş və iki bacısı (atadan bir) olsa, mal altı hissəyə bölünür,
ata ananın hər biri bir hissə və qıza üç hissə çatır. Qalan ikidə
biri dörd yerə bölüb, bir hissəsini ataya, üç hissəsini isə, qıza
verirlər. Məsələn: meyyitin malını 24 hissəyə bölsələr, onun 15
hissəsini qıza, 5 hissəsini ataya və dörd hissəsini anaya verirlər.
Məsələ 2743: Əgər meyyitin varisi təkcə ata-ana və bir oğlu
olsa, malı altı hissəyə bölürlər; ata-ananın hər biri bir hissə,
oğlan dörd hissə aparır. Əgər bir neçə oğlan və bir neçə qız
olarsa, o dörd hissəni onların arasında bərabər şəkildə bölürlər.
Əgər oğlan və qız olsalar, o dörd hissəni, hər oğlana, qıza
düşənin iki bərabəri düşəcək şəkildə bölürlər.
Məsələ 2744: Əgər meyyitin varisi təkcə ata və bir oğlan və
ya ana və bir oğlan olarsa, malı altı hissəyə bölürlər; bir hissəsi
ata və ya anaya, beş hissəsini isə oğlana verirlər.
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Məsələ 2745: Əgər meyyitin varisi təkcə ata ya ana oğlan və
qızla birlikdə olsalar, malı altı hissəyə bölürlər; bir hissəsini ata
və ya anaya, qalanını isə hər oğlana, qıza düşənin iki bərabəri
düşəcək şəkildə bölürlər.
Məsələ 2746: Əgər meyyitin varisi təkcə ata və bir qız, yaxud
ana və bir qız olsa, malı dörd hissəyə bölüb bir hissəsini ata
yaxud anaya, qalalnını isə qıza verirlər.
Məsələ 2747: Əgər meyyitin varisi təkcə ata və bir neçə qız,
yaxud ana və bir neçə qızdırsa, malı beş hissəyə bölüb bir
hissəsini ata, yaxud anaya, dörd hissəsini isə qızların arasında
bərabər şəkildə bölürlər.
Məsələ 2748: Əgər meyyitin övladı yoxdursa, onun oğlundan
olan nəvəsi, qız olsa belə, oğluna düşən irs payına sahib çıxır.
Qızdan olan nəvəsi oğlan olsa belə, qızına düşən irs payına sahib
çıxır; məsələn: meyyitin qızından bir oğlu və oğlundan bir qızı
varsa, malı üç hissəyə bölüb bir hissəsini oğlana və iki hissəsini
qıza verirlər.

İKİNCİ DƏSTƏNİN İRSİ
Məsələ 2749: Payına irs düşən ikinci yaxın dəstə babası və
nənəsi, qardaşı və bacısıdır. Əgər qardaş və bacısı yoxdursa, irs
onların övladlarına çatır.
Məsələ 2750: Əgər meyyitin varisi təkcə bir qardaş və ya bir
bacıdırsa, bütün mal ona çatır. Əgər ata və anadan neçə qardaş,
yaxud ata və anadan neçə bacısı varsa, mal onların arasında
bərabər şəkildə bölünür. Əgər ata və anadan qardaş və bacı
birlikdədirlərsə, hər qardaş, bacıya düşən payın iki bərabəri
qədər aparır; məsələn: əgər ata və anadan iki qardaş və bir bacı
varsa, malı beş qismə bölüb qardaşlardan hər biri iki qismini və
bacıya onun bir qlsmi düşür.
Məsələ 2751: Əgər meyyitin ata-anadan bir olan qardaş və
bacısı olsa, atadan bir, anadan ayrı olan qardaş və bacısı irs
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aparmaz. Əgər ata-anadan bir olan qardaş və bacısı olmasa və
əgər ancaq atadan bir olan bir bacı, ya bir qardaşı olsa, malın
hamısı ona çatır. Əgər ata tərəfdən bir olan bir neçə qardaş, ya
bir neçə bacı olsa, malı öz aralarında bərabər böləcəklər. Əgər
atadan bir olan həm qardaşı və həm də bacısı olsa, hər qardaş hər
bacıdan iki bərabər çox irs aparacaq.
Məsələ 2752: Əgər meyyitin varisi ancaq anadan bir olub,
atadan ayrı olan bir bacısı ya bir qardaşı olsa, malın hamısı ona
çatar. Əgər anadan bir olan bir neçə qardaş ya bir neçə bacı ya
bacı və qardaş olsa, bərabər şəkildə mal onların arasında
bölünür.
Məsələ 2753: Əgər ölünün ata-anadan qardaş və bacı, atadan
qardaş və bacısı, anadan bir qardaş, yaxud bir baçısı olsa, atadan
olan qardaş və bacıya irs çatmır. Malı altı hissəyə bölüb, bir
hissəsini anadan olan qardaşa, yaxud bacıya, qalanını ata-anadan
olan qardaş və bacıya verirlər. Hər qardaş, bacının payına düşən
irsin, iki bərabəri miqdarına sahib olur.
Məsələ 2754: Əgər ölünün ata-anadan qardaş və bacısı,
atadan qardaş və bacısı və anadan qardaş və bacısı varsa, atadan
olan qardaş və bacısına irs çatmır. Malı, üç qismə bölürlər; bir
qismini ana tərəfindən olan qardaş və bacının arasında bərabər
bölürlər. Qalanını, ata-anadan bir olan qardaş və bacıya verirlər.
Hər qardaş, bacıya düşən irsin iki bərabərinə sahib olur.
Məsələ 2755: Əgər ölünün varisi təkcə atadan bir olan qardaş
və bacısı və ana tərəfdən bir qardaşı, yaxud anadan bir bacısı
olsa, malı altı hissəyə bölüb bir hissəsini anadan olan qardaş,
yaxud bacıya, qalanını atadan olan qardaş, yaxud bacıya verirlər.
Hər qardaş, bacıya çatan irsin iki bərabərinə sahib olur.
Məsələ 2756: Əgər ölünün varisi təkcə ata tərəfindən qardaş
və bacısı və ana tərəfindən bir neçə qardaş və bacısı olsa, malı üç
qismə bölürlər; bir hissəsini ana tərəfindən olan qardaş və
bacının aralarında bərabər şəkildə bölürlər. Qalanını, ata
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tərəfindən olan qardaş və bacıya verirlər. Hər qardaş, bacıya
çatacaq irsin, iki bərabərinə sahib olur.
Məsələ 2757: Əgər ölünün varisi təkcə qardaş, bacı və
arvadıdırsa, arvad öz irsinə, (2781-ci məsələdə qeyd ediləcəyi
kimi) sahib olur. Bacı və qardaş isə, keçən məsələlərdə deyildiyi
şəkildə, irsə sahib olacaqlar. Həmçinin, əgər bir arvad ölsə, onun
varisi təkcə bacı, qardaş və əridirsə, ərinə, irsin yarısı çatır. Bacı
və qardaşa, keçən məsələlərdə deyilən şəkildə irs çatır. Ancaq
arvad, yaxud ərə, irs çatan zaman, ana tərəfindən olan qardaş və
bacının payından azalmayacaq; ata-anadan bir olan və ya ata
tərəfindən bir olan qardaş və bacının payından azalır. Məsələn:
əgər ölənin varisi əri, ana tərəfindən olan qardaş və bacısı, ataana tərəfindən olan qardaş və bacısıdırsa, malın yarısı ərə, əsl
malın üçdə biri, ana tərəfindən olan qardaş və bacıya verirlər.
Maldan qalan hissə isə, ata-anadan olan qardaş və bacıya çatır.
Deməli, əgər onun bütün malı altı tüməndirsə, üç tümən ərə, iki
tümən ana tərəfindən olan qardaş və bacıya, ata-anadan olan
qardaş və bacıya isə, bir tümən verirlər.
Məsələ 2758: Əgər ölənin qardaş və bacısı yoxdursa, onların
irs payını övladlarına verirlər. Ana tərəfindən olan qardaşının
övladı və bacısının övladının ararsında bərabər şəkildə bölünür.
Ata və ya ata-ana tərəfindən olan qardaşının övladına, yaxud
bacısının övladına düşən paylarda, hər oğlana, qızın iki misli
qədəri irs çatır.
Məsələ 2759: Əgər ölənin varisi təkcə bir baba, yaxud bir
nənə (istər ata tərəfdən, istərsə də, ana tərəfdən) olarsa, bütün
mal ona çatır. Ölənin babası olduğu halda, babasının atasına irs
çatmır. Əgər ölənin varisi təkcə bir baba, yaxud ata tərəfindən
nənəsi olarsa, mal üç qismə bölünür; iki qismi babaya və bir
qismi nənəyə verilir. Əgər ana tərəfindən olan baba və nənə
olarsa, malı öz aralarında bərabər şəkildə bölürlər.
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Məsələ 2760: Əgər ölünün varisi ata tərəfindən təkcə baba
yaxud nənəsi olsa, ya da ana tərəfindən təkcə babası yaxud
nənəsi olarsa, mal üç qismə bölünür; iki hissəsi ata tərəfindən
olan babaya yaxud nənəyə və bir hissəsi ana tərəfindən olan
babaya, yaxud da nənəyə çatır.
Məsələ 2761: Əgər ölünün varisi ata tərəfindən olan baba və
nənəsi, və ana tərəfindən olan baba və nənəsi olarsa, mal üç
qismə bölünür; onun bir hissəsini ana tərəfindən olan baba və
nənəsi öz aralarında bərabər bölürlər, iki hissəsini də, ata
tərəfindən olan baba və nənəsinə verirlər. Babaya, nənənin iki
bərabəri qədər irs düşür.
Məsələ 2762: Əgər ölənin varisi təkcə arvad, ata tərəfindən
babası, nənəsi və ana tərəfindən baba və nənəsi olsa, arvada (ərlə
arvadın irsi bölmündə deyiləcəyi kimi) irs çatır. Malın əslinin
üçdə bir hissəsini, ana tərəfindən baba və nənəsinə verirlər və
onlar malı öz aralarında bərabər şəkildə bölürlər. Qalan hissəsini,
ata tərəfindən olan baba və nənəsinə verirlər. Baba, nənənin iki
bərabəri qədər irsə sahib olur. Əgər ölünün varisi ər, baba və
nənədirsə, ər malın yarısına, baba və nənə isə, keçən məsələdə
deyildiyi kimi, öz irsinə sahib olur.
Məsələ 2763: Qardaşın, bacının və ya qardaşların və
bacıların, baba yaxud nənə və ya babalar yaxud nənələr ilə
cəmlənməsinin bir neçə surəti vardır:
1. Baba ya nənənin hər biri və qardaş ya bacı, hamısı ana
tərəfdən olsunlar. Bu halda onların arasında kişi və qadın
olmaqda müxtəlif olsalar da, bərabər bölünəcək.
2. Onların hamısı ata tərəfindən olsunlar, bu halda hamısı kişi
və ya hamısı qadın olsa, mal onların arasında bərabər bölünəcək.
Əgər kişi və qadın olmaqda müxtəlif olsalar, hər kişi qadından
iki dəfə çox aparacaq.
3. Baba və ya nənədən hər biri ata tərəfdən olsun və bacı ya
qardaş ata-anadan olsun. Bunun hökmü keçən haldakı hökm
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kimidir. Məlum oldu ki, meyyitin ata tərəfdən olan bacı, ya
qardaşı əgər ata-anadan bir olan bacı ya qardaşla cəm olsa, ata
tərəfdən olanlar irs aparmır.
4. Babalar, ya nənələr, ya hər ikisi həm ata tərəfdən olsun,
həm ana tərəfdən olsun, qardaşlar ya bacılar, ya da hər ikisi də
belə olsalar, bu halda ana tərəfdən qohum olan qardaşlar, bacılar,
babalar, nənələr, malın üçdə birini öz aralarında bərabər
böləcəklər, kişi və qadın olmaqda müxtəlif olsalar da; ata
tərəfdən qohum olanlara isə malın üçdə ikisidir ki, hər kişiyə
qadından iki dəfə çox veriləcək. Əgər onların arasında hamısı
kişi, ya hamısı qadın olsa, onların arasında bərabər bölünəcək.
5. Ata tərəfdən olan baba ya nənə, ana tərəfdən olan qardaş ya
bacı ilə cəm olsun. Bu halda qardaş ya bacı təkdirsə malın altıda
birini aparacaq, əgər tək deyilsə, onun üçdə birini bərabər öz
aralarında böləcəklər, qalanını isə baba ya nənənin malıdır. Əgər
baba və nənə hər ikisi olsa, baba nənədən iki dəfə çox aparacaq.
6. Ana tərəfdən olan baba ya nənə, ata tərəfdən olan qardaş ilə
cəm olsun. Bu halda baba, ya nənə üçün malın üçdə biridir, əgər
hər ikisi sağ olsa, üçdə birini bərabər şəkildə bölərlər, onun üçdə
ikisi isə qardaş üçündür. Əgər o baba ya nənə ilə ata tərəfdən
bacı olsa, tək olan halda malın yarısını aparacaq, əgər çox
olsalar, üçdə ikisini aparacaqlar, hər halda baba ya nənə üçün
malın üçdə biridir. Buna görə də əgər bacı tək olsa, meyyitin
malının altıda biri onlardan artıq qalır, bunu da ata tərəfdən olan
bacıya vermək lazımdır. Ehtiyat budur ki altıda birində
razılaşsınlar.
7. Babalar, nənələr, onların bəziləri ata tərəfdən bəziləri isə
ana tərəfdən olsun və onlar ilə ata tərəfdən bacı ya qardaş olsun,
istər tək olsun, istərsə də çox, bu halda ana tərəfdən olan baba ya
nənə üçün malın üçdə biridir. Əgər çox olsalar öz aralarında kişi
və qadın olmaqda müxtəlif olsalar da, bərabər böləcəklər. Ata
tərəfdən olan baba ya nənə üçün və ata tərəfdən olan bacı ya
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qardaş üçün qalan malın üçdə ikidir. Əgər qadın və kişi olmaqda
müxtəlif olmasalar bərabər şəkildə aralarında bölünəcək. Əgər
qadın və kişi cəhətdən müxtəlif olsalar, kişilər qadınlardan iki
qat artıq pay aparacaq. Əgər o babalar ya nənələrlə bir anadan
olan bacı ya qardaş olsalar, bir anadan olan babaya ya nənəyə,
bir anadan olan bacı ya qardaş ilə birlikdə üçdə bir düşəcək və
kişi və qadın cəhətindən müxtəlif olmalarına baxmayaraq onların
arasında bərabər bölünəcək, ata tərəfdən olan baba ya nənəyə
üçdə ikisi çatacaqdir. Əgər qadın və kişi olmaqda müxtəlif
olmasalar bərabər şəkildə aralarında bölünəcək. Əgər qadın və
kişi cəhətdən müxtəlif olsalar, kişi qadından iki qat artıq pay
aparacaq.
8. Qardaş ya bacıların bəzisi ata tərəfdən, bəzisi isə ana
tərəfdən olsun və onlar ilə ata tərəfdən olan baba ya nənə olsun,
bu surətdə, ana tərəfdən olan bacı ya qardaş üçün tək olan
surətdə malın altıda birdir. Əgər çox olsalar, malın üçdə birdir ki,
öz aralarında bərabər böləcəklər. Ata tərəfdən olan bacı ya
qardaş üçün ata tərəfdən olan baba ya nənə ilə birlikdə malın
qalanıdır. Əgər qadın və kişi olmaqda müxtəlif olmasalar bərabər
şəkildə aralarında bölünəcək. Əgər qadın və kişi cəhətdən
müxtəlif olsalar, kişilər qadınlardan iki qat artıq pay aparacaq.
Əgər o qardaş ya bacılar ana tərəfdən olan baba ya nənə ilə
birlikdə olsa, ana tərəfdən olan baba ya nənə üçün ana tərəfdən
bacı qardaş ilə birlikdə malın üçdə biridir ki, öz aralarında
bərabər böləcəklər, ata tərəfdən olan bacı ya qardaş üçün irsin
üçdə ikisidir. Əgər qadın və kişi olmaqda müxtəlif olmasalar
bərabər şəkildə aralarında bölünəcək. Əgər qadın və kişi
cəhətdən müxtəlif olsalar, kişilər qadınlardan iki qat artıq pay
aparacaq.
Məsələ 2764: Meyyitin qardaş və bacısı olduğu təqdirdə
meyyitin qardaşının və ya bacısının uşağına irs çatmaz. Lakin bu
hökm qardaşın və ya bacının övladının qardaş və bacının
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mirasına bir əngəl təşkil etmədiyi hala aid deyil. Məsələn; əgər
meyyitin ata tərəfdən olan qardaşı və ana tərəfindən olan babası
olarsa, ata tərəfindən olan qardaşı malın üçdə ikisini və ana
tərəfindən olan babası malın üçdə birini irs aparır, bu təqdirdə
meyyitin ana tərəfindən olan qardaşı oğlu da olarsa, o qardaşoğlu
ana babası ilə malın üçdə birinə bərabər şəkildə şərik olur.

ÜÇÜNCÜ DƏSTƏNİN İRSİ
Məsələ 2765: Üçüncü dəstə, meyyitin əmisi, bibisi, dayısı,
xalası və onların övladlarıdır. Qeyd olunduğu kimi, əgər birinci
və ikinci təbəqədən bir şəxs olmazsa, yalnız bu halda, üçüncü
dəstə irs aparır.
Məsələ 2766: Əgər ölünün varisi təkcə bir əmi, yaxud bir
bibidirsə, istər ata-anadan bir olsun (yəni, ölənin atası ilə bir ata
anadandırlar) istərsə də, təkcə atadan, yaxud da ana tərəfindən
olsun, bütün mal ona çatır. Əgər bir neçə əmi, yaxud neçə bibisi
olarsa, hamısı ata-anadan, yaxud atadan bir olsalar, mal bərabər
şəkildə onların arasında bölünəcək. Əgər əmi və bibinin hər ikisi
olsalar və hamı ata-ana tərəfindən bir olsalar və ya hamı ata
tərəfindən bir olsalar, əmiyə bibinin iki misli qədəri irs çatır.
Məsələn: əgər ölünün varisi iki əmi və bir bibidirsə, malı beş
qismə bölürlər; bir hissəsini bibiyə verirlər və dörd hissəsini isə
əmilər, öz ararlarında bərabər şəkildə bölürlər.
Məsələ 2767: Əgər ölünün varisi təkcə ana tərəfindən təkcə
bir neçə əmi yaxud bir neçə bibi, yaxud da, ana tərəfindən əmi və
bibi olsalar, mal onların arasında bərabər şəkildə bölünür.
Məsələ 2768: Əgər ölünün varisi əmi və bibi olsa, onlardan
bəzisi ata tərəfindən, bəzisi də ana tərəfindən və bəzisi ata-ana
tərəfdən olsalar, ata tərəfindən olan əmi və bibiyə irs çatmır.
Deməli, ölünün varisi ana tərəfindən bir əmi və ya bir bibi
olarsa, malı altı qismə blürlər; bir hissəsini ana tərəfindən əmi,
yaxud bibiyə və qalanını, ata-ana tərəfindən olan əmi və bibiyə
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verirlər; ata-ana tərəfindən olan əmiyə, ata-ana tərəfindən olan
bibinin, iki misli qədər irs çatır. Əgər ana tərəfindən həm əmi,
həm də bibisi olarsa, malı üç qismə bölürlər; iki hissəsini ata-ana
tərəfindən olan əmi və bibiyə verirlər və əmiyə iki dəfə çox çatır.
Bir hissəni isə, ana tərəfindən əmi və bibiyə verirlər ki, bu da,
onların arasında bərabər şəkildə bölünür. Ehtiyat budur ki,
bölüşdürəndə bir-birləri ilə razılaşsınlar.
Məsələ 2769: Əgər meyyitin varisi təkcə bir dayı və ya bir
xala olsa, malın hamısı ona çatır. Əgər həm dayısı, həm də xalası
olsa və hamısı da, ata-anadan, yaxud atadan və ya anadan bir
olsalar, mal onların arasında bərabər şəkildə bölünməlidir.
Ehtiyat budur ki, malı bölməkdə bir-biri ilə razılaşsınlar.
Məsələ 2770: Əgər ölünün varisi təkcə ata tərəfdən dayı və
xalası olsa və ana tərəfindən dayı və xalası olsa və ata-ana
tərəfdən dayı və xalası olsa ata tərəfindən dayı və xalaya irs
çatmır. Malı altı qismə bölüb bir hissəsini ana tərəfindən dayı və
ya xalasına və qalanını ata-ana tərəfindən dayı və xalasına
verirlər ki, malı aralarında bərabər şəkildə bölsünlər. Ehtiyat
budur ki, bölüşmə zamanı, bir-birlərilə razılaşsınlar.
Məsələ 2771: Əgər ölünün varisi təkcə ata tərəfindən dayı və
xalası, ana tərəfindən dayı və xalası, ata-ana tərəfindən dayı və
xalası olsalar, ata tərəfindən olan dayı və xalaya irs çatmır.
Gərək malı üç qismə bölüb, onun bir hissəsini ana tərəfindən
olan dayı və xala öz ararlarında bərabər şəkildə bölsünlər.
Qalanı, ata-ana tərəfindən olan dayı və xalaya verirlir və onlar
da, onu öz aralarında bərabər şəkildə bölürlər. Ehtiyat budur ki,
onun bölünməsində razılığa gəlsinlər.
Məsələ 2772: Əgər ölünün varisi bir dayı, yaxud bir xala və
bir əmi və ya bir bibi olarsa, malı üç qismə bölürlər; bir hissəsini
dayı ya xalaya və qalan hissəsini isə əmi, yaxud bibiyə verirlər.
Məsələ 2773: Əgər ölünün varisi bir dayı, yaxud bir xala, əmi
və bibi olsa, əgər əmi və bibi ata-ana tərəfindən, yaxud ata
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tərəfindən olsalar, malı üç qısmə bölürlər; bir hissəsini dayı və
ya xalaya, qalan iki hissəsindən əmiyə və bir hissə də, bibiyə
verirlər. Buna görə də, əgər malı doqquz qismə bölsələr, üç
hissəsini dayı, yaxud xalaya, dörd hissəsini əmiyə və iki hissəsini
bibiyə verirlər.
Məsələ 2774: Əgər ölünün varisi bir dayı ya bir xala və bir
əmi və ya ana tərəfindən bir bibi, və ata-ana yaxud ata tərəfindən
əmi və bibidirsə, malı üç qismə bölürlər. Bir hissəsini dayı,
yaxud xalaya verirlər. Qalan iki hissəni altı qismə bölürlər; onun
bir hissəsini əmi, yaxud ana tərəfindən bibiyə, qalan beşdə birini,
ata-ana tərəfindən, yaxud ata tərəfindən olan əmi və bibiyə
verirlər. Əmiyə, bibinin iki misli qədər irs çatır. Buna görə də,
əgər malı doqquz hissəyə bölsələr, üç hissəsini dayıya, yaxud
xalaya, bir hissəsini əmi, yaxud ana tərəfindən olan bibiyə və
digər beş hissəni isə, ata-ana yaxud ata tərəfindən əmi və bibiyə
verirlər.
Məsələ 2775: Əgər ölünün varisi bir dayı və ya bir xala və
ana tərəfindən əmi və bibi, və ata-ana yaxud ata tərəfindən əmi
və bibidirsə, malı üç qismə bölürlər. Bir hissəsini dayı, yaxud
xalaya verirlər. Qalan iki hissəni üç qismə bölürlər; onun bir
hissəsini ana tərəfindən əmi və bibiyə verirlə bərabər şəkildə öz
aralarında bölürlər, qalan iki hissəni ata-ana tərəfindən yaxud ata
tərəfindən olan əmi və bibiyə verirlər. Əmiyə, bibinin iki misli
qədər irs çatır. Buna görə də, əgər malı doqquz hissəyə bölsələr,
üç hissəsini dayıya, yaxud xalaya, iki hissəsini ana tərəfindən
olan əmi və bibiyə, digər dörd hissəni isə, ata-ana tərəfindən
yaxud ata tərəfdən əmi və bibiyə verirlər.
Məsələ 2776: Əgər ölünün varisi neçə dayı və xala olsa ki,
hamı ata-ana ya ata yaxud ana tərəfindən olsalar, əmi və bibisi də
olsa, malı üç qismə bölürlər; onun iki hissəsini keçən məsədə
deyildiyi kimi, əmi və bibi, öz aralarında bölürlər. Bir hissəsini
isə, dayılar və xalalar, bərabər şəkildə öz aralarında bölürlər.
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Məsələ 2777: Əgər ölünün varisi dayı və ya ana tərəfindən
xalası, yaxud ata-ana və ya ata tərəfindən olan bir neçə dayı və
xalası, ya da əmi və bibi olsa, malı üç qismə bölürlər. Onun iki
hissəsini, yuxarıda deyildiyi kimi, əmi və bibi, öz aralarında
bölürlər. Deməli, əgər ölünün bir dayı və ya ana tərəfindən xalası
varsa, onun ikinci hissəsini, altı qismə bölürlər; bir hissəsini ana
tərəfindən olan dayıya və ya xalaya, qalanı, ata-ana tərfindən
olan və ya ata tərəfindən olan dayı və xalaya verirlər. Onlar da,
onu bərabər şəkildə bölürlər. Ehtiyata görə, bölüşmə zamanı birbirləri ilə razılığa gəlsinlər. Əgər ana tərəfindən olan bir neçə
dayı və ya ana tərəfindən olan xalası, yaxud həm ana tərəfindən
olan dayısı, həm də, ana tərəfindən xalası varsa, o bir hissəni üç
hissəyə bölürlər, bir hissəsini ana tərəfdən olan dayıları və
xalaları, öz aralarında bərabər şəkildə bölürlər. Qalanı, ata-ana
tərəfindən olan və ya ata tərəfindən olan dayı və xalaya verirlər.
Onlar da, onu öz aralarında bərabər şəkildə bölürlər. Ehtiyata
görə, bölmə zamanı bir-birləiə razılaşsınlar.
Məsələ 2778: Əgər ölününün əmi, dayı və xalası olmasa, irsin
əmi və bibiyə çatan miqdarı, onların övladlarına; dayı və xalaya
çatan miqdarı da, onların övladlarına verilir.
Məsələ 2779: Əgər ölünün varisi, atatsınin əmi, bibi, dayı
xalası və anansının əmi, bibi, dayı və xalasıdırsa, malı üç qismə
bölürlər; onun bir hissəsini əmi, bibi, dayı və anasının xalası,
aralarında bərabər şəkildə bölüşdürürlər. Digər iki hissəni üç
hissəyə bölürlər, bir hissəsini atanın dayı və xalası aralarında
bərabər şəkildə bölürlər. Qalan iki hissə isə, əmi və ölünün
atasının bibisinə verirlər. Əmiyə, bibinin iki misli qədər irs çatır.

ƏR VƏ ARVADIN İRSİ
Məsələ 2780: Əgər daimi olan arvad ölərsə və övladı olmasa,
bütün malın yarısını ərə, qalanı digər vərəsəyə çatır. Əgər o
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ərdən və ya başqa ərdən övladı varsa, bütün malın dördə biri ərə,
qalanı digər vərəsəyə çatır.
Məsələ 2781: Əgər bir kişi ölsə və övladı olmasa, malının
dörddə biri arvadına, qalanı isə başqa vərəsələrə çatacaq. Əgər o
qadından ya başqa qadından övladı olsa, malının səkkizdə biri
arvadına, qalanı isə başqa vərəsələrə çatacaq. Qadın evin
yerindən, nə yerin özündən, nə də onun qiymətindən irs aparmır.
Ehtiyat-müstəhəb budur ki, bağ, əkin və digər yerlərin
torpaqlarında vərəsələr ilə razılaşsınlar. Həmçinin bina və ağac
kimi havada (torpaqdan yuxarı) olan malın özündən irs aparmır,
ancaq onun qiymətindən irs aparır. Həmçinin, bağda, əkin
sahəsində və başqa yerlərdə olan ağac, əkin və evlərdən irs
aparmasına baxmayaraq, onun bunlardan və qiymətlərindən irs
aparması işkallıdır. Ehtiyat-vacib budur ki, bunlarda digər
vərəsələr ilə razılaşsın.
Məsələ 2782: Əgər qadın irs aparmadığı şeylərdən, məsələn;
məskunlaşmış evin yerini istifadə etmək istəsə, gərək başqa
vərəsədən icazə alsın. Həmçinin, ehtiyat-vacib budur ki,
vərəsələr arvadın payını verməmiş, arvadın qiymətindən irs
apara biləcəyi şeylərdən məsələn; bina və ağac kimi, onun
icazəsi olmadan istifadə etməsinlər. Əgər arvadın irs payı
verilməzdən əvvəl bunları satarsa, arvad icazə versə, səhih, icazə
vermədiyi halda isə batildir.
Məsələ 2783: Bina, ağac və buna bənzər şeylərin qiymətini
müəyyən etmək istərlərsə, dəyər müəyyən edən mütəxəssislərin
etdiyi kimi, onların olduqları yerin xüsusiyyətini nəzərə almadan
nə qədər qiymət daşıdıqlarını hesab etməlidirlər. Onları yerdən
qoparılmış fərz edərək qiymət qoymasınlar. Yaxud onları
kirayəsiz və ya kirayəli olaraq o yerdə qalıb aradan gedəcəkləri
şəkildə qiymət qoymasınlar.
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Məsələ 2784: Su kanalı yeri və bunun kimi yerlər, yer
hökmündədir. Kərpic və tikintidə istifadə olan şeylər, bina
hökmündədir.
Məsələ 2785: Əgər ölünün, birdən çox arvadı varsa, övladı
olmadığı halda malın dördə biri, övladı olduğu halda isə, malın
səkkizdə biri, deyilmiş şərhlə, onun əqdində olan arvadların
arasında, (onların heç biri və ya bəzisi ilə yaxınlıq etməsə də,)
bərabər şəkildə bölünməlidir. Amma ölümünə səbəb olan
xəstəlik zamanı bir qadını əqd etsə və onunla yaxınlıq etməsə, o
qadına irs çatmır və mehr haqqı da yoxdur.
Məsələ 2786: Əgər qadın xəstəlik halında ərə getsə və o
xəstəliklə də ölərsə, əri onunla yaxınlıq etməsə belə, ondan irs
aparır.
Məsələ 2787: Əgər arvada, təlaq hökmlərində deyildiyi kimi
“rici təlaq” verərlərsə və iddə halında ölərsə, ərinə ondan irs
çatır. Həmçinin, arvadın iddəsi zamanı əri ölərsə, onun arvadına
irs çatır. Amma “rici iddənin” vaxtı bittikdən sonra və ya “bain
təlaqın” iddəsi zamanı onlardan biri ölərsə, digərinə ondan irs
çatmır.
Məsələ 2788: Əgər ər, xəstəlik halında arvadını boşayarsa, on
iki ay (mah hilali) keçməzdən əvvəl ölərsə, arvad üç şərtlə ondan
irs ararır:
Birinci; bu müddət ərzində başqa ərə getməsin.
İkinci; ərinə meyli olmadığına görə, təlaq verməyə razı etmək
üçün, ona bir mal verməmiş olsun. Ərinə bir şey verməsə də,
boşanma, arvadın razılığı ilə olarsa, yenədə irs aparması,
işkallıdır.
Üçüncü; ər, xəstə olduğu halda arvadına təlaq versə, o
xəstəliklə və ya başqa səbəbə görə ölərsə, (arvad irs aparır).
Deməli, əgər o xəstəlikdən sağalarsa və başqa səbəbə görə
dünyadan gedərsə, onun arvadına irs çatmır.
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Məsələ 2789: Kişinin öz arvadına aldığı paltar, arvadı
geyinmiş olsa belə, kişi öldükdən sonra kişinin mallarından
hesab olur.

İRSİN MÜXTƏLİF MƏSƏLƏLƏRİ
Məsələ 2790: Meyyitin Quranı, üzüyü və qılıncı, həmçinin
geydiyi paltarlar böyük oğlunun malıdır. Əgər ölünün bu dörd
şeyin hər birindən bir neçədənədirsə, məsələn: iki quran və ya iki
üzüyü varsa, ehtiyat-vacib budur ki, böyük oğul vərəsələr ilə
razılaşsınlar.
Məsələ 2791: Əgər ölünün birdən artıq böyük oğlu olsa,
məsələn: iki arvaddan eyni zamanda iki oğlu dünyaya gəlmiş
olsa, gərək ölünün libas, Quran, qılınc və üzüyünü bərabər
şəkildə öz aralarında bölsünlər.
Məsələ 2792: Əgər ölünün borcu varsa, borc onun malının
dəyəri qədər və ya ondan çoxdursa, böyük oğula çatacaq dörd
şey, (keçən məsələdə deyildi) gərək onun borcuna verilsin.
Əlbəttə böyük oğul o dörd şeyi götürüb onların qiymətini ödəyə
bilər. Əgər borc, onun malından az olarsa, gərək yenə də ən
böyük oğula çatan dörd şeydən ödənsin; məsələn: onun bütün
varı, iyirmi tüməndirsə və onun borcu iyirmi beş tümən olsa
gərək beş tümən miqdarında, o dörd şeydən ölünün borcunu
ödəsin.
Məsələ 2793: Müsəlman kafirdən irs aparır. Amma kafir,
müsəlman meyyitin oğlu ya atası olsa da, ondan irs aparmır.
Məsələ 2794: Əgər bir şəxs, öz yaxınlarından birini qəsdən və
haqsız olaraq öldürərsə, ölüdən ona irs çatmaz. Amma səhv
üzündən olarsa (məsələn: daşı havaya ata və təsadüfən daş, onun
yaxınlarından birinə dəyib öldürsün), ölüdən ona irs çatır. Amma
qətlin diyəsindən ona irs, çatmır.
Məsələ 2795: Əgər irsi bölmək istəsələr, ana bətnində olan və
diri dünyaya gəldikdə irs aparan, uşağın bir ya bir neçə olması,

574



İRSİN HÖKMLƏRİ

habelə qız və ya oğlan olması məlum olsa, hətta elmi vasitələrin
köməyi ilə olsa belə, gərək onun payını saxlasınlar. Əgər məlum
olmasa, bir neçə dənə olmasına etibarlı ehtimal verirlərsə,
ehtimal verilən miqdarda oğlan uşağının payını saxlasınlar. Əgər
sonradan, məsələn; bir oğlan və bir qız dünyaya gələrsə, artıq
qalanını varislər öz aralarında böləcəklər.
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BƏZİ GÜNAHLAR ÜÇÜN TƏYİN …
BƏZİ GÜNAHLAR ÜÇÜN TƏYİN
OLUNMUŞ CƏZA HÖKMLƏRİ
Məsələ 2796: Əgər bir şəxs, özünün (ana və bacı kimi)
məhrəmləri ilə zina etsə, gərək şəri hakimin hökmü ilə onu
öldürsünlər. Həmçinin, əgər kafir kişi, müsəlman qadınla zina
etsə, gərək şəri hakimin hökmü ilə onu öldürsünlər. Hədislərdə
gəlib çatıb ki, hədlərdən birinin yerinə yetirilməsi, camaatın
qeyri-şəri işlər görməməsinə səbəb olar. Onların dünya və
axirətini qoruyar. Onun xeyri, qırx gün yağış yağmasının
xeyrindən çoxdur.
Məsələ 2797: Əgər bir kişi zina etsə, gərək ona yüz şallaq
vurulsun. Üç dəfə zina etsə, hər dəfə də yüz şallaq vursalar,
dördüncü dəfədə, gərək onu öldürsülər. Əgər bir şəxsin daimi
əqdində olan arvadı varsa, baliğ, aqil və azad olduğu halda
onunla yaxınlıq edibsə, hər vaxt da istəsə, onunla yaxınlıq edə
bilərsə, əgər büluğa çatmış və aqil bir qadın ilə zina etsə, gərək
onu daşqalaq etsinlər.
Məsələ 2798: Əgər bir kişi, bir şəxsin onun arvadı ilə zina
etdiyini görsə özünə zərər yetirmələrindən qorxmasa, hər ikisini
öldürə bilər. Əgər onları öldürməsə, o qadın ona haram olmur.
Məsələ 2799: Əgər mükəlləf aqil kişi, başqa aqil kişi ilə lavat
edərsə, gərək onların hər ikisini öldürsünlər. Şəri hakim, qılınc
ilə ləvat edəni öldürə bilər, daşqalaq edə bilər, diri-diri yandıra
bilər, əl-ayağını bağlayıb hündür yerdən aşağı buraxa bilər və ya
divarı onun üzərinə yıxa bilər.
Məsələ 2800: Əgər bir nəfər, başqa bir şəxsə, haqsız olaraq
birini öldürməsini əmr etsə, qatil və ona əmr edən, hər ikisi
mükəlləf və aqildirlərsə, qatil gərək öldürülsün və ona əmr edən,
ölənədək ömürlük həbs edilsin.
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Məsələ 2801: Əgər övlad ata və ya anasını qəsdən öldürərsə,
gərək onu öldürsünlər. Amma bir ata, öz övladını qəsdən
öldürərsə, gərək diyə hökmlərində deyilən qayda üzrə diyə
versin və şəri hakimin səlah bildiyi qədər onu döysünlər.
Məsələ 2802: Hər kəs bir oğlanı şəhvət üzündən öpərsə, şəri
hakim ona otuzdan doxsan doqquzadək; nə qədər məsləhət
bilərsə, şallaq vurar. Rəvayət olunub ki,” Allah təala, onun
ağzına atəşdən noxta vurar. Göyün-yerin mələkləri və rəhmətqəzəb mələkləri, ona lənət edərlər. Cəhənnəm onun üçün
hazırlanıb.” Amma tovbə etsə, onun tövbəsi qəbul olar.
Məsələ 2803: Əgər bir şəxs, kişi və qadın arasında zina üçün
və ya kişi və oğlan arasında ləvat üçün vasitə olarsa, qadındırsa,
yetmiş beş şallaq vursunlar; kişidirsə, yetmş beş şallaqdan sonra
başını qırxıb, küçə və bazarda dolandırılsın. O işi gördüyü
məhəldən çıxarılsın.
Məsələ 2804: Əgər bir şəxs, bir qadınla zina və ya oğlanla
ləvat etmək istəsə, öldürməzdən qabaq, onun qarşısını almaq
mümkün olmasa, öldürülməsi caizdir.
Məsələ 2805: Əgər bir şəxs, baliğ və aqil müsəlman kişi və ya
qadını, zina və ya ləvatda ittiham etsə, yaxud onlara “vələdüzzina” desə, gərək səksən şallaq libasın üstündən, ona vursunlar.
Məsələ 2806: Mükəlləf və aqil bir şəxs, əgər ixtiyarlı şəkildə
şərab içsə, birinci və ikinci dəfələrdə övrətdən başqa, tamam
soyundurub ona səksən şallaq vursunlar. Üçüncü dəfədə, gərək
onu öldürsünlər.
Məsələ 2807: Bir şəxs mkəlləf və aqildirsə, əgər üç noxud
yarım sikkə qızıl və ya bu dəyərdə olan başqa şeyi oğurlasa, əgər
şəriətdə müəyyən olunan şərtlər onda varsa, birinci dəfədə gərək
sağ əlinin dörd barmağını dibindən kəssinlər və əlinin içi və baş
barmağına dəyməsinlər. İkici dəfə, ehtiyat budur ki, sol ayağını
ortadan kəssinlər. Üçüncü dəfə, gərək onu ölənədək həbs
etsinlər. Əgər malı varsa, onun xərcini öz malından, yoxdursa
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beytul-maldan versinlər. Zindanda oğurluq edərsə, gərək onu
öldürsünlər.
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Məsələ 2808: Əgər baliğ və aqil bir şəxs, qəsdən və haqsız
olaraq müsəlmanı öldürərsə, ölən kişi və ya oğlan olsa
öldürülənin vəsisi, qatili bağışlaya və ya ölddürə bilər. Əgər
öldürülmüş şəxs kafirdirsə və onun qatili müsəlmandırsa,
müsəlmanı öldürmək olmaz. Əgər öldürülən müsəlman qadın
yaxud qızdırsa, onun müsəlman qatilini öldürmək olar, lakin
qatil müsəlman kişidirsə gərək diyənin yarısını, oldürənin
vəlisinə versinlər. Əgər qatil dəli və ya balığ deyilsə, mütləq
olaraq, gərək diyə versinlər. Onun diyəsi aqiləyədir ki, sonradan
izah olunacaqdır. Həmçinin ölənin vəlisi tərəflərin razı olduqları
miqdarda qatildən diyə ala bilər. Amma onlar şəriətdə təyin
olunmuş diyəyə razı olsalar, şəri diyələrin miqdarı müxtəlif
olduğuna görə, onun miqdarını təyin etməyin ixtiyarı qatilin
öhdəsindədir. Hər biri onun üçün asan olsa onu seçə bilər.
Deməli digərlərinə nisbətən qiyməti az olan gümüşün qiymətini
verə bilər. Amma səhvən (məhz səhv üzündən) öldürərsə,
məsələn: bir heyvana atdığı güllə, başqasını öldürsə, ölənin
vəsisinin, onu öldürməyə haqqı yoxdur. Amma aqilə yəni qatilin
ata tərəfindən olan yaxınlarından və qohumlarından diyə ala
bilər. Onlar vermədiyi təqdirdə qatilin özündən diyə alsın.
Amma qəsdə oxşar, səhv üzündən öldürərsə, məsələn: bir şəxs,
adətən öldürücü olmayan alətlə, başqasını vursa və öldürmək
məqsədi də olmadığı halda, təsadüfən öldürsə, ölənin vəsisinin,
onu öldürməyə haqqı yoxdur. Qatil gərək diyə versin.
Məsələ 2809: Azad müsəlman kişini öldürən qatilin verəcəyi
diyə, (öldürülmüş, müsəlman kişidirsə,) altı şeydən biridir:
1-Altı yaşa daxil olmuş yüz baş dəvə. Bu hökm, qəsdən
öldürmənindir. Səhvən və qəsdə oxşar olan halda, dəvələrin yaşı
bundan az olcaq.
2-İki yüz inək.
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3-Min qoyun.
4-İki yüz hellə (geyim). Hər bir hellə iki qat parçadır, daha
yaxşı olar Yəməndə toxunan parça olsun.
5-Min (şəri) misqal qızıl sikkə. Onun hər bir misqalı, 18
noxud həcmindədir.
6-On min dirhəm. Onun hər biri, on ikidə alti (12/6) noxud
gümüş sikkədir.
Əgər ölən müsəlman və azad qadındırsa onun diyəsi bu altı
şeyin hər birində müsəlman kişinin diyəsinnin yarısı qədərdir.
Zimmi kafirin diyəsi; kişidirsə, səkkiz yüz dirhəm, qadındırsa,
dörd yüz dirhəmdir. Qeyri-zimmi kafirin diyəsi yoxdur.
Məsələ 2810: Bəzi şeylərin diyəsinin miqdarı, yuxarıdqakı
məsələlərdə deyilən qətlin diyəsi qədərdir:
1-Bir şəxsin iki gözünü kor edən və ya göz qapaqların hər
dördünü sıradan çıxaran, (qətl diyəsi versin). Əgər bir gözünü
kor etsə, qətl diyəsinin yarısı qədər diyə versin.
2-Bir şəxsin iki qulağını kəsərsə və ya hər iki qulağın kar
olmasına səbəb olan iş görsə (qətl diyəsi versin). Əgər bir
qulağını kəsərsə və ya kar edərsə, gərək öldürməyin yarısı qədər
diyə versin. Qulağın (aşağı) yumuşaq hissəsini kəsərsə,
öldürümə diyəsinin üçdə biri qədər diyə versin.
3-Bütün burnu və ya aşağı (yumşaq) hissəni kəsərsə,
(öldürülənin diyəsini versin).
4-Bir şəxsin dilini dibdən kəsərsə, (öldürmə diyəsi
verməlidir). Əgər onun bəzi hissəsini kəsərsə, hərfləri
tələffüzünə diqqət etməklə, dilin nə qədər kəsildiyini müəyyən
etmək lazımdır və bütöv diyəni, hərfin tələffüzündə yaranan
nöqsana görə bölüb o miqdarını verəməlidir. Daha yaxşı olar
dilin ölçüsünü nəzərə alıb görsün nəqədəri vacib olur (yəni
yarısı, üçdə biri, dördə biri və bunun kimi hesab edib görsün
nəqədəri vacib olur) hansı çoxdursa, onu versinlər.
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5-Birinin bütün dişlərini sıradan çıxararsa, (öldürmə diyəsi
verməlidir). Dişləri düşən şəxs kişi olarsa və dişlərinin bəziləri
düşərsə ağızda olan on iki qabaq dişlərin hər biri üçün, beş yüz
dirhəm diyə verməlidir. Qalan on səkkiz dişin hər biri üçün iki
yüz əlli dirhəm diyə versin. Qadının diyəsi, kişinin diyəsinin
üçdə birə çatınca, bərabərdir. Üçdə birdən keçdikdən sonra, onun
dişlərinin diyəsi, kişinin dişinin diyəsinin yarısı qədərdir.
6-Bir şəxsin hər iki əlini biləkdən kəsərsə, öldurmə diyəsi
verməlidir. Əgər bir əlini biləkdən kəsərsə, onun diyəsi
öldürməyin yarısı qədərdir.
7-Bir şəxsin on barmağını kəsərsə öldürmənin diyəsini
verməlidir. Şəhadət barmağının (baş barmağın yanındakı
barmaq) diyəsi, əlin diyəsinin üçdə biri qədərdir. Digər
barmaqların diyəsi əlin diyəsinin altıda biri qədərdir. Qadının
diyəsi üçdə birə çatsa, kişinin diyəsinin yarsı qədərdir.
8-Qadının hər iki döşünü kəsərsə, öldurmə diyəsi verməlidir.
Əgər bir döşünü kəsərsə, gərək öldürməyin yarısı qədər diyə
versin.
9-Bir şəxsin hər iki ayaqlarını, qatlanacağadək kəsərsə, yaxud
ayaq barmaqlarının onunu da kəsərsə, öldurmə diyəsi verməlidir.
Ayağın hər bir barmağın diyəsi əlin barmağının diyəsi qədərdir.
10-Kişinin yumurtalıqlarını sıradan çıxaran, öldurmə diyəsi
verməlidir.
11-Bir şəxsə, ağlını itirəcək şəkildə xəsarət yetirməyin diyəsi,
öldurməyin diyəsi qədərdir.
12-Birinin belini, heç vaxt düzəlməyəcək şəkildə sındırarsa,
onun diyəsi, öldürmənin diyəsi qədərdir. Ehtiyat budur ki,
razılaşsınlar.
Məsələ 2811: Əgər səhvən bir şəxsi öldürsə, (2808-ci
məsələdə qeyd olunduğu kimi) onun diyəsini verməkdən əlavə
gərək bir qul azad etsin, əgər qul azad edə bilməsə iki ay ardıcıl
oruc tutsun, əgər bunu da bacarmasa, altımış fəqiri doyursun.
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Əgər qəsdən və haqsız olaraq öldürsə, əfv olduğu və ya diyə
ödədiyi təqdirdə, gərək iki ay oruc tutsun, altımış fəqiri doyursun
və bir qul azad etsin.
Məsələ 2812: Bir heyvana minən şəxs, o heyvanın bir şəxsə
zərər yetirəcəyinə səbəb olsa, ona zamindir. Həmçinin, əgər
başqası, heyvanın onun minəninə və ya başqasına zərər
yetirməsinə səbəb olarsa, zamindir.
Məsələ 2813: Əgər insan qadının uşağı siqt etməsinə səbəb
olan bir iş etsə, siqt olunan azad və müsəlman olmasına hökm
olunarsa, siqt olunan nütfə olsa diyəsi şəri iyirmi misqal qızıl
sikkədir onun hər bir misqalı on səkkiz noxuddur. Əgər ələqə
yəni laxta qan olsa, qırx misqal; əgər muzğə olsa yəni ət parçası
olsa altımış misqal; əgər sümük bağlasa səksən misqal; əgər
sümüyü ət örtərsə və ruh daxil olmazsa yüz misqal;əgər ruh daxil
olarsa oğlan olduğu təqdirdə onun diyəsi min misqal; əgər qız
olarsa onun diyəsi beş yüz şəri misqal sikkəli qızıldır. Qeyd
olunan surətlərin hamısında hər bir misqal qızılın müqabilində
on dirhəm gümüş versə kifayətdir.
Məsələ 2814: Əgər qadın, uşağının düşməsinə səbəb olarsa,
gərək onun diyəsini keçən məsələdə müfəssəl deyildiyi kimi,
uşağın varisinə versin. Qadının özünə heç bir şey çatmır.
Məsələ 2815: Əgər bir şəxs hamilə qadını öldürərsə, gərək
qadının və uşağın diyəsini versin.
Məsələ 2816: Əgər kişinin başının və ya üzünün dərisini
kəsərsə, insanın diyəsinin yüzdə biri qədər (2809-cu məsələdə
qeyd olunduğu kimi) gərək ona diyə versin. Əgər ətini də, onunla
birlikdə kəsmiş olsa, yüzdə ikisini; ətindən çoxunu kəsərsə,
yüzdə üçünü; sümüyün nazik pərdəsinə çatarsa, yüzdə dördünü;
sümük (üzə çıxıb) görünərsə, yüzdə beşini; sümük sınarsa, yüzdə
onunu versin. Əgər sümüyün bəzi qırıntıları yerindən çıxarsa,
yüzdə on beşini; beyinin pərdəsinə çatarsa, gərək yüzdə otuz
üçünü diyə versin.
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Məsələ 2817: Əgər bir şəxsin üzünə sillə və ya başqa bir şey
vursa və nəticədə onun üzü qızararsa, gərək (hər misqalı 18
noxud həcmində) bir şəri misqal yarım sikkəli qızıl; göyərərsə,
üç misqal; qaralarsa, altı şəri misqal sikkəli qızıl versin. Amma
bir şəxsin bədəninin başqa yerini vurmaqla qırmızı, göy və ya
qaraldarsa, gərək deyilənlərin yarısı qədər versin.
Məsələ 2818: Əgər əti halal olan heyvanı bir şəxs yaralayarsa
və ya bir qədər onun bədənini qoparsa, gərək onun eyibsiz və
eyibli arsaında olan qiymət fərqini sahibinə versin.
Məsələ 2819: Əgər insan birinin ov itini, evin keşikçisi olan
itini, sürüsünün keçikşçisi olan itini, əkinin keşiyini çəkən itini
öldürsə, gərək onun qiymətini versin. Əgər ov itinin qiyməti qırx
dirhəmdən az olsa, qırx dirhəm verməsi lazımdır.
Məsələ 2820: Əgər heyvan, birinin əknini və ya malını məhv
etsə, heyvanın sahibi onu saxlamaqda səhlənkarlıq etdiyi
təqdirdə, gərək zərərin miqdarı qədər sahibinə mal və ya əkin
versin.
Məsələ 2821: Əgər uşaq, böyük günahlaran birini edərsə,
onun vəli və ya müəllimi vəlinin icazəsi ilə onu, ədəbləndirmək
üçün diyə vacib olmayacaq qədər döyə bilərlər.
Məsələ 2822: Əgər bir şəxs bir uşağı diyənin vacib olacağı
tərzdə döyərsə, diyə uşağındır. Əgər ölsə, diyəni onun vərəsəsinə
versin. Əgər məsələn: uşağın atası onu döyərsə və nəticədə ölsə
onun diyəsini başqa vərəsəsinə versinlər. Atanın özünə diyədən
bir şey çatmır.
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ETİKAFIN HÖKMLƏRİ
Etikaf ibadətdir. Etikaf şəri baxımdan budur ki, məsciddə
qürbət qəsdi ilə qalmaqdır. Ehtiyat-müstəhəb budur ki, qalmaq
(namaz kimi) ibadət niyyəti ilə olmalıdr. Onun üçün müəyyən bir
vaxt yoxdur. Hər bir zaman oruc tutmaq səhihdirsə etikaf
etməkdə səhihdir. Etikaf üçün fəzilətli vaxt Ramazan ayıdır,
daha üstünü Ramazan ayının son on günüdür.
Məsələ 2823: Etikafda bir neçə iş olmalıdır:
1. Etikaf edən aqil olmalıdır. Yaxşı ilə pisi seçən uşağın etikaf
etməsi düzgündür.
2. Qürbət qəsdi ilə olmalıdır. (Dəstəmaz bölməsində qeyd
olundu).
3. Oruc; deməli on gün bir yerdə qalmaqı niyyət etməyən
müsafir kimi, orucu batil olan şəxs etikaf bağlaya bilməz.
4. Məscidul-həramda, Məscidun-nəbiyydə, Kufə məscidində,
Bəsrə məscidində yaxud came məscidində olmalıdır. Bir tayfaya
yaxud bir məhəllənin camaatına aid olan məsciddə etikaf
saxlamaq olmaz.
5. İzn verməsi, etibarlı olan şəxsin izni ilə olsun. Deməli
qadın ərinin icazəsi olmadan etikaf bağlasa və ərin haqqının
aradan getməsinə səbəb olsa etikafı düzgün deyil. Əlbəttə evdən
qırağa getmək üçün icazə almalıdır. Əgər icazəsiz gedərsə etikafı
batildir.
6. Müddəti üç gün olmalıdır, iki gecə onun arasında üç gün
etikaf saxladığı məsciddə qalmalıdır. Zəruri işi olmasa
məsciddən qırağa getməsin. Xəstəni görmək, meyyitin qüslü,
namazı və dəfni kimi işlər üçün məsciddən qırağa gedə bilər.
Məsciddən qırağa getməyin icazəli olduğu yerlərdə məsciddən
qırağa gedərsə, görmək istədiyi iş üçün lazım olan vaxdan artıq
məsciddən qırağda qalmasın. Ehtiyat-vacibə görə ən axın yol ilə
məscidə qayıtsın və məsciddən qıraqda oturmasın. Əgər
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oturmağa zərurət yaranarsa imkan olan surtdə kölgədə
oturmasın.
Məsələ 2824: Etikafa başlayandan sonra, o etikaf (məsələn:
müəyyən gündə etikaf saxlamasını nəzr etməsi kimi) müəyyən
vacib etikaf olmasa, iki gün keçməmiş etikafdan qayıda və onu
poza bilər. Amma niyyət edən vaxt əgər hər hansı bir hadisə baş
verərsə etikafdan qayıtmağı şərt etsə, iki gün keçəndən sonra da
etikafdan qayıda bilər.
Məsələ 2825: Etikaf edən şəxs gərək bir çox işlərdən
çəkinsin. Onları etmək etikafı batil edir.
1. Cinsi əlaqədə olmaq və istimna etmək. Ehtiyat-vacib budur
ki, şəhvətlə qadına toxunmaqdan və öpməkdən çəkinilsin.
2. Xoş iyilər istifadə etmək.
3. Al-ver etikafı batil edir amma müamiləni batil etmir.
Ehtiyat-vacib budur ki, (razılıq, müzaribə, icarə və bunlar kimi,)
hər ticarətdən çəkinilsin.Əgər bir şeyin al-verinə zərurət yaransa
vəkil tuta bilməsə icazəlidir.
4. Başqasına üstünlük əldə etmək və özünü üstün göstərmək
üçün (istər dünayaya aid olsun istərsədə axirətə) mübahisə
etmək.
Məsələ 2826: Əgər vacib etikaf halında bilərəkdən cinsi
əlaqədə olsa istər gündüz olsun istərsədə gecə kəffarə vermək
vacibdir. Ehtiyata əsasən kəffarəsi ardıcıllıqla budur ki, altımış
gün ardıcıl oruc tutsun və altımış fəqirə yemək versin.
Cimadan başqa çəkiniləsi lazım olan işlərdən edərsə kəffarə
vacib deyil.
Məsələ 2827: Etikaf edən cinsi əlaqədən başqa etikafı batil
edən işlərdən səhv üzündən edərsə, etikafı batil deyil.
Məsələ 2828: Əgər etikafı qeyd olunan işlərdən biri ilə batil
etsə, etikafı qeyri müəyyən etikaf olarsa məsələn: etikaf üçün
müəyyən bir vaxt təyin etmədiyi nəzrdirsə gərək etikafı ikinci
dəfə yerinə yetirsin. Əgər müəyyən etmiş vacib olsa, məsələn:
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müəyyən vaxtda etikafı nəzr etsə yaxud etikaf müstəhəb olsa o
batil edən işi iki gündən sonra etsə, ehtiyat-vacibə əsasən etikafın
qəzasını yerinə yetirsin. Müstəhəb etikafda batil edən iş iki
gündən qabaq olsa qəzası yoxdur.
Məsələ 2829: Etikafdan digər etikafa keçmək icazəli deyil.
İstər hər ikisi vacib olsun məsələn: birini nəzr etsə digərini isə
and içdiyinə görə özünə vacib etsə yaxud hər ikisi müstəhəb
olsalar yaxud biri vacib digəri müstəhəb olsa və ya biri özü üçün
digəri isə başqası tərəfdən naib yaxud isticari olsa yaxud hər ikisi
üçün başqası tərəfdən naib olsa, (etikafdan digər etikafa keçə
bilməz).
Məsələ 2830: Əgər etikaf edən şəxs qəsbi xalçanın üstündə
oturarsa günah etmişdir amma etikafı batil olmur. Amma bir
nəfər bir yeri tutmaqda qabaqa düşübsə və etikaf edən o yeri
ondan razılıq olmadan alsa etikafı o yerdə ehtiyata əsasən
batildir.
Məsələ 2831: Əgər etikaf edən şəxsə qüsl vacib olsa, əgər
məsciddə qüsl etməyin maneəsi olmasa, (məsələn: meyyit qüslü
kimi,) məsciddən xaric olması icazəli deyil. Əgər məsciddə qüsl
etməyin maneəsi olsa məsələn cənabət qüslü kimi, qüsl verəndə
qüsl etdiyi müddəti məsciddə qalmalı olduğuna görə gərək
məsciddən çıxsın. Əks təqdirdə etikafı batildir.
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YAXŞILIQLARA ƏMR ETMƏK VƏ
PİSLİKLƏRDƏN ÇƏKİNDİRMƏK
Əmr bil-məruf və nəhy ənil-münkər müqəddəs İslam
şəriətinin mühüm vaciblərindəndir. Bütün peyğəmbərlərin
şəriətlərində gəlmişdir. Əmr bil-məruf yəni, camaatı şəri
vaciblərə dəvət etmək və nəhy ən-ilmünkər yəni, insanları şəri
olmayan əməllərdən çəkindirməyə deyilir.
Məsələ 2832: Bütün insanlara vacibdir ki, qüdrətləri həddində
bir-birlərini əmr bil-məruf və nəhy ənil-münkər etsinlər. Xüsusən
atalar öz övladlarını, müəllimlər öz şagirdlərini, kişilər öz həyat
yoldaşlarını əmr bil-məruf və nəhy ənil-münkər etsinlər.
Məsələ 2833: Əmr bil-məruf və nəhy ənil-münkərin
vacibliyində alimlə cahil, kişi ilə qadın, qoca ilə cavan arasında
heç bir fərq yoxdur. Onların hamısına vacibdir.
Məsələ 2834: Əmr bil-məruf və nəhy ənil-münkərin bir neçə
şərti vardır:
1. Əmr bil-məruf və nəhy ənil-münkər edən şəxs gərək nəyə
dəvət etdiyini və nədən çəkindirdiyini bilsin; məsələn: gündəlik
namazların vacib olduğunu bilsin və ona əmr etsin. Həmçinin
yalan danışmağın haram olduğunu bilsin və ondan çəkindirsin.
2. Əmr və nəhyinin təsirli olacağına ehtimal versin. Deməli,
əgər təsirli olmayacağına əmin olsa, onun əmr və nəhy etməsi
vacib deyildir.
3. Əmr bil-məruf və nəhy ənil-münkər fəsada səbəb olmasın.
4. Qarşı tərəf vaciblərin tərkinə və münkərlərin yerinə
yetirilməsində israrlı olarsa, (buna əməl olunsun.) Deməli, əgər
vacibi tərk edən və ya harama düşən bu əməllərdə israrlı olmasa
vacib deyil.
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Məsələ 2835: Əmr bil-məruf və nəhy ənil-münkərin üç
mərhələsi vardır. Bir mərhələdən başqa mərhələyə keçmək
olmaz. Bir mərhələnin təsirli omadığı bilinən təqdirdə, sonrakı
mərhələyə əməl oluna bilər.
Birinci: Haram işə nifrətini bildirəcək şəkildə davransın,
məsələn: qarşı tərəfə anlatsın namaz qılmadığına və ya yalan
danışdığına görə səndən üz döndərirəm, münasibətimi kəsirəm
və qaş-qabağını töksün.
İkinci: Yaxşı əxlaq və gözəl sözlərlə ona əmr bil-məruf və
nəhy ənil-münkər etsin. Əgər təsir etməsə ciddi (kobud)
sözlərdən istifadə etsin.
Üçüncü: Əməli surətdə pis işin qarşısını alsın. Məsələn:
qumar oynayan şəxsə qaş-qabaq göstərib və söz demək ilə təsir
qoya bilməsə, qumarbazın əlindən qumar alətini alsın və yaxud
namaz qılmayan şəxsi namaz qılmağa məcbur etsin.
Məsələ 2836: Əmr bil-mərufun bölmələri o qədər çoxdur ki,
bu qısa bir hissədə onların hamsını demək mümkün deyildir.
Amma onların ən mühümləri firuiddindir ki; Namaz, Oruc,
Zəkat, Xüms, Həcc, Əmr bil-məruf, Nəhy ənil-münkər, Təvəlla
(məsumları (ələyhimus-səlam) sevib onlardan itaət etmək), Təbərra
(din düşmənlərini özünə düşmən sayıb onlardan uzaqlaşmaq),
Cihad.
İmam Sadiq (ələyhis-səlam) əshablarından birinə buyurdu:
“Mənim salamımı mənə itaət edənlərə çatdır və onlara de: düz
danışmağı, əmanəti sahibinə qaytarmağa, qonşu ilə yaxşı rəftar
etməyi sizə tövsiyə edirəm. Allah yanında ən sevimli şəxs odur ki,
insanlara çox xeyir verə və möminlərin ehtiyacların aradan
qaldırmaqda çalışa. Özünüz üçün istədiklərinizi camaat üçün də
istəyin, başqalarının eyiblərini örtün, yalan danışanlarla və
fasiqlərlə yoldaşlıq etməyin. Öz işlərinizi ağıllı və dindar
insanlarla məsləhətləşin, özünüzdən kiçiklərə rəhm edin,
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özünüzdən böyüklərə ehtiram edin, haram mala tərəf əl
uzatmayın.”
Yenə buyurur: “Verdiyiniz vədəyə vəfa edin. Bir-birinizə zülm
etməyin, biri sizə zülm etsə onu bağışlayın ki, Allah təala
qiyamət günündə sizin günahlarınızı bağışlasın.”
Buyurur: “Müsəlman olan şəxs məkr və hiylə etmir və
müsəlmanları bir-birindən uzaqlaşdırmır ki, şeytan bu işdən çox
şad olur.
Yenədə buyurur: “Allahdan başqasına pənah aparan şəxs
ümidsiz olar. İzzət və ehtiyacsız olmaq Allaha təvəkkül
etməkdədir.”
Həmçinin buyurur: “Hər kəs haramdan qorunsa Allah təala onu
camaat arasında əziz edər. Hər kəs təvazö etsə Allah təala onu
ucaldar.”
Yenədə buyurur: “Allah-təaladan elə qorxun ki, əgər bütün
ömrünüzü ibadətlə keçirsəniz yenə onun haqqında tənbəllik
etmisiniz və Allah təalaya elə ümidli olun ki, əgər bütün
ömrünüzü günahda keçirsəniz sizi bağışlaya bilər. Allah təala
haqqında zənniniz yaxşı olsun;”
Yenə buyurur: “Günahlardan uzaq olun, onların mühümmü
böyük günahlardır ki, aşağıdakılardan ibarətdir:
1. Allah təalaya şərik qoşmaq;
2. Peyğəmbərlərə nazil olanları inkar etmək;
3. Allahın rəhmətindən ümidsiz olmaq;
4. Allahın əzabından amanda olmaq;
5. Allah və onun peyğəmbərləri və ya peyğəmbərlərin
(səlləllahu ələyi və alihi və səlləm) vəsilərinin adına yalan demək;
6. Allah övliyaları ilə müharibə etmək;
7. Haqsız yerə öldürmək;
8. Aq valideyin olmaq;
9.Qeyri şəri yolla yetimin malını yemək;
10. İffətli qadına zina böhtanı atmaq;
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11. Qohumluq əlaqəsini kəsmək;
12. Sehr etmək (dostluq üçün olsa belə;)
13. Zina etmək;
14. Ləvat etmək;
15. Yalan danışmaq;
16. Oğurluq etmək;
17. Yalandan Allaha and içmək;
18. Camaatın arasında fitnə salmaq;
19. Ləhv və ləibə aid olan avazları oxuyub və qulaq asmaq;
20. Ləhv və ləəb məclislərinə aid olan mahnıları oxuyub və
onlara qulaq asmaq;
21. Yalandan şəhadət vermək;
22. Şəhadət verəndə həqiqəti gizlətmək;
23. Vəsiyyət edəndə həqqə riayət etməyib zülm etmək;
24. Şərab içmək;
25. Rüşvət;
26. Qumar;
27. Haram yemək;
28. Ölü heyvanı yemək;
29. Qan içmək;
30. Donuz əti yemək;
31. Məcbur olmayan halda şəri yolla kəsilməmiş heyvanın
ətini yemək;
32.Az satmaq (tərəzidə aldatmaq);
33. Təkəbbür etmək;
34. Riya (geniş şəkildə 955-cu məsələdə şərh verildi);
35. Heç bir şəri üzrü olmadan xüms; zəkat və başqa vacib
hüquqları verməmək;
36. İsraf;
37. Xəyanət etmək;
38. Qeybət etmək;
39. Xəbərçilik etmək;
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40. Həcci yüngül saymaq;
41. Namazı tərk etmək;
42. Kiçik günahları təkrar etmək;
43. Zalimlərə zülmlərində kömək etmək;
Bundan başqa böyük günahlar barədə başqa kitablarda geniş
şəkildə şərh verilmişdir.
Həmçinin buyurub; Əmr bil-məruf və nəhy ənil-münkərin ən
yüksək dərəcəsi odur ki, müsəlmanlar müqəddəs şəriətin
göstərişləri ilə rəftar etsinlər. Xüsusən insanların hidayəti üçün
çalışanlar; məsələn: elm və mənbər əhli olanların hamsına
vacibdir ki, insanları müqəddəs islam şəriətinə, Quran və
məsumların (ələyhimus-səlam) göstərişlərinə əməli şəkildə dəvət
etsinlər. Təkcə sözlə dəvət etməklə kifayətlənməsinlər.
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CİHAD
Behiştin qapılarından birinin adı “Babül-mücahidindir.” Yəni,
o qapı Allah yolunda ölənlərə məxsusdur, onlardan başqa heç
kəs o qapıdan behiştə daxil ola bilməz. Şəhidin birinci damcı
qanı Allah yolunda yerə töküləndə göylərin qapısı açılan və
duanın qəbul olan vaxtlardan biridir. Həzrət imam Sadiq (ələyhissəlam) buyurdu: “Yer üzündə olan hər bir məscid bir şəhidin bir
damcı qanının üstündə tikilib.”
Məsələ 2837: Cihad iki qismdir:
Birinci; Allah yolunda ölmək; bu gərək məsum imamın
göstərişi ilə olsun. Məsum imamdan (ələyhis-səlam) başqasının
göstərişinə əməl etmək olmaz.
Məsələ 2838: Əgər kafirlər islamın kökünü kəsmək üçün
islama (müsəlmanlara) hücum etsələr, bütün müsəlmanlara, hətta
bütün insanlar vacibdir ki, islamı müdafiə edib kafirləri məhv
etsinlər. Bu yolda ölən müsəlman Allah yolunda ölmüşdür.
Məsələ 2839: Döyüş meydanında Allah yolunda ölənlərə qusl
və kəfən etmək olmaz, öldükləri halda və əyinlərində olan
paltarla dəfn etsinlər.
İkinci; Cihadi əkbər: (böyük cihad) həzrət Peyğəmbər
(səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm) bir qoşunu kafırlərlə döyüşə
göndərir. Döyüşdə qalib olub qayıdandan sonra həzrət
Peyğəmbər (səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm) onlara buyurdu:“Afərin! Kiçik cihadda qalib gələnlərə, qaldı böyük cihad.”
Dedilər: ya Rəsuləllah! Böyük cihad nədir?! buyurdu:- “nəfslə
cihad etmək!”
Məsələ 2840: Müqəddəs Quran və məsumların (ələyhimussəlam) hədislərində, nəfslə mübarizə etmək haqqında çoxlu tövsiə
və təkidlər vardır. Nəfslə döyüşmək, yəni nəfs günah etmək
istəyəndə insan, ağıl qüvvəsini nəfslə mübarizəyə yönəldir və
ona qalib gələrək günah etməsin.
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ABIR, CAN VƏ MALIN MÜDAFİƏSİ
Məsələ 2841: Bir şəxs başqa bir şəxsi haqsız yerə öldürmək
üçün hücum etsə, o şəxsə vacibdir ki, hər vasitə ilə olsa, hətta
hücum edəni öldürməyə məcbur olsa belə, özünü müdafiə etsin.
Həmçinin zalım bir şəxs başqa bir şəxsə zina, ləvat və ya başqa
istifadələr üçün hücum edərsə, eyni qayda ilə.
Məsələ 2842: Əgər bir şəxs başqa birini öldürmək üçün
hücum edərsə, o şəxsə təslim olmaq haramdır. Əgər təslim
olarsa, günahkardır. Əgər zalimə qarşı mübarizə edə bilməsə,
qaça bildiyi təqdirdə qaçması vacib və təslim olması isə
haramdır.
Məsələ 2843: Keçən iki məsələlərdə deyilən hökm, təkcə
insanın özünün ölüdürülməsi zamanı icra olumayır. Zalim, onun
övlad, həyat yoldaşı və xidmətçisini öldürmək üçün hücum etsə,
həmin hökm bunlara da aid olur.
Məsələ 2844: Əgər zalimdən müdafiə olunmaq ən asan yolla
olsa, yəni; məsələn: dillə həll etmək olarsa, sillə vurmaq olmaz.
Əgər sillə vurmaqla həll olsa, ona qarşı cinayət işlədə bilməz.
Deməli, həddini aşması haramdır və buna görə zamindir.
Məsələ 2845: Əgər bir zalım başqa birinin malını almaq
istəsə, (keçən məslələrdə açıqlandığı şəkildə) onu müdafiə edə
bilər. Amma malı ona verib müdafiə etməyə bilər.
Məsələ 2846: Əgər bir şəxs evin üstündən, deşikdən və ya
pəncərədən başqa bir şəxsin ailə üzvlərinə və ya onun övrətinə
baxsa, keçən məsələlərdə deyildiyi ən asan yollara riayət
etməklə, onu müdafiə etmək vacibdir.
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MÜZARİBƏNİN HÖKMLƏRİ
Məsələ 2847: Müzaribə, budur ki, insan (qeyd olunacaq
şərtlər daxilində) müəyyən bir malı ticarət etmək üçün digərinə
digərinə versin və gəlirini qərardada əsasən öz aralarında
bölsünlər. Mal sahibinə malik ticarət edən şəxsə isə amil deyilir.
Məsələ 2848: Müzaribənin səhih olmasında aşağadakı şərtlər
olmalıdır.
1. Sözləşmədə hər ikisi şəri həddi-büluğa çatmış, aqil və iki
tərəfin öz ixtiyarları ilə olsun və bir şəxs onları məcbur etməsin.
Sərmayə qoyan (malik) səfeh olmasın, yəni öz malından istifadə
edə bilməyən şəxslərdən olmasın.
2. Müzaribədə icab və qəbul lazımdır, istər söz ilə olsun
istərsədə hər hansı bir iş ilə, məsələn: malik malı müzaribə
niyyəti ilə amilə versin amil də almağı ilə qəbul etsin.
3. Malik və amilə çatacaq mənfəət müəyyən olmalıdır.
Məsələn: müəyyən etsinlər ki, gəlirin yarsı və ya üçdə biri amilin
olsun.
4. Gəlir yalnız malik ilə amil arasında bölünür. Digərini heç
bir iş görmədən gəlirdə pay etmək icazəli deyil.
5. Amilin ticarət etmək qüdrəti olsun.
6. Sərmayə yəni malikin amilə verdiyi pul mövcud olsun və
eyni zamanda xüsusiyyətləri də kamil şəkildə müəyyən olsun
7. Sərmayəni yalnız ticarətdə işlətsin başqa şeydə işlətmək
olmaz.
Məsələ 2849: Müzaribənin qızıl sikkə və gümüş ilə olması
lazım deyil. Dıgər pul vasitələri ilə də müzaribə səhihdir.
Məsələ 2850: Müzaribə əqdi icazəlidir, yəni malik və amil
(icraçı) hər vaxt istəsələr (istər müzaribədən qabaq olsun
istərsədə sonra) müamiləni poza bilərlər.
Məsələ 2851: Əgər malik ya amil ölsə müamilə pozulur.
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Məsələ 2852: Əgər amil səhlənkarlıq etsə və sərmayə aradan
getsə və ya ona xəsarət dəysə zamindir. Əgər səhlənkarlıq
etməsə zamin deyil. Malik xəsarətin amilin öhdəsinə olmasını
şərt edə bilməz. Hətta bu şərt edilərsə müzaribə batildir. Amma
amil xəsarət dydiyi surətdə öz malından ödəyəcəyini şərt etsə
eybi yoxdur.
Məsələ 2853: Amilin səhlənkarlığı nəticəsində sərmayənin
aradan getdiyini yaxud ziyan dəydiyini malik iddia etsə, amildə
onun iddiasını inkar edərsə, amil gərək and içsin.
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GÜNDƏLİK ÜZLƏŞİLƏN MÜXTƏLİF
MƏSƏLƏLƏR
Məsələ 2854: Əgər qonşunun ağacının kökü yaxud budağı
insanın mülkünə keçərsə, onun qarşısını ala bilər. Əgər ağacın
kökündən ona zərər dəyərsə ağacın sahibindən onu ala bilər.
Məsələ 2855: Ata hədiyyə və razılaşma yolu ilə qızının
mülkünə keçirdiyi cehziyyəni geri ala bilməz. Amma onun
mülküyyətinə keçirməsə geri almağının eybi yoxdur.
Məsələ 2856: Əgər bir şəxs ölsə, onun həddi-büluğa çatan
vərəsəsi öz payından meyyitin matəm xərclərini verə bilər.
Amma kiçik olanların payından götürmək olmaz.
Məsələ 2857: Əgər bir şəxs bir müsəlmanın qeybətini etsə,
fəsad baş verməyənə qədər o müsləmandan xahiş etsin ki, onu
halal etsin. Əgər mümkün olmazsa Allahdan o, müsəlmanı
bağışlamasını istəsin. Əgər o, qeybət vasitəsi ilə müsəlmana
töhmət vurularsa, mümkün olan halda o, töhməti aradan
qaldırsın.
Məsələ 2858: İnsan şəri hakimin icazəsi olmadan xümsünü
verməyən bir şəxsin malından xümsünü götürüb şəri hakimə verə
bilməz.
Məsələ 2859: Ləhv məclislərinə aid olan avazlar və musiqilər
haramdır. Əgər nohə və ya rövzə yaxud Quranı da bu şəkildə
oxusalar haramdır. Amma onları ğina olmayan gözəl səs ilə
oxusalar eybi yoxdur.
Məsələ 2860: İnsana əziyyət edən və bir şəxsin malı olmayan
heyvanı öldürməyin eybi yoxdur.
Məsələ 2861: Əgər bir şeyi düzəlmək üçün sənətkara versələr,
sahibi onu aparmaq üçün gəlməsə, sənətkar onun sahibini axtarıb
və tapacağından ümüdsüz olsa gərək onu sahibi tərəfindən
sədəqə versin. Ehtiyat budur ki, şəri hakimdən icazə alsın.
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Məsələ 2862: Qadınların gediş-gəliş yeri olan küçə və
bazarlarda sinə vurmağın eybi yoxdur, amma ehtiyat budur ki,
sinə vuranlar köynək geyinsinlər. Həmçinin əzadarlıq edən
cəmiyyətin qabaqlarında bayraq və onun kimi şeyləri aparmağın
heç bir maneəsi yoxdur. Amma gərək ləhv alətləri istifadə
olunmasın. Ehtiyata əsasən xaç, büt və bunlar kimi nişanələri
olan şeylərdən istifadə olunmasın.
Məsələ 2863: Əzadarlıq və şəbeh çıxarmaq ləhv alətləri təbl,
şeypur və sinc kimi olmasa, yalan şeirlər və ğina oxunmasa, kişi
qadın geyimi geyinməsə, qadınlarla kişilər bir yerdə toplanmasa,
eybi yoxdur. Amma daha yaxşı olar təkcə mərsiyə oxumağa
kifayət etməyib rövzə məclisləridə keçirsinlər və o məclislərdə
Məsumların (ələyhimus-səlam) müsübətlərindən əlavə İslam dinin
əqidəsi və maarifi, Quran ayələrinin təfsiri, hədislər və şəri
hökmlər danışılsın.
Məsələ 2864: Ehtiyat-müstəhəb budur ki, uşaq həddi buluğa
çatmazdan qabaq uşağın vəlisi onu xətnə etdirsin. Əgər xətnə
etdirməsə uşaq həddi buluğa çatandan sonra özünə vacibdir.
Məsələ 2865: Əgər ata və ana fəqir olsalar gəlir əldə edə
(işləyə) bilməzlərsə gərək övlad (imkanı olduğu surətdə) onların
xərlərini versin.
Məsələ 2866: Əgər bir şəxs fəqir olsa və işləyə bilməsə atası
onun xərclərini verməlidir. Əgər atası olmasa və ya xərcini verə
bilməsə və xərcini verə biləcək övladı da olmasa ata babası gərək
xərcini versin. Əgər ata babası olmasa və ya xərclərini verə
bilməsə anası gərək xərclərini versin. Əgər anası da olmasa və ya
xərclərini verə bilməsə gərək ata tərəfdən olan nənəsi, ana
tərəfdən olan nənəsi və ana tərəfdən olan babası onun xərclərini
birlikdə versinlər. Əgər bunlardan bəziləri olmasa və yaxud
xərclərini verə bilməsə, gərək onlardan bəziləri onun xərcini
versinlər.
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Məsələ 2867: İki nəfərin malı olan bir divarı, şəriklər birbirinin icazəsi olmadan tikə və ya öz tikintisin onun üzərindən
ucalda yaxud ona mismar vura bilməz. Amma şərikin razı
olduğu işləri etmək divara söykənmək və ya divarın üstünə paltar
sərmək kimi işləri etməyin eybi yoxdur. Amma şərik desə bu
işlərə razı deyiləm, bu işləri görmək icazəli deyil.
Məsələ 2868: İnsanın və ya heyvanın rəsmini çəkmək heykəl
olmasa belə ehtiyata əsasən haramdır. Amma fotoqıraflığın eybi
yoxdur.
Məsələ 2869: Meyvə ağacının budağı divardan kənara çıxsa
və insan sahibinin razı olmasını bilməsə ehtiyata əsasən onun
meyvəsindən dərə bilməz. Əgər onun meyvəsi yerə tökülsə
götürə bilməz.
Məsələ 2870: Ev sahibinin icazəsi olmadan camaatın evinə
(istər evin üstündən, istərsədə deşikdən və bunlar kimi yerlərdən)
baxmaq haramdır.
Məsələ 2871: Kişilərin qızıl diş qoyması zinət niyyəti ilə
olmasa və ehtiyacını aradan qaldırmaq üçün olsa icazəlidir.
Bundan qeyri hallarda haramdır.
Məsələ 2872: Saqqalı qırxmaq haramdır. Saqqalı üz qırxan
maşın ilə ülgüz kimi qırmaq haramdır.
Məsələ 2873: İstimna etmək hər bir halda haramdır. İstimna ;
yəni insan əl yaxud başqa bir vasitə, ya təsəvvür etmək yaxud
kitab oxumaq vasitəsi ilə bir iş edə sperma xaric olsun
Məsələ 2874: Əgər bir nəfər paltarı tikmək üçün dərziyə verib
arxasıyca getməsə, dərzidə paltarın sahibini tanımasa və onu
tapmağa ümüdsüz olsa, o paltarı satıb zəhmət haqqını ondan
götürüb qalan məbləği sahibi tərəfindən sədəqə verə bilər. Bu
höküm bütün gəlir əldə eləyənlər yaxud bir şeyi düzəltmək üçün
alan sənətçilər haqqında icra olunur.
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Məsələ 2875: Hüzür məclisinin (yeddisi və qırxı kimi yaxud
digər matəm məclislərinin) xərclərini kiçik uşağın payından
götürə bilməzlər.
Məsələ 2876: Bir müddət xüms verməyən şəxs o müddət
ərzində mülk alsa və mülkün qiyməti bahalansa, əgər onu ticarət
məqsədi ilə alsa xüms verəndə gərək indiki qiymətini hesablasın.
Əgər ticarət üçün olmasa və onun qiymətini illik gəlirindən
ödəsə, yenədə xüms verəndə indiki qiyməti ilə verməlidir. Əgər
onun qiymətini illik gəlirdən ödəməsə alış qiyməti ilə ödəsin.
Məsələ 2877: Bir müddət xüms verməyən şəxs o müddət
ərzində ev əşyaları və yaşayışına lazım olan əşyalar alsa əgər
həmən ilin gəlirindən aldığını bilsə onların xümsü yoxdur. Əgər
bilməsə ehtiyat-müstəhəb budur ki, şəri hakim ilə razılaşsın.
Məsələ 2878: Çox müsafirət edən adam səfəri camaatın
baxışında təsadüfü səfər olmasa gərək namazını bütöv qılıb
orucunu tutsun.
Məsələ 2879: Əgər bir şəxs ən azı iki ay müddəti boyunca hər
on gündən iki gününü vətənindən (məsələn: müəllimlik, təhsil
almaq, təbabət, ziyarət, rövzə oxumaq, tikinti işi, bağına baxmaq
və qohumları görmək kimi) müxtəlif işlər üçün şəri məsafəyə
səfər etsə, səfəri camaatın nəzərində təsadüfü səfər olmadığı
üçün və qeyd olunan müddətdə çox olduğu üçün çox səfər edən
deyilir, gərək namazını bütöv qılıb orucunu tutsun.
Məsələ 2880: Çox səfər etmək (hədislərdə əml kimi qeyd
olunub) həməşə səfərə getməyə deyilir. Deməli hər on gündə iki
və ya üç gün səfərdə olsa çox səfər etmək deyilir. Əgər hər on
gündə bir gün səfərdə olsa, çox səfər etmək deyilmir, gərək
namazını şikəstə qılsın. Həmçinin hər həftə bir dəfə səfərdə olub
və camaatın baxışıyca çox səfər edən olmasında şəkk etsə,
vəzifəsi şikəstədir. Baxmayaraq belə nəzərə çarpır çox səfər
etmək adlanır.
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QARIŞIYA ÇIXAN YENİ MƏSƏLƏLƏR
BANKLARIN HÖKMLƏRİ
Banka pul qoymaq və kiredit almaq
Məsələ 2881: İstər dövlət bankı olsun istərsədə xüsusi yaxud
müştərək banklardan borc edilən məbləğdən artıqlaması ilə
verilməsi şərti ilə borc almaq, riba və haramdır. Əgər bir şəxs bu
qaydada borc alarsa borcun özü səhih, şərt isə batildir. Artıq
məbləği almaq və vermək haramdır. Qeyri banklardan artıq
qaytarmaq şərti ilə almaq da eyni hökmdədir.
Məsələ 2882: Borcun riba olmasında (artıq məbləğ qaytarmaq
şərti ilə) şərti dilə gətirmək lazım deyil. Hətta tərəflərin borcun
əslindən artıq qaytarmaq niyyəti olsa ribalı borcdur. Məsələn
bank və müştəri faizsiz borcun heç bir mənfəətinin olmadığını
lakin uzun müddətli və ya qısa müddətli əmanət qoymağın
müəyyən bir mənfəəti olduğunu bilsələr, bu halda müştəri
pulunu bu əmanət bölmələrinin birinin hesabına qoysa, bu borc
riba və haramdır.
Məsələ 2883: Ribadan qurtarmaq üçün müəyyən yollar qeyd
edilib, o cümlədən:
1-Borc alan şəxs, misal üçün, bankdan, yaxud onun
vəkilindən müəyyən bir malı həqiqi qiymətindən on və, yaxud
iyirmi faiz artıqlaması ilə alır və, yaxud hər hansı bir malı onun
həqiqi qiymətindən az qiymətə banka satır və müamilə əsnasında
şərt edilir ki, bank iki tərəfin razılaşdığı məbləği müəyyən bir
müddətdə ona borc versin. Belə vəziyyətdə bankdan borc
götürmək riba deyildir.
2-Borcu alverə çevirsinlər. Məsələn, nəqd pulu müyyən
müddətə qiymətindən artıq dəyərə satsın. Belə olan halda əgər
pullar fərqli olarsa məsələn: İran riyalını dollara satarsa eybi
yoxdur. Əgər pullar fərqli olmasa məsələn: min İran riyalını min
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iki yüz İran riyalına satsa düzgün olması qeyri mümkün deyil.
Bunu izahı 2904-ci məsələdə qeyd olunacaq.
3-Bir malı müəyyən vaxta nisiyə satır, sonra onu az məbləğə
alır, belə müamilə iki şərt daxilində düzgündür:
1. Satan zaman almaq şərti qoymasın;
2. Müamilə edən zaman, müamilə etməkdə ciddi olsun. Al-ver
zahiri olmasın.
Məsələ 2884: Əgər bir malı nisiyə alıb müəyyən olunan vaxta
qiymətini ödəyə bilməsə, qərardad bağlanan zaman şərt
edilməsinə baxmayaraq gec ödədiyinə görə artıq nəsə almaq
olmaz. Başqa söz ilə desək gecikdirdiyi üçün borcludan artıq
məbləğ ala bilməz.
Məsələ 2885: Banka əmanət qoymaq və kiredit almaq
haqqında deyilənlər islami dövlət banklarına və sərmayə
qoyanları müsəlman olan banklara aiddir. Lakin əmanət qoyan
gəlir əldə etmək sərmayəsi mallarının ehtiramı olmayan
kafirlərin bankı olsa, icazəlidir. Çünki onlardan riba almaq
icazəlidir. Amma onlardan artıq qaytarmaq şərti ilə borc almaq
haramdır. Amma dinində ribalı müamilə icazəli olan zimmi
kafirdən müamilə baş tutandan sonra riba almaq ilzam qaydasına
əsasən icazəlidir.

KREDİTLƏR
Kredit iki növdür:
1. Xarici malları ölkəyə daxil etmək istəyən bir şəxs banka
müraciət edərək kredit götürmək istəyir (kredit götürməsi üçün
sənəd verir). Nəticədə bank öhdəsinə götürür ki, ölkəyə gətirilən
xarici əmtəələrin sənədlərini kredit sahiblərinə təhvil versin və
onun məbləğini əmtəəni ixrac edən şəxsin hesabına köçürsün.
Tərəflərin arasında vəkalət yaxud yazmaq vasitəsi ilə müamilə
qurtarandan və əmtəələrin keyfiyyət və kəmiyyətini bəyan edən
listi aldıqdan sonra, əmtəənin qiymətinin bir hissəsini (məsələn:
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onda birini) bankın hesabına köçürür, bank bütün müamiləni
xaricə mal göndərənə elan edir və onun qiymətini satıcıya
ödəyir. Bankların işi ixrac olunan və idxal olunan mallar üçün
hesab açmaqda eynidir. Hər ikisi üçün gərək qanuna əsasən
bankda hesab açılsın. Bank da verdiyi sözə əsasən malın
qiymətini mal göndərənə ödəyib, nizamnaməyə əsasən sənədləri
qəbul etməyə vizifəlidir.
2. Bankda hesab açmağın başqa bir növü də vardır. Belə ki,
satıcı heç bir şəxs ilə müamilə etmədən malların siyahısını
xaricdə olan banka göndərir, bank da vəkil olaraq malların
siyahısını bir şəxsin və ya bir neçə şəxsin ixtiyarında qoyur ki,
siyahıda qeyd olunan əmtəələri almaq istəyirsə bankdan kredit
götürməsi üçün sənəd versin, bank da malların qiymətinin onda
birini yaxud onda ikisini almaqla onu müştəriyə satır.
Məsələ 2886: Yuxarıda qeyd olunan kredit növlərinin
hamısının banklarda açılması və bu işlərin banklar tərəfindən
köçürülməsi caizdir.
Məsələ 2887: Bank gördüyü işin, kiredit götürülməsi üçün
hesab açması və sifariş verəndən təəhhüdat açması üçün
müəyyən məbləği cüalə yaxud icarə şəraiti olarsa, icarə
ünvanında alması icazəlidir.
Məsələ 2888: Əgər bank hesab açılanda bütün yaxud malın
bir miqdarının qiymətini özü ödəyərsə bir müddətdən sonra
müştəridən (ixarcçıdan və ya idxalçıdan) ödədiyindən artıq
alarsa iki halda düzgündür.
1. Bank, bank xidmətlərinin məsələn: borcu ödəməyə verdiyi
sözün, malı ixrac edən ilə əlaqə saxlaması və sənədləri alıb
alıcıya təhvil verməsi üçün mənfəət alarsa, bu çür mənfəət almaq
icazəli və cüalə ünvanındadır.
2. Bank alıcının öhdəsində olan xarici valyutanı ölkədə
işlənən pula satsa (o valyutanın və mənfəətinin dəyərində) al-ver
əqdi alınan və satılanın müxtəlif olduğu halda icazəlidir.

İzahlı şəriət hökmləri

 603

CİNSİN QORUNUB SAXLANILMASI VƏ TƏRK OLUNMUŞ
MALIN SATILMASI
Bəzi vaxtlar bank malın ixrac edəndən, idxal edənə
çatdırılmasında bir vasitə olur və onu idxal edənin hesabına
saxlayır. Belə ki idxal edənlə ixrac edən arasında müqavilə
bağlandıqdan, malın qiyməti ödəndikdən və qəbz alındıqdan
sonra bank onun sənədlərini idxal edən şəxs üçün göndərir və
onu malın çatmasından xəbərdar edir, idxal edən şəxsin malı
təhvil almaqda təxirə yol verdiyi zaman onu həmin şəxsin
tərəfindən saxlayır və onun müqabilində müəyyən ücrət alır.
Həmçinin malı ixrac edən şəxs də idxal edən şəxslə heç bir
müqavilə bağlmadığı halda bank üçün müəyyən mal göndərir,
bank malın göndərildiyi siyahını ehtimal verilən alıcı üçün
göndərir. Əgər onlar malı almasalar onu saxlaması müqabilində
ixrac edən şəxsdən müəyyən qədər ücrət ala bilər.
Məsələ 2889: Yuxarıda qeyd olunan iki halda malı qoruyub
saxlamaq ixracçı və ya idxalçının istəyi ilə yaxud qərardad
bağlandıqda şərt etsələr ki, malın saxlanması üçün hər gün pul
ödəsin (bu şərtin niyyətdə olmasına baxmayaraq) bankın zəhmət
haqqı alması icazəlidir.
Məsələ 2890: Bank malın çatmasını elan edəndən sonra mal
sahibi, malı qəbul etməkdən və bankın zəhmət haqqını
ödəməkdən boyun qaçırsa, bank onları satıb zəhmət haqqını
götürə bilər. Qeyd olunan halda bankın o malı satması və
digərinin alması icazəlidir. Çünki açıq şəkildə qeyd edilən və ya
niyyətdə olan şərt bunu çatdırır ki, əgər hər hansı səbəbə görə
mal sahibi malı qəbul etməkdən və zəhmət haqqını ödəməkdən
boyun qaçırarsa, bank onlar tərəfdən malı satmağa vəkildir.
Satılması icazəli olan halda alınması da icazəlidir.
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BANK VƏKALƏT VƏ ZƏMANƏTİ
Bəzən bir, ya bir neçə şəxs müştərək olaraq dövlətin yaxud
qeyri-dövlətin səlahiyyətli orqanı vasitəsi ilə müəyyən bir
layihəni işləməyə razılaşırlar. Məsələn, müəyyən bir mədrəsə,
yaxud poliklinika, yaxud körpü tiksinlər. Belə hallarda bəzən elə
olur ki, kimin üçün söz verilibsə, söz verən şəxsdən istəyir ki bu
layihənin icra olunmasına müəyyən zəmanət versin və onun,
təyin olunmuş zamanda icra olunmadığı təqdirdə dəyən
xəsarətləri ödəsin. Öz verdiyi sözə riayət edəcəyinə əmin olmaq
üçün söz verən şəxsdən bu barədə bir kəfil də istəyir. Belə olan
hallarda söz verən şəxs banka müraciət edir ki, kəfil olmaq
barəsində sənəd versin və onun əsnasında kəfil olsun ki, söz
verən şəxsin qərara alınmış möhlət zamanında icra etmədiyi və
təyin olunan xəsarəti ödəmədiyi təqdirdə bank o xəsarətləri
ödəməyə zamin olur.
Bankın layihə sahibinə söz verməsi, onu icara etməyə və
dəyən xəsarəti aradan qaldırmağa bir növ mali cəhətdən
zəmanətdir. O zəmanət müamilə bölməsində, söz verdiyi şəxsi
haqqı olan digər şəxsə verməsi deməkdir.
Məsələ 2891: Belə zəmanətlərdə (söz vermək və dəyən zərəri
ödəməyə zamin olmaqda) zamin olan şəxsin öhdəsində bir şey
yoxdur. Deməli zamin zərəri ödəməzdən qabaq ölsə onun
əmlakından bir şey götürmək olmaz. Ondan qalan əmlakdan
ödəmək lazım deyil. Əgər vəsiyyət edərsə ödənilməlidir. Lakin
yaxşı olar vərəsə dəyən zərəri ödəsin.
Məsələ 2892: Zəmanət, dəyən zərəri aradan qaldırmaq üçün
söz vermək, istər söz ilə olsun istərsədə yazı ilə hətta hər bir
vasitə ilə zəmanəti çatdıran yol ilə olsa da düzgündür.
Məsələ 2893: Bank layihənin icrası üçün zamin olduğuna
görə zamini olduğu şəxsdən zəhmət haqqı ala bilər. Bu qərardadı
cüalə yaxud icarə şəraiti olsa icarə ünvanında bağlaya bilər.

İzahlı şəriət hökmləri

 605

Məsələ 2894: Əgər söz verən müəyyən olunan vaxta layihəni
icra etməkdən və müəyyən olunan zərəri sahibkara ödəməkdən
boyun qaçırsa, zamin olan bank istənilən məbləği sahibkara
ödəyib və sonra zamini olduğu şəxsə müraciət edib dəyən zərəri
ondan ala bilər.

SƏHMİYYƏNİN (VAUÇER) SATILMASI
Bəzən səhmiyyə şirkətləri öz səhmiyyələrini satmaq üçün
bankları vasitəçi təyin edirlər. Banklar səhmiyyəni satmaq üçün
vasitəçi olduğlarına görə qərardada əsasən məbləğ alırlar.
Məsələ 2895: Bankla edilən bu cür müamilə caizdir. Çünki
həqiqətdə ya icarəyə daxildir, belə ki, şirkət bankı müəyyən
etdiyi muzd müqabilində bu işi görməyə əcir edir, yaxud da
cüalə qismindən hesab etmək olar. Hər iki halda müamilə
səhihdir və bank bu işi yerinə yetirdiyinə görə zəhmət haqqı ala
bilər.
Məsələ 2896: Bu səhmiyyələrin alınıb satılması o halda
səhihdir ki, səhmdar şirkətlərin müamiləsi halal olsun və onlarda
ribalı, pivə düzəlmək, ləh və ləib alətlərinin müamiləsi olmasın.
Əks halda müamilələrin əsli, onun səhmiyyələrini almaq və bu
müamilədə iştirak etmək icazəli deyildir.

İSTİQRAZ VƏRƏQƏLƏRİNİN SATIŞI
İstiqraz vərəqələrini əlaqədar qanuni mərkəzlər müəyyən
rəsmi qiymətə və müəyyən müddətə çıxarır və onu rəsmi
qiymətindən ucuz satır. Məsələn, rəsmi qiyməti min tümən olan
bir şeyi doqquz yüz əlli tümənə nağd olaraq satır, bu şərtlə ki,
onu sonrakı il min tümənə alsın. Bəzən bank müəyyən zəhmət
haqqı almaq müqabilində bu vərəqələrin satışını öhdəsinə
götürür.
Məsələ 2897: Bu bahalı kağızların müamiləsi düzgün deyil.
Çünki riba və haramdır. Bankların və ya hər bir şəxsin yaxud
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müəssisənin bu işin müqabilində zəhmət haqqı alması icazəli
deyil.
Məsələ 2898: Bahalı kağızların müştərək şəkildə satılması
şəriklik həqiqi olarsa, məsələn abadlıq layihəsi, neft ayırma
zavodu, yol çəkmək və bu kimi şeylərin tikintisi, camaatdan
istənilir şəriklik vərəqələri almaq ilə bu layihədə iştirak edib
şərik olsunlar, hələlik müəəyən miqdarda öz paylarını alırlar. Bu
cür mümilənin düzgün olması mümkün və ondan əldə edilən
gəlir və o vərəqlərin satılması halaldır.

DAXİLİ VƏ XARİCİ HƏVALƏLƏR
Bank həvalələri bir neçə növdür:
1. Müştərinin bankda pulu olduğu halda bankdan istəyir ki,
bank çekini özünün ölkənin daxildə olan şöbəsinə yaxud xaricdə
yerləşən və əlaqəsi olan digər banka bir həvalə etsin və onu şəxsi
hesaba yaxud bir müəssisənin hesabına köçürsün, bank öz işinin
müqabilində müştəridən müəyyən bir zəhmət haqqı alır,
müştəridən zəhmət haqqı almaq bank üçün icazəlidir və heç bir
maneəsi yoxdur.
2. Müştərinin bankda pulu olmadığı halda bank müştəri üçün
çek və ya bir həvalə sadir edir və bank bu həvalənin qiymətini
müştəriyə borc verir. Bu iş belədir ki, guya bank müştəri tərəfdən
vəkildir ki, pulu müştəri tərəfdən borc götürüb hesabına
köçürsün, bankın bu işin müqabilində müştəridən zəhmət haqqı
alması icazəlidir. Əgər mənfəət almmmaq borc üçün olsa riba və
haramdır. Əgər həvalə xarici bankdan olsa, öz ölkəsinin pulunu
xarici ölkənin valyutası ilə müamilə edə bilər. Belə olan halda
artıq məbləğ almaq müamilə ünvanında halaldır.
3. Bir şəxs müəyyən bir məbləği öz şəhərində banka verir
onun əvəzini ölkənin daxilində və ya digər bir ölkədə o bankla
əlaqəsi olan digər bankdan alır; məsələn, Tehranda pulu banka
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verir ki, Məşhəd və ya Kərbəlada alsın. bank isə bu işin
müqabilində zəhmət haqqı alır.
İstər həvalə vermək ölkənin xaricinə olsun istərsədə daxilinə
istər zəhmət haqqı işin müqabilində olsun istərsədə mənfəətin bu
iş icazəlidir. Çünki mənfəət almaq borc verən üçün haramdır
borc alan üçün haram deyil. Üçüncü halda borc alan bankdır
mənfəət alır.
4. Müştəri müəyyən bir məbləği bir yerdə bankdan alır və
həvalə edir bank o məbləği ölkənin daxilində yaxud xaricində
alsın və bank bu həvaləni qəbul etmək üçün o şəxsdən müəyyən
bir məbləği zəhmət haqqı olaraq alır. Bu iş icazəlidir və zəhmət
haqqı almağın eybi yoxdur. Əgər artıq almsı gecikdiyinə görə
olarsa, artıq alması icazəli deyil.

BANK MÜKAFATLARI
Bəzən banklar ona əmanət olaraq qoyulan pul sahibləri
arasında püşk atır və onları banka daha çox pul qoymağa təşviq
etmək üçün adları çıxan şəxslərə müəyyən mükafat və hədiyyələr
verir.
Məsələ 2899: Çünki bankın bu işi təkcə mənfəət deyil təşviq
etmək olduğuna görə və pul sahibi bank ilə mənfəət şərti
etmədiyi üçün icazəli və hədiyyə hər kimin adına çıxsa onu
istifadə etmək halaldır.

SƏFTƏNİN KÖÇÜRÜLMƏSİ
Bank xidmətlərindən biri də öz müştərisinin nümayəndəsi
olaraq səftənin hesaba köçürülməsidir. Belə ki, onun vaxtı
çatmazdan qabaq bank, səftəni imza edən şəxsi, vaxtın
çatmasından və onun miqdarından xəbərdar edir ki, onu ödəmək
üçün hazırlaşsın. Bank, səftənin məbləğini əldə edəndən sonra
onu öz müştərisinin hesabına köçürür, yaxud nəqd olaraq ona
verir, əvəzində isə əmək haqqı alır.
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Həmçinin bank öz müştərisinin nümayəndəsi kimi, çekin
hesaba köçürülməsi ilə əlaqədar onun şəhərində, yaxud başqa
şəhərdə bu işi görür, bu işi onun tərəfindən nümayəndə kimi
hesaba köçürür və bu xidmətin müqabilində də muzd alır.
Məsələ 2900: Səftənin hesaba köçürülməsi və bunun
müqabilində əmək haqqı alınmasının bir neçə forması vardır:
1. Səftədən istifadə edən onu, həvalə edilmədiyi bir banka
verir, müəyyən qədər əmək haqqı vermək müqabilində həmin
məbləğin hesaba köçürülməsini istəyir. Belə xidmət edib və
bunun müqabilində zəhnət haqqı almaq bu şərtlə düzdür ki, şəftə
və çekin qiymətini alsın. Əgər o məbləğ üçün mənfət və fayız
təyin etsə bankın işi düzgün deyil.
2. Onun səftəsindən istifadə edəni, həvalə öhdəsində olan
banka təqdim edir, lakin bank onu imza edən şəxs qarşısında
borclu deyil və yaxud ona həvalə edilən puldan başqa bir pul
borclu olur.
Belə olan halda caizdir ki, bank bu həvaləni qəbul etmə
müqabilində (əvvəlki halda qeyd olunan şərtlərlə yanaşı) əmək
haqqı alsın. Çünki borclu olmayan şəxsə, həvaləni qəbul etmək
yaxud həvalədə qeyd olunan şeydən başqa bir cinsə borclu olsa
vacib deyildir. Buna görə də bu xidmət üçün bir şey almağın
işkalı yoxdur.
3. Səftəni imza eləyən şəxs o pulu bankın nəzdində olan
hesabından verməyə işarə edərək onu banka həvalə edir ki, vaxtı
çatan zaman onun hesabından çıxılsın və o məbləğ səftəyə malik
olan şəxsin hesabına köçürülsün, yaxud nəqd olaraq ona verilsin.
Belə olan halda səftəni imzalayan öz tələbkarını, özünün borclu
olduğu banka həvalə etmiş olur, buna görə də borcluya həvalə
etmə kimi sayılır. Həvalə edilən şəxsin (bankın) bu həvalə ilə
razılaşmaması lazım deyildir və bank tərəfindən onun qəbul
olunmadığı halda da keçərli deyildir.
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Buna görə də bankın bu həvalənin və həvalə verənin borcunu
ödəməsinin müqabilində zəhmət haqqı alması icazəlidir.

VALYUTA AL-VERİ
Bankların işlərindən biri də pul al-veri, eləcə də öz
müştərilərinin, xüsusilə xarici mal gətirən müştərilərin
ehtiyaclarını təmin etmək üçün kifayət qədər pulu dəyişdirmək
və pul alveri işlərini yerinə yetirməkdir ki, nəticədə pulun alış və
veriş qiymətlərinin fərqli olmasından qazanc əldə edir.
Məsələ 2901: Pulun bazar qiymətinə yaxud ondan az və ya
daha çox qiymətə al-veri istər nəqd olsun, istərsə də müddətli,
səhihdir.

ARTIQ GÖTÜRMƏK
Hər kəsin banklarda cari hesabı olsa, oraya qoyduğu puldan
hər bir məbləği götürə bilər. Bəzən bank inandığı bəzi hesab
sahiblərinə icazə verir ki, hesabında olan puldan çox götürsün.
Belə götürülmələrə “azad götürmə” və bu işə “artıq götürmə”
deyilir. Bank bu yolla özü üçün müəyyən məbləğdə qazanc
nəzərdə tutur.
Məsələ 2902: Müştərinin çox götürməsi müqabilində artıq
almaq borcdan qazanc əldə etməkdir, buda riba və haramdır.

VEKSELİN ALQI-SATQISI
Məsələ 2903: Al-verin borc vermə ilə müxtəlif fərqləri vardır,
o cümlədən:
1. Al-verdə satıcı bir cinsi alıcının ixtiyarına verir və onun
müqabilində alıcı onun əvəzini satıcının ixtiyarında qoyur, buna
əsasəndə deyirlər: al-ver əvəz müqabilində cincin mülküyyətə
keçirilməsidir. Amma borc, qarşı tərəfin verdiyi söz və
zəmanətin (istər oxşarını söz versin istərsədə qiymətini)
müqabilində bir malı onun mülkiyyətinə keçirməkdir.

610



QARIŞIYA ÇIXAN YENİ MƏSƏLƏLƏR

2. Ribalı al-ver batildir, amma ribalı borcda onun əsli səhihdir,
lakin artıq alınan hissə batildir.
3. Borcda əlavə alınması şərt olunan hər bir şey riba və
haramdır. Amma al-ver belə deyildir, ölçü və çəki ilə satılan
şeylərdə (peymanə, yaxud çəki ilə müamilə olunan əşyalarda)
artıq alınan miqdar haramdır. Amma ədəd ilə satılanlarda isə
icazəlidir. Məsələn: on ədəd qoz və ya on ədəd yumurtanı (ədəd
ilə satılan yerlərdə) on iki ədəd o cinsə (qoz və ya yumurtaya)
satsın.
Məsələ 2904: Əskinaslar sayılanlardan hesab olunduğuna
görə onların (İran və İraq pulu kimi,) artığına ya əskiyinə
satılması, bir cinsdən olmazsa, nəqdi və nisyə olarsa caizdir.
Lakin əgər bir cinsdən olsalar məsələn: İran pulunu İran puluna
artığına satsalar nəqd olduğu təqdirdə icazəlidir. Amma nisiyə
satılarsa müamilə batildir. Çünki riba borcuna qayıdır. Lakin
bizim nəzərimizə əsasən bu növ müamilələrin düzlüyü
mümkündür. Çünki, verilən və alınan müxtəlifdir, bu şəkildə ki,
satılan şeyin bütün xüsusiyyətlri məyyən olur və qarşılığında
alınan isə ümumi şəkildədir.
Ehtiyat budur ki, bu növ müamilələr tərk olunsun. Amma
verilən və alınan fərqli olarsa məsələn: min tüməni on bir dənə
yüz tümənə satsa nisiyə şəkildə olsa da düzgündür.
Məsələ 2905: Bazar tacirləri arasında geniş yayılmış
səftələrin əskinaslar kimi mali etibarı yoxdur. Sadəcə olaraq
borcunu isbat etmə sənədi hesab olunur. Bu sənədlər onu göstərir
ki, onda dərc olunan məbləğ onu imza edən şəxsin öhdəsindədir
və o şəxs üçündür ki, səftə onun adına yazılmışdır. Buna əsasən
əgər sənərlər itsə və ya tələf olub aradan getsə onun malından
tələf olmayıbdır o miqdar imza edən şəxsin öhdəsindədir. Amma
əskinasda belə deyil. Əgər əskinas məhv olsa o şəxsin
öhdəsindədir ki, onun əlində məhv olubdur. Əgər buna qanuna
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əsasən müamilə olsa o sənədlərin (veksellərin) özü ilə müamilə
olmur.
Məsələ 2906: Veksellər iki növdür.
1. Həqiqi borcları göstərən səftələr. Belə ki, onu imza eləyən
şəxs veksel kimin adına yazılmışsa, o şəxsə borclu olur.
2. Qeyri-həqiqi və zahiri borcun göstəricisi. Bu halda imza
edən borclu olmur, veksel və çeki qeyri-həqiqi yazılmışdır.
Camaat arasında belə veksellərə dostluq vekseli deyilir.
Məsələ 2907: Birinci halda tələbkar borclunun öhdəsində olan
öz müddətli tələbini nağd olaraq ondan az məbələğə sata bilər.
Bəli əgər müddətli olan alacağını az bir məbləğə müddətli satsa
icazəli deyil. Çünki borcu borca satmaqdır.
Amma ikinci halda qeyri-həqiqi olan tələbkar üçün səftəni
satmaq icazəli deyildir, bu məsələdə dövlət, xüsusi və müştərək
banklar arasında fərq yoxdur. Bəzi deyilənlərə əsasən dövlət
banklarında bu müamilə məchulul-malikə əl tapmaq ünvanında
olduğuna görə şəri hakimin icazəsi ilə məsələni həll etmək olar,
bi fikir bizim nəzərimizə əsasən düzgün deyil. Çünki dövlət
əmlakı şəxsi əmlak kimidir və heç bir fərqləri yoxdur. Həmçinin
şəri hakim məchulul-maliki sata bilməz.

BANKDA İŞLƏMƏK
Məsələ 2908: Bank işləri iki cür olur:
1-Bankda olan haram işlər; ribalı müamilələrlə əlaqədar olan
işlər, riba almaq, təxir edildiyinə görə artıq almaq və bu kimi,
işlər olan bölmədə işləmək icazəli deyl. Ümumiyyətlə bankda
haram baş verən bütün bölmələrdə işləmək icazəli deyildir, bu
yerlərdə işləmək, muzd almağa haqlı olmağa səbəb olmur.
2-Bankın icazəli olan işləri; bu, yuxarıda qeyd olunan işlərdən
tamamilə fərqlənir, orada işləmək və əmək haqqı almaq
icazəlidir.

612



QARIŞIYA ÇIXAN YENİ MƏSƏLƏLƏR

Məsələ 2909: Əgər ribalı müamilədə artıq verən tərəf malı
möhtərəm olmayan kafir olsa, artıq hissəni almaq müsəlman
üçün icazəlidir. Deməli belə ribalı müamilələrin icrası ilə
əlaqədar bank işləri bölməsində işləmək icazəlidir.
Məsələ 2910: Dövlət banklarında, olan əmlak dövlətin malıdır
və məchulul-malik hökmündə deyil. Onlardan istifadə etmək
üçün şəriət hakimindən icazə almaq lazım deyil. Bu banklarda
işləməyin də heç bir iradı yoxdur.

BANK MÜZARİBƏSİ
Banklarda geniş şəkildə yayılmış qərardadlardn biri də
müzaribədir. Belə ki, bank əmanət qoyan ilə müzaribə ünvanında
həlik yaxud mərhələli müəyyən şəkildə olunmuş məbləğ
müqabilində qərardad bağlayır, əmanət qoyanın əmanəti aid olur.
Məsələ 2911: Belə müzaribələr müxtəlif cəhətlərdən
işkallıdırlar. Onları qeyd edirik.
1. Müzaribədə xəsarət gərək mal sahibindən olsun. Lakin
bank müzaribəsində bu mövcud deyil. Hətta heç vaxt mal sahibi
dəyən xəsarətləri bankdan qəbul etmir. Buna əsasən bu cür
müzaribələr riba borcuna qayıdır və onun gəliri haramdır. Əgər
bank şərt etsə dəymiş ziyanı özü aradan qaldırsın bu hal
istisnadır.
2. Müzaribədə gəlirin işlədən ilə nisbət etibarı ilə bölünməsi
şərtdir. Məsələn: desin gəlir yarı-yarıya mal sahibi ilə işlədən
arasında bölünəcək. Lakin bank müamilələrində məsələn belə
deyilir: qoyulan pula nisbətən on səkkiz faiz mal sahibinindir,
buda işkallıdır. Hətta riba kimidir. Başqa söz ilə desək, şəri
müzaribədə gəlir işçi ilə mal sahibi arasında bölünür, ancaq bank
müzaribəsində ələ gələn gəlirin əslinə əsasən deyil, gəlir pulun
əslinə əsasən ödənilir.
3. Banklar camaatın pulu ilə ticarət etmirlər, pulu üçüncü bir
adama verirlər və onun ilə müzaribə edirlər, məsələn:camaatın
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pulunun bir miqdarını müəyyən gəlir ilə mərkəzi banka verirlər,
lakin bu iş düzgün deyil. Həmçinin kimin pulu üçüncü şəxsə
verildiyi məlum deyil və onun gəliri necə bütün müştərilər
arasında bölünür. Əgər bütün müştərilərin pulunun üçüncü şəxsə
verildiyi deyilsə, bu təsəvvür olunası deyil və həqiqəti də
yoxdur.
4. Bamklar həməşə müştərilərin pulu ilə ticarət etmirlər. Çox
vaxt tikinti işləri görürlər yaxud pulu müxtəlif layihələrə
sərmayə qoyurlar. Məlumdur müzaribədə bu cür sərmayə
qoymaq düzgün deyil.
5. Bütün banklarda qanun belədir ki, təxir edildiyinə görə
artıq mənfəət alırlar, bu iş də düzgün deyil, hətta riba
hökmündədir.
6. Çox hallarda banklar, əkin tarlaları və bağlar üçün kiredit
verirlər və mənfəət alırlar. Bu işin bağ sahiblərindən pul ilə
almaq, ünvanında olduğu məlum deyil, yaxud müzariə, müsaqat
və ya digər ünvanında olduğu məlum deyil, hər biri olsa
işkallıdır. Çünki müzariə və müsaqat ticarət deyil və alış da
yoxdur. Müzaribənin gəlirlərini banklarda düzə çıxartmaq
həqiqətən çətin məsələdir, qeyd olunan iradlar və başqa iradların
mövcud olması ilə, banklara əmanət qoymağın düzgün olması
istər uzun müddətli olsun istərsədə qısa müddətli çətin məsələdir.
Əqdlərdə inşa qəsdi lazımdır. Lakin adətən tərəflər müzaribə
əqdini niyyət etmirlər. Adətən banklara pul qoyan şəxslər
müzaribənin nə olduğunu bilmirlər.
Qeyd olunanlara əsasən bankların verdikləri mənfəəti,
müzaribə ünvanında düzəltməyin həqiqəti yoxdur.
Diqqət: Mənə təqlid edənlər, bank müzaribəsində bu
məsələnin düzgün olmasını deyən camiuş-şərait digər müctəhidə
müraciə edə bilərlər.
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SIĞORTA MÜQAVİLƏSİ
Sığorta bir müqavilədir ki, onun əsasında sığorta olunan şəxs
söz verir ki, aylıq, illik, və s... müəyyən bir məbləği sığorta
edənə versin və onun müqabilində sığorta edən şəxs də öhdəsinə
götürür ki, sığortaya üzv olan şəxsə, yaxud qərardadda müəyyən
olunan üçüncü şəxsə zərər dəyəndə və yaxud hadisə baş verən
zaman müəyyə məbləği ödəsin.
Sığortanın bir neçə növü vardır:
1. Şəxsin ölüm, xəstəlik və sair hadisələr müqabilində
sığortası.
2. Əmlakın sığortası, məsələn: avtomobil, təyyarə və
maqazada olan mallar kimi, şeylərin yanğın, aşmaq, oğurluq və
sair kimi işlər müqabilində sığortası.
Məsələ 2912: Sığorta müqaviləsinin bir neçə şərti vardır:
1-2. Sığorta edən və sığorta olunan şəxs icab və qəbulu
desinlər ya yazsınlar yaxud onlara dəlalət edən hər hansı bir iş
etsinlər.
3. Sığorta hansı barədə olsa, istər şəxs, istərsə də mal-dövlət
barəsində növü təyin edilməlidir.
4. Sığorta müqaviləsinin əvvəli və sona çatma müddəti qeyd
olunsun və həmçinin ödəniş və (əgər ödəniş aylıq olarsa) aylıq
ödənişin miqdarı müəyyən olsun.
5. Sığortanın hansı hadisə müqabilində olması (məsələn:
yanğın, oğurluq, suda batmaq, xəstəlik və digərləri kimi)
müəyyən olsun,
Məsələ 2913: Sığorta müqaviləsindəki tərəflər həddi-büluğa
çatmış, ağıllı olmalı və ixtiyar üzərindən bu müqaviləni
bağlamalıdırlar, onların səfehlik, yaxud müflisləşmə nəticəsində
məhcur olmamaları (mal-dövlətindən istifadə etməkdən məhrum
edilməmələri) şərtdir. Deməli həddi-büluğa çatmayan, dəli,
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səfeh, müflis olduğuna görə mal-dövlətindən istifadə etməkdən
qadağan edilmiş şəxsin, müqavilə bağlaması səhih deyil.
Məsələ 2914: Sığorta müqaviləsi lazım əqdlərdən sayılır və
iki tərəfin razılığı olmadan pozula bilməz. Əlbəttə, əgər
müqavilədə şərt edilsə ki, sığorta edən və sığorta olunan, yaxud
hər ikisinin müqaviləni pozma hüquqları vardır, bu şərtə əsasən
sığorta müqaviləsini pozmaları caizdir.
Məsələ 2915: Əgər sığorta edən öz verdiyi sözə əməl etməsə,
sığorta olunan şəxs şəriət hakiminə və yaxud səlahiyyətli
orqanlara müraciət etməklə onu öz vəzifəsini yerinə yetirməyə
vadar edə bilər. Həmçinin müqaviləni poza da bilər və sığorta
haqqı adı ilə verdiyi məbləğin geri qaytarılmasını tələb edə bilər.
Məsələ 2916: Əgər bir neçə nəfər öz müştərək mallarından
əldə etdikləri sərmayə ilə bir şirkət təsis etsələr və onlardan hər
biri şəriklik müqaviləsi əsnasında başqasına şərt etsə ki, onun
özünə, yaxud mal-dövlətinə müəyyən xəsarət dəysə, şirkətin
gəlirindən və ya sərmayəsindən (hadisənin növünü və ziyanın
miqdarını müəyyən etsələr) dəymiş ziyan aradan qaldırılsın
şirkət vəzifəlidir ki, dəymiş xəsarətləri aradan qaldırsın;

SƏRQÜFLİ
Tacir və bazar işçiləri arasında geniş yayılmış müamilələrdən
biri də sərqüfli, yaxud irəli olmaq haqqı adlı müqavilədir.
Məqsəd budur ki, icarə edən şəxs özünün icarə etdiyi və
ixtiyarında olduğu məhəlli iki tərəfin razılığı əsasında alınmış
məbləğ müqabilində başqasına həvalə edir, yaxud malik aldığı
müəyyən məbləğ müqabilində icarə müddəti sona çatdıqdan
sonra icarəçini, icarə etdiyi yerdən çıxarmaqdan, yaxud icarə
haqqını artırmaqdan çəkinsin.
Məsələ 2917: Gəlir və iş yeri kimi bir yerin icarə edilməsi
icarəçi üçün orada heç bir haqq gətirmir və o, icarə müddəti
qurtardıqdan sonra oranın malikinin öz mülkündə təsərrüf
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etməsinə, oranı boşaltmasına, yaxud əvvəlki icarə məbləğinin
artırılmasına mane ola bilməz. Həmçinin icarəçinin müəyyən bir
məhəldə uzun müddətli olması, həmin məhəllin müəyyən dəyər
və yaxşı ticarət mövqeyi qazanması və sair kimi şeylər onun
üçün həmin yerdə qalmağa heç bir haqq gətirmir. İcarə müddəti
qurtardıqdan sonra həmin yeri boşaldaraq malikinə təhvil
verməsi vacibdir. Əgər sahibinin razılığını əldə etsə bu istisnadır.
Həmçinin başqasına icarəyə vermək istəsə gərək (müəyyən bir
məbləğ verməli də olsa) sahibinin razılığını əldə etsin. Adətdir
bir miqdar sərqüfli ünavanında sahib olan şəxsə verib onun
razılığını əldə edirlər. Xülasə bu fərziyədə də icarə və yeni
icarəçinin oturmağı üçün sahibinin icazə və razılığı lazımdır.
Məsələ 2918: Kirayəçilərə kirayəyə (sərqüfli olmadan)
verilən qədim mülklərdə ki, hər ay razılığa gəldikləri məbləği
mük sahibinə versin, əgər kirayəçi digər kirayəçini öz yerinə
gətirmək istəsə, bu işin düz olması belə düz ola bilər ki, yeni
kirayəçi bir məbləğ pulu razılaşma ya hədiyyə ünvanında birinci
kirayəçiyə versin ki, o yeri onun üçün boşaltsın. Bu işdə mülk
sahibinin razılığını əldə etsə eybi yoxdur. İmam Sadiqdən
(ələyhis-səlam) soruşdular: bir kişiyə sakin olduğu mülkdən
çıxması üçün rüşvət ünvanında pul verirlər, bu məqsədlə ki, pul
verən şəxs orada otursun, Həzrət buyurdu: heç bir eybi yoxdur.
Məsələ 2919: Əgər icarəçi dövlət qanunundan (belə ki, bu
qanun malikin icarəçini zorla icarə etdiyi yeri boşaltmağa vadar
etməsinin və yaxud icarə miqdarını artırmasının qarşısını alır)
istifadə etsə və həmin yeri boşaltmaqda, yaxud icarə haqqının
artırılmasından imtina etsə bunun işi haramdır və onun həmin
yerdə malikinin razılığı olmadan təsərrüf etməsi qəsb sayılır.
Əgər həmin yeri boşaltmaq işi müqabilində müəyyən məbləğ
alsa haramdır.
Məsələ 2920: Mülk sahibinin kirayəçini mülkü boşltmasına
məcbur edə bilmədiyi kirayələrdə, mülk sahibi bir il müddətinə
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icarə məbləğinin müqabilində mülkünü icarəyə verir və müəyyən
bir məbləği sərqüfli ünvanında icarə edəndən alır. Qərardadda
şərt edirlər il boyu həmin məbləğlə yaxud neçə faiz arımla
icarəçinin icarə müddətini artırsın, belə olan surətdə icarəçi az
yaxud çox məbləğ almaq ilə o mülkü ikinci icarəçiyə verə bilər,
belə olan halda mülk sahibi icarə və təhvil verməyin qarşısını
almağa haqqı yoxdur. Amma bu halda mülk sahibi şərt edə bilər
oranı boşaltmaq üçün birinci icarəçinin ikinci icarəçidən aldığı
sərqüflinin bir neçə fayızını alsın
Məsələ 2921: Əgər mülk sahibi məsələn: üç il müddətinə bir
mülkünü yüz min tümənə icarəyə versə və bundan əlavə
müəyyən məbləği sərqüfli ünvanında alsa, icarə qərardadı
yazılan zaman həmin məbləğə yaxud bir neçə fayız artığına
sonrakı mərhələlərdə qərardadı artırmalarını şərt etsə yaxud
icarəçinin, mülkü digər şəxsə (icarə qiymətinin artırılması ya
sərqüfli şərti ilə) icarəyə verməsini şərt etsə, bu halların
hamısında icarəçi müəyyən məbləği razılaşmalarına uyğun
olaraq almaqla digərinə verə bilər.
Məsələ 2922: Əgər malik bir yeri müəyyən bir şəxsə
müəyyən müddət ərzində icarəyə versə və icarə əqdinin
əsnasında özünə şərt etsə ki, müddət sona çatdıqdan sonra onun
icarəsini birinci ildə razılaşdıqları həmin surətdə və ya hər il adi
qayda müəyyən bir məbləğ verməklə uzatsın və təsadüfən digər
bir şəxs icarə yerini boşaltmaq üçün icarəçiyə müəyyən məbləğ
verib və bir daha onun orada qalmaq haqqı olmamasın və o yer
ikinci icarəçinin ixtarında olsun, ikinci icarəçi müəyyən məbləği
verəndən sonra haqq sahibi olmur.
Məsələ 2923: Malikin, müqavilə əsnasında olan şərtlərə vəfa
etməsi vacibdir. İki məsələ yuxarıda qeyd olunan şərtə əsaən
icarə müddətini artırsın. Malik öz şərtinə əməl etməzsə və icarə
müddətini uzatmaq istəməzsə, icarəçi şəriət hakiminə, müraciət
etməklə onu öz şərtinə əməl etməyə məcbur edə bilər. Əgər onu

618



QARIŞIYA ÇIXAN YENİ MƏSƏLƏLƏR

öz şərtinə əməl etməyə vadar edə bilməsə, malikin razılığı
olmadan, icarəçi o yerdən istifadə edə bilməz.
Məsələ 2924: İcarə qərardadında icarə müddəti qurtarandan
sonra hər il həmin qiymətə yaxud məsələn: neçə fayız bahasına
icarəni artırmaları və qərərdadın öz-özünə artmasını şərt etmələri
mümkündür. Bu çür şərtləri, nəticə şərti adlandırırlar və onun
düzgün olması qeyri mümkün sayılmaz. Belə olan surətdə yalnız
mülk sahibi icarə almaq haqqı var. Əgər icarəçi digərinə
verməsini şərt etsə, icarə olunan yeri digərinə təhvil verməsi
üçün mülk sahibindən icazə alması lazım deyil.

BƏDƏN YARMAĞIN HÖKMLƏRİ
Məsələ 2925: Ölü müsəlmanın bədənini yarmaq icazəli
deyildir. Əgər bir kəs bu işi görərsə, diyə kitablarında qeyd
olunan təfsilə əsasən, ona diyə vermək vacib olur.
Ölü kafirin bədənini yarmaq, hansı qrupdan olsa belə, caizdir.
Lakin zimmi kafir olsa bədəninin yarılması işkallıdır. Əgər onun
bədəninin yarılması öz şəriətində caizdirsə, onun bədənini
yarmaq icazəlidir.
Məsələ 2926: Əgər bir müsəlmanın canının qorunması digər
insanın bədəninin yarılmasına bağlıdırsa, mümkün olan halda
zimmi olmayan kafirin və ya zimmi olub-olmamasında şəkk
etdikləri kafirin bədənini yarsınlar. Əgər bu da mümkün olmasa
şəriətlərində bədənin yarılması icazəli olan zimmi kafitin
bədənini yarsınlar. Əgər zimmi kafitin bədənini yarmaq da
mümkün olmasa, hər bir halda müsəlmanın bədəninin yarılması
ehtiyata əsasən icazəli deyil.
Məsələ 2927: Təlim və başqa məqsədlə müsəlman bədənini
yarmaq icazəli deyildir. Müsəlmanın canının qorunması halhazırda ona bağlı olsa ehtiyat budur ki, tərk olunsun.
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BƏDƏN ÜZVLƏRİNİN CALAĞI VƏ KÖÇÜRÜLMƏSİNİN
HÖKMLƏRİ
Məsələ 2928: Ölmüş müsəlmanın bədən üzvlərini, məsələn
gözünü, əlini və s. diri bir şəxsin bədəninə peyvənd etmək üçün
kəsilməsi icazəli deyildir. Əgər bir kəs bu işi görərsə onun diyə
verməsi lazımdır. Kəsilmiş üzvün dəfn edilməsi də vacibdir.
Amma əgər biri peyvənd vurarsa və diri insanın bir üzvü
sayılarsa onu yenidən kəsmək vacib deyildir.
Məsələ 2929: Əgər bir müsəlmanın həyatının qorunması bir
ölmüş insanın bədəninin zahir üzvünün kəsilməsinə bağlıdırsa
onun kəsilməsi işkallıdır, onu kəsən şəxsə diyə vacib olur. Əgər
bir şəxs günah edib bir üzvü kəssə və diri insanın bədəninə
peyvənd vurulsa onun bir hissəsi sayılır və diri şəxsin bədənində
olan hökmlər də ona aid olur.
Məsələ 2930: Əgər bir müsəlmanın, bədən üzvlərinin birinin
yaşaması, bir ölmüş müsəlmanın bədən üzvünün kəsilməsinə
bağlıdırsa, onun kəsilməsi icazəli deyil.
Məsələ 2931: Əgər bir şəxs öləndən sonra onun bədən
üzvlərindən birini kəsib başqa diri adama köçürülməsinə
vəsiyyət etsə bu vəsiyyətə əməl etmək işkallıdır. Əgər o üzv
böyrəy kimi daxili orqan olsa icazəlidir. Onu kəsənə diyə vacib
deyil. Ümumiyyətlə insan öldükdən sonra bədən üzvləri peyvənd
etməyə yararlı deyil.
Məsələ 2932: Əgər bir şəxs onun bədən üzvlərindən birini
başqasına köçürülməsinə razı olsa iki haldan qıraq deyil:
1. Əgər o üzv göz, qulaq, əl və ayaq kimi əhəmiyyətli
üzvlərdaən olarsa icazəli deyil.
2. Əgər ət və dəri kimi olsa icazəlidir. Böyrək kimi daxili
orqanlarda isə bədən üçün çox ziyanı olmazsa icazəlidir.
Məsələ 2933: Yeməkdən qeyri vasitələrlə qandan
faydalanmaq və ondan halal istifadə etmək üçün onu satmaq
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icazəlidir. Deməli bu gün qanı yalnız xəstələr və yarılılar üçün
istifadə etdiklərinə görə satmağın heç bir eybi yoxdur. Amma
ehtiyat budur ki, öz qanını başqasına verən şəxs pulu gərək qan
götürməyə verdiyi icazənin müqabilində alsın. Qeyd olunan
ehtiyat mümkün olduğu qədər tərk olunmasın. Amma qan
götürmək qan verən şəxs üçün zərli olarsa işkallıdır. Əgər zərəri
çox olarsa icazəli deyil.
Məsələ 2934: Qanı möhtərəm olmayan, yaxud şəkkli olan
ölmüş kafirin bədən üzvünü müsəlmana peyvənd etmək üçün
kəsmək caizdir. Peyvənd edildikdən sonra müsəlmanın
bədəninin hökmləri o üzvə də şamil olur. Çünki onun
bədənindən bir hissə kimi hesab olunur.
Məsələ 2935: İt kimi nəcisül-eyn (zatən nəcis olan) heyvanın
bədən üzvlərindən birini kəsib müsəlmanın bədəninə peyvənd
edilməsinin işkalı yoxdur. Peyvənd edildikdən sonra da
müsəlman bədəninin hökmləri ona şamil olur. Çünki artıq diri
şəxsin bədən üzvündən hesab olunur və o hissədə həyat vardır,
pakdır və onunla namaz qılmaq caizdir.

SÜNİ MAYALANDIRMA
Məsələ 2936: Qadını, ərindən başqasının mənisi ilə
mayalandırmaq icazəli deyildir, istər ərli olsun istər ərsiz, istər ər
və arvad buna razı olsunlar, istər razı olmasınlar, istər bu iş
ərinin vasitəsi ilə baş versin, istərsə də başqasının vasitəsi ilə.
Məsələ 2937: Əgər bir qadın, öz ərindən başqasının mənisi ilə
mayalandırılsa və hamilə olub övlad dünyaya gətirsə, bu hadisə
səhv üzündən baş vermiş olduğu halda, yəni onu ərinin mənisi
ilə mayalandırmaq istədikləri halda başqasının mənisi ilə səhvə
düşübsə, belə olan surətdə şübhəsiz övlad məni sahibinindir. Bu
məsəlinin hökmü vəty be şübhə kimidir. Lakin əgər belə bir
mayalandırma agahlıq üzündən və qəsdən olarsa, yenə də
övladın məni sahibinin olması uzaq deyildir və bütün nəsəb
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hökmləri, hətta irs onların arasında sabitdir. Çünki irsdən istisna
olunan hallar zinadan əmələ gələn övladdır. Bu işin haram
olmasına baxmayaraq, zina hökmündə deyildir.
Həmçinin bu övlad hər iki surətdə anasınındır və onunla sair
övladları arasında heç bir fərqi yoxdur.
Məsələ 2938: Əgər qadın öz ərinin nütfəsini müsahiqə
(lezbiyanlıq) və sair yollarla başqa bir qadının bətninə daxil
edərsə və o qadın hamilə olub övlad dünyaya gətirərsə övlad
nütfənin sahibinə və onu dünyaya gətirən qadına aiddir,
baxmayaraq ki, bu əməl haramdır.
Məsələ 2939: Əgər qadının yumurta hüceyrəsi və kişinin
sperması götürülüb mayalandırıldıqdan sonra süni bətnə qoyulsa
və bu işdən bir övlad dünyaya gəlsə, yumurta hüceyrəsinə sahib
olana aid olur və bu övladla onun arasında bütün nəsəb
(qohumluq) hökmləri hətta irs hökmü belə cari olur. Əgər
mayalandırılma yerinə yetməzdən öncə yumurta hüceyrəsinə
sahib olan dünyadan getsə övlad ondan irs aparmır. Amma
uşağın spermanın sahibinə nisbət verilməsi məlum deyil, lakin
ehtiyat etmək yaxşıdır. Xüsusi ilədə izdivacda, deməli ehtiyata
əsasən izdivac tərk edilsin.
Məsələ 2940: Əgər bir qadının mayalanmış yumurta
hüceyrəsini başqa bir qadının bətninə qoysalar və orada inkişaf
edib övlad dünyaya gəlsə onun birinci qadına aid edilməsinin bir
əsası vardır. Amma ehtiyat da tərk olunmamalıdır. Amma uşağı
dünyaya gətirən qadın analıq hökmünü daşıyır. Bu işin əsası və
əsli işkalsız deyil.
Məsələ 2941: Qadının öz ərinin mənisi ilə mayalandırılması
caizdir. Əlbəttə əgər bu iş baxışı haram olan yerlərə baxmağı,
ləms etməyin haram olduğu yerlərinə ləms etməyi lazım tutursa,
bu işin yerinə yetirilməsi ərindən başqasına icazəli deyildir.
Amma zərurət halı istisna olunur, məsələn uşaq sahibi olmaq
onun üçün çox çətin olsa və hamilə olmağı üçün də bundan
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başqa yol olmasa bu cür mayalandırılmadan dünyaya gələn övlad
da heç bir fərqi olmadan onların sair övladları kimidir.

ƏHALİ ARTIMINA NƏZARƏTİN HÖKMLƏRİ
Məsələ 2942: Caizdir ki, qadın ona mühüm bir ziyanı
çatmadığı təqdirdə hamiləliyin qarşısını alan dərmanlardan
istifadə etsin, istər əri bu işə razı olsun, istərsə razı olmasın.
Amma uzun müddətli istifadə etmək işkallıdır.
Məsələ 2943: Caizdir ki, qadın ona mühüm bir zərəri
olmadığı, təqdirdə hamiləliyin qarşısını alan cihazlardan istifadə
etsin. Amma gərək onun fərcinə bu kimi cihazların qoyulması
zamanı baxılmasın, haram olan yerlərə nəzər salınmasın, yaxud
ləms edilməsin. Amma zərurət halı bundan istisna olunur,
məsələn, uşaq sahibi olması onun üçün zərəri olarsa.
Məsələ 2944: Əgər qoyulan cihazın nütfəni mayalandıqdan
sonra məhv etməsi məlum olarsa, onun icazəli olması işkalsız
deyil. Ehtiyat budur ki, bu əməl tərk olunsun.
Məsələ 2945: Qadın cərahiyyə əməliyyatı ilə rəhim (doğum)
turbalıqlarını bağlatdırması bir daha doğa bilməməsinə gətirib
çıxarmasa iki şərt daxilində icazəlidir.
1. Uşağlığın götürülməsi və ya yumurtalıq kimi bir üzvün
kəsilməsi nəticəsində ciddi bir ziyana səbəb olmasın.
2. Haram olan yerlərə nəzər salınmasın, yaxud ləms
edilməsin. Amma zərurət halı bundan istisna olunur, məsələn,
uşaq sahibi olması onun üçün zərərli və ya çətinliyə düşməsinə
səbəb olarsa.
Məsələ 2946: Keçən məsələnin hökmü tamamilə kişilərin
barəsində də caridir.
Məsələ 2947: Nütfə bağlandıqdan və ruh daxil olandan sonra
bətndə olan rüşeymi saldırmaq icazəli deyildir. Amma əgər
bətndə olan rüşeymin davam etməsi anaya çox ziyan çatdırarsa
və ya elə bir çətinlik yaradarsa adətən dözülməzdir, yəni ananın
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ölməsi qəti şəkildə məlim olsa bu halda əgər ruh daxil
olmayıbsa, saldırması caizdir, lakin diyəsini verməlidir.
Məsələ 2948: Əgər ana öz bətnində olan rüşeymi ruh daxil
olandan sonra saldırsa miqdarı diyə kitabında deyilən qədər diyə
vermək ona vacib olur və onu uşağın atasına, yaxud bətnindəki
uşağın vərəsələrinə verməlidir. Əgər ata uşağı saldırsa diyə
vermək ona vacib olur və onu uşağın anasına verməlidir. Əgər
birbaşa həkimin vasitəsi ilə saldırılarsa diyə ona vacib olur,
amma əgər vərəsələr ona güzəştə getsələr onda vacib olmaz.
Məsələ 2949: Caizdir ki, qadın bəzi vacib əməlləri
tamamlamaq üçün adət günlərini təxirə salan dərmanlardan
istifadə etsin. Məsələn oruc, həcc əməlləri və başqa hallarda. Bu
şərtlə ki, bu iş ona mühüm bir ziyan çatdırmasın. Əgər bu
dərmanlardan istifadə etdiyi halda üç gün ardıcıl olmayan qan
görsə adəti dövründə olsa belə, heyz hökmləri ona aid
olmayacaqdır.

DÖVLƏTİN SALDIRDIĞI XİYABAN VƏ KÜÇƏLƏRİN
HÖKMLƏRİ
Məsələ 2950: Əvvəllər camaatın şəxsi əmlakı, evləri olan,
sonradan dövlətin öz mülkiyyətinə keçirərək yol saldırdığı
xiyabanlarda hərəkət etmək sahiblərinin razılığlı ilə olarsa
icazəlidir. Əgər dövlət sahiblərinin razılığı olmadan oraya
təsərrüf eləyərsə qəsbi yerlər hökmünü daşıyır oradan hər növ
istifadə etmək icazəli deyil. Amma əgər onun malikini, yaxud
vəlisini razı salsa onda eybi yoxdur. Əgər malikini tanımasalar
məchulul-malik hökmlərinə malik olacaq və bu barədə şəriət
hakiminə müraciət edilməlidir.
Məsələ 2951: Keçən məsələdən bu kimi torpaqların yerdə
qalan hissələrinin də hökmü aydın olur, belə ki, malikinin icazəsi
olmadan onlardan istifadə etmək icazəli deyildir.
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Məsələ 2952: Məscid, hüseyniyyə və dini mədrəsələrin
torpağında yol salınarsa o yerlərdə gediş-gəliş etmək icazəlidir.
Lakin bu cür təsərrüflər xüsusi vəqf yerlərindən olan mədrəsə və
bu kimi şeylərin yerindən, kimə vəqf olunubsa onlardan
başqasında caiz olması işkallıdır, ancaq icazəli olmasıda qeyri
mümkün deyil.
Məsələ 2953: Xiyabanlarda və səkilərdə yerləşən məscidin
torpağı vəqf olmaqdan xaric olmur və ehtiyata əsasən o yerlər
məscid ünvanına gələn hökmlərə aid olur, yəni oranı nəcis etmək
olmaz. Əgər nəcis olsa paklamaq lazımdır.
Məsələ 2954: Məscidin qalan yerləri, əgər məscid olmaq
ünvanından xaric olmayıbsa məscidlə əlaqədar olan bütün
hökmlər ona gələcəkdir. Əgər məscid olmaq ünvanından xaric
olubsa, məsələn hər hansı bir zalım onu dükan və ya evə
çeviribsə ehtiyat-lazım budur ki, məscidin hökmlərinə orada
riayət olunsun.
Məsələ 2955: Məscid uçurulduqdan sonra ondan qalan
əsərlər, daşı, taxtaları, dəmirləri və çıraqları, istilik, soyuqluq
verən və bu kimi ləvazimatı, əgər məscidə vəqf olunmuşsa,
başqa məscidə sərf olunması vacibdir. Əgər bu iş mümkün
olmazsa xalqın ümumi mənafeyində istifadə edilməlidir. Onları
satmaqdan başqa yolla istifadə etmək mümkün olmazsa, gərək
mütəvəlli, yaxud şəri hakim tərəfdən icazəsi olan şəxs onları
sataraq başqa məscidlərə xərc etsin.
Məsələ 2956: Məscid uçurulduqdan sonra ondan qalan şeylər,
məscidin mülkü olarsa, məsələn: vəqf olunmuşun mənfəəti ilə
alınmış olsa mütəvəlli, yaxud şəri hakim tərəfdən icazəsi olan
şəxs onları sataraq pulunu başqa məscidlərə xərc etsin.
Məsələ
2957: Yol üzərində
yerləşən müsəlman
qəbiristanlıqlarının hökmləri, məscid və hüseyniyyə haqqında
deyilən mətləblərdən məlum olur. Deməli qəbrəstanlıq şəxsi
mülk yaxud xüsusi vəqf olmazsa orada gediş-gəliş etmək
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icazəlidir. Amma müsəlman ölülərininhörmətsizliyinə səbəb olsa
icazəli deyil.
Məsələ 2958: Yuxarıdakı məsələdən qəbiristanlığın yola
salınmayan hissələrinin hökmləri aydın olur. Əgər şəxsi əmlak
olsa onlardan istifadə etmək və ya satmaq malikinin icazəsi
olmadan icazəli deyildir. Ümumi vəqflərdən olarsa, mütəvəllinin
yaxud şəri hakim tərəfdən icazəsi olan şəxsin icazəsi olmadan
icazəli deyildir. Əgər şəxsi mülk yaxud vəqf olunmuş yer olmasa
gediş-gəliş kimi istifadə etməkdə bir kəsin icazəsinə ehtiyac
duyulmadan ondan istifadə etmək caizdir. Bu şərtlə ki, bu iş
başqalarının mülkündən (xarab olmuş qəbirlərin əsərləri kimi)
istifadə etməyə səbəb olmasın.

NAMAZ VƏ ORUC HAQDA MÜXTƏLİF MƏSƏLƏLƏR
Məsələ 2959: Əgər oruc tutan bir şəxs gün batdıqdan sonra öz
şəhərində iftarını açmadan təyyarə ilə qərb tərəfə səfər etsə və
günəşin hələ batmadığı bir yerə çatsa həmin yerdə gün batana
qədər özünü oruc saxlaması vacib deyildir.
Məsələ 2960: Əgər mükəlləf öz şəhərində sübh namazını
qıldıqdan sonra qərbə tərəf səfər etsə və sübhün açılmadığı bir
yerə çatsa və sübh açılana qədər orada qalsa; yaxud zöhr
namazını öz yerində qılıb sonra günorta olmadığı bir yerə səfər
etsə və günorta daxil olana qədər orada qalsa; yaxud məğrib
namazını öz şəhərində qılıb sonradan səfərə getsə və hələ
günəşin batmadığı bir yerə çatıb gün batana qədər orada qalsa
fərz olunan bu halların hamısında ehtiyat-vacib budur ki, namazı
yenidən qılsın.
Məsələ 2961: Əgər bir şəxs namaz qılmasa, nəticədə onun
vaxtı keçsə, sonradan təyyarə ilə hələ namaz qılmağa vaxt olan
bir yerə getsə ehtiyat-vacibə görə gərək namazını əda niyyəti ilə
qılıb sonra qəza niyyəti ilə də qılsın.
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Məsələ 2962: İnsan namaz vaxtından qabaq ixtiyarlı halda,
baxmayarq təyyarədə məcbur olub namazını üzü qibləyə olmaq
və bədənin aram olması kimi, şərtlərinə əməl edə bilməyəcəyini
bildiyi halda təyyarə ilə səfər edə bilər.
Məsələ 2963: Əgər mükəlləf təyyarə ilə səfər etsə və orada
namaz qılmaq istəsə namaz vaxtı üzü qibləyə olmaq, bədənin
aramlaşması və sair şərtlərə riayət etməklə namazını qılsa
namazı səhihdir. Əks halda əgər vaxtı olsa, onda təyyarədən
çıxandan sonra şərtlərə malik olan namazı qılmağa imkanı olsa
ehtiyata əsasən təyyarədə qıldığı namaz səhih deyil. Lakin əgər
vaxt dar olsa vacibdir ki, namazı təyyarənin içində qılsın, belə
olan halda əgər qiblənin istiqamətini bilsə həmin istiqamətə
qılmalıdır. Zərurət halı istisna olmaqla qiblənin şərtlərinə riayət
etmədən namazı səhih olmaz. Bu halda gərək təyyarə hər vaxt
qiblə səmtindən dönsə o qibləyə tərəf dönsün və döndüyü zaman
zikr və qiraəti deməsin. Qiblənin özünə diqqət yetirə bilməsə sağ
əli ilə sol əli arasında olan istiqamətlərə diqqət yetirməlidir. Əgər
qiblənin istiqamətini bilməsə onu təyin etmək üçün çalışmalı və
öz gumanınə əsasən əməl etməlidir. Əgər guman əldə edə
bilməsə, ehtiyat budur ki, namazı dörd istiqamətdə qılsın. Bu o
hallardadır ki, qibləni tanımaqla üzü qibləyə dayana bilsin. Əgər
təkbirətül-ehramdan başqa bunu yerinə yetirə bilməsə onunla
kifayətlənsin əgər ümumiyyətlə bacara bilməsə üzü qibləyə
dayanmaq şərti qüvvədən düşür.
Məsələ 2964: Əgər bir şəxs sürəti yerin fırlanma sürəti ilə bir
olan bir təyyarəyə minsə və yerin şərqindən qərbinə doğru
hərəkət edib bir müddət yerin ətrafına fırlansa, ehtiyat-vacib
budur ki, hər iyirmi dörd saatda beşlik təşkil edən namazları
mütləq qürbət niyyəti ilə yerinə yetirsin. Ehtiyat budur ki, namaz
vaxtlarını xaric olduğu yerlə tətbiq etsin. Lakin orucun qəzasını
etməlidir.
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Əgər təyyarənin sürəti yerin fırlanma sürətindən iki qat artıq
olsa təbiidir ki, hər on iki saatda bir dəfə yerin ətrafına
fırlanacaqdır və iyirmi dörd saatda iki dəfə sübhün açılışını, iki
dəfə günortanı və iki dəfə qürubu görəcəkdir. Ehtiyat-vacib
budur ki, hər sübh açılanda sübh namazını, hər günorta zamanı
zöhr və əsr namazını və hər qürubdan sonra məğrib və işa
namazını qılsın. Əgər təyyarənin sürəti yerin fırlanma sürətindən
üç qat artıq olsa hər dəfə öz vəzifəsinə əməl etsin.
Məsələ 2965: Əgər səfər etdiyi təyyarənin sürəti yerin hərəkət
sürətinə bərabər olsa və məğribdən məşriğə doğru getsə gərək
beşlik namazları öz vaxtlarında qılsın. Həmçinin əgər onun sürəti
yerin sürətindən az olsa da, hökm eynidir, amma əgər onun sürəti
yerin sürətindən daha artıq olsa, məsələn hər üç saatda, yaxud
ondan az vaxtda yerin ətrafına dolansa, onun məsələsi qeyd
olunanlardan aydın olur.
Məsələ 2966: Əgər səfərdə vəzifəsi oruc tutmaq olan bir şəxs
sübh açılandan sonra öz şəhərində oruc niyyəti edib hava yolu ilə
səfər etsə və hələ sübh açılmadığı bir şəhərə çatsa sübh açılana
qədər yeyib, içib və orucu batil edən digər işlər edə bilər.
Məsələ 2967: Əgər bir şəxs Ramazan ayında günortadan
sonra öz şəhərindən səfər edib hələ günorta olmamış bir şəhərə
çatsa ehtiyat-vacibə görə orucunu açmamalı və onu sona
çatdırmalıdır.
Məsələ 2968: Əgər bir şəxsin vəzifəsi səfərdə oruc tutmaq
olsa və öz yerində Ramazan ayının hilalını gördükdən sonra
üfüqün fərqli olmasına görə hələ hilalın görünmədiyi bir yerə
getsə həmin günün orucu ona vacib deyildir. Əgər Şəvval ayının
hilalını gördüyü bir ölkədə bayram keçirib sonra bir yerə getsə
ki, üfüqün fərqli oluğuna görə hələlik hilal orada görünməyib,
ehtiyat-vacibə görə gərək o günün qalanını orucunu açmasın
onun qəzasını da yerinə yetirsin.
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Məsələ 2969: Əgər mükəlləf ilin altı ayının gecə, altı ayının
gündüz olduğu yerdə olsa ehtiyat-vacibə görə namaz və orucunu
adi şəkildə yerinə yetirə biləcək bir yerə səfər eləsin. Əgər
ixtiyarlı halda səfər etməsə və ya edə bilməsə gərək namaz və
oruclarını hər iyirmi dörd saatda bir gecə və gündüzü olan yerin
vaxtları ilə yerinə yetirsin.
Məsələ 2970: Lakin hər iyirmi dörd saatında gecə-gündüz
olan bir şəhərdə olsa hətta gündüzü iyirmi üç saat, gecəsi isə bir
saat, ya əksinə olsa onun namazının vaxtı xüsusi vaxtlara tabedir.
Amma oruca gəldikdə isə mümkün olduğu qədər Ramazan
ayının orucunu o yerin şəri saatına uyğun tutması vacibdir. Əgər
oruc tutmaq onun üçün çox çətin olsa sonradan onun qəzasını
yerinə yetirsin.
Məsələ 2971: Əgər bir şəxs kosmosa səfər etsə gərək hər
iyirmi dörd saatda öz namazlarını hərəkət etdiyi yerin vaxlarına
uyğun qılmalıdır. Əgər səfərdə vəzifəsi oruc tutmaq olsa, gərək
oruclarını tutsun.

BƏXT YOXLAMA BİLETLƏRİ (LOTOREYA BİLETLƏRİ)
Məsələ 2972: Bəxt yoxlama biletləri bir vərəqədir ki, bəzi
şirkətlər onu müəyyən məbləğə satır və iltizam verirlər ki, bu
vərəqələri alanların içərisində püşk ataraq püşk kimin adına
çıxsa, ona müəyyən məbləğdə mükafat versin. Bu iş bir neçə
vəch ilə təsəvvür olunur:
Birinci; Pul verməkdə məqsəd qazanc və mükafat əldə etmək
deyil, mədrəsə, məktəb, körpü saldırmaq kimi xeyriyyə işlərində
iştirak edib maddi kömək etmək olsa, bu halda işkalı yoxdur. Bu
halda əgər püşk bir adamın adına çıxsa, hədiyyənin xərcini təmin
edən halda, iki cür təsəvvür edə bilərik.
1. Hədiyyənin xərcini (həqiqi və ya hüquqişəxs) məsələn:
biletləri paylayan müssisə öz malından versə, onu qəbul etmək
icazəlidir.
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2. Hədiyyənin xərclərini biletlərin müqabilində verilən puldan
ödəsələr, sahibi bilinməyən hökmündədir.
İkinci; Pulu müsabiqədə udmaq ümüdü ilə biletlərin
müqabilində verərsə, şübhəsiz bu müamilə haram və batildir.
Əgər püşk atmada püşk bir nəfərin adına çıxsa, hədiyyəni qəbul
etmək işkallıdır və sahibi bilinməyən hökmündədir.
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AYƏTULLAHUL-UZMA HACI ŞEYX YƏDULLAH
DUZDUZANİ TƏBRİZİ CƏNABLARININ HƏYATINA QISA
BAXIŞ
Həzrət Ayətullahul-uzma hacı Yədullah Duzduzani Təbrizi
şəmsi tarixi ilə 1314-ci ildə Təbriz şəhərində dindar bir ailədə
dünyaya göz açmışdır. Atası hacı Əbdul Həmid Təbriz şəhərinin
dindar və xeyirxah tacirlərindən olub. Onun babaları illər öncə
Təbriz şəhərinin 70 km yaxınlığında yerləşən Duzduzan
kəndindən köç etmiş və Təbriz şəhərində yerləşmişdirlər.

İBTİDAİ VƏ ALİ TƏHSİLİ
Ayətullahul-uzma Duzduzani Təbrizi şəmsi tarixi ilə 1322-ci
ildə Ərəb və Fars dillərinin ədəbiyyatını özündə əhatə edən
məktəbə qəbul olub, dərsələrini mərhum hacı mir Mahmud ağa
və mərhum hacı Mirzə Fərəcullanın yanında oxudu.
Dini elmlərə olan əlaqəsinə görə şəmsi tarixi ilə 1325-cı ildə
Həsən Paşa adlı dini mədrəsəyə qəbul oldu. Ayətullahul-uzma
Duzduzani Təbrizi az bir müddət ərzində dini elmlərə olan
əlaqəsinə görə tələbələrin içində seçilirdi. O mədrəsədəki
ustadlarından dini alim Höccətul-islam vəl-muslimin hacı mirzə
Rəsul Şahidini qeyd etmək olar.
Şəmsi tarixi ilə 1329-cu ildə Təbriz şəhərində olan digər
ustadlardan bəhrələnmək üçün Talibiyyə elmi hövzəsində dərsini
davam etdirməyə başladı. Ədəbiyyat, məntiq, usul, Şərhi-lümə
kitablarını aşağıda qeyd olunan ustadlar ilə oxumuşdur. Mərhum
şeyx Həsən Çilopəz ilə Haşiyeye Molla Abdullah kitabını,
mərhum Mirzağa Bağmişei ilə Muğniyul-ləbib kitabını, hacı
mirzə Əli Bağmişeyi ilə Şərhi lümə kitabını, mərhum hacı mirza
Əliəsğər Əxi Cahani və mərhum hacı seyyid Rza Mərəndi ilə
Şərhi lümə kitabını, mərhum hacı mirza Əbulfəz Siddiq Sərabi
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ilə Məalimul-usul kitabını, mərhum seyyid Hadi Xosrovşahi ilə
Şərhi lümə kitabını oxumuşdur.
Qeyd etmək lazımdır ki, Ayətullahul-uzma Duzduzani Təbrizi
tələbəliyinin ilk illərindən Təbrizin “xala oğlu” məscidində
ədəbiyyat tədris etmiş və tələbələr yetişdirmişdir.

QUMA HİCRƏTİ
O, şəmsi tarixi ilə 1332-ci ildə hələ on səkkiz yaşına
çatmamışdı dərslərini təkmilləşdirmək üçün Qum şəhərinə hicrət
etdi. Səthin digər dərslərini Ayətullah Mühəmməd Mücahid
Təbrizi, şeyx Əhməd Payani, seyyid Həsən Qazi Təbatəbai, şeyx
Razi Nəcəfi Təbrizinin (r.h) yanında oxumuşdur.

İCTİHADİ TƏHSİLİ
O şəmsi tarixi ilə 1337-ci ildə atası dünyasını dəyişəndən
sonra həcc, Peyğəmbərin məscidi və ətəbati-aliyat ziyarətinə
getdi. Ziyarətini yerinə yetirdikdən sonra Qum şəhərinə
qayıdaraq dərslərini böyük ustadların xidmətində oxumuşdur.
Ayətullahul-uzma Duzduzani Təbrizi dərslərini mərhum
Ayətullahul-uzma hacı seyyid Həsən Təbatəbai Brucerdi (r.h) ilə
oxumağa başladı. O zaman Ayətullahul-uzma Brucerdinin (r.h)
dərsləri həzrət Məsumənin (ələyha səlam) hərəmində təşkil olurdu.
üç il onun dərslərində iştirak etdi. Ayətullahul-uzma Brucerdinin
vəfatindan sonra üsul dərslərini İslam İnqilabının böyük Rəhbəri
mərhum Ayətullahul-uzma Xumeyninin (Allah ona rəhmət etsin)
dərslərində iştirak etdi, bu dərslər Səlmasi məscidində təşkil
olunurdu.
O həzrət həmçinin Ayətullahul-uzma seyyid Gülpayqani,
mirzə Haşim Amuli, seyyid Mühəmməd mühəqqiq Damad Yəzdi
və şeyx Həsən Fərid Əraki (Allah onlara rəhmət etsin) kimi şəxslərin
dərslərində iştirak etmişdir.
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Həmçinin Ayətullahul-uzma hacı seyyid Kazim Şəriət
Mədarinin fiqh və üsul dərslərindən iyirmi beş il bəhrələnmişdir.
Ayətullahul-uzma Duzduzani Təbrizi o fəqihin seçilmiş
tələbələrindən biridir ki, iyirmi beş il kamil şəkildə onun
hüzurunda fiqh və üsul dərslərindən bəhrələnib və içtihad
etmişdir.
Bunu da qeyd etmək lazımdır ki, ətabati aliyatın ziyarətinə
gedəndə Nəcəf elimi hövzəsinin böyük ustadlarının dərslərində
iştirak etmişdir. O ustadların adlarını burada qeyd edirik.
Ayətullahul-uzma seyyid əbul-Qasim Xoi, Ayətullahul-uzma
hacı seyyid Mohsin Təbatəbai Həkim və Ayətullahul-uzma hacı
seyyid Məhmud Şahrudi (Allah onlara rəhmət etsin).

FƏLSƏFƏ DƏRSİ
Ayətullahul-uzma Duzduzani Təbrizi fiqh və üsul elmlərinin
kənarında əqli elmlərə də xüsusi diqqət yetirmişdir. O fəlsəfə
dərslərini “Əlmizan” təfsirinin müəllifi mərhum Əllamə seyyid
Mühəmməd Hüseyn Təbatəbai Təbrizi (Allah ona rəhmət etsin) ilə
oxumuşdur. Elə o dövrdə də bir dövrə kamil şəkildə “Mənzumei
Səbzivari” kitabını hövzədə tədris etmişdir.

QURANA ƏLAQƏSİ
Ayətullahul-uzma Duzduzani Təbrizi tələbəlik illərinin
əvvəlində Qurani-Kərimi oxuma və tədris etmək əlaqəsi ilə
secilirdi. Quranın təfsir dərslərini isə şəmsi tarixi ilə 1342-ci
ildən başlamış və hal-hazırda tədris etməkdədir. Həzrətin əvvəlki
dərsləri Quran surələrinin tərtibi və nazil olma səbəbləri ilə bağlı
idi, amma hal-hazırda tədris etdiyi təfsir dərsləri “Təfsire
mövzui” Qurani-kərimin mövzular əsasında təfsiridir. Bu cür
zəhmətlərin nəticəsidir ki, onun bir neçə cild kitabı oxucuların
ixtiyarına verlmişdir.
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ELMİ İCAZƏ
Ayətullahul-uzma Duzduzani Təbrizi baxmayaraq ki, elmi
icazə almaq fikrində deyildi, lakin hövzənin böyük ustadları
tərəfindən elmi icazələri almağa nail oldu.

İCTİMAİ VƏ DİNİ XİDMƏTLƏRİ
Ayətullahul-uzma Duzduzani Təbrizinin tədrisi və dini
hökmlərin təbliği Qum, Tehran, Kərəc və Təbriz şəhərlərində
olmuşdur, bundan əlavə çox faydalı dini və ictimai xidmətləri də
olmuşdur onlardan bir neçəsini aşağıda qeyd edirik.
1-Tehran şəhəri Ceyhun praspektində yerləşən CavadulƏimmə (ə) adına məscidi tikdirmişdir.
2-Təbriz şəhərində 450 illik tarixi olan 63 sütunlu məscidi tam
təmir etdirmişdir və hal-hazırda bu məscid Təbriz şəhərində
möminlərin ibadət üçün toplaşdığı məscidlərindən biridir.
3-Təbriz şəhərində Talibiyyə mədrəsəsinin kitabxanasını
təmir etdirmişdir.

RUHANİLƏRİN TƏBLİĞ MƏQSƏDİ İLƏ MÜXTƏLİF
MƏNTƏQƏLƏRƏ GÖNDƏRİLMƏSİ
Ayətullahul-uzma Duzduzani Təbrizi miladi tarixi ilə 19711978-ci illər arasında mübəlliğləri 500-dən çox kənd və şəhərə
təbliğ və tədris məqsədi ilə göndərmişdir. Mübəlliğlərə göstəriş
verib ki, insanları bidət və əqidə çaşqınlığından agah etsinlər,
dini hökmləri onlara tədris etsinlər, eyni zamanda mübəlliğlərlə
şərt etmiş ki, şəhər və kənd əhalisindən təbliğ haqqı almasınlar.
Bu cür təbliğlər layiqli nəticəyə səbəb olmuşdur və bu kimi
təbliğ proqramları başqa şəhərlərdə də məsələn; Xürrəmabad,
Həştrud və Reydə icra olunmuşdur.
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ETİQADİ BAXIMDAN YOLLARINI AZANLARLA
MÜBARİZƏ
Diqqətinizə çatdıraq ki, insanları haqq əqidə və düşüncədən
azdırmaq məqsədi ilə yayılmış qruplar məsələn: vəhabilik,
sufilik, bəhaiyyət və bu kimi qruplarla mübarizə məqsədi ilə
miladi tarixi ilə 1997-ci ildən eytibarən Ayətullahul-uzma
Duzduzani Təbrizi, Höccətul-islam hacı şeyx Davud İlhami və
Höccətul-islam hacı şeyx Mühəmməd Mərdaninin rəhbərliyi ilə
təşkil olunmuş
“İslamda Qadağa Edilmiş Əqidələrlə
Mübarizə” adı altında təşkilat öz fəaliyyətinə başladı. Bu
təşkilatın gördüyü fəaliyyətlərdən biri bu cür əqidələrin batinini
ifşa edən kitabçaları və bu kimi proşuraları nəşr edib cəmiyyət
arasında paylanılması olmuşdur. Bu kimi təbliğlərlə ölkənin
daxilində və xaricində insanlara təmənnasız olaraq xidmət
göstərilmişdir. O kitablardan bir neçəsinin adlarını sizin
diqqətinizə çatdırırıq:
1.Sufilik pak olan İmamların (ələyhimus-səlam) nəzərində.
2.Şiələrin arasında sufiliyin yaranması.
3.Nemətullah və Gunabadi firqələri.
4.Zəhbiyyə, Veysiyyə və Xaksariyə firqələri.
5.Əliyullah (Əli allahilər) fırqəsinə kiçik bir baxış.
6.Vəhabilik əqidəsinin iki istiqaməti.
7.Bəhaiyyət sufilikdən yaranmışdır.
Həmçinin təşkilat bu istiqamətdə ehtiyac olan kitabları alıb
insanların istifadəsinə vermişdir.

DİNİ MƏRASİMLƏRİN TƏŞKİL OLMASI
O təbliğ məqsədi ilə dini mərasimlər keçirdərdi və bu məclisin
iştirakçıları çavan və yaşli nəsildən ibarat idi. Bu kimi
mərasimlər yeni üsulla təşkil olunaraq iki hissəyə bölünərdi,
birinci hissə yeniyetmələrlə və ikinci hissə isə yaşli nəsillə
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keçirilirdi, bu cür mərasimlərdən bir neçəsini sizin nəzərinizə
çatdiririq.
1.Miladi tarixi ilə 1974-çi ildə Təbriz şəhərində “Həzrəti Əli
(ə) məktəbi” adi altinda təşkil olunmuş həftəlik mərasim, bu kimi
mərasimlərdən biri idi. Amma bu mərasimlərin xüsusiyyəti
bundan ibarət idi ki, mərasimlər böyük zallarda keçirilmiş və
iştirakçilar əsasən universitet müəllimləri, tələbələri və ziyalı
təbəqədən təşkil olunmuşdur.
2.Dini təlim-tərbiyə və maarifləndirmə məqsədi ilə Təbriz
şəhrinin məscidlərində səkkiz və on iki yaşli uşaqlar və yeni
yetmələrdən ibarət olan həftəlik məclislər təşkil olunurdu. Bu
məclislər ruhanilər, tacirlər və ziyalı təbəqəsinin təşəbbüsü
nəticəsində min nəfərə yaxın yeniyetmələrin Quran dərsi, dini
hökümlər, əqidə məsələləri və dini surudların öyrənilməsinə
şərait yaradıldı.

TƏDRİS
Qeyd olunduğu kimi, Ayətullahul-uzma Duzduzani Təbrizi
tələbəliyinin ilk illərindən “Talibiyyə” mədrəsəsində tədris etmiş
və tələbələr yetişdirmişdir. Qum şəhərinə köçəndən sonra da bu
işini davam etdirmişdir.
Tədris və tələbə yetişdirmək onun üçün o qədər
əhəmiyyətlidir ki, bir neçə il istisna olmaqla heç vaxt dərslərini
tətil etməmişdir. O bir neçə dəfə səth dərslərini tədris edəndən
sonra hövzənin tələbələrinin istəyi ilə miladi tarixi ilə 1980-ci
ildən etibarən Qum şəhərində Fiqh və Üsul elimlərinin xaric
dərslərini tədris etmişdir. Hal-hazırda da fiqh elminin xaric
dərsini tədris edir.

ALİMLƏRİN SÖZÜNDƏ
Ayətullahul-uzma Şəriətmədari:
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Möhtərəm alim, fəzilətli insan, tanınmış alimlərdən biri
Höccətul-islam vəl-muslimin hacı mirzə Yədullah Duzduzani
(onun elmi feyzi davamlı olsun) o kəslərdəndir ki, dərin düşüncə
və tədqiqatlar ilə birgə olaraq mənim dərs və bəhslərimdə iştirak
etmiş nəticədə də arzu və istəyinə yetişmişdir. O ciddi səy
göstərərək çalışmış elm və düzgün yolda qədəm götürməklə ali
bir mərtəbəyə nail olmuşdur. Belə ki, o bu günümüzdə elminə
əməl edən və tədqiqatçı möhtərəm alimlərdəndir. Allah onun
xeyr və bərəkətini davamlı etsin və elm əhli arasında onun
bənzərlərini çoxaltsın.
Ayətullahul-uzma Gulpayqani:
Möhtərəm alim, əllamə Höccətul-islam vəl-muslimin hacı
mirzə Yədullah Duzduzani (Allah ona qüvvət versin) o
şəxsiyyətlərdəndir ki, keçmiş alimlərin yolunu getmiş, gücünü və
ömrünün bir hissəsini də dini elimləri öyrənməyə xərcləmiş,
üstünlük və fəzilət əldə etmişdir.

MƏRCƏİYYƏTİ
Ayətullahul-uzma Duzduzani Təbrizi cənabları Qum elmi
hövzəsində elm, təqva və fəqihliydə məşhur şəxsiyyətlərdən
biridir. Böyük şəxsiyyətlər, mömin və dindar şəxslər ondan
“İzahlı şəriət hökmləri” adlı kitab istəyirlər. O, öz şəri fətvalarını
müsəlmanların ixtiyarında qoydu. Onun “İzahlı şəriət hökmləri”
adlı kitabı dəfələrlə çap olunmuşdur. Onun “İzahlı şəriət
hökmləri” adlı kitabı ərəb və fars dillərində mövcuddur. Halhazırda İran, Pakistan, Azərbaycan və digər xarici ölkələrdə
onun çoxlu müqəllidləri vardır.

ƏSƏRLƏRİ
Dini elmləri tədris etdiyi və bu elmlərin tədrisi genş şəkildə
vaxt tutduğu üçün kitab yazmağa vaxt tapmamasına baxmayaraq
Ayətullahul-uzma Duzduzani Təbrizi dinin müxtəlif sahələrində

İzahlı şəriət hökmləri
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əsərlər yazmışdır və bu əsərlərdən bəzisini sizin nəzərnizə
çatdırırıq.
1- İrşadul-mominin. (Azərbaycan dilinə tərcümə olunmuş və
Möminlərin yolu adı ilə çap olunmuşdur).
2- Təhqiqul-lətif hovlə əl-tovqiiş-şərif. (İmam Zamanla (ə.c)
görüşməkliyin həqiqəti).
3- Təğyire cinsiyyət. (Cinsiyyəti dəyişdirmək olarmı?).
4- Tozihul-Məsail. (Şəri hökmlərin izahı).
5- Haşiyə əla əl-Urvətul-vusqa.
6- Haşiyə əla Minhacus-salehin.
7- Xums dər əsr Peyğəmbər (s).
8- Duruse hovləl-məad. (Qiyamət gününə aid olan ayələrin
şərhi).
9- Durus holə Əl- Movt, vəl-həyat, əl-Bərzəx və Əşratus-saə.
(Quranda ölüm və həyat, bərzəx və qiyamətin barəsində nazil
olmuş ayələrin şərhi).
10- Durus hovlə nuzulil-Quran.
11- Risaleye Hilaliyye. (Ay görünməsinə aid olan hökümlərin
elmi izahı).
12- Kitabu Qisas. (Qisas hökmləri).
13- Mulhəqate tozihul-məsail.
14- Mənasike-Həcc (Həcc əməllərinin izahı).
15- İsteftaat.
16- Təfsire tərtibiye surehayi əz Quran. (Quran ayələrinin
şərhi).
17- Xaric üsul dərsləri (Üsul əl-Figh)

AYƏTULLAHUL-UZMA DUZDUZANİNİN
DƏRSLƏRİNDƏN YAZILAN KİTABLAR
1- Əl-Bəyanul-bahir fi səlatil-musafir, (müsafir namazına aid
olan xaric dərsləri) yazanı: Höccətul-islam vəl-muslimin hacı
şeyx Yusif Yəqubi.
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2-Zəkat hökmlərinin xaric dərsləri.
3-Camaat namazın hökmlərinin xaric dərsləri.
4-Xüms hökmlərinin xaric dərsləri.
5-Təqrirate Həlqi lehye.
6-Təqrirate Məkasibi muhərrəmə.
Ayətullahul-uzma Duzduzani Təbrizi bunlarla yanaşı İslam
dinini tam şəkildə əhatə edən muxtəlif əsərlər də yazmışdır.

