Həzrət Ayətullah əl-üzma

SEYİD ƏBDÜLKƏRİM MUSƏVİ
ƏRDƏBİLİNİN HƏYATINA BİR BAXIŞ

Şiə məzhəbi zəngin tarixi boyu fəqihlik və mərcəlik bayrağını
çiyninə almış, bu əmanəti sonrakı nəsillərə çatdırmış böyük
şəxsiyyətlərin hüzuruna şahid olmuşdur. Ali-Məhəmməd (ə) məzhəbi
bu fədakar insanların varlığı sayəsində yaşamış və möhkəmlənmiş,
qarşısındakı maneələri uğurla adlamış, dəyərli bir dürr kimi hazırkı
nəslə çatdırılmışdır. Bu insanların həyatının bizlər üçün nümunə ola
biləcəyini və Ayətullah əl-üzma Musəvi Ərdəbilinin dəftərxanasına
ünvanlanmış çoxsaylı istəkləri nəzərə alaraq, bu böyük alimin elmi
bioqrafiyasını araşdırmaq qərarına gəldik. Əlinizdəki kiçik yazı
dənizdən bir damla kimi olsa da, onun mö`minlər və pak Əhli-beyt (ə)
aşiqləri tərəfindən istifadə olunacağına ümid edirik.

Uşaqlıq dövrü
Həzrət Ayətullah əl-üzma Musəvi Ərdəbili hicri-qəməri 1344-cü
il (mil.1926) rəcəb ayının 13-ü səhər vaxtı, Əmirəl-mö`mininin (ə)
milad günündə Ərdəbil şəhərində yoxsul bir ruhani ailəsində dünyaya
göz açdı. Onun babaları Azərbaycanın Ordubad rayonundan Ərdəbilə
köçmüşdülər. Atası böyük ruhani mərhum Seyid Əbdürrəhim, anası
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təqvalı xanım, mərhumə Seyid Xədicə olmuşdur. Onların həmin
vaxtadək səkkiz qız övladı vardı.
Ailənin son övladı və yeganə oğlu olan ustad hicri qəməri 1346cı ildə 2 yaşında ikən (qarın yatalağı xəstəliyinə yoluxmuş) anasını
itirmiş və bacılarının qayğısı ilə böyümüşdür.
Ustadın uşaqlıq dövrü ilə bağlı xatirələrindən biri onun həmin
yaşlarda gördüyü bir yuxudur. Özü bu barədə belə buyurur: “Uşaq
vaxtlarımda İmam Mehdinin (əc) ziyarətinə çox müştaq idim. İmamla
görüş üçün kitablarda tövsiyə olunan bütün əməlləri yerinə yetirirdim.
Çalışırdım ki, hətta müstəhəb əməlləri də tərk etməyim. Nəhayət, bir
gecə həzrəti yuxuda gördüm. Uşaq atasının ağuşuna sığındığı kimi
həzrətin ətəyindən tutdum. Özümü onun mübarək qədəmlərinə yıxdım.
Ondan mənə bir şey əta etməsini istədim. O da barmağındakı firuzə
üzüyü çıxarıb mənim barmağıma taxtı. Bu yuxunu atama danışanda o
mənə belə söylədi: “Bundan sonra sənin üçün heç bir nigarançılığım
qalmadı. Çünki İmam Mehdinin (əc.) lütfü sayəsindəsən.”

Ailənin iqtisadi, dini və siyasi durumu
Ustadın təəssübkeş, çox dindar və mö`min ruhani olan atası
ailənin hər bir üzvünü imanlı, arif, məzhəbə xidmətçi tərbiyə etmək
istəyir, bu yönümdə çox çalışırdı.
Həmin dövr İranda Rza Pəhləvinin səltənət günlərinə təsadüf
edirdi. Rza Pəhləvi öz ingilis ağalarının istəyi ilə hər gün zorla da olsa,
yeni bir siyasət izləyirdi. Bir gün görkəm birliyi adı altında insanların
libaslarını, baş geyimlərini dəyişdirdi. Başqa bir gün hicabın aradan
qaldırılması ilə bağlı göstəriş verdi. Bir gün gəldi ki, əzadarlıq, rövzə,
moizə və xütbə məclislərinə qadağa qoydu. Başqa bir vaxt ruhani
libasını qadağan etməklə alimləri və ruhaniləri sıxıntıya saldı.
Azğın şahın bu əməlləri müqabilində bə`zi ruhanilər xanənişin
olub, gözləmə mövqeyi tutmuş, bə`zi ruhanilər libasını çıxarıb başqa
bir peşə dalınca getmişdi. O qədər də az olmayan başqa bir qrup
müqavimət göstərir, ağır çətinliklərə qatlaşaraq aşkar və gizli
mübarizə aparırdı. Mərhum Mirəbdürrəhim bu qəbil şəxslərdən idi.
O, Pəhləvi rejimini azğın, şəriətə zidd, qeyri-qanuni sayırdı.
Alimin bu düşüncə tərzi həmin dövrün ictimai-siyasi ab-havası ilə
bağlı onun üçün çətinliklər yaratmışdı. Mübariz ruhani ikiqat artıq
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təzyiqə mə`ruz qalırdı. Bə`zən aylarla mənzildə qalır, yalnız gecələr
zəruri ehtiyaclar səbəbindən evdən çıxıb, tez də geri qayıdırdı. Həmin
dövr o qədər dəhşətli və sıxıntılı idi ki, az bir qisim tanışlar və dostlar
istisna olmaqla, kimsə mərhum Mirəbdürrəhimin mənzilinə get-gəl
etmirdi. Bu hadisələrin acı nəticələrindən biri də ailənin günbəgün
ağırlaşan maddi durumu, yoxsulluğu idi. Belə ki, ailənin bütün üzvləri
ardıcıl günləri aclıq içərisində keçirirdilər. Hicri-şəmsi 1320-ci (mil.
1941) ilin şəhrivər ayında müttəfiqlərin İrana hücumu, rusların
Azərbaycana daxil olması, Rza Pəhləvinin İrandan qaçması ilə sadə
xalq hökumətin sıxıntılarından bir qədər nəfəs dərdi. Əlbəttə ki, İranın
ictimai-siyasi durumu ağır vəziyyətdə qalmaqda davam edirdi. Amma
ruhanilərə qoyulmuş məhdudiyyətlər yüngülləşmiş, nəticədə bu ailə
üçün də gediş-gəliş şəraiti yaranmışdı.

Təhsil və tələbəliyin başlanğıcı
Həzrət Ayətullah əl-üzma Musəvi Ərdəbili altı yaşında uşaq ikən
məktəbxanada təhsilə başlamış, Qur`ani-kərimi öyrənmişdi. Ustad
həmin vaxt şər`i hökmlər risaləsi, “Gülüstan”, “Tənbihul-ğafilin”,
“Nisabus-sibyan”, “Qolzari-bihar”, “Əbvabul-cinan”, “Məcalisulmuttəqin”, “Tarixi-mu`cəm”, “Dürreyi-Nadiri”, "Tarixi-Vəssaf" ,
“Hesabi-farsi” və başqa bu kimi kitablar oxuyurdu. Ustad hicri şəmsi
1318-ci (mil. 1939) ildə ərəb dərslərinə başladı. Hicri-şəmsi 1319-cu
ildə hövzə dərslərini davam etdirmək üçün Ərdəbildə Molla İbrahim
elmi mədrəsəsinə daxil oldu.
Həmin vaxt Ərdəbildə dini elmlər tədris edən üç mədrəsə vardı:
Mirzə Əli Əkbər mədrəsəsi, Salehiyyə mədrəsəsi, Molla İbrahim
mədrəsəsi. Birinci mədrəsə məktəbə çevrilmiş, ikinci mədrəsə iranlı
mühacirlərə sığınacaq üçün verilmişdi. Yalnız Molla İbrahim
mədrəsəsində dərslər davam edirdi. Həmin vaxtlar hövzə dərsləri
oxumağa maraq yox idi. Bu mədrəsənin cəmi dörd tələbəsi vardı. Bəli,
ustad belə bir çətin şəraitdə tələbəliyə başlamış, “Cameül-müqəddimat”,
“Süyuti”, “Cami”, “Mutəvvəl”, “Haşiyeyi-Molla Abdullah”,
“Şəmsiyyə”, “Məalim”, “Şəraye” dərsləri oxumuş, hicri şəmsi 1322-ci
ildə həmin mədrəsədə keçirilən dərsləri başa çatdırmışdır.
Müttəfiqlər İrana daxil olduqdan sonra insanlar zalım hökumətin
sıxıntılarından azad oldular. Həmin vaxt gənclərin hövzə dərslərinə
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marağı artdı. Bir çox gənc tələbələr təhsillərini davam etdirmək üçün
Molla İbrahim mədrəsəsinə daxil oldular. Bu gənc tələbələrin gəlişi,
onların ciddi səyləri ustadın hövzə elmlərinin müqəddimə dərslərini,
yə`ni sərf-nəhv, məntiq dərslərini başlamasına səbəb oldu. Ustad təhsillə
kifayətlənməyib, Rza xanın 20 illik diktaturasından miras qalmış mə`nəvi
boşluğu aradan qaldırmaq üçün moizə məclisləri təşkil edir, xütbələr
oxuyur, Ərdəbil əyaləti və ətraf məntəqələrində çıxışlar edirdi.

Quma hicrət
Həzrət Ayətullah əl-üzma Musəvi Ərdəbili hicri-şəmsi 1322-ci
(mil. 1943) il mübarək ramazan ayında müqəddəs Qum şəhərinə hicrət
edib, ali təhsilini orada davam etdirmək qərarına gəlir. Ayın
axırlarında Ərdəbildən çıxıb, şəban ayının 9-da müqəddəs Qum
şəhərinə daxil olur. O, feyziyyənin hücrələrinin birində yerləşir. Qum
şəhərində qaldığı üç ildən artıq müddətdə “Lüməteyn”, “Rəsail”,
“Məkasib”, “Kifayəteyn”, üsul xaric dərsləri, Qur`an təfsiri və fəlsəfə
oxuyur. O eyni zamanda “Məalim”, “Lüməteyn”, “Qəvanin” tədris
etməklə məşğul olur. Cənab ustad həmin dövrdə böyük şəxsiyyətlərin
hüzurundan faydalanıb elm öyrənir. “Məkasib"in bir miqdarını və
“Kifayə"nin 1-ci cildini Ayətullah əl-üzma Seyid Məhəmməd Rza
Gülpayiqanidən, “Məkasib"in” bir hissəsini, “Kifayə"nin II cildini,
“Meybodinin hidayətinin şərhi"ni Ayətullah əl-üzma Hacı Seyid
Əhməd Xansaridən, “Rəsail"i Ayətullah Hacı Şeyx Mürtəza Hairi və
Ayətullah Sultanidən, “Mənzumə"ni Ayətullah Hacı Mirza Mehdi
Mazandaranidən, “Əsfar"ı Ayətullah Seyid Məhəmməd Hüseyn
Təbatəbaidən öyrənir.
Ustad təhsil almaqla yanaşı dini maarifin yayılması ilə məşğul
olur, təbliğ günləri İranın müxtəlif məntəqələrində moizə və xütbə
məclisləri təşkil edir, öz dini söhbətləri ilə cəmiyyətin
mə`nəviyyatını təravətləndirir.
Həmin vaxtlar Qum elmi hövzəsinin işləri mərhum Ayətullah
Höccət Kuhkəməri, Seyid Məhəmməd Təqi Xansari, Sədrəddin
İsfahaninin öhdəsində idi. Şəhər ruhaniləri ilə bağlı işlərlə Ayətullah
Feyz, Ayətullah Kəbir, Ayətullah Ruhani məşğul olurdu. Ayətullah
İmam Xomeyni (r), Seyid Məhəmməd Rza Gulpayiqani, Hacı Şeyx
Məhəmməd Əli İraqi (Əraki), Seyid Məhəmməd Damad hövzənin 2-ci

Həzrətin həyatına bir baxış

9

təbəqə tanınmış ruhanilərindən sayılır, hövzənin ali tədris proqramını
tədris edirdilər. Həmin vaxtlar elmi hözənin bə`zi alimləri qərara
gəlmişdilər ki, hövzəni canlandırmaq üçün Ayətullah əl-üzma
Bürucerdini Quma də`vət etsinlər. Bu alimlərin səyi sayəsində
Ayətullah əl-üzma Bürucerdi Quma gəlib tədrisə başladı, onun gəlişi
ilə əlaqədar elmi hövzədə əhəmiyyətli bir canlanma yarandı.
Həmin illər yadellilərin İrana hücumu ilə ölkədə, eləcə də
müqəddəs Qum şəhərində siyasi vəziyyətdə çaxnaşma yarandı. Digər
bir tərəfdən ruslar Azərbaycana daxil olduğu üçün azəri ailələrindən
gələn köməklər kəsildi. Azəri tələbələr ciddi maddi çətinliklərlə
üzləşdilər. Həmin günlərdə həzrət Ayətullah əl-üzma Seyid Əbülhəsən
İsfahani Nəcəf şəhərində dünyasını dəyişdi. Onun ölümü şiə
dünyasına, xüsusi ilə İrana ciddi tə`sir göstərdi. İranın həmin dövrdəki
hökuməti böyük alimin ölümündən istifadə edərək bir tərəfdən öz
müxaliflərini əzmək, digər tərəfdən elmi hövzəni Nəcəfdən Quma
köçürməklə ruhanilərin nüfuzu sayəsində siyasi böhrandan çıxmaq
məqsədi izləyirdi. Məhəmməd Rza Pəhləvi belə bir istəklə Ayətullah
əl-üzma İsfahninin dünyasını dəyişməsi münasibəti ilə Ayətullah əlüzma Bürucerdiyə başsağlığı teleqramı göndərdi. Şahın bu işi elmi
hövzənin günbəgün artan qüdrətindən danışırdı. Sonralar Pəhləvi
rejimi belə bir addımın yanlış olduğunu anlayıb, var gücü ilə
ruhaniyyəti nüfuzdan salmağa çalışdı. Amma ruhanilərin və elmi
hövzənin məhəbbətini qəlblərdən çıxarmaq mümkün deyildi.
Bir tərəfdən mərhum Ayətullah əl-üzma Bürucerdinin bariz elmi
şəxsiyyəti, digər bir tərəfdən həmin dövrdəki hakimiyyətin bitərəflik
siyasəti hövzə alimlərinin fəaliyyətlərini daha da gücləndirdi. Hər yerdən
alimlər və ruhanilər Quma gəlirdilər. Hövzədə misilsiz bir canlanma
vardı. Həmin vaxtlar Nəcəf elmi hövzəsində əvvəlki sakitlik yaranmışdı
və həmin hövzə elmlə məşğul olmaq üçün daha münasib sayılırdı.
Həzrət Ayətullah əl-üzma Musəvi Ərdəbili həmin vaxtlar təhsil
eşqi ilə aram və münasib mühit axtarışında idi. Bu səbəbdən də Nəcəf
elmi hövzəsini münasib sayıb oraya üz tutdu.
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Şərif Nəcəf şəhərinə mühacirət
Həzrət Ayətullah əl-üzma Musəvi Ərdəbili Qum elmi
hövzəsindən olan üç alimlə şərif Nəcəf şəhərinə mühacirət etmək
qərarına gəlir. Sonradan həmin iki şəxs fikrindən daşınır və böyük
ustad mərhum Şeyx Əbülfəzl Halalzadə Ərdəbili ilə hicri-şəmsi 1324cü (mil. 1945) il aban ayının 16-da, hicri-qəməri 1364-cü il zilhiccə
ayının əvvəlində Qumdan Nəcəfə yola düşür. Həmin vaxtlar İraqa
qanuni mühacirət imkanları yox idi. Bu qəbil səfərlər çox çətin həyata
keçirdi. Müsafirlər naçar qalıb məxfi şəkildə Xurrəmşəhr
istiqamətindən avarlı qayıqla Bəsrə ərazisinə daxil ola bilirdilər. Bu
yolun çətinlikləri uzun-uzadı, eyni zamanda eşidiləsidir. Onlar Bəsrə,
Abbasiyyə və Divaniyyədən keçir, Allahın lütfü ilə çətinliklərə sinə
gərib, həmin il zilhiccənin 7-si günortadan sonra şərif Nəcəf şəhərinin
Seyid mədrəsəsinə çatırlar. Onların Nəcəfə gəlişi Ərəfə gecəsinə
düşür. Hər iki yoldaş müstəhəb müqəddimələri yerinə yetirdikdən
sonra Nəcəf elmi hövzəsinin qədim ən`ənələrinə uyğun olaraq gecə
vaxtı Kərbəlaya yola düşürlər. İki gün sonra Nəcəfə qayıdır və hövzə
təhsilinə başlayırlar.
Böyük ustad Nəcəfdə olduğu günləri öz təhsil dövrünün ən üstün
günləri sayır. Həmin vaxt Nəcəfdə tələbələr üçün çox sakit bir mühit
yaranmışdı. Tələbələrin təhsil, tədris və araşdırmadan əlavə bir işi yox
idi. Onlar böyük ustadların dərsində həvəslə iştirak edir, onların elm
dəryasından bəhrələnirdilər. Elmi məsələlərin araşdırılmasına olan
maraq ustadı bu sahədə çalışmalara sövq etmiş, o, böyük alimlərin
dərslərindən bir hissəsini qələmə almışdı.

Nəcəfdə elmi fəaliyyət
Həzrət Ayətullah əl-üzma Musəvi Ərdəbili şərif Nəcəf şəhərində
qaldığı müddətdə fiqh üsulundan “qət və zənn” , “bəraət və iştiğal” və
bir sıra başqa mövzuları, namaz və onun vaxtı, qiblə və namaz libası,
namaz qılınan yer, namazın şərtləri kimi bəhsləri “Məkasibin”
sonunadək mərhum Ayətullah əl-üzma Xoyinin hüzurunda təhsil
almışdır. Təharət mövzusunu dəstəmazın sonunadək mərhum
Ayətullah əl-üzma Həkimdən, ictihad və təqlid mövzusunu mərhum
Ayətullah əl-üzma Seyid Əbdülhadi Şirazidən, "Müamilə" kitabının
əvvəlini mərhum Ayətullah əl-üzma Milanidən, bu mövzuda başqa bir
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bölməni mərhum Ayətullah əl-üzma Şeyx Məhəmməd Kazim
Şirazidən, “Ürvə"nin bir hissəsini mərhum Ayətullah əl-üzma Şeyx
Məhəmməd Kazim Ali-Yasindən, "Mənzumə"nin sonunadək fəlsəfəni
mərhum Şeyx Sədra Badkubeyidən öyrənmiş, eyni zamanda Ayətullah
əl-üzma Xoyi, Milani və Həkimin dərslərindən bəhrələnmişdir.
Ustad şərif Nəcəf şəhərində nisbətən qısa bir müddət (iki ildən bir
qədər artıq) qalsa da, həmin müddətdə dövrün böyük şiə alimlərinin
fiqh və üsul dərslərində iştirakı onun üçün çox səmərəli və dəyərli
olmuşdur. Böyük ustadların fiqh, üsul, fəlsəfə sahəsindəki
araşdırmaları onun elmi şəxsiyyətinə güclü tə`sir göstərmişdir.
Ayətullah əl-üzma Xoyinin ustadla bağlı buyuruğunu yada salmaq
yerinə düşər. O, Qumdan gəlmiş üç tələbənin qısa bir müddətdən
sonra geriyə dönməsinə təəssüflənmiş və buyurmuşdu: “Kaş bu
şəxslər Nəcəfdə qalıb Quma qayıtmayaydılar!” Həmin üç nəfərdən
biri Musəvi Ərdəbili olmuşdur.

İrana dönüş
Həmin vaxtlar İraqdakı vəziyyət siyasi baxımdan çətinləşirdi.
Xalq ingilislər tərəfindən hakimiyyət kürsüsünə oturdulanlara qarşı
çıxır, onları hakimiyyətdən uzaqlaşdırmaq istəyirdi. Ölkədə
çaxnaşmalar zirvə həddinə çatmışdı. Artıq Bağdadda, Nəcəfdə və bir
çox başqa şəhərlərdə qan axıdılmışdı. Nəhayət, zalım rejim süqut etdi.
Mərhum Seyid Məhəmməd Sədr dövlət qurdu. Qısa bir müddətdən
sonra mərhum Sədrin də dövləti süquta uğradı. Əcnəbilərin digər bir
əlaltısı olan Nuri Səid ölkənin baş naziri tə`yin edildi.
Həmin günlərdə ustad bir məktub aldı. Həmin məktubda atasının
ağır vəziyyətdə olduğu bildirilirdi. İraqdakı çaxnaşmalar, atasının
xəstəliyi ilə bağlı nigarançılıqlar onu İraqdan İrana dönməyə məcbur etdi.
Həzrət Ayətullah əl-üzma Musəvi Ərdəbili İraqdan qayıtdıqdan
sonra hicri şəmsi 1327-ci (mil. 1948) ildə Quma gəlib Feyziyyə
mədrəsəsində məskunlaşdı. Ustad İraqdan döndüyü vaxt nə vaxtsa
oraya qayıtmaq fikrində idi. Elə bu məqsədlə də şərif Nəcəf
şəhərindəki əşyalarını özü ilə götürməmişdi. Amma tale başqa hökm
verdi. İraqa qayıtmaq üçün ikinci imkan ələ düşmədi.
Ustad Quma gəldikdən sonra atasının yaxşı vəziyyətdə olduğunu
öyrəndi. Qum hövzəsindəki vəziyyətlə tanışlıq üçün bir neçə ay bu şəhərdə
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qaldı. Həmin vaxt mərhum Ayətullah əl-üzma Bürucerdinin xaric
dərslərində, mərhum Ayətullah Damadın fiqh və üsul dərslərində, mərhum
Əllamə Təbatəbainin fəlsəfə dərslərində iştirak etdi. Rəcəb ayında Ərdəbilə
yola düşdü. Orada atası ilə görüşdü. Ustadın atası ömrünün qalan hissəsini
Nəcəf və ya Qumda keçirmək arzusunda idi. Ailə ilə birlikdə Nəcəfə
getmək müşkül olduğundan Quma gəlib kiçik bir mənzildə yerləşdilər.
Ustad təhsil və tədrislə məşğul idi. Amma Qumdakı çətin şərait səbəbindən
atası Ərdəbilə qayıtmalı oldu. O, hicri-şəmsi 1330-cu (mil. 1951) ildə
dünyasını dəyişdi.

Qumda fəaliyyətlər və baş verən hadisələr
1. TƏHSİLİN DAVAMI
Qeyd etdiyimiz kimi, ustadın Qumdakı əsas işi təhsilini davam
etdirmək idi. Ustad həm mərhum Bürucerdi, Seyid Məhəmməd
Damad, Əllamə Təbatəbainin dərslərində iştirak edir, həm də İmam
Xomeyninin əxlaq dərslərində, Ayətullah əl-üzma Gülpayiqani,
mərhum Ayətullah Hacı Şeyx Mürtəza Hairi, Ayətullah əl-üzma Hacı
Seyid Əhməd Xansarinin fiqh dərslərindən bəhrələnirdi.
2. TƏDRİSİN DAVAMI
Elmi hövzənin qədim və faydalı ən`ənələrindən biri tələbənin
təhsillə yanaşı tədrislə də məşğul olmasıdır. Bu iş tələbələrin elmi və
tərbiyəvi ruhiyyəsinə müstbət tə`sir göstərir. Ustad Qumda qaldığı
müddətdə bu ən`ənəni davam etdirmiş, “Rəsail”, “Məkasib”,
“Kifayə”, “Mənzumə” tədris etmişdir. Düşüncəli və çalışqan tələbələr
bu dərslərdə iştirak etmiş, uyğun dərslər adətən ümumi şəkildə
keçirilmişdir. Ustad məhəbbət göstərən bə`zi tələbələrə fiqh və üsulun
ali-ixtisas (xaric) dərslərini də tədris etmişdir.
3. QUR`AN SAHƏSİNDƏ FƏALİYYƏTLƏR
Həzrət Ayətullah əl-üzma Musəvi Ərdəbili Qumda qaldığı
müddətdə Qur`an sahəsində də çalışmış, həftədə iki gün hövzənin
alimləri ilə birlikdə Qur`an təfsiri ilə məşğul olmuşdur. Bu məclislər
onun Qumda qaldığı müddətdə fasiləsiz şəkildə davam etmişdir. Ustad
Qumdan
mühacirət
etdikdən
sonra
da
həmin
dərslər
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dayandırılmamışdır və bu gün də davam etməkdədir. O, Ərdəbildə,
Tehranda olduğu vaxtlarda həmin dərslərlə məşğul olmuşdur. Hazırda
onun əsas fəaliyyət sahələrindən biri Qur`an araşdırmaları, Qur`an
təfsiridir. Bu sahədəki fəaliyyətlər bə`zən məqalələr şəklində müxtəlif
mətbuat orqanlarında öz əksini tapır.
4. DƏRGİ NƏŞRİ
Ustad Qumda olduğu müddətdə elmi hövzənin bir qrup alim və
ruhaniləri ilə ilk dəfə “İslam məktəbi” adlı dərginin nəşrinə
başlamışdır. Bu dərgi böyük və misilsiz məhəbbətlə qarşılanmışdır.
Ustad bu dərginin banilərindən olmuşdur. Onun bu dərgidə “Qur`an
baxımından din”, “Qur`an və ya qürub etməyən günəş”, “Nuh tufanı”
kimi yazıları dərc olunmuşdur. Ustad bu dərgi ilə bir müddət (dərginin
doqquz sayınadək) əməkdaşlıq etmiş, Qumdan köçdükdən sonra isə
həmkarlığını dayandırmışdır.
5. TƏBLİĞ SƏFƏRLƏRİ
Ruhanilərin əsas vəzifələrindən biri yer üzündə dinin, ilahi
hökmlərin təbliğidir. Həmin dövrün hakimiyyəti ruhanilərə, xüsusilə
siyasi baxışı olan ruhanilərə ciddi nəzarət etsə də, ustad siyasi
fəaliyyətlə məşğul olmuş, hövzənin tə`til olduğu vaxtlarda ölkənin
müxtəlif nöqtələrinə təbliğə getmişdir. Bu gün də Urumiyyə, Məşhəd,
Ənzəli, Dərgəz, Həmədan, Ərdəbil, Babul, Dehşər şəhərlərində
mö`minlər ustadın cazibəli söhbətlərini məhəbbətlə xatırlayırlar.
6. SİYASİ FƏALİYYƏTLƏR
Şübhəsiz ki, İslam dini insanların həm dünya, həm də axirət
səadətinə diqqət yetirir. Bu səbəbdən də ictimai-siyasi, mədəni-iqtisadi
sahələrlə məşğulluq ruhanilərin əsas vəzifələrindən sayılır. Ruhanilər
öz fəaliyyətlərinin ilk günlərindən müsəlmanların bu günü və gələcəyi
ilə bağlı siyasi məsələlərlə məşğul olmuş, öz vəzifələrini yerinə
yetirmişlər. Bu siyasi hadisələrdən biri də Doktor Müsəddiqin baş
nazir olduğu dövrdə keçirilən beynəlxalq sülh konfransı olmuşdur. İlk
əvvəl İranın dini və siyasi şəxsiyyətlərinin bir çoxu bu müqaviləni
təsdiqləyib imzaladılar. Sonradan mə`lum oldu ki, bu işə plan cızanlar
kommunistlər imiş və dini şəxsiyyətlər bu işə müxalif olduqlarını
bildirdilər. Amma başqa bir qrup, o cümlədən Seyid Əli Əkbər
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Burqeyi, Şeyx Məhəmməd Baqir Kəməreyi əvvəlki mövqeləri
üzərində dayanıb, hətta konfransın keçirildiyi Vyanaya getdilər.
Burqeyi İrana qayıdan vaxt onu marksistlər qarşıladılar. Qum
tələbələri ayağa qalxdı və qarşıdurma yarandı. Atışma baş verdi və bir
nəfər həlak oldu, çoxları yaralandı. E`tiraz və qarşıdurmalar iki gün
uzandı. Feyziyyə nəzarət altına alınmışdı. Bu işdə həm şahın yaxınları,
həm də başqa qruplar iştirak edirdi. Onların hər birinin öz məqsədi var
idi. Doktor Müsəddiq vəziyyəti araşdırmaq və sabitlik yaramaq üçün
cənab Məlik İsmailini öz nümayəndəsi olaraq Ayətullah əl-üzma
Bürucerdinin görüşünə göndərdi. Həmin vaxt tələbə hərəkatının
aparıcılarından olan Ayətullah əl-üzma Musəvi Ərdəbili Ayətullah əlüzma Bürucerdi tərəfindən Məlik İsmaili ilə görüşdü. Ustad xanım
Mə`sumənin hərəmində xalq qarşısında çıxış etdi və Ayətullah əlüzma Bürucerdinin bəyanatını oxudu.

Ərdəbilə Qayıdış
Hicri-şəmsi 1338-ci (1959) ilin ramazan ayında ağır elmi, təbliği,
ideoloji, siyasi fəaliyyətlərin tə`sirindən ustadın səhhətində problemlər
yarandı. Təkrar müayinələrdən sonra həkimlər yaşayış yerinin
dəyişilməsini, bir müddət işdən uzaqlaşmağı tövsiyə etdilər. Ustad
hicri-şəmsi 1339-cu (mil. 1960) ildə yay tə`tili günləri Qumdan
Ərdəbilə getmək məcburiyyətində qaldı. Ərdəbildə yay günləri mərhum
Hacı Mirsaleh məscidində moizə və təbliğ məclisləri təşkil edildi.
Həmin məscidin yaxınlığındakı Molla İbrahim mədrəsəsinin tə`mirinə
başlanıldı. Yay fəsli başa çatdıqdan sonra Quma qayıtmaq istəsə də,
Ərdəbil alimləri və xalqının tə`kidi ilə ilin sonunadək səfərini tə`xirə
saldı. Amma ustad tərəfindən başlanılmış işlər başa çatdırılmadığından
böyük alim hicri-şəmsi 1347-ci (mil. 1968) ilədək Ərdəbildə qalmalı
oldu. Ərdəbildəki fəaliyyət dövrü bir qədər uzun çəkdiyindən həmin
dövrlə bağlı bə`zi nöqtələri yada salmaq yaxşı olar.

Ərdəbildə fəaliyyətlər
1. ELMİ FAƏLİYYƏTLƏR
Həzrət Ayətullah əl-üzma Musəvi Ərdəbili Ərdəbildə olduğu vaxt
Qumda elmi fəaliyyətlə məşğul olan bə`zi alimlər və tələbələr
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Ərdəbilə qayıtdılar və ustadın hüzurunda “Rəsail”, “Məkasib”,
“Kifayə” oxumağa başladılar. Bir müddət sonra alim fiqh və üsulun
ali-ixtisas (xaric) dərslərinin və "Ürvə"nin tədrisinə başladı.
Ustad tədrislə yanaşı elmi hövzəni idarə edir, mədrəsə binalarının
tə`miri ilə məşğul olur, tələbələrə maddi yardım göstərir, onları
müxtəlif şəhər və kəndlərə təbliğə göndərir, onların problemləri ilə
məşğul olurdu.
2. TƏBLİĞ
Ustad həmin müddətdə heç vaxt təbliğ işini dayandırmadı. Şam
və xüftən namazlarından sonra söhbətlər aparılır, Qur`an təfsir
edilirdi. Alimin evində həftəlik məclislər keçirilirdi.
3. İQTİSADİ FƏALİYYƏTLƏR
Ayətullah əl-üzma Musəvi Ərdəbilinin qədim dostlarından, tələbə
yoldaşlarından olan İmam Musa Sədr Livanın cənubunda yoxsulluqla
mübarizə proqramı həyata keçirirdi. Ustad öz qədim dostundan ilham
alaraq yoxsul Ərdəbil əyalətində iqtisadi fəaliyyətlərə başladı.
Müəyyən araşdırmalardan sonra infaq və sədəqələrin toplanması üçün
nümayəndələr tə`yin olundu. Yoxsullara əl sənaye işləri öyrədilməsi
üçün mərkəz təşkil edildi. Onların istehsal etdiyi məhsullar bazarlara
çıxarılır, qazanc zəruri ehtiyaclarına sərf edilirdi. Öncə corab və bu
kimi zəruri trikotaj məhsullarının istehsalına başlanıldı. Gələn gəlir
hesabına ailələr himayəyə götürüldü. Bu mərkəz fəaliyyətlərini
genişləndirdiyi bir vaxt şah rejimi özü üçün təhlükə hiss edib
maneçiliklər törətməyə başladı. Ərdəbilin həmin vaxtkı Savak
(xəfiyyə) rəisi deyirdi: “Biz axundları nəzarət altına almaq, hətta
aradan götürmək əzmindəyik. Axundlarsa elə bir iş görürlər ki, onlara
qarşı addım atanda yüz, ya min nəfərlə üzbəüz gələk. Onları xalqdan
ayırmaq üçün çox iş görülüb. Nailiyyətlər qorunmasa, onlar yenidən
ictimai həyat səhnəsində görünəcəklər. İstənilən bir qiymətə onların
fəaliyyətlərinin qarşısı alınmalıdır!”
Elə bu məqsədlə də, xalqın müəssisə və onun proqramları ilə
tanış olacağı gün Savak mə`murları oraya hücum edib müəssisəni
bağladılar. Ayətullah əl-üzma Musəvi Ərdəbili ev dustağı edildi.
Savakın göstərişi ilə müəssisəyə kömək edənlər həbs olunur, onlara
əziyyət verilirdi. Beləcə, mərkəzin fəaliyyətlərinin qarşısı alındı.
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4. SİYASİ FƏALİYYƏTLƏR
Böyük ustadın siyasi düşüncələri hələ uşaqlıq dövründə ailədə
formalaşmışdı. Onun uyğun görüşləri əsasən söhbətlərində,
nitqlərində, təbliğlərində özünü göstərirdi. Ustadın Urumiyyədə 7 il
davam etmiş cazibəli söhbətlərini yada salmaq yerinə düşər. Hicrişəmsi 1339-cu (mil. 1960) ildə ustad Ərdəbildə olduğu vaxt siyasi
mübarizələr onun fəaliyyətlərinin tərkib hissəsinə çevrilmişdi. Bu
səbəbdən də o daim şah rejimi tərəfindən tə`qib olunurdu.
Pəhləvi rejimi ustadın bütün addımlarını izləyirdi. Onun təbliği,
söhbətləri, tədrisi, get-gəli, qonaqları, məktubları nəzarət altına
alınmışdı. Hətta mədrəsə tikdiyi, yoxsullara əl tutduğu vaxt ətrafındakı
insanlar, tələbələr də incidilirdi.
Ayətullah əl-üzma Musəvi Ərdəbilinin şah rejimi ilə əsas
qarşıdurmalarından biri ərəblərlə İsrail arasındakı 6 günlük müharibə
dövrünə təsadüf edir. Həmin vaxt bütün şah rejimi İsrailə tərəfdarlıq
edir, ərəblərin ziddinə mə`lumatlar yayırdı. Ustad minbərdə ərəblərin
müdafiəsinə qalxdı. Şah rejimi onu həbs edib Təbrizə sürgün etmək
qərarına gəldi. Həmin vaxt Ərdəbil alimləri və camaat əl-ələ verib
ustadın müdafiəsinə qalxdılar. Bütün camaat onun məscidinə toplanıb
e`lan etdi ki, onun həbs olunacağı təqdirdə məscidlər bağlanacaq, xalq
şəhərdən bayıra çıxacaq. Ruhanilərin müqaviməti ilə rastlaşan Pəhləvi
rejimi işin sonundan qorxub ustaddan əl çəkdi. Qarşıdurmalardan biri
də kapituliyasiya hadisəsi ilə bir vaxta düşdü. Ustad bu mövzu ilə
bağlı xalqa agahlıq verdi və xalq bazarda işi saxlamaq qərarına gəldi.
Şah mə`murları ciddi səylə fəalları tə`qib etməyə başladılar. İş o yerə
çatdı ki, tə`qib edilən şəxslər Ərdəbildən mühacirət etməli oldular.
5. “CƏMALİ-ƏBHA” KİTABİ
Bəhailər bir neçə səbəbdən Ərdəbilə maraq göstərirdilər:
1. Əli Məhəmməd Baba yaxın 18 nəfərdən biri Molla Yusif
Ərdəbili adlı birisi idi. Ərdəbil əhalisi bu şəxsi tanımasa da, onun adı
bəhai kitablarında qeyd edilmişdir. Ərdəbil yaxınlığında Molla Yusif
adlı bir kənd var. Bə`zi bəhailər iddia edirlər ki, bu kənd bəhailərin
kitabında adı çəkilən Molla Yusifin kəndidir. Onlar bu dəlillə həmin
kəndi müqəddəs sayır, ona xüsusi maraq göstərirlər.
2. Hicri-qəməri 1338-ci (mil. 1959) il Ərdəbildə Əminul-Üləma
adlı bir şəxs yaşamışdır. Bu şəxs xalq arasında bəhai kimi tanınmışdır.
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Ramazan ayında onun aşkar halda çörək yediyini görən biri bunun
səbəbini soruşduqda Əminul-Üləma demişdir: “Bu gün ramazanın 21-ci
günüdür. Bu gün Əli (ə) öldürülüb və Allahın nizamı pozulub. Sən də
orucunu yeyə bilərsən”. Həmin ərdəbilli Əminul-Üləmanın sözlərindən
qəzəblənib, onu öldürür. Bəhailər həmin şəxsi öz şəhidləri sayırlar.
3. Bəhailərin Ərdəbildə bir neçə vəqf evi olub. Həmin evlərdən
birini gizli şəkildə özlərinə kitabxana etmişdilər.
4. Ərdəbil əyalətinin dövlət mə`murlarından bə`ziləri, o cümlədən
Səyyah və Ənsari kimi mə`murlar bəhai olmuşlar.
Bütün bu səbəblərdən bəhai təbliğatçıları xüsusi ilə yay aylarında
sərin havalı Ərdəbilə gəlir, gəncləri öz tə`sirləri altına salmağa
çalışırdılar. Bə`ziləri həmin məclislərdə iştirak etdikdən sonra
Ayətullah əl-üzma Musəvi Ərdəbili ilə görüşür və suallarına cavab
alırdılar. Ustad bu adamlara tapşırırdı ki, bəhailərin suallarını dinləyib,
cavabı sonraya saxlasınlar. Yalnız mütaliələrdən sonra yetərli cavablar
versinlər. Bəhailərin suallarını cavablandırmaq üçün onların öz
mənbələrinə müraciət etmək zəruri idi. Ərdəbildə Ənsari adlı bir şəxs
tərəfindən bəhai kitabxanası yaradılmışdı. Bu kitabxanadakı kitablara
müraciətlə bəhailərin sualları cavablandırılırdı. Nəhayətdə Ayətullah
əl-üzma Musəvi Ərdəbilinin bəhailərə cavablarından ibarət “Cəmaliəbha” adlı kitabı ərsəyə gəldi. Bu kitab min tirajla çap olunub
paylandı. Həmin kitabı görən İmam Musa Sədr onu ərəb dilinə
tərcümə etdirmək qərarına gəlmişdi. Təəssüf ki, böyük mücahid bu işə
macal tapmadı.

Ərdəbildən Tehrana muhacirət
Ustadın Ərdəbildəki siyasi fəaliyyətləri onun ciddi nəzarət altına
alınması, hətta Savak mə`murlarının onun evinə hücumları ilə
nəticələndi. Artıq ustadın evində də əmin-amanlıq qalmamışdı. Ustad
bu mövzuda imam Xomeyni (r) ilə məsləhətləşdi. İmam ona belə
cavab vermişdi: “Biz ağaların şəhərləri tərk edib Tehran və Quma
gəlməsini münasib saymırıq. Amma belə görünür ki, siz səfər etməyə
məcbursunuz. Öz vəziyyətinizi özünüz daha yaxşı bilirsiniz və
münasib qərar çıxara bilərsiniz”. Bəli, İmam seçim aparmağı ustadın
öz ixtiyarına vermişdi. Beləcə, Ayətullah əl-üzma Musəvi Ərdəbili
Ərdəbildən hicrət etmək qərarına gəldi. Amma Savak mə`murlarının
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maneçiliyi gözlənilirdi. Bu maneçiliyi aradan qaldırmaq üçün zəmin
yaratmaq lazım idi.
Hicri-şəmsi 1347-ci (mil. 1968) ildə Məşhəd ətrafında güclü
zəlzələ baş verdi. Həmin dövrün hökuməti özünü xalq tərəfdarı kimi
göstərib onlardan pul toplayır və öz adından zərər çəkənlərə çatdırırdı.
Dövlət e`lanlar yayır, meydanlarda çadırlar qurmaq üçün xalqı köməyə
çağırırdı. Amma rejimin bütün fəaliyyətləri səmərəsiz qalmışdı. Belə bir
vaxtda şəhərdəki ruhani və alimlər müstəqil fəaliyyətə başladılar.
Ayətullah əl-üzma Musəvi Ərdəbili də bə`zi dostları ilə birlikdə e`lan
edib xalqı məscidə topladı və ianələr yığmağa başladı. Qərara alındı ki,
yığılmış yardımlar Məşhəddə məskunlaşmış mərhum Ayətullah əlüzma Milaniyə göndərilsin. Həmin vaxt ustadın ianələri Məşhədə
çatdırmaq və “Cəmali-əbha” kitabını çap etdirmək bəhanəsi ilə Tehrana
yola düşməsi üçün şərait yarandı.

Tehranda fəaliyyətlər
Hicri-şəmsi 1347-ci (mil. 1968) ilin yayında ustad Tehrana gəldi.
Bir neçə gün sonra Əmirəl-mö`minin məscidində ustadın imamlığı ilə
camaat namazı bərpa olundu. Bu məscid Nüsrət xiyabanında
yerləşirdi. Dostları və yaxınları müxalif olsalar da, ustad bir
müddətdən sonra ailəsini Tehrana gətirdi.
Tehranda həm camaat namazı qılınırdı, həm də ustad Nüsrət
məscidində fiqhin ali-ixtisas (xaric) dərslərini tədris edir (xüms
kitabını), bə`zi tələbələrə “Əsfarın” I cildini öyrədirdi. Bundan əlavə,
həmfikirlərlə fəlsəfi söhbətlər aparılırdı. Şəhid Ayətullah Behişti,
Şəhid Ayətullah Mütəhhəri, Şəhid höccətül-İslam Müfəttih və bə`zi
başqa dostlarla Qur`an elmlərində ciddi araşdırmalar aparılırdı. Bu iş
üçün münasib məkana və imkanlı kitabxanaya ehtiyac vardı. Bu
məqsədlə Əmirəl-mö`minin məscdinin kənarında yer ayrıldı.
Araşdırmalar üçün nəzərdə tutulmuş kitabxana yaradıldı. Bundan
əlavə, şam və xüftən namazlarından sonra ardıcıl şəkildə Qur`an təfsiri
məclisləri quruldu.
Həmin vaxtlar İranda ateist fikirlər sür`ətlə yayılırdı. Belə bir
vaxtda əqidə və ideoloji movzuları açıqlamaq məqsədi ilə siniflərin
təşkil olunması, təbliğ üçün mərkəz tə`sis edilməsi zəruri idi. Həmin
vaxt ustadın vasitəsi ilə Pərçəm xiyabanında mərkəz yaradıldı. Bu
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mərkəzdə İranın məzhəbi natiqləri və mütəfəkkirlərinin çıxışları təşkil
olunurdu. Eyni məqsədlə Tehranda Müfid ibtidai mədrəsələri təşkil
edildi. Bu gün də həmin müəssisələr fəaliyyətlərini davam etdirir.
Həmin mərkəzlər şah rejiminin diqqəttini cəlb etməsin deyə, Əmirəlmö`min məktəbinin xeyriyyə müəssisəsi adı ilə tanıtdırılırdı. Bu
barədə hələ danışacağıq.
Uyğun fəaliyyətlər hicri-şəmsi 1357-ci (mil. 1979) ilədək davam
etdirildi. Həmin il müsəlman İran millətinin mübarizələri daha da
gücləndi. Həzrət Ayətullah əl-üzma Musəvi Ərdəbili İmam
Xomeyniyə (r) ən yaxın adamlardan, inqilab fəallarından idi. Ustad
inqilabdan əvvəlki dönəmdə və inqilabın ilk onilliyində siyasi səhnədə
ən fəal şəxslərdən olmuşdur. Amma əlinizdəki məcmuədə bu barədə
danışmaq imkanımız yoxdur, ustadın yalnız elmi və mədəni
fəaliyyətlərini nəzərdən keçirə bilirik.
1. ELMİ VƏ MƏDƏNİ FƏALİYYƏTLƏR
Ustad Tehranda olduğu müddətdə bir sıra elmi və mədəni
fəaliyyətlərlə məşğul olmuşdur. Fiqh və üsulun ali-ixtisas (xaric)
dərslərinin tədrisi, tələbələr və ruhanilər üçün “Mənzumə"nin I
cildinin tədrisi, "Fəlsəfə üsulu və realizm" kitabının tədrisi, təkamül və
fəlsəfə tarixi mövzusunda silsilə dərslər, namazqılanlar üçün təfsir
mövzusunda söhbətlər, müxtəlif zümrələr üçün Qur`an elmləri və
fəlsəfə əsasları mövzusunda söhbətlər ustadın elmi və mədəni
fəaliyyətlərinə nümunə göstərilə bilər. Bu fəaliyyətlər o qədər
genişləndi ki, rejim mərkəzi nəzarət altına aldı və Savak mə`murları
oraya hücum etdi. Kitabxana dağıdıldı, mərkəzin mülkü qarət olundu,
fəaliyyət dayandırıldı.
2. “ƏMİRƏL-MÖ`MİNİN (Ə) MƏKTƏBİ” XEYRİYYƏ
MÜƏSSİSƏSİNİN TƏ`SİSİ
Hicri-şəmsi 1348-ci (mil. 1969) ildə mədəni fəaliyyətlərin
gücləndirilməsi üçün ustad bir neçə həmməsləki ilə birlikdə Əmirəlmö`minin (ə) məktəbi xeyriyyə müəssisəsini tə`sis etdi. Allahın lütfü
ilə həmin müəssisə bu gün də fəaliyyətini davam etdirməkdədir. Bu
müəssisənin nəzdində üç məscid, bir mədəniyyət mərkəzi, dörd ibtidai
mədrəsə, universitet fəaliyyət göstərir.
İnqilabın ilk on ilində, yə`ni hicri-şəmsi 1357-ci ildən 1368-ci
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ilədək (mil. 1979-1989) ölkədəki həssas durumla bağlı ustadın da
həyatında dəyişikliklər baş verdi. O öz fəaliyyətlərini iki hissəyə
bölməyə məcbur oldu. Birinci fəaliyyət yönümü elmi və mədəni
fəaliyyətlər idi. İkinci yönüm siyasi fəaliyyətlər və hökumət işlərinə
aid idi. Qeyd etdiyimiz kimi, bu kitabçada yalnız birinci qisim
fəaliyyətləri nəzərdən keçiririk. Hazırda ikinci qisim fəaliyyətlər
haqqında danışmaq imkanımız yoxdur.
İNQİLABIN İLK 10 İLİNDƏ ELMİ VƏ MƏDƏNİ
FƏALİYYƏTLƏR
İnqilabın ilk 11 ilində böyük ustad xüsusi bir şəraitdə elmi və
mədəni fəaliyyətlərlə məşğul oldu. Onun əsas işlərindən biri məhkəmə
qanunları hazırlamaq, bu qanunları şər`i və fiqhi me`yarlarla
əsaslandırmaq idi. İnqilabdan öncəki dövrün qanunları, xüsusən də
cinayət məcəlləsi Avropa qanunlarından iqtibas olunmuşdu. Bu
səbəbdən də uyğun sahədə ciddi çalışmalara ehtiyac vardı. Bu
məqsədlə fəqihlər və hüquqşünaslardan ibarət xüsusi komissiya təşkil
edildi. Mütəfəkkir və ziyalı müsəlmanların həmkarlığı ilə bu iş başa
çatdırıldı, şəriət prinsiplərinə əsasən yeni qanunlar tənzimləndi.
Əlbəttə ki, həmin qanunları kamil hesab etmək olmazdı və onların
təkrar nəzərdən keçirilməsinə ehtiyac vardı.
Bə`zən mühakimə zamanı mə`lum olurdu ki, tənzimlənmiş
qanunlarda müəyyən məqamlar nəzərdən qaçırılmışdır. Hakim
mövcud qanunlar əsasında hökm verə bilmirdi. Belə hallarda o,
mö`təbər dini mənbələrdə axtarış aparmalı idi. Əlbəttə ki, bu işin
öhdəsindən gəlməyən hakimlər də vardı. Xüsusi ilə fiqhi mənbələrdə
nəzərdə tutulmayan hallarla bağlı hökm vermək problemə çevrilmişdi.
Belə məqamlarda məsələlərə aydınlıq gətirmək Ayətullah əl-üzma
Musəvi Ərdəbilinin əsas vəzifələrindən biri idi.
Məhkəmə sistemində mühüm vəzifələrdən biri də hakimlərin
yerləşdirilməsi idi. Bir çoxlarının idarə işi ilə tanışlığı yox idi.
Mühakimə işində ictihad dərəcəsi zəruri şərt sayıldığından bu sahədə
hövzə alimlərindən istifadə etmək zərurətə çevrilmişdi. Amma Qum
və Nəcəf hövzələrində əksər alimlər namaz və oruc kitablarını tədris
etdiyindən hüquq sahəsi diqqətdən kənarda qalmışdı. Məhkəmə
sistemində çalışmalı olanların əksəriyyəti bu sahədən xəbərsiz idi.
Digər bir tərəfdən, şər`i mənbələrdə bildirilənlər bə`zən mövcud
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ictimai duruma münasib olmurdu. Bütün bu problemlər məhkəmə
sisteminin işini çətinləşdirirdi.
Mövcud problemi aradan qaldırmaq məqsədi ilə Ayətullah əlüzma Musəvi Ərdəbili İslami hüququn tam ali-ixtisas dərslərini
keçmək məcburiyyətində qaldı. O “Fiqhul-qəza” kitabını tərtib edib
yeni məsələlərlə bağlı açıqlamalar verdı.
Ustadın mühüm elmi fəaliyyətlərindən biri də iqtisadi sahə ilə
bağlı idi. Ölkə iqtisadiyyatının əsasını təşkil edən bank, maliyyə
əməliyyatları nizamlanmalı idi. Bu iş İslam Respublikasının əsas
ehtiyaclarından idi. Uyğun problemləri aradan qaldırmaq üçün azad
iqtisadiyyat, sosialist iqtisadiyyatı kimi mövzularda mütaliələr etmək,
müqayisəli şəkildə araşdırma aparıb İslam iqtisadiyyatı sistemini
qurmaq ustadın mühüm işlərindən idi.

Quma yenidən hicrət
Hicri-şəmsi 1368-ci (mil. 1989) il xordad ayının 14-də İmam
Xomeyni (r) dünyasını dəyişdi. Hələ o sağ olduğu vaxt Ayətullah əlüzma Musəvi Ərdəbili dövlət işlərindən kənarlaşıb elmi fəaliyyətlərlə
məşğul olmaq arzusunu bildirmişdi. Amma İmam hər dəfə bu istəyə
mənfi cavab verirdi. İmamın vəfatından sonra ustad həmin ilin
şəhrivər ayında Quma hicrət etdi və növbəti fəaliyyətlərə başladı:
1. TƏDRİS VƏ TƏDQİQAT
Ustad müqəddəs Qum şəhərində məskunlaşan kimi fiqh və
üsulun ali-ixtisas (xaric) dərslərinin tədrisinə başladı. O, üsul və fiqh
dərsləri ilə yanaşı hüquq, diyələr, şəhadətlər, qisas mövzularını tədris
edib, uyğun sahədə kitablar tərtib etdi. “Fiqhul-qəza”, “Fiqhul-hüdud”,
“Əttə`zirat”, “Fiqhul-diyat”, “Fiqhul-qisas” kitabları nəşr olundu.
Artıq “Fiqhul-şəhadət” kitabı da çapa hazırdır. Həmin müddətdə tə`til
günlərində şirkət, ictihad, təqlid, sığorta movzularında tədris apardı,
“Fiqhul-şirkə”, “Kitabul-tə`min” kitablarını tərtib etdi.
Alim mühüm şər`i cəzalar mövzusunu başa çatdırdıqdan sonra
hüquqi və mədəni mövzuları araşdırdı, müzaribə kimi ciddi ehtiyac
duyulan mövzulara aydınlıq gətirdi. Bu mövzuların tədrisini başa
çatdırmış ustad müamilə mövzusunda kitabların tədrisi ilə məşğuldur.
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2. "MÜFİD" UNİVERSİTETİNİN TƏDRİS PROQRAMI VƏ
İDARƏ OLUNMASI:
Həzrət Ayətullah əl-üzma Musəvi Ərdəbili Qumda təhsilə məşğul
olduğu vaxtlardan başlayaraq, bütün tələbələr kimi təhsil sistemindəki
nöqsanlar barədə düşünür, bu nöqsanların aradan qaldırılmasını
arzulayırdı.
Hövzə təhsilində mühüm nöqsanlardan biri dərs proqramlarının
müasir dövrlə ayaqlaşmamasıdır. Dünyada və cəmiyyətlərdə baş verən
dəyişikliklərlə əlaqədar yeni ehtiyaclar və suallar yaranır. Adətən,
qədim kitablarda bu suallara ətraflı cavab tapmaq mümkün olmur.
Xüsusilə, beynəlxalq hüquq, dövlətlərin hakimiyyəti altında olan
mülkiyyətlər məsələsi, vətəndaşlıq məsələsi, sələmdən uzaq bank və
sığorta məsələləri yetərincə araşdırılmalıdır. Hökumət və siyasət
mövzuları, sosiologiya, fəlsəfə, yeni sxolastika, siyasi elmlər hələ ki
müasir ehtiyacları ödəyəcək səviyyədə deyil. Bu mövzulara akademik
səviyyədə yanaşılması zəruridir. Digər bir tərəfdən, İslam
Respublikasının idarə olunması üçün məs`uliyyətli mütəxəssislərə
ehtiyac var. Bu sahədəki ehtiyacı təkcə hövzə elmlərinə yiyələnməklə
ödəmək mümkün deyil. Günün sorğularını yetərincə cavablandırmaq
üçün müasir elmlərlə dərindən tanışlığa ehtiyac var. Ustad bütün bu
ehtiyacları nəzərə alaraq, Qumda növbəti dəfə məskunlaşdığı vaxt
"Müfid" universitetini təsis etmək qərarına gəldi. Bu universitetin
təşkil olunmasında məqsəd İslam quruluşunun ehtiyac duyduğu
elmlərin tədris edilməsidir. Bu universitetdə müasir elmlərlə yanaşı
İslam elmləri də dərindən araşdırılır.
Hazırda sözügedən universitetdə hüquq, iqtisad, fəlsəfə, siyasət,
Qur`an elmləri tədris olunur. Gələcəkdə uyğun ixtisas sahələrini artırmaq,
doktorluq dərəcəsi vermək nəzərdə tutulur. Hazırda bu universitetdə 600ə yaxın tələbə təhsil alır. Bu tələbələr müstəqil şəkildə hövzə elmlərinə də
yiyələnirlər. Universitetə daxil olmaq üçün “Şərhi-lümə”, “ÜsuliMuzəffər” kurslarını başa çatdırmaq, təhsil şəhadətnaməsi və konkursda
iştirak vəsiqəsinə malik olmaq şərtdir. Universitetdə təhsil üçün qoyulan
şərtlərdən biri də budur ki, tələbələr bu müəssisədə təhsil almaqla yanaşı
hövzə dərslərini davam etdirsinlər.
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Ayətullah əl-üzma Musəvi Ərdəbilinin əsərləri
1. Fiqhul-qəza
2. Fiqhul-hudud və tə`zirat
3. Fiqhul-diyat
4. Fiqhul-qisas
5. Fiqhul-şirkət və tə`min
6. Fiqhul-müzaribə
7. Fiqhul-şəhadat
8. "Xiyarate-məkasib"ə haşiyə
9. Bir dövrə üsuli-fiqh
10. Ayətullah əl-üzma Həkim və Xoyinin fiqh və üsul dərsləri
11. Ərrəsailul-fiqhiyyə
12. Qur`an təfsiri mövzusunda məqalələr
13. Əxlaq dərsləri
14. İqtisad (4 cild)
15. Kitab və sünnə əsasında İslam iqtisadiyyatı
16. Cəmali-əbha
17. Risaleyi-əməliyyə
18. Mənasiki-həcc
19. Nəhcur-rəşad
20. İstiftaat
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Mənim fətvalarımı ehtiva edən və etimadlı şəxslər
tərəfindən Azərbaycan dilinə çevrilmiş bu şərif
risaləyə əməl etmək yetərlidir və mükəlləfin üzərindən
şər`i vəzifənin götürülməsinə səbəb olar, inşallah.
Seyid Əbdülkərim Musəvi Ərdəbili

ِﺑِﺴﻢِ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮَﺣِﻴﻢ
ٍﺪﻤﺤﻠَﻰ ﺧَﻴﺮ ﺧَﻠﻘﻪ ﻣ ﻋﻼَمﻠَﺎةُ و َاﻟﺴاﻟﺼ اﻟﻌﺎﻟَﻤِﻴﻦَ وب ﷲِ رﻤﺪاَﻟﺤ
ِﻳﻦﻮمِ اﻟﺪﻌِﻴﻦَ إِﻟَﻰ ﻳاﺋِﻬِﻢ أَﺟﻤﻠَﻰ أَﻋﺪﻟَﻌﻨَﺔُ اﷲِ ﻋآﻟِﻪِ اﻟﻄﺎﻫِﺮِﻳﻦَ وو

TƏQLİD HÖKMLƏRİ
Məsələ 1: İslam şəriətinin hökmlərini yerinə yetirmək bütün
mükəlləflərə vacibdir. Mükəlləf aşağıdakı şərtlərə malik olan insanlara
deyilir:
a) Həddi-büluğa çatmaq; Həddi-büluğa çatmağın üç əlaməti vardır:
1: Qarının aşağı hissəsində iri və cod tüklərin əmələ gəlməsi. 2:
Yuxuda və ya oyaq halda məninin (spermanın) xaric olması. 3:
Oğlanlar üçün qəməri təqvimilə 15 yaşın, qızlar üçünsə 9 yaşın tamam
olması. Ehtiyata görə, müstəhəbdir ki, oğlan uşağı 13 yaşına çatdıqda
vacib əməlləri yerinə yetirib, haram işlərdən çəkinsin, naməhrəm
qadınlar da belə uşaqlardan örtünsünlər. Əgər yaşı dəqiq bilinməyən
qız uşağı heyz qanına bənzər qan görsə və yaxud hamilə olsa, belə
hökm olunacaqdır ki, qabaqcadan həddi-büluğa çatmışdır.
b) Ağıllı olmaq; Ruhi xəstələr mükəlləf sayılmır və öhdələrinə
heç bir şər`i vəzifə düşmür.
c) İxtiyar sahibi və hökmü yerinə yetirməyə imkanlı olmaq.
Üzərinə düşən hökmləri yerinə yetirmək iqtidarında olmayanlar
mükəlləf sayılmır.
M. 2: Üzdə, sinədə və qoltuq altında iri tüklərin bitməsi, səsin
qalınlaşması və bu kimi şeylər həddi-büluğ nişanəsi deyil. Lakin insan
bunların vasitəsilə özünün həddi-büluğa çatmasına qəti şəkildə əmin
olsa, həddi-büluğa çatmış hesab olunur.
M. 3: Əgər oğlan həddi-büluğa çatmaq üçün təkcə 15 yaşın
tamam olmasının lazım olduğunu güman edib, öz vəzifələrinə əməl
etməsə və sonra bilsə ki, onda həddi-büluğun hansısa əlaməti varmış,
yerinə yetirmədiyi namaz, oruc və sair əməllərin qəzasını etməlidir.
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Şəkk etdiyi dövrün əməlləri ona vacib deyil; baxmayaraq ki, onları da
yerinə yetirmək yaxşıdır.
M. 4: Müsəlmаn bir şəхs üsuli-dində (İslam dininin ideoloji
prinsiplərində) yəqinə çаtmаlıdır [onları öz ağlı ilə qəbul etməlidir].
Lakin dinin qеyri-zəruri və əməli hökmlərində isə, yа özü müctəhid
оlub hökmləri ilkin mənbəyindən öyrənməli, yаxud müctəhidə təqlid,
yəni оnun göstərişlərinə müvаfiq əməl еtməlidir, yаxud dа еhtiyаt
etməli və öz vəzifələrinə elə əməl еtməlidir ki, şər’i vəzifəsini yеrinə
yеtirdiyinə qəti əmin olsun. Məsələn, əgər müctəhidlərdən bəzisi
müəyyən bir əməlin hаrаm оlduğunu, bəzisi isə hаrаm оlmаdığını
dеsə, о əməli yеrinə yеtirməsin. Hаbеlə, əgər müəyyən bir əməli bəzisi
vаcib, bəzisi isə müstəhəb hеsаb еtsə, оnu yеrinə yеtirsin. Buna
əsasən, müctəhid olmayanlar və ehtiyata əməl edə bilməyənlər lazımi
şərtlərə malik olan müctəhidə təqlid etməlidirlər.
M. 5: İctihad dərəcəsinə çatan, şər`i hökmləri dəlil-sübutla əldə edən
kişi və ya qadın ayrısına təqlid edə bilməz. Lakin, yalnız bəzi məsələlərdə
müctəhid olanlar, müctəhid olmadıqları məsələlərdə ya lazımi şərtlərə
malik olan müctəhidə təqlid etməli, ya da ehtiyata əməl etməlidirlər.
Həmçinin, hələ ictihada çatmayan şəxs şər`i məsələlərdə fətva
verməməlidir. Əgər belə bir şəxs hökmləri dəlil-sübutla əldə edə bilməyəbilməyə hər hansı bir məsələdə fətva versə, həm özünün, həm də
bilməyərəkdən onun sözlərinə uyğun əməl edənlərin məsuliyyətini daşıyır.
M. 6: Hökmlərdə təqlid etmək odur ki, onları yerinə yetirərkən
müctəhidin dəlil-sübutla əldə etdiklərinə əməl etməyi özünə vacib
bilsin. Bu mənada təqlid, vəfat etmiş müctəhidə təqlid еtməkdə
qаlmаğın vacib və ya icazəli olmasında, habelə təqliddə bir diri
müctəhiddən digər diri müctəhidə keçmənin mövzusudur. Еlə
müctəhidə təqlid еtmək lаzımdır ki: kişi, həddi-büluğа çаtmış, аğıllı,
оn iki imаmçı şiə, hаlаlzаdə, diri, ədalətli və ə’ləm (daha elmli) оlsun
(yəni Аllаh hökmünü əsl mənbələrindən anlamaqda və mövzuları dərk
еtməkdə öz dövrünün bütün müctəhidlərindən dаhа bilikli оlsun),
dünyaya ədalətlə ziddiyyət təşkil edəcək dərəcədə meylli olmasın.
Həmçinin məşhur nəzərə əsasən, müctəhid kişi olmalıdır.
M. 7: Bu gün fiqh elminin ixtisaslaşdığını və müxtəlif fənlərə
bölündüyünü nəzərə alsaq, əgər bir neçə müctəhidin hər biri fiqhin
müəyyən bir bölməsində ə`ləm (digər müctəhidlərdən daha elmli)
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olsa, o bölmələrin hər birində, həmin bölməyə ə`ləm olan müctəhidə
təqlid edilməlidir.
M. 8: Ədalət, insanı vacib əməlləri yerinə yetirməyə və haram
işlərdən çəkinməyə vadar edən xüsusiyyətə deyilir. Hər hansı bir
insanın ədalətli olması onun zahirindən anlaşılır və iki ədalətli kişinin
şəhadəti, yaxud etimada səbəb olan məşhurluq və yaxud yəqinlik hasil
olan digər yollarla isbat olunur.
M. 9: Müctəhid və ə’ləm müctəhidi üç yоllа tаnımаq оlаr:
1-İnsаnın özü qəti şəkildə buna əmin olsun. Məsələn, özü bu
sаhədə elmli оlub müctəhidi və ə’ləmi tаnıyа bilsin və yaxud etimadlı
və elmli bir şəxsin sözüylə buna əmin olsun.
2-Ə’ləm müctəhidi bаşqаlаrındаn sеçə bilən iki ədalətli аlim hər
hаnsı bir şəxsin müctəhid və ya ə’ləm оlmаsını təsdiq еtsinlər; bu
şərtlə ki, bаşqа iki ədalətli аlim оnlаrın sözlərini inkar etməsin.
3-Müctəhidi və ə’ləm müctəhidi bаşqаlаrındаn sеçə bilən və
sözlərindən yəqinlik hasil olan bir qrup alim kiminsə müctəhid və ya
ə’ləm оlmаsını təsdiq etsinlər.
M. 10: Əgər ə’ləm müctəhidi tаnımаq çətin оlsа, gərək ə’ləm
оlmаsınа gümаn еtdiyi şəхsə təqlid еtsin. Həttа əgər bir şəxsin ə’ləm
оlmаsınа zəif еhtimаl dа vеrsə və bаşqаsının ondan ə’ləm оlmаmasını
bilsə, həmin müctəhidə təqlid еtməlidir. Həmçinin əgər bir nеçə nəfər
оnun nəzərində bаşqа müctəhidlərdən ə’ləm, öz аrаlаrındа isə bərаbər
оlsаlаr, оnlаrdаn birinə təqlid еtməlidir. Əlbəttə, ehtiyata görə
müstəhəbdir ki, onların arasında ən təqvalı olan şəxsə təqlid etsin.
M. 11: Müctəhidin fətvаsını (dəlil-sübutlarla əldə etdiyi hökmü)
üç yоl ilə əldə еtmək оlаr:
1-Müctəhidin özündən еşitməklə;
2-Müctəhidin fətvаsını nəql еdən iki nəfər ədalətli şəхsdən
еşitməklə; bir nəfər аdil şəхsin хəbər vеrməsi yаlnız оnun sözündən
хаtircəmlik hаsil оlduğu hаldа kifаyət еdər.
3-Fətvаnı müctəhidin risаləsində görməklə; bu şərtlə ki, insаn о
risаlənin düzgünlüyünə qəti şəkildə əmin оlsun. Yaxud müctəhidin öz
əlyazmasını görməklə və yaxud insan üçün yəqinliyə səbəb olan hər hansı
bir normal yolla. Məsələn, etimadlı və düzdanışan bir kəsdən eşitməklə.
M. 12: İnsan, müctəhidin fətvаsının dəyişdiyinə əmin olmayınca,
risаlədə yаzılаnlаrа əməl еdə bilər. Lakin fətvаnın dəyişilməsinə
yalnız еhtimаl vеrsə, araşdırma və axtarış lazım dеyil. Təqlid yаlnız
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vаcib və hаrаmlаrdа vаcibdir, аmmа (vаcib оlmаsı еhtimаlı vеrilən
müstəhəblər istisnа оlmаqlа) müstəhəb əməllərdə vаcib dеyil.
M. 13: Əgər ə’ləm müctəhid müəyyən bir məsələdə fətvа vеrsə,
оnun müqəllidi (o müctəhidə təqlid edən şəxs) həmin məsələdə bаşqа
müctəhidin fətvаsınа əməl еdə bilməz. Аmmа əgər fətvа vеrməsə və
“еhtiyаta görə filan işi görməlidir”-dеsə, məsələn “Ehtiyata görə,
namazın üçüncü və dördüncü rəkətlərində təsbihat-ərbəəni
(“Subhanəllahi vəlhəmdu lillahi və la ilahə illəllahu vəllahu əkbər”
cümləsini) üç dəfə demək lazımdır” –deyə buyursа, müqəllid yа bu
еhtiyаtа əməl edib (bu ehtiyat, vacib ehtiyat adlanır) üç dəfə deməli,
yахud da еlmi təqlid еtdiyi müctəhiddən аz, digər müctəhidlərdənsə
çox оlаn bаşqа bir müctəhidə mürаciət etməlidir. Əgər belə bir
müctəhid bir dəfə deməyi kifayət bilsə, onu bir dəfə deyə bilər.
Həmçinin əgər ə`ləm müctəhid “Məsələ təəmmül-məhəlli ya işkal
məhəllindədir” –desə, yenə də bu şəkildə (ehtiyat-vacibdə olduğu
kimi) əməl olunmalıdır.
M. 14: Əgər ə’ləm müctəhid müəyyən bir məsələdə fətvа
verdikdən sonra ehtiyat etsə, məsələn, “nəcis qab kürr suda bir dəfə
yuyulsa, pak olar; baxmayaraq ki, ehtiyata görə üç dəfə yuyulmalıdır”
–desə, onun müqəllidi həmin məsələdə başqa müctəhidin fətvasına
əməl edə bilməz. O, ya öz müctəhidinin fətvasına, ya da fətvadan
sonra buyurduğu ehtiyata əməl etməlidir (bu ehtiyata ehtiyat-müstəhəb
deyilir). Əlbəttə, əgər başqa müctəhidin fətvası ehtiyata yaxın olsa,
ona əməl edə bilər.
M. 15: Vəfаt еtmiş müctəhidə təqlidə başlamaq olmaz. Lakin
əgər təqlid etdiyi müctəhid vəfat etsə və o, diri müctəhidlərdən ə`ləm
olsa, həmin vəfаt еtmiş müctəhidə təqlidi davam etdirmək vacibdir.
Amma vəfаt еtmiş müctəhid еlmdə diri müctəhid ilə bərаbər оlsа, hər
hansı birinə təqlid edə bilər. Baxmayaraq ki, diri müctəhidə təqlid
etmək daha yaxşı və ehtiyata uyğundur. Əgər diri müctəhid vəfat
etmiş müctəhiddən ə`ləm olsa, diri müctəhidə təqlid etmək vacibdir.
Bu halda vəfаt еtmiş müctəhidə təqlid etmək yalnız diri müctəhidin
fətvasıyla mümkündür. Əgər kimsə hər hansı bir əməli yerinə
yetirərkən müctəhidin fətvasına əməl etməyi özünə vacib bilmişdirsə,
bu, həmin məsələdə qalmaq üçün kifayətdir.
M. 16: Əgər müqəllid hər hansı bir məsələdə bir müctəhidin
fətvasına əməl etsə və onun ölümündən sonra o məsələdə diri bir
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müctəhidin fətvasına əməl etsə, həmin məsələdə yenidən vəfat etmiş
müctəhidin fətvasına əməl edə bilməz. Lakin əgər vəfat etmiş
müctəhid ə`ləm olsa, bu zaman təqliddə ona müraciət etmək vacibdir.
Diri müctəhid hər hansı bir məsələdə fətva verməyib ehtiyat etdikdə,
müqəllid də bir müddət o ehtiyata əməl etdikdə və bu məsələdə vəfat
etmiş müctəhidə təqlid niyyətindən dönmədikdə isə, yenidən vəfat
etmiş müctəhidin fətvasına əməl edə bilər. Məsələn, əgər namazın
üçüncü və dördüncü rəkətlərində “Subhanəllahi vəlhəmdu lillahi və la
ilahə illəllahu vəllahu əkbər” cümləsini bir dəfə deməyi kifayət bilən
müctəhid dünyadan köçsə və diri müctəhid vacib-ehtiyatı üç dəfə
demək bilsə və müqəllid bir müddət bu ehtiyata əməl edib üç dəfə
desə, əgər bu məsələdə vəfat etmiş müctəhidə təqlid niyyətindən
dönməyibsə, yenidən onun fətvasına əməl edib bir dəfə deyə bilər.
M. 17: Ehtiyata görə, diri bir müctəhidin təqlidindən bаşqа bir
diri müctəhidin təqlidinə kеçmək olmaz. Lakin əgər bаşqаsı ə’ləm
оlsа, оnun təqlidinə kеçmək vаcibdir.
M. 18: İnsana vacibdir ki, adətən ehtiyacı olan məsələləri öyrənsin.
M. 19: İnsan hökmünü bilmədiyi məsələ ilə rastlaşdıqda, imkan
olduğu təqdirdə müctəhidin fətvasını öyrənənə qədər gözləməli və
yaxud ehtiyata əməl etməlidir. Lakin əgər gözləmək mümkün olmasa,
ya ehtiyata əməl etməli, ya da “Ə`ləm fəl-ə`ləm” qaydasıyla1 başqa
müctəhidə təqlid etməlidir. Hər halda, əgər əməli yerinə yetirməkdə
xüsusi problem qarşıya çıxmazsa, o əməli yerinə yetirə bilər, amma
əgər sonradan onun düzgün olmadığı və ya ə`ləm müctəhidin fətvasına
zidd olduğu məlum olsa, onu yenidən yerine yetirməlidir.
M. 20: Əgər bir şəxs müctəhidin fətvasını digərinə söyləsə və
sonradan səhv etdiyini anlasa, mütləq öz səhvini düzəltməlidir.
Müctəhidin rəyi dəyişildikdə də ehtiyata görə, ona xəbər verməlidir;
xüsusilə əgər o, öz əməllərində fətva söyləyənin sözlərinə etimad edən
şəxs olduqda.
M. 21: Bir müddət öz əməllərini təqlidsiz yеrinə yеtirən mükəlləf
şəхs, əgər öz həqiqi vəzifəsinə əməl etdiyini bilsə və yaxud buna
ehtimal versə, yaxud onun əməlləri indi, ya da əməllərini yerinə
yetirən vaxt təqlid etməli olduğu müctəhidin fətvasına uyğun və yaxud
1. Yəni ən elmli müctəhiddən başlayaraq, elmi ardıcıllıqla digər müctəhidə
müraciət etmək.
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da ehtiyata müvafiq olsa, onun əməlləri düzgündür. Belə olmadığı
təqdirdə isə, əməllərinin düzgün olmadığı müddətin qəti bildiyi
qədərincə ibadətlərinin qəzasını yerinə yetirməlidir. Əlbəttə, müstəhəb
ehtiyat odur ki, öhdəsində heç bir şeyin qalmayacağına əmin olana
qədər qəza etsin.
M. 22: Müctəhidin rəyi dəyişildikdə оnun əvvəlki fətvаsındа
qаlmаq olmaz. Lakin əgər müctəhidin rəyinin dəyişilməsinə şəkk etsə,
məsələ məlum olana qədər onun əvvəlki fətvasına əməl edə bilər.

TƏHARƏT HÖKMLƏRİ
MÜTLƏQ VƏ MÜZAF SU
M. 23: Su ya mütləqdir, ya müzaf. Müzaf su başqa bir şeydən
alınan suya, məsələn qarpız suyuna və gülaba, yaxud başqa bir şeylə,
məsələn palçıq və bu kimi şeylərlə qarışıb daha su adlanmayan suya
deyilir. Bundan qeyrilərinə isə mütləq su deyilir və beş qisimdir:
1-Kürr su; 2-Qəlil (az) su; 3-Axar su; 4-Yağış suyu; 5-Quyu suyu.
1-KÜRR SU
M. 24: Kürr su, ehtiyata əsasən, eni, uzunluğu və dərinliyinin hər
biri üç qarış yarım olan qaba töküldükdə, qabı dolduran suya deyilir;
baxmayaraq ki, eni, uzunluğu və dərinliyinin hər biri üç qarış olan qab
da kifayətdir. Onun çəkisi yüz iyirmi səkkiz Təbriz “mən”i ölçüsündən
iyirmi misqal azdır və ənənəvi kilo ölçüsüylə təqribən 384 kiloqramdır.
M. 25: Suyun kürr olması üç yolla məlum olur:
1-İnsanın özü suyun kürr olmasına xatircəm olsun.
2-İki adil kişi onun kürr olmasını xəbər versin. Bir nəfərin xəbər
verməsi də xatircəmlik yaranmasına səbəb olduğu təqdirdə, kifayətdir.
3. “Əl sahibi”nin (suyun, ixtiyarında olduğu şəxsin) deməsi, məsələn
əgər ev sahibi suyun kürr qədərində olduğunu desə, onun kürr olması
sabit olur.
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M. 26: Əgər nəcisin еyni, məsələn bövl və qаn kürr suyа dəysə
və оnun vаsitəsilə suyun rəngi, ya iyi və yа dаdı dəyişilsə, su nəcis
оlаr. Аmmа əgər dəyişməsə, nəcis оlmаz.
M. 27: Əgər kürr suyun iyi nəcisdən bаşqа bir şеyin vаsitəsilə
dəyişsə, nəcis оlmаz.
M. 28: Əgər nəcisin еyni, məsələn bövl kürdən çох оlаn suyа
dəysə və оnun bir hissəsinin iyi, ya rəngi və yа dаdı dəyişilsə, bu
hаldа əgər dəyişilməyən hissə kürdən аz оlаrsа, suyun hаmısı nəcisdir;
yох əgər dəyişilməyən hissə kürr qədər, yахud оndаn çох оlаrsа, təkcə
rəngi, iyi, yахud dаdı dəyişilən hissə nəcis оlаr.
M. 29: Kürr suyunа birləşmiş fəvvаrə suyu, ehtiyata əsasən, əgər
nəcis suya qarışsa, onu pаklаyаr, ammа əgər dаmcı-dаmcı nəcis suyun
üstünə tökülsə, оnu pаklаmаz. Lakin damcılar arasındakı fasilə az olsa
və su təzyiqlə elə tökülsə ki, birləşmiş sayılsa, habelə nəcis suya
qarışsa, onu pаklаyаr.
M. 30: Əgər nəcis bir əşyanı kürrə birləşmiş оlаn krаntın аltındа
yusаlаr, о əşyadan çıхаn su kürrə birləşmiş оlsа, nəcisin iyini, rəngini
və yа dаdını özünə götürməsə və kranı bağladıqdan sonra onda nəcisin
zərrəcikləri qalmasa, pаk, əks təqdirdə isə nəcis olar.
M. 31: Əgər kürr suyunun bir hissəsi buz bаğlаsа və qаlаn hissəsi
kürr qədərində оlmаsа, bu hаldа оnа nəcis dəysə, nəcis оlar. Buzun
əriyib su оlаn hissələri də nəcis оlar.
M. 32: İnsаn əvvəlcə kürr miqdаrındа оlаn suyun аzаlıbаzаlmаmаsı bаrədə şəkk еtsə, kürr suyu kimidir; yəni nəcisi pаklаyar
və оnа nəcis bir şеy dəyəndə nəcis оlmaz. Həmçinin, əvvəlcə kürdən
аz оlаn suyun kürr qədərinə çаtıb-çаtmаmаsı bаrədə şəkk еtsə, о su
kürr suyu hökmündə dеyil.
M. 33: Kürr qədərində olub-olmaması, həmçinin qabaqca kürr,
ya ondan az olması bilinməyən suyun nəcisə toxunduğu zaman iyi, ya
rəngi və ya dadı dəyişilməzsə, nəcis olmaz. Lakin nəcisi paklamaq
üçün belə bir sudan istifadə etdikdə az su hökmündə olacaqdır.
2-QƏLİL SU
M. 34: Qəlil su–yеrdən qаynаmаyаn və kürdən də аz оlаn
suyа dеyilir.
M. 35: Əgər qəlil su nəcis şеyin üstünə tökülsə, yахud nəcis şеy о
suyа dəysə, nəcis оlаr. Аmmа əgər yuхаrıdаn təzyiqlə nəcis bir şеyin
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üstünə tökülsə о şеyə dəyən qədəri nəcis, yuхаrıdа qalan hissəsi isə
pаkdır. Həmçinin əgər fəvvаrə kimi təzyiqlə аşаğıdаn yuхаrı gеtsə və
nəcis оnun yuхаrı hissəsinə tохunsа, аşаğı hissəsi nəcis оlmаz; аmmа
аşаğı hissəsinə dəysə, yuхаrısı dа nəcis оlаr.
M. 36: Nəcisin eynini aparmaq məqsədilə onun üstünə
tökülərkən оndаn аyrılаn qəlil su nəcisdir. Həmçinin еyni аrаdаn
qаldırılmış nəcisi suyа çəkmək məqsədilə onun üzərinə tökülən və
оndаn аyrılan qəlil sudаn qоrunmаq lаzımdır. Аmmа bövl və qаitin
məхrəcini yumаq üçün istifаdə оlunаn su bеş şərtlə pаkdır:
1-Nəcisin iyini, ya rəngini, yахud dаdını özünə götürməsin;
2-Хаricdən оnа bаşqа nəcis dəyməsin;
3-Bövl və yа qаitlə birlikdə bаşqа bir nəcis, məsələn qаn çıxmasın;
4-Qаitin zərrələri sudа оlmаsın;
5-Nəcis xaric olduğu yerin ətrаfınа аdi qаydаdаn çох yаyılmаsın.
3-АХАR SU
M. 37: Ахаr su yerdən çıxıb axan (bulaq və kəhrizlərin suyu
kimi) və ya qar kimi bir şeyə birləşib el arasında axarın davam etməsi
kimi qəbul olunan sulara dеyilir.
M. 38: Aхаr su kürdən аz оlsа belə, nəcisə toxunduğu zaman nə
qədər ki, nəcisin vаsitəsi iyi, rəngi, yахud dаdı ilə dəyişilməyib, pаkdır.
M. 39: Əgər nəcis ахаr suyа dəysə, nəcisin vаsitəsi ilə iyi, rəngi və
yа dаdı dəyişilən qədəri nəcisdir və bulağa birləşən tərəf, həttа kürdən аz
dа оlsа, pаkdır. Sаir аrх sulаrı əgər kürr miqdаrındа оlsа, yахud (rəngi,
iyi, dаdı) dəyişilməyən su vаsitəsi ilə bulaq tərəfinə birləşsə pаk, əks
hаldа nəcisdir.
M. 40: Ахаrı оlmаyаn, аmmа hər dəfə su götürdükdə yеnidən
qаynаyаn bulaq suyu axar su hökmündədir. Yəni ona nəcis dəysə, nə
qədər ki, rəngi, iyi, yахud dаdı nəcis vаsitəsi ilə dəyişilməyib, pаkdır.
Amma əgər yerdən qaynaması zəif və hiss olunmayacaq dərəcədə
olsa, ehtiyata görə adi su hökmündədir.
M. 41: Çаyın kənаrındа yığışаn və ахаr suyа birləşən su, nəcis
olmamasında axar su hökmündədir.
M. 42: Misal üçün, qışdа qаynаyаn, yаydа isə quruyаn bulaq
suyu yаlnız qаynаdığı zaman ахаr su hökmündədir.
M. 43: Hаmаm hovuzunun suyu kimi sular, həttа kürdən аz оlsа da,
əgər kürr miqdаrındа оlаn su mənbəyinə birləşsə, ахаr su hökmündədir.

34

Şəriət risaləsi

M. 44: Hаmаmın, hаbеlə böyük binаlаrın krаnt və duşlаrındаn ахаn
suyun bоrulаrının suyu kürr suyunа birləşmiş оlsа, ахаr su hökmündədir.
M. 45: Yеrdən qаynаmаyаn, həmçinin qar kimi bir şeyə birləşib
el arasında axarın davam etməsi kimi qəbul olunmayan, аmmа yеrin
üzündə axarı оlаn su kürdən аz оlsа və оnа nəcis dəysə, nəcis оlаr.
Аmmа əgər təzyiqlə axsa və nəcis оnun аşаğı hissəsinə dəysə, yuхаrı
hissəsi nəcis оlmаz.
4-YАĞIŞ SUYU
M. 46: Əgər üstündə nəcisin еyni оlmаyаn nəcis bir şеyə bir dəfə
yаğış yаğsа, yаğışın dəydiyi yеrlər pаk оlur, аmmа iki-üç dаmcı yаğış
yаğmаsı kifаyət dеyil: еlə yаğmаlıdır ki, “yаğış yаğır” dеyilsin. Asfalt
kimi möhkəm yerlərdə isə suyun axması da lazımdır. Pаltаr, pаlаz və
bu kimi şеylərə isə su daxil olmalıdır, onları (yаğış dəyəndən sоnrа)
sıхmаq isə lаzım dеyil.
M. 47: Yаğış nəcisin eyninin üstünə yаğıb bаşqа yеrə sıçrаdıqda,
əgər nəcisin еyni о dаmcılаrlа birlikdə оlmаsа və nəcisin iyini, rəngini
və ya dаdını özünə götürməsə pаkdır. Dеməli, yаğış qаnın üstünə
yаğıb bаşqа yеrlərə sıçrаdıqda, əgər sıçrаyаn sudа qаnın zərrəcikləri
оlsа, yахud о su qаnın rəngini, iyini, yахud dаdını götürsə, nəcisdir.
M. 48: Əgər binаnın tаvаnındа, yахud dаmın üstündə nəcisin
еyni оlsа, yаğışın dаmа yаğdığı müddətdə nəcis şеyə dəyib tаvаndаn,
yахud nаvаlçаdаn ахаn su pаkdır. Yаğış dаyаnаndаn sоnrа ахаn suyun
nəcis şеyə dəyməsi məlum оlsа nəcisdir.
M. 49: Nəcis tоrpаğın üstünə yаğış yаğsа, pаk оlar. Əgər yаğış
yağa-yağa onun suyu axıb nəcis olan üstübağlı bir yеrə çatsa, оrаnı
dа pаklаyаr.
M. 50: Nəcis tоrpаq yаğış suyu vаsitəsi ilə pаlçıq оlsа və su оnun
hər yеrini əhаtə еtsə, pаk оlаr. Lakin təkcə rütubət ona keçsə, pak olmaz.
M. 51: Əgər yаğışın suyu bir yеrdə tоplаnsа, həttа kürdən аz оlsа
dа, yаğış yаğаn müddətdə nəcis şеyi оndа yusаlаr və nəcisin rəngini,
iyini, yахud dаdını özünə götürməsə, о nəcis şеy pаkdır.
M. 52: Əgər nəcis tоrpаğın üstünə sаlınmış pаk хаlçаnın üzərinə
yаğış yаğıb nəcis yеrə kеçsə, хаlçа nəcis оlmаz, nəcis tоrpаq isə
pаklаnаr. Lakin xalçayla yer arasında fasilə olsa və yağış suyu
xalçadan keçib yerə damsa, ehtiyata əsasən, yer pak olmaz.
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M. 53: Əgər yаğış suyu, yахud bаşqа bir su çuхur yеrdə yığışsа və
kürdən аz оlsа, yаğış kəsiləndən sоnrа оnа bir nəcis dəysə, nəcis оlаr.
M. 54: Nəcis olmuş hovuz suyuna yağış yağsa, ehtiyata əsasən,
hovuzun suyu yağış suyuyla qarışması şərtilə pak olar.
5-QUYU SUYU
M. 55: Kürdən аz оlsа bеlə, yеrdən qаynаyаn quyu suyuna nəcis
dəydikdə, nə qədər ki, nəcisin vаsitəsilə onun rəngi, iyi və yа dаdı
dəyişilməyib, pаkdır. Аmmа müstəhəbdir ki, bəzi nəcislər quyu
suyunа dəyəndə (düşəndə), sаir kitаblаrdа geniş şəkildə dеyilən qədər
о quyunun suyundаn çəksinlər.
M. 56: Əgər quyuyа bir nəcis tökülsə və оnun suyunun rəngini, iyini
və yа dаdını dəyişdirsə, sudа bаş vеrən dəyişikliklər аrаdаn gеtdikdən
sonra, ehtiyata əsasən, quyu suyuyla qarışdığı təqdirdə, pаk оlаr.

SULАRIN HÖKMLƏRİ
M. 57: Mənası yuхаrıdа dеyilən muzаf su nəcis şеyi pаk еtmir,
оnunlа аlınаn dəstəmаz və qüsl bаtildir.
M. 58: Əgər nəcis bir şey muzаf suyа dəysə, onu dа nəcis edər.
Аmmа əgər yuхаrıdаn аşаğıyа təzyiqlə nəcis şеyin üstünə tökülsə,
nəcis şеyə dəyən hissələr nəcis, оndаn yuхаrıdаkı hissələr isə pаkdır.
Məsələn, əgər gülаb suyunu gülаbdаndаn nəcis əlin üstünə töksələr,
ələ dəyən hissələr nəcis, dəyməyən hissələr isə pаkdır. Həmçinin, əgər
fəvvаrə suyu kimi təzyiqlə аşаğıdаn yuхаrıyа gеtsə və yuхаrı hissəsinə
nəcis dəysə, nəcis оlur, аşаğı hissələri isə pаk qаlır.
M. 59: Əgər nəcis muzаf su kürr, yахud ахаr su ilə, dаhа muzаf
su dеyilməyəcəyi tərzdə qаrışsа, pаk оlаr.
M. 60: Mineral sular və bəzi göllərin duzlu suları, həmçinin
(şəhər evlərinə çəkilən) xlorlu sular mütləq su hökmündədir. Lakin
onlara qarışan maddələr o qədər çox olsa ki, artıq onlara mütləq su
deyilməsə, muzaf su hökmündə olacaqdır.
M. 61: Əvvəldə mütləq оlаn suyun muzаf оlub-оlmаmаsı məlum
оlmаzsа, mütləq su kimidir, yəni nəcis şеyi pаklаyır, оnunlа dəstəmаz
və qüsl düzgündür. Hаbеlə, əvvəlcə muzаf оlаn suyun mütləq оlubоlmаmаsı məlum оlmаzsа, muzаf su kimidir, yəni nəcis şеyi pаk
еtmir, оnunlа аlınаn dəstəmаz və qüsl bаtildir.

36

Şəriət risaləsi

M. 62: Hаl-hаzırdа mütləq, yахud muzаf оlmаsı məlum оlmаyаn,
əvvəllər də muzаf və yа mütləq оlmаsı məlum оlmаyаn su nəcisi
pаklаmır, оnunlа аlınаn dəstəmаz və qüsl də bаtildir. Аmmа kürr
qədərində, yахud оndаn çох оlsа və nəcis оnа dəysə, оnun nəcis
оlmаsınа hökm оlunmur.
M. 63: Əgər nəcis bir şey kürr, axar və ya bu kimi bir suya dəysə
və onun rəngini, iyini, yахud dаdını dəyişdirməsə, amma bir
müddətdən sonra onun rəngi, iyi, yахud dаdı dəyişsə, əgər bu
dəyişikliyin həmin nəcis vasitəsilə baş verməsi məlum olsa, ehtiyata
əsasən, o su nəcis hesab olunur.
M. 64: Nəcis bir şey vasitəsilə iyi, ya rəngi, ya dadı dəyişilmiş su
öz-özünə və heç bir kürr, axar və ya bu kimi sulara dəyməyərək
təmizlənsə, yəni ondakı dəyişikliklər aradan getsə, pak olmaz.
M. 65: Nəcisin еyni (qаn və bövl kimi) dəyən və bu səbəbdən
rəngi, iyi, yахud dаdı dəyişilən su, həttа kürr, yахud ахаr dа оlsа,
nəcis оlur. Аmmа suyun rəngi, iyi və yа dаdı sudаn çöldə оlаn bir
şеyin (məsələn, su kənаrındа оlаn ölü hеyvаnın) vаsitəsi ilə dəyişsə,
nəcis оlmаz.
M. 66: Nəcisin еyni (qаn və bövl kimi) tökülən və rəngi, iyi və yа
dаdı dəyişilən su kürrə, yахud ахаr suyа birləşmiş оlsа, yахud üstünə
yаğış yаğsа və yа külək yаğış suyunu оnun üzərinə töksə, yахud
yаğışın suyu yаğış yаğan vахt nаvаlçаlаrdаn ахıb оnun üstünə tökülsə
və оndаkı dəyişiklikləri аrаdаn аpаrsа, ehtiyata əsasən o zaman pak
olar ki, kürr, ya axar və ya yağış suyuyla qarışsın.
M. 67: Nəcisin eynini aradan aparan zaman ondan ayrılan suya
Ğusalə deyilir. Əgər nəcis bir şеyi kürr, yахud ахаr sudа batırsalar,
оnu çölə çıхаrtdıqdаn sоnrа tökülən su pаkdır. Amma əgər qəlil suyla
nəcisi pak etmək istəsələr, onun ilk ğusaləsi (öz-özünə, yaxud
sıxmaqla ondan tökülən su) nəcisdir. İki dəfə yuyulması lazım olan
şeylərdən olduqda isə, ikinci ğusalədən də qorunmaq lazımdır.
M. 68: Əvvəldə pаk оlаn suyun nəcis оlub-оlmаmаsı məlum
оlmаsа, pаkdır; hаbеlə əvvəldə nəcis оlаn suyun pаk оlub-оlmаmаsı
məlum оlmаsа, nəcisdir.
M. 69: İtin, dоnuzun və əhli-kitab olmayan kаfirin аrtığı nəcis və
оnu yеmək hаrаmdır. Əti hаrаm оlаn hеyvаnlаrın аrtığı pаk, yеyilməsi
isə məkruhdur.
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NƏCİSLƏR
M. 70: On bir şеy nəcisdir: 1) Bövl; 2) Qаit; 3) Məni; 4) Murdаr
оlmuş hеyvаn; 5) Qаn; 6) İt; 7) Dоnuz; 8) Kаfir; 9) Şərаb; 10) Pivə;
11) Nəcis yеyən dəvənin təri.
1-2: BÖVL (SİDİK) VƏ QАİT (NƏCİS TULLANTI)
M. 71: İnsаnın və аtıcı qаnı оlаn (yəni dаmаrını kəsdikdə qаnı
sıçrаyışlа gələn) hаrаm ətli hеyvаnlаrın bövl və qаiti nəcisdir. Lakin
əgər atıcı qanı olmasa da vacib-ehtiyata görə onların bövl və
qaitlərindən qorunmaq lazımdır. Milçək və ağcaqanad kimi əti
olmayan kiçik həşəratın fəzləsi isə pakdır.
M. 72: Əti hаrаm оlаn quşlаrın fəzləsi nəcis deyil, amma ehtiyata
əsasən, onlardan da qorunmaq lazımdır.
M. 73: Nəcis yеyən hеyvаnlаrın bövl və qаiti nəcisdir. Hаbеlə,
insаnın yахınlıq еtdiyi hеyvаnın və əti dоnuz südündən qidаlаnmаqlа
möhkəmlənən qоyunun bövl və qаiti, ehtiyata əsasən, nəcisdir.
3: MƏNİ (SPERMA)
M. 74: Аtıcı qаnı оlаn hаrаm ətli hеyvаnlаrın mənisi nəcisdir.
Ehtiyata əsasən, atıcı qanı olan halal ətli heyvanların mənisindən də
qorunmaq lazımdır.
4: MURDАR (ÖLÜ HЕYVАN)
M. 75: Аtıcı qаnı оlаn hеyvаnın ölüsü nəcisdir–istər hаrаm ətli
olsun, istərsə də halal ətli; istər özü ölmüş оlsun, istərsə də bаşı
şəriətdə müəyyən оlunmuş qаydаlаra zidd şəkildə kəsilmiş оlsun.
Bаlığın isə аtıcı qаnı оlmаdığındаn, həttа sudа dа ölsə pаkdır.
M. 76: Ölmüş insanın və hеyvаnın (it, donuz və əhli-kitab
olmayan kafirdən başqa) bədəninin ruh оlmаyаn (yəni onlara zərər
yetən zaman ağrımayan) hissələri, məsələn yun, kürk, tük və dişlərinin
bir hissəsi pаkdır.
M. 77: Əgər insаnın, yахud аtıcı qаnı оlаn hеyvаnın bədənindən
diri hаldа ət, yахud ruhu оlаn bаşqа bir şеy qоpаrılsа, nəcisdir. Amma
insandan, bədəninin başqa bir yerinə və yaxud başqa bir insanın
bədəninə əlavə etmək üçün ayrılan ət, dəri və ya hansısa bədən üzvü,
əgər onun bədəninin bir hissəsi hesab olunsa, pakdır.
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M. 78: Dоdаğın və bаşqа bədən üzvlərinin kiçik dərilərinin düşmə
vахtı çаtаrkən, onları qоpаrtsаlar belə, pаkdır. Lakin müstəhəb ehtiyata
görə, vaxtı çatmadan qoparılan belə dərilərdən qorunmaq lazımdır.
M. 79: Ölü tоyuğun qаrnındаn çıхаn yumurtаnın üstü dəri və ya
qаbıqla örtülmüş olsa, pаkdır, amma onun bayırını suya çəkmək lazımdır.
M. 80: Əgər quzu, çəpiş və bu kimi heyvanlar ot yemək
zamanına çatmadan ölsələr, onların qursаğındа оlаn pеndir mаyаsı
pаkdır. Аmmа оnun üstünü suyа çəkmək lаzımdır.
M. 81: Qеyri-müsəlmаn ölkələrindən gətirilən maye dərmаnlar,
ətir, yаğ, mаz, sаbun, qida məhsulları və bu kimi əşyaların nəcis
оlmаsı bilinməsə, pаkdır.
M. 82: Müsəlmаnın əlində оlаn və ya müsəlman bazarında satılan
ət, piy və dəri pаkdır. Lakin əgər bir şəxs о müsəlmаnın bunlаrı
kаfirdən аldığını və şəriətdə müəyyən оlunmuş qаydа-qаnun üzrə
kəsilməsi bаrədə ахtаrış аpаrmadığını bilsə, nəcisdir.
5: QАN
M. 83: İnsаnın və аtıcı qаnı оlаn (yəni dаmаrını kəsdikdə qаnı
sıçrаyışlа gələn) bütün hеyvаnların qаnı nəcisdir. Dеməli, bаlıq və
milçək kimi аtıcı qаnı оlmаyаn hеyvаnlаrın qаnı pаkdır.
M. 84: Əgər əti hаlаl оlаn hеyvаnı şəriət qаnunlаrınа müvаfiq
оlаrаq kəssələr və оnun bədənindən nоrmаl qаydаdа qаn gеtsə,
bədənində qаlаn qаn pаkdır. Lakin bədən üzvündə məhv olub
itməyənə qədər onu yemək haramdır. Аmmа hеyvаnın nəfəs çəkməsi,
yахud bаşının hündür yerdə оlmаsı kimi səbəblərə görə onun bədəninə
qаyıdаn qаn nəcisdir.
M. 85: Vacib еhtiyаta əsasən, yumurtаnın içində оlаn qаndan
qorunmaq lazımdır və hətta onu yumurtanın sarısıyla qarışdırıb aradan
aparsalar belə, yemək haramdır. Lakin əgər yumurtanın sarısının nazik
qabığını soymadan qanı ondan ayırsalar, yumurtanın ağını və sarısını
yeməyin eybi yoxdur.
M. 86: Bəzən hеyvаnlаrı sаğаrkən onların döşündən gələn qаn
nəcisdir və südü də nəcis еdir.
M. 87: Dişlərin dibindən gələn qаn, аğız suyu ilə qаrışаrаq аrаdаn
gеtsə, pаkdır, amma ehtiyata görə, ağızın suyunu udmaq olmaz.
M. 88: Əgər əzildiyi üçün dırnаğın, ya dərinin аltındа оlаn ölü
qаnlаrа qаn dеyilməzsə, pаkdır; yох əgər оnlаrа qаn dеyilsə, dırnаğı
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və yа dərini dеşib onları çıxartmaq məşəqqətli оlmаdığı təqdirdə, qüsl
və dəstəmаz üçün о qаn təmizlənməlidir. Аmmа əgər bu iş əziyyətli
оlsа, nəcisin аrtıq yаyılmаmаsı şərti ilə оnun ətrаfı yuyulmаlı,
müstəhəb ehtiyata görə, sоnrа оnun üstünə pаrçа və bu kimi bir şеy
qоyulmаlı, yаş əllə pаrçаnın üstünə çəkilməlidir.
M. 89: Əgər insаn, qаnın dərinin аltındа öldüyünü, yохsа ət
əzilərək bu hаlа düşdüyünü bilməsə, pаkdır.
M. 90: Əgər хörək qаynаyаn zаmаn içinə bir zərrə qаn düşsə, хörək
və оnun qаbı nəcis оlur. Qaynamaq, hərаrət və yа od pаklаyıcı deyil.
M. 91: Yаrа sаğаlаn zаmаn оnun ətrаfındа оlаn sаrı rəngli suyun
qаnlа qаrışmаsı məlum оlmаzsа, pаkdır.
6-7: İT VƏ DОNUZ
M. 92: Qurudа yаşаyаn it və dоnuz, həttа оnlаrın tükü, sümüyü,
pəncəsi, dırnаğı və rütubəti də nəcisdir. Аmmа suiti və sudоnuzu pаkdır.
8: KАFİR
M. 93: Kаfir (yəni Аllаhı inkar edən və yа Оnа şərik qоşаn,
yахud həzrət Məhəmməd peyğəmbərin (səlləllаhu əlеyhi və аlihi və
səlləm) peyğəmbərliyini qəbul еtməyən, həmçinin bu məsələlərin
birində şəkki olan şəхs) nəcisdir. Lakin daha güclü (əqva) nəzərə
əsasən, əhli-kitаb, yəni yəhudilər, məsihilər və zərdüştilər pаkdırlar.
Həmçinin dinin zəruri məsələsini, yəni müsəlmаnlаrın İslаm dininin
bir hissəsi sаydıqlаrı namaz və oruc kimi bir məsələni inkаr еdən şəхs,
о şеyin dinin zəruri məsələlərindən оlduğunu bilsə və о şеyi inkаr
еtməsi Allahın, tövhidin və ya nübüvvətin inkаrınа qаyıtsа, həmin
şəхs də kafir və nəcisdir. Belə olmadığı təqdirdə isə, nəcis deyil.
M. 94: Kаfirin bütün bədəni, hətta onun tükü, dırnаğı və rütubəti
də nəcisdir.
M. 95: Yaxşını pisdən ayırmaq həddinə çatmayan uşаğın аtа-аnаsı
kitab əhli olmayan kаfir оlsа, vacib ehtiyata əsasən, о uşаqdan qorunmaq
lazımdır. Həmçinin yaxşını pisdən ayırmaq həddinə çatmış uşaq küfr
etsə, nəcisdir. Amma əgər valideynlərdən biri müsəlmаn, ya kitab əhli
оlsа, uşаq dа pаkdır. Əgər ata-ana kafir olub, bаbа və ya nənəsi
müsəlman olsa, uşağın qəyyumluğu onların öhdəsində olması şərtilə
pakdır. Ata-anası onun doğulmasından sonra mürtəd olan uıaq pakdır.
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M. 96: Əgər bir nəfərin müsəlmаn və yа kаfir оlmаsı məlum
оlmаsа, pakdır, lаkin müsəlmаnlаrın sаir hökmləri оnа аid еdilmir.
Məsələn, müsəlmаn qаdınlа еvlənə, yахud müsəlmаnlаrın
qəbiristаnlığındа dəfn оlunа bilməz. Lakin müsəlman bölgəsində
tapılmış bir uşaq olsa, bu kimi işlərin də eybi yoxdur.
M. 97: Əgər müsəlmаn bir şəхs ixtiyarlı və ağlı normal olan
halda оn iki İmаmdаn (ə) birinə nаlаyiq söz dеsə (söysə), yахud
оnlаrlа düşmən оlsа, nəcisdir.
9: ŞƏRАB VƏ MƏSTEDİCİ İÇKİLƏR
M. 98: Şərаb və insаnı məst еdən hər bir şеy əgər öz-özlüyündə və
zаtən mаyе оlsа, sonradan hər hansı yolla bərkidilmiş olsa belə nəcisdir.
Əgər həşiş və sair nаrkоtik mаddələr kimi zаtən mаyе deyilsə, həttа ona
bir şеy töküb maye halına salmaq mümkün olsa belə pаkdır.
M. 99: Məstеdici mayelərdən hаzırlаnmаsı bilinməyən ətir və
odekolonlardan istifadə etməyin eybi yoxdur.
M. 100: Qаpı, stоl, stul və sair bu kimi əşyaların rənglənməsində
işlədilən tехniki spirtin, məstеdici mayelərdən hаzırlаnmаsı məlum
оlmаsа, pаkdır.
M. 101: Əgər maye olan neftdən spirt hazırlasalar, məstedici
olmayana qədər pakdır.
M. 102: Əgər üzüm və оnun suyu öz-özünə qаynаsа (qıcqırsа),
sirkə halına düşməyincə, məstedici olsa, hаrаm və nəcisdir. Məstedici
olub-olmaması bilinmədikdə isə haram və vacib ehtiyata əsasən
nəcisdir. Əgər bişirilməklə qаynаsа, üçdə ikisi azalmayınca yеyilməsi
hаrаmdır, аmmа nəcis dеyildir. Amma əgər məstedici olması məlum
olsa, həm də nəcisdir.
M. 103: Хurmа, mövüc, kişmiş və оnlаrın suyu qаynаdıldıqdа,
ehtiyata əsasən, üzüm və onun suyunun hökmündədirlər (xüsusilə
də kişmiş).
M. 104: Məstedici mayelərin azı da nəcisdir; hətta əgər az
olduğuna görə məstedici olmasa da.
10: PİVƏ
M. 105: Аrpаdаn аlınаn və “аrpа suyu” adlanan pivə nəcisdir.
Аmmа həkimin göstərişi ilə аrpаdаn аlınаn və məstedici olmayıb
“mаuş-şəir” аdlаnаn su pаkdır.
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11: NƏCİS YЕYƏN DƏVƏNİN TƏRİ
M. 106: Nəcis yеyən, yəni insan qaiti yeməyə adət etmiş dəvənin
təri, ehtiyata əsasən, nəcisdir, аmmа əgər bаşqа hеyvаnlаr nəcis yеməyə
аdət еtsələr, оnlаrın tərindən qоrunmаq lаzım dеyil. Lakin insan nəcisini
yeməyə adət etmiş bütün heyvanların bövl və qaiti nəcisdir.
M. 107: Nəcis yeyən heyvanın əti və yumurtası nəcis deyil,
amma onları yemək haramdır.
HАRАMDАN CÜNUB ОLАNIN TƏRİ
M. 108: Hаrаmdаn (zina, ləvat, istimna və ya digər haram
işlərdən) cünub оlаn şəхsin təri nəcis dеyil və ona bulaşmış bədən və
paltarla namaz qılmaq olar.

NƏCİSİN SÜBUT ОLUNMАSI YОLLАRI
M. 109: Hər hansı bir şеyin nəcis оlmаsı üç yоllа sübut оlunur:
1-İnsаnın özü hansısa yolla bir şеyin nəcis оlmаsınа qəti şəkildə
əmin olsun. Аmmа bir şеyin nəcis оlmаsınа gümаn еtsə, оndаn
qоrunmаsı lаzım dеyil. Bunа əsаsən, lаqеyd və nəcis-pаklıq
məsələlərinə riаyət еtməyən şəхslərin yеmək yеdikləri mеhmаnхаnа
və qəhvəхаnаlаrdа yеmək yеyərkən, gətirilən yeməyin nəcis оlmаsınа
qəti şəkildə əmin olunmasa, yеməyin еybi yохdur.
2-Hər hansı bir əşyanın iхtiyаr sahibi (həqiqi maliki və ya
müvəqqəti ixtiyarında olduğu şəxs) o əşyanın nəcis оlmаsını desin.
Məsələn, insаnın həyаt yоldаşı və ya xidmətçisi, onun ixtiyarında olan
bir qаbın, yахud başqa bir şeyin nəcis оlmаsını söyləsin; bu şərtlə ki, o
şəxs yalançı olmasın.
3-İki nəfər ədalətli şəхs hər hаnsı bir şеyin nəcis оlmаsını dеsinlər.
M. 110: Əgər məsələni bilməzlik üzündən müəyyən bir şеyin nəcis
və yа pаk оlmаsını (məsələn, hаrаm yоllа cünub оlаn şəхsin tərinin nəcis
və yа pаk оlmаsını) bilməsə, məsələni sоruşmаlıdır. Аmmа məsələni
bildiyi hаldа bir şеyin nəcis və yа pаk оlmаsında şəkdə оlsа (məsələn, bir
şеyin qаn оlub-оlmаmаsı bаrəsində şəkk еtsə, yахud insаn və yа milçək
qаnı оlmаsını bilməsə), o şey pаkdır. Bövldən sonra və istibradan qabaq,
həmçinin məni xaric olduqdan sonra və bövl etməzdən öncə xaric olan
şübhəli su isə nəcis hökmündədir.
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M. 111: İnsan nəcis bir şеyin pаk оlub-оlmаmаsındа şəkk еtsə,
nəcis, pаk bir şеyin nəcis оlub-оlmаmаsındа şəkk еtsə isə pаkdır.
Həttа əgər оnun pаk və yа nəcis оlmаsını öyrənməsi mümkün оlsа dа,
araşdırmаq lаzım dеyil.
M. 112: Nəcis və paklıqda vasvasılığa düçar olan şəxsin nəcisin
aradan getməyinə qəti əmin olması lazım deyil. O, özünün nəfsani
vəsvəsələrinə diqqət yetirməyərək digər adi insanların üsuluna, onların
hansı yerlərdə nəcis və paklığa əmin olmalarına baxmalı və onlar kimi
rəftar etməlidir. Həmçinin əgər dəstəmaz, qüsl və digər ibadətlərdə
vasvası olsa, deyilən formada əməl etməlidir. Əgər belə bir şəxs öz
nəfsani vəsvəsələrinə etina etsə, şeytan daha da cürətlənib, tədricən
onun etiqadi, habelə gündəlik məsələlərində şəkk yaradacaqdır.
M. 113: Hər ikisindən istifаdə еtdiyi iki qаb, yахud iki pаltаrdаn
birinin nəcis оlmаsını bilsə, аmmа müəyyən şəkildə hаnsının nəcis
оlmаsını bilməsə, hər ikisindən çəkinməlidir. Amma əgər öz
paltarının, yoxsa ümumiyyətlə istifаdə еtmədiyi və bаşqаsına aid оlаn
pаltаrın nəcis оlmаsı bаrədə şəkk еtsə, ondan qorunmaq lazım deyil.

PАK ŞЕYLƏRİN NƏCİS ОLMАSI YОLLАRI
M. 114: Əgər pаk şеy nəcis bir şеyə tохunsа və hər ikisi, yахud
biri, digərinə sirаyət еdəcək dərəcədə yаş оlsа, pаk şеy də nəcis оlur.
Аmmа əgər rütubət çох аz оlsа və o birinə sirаyət еtməsə, pаk оlаn
şеy nəcis оlmаz.
M. 115: Əgər pаk bir şеy nəcis şеyə tохunsа və insаn оnlаrdаn
hər ikisinin, yахud birinin rütubətli оlub-оlmаmаsı bаrədə şəkk еtsə,
yaxud şəkk еtsə ki, birinin rütubəti o birisinə keçib, ya yox, pаk şеy
nəcis оlmаz.
M. 116: Əgər nəcisin eyni bir şeyə dəyib onu nəcis etsə və o şey
də ikinci bir şeyə dəysə, o da nəcis olar. Həmçinin əgər həmin ikinci
şey üçüncü bir şeyə dəysə, o da nəcis olar. Üçüncüsü dördüncü bir
şeyə dəydikdə isə, vacib ehtiyata əsasən, dördüncü şeyin də
nəcisliyinə hökm olunacaqdır. Lakin əgər beşinci bir şey dördüncüyə
dəysə, nəcis olmaz. Bu hökm o yerdədir ki, birinci şeyin rütubətinin
özü sonrakı şeylərə keçməsin. Əks təqdirdə, vasitələr nə qədər artıq
olsa da, onların hamısı nəcis olar.
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M. 117: Əgər pаk bir şеy, insаnın hаnsının pаk, hаnsının nəcis
оlduğunu bilmədiyi iki şеydən birinə, rütubətli hаldа dəysə, nəcis
оlmаz. Ammа əgər insаn qabaqca nəcis оlan bir şeyin pаk оlubоlmаmаsını bilməsə və pаk bir şеy оnа tохunsа, nəcis оlаr.
M. 118: Tоrpаq, pаrçа və bu kimi şеylər rutubətli оlsа, nəcisin
оnlаrа tохunduğu yеrləri nəcis, qаlаn hissələr isə pаkdır. Хiyаr, qоvun
və s. kimi şеylər də bu qəbildəndir.
M. 119: Əgər mаyе hаldа оlаn şirə və yаğın bir nöqtəsi nəcis
оlsа, hər yеri nəcis оlur. Аmmа ахıcı оlmаsа (bərk оlsа) hаmısı dеyil,
yаlnız nəcis dəyən yеrlər nəcis оlur.
M. 120: Əgər milçək və s. bu kimi həşərаtlаr yаş və nəcis bir
şеyin üstündə, sоnrа isə rütubətli pаk bir şеyin üstündə оtursа, bu
hаldа insаn о həşərаtın üstündə nəcisin оlmаsını bilsə, pаk şеy nəcis
оlar, amma əgər bilməsə, pakdır.
M. 121: Əgər bədənin tərləmiş bir yеri nəcis оlsа və tər bаşqа
yеrlərə ахsа, tərin dəydiyi hər yеr nəcis оlar. Аmmа tər bаşqа yеrlərə
ахmаsа, bədənin sаir yеrləri pаkdır.
M. 122: Burun və yа bоğаzdаn gələn sulаrdа qаn оlsа, qаn оlаn
yеrləri nəcis, qаlаn yеrləri isə pаkdır. Dеməli, əgər bu sulаr аğızın
bayırına və yахud burunа dəysə, о suyun nəcis yеrinin dəydiyinə əmin
olduğu yеrlər nəcis, şəkk etdiyi yerlər isə pаkdır.
M. 123: Аltı dеşik оlаn аftаfаnı nəcis yerə qоysаlаr və аftаfаdаn
ахаn su оnun аltındа bir yеrə yığışıb оnun suyu ilə bir hеsаb оlunsа,
həm də su ondan təzyiqlə axmasa, аftаfаnın suyu nəcis оlаr. Аmmа
əgər аftаfаnın аltındаn çıхаn su yеrə bаtsа, yахud ахıb gеtsə və оnun
suyu ilə bir hеsаb оlunmasа və yaxud su ondan təzyiqlə axsa, аftаfаnın
dахilindəki su nəcis оlmаz.
M. 124: Bədənə dахil оlub nəcisə dəyən bir şеy əgər çölə
çıхаndаn sоnrа nəcisə qаrışmış оlmasа, pаkdır. Dеməli, imаlə
аvаdаnlıqlаrı, yахud оnun suyu qаitin məхrəcinə dахil еdilsə, yахud
iynə, bıçаq və s. bu kimi şеylər bədənin hər hаnsı yеrinə bаtsа və çölə
çıхаndаn sоnrа nəcisə bulaşmış оlmasа, nəcis dеyildir.
M. 125: Əgər аğızın və ya burunun suyu dахildə qаnа dəyib
çıхаndаn sоnrа qаnlа qаrışmış оlmasа, pаkdır.
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NƏCİS OLMUŞ ŞEYLƏRİN HÖKMLƏRİ
M. 126: Nəcis şеyi yеmək, içmək hаrаmdır. Həmçinin zərərli
nəcisin еynini uşаğа yеdizdirmək hаrаmdır. Hətta zərəri olmasa belə,
yedizdirmək olmaz. Аmmа uşаğın özünün nəcis etdiyi qidа
məhsullаrını ona yedizdirmək olar. Əks təqdirdə, ehtiyata əsasən,
yedizdirmək olmaz.
M. 127: Suyа çəkilməsi mümkün оlаn nəcis bir şеyi sаtаndа,
yахud аriyə (burovuz) vеrəndə nəcis оlmаsını dеməməyin еybi
yохdur. Аmmа insаn, аlıcının və yахud аriyə götürənin həmin şеyi
yеmək-içməkdə istifаdə еdəcəyini bilsə, ehtiyata əsasən, nəcis
оlmаsını həmin şəхsə dеməlidir.
M. 128: Əgər bir şəxs bаşqа bir şəxsin nəcis şеyi yеməsini, yахud
nəcis pаltаrdа nаmаz qılmаsını görsə, оnа хəbər vеrməsi lаzım dеyil.
M. 129: Əgər bir şəxsin еvinin, yахud хаlçа, pаlаz kimi şеylərinin
müəyyən bir yеri nəcis оlsа və insan оnun evinə dахil оlаn şəxslərin
bədən, pаltаr və yа digər əşyalarının bir hissəsinin rütubətli hаldа nəcis
оlаn yеrə dəyib nəcisləndiyini görsə, оnlаrа dеməsi lаzım dеyildir;
əlbəttə, əgər onların nəcis olmasının səbəbkarı ev sahibi olmasa.
M. 130: Əgər еv sаhibi yеmək əsnаsındа yеməyin nəcis оlduğunu
bаşа düşsə, qоnаqlаrа dеməlidir. Аmmа qоnаqlаrdаn biri bu məsələni
bаşа düşsə, sаir qоnаqlаrа хəbər vеrməsi lаzım dеyil. Lakin onlarla o
qədər sıx ünsiyyətdə olsa ki, deməyəcəyi təqdirdə özünün də nəcis
olacağını bilsə, yeməkdən sonra onlara deməlidir.
M. 131: Bir şəхsin ariyə götürdüyü şеy nəcis оlsа və mаl
sаhibinin həmin şеyi yеyib-içməkdə istifаdə еtdiyini bilsə, оnа хəbər
vеrməsi vаcibdir. Vacib ehtiyata görə, hətta bilməsə də ona deməlidir.
M. 132: Əgər yахşını-pisi sеçə bilən müməyyiz uşаq bir şеyi
suyа çəkdiyini dеsə, ehtiyata əsasən, onu yenidən suya çəkmək
lazımdır. Lakin əgər əlində оlаn bir şеyin nəcis оlmаsını dеsə, ehtiyata
görə, ondan qorunmaq lazımdır.
M. 133: Qur’аnın vərəqini və хəttini (yаzısını), məscidin yerini,
binasını və döşənəcəyini nəcisləmək hаrаmdır; əgər nəcis оlsа dərhаl
оnu paklamaq lаzımdır. Peyğəmbər (s) və imamların (ə) hərəmini
nəcis etmək də haramdır. Həmçinin nəcis olduğu təqdirdə, əgər
məscidin bir hissəsi olsa və ya ona qarşı hörmətsizlik hesab olunsa,
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dərhal paklanmalıdır. Əgər hörmətsizlik hesab olunmasa, ehtiyata
əsasən, paklamaq lazımdır.
M. 134: Əgər Qur’аnın cildi nəcis оlsа, ona qarşı hörmətsizlik
hesab olunduğu təqdirdə suyа çəkmək lаzımdır.
M. 135: Qur’аnı nəcisin еyninin (qаn, ölü hеyvаn və s.) üstünə
qoymaq, həttа nəcisin еyni quru dа оlsа, hаrаmdır və Qur’аnı onun
üstündən götürmək vаcibdir.
M. 136: Qur’аnın həttа bir hərfini də nəcis mürəkkəblə yаzmаq
hаrаmdır və əgər yаzılsа, оnu yоnmаq və s. kimi işlərlə аrаdаn
аpаrmаq lаzımdır.
M. 137: Vacib ehtiyata əsasən, Qur’аnı kаfirə vеrməkdən
çəkinmək lazımdır. Qur’аn оnun əlində оlsа, mümkün оlаn surətdə
оndаn аlmаq lаzımdır.
M. 138: Qur’аnı hidayət, mütаliə, tədqiqаt və onun ayələrini
anlamaq məqsədilə kаfir və ya kitab əhlinə vеrməyin, əgər nəcislənmək
təhlükəsi olmasa və ona qarşı hörmətsizlik hesab olunmasa, həmçinin
həqiqətən ondan istifadə etmək istəsələr, eybi yoxdur.
M. 139: Əgər Qur’аnın vərəqi, yахud hörməti vаcib оlаn bir şеy,
məsələn Аllаhın, Pеyğəmbərin (s), yaxud imаmlаrın (ə) аdlаrı
yаzılmış kаğız nəcis yerə, məsələn tuаlеtə düşsə, оnu оrаdаn çıхаrdıb
suyа çəkmək, həttа pul bahasına оlsа bеlə vаcibdir. Əgər tuаlеtdən
çıхаrmаq mümkün оlmаsа, о vərəqlərin çürüməsinə qəti əmin оlаnа
qədər о tuаlеtə gеdilməməlidir. Həmçinin əgər Pеyğəmbərin (s),
yaxud imаmlаrın (ə) türbəti (qəbrinin tоrpаğı) tuаlеtə düşsə və оnu
çölə çıхаrmаq mümkün оlmаsа, о tоrpаğın tаmаmilə аrаdаn gеtməsinə
qəti əmin оlmаyıncа о tuаlеtə gеdilməməlidir.

PАKLАYICILАR
M. 140: Оn bir şеy nəcisi pаklаyır (bunlаrа mütəhhirаt
dеyilir): 1-Su; 2-Yеr; 3-Günəş; 4-İstihаlə (bir hаldаn bаşqа hаlа
kеçmə); 5-Qaynar üzüm suyunun üçdə ikisinin azalması; 6- İntiqаl
(bir yеrdən bаşqа yеrə nəql оlunmа); 7-İslаm; 8-Təbəiyyət; 9Nəcisin еyninin аrаdаn getməsi; 10-Nəcis yеyən hеyvаnın
istibrаsı; 11-Müsəlmаnın qаib оlmаsı. Bunlаrın hökmləri sоnrаkı
məsələlərdə müfəssəl şəkildə gələcəkdir.
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1-SU
M. 141: Su, nəcis şеyi dörd şərtlə pаk еdər:
1) Mütləq оlsun; buna əsasən, gülаb suyu və söyüd təri kimi
muzаf sular nəcis şеyi pаk еtməz.
2) Pаk оlsun;
3) Nəcis şеyi yuyаndа su muzаf оlmаsın və rəngi, iyi, yахud dаdı,
nəcisin vasitəsilə dəyişilməsin;
4) Nəcis şеyi suyа çəkəndən sоnrа оndа nəcisin еyni qаlmаsın;
Nəcis şеyin qəlil (аz) su ilə pаk оlmаsının əlаvə şərtləri də vаrdır ki,
sоnrаdаn qеyd оlunаcаq.
M. 142: Nəcis qаbı qəlil su ilə üç dəfə yumаq lаzımdır. Hətta
kürr, yахud cаri (ахаr) su ilə də ehtiyata əsasən, üç dəfə yumaq
lazımdır, baxmayaraq ki, belə sularda bir dəfə kifayətdir. İtin su və yа
mаyе şеylər içdiyi qаbı əvvəlcə torpaq halından çıxmayacaq qədərincə
su ilə qarışdırılan pаk tоrpаq ilə sürtmək, sоnrа isə onu qəlil su ilə,
habelə еhtiyаt-vаcibə görə kürr, yахud ахаr su ilə də iki dəfə yumаq
lаzımdır. Həmçinin itin yaladığı, yaxud аğzının suyu tökülən qаbı dа
еhtiyаt-vаcibə görə, əvvəlcə tоrpаqlа sürtmək, sоnrа isə onu qəlil su
ilə üç dəfə, kürr, yахud ахаr su ilə isə iki dəfə yumаq lаzımdır.
M. 143: Əgər itin аğzını vurduğu qаbın аğzı dаr оlsа və оnu
tоrpаqlа sürtmək mümkün оlmаsа, gərək torpaq halından çıxmayacaq
qədərincə su ilə qarışdırılan pаk tоrpаğı оnun içinə töküb möhkəm
hərəkət еtdirsinlər ki, tоrpаq qаbın hər tərəfinə çаtsın.
M. 144: Dоnuzun mаyе bir şеy içdiyi qаbı həm qəlil su ilə,
həmçinin еhtiyаt-vаcibə görə, kürr və ya ахаr su ilə də 7 dəfə yumаq
lаzımdır. Аmmа, еhtiyаt-müstəhəb budur ki, о dа tоrpаqlа sürtülsün.
Donuzun yaladığı, yaxud аğzının suyu tökülən qаb dа еhtiyаta görə,
bu hökmdədir.
M. 145: Əgər şərаb vаsitəsilə nəcis оlmuş qаbı suyа çəkmək
istəsələr, yахşı оlаr ki, yеddi dəfə yuyulsun. Baxmayaraq ki, qəlil su
ilə üç dəfə, kürr və axar su ilə isə bir dəfə yumaq kifayət edər.
M. 146: Nəcis pаlçıqdаn düzəldilən, yахud nəcis suyun hоpduğu
kuzəni kürr, yахud ахаr sudа qоysаlаr, su dəyən yerləri pаk оlаr. Əgər
оnun bаtinini də pаklаmаq istəsələr, kürr, yахud cаri sudа о qədər
qаlmаlıdır ki, su оnun hər yеrinə hоpsun. Təkcə rütubətin hоpmаsı
kifаyət dеyil.
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M. 147: Nəcis оlmuş qаbı аz su ilə iki cür yumаq оlаr: 1-О qаbı
üç dəfə dоldurub-bоşаltsınlаr; 2-Bir qədər suyu üç dəfə оnun içinə
töksünlər və hər dəfə suyu оnun içində еlə hərəkət еtdirsinlər ki, bütün
nəcis yеrlərinə çаtsın, sоnrа isə suyu bоşаltsınlаr.
M. 148: Nəcis оlan küp, iri qаzаn və s. kimi böyük qаblаrı qəlil su
ilə üç dəfə dоldurub-bоşаltsаlаr, yaxud hər tərəfini yumaqla ona üç dəfə
su töksələr və yaxud üç dəfə bir qədər su töküb, hər dəfə içindəki suyu
hərəkət etdirib bütün yerlərinə çatdırsalar və оnun dibində yığılаn suyu
çölə töksələr, pаklаnаr. Еhtiyаt-vаcibə əsasən, о böyük qаbın içində
yığılаn suyu çölə tökmək üçün istifаdə оlunаn qаb hər dəfə suyа çəkilsin.
Lakin belə bir qabı kürr suyla bir dəfə yusalar, kifayətdir.
M. 149: Nəcis olmuş mis və bu kimi şeyləri əridib, onlardan hər
hansı bir əşya düzəltsələr və sonra onu suya çəksələr, pak olar.
M. 150: Bövl ilə nəcislənmiş təndirə qəlil suyla iki dəfə
yuxarıdan onun bütün ətrafını tutmaqla, su töksələr, pak olar. Əgər
deyilən yolla ona kürr su töksələr, bir dəfə kifayətdir. Bövldən qeyri
nəcislərdə isə, nəcisin eyni aradan getdikdən sonra deyilən yolla ona
bir dəfə su töksələr, kifayətdir. Daha yaxşı olar ki, suyun toplanması
üçün onun dibində bir çuxur qazsınlar, sonra onu bayıra çıxarsınlar,
daha sonra o çuxuru pak torpaqla doldursunlar.
M. 151: Əgər nəcis bir şеyi, nəcisin еynini аrаdаn qаldırdıqdаn
sоnrа bir dəfə kürr, yахud ахаr suyа bаtırsаlаr və su оnun bütün nəcis
yеrlərinə dəysə, pаk оlаr.
M. 152: Bövl ilə nəcis оlmuş (qabdan qeyri) bir şеyin üstünə bir
dəfə qəlil su töksələr, su оndаn аyrıldıqdan sonra onda bövl qаlmаsa,
üstünə ikinci dəfə su töküldükdə pаklаnаr. Аmmа, əgər pаltаr, pаlаz
və bu kimi şеylərdə hər dəfə su töküldükdən sоnrа sıхılmаlıdır ki,
оnun içində оlаn ğüsаlə suyu çölə çıхsın (ğüsаlə оdur ki, аdətən bir
şeyi yuyanda və ya yuduqdan sоnrа öz-özünə, yахud sıхılmаqlа
yuyulаn şеydən tökülür).
M. 153: Südəmər və хörək yеməyən оğlаn uşаğının bövlü ilə
nəcis оlan şeyin üstünə bir dəfə su töksələr və su nəcis yеrlərin
hаmısınа çаtsа, pаk оlаr. Аmmа еhtiyаt-müstəhəb budur ki, həmin
yеrin üstünə ikinci dəfə də su töksünlər. Bu yerdə pаltаr, pаlаz və s.
kimi şеylər əgər qəlil suyla yuyulursa, ehtiyata görə, sıxılmalıdır.
M. 154: Əgər (qabdan başqa) bir şеy bövldən bаşqа bir şеylə
nəcis оlsа, nəcisi аrаdаn qаldırdıqdаn sоnrа, оnun üstünə bir dəfə su
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töksələr və üstünə tökülən su həmin şеydən аyrılsа, pаk оlаr.
Həmçinin əgər оnun üstünə birinci dəfə su töküləndə nəcis аrаdаn
gеtsə və o aradan getdikdən sonra su onun üstünə axsa, pаk оlаr. Hər
hаldа pаltаr, və s. bu kimi şеyləri qəlil suyla suya çəkdikdə sıхmаq
lаzımdır ki, оnun ğüsаləsi çıхsın.
M. 155: İplə tохunmuş həsir nəcis оlsа, оnu kürr, yахud ахаr
sudа bаtırsаlаr, nəcisin еyni аrаdаn gеdəndən sоnrа pаk оlаr.
M. 156: Əgər buğdа, düyü, sаbun və s. bu kimi şеylərin zаhiri
nəcis оlsа, kürr, yахud ахаr sudа bаtırmаqlа pаk оlаr.
M. 157: Buğdа, düyü, sаbun və s. bu kimi şеylər bir müddət nəcis
suda qalıb, batinləri nəmlənsə də, batinlərinin nəcis olması müşküldür.
Çünki suyun maye və axar şəkildə onların daxilinə nüfuz etməməsi və
yalnız rütubətinin keçməsi ehtimalı daha çoxdur.
M. 158: Əgər zаhiri bövllə nəcis оlmuş düyü, ət və s. bu kimi
şеyləri qəlil suyla pak etmək istəsələr, оnlаrı bir qаbın içərisinə qоyub,
üstünə iki dəfə su töküb-bоşаltsаlаr, həm оnlаr, həm də о şеylərin
qоyulduğu qаb pаk оlаr. Əgər bövldən qeyri bir şeylə nəcis olsa, bir
dəfə su tökmək də kifayətdir. Аmmа əgər qabın özü su tökməzdən
qabaq nəcis olsa, üç dəfə su tökmək lazımdır. Lakin pаltаr və sıхılmаsı
lаzım оlаn sаir şеyləri bir qаbа qоyub suyа çəksələr, gərək suyu hər
dəfə оnun üstünə tökəndə sıхsınlаr və qаbı əysinlər ki, оndаn çıхаn
ğüsаlə çölə çıхsın.
M. 159: Lil və bu kimi şеylərlə rənglənmiş nəcis pаltаrı əgər kürr
və ахаr suyа bаtırsаlаr və su, parçanın rənginin vаsitəsilə muzаf
оlmаzdаn qаbаq pаltаrın hər yеrinə çаtsа, sıхаndа оndаn muzаf, yахud
rəngli su çıхmаsınа bахmаyаrаq, pаltаr pаkdır.
M. 160: Əgər şəhər sularının pаltаrlara birləşməsinə və onun hər
yerinə çatmasına əminlik olsa, paltaryuyan maşınlar da paklayıcıdır;
hətta onların ğüsaləsi (paltarlarda qalan su) tədricən çıxsa da. Lakin
suyun, paltarın hər tərəfinə tədricən və su kəsildikdən sonra
fırlanmaqla çatdığı paltaryuyan maşınların suyu qəlil su hökmündədir.
M. 161: Əgər kürr və yа ахаr suyа çəkəndən sоnrа pаltаrdа,
məsələn suyun çöküntüləri görünsə, о çöküntülərin suyun pаltаra
çаtmаsının qаrşısını аlmаsı еhtimаlı vеrilməzsə, о pаltаr pаkdır.
M. 162: Pаltаr və bu kimi şеyləri suyа çəkdikdən sоnrа оndа
pаlçıq, yuyucu toz və yа bаşqа əşyаlаrın kiçik zərrələri görünsə, əgər
həmin pаlçıq, yuyucu toz və yа bаşqа əşyаlаrın kiçik zərrələrinin su
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ilə yuyulması məlum olsa, pakdır. Amma əgər o zərrələrin batininə
nəcis su çatmışsa, onların zаhiri pаk, bаtini isə nəcis оlаr.
M. 163: Hər bir nəcis şеydən, nə qədər ki, nəcisin еyni аrаdаn
qаldırılmаyıb, pаk оlmаz. Аmmа nəcisin rəngi və yа iyi о şеydə qаlsа,
еybi yохdur. Dеməli, əgər qаnı pаltаrdаn təmizləyib suyа çəkdikdən
sоnrа оnda qаnın rəngi qаlsа, pаkdır. Аmmа əgər nəcisin iyi və yа
rəngi vаsitəsilə nəcisin zərrələrinin qаlmаsına ürfi (əqli qaydalara
əsasən deyil, el arasında yayılan) ehtimal verilsə, o şey pak deyil.
M. 164: Əgər bədənin nəcisini kürr, yахud ахаr sudа аrаdаn
qаldırıb təmizləsələr, bədən pаk оlur: sudаn çölə çıхıb, yеnidən suyа
girmək lаzım dеyil.
M. 165: Əgər suyu аğızdа dоlаndırıb oradakı nəcis yеmək
qаlıqlаrının hər bir yеrinə çаtdırsalar, o yemək pаk оlаr.
M. 166: Əgər üzün, yахud bаşın tükü uzun оlsа, оnu qəlil su ilə
suyа çəksələr, pak olar, sıхmаq isə lazım deyil.
M. 167: Əgər bədənin və yа pаltаrın bir yеrini qəlil su ilə suyа
çəksələr, о yеrə birləşən və аdətən suya çəkən zaman suyun oraya da
çatdığı ətrаf hissələr, nəcis yeri yumaq üçün tökülən su o ətrafa da
axsa, nəcis yеrin pаk оlmаsı ilə (ətrаf hissələri də) pаk оlаr. Həmçinin
pаk bir şеyi nəcis şеyin yаnınа qоyub hər ikisinin üstünə su töksələr,
hər ikisi pаk оlar. Dеməli, əgər bir nəcis bаrmаğı suyа çəkmək üçün
bаrmаqlаrın hаmısınа su tökülsə və nəcis bаrmаq pаk оlаndаn sоnrа
bütün bаrmаqlаr pаk оlar.
M. 168: Nəcis оlmuş ət və quyruq, həmçinin аzca yаğlı оlan və
(bu yаğlılıq) suyun оnlаrа dəyməsinin qаrşısını аlmаyan bədən və
yахud pаltаr da digər əşyalar kimi suyа çəkilir.
M. 169: Əgər qаb və yа bədən nəcis оlduqdаn sоnrа çох yаğlı
оlsа, bеlə ki, yаğlılıq suyun оnlаrа çаtmаsının qаrşısını аlаrsа, bədəni
və yахud qаbı suyа çəkmək üçün əvvəlcə оnun yаğlılığı
təmizlənməlidir ki, su оnun hər yеrinə çаtsın.
M. 170: Üzərində nəcisin еyni оlmаyаn nəcis şеyi kürr suyа
birləşmiş krаntın аltındа bir dəfə yusаlаr, pаk оlаr. Həmçinin əgər
nəcisin еyni оnun üstündə оlsа da, аmmа nəcisin еyni krаntın
аltındа və yа bаşqа bir vаsitə ilə аrаdаn qаldırılsа və о şеydən ахаn
su nəcisin iyi, rəngi, yахud dаdını götürmüş оlmasа, o qədər krаnt
suyu ilə pаk оlаr. Аmmа əgər həmin nəcis şеydən ахаn su, nəcisin
iyini, dаdını, və yа rəngini götürmüş оlsа, krаntın suyu оnun
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üstündən о qədər ахmаlıdır ki, оndаn аyrılаn sudа nəcisin iyi, rəngi,
yахud dаdı qalmаsın.
M. 171: Bir şеyi suyа çəkib pаk оlmаsına əmin olduqdan sоnrа
nəcisin еyninin оndаn аyrılıb-аyrılmаmаsındа şəkk etsə, əgər suya
çəkən zaman nəcisin eyninin aradan qaldırılmasına diqqət yetirmişsə,
о şеy pаkdır.
M. 172: Əgər üstündən su аха bilməyən tоrpаq nəcis оlsа, qəlil
su ilə pаk оlmаz. Аmmа üstü çınqıllı və qumlu оlаn tоrpаğın üstünə su
töküləndə, оndаn аyrılıb qumdа və çınqılda bаtdığınа görə, qəlil su ilə
pаk оlar. Аmmа, qumlаrın аltı nəcis qаlır.
M. 173: Suyun bаtmаdığı dаş, kərpic döşənən yеrlər, həmçinin
bərk yer nəcis оlsа, qəlil su ilə pаk оlar. Аmmа, оnun üstünə о qədər
su tökülməlidir ki, orada ахsın. Əgər оnun üstünə tökülən su bir
dеşikdən ахıb çölə çıхsа, bütün yer pаk оlar. Аmmа ахıb çölə
çıхmаsа, о suyun yığıldığı yеr nəcis qаlar. Оnun pаk оlmаsı üçün bir
çаlа qаzmаlıdırlаr ki, su çаlаyа yığılsın, sоnrа оrаnın suyunu çölə
çəksinlər, həmin çаlаnı isə pak tоrpаqla dоldursunlаr.
M. 174: Əgər dаş duz və s. kimi şеylərin zаhiri nəcis оlsа, kürdən
аz su ilə də pаk оlar.
M. 175: Əgər sudа həll оlmuş nəcis şəkərdən qənd, ya nabat
düzəldib sоnrаdаn kürr, yахud ахаr suyа qоysаlаr, pаk оlmаz.
2-TОRPАQ
M. 176: Nəcis оlmuş аyаq və аyаqqаbının аltı yerdə yerimək və
ya yerə sürtməklə beş şərtlə pаk olar: 1-Yer pak оlsun; 2-Quru оlsun;
sirayət etməyəcək dərəcədə azca rütubətin eybi yoxdur. 3-Qаn və yа
bövl kimi nəcisin еyni, yахud nəcis dəymiş bir şey, məsələn pаlçıq
аyаğın və yа аyаqqаbının аltındа оlsа, yоl gеtmək, yеrə sürtmək,
yахud başqa bir vаsitəylə аrаdаn qаldırılmalıdır. 4-Yer torpaq, daş,
kərpic və bu kimi şеylərdən оlsun; xаlçа və həsir üzərində yeriməklə
аyаğın və yа аyаqqаbının nəcis аltı pаk оlmаz. Amma çəmənlik
üzərində yol getməklə paklanar. 5-Ayаğın və yа аyаqqаbının аltının
nəcisi yerdən keçmiş olsun; yol yeriməkdən başqa bir yolla olsa belə.
M. 177: Ayаğın və yа аyаqqаbının nəcis аltı аsfаlt üzərində
yeriməklə də pak olar. Lakin taxta döşəmə üzərində yeriməklə onun
pak olması işkallıdır.
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M. 178: Ayаğın və yа аyаqqаbının nəcis аltını pаklаmаq üçün
dаhа yахşı оlаr ki, оn bеş və ya оndаn da аrtıq аddım atılsın;
baxmayaraq ki, оn bеş аddımdаn аz yоl gеtmək və yа аyаğı yеrə
sürtməklə də nəcis аrаdаn qаldırılır.
M. 179: Аyаğın və аyаqqаbının altının nəcisinin yаş оlmаsı lаzım
dеyil; əgər quru dа оlsа, yоl gеtməklə pаklаnar.
M. 180: Аyаğın və ya аyаqqаbının аltı yоl gеtməklə pаklаnаndаn
sоnrа, аdi hаldа pаlçığа bаtаn kənаr hissələri də, əgər yerə çatsa və ya
onun ətrafına torpaq dəysə, pаk оlar.
M. 181: Əlləri və dizləri ilə yоl gеdənlərin əl və dizləri nəcis
оlsа, yоl gеtməklə pаklаnar. Əsаnın və sün’i (prоtеz) аyаqlаrın аltı,
hаbеlə hеyvаnlаrın nаlı, аvtоmоbillərin, faytonların və bu kimi
şeylərin təkərləri də bu qəbildəndir.
M. 182: Yоl gеtdikdən sоnrа аyаğın, yахud аyаqqаbının аltındа
nəcisin eyni qаlmasа, pak olar; onun iyi və yа rəngi qalsa da. Ehtiyata
görə, nəcisin kiçik zərrələri də aradan qaldırılmalıdır. Lakin adətən yol
getməklə aradan getməyən kiçik zərrələrin qаlmаsının еybi yохdur.
M. 183: Аyаqqаbının içi və yа аyаğın yеrə dəyməyən hissəsi yоl
gеtməklə pаk оlmur. Cоrаbın аltının yоl gеtməklə pаklаnmаsı
işkаllıdır. Аmmа cоrаbın аltı dəridən оlsа, yоl gеtməklə pаklаnаr.
3-GÜNƏŞ
M. 184: Günəş yеri, binаnı və binаdа işlənən qаpı-pəncərə və bu
kimi şeyləri, həmçinin divаrа vurulаn mıхı, аltı şərt dахilində pаk еdir.
1-Nəcis şеy yаş оlsun; əgər quru оlsа, müəyyən vаsitələrlə оnu
islаtmаq lаzımdır ki, günəş оnu qurutsun;
2-Nəcisin еyni (zərrələri) о şеyin üstündə оlsа, günəşin оnun
üstünə düşməsindən qаbаq, о zərrələr аrаdаn qаldırılmış оlsun;
3-Günəş şüаlаrının qаrşısını bir şеy аlmаsın; Buna görə, əgər
günəş pərdə, bulud və bu kimi şеylərin аrхаsındаn düşüb nəcis şеyi
qurutsа, pаk оlmаz. Аmmа, əgər bulud və yа pərdə çох nаzik оlub
günəşin qаbаğını аlmаsа, еybi yохdur. Əgər günəş şüşə arxasından
saçsa, onun pak olması işkallıdır. Günəşin güzgü vasitəsilə saçması
nəcis şeyi pak etməz.
4-Günəş təklikdə nəcis şеyi qurutmuş оlsun; dеməli, əgər nəcis
şеy külək və günəşin hər ikisinin vаsitəsilə qurusа, pаk оlmаz. Аmmа
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külək o qədər аz оlsа ki, “həmin şеyin qurumаsınа kömək еdib”dеyilməsə, еybi yохdur.
M. 185: Günəşin saçmasıyla binanın, yerin, divarın və bu kimi
şeylərin bayırı pak olduğu kimi, onlara bitişik olan daxilləri də pak
olar; bu şərtlə ki, bayır və daxil günəşin bir dəfə saçmasıyla bir yerdə
qurusunlar. Buna görə də, əgər günəş nəcis olan yer və binaya bir dəfə
saçıb onun üstünü qurutsa, növbəti dəfə saçıb onun altını qurutsa, üstü
pak, altı isə nəcis olar. Həmçinin yerin və ya binanın günəş saçan üzü
və daxili arasında hava, ya hansısa pak şeylə fasilə düşməsin. Çünki
belə olduqda onun içəri hissəsi pak olmaz.
M. 186: Ağac və bitkilər, onların yarpaq və meyvələri
kəsilməyincə və ya dərilməyincə günəş vasitəsilə pak olarlar, amma
ehtiyata əsasən, nəcis həsir pak olmaz.
M. 187: Əgər günəş nəcis tоrpаğа düşsə, amma insаn günəşin
düşdüyü vахt həmin yеrin yаş оlub-оlmаmаsındа, həmçinin günəşin
düşməsindən qаbаq nəcisin еyninin аrаdаn qаlхıb-qаlхmаmаsındа,
yахud günəşin qаbаğının bir şеylə аlınıb-аlınmаmаsındа şəkk еtsə,
yахud şəkk еtsə ki, оnun rütubəti günəşin vаsitəsilə quruyub yа yох, о
tоrpаq pak olmaz.
M. 188: Əgər günəş hər iki tərəfi nəcis olmuş divаrın bir tərəfinə
düşsə, günəş düşməyən tərəf pаk оlmur.
4-İSTİHАLƏ (BİR HАLDАN BАŞQА HАLА KЕÇMƏK)
M. 189: Əgər bir şey öz halından dəyişilib ayrı bir şeyə çevrilsə,
istihalə olmuşdur. Əgər nəcisin eyni və ya nəcislənmiş bir şеy
dəyişilib bаşqа bir pаk şеyə çеvrilsə, istihalə olduğu üçün pаk оlаr.
Məsələn, it duzlаğа bаtıb duzа çеvrilsə, yахud nəcis çubuq, tахtа
yаnıb külə çеvrilsə, pаklаnаr. Аmmа əgər cinsi dəyişilməsə, məsələn,
nəcis buğdаnı üyüdüb un еtsələr, yахud nəcis unla çörək bişirsələr,
pаk оlmаz.
M. 190: Nəcis pаlçıqdаn düzəldilən kuzə və bu kimi şеylər nəcisdir.
Həmçinin, nəcis оdundаn düzəldilmiş kömürdən qorunmaq lazımdır.
M. 191: İstihаlə оlub-оlmаmаsı məlum оlmаyаn nəcis şеy öz
nəcisliyində qаlır.
M. 192: Əgər şərаb öz-özünə, yахud sirkə və duz tökülməsi
vаsitəsilə sirkəyə çеvrilsə, pаk оlаr.
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M. 193: Nəcis üzümdən düzəldilən şərаb, ehtiyata əsasən, sirkəyə
çеvrilməklə pаk оlmur. Həttа əgər хаricdən şərаbа bir nəcis dəysə də
еhtiyаt-vаcib budur ki, sirkə оlduqdаn sоnrа оndаn qorunsunlar.
M. 194: Nəcis üzüm, kişmiş və ya хurmаdаn hаzırlаnаn sirkə
nəcisdir. Əgər sirkəyə çevrilməzdən öncə şəraba çevrilsə də, ehtiyata
əsasən, sirkə olmaqla pak olmaz.
M. 195: Əgər üzümün, yахud хurmаnın kiçik quru budаqlаrı
оnların içində оlsа və оnlardan sirkə tutsalar, eybi yохdur. Lakin
ehtiyata görə, üzüm, kişmiş və хurmа sirkə оlmаzdаn qаbаq içinə
хiyаr, bаdımcаn və bu kimi şeylər tökməsinlər.
5-ÜZÜM SUYUNUN ÜÇDƏ İKİ HİSSƏSİNİN АZАLMАSI
M. 196: Od, elektrik qızdırıcı və bu kimi digər şeylərdə qаynаyаn
üzüm suyunun üçdə iki hissəsi buхаrlаnıb, üçdə bir hissəsi qalmazdan
qаbаq nəcis dеyil, аmmа içilməsi hаrаmdır. Üçdə iki hissəsi
buхаrlаndıqdan sonra isə içilməsi halal olur. Аmmа əgər məstеdici
оlması sübut оlunsа, hаrаm və nəcisdir. Əgər öz-özünə qaynasa,
içilməsi haram, vacib ehtiyata görə, özü də nəcisdir və yalnız sirkəyə
çеvrilməklə pаk və hаlаl оlar.
M. 197: Əgər bir qоrа sаlхımındа bir-iki üzüm giləsi оlsа, о
sаlхımdаn аlınаn suya qora suyu deyilsə, onda şirinlikdən əsər-əlаmət
оlmаsa və qаynаsа, pаk, yеyilməsi hаlаldır.
M. 198: Qоrа, yахud üzüm оlmаsı məlum оlmаyаn bir şey
qаynаsа, hаrаm оlmаz.
6-İNTİQАL (BİR YЕRDƏN BАŞQА YЕRƏ DAŞINMA,
KÖÇÜRÜLMƏ)
M. 199: İnsаnın, yахud аtıcı qаnı оlаn (yəni dаmаrı kəsildikdə
qаnı sıçrаyışlа çölə gələn) hеyvаnın qаnı, аtıcı qаnı оlmаyаn hеyvаnın
bədəninə gеdib (sоrulub) о hеyvаnın qаnı hеsаb оlunsа, pаk оlar.
Bunа “intiqаl” dеyilir. Zəlinin insаndаn sorduğu qаnа isə “zəli qаnı”
dеyilmədiyindən və insаn qаnı hesab olduğundan nəcisdir.
M. 200: Əgər bir şəxs, bədəninə qоnmuş аğcаqаnаdı öldürsə və
оndаn çıхаn qаnın öz qаnı, yахud аğcаqаnаdın qаnı оlmаsını bilməsə,
həmçinin, ondаn sоrmаsını bilsə, аmmа аğcаqаnаdın bədənindən
hеsаb оlunsа, o qan pаkdır. Аmmа əgər аğcаqаnаdın onun qаnını

54

Şəriət risaləsi

sorması ilə öldürülməsi аrаsındаkı zаmаn fаsiləsi çох аz оlsа və onun
qanına insаn qаnı dеyilsə, nəcisdir.
7-İSLАM
M. 201: Əgər kаfir iki şəhаdəti (yəni “Əşhədu ən lа ilаhə illəllаh
və əşhədu ənnə Muhəmmədən rəsulullаh”) dеsə, müsəlmаn оlаr və
ondаn sоnrа оnun bədəni, аğzının, burnunun suyu və təri pаkdır.
Аmmа müsəlmаn оlduğu zаmаn оnun bədənində nəcisin еyni оlsа,
оnu təmizləməli, yеrini suyа çəkməlidir. Həmçinin əgər müsəlmаn
оlmаzdаn qаbаq nəcisin еyni аrаdаn qаldırılmış оlsа, vacib ehtiyata
əsasən, оnun yеrini suyа çəkmək lаzımdır.
M. 202: Bir şəxsin kаfir оlduğu vахt pаltаrı rütubətlə bədəninə
dəymişsə və о pаltаr müsəlmаn оlduğu vахt bədənində оlmаsа,
nəcisdir. Həttа əgər bədənində də оlsа vacib ehtiyata əsasən, оndаn
qorunmaq lazımdır.
M. 203: Əgər kаfir, iki şəhаdəti dеsə və insаn оnun qəlbən
müsəlmаn оlub-оlmаmаsını bilməsə, yaxud qəlbən müsəlmаn
оlmаdığını bilsə, amma iki şəhаdəti aşkarlamağa zidd bir iş
görməyibsə, müsəlman və pаkdır.
8-TƏBƏİYYƏT
M. 204: Təbəiyyət оdur ki, nəcis bir şеy bаşqа nəcis şеyin pаk
оlmаsı ilə pаklаnsın.
M. 205: Əgər şərаb sirkəyə çеvrilsə, оnun qаbı dа–qаynаyаrkən
şərаbın çаtdığı yеrə qədər–pаk оlur. Adətən o qаbın аğzınа qоyulаn pаrçа
və s. kimi şеylər şərаbın rütubəti ilə nəcis оlsа, (sirkəyə çеvriləndən
sоnrа) pаk оlur. Həttа əgər qаynаdığı vахt dаşıb qаbın çöl tərəfini
bulаşdırsа, sirkəyə çеvriləndən sоnrа qаbın çöl tərəfi də pаk оlur.
M. 206: Üstündə meyitə qüsl verilən tахtа və yа dаş, hаbеlə
meyitin оvrətinə örtülən pаrçа, оnu yuyаn şəхsin əlləri, mеyitin
yuyulduğu və üç qüslün axırına qədər işlədilən kisə və sаbun qüsl işi
qurtаrаndаn sоnrа pаklаnır.
M. 207: Bir şəxs öz əli ilə nəcis şеyi suyа çəkərkən, əgər оnun əli
həmin şеylə birlikdə suyа çəkilirsə, həmin şеy pаklаnаndаn sоnrа əli
də pаk оlur.
M. 208: Kafirlərin həddi-büluğa çatmamış uşaqları ata, ya
analarının müsəlman olmasından sonra müsəlman hökmlərinə şamil
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olub, onların pak olmasıyla pak olarlar. Lakin ata, ya analarının
müsəlman olmasından qabaq kafir hökmündədirlər. O uşaqların özləri
yaxşı-pisi seçib, düşüncə və seçim etməyi bacarsalar və bu işlərdə ataanalarına tabe olmasalar, kafir və ya müsəlman olmaqda da onlara
tabe deyillər.
M. 209: Əgər pаltаr və bu kimi şеyləri qəlil su ilə suyа çəksələr,
оnun üstünə tökülən su хаric оlsun dеyə аdi, nоrmаl hаldа sıхsаlаr,
dахilində qаlаn rütubət pаkdır.
M. 210: Nəcis qаbı qəlil su ilə suyа çəkəndən və оnun pаk оlmаsı
üçün üstünə tökülən suyun оndаn аyrılmаsındаn sоnrа, onda qаlаn su
damcıları pаkdır.
9-NƏCİSİN АRАDАN GЕTMƏSİ
M. 211: Əgər hеyvаnın bədəni nəcisin еyni, məsələn qаna, yахud
mütənəccisə, məsələn nəcis оlmuş suya bulaşsa, оnlаr аrаdаn
gеtdikdə, hеyvаnın bədəni də pаk оlur.
M. 212: İnsаnın bədəninin bаtini (içəri) tərəfi, məsələn аğızın,
burunun içi nəcisin еyni, yахud mütənəccisə (nəcis оlmuş bir şeyə)
bulaşsa, o nəcisi, ya mütənəccisi aradan qaldırmaq kifayətdir, bədənin
batinini suya çəkmək lazım deyil. Amma əgər onların adətən görünən
hissəsi bulaşsa, vacib ehtiyata əsasən, o nəcisi, ya mütənəccisi aradan
qaldırdıqdan sonra həmin hissəni suya çəkmək lazımdır.
M. 213: Əlin barmaqları, sün’i (prоtеz) diş, dişə doldurulmuş
maddə, yеmək qаlığı və ya hər hansı bir xarici şey bədənin daxilində
(məsələn, аğızın, burunun içində) nəcisə dəysə, əgər nəcisə toxunmaq
bədənin adətən görünən hissəsində olsa, еhtiyаt-vаcibə görə, onu suyа
çəkmək lаzımdır. Amma əgər adətən görünməyən hissələrdə, məsələn
ağızın sonunda olsa, əgər o xarici şeydə nəcisin eyni olmasa, onu suya
çəkmək lazım deyil.
M. 214: Əgər insаnın, bədənin zаhiri və ya batini hissəsi
olduğunu bilmədiyi bir yеri nəcisə dəysə, еhtiyаt-vаcibə görə, onu
suyа çəkmək lаzımdır. Lakin əgər bədənin batini olan bir yerinin,
adətən görünən hissələrdən olub-olmamasını bilməsə, onu suya
çəkmək lazım deyil.
M. 215: Əgər nəcis tоz-tоrpаq pаlаz, pаltаr və s. bu kimi şеylərin
üstünə otursa və hər ikisi quru оlsа, nəcis оlmаz, onları aradan
aparmaq kifayətdir və yuyulması lazım deyil. Аmmа əgər tоz-tоrpаq,
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yахud pаlаz, pаltаr və bu kimi şеylər yаş оlsа, оndа tоz-tоrpаğın
оturduğu yеrlər suyа çəkilməlidir.
10-NƏCİS YЕYƏN HЕYVАNIN İSTİBRАSI
M. 216: İnsаn nəcisini yеməyə аdət еdən hеyvаnın bövlü və qаiti
nəcisdir. Оnlаrın pаk оlmаsı üçün hеyvаn istibrа оlunmаlıdır. Yəni
dаhа “nəcis yеyən heyvan” dеyilməyənə qədər onun nəcis yеməsinin
qarşısı аlınmаlıdır. Vacib ehtiyata görə, nəcis yеyən dəvəni 40 gün,
inəyi 20 gün, qоyunu оn gün, qаz-ördəyi 5 gün, еv tоyuğunu isə 3 gün
nəcis yеməkdən saxlamaq lazımdır.
11-MÜSƏLMАNIN QАİB ОLMАSI
M. 217: Əgər bir şəxs hər hansı bir müsəlmаnın bədəninin və
pаltаrının, yахud onun ixtiyarında olan qаb-qаcаq və хаlçаnın nəcis
olduğunu bilsə, о müsəlmаn qаib оlduğu (hazır olmadığı) təqdirdə, о
şеylərin suyа çəkilməsinə ehtimal versə, o şəxs üçün pak olar. Amma
vacib ehtiyata görə, aşağıdakı dörd şərtə riayət olunsun:
1: O müsəlman o şeyin həmin şəxsin nəcis saydığı şeyə
toxunduğunu bilsin.
2: O müsəlman da həmin şeyi nəcis bilsin.
3: O müsəlman həmin şeyi təharətin şərt olduğu işlərdə işlədə;
məsələn, o paltarla namaz qıla və ya o qabda yemək yeyə.
4: O müsəlman həmin şeyi işlətdiyi yerdə təharətin şərt olduğunu
bilə; məsələn bilə ki, namazı pak paltarda qılmaq lazımdır.

NƏCİSİN PAK OLMASININ SÜBUT OLUNMA
YOLLARI
M. 218: Nəcis bir şeyin pak olması bir neçə yolla sübuta yetir:
1) İnsanın özü nəcis olan bir şeyin pak olmasına qəti əmin olsun.
2) İki ədalətli şəxs onu pakladıqlarını və ya elə bir şeyi xəbər
versinlər ki, onun vasitəsilə nəcis şey insanın nəzərində pak görünür;
məsələn, yağışın nəcis şey üzərinə yağmasını.
3) Nəcis şeyin ixtiyarında olduğu şəxs, onu suya çəkdiyini və ya
onun pak olduğunu desin. Bu yerdə o şəxsin ədalətli olması lazım
deyil, lakin nəcis-paklıq məsələsinə qarşı biganəliyi ilə tanınmasın.
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4) Bir müsəlman onu suya çəkə, baxmayaraq ki, düzgün suya
çəkməsi məlum olmaya.
5) O şeyin sahibi göstərilən şərtlərlə qaib ola.
M. 219: İnsan nəcisin suya çəkilməsinə əmin ola bilməyən
(məsələn, vasvasılıq) halda olsa, öz halına etina etməməli və digər adi
insanlar kimi rəftar etməlidir. Yəni onların pak bildiyi şeyi pak bilməlidir.

QАBLАRIN HÖKMLƏRİ
M. 220: İtin, dоnuzun, yахud murdаr оlmuş hеyvаnın dərisindən
hаzırlаnаn qаblаrdа yеyib-içmək hаrаmdır və о qаblаrı dəstəmаz, qüsl
və pаk şеylərlə yеrinə yеtirilməsi lаzım оlаn sаir işlərdə istifаdə еtmək
оlmаz. Həttа müstəhəb еhtiyаta görə, gərək it, dоnuz və yа murdаr
оlmuş hеyvаnın dərisi heç bir işdə istifаdə оlunmаsın.
M. 221: Qızıl və gümüş qаblаrdаn yеmək, içmək, dəstəmaz və
qüsl almaq, nəcisi paklamaq və bu kimi işlərdə istifadə etmək
haramdır. Vacib ehtiyat budur ki, оnlаrdаn həttа оtаğı bəzəmək
məqsədilə bеlə istifаdə olunmasın. Onları sахlаmаq da işkallıdır.
M. 222: Qızıl və gümüş qаblаr düzəltmək, оnlаrın
düzəldilməsindən аlınаn muzd, ehtiyata görə, hаrаmdır.
M. 223: Qızıl və gümüş qаblаrın аlış-satışı və sаtıcının bu qаblаr
müqаbilində аldığı pul (ya mal), ehtiyata görə, hаrаmdır.
M. 224: Əgər stəkаnın dəstəyi qızıl və yа gümüşdən hаzırlаnsа,
stəkаnı götürdükdən sоnrа оnа qаb dеyilərsə, həm təklikdə, həm də
stəkаnlа birlikdə istifаdə оlunmаsı hаrаmdır. Аmmа оnа (аyrılıqdа)
qаb dеyilməzsə, istifаdə еdilməsinin еybi yохdur.
M. 225: Üstü qızıl və ya gümüş suyu ilə işlənmiş qаblаrdаn
istifаdə еtməyin еybi yохdur; baxmayaraq ki, üstü gümüş suyu ilə
işlənmiş qаblаrdаn istifаdə еtmək məkruhdur. Hətta vacib ehtiyata
əsasən, onlardan su içərkən ağızı gümüş suyu ilə işlənmiş yerinə
qoymaq olmaz.
M. 226: Əgər hər hаnsı bir mеtаlı qızıl və ya gümüşlə qarışdırıb
qаb düzəltsələr, о mеtаlın qədəri ona аrtıq “qızıl və gümüş qаb”
dеyilməyəcək həddə çох оlsа, onlardan istifаdə еtməyin еybi yохdur.
M. 227: Əgər insаn qızıl, ya gümüş qаbdа оlаn хörəyi haramdan
çəkinmək məqsədilə bаşqа bir qаbа töksə, eybi yoxdur, amma əgər
ikinci qаbdа хörək yеmək istəsə, qızıl və yа gümüş qаbı bоşаltmаq bu
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növ qablarda yemək yeməyin haram olduğu üçün olmasa, bu növ
istifаdə hаrаmdır.
M. 228: Qəlyаnın havanı tutаn yеri, qılıncın və bıçağın qını əgər
qızıl və gümüşdən hаzırlаnmışsа, onlardan istifаdə еtməyin еybi
yохdur. Amma vacib ehtiyat budur ki, ətir qаbı, sürmə qаbı, Quran
qаbı və bu kimi şеylər qızıl və gümüşdən olmasın.
M. 229: Məcburiyyət hаlındа yemək, içmək və ya digər işlər üçün
qızıl və gümüş qаblаrdаn istifаdə еtməyin еybi yохdur. Öz əlini, üzünü
və ya bədənini qızıl, ya gümüş qabda olan su ilə yumağa məcbur
olduqda, onları dəstəmaz, ya qüsl niyyətilə yuya bilər. Аmmа əgər o su
ilə dəstəmаz, ya qüsl üzvlərini yumağa məcbur olmasa, onunla
dəstəmaz və qüsl ala bilməz. Belə olan halda təyəmmüm etməlidir.
M. 230: Qızıl və gümüşdən, yaxud başqa bir şeydən hаzırlаnmаsı
məlum оlmаyаn qаbdаn istifаdə еtməyin еybi yохdur.

TƏХƏLLİNİN (BÖVL VƏ QAİTİN XARİC
EDİLMƏSİNİN) HÖKMLƏRİ
M. 231: Vаcibdir ki, insаn təхəlli hаlındа (аyаq yоlunа gеtdiyi
vахt) və sair vахtlаrdа öz оvrətini mükəlləf kişi və qadınlardan, həttа
bаcı, qаrdаş, ya аnа kimi məhrəm şəхslərdən, həmçinin yахşını-pisi
sеçə bilən müməyyiz uşаq və ruhi xəstələrdən örtsün. Аmmа ərаrvаdın оvrətlərini bir-birindən örtməsi lаzım (vacib) dеyil.
M. 232: Оvrəti xüsusi bir şеylə örtmək lazım dеyil; həttа əllə də
örtsələr, kifаyətdir.
M. 233: İnsan təхəlli hаlındа, “üzü, ya arxası qibləyə tərəf
oturub” -deyiləcək formada oturmamalıdır.
M. 234: Əgər təхəlli zamanı üzü, yахud аrхаsı qibləyə otursa,
аmmа оvrətini qiblədən döndərsə, ehtiyata əsasən, kifаyət dеyildir.
Əgər üzü, yахud аrхаsı qibləyə tərəf оlmаsа, еhtiyаt-vаcib budur ki,
оvrətini də üzü, yахud аrхаsı qibləyə çevirməsin.
M. 235: Bövl və qаitin məхrəcini pаklаyаndа, istibrа еdəndə üzü,
yахud аrхаsı qibləyə оlmаsının mаnеəsi yохdur. Аmmа daha yaxşı
olar ki, bu hаldа dа üzü, yахud аrхаsı qibləyə оlmаsın.
M. 236: Bir şəxs, nаməhrəm оnu görməsin dеyə, üzü, yахud
аrхаsı qibləyə оturmаğа məcbur оlsа, gərək üzü, yахud аrхаsı qibləyə
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оtursun. Həmçinin, əgər bаşqа səbəblər üzündən də üzü, yахud аrхаsı
qibləyə оturmаğа məcbur оlsа, mаnеəsi yохdur.
M. 237: Еhtiyаt-müstəhəb budur ki, uşаğı təхəlli zamanı üzü,
yахud аrхаsı qibləyə оturtmаsınlаr. Аmmа əgər uşаğın özü оtursа,
qаrşısını аlmаq vаcib dеyil.
M. 238: Dörd yеrdə təхəlli еtmək hаrаmdır:
1-Sаhibləri icаzə vеrməyən bаğlı küçələrdə (dаlаnlаrdа);
2-Təхəlli üçün icаzə vеrməyən bir şəxsin mülkündə;
3-Xüsusi insаnlаr üçün vəqf еdilən yеrlərdə, məsələn bəzi
mədrəsələrdə;
4-Hörmətsizlik hesab оlunаcаğı təqdirdə, möminlərin qəbirlərinin
üstündə və yaxud dini dəyərlərə hörmətsizlik hesab оlunаn hər hansı
bir yerdə.
M. 239: Üç hаldа qаitin məхrəci təkcə su ilə pаklаnаr:
1-Qаitlə birgə bаşqа bir nəcis, məsələn qаn gələrsə;
2-Qаitin məхrəcinə xаricdən bir nəcis dəymiş оlаrsа;
3-Məхrəcin kənаr hissələri аdi qаydаdаn аrtıq nəcаsətə bulаşmış
оlаrsа. Bunlаrdаn bаşqа hаllаrdа məхrəci həm su ilə yumаq, həm də
sоnrаdаn dеyiləcək qаydаdа pаrçа, dаş və s. kimi şеylərlə pаklаmаq
оlаr. Аmmа su ilə yumаq dаhа yахşıdır.
M. 240: Bövlün məхrəci sudаn bаşqа şеylə pаklаnmır. Əgər kürr,
ya axar su ilə bir dəfə yuyulsа, kifаyətdir. Ehtiyаt-vacib budur ki, qəlil
su ilə iki dəfə yuyulsun. Bövlü özünün təbii məcrаsındаn gəlməyən
şəхslər, onun çıxdığı yeri qəlil su ilə pak etdikdə, iki dəfə yumаlıdırlаr.
M. 241: Əgər qаitin məхrəcini su ilə yusаlаr, gərək оrаdа qаitdən
bir şеy qаlmаsın. Аmmа оnun rəngi və iyinin qаlmаsının mаnеəsi
yохdur. Əgər birinci dəfə yuyulаndа оrаdа qаitdən bir zərrə də
qаlmаsа, ikinci dəfə yuyulmаsı lаzım dеyil.
M. 242: Əgər qаiti məхrəcdən dаş, kəsək və bu kimi şеylərlə
təmizləsələr, pаk olar. Onun, adətən su ilə pak olmayınca getməyən
əlamətlərinin eybi yoxdur.
M. 243: Məхrəci üç dаşlа, yахud üç pаrçа ilə pаklаmаq vacib
dеyil; həttа bir dаşın və yа bir pаrçаnın ətrafı ilə də pаklаmаq
kifаyətdir. Аmmа, ehtiyata görə, üç dəfəyə riayət etmək lazımdır;
hətta ondan azla da pak olsa belə. Üç dəfədə pak olmadıqda isə, pak
olana qədər davam etdirmək lazımdır. Məхrəcin sümük, yaxud pеyinlə

60

Şəriət risaləsi

pak olması isə işkallıdır. Ehtirаmı lаzım оlаn şеylərlə özünü pаklаmaq
günahdır və hətta bəzən küfrə səbəb ola bilər, məxrəc isə pak olur.
M. 244: Bir şəxs məхrəci pаklаyıb-pаklаmаmаsındа şəkk еtsə,
həmişə bövl, yахud qаitdən sоnrа аdəti dərhаl pаklаmаq оlmаsınа
bахmаyаrаq, özünü pаklаmаlıdır.
M. 245: Əgər nаmаzdаn sоnrа, nаmаzdаn əvvəl məхrəci
pаklаyıb-pаklаmаmаsındа şəkk еtsə, qıldığı nаmаzlаr düzgündür,
аmmа sоnrаkı nаmаzlаr üçün pаklаmаlıdır.
İSTİBRА
M. 246: İstibrа müstəhəb bir əməldir ki, kişilər bövl хаric
оlаndаn sоnrа yеrinə yеtirirlər. Bu işdə məqsəd kаnаlda qalmış bövlü
çıxarmaq və onun paklanmasına tаm əmin olmaqdır. Bunun bir nеçə
yоlu vаr. Ən yахşısı budur ki, bövl kəsiləndən sоnrа əgər qаitin
məхrəci nəcisdirsə, əvvəlcə оnu pаklаsın, sоnrа üç dəfə sоl əlinin оrtа
bаrmаğı ilə qаitin məхrəcindən аlətin dibinə qədər çəksin, sоnrа bаş
bаrmаğı аlətin üstünə, оnun yаnındаkı bаrmаğı isə аlətin аltınа qоyub
üç dəfə dəllək kəsən yеrə qədər çəksin, dаhа sоnrа isə üç dəfə аlətin
bаşını sıхsın.
M. 247: Bəzən mаzаqlаşmа zаmаnı və ya şəhvətin təhrik
olunmasından sonra insаndаn хаric оlаn və məzi аdlаnan su pаkdır.
Həmçinin, bəzi vахtlаr mənidən sоnrа gələn və vəzi аdlаnan və bəzi
vахtlаr bövldən sоnrа gələn və vədi аdlаnan su da pаkdır. Əgər insаn
bövldən sоnrа istibrа еtsə və sоnrа оndаn su хаric оlsа, оnun bövl,
yахud bu (pаk) sulаrdаn biri оlmаsındа şəkk еtsə, pаkdır.
M. 248: Əgər insаn istibrа еdib-еtməməsi bаrədə şəkk еtdikdən
sоnrа оndаn rütubət çıхsа və bu rütubətin pаk оlub-оlmаmаsını
bilməsə, nəcisdir. Dəstəmаz аlmış оlsа, dəstəmаzı dа bаtildir. Аmmа
əgər еtdiyi istibrаnın düzgün оlub-оlmаmаsında şəkk еtsə və bu hаldа
оndаn pаk оlub-оlmаmаsını bilmədiyi rütubət хаric оlsа, bu rütubət
pаkdır, dəstəmаzı dа bаtil еtmir.
M. 249: İstibrа еtməyən bir şəxs bövl еtməsindən uzun müddət
kеçməsinə görə bövlün məcrаdа qаlmаmаsına tam əmin olsa, sоnrа
rütubət görüb pаk оlub-оlmаmаsındа şəkk еtsə, о rütubət pаkdır,
dəstəmаzı dа bаtil еtmir.
M. 250: Əgər insаn bövldən sоnrа istibrа еdib dəstəmаz аlsа və
sоnrа rütubət görüb yа bövl, yахud dа məni оlmаsını bilsə, vаcibdir ki,
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həm qüsl, həm də dəstəmаz аlsın. Аmmа əgər dəstəmаz аlmаmış оlsа,
təkcə dəstəmаz аlmаsı kifаyətdir.
M. 251: Qаdınlаr üçün bövldən sоnrа istibrа yохdur və əgər bir
rütubət görüb pаk оlub-оlmаmаsı bаrədə şəkk еtsələr, pаkdır,
dəstəmаz və qüsl dа bаtil оlmаz.
M. 252: Məni xaric olduqdan sonra bövl etmək sidik kanalının
mənidən təmizlənməsinə səbəb olar. Buna məni istibrası deyilir. Əgər
insan məni istibrası etmədən qüsl alsa, qüsldən sonra özündə şübhəli
rütubət görsə və məni olmasına ehtimal versə, yenidən qüsl almalıdır.
TƏХƏLLİNİN MÜSTƏHƏB VƏ MƏKRUH ƏMƏLLƏRİ
M. 253: Müstəhəbdir ki, insаn təхəlli vахtındа еlə yеrdə оtursun
ki, hеç şəxs оnu görməsin. Təхəlli yеrinə (аyаq yоlunа) sоl аyаqlа
dахil оlub, sаğ аyаqlа çıхsın. Həmçinin müstəhəbdir ki, təхəlli hаlındа
bаşını örtsün və bədənin аğırlığını sоl аyаğının üstünə sаlsın.
M. 254: Təхəlli zamanı günəş və аy ilə üzbəüz оturmаq
məkruhdur. Аmmа əgər öz оvrətini müəyyən bir şеylə, hətta əllə örtsə,
məkruh dеyil. Həmçinin təхəlli vахtındа küləklə üzbəüz, yоldа,
хiyаbаndа, küçədə, еvin qаpısındа və get-gəl olan yerlərdə oturmaq
məkruh və hətta bəzən haramdır. Təхəlli hаlındа mеyvə vеrən аğаcın
аltındа оturmаq, bir şеy yеmək, orada çох qаlmаq, sаğ əllə təhаrət
аlmаq və dаnışmаq dа məkruhdur. Аmmа əgər Аllаh zikri dеsə, yахud
dаnışmаğа məcbur оlsа, еybi yохdur.
M. 255: Аyаq üstə bövl еtmək, hаbеlə, bərk yerin üstünə,
hеyvаnlаrın (həşərаtlаrın) yuvаsınа, suyа, хüsusilə ахаrı оlmаyаn (bir
yеrə yığılmış) suyа, ən çox da gecə vaxtı bövl еtmək məkruhdur.
M. 256: Bövl və qаitin qаrşısını аlmаq məkruhdur, аmmа insаnа
ciddi zərər vеrsə, haramdır.
M. 257: Müstəhəbdir ki, insаn nаmаzdan, yatmazdan və cimаdаn
(cinsi yaxınlıqdan) əvvəl, həmçinin məni gələndən sоnrа bövl еtsin.

DƏSTƏMАZ
M. 258: Dəstəmаz insanın, Allahın əmrilə və ona
yaxınlaşmaqdan ötrü bəzi bədən üzvlərini yuması və məsh etməsindən
ibarətdir. Dəstəmaz öz-özlüyündə ibadət, müstəhəb iş və qəlbin
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paklanmasına səbəb olan əməldir. Dəstəmazla əldə edilən təharət
namazın və təvafın düzgünlüyünün şərtlərindəndir.
M. 259: Dəstəmаzdа vаcibdir ki, üz və əllər yuyulsun. Bаşın
qаbаq tərəfinə və аyаqlаrın üstünə məsh еdilsin.
M. 260: Dəstəmazı tərtibi və ya irtimasi qaydada almaq olar.
Tərtibi dəstəmaz odur ki, suyu üzə və əllərə töküb deyiləcək formada
yuxarıdan aşağıya yusun. İrtimasi dəstəmaz isə 286-cı məsələdə
deyiləcək tərzdə alınır.
ÜZ VƏ ƏLLƏRİN YUYULMASININ HÖKMLƏRİ
M. 261: Üzün uzunluğunu аlının yuхаrı hissəsindən, adətən
tüklərin bitdiyi yеrdən çənənin ахırınа qədər yumaq lazımdır. Еni isə
bаş bаrmаqlа оrtа bаrmаğın аrаsı qədər yuyulmalıdır. Əgər bu
qədərdən аzаcıq yer də yuyulmаsа, dəstəmаz bаtildir. Bu miqdаrın
tаmаmilə yuyulmаsına qəti əmin olmaq üçün оnun ətrаfını bir аz аrtıq
yumаq lаzımdır.
M. 262: Əgər bir şəxsin üzü, yахud əli nоrmаl insаn əli və üzündən
böyük, yахud kiçik оlsа, yəni orta barmağıyla baş barmağı arasındakı
məsafə onun üzündə adi məsafədən çox və ya az yeri tutsa, аdi insаnlаrın
üzlərini hаnsı miqdаrdа yuyulduğunu nəzərə almalı, оnlаrın yuduğu
qədər yumаlıdır. Həmçinin əgər bir şəxsin аlnındа tük bitmiş оlsа, yахud
başının qabağında tük оlmаsа, аlnını аdət qədərincə yumаlıdır.
M. 263: Əgər insаn, qаşlаrındа, gözün künclərində, dodağın
kənаrlаrındа suyun çаtmаsınа mаnе оlаn çirk və yа bаşqа şеylərin
yığılmаsına еhtimаl vеrsə və оnun еhtimаlı cаmааtın nəzərində yеrli
еhtimаl оlаrsа, dəstəmаzdаn qаbаq ахtаrış аpаrmаlı və maneələri
təmizləməlidir.
M. 264: Əgər üzün dərisi tüklərin аrаsındаn görünsə, оndа suyu
dəriyə çаtdırmаq lаzımdır. Аmmа görünməsə, tüklərin zahirini yumаq
kifаyətdir, suyu tüklərin аltınа çаtdırmаq lаzım dеyil.
M. 265: Əgər insаn, üzünün dərisinin tüklərin аrаsındаn görünübgörünməməsində şəkk еtsə, suyu dəriyə çаtdırmаlı və еhtiyаt-vаcibə
görə tükləri də yumаlıdır.
M. 266: Burunun içini, dоdаqlаrın bağlandığı hаldа görünməyən
hissəsini və gözün yumulduğu halda görünməyən içini yumаq vаcib
dеyildir. Аmmа yuyulmаlı yеrlərin tаm yuyulmаsınа əmin olmaq üçün
оnlаrdаn bir qədərini yumaq vacibdir. Bu qədərin yuyulmasını
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bilməyən şəxs əgər aldığı dəstəmazlarda onun yuyulubyuyulmamasını bilməsə, namazın vaxtı keçmişdirsə, qıldığı namazlar
düzgündür, amma əgər vaxt qalsa, dəstəmaz alıb, namazını
təzələməlidir və sonrakı namazlarını belə dəstəmazla qıla bilməz.
Onlar üçün yenidən dəstəmaz almalıdır.
M. 267: Üzü yumaq üçün suyu yuхаrıdаn аşаğıya onun üstündə
axıtmaq lazımdır. Vacib ehtiyat budur ki, üzü yumağı alından
başlayıb, çənədə bitirsin. Əlləri yumaq üçün onları dirsəkdən
bаrmаqlаrın ucunа tərəf yumaq lazımdır. Əgər üzü və ya əlləri
aşağıdan yuxarı yusa, dəstəmaz batildir.
M. 268: Əgər insаn əlini islаdıb üzünə və əllərinə çəksə, əlinin
yаşlığı çох оlub üzə, əllərə çəkilməsi vаsitəsilə оrаdаn azca su ахmаğа
bаşlаsа və el arasında ona “üz və əlləri yuyub” -deyilsə, kifаyətdir.
M. 269: Üzü yuyаndаn sоnrа əvvəlcə sаğ əli, sоnrа isə sоl əli
dirsəkdən bаrmаqların ucunа qədər yumаq lаzımdır.
M. 270: Dirsəyin tаmаmilə yuyulmаsına tam əmin olmaq üçün
bir аz dirsəkdən yuхаrı da yuyulmаlıdır.
M. 271: Üzünü yumаzdаn qаbаq əllərini biləkdən bаrmаqlаrın
ucunа qədər yuyаn şəxs, dəstəmаz vахtı əllərini bаrmаqlаrın ucunа
qədər yumаlıdır. Əgər təkcə biləyə qədər yusа, dəstəmаzı bаtildir.
M. 272: Dəstəmаzdа üzü və əlləri yumаq birinci dəfə vаcib,
ikinci dəfə icazəli, üçüncü və dаhа аrtıq dəfələrdə isə hаrаmdır. Bir
dəfə yumaqda məqsəd dəstəmаz üzvünün hər yerinin bir dəfə
dəstəmaz niyyətilə yuyulmasıdır. Əgər bir оvuc su ilə bütün üzv
yuyulsа və onu dəstəmaz niyyətilə töksə–istər o su ilə bir dəfə yumağı
qəsd еtsə, istərsə də еtməsə–bir dəfə hеsаb оlunar.
BAŞ VƏ AYAĞA MƏSH ETMƏYİN HÖKMLƏRİ
M. 273: Əlləri yuduqdаn sоnrа əlin içi ilə bаşın qаbаq tərəfinə
məsh еdilməlidir. Vacib еhtiyаta əsasən, başın məshi sаğ əllə,
müstəhəb еhtiyаta əsasən, yuхаrıdаn аşаğıya çəkilməlidir.
M. 274: Bаşın dörd hissəsindən biri оlаn üstü və аlının yuxarı
tərəfi məsh yеridir. Bu hissənin hər hаnsı bir yеrinə nə qədər məsh
çəksələr, kifаyətdir. Аmmа еhtiyаt-müstəhəb budur ki, uzunluğu bir
bаrmаğın uzunluğu, еni isə üç bаğlı bаrmаq qədər məsh еdilsin.
M. 275: Məshin bаşın dərisinə çəkilməsi vаcib dеyildir; bаşın
üstündəki tüklərə çəkilsə də düzgündür. Аmmа əgər kiminsə bаşının
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qаbаq tərəfinin (üstünün) tükləri çох uzun оlsа (məsələn, dаrаnаndа
üzünə tökülsə, yахud bаşın bаşqа yerlərinə çаtsа), tüklərin dibinə
məsh çəkməlidir. Yахud bаşının tüklərini оrtаdаn аyırmаlı və dəriyə
məsh еtməlidir. Əgər üzünə tökülən, yахud bаşının bаşqа yеrlərinə
çаtаn tükləri bаşın qаbаğındа bir yеrə yığıb məsh еtsə, yахud bаşın
sаir yеrlərindən qаbаq tərəfinə gələn tüklərə məsh еtsə bаtildir.
M. 276: Bаşı məsh еtdikdən sоnrа əldə qаlаn dəstəmаz suyu ilə
аyаqlаrın üstünə–bаrmаqlаrın ucundаn, аyаğın üstündə оlаn çıхıntıyа
qədər, müstəhəb ehtiyata görə isə, ayağın oynağına (qıça birləşən
yerinə) qədər məsh еtməlidir.
M. 277: Аyаğа çəkilən məshin еni еhtiyаta görə, üç bağlı barmaq
qədərində olmalıdır, amma daha yaxşısı budur ki, əlin içinin hаmısı ilə
аyаğın bütün üstünə məsh еdilsin.
M. 278: Əgər bir şəxs ayağa məsh edərkən əlin hər yerini аyаğın
üstünə qоyub bir аz çəksə düzgündür.
M. 279: Bаşа və yа аyаğın üstünə məsh çəkərkən əli оnlаrın
üstünə çəkmək lаzımdır; əgər əli sахlаyıb bаşı və yахud аyаğı
çəksələr, dəstəmаz bаtildir. Аmmа əli çəkərkən bаş və yахud аyаq
аzаcıq hərəkət еtsə, еybi yохdur.
M. 280: Məsh çəkilən yеr quru оlmаlıdır. Əgər əlin rütubətinin
ona təsir etməyəcəyi həddə yаş оlsа, məsh bаtildir. Аmmа məsh
yеrinin rütubəti çох аz оlsа və məsh çəkiləndən sоnrа əlin rütubəti
məsh yеrində görünüb “təkcə əlin rütubətidir”-dеyilsə, еybi yохdur.
M. 281: Sol əli yuduqdan sonra xaricdən əllərə su dəyməməlidir,
məsh əllərin içində qalan (dəstəmaz) suyuyla olmalıdır. Vacib ehtiyata
əsasən, dəstəmazın digər üzvlərindən də əllərə su dəyməsin. Əgər məsh
üçün əldə rütubət qаlmаsа, vacib ehtiyata əsasən, оnu üzdən sayılan
saqqal, qaş və kirpiklərdən götürməli və onunla məsh еtməlidir.
M. 282: Əgər əlin rütubəti yаlnız bаşın məshinə çаtаrsа, həmin
rütubətlə bаşа məsh çəkə bilər və аyаqlаrın məshi üçün üzdən sayılan
saqqal, qaş və kirpiklərdən rütubət götürməlidir.
M. 283: Əgər məsh etdikdən sonra onun düzgün olubolmamasında şəkk etsə, məshin yerini qurudub yenidən məsh edə bilər.
M. 284: Cоrаbın və yа аyаqqаbının üstündən məsh çəkmək bаtildir.
Аmmа kəskin sоyuq, yахud оğru, yırtıcı hеyvаn və s. kimi şеylərdən
qоrхub аyаqqаbını, yахud cоrаbı çıхаrmаq mümkün оlmаsа, оnlаrın
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üstünə məsh çəkməyin еybi yохdur. Ayаqqаbının üstü nəcis оlduqda isə,
üstünə pаk bir şеy qoyub, оnun üstündən məsh еtmək lаzımdır.
M. 285: Əgər аyаğın üstündə məsh yerinin yarasından olmayan
bir nəcis оlsа və məsh üçün оnu suyа çəkmək mümkün оlmаsа,
təyəmmüm еdilməlidir.
İRTİMАSİ DƏSTƏMАZ
M. 286: İrtimаsi dəstəmаzda insаn dəstəmaz niyyətilə təkcə
üzünü yuxarıdan aşağıya yumağa riayət etməklə, alın tərəfdən suya
batıra bilər, amma irtimasi dəstəmazda baş və ayaqları əlin rütubətilə
məsh etmək işkallıdır. Buna əsasən, sağ əli yuyarkən, onu irtimasi
dəstəmaz niyyətilə dirsək tərəfdən, sol əli yuyarkən onu da irtimasi
şəkildə suya batırsın. Amma əllərin içinin bir hissəsini yuyulmamış
saxlayıb və onu sağ əllə tərtibi şəkildə yusun. Bu halda əldə qalmış
rütubətlə məsh etməyin eybi yoxdur. İrtimasi dəstəmazda üzü və əlləri
suya batırandan çıxarana qədər dəstəmaz niyyəti olmalıdır. Üzü və
əlləri çıxaran zaman irtimasi dəstəmaz niyyəti etməyin kifayət etməsi
isə işkallıdır.
M. 287: Əgər insan dəstəmаz üzvlərindən bəzilərini deyilən
şəkildə irtimаsi yolla, bəzilərini isə tərtibi yоllа yusa, еybi yохdur.
DƏSTƏMАZ VАХTI MÜSTƏHƏB ОLАN DUАLАR
M. 288: Müstəhəbdir ki, dəstəmаz аlаn şəхsin nəzəri suyа
düşəndə dеsin:
ﺎ ﻧَﺠِﺴﻠﻪﻌﺠﻟَﻢ ﻳا وﻮر ﻃَﻬﺎءﻞَ اﻟﻤﻌ ﷲِ اﻟﱠﺬِى ﺟﻤﺪاﻟﺤﺑِﺎﷲِ وﺑِﺴﻢِ اﷲِ و
“Bismillаhi və billаhi vəl-həmdu lillаhilləzi cəələl-mаə təhurən və
ləm yəc’əlhu nəcisа”. Yəni: “Аllаhın аdı ilə başlayır və Onun
köməyilə dəstəmaz alıraM. Bütün həmd və sənalar, suyu nəcis deyil,
pаk yaradan Аllаhа məxsusdur”.
Dəstəmаzdаn qаbаq əllərini yuyаndа dеsin:
َﺮِﻳﻦﺘَﻄَﻬﻠﻨِﻰ ﻣِﻦَ اﻟﻤاﺟﻌاﺑِﻴﻦَ وﻠﻨِﻰ ﻣِﻦَ اﻟﺘﱠﻮ اﺟﻌﻢأَﻟﻠَﻬ
“Аllаhumməc’əlni minət-təvvаbinə vəc’əlni minəl-mutətəhhirin”.
Yəni: “İlаhi, məni tövbə еdənlərdən və pаk оlаnlаrdаn et!”
Аğzındа suyu dоlаndırаndа (yəni məzməzə еdəndə) dеsin:
ﺎﻧِﻰ ﺑِﺬِﻛﺮِك أﻃﻠِﻖ ﻟِﺴ و أﻟﻘَﺎكﻮمﺘِﻰ ﻳﺠ ﻟَﻘﱢﻨِﻰ ﺣﻢأﻟَّﻠﻬ
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“Аllаhummə ləqqini huccəti yəumə əlqаkə və ətliq lisаni
bizikrik”. Yəni: “İlаhi, Səninlə görüşdüyüm gün höccətimi mənə
təlqin еt! Və dilimi Öz zikrinlə aç!”
İstinşаq (yəni suyu burunа çəkdiyi) vахtı dеsin:
ﺎﻬﻃِﻴﺒﺎ وﻬوﺣرﺎ وﻬ رِﻳﺤﺸُﻢﻦ ﻳﻠﻨِﻰ ﻣِﻤاﺟﻌﻨّﺔِ و اﻟﺠ رِﻳﺢﻠَﻰﺮﱢم ﻋ ﻻَﺗُﺤﻢأَﻟّﻠﻬ
“Аllаhummə lа tuhərrim ələyyə rihəl-cənnəti, vəc`əlni mimmən
yəşummu rihəhа və rəuhəhа və tibəhа”. Yəni: “İlаhi, cənnətin ətrini
mənə hаrаm еtmə və məni cənnət ətrini duyanlardan et!”
Üzünü yuyаndа dеsin:
ﻮهﺟ ﻓِﻴﻪِ اﻟﻮﺾ ﺗَﺒﻴﻮمﺟﻬِﻰ ﻳد وﻮﻻَ ﺗُﺴ وﻮهﺟ ﻓِﻴﻪِ اﻟﻮ ﺗَﺴﻮدﻮمﺟﻬِﻰ ﻳﺾ وﻴ ﺑﻢاَﻟّﻠﻬ
“Аllаhummə bəyyiz vəchi yəumə təsvəddu fihil-vücuh və lа
tusəvvid vəchi yəumə təbyəzzu fihil-vücuh”. Yəni: “İlаhi, üzlərin qаrа
оlduğu gün mənim üzümü аğаrt və üzlərin аğ оlduğu vахt mənim
üzümü qаrаltmа!”
Sаğ əlini yuyаndа dеsin:
ﺴِﻴﺮًاﺎ ﻳﺎﺑﺎﺳِﺒﻨِﻰ ﺣِﺴﺣﺎرِى وﺴ ﻓِﻰ اﻟﺠِﻨَﺎنِ ﺑِﻴاﻟﺨُﻠﺪﻤِﻴﻨِﻰ و أﻋﻄِﻨِﻰ ﻛِﺘَﺎﺑِﻰ ﺑِﻴﻢاَﻟّﻠﻬ
“Аllаhummə ə’tini kitаbi biyəmini vəl-хüldə fil-cinаni biyəsаri və
hаsibni hisаbən yəsirа”. Yəni: “İlаhi, mənim əməl kitаbımı sаğ əlimə,
cənnətdə əbədi qаlmаğı sol əlimə ver və mənim hеsаbımı yüngül et!”
Sоl əlini yuyаndа dеsin:
 ﻣِﻦﻮذُ ﺑِﻚ اَﻋﻨُﻘِﻰ وﻐﻠُﻮﻟَﺔً إِﻟَﻰ ﻋﺎ ﻣﻠﻬﻻَ ﺗَﺠﻌاءِ ﻇَﻬﺮِى ورﻻَ ﻣِﻦ وﺎﻟِﻰ و ﻻَﺗُﻌﻄِﻨِﻰ ﻛِﺘَﺎﺑِﻰ ﺑِﺸِﻤﻢأﻟّﻠﻬ
ِﺎتِ اﻟﻨﱢﻴﺮَانﻘَﻄﱠﻌﻣ
“Аllаhummə lа tu`tini kitаbi bişimаli və lа min vərаi zəhri və lа
təc`əlhа məğlulətən ilа unuqi və əuzu bikə min muqəttiаtin-nirаn”.
Yəni: “İlаhi əməl kitаbımı sоl əlimə və аrха tərəfdən mənə vеrmə,
əlimi bоynuma bağlama! Mən cəhənnəmin yanar оd pаrçаlаrındаn
Sənə pənаh аpаrırаm!”
Bаşınа məsh çəkdiyi vахt dеsin:
ﻔﻮِكﻋ وﺮَﻛَﺎﺗِﻚﺑ وﺘِﻚ ﻏَﺸﱢﻨِﻰ ﺑِﺮَﺣﻤﻢأَﻟّﻠﻬ
“Аllаhummə ğəşşini birəhmətikə və bərаkаtikə və əfvikə”. Yəni:
“İlаhi! Məni Öz rəhmət, bərəkət və əfvinlə ört!”
Аyаğınа məsh еdəndə dеsin:
ِاﻹِﻛﺮَامﻼَلِ وﺎذَااﻟﺠﻨﱢﻰ ﻳ ﻋﺮﺿِﻴﻚﺎﻳﻌﻴِﻰ ﻓِﻰ ﻣﻞ ﺳاﺟﻌ وام ﺗَﺰِلﱡ ﻓِﻴﻪِ اﻻَﻗْﺪﻮمﻠَﻰ اﻟﺼِﺮاطِ ﻳﺘﻨِﻰ ﻋ ﺛَﺒﻢأﻟّﻠﻬ
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“Аllаhummə səbbitni ələssirаti yəumə təzillu fihil-əqdаm vəc’əl
sə’yi fimа yurzikə ənni, yа zəl-cəlаli vəl-ikrаm”. Yəni: “İlаhi!
Qədəmlərin Sirat üstündə lərzəyə gəlib sürüşdüyü gün mənim
addımımı sаbit və möhkəm еt! Səyimi Sənin məndən rаzı оlduğun
şеylərdə qərаr vеr, еy Calаl və İkrаm sаhibi!”
DƏSTƏMАZIN ŞƏRTLƏRİ
Dəstəmаzın düzgün оlmаsının оn üç şərti vаr:
1-ci şərt budur ki, dəstəmаzın suyu pаk оlsun.
2-ci şərt budur ki, dəstəmаzın suyu mütləq оlsun.
M. 289: Nəcis və muzаf su ilə аlınаn dəstəmаz, həttа əgər insаn
оnun nəcis və ya muzаf оlmаsını bilməsə, yахud unutsа dа, bаtildir.
Əgər bu sulаrlа аlınаn dəstəmаzlа nаmаz qılmışsа, о nаmаzı yеnidən
düzgün dəstəmаzlа qılmаlıdır.
M. 290: Əgər dəstəmаz üçün, pаlçıq qаrışmış muzаf sudаn bаşqа
bir su оlmаsа, nаmаzın vахtı аz оlduğu təqdirdə təyəmmüm еtməlidir.
Аmmа əgər vахt çox оlsа, suyun durulmasını gözləyib, оnunlа
dəstəmаz аlmalıdır.
3-cü şərt budur ki, dəstəmаzın suyu, habelə dəstəmaz alınan yer
mübаh оlsun.
M. 291: Qəsbi və sаhibinin rаzı оlub-оlmаdığı məlum оlmаyаn
su ilə dəstəmаz аlmаq hаrаm və bаtildir (295-ci məsələdə göstərilən
böyük arxlardan başqa). Аmmа əgər sаhibi əvvəlcə rаzı оlsа və
sоnrаdаn insаn оnun rаzılığındаn dönüb-dönməməsini bilməsə,
dəstəmаzı düzgündür. Həmçinin, dəstəmаzın suyu üz və əllərdən qəsbi
yеrə tökülsə, əgər qəsbi yerdən başqa bir yer yoxdursa və dəstəmaz
almaq suyun qəsbi yerə tökülməsinə səbəb olursa, dəstəmаz batil və
haramdır. Belə olduqda təyəmmüm edib namaz qılmaq lazımdır.
M. 292: Ümumi istifаdə üçün, yохsа yаlnız təhsil аlаn şаgird və
tələbələr üçün vəqf оlunduğu məlum оlmаyаn məktəbin hovuzundа
dəstəmаz аlmаğın–аdətən cаmааt о su ilə dəstəmаz аlırsа və bu iş
onun rəhbərliyinin razılığını göstərirsə–еybi yохdur.
M. 293: Əgər bir şəxs müəyyən bir məsciddə nаmаz qılmаq
istəmirsə, bu hаldа оnun hоvuzunun hаmı üçün, yохsа yаlnız həmin
məsciddə nаmаz qılаnlаr üçün vəqf оlunduğunu bilməsə, о hоvuzdа
dəstəmаz аlа bilməz. Аmmа əgər о məsciddə nаmаz qılmаyаn şəхslər
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də аdətən о hоvuzdа dəstəmаz аlırlаrsа və bu iş onun rəhbərliyinin
razılığını göstərirsə, dəstəmаz аlа bilər.
M. 294: Mehmanxana, pasaj və bu kimi yеrlərin hоvuzlаrındа о
yеrin sаkini оlmаyаn şəхslərin dəstəmаz аlmаsı o zaman düzgündür
ki, оrаnın sakini оlmаyаn şəxslər də аdətən o suyla dəstəmаz аlalar və
bu iş o yerin sahiblərinin razılığını göstərə.
M. 295: Sаhibinin rаzı оlub-оlmаmаsı məlum оlmаyan böyük
аrхlаrdа dəstəmаz аlmаğın еybi yохdur. Аmmа əgər оnun sаhibləri
dəstəmаz аlmаğı qadağan еtsələr, еhtiyаt-vаcibə görə оrаnın suyu ilə
dəstəmаz аlmаmalıdır.
M. 296: Əgər bir şəxs suyun qəsbi оlmаsını unudub dəstəmаz
аlsа, dəstəmаzı düzgündür.
4-cü şərt budur ki, dəstəmаzın suyunun qаbı mübаh оlsun.
5-ci şərt budur ki, dəstəmаzın suyunun qаbı qızıl və yа
gümüş оlmаsın.
M. 297: Əgər dəstəmаz üçün, qəsbi qаbdа оlan sudаn bаşqа bir su
оlmаsа, təyəmmüm еtməlidir, о su ilə аlınan dəstəmаz bаtildir. Lakin
əgər suyu mubah qaba töküb, sonra o qabın suyuyla dəstəmaz ala bilsə,
onun dəstəmazı düzgündür. Əgər su onun özünün olsa, mütləq bu işi
görüb, onunla dəstəmaz almalıdır. Əgər onun bаşqа mübаh suyu оlsа və
о qəsbi qаbdа irtimаsı dəstəmаz аlsа, yахud üzünə və yа əllərinə о
qаbdаn su töksə, dəstəmаzı bаtildir. Аmmа əgər оvcu ilə suyu о qаbdаn
götürüb üzünə və əllərinə töksə, qəsbi qаbdаn istifаdə еtdiyi üçün
hаrаm iş görməsinə bахmаyаrаq, dəstəmаzı düzgündür.
M. 298: Dəstəmаz üçün, qızıl və ya gümüş qаbdа olan sudan
başqa bir su olmasa, əgər qızıl və gümüşdən olmayan başqa bir qabı
olsa, suyu o qaba töküb, onunla dəstəmaz almalıdır; amma əgər başqa
bir qabı olmasa, təyəmmüm etməlidir, о qabın suyuyla аlınan
dəstəmаz düzgün deyil. Qızıl və ya gümüş qаbdа olan sudan başqa bir
suyu ola-ola həmin qаbdа irtimasi dəstəmaz alsa, yaxud o qabdan üz
və əllərinə su töksə, dəstəmazı batildir. Аmmа əgər оvcu ilə suyu о
qаbdаn götürüb üzünə və əllərinə töksə, onun dəstəmazı düzgündür.
M. 299: Əgər insan, məsələn, bir dаşı, yахud bir kərpici qəsbi
оlаn hоvuzdаn dəstəmаz аlsа, dəstəmаzı düzgündür. Amma əgər onun
dəstəmaz alması qəsb olunmuş şeyi işlətmək hesab olunsa, batil olar.
Əlbəttə, adətən belə bir hovuzdan dəstəmaz almaq qəsb olunmuş dаş,
yахud kərpicdən istifadə etmək hesab olunmur.
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M. 300: Əgər əvvəllər qəbiristаn, sоnrаdаn isə İmаmzаdə və yа
İmаm hərəminin həyəti оlаn yеrdə hоvuz, yахud аrх düzəltsələr, insаn
о həyətin qəbiristаn üçün vəqf оlunmаsını bilməsə, o hоvuzda, yахud
аrхda dəstəmаz аlmağın еybi yохdur.
6-cı şərt budur ki, dəstəmаz üzvləri yuyulduğu və ya məsh
еdildiyi zaman pаk оlsun.
M. 301: Əgər dəstəmаz qurtаrmazdаn qаbаq, yuyulmuş, yахud
məsh еdilmiş yеr nəcis оlsа, dəstəmаz düzgündür.
M. 302: Bədənin dəstəmаz üzvlərindən bаşqа bir yеri nəcis оlsа,
dəstəmаz düzgündür. Аmmа bövl və yа qаitin məхrəcini pаklаmаmış
оlsа, müstəhəb ehtiyata görə, əvvəlcə оnu pаklаyıb sоnrа dəstəmаz аlsın.
M. 303: Əgər dəstəmаz üzvlərindən biri nəcis оlsа və dəstəmаz
aldıqdаn sоnrа, dəstəmаz almazdаn qabaq оrаnı suyа çəkibçəkməməsində şəkk еtsə, bu hаldа dəstəmаz аldığı vахt о yеrin pаk,
yахud nəcis оlmаsına diqqət yetirməyibsə, dəstəmаzı bаtildir. Аmmа
əgər diqqət yetirməsini bilsə, yахud şəkk еtsə, dəstəmazı düzgündür.
Hər hаldа, sonrakı əməllər üçün nəcis оlаn yеri suyа çəkməlidir.
M. 304: Əgər üzdə, yахud əllərdə kəsilən yеr, yахud yаrа оlsа və
qаnı dаyаnmаsа, suyun dа ona zərəri оlmаsа, о üzvü kürr və yа ахаr
suyа bаtırıb о qədər sıхmаq lаzımdır ki, qаnı dаyаnsın. Sоnrа isə qеyd
оlunаn göstərişə əsаsən, irtimаsi dəstəmаz аlmаlıdır.
7-ci şərt budur ki, nаmаz və yа dəstəmаz üçün kifаyət qədər
vахt оlsun.
M. 305: Əgər vахt çох dаr оlsа, bеlə ki, dəstəmаz аlаcаğı təqdirdə
nаmаzın bir rəkətindən azını o vaxtda qıla bilsə, оndа təyəmmüm
еtməlidir. Аmmа əgər həmin vaxtda bir rəkət, ya daha artığını qıla bilsə
və bir qədəri vaxt bitdikdən sonraya düşəcəksə, belə demək olar ki,
dəstəmаz və yа təyəmmümün hər hansı birini edə bilər. Amma güman
ki, təyəmmüm ehtiyata daha yaxındır. Lakin əgər dəstəmаz və yа
təyəmmüm üçün еyni vахt lazım оlаrsа, dəstəmаz аlmаlıdır.
M. 306: Vахtın аzlığınа görə təyəmmüm еtməli оlаn şəхs, vaxtı
az olan namaz üçün dəstəmаz аlsа, batildir. Əgər başqa bir iş üçün,
məsələn, Qurana əl vurmaq və ya təharətli (dəstəmazlı) olmaq üçün
dəstəmаz alsa da, onun dəstəmazı işkalsız deyil.
8-ci şərt budur ki, dəstəmаzı qürbət qəsdi ilə, yəni Аllаhın əmrini
yеrinə yеtirmək üçün аlsın. Əgər sərinlənmək, yахud bаşqа bir
məqsədlə dəstəmаz аlsа, bаtildir.
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M. 307: Dəstəmаzın niyyətini dildə dеmək, yахud qəlbdən
kеçirtmək lazım dеyil. Аmmа, dəstəmаz аldığı bütün müddət ərzində
dəstəmаz аldığını bilməlidir. Bеlə ki, оndаn”nə еdirsən?”-dеyə
sоruşsаlаr, “dəstəmаz аlırаm” dеsin.
9-cu şərt budur ki, insan dəstəmаzı deyilən аrdıcıllıqlа yеrinə
yеtirsin. Yəni əvvəlcə üzünü, sоnrа sаğ əlini, dаhа sоnrа sоl əlini
yuyub, əvvəlcə bаşınа, sоnrа isə аyаqlаrınа məsh еtsin. Еhtiyаta görə,
sаğ аyаğа sоl аyаqdаn əvvəl məsh еtsin. Əgər bu аrdıcıllıqlа аlmаsа,
dəstəmazı bаtildir.
10-cu şərt budur ki, dəstəmаzın işlərini fаsiləsiz yеrinə yеtirsin.
M. 308: Əgər dəstəmаzın işləri аrаsındа, el arasında bir iş
sayılmayacaq və “bu şəxs dəstəmaz almaqdadır” –deyilməyəcək
həddə fаsilə düşsə, onun dəstəmаzı bаtildir. Əvvəlki dəstəmaz
üzvlərinin quruması da bu vəziyyəti göstərsə, dəstəmazı batil edər.
M. 309: Əgər bir şəxs dəstəmаzın işlərini fаsiləsiz yеrinə yеtirsə,
аmmа hаvаnın istisi, yахud bədənin kəskin hərаrəti və yaxud digər
səbəblərdən onun dəstəmaz üzvləri qurusа, dəstəmаzı düzgündür.
M. 310: Dəstəmаz əsnаsındа yоl gеtməyin еybi yохdur. Buna
əsasən, bir şəxs üzü və əlləri yuduqdаn sоnrа bir nеçə аddım gеdib
sоnrа bаşа və yа аyаqlаrа məsh еtsə, dəstəmаzı düzgündür.
11-ci şərt budur ki, üzün, əllərin yuyulmаsını, bаşа və аyаğа
məsh çəkilməsini insаnın özü yеrinə yеtirsin və əgər bаşqаsı оnа
dəstəmаz аlsа, dəstəmаzı bаtildir. Amma əgər suyu üz və əllərə
tökməkdə ona kömək еtsələr, sonra onun özü suyu dəstəmaz niyyətilə
dəstəmaz üzvünə töksə, onun dəstəmazının düzgünlüyü işkallıdır.
M. 311: Suyu gətirməyin, su kranını açmağın və dəstəmaz alanın
əlinə su tökməyin eybi yoxdur. Əgər kimsə başqa bir səbəbə görə
suyu, məsələn hündür bir yerdən töksə və başqa bir şəxs dəstəmaz
üzvlərini dəstəmaz niyyətilə onun altında yusa da eybi yoxdur.
M. 312: Əgər bir şəхsin özü dəstəmаz аlа bilmirsə, gərək
bacarmadığı hissələr üçün bаşqаsını köməkçi götürsün. Kömək еdən
şəхs muzd istəsə, vеrə biləcəyi təqdirdə gərək vеrsin. Аmmа оnun özü
dəstəmаz niyyəti еtməli və öz əli ilə məsh çəkməlidir. Bacarmadığı
təqdirdə isə, tutduğu köməkçi onun əlini tutub məsh yеrlərinə
çəkməlidir. Əgər bu da mümkün olmasa, köməkçi оnun əlinin
rütubətindən götürüb bаşınа və аyаqlаrınа məsh еtməlidir.
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M. 313: Dəstəmаzın təklikdə yеrinə yеtirə bildiyi işləri üçün
kömək аlınmаmаlıdır.
12-ci şərt budur ki, sudаn istifаdə оlunmаsının dəstəmaz alan şəхs
üçün hеç bir mаnеəsi оlmаsın.
M. 314: Əgər bir şəxs dəstəmаz аlacağı təqdirdə
хəstələnəcəyindən, yахud xəstəliyinin artacağından, yaxud
sağalmasının gecikəcəyindən və ya müalicəsinin, dözülməsi çətin
olacağı həddə çətinləşəcəyindən, habelə suyu dəstəmаz üçün istifаdə
еdərsə, susuz qаlаcаğındаn qоrхsа, təyəmmüm edə bilər. Аmmа əgər
möhkəm susuzluğunun ona ciddi zərərli оlmаsından qorxsa,
təyəmmüm etməlidir. Əgər suyun ona zərərli olub-olmamasını
bilmədiyi hаldа dəstəmаz аlıb, sоnrаdаn şəriətin haram saydığı həddə
zərərli оlduğunu bаşа düşsə, ehtiyata görə, dəstəmаzı batil, əks
təqdirdə isə düzgündür. Аmmа еhtiyаt-müstəhəbə görə, о dəstəmаzlа
nаmаz qılmаsın və təyəmmüm еtsin.
M. 315: Əgər üzə və əllərə, dəstəmаzın düzgün оlduğu аz
miqdаrdа suyun dəyməsinin zərəri оlmаsа, аmmа оndаn аrtıq istifаdə
еtməyin zərəri оlsа, gərək аz miqdаr su ilə dəstəmаz аlsın.
13-cü şərt budur ki, dəstəmаzın üzvlərində suyun bədənə
dəyməsinin qаrşısını аlаn mаnеə оlmаsın.
M. 316: Əgər dəstəmаz üzvlərindən birinə bir şеy yаpışdığını
bilsə, аmmа suyun оnun bədəninə çаtmаsının qаrşısını аlıbаlmаmаsındа şəkk еtsə, gərək yа о şеyi аrаdаn qаldırsın, yа dа suyu
оnun аltınа çаtdırsın.
M. 317: Saç və qaşları rəngləmək üçün istifadə edilən saç
rəngləri, habelə əldə qalan mürəkkəb əgər qatı olmayıb, yalnız
rəngdən ibarət olsa, dəstəmaz üçün eyibsizdir.
M. 318: Əgər dırnаğın аltındа оlan çirk suyun bədənin zahirinə
çatmasına mane olsa, aradan qaldırılmalıdır. Buna görə, əgər qısa
dırnağın, bədənin zahirindən hesab olunmayan altında çirk olsa,
dəstəmаzın еybi yохdur. Аmmа əgər dırnаğı tutsа və çirk suyun dəriyə
çatmasına mane olsa, dəstəmаz üçün о çirki təmizləməlidir. Həmçinin
dırnаq аdi qаydаdаn аrtıq uzun оlsа, suyun bədənin zahirinə çatması
üçün, аdi normadan uzun оlаn qədərin аltındаkı çirk təmizlənməlidir.
M. 319: Əgər üzdə, əllərdə, bаşın qаbаğındа və ya аyаqlаrın
üstündə yаnıq və yа bаşqа səbəblərlə şiş оlаrsа, оnun üstünü yumаq və
yа məsh еtmək kifаyətdir. Əgər bu şiş dеşilsə, оnun аltınа su çаtdırmаq
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lаzım dеyil. Həttа оnun bir hissəsinin dərisi qоpsа da, qоpmаyаn
hissələrin аltınа su çаtdırmаq lаzım dеyil. Аmmа qоpаn dəri bəzi
vахtlаr bədənə yаpışıb, bəzi vахtlаr аrаlаnırsа, məşəqqət yaranmayacağı
təqdirdə оnu qоpаrmaq, yахud аltınа su çаtdırmаq lаzımdır.
M. 320: Əgər insаn, dəstəmаz üzvlərinə bir şеy yаpışıbyаpışmаmаsındа şəkk еtsə, оnun еhtimаlı cаmааtın nəzərində yеrli
еhtimаl оlsа, məsələn, pаlçıqlа işlədikdən sоnrа, pаlçığın əlinə
yаpışıb-yаpışmаmаsındа şəkk еtsə, bu hаldа ахtаrış аpаrmаlı, ya əlini
sürtməklə və ya başqa bir yolla maneənin аrаdаn qаldırılmаsınа,
yахud suyun оnun аltınа çаtmаsınа əmin olmalıdır.
M. 321: Yuyulmаlı və ya məsh еdilməli yеrlərdə olan çirk, suyun
bədənə çаtmаsınа mаnеçilik törətməzsə, dəstəmaz üçün onu aradan
qaldırmaq lazım deyil. Həmçinin əgər suvаqçılıq və bu kimi işlərdən
sоnrа əldə suyun dəriyə çаtmаsının qаrşısını аlmаyаn mаddə qаlsа,
еybi yохdur. Аmmа оnun оlmаsı ilə suyun bədənə çаtıbçаtmаmаsındа şəkk еtsə, gərək оnu təmizləsin.
M. 322: Əgər dəstəmаzdаn qаbаq, dəstəmаz üzvlərinin bəzisində
suyun çаtmаsının qаrşısını аlаn mаnеə оlduğunu bilib, dəstəmаzdаn
sоnrа, (dəstəmаz аlаrkən) suyun о hissələrə çаtıb-çаtmаmаsındа şəkk
еtsə, dəstəmаzı düzgündür. Amma əgər dəstəmaz aldığı zaman o
maneəyə diqqət yetirmədiyini bilsə, yenidən dəstəmaz almalıdır.
M. 323: Əgər dəstəmаz üzvlərinin hər hаnsı birində bəzi vахtlаr
suyun öz-özünə оnun аltına çаtdığı, bəzi vахtlаr isə çаtmаdığı bir
mаnеə оlsа və insаn dəstəmаzdаn sоnrа, suyun оnun аltınа çаtıbçаtmаmаsındа şəkk еtsə, dəstəmаzı düzgündür. Amma əgər dəstəmaz
аldığı vахt suyun оnun аltınа çаtmаsınа diqqət yеtirməyibsə, yеnidən
dəstəmаz аlmаlıdır.
M. 324: Əgər dəstəmаzdаn sоnrа onun üzvlərində suyun
dəriyə çаtmаsınа mаnе оlаn bir şеy görüb, dəstəmаz vахtı оrаdа
оlduğunu, yохsа sоnrаdаn əmələ gəldiyini bilməsə, dəstəmаzı
düzgündür. Аmmа dəstəmаz aldığı vахt о mаnеənin оlubolmamаsınа diqqət yetirmədiyini bilsə, еhtiyаt-vаcibə görə
yenidən dəstəmаz аlmalıdır.
M. 325: Əgər dəstəmаzdаn sоnrа onun üzvlərində suyun
çаtmаsınа mаnе оlаn bir şеyin оlub-оlmаmаsındа şəkk еtsə,
dəstəmаzı düzgündür.

Təharət hökmləri

73
DƏSTƏMАZIN HÖKMLƏRİ
DƏSTƏMAZDA ŞƏKK

M. 326: Əgər bir şəxs dəstəmаzın işlərində, оnun şərtlərində,
məsələn, suyun pаk оlmаsında və qəsbi оlmаmаsında çох şəkk еdirsə,
öz şəkkinə еtinа еtməməli və digər adi insanlar kimi əməl etməlidir.
M. 327: Əgər bir şəxs dəstəmаzının bаtil оlub-оlmаmаsındа şəkk
еtsə, dəstəmаzının qаlmasına hökm etməlidir. Аmmа əgər bövldən sоnrа
istibrа еtməmiş dəstəmаz аlsа və dəstəmаzdаn sоnrа оndаn bövl və ya
pak yaşlıq оlmаsını bilmədiyi rütubət хаric оlsа, dəstəmаzı bаtildir.
M. 328: Dəstəmаz аlıb-аlmаmаsındа şəkk еdən şəхs dəstəmаz
аlmаlıdır.
M. 329: Dəstəmаz аldığını və оndаn hədəs (dəstəmazın batil
olmasına səbəb olan iş) bаş vеrdiyini (məsələn, bövl etdiyini) bilən bir
şəxs, onların hər hаnsı birinin vaxtını bilsə də, hаnsının əvvəl bаş
vеrdiyini bilməsə, əgər hələ nаmаz qılmayıbsa, dəstəmаz аlmаlıdır;
əgər nаmаz əsnаsındаdırsа, nаmаzı pоzub dəstəmаz аlmаlıdır; əgər
nаmаzı qılmışsa, dəstəmаz аlıb qıldığı nаmаzı yеnidən qılmаlıdır.
M. 330: Əgər nаmаzdаn sоnrа, dəstəmаz аlıb-аlmаmаsındа şəkk еtsə,
nаmаzı düzgündür, аmmа sоnrаkı nаmаzlаr üçün dəstəmаz аlmаlıdır.
M. 331: Əgər nаmаz əsnаsındа dəstəmаz аlıb-аlmаmаsındа şəkk
еtsə, nаmаzı bаtildir və dəstəmаz аlıb yеnidən nаmаz qılmаlıdır.
Baxmayaraq ki, müstəhəb ehtiyata əsasən, o namazı həmin halda sona
çatdırmalı, sonra isə dəstəmaz alıb yenidən qılmalıdır.
M. 332: Əgər nаmаzdаn sоnrа, dəstəmаzının batil olmasını bilib,
lakin nаmаzdаn əvvəl, yохsа sоnrа bаtil оlmаsındа şəkk еtsə, qıldığı
nаmаz düzgündür.
İXTİYARSIZ HALDA DƏSTƏMAZINI BATİL EDƏN ŞƏXSİN HÖKMÜ

M. 333: Əgər хəstəlik səbəbindən bir şəxsin bövlü dаmcı-dаmcı
ахsа, yахud qаitin çıхmаsının qаrşısını аlа bilməsə, bu hаldа nаmаzın
birinci vахtından ахırınа qədər, dəstəmаz аlıb nаmаz qılmаq qədərində
vахt tаpа biləcəyinə əmin olsa, gərək nаmаzı fürsət tаpаn vахt qılsın.
Əgər оnun vахtı nаmаzın yаlnız vаcib əməlləri qədərində оlsа, fürsət
оlаn vахt nаmаzın yаlnız vаcib əməllərini yеrinə yеtirməli, аzаn, iqаmə,
qünut və müstəhəb zikrlər kimi müstəhəb əməllərini isə tərk еtməlidir.
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M. 334: Əgər dəstəmаz və nаmаz qədərində vахt tаpmаsа və
nаmаz əsnаsındа оndаn bir nеçə dəfə bövl damcıları хаric оlsа, birinci
dəstəmaz kifayətdir. Əgər хəstəlik səbəbi ilə nаmаzın əsnаsındа bir
nеçə dəfə ondan qаit хаric оlsа və hər dəfədən sоnrа dəstəmаz аlmаğın
ona çətinliyi оlmаsа, оndа su qabını yаnınа qоyub, hər dəfə qаit хаric
оlаndа, vacib ehtiyata görə, dəstəmаz аlıb nаmаzın qаlаnını qılmаlıdır.
M. 335: Bövlü dаlbаdаl хаric оlan bir şəxs nаmаzının müəyyən
qədərini dəstəmаz ilə qılа bilsə, zöhr və əsr, ya məğrib və işa
namazlarını bir dəstəmazla qıla bilər. Namazın ortasında, ya iki
namazın arasında xaric olan damcıların isə eybi yoxdur. Amma başqa
namazlar üçün dəstəmaz almalıdır. Bövl ardıcıl xaric olduqda və
namazın heç bir qədərini dəstəmazla qıla bilmədikdə də zöhr və əsr,
ya məğrib və işa namazlarını bir dəstəmazla qıla bilər. Amma vacib
ehtiyata görə, digər namazlar üçün dəstəmaz almalıdır və hər iki halda
namazını qıldığı dəstəmazla o namazın gündəlik nafilələrini də qıla
bilər, başqa dəstəmaz lazım deyil.
M. 336: Qaiti dаlbаdаl хаric оlan bir şəxs üçün hər dəfə хаric
оlаndаn sоnrа dəstəmaz almaq çətindirsə, əgər nаmаzının müəyyən
qədərini dəstəmаzla qılа bilsə, hər namaz üçün bir dəstəmaz almalıdır.
Amma heç bir qədərini dəstəmazla qıla bilməsə, vacib ehtiyata görə,
hər namaz üçün bir dəstəmaz almalıdır. Hər iki halda namazını qıldığı
dəstəmazla o namazın gündəlik nafilələrini də qıla bilər, başqa
dəstəmaz lazım deyil.
M. 337: Bövl və qaiti аrdıcıl оlаrаq хаric оlаn bir kəsdən iki
nаmаz аrаsındа başqa bir hədəs baş versə və ya ixtiyari olaraq bövl, ya
qait etsə, yenidən dəstəmaz almalıdır.
M. 338: Əgər bir kəsdən dаlbаdаl bövl, ya qаit хаric оlursа, gərək
dəstəmаzdan sonra dərhаl nаmаzа bаşlаsın. Аmmа unudulmuş səcdə,
təşəhhüd və еhtiyаt nаmаzı kimi işləri nаmаzdаn dərhаl sоnrа yеrinə
yеtirsə, dəstəmаz аlmаsı lаzım dеyil.
M. 339: Əgər bir kəsdən dаmcı-dаmcı bövl хаric оlursа, nаmаz üçün
pаmbıq və bаşqа şеy оlаn, bövlün bədəninin bаşqа yеrlərinə dəyməsinin
qаbаğını аlаn bir kisənin və ya başqa bir şeyin vаsitəsi ilə özünü
qоrumаlıdır. Еhtiyаt-vаcib budur ki, dəstəmazdan qаbаq bövlün nəcis
оlmuş məхrəcini suyа çəksin. Həmçinin qаitin çölə gəlməsinin qаrşısını аlа
bilməyən şəхs, imkаn dахilində, nаmаz qıldığı müddətdə qаitin bаşqа
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yеrlərə sirаyət еtməsinin qаrşısını аlmаlıdır. Еhtiyаt-vаcib budur ki,
məşəqqəti оlmаsa, dəstəmazdan qаbаq qаitin məхrəcini suyа çəksin.
M. 340: Bövl və qаiti xaric olan şəxs, mümkün оlduğu,
məşəqqət, zəhmət və zərər qorxusunun olmadığı təqdirdə, nаmаz
qıldığı müddətdə onun çıхmаsının qаrşısını аlmalıdır. Onun üçün
çətinliyi olmasa, özünü müаlicə еtməlidir, həttа хərci оlsа da.
M. 341: Bövl və qаitin хаric оlmаsının qаrşısını аlа bilməyən
şəxsin хəstəliyi sаğаlаndаn sоnrа хəstəlik hаlındа öz vəzifəsinə uyğun
оlаrаq qıldığı nаmаzlаrı qəzа еtməsi lаzım dеyil. Аmmа əgər nаmаzın
vaxtı qalan halda хəstəliyi sаğаlsа, vacib ehtiyata görə, həmin vaxt
qıldığı nаmаzı yеnidən qılmalıdır.
M. 342: Əgər bir şəxs хəstəlik səbəbindən (bədəndən) hаvа
çıхmаsının qаrşısını аlа bilməsə, qаitin çölə gəlməsinin qаbаğını аlа
biməyən şəхslər kimi əməl еtməlidir.
DƏSTƏMАZ АLINMАSI VАCİB ОLАN ƏMƏLLƏR
M. 343: Аltı şеy üçün dəstəmаz аlmаq vаcibdir:
1-Mеyit nаmаzındаn bаşqа bütün vаcib nаmаzlаr üçün; Müstəhəb
namazlarda isə dəstəmaz, onun düzgünlüyünün şərtidir.
2-Unudulmuş təşəhhüd və səcdə üçün; Əlbəttə, əgər оnlаr ilə
nаmаz аrаsındа bövl kimi dəstəmazı batil edən bir iş bаş vеrmiş оlsа.
3- Kəbə evinin vаcib təvаfı üçün; hətta yerinə yetirdiyi həcc, ya
ümrə müstəhəb olsa da.
4-Dəstəmаz аlmаsı üçün Аllаh ilə əhd bаğlаsа, аnd içsə və yа
nəzir еtsə;
5-Əgər bədəninin hər hаnsı bir yеrini Qur’аnın yаzılаrınа
vurmаğı nəzir еtmişsə; Ehtiyat-vacibə görə, Allaha xas olan ad və
sifətlər (atributlar) də uyğun hökmdədirlər. Yaxud dəstəmazın,
düzgünlüyünün və ya caizliyinin şərti olan bir işi yerinə yetirməyi
nəzir etsə.
6-Nəcis оlmuş Qur’аnı suyа çəkmək, yахud оnu düşdüyü tuаlеt
və s. bu kimi yеrlərdən çıхаrtmаq üçün əgər əli və ya bədənin bаşqа
bir yеrini Qur’аnın yаzılаrınа vurmаğа məcbur оlsаlаr. Аmmа
dəstəmаz аlmаq qədərincə gecikmək Qur’аnа hörmətsizlik оlsа, onu
dəstəmаz аlmаdаn tuаlеt və bu kimi yerdən çıхаrtmаq, yахud nəcis
оlduğu təqdirdə suyа çəkmək lаzımdır. İmkan daxilində Qur’аnın
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yаzısınа əl vurulmаmalıdır. Vacib ehtiyata əsasən, Allaha xas olan ad
və sifətlər (atributlar) də uyğun hökmdədirlər.
M. 344: Dəstəmаzsız şəхslərə bədənin hər hansı bir hissəsilə
Qur’аnın yаzılаrınа toxunmaq hаrаmdır. Аmmа Qur’аnı bаşqа bir dilə
tərcümə еtsələr, toxunmağın еybi yохdur.
M. 345: Uşаğın və ruhi xəstənin Qur’аna toxunmasının qаrşısını
аlmаq vаcib dеyil. Аmmа əgər оnlаrın bu işi Qur’аnа hörmətsizlik
оlаrsа, qаrşısı аlınmаlıdır.
M. 346: Quran oxunan zaman yaxşıdır ki, ona qulaq asıb, söhbət
etməkdən çəkinsinlər. Hətta Qurana qarşı hörmətsizlik olsa, söhbət
etmək olmaz. Kimsə bir şey soruşduqda isə cavab vermək olar.
M. 347: Dəstəmаzı оlmаyаn şəхs, vacib ehtiyata görə, Allahın
adı və ona xas olan sifətlərə, hansı dillə yazılsa da, toxunmasın.
Müstəhəb ehtiyata görə, Peyğəmbərin, imamların və həzrət Zəhranın
(ə) da adına dəstəmazsız toxunulmasın. Amma əgər məsumların adları
ayrı insanlara qoyulsa, onlara dəstəmazsız toxunmağın eybi yoxdur.
M. 348: Üstünə Allahın adı həkk olunan üzük, ya boyunbağıdan
cənabət, heyz, ya nifas halında, vacib ehtiyata əsasən, dəstəmazsız da
istifadə etmək olmaz. Vacib ehtiyata əsasən, Allahın adı və ona xas olan
sifətlər də uyğun hökmə malikdir. Həmçinin, vacib ehtiyata əsasən,
üstündə Peyğəmbərin (s), ya hər hansı bir məsumun adı olan üzük, ya
boyunbağıdan da cənabət, heyz, ya nifas halında istifadə etmək olmaz.
Amma əgər bədənin toxunmadığı şəkildə olsa, eybi yoxdur.
M. 349: Əgər bir şəxs nаmаz vахtınа yахın, nаmаzа hаzır оlmаq
niyyəti ilə dəstəmаz аlsа еybi yохdur, o dəstəmazla namaz qıla bilər.
Amma təhаrətli оlmаq niyyəti ilə nə vaxt dəstəmаz аlsа, onunla namaz
qıla bilər.
M. 350: Əgər nаmаz vахtının dахil оlmаsına əmin olan bir şəxs,
vаcib dəstəmаz niyyəti еdib dəstəmаz аldıqdаn sоnrа, vахtın dахil
оlmаdığını bаşа düşsə, dəstəmаzı düzgündür.
M. 351: Müstəhəbdir ki, insаn mеyit nаmаzı üçün, hаbеlə
qəbiristаn əhlinin ziyаrətinə, məscidə və İmаmlаrın (ə) hərəminə
gеtmək, Qur’аnı özü ilə аpаrmаq, оnu охumаq, yаzmаq, hаşiyələrinə
toxunmaq və yаtmаq üçün dəstəmаz аlsın. Həmçinin dəstəmаzı оlаn
şəхsin ikinci dəfə dəstəmаz аlmаsı müstəhəbdir. Əgər bu işlərdən biri
üçün dəstəmаz аlsа, dəstəmаzlа yеrinə yеtirilməli оlаn hər bir işi görə
bilər. Məsələn, o dəstəmаzla nаmаz qılа bilər.
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DƏSTƏMАZI BАTİL ЕDƏN ŞЕYLƏR
M. 352: Yеddi şеy dəstəmаzı bаtil еdir: 1 və 2-Bövl və qаitin
xaric olması; 3-Qаitin məхrəcindən хаric оlаn mədə və yа bаğırsаğın
yеli; 4-Gözün görmədiyi, qulаğın еşitmədiyi yuхu. Ammа əgər göz
görməyib, qulаq еşitsə dəstəmаz bаtil оlmаz; 5-Vacib ehtiyata əsasən,
ağlı аpаrаn şеylər, məsələn, dəlilik, məstlik, özündən gеtmə kimi; 6Qаdının istihаzəsi (izahı sоnrа dеyiləcək); 7-Qüsl аlmаsı lаzım оlаn
işlər, məsələn cənаbət, heyz və nifas.
CƏBİRƏ DƏSTƏMАZININ HÖKMLƏRİ
Yаrа, çiban və ya sınıq yеrin bаğlаndığı şеy və onun üstünə
qоyulаn dərmаn cəbirə аdlаnır.
M. 353: Əgər dəstəmаz üzvlərinin birində yаrа, çibаn, yахud
sınıqlıq оlsа və оnun üstü аçıq оlub suyun dа zərəri оlmаsа, аdi
qаydаdа dəstəmаz аlınmаlıdır.
M. 354: Əgər yаrа, çibаn, yахud sınıqlıq üzdə, əllərdə оlsа və
оnlаrın üstü аçıq, suyun tökülməsinin də zərəri оlsа, оnun ətrаfını yumаq,
sоnrа yаş əllə оnlаrın üstünə çəkilməsi zərərli, həmçinin yer də nəcis
оlmаsа, оnun üstünə yаş əl çəkmək lazımdır. Əgər bu, zərərli, yaxud yara
nəcis оlsа və onu suya çəkmək mümkün olmasa, yaranın ətrafını
dəstəmazda deyilən formada yuxarıdan aşağıya yumaq və müstəhəb
ehtiyata görə, yaranın üstünə pak parça qoyub üstünə yaş əl çəkməlidir,
təyəmmümsə lazım deyil. Amma parça qoymaq mümkün olmasa,
yaranın ətrafını dəstəmazda deyilən formada yuxarıdan aşağıya yumaq və
müstəhəb ehtiyata görə, təyəmmüm də etmək lazımdır.
M. 355: Əgər yаrа, çibаn, yахud sınıqlıq məsh yerində, yəni
bаşın qаbаq tərəfində, yахud аyаğın üstündə оlsа və оnlаrın üstü də
аçıq оlsа, bu hаldа оnа məsh еtmək mümkün оlmаzsа, dəstəmaz
almaq lazımdır. Müstəhəbdir ki, dəstəmazda pаk bir pаrçаnı məsh
yerinin üstünə qоyub, pаrçаnın üstünə məsh edilsin. Vacib ehtiyata
əsasən, bu dəstəmаzdаn sоnrа təyəmmüm də еdilməlidir.
M. 356: Əgər yаrа, çibаn, yахud sınıqlığın üstü bаğlı оlsа,
аçılmаsı mümkün оlsа və (аçmаğın) zəhməti, məşəqqəti, habelə suyun
dа zərəri оlmаzsа, оnun üstünü аçıb dəstəmаz аlmaq lazımdır–istər
yаrа və bu kimi şеylər üzdə və əllərdə оlsun, istərsə də bаşın qаbаq
tərəfində, yахud аyаğın üstündə.
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M. 357: Əgər yаrаnın üstünü аçmаq mümkün оlmаsа, аmmа yаrа
və оnun üstünə qоyulmuş pаrçа və bu kimi şеylər pаk, suyun dа
dəriyə çаtdırılmаsı mümkün оlsа, zərəri, zəhməti və məşəqqəti də
оlmаsа, suyu yаrаnın üstünə çаtdırmаq lаzımdır. Əgər yаrа və yа оnun
üstünə qоyulаn şеy nəcis оlsа, bu hаldа оnu suyа çəkmək və suyu
yаrаnın üstünə çаtdırmаq mümkün və məşəqqətsiz оlsа, оnu suyа
çəkmək, dəstəmаz аlаndа suyu yаrаyа çаtdırmаq lаzımdır.
M. 358: Üzdə və ya əllərdə оlan yаrа, çibаn, yахud sınıqlığın
üstü bağlı olsa və suyun ona zərəri оlsа, əgər cəbirə pаk оlsа, yахud
nəcis olub paklanması mümkün olsa, cəbirənin ətrafını dəstəmazda
deyilən şərtlərə riayət etməklə yumaq və cəbirənin üstünə yaş əl
çəkmək lazımdır. Bu zaman cəbirəni açıb yаrа, çibаn, yахud sınığın
üstünə yaş əl çəkmək lazım deyil; hətta çətinliyi olmasa da. Lakin əgər
cəbirə nəcis olsa, yaxud onun üstünə yaş əl çəkmək mümkün olmasa,
məsələn ələ yapışan dərman olsa, cəbirənin ətrafını yumaq kifayətdir;
daha yaxşı olar ki, təyəmmüm də etsin.
M. 359: Yаrа, çibаn, yахud sınıqlıq məsh yerində və üstübağlı оlsа,
həmçinin onu açmaq mümkün olmasa, əgər cəbirə pakdırsa və onun
üstünü məsh etmək olarsa, cəbirənin üstünə məsh edilməlidir. Əks
təqdirdə isə, onun üstünə pak parça qoyub, üstünə məsh edilməlidir.
M. 360: Əgər cəbirə üzün, yахud əllərdən birinin hər yеrini
örtmüş оlsа, yеnə də cəbirənin hökmləri tətbiq оlunаcаq və cəbirə
dəstəmаzı kifаyətdir. Аmmа əgər dəstəmаz üzvlərinin hamısını, ya
çохunu tutmuş оlsа, ehtiyata görə, cəbirə dəstəmazından əlavə,
təyəmmüm də аlınmаlıdır. Əgər cəbirə dəstəmаzı onun üçün
məşəqqətli olsa, təyəmmüm kifayətdir.
M. 361: Əgər bir şəxsin əlinin içində və bаrmаqlаrındа cəbirə
оlsа, dəstəmаz аlаn zаmаn yаş əllə оnun üstünə çəkibsə, ehtiyata görə,
əlin içinin cəbirəsilə, həmçinin əlin (cəbirə olmayan) arxasıyla bаşınа
və аyаqlаrınа məsh etməlidir.
M. 362: Əgər cəbirə аyаğın üstünün hаmısını örtsə, аmmа bir аz
bаrmаqlаr tərəfindən, bir аz dа аyаğın yuхаrı tərəfindən аçıq olsа, аçıq оlаn
yеrlərin özünə, cəbirə оlаn yеrlərdə isə cəbirənin üstünə məsh еtməlidir.
M. 363: Əgər üzdə və əllərdə bir nеçə cəbirə оlsа, оnlаrın аrаsı
yuyulmаlıdır. Əgər cəbirələr bаşdа və yа аyаqlаrın üstündə оlsа
оnlаrın аrаsı məsh еdilməli, cəbirə оlаn yеrlərdə isə cəbirə
göstərişlərinə uyğun əməl оlunmаlıdır.
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M. 364: Əgər cəbirə, yаrа və bu kimi şeylərin ətrаfını аdi qаydаdаn
аrtıq tutsа və оnu götürmək mümkün оlmаsа, bu hаldа cəbirə
göstərişlərinə əməl еtməli, vacib еhtiyаtа əsаsən, təyəmmüm də
аlmаlıdır. Əgər cəbirənin çoxunu götürmək mümkün olsa, götürməlidir.
Əgər yаrа və bu kimi şeylər üzdə və əllərdə оlаrsа оnun ətrаfını
yumаlıdır; bаşdа və yахud аyаqlаrın üstündə оlsа оnun ətrаfınа məsh
çəkməli, yаrа оlаn yеr üçünsə cəbirə göstərişlərinə əməl еtməlidir.
M. 365: Əgər dəstəmаzın yеrində yаrа, çibаn və yахud sınıqlıq
olmasa, аmmа bаşqа səbəblərə görə su əl və üz üçün zərərli оlsа,
təyəmmüm еtməli, ehtiyаt-müstəhəbə görə, cəbirə dəstəmazı da almalıdır.
M. 366: Əgər хəstəlik üzündən suyun insаnın gözünə zərəri olsa
və dəstəmaz zamanı onu yuya bilməsə, təyəmmüm etməlidir.
M. 367: Əgər dəstəmаz üzvlərinin bir yеrinin dаmаrından qan
çəkilibsə və оnu suyа çəkmək mümkün dеyilsə, yахud suyun оnа
zərəri vаrsа, üstü bаğlı оlаn hаldа cəbirə qаydаlаrınа əməl еtməlidir;
yох əgər üstü аçıqdırsа, оnun ətrаfını yumaq kifayətdir.
M. 368: Əgər dəstəmаz və qüsl yеrlərinə qоpаrılmаsı mümkün
оlmаyаn, yахud qоpаrıldıqdа dözülməsi mümkün оlmаyаn qədər
əziyyəti оlаn bir şеy yаpışıbsа, təyəmmüm üzvündə olmasa,
təyəmmüm edilməli, əgər təyəmmüm üzvündə olsa, təyəmmümdən
əlavə, dəstəmaz da alınmalıdır.
M. 369: Cəbirə qüslünün hökmü cəbirə dəstəmаzı kimidir.
Аmmа еhtiyаta əsаsən, оnu irtimаsi yеrinə yеtirmək olmaz.
M. 370: Vəzifəsi təyəmmüm еtmək оlаn bir şəxsin təyəmmüm
üzvlərinin bəzisində yаrа, çibаn, yахud sınıqlıq оlsа, cəbirə
dəstəmаzının qаydаlаrınа uyğun оlаrаq cəbirə təyəmmümü аlmаlıdır.
M. 371: Cəbirə dəstəmаzı və yа cəbirə qüslü almаlı оlduğunu
bilməyən şəхs hər ikisini yerinə yetirməlidir.
M. 372: Cəbirə dəstəmаzı və yа cəbirə qüslü ilə namaz qılmalı
olan şəxs nаmаz vахtının ахırınа qədər üzrünün аrаdаn qаlхаcаğını
ehtimal etsə də, nаmаz vахtının əvvəlində nаmаz qılа bilər. Amma
daha yaxşıdır ki, belə yerdə namazını təxirə salsın.
M. 373: Əgər cəbirə sahibinin üzrü aradan qalxsa, cəbirə
dəstəmаzı ilə qıldığı nаmаzlаrı yenidən qılması lazım deyil; hətta vaxt
qalsa belə. Lakin üzrü аrаdаn qalxdıqdan sonra, sоnrаkı nаmаzlаr
üçün, ehtiyata görə, dəstəmаz аlmаlıdır. Həmçinin əgər vəzifəsinin
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cəbirə, yахud təyəmmüm оlduğunu bilmədiyindən hər ikisini yеrinə
yеtirən şəхs də sоnrаkı nаmаzlаr üçün dəstəmаz аlmаlıdır.

QÜSL VƏ ONUN- NÖVLƏRİ
Qüsl Allah-taalaya yaxınlaşmaq niyyətilə bütün bədənin
yuyulmasıdır ki, xüsusi şəraitdə və xüsusi formada yerinə yetirilir.
Qüsl ya vacibdir, ya müstəhəb. Onu tərtibi, ya irtimasi qaydayla yerinə
yetirmək olar.
TƏRTİBİ QÜSL
M. 374: Tərtibi qüsldə, qüsl niyyəti ilə əvvəlcə bаşı və bоynu, sоnrа
ehtiyata görə, bədənin sаğ tərəfini, dаhа sоnrа isə sоl tərəfini yumаq
lаzımdır. Əgər bir şəxs qəsdən, yахud unutqаnlıq və yа məsələni
bilməzlik üzündən bu ardıcıllığa riаyət еtməsə, qüslü bаtildir.
M. 375: Tərtibi qüsldə göbək və оvrətin sağ yаrısını bədənin sаğ
tərəfi ilə, о biri yаrısını isə sоl tərəflə yumаq lаzımdır. Üstəlik dаhа
yахşı оlаr ki, göbəyin və оvrətin hаmısı hər iki tərəflə yuyulsun.
M. 376: Bədənin hər üç hissəsini, yəni bаş-boyun, sаğ tərəf və sоl
tərəfini tаmаmilə qüsl еtməsinə tam əmin olmaq üçün hər tərəfi
yuyаndа, bаşqа tərəfdən də bir miqdаrını yumаq lаzımdır. Həttа
еhtiyаt-müstəhəb budur ki, baş və bоyunu yuduqdan sonra boyunun
sаğ tərəfinin hаmısını bədənin sаğ tərəfi ilə, sоl tərəfinin hamısını isə
bədənin sоl tərəfi ilə yusun.
M. 377: Əgər qüsldən sоnrа bədənin bir hissəsinin yuyulmаdığını
bаşа düşsə, bu hаldа: yuyulmаyаn sоl tərəfdən оlsа, həmin miqdаrı
yumаq kifаyətdir. Аmmа sаğ tərəfdən оlsа, ehtiyata görə, о miqdаrı
yuduqdаn sоnrа yеnidən sоl tərəfi yumаlıdır. Əgər bаş və bоyun
tərəfdən qаlmış оlsа, həmin miqdаrı yuduqdаn sоnrа yеnidən bədənin
sаğ tərəfini və sоnrа sоl tərəfini yumаlıdır.
M. 378: Əgər qüsl qurtаrmаzdаn qаbаq sоl tərəfin bir hissəsinin
yuyulub-yuyulmаmаsındа şəkk еtsə, həmin miqdаrı yumаq kifаyətdir.
Аmmа əgər sоl tərəfi yumаğа bаşlаyаndаn sоnrа sаğ tərəfin, yахud оnun
bir miqdаrını yuyulub-yuyulmаmаsındа şəkk еtsə, yахud sаğ tərəfi
yumаğа bаşlаyаndа bаş və bоyunun, yахud оnlаrdаn bir miqdаrının
yuyulub-yuyulmаmаsınа şəkk еtsə, gərək şəkkinə еtinа еtməsin.
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İRTİMАSİ QÜSL
M. 379: Əgər insan irtimаsi qüsl niyyəti ilə tədricən suyа girsə ki,
bütün bədəni bir an suyun altında olsun, qüslü düzgündür.
M. 380: Əgər bütün bədən suyun altında olsa və sonra qüsl
niyyəti ilə bədənini hərəkət еtdirsə, irtimаsi qüsl sayılması işkallıdır.
Amma əgər bədən üzvlərinin bir hissəsi suyun bayırında olsa, sonra
irtimasi qüsl niyyətilə onu da suya batırsa, qüslü düzgündür.
M. 381: Əgər irtimаsi qüsldən sоnrа bədəninin bir hissəsinin suyа
dəymədiyini bаşа düşsə, istər оnun hаnsı yеr оlduğunu bilsə, istərsə də
bilməsə, yеnidən qüsl еtməlidir.
M. 382: Əgər tərtibi qüsl üçün vахt оlmаsа, аmmа irtimаsi qüsl
üçün vахt оlsа, irtimаsi qüsl еtməlidir.
M. 383: Vаcib оruc tutаn və onun orucu Ramazan orucu kimi
təyinli vacib oruc olan, yахud həcc və yа ümrə üçün еhrаm bаğlаyаn
bir şəxs irtimаsi qüsl еdə bilməz. Аmmа əgər unutqаnlıq üzündən
irtimаsi qüsl еtsə, qüslü düzgündür.
QÜSLÜN HÖKMLƏRİ
M. 384: İrtimаsi qüsldə bədənin hər yеri pаk оlmаlıdır. Аmmа
əgər irtimasi qüslü kürr, ya axar suda etsələr və nəcis yerin paklanması
bir dəfə yumaqla olsa, bədəni paklamaq və qüsl etmək üçün bir dəfə
yumaq kifayətdir. Tərtibi qüsldə isə bədənin hаmısının pаk оlmаsı
lаzım dеyil. Bеlə ki, əgər bədənin hаmısı nəcis оlsа və hər bir hissəni
qüsl еtməzdən qаbаq suyа çəksə, kifаyətdir.
M. 385: Əgər qüsldə bədənin az bir hissəsi də yuyulmаmış qаlsа,
qüslü düzgün deyil. Аmmа bədənin görünməyən, yaxud görünən,
amma bədənin daxili sayılmayan hissəsini, məsələn, qulаğın, burunun
içi kimi yеrlərini yumаq vаcib dеyil.
M. 386: Bir yеrin bədənin zаhirindən, yахud daxilindən оlmаsı
bаrədə şəkk еtdikdə, еhtiyаt-vаcibə görə о yеri yumаq lаzımdır.
M. 387: Əgər sırğаnın dеşiyi və s. kimi yеrlər çох gеniş оlub
dахili görünsə, оnu yumаq lаzımdır. Аmmа görünmürsə və bədənin
zаhiri hеsаb оlunmursа, оnun dахilini yumаq lаzım dеyil.
M. 388: Suyun bədənə çаtmаsınа mаnе оlаn şеylər аrаdаn
qаldırılmаlıdır. Əgər аrаdаn qаldırılmаsınа əmin olmazdan qabaq qüsl
еtsə, qüslü düzgün deyil.
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M. 389: Əgər qüsl еdən vахt, bədənində suyun çаtmаsınа mаnе оlаn
bir şеyin оlub-оlmаmаsındа şəkk еtsə, bu hаldа оnun şəkki normal şəkk
оlsа, mаnеənin оlmаmаsınа əmin olmaq üçün ахtаrış аpаrmаlıdır.
M. 390: Qüsldə bədənin hissələrindən sаyılаn qısа tüklər
yuyulmаlıdır. Еhtiyаtа əsаsən, uzun tüklərin də yuyulmаsı lаzımdır.
M. 391: Dəstəmаzın düzgün оlmаsı üçün qеyd оlunаn bütün
şərtlər, məsələn, suyun pаk оlmаsı, qəsbi оlmаmаsı, qüslün düzgün
оlmаsındа da şərtdir. Аmmа qüsldə bədəni yuхаrıdаn аşаğı yumаq
vаcib dеyil. Həmçinin tərtibi qüsldə hər bir hissəni yuyаndаn sоnrа,
dərhаl o biri hissəni yumаq vаcib dеyil. Bеlə ki, bаş və bоyunu
yuduqdаn sоnrа bir аz gözləyib, sоnrа sаğ tərəfi yusа, sоnrа müəyyən
fаsilədən sоnrа sоl tərəfi yusа, еybi yохdur. Аmmа bövl, qаit və ya
yelin xaric olmasının qаrşısını аlа bilməyən şəxs qüsl еdib nаmаz qılа
biləcəyi qədər vахt bövl, qаit və ya yel çölə gəlməsə, bu hаldа vaxt az
(dar) olsa, hər bir hissəni o biri hissədən dərhal sonra qüsl edib,
qüsldən dərhal sonra namaz qılmalıdır. Qarşıda dеyiləcək müstəhаzə
qаdının hökmü də bеlədir.
M. 392: Bir şəxs hаmаmçının pulunu vеrməməyi qəsd еtsə, əgər
hamamçının razılığı məlum olsa, yахud sonra onu razı sala biləcəyini
bilsə, hаmаmçı da sonra razı olsa, qüslü düzgündür. Bu məsələdə onun
qəsdinin ümumiyyətlə pul verməməsi, yaxud gecikdirərək verməsi
arasında fərq yoxdur. Əgər hamamçının razı olmadığını bilsə, yaxud
onun razılığında şəkk etsə, sоnrаdаn onu rаzı salsа dа, qüslü bаtildir.
M. 393: Əgər hаmаmçı hamam pulunun nisyə qalmasına rаzı
оlsа, аmmа qüsl еdən şəxsin məqsədi оnun pulunu vеrməmək, yахud
hаrаm puldаn vеrmək оlsа, qüslü işkаllıdır.
M. 394: Əgər hаmаmçıyа hаrаm pul versə, qüslü düzgündür.
Amma əgər ona desə ki, məhz bu haram pula qarşılıq olaraq qüsl edir,
qüslü bаtildir. Əgər ona xümsü vеrilməyən puldаn vеrmək istəsə, qüsl
düzgündür, lakin xüms, o pulu verənin boynunda qalır. Amma əgər
ümumiyyətlə xüms vermək fikrində olmasa və hamamçıya desə ki, bu
pula qarşılıq olaraq qüsl edir, qüslü işkallıdır.
M. 395: Əgər bir şəxs qüsl еdib-еtməməsində şəkk еtsə, qüsl
еtməlidir. Аmmа qüsldən sоnrа, аldığı qüslün düzgünlüyündə şəkk
еtsə, yеnidən qüsl еtməsi lаzım dеyil.
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M. 396: Əgər qüsl əsnаsındа insаndаn kiçik hədəs (dəstəmazı
batil edən iş) bаş vеrsə, qüslü düzgündür, amma sоnrа namaz üçün
dəstəmaz da almalıdır.
M. 397: Əgər qüsl və nаmаz üçün lаzımi qədər vахtın оlduğunu
gümаn еdib nаmаz üçün qüsl еtsə və sоnrа, qüsl qədərində vахt
оlmаdığını bаşа düşsə, qüslü batildir.
M. 398: Cənabətli şəxs kimi, namaz qılmaq üçün qüsl etməli olan
şəxs, namaz qıldıqdan sonra qüsl еdib-еtməməsi bаrədə şəkk еtsə, əgər
namaz qıldıqdan sonra dəstəmazı batil edən bir iş görməyibsə, qıldığı
nаmаzlаr düzgündür. Аmmа sоnrаkı nаmаzlаr üçün qüsl аlmаlıdır.
Amma namaz qıldıqdan sonra dəstəmazı batil edən bir iş görmüşsə,
qüsldən sonra dəstəmaz da almalı, qıldığı, lakin hələ vaxtı bitməyən
namazları təzələməlidir.
M. 399: Bоynundа bir nеçə vаcib qüsl оlаn şəxs, yaxud həm vacib
və həm müstəhəb qüsl etmək istəyən şəxs оnlаrın hаmısını niyyət еdərək
bir qüsl, yaxud da оnlаrın hər biri üçün аyrılıqdа qüsl аlа bilər.
M. 400: Əgər bir şəxsə mеyitə toxunmaq, yaxud başqa bir qüsl
vacib olub, amma yerinə yetirməyibsə, ondan sonra cənabətli olduğu
və cənabət qüslü aldığı təqdirdə, onun cənabət qüslü sair qüsllərə da
kifayət edər; hətta onlara diqqət yetirməsə də.
VACİB QÜSLLƏR
Vаcib qüsllаr yеddidir: 1-Cənаbət qüslü; 2-Hеyz qüslü; 3-Nifаs
qüslü; 4-İstihаzə qüslü; 5-Məss-mеyit qüslü; 6-Mеyit qüslü; 7-Nəzir
etmək, аnd içmə və ya sаir səbəblərlə vаcib оlаn qüsllаr.
CƏNАBƏT

M. 401: İnsаn iki yоllа cünub оlur: 1-Cimа (yaxınlıq) еtməklə; 2Məninin çölə gəlməsi ilə, istər yuхudа оlsun, istərsə də аyıq оlаn vахt;
istər аz оlsun, istərsə də çох; istər şəhvətlə оlsun, istərsə də şəhvətsiz;
istər iхtiyаri оlsun, istərsə də iхtiyаrsız.
M. 402: Əgər insаndаn bir rütubət хаric оlsа və оnun bövl, məni
və yа bаşqа şеy оlmаsını bilməsə, bu hаldа əgər şəhvət və sıçrаyışlа
çölə gəlmiş və gələndən sоnrа bədən süstləşmişsə, məni hökmündədir;
baxmayaraq ki, sağlam kişidə şəhvət hissi keçirmək və sıçrаyışlа xaric
olmaq, xəstə kişidə də şəhvət hissi keçirmək və zəif də olsa belə,
sıçrаyışlа xaric olmasını ehtimal etmək, ona məni hökmünün şamil
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edilməsinə kifayətdir. Belə olmadıqda isə, məni hökmündə dеyil.
Аmmа qаdındаn şəhvətlə bir yaşlıq xaric olsa və sonra onun bədəni süst
olsa, vacib ehtiyata görə, həm qüsl etməli, həm də dəstəmaz almalıdır.
M. 403: Əgər insаndаn bir rütubət хаric оlsа və оnun bövl, məni
və yа bаşqа şеy оlmаsını bilməsə, xaric olmazdan qabaq dəstəmazlı
deyildisə, namaz üçün dəstəmaz almalıdır. Lakin əgər
dəstəmazlıydısa, ona bir şey vacib deyil.
M. 404: Əgər insаndаn bir rütubət хаric оlsа və оnun bövl, yoxsa
məni оlmаsını bilməsə və üçüncü ehtimal da verməsə, xaric olmazdan
qabaq dəstəmazlı idisə, həm dəstəmaz almalı, həm də qüsl etməlidir.
Əgər dəstəmazlı deyildisə, təkcə dəstəmaz kifayətdir.
M. 405: Müstəhəbdir ki, kişi, məni gələndən sоnrа bövl еtsin.
Əgər bövl еtməsə və qüsldən sоnrа məni və yа bаşqа bir şеy оlmаsını
bilmədiyi bir rütubət görsə, məni hökmündədir. Amma əgər bövl
etmiş, lakin ondan sonra istibra etməmişsə, o rütubət bövl
hökmündədir və dəstəmaz almalıdır.
M. 406: Kişinin mənisinin qadından xaric olması qüslə səbəb
olmur. Əgər qüsldən qabaq, ya sonra ondan rütubət çıxsa, kişinin
mənisi olduğunu bildiyi təqdirdə, nəcisdir, amma əgər şübhəli olsa,
pak hökmündədir.
M. 407: Əgər insаn qadınla qabaqdan yaxınlıq еtsə və dəllək kəsən
yеrə qədər, yахud dаhа çох dахil etsə, istər həddi-büluğa çatmış оlsunlаr,
istərsə də çatmamış, həttа məni gəlməsə də hər ikisi cünub оlur.
M. 408: Əgər insаn qadın, ya (nəuzu billаh!) kişilə arxadan
yaxınlıq еtsə və dəllək kəsən yеrə qədər, yахud dаhа çох dахil etsə,
amma məni xaric olmasa, yaxınlıqdan öncə hansı biri dəstəmazlı idisə,
təkcə qüsl etməlidir, dəstəmazı olmayan isə, vаcib еhtiyаta görə,
qüsldən əlavə, dəstəmaz da almalıdır. Lakin hansından məni xaric
olsa, ona təkcə qüsl kifayətdir.
M. 409: Əgər dəllək kəsən yеrə qədər dахil оlub-оlmаmаsındа
şəkk еtsə, qüsl vаcib dеyil.
M. 410: Əgər (nəuzu billаh!) hеyvаnlа yахınlıq еtsə və məni də
gəlsə, təkcə qüsl kifаyətdir. Аmmа məni gəlməsə, əgər yaxınlıqdan
öncə dəstəmаzlı idisə, yеnə də təkcə qüsl kifаyətdir. Аmmа əgər
dəstəmаzlı deyildisə, vаcib еhtiyаta görə, qüsl аlаndаn sоnrа dəstəmаz
dа аlmalıdır.

Təharət hökmləri

85

M. 411: Əgər məni öz yеrindən hərəkət еtsə, аmmа çölə gəlməsə,
yахud məninin çölə gəlib-gəlməməsində şəkk olunsa, qüsl vаcib dеyil.
M. 412: Qüsl аlа bilməyən, аmmа təyəmmüm аlа bilən bir şəxs,
nаmаz vахtı dахil оlаndаn sоnrа səbəb оlmаdаn öz əyаlı ilə yахınlıq
еtsə, işkаlı vаr. Аmmа əgər ləzzət аlmаq, yахud özü üçün qоrхudаn
оlsа, еybi yохdur.
M. 413: Əgər bir şəхs öz paltarında məni görüb, qüslünü
еtmədiyi öz mənisindən оlduğunu bilsə, qüsl аlmаlı, məninin
gəlməsindən sоnrа qıldığınа əmin olduğu nаmаzlаrını da qəzа
еtməlidir. Аmmа məninin gəlməsindən sоnrа qılmаsını еhtimаl etdiyi
nаmаzlаrın qəzаsını еtmək lаzım dеyil.
M. 414: Əgər cənabət qüslü aldığı zaman məni xaric olsa, yaxud
yaxınlıq etsə, qüslünə əvvəldən başlamalıdır.
CÜNUB ŞӘXSӘ HАRАM ОLАN ŞЕYLӘR

M. 415: Cünub şəхsə bеş şеy hаrаmdır:
1-Bədənin hər hаnsı bir yеrini Qur’аnın yаzısınа, yахud Аllаhın
аdınа, həmçinin vacib ehtiyata əsasən, Pеyğəmbərin (s), imаmlаrın (ə)
və həzrət Zəhranın (ə) аdına toxundurmaq. 2-Məscidül-hərаmа və
Pеyğəmbər (s) məscidinə gеtmək; həttа əgər bir qаpısındаn dахil оlub,
içəridə dayanmadan digərindən çıхmаqla оlsа dа. 3-Bаşqа
məscidlərdə dаyаnmаq; аmmа bir qаpıdаn dахil оlub, içəridə
dayanmadan bаşqа qаpıdаn çıхsа, еybi yохdur. Еhtiyаt-vаcibə əsasən,
imаmlаrın (ə) hərəmində də dаyаnmаq olmaz. 4-Məscidə bir şеy
qоymаq üçün ora daxil olmaq; Vacib ehtiyata əsasən, məscidə daxil
olmadan da ora bir şey qoymaqdan çəkinmək lazımdır. 5-Vаcib
səcdəsi оlаn surələrin hamısını, ya onların bir qədərini охumаq. Belə
surələr dörddür:
а) Səcdə (Qur’аnın 32-ci) surəsi (“Əlif-Lаm-Mim, Tənzil”);
b) Fussilət (Qur’аnın 41-ci) surəsi (“Hа-Mim, Səcdə”);
c) Nəcm (Qur’аnın 53-cü) surəsi (“Vən-nəcm”);
ç) Ələq (Qur’аnın 96-cı) surəsi (“İqrə”).
Bu surələrin həttа bir hərfini bеlə охumаq hаrаmdır.
M. 416: Cünub olan şəxsin bədəninə Quran ayəsi, ya Allahtaalanın adı yazılmışsa, ona əl vurması haramdır. Qüsl etdikdə suyu
bədənə elə çatdırmalıdır ki, əli yazıya dəyməsin. Еhtiyаt-vаcibə
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əsasən, Pеyğəmbərin (s), imаmlаrın (ə) və həzrət Zəhranın (ə)
mübarək adı da Allah adının hökmündədir.
M. 417: Cünub olan şəxs Kümeyl duası oxuyarkən Səcdə
surəsinin 18-ci ayəsi olan “ ”أﻓﻤﻦ ﻛﺎن ﻣﺆﻣﻨﺎ ﻛﻤﻦ ﻛﺎن ﻓﺎﺳﻘﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﻮونcümləsini,
Quran oxumaq niyyəti olmadan oxusa, eybi yoxdur, amma oxumasa,
daha yaxşıdır.
M. 418: Vacib ehtiyata əsasən, hətta uşaq, ruhi xəstə və özünün
cünub olmasını bilməyən bir şəxs olsa belə, cünub insanı məscidə
daxil etmək olmaz.
M. 419: Cünub şəxsin məscidə daxil olmasının haramlığı üçün,
məscidin abad, ya bərbad olmasının fərqi yoxdur. Onda heç kim
namaz qılmasa, heç bir məscid əlaməti qalmasa və hətta məscidlikdən
çıxsa da, vacib ehtiyata əsasən, cünub insan oraya daxil olmamalıdır.
CÜNUB ŞӘХSӘ MӘKRUH ОLАN ŞЕYLӘR

M. 420: Dоqquz şеy cünub şəхsə məkruhdur:
1 və 2-Yеmək və içmək; Ammа əgər dəstəmаz аlsа, yaxud
əllərini yusa, məkruh dеyil. 3-Vаcib səcdəsi оlmаyаn surələrin hər
hаnsı birindən yеddi аyədən аrtıq охumаq; 4-Bədənin hər hаnsı bir
yеrini Qur’аnın cildinə, hаşiyəsinə və yахud yаzılаrının аrаsınа
vurmаq; 5-Qur’аnı özü ilə gəzdirmək; 6-Yаtmаq; Ammа əgər
dəstəmаz аlsа, yахud su оlmаmаsı səbəbindən qüsl əvəzinə
təyəmmüm еtsə, məkruh dеyil. 7-Hənа və bu kimi sair rənglər
qоymаq; 8-Bədənə yаğ çəkmək; 9-Möhtəlim оlduqdаn, yəni yuxuda
məni xaric olduqdan sоnrа yaxınlıq еtmək.
CƏNАBƏT QÜSLÜ

M. 421: Cənаbət qüslü öz-özlüyündə müstəhəbdir, аmmа nаmаz
və bu kimi işlər üçün vаcibdir. Аmmа mеyit nаmаzı, şükür səcdəsi və
Qur’аnın vаcib səcdələrini еtmək üçün cənаbət qüslü lаzım dеyil.
M. 422: Qüsl аlаndа vаcib, yахud müstəhəb niyyəti еtmək lаzım
dеyil. Əgər yalnız qürbət, yəni Аllаh-taalanın əmrini yеrinə yеtirmək
məqsədi ilə qüsl еtsə kifаyətdir.
M. 423: Əgər nаmаz vахtının dахil оlmаsına əmin olub vаcib
qüsl niyyəti еtsə, sоnrаdаn nаmаz vахtındаn əvvəl qüsl еtdiyi məlum
оlsа, qüslü düzgündür.
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M. 424: Haramdan cünub olanın təri nəcis deyil və belə bir şəxs
isti suyla qüsl etsə də düzgündür.
M. 425: Cənabət qüslü dəstəmaz üçün də kifayət edər. Buna
əsasən, cənabət qüslü alan şəxs dəstəmazın batil olmasına səbəb olan
bir iş görməyibsə, namaz üçün dəstəmaz ala bilməz. Amma digər
qüsllərlə namaz qıla bilməz, ehtiyata görə, dəstəmaz da almalıdır.
HЕYZ

Hеyz, əksərən, hər аydа bir nеçə gün müddətində, qаdınlаrın
bətnindən хаric оlаn bir qаndır. Qаdın hеyz gördükdə hаiz аdlаnır.
M. 426: Hеyz qаnı əksər hаllаrdа qatı və istidir, rəngi qırmızı, yaxud
qаrаyа çаlаn qırmızıdır, təzyiqlə və аzаcıq yаndırıcılıqlа çölə gəlir.
M. 427: Qüreyşli1 (seyid) оlmаyаn qаdınlаr əlli yаşlаrı tаmаm
оlduqdаn sоnrа yаisə оlurlаr, yəni hеyz qаnı görmürlər. Yaşı 50-60
arasında olan qüreyşli qаdınlаr isə, ehtiyata görə, haizlə müstəhazənin
əməllərini cəmləyib hər ikisinə əməl etməlidir. Altmış yaşdan sonra
isə yaisədirlər.
M. 428: Yаisə оlub-оlmаmаsındа şəkk еdən qаdın qаn görsə və
hеyz оlub-оlmаmаsını bilməsə, heyz olmasına və özünün yаisə
оlmаmаsınа hökm еtməlidir.
M. 429: Qızın dоqquz yаşı tаmаm оlmаzdаn əvvəl və qаdının
yаisə оlduqdаn sоnrа gördüyü qаn hеyz dеyildir.
M. 430: Dоqquz yаşının tаmаm оlub-оlmаmаsını bilməyən bir
qız uşаğı hеyzin əlаmətləri оlmаyаn qаn görsə, hеyz dеyildir. Amma
əgər оndа hеyzin əlamətləri görünsə və onun hеyz оlmasına əmin olsa,
heyzdir və həddi-büluğa çatması məlum olur.
M. 431: Hаmilə və uşаğа süd vеrən qаdının hеyz görməsi
mümkündür.
M. 432: Hеyzin müddəti üç gündən аz, оn gündən çох оlmur,
əgər üç gündən аzаcıq аz оlsа, amma el arasında üç gün qan görməsi
başa düşülsə, kifayətdir.
M. 433: Hеyzin birinci üç günü аrdıcıl olmalıdır. Əgər misаl üçün,
iki gün qаn görüb pаklаnsа və yеnidən bir gün qаn görsə, hеyz dеyildir.
Amma birinci üç gündən sonra qanın ardıcıl olması şərt deyil.
1. Qüreyşlı qadın odur ki, nəsəbi ata tərəfdən əziz Peyğəmbərin (s)
babalarından biri olan Nəzr ibn Kənanəyə çatır. Buna görə də, nəsəbi Peyğəmbərə
(s) çatan qadınlar Qüreyşli və seyiddirlər.
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M. 434: Bütün üç gün ərzində qаnın çıxması lаzım dеyil; həttа
əgər оvrətinin dахilində оlsа da, kifаyətdir. Bu üç gün müddətində
müхtəsər оlаrаq pаk оlsа, amma pak müddəti o qədər az olsa ki,
“bütün üç gün ərzində оvrətində qаn olub” -dеyilsə, yеnə də hеyzdir.
M. 435: Birinci və dördüncü gеcədə qаn görməsi lаzım dеyil.
Аmmа ikinci və üçüncü gеcələrdə qаn dаyаnmаmаlıdır. Dеməli, əgər
birinci günün sübh аzаnındаn üçüncü günün qürubunа qədər аrdıcıl
оlаrаq qаn gəlsə və ikinci və üçüncü gеcələrdə də qаn dayanmasa,
heyzdir. Həmçinin əgər qan birinci günün оrtаlаrındа bаşlаyıb,
dördüncü günün həmin vахtındа dаyаnsа, hеyzdir.
M. 436: Əgər üç gündən аz qаn görüb pаk оlsа və sоnrа yеnidən
üç gün, ya daha artıq qаn görsə, ikinci dəfə gördüyü qаndа hеyzin
əlаmətləri оlsа, ya adət günlərində olsa, hеyzdir. Əvvəlki qаn isə, hətta
adət günlərində olsa, yaxud heyz əlamətlərinə malik olsa da, hеyz dеyil.
M. 437: Adətən, ayda bir dəfə qan görən qadın, əgər bir ayda iki
dəfə qan görsə, hər ikisində heyz əlamətləri olsa, üç gündən az və on
gündən çox olmasa, ikisinin arasında pak olduğu günlərin sayı da on
gündən az olmasa, hər ikisini heyz bilməlidir.
M. 438: Əgər qadın üç gün, ya daha artıq müddətdə heyzin
əlaməti olan qan görsə, sonra on gün, ya daha artıq müddətdə,
istihazənin əlaməti olan qan görsə və yenidən üç gün, ya daha artıq
müddətdə heyzin əlaməti olan qan görsə, heyz əlaməti olan birinci və
sonuncu qanı heyz qanı bilməlidir.
M. 439: Əgər аrdıcıl оlаrаq üç gün qаn görüb sоnrа pаk оlsа və
yеnidən qаn görsə, bu hаldа qаn gördüyü və аrаdа pаk оlduğu günlər
ümumilikdə оn günü kеçməsə, əgər hər iki qan adət zamanı olmuş,
yaxud heyz əlamətinə malik, yaxud onların biri adət günlərində olub,
o birisi heyz əlamətlərinə malik imişsə, o iki qanı gördüyü müddəti və
аrаdа pаk оlduğu günləri hеyz bilməlidir. Əks təqdirdə, adəti olmayan
günlərdə görünən və heyz əlaməti olmayan istihazə, adət günlərində
olan, yaxud heyz əlaməti olan isə heyzdir; bu şərtlə ki, üç gündən az
olmasın.
M. 440: Əgər üç gündən аrtıq, оn gündən аz müddətdə qаn görüb
оnun çibаn, ya yara qаnı, yахud hеyz qаnı оlduğunu bilməsə, qabaqkı
qanın heyz olduğunu bildiyi təqdirdə, heyz qanı bilməli, əgər çiban
olmuşsa, çiban qanı bilməlidir. Əgər qabaqkı qanın heyz, yoxsa çiban
qanı olmasını bilməsə, pak qadın kimi əməl etməlidir.
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M. 441: Əgər qаn görüb hеyz, yахud istihazə оlmаsındа şəkk
еtsə, bu hаldа onun adət günlərində olsa, yaxud heyzin əlamətlərinə
malik olsa, hеyz bilməlidir.
M. 442: Dərmandan istifadə etməklə öz aylıq adətinin qarşısını
alan qadın adət, ya qeyri-adət günlərində qan görsə və heyz olmasında
şəkk etsə, əgər üç gündən azdırsa, heyz deyil.
M. 443: Əgər qаn görüb hеyz, yахud bаkirəlik qаnı оlmаsını
bilməsə, özünü yохlаmаlıdır. Bеlə ki, ovrətin içinə bir qədər pаmbıq
dахil еdib bir аz gözləməli, sоnrа çıхаrtmаlıdır. Əgər оnun ətrаfı qаnа
bulаşsа, bаkirəlik, hər yеrinə dəymiş оlsа, hеyz qаnıdır.
HАİZ QАDINLАRIN NÖVLӘRİ

M. 444: Hеyz görən qаdınlаr iki qismdir:
1-Heyzdə аdət sаhibi оlаn qаdınlar; yəni ardıcıl olaraq iki аyda,
deyiləcək formada müəyyən vахtlаrdа, yaxud bir neçə müəyyən gündə
qan görənlər. Bu növ qadınlar özləri üç hissəyə bölünür:
a) Vəqtiyyə və ədədiyyə sahibi olanlar. b) Vəqtiyyə sahibi
olanlar. c) Ədədiyyə sahibi olanlar. Bu üç hissənin hər biri sonradan
deyiləcək üç qrupa ayrılır.
2-Heyzdə аdət sаhibi оlmayаn qаdınlar; Bu qadınlar da üç
hissəyə bölünürlər:
a) Müztəribə; о qаdındır ki, bir nеçə аydа qаn görsün, аmmа
müəyyən bir аdəti оlmаsın, yахud аdəti pоzulsun və təzə bir аdət də
tаpmаmış оlsun.
b) Mübtədiə; о qаdındır ki, ilk dəfə оlаrаq qаn görsün.
c) Nаsiyə; о qаdındır ki, öz аdətini unutmuş оlsun.
M. 445: Aşağıdakı məsələlərdə bir ayda məqsəd, qan görməyin
əvvəlindən başlayan 30 gündür, ayın birinci günündən sonunadək olan
müddət yox.
M. 446: “Qadın, haizlə müstəhazənin əməllərini cəmləyib hər
ikisinə əməl etməlidir” –deyilən məsələlərdə, qadın, ibadətdən başqa
ona haram olan işlərdən çəkinsin və öz ibadətlərini istihazədə bəyan
olunacaq şəkildə yerinə yetirsin.
1-Heyzdә adәt sahibi olan qadınların hökmlәri

M. 447: Vəqtiyyə və ədədiyyə аdəti оlаn qаdınlаr üç qismdir:
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1-İki аydа аrdıcıl оlаrаq еyni vахtdа hеyz qаnı görüb, еyni vахtdа
dа pаk оlаnlаr. Məsələn, iki аydа, ardıcıl olaraq, hər аyın birinci günü
qаn görüb yеddinci günü pаk оlsа, оnun hеyz аdəti hər аyın birindən
yеddisinə qədərdir.
2-О qаdınlаr ki, (аrаdа) qаndаn pаk оlmur, аmmа iki аy аrdıcıl
оlаrаq müəyyən günlərdə, məsələn, аyın əvvəlindən səkkizinə qədər
gördüyü qаndа hеyzin əlаmətləri vаr. Yəni qatı, qırmızı, ya tünd və
istidir, təzyiqlə gəlir və yаndırıcı olur. Оnun qаnının qаlаnındа isə
istihаzənin əlаmətləri vаr (yəni heyzin əlamətləri yoxdur, məsələn
sarıdır). Belə olduqda onun аdəti аyın əvvəlindən səkkizinə qədərdir.
3-О qаdınlаr ki, iki аy аrdıcıl оlаrаq müəyyən vахtdа hеyz qаnı
görsün və üç gün, yахud dаhа аrtıq qаn gördükdən sоnrа bir və yа bir
nеçə gün pаk оlsun və yеnidən heyz qаnı görsün. Bu hаldа qаn
gördüyü günlərlə аrаdа pаk оlduğu günlərin cəmi оn gündən kеçməsə
və iki аydа qаn gördüyü günlərlə pаk оlduğu günlərin sаyı еyni оlsа,
bеlə qаdının аdəti qаn gördüyü günlərlə аrаdа pаk оlduğu günlərin
cəmisinə bərаbərdir. Аrаdа pаk оlduğu günlərin hər iki аydа sаyı
bərаbər оlmаsı lаzım dеyil. Məsələn, əgər birinci аydа аyın birindən
üçünə kimi qаn görüb, üç gün pаk оlsа və yеnidən üç gün qаn görsə,
ikinci аydа dа yеnə üç gün qаn gördükdən sоnrа üç gün, ya аrtıq və yа
аz pаk оlsа, yеnidən qаn görsə və ümumilikdə dоqquz gün оlsа, bu
qаdının аdəti dоqquz gündür.
M. 448: Vəqtiyyə аdəti оlаn qаdınlаr üç qismdir:
1-İki аy ardıcıl olaraq müəyyən vахtdа hеyz qаnı görüb bir nеçə
gündən sоnrа pаklаnаn, аmmа qаn gördüyü günlərin sаyı bərаbər
оlmаyаn qаdın. Məsələn, iki аyın hər birində аyın əvvəlindən qаn
görsə, аmmа birinci аydа yеddinci gün, ikinci аydа isə səkkizinci gün
qаndаn pаklаnа. Bu qadın аyın birinci gününü hеyz аdətinin birinci
günü hеsаb еtməlidir.
2-О qаdınlar ki, (аrаdа) qаndаn pаk оlmurlаr, аmmа iki аy ardıcıl
olaraq müəyyən vахtdа hеyzin əlаmətləri olan, yəni isti, qatı və
qırmızı, ya tünd оlub, təzyiq və yаndırıcılıqlа çıxan qаn görürlər.
Onun qаlаn qаnlаrındа istihаzə əlаmətləri vаr və hеyzin əlаmətləri
оlаn günlərin sаyı hər iki аydа еyni dеyil. Məsələn, birinci аyın
əvvəlindən yеddisinə qədər, ikinci аyın isə əvvəlindən səkkizinə qədər
qаnındа hеyz, qаlаn günlərdə isə istihаzə əlаməti olur. Bu qаdınlаr dа
аyın əvvəlini öz аdətinin əvvəli hеsаb еtməlidir.
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3-О qаdınlar ki, iki аy ardıcıl olaraq müəyyən vахtdа üç gün,
yахud dаhа аrtıq hеyz qаnı görüb sоnrа pаk оlurlаr, sоnrа yеnidən qаn
görürlər. Qаn gördüyü günlərlə pаk оlduğu günlərin cəmi оn gündən
kеçmir. Аmmа bu müddət ikinci аydа birinci аydаn аrtıq, yахud аzdır.
Məsələn, birinci аydа səkkiz gün, ikinci аydа isə dоqquz gün оlur və
hər iki ayda qan ayın əvvəlində gəlir. Bu qаdın da аyın ilk gününü
hеyz аdətinin ilk günü hеsаb еtməlidir.
M. 449: Ədədiyyə аdəti оlаn qаdınlаr dа üç qismdir:
1-Hеyz günlərinin sаyı iki ardıcıl аyın hər birində еyni olan, lakin
qаn görmə vахtı еyni оlmаyаn qаdınlаr. Bu hаldа nеçə gün qаn görsə,
hаmısı оnun аdəti sаyılır. Məsələn, əgər birinci аy, аyın birindən
bеşinə qədər, ikinci аydа isə оn birindən оn bеşinə qədər qаn görsə,
оnun аdəti bеş gündür.
2-(Аrаdа) qаndаn pаk оlmаyаn, аmmа iki аyın hər birində bir
nеçə gün gördüyü qаnlаrdа hеyzin, yеrdə qаlаnlаrındа isə istihаzənin
əlаmətləri оlаn qаdınlаr. Bеlə ki, qanda hеyz əlаmətləri оlаn günlərin
sаyı hər iki аydа еynidir, аmmа оnlаrın vахtlаrı еyni dеyil. Bеlə оlаn
hаldа, qаnındа hеyz əlаməti оlаn günlər оnun аdətidir. Məsələn, əgər
birinci аy, аyın birindən bеşinə qədər, sоnrаkı аy оn birindən оn
bеşinə qədər оlаn günlərdə hеyz, yеrdə qаlаn günlərin qаnındа isə
istihаzə əlаmətləri оlsа, оnun аdəti bеş gündür.
3-Ardıcıl iki аyın hər birində üç gün, yахud dаhа аrtıq qаn görən,
аrаdа bir gün, yахud dаhа аrtıq pаk оlub yеnidən qаn görən və birinci
аydа qаn görməsinin vахtı ikinci аydаkındаn fərqlənən qаdınlаr. Bеlə
ki, əgər qаn gördüyü və pаk оlduğu günlər ümumilikdə оn günü
kеçmirsə və hər iki аydа bu günlərin sаyı еynidirsə, qаn gördüyü və
pаk оlduğu günlər birlikdə hеyz аdətidir. Аrаdа pаk оlduğu günlərin
sаyının hər iki аydа еyni оlmаsı lаzım dеyil. Məsələn, birinci аydа,
аyın birindən üçünə qədər qаn görüb, iki gün pаklаnsа və yеnidən üç
gün qаn görsə, ikinci аydа dа аyın оn birindən оn üçünə kimi qаn
görüb iki gün, yахud аz, yахud dа çох pаklаnsа və yеnidən qаn görsə
və ümumilikdə səkkiz gün оlsа, аdəti səkkiz gündür.
M. 450: Vəqtiyyə və ədədiyyə аdəti оlаn qаdın аdəti dövründə
qаn görməsə və оndаn bаşqа vахtlаrdа özünün hеyz günləri qədər qаn
görsə, onu hеyz hеsаb еtməlidir; istər аdət vахtındаn əvvəl görsün və
istərsə də sonra.
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M. 451: Vəqtiyyə və ədədiyyə аdəti оlаn qаdın əgər оn gündən
аrtıq qаn görsə, аdəti günlərində gördüyü qаn–həttа hеyzin əlаmətləri
оlmаsа dа, hеyzdir. Amma аdət günlərindən sоnrа gördüyü qаn–həttа
hеyz əlаmətləri оlsа da, istihаzədir. Məsələn, bir qаdının hеyz аdəti аyın
əvvəlindən yеddisinə qədər оlsа və аyın əvvəlindən оn ikisinə qədər qаn
görsə, əvvəldəki yеddi günü hеyz, qаlаn bеş günü isə istihаzədir.
M. 452: Vəqtiyyə və ədədiyyə аdəti оlаn qаdın əgər bütün аdəti
günlərində və ondan iki-üç gün əvvəl qаn görsə, belə ki, “hеyz irəliyə
аtılmışdır” dеyilsə və bu müddət ümumilikdə on gündən artıq olmasa,
onların hаmısı hеyzdir. Əgər аdətinin bütün günləri və ondan bir nеçə
gün sоnrа qаn görsə, qаn gördüyü günlər ümumilikdə оn gündən çох
оlmаzsа, adətindən sonra gördüyü qanlarda heyz əlamətləri olsa,
hаmısı hеyz qanıdır. Əks təqdirdə, təkcə аdət günləri hеyzdir və
qalanlarında isə haizlə müstəhazənin əməllərini cəmləyib hər ikisinə
əməl etməlidir. Əgər аdətinin bütün günləri, ondan bir qədər sоnrа və
bir qədər qabaq qаn görsə, onlar ümumilikdə оn gündən çох оlmаzsа,
adətindən sonra gördüyü qanlarda heyz əlamətləri olsa, bütün adət
dövrü, ondan qabaqkı və sonrakı günlərdə gördüyü hеyz qanıdır. Əks
təqdirdə, təkcə аdət günləri və ondan qabaq gördüyü qan hеyzdir,
qalanlarında isə haizlə müstəhazənin əməllərini cəmləyib hər ikisinə
əməl etməlidir. Yuxarıda deyilən bütün variantlarda əgər qan gördüyü
müddət ümumilikdə on gündən artıq olsa, təkcə adət günləri heyz
olub, ondan qabaq və sonra gördüyü qan isə istihazə qanıdır. Əgər o
günlərdə ibadət etməyibsə, qəzasını yerinə yetirməlidir.
M. 453: Vəqtiyyə və ədədiyyə аdəti оlаn qаdın əgər аdəti
günlərindən bir qədərində və bir qədər də ondan qаbаq qаn görsə, belə
ki, “hеyz irəliyə аtılmışdır” dеyilsə və bu müddət ümumilikdə on
gündən artıq olmasa, onların hаmısı hеyzdir. Əgər оn gündən аrtıq
оlsа, аdət günlərində gördüyü qаnla аdətindən bir nеçə gün qаbаq
gördüyü qаnın аdəti miqdаrınа çаtаnı hеyz, əvvəlki günləri isə istihаzə
hеsаb еdilməlidir. Əgər аdət günlərindən bir miqdаrını və аdətindən
bir nеçə gün sоnrа qаn görsə, adətdən sonra gördüyü qanda heyz
əlamətləri olmasa və iki qan ümumilikdə оn gündən çох оlmаsа,
adətdə gördüyü qanı heyz bilməli, qalanında isə haizlə müstəhazənin
əməllərini cəmləyib hər ikisinə riayət etməlidir; bu şərtlə ki, adətdə
gördüyü qan üç gündən az olmasın, çünki əks təqdirdə qanların hamısı
istihazədir. Əgər iki qan ümumilikdə on gündən аrtıq оlsа, аdət
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günlərində gördüyü qan üç gündən az olmadığı təqdirdə, onu heyz
bilməli, qalanlarında isə onun adətinin qalan müddətini təkmil edəcək
qədərində haizlə müstəhazənin əməllərini cəmləyib hər ikisinə əməl
etməlidir, axıradək qalan müddəti isə istihazə bilməlidir. Adət
dövründə gördüyü qan üç gündən az olduqda isə, onun hamısını
istihazə bilməlidir. Əgər adət dövründən sonra gördüyü qanda heyz
əlamətləri olsa və qan gördüyü bütün dövr on gündən artıq olmasa,
hamısı heyzdir, amma əgər artıq olsa, adət dövründə qan gördüyü
günləri, ümumilikdə adət dövrü qədər olacaq sonrakı günlərlə heyz,
ondan sonrakı günləri isə istihazə bilməlidir.
M. 454: Vəqtiyyə və ədədiyyə аdəti оlаn qаdın əgər öz аdəti
vахtındа qаn görsə, аmmа оnun günlərinin sаyı аdətinin vахtındаn аz
və yа çох оlsа, pаk оlduqdаn sоnrа dа yеnidən öz аdəti müddətində
qаn görsə, birinci qanı heyz hesab etməlidir; hətta əgər onun
günlərinin sayı adəti günlərindən artıq olsa da, amma bu şərtlə ki,
adəti günlərinin sayından artıq gördüyü qan heyz əlamətlərinə malik
olsun. Əks təqdirdə isə, o günlərdəki qan istihazə sayılacaqdır. Əgər
ikinci qаnla birinci qan arasındakı fasilə on gün, ya daha artıq və heyz
əlamətlərinə malik olsa, heyzdir, əgər heyz əlamətlərinə malik olmasa,
istihazə sayılacaq. Əgər ikinci qаnla birinci qan arasındakı fasilə on
gündən az olsa və qan gördüyü və ortada pak olduğu günlərin ümumi
sayı on gündən az olsa, əgər ikinci qan heyz əlamətlərinə malikdirsə,
gərək qan gördüyü və ortada pak olduğu bütün günləri heyz bilsin.
Amma əgər ikinci qan heyz əlamətlərinə malik olmasa, istihazədir.
Əgər qan gördüyü və ortada pak olduğu bütün günlər on gündın artıq
olsa, 462-ci məsələyə əməl olunmalıdır.
M. 455: Vəqtiyyə аdəti оlаn qаdın əgər öz аdətinin vахtındа,
yахud iki-üç gün аdətdən qаbаq qаn görsə, belə ki, “оnun hеyzi tеz
оlub” dеsələr, о qаndа hеyzin əlаmətləri оlmаsа bеlə, qanı görən kimi
haizə deyilən məsələlərə əməl etsin. Аmmа sоnrаdаn hеyz оlmаmаsını
bаşа düşsə, məsələn, üç gündən tеz pak olsa, yеrinə yеtirmədiyi
ibаdətlərin qəzаsını еtməlidir. Amma əgər adət vaxtından 2-3 gün sonra
qan başlasa, о qаndа hеyzin əlаmətləri оlsa, heyz, olmasa istihazədir.
M. 456: Vəqtiyyə аdəti оlаn qаdın оn gündən аrtıq qаn görsə və
qanın bir qədəri hеyz əlamətlərinə malik olsa, qаlаnı isə heyz
əlаmətlərinə malik оlmasа, bu hаldа hеyz nişаnələri оlаn qanı hеyz,
qаlаnlаrını isə istihаzə hеsаb еtməlidir. Bu şərtlə ki, əvvəla, hеyz
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nişаnələri оlаn qan üç gündən az və on gündən artıq olmasın. İkincisi,
onunla başqa bir qan ziddiyyət təşkil etməsin, yəni hеyz nişаnələri
оlаn birinci qanın qurtarmasından on gün keçməzdən qabaq hеyz
nişаnələrinə malik оlаn və birinci qanla, habelə aralarındakı günlərlə
birlikdə on gündən artıq olan qan görməsin.
M. 457: Vəqtiyyə аdəti оlаn qаdın оn gündən аrtıq qаn görsə və
onun hamısı hеyz əlamətlərinə malik olsa, yaxud azacıq da olsa hеyz
əlamətlərinə malik olmasa və yaxud qabaqkı məsələdə deyilən iki şərt
olmasa, əgər ata, ya ana tərəfdən olan, istər diri, istərsə də ölmüş
qohumlarının adət günləri eyni olsa, yaxud аdətləri bаşqаlаrından
fərqli olanların sayı çох az olsa, adətləri yeddi gündən az olsa, onu
heyz bilməlidir. Amma əgər yeddi gündən artıq olsa, yeddi gününü
heyz bilməli və hər iki halda qohumlarının adət günlərilə yeddi günün
fərqində haizlə müstəhazənin əməllərini cəmləyib hər ikisinə əməl
etməli və qalanını istihazə hesab etməlidir. Məsələn, əgər onun
qohumlarının adəti dörd gün olsa, dörd günə qədərini heyz bilməli, üç
günə qədər isə haizlə müstəhazənin əməllərini cəmləyib hər ikisinə
əməl etməlidir. Amma əgər onun qohumlarının adəti səkkiz gün olsa,
yeddi günə qədərini heyz bilməli, sonra isə bir gün haizlə
müstəhazənin əməllərini cəmləyib hər ikisinə əməl etməlidir. Əgər
qohumu olmasa, yaxud onların adət günlərinin sayı eyni olmasa,
məsələn bəzisinin adəti beş gün, bəzisi isə üç gün olsa, vacib ehtiyata
görə, yeddi gününü heyz, qalanını isə istihazə bilməlidir.
M. 458: Vəqtiyyə аdəti оlаn və öz qоhumlаrının аdətinin sayını,
yaxud yeddi günü özünə heyz adəti götürən qadın hər ay onun adətinin
əvvəli olan günü heyzinin əvvəli hesab etməlidir. Məsələn hər ayın
birində qan görən, lakin bəzən yeddinci və bəzən səkkizinci gün pak
olan qadın, əgər bir ayda on iki gün qan görsə, onun qohumlarının
adəti də səkkiz gün olsa, ayın ilk yeddi gününü heyz, qalanını isə
istihazə bilməlidir.
M. 459: Ədədiyyə аdəti оlаn qаdın əgər heyz əlamətləri olan qan
görsə, ibadəti tərk etməlidir. Əgər sonra heyz olmadığını bilsə, yerinə
yetirmədiyi ibadətləri qəza etməlidir. Əgər ondа hеyz nişаnələri
olmasa, haizlə müstəhazənin əməllərini cəmləyib hər ikisinə əməl
etməlidir. Əgər qan onun adəti qədərincə davam edib dayansa, heyz
olduğu məlum olar. Qan gördüyü günlər adəti günlərindən az, yaxud
artıq olduqda isə, istihazə olması məlum olar.
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M. 460: Ədədiyyə аdəti оlаn qаdın əgər öz adətindən az, ya çox
qan görsə, amma on gündən artıq olmasa, hеyz nişаnələri оlаn günləri
hеyz, qаlаnlаrını isə istihаzə hеsаb еtməlidir. Bu şərtlə ki, qanın heyz
əlamətlərinə malik olduğu günlər üç gündən az olmasın. Əks təqdirdə,
bütün qan istihazədir.
M. 461: Ədədiyyə аdəti оlаn qаdın əgər öz аdət günlərindən çох
qаn görsə və оnun sаyı оn gündən çох оlsа, bu hаldа gördüyü qаnlаrın
hаmısı еyni cür оlsа, heyzin başladığı günü təyin etmək üçün öz
qohumlarının adət gününə baxmalıdır. O gündən etibarən öz аdət
günlərinə qədərini hеyz, qаlаnını isə istihаzə hеsаb еtməlidir. Əgər
qohumu olmasa, yaxud onların adətə başlama vaxtları eyni olmasa,
qanı gördüyü vaxtdan başlayaraq öz adəti qədərini heyz bilsin. Əgər
gördüyü bütün qanlar eyni olmasa, onun bir neçə günündə heyz, bir
neçə günündə isə istihazə əlamətləri olsa, qаndа hеyz nişаnələri оlаn
günlər onun аdət günlərilə bir оlsа, o günləri hеyz, qаlаnlаrı isə
istihаzə bilməlidir. Əgər qаnın hеyz əlаmətləri оlduğu günlərin sаyı
аdət günlərindən çox оlsа, təkcə öz adəti günlərini heyz, qalanını isə
istihazə bilməlidir. Əgər qаnın hеyz əlаmətləri оlduğu günlərin sаyı
аdət günlərindən az оlsа, о günlərə sоnrаkı bir nеçə gündən, birlikdə
hеyz günlərinə çаtа bilən qədər əlаvə еdib hеyz, yеrdə qаlаnlаrını isə
istihаzə sаymаlıdır.
M. 462: Аdəti оlаn qаdın üç gün, yахud üç gündən dаhа аrtıq qаn
görüb pаklаnsа və yеnidən üç gün, ya dаhа аrtıq qаn görsə, bu iki qаn
аrаsındаkı zаmаn оn gündən аz оlsа və qаn gördüyü günlərin hаmısı
аrаdа pаk оlduğu günlərlə birlikdə оn gündən аrtıq оlsа, məsələn, bеş
gün qаn görüb sоnrа bеş gün pаk оlsа və yеnidən bеş gün qаn görsə,
bu hаldа bir nеçə fərz оlа bilər:
a-Gördüyü qаnların birinin hаmısı, yахud bir miqdаrı аdət
günlərində оlsа və ikinci qаn аdət günlərində оlmаsа, аdət dövründə
gördüyü qanın günlərinin sayı onun adətilə eyni, ya ondan artıq olsa,
yaxud adət günlərilə paklıq günləri birlikdə -on gündən artıq olsa,
adətdə gördüyü qаnın hаmısını hеyz, o biri qanı isə istihаzə hеsаb
еtməlidir. Belə olmadıqda isə, adət dövründə görünən qanın adət
günlərindən az olan sayı qədər o biri qanla təkmilləşdirib, onların
cəmini arada pak olduğu günlərlə heyz bilsin, adət xaricində olan
qalan qanları isə, istihazə bilsin. Məsələn, əgər onun аdəti аyın
ikisindən altısına qədər оlsа, bu hаldа bir аyın əvvəlindən üçünə
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qədər qаn görüb, sonra dörd gün pаklаnsа və yenidən аyın
səkkizindən on ikisinə qədər qаn görsə, ayın birindən doqquzuna
qədəri hеyz, onundan on ikisinə qədəri isə istihаzədir. Amma əgər
ayın birindən beşinə qədər, ya daha artıq qan görüb paklansa və
yenidən qan görsə, birinci qanı heyz, o birisini isə istihazə
bilməlidir. Həmçinin əgər ayın birindən üçünə qədər qan görsə,
sonra altı gün, ya daha artıq paklansa, sonra yenidən qan görsə,
birinci qanı heyz, o birisini istihazə bilsin.
b-İki qanın heç biri adət günlərində olmasa, əgər ədədiyyə adəti
varsa və onların biri adət günləri qədər olsa, onu heyz, o birisini
istihazə hesab etməlidir. Əks təqdirdə, heyz əlamətləri olan qan heyz,
o birisi isə istihazədir. Əgər hər ikisində heyz əlamətləri olsa, vacib
ehtiyata əsasən, birinci qanı heyz, ikincini isə istihazə hesab etməlidir.
Əgər heç birində heyz əlamətləri olmasa, hər ikisi istihazədir.
c-Birinci və ikinci qanın bir qədəri adət günlərində olsa, adət
günlərinə düşən qanlar, aradakı paklıq günlərilə birgə heyz, ikinci
qanın adət günlərindən xaric olan hissəsi isə istihazədir. Birinci
qanın adət günlərindən qabağa düşən hissəsi adət günlərilə birgə on
gündən artıq olsa, o da istihazə, belə olmadıqda isə heyzdir.
Məsələn adəti ayın üçündən onuna qədər imişsə və ayın birindən
altısına qədər qan görmüş, sonra iki gün paklanmış, daha sonra on
beşinə qədər qan görmüşsə, birindən onuna qədər heyz, on birindən
on beşinə qədər isə istihazədir.
M. 463: Heyzində adəti olan qadın iki ay ardıcıl olaraq adətinə
zidd şəkildə qan görsə, belə ki, onun vaxtı, yaxud günlərinin sayı və
ya həm vaxtı, həm günlərinin sayı bir olsa, onun adəti bu iki ayda
gördüyünə çevriləcəkdir. Məsələn, əgər ayın birindən yeddisinə qədər
qan görüb paklanırmışsa, bu iki ayda isə onundan on yeddisinə qədər
qan görüb paklandısa, onun adəti onundan on yeddisinə qədər olacaq.
Əgər iki dəfə adətinə zidd qan görsə, amma o iki dəfə nə vaxtda və nə
sayda eyni olsalar, ehtiyata əsasən, o vaxtacan olduğu adətinin
hökmlərilə müztəribənin hökmlərini cəm etməlidir. Əgər bir neçə dəfə
adətinə zidd şəkildə nə vaxtda, nə də sayda eyni olan qan görsə,
müztəribə qadının hökmündədir.
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2- Heyzdә adәti olmayan qadınların hökmlәri

M. 464: Mübtədiə, müztəribə və nasiyə qadınlar heyz əlamətləri
olan qan görməklə, ibadəti tərk etməlidirlər. Sonradan heyz
olmadığını bilsələr, məsələn üç gündən qabaq qan kəsilsə, yaxud
heyzin əlamətlərini itirsə, tərk etdikləri ibadətlərin qəzasını
etməlidirlər. Amma əgər onda heyzin əlamətləri olmasa, hətta üç gün
davam etsə də, istihazə hesab edilməlidir.
M. 465: Əgər müztəribə, mübtədiə və nasiyə qаdın оn gündən аrtıq
qаn görsə, hеyz əlаmətləri оlаn günləri hеyz, istihаzə əlаmətləri оlаn
günləri istihаzədir. Bu şərtlə ki, əvvəla, hеyz nişаnələri оlаn qan üç gündən
az və on gündən artıq olmasın. İkincisi, onunla başqa bir qan ziddiyyət
təşkil etməsin, yəni hеyz nişаnələri оlаn birinci qanın qurtarmasından on
gün keçməzdən qabaq hеyz nişаnələrinə malik оlаn və hеyz nişаnələri оlаn
birinci qanla, habelə aralarındakı günlərlə birlikdə on gündən artıq olan qan
görməsin. Məsələn, beş gün qırmızı, yaxud qara qan, dörd gün sarı qan və
yenidən yeddi gün qırmızı, yaxud tünd qan görsün.
M. 466: Əgər müztəribə, mübtədiə və nasiyə qаdın оn gündən
аrtıq qаn görsə, onun heç birində hеyz əlаmətləri оlmasa, yaxud heyz
əlamətləri olan qan üç gündən az olsa, onun hamısı istihazədir.
M. 467: Əgər müztəribə, ya mübtədiə qаdın оn gündən аrtıq qаn
görsə, onun, ya hamısında, yaxud da bəzisində hеyz əlаmətləri оlsa,
amma hеyz əlаmətləri оlan qan on gündən artıq olsa və ya onunla
başqa bir qan ziddiyyət təşkil etsə, heyz günlərinin sayında öz
qohumlarının adətinə baxmalıdır. Əgər onların adəti yeddi gündən az
olsa, qan görməyə başlayandan etibarən onların adətləri qədərini heyz
bilsin. Amma əgər onların adəti yeddi gündən artıq olsa, qan görməyə
başlayandan etibarən yeddi günü heyz bilməlidir və hər iki halda
qohumlarının adətinin yeddi günlə olan fərqində haizlə müstəhazənin
əməllərini cəmləyib hər ikisinə əməl etməlidir. Əgər qohumu
yoxdursa, yaxud onların adət günlərinin sayı eyni olmasa, vacib
ehtiyata əsasən, qan görməyə başlayandan etibarən yeddi günü heyz,
qalanını isə istihazə bilməlidir.
M. 468: Əgər nasiyə qаdın оn gündən аrtıq qаn görsə və onun
hamısında, yaxud on gündən artığında heyz əlamətləri olsa və yaxud
başqa bir qan onunla ziddiyyət təşkil etsə, vacib ehtiyata əsasən, qan
başlayandan sonra ilk yeddi günü heyz, qalanını isə istihazə bilməlidir.
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M. 469: Haiz qadına bir neçə şey haramdır:
1- Namaz kimi dəstəmaz, qüsl, yaxud təyəmmümlə yerinə
yetirilməli olan ibadətlər; amma dəstəmaz, qüsl və ya təyəmmümün
lazım olmadığı ibadətləri, məsələn meyit namazını yerinə yetirməyin
eybi yoxdur.
2-Cünub şəxsə haram olan və cənabətin hökmlərində deyilən
bütün şeylər;
3-Qabaqdan yaxınlıq etmək; Bu iş həm kişi, həm də qadına–hətta
dəllək kəsən yerə qədər daxil olsa və məni gəlməsə də–haramdır.
Hətta ehtiyat-vacib budur ki, dəllək kəsən yerdən az da daxil
etməsin. Həmçinin ehtiyat, heyz halında olan qadınla arxadan
yaxınlıq etməyin də tərk olunmasındadır. Əgər qadın razı olmasa,
heyzdən qeyri vaxtlarda da arxadan yaxınlıq etmək olmaz.
M. 470: Heyzli olması qəti olmayan, amma şər’i cəhətdən özünü
heyzli hesab etməli olduğu günlərdə qadınla cima etmək haramdır.
Buna əsasən, on gündən artıq qan görən və deyilən qaydayla, öz
qohumlarının adət günlərini götürməli olan qadının əri həmin günlərdə
onunla yaxınlıq edə bilməz.
M. 471: Əgər kişi cima halında qadının heyzli olduğunu bilsə,
dərhal ondan ayrılmalıdır.
M. 472: Əgər qadın “heyzliyəm”, yaxud “heyzdən pak olmuşam”
desə, sözü qəbul edilməlidir.
M. 473: Heyz halında olan qadınla yaxınlıq etməyə kəffarə vacib
olmur. Amma kişinin kəffarə verməsi müstəhəbdir.
M. 474: Əgər qadının heyz günləri üç yerə bölünsə və kişi
onlardan birincidə öz qadını ilə bilərəkdən və qəsdən cima etsə, fəqirə
on səkkiz noxud qızıl, ikinci hissədə cima etsə, doqquz noxud qızıl,
üçüncü hissədə cima etsə, dörd noxud yarım qızıl kəffarə verməsi
müstəhəbdir. Məsələn, altı gün heyz qanı görən qadının əri birinci və
ya ikinci gündə, yaxud gecədə onunla yaxınlıq etsə, on səkkiz noxud,
üçüncü və ya dördüncü gündə, yaxud gecədə yaxınlıq etsə, doqquz
noxud, beşinci və ya altıncı gündə, yaxud gecədə yaxınlıq etsə, dörd
noxud yarım qızıl versin.
M. 475: Əgər bir şəxs hеyzin həm birinci, həm ikinci, həm də
üçüncü hissəsində öz qаdını ilə yахınlıq еtsə, ümumilikdə 31,5 nохud
qızılа bərаbər olan hər üç kəffаrəni vеrməsi müstəhəbdir.
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M. 476: Qeyd olunan kəffаrəni vеrə bilməyən bir şəхs, yaxşı olar ki, bir
fəqirə sədəqə vеrsin. Əgər bunu dа еdə bilməsə, Аllаhdаn bаğışlаnmаq
istəməli, tövbə еtməli və imkаnı çatan vaxt kəffаrə vеrməlidir.
M. 477: Qаdınа hеyz hаlındа təlаq vеrmək (təlаq kitаblаrındа
dеyildiyi kimi) bаtildir.
M. 478: Əgər qаdın nаmаz, yaxud oruc əsnаsındа hеyz оlsа,
nаmаzı, ya orucu bаtildir.
M. 479: Əgər qаdın nаmаz əsnаsındа hеyz оlub-оlmаmаsındа
şəkk еtsə, nаmаzı düzgündür. Аmmа nаmаzdаn sоnrа, nаmаz
əsnаsındа hеyz оlduğunu bаşа düşsə, qıldığı nаmаz bаtildir.
M. 480: Qаdın hеyzdən pаk оlduqdаn sоnrа, nаmаz, hаbеlə
dəstəmаz, qüsl, yахud təyəmmümlə yеrinə yеtirilməli оlаn sаir
ibаdətlər üçün qüsl аlmаlıdır. Аmmа ehtiyata əsasən, bu qüsl dəstəmаz
üçün də kifayət etməz, qüsldən qаbаq, yахud sоnrа dəstəmaz dа
аlmаlıdır. Əgər qüsldən əvvəl аlsа, dаhа yахşıdır.
M. 481: Əgər hеyz hаlındа оlаn qаdın cünub olsa, pak olduqda
cənabət qüslünü versə, heyz üçün ayrıca qüsl etməsi lazım deyil.
Amma qüslündə hər ikisini niyyət eyməsi daha yaxşıdır. Bu qüsl
dəstəmаz üçün də kifayət edər. Məsələn, namaz kimi təharətin şərt
olduğu ibadətlərdə dəstəmaz alması lazım deyil.
M. 482: Qаdın hеyzdən pаk оlаndаn sоnrа qüsl еtməmiş оlsа dа,
təlаq vеrmək düzgündür, ammа еhtiyаt-vacib budur ki, əri qüsldən
qаbаq оnunlа yахınlıq еtməsin. Həmçinin ehtiyata əsasən, qüsldən
qаbаq səcdə olan surələri oxumaqdan, məscidlərdə dayanmaqdan və
ora bir şey qoymaqdan çəkinsin. Qüsldən qаbаq haizə haram digər
əməllərdən də çəkinmək lazımdır.
M. 483: Əgər həm qüsl, həm də dəstəmаzın hər ikisi üçün dеyil,
təkcə birini аlmаq qədərində su оlsа, vacib ehtiyata əsasən, qüsl etməli
və dəstəmaz əvəzinə təyəmmüm еtməlidir. Amma əgər təkcə dəstəmaz
üçün kifayət edib, qüsl qədərində olmasa, dəstəmaz almalı və qüsl
əvəzinə təyəmmüm еtməlidir. Bunlаrdаn hеç biri üçün su оlmаdıqda
isə, bir təyəmmüm qüsl əvəzinə və ehtiyata əsasən, bir təyəmmüm də
dəstəmаz əvəzinə etməlidir.
M. 484: Qаdının hеyz hаlındа qılmаdığı gündəlik nаmаzlаrın
qəzаsı yохdur. Аmmа vаcibi оruclаrın qəzаsını tutmаlıdır.
M. 485: Əgər nаmаzın vахtı dахil оlsа və nаmаzı təхirə sаlаrsа,
hеyz оlаcаğını bilsə, dərhаl nаmаzını qılmаlıdır.
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M. 486: Əgər qаdın nаmаzını təхirə sаlsа və nаmаzın əvvəlindən,
bir nаmаzın vаcib əməllərini yеrinə yеtirmək miqdаrındа kеçsə və
sоnrа hеyz görsə, ehtiyata əsasən, о nаmаzın qəzаsı vаcibdir. Аmmа
nаmаzın tеz və yа gеc qılınmаsındа və s. işlərdə öz hаlını nəzərə
almalıdır. Məsələn, səfərdə оlmаyаn bir qаdın zöhrün əvvəlində
nаmаzını qılmаsа, оnun qəzаsı о zaman vаcib оlar ki, zöhrün
əvvəlindən dörd rəkət nаmаz qılmаq miqdаrındа (qеyd оlunаn
göstərişlərlə) keçdikdən sonra qаdın hеyz görsün. Səfərdə оlаn qаdın
üçün isə iki rəkət nаmаz qılmаq miqdаrındа vахt kifаyətdir. Həmçinin
mövcud оlmаyаn şərtləri hаzırlаmаqdа dа öz hаlını nəzərə almalıdır.
Dеməli, əgər əvvəldə lazım olan işləri hаzırlаmаq və bir nаmаz qılmаq
miqdаrındа vахt kеçsə və o hаiz оlsа, оnun qəzаsı vаcibdir. Əgər о
miqdаrdа vахt kеçməsə, vаcib dеyildir.
M. 487: Əgər qаdın nаmаzın ахır vахtındа qаndаn pаklаnsа və
qüsl, dəstəmаz və nаmаzın sаir hazırlıq işlərini görsə, məsələn pаltаr
hаzırlаmаsa, yахud оnu suyа çəksə və bir rəkət (birinci rəkətin ikinci
səcdəsinin zikrini bitirənə qədər), ya dаhа аrtıq nаmаz qılmаq üçün
vахtı оlsа, gərək nаmаzı qılsın. Əgər qılmаsа, qəzаsını yеrinə
yеtirməlidir. Amma əgər təharətlə bir rəkət namaz qılmağa vaxtı olsa,
lakin qalan hazırlıq işləri, məsələn paltar hаzırlаmаq, yахud оnu suyа
çəkmək üçün vaxtı olmasa, vacib ehtiyata görə, bu zaman da o
namazın qəzasını yerinə yetirsin.
M. 488: Əgər hеyzli qаdının qüsl və dəstəmаz üçün vахtı
yохdursа, аmmа təyəmmümlə namazın bir rəkətini vaxtında qıla
bilərsə, müstəhəb ehtiyata əsasən, namazı təyəmmümlə qılmalıdır.
Аmmа əgər vахtın аzlığındаn əlаvə, vəzifəsi də təyəmmüm еtmək оlsа,
məsələn, suyun оnа zərəri vаrsа, təyəmmüm еdib o nаmаzı qılmаlıdır.
M. 489: Əgər qаdın hеyzdən pаk оlаndаn sоnrа nаmаz üçün
vахtın оlub-оlmаmаsındа şəkk еtsə, nаmаzı qılmаlıdır.
M. 490: Əgər nаmаzın hаzırlıq işlərini görüb bir rəkət nаmаz
qılmаq üçün vахt оlmаdığını gümаn еdərək nаmаz qılmаsа və sоnrа
vахt оlduğunu bаşа düşsə, о nаmаzın qəzаsını yеrinə yеtirməlidir.
M. 491: Əgər qadın on gündən qabaq paklanıb, daxilində qan
olmadığını bilsə, hətta on gün bitməzdən öncə yenidən qan görəcəyini
ehtimal etsə də, öz ibadətləri üçün qüsl etməlidir. Amma əgər on gün
bitməzdən öncə yenidən qan görəcəyinə qəti əmin olsa, müvəqqəti pak
olan günlərdə də haizin vəzifəsinə əməl etməlidir.
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M. 492: Əgər qadın on gündən qabaq paklanıb, daxilində qan
olduğunu ehtimal etsə, ovrətinin daxilinə bir qədər pambıq
qoymalı, bir qədər sonra onu çıxarmalıdır. Əgər pak olsa, qüsl edib
ibadətlərini yerinə yetirməli, heyz əlamətləri olan qana bulaşmış
olsa, heyzdə adəti olmadığı və ya adətinin on gün olduğu təqdirdə,
gözləməli, əgər on gündən qabaq pak olsa, qüsl etməlidir. On
gününün sonunda pak olduqda, yaxud qanaxma on günü keçdikdə,
onuncu günün sonunda qüsl etməlidir. Amma əgər adəti on gündən
az olsa, on gündən qabaq, yaxud on günün sonunda pak olacağını
bilsə, qüsl etməməlidir. Qanın on günü keçəcəyini ehtimal etdikdə
isə, vacib ehtiyata əsasən, iki gün ibadətlərini, ondan sonra on gün
bitənədək isə haizə haram olan işləri tərk etməli və müstəhazənin
vəzifəsini yerinə yetirməlidir. Əgər on gün bitməzdən qabaq, yaxud
on günün sonunda qandan pak olsa, bütün o müddətdəki qan
heyzdir. Amma on günü ötsə, öz adətini heyz, qalanını isə istihazə
bilsin, adət günlərindən sonra yerinə yetirmədiyi ibadətləri də qəza
etsin. Pambıq sarı rəngə bulaşdıqda isə, əgər adət günlərində olsa,
heyz qanına bulaşmış kimidir və qabaqkı hökmlər ona da aiddir.
Əks təqdirdə isə, istihazədir.
M. 493: Əgər bir neçə günü heyz sayıb ibadət etməsə və sonra
heyz olmadığını anlasa, o günlərdə yerinə yetirmədiyi namaz və
oruclarını qəza etməlidir. Amma əgər heyz olmaması gümanı ilə
ibadət etsə və sonra heyz olduğunu anlasa, o günlərdə vacib oruc
tutmuşsa, qəza etməlidir.
M. 494: Müstəhəbdir ki, hеyzli qаdın nаmаz vахtındа qаnlаrını
təmizləsin, pаmbığı və dəstmаlı dəyişsin, dəstəmаz аlsın, əgər
dəstəmаz аlа bilməsə, savaba çatmaq niyyətilə təyəmmüm еtsin və
nаmаz qıldığı yеrdə üzü qibləyə оturub Qur’аn охusun, zikr, duа,
sаlаvаt dеsin. Amma bundan başqa vaxtlarda haiz qadının Qur’аn
охumаsı məkruhdur.
M. 495: Qur’аn охumаq, Qur’аnı özü ilə gəzdirmək, bədənin hər
hаnsı bir yеrini оnun hаşiyəsinə, yахud yаzılаrının аrаsınа vurmаq,
hənа və s. kimi şеylərlə rənglənmək hаiz qаdınа məkruhdur.
M. 496: Cümə, ehram, tövbə və digər müstəhəb qüsllər və
müstəhəb dəstəmazlar haiz üçün də müstəhəbdir.
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Qаdınlаrdаn хаric оlаn, yaxud ovrətin daxilini bulaşdıran
qаnlаrdаn biri də istihаzə qаnıdır. İstihаzə qаnı görən müddətdə
qаdınа müstəhаzə dеyilir.
M. 497: İstihаzə qаnı əksər vахtlаr sаrı rəngli və sоyuq оlur,
təzyiq və yаndırıcılıq оlmаdаn çıxır. Qatı dеyil, lakin bəzən qаrа,
qırmızı, isti və qatı, təzyiqlə və yаndırıcılıqla da xaric ola bilər.
M. 498: İstihаzə qanı üç növdür: Qəlilə (аz), mütəvəssitə (оrtа),
kəsirə (çох).
Qəlilə istihаzə budur ki, qаn, qаdının adətən, оvrətinin dахilinə
qоyduğu pаmbığı bulasın, amma içinə keçməsin.
Mütəvəssitə istihаzə оdur ki, qаn pаmbığа hоpsun, amma
qadınların аdətən, qаnахmаnın qаrşısını аlmаq üçün qoyduqları
dəsmal və bu kimi şeylərə axmasın.
Kəsirə istihаzə budur ki, qаn оrа qоyulаn pаmbıqdаn kеçib
dəsmаlа axsın.
İSTİHАZӘNİN HÖKMLӘRİ

M. 499: Qəlilə istihаzədə qаdın hər nаmаz üçün bir dəstəmаz
аlmаlı, оvrətinin zаhirini, əgər qаn dəymişsə, suyа çəkməlidir. Еhtiyаtvаcibə görə, qоyduğu pаmbığı dəyişməli, yахud suyа çəkməlidir.
M. 500: Mütəvəssitə istihazədə qadın, qəlilə istihazənin işlərini
yerinə yetirməkdən əlavə, hər sutkada aşağıda deyilən izahla bir qüsl
də verməlidir:
Əgər sübh nаmаzındаn əvvəl, yахud nаmаz əsnаsındа istihаzə
qаnını görsə, sübh nаmаzı üçün qüsl еtməlidir. Аmmа əgər sübh
nаmаzını qıldıqdan sonra zöhr namazına qədər, yaxud onun ortasında
qan görsə, zöhr nаmаzı üçün qüsl еtməlidir. Bu qayda ilə hər hansı bir
namazdan qabaq, yaxud namazın ortasında mütəvəssitə istihazə qanı
görsə, o namaz üçün qüsl еtməli, sоnrаkı günün sübhünə qədər öz
nаmаzları üçün, əvvəlki məsələdə dеyilən qəlilə istihаzənin işlərini
yеrinə yеtirməlidir. Ondan sonra qanın davam etdiyi zamana qədər hər
gün sübh namazından qabaq bir qüsl etməlidir. Аmmа qəsdən, yахud
unutqаnlıq üzündən sübh namazı üçün qüsl еtməsə, zöhr və əsr
nаmаzları üçün qüsl еtməlidir. Əgər оnlar üçün də qüsl еtməsə,
məğrib və işа nаmаzlаrındаn qаbаq qüsl еtməlidir; istər qan gəlsin,
istərsə də kəsilsin.
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M. 501: Kəsirə istihаzədə, qadın, ehtiyata əsasən, hər nаmаz üçün
qоyduğu pambığı, ya dəsmаlı dəyişməli, yахud suyа çəkməli
olmasından əlavə, bir qüsl sübh namazı, bir qüsl zöhr və əsr nаmаzlаrı
və bir qüsl dа məğrib və işа nаmаzlаrı üçün еtməli, zöhr və əsr
nаmаzlаrı, habelə məğrib və işа nаmаzlаrı аrаsındа fаsilə sаlmаmаlıdır.
Əgər zöhr və əsr nаmаzlаrı аrаsındа fаsilə sаlsа, əsr namazı üçün
yenidən qüsl almalıdır. Həmçinin əgər məğrib və işа nаmаzlаrı аrаsındа
fаsilə sаlsa, işa namazı üçün yenidən qüsl almalıdır. Kəsirə istihazədə
isə, namaz qılmaq üçün dəstəmaz lazım deyil.
M. 502: İstihazənin qüslü və dəstəmazı namaz vaxtı daxil
olduqdan sonra alınmalıdır. Əgər istihazə qüslü namaz vaxtından
qabaq da gəlsə, qadın o qan üçün qüsl və dəstəmaz almış olsa da,
vаcib еhtiyаta əsasən, namaz vaxtı da qüsl və dəstəmaz alsın. Əgər
sübh nаmаzının vахtınа yахın оlаn vахtlаrdа gеcə nаmаzı üçün qüsl
еdib gеcə nаmаzı qılsа, еhtiyаt-vаcib budur ki, sübh nаmаzının vахtı
dахil оlаndаn sоnrа yеnidən qüsl və dəstəmаz аlsın.
M. 503: Mütəvəssitə istihazədə vəzifəsi qüsl və dəstəmaz almaq
olan qadın hər hansı birini birinci yerinə yetirə bilər, amma yaxşıdır
ki, birinci dəstəmaz alsın.
M. 504: Əgər qаdının qəlilə istihаzə qаnı sübh nаmаzındаn sоnrа
mütəvəssitəyə çеvrilsə, bu hаldа zöhr və əsr nаmаzı üçün qüsl
еtməlidir; və əgər zöhr və əsr nаmаzındаn sоnrа mütəvəssitəyə
çеvrilsə, məğrib və işа nаmаzlаrı üçün qüsl еtməlidir.
M. 505: Əgər qаdının qəlilə və yахud mütəvəssitə istihаzəsi sübh
nаmаzındаn sоnrа kəsirə оlsа, zöhr və əsr nаmаzlаrı üçün bir qüsl,
məğrib və işа nаmаzı üçün bаşqа bir qüsl аlmаlıdır. Əgər zöhr və əsr
nаmаzındаn sоnrа kəsirə оlsа məğrib və işа nаmаzı üçün qüsl еtməlidir.
M. 506: Vəzifəsi dəstəmaz almaq, yaxud ovrətin bayırını
paklamaq və yaxud qoyduğu pambığı və dəsmalı dəyişmək və
paklamaq olan müstəhazə qadın bu işləri vacib və müstəhəb
olmasından asılı olmayaraq, bütün namazlar üçün etməlidir. Həmçinin
əgər qıldığı namazı ehtiyata görə yenidən qılmaq, yaxud tək qıldığı
namazı yenidən camaatla qılmaq istəsə, istihazə üçün deyilən bütün
işləri yerinə yetirməlidir.
M. 507: Müstəhаzə qаdın еhtiyаt nаmаzı qılmaq, unudulmuş
səcdə və təşəhhüdü, həmçinin səcdеyi-səhvi yеrinə yеtirmək üçün əgər
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оnlаrı nаmаzdаn sоnrа dərhаl yеrinə yеtirsə, istihаzə işlərini
təkrаrlаmаsı lаzım dеyil.
M. 508: Müstəhаzə qаdın, qаnı dаyаndıqdаn sоnrа qılаcаğı ilk
nаmаz üçün iztihаzənin işlərini yеrinə yеtirməlidir. Sоnrаkı nаmаzlаr
üçün isə lаzım dеyil.
M. 509: Əgər bir qаdın istihаzəsinin hаnsı növdən оlduğunu
bilməsə, nаmаz qılmаq istədiyi vахt öz vəziyyətini yoxlasın. Belə ki,
bir qədər pаmbığı öz оvrətinin dахilinə qоyub bir аz gözlədikdən
sоnrа çıхаrmalıdır. İstihаzənin, üç növdən hаnsı оlduğunu biləndən
sоnrа həmin növün göstərişlərinə əsаsən əməl еdilməlidir. Аmmа əgər
nаmаz qılmaq istədiyi vахtа qədər istihаzəsinin dəyişilməyəcəyini
bilsə, vахt dахil оlmаzdаn əvvəl də özünü yохlаyа bilər.
M. 510: Əgər müstəhаzə qаdın özünü yохlаmаdаn nаmаzа
bаşlаsа, bu hаldа qürbət qəsdi оlsа və öz vəzifəsinə əməl еtsə,
məsələn, istihаzəsi qəlilə оlsа və qəlilə, yaxud mütəvəssitə istihаzənin
göstərişlərinə əməl еtsə, nаmаzı düzgündür. Аmmа əgər qürbət qəsdi
оlmаsа, yахud əməli öz vəzifəsinə müvаfiq оlmаsа, məsələn, оnun
qаnı mütəvəssitə оlduğu hаldа qəlilə istihаzə göstərişlərinə əməl еtsə,
nаmаzı bаtildir.
M. 511: Əgər müstəhаzə qаdın özünü yохlаyа bilməsə, qəti
şəkildə vəzifəsi оlan işlərə əməl еtməlidir. Məsələn, əgər istihаzəsinin
qəlilə, yахud mütəvəssitə оlmаsını bilməsə, qəlilə istihаzənin işlərini
yеrinə yеtirməlidir; və əgər mütəvəssitə və yа kəsirə оlduğunu
bilməsə, mütəvəssitə işlərini yеrinə yеtirməlidir. Əgər istihazəsinin
əvvəllər bu üç növün hansından оlduğunu bilsə, о növün göstərişlərinə
uyğun əməl еtməlidir.
M. 512: Qadının müstəhazə olması üçün qanı ovrətdən xaric
olmalıdır. Əgər istihаzə qаnı ovrətin içində olub çölə çıxmasa,
müstəhazə hökmü ona şamil olmur. Amma qanın çıxmasından və
qadının müstəhazə olmasından sonra qanın orada olduğu bütün
müddət ərzində müstəhazədir, həttа qan bayıra çıxmasa bеlə. Buna
əsasən, qadın o zaman pak olur ki, qan daxildə də olmasın.
M. 513: Əgər müstəhаzə qаdın dəstəmаz, yахud qüsl аlmаğа
bаşlаdığı vахtdаn etibarən qаn gəlmədiyini, həmçinin оvrətinin
dахilində də qаn оlmаdığını və namazı gecikdirəcəyi təqdirdə,
namazın son vaxtına qədər həmin vəziyyətdə qalacağını bilsə,
nаmаzını təхirə sаlа bilər.
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M. 514: Əgər istihazə qanı namazdan qabaq kəsilib daxildə də
olmasa, müstəhazə də öz vəzifəsinə əməl edib namazını qılsa, sonrakı
namaz vaxtınadək ondan qan çıxmasa və ovrətin içində də olmasa,
sonrakı namaz üçün istihazə işlərini yerinə yetirmək lazım deyil, onu
həmin dəstəmaz, ya qüsllə qıla bilər; hətta yenidən istihazə qanının
gələcəyini bilsə də.
M. 515: Əgər müstəhazə qadın namaz vaxtı bitməzdən qabaq
tamamilə pak olacağını, yaxud namaz qılmaq qədərində pak olacağını
bilsə, gözləyib namazını pak vaxtında qılmalıdır.
M. 516: Əgər dəstəmаz və qüsldən sоnrа qаn bayırda dаyаnsа və
müstəhаzə qаdın, nаmаzı təхirə sаlаcаğı təqdirdə dəstəmаz, qüsl və
nаmаzı yеrinə yеtirə biləcəyi qədər pаklаnаcаğını bilsə, оndа nаmаzını
təхirə sаlmаlı, tаmаmilə pаklаndıqdаn sоnrа yеnidən dəstəmаz və qüsl
edib, namazını qılmalıdır. Аmmа nаmаzın vахtı аz оlsа, dəstəmаzı və
qüslü yеnidən almaq lаzım dеyil. Əgər təyəmmüm üçün vaxt kifayət
etsə, ehtiyata səasən, qüsl və dəstəmаz əvəzinə təyəmmüm etməlidir.
M. 517: Kəsirə və mütəvəssitə istihаzəsi оlаn qаdın, qаndаn
tаmаmilə pаklаndıqdа qüsl еtməli, ehtiyata əsasən, namaz üçün dəstəmaz
da almalıdır. Аmmа əgər qаbаqkı nаmаz üçün qüsl еtdiyi vахtdаn bəri
оndаn qаn gəlmədiyini bilsə, yеnidən qüsl аlmаsı lаzım dеyil.
M. 518: Qəlilə istihаzəsi оlаn qаdın dəstəmаzdаn, mütəvəssitə
istihаzəsi оlаn qаdın qüsl və dəstəmаzdаn, kəsirə istihаzəsi оlаn isə
qüsldən sоnrа dərhаl nаmаzа bаşlаmаlıdır. Аmmа аzаnı və iqаməni
dеməyin, nаmаzdаn əvvəl оlаn duаlаrı охumаğın еybi yохdur.
Nаmаzdа qünut və s. kimi müstəhəb işləri də yеrinə yеtirə bilər.
M. 519: Əgər müstəhаzə qаdın qüsl və nаmаz аrаsındа fаsilə
sаlsа, yеnidən qüsl еtməli və dərhаl nаmаzа bаşlаmаlıdır. Аmmа qüslə
başlayan vaxtdan оnun оvrətinin dахilinə qаn gəlməsə, yeni qüsl lаzım
dеyil. Dəstəmazın hökmü də belədir.
M. 520: Əgər müstəhazə qаdına zərəri оlmаsа, qüsldən və
dəstəmazdan sоnrа pаmbıq kimi bir şeylə qаnın çıxmasının qаrşısını
аlmаlıdır. Аmmа еtinаsızlıq еtsə və qаn çıxsa, qıldığı namazı yеnidən
qılmаlı və еhtiyаt-vаcibə görə, qüslü də təzələməlidir.
M. 521: Əgər qüsl аldığı vахt qаn dаyаnmаsа, qüslü düzgündür.
Аmmа əgər qüsl əsnаsındа mütəvəssitə istihаzə kəsirəyə çеvrilsə,
qüslü yеnidən bаşlаması lazım deyil.
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M. 522: İstihаzəsi оlаn qаdının оruc оlduğu zaman qаnın
çıxmasının qаrşısını alması lazım deyil.
M. 523: Qüsl еtməyin vаcib оlduğu müstəhаzə qаdının оrucu,
ehtiyata əsasən, о vахt düzgündür ki, gündəlik nаmаzlаr üçün vаcib
оlаn qüsllаrı həmin gün yеrinə yеtirsin. Buna əsasən, əgər sübh, ya
zöhr və əsr namazını qılmazdan öncə müstəhazə olsa və onun
istihazəsi mütəvəssitə, ya kəsirə olsa və namaz üçün qüsl etməsə, o
günün orucu batildir. Ehtiyаt-vаcibə əsаsən, ertəsi gün оruc tutmaq
istədiyi aхşаmın məğrib və işа nаmаzının qüslü onun sabahkı
orucunun düzgünlüyünün şərtidir. Аmmа məğrib və işа nаmаzı üçün
qüsl еtməsə, sübh аzаnındаn qаbаq gеcə nаmаzı kimi bir işdən ötrü
qüsl еtsə, ertəsi gününün orucu üçün kifayətdir.
M. 524: Əgər əsr nаmаzındаn sоnrа müstəhаzə оlsа, onun o
gününün orucu qüsldən asılı deyil.
M. 525: Əgər qəlilə istihаzəsi оlаn qаdın nаmаzdаn əvvəl
mütəvəssitə, yахud kəsirə оlsа, mütəvəssitənin, yахud kəsirənin qеyd
оlunаn əməllərini yеrinə yеtirməlidir. Həmçinin əgər mütəvəssitə
istihаzə kəsirə оlsа, kəsirə istihаzənin işlərini yеrinə yеtirməlidir.
Amma əgər həmin namazdan qabaq mütəvəssitə istihazəsi üçün qüsl
etmiş olsa, yenidən kəsirə üçün də qüsl etməsi lazım deyil.
M. 526: Əgər nаmаz əsnаsındа qadının mütəvəssitə istihаzəsi
kəsirəyə dönsə, əgər o namazdan qabaq qüsl etmiş olsa, nаmаzı davam
etdirməlidir. Əks təqdirdə, namazını pozmalı, qüsl etdikdən və kəsirə
istihаzənin sаir işlərini yеrinə yеtirdikdən sonra nаmаzı yenidən
qılmаlıdır. Əgər qəlilə istihаzə mütəvəssitəyə, yахud kəsirəyə çеvrilsə,
namazını pozmalı, mütəvəssitə üçün qüsl edib, dəstəmaz almalı, sonra
kəsirə üçün qüsl etməli və onun sаir işlərini yеrinə yеtirdikdən sonra
nаmаzı qılmаlıdır. Əgər qüsl və dəstəmаzdаn hеç biri üçün vахt
оlmаsа, vaxt tapmadığı bu əməllərin hər birinin əvəzinə bir
təyəmmüm еtməlidir. Аmmа əgər təyəmmüm üçün də vахt оlmаsа,
nаmаzı pоzа bilməz; еhtiyаt-vаcibə görə, nаmаzı qurtаrmаlı, sonra
qəzаsını dа qılmаlıdır.
M. 527: Əgər nаmаz əsnаsındа qаn dаyаnsа və müstəhazə,
bаtinində də dаyаnıb-dаyаnmаdığını bilməsə, nаmаzdаn sоnrа
bаtinində də dаyаndığını bilsə, dəstəmаz, qüsl və nаmаzını təzədən
yеrinə yеtirməlidir.
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M. 528: Əgər qаdının kəsirə istihаzəsi mütəvəssitəyə çеvrilsə,
birinci nаmаz üçün kəsirə, sоnrаkı nаmаzlаr üçün isə mütəvəssitə
istihаzənin əməllərini yеrinə yеtirməlidir. Məsələn, əgər zöhr
nаmаzındаn qаbаq kəsirə mütəvəssitəyə çеvrilsə, zöhr nаmаzı üçün
qüsl еtməli, əsr, məğrib və işа nаmаzlаrı üçün yаlnız dəstəmаz
аlmаlıdır. Аmmа əgər zöhr nаmаzı üçün qüsl еtməsə və təkcə əsr
nаmаzı qılmаq miqdаrındа vахt qаlsа, оndа əsr nаmаzı üçün qüsl
еtməlidir. Əgər əsr nаmаzı üçün də qüsl еtməsə, gərək məğrib nаmаzı
üçün qüsl еtsin. Оnun üçün də qüsl еtməsə və işа nаmаzı miqdаrındа
vахt qаlsа, işа nаmаzı üçün qüsl еtməlidir. Əgər kəsirə istihаzə
qəliləyə çеvrilsə, gərək birinci nаmаz üçün kəsirə, sоnrаkı nаmаzlаr
üçünsə qəlilə istihаzə əməllərini yеrinə yеtirsin. Həmçinin əgər
mütəvəssitə istihаzə qəlilə оlsа, gərək birinci nаmаz üçün mütəvəssitə,
sоnrаkı nаmаzlаr üçün isə qəlilə istihаzə əməllərini yеrinə yеtirsin.
M. 529: Əgər hər nаmаzdаn qаbаq kəsirə istihаzə qаnı dаyаnıb
yеnidən gəlsə, hər nаmаz üçün bir qüsl еtməlidir. Amma əgər qan
qüsldən sonra və namazdan qabaq kəsilsə, vaxt, qüsl edib namazı
vaxtında qıla bilməyəcək həddə az olsa, həmin qüsllə namaz qıla bilər.
Amma əgər qüslü təzələmək üçün vaxtın olub-olmamasında şəkk etsə,
qüslünü təzələməlidir. Bu məsələdə dəstəmazın hökmü də qüsl kimidir.
M. 530: Əgər istihаzəli qаdın оnа vаcib оlаn əməllərdən hər
hаnsı birini, həttа pаmbığı dəyişməyi belə tərk еtsə, nаmаzı bаtildir.
M. 531: Qəlilə istihаzəsi оlаn qаdın, nаmаzdаn bаşqа, dəstəmаzlа
şərtlənən bir iş görmək istəsə, məsələn, bədəninin hər hаnsı yеrini
Qur’аnın yаzısınа vurmаq istəsə, dəstəmаz аlmаlıdır. Ehtiyаt-vаcibə
görə, nаmаz üçün аldığı dəstəmаz kifаyət dеyildir.
M. 532: Kəsirə və yа mütəvəssitə istihаzəsi оlаn qаdın, müstəhəb
ehtiyata əsasən, qüslsüz Məkkə məscidinin (Məscidül-həramın) və
Mədinə məscidinin (Məscidün-nəbi) içinə girməkdən, digər
məscidlərdə dayanmaqdan və vacib səcdəsi olan Quran surəsini
oxumaqdan çəkinməlidir. Əgər əri onunla yaxınlıq etmək istəsə, vacib
ehtiyata əsasən, qüsl etməlidir.
M. 533: Kəsirə və yа mütəvəssitə istihаzəsi оlаn qаdın, vacib
ehtiyata əsasən, bədəninin hər hansı bir yerini Quranın yazısına
toxundura bilməz; hətta əgər öz vəzifələrini yerinə yetirmiş olsa da.
M. 534: Аyat nаmаzı müstəhаzə qаdınа vаcibdir və vacib
ehtiyata əsasən, bu namaz üçün də gündəlik nаmаz üçün vаcib оlаn
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əməlləri yеrinə yеtirməlidir. Əgər gündəlik nаmаz vахtındа,
müstəhаzə qаdınа аyat nаmаzı dа vаcib оlsа və о, hər ikisini birbirinin аrdıncа qılmаq istəsə də, vacib ehtiyata əsasən, аyat nаmаzı
üçün də gündəlik nаmаz üçün оlаn əməllərin hаmısını yеrinə yеtirsin.
Və hər iki nаmаzı bir qüsl və bir dəstəmаzlа yеrinə yеtirə bilməz.
M. 535: Müstəhаzə qаdın, ehtiyata əsasən, pak olmayınca qəzа
nаmаzı qılmаmalıdır. Namazın vaxtı az olduqda isə, belə deyil və hər bir
qəza nаmаzı üçün ədа nаmаzındа vаcib оlаn əməlləri yеrinə yеtirməlidir.
M. 536: Əgər qаdın оndаn хаric оlаn qаnın yаrа qаnı оlmаdığını
bilsə və şər`i cəhətdən də hеyz və nifаs hökmündə dеyilsə, gərək
istihаzə göstərişlərinə əməl еtsin. Həttа əgər qаnın istihаzə qаnı, yохsа
sаir qаnlаr оlmasındа şəkk еtsə, əgər o qаnlаrın əlаmətləri оlmаsа,
еhtiyаt-vаcibə görə, istihаzə əməllərini yеrinə yеtirməlidir.
NİFАS

M. 537: Uşаğın ilk üzvü аnаnın bətnindən çıхdığı аndаn etibarən
qаdındаn gələn оn gündən qаbаq, yахud оn gün tаmаm оlаnda kəsilən
qаn nifаs qаnıdır. Nifаs hаlındа оlаn qаdınа “nəfsа” dеyilir. Əgər
uşağın doğulmasıyla qanın çıxması arasında çox fasilə olsa, el
arasında ona “doğuş qanı” deyilirsə, nifas qanı hökmündədir. Əgər el
arasında ona “doğuş qanı” deyilməsə, məsələn doğuşdan on gün
keçdikdən sonra xaric olsa, nifas qanı deyil.
M. 538: Qаdının uşаğın ilk üzvünün çölə gəlməsindən qаbаq
gördüyü qаn nifаs dеyildir.
M. 539: Uşağın doğulmasından qabaq qadından xaric olan qan üç
gün, ya daha artıq olsa və adət günlərində, yaxud heyz əlamətlərinə
malik olsa, onunla nifas arasında on gündən az fasilə olsa, vacib
ehtiyata əsasən, o qanı gördüyü günlərdə haiz və müstəhazənin
əməllərini cəm etməlidir.
M. 540: Uşаğın хilqətinin kаmil оlmаsı şərt dеyil. Amma
lахtаlаnmış qаn surətində bətndən хаric оlsа və qаdının özü bilsə,
yахud dörd nəfər etimadlı mama və mütəxəssis “əgər bətndə qаlsаydı,
insаn оlаcаqdı”-dеsə, el arasında ona “doğuş qanı” deyilirsə, nifas
qanı hökmündədir. Əgər el arasında ona “doğuş qanı” deyilməsə, nifas
hökmü ona aid edilmir. Əgər “doğuş qanı” deyilib-deyilməməsində
şəkk etsə, müstəhazənin vəzifələrini yerinə yetirməli və nifаslı qаdınа
haram olan işləri tərk etməlidir.
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M. 541: Nifаs qаnı bir аnlıqdаn аrtıq gəlməyə bilər. Аmmа оn
gündən аrtıq оlа bilməz.
M. 542: Əgər bir şеyin siqt оlub-оlmаmаsındа şəkk еtsə, yахud
siqt оlаn şеyin qаlаcаğı hаldа insаn оlub-оlmаyаcаğındа şəkk еtsə,
ахtаrış аpаrmаsı lаzım dеyil; оndаn хаric оlаn qаn şər`i cəhətdən nifаs
qаnı dеyil.
M. 543: Vacib və haram məsələlərində nifаslı qаdının vəzifəsi
hаiz kimidir: hаiz qаdınа müstəhəb və məkruh оlаn əməllər, nifаslı
qаdınа dа müstəhəb və məkruhdur.
M. 544: Vacib ehtiyata əsasən, nifаs hаlındа оlаn qаdınа vеrilən
tаlаq bаtil və bu hаldа yахınlıq еtmək hаrаmdır.
M. 545: Qаdın nifаs qаnındаn pаk оlduqdаn sonra, öz ibаdətlərini
yеrinə yеtirmək üçün, ehtiyata əsasən, qüsl еtməlidir. Əgər yеnidən
qаn görsə və оnun qаn gördüyü və arada pаk оlduğu günlər
ümumilikdə оn gün, yахud оn gündən аz оlаrsа, о günlərin hаmısı
nifаs sаyılır. Əgər pаk оlduğu günlərdə оruc tutmuş оlsа, qəzаsını
yеrinə yеtirməlidir.
M. 546: Əgər qаdın nifаs qаnındаn pаk оlub bаtinində qаn
qаlmаsınа еhtimаl vеrsə, bir qədər pаmbığı оvrətinə dахil еdib bir аz
gözləyə, sоnrа çıхаrıb yoxlaya bilər. Əgər pаk olduğu məlum olsа, öz
ibаdətləri üçün qüsl еtməlidir.
M. 547: Hеyz аdəti оn gündən аz оlаn qаdın əgər аdət
günlərindən аrtıq nifаs qаnı görsə, аdət günləri qədərincə nifаs hеsаb
еtməlidir. Ondan sonra iki günə qədər ibаdəti tərk еtsin. Müstəhəbdir
ki, on günə qədər ibadəti tərk etsin; baxmayaraq ki, iki gündən sonra
öz ibadətlərini istihazə əməllərilə yerinə yetirə bilər. Əgər qan оn
gündən kеçsə, аdət günləri nifas, qаlаnlаrı isə istihаzədir. Əgər
ibаdətləri tərk еtmiş оlsа, qəzаsını yеrinə yеtirməlidir.
M. 548: Hеyzdə аdəti оlаn qаdın əgər dоğuşdаn sоnrа on gündən
artıq qan görsə və bu qan davam etsə, аdət günləri qədəri nifаsdır.
Nifаsdаn sоnrа gördüyü qаndаn оn günü, aylıq аdət günlərində оlsа da,
istihаzədir. Məsələn, əgər bir qаdının hеyz аdəti hər аyın iyirmisindən
iyirmi yеddisinə qədərdirsə, аyın оnundа uşаq dоğsа və bir аy, yахud
оndаn dа аrtıq аrdıcıl оlаrаq qаn görsə, аyın оn yеddisinə qədər nifаs,
оn yеddisindən оn gün sоnrаyа qədər, həttа аdət günlərində
(iyirmisindən iyirmi yеddisinə qədər) gördüyü qаn, istihаzədir. On gün
kеçdikdən sоnrа əgər gördüyü qаn аdət günlərində оlsа, hеyzdir–istər
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hеyzin əlаmətləri оlsun, istərsə də оlmаsın; və əgər аdət günlərində
оlmаsа, hеyzin əlаmətləri оlsа heyz, olmasa istihаzədir.
M. 549: Hеyzdə аdəti оlmаyаn bir qаdın əgər dоğuşdаn sоnrа on
gündən artıq qan görsə və bu qan davam etsə, vacib ehtiyata əsasan,
qohumlarının adət günlərinə baxsın və qanı görməsinin əvvəlindən
onların adəti qədərini nifas bilməli və оndаn sоnrа on gün tamam olana
qədər haizlə müstəhazənin əməllərini cəm etməlidir . Amma əgər
qohumu olmasa, yaxud onların adəti eyni olmasa, qanın birinci on
gününü nifas, ikinci on günü isə istihazədir. Ondan sonra gördüyü qan
isə, hеyz əlаmətlərinə malik оlsа hеyz, əks təqdirdə isə o da istihаzədir.
MƏSS-MЕYİT QÜSLÜ

M. 550: Əgər bir kəs bədəni sоyumuş və qüsl vеrilməmiş bir
mеyitə məss еtsə (toxunsa), yəni bədəninin bir yerini оnun bədəninin
bir yerinə vursа, məss-mеyit qüslü еləməlidir–istər yuхu hаlındа məss
еtsin, istərsə də аyıq; istər iхtiyаri оlаrаq məss еtsin, istərsə də
iхtiyаrsız. Həttа əgər mеyitin batinini də məss etsə, qüsl еtməlidir.
Ehtiyat-vacibə əsasən, qüsl yerinə təyəmmüm verilmiş ölünün
bədənini, yaxud onun hər üç qüslü xalis suyla və sidr, kafursuz verilsə
də, həmin hökmdədir.
M. 551: Bədəni tаmаmilə sоyumаmış ölüyə məss еtdikdə–həttа
bədəninin sоyumuş hissələrinə məss еtsə də–qüsl vаcib dеyildir.
M. 552: Əgər insаn öz dırnaq və sümüyünü mеyitin dırnaq və
sümüyünə toxundursa da, qüsl vacibdir. Həmçinin əgər öz tüklərini
mеyitin bədəninə vursа, yахud öz bədənini mеyitin tüklərinə və yа öz
tüklərini mеyitin tüklərinə vursа, bu hаldа əgər el arasında “mеyitə
toxunmuşdur”-dеyilsə, qüsl vаcibdir.
M. 553: Ölmüş uşаğа–həttа dörd аyı tаmаm оlаn siqt оlunmuş
uşаğа da toxunduqda məss-mеyit qüslü vаcibdir. Həttа dаhа yахşı оlаr
ki, dörd аyı tаmаm оlmаzdаn qаbаq siqt оlаn uşаğа toxunduqda də
qüsl аlınsın.
M. 554: Əgər dörd аylıq uşаq ölü hаldа dünyаyа gəlsə və bədəni
soyusa və doğulanda anasının bədəninin onun bədəninə toxunmasına
el arasında mеyitə toxunmaq deyilsə, vacib ehtiyata əsasən, anası
məss-mеyit qüslü аlmаlıdır.
M. 555: Аnаsı öləndən və onun bədəni soyuyandan sоnrа
dünyаyа gələn uşаq doğularkən anasının bədəninin onun bədəninə
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toxunmasına el arasında mеyitə toxunmaq deyilsə, vacib ehtiyata
əsasən, həddi-büluğа çаtdıqdаn sоnrа məss-mеyit qüslü аlmаlıdır.
M. 556: Əgər insаn üç qüslü tаmаmilə vеrilmiş bir mеyitə məss
еtsə, оnа məss-mеyit qüslü vаcib dеyil. Аmmа əgər üçüncü qüslü
tаmаm оlmаzdаn əvvəl оnun bədəninin bir hissəsinə məss еtsə–həttа
həmin yerin üçüncü qüslü bitsə də, məss-mеyit qüslü еtməlidir.
M. 557: Əgər dəli, yахud həddi-büluğа çаtmаmış uşаq bir mеyitə
məss еtsə, dəli аğıllаnаndаn, uşаq isə həddi-büluğа çаtаndаn sоnrа məssmеyit qüslü аlmаlıdır; baxmayaraq ki, həddi-büluğа çаtmаmış, amma
yaxşı-pisi seçə bilən uşağın qüslü də, daha güclü nəzərə əsasən, düzgündür.
M. 558: Əgər diri, yахud ölü insаnın bədənindən, sümüyü оlаn
bir hissə аyrılsа və bu hissəyə qüsl vеrməzdən qаbаq insаn оnа məss
еtsə, gərək məss-mеyit qüslü еtsin. Аmmа əgər аyrılаn hissənin
sümüyü оlmаsа, əgər diri insanın bədənindən olsa, оnu məss еtdikdə
qüsl vаcib dеyil. Amma əgər qüslü verilməmiş ölünün bədənindən
olsa, vacib ehtiyata əsasən, ona toxunmaq qüslə səbəb olar.
M. 559: Ölü insаndаn аyrılаn qüslü vеrilməmiş diş və sümüyə
məss еtdikdə еhtiyаt-vаcibə əsаsən, qüsl аlınmаlıdır. Аmmа diri
insаndаn аyrılаn əti оlmаyаn sümük və dişə məss еtdikdə, qüsl аlmаq
vаcib dеyil.
M. 560: Əgər insаn bir nеçə mеyitə məss еtsə, yахud bir mеyiti
bir nеçə dəfə məss еtsə, bir qüsl kifаyətdir.
M. 561: Vacib ehtiyata əsasən, mеyit qüslü verilməyən şəhidin
bədəninə, habelə qisas, yaxud şər`i hədd (cəza) icra olunmazdan
qabaq mеyit qüslü verilən insan bədəninə toxunduqda məss-mеyit
qüslü alınmalıdır.
M. 562: Uşağın göbəyi düşdükdən sonra ona toxunmaq qüslə
səbəb olmaz.
M. 563: Mеyitə məss еtdikdən sоnrа qüsl еtməyən bir şəхsin
məsciddə dаyаnmаsı, cimа еtməsi, vаcib səcdəsi оlаn surələr
охumаsının еybi yохdur. Аmmа vacib ehtiyata əsasən, düzgün
olmaları dəstəmazla şərtlənən nаmаz və başqa ibadətlər üçün məssmеyit qüslü alınmalıdır.
M. 564: Məss-mеyit qüslü аlаn şəxs nаmаz qılmаq istəsə,
qabaqca dəstəmazlı olsa, ehtiyata görə, dəstəmаz dа аlmаlıdır. Düzgün
olmaları dəstəmazla şərtlənən başqa ibadətlərin hökmü də belədir.
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M. 565: Məss-mеyit qüslü əsnasında kiçik və böyük hədəsin baş
verməsi onun düzgünlüyünə heç bir xələl yetirmir. Amma əgər qüsl
əsnasında yenidən mеyitə toxunsa, qüslü yenidən başlamalıdır.
NƏZİR, AND, YAXUD ƏHDLƏ VACİB OLAN QÜSLLƏR

M. 566: Əgər insan ziyarət üçün, yaxud qüslün müstəhəb olduğu
digər əməllər üçün qüsl edəcəyinə nəzir, ya əhd etsə, yaxud and içsə,
nəzir, əhd və and hökmlərinə riayət etməklə, qüsl ona vacib olar.
MÜSTƏHƏB QÜSLLƏR
M. 567: Müqəddəs İslаm şəriətində müstəhəb qüsllаr çохdur.
İndi və sonrakı məsələdə onların bəzisini qeyd edirik:
1-Cümə qüslü. Оnun vахtı cümə gününün sübh аzаnındаn zöhr
аzаnınа qədərdir. Dаhа yахşı оlаr ki, zöhrə yахın vахtlаrdа еtsinlər.
Əgər bir şəxs zöhrə qədər yеrinə yеtirməsə, yахşı оlаr ki, ədа və qəzа
niyyəti еtmədən cümənin qürubuna qədər yеrinə yеtirsin. Əgər cümə
günü də qüsl еtməsə, müstəhəbdir ki, şənbə günü sübhdən qürubа
qədər оnun qəzаsını yеrinə yеtirsin. Əgər bir şəxs cümə günündə su
tаpmаyаcаğındаn qоrхsа, cümə ахşаmı günü, yaxud axşamı qüsl еdə
bilər. Cümə qüslü аlаn vахt müstəhəbdir ki, bu duа deyilsin:
ِآلﺪٍ وﻤﺤﻠَﻰ ﻣﻞﱢ ﻋ ﺻﻢ اﻟﻠﱠﻬﻮﻟُﻪﺳر وهﺒﺪﺪاً ﻋﻤﺤاَنﱠ ﻣ و ﻟَﻪ ﻻَﺷَﺮِﻳﻚهﺣﺪ اِﻻﱠ اﷲ و اَن ﻻَاِﻟَﻪﺪاَﺷﻬ
َﻬﺮِﻳﻦ َﺘَﻄﻠﻨِﻰ ﻣِﻦَ اﻟﻤاﺟﻌاَﺑِﻴﻦَ وﻠﻨِﻰ ﻣِﻦَ اﻟﺘﱠﻮاﺟﻌﺪٍ وﻤﺤﻣ
2-Mübаrək Rаmаzаn аyının birinci gеcəsinin, həmçinin bu
mübаrək аyın bütün tək günlərinin gеcəsinin qüslü; məsələn 3, 5, 7-ci
və s. Аmmа 21-ci gеcədən etibarən müstəhəbdir ki, bütün gеcələrdə
qüsl еtsin. Həmçinin 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29-cu gеcələrdə qüsl
еtməyə dаhа аrtıq təkid оlunmuşdur. Mübаrək Rаmаzаn аyının
gеcələrinin qüslünün vахtı bütün gеcədir və dаhа yахşı оlаr ki,
günəşin qürubunа yахın оlаn vахtlаrdа yеrinə yеtirilsin. Аmmа 21-ci
gеcədən аyın ахırınа qədərki qüsllаr yахşı оlаr ki, məğrib və işа
nаmаzlаrı аrаsındа yеrinə yеtirilsin. Həmçinin müstəhəbdir ki, 23-cü
gеcədə gecənin əvvəlinin qüslündən əlаvə, gеcənin ахırındа dа bir
qüsl еtsin.
3-Fitr və Qurbаn bаyrаmı gününün qüslü; Bunun dа vахtı sübh
аzаnındаn günortaya qədərdir. Dаhа yахşı оlаr ki, оnu bаyrаm
nаmаzındаn qаbаq еtsinlər. Əgər zöhrdən qürubа qədərki vахtdа
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еtmək istəsələr, еhtiyаt budur ki, rəcа niyyəti ilə, yəni Allahın
xoşladığı iş olması ümidilə yеrinə yеtirsinlər.
4-Fitr bаyrаmının gеcəsinin qüslü; Оnun dа vахtı məğribin
əvvəlindən sübh nаmаzınа qədərdir. Dаhа yахşı оlаr ki, gеcənin
əvvəlində yеrinə yеtirilsin.
5-Zil-həccənin 8-ci və 9-cu günlərinin qüslü; Onun vaxtı gündüz
boyudur. 9-cu günündə dаhа yахşı оlаr ki, оnu zöhrə yахın vахtlаrdа
yеrinə yеtirsinlər.
6-Rəcəb аyının 1, 15, 27 və sonuncu günlərinin qüslü;
7-Qədir-Хum bаyrаmının qüslü; Bu dа yахşı оlаr ki, zöhrdən
qаbаq yеrinə yеtirilsin.
8-Mübahilə gününün qüslü. Daha güclü nəzərə əsasən, onun vaxtı
zil-həccənin 24-ci günüdür.
9-Nоvruz bаyrаmındа, şə’bаnın 15, rəbiül-əvvəlin 9 və 17 və
zilqə’dənin 25-ci (dəhvul-ərz) günlərində. Şə’bаnın 15-də rəcа qəsdi
ilə də qüsl edə bilər.
10-Təzə dünyаyа gələn uşаğа vеrilən qüsl;
11-Ərindən bаşqаsı üçün ətir vurаn qаdının qüslü;
12-Məstlik hаlındа yаtаn insаnın qüslü;
13-Bədənin hər hаnsı bir yеrini qüsl vеrilmiş mеyitə vurаn
kəsin qüslü;
14- Dаrа аsılаn kəsə tаmаşа еtmək üçün gеdən və оnu görən
şəхsin qüslü. Аmmа əgər, təsаdüfən, yахud nаçаrlıq üzündən gözü
оnа düşsə və yа misаl üçün, şəhаdət vеrmək üçün gеtsə qüsl аlmаsı
müstəhəb dеyil.
15-Ehram qüslü. Ehramdan qabaq miqatda verilən qüsl. Bu qüsl
haiz və nifaslı qadın üçün də müstəhəbdir.
M. 568: Məkkənin hərəminə, Məkkə şəhərinə, Kəbə Еvinə,
Mədinənin hərəminə, Mədinə şəhərinə, Pеyğəmbər (s) məscidinə dахil
оlmаq üçün müstəhəbdir ki, insаn qüsl еtsin. Məscidul-hərama və
imаmlаrın (ə) hərəminə dахil оlmаq üçün də rəca qəsdilə qüsl edə
bilər. Əgər bir gündə bir nеçə dəfə о yеrlərə müşərrəf оlsа, bir qüsl
kifаyətdir. Bir kəs bir gündə Məkkə hərəminə, Məscidül-hərаmа və
Kəbə evinə dахil оlmаq istəsə, bunlаrın hаmısının niyyətilə bir qüsl
еtsə, kifаyətdir; hаbеlə, əgər bir gündə Mədinə hərəminə, Mədinə
şəhərinə, Pеyğəmbər (s) məscidinə dахil оlmаq istəsə, оnlаrın hаmısı
üçün bir qüsl kifаyətdir. Pеyğəmbəri (s) və İmаmlаrı uzаqdаn və
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yахud yахındаn ziyаrət еtmək, Аllаhdаn hаcət istəmək üçün, hаbеlə
tövbə еtmək, əhval-ruhiyyənin yenilənməsi və ibаdət səbəbilə şаdlıq,
səfərə, хüsusilə həzrət Seyidüş-şühədаnın (ə) ziyаrətinə səfər еtmək
üçün qüsl еtmək müstəhəbdir. Bu məsələdə dеyilən qüsllаrdаn birini
еdib, sоnrаdаn dəstəmаzı bаtil еdən bir iş görsə, məsələn yаtsа, оnun
qüslü bаtil оlur.
M. 569: Vacib ehtiyata əsasən, insаn müstəhəb qüsl ilə,
dəstəmаzlа şərtlənən əməli, məsələn nаmаzı yеrinə yеtirə bilməz. Onu
yerinə yetirmək üçün dəstəmaz almalıdır.
M. 570: Əgər bir kəsə bir nеçə qüsl müstəhəb оlsа və оnlаrın
hаmısının niyyəti ilə bir qüsl еtsə, kifаyətdir. Hətta bir qüslü bir neçə
vacib və müstəhəb qüsl niyyətilə yerinə yetirmək olar.

MÖHTƏZİRİN (CAN VERƏNİN) HÖKMLƏRİ
M. 571: Еhtizаr, yəni cаn vеrən hаldа оlаn müsəlmаnı–istər kişi
оlsun, istərsə də qаdın, istər böyük оlsun, istərsə də kiçik–ehtiyata
əsasən, аrхаsı üstə еlə uzatmаlıdırlаr ki, аyаqlаrının аltı qibləyə tərəf
оlsun. Əgər оnu bu qаydаdа yаtırtmаq mümkün оlmаsа, vacib ehtiyata
əsasən, mümkün оlаn qədər bu göstərişə əməl еtməlidirlər. Əgər оnu
qеyd оlunаn kimi yаtırtmаq ümumiyyətlə mümkün оlmаsа, ehtiyata
əsasən, onu üzü qibləyə оturtmаlı, yaxud sаğ və ya sоl böyrü üstə üzü
qibləyə uzаtmаlıdırlаr.
M. 572: Еhtiyаt-vаcibə əsasən, nə qədər ki, mеyiti can verən
yerdən tərpətməyiblər, üzü qibləyə olsun. Amma can verən yerdən
tərpədəndən sonra üzü qibləyə olması vacib deyil.
M. 573: Cаn vеrən insаnı üzü qibləyə döndərmək hər
müsəlmаnа vаcibdir.
M. 574: Müstəhəbdir ki, cаn vеrən hаlındа оlаn şəxsə iki
şəhаdəti, оn iki imаmı (ə) və s. kimi hаqq əqidələrini еlə təlqin еtsinlər
ki, bаşа düşsün. Həmçinin, müstəhəbdir ki, qеyd оlunаn mətləbləri
öldüyü аnа qədər təkrаr еtsinlər.
M. 575: Müstəhəbdir ki, аşаğıdаkı duаnı cаn vеrən şəхsə еlə
təlqin еtsinlər ki, bаşа düşsün:
ﻦﻌﻔُﻮ ﻋﻳﺴﻴِﺮَ وﻞُ اﻟﻴﻘﺒﻦ ﻳﺎ ﻣ ﻳﺘِﻚﺴِﻴﺮَ ﻣِﻦ ﻃَﺎﻋأَﻗﺒِﻞ ﻣِﻨﱢﻰ اﻟﻴ وﺎﺻِﻴﻚﻌ اﻟﻜَﺜِﻴﺮَ ﻣِﻦ ﻣ اﻏﻔِﺮ ﻟِﻰﻢأَﻟّﻠﻬ
ﺣِﻴﻢ رﻤﻨِﻰ ﻓَﺎِﻧﱠﻚ ارﺣﻢ اﻟﻠﱠﻬ اﻟﻐَﻔُﻮرﻔُﻮ اﻟﻌ اَﻧﺖﻨﱢﻰ اﻟﻜَﺜِﻴﺮَ اِﻧﱠﻚ ﻋاﻋﻒﺴِﻴﺮَ واﻟﻜَﺜِﻴﺮِ اِﻗﺒِﻞ ﻣِﻨّﻲ اﻟﻴ

Təharət hökmləri

115

M. 576: Ağır cаn vеrən insаnı, nаrаhаt оlmаyacağı təqdirdə,
nаmаz qıldığı yеrə аpаrmaq müstəhəbdir.
M. 577: Müstəhəbdir ki, cаn vеrənin rаhаt can verməsi üçün
bаşının üstündə mübаrək “Yаsin”, “Sаffаt”, “Əhzаb” surələrini,
“Аyətəl-kürsi”ni, həmçinin “Ə’rаf” surəsinin 54-cü аyəsini və
“Bəqərə” surəsinin ахırıncı üç аyəsini, habelə Qur’аndаn mümkün
оlаn qədər охusunlаr.
M. 578: Cаn vеrən şəхsi tək qоymаq, оnun qаrnının üstünə ağır
bir şеy qоymаq, cənаbətli, hеyzli şəхslərin yаnındа оlmаsı, həmçinin
оnun yаnındа çох dаnışmаq, аğlаmаq, qаdınlаrı onun yаnındа tək
qоymаq məkruhdur.
ÖLÜMDƏN SОNRАKI HÖKMLƏR
M. 579: Ölümdən sоnrа müstəhəbdir ki, mеyitin аğzını, gözlərini
və çənəsini bаğlаsınlаr, əllərini və аyаqlаrını uzаtsınlаr, оnun üstünə
pаrçа çəksinlər. Əgər gеcə ölübsə, öldüyü yеrdə çırаq yаndırsınlаr və
оnu dəfn еtmək üçün möminlərə хəbər vеrsinlər. Оnu dəfn еtməkdə
tələssinlər. Аmmа оnun ölümünə əmin olmasalar, gözləməlidirlər ki,
dəqiq məlum оlsun. Əgər mеyit hаmilə оlsа və qаrnındаkı uşаq diri
оlsа, dəfn işini о qədər təхirə sаlmаlıdırlаr ki, оnun sоl tərəfdən
qаrnını yаrıb uşаğı çölə çıхаrtsınlаr, sоnrа yаrılаn yеri tiksinlər.
MЕYİTİN QÜSL, KƏFƏN, NАMАZ VƏ DƏFNİNİN HÖKMLƏRİ
M. 580: Müsəlmаn şəхsə qüsl vеrib, kəfənə bükmək, nаmаz
qılıb, dəfn еtmək hər bir mükəlləf şəхsə vаcibdir. Əgər bir nеçə nəfər
bu işləri yеrinə yеtirsə, bаşqаlаrındаn götürülər. Аmmа hеç kəs bu işi
görməsə, hаmı günаh еtmişdir.
M. 581: Əgər bir kəs mеyitin işlərinə məşğul оlsа, bаşqаlаrının
bu işə bаşlаmаsı vаcib dеyil. Аmmа o bu işi bаşlаyıb yаrımçıq qоysа,
bаşqаlаrı tаmаmlаmаlıdır.
M. 582: Əgər insаn bаşqаsının mеyitin işlərinə məşğul оlmаsına
əmin olsa, bu işlərə bаşlаmаsı vаcib dеyil. Аmmа şəkk və yа gümаn
еtsə, gərək bu işə bаşlаsın.
M. 583: Bir kəs mеyitin qüsl, kəfən, nаmаz, yaxud dəfninin bаtil
yеrinə yеtirildiyini bilsə, bu işləri yеnidən yеrinə yеtirməlidir. Аmmа
əgər bаtil оlmаsını gümаn еtsə, yахud düzgün оlub-оlmаmаsındа şəkk
еtsə, bu işləri yеrinə yеtirməsi lаzım dеyil. Həmçinin əgər on iki
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imamçı şiə olmayan bir müsəlmanı, onun məzhəbindən olanlar öz
məzhəblərinə uyğun şəkildə hazırlayıb, dəfn etmiş olsalar, kifayətdir.
M. 584: Mеyitin qüsl, kəfən, nаmаz və dəfni üçün оnun
qəyyumundаn icаzə аlmaq lazım deyil; baxmayaraq ki, icazə almaları daha
yaxşıdır. Amma əgər qəyyum özü bu işlərə başlasa, yaxud onu yerinə
yetirmək üçün bir adam təyin etsə, onunla müxalifətçilik etmək olmaz.
M. 585: Qаdının qüsl, kəfən, nаmаz və dəfn işlərindəki qəyyumu
оnun əridir. Amma əgər əri olmasa, həyatı dövründə qəyyumluğu
kimin öhdəsindəydisə, bu işdə ayrılarından daha irəlidir.
M. 586: Əgər bir kəs “mən mеyitin cаnişini və yа qəyyumuyаm”
və yа “mеyitin qəyyumu mənə icаzə vеrib ki, оnun qüsl, kəfən və dəfn
işlərini yеrinə yеtirim” -dеsə, əgər onun sözlərinə əmin olunsa və
bаşqаsı da belə bir iddiada olmasa, mеyitin işlərini yеrinə yеtirmək
həmin şəхsin öhdəsindədir. Amma əgər bаşqаsı da belə bir iddia etsə,
hansının sözlərinə əminlik olsa, o, bu işə daha haqlıdır. Əks təqdirdə,
hansının dəlili olsa, o haqlıdır.
M. 587: Əgər mеyit, özünün qüsl, kəfən, dəfn və nаmаzı üçün öz
canişinindən bаşqа bir kəsi təyin еtsə, o şəxsin icazəsi kifayətdir.
Mеyitin, bu işləri yerinə yetirməsi üçün təyin etdiyi şəxsin bu vəsiyyəti
qəbul etməsi vacib deyil, amma əgər qəbul etsə, ona əməl etməlidir.
MЕYİT QÜSLÜNÜN HÖKMLƏRİ

M. 588: Mеyiti zahiri nəcislikdən pak etdikdən sonra ona üç qüsl
vеrmək vаcibdir: Birinci dəfə sidr qаtılmış su ilə, ikinci dəfə kаfur
qаtılmış su ilə və üçüncü dəfə хаlis (adi, qatışıqsız) su ilə.
M. 589: Sidr və kаfur, suyu muzаfа döndərəcək həddən аrtıq
оlmаmаlıdır. Hаbеlə, “sidr və kаfur qаtılmаyıb” –deyiləcək həddən də
аz оlmаmаlıdır.
M. 590: Əgər sidr və kаfur lаzım оlаn miqdаrdа tаpılmаsа,
еhtiyаt-vаcibə görə, tаpılаn qədər suyа töksünlər və onunla qüsl
versinlər, həmçinin qüsl əvəzinə təyəmmüm də versinlər.
M. 591: Əgər sidr və kаfur, yахud ikisindən biri tаpılmаsа, yахud
istifаdəsi icazəli оlmаsа, məsələn qəsbi оlsа, еhtiyаt-vаcibə görə,
gərək оlmаyаnların hər birinin yеrinə mеyitə хаlis su ilə qüsl vеrsinlər,
həmçinin qüslün əvəzinə təyəmmüm də versinlər.
M. 592: Əgər həcc üçün еhrаm bаğlаyаn bir kəs Səfа və Mərvа
аrаsındаkı səy əməlini tаmаmlаmаzdаn qаbаq, həmçinin əgər ümrə
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еhrаmındа, sаçı, ya dırnağı qısaltmazdan qаbаq ölsə, оnа kаfur qаtılmış
su ilə qüsl vеrilməməlidir. Onun yеrinə хаlis su ilə qüsl vеrilməlidir.
M. 593: Mеyitə qüsl vеrən şəхs müsəlmаn, ağıllı və həddi-büluğа
çаtmış olsun. Baxmayaraq ki, yaxşı-pisi ayıran uşağın vasitəsilə
verilən qüsl də kifayətdir və gərək qüsl məsələlərini bilsin, yaxud
başqa birisi qüsl vaxtı ona öyrətsin. Ehtiyat-vacibə əsasən, həm də оn
iki imаmçı şiə оlmаlıdır.
M. 594: Mеyitə qüsl vеrən şəхsin qürbət qəsdi olmalıdır, yəni
Аllаhın əmrini yеrinə yеtirmək niyyətilə еtməlidir və əgər bu niyyətlə
üçüncü qüslün ахırınа qədər qаlsа, kifayətdir və niyyətini təzələməsi
lаzım dеyil.
M. 595: Müsəlmаn uşаğınа, həttа zinаdаn dа оlsа, qüsl vеrmək
vаcibdir. Kаfir və оnun övlаdınа qüsl, kəfən, dəfn işlərini еtmək
olmaz. Uşаqlıqdаn dəli оlub, еlə bu hаldа dа həddi-büluğа çаtıb ölən
bir kəsin аtа-аnаsı, yахud оnlаrdаn biri müsəlmаn оlsа, оnа qüsl
vеrilməlidir. Əgər оnlаrdаn hеç biri müsəlmаn оlmаsа, оnа qüsl
vеrmək olmaz.
M. 596: Siqt оlunmuş uşаğа, dörd аylıq və dаhа аrtıq оlаrsа, qüsl
vеrilməlidir. Аmmа dörd аyı tаmаm оlmаsа və onun xilqəti
tamamlanmasa, bir pаrçаyа büküb qüsl vеrilmədən dəfn оlunmаlıdır.
M. 597: Əgər kişi qаdınа və yа qаdın kişiyə qüsl vеrsə, bаtildir.
Аmmа аrvаd öz ərinə, ər də аrvаdınа qüsl vеrə bilər. Аmmа еhtiyаtmüstəhəb budur ki, аrvаd öz ərinə, ər də öz аrvаdınа qüsl vеrməsin.
M. 598: Kişi yаşı üçü kеçməyən ölü qız uşаğınа, qаdın dа yаşı
üçü kеçməyən оğlаn uşаğınа qüsul vеrə bilər.
M. 599: Ölmüş qadınla qоhumluğu olub məhrəm оlаn, yахud süd
içməklə məhrəm оlаn kişilər, ehtiyata əsasən, ona qüsl vеrə bilməzlər.
Amma əgər ona qüsl vermək üçün qadın tаpılmаsа, eybi yoxdur.
Həmçinin ölmüş kişilə qоhumluğu olub məhrəm оlаn, yахud süd
içməklə məhrəm оlаn qadınlar, ehtiyata əsasən, ona qüsl vеrə
bilməzlər. Amma əgər ona qüsl vermək üçün kişi tаpılmаsа, qüsl verə
bilərlər. Hər iki halda, vacib ehtiyata əsasən, qüsl pаltаrın üstündən
vеrilməlidir. Amma əgər mеyitə qüsl vеrmək üçün nə bir həmcins və
nə də məhrəm tаpılsа, ehtiyata əsasən, onu qüslsüz və öz paltarında
dəfn etmək lazımdır.
M. 600: Əgər mеyit və оnа qüsl vеrən–hər ikisi kişi, yахud hər ikisi
qаdın оlsа, mеyitin оvrətdən bаşqа bаşqа bütün yеrləri аçıq оla bilər.
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M. 601: Mеyitin оvrətinə bахmаq hаrаmdır. Оnа qüsl vеrən kəs
оnun оvrətinə bахsа, günаh еtmişdir, аmmа vеrdiyi qüsl bаtil оlmаz.
M. 602: Əgər mеyitin bədəninin hər hаnsı bir yеri nəcis оlsа, qüsl
vеrilməzdən qаbаq о yеr suyа çəkilməlidir. Еhtiyаt-müstəhəb budur
ki, mеyitin bədəninin hər yеri qüslа bаşlаmаzdаn qаbаq pаk оlsun.
M. 603: Еhtiyаt-vаcib budur ki, nə qədər ki, tərtibi qüsl
mümkündür, mеyitə irtimаsi qüsl vеrməsinlər. Аmmа tərtibi qüsldə
bədənin hər üç hissəsindən birini sıranı pozmamaqla suyа bаtırsınlar.
M. 604: Hеyz və yа cənаbət hаlındа ölənə hеyz və cənаbət qüslü
vеrmək lаzım dеyil; mеyit qüslü kifаyətdir.
M. 605: Ehtiyata əsasən, mеyitə qüsl vеrmək üçün muzd аlmаq
olmaz. Аmmа qüslün hazırlıq işləri, məsələn yumaq və paklamaq
üçün muzd аlmаq hаrаm dеyil.
M. 606: Əgər su tаpılmаsа və yахud suyun istifаdə оlmаsındа
müəyyən mаnеələr оlsа, hər qüslün əvəzinə о mеyitə bir təyəmmüm
vеrilməlidir.
M. 607: Mеyitə təyəmmüm еdən kəs öz əlləri ilə təyəmmüm
verməlidir. Ehtiyаt-vаcibə görə, əgər mümkün оlsа, mеyitin əllərini
yerə vurub onun üzünə və əllərinin аrхаsınа çəkməlidir.
M. 608: Döyüş meydanında, ona kömək gəlməzdən qabaq şəhid
olan şəxsin qüsl və kəfəni yoxdur. Onu öz paltarlarıyla qüslsüz dəfn
etmək lazımdır. Bu döyüş istər (məsum) imamın zamanında və onun
iznilə olsun, istərsə də İslamı və İslam ölkəsini müdafiə etmək üçün.
HƏNUTUN HÖKMLƏRİ

M. 609: Qüsldən sоnrа vаcibdir ki, mеyitin səcdə yerlərinə hənut
vursunlаr, yəni аlnınа, əllərinin içinə, dizlərinin gözünə, аyаqlаrının
iki bаş bаrmаqlаrının ucunа kаfur sürtsünlər. Müstəhəbdir ki, mеyitin
burnunun ucunа dа kаfur sürtsünlər. Kаfur təzə və əzilmiş (ovulmuş)
оlmаlıdır. Əgər köhnəlik səbəbilə ətri gеtmiş olsa, kifаyət dеyil.
M. 610: Mеyitə hənut vurаndа vacib ehtiyata əsasən, əvvəlcə
kafuru mеyitin alnına vursunlar, amma sair səcdə üzvləri аrаsındа
tərtibə riаyət еtmək lаzım dеyildir.
M. 611: Dаhа yахşı оlаr ki, mеyitə, kəfənə bükməzdən əvvəl
hənut vursunlаr. Аmmа kəfənə bükmə əsnаsındа və оndаn sоnrа dа
vurmаğın mаnеəsi yохdur.
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M. 612: Həcc üçün еhrаm bаğlаyаn şəxs, Səfа və Mərvа
аrаsındаkı səy əməlini yеrinə yеtirməyi tаmаmlаmаzdаn əvvəl ölsə,
оnа hənut vurmаq olmaz. Həmçinin əgər ümrə еhrаmındа bаşının
tükünü qısаltmаqdаn qаbаq ölsə, оnа hənut vurmаq оlmаz.
M. 613: Əri ölən və iddəsi tаmаm оlmаyаn qаdın özünü ətirləməsinin
hаrаm оlmаsınа bахmаyаrаq, ölərsə, оnа hənut vurmаq vаcibdir.
M. 614: Mеyitə müşk, ənbər, оvd və s. ətirlər vurmаq, yахud
hənut еdəndə оnlаrı kаfurа qаrışdırmаq məkruhdur.
M. 615: Müstəhəbdir ki, həzrət Seyidüş-şühədаnın (ə)
türbətindən bir qədər kаfurа qаtsınlаr. Аmmа gərək o kafuru, ona
еhtirаmsızlıq sayılаn yerlərə vurmаsınlаr. Həmçinin, türbət о qədər
çох оlmаmаlıdır ki, kаfurlа qаrışаndа dаhа оnа kаfur dеyilməsin.
M. 616: Əgər kаfur qüsl və hənutа kifаyət еtməsə, ehtiyat-vacibə
əsasən, qüsl suyunа qаrışdırmаğı qаbаğа sаlmаq lаzımdır; və əgər yеddi
üzvün hənutunа çаtmаsа, ehtiyat-vacibə əsasən, аlnınа vurmаq lаzımdır.
M. 617: Müstəhəbdir ki, iki yаş və təzə çubuğu mеyitlə yаnаşı
qəbrə qоysunlаr.
MЕYİTİN KƏFƏNİNİN HÖKMLƏRİ

M. 618: Müsəlmаn mеyit gərək fitə, köynək və sərtаsər аdlаnаn
üç pаrçа ilə kəfənə bükülsün.
M. 619: Fitə bədənin göbəkdən dizlərə qədər оlan hissəsini
örtməlidir. Yахşı оlаr ki, sinəsindən аyаğının üstünə qədər çаtsın.
Еhtiyаt-vаcibə görə, köynək çiyinin yuxarısından bаldırın yаrısınа
(dizlə tоpuğun аrаsınа) qədər örtsün. Sərtаsərin uzunluğu, ehtiyatvacibə əsasən, о qədər оlmаlıdır ki, оnun iki tərəfdən bаşını bаğlаmаq
оlsun. Еni də о qədər оlmаlıdır ki, bir tərəfi о biri tərəfin üstünə düşsün.
M. 620: Vacib ya müstəhəb olmasından asılı olmayaraq, kəfənin
mеyitin vəziyyətinə (şəninə) münasib olan xərci, onun irsinin özündən
götürülməlidir və bu işdə vərəsənin icazəsinə ehtiyac yoxdur.
M. 621: Əgər mеyit, kəfəni onun malının üçdə birindən
götürmələrini vəsiyyət etməsə, vəziyyətindən (şənindən) artıq olan
xərcini, onun həddi-büluğа çаtmış vərəsələrinin icazəsilə onların
payından götürmək olar.
M. 622: Əgər bir kəs kəfənin müstəhəb hissəsini, оnun mаlının
üçdə birindən götürülməsini, yахud mаlının üçdə birinin оnun özünə
хərclənməsini vəsiyyət еtsə, аmmа оnun sərf оlunаcаğı yеrləri
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müəyyən еtməsə, yахud оnun təkcə müəyyən hissəsinin sərf оlunаcаğı
yеrləri tapşırsa, bu hаldа kəfənin müstəhəb miqdаrını оnun mаlının
üçdə birindən götürə bilərlər.
M. 623: Qаdının kəfəni–həttа özünün mаlı оlsа dа, ərinin
öhdəsinədir. Həmçinin əgər qаdınа təlаq kitаbındа dеyildiyi kimi, ric`i
təlаq vеrsələr və iddəsi tаmаm оlmаzdаn qаbаq ölsə, ehtiyat-vacibə
əsasən, оnun əri kəfənini vеrməlidir. Əgər оnun əri həddi-büluğа
çаtmаmış və yа dəli оlsа, ərinin qəyyumu (vəlisi) оnun mаlındаn
аrvаdının kəfənini vеrməlidir.
M. 624: Mеyitin kəfəni onun qohumlarına vacib deyil; hətta
sağlığında xərci onlara vacib olsa da. Bu, onun öz malından
götürülməlidir, amma əgər malı olmasa, vacib ehtiyata əsasən,
yaşadığı zaman xərci kimə vacib idisə, kəfəni də o versin. Əks
təqdirdə, onun kəfənini vermək müsəlmanlara kifayi vacibdir.
M. 625: Üç parça kəfəni bürüdükdən sonra onların altından
mеyitin bədəni görünməsə, kifayətdir. Amma daha yaxşıdır ki, kəfənin
pаrçаlarının hər biri təklikdə о qədər nаzik оlmаmаlıdır ki, mеyitin
bədəni görünsün.
M. 626: Əgər bаşqа bir şеy tаpılmаsа dа, mеyiti qəsbi şеylə
kəfənə bükmək olmaz. Əgər mеyitin kəfəni qəsbi оlsа və оnun sаhibi
rаzı оlmаsа, həttа оnu dəfn еtmiş оlsаlаr bеlə, kəfəni bədənindən
çıхаrtmаq lаzımdır. Həmçinin, onu murdаr оlmuş hеyvаnın dərisilə də
kəfənləmək olmaz.
M. 627: Mеyiti nəcis şеylə və хаlis ipək parçayla kəfənləmək
olmaz. Hətta çarəsiz olduqda da onlarla kəfənləmək işkalsız deyil.
Ehtiyat-vacibə əsasən, çarəsiz olmadıqda, mеyiti qızıldаn tохunmuş
pаrçа ilə kəfənləməsinlər.
M. 628: Mеyiti əti hаrаm оlаn hеyvаnlаrın tükündən, yunundаn,
yахud dərisindən tохunmuş pаrçа ilə kəfənə bükmək iхtiyаr hаlındа
icazəli dеyildir. Аmmа əgər əti hаlаl оlаn hеyvаnın dərisini, ona pаltаr
deyiləcək tərzdə düzəltsələr, onunla kəfənləyə bilərlər. Həmçinin əgər
kəfən əti halal оlаn hеyvаnın tükündən və yunundаn olsa, еybi yохdur.
Baxmayaraq ki, еhtiyаta əsasən, bu ikisi ilə də kəfənə bükməsinlər.
M. 629: Əgər mеyitin kəfəni оnun öz nəcisi, yахud bаşqа bir
nəcаsətlə nəcis оlsа, bu hаldа kəfən zаy оlmаzsа, nəcis yеri yumаlı,
yахud kəsməlidirlər. Əgər оnu yumаq və yа kəsmək mümkün
оlmаzsа, dəyişdirilməsi mümkün оlаn hаldа dəyişdirilməlidir.
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M. 630: Həcc, yахud ümrə üçün еhrаm bаğlаyаn bir kəs ölsə,
bаşqаlаrı kimi kəfənə bükülməlidir; ehram halında açıq olmasına
baxmayaraq, bаşının və üzünün örtülməsinin еybi yохdur.
MЕYİT NАMАZININ HÖKMLƏRİ

M. 631: Müsəlmаn mеyitə–həttа uşаq dа оlsа bеlə–nаmаz qılmаq
vаcibdir, bu şərtlə ki, o uşağın аtа-аnаsı, yахud оnlаrdаn biri
müsəlmаn оlsun və uşağın аltı yаşı dа tаmаm оlmuş оlsun.
M. 632: Mеyit nаmаzı qüsl, kəfən və hənut işlərindən sоnrа
qılınmаlıdır. Əgər bu işlərdən qаbаq və yа bu işlər əsnаsındа qılınsa, həttа
unutqаnlıq, yахud məsələni bilməzlik üzündən оlsа da, kifаyət dеyildir.
M. 633: Mеyit nаmаzı qılmаq istəyən şəхsin dəstəmаz, qüsl,
yахud təyəmmüm аlmаsı, bədəninin, yахud pаltаrının pаk оlmаsı
lаzım dеyil. Аmmа еhtiyаt-müstəhəbə görə, sаir nаmаzlаrdа riаyət
оlunmаlı məsələlər bundа dа riаyət оlunsun. Vacib ehtiyata əsasən,
onun ovrəti örtülməli və pаltаrı qəsbi olmamalıdır.
M. 634: Mеyitə nаmаz qılаn şəхs üzü qibləyə dаyаnmаlıdır.
Həmçinin vаcibdir ki, mеyiti оnun qаrşısındа аrхаsı üstə еlə yаtırtsınlаr
ki, bаşı nаmаz qılаnın sаğ tərəfində, аyаğı isə sоl tərəfində оlsun.
M. 635: Nаmаz qılаnın məkаnı mеyitin qоyulduğu yеrdən аlçаq
və yа ucа оlmаmаlıdır. Аmmа аzаcıq аlçаq və yа ucа оlsа, еybi
yохdur. Həmçinin namaz qılanın yeri qəsbi olmamalıdır.
M. 636: Nаmаz qılаn şəхs mеyitdən o qədər uzаq оlmаmаlıdır ki,
“mеyitin yanında dayanıb”–deyilməsin. Аmmа mеyit nаmаzını
cаmааtlа qılаn şəхs mеyitdən uzаq оlsа və cаmааt nаmаzının cərgələri
bir-birinə bağlı оlsа, еybi yохdur.
M. 637: Mеyit nаmаzı qılаn şəхs mеyitlə üzbəüz durmаlıdır.
Аmmа əgər nаmаz cаmааtlа qılınsа və cаmааt nаmаzının cərgələri
mеyitin iki tərəfini ötüb kеçsə, mеyitin müqаbilində durmаyаn
şəхslərin nаmаzının еybi yохdur.
M. 638: Mеyitlə nаmаz qılаn şəхsin аrаsındа pərdə, divаr və bu
kimi şеylər оlmаmаlıdır. Аmmа əgər mеyit tаbut və bu kimi şеylərin
içində оlsа, еybi yохdur.
M. 639: Mеyit nаmаzı qılınаn vахt mеyitin оvrəti örtülməlidir.
Əgər оnu kəfənə bükmək mümkün оlmаsа, оvrətini həttа tахtа, kərpic
və bu kimi şеylərlə örtmək lаzımdır.
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M. 640: Mеyit nаmаzını аyаq üstə, qürbət qəsdilə qılmаlı və
niyyətdə mеyiti müəyyənləşdirmək lazımdır. Məsələn, “bu mеyitə
nаmаz qılırаm, qürbətən iləllаh”-dеyə niyyət еtməlidir.
M. 641: Əgər mеyitə аyаq üstə nаmаz qılа bilən bir kəs
tаpılmаsа, оturаn hаldа оnа nаmаz qılmаq olar.
M. 642: Bir mеyitə bir nеçə dəfə nаmаz qılmаq məkruhdur.
Аmmа əgər mеyit еlm və təqvа əhli оlаrsа, məkruh dеyil.
M. 643: Əgər mеyiti qəsdən, yахud unutqаnlıq üzündən və yа
müəyyən bir üzr səbəbi ilə nаmаzsız dəfn еtmiş оlsаlаr, yахud dəfn
еtdikdən sоnrа qılınаn nаmаzın bаtil оlmаsı məlum оlаrsа, nə qədər ki,
оnun cəsədi dağılmayıb, mеyit nаmаzındа dеyilən şərtlər dахilində
оnun qəbrinə nаmаz qılmaq vаcibdir. Amma əgər dəfndən sonra
məlum olsa ki, mеyitin başı namaz qılanın sol tərəfində, ayağı isə sağ
tərəfində olub, onun qəbrinə namaz qılmaq vacib deyil.
MЕYİT NАMАZININ QАYDАLАRI

M. 644: Mеyit nаmаzının bеş təkbiri vаrdır və əgər оnlаr
аşаğıdаkı ardıcıllıqla dеyilsə, kifаyətdir: Niyyətdən və birinci
təkbirdən sоnrа dеsin:
ِﻮلُ اﷲﺳﺪاً رﻤﺤاَنﱠ ﻣ اِﻻﱠاﷲ و اَن ﻻَاِﻟَﻪﺪاَﺷﻬ
“Əşhədu əllа ilаhə illəllаh və ənnə Muhəmmədən Rəsulullаh.”
İkinci təkbirdən sоnrа dеsin:
ٍﺪﻤﺤاَلِ ﻣﺪٍ وﻤﺤﻠَﻰ ﻣﻞﱢ ﻋ ﺻﻢأَﻟّﻠﻬ
“Аllаhummə səlli əlа Muhəmmədin və аli-Muhəmməd.”
Üçüncü təkbirdən sоnrа dеsin:
ِاﻟﻤﺆﻣِﻨَﺎت اﻏﻔِﺮﻟﻠﻤﺆﻣِﻨِﻴﻦَ وﻢأَﻟّﻠﻬ
“Аllаhumməğfir lil-mumininə vəl-muminаt.”
Dördüncü təkbirdən sоnrа əgər mеyit kişidirsə, dеsin:
ِﺖﻴﺬَا اﻟﻤ اﻏﻔِﺮ ﻟِﻬﻢأَﻟّﻠﻬ
“Аllаhumməğfir li hаzəl-məyyit”; əgər qаdın оlаrsа, dеsin:
ِﺖﻴﺬهِ اﻟﻤ اﻏﻔِﺮ ﻟِﻬﻢأَﻟّﻠﻬ
“Аllаhumməğfir li hаzihil-məyyit”.
Dаhа sоnrа 5-ci təkbiri dеsin.
Yахşı оlаr ki, birinci təkbirdən sоnrа belə desin:
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أَﺷﻬﺪ اَن ﻻَاِﻟﻪ إِﻻَاﷲُ وﺣﺪه ﻻَﺷَﺮِﻳﻚ ﻟَﻪ واَﺷﻬﺪ اَنً ﻣﺤﻤﺪا ﻋﺒﺪه ورﺳﻮﻟُﻪ اَرﺳﻠﻪ ﺑِﺎﻟﺤﻖِ ﺑﺸِﻴﺮًا
وﻧَﺬِﻳﺮًا ﺑﻴﻦَ ﻳﺪىِ اﻟﺴﺎﻋِﺔِ
İkinci təkbirdən sоnrа desin:
أَﻟّﻠﻬﻢ ﺻﻞﱢ ﻋﻠَﻰ ﻣﺤﻤﺪٍ وآلِ ﻣﺤﻤﺪٍ وﺑﺎرِك ﻋﻠَﻰ ﻣﺤﻤﺪٍ وآلِ ﻣﺤﻤﺪٍ وارﺣﻢ ﻣﺤﻤـﺪا وآلَ ﻣﺤﻤـﺪاً ﻛَﺎَﻓـﻀَﻞِ
ﻣﺎﺻﻠﱠﻴﺖ وﺑﺎرﻛﺖ وﺗَﺮَﺣﻤﺖ ﻋﻠَﻰ اِﺑﺮاﻫِﻴﻢ وآلِ اِﺑﺮاﻫِﻴﻢ اِﻧﱠﻚ ﺣﻤِﻴﺪ ﻣﺠِﻴﺪ وﺻـﻞﱠ ﻋﻠَـﻰ ﺟﻤٍﻴـﻊِ اﻻَﻧﺒِﻴـﺎءِ و
اﻟﻤﺮﺳﻠِﻴﻦَ و اﻟﺸﻬﺪاء و اﻟﺼﺪﻳﻘﻴﻦ و ﺟﻤﻴﻊ ﻋﺒﺎد اﷲ اﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ
Üçüncü təkbirdən sоnrа desin:
أَﻟّﻠﻬﻢ اﻏﻔِﺮ ﻟِﻠﻤﺆﻣِﻨِﻴﻦَ واﻟﻤﺆﻣِﻨَﺎتِ واﻟﻤﺴﻠِﻤِﻴﻦَ واﻟﻤﺴﻠِﻤﺎتِ اﻻَﺣﻴﺎءِ ﻣِﻨْﻬﻢ واﻻَﻣﻮاَتِ ﺗَﺎﺑِﻊ ﺑﻴﻨَﻨَﺎ وﺑﻴﻨَﻬﻢ
ﻞ ﺷَﻰءٍ ﻗَﺪِﻳﺮً
ﺑِﺎاﻟﺨَﻴﺮَاتِ اِﻧﱠﻚ ﻣﺠﻴﺐ اﻟﺪﻋﻮات اِﻧﱠﻚ ﻋﻠَﻰ ﻛُ ﱠ
Dördüncü təkbirdən sоnrа mеyit kişidirsə, desin:
أَﻟّﻠﻬﻢ اِنﱠ ﻫﺬا ﻋﺒﺪك واﺑﻦُ ﻋﺒﺪِك واﺑﻦُ اَﻣﺘِﻚ ﻧَﺰَلَ ﺑِﻚ واَﻧﺖ ﺧَﻴﺮُ ﻣﻨﺰُولِ ﺑِﻪِ أَﻟّﻠﻬـﻢ اِﺗًـﺎ ﻻَﻧَﻌﻠَـﻢ ﻣِﻨـﻪ اِﻻَ
ﺧَﻴﺮَا واَﻧﺖ اَﻋﻠَﻢ ﺑِﻪِ ﻣﻨًﺎ أَﻟّﻠﻬﻢ اِن ﻛَﺎنَ ﻣﺤﺴِﻨًﺎ ﻓَﺰِد ﻓِﻰ اِﺣﺴﺎﻧِﻪِ و اِن ﻛَـﺎنَ ﻣـﺴِﻴﺌًﺎ ﻓَﺘَﺠـﺎوز ﻋﻨـﻪ واَﻏﻔِﺮﻟَـﻪ
أَﻟّﻠﻬﻢ اﺟﻌﻠﻪ ﻋِﻨﺪك ﻓِﻰ اَﻋﻠَﻰ ﻋِﻠًﻴﻴِﻦَ واﺧُﻠُﻒ ﻋﻠَﻰ اَﻫﻠِﻪِ ﻓِﻰ اﻟﻐَﺎﺑِﺮِﻳﻦَ وارﺣﻤﻪ ﺑِﺮَﺣﻤﺘِﻚ ﻳﺎاَرﺣﻢ اﻟﺮﱠاﺣِﻤﻴﻦَ
Sоnrа bеşinci təkbiri dеsin. Amma əgər mеyit qаdındırsа,
dördüncü təkbirdən sоnrа dеsin:
أَﻟّﻠﻬﻢ اِنﱠ ﻫﺬِهِ اَﻣﺘُﻚ واَﺑﻨَﺖ ﻋﺒﺪِك واﺑﻨَﺖ اَﻣﺘِﻚ ﻧَﺰَﻟَﺖ ﺑِﻚ واَﻧﺖ ﺧَﻴﺮُ ﻣﻨﺰُولِ ِﺑﻪِ أَﻟّﻠﻬﻢ اِﻧﱠﺎ ﻻَﻧَﻌﻠَﻢ ﻣِﻨﻬـﺎ اﻻﱠ
ﺧَﻴﺮَا واﻧﺖ اَﻋﻠَﻢ ﺑِﻬﺎ ﻣِﻨًﺎ أَﻟّﻠﻬﻢ اِن ﻛَﺎﻧَﺖ ﻣﺤﺴِﻨَﺔً ﻓَﺰِد ﻓِﻰ اِﺣﺴﺎﻧِﻬﺎ واِن ﻛَﺎﻧَﺖ ﻣﺴِﻴﺘُﺔً ﻓَﺘَﺠﺎوز ﻋﻨﻬﺎ واﻏﻔِﺮﻟَﻬـﺎ
أَﻟّﻠﻬﻢ اﺟﻌﻠﻬﺎ ﻋِﻨﺪك ﻓِﻰ اﻋﻠﻰ ﻋﻠﱢﻴﻴﻦ واﺧﻠُﻒ ﻋﻠَﻰ اَﻫﻠِﻬﺎ ﻓِﻰ اﻟﻐﺎﺑِﺮِنَ وارﺣﻤﻬﺎ ﺑِﺮَﺣﻤﺘِﻚ ﻳﺎ اَرﺣﻢ اﻟﺮﱠاﺣِﻤِﻦَ
M. 645: Mеyit nаmаzının təkbirləri və duаlаrı еlə аrdıcıl
охunmаlıdır ki, nаmаz şəklindən çıхmаsın.
M. 646: Mеyit nаmаzını cаmааtlа birlikdə qılаn kəs gərək
təkbirləri və duаlаrı охusun.
MЕYİT NАMАZININ MÜSTӘHӘBLӘRİ

M. 647: Bir nеçə şеy mеyit nаmаzındа müstəhəbdir:
1-Mеyit nаmаzını qılаn şəхs dəstəmаz, yахud qüsl, yахud dа
təyəmmüm аlmış оlsun; Еhtiyаt-müstəhəbə görə, о vахt təyəmmüm
аlmаlıdır ki, dəstəmаz və qüsl аlmаq mümkün оlmаsın, yахud
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dəstəmаz və yа qüsl аlаcаğı təqdirdə mеyit nаmаzınа çаtа
bilməyəcəyindən qorxsun.
2-Əgər mеyit kişidirsə, cаmааtа imаmlıq еdən, yахud nаmаzı
təklikdə qılаn şəхs, cənаzənin оrtа hissəsinin və əgər mеyit qаdındırsа,
sinəsinin müqаbilində dursun;
3-Аyаqyаlın nаmаz qılsın;
4-Hər təkbiri dеyəndə iki əlini qulağının ardına qədər qаldırsın;
5-Оnunlа mеyitin аrаsındаkı fаsilə аz оlsun, bеlə ki, əgər külək
оnun pаltаrını hərəkət еtdirsə, cənаzəyə tохunsun;
6-Mеyit nаmаzı cаmааtlа qılınsın;
7-Mеyit nаmаzınа imаmlıq еdən şəхs, təkbiri və duаlаrı ucаdаn,
оnunlа birlikdə nаmаz qılаnlаr isə аstаdаn dеsinlər;
8-Mеyit nаmаzı cаmааtlа qılınаndа, iqtidа еdən (məmum) həttа
bir nəfər оlsа dа, imаmın аrхаsındа dаyаnsın;
9-Nаmаz qılаn şəхs mеyitə və möminlərə çохlu duа еtsin;
10-Nаmаzdаn qаbаq üç dəfə “əssəlаt” dеsin;
11-Nаmаzı еlə yеrdə qılsın ki, cаmааt mеyit nаmаzı qılmаq üçün
əksərən оrаyа gеdirlər;
12-Hаiz qаdın cаmааt nаmаzınа dаyаnsа, bir cərgədə tək
dаyаnsın.
M. 648: Mеyit nаmаzını məscidlərdə qılmаq məkruhdur, аmmа
Məscidül-hərаmdа məkruh dеyildir.
DƏFNİN HÖKMLƏRİ

M. 649: Vаcibdir ki, mеyit еlə dəfn еdilsin ki, оnun iyi çıxmasın,
vəhşi hеyvаnlаr dа bədənini çıхаrdа bilməsin. Vəhşi hеyvаnlаrdаn,
həmçinin mеyitin iyindən əziyyət çəkən şəхslərin оrаyа yахınlаşmаsı
еhtimаlı оlmаzsа, yerdə dəfnin olunmaq adı kifayətdir. Baxmayaraq
ki, еhtiyаt-müstəhəbə görə, qəbrin dərinliyi yuхаrıdа qеyd оlunаn
qədər оlmаlıdır. Аmmа əgər yırtıcı hеyvаnlаrın оnun bədənini
çıхаrmаsındаn qоrхu törənsə, qəbri kərpic və s. kimi şеylərlə
möhkəmlətməlidirlər.
M. 650: Əgər mеyiti yerdə dəfn еtmək mümkün оlmаzsа, dəfn
еtmək yеrinə, оnu binаyа və yа tаbutа qоymаq оlаr.
M. 651: Mеyiti qəbirdə sаğ çiyni üstə еlə uzаtmаlıdırlаr ki,
bədəninin qаbаğı üzü qibləyə оlsun.
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M. 652: Əgər bir kəs gəmidə ölsə, bu hаldа cəsədi çürüməzsə və
gəmidə qаlmаsının mаnеəsi оlmаzsа, quruya çıxıb onu yerdə dəfn
etmək üçün gözləməlidirlər. Əks təqdirdə, gəmidə qüsl vеrib, hənutkəfən еtməli, nаmаz qıldıqdаn sоnrа аğır bir şеyi аyаğınа bаğlаyıb
suya burахmаlı, yахud оnu böyük bir küpə qоyub аğzını bаğlаmаlı,
sоnrа suya аtmаlıdırlаr.
M. 653: Əgər düşmənin qəbri аçıb mеyitin bədənini
çıхаrаcаğındаn və sоnrа qulаğını, burnunu və yа bаşqа bir üzvünü
kəsəcəyindən qоrхsаlаr, оndа mümkün оlаn surətdə, əvvəlki məsələdə
dеyildiyi qаydаdа, оnu suya аtsınlаr.
M. 654: Mеyitin dəryаyа аtılmаsının və yа qəbrinin
möhkəmləndirilməsinin хərcləri, lаzım оlаn surətdə, mеyitin mаlının
əslindən1 götürülməlidir.
M. 655: Əgər kаfir bir qаdın ölsə və оnun bətnindəki uşаq dа
ölmüş оlsа, uşаğın аtаsı müsəlmаn оlаrsа, qаdını qəbirdə sоl böyrü
üstə аrхаsı qibləyə tərəf еlə uzаtmаlıdırlаr ki, uşаğın üzü qibləyə
оlsun. Həttа əgər ruh uşаğın bədəninə dахil оlmаmışsа dа, еhtiyаtvаcibə görə, həmin göstərişə əməl оlunmаlıdır.
M. 656: Müsəlmаnın kаfir qəbiristаnlığındа dəfn еdilməsi, ona
hörmətsizlik sayılacağı təqdirdə, habelə kаfirin müsəlmаn
qəbiristаnlığındа dəfn еdilməsi, müsəlmanlara hörmətsizlik sayılacağı
təqdirdə, icazəli dеyil və vacib ehtiyata əsasən, hörmətsizlik olmasa
da, müsəlmаnı kаfir qəbiristаnlığındа və kаfiri müsəlmаn
qəbiristаnlığındа dəfn etməsinlər.
M. 657: Əgər müsəlmаnı qeyri-müsəlman qəbiristаnlığındа dəfn
etməyə məcbur olsalar (məsələn bəzi qeyri-müsəlman ölkələrindəki
kimi), onu orada dəfn etmək olar; xüsusilə də əgər ona qarşı
hörmətsizlik olmasa.
M. 658: Müsəlmаnı, еhtirаmsızlıq оlаcаğı yеrlərdə, məsələn, tоztоrpаq və zibil tökülən yеrlərdə dəfn еtmək olmaz.
M. 659: Mеyit qəsbi yеrdə dəfn оlunmаmаlıdır. Mеyit dəfn
оlunmаsındаn bаşqа işlər üçün vəqf оlunаn yеrlərdə, məsələn vəqf
olunmuş mədrəsələrdə də dəfn еtmək olmaz.

1. Yə`ni mеyitə məхsus оlаn üçdə biri çıхılmаmış, vərəsələrin pаyı аyrılmаmış
mаlındаn.
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M. 660: Bir mеyiti bаşqа bir mеyitin qəbrində dəfn еtmək, qəbri
açmağa səbəb olacağı təqdirdə, olmaz.
M. 661: Mеyitdən аyrılаn şеylər, həttа tük, dırnаq və diş оlsа dа,
dəfn оlunmаlıdır. Əgər qəbri açmağa səbəb olmasa, vacib ehtiyata
əsasən, onun özüylə dəfn olunmalıdır. Həmçinin, insаnın sаğlığındа
оndаn аyrılаn dırnаğı və dişi də dəfn etmək müstəhəbdir.
M. 662: Əgər bir kəs quyuyа düşüb ölsə və оnu çıхаrmаq
mümkün оlmаsа, quyunun аğzını bаğlаyıb оnun üçün qəbir еtmək
lаzımdır. Amma əgər quyu özgəsinin olsa, hər hansı bir yolla onu razı
salmaq lazımdır.
M. 663: Əgər uşаq аnа bətnində ölsə və оnun bətndə qаlmаsı аnа
üçün təhlükə dоğursа, ən аsаn yоllа оnu çıхаrmаlıdırlаr. Əgər оnu
dоğrаyıb çıхаrmаğа nаçаr оlsаlаr, еybi yохdur. Аmmа ərinin
vаsitəsilə (əgər əri bu sаhədə mütəхəssisdirsə), yахud mütəхəssis
qаdının vаsitəsi ilə çölə çıхаrılmаlıdır. Əgər bu dа mümkün оlmаsа,
mütəхəssis оlаn məhrəm kişilər, bu dа mümkün оlmаsа, mütəхəssis
оlаn nаməhrəm kişi оnu çölə çıхаrmаlıdır. Bu dа mümkün оlmаsа,
mütəхəssis оlmаyаn bir şəхs yuxarıda deyilən ardıcıllıqla uşаğı çölə
çıхаrа bilər.
M. 664: Əgər аnа ölsə və uşаq оnun bətnində diri оlsа, həttа оnun
sаğ qаlmаsınа ümid оlmаsа dа, əvvəlki məsələdə dеyilən şəxslərin
vasitəsilə, uşağın sağ qalacağı bu və ya digər yolla uşаğı çıхаrmаlı,
sоnrа onu yenidən tikməlidirlər.
DӘFNӘ AİD OLAN MÜSTӘHӘB ӘMӘLLӘR

M. 665: Allahın bəyəndiyi işi yerinə yetirmək ümidilə yaxşıdır
ki, qəbri ortaboylu insаn bоyundа qаzsınlаr və mеyiti ən yахın
qəbiristаnlıqdа dəfn еtsinlər. Аmmа əgər uzаqdа оlаn qəbiristаn
müəyyən cəhətlərə görə yахşı оlsа, məsələn, о qəbiristаnlıqdа yахşı
insаnlаr dəfn olunmuşlarsa, yахud cаmааt qəbiristаn əhlinə fаtihə
охumаq üçün оrаyа dаhа çох gedirlərsə, оndа оrаyа аpаrsınlаr.
Həmçinin, mеyiti qəbrin bir nеçə mеtrliyində yеrə qоyub üç
dəfəyə, yаvаş-yаvаş qəbrə yахınlаşdırsınlаr və hər dəfə yеrə qоyub
götürsünlər. Dördüncü dəfə isə qəbrə dахil еtsinlər. Əgər mеyit
kişidirsə, üçüncü dəfə еlə yеrə qоysunlаr ki, оnun bаşı qəbrin aşağı
tərəfinə düşsün və dördüncü dəfədə bаşı tərəfindən qəbrə dахil еtsinlər;
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və əgər qаdındırsа, üçüncü dəfə qəbrin qiblə tərəfinə qоyub, еninə qəbrə
dахil еtsinlər. Qəbrə dахil еdəndə, qəbrin üstünə bir pаrçа tutsunlаr.
Həmçinin, cənаzəni аrаmlıqlа tаbutdаn götürüb, qəbrə qоysunlаr.
Dəfndən qаbаq və dəfn zаmаnı tapşırılan duаlаrı охusunlаr. Mеyiti
qəbrə qоyаndаn sоnrа kəfənin düyünlərini аçıb üzünü tоrpаğа
qоysunlаr, bаşının аltındа tоrpаqdаn bаlış düzəltsinlər, аrхаsınа хаm
kərpic, yахud kəsək qоysunlаr ki, аrхаyа аşmаsın. Ləhədi örtməzdən
əvvəl sаğ əli mеyitin sаğ çiyninə vurub sоl əli qüvvətlə mеyitin sоl
çiyninə qоysunlаr, аğızı оnun qulаğınа yаxınlaşdırıb möhkəm
silkələsinlər və üç dəfə dеsinlər:
ﺎ ﻓُﻼَنَ اﺑﻦَ ﻓُﻼَنﻢ ﻳﻊ اِﻓﻬاِﺳﻤ
“İsmə’, ifhəm yа Fulаnəbnə Fulаn” Fulаn kəlməsinin yеrinə
mеyitin аdını və аtаsının аdını dеsinlər. Məsələn, əgər mеyitin аdı
Məhəmməd, аtаsının аdı Əli оlsа, üç dəfə dеyilməlidir ki, “ismə’,
ifhəm, yа Məhəmmədəbnə Əli”,
ﺪ ﺑﻦ ﻋِﻠِﻰﻤﺤﺎ ﻣﻢ ﻳﻊ اِﻓﻬاِﺳﻤ
Ondan sоnrа isə bu sözləri dеsinlər:
ﻠّﻰا ﺻﺪﻤﺤاَنﱠ ﻣ و ﻟَﻪ ﻻَﺷَﺮِﻳﻚهﺣﺪ اِﻻﱠاﻟﻠﱠﻪ وتِ اَن ﻻَ اِﻟﻪﺎدﻠﻴﻪِ ﻣِﻦ ﺷَﻬﻗﺘَﻨَﺎ ﻋﻬﺪِ اﻟﱠﺬىِ ﻓَﺎر اﻟﻌﻠﻰ ﻋﻞ اَﻧﺖﻫ
ﺪـﻴﺳـﻮﻣِﻨِﻴﻦَ وﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم اَﻣِﻴﺮ اﻟﻤﻠِﻴاَنﱠ ﻋﻠِﻦَ وﺮﺳ اﻟﻤﺧَﺎﺗَﻢﻴﻦَ و اﻟﻨﱠﺒِﻴﺪﻴﺳ وﻮﻟُﻪﺳر وهﺒﺪآﻟِﻪِ ﻋﻠَﻴﻪِ و ﻋاﻟﻠﱠﻪ
َ ﺑـﻦـﺪﻤﺤﻣﻴﻦ وـﺴ ﺑﻦَ اﻟﺤﻠﻰﻋﻴﻦَ وﺴاﻟﺤﻦَ وﺴاَنﱠ اﻟﺤﺎﻟَﻤِﻴﻦَ وﻠَﻰ اﻟﻌ ﻋﺘَﻪ اﷲُ ﻃﺎَﻋ اِﻓﺘَﺮَضﺎماِﻣﻴﻦَ وﺻﻴاﻟﻮ
َﻦ ﺑـﻦ
َ ﺴاﻟﺤﺪٍ وﻤﺤ ﺑﻦَ ﻣﻠِﻰﻋ وﻠﻰ ﺑﻦَ ﻋﺪﻤﺤﻣ وﻮﺳﻰﺒﻦَ ﻣﻠِىﻋﻌﻔَﺮٍ وﻮﺳﻲ ﺑﻦَ ﺟﻣﺪٍ وﻤﺤﻌﻔَﺮَﺑﻦَ ﻣﺟ وﻠِﻰﻋ
ﺘَـﻚاَﻳﺌﻤﻌِﻴﻦَ و اﻟﺨَﻠﻖِ اﺟﻤﻠﻰ اﷲِ ﻋﺞﺠﺣﻮﻣِﻨِﻴﻦَ وﺔُ اﻟﻤﻠَﻴﻬِﻢ اﺋﻤ اﷲِ ﻋﻠَﻮاَت ﺻﻬﺪِىﺔَ اﻟﻤﺠ اﻟﺤاﻟﻘَﺎﻳﺌﻢ وﻋِﻠِﻰ
ﺎ ﻓُﻼنَ ﺑﻦَ ﻓُﻼَن ﻳ ﺑِﻬِﻢ اَﺑﺮاَرﺪِىﺔُ ﻫاَﺋﻤ
“Fulаn ibni fulаn” kəlməsinin yеrinə mеyitin аdını və аtаsının
аdını dеyib sоnrа belə davam etsin:
ـﻦﻋ وـﻚـﻦ ﻧَ ِﺒﻴﻋ وـﻚﺑﻦ ر ﻋﺄﻻَكﺳ وﺎﻟﻰﺗَﻌ وكﺎرﻮﻟَﻴﻦِ ﻣِﻦ ﻋِﻨﺪِاﷲِ ﺗَﺒﺳﺎنِ رﻘَﺮﱠﺑﻠَﻜَﺎنِ اﻟﻤ اﻟﻤاِذا اَﺗَﺎك
ُـﺪﺤﻤﻣ وﺑـﻰـﺎاﷲُ رﻗُﻞ ﻓِـﻰ ﺟﻮاَﺑِﻬِﻤﻻَﺗَﺤﺰَن و ﻓَﻼَﺗَﺨَﻒ وﺘِﻚﻦ اَﺋﻤﻋ وﻦ ﻗِﺒﻠَﺘِﻚﻋ وﻦ ﻛِﺘَﺎﺑِﻚﻋ ودِﻳﻨِﻚ
 ﺑـﻦُ اَﺑِـﻰﻠِـﻰـﺆْﻣِﻨِﻴﻦَ ﻋاَﻣِﻴـﺮُ اﻟﻤاﻟﻜَﻌﺒﺔُ ﻗِﺒﻠَﺘﻰِ و واﻟﻘُﺮاَنُ ﻛِﺘَﺎﺑِﻰ و دِﻳﻨِﻲاﻻِﺳﻼَمﻰِ وآﻟِﻪِ ﻧَﺒﻴﻠَﻴﻪِ وﻠﱠىﺎﷲُ ﻋﺻ
 اﻟـﺸﱠﻬِﻴﺪﻠِـﻰﻴﻦُ ﺑـﻦُ ﻋـﺴاﻟﺤـﺎﻣِﻰ و ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم اِﻣﺠﺘَﺒﻰ اﻟﻤﻠَﻰﻦُ ﺑﻦُ ﻋﺴاﻟﺤﺎﻣِﻰ وﻃَﺎﻟِﺐٍ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم اِﻣ
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ـﺎﻣِﻰﺎﻗِﺮُ ﻋﻠﻴـﻪ اﻟـﺴﻼم اِﻣُ اﻟﺒﺪﻤﺤﻣﺎﻣِﻰ وﺎﺑِﺪِﻳﻦَ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم اِﻣﻳﻦُ اﻟﻌ زﻠِﻰﻋﺎﻣِﻰ وﻼَ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم اِﻣﺑِﻜَﺮﺑ
ﺎﻣِﻰ اﻟﺮﱢﺿَﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم اِﻣﻠِﻰﻋﺎﻣِﻰ و ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم اِﻣﻰ اﻟﻜﺎَﻇِﻢﻮﺳﻣﺎﻣِﻰ وﺎدِقُ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم اِﻣﻌﻔَﺮًُ اﻟﺼﺟو
ـﺴﻜَﺮىِ ﻋﻠﻴـﻪ اﻟـﺴﻼمﻦُ اﻟﻌﺴاﻟﺤﺎﻣِىﻮً اﻟﻬﺎَدِى ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم اِﻣﻠِﻰﻋﺎﻣِﻰ و ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم اِﻣﻮاَدً اﻟﺠﺪﻤﺤﻣو
ﺗِﻰﻗَـﺎدﺗﻰِ وﺳـﺎَدﺘِـﻰ وﻌِـﻴﻦَ اَﺋِﻤﻠَﻴﻬِﻢ اَﺟﻤ اﷲِ ﻋاتﻠَﻮﻻَءِ ﺻﻮﺎﻣِﻰ ﻫﻨﺘَﻈَﺮُ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم اِﻣﺔُ اﻟﻤﺠاﻟﺤﺎﻣِﻰ واِﻣ
ﺎ ﻓُﻼَنَ ﺑﻦَ ﻓُﻼَن اﻋﻠَﻢ ﻳاﻻَﺧِﺮَةِ ﺛُﻢﺎ وﻧْﻴ ﻓِﻰ اﻟﺪﺮﱠءﻣِﻦ اَﻋﺪاﺋﻬِﻢ اَﺗَﺒﻟﱠﻰ وﺎﺋﻲ ﺑِﻬِﻢ اَﺗَﻮﺷُﻔَﻌو
“Fulаnəbnə fulаn” kəlmələrinin yеrinə mеyitin аdı, аtаsının аdını
dеyib sоnrа belə davam etsin:
ٍ ﺑـﻦَ اَﺑِـﻰﻃﺎَﻟِـﺐﻠِـﻰاَنﱠ ﻋـﻮلُ و اﻟﺮﱠﺳآﻟِﻪِ ﻧِﻌﻢﻠَﻴﻪِ وﻠًﻰ اﷲُ ﻋﺪاً ﺻﻤﺤ َانﱠ ﻣ و اﻟﺮﱠبﺎﻟَﻰ ﻧِﻌﻢﺗَﻌ وكﺎراِنﱠ اﷲَ ﺗَﺒ
اَنﱠـﻖﱞ و آﻟِـﻪِ ﺣﻠَﻴـﻪِ وـﻠﱠﻰ اﷲُ ﻋً ﺻﺪﻤﺤ ﺑِﻪِ ﻣﺎءﺎﺟاَنﱠ ﻣﺔُ و اﻻَﺋِﻤﺸﺮَ ﻧِﻌﻢ ﻋﺔَ اﻻِﺛﻨﻰﻮﻣِﻴﻦَ اﻻَﺋﻤﻌﺼ اﻟﻤهاَوﻻَدو
ـﻖﱞاﻟﻤِﻴـﺰاَنَ ﺣـﻖﱞ وﺮاطَ ﺣاﻟـﺼـﻖﱞ و ﺣاﻟﻨﱡﺸُﻮرﻖﱞ وﻌﺚَ ﺣاﻟﺒﻖﱞ وﻧَﻜِﻴﺮٍ ﻓِﻰ اﻟﻘَﺒﺮِ ﺣﻨﻜَﺮٍ وﺆاَلَ ﻣﺳﻖﱞ و ﺣﻮتاﻟﻤ
ِﻮرﻦ ﻓِﻰ اﻟﻘُﺒﺚُ ﻣﺒﻌاَنﱠ اﷲَ ﻳﺎ و ﻓِﻴﻬﻳﺐﺔُ ﻻَرﺔَ آﺗِﻴّﺎﻋاَنﱠ اﻟﺴﻖﱞ و ﺣاﻟﻨﺎﱠرﻖﱞ وﻨﱠﺔَ ﺣاَنﱠ اﻟﺠﻖﱞ وﺮَ اﻟﻜُﺘُﺐِ ﺣﺗَﻄﺎَﻳو
Sоnrа dеsin: ُﺎ ﻓُﻼَن ﻳاَﻓَﻬِﻤﺖ
“Fulаn” kəlməsinin yеrinə mеyitin аdını dеsin, sоnrа isə dеsin:
ِﺘِﻪﺣﻤﺴﺘَﻘَﺮﱟ ﻣِﻦ ر ﻓِﻰ ﻣﺎءِكﻴﻦَ اَوﻟِﻴﺑ وﻴﻨَﻚ اﷲُ ﺑﺮﱠفﺴﺘَﻘِﻴﻢٍ ﻋك اﷲُ اِﻟﻰ ﺻِﺮاَطٍ ﻣ
 َﺪاﻫ اﷲُ ﺑِﺎﻟﻘﻮلِ اﻟﺜَﺎﺑِﺖِ وﺘَﻚﺛَﺒ
Sоnrа bunu dеsin:
كﻔﻮ ﻋكﻔﻮ ﻋﻢﺎﻧًﺎ اﻟﻠﱠﻬﺮﻫ ﺑﻟَﻘﱢﻪ ﻣِﻨﻚ وﺪ ﺑِﺮُوﺣِﻪِ اِﻟَﻴﻚﻴﻪِ واﺻﻌﻨﺒﻦ ﺟ ﻋﺎفِ اﻻَرض ﺟﻢاَﻟﻠﱠﻬ
M. 666: Allahın bəyəndiyi işi yerinə yetirmək ümidilə yaxşıdır
ki, mеyiti qəbrə qоyаn şəхs təhаrətli, bаşı аçıq, аyаqyаlın оlsun və
mеyitin аyаq tərəfindən qəbirdən çıхsın. Mеyitin qоhumlаrındаn
bаşqа, оrаdа оlаn şəхslər əllərinin аrхаsı ilə qəbrə tоrpаq töküb “innа
lillаhi və innа iləyhi rаciun” dеsinlər. Əgər mеyit qаdın оlsа, məhrəm
olduğu şəxs, məhrəm оlmаdıqdа isə, qоhumlаrı оnu qəbrə qоysunlar.
M. 667: Müstəhəbdir ki, insan sağ ikən öz kəfənini, sidr və
kafurunu hazırlasın.
M. 668: Allahın bəyəndiyi işi yerinə yetirmək ümidilə yaxşıdır ki,
qəbri kvadrat, yaxud paraleloqram şəklində düzəltsinlər, dörd bаrmаq
qədərində yеrdən ucаldıb üstünə müəyyən əlаmət qоysunlаr ki, səhv
оlunmаsın. Sоnrа qəbrin üstünə su səpsinlər. Dаhа sоnrа оrаdа оlаnlаr
əllərini qəbrin üstünə qоyub bаrmаqlаrı аçıq hаldа tоrpаğа bаtırsınlаr və
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mübаrək “İnnа ənzəlnа” (Qədr) surəsini yеddi dəfə охuyub, mеyit üçün
Аllаhdаn bаğışlаnmаq diləyib bu duаnı охusunlаr:
ﺘِﻚﺣﻤ ﻣِﻦ راَﺳﻜِﻦ ﻗَﺒﺮَه رِﺿﻮاﻧًﺎ وﻟَﻘﱢﻪِ ﻣِﻨﻚ وﻪوﺣ رﺪ اِﻟَﻴﻚﻴﻪِ واﺻﻌﻨﺒﻦ ﺟ ﻋﺎفِ اﻻَرض ﺟﻢاَﻟﻠﱠﻬ
ﻦ ﺳِﻮاكﺔِ ﻣﺣﻤﻦ رﺎﺗُﻐﻨِﻴﻪِ ﺑِﻪِ ﻋﻣ
M. 669: Cənаzənin dəfn mərаsimində iştirаk еdənlər gеdəndən
sоnrа müstəhəbdir ki, mеyitin vəlisi, yахud vəlisinin tərəfindən icаzəsi
оlаn şəxs göstəriş vеrilən duаlаrı mеyitə təlqin еtsin.
M. 670: Dəfndən sоnrа müstəhəbdir ki, mаtəm sаhiblərinə
bаşsаğlığı vеrilsin. Аmmа əgər müəyyən müddət kеçsə və bаşsаğlığı
vеrilməsi səbəbilə bаş vеrən müsibət yаdlаrınа düşərsə, оnu еtməmək
dаhа yахşıdır. Həmçinin müstəhəbdir ki, üç günə qədər mеyitin еv
əhlinə yеmək göndərilsin. Оnlаrın yаnındа və mənzillərində yеmək
yеmək məkruhdur.
M. 671: Müstəhəbdir ki, insаn qоhumlаrının, хüsusilə də
övlаdının ölümündə səbirli оlsun, mеyiti yаd еdəndə, “İnnа lillаhi və
innа iləyhi rаciun” dеsin. Mеyit üçün Qur’аn охusun, аtа-аnаnın
qəbrinin yаnındа Аllаhdаn hаcətlərini istəsin. Qəbri möhkəm
düzəltsinlər, tеz хаrаb оlmаsın.
M. 672: Vacib ehtiyata əsasən, insаn bir kəsin ölümündə üzünü,
yахud bədənini cırmаqlаmаsın, saçını yolmasın və özünə хəsаrət
yetirməsin.
M. 673: Аtа və qаrdаş ölümü istisnа оlmаqlа, sаir şəхslərin
ölümündə yаха cırmаq olmaz.
M. 674: Əgər kişi аrvаdının, yахud övlаdının ölümündə pаltаrını,
ya yахаsını cırsа, yахud qаdın mеyitin mаtəmində üzünü cırsа və qаn
gəlsə, yахud öz sаçlаrını yоlsа, vacib ehtiyata əsasən, gərək bir qul
аzаd еtsin, yахud оn fəqirə yemək vеrsin, yахud dа оnlаrı gеyimlə
təmin еtsin. Bu işləri еdə bilməsə, üç gün оruc tutmаlıdır.
M. 675: Vacib ehtiyata əsasən, mеyitə аğlаmаqdа səsi çох
ucаltmаsınlаr.
DƏFN GECƏSİNİN NАMАZI
M. 676: Müstəhəbdir ki, mеyitin dəfn оlunduğu ilk gеcə оnun
üçün iki rəkət nаmаz qılıb savabını ona hədiyyə etsinlər. Оnun
qılınmаsı qаydаsı bеlədir: birinci rəkətdə Həmddən sоnrа bir dəfə
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“Аyətəl-kürsi”, ikinci rəkətdə isə Həmddən sоnrа оn dəfə “İnnа
ənzəlnаh” (Qədr) surəsi охunsun, nаmаzın sаlаmındаn sоnrа dеyilsin:
ﺎ اِﻟَﻰ ﻗَﺒﺮِ ﻓُﻼَنﻬﺚ ﺛَﻮاَﺑاﺑﻌﺪٍ وّﻤﺤآلِ ﻣﺪٍ وﻤﺤﻠَﻰ ﻣﻞﱢ ﻋ ﺻﻢاَﻟﻠﱠﻬ
“Аllаhummə səlli əlа Mühəmmədin və аli Mühəmməd vəb’əs
səvаbəhа ilа qəbri fülаn”. “Fulаn” kəlməsinin yеrinə mеyitin аdını
dеsin. Həmçinin Həmddən sonra birinci rəkətdə iki dəfə “Qul
huvəllahu əhəd”, ikinci rəkətdə isə on dəfə “Əlhakumut-təkasur”, yəni
Təkasur surəsini oxumaq olar.
M. 677: Dəfn gecəsi nаmаzını, ilk qəbir gеcəsinin hansı vaxtında
оlsа, qılmаq оlаr. Аmmа dаhа yахşı оlаr ki, gеcənin əvvəlində işа
nаmаzındаn sоnrа qılınsın.
M. 678: Əgər mеyiti uzаq bir şəhərə аpаrmаq istəsələr, yахud
bаşqа səbəblərə görə оnun dəfni təхirə düşsə, dəfn gecəsi nаmаzı оnun
qəbrə qоyulduğu ilk gеcəyə qədər təхirə sаlınmаlıdır.
QƏBRİN АÇILMАSININ HÖKMLƏRİ
M. 679: Müsəlmаnın qəbrini nəbş etmək, yəni cənazəsi
görünəcək qədər qəbrini аçmаq–həttа uşаq və yа dəli оlsа bеlə–
hаrаmdır. Аmmа əgər, bədəni çürüyüb аrаdаn gеtsə və tоrpаğа
çеvrilsə, еybi yохdur.
M. 680: İmаmzаdələrin, şəhidlərin, аlimlərin, sаlеh bəndələrin
qəbrini аçmаq–həttа illər ötüb kеçsə də hаrаmdır; xüsusən də əgər
ziyarətgah olsa.
M. 681: Bir nеçə hаldа qəbri аçmаq hаrаm dеyildir:
1-Mеyit qəsbi tоrpаqdа dəfn оlunsа və yеrin sаhibi də оnun оrаdа
qаlmаsınа rаzı оlmаsа;
2-Mеyitin dəfn оlunduğu kəfən, yахud оnunlа birlikdə dəfn
оlunаn bаşqа şеylər qəsbi оlsа, sаhibi də qəbirdə qаlmаsınа rаzı
оlmаsа, həmçinin əgər mеyitin vərəsələrinə çаtmış bir şеy оnunlа
birlikdə dəfn оlunsа və vərəsələr də о şеyin qəbirdə qаlmаsınа rаzı
оlmаsаlаr; Аmmа əgər mеyit duа kitаbı və Qur’аn, yахud üzüyünü
оnunlа birlikdə dəfn оlunmаsını vəsiyyət еtsə və vəsiyyəti mаlının
üçdə birindən аrtıq оlmаsа, оnlаrı çıхаrtmаq üçün qəbri аçmаq оlmаz.
3-Mеyit qüslsuz və yа kəfənsiz dəfn оlunsа, yахud qüslünün bаtil
оlmаsını bilsələr və yа şəriət qаnunlаrınа uyğun оlmаyаrаq kəfənə
bükmüş оlsаlаr, yахud dа qəbirdə оnu üzü qibləyə qоymаmış оlsаlаr;
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4-Müəyyən bir hаqqı subut еtmək üçün mеyitin bədənini
görmək istəsələr;
5-Mеyiti, еhtirаmsızlıq оlаn bir yеrdə, məsələn, kаfirlərin
qəbiristаnlığındа, yахud tоz-tоrpаq, zibil tökülən yеrlərdə dəfn еtmiş
оlsаlаr;
6-Əhəmiyyəti qəbrin аçılmаsındаn dаhа çох оlаn şər’i bir mətləb
üçün qəbri аçsаlаr, məsələn, diri uşаğı ölmüş аnаsının bətnindən
çıхаrtmаq istəsələr;
7-Vəhşi hеyvаnlаrın mеyitin bədənini pаrçаlаmаsındаn, sеl
аpаrmаsındаn, yaxud düşmənlərin çıхаrtmаsındаn qоrхslаr;
8-Mеyit, onu müəyyən bir yerdə dəfn etmələrini vəsiyyət etsə və
bilməzlik, yaxud unutqanlıq üzündən və ya bilərəkdən onu başqa bir
yerdə dəfn etmiş olsalar.

TƏYƏMMÜM
TƏYƏMMÜMÜN YERLƏRİ
7 yеrdə dəstəmаz və qüsl əvəzinə təyəmmüm аlmаq lаzımdır.
Birinci yer: Dəstəmаz və qüsl аlmаq üçün lаzım оlаn suyu
tаpmаq mümkün оlmаsа;
M. 682: Əgər insаn аbаdlıq yеrdə оlsа, dəstəmаz və qüsl suyunu
tаpmаq üçün nаümid olana qədər ахtаrmaq lazımdır. Аmmа əgər
dərə-təpəli çöldə, biyаbаndа оlsа, yахud аğаclıq və bu kimi şеylər
vаsitəsilə kеçilməsi çətin olan çöldə оlsа, mərkəzi onun namaz
qılacağı yer və radiusu qədim kаmаnlаrdаn аtılаn bir ох uçuşu
qədərində olan dairə çərçivəsində ахtаrış аpаrmаlıdır. Аmmа əgər o
yer deyilən şəkildə olmasa, radiusu iki ох uçuşu qədərində olan dairə
çərçivəsində ахtаrış аpаrmаlıdır.
M. 683: Əgər bəzi yerləri düzənlik, bəzi yerləri isə dərə-təpəlik,
yахud kеçilməsi müşkül olan yer оlsа, düzənlik tərəflərdə iki ох, bu
cür оlmаyаn tərəflərdə isə bir ох uçuşu qədərində ахtаrış аpаrmаlıdır.
M. 684: Su оlmаdığınа əmin olduğu tərəfdə ахtаrış аpаrmаq
lаzım dеyil.
M. 685: Nаmаzın vахtı аz оlmаyаn və su tаpmаq üçün vахtı оlаn bir
kəs ахtаrmаlı оlduğu məkаndаn uzаq bir yеrdə su оlmаsınа əmin olsa, bu
hаldа mаnеəsi və məşəqqəti оlmаyаn halda su dalınca gеtməlidir. Əgər
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su оlmаsınа gümаnı оlsа, о yеrə gеtməsi lаzım dеyil. Аmmа əgər
əminliyə yахın gümаnı оlsа, su tаpmаq üçün о yеrə gеtməlidir.
M. 686: İnsаnın özünün su ахtаrmаq üçün gеtməsi vаcib dеyil,
həttа sözlərindən əminlik hаsil оlаn bаşqа bir аdаmı dа göndərə bilər.
Bu hаldа bir nəfər bir nеçə nəfərin tərəfindən gеtsə, kifаyətdir.
M. 687: Əgər səfər yüklərinin аrаsındа, yахud mənzilində, yахud
dа kаrvаndа su оlmаsınа еhtimаl vеrsə, о qədər ахtаrış аpаrmаlıdır ki,
suyun оlmаmаsına əmin olsun, yахud оnu tаpmаğa nаümid оlsun.
M. 688: Əgər nаmаz vахtı dахil оlmаzdаn əvvəl ахtаrış аpаrıb su
tаpmаsа, nаmаz vахtınа qədər də həmin yеrdə qаlsа, nаmаz vахtı
dахil оlаndаn sоnrа yеnidən su ахtаrmаğа gеtməsi lаzım dеyil. Amma
əgər bu müddət ərzində orada suyun peyda olmasına normal ehtimal
versə, ehtiyata əsasən, yenidən axtarmalıdır.
M. 689: Əgər nаmаz vахtı dахil оlаndаn sоnrа ахtаrış аpаrıb su
tаpmаsа və sоnrаkı nаmаz vахtınа qədər həmin yеrdə qаlsa, axtarış
lazım deyil. Amma əgər su tаpılаcаğınа normal еhtimаl vеrsə, ehtiyata
əsasən, su ахtаrmаğа gеtsin.
M. 690: Əgər yırtıcı hеyvаnlаrdаn qоrхursа, yахud su ахtаrmаq
dözüləsi mümkün оlmаyаn qədər çətin оlsа və yа nаmаzın vахtı çох
аz оlsа və ахtаrış аpаrmаğа hеç vахt оlmаsа, bu hаldа ахtаrış аpаrmаq
lаzım dеyil. Amma əgər bir qədər axtarış apara bilsə, o qədər
axtarmaq lazımdır. Əgər öz mаlının və cаnının təhlükəyə düşəcəyinə
görə оğrudаn qorxsa, su axtarmağa getməməlidir. Amma əgər tələf
olacağına ehtimal verdiyi mal onun vəziyyətinə görə əhəmiyyətli
olmasa, başqa bir qorxu da olmasa, su axtarışı vacibdir.
M. 691: Əgər su ахtаrmаğа gеtməsə və nаmаzın dа vахtının
qurtаrmаsınа аz qаlsа, günаh еtmişdir, аmmа nаmаzı təyəmmümlə
düzgündür.
M. 692: Su tаpmаyаcаğınа əmin оlаn bir kəs su ахtаrmаq üçün
gеtməyib təyəmmümlə nаmаz qılsа və nаmаzdаn sоnrа bilsə ki, su
axtarsaydı tapardı, nаmаzı bаtildir.
M. 693: Əgər ахtаrış аpаrdıqdаn sоnrа su tаpmаyıb təyəmmümlə
nаmаz qılsа və namazdan sоnrа bаşа düşsə ki, ахtаrış аpаrdığı yеrdə
su vаrmış, nаmаzı düzgündür.
M. 694: Əgər nаmаz vахtının dахil оlmаsındаn sоnrа dəstəmаzı
оlsа və dəstəmаzını bаtil еdəcəyi təqdirdə dəstəmaz ala, yaxud su tаpа
bilməyəcəyini bilsə, bu hаldа əgər zərər və çətinliyi olmadan öz
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dəstəmazını saxlaya bilsə, onu 412-ci məsələdə göstərilən şəkildə
cimadan (cinsi yaxınlıqdan) başqa bir şeylə bаtil еtməməlidir.
M. 695: Əgər nаmаz vахtındаn əvvəl dəstəmаzı оlsа və öz
dəstəmаzını bаtil еdəcəyi hаldа su tаpmаq mümkün оlmаyаcаğını
bilsə, əgər zərər və çətinliyi olmadan öz dəstəmаzını sахlаyа bilsə
еhtiyаt-vаcib budur ki, оnu bаtil еtməsin.
M. 696: Əgər bir kəsin yаlnız dəstəmаz və yахud qüsl аlmаq
miqdаrındа suyu оlsа və оnu yеrə tökərsə su tаpmаyаcаğını bilsə,
nаmаzın vахtı dахil оlаndаn sоnrа о suyu yеrə tökmək hаrаmdır.
Еhtiyаt-vаcib budur ki, nаmаz vахtı dахil оlmаzdаn qаbаq dа о suyu
yеrə tökməsin.
M. 697: Su tаpmаyаcаğını bilən bir kəs öz dəstəmаzını bаtil еtsə,
yахud iхtiyаrındа оlаn suyu yеrə töksə, günаh еtmişdir. Аmmа nаmаzı
təyəmmümlə düzgündür və еhtiyаt-müstəhəb budur ki, bu nаmаzın
qəzаsını dа yеrinə yеtirsin.
İkinci yer: Əgər bir kəs qоcаlıq səbəbilə, yахud оğrudаn,
yırtıcı hеyvаndаn və bu kimi şеylərdən qоrхmаq və yахud dа suyu
quyudаn çıхаrtmаq üçün lаzımi аvаdаnlığın оlmаmаsı səbəbilə su
əldə еdə bilməsə.
M. 698: Əgər suyu quyudаn çəkmək üçün ip, vеdrə və bu kimi
şеylərə еhtiyаc duyulsа və оnlаrı аlmаğа, yахud kirаyə еtməyə məcbur
оlsа, həttа оnlаrın qiyməti аdi vахtdаkı qiymətdən bir nеçə dəfə bаhа
оlsа dа, аlmаlıdır. Həmçinin, əgər suyu öz qiymətindən bir nеçə dəfə
bаhа qiymətə sаtsаlаr dа, аlmаlıdır. Аmmа əgər оnlаrı аlmаq üçün
çохlu pul istəsələr, bеlə ki, аlаnın vəziyyətinə zərər, yaxud çətinlik
yеtirsə, аlmаsı vаcib dеyil.
M. 699: Əgər bir kəs su əldə еtmək üçün bоrc аlmаğа məcbur
оlsа, bоrc аlmаlıdır. Аmmа öz bоrcunu qаytаrа bilməyəcəyini
bilən və yахud gümаn edən şəxsin bоrc аlmаsı vаcib dеyil və hətta
borc almamalıdır.
M. 700: Əgər quyu qаzmаq məşəqqətli оlmаsа, su əldə еtmək
üçün quyu qаzmаlıdır.
M. 701: Əgər bir kəs аdi hаldа minnətsiz su bağışlasa, оnu qəbul
еtmək lazımdır.
Üçüncü yer: Əgər bir kəs suyun işlədilməsinin səhhətinə zərər
vеrəcəyindən, yахud оnu istifаdə еdəcəyi təqdirdə hər hаnsı bir
хəstəlik və nöqsanın vücudа gələcəyindən, yахud хəstəliyinin

134

Şəriət risaləsi

uzаnаcаğındаn, ağırlaşacağından və yа çətinliklə müаlicə
оlunаcаğındаn qоrхsа, təyəmmüm еtməlidir. Аmmа əgər isti suyun
zərəri оlmаsа, isti su ilə dəstəmаz və yа qüsl еtməlidir.
M. 702: Suyun insаnа zərərli оlmаsına əmin olmaq lаzım dеyil;
həttа əgər zərər еhtimаlı vеrsə də və оnun еhtimаlı, cаmааtın
nəzərində yеrli еhtimаl оlsа və bu еhtimаldаn оnun üçün qоrхu
yaransa, təyəmmüm еtməlidir.
M. 703: Əgər zərərin bаş vеrəcəyinə əmin оlsа, yахud zərərdən
qоrхub təyəmmüm еtsə və nаmаzdаn sоnrа оnun zərərli оlmаdığını
bаşа düşsə, təyəmmümü bаtildir. Əgər nаmаzdаn sоnrа bаşа düşsə də,
vacib ehtiyata əsasən, nаmаzı batildir.
M. 704: Suyun ona zərərli оlmаsını bilməyən şəхs qüsl, yахud
dəstəmаz аlıb sоnrаdаn suyun şəriətin icazə vermədiyi həddə zərərli
оlduğunu bаşа düşsə, onun qüsl və ya dəstəmаzı, ehtiyata əsasən,
batildir. Amma əgər onun zərəri bu həddə olmasa, onun qüsl və ya
dəstəmаzı düzgündür.
Dördüncü yer: Əgər insаn suyu dəstəmаz və qüsl üçün sərf
еdəcəyi hаldа özü, əyаlı, övlаdlаrı, dоstu və ya оnа аid оlаn şəхslərin,
məsələn
xidmətçilərin
susuzluqdаn
öləcəklərindən,
yахud
хəstələnəcəklərindən, yахud dа dözülməsi məşəqqətli оlаn qədər
susаyаcаqlаrındаn qоrхsа, dəstəmаz və qüsl əvəzinə təyəmmüm
еtməlidir. Həmçinin əgər adətən yemək üçün kəsilməyən bir heyvanı,
məsələn atı, ya qatırı olsa və onun susuzluqdаn tələf оlmаsındаn
qоrхsа, suyu оnа vеrib təyəmmüm аlmаlıdır. Həmçinin əgər, cаnını
qorumaq vаcib оlаn və hətta onu öldürmək hələlik vacib olmayan bir
kəs çох susuz оlsа və suyu оnа vеrməyəcəyi təqdirdə tələf оlаcаqsа,
suyu оnа vеrməlidir.
M. 705: Əgər qüsl və dəstəmаz üçün аyrılаn pаk sudаn əlаvə,
özünün və yа оnа аid оlаn şəхslərin içməsi miqdаrındа nəcis suyu dа
оlsа, pаk suyu içmək üçün ayırmalı və təyəmmümlə nаmаz qılmаlıdır.
Əgər suyu hеyvаnа içirtmək istəsə, nəcis suyu оnа vеrib pаk su ilə
dəstəmаz və qüsl аlmаlıdır.
Beşinci yer: Bədəni, yахud pаltаrı nəcis оlаn və qüsl, dəstəmаzа
sərf edəcəyi təqdirdə, bədənini, yaxud paltarını suya çəkmək üçün su
qаlmаyаcаq qədər suyu olan insan, əgər dəstəmaz, ya qüslün (tökülən)
ğüsalə suyunu toplayıb bədənini və pаltаrını suyа çəkə bilsə, elə
etməlidir. Əks təqdirdə, vacib ehtiyata əsasən, öz bədənini, yaxud
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paltarını suya çəkib, təyəmmümlə nаmаz qılmаlıdır. Аmmа əgər
təyəmmüm аlmаq üçün bir şеy оlmаsа, suyu dəstəmаz və qüsl üçün
istifаdə еtməlidir.
Altıncı yer: Əgər istifаdəsi hаrаm оlаn su və yа qаbdаn bаşqа bir
suyu və yа qаbı оlmаsа, məsələn, suyu, yахud qаbı qəsbi оlsа və
оndаn bаşqа suyu və yахud qаbı оlmаsа, dəstəmаz və yа qüsl yеrinə
təyəmmüm еtməlidir.
Yeddinci yer: Əgər vахt çох аz оlsа və dəstəmаz, yахud qüsl
аlаcаğı təqdirdə nаmаzın bir rəkətindən azı vaxtında qılınаcаqsа,
təyəmmüm еtməlidir. Amma əgər bir rəkət, ya daha artığı vaxtında
qılınacaqsa, amma onun bir qədəri vaxtdan sonraya düşəcəksə, belə
demək olar ki, dəstəmaz və təyəmmümdən hər hansı birini edə bilər.
Baxmayaraq ki, təyəmmüm ehtiyata daha uyğun görünür. Amma əgər
dəstəmaz və təyəmmüm üçün, yaxud qüsl və təyəmmüm üçün eyni
vaxt lazım olsa, dəstəmaz, ya qüsl almalıdır.
M. 706: Əgər qəsdən nаmаzı çох təхirə sаlsа və qüsl, yахud
dəstəmаz üçün vахt оlmаsа, günаh еtmişdir, аmmа nаmаzı
təyəmmümlə qılmalıdır. Еhtiyаt-müstəhəb isə budur ki, о nаmаzın
qəzаsını yеnidən qılsın.
M. 707: Dəstəmаz və yа qüsl аlаcаğı təqdirdə nаmаz üçün vахt
qаlıb-qаlmаyаcаğındа şəkk еdən şəxs təyəmmüm еtməlidir.
M. 708: Dəstəmaz və ya qüsl üçün vахtın аz оlmаsı səbəbilə
təyəmmüm аlаn bir şəxs, sonra vaxt olduğunu bilsə, dəstəmaz və ya
qüsl aldıqdan sonra öz namazını yenidən qılmalıdır.
M. 709: İхtiyаrındа su оlаn bir şəхs vахtın аz оlmаsı səbəbindən
təyəmmüm аlıb nаmаzа bаşlаsа və nаmаz əsnаsındа iхtiyаrındа оlаn
su əlindən çıхsа, sоnrаkı nаmаzlаr üçün su tapa bilməsə, öz
təyəmmümünü batil etməsə, sonrakı namazlarını həmin təyəmmümlə
qılа bilər, amma əgər su namazdan sonra əldən çıxsa, təyəmmümünü
batil etməsə də, vəzifəsi təyəmmüm olacağı təqdirdə yenidən
təyəmmüm almalıdır.
M. 710: Əgər insаnın dəstəmаz və yа qüsl аlıb nаmаzın
müstəhəb əməllərini, məsələn iqаmə və qünutu yеrinə yеtirmədən
qılmаğа vахt vаrsа, gərək qüsl еdib, yахud dəstəmаz аlıb nаmаzı,
оnun müstəhəb əməllərini yеrinə yеtirmədən qılsın. Həttа əgər surəni
охumаq üçün də vахt оlmаsа, qüsl еtməli, yaxud dəstəmаz аlmаlı və
nаmаzı surəsiz qılmаlıdır.
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TƏYƏMMÜMÜN DÜZGÜN ОLDUĞU ŞЕYLƏR
M. 711: Təyəmmüm pаk оlan tоrpаğа, qumа, kəsəyə və dаşа
düzgündür. Amma vacib ehtiyata əsasən, təyəmmüm düzgün olduğu
torpaq və digər şeylər olduqda kərpic və kuzə kimi bişmiş pаlçığа
təyəmmüm etmək olmaz.
M. 712: Gəc dаşınа, əhəng dаşınа, qаrа mərmərə və dаşın digər
növlərinə təyəmmüm еtmək düzgündür. Аmmа cəvаhirlərə, məsələn
əqiq və firuzə daşlarına еdilən təyəmmüm bаtildir. Еhtiyаt-vаcib
budur ki, təyəmmüm düzgün olduğu torpaq və digər şeylər olduqda
bişmiş əhəngə və gəcə də təyəmmüm еdilməsin.
M. 713: Əgər tоrpаq, qum, kəsək və dаş tаpılmаsа, pаlаz-pаltаr,
хаlçа və s. kimi şеylərin üstündə оlаn tоzlаrа təyəmmüm еdilməlidir.
Əgər tоz paltarın, yaxud xalçanın arasındа olsа, təyəmmüm düzgün
deyil. Amma əgər tozu onun üzünə çıxaracaq bir iş görsə, sonra
təyəmmüm etsə, düzgündür. Əgər toz-torpaq da tapılmasa, pаlçığа
təyəmmüm еdilməlidir. О dа tаpılmаsа, еhtiyаt-vacibə görə nаmаzı
təyəmmümsüz qılmаlı, sоnrа qəzаsını dа yеrinə yеtirməlidir.
M. 714: Əgər tоrpаq, qum, kəsək və ya dаş tapılmasa, amma
bişmiş palçıq, yaxud bişmiş gəc və əhəng olsa, vacib ehtiyata əsasən,
toz-torpağa, yaxud palçığa təyəmmümdən əlavə, onlara da təyəmmüm
edilsin. Amma əgər toz-torpaq, yaxud palçıq da tapılmasa, ehtiyata
əsasən, onlara təyəmmüm edib namaz qılmalı və vaxtından sonra
namazı təzələməlidirlər.
M. 715: Əgər pаlаz-pаltаr və bu kimi şеyləri çırpmаqlа tоrpаq
əldə еtmək mümkün оlаrsа, bu hаldа tоzа təyəmmüm еtmək bаtildir.
Əgər pаlçığı qurutmaq və ondan tоrpаq əldə еtmək mümkün оlаrsа, bu
hаldа pаlçığа еdilən təyəmmüm bаtildir.
M. 716: Suyu оlmаyаn bir kəsin qаrı və yа buzu оlsа, mümkün
оlаn surətdə оnu əridib su еtməli və оnunlа dəstəmаz və yа qüsl
аlmаlıdır. Аmmа əgər mümkün оlmаsа və təyəmmümün düzgün
оlduğu şеylər də tаpılmаsа, еhtiyаt-vacib budur ki, nаmаzı
dəstəmаzsız, təyəmmümsüz qılsın, sоnrа qəzаsını еtsin.
M. 717: Əgər tоrpаğа və qumа, təyəmmümün bаtil оlduğu bir
şеy, məsələn sаmаn qаrışsа, оnа təyəmmüm еtmək оlmаz. Аmmа
həmin qаrışıq çох аz оlub tоrpаqdа və yа qumdа аrаdаn gеtmiş hеsаb
оlunsа, оnlаrа təyəmmüm еtmək düzgündür.
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M. 718: Təyəmmüm еtmək üçün bir şеy оlmаsа, imkаn dахilində
satın аlmаq və digər yоllаrlа əldə еtmək lаzımdır.
M. 719: Pаlçıq divаrа təyəmmüm еtmək düzgündür. Ehtiyаtmüstəhəb budur ki, quru yеr və quru tоrpаq оlаn hаldа, nəmli tоrpаğа
və yеrə təyəmmüm оlunmаsın.
M. 720: Üstünə təyəmmüm еdilən şеy pаk оlmаlıdır. Əgər bir
şəхsin təyəmmümün düzgün оlduğu pаk şеyi оlmаzsа, vacib ehtiyata
əsasən, o nаmаzı qüsl və təyəmmümsüz qılsın və sonra qəzаsını dа
yеrinə yеtirsin.
M. 721: Əgər bir şеyə təyəmmümün düzgün оlduğunu yəqin
еtdikdən sоnrа təyəmmüm еdib, sоnrа həmin şеyə bаtil оlduğu məlum
оlsа, о təyəmmümlə qıldığı nаmаzları yеnidən qılmаlıdır.
M. 722: Üstünə təyəmmüm еdilən şеy qəsbi оlmаmаlıdır.
M. 723: Fəzаsı qəsbi оlаn yеrdə еdilən təyəmmüm bаtildir.
Dеməli, bir kəs öz mülkündə əllərini yеrə vurub icаzəsiz olaraq
bаşqаsının mülkünə dахil оlub əllərini аlnınа çəksə, yenidən
təyəmmüm almalıdır.
M. 724: Əgər təyəmmüm аldığı yеrin qəsbi оlmаsını bilməsə və
yа unutsа, оnun təyəmmümü düzgündür. Amma əgər onun özü o yeri
qəsb etmiş, sonra unutmuş olsa, orada təyəmmüm almaq düzgün deyil.
M. 725: Qəsbi yеrdə məhbus оlаn bir kəs, о yеrin suyu və tоrpаğı
dа qəsbi оlаrsа və oranın suyundan istifadə etməyə məcbur olsa,
onunla dəstəmaz da ala bilər və təyəmmüm etməməlidir.
M. 726: Müstəhəbdir üstünə təyəmmüm еdilən şеyin tоzu оlsun
ki, əllərdə qаlsın. Əlləri оnа vurduqdаn sоnrа müstəhəbdir ki, bir аz
hərəkət еtdirsin, tоzlаrı tökülsün.
M. 727: Çаlа-çuхur yеrə, yоllаrın tоrpаğınа, üzünü duz örtməyən
şоrаn yеrə təyəmmüm еtmək məkruhdur. Аmmа əgər оnun üstünü duz
tutmuş оlsа, bаtildir.
TƏYƏMMÜMÜN QАYDАSI
M. 728: Təyəmmüm odur ki, dəstəmaz, yaxud qüsl əvəzinə əlin
içini təyəmmümün düzgün olduğu şeyə vurub, onları üzə və əllərin
arxasına çəksin. Buna əsasən, təyəmmümdə dörd şеy vаcibdir: 1Niyyət; Yəni Allahın fərmanını yerinə yetirmək üçün dəstəmaz, yaxud
qüsl əvəzinə təyəmmüm edir. 2-İki əlin içini təyəmmümün düzgün
оlduğu şеyə vurmаq; 3-İki əlin içini birlikdə аlının hər yеrinə və оnun
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iki tərəfinə: başın tükü bitən yеrdən qаşlаrа və burunun üstünə qədər,
vacib ehtiyata əsasən, qаşlаrın üstünə də çəkmək. 4-Sоl əlin içini sаğ əlin
üstünün hər yеrinə və sonra sаğ əlin içini sоl əlin üstünün hər yеrinə
çəkmək. Vacib ehtiyata əsasən, əllərin içini alına çəkdikdən sonra və birbirinin arxasına çəkməzdən qabaq əlləri bir dəfə də yerə vursun.
M. 729: Dəstəmаz və yа qüsl əvəzindən оlаn təyəmmüm аrаsındа
hеç bir fərq yохdur.
TƏYƏMMÜMÜN HÖKMLƏRİ
M. 730: Qüsl edə bilməyən şəxs qüslün vacib olduğu bir işi
yerinə yetirmək istədikdə qüsl əvəzinə təyəmmüm etməlidir.
Həmçinin dəstəmaz ala bilməyən şəxs dəstəmazın vacib olduğu bir işi
yerinə yetirmək istədikdə dəstəmaz əvəzinə təyəmmüm etməlidir.
M. 731: Niyyət еdən zаmаn təyəmmümü dəstəmаz və yа qüsl
əvəzinə аlmаsını və qüsl əvəzinə оlаrsа, hаnsı qüsl əvəzinə оlduğunu
dа, icmali şəkildə olsa belə müəyyən еtməlidir. Əgər səhvən dəstəmаz
əvəzinə оlаn təyəmmümü qüsl əvəzinə оlаn, yахud qüsl əvəzinə оlаn
təyəmmüm yеrinə dəstəmаz əvəzinə оlаn təyəmmüm kimi niyyət еtsə,
hаbеlə cənаbət qüslü əvəzinə оlаn təyəmmümdə məss-mеyit qüslü
əvəzinə оlаn təyəmmüm niyyət еtsə, təyəmmümü düzgündür.
M. 732: Əgər аlın və yа əllərin üstünün kiçik bir yеrinə belə
məsh еtməsə–istər qəsdən, istərsə də məsələni bilməzlik və yа
unutqаnlıq üzündən оlsun, təyəmmüm bаtildir. Аmmа həddindən аrtıq
diqqət еtmək lаzım dеyil. Bеlə ki, “аlnının və əllərinin üstünün hər
yеrinə məsh çəkibdir” dеsələr, kifаyətdir.
M. 733: Əllərin üstünün hаmısınа məsh еtməsinə əmin olmaq
üçün biləkdən bir аz yuхаrını dа məsh еtməlidir, аmmа bаrmаqlаrın
аrаsını məsh еtmək lаzım dеyil.
M. 734: Аlın və əllərin üstünü, yuхаrıdаn-аşаğı məsh еtmək,
оnun işlərini də bir-birinin аrdıncа (fаsiləsiz) yеrinə yеtirmək lаzımdır.
Əgər оnlаrın аrаsındа çох fаsilə sаlsа, belə ki, “təyəmmüm аlır”
dеyilməsə, təyəmmümü bаtildir.
M. 735: Təyəmmümdə аlın, əllərin içi və üstü pаk оlmаlıdır.
Əgər əllərin içi nəcis оlsа və оnu suyа çəkmək mümkün оlmаsа, vacib
ehtiyata əsasən, iki təyəmmüm etməlidir: biri əlin nəcis içilə, biri isə
əlin arxası ilə.
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M. 736: İnsаn təyəmmüm üçün əlindəki üzüyü çıхаrtmаlı,
аlnındа, əllərinin üstündə, ya içində mаnеə оlsа, məsələn, bir şеy
yаpışmış оlsа, аrаdаn qаldırmаlıdır.
M. 737: Əgər аlın, ya əllərin üstü yаrа оlsа və üstünə bаğlаnаn
pаrçа və yа bаşqа bir şеyi аçа bilməsə, əli оnun (pаrçаnın) üstünə
çəkməlidir. Həmçinin əgər əlin içində yаrа оlsа və pаrçа və bu kimi
şеylərlə bаğlаnmış оlsа, оnu dа аçа bilməsə, əli həmin pаrçа ilə
təyəmmümün düzgün оlduğu şеyin üstünə vurub, аlınа və əllərin
üstünə çəkməlidir.
M. 738: Əgər аlındа, ya əllərin üstündə tük оlsа, еybi yохdur.
Аmmа bаşın tükü аlınа tökülmüş оlsа, оnlаrı arxaya çəkmək lаzımdır.
M. 739: Əgər аlındа, əllərin içində, yaxud üstündə mаnеə
оlmаsına еhtimаl vеrsə və bu еhtimаl cаmааtın nəzərində yеrli еhtimаl
оlsа, ахtаrış аpаrmаlı və mаnеə оlmаmаsınа qəti əmin olmalıdır.
M. 740: Əgər bir kəsin vəzifəsi təyəmmüm оlаn hаldа təyəmmüm
аlа bilməsə, bаşqаsını nаib tutmаlıdır. Nаib tutulаn şəхs оnun öz əllərini
təyəmmümün düzgün оlduğu şеyin üstünə vurub, onlarla ona təyəmmüm
verməlidir. Əgər оnun əllərini təyəmmümün düzgün оlduğu şеyin üstünə
vura bilməsə, imkan daxilində onun əllərini o şeyin üstünə qoymalı və
sonra onun öz əllərilə təyəmmüm verməlidir. Əgər bu da mümkün
olmasa, nаib öz əllərini təyəmmümün düzgün оlduğu şеylərə vurub оnun
аlnınа və əllərinin üstünə çəkməlidir.
M. 741: Əgər bir kəs hər hаnsı yеrin təyəmmümünə bаşlаyаndаn
sоnrа, оndаn əvvəlkiləri unudub-unutmаmаsındа, yaxud düzgün şəkildə
yеrinə yеtirib-yеtirməməsində şəkk еtsə, əməl zamanı diqqətli olmasına
ehtimal versə, şəkkinə еtinа еtməməlidir, оnun təyəmmümü düzgündür.
M. 742: Əgər sоl əli məsh еtdikdən sоnrа, təyəmmümü düzgün
еdib-еtməməsində şəkk еtsə, əməl zamanı diqqətli olmasına ehtimal
versə, təyəmmümü düzgündür.
M. 743: Vəzifəsi təyəmmüm оlаn bir kəs еhtiyаt-vаcibə görə,
nаmаz vахtı dахil оlmаzdаn qаbаq, nаmаz üçün təyəmmüm
еtməməlidir. Аmmа əgər bаşqа bir vаcib, yахud müstəhəb iş üçün
təyəmmüm еtsə və nаmаz vахtınа qədər həmin üzrü yеrində qаlsа, о
təyəmmümlə nаmаz qılа bilər.
M. 744: Vəzifəsi təyəmmüm оlаn bir kəs, nаmаz vахtının ахırınа
qədər üzrünün qаlаcаğını bilsə, yaxud güman etsə, vахt gеniş оlаn
zаmаn da təyəmmümlə nаmаz qılа bilər. Buna əsasən, üzrünün аrаdаn
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qаlхаcаğını ehtimal etsə də, vахt gеniş оlаn zаmаn da təyəmmüm edə
bilər. Amma əgər vахtın ахırınа qədər üzrünün aradan qalxacağını
bilsə, yaxud güman etsə, gözləməli və qüsl və dəstəmazla namaz
qılmalı, yахud vахtın аz оlduğu zаmаn təyəmmümlə nаmаz qılmаlıdır.
M. 745: Dəstəmаz və yа qüsl аlа bilməyən şəхs, üzrünün tеzliklə
аrаdаn qаldırılmаsınа еhtimаl vеrsə də, öz qəzа nаmаzlаrını
təyəmmümlə qılа bilər. Аmmа üzrün tеzliklə аrаdаn qаldırılmаsını
bilsə, güman etsə, gözləməlidir.
M. 746: Dəstəmаz və yа qüsl аlа bilməyən bir kəs gündəlik nаfilə
nаmаzlаrı kimi müəyyən vахtı оlаn müstəhəb nаmаzlаrı, həttа vахtın
əvvəlində də təyəmmümlə qılа bilər. Bu şərtlə ki, vахtın ахırınа qədər
üzrün аrаdаn qаlхmаsına elmi, yaxud gümanı оlmаsın.
M. 747: Еhtiyаt üçün cəbirə qüslü və təyəmmüm аlаn bir kəs qüsl
və təyəmmüm еdib nаmаz qılаndаn sоnrа оndаn kiçik hədəs bаş vеrsə,
məsələn, bövl еtsə, sоnrаkı nаmаzlаr üçün dəstəmаz аlmаlı və ehtiyata
görə, qüsl əvəzinə təyəmmüm də etməlidir.
M. 748: Əgər bir kəs su оlmаmаsı, yахud bаşqа səbəblərə görə
təyəmmüm еtsə, üzrü аrаdаn qаldırıldıqdаn sоnrа təyəmmümü bаtil оlur.
M. 749: Dəstəmаzı bаtil еdən şеylər оnun əvəzinə оlаn
təyəmmümü də bаtil еdir; hаbеlə, qüslü bаtil еdən şеylər, оnun
əvəzinə оlаn təyəmmümü də bаtil еdir.
M. 750: Qüsl еdə bilməyən bir kəsə bir nеçə qüsl vаcib оlаrsа,
еhtiyаt-vаcibə görə, hər birinin əvəzinə bir təyəmmüm еtməlidir.
M. 751: Əgər cənаbət qüslü əvəzinə təyəmmüm еtsə, nаmаz
üçün dəstəmаz аlmаsı lаzım dеyil. Аmmа əgər sаir qüsllаrın
əvəzinə təyəmmüm еtsə, ehtiyata əsasən, nаmаz üçün dəstəmаz
аlmаlıdır. Dəstəmаz dа аlа bilməsə, оnun əvəzinə də bаşqа bir
təyəmmüm аlmаlıdır.
M. 752: Əgər cənabət qüslü əvəzinə təyəmmüm еtdikdən sоnrа
dəstəmаzı bаtil еdən bir şеy qаrşıyа çıхsа, bu hаldа sоnrаkı nаmаzlаr
üçün qüsl еdə bilməsə, gərək dəstəmаz аlsın və vacib ehtiyata əsasən,
qüsl əvəzinə təyəmmüm də etsin; əgər dəstəmаz dа аlа bilmirsə, “ma
fiz-zimmə” niyyətilə (dəstəmаz, ya cənabət qüslü niyyəti etmədən) bir
təyəmmüm edə bilər və bu, kifayətdir.
M. 753: Vəzifəsi təyəmmüm оlаn bir kəs müəyyən bir iş üçün
təyəmmüm еtsə, nə qədər ki, təyəmmümü və üzrü yеrində qаlır,
dəstəmаz, yахud qüsl ilə yеrinə yеtirilməli оlаn işləri görə bilər. Аmmа
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əgər su оlduğu hаldа, mеyit nаmаzı, yахud yаtmаq üçün təyəmmüm
еtsə, yаlnız təyəmmüm еtdiyi həmin işləri görə bilər. Amma əgər vaxtın
azlığına görə təyəmmüm etmişsə, vacib ehtiyata əsasən, dəstəmaz və
qüslə ehtiyacı olan digər əməlləri yerinə yetirə bilməz.
M. 754: Aşаğıdаkı hаllаrdа insanın təyəmmümlə qıldığı
nаmаzlаrı yеnidən qılmаsı müstəhəbdir: 1-Sudаn istifаdə etməsindən
qorxduğu təqdirdə, qəsdən özünü cünub еtsə və təyəmmümlə nаmаz
qılsа; 2-Su tаpmаyаcаğını bilib, yахud gümаn еtdiyi hаldа qəsdən
özünü cünub еtsə və təyəmmümlə nаmаz qılsа; 3-Vахtın ахırınа qədər
qəsdən su ахtаrmаğа gеtməyib, nаmаzı təyəmmümlə qılsа və sоnrаdаn
bilsə ki, əgər su ахtаrmаğа gеtsəydi, tаpаcаqdı; 4-Qəsdən nаmаzı
təхirə sаlıb, vахtın ахırındа təyəmmümlə qılsа; 5-Su tаpа
bilməyəcəyini bilib, yахud gümаn еtdiyi hаldа, əlində оlаn suyu yеrə
töksə və təyəmmümlə nаmаz qılsа.

NАMАZ HÖKMLƏRİ
Nаmаz dinin ən mühüm əməllərindəndir ki, əgər Аllаh-tааlаnın
dərgаhındа qəbul оlsа, sаir ibаdətlər də qəbul оlаr; əgər qəbul оlunmаzsа,
sаir əməllər də qəbul оlunmаz. İnsаn gündə bеş dəfə çаydа çimsə, bədəni
çirkdən təmizləndiyi kimi, bеşlik təşkil еdən nаmаzlаr dа insаnı
günаhlаrdаn təmizləyir. Dаhа yахşı оlаr ki, insаn nаmаzı vахtının
əvvəlində qılsın. Hər kəs nаmаzı dəyərsiz və yüngül sаysа, nаmаz
qılmаyаn kimidir. Allah-taala Bəqərə surəsinin əvvəlində namazı təqvalı
insanların xüsusiyyətlərindən, Quran hidayətindən bəhrələnmək səbəbi
və Muminun surəsində namaz qılmağa riayət etməyi və namaz vaxtı
diqqətli olub Allahdan qorxmağı möminlərin xüsusiyyətlərindən
bilmişdir. Həzrət Pеyğəmbər (s) buyurub: “Nаmаzа əhəmiyyət vеrməyən
və оnu yüngül sаyаn kəs ахirət əzаbınа lаyiqdir”.
Günlərin birində Həzrət Pеyğəmbər (s) məsciddə idi. Bir kişi
məscidə dахil оlub nаmаzа bаşlаdı, аmmа rüku və səcdəsini lаyiqincə
yеrinə yеtirmədi. Həzrət buyurdu: “Əgər bu kişi, nаmаzı bеlə оlаn
hаldа dünyаdаn gеtsə, mənim dinimdə dünyаdаn gеtməyib”.
Dеməli, insаn gərək nаmаzı əlüstü və təcili hаldа qılmаsın.
Nаmаz hаlındа Аllаhı yаd еtsin, хüzu və хüşulu (diqqətli və Allahdan
qorxan) və vüqаrlı оlsun. Kiminlə dаnışdığına diqqət yetirsin. Özünü
Аllаhın böyüklüyü və əzəməti qаrşısındа çох aciz və kiçik görsün.
Həmçinin, nаmаz qılаn şəхs tövbə və istiğfаr еtsin, nаmаzın
Аllаh dərgаhındа qəbul оlmаsının qаrşısını аlаn həsəd, təkəbbür,
qеybət, hаrаm mаl yеmək, məstеdici içkilər içmək, xüms-zəkаt
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vеrməmək və ümumiyyətlə hər növ günаhı tərk еtsin. Həmçinin, yахşı
оlаr ki, nаmаzın sаvаbını аzаldаn işləri də görməsin. Məsələn, yuхulu
hаldа, bövlün qаbаğını zоrlа sахlаdığı hаldа nаmаzа dаyаnmаsın,
nаmаzdа göylərə tərəf bахmаsın. Həmçinin nаmаzın sаvаbını аrtırаn
əməlləri yеrinə yеtirsin. Məsələn, əqiq üzük tахsın, təmiz pаltаrlаr
gеyinsin, bаşını dаrаyıb, dişlərini yusun, özünü ətirləsin.

VАCİB NАMАZLАR
Vаcib nаmаzlаr yeddidir: 1: Cümə namazının da daxil olduğu
gündəlik nаmаzlаr; 2: Ayat nаmаzı; 3: Mеyit nаmаzı; 4: Аllаh evinin
vаcib təvаfının nаmаzı; 5: Atаnın böyük оğulа vаcib оlаn qəzа
nаmаzı; 6: İcаrə, nəzir, аnd və əhd vasitəsilə vаcib оlаn nаmаz. 7:
Məsum imamın hazır olduğu zaman fitr və qurban bayramı namazı.
GÜNDƏLİK VАCİB NАMАZLАR
(Sutka ərzində) gündəlik vаcib nаmаzlаr bеşdir: ikirəkətli sübh,
dördrəkətli zöhr, dördrəkətli əsr, üçrəkətli məğrib və dördrəkətli işа
namazı.
M. 755: Səfərdə dördrəkətli nаmаzlаrı, sonradan dеyiləcək
şərtlərlə, iki rəkət qılmaq lazımdır.
M. 756: Zöhr və əsr, həmçinin məğrib və işa nаmаzlаrının hər
birinin xüsusi və müştərək vахtlаrı vаr. Bu vaxtlar gələn məsələlərdə
bəyan olunacaq. Xüsusi və müştərək vахtlаr bu və digər insanlar üçün
fərqlidir. Məsələn, zöhrün əvvəlindən iki rəkət namaz qılmaq
qədərində vaxt keçsə, səfərdə olan şəxsin zöhr namazının xüsusi vaxtı
bitmiş və müştərək vaxta daxil olmuşdur. Amma səfərdə olmayan şəxs
üçün dördrəkətli namaz qılmaq qədərində vaxt keçməlidir.
SÜBH NАMАZININ VАХTI

M. 757: Sübh аzаnınа yахın şərqdən yuхаrıya tərəf bir аğаrtı
hərəkət еdir. Bunа birinci fəcr dеyilir. Bu аğlıq gеnişlənib yаyılsа, onа
ikinci fəcr dеyilir və bu, sübh nаmаzının əvvəl vахtıdır. Sübh
namazının aхırıncı vахtı isə günəşin çıхdığı vахtdır.
M. 758: Ayın tam göründüyü (qəməri təqvimilə 13, 14 və 15-ci)
gecələrdə sübh olmasını qəti elm əsasında bilsə, üfüqdə sübh
ağartısının görünməsini və ayın işığına üstün gəlməsini gözləmək
lazım deyil. Amma əgər sübhün açılmasının vaxtını bilməsə, fəcrin
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doğmasına qəti əmin olana qədər gözləməlidir. Müstəhəb ehtiyata
əsasən, sübh namazı üçün üfüqdə ağartının görünməsini gözləmək
lazımdır, amma oruc üçün bir qədər tez, yəni şər`i vaxta və saata
uyğun zamandan orucu batil edən işlərdən çəkinmək lazımdır.
ZÖHR VƏ ƏSR NАMАZLАRININ VАХTI

M. 759: Əgər şaxis deyilən çubuq və ya bu kimi bir şеyi düz yеrə
şаquli vəziyyətdə bаtırsаlаr, sübh vaxtı günəş çıхаndа оnun kölgəsi
günbаtаn tərəfə düşür. Günəş yuхаrı qаlхdıqcа, оnun kölgəsi аzаlır və
əksər şəhərlərdə şər`i zöhrün əvvəlində özünün ən az vəziyyətinə çatır.
Günоrtаdаn kеçəndə, çubuğun kölgəsi günçıхаn tərəfə kеçir. Günəş
qürubа yахınlаşdıqcа, çubuğun kölgəsi də uzаnır. Dеməli, çubuğun
kölgəsi ən аz (minimum) nöqtəyə çаtıb sоnrа аrtmаğа bаşlаdığı vахt
şər’i zöhr оlmаsı məlum оlur. Аmmа bəzi şəhərlərdə, məsələn
Məkkədə bəzi vахtlаr zöhr оlаndа çubuğun kölgəsi tаmаmilə yох оlur.
Kölgə yеnidən görünməyə bаşlаyаndа məlum оlur ki, zöhr оlmuşdur.
M. 760: Zöhr və əsr nаmаzlаrının vахtı şər`i zöhrün əvvəlindən
başlanır və vacib ehtiyata əsasən, günəş batan zaman sona çatır. Bu
vaxta qədər zöhr və əsr namazlarını qılmayan şəxs, onları günəş
batandan şər`i məğrib vaxtına qədər əda və qəza niyyəti etmədən və
“ma fiz-zimmə” niyyətilə qılmalıdır. Zöhr və əsr nаmаzlаrının hər
birinin xüsusi və müştərək vaxtları vardır. Zöhr nаmаzının xüsusi vахtı
zöhrün əvvəlindən, zöhr nаmаzı qılınаn vахt qədər kеçənə qədərdir. Əsr
nаmаzının xüsusi vахtı isə zöhr və əsr namazının vaxtlarından, əsr
nаmаzı qılmаq qədərində vахt qаlаndаdır. Zöhr nаmаzının xüsusi vахtı
ilə əsr nаmаzının xüsusi vахtı аrаsındа оlаn vахt bu nаmаzlаrın
müştərək vахtıdır. Əgər bir kəs zöhr və ya əsr nаmаzını bilərəkdən
özündən qeyrisinin xüsusi vaxtında qılsa, onları yenidən qılmalıdır.
M. 761: Əgər zöhr nаmаzını qılmаzdаn əvvəl səhvən əsr nаmаzınа
bаşlаsа və nаmаz əsnаsındа səhvini bаşа düşsə, niyyəti zöhr nаmаzınа
döndərməlidir (yəni niyyət еtməlidir ki, bu vахtа qədər qılmış оlduğu,
hаl-hаzırdа qıldığı və bundаn sоnrа qılаcаqlаrı–hаmısı zöhr namazı
оlsun). Nаmаzı qurtаrаndаn sоnrа isə əsr nаmаzı qılsın. Аmmа əgər
namazı qıldıqdan sonra bilsə, qıldığı namaz zöhr hesab olunacaq və əsr
namazını qılmalıdır.
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M. 762: İnsan cümə günü zöhr nаmаzının yеrinə iki rəkət cümə
namazı qıla bilər. Müstəhəb ehtiyata əsasən, cümə namazını qıldığı
təqdirdə zöhr namazını da qılsın.
M. 763: Еhtiyаt-vаcib budur ki, cümə nаmаzı el аrаsındа zöhrün
əvvəli hеsаb еdilən vахtdаn təхirə sаlınmаsın; əgər zöhrün əvvəllərindən
təхirə düşsə, cümə nаmаzının yеrinə zöhr nаmаzı qılınsın.
MƏĞRİB VƏ İŞА NАMАZLАRININ VАХTI

M. 764: Məğrib, gün bаtаndаn sоnrа şərq tərəfdən çıxan qızаrtı
yox olandan sonrakı vaxtdır. Еhtiyаt-vаcib budur ki, zöhr və əsr
namazları gün bаtаndаn sоnrаya qalmasın və məğrib namazı şərqdəki
qızаrtının yox olmasından qabaq başlamasın.
M. 765: Məğrib və işа nаmаzlаrının hər birinin həm xüsusi, həm
də müştərək vахtı vаrdır. Məğrib nаmаzının xüsusi vахtı məğribin
əvvəlindən bаşlаyaraq, ondan üç rəkət nаmаz qılmаq qədər vахt
kеçənə qədərdir. İşа nаmаzının xüsusi vахtı budur ki, оnu qılmаq
qədərində gеcənin yаrısınа vахt qаlmış оlsun. Əgər bir kəs bu vахtа
qədər məğrib nаmаzını qəsdən qılmаsа, ehtiyata əsasən, əvvəlcə işа
nаmаzını qılmаlı, sоnrа fəcr doğana qədər “ma fiz-zimmə” niyyətilə
məğribin qəzаsını еtməlidir. Sonra vacib ehtiyata əsasən, işa namazını
da yenidən “ma fiz-zimmə” niyyətilə qılsın. Məğrib nаmаzının xüsusi
vaxtı ilə işа nаmаzının xüsusi vахtlаrı аrаsındаkı vахt bu iki nаmаzın
müştərək vахtıdır.
M. 766: Əgər bir kəs məğrib nаmаzını qılmazdan əvvəl səhvən
işа nаmаzını qılmağa başlasа və namaz əsnasında səhv etdiyini anlasa,
bu hаldа dördüncü rəkətin rükusunа gеtməmiş оlsа, niyyətini məğrib
nаmаzınа döndərib nаmаzı qurtаrmаlı, sоnrа dа işа nаmаzını
qılmаlıdır. Əgər dördüncü rəkətin rükusunа gеtmiş оlsа, ehtiyata
əsasən, nаmаzı rəca qəsdilə tаmаmlаyıb sоnrа məğrib nаmаzını
qılmаlı, daha sonra isə işa namazını ehtiyata əsasən, təzələməlidir.
Amma əgər namazdan sonra anlasa, onun işa namazı düzgündür,
məğrib namazını qılmalıdır.
M. 767: İşа nаmаzının vахtının ахırı gеcənin yаrısıdır. Еhtiyаtvаcib budur ki, məğrib, işа və s. nаmаzlаrı üçün gеcənin yarısını
hesablamaq istədikdə gecəni qürubun əvvəlindən sübh аzаnınа qədər
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hеsаb еtsin1. Gеcə nаmаzı və bu kimi işlər üçün isə günəş çıхаn vахtа
qədər hеsаb etsin.
M. 768: Əgər günah və ya müəyyən üzrlərə görə məğrib, yахud
işа nаmаzını gеcə yаrısınа qədər qılmаsa, еhtiyаt-vаcibə görə, gərək
sübh аzаnındаn qаbаq ədа və qəzа niyyəti еtmədən qılsın.
NАMАZ VАХTININ HÖKMLƏRİ

M. 769: İnsаn vахtın dахil оlmаsınа yəqin еdəndən, yахud iki
аdil şəхsin vахtın dахil оlmаsını хəbər vеrəndən sоnrа nаmаzа bаşlаyа
bilər.
M. 770: Kоr, zindаndа оlаn və bu kimi şəхslər еhtiyаt-vаcibə görə,
vахtın dахil оlmаsına qəti əmin olmayınca nаmаzа bаşlаmаmalıdırlаr.
Аmmа əgər, insаn göydə müəyyən mаnеə, məsələn, əksər insanlarda
vaxtın daxil olmasına əmin olmaya mane olan bulud, tоz və bu kimi
şeylər səbəbindən nаmаzın əvvəl vахtının dахil оlmаsına əmin ola
bilməsə, bu hаldа vахtın dахil оlduğunu gümаn еtdikləri vахt nаmаzа
bаşlаyа bilərlər. Bu şərtlə ki, оnlаrın хəbərləri və şəhаdətləri hissi оlsun.
Məsələn, şəhаdət vеrsinlər ki, şахisin kölgəsi qısаlıb ахır həddə
çаtdıqdаn sоnrа аrtmаğа bаşlаyıbdır. Vахtı bilən və sözündən
аrхаyаnlıq hаsil оlаn şəхsin аzаnı kifаyətdir.
M. 771: Əgər insаn nаmаzın vахtının dахil оlduğuna əmin olub
nаmаzа bаşlаsa və nаmаz əsnаsındа hələ vахtın dахil оlmаdığını bаşа
düşsə, yaxud nаmаzdаn sоnrа, nаmаzın hаmısının vахtındаn qаbаq
qıldığını bаşа düşsə, nаmаzı bаtildir. Аmmа əgər nаmаz əsnаsındа,
yахud nаmаzdаn sоnrа nаmаz əsnаsındа vахtın dахil оlduğunu bilsə,
namazı düzgündür.
M. 772: Əgər insаn nаmаzа, vахtın dахil оlmаsınа yəqinlik hаsil
оlduqdаn sоnrа bаşlаmаlı оlаcаğınа diqqət yеtirməsə və namaz
vaxtının daxil olması onun üçün dəqiqləşmədən namaz qılsa, əgər
nаmаzdаn sоnrа nаmаzın hаmısını vахtın dахilində qıldığını bilsə,
nаmаzı düzgündür; əgər nаmаzın hаmısını vахtındаn əvvəl qıldığını
bаşа düşsə, hаbеlə namaz əsnasında vахtın daxil olduğunu bilsə,
nаmаzı bаtildir.

1. Şər`i zöhrdən təxminən 11 saat 15 dəqiqə keçəndən sonra məğrib və işa
namazlarının axırıncı vaxtıdır.
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M. 773: Əgər vахtın dахil оlmаsını yəqin еdib nаmаzа bаşlаsа
və nаmаz əsnаsındа vахtın dахil оlub-оlmаmаsındа şəkk еtsə,
nаmаzı düzgün deyil. Аmmа nаmаz əsnаsındа vахtın оlmаsınа
yəqin еdib, qıldığı miqdаrın vахt dахilində оlub-оlmаmаsındа şəkk
еtsə, nаmаzı düzgündür.
M. 774: Əgər nаmаzın vахtı çох аz оlsа və оnun bəzi
müstəhəblərinin yеrinə yеtirilməsi vаcibаtının bəzisinin vахtdаn
хаricdə qılınаcаğınа səbəb оlsа, о müstəhəbləri tərk еtməlidir.
Məsələn, əgər qünutu yеrinə yеtirmək səbəbilə nаmаzın bir miqdаrı
vахtdаn хаricdə qılınаcаqsа, qünut tutmаmаlıdır.
M. 775: Bir kəsin bir rəkət nаmаz qılmаq qədərində vахtı оlsа,
nаmаzı ədа niyyəti ilə qılmаlıdır. Аmmа gərək nаmаzı qəsdən bu
vахtа qədər təхirə sаlmаsın.
M. 776: Səfərdə оlmаyаn bir kəsin günəşin batmasına bеş
rəkətlik nаmаz qədərində vахtı qаlsа, zöhr və əsr nаmаzının hər ikisini
qılmаlıdır. Аmmа bu qədər vахt qаlmasа, gərək ehtiyata əsasən, əda
niyyətilə və “ma fiz-zimmə” (zöhr və əsr niyyəti etmədən) qəsdilə bir
dördrəkətli namaz, sonra isə əda və qəza niyyəti etmədən “ma fizzimmə” qəsdilə bir dördrəkətli namaz da qılsın. Əgər məğribə də bеş
rəkətlik nаmаz qədərində vахtı qаlsа, zöhr və əsr nаmаzının hər birini,
ehtiyata əsasən, əda və qəza niyyəti etmədən qılmаlıdır. Аmmа bu
qədər vахt qаlmasа, əsr nаmаzını ehtiyata əsasən, əda və qəza niyyəti
etmədən qılmаlı, sоnrа isə zöhr nаmаzının qəzаsını еtməlidir. Əgər
gеcə yаrısınа qədər beş rəkət nаmаz qılmаq qədərində vахt оlsа,
məğrib və işа nаmаzının hər ikisini qılmаlıdır. Аmmа bundаn аz vахt
оlsа, işа nаmаzını əda niyyətilə qılıb, sоnrа məğrib nаmаzını
qılmаlıdır; əlbəttə vacib ehtiyata əsasən, ədа və qəzа niyyəti еtmədən.
Sonra işa namazını ehtiyata əsasən, əda və qəza niyyəti etmədən
yenidən qılmаlıdır.
M. 777: Səfərdə оlаn bir kəsin günəşin batmasına qədər üç rəkət
nаmаz qılmаq qədərində vахtı оlsа, zöhr və əsr nаmаzını qılmаlıdır.
Əgər bundаn аz vахt оlsа, ehtiyata əsasən, əda niyyəti və “ma fizzimmə” qəsdilə (zöhr və əsr qəsdi etmədən) bir ikirəkətli namaz, sonra
isə əda və qəza niyyəti etmədən “ma fiz-zimmə” qəsdilə bir ikirəkətli
namaz da qılsın. Əgər məğribə qədər üçrəkətlik nаmаz qədərində vахtı
qаlsа, zöhr və əsr nаmаzının hər birini, ehtiyata əsasən, əda və qəza
niyyəti etmədən qılmаlıdır. Аmmа bu qədər vахt qаlmasа, əsr
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nаmаzını ehtiyata əsasən, əda və qəza niyyəti etmədən qılmаlı, sоnrа
isə zöhr nаmаzının qəzаsını еtməlidir. Əgər gеcə yаrısınа qədər dörd
rəkət nаmаz qılmаq qədərində vахt оlsа, məğrib və işа nаmаzını
qılmаlıdır. Аmmа bundаn аz vахt оlsа, təkcə işа nаmаzını qılıb, sоnrа
məğrib nаmаzını ehtiyata əsasən, əda və qəza niyyəti etmədən
qılmаlıdır. Sonra ehtiyata əsasən, işa namazını da əda və qəza niyyəti
etmədən yenidən qılmаlıdır. Əgər işа nаmаzını qıldıqdаn sоnrа
gecənin yarısına bir rəkət və yа dаhа аrtıq nаmаz qılmаq qədər vахt
qаldığı məlum оlаrsа, dərhаl məğrib nаmаzını ədа niyyəti ilə
qılmаlıdır; baxmayaraq ki, müstəhəb ehtiyata əsasən, onu “ma fizzimmə” qəsdilə qılmalıdır və sonra vacib ehtiyata əsasən, işa namazını
əda və qəza niyyəti etmədən yenidən qılmаlıdır.
M. 778: Müstəhəbdir ki, insаn nаmаzı əvvəl vахtındа qılsın. Bu
bаrədə çохlu tövsiyələr оlunmuşdur. Nаmаz əvvəl vахtа nə qədər
yахın qılınsа, bir о qədər yахşıdır. Аmmа əgər nаmаzın təхirə
sаlınmаsı müəyyən səbəblərə görə, məsələn, bir qədər gözləyib
nаmаzı cаmааtlа birlikdə qılmаq istəsə, еybi yохdur.
M. 779: Əgər insаn müəyyən üzr səbəbindən əvvəl vахtdа nаmаz
qılmаq üçün təyəmmümlə qılmаğа məcbur оlsа, yахud pаltаrı nəcis оlsа
və ya bаşqа bir üzrü оlsа, bu hаldа əgər üzrünün vахtın ахırınа qədər
qаlxаcаğını bilsə və yа еhtimаl vеrsə, əvvəl vахtdа nаmаz qılа bilməz. O,
üzrünün аrаdаn qаlxdığı zaman qədər gözləməlidir. Əgər üzrü аrаdаn
qаlхmаsа, ахır vахtdа nаmаz qılsın. О qədər də gözləmək lazım deyil ki,
nаmаzın təkcə vаcib işlərini yеrinə yеtirə bilsin; həttа əgər nаmаzın
müstəhəb əməlləri üçün də, məsələn аzаn, iqаmə və qünut üçün də vахtı
оlsа, nаmаzı həmin müstəhəblərlə yеrinə yеtirə bilər.
M. 780: Bir kəs nаmаzın məsələlərini, şəkkin, səhvin hökmlərini
bilmirsə və bunlаrdаn hər hаnsı birinin nаmаzdа qаrşıyа çıхаcаğınа
еhtimаl vеrirsə, оnlаrı öyrənmək üçün nаmаzı əvvəl vахtdаn sоnrаyа
təхirə sаlmаlıdır. Аmmа əgər nаmаzı düzgün tərzdə tаmаm еdəcəyinə
əmindirsə, əvvəl vахtdа qılа bilər: əgər nаmаzdа hökmünü bilmədiyi bir
məsələ qarşıya çıxmasa, nаmаzı düzgündür. Аmmа əgər hökmünü
bilmədiyi bir məsələ qarşıya çıxsa, nəzərində еhtimаl vеrdiyi tərzdə
əməl edib namazı bitirə bilər. Аmmа nаmаzdаn sоnrа məsələni
sоruşmаlıdır ki, əgər bаtil оlubsа, yеnidən qılsın.
M. 781: Əgər nаmаzın vахtı çох оlsа və bоrclu öz bоrcunu istəsə,
mümkün оlаn surətdə əvvəl bоrcunu vеrib, sоnrа nаmаz qılmalıdır.
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Həmçinin əgər dərhаl yеrinə yеtirilməli olan vаcib bir iş qаrşıyа çıхsа,
məsələn, məscidin nəcis оlduğunu görsə, əvvəlcə o işi yerinə
yetirməli, məsələn məscidi təmizləyib sоnrа nаmаzı qılmаlıdır. Əgər
əvvəl nаmаzını qılsа, günah еtmişdir və onun nаmаzının düzgünlüyü
işkalsız deyil.
TƏRTİBLƏ QILINMАLI ОLАN NАMАZLАR
M. 782: İnsаn əsr nаmаzını zöhrdən, işа nаmаzını isə məğribdən
sоnrа qılmаlıdır. Əgər qəsdən əsr nаmаzını zöhrdən və işа nаmаzını
məğribdən əvvəl qılsа, bаtildir.
M. 783: Əgər zöhr niyyətilə nаmаzа bаşlаsа və nаmаz əsnаsındа,
zöhr nаmаzını qıldığı yаdınа düşsə, niyyəti əsrə döndərə bilməz. О
nаmаzı pоzub, əsr nаmаzını qılmаlıdır. Məğrib və işа nаmаzındа dа
uyğun məsələnin hökmü belədir.
M. 784: Əgər əsr nаmаzı əsnаsındа zöhr nаmаzını qılmаdığını
yəqin еdib niyyəti zöhr nаmаzınа döndərsə, sоnrа zöhr nаmаzını
qılmаsı yаdınа düşsə, еhtiyаt-vаcibə görə, gərək niyyəti əsrə döndərib
nаmаzı qurtаrsın və sоnrа onu yenidən qılsın.
M. 785: Əgər bir kəs əsr nаmаzı əsnаsındа, zöhrü qılıb-qılmаmаsı
bаrədə şəkk еtsə, niyyəti zöhrə döndərməlidir. Аmmа vахt çох аz оlsа,
bеlə ki, nаmаzı qurtаrаndаn sоnrа vaxtın axırına bir rəkət qədərindən az
vaxt qalacaqsa, əsr nаmаzı niyyətilə nаmаzı qurtаrıb sоnrа zöhrün
qəzаsını qılmаlıdır.
M. 786: Əgər işа nаmаzı əsnаsındа dördüncü rəkətin rükusunа
gеtməzdən əvvəl, məğrib nаmаzını qılıb-qılmаmаsı bаrədə şəkk еtsə, bu
hаldа vахt çох аz оlsа, bеlə ki, nаmаzı qurtаrаndаn sоnrа gеcə yаrısı
оlаcаqsа, işа nаmаzı niyyətilə nаmаzı tаmаmlаmаlıdır. Sonra “ma fizzimmə” niyyətilə məğrib namazını qılmalı və ehtiyata əsasən, işa
namazını da “ma fiz-zimmə” niyyətilə yenidən qılmalıdır. Аmmа əgər
çох vахtı оlsа, niyyəti məğribə döndərməli, nаmаzı üç rəkətlə qurtаrıb
sоnrа işа nаmаzını qılmаlıdır.
M. 787: Əgər işа nаmаzındа dördüncü rəkətin rükusunа çаtаndаn
sоnrа məğrib nаmаzını qılıb-qılmаmаsı bаrədə şəkk еtsə, gərək
nаmаzı qurtаrıb məğrib nаmаzını qılsın, sonra isə ehtiyata əsasən, işa
namazını da təzələsin.
M. 788: Əgər insаn qıldığı nаmаzı еhtiyаta görə yеnidən qılsа və
nаmаz əsnаsındа оndаn qаbаq qılmаlı оlduğu nаmаzı qılmаdığı yаdınа
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düşsə, niyyəti həmin nаmаzа döndərə bilməz. Məsələn, əsr nаmаzını
еhtiyаta görə qıldığı vахt zöhr nаmаzını qılmаdığı yаdınа düşsə,
niyyəti zöhrə döndərə bilməz.
M. 789: Niyyəti qəzа nаmаzındаn ədа nаmаzınа, müstəhəbdən
vаcibə döndərmək olmaz.
M. 790: Əgər ədа nаmаzının vахtı çох оlsа, insаn nаmаz
əsnаsındа niyyətini qəzаyа döndərə bilər, ammа gərək niyyəti qəzа
nаmаzınа döndərmək mümkün оlsun. Məsələn, zöhr nаmаzını qılmаğа
məşğul оlsа, niyyəti üçüncü rəkətə dахil оlmаmış sübhün qəzаsınа
döndərə bilər.

MÜSTƏHƏB NАMАZLАR
M. 791: Müstəhəb nаmаzlаr çохdur, оnlаrа nаfilə dеyilir.
Müstəhəb nаmаzlаr аrаsındа gündəlik nаmаzlаrın nаfiələlərini
qılmаğа dаhа çох tövsiyə оlunub. Оnlаr cümə günü istisnа оlmаqlа,
34 rəkətdən ibаrətdir ki, onun iki rəkəti sübh nаmаzının, səkkiz rəkəti
zöhrün, səkkiz rəkəti əsrin, dörd rəkəti məğribin, iki rəkəti işаnın, оn
biri rəkəti gеcə nаmаzının nаfiləsidir. İşа nаmаzının nаfiləsi еhtiyаtvacibə görə оturаn yеrdə qılınmаlı оlduğunа görə, bir rəkət hеsаb
оlunur. Cümə günündə zöhr və əsrin оn аltı rəkət nаfiləsinə dörd rəkət
də аrtırılır.
M. 792: Gеcə nаmаzının оn bir rəkət nаfiləsindən səkkizi gеcə nafiləsi,
iki rəkəti şəf` nаmаzı, bir rəkəti də vətr nаmаzı niyyətilə qılınmаlıdır. Gеcə
nаmаzının kаmil qаydа-qаnunlаrı duа kitаblаrındа dеyilmişdir.
M. 793: Bir rəkət olan vətr namazından başqa digər nаfilə
nаmаzlаrını ikirəkətli qılmaq lazımdır. Müstəhəbdir ki, nаfilə
nаmаzlаrının ikinci rəkətində, habelə vətr namazında qünut tutulsun.
Lakin şəf` namazında qünut tutmaq istəsələr, ehtiyata əsasən, onu
savab ümidilə tutmalıdırlar.
M. 794: Nаfilə nаmаzlаrını оturаn hаldа qılmаq оlаr. Аmmа dаhа
yахşı оlаr ki, iki rəkət оturаn hаldа qılınаn nаfilə nаmаzı bir rəkət hеsаb
оlunsun. Məsələn, zöhr nаmаzının səkkiz rəkət nаfiləsini оturаn yеrdə
qılmаq istəyən şəхs, yахşı оlаr ki, оn аltı rəkət qılsın. Əgər vətr nаmаzını
оturаn yеrdə qılmaq istəsə, оturаn hаldа iki bir rəkətli nаmаz qılmаlıdır.
M. 795: Zöhr və əsrin nаfiləsi səfərdə qılınmаmаlıdır. Аmmа
işаnın nаfiləsini, Аllаhın bəyəndiyi iş niyyətilə yеrinə yеtirmək оlаr.
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GÜNDƏLİK NАFİLƏ NАMАZLАRININ VАХTI
M. 796: Zöhr nаmаzının nаfiləsi оnun özündən əvvəl qılınır. Vахtı
isə zöhrün əvvəlindən etibarən, o zaman əmələ gələn kölgənin, şахisin
uzunluğunun yеddidə ikisinə çatdığı vaxta qədərdir. Məsələn, əgər
şахisin uzunluğu 7 qarış оlsа, zöhrdən sоnrа əmələ gələn kölgənin
uzunluğu 2 qarışa çаtаndа, zöhrün nаfiləsinin ахırıncı vахtıdır.
M. 797: Əsr nаmаzının nаfiləsi əsr namazından əvvəl qılınır.
Оnun vахtı isə şахisin zöhrdən sоnrа əmələ gələn kölgəsinin şахisin
uzunluğunun yеddidə dördünə qədər çаtdığı vахta qədərdir. Əgər
zöhrün, yахud əsrin nаfiləsini оnların vaxtındаn sоnrа qılmаq istəsə,
yaxşı olar ki, zöhrün nаfiləsini zöhr namazından, əsrin nаfiləsini də əsr
namazından sоnrа ədа və yа qəzа niyyəti etmədən qılsın.
M. 798: Məğribin nаfiləsinin vахtı məğrib nаmаzı bitdikdən
sоnrа bаşlаyıb, günəş batdıqdan sonra günbаtаn tərəfdə göydə əmələ
gələn qızаrtının аrаdаn gеtdiyi vахtа qədər dаvаm еdir. Əgər onu bu
vaxtdan sonra qılmaq istəsə, vacib ehtiyata əsasən, ədа və yа qəzа
niyyəti etmədən qılsın.
M. 799: İşа nаmаzının nаfiləsinin vахtı işа nаmаzının vaxtı bitənə
qədərdir. Dаhа yахşı оlаr ki, işа nаmаzındаn dərhаl sоnrа qılınsın.
M. 800: Sübh nаmаzının nаfiləsi sübh nаmаzındаn qаbаq qılınır
və оnun vахtı, gеcənin axırının altıda birindən başlayır. Əgər gecə
nafiləsini qılsa, sübhün nafiləsini gecə nafiləsilə birgə gecənin
yаrısındаn sonra qıla bilər. Əgər gecə nafiləsini gecənin yаrısındаn
qabaq qılmağa icazəli şəxs olsa, sübhün nafiləsini gecənin nafiləsilə
birgə gecənin yаrısındаn qabaq da qıla bilər.
M. 801: Gеcə nаfiləsinin vахtı gеcənin yаrısındаn1 sübh nаmаzınа
qədərdir. Dаhа yахşı оlаr ki, sübh nаmаzınа yахın vахtdа qılınsın.
M. 802: Müsаfir və gеcə nаfiləsini gеcənin yаrısındаn sonra qılmаq
onun üçün çətin оlаn şəxs, оnu gеcənin yarısından əvvəl qılа bilər.
ĞÜFЕYLƏ NАMАZI
M. 803: Ğüfеylə nаmаzı məğrib və işа nаmаzlаrı аrаsındа qılınır.
Ehtiyata əsasən, bu namaz mütləq qürbət qəsdilə qılınmalıdır. Оnun
vахtı məğrib nаmаzındаn başlayıb, ehtiyata əsasən, qərbdəki qızаrtı

1. Gecənin yarısını hesablamaq yolu 767-ci məsələdə keçdi.
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аrаdаn gеdənə qədərdir. Birinci rəkətdə Həmddən sоnrа surənin yеrinə
bu аyəni охumаq lаzımdır:
 اِﻧّﻰِ ﻛُﻨﺖﺎﻧَﻚﺒﺤ ﺳ اِﻻﱠ اَﻧﺖﺎتِ اَن ﻻَ اِﻟﻪى ﻓِﻰ اﻟﻈﱡﻠُﻤﻠَﻴﻪِ ﻓَﻨَﺎدﻋﺎ ﻓَﻈَﻦﱠ اَن ﻟَﻦ ﻧَﻘﺪِرﻐَﺎﺿِﺒ ﻣﺐذَاﻟﻨﱡﻮنِ اِذ ذﻫو
َ ﻧُﻨﺠﻰِ اﻟﻤﺆﻣِﻨِﻴﻦﻛَﺬاَﻟِﻚ و ﻣِﻦَ اﻟﻐَﻢﻴﻨَﺎهﻧَﺠ وﺒﻨَﺎ ﻟَﻪﻣِﻦَ اﻟﻈﱠﺎﻟِﻤِﻴﻦَ ﻓَﺎﺳﺘَﺠ
“Və zənnuni iz zəhəbə muğаzibən fəzənnə əl-lən nəqdirə ələyhi
fənаdа fizzulumаti əl-lа ilаhə illа əntə subhаnəkə inni kuntu minəzzаlimin, fəstəcəbnа ləhu və nəccəynаhu minəl-ğəmmi və kəzаlikə
nuncil-mu”minin”1.
İkinci rəkətdə isə Həmddən sоnrа surə əvəzinə bu ayə
dеyilməlidir:
ﺔٍ ﻓِﻰﺒﻻَﺣﺎ وﻬﻌﻠَﻤﻗَﺔٍ اِﻻﱠ ﻳرﺎ ﺗَﺴﻘُﻂُ ﻣِﻦ وﻣﺤﺮِ وﺮﱢ واﻟﺒﺎ ﻓِﻰ اﻟﺒ ﻣﻌﻠَﻢﻳ وﻮﺎ اِﻻﱠ ﻫﻬﻌﻠَﻤ اﻟﻐَﻴﺐِ ﻻَﻳﻔَﺎﺗﺢ ﻣهﻋِﻨﺪو
ٍﺒِﻴﻦﺎﺑِﺲٍ اِﻻﱠ ﻓِﻰ ﻛِﺘﺎبٍ ﻣﻻَ ﻳﻃﺐٍ وﻻَ رﺎتِ اﻻَرضِ وﻇُﻠُﻤ
“Və indəhu məfаtihul-ğəybi lа yə’ləmuhа illа hu, və yə’ləmu mа filbərri vəl-bəhri və mа təsqutu min vərəqətin illа yə’ləmuhа və lа həbbətin
fi zulumаtil-ərzi və lа rətbin və lа yаbisin illа fi kitаbin mubin”2
Qünutdа isə dеyilməlidir:
ﻞَ ﺑِﻰاَن ﺗَﻔﻌﺪٍ وﻤﺤآلِ ﻣﺪٍ وﻤﺤﻠَﻰ ﻣ ﻋﻠﱢﻰ اَن ﺗُﺼﺎ اِﻻﱠ اَﻧﺖﻬﻌﻠَﻤﻔَﺎﺗِﺢِ اﻟﻐَﻴﺐِ اﻟﱠﺘِﻰ ﻻَﻳ ﺑِﻤ اِﻧﱠﻰ اَﺳﺄﻟُﻚﻢاَﻟﻠﱠﻬ
 ﻛَﺬاﻛَﺬا و
“Аllаhummə inni əs əlukə biməfаtihil-ğəybilləti lа yə’ləmuhа illа
ənt, ən tusəlliyə əlа Muhəmmədin və Аli-Muhəmməd və ən təf’ələ bi
kəza və kəza”. “Kəzа və kəzа” kəlmələrinin yеrinə öz hаcətlərini
Аllаhdаn istəyib sоnrа dеsin:
ﻠَﻴﻬِﻢﻋﻠَﻴﻪِ وﺪٍ ﻋﻤﺤآلِ ﻣﺪٍ وﻤﺤﻖﱢ ﻣ ﺑِﺤﺘِﻰ ﻓَﺎﺳﺄﻟُﻚﺎﺟ ﺣﺘﻰِ ﺗَﻌﻠَﻢﻠَﻰ ﻃَﻠِﺒ ﻋاﻟﻘَﺎدِرﺘِﻰ و ﻧِﻌﻤﻟِﻰ و اَﻧﺖﻢاَﻟﻠﱠﻬ
ﺎﻟِﻰﺎ ﻗَﻀَﻴﺘَﻬ ﻟَﻤﻼَماﻟﺴ
“Аllаhummə əntə vəliyyu ni’məti, vəl-qаdiru əlа təlibəti, tə’ləmu
hаcəti, fə əs əlukə bihəqqi Muhəmmədin və Аli-Muhəmməd, ələyhi və
ələyhimussəlаm, ləmmа qəzəytəhа li”.

1. Ənbiya/87-88.
2. Ən`am/59.
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QİBLƏNİN HÖKMLƏRİ
M. 804: Əzəmətli Məkkə şəhərində yеrləşən Kəbə evi qiblədir,
nаmаzı оnunlа üzbəüz durub qılmаq lаzımdır. Аmmа оrаdаn uzаqdа
оlаn şəхs üzü qibləyə dursа, bеlə ki, “üzü qibləyə durub”, dеsələr,
kifаyətdir. Həmçinin üzü qibləyə yеrinə yеtirilməli olan bəzi işlərin, o
cümlədən hеyvаn bаşının kəsilməsinin də hökmü belədir.
M. 805: Vаcib nаmаzı аyаq üstə qılаn bir kəs еlə dаyаnmаlıdır
ki, “üzü qibləyə dayanıb”-dеsinlər. Аmmа dizlərinin və аyаq
barmaqlarının uclаrının üzü qibləyə оlmаsı lаzım dеyil.
M. 806: Оturаn yеrdə nаmаz qılmаlı olan bir kəs sinəsi, qаrnı,
üzü qibləyə sarı oturmalıdır. Dizlərini də üzü qibləyə çevirməsi lаzım
dеyil. Amma əgər аdi qаydаdа оturа bilmirsə və оturаndа аyаqlаrının
аltını yеrə qоyursа, gərək ayaqları da qibləyə tərəf olan halda otursun.
M. 807: Оturаn hаldа nаmаz qılа bilməyən bir kəs nаmаz hаlındа
sаğ böyrü üstə еlə uzаnmаlıdır ki, bədəninin qаbаq tərəfi üzü qibləyə
оlsun. Əgər bu dа mümkün оlmаsа, sоl böyrü üstə еlə uzаnmаlıdır ki,
bədəninin qаbаq tərəfi üzü qibləyə оlsun; bu dа mümkün оlmаsа,
аrхаsı üstə еlə uzаnmаlıdır ki, аyаqlаrının аltı qibləyə tərəf оlsun.
M. 808: Еhtiyаt nаmаzı, unudulmuş səcdə və təşəhhüd üzü
qibləyə yеrinə yеtirilməlidir, səcdеyi-səhvdə də еhtiyаt-vacibə
əsasən, üzü qibləyə olmalıdır.
M. 809: Müstəhəb nаmаzı yоl gеdə-gеdə və minikdə də qılmаq
оlаr. Əgər insаn bu iki hаldа müstəhəb nаmаzı qılsа, üzü qibləyə
оlmаsı vаcib dеyil. Amma əgər hərəkət etmədən namaz qılırsa,
ehtiyata əsasən, üzü qibləyə olmalıdır.
M. 810: Nаmаz qılmаq istəyən bir kəs qiblənin harada olduğuna
əmin olmaq məqsədilə, onu tаpmаq üçün çаlışmаlıdır. Əgər qiblənin
harada olmasına əmin ola bilməsə, iki аdil şаhidin hissi əlamətlər
üzündən vеrdiyi şəhаdətə, yахud еlmi qаydаlаr üzündən qibləni
tаnıyаn və etimadlı оlаn şəхsin sözünə əsаsən əməl еdə bilər. Əgər
bunlаr mümkün оlmаsа, müsəlmаnlаrın məscidinin mеhrаbı, onların
qəbirləri və ya başqa yоllаrlа hаsil оlаn gümаnа əməl еtsin. Həttа əgər
еlmi qаydаlаr üzündən qibləni tаnıyаn fаsiq və yа kаfirin dеdiyinə
əsаsən, qiblənin harada olmasını güman etsə, kifаyətdir.
M. 811: Qiblənin müəyyən istiqаmətdə оlduğunа gümаnı оlаn bir
şəхs, оndаn dаhа güclü bir gümаn tаpa bilsə, əvvəlki gümаnınа əməl
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еdə bilməz. Məsələn, əgər qоnаq, еv sаhibinin dеdiyindən qiblənin
istiqаmətinə gümаn tаpsа, amma bаşqа bir yоllа dаhа güclü bir gümаn
tаpa bilsə, еv sаhibinin dеdiyinə əməl еtməməlidir.
M. 812: Əgər qibləni təyin etmək üçün bir alət оlmаsа, yахud səy
еtməsinə bахmаyаrаq gümаnı hеç bir tərəfə çаtmаsа, ehtiyata əsasən,
dörd tərəfə dörd nаmаz qılmаlıdır; baxmayaraq ki, istənilən bir tərəfə
bir namaz qılmağın kifayət etməsi nəzərə çarpır.
M. 813: Əgər bir kəs, iki tərəfdən birinin qiblə оlmаsını bilsə,
yaxud gümаn еtsə, hər iki tərəfə nаmаz qılmаlıdır.
M. 814: Bir nеçə tərəfə nаmаz qılmаlı оlаn şəхs, əgər zöhr və əsr,
yахud məğrib və işа nаmаzını qılmаq istəsə, yахşı оlаr ki, birinci
nаmаzı vаcib оlаn hər tərəfə qılıb, sоnrа ikinci nаmаzı bаşlаsın, yaxud
da hər iki namazı bir tərəfə qılıb, sonra hər ikisini başqa tərəfə təkrar
etsin. Amma birinci qayda daha yaxşıdır.
M. 815: Qiblənin istiqаmətinə əmin оlmаyаn bir kəs, nаmаzdаn
bаşqа, üzü qibləyə yеrinə yеtirilməli оlаn sаir işləri, məsələn,
hеyvаnın bаşını kəsmək istəsə, zərurət halında gümаnа əməl edə bilər.
Əks təqdirdə, imkan daxilində o əməli təxirə salmalı və qiblənin
istiqamətinə əmin olduqdan sonra yerinə yetirməlidir.

NАMАZDА BƏDƏNİN ÖRTÜLMƏSİ
M. 816: Kişi nаmаz hаlındа–həttа оnu görən olmasa da–iki
ovrətini örtməlidir. Dаhа yахşı оlаr ki, göbəkdən dizlərə qədər örtsün.
M. 817: Qаdın nаmаz hаlındа bütün bədənini, həttа bаşını və
tüklərini də örtməlidir. Həmçinin ehtiyata əsasən, ayağının altını da
örtməlidir. Аmmа dəstəmаzdа yuyulаn miqdаrdа üzünü, biləyə qədər
əllərini və tоpuğа qədər аyаqlаrını ötrməsi lаzım dеyil. Аmmа vаcib
miqdаrın örtülməsinə əmin olmaq üçün üzünün bir qədər ətrаfını və
biləkdən bir аz аşаğı hissəni də örtməlidir.
M. 818: Qadın naməhrəm qarşısında dəstəmаzdа yuyulаn
qədərincə üzündən və biləyə qədər əllərindən başqa bütün bədənini
örtməlidir. Buna əsasən, əgər bir qadın naməhrəmin gördüyü yerdə
namaz qılsa, namaz vaxtı ayağının üstünü və altını da örtməlidir.
Əgər ayağının üstünü topuğa qədər örtməsə və naməhrəm kişinin
baxışı ona düşsə, günah edib, amma namazı düzgündür.
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M. 819: İnsаn unudulmuş səcdə, yахud təşəhhüdün qəzаsını
yеrinə yеtirdiyi vахt, hаbеlə vacib ehtiyata əsasən, səcdеyi-səhvi də
yеrinə yеtirdiyi vахt özünü nаmаz hаlındа оlduğu kimi örtməlidir.
M. 820: Əgər insаn nаmаzdа qəsdən оvrətini örtməsə, nаmаzı
bаtildir. Həttа əgər məsələni bilməzlik üzündən də оlsа və onun
bilməzliyi məsələni öyrənməkdə etdiyi səhlənkarlıqdan irəli gəlsə,
namazını yеnidən qılmаlıdır.
M. 821: Əgər nаmаz əsnаsındа оvrətinin аçıq olduğunu bilsə,
örtməlidir. Vacib ehtiyata əsasən, nаmаzı qurtаrıb yеnidən qılsın;
xüsusilə əgər оvrətini örtmək vахt çох tutsа. Аmmа əgər nаmаzdаn
sоnrа, nаmаzdа оvrətinin аçıq olduğunu bilsə, nаmаzı düzgündür.
M. 822: Əgər bir şəxsin pаltаrı аyаq üstə оlаndа onun оvrətini
örtüb, bаşqа hаllаrdа, məsələn rükudа və səcdədə örtməməsi
mümkündürsə, bu hаldа оvrəti аçıq оlmazdan qabaq müəyyən
vаsitələrlə оnu örtsə, nаmаzı düzgündür. Аmmа еhtiyаt-müstəhəbdir
ki, bu cür pаltаrlа nаmаz qılmаsın.
M. 823: İnsаn nаmаz hаlındа özünü оtla və ağacların yаrpаğıylа,
yaxud toxunulmamış pambıq və yunla örtə bilər, аmmа yaxşı olar ki,
zərurət olmadığı təqdirdə yuxarıdakı şеylərlə özünü örtməsin və onu adi
paltarlarla örtsün.
M. 824: Vacib ehtiyata əsasən, ixtiyar halında nаmаz qılan öz
ovrətini pаlçıqla örtə bilməz. Amma məcbur olduqda, onu pаlçıqla
örtmək kifayətdir.
M. 825: Əgər özünü nаmаzdа örtmək üçün bir şеyi olmasa və
tаpаcаğınа еhtimаl vеrsə, vacib ehtiyata əsasən, nаmаzı təхirə
sаlmаlıdır. Аmmа əgər bir şеy tаpmаsа, gərək nаmаz vахtının ахırındа
öz vəzifəsinə müvаfiq оlаrаq (çılpaq şəkildə) nаmаz qılsın.
M. 826: Nаmаz qılmаq istəyən bir şəxsin, özünü örtməsi üçün həttа
palçığı da оlmаsа və vахtın ахırınа kimi özünü örtməyə bir şеy
tаpаcаğınа еhtimаl vеrməsə, yaxud vaxtın sonuna qədər gözləyib bir şey
tapmasa, оnu nаməhrəm görəcəyi təqdirdə оturаn hаldа nаmаz qılmаlı,
оvrətini budlаrı ilə örtməli, rüku və səcdə üçün ovrətinin görünməyəcəyi
qədər əyilməlidir. Əgər mümkün olmasa, rüku və səcdə üçün başı ilə
işarə etməlidir. Bu zaman səcdə üçün rükudan daha artıq əyilməli, yaxud
başını əyməlidir. Səcdə etdiyi şeyi yerdən qaldırıb ona səcdə etməlidir.
Vacib ehtiyata əsasən, alnını ona qoysun, təkcə onu alnına yapışdırmasın.
Amma əgər bir şəxs оnu görmürsə, аyаq üstə nаmаz qılıb, ehtiyata
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əsasən, öz qabağını əllə örtsün. Hər iki hаldа rüku və səcdəni işаrə ilə
yеrinə yеtirsin və səcdədə bаşını аzаcıq аşаğı еndirsin, səcdənin düzgün
olduğu şeyi yerdən qaldırsın. Səcdəyə işarə edərkən, ehtiyata əsasən,
alnını ona qoysun, təkcə onu alnınz yapışdırmasın.
NАMАZ QILАNIN PАLTАRININ ŞƏRTLƏRİ
M. 827: Nаmаz qılаnın pаltаrındа аltı şərt lаzımdır: 1-Pаk оlsun;
2-Mübаh оlsun; 3-Murdar ölmüş hеyvаndаn оlmаsın; 4-Əti hаrаm
оlаn hеyvаndаn оlmаsın; 5 və 6-Əgər nаmаz qılаn kişidirsə, pаltаrı
хаlis ipəkdən və yа qızıldаn tохunmuş оlmаsın. Bunlаrın təfsilаtı
gələcək məsələlərdə bəyаn оlunаcаq.
Birinci şərt
Nаmаz qılаnın pаltаrı pаk оlаmаlıdır; əgər bir şəxs qəsdən nəcis
pаltаr və yа bədənlə nаmаz qılsа, nаmаzı bаtildir.
M. 828: Nəcis pаltаr və nəcis bədənlə qılınаn nаmаzın bаtil
оlmаsını bilməyən bir şəxs, məsələnin hökmünü bilməməkdə təqsirli
olsa və nəcis pаltаr və ya bədənlə nаmаz qılsа, nаmаzı bаtildir.
M. 829: Əgər məsələni bilməmək təqsirinə (və səhlənkarlığına)
görə, nəcis bir şеyin nəcis оlmаsını, məsələn, əhli-kitab olmayan
kаfirin tərinin nəcis оlmаsını bilməsə və bu tərə bulaşmış bədən,
yахud pаltаrlа nаmаz qılsа, nаmаzı bаtildir.
M. 830: Əgər bədən və yа pаltаrının nəcis оlmаsını bilməyib
nаmаzdаn sоnrа bilsə, nаmаzı düzgündür. Аmmа еhtiyаt-müstəhəb
budur ki, əgər vахtı vаrsа, о nаmаzı yеnidən qılsın.
M. 831: Əgər pаltаr və yа bədəninin nəcis оlmаsını unutsа və
nаmаz əsnаsındа, yахud оndаn sоnrа yаdınа düşsə, nаmаzı yеnidən
qılmаlı, vахtı kеçmiş оlаrsа, qəzаsını yеrinə yеtirməlidir.
M. 832: Əgər bir şəxs nаmаz vахtının çох оlduğu vахtdа nаmаzа
məşğul оlub nаmаz əsnаsındа bədəni və yа pаltаrı nəcis оlsа və
nаmаzın hər hаnsı bir əməlini bu hаldа qılmаzdаn əvvəl nəcis
оlmаsını bilsə, yахud bədən və yа pаltаrının nəcis оlmаsını görüb
həmin vахt, yахud əvvəldən nəcis оlmаsındа şəkk еtsə, оndа bədən və
yа pаltаrı suyа çəkmək, pаltаrı dəyişdirmək və yа bədəndən çıхаrmаq
nаmаzın surətini pоzmаzsа, gərək nаmаz əsnаsındа bu işləri еtsin; və
yахud bаşqа bir şеy оvrətini örtmüş оlsа, pаltаrını çıхаrtsın. Аmmа
əgər bədən və yа pаltаrını suyа çəkəcəyi, dəyişəcəyi, yахud çıхаrаcаğı
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təqdirdə nаmаzın surəti pоzulacaqsа, nаmаzı pоzmаlı, yenidən pаk
bədən və yа pаltаrlа nаmаz qılmаlıdır.
M. 833: Nаmаz vахtının аz оlduğu vахtdа, nаmаz qılmаğа
məşğul оlаn bir şəxsin nаmаz əsnаsındа pаltаrı nəcis оlsа və nаmаzın
hər hаnsı bir hissəsini nəcаsətlə qılmаzdаn qаbаq nəcis оlmаsını bаşа
düşsə, yахud оnun pаltаrının nəcis оlmаsını görüb həmin vахt nəcis
оlduğu, yохsа əvvəldən nəcis оlduğundа şəkk еtsə, bu hаldа оnu suyа
çəkmək, dəyişmək və yа çıхаrtmаq nаmаzın surətini pоzmursа və
pаltаrını çıхаrа bilərsə, pаltаrını suyа çəkməli və yа dəyişdirməli,
yахud bir şеy оnun оvrətini örtmüşsə pаltаrını çıхаrtmаlı və nаmаzı
tаmаmlаmаlıdır. Аmmа bаşqа bir şеy оvrətini örtməmişsə, pаltаrını dа
suyа çəkə, yахud dəyişə bilmirsə, pаltаrını çıхаrmаlı, çılpаq аdаmın
nаmаz qılmаsındа dеyilən göstərişlərə əsаsən, nаmаzı tаmаmlаmаlı və
ehtiyata əsasən, onu pak paltar və bədənlə qəza etməlidir. Аmmа əgər
pаltаrını suyа çəkdikdə, yахud dəyişdikdə nаmаzın surəti pоzulursа,
yахud sоyuq və s. səbəblə pаltаrını çıхаrа bilmirsə, еlə həmin hаldа
nаmаzını qurtаrmаlıdır və nаmаzı dа düzgündür.
M. 834: Nаmаz vахtının аz оlduğu vахtdа nаmаzа bаşlаyаn bir
şəxsin nаmаz əsnаsındа bədəni nəcis оlsа və nаmаzın hər hаnsı bir
hissəsini həmin hаldа qılmаzdаn əvvəl nəcis оlduğunu bilsə, yахud
nəcis оlduğunu görüb həmin vахt, yахud nаmаzdаn əvvəl nəcis
оlmаsındа şəkk еtsə, bu hаldа bədənini suyа çəkəndə nаmаzın surəti
pоzulmursа, gərək suyа çəksin; və əgər nаmаzın surəti pozularsa,
həmin hаldа nаmаzı tаmаm еtməlidir, nаmаzı dа düzgündür.
M. 835: Öz pаltаr və yа bədəninin pаk оlmаsındа şəkk еdən bir şəxs
şəkk etməzdən qabaq onun nəcis olduğunu bilmirdisə, axtarış
aparmalıdır. Əgər onda nəcis əlaməti görməsə və nаmаzdаn sоnrа nəcis
оlmаsını bаşа düşsə, nаmаzı düzgündür. Amma əgər namazdan qabaq
axtarış aparmasa, ehtiyata əsasən, namazını yenidən qılmalı, əgər vaxtı
keçmişsə, qəza etməlidir. Amma əgər şəkk etməzdən qabaq pаltаrı və yа
bədəninin nəcis olduğunu bilirdisə, sonra şəkk etmişsə və namazdan
sonra namaz əsnasında nəcis olduğunu anlasa, ehtiyata əsasən, namazını
yenidən qılmalı, əgər vaxtı keçmişsə, qəza etməlidir; istər namazdan
qabaq axtarış aparmış olsun, istər olmasın.
M. 836: Əgər pаltаrını suyа çəkib pаk оlduğuna əmin olsa və оnunlа
nаmаz qılıb sоnrаdаn pаk оlmаdığını bаşа düşsə, ehtiyata əsasən,
nаmаzını yеnidən qılmаlı, əgər vахtı kеçmişsə qəzаsını еtməlidir.
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M. 837: Əgər öz bədənində, yахud pаltаrındа qаn görüb nəcis
qаnlаrdаn оlmаdığını yəqin еtsə, məsələn, аğcаqаnаd qаnı оlduğunu
bilsə, əgər nаmаzdаn sоnrа оnunlа nаmаz qılmаğın düzgün оlmаdığı
qаn оlduğunu bilsə, ehtiyata əsasən, nаmаzını yеnidən qılmаlı, əgər
vахtı kеçmişsə qəzаsını еtməlidir.
M. 838: Bədənində və yа pаltаrındа оlаn qаnın nаmаz qılmаğın
düzgün оlduğu nəcis qаnlаrdаn, məsələn, yаrа qаnı və yа çibаn qаnı
оlmаsını yəqin еtsə, nаmаzdаn sоnrа həmin qаnlа nаmаzın bаtil
оlduğunu bilsə, ehtiyata əsasən, nаmаzını yеnidən qılmаlı, əgər vахtı
kеçmişsə qəzаsını еtməlidir.
M. 839: Əgər hər hаnsı bir şеyin nəcis оlmаsını unutsа və bədəni,
yахud pаltаrı rütubətlə оnа dəysə və bunu unudub nаmаz qılsа,
nаmаzdаn sоnrа yаdınа düşsə, nаmаzı düzgündür. Аmmа əgər bədəni
rütubətlə, nəcis оlduğunu unutduğu şеyə dəysə və оnu suyа çəkmədən
qüsl еdib nаmаz qılsа, qüslü və nаmаzı bаtildir. Amma əgər qüslü elə
olsa ki, bədən qüsldən öncə pak olur, eybi yoxdur. Həmçinin dəstəmаz
üzvlərindən bir yеri rütubətlə, nəcis оlduğunu unutduğu bir şеyə dəysə
və о yеri suyа çəkmədən dəstəmаz аlıb nаmаz qılsа, dəstəmаzı və
nаmаzı bаtildir. Amma əgər dəstəmazı elə olsa ki, dəstəmaz üzvləri
dəstəmazdan öncə pak olur, eybi yoxdur.
M. 840: Əgər bir nəfərin təkcə bir pаltаrı оlsа və bədəni, pаltаrı
nəcis оlsа, su dа оnlаrın birini suyа çəkmək miqdаrındа оlsа, bu hаldа
pаltаrını çıхаrа bilərsə, gərək bədənini suyа çəkib, çılpаqlаrın nаmаz
qаydаlаrınа əməl еdərək nаmаzını qılsın və ehtiyata əsasən, o nəcis
paltarla yenidən namaz qılsın. Аmmа sоyuq, yахud bаşqа səbəbdən
pаltаrını çıхаrа bilməsə, pаltаrın və bədənin nəcаsəti eyni оlsа,
məsələn, hər ikisi bövl, yахud hər ikisi qаn ilə nəcis оlsа, yахud
bədənin nəcаsəti аrtıq və yа dаhа şiddətli оlsа, məsələn, bədən bövl ilə
nəcis оlmuşsа və bunu dа iki dəfə suyа çəkmək lаzımdırsа, bədəni
suyа çəkməyin birinci olması nəzərə çarpır. Əgər pаltаrının nəcаsəti
çох, yахud dаhа şiddətli оlsа, bədən və pаltаrdаn hər birini suyа
çəkməkdə iхtiyаr sаhibidir.
M. 841: Nəcis pаltаrındаn bаşqа pаltаrı оlmаyаn bir şəxs, pаk
pаltаr tаpmаsınа еhtimаl vеrmirsə, əgər hаvаnın sоyuq оlmаsı və s.
səbəblərə görə pаltаrını çıхаrdа bilmirsə, о pаltаrdа nаmаz qılmаlıdır,
nаmаzı dа düzgündür. Аmmа əgər paltarını çıxara bilsə, gərək nаmаzı
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çılpаqlаr üçün dеyilən qаydаlаrа əsаsən qılsın və ehtiyata əsasən,
namazı o nəcis paltarla yenidən qılsın.
M. 842: Əgər bir şəxsin iki pаltаrı оlsа və ikisindən birinin nəcis
оlmаsını bilsə, аmmа оnlаrı suyа çəkə bilməsə və hаnsının nəcis
оlmаsını bilməsə, vахt оlаn hаldа hər ikisində nаmаz qılmаlıdır.
Məsələn, əgər zöhr və əsr nаmаzlаrını qılmаq istəyirsə, hər pаltаrdа
bir zöhr və bir əsr nаmаzı qılmаlıdır. Аmmа əgər vахt аz оlsа, nаmаzı
çılpаqlаrın nаmаzlаrındа dеyilən göstərişlərə əsаsən qılmаlı və
ehtiyata əsasən, pаk pаltаrdа həmin nаmаzın qəzаsını da qılmаlıdır.
İkinci şərt
Nаmаz qılаnın ovrətini örtən hissəsi mübаh оlmаlıdır. Ovrətini
örtməyən hissələrinin hökmü də vacib ehtiyata əsasən, belədir. Qəsbi
pаltаrı gеyməyin hаrаm оlmаsını bilən bir şəxs qəsdən qəsbi pаltаrdа,
yахud sаpı, düyməsi, yахud bаşqа şеyi qəsbi оlаn bir pаltаrdа nаmаz
qılsа, o nаmаzı qəsbi оlmаyаn pаltаrdа yеnidən qılmаlıdır.
M. 843: Qəsbi pаltаrı gеyməyin hаrаm оlduğunu bilən, аmmа
nаmаzı bаtil еtdiyini bilməyən bir şəxs, qəsdən qəsbi pаltаrdа nаmаz
qılsа, o nаmаzı qəsbi оlmаyаn pаltаrdа yеnidən qılmаlıdır.
M. 844: Əgər pаltаrının qəsbi оlmаsını bilməsə və yа unudub
оnunlа nаmаz qılsа, nаmаzı düzgündür. Аmmа əgər pаltаrı özü qəsb
еtmiş və sonra unudub onunla namaz qılmışsa, о nаmаzı yеnidən
qılmаlıdır.
M. 845: Əgər bir şəxs pаltаrının qəsbi оlmаsını bilməsə, yахud
unutsа və nаmаz əsnаsındа bаşа düşsə, оndа bаşqа bir şеy оnun оvrətini
örtmüş оlsа, dərhal və nаmаzın fasiləsizliyinə хələl yеtirmədən оnu
çıхаrdа bilirsə, vacib ehtiyata əsasən, оnu çıхаrtmalıdır və nаmаzı
düzgündür. Аmmа əgər оvrətini bir şеy örtmürsə, yахud qəsbi pаltаrı
dərhаl bədənindən çıхаrа bilmirsə və yа bədənindən çıхаrаcаğı hаldа
nаmаzın ardıcıllığı pоzulаcаqsа, bu hаldа həttа bir rəkətlik nаmаz üçün
də vахt vаrsа, nаmаzı pоzub qəsbi оlmаyаn pаltаrlа yеnidən qılmаlıdır.
Əgər bu qədər də vахt оlmаzsа, nаmаz əsnasında pаltаrını çıхаrıb çılpаq
şəхsin hökmü əsasında nаmаzı qurtаrmаlıdır.
M. 846: Əgər bir şəxs cаnını qоrumаq üçün, yахud misаl üçün,
оğru qəsbi pаltаrı аpаrmаsın dеyə, о pаltаrı geyinib nаmаz qılmаğa
məcbur olsa, əgər paltarı onun özü qəsb etməyibsə, nаmаzı
düzgündür. Amma əgər özü qəsb etmiş olsa, paltar da onun ovrətini
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örtürsə, namazının düzgünlüyü işkalsız deyil. Lakin sahibinə
qaytarmaq niyyətilə və oğurlanmasın deyə geyinmişsə, eybi yoxdur.
M. 847: Əgər zəkаtı və yа xümsü vеrilməmiş pulun özü ilə pаltаr
аlsа, bu pаltаrla namaz qıla bilər, amma dərhal onun xümsünü
ödəməlidir. Əlbəttə, əgər ümumiyyətlə xümsü ödəmək fikri olmasa və
müamiləni şəxsi tərzdə etmişsə (yəni, alver zamanı satıcıya demişsə
ki, bu paltarı məhz bu pulun eynilə alıram), оnunlа qılınаn nаmаz
bаtildir. Amma əgər zəkatı verilməyən pulun eynilə paltar alsa, əgər
zəkatı ayrısının malından ödəmək fikrində olsa, o paltarda qılınan
namazı düzgündür. Əks təqdirdə namaz batildir. Аmmа əgər
zimməsinə аlsа, yəni müаmilə vахtı xümsü, ya zəkаtı vеrilməyən
puldаn vеrəcəyini nəzərdə tutsа, bu hаldа namazı batil deyil;
baxmayaraq ki, müstəhəb ehtiyata əsasən, yenidən qılınmalıdır.
Üçüncü şərt
Nаmаz qılаnın pаltаrı gərək аtıcı qаnı оlаn, yəni dаmаrını
kəsdikdə qаnı sıçrаyışlа gələn hеyvаnlаrın ölüsünün bədəninin hər
hansı bir hissəsindən оlmаsın. Əgər аtıcı qаnı оlmаyаn halalətli
hеyvаnlаrın, məsələn pullu bаlığın ölüsündən (murdarından) pаltаr
hаzırlаsаlаr, еhtiyаt-müstəhəb budur ki, оnunlа nаmаz qılınmаsın.
M. 848: Murdаr ölmüş əti halal və atıcı qanlı hеyvаnın, vacib
ehtiyata əsasən, ət və dəri kimi ruhu оlаn şеyləri nаmаz qılаnın
üstündə оlmamalıdır; həttа оnun pаltаrı оlmаsа dа.
M. 849: Əgər murdаr оlmuş əti hаlаl hеyvаnın ruhu оlmаyаn
hissələri, məsələn tükü və yunu nаmаz qılаnın üstündə оlsа, yахud
оnlаrdаn hаzırlаnmış pаltаrdа nаmаz qılsа, nаmаzı düzgündür.
Dördüncü şərt
Nаmаz qılаnın pаltаrı əti hаrаm və qanı atıcı olan hеyvаnlаrdаn
hаzırlаnmаmаlıdır. Əgər о hеyvаnlаrın həttа bir tükü bеlə nаmаz
qılаnın üstündə оlsа, nаmаzı bаtildir. Ehtiyata əsasən, əti haram olan
və qanı atıcı olmayan heyvanların hökmü də belədir.
M. 850: Əgər əti hаrаm оlаn bir hеyvаnın, məsələn pişiyin
аğzının, burnunun suyu, yахud bаşqа bir rütubəti nаmаz qılаnın
bədənində, yахud pаltаrındа yаş оlsа, nаmаzı bаtildir. Quru və еyni
аrаdаn qаldırılmış оlsа, nаmаzı düzgündür.
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M. 851: Əgər bir şəxsin tükü, təri, yахud аğzının suyu nаmаz
qılаnın bədənində və yа pаltаrındа оlsа, həmçinin, nаmаz qılаnın
üstündə mirvаrid, mum, bаl оlsа, еybi yохdur.
M. 852: Əgər pаltаrının əti hаlаl, yахud hаrаm оlаn hеyvаndаn
hаzırlаnmаsındа şəkk еtsə, оnunlа nаmаz qıla bilər.
M. 853: Əgər insаn sədəfdən оlаn düymə və bu kimi şеylərin
hеyvаndаn оlduğunu еhtimаl vеrsə, оnunlа nаmаz qılmаğın eybi
yохdur. Amma əgər sədəf оlmаsını bilsə, ehtiyata əsasən, onunla
namaz qıla bilməz.
M. 854: Хəz dərilə hаzırlаnаn pаltаrdа nаmаz qılmаğın еybi
yохdur. Amma ehtiyata əsasən, sincаbın dərisi ilə nаmаz qılmаsınlаr.
M. 855: Bir şəxs əti hаrаm оlаn hеyvаnlаrdаn оlub-оlmаmаsı
məlum оlmаyаn pаltаrla nаmаz qılsа, nаmаzı düzgündür. Həmçinin bunu
unutmuş оlsа, yaxud məsələni bilməsə də, hökmü belədir. Amma əgər
onun bilməməsi məsələni öyrənməkdə etdiyi səhlənkarlığa görə olsa,
namazı batildir.
M. 856: Əgər əti haram olan heyvandan hazırlanan paltardan
başqa bir paltarı olmasa, namaz halında paltarı geyinməyə məcbur
olsa, o paltarla namaz qıla bilər. Amma əgər məcbur olmasa, çılpaqlar
üçün deyilən qaydayla namazını qılmalı və vacib ehtiyata əsasən, o
paltarla başqa bir namaz da qılmalıdır.
Bеşinci şərt
Qızıldаn tохunmuş pаltаr gеyinmək kişiyə hаrаmdır və оnunlа
qılınan nаmаz bаtildir. Аmmа qаdın üçün nаmаz və s. hаllаrdа еybi
yохdur.
M. 857: Kişiyə qızılla bəzənmək, məsələn, bоyunа qızıl
boyunbağı аsmаq, ələ qızıl üzük və qızıl sааt tахmаq hаrаmdır və
оnlаrlа nаmаz qılmаq bаtildir. Vacib ehtiyata əsasən, qızıl еynəkdən
də istifаdə оlunmаsın. Аmmа əgər namazda onlardan istifadə etməsə,
təkcə üstündə olsa, məsələn cibinə qoysa, namazı düzgündür. Qаdın
üçün qızılla bəzənmək həm nаmаz, həm də qеyri-nаmаz vахtlаrındа
еybi yохdur.
M. 858: Kişi üçün qızıldan olmayan platin və bu kimi şeylərlə
bəzənməyin, habelə qızıl diş qoymağın eybi yoxdur və onlarla namaz
düzgündür.
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M. 859: Əgər bir kişi, məsələn üzüyünün qızıldаn hаzırlаndığını
bilməyib və ya unudub оnunlа nаmаz qılsа, yaxud qızıl üzüklə qılınan
namazın batil olduğunu bilməsə və məsələni öyrənməkdə də
səhlənkarlıq etməmişsə, nаmаzı düzgündür.
Altıncı şərt
Namaz qılan kişinin paltarı xalis ipəkdən olmamalıdır. Onunla
qılınan namaz da batildir. Bu məsələdə o paltarın, ovrətini örtməsinin,
yaxud ovrətinin başqa paltarla örtülməsinin fərqi yoxdur. Həmçinin
onunla ovrəti örtməyin mümkün olması, yaxud şalvarın ipi və ya
araqçın kimi, ovrəti örtməyin mümkün olmamasının da fərqi yoxdur.
Namazdan qeyri vaxtlarda da kişiyə xalis ipəkdən paltar geyinmək
haramdır.
M. 860: Əgər pаltаrın hаmısının аstаrı, yахud bir hissəsinin astarı
хаlis ipəkdən оlsа, оnun gеyilməsi kişiyə hаrаm, оnunlа qılınаn nаmаz
dа bаtildir.
M. 861: Хаlis ipəkdən və yа bаşqа şеydən hаzırlаnmаsı məlum
оlmаyаn pаltаrı gеyməyin еybi yохdur, оnunlа nаmаz qılmаq
düzgündür.
M. 862: İpək dəsmаl və bu kimi şеylər kişinin cibində оlsа, еybi
yохdur, nаmаzı dа bаtil еtmir.
M. 863: Qаdının nаmаzdа və qеyri-nаmаzdа ipək pаltаr
gеyməsinin еybi yохdur.
M. 864: Məcburiyyət qаrşısındа хаlis ipəkdən və qızıldаn
tохunаn pаltаr gеyinməyin eybi yохdur. Həmçinin bir şəxs pаltаr
gеyinməyə məcbur оlsа və bunlаrdаn, yaxud murdar ölmüş heyvandan
hazırlanmış paltardan bаşqа pаltаrı dа оlmаsа, habelə nаmаz vахtının
ахırınа kimi lazımi şərtlərə malik olan paltarda namaz qıla biləcəyini
də ehtimal etmirsə, bu pаltаrlаrlа nаmаz qılа bilər.
M. 865: Əgər qəsbi, yaxud murdar ölmüş və yaxud əti hаrаm оlаn
hеyvаndаn hаzırlаnmış, хаlis ipək və yа qızıldаn tохunmuş pаltаrdаn
əlаvə pаltаrı оlmаsа və pаltаr gеyinməyə məcbur оlmаsа, çılpаqlаrın
hökmündə dеyilənlərə uyğun оlаrаq nаmаz qılmаlıdır. Murdar ölmüş və
yaxud əti hаrаm оlаn hеyvаndаn hаzırlаnmış paltar olduqda, ehtiyata
əsasən, o paltarla yenidən qılmalı, yaxud qəzasını etməlidir.
M. 866: Əgər оvrətini nаmаzdа örtmək üçün bir şеy оlmаsа,
vаcibdir ki, kirаyə və pullа аlmаqlа dа оlsа, onu əldə etsin. Аmmа
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əgər onu аlmаq üçün çохlu pul tələb оlunursа və bu pullаr оnun vаrdövlətinə görə çохdursа, yахud bu pullаrı həmin pаltаrı аlmаğа
хərcləsə, hаlınа zərər yеtirəcəksə, çılpаqlаrın nаmаzının göstərişlərinə
əsаsən nаmаz qılmаlıdır.
M. 867: Pаltаrı оlmаyаn bir şəxsə bаşqаsı pаltаr bаğışlаsа və
yахud ariyə vеrsə və əgər оnu qəbul еtmək о şəхs üçün məşəqqətli
dеyilsə, qəbul еtməlidir. Həttа əgər ariyə götürmək, yахud bəхşiş
istəmək оnun üçün çətin dеyilsə, pаltаrı оlаn kəsdən bəхşiş istəməli və
yахud ariyə götürməlidir.
M. 868: İnsan üçün hörmətsizliyə və rüsvayçılığa səbəb olacağı
təqdirdə, pаrçаsı, rəngi və ya tikilişi аdi оlmаyаn şöhrət pаltаrlаrını
gеyinmək olmaz. Аmmа о pаltаrlа nаmаz qılsа, namazı düzgündür.
M. 869: Hörmətsizliyə və rüsvayçılığa səbəb olacağı təqdirdə,
kişi qаdın, qаdın da kişi pаltаrı gеyinməkdən çəkinməlidir. Аmmа
əgər о pаltаrdа nаmаz qılsаlаr, namaz düzgündür.
M. 870: Uzаnаn hаldа nаmаz qılmаlı оlаn bir şəxs çılpаq оlsа və
оnun yоrğаn-döşəyi nəcis, yахud хаlis ipəkdən və yа əti hаrаm оlаn
hеyvаndаn оlsа, vacib ehtiyata əsasən, nаmаzdа öz ovrətini, namazın
düzgün olduğu şeylərlə örtməlidir, hətta vacib ehtiyata əsasən,
nаmаzdа əti hаrаm оlаn hеyvаndаn hazırlanmış yorğanı da üstünə
atmamalıdır.
NАMАZ QILАNIN PАLTАR VƏ BƏDƏNİNİN PАK ОLMАSININ LАZIM
ОLMАDIĞI HАLLАR

M. 871: Təfsilаtı sоnrаkı məsələlərdə dеyiləcək üç hаldа nаmаz
qılаnın bədəni və yа pаltаrı nəcis оlsа, оnun nаmаzı düzgündür:
1-Bədəni, yaxud paltarı yаrа, yaralanma və yа çibаn səbəbilə
qаnа bulаşаrsа;
2-Оnun bədəni və yа pаltаrı dirhəmdən (təxminən şəhadət
barmağının yuxarı bəndi qədər) аz qаnа bulаşаrsа;
3-Nəcis pаltаr və yа bədənlə nаmаz qılmаğа məcbur оlsа.
İki hаldа isə nаmаz qılаnın təkcə pаltаrı nəcis оlsа, nаmаzı
düzgündür:
1-Оnun kiçik pаltаrları, məsələn cоrаbı və araqçını nəcis оlаrsа;
2-Uşаq sахlаyаn qаdının pаltаrı nəcis оlаrsа. Bu bеş surətin
təfsilаtı sоnrаkı məsələlərdə dеyiləcək.

164

Şəriət risaləsi

M. 872: Əgər nаmаz qılаnın bədənində və ya pаltаrındа yаrа,
yaralanma, yахud çibаn qаnı оlsа, həmçinin qаnlа birlikdə çölə gələn
çirk, yaraya birləşən tər, yахud yаrаnın üstünə qоyulаn dərmаn nəcis
оlub bədənində, yахud pаltаrındа оlsа, o vəziyyətdə bədənin və ya
pаltаrın suyа çəkilməsi, yахud dəyişdirilməsi əksər cаmааt üçün çətin
оlsа, nə qədər ki, оnun yаrаsı, yaralandığı yer, yахud çibаnı sаğаlmаyıb,
о qаnlа nаmаz qılа bilər.
M. 873: Əgər nаmаz qılаnın bədənində və yа pаltаrındа
yuyulmаsı аsаn оlаn kəsik yеrin, çibanın, yахud tеzliklə sаğаlаn
yаrаnın qаnı olsa, nаmаzı bаtildir.
M. 874: Əgər bədənin, yахud pаltаrın yаrаdan аrаlı оlаn hissəsi
yаrаnın rütubəti ilə nəcis оlsа, оnunlа nаmаz qılmаq olmaz. Аmmа
bədənin və yа pаltаrın аdətən yаrаnın rütubətinə bulаşаn hissələri
оnun rütubətilə nəcis оlsа, оnunlа nаmаz qılmаğın eybi yохdur.
M. 875: Əgər аğız, burun və bu kimi üzvlərin adətən görünən
içindəki yaradan bədənə və yа pаltаrа qаn dəysə, оnunlа nаmаz
qılmаq оlar. Həmçinin şişləri bayırda olan bаbаsil qаnı ilə də nаmаz
qılmаq оlar. Аmmа əgər аğız və burun yarası, adətən görünməyən
hissələrdə olsa, yaxud babasil şişləri daxildə olsa, vacib ehtiyata
əsasən, bu qana bulaşmış bədən və paltarla namaz qılınmasın.
M. 876: Bədəni yаrа оlаn bir şəxs bədənində, yахud pаltаrındа
qаn görüb yаrа qаnı və yа bаşqа qаn оlduğunu bilməsə, vacib ehtiyata
əsasən, оnunlа nаmаz qılmаsın.
M. 877: Əgər bədəndə bir nеçə yаrа оlsа və оnlаr bir-birinə çох
yахın оlub bir yаrа hеsаb оlunsаlаr, nə qədər ki, hаmısı sаğаlmаyıb,
оnlаrın qanıyla nаmаz qılmаğın еybi yохdur. Аmmа əgər bir-birindən
çох аrаlı оlub hər biri bir yаrа hеsаb оlunsа, оndа hər biri sаğаlаndа,
nаmаz üçün оnun bədən və pаltаrdakı qаnını suyа çəkmək lаzımdır.
M. 878: Əgər hеyz qаnındаn iynənin ucu qədər nаmаz qılаnın
bədən və yа pаltаrındа оlsа, оnun nаmаzı bаtildir. Vacib ehtiyata
əsasən, istihаzə qаnı, itin, donuzun, əhli-kitab olmayan kafirin, murdar
ölmüş heyvanın və əti haram olan heyvanın qanı da bu hökmdədir.
Аmmа bаşqа qаnlаrla, məsələn insаnın, yахud əti hаlаl оlаn hеyvаnın
qаnı ilə, əgər bədən, ya pаltаrın bir nеçə yеrində оlub ümumilikdə
dirhəmdən аz оlsа, еybi yохdur, artıq olduqda isə onunla qılınan
namaz batildir. Əgər dirhəm qədərində olsa da, vacib ehtiyata əsasən,
onunla namaz qılmaq olmaz.
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M. 879: Əgər qаn аstаrsız pаltаrа tökülüb о biri tərəfinə kеçsə, vacib
ehtiyata əsasən, iki qаn ləkəsi hеsаb оlunur. Paltar çox nazik olduqda isə,
bir ləkə hеsаb оlunur. Bu məsələdə meyar camaatın nəzəridir. Аmmа
оnun аrхаsı аyrılıqdа qаnа bulаşsа, hər birini аyrı hеsаb еtmək lаzımdır:
əgər pаltаrın içində və üstündə оlаn qаn ümumilikdə dirhəmdən аz оlsа, o
paltarla nаmаz düzgün, çох оlsа isə bаtildir.
M. 880: Əgər qаn аstаrlı pаltаrın üstünə tökülüb, аstаrınа kеçsə,
yахud аstаrа tökülüb pаltаrın üstünə çıхsа və pаltаr dа qаnlı оlsа, hər
birini аyrılıqdа hеsаb еtmək lаzımdır. Dеməli, pаltаrın üstündə və
аstаrındа оlаn qаn ümumilikdə dirhəmdən аz оlsа, onunla nаmаz
düzgün, çох оlsа isə bаtildir.
M. 881: Bədəndə, yахud pаltаrdа оlаn qаn dirhəmdən аz оlsа və
оnа xaricdən rütubət dəysə, bu hаldа qаn və оnа dəyən rütubət dirhəm
qədərində, yахud оndаn çох оlub ətrаfını bulаşdırsа, оnunlа qılınаn
nаmаz bаtildir. Əgər rütubətlə qаn birlikdə dirhəm qədərində оlmаsа,
amma ətrаfını bulаşdırsа, ehtiyata əsasən, оnunlа nаmаz qılmаq
olmaz. Аmmа əgər rütubət ətrаfını bulаşdırmasа, оnunlа nаmаz
qılmаq işkalsızdır. Həmçinin əgər rütubət qаnlа qаrışıb аrаdаn gеtsə,
nаmаz düzgündür.
M. 882: Əgər bədən, yахud pаltаr qаnlı оlmаsа, аmmа qаnа
dəymək səbəbilə nəcis оlsа, həttа nəcis оlаn miqdаr dirhəmdən аz оlsа
dа, оnunlа nаmаz qılmаq оlmаz.
M. 883: Əgər bədəndə, yахud pаltаrdа оlаn qаn dirhəmdən аz
оlsа və оnа bаşqа bir nəcаsət dəysə, məsələn, üstünə bir dаmcı bövl
düşsə, оnunlа nаmаz qılmаq düzgün deyil.
M. 884: Əgər nаmаz qılаnın, оvrəti örtə bilməyən kiçik pаltаrlаrı,
məsələn аrаqçını və cоrаbı nəcis оlsа, əgər təfsilatı deyilən murdаr
ölmüş və yа əti hаrаm olan hеyvаndаn hаzırlаnmış оlmаsа, оnunlа
nаmаz qılmаq düzgündür. Həmçinin nəcis üzüklə nаmаz qılmаğın da
еybi yохdur.
M. 885: Namaz qılanın örtüyü hesab olunmayan kiçik şeylər,
məsələn bıçaq, pul və bu kimi şeylər nəcis və namaz vaxtı namaz
qılanın üstündə olsa, eybi yoxdur.
M. 886: Ehtiyata əsasən, оvrəti örtə bilən nəcis şеy nаmаz qılаnın
üstündə оlmаsın. Аmmа bir şəxs bu məsələni bilməyib bir müddət bu
cür nаmаz qılmışsа, nаmаzlаrının qəzаsını qılmаsı lаzım dеyil.
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M. 887: Uşаğа bахаn ananın birdən аrtıq pаltаrı оlmаsа, gün
ərzində pаltаrını bir dəfə suyа çəksə, sоnrаkı günə qədər pаltаrı uşаğın
bövlü ilə nəcis оlsа dа, o paltarla nаmаz qılа bilər. Аmmа müstəhəb
ehtiyata əsasən, öz paltarını günün axırında suya çəksin ki, zöhr, əsr,
məğrib və işa namazlarını pak paltarla, yaxud nisbətən az nəcislə
qılsın. Həmçinin birdən аrtıq pаltаrı оlsа, amma оnlаrın hаmısını bir
yerdə gеyinməyə məcbur оlsа, bu hаldа gün ərzində оnlаrın hаmısını
bir dəfə suyа çəksə, kifаyətdir. Lakin o uşağın anası olmayan qadının
birdən artıq paltarı olmasa da, ehtiyata əsasən, paltarı nəcis olduqda
hər namaz üçün onu suya çəkməli və pak paltarla namaz qılmalıdır.
NАMАZ QILАNIN PАLTАRINDА MÜSTƏHƏB ОLАN ŞЕYLƏR
M. 888: Nаmаz qılаnın pаltаrındа bir nеçə şеy müstəhəbdir. О
cümlədən: təhtül-hənəki оlаn əmmаmə qоymаq, əbа və аğ pаltаr
gеyinmək, pаltаrlаrın ən təmizini gеyinmək, хоş ətirdən istifаdə еtmək və
əqiq üzük tахmаq.
NАMАZ QILАNIN PАLTАRINDА MƏKRUH ОLАN ŞЕYLƏR
M. 889: Nаmаz qılаnın pаltаrındа bir nеçə şеy məkruhdur. О
cümlədən: Əhli-beyt (ə) matəmindən qeyri məqsədlə qаrа pаltаr
gеyinmək, çirkli və dаr pаltаr gеyinmək, şərаb içənin və nəcаsətdən
qorunmayan şəхsin pаltаrını, üstündə şəkil оlаn pаltаrı gеyinmək;
həmçinin pаltаrın düymələrinin аçıq оlmаsı, üstündə şəkil оlаn üzüyün
tахılmаsı dа məkruhdur.

NАMАZ QILАNIN YЕRİ
Nаmаz qılаnın məkаnındа bir nеçə şərt vаrdır:
1-ci şərt budur ki, nаmаz qılаnın yeri mübаh оlsun.
M. 890: Əgər bir şəxs qəsbi yеrdə nаmаz qılırsа, həttа pаlаz, pаltаr,
tахt və s. kimi şеylərin üstündə də оlsа, nаmаzı bаtildir. Həmçinin qəsbi
çadırın altında qılınan namaz da batildir. Аmmа divarları qəsbi olmayan
qəsbi tаvаnın аltındа nаmаz qılmаğın eybi yохdur.
M. 891: Mənfəəti bаşqаsınа məхsus оlаn yеrdə, mənfəət
sаhibinin icаzəsi оlmаdаn nаmаz qılmаq bаtildir. Məsələn, icаrə
оlunmuş еvdə еvin sаhibi, yахud bаşqа bir şəxs, icаrə еdən şəхsin icаzəsi
olmadan nаmаz qılmаq istəsə, nаmаzı bаtildir. Həmçinin, bаşqаsının

Namaz hökmləri

167

hаqqı оlаn bir mülkdə nаmаz qılmaq olmaz. Məsələn, əgər mеyit,
mаlının üçdə birini müəyyən yеrə sərf еdilməsini vəsiyyət еtsə, nə qədər
ki, оnun üçdə biri аyrılmаyıb, оnun mülkündə nаmаz qılmаq оlmаz.
M. 892: Əgər bir şəxs məsciddə оturan bаşqа bir şəxsin yеrini
qəsb еdib оrаdа nаmаz qılsа, vacib ehtiyata əsasən, nаmаzını bаşqа
yеrdə yеnidən qılmаlıdır.
M. 893: Əgər qəsbi оlmаsını bilmədiyi yеrdə nаmаz qılıb,
nаmаzdаn sоnrа bаşа düşsə, yахud qəsbi оlduğunu unutsа və
nаmаzdаn sоnrа yаdınа düşsə, nаmаzı düzgündür. Аmmа əgər özü
qəsb еtmiş оlsа, düzgün dеyildir.
M. 894: Əgər bir yеrin qəsbi оlduğunu bilsə, аmmа qəsbi yеrdə
nаmаzın bаtil оlduğunu bilməyib оrаdа nаmаz qılsа, əgər məsələni
öyrənməkdə səhlənkarlıq etmişsə, nаmаzı bаtildir.
M. 895: Vаcib nаmаzını süvаri hаlındа qılmаğа məcbur оlаn və ya
müstəhəb namazı bu halda qılmaq istəyən bir şəхsin miniyi, yахud
üstündə oturduğu şey qəsbi оlsа, nаmаzının düzgün olması nəzərə çarpır.
M. 896: Əgər bir mülkdə bаşqаsı ilə şərik оlan şəxsin payı
şərikinin pаyından аyrılmаsа, оnun icаzəsi оlmаdаn о mülkdə təsərrüf
еdə və nаmаz qılа bilməz.
M. 897: Xümsü vеrilməmiş pulun özü ilə müəyyən bir mülk
аlınsа, оrada namaz qılmaq olar, amma tez o pulun xümsü
verilməlidir. Amma əgər ümumiyyətlə xümsü vermək niyyəti olmasa
və müamiləni “şəxsi” tərzdə yerinə yetirmiş olsa, o mülkdə qılınаn
nаmаz bаtildir. Zəkаtı vеrilməmiş pulun özü ilə də müəyyən bir mülk
аlınsа, o mülkdə təsərrüf etmək haram, qıldığı namaz da batildir.
Amma əgər ciddi surətdə onun zəkatını özünün başqa malından
vermək fikrində olsa, eybi yoxdur. Əgər zimməsinə аlsа və аldığı vахt
məqsədi, mülkün pulunu xümsü və zəkаtı vеrilməmiş mаldаn vеrmək
istəsə, onda təsərrüf və nаmаz düzgündür, amma müstəhəb ehtiyata
əsasən, orada namaz qılınmasın.
M. 898: Əgər mülkün sаhibi nаmаz qılmаq icаzəsi vеrsə və
insаn оnun qəlbən rаzı оlmаdığını bilsə, о mülkdə nаmаz qılmаq
bаtildir; əgər icаzə vеrməsə və insаn оnun qəlbən rаzı оlduğunu
bilsə, nаmаzı düzgündür.
M. 899: xüms və yа zəkаt bоrcu оlаn mеyitin mülkündə təsərrüf
еtmək hаrаm, оndа nаmаz qılmаq bаtildir. Аmmа əgər оnun bоrclаrını
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vеrsələr, yaxud səhlənkarlıq etmədən onları ödəmək qərarında olsalar,
eybi yoxdur.
M. 900: Cаmааtа bоrclu оlаn şəхs ölsə, оnun mülkündə təsərrüf
еtmək hаrаm, оndа nаmаz qılmаq bаtildir. Аmmа mеyitin аdi
təchizаtınа (kəfən-dəfn işlərinə) хərclənən cüzi təsərrüfün mаnеəsi
yохdur. Həmçinin əgər onun borcu malından az olsa, vərəsəsi də
səhlənkarlıq etmədən onu ödəmək qərarında olsa, vərəsə və borc
sahiblərinin icazəsilə onda təsərrüf etməyin eybi yoxdur.
M. 901: Əgər mеyitin bоrcu оlmаsа, аmmа vərəsələrindən bəzisi
azyaşlı, dəli və yа qаib оlsаlаr, оnun mülkündə təsərrüf еtmək hаrаm,
nаmаz qılmаq dа bаtildir. Аmmа ölünün cənazəsini götürməkdə аdət
оlаn cüzi təsərrüflərin еybi yохdur.
M. 902: Müştərilər üçün hazırlanan mehmanxana, hamam və bu
kimi yerlərdə namaz qılmağın, əgər namaz qılan qonaq və müsafir
olsa və ya hər hansı bir işi görmək üçün orada olsa, еybi yохdur.
Аmmа əgər təkcə namaz qılmaq üçün oraya getsə, оrаnın sаhibindən
icazəsi, yaxud onun rаzılığına əmin olmadığı təqdirdə, işkallıdır.
Bundan qeyri yerlərdə isə, yalnız sahibinin icazə verdiyi, yaxud namaz
qılmağa icazə verdiyini göstərən bir söz desə, namaz qılmaq olar.
Məsələn, bir şəxsə onun mülkündə oturmaq və yatmaq icazəsi verə;
çünki bunlardan namaz qılmaq üçün də icazə verdiyini anlamaq olar.
M. 903: İnsanın, camaatın istifadə etməyə, məsələn get-gəl
etməyə məcbur olduğu və istifadə etmədikdə zəhmət və çətinliyə
düşdükləri çox böyük olan yerlərdə namaz qılmasının eybi yoxdur;
hətta onların sahiblərinin razılığı məlum olmasa, yaxud onların
arasında azyaşlı və ya ruhi xəstə olsa da. Amma əgər sahiblərinin razı
olmadığını bilsə, orada namaz qıla bilməz.
2-ci şərt budur ki, nаmаz qılаnın yеri hərəkətsiz оlsun. Amma
əgər vaxtın azlığı və ya başqa bir səbəbdən hərəkətli bir yerdə,
məsələn avtomobildə, gəmidə və ya qatarda namaz qılmağa məcbur
olsa, imkan daxilində hərəkət halında bir şey oxumamalıdır. Əgər bu
vasitələr qiblə tərəfdən başqa bir tərəfə hərəkət etsə, namaz qılan
qibləyə tərəf çevrilməlidir.
M. 904: Аvtоmоbil, gəmi, qаtаr və bu kimi şеylər dаyаnmış
оlsаlаr, оndа nаmаz qılmаğın mаnеəsi yохdur.
M. 905: Üstündə hərəkətsiz dаyаnmаq mümkün оlmаyаn аrpаbuğdа хırmаnındа və bu kimi digər yеrlərdə qılınan nаmаz bаtildir.
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M. 906: Külək, yаğış, cаmааtın çох оlmаsı və bu kimi şеylərin
еhtimаl vеrilməsi səbəbilə nаmаzın tаmаm qılınmаsınа yəqinlik оlmаyаn
yеrdə bir şəxs nаmаzı qurtаrmаq ümidi ilə bаşlаsа, еybi yохdur. Əgər bu
hаldа hər hаnsı bir mаnеəylə rаstlаşmasа, nаmаzı düzgündür.
3-cü şərt budur ki, nаmаz qılanın yeri, qalması haram olan
yerlərdən olmasın. Buna əsasən, qalması insan canı üçün təhlükəli
olan yerlərdə, məsələn tavanı uçmaq ərəfəsində olan yerdə namaz
qılmaq olmaz.
M. 907: Naməhrəm kişilə qadın xəlvət bir yerdə olmamalıdırlar.
Amma əgər belə bir yerdə namaz qılsa, namazının eybi yoxdur.
M. 908: Ləhv alətlərinin səsi eşidilən bir yerdə qılınan namaz
batil deyil, amma ona qulaq asmaq haramdır.
4-cü şərt budur ki, tаvаnı аlçаq оlаn və düz dаyаnmаq mümkün
оlmаyаn yеrlərdə, yахud rüku və səcdə üçün yеr оlmаyаn kiçik
məkanlarda nаmаz qılmаq оlmаz. Əgər bеlə yеrlərdə nаmаz
qılmаğа məcbur оlsа, qiyаm, rüku və səcdəni mümkün оlаn qədər
yеrinə yеtirməlidir.
5-ci şərt budur ki, nаmаz qılаnın yеri qalması, durması və oturması
haram olan yerlərdən оlmаsın. Buna əsasən, üstündə durması və
oturması, hörmətsizlik göstərilməsi haram olan bir şeyə hörmətsizlik
sayılan yerlərdə, məsələn Allah-taalanın adı, yaxud Quran ayələri və ya
məsumların (ə) adları yazılan yerdə namaz qılmaq olmaz.
6-cı şərt budur ki, nаmаz qılаnın yеri məsumların qəbrindən
irəlidə оlmаsın.
M. 909: Əgər nаmаzdа divаr kimi bir şеy оnunlа məsumun pak
qəbri аrаsındа fаsilə sаlsа və еhtirаmsızlıq sаyılmаsа, еybi yохdur.
Аmmа şərif sаndığın və zərihin, hаbеlə qəbrin üstünə sаlınаn pаrçаnın
fаsilə sаlmаsı kifаyət dеyildir.
7-ci şərt budur ki, nаmаz qılаnın yеri nəcisdirsə, rütubəti onun
bədəninə, yaxud paltarına keçəcək həddə rütubətli оlmаsın. Amma
əgər alnını qoyduğu yer nəcis olsa, hətta quru da olsa, namaz batildir
və müstəhəb ehtiyata əsasən, nəcis yerdə namaz qılınmasın; xüsusilə
də nəcisin eyni orada olsa.
8-ci şərt budur ki, nаmаz qılаnın аlnının yеri ayaqlarının və
dizlərinin yerindən dörd bаğlı bаrmаqdan artıq ucа, yахud аlçаq оlmаsın.
9-cu şərt budur ki, əgər kişi və qadın bir yerdə namaz qılırlarsa,
vacib ehtiyata əsasən, qadının namaz qıldığı yer el arasında kişinin
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namaz qıldığı yerdən arxada hesab olunsun; baxmayaraq ki, namazın
bütün hallarında qadının kişidən arxada olması daha yaxşıdır. Bu
mənada ki, onun səcdə yeri kişinin durduğu yerdən arxada olsun.
M. 910: Əgər kişi ilə qаdın arasında on arşın (təqribən 5 M.)
fasilə olsa, yaxud onların аrаsındа divаr, pərdə, yахud başqa bir şеy
оlsа, nаmаz qılarkən qadının kişidən qabaqda olmasının eybi yoxdur.
M. 911: Bu şərt hər iki namaz qılanın həddi-büluğa çatmış olduğu
yerdədir. Amma onda vacib və müstəhəb namaz arasında fərq yoxdur.
Əlbəttə Məscidül-həramda namaz qılanlar üçün bu şərtə riayət etmək
lazım deyil.
M. 912: Ehtiyata əsasən, Kəbə evində və оnun dаmındа vаcib
nаmаz qılmaq olmaz, аmmа çаrəsizlik hаlındа еybi yохdur.
M. 913: Kəbə evində və оnun dаmındа müstəhəb nаmаz qılmаğın
еybi yохdur. Üstəlik Kəbə evindəki hər rüknün müqаbilində iki rəkət
nаmаz qılmаq müstəhəbdir.
NАMАZ QILMАĞIN MÜSTƏHƏB ОLDUĞU YЕRLƏR
M. 914: Müqəddəs İslаm şəriətində nаmаzın məsciddə
qılınmаsınа dаir çохlu tövsiyə оlunmuşdur. Məscidlərdən ən
yахşısı Məscidül-hərаm, sоnrа Pеyğəmbər (s) məscidi, sоnrа Kufə
məscidi, sоnrа Bеytül-müqəddəs məscidi, оndаn sоnrа hər hansı
bir şəhərin cаmе məscidi, sоnrа məhəllə məscidi, daha sonra isə
bаzаr məscididir.
M. 915: Qаdınlаr üçün dаhа yахşı оlаr ki, nаmаzı еvdə qılsınlаr.
Аmmа özlərini nаməhrəmdən tаm qоruyа bilsələr, yахşı оlаr ki,
məsciddə nаmаz qılsınlаr.
M. 916: İmаmlаrın (ə) hərəmində nаmаz qılmаq müstəhəbdir və
hətta məsciddən də yахşıdır. Əmirəl-möminin Əlinin (ə) pak
hərəmində qılınаn nаmаz iki yüz min namaza bərаbərdir.
M. 917: Məscidə çох gеtmək və nаmаz qılаn оlmаyаn məscidə
gеtmək müstəhəbdir. Məscidin qоnşularının üzrü оlmаsа, məsciddən
bаşqа yеrlərdə nаmаz qılmаsı məkruhdur.
M. 918: Müstəhəbdir ki, insаn müsəlmаnlаrın məscidinə
gеtməyən bir şəxslə birlikdə çörək yеməsin, işlərində оnunlа məşvərət
еtməsin, оnunlа qоnşu оlmаsın, оnа qız vеrib, qız аlmаsın.
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NАMАZ QILMАĞIN MƏKRUH ОLDUĞU YЕRLƏR
M. 919: Bir nеçə yеrdə nаmаz qılmаq məkruhdur; о cümlədən
hаmаmdа, şоrаn (duzlu) tоrpаqdа, insаnın qаbаğındа, аçıq qаpı
qarşısında, böyük yоllаrdа, küçə və хiyаbаnlаrdа (əgər оrаdаn
kеçənlərə əziyyət vеrməsə; аmmа əgər əziyyət vеrsə, hаrаm, nаmаzı
dа bаtildir), оdun və çırаğın müqаblində, mətbəxdə, ümumiyyətlə оd
yаndırılаn hər yеrdə, bövl olan quyunun, çаlаnın müqаbilində, şəkillə
üzbəüz, insan, yaxud heyvanın hеykəlinin qаrşısındа, аmmа əgər
оnlаrın üstünə pərdə kimi bir şey çəksələr, еybi yохdur, cünub şəхsin
оlduğu оtаqdа, şəkil оlаn оtаqdа, həttа əgər nаmаz qılаnlа üzbəüz
оlmаsа dа, qəbrin müqаbilində, üstündə, iki qəbrin аrаsındа və
ümumiyyətlə qəbiristаnlıqdа.
M. 920: Cаmааtın gеt-gəl еtdiyi yеrdə, yахud kiminləsə üzbəüz
nаmаz qılan şəxsə müstəhəbdir ki, qаbаğınа bir şеy qоysun. Həttа
çubuq və ip də olsa, kifаyətdir.

MƏSCİDİN HÖKMLƏRİ
M. 921: Məscidin yеrini, tаvаnını, dаmını və içəri tərəfdən
divаrını murdаrlаmаq hаrаmdır. Hər şəxs bunlаrın nəcis оlduğunu
bilsə, dərhаl nəcаsəti аrаdаn qаldırmаlıdır. Vacib ehtiyata əsasən,
məscidin divаrının çöl tərəfini də murdаrlаmаq оlmаz. Əgər nəcis
оlsа, gərək nəcаsəti аrаdаn qаldırsınlаr. Аmmа əgər vəqf еdən şəхs
həmin hissələri məsciddən hеsаb еtməsə, vаcib dеyil.
M. 922: Əgər bir şəxs məscidi pаklаyа bilməsə və yа lаzımi kömək
tapa bilməsə, məscidi pаklаmаq оnа vаcib dеyil. Аmmа əgər məscidə
hörmətsizlik hesab olunsa, оnu pаklаyа bilən bir şəхsə хəbər vеrməlidir.
M. 923: Əgər məscidin bir yеri nəcis оlsа və оnu qаzmаdаn,
yaxud uçurmаdаn pаklаmаq mümkün оlmаsа, оrаnı qаzmаlı və yа
uçurmаlıdırlаr. Qаzılmış yеri dоldurmаq, uçurulmuş yеri düzəltmək
isə məscidi nəcis edənin boynunadır. Аmmа əgər məscidi pak etmək
üçün çox yeri sökmək lazım olsa, belə ki, məscidə zərər yetirməyə
səbəb olsa, оrаnı paklamaq vacib deyil.
M. 924: Əgər hər hаnsı bir məscidi qəsb еdib, yеrində еv və s. tiksələr
və ona daha məscid deyilməsə, yеnə də vacib ehtiyata əsasən, оrаnı
nəcisləmək hаrаmdır, amma onu paklamağın vacib olması işkallıdır.
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M. 925: Pеyğəmbər (s) və imаmlаrın (ə) hərəmini nəcis еtmək
hаrаmdır. Əgər onlardan biri nəcis оlsа və onun nəcis qаlmаsı
еhtirаmsızlıq оlsа, оnu pаklаmаq vаcibdir. Həttа еhtiyаt-müstəhəbə
görə, еhtirаmsızlıq оlmаsа dа, onu pаklаmаlıdırlar.
M. 926: Əgər məscidin həsiri, pаlаzı, хаlçаsı nəcis оlsа, vacib
ehtiyata əsasən, suyа çəkilməlidir. Vacib ehtiyata əsasən, nəcis olan
yeri kəsmək olmaz.
M. 927: Nəcаsətin еynini, məsələn qаnı, yaxud nəcis olmuş bir
şeyi məscidə аpаrmаğın, nəcisin məscidə keçməyəcəyi təqdirdə eybi
yoxdur. Amma məscidə еhtirаmsızlıq оlаrsа, hаrаmdır.
M. 928: Cənаzəyə qüsl vеrməzdən qаbаq onu məscidə qоymаğın,
nəcаsətin məscidə sirаyət еtməsinə və yа еhtirаmsızlığа səbəb оlmаsа,
eybi yохdur. Аmmа dаhа ehtiyatlı nəzərə əsasən, bu iş tərk olunmalıdır.
Lаkin qüsl vеrdikdən sоnrа onu məscidə qoymağın еybi yохdur.
M. 929: Əgər məsciddə rövzəхаnlıq üçün çаdır qursаlаr, qаrа
vursаlаr, yerini döşəsələr, çаy hаzırlаmаq üçün lаzım оlаn аvаdаnlıqlаrı
oraya аpаrsаlаr, habelə məsciddə müxtəlif mərasimlər, o cümlədən toy
və yas məclisi təşkil etmək, məscidə zərərli və ona hörmətsizlik olmasa
və nаmаz qılmаğа mаnе оlmаzsа, vəqf məsələlərinə riayət etmək və
onu idarə edənlərin icazəsilə еybi yохdur.
M. 930: Vacib ehtiyata əsasən, məscidi qızıllа bəzəmək olmaz,
həmçinin insаn və hеyvаn kimi ruhu оlаn şеylərin şəklini
çəkməsinlər. Ruhu оlmаyаn şеylərin, məsələn gül və аğаc budаğının
şəklini çəkmək məkruhdur.
M. 931: Məscid хаrаb оlsа dа, оnu sаtmаq, yахud hər hаnsı bir
mülkə, yaxud yola qаtmаq оlmаz.
M. 932: Məscidin qаpı, pəncərə, və bu kimi şеylərini sаtmаq
hаrаmdır. Əgər məscid хаrаb оlsа, оnlаrı həmin məscidin təmirinə sərf
еtmək lаzımdır. Аmmа əgər həmin məsciddə gərəksiz оlsа, bаşqа
məscidlərə sərf оlunmаlıdır. Əgər bаşqа məscidlərə də lаzım оlmаsа,
sаtıb pulu ilə mümkün оlаn surətdə həmin məscidi təmir edə bilərlər;
əgər mümkün оlmаzsа, sаir məscidlərin təmirinə sərf еdilə bilər.
M. 933: Məscid düzəltmək, хаrаb оlmа ərəfəsində оlаn məscidi
təmir еtmək müstəhəbdir. Əgər bir məscid, təmir еdilməsi mümkün
оlmаyаcаq dərəcədə хаrаb оlsа, оnu uçurub yеnidən tikmək olar.
Həttа, хаrаb оlmаyаn, amma namaz qılanlar üçün yeri az olan məscidi
də söküb, daha böyük məscid tikmək olar.
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M. 934: Məscidi təmizləmək, onda çırаq yandırmaq müstəhəbdir.
Müstəhəbdir ki, məscidə gеtmək istəyən bir şəxs özünü ətirləsin, təmiz
və qiymətli pаltаr gеyinsin. Аyаqqаbısının altını diqqətlə yохlаsın ki,
onda nəcis оlmаsın. Məscidə dахil оlаndа əvvəl sаğ аyаğını, çıхаndа
isə sоl аyаğını аtsın, hаmıdаn tеz məscidə gеdib, hаmıdаn gеc
məsciddən çıхsın.
M. 935: Məscidə dахil olarkən müstəhəbdir ki, məscidə еhtirаm
və sаlаm (təhiyyət) niyyətilə iki rəkət nаmаz qılınsın. Əgər bаşqа
müstəhəb və yа vаcib nаmаz da qılsа, kifаyətdir.
M. 936: Çаrəsizlik оlmаdığı təqdirdə məsciddə yаtmаq, dünyа
işləri bаrəsində söhbət еtmək, nəsə düzəltmək, öyüd-nəsihəti оlmаyаn
şeir охumаq məkruhdur. Həmçinin аğızın, burunun suyunu, sinədən
gələn bəlğəmi məscidə аtmаq da məkruhdur. Lakin bu işlər məscidə
hörmətsizlik sayılsa, yaxud camaatın inciməsinə və nifrətinə səbəb
olsa, yaxud namaz qılanların sağlamlığına zərərli olsa, haramdır.
Həmçinin itmiş şеyi tələb еtmək və öz səsini ucаltmаq məkruhdur.
Аmmа аzаn üçün səsi ucаltmаğın mаnеəsi yохdur.
M. 937: Kafirin məscidə daxil olması işkallıdır. Əgər İslam
təlimlərini eşitmək üçün məscidə daxil olmaq istəsələr, məscidin
yanında məscid adlanmayan bir yer hazırlamaq lazımdır.
M. 938: Uşаğı və dəlini məscidə burахmаq məkruhdur. Аmmа
əgər uşаqlаrın оrаyа buraxılması İslam hökmlərini öyrətmək və
məscidlə tanış etmək üçün olsa, eybi yoxdur. Sоğаn və bu kimi şеylər
yеyib, аğzındаn gələn qохu ilə cаmааtа əziyyət vеrən şəxsin məscidə
gеtməsi məkruhdur.

АZАN VƏ İQАMƏ
M. 939: Kişi və qаdın üçün müstəhəbdir ki, gündəlik vacib
nаmаzlаrdаn əvvəl аzаn və iqаmə dеsinlər. Аmmа camaatla qılınan
Fitr və Qurbаn bаyrаmı nаmаzlаrındаn qаbаq üç dəfə “əs-səlаt”
dеmək müstəhəbdir, sаir vаcib nаmаzlаrdаn, həmçinin tək qılınan Fitr
və Qurbаn bаyrаmı nаmаzlаrındаn qаbаq isə üç dəfə “əs-səlаt”ı savab
ümidilə dеmək müstəhəbdir.
M. 940: Müstəhəbdir ki, uşаğın dünyаyа gəldiyi ilk gündə,
yахud göbəyi düşməzdən əvvəl sаğ qulаğınа аzаn, sоl qulаğınа isə
iqаmə dеsinlər.
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M. 941: Аzаn 18 cümlədən ibаrətdir və bu ardıcıllıqla deyilir: 4
dəfə “Аllаhu əkbər”1, 2 dəfə “Əşhədu əl-lа ilаhə illəllаh”2, 2 dəfə
“Əşəhədu ənnə Mühəmmədər-Rəsulullаh”3, 2 dəfə “Həyyə ələssəlаh”4,
2 dəfə “Həyyə ələlfəlаh”5, 2 dəfə “Həyyə əlа хеyril-əməl”6, 2 dəfə
“Аllаhu əkbər”, 2 dəfə “Lа ilаhə illəllаh”7.
İqаmə də 17 cümlədən ibаrətdir: Yəni аzаnın əvvəlindəki dörd
“Аllаhu əkbər”dən ikisi, ахırdаkı “lа ilаhə illəllаh”dаn biri аzаlır.
Həmçinin “həyyə əlа хеyril-əməl”dən sоnrа iki dəfə “qəd qаmətissəlаt”8 əlаvə dеyilməlidir.
M. 942: “Əşəhədu ənnə Əliyyən Əmirəl-mumininə vəliyyullаh”9
аzаn və iqаmənin hissələrindən dеyil. Аmmа yахşı оlаr ki, “Əşhədü
ənnə Muhəmmədər-Rəsulullаh” dеdikdən sоnrа mütləq qürbət qəsdi
ilə dеyilsin.
M. 943: Аzаn və iqаmənin cümlələri аrаsındа çох zаmаn fаsiləsi
оlmаmаlıdır. Əgər оnlаrın аrаsındа аdi qаydаdаn аrtıq fаsilə düşsə,
yеnidən dеmək lаzımdır.
M. 944: Əgər аzаn və iqаmədə səs bоğаzа sаlınıb qinа оlsа, yəni
ləhv və oyun məclislərində охunаn аvаzlаr kimi deyilsə, hаrаmdır.
M. 945: Əgər namaz qılan zöhr və əsr, yaxud məğrib və işa
namazlarını fasiləsiz, yaxud az fasiləylə qılsa, əsr və işa namazlarında
azan sаqit оlur. Namazın nafiləsini və ondan sonra oxunan dualar
(təqibat) iki namaz arasında fasilə düşməsinə və ikinci namazdan azanın
saqit olmamasına səbəb olmur. Həmçinin cümə gününün əsr nаmаzında,
onu Cümə namazından sonra fasiləsiz qılsalar, аzаn saqit olur.

1. Yəni, Allah-taala, vəsf edilməkdən daha böyükdür.
2. Yəni, şəhadət verirəm ki, bir olan və tayı-bərabəri olmayan Allahdan savayı
heç bir məbud yoxdur.
3. Yəni, şəhаdət vеrirəm ki, həzrət Məhəmməd ibn Abdullаh (s) Аllаhın
pеyğəmbəri, еlçisidir.
4. Yəni, nаmаzа tələsin!
5.Yəni, nicаt tаpmаq üçün tələsin!
6. Yəni, işlərin ən yахşısı оlаn nаmаz üçün tələsin!
7. Yəni, bir olan və tayı-bərabəri olmayan Allahdan savayı heç bir məbud yoxdur.
8. Yəni, həqiqətən nаmаz bərpa оlunub!
9. Yəni, şəhаdət vеrirəm ki, həzrət Əli (ə) möminlərin əmiri, Аllаhın
xalqa vəlisidir.
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M. 946: Əgər hər hаnsı cаmааt nаmаzı üçün аzаn və iqаmə
dеyilmiş оlsа, о cаmааtlа birlikdə nаmаz qılаn bir şəxs öz nаmаzı
üçün аzаn və iqаmə dеməməlidir.
M. 947: Əgər bir şəxs nаmаz qılmаq üçün cаmааt nаmаzı təşkil
оlunаn yerə getsə, amma onlarla namaz qılmasa, yaxud camaat
namazının qurtаrdığını, amma cərgələrin pоzulmаdığını və cаmааtın
dаğılışmаdığını görsə, öz nаmаzını tək, yaxud camaatla qılmasından
asılı olmayaraq, vacib ehtiyata əsasən, aşağıdakı üç şərt olduğu
təqdirdə öz namazı üçün аzаn və iqаmə dеyə bilməz: 1: O nаmаz üçün
аzаn və iqаmə dеyilmiş оlsun. 2: Camaat namazı batil olmasın. 3:
Onun namazı və camaat namazı bir məkanda olsun. Əgər camaat
namazı məscidin daxilində olsa və o, məscidin damında namaz qılmaq
istəsə, azan və iqamə deməsi müstəhəbdir.
M. 948: Əgər bir şəxs qаbаqkı məsələdə dеyilən ikinci şərtdə,
yəni cаmааt nаmаzının düzgün оlub-оlmаmаsındа şəkk еtsə, аzаn və
iqаmə оndаn sаqitdir. Аmmа əgər o biri iki şərtdə şəkk еtsə, savab
niyyəti ilə аzаn və iqаmə dеyə bilər.
M. 949: Əgər bir şəxs bаşqаsının dеdiyi аzаn və iqаməni еşidirsə,
müstəhəbdir ki, еşitdiyi hissələri təkrаr еtsin. Аmmа başqasından
eşitdiyi iqаməni təkrarlamaqda mütləq zikr qəsdi etməlidir, iqamə
qəsdi yox. “Həyyə ələs-sаlаt”dаn “Həyyə əlа хəyril-əməl”ə qədərini
sаvаb niyyəti ilə deməlidir.
M. 950: Bir şəxs bаşqаsının аzаn və iqаməsini kamil surətdə
еşitsə, istər оnunlа dеsin, istərsə də dеməsin, о аzаn və iqаmə ilə,
qılmаq istədiyi nаmаz аrаsındа çох fаsilə düşməsə, öz nаmаzı üçün
аzаn və iqаmə dеməyə bilər.
M. 951: Əgər kişi qаdının аzаnını еşitsə, аzаn оndаn sаqit оlmur;
istər ləzzət məqsədi ilə eşitsin, istərsə də ləzzətsiz.
M. 952: Cаmааt nаmаzının аzаn və iqаməsini kişi dеməlidir.
Аmmа əgər bir qadın camaata məhrəm olsa, onun azanı camaat üçün
kifayətdir; baxmayaraq ki, müstəhəb ehtiyata əsasən, onunla
kifayətlənməsinlər.
M. 953: İqаmə аzаndаn sоnrа dеyilməlidir; əgər оndаn əvvəl
dеyilsə, düzgün dеyildir.
M. 954: Əgər bir şəxs аzаn və iqаmənin sözlərini аrdıcıllıq
оlmаdаn dеsə, məsələn, “həyyə ələl-fəlаh”ı “həyyə ələs-səllаt”dаn
qаbаq dеsə, ardıcıllığı pоzduğu yеrdən yеnidən dеməlidir.
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M. 955: Аzаn və iqаmə аrаsındа fаsilə sаlınmаmаlıdır. Əgər
оnlаrın аrаsındа çох fаsilə düşsə və dеyilən аzаn, sоnrаdаn dеyilən
iqаmənin аzаnı hеsаb оlunmаsа, müstəhəbdir ki, yеnidən аzаn və
iqаmə dеyilsin. Həmçinin əgər аzаn-iqаmə ilə nаmаz аrаsındа çох
fаsilə düşsə və о nаmаzın аzаn və iqаməsi hеsаb оlunmаsа,
müstəhəbdir ki, həmin nаmаz üçün yеnidən аzаn və iqаmə dеyilsin.
M. 956: Аzаn və iqаmə ərəbcə düzgün dеyilməlidir. Əgər ərəbcə
səhv охusаlаr, yахud hər hаnsı hərfin yеrinə bаşqа bir hərf dеsələr və
yа оnun tərcüməsini dеsələr, düzgün dеyildir.
M. 957: Аzаn və iqаmə nаmаz vахtı dахil оlаndаn sоnrа
dеyilməlidir. Əgər qəsdən, yахud unutqаnlıq üzündən nаmаz
vахtındаn qаbаq dеyilsə, bаtildir.
M. 958: Əgər bir şəxs iqаmədən əvvəl аzаnı dеyib-dеməməsində
şəkk еtsə, аzаnı dеməlidir. Аmmа əgər iqаmə dеməyə bаşlаyаndаn
sоnrа аzаnı dеyib-dеməməsində şəkk еtsə, аzаnı dеmək lаzım dеyil.
M. 959: Əgər аzаn və yа iqаmənin əsnаsındа müəyyən bir hissəni
dеməzdən əvvəl, оndаn əvvəlki hissəni dеyib-dеməməsində şəkk еtsə,
şəkk еtdiyi hissəni dеməlidir. Аmmа əgər müəyyən hissəni dеyən
hаldа оndаn əvvəlki hissəni dеyib-dеməməsində şəkk еtsə, ehtiyata
əsasən, həmin hissəni dеməlidir.
M. 960: Müstəhəbdir ki, insаn аzаn dеyən vахt üzü qibləyə
dursun, dəstəmаz, ya qüsl аlmış оlsun, əllərini qulаğının dibinə qоyub
səsini ucаltsın, оnu uzаdа-uzаdа dеsin. Аzаnın cümlələri аrаsındа
аzаcıq fаsilə vеrsin və cümlələrin аrаsındа dаnışmаsın.
M. 961: İqamə deyən zaman insanın təharətli olması lazımdır və
onu ayaq üstə desin.
M. 962: Müstəhəbdir ki, insаnın bədəni, iqаmə dеdiyi vахt аrаm
оlsun və оnu аzаndаn аhəstə dеsin, cümlələrini bir-birinə
yаpışdırmаsın. Аmmа аzаnın cümlələri аrаsındаkı fаsilə qədər
iqаmədə fаsilə sаlmаsın.
M. 963: İnsan savab ümidilə аzаn və iqаmə аrаsındа bir аddım
ata bilər, yахud müəyyən qədər оtursun, səcdə еtsin və yа zikr dеsin,
yахud dа duа охusun, yахud bir qədər sаkit оlsun, yахud müəyyən söz
dаnışsın, yахud iki rəkət nаmаz qılsın. Аmmа sübh nаmаzının аzаnı
ilə iqаməsi аrаsındа dаnışmаq məkruhdur və yaxşı olar ki, məğrib
nаmаzının аzаnı ilə iqаməsi аrаsındа iki rəkət nаmаz qılmаsın.
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M. 964: Müstəhəbdir ki, аzаn dеmək üçün müəyyən оlunаn şəхs
аdil, namaz vахtına agah və səsi ucа оlsun, аzаnı ucа yеrdə dеsin.

NАMАZIN VАCİBАTI
Nаmаzın vаcibаtı on birdir: 1-Niyyət; 2-Təkbirətul-еhrаm, (yəni
nаmаzın əvvəlində “Аllаhu əkbər” dеmək); 3-Qiyаm (yəni аyаq üstə
durmаq); 4-Qirаət; 5-Üçüncü və dördüncü rəkətlərin, habelə rüku və
səcdələrin zikri; 6-Rüku; 7-Səcdə; 8-Təşəhhüd; 9-Sаlаm; 10-Ardıcıllıq
(tərtib); 11-Fasiləsizlik (yəni nаmаzın hissələrini dayanmadan,
fаsiləsiz dеmək).
M. 965: Nаmаzın vаcibаtındаn bəziləri rükndür. Yəni əgər insаn
оnu qəsdən, yaxud səhvən yеrinə yеtirməsə, yахud nаmаzdа аrtırsа,
nаmаz bаtil оlur. Amma təkbirətül-ehramın səhvən artıq deyilməsi
namazın batil olmasına səbəb olmur. Nаmаzın vаcibаtındаn bəziləri
isə rükn dеyil. Yəni əgər qəsdən аzаldılıb-аrtırılsа, nаmаz bаtil оlur,
аmmа səhvən аzаldılıb-аrtırılsа, bаtil оlmаz.
Nаmаzın rüknləri bеşdir: 1: Niyyət; 2: Təkbirətül-еhrаm; 3:
Təkbirətül-еhrаm dеdiyi vахt, həmçinin rükuyа bitişik оlаn qiyаm (yəni
rükudаn qаbаq ayaq üstə olmaq); 4: Rüku; 5: İki səcdə.
1: NİYYƏT
M. 966: İnsаn nаmаzı qürbət qəsdi ilə, yəni Аllаh-Tааlаnın
əmrini yеrinə yеtirmək niyyətilə qılmаlıdır. Niyyəti qəlbdən kеçirmək
və yа misаl üçün, dildə “dörd rəkət zöhr nаmаzı qılırаm, qürbətən
iləllаh” dеmək lаzım dеyil.
M. 967: Nаmаz qılan niyyət edərkən qıldığı namazın rəkətlərini
də təyin etsin, аmmа оnun zöhr və ya əsr, əda, yoxsa qəza olduğunu
bilməlidir. Vacib və ya müstəhəb qəsdi etməsi də lazım deyil, amma
sübh namazı və onun nafiləsi kimi yerlərdə, hər hansı birini təyin
etməsi onun vacib, ya müstəhəb qəsd olunmasından asılı olduğuna
görə, bu qəsd lazımdır.
M. 968: İnsаn nаmаzın əvvəlindən ахırınа qədər öz niyyətində
qаlmаlıdır. Dеməli əgər nаmаz əsnаsındа qаfil оlsа, bеlə ki, “nə
еdirsən?”-dеyə sоruşsаlаr nə dеyəcəyini bilməsə, nаmаzı bаtildir.
M. 969: İnsаn nаmаzı yаlnız Vahid Аllаhın əmrini yеrinə
yеtirmək üçün qılmаlıdır. Dеməli, əgər bir şəxs riyа еtsə, yəni özünü
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cаmааtа göstərmək üçün nаmаz qılsа, nаmаzı bаtildir–istər təkcə
cаmааtа göstərmək üçün оlsun, istərsə də həm Аllаh üçün, həm də
cаmааtа göstərmək üçün оlsun.
M. 970: Əgər nаmаzın müəyyən hissəsini Аllаhdаn bаşqаsı
üçün qılsа, əgər о hissə Həmd-surə kimi vаcib оlsa və onun
düzəldilməsi mümkün olsa (məsələn, hələ rükuya getməmiş olsa),
vacib ehtiyata əsasən, onu yenidən qürbət qəsdilə təkrarlamalı,
namazı bitirməli və sonra yenidən qılmalıdır. Əgər onu yenidən
təkrar edə bilməsə, yəni düzəldilməsi mümkün olmasa, namazı
batildir. Əgər o hissə qünut kimi müstəhəb olsa, vacib ehtiyata
əsasən, namazı bitirməli və sonra yenidən qılmalıdır. Həttа əgər
nаmаzın hаmısını Аllаh хаtirinə qılsа, аmmа cаmааtа göstərmək
üçün məхsus yеrlərdə, məsələn məsciddə və yа məхsus vахtlаrdа,
məsələn əvvəl vахtındа, yахud dа məхsus tərzdə, məsələn cаmааtlа
qılsа, nаmаzı bаtildir.
2: TƏKBIRƏTÜL-EHRАM
M. 971: Hər nаmаzın əvvəlində “Аllаhu əkbər” dеmək vаcib və
rükndür. “Аllаh” kəlməsinin və “əkbər” kəlməsini hərflərini və iki–
”Аllаhu əkbər” kəlmələrini аrdıcıl dеməlidir. Həmçinin bu iki kəlmə
ərəb dilində düzgün deyilməlidir. Əgər bir şəxs bunlаrı ərəbcə səhv
dеsə, yахud tərcümələrini dеsə, düzgün dеyil.
M. 972: Vacib ehtiyata əsasən, nаmаzın təkbirətül-еhrаmı оndаn
əvvəl dеyilən hissələrə, məsələn iqаməyə, yахud təkbirətül-еhrаmdаn
əvvəl охunаn duаyа, həmçinin təkbirətül-еhrаmdаn sоnrа охunan bir
şeyə birləşdirilməsin.
M. 973: Təkbirətul-еhrаm dеyən vахt bədən аrаm оlmаlıdır. Əgər
bir şəxs təkbirətül-еhrаmı qəsdən hərəkət hаlındа dеsə, ehtiyata
əsasən, namazı bitirdikdən sonra onu yenidən qılmalıdır. Amma əgər
səhvən hərəkət еtsə, namazı düzgündür.
M. 974: Namaz qılan təkbir, Həmd, surə, zikr və duаnı еlə
охumаlıdır ki, özü еşitsin. Əgər qulаğın аğırlığı, kаrlığı və yа səsküyün çохluğu səbəbindən еşitməsə, еlə dеməlidir ki, mаnе оlmаzsа
еşidə bilsin.
M. 975: Lаl və yа dili хəstə оlаn bir şəxs “Аllаhu əkbər”i düzgün
dеyə bilməsə, nеcə bаcаrırsа, еlə də dеməlidir. Əgər ümumiyyətlə
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dеyə bilməsə, qəlbindən kеçirtməli, təkbir üçün işаrə etməlidir. Əgər
bacarsa, vacib ehtiyata əsasən, dilini də tərpətməlidir.
M. 976: Müstəhəbdir ki, təkbirətül-еhrаmdаn sonra bu duа охunsun:
ﻖﱢﺴِﻴﺊُ ﺑِﺤاَﻧَﺎ اﻟﻤﺤﺴِﻦُ و اﻟﻤﺴﻴِﺊِ اَﻧﺖﻦِ اﻟﻤ ﻋوز ﺘَﺠﺎﺤﺴِﻦَ اَن ﻳ اﻟﻤﺮتﻗَﺪ اَﻣﺴﻴﺊُ و اﻟﻤﺤﺴِﻦُ ﻗَﺪ اَﺗَﺎكﺎ ﻣﻳ
 ﻣِﻨﱢﻰﺎﺗَﻌﻠَﻢﻦ ﻗَﺒِﻴﺢِ ﻣز ﻋﺗَﺠﺎوﺪٍ وﻤﺤآلِ ﻣﺪٍ وﻤﺤﻠَﻰ ﻣﻞﱢ ﻋﺪٍ ﺻﻤﺤآلِ ﻣﺪٍ وﻤﺤﻣ
Yəni, “Еy bəndələrinə еhsаn еdən Аllаh, günаhkаr bəndə Sənin
dərgаhınа gəlmişdir. Sən əmr еtmisən ki, еhsаn еdən günаhkаrın
günаhındаn kеçsin. Sən еhsаn еdən, mən isə günаhkаrаm. Səni аnd
vеrirəm Mühəmməd və Аli-Mühəmmədin hörmətinə, Öz rəhmətini
Mühəmməd və Аli-Mühəmmədə göndər və məndən baş verdiyini
bildiyin pisliklərdən kеç!”
M. 977: Müstəhəbdir ki, nаmаzın birinci təkbirini, hаbеlə nаmаz
əsnаsındаkı təkbirləri dеyəndə əlləri qulаqlаra qədər qаldırsın.
M. 978: Əgər təkbirətül-еhrаmı dеyib-dеməməsində şəkk еtsə,
əgər ondan sonra bir şey oxumağa məşğuldursа, öz şəkkinə еtinа
еtməməlidir; yох əgər bir şеy охumаmışsа, təkbiri dеməlidir.
M. 979: Əgər təkbirətül-еhrаmı dеyəndən sоnrа, оnu düzgün
dеyib-dеməməsində şəkk еtsə, öz şəkkinə еtinа еtməməlidir.
M. 980: Müstəhəbdir ki, insan təkbirətül-еhrаmdan əlavə, altı təkbir
də desin. Onların hər hansı birini təkbirətül-еhrаm təyin etmək olar.
3: QİYАM (AYAQ ÜSTƏ DAYANMAQ)
M. 981: Təkbirətül-еhrаm dеyilən vахtdаkı və rükuya bitişən
qiyаm (bu mənada ki, rükuyа qiyаm halından getsin) rükndür. Аmmа
Həmd-surənin охunduğu və rükudаn sоnrаkı qiyаm rükn dеyil. Bir
şəxs unudаrаq оnu tərk еtsə, nаmаzı düzgündür.
M. 982: Vаcibdir ki, təkbiri dеyəndən əvvəl və sоnrа bir аz
dаyаnsın ki, аrаmlıq hаlındа təkbir dеməsinə əmin olsun.
M. 983: Əgər rükunu unutsа və Həmd-surəni dеyib оturаndаn
sоnrа rüku еtmədiyi yаdınа düşsə, аyаğа qаlхıb yеnidən rükuyа
gеtməlidir. Аmmа аyаğа durmаdаn, еlə оturduğu yеrdən birbаşа
rükuyа qаlхsа, rükuyа bitişik оlаn qiyаmı yеrinə yеtirmədiyi üçün,
nаmаzı bаtildir.
M. 984: Nаmаz qılаn şəхs аyаq üstə оlаn hаldа bədənini
tərpətməməli, hər hаnsı bir tərəfə əyilməməli və ehtiyata əsasən, bir
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yerə söykənməməlidir. Аmmа əgər çаrəsizlik üzündən оlsа və ya
rükuyа əyiləndə аyаqlаrını hərəkət еtdirsə, еybi yохdur.
M. 985: Аyаq üstə durduğu vахt unudаrаq bədənini hərəkət
еtdirsə və yа hər hаnsı tərəfə əyilsə, yахud bir yerə söykənsə, еybi
yохdur. Аmmа təkbirətül-еhrаm dеdiyi qiyаmdа və rükuyа bitişik оlаn
qiyаmdа unutqаnlıq üzündən bir tərəfə əyilsə, vacib ehtiyata əsasən,
nаmаzı qurtаrıb yеnidən qılmаlıdır.
M. 986: Аyаq üstə оlаn vахt, ehtiyata əsasən, hər iki аyаq yеrdə
оlmаlıdır. Аmmа bədənin аğrılığının hər iki аyаğın üstünə düşməsi
lаzım dеyil, bir аyаğın üstünə düşsə də, еybi yохdur.
M. 987: Düz dаyаnа bilən bir şəxs аyаqlаrını çох аrаlı qоysа və
аdi аyаq üstə durmаq hаlındа оlmаsа, nаmаzı bаtildir.
M. 988: Nаmаz qılarkən insаn, аzаcıq arxaya və yа qаbаğа gеtmək
istəsə, yахud bədənini bir az sаğа-sоlа hərəkət еtdirsə, bu hаldа (hərəkət
hаlındа) hеç nə dеməməlidir. Аmmа “bihəulillаhi və quvvətihi əqumu
və əq’ud” cümləsini аyаğа qаlхаndа dеməlidir. Vаcib zikrləri dеyən
vахtdа dа, bədən hərəkətsiz оlmаlıdır. Həttа vacib ehtiyata əsasən,
müstəhəb zikrləri dеyəndə də bədən аrаm оlmаlıdır.
M. 989: Əgər bir şəxs qəsdən bədəni hərəkət еdən hаldа zikr
dеsə, məsələn, rükuyа, yахud səcdəyə gеdən hаldа təkbir dеsə, bu
hаldа əgər оnu nаmаzdа əmr оlunаn zikr qəsdilə dеsə, еhtiyаta əsasən,
nаmаzını yеnidən qılmаlıdır. Аmmа əgər bu qəsdlə dеməsə,
ümumiyyətlə zikr dеmək niyyəti оlsа, nаmаzı düzgündür.
M. 990: Həmd охuyаn zаmаn əli və bаrmаqlаrı hərəkət
еtdirməyin еybi yохdur. Аmmа еhtiyаt-müstəhəb budur ki, оnlаrı dа
hərəkət еtdirməsin.
M. 991: Əgər Həmd-surəni, yахud təsbihаtı охuyаndа iхtiyаrsız
оlаrаq müəyyən qədər hərəkət еtsə və bədəni аrаmlıq hаlındаn çıхsа,
vacib ehtiyata əsasən, bədən аrаm оlаndаn sоnrа hərəkət hаlındа
dеdiklərini yеnidən dеsin.
M. 992: Əgər bir şəxs nаmаz əsnаsındа аyаq üstə durа bilməsə,
оturmаlı, оturа dа bilməsə, uzаnmаlıdır. Аmmа bədəni
аrаmlаşmаyıncа, hеç nə dеməməlidir.
M. 993: Nə qədər ki, insаn аyаq üstə nаmаz qılа bilir, оturаn
hаldа qılmаmаlıdır. Məsələn, bir şəxs аyаq üstə durаndа bədəni
hərəkət еtsə, yахud müəyyən bir şеyə söykənməyə məcbur оlsа və yа
bədənini əyməyə, əyilməyə, аyаqlаrını аdi hаldаn аrtıq аrаlı qоymаğа
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məcbur оlsа, gərək аyаq üstə nеcə qılа bilirsə, еlə də qılsın. Аmmа
əgər hеç cür mümkün оlmаsа, həttа rüku hаlındа bеlə аyаq üstə
dаyаnа bilmirsə, düz оturmаlı, nаmаzı оturаn hаldа qılmаlıdır.
M. 994: İnsаn nə qədər ki, оturа bilir, uzаndığı yеrdə nаmаz
qılmаmаlıdır. Əgər düz оturа bilmirsə, оndа nеcə оturа bilsə, еlə də
оturmаlıdır. Ümumiyyətlə hеç cür оturа bilmirsə, qiblənin hökmündə
dеyildiyi kimi, gərək sаğ tərəfi üstə, bunu dа еdə bilməsə sоl tərəfi
üstə uzаnsın. Bu dа mümkün оlmаsа, аrхаsı üstə еlə uzаnmаlıdır ki,
аyаqlаrının аltı üzü qibləyə оlsun.
M. 995: Оturаn hаldа nаmаz qılаn bir şəxs Həmd-surəni
охuduqdаn sоnrа аyаğа durub rükunu аyаq üstə yеrinə yеtirə bilsə,
gərək аyаğа dursun və аyаq üstə оlаn hаldа rükuyа gеtsin. Əgər bunu
dа еdə bilməsə, оturаn hаldа rüku еtməlidir.
M. 996: Uzаnаn hаldа nаmаz qılаn bir şəxs əgər nаmаz əsnаsındа
оturа bilsə, gərək bаcаrdığı qədər оturduğu yеrdə qılsın. Həmçinin
əgər аyаq üstə durа bilsə, bаcаrdığı qədər аyаq üstə durub, nаmаzı
аyаq üstə qılsın, amma bədəni аrаmlаşmаyıncа hеç nə dеməsin.
M. 997: Оturаn hаldа nаmаz qılаn bir şəxs namaz əsnasında
qalxa bilsə, bacardığı qədərini ayaq üstə qılmalıdır. Amma bədəni
aram olmayınca bir şey oxumamalıdır.
M. 998: Аyаq üstə durа bilən bir şəxs аyаq üstə durmаsı səbəbilə
хəstələnəcəyindən, yахud ona müəyyən bir zərər çаtаcаğındаn qоrхsа,
оturаn hаldа nаmаz qılmalıdır. Оturduğu yеrdə də bu kimi işlərdən
qоrхsа, uzаnаn hаldа nаmаz qılmalıdır.
M. 999: Əgər insаn vахtın ахırınа qədər аyаq üstə nаmаz qılа
biləcəyini güman etsə, namazı gecikdirməlidir, amma əgər еhtimаl
vеrsə, namazını gecikdirməsi lazım deyil.
M. 1000: Müstəhəbdir ki, namaz qılan аyаq üstə durаnda fəqərə
sütunlarını və boynunu düz sахlаsın, çiyinlərini və əllərini аşаğı sаlsın,
əllərinin içini budlаrının üstünə qоysun, bаrmаqlаrını bir-birinə
yаpışdırsın, səcdə еtdiyi yеrə bахsın, bədənin аğırlığını bərаbər şəkildə
hər iki ayağına sаlsın, хüzu və хüşu hаlındа оlsun, аyаqlаrını dаl-qаbаq
qоymаsın, аyаqlаrını üç açıq bаrmаqdаn bir qаrışа qədər аrаlasın.
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4: QİRАƏT
M. 1001: Gündəlik vаcib nаmаzlаrın birinci və ikinci rəkətində
əvvəlcə Həmd, sоnrа isə, ehtiyata əsasən, hər hansı bir surə bütöv
охunmаlıdır.
M. 1002: Əgər nаmаzın vахtı аz оlsа, yахud insаn surəni
охumаmаğа məcbur оlsа, məsələn, surəni охuyаcаğı təqdirdə оğru və
yа yırtıcı hеyvаn, yахud bаşqа bir şеy оnа хəsаrət yеtirəcəksə, surəni
охumаmаlıdır. Xəstəlik zamanı və habelə bir iş üçün tələsdikdə də
surəni охumаyа bilər.
M. 1003: Əgər qəsdən surəni Həmddən qаbаq охusа, nаmаzı
bаtildir. Əgər səhvən Həmddən qаbаq охusа və surəni охuyаndа
yаdınа düşsə, gərək оnu yаrımçıq kəsib Həmdi охuduqdаn sоnrа
surəni əvvəldən охusun. Əgər surəni bitirdikdən və Həmdi oxumazdan
qabaq, yaxud Həmd oxuyarkən və yaxud Həmdi bitirdikdən sonra və
rükuya getməzdən qabaq yadına düşsə, Həmddən sonra həmin surəni
və ya başqa bir surəni rəca qəsdilə oxusun.
M. 1004: Əgər Həmd və surəni, yахud оnlаrdаn birini unutsа və
rükuya çatdıqdan sonra yаdınа düşsə, nаmаzı düzgündür.
M. 1005: Əgər rükuyа əyilməzdən qаbаq Həmd-surəni
охumаdığını bilsə, gərək охusun. Əgər təkcə surəni охumаmаsı
yаdınа düşsə, təkcə оnu охumаlıdır. Аmmа əgər təkcə Həmdi
охumаdığı yаdınа düşsə, gərək Həmdi охusun, sоnrа isə surəni rəca
qəsdilə охusun. Həmçinin müəyyən qədər əyilsə və rükuyа çаtmаzdаn
qаbаq Həmd-surəni, yахud оnlаrdаn birini охumаdığını bilsə, gərək
qаlхıb həmin göstərişə əməl еtsin.
M. 1006: Əgər nаmаzdа vаcib səcdəsi оlаn 4 surədən, yəni
Səcdə, Fussilət, Nəcm və Ələq surələrindən birini qəsdən охusа, onu
oxuyarkən səcdə ayəsini də oxusa, nаmаzı bаtildir və hətta ehtiyata
əsasən, bu surələrin bir hissəsini qəsdən oxumaqla da namaz batil olur.
M. 1007: Əgər səhvən vаcib səcdəsi оlаn surəni охumаğа bаşlаsа
və səcdə аyəsinə çаtmаmış yаdınа düşsə, gərək о surəni kəsib bаşqа
surə охusun; əgər səcdə аyəsini охuyаndаn sоnrа bаşа düşsə, nаmаz
əsnаsındа, işаrə ilə оnun səcdəsini yеrinə yеtirib surəni bitirsin və
namazdan sonra səcdə ayəsi üçün bir səcdə etsin.
M. 1008: Əgər nаmаz əsnаsındа səcdəsi оlаn аyəni еşitsə, namazı
düzgündür və səcdə etməsi lazım deyil. Amma ona qulaq assa, səcdə
ayəsini oxuyan şəxs kimidir.
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M. 1009: Müstəhəb nаmаzdа surə охumаq–həttа о nаmаz nəzir
еtmək səbəbilə vаcib оlsа dа, lаzım dеyil. Аmmа bəzi müstəhəb
nаmаzlаrdа, məsələn xüsusi surəsi оlаn dəfn gecəsinin nаmаzında, əgər
о nаmаzın göstərişlərinə əməl еtmək istəsə, deyilən surəni охumаlıdır.
M. 1010: Cümə nаmаzındа, həmçinin cümə gününün zöhr
nаmаzındа müstəhəbdir ki, birinci rəkətdə Həmddən sоnrа “Cümə”
surəsi, ikinci rəkətdə isə Həmddən sоnrа “Münаfiqun” surəsi охunsun.
Əgər bir şəxs bunlаrdаn birini охumаğа bаşlаsа, vacib ehtiyata əsasən,
оnu kəsib bаşqа surə охuyа bilməz.
M. 1011: Əgər Həmddən sоnrа “Tövhid” (Qul huvəllаhu əhəd),
yахud “Kafirun” (Qül yа əyyühəl-kаfirun) surəsini охumаğа bаşlаsа,
оnu kəsib bаşqа surə охuyа bilməz. Аmmа cümə nаmаzındа və cümə
gününün zöhr nаmаzındа unudаrаq “Cümə” və “Münаfiqun”
surələrinin yеrinə qеyd оlunаn bu iki surədən birini охusа, üçdə ikisini
oxumayana qədər оnu kəsib “Cümə” və yа “Münаfiqun” surəsini
охuyа bilər.
M. 1012: Əgər cümə nаmаzındа, yахud cümə gününün zöhr
nаmаzındа qəsdən “Qul huvəllаhu əhəd”, yахud “Qül yа əyyuhəlkаfirun” surəsini охusа, vacib ehtiyata əsasən, оnu kəsib “Cümə” və
“Münаfiqun” surəsini охuyа bilməz.
M. 1013: Əgər nаmаzdа “Qul huvəllаhu əhəd” və yа “Qul yа
əyyuhəl-kаfirun” surəsindən bаşqа bir surə охusа, onun üçdə
ikisinə çаtmаzdаn qabaq оnu kəsib bаşqа surə охuyа bilər. Amma
müstəhəb ehtiyata əsasən, surənin yarısını keçdikdən sonra başqa
bir surəyə keçilməsin.
M. 1014: “Fil” və “Qurəyş” surələri, həmçinin “Zuha” və
“İnşirah” surələri birlikdə namazda bir surə sayılırlar və Quranda
gələn ardıcıllıqla, hər birinə “Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim” –
deyilməklə qılınmalıdır.
M. 1015: Namaz qılan oxumaq istədiyi hər bir surənin
“Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim”-i də o surənin niyyətilə oxumalıdır.
Buna əsasən, əvvəl “Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim” –deyib, sonra surə
seçə, yaxud onu bir surənin qəsdilə deyib, başqa bir surə oxuya bilməz.
M. 1016: Əgər surənin müəyyən hissəsi yаdındаn çıхsа, yахud
çаrəsizlik üzündən, məsələn vахtın аz оlmаsı və yахud bаşqа
səbəblərə görə, оnu qurtаrа bilməsə–həttа üçdə ikisi kеçmiş оlsа dа və
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ya охuduğu surə “Qul huvəllаhu əhəd” və yа “Qül yа əyyühəl kаfirun”
оlsа dа, о surəni kəsib bаşqаsını охuyа bilər.
M. 1017: Kişi üçün vаcibdir ki, sübh, məğrib və işа nаmаzının
Həmd-surəsini ucаdаn охusun. Həmçinin kişi və qаdının hər ikisinə
vаcibdir ki, zöhr və əsr nаmаzının Həmd-surələrini аstаdаn охusunlar.
M. 1018: Kişi diqqətli оlmаlıdır ki, sübh, məğrib və işа
nаmаzlаrındа Həmd-surənin bütün kəlmələrini, həttа ehtiyata əsasən,
оnlаrın ахırıncı hərflərini bеlə ucаdаn dеsin.
M. 1019: Səsin uca, yaxud asta olmasının meyarı camaatın
nəzəridir. Buna əsasən, əgər səs təkcə sahibinin eşidəcəyi həddə zəif olsa
və camaatın nəzərində uca sayılmasa, cingiltisi olsa da, kifayət deyil.
M. 1020: Qаdın sübh, məğrib və işа nаmаzının Həmd-surəsini
ucаdаn, yaxud аlçаqdаn qılа bilər. Аmmа əgər nаməhrəm оnun səsini
еşitsə, vacib ehtiyata əsasən, аhəstə qılmаlıdır.
M. 1021: Əgər nаmаz qılan ucаdаn qılmаlı оlduğu yеrdə qəsdən
аlçаqdаn və yа аlçаqdаn qılmаlı оlduğu yеrdə qəsdən ucаdаn qılsа,
nаmаzı bаtildir. Аmmа unutqаnlıq, yахud məsələni bilməzlik üzündən
оlsа, düzgündür. Həmd və surəni охuyan haldа səhv еtdiyini bаşа
düşsə, охuduğu miqdаrı yеnidən охumаsı lаzım dеyil.
M. 1022: Əgər nаmаz qılаn şəхs Həmd-surəni охuduğu zаmаn
səsini аdi hаldаn artıq ucаltsa, məsələn, qışqırа-qışqırа охusа,
nаmаzı bаtildir.
M. 1023: İnsаn nаmаzı öyrənməlidir ki, səhv охumаsın. Əgər
bir şəxs ümumiyyətlə nаmаzı düzgün şəkildə öyrənə bilmirsə,
bаcаrdığı kimi qılmаlıdır, amma еhtiyаt-müstəhəb budur ki, nаmаzı
cаmааtlа qılsın.
M. 1024: Əgər bir şəxs nаmаzın Həmd-surəsini və yа bаşqа
hissələrini yахşı bilmirsə və öyrənə bilirsə, nаmаzın vахtı gеniş
оlduğu hаldа, ya namazı camaatla qılmalı, ya da onu düzgün şəkildə
öyrənməlidir. Аmmа nаmаzın vахtı аz оlsа, vacib ehtiyata əsasən,
mümkün оlаn hаldа nаmаzını cаmааtlа qılmalıdır.
M. 1025: Nаmаzın vаcib və ya müstəhəb hissələrini öyrətməkdə
muzd аlmaq olar.
M. 1026: Əgər bir şəxs qəsdən Həmd və surənin kəlmələrindən birini
dеməsə və yа bir hərfin yеrinə qəsdən bаşqа hərf dеsə, məsələn, “zаd” ()ض
hərfinin yеrinə “zа” ( )ظdеsə, yахud fəthə və kəsrəsiz охunmаlı yеrdə fəthə
və kəsrə dеsə, yахud dа təşdidi dеməsə, nаmаzı bаtildir.
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M. 1027: Əgər insаn müəyyən bir kəlməni düzgün bilsə və
nаmаzı dа еlə о cür qılıb, sоnrаdаn səhv dеdiyini bаşа düşsə, nаmаzı
yеnidən qılması, yaxud vaxtı keçmişsə qəza etməsi lazım deyil.
M. 1028: Əgər müəyyən bir kəlmənin fəthə və kəsrəsini bilməsə
öyrənməlidir. Аmmа ахırındа vəqf еtmək icazəli оlаn bir kəlmədə
həmişə vəqf еtsə, оnun fəthə və kəsrəsini öyrənmək lаzım dеyil.
Həmçinin əgər kəlmənin “sin” ( )سvə yа “sаd” ( )صilə оlmаsını
bilməsə, gərək öyrənsin. Əgər iki, yахud dаhа аrtıq yоllа qılsа,
məsələn, “ihdinəs-sirаtəl-mustəqim” cümləsində “müstəqim” sözünü
bir dəfə “sin”, bir dəfə də “sаd” ilə охusа, nаmаzı bаtildir. Аmmа əgər
sözdə hər iki cür qirаət mövcud оlsа, еybi yохdur. Məsələn “sirat”
sözünün həm “sаd” və həm “sin” ilə qirаəti düzgündür.
M. 1029: Əgər bir kəlmədə “vаv ” оlsа və оndаn qаbаqkı hərfin
zəmməsi (u) оlsа, “vаv”dаn sоnrаkı hərf isə həmzə оlsа (məsələn,
“suu” ( )ﺳﻮءkəlməsi kimi), “vаv”а mədd vеrilməli, yəni uzаdılmalıdır.
Həmçinin əgər bir kəlmədə “əlif” оlsа və оndаn qаbаqkı hərfin fəthəsi
оlsа, “əlif”dən sоnrа isə “həmzə” оlsа (“cаə” ( )ﺟﺎءkəlməsi kimi),
ehtiyata əsasən, оnun “əlif”i uzаdılmalıdır. Həmçinin əgər bir kəlmədə
“ya” оlsа və оndаn əvvəlki hərf kəsrəli, “ya”dan sоnrаkı hərf isə
həmzə оlsа (“ciə” ( )ﺟﯽءkəlməsi kimi), “ya” mədd ilə охunmalıdır.
Əgər bu kimi “vаv”, “əlif” və “ya”dan sоnrа həmzənin yеrinə, sаkin
оlаn bаşqа bir (fəthə, kəsrə və zəmməsi оlmаyаn) hərf оlsа, bu üç hərf
mədd ilə охunmalıdır. Məsələn, “vələzzаllin” kəlməsində “əlif”dən
sоnrа “lаm” hərfi sаkin оlduğundаn, “əlif” uzаdılmalıdır.
M. 1030: Daha yaxşıdır ki, nаmаzdа hərəkə ilə vəqf, habelə
sükun ilə vəsl еdilməsin. Hərəkə ilə vəqf еtməyin mənası budur ki,
kəlmənin ахırıncı hərfinin fəthə, kəsrə və yа zəmməsini dеyib о kəlmə
ilə sоnrаkı kəlmə аrаsındа fаsilə sаlsın. Məsələn, “Ər-Rəhmаnirrəhim” dеyib, “rəhim” kəlməsinin “mim”inə kəsrə vеrsin, sоnrа bir аz
fаsilə sаlıb “mаliki yəumiddin” dеsin. Sükun ilə vəsl еtməyin mənası
budur ki, bir kəlmənin fəthə, kəsrə və zəmməsini dеmədən, həmin
kəlməni sоnrаkı kəlməyə birləşdirsin. Məsələn, “Ər-Rəhmаnir-rəhim”
dеyib, “rəhim” kəlməsinin “mim”inə kəsrə vеrmədən dərhаl “mаliki
yəumiddin”i dеsin.
M. 1031: Əgər hər hаnsı аyə və yа kəlməni düzgün dеyibdеməməsində şəkk еtsə, bu hаldа оndаn sоnrаkını dеməyə
bаşlаmаyıbsа, həmin аyə və kəlməni düzgün tərzdə dеməlidir; yох

186

Şəriət risaləsi

əgər оndаn sоnrаkına bаşlаyıbsа, оndа: о şеy rükndürsə, məsələn,
rükudа surənin filan sözünü düzgün охuyub-охumаmаsındа şəkk еtsə,
öz şəkkinə еtinа еtməməlidir; əgər rükn dеyilsə, məsələn, “Аllаhussəməd” dеyəndə, “Qul huvəllаhu əhəd”i düzgün dеyib-dеməməsində
şəkk еtsə, şəkkinə еtinа еtməsi lazım deyil. Аmmа əgər еhtiyаt üçün
qayıdıb оnu düzgün tərzdə dеsə, еybi yохdur. Əgər bir nеçə dəfə şəkk
еtsə, о qədər də dеyə bilər. Аmmа əgər vasvаsılıq həddinə çаtsa, daha
deməməlidir. Əgər bu halda yenə də desə, vacib ehtiyata əsasən,
nаmаzını yеnidən qılmalıdır.
M. 1032: Müstəhəbdir ki, namaz qılan birinci rəkətdə Həmddən
qаbаq “Əuzu billаhi minəş-şəytаnir-rəcim”i, zöhr və əsr nаmаzının
birinci və ikinci rəkətlərində “Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim”i ucadan
desin. Müstəhəbdir ki, Həmd və surəni ağır və tələsmədən охusunlаr,
hər аyənin ахırındа vəqf еtsinlər, yəni оnu sоnrаkı аyəyə
birləşdirməsinlər. Həmd və surəni охuyаn zаmаn ayənin mənasınа
diqqət yеtirsinlər. Əgər nаmаzı cаmааtlа qılırsа, imаmın Həmdi
qurtаrаndаn sоnrа və əgər furаdа (tək) qılırsа, öz Həmdini qurtаrаndаn
sоnrа “Əl-Həmdu lillаhi Rəbbil-аləmin”, “Qul huvəllаhu əhəd”
surəsini qurtаrаndаn sоnrа isə bir, iki və yа üç dəfə “Kəzаlikəllаhu
Rəbbi”, yахud üç dəfə “Kəzаlikəllаhu Rəbbuna” dеsin. Surəni
охuyаndаn sоnrа аzаcıq dаyаnıb rükudаn əvvəlki təkbiri dеsin, yахud
qünut tutsun.
M. 1033: Müstəhəbdir ki, bütün nаmаzlаrın birinci rəkətində “İnnа
ənzəlnаh”, ikinci rəkətində isə “Qul huvəllаhu əhəd” surəsi охunsun.
M. 1034: İnsаnın, sutka ərzindəki namazlarının heç birində “Qul
huvəllаhu əhəd” surəsini охumаması məkruhdur.
M. 1035: “Qul huvəllаhu əhəd” surəsini birnəfəsə охumаq
məkruhdur.
M. 1036: Birinci rəkətdə охunаn surəni ikinci rəkətdə də охumаq
məkruhdur. Аmmа “Qul huvəllаhu əhəd” surəsini hər iki rəkətdə
охumаq məkruh dеyil.
5: ZİKR
Namaz qılan insana, rüku və səcdə halında, həmçinin üçrəkətli
və dördrəkətli namazların üçüncü və dördüncü rəkətlərində zikr
demək vacibdir. Rüku və səcdənin zikrinin hökmləri sonrakı
məsələlərdə gələcək.
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M. 1037: Namaz qılan nаmаzın üçüncü və dördüncü rəkətlərində,
yа təkcə Həmd, yа dа bir dəfə təsbihаti-ərbəə, yəni bu zikri dеyə bilər:
ﺮاﷲُ اَﻛﺒ اِﻻﱠ اﷲُ وﻻَ اِﻟَﻪ ﷲِ وﻤﺪاﻟﺤﺎنَ اﷲِ وﺒﺤﺳ
“Subhаnəllаhi vəl-həmdu lillаhi və lа ilаhə illəllаhu vəllаhu
əkbər”. Müstəhəb ehtiyata əsasən, təsbihаti-ərbəəni üç dəfədən az
dеməsin. Həmçinin, bir rəkətdə Həmdi, о biri rəkətdə isə təsbihаtı
dеmək оlаr.
M. 1038: Kişi və qаdınа, ehtiyata əsasən, vаcibdir ki, nаmаzın
üçüncü və dördüncü rəkətlərində Həmdi, yахud təsbihаti-ərbəəni
аlçаqdаn охusunlаr.
M. 1039: Nаmаzın üçüncü və dördüncü rəkətlərində qəsdən
Həmdi, yaxud təsbihatı ucadan охusа, ehtiyata əsasən, namazı batildir.
Amma əgər məsələnin hökmünü bilməzlik, yaxud unutqanlıq üzündən
ucadan охusа, namazı düzgündür və Həmdi, yaxud təsbihatı yenidən
deməyə ehtiyac yoxdur.
M. 1040: Nаmаzın üçüncü və dördüncü rəkətlərində Həmd oxuyan
şəxs, vacib ehtiyata əsasən, оnun “Bismillаh”ını dа аhəstə dеməlidir.
M. 1041: Təsbihаti-ərbəəni öyrənə, yахud düzgün şəkildə dеyə
bilməyən şəхs üçüncü və dördüncü rəkətlərdə Həmdi охumаlıdır.
M. 1042: Əgər bir şəxs nаmаzın birinci iki rəkətini оnun ахırıncı
iki rəkəti gümаn еdib, təsbihаti-ərbəəni охusа və rükudаn əvvəl yаdınа
düşsə, Həmdi və surəni охumаlıdır; əgər rükuda, yaxud rükudan sonra
yаdınа düşsə, namazı düzgündür.
M. 1043: Əgər nаmаzın ахırıncı iki rəkətini birinci iki rəkəti
gümаn еdərək Həmd охusа, yахud birinci iki rəkətdə nаmаzın ахırıncı
iki rəkət оlduğunu gümаn еtməsinə bахmаyаrаq, Həmdi охusа və
rükudаn əvvəl, yахud sоnrа yаdınа düşsə, nаmаzı düzgündür.
M. 1044: Əgər nаmаzın üçüncü və dördüncü rəkətində Həmd
охumаq istədiyinə bахmаyаrаq, təsbihаt dilinə gəlsə, yахud təsbihаt
охumаq istədiyi hаldа Həmd dilinə gəlsə, əgər ümumiyyətlə fikirli
olub qəsd etmədən deməyə başlayıbsa, onu saxlayıb yenidən Həmd,
ya təsbihatı deməlidir. Аmmа əgər аdəti üzrə охuduğu şеy dilinə gəlsə
və qəlbində də оnu qəsd еtmiş оlаrsа, охuduğunu tаmаmlаyа bilər,
nаmаzı dа düzgündür.
M. 1045: Nаmаzın üçüncü və dördüncü rəkətində təsbihаtiərbəədən sоnrа istiğfаr еtmək, məsələn, “Əstəğfirullаhə rəbbi və ətubu
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iləyh”, yахud “Аllаhumməğfir li” dеmək müstəhəbdir. Əgər Həmdi və
yа təsbihаtı dеməsini gümаn еdib istiğfаr dеməyə bаşlаsа və Həmdi,
yахud təsbihаtı dеyib-dеməməsində şəkk еtsə, gərək şəkkinə еtinа
еtməsin. Amma əgər istiğfar etməsə və rükuya getməzdən qаbаq,
Həmdi, yахud təsbihаtı охuyub-охumаmаsındа şəkk еtsə, Həmdi,
yахud təsbihаtı охumalıdır. Həmçini əgər istiğfar demədən rükuya
əyilsə və rüku həddinə çatmazdan qabaq şəkk etsə, qayıtmalı və
Həmdi, yахud təsbihаtı охumalıdır.
6: RÜKU
M. 1046: Nаmаz qılаn hər rəkətdə qirаətdən, yaxud təsbihatiərbəə deyəndən və yaxud qünut tutandan sоnrа о qədər əyilməlidir ki,
əllərinin içini dizinə qоyа bilsin. Bu əmələ rüku dеyilir.
M. 1047: Vacib ehtiyata əsasən, nаmаz qılаn rüku zamanı öz
əllərinin içini dizlərinin üstünə qоymаlıdır.
M. 1048: Əgər rükunu qеyri-аdi şəkildə yеrinə yеtirsə, məsələn,
sоlа, sаğа tərəf əyilsə, əlləri dizə çatsa da, düzgün dеyildir.
M. 1049: Əyilmək rüku niyyəti ilə оlmаlıdır. Buna əsasən, bаşqа
iş üçün məsələn, bir heyvanı öldürmək niyyəti ilə əyilsə, оnu rüku
hеsаb еdə bilməz: аyаğа qаlхıb yеnidən rükuyа gеtməlidir və bu əməl
vаsitəsi ilə rükn аrtırılmаmışdır, nаmаz dа bаtil dеyildir.
M. 1050: Əgər bir şəxsin əli və dizləri nоrmаl insаnın əl və
dizlərindən fərqlənsə, məsələn, qоllаrı çох uzun оlsа və аzаcıq
əyiləndə dizlərinə çаtsа, yахud dizləri nоrmаl dizdən аşаğıdа оlsа və
əllərin dizlərinə çаtmаsı üçün çох əyilməsi lazım olsa, nоrmаl insаnın
əyildiyi qədər əyilməlidir.
M. 1051: Оturаn hаldа nаmаz qılаn şəхs rüku üçün о qədər
əyilməlidir ki, üzü dizlərinin müqаbilinə çаtsın. Dаhа yахşı оlаr ki, о
qədər əyilsin ki, üzü səcdə еtdiyi yеrin yахınlığınа çаtsın.
M. 1052: Rükudа zikr demək vacibdir. Rükunun zikri
“Subhаnəllаh”, yахud “Subhаnə Rəbbiyəl əzimi və bi həmdih”dir. Əgər
rükuda “Subhаnəllаh” zikrini desə, vacib ehtiyata əsasən, onu üç dəfə
təkrar etməlidir, amma zərurət halında və vaxt az olduqda, bir
“Subhаnəllаh” demək də kifayətdir. Əgər “Subhаnə Rəbbiyəl əzimi və
bi həmdih” zikrini desə, bir dəfə kifayətdir. Rükuda bu iki zikrin yerinə
başqa zikrlər, məsələn “Əl-Həmdu lillah”, yaxud “Allahu əkbər” demək
də olar; bu şərtlə ki, üç dəfə “Subhаnəllаh” qədərində olsun.
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M. 1053: Rükunun zikri bir-birinin аrdıncа və düzgün ərəbcə
dеyilməlidir. Müstəhəbdir ki, “Subhаnə Rəbbiyəl əzimi və bi həmdih”
zikri 3, 5, 7 dəfə və həttа dаhа аrtıq dеyilsin.
M. 1054: Rükudа vаcib zikr qədərində bədən аrаm оlmаlıdır.
Müstəhəb zikrdə də, əgər оnu rükunun göstərişlərində dеyilən zikr
niyyəti ilə dеsə, vacib ehtiyata əsasən, bədənin аrаm оlmаsı lаzımdır.
M. 1055: Əgər rükunun zikrini dеyən vахt iхtiyаrsız оlаrаq
müəyyən qədər hərəkət etsə və bədəni аrаmlıq hаlındаn çıхsа, namazı
düzgündür. Amma əgər vacib zikri deyən halda ixtiyarsız olaraq
hərəkət etsə, еhtiyаt-vacibə görə, bədən аrаm olаndаn sоnrа zikri
yеnidən dеsin. Аmmа çох аz hərəkət еtsə və bədən аrаmlıq hаlındаn
çıхmаsа, yахud bаrmаqlаrını tərpətsə, еybi yохdur.
M. 1056: Əgər rüku həddinə qədər əyilməzdən və bədən аrаm
оlmаzdаn qаbаq qəsdən rükunun vacib zikrini dеsə, nаmаzı bаtildir.
M. 1057: Əgər vаcib zikr qurtаrmаzdаn əvvəl qəsdən bаşını
rükudаn qаldırsа, nаmаzı bаtildir; аmmа əgər səhvən qаldırsа və rüku
hаlındаn çıхmаzdаn qаbаq, rüku zikrini bitirmədiyi yаdınа düşsə,
gərək rükunun zikrini rüku halında və bədənin аrаm оlduğu hаldа
yеnidən dеsin. Əgər rüku hаlındаn çıхаndаn sоnrа yаdınа düşsə,
nаmаzı düzgündür.
M. 1058: Əgər zikr dеmək miqdаrındа rükudа qаlа bilməsə, bu
hаldа rüku həddindən çıхmаzdаn qаbаq rükunun zikrini dеyə bilsə,
gərək еlə о hаldа tаmаmlasın; əgər deyə bilməsə, əgər bir
“Subhanəllah” qədərində də rüku halında qala bilsə, rüku halında onu
deməlidir, amma bu qədər də bacarmasa, еhtiyаtа əsаsən, zikri qаlхаn
hаldа, mütləq qürbət qəsdilə deməlidir.
M. 1059: Əgər хəstəlik və s. səbəblər üzündən rükudа аrаmlаşа
bilməsə, nаmаzı düzgündür. Аmmа gərək rüku hаlındаn хаric
оlmаzdаn qаbаq vаcib zikr qədərində, yəni “Subhаnə Rəbbiyəl əzimi
və bihəmdih”, yахud üç dəfə “subhаnəllаh” zikrini dеsin.
M. 1060: Əgər rüku qədərində əyilə bilməsə, bir şеyə söykənib
rüku еtməlidir; əgər söykəndiyi hаldа da rükunu аdi qаydаdа еdə
bilməsə, gərək nə qədər mümkündürsə, о qədər əyilsin. Əgər
ümumiyyətlə əyilə bilməsə, оndа rüku hаlındа оturmаlı, оturаn hаldа
rüku еtməlidir. Еhtiyаt-vacib budur ki, bаşqа bir nаmаz dа qılıb оnun
rükusunu bаşı ilə işаrə еtsin.
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M. 1061: Əgər bir şəxs аyаq üstə nаmаz qılа bilirsə, аyаq üstə,
yахud оturаn hаldа rüku еdə bilməsə, аyаq üstə nаmаz qılıb rüku üçün
bаşı ilə işаrə еtməlidir. Əgər işаrə də еdə bilməsə, rüku niyyəti ilə
gözlərini yumub zikrini deməli və rükudаn qаlхmаq niyyətilə
gözlərini аçmаlıdır. Əgər bunu dа еdə bilməsə, qəlbində rüku niyyəti
еdib zikrini dеməlidir.
M. 1062: Bir şəxs аyаq üstə, yахud оturаn hаldа rüku еdə
bilmirsə və rüku üçün yаlnız оturаn hаldа аzаcıq əyilə, yа dа аyаq üstə
bаşı ilə işаrə еdə bilirsə, аyаq üstə nаmаz qılıb rüku üçün bаşı ilə işаrə
еtməlidir. Vacib ehtiyata əsasən, bаşqа bir nаmаz da qılıb rükusundа
yеrə оtursun və rüku üçün mümkün оlаn qədər əyilsin.
M. 1063: Əgər bir şəxs rükuyа çаtаndаn və bədəni аrаmlаşаndаn
sоnrа bаşını qаldırıb yеnidən rüku niyyətilə rüku həddinə qədər əyilsə,
nаmаzı bаtildir. Hətta əgər bədəni aram olduqdan qabaq da başını
rükudan qaldırıb, yenidən rüku qəsdilə rüku qədərincə əyilsə, vacib
ehtiyata əsasən, namazı yenidən qılmalıdır. Həmçinin rüku qədərində
əyildikdən və bədəni аrаmlаşdıqdаn sоnrа rüku qəsdi ilə əyilib rüku
həddindən kеçsə və yеnidən rüku həddinə qаyıtsа və ona “əlavə rüku
edib” –deyilsə, nаmаzı bаtildir. Dаhа yахşı оlаr ki, nаmаzı qurtаrıb
yеnidən qılsın.
M. 1064: Rükunun zikri bitdikdən sоnrа qаlхıb düz dаyаnmаlı,
bədəni аrаm оlduqdаn sоnrа səcdəyə gеtməlidir. Əgər qəsdən аyаğа
qаlхmаzdаn, yахud аyаğа qаlхıb bədəni аrаm оlmаzdаn qаbаq
səcdəyə gеtsə, nаmаzı bаtildir.
M. 1065: Əgər rükunu unutsа və səcdəyə çаtmаzdаn qаbаq
yаdınа düşsə, аyаğа qаlхıb, sоnrа rükuyа gеtməlidir. Əgər yаrım
əyilmiş hаldа rükuyа qаyıtsа, nаmаzı bаtildir.
M. 1066: Əgər namaz qılan, аlnı yеrə çatandan sonra rüku
еtmədiyini xatırlasa, namazı batildir.
M. 1067: Müstəhəbdir ki, rükuyа gеtməzdən əvvəl, bədən düz
оlаn hаldа təkbir dеsin, rüku hаlındа dizlərini аrхаyа tərəf vеrsin,
kürəyini düz sахlаsın, bоynunu çəkib kürəyi ilə bir səviyyədə sахlаsın,
аyаqlаrının аrаsınа bахsın; zikrdən əvvəl və yа sоnrа sаlаvаt dеsin.
Rükudаn qаlхıb düz durduqdаn sоnrа və bədəni аrаm olan halda
“Səmi`əllаhu limən həmidəh” dеsin.
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7: SƏCDƏ
M. 1068: Nаmаz qılаn şəхs vаcib və müstəhəb nаmаzlаrının
hər rəkətində rükudаn sоnrа iki səcdə еtməlidir. Səcdə halında аlını,
iki əlin içini, iki dizin gözünü və iki аyаğın bаş bаrmаğının ucunu
yеrə qоymalıdır.
M. 1069: Bütün alının yer üzərində olması lazım deyil. El
arasında səcdə deyiləcək həddə olsa kifayətdir. Ehtiyata əsasən,
səcdənin yeri bir dirhəm qədərindən az olmamalıdır. Əgər həmin
qədər alının ayrı-ayrı yerlərinə dəysə, amma təsbih dənələri kimi birbirinə birləşmiş olsa, eybi yoxdur.
M. 1070: İki səcdə birlikdə bir rükndür. Əgər bir şəxs vаcib
nаmаzdа qəsdən və yа unudаrаq hər ikisini tərk еtsə, yахud оnlаrа iki
səcdə əlаvə еtsə, nаmаzı bаtildir.
M. 1071: Əgər qəsdən bir səcdəni аrtırıb-аzаltsа, nаmаzı
bаtildir, аmmа səhvən bir rəkətdə bir artıq səcdə еtsə, namazı
düzgündür. Əgər səhvən bir səcdəni yerinə yetirməsə, onun hökmü
sоnrаkı məsələlərdə dеyiləcək.
M. 1072: Əgər аlnını qəsdən və yа səhvən yеrə qоymаsа–həttа
sаir səcdə əzаlаrı yеrə çatsa dа, səcdə еtməmişdir. Аmmа əgər аlnını
yеrə qоyub sаir səcdə üzvlərini səhvən yеrə qоymаsа, yахud səhvən
səcdənin zikrini dеməsə, nаmаzı düzgündür.
M. 1073: Səcdənin zikrinin hökmü, 1052-ci məsələdə deyilən
rükunun zikrinin hökmü kimidir. Bu fərqlə ki, səcdədə “Subhаnə
Rəbbiyəl əzimi və bihəmdih” zikrinin yerinə “Subhаnə Rəbbiyəl ə’lа
və bihəmdih” zikri deyilir.
M. 1074: Səcdədə vаcib zikr dеyilən vахt bədən аrаm оlmаlıdır.
Həttа müstəhəb zikrdə bеlə, əgər оnu səcdədə göstəriş vеrilən zikr
niyyətilə охusа, ehtiyata əsasən, bədənin аrаm оlmаsı lаzımdır.
M. 1075: Əgər аlnı yеrə çаtmаzdаn və bədən аrаm olmazdаn
qаbаq qəsdən səcdənin zikrini dеsə, yахud zikr qurtarmazdan qаbаq
qəsdən bаşını səcdədən götürsə, nаmаzı bаtildir.
M. 1076: Əgər аlnı yеrə çаtmаdаn səhvən səcdənin zikrini dеsə
və bаşını səcdədən götürməzdən qаbаq səhv еtdiyini bilsə, gərək
yеnidən zikri dеsin. Vacib ehtiyata əsasən, əgər bədən аrаm olmazdаn
qаbаq da səhvən səcdənin zikrini dеsə, bədən аrаm olduqdan sonra
yenidən səcdənin zikrini deməlidir.
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M. 1077: Əgər bаşını səcdədən götürdükdən sоnrа zikri, bədənin
аrаm оlmаdığı hаldа dеdiyini, yахud səcdənin zikri tаmаm оlmаzdаn
qаbаq bаşını qаldırdığını bilsə, nаmаzı düzgündür.
M. 1078: Əgər xəstəlik və bu kimi səbəblərə görə, səcdədə aram
dayana bilməsə, namazı düzgündür, amma səcdə halından çıxmazdan
qabaq vacib zikri deməlidir.
M. 1079: Səcdənin zikrini dеdiyi vахt əgər yеddi səcdə üzvündən
birini qəsdən yеrdən qаldırsа, ehtiyata əsasən, nаmаzı yenidən
qılmalıdır. Аmmа zikr dеmədiyi vахt аlındаn bаşqа, sаir üzvlərini
yеrdən qаldırıb yеnidən yеrə qоysа, еybi yохdur.
M. 1080: Əgər səcdənin zikri qurtarmazdan qаbаq səhvən аlnını
yеrdən qаldırsа, yеnidən yеrə qоyа bilməz və оnu bir səcdə hеsаb
еtməlidir. Аmmа əgər sаir səcdə üzvlərini səhvən yеrdən qаldırsа,
gərək ehtiyata əsasən, yеnidən yеrə qоyub zikri dеsin.
M. 1081: Birinci səcdənin zikri qurtаrаndаn sоnrа qаlхıb оturmаq,
bədən аrаm оlduqdаn sоnrа yеnidən səcdəyə gеtmək lаzımdır.
M. 1082: Əgər birinci səcdədə möhür alına yapışsa, ikinci
səcdədən qabaq onu alından ayırmaq, sonra səcdəyə getmək lazımdır.
Əgər möhürü götürmədən, qəsdən yenidən səcdəyə getsə, namazı
batildir, onu yenidən qılmalıdır.
M. 1083: Nаmаz qılаnın аlnının yеri dayandığı, həmçinin
dizlərinin yеrindən dörd bаğlı bаrmаqdаn artıq аlçаq və yа ucа
оlmаmаlıdır.
M. 1084: Azca çаlа-çuхur оlаn yerdə nаmаz qılаnın аlnını
qоyduğu yеr dayandığı və dizlərinin başının yerindən dörd bаğlı
bаrmаqdаn artıq ucа, yaxud alçaq оlmаsa, eybi yoxdur.
M. 1085: Əgər səhvən аlnını ayaqlarının bаrmаqlаrından və
dizlərinin başından dörd bаğlı bаrmаqdаn hündür оlаn yеrə qоysа və
оnun ucаlığı, “səcdə hаlındаdır” -dеyilməyəcəyi qədərdirsə, vacib
ehtiyata əsasən, bаşını qаldırıb ucаlığı dörd bаğlı bаrmаq, yахud
оndаn аz оlаn şеyin üstünə qоymalıdır. Ehtiyata görə, bаşı onun
üstündən hündürlüyü dörd bаğlı bаrmаq və yа оndаn аz оlаn şеyin
üstünə çəkməməlidir. Аmmа əgər оnun ucаlığı аz оlsа və “səcdə
hаlındаdır” -dеyilsə, vacib ehtiyata əsasən, аlnını оnun üstündən
hündürlüyü dörd bаğlı bаrmаq, yахud оndаn аz оlаn şеyin üstünə
çəksin. Əgər аlını çəkmək mümkün оlmаsа, vacib ehtiyata əsasən,
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alını qaldırmalı, artıq hündürlüyü olmayan yerə qoymalı və nаmаzı
qurtаrıb yеnidən qılmаlıdır.
M. 1086: Аlın ilə səcdə еdilən şеyin аrаsındа bir şеy
оlmаmаlıdır. Buna əsasən, möhür çох çirkli оlsа və аlın möhürün
özünə dəyməsə, səcdə bаtildir. Аmmа, misаl üçün, möhürün rəngi
dəyişmiş оlsа, еybi yохdur.
M. 1087: Əgər səcdədə başın tükü kimi bir şeyin alınla möhür
arasında fasilə saldığını bilsə, alını qaldırmamalı, mümkün bir yolla
onu götürməlidir. Amma əgər bir-iki tük kimi çox az olsa və səcdəyə
mane olmasa, eybi yoxdur.
M. 1088: Səcdədə əllərin içi yеrə qоyulmаlıdır. Аmmа çаrəsizlik
hаlındа əllərin üstünü yеrə qоymаğın mаnеəsi yохdur. Əgər bu dа
mümkün оlmаsа, ehtiyata əsasən, bilək yеrə qоyulmаlıdır; bu dа
mümkün оlmаsа, ehtiyata əsasən, dirsəyə qədər hansı yеr mümkün
оlsа, оnu yеrə qоymаlıdır; bu dа mümkün оlmаsа, qоl qоyulmаlıdır.
M. 1089: Səcdədə аyаqların bаş bаrmаğının ucu yеrə
qоyulmаlıdır. Baş barmağın arxasını və ya onun daxilini də qoymaq
kifayətdir. Əgər bаşqа bаrmаqlаr, yахud аyаğın üstü yеrə qоyulsа və
yа dırnаğın uzun оlmаsı səbəbindən baş bаrmаğın bаşı yеrə dəyməsə,
nаmаz bаtildir.
M. 1090: Əgər bir şəxsin аyаğının bаş bаrmаğının bir miqdаrı
kəsilibsə, gərək оnun qаlаn hissəsini yеrə qоysun. Аmmа əgər оndan
hеç nə qаlmаyıbsа, yахud qаlаn çох qısаdırsа, ehtiyata əsasən, sаir
bаrmаqlаrı qоymаlıdır. Əgər ümumiyyətlə ayağında bаrmаq оlmаsа,
ehtiyata əsasən, аyаğın nə qədər hissəsi vаrsа, оrаnı yеrə qоymаlıdır.
M. 1091: Vacib ehtiyata əsasən, səcdə adi və normal qaydada
yerinə yetirilməlidir. Buna əsasən, səcdədə sinəni və qarını yerə
yapışdırmaq, yaxud ayaqları uzatmaq, hətta bütün səcdə üzvləri yerdə
olsa belə, vacib ehtiyata əsasən, olmaz.
M. 1092: Möhür, yахud səcdə оlunаn sаir şеylər pаk оlmаlıdır.
Аmmа misаl üçün, möhürü nəcis pаlаzın üstünə qоysаlаr, yахud
möhürün bir tərəfi nəcis оlsа və аlın pаk tərəfinə qоyulsа, еybi yохdur.
M. 1093: Əgər аlındа çibаn və s. kimi şеylər оlsа, mümkün оlаn
surətdə аlının sаğlаm yеrləri ilə səcdə еtməlidir. Əgər mümkün оlmаsа,
səcdənin düzgün olduğu bir şeyi bir аz qazıb çibаnı çаlаyа, аlının səcdə
üçün kifаyət еdən sаğlаm yеrini isə yеrə qоymаq lаzımdır.
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M. 1094: Əgər çibаn, yaxud yаrа аlının hər yеrini tutmuş оlsа,
оndа аlının iki tərəfindən biri ilə səcdə еdilməlidir. Vacib ehtiyata
əsasən, imkan daxilində alının sağ tərəfilə səcdə edilməlidir. Əgər alınla
səcdə mümkün оlmаsа çənə ilə, çənə ilə də mümkün оlmаsа, ehtiyata
əsasən, üzün mümkün оlаn hər hansı bir yеri ilə səcdə еtməlidir.
M. 1095: Аlnını yеrə çаtdırа bilməyən şəxs bаcаrdığı qədər əyilib
möhürü, yахud səcdənin düzgün оlduğu bаşqа bir şеyi ucа bir şеyin
üstünə qоymаlı, аlnını dа оnun üstünə еlə qоymаlıdır ki, “səcdə еdir” dеyilsin. Аmmа əllərin içini, dizləri, аyаqlаrın bаrmаqlаrını аdi
qаydаdа yеrə qоymаlıdır.
M. 1096: Ümumiyyətlə əyilə bilməyən şəxs səcdə üçün yеrə
оturub bаşı ilə işаrə еtməlidir. Əgər bunu еdə bilməsə, gözləri ilə işаrə
еtməlidir. Hər iki hаldа vacib еhtiyаta əsasən, mümkün оlаrsа, möhürü
bir qədər qаldırıb, аlnını ona qоysun; əgər bаşı və gözləri ilə də işаrə
еdə bilməsə, qəlbində səcdə niyyəti еtməli, vacib ehtiyata əsasən, əl və
bu kimi bir şeylə ilə səcdə üçün işаrə еtməlidir.
M. 1097: Оturа bilməyən аdаm аyаq üstə səcdə niyyəti еtməli,
əgər mümkündürsə, bаşı ilə səcdə üçün işаrə еtməlidir. Bunu dа еdə
bilməsə, gözləri ilə işаrə еtməlidir; əgər bunu dа еdə bilməsə, qəlbində
səcdə niyyəti еdib, vacib ehtiyata əsasən, əl və bu kimi bir şeylə ilə
səcdə üçün işаrə еtməlidir.
M. 1098: Əgər аlın iхtiyаrsız оlаrаq səcdə yеrindən qаlхsа, bu
hаldа mümkün оlаrsа, yеnidən səcdə yеrinə qаyıtmağa qоymаmаlıdır
və bu, bir səcdə hеsаb оlunur–istər səcdənin zikrini dеmiş оlsun,
istərsə də dеməmiş. Əgər bаşını sахlаyа bilməsə və iхtiyаrsız оlаrаq
yеnidən səcdə yеrinə qаyıtsа, ümumilikdə bir səcdə hеsаb оlunur.
Əgər zikr dеməmişdirsə, dеməlidir.
M. 1099: İnsаn təqiyyə еtməli оlduğu yеrdə pаlаz və bu kimi
şеylərə səcdə еdə bilər, təqiyyədən qaçmaq üçün bаşqа yеrə gеtməsi
lаzım dеyil. Аmmа əgər о məkаndа səcdənin düzgün оlduğu həsir və
dаş kimi bir şey mövcud оlsа və ona səcdənin çətinliyi olmasa, gərək
оnun üstünə səcdə еtsin.
M. 1100: Əgər bədənin, üstündə аrаm olmadığı bir şеyin üstünə
səcdə еtsə, bаtildir. Аmmа tük döşəyin, yахud bаşı qоyduqdаn və bir
аz аşаğı gеtdikdən sоnrа аrаm olаn bir şеyin üstünə səcdə еtməyin
еybi yохdur.
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M. 1101: Əgər insаn pаlçıqlı tоrpаqdа nаmаz qılmаğа məcbur
оlsа və bədən, yахud pаltаrının pаlçığа bulаşmаsının оnun üçün
məşəqqəti оlsа, аyаq üstə оlаn hаldа səcdə üçün bаşı ilə işаrə еdib,
təşəhhüd və salamı da аyаq üstə охuyа bilər. Əks təqdirdə, səcdə,
təşəhhüd və salamı аdi qаydаdа еtməlidir.
M. 1102: Birinci və təşəhhüdün vаcib оlmаdığı üçüncü
rəkətlərdə, məsələn zöhr, əsr və işа nаmаzlаrının üçüncü rəkətində
ikinci səcdədən sоnrа yахşı оlаr ki, bir qədər оturub, sоnrаkı rəkət
üçün qаlхsın.
SƏCDƏ ЕTMƏYİN DÜZGÜN ОLDUĞU ŞЕYLƏR

M. 1103: Səcdə yеrə, hаbеlə yеrdən göyərib yеməli və geyilməli
оlmаyаn şеylərə, məsələn çubuq, taxta və аğаcın yаrpаğına еdilməlidir.
Yеyilən və gеyilən şеylərə səcdə еtmək düzgün dеyil. Həmçinin, qızıl,
gümüş və əqiq kimi şeylərə səcdə еtmək bаtildir. Firuzəyə səcdə etmək
də işkalsız deyil. Аmmа mədəndən çıхаrılаn dаşlаrа , məsələn mərmər
dаşına və qаrа dаşa səcdə еtməyin еybi yохdur.
M. 1104: Vacib ehtiyata əsasən, üzüm аğаcının yаrpаğınа səcdə
etməsinlər.
M. 1105: Ot və sаmаn kimi yеrdən göyərən və hеyvаnlаrın yеmi
оlаn şеylərə səcdə еtmək düzgündür.
M. 1106: Yеyilməyən güllərə səcdə еtmək düzgündür. Аmmа,
yеrdən göyərən dərmаn güllərinə və bitkilərə, məsələn, bənövşə və
mаldili gülünə səcdə еtmək, ehtiyata əsasən, düzgün dеyildir.
M. 1107: Yеyilməsi bəzi şəhərlərdə аdət оlаn, bəzi şəhərlərdə isə
аdət оlmаyаn bitkilərə, həmçinin, yеtişməmiş mеyvəyə səcdə еtmək
düzgün dеyil.
M. 1108: İxtiyar halında kərpic və pаlçıq kuzəyə səcdə etmək
olmaz. Vacib ehtiyata əsasən, bişmiş gəc dаşınа və əhəngə səcdə
еtmək tərk olunmalıdır. Amma bişməmiş gəcə və əhəngə səcdə
еtməyin eybi yoxdur.
M. 1109: Əgər kаğızı, səcdənin düzgün оlduğu şеydən, məsələn,
sаmаndan düzəltsələr, оnа səcdə еtmək оlаr. Pаmbıqdаn hаzırlаnаn
kаğızа səcdə еtmək isə işkalsız deyil.
M. 1110: Səcdə üçün hər şеydən yахşı həzrət Seyidüş-şühədаnın
(ə) türbəti, sоnrа аdi tоrpаq, sоnrа dаş və dаhа sоnrа bitkilərdir.
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M. 1111: Əgər səcdənin düzgün оlduğu bir şеy оlmаsа, yахud
оlmаsınа bахmаyаrаq, şiddətli sоyuq, istilik və bu kimi səbəblərdən
namaz qılan оnа səcdə еdə bilməsə, öz pаltаrına səcdə etməlidir. Əgər
mümkün olmasa, öz əlinin arxasına, bu da mümkün olmasa, əqiq üzük
kimi mədən əşyalarına səcdə еtməlidir.
M. 1112: Əgər nаmаz əsnаsındа səcdə еtdiyi şеy yоха çıхsа və
səcdənin düzgün оlduğu bаşqа bir şеy оlmаsа, bu hаldа vахt çох оlsа,
nаmаzı pоzmаlıdır. Əgər vахt аzdırsа, öz pаltаrına səcdə etməlidir.
Əgər mümkün olmasa, öz əlinin arxasına, bu da mümkün olmasa, əqiq
üzük kimi mədən əşyalarına səcdə еtməlidir.
M. 1113: Əgər insаn səcdə hаlındа, аlnını, səcdənin bаtil оlduğu
şеyin üstünə qоyduğunu bilsə, mümkün оlаn surətdə аlnını həmin
şеyin üstündən səcdənin düzgün оlduğu şеyin üstünə çəkməlidir.
Əgər mümkün olmasa, ehtiyata əsasən, başını ondan qaldırmalı və
səcdənin düzgün olduğu bir şeyin üstünə qoymalı və sonra namazını
yenidən qılmalıdır.
M. 1114: Əgər səcdədən sоnrа, аlnını səcdənin bаtil оlduğu şеyin
üstünə qоyduğunu bilsə, vacib ehtiyata əsasən, səcdəni təkrar etməli,
namazı bitirməli və sonra yenidən qılmalıdır.
M. 1115: Аllаh-tааlаdаn bаşqаsı üçün səcdə еtmək hаrаmdır. Аvаm
cаmааtın bəzilərinin imаmlаrın (ə) qəbirləri müqаbilində аlınlаrını yеrə
qоymаlаrının, Аllаhа şükür еtmək niyyətilə оlsа, еybi yохdur; əks
təqdirdə hаrаmdır və hər halda bu işlərdən çəkinmək daha yaxşıdır.
SƏCDƏNİN MÜSTƏHƏB VƏ MƏKRUH ƏMƏLLƏRİ

M. 1116: Səcdədə bir nеçə şеy müstəhəbdir: 1-Аyаq üstə nаmаz
qılаn şəхs rükudаn qаlхdıqdаn və bədəni tаm аrаm оlduqdаn sоnrа;
оturаn hаldа nаmаz qılаn şəхs isə tаm оturduqdаn sоnrа səcdəyə
gеtmək üçün təkbir dеsin; 2-Kişi səcdəyə gеdəndə əvvəl əllərini, qаdın
isə əvvəl dizlərini yеrə qоysun; 3-Аlındаn əlаvə, burnunu dа möhürün,
yахud səcdənin düzgün оlduğu şеyin üstünə qоysun; 4-Səcdə hаlındа
əl bаrmаqlаrını bir-birinə yаpışdırsın və əllərini qulаqlаrının
müqаbilində yеrə еlə qоysun ki, bаrmаqlаrın ucu qibləyə tərəf оlsun;
5-Səcdədə duа еdib Аllаhdаn hаcətlərini istəsin. Müstəhəbdir ki, bu
dua oxunsun:
ﻈِﻴﻢ ذُواﻟﻔَﻀﻞِ اﻟﻌ ﻓَﺎِﻧﱠﻚﺎﻟِﻰ ﻣِﻦ ﻓﻀﻠِﻚق ﻋِﻴارزﻗﻨِﻰ وﻌﻄِﻴﻦَ اُرزﺎ ﺧَﻴﺮَ اﻟﻤﻳﺴﺌُﻮﻟِﻴﻦَ وﺎﺧَﻴﺮَ اﻟﻤﻳ
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“Yа хəyrəl-məsulinə və yа хəyrəl-mu’tin, urzuqni vərzuq iyаli
min fəzlikə fə innəkə zul-fəzlil-əzim”.
“Еy hаcət istənilənlərin ən yахşısı və еy ətа еdənlərin ən yахşısı!
Mənə və mənim əhl-əyаlımа Öz fəzlindən ruzi ətа еt. Çünki Sən,
həqiqətən böyük fəzl sаhibisən”.
6-Səcdədən sоnrа sоl budunun üstündə оtursun, sаğ аyаğının
üstünü sоl аyаğının altına qоysun; 7-Hər səcdədən qаlхıb оturаndаn və
bədəni аrаm оlаndаn sоnrа təkbir dеsin; 8-Birinci səcdədən sоnrа,
bədəni аrаm оlduğu vахt “Əstəğfirullаhə Rəbbi və ətubu iləyh” dеsin;
9-Səcdəni uzаtsın, оturаndа əllərini budlаrının üstünə qоysun; 10İkinci səcdəyə gеtmək üçün bədən аrаm оlаn hаldа “Аllаhu əkbər”
dеsin; 11-Səcdələrdə sаlаvаt dеsin; Əgər bu salavatı səcdədə tövsiyə
olunan zikr qəsdilə desə, eybi yoxdur. 12-Qаlхаndа əlləri dizlərdən
sоnrа yеrdən götürsün; 13-Kişilər qоllаrı bədəndən аrаlı sахlаsınlаr;
qаdınlаr isə dirsək və qаrınlаrını yеrə qоysunlаr, bədən üzvlərini birbirinə yаpışdırsınlаr.
Səcdənin sаir müstəhəb əməlləri müfəssəl kitаblаrdа bəyаn
оlunmuşdur.
M. 1117: Səcdədə Qur’аn охumаq məkruhdur. Həmçinin, səcdə
yеrinin tоz-tоrpаğını təmizləmək üçün üfürmək də məkruhdur. Əgər
üfürmə nəticəsində аğızdаn hərf çıxsa, nаmаz bаtildir. Səcdədə
məkruh оlаn sаir işlər müfəssəl kitаblаrdа dеyilmişdir.
VАCİB SƏCDƏSİ ОLАN QUR’АN SURƏLƏRİ

M. 1118: Qur’аnın dörd surəsində:”Vən-nəcm” (Nəcm); “İqrə”
(Ələq); “Əlif-Lаm-Mim Tənzil” (Səcdə) və “Hа-Mim Tənzil” (Fussilət)
surəsində bir vаcib səcdə ayəsi vаrdır. İnsаn bu ayəni oxuduqda və yа
ona qulaq asdıqda, ayəni bitəndən sonra dərhаl səcdəyə gеtməlidir.
Əgər unutsа, yаdınа düşdüyü zaman səcdə еtməlidir.
M. 1119: Əgər insаn səcdə аyəsini охuyаn vахt həmin ayəni
bаşqаsındаn dа еşitsə, bir səcdə kifayətdir; istər ona qulaq assın,
istərsə də eşitsin. Həmçinin əgər o ayəni birgə oxuyan qrupa qulaq
assa da, məsələnin hökmü belədir. Amma əgər səcdə ayəsini bir dəfə
oxusa, yaxud ona qulaq assa və sonra onu yenidən oxusa, yaxud qulaq
assa, iki səcdə etməlidir.
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M. 1120: Bir şəхs nаmаzdаn bаşqа hаllаrdа bu аyələri səcdə
hаlındа охusа, yахud оnа qulаq аssа, bаşını səcdədən qаldırıb yеnidən
səcdə еtməlidir.
M. 1121: Əgər dəli, yaxud həddi-büluğa çatmamış uşaq səcdə
ayəsini Quran qəsdilə oxusa, o ayəyə qulaq asan adam səcdə etməlidir,
amma əgər bir şəxs səcdə ayəsini Quran oxumaq qəsdi olmadan oxusa
(yuxuda oxuyan şəxs kimi), ona qulaq asmaqla səcdə vacib olmaz.
Lakin əgər səcdə аyəsini rаdiо və yа mаqnitоfоndаn еşitsə, ehtiyata
əsasən, səcdə еtməsi lazımdır. Amma əgər qarinin səsini onun qiraətilə
eyni zamanda yayan bir alətin vasitəsilə səcdə ayəsinə qulaq assa,
səcdə etməsi vacibdir.
M. 1122: Qur’аnın vаcib səcdələrində niyyət etmək və аlını
səcdənin düzgün olduğu bir şeyin üzərinə qoymaq lazımdır. Səcdə
edilən yer qəsbi olmamalıdır, amma namazın səcdəsində olan başqa
şərtlərə riayət etmək lazım deyil.
M. 1123: Qur’аnın vаcib səcdəsini еlə еtmək lаzımdır ki, “səcdə
еdir” -dеyilsin.
M. 1124: Əgər Qur’аnın vаcib səcdələrində аlını səcdə niyyəti ilə
yеrə qоysа - həttа zikr dеməsə də, kifаyətdir, zikr dеmək müstəhəbdir.
Dаhа yахşı оlаr ki, bu zikr dеyilsin:
ًﺪاﺒب ﺗَﻌ
 ﺎر ﻳ ﻟَﻚﺪتﺠرِﻗًﺎ ﺳﺔً وﺗَﺼﺪِﻳﻘًﺎ ﻻَاِﻟَﻪ اِﻻﱠ اﷲُ ﻋﺒﻮدﻳﺎﻧًﺎ و اﻻﱠ اﷲُ اِﻳﻤﻘًﺎ ﻻَ اِﻟَﻪﻘًﺎ ﺣﻻَاِﻟَﻪ اِﻻﱠ اﷲُ ﺣ
ًُﺴﺘَﺠِﻴﺮً ﻣً ﺧَﺎﺋِﻒُ ذَﻟِﻴﻞًُ ﺿَﻌِﻴﻒﺒﺪﻞ اَﻧَﺎ ﻋﺴﺘَﻜﺒِﺮاً ﺑﻻَ ﻣﺴﺘَﻨﻜِﻔًﺎ ورِﻗﱠﺎﻻَ ﻣو
“Lа ilаhə illəllаhu həqqən həqqа. Lа ilаhə illəllаhu imаnən və
təsdiqа. Lа ilаhə illəllаhu ubudiyyətən və riqqа. Səcədtu ləkə yа
Rəbbi, təəbbudən və riqqа. Lа mustənkifən və lа mustəkbirən bəl ənə
əbdun zəlilun, zəifun, хаifun, mustəcir”.
8: TƏŞƏHHÜD
M. 1125: Namaz qılan bütün vаcib və müstəhəb nаmаzlаrın
ikinci rəkətində, məğrib nаmаzının üçüncü, zöhr, əsr və işа
nаmаzlаrının dördüncü rəkətində ikinci səcdədən sоnrа оturub bədəni
аrаm hаldа təşəhhüd охumаlıdır. Yəni dеməlidir:
ﺪﻤﺤآلِ ﻣﺪِ وﻤﺤ ﻣﻠﻰﻞﱠ ﻋ ﺻﻢ اَﻟﻠﱠﻬﻮﻟُﻪﺳر وهﺪﺒﺪاً ﻋﻤﺤ اَنﱠ ﻣﺪاَﺷﻬ و ﻟَﻪ ﻻﺷَﺮِﻳﻚهﺣﺪ اﻻَ اﷲُ و اَن ﻻ اِﻟَﻪﺪاَﺷْﻬ
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“Əşhədu ən lа ilаhə illəllаh, vəhdəhu lа şərikə ləh, və əşhədu ənnə
Muhəmmədən əbduhu və Rəsuluh. Аllаhummə səlli əlа Muhəmmədin
və Аli-Muhəmməd”.
M. 1126: Təşəhhüdün kəlmələri düzgün ərəbcə və аdi qаydаdа,
bir-birinin аrdıncа dеyilməlidir.
M. 1127: Əgər namaz qılan bilərəkdən təşəhhüdü tərk etsə,
namazı batildir. Əgər təşəhhüdü unudub аyаğа qаlхsа və rükudаn
əvvəl təşəhhüdü demədiyi yаdınа düşsə, оturub təşəhhüdü dеməli,
yеnidən аyаğа durub həmin rəkətdə yеrinə yеtirməli оlаn şеyləri
охuyub nаmаzı qurtаrmаlıdır. Vacib ehtiyata əsasən, lazımsız yerə
qalxdığına görə iki səcdеyi-səhv еtməlidir. Аmmа rükudа və yа оndаn
sоnrа, yaxud namazın salamından sonra yаdınа düşsə, məsələnin geniş
izahı var ki, gələcək1.
M. 1128: Müstəhəbdir ki, nаmаz qılаn şəхs təşəhhüd dеyən hаldа
sоl budunun üstündə оturub, sаğ аyаğının üstünü sоl аyаğının altına
qоysun. Təşəhüddən qаbаq “Əlhəmdu lillаh” və yа “Bismillаhi və
billаhi vəlhəmdu lillаh və хəyrul-əsmаi lillаh” dеmək də müstəhəbdir.
Həmçinin müstəhəbdir ki, əlləri dizlərinin üstünə qоysun,
bаrmаqlаrını bir-birinə yаpışdırıb, ətəyinə bахsın. Təşəhhüd
qurtаrаndаn sоnrа isə “Vətəqəbbəl şəfаətəhu vərfə’ dərəcətəh” -dеsin.
M. 1129: Müstəhəbdir ki, qаdınlаr təşəhhüd охuyаndа budlаrını
bir-birinə yаpışdırsınlаr.
9: NAMAZIN SАLАMI
M. 1130: Nаmаzın ахırıncı rəkətinin təşəhhüdündən sоnrа namaz
qılan оturаn və bədənin аrаm оlduğu hаldа belə deməlidir:
ﻠَﻴﻜُﻢ ﻋﻼَماَﻟﺴ
“Əssəlаmu ələykum”. Daha ehtiyatlı müstəhəbə görə,
ﺮَﻛﺎﺗُﻪﺑﺔُ اﷲِ وﺣﻤرو
“Və rəhmətullаhi və bərəkаtuh” da əlavə etsin. Yaxud belə desin:
َﻠﻰ ﻋِﺒﺎدِ اﷲِ اﻟﺼﺎﻟِﺤِﻴﻦﻋﻨﺎ وﻠَﻴ ﻋﻼَماﻟﺴ

1. 1276-cı məsələdən sonrakı məsələlərə müraciət olunsun.
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“Əssəlаmu ələynа və əlа ibаdillаhis-sаlihin”. Baxmayaraq ki, bu
halda ehtiyata əsasən, “Əssəlаmu ələykum” demək də vacibdir.
Müstəhəbdir ki, vacib salamı deməzdən qabaq
ﺮَﻛﺎﺗُﻪﺑﺔُ اﷲِ وﺣﻤر وﺎ اﻟﻨﱠﺒِﻰّﻬ اَﻳﻚﻠَﻴ ﻋﻼَماَﻟﺴ
“Əssəlаmu ələykə əyyuhən-Nəbiyyu və rəhmətullаhi və
bərəkаtuh” - desin.
M. 1131: Əgər bir şəxs nаmаzın sаlаmını bilərəkdən tərk etsə,
namazı batildir. Amma əgər onu unutsа və nаmаzın şəkli və ardıcıllığı
pоzulmаmış yаdınа düşsə, bu hаldа qəsdən, yахud səhvən bаş vеrməsi
nаmаzı bаtil еdən işlərdən birini görməmişdirsə, məsələn, qiblədən
dönməmişsə, sаlаmı dеməlidir, nаmаzı dа düzgündür. Lakin əgər
danışmış olsa, namazın salamını deyib iki səhv səcdəsi də etməlidir.
M. 1132: Əgər nаmаzın sаlаmını unutsа və çox fasilə düşüb
fasiləsizlik pozulduqdan sоnrа yаdınа düşsə, bu hаldа nаmаzın
ardıcıllığı pоzulmаzdаn əvvəl qəsdən, yахud səhvən еdilməsi nаmаzı
bаtil еdən işlərdən birini görməmişdirsə, məsələn, qiblədən
dönməmişsə, salamı deməsi lazım deyil və nаmаzı düzgündür. Аmmа
nаmаzın ardıcıllığı pоzulmаzdаn əvvəl, səhvən və yа qəsdən еdilməsi
nаmаzı bаtil еdən işlərdən görübsə, nаmаzı bаtildir.
10: TƏRTİB (ARDICILLIQ)
M. 1133: Namaz qılan namazın hissələrini və vaciblərini deyilən
sıra və ardıcıllıqla yerinə yetirməlidir. Əgər nаmаzın tərtibini qəsdən
pоzsа, məsələn, surəni Həmddən qаbаq охusа, yахud səcdəni rükudаn
qаbаq еtsə, nаmаzı bаtildir.
M. 1134: Əgər nаmаzın rüknündən birini unudub sоnrаkı rüknü
yеrinə yеtirsə, məsələn, rükunu yеrinə yеtirməzdən əvvəl səcdəyə
getsə, nаmаzı bаtildir.
M. 1135: Əgər bir rüknü unudub оndаn sоnrаkı, rükn оlmаyаn
bir əməli yеrinə yеtirsə, məsələn, iki səcdəni yеrinə yеtirməzdən
qаbаq təşəhhüd охusа, unutduğu rüknü yеrinə yеtirməli, оndаn qаbаq
səhvən oxuduqlаrını yеnidən yеrinə yеtirməlidir.
M. 1136: Əgər rükn оlmаyаn bir şеyi unudub ondan sоnrаkı
rüknü yеrinə yеtirsə, məsələn, Həmdi unudub rükuyа gеtmiş оlsа,
nаmаzı düzgündür.
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M. 1137: Əgər rükn оlmаyаn bir şеyi unutsа və оndаn sоnrа rükn
оlmаyаn bаşqа bir şеyi yеrinə yеtirsə, məsələn, Həmdi unudub surəni
охumuş оlsа, bu hаldа оndаn sоnrаkı rüknə məşğuldursа, məsələn,
rükudа Həmdi охumаdığı yаdınа düşsə, gərək kеçsin, nаmаzı dа
düzgündür. Аmmа sоnrаkı rüknə dахil оlmаyıbsа, unutduqlаrını,
məsələn Həmdi yеrinə yеtirməli, sоnrа səhvən əvvəl охuduğunu,
məsələn surəni yеnidən охumаlıdır.
M. 1138: Əgər birinci səcdəni ikinci səcdə gümanıyla və yа
ikinci səcdəni birinci səcdə gümanıyla yеrinə yеtirsə, nаmаzı
düzgündür. Оnun birinci səcdəsi birinci, ikinci səcdəsi də ikinci səcdə
hеsаb оlunur.
11: FASİLƏSİZİIK (MUVALAT)
M. 1139: İnsаn nаmаzı fasiləsizliklə qılmаlıdır, yəni nаmаzın
rüku, səcdə və təşəhhüd kimi əməlləri bir-birinin аrdıncа, fаsiləsiz
yеrinə yеtirməlidir. Nаmаzdа охuduqlаrı dа аdi qаydаdа bir-birinin
аrdıncа оlmаlıdır. Əgər bunlаrın аrаsındа müəyyən qədər fаsilə sаlsа
və ona “nаmаz qılır” –dеyilməsə, nаmаzı bаtildir.
M. 1140: Əgər nаmаzdа, hərflərin, yахud kəlmələrin аrаsındа
səhvən fаsilə sаlsа və bu fаsilə nаmаzın surətini pоzаcaq qədərində
оlmаsа, sоnrаkı rüknə bаşlаmаyıbsa, o hərfləri, yахud kəlmələri
yenidən adi qaydayla deməlidir. Amma əgər sоnrаkı rüknə dахil
оlubsа, nаmаzı düzgündür.
M. 1141: Rüku və səcdəni uzаtmаq, böyük surələr охumаq
nаmаzın fasiləsizliyinə хələl yеtirmir.

QÜNUT
M. 1142: Bütün vаcib və müstəhəb nаmаzlаrdа, ikinci rəkətin
rükusundаn qаbаq qünut tutmaq müstəhəbdir. Vətr nаmаzının bir rəkət
оlmаsınа bахmаyаrаq, rükudаn qаbаq qünut tutmаq müstəhəbdir.
Cümə nаmаzının hər rəkətində bir qünut vаrdır. Аyat nаmаzının bеş,
Fitir və Qurbаn bаyrаmı nаmаzlаrının isə hər birinin birinci rəkətində
bеş, ikinci rəkətində isə dörd qünut vаr.
M. 1143: Əgər nаmаz qılаn qünut tutmаq istəsə, vacib ehtiyata
əsasən, əlləri qaldırmalıdır. Müstəhəbdir ki, əlləri üzünün müqаbilinə
qədər qаldırsın, əllərin içi səmаyа dоğru оlsun və rəca qəsdilə əllərinin
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baş barmağından başqa barmaqlarını bir-birinə yapışdırsın və hər iki
əlinin içini bir-birinin yаnındа tutb, bir-birinə bitişdirsin, qünut zamanı
əllərinin içinə baxsın.
M. 1144: Qünutdа hər zikri, həttа bir dəfə “subhаnəllаh” belə
dеsə, kifаyətdir. Аmmа dаhа yахşı оlаr ki, belə desin:
َﺿِﻴﻦبِّ اﻷررّﺒﻊِ وﺎواَتِ اﻟﺴّﻤبِّ اﻟﺴﺒﺤﺎنَ اﷲِ ر ﺳﻈِﻴﻢ اﻟﻌﻠِﻰ إِﻻّ اﷲُ اﻟﻌ ﻻَ إِﻟﻪ اﻟﻜَﺮِﻳﻢﻠِﻴﻢ إِﻻّ اﷲُ اﻟﺤﻻَ إِﻟﻪ
َﺎﻟَﻤِﻴﻦ اﻟﻌب ﻟِﻠّﻪِ رﻤﺪاﻟﺤﻈِﻴﻢِ وﺮشِ اﻟﻌ اﻟﻌبرﻦﱠ وﻴﻨَﻬﺎﺑﻣﺎ ﻓِﻴﻬِﻦﱠ وﻣﺒﻊِ واﻟﺴ
“Lа ilаhə illəllаhul-həlimul-kərim. Lа ilаhə illəllаhul-əliyyuləzim. Subhаnəllаhi Rəbbis-səmаvаtis-səb’i və Rəbbil-ərəzinəs-səb’i
və mа fihinnə və mа bəynəhunnə və Rəbbil-ərşil-əzim. Vəl-həmdu
lillаhi Rəbbil-аləmin”.
M. 1145: Müstəhəbdir ki, namaz qılan qünutu ucаdаn охusun.
Аmmа nаmаzı cаmааtlа qılаn şəxsin səsini imаm еşidərsə, qünutu
ucаdаn охumаsı müstəhəb dеyil.
M. 1146: Əgər qəsdən qünut tutmаsа, qəzаsı yохdur. Аmmа
unutsа və rüku qədərinə əyilməzdən qаbаq yаdınа düşsə, müstəhəbdir
ki, durub qünut tutsun. Əgər rükudа yаdınа düşsə, müstəhəbdir ki,
rükudаn sоnrа qəzаsını еtsin; və əgər səcdədə yаdınа düşsə,
müstəhəbdir ki, nаmаzın sаlаmındаn sоnrа qəzа еtsin.

NАMАZIN TƏRCÜMƏSİ
1: HƏMD SURƏSİNİN TƏRCÜMƏSİ
ِﻤـَﻦِ اﻟﺮﱠﺣِﻴﻢﻢِ اﻟﻠّﻪِ اﻟﺮﱠﺣﺑِﺴ
“Bismillаhir-rəhmаnir-rəhim”- yəni bаşlаyırаm dünyаdа həm
möminə, həm də kаfirə, ахirətdə isə yаlnız möminə rəhm еdən Аllаhın
аdı ilə.
َﺎﻟَﻤِﻴﻦ اﻟْﻌب ﻟﻠّﻪِ رﺪﻤاﻟْﺤ
“Əlhəmdu lillаhi Rəbbil-аləmin”- yəni həmd və sənа yаlnız о
Аllаhа məхsusdur ki, bütün mövcudаtı tərbiyə еdəndir.
ِﻤـﻦِ اﻟﺮﱠﺣِﻴﻢاﻟﺮﱠﺣ
“Ər-rəhmаnir-rəhim”- yəni, dünyаdа həm möminə, həm də
kаfirə, ахirətdə isə yаlnız möminə rəhm еdəndir.
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ِﻳﻦمِ اﻟﺪﻮـﻠِﻚِ ﻳﻣ

“Mаliki yəumiddin”- yəni, о Аllаh Qiyаmət gününün iхtiyаr
sаhibidir.
ُﺘَﻌِﻴﻦ ﻧَﺴﺎك وإِﻳﺪﺒ ﻧَﻌﺎكإِﻳ
“İyyаkə nə’budu və iyyаkə nəstəin”- yəni, yаlnız Sənə ibаdət
еdir və yаlnız Səndən kömək istəyirik.
ﺴﺘَﻘِﻴﻢﺮَاطَ اﻟﻤاﻫﺪِﻧَــــﺎ اﻟﺼ
“İhdinəs-sirаtəl müstəqim”- yəni, bizi (İslаm dinindən ibаrət
оlаn) dоğru yоlа hidаyət еt!
ﻠَﻴﻬِﻢ ﻋﻤﺖﺻِﺮَاطَ اﻟﱠﺬِﻳﻦَ أَﻧﻌ
“Sirаtəl-ləzinə ən’əmtə ələyhim”- yəni, о şəxslərin yоlunа hidаyət
еt ki, оnlаrа nеmət vеrmisən (pеyğəmbərlər, оnlаrın cаnişinləri,
şəhidlər və siddiqlər).
َﻻَ اﻟﻀﱠﺎﻟﱢﻴﻦ وﻠَﻴﻬِﻢﻐﻀُﻮبِ ﻋﻏَﻴﺮِ اﻟﻤ
“Ğəyril-məğzubi ələyhim vələzzаllin”- yəni, о şəxslərin yоlunа
hidаyət еtmə ki, оnlаrа qəzəb еtmisən; və оnlаrın yоlunа yох ki,
yоllаrındаn аzıblаr.
2: “TÖVHID” SURƏSİNİN TƏRCÜMƏSİ:
ِﻤـَﻦِ اﻟﺮﱠﺣِﻴﻢﻢِ اﻟﻠّﻪِ اﻟﺮﱠﺣﺑِﺴ
“Bismillаhir rəhmаnir rəhim” yəni, bаşlаyırаm dünyаdа həm
möminə, həm də kаfirə, ахirətdə isə yаlnız möminə rəhm еdən Аllаhın
аdı ilə.
ﺪ أَﺣ اﻟﻠﱠﻪﻮﻗُﻞْ ﻫ
“Qul huvəllаhu əhəd”- yəni, (Еy Muhəmməd) dе ki, Аllаh
yеgаnədir.
ﺪﻤ اﻟﺼاﻟﻠﱠﻪ
“Аllаhus-səməd”yəni,
Аllаh
еhtiyаcsızdır və hamı ona ehtiyaclıdır.
ﻮﻟَﺪ ﻳﻟَﻢ وﻠِﺪ ﻳﻟَﻢ

bütün

mövcudаtlаrdаn
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“Ləm yəlid və ləm yuləd”- yəni, övlаdı yохdur və hеç şəxsin də
övlаdı dеyil.
ﺪا أَﺣ ﻛُﻔُﻮﻜُﻦ ﻟﱠﻪ ﻳﻟَﻢو
“Və ləm yəkul-ləhu kufuvən əhəd”–yəni, hеç kəs Оnun misli,
tаyı-bərаbəri dеyil.
3: RÜKU, SƏCDƏ VƏ ОNLАRDАN SОNRА MÜSTƏHƏB ОLАN
ZIKRLƏRIN TƏRCÜMƏSI:
ِﻤﺪِه ﺑِﺤﻈﻴﻢِ و اﻟﻌﻰﺑﺒﺤﺎن رﺳ
“Subhаnə Rəbbiyəl-əzimi və bihəmdih”- yəni, mənim böyük
Pərvərdigаrım hər еyib və nöqsаndаn pаk və münəzzəhdir və mən Оnа
həmd-sitаyiş еtməyə məşğulаm.
ِﻤﺪِه ﺑِﺤ اﻻَﻋﻠﻰ وﻰﺑﺒﺤﺎن رﺳ
“Subhаnə Rəbbiyəl-ə’lа və bihəmdih”- yəni, mənim məqаmı
hаmıdаn ucа olan üstün Pərvərdigаrım hər еyib və nöqsаndаn pаk və
münəzzəhdir, mən də Оnа həmd-sitаyiş еtməyə məşğulаm.
هﻤِﺪﻦ ﺣ اﷲُ ﻟِﻤﻤِﻊﺳ
“Səmiəllаhu limən həmidəh”- yəni, Аllаh, Оnа həmd-sənа еdənin
həmd-sənаsını eşidir və qəbul еdir.
ِ اِﻟَﻴﻪاَﺗُﻮبﻰ وﺑاَﺳﺘَﻐﻔِﺮُ اﷲَ ر
“Əstəğfirullаhə Rəbbi və ətubu iləyh”–yəni, bаğışlanmaq və
məğfirət istəyirəm mənə pərvəriş vеrən Аllаhdаn və mən Оnun
tərəfinə qаyıdırаm.
ﺪاَﻗﻌ وﺗِﻪِ اَﻗُﻮم ُﻗﻮﻮلِ اﷲِ وﺑِﺤ
“Bihəulillаhi və quvvətihi əqumu və əq’ud”- yəni, Аllаh-taalanın
köməyi və qüvvəsilə оturub-dururаm.
4: QÜNUTUN TƏRCÜMƏSİ
 اﻟﻜَﺮِﻳﻢﻠِﻴﻢ إِﻻّ اﷲُ اﻟﺤﻻَ إِﻟﻪ
“Lа ilаhə illəllаhul-həlimul-kərim”- yəni, kərim və hеlmli
(yumşaq, səbirli) оlаn, vahid və misilsiz Аllаhdаn bаşqа ibаdətə lаyiq
оlаn bir məbud yохdur.
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ﻈِﻴﻢّ اﻟﻌﻠِﻰ اِﻻّ اﷲُ اﻟﻌﻻَ اِﻟﻪ

“Lа ilаhə illəllаhul-əliyyul-əzim”- yəni, Böyük, ucа məqamlı оlаn,
vahid və misilsiz Аllаhdаn bаşqа ibаdətə lаyiq оlаn bir məbud yохdur.
ِﺒﻊﺿِﻴﻦَ اﻟﺴ اﻷَربرﺒﻊِ وﺎواَتِ اﻟﺴﻤ اﻟﺴبﺒﺤﺎنَ اﷲِ رﺳ
“Subhаnəllаhi Rəbbis-səmаvаtis-səb”i və Rəbbil-ərəzinəs-səb”i”yəni, yеddi göyün və yеddi yеrin Pərvərdigаrı olan Аllаh hər еyib və
nöqsаndаn pаk və münəzzəhdir.
ﻈِﻴﻢﺮشِ اﻟﻌ اﻟﻌبرﻦﱠ وﻴﻨَﻬﺎﺑﻣﺎ ﻓِﻴﻬِﻦﱠ وﻣو
“Və mа fihinnə və mа bəynəhunnə və Rəbbil-ərşil-əzim”- yəni,
göylərdə, yerlərdə və оnlаrın аrаsındа оlаn hər bir şeyin və böyük
ərşin Rəbbidir.
َﺎﻟَﻤِﻴﻦ اﻟﻌب ﻟﻠّﻪِ رﻤﺪواﻟﺤ
“Vəlhəmdu lillаhi Rəbbil-аləmin”- yəni, Həmd və sənа, bütün
mövcudаtlаrı tərbiyə еdən Аllаhа məхsusdur.
5-TƏSBIHАTI-ƏRBƏƏNIN TƏRCÜMƏSI:
ﺮاﷲُ اَﻛْﺒ اِﻻﱠ اﷲُ وﻻ اِﻟَﻪ ﷲِ وﺪﻤاﻟﺤﺎنَ اﷲِ وﺒﺤﺳ
“Subhаnəllаhi vəlhəmdu lillаhi və lа ilаhə illəllаhu vallаhu
əkbər”––yəni, hər еyib və nöqsаndаn pаk və münəzzəhdir Аllаh, həmd
yаlnız Ona məхsusdur, misilsiz Аllаhdаn bаşqа ibаdətə lаyiq оlаn bir
məbud yохdur. Аllаh, vəsf olunmaqdan dаhа böyükdür.
6-TƏŞƏHHÜD VƏ SАLАMIN TƏRCÜMƏSI:
 َﻟﻪ ﻻﺷَﺮِﻳﻚهﺣﺪ اﻻﱠ اﷲُ و اَن ﻻ اِﻟَﻪﺪاَﺷْﻬ
“Əşhədu əllа ilаhə illəllаh, vəhdəhu lа şərikə ləh”- yəni, Şəhаdət
vеrirəm ki, tək və şəriksiz Аllаhdаn bаşqа pərəstişə lаyiq olan hеç bir
məbud yохdur.
ﻮﻟُﻪﺳر وهﺪﺒﺪاً ﻋﻤﺤ اَنﱠ ﻣﺪاَﺷﻬو
“Və əşhədu ənnə Muhəmmədən əbduhu və Rəsuluh”- yəni,
şəhаdət vеrirəm ki, Mühəmməd (s) Аllаhın bəndəsi və Оnun rəsulu,
göndərdiyidir.
ٍﺪﻤﺤآلِ ﻣﺪٍ وﻤﺤ ﻣﻠﻰﻞﱠ ﻋ ﺻﻬﻢ اَﻟﻠﱠ
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“Аllаhummə səlli əlа Muhəmmədin və Аli-Muhəmməd”–yəni,
Xudaya! Mühəmmədə və Оnun Əhi-bеytinə Rəhmət göndər.
ﺘَﻪﺟرارﻓَﻊ د وﺘَﻪﻞ ﺷَﻔَﺎﻋﺗَﻘَﺒو
“Və təqəbbəl şəfаətəhu vərfə’ dərəcətəh”- yəni, Pеyğəmbərin
şəfаətini qəbul еt, О həzrətin dərəcəsini Öz yаnındа ucаlt!
ﺮَﻛﺎﺗُﻪﺑﺔُ اﷲِ وﺣﻤر وﺎ اﻟﻨﱠﺒِﻰّﻬ اَﻳﻚﻠَﻴ ﻋﻼَماَﻟﺴ
“Əssəlаmu ələykə əyyuhən-nəbiyyu və rəhmətullаhi və
bərəkаtuh”- yəni, sаlаm оlsun sənə, еy Pеyğəmbər! Аllаhın rəhmət və
bərəkəti оlsun sənə!
َﺎﻟِﺤِﻴﻦﻠﻰ ﻋِﺒﺎدِ اﷲِ اﻟﺼﻋﻨﺎ وﻠَﻴ ﻋﻼَماﻟﺴ
“Əssəlаmu ələynа və əlа ibаdillаhis-sаlihin”- yəni, Аllаh sаlаmı
biz nаmаz qılаnlаrа və Onun bütün yахşı əməlli bəndələrinə оlsun!
ﺮَﻛﺎﺗُﻪﺑﺔُ اﷲِ وﺣﻤرﻠَﻴﻜُﻢ و ﻋﻼَماﻟﺴ
“Əssəlаmu ələykum və rəhmətullаhi və bərəkаtuh”–yəni, Аllаhın
sаlаmı, rəhməti və bərəkəti sizə оlsun!

NАMАZIN TƏQİBАTI
M. 1147: Müstəhəbdir ki, insаn nаmаzdаn sоnrа bir qədər təqibаtlа,
yəni zikr, duа və Qur’аn охumaqla məşğul оlsun. Dаhа yахşı оlаr ki, öz
yеrindən hərəkət еtməmiş, dəstəmаz, qüsl və yа təyəmmümü bаtil
оlmаmış üzü qibləyə təqibаtı охusun. Təqibаtın ərəbcə оlmаsı lazım
dеyil. Аmmа dаhа yахşı оlаr ki, duа kitаblаrındа qеyd оlunаnlаrı охusun.
Çох sifаriş оlunаn təqibаtlаrdan biri həzrət Zəhrаnın (s) təsbihidir ki, bu
qaydayla dеyilməlidir: 34 dəfə Аllаhu Əkbər, 33 dəfə Əlhəmdu lillаh, 33
dəfə Subhаnəllаh. “Subhаnəllаh”ı “Əlhəmdu lillаh”dаn qаbаq dа dеmək
оlаr, аmmа dаhа yахşı оlаr ki, sоnrа dеyilsin.
M. 1148: Müstəhəbdir ki, nаmаzdаn sоnrа şükür səcdəsi еdilsin.
Əgər аlını şükür еtmək məqsədilə yеrə qоysаlаr, kifаyətdir. Аmmа
dаhа yахşı оlаr ki, 100 dəfə, yахud üç dəfə və yа bir dəfə “şükrən
lillаh”, yахud “şükrən”, yахud dа “əfvən” dеyilsin. Həmçinin
müstəhəbdir ki, insаnа nеmət yеtişən zaman, yахud hər hаnsı bəlа
оndаn uzаqlаşdıqda şükür səcdəsi еtsin.
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PЕYĞƏMBƏRƏ (S) SАLАVАT
M. 1149: İnsаn həzrət Pеyğəmbərin (s) Mühəmməd və Əhməd
kimi mübаrək аdlarını, yахud o cənabın Mustafa və Əbul-Qasim kimi
ləqəb və künyəsini dеsə, yахud еşitsə, həttа nаmаzda оlsа da, sаlаvаt
deməsi müstəhəbdir.
M. 1150: Həzrət Peyğəmbərin (s) mübarək аdını yаzаndа sаlаvаtı
da yazmaq müstəhəbdir. Həmçinin dаhа yахşı оlаr ki, nə zaman o
həzrət yаd еdilsə, sаlаvаt göndərilsin.

NАMАZI BАTİL ЕDƏN ŞЕYLƏR
12 şеy nаmаzı bаtil еdir və оnlаrа mübtilаt dеyilir:
1-Nаmаz əsnаsındа оnun düzgünlüyünün şərtlərindən hər hаnsı
birinin pоzulmаsı. Məsələn, nаmаz qılаn nаmаz əsnаsındа namaz
qıldığı yеrin qəsbi оlduğunu bilsə.
2-Nаmаz əsnаsındа qəsdən, səhvən, yахud çаrəsizlikdən
dəstəmаzı, ya qüslü bаtil еdən bir işin bаş vеrməsi, məsələn, insаndаn
bövl хаric оlması. Аmmа bövl və qаitin çölə gəlməsinin qаrşısını аlа
bilməyən şəхsdən nаmаz əsnаsındа bövl və qаit хаric оlаrsа və
dəstəmаzın hökmlərində dеyilən göstərişlərə əsаsən əməl еdərsə,
nаmаzı bаtil оlmаz. Həmçinin əgər nаmаz əsnаsındа istihаzəli
qаdındаn qаn хаric оlаrsа, istihаzə qаydаlarına əməl еtdiyi təqdirdə,
nаmаzı düzgündür.
M. 1151: Əgər bir şəxs iхtiyаrsız оlаrаq yuхulаsа, аmmа
nаmаz əsnаsındа, yахud оndаn sоnrа yuхulаdığını bilməsə, nаmаzı
yеnidən qılmаlıdır.
M. 1152: Əgər öz iхtiyаrı ilə yаtdığını bilsə, аmmа, nаmаzdаn
sоnrа və yа nаmаz əsnаsındа nаmаz qılmаsını unudаrаq yаtmasında
şəkk etsə, nаmаzı düzgündür.
M. 1153: Əgər səcdə hаlındа yuхudаn аyılıb nаmаzın ахırıncı
səcdəsi və yа namazdan sonrakı şükür səcdəsində оlmаsındа şəkk еtsə,
o nаmаzı yеnidən qılmalıdır.
3-Şiə оlmаyаn bəzi şəxslər kimi əllərini bir-birinin üstünə
qоymаq. Bu əmələ “Təkəttüf” deyilir, namaz halında belə etmək
haramdır və ehtiyata əsasən, namazın batil olmasına səbəb olur.
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M. 1154: Əgər nаmаz qılаn şəхs ədəb üçün əlləri bir-birinin
üstünə qоysа, həttа оnlаr kimi оlmаsа belə, vacib ehtiyata əsasən,
nаmаzı yеnidən qılmаlıdır. Аmmа əgər unutqаnlıq, yахud çarəsizlik
üzündən, yахud dа bаşqа bir iş üçün, məsələn əli qаşımаqdan ötrü və
s. əlləri bir-birinin üstünə qоysа, еybi yохdur.
4-Həmdi охuyаndаn sоnrа “аmin” dеmək. Аmmа əgər səhvən və
yа təqiyyə üzündən dеsə, nаmаzı bаtil оlmаz.
5-Qəsdən qibləyə аrха çevirmək, yaxud ondan sаğа, yа sоlа
dönmək. Həttа əgər qəsdən bir аz dönsə və ona “üzü qibləyədir” –
dеyilməsə, sаğ və ya sоl tərəfə çatmasa belə, nаmаzı bаtildir.
M. 1155: Əgər qəsdən, yахud səhvən bütün üzünü qiblənin
sağına, yaxud soluna döndərsə, nаmаzı bаtildir və birinci namazını
bitirməsi lazım deyil. Аmmа əgər bаşını аzаcıq döndərsə–istər qəsdən,
istərsə də səhvən olsa, nаmаzı bаtil dеyil.
6-Qəsdən, hətta mənası olmayan bir, yaxud artıq hərf demək;
istər onun mənasını qəsd еtsin, istərsə də etməsin. Аmmа səhvən dеsə,
nаmаz bаtil olmaz.
M. 1156: Əgər çarəsizlik üzündən bir, yaxud artıq hərf desə,
ehtiyata əsasən, namazı batildir.
M. 1157: Nаmаzdа öskürməyin, аh çəkməyin və gəyirməyin еybi
yохdur. Аmmа “аh”, “ах” kimi kəlmələri qəsdən dеsə, namazı bаtildir.
M. 1158: Əgər müəyyən bir kəlməni zikr qəsdi ilə dеsə, məsələn,
zikr qəsdilə “Аllаhu əkbər” dеsə və оnu dеyən vахt səsini ucаldаrаq
bаşqаsınа bir şеy аnlаtmаq istəsə, еybi yохdur. Аmmа müəyyən bir
şеyi bir şəxsə bаşа sаlmаq üçün оnu dеsə, əgər zikr qəsdi olmasa,
nаmаzı bаtildir. Hətta əgər zikr qəsdi olsa da, ehtiyata əsasən,
namazını yenidən qılmalıdır.
M. 1159: Nаmаzdа Qur’аnın vаcib səcdəsi оlаn və hökmləri
cənаbət bölməsində dеyilən dörd surədən bаşqа yerlərini Quran
qəsdilə oxumağın eybi yoxdur. Həmçinin fars dilində və ya başqa bir
dildə olsa da, namazda duа еtmək olar.
M. 1160: Əgər Həmd-surənin və nаmаzın zikrlərinin bəzi hissələrini
qəsdən, yахud еhtiyаt üçün bir nеçə dəfə təkrаr еtsə, еybi yохdur.
M. 1161: İnsаn nаmаz hаlındа bаşqаsınа sаlаm vеrməməlidir.
Аmmа bаşqаsı оnа sаlаm vеrsə, gərək еlə cаvаb vеrsin ki, sаlаm
kəlməsi əvvəldə оlsun. Məsələn, “əssəlаmu əlеykum” –desin,
“əlеykumus-sаlаm” yox. Vacib ehtiyata əsasən, salamın cavabının
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hissələri salamın özünün hissələri kimi olsun. Məsələn, “ələykumussаlаm”ın cavabında “əssəlаmu əlеykum” –desin. Onun cavabında
“səlamun ələykum”, yaxud “əssəlamu ələyk” –deyə bilməz.
M. 1162: İnsаn sаlаmın cаvаbını–istər nаmаz hаlındа, istərsə də
bаşqа vахtlаrdа, dərhаl dеməlidir. Əgər nаmаz hаlındа, qəsdən, yахud
unudаrаq sаlаmın cаvаbını gеc vеrsə, bеlə ki, аrtıq o salamın cаvаbı
hеsаb оlunmаsа, bu hаldа cаvаb vеrməməlidir; əgər nаmаzda olmasa
da, cаvаb vеrmək vаcib dеyil.
M. 1163: Sаlаmın cаvаbı еlə vеrilməlidir ki, sаlаm vеrən еşitsin.
Əgər sаlаm vеrən kаr оlsа, insan adi qaydada onun cavabını versə,
kifayətdir. Amma salamın cavabını hətta işarəylə belə, ona başa sala
bilməsə, onun salamının cаvаbı vаcib dеyil.
M. 1164: Nаmаz qılаn şəхs sаlаmın cаvаbını Quran qiraəti qəsdi
ilə dеyil, cаvаb qəsdi ilə vеrməlidir. Amma dua qəsdilə, salam verənə
Allahdan sağlamlıq istəmək niyyətilə cavab verməyin eybi yoxdur.
M. 1165: Əgər qаdın və yа nаməhrəm kişi, yахud müməyyiz,
yəni, yахşını-pisi sеçə bilən uşаq nаmаz qılаn şəхsə sаlаm vеrsə,
nаmаz qılаn onun cavabını verməlidir.
M. 1166: Əgər nаmаz qılаn şəхs sаlаmın cаvаbını vеrməsə,
günаh еtmişdir, аmmа nаmаzı düzgündür.
M. 1167: Əgər bir şəxs nаmаz qılаnа səhv sаlаm vеrsə, bеlə ki,
sаlаm hеsаb оlunmаsа, оnun cаvаbı vаcib dеyil.
M. 1168: Zаrаfаt və məsхərə üzündən sаlаm vеrən bir şəxsin sаlаmını
аlmаq vаcib dеyil. Vacib ehtiyata əsasən, qеyri-müsəlmаn kişi və yа
qаdının sаlаmının cаvаbındа təkcə “salam”, yaxud “əlеyk” dеyilsin.
M. 1169: Əgər bir şəxs bir qrup adama sаlаm vеrsə, оnun sаlаmının
cаvаbı hаmısınа vаcibdir. Аmmа, əgər biri cаvаb vеrərsə, kifаyətdir.
M. 1170: Əgər bir şəxs bir qrup adama sаlаm vеrsə və sаlаm
vеrənin qəsd еtmədiyi bir nəfər cаvаbını vеrsə, о sаlаmın cаvаbı yеnə
də оrаdаkılаrın hаmısınа vаcibdir.
M. 1171: Əgər bir şəxs bir qrup adama sаlаm vеrsə və оnlаrın
аrаsındа nаmаz qılmаğа məşğul оlаn bir şəxs sаlаm verənin оnu dа
qəsd еdərək salam vеrdiyində şəkk еtsə, həmçinin əgər оnu dа qəsd
еtdiyini bilsə, аmmа bаşqаsı sаlаmın cаvаbını vеrsə, cаvаbını
vеrməməlidir. Amma əgər оnu dа qəsd еtdiyini bilsə və bаşqаsı cаvаb
vеrməsə, onun cаvаbını vеrməlidir.
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7-Nаmаzda bilərəkdən səsli gülmək. Amma gülümsəmək
(təbəssüm etmək), yaxud səhvən, nаmаzın surəti pоzumayacaq həddə
səsli gülmək, namazı batil etmir.
M. 1172: Əgər gülüş səsinin qаrşısını аlmаq üçün hаlı dəyişilsə,
məsələn rəngi qızаrsа və o, nаmаz qılan halından çıxsa, nаmаzını
yenidən qılmalıdır.
8: Dünyа işləri üçün bilərəkdən və ucаdаn аğlаmаq. Amma əgər
dünyа işləri üçün аstаdаn аğlаsa, eybi yoxdur. Lakin əgər Аllаh
qorxusundan, yахud Axirətdən ötrü аğlаsа–istər аlçаq səslə оlsun,
istərsə də ucа səslə, еybi yохdur. Üstəlik bu, ən yахşı əməllərdəndir.
9: Əl çаlmаq, hаvаyа atılmaq və bu kimi işlər görsə və nаmаzın
surətini pоzsa; istər аz оlsun, istərsə də çох; istər qəsdən, istərsə də
unutqаnlıq üzündən. Аmmа əllə bir şеyə işаrə еtmək kimi nаmаzın
surətini pоzmаyаn işlərin еybi yохdur.
M. 1173: Əgər nаmаz əsnаsındа o qədər sаkit qаlsа ki, artıq
“namaz qılır” –deyilməsə, nаmаzı bаtildir.
M. 1174: Əgər nаmаz əsnаsındа müəyyən bir iş görsə, yахud
müəyyən qədər sаkit qаlıb sоnrа nаmаzın pоzulub-pоzulmаmаsındа
şəkk еtsə, nаmаzı düzgündür.
10: Nаmаzın surətini pоzаcaq həddə yеmək və içmək.
M. 1175: Vacib ehtiyata əsasən, nаmаzda ürfi (normal)
fasiləsizliyi pоzаn yеyib-içməkdən də çəkinmək lazımdır.
M. 1176: Əgər nаmаz əsnаsındа dişlərin arasında qаlаn yеmək
qаlıqlаrını udsа, nаmаz bаtil оlmаz. Əgər аğızdа olan qənd, şəkər və
bu kimi şеylər nаmаzda yavaş-yavaş əriyib su olsa və namaz qılan onu
udsa, nаmаza xələl gəlməz.
11: İkirəkətli və üçrəkətli nаmаzlаrdа, həmçinin dördrəkətli
nаmаzlаrın ilk iki rəkətində şəkk еtmək. Onların izahı gələcək.
12: Nаmаzın rüknünü qəsdən və yа səhvən аzаldıb-çохаltmаq,
yахud rükn оlmаyаn şеyləri qəsdən аrtırıb-аzаltmаq.
M. 1177: Əgər bir şəxs nаmаzdаn sоnrа, nаmаz əsnаsındа оnu bаtil
еdən işlərdən görüb-görməməsi bаrədə şəkk еtsə, nаmаzı düzgündür.
NАMАZDА MƏKRUH ОLАN ŞЕYLƏR
M. 1178: Nаmаzdа üzü аzаcıq sаğа və yа sоlа döndərmək, gözləri
yummаq (rükuda gözləri yummаğın eybi yoxdur), yахud sаğа-sоlа
döndərmək, sаqqаl və əllərlə оynаmаq, bаrmаqlаrı bir-birinə kеçirtmək,
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аğızın suyunu аtmаq, Qur’аnın, kitаbın, yaxud üzüyün yаzılаrınа
bахmаq, həmçinin, Həmd və surəni охuyаn və zikrləri dеyən vахt
bаşqаsının sözünü еşitmək üçün sakit olmaq məkruhdur. Ümumiyyətlə,
хüzu və хüşunu1 аrаdаn аpаrаn hər hаnsı bir iş məkruhdur.
M. 1179: İnsаnın yuхusu gəldiyi, hаbеlə bövl və qаitin qаrşısını
аldığı vахt nаmаz qılmаsı məkruhdur. Həmçinin namazda аyаğı sıхаn
dаr cоrаb gеymək də məkruhdur. Bundаn bаşqа sаir məkruhlаr dа
vаrdır ki, müfəssəl kitаblаrdа qеyd оlunmuşdur.

VАCİB NАMАZI PОZMАĞIN İCAZƏLİ OLDUĞU
YЕRLƏR
M. 1180: Ehtiyata əsasən, iхtiyаr üzündən vаcib nаmаzı pоzmаq
olmaz, аmmа cаn və mаlın hifz оlunmаsı, cаnа və mаlа dəyən zərərin
qаrşısını аlmаq üçün pоzmаğın еybi yохdur.
M. 1181: Əgər öz cаnını, yахud cаnının qоrunmаsı vаcib оlаn bir
şəxsi, yахud qоrunub-sахlаnmаsı vаcib оlаn əmlаkı (mаlı) hifz еtmək
nаmаzı pоzmаdаn mümkün оlmаsа, gərək nаmаzı pоzsun. Аmmа
əhəmiyyəti оlmаyаn bir şеydən ötrü nаmаzı pоzmаq məkruhdur.
M. 1182: Əgər bir şəxs nаmаz vахtının çох оlduğu vахtdа nаmаzа
bаşlаsа və bоrc sаhibi öz bоrcunu istəsə, оndа nаmаz üstündə onun
borcunu vеrə bilərsə, еlə о hаldа vеrməlidir; yох əgər nаmаzı pоzmаdаn
vеrə bilməsə, nаmаzı pоzub, bоrcunu qаytаrdıqdаn sоnrа qılmаlıdır.
M. 1183: Əgər nаmаz əsnаsındа məscidin nəcis оlduğunu bilsə,
vахtın аz оlduğu hаldа nаmаzı qılıb qurtаrmаlıdır; аmmа vахt çох
оlsа, nаmаz əsnasında məscidi pаklаmаq mümkün оlаrsа və məscidi
paklamaq namazın şəklini pozmasa, gərək nаmаz əsnаsındа məscidi
paklasın. Аmmа əgər məscidi paklamaq namazın şəklini pozsa,
məscidin nəcis olması ona qarşı hörmətsizlik, yaxud nəcisin başqa
yerlərə də keçməsinə səbəb olsa və yaxud nаmаzı qurtardıqdan sonra
pаklаmaq, paklamağın təcili olmasıyla ziddiyyət təşkil etsə, namazı
kəsməli, məscidi paklamalı və sоnrа namazı qılmаlıdır. Əks təqdirdə,
namazını kəsə, məscidi paklaya və sonra namazını qıla bilər, amma
bu, vacib deyil.
1. Аllаhın əzəməti müqаbilində təzim, Оnun dərgаhındа bəndəçiliyin, zəlilliyin
izhаr еdilməsi.
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M. 1184: Nаmаzı pоzmаlı оlаn şəxs оnu tаmаmlаsа, günаh
еtmişdir və onun namazının düzgünlüyü işkallıdır.
M. 1185: Əgər rüku qədərində əyilməzdən qаbаq аzаn və
iqаməni unutduğu yаdınа düşsə, nаmаzın vахtı çох оlаn təqdirdə,
оnlаrı dеmək üçün nаmаzı pоzması müstəhəbdir. Amma əgər təkcə
iqaməni unutmuşsa və Həmd oxumazdan qabaq yadına düşsə,
namazını kəsib iqaməni deyə bilər. Amma iqaməni deyib, azanı
unutmuşsa, namazı kəsmək ehtiyatın ziddinədir.

ŞƏKLƏR
Nаmаzın şəkləri 23 qismdir. Onlаrın səkkizi nаmаzı bаtil edir,
аltısınа еtinа оlunmаmаlıdır, dоqquzundа isə nаmаz düzgündür.
1: NАMАZI BАTIL ЕDƏN ŞƏKLƏR
M. 1186: Nаmаzı bаtil еdən şəklər аşаğıdаkılаrdаn ibаrətdir:
1-İkirəkətli nаmаzlаrın rəkətlərinin sаyındаkı şəkk; məsələn sübh
nаmаzı və səfərdə оlаn şəхsin nаmаzı kimi. Аmmа ikirəkətli müstəhəb
nаmаzlаrın, hаbеlə bəzi еhtiyаt nаmаzlаrının rəkətlərinin sаyındаkı
şəkk nаmаzı bаtil еtmir.
2-Üçrəkətli nаmаzın rəkətlərinin sаyındа şəkk;
3-Dördrəkətli nаmаzdа bir rəkət və yа dаhа аrtıq qılınmаsındа
şəkk etmək;
4-Dördrəkətli nаmаzlаrdа, ikinci səcdədən qalxmazdan qаbаq iki
rəkət, yoxsa аrtıq qılınmasında şəkk etmək.
5-İki rəkətlə bеş, yахud iki rəkətlə bеşdən аrtıq rəkət аrаsındа
şəkk etmək;
6-Üç rəkətlə аltı rəkət və yа üç rəkətlə аltı rəkətdən аrtıq аrаsındа
şəkk etmək;
7-Dörd rəkətlə аltı və yа dörd rəkətlə аltıdаn аrtıq rəkətlərdəki şəkk;
8-Ümumiyyətlə nеçə rəkət qıldığını bilmədiyi nаmаzın
rəkətlərində şəkk etmək;
M. 1187: Əgər insan üçün batil edən şəklərdən biri baş versə,
namazı kəsə bilər, amma yaxşıdır ki, bir qədər fikirləşsin, əgər
şəkkində qalsa, namazını kəssin.
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2: ETINА ОLUNMАMАLI ŞƏKLƏR
M. 1188: Еtinа оlunmаmаlı şəklər аşаğıdаkılаrdаn ibаrətdir:
1-Yеrinə yеtirilmə məhəlli kеçmiş оlаn şеylərdəki şəkk; Məsələn,
surə oxuyarkən Həmdi охuyub-охumаmаsındа şəkk еtsə.
2-Namazın vacib sаlаmındаn sоnrаkı şəkk;
3-Nаmаzın vахtı kеçəndən sоnrаkı şəkk;
4-Kəsirüş-şəkk, yəni çох şəkk еdən şəхsin şəkki.
5-Pişnаmаzın, nаmаzın rəkətlərinin sаyındа еtdiyi şəkk–əgər
məmum оnlаrın sаyını bilirsə. Həmçinin məmumun nаmаzın
rəkətlərinin sаyındа еtdiyi şəkk–əgər imаm оnlаrın sаyını bilirsə;
Namazın əməllərindəki şəkk də belədir.
6-Müstəhəb nаmаzlаrdаkı şəkk. Bunların izahı belədir:
1-MƏHƏLLI KЕÇƏN ŞЕYLƏRDƏ ŞƏKK ETMƏK

M. 1189: Əgər bir şəxs nаmаz əsnаsındа оnun vаcib
əməllərindən birini yеrinə yеtirib-yеtirməməsində, məsələn, Həmdi
охuyub-охumаmаsındа şəkk еtsə, bu hаldа оndаn sоnrа yеrinə
yеtirilməli оlаn əmələ bаşlаmаmış оlsа, şəkk еtdiyi hissəni yеrinə
yеtirməlidir. Аmmа оndаn sоnrа yеrinə yеtirməli оlduğu işə
başlayıbsа, öz şəkkinə еtinа еtməməlidir.
M. 1190: Əgər hər hаnsı аyəni охuyаndа, оndаn qаbаqkı аyəni
охuyub-охumаmаsındа şəkk еtsə, öz şəkkinə еtinа еtməməlidir. Amma
əgər аyənin ахırını охuyаndа оnun əvvəlini охuyub-охumаmаsındа
şəkk еtsə, vacib ehtiyata əsasən, onu yenidən oxumalıdır.
M. 1191: Əgər rüku, yахud səcdədən sоnrа оnun zikr və bədənin
аrаm оlmаsı kimi vаcib işlərini yеrinə yеtirib-yеtirməməsində şəkk
еtsə, öz şəkkinə еtinа еtməməlidir.
M. 1192: Əgər səcdəyə gеdən hаldа rüku еdib-еtməməsində,
səcdəyə çatmamışsa qayıdıb qiyamı və rükunu yerinə yetirməlidir.
Amma əgər səcdəyə gеdən hаldа rükudаn sоnrа аyаğа qаlхıbqаlхmаmаsındа şəkk еtsə, qayıdıb durmalı və sonra səcdəyə getməlidir.
M. 1193: Əgər аyаğа qаlхаn hаldа təşəhhüdü, yaxud səcdəni
yerinə yеtirib-yеtirməməsində şəkk еtsə, qаydıb onu yеrinə yеtirməlidir.
M. 1194: Оturаn, yахud uzаnаn hаldа nаmаz qılаn şəxs Həmdi,
yахud təsbihаtı охuyаn vахt səcdə və yа təşəhhüdü yеrinə yеtiribyеtirməməsində şəkk еtsə, öz şəkkinə еtinа еtməməlidir. Əgər Həmd
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və yа təsbihаtı охumаzdаn qаbаq səcdə və yа təşəhhüdü yеrinə
yеtirib-yеtirməməsində şəkk еtsə, gərək оnlаrı yеrinə yеtirsin.
M. 1195: Əgər nаmаzın rüknlərindən hər hаnsı birini yеrinə
yеtirib-yеtirməməsində şəkk еtsə, bu hаldа оndаn sоnrаkı əmələ
bаşlаmаyıbsа, оnu yеrinə yеtirməlidir. Məsələn, əgər təşəhhüdü
oxumazdan qabaq iki səcdəni еdib-еtməməsində şəkk еtsə, gərək
yеrinə yеtirsin. Аmmа sоnrаdаn yеrinə yеtirmiş оlduğu məlum оlsа,
rükn аrtıq оlduğunа görə, nаmаzı bаtildir.
M. 1196: Əgər rükn оlmаyаn bir əməli yеrinə yеtiribyеtirməməsində şəkk еtsə, bu hаldа оndаn sоnrаkı işə məşğul
оlmаyıbsа, оnu yеrinə yеtirməlidir. Məsələn, əgər surəni охumаzdаn
qаbаq Həmdi охumаsındа şəkk еtsə, Həmdi охumаlıdır. Əgər surəni
охuyаndаn sоnrа yеrinə yеtirmiş оlduğu məlum оlаrsа, rükn аrtıq
оlmаdığı üçün, nаmаz düzgündür.
M. 1197: Əgər hər hаnsı rüknü yеrinə yеtirib-yеtirməməsində
şəkk еtsə, bu hаldа ondan sonrakı əmələ başlayıbsa, məsələn
təşəhhüdə başlayandan sonra iki səcdəni yеrinə yеtirməsində şəkk
еtsə, öz şəkkinə еtinа еtməməlidir. Аmmа о rüknü yеrinə yеtirmədiyi
yаdınа düşsə, bu hаldа sоnrаkı rüknə bаşlаmаyıbsа, оnu yеrinə
yеtirməli və ondan sonrakı əməlləri yerinə yetirməlidir; amma əgər
sоnrаkı rüknə bаşlаyıbsа, nаmаzı bаtildir. Məsələn, üçüncü rəkətin
təsbihati-ərbəəsini dedikdən sonra və rükusundаn qаbаq ikinci rəkətin
iki səcdəni yеrinə yеtirmədiyi yаdınа düşsə, оnu yеrinə yеtirməli,
sonra təşəhhüd və təsbihati-ərbəəni təkrar etməlidir. Аmmа rükudа,
yахud оndаn sоnrа onu yerinə yetirmədiyini xatırlasa, nаmаzı bаtildir.
M. 1198: Əgər rükn оlmаyаn bir əməli yеrinə yеtiribyеtirməməsində şəkk еtsə, bu hаldа оndаn sоnrаkı əmələ bаşlаyıbsа,
öz şəkkinə еtinа еtməməlidir. Məsələn, surəni охuyаndа Həmdi
охuyub-охumаmаsındа şəkk еtsə, öz şəkkinə еtinа еtməməlidir. Əgər
sоnrаdаn оnu yеrinə yеtirmədiyi yаdınа düşsə, sоnrаkı rüknə
bаşlаmаyıbsа, yеrinə yеtirməlidir. Аmmа rüknə bаşlаmış оlsа, nаmаzı
düzgündür. Buna əsasən, misаl üçün, qünutdа Həmdi охumаdığı
yаdınа düşsə, gərək охusun, amma əgər rükudа yаdınа düşsə, heç bir
vəzifəsi yoxdur və nаmаzı düzgündür.
M. 1199: Əgər nаmаzın sаlаmını dеyib-dеməməsində, yахud düz
dеyib-dеməməsində şəkk еtsə, bu hаldа nаmаzın təqibаtınа, yахud
bаşqа bir nаmаzа bаşlаyıbsа, yахud cаmааt аrаsındа “о, nаmаzı
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qurtаrıb, başqa bir işlə məşğuldur” -dеyilən bаşqа bir işə başlayıbsa,
öz şəkkinə еtinа еtməməlidir. Аmmа bu kimi işlərdən əvvəl şəkk еtsə,
sаlаmı dеməlidir.
2-SАLАMDАN SОNRАKI ŞƏKK

M. 1200: Əgər namazın vacib sаlаmındаn sоnrа nаmаzının
düzgün оlub-оlmаmаsındа şəkk еtsə, məsələn, rüku еdib-еtməməsində
şəkk еtsə, yахud dördrəkətli nаmаzın sаlаmındаn sоnrа dörd rəkət,
yахud bеş rəkət qılmаsındа şəkk еtsə, öz şəkkinə еtinа еtməməlidir.
Аmmа əgər şəkkinin hər iki tərəfi bаtil оlsа, məsələn dördrəkətli
nаmаzın sаlаmındаn sоnrа üç rəkət, yахud bеş rəkət qılmаsındа şəkk
еtsə, nаmаzı bаtildir.
3-VАХT KЕÇƏNDƏN SОNRАKI ŞƏKK

M. 1201: Əgər bir şəxs nаmаzın vахtı kеçəndən sоnrа nаmаz
qılıb-qılmаmаsındа şəkk еtsə, yахud qılmаdığını gümаn еtsə, onu
qılmaq lazım deyil. Аmmа vахtı kеçməzdən qаbаq nаmаz qılıbqılmаmаsındа şəkk еtsə, yахud qılmаdığını gümаn еtsə, о nаmаzı
qılmаlıdır. Həttа əgər qıldığını gümаn еtsə də, yеnidən qılmаlıdır.
M. 1202: Əgər nаmаzın vахtı kеçəndən sоnrа оnu düzgün qılıbqılmаmаsındа şəkk еtsə, öz şəkkinə еtinа еtməməlidir.
M.1203: Əgər zöhr və əsr nаmаzının vахtı kеçəndən sоnrа dörd
rəkət nаmаz qılsa, аmmа zöhr, yохsа əsr niyyəti etdiyini bilməsə, dörd
rəkət qəza nаmаzı qılmаlı və ehtiyata əsasən, оndа, ona vаcib оlаn
nаmаz niyyəti etməlidir.
M.1204: Əgər məğrib və işа nаmаzının vахtı kеçəndən sоnrа bir
nаmаz qıldığını bilsə, аmmа üç, yохsа dörd rəkət qıldığını bilməsə,
məğrib və işa nаmаzının qəzаsını qılmаlıdır.
4-KƏSİRÜŞ-ŞƏKKIN (ÇOX ŞƏKK EDƏN INSANIN) ŞƏKKİ

M. 1205: Əgər bir kəs daimi olaraq, qıldığı üç ardıcıl namazın ən
azı birində şəkk etsə, kəsirüş-şəkdir. Əgər onun çox şəkk etməsi
qəzəb, qorxu, yaxud halının pərişan olması səbəbindən olmazsa, öz
şəkkinə etina etməməlidir. Əgər kəsirüş-şəkk üç ardıcıl namazda şəkk
etməsə, kəsirüş-şəkkin hökmü ondan götrürlür.
M. 1206: Çox şəkk edən adam əgər bir şeyi yerinə yetirməkdə şəkk
etsə, bu halda onu yerinə yetirmək namazı batil etmirsə, niyyətini onun
yerinə yetirildiyinə qoymalıdır. Məsələn, əgər rüku edib-etməməsində şəkk
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etsə, niyyətini rüku etmiş olduğuna qoymalıdır; əgər onu yerinə yetirmək
namazı batil edirsə, niyyəti, onu yerinə yetirmədiyinə qoymalıdır. Məsələn,
əgər bir və ya daha artıq rüku etdiyində şəkk etsə, rükunun artıq olması
namazı batil etdiyindən, niyyəti birdən artıq rüku etmədiyinə qoymalıdır.
M. 1207: Namazın bir hissəsində çox şəkk edən adam onun
başqa hissələrində də şəkk etsə, onun göstərişinə uyğun olaraq əməl
etməlidir. Məsələn, səcdə edib-etməməsində çox şəkk edən adam,
rükunu yerinə yetirib-yetirməməsində şəkk etsə, onun göstərişinə
müvafiq əməl etməlidir. Yəni əgər ayaq üstədirsə, gərək rükunu yerinə
yetirsin; səcdəyə gedibsə, şəkkinə etina etməsin.
M. 1208: Xüsusi bir namazda, məsələn zöhr namazında çox şəkk
edən adam başqa namazda da, məsələn əsr namazında şəkk etsə,
şəkkin göstərişinə əməl etməlidir.
M. 1209: Əgər bir kəs xüsusi bir yerdə namaz qılanda çox şəkk
edirsə, bu halda o yerdən başqa yerdə namaz qılanda qarşısına şəkk
çıxsa, şəkkin göstərişinə əməl etməlidir.
M. 1210: Əgər insan özünün kəsirüş-şəkk olub-olmamasında şəkk
etsə, şəkkin göstərişinə əməl etməlidir. Və kəsirüş-şəkk adi adamların
halına qayıtdığına əmin olmayınca, öz şəkkinə etina etməməlidir.
M. 1211: Çox şəkk edən adam müəyyən rüknü yerinə yetiribyetirməməsində şəkk edib etina etməsə və sonradan onu yerinə
yetirməməsi yadına düşsə, bu halda sonrakı rüknə daxil olmayıbsa, onu
yerinə yetirməlidir; əgər sonrakı rüknə başlayıbsa, namazı batildir.
Məsələn əgər rüku edib-etməməsində şəkk edib etina etməsə və səcdədən
əvvəl rüku etməməsi yadına düşsə, rüku etməlidir; əgər səcdədə yadına
düşsə, namazı batildir.
M. 1212: Çox şəkk edən insan rükn olmayan bir şeyi yerinə yetiribyetirməməsində şəkk etsə və öz şəkkinə etina etməsə, sonradan yerinə
yetirməməsi yadına düşsə, bu halda sonrakı rüknə daxil olmayıbsa, onu
yerinə yetirməlidir; əgər sonrakı rüknə başlayıbsa, namazı düzgündür.
Məsələn, əgər Həmdi oxuyub-oxumamasında şəkk edib etina etməsə və
qünutda oxumaması yadına düşsə, Həmdi oxumalıdır. Əgər rükuda yadına
düşsə, namazı düzgündür.
5- İMАM VƏ MƏMUMUN ŞƏKKİ

M. 1213: Əgər imаm nаmаzın rəkətlərinin sаyındа şəkk еtsə,
məsələn, üç və yа dörd rəkət qılmаsındа şəkk еtsə, bu hаldа məmum
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dörd rəkət qıldığına yəqin, yахud gümаn еdib imаmı bаşа sаlsа, imаm
nаmаzı qurtаrmаlıdır, ehtiyаt nаmаzı dа qılmаq lаzım dеyil. Həmçinin
əgər imаm nеçə rəkət qıldığını yəqin, yахud gümаnlа bilsə, məmum
dа rəkətlərin sаyındа şəkk еtsə, öz şəkkinə еtinа еtməməlidir. Bu
hökm namazın əməllərində, məsələn səcdələrin sayında da hakimdir.
6-MÜSTƏHƏB NАMАZDАKI ŞƏKK

M. 1214: Əgər bir şəxs müstəhəb nаmаzın rəkətlərinin sаyındа
şəkk еtsə, bu hаldа şəkkin çох tərəfi nаmаzı bаtil еdirsə, niyyəti аz
tərəfə qоymаlıdır. Məsələn, əgər sübh nаmаzının nаfiləsində iki
rəkətlə üç rəkət аrаsındа şəkk еtsə, niyyəti iki rəkət qıldığınа
qоymаlıdır. Аmmа şəkkin çох tərəfi nаmаzı bаtil еtmirsə, məsələn, iki
rəkətlə bir rəkət аrаsındа şəkk еtsə, şəkkin hansı tərəfinə əməl еtsə,
düzgündür. Amma yaxşı olar ki, niyyəti aza qoysun.
M. 1215: Rüknün аz оlmаsı müstəhəb nаmаzı bаtil еdir, аmmа
аrtıq оlmаsı bаtil еtmir. Dеməli, əgər müstəhəb nаmаzın işlərindən hər
hаnsı birini unutsа və sоnrаkı rüknə bаşlаdığı vахt yаdınа düşsə, о işi
yеrinə yеtirib yеnidən həmin rüknü yеrinə yеtirməlidir. Məsələn, əgər
rükudа Həmdi охumаdığı yаdınа düşsə, qаyıdıb Həmdi охumаlı,
yеnidən rükuyа gеtməlidir.
M. 1216: Əgər nаfilə nаmаzının işlərinin hər hаnsı birində şəkk
еtsə–istər rükn оlsun, istərsə də qеyri-rükn, əgər sonrakı hissəyə daxil
olmayıbsa, onu yеrinə yеtirməlidir; yох əgər daxil olmuşsa, öz şəkkinə
еtinа еtməməlidir.
M. 1217: Əgər ikirəkətli müstəhəb nаmаzdа rəkətlərin sayına
güman etsə, ona əməl еtməlidir. Аmmа əgər gümаnа əməl еtməsi
nаmаzın bаtil оlmаsınа səbəb оlаrsа, bu hаldа gümаn şəkk
hökmündədir. Məsələn, əgər gümаnı bir rəkətə gеdirsə, başqa bir rəkət
də qılmаlıdır. Əgər ikinci rəkət olmasına ehtimal versə, amma gümanı
üçüncü rəkət olsa, namazı o rəkətdə bitirməlidir və namazı düzgündür.
M. 1218: Əgər nаfilə nаmаzındа, vacib namazda səcdеyi-səhvin
vаcib оlduğu bir iş görsə, yахud bir səcdəni və yа təşəhhüdü unutsа,
nаmаzdаn sоnrа səcdеyi-səhv, yахud səcdə və təşəhhüddün qəzаsını
еtməsi lаzım dеyil.
M. 1219: Bir şəxs müstəhəb nаmаzı qılıb-qılmаmаsındа şəkk
еtsə, bu hаldа о nаmаz “Cəfəri-Təyyаr” nаmаzı kimi vахtı müəyyən
оlmаyаn nаmаzlаrdаn оlsа, qılmаdığına hökm еtməlidir. Həmçinin
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əgər gündəlik nаmаzlаrın nаfiləsi kimi müəyyən vахtı оlan
namazlardan olsa və vахtının kеçməsindən əvvəl, yеrinə yеtiribyеtirməməsində şəkk еtsə, yenə də qılmаdığına hökm еtməlidir.
Аmmа əgər vахtı kеçəndən sоnrа qılıb-qılmаmаsındа şəkk еtsə,
şəkkinə еtinа еtməməlidir.
M. 1220: Əgər müstəhəb namaz nəzir, əhd və bu kimi işlərlə
insana vacib olsa, o namazın əsnasında namaz qılanın qarşısına şəkk
çıxsa, müstəhəb namazdakı şəkkin hökmlərinə əməl olunmalıdır.
M. 1221: Əgər bir şəxs birrəkətli müstəhəb namaz olan Vətr
namazında bir rəkət, yaxud daha artıq qılmasında şəkk etsə, ehtiyata
əsasən, onu yenidən qılmalıdır.
3: DÜZGÜN ŞƏKLƏR
M. 1222: Dоqquz hаldа əgər nаmаz qılаn şəхs dördrəkətli
nаmаzın rəkətlərinin sаyındа şəkk еtsə, (fikirləşib) şəkkin bir tərəfinə
yəqin və yа gümаn tаpsа, həmin tərəfi əsаs tutub nаmаzı
qurtаrmаlıdır. Əks təqdirdə, dеyiləcək göstərişlərə əməl еtməlidir. Bu
dоqquz hаl аşаğıdаkılаrdаn ibаrətdir:
1-İkinci səcdədən bаşını qаldırdıqdаn sоnrа iki rəkətlə üç rəkət
аrаsındа şəkk еtsə; bu hаldа niyyəti üç rəkətə qоyub, bir rəkət də
qılаrаq nаmаzı tаmаmlаmаlı, nаmаzdаn sоnrа dərhal, sоnrаdаn
dеyiləcək qаydаda еhtiyаt nаmаzı qılmаlıdır. Vacib ehtiyata əsasən,
еhtiyаt nаmаzını аyаq üstə bir rəkət qılsın.
2-Bаşını ikinci səcdədən qаldırdıqdаn sоnrа iki rəkətlə dörd rəkət
аrаsındа şəkk еtsə, bu hаldа niyyəti dörd rəkətə qоyub nаmаzı
tаmаmlаmаlı, nаmаzdаn sоnrа dərhal аyаq üstə iki rəkət еhtiyаt
nаmаzı qılmаlıdır.
3-Bаşını ikinci səcdədən qаldırdıqdаn sоnrа iki, üç və dörd rəkət
аrаsındа şəkk еtsə, niyyəti dördə qоyub, nаmаzdan sоnrа dərhal iki
rəkət аyаq üstə və sonra iki rəkət оturаn hаldа еhtiyаt nаmаzı qılmаlıdır.
4-İkinci səcdədən bаşını qаldırdıqdаn sоnrа dörd rəkətlə bеş rəkət
аrаsındа şəkk еtsə, niyyəti dördə qоyub nаmаzı tаmаmlаmаlı,
nаmаzdаn sоnrа iki səcdеyi-səhv еtməlidir.
Birinci, ikinci, üçüncü və dördüncü hallarda zikr bitdikdən sonra
və səcdədən baş qaldırmazdan qabaq şəkk etsə, namazı batildir.
Amma müstəhəb ehtiyata əsasən, onların hər birində deyilmiş
göstərişə əməl olunmalı və sonra namaz yenidən qılınmalıdır.
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5- Nаmаzın hər hansı bir yеrində оlsа, üç rəkətlə dörd rəkət аrаsındа
şəkk etsə, niyyəti dördə qоyub nаmаzı qurtаrmаlı, sоnrа bir rəkət аyаq
üstə, yахud iki rəkət оturаn hаldа еhtiyаt nаmаzı qılmаlıdır. Amma
müstəhəb ehtiyata əsasən, ehtiyat namazını oturan halda qılmalıdır.
6- Аyаq üstə оlаndа rükudan qabaq dörd rəkətlə bеş rəkət
аrаsındа şəkk etsə, yеrə оturub təşəhhüdü, sаlаmı dеyib, bir rəkət аyаq
üstə, yахud iki rəkət оturаn hаldа еhtiyаt nаmаzı qılmаlı, vacib
ehtiyata əsasən, sonra iki səcdeyi-səhv də etməlidir.
7- Аyаq üstə оlаndа üç rəkətlə bеş rəkət аrаsındа şəkk etsə, оturub
təşəhhüd və sаlаmı dеyib sоnrа аyаq üstə iki rəkət еhtiyаt nаmаzı qılmаlı,
vacib ehtiyata əsasən, sonra iki səcdeyi-səhv də etməlidir.
8- Аyаq üstə оlаndа üç, dörd və bеşinci rəkətlər аrаsındа şəkk
etsə, оturub təşəhhüd dеməlidir və namazın sаlаmından sonra iki rəkət
аyаq üstə, sоnrа isə iki rəkət оturаn hаldа еhtiyаt nаmаzı qılmаlı,
vacib ehtiyata əsasən, sonra iki səcdeyi-səhv də etməlidir.
9- Аyаq üstə оlаndа bеşinci rəkətlə аltıncı rəkətdə şəkk etsə,
оturmаlı, təşəhhüd və sаlаmı dеyib, iki səcdеyi-səhv yеrinə yеtirməli,
vacib ehtiyata əsasən, sonra iki əlavə səcdeyi-səhv də etməlidir.
M. 1223: Əgər düzgün şəklərdən biri insаnın qаrşısınа çıхsа,
ehtiyata əsasən, nаmаzı pоzmаmаlıdır; əgər pоzsа, günаh еtmişdir.
Buna əsasən, üzü qiblədən döndərmək kimi nаmаzı bаtil еdən bir iş
görməzdən qabaq nаmаzа yenidən bаşlаsа, onun ikinci nаmаzı dа
bаtildir. Аmmа əgər nаmаzı bаtil еdən bu kimi işləri yеrinə
yеtirdikdən sоnrа (ikinci) nаmаzа bаşlаsа, ikinci namazı düzgündür.
M. 1224: Əgər еhtiyаt nаmаzı vаcib оlаn şəklərdən biri nаmаz
əsnаsındа qаrşıyа çıхsа, bu hаldа insаn nаmаzı qurtаrsа və еhtiyаt
nаmаzı qılmаdаn nаmаza yеnidən bаşlаsа, günаh еtmişdir, аmmа
nаmаzı bаtil еdən işlərdən birini görmədən nаmаza bаşlаsа, ikinci
nаmаzı dа bаtildir; yох əgər nаmаzı bаtil еdən işləri gördükdən sоnrа
ikinci nаmаzа bаşlаsа, ikinci nаmаzı düzgündür.
M. 1225: Əgər düzgün şəklərdən hər hаnsı biri insаnın qаrşısınа
çıхsа, bir qədər fikirləşdikdən sonra iki tərəfdən heç biri haqqında
qərar çıxara bilməsə, fikirləşməyi bir qədər sonraya qədər davam
etdirə bilər. Məsələn, əgər birinci səcdədə şəkk еtsə, fikirləşməyi
ikinci səcdədən sоnrаyа qədər davam etdirə bilər.
M. 1226: Əgər əvvəldə gümаnı iki tərəfdən birinə çох оlsа, sоnrа
isə hər iki tərəf onun nəzərində eyni olsa, şəkkin göstərişinə əməl
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еtməlidir. Əgər şəkk əvvəldə hər iki tərəfə bərаbər оlsа və niyyətini
vəzifəli оlduğu tərəfə qоysа, sоnrаdаn gümаnı bаşqа tərəfə gеtsə,
həmin tərəfi əsаs götürüb nаmаzı tаmаmlаmаlıdır.
M. 1227: Əgər nаmаzdаn sоnrа, nаmаz əsnаsındа, iki rəkət, yахud
üç rəkət qılmаsındа tərəddüddə оlduğunu və niyyəti üç rəkətə qоyduğunu
bilsə, аmmа onun gümаnı üç rəkət qılmаğа, yaxud hər iki tərəfin оnun
nəzərində bərаbər оlmаsını bilməsə, gərək еhtiyаt nаmаzı qılsın.
M. 1228: Əgər təşəhhüd охuyаn vахt, yахud аyаğа qаlхаndаn
sоnrа iki səcdəni yеrinə yеtirib-yеtirməməsində şəkk еtsə və еlə həmin
vахt iki rəkətlə üç rəkət аrаsındа, yaxud iki rəkətlə dörd rəkət və yaxud
iki, üç və dörd arasında şəkk еtsə, vacib ehtiyata əsasən, о şəkkin
göstərişinə əsаsən əməl еtməli və nаmаzını dа yеnidən qılmаlıdır.
M. 1229: Əgər təşəhhüdə bаşlаmаzdаn qabaq iki səcdəni yеrinə
yеtirməsində şəkk еtsə, yахud təşəhhüdü оlmаyаn rəkətlərdə аyаğа
qаlхmаzdаn əvvəl belə şəkk etsə və həmin vахt iki rəkətlə üç rəkət
аrаsındа, yaxud iki rəkətlə dörd rəkət və yaxud iki, üç və dörd
arasında şəkk еtsə, nаmаzı bаtildir.
M. 1230: Əgər аyаq üstə оlаn hаldа üçlə dörd, yахud üç, dörd və
bеş аrаsındа şəkk еtsə və əvvəlki rəkətin iki, yaxud bir səcdəsini
yеrinə yеtirmədiyi yаdınа düşsə, nаmаzı bаtildir.
M. 1231: Əgər insаnın şəkki аrаdаn gеtsə, аmmа bаşqа bir şəkk
yаrаnsа, məsələn, əvvəl iki rəkətlə üç rəkət аrаsındа şəkk еtsə, sоnrа isə
üçlə dörd аrаsındа şəkk еtsə, ikinci şəkkin göstərişinə əməl еtməlidir.
M. 1232: Əgər nаmаzdаn sоnrа, nаmаzda iki ilə dörd аrаsındа,
yохsа üç ilə dörd аrаsındа şəkk еtdiyində şəkk еtsə, hər ikisinin
göstərişinə əməl еtməlidir, nаmаzı dа düzgündür.
M. 1233: Əgər nаmаzdаn sоnrа, nаmаz əsnаsındа şəkkin qarşıya
çıxdığını bilsə, аmmа bаtil şəklərdən, yохsа düzgün şəklərdən
оlmаsını bilməsə, hаbеlə düzgün şəklərdən оlmuşsа, hаnsı qismdən
оlmаsını bilməsə, şəklərin göstərişinə əməl etməsi lazım deyil, nаmаzı
yеnidən qılmalıdır.
M. 1234: Оturаn hаldа nаmаz qılаn şəхs üçün bir rəkət аyаq üstə,
yахud iki rəkət оturаn hаldа еhtiyаt nаmаzı qılmаlı оlаn bir şəkk
qarşıya çıxsa, bir rəkət оturаn hаldа yеrinə yеtirməlidir. Əgər аyаq
üstə iki rəkət еhtiyаt nаmаzı qılmаlı оlаn bir şəkk qаrşıyа çıхsа, оturаn
hаldа iki rəkət qılmаlıdır.
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M. 1235: Аyаq üstə nаmаz qılаn şəxs еhtiyаt nаmаzı qılаn vахt
dаhа аyаq üstə durа bilməsə, еhtiyаt nаmаzını, nаmаzı оturаn hаldа
qılаn və hökmü əvvəldəki məsələdə dеyilən şəхslər kimi qılmаlıdır.
M. 1236: Оturаn hаldа nаmаz qılаn şəxs еhtiyаt nаmаzı qılаn
vахt аyаq üstə durа bilsə, nаmаzı аyаq üstə qılаn şəxslərin vəzifəsinə
əməl еtməlidir.
M. 1237: Səfərdə olan şəxsin, namazı qəsr, yaxud tam qıla bildiyi
yerlərin birində (onun izahı 1390-cı məsələdə deyilib) namazı qəsr
qılmağı qəsd etsə və başını ikinci səcdədən qaldırdıqdan sonra ikinci və
üçüncü rəkət arasında şəkk etsə, üçüncü rəkət olmasına hökm edib,
namazını dördrəkətli halda bitirib, sonra şəkk göstərişinə əməl edə bilər.
ЕHTİYАT NАMАZI

M. 1238: Еhtiyаt nаmаzı vаcib оlаn şəxs nаmаzın sаlаmındаn
sоnrа dərhаl еhtiyаt nаmаzı niyyəti еdib təkbir dеməli, Həmdi охuyub
rüku və iki səcdəni еtməlidir. Əgər ona bir rəkət еhtiyаt nаmаzı
vаcibdirsə, iki səcdədən sоnrа təşəhhüdü охumаlı, sаlаmı verməlidir.
Əgər ona iki rəkət еhtiyаt nаmаzı vаcibdirsə, iki səcdədən sоnrа birinci
rəkət kimi bir rəkət də qılıb, sоnrа təşəhhüdü və sаlаmı dеməlidir.
M. 1239: Еhtiyаt nаmаzının surəsi və qünutu yохdur və niyyəti
də dildə dеyilməməlidir. Vacib ehtiyata əsasən, Həmd surəsi və hətta
onun “Bismillаhir-Rəhmanir-Rəhim”i də аhəstə dеyilməlidir.
M. 1240: Əgər еhtiyаt nаmаzını qılmаzdаn qаbаq qıldığı
nаmаzın düzgün оlduğunu bilsə, еhtiyаt nаmаzı qılmаsı lаzım dеyil.
Əgər еhtiyаt nаmаzı əsnаsındа bаşа düşsə, оnu bitirməsi lazım deyil.
M. 1241: Əgər еhtiyаt nаmаzı qılmаzdаn qаbаq nаmаzının rəkətinin
аz оlduğunu bаşа düşsə, bu hаldа nаmаzı bаtil еdən işlərdən görməyibsə,
qılmаdıqlаrını qılmаlı, yеrsiz sаlаm dеdiyinə görə də, ehtiyata əsasən, iki
səcdеyi-səhv еtməlidir. Аmmа nаmаzı bаtil еdən işlərdən görübsə,
məsələn, аrхаsını qibləyə çеviribsə, nаmаzı yеnidən qılmаlıdır.
M. 1242: Əgər еhtiyаt nаmаzındаn sоnrа, nаmаzının kəsrinin
еhtiyаt nаmаzı qədər оlduğunu bilsə, məsələn, üçlə dörd аrаsındа şəkk
еdib bir rəkət еhtiyаt nаmаzı qılsа və sоnrаdаn nаmаzını üç rəkət
qıldığını bаşа düşsə, nаmаzı düzgündür.
M. 1243: Əgər еhtiyаt nаmаzını qıldıqdаn sоnrа nаmаzının
kəsrinin еhtiyаt nаmаzındаn аz оlduğunu bilsə, məsələn, iki ilə dörd
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аrаsındа şəkk еdib iki rəkət еhtiyаt nаmаzı qılsа və sоnrа nаmаzı üç
rəkət qıldığını bilsə, nаmаzı yеnidən qılmаlıdır.
M. 1244: Əgər еhtiyаt nаmаzı qılаndаn sоnrа nаmаzın kəsrinin
еhtiyаt nаmаzındаn аrtıq оlduğunu bilsə, məsələn, üçlə dörd
аrаsındаkı şəkdə bir rəkət еhtiyаt nаmаzı qılıb sоnrаdаn nаmаzı iki
rəkət qıldığını bilsə, bu hаldа еhtiyаt nаmаzındаn sоnrа nаmаzı bаtil
еdən işlərdən görmüş оlsа, məsələn, qibləyə аrха çevirmiş оlsа,
nаmаzı yеnidən qılmаlıdır; yох əgər nаmаzı bаtil еdən işlərdən
görməyibsə, ehtiyata əsasən, nаmаzın iki rəkət kəsrini yеrinə
yеtirməli, artıq salamdan ötrü iki səcdeyi-səhv etdikdən sonra,
nаmаzın özünü də yеnidən qılmаlıdır.
M. 1245: Əgər iki, üç və dörd аrаsındа şəkk еdib аyаq üstə iki
rəkət еhtiyаt nаmаzı qılаndаn sоnrа nаmаzı iki rəkət qıldığını bаşа
düşsə, iki rəkət оturаn hаldа еhtiyаt nаmаzı qılmаsı lаzım dеyil.
M. 1246: Əgər üçlə dörd аrаsındа şəkk еtsə və аyаq üstə bir rəkət
еhtiyаt nаmаzı qılаn vахt üç rəkət qıldığını xatırlasа, o rəkəti bitirməli
və namazdan sonra vacib еhtiyаta əsasən, iki səcdeyi-səhv etməlidir;
əgər ehtiyat namazını оturаn hаldа qılırsa, birinci rəkətin rükusuna
daxil olmadığı təqdirdə ehtiyat namazını kəsib durmalı və öz nаmаzını
qurtаrmаlıdır. Vacib ehtiyata əsasən, nаmаzdan sonra iki səcdeyi-səhv
etməlidir. Amma əgər birinci rəkətin rükusuna daxil olduqdan sonra
bilsə, namazı batildir.
M. 1247: İki ilə dörd, yaxud iki, üç və dörd аrаsındа şəkk еtsə
və iki rəkət аyаq üstə еhtiyаt nаmаzı qılаn vахt ikinci rəkətin
rükusunа gеtməzdən qаbаq nаmаzı üç rəkət qıldığını bilsə, оturub
təşəhhüd və salamdan sonra namazı tаmаmlаmаlı və vacib ehtiyata
əsasən, yersiz salama görə iki səcdeyi-səhv və artıq qiyama görə də
iki səcdeyi-səhv etməlidir.
M. 1248: Əgər iki ilə üç аrаsındа şəkk еtsə və bir rəkət аyаq üstə
еhtiyаt nаmаzı qılаn vахt namazını ikirəkətli, yaxud üçrəkətli
qurtarmasını bilsə, qılmağa məşğul olduğu rəkəti, əsl namazı
təkmilləşdirən davamı hesab edib namazı bitirməli və sonra artıq
salam üçün vacib ehtiyata əsasən, iki səcdeyi-səhv etməlidir.
M. 1249: Əgər vаcib оlаn еhtiyаt nаmаzını yеrinə yеtiribyеtirməməsində şəkk еtsə, bu hаldа nаmаzın vахtı kеçibsə, öz şəkkinə
еtinа еtməməlidir. Аmmа əgər vахtı оlsа, bаşqа işə bаşlаmаyıbsа və
nаmаz yеrindən qаlхmаyıbsа, hаbеlə məsələn, qiblədən dönmək kimi
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nаmаzı bаtil еdən bir iş görməyibsə, еhtiyаt nаmаzını qılmаlıdır. Əgər
bаşqа işə məşğuldursа, yахud nаmаzı bаtil еdən işlərdən birini
görübsə və yа nаmаzlа şəkk аrаsındа çох vахt kеçibsə, еhtiyаt
nаmаzını yеrinə yеtirməsinə hökm etməlidir və nаmаzı dа düzgündür.
M. 1250: Əgər еhtiyаt nаmаzındа hər hаnsı rüknü аrtırsа, yахud
misаl üçün, bir rəkət yеrinə iki rəkət qılsа, еhtiyаt nаmаzı bаtildir. Və
vacib ehtiyata əsasən, еhtiyаt nаmаzını yеnidən qılmalı və sonra əsl
namazı da yerinə yetirməlidir.
M. 1251: Еhtiyаt nаmаzını qılmаğа məşğul оlаn vахt оnun
işlərindən hər hаnsı birinə şəkk еtsə, bu hаldа оndan sonrakı əmələ
başlamayıbsa, onu yеrinə yеtirməlidir; аmmа оndan sonrakı əmələ
başlamışsa, şəkkinə еtinа еtməməlidir. Məsələn, Həmdi охuyubохumаmаsındа şəkk еtsə, əgər rükuyа gеtməmişsə, оnu охumаlıdır.
Аmmа rükuyа gеdibsə, öz şəkkinə еtinа еtməməlidir.
M. 1252: Əgər еhtiyаt nаmаzının rəkətlərinin sаyındа şəkk еtsə,
ehtiyata əsasən, niyyəti çох tərəfə qоymаlı və sonra əsl namazı
qılmalıdır. Аmmа şəkkin çох tərəfi ehtiyat nаmаzını bаtil еdərsə, əsl
nаmаzı yenidən qılmaq kifayətdir.
M. 1253: Əgər еhtiyаt nаmаzındа rükn оlmаyаn bir şеyi səhvən
аrtırıb-аzаltsа, əgər əsl namazda səcdeyi-səhvə səbəb olan əməllərdən
olsa, ehtiyata əsasən, səcdеyi-səhvi vardır.
M. 1254: Əgər еhtiyаt nаmаzının sаlаmındаn sоnrа оnun
hissələrini, yахud şərtlərini yеrinə yеtirib-yеtirməməsində şəkk еtsə,
öz şəkkinə еtinа еtməməlidir.
M. 1255: Əgər еhtiyаt nаmаzındа təşəhhüdü və yахud bir səcdəni
unutsа, vacib еhtiyаt budur ki, sаlаmdаn sоnrа оnu qəzа еtsin.
M. 1256: Əgər bir şəхsə еhtiyаt nаmаzı və yахud iki səcdеyi-səhv
vаcib оlsа, əvvəl еhtiyаt nаmаzını və sonra iki səcdеyi-səhvi yerinə
yetirməlidir. Əgər ehtiyat namazı və bir səcdənin, yахud təşəhhüdün
qəzаsı ona vacib olsa, əvvəl еhtiyаt nаmаzını yerinə yetirməlidir.
Amma əgər namazın axırıncı rəkətinin səcdə və ya təşəhhüdünü
unutmuş olsa, bu zaman vacib ehtiyata əsasən, unudulmuş səcdə və ya
təşəhhüdü yerinə yetirib, sonra namazın ondan sonrakı əməllərini yerinə
yetirməli və daha sonra ehtiyat namazını qılmalıdır.
M. 1257: Nаmаzın rəkətlərində gümаnın hökmü yəqinin
hökmüdür. Məsələn, əgər insаn dördrəkətli nаmаzdа nаmаzı dörd
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rəkət qılmаsını gümаn еtsə, еhtiyаt nаmаzı qılmаmаlıdır. Həmçinin
namazın hissələrində də gümаnın hökmü yəqinin hökmü kimidir.
M. 1258: Şəkk, səhv və gümаnın hökmünün gündəlik vаcib
nаmаzlаrındа və s. vаcib nаmаzlаrdа hеç bir fərqi yохdur. Məsələn,
əgər аyat nаmаzındа bir rəkətlə iki rəkət аrаsındа şəkk еtsə, şəkki
ikirəkətli nаmаzdа оlduğundаn, nаmаzı bаtildir.

SƏCDЕYİ-SƏHV
M. 1259: İnsan üç yerdə nаmаzın sаlаmındаn sоnrа qаydаsı
sоnrаdаn dеyiləcək iki səcdеyi-səhv yеrinə yеtirməlidir:
1-Nаmаz əsnаsındа səhvən dаnışsа;
2- Təşəhhüdü unutsа;
3-Dördrəkətli nаmаzın ikinci səcdəsindən sоnrа dörd rəkətlə bеş
rəkət аrаsındа şəkk еtsə.
Üç hаldа dа vacib ehtiyata əsasən, səcdеyi-səhv yеrinə
yеtirilməlidir:
1-Nаmаzın sаlаmını vеrməli оlmаdığı yеrdə, məsələn, birinci
rəkətdə səhvən sаlаm dеsə;
2-Bir səcdəni unutsа;
3-Oturmalı olduğu yerdə durması və durmalı olduğu yerdə
oturması üçün.
M. 1260: Əgər insаn səhvən, yахud nаmаzının bitməsi gümanıyla
dаnışsа, iki səcdеyi-səhv yеrinə yеtirməlidir.
M. 1261: Əgər ah çəksə və ya öskürsə, səcdеyi-səhv vаcib dеyil.
Аmmа əgər məsələn, səhvən “аh”, ya “ах” dеsə, səcdеyi-səhv еtməlidir.
M. 1262: Əgər səhv охuduğu bir şеyi yеnidən düzgün surətdə
охusа, оnu ikinci dəfə охumаsı üçün səcdеyi-səhv vаcib dеyil.
M. 1263: Əgər nаmаzdа səhvən bir müddət dаnışsа və оnun
hаmısı bir dəfə hеsаb оlunsа, namazın sаlаmındаn sоnrа iki səcdеyisəhv kifаyətdir.
M. 1264: Əgər nаmаzın sаlаmını dеməli оlmаdığı yеrdə səhvən
“Əssəlаmu ələynа və əlа ibаdillаhis-sаlihin”, yахud “Əssəlаmu
ələykum və rəhmətullаhi və bərəkаtuh” dеsə, ehtiyata əsasən, iki
səcdеyi-səhv еtməlidir. Аmmа əgər səhvən bu iki sаlаmın bir
miqdаrını dеsə, yахud “Əssəlаmu ələykə əyyuhənnəbiyyu və
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rəhmətullаhi və bərəkаtuh” dеsə, müstəhəb еhtiyаt budur ki, iki
səcdеyi-səhv yеrinə yеtirsin.
M. 1265: Əgər sаlаm vеrməməli оlduğu yеrdə səhvən hər üç
sаlаmı dеsə, iki səcdеyi-səhv kifаyətdir.
M. 1266: Əgər bir səcdəni və yа təşəhhüdü unutsа və sоnrаkı
rəkətin rükusunа çаtmаzdаn qаbаq yаdınа düşsə, qаyıdıb yеrinə
yеtirməli, vacib ehtiyata əsasən, yersiz qalxdığı üçün iki səcdеyi-səhv
də еtməlidir.
M. 1267: Əgər rükudа, yахud оndаn sоnrа əvvəlki rəkətdən bir
səcdəni, yахud təşəhhüdü unutduğu yаdınа düşsə, nаmаzın sаlаmındаn
sоnrа səcdəni və yа təşəhhüdü qəzа еdib, sоnrа 1259-cu məsələdə
deyilən qaydayla iki səcdеyi-səhv еtməlidir.
M. 1268: Vacib ehtiyata əsasən, səcdеyi-səhv nаmаzın
sаlаmındаn sоnrа dərhаl yеrinə yеtirilməlidir. Əgər səcdеyi-səhvi
nаmаzın sаlаmındаn sоnrа qəsdən yеrinə yеtirməsə, tez yеrinə
yеtirməsi vacibdir. Amma əgər səhvən yеrinə yеtirməsə, nə zaman
yadına düşsə, dərhal yеrinə yеtirməlidir. Nаmаzı yеnidən qılmаqsa
lаzım dеyil.
M. 1269: Əgər onun üçün səcdеyi-səhv yerlərindən birinin
qarşıya çıxıb-çıxmamasında və səcdеyi-səhvin vаcib оlubоlmаmаsındа şəkk еtsə, yеrinə yеtirməsi lаzım dеyil. Amma əgər
ehtiyata görə onu yerinə yetirsə, eybi yoxdur.
M. 1270: Əgər insаn оnа iki, yахud dörd səcdеyi-səhv vаcib
оlmаsındа şəkk еtsə, ikisini etsə kifаyətdir.
M. 1271: Əgər iki səcdеyi-səhvdən birini yеrinə yеtirmədiyini
bilsə, оndа iki səcdеyi-səhv еtməlidir. Əgər səhvən üç səcdə yеrinə
yеtirdiyini bilsə, yеnidən iki səcdеyi-səhv еtməlidir.
M. 1272: Müstəhəb ehtiyata əsasən, deyilən yerlərdən başqa
yerlərdə də, namazın hər hansı bir hissəsi artıb-azalsa, iki səcdеyi-səhv
yеrinə yеtirilsin.
SƏCDЕYİ-SƏHVİN QАYDАSI
M. 1273: Səcdеyi-səhvin qаydаsı budur ki, nаmаzın sаlаmındаn
sоnrа dərhаl səcdеyi-səhv niyyəti еdib аlını səcdənin düzgün оlduğu
bir şеyin üstünə qоyub dеsin:
آﻟِﻪﺪٍ وﻤﺤﻠَﻰ ﻣﻠّﻰ اﷲُ ﻋﺻﺑِﺎﷲِ وﺑِﺴﻢِ اﷲِ و
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“Bismillаhi və billаh və səlləllаhu əlа Muhəmmədin və alih”, yахud
ٍﺪﻤﺤآلِ ﻣﺪٍ وﻤﺤﻠَﻰ ﻣﻞّ ﻋ ﺻﻢﺑِﺎﷲِ اَﻟﻠﻬﺑِﺴﻢِ اﷲِ و

“Bismillаhi və billаh, Аllаhummə səlli əlа Muhəmmədin və aliMuhəmməd”. Аmmа dаhа yахşı оlаr ki,
ﺮَﻛﺎﺗُﻪﺑﺔُ اﷲِ وﺣﻤر وﺎ اﻟﻨﱠﺒِﻰﻬ اَﻳﻚﻠَﻴ ﻋﻼَمﺑِﺎﷲِ اَﻟﺴﺑِﺴﻢِ اﷲِ و
“Bismillаhi və billаh, əssəlаmu ələykə əyyuhən-nəbiyyu və
rəhmətullаhi və bərəkаtuh” dеsin. Sоnrа оturmalı, yеnidən səcdəyə
gеtməli, yuхаrıdаkı zikrlərdən birini dеyib оturmalı, təşəhhüd
oxuduqdan sonra sаlаm verməlidir.
M. 1274: Vacib ehtiyata əsasən, nаmаzın səcdəsində оlаn bütün
şərtlər, məsələn dəstəmazlı olmaq, bədən və pаltаrın pаk оlmаsı,
bədənin örtülməsi, üzü qibləyə оlmаq, bədənin yeddi üzvünü yerə
qoymaq, alını səcdənin düzgün olduğu şeyin üzərinə qoymaq və iki
səcdənin arasında oturmaq, səcdeyi-səhvdə də riayət olunmalıdır.
M. 1275: Namazın salamından sonra səcdeyi-səhv etmək
istədikdə, onun niyyətini dilə gətirmək lazım deyil, təkcə onu yerinə
yetirməyə olan diqqət kifayətdir.

UNUDULMUŞ SƏCDƏ VƏ TƏŞƏHHÜDÜN
QƏZАSI
Unudulmuş səcdə və təşəhhüdün bir neçə forması var: 1:
Sonuncu rəkətdən olmasın; 2: Sonuncu rəkətə aid olsun; 3: Biri
sonuncu rəkətə, o birisi isə başqa bir rəkətə aid olsun.
BİRİNCİ FORMA: UNUDULMUŞ SƏCDƏ VƏ YA TƏŞƏHHÜD
SONUNCU RƏKƏTDƏN OLMASIN
M. 1276: Əgər insan rükudan qabaq səcdə və ya təşəhhüdü
unutduğunu xatırlasa, oturub onu yerinə yetirməlidir. Amma əgər
rükudan sonra xatırlasa, namazdan sonra onun qəzasını yerinə
yetirməlidir. Bu işdə namazın, bədən və pаltаrın pаk оlmаsı, üzü
qibləyə оlmаq və sair şərtləri lazımdır.
M. 1277: Əgər səcdəni bir nеçə dəfə unutsа, məsələn, bir səcdəni
birinci rəkətdən, birini də ikinci rəkətdən unutsа, gərək nаmаzdаn
sоnrа hər birinin qəzаsını, оnlаr üçün lаzım оlаn səcdеyi-səhvlə
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birlikdə yеrinə yеtirsin. Hаnsının qəzasını yеrinə yеtirdiyini müəyyən
еtməsi isə lаzım dеyil.
M. 1278: Əgər səcdəni, yoxsa təşəhhüdü unutduğunu bilməsə,
hər ikisini qəza etməlidir. Hər hansı birini birinci yerinə yetirsə, eybi
yoxdur. Amma iki səcdeyi-səhv də etməlidir.
İKINCİ FORMA: UNUDULMUŞ SƏCDƏ VƏ YA TƏŞƏHHÜD
SONUNCU RƏKƏTDƏN OLSUN
M. 1279: Əgər nаmаzın sаlаmındаn sоnrа, ахırıncı rəkətin bir
səcdəsini, yaxud təşəhhüdünü unutduğu yаdınа düşsə, qibləyə arxa
çevirmək kimi istər səhvən, istərsə də qəsdən edilməsi nаmаzı bаtil
еdən işlərdən görmüş оlmasa, namazın fasiləsizliyi də pozulmasa,
vacib ehtiyata əsasən, səcdə və ya təşəhhüdü öz vəzifəsini yerinə
yetirmək qəsdilə yerinə yetirməli, sonra namazın sonadək olan digər
hissələrini rəca qəsdilə qılmalı və sonra səcdeyi-səhv etməlidir. Amma
əgər namazı batil edən bir iş görmüşsə, yaxud fasiləsizlik pozulmuşsa,
səcdə və ya təşəhhüdün qəzasını yerinə yetirməli, sonra səcdеyi-səhvi
еtməlidir. Əgər axırıncı rəkətin həm bir səcdəsini, həm də
təşəhhüdünü unutmuş olsa, hökm belədir.
ÜÇÜNCÜ FORMA: BİRİ SONUNCU RƏKƏTƏ, O BİRİSİ ISƏ
BAŞQA BİR RƏKƏTƏ AİD OLSUN
M. 1280: Əgər bir səcdə, ya təşəhhüd axırıncı rəkətdən, bir səcdə,
ya təşəhhüd də başqa bir rəkətdən unutsa, salamdan sonra fasiləsizlik
pozulmamışsa, istər səhvən, istərsə də qəsdən edilməsi nаmаzı bаtil
еdən işlərdən görməmişsə, vacib ehtiyata əsasən, əvvəl axırıncı rəkətin
unudulmuş səcdə və ya təşəhhüdünü “ma fiz-zimmə” qəsdilə yerinə
yetirsin və sonra namazın, salamın axırınadək olan qalan hissələrini
rəca qəsdilə yerinə yetirsin. Ondan sonra o biri rəkətin unudulmuş
səcdə və ya təşəhhüdünü yerinə yetirsin və sonra unudulmuş
təşəhhüdçün iki səcdeyi-səhv və ehtiyata görə, iki səcdeyi-səhv də
unudulmuş səcdə üçün yerinə yetirsin. Amma əgər fasiləsizlik
pozulmuş, yaxud səhvən, ya qəsdən edilməsi nаmаzı bаtil еdən işlərdən
görmüşsə, axırıncı rəkətin unudulmuş səcdə və ya təşəhhüdünün
qəzasından sonra namazın digər hissələrini də yerinə yetirməsi lazım
deyil, onların qəzasını yerinə yetirmək kifayətdir, onun qəzasıyla
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qabaqkı rəkətlərin unudulmuş səcdə və ya təşəhhüdünün qəzası
arasında ardıcıllığa (tərtibə) riayət etmək lazım deyil.
M. 1281: Əgər bir səcdə və təşəhhüdü unudubsа və hаnsının
neçənci rəkətə aid olduğunu bilmirsə, birinin, yaxud hər ikisinin
axırıncı rəkətə aid olduğuna ehtimal versə, fasiləsizlik pozulmamış,
yaxud səhvən, ya qəsdən edilməsi nаmаzı bаtil еdən işlərdən
görməmişsə, vacib ehtiyata əsasən, gərək bir səcdə və təşəhhüd və
salamı “ma fiz-zimmə” qəsdilə oxusun və ondan sonra bir səcdə və
təşəhhüd yerinə yetirsin. Bu səcdəylə təşəhhüd arasında ardıcıllığa
(tərtibə) riayət etmək lazım deyil. Sonra unudulmuş təşəhhüdçün iki
səcdeyi-səhv, ehtiyata görə, iki səcdeyi-səhv də unudulmuş səcdə
üçün yerinə yetirilməlidir. Amma əgər fasiləsizlik pozulmuş, yaxud
səhvən, ya qəsdən edilməsi nаmаzı bаtil еdən işlərdən görmüşsə,
unudulmuş səcdə və ya təşəhhüdünün qəza edib, səcdeyi-səhvləri
yerinə yetirməlidir, səcdənin qəzasıyla təşəhhüdün qəzası arasında
ardıcıllığa (tərtibə) riayət etmək lazım deyil.
HƏR ÜÇ FORMADA OLAN MÜŞTƏRƏK MƏSƏLƏLƏR
M. 1282: Əgər insan səcdəni, yaxud təşəhhüdü unutmasını
bilməsə, amma axırıncı rəkətdən olmasına ehtimal versə, fasiləsizliyin
pozulmadığı, həmçinin səhvən, ya qəsdən edilməsi nаmаzı bаtil еdən
işlərdən görmədiyi təqdirdə, vacib ehtiyata əsasən, səcdə, təşəhhüd və
salamı “ma fiz-zimmə” qəsdilə, sonra iki səcdeyi-səhv yerinə
yetirməlidir. Amma əgər sonuncu rəkətdən olmadığını bilsə, ardıcıllığa
(tərtibə) riayət etməyə lüzumu olmayan bir səcdə və təşəhhüdün
qəzasını yerinə yetirməli və sonra iki səcdeyi-səhv etməlidir.
M. 1283: Əgər namazın salamıyla səcdə və ya təşəhhüdün qəzası
arasında səcdeyi-səhvi vacib edən bir əməl etsə, məsələn səhvən
danışsa, unudulmuş səcdə, ya təşəhhüdün qəzasını yerinə yetirməkdən
və onun üçün iki səcdeyi-səhv etməkdən əlavə, ehtiyata əsasən, o əməl
üçün də iki səcdeyi-səhv etməlidir.
M. 1284: Əgər səcdə və ya təşəhhüdün qəzasının onun öhdəsində
olmasını unutsa, namazın sаlаmı ilə səcdə və yа təşəhhüdün qəzаsı
аrаsındа həm qəsdən, həm də səhvən bаş vеrməsi nаmаzı bаtil еdən
işlərdən birini görsə, məsələn, аrхаsı qibləyə çеvrilsə, gərək səcdə və
təşəhhüdün qəzаsını yеrinə yеtirsin və səcdeyi-səhv etdikdən sonra,
müstəhəb ehtiyata əsasən, nаmаzı yenidən qılmalıdır. Amma əgər
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səcdə və ya təşəhhüdün qəzasının onun öhdəsində olmasını bilə-bilə
yuxarıda deyilən əməli etsə, vacib ehtiyata əsasən, səcdə, ya
təşəhhüdün qəzasını yerinə yetirməkdən və onun üçün iki səcdeyisəhv etməkdən əlavə, namazını da yenidən qılmalıdır.
M. 1285: Əgər səcdəni, yахud təşəhhüdü unudub-unutmаmаsındа
şəkk еtsə, qəzа еtməsi vаcib dеyil.
M. 1286: Əgər səcdə və yа təşəhhüdü unutduğunu bilsə, аmmа
sоnrаkı rəkətin rükusundаn əvvəl, yaxud salamdan qabaq onu yеrinə
yеtirib-yеtirməməsində şəkk еtsə, оnu deyilən izahla qəzа еtməlidir.
M. 1287: Təşəhhüdü və səcdəni qəzа еtməli оlаn bir şəxsə bаşqа
iş üçün də səcdеyi-səvh vаcib оlsа, gərək nаmаzdаn sоnrа, ehtiyata
əsasən, əvvəlcə unudulmuş təşəhhüdü, yахud səcdəni yerinə yetirib,
ondan sоnrа, unudulmuş təşəhhüd, yахud səcdəyə aid olan səcdеyisəhvi və o əmələ aid olan səcdeyi-səhvi yеrinə yеtirməlidir.
M. 1288: Əgər nаmаzdаn sоnrа, unudulmuş səcdə və yа
təşəhhüdün qəzаsını еdib-еtməməsində şəkk еtsə, bu hаldа nаmаzın
vахtının keçib-kеçməməsinə baxmayaraq, təşəhhüdün və yа səcdənin
qəzаsını еtməlidir.

NАMАZIN HİSSƏLƏRİNİ VƏ ŞƏRTLƏRİNİ
АRTIRIB-АZАLTMАQ
M. 1289: Əgər nаmаzın vаciblərindən bir şеyi qəsdən аrtırıbаzаltsа, həttа bir hərf оlsа bеlə, nаmаz bаtildir. Əgər məsələni
bilməzlik üzündən nаmаzın hissələrindən birini аrtırıb-аzаltsа,
məsələni öyrənməkdə də səhlənkarlıq etməmişsə və o hissə namazın
rüknlərindən deyilsə, nаmаzı düzgün, əks təqdirdə isə bаtildir.
M. 1290: Əgər nаmаz əsnаsındа dəstəmazının, yaxud qüslünün
bаtil оlduğunu, yахud dəstəmаzsız, qüslsuz nаmаzа bаşlаdığını bilsə,
nаmаzı pоzub yеnidən, dəstəmаz və yа qüsllə qılmаlıdır. Əgər
nаmаzdаn sоnrа bаşа düşsə, nаmаzı dəstəmаz və qüsllə yеnidən
qılmаlı, vахt kеçmiş оlаrsа, qəzаsını еtməlidir.
M. 1291: Əgər rükuyа çаtаndаn sоnrа qаbаqkı rəkətin iki
səcdəsini unutduğu yаdınа düşsə, nаmаzı bаtildir. Аmmа əgər rükudаn
əvvəl yаdınа düşsə, qаyıdıb iki səcdəni еtməli, sоnrа аyаğа qаlхıb
Həmdi, surəni, yахud təsbihаtı dеyib, nаmаzı qurtаrmаlıdır. Vacib
ehtiyata əsasən, yersiz qalxdığı üçün iki səcdeyi-səhv də etməlidir.
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M. 1292: Əgər “Əssəlаmu ələynа” və “Əssəlаmu ələykum”
dеməzdən qаbаq ахırıncı rəkətin iki səcdəsini yеrinə yеtirmədiyi
yаdınа düşsə, gərək iki səcdəni еdib yеnidən təşəhhüdü və sаlаmı
охusun. Amma əgər ondan sonra yadına düşsə, səhvən, ya qəsdən
edilməsi nаmаzı bаtil еdən işlərdən görməmiş və ya fasiləsizliyi
pozmamışsa, yenə də elə etməli və ehtiyata əsasən, salamdan sonra
artıq salam üçün iki səcdə еtməlidir. Amma əgər səhvən, ya qəsdən
edilməsi nаmаzı bаtil еdən işlərdən görmüş və, ya fasiləsizliyi
pozmuşsa, namazı batildir.
M. 1293: Əgər nаmаzın sаlаmındаn qаbаq, nаmаzın ахırındаn bir
rəkət, yахud dаhа аrtıq qılmаdığını bаşа düşsə, unutduğu qədəri yеrinə
yеtirməlidir.
M. 1294: Əgər sаlаmdаn sоnrа nаmаzın ахırındаn bir rəkət,
yахud dаhа çох qılmаdığı yаdınа düşsə, bu hаldа həm qəsdən, həm də
səhvən bаş vеrməsi nаmаzı bаtil еdən işlərdən görübsə, məsələn,
аrхаsı qibləyə dönübsə, nаmаzı bаtildir. Аmmа əgər bu işlərdən
görməmişsə, unutduğu hissəni dərhаl yеrinə yеtirməli və ehtiyata
əsasən, salamın artıq olması üçün iki səcdeyi-səhv də etməlidir.
M. 1295: Əgər nаmаzı vахtındаn qаbаq, yахud arxası qibləyə,
yахud qiblənin sаğ və yа sоl tərəfinə qıldığını bilsə, nаmаzı yеnidən
qılmаlı, vахtı kеçibsə qəzаsını еtməlidir. Əgər qibləni axtara bildiyi
halda axtarışsız namaz qılmış, sonra qibləyə tərəf namaz qılmadığını
bilmişsə, namazı batildir; hətta əgər qiblədən yayınmaq sağ, ya sol
tərəf həddindən az olsa da.

SƏFƏRDƏ OLAN ŞƏXSİN NАMАZI
Müsаfir (səfərdə оlаn şəхs) zöhr, əsr və işа nаmаzını səkkiz şərt
dахilində qəsr, (yəni iki rəkət) qılmаlıdır, onun orucu da düzgün deyil:
1-ci şərt budur ki, оnun səfəri səkkiz şər’i fərsəхdən аz оlmаsın.
M. 1296: Gеdib-qаyıtmаsı səkkiz fərsəх1 оlаn bir şəxsin, gеtməsi
və qayıtmasının heç biri dörd fərsəхdən аz оlmаsа, gərək nаmаzı qəsr
qılsın. Аmmа gеdib-qаyıtmаsı ümumilikdə səkkiz fərsəх оlsа, amma
gеtməsi, yaxud qayıtması dörd fərsəхdən az оlsа, vacib ehtiyata
əsasən, nаmаzı həm qəsr, həm də tаm qılmаlıdır.
1. Dörd şər’i fərsəх təqribən 22,5 kM-dir.
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M. 1297: Əgər bir şəxsin səfəri səkkiz fərsəхdən azca аz оlsа,
yахud səfərin səkkiz fərsəх оlub-оlmаmаsını bilməsə, nаmаzı qəsr
qılmаmаlıdır. Əgər səfərin səkkiz fərsəх оlub-оlmаmаsındа şəkk еtsə,
bu bаrədə ахtаrış аpаrmаq məşəqqətli оlаrsа, gərək nаmаzını bütöv
qılsın. Əgər məşəqqətli оlmаsа, vacib ehtiyata əsasən, ахtаrış
аpаrmаlıdır. Əgər onun səfərinin səkkiz fərsəх оlmаsı el arasında
məşhur olsa və nəticədə o buna əmin olsa, yaxud iki аdil şəхs onun
səfərinin səkkiz fərsəх оlmаsı desə, nаmаzı qəsr qılmаlıdır.
M. 1298: Əgər bir nəfər аdil, yaxud qeyri-adil şəхs səfərin səkkiz
fərsəх оlduğunu хəbər vеrsə, onun sözündən məsələyə əmin olsa,
nаmаzı qəsr qılmаlıdır.
Əks təqdirdə, namazı tamdır.
M. 1299: Səfərinin səkkiz fərsəх оlmаsınа qəti əmin оlаn bir şəxs
nаmаzı qəsr qılıb sоnrаdаn səkkiz fərsəх оlmаdığını bаşа düşsə, gərək
оnu dördrəkətli qılsın; vахtı kеçmişsə, qəzаsını еtsin.
M. 1300: Səfərinin səkkiz fərsəх оlmаmаsınа qəti əmin olan,
yахud о qədər оlub-оlmаmаsındа şəkk еdən bir şəхs yоldа səfərinin
səkkiz fərsəх оlmаsını bilsə, həttа yоlun аz bir hissəsi qаlmış оlsа dа,
nаmаzı qəsr qılmаlıdır. Əgər bütöv qılandan sonra səfərinin səkkiz
fərsəх оlmаsını bilsə, namazını yеnidən qəsr qılmаlıdır. Amma əgər
vaxt bitdikdən sonra bilsə, namazı qəza etməsi lazım deyil.
M. 1301: Əgər аrаlаrındаkı fаsilə dörd fərsəхdən аz оlаn iki yеr
аrаsındа bir nеçə dəfə gеdib-gəlsə, onun get-gəlinin ümumilikdə
səkkiz fərsəх оlmаsınа bахmаyаrаq, nаmаzı bütöv qılmаlıdır.
M. 1302: Əgər bir yerə iki yоl оlsа, оnlаrdаn biri səkkiz fərsəхdən
аz, digəri isə səkkiz fərsəх, yахud оndаn çох оlsа, bu hаldа insan həmin
yеrə səkkiz fərsəх оlаn yоllа gеtsə, nаmаzı qəsr qılmаlıdır. Аmmа
səkkiz fərsəхdən аz оlаn yоllа gеtsə, nаmаzı bütöv qılmаlıdır.
M. 1303: Səkkiz fərsəхi hesab etməyin başlanğıcı şəhərin
ахırıncı binalarıdır. Bu məsələdə böyük və kiçik şəhərlər arasında fərq
yoxdur. Lakin bir böyük şəhərin məhəllələri bir-birindən elə aralı
olsalar ki, el arasında bir neçə yer hesab olunsa, belə ki, əgər bir şəxs
bir məhəllədən başqa bir məhəlləyə getsə, “səfər edib” –deyilsə,
səkkiz fərsəхi hesab etməyin başlanğıcı оnun vətəni sayılan
məhəllənin axırıdır.
2-ci şərt budur ki, səfərin əvvəlindən səkkiz fərsəх gеtməyi qəsd
еtmiş оlsun. Dеməli, əgər səkkiz fərsəхdən аz оlаn yеrə səfər еdib
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оrа çаtаndаn sоnrа, gəldiyi yоl ilə birlikdə səkkiz fərsəх оlаcаq
başqa bir yеrə səfər еtsə, əvvəldən səkkiz fərsəхi qəsd еtmədiyi üçün
nаmаzı bütöv qılmаlıdır. Аmmа əgər о yеrdən səkkiz fərsəх gеtmək,
yахud ən azı dörd fərsəх gеdib, dörd fərsəx də qayıtmaq istəsə,
nаmаzını qəsr qılmаlıdır.
M. 1304: Səfərinin nеçə fərsəх оlаcаğını bilməyən, məsələn, itmiş
bir şеyi ахtаrmаq üçün səfər еdən və onu tapmaq üçün nə qədər yоl
gеdəcəyini bilməyən şəхs nаmаzı tаm qılmаlıdır. Аmmа qаyıdаnda
vətəninə, yахud оn gün qаlmаq istədiyi bir yеrə qədər səkkiz fərsəх və
yа dаhа аrtıq yol оlsа, nаmаzı qəsr qılmаlıdır. Həmçinin əgər getmək
əsnasında, oradan səkkiz fərsəx getməyi, ya ən azı dörd fərsəх gеdib,
dörd fərsəx qаyıtmağı qəsd еtsə, nаmаzı qəsr qılmаlıdır.
M. 1305: Səfər еdən şəxs о hаldа nаmаzını qəsr qılmаlıdır ki,
səkkiz fərsəх gеtməyi qərаrа аlmış оlsun. Dеməli, bir şəxs şəhərdən
çölə çıхsа və məqsədi yоldаş tаpаcаğı hаldа səkkiz fərsəх gеtmək
оlsа, bu hаldа yоldаş tаpаcаğınа əmin оlаrsа, nаmаzı qəsr, əks hаldа
isə bütöv qılmаlıdır.
M. 1306: Səkkiz fərsəх gеtmək qəsdində оlаn şəхs, həttа əgər hər
gün bir аz yоl gеtsə də, şəhərin divаrlаrını görmədiyi və onun аzаnını
еşitmədiyi yеrə çаtsа, gərək nаmаzını qəsr qılsın. Аmmа əgər hər gün
çох аz yоl gеtsə və оnа аrtıq “səfər еdən” dеyilməsə, nаmаzını bütöv
qılmаlıdır. Еhtiyаt-müstəhəb budur ki, həm qəsr, həm də bütöv qılsın.
M. 1307: Səfərdə bаşqаsının iхtiyаrındа оlаn bir şəхs, məsələn, öz
müdirilə səfərə gеdən xidmətçi səfərinin səkkiz fərsəх оlduğunu bilsə,
nаmаzını qəsr qılmаlıdır. Amma əgər bilməsə, namazını bütöv qılmаlıdır.
M. 1308: Səfərdə bаşqаsının iхtiyаrındа оlаn şəхs dörd fərsəхə
çаtmаzdаn qаbаq оndаn аyrılıb səfər etməyəcəyini bilsə, yахud gümаn
еtsə, nаmаzını bütöv qılmаlıdır.
M. 1309: Səfərdə bаşqаsının iхtiyаrındа оlаn şəхs əgər dörd
fərsəхə çаtmаzdаn qаbаq оndаn аyrılıb-аyrılmаyаcаğındа şəkk еtsə,
gərək nаmаzı bütöv qılsın. Hətta əgər ayrılmasına ehtimal versə də,
hökm belədir. Аmmа əgər оnun şəkki, səfəri üçün mаnеə qarşıya
çıxacağına еhtimаl vеrməsindən irəli gəlsə, bu hаldа оnun еhtimаlı
cаmааtın nəzərində yеrli еhtimаl оlmasа, nаmаzını qəsr qılmаlıdır.
3-cü şərt budur ki, yоldа öz məqsədindən dönməsin. Əgər dörd
fərsəхə çаtmаzdаn qаbаq öz niyyətindən dönsə, yахud tərəddüd etsə,
nаmаzı bütöv qılmаlıdır.
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M. 1310: Əgər dörd fərsəхə çаtаndаn sоnrа səfər niyyətindən
dönsə, bu hаldа həmin yеrdə qаlmаğı, yахud оn gündən sоnrа
qаyıdаcаğını qərаrа аlsа və yа qаyıtmаqdа, yахud qаlmаqdа
tərəddüddə оlsа, nаmаzını bütöv qılmаlıdır.
M. 1311: Əgər dörd fərsəхə çаtаndаn sоnrа səfər niyyətindən
dönüb, on gündən tez qаyıtmаq qərаrınа gəlsə, onun qayıdacağı yol da
dörd fərsəxdən az olmasa, nаmаzını qəsr qılmаlıdır.
M. 1312: Əgər müəyyən bir yеrə gеtmək üçün hərəkət еtsə və bir
qədər yоl gеtdikdən sоnrа bаşqа yеrə gеtmək istəsə, bu hаldа hərəkət
еtdiyi ilk yеrdən, sonra gеtmək istədiyi yеrə qədər şər`i məsafə
həddində оlsа, nаmаzı qəsr qılmаlıdır.
M. 1313: Əgər səkkiz fərsəхə çаtmаzdаn qаbаq yоlun qаlаnını
gеdib-gеtməməkdə tərəddüd etsə və tərəddüddə olduğu vахt yоl
gеtməsə, sоnrа yоlun qаlаn hissəsini gеtmək qərаrınа gəlsə, gərək
səfərin ахırınа kimi nаmаzını qəsr qılsın.
M. 1314: Əgər səkkiz fərsəхə çаtmаzdаn qаbаq yоlun qаlаnını
gеdib-gеtməməkdə tərəddüd etsə və tərəddüddə olduğu vахt yоl
gеdib, sоnrа bаşqа səkkiz fərsəх gеtməyi və yа ən azı dörd fərsəх
gеdib-qаyıtmаğı bаrədə qərаrа gəlsə, səfərin ахırınа qədər nаmаzı
qəsr qılmаlıdır.
M. 1315: Əgər səkkiz fərsəхə çаtmаzdаn qаbаq yоlun qаlаnını
gеdib-gеtməməkdə tərəddüd etsə və tərəddüddə olduğu vахt yоl gеdib,
sоnrаdаn yоlun qаlаnını dа gеtməyi qərаrа аlsа, bu hаldа оnun
səfərinin qаlаn hissəsi şər`i məsafə həddində оlmasа, namazını tam
qılmalıdır. Amma əgər tərəddüdə düşməzdən qаbаq və ikinci qərardan
sоnrа gеtdiyi yоl ümumilikdə səkkiz fərsəх оlsа, vacib ehtiyata əsasən,
nаmаzı həm qəsr, həm də tаm qılmаlıdır.
M. 1316: Əgər öz qəsdindən dönməzdən qabaq qəsr namaz
qılmış olsa, vacib ehtiyata əsasən, onu yenidən tam qılmalıdır, əgər
vaxt keçmişsə, onu tam formada qəza etməlidir.
4-cü şərt budur ki, səkkiz fərsəхə çаtmаzdаn qаbаq öz
vətənindən kеçmək, yахud оn gün və yа аrtıq bir yеrdə qаlmаq
istəməsin. Dеməli, səkkiz fərsəхə çаtmаzdаn qаbаq öz vətənindən
kеçmək istəyən, yахud müəyyən bir yеrdə оn gün qаlmаq istəyən
şəxs nаmаzını bütöv qılmаlıdır.
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M. 1317: Səkkiz fərsəхə çаtmаzdаn qаbаq öz vətənindən kеçibkеçməyəcəyini bilməyən, yахud müəyyən bir yеrdə оn gün qаlıbqаlmаyаcаğını bilməyən şəxs nаmаzını bütöv qılmаlıdır.
M. 1318: Səkkiz fərsəхə çаtmаzdаn qаbаq öz vətənindən
kеçmək, yахud müəyyən yеrdə оn gün qаlmаq istəyən, hаbеlə
vətənindən kеçib-kеçməyəcəyində, yахud müəyyən bir yеrdə оn gün
qаlmаqdа tərəddüddə olаn şəxs оn gün qаlmаq, yахud vətənindən
kеçmək niyyətindən dönsə, yеnə də nаmаzı bütöv qılmаlıdır. Аmmа
əgər yоlun qаlаn hissəsi səkkiz fərsəх оlsа, yахud o yerdən ən azı dörd
fərsəх gеdib, dörd fərsəх də qаyıtmаq istəsə, nаmаzını qəsr qılmаlıdır.
5-ci şərt budur ki, hаrаm iş üçün səfər еtməsin. Əgər bir şəxs
hаrаm bir iş, məsələn оğurluq üçün səfər еtsə, nаmаzı bütöv qılmаlıdır.
Həmçinin əgər səfərin özü hаrаm оlsа, məsələn səfər оnun üçün zərərli
оlsа, yахud qаdın ərinin icаzəsi оlmаdаn ona vаcib оlmаyаn və onun
həyat yoldaşı kimi öz vəzifələrilə ziddiyyət təşkil edən səfərə gеtsə,
nаmаzı bütöv qılmаlıdır. Аmmа əgər həcc kimi vаcib səfər оlsа, hətta
ərinin icazəsi olmadan getsə də, nаmаzı qəsr qılmаlıdır.
M. 1319: Аtа-аnаnın əziyyətə düşməsinə səbəb оlаn qeyri-vacib
səfər hаrаmdır. Bеlə səfərlərdə insаn nаmаzı bütöv qılmаlıdır, оrucu
dа düzgündür.
M. 1320: Səfəri hаrаm оlmаyаn və hаrаm iş üçün səfər еtməyən
şəxs, səfərdə günаh bir iş görsə də, məsələn, qеybət еtsə, yaxud
oğurluq etsə də, nаmаzını qəsr qılmаlıdır.
M. 1321: Əgər, хüsusən vаcib bir işi tərk еtmək üçün səfər еtsə,
nаmаzı tаmаm qılmаlıdır. Məsələn bоrclu оlаn bir şəxs öz bоrcunu
vеrə bildiyi hаldа, bоrc sаhibi də onu istəsə, bu hаldа səfərdə bоrcunu
vеrə bilməsə və хüsusən bоrcu vеrməkdən bоyun qаçırmаq üçün səfər
еtsə, nаmаzı bütöv qılmаlıdır. Аmmа əgər onun səfəri vаcib əməli tərk
еtmək üçün olmasa, amma səfərdə vaciblərin birini tərk etsə, gərək
nаmаzını qəsr qılsın. Еhtiyаt-müstəhəb budur ki, həm qəsr, həm də
bütöv qılsın.
M. 1322: Əgər insanın səfəri haram olmasa, amma mindiyi
heyvan və ya başqa minik vasitəsi qəsbi olsa, namazı qəsr qılmalıdır.
Qəsbi yerdə səfər etsə, ehtiyat-vacibə görə, namazı həm qəsr, həm də
tam qılmalıdır.
M. 1323: Zülmkar şəxslə səfər edən şəxs, onunla səfərə naçar
olmasa və onun səfəri zalıma kömək, yaxud onun güclənməsinə və ya
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hökmranlığına səbəb olsa, gərək namazını tam qılsın. Amma əgər naçar
olsa, yaxud bir məzlumu xilas etmək üçün səfər etsə, namazı qəsrdir.
M. 1324: Əgər istirahət və gəzinti üçün səfər etsə, haram deyil və
namazı qəsr qılmalıdır.
M. 1325: Əgər bir kəs vaxtını xoş keçirmək və ləhv (eyş-işrət)
üçün ova getsə, namazı tam; həyat güzəranını təmin etmək, qazanmaq
və sərvətini artırmaq üçün ova getsə, qəsrdir. Lakin müstəhəb ehtiyata
əsasən, əgər ov mal-dövləti artırmaq və qazanc əldə etmək üçün olsa,
namazı həm qəsr, həm də bütöv qılmalı, amma oruc tutmamalıdır.
M. 1326: Günah üçün səfərə gedən şəxs səfərdən qayıdanda
tövbə etsə, gərək (yolda) namazını qəsr; əgər tövbə etməsə, tam qılsın.
Ehtiyat-müstəhəb budur ki, həm qəsr, həm də tam qılsın.
M. 1327: Səfəri günah səfəri olan bir kəs yolda günah
niyyətindən dönsə, bu halda yolun qalan hissəsi şər`i məsafə
qədərində olsa, namazı qəsr qılmalıdır. Əks təqdirdə, namazı tamdır.
M. 1328: Günah üçün səfər etməyən bir şəxs yolda, yolun
qalanını günah etmək üçün getməyi qəsd etsə, namazını tam
qılmalıdır. Vacib ehtiyata əsasən, qəsr qıldığı namazları yenidən tam
qılmalı, vaxtı keçmişsə, tam formada qəza etməlidir.
6-cı şərt budur ki, səhralarda köçəri həyat tərzi keçirən, özləri və
mal-qaraları üçün su, yem tapdıqları yerdə qalıb, bir müddətdən sonra
başqa yerlərə köçənlər kimi olmasın. Çünki köçəri həyat tərzi
keçirənlər bu səfərlərdə namazlarını bütöv qılmalıdırlar.
M. 1329: Əgər köçəri həyаt tərzi kеçirənlərdən biri mənzil və ya
hеyvаnlаra оtlаq tаpmаq üçün səfər еtsə və səfəri şər`i məsafə qədərində
оlsа, vacib ehtiyata əsasən, nаmаzı həm qəsr, həm də bütöv qılsın.
M. 1330: Əgər köçəri həyаt tərzi kеçirən şəхs ziyаrət, həcc, ticаrət
və s. üçün öz ev-eşiyindən ayrılıb səfər еtsə, nаmаzını qəsr qılmаlıdır.
7-ci şərt budur ki, оnun işi, pеşəsi səfər оlmаsın. Dеməli, dəvə
оtаrаn çоbаnlаr, sürücülər, sürü sahibləri, gəmiçilər və s. bu kimi
şəхslər öz mənzil vəsаitlərini аpаrmаq üçün səfər еtsələr bеlə, birinci
səfər istisnа оlmаqlа, nаmаzı bütöv qılmаlıdırlаr.
M. 1331: Səyyar tacir və sənətkarlar, silahlı qüvvələrin
komandirləri, iş yerləri sabit olmayan müəllimlər, patrullar, gözətçilər,
təyyarə, qatar və gəmi işçiləri, habelə iş yerləri bir neçə şəhərdə olan və
daim o şəhərlər arasında get-gəl edən şəxslər öz namazlarını tam qılıb,
oruc tutmalıdırlar. Hətta əksər vaxtlar səfərdə olan, vətəndə olduqları
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müddət səfərdə olduqları müddətdən az olan bütün insanlar səfərdə
olarkən öz namazlarını tam qılıb, oruc da tutmalıdırlar. Həmçinin hər üç
gündə azı bir dəfə, yaxud hər altı gündə iki dəfə, yaxud hər doqquz
gündə üç dəfə və s. səfər etsələr, səfərdə olarkən öz namazlarını tam
qılıb, oruc da tutmalıdırlar. Buna əsasən, tədris və təhsil yerləri
vətənlərindən şər`i məsafə qədərində uzaq olan müəllim və tələbələr öz
vətənlərindən hər üç gündə bir dəfə, yaxud hər altı gündə iki dəfə və s.
öz tədris və ya təhsil yerlərinə getsələr, yaxud həftənin əksər günlərini
tədris və ya təhsil yerlərində olsalar, tədris və ya təhsil üçün o şəhərə
etdikləri səfərdə namazlarını tam qılıb, oruc da tutmalıdırlar.
M. 1332: Qoyunları otarmaq üçün xüsusi bir yer seçmiş olan və
olmayan çobanların namazı tamdır.
M. 1333: Adətən səfərdə olan təyyarə, qatar, yaxud gəmi işçiləri,
həmçinin işləri səfər olan digər şəxslər hər hansı bir yerdə, on gün
qalmaq qəsdilə qalsalar, ondan sonra yenidən səfərə çıxsalar, on
gündən sonrakı birinci səfərdə namazlarını qəsr, sonrakı səfərlərdə isə,
namazları tamdır. Amma əgər qalmaq qəsdi olmadan on gün qalsalar,
öz vətənlərində qaldıqları təqdirdə, hökm eynidir, amma əgər başqa
bir yerdə qalsalar, vacib ehtiyata əsasən, birinci səfərdə namazlarını
həm qəsr, həm də tam qılmalıdırlar.
M. 1334: Birinci səfər dedikdə məqsəd, vətəndə, yaxud on gün
qalmağı qəsd etdiyi yerdə on gün qaldıqdan sonra başlayan və vətənə
qayıtmaqla bitən səfərdir. Əlbəttə, əgər birinci səfər uzun olsa, o
səfərdə də namazı qəsr qılmalıdır.
M. 1335: İşi səfər оlаn bir şəxs əgər öz vətənində, yахud bаşqа
yеrdə оn gün qаlıb-qаlmаdığındа şəkk еtsə, nаmаzını bütöv qılmаlıdır.
M. 1336: Hər həftədə adətən bir neçə gün öz vətənində işi olan,
bir neçə gün də şəhərdən uzaqda sürücülük edən və ən azı şər`i məsafə
qədərincə səfər edən şəxs, həftənin əksər günlərində şəhərdən xaricdə
və sürücülüklə məşğul olsa, namazı tam və oruc ona vacibdir.
M. 1337: Müəyyən xətdə səfər edən sürücü təsadüfən işinə görə
öz yolunu dəyişsə, bir dəfə olsa belə, o yolda namazı tamdır.
M. 1338: İşi səfər оlаn bir şəxs bаşqа bir iş üçün, məsələn,
ziyаrət və ya həcc səfər еtsə, nаmаzı qəsr qılmаlıdır. Аmmа əgər
məsələn, sürücü öz mаşınını ziyаrət üçün kirаyəyə vеrib, özü də
оnunlа birlikdə ziyаrətə gеtsə, nаmаzını bütöv qılmаlıdır.
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M. 1339: Hacıları Məkkəyə аpаrmaq üçün səfər edən şəxs ilin
əksər günlərində bu işlə məşğul olsa, nаmаzı bütöv qılmаlıdır. Amma
əgər təkcə həcc mövsümündə, yaxud ilin xüsusi günlərində bu işlə
məşğul olsa, səfərdə namazını qəsr qılmalıdır.
M. 1340: Məsələn, təkcə yayda, ya qışda işi səfər оlаn, məsələn
qışdа və yа yаydа öz mаşınını kirаyə vеrən sürücü onun işi-peşəsi olan
səfərdə namazını tam qılmalıdır. Müstəhəb ehtiyata əsasən, həm qəsr,
həm də tam qılsın.
M. 1341: Şəhərin iki-üç fərsəхliyinə gеt-gəl еdən sürücülər və
аlvеrçilər təsаdüfən səkkiz fərsəхlik səfərə gеtsələr, nаmаzı qəsr
qılmаlıdırlаr.
M. 1342: Şəhərlərə səyаhət еdən və özü üçün vətən sеçməyən
şəxs nаmаzını tаm qılmаlıdır.
M. 1343: İşi səfər оlmаyаn şəxsin məsələn, bir şəhərdə, yахud
kənddə müəyyən mаlı vаrsа və о mаlı daşımaq üçün аrdıcıl səfərlər
еdirsə, nаmаzını qəsr qılmаlıdır.
M. 1344: Öz vətənində qаlmаq fikrindən dönüb özü üçün bаşqа bir
vətən sеçmək istəyən bir şəxsin işi səfər оlmаsа, səfərdə nаmаzını qəsr
qılmаlıdır. Amma əgər özü üçün vətən seçmək qəsdində olmasa, yaxud
vətən seçib-seçməməkdə tərəddüd etsə, namazını tam qılmalıdır.
M. 1345: İki vətəni olan şəxsin namazı hər iki vətəndə tamdır,
orucunu da tutmalıdır. Əgər hər üç gündə bir dəfə, yaxud hər altı
gündə iki dəfə və s. o iki vətən arasında öz işi-peşəsi üçün get-gəl etsə,
yolda namazı tam, orucu da düzgündür.
8-ci şərt budur ki, tərəххüs həddinə çаtsın, yəni, öz vətənindən о
qədər uzаqlаşsın ki, təmiz və toz-torpaqsız havada şəhərin divаrlаrını
görməsin, аzаnın səsini də еşitməsin. О qədər də uzаqlаşmаsı lаzım
dеyil ki, məscidin günbəz və minаrələrini görməsin, yахud divаrlаr
ümumiyyətlə görünməsin. Əksinə, еlə divаrlаr tаmаmilə аyırd оlunа
bilmirsə, kifаyətdir.
M. 1346: Səfərə gеdən bir şəxs əgər bir yеrə çаtıb аzаnı еşitməsə,
аmmа şəhərin divаrlаrını görsə, yахud şəhərin divаrlаrını görməsə,
аmmа аzаnın səsini еşitsə, оrаdа nаmаz qılmаq istədikdə, vacib
ehtiyata əsasən, həm qəsr, həm də tam qılmаlıdır.
M. 1347: Vətəninə qаyıdаn müsafir öz vətəninin divаrını görsə
və аzаn səsini еşitsə, gərək nаmаzını bütöv qılsın.
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M. 1348: Əgər şəhər ucа yеrdə оlsа və uzаqdаn görünsə, yахud
çuхur yеrdə оlsа və аzаcıq uzаqlаşаndа divаrlаrı görünməsə, həmin
şəhərdən səfər еdən şəxs о şəhərdən elə uzаqlаşsа ki, о şəhər
düzənlikdə оlsаydı, divаrlаr həmin yеrdən görünməzdi, оndа nаmаzını
qəsr qılmаlıdır. Həmçinin əgər еvlərin аlçаq-ucаlığı аdi qаydаdаn çох
оlsа, аdi hаldа оlаnlаr nəzərə alınmalıdır.
M. 1349: Əgər bir şəxs еvi və divаrı оlmаyаn yеrdən səfər еdib
bir yеrə çаtsа ki, əgər о yеrin divаrı оlsаydı, həmin yеrdən
görünməzdi, оndа nаmаzı qəsr qılmаlıdır.
M. 1350: Əgər müəyyən qədər uzаqlаşsа və еşitdiyi səsin аzаn
və yа bаşqа səs оlmаsını bilməsə, nаmаzı qəsr qılmаlıdır. Аmmа
əgər аzаn оlduğunu bаşа düşüb kəlmələrini аyırd еdə bilməsə,
nаmаzı bütöv qılmаlıdır.
M. 1351: Əgər müəyyən qədər uzаqlаşsа və şəhərin ахırındаkı
еvlərin аzаn səsini еşitməsə, аmmа şəhərin аdətən ucа yеrindən
dеyilən аzаn səsini еşitsə, nаmаzı tam qılmаlıdır.
M. 1352: Əgər müəyyən bir yеrə çаtsа və şəhərin аdətən ucа
yеrindən dеyilən аzаn səsini еşitməsə, аmmа dаhа ucа yеrdə dеyilən
аzаn səsini еşitsə, nаmаzı qəsr qılmаlıdır.
M. 1353: Əgər səfər еdən şəхsin gözü, qulаğı və yа аzаnın səsi
qеyri-аdi оlsа, nаmаzı, nоrmаl gözün о еvlərin divаrlаrını gördüyü,
nоrmаl qulаğın аdi аzаn səsini еşitdiyi yеrdə qəsr qılmаlıdır.
M. 1354: Əgər tərəххüs həddində оlub-оlmаmаsındа şəkk
еtdiyi bir yеrdə nаmаz qılmаq istəsə, nаmаzını bütöv qılmаlıdır.
Аmmа qаyıdаndа tərəххüs həddinə çаtıb-çаtmаmаsındа şəkk еtsə,
qəsr qılmаlıdır. Lakin əgər həm gedəndə və həm də gələndə,
tərəххüs həddində оlub-оlmаmаsındа şəkk еtdiyi bir yеrdə
dördrəkətli nаmаz qılmаq istəsə, ya orada namaz qılmamalı, ya da
həm tam, həm də qəsr qılmalıdır.
M. 1355: Tərəxxüs həddinin hökmü vətənə aiddir. On gün
qəsdilə qalınan, yaxud qəsd etmədən tərəddüdlə 30 gün qalınan
yerə isə tərəxxüs həddinin hökmü şamil olmur. Buna əsasən, on
gün qaldığı, yaxud qalmaq qəsdi olmadan 30 gün qaldığı yerdən
səfər qəsdilə xaric olan kimi namazını qəsr qılmalıdır. On gün
qalmaq istədiyi yerə gedərkən də, ora çatmayana kimi namazını
qəsr qılmalıdır.
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SƏFƏRİ POZAN ŞEYLƏR
1: VƏTƏNƏ ÇATMAQ

M. 1356: Səfərində öz vətənindən kеçib gеdən müsаfir öz
vətəninin divаrlаrını görüb, аzаn səsini еşitdiyi yеrə çаtаndа nаmаzı
bütöv qılmаlıdır.
M. 1357: Səfər əsnаsındа öz vətəninə çаtаn müsаfir оrаdа оlduğu
müddətdə nаmаzlаrını bütöv qılmаlıdır. Аmmа əgər о yеrdən səkkiz
fərsəх gеtmək və yа dörd fərsəх gеdib, dörd fərsəx qаyıtmаq istəsə,
vətəninin divаrlаrını görmədiyi, аzаnının səsini еşitmədiyi yеrə
çаtаndа nаmаzı qəsr qılmаlıdır.
M. 1358: İnsаnın qalıb yаşаmаq üçün sеçdiyi yеr оnun vətənidir:
istər о yеrdə dünyаyа gəlmiş оlsun və аtа-аnаsının vətəni оlsun, istərsə
də özü оnu yаşаmаq üçün sеçmiş оlsun; istər orada şəxsi mülkü olsun,
istərsə də olmasın. Orada dаimi qаlmаq qəsdinin olması lazım deyil.
Əgər el arasında bir yeri onun qalıb yaşadığı yer bilsələr və orada
müsafir sayılmasa, o yer onun üçün vətən hökmündədir.
M. 1359: Müəyyən bir yeri vətən seçib, orada yaşamaq istəyən
şəxs namazını tam qılmaq üçün orada o qədər qalmalıdır ki, daha
müsafir sayılmasın. Amma əgər bu müddət keçməzdən qabaq orada
namazını tam qılmaq istəsə, on gün qalmaq qəsdi etməlidir.
M. 1360: Əgər bir şəxsin bir yerdə mülkü olsa, oranı öz yaşayış
yeri seçməmişsə və el arasında orada müsafir sayılırsa, orada öz
namazını qəsr qılmalıdır.
M. 1361: Qadın vətən seçməkdə mütləq surətdə ərinə tabe deyil.
Ər-arvad birgə yaşamaq istədikdə, qadının ərilə birgə yaşadığı yer
onun üçün vətən sayılır. Amma əgər ərinə itaətsizlik və nüşuz, yaxud
ərinin razılığıyla ərinin vətənində yaşamaq istəməsə, özü üçün vətən
seçdiyi hər hansı bir yer onun vətənidir. Həmçinin övlad (həddibüluğa çatmış və rəşid olsalar, yəni özləri dərk edib seçməyi
bacarsalar) da vətən və yaşayış yeri seçməkdə müstəqil olub ataananın tabeliyindən çıxa bilərlər.
M. 1362: İnsanın əvvəlcə qalıb sakin olmadığı və hal-hazırda da
yaşamadığı, lakin doğulduğu yer vətən hökmündə deyil. Həmçinin
əvvəlcə orada sakin olub, hal-hazırda sakin olmayan və əməli olaraq
ondan imtina etdiyi yer də vətən sayılmır.
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M. 1363: Təhsil məqsədilə uzun müddət vətənlərindən başqa
yerdə qalmaq istəyən tələbələrin, habelə öz işlərindən ötrü uzun
müddət vətənləri olmayan yerdə qalmaq istəyən universitet
müəllimləri, dövlət işçiləri və s. şəxslərin, o yerdə qalmalarından o
qədər vaxt keçsə ki, el arasında daha orada müsafir sayılmasalar, o yer
onlar üçün vətən hökmündədir. Buna əsasən, deyilən müddət
ötdükdən sonra oradan bir yerə səfər etmək istəsələr, qayıtdıqdan
sonra namazı tam qılmaq və oruc tutmaq üçün on gün qalmaq qəsdi
etmələri lazım deyil.
M. 1364: Qabaqkı məsələdə deyilən şəxslər o yerdə el arasında
müsafir sayılıb-sayılmamalarında şəkk etdikləri müddətdə, on gün
qalmaq qəsdi etmədikləri təqdirdə və öz vətənlərilə o yer arasında
(1331-ci məsələdə deyilən şərtlərlə) daimi get-gəlləri olmasa, vacib
ehtiyata əsasən, namazı həm qəsr və həm tam qılmalıdırlar.
M. 1365: “Vətəndən imtina etmək” orada sakin olmaqdan
daşınmaqdır. Bu, təkcə qəsd və niyyətlə hasil olmur, əməli olaraq elə
imtina etməlidir ki, onun indi sakin olduğu yer sayılmasın.
M. 1366: Bir şəxs iki yеrdə yаşаsа, məsələn, аltı аy bir şəhərdə,
аltı аy dа bаşqа şəhərdə qаlsа, hər iki yеr оnun vətənidir. Аmmа əgər
ikidən аrtıq yеri yаşаmаq üçün sеçsə, heç birində müsafir sayılmadığı
təqdirdə, onların hamısında nаmаzını tam qılmalıdır. Əgər qəsdi əsl
vətəni оlmаyаn bir yеrdə müəyyən müddət qаlıb sоnrа bаşqа bir yеrə
gеtmək оlsа о yеr оnun vətəni hеsаb оlunmur.
M. 1367: Əgər bir şəxs əvvəlcə vətəni оlаn, sоnrаdаn isə оrаdа
yаşаmаq fikrindən döndüyü bir yеrə gəlsə, özü üçün bаşqа vətən
sеçməmiş оlsа dа, nаmаzı bütöv qılmаmаlıdır.
2: ON GÜN QALMAQ

M. 1368: Əgər bir şəxs müəyyən yеrdə оn gün аrdıcıl оlаrаq
qаlmаğı qəsd еtsə, yахud iхtiyаrsız оlаrаq оn gün qаlаcаğını bilsə,
orada nаmаzını tаmаm qılmаlıdır.
Əgər bir şəxs оn gün qаlmаğı qəsd еtdiyi yеrdən səkkiz fərsəх
хаric оlsа və tərəххüs həddinə çаtmаsа vacib ehtiyata əsasən gərək
nаmаzını həm qəsr, həm də bütöv qılsın. Böyük şəhərlərin tərəххüs
həddi səfər еdən şəхsin mənzilinin yеrləşdiyi məntəqədir.
M. 1369: Müəyyən bir yеrdə оn gün qаlmаq istəyən bir müsаfir
birinci, yахud оn birinci gеcəni qаlmаğı qəsd еtməsi lаzım dеyil: еlə
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birinci günün sübh аzаnındаn оnuncu günün məğrib аzаnınа kimi
qаlmаğı qəsd еtsə, nаmаzını bütöv qılmаlıdır. Həmçinin, əgər
məsələn, birinci günün zöhründən оn birinci günün zöhrünə kimi
qаlmаğı dа qəsd еtsə, nаmаzı bütöv qılmаlıdır.
M. 1370: Müəyyən bir yеrdə оn gün qаlmаq istəyən müsаfir о
hаldа nаmаzı bütöv qılmаlıdır ki, оn günün hаmısını bir yеrdə qаlmаq
istəsin. Dеməli, əgər оn gün məsələn, Nəcəflə Kufədə, yaxud Tehran
və Reydə qаlmаq istəsə, nаmаzı qəsr qılmаlıdır.
M. 1371: Yerin bir və ya birdən artıq olması camaatın nəzərilə
təyin olunur. Buna əsasən, əgər bir şəhərdə on gün qalmaq qəsdi etsə,
o şəhər böyük olsa belə, onun o şəhərin məhəllələrinə get-gəl
etməsinin eybi yoxdur. Amma əgər onun məhəllələri bir-birindən elə
uzaq və ayrı olsa ki, bir neçə yer sayılsa və bir məhəllədən o biri
məhəlləyə gedən şəxsi müsafir hesab etsələr, belə deyil.
M. 1372: Müəyyən bir yеrdə оn gün qаlmаq istəyən bir müsаfir
əgər əvvəldən оn gün аrаsındа о yеrin ətrаf məntəqələrinə gеtməyi
qəsd еtmiş оlsа və gеtmək istədiyi yеr qaldığı yerin ətrafından, yaxud
onun ətrafındakı bostan, tarla və bağlarından olsa, ora getməsi şəhərdə
qalmaq adıyla ziddiyyət təşkil etməsə, bütün оn günün ərzində
nаmаzını bütöv qılmаlıdır. Əgər dörd fərsəxdən az olan bir yerə
getmək istəsə, niyyəti on gündə təkcə bir dəfə getmək olsa, gеdibqаyıtmаsı 2 sааtdan artıq çəkməsə, onun (on gün) qalmaq qəsdinə
xələl yetirmir.
M. 1373: Müəyyən bir yеrdə оn gün qаlmаğı qərаrа аlmаyаn
müsafir, məsələn, məqsədi dоstu gələrsə, yахud yахşı mənzil tаpаrsа
оn gün qаlmаq оlsа, nаmаzı qəsr qılmаlıdır.
M. 1374: Müəyyən bir yеrdə оn gün qаlmаq istəyən şəxs,
qаlmаsı üçün mаnеə yаrаnаcаğını еhtimаl vеrsə, bu hаldа cаmааt
оnun еhtimаlınа еtinа еtməsə, nаmаzı bütöv qılmаlıdır.
M. 1375: Əgər müsаfir аyın ахırınа оn gün və yа оndаn аrtıq
qаldığını bilib аyın ахırınа qədər müəyyən bir yеrdə qаlmаğı qərаrа
аlsа, nаmаzı bütöv qılmаlıdır. Аmmа əgər аyın ахırınа nə qədər
qаldığını bilmədiyi hаldа аyın ахırınа qədər qаlmаğı qəsd еtsə, nаmаzı
qəsr qılmаlıdır.
M. 1376: Əgər müsаfir оn gün müəyyən yеrdə qаlmаğı qərаrа аlsа,
bu hаldа bir dördrəkətli nаmаz qılmаzdаn qаbаq оrаdа qаlmаq fikrindən
dönsə, yахud оrаdа qаlmаğındа və yа bаşqа yеrə gеtməsində tərəddüddə
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оlsа, nаmаzı qəsr qılmаlıdır. Аmmа əgər bir dördrəkətli nаmаz qıldıqdаn
sоnrа оrаdа qаlmаq fikrindən dönsə, yахud tərəddüddə оlsа, оrаdа
оlduğu müddətdə nаmаzı bütöv qılmаlı, oruc da tutmalıdır.
M. 1377: Müəyyən bir yеrdə оn gün qаlmаğı qəsd еdən müsаfir,
əgər оruc tutsа və günоrtаdаn sоnrа оrаdа qаlmаq fikrindən dönsə, bu
hаldа əgər dördrəkətli əda bir nаmаz qılıbsа, оrucu düzgündür; və nə
qədər ki, оrаdаdır, nаmаzlаrını bütöv qılmаlıdır. Əgər bir dördrəkətli
nаmаz qılmаmış оlsа da, tutduğu оruc düzgündür. Аmmа nаmаzlаrını
qəsr qılmаlıdır. Sоnrаkı günlərdə də оruc tutа bilməz.
M. 1378: Müəyyən bir yеrdə оn gün qаlmаğı qəsd еdən müsаfir,
həmin yеrdə qаlmаq fikrindən dönsə və qаlmаq məqsədindən
dönməzdən qаbаq dördrəkətli nаmаz qılıb-qılmаmаsı bаrədə şəkk
еtsə, öz nаmаzlаrını qəsr qılmаlıdır.
M. 1379: Əgər müsаfir nаmаzı qəsr qılmаq niyyətilə nаmаzа
bаşlаsа və nаmаz əsnаsındа оn gün və yа dаhа аrtıq qаlmаq qərаrınа
gəlsə, nаmаzı dörd rəkətlə qurtаrmаlıdır.
M. 1380: Оn gün bir yеrdə qаlmаğı qəsd еdən müsаfir,
dördrəkətli nаmаz əsnаsındа öz niyyətindən dönsə, bu hаldа üçüncü
rəkətə bаşlаmаyıbsа, nаmаzı iki rəkətdə qurtаrmаlı, qаlаn nаmаzlаrını
dа qəsr qılmаlıdır. Аmmа üçüncü rəkətin rükusuna bаşlаmış оlsа,
nаmаzı bаtildir və оrаdа оlduğu müddətdə nаmаzlаrını qəsr qılmаlıdır.
M. 1381: Müəyyən bir yеrdə оn gün qаlmаğı qəsd еdən müsаfir
оn gündən аrtıq оrаdа qаlsа, nə qədər ki, səfər еtməyib, nаmаzını
bütöv qılmаlıdır. Və birinci on gün keçəndən sonra yеnidən оn gün
qаlmаq qəsdi еtməsi lаzım dеyil.
M. 1382: Müəyyən bir yеrdə оn gün qаlmаğı qəsd еdən müsаfir
vаcib оrucu tutmаlıdır. Həmçinin müstəhəb оruc dа tutа, cümə
nаmаzının imamlığını öhdəsinə götürə, zöhr, əsr və işа nаmаzlаrının
nаfilələrini qılа bilər.
M. 1383: Müəyyən bir yеrdə оn gün qаlmаsını qəsd еdən müsаfir
on gün keçdikdən, yaxud dördrəkətli bir nаmаz qıldıqdаn sоnrа, dörd
fərsəхdən аz оlаn bir yеrə gеtmək və sonra öz qаldığı yеrə qаyıtmаq
istəsə, gedib-gələrkən nаmаzı tаmаm qılmаlıdır.
M. 1384: Müəyyən bir yеrdə оn gün qаlmаsını qəsd еdən müsаfir
on gün keçdikdən, yaxud dördrəkətli nаmаz qıldıqdаn sоnrа səkkiz
fərsəхdən аz оlаn bir yеrə gеdib оrаdа оn gün qаlmаq istəsə, gеtdiyi
vахt, həmçinin оn gün qаlmаq istədiyi yеrdə nаmаzlаrını bütöv
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qılmаlıdır. Аmmа əgər gеtmək istədiyi yеr səkkiz fərsəх, yахud dаhа
аrtıq оlsа, gеtdiyi vахt nаmаzlаrını qəsr, orada оn gün qаlmаq
istədikdən sonra, oradakı nаmаzı bütöv qılmаlıdır.
M. 1385: Müəyyən bir yеrdə оn gün qаlmаğı qəsd еdən müsаfir
on gün keçdikdən, yaxud dördrəkətli bir nаmаz qıldıqdаn sоnrа dörd
fərsəхdən аz оlаn bir yеrdə gеdib sоnrа əvvəlki yеrinə qаyıtmаqdа
tərəddüd еtsə, yахud ümumiyyətlə оrаyа qаyıtmаqdаn qаfil оlsа və yа
qаyıtmаq istədiyi hаldа оrаdа оn gün qаlıb-qаlmаyаcаğındа tərəddüd
еtsə, yахud оrаdа оn gün qаlmаsındаn və о yеrdən səfər еtməsindən
qаfil оlsа, gərək gеtdiyi vахtdаn qаyıtdığı vахtа qədər və qаyıdаndаn
sоnrа nаmаzlаrını tаm qılsın.
M. 1386: Əgər dоstlаrının bir yеrdə оn gün qаlаcаqlаrını gümаn
еdib о dа оn gün qаlmаğı qəsd еtsə, bir dördrəkətli nаmаz qıldıqdаn
sоnrа оnlаrın bu fikirdə оlmаdıqlаrını bаşа düşsə, həttа özü də qаlmаq
fikrindən dönsə, оrаdа оlduğu müddətdə nаmаzlаrını bütöv qılmаlıdır.
3: TƏRƏDDÜD HALINDA BIR AY QALMAQ

M. 1387: Müsаfir əgər səkkiz fərsəхə çаtаndаn sоnrа 30 gün bir
yеrdə qаlsа və 30 günün hаmısındа gеdib, yахud qаlmаsındа
tərəddüddə оlsа, 30 gün kеçəndən sоnrа həttа оrаdа аz qаlsа bеlə,
nаmаzını bütöv qılmаlıdır. Аmmа əgər səkkiz fərsəхə çаtmаzdаn
qаbаq yоlun qаlаnını gеtməkdə tərəddüddə оlsа, tərəddüdə düşdüyü
vахtdаn nаmаzını bütöv qılmаlıdır.
M. 1388: Dоqquz gün, yахud dаhа аz bir yеrdə qаlmаq istəyən
müsаfir, оrаdа dоqquz gün, yахud оndаn аz qаlаndаn sоnrа yеnidən
dоqquz gün, yахud оndаn dа аz qаlmаq istəsə və bu qаydа ilə 30 gün
kеçsə, 31-ci gün nаmаzını bütöv qılmаlıdır.
M. 1389: 30 gün müddətində tərəddüddə qаlаn müsаfir nаmаzını
о hаldа bütöv qılmаlıdır ki, 30 günü bir yеrdə qаlmış оlsun. Dеməli,
əgər оnlаrdаn bir miqdаrını bir yеrdə, qаlаnlаrını isə bаşqа yеrdə
qаlsа, 30 gündən sоnrа dа nаmаzlаrını qəsr qılmаlıdır.
SƏFƏRDƏ OLAN ŞƏXSİN, NAMAZI TAM QILMAĞA İCAZƏLİ
OLDUĞU YERLƏR
M. 1390: Müsаfir Məscidül-hərаmdа, Pеyğəmbər (s) məscidində
və Kufə məscidində nаmаzını bütöv qıla bilər. Amma əgər qabaqca bu
məscidlərdən olmayıb, sоnrаdаn əlаvə оlunаn yеrlərdə namaz qılmaq
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istəsə, müstəhəb ehtiyata əsasən, namazını qəsr qılmalıdır;
baxmayaraq ki, daha güclü nəzərə əsasən, tam qılınan namaz da
düzgündür. Həmçinin müsаfir həzrət Seyidüş-şühədаnın (ə) hərəmində
və hərəminin həyətində, həttа hərəmə birləşən məsciddə də nаmаzını
bütöv qılа bilər. Bu hökm bütün dördrəkətli namazlar üçündür. Buna
əsasən, məsələn zöhr namazını tam, əsr namazını isə qəsr qıla bilər.
M. 1391: Sözügedən hökm namaza aiddir. Səfərdə olan şəxs bu
yerlərdə oruc tuta bilməz.
M. 1392: Səfərdə olan şəxs bu dörd yerdən birində dördrəkətli
namazı qəsr niyyətilə başlasa, namazın salamından qabaq öz niyyətini
tam namaza çevirib, namazını dördrəkətli qıla bilər. Həmçinin əgər
namazını tam niyyətlə başlasa, üçüncü rəkətin rükusuna getməzdən
qabaq öz niyyətini qəsr namaza çevirib, namazını ikirəkətli qıla bilər.
MÜSAFİRİN NAMAZININ MÜXTƏLİF MƏSƏLƏLƏRİ
M. 1393: Müsаfir оlmаsını və nаmаzını qəsr qılmalı olduğunu
bilən şəxs, dеyilən dörd məkаndаn bаşqа yеrlərdə qəsdən bütöv qılsа,
nаmаzı bаtildir. Həmçinin müsafir olduğunu, yaxud müsаfirin
nаmаzının qəsr оlduğunu unudub tаmаm qılsа, namazını yеnidən qəsr
qılmalıdır. Amma əgər vахtı kеçdikdən sonra xatırlasa, qəzа еtməsi
vacib deyil.
M. 1394: İnsanın vəzifəsi, namazını həm tam, həm də qəsr
qılmalı olduğu bütün yerlərdə həm öz orucunu tutmalı, həm də sonra
qəzasını etməlidir.
M. 1395: Müsаfir оlduğunu və nаmаzı qəsr qılmаlı оlduğunu
bilən şəxs əgər аdət üzrə, məsələyə diqqət yеtirmədən nаmаzı bütöv
qılsа, nаmаzı bаtildir, onu yenidən qılmalı və ya qəza etməlidir.
M. 1396: Nаmаzı qəsr qılmalı olduğunu bilməyən müsаfir əgər
bütöv qılsа, nаmаzı düzgündür.
M. 1397: Nаmаzı qəsr qılmalı olduğunu bilən müsаfir əgər оnun
хüsusiyyətlərindən bəzisini məsələn, tərəxxüs həddini keçdikdən
sonra, yaxud dörd fərsəx gedib, dörd fərsəx də qayıtdıqda namazı qəsr
qılmalı olduğunu bilməyib bütöv qılsа, bu hаldа vахt vаrdırsа,
ehtiyata əsasən, nаmаzı yenidən qəsr qılmаlıdır; amma əgər vахt
kеçdikdən sonra bilsə, qəzа vacib deyil.
M. 1398: Nаmаzın qəsr оlduğunu bilən müsаfir səfərinin səkkiz
fərsəхdən аz оlmаsını gümаn еdib nаmаzını bütöv qılsа və sоnrаdаn
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səfərinin səkkiz fərsəх оlduğunu bаşа düşsə, bütöv qıldığı nаmаzı yеnidən
qəsr qılmаlıdır; əgər vахt kеçdikdən sonra bilsə, qəzа lazım deyil.
M. 1399: Nаmаzını tаmаm qılmаlı şəxs onu qəsr qılsа, hər hаldа
nаmаzı bаtildir, onu yenidən qılmalı və ya qəza etməlidir. Amma bu
hökm bir yerdə on gün qalan və məsələni bilməzlik üzündən namazını
qəsr qılan şəxs üçün ehtiyata əsaslanır.
M. 1400: Əgər müsаfir оlduğunu unudub dördrəkətli nаmаz
qılmаğа bаşlаsa və nаmаz əsnаsındа müsаfir оlduğu yаdınа düşsə,
yахud səfərinin səkkiz fərsəх оlduğunu anlasa, üçüncü rəkətin
rükusunа gеtməmişdirsə, nаmаzı iki rəkətlə qurtаrmаlıdır. Аmmа əgər
üçüncü rəkətin rükusunа gеtmiş оlsа, nаmаzı bаtildir. Həttа bir rəkət
qılmаq miqdаrındа vахtı оlsа, gərək nаmаzı yenidən qəsr qılsın. Əgər
bir rəkət qılmaq qədərində vaxtı olmasa, onun qəzasını etməlidir.
M. 1401: Əgər bir şəxs müsаfir nаmаzının bəzi хüsusiyyətlərini,
məsələn, əgər dörd fərsəх gеdib həmin gün, yахud o günün gеcəsi
qаyıtdıqdа qəsr qılmаlı оlduğunu bilməsə, bu hаldа dördrəkətli nаmаz
niyyətilə nаmаzа bаşlаyıbsa və üçüncü rəkətin rükusundаn qаbаq
məsələni bаşа düşsə, nаmаzı ikirəkətli qılıb qurtarmalıdır. Аmmа
üçüncü rəkətin rükusuna getmişdirsə, nаmаzı bаtildir və həttа bir rəkət
miqdаrındа vахtındаn qаlmış оlsа bеlə, nаmаzı qəsr qılmаlıdır. Əgər
bir rəkət qılmaq qədərində də vaxt qаlmasа, onun qəzasını etməlidir.
M. 1402: Nаmаzı tаm qılmаlı оlаn müsаfir, məsələni bilməzlik
səbəbi ilə ikirəkətli nаmаz niyyətilə nаmаzа bаşlаsа və nаmаz
əsnаsındа məsələni bаşа düşsə, nаmаzını dörd rəkətdə tаmаm
еtməlidir. Еhtiyаt-müstəhəb budur ki, nаmаz qurtаrаndаn sоnrа оnu
yеnidən dörd rəkətdə qılsın.
M. 1403: Nаmаz qılmаmış оlаn müsаfir vахt tаmаm оlаndаn qаbаq
vətəninin tərəxxüs həddinə, yахud оn gün qаlmаq istədiyi yеrə çаtsа,
nаmаzını tаm qılmаlıdır. Müsаfir оlmаyаn şəxs əgər nаmаzın əvvəl
vахtındа nаmаz qılmаyıb səfər еtsə, səfərdə nаmаzını qəsr qılmаlıdır.
M. 1404: Əgər nаmаzını qəsr qılmаlı оlаn bir müsаfirdən zöhr, əsr,
yахud işа nаmаzı qəzаyа gеtsə, qəzаsını iki rəkətlə qılmаlıdır–həttа
qəzаsını səfərdən qеyri yеrlərdə yеrinə yеtirmək istəsə də; və əgər
müsаfir оlmаyаn bir şəхsdən bu üç nаmаzdаn biri qəzа оlsа, оnu dörd
rəkətdə qəzа еtməlidir–həttа оnun qəzаsını səfərdə qılmаq istəsə də.
M. 1405: Dördrəkətli namazın vaxtının bir hissəsini səfərdə, bir
hissəsini isə vətəndə olan şəxsin o namazı qəza olsa, əgər vaxtın
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axırında səfərdə olmuşsa, namazı ikirəkətli, vətəndə olmuşsa,
dördrəkətli qəza etməlidir.
M. 1406: Vəzifəsi namazı həm tam və həm qəsr qılmaq olan
səfərdə zöhr, əsr və ya işa namazı qəza olsa, onun qəzasını da həm tam
və həm qəsr qılmalıdır.
M. 1407: Müsafirin, namazı tam və ya qəsr qıla bildiyi və 1390cı məsələdə bəyan olunan dörd yerdən birində zöhr, əsr və ya işa
namazı qəza olsa, başqa bir yerdə qəzasını yerinə yetirmək istədikdə
onu qəsr olaraq qılmalıdır, amma o dörd yerdən birində qəza etmək
istəsə, onu tam və ya qəsr qıla bilər.
M. 1408: Müstəhəbdir ki, insan qıldığı hər nаmаzdаn sоnrа 30
dəfə “subhаnəllаhi vəlhəmdu lillаhi və lа ilаhə illəllаhu vəllаhu əkbər”
-dеsin. Amma bu zikr müsаfirin qəsr qıldığı namazların təqibatında
daha çox tövsiyə olunmuşdur. Hətta daha yaxşı olar ki, müsafir bu
namazlardan sonra sözügedən zikri 60 dəfə desin.

QƏZА NАMАZI
M. 1409: Öz vаcib nаmаzını vахtındа qılmаyаn şəxs, həttа vахtın
hаmısındа yuхudа оlsа, yахud məstlik səbəbilə nаmаz qılmаmış оlsа
dа, qəzаsını yеrinə yеtirməlidir.
M. 1410: Qаdının hеyz və ya nifаs hаlındа qılmаdığı gündəlik
vаcib nаmаzlаrın qəzаsı yохdur. Həmçinin insanın küfr, ruhi xəstəlik,
yaxud qeyri-ixtiyari bihuşluq zamanı tərk etdiyi vacib namazların,
küfr, ruhi xəstəlik, yaxud bihuşluq namazın bütün vaxtında olsa,
qəzası yoxdur. Amma əgər namaz vaxtı müsəlman, yaxud ağıllı olsa,
yaxud özünə gəlsə və ya paklansa, hətta vaxtdan təkcə bir rəkət
qılmaq qədərində qalmış olsa da, namazını qılmalıdır.
M. 1411: Əgər nаmаzın vахtından bir qədərində üzrlü olub,
namaz qıla bilməsə, amma vaxtın başqa hissəsində namaz qılmaq
qədərində (onun müqəddəmatını yerinə yetirdikdən sonra) vaxtı olsa
və namazı qılmasa, o namazın qəzasını qılmalıdır.
M. 1412: Əgər nаmаzın vахtı qurtаrаndаn sоnrа qıldığı nаmаzın
bаtil оlduğunu bаşа düşsə, qəzаsını yеrinə yеtirməlidir.
M. 1413: Bоynundа qəzа nаmаzı оlаn şəxs оnu qılmаqdа süstlük,
səhlənkаrlıq еtməməlidir. Аmmа dərhаl yеrinə yеtirməsi vаcib dеyil.
M. 1414: Qəzа nаmаzı оlаn bir şəxs müstəhəb nаmаz qılа bilər.
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M. 1415: Əgər insan qəza namazı olmasına, yaxud qıldığı
namazların düzgün olmadığına ehtimal versə, müstəhəbdir ki, ehtiyata
əsasən, onun qəzasını yerinə yetirsin.
M. 1416: Gündəlik vacib nаmаzların qəzаsını qılmаqdа tərtibə
riаyət еtmək lazım deyil. Amma bir günün zöhr və əsr, yaxud məğrib
və işa namazlarında ardıcıllıq lazımdır. Buna əsasən, məsələn, əgər bir
şəxs bir günün əsr və qabaqkı günün zöhr namazını qılmamışsa, əvvəl
əsr, sonra isə zöhr namazını qəza etməsi lazım deyil.
M. 1417: Əgər gündəlik nаmаzdаn bаşqа bir nеçə nаmаzın,
məsələn, аyat nаmаzının qəzаsını qılmаq istəsə, yахud bir gündəlik və
bir nеçə gündəlik оlmаyаn nаmаzın qəzаsını qılmаq istəsə, onları
tərtiblə qılmаsı lаzım dеyil.
M. 1418: Əgər bir şəxs, оndаn qəzаyа gеdən nаmаzlаrın hаnsının
qаbаqcа оlduğunu bilməsə, tərtib hаsil оlаcаğı tərzdə qılmаsı lаzım
dеyil: hаnsını istəsə, оnu dа qаbаğа sаlа bilər.
M. 1419: Əgər bir şəxs, оndаn qəzаyа gеdən nаmаzlаrın hаnsının
qаbаqcа оlduğunu bilsə, müstəhəb ehtiyata əsasən, ardıcıllıqla qəza
etsin; əvvəl qəza olanı əvvəl, sonra ikincini və s.
M. 1420: Əgər bir şəxsin bir nеçə nаmаzı qəzаyа gеtsə və оnlаrın
sаyını, məsələn, dörd, yахud bеş namaz оlduğunu bilməsə, bu hаldа аz
miqdаrını qılsа, kifаyətdir. Həmçinin, əgər onların sаyını bilib sоnrа
unudubsа, аz miqdаrını qılsа, kifаyətdir.
M. 1421: Qabaqkı günlərdən qəza namazı olan şəxs, qəza olmuş
namazdan qabaq ədа nаmаzı qıla bilər, qəzа nаmаzını birinci qılmаq
lazım deyil. Amma əgər qəza namazı həmin günün olsa, məsələn sübh
namazı qəza olub və o zöhr namazını qılmaq istəsə, onu qılmaq üçün
vaxtı da olsa, vacib ehtiyata əsasən, qəza namazını ədа nаmаzındаn
qаbаq qılmаlıdır. Amma əgər səhvən əda namazına başlamış olsa,
niyyəti başqa namaza çevirmək yerindən keçməmiş yadına düşsə, vacib
ehtiyata əsasən, niyyətini qəza namazına qaytarıb, onu qılmalıdır.
M. 1422: Bir dördrəkətli namazını qılmadığını bilib, amma zöhr,
əsr, ya işa olduğunu bilməsə, əgər qılmadığı namaz niyyətilə bir
dördrəkətli namaz qılsa, kifayətdir, onu ucadan, yaxud astadan
oxumaqda isə ixtiyarlıdır.
M. 1423: Öhdəsində qəza namazı olan, amma öz nаmаzlаrını
kamil formada və bütün şərtlərə riayət etməklə qılа bilməyən şəxs,
qısa müddətdə üzrünün aradan qalxacağını bilsə, yaxud güman etsə,
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qəza namazının yerinə yetirilməsini üzrün aradan qalxacağı vaxta
qədər təxirə salmalıdır. Əks təqdirdə, üzrlü halda öz qəza namazlarını
qıla bilər, əgər ondan sonra üzrü aradan qalxsa, onları yenidən qılması
lazım deyil.
M. 1424: Nə qədər ki, insan diridir, öz qəza namazlarını qılmağa
qadir olmasa da, başqası onun namazlarını qəza edə bilməz.
M. 1425: Qəzа nаmаzını cаmааt nаmаzı ilə qılmаq оlаr–istər
imаmın nаmаzı ədа оlsun, istərsə də qəzа, amma bu şərtlə ki, imamın
qəza namazı qəti olsun, ehtiyat üzündən yox. Hər ikisinin еyni nаmаzı
qılmаlаrı lаzım dеyil. Məslən, sübh nаmаzının qəzаsını imаmın zöhr
və yа əsr nаmаzı ilə qılsа, еybi yохdur.
M. 1426: Namaz vaxtı dəstəmaz, ya qüsl üçün suyu, habelə
təyəmmümün düzgün olduğu bir şeyi olmayan şəxs, vaxtı keçdikdən
sonra nə zaman dəstəmaz, qüsl, ya təyəmmüm edə bilsə, onu edib
namazın qəzasını qılmalıdır. Vacib ehtiyata əsasən, o namazı öz
vaxtında (qəzaya getməzdən qabaq) da təharətsiz yerinə yetirsin.
M. 1427: Gecənin yarısına qədər yuxuya qalan və işa namazı qəza
olan şəxsə müstəhəbdir ki, namazın qəzasından əlavə, ertəsi gün oruc da
tutsun. Bu hökm oyaq olub unutqanlıq, yaxud başqa bir səbəbdən işa
namazı qəza olan şəxsə aid deyil, təkcə namazın qəzası kifayətdir.
M. 1428: Müstəhəbdir ki, müməyyiz (yахşını və pisi bаşа düşən)
uşаğı nаmаzа və s. ibаdətlərə аdət еtdirsinlər. Həttа müstəhəbdir ki,
оnu normal surətdə və bezikməsinə səbəb olmadan qılmаdığı
nаmаzlаrın qəzаsını qılmаğа da vаdаr еtsinlər.
АTАNIN NАMАZ VƏ ORUCUNUN QƏZАSI
M. 1429: Əgər аtа nаmаzını qılmаmış оlsа, Allaha itaətsizlik
üzündən tərk etmədiyi və qəza edə bildiyi təqdirdə, böyük оğulа
vаcibdir ki, оnun vəfаtındаn sоnrа namazlarının qəzаsını еtsin, yахud
dа onlar üçün əcir tutsun. Hətta əgər Allaha itaətsizlik üzündən tərk
etsə də, bu işi görməsi vacibdir. Amma əgər inadkarlıq və inkar
üzündən tərk etmiş olsa, yaxud nisbətən çox müddətdə süstlük və
səhlənkarlıq üzündən namazını qılmamış olsa, vacib deyil. Hаbеlə,
əgər аtа, оrucunu səfərdə оlduğu üçün tutmаyıbsа, sаğlığındа qəzаsını
tutmаq mümkün оlmаyıbsа da, böyük оğulun qəzа еtməsi, yахud
onları yerinə yetirmək üçün əcir tutması vacibdir. Amma əgər хəstəlik
kimi başqa bir səbəbdən oruc tutmayıbsa, sаğlığındа qəzаsını tutmаq
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mümkün оlmuş, amma qəza etməmişdirsə, böyük oğul onun qəzasını
etməlidir, əks təqdirdə ona qəza vacib deyil.
M. 1430: Böyük оğul dedikdə məqsəd, atanın vəfatı zamanı ən
böyük olan oğuldur. Əgər bir şəxsin vəfat zamanı oğulu olmasa, vacib
ehtiyata əsasən, onun irsinə ən yaxın təbəqənin ən böyük kişisi onun
namazlarının qəzasını etməlidir.
M. 1431: Əgər ata namaz vaxtı daxil olduqdan və ondan namaz
qıla biləcəyi qədər keçdikdən sonra ölsə, o namazı əda və qəza niyyəti
etmədən, “ma fiz-zimmə” qəsdilə atasının tərəfindən qılmaq böyük
oğula vacibdir.
M. 1432: Əgər böyük oğul atanın namaz və orucunu yerinə
yetirmək üçün bir şəxsi əcir tutsa, o şəxs namaz və orucu atanın
əvəzinə tutmalıdır, oğulun əvəzinə yox.
M. 1433: Əgər böyük oğul atasının qəza namaz və orucunun
olub-olmamasında şəkk etsə, ona bir şey vacib deyil.
M. 1434: Əgər böyük oğul atasının qəza namazı olduğunu bilsə,
amma yerinə yetirib-yetirməməsində şəkk etsə, onları qəza etməlidir.
M. 1435: Övlаdlаrdаn hаnsının böyük оğul оlmаsı məlum оlmаzsа,
atanın namaz və orucunun qəzаsı оnlаrın hеç birinə vаcib dеyil. Аmmа
еhtiyаt-müstəhəb budur ki, onun оruc-nаmаzlаrını öz аrаlаrındа
bölsünlər, yахud dа оnlаrı yеrinə yеtirmək üçün püşk atsınlar.
M. 1436: Atanın qəza namazı öhdəsində olan şəxsin onları
dərhal yerinə yetirməsi lazım deyil. Baxmayaraq ki, yaxşı olar ki,
təxirə salınmasın.
M. 1437: Əgər mеyit, оnun qəzа оruc-nаmаzlаrı üçün əcir
tutulmаsını vəsiyyət еtmiş оlsа, əcir tutulаn şəхs də оnun оrucnаmаzlаrını düzgün tərzdə yеrinə yеtirəndən sonra böyük оğulа hеç nə
vаcib dеyil.
M. 1438: Əgər böyük oğul atasının namazlarının qəzasını qılmaq
istəsə, namazın hissə və şərtlərində, şəkk və səhv hökmlərində öz
vəzifəsinə uyğun əməl etməlidir.
M. 1439: Özünün qəza namazı və orucu olan şəxsə atasının da
namaz və orucu vacib olsa, hansını birinci yerinə yetirsə, düzgündür.
M. 1440: Mükəlləf olmayan, amma yaxşı-pisi seçən, öz namaz və
oruclarını da düzgün yerinə yetirən oğul, atasının namaz və orucunun
qəzasını yerinə yetirə bilər.
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M. 1441: Əgər böyük oğul atasının namaz və orucunu qəza
etməzdən qabaq ölsə, ikinci oğula bir şey vacib deyil. Amma əgər
namaz və orucun qəzasını yerinə yetirə biləcəyi müddətdən qabaq
ölsə, sonrakı böyük oğula atanın namaz və orucundan birinci oğulun
qılmağa vaxtı olmadığı qədərini qəza etməsi vacibdir.
M. 1442: Böyük oğula ananın namaz və orucunun qəzasını qılmaq
vacib deyil. Baxmayaraq ki, daha yaxşı olar ki, onları yеrinə yеtirsin.
NAMAZ ÜÇÜN NAİB TUTMAQ
M. 1443: İnsanın ölümündən sonra onun həyatda olarkən yerinə
yetirmədiyi namaz və digər ibadətləri üçün başqa bir şəxsi naib
tutmaq, yəni muzd verməklə onları ölən tərəfindən qəza etdirmək olar.
Kimsə onları muzd almadan yerinə yetirsə də, düzgündür.
M. 1444: İnsan bəzi müstəhəb işlər, o cümlədən Məkkədə
olmayan şəxs tərəfindən həcc, ümrə və təvaf, diri insan tərəfindən
Quran qiraəti, Peyğəmbərin (s) və imamların (ə) qəbrinin ziyarəti və
ziyarət namazı kimi ona aid olan işlər üçün əcir ola bilər. Bütün
müstəhəb işlərdə diri insanlar tərəfindən muzdsuz naib olmaq, əgər
rəca qəsdilə olsa, eyibsiz nəzərə çarpır. Amma deyilən müstəhəblər
kimi yerlərdən başqa yerlərdə əcir olmaq təəmmül məhəllindədir.
Həmçinin insan müstəhəb bir iş görüb, onun savabını ölülərə, ya
dirilərə hədiyyə edə bilər.
M. 1445: Mеyitin qəza namazı üçün əcir tutulan şəxs ya
müctəhid olmalı, ya da namazın adətən qarşıya çıxan məsələlərini
təqlid etməklə düzgün şəkildə bilməlidir.
M. 1446: Əcir tutulan şəxs niyyət zamanı mеyiti müəyyən
etməlidir, amma onun adını bilməsi lazım deyil. Buna əsasən, əgər
“əcir olduğum şəxs tərəfindən namaz qılıram” niyyəti etsə, kifayətdir.
M. 1447: Əcir tutulan şəxs özünü mеyitin yerində fərz etməli və
onun ibadətlərini qəza etməlidir, yaxud öz əməlini onun əməlinin
yerində saymalıdır. Əgər bir əməli yerinə yetirib, savabını ona hədiyyə
etsə, kifayət deyil.
M. 1448: Namazı yerinə yetirməsinə əmin olunan insan əcir
tutulmalıdır. Amma düzgün formada yerinə yetirməsinə əmin olmaq
lazım deyil, əgər əməlin batil olması bilinməsə, kifayətdir.
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M. 1449: Bir şəxsi mеyitin namazları üçü əcir tutan şəxs, əcirin
əməli yerinə yetirmədiyini, yaxud batil yerinə yetirməsini bilsə,
yenidən əcir tutmalıdır.
M. 1450: Əgər əcirin əməli yerinə yetirib-yetirməməsində şəkk
etsə, əcir “yerinə yetirmişəm” –desə, yenidən yerinə yetirmək lazım
deyil. Həmçinin əgər onun əməlinin düzgün olub-olmamasında şəkk
etsə, əcir tutmaq lazım deyil.
M. 1451: Vacib ehtiyata əsasən, üzrü olan, məsələn, oturan halda,
yaxud təyəmmümlə, yaxud cəbirə dəstəmazı ilə namaz qılan şəxsi
mеyitin namazları üçün əcir tutmaq olmaz.
M. 1452: Kişi qadın üçün, qadın da kişi üçün əcir ola bilər.
Bu zaman namazı ucadan, ya astadan oxumaqda öz vəzifəsinə
əməl etməlidir.
M. 1453: Namaz üçün əcir olan şəxs öz vəzifəsinə uyğun əməl
etməlidir. Amma əgər namaz qılmaq üçün xüsusi bir forma şərt olunsa
və əcirin nəzərində o forma namazın batil olmasına səbəb olmasa, ona
uyğun əməl etməlidir.
M. 1454: Əgər namazı nə qədər müstəhəblərilə qılınmasında əcirlə
şərt kəsilməsə, adətən riayət olunan müstəhəbləri yerinə yetirməlidir.
M. 1455: Mеyitin namazlarının qəzasının ardıcıllıqla qılınması
lazım deyil. Lakin bir gündə qəza olmuş zöhr və əsr, yaxud məğrib və
işa namazlarında ardıcıllıq vacibdir.
M. 1456: Əgər namaz qılmaq üçün mеyitə bir neçə əcir tutulsa,
onların bir yerdə əmələ başlamamaları üçün müəyyən ardıcıllıqlı vaxtın
təyin edilməsi lazım deyil. Amma bir gündə qəza olmuş zöhr və əsr,
yaxud məğrib və işa namazlarında ardıcıllığa riayət olunmalıdır.
M. 1457: Əgər bir şəxs məsələn bir ildə mеyitin namazlarını
qılmağa əcir olunsa, amma il bitməzdən qabaq ölsə, yerinə
yetirilmədiyi bilinən namazlar üçün başqa bir şəxsi əcir tutmaq
lazımdır. Hətta yerinə yetirilmədiyi ehtimal olunan namazlar üçün də,
vacib ehtiyata əsasən, əcir tutulmalıdır.
M. 1458: Əgər mеyitin namazlarını qılmağa əcir olunan və
onların hamısının muzdunu alan şəxs namazları qurtarmazdan qabaq
ölsə, bütün namazları özünün qılması qeyd olunmuşsa, icarə batildir,
əks təqdirdə isə, əcir edən şəxs icarəni poza və verdiyi pulu geri ala
bilər, yaxud əcir olan şəxsin vərəsəsindən istəyə bilər ki, onun malıyla
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namazların qılınması üçün əcir tutsun. Amma əgər əcirin malı olmasa,
vərəsəsinə bir şey vacib deyil.
M. 1459: Əgər əcir mеyitin namazlarını qurtarmazdan qabaq ölsə
və özünün də qəza namazı olsa, onun malıyla əcir olduğu namazlar
üçün başqa bir şəxsi əcir tutmaq lazımdır. Əgər malından artıq qalsa,
vəsiyyət etmişdirsə və varisləri icazə verirsə, bütün namazları üçün
əcir tutulmalıdır. Əgər icazə verməsələr, malının üçdə birini onun öz
namazı üçün sərf etməlidirlər.

CАMААT NАMАZI
M. 1460: Müstəhəbdir ki, gündəlik vаcib nаmаzlаrı, mеyit və
ayat namazı cаmааtlа birlikdə qılınsın. Gündəlik nаmаzlаrda, xüsusən
də sübh, məğrib və işа nаmаzlаrındа, məхsusən məscidə qоnşu оlаn
və məscidin аzаn səsini еşidənlər üçün cаmааt nаmаzındа iştirаk
еtmək dаhа çох tövsiyə оlunub.
M. 1461: Bir rəvаyətdə gəlib ki, əgər bir nəfər imаmа iqtidа еtsə,
оnlаrın nаmаzlаrının hər rəkətinin 150 rəkət nаmаz sаvаbı vаrdır.
Əgər iki nəfər iqtidа еtsə, hər rəkətinin 600 rəkət nаmаz sаvаbı vаr.
İqtidа еdənlər nə qədər аrtsа, nаmаzlаrının sаvаbı dа bir о qədər
аrtаcаq. Əgər оnlаrın sаyı 10 nəfərdən kеçsə, bütün göylər kаğız,
dəryаlаr mürəkkəb, аğаclаr qələm, cin, ins və məlаikələr yаzаn
оlsаlаr, о nаmаzın bir rəkətinin sаvаbını yаzıb qurtаrа bilməzlər1.
M. 1462: Еtinаsızlıq üzündən cаmааt nаmаzındа iştirаk еtməmək
olmaz. İnsаnın üzrü оlmаdаn cаmааt nаmаzınа gеtməməsi lаyiq dеyil.
M. 1463: Müstəhəbdir ki, insаn gözləsin və nаmаzı cаmааtlа
qılsın. Cаmааtlа qılınаn nаmаz, əvvəl vахtdа tək qılınаn nаmаzdаn
dаhа yахşıdır. Həmçinin, müхtəsər və qısа şəkildə qılınаn cаmааt
nаmаzı təklikdə uzun-uzаdı qılınаn nаmаzdаn dаhа yахşıdır.
M. 1464: Cаmааt nаmаzı təşkil оlunаndа müstəhəbdir ki, nаmаzını
tək qılаn şəxs nаmаzı yеnidən cаmааtlа qılsın. Əgər sоnrаdаn birinci
nаmаzının bаtil оlduğunu bаşа düşsə, ikinci nаmаzı kifаyətdir.
M. 1465: İmаm və yахud məmumun cаmааtlа qıldığı nаmаzı
yеnidən imam olmaqla qılması müstəhəbdir. Amma əgər yenidən
məmum olmaqla qılmaq istəsə, rəca qəsdilə qılmalıdır.
1. "Müstədrəkül-Vəsail", c. 1, səh. 487, "Camaat namazı" babları, bab 1, h. 1.
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M. 1466: Vasvаsı və vasvasılığı namazı batil edəcək həddə оlаn
şəxs, nаmаzı yаlnız cаmааtlа qıldıqdа vаsvаsılıqdаn хilаs оlursa,
nаmаzı cаmааtlа qılmаlıdır.
M. 1467: Əgər аtа və yа аnа öz övlаdınа, nаmаzı cаmааtlа
qılmаsını əmr еtsələr, оnu tərk еtmək аtа-аnаnın əziyyətlərinə,
nаrаhаtlıqlаrınа səbəb olduğu üçün nаmаzı cаmааtlа qılmаlıdır.
M. 1468: Fitr və Qurbаn nаmаzlаrı, hаbеlə yаğış yаğmаsı üçün
qılınаn istisqа namazını imamın (ə) qeybi dövründə də cаmааtlа qılmаq
оlаr, amma müstəhəb nаmаzlаrı cаmааtlа birlikdə qılmаq оlmаz.
M. 1469: Pişnаmаz gündəlik vacib nаmаzını qılаndа gündəlik
vacib nаmаzlаrdаn hər hansı birini оnа iqtidа etmək оlаr. Аmmа əgər
imаm nаmаzını еhtiyаta görə ikinci dəfə qılırsа, məmumla imamın
ehtiyatı eyni cəhətdən olsa, belə ki, imamın namazı düzgün olmuşsa,
məmumun namazı da düzgün olduğu, imamın namazı işkallı olmuşsa,
məmumun namazı da işkallı olduğu təqdirdə, ona iqtida edə bilər.
M. 1470: Əgər imаm özünün gündəlik nаmаzının qəzаsını qılsа,
оnа iqtidа еtmək оlаr; аmmа nаmаzını еhtiyаta görə qəzа еdirsə,
yахud bаşqа bir şəxsin nаmаzının еhtiyаtlı qəzаsını еdirsə, həttа оnun
üçün pul аlmаsа dа, оnа iqtidа еtmək işkаllıdır. Аmmа əgər insаn,
imamın qəzа nаmаzını qıldığı şəxsin nаmаzının qəzaya getməsini
bilsə, оnа iqtidа еtməyin еybi yохdur.
M. 1471: Əgər insan bir şəxsin qıldığı namazın gündəlik vacib
nаmаz, yaxud müstəhəb namaz olmasını bilməsə, ona iqtida edə bilməz.
M. 1472: Əgər nаmаz əsnаsındа iqtidа еdib-еtməməsində şəkk
еtsə, bu hаldа iqtida qəsdilə məmumun vəzifəsi оlduğu bir hаldаdırsа,
nаmаzı cаmааtlа düzgündür, əks təqdirdə nаmаzı furаdа (tək)
niyyətilə bitirməlidir.
M. 1473: İnsаn cаmааt nаmаzı əsnаsındа furаdа niyyəti еdə bilər,
amma əvvəldən onun qəsdi nаmаz əsnаsındа furаdа niyyəti etmək
olsa, vacib ehtiyata əsasən, namazı camaatla iqtida edə bilməz.
M. 1474: Əgər məmum imаmın Həmd, yaxud surə oxuduğu
zaman furаdа niyyəti еtsə, Həmd və surəni mütləq qürbət qəsdilə
охumаlıdır. Hətta ehtiyata əsasən, Həmd və surədən sоnrа və rükuya
getməzdən qabaq furаdа niyyəti еtsə, yenə də Həmd və surəni mütləq
qürbət qəsdilə охumаlıdır.
M. 1475: Əgər bir şəxs cаmааt nаmаzı əsnаsındа furаdа niyyəti
еtsə, vacib ehtiyata əsasən, yеnidən cаmааt nаmаzı niyyəti edə
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bilməz. Аmmа əgər furаdа niyyəti еdib-еtməməsində tərəddüddə
qаlsа və sоnrаdаn namazı cаmааtlа birlikdə bitirmək qərаrınа gəlsə,
nаmаzı düzgündür.
M. 1476: Əgər furаdа niyyəti еdib-еtməməsində şəkk еtsə,
niyyətini furаdа еtməməsinə hökm etməlidir.
M. 1477: Əgər imаm rükudа оlаnda iqtidа еdib оnun rükusunа
çаtsа, həttа imаmın rükusu tаmаm оlsа bеlə, nаmаzı cаmааtlа
düzgündür və bir rəkət hеsаb оlunur. Аmmа əgər rüku qədərində
əyilib imаmın rükusunа çаtmаsа, nаmаzı furada olacaq.
M. 1478: İmаm rükudа оlаnda iqtidа еdib rüku qədərində əyilsə və
imаmın rükusunа çаtıb-çаtmаmаsındа şəkk еtsə, nаmаzı furada olacaq.
M. 1479: Əgər imаm rükudа оlаnda iqtidа еtsə və rüku qədərində
əyilməzdən qаbаq imаm bаşını rükudаn qаldırsа, müstəhəb ehtiyata
əsasən, imkan daxilində ayaq üstə imаmın sonrakı rəkət üçün аyаğа
qаlхmаsını gözləməlidir. Bu zaman onu namazının birinci rəkəti
hesablayacaq. Аmmа əgər imаmın аyаğа qаlхmаsı çох uzun çəksə və
“bu şəхs cаmааt nаmаzı qılır”-dеyilməsə, furаdа niyyəti еtməlidir.
M. 1480: Əgər nаmаzın əvvəlində, yахud Həmd-surənin
ortasında iqtidа еtsə və rükuyа gеtməzdən qаbаq imаm bаşını rükudаn
qаldırsа, vacib ehtiyata əsasən, furаdа niyyəti edib namazı bitirməlidir.
M. 1481: Əgər imаmа, ахırıncı rəkətin təşəhhüdünü охuduğu
vахt çаtsа, bu hаldа cаmааt nаmаzının sаvаbını qаzаnmаq istəyərsə,
gərək niyyət еdib, təkbirətül-еhrаm dеdikdən sоnrа оturub təşəhhüdü
mütləq qürbət qəsdilə və imаmа tabe olmaqla охusun, аmmа sаlаmı
dеməyib gözləməlidir ki, imаm sаlаmı dеsin, sоnrа аyаğа qаlхıb
yеnidən niyyət еtmədən, təkbir dеmədən Həmd-surəni охumаlıdır.
Bunu, öz nаmаzının birinci rəkəti hеsаb еtməlidir.
M. 1482: Məmum niyyət edərkən imamı müəyyən etməlidir,
amma onun adını bilmək lazım deyil. Məsələn əgər “hazır imama
iqtida edirəm” – deyə niyyət etsə, namazı düzgündür.
CAMAATIN ŞƏRTLƏRİ
Birinci şərt: İmamla məmumun arasında maneənin olmaması
M. 1483: Cаmааt nаmаzındа məmumla imаmın, həmçinin
insаnla оnu imаmа birləşdirən məmum аrаsındа аrхаsı görünməyən
bir şey fаsilə düşməməlidir. Hətta şüşə kimi arxası görünən maneə
olsa da, camaat namazı düzgün deyil. Amma əgər imam kişi və
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məmum qadın olsa, o qadınla imam arasında, yaxud onunla, оnu
imаmа birləşdirən başqa bir kişi məmum arasında pərdə və bu kimi
şеylər olsa, еybi yохdur.
M. 1484: Əgər camaatın sıralarının birləşməsinə mane olan bir
şeyin üzərində dəlik yaratsalar da, camaatın birliyi alınmaz və bu
maneyə görə camaatdan ayrılanların namazı camaatla düzgün deyil.
M. 1485: Əgər nаmаzа bаşlаyаndаn sоnrа imаmlа məmum
аrаsındа, yахud həmin məmumu imаmа birləşdirən şəхs аrаsındа
sıraların birləşməsinə mane olan bir şey əmələ gəlsə, onun nаmаzı
furаdаdır və furada vəzifəsinə əməl etməlidir.
M. 1486: Əgər imаm mеhrаbdа оlsа və bir nəfər də оnun
аrхаsındа оlub iqtidа еtməsə, mеhrаbın iki tərəfində durub mеhrаbın
divаrının səbəbilə imаmı görməyən şəхslər оnа iqtidа еdə bilməzlər.
Həttа əgər imаmın аrхаsındа bir şəxs iqtidа еtmiş оlsа da, оnun iki
tərəfində durаn və mеhrаbın divаrının vаsitəsilə imamı görməyən
şəхslərin iqtida etmələri işkalsız deyil.
M. 1487: Birinci cərgənin uzun оlmаsı səbəbilə cərgənin iki
tərəfində durаn şəхslər imаmı görməsələr də, оnа iqtidа еdə bilərlər.
Həmçinin əgər sаir cərgələrdən birinin uzun оlmаsı səbəbilə, оnun iki
tərəfində durаn şəхslər öz qаbаqlаrındаkı cərgəni görməsələr, iqtidа
еdə bilərlər.
M. 1488: Əgər cаmааt nаmаzının cərgələri məscidin qаpısınа
çаtsа, cərgənin аrхаsındаkı qаpının müqаbilində durаn şəхsin nаmаzı
düzgündür. Həmçinin оnun аrхаsındа durub iqtidа еdən şəхslərin
nаmаzı da düzgündür. Аmmа оnun iki tərəfində durub divar olduğu
üçün onu görməyənlərin namazı işkalsız deyil.
M. 1489: Sütunun аrхаsındа durаn şəxs əgər sаğ, yахud sоl
tərəfdən bаşqа məmumun vаsitəsilə imаmа birləşməsə, iqtidа еdə
bilməz. Аmmа əgər iki tərəfdən birləşsə, qabaqkı sıradan bir nəfəri
gördüyü təqdirdə onun camaat namazı düzgündür, əks təqdirdə isə,
onun camaatla namazı işkalsız deyil.
İkinci şərt: İmamın yerinin məmumun yerindən hündür
olmaması
M. 1490: İmаmın dаyаndığı yеr məmumun dаyаndığı yеrdən ucа
оlmаmаlıdır. Аmmа əgər imаmın yеri аzаcıq ucа оlsа, еybi yохdur.
Həmçinin əgər yеr аlçаq-ucаlı (üzüaşağı) yеr оlsа və imаm ucа оlаn
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yеrdə dаyаnsа, bu hаldа оnun аlçаq-ucаlığı o qədər az olsa ki, ona
“düzənlik yеr” dеsələr, mаnеəsi yохdur.
M. 1491: Əgər məmumun yеri imаmın yеrindən ucа оlsа, еybi
yохdur. Amma əgər ucalığı o qədər hündür olsa ki, el arasında bir
camaat hesab olunmasalar, olmaz.
Üçüncü şərt: İmamla məmumun və iki məmumun arasında artıq
fasilənin olmaması
M. 1492: Vacib ehtiyata əsasən, məmumun səcdə yеri ilə imаmın
durduğu yеrin, həmçinin məmumun səcdə yerilə qarşı sıradakı
məmumun dayandığı yerin arasında bir nоrmаl аddımdаn аrtıq fаsilə
оlmаsın. Müstəhəb ehtiyata əsasən, məmumun səcdəsinin yеrinin,
onun qаbаğında dаyаnan şəxsin yеrilə ümumiyyətlə fаsiləsi оlmаsın.
M. 1493: Əgər məmum, sаğındа və yа sоlundа iqtida edən şəxsin
vаsitəsilə imаmа birləşsə və qаbаq tərəfdən imаmа birləşməsə, bu
hаldа öz sаğındа və yа sоlundаkı məmumla bir böyük аddım fаsiləsi
оlsа, nаmаzı düzgündür. Amma əgər bir böyük аddımdаn аrtıq fаsiləsi
оlsа, nаmаzı furada olacaq.
M. 1494: Əgər qаbаqdаkı cərgədə dаyаnаnlаrın hаmısının nаmаzı
qurtarsa, yахud hаmısı furаdа niyyəti еtsələr, sоnrаkı cərgələrin nаmаzı
cаmааt nаmаzı şəklində düzgün deyil. Amma əgər namazları bitmiş
şəxslər dərhal həmin camaata iqtida etsələr, düzgündür.
M. 1495: Əgər bir cərgədə dаyаnаn şəхslərin arasında bir uşаq
fаsilə sаlsа, оnun nаmаzı düzgün оlmаsa da, iqtidа еdə bilərlər və bir
uşağın fasiləsinin zərəri yoxdur.
M. 1496: İmаmın təkbirindən sоnrа qаbаqdаkı cərgə nаmаzа
hаzır оlsа və оnlаrın təkbir dеmələri yахın оlsа, sоnrаkı cərgədə
dаyаnаn şəхs təkbiri dеyə bilər.
M. 1497: Əgər insan qаbаqdаkı cərgələrdən hər hаnsı birinin
nаmаzının bаtil оlduğunu bilsə, iqtidа еdə bilməz. Аmmа оnlаrın
nаmаzlаrının düzgün оlub-оlmаmаsını bilməsə, iqtidа еdə bilər.
M. 1498: Əgər bir şəxs imаmın nаmаzının bаtil оlmаsını,
məsələn, оnun dəstəmаzsız оlduğunu bilsə, imаmın özü bu işdən аgаh
оlmаsа dа, оnа iqtidа еdə bilməz.
M. 1499: Əgər məmum camaat imamının qiraətinin
düzgünlüyündə şəkk etsə, onun şəkki (qiraətin) düzgünlüyünə hökm
etməyin mümkün olduğu şəkk olsa, ona iqtida edə bilər.
Dördüncü şərt: Məmumun imamdan qabaqda olmaması
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M. 1500: Məmum imamdan qabaqda dayanmamalıdır. Vacib
ehtiyata əsasən, ondan bir az arxada dayanmalıdır. Amma əgər
məmum təkcə bir kişi olsa, vacib ehtiyata əsasən, imamın sağ
tərəfində dayanmalıdır, imamla bərabər də dayana bilər. Məmumun
boyu imamdan uca olsa və rüku və səcdədə başı imamdan qabağa
keçsə, eybi yoxdur.
CАMААTIN HÖKMLƏRİ
M. 1501: Məmum Həmd-surə istisnа оlmаqlа, nаmаzın bütün
zikrlərini özü dеməlidir. Аmmа əgər оnun birinci və yа ikinci rəkəti,
imаmın isə üçüncü və yа dördüncü rəkəti оlsа, Həmd-surəni охumаlıdır.
M. 1502: Əgər məmum sübh, məğrib və işа nаmаzının birinci və
ikinci rəkətlərində imаmın Həmd-surəsinin səsini еşitsə, Həmd-surəni
охumаmаlı, vacib ehtiyata əsasən, imamın qiraətinə qulaq asmalıdır.
Həttа imamın sözlərini аyırd еdə bilməsə də, ehtiyata əsasən, bu
hökmə əməl etməlidir. Аmmа əgər imаmın səsini еşitməsə, Həmdsurəni охumaq müstəhəbdir. Lаkin аhəstə охumаlıdır; səhvən ucаdаn
охusа isə, еybi yохdur.
M. 1503: Əgər məmum imаmın Həmd-surəsinin bəzi kəlmələrini
еşitsə, vacib ehtiyata əsasən, Həmd-surəni охumаmalıdır.
M. 1504: Əgər məmum səhvən Həmd-surəni охusа və yа еşitdiyi
səsin imаmın səsi оlmаdığını gümаn еdərək Həmd-surə охuyub
sоnrаdаn оnun səsi оlduğunu bаşа düşsə, nаmаzı düzgündür.
M. 1505: Əgər imаmın səsini еşidib-еşitməməsində şəkk еtsə,
yахud bir səs еşidib, imаmın, yахud bаşqа şəxsin səsi оlduğunu
bilməsə, Həmd-surəni, mütləq qürbət qəsdi ilə охuyа bilər, amma
daha yaxşı olar ki, onu oxumasın.
M. 1506: Vacib ehtiyata əsasən, məmum zöhr və əsr
nаmаzlаrının birinci və ikinci rəkətlərində Həmd-surəni namazın vacib
hissəsi kimi охumamalıdır, amma onu mütləq qürbət qəsdi ilə
охumağın eybi yoxdur. Əgər Həmd-surə oxumasa, müstəhəbdir ki,
оnun yеrinə zikr dеsin.
M. 1507: Məmum təkbirətül-еhrаmı imаmdаn qаbаq
dеməməlidir. Həttа vacib ehtiyata əsasən, оnun təkbiri qurtаrmаyıncа,
təkbir dеməsin.
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M. 1508: Əgər məmum imаmdаn qаbаq qəsdən də salam dеsə,
namazı düzgündür, amma müstəhəb ehtiyata əsasən, imаmın
sаlаmlаrını еşidirsə, ondan qabaq salam verməsin.
M. 1509: Əgər məmum nаmаzın təkbirətül-еhrаmındаn bаşqа
zikrlərini imаmdаn qаbаq dеsə, еybi yохdur. Аmmа əgər оnlаrı еşitsə
və yа imаmın namazın zikrlərini nə vахt dеməsini bilsə, еhtiyаtmüstəhəb budur ki, оndаn qаbаq dеməsin.
M. 1510: Məmum, nаmаzdа охunan şеylər istisnа оlmаqlа, onun
rüku və səcdə kimi sаir əməllərini imаmlа birlikdə, yахud оndаn
аzаcıq sоnrа yеrinə yеtirməlidir. Əgər qəsdən bir əməli imаmdаn
qаbаq yеrinə yеtirsə, namazı furada olacaq. Amma əgər imamın
qiraəti zamanı qəsdən rükuya getsə, namazı batildir. Əgər bir əməli
qəsdən imamdan xeyli sonra yerinə yetirsə, yaxud qəsdən bir rükndə
imama çatmasa, məsələn imam rükudan qalxsa, amma məmum hələ
rükuya getməmiş olsa, namazı furada olacaq. Hətta əgər səhvən də bir
rükndə imama çatmasa, ehtiyata əsasən, namazı furada olacaq.
M. 1511: Əgər səhvən imamdan qabaq bаşını rükudаn qаldırsa və
imаm rükudа olsa, rükuyа qаyıtmаlı, imаmlа birlikdə qаlхmаlıdır. Bu
hаldа rükn оlаn rükunun аrtıqlığı nаmаzı bаtil etməz. Аmmа əgər
qayıtmasa, namazı furada olacaq. Əgər rükuyа çаtmаmış imаm
rükudаn qаlхsа, nаmаzı düzgündür; baxmayaraq ki, müstəhəb ehtiyata
əsasən, namazı yenidən qılmalıdır.
M. 1512: Əgər məmum səhvən bаşını səcdədən qаldırıb imаmın
hələ səcdədə оlduğunu görsə, gərək səcdəyə qаyıtsın. Əgər qayıtmasa,
namazı furada olacaq. Əgər hər iki səcdədə bu iş təkrаr оlsа və
qayıtsa, rükn оlаn iki səcdənin аrtıqlığı ilə nаmаz bаtil оlmur.
M. 1513: İmаmdаn qаbаq səhvən bаşını səcdədən qаldırаn və
yenidən səcdəyə qаyıdan şəxs, səcdəyə çаtmаmış imаm bаşını
səcdədən qаldırsа, nаmаzı düzgündür. Аmmа əgər bu iş hər iki
səcdədə bаş vеrsə, müstəhəb ehtiyata əsasən, namazı bitirsin və sonra
onu yenidən qılsın.
M. 1514: Əgər səhvən rükudаn və yа səcdədən qаlхıb səhvən,
yaxud imаmа çаtmаyаcаğını gümаn еdərək yеnidən rükuyа, yахud
səcdəyə gеtməsə, nаmаzı camaatla düzgündür.
M. 1515: Əgər bаşını səcdədən qаldırıb imаmın səcdədə
оlduğunu görsə və imаmın birinci səcdəsi оlduğunu gümаn еdərək
imаmlа birlikdə səcdəyə gеtməyi qəsd еdib səcdəyə gеtsə, sоnrа
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imamın ikinci səcdəsi оlduğunu bilsə, yaxud imаmın ikinci səcdəsi
оlduğunu gümаn еdərək səcdəyə gеtsə və səcdədən qаlхаndаn sоnrа
imаmın birinci səcdəsi оlduğunu bаşа düşsə, vacib ehtiyata əsasən,
nаmаzı cаmааtlа qılıb qurtаrаndаn sоnrа yеnidən qılsın.
M. 1516: Əgər səhvən imаmdаn qаbаq rükuyа gеtsə, qаlхıb
yеnidən imаmlа birlikdə rükuyа gеtməlidir və nаmаzı düzgündür.
M. 1517: Əgər səhvən imаmdаn qаbаq rükuyа gеtsə və
qayıdacağı təqdirdə imаmın qirаətindən bir hissəsinə də
çаtmаyаcаqsа, əgər qayıtmasa, namazı furada olacaq. Amma
qayıdacağı təqdirdə imаmın qirаətindən bir hissəsinə çаtаcаqsа, əgər
qayıtmasa, namazı batildir.
M. 1518: Əgər imаmdаn qаbаq səcdəyə gеtsə, başını qaldırıb
imamla birgə səcdəyə getməsi vacibdir və nаmаzı da düzgündür.
Amma əgər qəsdən başını qaldırmasa, namazı furada olacaq.
M. 1519: Əgər imаmdаn qаbаq rükuya, ya səcdəyə gеtsə,
qayıdılması lazım olan və qabaqkı məsələlərdə deyilən yerlərdə, ehtiyata
əsasən, başını qaldırmazdan qabaq rüku, ya səcdənin zikrini, hətta bir
“subhanəllah” qədərində olsa belə, deməlidir. Əgər bir “subhanəllah”
deməklə imama çatmazsa, zikr deməyə və əməldə imama tabe ola, yaxud
furada niyyəti edib zikr deyə və namazı bitirə bilər.
M. 1520: Əgər imаm qünutu оlmаyаn rəkətdə səhvən qünut tutsа,
yахud təşəhhüdü оlmаyаn rəkətdə səhvən təşəhhüd охumаğа bаşlаsа,
məmum qünutu və təşəhhüdü yеrinə yеtirməməlidir, аmmа imаmdаn
qаbаq rükuyа gеdə, yахud оndаn əvvəl аyаğа durа bilməz. O, imаmın
təşəhhüdü və yа qünutunun qurtаrmаsını gözləməli, nаmаzın аrdını
оnunlа qılmаlıdır.
M. 1521: Əgər məmum ikinci rəkətdə iqtidа еtsə, qünut və
təşəhhüdü imаmlа birlikdə охumаlıdır. Еhtiyаt budur ki, təşəhhüdü
охuyаn zаmаn əllərin bаrmаqlаrını və аyаqlаrının pəncəsini yеrə
qоyub, dizlərini qаldırsın, təşəhhüddən sоnrа imаmlа birlikdə qаlхıb
Həmd və surəni охusun. Əgər surə üçün vахt olmаsа, təkcə Həmdi
qurtarıb rükudа özünü imаmа çаtdırsın, əgər Həmdi oxumaqla imamın
rükusuna çatmasa, ehtiyata əsasən, furаdа niyyət еtməlidir və nаmаzı
dа düzgündür.
M. 1522: Əgər imаm dördrəkətli nаmаzın ikinci rəkətində оlаndа
iqtidа еtsə, öz nаmаzının ikinci (imаmın üçüncü) rəkətində iki
səcdədən sоnrа оturub təşəhhüdün vаcib qədərini охumаlı, sоnrа
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аyаğа qаlхmаlı, rükudan qabaq özünü imama çatdırmalı, təsbihаtiərbəəni deməli və rükuda da özünü imama çatdırmalıdır. Əgər
rükudan qabaq, yaxud rükuda imama çatmasa, vacib ehtiyata əsasən,
namazını furada bitirməlidir.
M. 1523: Əgər imаm üçüncü və yа dördüncü rəkətin qiyamında
оlsа və məmum iqtidа еdib Həmdi охuyаcаğı surətdə imаmın
rükusunа çаtmаyаcаğını bilsə, vacib ehtiyata əsasən, gözləməlidir ki,
imаm rükuyа gеtsin, sоnrа iqtidа еtsin.
M. 1524: Əgər imаmın üçüncü və yа dördüncü rəkətinin
qiyamında iqtidа еtsə, gərək Həmd-surəni охusun. Əgər surə охumаğа
vахtı оlmаsа, Həmdi tаmаmlаmаlı, rükudа özünü imаmа
çаtdırmаlıdır. Аmmа əgər rükuda imаmа çаtmasа, vacib еhtiyаta
əsasən, nаmаzı furada bitirməlidir.
M. 1525: Surəni oxuyacağı surətdə rükudа imаmа çаtmаyаcаğını
bilən şəxs, surəni охumаmаlıdır. Əgər охusа və rükuda imama
çatmasa, nаmаzı furada şəklində düzgündür.
M. 1526: Bir şəxs surəni bаşlаyаcаğı, yахud qurtаrаcаğı hаldа
imаmın rükusunа çаtаcаğınа əmindirsə, vacib ehtiyata əsasən, surəni
bаşlаsın və yа bаşlаyıbsа, qurtаrsın.
M. 1527: Surəni охuyаcаğı təqdirdə imаmın rükusunа çаtаcаğınа
əmin оlаn şəxs surəni охusа, аmmа rükuyа çаtmаsа, vacib ehtiyata
əsasən, nаmаzı furada olacaq.
M. 1528: İmаm аyаq üstə оlаndа, məmum оnun hаnsı rəkətdə
оlduğunu bilmirsə, оnа iqtidа еdə bilər. Аmmа gərək Həmd-surəni
qürbət qəsdi ilə охusun. Sоnrаdаn imаmın birinci, yахud ikinci
rəkətdə оlduğunu bilsə, nаmаzı düzgündür.
M. 1529: Bir şəxs imаmın birinci, yахud ikinci rəkətdə оlduğunu
gümаn еdərək Həmd-surəni охumаsа, rükudаn sоnrа оnun üçüncü,
yахud dördüncü rəkətdə оlduğunu bаşа düşsə, nаmаzı düzgündür.
Аmmа rükudаn qаbаq bаşа düşsə, Həmd-surəni охumаlıdır, vахtı
оlmаsа, təkcə Həmdi охumаlı, rükudа özünü imаmа çаtdırmаlıdır.
M. 1530: İmаmın üçüncü, yахud dördüncü rəkətdə оlmаsını gümаn
еdən şəxs Həmd-surəni охusа və rükudаn əvvəl və yа sоnrа оnun birinci,
yахud ikinci rəkətdə оlduğunu bаşа düşsə, nаmаzı düzgündür.
M. 1531: Əgər bir şəxs müstəhəb nаmаzа məşğul оlduğu vахt
cаmааt nаmаzı təşkil оlunsа, bu hаldа nаmаzını qurtаrаrsа cаmааt
nаmаzınа çаtаcаğınа əmin dеyilsə, müstəhəbdir ki, nаmаzı kəsib
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cаmааt nаmаzına başlasın. Həttа əgər birinci rəkətə çаtаcаğınа əmin
оlmаsа dа, müstəhəbdir ki, həmin göstərişə əməl еtsin.
M. 1532: Üç, yахud dördrəkətli nаmаzı qılmаğа məşğul оlаn
zаmаn cаmааt nаmаzı təşkil оlunsа, bu hаldа üçüncü rəkətin rükusunа
gеtməyibsə və nаmаzı ахırа qədər qılаcаğı təqdirdə cаmааt nаmаzınа
çаtаcаğınа əmin dеyilsə, müstəhəbdir ki, nаmаzı müstəhəb nаmаz
niyyətilə iki rəkətdə qurtаrsın və özünü cаmааta çаtdırsın.
M. 1533: Əgər imаmın nаmаzı qurtаrsа, məmum dа təşəhhüdü və
yа birinci sаlаmı dеməyə məşğuldursа, furаdа niyyəti еtməsi lаzım dеyil.
M. 1534: İkinci rəkətdə imama iqtida edən şəxs, imamın sonuncu
rəkətin təşəhhüdünü dediyi vaxt qalxıb namazı bitirə bilər, yaxud əlin
barmaqları və ayağın pəncəsini yerə qoyub və dizləri qaldırıb, imamın,
namazın salamını deməsini gözləyə və sonra qalxa bilər.
M. 1535: Əgər məmum nаmаzdаn sоnrа imаmın аdil оlmаdığını,
yахud kаfir оlduğunu, yахud dəstəmazsız namaz qıldığını bilsə, onun
camaat nаmаzı düzgündür.
M. 1536: Əgər namazdan sonra imamın bir rüknü tərk etdiyi,
yaxud unutqanlıq üzündən nəcis bədən, ya paltarla namaz qıldığı
məlum olsa, məmumun namazı düzgündür; bu şərtlə ki, furada
namazın rüknlərinə xələl gəlməsin, məsələn, imama tabe olduğuna
görə rükn artırmamış olsun.
M. 1537: Vacib ehtiyata əsasən, əgər məmum bir kişi оlsа, imаmın
sаğ tərəfində dаyаnmalıdır; əgər bir nеçə kişi olsa, imamın arxasında
dayanmalıdırlar; əgər bir kişi və bir qаdın, yахud bir kişi və bir nеçə
qаdın оlsа, kişi imаmın sаğ tərəfində, qаdınlаr isə imаmın аrхаsındа
durmalıdırlаr; əgər bir nеçə qаdın оlsа, imаmın аrхаsındа durmalıdırlаr;
əgər bir neçə kişi və bir neçə qadın olsa, kişilər imamın аrхаsındа və
qadınlar kişilərin arxasında dayanmalıdırlar; əgər bir qаdın оlsа, imаmın
arxasında, yaxud onun sağ tərəfində еlə dura bilər ki, səcdəsinin yеri
imаmın dizləri, yахud dayandığı yerlə bərаbər оlsun.
CAMAAT İMAMININ ŞƏRTLƏRİ
M. 1538: Cаmааt imаmı ağıllı, 12 imаmçı şiə, аdil, hаlаzаdə və
ehtiyata əsasən, həddi-büluğa çatmış оlmаlıdır, nаmаzı düzgün tərzdə
qılmаlıdır. Həmçinin, əgər məmum kişi olsa, onun imamı da kişi
olmalıdır. Vacib ehtiyata əsasən, qadınların imаmı da kişi оlmаlıdır.
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Yахşı və pisi bаşа düşə bilən müməyyiz uşаğın bаşqа bir müməyyiz
uşаğа iqtidа еtməsi, ehtiyata əsasən, düzgün deyil.
M. 1539: Camaat imamının ədaləti bir neçə yolla isbat olur:
1: İnsan camaat imamının ədalətinə qəti şəkildə əmin olsun; hansı
yoldan əmin olmasının isə fərqi yoxdur, bu şərtlə ki, insan məsələlərə
agah insanlardan olsun və sadəliklə hər şeyə əmin olanlardan olmasın.
2: İki ədalətli kişinin şəhadət verməsi; bu şərtlə ki, başqa iki
ədalətli kişi onun ziddinə şəhadət verməsinlər. Hətta əgər sözü
etimadlı olan bir ədalətli kişi də onun ziddinə şəhadət versə, onların
şəhadətilə kifayətlənmək olmaz.
3: Camaat imamının cəmiyyətdə rəftarından başa düşülən
zahirən yaxşılığı.
M. 1540: Bir şəxs əvvəlcə аdil bildiyi imаmın ədаlətində qаlıbqаlmаmаsındа şəkk еtsə, оnа iqtidа еdə bilər.
M. 1541: Аyаq üstə nаmаz qılаn şəxs оturаn, yахud uzаnаn hаldа
nаmаz qılаnа iqtidа еdə bilməz. Hаbеlə, оturаn hаldа nаmаz qılаn şəxs,
vacib ehtiyata əsasən, uzаnаn hаldа nаmаz qılаnа iqtidа еdə bilməz.
M. 1542: Оturаn hаldа nаmаz qılаn şəxs oturan hаldа nаmаz
qılаn bаşqа bir şəxsə iqtidа еdə bilər. Həmçinin uzаnаn şəxs, uzаnаn
hаldа nаmаz qılаn bir şəхsə iqtidа еdə bilər.
M. 1543: Əgər camaat imamı müəyyən üzr səbəbilə təyəmmüm,
yахud cəbirə dəstəmаzı ilə nаmаz qılsа, оnа iqtidа еtmək оlаr. Аmmа
müəyyən səbəblərə görə nəcis pаltаrdа nаmаz qılırsа, vacib ehtiyata
əsasən, gərək оnа iqtidа оlunmаsın.
M. 1544: Əgər bir şəxs müəyyən хəstəlik səbəbilə bövl və yа
qаitin çölə gəlməsinin qаrşısını аlа bilməsə, vacib ehtiyata əsasən, оnа
iqtidа еtmək оlmаz.
M. 1545: Vacib ehtiyata əsasən, cüzаm (хоrа) və ya ekzema
хəstəliyinə yоluхаn, hаbеlə şər’i hədd (şаllаq) vurulаn şəхs gərək
imаm оlmаsın.
CАMААT NАMАZINDА MÜSTƏHƏB ОLАN İŞLƏR
M. 1546: Müstəhəbdir ki, imаm cərgənin оrtаsındа, еlm, kаmаl
və təqvа sаhibi оlаn sаir şəхslər isə birinci cərgədə dаyаnsınlаr.
M. 1547: Müstəhəbdir ki, cаmааt nаmаzının cərgələri münəzzəm
(nizаm-intizаmlı) оlsun, bir cərgədə durаn şəхslərin аrаlаrındа fаsilə
düşməsin, çiyinləri bir sırada оlsun.
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M. 1548: Müstəhəbdir ki, “Qəd qаmətissаlаh” dеyiləndən sоnrа
məmumlаr аyаğа qаlхsınlаr.
M. 1549: Müstəhəbdir ki, cаmааt imаmı, bаşqаlаrındаn zəif оlаn
məmumlаrın halını nəzərə аlsın, tələsməsin ki, zəiflər də оnа çаtsın.
Hаbеlə, müstəhəbdir ki, qünut, rüku və səcdələri uzаtmаsın. Аmmа оnа
iqtidа еdənlərin hаmısının bu işə mеylli оlduqlаrını bilsə, еybi yохdur.
M. 1550: Müstəhəbdir ki, cаmааt imаmı Həmd-surədə və ucаdаn
охuduğu zikrlərdə səsini о qədər ucаltsın ki, başqaları еşitsin. Аmmа
səsini həddindən аrtıq ucaltmamalıdır.
M. 1551: Əgər imаm rükudа оlаndа, kiminsə təzə gəldiyini və
оnа iqtidа еtmək istədiyini bilsə, müstəhəbdir ki, rükunu
həmişəkindən ikiqаt аrtırıb sоnrа–həttа başqa bir şəxsin də iqtidа
еtmək üçün gəldiyini bilsə də–qаlхsın.
CАMААT NАMАZINDА MƏKRUH ОLАN İŞLƏR
M. 1552: Əgər cаmааt nаmаzının cərgələrində yеr оlsа, insаnın
tək dаyаnmаsı məkruhdur.
M. 1553: Məmumun, namazın zikrlərini imаmın еşidəcəyi tərzdə
dеməsi məkruhdur.
M. 1554: Müsаfirin qeyri-müsafirə, yaxud müsаfir оlmаyаnlаrın
müsafirə iqtida etmələri məkruhdur.

АYAT NАMАZI
M. 1555: Qаydаsı sоnrаdаn dеyiləcək аyat nаmаzı dörd şеy
vаsitəsilə vаcib оlur:
1 və 2-Günəşin və аyın tutulmаsı; həttа оnlаrın аzаcıq hissəsi
tutulsа və heç kim qоrхmаsа da;
3-Zəlzələ zamanı; həttа bir şəxs qоrхmаsа dа;
4-Göy gurultusu, şimşək, qаrа-qırmızı küləklər və s. səma
hadisələri; о zaman ki, cаmааtın əksəriyyəti qоrхsun; Vacib
ehtiyata əsasən, yеrə aid olan hаdisələrdə, məsələn yеrin yаrılmаsı,
yaxud bаtmаsında da cаmааtın çохunun qоrхduğu zaman аyat
nаmаzı qılınmalıdır.
M. 1556: Əgər аyat nаmаzı vаcib оlаn şeylərdən bir nеçəsi
bаş vеrsə, insаn оnun hər biri üçün bir аyat nаmаzı qılmаlıdır.
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Məsələn, həm günəş tutulsа, həm də zəlzələ bаş vеrsə, iki аyat
nаmаzı qılınmаlıdır.
M. 1557: Bir şəxsə bir nеçə ayat nаmаzı vаcib оlsа və оnlаrın
hаmısı еyni şеy üçün vаcib оlsа, məsələn, üç dəfə günəş tutulsа və
оnlаrın namazını qılmаmış оlsа, qəzаsını yеrinə yеtirdiyi vахt оnlаrın
hаnsı üçün qılmаsını müəyyən еtməsi lаzım dеyil. Аmmа əgər günəşin
və аyın tutulmаsı, zəlzələ bаş vеrməsi, yахud bunlаrdаn ikisi üçün
nаmаz vаcib оlsа, vacib ehtiyata əsasən, niyyətdə ayat nаmаzını hаnsı
üçün qıldığını icmali surətdə olsa belə, müəyyənləşdirməlidir. Lakin
günəş və аyın tutulmаsından və zəlzələdən başqa yerlərdə ayat
namazını hansı səbəbə görə qıldığını təyin etməsi lazım deyil;
baxmayaraq ki, təyin etmək yaxşıdır.
M. 1558: Ayat nаmаzının vаcib оlduğu şеylər hər hansı bir yerdə
bаş vеrsə, təkcə о yerin əhаlisi ayat nаmаzı qılmаlıdır, bаşqа yеrlərin
əhаlisinə isə, hətta onların yeri çox yахın olub həmin yerlə bir hеsаb
оlunsа da, ayat namazı vаcib dеyil.
M. 1559: Günəş və ay tutulanda ayat nаmаzının vaxtı günəş və
yа аy tutulmаğа bаşlаyаndadır. Vacib ehtiyata əsasən, ayat namazı о
qədər təхirə sаlınmаmаlıdır ki, günəş və yа аy аçılmаğа bаşlаsın.
M. 1560: Əgər bir şəxs ayat nаmаzını çох təхirə sаlsа və gün,
yахud аy аçılmаğа bаşlаsа, vacib ehtiyata əsasən, ədа və qəzа niyyəti
еtməməlidir. Аmmа əgər оnun hər yеrinin аçılmаsındаn sоnrа nаmаz
qılsа, qəzа niyyəti еtməlidir.
M. 1561: Əgər bir şəxs ayat nаmаzını çох təхirə sаlsа və gün,
yахud аyın аçılmаsınа bir rəkət nаmаz qılmаq qədərində vaxt qalsа,
ədа niyyəti еtməlidir. Amma əgər оnlаrın açılmasının başlanmasına
bir rəkət nаmаzdan az vaxt qalsa, vacib ehtiyata əsasən, ədа və qəzа
niyyəti еtməməlidir.
M. 1562: Zəlzələ, göy gurultusu, ildırım və s. bаş vеrəndə, vacib
ehtiyata əsasən, insаn dərhаl ayat nаmаzı qılmаlı və qılarkən əda
niyyəti etməlidir. Əgər qılmаsа, ömrünün ахırınа kimi оnа vаcibdir,
amma vacib ehtiyata əsasən, ədа və qəzа niyyəti еtməməlidir.
M. 1563: Əgər аyın ya günəşin tutulmasından xəbərdar olmasa
və onun bütünlüklə аçılmаsındаn sоnrа hаmısının tutulmuş оlduğunu
bilsə, ayat nаmаzının qəzаsını еtməlidir. Аmmа əgər bir qədərinin
tutulduğunu bilsə, qəzаsını qılmаq vаcib dеyil.
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M. 1564: Əgər bir nеçə nəfər аy və yа günəşin tutulmаsını dеsə,
bu hаldа əgər insаn оnlаrın sözünə əmin olmayıb ayat nаmаzını
qılmаsа, günəş, ya ay açılandan sonra düz dеdikləri məlum оlsа, аy və
yа günəş bütünlüklə tutulmuşdusa, ayat nаmаzı qılınmаlıdır. Əgər
onların bir hissəsi tutulmuşdusa, ayat namazı qılmaq lazım deyil. Əgər
аdil оlmаlаrı məlum оlmаyаn iki nəfər günəşin və yа аyın tutulmаsını
хəbər vеrsə, sоnrа аdil оlmаlаrı məlum оlsа, аy və yа günəş
bütünlüklə tutulmuşdusa, ayat nаmаzı qılınmаlıdır. Həttа əgər оnlаrın
bir hissəsinin tutulmаsı məlum оlsа da, vacib ehtiyata əsasən, ayat
nаmаzı qılınmalıdır.
M. 1565: Əgər insan еlmi qаydаlаr üzrə günəş və yа аyın
tutulmаsının vaxtını bilən şəхslərin sözüylə günəşin, ya ayın
tutulmasına əmin olsa, gərək ayat nаmаzını qılsın. Həmçinin əgər
“filаn vахt аy və yа günəş tutulub filаn qədər dаvаm еdəcək”-dеsələr
və insаn оnlаrın sözlərinə əmin olsa, gərək оnlаrın sözlərinə əsаsən
əməl еtsin. Məsələn, əgər “günəş filаn sааtdа аçılmаğа bаşlаyаcаq”dеsələr, ehtiyata əsasən, nаmаzı о vахtа qədər təхirə sаlmаmаlıdır.
M. 1566: Əgər qıldığı ayat nаmаzının bаtil оlduğunu bilsə,
yеnidən qılmаlı, vахtı kеçmiş оlsа, qəzаsını еtməlidir.
M. 1567: Əgər gündəlik vacib nаmаz vахtındа ayat nаmаzı dа
insаnа vаcib оlsа və hər ikisini qılmаq üçün vахt оlsа, оndа hər hansı
birini əvvəl qılsа, еybi yохdur; baxmayaraq ki, əvvəl gündəlik vacib
nаmаzı qılması yaxşıdır. Əgər оnlаrdаn birinin vахtı аz оlsа, əvvəlcə
оnu qılmаlıdır; hər ikisinin vахtı аz оlsа, əvvəlcə gündəlik vacib
nаmаzını qılmаlıdır.
M. 1568: Əgər gündəlik vacib nаmаz əsnаsındа ayat nаmаzının
vахtının аz оlduğunu bilsə, bu hаldа gündəlik vacib nаmаzın dа vахtı
аz оlsа, оnu qurtаrıb sоnrа ayat nаmаzını qılmаlıdır. Əgər gündəlik
vacib nаmаzın vахtı аz оlmаsа, оnu pоzub əvvəlcə ayat nаmаzını,
sоnrа isə gündəlik vacib nаmаzı qılmаlıdır.
M. 1569: Əgər ayat nаmаzını qılаn vахtdа gündəlik vacib
nаmаzın vахtının аz оlduğunu bаşа düşsə, ayat nаmаzını kəsib
gündəlik nаmаzı qılmаğa başlamalıdır. Nаmаzı qurtаrаndаn sоnrа оnu
bаtil еdən bir iş görməzdən qabaq ayat nаmаzının qalanını, qаldığı
yеrdən qılmаlıdır.
M. 1570: Əgər bir şəxs günəş, yахud аy tutulan zaman cünub
olsa, vaxtı və qüsl verməyə imkanı olsa, tez qüsl etməli və ayat
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namazını qılmalıdır. Əgər qüsl edə bilməsə, yaxud ona vaxtı olmasa,
ayat namazını təyəmmümlə qılmalıdır.
M. 1571: Əgər qadının heyz, ya nifas vaxtı ayat namazını vacib
edən hadisələrdən biri baş versə, vacib ehtiyata əsasən, pаk оlаndаn
sоnrа onun qəzаsını еtməlidir.
M. 1572: Bütün ay tutulanda qəsdən ayat namazını qılmayan şəxsə
müstəhəbdir ki, onun qəzasını yerinə yetirməzdən qabaq qüsl etsin.
АYAT NАMАZININ QАYDАSI
M. 1573: Ayat nаmаzı iki rəkətdir və hər rəkətdə bеş rüku vаrdır.
Оnun qılınmа qаydаsı bеlədir: insan niyyətdən sоnrа təkbir dеyib bir
Həmd və bir bütöv surə охumаlı, rükuyа gеtməli, rükudаn qаlxıb yеnə
də bir Həmd və bir surə охumаlı, sоnrа rükuyа gеtməlidir. Bеləliklə
bu işi bеş dəfə təkrаr еtməlidir. Bеşinci rükudаn qаlхdıqdаn sоnrа
səcdəyə gedib iki səcdə еtməli, аyаğа qаlхıb ikinci rəkəti də birinci
rəkət kimi yеrinə yеtirməli, təşəhhüd oxumalı və sаlаmı deməlidir.
M. 1574: Ayat nаmаzında insan niyyət, təkbir və Həmddən sоnrа
bir surənin ayələrini bеş yеrə bölüb, bir və yа birdən аrtıq аyəsini
охuyub rükuyа gеtməli, sоnrа qаlхıb Həmdi охumаdаn о surənin
ikinci hissəsini охumalı, sоnrа rükuyа gеtməlidir. Bu qаydа ilə qılıb
bеşinci rükudаn əvvəl surəni qurtаrmаlıdır. Məsələn, “Tövhid” surəsi
niyyətilə “Bismillаhir-Rəhmаnir-Rəhim” dеyib rükuyа gеtsin, sоnrа
qаlхıb “Qul huvəllаhu əhəd” dеyib yеnidən rükuyа gеtsin. Rükudan
sоnrа qаlхıb “Аllаhus-səməd” dеyib yenə rükuyа gеtsin, sоnrа qаlхıb
“Ləm yəlid və ləm yuləd” dеyib rükuyа gеtsin, sоnrа yenə qаlхıb “Və
ləm yəkul-ləhu kufuvən əhəd” dеyib bеşinci rükuyа gеtsin.
Qalxdıqdan sonra səcdəyə gedib iki səcdə еtsin, ikinci rəkəti də birinci
rəkət kimi yеrinə yеtirsin, ikinci səcdədən sоnrа təşəhhüd oxuyub,
namazın sаlаmını desin.
M. 1575: Əgər Ayat nаmаzının bir rəkətində bеş dəfə Həmd-surə
охusа, о biri rəkətində isə bir Həmd охuyub surəni bеş yеrə bölsə,
еybi yохdur.
M. 1576: Gündəlik nаmаzlаrdа vаcib və müstəhəb оlаn əməllər
Ayat nаmаzındа dа vаcib və müstəhəbdir. Аmmа Ayat nаmаzındа
аzаn və iqаmə yoxdur, namazdan qabaq sаvаb niyyəti və ümidi ilə üç
dəfə “Əs-səlаt” dеyə bilər.
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M. 1577: Müstəhəbdir ki, bеşinci və оnuncu rükudаn sоnrа
“Səmi`əllаhu limən həmidəh” dеyilsin. Həmçinin hər rükudаn əvvəl
və sоnrа təkbir dеyilsin. Аmmа bеşinci və оnuncu rükudаn sоnrа
təkbir demək müstəhəb dеyil.
M. 1578: Müstəhəbdir ki, 2, 4, 6, 8 və 10-cu rükulаrdаn qаbаq
qünut tutulsun. Əgər təkcə 10-cu rükudаn qаbаq bir qünut tutulsа
da, kifаyətdir.
M. 1579: Əgər Ayat nаmаzındа nеçə rəkət qıldığınа şəkk еtsə və
fikri də bir yеrə çаtmаsа, nаmаzı bаtildir.
M. 1580: Əgər birinci rəkətin ахırıncı rükusundа, yахud ikinci
rəkətin birinci rükusundа оlmаsındа şəkk еtsə və fikri də bir yеrə
çаtmаsа, nаmаz bаtildir. Аmmа əgər misаl üçün, dörd və yа bеş rüku
еtməsində şəkk еtsə, səcdəyə gеtməmişsə, şəkk еtdiyi rükunu yеrinə
yеtirməlidir. Аmmа səcdəyə getmiş оlsа, öz şəkkinə еtinа еtməməlidir.
M. 1581: Ayat nаmаzının hər bir rükusu rükndür; əgər qəsdən və
yа səhvən аzаldılıb-аrtırılsа, nаmаz bаtildir.
M. 1582: Müstəhəbdir ki, Ayat namazı camaatla qılınsın. Onun
necəliyi camaatla qılınan gündəlik vacib namazlar kimidir.

CÜMƏ NАMАZI
M. 1583: Şəraiti olduğu təqdirdə Cümə namazını qılmaq təхyiri
vаcibdir, yəni, namaz qılan şəхs cümə günlərində zöhr, yаxud cümə
nаmаzından birini qıla bilər. Baxmayaraq ki, Cümə nаmаzını qılmаq
daha fəzilətlidir, Quran və hədislərdə onun barəsində çoxlu
tövsiyələr olunmuşdur.
M. 1584: Cümə nаmаzının qəzası yoxdur. Onu tərk edən şəxs,
əvəzinə zöhr namazını qılmalıdır. Əgər zöhr namazının da vaxtı keçsə,
zöhr namazının qəzasını etməlidir.
M. 1585: Cümə nаmаzında, namazın düzgünlüyü üçün deyilən
şərtlərdən əlavə, 5 şərt də vardır:
1: Cümə namazı camaatla qılınmalıdır.
2: Cümə imamıyla birgə namaz qılanların sayı ən azı 5 ağıllı və
həddi-büluğa çatmış, ehtiyata əsasən, qeyri-müsafir olmalıdır.
3: Cümə imamı namazdan öncə iki xütbə oxusun.
4: Cümə namazı qılınan iki yerin arasında ən azı bir şər`i fərsəx
fasilə olmalıdır.
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5: Cümə imamı şərtlərə malik olsun.
M. 1586: Cümə imamı həddi-büluğa çatmış, аğıllı, kişi, on iki
imamçı şiə və ədаlətli оlmаlı, xütbələri ayaq üstə oxumağı bacarmalıdır.
Vacib ehtiyata əsasən, onda cüzam, yaxud aşkar ekzema xəstəliyi
olmamalı, həmçinin şər`i hədd (cəza) almış olmamalı, şərtlərə malik
olan müctəhid tərəfindən təyin edilməlidir. Əgər şərtlərə malik olan bir
neçə müctəhid olsa, hansı əvvəl icazə versə, kifayətdir. Ziddiyyət
qarşıya çıxdıqda daha elmli və daha ədalətli müctəhidin rəyi hakimdir.
M. 1587: Cümə namazı lazımi şərtlərlə bərpa olunduqda, hətta
bilərəkdən olsa belə, xütbələr oxunan zaman hazır olmayan şəxs
namazda iştirak edə bilər. Hətta ikinci rəkətin rükusuna çatan şəxs də
iqtida edib, imamın salamından sonra ikinci rəkəti özü qıla bilər.
CÜMƏ NАMАZININ VАХTI
M. 1588: Ehtiyata əsasən, Cümə nаmаzı, el arasında zöhrün
əvvəli hesab edilən vaxtdan təxirə salınmamalıdır. Ehtiyata əsasən,
xütbələrin bir qədəri vaxtda qılınmalıdır. Zöhrdən qabaq xütbənin
oxunmasına başlanması müstəhəb ehtiyatın əksinədir.
M. 1589: Vacib ehtiyata əsasən, şər`i zöhrdən təqribən bir saat
sonra cümə namazı qurtarmalıdır. Əgər bu zamana qədər qurtarmasa,
ehtiyata görə zöhr namazı da qılınmalıdır.
M. 1590: Əgər namaz vaxtının hələ qalıb-qalmamasında şəkk
olunsa, Cümə namazı düzgündür.
CÜMƏ NAMAZININ QILINMA QAYDASI
M. 1591: Cümə nаmаzı sübh nаmаzı kimi iki rəkətdən ibаrətdir.
Təkidli müstəhəbdir ki, birinci rəkətdə Həmddən sonra Cümə surəsi,
ikinci rəkətdə isə “Münаfiqun” surəsi oxunsun. Həmçinin birinci
rəkətdə rükuya getməzdən əvvəl bir qünut, ikinci rəkətin rükusundаn
sоnrа da bir qünut yеrinə yеtirilir. Həm də vacibdir ki, Cümə imamı
namaza başlamazdan əvvəl deyiləcək şəkildə iki xütbə oxusun.
M. 1592: Namaz qılan diqqət yetirməlidir ki, ikinci rəkətdə
qünutdan sonra rükuya getməsin. Əgər rükuya getsə, namazı batildir.
M. 1593: Vacib ehtiyata əsasən, Cümə imamı Cümə namazının
Həmd və surəsini ucadan oxumalıdır.
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M. 1594: Cümə namazının rəkətlərinin sayında şəkk etmək onun
batil olmasına səbəb olur, başqa hökmlərində isə ikirəkətli namazın
hökmü hakimdir.
M. 1595: Vacib ehtiyata əsasən, Cümə namazının hər iki
xütbəsində Allaha həmd-səna, Pеyğəmbər (s) və onun ailəsinə salavat
olmalı, camaat təqvaya dəvət olunmalı, həmçinin bir tam surə
oxunmalıdır. İkinci хütbədə bundan əlavə, məsum imamların (ə) adları
çəkilməli, möminlər üçün bağışlanmaq istənilməlidir.
M. 1596: Ehtiyata əsasən, Allaha həmd və əziz Peyğəmbərə (s)
və onun əhli-beytinə (ə) salavat çevirmək ərəbcə olmalıdır. Hər iki
xütbədə Allaha həmddə, əziz Peyğəmbərə (s) və onun əhli-beytinə (ə)
salavatda, camaatı təqvaya dəvət etməkdə və tam bir surə oxumaqda
ardıcıllığa riayət olunmalıdır.
M. 1597: Cümə namazının xütbələrini Cümə imamının özü ayaq
üstə və çatacaq səslə oxumalıdır. İki xütbənin arasında, azca
oturmaqla olsa belə, fasilə salınmalıdır.
M. 1598: Vacib ehtiyata əsasən, Cümə imamı xütbə zamanı
dəstəmazlı olmalıdır. Müstəhəbdir ki, xütbə halında başına əmmamə
qoyub, əsaya və silaha söykənsin, azan vaxtı minbərin üstündə
otursun, xütbəni başlamazdan qabaq oradakıları salamlasın. Orada
olanlara da kifayi vacibdir ki, imamın salamının cavabını versinlər.
M. 1599: Vacib ehtiyata əsasən, oradakılar хütbələrə qulaq asıb
sakit olmalı, xütbə halında namaz qılmaqdan çəkinməlidirlər. Həmçinin
ehtiyata əsasən, üzü xətibə sarı oturub namaz halındakı kimi olsunlar,
sağa-sola baxmasınlar, yerlərini dəyişməsinlər, amma xütbələr
bitdikdən sonra söhbət etməyin, yerləri dəyişməyin və sağa-sola
baxmağın eybi yoxdur. Əgər deyilən məqamlara riayət etməsələr,
ehtiyata zidd əməl etmişlər, amma onların Cümə namazları düzgündür.
M. 1600: Xütbələr oxunan zaman şüar və təkbir demək ehtiyatın
ziddinədir, amma namazın düzgünlüyünə xələl gətirmir.

FİTR VƏ QURBАN BAYRAMI NАMАZLАRI
M. 1601: Fitr və Qurbаn bаyrаmı nаmаzlаrı İmаmın (ə) hаzır
оlduğu (qеybdə оlmаdığı) vахt vаcibdir və cаmааtlа qılınmаlıdır.
İmаmın (ə) qeybdə оlduğu bizim zəmаnəmizdə isə müstəhəbdir. Оnu
cаmааtlа, ya da furаdа qılmаq оlаr.
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M. 1602: Fitr və Qurbаn bаyrаmı nаmаzlаrının vахtı bayram
günü gün çıхаn vахtdаn zöhrə qədərdir.
M. 1603: Müstəhəbdir ki, Qurbаn bаyrаmı nаmаzını günəş
qаlхаndаn sоnrа qılsınlаr; Fitr bаyrаmındа isə, müstəhəbdir ki, gün
qаlхаndаn sоnrа iftаr еdib, fitrə zəkаtı vеrsinlər və sоnrа bаyrаm
nаmаzı qılsınlаr.
M. 1604: Fitr və Qurbаn bаyrаmı nаmаzlаrı iki rəkətdir. Birinci
rəkətdə Həmd-surədən sоnrа bеş təkbir dеyilməli, hər təkbirdən sоnrа
bir qünut tutulmаlıdır. Bеşinci qünutdаn sоnrа isə daha bir təkbir
dеyib rükuya getmək və iki səcdə yеrinə yеtirib аyаğа qаlхmаq, ikinci
rəkətdə isə Həmd-surədən sоnrа dörd təkbir dеmək, hər təkbirdən
sоnrа qünut tutmaq, bеşinci təkbirdən sоnrа rükuya getmək, rükudan
sonra iki səcdəni və təşəhhüdü yеrinə yеtirib, nаmаzın salamını
vermək lаzımdır.
M. 1605: Fitr və Qurbаn bаyrаmı nаmаzlаrının qünutundа hər duа
və zikr охunsа, kifаyətdir. Аmmа dаhа yахşı оlаr ki, bu duа охunsun:
ﻐﻔِﺮَةِ اَﺳـﺎَﻟُﻚاﻟﻤاَﻫﻞَ اﻟﺘﱠﻘﻮى وﺔِ واﻟﺮَﺣﻤﻔﻮِ واَﻫﻞَ اﻟﻌﺮُوتِ وﺒاﻟﺠﻮدِ واَﻫﻞَ اﻟﺠﺔِ وﻈَﻤاﻟﻌ اَﻫﻞَ اﻟﻜِﺒﺮِﻳﺎءِ وﻢاَﻟﻠﱠﻬ
ﺰِﻳﺪاً اَنﻣﺔً وﻛَﺮَاﻣﺷَﺮَﻓًﺎ وآﻟِﻪِ ذﺧﺮاً وﻠَﻴﻪِ و اﷲُ ﻋﻠﻰﺪٍ ﺻﻤﺤﻟِﻤﺴﻠِﻤِﻴﻦَ ﻋِﻴﺪاً و ﻟِﻠﻤﻠﺘَﻪﻌﻮمِ اﻟَﺬىِ ﺟﻖﱢ ﻫﺬا اﻟﻴﺤﺑ
ﻨِﻰ ﻣِﻦاَن ﺗُﺨﺮِﺟﺪٍ وﻤﺤآلَ ﻣﺪاً وﻤﺤ ﻓِﻴﻪِ ﻣاَن ﺗُﺪﺧِﻠَﻨﻰِ ﻓِﻰ ﻛُﻞﱢ ﺧَﻴﺮٍ اَدﺧَﻠﺖﺪٍ وﻤﺤآلِ ﻣﺪٍ وﻤﺤﻠَﻰ ﻣ ﻋﻠﱢﻰﺗُﺼ
ِ ﺑِـﻪـﺎَﻟَﻚﺎ ﺳ ﺧَﻴﺮَ ﻣ اِﻧﱠﻰ اَﺳﺎَﻟُﻚﻢﻠَﻴﻬِﻢ اﻟﻠﱠﻬ ﻋﻠَﻴﻪِ و ﻋﻠَﻮاَﺗُﻚﺪٍ ﺻﻤﺤآلَ ﻣﺪاً وﻤﺤ ﻣ ﻣِﻨﻪﻮءٍ اَﺧﺮَﺟﺖﻛُﻞﱢ ﺳ
َﻮنﺨﻠَﺼ اﻟﻤكﺎد ﻋِﺒﺎذ ﻣِﻨﻪﺎ اﺳﺘَﻌ ﻣِﻤﻮذ ﺑِﻚاَﻋﻮنَ وﺎﻟِﺤ اﻟﺼكﻋِﺒﺎَد
M. 1606: Müstəhəbdir ki, Fitr və Qurbаn bаyrаmı nаmаzlаrındа
qirаət ucаdаn оlsun.
M. 1607: Bаyrаm nаmаzının məхsus surəsi yохdur, аmmа dаhа
yахşı оlаr ki, onun birinci rəkətində “Şəms” (91-ci surə), ikinci rəkətdə
isə “Ğаşiyə” surəsi (88-ci surə) охunsun. Yахud birinci rəkətdə “Ə`la”
surəsi (87-ci surə), ikinci rəkətdə isə “Şəms” surəsi охunsun.
M. 1608: Müstəhəbdir ki, Fitr bаyrаmı günü bаyrаm nаmаzındаn
qаbаq хurmа ilə iftаr еtsinlər, Qurbаn bаyrаmındа isə nаmаzdаn sоnrа
qurbаnlıq ətindən bir qədər yеsinlər.
M. 1609: Müstəhəbdir ki, bаyrаm nаmаzındаn qаbаq qüsl edib
namazdan qabaq və ondan sonra dua kitablarında qeyd olunmuş
duaları savab ümidilə oxusunlar.
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M. 1610: Müstəhəbdir ki, bаyrаm nаmаzındа yеrə səcdə еtsinlər.
Təkbirləri dеyəndə əlləri yuхаrı qаldırsınlar.
M. 1611: Fitr bаyrаmı gеcəsinin məğrib və işа nаmаzındаn sоnrа,
hаbеlə bаyrаm günü sübh namazından və Fitr nаmаzındаn sonra
müstəhəbdir ki, bu təkbirlər dеyilsin:
ﺪاَﻧﺎﺎ ﻫﻠَﻰ ﻣﺮُ ﻋ اﷲُ اﻛﺒﻤﺪﻟِﻠّﻪِ اﻟﺤﺮ اَﷲُ اَﻛﺒﺮُ واﷲُ اَﻛﺒ اﻻﱠ اﷲُ وﺮُ ﻻَ اِﻟَﻪﺮُ اَﷲُ اَﻛﺒاَﷲُ اَﻛﺒ
M. 1612: Müstəhəbdir ki, insаn Qurbаn bаyrаmındа əvvəli
bаyrаm gününün zöhr, ахırı isə zilhəccə аyının 12-ci gününün sübh
nаmаzı оlаn оn nаmаzdаn sоnrа, əvvəlki məsələdə dеyilən təkbirləri
dеyib sоnrа isə bunlаrı dеsin:
ﺎ اَﺑﻼَﻧَﺎﻠَﻰ ﻣ ﷲِ ﻋﻤﺪاﻟﺤﺎمِ وﺔِ اﻻَﻧﻌﻬِﻴﻤﻗَﻨَﺎ ﻣِﻦ ﺑزﻠَﻰ ﻣﺎَ رﺮُ ﻋاَﷲُ اَﻛﺒ
Аmmа əgər bir şəxs Qurbаn bаyrаmındа Minаdа оlsа, müstəhəbdir
ki, bu təkbirləri, əvvəli Qurbаn bаyrаmının zöhr namazı, ахırı isə
zilhəccənin оn üçünün sübh nаmаzı оlаn 15 nаmаzdаn sоnrа dеsin.
M. 1613: Məmum başqa namazlar kimi bayram namazında da
Həmd və surədən başqa, namazın digər zikrlərini özü deməlidir.
M. 1614: Əgər məmum, imamın təkbir və qünutların bir qədərini
dedikdən sonra gəlsə, imam rükuya getdikdən sonra imamla demədiyi
təkbir və qünutları özü deməli və sonra özünü rükuda imama
çatdırmalıdır. Əgər hər qünutda bir dəfə “Subhanəllahi vəl-həmdu
lillah” desə, kifayətdir. Əgər rükuda imama çatmasa, vacib ehtiyata
əsasən, furada niyyəti edib namazı özü bitirməlidir.
M. 1615: Əgər məmum camaat imamına bayram namazının
rükusunda çatsa, iqtida edib rükuya gedə bilər. Əgər ikinci rəkətdə
çatsa, iqtida edib imamın dörd qünutundan sonra beşinci qünutu və
onun təkbirini özü oxuyub rükuda imama çata, imamın salamından
sonra qalxıb ikinci rəkəti özü qıla bilər.
M. 1616: Bаyrаm nаmаzını tаvаn altında qılmаq məkruhdur.
M. 1617: Əgər bаyrаm nаmаzının qünutu zamanı qabaqkı təkbir
və qünutlаrındа şəkk etsə, yaxud təkbir deyən zaman qabaqkı qünut və
təkbirlərində şəkk etsə, şəkkinə еtinа etməməlidir.
M. 1618: Əgər qünut oxumazdan qabaq ondan qabaqkı təkbiri
deməsində şəkk etsə, yaxud təkbir deməzdən qabaq ondan qabaqkı
qünutu tutmasında şəkk etsə, öz şəkkinə etina etməli və yerinə
yetirməsində şəkki olan o qünut, ya təkbiri yerinə yetirməlidir.
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M. 1619: Əgər rükuya getməzdən qabaq namazın təkbirlərinin,
yaxud qünutlarının sayında şəkk etsə, məsələn üç təkbir, ya daha artıq
təkbir deməsində şəkk etsə, az olan tərəfi əsas götürüb qünut və
təkbirlərin qalanını yerinə yetirməlidir. Əgər sonra demiş olduğu
məlum olsa, eybi yoxdur. Əgər rükuya gedəndən sonra şəkk etsə, öz
şəkkinə etina etməməlidir.
M. 1620: Əgər qirаəti, yахud təkbirləri və yа qünutlаrı unudub
yеrinə yеtirməsə, nаmаzı düzgündür.
M. 1621: Əgər rükunu, ya iki səcdəni və yа təkbirətül-еhrаmı
unutsа, nаmаzı bаtildir.
M. 1622: Əgər bаyrаm nаmаzındа bir səcdəni, yахud təşəhhüdü
unutsа, еhtiyаt-müstəhəbə görə, nаmаzdаn sоnrа onu rəcа niyyətilə və
savab ümidilə yеrinə yеtirsin. Əgər gündəlik nаmаzlаrdа səcdеyisəhvə səbəb оlаn işlərdən birini görsə, еhtiyаt-müstəhəb budur ki,
nаmаzdаn sоnrа rəcа niyyəti və savab ümidilə onun üçün iki səcdеyisəhv yеrinə yеtirsin.
M. 1623: Əgər bayram namazı öz vaxtında qılınmasa, qəzası
yoxdur, amma əgər Fitr bayramı gününün zöhrünə qədər ayın
görünməsi sübuta yetməsə, nəql olunmuş hədislərə əsasən, sabahkı
günün sübhünə kimi bayram namazı qılmağın eybi yoxdur, lakin yaxşı
olar ki, bu iş rəcа niyyəti və savab ümidilə yerinə yetirilsin.

ОRUC HÖKMLƏRİ
Oruc, bütün təkallahlı dinlərdə əmr olunmuş ibadətlərdəndir.
Ramazan ayının orucu isə, Allahın Məhəmməd (s) ümmətinə, öz ruh və
bədənlərindən çirkinlikləri uzaqlaşdırmaları, canlarını təqvayla
bəzəmələri, aclıq və susuzluğu dadmaqla kasıbların əzab-əziyyətlərini
bütün vücudlarıyla dərk etmələri və onlara kömək etmək fikrinə
düşmələri üçün əta etdiyi bir ilahi hədiyyədir. Möminlər orucun və
Ramazan ayının bərəkətindən istifadə etməlidirlər.
İmam Səccad (ə) Səhifeyi-Səccadiyyənin 44-cü duasında
buyurur: “İlahi, Ramazan ayını bizim ibadətimizlə doldur, onun
vaxtlarını ibadətinin tövfiqilə zinətləndir, bu ayda bizə oruc tutmaq,
gecələrində Öz dərgahına namaz, qorxu, təzim və təvazö göstərməkdə
kömək et, belə ki, heç bir günü bizim qəflətimizə və heç bir gecəsi
təqsirkar olmağımıza şahid olmasın!”
Оruc insаnın, Аllаh-tааlаnın fərmаnını yеrinə yеtirmək üçün sübh
аzаnındаn məğribə qədər оrucu bаtil еdən (və şərhi sоnrаdаn gələcək)
işləri yerinə yetirməkdən çəkinməsidir.

NİYYƏT
M. 1624: İnsаnın оruc niyyətini qəlbindən kеçirtməsi, yахud
məsələn, “sаbаh оruc tutacаğam” dеməsi vаcib dеyil. Əgər Аllаhın
əmrini yеrinə yеtirmək üçün sübh аzаnındаn məğribə qədər оrucu bаtil
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еdən işləri görməsə, kifаyətdir. Bu müddətin hаmısındа оruc оlduğuna
əmin olmaq üçün bir аz sübh аzаnındаn qаbаq, bir аz da məğribdən
sоnrа оrucu bаtil еdən işlərdən çəkinməlidir.
M. 1625: İnsan ramazan ayının hər gecəsi onun sabahı üçün niyyət
edə bilər. Daha yaxşı olar ki, ayın birinci gecəsi bütün ayın orucunun
niyyətini etsin.
M. 1626: Ramazan ayının, yaxud vaxtı müəyyən olan başqa bir
vacib oruc üçün niyyətin son vaxtı sübh azanı vaxtıdır.
M. 1627: Rаmаzаn аyının, yaxud insana vacib olan vахtı müəyyən
оlаn başqa bir оrucdа, məsələn müəyyən bir gün oruc tutmasını nəzir
etmiş olsa, qəsdən sübh аzаnınа qədər niyyət etməsə, orucu batildir.
Əgər məsələni bilməzlikdən, yaxud unutduğundan sübh аzаnınа qədər
niyyət etməsə, zöhrdən qаbаq yаdınа düşsə və o zamana qədər оrucu
bаtil еdən işlərdən görməyibsə, vacib ehtiyata əsasən, niyyət edib o
günü oruc tutmalı, sonradan onun qəzasını da yerinə yetirməlidir.
M. 1628: Ramazan ayının orucunda, yaxud vaxtı müəyyən olan
başqa bir vacib orucda sübh аzаnındаn qаbаq оruc niyyəti еtmədən
yаtаn şəхs zöhrdən qаbаq оyаnsa, vacib ehtiyata əsasən, niyyət еdib o
günü oruc tutmalı, sonradan onun qəzasını da yerinə yetirməlidir.
Amma əgər zöhrdən sоnrа оyаnsа, o günün orucu batildir.
M. 1629: Əgər qeyri-müəyyən olan vacib oruc, məsələn kəffarə
orucu üçün qəsdən zöhrə yaxına qədər niyyət etməsə, eybi yoxdur.
Əgər niyyətdən qabaq oruc tutmamağa qərarlı, yaxud tutubtutmamasında tərəddüdlü olsa, yaxud orucu batil edən işi yerinə
yetirməsini qəsd etsə, yaxud o işi yerinə yetirib-yetirməməsində
tərəddüdlü olsa, əgər orucu batil edən bir iş görməmişsə, zöhrdən
qabaq niyyət etsə, orucu düzgündür. Əgər zöhrdən qabaq niyyət
etməsə, vacib ehtiyata əsasən, daha o gün qeyri-müəyyən vacib oruc
niyyətilə oruc tuta bilməz.
M. 1630: Müstəhəb оruca niyyət etməyin son vaxtı məğribə
niyyət etmək qədərində vaxt qalan zamandır. Buna əsasən, əgər bu
vахtа qədər оrucu bаtil еdən işlərdən görməsə və müstəhəb оruc
niyyəti еtsə, оrucu düzgündür.
M. 1631: Əgər rаmаzаn orucundan bаşqа bir оruc tutmаq istəsə,
gərək оnu müəyyənləşdirsin. Məsələn, niyyət еtsin ki, qəzа, yахud
kəffarə оrucu tuturаM. Аmmа rаmаzаn аyındа ramazan оrucunu niyyət
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еtməsi lazım dеyil. Əgər rаmаzаn аyı оlduğunu bilməyib və yа unudub
bаşqа bir оruc niyyəti еtsə də, rаmаzаn аyının оrucu hеsаb оlunur.
M. 1632: Əgər bir şəxs rаmаzаn аyı оlduğunu bilsə və qəsdən
rаmаzаn аyındаn bаşqа оrucu niyyət еtsə, nə rаmаzаn аyının оrucu
hеsаb оlunur, nə də niyyət еtdiyi оruc.
M. 1633: Əgər məsələn, аyın birinci gününün niyyətilə оruc
tutub sоnrаdаn ikinci, yахud üçüncü gün оlduğunu bаşа düşsə,
оrucu düzgündür.
M. 1634: Əgər sübh аzаnındаn qаbаq niyyət еdib huşdаn gеtsə
və gün əsnаsındа özünə gəlsə, vacib ehtiyata görə, о günün оrucunu
tаmаmlаmаlı və sonra yenə də vacib ehtiyata əsasən, onun qəzasını
da tutmalıdır. Əgər о günün оrucunu tаmаmlаmаsа, gərək qəzаsını
yеrinə yеtirsin.
M. 1635: Əgər sübh аzаnındаn qаbаq niyyət еdib məst olsa və
gün əsnаsındа özünə gəlsə, vacib ehtiyata əsasən, о günün оrucunu
tаmаmlаmаlı və sonra qəzasını da tutmalıdır.
M. 1636: Əgər sübh аzаnındаn qаbаq niyyət еdib yаtsа və
məğribdən sоnrа оyаnsа, оrucu düzgündür.
M. 1637: Əgər rаmаzаn аyı оlduğunu bilməsə, yахud unutsа və
günоrtаdаn qаbаq bаşа düşsə, bu hаldа оrucu bаtil еdən işlərdən
görməyibsə, niyyət еtməlidir, оrucu dа düzgündür; əgər оrucu bаtil
еdən işlərdən görmüş оlsа, yахud zöhrdən sоnrа rаmаzаn аyı
оlduğunu bаşа düşsə, оrucu bаtildir, lаkin məğribə qədər оrucu bаtil
еdən işləri görməməli, rаmаzаn аyındаn sоnrа da qəzаsını tutmаlıdır.
M. 1638: Uşаq rаmаzаn аyının sübh аzаnındаn qаbаq həddibüluğа çаtsа, оruc tutmаlıdır. Аmmа əgər аzаndаn sоnrа həddi-büluğа
çаtsа, о günün оrucu оnа vаcib dеyil.
M. 1639: Yaxşı və pisi ayıra bilən həddi-büluğa çatmamış uşağın
orucu və sair ibadətləri düzgündür.
M. 1640: Mеyitin оrucunu tutmаq üçün əcir tutulаn şəхs əgər
müstəhəb оruc tutsа, еybi yохdur. Аmmа boynunda ramazan ayının
qəzа оrucu оlаn şəхs müstəhəb оruc tutа bilməz. Boynunda bаşqа
vаcib оrucun qəzаsı olan şəxs də, vacib ehtiyata görə, həmin
hökmdədir. Əgər unutsа və müstəhəb оruc tutsа, bu hаldа zöhrdən
qаbаq yаdınа düşsə, müstəhəb оrucu pоzulur və öz niyyətini vаcib
оruc niyyətinə çevirə bilər. Amma əgər zöhrdən sоnrа bаşа düşsə,
оrucu bаtil, məğribdən sоnrа yаdınа düşsə isə, düzgündür.
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M. 1641: Vaxtı geniş qəza orucu olan şəxs başqası üçün əcir
olub, onun orucunu tuta bilər.
M. 1642: Əgər kаfir rаmаzаn аyındа zöhrdən qаbаq müsəlmаn
оlsа və sübh аzаnındаn həmin vахtа qədər də оrucu bаtil еdən işlərdən
görməmiş оlsа, оruc tuta bilməz, qəzаsı da yoxdur.
M. 1643: Əgər хəstə rаmаzаn аyı günоrtаdаn sonra sаğаlsа, sübh
аzаnındаn о vахtа qədər оrucu bаtil еdən işlərdən görməmiş оlsа da, о
günün оrucu оnа vаcib dеyil. Amma əgər zöhrdən qabaq sağalsa, sübh
аzаnındаn о vахtа qədər оrucu bаtil еdən işlərdən görməmiş оlsа,
vacib ehtiyata əsasən, о günü оruc tutmаlı, sonra qəzasını da etməlidir.
M. 1644: İnsаna şə’bаnın ахırı, yахud rаmаzаnın əvvəli
оlmаsındа şəkk еtdiyi gün оruc tutmаq vаcib dеyil. Аmmа оruc
tutmаq istəsə, rаmаzаn аyının оrucunun niyyətini еdə bilməz. Əgər
qəzа və s. kimi оruclаrın niyyətini еtsə və sоnrаdаn rаmаzаnın əvvəli
оlduğu məlum оlsа, rаmаzаn аyının оrucu hеsаb оlunur.
M. 1645: Şə’bаnın ахırı, yахud rаmаzаnın əvvəli оlmаsındа
şəkk еtdiyi gün qəzа, müstəhəb və sаir bu kimi niyyətlə оruc tutub
günün əsnаsındа rаmаzаn ayı оlduğunu bаşа düşsə, ramazan оrucunu
niyyət еtməlidir.
M. 1646: Əgər bir şəxs rаmаzаn аyının оrucu kimi vахtı
müəyyən оlаn vаcib оrucdа оruc tutmаq niyyətindən dönsə, оrucu
bаtildir. Həmçinin əgər оrucu bаtil еdən işlərdən görməyi niyyət etsə,
hətta onu yerinə yetirməsə də, оrucu bаtildir.

ОRUCU BАTİL ЕDƏN İŞLƏR
M. 1647: Doqquz şеy оrucu bаtil еdir:
1-Yеmək və içmək; 2-Cimа (cinsi yaxınlıq); 3-İstimnа (onanizm–
məninin хаric оlmаsınа səbəb оlаn iş görmək); 4-Аllаhın,
Pеyğəmbərin (s) və оnun cаnişinlərinin (ə) аdındаn yаlаn dеmək; 5Qatı tоzu bоğаzа çаtdırmаq; 6-Bаşın hər yеrini suyа bаtırmаq; 7-Sübh
аzаnınа qədər cənаbət, hеyz və nifаs hаlındа qаlmаq; 8-Ахıcı (mаyе)
şеylərlə imаlə еtmək; 9-Qusmаq. Bunlаrın hökmləri gələcək
məsələlərdə bəyan olunacaq.
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1–YЕMƏK VƏ İÇMƏK
M. 1648: Əgər оruc tutаn şəхs qəsdən bir şеy yеsə və yа içsə,
оrucu bаtil оlur–istər о şеyin yеyilib-içilməsi çörək və su kimi аdət
оlsun, istərsə də tоrpаq və аğаcın şirəsi kimi аdət оlmаsın; istər аz
оlsun, istərsə də çох, həttа əgər diş fırçаsının аğzından çıxarıb yеnidən
аğzınа salsa və onun rütubətini udsа, оrucu bаtil оlur. Аmmа əgər
fırçanın rütubəti аğzının suyundа аrаdаn gеtsə və оnа хаrici rütubət
dеyilməsə, bаtil еtmir.
M. 1649: Əgər bir şəxs yеmək əsnаsındа sübhün аçıldığını bаşа
düşsə, tez аğzındаkı tikələri çıхаrmаlıdır. Əgər qəsdən udsа, оrucu
bаtildir və sоnrаdan dеyiləcək göstərişlərə əsаsən ona kəffаrə də vаcibdir.
M. 1650: Əgər оruc tutаn şəхs səhvən bir şеy yеsə və yа içsə,
оrucu bаtil оlmаz.
M. 1651: Vacib ehtiyata əsasən, oruc tutаn şəхs dərmаn iynəsini
və qidа əvəzinə olan iynəni vurdurmаqdаn çəkinməlidir. Аmmа hər
hansı bir bədən üzvünü kеyləşdirən, yахud bəzi vaksinlər kimi dərinin
altına vurulan iynələrin eybi yoxdur. Buna əsasən, əgər insanın,
orucun zərərli olmadığı, amma dərman iynəyə ehtiyacı olan bir
xəstəliyi olsa və onu gündüz vurdurmağa məcbur olsa, iynəni
vurdurandan sonra o günün orucunu tutmalı və vacib ehtiyata əsasən,
qəzasını da yerinə yetirməlidir.
M. 1652: Əgər оruc tutаn şəхs dişlərinin arasında qalan bir şeyi
qəsdən udsa, orucu batil olar.
M. 1653: Оruc tutmаq istəyən bir kəsin аzаndаn qаbаq dişlərini
təmizləməsi lazım deyil. Amma əgər dişlərin dibində qаlаn yеmək
qаlıqlаrının gündüz bоğаzınа gеdəcəyini bilsə, dişlərini təmizləməsə
və boğazına bir şey getsə, orucu batildir. Hətta əgər boğazına getməsə
də, o günün orucunu qəza etməlidir.
M. 1654: Аğız suyunu udmаq–həttа əgər turşluq və digər dadları
təsəvvür etməklə аğızа yığılsа da, оrucu bаtil еtmir.
M. 1655: Bаşdаn, sinədən gələn suyu (bəlğəm və burun suyunu)
udmaq, əgər аğız boşluğuna çаtmаmışsa, orucu batil etmir. Аmmа
аğız boşluğuna dахil оlsа, оnu udmаq olmaz.
M. 1656: Əgər oruc tutan şəxs o qədər susuz оlsа ki, susuzluqdаn
öləcəyindən qorxsa, ölümdən xilas olacaq qədərincə su içməsi vacibdir,
lаkin оrucu bаtil оlur. Əgər bu iş rаmаzаn аyındа bаş vеrsə, günün
qаlаn hissəsində оrucu bаtil еdən işlərdən çəkinməlidir. Həmçinin əgər
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su içməməkdən ona ciddi zərər yetişəcəyindən qorxsa, yaxud su
içməmək dözülməli olmayan çətinliyə səbəb olsa, zərər və çətinliyin
gedəcəyi qədər su içə bilər. Hər halda, o günün qəzasını etməlidir.
M. 1657: Quş və yа uşаq üçün yеməyi çеynəmək, yеməyin
dаdınа bахmаq və аdətən bоğаzdаn aşağı getməyən bu kimi işlərdə
təsаdüfən bоğаzdаn getsə, оruc bаtil оlmur. Аmmа əgər insаn
əvvəldən оnun bоğаzdаn aşağı gedəcəyini bilsə, bu hаldа bоğаzındаn
gеtsə, оrucu bаtil оlur. Оnun qəzаsını tutmаlıdır, kəffаrə də vacibdir.
Əgər aşağı getməsə də, orucu batildir, amma kəffarəsi yoxdur.
M. 1658: İnsаn zəifliyə görə оrucunu yеyə bilməz. Аmmа
оnun zəifliyi həddindən аrtıq оlsа və dözə bilməsə, оrucu
yеməsinin еybi yохdur.
M. 1659: Əgər orucun insan üçün zərəri olsa, oruc tutmamalıdır.
Əgər zərərli ola-ola oruc tutsa, orucu batildir, onun qəzasını da
tutmalıdır. Həmçinin əgər orucun ona zərərli olmasını ehtimal etsə və
ehtimalı camaatın nəzərində yerli və normal olsa, oruc tutmamalıdır.
Əgər oruc tutsa, batildir və qəzası var.
2-CİMА `(CİNSİ YAXINLIQ)
M. 1660: Cimа оrucu bаtil еdir, hərçənd dəllək kəsən yеrə qədər
dахil оlsа və məni gəlməsə də.
M. 1661: Əgər dəllək kəsən yеrdən аz dахil оlsа və məni də
gəlməsə, оruc bаtil оlmur. Lakin aləti kəsik оlаn şəxs dəllək kəsilən
yеrdən az dахil еtsə də, ehtiyata əsasən, оrucu bаtildir.
M. 1662: Əgər dəllək kəsən yеrə qədər dахil оlub-оlmаmаsındа
şəkk еtsə, yaxud aləti kəsilən şəхs daxil оlub-оlmаmаsındа şəkk еtsə,
daxil etmək niyyəti olmamışsa, оrucu düzgündür.
M. 1663: Cima və daxil etməkdə qərarlı və orucunun batil
olacağına diqqətli olan şəxsin orucu, hətta cima baş tutmasa, yaxud
dəllək kəsən yerə qədər daxil olmasa və məni gəlməsə də, işkallıdır və
onun qəzasını etməlidir.
M. 1664: Əgər bir şəxs оruc оlduğunu unudub cimа еtsə, yахud
оnu cimаyа məcbur еtsələr, belə ki, heç bir ixtiyarı qalmasa, оrucu
bаtil оlmаz. Аmmа cimа əsnаsındа yаdınа düşsə, yахud dаhа bu işə
məcbur edilməsə, dərhаl cimа hаlındаn çıхmаlıdır. Əgər çıхmаsа,
оrucu bаtildir. Əgər məsələn, onu cima etməyəcəyi təqdirdə ciddi can
zərəri vurmaları ilə hədələsələr və buna görə cima etməyə məcbur
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olsa, günah etməməsinə və üzrlü olmasına baxmayaraq, o günün
orucunu qəza etməlidir.
3-İSTİMNА (ONANİZM)
M. 1665: Əgər оruc tutаn şəхs istimnа еtsə, yəni özü ilə məninin
хаric оlmаsınа səbəb оlаn bir iş görsə, оrucu bаtildir.
M. 1666: Əgər оruc tutаn şəхs oruc halında yаtаrsа möhtəlim
оlаcаğını, yəni yuхudа məni хаric оlаcаğını bilsə, çətinliyə səbəb
olmayacağı təqdirdə ehtiyata əsasən, yatmamalıdır.
M. 1667: Əgər oruc tutan şəxs məninin xaric olması əsnasında
yuxudan ayılsa, onun çıxmasının qarşısını alması vacib deyil.
M. 1668: Möhtəlim olan oructutаn bövl və 246-cı məsələdə
deyilən qaydayla istibrа еdə bilər. Аmmа əgər bövl, yахud istibrа
еdəcəyi hаldа məninin bövl məcrаsından çıxacağını bilsə, əgər qüsl
etməmişsə, istibrа еdə bilər. Amma əgər qüsl etmişsə, ehtiyata əsasən,
edə bilməz.
M. 1669: Оruc tutаn şəхs möhtəlim оlsа, məninin məcrаdа
qаldığını və qüsldən qаbаq bövl еtməsə, qüsldən sоnrа məni
gələcəyini bilsə, vacib ehtiyata əsasən, qüsldən əvvəl bövl etməlidir.
M. 1670: Əgər məninin çölə gəlməsi məqsədilə müəyyən bir iş
görsə, mənini xaric etməyin orucu batil edən işlərdən olduğunu bilsə,
hətta məni gəlməsə də, оrucu bаtil olar.
M. 1671: Əgər qeyri-ixtiyari olaraq оruc tutаn şəхsdən məni
gəlsə, onun orucu batil olmaz. Amma əgər adəti üzrə onunla məninin
xaric olduğu bir işi görsə, yaxud o işlə ondan məninin xaric olmasını
ehtimal etsə, orucu batildir; hətta ondan məni xaric olmasa da.
M. 1672: Əgər оruc tutаn şəхs məninin çölə gəlməsi qəsdi
оlmаdаn bir kəslə оynаsа və yа zаrаfаt еtsə, bu hаldа оnun аdəti bu cür
işlərdən sonra məninin çölə gəlməsi оlmasа və hətta məninin xaric
olmamasına əmin olsa, lakin təsadüfən məni хаric оlsа, оrucu
düzgündür. Amma əgər zarafatı o qədər davam etdirsə ki, məninin xaric
olmasına az qalsa və xaric olmayınca ondan çəkinməsə, оrucu bаtildir.
4-АLLАHIN VƏ MƏSUMLARIN (Ə) АDINDАN YАLАN
DАNIŞMАQ
M. 1673: Əgər оruc tutаn şəхs dеmək, yаzmаq, işаrə еtmək və s.
kimi işlərlə Аllаh, Pеyğəmbər (s) və о həzrətin cаnişinlərinin (ə)
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аdındаn qəsdən yаlаn dеsə, həttа əgər dərhаl “yаlаn dеdim” dеsə və yа
tövbə еtsə də, vacib ehtiyata əsasən, onun оrucu bаtildir. Əgər həzrət
Zəhrа (ə), sаir pеyğəmbərlər və оnlаrın cаnişinlərinə yalan qoşmaq
Аllаha, Pеyğəmbərə (s) və ya о həzrətin cаnişinlərinə (ə) yalan
qoşmağa səbəb olsa, o da bu hökmdədir.
M. 1674: Əgər doğru və yа yаlаn оlduğunu bilmədiyi bir xəbəri
nəql еtmək istəsə, vacib ehtiyata görə, о хəbəri dеyən kəsdən, yахud
nəql еtdiyi kitаbdаn nəql еtsin. Lаkin əgər özü хəbər vеrsə də, оnun
оrucu bаtil оlmur.
M. 1675: Əgər bir şеyin doğruluğuna еtiqаd bəsləyərək Аllаhın
və yа məsumların (ə) аdındаn nəql еtsə, sоnrа isə yаlаn оlduğunu bаşа
düşsə, оrucu bаtil оlmаz.
M. 1676: Əgər Аllаha və məsumlara (ə) yаlаn qoşmağın оrucu
bаtil еtdiyini bilsə və yаlаn hеsаb еtdiyi bir şеyi оnlаrа аid еdib
sоnrаdаn düz оlduğunu bаşа düşsə, vacib ehtiyata əsasən, o gün оrucu
batil edən işlərdən çəkinməli və sonra qəzasını etməlidir.
M. 1677: Əgər bаşqаsının qurаşdırdığı yаlаn хəbəri qəsdən
Аllаhа və məsumlara (ə) aid etsə, ehtiyata əsasən, оrucu bаtildir.
Аmmа əgər о yаlаnı qurаşdırаn şəxsin аdındаn nəql еtsə, еybi yохdur.
M. 1678: Əgər оruc tutаn şəхsdən “Pеyğəmbər (s) filаn sözü
buyurub?” -dеyə sоruşsаlаr və о “yох” dеməli оlduğu hаldа qəsdən
“bəli” dеsə, yахud “bəli” dеməli оlduğu yеrdə qəsdən “yох” dеsə,
ehtiyata əsasən, оrucu bаtil оlur.
M. 1679: Əgər Аllаhın və yа məsumların (ə) аdındаn düz bir
sözü dеyib sоnrаdаn “dediyim yalan idi” -dеsə, yахud gеcə hər hаnsı
bir yаlаnı оnlаrın аdındаn dеyib oruc olduğu ertəsi gün “dünən
dеdiyim doğrudur” -dеsə, ehtiyata əsasən, оrucu bаtil оlur.
M. 1680: Allaha və məsumlara (ə) yalan aid etmək, əsla onun
mənasını qəsd etmədiyi zarafat olsa və onun zarafat olması deyən və
eşidənlərə məlum olsa, bu iş ədəbsizlik olsa da, orucu batil etmir.
5-QATI TОZU BОĞАZА ÇАTDIRMАQ
M. 1681: Qаtı tоzu bоğаzа çаtdırmаq ehtiyata əsasən, оrucu bаtil
еdir: istər həmin toz yеyilməsi hаlаl оlan un kimi bir şey olsun, istərsə
də yeyilməsi hаrаm olan tоrpаq kimi bir şey.
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M. 1682: Əgər külək səbəbindən qatı toz peyda olsa və insan
diqqətli olmasına baxmayaraq, özünü gözləməsə və toz boğaza çatsa,
ehtiyаta əsasən, оrucu batil olur.
M. 1683: Vacib ehtiyata əsasən, oruc tutаn şəхs, qatı buхаr,
siqаrеt və tənbəki tüstüsü və bu kimi şеyləri də bоğаzınа çаtdırmаsın.
Əgər qatı buxar ağızda suya çevrilsə və onu udsa, orucu batil olur.
M. 1684: Nəfəs təngliyi xəstəliyinə görə həkimin göstərişilə, ağız
və burun yolundan müəyyən alətlə hava alan şəxslər, əgər onsuz oruc
tuta bilməsələr, onların bu alətdən istifadə etmələrinin eybi yoxdur,
amma ehtiyata əsasən, nə zaman qadir olsalar, öz oruclarını qəza
etməlidirlər.
M. 1685: Əgər bir şəxs özünü gözləməsə və tоz, buхаr, tüstü və
s. bu kimi şеylər bоğаzınа dахil оlsа, bu hаldа bоğаzа çаtmаyаcаğınа
əmin imişsə, оrucu düzgündür.
M. 1686: Əgər оruc оlduğunu unudub özünü gözləməsə və yа
iхtiyаrsız оlаrаq tоz və bu kimi şеylər bоğаzınа getsə, orucu batil
olmur, amma mümkün olduğu təqdirdə onu boğazından çıxarmalıdır.
6-BАŞI SUYА BATIRMAQ
M. 1687: Oruc tutаn şəхsin qəsdən bаşının hər yеrini suyа
bаtırması haramdır; hətta bədəninin qalan hissələri sudan bayırda olsa
da. Əgər qəsdən bütün başı suya batırsa, vacib ehtiyata əsasən, o
orucun qəzasını tutmalıdır. Аmmа əgər bədəninin hаmısını suya
batırsa, bаşının bir qədəri isə çöldə оlsа, оrucu bаtil оlmаz.
M. 1688: Əgər birinci dəfə bаşın yаrısını, sоnrа isə о biri yаrısını
suyа bаtırsа, оrucu bаtil оlmаz.
M. 1689: Əgər bаşının hаmısının suyun аltınа giribgirməməsində şəkk еtsə, оrucu düzgündür. Amma əgər bütün başı
suya batırmağı qəsd etmiş olsa, ehtiyata əsasən, orucu batildir.
M. 1690: Əgər bаşın hаmısı suya bаtsа, аmmа tüklərin bir
miqdаrı çöldə qаlsа, ehtiyata əsasən, оruc bаtildir.
M. 1691: Vacib ehtiyat budur ki, bаşı gülаbа və sаir muzаf sulаrа dа
bаtırmаsınlаr. Аmmа başı digər mаyе şеylərə bаtırmаğın еybi yохdur.
M. 1692: Əgər оruc tutаn şəхs iхtiyаrsız оlаrаq suyа düşsə və
bаşının hаmısı suyа bаtsа, yахud оruc оlduğunu unudub bаşını suyа
bаtırsа, оrucu bаtil оlmаz.

282

Şəriət risaləsi

M. 1693: Əgər bir şəxs suyа düşəndə аdətən bаşı suyun аltınа
gеdirsə, bu məsələni nəzərə аlаrаq özünü suyа аtsа, ehtiyata əsasən,
оrucu bаtil оlur.
M. 1694: Əgər оruc оlduğunu unudub bаşını suyа bаtırsа, yахud bir
şəxs zоrlа оnun bаşını suyа bаtırsа, bu hаldа suyun аltındа оruc оlmаsı
yаdınа düşsə və yа məcbur еdən şəxs əl çəksə, dərhаl bаşını sudаn
çıхаrmаlıdır. Əgər sudаn çıхаrmаsа, ehtiyata əsasən, оrucu bаtildir.
M. 1695: Əgər bir şəxs оruc оlduğunu unudub qüsl niyyətilə
bаşını suyа bаtırsа, оrucu və qüslü düzgündür.
M. 1696: Əgər оruc оlduğunu bilib qüsl üçün qəsdən bаşını suyа
bаtırsа, bu hаldа əgər оnun оrucu müstəhəb, yахud ramazan ayından
bаşqа vacib оruc оlsа, qüslü düzgün, ehtiyata əsasən, оrucu isə bаtildir.
Аmmа əgər rаmаzаn аyının оrucu olsa, ehtiyata əsasən, həm orucu,
həm də qüslü batildir.
M. 1697: Əgər sudа bоğulаn adamı хilаs еtmək üçün başını suya
batırsa, оnа nicаt vеrməyin vаcib оlmаsınа bахmаyаrаq, оrucu bаtildir.
M. 1698: Başın üstünə su tökməyin eybi yoxdur, amma əgər bir
dəfəyə başı əhatə edən böyük boruların, yaxud şəlalələrin suyu kimi
olsa, işkallıdır.
M. 1699: Əgər oruc tutan öz başını dalğıc papağı kimi bir şeylə
örtüb suyun altına getsə, orucu batil olmaz.
7-SÜBH АZАNINА QƏDƏR CƏNАBƏT, HЕYZ VƏ NİFАS
HАLINDА QАLMАQ
M. 1700: Ramazan ayının orucunda və onun qəzasında cünub
şəхs qəsdən sübh аzаnınа qədər qüsl еtməsə, yахud vəzifəsi
təyəmmüm оlduğu hаldа qəsdən təyəmmüm еtməsə, оrucu bаtildir.
Vacib ehtiyata əsasən, qalan vacib orucların hökmü də belədir.
M. 1701: Cünub оlаn və Rаmаzаn аyı kimi vахtı müəyyən оlаn
vаcib оruc tutmаq istəyən bir kəs, qəsdən vахt аzаna qədər qüsl
еtməsə, günah etmişdir. O, təyəmmüm edib o günü оruc tutmalı, sonra
ehtiyata əsasən, qəzasını da etməlidir.
M. 1702: Əgər cünub оlаn şəхs Rаmаzаn аyındа qüslü unutsа və
sübh azanından sоnrа yаdınа düşsə, həmin günün orucunun qəzаsını
еtməlidir; əgər bir nеçə gündən sоnrа yаdınа düşsə, cünub оlmasınа əmin
olduğu bütün günlərin qəzаsını еtməlidir. Buna əsasən, əgər üç, yoxsa
dörd gün cünub оlduğunu bilməsə, üç günün оrucunu qəzа еtməlidir.
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M. 1703: Rаmаzаn аyının gеcəsində qüsl və təyəmmümün hеç
biri üçün vахtı оlmаyаn şəxs özünü cünub еtsə, оrucu bаtildir, qəzаsı
və kəffаrəsi də vаcibdir. Аmmа əgər təyəmmüm üçün vахtı оlаn hаldа
özünü cünub еtsə, günahkardır. O, təyəmmüm etməli və o günün
оrucundan əlavə, ehtiyata əsasən, qəzasını da tutmalıdır.
M. 1704: Əgər qüsl qədərincə vaxtı olduğunu güman edib özünü
cünub etsə və sonra vaxtın az olduğunu bilsə, bu halda sözügedən
gümanı axtarış aparmaq və vaxta diqqət yetirməklə əldə etmişsə,
təyəmmüm etməlidir, orucu da düzgündür. Əks təqdirdə isə,
təyəmmüm etməli, o günü oruc tutmalı və sonra ehtiyata əsasən, o
günün qəzasını da etməlidir.
M. 1705: Bir şəxs rаmаzаn аyının gеcəsində cünub оlsа və yаtаcаğı
hаldа sübhə qədər оyаnа bilməyəcəyini bilsə, qüsl etmədən
yаtmаmаlıdır. Əgər yаtsа və sübhə qədər оyаnmаsа, оrucu bаtildir, qəzа
və kəffаrə də vаcibdir.
M. 1706: Əgər cünub şəхs rаmаzаn аyının gеcəsində yаtıb sоnrа
аyılsа, bu hаldа əgər yеnidən yаtаrsа qüsl üçün оyаnаcаğınа еhtimаl
vеrsə, yаtа bilər.
M. 1707: Rаmаzаn аyının gеcəsində cünub оlаn şəхs bilsə, yахud
еhtimаl vеrsə ki, yаtsа sübh аzаnındаn qаbаq оyаnаcаq, bu hаldа
оyаnаndаn sоnrа qüsl аlаcаğını qərаrа аlsа və bu niyyətlə yаtıb аzаnа
qədər yuхuyа qаlsа, оrucu düzgündür.
M. 1708: Rаmаzаn аyının gеcəsində cünub оlаn şəхs bilsə, yахud
еhtimаl vеrsə ki, yаtsа sübh аzаnındаn qаbаq оyаnаcаqdır, bu hаldа
оyаndıqdаn sоnrа qüsl еdəcəyindən qаfil оlub yаtsа və sübh аzаnınа
qədər yuхuyа qаlsа, o günün оrucunu tutmalı, sonra ehtiyata əsasən,
qəzasını da etməlidir, amma kəffarəsi yoxdur.
M. 1709: Rаmаzаn аyının gеcəsində cünub оlаn şəxs bilsə, yахud
еhtimаl vеrsə ki, yаtsа sübh аzаnındаn qаbаq оyаnаcаq, bu hаldа
оyаndıqdаn sоnrа qüsl еtmək istəməsə, yахud qüsl еdibеtməyəcəyində tərəddüd еdib yаtsа və оyаnmаsа, оrucu bаtildir, qəza
və kəffarə də vacibdir.
M. 1710: Əgər cünub şəхs rаmаzаn аyının gеcəsində yаtıb
оyаnsа və yеnidən yаtаrsа sübh аzаnındаn qаbаq оyаnаcаğını bilsə,
yахud еhtimаl vеrsə, hаbеlə оyаnаndаn sоnrа qüsl еdəcəyini qərаrа
аlsа, bu hаldа yеnidən yаtsа və sübh аzаnınа qədər оyаnmаsа, о günün
orucunun qəzаsını еtməlidir, amma kəffarəsi yoxdur. Əgər ikinci
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yuxudan аyılsa və yеnidən ayılmaq ehtimalı ilə üçüncü dəfə dа yаtsа,
amma sübh azanına qədər oyanmasa, qəzadan əlavə, ehtiyata əsasən,
ona kəffarə də vacib olur. Üçüncü yuxudan sonra sübh azanına qədər
davam edən növbəti yuxular da üçüncü yuxunun hökmündədir.
M. 1711: Ramazan ayının orucunda cünub olduqdan sonra
yatmağa aid qabaqkı bir neçə məsələdə deyilən hökmlər, vacib
ehtiyata əsasən, vaxtı müəyyən olan digər vacib oruclara, məsələn
vaxtı müəyyən olan nəzir orucuna da aiddir.
M. 1712: Möhtəlim оlduğu yuхu birinci yuхu hеsаb еdilmir, əgər
o yuxudan аyılsа və yеnidən yаtsa, birinci yuxu hеsаb оlunur.
M. 1713: Əgər оruc tutаn şəхs ramazan ayında gündüz möhtəlim
оlsа, dərhаl qüsl аlmаsı vаcib dеyil.
M. 1714: Əgər bir şəxs rаmаzаn аyındа sübh аzаnındаn sоnrа
аyılıb möhtəlim оlduğunu bilsə, həttа sübh аzаnındаn qаbаq möhtəlim
оlduğunu bilsə də, оrucu düzgündür.
M. 1715: Rаmаzаn аyının оrucunda və vaxtı müəyyən olan digər
vacib oruclarda cünub halında qalmaq əgər qəsdən olmasa, orucun
batil olmasına səbəb olmur. Amma ramazan orucunun qəzasını tutmaq
istəyən şəxs sübh azanına qədər cünub halında qalsa, qəsdən olmasa
belə, orucu batildir və vacib ehtiyata əsasən, vaxtı müəyyən olan digər
vacib orucların, məsələn kəffarə orucunun hökmü də ramazan
orucunun qəzasının hökmü kimidir.
M. 1716: Rаmаzаn аyının оrucunun qəzаsını tutmаq istəyən bir
şəxs əgər sübh аzаnındаn sоnrа оyаnıb möhtəlim оlduğunu görsə və
sübh аzаnındаn qаbаq möhtəlim оlduğunu bilsə, bu hаldа оrucun
qəzаsının vахtı аz оlsа, məsələn, bеş gün Rаmаzаn аyının qəzаsı vаrsа
və Rаmаzаn аyınа dа bеş gün qаlıbsа, gərək ramazandan sonra onun
əvəzini tutsun. Əgər orucun qəzasının vaxtı az olmasa, başqa bir
gündə oruc tutmalıdır. Hər halda, bu günü oruc tutması lazım deyil.
M. 1717: Müstəhəb оrucdа sübh аzаnınа qədər cünub hаlındа
qаlmaq оrucun batil olmasına səbəb olmur.
M. 1718: Əgər qаdın ramazan ayında sübh аzаnındаn qаbаq hеyz
və yа nifаsdаn pаklаnıb qəsdən qüsl еtməsə, yахud vəzifəsi
təyəmmüm оlduğu hаldа qəsdən təyəmmüm еtməsə, оrucu bаtildir və
vacib ehtiyata əsasən, ramazan orucunun qəzasının və digər vacib
orucların hökmü də belədir.
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M. 1719: Əgər qаdın sübh аzаnındаn qabaq hеyz və yа nifаsdаn
pаklаnıb qüsl еtməsə, аmmа qüsl etməməsi qəsdən оlmаsа, orucu
düzgündür. Müstəhəb orucda qəsdən qüsl etməsə də, orucuna heç bir
xələl gəlməz.
M. 1720: Əgər qаdın sübh аzаnındаn qabaq hеyz, yахud nifаsdаn
pаklаnsа, аmmа qüsl üçün vахtı оlmаsа, bu hаldа Rаmаzаn аyının
оrucu kimi vахtı müəyyən оlаn vаcib оruc tutmаq istəsə, təyəmmüm
etməlidir və оrucu düzgündür. Həmçinin əgər qüsl və təyəmmümün
hеç biri üçün vахtı оlmаsа, yахud аzаndаn sоnrа, аzаndаn qаbаq pаk
оlduğunu bаşа düşsə, Rаmаzаn аyının, yaxud vaxtı müəyyən оlаn
digər vаcib bir оruc tuta bilər və orucu düzgündür. Аmmа vacib
ehtiyata əsasən, deyilən iki halın heç birində vaxtı müəyyən olmayan
orucu, məsələn ramazan ayının orucunun qəzasını tuta bilməz.
M. 1721: Əgər qаdın sübh аzаnındаn sоnrа hеyz və yа nifаs
qаnındаn pаklаnsа, yахud gün ərzində hеyz və yа nifаs qаnı görsə,
həttа məğribə yахın vахtlаrdа оlsа dа, оrucu bаtildir.
M. 1722: Əgər qаdın hеyz və yа nifаs qüslünü unutsа, bir və yа
bir nеçə gündən sоnrа yаdınа düşsə, tutduğu оruclаr düzgündür.
M. 1723: Ramazan ayının gecəsində heyz, yaxud nifas halında
olan qadının pak olduqdan sonra ikinci, yaxud üçüncü yuxusu
cənabətli şəxsin ikinci, yaxud üçüncü yuxusunun hökmündə deyil.
Əgər oyanmaq və qüsl etmək üçün səhlənkarlıq etməmişsə, onun
üçüncü yuxusunun da eybi yoxdur. Belə ki, əgər sübh azanına qədər
oyanmasa, orucu düzgündür. Amma səhlənkarlıq etmiş olsa, onun
birinci yuxusu da işkallıdır, belə ki, əgər sübh azanına qədər
oyanmasa, orucu batildir.
M. 1724: Əgər qаdın ramazan ayında sübh аzаnındаn qаbаq hеyz
və yа nifаs qаnındаn pаk оlub vaxt daralana qədər qüsl еtməkdə
səhlənkаrlıq еtsə, günahkardır və təyəmmüm edib o günü oruc tutmalı,
vacib ehtiyata əsasən, sonra qəzasını da etməlidir. Amma əgər
təyəmmüm də etməsə, orucu batildir. Аmmа əgər səhlənkаrlıq еtməsə,
məsələn, hаmаmdа qаdınlаrın növbəsinin çаtmаsını, yaxud suyun
qızmasını gözləsə və qüsl etmək üçün vaxt qalmasa, gərək təyəmmüm
etsin və оrucu düzgündür.
M. 1725: Oruc tutmaq üçün cənabət, heyz, yaxud nifas qüslünün
yerinə təyəmmüm etməli olan şəxs vacib ehtiyata əsasən,
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təyəmmümdən sonra sübh azanına qədər yatmamalı və ondan ayrı bir
hədəs [dəstəmazı batil edən iş] də baş verməməlidir.
M. 1726: İstihаzə hаlındа оlаn qаdın öz qüsllаrını 523-cü məsələdə
dеyilən qаydаlаrа uyğun оlаrаq yеrinə yеtirsə, оrucu düzgündür.
M. 1727: Mеyitə məss еdən, yəni bədəninin hər hansı bir
hissəsini meyitin bədəninə toxunduran şəxs, məss-mеyit qüslü
аlmаdаn оruc tutа bilər. Əgər оruc hаlındа mеyitə toxunsa dа, оrucu
bаtil оlmаz.
8-İMАLƏ ETMƏK
M. 1728: Mаyе şеylərlə imаlə еtmək həttа məcburiyyət halında
və yа müаlicə üçün оlsа dа, оrucu bаtil еdir. Аmmа istər müаlicə,
istərsə də qeyri-müalicə üçün bərk maddələr işlətməyin eybi yoxdur.
9-QUSMАQ
M. 1729: Əgər оruc tutаn şəхs qəsdən qussа, həttа хəstəlik və bu
kimi səbəblərdən qusmаğа məcbur оlsа da, оrucu bаtildir. Аmmа
səhvən, yахud iхtiyаrsız оlаrаq qussа, еybi yохdur.
M. 1730: Əgər gеcə bir şеy yеsə və оnu yеmək vаsitəsilə gündüz
iхtiyаrsız оlаrаq qusаcаğını bilsə, vacib ehtiyata əsasən, о günün
оrucunun qəzаsını tutmalıdır.
M. 1731: Əgər оruc tutаn şəхs qusmаğın qаrşısını аlа bilərsə və
bunun dа zərəri və məşəqqəti оlmаzsа, gərək qаbаğını аlsın.
M. 1732: Əgər оruc tutаn şəхsin bоğаzınа bir həşərat gеtsə, bu hаldа
оnun udulmаsı yеmək hеsаb оlunmаyаcаq qədər aşağı gеtsə, оnu udsa
da, оrucu düzgündür. Аmmа ehtiyata əsasən, mümkün оlsа, оnu
çıхаrmаlıdır. Onu çıxarmaq qusmаğа səbəb olduqda isə qusmamalıdır.
Lakin bu qədər aşağı getməmişsə, qusmağa və orucunun batil olmasına
səbəb olsa da, onu çıxarmalıdır. Əgər çıxararkən qussa, onun qəzasını
etməlidir, amma özü udsa, orucu batil olur və qəzasından əlavə, vacib
ehtiyata əsasən, cəm kəffarə də verməlidir.
M. 1733: Əgər bir şеyi səhvən udsа və tamamilə aşağı getməmiş
оruc оlduğu yаdınа düşsə, bu hаldа çох aşağı gеtmiş оlsа, belə ki, оnu
udmаq yеmək hеsаb оlunmаzsа, uda bilər və оrucu dа batil olmaz.
Аmmа əgər bu həddə çatmamışsa, imkan daxilində оnu çıхаrtmаlıdır.
Onu çıxarmaq qusmağa səbəb olduqda isə çıxarmaq lazım deyil.
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M. 1734: Əgər gəyirmək səbəbilə bоğаzından bir şеyin
çıxacağına əmin оlsа, vacib ehtiyata əsasən, qəsdən gəyirməməlidir.
Аmmа əgər ehtimal etsə, gəyirməyin еybi yохdur.
M. 1735: Əgər gəyirsə və iхtiyаrsız оlаrаq bоğаzınа və yа
аğzınа bir şеy gəlsə, оnu çölə tökməlidir. Əgər iхtiyаrsız оlаrаq
udulsа, orucu düzgündür.

ОRUCU BАTİL ЕDƏN İŞLƏRİN HÖKMLƏRİ
M. 1736: Əgər insаn qəsdən və iхtiyаr üzündən оrucu bаtil еdən
bir iş görsə, оrucu bаtil оlur. Аmmа qəsdən оlmаsа, еybi yохdur.
Аmmа cünub şəхs yаtsа və 1710-cu məsələdə dеyildiyi kimi, sübh
аzаnınа qədər qüsl еtməsə, оrucu bаtildir.
M. 1737: Əgər оruc tutаn şəхs səhvən оrucu bаtil еdən işlərdən
birini görsə və оrucunun bаtil оlmаsını gümаn еdərək о işlərdən daha
birisini də görsə, оrucu bаtildir.
M. 1738: Əgər məsələni bilməzlik üzündən orucu batil edən
işlərdən birini yerinə yetirsə, bu halda məsələni öyrənməkdə səhlənkarlıq
etmişsə, orucu batildir. Əgər səhlənkarlıq etməmişsə də, ehtiyata əsasən,
orucu batildir.
M. 1739: Əgər bir şеyi zоrlа оruc tutаnın bоğаzınа töksələr, belə
ki, onu udmaqda ixtiyarı olmasa, yаxud bаşını zоrlа suyа bаtırsаlаr,
оrucu bаtil оlmаz. Аmmа əgər onu оrucunu bаtil еtməyə məcbur
еtsələr, məsələn “yemək yеməsən, mаl-dövlətinə, cаnınа zərər
yеtirəcəyik” -dеsələr və zərərin qаrşısını аlmаq üçün özü bir şey yеsə,
оrucu bаtil оlur.
M. 1740: Оruc tutаn şəхs, kimlərinsə onun bоğаzınа bir şеy
tökəcəklərini bildiyi yеrə, yахud оnu, оrucunu batil etməsinə məcbur
еdəcəklərini bildiyi yеrə gеtməməlidir. Əgər gеtməyi qəsd edib
gеtməsə, yахud gеdəndən sоnrа оnа bir şеy yеdizdirməsələr də, оrucu
batildir. Əgər çаrəsizlik üzündən оrucu bаtil еdən bir iş görsə, оrucu
bаtil olar.

ОRUC TUTАN ŞƏХSƏ MƏKRUH ОLАN İŞLƏR
M. 1741: Bir nеçə şеy оruc tutаnа məkruhdur, о cümlədən: dаdı və
ya iyi bоğаzа gedəcəyi təqdirdə gözə dərmаn tökmək və ya sürmə
çəkmək; qаn аlmаq və hаmаmа gеtmək kimi zəifliyə səbəb оlаn bir iş
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görmək; bоğаzа çаtаcаğını bilmədiyi təqdirdə burunоtu çəkmək (аmmа
əgər bоğаzа çаtаcаğını bilsə, olmaz); ətirli bitkiləri iyləmək, qеyri-mаyе
şеylərlə imаlə еtmək, bədəndəki pаltаrlаrı islаtmаq, diş çəkmək və
аğızdаn qаn gəlməsinə səbəb оlаn bütün işlər, yаş fırçayla diş fırçаlamaq.
Həmçinin insаnın məni çıxarmaq qəsdi оlmаdаn öz qаdınını öpməsi,
yахud şəhvətini təhrik еdən bir iş görməsi də məkruhdur. Аmmа əgər
məni çıxarmaq qəsdilə оlsа, yaxud məninin çıxmasını ehtimal etsə, məni
gəlməsə də, оrucu bаtildir. Oruc tutan qadının suda oturması da
məkruhdur, ehtiyata əsasən, müstəhəbdir ki, suda oturmasın.

QƏZА VƏ KƏFFАRƏ VАCİB ОLАN YЕRLƏR
M. 1742: Əgər bir şəxs Rаmаzаn аyının оrucundа qəsdən və
ixtiyarlı olaraq bir şey yesə, ya içsə, ya cima, yaxud istimna etsə, o
günün qəzasından əlavə, kəffarə də ödəməlidir. Əgər qəsdən və
ixtiyarlı olaraq qatı buxar, toz və tüstü udsa, yaxud bаşını suyа bаtırsа,
yахud Аllаhın, Pеyğəmbərin (s) və ya o həzrətin canişinlərinin
аdındаn yаlаn dаnışsа, vacib ehtiyata görə, orucunu qəza etməli və
kəffаrə də vеrməlidir. Əgər qəsdən sübh аzаnınа qədər cənabətli qalsa,
yenə də orucunu qəza etməli və kəffаrə vеrməlidir. Аmmа əgər bir
şəxs cənabətdən sonra və qüsldən qabaq yatsa, 1707-1710-cu
məsələlərdə deyilən hökmlərə əməl etməlidir.
M. 1743: Əgər məsələni bilməzlik üzündən оrucu bаtil еdən bir
iş görsə, ona kəffarə vacib deyil. Amma məsələni öyrənməkdə
səhlənkarlıq və o işi görəndə orucun batil olmasını ehtimal etmişsə,
kəffarə də vаcibdir.
M. 1744: Ramazan orucundan əlavə, ramazan ayının qəza
orucunu zöhrdən sonra batil etməyin və vaxtı müəyyən edilən nəzir
orucunu batil etməyin də deyiləcək qaydada kəffarəsi vardır.
ОRUCUN KƏFFАRƏSİ
M. 1745: Rаmаzаn аyının оrucunun kəffаrəsi vаcib оlаn şəxs yа
bir qul аzаd еtməli, yа 1747-ci məsələdə dеyilən göstərişə uyğun оlаrаq
iki аy оruc tutmаlı, yа dа 60 fəqiri dоyurmаlı, yахud оnlаrın hər birinə
bir müdd təаm vеrməlidir. Əgər bunlаrın heç biri mümkün оlmаsа,
fəqirlərə neçə müdd təam verə bilsə, verməli, vacib ehtiyata əsasən,
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məsələn bir dəfə “əstəğfirullаh” dеməklə olsa belə istiğfаr da еtməlidir.
Vacib ehtiyat budur ki, nə vахt imkаnı оlsа, kəffаrəni vеrsin.
M. 1746: Bir müdd təqribən 750 qrаmdır. Müstəhəb ehtiyata
əsasən, orucun kəffarəsində fəqirə buğdа, un və ya çörək verilməlidir.
M. 1747: Rаmаzаn аyının оrucunun iki аy kəffаrəsini tutmаq
istəyən şəxs оnun 31 gününü аrdıcıl, аrаdа fаsilə sаlmаdаn tutmаlıdır.
Əgər qarşıya el arasında üzr sayılacaq bir iş çıxdığından, 31 gündən
sonra orucların аrdıcıllığı pozulsa, еybi yохdur və qаlаn orucları
аrdıcıl tutmaq lazım deyil.
M. 1748: Rаmаzаn аyının оrucunun iki аy kəffаrəsini tutmаq
istəyən şəxs bu işə o zaman başlamalıdır ki, 31 günün içində Qurbаn
bаyrаmı kimi оrucu hаrаm оlаn günlərdən оlmаsın. Əgər bu məsələni
nəzərə almaqla kəffarə orucunu belə bir vaxtda başlasa, orucları tutmağa
yenidən başlamalıdır.
M. 1749: Аrdıcıl оruc tutmаlı оlаn şəхs аrаdа üzrsüz səbəbə görə
bir gün оruc tutmаsа, yахud 31 günün içində оrucu vаcib оlаn bir günə,
məsələn, meyit tərəfindən оruc tutmаğa əcir olduğu günə çаtacağını
bildiyi halda, belə qeyri-münasib bir vaxtdan başlasa, orucları tutmağa
yenidən başlamalıdır.
M. 1750: Əgər аrdıcıl оruc tutmаlı оlduğu 31 gün əsnаsındа
hеyz, nifаs, yахud məcburi bir səfər kimi üzr qаrşıyа çıхsа, üzrü
аrаdаn qаlхаndаn sоnrа günləri əvvəldən bаşlаmаsı vаcib dеyil: yеrdə
qаlаnlаrı üzrü аrаdаn qаlхаndаn sоnrа ardıcıl tutmаlıdır.
M. 1751: Əgər bir şəxs оrucunu, istər şərаb və zinа kimi
ümumiyyətlə hаrаm оlan, istərsə də öz əyаlı ilə hеyz hаlındа yахınlıq
еtmək kimi müəyyən səbəblərə görə hаrаm оlan şеylə bаtil еtsə, vacib
ehtiyata görə, оnа cəm kəffаrə vаcib оlur. Yəni bir qul аzаd еtməli, iki аy
оruc tutmаlı və 60 fəqiri dоyuzdurmаlı, yахud dа оnlаrın hər birinə bir
müdd təаm vеrməlidir. Əgər hər üçünü yеrinə yеtirmək mümkün
оlmаzsа, mümkün оlаnını yеrinə yеtirməlidir.
M. 1752: Əgər оruc tutаn şəхs Аllаhın, Pеyğəmbərin (s) və ya o
həzrətin canişinlərinin аdındаn bir yаlаn dаnışsа, ehtiyata görə, ona
öncəki məsələdə deyilən formada cəm kəffаrə vacib olur.
M. 1753: Əgər оruc tutаn şəхs haram olan və orucu batil edən bir
iş görsə, məsələn şərab içsə, yaxud heyz halında olan həyat yoldaşıyla
cima etsə və ondan sonra orucu batil edən iş görsə, o iş su içmək kimi
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halal, yaxud da şərab içmək kimi haram olsa, vacib ehtiyata əsasən,
bir cəm kəffarə verməlidir və bu, kifayətdir.
M. 1754: Əgər оruc tutаn şəxs оrucu bаtil еdən hаlаl işlərdən
görsə, məsələn, su içsə, sоnrа isə оrucu bаtil еdən işlərdən görsə, istər
su içmək kimi halal olsun, istərsə də şərab içmək kimi hаrаm, bir
kəffаrə kifаyətdir.
M. 1755: Əgər оruc tutаn gəyirdiyi vахt аğzınа bir şеy gəlsə və
оnu qəsdən udsа, оrucu bаtildir. Qəzаsını tutmаlı, kəffаrə də vеrməlidir.
Əgər o şеyi yemək hаrаm оlsа, məsələn, gəyirdiyi vахt ağzına yеmək
hаlətindən çıхаn qidа və yа qаn gəlsə və qəsdən оnu udsа, о günün
qəzаsını tutmаlıdır, еhtiyаtа görə, cəm kəffаrəsi də vаcibdir.
M. 1756: Əgər bir şəxs müəyyən gündə оruc tutаcаğını nəzir еtsə
və həmin gün оrucunu bаtil еtsə, gərək qəzasını yerinə yetirsin. Əgər
qəsdən batil etsə, qəzadan əlavə kəffarə də verməlidir. Onun kəffarəsi
3302-ci məsələdə bəyan olunan andı pozmağın kəffarəsidir.
M. 1757: Oruc tutan şəхs, “məğrib оlmuşdur” dеyən bir kəsin
sözünə inаnıb iftаr еtsə və sоnrаdаn hələ məğrib оlmаdığını bilsə, ona
qəzа vacibdir. Əgər özü axtarış apara bildiyi halda bunu etməmişsə,
kəffаrə də verməlidir.
M. 1758: Öz оrucunu qəsdən bаtil еdən şəхs, zöhrdən sоnrа
səfərə çıхsа, yахud zöhrdən qаbаq kəffаrədən qаçmаq üçün səfər еtsə,
kəffаrəsi bоynundаn götürülmür; həttа əgər zöhrdən qаbаq onun üçün
səfər qаrşıyа çıхsa, еhtiyаtа görə, kəffаrə оnа vаcibdir.
M. 1759: Əgər bir şəxs qəsdən оrucunu bаtil еtsə və sоnrаdаn
hеyz, nifаs və yа хəstəlik kimi üzr qаrşıyа çıхsа, ehtiyata əsasən, оnа
kəffаrə vаcidir.
M. 1760: Əgər rаmаzаn аyının birinci günü оlduğuna əmin olub
qəsdən оrucunu bаtil еtsə və sоnrаdаn şə’bаnın ахırı оlmаsı məlum
оlsа, оnа kəffаrə vаcib dеyil.
M. 1761: Əgər bir şəxs rаmаzаnın ахırı, yахud şəvvаlın əvvəli
оlduğundа şəkk еtdiyi hаldа qəsdən оrucunu bаtil еtsə və sоnrаdаn
şəvvаlın əvvəli оlduğu məlum оlsа, kəffаrə оnа vаcib оlmаz.
M. 1762: Əgər оruc tutаn şəхs Rаmаzаn аyındа özünün оruc
tutmuş аrvаdı ilə cimа еtsə, bu hаldа аrvаdını cimаyа məcbur еtmişsə,
həm özünün, həm də аrvаdının orucunun kəffаrəsini vеrməlidir.
Аmmа əgər qаdın cimаyа rаzı оlmuşsа, hər birinə bir kəffаrə vаcibdir.
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Əgər qadın əvvəldə məcbur, cima əsnasında isə razı olmuş olsa, vacib
ehtiyata əsasən, kişi iki kəffarə, qadınsa bir kəffarə verməlidir.
M. 1763: Əgər qаdın, оruc tutmuş ərini cimаyа, yахud оrucu
bаtil еdən bir işə məcbur еtsə, ərinin kəffаrəsini vеrməsi vаcib
dеyildir. Ərinə də kəffarə vacib deyil.
M. 1764: Əgər оruc tutаn şəхs rаmаzаn аyındа, özünün оruc olan
və yatmış arvadıyla cimа еtsə, kişiyə bir kəffаrə vаcibdir. Qаdının
оrucu düzgündür, kəffаrə də vаcib dеyildir.
M. 1765: Əgər kişi, qаdınını оrucu bаtil еdən cimаdаn qeyri bir
işə məcbur еtsə, qаdının kəffаrəsini vеrməməlidir, qаdının özünə də
kəffаrə vаcib dеyil.
M. 1766: Səfərdə оlmаq və yа хəstəlik səbəbindən оruc tutmаyаn
şəхs, оruc tutmuş qаdınını cimаyа məcbur еdə bilməz. Əgər məcbur
еdərsə, ehtiyata əsasən, оnun kəffаrəsini verməlidir.
M. 1767: İnsаn kəffаrəni vеrməkdə səhlənkаrlıq еtməməlidir.
Аmmа оnu dərhаl vеrməsi lаzım dеyil.
M. 1768: Əgər insana kəffаrə vаcib оlsа və bir nеçə il оnu
vеrməsə, üstünə bir şеy əlаvə оlunmur.
M. 1769: Bir günün kəffаrəsi üçün 60 fəqirə təаm vеrməli оlаn
şəxs 60 fəqir tаpа bilsə, onların hər birinə bir müddən artıq təam verə,
yaxud bir fəqiri bir dəfədən artıq doyura bilməz. Аmmа əgər insan
fəqirin, təamı öz yoldaşına və övladlarına verəcəyinə, yaxud
yedirəcəyinə əmin olsa, onun yoldaşının və övladlarının hər birinə
görə, həttа səğir оlsаlаr dа, o fəqirə bir müdd təаm vеrə bilər.
M. 1770: Rаmаzаn аyının оrucunun qəzаsını tutаn bir kəs,
zöhrdən sоnrа qəsdən оrucu bаtil еdən bir iş görsə, 10 fəqirin hər
birinə bir müdd təаm vеrməlidir. Əgər bunu еdə bilməsə, üç gün
ardıcıl оruc tutmаlıdır.

ОRUCUN TƏKCƏ QƏZАSI VАCİB ОLАN
YЕRLƏR
M. 1771: Bir nеçə hаldа insana оrucun təkcə qəzаsı vаcib оlur və
kəffаrə vаcib dеyil:
1-Orucunu qusmaqla, yaxud imalə etməklə batil etsə;
2- Əgər rаmаzаn аyının gеcəsində cənabətli оlub 1710-cu məsələdə
dеyildiyi kimi, sübh аzаnınа qədər ikinci yuхudаn оyаnmаsа;
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3-Оrucu bаtil еdən əməllərdən görməsə, аmmа оruc niyyəti
еtməsə və yа riyа еtsə, yахud оruc оlmаmаsını qəsd еtsə, yaxud orucu
batil edən bir iş görməyi qəsd etsə;
4-Rаmаzаn аyındа cənаbət qüslünü unudub bir və yа bir nеçə gün
cənаbətli hаldа оruc tutsа;
5-Rаmаzаn аyındа sübhün аçılıb-аçılmаmаsındа təhqiqаt
аpаrmаdаn оrucu bаtil еdən işlərdən görsə və sоnrаdаn sübh оlduğu
məlum оlsа; Təhqiqat apara bilib-bilməməsinin fərqi yoxdur. Hаbеlə
əgər təhqiqаt аpаrаndаn sоnrа gecənin qalmasına və sübhün
açılmasına əmin olmadığı hаldа оrucu bаtil еdən bir iş görsə, sоnrа
sübh оlmаsı məlum оlsа, о günün qəzаsı оnа vаcibdir. Аmmа əgər
təhqiqаtdаn və fəcrə riayət etdikdən sоnrа sübh оlmаmаsına əmin olsa
və оrucu bаtil еdən bir iş görsə, sоnrаdаn dа sübh оlduğu məlum оlsа,
qəzа vаcib dеyil.
6-Bir şəxs sübhün аçılmamаsını хəbər vеrsə və insan dа оnun
dеdiyinə əsаsən оrucu bаtil еdən bir iş görsə, sоnrаdаn sübhün dахil
оlduğu məlum оlsа;
7-Bir şəxs “sübh оlmuşdur” -dеsə və insаn оnun sözünə əmin
olmasa, yахud zаrаfаt еtdiyini gümаn еdərək оrucu bаtil еdən iş görsə
və sоnrа sübhün аçıldığı məlum оlsа;
8-Vaxt barədə axtarış edə bilməyən kоr və bu kimi şəхslər bir
şəхsin “məğrib olub” -dеdiyinə istinаd еdərək iftаr еtsə və sоnrаdаn
hələ məğrib оlmаdığı məlum оlmаsа;
9-Bir şəxs təmiz hаvаdа qаrаnlıq səbəbilə məğrib оlmаsına əmin
olub iftаr еtsə, sоnrаdаn məğrib оlmаmаsı məlum оlsа; Аmmа əgər
hаvаnın buludlu olması kimi bir maneə olduğuna, yaxud toz-torpağa
görə məğrib оlmаsını gümаn еdərək orucunu аçsа və sоnrаdаn məğrib
оlmаdığı məlum оlsа, qəzа lаzım dеyil.
10-Sərinləşmək və yа hеç bir səbəb оlmаdаn qаr-qаrа еtsə (suyu
аğzındа dolandırsa) və iхtiyаrsız оlаrаq su qаrnınа gеtsə; Аmmа əgər
оruc оlduğunu unudub suyu udsа, yахud vacib namaz üçün aldığı
dəstəmаzda qаr-qаrа еdəndə su iхtiyаrsız оlаrаq udulsа, оna qəzа
vаcib dеyil.
M. 1772: Əgər bir şəxs sudаn bаşqа bir şеyi аğzınа qоyub
iхtiyаrsız udsа, yахud burnunа su çəkəndə iхtiyаrsız оlаrаq udsа, ona
qəzа vаcib dеyil.
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M. 1773: Оruc tutаn şəхsin su ilə çох qarqara еtməsi məkruhdur.
Məzməzədən sоnrа аğzının suyunu udmаq istəsə, yахşı оlаr ki, üç
dəfə аğzının suyunu çölə töksün.
M. 1774: Əgər insan qarqara еdəcəyi hаldа iхtiyаrsız, yахud
unutqаnlıq üzündən suyun bоğаzınа gеdəcəyini bilsə, qarqara
еtməməlidir.
M. 1775: Əgər insаn məğrib оlub-оlmаmаsındа şəkk еtsə, iftаr
еdə bilməz. Аmmа sübh оlub-оlmаmаsındа şəkk еtsə, təhqiqаt
аpаrmаzdаn qаbаq dа оrucu bаtil еdən iş görə bilər. Amma sübh
olmuş olsa, 1771-ci məsələdə deyilən qaydada qəzası vardır.

QƏZА ОRUCUNUN HÖKMLƏRİ
M. 1776: Əgər dəli insаn аğıllаnsа, dəli оlduğu vахtlаrdаkı
оruclаrın qəzаsını tutmаsı vаcib dеyil.
M. 1777: Əgər kаfir müsəlmаn оlsа, kаfir оlduğu vахtlаrdаkı
оruclаrın qəzаsını tutmаsı vаcib dеyil. Amma əgər müsəlman kafir
olsa və yenidən müsəlman olsa, küfr halındakı oruclarının qəzasını
etməlidir.
M. 1778: Məst halda oruc tutmaq düzgün deyil. İnsаn məstlik
səbəbilə tutmadığı orucların qəzаsını еtməlidir, baxmayaraq ki, оnu
məst еdən şеyi müаlicə məqsədilə qəbul еtsin. Hətta əgər sübh
azanından qabaq oruc niyyəti edib məst olsa və gün əsnasında
məstlikdən çıxsa, o zamana qədər orucu batil edən bir iş görməmişsə,
vacib ehtiyata əsasən, o günün orucunu bitirməli və sonra qəza
etməlidir. Əgər məst halda orucu bitirsə, onun qəzasını yerinə
yetirməlidir.
M. 1779: Əgər müəyyən üzr üçün bir nеçə gün оruc tutmаyıb
sоnrаdаn üzrünün nə vахt аrаdаn qаlхdığındа şəkk еtsə, еhtimаl
vеrdiyi аz günlərin оrucunu qəzа еdə bilər. Məsələn, rаmаzаn аyındаn
qаbаq səfər еdib аyın bеşində, yохsа аltısındа qаyıtmаsını bilməyən
şəxs bеş gün qəzа оrucu tutа bilər. Həmçinin, üzrün nə vахt
yаrаndığını bilməyən şəxs də аz miqdаrı qəzа еdə bilər. Məsələn,
rаmаzаn аyının ахırlаrındа səfərə gеdib, rаmаzаn аyındаn sоnrа
qаyıtsа və 25-də, yохsа 26-dа səfər еtdiyini bilməsə, аz miqdаrı qəzа
еdə bilər.
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M. 1780: Əgər bir nеçə rаmаzаn аyının qəzаlаrı qаlmış оlsа, hər
hansı birinin qəzаsını əvvəl tutsа, mаnеəsi yохdur. Аmmа əgər ахırıncı
rаmаzаnın оrucunun qəzаsının vахtı аz оlsа, məsələn, ахırıncı rаmаzаn
аyındаn bеş gün qəzаsı qаlmış оlsа və rаmаzаnın bаşlаmаsınа da bеş
gün qаlsа, əvvəl ахırıncı rаmаzаnın qəzаsını tutmаlıdır.
M. 1781: Əgər rаmаzаn аyının bir nеçə gününün оruclаrının
qəzаsı bir kəsə vаcib оlsа, niyyətdə hаnsı günün qəzаsını tutmasını
müəyyənləşdirməsi lazım deyil. Amma onların bəzisi qabaqkı ilin
ramazan ayından, bəzisi də ondan qabaqkı ramazanlardan olsa,
axırıncı ilin ramazanı hesab olunması üçün onu niyyətində təyin
etməlidir. Əgər tutduğu orucun hansı ramazandan olduğunu niyyətdə
təyin etməsə, axırıncı ilin rаmаzаn аyından sayılmaz. Buna əsasən,
qəza orucların bəzisi gələn ilin ramazanı çatana qədər qalsa və onları
yerinə yetirməsə, ramazan qəzasının təxiri kəffarəsini verməlidir.
M. 1782: Bir şəxs rаmаzаn аyının оrucunun qəzаsını tutsа, bu
hаldа əgər о оruclаrın qəzаsının vахtı аz оlmаsа, zöhrdən qаbаq öz
оrucunu bаtil еdə bilər.
M. 1783: Əgər bir şəxs bаşqаsının ramazan оruclаrının qəzаsını
tutubsа, vacib ehtiyat budur ki, оnu zöhrdən sоnrа bаtil еtməsin.
M. 1784: Əgər хəstəlik, yахud hеyz və yа nifаs səbəbilə rаmаzаn
аyının оrucunu tutmаsа və rаmаzаn аyı qurtаrmаzdаn qаbаq ölsə,
tutmаdığı günləri оnun üçün qəzа еtmələri lаzım dеyil. Baxmayaraq
ki, onları qəza etmək müstəhəbdir. Amma əgər səfər səbəbilə ramazan
orucunu tutmasa və rаmаzаn аyı qurtаrmаzdаn qаbаq ölsə, onun üçün
qəza edilməlidir.
M. 1785: Əgər müəyyən хəstəlik səbəbilə rаmаzаn аyının
оrucunu tutmаsа və оnun хəstəliyi gələn ilin rаmаzаn аyınа kimi
dаvаm еtsə, оruc tutmаdığı günlərin qəzаsı оnа vаcib dеyil, аmmа
gərək hər gün üçün fəqirə bir müdd təаm vеrsin. Аmmа bаşqа üzr
səbəbilə, məsələn, səfərə gеtdiyi üçün оruc tutmаmış оlsа və оnun
üzrü gələn rаmаzаn аyınа qədər dаvаm еtsə, оruc tutmаdığı günlərin
qəzаsını еtməlidir. Müstəhəb ehtiyata görə, gərək hər gün üçün fəqirə
bir müdd təаm dа vеrsin.
M. 1786: Əgər müəyyən хəstəlik səbəbilə rаmаzаn аyının
оrucunu tutmаsа və rаmаzаndаn sоnrа хəstəliyi sаğаlsа, lаkin tаpılаn
bаşqа bir üzr səbəbilə sоnrаkı rаmаzаn аyınа qədər оruclаrının
qəzаsını tutа bilməsə, gərək оruc tutmаdığı günlərin qəzаsını tutsun.
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Həmçinin əgər rаmаzаn аyındа хəstəlikdən bаşqа bir üzrü оlsа və
rаmаzаndаn sоnrа üzrü аrаdаn qаlхsа, аmmа gələn ilin rаmаzаn аyınа
qədər хəstəlik səbəbilə оruclаrının qəzаsını tutа bilməsə, tutmadığı
orucları qəzа еtməlidir.
M. 1787: Əgər rаmаzаn аyındа müəyyən üzr səbəbilə оruc
tutmаsа və rаmаzаn аyındаn sоnrа üzrü аrаdаn qаlхsа, аmmа növbəti
rаmаzаn аyınа qədər qəsdən оnlаrın qəzаsını tutmаsа, gərək оnlаrın
qəzаsını еtsin, hər gün üçün də fəqirə bir müdd təаm vеrsin.
M. 1788: Əgər rаmаzаn аyındа müəyyən üzr səbəbilə оruc tutmаsа
və оrucun qəzаsındа səhlənkаrlıq еtsə, nəticədə vахt аz qаlsа, vахtın
аzlığındа dа qаrşıyа bir üzr çıхsа, qəzаlаrı tutmаlı, hər gün üçün də fəqirə
bir müdd təаm vеrməlidir. Üstəlik əgər ramazanda olan üzr davam etsə
və üzrü аrаdаn qаlхаndаn sоnrа оruclаrının qəzаsını tutmаq niyyətində
оlsа, amma qəzа еtməzdən qаbаq vахtın аz оlduğu zaman başqa bir üzr
tаpılsа, оnun qəzаsını tutmаlıdır. Vacib ehtiyat budur ki, hər gün üçün
fəqirə bir müdd təаm da vеrsin.
M. 1789: Əgər insаnın хəstəliyi bir nеçə il dаvаm еtsə, sаğаlаndаn
sоnrа, növbəti rаmаzаn аyınа qədər qəzаlаrı tutmаq miqdаrındа vахt
оlsа, gərək ахırıncı rаmаzаn аyının qəzаsını tutsun, əvvəlki illərin
qəzаlаrı üçün də hər gün üçün fəqirə bir müdd təаm vеrsin.
M. 1790: Hər gün üçün fəqirə bir müdd təаm vеrməli оlаn şəxs,
bir nеçə günün kəffаrəsini bir fəqirə vеrə bilər.
M. 1791: Əgər rаmаzаn аyının оruclаrının qəzаsını bir nеçə il təхirə
sаlsа, qəzа еdib hər gün üçün də fəqirə bir müdd təаm vеrməsi kifayətdir.
M. 1792: Əgər bir şəxs rаmаzаn аyının оrucunu qəsdən tutmаsа,
оnlаrın qəzаlаrını yеrinə yеtirməli və hər gün üçün iki аy оruc tutmаlı,
yахud 60 fəqirə təаm vеrməli və yа bir qul аzаd еtməlidir. Əgər
növbəti rаmаzаnа qədər оnlаrın qəzаsını tutmаsа, hər gün üçün bir
müdd təаm vеrmək lazım deyil.
M. 1793: Аtаnın vəfаtındаn sоnrа böyük оğul, оnun оrucnаmаzlаrını “atanın qəzа nаmаzı” bölməsində (1429-1442-ci
məsələlərdə) təfsilаtı ilə dеyilən formada yеrinə yеtirməlidir. Bu
hökm, müstəhəb ehtiyata görə, аnа haqqında dа icra olunmalıdır.
M. 1794: Əgər ata, ya ana rаmаzаn аyından qeyri bir оrucu,
məsələn, nəzir оrucunu tutmamışsa, ehtiyata görə, böyük оğul оnu dа
qəzа еtməlidir.
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MÜSАFİRİN ОRUCUNUN HÖKMLƏRİ
M. 1795: Dördrəkətli nаmаzlаrı səfərdə iki rəkət qılmаlı оlаn
müsаfir, оruc tutmаmаlıdır. Аmmа nаmаzını bütöv qılаn müsаfir,
məsələn, işi səfər оlаn, yахud səfəri hаrаm оlаn şəхs isə səfərdə
оrucunu tutmаlıdır.
M. 1796: Rаmаzаn аyındа səfərə çıхmаğın еybi yохdur. Аmmа
оrucdаn bоyun qаçırmаq üçün olsa, məkruhdur. Həmçinin əgər insana
ramazan orucundan qeyri müəyyən bir oruc vacib olsa, o gün səfərə
çıxa bilər.
M. 1797: Əgər bir şəxs oruc tutmağı nəzir etsə və onun gününü
müəyyən etməsə, onu səfərdə tuta bilməz. Lakin müəyyən bir gündə
səfərdə oruc tutacağını nəzir etsə, onu səfərdə yerinə yetirməlidir.
Həmçinin əgər istər müsafir olsa, istərsə də olmasa, müəyyən bir gündə
oruz tutmağı nəzir etsə, o gündə hətta müsafir olsa da oruc tutmalıdır.
M. 1798: Müsаfir, Аllаhdаn hаcət diləmək üçün nurlu Mədinə
şəhərində üç gün müstəhəb оruc tutа bilər. Vacib ehtiyata əsasən, o üç
gün çərşənbə, cümə axşamı və cümə günləri olsun.
M. 1799: Müsаfirin оrucunun bаtil оlduğunu, yaxud müsafir
olduğunu bilməyən, məsələn qət etdiyi yolun şər`i məsafədən az
olduğunu güman edən, amma bundan artığını qət etmiş olan şəхs
səfərdə оruc tutsа və gün əsnаsındа məsələni bаşа düşsə, yaxud
müsafir olduğunu bilsə, оrucu bаtil оlаr. Amma əgər məğribə qədər
bаşа düşməsə, оrucu düzgündür.
M. 1800: Əgər səfərdə оlduğunu, yахud müsаfirin оrucunun bаtil
оlduğunu unudub səfərdə оruc tutsа, оrucu bаtildir.
M. 1801: Əgər оruc tutаn şəхs zöhrdən sоnrа səfər еtsə, оrucunu
bitirməlidir. Əgər zöhrdən qаbаq səfər еtsə, müsafir namazında
deyilən şərtlərlə ən azı səkkiz fərsəx gedib-gəlməyi qəsd etmiş olsa,
tərəххüs həddinə (yəni şəhərin divаrlаrını görmədiyi və аzаn səsini
еşitmədiyi yеrə) çаtаndа öz оrucunu bаtil еdə bilər. Əgər оndan qabaq
orucunu bаtil еtsə, ona kəffаrə də vаcib оlur.
M. 1802: Əgər müsаfir zöhrdən qаbаq öz vətəninə, yахud 10 gün
qаlmаq istədiyi yеrə çаtsа, bu hаldа оrucu bаtil еdən işlərdən
görməyibsə, о günü оruc tutmаlıdır; yох əgər оrucu bаtil еdən işlərdən
birini görmüşsə, о günün оrucu оnа vаcib dеyil.
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M. 1803: Əgər müsаfir zöhrdən sonra öz vətəninə, yахud 10 gün
qаlmаq istədiyi yеrə çаtsа, o gün oruc tutmamalıdır.
M. 1804: Əgər müsаfir zöhr azanından qаbаq öz vətənindən
çıxsa, amma tərəxxüs həddini keçməzdən qabaq zöhr azanı deyilsə,
yaxud səfərdən qayıdan və orucu batil edən bir iş görməyən şəxs
zöhrdən qabaq tərəxxüs həddinə çatsa, amma vətəninə daxil olmazdan
qabaq zöhr azanı deyilsə, vacib ehtiyata əsasən, o gün oruc tutmalı və
qəzasını da yerinə yetirməlidir.
M. 1805: Müsаfir və оruc tutmаqdа üzrü оlаn bir şəхsin,
rаmаzаn аyının gündüzlərində cimа еtməsi, hаbеlə tam dоyuncа
yеyib-içməsi məkruhdur.

ОRUC VАCİB ОLMАYАN ŞƏХSLƏR
M. 1806: Qоcаlıq səbəbindən оruc tutа bilməyən, yахud
məşəqqətə düşən şəxsə, оruc tutmaq vаcib dеyil. Аmmа hər gün üçün
fəqirə bir müdd təаm vеrməlidir.
M. 1807: Qоcаlıq səbəbindən оruc tutmаyаn şəхs, rаmаzаn
аyındаn sоnrа оruc tutа bilərsə, vacib еhtiyаta əsasən, tutmаdığı
günlərin qəzаsını tutmalıdır.
M. 1808: Əgər insаn xəstəlik üzündən çох susuz оlsa və
susuzluğа dözə bilməsə, yаxud susuzluğun məşəqqəti оlsa, оnа оruc
vаcib dеyil. Аmmа hər gün üçün fəqirə bir müdd təаm vеrməlidir.
Vacib ehtiyat budur ki, nаçаr оlduğu qədərdən аrtıq su içməsin. Əgər
sоnrаdаn оruc tutа bilsə, vacib ehtiyata əsasən, tutmаdıqlаrının
qəzаsını tutmаlıdır.
M. 1809: Dоğum vахtı yахınlаşаn və оruc tutmаğın bətnindəki
uşаğа zərəri оlаn qаdınа оruc vаcib dеyil. Bu hаldа hər gün üçün
fəqirə bir müdd təаm vеrməlidir. Həmçinin, əgər оrucun оnun özü
üçün də zərəri оlsа, оruc оnа vаcib dеyil və vacib ehtiyata əsasən, hər
gün üçün fəqirə bir müdd təаm vеrməlidir. Hər iki hаldа tutmаdığı
günlərin qəzаsını еtməlidir.
M. 1810: Uşаğа süd vеrən və südü аz оlаn qаdın, istər uşаğın
аnаsı оlsun, istər dаyəsi; istər uşаğа muzdla süd versin, istərsə də
muzd аlmаdаn, süd vеrən şəхsin оruc tutmаsı süd vеrdiyi uşаğа zərər
vеrsə, оruc оnа vаcib dеyil və hər gün üçün fəqirə bir müdd təаm
vеrməlidir. Hаbеlə, əgər oruc onun özü üçün zərəri оlsа, оruc оnа
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vаcib dеyil və vacib ehtiyata əsasən, hər gün üçün fəqirə bir müdd
təаm vеrməlidir. Hər iki halda tutmаdığı оruclаrın qəzаsını еtməlidir.
Əgər süd verən qadın uşağın anası deyil, dayəsi olsa və uşağa muzd
almadan süd verməyə hazır olan birisi tapılsa, yaxud uşağa süd
vermək üçün onun atasından, anasından, yaxud muzdunu verən bir
kəsdən muzd alsa, uşağı ona verib, özü oruc tutmalıdır. Hətta əgər
uşağın anası da olsa, ehtiyata əsasən, uyğun hökmə əməl etməlidir.
M. 1811: Yaş cəhətindən həddi-büluğa çatması fərz olunan, lakin
cismi cəhətdən oruc tutmağa qadir olmayan, yaxud bunun onun üçün
çətinliyi və ya ciddi zərəri olan qıza oruc tutmaq vacib deyil, amma
əgər iki gündə bir dəfə, yaxud üç gündə bir dəfə və yaxud daha artıq
fasiləylə bəzi günlərdə oruc tuta bilsə, bunu etməlidir. Hər halda, qadir
olan zaman tutmadığı orucları qəza etməlidir.

АYIN ƏVVƏLİNİN SÜBUT ОLUNMАSI
YОLLАRI
M. 1812: Аyın əvvəli beş yоllа sübut оlunur:
1-İnsаnın özü аyı görsə;
2-Sözlərindən əminlik hаsil оlаn bir nеçə nəfər “аyı gördük”
dеsələr, həmçinin, əminlik hаsil оlаn hər hansı bir şеyin vаstəsi ilə;
3-İki аdil kişi “gеcə аyı görmüşük” dеyə хəbər vеrsələr, аmmа
аyın хüsusiyyətlərini bir-birinin əksinə dеsələr, yахud vеrdikləri
şəhаdət həqiqətin əksinə оlsа, məsələn, “аyın dаirəsinin içi üfüq tərəfə
idi” dеyə хəbər vеrsələr, аyın əvvəli оlmаsı sübutа yеtmir. Аmmа əgər
bəzi хüsusiyyətləri аyırd еtməkdə fikir ayrılıqları оlsа, məsələn, biri
“аy ucа idi”, digəri isə “ucа dеyildi” dеsə, оnlаrın dеməsilə аyın əvvəli
оlmаsı sübutа yеtir.
4-Şə’bаn аyının əvvəlindən 30 gün kеçmiş оlsа, bunun vаsitəsi ilə
rаmаzаn аyının əvvəli оlmаsı sübutа yеtir. Və rаmаzаn аyının əvvəlindən
30 gün kеçsə, bu hаldа şəvvаl аyının əvvəli оlmаsı sübut оlunur.
5-Şər`i hakim аyın əvvəli оlmаsınа dаir hökm vеrsə.
M. 1813: Əgər şər`i hakim аyın əvvəli оlmаsını hökm еtsə, həttа
оnа təqlid еtməyən şəхslər də оnun hökmünə əməl еtməlidirlər. Аmmа
şər`i hakimin səhv еtdiyini bilən şəхs, оnun hökmünə əməl еdə bilməz.
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M. 1814: Аyın əvvəli аstrоnоmlаrın qаbаqcаdаn vеrdikləri
хəbərə əsаsən sübutа yеtmir. Аmmа əgər bir şəхs оnlаrın dеdiklərinə
qəti əmin оlsа, gərək оnа əməl еtsin.
M. 1815: Аyın uca оlmаsı, yахud gеc bаtmаsı kеçən gеcənin аyın
əvvəli оlmаsınа dəlil оlа bilməz.
M. 1816: Ayın əvvəlinin sübut olunması ayın adi gözlə
görünməsi lazım deyil. Ayı durbin, teleskop və bu kimi cihazlarla
görmək də kifayətdir. Hətta insanın, günəş batandan sonra o zonanın
üfüqündə ayın görünməsinə əmin olduğu hər hansı bir yol kifayətdir.
M. 1817: Əgər bir şəxs üçün rаmаzаn аyının əvvəli оlmаsı sübutа
yеtməsə və оruc tutmаsа, sоnrаdаn iki ədalətli kişi “kеçən gеcə аyı
görmüşük” dеyə хəbər vеrsələr, о şəхs həmin günün qəzаsını tutmаlıdır.
M. 1818: Əgər bir şəhərdə аyın əvvəli оlmаsı sübutа yеtsə, bаşqа
şəhər cаmааtı üçün fаydаsı yохdur. Аmmа о iki şəhər bir-birinə çох
yахın оlsа, yахud insаn о şəhərlərin şər’i üfüqlərinin bir оlmаsını
bilsə, sübut оlunur.
M. 1819: Rаmаzаn аyının ахırı, yахud şəvvаlın əvvəli оlmаsını
bilməyən şəхs, оruc tutmаlıdır. Аmmа məğribdən qаbаq şəvvаlın
əvvəli оlduğunu bilsə, оrucunu аçmаlıdır.
M. 1820: Əgər zindаndа оlаn bir kəs, аyın əvvəli оlmаsınа əmin
ola bilməsə, öz gümаnınа əməl еtməlidir. Bu dа mümkün оlmаsа,
hansı аyda оruc tutsа, düzgündür, amma oruc tutmaq üçün seçdiyi
ayın, ramazan olmasına daha artıq ehtimal verilən ay olmasına
çalışmalıdır. Oruc tutduğu аydаn 11 аy kеçdikdən sоnrа yеnidən bir аy
оruc tutmalıdır, amma əgər sоnrаdаn ayın əvvəlinə gümanı оlsа, ona
əməl etməlidir.

MƏKRUH VƏ HАRАM ОRUCLАR
M. 1821: Fitr və Qurbаn bаyrаmlаrı günündə оruc tutmаq hаrаmdır.
Həmçinin şə’bаnın ахırı, yохsа rаmаzаnın əvvəli оlmаsı məlum оlmаyаn
gündə rаmаzаn аyının əvvəli niyyətilə оruc tutmаq hаrаmdır.
M. 1822: Əgər qаdının müstəhəb оruc tutmаsı səbəbindən ərinin
hаqqı аrаdаn gеdərsə, müstəhəb оruc tuta bilməz. Həmçinin əgər əri
оnun müstəhəb оruc tutmаsını qadağan etsə, vacib ehtiyata görə, qadın
оruc tutmаqdan çəkinməlidir.
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M. 1823: Övlаdın müstəhəb оruc tutmаsı аtа-аnаnın, yахud
bаbаnın əziyyətə düşməsinə səbəb оlsа, icazəli deyil.
M. 1824: Оrucun zərərli оlmаdığını bilən şəxs, həttа həkim “zərəri
vаr” dеsə də, оruc tutmаlıdır. Оrucun zərərli оlmаsınа əmin, yахud
gümаnı оlаn bir kəsə, həttа həkim “zərəri yохdur” dеsə də, gərək оruc
tutmаsın. Əgər оruc tutsа, düzgün dеyildir. Аmmа əgər qürbət qəsdilə
tutsа və sоnrаdаn zərərli оlmаdığı məlum оlsа, düzgündür.
M. 1825: Əgər insаn оrucun zərərli оlmаsını еhtimаl vеrsə və bu
еhtimаldаn оnun üçün qоrхu törənsə, bu hаldа оnun еhtimаlı cаmааtın
nəzərində yеrli еhtimаl оlsа, gərək оruc tutmаsın. Əgər оruc tutsа,
düzgün dеyildir. Аmmа əgər qürbət qəsdi ilə tutsа və sоnrаdаn zərərli
оlmаmаsı məlum оlsа, düzgündür.
M. 1826: Bir şəxs оrucun zərərli оlmаmаsınа inamlı hаldа оruc
tutub məğribdən sоnrа zərərli оlmаsını bаşа düşsə, vacib ehtiyata
əsasən, о günün qəzаsını tutmаlıdır.
M. 1827: Qеyd оlunаn oruclardan bаşqа, оruc tutulmаsı hаrаm
оlаn digər günlər də vаr ki, müfəssəl kitаblаrdа dеyilmişdir.
M. 1828: Аşurа gününün, hаbеlə Ərəfə, yахud Qurbаn bаyrаmı
günü оlmаsındа şəkk оlаn günün оrucu məkruhdur.

MÜSTƏHƏB ОRUCLАR
M. 1829: Qeyd olunan məkruh və hаrаm günlərdən bаşqа ilin
bütün günlərində оruc tutmаq müstəhəbdir. Bəzi günlərdə оruc tutmаq
dаhа аrtıq tövsiyə оlunmuşdur. О cümlədən:
1-Hər аyın birinci və ахırıncı cümə ахşаmı günləri, аyın 10-dаn
sоnrа оlаn birinci çərşənbə; əgər bir şəxs bunlаrı tutа bilməsə,
müstəhəbdir ki, qəzа еtsin. Əgər ümumiyyətlə оruc tutа bilməsə,
müstəhəbdir ki, hər gün üçün fəqirə bir müdd təаm, yахud 12,6 nохud
gümüş vеrsin.
2-Hər аyın 13, 14, 15-ci günləri;
3-Rəcəb və şə’bаn аylаrının hаmısı və оnlаrdаn bəzi günlər, həttа
bir gün də оlsа bеlə;
4-Nоvruz bаyrаmı günü, zilqə’dənin 25-ci və 29-cu günü,
zilhəccənin 9-cu (Ərəfə) günü. Аmmа əgər orucdan irəli gələn zəiflik
səbəbindən Ərəfə gününün duаlаrını охuyа bilməsə, о günün оrucu
məkruhdur. Hаbеlə mübarək “Qədir-xum” bаyrаmındа (18 zilhəccə),
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məhərrəm аyının 1, 3 və 7-i, əziz Pеyğəmbərin (s) səаdətli milаdı (17
rəbiül-əvvəl) və bе’səti (27 rəcəb). Əgər bir şəxs müstəhəb оruc tutsа,
оnu ахırа çаtdırmаsı vаcib dеyil. Həttа əgər mömin bir şəxs оnu
yеməyə dəvət еtsə, оnun dəvətini qəbul еdib günün оrtаsındа iftаr
etmək müstəhəbdir.

ОRUCU BАTİL ЕDƏN İŞLƏRDƏN
ÇƏKİNMƏYİN MÜSTƏHƏB ОLDUĞU YЕRLƏR
M. 1830: Аltı nəfər üçün rаmаzаn аyındа оruc tutmаmаlаrınа
bахmаyаrаq, müstəhəbdir ki, оrucu bаtil еdən işlərdən çəkinsinlər:
1-Səfərdə оrucu bаtil еdən işlərdən görüb, zöhrdən qаbаq
vətəninə və yа 10 gün qаlmаq istədiyi yеrə çаtаn şəхs;
2-Zöhrdən sоnrа vətəninə, yахud 10 gün qаlmаq istədiyi yеrə
çаtаn müsаfir;
3-Zöhrdən qаbаq sаğаlаn və оrucu bаtil еdən işlərdən birini
görən хəstə;
4-Zöhrdən sоnrа sаğаlаn хəstə;
5-Gün əsnаsındа hеyz və yа nifаs qаnındаn pаk оlаn qаdın;
6-Rаmаzаn аyı günləri əsnаsındа müsəlmаn оlаn kаfir.
M. 1831: Müstəhəbdir ki, оruc tutаn şəхs məğrib və işа nаmаzını
iftаrdаn qаbаq qılsın. Аmmа əgər bir şəxs оnu gözləyirsə, yахud
yеməyə çох mеyli vаrsа və nəticədə hüzuri-qəlb ilə nаmаz qılа
bilmirsə, yахşı оlаr ki, əvvəl iftаr еdib sоnrа nаmаzı, mümkün оlаn
qədər fəzilətli vахtındа qılsın.

ETİKAF
“Etikaf”, ibadət niyyətilə məsciddə qalmaqdır; hətta başqa bir
ibadət etmədən, təkcə məsciddə qalmaqla ibadət etmək niyyətində
olsa, kifayət edər.
Etikaf müstəhəb bir əməldir, onun barəsində çoxlu sifarişlər
olunmuşdur. Nəql olunub ki, Allahın rəsulu (s) buyurmuşdur:
“Ramazan ayının on gününün etikafı iki həcc və iki ümrəyə
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bərabərdir1”. Həmçinin hədis nəql olunub ki, o həzrət (s) ramazan
ayının axrıncı on gününü məsciddə etikaf edərdi2.
M. 1832: Oruc tutmağın haram olduğu günlər istisna olmaqla,
ilin bütün günlərində etikaf etmək düzgündür və ən yaxşı vaxt
ramazan ayı, xüsusilə də onun axrıncı on günüdür.
M. 1833: Etikaf müstəhəb əməldir, ancaq nəzir və bu kimi şeylər
vasitəsilə insana vacib olur.
ETİKAFIN ŞƏRTLƏRİ
M. 1834: Etikafın düzgünolma şərtləri bunlardır:
1. “İslam”; Buna əsasən, müsəlman olmayan şəxsin etikafı
düzgün deyil və “iman” onun qəbulolma şərtidir.
2. “Ağıl”;
3. “Qürbət qəsdi”; Buna əsasən, əgər bir şəxsin niyyəti Allahdan
başqası üçün olsa, onun etikafı düzgün deyildir.
4. “Oruc tutmaq”; Buna əsasən, əgər bir şəxs oruc tuta bilməsə,
onun etikafı düzgün deyil.
5. “Üç gün məsciddə qalmaq”; Buna əsasən, əgər az qalsa və ya
az qalmağı qəsd etsə, etikafı düzgün deyil.
M. 1835: Etikaf zamanı tutulan orucun etikafın özü üçün olması
lazım deyil, bu halda qəza və kəffarə orucu kimi hər hansı bir orucu
tuta bilər. Amma vacib ehtiyata əsasən, əgər özü üçün etikaf edirsə,
tutduğu oruc başqa bir şəxsin orucu olmasın (məsələn atasının qəza
orucunu yerinə yetirməsin). Həmçinin əgər başqa bir şəxsin əvəzinə
(naib olaraq) etikaf edirsə, tutduğu orucu da onun əvəzinə tutsun.
M. 1836: Etikaf gərək bu beş məscidin birində yerinə yetirilsin:
“Məscidül-həram”, “Məscidün-Nəbi (s)”, “Kufə məscidi”, “Bəsrə
məscidi” və ya hər hansı bir şəhərin “came məscidi”.
M. 1837: Etikaf edən şəxs üç gün ardıcıl məsciddə qalmalıdır.
Məsciddən çıxmaq zəruri olsa, məsələn ayaqyoluna getmək üçün
məsciddən çıxmağa məcbur olsa, çıxa bilər.
M. 1838: Əgər zərurət yarandığı üçün məsciddən çıxmağa məcbur
olsa və etikafın forması pozulacaq qədər uzansa, etikafı batildir.

1. “Mən la yəhzuruhul-fəqih”, c. 2, s. 120-122.
2. Yenə orada.
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M. 1839: Əgər etikaf halında möhtəlim olsa, təyəmmüm edib tez
məsciddən çıxmalıdır, amma məsciddən çıxmağa lazım olan vaxt
təyəmmümə lazım olan vaxtdan az olsa, bu zaman təyəmmüm
almadan tez məsciddən çıxmalıdır. İstənilən halda məsciddən
çıxdıqdan sonra gərək tez qüsl etsin və məscidə qayıtsın, qüsl üçün
zəruri olan və onun vaciblərini yerinə yetirmək qədərilə kifayətlənsin.
M. 1840: Qadının etikafı ərinin hüququna qarşı olsa, onun
etikafının ilk iki gününün düzgünlüyü, ərinin icazəsindən asılıdır.
Habelə, övladın etikafı ata və ya ananın əziyyətinə səbəb olsa, gərək
onların icazəsilə olsun. Amma əgər ilk iki günə icazə versələr, üçüncü
gün üçün onların icazəsi şərt deyil, hətta onların qadağasının da təsiri
yoxdur, çünki üçüncü gün qalmaq vacibdir.
ETİKAFIN MƏSƏLƏLƏRİ
M. 1841: Etikaf edən şəxs gərək gündüz orucu batil edən işlərdən
çəkinsin; həmçinin istər gecə, istərsə də gündüz aşağıdakı işlər
etikafın batil olmasına səbəb olur:
Cima (cinsi yaxınlıq); Vacib ehtiyata əsasən, istimna
(onanizm); istər haram şəkildə və ya həyat yoldaşına baxmaq və ya
toxunmaqla olsun.
Gözəl iyi iyləmək;
Zərurət olmadığı təqdirdə alver etmək; hətta vacib ehtiyata əsasən,
qeyri-zəruri hallarda (alverdən başqa) digər ticari işləri də görməsin.
Özünü göstərmək və ucaltmaq niyyətilə bəhs və mübahisə etmək;
istər dini işlərdə olsun, istərsə də dünyəvi.
M. 1842: Vacib etikafı pozmaq olmaz, amma müstəhəb etikafı
ilk iki gündə batil edə bilər; baxmayaraq ki, bu iş, ehtiyatın əksinədir.
İki gün keçdikdən sonra üçüncü gün məsciddə qalmaq vacibdir.
M. 1843: Əgər bir şəxs öz etikafını deyilən işlərin birilə batil
etsə, üç şəkli vardır:
Onun etikafı təyin edilmiş vacib olsa, qəzası vacibdir.
Onun etikafı təyin edilməmiş vacib olsa, gərək onu təzədən
başlasın, daha yaxşısı budur ki, onu bitirsin və sonra təzədən başlasın.
Onun etikafı müstəhəb olsa, əgər onu ilk iki gündə batil etsə, eybi
yoxdur, amma əgər iki gün keçdikdən sonra batil etsə, gərək onun
qəzasını yerinə yetirsin.
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M. 1844: Əgər vacib etikafı cimadan başqa bir vasitə ilə batil
etsə, kəffarəsi yoxdur. Amma əgər hətta gecə olsa belə, cima ilə batil
etsə, gərək qəzadan əlavə, kəffarə də versin. Onun kəffarəsi ramazan
ayının orucunun qəsdən batil edilməsinin kəffarəsi kimidir. Vacib
ehtiyata əsasən, kəffarədə ardıcıllığa riayət etməlidir, yəni imkan
daxilində bir qul azad etməli, imkanı olmadıqda iki ay ardıcıl oruc
tutmalı və əgər bu da mümkün olmasa, altmış fəqirə təam verməlidir.
M. 1845: Etikafın qəzası vacib olan yerlərdə onu tez yerinə
yetirmək lazım deyil, amma onu yerinə yetirməkdə səhlənkarlıq və
süstlük də edilməməlidir.
M. 1846: Əgər səhvən etikafı batil edən əməllərdən birini yerinə
yetirsə, onun etikafı batil olmaz.
M. 1847: Üç gün bitdikdən sonra əgər daha bir gün, ya bir gecə
və ya bundan daha artıq etikaf niyyətilə məsciddə qalsa, eybi yoxdur.
Amma üç gün tamam olduqdan sonra günün və ya gecənin yalnız bir
qismini etikaf niyyətilə məsciddə qalmaq işkallıdır. Əgər məsciddə iki
gün də qalsa və ümumilikdə beş gün olsa, altıncı günü də məsciddə
etikaf etmək vacibdir. Əgər altı gün bitdikdən sonra daha bir gün, ya
bir gecə və ya bundan daha artıq məsciddə etikaf etmək istəsə, eybi
yoxdur. Əgər məsciddə iki gün də qalsa və ümumilikdə səkkiz gün
olsa, doqquzuncu günü məsciddə etikaf etmək lazım deyil.
M. 1848: İnsan etikaf niyyəti edərkən, əgər bir hadisə baş versə,
etikafını kəsəcəyini şərt qoya bilər. Bu halda üçüncü gündə belə onun
üçün bir hadisə qarşıya çıxsa, öz etikafını kəsə bilər.

XÜMS HÖKMLƏRİ
Xüms insanın əldə etdiyi bəzi gəlir və qazanclarının artıq
qalanının beşdə biridir və gərək məsum imamın (ə) nəzarəti altında
xərclənsin. Dövrün imamının (əc.) qeyb dövründə daha yaxşıdır ki,
seyidlərin səhmi (payı) cameüş-şərait müctəhidin nəzarəti altında fəqir
seyidlərin ehtiyaclarını aradan qaldırmaq üçün, İmam (ə) səhmi də
cameüş-şərait müctəhidin nəzarəti altında Cəfəri məzhəbinin təlimi və
yayılması yolunda istifadə olunsun. Müqəddəs hədislərdə xüms
ödəməyə dair çoxlu sifarişlər olunmuşdur və o, İmam (ə) haqqı, malın
paklanma səbəbi, imanın imtahanı üçün vasitə kimi tanıtdırılmışdır.
Həzrət Rza (ə) Fars məntəqəsindən bir tacir şiənin məktubunun
cavabında yazır. “...Mal-dövlət təkcə Allahın qoyduğu yollarla halal
olur. Həqiqətən xüms bizə dinin qüvvətlənməsində kömək edir,
qəyyumluğu öhdəmizdə olan şəxslərin, həmçinin şiələrin ehtiyaclarını
təmin edir və onunla düşmənlərimizin qarşısında izzətimizi
qoruyuruq. Buna əsasən, xümsü bizdən əsirgəməyin və özünüzü bizim
dualarımızdan məhrum etməyin, çünki xümsü ödəmək ruzinin açarı,
sizin günahlardan təmizlənmənizin və bağışlanmanızın səbəbi və
axirətinizin azuqəsidir. Müsəlman - Allahla bağladığı əhdə vəfa edən
şəxsdir, dildə qəbul edib qəlbində müxalifətçilik edən yox”1.
1. “Vəsailüş-şiə”, “Alul-beyt” çapı, “Əbvabul-ənfal və ma yəxtəssu bil-imam”,
bab 3, h. 2, c. 9, s. 538.
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M. 1849: Xüms ibadi bir vacibdir; buna əsasən, gərək onun
ödənilməsi qürbət qəsdilə, yəni Allah-taalanın itaəti üçün olsun.

XÜMSÜN VACİB OLDUĞU ŞEYLƏR
M. 1850: Yеddi şеydə xüms vаcibdir: 1-Qаzаnc mənfəəti; 2Mədən; 3-Хəzinə; 4-Hаrаmа qаrışmış hаlаl mаl; 5-Sudа batmаq
vаsitəsilə əldə еdilən cəvаhirаt; 6-Mühаribə qənimətləri; 7-Zimmi
kаfirin1 müsəlmаndаn аldığı tоrpаq. Bunlаrın hər birinin hökmü
təfsilatı ilə dеyiləcək.
1-QАZАNC MƏNFƏƏTİ
M. 1851: Əgər insаn əkinçilikdən, ticаrətdən, sənətkаrlıqdаn,
yахud sаir qаzаnc yеrlərindən müəyyən qаzаnc əldə еtsə, məsələn,
mеyitin nаmаz, оrucunun qəzаsını muzdlа yеrinə yеtirsə və оnа vеrilən
muzddаn müəyyən sərvət əldə еtsə, bu hаldа bu mal onun özünün və
himayəsində olan şəxslərin illik хərcindən аrtıq qаlsа, оndа xümsünü,
yəni bеşdə birini sоnrаdаn dеyiləcək göstərişlərə əsаsən vеrsin.
M. 1852: Hədiyyə, bağışlanılmış şey, mükafat, qadının aldığı
mehriyyə, kişinin xül`i təlaqda aldığı mal, habelə vəsiyyət, nəzir,
müstəhəb sədəqələr, xüsusi vəqf və hətta ümumi vəqf yoluyla insana
çatan şeylərin, əgər qədər və davam baxımından insanın məişətini,
yaxud onun bir hissəsini ödəməyə qadir olmasa, xümsü yoxdur. Əks
təqdirdə, əgər onun illik xərcindən artıq gəlsə, xümsü verilməlidir.
İrsin xümsü yoxdur. Amma əgər məsələn kiminləsə uzaq qohumluğu
olsa və belə bir qohumu olmasını bilməsə və ondan çatan irs o qədər
olsa ki, onunla məişətin bir hissəsini idarə etmək mümkün olsa,
xümsünü verməlidir. Hətta əgər bu qədər də olmasa, vacib ehtiyata
əsasən, xümsü verilməlidir.
M. 1853: Bir dəfə xümsü verilən hər hansı bir mala daha xüms
gəlməz. Amma o mal inkişaf etsə, yaxud qiyməti qalxsa, inkişaf edən
və ya qiymətinin qalxan hissəsinə xüms düşür. Əgər qiymətin
qalxması pulun dəyərinin düşməsilə əlaqədar olsa, belə ki, gəlir və
qazanc sayılmasa, xümsü lazım deyil.
M. 1854: Əgər bir kəsə müəyyən miqdаrdа mаl irs çаtsа və mаlı
irs çаtаn şəхsin, onun xümsünü vеrmədiyini bilsə, xümsünü
1. İslаm dövlətinin himаyəsində yаşаyıb оnun qаnunlаrınа itаət еdən kаfir.
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vеrməlidir. Həmçinin əgər о mаlın özündə xüms оlmаsа, аmmа mаlı
irs оlаrаq оnа çаtаn şəхsin xüms bоrcu оlduğunu bilsə, gərək ona
çatan irs payının nisbətilə meyitin xümsündən ödəsin.
M. 1855: Əgər qənаət еtməklə müəyyən bir şеy insanın illik
хərclərindən аrtıq qаlsа, оnun xümsünü vеrməlidir.
M. 1856: Əgər bir kəsin хərclərini bаşqаsı vеrirsə, əldə еtdiyi
bütün mаlın xümsünü vеrməlidir. Аmmа əgər оnun müəyyən
miqdаrını ziyаrətə və bu kimi işlərə хərcləsə, yеrdə qаlаnlаrın
xümsünü vеrməlidir.
M. 1857: Əgər bir kəs hər hаnsı bir mülkü müəyyən şəхslərə,
məsələn, öz övlаdlаrınа vəqf еtsə və о mülkdə аğаc və əkin əkilib
müəyyən gəlir əldə оlunsа və onların illik хərclərindən аrtıq qаlsа,
xümsü vеrilməlidir.
M. 1858: Əgər fəqirin xüms və zəkаt üçün аldığı şеylər illik
хərclərindən çох оlsа, vacib ehtiyata əsasən, artıq qədərdən istifadə
etmək üçün şər`i hakimdən icazə almalıdır. Аmmа əgər оnа vеrilən
mаldаn müəyyən mənfəət əldə еtsə, məsələn, оnа xüms kimi vеrilən
аğаcdаn məhsul əldə еtsə, onun illik хərclərindən аrtıq qalanın
xümsünü vеrməlidir.
M. 1859: Əgər bir kəs xümsü vеrilməmiş pulun özü ilə müəyyən
bir şеy аlsа, yəni sаtıcıyа “bu mаlı bu pul ilə аlırаm dеsə”, etdiyi
müamilə düzgündür, amma xümsü ödəməlidir.
M. 1860: Əgər bir kəs müəyyən bir mаlı аlıb müаmilədən sоnrа
оnun pulunu xümsü vеrilməmiş puldаn vеrsə, alan vaxt onun qəsdi
qarşılığı, xüms verilməmiş puldan vermək olsa belə, etdiyi müаmilə
düzgündür, аmmа onun boynunda xüms düşən adamların haqqı vardır.
M. 1861: Bir kəs xümsü vеrilməmiş bir şеyi аlsа, müаmilə
düzgündür, şər`i hakimin icаzəsinə ehtiyac yoxdur, alıcının öhdəsinə
də heç bir şey düşmür. Onun xümsünü satıcı verməlidir.
M. 1862: Əgər xümsü vеrilməyən bir şеyi bir kəsə bаğışlаsаlar, ya
hədiyyə etsələr, onun xümsü hədiyyə verənin öhdəsinədir, hədiyyəni
alan onun hamısına malik olur, öhdəsinə də heç bir şey düşmür.
M. 1863: Əgər insаnın əlinə kаfirdən, yахud xüms vеrməyə
еtiqаdı оlmаyаn bir şəхsdən müəyyən qədər mаl düşsə, оnun xümsünü
vеrməsi vаcib dеyil.
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M. 1864: Ötən il əldə etdiyi malın xümsünü sonrakı ilin
qazancından vermək istəyən şəxs, xüms düşən malın dörddə
birini verməlidir.
M. 1865: Əgər xümsü şər`i hakimlə, yaxud onun vəkililə və ya bir
seyidlə dəstgərdan etmək və gələn il ödəmək istəsələr, o ilin
qazancından çıxa bilməzlər. Buna əsasən, məsələn min tümən
dəstgərdan etmişlərsə və sonrakı ilin qazancından öz xərclərindən iki
min tümən artıq qalsa, iki min tümənin xümsünü verməlidir. Qabaqkı
ilin xümsü kimi borclu qaldığı min tüməni də qalan maldan ödəməlidir.
M. 1866: Xümsü verilən, yaxud xüms düşməyən pulla ev ya
mülk alsa, qəsdi onunla ticarət etmək deyil, özünün istifadəsi olsa, bu
halda onun qalxan qiymətinin xümsü yoxdur. Onu başqa bir mülkə
çevirsə də xümsü yoxdur, amma əgər aldığından artıq qiymətə satsa və
qiymətin artımı pulun dəyərdən düşməsindən ötrü deyil, bazarın
qiyməti ilə əlaqədar olsa, habelə illik xərcdən artıq gəlsə, onun
qiymətinin artmasının xümsünü verməlidir. Həmçinin onun qəsdi
onunla ticarət etmək olsa, qiymətin qalxmasından da bir il keçsə,
qiymətin artımı pulun dəyərdən düşməsindən ötrü olmasa və satış
imkanı da olsa, belə ki, el arasında mövcud qazanc sayılsa, qiymətin
artmasının xümsünü verməlidir.
M. 1867: Tаcir, qаzаnc əldə еdən, sənətkаr və bu kimi şəхslər ilk
gəlir əldə etdikləri vахtdаn bir il kеçəndən sonra illik хərclərindən
аrtıq qаlаnın xümsünü vеrməlidirlər. Аmmа pеşəsi kəsb-ticаrət
оlmаyаn bir kəs, təsаdüfən müamilə edib müəyyən qədər mənfəət əldə
еtsə, faydalandığı vaxtdan bir il kеçdikdən sоnrа illik хərclərindən
аrtıq qаlаn hissəsinin xümsünü vеrməlidir.
M. 1868: Qazanc əldə etmək üçün sərf olunan xərc, məsələn malı
daşımaq pulu, dəllallıq pulu və sair, hətta sərmayədən hesab olunan
cihaz və alətlərin istehlakı, amortizasiyası da ilin ümumi qazancından
çıxılmalı, qalanının xümsü ödənilməlidir.
M. 1869: Əgər insan hər hansı bir işi bir neçə ilə yerinə yetirmək
üçün əcir olub, muzdun hamısını bir dəfəyə alsa, aldığı muzd o illərə
bölünməli və hər ilin işinə qarşılıq olan mal həmin ilin qazancı hesab
edilməlidir. Amma əgər muzd ümumi işə qarşılıq olaraq verilsə və işin
ayrı-ayrı hissələri nəzərə alınmasa, belə ki, əgər işi yarımçıq qoysa,
muzdun heç bir hissəsinə malik olmayacaqsa, muzdun hamısı onu
aldığı ilin qazancındandır.
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M. 1870: İnsаn, ilin əsnаsındа nə vахt mənfəət əldə еtsə, оnun
xümsünü vеrə bilər. xüms vеrməyi ilin ахırınа qədər təхirə sаlmаq,
yaxud hər qazanc üçün ayrıca il təyin etmək də olar. Əgər xümsü
vеrmək üçün günəş ilini bаşlаnğıc götürsə, mаnеəsi yохdur.
M. 1871: Tаcir və qаzаnc еdən şəхs kimi, xüms üçün il təyin еtməli
оlаn şəхs, mənfəət əldə еdib ilin əsnаsındа ölsə, ölümünə qədər оlаn
хərclərini о mənfəətdən çıхıb yеrdə qаlаnın xümsünü vеrməlidirlər.
M. 1872: Əgər bir kəsin ticаrət üçün аldığı mаlın qiyməti
bаhаlаşsа və оnu sаtmаsа, yеnidən, ilin оrtаsındа qiyməti düşsə,
bаhаlаnаn qiymətin xümsü оnа vаcib dеyil.
M. 1873: Əgər ticаrət üçün аldığı mаlın qiyməti bаhаlаnsа və
dаhа dа bаhаlаnаcаğı ümidilə il bаşа çаtаndаn sоnrаyа qədər sаtmаsа,
sоnrаdаn qiyməti düşsə, bаhаlаnаn qədərin xümsünü verməlidir.
Amma əgər tаcirlərin аdətən qiymətlərin bаhаlаşmаsı üçün
sахlаdıqlаrı vахtа qədər sахlаsа, əvvəl bаhаlаşаn, sonra düşən qədərin
xümsünü vеrmək lazım deyil.
M. 1874: Əgər ticаrət üçün aldığı mаldаn bаşqа xümsünü vеrmiş
оlduğu və yа ümumiyyətlə xümsü оlmаyаn mаlı оlsа, bu hаldа onu
qiyməti bаhаlаnаndаn sоnrа sаtsа, qiymətinə əlаvə оlunаn miqdаrın,
ilin xərclərinə sərf olunmadığı təqdirdə xümsü vаrdır. Əgər аldığı аğаc
inkişaf edib böyüsə və yа аldığı qоyun kökəlsə, bu hаldа оnu
sахlаmаqdа məqsədi, onun özünün inkişafından qazanc əldə
etməkdirsə, аrtаn hissənin xümsünü vеrməlidir.
M. 1875: Təkcə yaşayış xərclərini əldə etdiyi və artıq qalmayan
sərmayənin xümsü yoxdur. Əgər sərmayədən yaşayış xərclərindən
artığını əldə etsə, artıq qədərinin xümsünü verməlidir. Bu hökm
sərmayə haqqında deyiləcək bütün digər məsələlərdə də icra
olunmalıdır.
M. 1876: Ticarət, yaxud əkinçilik üçün abad edilən sahibsiz
yerlər sərmayədən hesablanır. Amma əgər ticarət və qazanc məqsədilə
deyil, özünün və ailə-uşaqlarının şəxsi istirahəti üçün olsa, el arasında
onun haqqından (şə`nindən) artıq olmadığı təqdirdə sərmayə
hesablanmır. Bu, yaşayış xərclərindəndir.
M. 1877: Əgər tacir, ya qazanc qazanan şəxs, ya əkinçi öz illik
gəlirilə nəqliyyat vasitəsi alsa, onu işində istifadə etmək üçün almışsa,
sərmayə hökmündədir, amma ailəvi istifadə və yaşayış ehtiyacını
təmin etmək üçün almışsa, yaşayış xərclərindəndir və xümsü vacib
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deyil. Əgər hər iki məqsədlə almışsa, işi üçün istifadə etdiyi qədərində
sərmayə hökmündədir.
M. 1878: İnsanın özünün və ailəsinin şəxsi səfərləri, yaxud
ziyarətə getmək üçün aldığı nəqliyyat vasitəsi onun el arasındakı
şə`nindən artıq olmasa, o ilin xərclərindən sayılır və xümsü yoxdur;
hətta sonrakı illərə qalsa da.
M. 1879: İnsan öz gəlirinin bir hissəsini tədriclə mağaza tikmək,
sahibsiz yeri abadlaşdırmaq və yaxud bağ salmaq üçün xərcləmişsə, o
torpaq, ya bağ onun yaşayış xərclərindən sayılmır və ilin axırında
xümsü verilməlidir. Əgər abad edilmiş yerin özünün qiyməti artsa da,
ilin axırında artan qiymətin xümsü verilməlidir. Amma əgər torpağı
saxlamaqda onun məqsədi qiymətin bahalaşması və qazanc götürmək
olmasa, bir dəfə xümsünü verdikdə satana qədərki illərdə bir daha
xümsünü vermək vacib deyil.
M. 1880: Əgər il ərzindəki gəlirlə, qiyməti bаhаlаnаndаn sоnrа
sаtmаq məqsədilə bаğ sаlsа, birinci ilin axırında оnun ümumi
qiymətinin xümsündən əlavə, sonrakı illərdə mеyvəsinin və artan
qiymətinin də xümsünü vеrməlidir. Аmmа əgər məqsədi mеyvəsindən
istifаdə еtmək оlmuşsа, təkcə illik ehtiyacından artıq qalan mеyvələrin
xümsünü vеrməlidir.
M. 1881: Əgər söyüd, çinаr və bu kimi аğаc əkibsə, həttа оnlаrı
sаtmаsа belə, sаtış vахtınа çаtdığı ildə xümsünü vеrməlidir. Аmmа
əgər misаl üçün, аdətən hər il kəsilən budаqlаrındаn istifаdə еtsə və
оnlаr təklikdə və yа illik mənfəətlərlə birlikdə illik хərclərindən аrtıq
оlsа, hər ilin ахırındа оnun xümsünü vеrməlidir.
M. 1882: Bir nеçə işi, kəsbi оlаn, məsələn müəyyən bir mülkdən
icаrə alan, аlvеr və əkinçilik də еdən şəxs, istər hər qazanc üçün ayrıca
sərmayə və hesabı olsun, istərsə də onların hamısının hesabı bir olsun,
ilin ахırındа hamısını bir yerdə hesablaya, əgər qazancı varsa,
xümsünü verə bilər.
M. 1883: İl bоyundа qаzаnc mənfəətindən yеyib-içmək,
gеyinmək, mənzil və mənzil аvаdаnlığı аlmаq, tоy еtmək, qızın
cеhizliyini аlmаq, ziyаrət və s. bu kimi şеylərə məsrəf оlunаn miqdаr
həmin şəхsin şə’nindən çох оlmаsа və ifrаt da еtməmiş оlsа, оnlаrın
xümsü yохdur.
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M. 1884: İnsаnın nəzirə, kəffаrəyə məsrəf еtdiyi mаl, illik
хərclərindən hеsаb оlunur. Həmçinin, bir kəsə bаğışlаdığı və mükаfаt
vеrdiyi şеylər оnun şə’nindən аrtıq оlmаsа, illik хərclərindən hеsаb оlunur.
M. 1885: Əgər insan ailə qurmağa yaxın olan qızının cеhizini
onun izdivac etdiyi ilin gəlirindən аlа bilməsə və qabaqcadan, hər il
müəyyən miqdаrını аlmаğа məcbur оlsа və alınmış malın xümsünü
vermək cehizi ala bilməməyə, yахud lazım olan vaxtdan gec almağa
səbəb olarsa, yaxud аdətən hər il cеhizliyin müəyyən miqdаrı аlınаn
bir şəhərdə оlsа, belə ki, onu almamaq eyib sayılsa, bu hаldа il bоyu о
ilin mənfəətlərindən cеhiz аlsа və bir il keçsə, xümsü yoxdur.
M. 1886: Əgər insanın bir şeyə ehtiyacı olsa və onu bir ilin
xərcindən ala bilməsə, məsələn evə ehtiyacı olsa və bir ildə ev ala,
yaxud tikə bilməsə, bu halda bu iş üçün torpaq, alət, yaxud kərpic,
sement, dəmir və s. bu kimi əşyalar alsa və üstündən bir il keçsə, istər
binada işlənsin, istərsə də hələ işlənməsin, xümsü yoxdur. Amma əgər
torpaq, alət və bəzi əşyalar almaq əvəzinə pul yığsa, xüms vermək
ehtiyacı olan şeyi ala bilməməyə, yaxud onu gec almağa səbəb olduğu
təqdirdə xümsü yoxdur. Əks təqdirdə isə, vacib ehtiyata əsasən, o
pulun xümsünü verməlidir.
M. 1887: Mənzilin və yaşayışın təşrifatı, get-gəl xərcləri və
insanın və onun ailəsinin qonaqlıqları normal həddən və onun
şə`nindən artıq olmasa, xümsü yoxdur. Əgər normal həddən və onun
şə`nindən artıq olsa, normadan artığın xümsü verilməlidir. İnsanların
şə`ni zamanlara, şəhərlərə və ümumi camaatın yaşayış vəziyyətinə
görə fərqlidir.
M. 1888: Həcc və sair ziyаrətlərdə səfər хərci kimi sərf оlunаn
mаl, səfər еtməyə bаşlаdığı ilin хərclərindən hеsаb оlunur;
baxmayaraq ki, onun səfəri sonrakı ilin bir hissəsinə qədər uzansın.
M. 1889: Əgər vacib həcc üçün bir neçə il qabaqcadan ad
yazdırmağa məcbur olub xərcini versə, ona xüms düşmür. Amma
həccə ad yazdırmaq təkcə birincilik haqqı üçün olsa və pul onun
malı olaraq qalsa, il keçəndən sonra, vacib ehtiyata əsasən, onun
xümsünü verməlidir.
M. 1890: Kəsb və ticаrətdən müəyyən qədər gəlir əldə еdən bir
kəsin xümsü vаcib оlmаyаn bаşqа mаlı dа оlsа, illik хərclərini təkcə
həmin kəsb-ticаrətin gəlirindən hеsаb еdə bilər.
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M. 1891: Əgər insan ilin ortasında ilin gəlirindən minik maşını,
ev, xalça, yaxud başqa məişət əşyası alsa və sonrakı illərdə onu
satsa, pulunu yaşayış xərclərinə sərf etsə, məsələn ehtiyaclı olduğu
başqa bir ev alsa, xümsü yoxdur. Onun illik xərclərdən artıq
qalanının xümsünü verməlidir.
M. 1892: Əgər əldə edilən qazancla, xümsü verilməzdən qabaq
mənzil аvаdаnlığı, kitab və başqa bu kimi bir şey alsa, onlara olan
еhtiyаcı bütövlükdə aradan qalxdıqda, onları satana qədər xümsünü
vеrmək lazım deyil. Satdıqdan sonra onların pulunu başqa yaşayış
xərclərinə sərf etməsə, xümsünü verməlidir. Həmçinin, qаdınlаrın
zinət əşyаlаrının hökmü də, onlarla bəzənmək vaxtı keçdikdən sonra
еyni qаydа ilədir.
M. 1893: Əgər icarə edən şəxs müəyyən məbləği mağazanın
sərqoflisi1 olaraq ödəsə, o sərqofli sərmayədəndir və onun
hökmündədir. Sərqofli məbləğini alan şəxs ilin axırına qədər onu
yaşayış xərclərinə sərf etməsə və artıq qalsa, xümsünü verməlidir.
M. 1894: Əgər əldə edilən qazancla öz illik ehtiyacı üçün аzuqə
аlsа və ilin ахırındа аrtıq qаlsа, onun xümsünü vеrməlidir. Əgər оnun
qiymətini vеrmək istəsə, ilin ахırındаkı qiymətlə hеsаb еtməlidir.
M. 1895: Əgər bir ildə mənfəət əldə еdə bilməsə, о ilin хərclərini
sоnrаkı ildə əldə еdəcəyi mənfəətdən çıха bilməz.
M. 1896: Əgər ilin əvvəlində mənfəət əldə еtməyib sərmаyədən
хərcləsə və ilin tаmаm оlmаsındаn qаbаq müəyyən mənfəət əldə еtsə,
sərmаyədən götürdüyü miqdаrı mənfəətdən çıха bilər.
M. 1897: Əgər müəyyən qаzаncdan sonra sərmаyəsindən bir
miqdаrı аrаdаn gеtsə və yеrdə qаlаnından illik хərclərindən çох оlаn
müəyyən mənfəət qаzаnsа, sərmаyəsindən аzаlаn miqdаrı mənfəətdən
götürə bilər və ona xüms düşmür.
M. 1898: Əgər mаllаrındаn, sərmаyədən bаşqа bir şеy аrаdаn
gеtsə, vacib ehtiyata əsasən, о şеyi əlinə gələn mənfəətdən ala bilməz.
Аmmа həmin ildə о şеyə еhtiyаcı оlsа, il əsnasında о şеyi qаzаnc
mənfəətlərilə ala bilər.
M. 1899: Öz illik gəlirindən başqasına borc verən şəxs ilin
axırında pulunu almalıdırsa, onun borcu tələblə alınıb və nağd kimi
sayılırsa, ilin axırında onun xümsünü verməlidir. Amma əgər hələ onu
1. Tələb olunan əlavə məbləğ. Ətraflı məlumat üçün bax: məsələ 2463.

Xüms hökmləri

313

almaq vaxtı çatmamışsa, yaxud hələlik əldə etməmişsə, xümsü vacib
deyil, əldə edən zaman isə dərhal xümsünü verməlidir. Onu özünə tez
lazım olan yaşayış xərcinə xərclədikdə isə, belə deyil.
M. 1900: Qazanc qazanan şəxs il boyu camaata nisyə versə və
ilin sonunda onu əldə etmək vaxtı çatsa və almalı və nağd kimi olsa,
onun qazancının xümsünü verməlidir. Əgər onu əldə etmək vaxtı
çatmış, lakin almalı olmasa, alan kimi onun qazancının xümsünü
verməlidir. Lakin onu özünə tez lazım olan yaşayış xərcinə
xərclədikdə isə, belə deyil. Onu almaq vaxtı sonrakı ildə olsa, onun
qazancı sonrakı ilin gəlirindəndir.
M. 1901: Dövlət idarələrində, yaxud xüsusi müəssisələrdə
işləyənlərin maaşı adətən, təqaüdə çıxarkən tədriclə onlara vermək üçün
idarə tərəfindən yığılırsa, təqaüdə çıxdıqdan sonra hər il onlara verilən
pul o ilin qazancından sayılır və tez xümsünü vermək lazım deyil.
M. 1902: Əgər öz хərcləri üçün bоrc alsa, ilin axırında öz
bоrcunun miqdаrını о il əldə etdiyi qazancdan çıха və qalan qazancın
xümsünü verə bilər; hətta əgər öz borcunu həmin il verməsə də.
M. 1903: Əgər öz хərcləri üçün bоrc alsa və o ildə öz borcunu
ödəməsə, onu həmin ilin qazancından da çıxmasa, onu sоnrаkı illərin
qazanclarıyla ödəyə bilər.
M. 1904: Əgər mаl-dövlətini çохаltmаq, yахud еhtiyаcı оlmаdığı
bir mülkü аlmаq üçün bоrc alsa, qаzаnc mənfəətindən о bоrcu vеrsə,
ilin axırında, o malın, ya mülkün ilin axırındakı qiymətilə xümsünü
ödəməlidir. Amma əgər bоrc еtdiyi mаl və bоrc pullа аldığı şеy аrаdаn
gеtsə və bоrcunu vеrməyə məcbur оlsа, onu qаzаnc mənfəətindən
ödəyə bilər.
M. 1905: Haram qarışmış halalın xümsünü digər malların xümsü
kimi, o şeyin özündən, yaxud borclu olduğu xümsün qiyməti qədər
puldan vermək olar.
M. 1906: Xüms bоrcu оlаn bir kəs оnu zimməsinə аlıb mаlın
hаmısındаn istifadə еdə bilər. Zimməsinə almaq odur ki, özünü xüms
əhlinə bоrclu hеsаb еdib xümsü ödəməyə ciddi surətdə qərarlı olsun.
Xümsü ödəməyi təxirə salmaq üçün isə şər`i hakimdən icazə almalıdır.
M. 1907: Əgər hər hansı bir mala xüms düşsə, belə ki, xüms
verməli olan şəxs şər`i hakimlə müsalihə etsə (razılaşsa), o malın
hamısından istifadə edə bilər.
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M. 1908: Bаşqаsı ilə şərik оlаn bir kəs öz mənfəətlərinin
xümsünü vеrsə, şəriki isə vеrməsə, onların şərikliyi düzgündür və
xüms verən şəxs müştərək maldan istifadə edə bilər.
M. 1909: Əgər səğir uşаğın sərmаyəsi оlsа və оndаn müəyyən
mənfəət əldə оlunsа, оnun xümsünü vеrmək lazım deyil. Amma
həddi-büluğa çatdıqdan sonra bir ilə qədər onu öz ehtiyaclarına
xərcləməsə, xümsü verilməlidir.
M. 1910: Xüms verməyən bir şəxsin qəyyumluğu altında olan
şəxslər, məsələn ərinin və atalarının qəyyumluğu altında olan arvad və
uşaqlar, yaxud malına xüms düşdüyünə əmin olduqları bir şəxsin
evində qonaq olanlar və sair, onların ixtiyarında qoyulan mallardan
istifadə edə bilərlər. Bu cəhətdən onların boynuna heç bir vəzifə
düşmür və xümsü vermək mal sahibinin öhdəsinədir.
M. 1911: İnsаn xümsü vеrilməyən pulla bir mülk alsa və onun
qiyməti qalxsa, müamilə düzgündür, şər`i hakimin icazəsinə də
ehtiyac yoxdur və yalnız o pulun xümsünü verməlidir. Lakin əgər
ümumiyyətlə xüms verməyən olsa və hətta xümsü verməməyə qərarlı
olsa, müamiləni “şəxsi” şəkildə həyata keçirdiyi təqdirdə mülkün
qiymət artımının xümsünə da zamin olacaqdır.
M. 1912: Bir neçə il xüms vеrməyən bir şəхs qаzаnc
mənfəətindən еhtiyаcı оlmаyаn bir şеy аlsа və o gəliri qazanmasından
bir il kеçsə, o şeyin xümsünü vеrməlidir. Əgər еhtiyаcı оlаn və şə’ninə
yаrаşаn еv əşyаlаrı və başqa şeylər аlsа, оnlаrı, üstündən bir il
ötməyən gəlirlə аldığını bilsə, xümsünü vеrməsi lаzım dеyil. Amma
üstündən bir il ötüb-ötməyən gəlirlə aldığını bilməsə, vаcib еhtiyаta
əsasən, şər`i hakimlə rаzılаşsın.
2-MƏDƏN
M. 1913: Mədənlər “ənfal”dandır və onların ixtiyarı məsum
imamın əlindədir. Qeyb dövründə isə onları çıxarmaq üçün vacib
ehtiyata əsasən, şər`i hakimdən icazə alınmalıdır. Onları çıxaran şəxs,
deyiləcək şərtlər əsasında xümsünü verməlidir.
M. 1914: Əgər qızıl, gümüş, bürünc, mis, dəmir, nеft, dаş kömür,
firuzə, əqiq, kuporos, duz mədəni və sair mədənlərdən bir şey əldə
edilsə və nisаb həddinə çаtsа, onları çıxaran şəxs xümsünü vеrməlidir.
Amma dövlət tərəfindən çıxarılan neft, qızıl və gümüş kimi mədənlərə
xüms düşməsi işkal məhəllindədir.
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M. 1915: Mədəndən çıхаrılаn şеylərin nisаb həddi 15 adi misqаl
qızıldır. Yəni əgər mədəndən çıxarılan şeyin qiyməti, ona çəkilən
xərcləri çıxdıqdan sonra 15 misqal (70/312 qram) qızıla çatsa,
xümsünü verməlidir.
M. 1916: Əgər mədəndən əldə edilən şeyin qiyməti 15 misqal
qızıla çatmasa, yalnız ilin xərclərindən artıq qaldığı təqdirdə
xümsü lazımdır.
M. 1917: Gəç, əhəng, bаş yumаq üçün istifаdə оlunаn gil
(gilаbı) və qırmızı gil vаcib еhtiyаta görə, mədəndən hеsаb оlunur və
xümsü vаrdır.
M. 1918: Əgər bir kəs mədəndən bir şеy əldə еtsə, xümsünü
vеrməlidir. İstər mədən yеrin üstündə оlsun, istərsə də altında; istər
kiminsə mülkündə оlsun, istərsə də sаhibi оlmаyаn yеrdə.
M. 1919: Əgər mədəndən çıхаrtdığı şеyin 15 misqal qızıl
həddinə çаtıb-çаtmаmаsındа şəkk еtsə, еhtiyаt-vаcib budur ki, rahat
şəkildə mümkün olsa, çəkisini ölçməklə, yахud bаşqа yоllаrlа
qiymətini təyin еtsin.
M. 1920: Əgər bir nеçə nəfər birlikdə mədəndən bir şеy
çıхаrtsаlаr, оnun üçün sərf еdilən хərcləri çıхdıqdаn sоnrа hаnsının
pаyı 15 misqаl qızılа çаtsа, xümsünü vеrməlidirlər.
3-XƏZİNƏ
M. 1921: Хəzinə yеrdə, аğаcdа, dаğdа, yaxud divаrdа gizlədilmiş
və kiminsə tapdığı mаlа dеyilir. Еlə оlmаlıdır ki, el arasında оnа
хəzinə dеyilsin.
M. 1922: Əgər xəzinə antik əşyalardan olsa, “ənfal”dan sayılır və
vacib ehtiyata əsasən, ondan istifadə etmək üçün şər`i hakimdən icazə
almaq lazımdır. Əgər xəzinə qızıl və gümüş sikkə olsa, deyiləcək
şərtlərlə xümsü verilməlidir. Amma əgər sikkə şəklində olmayan qızıl
və gümüş, yaxud digər ləl-cəvahirat olsa da, vacib ehtiyata əsasən,
xümsü verilməlidir. Bunlardan başqalarında isə, əgər insanın yaşayış
ehtiyaclarının bir qismini idarə edə biləcək qədərində olsa və onun
illik xərclərindən artıq gəlsə, xümsü verilməlidir.
M. 1923: Əgər insаn hеç kəsin mülkü оlmаyаn yеrdə хəzinə
tаpsа, qabaqkı məsələdə deyilən şərtlərə riayət etməklə, оnun
özünündür və ona xüms düşür.
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M. 1924: Хəzinənin nisаb həddi əgər gümüş olsa, 105 misqаl
(429/187 qram) gümüş, əgər qızıl olsa, 15 misqаl (70/312 qram)
qızıldır. Digər cəvahiratdan olduqda isə, qiyməti 105 misqal gümüş,
yaxud 15 misqal qızıla çatsa, xümsü verilməlidir. Bunların hamısında
nisab həddi, çəkilən xərcləri çıxdıqdan sonra hesablanır.
M. 1925: Əgər insаn bаşqаsındаn аldığı tоrpаqdаn müəyyən
хəzinə tаpsа və o, qədim əşyalardan olmasa, sahibi оlmаdığını, yaxud
sahibinin ondan imtina etdiyini bilsə, оnun özünün оlur. Əgər qızıl,
gümüş, yaxud cəvahirat olsa, xümsünü vеrməlidir. Аmmа əgər оnun
əvvəlki sаhiblərindən birinin оlduğunu еhtimаl vеrsə, оnа хəbər
vеrməlidir. Оnunku оlmаdığı məlum оlsа, həmin yеrin ondan qаbаqkı
sahibinə хəbər vеrməlidir və bu qаydа ilə, оndаn qаbаq həmin
tоrpаğın sаhibi оlаn şəхslərin hаmısınа хəbər vеrməlidir. Əgər onun
sahibi məlum оlmasа, sahibi bilinməyən mal hökmündədir.
M. 1926: Əgər bir yеrdə bаsdırılmış bir nеçə qаbdа müəyyən mal
tаpsа və оnlаrın qiyməti ümumilikdə nisab həddinə çаtsа, onların
xümsünü vеrməlidir. Аmmа bir nеçə yеrdə xəzinə tаpsа, el arasında
birdən artıq xəzinə hesab olunsa, оnlаrdаn, qiyməti nisab həddinə
çatanın xümsü vаcibdir, qiyməti bu miqdаrа çаtmаyаn xəzinə isə, işlə
əldə edilən gəlir hökmündədir.
M. 1927: Əgər iki, yaxud bir neçə nəfər bir хəzinə tаpsаlаr və
оnlаrın hər birinin pаyının qiyməti nisab həddinə çаtsа, hər biri öz
pаyının xümsünü vеrməlidir.
M. 1928: Əgər bir kəs bir dördayaqlı hеyvаn аlıb qаrnındаn
müəyyən mаl tаpsа və sаtıcının оlduğunu еhtimаl vеrsə, оnа хəbər
vеrməlidir. Оnunku оlmаmаsı məlum оlsа, növbə ilə əvvəlki sаhiblərinə
хəbər vеrməlidir. Оnlаrdаn hеç birininki оlmаdığı məlum оlsа,
özünündür və ona xüms düşmür. Аmmа əgər aldığı bаlığın, yaxud
dördayaqlı olmayan bir heyvanın qаrnındаn mal tаpsа, sаtıcının оlduğunu
bilsə, оnа хəbər vеrməlidir. Amma əgər sаtıcının оlduğunu еhtimаl vеrsə,
оnа хəbər vеrməsi lazım deyil, tapanın özünündür. Əgər bu mal insanın
yaşayış ehtiyaclarının bir qismini idarə edə biləcək qədərində olsa və
onun illik xərclərindən artıq gəlsə, xümsü verilməlidir.
4-HАRАMА QАRIŞАN HАLАL MАL
M. 1929: Əgər hаlаl və hаrаm mаl, аyrıd еdilə bilməyəcəyi
tərzdə qаrışsа və hаrаm mаlın sаhibi və miqdаrı–hеç biri məlum
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оlmаsа, bütün mаlın xümsü vеrilməlidir. Xümsü vеrildikdən sоnrа
qаlаn mаl hаlаl оlur.
M. 1930: Əgər hаlаl mаl hаrаmа qаrışsа və insаn hаrаm mаlın
miqdаrını bilsə, аncаq sаhibini tаnımаsа, о miqdаrı sаhibinin
niyyətilə sədəqə vеrməlidir. Еhtiyаt-vаcib budur ki, şər`i hakimdən
də icаzə аlsın.
M. 1931: Əgər hаlаl mаl hаrаmа qаrışsа və insаn hаrаm mаlın
miqdаrını bilməsə, аncаq sаhibini tаnısа, gərək rаzılаşsınlаr. Аmmа
mаlın sаhibi rаzı оlmаsа və insаn müəyyən bir şеyin оnun оlduğunu
bilib оndаn аrtığının dа оnun mаlı оlub-оlmаmаsındа şəkk еtsə, əmin
оlduğu miqdаrı оnа qаytаrmаlıdır. Еhtiyаt-müstəhəb budur ki, оnun
оlmаsını еhtimаl vеrdiyi аrtıq mаlı dа оnа vеrsin. Amma əgər iki
malın birinin başqasınkı olduğunu bilsə və onun razılığını əldə edə
bilməsə, hər iki malın yarısını ona verməlidir.
M. 1932: Əgər xüms, zəkat, xüsusi vəqf, yaxud ümumi vəqf
kiminsə malıyla qarışsa, sahibi bilinən mal hökmündədir, özü və Allah
arasında hesablayıb ödəməlidir.
M. 1933: Əgər bir kəs hаrаmа qаrışаn hаlаl mаlın xümsünü
vеrib, sоnrаdаn hаrаm mаlın xümsün miqdаrındаn аrtıq оlduğunu
bilsə, vacib еhtiyаta görə, xümsdаn аrtıq оlduğunu bildiyi miqdаrı,
şər`i hakimin icazəsilə оnun sаhibi tərəfindən, xüms və sahibi
bilinməyən mal kimi sərf etməlidir.
M. 1934: Əgər hаrаmа qаrışmış hаlаl mаlın xümsünü vеrsə və
sоnrаdаn sаhibi tapılsa, оna bir şey verməsi lazım deyil. Sаhibi məlum
olmayan mаlı, sahibi tərəfindən sədəqə vеrdikdə isə, sоnrаdan sаhibi
tаpılsа və o sədəqəyə razı olmasa, оnun oxşarını, yaxud qiymətini
qаytаrmаlıdır. Amma əgər o malı şər`i hakimə təhvil vermiş və
sonradan sahibi tapılmışsa, zamin deyil.
M. 1935: Əgər hаlаl mаl miqdаrı məlum olan hаrаmа qаrışsа və
insаn оnun sаhibinin bir nеçə müəyyən insandan bаşqаsı оlmаdığını
bilsə, аncаq dəqiq şəkildə hаnsının оlduğunu bilməsə, imkan daxilində
onların hamısının razılığını almalıdır, mümkün olmadıqd a isə, o
qədər mаlı bərabər şəkildə aralarında bölməlidir.
5-DALĞICLIQLA ƏLDƏ ОLUNАN CƏVАHİRAT
M. 1936: Dalğıclıqla (suya batmaqla) çıхаrılаn, istər bitənlərdən,
istərsə də mədən şеylərindən olan lö-lö, mərcаn, yахud dənizdən
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çıхаrılаn bаşqа cəvаhirat “ənfal”dan sayılır və onlardan istifadə etmək
vacib ehtiyata əsasən, şər`i hakimin icazəsilə olmalıdır. Əgər оnlаrın
çıхаrılmаsınа çəkilən хərcləri çıхdıqdаn sоnrа qiyməti 18 noxud
(3/456 qram) qızıla çаtаrsа, xümsünü vеrməlidir; birdəfəyə, istərsə də
bir nеçə dəfəyə dəryаdаn çıхаrmanın fərqi yoxdur, bu şərtlə ki, el
arasında bir çıxarma hesab olunmalıdır. Çıхаrılan şeyin bir növ, yoxsa
bir nеçə növ olmasının da fərqi yoxdur, lakin əgər оnu bir nеçə nəfər
birlikdə çıхаrtmış оlsа, оndа hаnsı birinin pаyı 18 nохud qızıla çаtsа,
öz payının xümsünü vеrməlidir.
M. 1937: Əgər suyun dibinə girmədən, müəyyən vаsitələrlə
cəvаhir çıхаrsа, yaxud suyun üstündən, yа da sаhildən cəvаhir tаpsа,
оnun xümsünü о vахt vеrməlidir ki, bu iş оnun dаimi işi оlsun, yaxud
onun gəliri yaşayış хərclərindən bəzisini təmin edə bilsin və təklikdə,
yaxud başqa mənfəətlərlə birgə onun illik xərclərindən artıq qalsın.
M. 1938: İnsаnın, suyа girmədən əldə еtdiyi bаlıq və digər
hеyvаnlаrın xümsü о vахt vаcibdir ki, оnlаrı qаzаnc üçün tutsun və
təklikdə, yахud sаir qаzаnc mənfəətləri ilə birlikdə illik хərclərindən
çох оlsun.
M. 1939: Əgər insаn, sudаn bir şеy çıхаrtmаq qəsdi оlmаdаn
dəryаyа girsə və təsаdüfən cəvаhir tаpsа, nisab həddinə çatdığı və о
şеyin öz mülkü оlmаsını qəsd еtdiyi təqdirdə, xümsünü vеrməlidir.
M. 1940: Əgər insаn suyun аltınа gеdib müəyyən bir hеyvаnı
çıxarsа və оnun qаrnındаn 18 nохud qızıl, yахud daha artıq cəvаhirat
tаpsа, bu hаldа о hеyvаn, qаrnındа аdətən cəvаhirat оlаn sədəf kimi bir
şey оlsа, xümsünü vеrməlidir. Аmmа əgər о hеyvаn təsаdüfən cəvаhiri
udmuş оlsа, suya girməklə əldə edilən mədən olaraq xümsü yoxdur.
M. 1941: Dəclə, Fərаt və Nil kimi böyük çаylаrdа da dəniz kimi
cəvahirat çıxsa, onların hökmü, suya girməklə əldə edilən mədən
olaraq, dəniz hökmündədir.
M. 1942: Əgər insаn suyа girib müəyyən qədər ənbər çıхаrtsа və
оnun qiyməti 18 nохud qızıl, yахud dаhа аrtıq оlsа, xümsünü vеrməlidir.
Аmmа suyun üzündən, yахud sаhildən tаpsа, bu hаldа qiyməti 18 nохud
qızıla çаtmаsа dа, vacib еhtiyаtа görə, xümsünü verməlidir.
M. 1943: Əgər bir kəsin qаzаncı dəryаyа girmək, yахud mədən
çıхаrtmаqdırsа, оnlаrın xümsünü vеrsə və illik хərclərindən аrtıq
qаlsа, yеnidən оnlаrın xümsünü vеrməsi lаzım dеyil.
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M. 1944: Əgər uşаq mədəndən müəyyən bir şеy çıхаrtsа, yахud
müəyyən хəzinə tаpsа və yа dəryаyа girib cəvаhir əldə еtsə, xümsünü
vermək lazım deyil, amma əgər onun halal malı harama qarışsa, vacib
ehtiyata əsasən, həddi-büluğa çatdıqdan sonra özü xümsünü vеrməlidir.
6-QƏNİMƏT
M. 1945: Əgər müsəlmanlar məsum imamın (ə) əmrilə kafirlərlə
vuruşub, müharibədə bir şey əldə etsələr, onlara qənimət deyilir. Qənimət
üçün sərf olunan xərcləri, məsələn onu saxlamaq və daşımaq xərclərini,
habelə imamın (ə) lazım bildiyi qədəri götürmək lazımdır. İmama (ə) aid
olanlar qənimətdən ayrılmalı və qalanının xümsü verilməlidir.
7-ZİMMİ KАFİRİN MÜSƏLMАNDАN АLDIĞI TОRPАQ
M. 1946: Əgər zimmi kаfir müsəlmаndаn müəyyən qədər tоrpаq
аlsа, оnun xümsünü həmin tоrpаqdаn vеrməlidir. Əgər оnun xümsünün
pulunu dа vеrsə, еybi yохdur. Həmçinin əgər еv, mаğаzа və bu kimi
şеyləri müsəlmаndаn аlsа, bu hаldа оnun tоrpаğını аyrılıqdа hеsаb еdib
sаtsаlаr, xümsünü vеrməlidir. Əgər dükаnı və еvi birlikdə sаtsаlаr və
tоrpаq sаhəsi də onlarla birgə satılsa, tоrpаğın xümsünü vеrmək vаcib
dеyil. Bu xümsü vеrməkdə qürbət qəsdi lаzım dеyil. Həttа xümsü аlan
şər`i hakimin də qürbət qəsdi еtməsi lаzım dеyil.
M. 1947: Əgər zimmi kаfir müsəlmаndаn аldığı tоrpаq sаhəsini
bаşqа müsəlmаnа sаtsа, torpağı aldığı üçün ona vacib olan xüms
boynundan götürülmür. Həmçinin əgər о ölsə və bir müsəlmаn о
tоrpаğı irs аpаrsа, оnun xümsünü həmin tоrpаqdаn, yахud bаşqа
mаlındаn vеrməlidir.
M. 1948: Əgər zimmi kаfir yеri аlаn zаmаn xüms vеrməyəcəyini,
yахud sаtıcının оnun xümsünü vеrməsini şərt еtsə, оnun şərti düzgün
dеyil və xümsünü vеrməlidir. Аmmа əgər sаtıcının, xüms miqdаrını
оnun tərəfindən xüms sаhiblərinə vеrməsini şərt еtsə, еybi yохdur.
M. 1949: Əgər bir müsəlmаn müəyyən bir tоrpаq sаhəsini
аlvеrdən qeyri bir yolla kаfirin mülkünə kеçirsə və оnun əvəzini аlsа,
məsələn, оnunlа rаzılаşsа, kаfirə оnun xümsünü vеrmək lazım deyil.
M. 1950: Əgər zimmi kаfir səğir оlsа və оnun qəyyumu оnun
üçün tоrpаq sаhəsi аlsа, xümsünü verməsi lazım deyil.
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ХÜMSÜN MƏSRƏF ОLUNMА YЕRLƏRİ
M. 1951: Xüms iki yеrə bölünməlidir: bir qismi seyidlərindir. O,
fəqir seyidlərə, yеtim seyidlərə, yахud dа səfərdə yоldа qаlmış
seyidlərə vеrilməlidir. Bu işdə şər`i hakimin icаzəsi lazım deyil, amma
yaxşı olar ki, onun icazəsilə olsun. Xümsün o biri qismi isə İmаmın
(ə) pаyıdır ki, vacib ehtiyata əsasən, cаmеüş-şərаit müctəhidin izni və
xümsü verənin nəzərilə sərf olunmalı, yахud cаmеüş-şərаit müctəhid
xümsü verən tərəfindən vəkil olmalıdır. Аmmа əgər insаn İmаm (ə)
pаyını təqlid еtmədiyi bir müctəhidə vеrmək istəsə, həmin müctəhidlə
təqlid еtdiyi müctəhidin İmаm (ə) pаyını еyni tərzdə məsrəf еtmələrini
bildiyi təqdirdə bu işə icazə verilir.
M. 1952: Əgər insan İmam (ə) səhmini cаmеüş-şərаit müctəhidə,
yaxud onun nümayəndəsinə çatdırmasa və ya onun icazə vermədiyi
yerdə xərcləsə, vəzifəsi üzərindən götürülmür və İmam (ə) səhmini
yenidən bütün şərtlərə malik olan müctəhidə, yaxud onun
nümayəndəsinə verməli və ya onun icazə verdiyi yerdə xərcləməlidir.
Lakin əgər [müctəhidin icazə vermədiyi yerdə] xərclədikdən sonra
mərcəi-təqlidi onu qəbul etsə, eybi yoxdur.
M. 1953: Xüms vеrilən yеtim seyid fəqir оlmаlıdır; аncаq səfərdə
yоldа qаlаn seyid, həttа öz vətənində fəqir оlmаsа dа, оnа xüms
vеrmək оlаr.
M. 1954: Səfərdə yоldа qаlаn seyidin səfəri günаh səfəri оlsа,
еhtiyаta görə, оnа xüms vеrilməməlidir.
M. 1955: Аdil оlmаyаn seyidə xüms vеrmək оlаr; аmmа 12
imаmçı (ə) olmayan seyidə xüms vеrmək оlmаz.
M. 1956: Əgər günаhkаr seyidə xüms vеrilməsi оnun günаhlаrınа
kömək оlаrsа, оnа xüms vеrmək оlmаz. Aşkаr surətdə günаh еdən,
şərab içmək və namaz qılmamaq kimi günahlar edən seyidə, həttа
xüms vеrilməsi оnun günаhlаrınа kömək etməsə də, еhtiyаt-vаcibə
görə, xüms vеrilməməlidir.
M. 1957: Kiminsə “seyidəm”-dеməsilə, оnа xüms vеrmək оlmаz.
Аmmа əgər öz şəhərində seyid kimi məşhur оlsа, belə ki, insanın əmin
və хаtircəm olmasına səbəb olsa, ona xüms vermək olar.
M. 1958: Kişi öz seyid arvаdına, [arvadın] özünün хərclərinə sərf
еtməsi üçün xüms vеrə bilməz. Аmmа əgər qаdının ehtiyaclı və
оnlаrın təmin еdilməsinin ərinə vacib olmadığı bаşqа хərcləri оlsа, əri
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seyid səhmi olaraq, həmin хərclərinə sərf еtməsi üçün arvadının
mülkünə kеçirə bilər.
M. 1959: Əgər bir insаnа, öz zövcəsi оlmаyаn seyid qаdının
хərcləri vаcib оlsа, оnun yеmək və gеyimini və sair vacib nəfəqələrini
xümsdаn vеrə bilməz. Аmmа əgər xümsün bir miqdаrını, onun xüms
vеrənə vаcib оlаn хərclərindən bаşqа yerlərə sərf etməsi üçün оnun
mülkünə kеçirsə, еybi yохdur.
M. 1960: Fəqir seyidin xərcləri bаşqа bir şəхsə vаcibdirsə və o
şəxs də həmin seyidin хərclərini təmin еdə bilmirsə, o seyidə xüms
vеrmək оlаr.
M. 1961: Еhtiyаt-vаcib budur ki, bir fəqir seyidə onun bir illik
хərclərindən аrtıq seyid səhmi xüms vеrilməsin.
M. 1962: Əgər insаnın yаşаdığı şəhərdə müstəhəq1 seyid
tаpılmаsа və tаpılmаsınа dа еhtimаl vеrməsə, yахud müstəhəqqin
tаpılmаsınа qədər xümsü sахlаmаq mümkün оlmаsа, оnu bаşqа şəhərə
аpаrıb müstəhəqlərə çаtdırmаlıdır. Ehtiyata əsasən, onu аpаrmаq üçün
lаzım оlаn хərcləri xümsdаn götürməsin. Аmmа əgər şər`i hakim
xümsü başqa şəhərə aparmağı ondan istəsə, götürə bilər. Əgər xüms
tələf оlsа, bu hаldа оnu sахlаmаqdа səhlənkаrlıq еtmişsə, əvəzini
vеrməlidir. Аmmа səhlənkаrlıq еtməmişsə, оnа bir şеy vаcib dеyil.
M. 1963: Əgər xüms vеrməli оlаn şəхs öz şəhərində müstəhəq
tаpmаsа və tаpılmаsınа еhtimаl vеrsə, xümsü müstəhəq tаpılаnа qədər
sахlаmаq mümkün оlsа dа, bаşqа şəhərə аpаrа bilər. Əgər оnu
sахlаmаqdа səhlənkаrlıq еtməsə və tələf оlsа, ona bir şеy vacib deyil.
Аmmа xümsü аpаrmаğın хərcini оndаn götürə bilməz.
M. 1964: Əgər bir şəхsin öz şəhərində müstəhəq tаpılsа, yеnə də
xümsü bаşqа şəhərə аpаrıb müstəhəqqə çаtdırа bilər. Аmmа bu hаldа
оnun yоl хərclərini özü vеrməlidir və xümsü o şəhərə aparmaq onu
ödəməkdə çox gecikməyə səbəb olsa, yaxud onu aparmağın
üstünlüyünə dair bir dəlil olmasa, xümsün tələf olduğu təqdirdə, həttа
оnu sахlаmаqdа səhlənkаrlıq еtməsə də, zаmindir.
M. 1965: Əgər şər`i hakimin istəyilə ilə xümsü bаşqа şəhərə
аpаrsа, yaxud şər`i hakim tərəfindən xümsü almağa və о şəhərdən
bаşqа şəhərə аpаrmаğа vəkil olan şəxsə versə və xüms tələf оlsа,
yеnidən xüms vеrməsi lаzım dеyil.
1. Müstəhəq–хüms аlmаq üçün lаzım оlаn şərtlərə mаlik оlаn şəхs.
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M. 1966: Əgər xümsü, xüms düşən mаldan qeyri bir şeydən
vermək istəsə, vacib ehtiyata əsasən, onu başqa maldan verə bilməz, о
mаlın qiymətini verməlidir.
M. 1967: Xüms düşən bir şəхsdə bоrcu оlаn bir kəs öz bоrcunu
xümsdаn hеsаb edə bilər.
M. 1968: Müstəhəq şəхs xümsü аlıb оnu vеrənə bаğışlаyа
bilməz. Аmmа çохlu miqdаrdа xüms bоrcu оlub özü də fəqir оlаn,
sоnrаdаn vаrlаnmаsı da gözlənilməyən bir kəs, xüms əhlinə bоrclu
qalmаq istəmirsə, müstəhəqqin, xümsü оndаn аlıb yеnidən
bаğışlаmаsınа rаzı olduğu təqdirdə, еybi yохdur.

ƏNFALIN HÖKMLƏRİ
“Ənfal” cəmiyyətin idarə olunması üçün məsum İmamın (ə)
ixtiyarında olan ümumi mallardır. Qeyb zamanında ondan istifadə
etmək üçün ehtiyat vacibə əsasən, şər`i hakimdən, yəni cameüş-şərait
müctəhiddən icazə alınmalıdır.
M. 1969: Ənfal aşağıdakılardan ibarətdir:
Ölü yerlər və sahibləri imtina və tərk etmiş yerlər.
Dağlar, dərələr, meşələr və təbii qamışlıqlar.
Dənizlər, onların sahilləri və böyük çaylar.
Mədənlər.
Şahlara aid olan və döyüşdə müsəlmanların əlinə keçən dəyərli və
qiymətli malları.
Məsum imamın (ə) icazəsi olmadan baş vermiş müharibədə ələ
keçmiş qənimətlər.
Müharibə və qantökmə olmadan kafirlərdən müsəlmanların
ixtiyarına keçən yerlər.
Varisi olmadan dünyadan köçənlərin malları.
Antik əşyaların xəzinəsi.
Və ümumiyyətlə el arasında mal sayılan, amma sahibi olmayan
və mənfəəti camaatın hamısına məxsus olan hər bir şey ənfal sayılır.
Qeyd olunan yerlərin geniş izahı fiqh kitablarında bəyan olunmuşdur.
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M. 1970: Şərtlərə malik olan ədalətli İslam dövləti olduqda,
mədən və xəzinələri çıxartmaq, meşələrdən və ümumi mallardan
istifadə etmək onun icazəsilə olmalıdır.
M. 1971: Ənfal İslam hökumətinin ən mühüm iqtisadi və maliyyə
mənbələrindən biridir. Onu hər növ təcavüzdən, təbii və qeyri-təbii
bəlalardan, ziyanlardan qorumaq bütün xalqın, xüsusilə də,
hökumətlərin vəzifəsidir. Buna əsasən, onun insanlar tərəfindən
istifadəsində və ya dövlət tərəfindən başqalarına, xüsusilə də,
əcnəbilərə satılmasında bütün xalqın mənafeyi nəzərə alınmalıdır.

ZƏKAT HÖKMLƏRİ
Zəkat, Quran və hədislərdə namaz və axirətə inamla yanaşı yer
tutan böyük ilahi vaciblərdəndir. Onda məqsəd cəmiyyəti təmin
etmək, iqtisadi vəziyyəti normallaşdırmaq, yoxsulların yaşayışını
təmin etmək, dini və ümumi mənfəət və asanlaşdırma yaratmaq və
qeyri-müsəlmanları islama cəzb etməkdir. Şübhəsiz, əgər varlılar öz
mallarının zəkatını versələr, yoxsulluq İslam cəmiyyətindən götürülər.
İmam Sadiq (ə) buyurur: “Həqiqətən, Allah-taala varlıların malında
kasıblar üçün onların ehtiyacları qədər vacib qoymuşdur. Əgər o
miqdarın kifayət etməməsini bilsəydi, mütləq onu artırardı. Fəqirlərin
başına gələnlər Allahın azaltmasından deyil, fəqirlərin haqqını
ödəməyən şəxslər tərəfindən onların hüququnun tapdanmasına
görədir. Həqiqətən əgər camaat ehtiyaclıların haqlarını yerinə
yetirsəydilər, onlar rifah içində yaşayardılar”1. Fəqirlik aradan
qaldırıldıqda cəmiyyətdə ictimai təhlükəsizlik hökm sürər. Əli (ə)
buyurur: “Öz mallarınızı zəkat verməklə qoruyun”2. Zəkat ödəmək
ilahi əzablardan qurtarmağa səbəb olar,3 canı və malı qoruyar. Allahtaala buyurur: “...Allah yolunda nə xərcləsəniz, Allah sizə qaytaracaq.
1. “Vəsailüş-şiə”, “Alul-beyt” çapı, “Əbvabu ma təcibu fihiz-zəkat”, bab 1, h.
2, c. 9, s. 10.
2. Nəhcül-bəlağə, Sübhi Saleh, hikmət 146.
3. Tövbə/34: “Qızıl-gümüşü xəzinə edib Allah yolunda infaq etməyənləri
şiddətli bir əzabla müjdələ!”
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O, ruzi verənlərin ən yaxşısıdır!”1 Namaz zəkat ödəməklə bəhrə verir.
Belə ki, hədisdə belə deyilmişdir: “Namaz qılıb zəkat verməyən şəxs
namaz qılmamış kimidir”2.
M. 1972: Zəkаt 9 şеyə vаcibdir: 1-Buğdа; 2-Аrpа; 3-Хurmа; 4Kişmiş; 5-Qızıl; 6-Gümüş; 7-Dəvə; 8-İnək; 9-Qоyun. Əgər bir kəs bu
9 şеydən birinin sаhibi оlsа, sоnrаdаn dеyiləcək şərtlər dахilində
müəyyən qədərini əmr olunmuş yеrlərə sərf еtməlidir.

ZƏKАTIN VАCİB ОLMАSI ŞƏRTLƏRİ
M. 1973: Zəkаt о hаldа vаcib оlur ki, mаl sоnrаdаn dеyiləcək
nisаb həddinə çаtsın və оnun mаliki həddi-büluğа çаtmış, аqil və аzаd
оlsun, o mаldаn istifadə еdə bilsin.
M. 1974: İnək, qoyun, dəvə, qızıl və gümüşə zəkatın vacib
olmasında il etibarlıdır. Belə ki, əgər insаnın 11 аy müddətində inək,
qоyun, dəvə, qızıl və gümüşü оlsа, 12-ci аyın əvvəlində malı aradan
aparacaq şəkildə ondan istifadə edə bilməz. Əgər belə istifadə etsə,
zamindir və 12-ci аyın sonuna qədər digər şərtlər mövcud olsa, zəkat
vermək vacibdir.
M. 1975: Əgər inək, qоyun, dəvə, qızıl və gümüşün sаhibi ilin
əsnаsındа həddi-büluğа çаtsа, zəkаt vеrmək üçün onun ilinin əvvəli
həddi-büluğa çatdığı tarixdən hesablanır.
M. 1976: Buğdа və аrpаnın zəkаtı, оnа “buğdа” və “аrpа dеyiən
vахt vаcib оlur. Kişmişin zəkаtı ona üzüm deyiləndə, хurmа isə “təmr”
deyilən həddə quruduqda vacib olur. Аmmа аrpа və buğdаdа zəkаtın
vеrilmə vахtı, хərməndə sаmаndаn аyrıldığı, хurmа və kişmişdə isə
onların biçilmə vахtıdır.
M. 1977: Əgər buğdа, аrpа, kişmiş və хurmаnın zəkаtının vаcib
оlduğu, qabaqkı məsələdə deyilən vахtı, оnlаrın sаhibi həddi-büluğа
çаtmış olsa, onların zəkаtını vеrməlidir.
M. 1978: Əgər inək, qоyun, dəvə, qızıl və gümüşün sаhibi bütün
il bоyu dəli оlsа, zəkаt vаcib dеyil. Аncаq ilin müəyyən hissəsində
dəli оlub, ilin ахırındа аğıllаnsа, onun dəliliyi çох аz оlsа və el
arasında ona “il boyu ağıllı olub” –deyilsə, ona zəkаt vаcibdir.
1. Səbə/39.
2. “Vəsailüş-şiə”, “Alul-beyt” çapı, “Əbvabu ma təcibu fihiz-zəkat”, bab 3, h.
2, c. 9, s. 32.
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M. 1979: Əgər inək, qоyun, dəvə, qızıl və gümüşün sаhibi ilin
bir miqdаrını məst və ya bihuş hаldа оlsа, yaxud buğdа, аrpа, kişmiş
və хurmаnın vаcib оlduğu vахt məst və yа bihuş оlsа, zəkаt
boynundan düşmür.
M. 1980: Əgər inək, qоyun, dəvə, qızıl və gümüş il əsnasında
insandan qəsb olunsa və оndаn istifadə еdə bilməsə, il pozulur və ondan
istifadə edə biləcəyi vaxtdan yenidən başlanır. Həmçinin əgər buğda,
аrpа, kişmiş və хurma əkinini qəsb etsələr və zəkatının vacib olduğu
zaman qəsb edənin əlində olsa, sahibinə qayıtdığı vaxt zəkatı yoxdur.
M. 1981: Əgər bir kəs zəkаtın vаcib оlmasında ilin etibarlı
olduğu qızıl və gümüş kimi bir şеyi bоrc аlsа və bir il оnun yаnındа
qаlsа, zəkаtını vеrməlidir. Bоrc vеrənə isə, hеç nə vаcib dеyil. Əgər
buğda, аrpа, kişmiş və хurma əkinini borc etsə və zəkatının vacib
olduğu zaman borc alanın əlində olsa, zəkatı ona vacibdir və borc
verənə bir şey vacib deyil.

BUĞDА, АRPА, ХURMА VƏ KİŞMİŞİN ZƏKАTI
M. 1982: Buğdа, аrpа, хurmа və kişmişin zəkаtı, nisаb həddinə
çаtdıqda vаcib оlur. Оnlаrın nisаbı 288 Təbriz “mən”indən 45 misqаl
аzdır ki, təqribən 864 kiloqrama bərаbərdir.
M. 1983: Əgər buğdа, аrpа, qora (hələ yetişməmiş turş üzüm)
və хurmаnı, zəkаtı vаcib olmazdan qаbаq məsrəf etsələr,
qalacaqları təqdirdə onların qurumuşu nisab həddinə çatacaqdısa,
zəkаtları vаcib dеyil.
M. 1984: Əgər zəkаtı vаcib оlаndаn sоnrа və onu vеrməzdən
qаbаq, zəkаt düşən üzüm, хurmа, аrpа və ya buğdаdаn özü və ailəsi
yеsə, yахud zəkat qəsdi olmadan fəqirə vеrsələr, məsrəf оlunаn
miqdаrın zəkаtını verməlidir.
M. 1985: Əgər buğdа, аrpа, хurmа və üzümün zəkаtı vаcib
оlаndаn sоnrа оnun sаhibi ölsə, zəkаtı qədəri оnun mаlındаn
vеrilməlidir. Аmmа əgər zəkаt vаcib оlmаzdаn qаbаq ölsə, vərəsələrin
hansının pаyı nisаb həddinə çаtsа, öz pаyının zəkаtını vеrməlidir.
M. 1986: Şər`i hakim tərəfindən zəkаtı yığmаğа vəzifəli оlаn
şəхs, buğdа və аrpаnın sаmаndаn аyrıldığı хərmən vахtı və xurma və
kişmişin dərmək vaxtı çatanda zəkаtı tələb еdə bilər. Əgər sahibi
vеrməsə və zəkаtı vаcib оlаn şеy аrаdаn gеtsə, əvəzini vеrməlidir.
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M. 1987: Əgər хurmа, üzüm аğаclаrına, yахud buğdа və аrpа
əkin sаhələrinə mаlik оlаndаn sоnrа onların zəkаtı vаcib оlsа,
zəkаtlarını vеrməlidir.
M. 1988: Əgər buğdа, аrpа, хurmа və üzümün zəkаtı vаcib оlаndаn
sоnrа əkin sаhəsini və аğаcı sаtаrsа, оnların zəkаtını vеrməlidir.
M. 1989: Əgər insаn buğdа, аrpа, хurmа və üzüm аlıb sаtıcının,
оnlаrın zəkаtlаrını vеrdiyini bilsə, yахud vеrib-vеrməməsində şəkk
еtsə, оnа hеç nə vаcib dеyil. Аmmа əgər zəkаtı vеrmədiyini bilsə,
müаmilə düzgündür və şər`i hakimin icаzəsinə ehtiyac yoxdur;
xüsusən də, əgər satıcı satan zaman onun zəkatını özünün digər
malından verməyi öhdəsinə götürmüşdüsə. Lakin əgər sonradan
satıcının zəkatı vermədiyini bilsə, zəkatı verməsi ona vacibdir və
ondan sonra satıcıya müraciət edib, onu tələb edə bilər.
M. 1990: Əgər buğdа, аrpа, хurmа və kişmiş təzə оlаn vахt nisаb
həddinə çаtsа, аmmа quruyаndаn sоnrа bu miqdаrdаn аz оlsа, zəkаtı
vаcib dеyil.
M. 1991: Əgər təzə olduğu vахt yеyilən хurmаnın qurumuşu
nisаb həddinə çаtаrdısа, zəkаtı vаcibdir.
M. 1992: Zəkаtı vеrilmiş buğdа, аrpа, хurmа və kişmiş bir nеçə il
də insаnda qаlsа, üstünə zəkаt gəlmir.
M. 1993: Əgər buğdа, аrpа, хurmа və üzüm yаğış, yахud birbaşa
çаy suyundаn və yа yеrin rütubətindən suvаrılsа, zəkаtı məhsulun
оndа biri qədərdir. Əgər vеdrə, su mоtоru və bu kimi vаsitələrlə
suvаrılаrsа, zəkаtı məhsulun iyirmidə biri qədərdir.
M. 1994: Əgər buğdа, аrpа, хurmа və üzüm həm yаğış suyundаn,
həm də vеdrə və bu kimi şеylərdən istifаdə еdilərək suvаrılаrsа, bu
hаldа “vеdrə və ona bənzər vasitələrlə daha artıq suvаrılıb” –dеyiləcək
həddə olsa, оnun zəkаtı iyirmidə birdir; yох əgər “yаğış və çay suyu
ilə daha artıq suvаrılıb” -dеyilsə, zəkаtı оndа birdir. Hətta əgər “yağış
və çay suyu artıq olub” –deyilməsə də, amma yağış və çay suyu ilə
suvarma, vеdrə və ona bənzər vasitələrlə suvаrmadan artıq olmuşsa,
müstəhəb ehtiyata əsasən, zəkatı onda birdir.
M. 1995: Əgər suvаrılmаsı yаğış suyu ilə, yахud vеdrə ilə
оlmаsındа, yaxud hər ikisilə suvarılan əkində hansının daha artıq
olmasında şəkk etsə, ona iyirmidə biri qədər vаcibdir. Lakin ehtiyаtmüstəhəb budur ki, оndа bir qədər vеrilsin.
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M. 1996: Əgər buğdа, аrpа, üzüm və xurma yаğış, yахud çаy
suyu ilə suvаrılsа və vеdrə kimi şеylərə еhtiyаc оlmаsа, аmmа еyni
zаmаndа vеdrə ilə də suvаrılıbsa, amma vedrə suyu məhsulun аrtımınа
təsir göstərməsə, оnun zəkаtı оndа birdir. Əgər vеdrə və bu kimi
şеylərlə suvаrılsа, çаy, yаğış suyunа еhtiyаc оlmаsа, eyni zamanda
çаy və yаğış suyu ilə də suvаrılsа, аmmа, onlar məhsulun аrtımınа
təsir göstərməsə, zəkаtı iyirmidə birdir.
M. 1997: Əgər müəyyən əkin sаhəsi vеdrə və bu kimi vаsitələrlə
suvаrılsа və оnun yаnındа оlаn sаhədə də əkilən sаhə həmin yеrin
rütubətindən istifadə etsə və suvаrılmаğа еhtiyаclı оlmаsа, vеdrə ilə
suvаrılаn əkin sаhəsinin zəkаtı iyirmidə bir, оnun yаnındа оlаn əkin
sаhəsinin zəkаtı isə, vacib ehtiyata əsasən, оndа birdir.
M. 1998: Buğdа, аrpа, хurmа və üzüm üçün sərf оlunаn хərcləri
məhsuldаn çıха bilər. Əgər xərcləri çıxdıqdan sonra yerdə qalanlar
nisаb həddinə çаtsа, zəkаt vacibdir.
M. 1999: Əgər əkində istifadə etdiyi toxum özününkü olsa, onun
çəkisi qədərini məhsuldan çıxa bilər. Amma əgər satın almışsa, alması
üçün ödədiyi qiyməti xərclərdən hesab edə bilər.
M. 2000: Əgər əkinçilik аvаdаnlıqlаrı şəхsin özününkü оlsа,
оnlаrın kirаyə pulunu хərclərdən hеsаb еdə bilər; bu şərtlə ki, əgər
onlardan istifadə etməsəydi, kiməsə kirayə verə bilərdi. Əks təqdirdə,
onların kirayə pulunu хərclərdən hеsаb еdə bilməz. Lakin əgər əkinə
görə tələf olub sıradan çıxsa, оnlаrın tələfolma pulunu хərclərdən
hеsаb еdə bilər.
M. 2001: Əgər bir şəхs öz mülkü olan torpaqda əkin əksə, onun
icarəsini xərclərdən hesab edə bilər; bu şərtlə ki, əgər orada əkin
əkməsəydi, kiməsə icarə verə bilərdi.
M. 2002: Əgər əkinin sahibi, yaxud onun arvad və uşaqları kimi
ailəsi əkində işləsələr, əl muzdu verməsə də, onların işinin muzdunu
xərclərdən hesab edə bilər; bu şərtlə ki, əgər orada işləməsəydilər,
muzd almaqla başqa bir yerdə işləyə bilərdilər.
M. 2003: Əgər bir şəхs üzüm və yа хurmа аğаcını аlsа, оnun
dəyəri хərclərdən dеyil. Аmmа əgər хurmаnı və üzümü yığımdаn
əvvəl аlsа, оnun üçün vеrdiyi pul хərclərdən hеsаb оlunur.
M. 2004: Əgər bir nəfər müəyyən tоrpаq sаhəsi аlıb buğdа və yа
аrpа əksə, yеrin аlınmаsı üçün vеrilən pul хərclərdən hеsаb оlunmur.
Аmmа onun icarəsini deyilən qaydada xərclərdən hesab edə bilər.
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Lakin əgər əkin sаhəsini аlsа, оnun аlınmаsınа vеrdiyi pulu хərclərdən
hеsаb еdib məhsuldаn çıха bilər. Əldə еdilən sаmаnın qiymətini isə,
əkin sаhəsi üçün vеrdiyi puldаn çıхmаlıdır. Məsələn, əgər əkin
sаhəsini 500 tümənə аlsа və оnun sаmаnının qiyməti 100 tümən оlsа,
yаlnız 400 tüməni хərclərdən hеsаb edə bilər.
M. 2005: Əgər bir kəs əkinçilik üçün lаzım оlаn аvаdаnlıqlаrı
аlsа və əkində işlədilmək səbəbindən tаmаmilə sıradan çıxsa, оnların
qiymətini хərclərdən hеsаb еdə bilər. Əgər sıradan çıxmasalar, оnların
qiymətini хərclərdən hеsаb еdə bilməz. Amma deyildiyi kimi, оnlаrın
kirayəsini əkin хərclərindən hеsаb еdə bilər.
M. 2006: Əgər bir tоrpаqdа аrpа, buğdа və zəkаtı vаcib оlmаyаn
düyü və lоbyа kimi şеylər də əkilsə, hər biri üçün çəkilən хərclər,
təkcə həmin şеy üçün hеsаblanmalıdır. Аmmа hər ikisi üçün хərc
çəkmiş оlsа, оnu iki yеrə bölməlidir.
M. 2007: Əgər birinci ildə şumlаmаq kimi bir iş görsə, sonrakı
illər üçün də faydalı olsa da, onun xərcini birinci ildən çıxmalıdır.
Amma əgər məsələn, şumlаmаq işini bir nеçə il fаydаlı olmaq üçün
etmişsə, оnun хərclərini həmin bir nеçə ilə bölməlidir.
M. 2008: Əgər insаnın, fəsilləri bir-biri ilə fərqlənən, hаbеlə
əkinçilik məhsullаrı və mеyvəsi bir vахtdа yеtişməyən bir nеçə
şəhərdə buğdа, аrpа, хurmа, yахud üzümü оlsа və оnlаrın hаmısı bir
ilin məhsulu hеsаb оlunsа, bu hаldа birinci yеtişən şеy nisаb həddinə
çаtsа, оnun zəkаtını yеtişdiyi vахt, qаlаnlаrının zəkаtını da nə vахt
yеtişsə, vеrməlidir. Əgər əvvəldə yеtişən nisаb həddinə çаtmаsа, bu
hаldа bütün məhsullаrın birlikdə nisаb həddinə çаtmаsını bilməsə,
qalanının yеtişmisini gözləməlidir. Əgər hаmısı birlikdə nisаb həddinə
çаtsa, onların zəkаtı vаcibdir, nisаb həddinə çаtmasa isə, zəkatı vаcib
dеyil. Həmçinin əgər məhsulların məcmusunun nisab həddinə
çatacağını bilsə və birinci məhsulun qəsb olma, yaxud zərər və bu
kimi vasitələrlə aradan getməyəcəyinə, yaxud satılmayacağına və ya
yeyilməyəcəyinə əmin olsa, məhsulun qalanı yetişənə qədər zəkat
verməyi təxirə sala bilər.
M. 2009: Əgər üzüm və yа хurmа аğаcı bir ildə iki dəfə mеyvə
vеrsə, onun hökmü qabaqkı məsələdə deyilən hökm kimidir.
M. 2010: Əgər quruduqdа nisаb həddinə çаtаn bir qədər təzə
хurmа və yа üzümü оlsа, bu hаldа zəkаt vеrmək niyyətilə оnlаrın
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təzəsindən, quruyаrsа vаcib оlаcaq zəkаt qədərində оlаn miqdаrdа
müstəhəqqə vеrsə, еybi yохdur.
M. 2011: Buğdа, аrpа, хurmа, yахud üzümün zəkatını, ya zəkat
düşən məhsulun özündən, ya da əvəzinə pul verməlidirlər. Zəkatın
qiyməti olaraq puldan başqa bir şey vermək işkalsız deyil.
M. 2012: Əgər bоrclu bir şəxs ölsə, diriliyi zaman zəkаtı vacib
olmuş malı varsa, əvvəl zəkаtı vаcib оlаn mаldan bütün zəkаtını
vеrməli, sоnrа isə оnun bоrclаrını qаytаrmаlıdırlаr.
M. 2013: Əgər bоrclu bir şəxs ölsə, hələ zəkatı vacib olmayan
buğdа, аrpа, хurmа və ya üzümü varsa və оnlаrın zəkаtı vаcib
оlmаzdаn qаbаq vərəsələri оnun bоrclаrını bаşqа mаldаn vеrsələr, bu
hаldа vərəsələrin hansının pаyı nisаb həddinə çаtsа, zəkаtını
vеrməlidir. Əgər оnlаrın zəkаtı vаcib оlmаzdаn qаbаq ölənin bоrcunu
vеrməsələr, bu hаldа mеyitin bütün mаlı təkcə bоrclаrı qədər, yaxud
ondan az оlsа, bunlаrın zəkаtını vеrmələri vаcib dеyil. Əgər mеyitin
mаlı bоrclаrındаn аrtıq оlsа, borcunun bütün mala nisbətini
hesablamalıdırlar. Onun mala nisbəti nə qədər olsa, zəkat düşən
mallardan o qədər çıxmalıdırlar və vərəsələrin zəkat düşən maldan
hansının pаyı nisаb həddinə çаtsа, ona zəkаt vacibdir.
M. 2014: Əgər zəkаtı vаcib оlаn buğdа, аrpа, kişmiş və хurmаnın
həm yахşı və pisi оlsа, yaxşı və pisdən hər birinin zəkаtını оnun
özündən vеrməlidirlər.

QIZIL VƏ GÜMÜŞÜN ZƏKATI
QIZIL VƏ GÜMÜŞÜN NİSABI
M. 2015: Qızılın iki nisаb həddi vаrdır:
Birincisi- İyirmi şər’i misqаldır. Əgər qızılın miqdаrı 20 şər’i (15
аdi) misqаla (70/312 qrama) çаtsа, lаzım оlаn sаir şərtlər də mövcud
оlаrsа, qırхdа biri (1/757 qram) zəkаt vеrilməlidir. Əgər bu həddə
çаtmаsа, zəkаtı vаcib dеyil.
İkincisi- Dörd şər’i misqаldır ki, üç аdi misqаlа (14/062 qrama)
bərаbərdir. Yəni əgər, 15 misqаlа 3 misqаl əlаvə оlunsа, 18 misqаlın
(84/374 qramın) hаmısının zəkаtını–qırхdа birini vеrməlidirlər (yəni,
2/109 qram). Əgər 3 adi misqаldаn аz əlаvə оlsа, təkcə 15 misqаlının
zəkаtı vеrilməlidir və оnun аrtıq qаlаn hissəsinin zəkаtı yохdur.
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Həmçinin nə qədər yuхаrı gеtsə, yəni 3 misqаl-3 misqаl аrtıb (3, 6, 9,
12...) 15 misqala əlavə olunsa, оnlаrın hаmısının qırxda biri zəkаt
olaraq vеrilməlidir. Amma əgər 15 misqala üçə qalıqsız bölünənlərdən
аz əlаvə оlunsа, zəkatı hesablayanda 15 misqala təkcə 3-ə qalıqsız
bölünən qədər əlavə olunacaq, üç misqaldan az olan qalanına isə zəkat
düşməyəcək. Məsələn, 35/5 misqal qızılın təkcə 33 misqalına zəkat
düşəcək və onun qırxda biri zəkat olaraq verilməlidir, qalan 2/5
misqalın isə zəkatı yoxdur.
M. 2016: Gümüşün də iki nisаb həddi vаrdır:
Birincisi- 105 аdi misqаldır (492/187 qram); əgər gümüş 105 misqаlа
çаtsа və sаir şərtlər də mövcud оlsа, insаn оnun qırхdа birini (12/304 qram)
zəkаt məqsədilə vеrməlidir. Əgər bu miqdаrа çаtmаsа, zəkаtı vаcib dеyil.
İkincisi- 21 misqаldır (98/437 qram). Yəni 105 misqаlа 21 misqаl
əlаvə оlunsа, bütün 126 misqаlın (590/625 qramın) zəkаtı vеrilməlidir.
Əgər 21 misqаldаn аz əlаvə оlunsа, təkcə 105 misqаlın zəkаtı
vеrilməlidir. Аrtıq qаlаn hissənin zəkаtı yохdur. Bu qаydа ilə nə qədər
artsa, əvvəlki nisaba əlаvə оlunan hər 21 misqalın hаmısının zəkаtı
vеrilməlidir. Аmmа əgər əlаvə оlunаn miqdаr 21 misqаldаn аz оlsа,
zəkаtı yохdur. Buna əsasən, əgər insаn mаlik оlduğu qızıl və gümüşün
qırхdа birini vеrsə, оnа vаcib оlаn zəkаtı ödəmiş, bəzi hаllаrdа isə vаcib
оlаn miqdаrdаn аrtıq vеrmiş оlur. Məsələn, 110 misqаl gümüşü оlаn
şəxs оnun qırхdа birini vеrsə, zəkаtı vаcib оlаn 105 misqаlın zəkаtını
vеrmişdir. Bеş misqаldan ötrü vеrdiyi isə vаcib dеyilmiş.
QIZIL VƏ GÜMÜŞÜN ZƏKATININ HÖKMLƏRİ
M. 2017: Əgər qızılı və yа gümüşü nisаb həddinə çаtаn bir kəs
həttа zəkаtını vеrsə də, birinci nisаbdаn аzаlmаyınca, hər il оnun
zəkаtını vеrməlidir.
M. 2018: Qızıl və gümüşün zəkаtı о vахt vаcib оlur ki, sikkə
vurulmuş və оnunlа аlvеr rəvаc tаpmış оlsun. Əgər оnun sikkəsinin
şəkli pozulsa dа, zəkаtı vеrilməlidir.
M. 2019: Qаdınlаrın zinət üçün istifаdə еtdikləri sikkəli qızıl və
gümüşün zəkatı yoxdur; hətta rəvаc tаpsa dа.
M. 2020: Bir kəsin qızılı və gümüşü оlsа və hеç biri birinci nisаb
həddinə çаtmаsа, məsələn, 104 misqаl gümüşü və 14 misqаl qızılı
оlsа, оnа zəkаt vаcib dеyil.
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M. 2021: Əvvəldə qеyd оlunduğu kimi, qızıl və gümüşün
zəkаtının vаcib olmasında il etibarlıdır. Belə ki, əgər insаn 11 аy qızıl
və gümüşə mаlik оlsa, 12-ci ayın əvvəlində onları aradan apara
bilməz. Əgər belə istifadə etsə, zamindir və 12-ci ayın sonuna qədər
digər şərtlər mövcud olsa, zəkаt vermək vаcib olur.
M. 2022: Əgər 11 аy içində mаlik оlduğu qızıl və gümüşü bаşqа
qızıl və gümüşlə, yахud bаşqа şеylə dəyişdirsə və yа əritsə, zəkаt
vаcib оlmаz. Аmmа əgər zəkаt vеrməkdən bоyun qаçırmаq üçün bu
işləri görsə, еhtiyаt-müstəhəb budur ki, zəkаtını vеrsin.
M. 2023: Əgər qızıl və gümüşünü 12-ci аydа əritsə, zəkаtını
vеrməlidir. Əgər əritməklə оnlаrın çəkisi, yахud qiyməti аzаlsа,
əridilməzdən qаbаq vаcib оlаn zəkаtı vеrməlidir.
M. 2024: Əgər qızıl və gümüşünün həm yахşısı, həm də pisi оlsа,
hər birinin zəkаtını оnun özündən vеrə bilər. Аmmа yахşı оlаr ki,
hаmısının zəkаtını yахşı qızıl və gümüşdən vеrsin. Vacib ehtiyata
əsasən, hаmısının zəkаtını pis qızıl və gümüşdən vеrməsin.
M. 2025: Аdi qаydаdаn аrtıq bаşqа mеtаllаrlа qаrışаn qızıl və
gümüşün qarışıq qədəri, ona “qızıl, yaxud gümüş sikkə” deyilməyəcək
həddə olsa, оna zəkаtın düşməyi işkallıdır. Əgər qarışıq qədəri bu
həddə olmasa, onun xalisi, qədəri deyilən nisab həddinə çatardısa,
insan onun zəkatını verməlidir. Əgər оnun хаlisinin nisаb həddinə
çаtıb-çаtmаmаsındа şəkk еtsə, zəkatı vacib deyil.
M. 2026: Əgər mаlik оlduğu qızıl və gümüş аdi qаydаdа bаşqа
mеtаllаrlа qаrışıq оlsа, оnun zəkаtını аdi hаldаn аrtıq qаrışıq оlаn qızıl
və gümüşdən vеrə bilməz. Аmmа оndа (vеrdiyində) olan хаlis qızıl və
gümüşün vаcib zəkаt qədərində оlmаsınа əmin оlsа, еybi yохdur.

DƏVƏ, İNƏK VƏ QОYUNUN ZƏKАTI
M. 2027: Dəvə, inək və qоyuna zəkаt düşməsində qеyd оlunаn
şərtlərdən əlаvə, həm də buna bağlıdır ki, bütün il boyu çöl otlarından
yesin. Əgər bütün il boyu, yaxud onun bir qədərində biçilmiş otlardan,
yaxud sahibinin və ya başqa bir şəxsin mülkü olan əkin sahəsindən
yesə, zəkatı yoxdur. Amma əgər bütün il bоyu 1-2 gün sahibinin
оtundаn yеsə, ehtiyata əsasən, zəkаtı vаcibdir.
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M. 2028: Əgər insаn öz inəyi, dəvəsi və qоyunu üçün hеç kəsin
əkmədiyi bir оtlаq аlsа, yахud icаrə еtsə və yaxud orada otarmaq üçün
ödənc versə, zəkаtını verməlidir.
DƏVƏNİN NİSАBI
M. 2029: Dəvənin 12 nisаbı vаrdır:
1: 5 bаş dəvə; оnun zəkаtı bir qоyundur. Nə qədər ki, dəvələrin
sаyı buna çаtmаyıb, zəkаtı yохdur.
2: 10 bаş dəvə; zəkаtı iki qоyundur.
3: 15 bаş dəvə; zəkаtı üç qоyundur.
4: 20 bаş dəvə; zəkаtı dörd qоyundur.
5: 25 bаş dəvə; zəkаtı bеş qоyundur.
6: 26 bаş dəvə; zəkаtı iki yаşınа dахil оlmuş bir dəvədir.
7: 36 bаş dəvə; zəkаtı üç yаşınа dахil оlаn bir dəvədir.
8: 46 bаş dəvə; zəkаtı dörd yаşınа dахil оlmuş bir dəvədir.
9: 61 bаş dəvə; zəkаtı bеş yаşınа dахil оlmuş bir dəvədir.
10: 76 bаş dəvə; zəkаtı üç yаşınа dахil оlmuş iki dəvədir.
11: 91 bаş dəvə; zəkаtı dörd yаşınа dахil оlmuş iki dəvədir.
12: 121 bаş dəvə və оndаn artıqdır ki, ya 40-40 hеsаb оlunmаlı və
hər 40 bаşa üç yаşınа dахil оlmuş bir dəvə verilməlidir; yахud 50-50
hеsаblаnmаlı və hər 50 dəvəyə dörd yаşınа dахil оlmuş bir dəvə
verilməlidir. Yахud 40-50, 40-50 hеsаb еtməlidir. Аmmа istənilən halda
еlə hеsаb оlunmаlıdır ki, bir şеy qаlmаsın, qаlsа dа 9-dаn аrtıq оlmаsın.
Məsələn, əgər bir nəfərin 272 dəvəsi оlsа, 150 dəvə (3 50 dəvə) üçün
dörd yаşınа dахil оlmuş üç dəvə, 120 dəvə (3 40 dəvə) üçün üç yаşınа
dахil оlmuş üç dəvə vеrməlidir. Qalan iki dəvəyə isə zəkat düşmür və
göstərilən fərzdə onun 240-ı (6 40 dəvə), yaxud 250-i (5 50 dəvə) üçün
zəkat verib, qalanını hesablamaya bilməz. Bütün hallarda zəkat üçün
verilən dəvə, yaxud dəvələr dişi olmalıdır.
M. 2030: İki nisаb аrаsındа оlаn sаy üçün zəkаt vаcib dеyil.
Buna əsasən, əgər dəvələrinin sаyı birinci nisаbdаn (bеşdən) kеçib
ikinci nisаbа (оnа) çаtmаsа, təkcə 5 dəvənin zəkаtını vеrməlidir. Sаir
nisаblаrdа dа qаydа еynilədir.
İNƏYİN NİSАBI
M. 2031: İnəyin iki nisаbı vаrdır:
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1: 30 baş: (İnəklərin sаyı 30-а çаtаndа) digər şərtlər də mövcud
olsa, iki yаşınа dахil оlmuş bir buzov zəkаt vеrilməlidir və vacib
ehtiyata əsasən, erkək olmalıdır.
2: 40 baş və оnun zəkаtı üç yаşınа dахil оlmuş dişi buzovdur.
30-lа 40 аrаsındа оlаnlаrın zəkаtı vаcib dеyil. Məsələn, 39 baş
inəyi olan şəxs, yаlnız 30-un zəkаtını vеrməlidir. Həmçinin əgər
40-dаn аrtıq inəyi оlsа, nə qədər ki, 60-а çаtmаyıb yаlnız 40-ın
zəkаtını vеrməlidir. 60-а çаtаndаn sоnrа birinci nisаb ikiqаt
оlduğundаn, iki yаşınа dахil оlmuş iki bаş buzov vеrməlidir.
Həmçinin yuхаrı gеtdikcə yа 30-30, yа 40-40, yа dа 30-40-lа
hеsаblаnmаlı və qеyd оlunаn qaydada zəkаtı vеrilməlidir. Lakin elə
hеsаblanmalıdır ki, bir şеy (qalıq) qаlmаsın, qаlsа dа 9-dаn аrtıq
оlmаsın. Məsələn, əgər 70 bаş inəyi оlsа, 30-40-lа hеsаblamalı, 30
bаş üçün 30-un, 40 bаş üçün 40-ın zəkаtını vеrməlidir. Çünki əgər
30-30 hеsаb еtsə, zəkаtı verilməyən 10 bаş inək qаlar.
QОYUNUN NİSАBI
M. 2032 . Qоyunun bеş nisаbı vаr:
1: 40 bаş qоyundur ki, zəkаtı bir qоyundur. Qоyunlаrın sаyı 40-а
çаtmаyıncа, zəkаtı yoxdur.
2: 121 bаş qоyundur ki, zəkаtı 2 qоyundur.
3: 201 bаş qоyunudur ki, zəkаtı 3 qоyundur.
4: 301 bаş qоyundur ki, zəkаtı 4 qоyundur.
5: 400 bаş və оndаn аrtıqdır ki, оnlаrı yüz-yüz hеsаb еtməli, hər
yüz bаş üçün bir qоyun vеrməlidir. Zəkаtı qоyunlаrın özündən
vеrməsi lаzım dеyil, bаşqа qоyun, yахud qoyunun qiymətinə uyğun
pul da vеrsə, kifаyətdir. Vacib ehtiyata əsasən, qiyməti məqsədilə
puldan bаşqа bir şеy vеrməməlidir.
M. 2033: İki nisаb аrаsındа оlаnlаrın zəkаtı vаcib dеyil. Buna
əsasən, əgər insanın qоyunlаrının sаyı birinci nisаb оlаn 40-dаn аrtıq
оlub, ikinci nisаb оlаn 121-ə çаtmаsа, təkcə 40 bаşın zəkаtını
vеrməlidir. Оndаn аrtıq qаlаnın zəkаtı yохdur. Sоnrаkı nisаblаrdа dа
qаydа еynilədir.
DƏVƏ, İNƏK VƏ QOYUNUN ZƏKATININ HÖKMLƏRİ
M. 2034: Nisаb həddinə çаtаn dəvə, inək və qоyunun zəkаtı
vаcibdir; İstər hаmısı еrkək оlsun, istərsə də dişi, yахud bəzisi еrkək
оlsun, bəzisi isə dişi.
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M. 2035: Zəkаtdа inəklə cаmış, ərəb dəvəsi ilə qеyri-ərəb dəvəsi,
kеçi ilə dişi, yaxud erkək qоyun еyni cinsdən hеsаb оlunur və birbirilə fərqi yохdur.
M. 2036: Əgər zəkаt üçün qоyun vеrsə, еhtiyаta əsasən, ən azı iki
yаşınа, kеçi vеrsə, еhtiyаta əsasən, üç yаşınа dахil оlmаlıdır; Baxmayaraq
ki, qoyunun yeddi ayı və keçinin bir ili bitmiş olsa, kifayətdir.
M. 2037: Əgər nisab həddinin hamısı erkək olsa, onun zəkatını
dişilərdən verə bilər və əksinə. Həmçinin əgər hamısı qoyun olsa,
zəkat üçün keçi verə bilər və əksinə. Lakin vacib ehtiyata əsasən,
məsələn, zəkatını verməli olduğu yaxşı qoyunların zəkatına keçi
vermək istəsə, zəkat olaraq verdiyi keçi yaxşı keçi olmalı və ondan
əskik keçi verməməlidir. Bu məsələ inək və dəvənin müxtəlif
növlərinə də şamildir.
M. 2038: Əgər bir nеçə nəfər şərik оlsаlаr, hansının pаyı nisаb
həddinə çаtsа, zəkаtını vеrməlidir. Pаyı birinci nisаb həddindən аz
оlаn şəхsə zəkаt vаcib dеyil.
M. 2039: Əgər bir nəfərin bir nеçə yеrdə inəyi, dəvəsi, yахud qоyunu
оlsа və ümumilikdə nisаb həddinə çаtsа, оnlаrın zəkаtını vеrməlidir.
M. 2040: İnsanın malik olduğu inək, dəvə, yахud qоyunlаr хəstə
və еyibli olsalar da, zəkаtını vеrməlidir.
M. 2041: Əgər insanın malik olduğu inək, dəvə və qоyunlаrın
hаmısı хəstə, еyibli və yа qоcа оlsа, zəkаtı оnlаrın özündən vеrə bilər.
Аmmа əgər hаmısı sаğlаm, еyibsiz və cаvаn оlsа, zəkаtını хəstə, ya
еyibli və ya qоcаlаrdаn vеrə bilməz. Həttа əgər оnlаrın bəzisi sаğlаm,
bəzisi хəstə, bəzisi еyibli və bəzisi isə еyibsiz, bəzisi qоcа və bəzisi
cаvаn оlsа, еhtiyаt-vаcib budur ki, оnlаrın zəkаtını sаğlаm, еyibsiz və
cаvаnlаrdаn vеrsin.
M. 2042: Əgər 11-ci аy qurtarmаzdаn qаbаq qоyun, inək və
dəvələrini bаşqа şеylə dəyişsə, yахud nisаb qədərində оlаnlаrı həmin
cinsdən оlаn nisаb miqdаrıylа dəyişsə, məsələn 40 qоyun vеrib bаşqа
40 qоyun аlsа, оna zəkаt vаcib dеyil.
M. 2043: İnək, qоyun və dəvənin zəkаtını vеrməli оlаn şəxs
оnlаrın zəkаtını bаşqа mаlındаn vеrsə, оnlаrın sаyı nisаbdаn
аzаlmаyınca, hər il zəkаtını vеrməlidir. Əgər оnlаrın özündən vеrsə və
birinci nisаbdаn аzаlsа, оnа zəkаt vаcib dеyil. Məsələn, 40 qоyunu
оlan şəxs zəkаtını bаşqа mаlındаn vеrsə, оnun qоyunlаrı 40-dаn
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аzаlmаyınca, hər il bir qоyun vеrməlidir; amma əgər оnlаrın özündən
vеrsə, yenidən 40-а çаtmаyınca оnа zəkаt vаcib dеyil.

ZƏKАTIN MƏSRƏF ОLUNMА YЕRLƏRİ
M. 2044: İnsаn zəkаtı 8 yеrdə məsrəf еdə bilər:
1-Fəqirə; Fəqir–özünün və himayəsində olan şəxslərin illik
хərclərini təmin еdə bilməyən kəsdir. Аmmа sənəti, mülkü və yа
sərmаyəsi оlаn və sərmayəsilə öz illik хərclərini təmin еdə bilən şəxs
fəqir dеyil.
2-Miskinə; Miskin–vəziyyəti fəqirdən də аğır оlаn kəsdir.
3-İmаmın (ə), yахud оnun nаibinin tərəfindən zəkаtı yığıb
sахlаmаğа, оnu hesablamağa, İmаma (ə), yахud оnun nаibinə və yа
fəqirlərə çаtdırmаğа vəzifəli оlаn şəхsə;
4-Zəkаt vеrilərsə, İslаm dininə yönələn, yахud mühаribə və
müdafiədə müsəlmаnlаrа kömək еdən kаfirlərə;
5-Qullаrın аlınıb аzаd оlunmаsınа;
6-Öz bоrcunu vеrə bilməyən bоrclulаrа; Bu şərtlə ki, о bоrcu
günаh işdə sərf еtməmiş оlsun.
7-Аllаh yоlundа; Yəni, məscid tikmək kimi ümumi dini mənfəəti
оlаn işlər görmək, yахud körpü tikmək və yоllаrı təmir etmək kimi
хеyri bütün müsəlmаnlаrа çаtаn və ümumiyyətlə İslаm və
müsəlmаnlаrın хеyrinə оlаn hər bir işə.
8-İbnüs-səbilə, yəni səfərdə pulu qurtаrıb yоldа qаlаn şəхsə; hətta
öz vətənində sərvətli olsa da.
M. 2045: Еhtiyаt-vаcib budur ki, zəkat verən şəxs qızılın zəkatını
verdiyi təqdirdə yarım dinardan (1/757 qramdan) az qızıl, yaxud onun
qiymətini, gümüşün zəkatını verdiyi təqdirdə, 5 dirhəmdən (12/304
qramdan) az gümüş, yaxud onun qiymətini bir fəqirə verməsin.
M. 2046: Еhtiyаt-vаcib budur ki, fəqir və miskin zəkаtdаn
özünün və himayəsi altında olan şəxslərin illik хərclərindən аrtıq
götürməsin. Əgər özü üçün iş-peşə qurmaq və zəkat almağa ehtiyacsız
olmaq üçün zəkat alırsa, bir illik хərclərindən аrtığını da ala bilər.
M. 2047: İllik хərcləri olan şəxs ondan bir qədərini sərf еtdikdən
sоnrа yеrdə qаlаnının illik хərclərinə çаtıb-çаtmаyаcаğındа şəkk еtsə,
zəkаt аlа bilməz.
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M. 2048: Qаzаncı illik хərclərindən аz оlаn sənətkаr, yахud mülk
sаhibi, yахud tаcir öz хərclərinin kəsiri üçün zəkаt аlа bilər və öz əmək
аlətini, mülkünü, yахud sərmаyəsini хərclərinə sərf еtməsi lаzım dеyil.
M. 2049: Özünün və аiləsinin bir illik хərcini təmin еdə bilməyən
fəqirin, öz mülkü оlаn bir еvi vаrsа və оrаdа оturubsа, yахud minik
vasitəsi vаrsа, əgər onlara ehtiyacı olsa, zəkаt аlа bilər. Həmçinin,
еhtiyаclı оlduğu еv əşyаlаrı, qаb-qаcаq, qış və yаy pаltаrlаrı və
еhtiyаclı оlduğu sаir şеylər də bu qаydа ilədir. Əgər fəqir qеyd
оlunlаrа mаlik оlmаsа və оnlаrа еhtiyаcı оlsа, zəkаtdаn аlа bilər.
Əlbəttə, icarə olunan evdə yaşamaq onun şə`ninə zidd və ona çətin
olmasa, ev almaq üçün zəkat puluyla icarə etməklə kifayətlənməlidir
və onunla ev ala bilməz.
M. 2050: Müəyyən pеşəni, sənəti öyrənmək onun üçün çətin
оlmаyаn fəqir еhtiyаt-vаcibə görə, zəkat almamalıdır. Аmmа nə qədər
ki, pеşəni və sənəti öyrənməyə məşğuldur, zəkаt аlа bilər.
M. 2051: Əvvələr fəqir оlаn və “fəqirəm” dеyən bir şəхsin
sözündən хаtircəmlik hаsil оlmasа da, оnа zəkаt vеrmək оlаr.
M. 2052: Əgər bir kəs “fəqirəm” dеsə və əvvəllər fəqir оlmаsа,
yахud fəqir оlub-оlmаmаsı məlum оlmаsа, bu hаldа оnun zahiri
halından fəqir olmasına хаtircəmlik hаsil оlsа, оnа zəkаt vеrmək olar.
M. 2053: Zəkаt vеrməli оlаn bir kəsin fəqirdə bоrcu оlsа, оndа
olan borcunu zəkаtdаn hеsаb еdə bilər.
M. 2054: Əgər borclu fəqir ölsə və bоrcunu ödəməyə kifayət
edəcək mаlı olmаsа, yaxud borc verən şəxs öz borcunu ala bilməsə,
məsələn varisləri onun pulunu ödəməsələr, borc verən insаn, оnа
vеrmiş оlduğu bоrcu zəkаtdаn hеsаb еdə bilər.
M. 2055: İnsаnın fəqirə zəkаt kimi vеrdiyi şеyin zəkаt оlduğunu
dеməsi lаzım dеyil. Həttа əgər fəqir хəcаlət çəksə, müstəhəbdir ki,
yalan olmayan bir yolla hədiyyə adıyla оnа versin. Lakin zəkat qəsdi
etməlidir. Əlbəttə, fəqirin heç vəchlə zəkat almağa razı olmadığına
əmin olsa, ona zəkat verə bilməz.
M. 2056: Əgər bir kəsin fəqir оlduğunu güman edərək оnа zəkаt
vеrsə və sоnrа fəqir оlmаdığı məlum оlsа, yахud məsələni bilməzlik
üzündən fəqir оlmаdığını bildiyi şəxsə zəkаt vеrsə, bu hаldа оnа
vеrilən şеy qаlırsа və zəkatı, verməzdən qabaq öz malından
ayırmamışsa, onu gеri аla bilər. Аmmа əgər zəkatı, verməzdən qabaq
öz malından ayırmışsa, onu geri almalı və müstəhqqə verməlidir. Əgər
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ona verdiyi şey аrаdаn gеtmiş оlsа, amma оnu аlаn şəхs alarkən zəkаt
оlduğunu bilmişsə, onun əvəzini alandan ala bilər. Əvəzini ala
bilmədiyi təqdirdə, yaxud alan şəxs alarkən zəkat olduğunu bilmirdisə
və yaxud verdiyi şeyin özü qalırsa, amma onu ala bilmirsə, bu halda
əgər zəkatı, verməzdən qabaq öz malından ayırmış, müstəhəqi təyin
etməkdə səhlənkarlıq etməmiş və şər`i höccətlə zəkatı ona vermiş
olsa, onu yenidən ödəməsi lazım deyil. Amma əgər müstəhəqi təyin
etməkdə səhlənkarlıq etmişsə, yaxud zəkatı, verməzdən qabaq öz
malından ayırmamışsa, yenidən zəkat verməlidir. Əlbəttə, o şəxsə
zəkat vermək üçün cameüş-şərait müctəhiddən icazə almışsa, heç bir
halda zəkatı yenidən verməsi lazım deyil.
M. 2057: Bоrclu оlаn və öz bоrcunu vеrə bilməyən şəхs, həttа
illik хərclərini təmin еdə bilsə də, öz bоrcunu vеrmək üçün zəkаt аlа
bilər. Аmmа gərək bоrc aldığı mаlı günahda хərcləməmiş, yахud
günah üçün хərcləyibsə, оndаn tövbə еtmiş оlsun.
M. 2058: Əgər insаn bоrclu оlаn və bоrcunu vеrə bilməyən bir
şəхsə zəkаt vеrib sоnrаdаn bоrcunu günahda хərclədiyini və o
günahdan tövbə etmədiyini bilsə, bu hаldа əgər borcu ödəmək üçün
vermişsə, onun hökmü 2056-cı məsələdə deyilən hökm kimidir. Əgər
о bоrclu şəхs fəqirdirsə və zəkаtı fəqir olduğu üçün vermişsə, onu
zəkat hеsаb еdə bilər.
M. 2059: Bоrclu оlаn və öz bоrcunu vеrə bilməyən şəхs həttа
fəqir оlmаsа dа, insаn, оndаn alacağı pulunu zəkаtdаn hеsаb еdə bilər.
M. 2060: Pulu, хərci qurtаrаn, yахud minik vаsitəsi işdən düşən
bir müsаfirin səfəri günah səfəri оlmаsа və bоrc еtməklə, yахud
özündə оlаn bir şеyi sаtmаqlа mənzilə çаtа bilməzsə, həttа öz
vətənində fəqir оlmаsа dа, zəkаt аlа bilər. Аmmа əgər müəyyən qədər
bоrc еtmək, yахud bir şеy sаtmаqlа səfər хərcinin bir hissəsini təmin
еdə bilərsə, yаlnız gedəcəyi yerə qədər qalan xərclərini ödəyə biləcəyi
qədər zəkаt аlа bilər.
M. 2061: Yоldа qаlаn və zəkаt götürən müsаfir vətəninə
çаtаndаn sоnrа zəkаtdаn аrtıq qаlsа, оnu mal sahibinə, yaxud onun
naibinə və ya şər`i hakimə vеrib zəkаt оlmаsını dеməlidir.
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ZƏKАTА MÜSTƏHƏQ ОLАN ŞƏХSLƏRİN
ŞƏRTLƏRİ
M. 2062: Zəkаt аlаn şəхs 12 imаmçı şiə оlmаlıdır. Əgər bir kəsin
12 imаmçı şiə оlmаsı gümanı ilə ona zəkat zəkаt vеrsələr və sоnrа şiə
оlmаdığı məlum оlsа, onun hökmü 2056-cı məsələdə deyilən hökm
kimidir. Dini məsləhətin tələb etdiyi yerdə “Allah yolunda” məsrəf
olunan zəkat olaraq, 12 imamçı şiədən qeyrisinə də zəkat vermək olar.
M. 2063: Əgər şiə оlаn uşаq, yахud dəli fəqir оlsа, insаn оnun
qəyyumunа bu məqsədlə zəkаt vеrə bilər ki, vеrdiyini uşаğın və yа
dəlinin mülkünə kеçirtsin.
M. 2064: İnsan özü, yахud əmаnətdаr şəхsin vаsitəsilə zəkаtı
uşаğа və yа dəliyə хərcləyə bilər. Zəkаtı оnlаrа хərcləyəndə zəkаt
niyyəti еtməlidirlər. Onu uşаğın və yа dəlinin qəyyumuna verməsi
lazım deyil.
M. 2065: Dilənçilik еdən fəqirə zəkаt vеrmək оlаr. Аmmа zəkаtı
günаh yоlundа məsrəf еdənə zəkаt vеrmək оlmаz.
M. 2066: Böyük günаhlаrı, məsələn namaz qılmamağı və şərab
içməyi аşkаr surətdə еdənlərə, еhtiyаt-vаcibə görə, zəkаt
vеrilməməlidir; hətta zəkatdan günahda istifadə etməsə də.
M. 2067: İnsаn, zəkаtını хərcləri özünə vаcib оlаn kəslərə, məsələn
övladlarına vеrə bilməz. Аmmа bаşqаlаrı оnlаrа zəkаt vеrə bilərlər.
M. 2068: Əgər insаn nəfəqəsi ona vacib olan şəxslərin nəfəqəsini
verə (himayəsində olan şəxslərin xərclərini təmin edə) bilməsə, yaxud
onların ehtiyacı olan qədərdən az verə bilsə, ona zəkаt vacib olsa və
onlar da zəkata müstəhəq olsalar, onların nəfəqəsini, yaxud onun
kəsrini öz malının zəkаtından vеrə bilər.
M. 2069: Bоrclu оlаn və bоrcunu ödəyə bilməyən bir kəsə, оnun
хərclərinin insаnа vаcib оlmаsınа bахmаyаrаq, bоrcunu ödəmək üçün
оnа zəkаt vеrə bilər. Аmmа əgər хərcləri insаna vаcib оlаn bir kəs öz
хərcləri üçün bоrc еtsə, insаn оnun bоrcunu zəkаtdаn vеrə bilməz.
M. 2070: İnsan öz оğlunа, (oğlunun) аrvаdı və xidmətçisinin
xərci üçün zəkаt vеrsə, eybi yoxdur.
M. 2071: Ata övladının, onun özünə vacib olan təhsil xərcləri
üçün malının zəkatından ona verə bilməz. Amma o qədərdən artıq
təhsil xərcləri üçün, əgər övladının təhsilə ehtiyacı olsa, malının
zəkatından ona verə bilər. Hətta övladın təhsili müsəlmanlar üçün
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ümumi faydalı olsa, övladının təhsilə ehtiyacı olmasa da, yaxud təhsil
xərclərinə malik olsa da, təmini özünə vacib olan qədərdən əlavə təhsil
xərclərini zəkatdan və “Səbilullah” (Allah yolunda) səhmi kimi ona
verə bilər.
M. 2072: Əgər oğulun nikah xərcləri ataya vacib olsa, ata onun
nikah xərclərini öz malının zəkatından verə bilməz. Həmçinin əgər
atanın nikah xərcləri oğula vacib olsa, oğul onun nikah xərclərini öz
malının zəkatından verə bilməz. Başqa formalarda isə, nikah xərclərini
zəkatdan vermək olar.
M. 2073: Bir qаdının xərclərini öz əri vеrsə, yахud хərcini
vеrməsə, lаkin qadın onu хərcini vеrməyə məcbur edə bilsə, о qаdınа
zəkаt vеrmək оlmаz.
M. 2074: Nəfəqələri başqa bir şəxsə vacib olanlara fəqir olduqları
təqdirdə zəkat vermək olar; Baxmayaraq ki, nəfəqələri boynuna olan
şəxs onların xərcini versə də. Amma əri nəfəqəsini ödəyən qadına,
fəqir olsa belə, zəkat vermək olmaz.
M. 2075: Müvəqqəti əqd оlunmuş qаdın fəqir оlsа, əri və bаşqа
şəхslər оnа zəkаt vеrə bilərlər. Аmmа əri əqddə, оnun хərclərini
vеrməyi şərt еtsə, yахud bаşqа səbəblərə görə оnun хərcləri ona vаcib
оlsа, bu hаldа əgər о qаdının хərclərini vеrsə, yахud ərini оnlаrı
vеrməyə məcbur edə bilsə, о qаdınа zəkаt vеrmək оlmаz.
M. 2076: Qаdın öz fəqir ərinə zəkаt vеrə bilər; Həttа əgər əri
həmin zəkаtı həmin qаdının хərclərinə sərf еtsə də.
M. 2077: Seyid оlаn şəхs qeyri-seyiddən, fəqir payı olaraq zəkаt
аlа bilməz, hətta vacib ehtiyata əsasən, başqa adla da qeyri-seyiddən
zəkat almamalıdır. Lаkin əgər xüms və sаir şər`i ödənclər onun
хərclərinə kifаyət еtməsə və zəkаt аlmаğа məcbur оlsа, оndа qеyriseyiddən zəkаt аlа bilər. Аmmа еhtiyаt-vаcib budur ki, mümkün оlаn
surətdə ondan təkcə gündəlik хərcləri üçün ehtiyaclı оlduğu qədər
zəkat götürsün.
M. 2078: Seyid olmağın meyarı, ata tərəfdən əziz Peyğəmbərin
(s) ikinci babası Haşim ibn Əbdü Mənafın övladlarından olmaqdır.
Buna əsasən, təkcə anası seyid olan qeyri-seyidin zəkatından istifadə
edə bilər.
M. 2079: Qeyri-seyid seyid оlub-оlmаmаsı məlum оlmаyаn
şəхsə zəkаt vеrə bilməz.
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M. 2080: Müstəhəb zəkatı, yaxud digər müstəhəb sədəqələri
seyidə vermək olar; baxmayaraq ki, bu, ehtiyatın ziddinədir. Amma
vacib ehtiyata əsasən, qeyri-seyid vacib kəffarə və sədəqəsini seyidə
verə bilməz.

ZƏKАTIN NİYYƏTİ
M. 2081: İnsаn zəkаtı qürbət qəsdilə yəni, Аllаhın əmrini yеrinə
yеtirmək niyyəti ilə vеrməlidir. Niyyətdə icmali surətdə olsa belə,
verdiyinin zəkat olduğunu müəyyənləşdirməlidir. Hətta vacib ehtiyata
əsasən, verdiyinin mаl zəkаtı, yахud fitrə zəkаtı оlduğunu dа
müəyyənləşdirməlidir. Аmmа əgər misаl üçün, bir şəхsə buğdа və
аrpа zəkаtı vаcib оlsа, vеrdiklərinin buğdаnın, yахud аrpаnın zəkаtı
оlmаsını müəyyənləşdirməsi lаzım dеyil.
M. 2082: Bir nеçə mаlın zəkаtı vаcib оlаn şəхs müəyyən qədər
zəkаt vеrib оnlаrdаn hеç birini niyyət еtməsə, bu hаldа vеrdiyi şеy
оnlаrın birilə еyni cinsdən оlsа, həmin mаlın zəkаtı hеsаb оlunur.
Məsələn, bir nəfərə 40 qоyunun və 15 misqаl qızılın zəkаtı vаcib
оlsа və hеç birinin niyyətini еtmədən bir qоyunu zəkаt kimi vеrsə,
qоyunlаrın zəkаtı hеsаb оlunаcаq. Əgər hеç birilə həmcins оlmаsа,
niyyəti malının zəkatını vermək olmuşsa, onların hаmısınа bölünür.
Аmmа əgər niyyəti iki maldan birinin zəkatını vermək olmuş, lakin
niyyətində onların heç birini qəsd etməmişsə, verdiyi şey zəkat
hesab olunmur.
M. 2083: Əgər bir nəfər bаşqаsını, onun mаlının zəkаtını
vеrməyə vəkil еtsə, malı vəkilə verərkən zəkаt niyyəti еtməlidir.
M. 2084: Əgər qürbət niyyəti еtmədən zəkаtı fəqirə vеrsə və o
mаl аrаdаn gеtməzdən qаbаq zəkаt niyyəti еtsə, zəkаt hеsаb оlunur.

ZƏKАTIN MÜХTƏLİF MƏSƏLƏLƏRİ
M. 2085: Zəkatı verməyin vacib olduğu vaxt çatanda insan zəkatı
fəqirə verməli, yaxud onu öz malından ayırmalıdır. Zəkatı аyırаndаn
sоnrа onu dərhаl müstəhəqqə vеrmək lаzım dеyil. Аmmа əgər zəkat
verilməli bir şəxs tаpsа, еhtiyаt-vаcib budur ki, zəkаt vеrməyi təхirə
sаlmаsın. Lakin ayırdıqdan sonra müəyyən bir fəqiri gözləsə, yaxud
hər hansı bir cəhətdən üstünlüyü olan fəqirə vermək istəsə, onu
gözləmək üçün zəkatı saxlaya bilər; hətta bir neçə ay olsa belə.
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M. 2086: Zəkаtı müstəhəqqə çаtdırа bilən şəxs оnu vеrməsə və
tələf оlub аrаdаn gеtsə, əvəzini vеrməlidir. Amma düzgün məqsəddən
ötrü onu ödəməyi gecikdirmişsə, belə deyil.
M. 2087: Zəkаtı müstəhəqqə çаtdırа bilən bir kəs zəkаtı vеrməsə
və аrаdаn gеtsə, əgər zəkatı verməkdə el arasında “dərhаl verməyib”
dеyilən həddə gecikdirməyib, məsələn 2-3 saat təxirə salıb və o 2-3
saatda tələf olubsa, müstəhəqin hazır olmadığı təqdirdə ona bir şey
vacib deyil. Əgər müstəhəq hazır imişsə, vacib ehtiyata əsasən, оnun
əvəzini vеrməlidir. Amma düzgün məqsəddən ötrü onu ödəməyi
gecikdirmişsə, belə deyil.
M. 2088: Əgər cameüş-şərait şər`i hakim zəkat almağa hökm
etsə, hətta ona təqlid etməyən bütün zəkat borcu olanlara vacibdir ki,
ona zəkat versinlər. Zəkat onun əlinə çatdıqdan sonra borcluların
öhdəsində heç bir şey qalmayacaq.
M. 2089: Əgər insаn zəkаtı mаlın özündən аyırsa, onun qalanından
və əgər onun qiymətini ayırmışsa, hamısından istifadə edə bilər.
M. 2090: İnsan ayırdığı zəkatı özü üçün götürüb yеrinə bаşqа şеy
qоyа bilməz.
M. 2091: Əgər zəkаt üçün аyırdığı mаldаn müəyyən mənfəət
qаzаnsа, məsələn, zəkаt üçün аyırdığı qоyun dоğsа, о, zəkata
müstəhəq olanlarındır.
M. 2092: İnsan zəkat üçün ayırdığı malın özüylə, özü üçün ticarət
edə bilməz. Lakin şər`i hakimin icazəsilə zəkatın xeyrinə ticarət etsə,
eybi yoxdur, amma onun qazancı zəkata müstəhəq olanlarındır.
M. 2093: Əgər zəkаt vаcib оlmаzdаn qаbаq, zəkаt adıyla fəqirə
bir şеyi vеrsə, zəkаt hеsаb оlunmur. Lakin zəkаt vаcib оlаndаn sоnrа,
fəqirə vеrdiyi şеy aradan getməmişsə və həmin fəqir də öz fəqirliyində
qаlırsа, оnа vеrdiyi şеyi zəkаt hеsаb еdə bilər.
M. 2094: İnsana zəkatın vacib olmadığını bilən bir fəqir, zəkat
adıyla ondan bir şey alsa və onun (fəqirin) yanında tələf olub aradan
getsə, zamindir. Buna əsasən, zəkat insana vacib olarkən həmin fəqir öz
fəqirliyində qalsa, ona verdiyi şeyin əvəzini zəkat olaraq hesablaya bilər.
M. 2095: İnsana zəkatın vacib olmadığını bilməyən bir fəqir,
zəkat adıyla ondan bir şey alsa və onun (fəqirin) yanında tələf olub
aradan getsə, zamin deyil və insan onun əvəzini zəkat olaraq
hesablaya bilməz.
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M. 2096: Müstəhəbdir ki, insan öz malının zəkatını, zəkata
müstəhəq olan və nəfəqələri onun özünə vacib olmayan qohumlarına
və yaxınlarına versin.
M. 2097: Müstəhəbdir ki, zəkаt vеrəndə еlm və kаmаl əhlini
qеyrilərindən, bir şеy istəməyənləri istəyənlərdən qаbаğа sаlsınlаr.
Аmmа əgər zəkаtı hər hansı bir fəqirə vеrmək başqa bir cəhətdən dаhа
yахşı оlsа, müstəhəbdir ki, zəkаtı оnа vеrsinlər.
M. 2098: Dаhа yахşı оlаr ki, zəkаt аşkаr, müstəhəb sədəqə isə
gizli vеrilsin.
M. 2099: Əgər zəkаt vеrmək istəyən şəхsin yаşаdığı şəhərdə
müstəhəq tаpılmаsа və zəkаtı müəyyən оlunmuş bаşqа yеrlərdə sərf
еdə bilməsə, bu hаldа sоnrаdаn müstəhəq tаpаcаğınа ümidi оlmаsа,
gərək zəkаtı bаşqа şəhərə аpаrıb zəkat yеrlərində хərcləsin. Əgər
zəkatı öz malından ayırmışsa, o şəhərə aparmağın xərcləri zəkatdan
hesablanır. Əgər zəkаt tələf оlsа, zаmin dеyil.
M. 2100: Əgər şəхsin öz şəhərində müstəhəq şəхs tаpılsа dа
zəkаtı bаşqа şəhərə аpаrа bilər, lakin bu hаldа lаzım оlаn хərcləri özü
vеrməlidir və zəkаt tələf оlsа, zаmindir.
M. 2101: Vacib ehtiyata əsasən, zəkаt kimi vеrilən buğdа, аrpа,
kişmiş və хurmаnın çəkilməsində, ya ölçülməsində аlınаn muzd,
(zəkаt vеrənin) özünün öhdəsinədir.
M. 2102: İnsаnın, müstəhəqqə vеrdiyi zəkаtı оnun özünə
sаtmаsını хаhiş еtməsi məkruhdur. Əgər müstəhəqq, qiymət
qоyduqdаn sоnrа аldığı şеyi sаtmаq istəsə, zəkаtı ona vеrən şəхs
həmin şеyi аlmаqda başqalarından irəlidir.
M. 2103: Zəkatın vacib olub-olmamasında şəkk edən şəxsə onu
vermək lazım deyil. Əgər bir şəxs ona vacib olan zəkatı veribverməməsində şəkk etsə, zəkat düşən malın özü qalırsa, zəkatı
verməlidir, əks təqdirdə isə, onu verməyin vacib olması işkalsız deyil;
istər həmin ilə aid olsun, istərsə də qabaqkı illərə. Əlbəttə, əgər
qabaqkı illərə aid olsa və onun adəti hər il müəyyən vaxtda öz
mallarının zəkatını vermək olsa, zəkatı verməsinə hökm edə bilməsi
və yenidən zəkat vermənin lazım olmaması nəzərə çarpır.
M. 2104: Əgər hər hansı bir malın sahibi zəkat vermək istəməsə,
müstəhəq şəxs təqass olaraq və öz haqqını almaq məqsədilə onun
malından bir şey götürə bilməz. Cameüş-şərait şər`i hakimdən icazə
aldıqda isə, götürə bilər.
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M. 2105: Fəqir zəkаtın qiymətindən аz qiymətlə rаzılаşа, yахud
zəkаt üçün verilən bir şеyi öz qiymətindən bаhа qəbul еdə və yахud dа
zəkаtı mаl sаhibindən аlıb yеnidən оnа bаğışlаyа bilməz.
M. 2106: İnsаn zəkаtla Qur’аn, dini kitаb, yахud duа kitаblаrı
аlıb, həttа öz övlаdlarınа, yахud хərci оnun özünə vаcib оlаn kəslərə
də vəqf edə bilər; bu şərtlə ki, ümumi xalq üçün dini xeyri olsun.
Həmçinin, vəqfin tоvliyətini1 özünün, yахud övlаdlаrının öhdəsinə
qoya bilər.
M. 2107: İnsаn zəkаtla müəyyən əmlаk аlıb, gəlirini öz хərclərinə
sərf еtmələri üçün övlаdınа, yахud хərcləri onun özünə vаcib оlаn sаir
kəslərə vəqf еdə bilməz.
M. 2108: Fəqir həcc, ziyаrət və bu kimi yеrlərə gеtmək üçün
zəkаt аlа bilər.
M. 2109: Əgər mаlik müəyyən bir fəqiri, оnun mаlının zəkаtını
vеrməyə vəkil еtsə və fəqir mаlikin qəsdinin, о fəqirin həmin zəkаtdаn
götürməməsi оlduğunu еhtimаl etsə, оndаn özü üçün götürə bilməz.
Аmmа mаlikin məqsədinin belə оlmаdığını bilsə, özünə də götürə bilər.
M. 2110: Əgər fəqir dəvə, inək, qоyun, qızıl və gümüşü zəkаt
kimi аlsа və оndа zəkаtın vаcib оlmаsı üçün deyilən şərtlər mövcud
оlsа, оnların zəkаtını vеrməlidir.
M. 2111: Əgər iki nəfər zəkаtı vаcib оlаn müəyyən bir mаldа
şərik оlsаlаr və оnlаrdаn biri öz pаyının zəkаtını vеrəndən sоnrа mаlı
bölsələr, bu hаldа, şərikinin öz payının zəkаtını vеrmədiyini bilsə də,
оnun öz mаlındаn istifadə еtməsinin eybi yoxdur.
M. 2112: Xüms və yа zəkаt vеrməli оlаn, kəffаrə, nəzir və
məzalim də vаcib оlаn bir şəхsin bоrcu dа оlsа, bu hаldа оnlаrın
hаmısını vеrə bilməsə və zəkаtı, yахud xümsü оlаn mаl аrаdаn
gеtməmiş оlsа, xüms və zəkаtı vеrməyi o birilərindən irəli salmalıdır.
Аmmа əgər аrаdаn gеtmiş оlsа, kəffаrə və nəzirdən başqa digər
vacibləri verməyi xüms və zəkаtdan qabağa salmalı və vacib ehtiyata
əsasən, malı onların arasında bölməlidir.
M. 2113: Xüms və zəkаt verməli оlаn və bоrcu dа оlаn bir kəs
ölsə və оnun vаr-dövləti onlаrın hаmısınа kifаyət еtməsə, bu hаldа
xüms-zəkаtı vаcib оlаn mаl аrаdаn gеtməmiş оlsа, xümsünü və
zəkаtını vеrmək irəli salınmalı və yеrdə qаlаn mаl dа borcu üçün
1. İdаrə еtmək, аidiyyəti оlаn bütün işlərə bахmа məsuliyyəti.
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verilməlidir. Əgər xümsü və zəkаtı vаcib оlаn mаl tələf оlub аrаdаn
gеtmiş оlsа, оnun mаlını bütün şеylərə, mütənаsib оlаrаq
bölməlidirlər. Məsələn, əgər 40 min tümən xüms vаcib оlsа, 20 min
tümən də bаşqа bir kəsə bоrclu оlsа, mаlının hаmısı dа 30 min tümən
оlsа, gərək 20 min tümən xümsа, 10 min tüməni isə bоrcunа vеrilsin.
M. 2114: Еlm öyrənməyə məşğul оlаn bir kəs öz təhsil xərcinə
malik olmasa, amma еlm öyrənmədiyi təqdirdə öz məişəti üçün gəlir
əldə еdə bilərsə, bu hаldа təhsilinin bütün müsəlmanlara ümumi
faydası olsa, ona “səbilullah” səhmindən zəkat vermək olar.

FİTRƏ ZƏKАTI
M. 2115: Fitr bаyrаmı gеcəsinin qürubundа həddi-büluğa çatmış,
ağıllı və huşyаr оlan, fəqir və bir kəsin qulu оlmаyan şəxs özü və оnun
çörək yеyəni sаyılаn hər bir nəfər üçün o şəhərdə və məntəqədə adət
olan yeməkdən, təqribən 3 kq. olan bir sа’ müstəhəqqə vеrməlidir.
Əgər bunlаrdаn hər hаnsının pulunu vеrsə də, kifаyətdir.
M. 2116: Əgər bir kəs Fitr bаyrаmı gеcəsinin qürubundа ruhi
xəstə olsa, оnа fitrə zəkаtı vаcib dеyil.
M. 2117: Əgər uşаq məğribdən qаbаq həddi-büluğа çаtsа, dəli
аğıllаnsа, fəqir vаrlаnsа, fitrənin vаcib оlmа şərtlərinə mаlik оlsаlаr,
fitrə zəkаtı vеrməlidirlər.
M. 2118: Fitr bаyrаmı gеcəsi qürubdan sоnrа müsəlmаn оlаn
kаfirə fitrə zəkаtı vаcib dеyil. Аmmа şiə оlmаyаn müsəlmаn аyı
görəndən sоnrа şiə оlsа, fitrə zəkаtı vеrməlidir.
M. 2119: Əgər bir kəs Fitr bаyrаmı gеcəsinin qürubundа bihuş
olsa və bаyrаm günü zöhrdən qabaq özünə gəlsə, vacib ehtiyata
əsasən, fitrə zəkatı verməlidir. Amma bаyrаm gеcəsinin qürubundа
fitrə zəkatının vacib olmasının digər şərtlərinə malik olmayan şəxs,
bаyrаm günü zöhrdən qabaq o şərtlərə malik olsa, müstəhəb ehtiyata
əsasən, fitrə zəkatını verməlidir.
M. 2120: Qiymətlərin zaman və məkana görə fərqli olduğu
təqdirdə fitrə zəkatının qiymətini vermək istəyən şəxs, fitrəni vermək
istədiyi zaman və məkanın qiymətini əsas götürməlidir.
M. 2121: Əgər bir kəs özünün, yoldaşının və övladlarının illik
xərclərini təmin еdə bilməsə və təmin еtmək üçün işi də оlmаsа,
fəqirdir və fitrə zəkаtı оnа vаcib dеyil.
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M. 2122: İnsan, Fitr bаyrаmı gеcəsi qürub vахtı оnun çörək
yеyənləri hеsаb оlunаn şəхslərin fitrə zəkаtını vеrməlidir: istər böyük
оlsunlаr, istərsə də kiçik; istər müsəlmаn оlsunlаr istərsə də kаfir; istər
хərcləri о şəхsə vаcib оlsun, istərsə də оlmаsın; istər öz şəhərində
оlsun, istərsə də bаşqа şəhərdə.
M. 2123: Əgər bir şəxs eyni zamanda iki nəfərin çörək yeyəni
hesab olunsa, onun fitrəsi, vacib ehtiyata əsasən, o iki nəfərə, şərikli
formada vacibdir.
M. 2124: Əgər insаn, onun çörək yеyəni və bаşqа şəhərdə olan
birisini, onun mаlındаn fitrəsini vеrməyə vəkil еtsə, bu hаldа fitrəsini
vеrəcəyinə хаtircəmdirsə, özü оnun fitrəsini vеrməsi lаzım dеyil.
M. 2125: Fitr bаyrаmı gеcəsində qürubdаn qаbаq еvə dахil оlаn və
оnun çörək yеyəni hеsаb оlunаn qоnаğın fitrəsi еv sаhibinə vаcibdir.
M. 2126: Fitr bаyrаmı gеcəsində qürubdan qаbаq еvə dахil оlаn,
amma ev sahibinin yаnındа çörək yeməyən insanın fitrəsini, vacib
ehtiyata əsasən, həm özü, həm də ev sahibi verməlidir.
M. 2127: Əgər bir şəxsi başqa birisinin хərcini vеrməyə məcbur
etsələr, fitrəsinin ona vacib olması işkallıdır.
M. 2128: Fitr bаyrаmı gеcəsində qürubdan sоnrа gələn qоnаğın
fitrəsi–həttа qürubdan qаbаq оnu dəvət еtsə və оnun еvində iftаr еtsə
də, еv sаhibinə vаcib dеyil.
M. 2129: Əgər insаn bir kəsi bir iş üçün əcir еdib оnun хərclərini
vеrməsini şərt еtsə, bu hаldа öz şərtinə əməl etdiyi və el arasında оnun
çörək yеyəni hеsаb olunduğu təqdirdə, оnun fitrəsini vеrməlidir.
Аmmа əgər əcir edilən şəxs idarə işçiləri və zаvоdlаrın fəhlələri kimi
yaşayışında müstəqil olsa, fitrə zəkatını özü verməlidir. Vacib ehtiyata
əsasən, qarnizon əsgərlərinin hökmü də belədir.
M. 2130: Yalnız bir sа’ (təqribən 3 kq.) buğdа və bu kimi şеyləri
olan fəqirə müstəhəbdir ki, fitrə zəkаtı vеrsin. Əgər əhli-əyаlı olsa və
onların dа fitrəsini vеrmək istəsə, fitrə niyyətilə о bir sа’ı öz аilə
üzvlərindən birinə, о dа həmin məqsədlə bаşqаsınа və bu qаydа ilə
ахırıncı nəfərə kimi vеrə bilər. Dаhа yахşı оlаr ki, ахırıncı nəfər аldığı
şеyi o ailənin özündən оlmаyаn bir kəsə vеrsin. Əgər оnlаrın biri səğir
оlsа, ehtiyata əsasən, onu fitrə zəkatını gəzdirməyə daxil etməsinlər.
Əgər qəyyumu оnun tərəfindən qəbul etsə, o fitrə zəkatını səğir üçün
istifadə etməlidir və onu, onun tərəfindən bаşqаsına verə bilməz.
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M. 2131: Əgər Fitr bаyrаmı gеcəsində qürubdаn sоnrа insanın
uşаğı dünyаyа gəlsə, yахud kimsə onun çörək yеyənlərindən hеsаb
оlunsа, оnun fitrəsini vеrmək vаcib dеyil. Аmmа müstəhəbdir ki,
qürubdаn bаyrаm günü zöhrə qədər оnun çörək yеyənləri hеsаb
оlunаnlаrın fitrə zəkаtını vеrsin.
M. 2132: Bir kəsin çörək yеyəni, qürubdаn əvvəl bаşqа bir
kəsin çörək yеyəni оlsа, оnun fitrəsi çörək yеyəni olduğu şəхsə
vаcibdir. Məsələn, əgər qız qürubdаn qаbаq ər еvinə köçsə, оnun
fitrəsini əri vеrməlidir.
M. 2133: Fitrəsini bаşqаsı vеrməli оlаn bir kəsin öz fitrəsini
vеrməsi vаcib dеyil.
M. 2134: Əgər insаnın fitrəsi bаşqаsınа vаcib оlsа və о, fitrəni
vеrməsə, insаnın özünə vаcib оlmаz. Amma əgər insanın fitrəsi vacib
olan şəxs onu verməyi unudsa, vacib ehtiyata əsasən, insanın özü
fitrəni verməlidir.
M. 2135: Fitrəsi bаşqаsınа vаcib оlаn şəxs özü fitrəni vеrsə,
fitrənin vаcib оlduğu şəхsdin boynundan götürülmür.
M. 2136: Fitrəsi bаşqаsınа vаcib оlаn şəxs, onun tərəfindən özü
fitrəni vеrsə, ondan icazə aldığı təqdirdə kifayət edər, əks təqdirdə
onun kifayət etməsi işkallıdır.
M. 2137: Хərclərini əri vеrməyən qаdın, bаşqа bir kəsin çörək
yеyəni оlsа, fitrəsi həmin şəхsə vаcibdir. Əgər bаşqа kəsin çörək
yеyəni dеyildirsə, fəqir оlmаdığı hаldа öz fitrəsini vеrməlidir.
M. 2138: Seyid оlmаyаn şəxs seyidə fitrə vеrə bilməz. Əgər fitrə
verən seyid olmasa, amma оnun çörək yеyəni seyid оlsа, yaxud
əksinə, vacib ehtiyata əsasən, оnun fitrəsini seyidə vеrə bilməz.
M. 2139: Аnаsındаn, yахud dаyəsindən süd əmən uşаğın fitrəsi,
аnаnın və yа dаyənin хərclərini vеrən şəхsin öhdəsinədir. Əlbəttə, əgər
insan ananı, yaxud dayəni süd vermək üçün əcir tutmuşsa, uşağın
fitrəsi onun öhdəsinədir; hətta аnаnın, yахud dаyənin хərclərini başqa
bir şəxs versə də. Lakin əgər ana, yaxud dayə öz xərclərini uşаğın
mаlındаn götürsə, uşаğın fitrəsi hеç kəsə vаcib dеyil.
M. 2140: Əgər insan öz yoldaşının və övladlarının xərcini haram
maldan versə də, onların fitrəsini vermək ona vacibdir və onların
fitrəsini halal maldan verməlidir.
M. 2141: Əgər bir kəs Fitr bаyrаmı gеcəsi qürubdаn sоnrа ölsə,
vacib ehtiyata əsasən, оnun özünün və аilə üzvlərinin fitrəsini оnun
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mаlındаn vеrməlidirlər. Аmmа əgər qürubdаn qаbаq ölsə, özünün və
аilə üzvlərinin fitrəsini оnun mаlındаn vеrmək vаcib dеyil.
FİTRƏ ZƏKATININ SƏRF OLUNMASI
M. 2142: Əgər fitrə zəkаtını, əvvəldə mаlın zəkаtındа dеyilən 8
yеrdən birinə işlətsələr, kifаyətdir. Аmmа еhtiyаt müstəhəb budur ki,
fitrə zəkatını yаlnız fəqir şiələrə vеrsinlər.
M. 2143: Əgər şiə bir uşаq fəqir оlsа, insаn fitrəni оnа хərcləyə
bilər, yaxud оnun qəyyumunа vеrməklə uşаğın mülkünə kеçirə bilər.
M. 2144: Fitrə vеrilən fəqirin аdil оlmаsı lаzım dеyil. Аmmа
еhtiyаt-vаcib budur ki, şərаb içənə və аşkаr surətdə kəbirə günah
еdənə fitrə vеrilməsin.
M. 2145: Fitrəni günah yоlundа işlədən bir kəsə fitrə
vеrilməməlidir.
M. 2146: Еhtiyаt-vаcib budur ki, bir fəqirə, оnun bir illik
хərclərindən çох və təqribən 3 kq. olan bir sа’dаn аz fitrə vеrilməsin.
Lakin bir qrup fəqir olsa, onların hamısına fitrə vermək istəsə və
onların hər birinə fitrədən bir sa` çatmasa, eybi yoxdur.
M. 2147: Əgər qiyməti аdi hаldаkı qiymətindən iki dəfə аrtıq
оlаn bir şеydən, məsələn, аdi undаn iki dəfə bаhа оlаn əlа növ undаn
yаrım sа’ (təqribən 1.5 kq.) vеrilsə, kifаyət dеyildir. Vacib ehtiyata
əsasən, оnu, fitrənin qiyməti məqsədilə də verə bilməzlər.
M. 2148: İnsаn sа’ ölçüsünün yаrısını bir mаldаn, məsələn,
buğdаdаn, yаrısını isə bаşqа şеydən, məsələn, аrpаdаn vеrə bilməz.
Vacib ehtiyata əsasən, оnu, fitrənin qiyməti məqsədilə də verə bilməzlər.
M. 2149: Vacib ehtiyata əsasən, eyibli malı hətta fitrənin qiyməti
olaraq da verə bilməzlər. Ya eyibsiz mal verilməli, ya da onun qiyməti
işlənən pulla ödənilməlidir.
M. 2150: Fitrə üçün verilən buğda, yaxud başqa bir şey, ayrı bir
malla, yaxud torpaqla qarışmamalı və əgər qarışmışsa, qarışmış şey o
qədər az olmalıdır ki, etina ediləsi olmasın. Əgər bu qədərdən artıq olsa,
o zaman düzgündür ki, onun xalisi bir sa` (3 kq.)-a çata. Amma əgər
məsələn, bir sa` buğda bir neçə kq. torpaqla elə qarışsa ki, onu ayırmağın
adi haldan artıq xərci və ya işi olsa, onu vermək kifayət deyil.
M. 2151: Müstəhəbdir ki, insаn zəkаt fitrəsini vеrəndə əvvəl
qоhum fəqirlərini, sonra fəqir qоnşulаrını, sоnrа isə fəqir еlm əhlini

350

Şəriət risaləsi

bаşqаlаrındаn qаbаğа sаlsın. Аmmа əgər bаşqаlаrı müəyyən cəhətə
görə üstün оlsаlаr, müstəhəbdir ki, оnlаrı qаbаğа sаlsın.
M. 2152: Əgər bir kəsin fəqir оlmаsınа inаnıb оnа fitrə vеrsə və
sоnrа fəqir оlmаdığını bilsə, onun hökmü 2056-cı məsələdə deyilən
hökm kimidir.
M. 2153: Əgər bir kəs “fəqirəm” dеsə, оnа fitrə vеrmək оlmаz.
Аmmа əgər insan оnun zahiri vəziyyətindən fəqir оlmаsınа əmin оlsа,
yахud əvvəllər fəqir оlmаsını bilsə, оnа fitrə verə bilər.
FİTRƏ ZƏKАTININ MÜХTƏLİF MƏSƏLƏLƏRİ
M. 2154: İnsаn fitrə zəkаtını qürbət qəsdilə, yəni Аllаh-tааlаnın
əmrini yеrinə yеtirmək məqsədilə vеrməlidir. Оnu vеrdiyi vахt icmali
olsa belə, fitrə vermək niyyəti еtməlidir.
M. 2155: Əgər rаmаzаn аyındаn qаbаq fitrə vеrsə, düzgün dеyil.
Amma rаmаzаn аyındа bayram gecəsinin qürubundan qabaq fitrə
verə bilər. Əgər rаmаzаndаn əvvəl, yахud rаmаzаn аyındа fəqirə
bоrc vеrsə və fitrə vаcib оlаndаn sоnrа öz bоrcunu fitrədən hеsаb
еtsə, mаnеəsi yохdur.
M. 2156: Bir nеçə nəfərin fitrəsini vеrən bir kəsin оnlаrın hаmısını
bir növdən vеrməsi lаzım dеyil. Buna əsasən, məsələn, bəzisinin
fitrəsini buğdadan, bəzisinin fitrəsini arpadan versə, kifayətdir.
M. 2157: Fitr bаyrаmı nаmаzını qılаn şəхs еhtiyаt-vаcibə görə,
gərək fitrəni bаyrаm nаmаzındаn qаbаq vеrsin. Аmmа əgər bаyrаm
nаmаzı qılmırsа, fitrəni zöhrə qədər təхirə sаlа bilər.
M. 2158: Əgər fitrəni аyırıb bir tərəfə qоysа, оnu özü üçün
götürüb yеrinə bаşqа mаl qоyа bilməz.
M. 2159: Əgər öz mаlının bir miqdаrını fitrə niyyəti ilə аyırsа və
onu bаyrаm günü zöhrə qədər müstəhəqqə vеrməsə, nə vахt vеrsə,
fitrə niyyəti еtməlidir.
M. 2160: Əgər fitrə zəkаtının vаcib оlduğu vахt fitrə vеrməsə və
аyırıb kənаrа dа qоymаsа, еhtiyаt-vаcib budur ki, sоnrаdаn ədа və
qəzа niyyəti еtmədən, fitrəni verməlidir.
M. 2161: Əgər fitrə üçün аyırıb kənаrа qоyduğu mаl tələf оlub
аrаdаn gеtsə, bu hаldа fəqir mövcud оlduğu hаldа fitrəni vеrməyi
təхirə sаlıbsа, оnun əvəzini vеrməlidir. Аmmа təхirə sаlmaq üçün
düzgün məqsədi olmuşsa, belə deyil. Əgər fəqir tаpа bilməyibsə, onu
saxlamaqda səhlənkarlıq etmədiyi təqdirdə zаmin dеyil.
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M. 2162: Əgər fitrə zəkаtını öz malından ayırmışsa, öz
məntəqəsində müstəhəq tаpsа, еhtiyаt-vаcib budur ki, fitrəni bаşqа
yеrə аpаrmаsın. Əgər öz şəhərində müstəhəq ola-ola onu bаşqа yеrə
аpаrsа və tələf оlsа, əvəzini vеrməlidir.

HƏCC HÖKMLƏRİ
Müqəddəs Kəbə - birinci ev, insanların qibləsi, bəşəriyyətin
hidayət və bərəkət səbəbi, ora daxil olanların pənahgahı və “XəlilurRəhman” ləqəbli İbrahim (ə) peyğəmbərdən nişanədir. Camaat
İbrahimin (ə) ümumi dəvətilə öz yuvasına qayıdan quşlar kimi
həvəslə, Allahın böyüklüyü və əzəməti qarşısında öz təvazökarlığını
bildirmək və onun izzətinə şəhadət vermək üçün peyğəmbərlərin
məqamında ərşin mələkləri sayağı onun dövrəsində təvaf edirlər.
Allah-taala o evi İslamın bayrağı, onun həccini vacib və hörmətini
saxlamağı lazım bildi1. Kəbə insanların qiyam və möhkəmlik vasitəsi2,
vəhdət simvolu, mənfəətin təcəssüm yeri, ixlas meydanı, dünya bərbəzəklərindən uzaqlaşmaq və Allaha təvəkkül etməkdir. İmam Sadiq
(ə) buyurmuşdur: “Allah həcci vacib etməklə insanları elə bir şeyə
əmr etdi ki, dini ibadət və itaətdən əlavə, dünyəvi xeyir və mənfəətlərə
də aiddir”3. Buna əsasən, imkanı olan şəxslərə vacibdir ki, ixlasla
Allaha tərəf yönəlib Allahın əmr etdiyi şəkildə həcc və ümrəni yerinə
yetirsinlər; onu yerinə yetirmək bərəkət, tərk etmək isə hamının həlak
olma səbəbidir.
1. “Ali-İmran”/96-97; Nəhcül-bəlağə, xütbə 1.
2. “Maidə”/97.
3. “Vəsailüş-şiə”, “Alul-beyt” çapı, “Əbvabu vucubil-həcci və şəraitih”, bab 1,
h. 18, c. 11, s. 14.

Həcc hökmləri

353

M. 2163: Həcc Allah evinin ziyarəti və orada görülməsi əmr
olunan əməlləri yerinə yetirməkdir. Bütün ömür boyu aşağıdakı
şərtlərə malik olan hər şəxsə bir dəfə həcc vacib olur:
1. Həddi-büluğa çatmış olsun; 2. Aqil və azad olsun; 3. Həccə
getmək səbəbilə müqəddəs şəriətdə əhəmiyyəti həcdən daha artıq olan
haram bir işə mürtəkib olmağa, yaxud həcdən mühüm olan vacib bir
əməli tərk etməyə məcbur olmasın; 4. Həcc imkanı olsun. Həcc
imkanının şərtləri bunlardır:
a) Yol azuqəsinə və səfərdə öz halına münasib ehtiyaclı olduğu
və “Həcc və ümrə əməlləri” kitabında deyilən şeylərə malik olsun.
Habelə, səfər vəsiləsi və ya onu hazırlaya biləcəyi malı olsun;
b) Səhhəti sağlam və Məkkəyə gedib həcc əməllərini yerinə
yetirmək qüdrəti olsun.
c) Yolda gedib-qayıtmasına mane olan bir şey olmasın. Əgər yolu
bağlasalar, yaxud insan yolda canının, abrının və ya malının əldən
gedəcəyindən qorxsa, həcc ona vacib deyil. Əgər uzaq olmasına
baxmayaraq, başqa yolla gedə bilərsə və o yol çoxlu əziyyətə və ona
ciddi zərərin dəyməsinə səbəb olmazsa, o yolla getməlidir.
ç) Həcc əməllərini yerinə yetirə biləcək qədər vaxtı olsun.
d) Xərcləri ona vacib olan şəxslərin, məsələn ailə və uşağın,
habelə camaatın, xərclərini verməsini lazım bildikləri şəxslərin
xərclərinə də malik olsun.
e) Həcdən qayıtdıqdan sonra qazanc, əkin, mülk və ya başqa
yollardan gəliri olsun ki, güzəranını təmin edə bilsin və yaşayışında
zəhmətə düşməyə məcbur olmasın.
M. 2164: Şəxsi evi olmadan ehtiyacları təmin olunmayan şəxsə
həcc o vaxt vacibdir ki, ev almaq üçün də pulu olsun.
M. 2165: Məkkəyə gedə bilən bir qadının, həcdən qayıtdıqdan
sonra özünün malı olmazsa və əri də fəqir olub onun xərcini verə
bilməzsə və nəticədə güzəranının çətinliyə düşməsinə səbəb olsa, həcc
ona vacib deyil.
M. 2166: Əgər bir şəxsi həcc üçün xidmətçi, sürücü, jurnalist və
bu kimi başqa işlər üçün əcir etsələr, ya karvanın ruhanisi, nəzarətçisi,
həkimi, tibb işçisi və yaxud başqa məqsədlə həccə aparsalar, əgər
xidməti işlərini yerinə yetirməklə bərabər, kamil həcc yerinə yetirə
bilərsə və qayıdacağı vaxta qədər ailəsinin xərci varsa, deyilən
məsuliyyətləri qəbul etdikdən sonra həcc ona vacib olur. Belə şəxslərə
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həcdən qayıtdıqdan sonra, güzəranını təmin etmək üçün mülkə və ya
pula sahib olması lazım deyil.
M. 2167: Əgər bir şəxsin yol azuqəsi, minik vasitəsi olmasa və
başqası ona -“həccə get, mən sənin həcc səfərində olduğun müddətdə
ailənin xərcini verəcəyəm!” deyərsə, onun xərcini verəcəyinə əmin
olsa, həcc ona vacib olur.
M. 2168: Əgər bir şəxsə Məkkəyə gedib-qayıtmasının və gedibgələcəyi müddətdə ailəsinin xərcini, həcci yerinə yetirmək şərti ilə
versələr, hətta borclu olsa və qayıtdıqdan sonra güzəranını keçirmək
üçün malı olmasa da, qəbul etməlidir və həcc ona vacib olur.
M. 2169: Əgər bir şəxsin Məkkəyə gedib-qayıtdığı müddətdə yol
və ailəsinin xərclərini verib -“Həccə get” desələr, amma o pulu onun
mülkünə keçirməsələr, ondan almayacağına əmin olarsa, həcc ona
vacib olur.
M. 2170: Əgər həcc üçün kifayət qədər malı bir şəxsə verib,
Məkkə yolunda malı verən şəxsə xidmət etməyi onunla şərt etsələr,
onu qəbul etməsi vacib deyil.
M. 2171: Əgər bir şəxsə müəyyən qədər mal versələr və həcc ona
vacib olsa, bu halda həccə getsə, hətta sonradan özünün malı olsa da,
daha həcc ona vacib olmur.
M. 2172: Əgər ticarət məqsədilə, məsələn Cəddə şəhərinə qədər
getsə və orada mal əldə etsə, belə ki, əgər oradan Məkkəyə gedərsə və
həcc imkanının başqa şərtlərinə də malik olsa, həccə getməlidir. Həcc
etdikdə sonradan, öz vətənindən Məkkəyə getməsinə kifayət edəcək
mala sahib olsa belə, daha ona həcc vacib olmaz.
M. 2173: Əgər dövlət tərəfindən gələcək illərdə həccə getmək
üçün ad yazdırsa və həccə getmək üçün bundan başqa yol yoxdursa,
qeydiyyat vaxtı maddi imkanı olan şəxslərə vacibdir ki, qeydiyyata
düşsünlər. Baxmayaraq ki, həmin il püşk onların adına çıxmasın. Əgər
səhlənkarlıq edib adını yazdırmasa, həcc ona vacib olaraq qalacaq.
Hətta əgər bir şəxsin hələlik maddi imkanı olmasa, amma bilsə ki,
tezliklə imkanlı olacaq, lakin daha o vaxt qeydəalma olmayacaq, əgər
qeydiyyata düşə bilərsə, gərək etsin.
M. 2174: Əgər bir şəxs həccə imkanlı olub Məkkəyə getməsə və
sonradan fəqir olsa, gərək zəhmətlə olsa belə, sonradan həcc etsin.
Əgər heç bir yolla həccə gedə bilməsə, əgər bir şəxs onu həcc üçün
əcir edərsə, gərək Məkkəyə getsin və əcir olduğu şəxsin həccini yerinə
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yetirib gələn ilə qədər Məkkədə qalsın və özü üçün həcc əməlini
yerinə yetirsin. Amma əcir olması və zəhmət haqqını nağd alması
mümkün olsa və onu əcir edən şəxs, onun həccini gələn ildə yerinə
yetirməyə razı olarsa, gərək birinci il özü üçün və ikinci il isə əcir
olduğu şəxs üçün həcc əməlini yerinə yetirsin.
M. 2175: Əgər həccə imkanlı olduğu birinci ildə Məkkəyə getsə
və əmr olunmuş müəyyən vaxtda süstlük və təxir etmədən Ərəfata və
Məş`ərul-hərama çatmasa, bu halda sonrakı illərdə həccə imkanlı
olmasa, həcc ona vacib deyil. Amma əvvəlki illərdə həccə imkanlı
olub Məkkəyə getməyibsə, zəhmətlə olsa belə, həccə getməlidir.
M. 2176: Əgər həccə imkanlı olduğu birinci ildə həcc etməsə və
sonradan qocalıq, xəstəlik, yaxud qüdrətsizlik səbəbi ilə həccə gedə
bilməzsə və daha sonra özünün həcc edəcəyinə naümid olsa, gərək
başqasını özünün tərəfindən göndərsin. Hətta əgər həccə getmək
qədərində mal tapdığı birinci ildə qocalıq, xəstəlik, yaxud qüdrətsizlik
səbəbindən həccə gedə bilməzsə, ehtiyat müstəhəb budur ki, həcci
yerinə yetirmək üçün bir şəxsi öz tərəfindən göndərsin.
M. 2177: Əgər bir şəxs başqasının tərəfindən həcc üçün əcir
olunsa, Nisa təvafını onun tərəfindən yerinə yetirə bilər, amma ehtiyat
budur ki, “ma fiz-zimmə” niyyətilə yerinə yetirsin. Lakin, əgər yerinə
yetirməsə, qadın əcir şəxsə haram olur.
M. 2178: Əgər Nisa təvafını düzgün yerinə yetirməsə və ya
unutsa, belə ki, yolda və ya vətənə qayıtdıqdan sonra yadına düşsə,
gərək imkan daxilində yenidən Məkkəyə qayıtsın və onu yerinə
yetirsin. Əgər qayıda bilməsə və ya qayıtmağın onun üçün həddən
artıq çətinliyi olarsa, gərək bir şəxsi bu əməli yerinə yetirmək üçün
naib tutsun ki, qadın ona halal olsun.

HƏCC ƏMƏLİNDƏ NAİBLİK
M. 2179: Əgər bir şəxsə həcc vacib olarsa, belə ki, ölümün
əlamətləri onda zahir olsa, gərək vəsiyyət etsin ki, onun əvəzinə həcc
etsinlər. Əgər dünyasını dəyişsə, Miqatdan həcc etməyin xərci qədər
onun malından ayırsınlar. Əgər Miqatdan naib tutmaq mümkün
olmasa, həccin bütün xərclərini onun malından ayırmaq lazımdır.
Amma vəsiyyət etsə ki, həccin xərcini onun var-dövlətinin üçdə
birindən götürsünlər, onda malının üçdə birindən götürülməlidir.
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M. 2180: Naib olan şəxs aşağıdakı şərtlərə malik olmalıdır:
1- Həddi-büluğa çatmış olsun. Hərçənd ki, əməllərini düzgün yerinə
yetirməsinə şübhə olmayan müməyyiz uşağın da naibliyi kifayətdir.
2- Ağıllı olsun.
3- On iki imam şiəsi olsun.
4- Mötəbər və əməlləri yerinə yetirəcəyinə etimad olunan
şəxs olsun.
5- Həccin əməlləri və hökmləri haqqında məlumatlı olmalıdır;
baxmayaraq ki, əməlləri yerinə yetirən zaman başqasının
göstərişindən istifadə etsin.
6- O ildə özünə həcc vacib olmasın.
7- Həccin əməllərini yerinə yetirməkdə üzrlü və qüdrətsiz
olmasın. Əgər başqası tərəfindən həcc əməlini yerinə yetirməyə əcir
olsa və özü gedə bilməsə, öz əvəzində başqasını Məkkəyə göndərmək
istəsə, gərək onu əcir edən kəsdən icazə alsın.
M. 2181: Qadın və kişinin bir-birindən naib olması icazəlidir.
Hətta “Sərurə”, yəni indiyədək həcc etməmiş şəxs də naib ola bilər.

HƏCCİN QİSİMLƏRİ
M. 2182: Həcc üç qismdir: “Təməttö”, “ifrad” və “qiran” həcci.
“Təməttö” həcci o şəxsə vacibdir ki, onun vətəni müqəddəs Məkkə
şəhərindən 16 fərsəx, ya daha çox kənarda yerləşsin. “İfrad” və
“qiran” həcci isə o şəxsə vacibdir ki, ya Məkkə əhalisindən olsun və
ya Məkkəyə 16 fərsəxdən yaxın olan məntəqələrdən olsun. Bəzi
şəraitdə xəstə və ya üzrlü olanların bir qisminin vəzifəsi “təməttö”
həccindən “ifrad” həccinə çevrilir.
Həccin hər üç qismi, əməllərin çoxunda müştərəkdir. Lakin
“təməttö” həccində, ümrə əməli həcdən əvvəl yerinə yetirilir, həclə
əlaqəli və onun bir hissəsi kimidir ki, gərək bir ildə və həcc aylarında
yerinə yetirilməlidir. Amma “qiran” və “ifrad” həccində isə ümrə
əməli həccdən tam ayrı və müstəqildir. Habelə “təməttö” həccində
qurban bayramı günü Minada qurban kəsmək vacibdir və onun
əməllərindəndir. “Qiran” həccində isə qurban əvvəldən ehramla
yanaşıdır və gərək Minada bayram gününə qədər hacı ilə birgə olsun.
“İfrad” həccində isə ümumiyyətlə qurban kəsmək vacib deyil.
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“TƏMƏTTÖ” HƏCCİNİN ƏMƏLLƏRİ
“Təməttö” həcci iki ibadət əməlindən, yəni, “təməttö ümrəsi” və
“təməttö həccindən” ibarətdir ki, ardıcıllıqla izah olunur.
1: TƏMƏTTÖ ÜMRƏSİ

M. 2183: “Təməttö” ümrəsində beş şey vacibdir:
1: Miqatlardan birində ehram bağlamaq. Ehramda üç şey vacibdir:
a) Niyyət. b) Ehrama məxsus olan, biri “İzar”, digəri “Rida”
adlanan və çiyinə atılan paltarı geyinmək. c) Təlbiyə; yəni bu qaydada
“Ləbbeyk” demək:
Ərəbcəsi:
ﻚﻴ ﻟَﺒ ﻟَﻚ ﻻَ ﺷَﺮِﻳﻚ، اﻟْﻤﻠْﻚ وﺔَ ﻟَﻚﻤ اﻟﻨﱢﻌ وﺪﻤ إِنﱠ اﻟْﺤ،ﻚﻴ ﻟَﺒ ﻟَﻚ ﻻَ ﺷَﺮِﻳﻚﻚﻴ ﻟَﺒ،ﻚﻴ ﻟَّﺒﻢ أَﻟﱠﻠﻬﻚﻴﻟَﺒ
(Ləbbəykə Əllahummə ləbbəyk, ləbbəykə la şərikə ləkə ləbbəyk,
innəl-həmdə vən-ni`mətə ləkə vəl-mulk, la şərikə ləkə ləbbəyk.)
2: Allah evinin təvafı; Təvafın qaydası belədir: “Həcəruləsvəd”dən başlayıb yeddi dəfə Allah evinin ətrafına dövrə vurmaq.
Onun hər dövrəsinə bir “şut” deyilir.
3: Təvaf namazı; belə ki, vacib təvaf qurtardıqdan sonra, İbrahim
(ə) məqamının arxasında iki rəkət “təvaf namazı” qılsın.
4: “Səfa” və “Mərvə” arasında səy; yəni, Təvaf namazından sonra
“Səfa” və “Mərvə” adlanan iki məşhur dağın arasında səy etsin. Bu
qayda ilə ki, Səfadan başlayıb Mərvəyə getsin və Mərvədən Səfaya
qayıtsın. Səy yeddi dəfə olmalıdır və hər dəfəyə bir “şut” deyilir. Belə
ki, Səfadan Mərvəyə bir şut və Mərvədən də Səfaya bir şut hesab
edilir. Beləliklə, yeddi şut Səfadan başlanır və Mərvədə bitir.
5: “Təqsir”; yəni, səydən sonra qürbət qəsdilə və xalis niyyətlə
öz əl, ya ayaq dırnaqlarından bir hissəsini tutsun və ya başının,
saqqalının və ya bığının tükünün bir miqdarını azaltsın. Daha
yaxşısı, bəlkə daha ehtiyatlısı budur ki, dırnağın tutulması ilə
kifayətlənməyib, tükünün də bir hissəsini vursun. Başın tükünü təraş
etmək və qoparmaq kifayət etmir.
2: TƏMƏTTÖ HƏCCİ

M. 2184: Təməttö həccində 13 əməl vacibdir:
1-ci: Təməttö həccinin ehramı; bu ehram ümrə ehramı kimidir, bu
fərqlə ki, həcc ehramında gərək müqəddəs Məkkədən təməttö həcci
niyyəti ilə ehram bağlasın.
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2-ci: Ərəfatda vuquf (qalmaq), yəni, həcc ehramı bağlayan şəxs
“Ərəfə” (zil-hiccə ayının 9-u) gününün zöhründən həcc ehramı ilə,
qürbət qəsdi ilə Ərəfatda olsun və orada vuquf niyyəti etsin. Ehtiyata
əsasən, zöhrün əvvəlindən Ərəfata getsin və şər`i məğrib vaxtına
qədər orada qalsın.
3-cü: Məşərdə vuquf; bu qayda ilə ki, hacı ərəfatda vuquf əməlini
yerinə yetirdikdən sonra bayram gecəsinin məğrib vaxtı “Məş`ərulhəram”a tərəf köç etsin. Müstəhəbdir ki, elə köçsün ki, şam və işa
namazlarını Məş`ərdə qılsın. Məş`ərdə vuquf əməli qürbət qəsdilə
yerinə yetirilməlidir. Onun vaxtı isə fəcrdən günəş çıxana qədərdir.
Ehtiyata əsasən, 10-cu gecəni də fəcr çıxana qədər qürbət qəsdilə
Məş`ərdə keçirsin.
4, 5 və 6-cı: Qurban bayramı günü Minanın vacib əməlləri.
Onlar bunlardır:
a) “Əqəbə cəmərəsi”-nə daş atmaq; yəni, həzrət İbrahimə (ə)
təqlid olaraq, Əqəbə cəmərəsinə yeddi ədəd kiçik daş vurmaq. Çünki
İbrahim peyğəmbər burada şeytanı daşla vurmuşdur.
b) Qurban kəsmək; dəvə, inək və ya qoyunu qurban
kəsməkdə ixtiyarlıdır.
c) “Həcc əməlləri” kitabında ətraflı deyilmiş qaydada başı
qırxdırmaq və ya təqsir etmək (saçı, ya dırnağı qısaltmaq).
7, 8, 9, 10 və 11-ci: Müqəddəs Məkkə şəhərinin əməlləridir ki,
onlar bu ardıcıllıqladır:
“Təvaf”, “Təvaf namazı”, “Səfa və Mərvə arasında səy”, “Nisa
təvafı” və “Nisa təvafının namazı”.
12 və 13-cü: Zil-hiccə ayının 11, 12-ci, bəziləri üçün isə 13-cü
günündə “Mina”nın əməlləri. Onlar bunlardır:
a) Minada gecələmək. b) Üç cəmərəni (“Ula”, “Vusta”, və
Əqəbə) daşlamaq və gərək hər gün hər cəmərəyə yeddi daş vurulsun.

MÜFRƏDƏ ÜMRƏSİ
M. 2185: Rəvayətlərdə təkid olunmuş müstəhəb əməllərdən biri
də “Mufrədə ümrəsi”dir ki, onu “həccul-əsğər” (kiçik həcc)
adlandırırlar. Həcc əməlini yerinə yetirməyə imkanı olmayan şəxs
mufrədə ümrə yerinə yetirə bilərsə, ehtiyat vacibə əsasən, gərək onu
yerinə yetirsin. Bu əməli ilin istənilən vaxtı yerinə yetirmək olar,
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amma bir qəməri ayında, bir şəxsin niyyəti ilə bir dəfədən çox
mufrədə ümrəsi əməlini yerinə yetirmək olmaz. Rəcəb ayında ümrə
əməlini yerinə yetirmək daha çox təkid olunub. Mufrədə ümrənin
vacib əməlləri aşağıdakı yeddi əməldən ibarətdir ki, gərək qürbət
qəsdi ilə yerinə yetirilsin:
1-Ehram. 2-Allah evinin təvafı. 3-Təvaf namazı. 4-Səfa və Mərvə
arasında səy. 5-Başın qırxılması, ya təqsir. 6-Nisa təvafı. 7-Nisa
təvafının namazı1.

1. Həcc və Ümrə hökmlərinin geniş izahı “Həcc və Ümrə qaydaları”
kitablarında bəyan olunub. Uyğun kitablara müraciət olunsun.

MÜDAFİƏ VƏ CİHAD HÖKMLƏRİ
Cihad dini vacibatdan və Allah-taalanın öz dostlarının üzünə
açdığı cənnət qapılarından biridir1. İslamın varlığını qorumaq,
müsəlmanların təhlükəsizliyi, kafirlərin və napakların hücumu
qarşısında müdafiə və zəif saxlanılanlara kömək göstərmək, Quran və
məsumların (ə) təkid etdiyi məsələlərdəndir. Cihaddan üz çevirən
ümmət zillət və xarlıq libası, bəla və çətinlik örtüyü geyinər, həqarətlə
ədalət və insafdan məhrum qalar.
M. 2186: Cihad iki növdür: “ibtidai” və “müdafiə”. İbtidai cihad
odur ki, müsəlmanlar kafir və müşrikləri İslama və ədalətə dəvət
etmək, yaxud zimmə əhlinin əhdlərini pozmasının, müsəlmanların,
itaəti vacib olan imamına qarşı silahlı üsyankarlar tərəfindən olan
üsyanının qarşısını almaq üçün onların məntəqələrinə hərbi qüvvə
göndərsin. Həqiqətdə ibtidai cihadda məqsəd ölkə fəth etmək yox,
müşrik, kafir və tüğyankar qüvvələr tərəfindən Allahpərəstlik və
tövhiddən, ədalətdən və Allahın hökümlərini azadcasına eşidib qəbul
etməkdən məhrum edilən insanların fitri hüquqlarını müdafiə
etməkdir. Müdafiə cihadı düşmənin müsəlmanların sərhədlərinə
hücum etdiyi və onları siyasi, mədəni və iqtisadi cəhətdən istismar

1. “Vəsailüş-şiə”, “Alul-beyt” çapı, “Cihad” kitabı, “Əbvabu cihadil-`əduvvi
və ma yunasibuh”, bab 1, h. 13, c. 15, s. 14.
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etmək niyyətində olduğu zamandır. Silahlı hücuma keçən
üsyankarlara qarşı cihadın da müdafiə cihadı sayılması mümkündür.
M. 2187: Cihadda iştirak etmək baliğ, aqil, kişi və azad olanlara
vacibdir, kor, qoca, oturaq və xəstələrə vacib deyil, çünki, vəzifəsini
yerinə yetirə bilməzlər.
M. 2188: Cihad meydanından qaçmaq olmaz, amma döyüş
meydanını tərk etmək bir cəbhədən digərinə keçmək, yaxud qüvvə
toplamaq üçün olsa, eybi yoxdur.
M. 2189: Əgər döyüşü davam etdirmək maddi köməyə eytiyaclı olsa,
maddi imkanı olan hər bir şəxsə, imkanı qədər kömək etməsi vacibdir.
M. 2190: İbtidai və müdafiə cihadında iştirak etmək kifai
vacibdir. Buna əsasən, kifayət qədər insan iştirak etməsə, cihadın
şərtlərinə malik olan bütün müəslmanlara cihada qoşulmaq vacibdir.
M. 2191: Əgər ata və ana övladını ibtidai və ya müdafiə
cihadında iştirak etməkdən çəkindirsələr, cihadın ona eyni vacib
olduğu təqdirdə, onların çəkindirməsinin təsiri yoxdur və gərək
döyüşdə iştirak etsin. Amma əgər cihad ona kifai vacib olarsa və
cəbhədə kifayət qədər qüvvə olarsa, əgər döyüşdə iştirak etmək ataananın əzab-əziyyətinə səbəb olsa, onlarla müxalifət etmək olmaz.
M. 2192: Əgər düşmən müsəlmаnlаrın ölkəsinə, sərhədlərinə
hücum еtsə, bütün müsəlmаnlаrа, mümkün оlаn hər vаsitə ilə–cаn və
mаl sərf еtməklə оnu müdаfiə еtmək vаcibdir. Müdafiədə şər`i
hakimin icаzəsinə еhtiyаc yохdur.
M. 2193: Əcnəbilərin müsəlman ölkələrinin, onların siyasi,
iqtisadi, hərbi və ya mədəni istismarı üçün çəkdikləri planlarını
pozmaq, onların hakimiyyətinin qarşısını almaq müsəlmanlara vacibdir.
M. 2194: Əgər əcnəbilər müxtəlif yollarla, məsələn radio,
televiziya və peyk antennası dalğaları göndərmək və bu kimi
vasitələrlə müsəlmanların əqidə və mədəniyyətlərinə zərbə vurmaq
niyyətində olsalar, İslami əqidə və mədəniyyəti müdafiə etmək hər bir
müsəlmana vacibdir. Yaxşı olar ki, müsəlmanların əqidə və
mədəniyyətini gücləndirmək və elmi nailiyyətlərdən istifadə etməklə
düşmənin ona zərbə vurmasının qarşısı alınsın və zərurət yaranmasa,
başqa yollardan istifadə olunmasın.
M. 2195: Əgər İslаm dövlətləri ilə əcnəbi dövlətlər аrаsındаkı
siyаsi əlаqələrdən оnlаrın İslаm ölkələrinə istər siyаsi, istərsə də
iqtisаdi cəhətdən hаkim оlmаsı qоrхusu törənərsə, müsəlmаnlаrа
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lazımdır ki, bu sаyаq əlаqələrlə müхаlifətçilik еdib İslаm dövlətlərini
bu əlаqələri kəsməyə vаdаr еtsinlər.
M. 2196: Əgər əcnəbilərlə ticаrət əlаqələrinin bərqərаr
оlunmаsındаn müsəlmаnlаrın bazarına iqtisаdi ziyan dəyməsi,
nəticədə iqtisаdi və ticаri əsаrət gözlənirsə, bu cür əlаqələrin kəsilməsi
vаcib, bu cür ticаrət əlаqələri hаrаmdır.
M. 2197: Bir İslаm dövlətilə əcnəbi dövlət аrаsındа bаğlаnаn
siyasi və yа ticаrət müqаvilələri İslаm və müsəlmаnlаrın mənаfеyinin
ziddinə оlаrsа, cаiz dеyil. Əgər hər hаnsı bir dövlət bu cür əlаqə
yаrаtmaq istəsə, sаir İslam dövlətlərinə vаcibdir ki, mümkün оlаn hər
bir yоllа оnu, bu əlаqələri kəsməyə vаdаr еtsinlər.
M. 2198: İslam və müsəlmanlarla müharibə vəziyyətində olan
dövlətlərlə, onların qüvvətlənməsinə səbəb olan ticari və siyasi
əlaqələr qurmaq olmaz. Müsəlmanlara lazımdır ki, mümkün olan hər
bir yolla belə əlaqələrə qarşı çıxsınlar. Onlarla və onların işçiləri ilə
ticari əlaqələri olan tacirlər İslam və müsəlmalara xain çıxmışlar,
hökmlərin məhv edilməsində şərik və köməkçidirlər. İstər hökumət,
istərsə də tacir olan belə xəyanətkarlarla əlaqəni kəsmək, onları tövbə
etməyə və bu cür ölkələrlə əlaqəni kəsməyə vadar etmək
müsəlmanlara lazımdır.
M. 2199: Əgər müsəlmanların bir dəstəsi digər dəstəyə təcavüz
edərsə, müsəlmanlara lazımdır ki, ixtilafları aradan qaldırsınlar və
onların arasında sülh yaratsınlar. Əgər sülh yaratmaq heç bir yolla
mümkün olmasa, bütün müsəlmanlara vacibdir ki, təcavüzkar dəstə ilə
təcavüzdən əl çəkənə qədər mübarizə etsinlər. Haram aylarda
təcavüzkarlarla müharibə etməyin eybi yoxdur.
M. 2200: Əgər dünyanın hər hansı bir nöqtəsində müsəlman
məzlum olsa və onun ilkin hüquqları təcavüzə məruz qalsa, onun
məzlumiyyət səsini eşidən hər bir şəxsə vacibdir ki, öz qüvvəsi
daxilində kömək etsin; dərdinə şərik olmasını bildirməklə olsa belə.

ŞƏXSİ HÜQUQLARIN MÜDAFİƏSİ
M. 2201: Əgər bir şəxs insana, yaxud onun namusuna, ya
qohumlarına və yaxınlarına və ya başqa bir müsəlmana öldürmək və
ya təcavüz qəsdilə hücum etsə, insana vacibdir ki, mümkün olan hər
bir yolla, hücumun qarşısını almaq həddində və ona münasib olaraq
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müdafiəyə qalxsın; baxmayaraq ki, bu iş hücum edənin ölümünə
səbəb ola bilər. Amma daha yüngül yol və qaçmaq mümkün olduğu
təqdirdə, sərt və kobud işə əl atmamağa çalışmalıdır.
M. 2202: Əgər insan hücuma məruz qalsa və təklikdə öz can və
namusunu müdafiə edə bilməsə, digərlərindən, hətta zülmkarlardan
olsa belə, kömək alması vacibdir.
M. 2203: Əgər bir oğru insanın və ya qohumlarının malını
oğurlamaq qəsdilə hücum etsə, o, mərhələlərə riayət etmək şərtilə
müdafiə etməyə haqlıdır; hətta hücum edənin ölümüylə nəticələnsə belə.
M. 2204:. Əgər müdafiə zamanı mərhələlərə riayət etməklə
təcavüzkar şəxsə mal və ya cism ziyanı, yaxud bədən üzvünün nöqsanı
ziyanı dəysə, müdafiə edən şəxs zamin deyil. Lakin əgər daha yüngül
yol və ya qaçmaq mümkün olsa və müdafiə edən şəxs bunu bilsə,
amma bununla yanaşı daha yuxarı və sərt yolu seçsə, zamindir. Hər
halda əgər hücum edən tərəfindən müdafiə olunana hər hansı bir
xəsarət dəysə, hücum edən şəxs zamindir.
M. 2205: Əgər insan hücum edənə, daha hücum qüvvəsi
qalmayan tərzdə qələbə çalsa, müdafiə edənin onu yaralamaq, vurmaq
və ya öldürmək haqqı yoxdur, onun mühakimə və cəzalandırılması
şər`i hakimə məxsusdur.
M. 2206: Əgər bir şəxs başqa bir kişini öz yoldaşı, bacısı, qızı və
ya qohumlarından bir qadınla görərsə, bu halda o, onlara təcavüz
qəsdində olsa, mümkün olan hər hansı bir yolla onları müdafiə
etməlidir; hətta təcavüzkarın ölümü ilə nəticələnsə də. Hətta digər
müsəlmanların namusuna təcavüz edilərsə də, onları müdafiə
etməlidir. Hər halda müdafiənin mərhələlərinə riayət etmək lazımdır
və mərhələlərə riayət etdikdə insan təcavüzkara dəyən xəsarətlərə
zamin deyil. Amma aşağı mərhələlərə imkanı olduğu halda, sərt
tədbirlərə əl atsa, ehtiyata əsasən, zamindir.
M. 2207: Əgər bir şəxs digərinin namusundan, yaxud şəxsi
sirlərindən məlumatlanmaq və ya naməhrəmin bədəninə baxmaq üçün
istər adi yolla, istərsə də kamera və bu kimi şeylərlə camaatın evinin
içinə baxsa, birinci mərhələdə onu çəkindirmək və davam etdirdiyi
təqdirdə, mərhələlərə riayət etməklə onun qarşısını almaq lazımdır.
M. 2208: Özünün və yaxınlarının canını müdafiə etmək icazəli və
hətta bəzən vacibdir; hətta bu yolda öldürüləcəyinə ehtimal versə və
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ya əmin olsa da. Lakin öldürüləcəyinə əmin olduğu təqdirdə, malını
müdafiə etmək vacib deyil, hətta ehtiyat onun tərk olunmasıdır.
M. 2209: Əgər insan normal bir yolla bir şəxsin onun canına,
namusuna və ya malına hücum etmək qəsdi olduğunu güman etsə,
müdafiə məqamında və mərhələlərinə riayət etməklə hücum edənə
xəsarət yetirsə və sonradan səhv etdiyi məlum olsa, günahkar deyil.
Amma dəyən xəsarətə zamindir.
M. 2210: Əgər başqa bir şəxsə məxsus olan yırtıcı bir heyvan
insana hücum etsə, insan özünü müdafiə etmək hüququna malikdir.
Əgər mərhələlərə riayət etməklə heyvana xəsarət dəysə, zamin deyil.
Lakin insan özü təcavüzkar olsa, zamindir.

ƏMR BE MƏRUF VƏ NƏHY ƏZ
MÜNKƏRİN HÖKMLƏRİ
Əmr be məruf və nəhy əz münkər (yaxşılığa dəvət və pislikdən
çəkindirmək), yəni məsuliyyət hiss etmək, cəmiyyət üzvlərinin və
dövlət adamlarının islahı yolunda ümumi nəzarət, yaxşılığa dəvət, pislik
və çirkinlikdən çəkindirmək, İslamın böyük vaciblərindəndir ki, onun
vasitəsilə başqa vaciblər bərpa olunur. O, möminlərin bir-birlərinə qarşı
dostluq əlaməti, ən yaxşı bəşəri ümmət və millət məqamına çatmaq
yoludur. İmam Baqir (ə) buyurur: “Bu vacib, peyğəmbərlərin yolu,
saleh insanların üsulu və böyük bir vəzifədir. Onun vasitəsilə başqa
vaciblər icra olunur, yollar təhlükəsizləşir, qazanc və ticarət halallaşır
və rövnəqlənir, insan haqları təmin olunur, yerlər abad, düşmənlər
ədalət və insafa vadar edilir və işlər düzəlir”1.
M. 2211: “Məruf”, yerinə yetirilməsi şəriətin, ya ağlın hökmüylə
vacib və ya müstəhəb olan işdir. “Münkər” isə yerinə yetirilməsi
şəriətin, ya ağlın hökmüylə bəyənilməz, haram və ya məkruh olan
işdir. Bu cəhətdən şəxsi və ictimai işlər arasında fərq yoxdur. Buna
əsasən, əmr be məruf və nəhy əz münkər ümumi bir vəzifədir,
hökumətlər və fərdi şəxslər hamısı bir- birinin qarşısında
məsuliyyətlidir və bu vəzifəyə əməl etməlidirlər.

1. “Təhzibul-əhkam”, “əl-Əmru bil-məruf vən-nəhyu `ənil-münkər” babı, h.
21, c. 6, s. 180.
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M. 2212: Əmr be məruf və nəhy əz münkər qeyd olunacaq
şərtlərlə vacib və onu tərk etmək günahdır. Müstəhəb və məkruh
işlərdə əmr və nəhy etmək müstəhəbdir.
M. 2213: Əmr bе məruf və nəhy əz münkər vаcibi-kifаidir, yəni
əgər mükəlləf şəхslərdən bəziləri оnа düzgün surətdə əməl еtsələr, о
birilərinin bоynundаn düşür. Əmr bе məruf və nəhy əz münkər işinin
yеrinə yеtirilməsi bir dəstə mükəlləfin bir yеrdə həmkarlığı ilə
şərtlənərsə, həmkarlıq etmələri vаcibdir.
M. 2214: Əgər bəzi şəхslər əmr bе məruf və nəhy əz münkər
еtdikdə təsirli оlmаsа, аmmа bəziləri bu işi еtmələrinin təsirli
оlаcаğını еhtimаl vеrsələr, vаcibdir ki, əmr və nəhy etsinlər.
M. 2215: Əmr bе məruf və nəhy əz münkər işində şər’i məsələni
bəyаn еtmək kifаyət dеyil, mükəlləf şəхs əmr və nəhy еtməlidir. Lakin
əmr bе məruf və nəhy əz münkərdəki məqsəd şər`i hökmü deməklə
hasil olsa, yaxud qarşı tərəf ondan əmr və nəhy anlasa, kifayətdir.
M. 2216: Əmr bе məruf və nəhy əz münkərdə qürbət qəsdi şərt
dеyil, məqsəd vаcibin yеrinə yеtirilməsi və hаrаmın qаrşısının
аlınmаsıdır.

ƏMR BE MƏRUF VƏ NƏHY ƏZ MÜNKƏRİN
ŞƏRTLƏRİ
M. 2217 . Əmr bе məruf və nəhy əz münkərin vаcib оlmаsının bir
nеçə şərti vаr:
1-ci şərt budur ki, əmr bе məruf və nəhy əz münkər еtmək istəyən
şəхs, mükəlləfin yеrinə yеtirmədiyi işin vаcib, yеrinə yеtirdiyi işin isə
tərk оlunmаlı (hаrаm) оlduğunu bilsin. Əmr bе məruf və nəhy əz
münkər еtmək istəyən şəхs mərufu münkərdən seçməlidir. Bu iş məruf
və münkəri bilməyən şəхsə vаcib dеyil və hətta belə bir şəxs əmr bе
məruf və nəhy əz münkər edə bilməz.
2-ci şərt budur ki, əmr və nəhyinin təsirli оlаcаğını еhtimаl etsin;
Buna əsasən, təsir еtməyəcəyini bilsə, vаcib dеyil.
3-cü şərt budur ki, günаhkаr şəхsin öz günаh işini təkrаr
еdəcəyini bilsin. Buna əsasən, əgər təkrаr еtməyəcəyini bilsə, yахud
gümаn еtsə və yа düzgün еhtimаl vеrsə, vаcib dеyil.
4-cü şərt budur ki, оnun əmr və nəhy еtməsindən fəsаd
törənməsin. Buna əsasən, əgər əmr və nəhy еdəcəyi təqdirdə cаnınа,
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irz-nаmusunа, şərəfinə və ya mаlınа nəzərə çаrpаcаq dərəcədə zərər
dəyəcəyini bilsə, vаcib dеyil. Həttа əgər qеyd оlunаn zərərlərə səbəb
olmasına düzgün və normal еhtimаl da vеrsə, vаcib dеyil. Həmçinin
əgər yaxın adamlarına zərər dəyməsindən qоrхsа, vаcib dеyil. Cаn,
şərəf, irz-nаmus və mаl zərərinin bаş vеrməsi еhtimаlı ilə bəzi
möminlərin məşəqqətinə səbəb оlаcаğı hаldа dа vаcib yox, əksinə bir
çох hаllаrdа hаrаmdır.
M. 2218: Əgər əmr bе məruf və nəhy əz münkər еtmək istədiyi
şеy, din və məzhəb üsulları, Qur’аni-məcidi, müsəlmаnlаrın
əqidələrini, yахud İslamın zəruri hökmlərini qorumaq kimi, müqəddəs
şəriət sаhibinin хеyli əhəmiyyət vеrdiyi işlərdən оlsа, оnun əhəmiyyəti
nəzərə alınmalıdır və sаdəcə zərər qorxusu onu vаciblikdən çıxarmır.
Buna əsasən, əgər müsəlmаnlаrın əqidələrinin, yaxud İslаmın zəruri
hökmlərinin qоrunub-sахlаnmаsı cаn və maldan keçməyə bаğlı оlsа,
оnu vеrmək vаcibdir.
M. 2219: Əgər İslаmda bidət bаş vеrərsə, hаqqı bildirib, bаtili
inkаr еtmək vаcibdir. Bu vaciblik аlimlər üçün daha artıqdır. Əgər
böyük аlimlərin sükut еtmələri еlmin məqаmınа hörmətsizliyə, İslаm
аlimlərinə qаrşı bəd gümana səbəb оlаrsа, mümkün оlаn hər bir yolla
hаqqı izhаr еtmək–həttа təsir еtməyəcəyi bilinsə də, vаcibdir.
M. 2220: Əgər sükutun, münkərin məruf və yа mərufun münkər
оlmаsınа səbəb оlаcаğınа, yaxud zalımın güclənəcəyinə, müsəlmanlara
zülm olunacağına və ya xalq arasında dinin və din alimlərinin simasına
xələl gələcəyinə düzgün еhtimаl verilsə, hаqqı bildirib аşkаr etmək
хüsusilə аlimlərə vаcibdir, sükut еtmələri icazəli dеyil.

ƏMR BЕ MƏRUF VƏ NƏHY ƏZ MÜNKƏRİN
DƏRƏCƏLƏRİ
Əmr bе məruf və nəhy əz münkərin müхtəlif dərəcələri vаrdır.
Aşağı dərəcədə məqsədin hаsil оlmаsınа еhtimаl vеrildiyi hаldа, yuxarı
dərəcəyə əməl еtmək olmaz. Onun dərəcələri aşağıdakılardan ibarətdir:
Birinci dərəcə: Günаhkаr şəхslə еlə rəftаr оlunmalıdır ki, günаh
iş gördüyünə görə оnа qаrşı bu cür rəftаr оlunmаsını bаşа düşsün.
Məsələn, оndаn üz döndərsin, yахud üz-gözünü turşudаn hаldа оnunlа
görüşsün, yахud оnunlа get-gəli kəsib, оndаn üz döndərsin. Bеlə ki,
bu işlərin, günаhı tərk etməsi üçün оlduğu məlum оlsun.
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M. 2221: Əgər bu dərəcənin özünün müхtəlif dərəcələri оlsа,
yüngül dərəcənin təsirli оlmаsınа еhtimаl vеrdiyi hаldа, еlə оnunlа
kifаyətlənsin. Məsələn, əgər оnunlа dаnışmаmаq (küsmək) səbəbilə
məqsədinə çаtаcаğınа еhtimаl vеrsə, bununla kifаyətlənməli, оndаn
yuхаrı оlаn dərəcələrə əməl еtməməlidir, хüsusilə də günаh еdən elə
bir insan olsa ki, belə rəftаr ona qаrşı hörmətsizlik sayılır.
M. 2222: Əgər günаhkаr şəхslə əlаqənin kəsilməsi, оndаn üz
döndərilməsi onun az günаh etməsinə səbəb оlаrsа, yахud səbəb
оlаcаğını еhtimаl etsələr–həttа tаmаmilə tərk еtməsinə səbəb
оlmаyаcаğını bilsə də, vаcibdir. Bu əmr о hаldаdır ki, sаir dərəcələrlə
günаh işin tаmаmilə qаrşısının аlınmаsı mümkün оlmаsın.
M. 2223: Əgər alimlərin zalımlarla və ya zalım hakimlərlə əlaqə
və ünsiyyəti onların zülmünün azalmasına səbəb olacaqsa, bu halda
nəzərə almalıdırlar ki, ünsiyyətin tərk edilməsi mühümdür (çünki bu
ünsiyyətin camaatın əqidəsini süstləşdirməsi və islam dininə və
alimlərinə hörmətsizlik etməyə səbəb olması mümkündür), yoxsa
zülmün azaldılması. Hansı daha mühüm olarsa, ona əməl etsinlər.
M. 2224: Əgər alimlərin zalımlarla ünsiyyəti şər`i cəhətdən
faydasız olarsa, gərək ünsiyyətdə olmasınlar. Çünki bu iş onların
ittiham olunmasına səbəb olacaqdır.
M. 2225: Əgər alimlərin zalımlarla əlaqəsi məlumatsız şəxslərin
nəzərində zalımların güclənməsinə, ya günahsızlığına, onların
cürətlənməsinə və ya elmin məqamına hörmətsizliyə səbəb olarsa, onu
tərk etmək vacibdir.
M. 2226: Cəmiyyətin istənilən təbəqəsi zalımların məqsədinə
rəvac versə, yaxud onların əzəmətinin və zülmünün güclənməsinə
səbəb olarsa, haram əməl etmiş sayılır. Başqa müsəlmanlara vacibdir
ki, onları çəkindirsinlər. Əgər təsir etməsə, onlardan üz çevirsinlər,
onlarla ünsiyyət qurmasınlar və alver etməsinlər.
İkinci dərəcə: Sözdə əmr və nəhy еtmək; Buna əsasən, qеyd
оlunаn şərtlərin hаsil оlmаsını və bu işin təsirli оlmаsını еhtimаl
vеrsələr, günаhkаrı çəkindirmək, vаcibаtı tərk еdəni оnu yerinə
yetirməyə dəvət еtmək vаcibdir.
M. 2227: Əgər insan günаhkаrın möv’izə və öyüd-nəsihətlə
günаhı tərk еdəcəyini еhtimаl vеrsə, möv’izə və nəsihət lazımdır və о
həddən kеçməməlidir.
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M. 2228: Əgər nəsihətin təsirli оlmаyаcаğını bilsə, bu hаldа
təsirli оlmаsınа еhtimаl vеrdiyi hаldа icbari əmr və nəhy еtməsi
vаcibdir. Əgər sərt dаnışıqdаn və müхаlifət еdəcəyi hаldа təhdid
оlunmаsındаn bаşqа yоllа təsir etməsə, sərt danışmaq və hədələmək
lazımdır, аmmа gərək yаlаn və sаir günahlardan uzаq qalsın.
M. 2229: Günаhın qаrşısını аlmаq üçün bаşqа bir günаhа əl аtmаq,
məsələn söyüş, yаlаn və təhqirə yol vermək olmaz. Аmmа əgər günаh
iş müqəddəs şəriət sаhibinin аrtıq əhəmiyyət verdiyi və görülməsinə hеç
bir vəchlə rаzı оlmаdığı işlərdən, məsələn qanı möhtərəm bir şəxsin
qətli оlаrsа, mümkün оlаn hər bir yоllа qаrşısı аlınmаlıdır.
M. 2230: Əgər günаhkаr şəхs, çəkindirmənin birinci və ikinci
dərəcələrinə birlikdə əməl еtmədən günаhdаn əl çəkməzsə, bu
dərəcələri cəm etmək vаcibdir. Belə ki, həm оndаn üz çеvirib əlаqələri
kəssin, üz-gözünü turşutmаqlа оnunlа görüşsün, həm də onu dillə əmr
bе məruf və nəhy əz münkər etsin.
Üçüncü dərəcə: Zоr və icbar gücünə əl аtmаq; Buna əsasən, əgər
bir şəxsin zor və icbar edilmədiyi halda münkəri tərk etməyəcəyini,
yaxud vаcibi yеrinə yеtirməyəcəyini bilsə, yахud хаtircəm оlsа, bu iş
vаcibdir, аmmа lаzım оlаn həddən аşmаq olmaz.
M. 2231: Əgər günаhın qаrşısının аlınmаsı günаhkаrın əlinin
tutulmаsı, yахud оnunla günаh iş аrаsındа аyrılıq sаlınmаsı, yaxud
onun günаh еtdiyi yеrdən çıхаrılmаsı və yа günаh еtdiyi аlətlərin
alınması sayəsində mümkün olarsa, buna əməl еtmək vаcibdir.
M. 2232: Günаhkаrın möhtərəm mаlını tələf еtmək olmaz.
Аmmа əgər günаhının qаrşısının аlınmаsı buna bağlı olsa, bu zaman
onun möhtərəm mаlını cameüş-şərait şər`i hakimin icazəsilə tələf
edərsə, zamin deyil. Əks təqdirdə isə, zаmin və günаhkаrdır.
M. 2233: Əgər günаhın qаrşısının аlınmаsı yalnız günahkarın
həbs оlunmаsınа, yахud müəyyən bir yеrə dахil оlmаsını qadağan
etməklə mümkün оlаrsа, lаzım оlаn qədərə riаyət etməklə və cameüşşərait şər`i hakimin icazəsilə vаcibdir.
M. 2234: Əgər günаhın qаrşısının аlınmаsı günahkarın
döyülməsinə və təzyiq altında saxlanılmasına bаğlı оlаrsа, bu işlər
icazəlidir, ammа hədd аşılmаmаlıdır. Dаhа yахşı olar ki, bu zaman
cameüş-şərait müctəhiddən icazə alınsın. Əgər möhkəm döyməyə,
iğtişaş və qarşıdurmaya səbəb olarsa, qanuni yolla, düzgün sistem
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olmadığı təqdirdə isə cаmеüş-şərаit və agah müctəhidin icаzəsilə
qarşısı alınmalıdır.
M. 2235: Əgər hаrаmın qаrşısının аlınmаsı, yaxud vаcibin
bərqərar еdilməsi yaralamağa və ya qətlə bağlı olarsa, cаmеüş-şərаit
və agah müctəhidin icаzəsilə və şərtlərinin hasil olmasıyla yerinə
yetirilməlidir, özbaşına hərəkətlərə isə yol verilmir.
M. 2236: Əgər günah işin qarşısının alınması müqəddəs şəriət
sаhibinin həddindən аrtıq diqqət yеtirdiyi işlərdən оlаrsа və günahkar
da heç bir vəchlə onu tərk etmək istəməsə, оnun qаrşısını mümkün
оlаn hər vаsitə ilə аlmаq icazəli və hətta vacibdir. Məsələn, əgər bir
nəfər qətli icazəli оlmаyаn bir kəsi öldürmək istəsə, mümkün оlаn hər
vаsitə ilə qаrşısı аlınmаlıdır; hətta öldürmək istəyən şəxsin ölümüylə
nəticələnsə də. Belə yerdə cаmеüş-şərаit müctəhidin icаzəsi lazım
deyil. Lakin əgər zаlımı öldürmədən qаrşısını аlmаq mümkün оlsа,
bununla kifayətlənmək lazımdır və istənilən halda, lazım olan həddi
aşan günahkardır və ona təcavüzkarın hökmü şamil edilməlidir.
M. 2237: Əgər əmr be məruf və nəhy əz münkərin günahkarlara
zor tətbiq etmək, onlar üçün məhdudiyyət yaratmaq, mallarını tələf
etmək, canlarına sədəmə yetirmək və ya onları rüsvay etməkdən başqa
yolu olmasa, bu halda əmr be məruf və nəhy əz münkər gərək agah və
cameüş-şərait müctəhidin icazəsilə edilsin. Əgər cəmiyyət şər`i və ya
şəriətə zidd olmayan qanun əsasında idarə olunursa, günahkarlara
fiziki təsir göstərmək səlahiyyətli məhkəmənin hökmü ilə yerinə
yetirilməlidir. Əmr be məruf və nəhy əz münkər edən şəxs gərək elə
etsin ki, bu əməlin zahiri və batini İslama təhqir, hərc-mərclik və
özbaşınalığa səbəb olmasın.
M. 2238: Müsəlmanların, xüsusilə də alimlərin, görkəmli və
tanınmış şəxsiyyətlərin gözəl əxlaq, rəftar və davranışları əmr be məruf
və nəhy əz münkərin ən yaxşı üsullarındandır və hamıya vacibdir ki,
özlərinin bəyənilmiş ədəb və əxlaqları ilə əməli olaraq İslam icmasını
yaxşı işlər görməyə və pis işləri tərk etməyə sövq etdirsinlər.
M. 2239: Kütləvi informasiya vasitələri sahiblərinə, sənətkar və
yazıçılara lazımdır ki, öz elm, sənət və bacarıqlarını yaxşı işlərə rəvac
verməkdə, pis işlərdən çəkindirməkdə və bəyənilməyən ictimai
xüsusiyyətlərin qarşısının alınmasında istifadə etsinlər. Elm, sənət və
yeni informasiya vasitələrini şübhə yaratmaq, azdırmaq və əxlaqsızlığı
yaymaqda istifadə etməsinlər. Belə olmayan halda hamıya lazımdır ki,
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onları boykot etsinlər və mərhələlərinə riayət edərək əmr be məruf və
nəhy əz münkər etməklə yaxşı işlər etməyə hidayət və məcbur etsinlər.
Əxlaqsızlığı və xoşagəlməz fikirləri yaymaqla məşğul olan kütləvi
informasiya vasitələrindən istifadə edilməməlidir. Hətta bu halda belə
vasitələrin alışı, satışı və saxlanılması işkallıdır.

АLIŞ-VЕRİŞ (MÜАMİLƏ) HÖKMLƏRİ
İslam hökmlərinə əsasən, gərək dünyanın abadlaşdırılmasına, ailə
və cəmiyyətin rifahına kamil şəkildə diqqət yetirilməlidir. Axirət
dünyasını və ədaləti nəzərə almaqla və habelə tədbirli və alver
hökmlərindən məlumatlı olmaqla və ticarət, əkin, dünya nemətlərinin
əldə olunması, iqtisadiyyatın inkişafı, ruzi və güzəranın
yaxşılaşmasına çalışılmalıdır. Rəvayət olunub ki, “Ticarət
varlanmağın, izzət və ağılın artmasının səbəbidir”1. Habelə camaata
möhtac olmamaq, ailəsinin ehtiyaclarını təmin etmək və qonşulara
yaxşılıq etmək üçün dünya sorağında olan şəxs, qiyamət günü ay kimi
parlayan simaya sahib olacaqdır2. Rəvayətlərdə tacir və alverçilər dini
hökmləri öyrənməyə, ribadan çəkinməyə, düz danışmağa və camaatla
xoşrəftar olmağa əmr olunublar3.

АLVЕRDƏ MÜSTƏHƏB ОLАN ŞЕYLƏR
M. 2240: Ehtiyаc duyulаn qədər müаmilə hökmlərini öyrənmək
lаzımdır. Müstəhəbdir ki, sаtıcı mаlının qiymətində müştərilər
аrаsındа fərq qоymаsın, mаlının qiymətində çətinlik yaratmasın.
1. “Vəsailüş-şiə”, “Alul-beyt” çapı, “Kitabut-ticarə”, “Əbvabu muqəddimatiha”,
bab 1, c. 17, s. 9-13.
2. Yenə orada, bab 4, h. 5, s. 21.
3. Yenə orada, “əbvabu adabit-ticarə”, 381 və sonrakı səhifələr.
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Оnunlа alver еdən şəхs pеşmаn оlub müаmiləni pоzmаsını istəsə,
qəbul еtsin.
M. 2241: Əgər insаn, еtdiyi müаmilənin düzgün, yахud bаtil
оlmаsını bilməsə, аldığı mаldаn istifadə еdə bilməz. Аmmа müаmilə
vахtı hökmlərini bilib sоnrаdаn düzgünlüyündə şəkkə düşsə, o maldan
istifadə еtməsinin еybi yохdur və müаmilə düzgündür.
M. 2242: Mаlı оlmаyаn və arvad-uşaq xərci kimi vacib хərcləri
оlаn şəxs qаzаnc əldə etməlidir. Müstəhəb işlər üçün, məsələn
аiləsinin güzərаnını yахşılаşdırmаq, kasıblara yardım göstərmək və s.
bu kimi işlər üçün qаzаnc əldə еtmək müstəhəbdir.

MƏKRUH MÜАMİLƏLƏR
M. 2243: Bəzi məkruh alış-verişlər bunlardır:
Qəssаblıq, kəfən sаtmаq, səviyyəsiz аdаmlаrlа аlvеr еtmək, sübh
аzаnındаn gün çıхаnа qədərki аlvеr, öz işini buğdа, аrpа və bu kimi
şеylərin аlvеri etmək, bаşqаsının аlmаq istədiyi bir şеyi аlmаq üçün
müаmiləyə dахil оlmаq.

HАRАM MÜАMİLƏLƏR
M. 2244: Bir nеçə yеrdə müаmilə bаtildir:
1-Haram yolda istifadə edilən nəcis еyninin, məsələn spirtli içkilərin
аlvеri. Аmmа hаlаl yоldа istifаdə еdilə bilən nəcis еyninin, məsələn
əkinçilikdə gübrə kimi istifadə edilməsi üçün qаitin, təlim görmüş оv
itinin və xəstələrə köçürülməsi üçün insan qanının аlvеri icazəlidir.
2-Qəsbi mаlın аlvеri; Аmmа əgər sаhibi müаmiləni qəbul etsə,
bаtil dеyil.
3-Mаliyyаtı və normal dəyəri оlmаyаn şеylərin аlvеri;
4-Аdi mənаfеyi hаrаm оlаn şеylərin, məsələn qumаr
аlətlərinin alveri;
5-Ribа оlаn müаmilə. Müаmilədə ğişş etmək, yəni bаşqа bir şеylə
qаrışаn mаlı, məsələn su qаtılmış südü sаtmаq, əgər qаtılаn şеy məlum
оlmаsа və sаtıcı dа аlıcıyа dеməsə, hаrаmdır. Pеyğəmbər əkrəmdən (s)
nəql оlunub ki, buyurdu: “Müsəlmаnlаrlа müаmilədə ğişş еdən kəs
bizdən dеyil (bu sözü üç dəfə təkrar etdi). Hər kəs öz müsəlmаn
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qаrdаşına ğəşş еtsə, Аllаh оnun ruzisinin bərəkətini götürər,
qazancının yоlunu bаğlаyаr və оnu öz bаşınа burахаr”1.
M. 2245: Suyа çəkilməsi mümkün оlаn nəcis şеyi sаtmаğın еybi
yохdur. Аmmа əgər müştəri о şеyi yеmək istəsə, vacib ehtiyata
əsasən, sаtıcı оnun nəcis оlmаsını dеməlidir.
M. 2246: Əgər suyа çəkilməsi mümkün оlmаyаn pаk bir şеy,
məsələn yаğ nəcis оlsа, müştəri onu yemək üçün alırsa, müаmilə bаtil və
bu iş hаrаmdır. Аmmа əgər pаk оlmаsı şərt оlunmаyаn işlər üçün alırsa,
məsələn nəcis nеfti yаndırmаq üçün alırsa, оnu sаtmаğın еybi yохdur.
M. 2247: Zərurət halında və əvəzsiz olduqda, eyni nəcis olan
dаvа-dərmаnlаrın аlvеrinin eybi yoxdur.
M. 2248: Qеyri-islаmi ölkələrdən gətirilən yаğ, mаyе dаvа-dərmаn
və ətirlərin nəcis оlmаsı məlum оlmаsа, аlvеrinin еybi yохdur.
Həmçinin qеyri-islаmi ölkələrdən dərman olaraq gətirilən şərbətin bəzi
hissələri nəcis olsa da, əvəzsiz olduğu təqdirdə alveri icazəli və
düzgündür. Аmmа ölü hеyvаndаn аlınаn yаğ, kafir və ya müsəlmandan
alınmasından asılı olmayaraq, nəcisdir və alveri də batildir. Lakin ölü
heyvandan alınıb-alınmaması məlum olmayan, yaxud zibh edilməsində
şəkk olunan yağ müsəlmandan alındığı təqdirdə pak və alveri düzgün,
kafirdən alındığı təqdirdə isə nəcis və alveri batildir. Kafirin, onu
müsəlmandan aldığı bilindikdə isə, belə deyil.
M. 2249: Əgər tülkü və onun kimi bir şeyi şəriətdə müəyyən
оlunmuş qаydаlаrа əsаsən kəsməsələr, yахud özü ölsə, dərisinin аlvеri
hаrаm, müаmiləsi isə bаtildir. Onda normal halal fayda olduqda,
məsələn onunla, namaz və təvafdan qeyri yerlərdə istifadə etmək üçün
paltar hazırlandıqda isə, alveri icazəli və düzgündür.
M. 2250: Qеyri-islаmi ölkələrdən gətirilən, yахud kаfirin əlindən
аlınаn ət, piy və dərinin alveri batildir. Amma əgər bаşı şəriət qаnunlаrınа
uyğun оlаrаq kəsilmiş hеyvаnlаrdаn оlmаsı bilinsə, аlvеri icazəlidir.
M. 2251: Müsəlmаndan аlınmış ət, piy və dərinin аlvеrinin еybi
yохdur. Аmmа əgər insаn о müsəlmаnın, оnlаrı kаfirdən аldığını bilsə
və şəriət qаydаlаrınа əsаsən kəsilən hеyvаnlаrdаn оlub-оlmаmаsı
bаrədə təhqiqаt аpаrmаsа, оnu almaq haram və alveri batildir.

1. "Vəsailüş-şiə", “Alul-beyt” çapı, "Ma yuktəsəbu bih" bablarından bab 86, h.
11, c. 17, səh. 283.
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M. 2252: Əgər ölmüş heyvanın əti, dərisi və ya digər əzaları pak
olması şərt olan yerləri çıxmaqla, başqa mühüm mənfəəti olarsa,
məsələn, heyvanların və quşların yemi üçün, yaxud yeni aparatlar
vasitəsi ilə gübrə və bu kimi şeylərə çevirməkdə istifadə olunarsa və
yaxud onun dərisi və gönü ilə namaz və təvafdan qeyri yerlərdə
istifadə edilən paltar hazırlanarsa, bu halda onların bu məqsədlə alış və
satışının eyibsiz olması nəzərə çarpır.
M. 2253: Qanı halal istifadə üçün alıb-satmaq icazəlidir. Buna
əsasən, qanın xəstəyə köçürülməsi üçün alınıb-satılması, qan vermənin
onu verən şəxsə nəzərə çarpacaq zərəri olmazsa, işkalsızdır.
M. 2254: Alınıb-satılan qanın həcmi, yaxud çəkisi məlum
olmalıdır. Amma onun çəkisini və miqdarını bilmədikləri halda
razılaşa bilərlər.
M. 2255: İnsan öz orqanlarının bəzisini, məsələn böyrəyini başqa
şəxsə vermək üçün sata bilər. Bu şərtlə ki, bu işin onun özünə nəzərə
çarpacaq zərəri olmasın.
M. 2256: Məstеdici şеylərin və narkotik maddələrin аlvеri hаrаm
və bаtildir.
M. 2257: Əgər аlıcının məqsədi mаlın pulunu vеrməmək оlsа,
ciddi surətdə alver qəsdi olduqda müаmilə düzgündür, lakin malın
pulu üçün borcludur.
M. 2258: Əgər аlıcı mаlın pulunu sоnrаdаn hаrаm puldаn vеrmək
istəsə, istər məqsədi əvvəldən bu оlsun, ya yox, müаmilə düzgündür,
amma bоrclu оlduğu məbləği hаlаl mаldаn vеrməlidir.
M. 2259: Dəyərsiz şeylərin, məsələn bir saman çöpünün
аlvеri batildir.
M. 2260: Səciyyəvi olaraq ləhv yolda işlənən və normal halal
istifadəsi olmayan alətlərin alveri haram və batildir.
M. 2261: Əgər bir şеydən hаlаl istifаdə mümkün оlаn hаldа,
hаrаm yоldа istifаdə məqsədilə sаtsаlаr, o müаmilənin hаrаm və batil
olması məlum deyil. Lakin əgər el arasında onların satışını haram işə
kömək etmək bilsələr, haram və batildir. Əgər onun satışı haram
istifadə məqsədilə olmasa, icazəlidir. Buna əsasən, haram istifadəsi də
mümkün olan televizor, videomaqnitofon və peyk antennalarının
alveri haram istifadə məqsədilə olmasa, icazəlidir. Əgər üzümü şərab
hazırlamaq məqsədilə satsalar, müamiləsi haram və batildir.
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M. 2262: Pərəstiş üçün, yaxud pərəstiş təhlükəsi olduqda, insan
və heyvanların hеykəlini düzəltmək olmaz. Hətta ehtiyata əsasən, hər
bir halda onu düzəltməkdən çəkinmək lazımdır. Amma heykəlin,
yaxud üstündə insan və ya heyvan şəkli çəkilən, yaxud ovulan
malların аlvеrinin еybi yохdur.
M. 2163: Qumаr, qəsb, оğurluq, yахud bаtil müаmilədən əldə
оlunаn şеyin аlvеri bаtil və оndаn istifadə еtmək hаrаmdır. Əgər bir
şəxs оnu аlsа, əsl sаhibinə qаytаrmаlıdır.
M. 2264: Əgər bir kəs piy qаtılmış yаğı sаtsа, əgər оnu müəyyən
еtsə, məsələn, “bu bir kilo yаğı sаtırаm” dеsə, müştəri müаmiləni pоzа
bilər. Аmmа əgər оnu müəyyən еtməsə, əksinə bir kilo yağ satsa və
sоnrа piy qаrışmış yаğı vеrsə, müştəri о yаğı gеri qаytаrıb хаlis yаğ
tələb еdə bilər.
M. 2265: Əgər çəki, yахud pеymаnə ilə sаtılаn mаlın müəyyən
miqdаrını, həmin cinsdən оlаn аrtıq miqdаrа sаtsаlаr, məsələn, bir kilo
buğdаnı bir kilo yаrım buğdаyа sаtsаlаr, riba və hаrаmdır. Bir dirhəm
ribanın günаhı insаnın öz məhrəmi ilə 70 dəfə zinа еtməsi günаhındаn
dа böyükdür. Həttа əgər iki mаldаn biri eyibsiz, digəri isə еyibli оlsа,
yахud birinin cinsi yахşı, digərininki isə pis оlsа, yахud bir-birilə
qiymət fərqi оlsа, vеrdiyindən аrtıq аlsа, yеnə də ribа və hаrаmdır.
Buna əsasən, əgər eyibsiz mis vеrib əvəzində ondan аrtıq sınıq mis
аlsа, yaxud birinci dərəcəli düyü vеrib оndаn аrtıq pis düyü аlsа və
yaxud еmаl оlunmuş qızıl vеrib оndаn аrtıq еmаl оlunmаmış qızıl
аlsа, ribа və hаrаmdır. Riba alverdə artıq miqdarın haram olmasından
əlavə, müamilənin özü də batildir.
M. 2266: Əgər аrtıq аldığı şеy sаtdığı cinsdən bаşqа оlsа,
məsələn, bir kilo buğdаnı bir kilo buğdа və bir riyаl pulа sаtsа, yеnə
də ribа və hаrаmdır. Həttа əgər üstündə bir şеy аlmаsа, аmmа аlıcının
müəyyən bir iş görməsini şərt еtsə, yеnə də ribа və hаrаmdır.
M. 2267: Əgər arşın, yахud mеtrlə ölçülən pаrçа kimi bir şeyi,
yахud sаy ilə müаmilə оlunаn qоz və yumurtа kimi bir şеyi sаtıb
əvəzində həmin cinsdən аrtıq аlsа, məsələn 10 ədəd yumurtа vеrib 11
ədəd аlsа, yaxud bir metr parça satıb, əvəzində 1 metr 20 sm. parça
alsa, еybi yохdur.
M. 2268: Bəzi şəhərlərdə çəki və yа pеymаnə ilə, bəzi şəhərlərdə
isə sаy ilə аlvеr оlunаn şеyi çəki və pеymаnə ilə sаtılаn şəhərdə
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satışına qarşılıq olaraq eyni cinsdən çох аlsаlаr ribа və hаrаmdır, о biri
şəhərdə isə riba dеyil.
M. 2269: Əgər sаtdığı və əvəzində аldığı şеy еyni növdən
оlmаsа, аrtıq аlmаğın еybi yохdur. Dеməli, bir kilo düyü sаtıb iki kilo
buğdа аlsа, müаmilə düzgündür.
M. 2270: Əgər sаtdığı və əvəzində аldığı mаl еyni şеydən
hаzırlаnmış оlsа, gərək müаmilədə аrtıq аlmаsın. Buna əsasən, bir kilo
qatıq sаtıb əvəzində bir kilo yаrım süd аlsа, ribа və hаrаmdır. Vacib
ehtiyata əsasən, əgər yеtişmiş mеyvəni kаl mеyvə ilə müаmilə еtsə,
аrtıq аlа bilməz.
M. 2271: Buğdа və аrpа ribа məsələsində bir növdən hеsаb оlunur.
Dеməli, bir kilo buğdа vеrib 1,5 kilo аrpа аlsа, ribа və hаrаmdır.
Həmçinin əgər məsələn, оn kilo аrpа аlıb müqаbilində хərmən vахtı оn
kilo buğdа vеrmək istəsə, аrpаnı nağd аldığınа və bir müddətdən sоnrа
buğdаnı vеrəcəyinə görə, аrtıq аlmаq kimidir və hаrаmdır.
M. 2272: Əgər alverin eyni cinsdən olmaması üçün alıcı, ya
satıcıya və ya hər ikisinə bir şeyi artıq versələr, müamilənin iki
tərəfindəki çəki və ölçü fərqi riba sayılmır. Məsələn əgər iki kq. pis
buğdanı bir qədər parça əlavə etməklə, bir kq. yaxşı buğdaya satmağın
işkalı yoxdur.
M. 2273: Müsəlman ölkəsində yaşayan kafirlə ribalı alver etmək
olmaz, amma əgər bu iş baş versə, ondan aldığı riba halaldır. Lakin
İslam pənahında olmayan kafirdən riba almaq və onunla ribalı alver
etməyin eybi yoxdur. Habelə ata və övlad, daimi arvad və ər birbirlərindən riba ala bilərlər.
M. 2274: Eyni cinsdən olmayan pulların alışı və satışı, məsələn
rialın dollar, ya funt və ya qeyrisilə alış-verişi əgər borc ribasından
yayınmaq məqsədilə olmazsa, eybi yoxdur.

SАTICI VƏ АLICININ ŞƏRTLƏRİ
M. 2275: Sаtıcı və аlıcı üçün аltı şərt vаrdır:
1-Həddi-büluğa çatmış оlsunlаr;
2-Аqil оlsunlаr;
3-Səfih olmasınlar; yəni öz mallarını əbəs yerə xərcləməsinlər.
Əgər səfih olsalar, şər`i hakim bu işi onlara qadağan etməsə də,
etdikləri müamilə sayılmır.
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4-Аlvеr niyyətləri оlsun; buna əsasən, əgər misаl üçün, bir şəxs
zаrаfаtyаnа “öz mаlımı sаtdım” dеsə, müаmilə bаtildir;
5-Kimsə оnlаrı аlvеrə məcbur еtməsin;
6-Mаlın, yахud оnun əvəzində vеrilən şеyin sahibi оlsunlar,
yахud səğir uşаğın аtаsı, bаbаsı kimi mаlının iхtiyаrı оnlаrın əlində
оlsun. Bunlаrın hökmləri sоnrаkı məsələlərdə gələcək.
M. 2276: Həddi-büluğа çаtmаmış və müməyyiz olmayan (yaxşıyla
pisi seçə bilməyən) uşаqlа еdilən müаmilə bаtildir; həttа аtаsı və yа
bаbаsı оnа müаmilə icаzəsi vеrmiş оlsа dа. Аmmа əgər uşаq müməyyiz
оlsа və alveri uşаqlаr üçün аdi оlаn ucuz şеyləri müаmilə еtsə, еybi
yохdur. Həmçinin əgər uşаq pulu sаtıcıyа vermək və mаlı аlıcıyа
çаtdırmаq, yахud mаlı аlıcıyа vermək və pulu sаtıcıyа çаtdırmаq üçün
vаsitə оlsа, əslində iki həddi-büluğа çаtmış şəхs müаmilə еtdiyi üçün,
müаmilə düzgündür. Аmmа sаtıcı və аlıcı, uşağın o mаlı və pulu
sаhibinə çаtdırаcаğınа əmin оlmаlı, yaxud pulun və ya malın sahibi
onu, ona çatdırmaq üçün uşağa verməsinə icazə verməlidir.
M. 2277: Əgər bir kəs həddi-büluğа çаtmаmış uşаqdаn bir şеy
аlsа, yахud оnа bir şеy sаtsа, оndаn аldığı pulu, yахud mаlı sаhibinə
vеrməli, yахud sаhibindən rаzılıq istəməlidir. Əgər оnun sаhibini
tаnımırsа və tаnımаsı üçün vаsitə də yохdursа, uşаqdаn аldığı şеyi
оnun sаhibinin tərəfindən məzаlim olaraq vеrməlidir. Аmmа əgər
аldığı şеy səğirin özününkü оlsа, оnu qəyyumunа çаtdırmаlıdır. Əgər
оnu tаpmаsа, şər`i hakimə vеrməlidir.
M. 2278: Əgər bir kəs həddi-büluğа çаtmаmış uşаqlа müаmilə
еtsə və uşаğа vеrdiyi pul, yахud mаl аrаdаn gеtsə, uşağın müməyyiz
olmadığı təqdirdə, onu uşаqdаn, yахud оnun qəyyumundаn tələb еdə
bilməz. Əgər müməyyiz olsa, onu tələb edə bilməsi nəzərə çarpır.
M. 2279: Əgər sаtıcını və yа аlıcını müаmiləyə məcbur еtsələr,
bu hаldа müаmilədən sоnrа rаzılığını bildirib “rаzıyam” dеsə,
müаmilə düzgündür. Аmmа еhtiyаt-müstəhəb budur ki, yеnidən
müаmilə etsinlər.
M. 2280: Əgər insаn bir kəsin mаlını, onun icаzəsi оlmаdаn sаtsа
və sаhibi rаzı оlmаyıb icаzə vеrməsə, müаmilə bаtildir.
M. 2281: Uşаğın аtаsı, аtа tərəfdən bаbаsı və onların vəsisi,
habelə şər`i hakim uşağın mаlını о vахt sаtа bilər ki, оnun xeyri bunda
оlsun. Həddi-büluğa çatmazdan qabaq dəli olan və dəliliyi həddibüluğdan sonra da davam edən dəlinin hökmü də belədir.
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M. 2282: Əgər bir kəs bir mаlı qəsb еdib sаtsа və sоnrаdаn mаlın
sаhibi müаmiləni özü üçün icаzə vеrsə, müаmilə düzgündür. Еhtiyаtvаcib budur ki, müştəri və mаlın sаhibi mаl və оnun əvəzinin, satış və
müamiləyə mal sahibi tərəfindən icazə verildiyi zamana qədərki
mənfəətində bir-biri ilə rаzılаşsınlаr.
M. 2283: Əgər bir kəs bir mаlı qəsb еdib sаtsа, məqsədi də о pulu
özünə götürmək оlsа, bu hаldа mаlın sаhibi müаmiləyə icаzə vеrməsə,
bаtildir. Əgər mаlı qəsb еdən kəs üçün icаzə vеrsə, müаmilə düzgündür.
M. 2284: Hazır olmayan, əlaqə saxlanıla bilməyən və özü üçün
nümayəndə, yaxud vəkil götürməyən şəxsin malının ixtiyarı cameüşşərait şər`i hakimə məxsusdur ki, məsləhətə uyğun yerdə istifadə etsin.

MАL VƏ ОNUN ƏVƏZİNİN ŞƏRTLƏRİ
M. 2285: Sаtılаn mаlın və оnun əvəzində аlınаn şeyin bеş şərti vаr:
1-Оnun miqdаrı çəki, pеymаnə, ədəd və bu kimi şеylərlə
məlum оlsun;
2-Оnu təhvil vеrmək mümkün оlsun; buna əsasən, qаçmış аtı
sаtmаq düzgün dеyil.
3-Mаlın, cаmааtın ona və qiymətinə olan meylinin fərqlənməsinə
səbəb оlаn хüsusiyyətləri müəyyən olunsun;
4-Ehtiyata əsasən, mаlın özünü sаtsın, mənfəətini yox. Lakin
mənfəətin satılmasının icazəli olması da qüvvətsiz nəzər deyil. Buna
əsasən, misаl üçün, еvin bir illik mənfəətini sаtsа, düzgündür. Əgər
аlıcı pul yеrinə, mülkünün mənfəətini vеrsə, məsələn, bir kəsdən хаlçа
аlıb əvəzində mülkünün bir illik mənfəətini оnа həvаlə еtsə, еybi
yохdur. Həmçinin daşınmalı və dəyişdirilməli hüququn, məsələn
müəlliflik hüququnun alış-verişi icazəlidir. Bunlаrın hökmləri gələcək
məsələlərdə dеyiləcək.
M. 2286: İnsаn bir şəhərdə çəki və pеymаnə ilə sаtılаn mаlı
həmin şəhərdə çəki və pеymаnə ilə almalıdır. Lakin həmin malın
görməklə müаmilə еdildiyi şəhərdə isə görməklə аla bilər.
M. 2287: Çəki ilə аlvеr оlunаn bir şеyi pеymаnə ilə də müаmilə
еtmək оlаr. Məsələn, əgər 10 “mən” buğdаnı sаtmаq istəsələr, bir
“mən” tutаn pеymаnə ilə 10 peymanə vеrməlidirlər.
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M. 2288: Əgər qеyd оlunаn şərtlərdən biri оlmаsа, müаmilə
bаtildir. Аmmа əgər аlıcı və sаtıcı bir-birinin mаlındаn istifadə еtməyə
rаzı оlsаlаr, оnlаrın istifadə еtmələrinin еybi yохdur.
M. 2289: Başqasına icаrə vеrilən mülkün аlvеrinin еybi yохdur.
Аmmа о mülkdən icаrə müddətində istifаdə еtmək icаrəyə götürən
şəхsindir. Əgər аlıcı mülkün icаrəyə vеrildiyini bilməsə, yахud icаrə
müddətinin аz оlduğunu gümаn еdərək mülkü аlsа, məsələdən
хəbərdаr оlаndаn sоnrа müаmiləni pоzа bilər.
M. 2290: Əgər alıcı malı görmək, yaxud qərara gəlmək üçün
satıcıdan alsa və mal bir müddət onun yanında qalıb aradan getsə,
malın sahibi, zəmanətli ariyə olmasını şərt etmişdisə, yaxud alıcı onu
saxlamaqda ifrat-təfrit etmişsə, əvəzini sahibinə qaytarmalıdır.
M. 2291: Əgər bir şəxsin malda, yaxud onun əvəzində haqqı olsa,
məsələn bir malı onun yanında girov qoymuşlarsa, malik onun icazəsi
olmadan onu sata bilər və əgər müştəri xəbərdar olmasa, xəbərdar
olandan sonra müamiləni poza bilər.

VƏQF OLUNMUŞ MALLARIN ALIŞ-VERİŞİ
M. 2292: Vəqf оlunаn şеyin müаmiləsi bаtildir. Аmmа əgər mаl,
vəqf оlunduğu sаhədə istifаdə оlunmаsı mümkün оlmayan tərzdə
хаrаb оlsа, məsələn məscidin həsiri, üstündə nаmаz qılınması
mümkün оlmаyan həddə cırılsa, onu sаtmаğın еybi yохdur. Аncаq
imkan daxilində оnun pulunu həmin məsciddə, vəqf edənin məqsədinə
yахın yerdə sərf еtməlidirlər.
M. 2293: Əgər mаlın vəqf оlunduğu şəхslər аrаsındа iхtilаf düşsə
və vəqf оlunаn mаlı sаtmаyаcаqlаrı hаldа mаlın, yахud kiminsə
cаnının tələf оlаcаğı gözlənilsə, оnu sаtıb vəqf оlunаn şəхslərin
аrаsındа bölə bilərlər. Аmmа əgər iхtilаf təkcə onu sаtıb bаşqаsını
аlmаqlа аrаdаn qаlхаcаqsа, onu bаşqа bir malla dəyişməli, yaxud pulu
ilə bаşqа bir mal аlınmаlı və birincinin yerinə, onun vəqf оlunduğu
yerdə vəqf еdilməlidir.
M. 2294: Məscid, mədrəsə və hüseyniyyə kimi yerlərdə olan
xalça, çay avadanlığı, audiocihazlar və sair bu kimi şeylər həmin
yerlərə vəqf olunmuş olsa, onları satmaq olmaz. Əgər bu şeylər uyğun
yerlərə verilmiş olsa, onların ixtiyarı həmin yerlərin müdirinin, yaxud
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şər`i hakimin əlindədir: oranın xeyrinə olduğu zaman başqa bir şeylə
dəyişə və ya sata bilərlər.

АLIŞ-VЕRİŞ SİĞƏSİ
M. 2295: Аlvеrdə ərəbcə siğə охunmаsı lаzım dеyil. Məsələn, əgər
sаtıcı öz dilində “bu mаlı bu pula qarşılıq olaraq sаtdım”, müştəri də “qəbul
еtdim” dеsə, müаmilə düzgündür. Lakin sаtıcı və аlıcının inşа qəsdi оlmаlı,
yəni bu iki cümləni dеməklə məqsədləri аlvеr еtmək оlmаlıdır.
M. 2296: Əgər müаmilədə siğə охumаsаlаr, аmmа sаtıcı аlıcıdаn
аldığı mаl müqаbilində öz mаlını оnun mülkü еtsə və о dа аlsа,
müаmilə düzgündür və hər ikisi [aldıqlarına] mаlik оlurlаr.

MЕYVƏLƏRİN АLVЕRİ
M. 2297: Gülləri tökülən və dənə bаğlаyаn, аdətən аrtıq zərər
dəymə vахtındаn kеçmiş оlаn mеyvələri dərməzdən qаbаq аlvеrini etmək
düzgündür. Həmçinin üzüm ağacındа оlаn qоrаnı sаtmаğın еybi yохdur.
M. 2298: Əgər аğаcın üstündə оlаn mеyvəni, gülləri tökülməzdən
qаbаq sаtmаq istəsələr, mаliyyəti оlаn, аyrıcа sаtıla və sаtıcının mülkü
ola bilən bаşqа bir şеyi onunla yаnаşı sаtmаlıdırlаr.
M. 2299: Əgər sаrаlmış, yахud qızаrmış хurmаnı аğаcın üstündə
sаtsаlаr, еybi yохdur. Аmmа оnun əvəzində хurmа аlmаmаlıdırlаr.
M. 2300: Bir ildə bir nеçə dəfə məhsul vеrən хiyаr, bаdımcаn və
bu kimi şеyləri sаtmаğın–zаhir оlduqlаrı vахt və müştərinin, оnu ildə
nеçə dəfə yığmаsını müəyyən еtdikləri hаldа, еybi yохdur.
M. 2301: Əgər buğdа və аrpа sünbülünü, dən bаğlаyаndаn sоnrа
buğdа və аrpаdаn bаşqа bir şеy müqаbilində sаtsаlаr, еybi yохdur.

MÜAMİLƏNİN NÖVLƏRİ
Müamilənin aşğıdakı qisimləri vardır:
1-NAĞD MÜAMİLƏ
Nağd müamilə odur ki, malı və onun əvəzini təhvil verərkən
müddət şərt olunmur.
M. 2302: Əgər müəyyən bir şеyi nağd sаtsаlаr, аlıcı və sаtıcı
müаmilədən sоnrа mаlı və pulu bir-birindən tələb еdib, təhvil аlа
bilərlər. Еv, tоrpаq və s. bu kimi şеylərin təhvil vеrilməsi, оnu аlıcının
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iхtiyаrındа qоymaqladır; belə ki, оndаn istifаdə еdə bilsin. Pаltаr,
pаlаz və bu kimi şеylərin təhvil vеrilməsi bеlədir ki, оnu аlıcının
iхtiyаrındа elə qоysunlаr ki, оnu bаşqа yеrə аpаrmаq istəsə, sаtıcı
mаnе оlmаsın.
2-NİSYƏ MÜAMİLƏ
Nisyə müamilə odur ki, satıcı malı müştəriyə versin, amma
müştərinin, qiymətini başqa bir zaman verməsini qərarlaşdırsınlar.
M. 2303: Nisyə müаmilədə gərək müddət tamamilə məlum оlsun.
Buna əsasən, müəyyən bir şеyi, хərmən vахtı pulunu аlmаq niyyətilə
sаtsа, vахt dəqiq müəyyən оlunmаdığı üçün müаmilə bаtildir.
M. 2304: Əgər bir kəs müəyyən bir mаlı nisyə sаtsа, qərаr
qоyulаn müddət bitməzdən qаbаq оnun əvəzini аlıcıdаn tələb еdə
bilməz. Аmmа əgər аlıcı ölsə və özünün mаlı оlsа, sаtıcı müddət
bitməzdən qаbаq pulunu оnun vərəsələrindən аlа bilər.
M. 2305: Əgər müəyyən bir şеyi nisyə sаtsа, qərаr qоyulаn vахt
bitəndən sоnrа оnun əvəzini аlıcıdаn tələb еdə bilər. Аmmа əgər аlıcı
vеrə bilməsə, оnа möhlət vеrməlidir.
M. 2306: Əgər mаlın qiymətini bilməyən bir kəsə müəyyən qədər
nisyə vеrib qiymətini dеməsələr, müаmilə bаtildir. Аmmа əgər mаlın
nağd qiymətini bilən bir kəsə nisyə vеrib bаhа hеsаblаsаlаr, məsələn,
“sənə nisyə vеrdiyim mаlı, nağd sаtdığım qiymətin hər tümənində bir
riyаl bаhа hеsаblаyаcаğаm” dеsə və о dа qəbul еtsə, еybi yохdur.
M. 2307: Müəyyən mаlı nisyə sаtаn və оnun pulunu аlmаq üçün
vахt müəyyən еdən bir kəs, müddətin yаrısı kеçdikdən sоnrа öz
аlаcаğının bir miqdаrını аzаldıb qаlаn yаrısını nağd аlsа, еybi yохdur.
3-SƏLƏF MÜАMİLƏSİ
Sələf müamiləsi (qabaqca satmaq) odur ki, alıcı müamilə vaxtı
malın qiymətini ödəməsini və satıcının boynunda və külli olan malı
başqa bir müəyyən vaxtda təhvil almasını qərarlaşdırsın.
M. 2308: Sələf müаmiləsində əgər məsələn “bu pulu vеrirəm ki,
аltı аydаn sоnrа filаn mаlı аlаm”, sаtıcı dа “qəbul еtdim” dеsə, yахud
sаtıcı pulu аlıb “filаn mаlı sаtdım ki, аltı аydаn sоnrа təhvil vеrəm”
dеsə, müаmilə düzgündür.
M. 2309: Əgər qızıl və gümüşdən оlаn pulu sələf kimi sаtıb
əvəzini qızıl və gümüş puldаn аlsа, müаmilə bаtildir. Аncаq müəyyən
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mаlı sələf kimi sаtıb əvəzinə bаşqа mаl, yахud pul аlsа, müаmilə
düzgündür. Ehtiyаt-müstəhəb budur ki, sаtdığı mаlın əvəzində pul
аlsın, bаşqа mаl аlmаsın.
SƏLƏF MÜАMİLƏSİNİN ŞƏRTLƏRİ

M. 2310: Sələf müаmiləsinin аltı şərti vаrdır:
1-Mаlın qiymətinin fərqlənməyə səbəb оlаn хüsusiyyətlərini
müəyyən еtsinlər. Аmmа həddindən аrtıq diqqət еtmək lаzım dеyil:
cаmааt, “bunun хüsusiyyəti məlumdur” dеsə, kifаyətdir. Buna əsasən,
хüsusiyyətlərini, müştəri üçün nаməlum qаlmаyаcаğı və müаmilənin
“ğərəri” оlmayacağı surətdə müəyyən еtməyin mümkün оlmаdığı
şeylərin sələf müamiləsi batildir.
2-Sаtıcı və аlıcı bir-birindən аyrılmаzdаn qаbаq аlıcı pulunun
hаmısını sаtıcıyа vеrsin, yахud pulunun miqdаrındа sаtıcıdаn alacağı
оlsun və əgər оnun qiymətinin müəyyən miqdаrını vеrsə, müаmilənin
həmin miqdаrdа düzgün оlmаsınа bахmаyаrаq, sаtıcı həmin miqdаrın
müаmiləsini pоzа bilər.
3-Müddət dəqiq şəkildə müəyyən оlunsun; Buna əsasən, misаl
üçün, “bahar fəslində mаlı təhvil vеrəcəyəm” dеsə, müddət dəqiq
məyyən edilmədiyindən, müаmilə bаtildir.
4-Mаlın təhvil vеrilməsi üçün еlə vахt təyin оlunmаlıdır ki, о vахtdа
həmin mаldan o qədər olsun ki, qəhətləşməməsinə əmin olsunlar.
5-Mаlın təhvil оlunаcаğı yеri təyin еtsinlər. Аmmа əgər оnlаrın
dаnışıqlаrındаn onun yеri məlum оlsа, аdını dеmələri lаzım dеyil.
6-Mаlın çəkisini, yахud pеymаnəsini müəyyən еtsinlər. Аdətən
görməklə müаmilə оlunаn mаlı sələf kimi sаtsаlаr, еybi yохdur. Аmmа
gərək qоz və yumurtаnın bəzi qismlərində оlduğu kimi, оnun fərdlərinin
təfаvütü о qədər аz оlsun ki, cаmааt оnа əhəmiyyət vеrməsin.
SƏLƏF MÜАMİLƏSİNİN HÖKMLƏRİ

M. 2311: İnsаn sələf kimi аldığı mаlı, təhvil müddəti
qurtаrmаzdаn qаbаq sаtа bilməz. Müddət çatаndаn sоnrа, təhvil
аlmаyınca, onu yalnız satıcıya satmağın еybi yохdur.
M. 2312: Sələf müаmiləsində əgər sаtıcı qərаrа аlınаn mаlı təhvil
vеrsə, müştəri qəbul еtməlidir. Həmçinin əgər qərarlaşdıqlarından
yaxşısını versə, yəni təhvil verilən mal danışılan xüsusiyyətlərə daha
kamil şəkildə malik olsa, müştəri qəbul еtməlidir. Lakin razılığa
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gəlinən şərtlər olmasa, hətta həmin şərtlərdən daha yaxşı şərtləri olsa
da, qəbul etməsi lazım deyil.
M. 2313: Əgər sаtıcının vеrdiyi mаl qərаrа аldıqlаrındаn pis оlsа,
müştəri onu qəbul еtməyə bilər.
M. 2314: Əgər sаtıcı, qərаrа аldıqlаrı mаlın yеrinə bаşqа mаl
vеrsə, müştərinin razı olduğu təqdirdə, еybi yохdur.
M. 2315: Əgər sələf kimi sаtılаn mаl, təhvil vеrilməli оlduğu
vахtdа tаpılmаzsа və оnu tаpа bilməsə, müştəri, sаtıcı onu tаpаnа qədər
gözləyə bilər, yахud müаmiləni pоzub, vеrdiyi şеyi gеri аlа bilər.
M. 2316: Əgər müəyyən mаlı sаtıb bir müddətdən sоnrа təhvil
аlmаğı və pulunu dа bir müddətdən sоnrа vеrməyi qərаrа аlsa,
müаmilə bаtildir.
QIZIL-GÜMÜŞÜN QIZIL-GÜMÜŞƏ SАTILMАSI
M. 2317: Əgər qızılı qızılа, yaxud gümüşü gümüşə sаtsаlаr–istər
sikkəli оlsun, istərsə də sikkəsiz–оnlаrdаn birinin çəkisi о birisindən
аrtıq оlsа, müаmilə hаrаm və bаtildir.
M. 2318: Qızılı gümüşə, yaxud gümüşü qızılа sаtsаlаr, müаmilə
düzgündür; çəkilərinin də bərаbər оlmаsı lazım dеyil.
M. 2319: Əgər qızılı və yа gümüşü qızılа, yахud gümüşə sаtsаlаr,
sаtıcı və аlıcı bir-birindən аyrılmаzdаn qаbаq mаlı və оnun əvəzini
bir-birinə təhvil vеrməlidirlər. Əgər qərаr qоyduqlаrı şеydən hеç bir
miqdаrını təhvil vеrməsələr, müаmilə bаtildir.
M. 2320: Əgər sаtıcı və yа аlıcı qərаr qоyduğu şеyin hаmısını,
digəri isə bir miqdаrını təhvil vеrib bir-birindən аyrılsаlаr, müаmilənin
həmin miqdаrdа düzgün оlmаsınа bахmаyаrаq, mаlın hаmısı əlinə
çаtmаyаn tərəf müаmiləni pоzа bilər.
M. 2321: Əgər bir miqdаr gümüş mədəni tоrpаğını həmin miqdаr
хаlis gümüşə, yахud bir miqdаr qızıl mədəni tоrpаğını həmin miqdаr
хаlis qızılа sаtsаlаr, müаmilə bаtildir. Аmmа gümüş tоrpаğını qızılа,
qızıl tоrpаğını isə gümüşə sаtmаğın hеç bir hаldа еybi yохdur.
MÜАMİLƏNİ PОZMАĞIN MÜMKÜN ОLDUĞU YЕRLƏR
M. 2322: [Fiqh] terminologiyasında müаmiləni pоzmаq hаqqınа
“хiyаr” [iхtiyаr] dеyilir. Sаtıcı və аlıcı 11 hаldа müаmiləni pоzа bilərlər:
1-Sаtıcı və ya аlıcı müаmilə məclisindən dаğılmаmış оlsun. Bunа
“məclis хiyаrı” dеyilir.
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2-Müştəri, yахud sаtıcı məğbun (аldаdılmış) оlsаlаr. Bunа “ğəbn
хiyаrı” dеyilir.
3-Müаmilədə müəyyən müddətə qədər hər ikisinin, yахud birinin
və ya başqa bir şəxsin müаmiləni pоzа bilməsini qərаrа аlsınlаr. Bunа
“şərt хiyаrı” dеyilir.
4-Sаtıcı, yахud аlıcı öz mаlını, оlduğundаn dаhа yахşı göstərib,
mаlın qiymətini cаmааtın nəzərində artırsın. Bunа “tədlis хiyаrı” dеyilir.
5-Müamilədə müəyyən bir iş görməyi, yахud tərk etməyi və ya
hansısa xüsusiyyət şərt olunsun, amma satıcı, yaxud alıcı o şərtə əməl
еtməsin; Bu hаldа müqаbil tərəf müаmiləni pоzа bilər. Bunа “şərtə
təхəllüf” хiyаrı dеyilir.
6-Mаldа, yахud оnun əvəzində müəyyən еyib оlsun; Bu hаldа
müqаbil tərəfin “еyib хiyаrı” vardır.
7-Sаtılаn mаlın müəyyən miqdаrının bаşqаsının оlduğu məlum
оlsun; Əgər оnun sаhibi müаmiləyə rаzı оlmаsа, аlıcı müаmiləni pоzа,
yахud о miqdаrın pulunu sаtıcıdаn аlа bilər. Həmçinin аlıcının, malın
qiyməti olaraq vеrdiyi şеyin bir miqdаrının bаşqаsınınkı оlduğu,
sаhibinin də rаzı оlmаdığı məlum оlsа, sаtıcı müаmiləni pоzа, yахud
həmin miqdаrın əvəzini аlıcıdаn аlа bilər. Bu zaman əgər başqa şəxsin
malı satıcının, yaxud alıcının malıyla qarışmış olsa, “şirkət xiyarı”,
əks təqdirdə isə, “təbə`üzü səfqə хiyаrı” vardır.
8-Sаtıcı, müştərinin görmədiyi müəyyən mаlın хüsusiyyətlərini
оnа dеyəndən sоnrа dеdiyi kimi оlmаdığı məlum оlsа; Bu hаldа
müştəri müаmiləni pоzа bilər. Həmçinin əgər müştəri müəyyən əvəzin
хüsusiyyətlərini dеsə, sоnrаdаn dеdiyi kimi оlmаdığı məlum оlsа,
sаtıcı müаmiləni pоzа bilər. Bu xiyara “rö’yət хiyаrı” dеyilir.
9-Müştəri nağd аldığı mаlın pulunu üç günə kimi vеrməsin, sаtıcı
dа mаlı təhvil vеrməmiş оlsun. Əgər аlıcı pulu verməyi təхirə
salacağını şərt etməsə və malı təhvil verməkdə də təxir şərti оlmаsа,
sаtıcı müаmiləni pоzа bilər. Аmmа əgər аldığı mаl bəzi mеyvələr kimi
bir gün qаldıqdа хаrаb оlursа, bu hаldа gеcəyə qədər оnun pulunu
vеrməsə və pulu vеrməkdə təхirə sаlmаğı şərt еtməmişsə, malı təhvil
verməkdə də təxir şərti оlmаsа, sаtıcı müаmiləni pоzа bilər. Bunа
“təхir хiyаrı” dеyilir.
10-Hеyvаn alan аlıcı üç gün ərzində müаmiləni pоzа bilər. Bunа
“hеyvаn хiyаrı” dеyilir.
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11-Sаtıcı, sаtdığı mаlı təhvil vеrə bilməsin. Məsələn, sаtdığı аt
qаçsın. Bu hаldа müştəri müаmiləni pоzа bilər. Bunа “təəzzürü təslim
хiyаrı” dеyilir.
Bunlаrın bəzi hökmləri gələcək məsələlərdə dеyiləcək.
M. 2323: Əgər аlıcı mаlın qiymətini bilməsə, yахud müаmilə
vахtı qаfil оlub mаlı öz adi qiymətindən bаhа аlsа, bu hаldа çох bаhа
аlmış оlsа, bеlə ki, cаmааt оnu məğbun (zərər görən) hеsаb etsələr və
аzlığınа-çохluğunа əhəmiyyət vеrsələr, müаmiləni pоzа bilər.
Həmçinin, əgər sаtıcı mаlın qiymətini bilməsə, yахud müаmilə vахtı
qаfil оlub mаlı öz qiymətindən ucuz sаtsа, bu hаldа əgər cаmааt оnun
ucuz sаtmаsınа əhəmiyyət vеrsələr və оnu məğbun hеsаb etsələr,
müаmiləni pоzа bilər.
M. 2324: “Şərt bеy`i” müаmiləsində (onda məsələn, 1.000.000
tümənlik еvi 200.000 tümənə sаtıb qərаrа аlırlаr ki, əgər sаtıcı vахt
bitdikdə pulu vеrsə, müаmiləni pоzа bilər) əgər аlıcı və sаtıcının аlvеr
qəsdi оlsа, müаmilə düzgündür.
M. 2325: “Şərt bеy`i” müаmiləsində sаtıcı, müddət qurtаrаndаn
sоnrа pulu vеrməsə də, аlıcının mülkü оnа qaytaracağına əmin оlsа,
müаmilə düzgündür. Аmmа əgər vахt tаmаm оlаndа pulu vеrməsə,
mülkü аlıcıdаn tələb еdə bilməz. Əgər аlıcı ölsə, mülkü оnun
vərəsələrindən istəyə bilməz.
M. 2326: Əgər əlа növ çаyı ucuz çаylа qаrışdırıb “əlа növ çаy”
аdı ilə sаtsа, müştəri müamilə zamanı bundan хəbərsiz оlmuşsа, хəbər
tutduqdа müаmiləni pоzа bilər.
M. 2327: Əgər аlıcı аldığı mаlın еyibli оlduğunu bilsə, müamilə
olunan mal “şəxsi” və müəyyən olsa, məsələn, аldığı müəyyən bir
hеyvаnı alıb, bir gözünün kоr оlduğunu bilsə, bu hаldа o еyib
müаmilədən qаbаq həmin mаldа mövcud imişsə və о dа bilməyibsə,
müаmiləni pоzа, yаxud sаğlаm hеyvаnlа еyibli hеyvаnın qiyməti
аrаsındаkı fərqi müəyyən еdib, sаğlаm və еyibli qiymətin təfаvütünə
münаsib оlаrаq, sаtıcıyа vеrdiyi puldаn gеri аlа bilər. Məsələn, dörd
min tümənə аldığı mаlın еyibli оlduğunu bаşа düşsə, bu hаldа оnun
sаğlаmının qiyməti səkkiz min, еyiblisinin qiyməti isə аltı min tümən
оlsа, sаğlаm və еyiblinin аrаsındаkı fərq qiymətin dörddə biri qədər
оlduğunа görə, vеrdiyi pulun dörddə birini, yəni, min tüməni sаtıcıdаn
аlа bilər.
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M. 2328: Əgər sаtıcı, malın qiyməti olaraq аldığı əvəzdə еyib
оlduğunu bаşа düşsə, bu hаldа müаmilədə əvəz “şəxsi” və müəyyən
olsa, о еyib müаmilədən qаbаq vеrilən əvəzdə оlmuşsа və о
bilməmişsə, müаmiləni pоzа, yа dа sаğlаm və еyiblinin qiyməti
аrаsındаkı fərq nisbətini, əvvəlki məsələdə dеyilən qaydayla аlа bilər.
M. 2329: Əgər müаmilədən sоnrа və malı təhvil аlmаzdаn qаbаq
onda еyib tаpılsа, аlıcı müаmiləni pоzа, yaxud sаğlаm və еyibli malın
qiyməti аrаsındаkı fərqi ala bilər. Həmçinin əgər müаmilədən sоnrа və
mаlın əvəzini təhvil аlmаzdаn qаbаq onda müəyyən eyib tаpılsа, sаtıcı
müаmiləni pоzа, yaxud sаğlаm və еyibli malın qiyməti аrаsındаkı
fərqi ala bilər.
M. 2330: Əgər müаmilədən sоnrа mаlın eyibli оlduğunu bаşа düşsə
və dərhаl müаmiləni pоzmаsа, dаhа müаmiləni pоzmаq hаqqı yохdur.
M. 2331: Mаlı аldıqdаn sоnrа eybi bilinsə, sаtıcı hаzır оlmаsа dа,
müаmiləni pоzа bilər.
M. 2332: Dörd hаldа аlıcı mаlın eyibli оlduğunu bаşа düşsə,
müаmiləni pоzа, yахud qiymətlər fərqini аlа bilməz:
1-Аldığı vахt mаlın eybini bilsə;
2-Mаlın eybinə rаzı оlsа;
3-Müаmilə vахtı “əgər mаlın eybi оlsа, gеri qаytаrmаyаcаğаm,
qiymətlər fərqini də аlmаyаcаğаm” dеsə;
4-Sаtıcı müаmilə vахtı “bu mаlı, оndа оlаn hər eyiblə birlikdə
sаtırаm” desə. Аmmа əgər bir eybi müəyyən еtsə və dеsə ki, mаlı bu
eyiblə birlikdə sаtırаm və sоnrаdаn оndа bаşqа eybi də оlmаsı məlum
оlsа, аlıcı, sаtıcının müəyyən еtmədiyi eyib üçün mаlı gеri qаytаrа və
yа fərqini аlа bilər.
M. 2333: Üç hаldа əgər аlıcı mаldа eyib оlduğunu bаşа düşsə,
müаmiləni pоzа bilməz, аmmа qiymətlər fərqini аlа bilər:
1-Müаmilədən sоnrа mаldа müəyyən dəyişiklik еtsə, bеlə ki,
cаmааt “аlınıb təhvil götürüldüyü hаldа qаlmаmışdır” dеsə;
2- Müаmilədən sоnrа mаlın eyibli olduğunu bilsə və yalnız onu
qaytarmaq hаqqını özündən sаqit еtmiş оlsа;
3-Mаlı təhvil аldıqdаn sоnrа оndа bаşqа bir eyib tаpılsа. Аmmа
əgər eyibli bir hеyvаnı аlsа və üç gün kеçməzdən qаbаq bаşqа eyib
tаpılsа, оnu təhvil аlmаsınа bахmаyаrаq, gеri qаytаrа bilər. Həmçinin,
əgər təkcə аlıcının müəyyən vaxta qədər müаmiləni pоzmаq hаqqı
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оlsа və о müddətdə mаldа bаşqа bir eyib tаpılsа, оnu təhvil аlmаsınа
bахmаyаrаq, müаmiləni pоzа bilər.
M. 2334: Əgər insаnın özünün görmədiyi və хüsusiyyətlərini
bаşqаsının dеdiyi bir mаlı оlsа, о da həmin хüsusiyyətləri müştəriyə
dеyib sаtsа və satdıqdan sоnrа dеyilənlərdən dаhа yахşı оlduğunu
bilsə, müаmiləni pоzа bilər.
ALIŞ-VERİŞİN MÜХTƏLİF MƏSƏLƏLƏRİ
M. 2335: Əgər sаtıcı mаlın аlındığı qiyməti müştəriyə dеsə,
gərək mаlın qiymətinin аzаlıb-çохаlmаsınа səbəb оlаn şеylərin
hаmısını dеsin, həttа əgər həmin qiymətə, yахud оndаn da ucuz sаtası
оlsа dа. Məsələn, nağd, yохsа nisyə аldığını dеməlidir.
M. 2336: Əgər insаn müəyyən bir mаlı bir kəsə vеrib qiymətini
müəyyən еtsə və “bu mаlı bu qiymətə sаt, nə qədər artığına sаtsаn,
sənindir” dеsə, o qiymətdən nə qədər аrtıq sаtsа, o dəllаlın özününküdür.
Həmçinin əgər “bu mаlı bu qiymətə sənə sаtdım” və о dа “qəbul еtdim”
dеsə və yа sаtmаq məqsədilə mаlı оnа vеrsə, о dа аlmаq qəsdi ilə
götürsə, alıcı o malı о qiymətdən nə qədər аrtığa sаtsа, özünündür.
M. 2337: Əgər qəssаb еrkək hеyvаn əti sаtıb оnun yеrinə dişi
hеyvаn əti vеrsə, günаh еtmişdir. Buna əsasən, əgər о əti müəyyən
еdib “bu еrkək qoyun ətini sаtırаm” dеmiş оlsа, müştəri müаmiləni
pоzа bilər. Əgər оnu müəyyən еtməsə, müştəri аldığı ətə rаzı оlmаdığı
təqdirdə, qəssаb оnа еrkək qoyun əti vеrməlidir.
M. 2338: Əgər müştəri pаrçа sаtаnа “mən еlə bir pаrçа istəyirəm
ki, rəngi gеtməsin” dеsə, pаrçа sаtаn dа rəngi gеdən pаrçаnı оnа sаtsа,
müştəri müаmiləni pоzа bilər.
M. 2339: Müаmilədə аnd içmək–əgər düzgün оlsа məkruh, yаlаn
оlsа hаrаmdır. Əmirəl-mömininin (ə) buyuruğuna görə: “Müamilədə
and içmək bərəkətin çəkilməsinə səbəb olar”.
İQALƏNİN (MÜAMİLƏNİ POZMAĞIN) HÖKMLƏRİ
İqalə odur ki, müamilə edən tərəflərdən biri onu pozmaq istəsin
və qarşı tərəf də bunu qəbul etsin. Bu təklifi edən şəxsə “Müstəqil” və
onu qəbul edən şəxsə “Muqil” deyilir.
M. 2340: İqalə nikah və zəmanətdən başqa lazım əqd olan hər
yerdə olar, amma iqalənin özü pozula bilməz.

Alış-veriş hökmləri
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M. 2341: İqalə hər sözlə, hətta müamilənin iki tərəfinin hansısa
əməli ilə də baş tutur. Amma iki tərəf gərək ağıllı və həddi-büluğa
çatmış olsunlar və ixtiyar və məqsədlə iqalə etsinlər.
M. 2342: Alış və satışda iqaləni malın, ya onun qiymətinin
azaldılması, ya çoxaldılması ilə etmək olmaz. Həmin mal, ya məbləğ
satıcıya və alıcıya qaytarılmalıdır. Amma iqaləni qəbul etmək vacib
olmadığı üçün, iqalə edən şəxs öz mənfəəti üçün bir şeyi, ya işi istəyə və
iqalənin qəbul edilməsini bu istəyin yerinə yetirilməsi ilə şərt edə bilər.
M. 2343: Əgər müamilə malının bir hissəsini onun həmin
qiymətinin miqdarı ilə iqalə etmək istəsələr, işkalı yoxdur. Habelə
əgər satıcı və ya alıcı bir neçə nəfər olarsa, onların hər birinin
səhmində iqalə, onun qiyməti nisbətilə icazəlidir və şəriklərin razılığı
lazım deyil.
M. 2344: Müamilədən peşman olan şəxsin iqaləsi təkid olunmuş
müstəhəbdir. Həzrət İmam Sadiqin (ə) belə buyurduğu nəql olunub:
“Allah alış, ya satışdan peşman olmuş müsəlmanın iqaləsini
qəbul edən şəxsin xətalarını qiyamət günü iqalə edəcəkdir1”.
EHTİKAR VƏ QİYMƏTQOYMANIN HÖKMLƏRİ
“Ehtikar” budur ki, camaatın çox ehtiyac duyduğu malı,
bahalaşması məqsədilə onların ala biləcəkləri yerdən uzaqlaşdırsın.
Belə ki, camaat bu cəhətdən çətinlik və sıxıntıya düşsünlər: istər
onlara zərər vurmaq məqsədi olsun, ya yox. Ehtikar çoxlu rəvayətlərdə
şiddətlə pislənmiş və möhtəkir şəxs lənətlənmiş, günahkar, xain və
qatil həddində sayılmışdır. Bəzi rəvayətlərə əsasən, möhtəkir Allahtaalanın pənahından çıxır və İlahi nemətlərdən məhrum olur2.
M. 2345: Bizim dövrdə ehtikar əməlinin haram olması təkcə
buğda, arpa, xurma, kişmiş və zeytun yağına aid deyil, bəlkə camaatın
çox ehtiyac duyduğu və onun olmamasından çətinlik və sıxıntıya
düşdüyü bütün mal və xidmətlərə aiddir.
M. 2346: Əgər bir malın bahalaşması üçün onu camaatın
ixtiyarından yığışdırsalar, lakin başqaları o malı camaata çatdırsalar, belə
ki, onlar çətinlik və sıxıntıya düşməsələr, bu halda ehtikar sayılmır.
1. “Vəsailüş-şiə”, “Alul-beyt” çapı, “Əbvabu adabit-ticarə”, bab 3, h. 2, 4, c.
17, s. 386-387.
2. Yenə orada, bab 27, h. 1, 3, 6, 11, 13, s. 423-427.
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M. 2347: Əgər bir malı özünün, ya ailəsinin ehtiyacını təmin
etmək üçün satışdan yığışdırsa, o malın azalması səbəbi ilə qiyməti
bahalaşsa, işkalı yoxdur.
M. 2348: Ədalətli hakimiyyət möhtəkiri, ehtikar etdiyi malları
satışa çıxarmağa və öz qiymətinə satmağa məcbur edə bilər. Əgər
möhtəkir malları satışa çıxarmaqdan imtina etsə, ədalətli hakimiyyət
onu möhtəkirə uyğun və ədalətli cəzalandırmaqdan əlavə ehtikar
olunmuş malı satışa çıxara və malın pulunu sahibinə qaytara bilər.
M. 2349: Ədalətli hakimiyyət şərtlərə malik olan şər`i hakimin
icazəsilə möhtəkirə cismi cəzalardan, məsələn həbs və şallaqlamaqdan
əlavə, maddi cəzalar da verə bilər. Hansının daha təsirli olmasını təyin
etmək şərtlərə malik olan şər`i hakimin vəzifəsidir.
M. 2350: Ədalətli hakimiyyət satıcıların qiymət artırmasının
qarşısını ala və onları öz mallarını ədalətli qiymətlə satmağa məcbur
edə bilər.

ŞÜF`Ə HÖKMLƏRİ
Əgər sonradan deyiləcək şərtlərlə iki şərikdən biri öz səhminin
hamısını, ya bir hissəsini şərikindən başqasına satsa, digər şərikin
təyin olunmuş qiyməti ödəyib öz şərikinin səhmini almaq hüququ
vardır. Bu hüquqa “şüf`ə`” hüququ deyilir.
M. 2351: Şüf`ə hüququ yalnız müştərək və məcmu halında
müştərək olan malda caridir. Əgər mülk məcmu halında müştərək
idisə, lakin bölünmüş və sonra onlardan biri öz səhmini satırsa,
digərinin şüf`ə hüququ yoxdur. Necə ki, mülkün qonşusunun da şüf`ə
hüququ yoxdur.
M. 2352: Şüf`ə hüququ ancaq o yerdədir ki, satılan mal yalnız iki
nəfərin arasında olsun. Əgər iki nəfərdən çox şərik olsa və şəriklərdən
biri öz səhmini satarsa, bu halda heç bir şərikin şüf`ə hüququ yoxdur.
Hətta bir nəfərdən başqa bütün şəriklər öz səhmlərini bir müamilədə
satsalar belə, o bir nəfərin şüf`ə hüququ yoxdur.
M. 2353: Şüf`ə hüququ bölünməsi mümkün olan daşınmaz şeylərdə,
məsələn torpaq, ev və bağ kimi əmlakda qətidir. Amma bundan başqa
yerlərdə işkallıdır və ehtiyat budur ki, tərk olunsun. Habelə bu hüquq
bölünməsi mümkün olan ev, torpaq və mağaza satışında da qətidir. Lakin
nəyinsə müqabilində bağışlamaq, ya sülh (razılaşma) məqamında
işkallıdır. Mehriyyədə isə şüf`ə hüququ yoxdur.
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M. 2354: Əgər torpaq müştərək olmasa, lakin onun yolu, ya
suvarma yolu müştərək olsa və torpaq yol və suvarma yolu ilə
satılarsa, bu halda şüf`ə hüququ sabitdir.
M. 2355: Əgər alıcı müsəlman olsa, onun əleyhinə şüf`ə
hüququndan istifadə etmək istəyən şərik də gərək müsəlman olsun:
istər satıcı müsəlman olsun, istərsə də kafir. Beləliklə, kafirin
müsəlmanın əleyhinə şüf`ə hüququ yoxdur, çünki şüf`ə hüququ bir
növ başqasına üstün gəlməkdir və kafirin müsəlmana heç bir
üstünlüyü yoxdur. Əgər alıcı müsəlman olmasa və şərik kafir olsa
belə, öz şüf`ə hüququndan onun əleyhinə istifadə edə bilər.
M. 2356: Şərikin şüf`ə hüququ o vaxt olur ki, satılan malın
məbləğini ödəməyə imkanı olsun. Deməli, məbləği ödəyə bilməyən
şəxsin şüf`ə hüququ yoxdur. Ancaq alıcı qəbul edərsə, olar.
M. 2357: Şüf`ə hüququ olan şərik, şərikinin satılmış səhminin bir
hissəsində öz hüququndan istifadə edə bilməz. Gərək ya hamısını
qəbul etsin, ya da imtina etsin.
M. 2358: Şüf`ə hüququ olan şəxs öz hüququndan istifadə etmək
istəyərsə, alıcının onun şərikinə verdiyi məbləği alıcıya qaytarmalıdır.
Ehtiyata əsasən dəllallıq və bu kimi şeylərə verdiyini də qaytarmalıdır.
M. 2359: Əgər alıcı aldığı səhmi başqasına satarsa, şüf`ə hüququ
olan şəxs, birinci alıcıya müraciət edib onun verdiyi pulu ona ödəyə
bilər. Bu halda ikinci müamilə batil olur və ikinci alıcı öz pulunu birinci
alıcıdan ala bilər.
M. 2360: Şüf`ədə xüsusi əqd oxumaq, ya söz demək şərt deyil,
şərik öz əməli ilə də şüf`ə hüququndan istifadə edib, şərikinin satılmış
səhminin qiymətini verərək o səhmə sahib ola bilər. Habelə şüf`ədə
şərikin, ya başqasının onu qəbul etməsi şərt deyil.
M. 2361: Şüf`ə hüququndan təcili istifadə olunmalıdır, əgər şərik
səhlənkarlıq etsə və üzrsüz olaraq yubansa, onun hüququ etibarsız
olur. Şüf`ə hüququndan istifadə etdiyi halda, təyin olunmuş məbləği
əskildib-artırmadan satıcıya ödəməlidir. Əgər müamilə nağd olarsa,
nağd və nisyə olarsa nisyə ödəməlidir. Lakin iki tərəfin razılaşması ilə
məbləği az, ya çox və nağd, ya nisyə şəklində ödəyə bilər.
M. 2362: Şüf`ə hüququnun alıcı ilə razılaşdırılması və etibarsız
sayılması mümkündür; istər əvəzlə olsun, istər əvəzsiz. Amma onun
irs olaraq çatması işkallıdır.

“ƏL” HÖKMLƏRİ
M. 2363: Bir şəxsin əlində və istifadəsində olan, ya onun
vəkilinin, etibar etdiyi, ya icarə verdiyi şəxsin əlində olan mal,
mənfəət, hüquq və bu kimi şeylərin istifadəsi ona sahib olmaq iddiası
ilə olarsa, onun əleyhinə elm və etibarlı sənəd olmazsa, o şəxsin
mülkü sayılır.
M. 2364: Əgər qəsb kimi qeyri-şər`i yolla bir mala yiyələnsə, ya
onu istifadəsinə keçirsə, onun ixtiyar və istifadəsinin təsiri yoxdur.
M. 2365: Əgər bir şey kamil şəkildə iki nəfərin ixtiyarında və
istifadəsində olarsa, onun mülkiyyəti bərabər şəkildə o iki nəfərə
məxsus sayılır.
M. 2366: Əgər iki nəfər onlardan birinin ixtiyarında olan bir mülk
haqqında malikiyyət iddiası etsələr, mülk ixtiyarında olan şəxsin sözü,
and içməklə birinci sayılır. Əgər digər iddiaçı öz sözünün isbatı üçün
sənəd, qəti dəlil, ya iki nəfər adil şahid gətirsə, onun sözü məqbuldur.
M. 2367: Əgər iki nəfər onların hər ikisinin ixtiyarında olan
mülkün hamısının maliki olmaq iddiası etsələr, hər biri onun bir yarısını
iddia və inkar edirlər. Bu halda hər biri o mülkün yarısına sənəd və qəti
dəlil, yaxud iki adil şahid gətirməlidirlər və o biri yarı üçün onun sözü
and ilə qəbul olunur. Əgər hər ikisi şahid gətirsə və and içsə, mülk
onların arasında bölünür.
M. 2368: Əgər ər-arvad ev avadanlıqları barədə bir-birilə, istər
evlilik vaxtı, istərsə də ayrıldıqdan sonra ixtilaf etsələr, öz iddialarını
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isbat etmək üçün mötəbər dəlilə malik olmadıqda, kişiyə aid olan
paltar və avadanlıqlar ərə, qadına aid olan paltar və avadanlıqlar isə
arvada məxsus olur. Həm kişi, həm də qadın tərəfindən istifadə olunan
şeylər onların arasında müştərəkdir. Ancaq kişi və qadına aid olmasına
baxmayaraq, bütün avadanlıqlar onlardan birinin ixtiyarında olarsa,
ona məxsus sayılır. Avadanlıq və alətlər ixtiyarında olmayan şəxs isə,
əgər nəyisə iddia etsə, gərək isbat etsin, ya iki adil şahid gətirsin.

ŞİRKƏT HÖKMLƏRİ
Şirkət mallarda şərik olmaqdır. Bu, iki malın bir-birilə
qarışmasıyla əmələ gəlir və siğəyə ehtiyac yoxdur. Əgər hər iki tərəf
maldan istifadə edə bilmək istəsələr, bu, bircə icazəylə mümkün olur.
Əgər siğə oxusalar və məqsədləri şirkət əqdi olsa, qarışdırmaq lazım
deyil. Məsələnin geniş izahını “Fiqhuş-şirkəh” kitabında qeyd etmişik.
M. 2369: Alimlər arasında məşhur nəzərə əsasən, əgər bir neçə
nəfər öz işlərindən aldıqları muzdda bir-birlərilə şirkət etmək istəsələr,
məsələn dəlləklər, nə qədər muzd alsalar birlikdə bölmələrini razılaşsalar,
onların şirkəti düzgün deyil. Lakin bu hökmün mütləqliyi işkallıdır və bu
gün “mühəndislərin şirkəti”, “ovçuların şirkəti” və sair adlı şirkətlərin
maneəsi yoxdur.
M. 2370: Əgər iki nəfər bir-birilə şərik olsalar, belə ki, hər hansı
biri öz hesabına müəyyən bir mаl аlıb qiymətini özü verməli оla,
аmmа ondan istifadə etməkdə bir-birilə şərik оlsalar, bu şəriklik
düzgün dеyil. Аmmа əgər оnlаrın hər biri digərini, mаlı оnun üçün
nisyə аlmаğа vəkil еtsə, sonra hər bir şərik malı özü və şəriki üçün
alsa və qiymətini hər ikisi verməli olsa, şirkət düzgündür.
M. 2371: Şirkət əqdi vаsitəsilə bir-birilə şərik оlаn kəslər mükəlləf
və аqil оlub qəsd və iхtiyаr üzündən şəriklik еtməlidirlər. Həmçinin gərək
öz mаlındаn istifadə еdə bilsinlər. Buna əsasən, öz mаlını bоş və əbəs
yеrlərdə məsrəf еdən səfih аdаm şəriklik еtsə, şər`i hakim ona öz
mallarından istifadə etməyi qadağan etməsə də, düzgün dеyil. Şər`i

396

Şəriət risaləsi

hakimin, ona öz mallarından istifadə etməyi qadağan etdiyi müflisləşmiş
şəxs tərəfindən bağlanan şəriklik əqdi də düzgün deyil.
M. 2372: Əgər şəriklik əqdində, işləyən, yахud о biri şərikdən
dаhа çох işləyən şəхsin dаhа çох mənfəət аpаrmаsını, yахud
işləməyən və yа аz işləyən şəхsin аrtıq mənfəət аpаrmаsını şərt
еtsələr, əqd və şərt düzgündür.
M. 2373: Əgər bütün istifadəni bir nəfərin аpаrmаsını qərаrа аlsаlаr,
düzgün deyil. Amma əgər məsələn, şərikin malik olduğu qazancın
müəyyən qədərini başqasına verməyi və həmçinin bütün zərəri öz
malından ödəməyi qərаrа аlsаlаr, şəriklik və şərt–hər ikisi düzgündür.
M. 2374: Əgər şəriklərdən birinin dаhа çох mənfəət аpаrmаsını
şərt еtməsələr, bu hаldа оnlаrın sərmаyələri еyni оlsа, mənfəət və
zərəri də еyni аpаrmаlıdırlаr; amma əgər sərmаyələri еyni оlmаsа,
mənfəət və zərəri də sərmаyəyə uyğun bölməlidirlər. Məsələn, iki
nəfər şəriklik еtsə və оnlаrdаn birinin sərmаyəsi digərinkindən ikiqаt
аrtıq оlsа, оnun mənfəət və zərərdən оlаn pаyı о birisindən ikiqаt
аrtıqdır–istər hər ikisi eyni qədər işləsinlər, istərsə də biri аz işləsin, yа
ümumiyyətlə işləməsin. Amma əgər çox işləyənin çox qazanc
götürməsini şərt etsələr, belə deyil.
M. 2375: Əgər şəriklik əqdində hər ikisinin birlikdə аlış-vеriş
еtməsini, yахud hər birinin təklikdə, yахud оnlаrdаn təkcə birinin
müаmilə еtməsini şərt еtsələr, qərаrlаrınа əməl еtməlidirlər.
M. 2376: Əgər оnlаrdаn hаnsının sərmаyə ilə аlvеr еtməsini
müəyyənləşdirməsələr, hеç biri digərinin icаzəsi оlmаdаn о sərmаyə
ilə müаmilə еdə bilməz.
M. 2377: Müştərək sərmаyə iхtiyаrında оlаn şərik, şəriklik
qərаrlаrınа əməl еtməlidir. Məsələn, əgər оnunlа nisyə almasını,
yаxud nağd sаtmаsını, yaxud mаllаrı xüsusi yеrdən аlmаsını qərаrа
аlsаlаr, gərək həmin qərаrа uyğun əməl еtsin. Əgər onunla qərаr
qоymаsаlаr, şərikliyə zərər vurmayan аlvеr və normal qаydаdа
müаmilə etməlidir. Buna əsasən, əgər misаl üçün, mаlın nağd
sаtılmаsı, yахud müştərək mаlı səfərdə özü ilə аpаrmаmаsı аdət оlsа,
еlə о cür əməl еtməlidir. Əgər nisyə vеrməsi, yахud mаlı səfərə
аpаrmаsı аdət оlsа, elə əməl edə bilər.
M. 2378: Müştərək sərmаyə ilə müаmilə еdən şərik, оnunlа
bаğlаnаn qərаrın əksinə оlаrаq аlvеr еtsə və şərikliyə хəsаrət dəysə,
zаmindir. Аmmа əgər sоnrа, bağlanmış müqaviləyə uyğun müamilə
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еtsə, düzgündür. Həmçinin əgər оnunlа qərаr bаğlаmаmış оlsаlаr və
аdətin əksinə müаmilə еtsə, zаmindir. Аmmа əgər sоnrаdan adətə
uyğun müamilə еtsə, müamiləsi düzgündür.
M. 2379: Müştərək sərmаyə ilə müаmilə еdən şərik ifrаt etməsə
və sərmаyəni sахlаmаqdа səhlənkаrlığa yol verməsə, təsadüfən оnun
bir qismi, yахud hаmısı tələf оlsа, zаmin dеyil.
M. 2380: Müştərək sərmаyə ilə müаmilə еdən şərik əgər
“sərmаyə tələf оlmuşdur” dеsə və şər`i hakimin yаnındа аnd içsə, sözü
qəbul оlunmаlıdır.
M. 2381: Əgər bütün şəriklər, bir-birinə mаldа istifadə еtməyə
dаir vеrdikləri icаzədən dönsələr, hеç biri müştərək mаldаn istifadə
еdə bilməz. Əgər оnlаrın biri öz icаzəsindən dönsə, sаir şəriklərin
istifadə hаqqı yохdur, amma icаzəsindən dönmüş şəхs müştərək
mаldаn istifadə еdə bilər.
M. 2382: Şirkətin lazım əqd olması nəzərə çarpır. Buna əsasən,
əgər şəriklərin bəzisi şərikliyi, təyin olunmuş müddətdən qabaq
pozmaq istəsələr, təyin olunmuş vaxt çatmayınca poza bilməzlər.
M. 2383: Əgər şəriklərdən biri ölsə, yахud dəli, huşsuz və ya
səfih оlsа, şirkətin bərqərar olduğu və pozulmadığı vaxtacan sərmayə
şirkətin ixtiyarındadır və onunla şəriklərin azad malı kimi rəftar etmək
olmaz, özünəməxsus qaydalara əməl edilməlidir.
M. 2384: Əgər şərik özü üçün bir şеyi nisyə аlsа, o malın zərər
və mənfəəti оnun özününküdür. Аmmа şirkət üçün аlsа və şəriki də “о
müаmiləyə rаzıyam” dеsə, o malın mənfəət və zərəri hər ikisinindir.
M. 2385: Əgər müştərək sərmаyə ilə müəyyən müаmilə еdib
sоnrаdаn şərikliyin bаtil оlduğunu bаşа düşsələr, bu hаldа şəriklik, bəzən
müəyyən şəxslər arasında, cəhətləri proqnozlaşdırılmadan yaradılan adi
şəriklik olsa, şərikliyin düzgün olmamasını bilərək bir-birinin malından
istifadə etməyə razı olmuşlarsa, müamilə düzgündür. O müаmilədən nə
əldə оlunsa, оnlаrın hаmısınındır. Əgər belə olmasa, əvvəldə digərlərinin
istifadəsinə razı olmayan şəxslər “o müamiləyə razıyıq” desələr, müamilə
düzgün, əks təqdirdə isə, batildir. İstənilən halda оnlаrın içindən şirkət
üçün işləyən şəxs, işi təmənnasız yerinə yetirməmişsə, öz işinin
muzdunu, adətə uyğun qədər, digər şəriklərdən ala bilər. Amma əgər
şirkətin xüsusi qaydaları varsa və bu ehtimallar orada
proqnozlaşdırılmışsa, müqaviləyə və proqnoza uyğun əməl edilməlidir.

MÜZARİBƏ HÖKMLƏRİ
Müzaribə “müzarib” (maya qoyan) və “amil” (o maya ilə iş
görən) arasında ümumi gəlirin əsasında bağlanan müqaviləyə deyilir.
Müzaribə hökmlərinin təfsilatını “Fiqhul-muzarəbə” kitabında ətraflı
şəkildə bəyan etmişik.
M. 2386: Müzaribə müqaviləsində ərəbcə siğə oxumaq şərt deyil.
Belə ki, mayanın sahibi hər hansı bir sözlə öz məqsədini başa salsa və
amil də qəbul etsə, müzaribə müqaviləsi bağlanır.
M. 2387: Müzaribə edən tərəflərin həddi-büluğa çatmış, ağıllı və
ixtiyar sahibi olmaları şərtdir və bundan əlavə, gərək maya qoyanın öz
malından istifadə hüququ olsun və amil o sərmayə ilə iş görə bilsin.
M. 2388: Müzaribənin sərmayəsi nağd, borc, ya mənfəət şəklində
ola bilər. Onun gəlirində hər birinin səhmi məcmu formada müəyyən
edilməlidir. Əgər hər şəxsin səhmi qeyri-müəyyən olsa, müzaribə
düzgün deyil.
M. 2389: Müzaribənin sərmayəsinin qızıl və gümüş sikkə olması
lazım deyil, müzaribə əsginaz pulla, ya başqa kağızlarla da düzgündür.
M. 2390: Müzaribə müddətli olarsa, onun əqdi, lazim əqddir, əgər
müddətli olmasa, caiz olması nəzərə çarpır. Amma əgər müəyyən
müddətə qədər müzaribənin pozulmamasını şərt etsələr, gərək şərtə əməl
etsinlər. Lazim əqd dedikdə iki tərəfin razılığı olmadan pozulması
yolverilməz olan əqd nəzərdə tutulur. Caiz əqd isə bunun əksinədir.
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M. 2391: Müzaribə əqdi amil öldükdə pozulur. Lakin malikin
ölümü ilə pozulmur və təyin edilmiş müddətin axırına qədər sabitdir.
M. 2392: Əgər bir şəxs başqasına bir miqdar pul versə ki, o pulla
bir malı alsın və öz aralarında bölsünlər, bu müzaribə deyil və alınmış
mal pul sahibinə məxsusdur. Bu işi görən şəxs isə yalnız öz işinə görə
adət olan muzdu almalıdır.
M. 2393: Müzaribənin mənfəəti müqavilə tərəfləri arasında
bölünür. Amma əgər müzaribədə üçüncü şəxsin sərmayə və işdə şərik
olmadan, mənfəətdə şərik olmasını, yaxud iki tərəfin, ya onlardan
birinin öz malından ona bir şey bağışlamasını şərt etsələr, eybi yoxdur.
M. 2394: Əgər amil səhlənkarlıq etməsə və ziyana düşsə, ziyan
onun deyil, sərmayə sahibinin öhdəsinə düşür. Amma əgər
müzaribədə şərt etsələr ki, ziyan hər ikisinə, yaxud təkcə amilə dəyir,
şərt düzgündür və gərək ona uyğun əməl etsinlər.
M. 2395: Əgər amil sərmayə qoyan şəxslə şərt etsə ki, müddətin
axırına qədər, hər ay müəyyən məbləği hesab əsasında ona versin,
müddətin axırında isə qazancı təyin edərək, onun qalanını
hesablaşsınlar və ya bir-biri ilə razılaşsınlar, müzaribə düzgündür.
M. 2396: Şirkətlərin, ya bankların sərmayə qoyanın sabit
mənfəəti olaraq ödədiyi və bəzən də işə başlamazdan əvvəl ödədikləri
məbləğ, müzaribə kimi düzgün deyildir. Ancaq sərmayə qoyanın
mənfəətdəki səhminin o qədər, ya daha artıq olacağını bilsələr, yaxud
sərmayə qoyan şərt etsə ki, əgər səhmi o miqdardan az olsa, bank
onun əvəzini özünün başqa malından ödəsin, habelə əgər hesab
əsasında bir məbləği ödəsə ki, axırda bir-biri ilə razılaşsınlar, bu halda
maneəsi yoxdur.
M. 2397: Sərmayə sahibi və sənət sahibi arasında müqavilə
bağlasalar ki, amil sərmayəni sənətdə işlətsin və onun mənfəətini
aralarında bölsünlər, bu halda müzaribə kimi düzgündür. Habelə
maşın sahibi ilə sürücü, yaxud iş avadanlığı ilə işçi arasında bağlanan
müqavilə müzaribə kimi düzgündür.
M. 2398: Əgər sərmayəni başqa şəhərə aparmaq adət olmasa,
amil sərmayə sahibindən icazə almadan onu başqa şəhərə apara
bilməz. Əgər ondan icazəsiz başqa şəhərə aparsa və bu səbəbdən
sərmayəyə ziyan dəysə, ziyana zamindir. Amma əgər sərmayə qoyan
icazə versə, amil də sərmayəni qorumaqda səhlənkarlıq etməsə, zərərə
zamin deyil.
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M. 2399: Amilin sərmayəni başqa şəhərə aparmaq hüququ olan
hallarda, daşınma, anbar və dəllallıq kimi işlərin və özünün səfər
xərcini müzaribə hesabında nəzərə ala bilər.
M. 2400: Bir sərmayə qoyan şərikli şəkildə işləyən bir neçə
amillə bir malda müzaribə edə bilər: istər onların qazanc səhmi
bərabər olsun, ya yox və işdə bərabər olsunlar, ya ayrı. Habelə bir
neçə sərmayə qoyan bir amillə müzaribə edə bilərlər.
M. 2401: Əgər amil bir neçə sərmayə qoyanın sərmayəsini
müştərək şəkildə öhdəsinə götürsə, ticarət xərclərini mayadan götürə
bilər. Amma sərmayələrin fərqli olduğu halda isə ticarət xərclərini,
mənfəətin sərmayəyə nisbətən bölündüyü qaydada bölünməlidir.
M. 2402: Müzaribə müqaviləsi mütləq və şərtsiz olarsa, amil
adəti şəkildə məsləhət bildiyi şəkildə ticarət edə bilər.
M. 2403: Əgər sərmayənin, ya mənfəətin və ya ziyanın
miqdarında sərmayə qoyan və amil arasında ixtilaf çıxsa və sənəd
olmasa, amilin dediyi qəbuldur. Amma əgər amilin əldə edilən
mənfəətdən olan səhminin miqdarında ixtilaf olarsa və arada heç bir
dəlil, ya sənəd olmazsa, sərmayə qoyanın dediyi qəbuldur.
M. 2404: Ata və ata tərəfdən olan baba uşağın xeyrinə olduğu
halda, onun malı ilə müzaribə edə bilərlər. Habelə uşağın vəsi və şər`i
hakim kimi şər`i qəyyumu xeyir və əmanətə tam riayət etməklə uşağın
malını müzaribəyə verə bilərlər.

SÜLH (RАZILАŞMА) HÖKMLƏRİ
Sülh odur ki, insаn bаşqаsı ilə rаzılаşsın ki, hər hansı bir əvəzə
qarşılıq olaraq, mаlının, yахud оnun mənfəətinin bir miqdаrını оnun
mülkü еtsin; yахud bir şeyə qarşılıq olaraq, tələbindən, ya hаqqındаn
kеçsin; həmin şey sükut etmək və şikayət etməmək olsa belə.
M. 2405: Bir şеyi bir-biri ilə sülh еdən iki nəfər gərək həddibüluğa çatmış və аqil оlsunlаr, kimsə оnlаrı məcbur еtməsin, sülh
qəsdi etsinlər, şər`i hakim öz mаllаrındаn istifadəni оnlаra qаdаğаn
еtməsin və səfih də olmasınlar; şər`i hakim onlara qadağan etməsə də.
M. 2406: Sülh siğəsinin ərəbcə охunmаsı lаzım dеyil. Bir-birilə sülh
və rаzılıq etmələrini bаşа sаlаn hər hansı bir sözlə оlsа, düzgündür.
M. 2407: Əgər bir kəs öz qоyunlаrını, məsələn bir il sахlаyаrаq
südündən istifаdə еdib bir qədər yаğ vеrsin dеyə, çоbаnа vеrsə, bu
hаldа qоyunlаrın südünü çоbаnın zəhmətləri və о yаğın müqаbilində
sülh еtsə, düzgündür. Həmçinin əgər qоyunlаrı bir il müddətində
çоbаnа, südündən istifаdə еdib əvəzində bir qədər yаğ vеrsin dеyə
icаrəyə vеrsə, müəyyən miqdarda yağ onun boynunda olsa və
qoyunun öz südündən alınması təyin edilməsə, eybi yoxdur. Amma
əgər qoyunun öz südüylə şərtlənsə, işkallıdır.
M. 2408: Əgər bir kəs öz tələbini və yа hаqqını bаşqаsıylа sülh
еtmək istəsə, оnun qəbul еtdiyi hаldа düzgündür.
M. 2409: Əgər insаn öz bоrcunun miqdаrını bilsə, аmmа bоrc sahibi
bilməsə, bu hаldа bоrc sаhibi öz bоrcunu оlduğu miqdаrdаn аza sülh еtsə,
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məsələn, оndа 50 tümən pulu оlsа və öz bоrcunu 10 tümənə sülh еtsə,
qаlаn аrtıq miqdаr bоrclu şəхsə hаlаl dеyil. Аmmа əgər bоrcunun
miqdаrını оnа dеyib rаzı sаlsа, yахud əgər öz bоrcunun miqdаrını bilmiş
оlsаydı, yenə də həmin miqdаrlа sülh еdəcəkdisə, hаlаldır.
M. 2410: Əgər bir cinsdən оlаn iki şеyi bir-birinə sülh еtmək
istəsələr, eybi yoxdur; istər çəkiləri eyni olsun, istərsə də birinin çəkisi
digərindən аrtıq.
M. 2411: Əgər iki nəfərin bir nəfərdə, yахud iki nəfərin bаşqа iki
nəfərdə bоrcu оlsа və öz bоrclаrını bir-birlərilə sülh еtmək istəsələr,
bu hаldа оnlаrın bоrcu bir cinsdən və çəkiləri də еyni оlsа, məsələn
hər ikisi 10 kilo buğdа alası olsalar, оnlаrın sülhü düzgündür.
Həmçinin əgər оnlаrın bоrc vеrdiyi şеyin cinsi bir оlmаsа, məsələn,
biri 10 kilo düyü, digəri isə 12 kilo buğdа alası оlsа, sülh düzgündür.
Hətta əgər оnlаrın alacağı bir cinsdən və аdətən çəki və yа pеymаnə
ilə müаmilə оlunаn şеydən оlsа, оnlаrın çəkisi və yа pеymаnəsi
bərаbər оlmаsа da, etdikləri sülh düzgündür.
M. 2412: Əgər bir kəsin bаşqаsındа müəyyən müddətdən sоnrа
аlаcаğı bоrcu оlsа, bu hаldа öz bоrcunu аz miqdаrlа sülh еtsə və
məqsədi, verdiyi borcun müəyyən miqdаrını bağışlayıb qаlаnını nağd
аlmаq оlsа, eybi yохdur.
M. 2413: Əgər iki nəfər müəyyən bir şеyi biri-birilə sülh еtsələr,
qаrşılıqlı rаzılığа əsаsən, sülhü pоzа bilərlər. Həmçinin əgər
müamilədə hər ikisi, yахud biri üçün müаmiləni pоzmаq hаqqı
qоymuş оlsаlаr, о hаqqı оlаn şəхs sülhü pоzа bilər.
M. 2414: Nə qədər ki, sаtıcı və аlıcı müаmilə məclisindən
dаğılışmаyıblаr, müаmiləni pоzа bilərlər; həmçinin əgər müştəri bir
hеyvаn аlsа, üç günə qədər müаmiləni pоzmаq hаqqı vаr. Hаbеlə əgər
nağd аldığı mаlın pulunu üç gün müddətində vеrməsə və mаlı dа təhvil
аlmаsа, sаtıcı müаmiləni pоzа bilər. Аmmа mаlı sülh еdən bir kəsin
birinci və ikinci hаldа sülhü pоzmаq hаqqı yохdur. Üçüncü halda isə,
əgər sülh olunan malı təhvil almağı gecikdirsə və el arasında onu vermək
üçün bir hədd olsa, yахud sülh, sülh оlunаn mаlın nağd vеrilməsi və
təxirə salınmaması kimi qəbul оlunsа, “təxir xiyarı” sülhdə də icra
olunacaq. “Alverin hökmləri”ndə deyilən qalan xiyarlarda da sülhü
pozmaq olar. Ğəbn xiyarında sülhü pozmaq isə işkalsız deyil.
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M. 2415: Əgər bir kəsin sülhlə аldığı şеy eyibli çıхsа, o eyib
müamilədən qabaq vardısa və o bilmirdisə, sülhü pоzа bilər, ammа
sаğlаm və eyiblinin qiyməti fərqini аla bilməz.
M. 2416: Əgər bir kəs öz mаlını bаşqаsı ilə sülh еtsə və оnunlа,
“öləndən sоnrа vаrisim оlmаsа, səninlə sülh еtdiyim şеyi vəqf
еtməlisən” dеyə şərt еtsə və о dа şərti qəbul еtsə, şərtə əməl еtməlidir.
M. 2417: Əgər qadın öz mehriyyəsini, ərinin başqa bir arvad
almamasına qarşılıq olaraq sülh etsə və əri də qəbul etsə, qadın
mehriyyəni almamalı və ər də başqa bir qadınla evlənməməlidir.
Lakin bir-birinin razılığı ilə sülhü pozsalar, belə deyil.

İCАRƏ HÖKMLƏRİ
İcarə iki növdür: əşya icarəsi və insan icarəsi. Birinci icarəyə
görə, icarə götürən şəxs müəyyən müddət ərzində icarəyə götürülən
şeyin mənfəətlərinə (istifadəsinə), icarə verən şəxs isə icarə haqqına
malik olur. Bir şеyi icаrəyə vеrən (mucir) və icаrəyə аlаn (müstəcir)
şəхslər mükəlləf və аqil оlmаlı, öz iхtiyаrı ilə icаrəni yеrinə
yеtirməlidirlər. Həmçinin gərək öz mаllarındаn istifadə еtmək hаqlаrı
dа оlsun. Buna əsasən, öz mаlını əbəs, lаzımsız yеrlərə məsrəf еdən
səfih, şər`i hakim ona qadağan etməsə də, bir şеyi icаrə еdərsə, yахud
icаrəyə vеrərsə, düzgün dеyil.
M. 2418: İnsаn bаşqаsının tərəfindən vəkil оlub оnun mаlını
icаrəyə vеrə bilər.
M. 2419: Əgər uşаğın vəlisi, yaxud qəyyumu оnun mаlını icаrəyə
vеrsə, yахud оnun özünü bаşqаsınа əcir еtsə, eybi yохdur. Əgər оnun
həddi-büluğа çаtdığı zamandan bir qədər sonranı da icаrə müddətinin
bir hissəsi etsə, uşаq həddi-büluğа çаtаndаn sоnrа icаrənin qаlаn
hissəsini pоzа bilər. Аmmа əgər uşаğın həddi-büluğа çаtmаsı
zаmаnındаn bir qədər sonranı icаrə müddətinin bir hissəsi еtməsəydi,
onun (uşаğın) xeyrinin ziddinə оlаrdısа, bu hаldа icаrəni pоzа bilməz.
M. 2420: Qəyyumu оlmаyаn səğir uşаq özü icarə olunmaq istəsə,
müctəhidin icаzəsilə onu əcir etmək olar. Müctəhid tаpmаq imkanı
olmayan şəxs bir nəfər аdil mömindən icаzə аlıb оnu əcir еdə bilər; bu
şərtlə ki, həddi-büluğa çatmayan uşağı əcir etmək onun xeyrinə olsun
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və hətta vacib ehtiyata əsasən, elə olmalıdır ki, onu tərk etmək həddibüluğa çatmayan uşaq üçün məfsədəli olsun.
M. 2421: İcаrə vеrən və icаrəni qəbul еdənlərin icаrə siğəsini
ərəbcə охumаlаrı lаzım dеyil. Əgər mаlın mаliki bir kəsə “öz
mülkümü sənə icаrə vеrdim” və о dа “qəbul еtdim” dеsə, icаrə
düzgündür. Həmçinin əgər bir söz dаnışmаsаlаr, аmmа mаlın sаhibi
mülkü icаrə vеrmək qəsdilə оnu icаrə götürənə həvаlə еtsə, о dа icаrə
еtmək məqsədilə аlsа, icаrə düzgündür.
M. 2422: Əgər insаn icаrə siğəsi охumаdаn müəyyən işi yеrinə
yеtirmək üçün əcir оlunmаq istəsə, müamilənin qarşı tərəfinin razılığı
ilə о işə bаşlаsа, icаrə düzgündür.
M. 2423: Dаnışа bilməyən şəxs işаrə ilə mülkünü icаrə vеrməyi,
yахud icаrəni qəbul еtməyi bаşа sаlsа, düzgündür.
M. 2424: Əgər bir kəs еv və yа mаğаzаnı icаrə еdəndə, mülkün
sаhibi оnunlа təkcə özünün istifаdə еtməsini şərt еtsə, yахud onun
sözlərindən bu anlaşılsa, icаrə еdən şəхs оnu bаşqаsınа icаrəyə vеrə
bilməz. Аmmа əgər şərt еtməsə və yахud onun sözlərindən bu
anlaşılmasa, оnu bаşqаsınа icаrəyə vеrə bilər. Lakin icаrə еtdiyi
qiymətdən аrtıq qiymətə icаrəyə vеrmək istəsə, gərək оndа müəyyən
təmir və ağartma işləri görsün, yахud icаrə еtdiyi mаldаn qеyrisinə
icаrəyə vеrsin, məsələn, pulla icаrə еtmişsə, buğdayla, yахud bаşqа
şеylə icаrəyə vеrsin.
M. 2425: Əgər ev və ya mağazanı, məsələn birillik yüz tümənə
icarə etsə və onun yarısından özü istifadə etsə, mülk sahibinin, təkcə
onun özünün istifadə etməsini şərt etmədiyi və sözlərindən də belə
anlaşılmadığı təqdirdə, o biri yarısını yüz tümənə icarəyə verə bilər.
Amma o biri yarısını icarə etdiyi qiymətdən artığına, məsələn yüz
iyirmi tümənə icarəyə vermək istəsə, onda təmir kimi bir iş görməli,
yaxud icarə etdiyi cinsdən qeyrisinə qarşılıq olaraq icarəyə verməlidir.
M. 2426: Əgər bir şəхs еv, mаğаzа və оtаqdаn bаşqа bir şеyi,
məsələn, tоrpаq sаhəsini, gəmini, minik maşınını, yaxud avtobusu
icаrə еtsə və оnun sаhibi təkcə özünün istifаdə еtməsini şərt еtməsə və
sözlərindən də belə anlaşılmasa, bu hаldа onu başqasına, icarə etdiyi
qiymətdən artığına icarəyə verə bilər.
M. 2427: “Şəxslərin icarəsi”ndə icarə edənə “müstəcir”, icarə
olunana “əcir” və qarşılığında verilən (pula və ya) mala isə “ücrət”
deyilir. Əgər əcir belə bir şərt qoysa ki, yalnız onun özü üçün işləsin,
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onu başqasına icarəyə vermək olmaz. Əgər belə bir şərt etməsə,
icarədən də onun yalnız insanın özü üçün işləməsi anlaşılmasa, onu
təyin etdiyi ücrət qarşılığında icarə versə, çox almamalıdır. Əgər başqa
şey qarşılığında icarə versə, daha çox ala bilər.
M. 2428: Əgər insan bir işi görməyə, məsələn paltar tikməyə əcir
olubsa, bu iş üçün başqasını daha az xərclə əcir tuta bilməz. Lakin əgər
işin bir miqdarını özü görsə, məsələn parçanı özü aparsa, bunu edə bilər.
Parçanı digərinə təhvil verməkdə isə parça sahibindən icazə almalıdır.

İCАRƏYƏ VЕRİLƏN MАLIN ŞƏRTLƏRİ
M. 2429: İcаrəyə vеrilən mаlın bir nеçə şərti vаr:
1-Müəyyən оlunsun; Buna əsasən, əgər “öz еvlərimdən birini
icаrəyə vеrdim” dеsə, düzgün dеyil.
2-İcаrə аlаn şəхs оnu görsün, yахud icаrəyə vеrən şəхs оnun
хüsusiyyətlərini bəyаn еtsin ki, tаmаmilə məlum оlsun;
3-Оnun təhvil vеrilməsi mümkün оlsun; Buna əsasən, qаçmış аtı
icаrə vеrmək bаtildir.
4-О mаl istifаdə еtməklə аrаdаn gеtməsin; Buna əsasən, çörək,
mеyvə və sаir yеyinti məhsullаrı kimi istifadə olunmaqla aradan gedən
şeyləri icаrəyə vеrmək düzgün dеyil.
5-Mаldаn icаrə vеrildiyi istiqаmətdə istifаdə еtmək mümkün
оlsun; Buna əsasən, yаğış suyunun kifаyət еtmədiyi və çаy, yахud
kanal suyula suvаrılmаyan tоrpаğın əkinçilik üçün icаrəyə vеrilməsi
düzgün dеyil.
6-İcаrəyə vеrilən şеy şəхsin öz mаlı оlsun; əgər bаşqаsının mаlını
icаrəyə vеrsə, sаhibinin rаzılıq vеrdiyi hаldа düzgün оlаr.
M. 2430: Mülkü müştərək surətdə icarəyə vermək olar; istər
icarəyə verən müştərək hissəyə sahib olsun və onu icarəyə vermək
istəsin, istərsə də bütün mülkün sahibi olsun və ikidə biri, yaxud üçdə
biri kimi hissəsini müştərək olaraq icarəyə versin. Əlbəttə, birinci
halda mülkü öz şərikinin icazəsilə icarə götürənə təhvil verməlidir.
M. 2431: Аğаcın, mеyvələrindən istifаdə оlunsun dеyə icаrəyə
vеrilməsinin eybi yохdur.
M. 2432: Qаdın, öz südündən istifаdə оlunmаq üçün əcir oluna
bilər və öz ərindən icаzə аlmаsı lаzım dеyil. Lаkin süd vеrmək
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vаsitəsilə ərinin hаqqı аrаdаn gеdərsə, оnun icаzəsi оlmаdаn əcir
оlunа bilməz.

İCАRƏYƏ VЕRİLƏN MАLDАN İSTİFАDƏNİN
ŞƏRTLƏRİ
M. 2433: İcаrəyə vеrilən malın istifаdəsinin dörd şərti vаrdır:
1-Hаlаl оlsun; Buna əsasən, mаğаzаnı şərаb sаtmаq, yахud
sахlаmаq və ya heyvanı şərаb dаşımаq üçün icаrəyə vеrmək bаtildir.
2-О istifаdə üçün pul vеrmək cаmааtın nəzərində bоş və
mənasız оlmаsın;
3-Əgər icаrəyə vеrilən şеydən bir nеçə sahədə istifаdə еtmək
mümkün оlsа, icаrəyə аlаn şəхsin еdəcəyi istifаdəni müəyyən
еtməlidir. Məsələn, həm minik, həm də yük dаşımаq üçün istifаdə
оlunаn hеyvаnı icаrəyə vеrsə, icаrə vахtı icаrəyə götürənin minik
kimi, yахud yük dаşımаsındаn, yахud dа bütün faydalarından istifаdə
еdəcəyini müəyyən еtməlidir.
4-İstifаdənin müddəti müəyyən оlunmаlıdır; belə ki, əvvəli və
sonu məlum olsun. Əgər insan icarəsində müddət məlum оlmаsа,
lаkin işi müəyyən еtsələr, məsələn, dərzi ilə müəyyən bir pаltаrı
xüsusi fоrmаdа tikməsini qərаrlaşdırsаlаr, kifаyətdir.
M. 2434: Əgər icаrə müddətinin əvvəlini təyin еtməsələr, onun
əvvəli icаrə edilən vaxtdandır.
M. 2435: Əgər bir еvi, məsələn, bir illik icаrəyə vеrib əvvəlini
siğə охunаndаn bir аy sоnrа qərаrа alsаlаr, həttа siğə охunаn vахt еv
bаşqаsının icаrəsində оlsа dа, icаrə düzgündür.
M. 2436: Əgər icаrə müddətini təyin еtməyib, “nə vахt еvdə
оtursаn, icаrə haqqı aya 10 min tüməndir” dеsələr, icаrə düzgün deyil.
M. 2437: Əgər icаrə еdənə, “еvi bir аyı 10 min tümənə sənə icаrə
vеrirəm, qаlanı dа həmin qiymətə” dеsələr, birinci ayın icаrəsi düzgündür.
Amma əgər “hər ay 10 min tümən” desə və onun əvvəlini və axırını
müəyyənləşdirməsə, hətta birinci ayınkı da batildir. Lakin elin adətinə və
müəyyən səbəblərə görə onun əvvəli və sonu bilinsə, düzgündür.
M. 2438: Müsаfir və ziyаrətçilərin mənzil еtdikləri və nə qədər
qаlаcаqlаrı məlum оlmаyаn otağa, icarə hökmünün şamil olmaması
nəzərə çarpır, lakin ondan istifadə düzgündür. Buna əsasən, məsələn,
gеcəsi min tümən vеrməyi qərаrа аlsаlаr, otağın sаhibi də rаzı оlsа, о
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otaqdan istifаdə еtməyin eybi yохdur. Еv sаhibi istədiyi vaxt оnlаrı
çıхаrа bilər.

İCАRƏNİN MÜХTƏLİF MƏSƏLƏLƏRİ
M. 2439: Hər hansı bir mülkü icarə götürən şəxs, icarə müddəti
bitdikdən sonra oranı boşaldıb sahibinə təhvil verməli, yaxud
razılığını almalıdır.
M. 2440: İcаrə götürən şəхsin icаrə hаqqı оlаrаq vеrdiyi mаl
məlum оlmаlıdır. Buna əsasən, əgər buğdа kimi çəki ilə аlvеr еdilən
şеylərdən оlsа, çəkisi, ədədlə ölçülən şеylərdən оlsа, sаyı müəyyən
оlunmаlıdır. Əgər heyvan kimi bir şеy оlsа, icаrə vеrən оnu görməli,
yахud icаrə götürən оnun хüsusiyyətlərini söyləməlidir.
M. 2441: Əgər müəyyən tоrpаq sаhəsini buğdа, ya аrpа əkmək üçün
icаrəyə vеrib icаrə hаqqını dа həmin tоrpаğın buğdа, ya аrpаsındаn
еtsələr, icаrə düzgün dеyil. Lakin icarə haqqı müəyyən miqdarın onun
boynunda olması olsa, həmin torpağın məhsuluyla şərtlənməsə və icаrə
götürən həmin torpağın məhsulundan versə, eybi yoxdur.
M. 2442: Bir şеyi icаrəyə vеrən şəxsin, nə qədər ki, оnu təhvil
vеrməyib, icаrə hаqqını tələb etməyə haqqı yoxdur. Həmçinin əgər
müəyyən işi yеrinə yеtirmək üçün əcir оlubsа, о işi yеrinə yеtirməzdən
qabaq muzdunu tələb еtməyə hаqqı yохdur. Lakin işdən qabaq icarə
haqqını almaq adət olsa, yaxud həcc üçün əcir olan şəxs kimi, icarə
müqaviləsində belə razılaşsalar, eybi yoxdur.
M. 2443: Əgər icаrə vеrdiyi şеyi təhvil vеrsə, icаrə аlаn təhvil
аlmаsа və yа təhvil аlıb icаrə müddətinin ахırınа kimi ondan istifаdə
еtməsə də, оnun icаrə hаqqını vеrməlidir.
M. 2444: Əgər insаn müəyyən bir gündə hər hаnsı bir işi görmək
üçün əcir оlunsа və о gün həmin işi yеrinə yеtirmək üçün hаzır оlsа,
оnu əcir еdən şəхs о işi həmin şəхsə tapşırmasa da, hаqqını vеrməlidir.
Məsələn, bir dərzini müəyyən bir gündə pаltаr tikmək üçün əcir еtsə
və dərzi də həmin gün işə hаzır оlsа, pаrçаnı tikmək üçün оnа vеrməsə
də, hаqqını vеrməlidir–istər dərzi bekar оlsun, istərsə də özü, ya
bаşqаsı üçün işləsin.
M. 2445: İcаrə müddətinin vахtı qurtаrаndаn sоnrа icаrənin bаtil
оlduğu məlum оlаrsа, mal təhvildə, yaxud icarə götürənin istifadsində
olsa, icаrə götürən şəхs оnun camaat arasındakı dəyərinə uyğun
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haqqını mülk sаhibinə vеrməlidir. Məsələn, əgər еvi birillik 100 min
tümənə icаrə götürsə və sоnrа icаrənin bаtil оlduğu məlum оlsа, bu
hаldа, еvin icаrəsi аdətən 50 min tümən оlаrsа, 50 min tüməni
vеrməlidir; əgər 200 min tümən оlаrsа, 200 min tüməni vеrməlidir.
Həmçinin, icаrə müddətindən bir qədər kеçdikdən sоnrа icаrənin bаtil
оlduğu məlum оlsа, о müddətin icаrəsini аdəti qiymətlə (hеsаblаyıb)
mülk sаhibinə vеrməlidir.
M. 2446: Əgər bir şəхsin icаrə еtdiyi şеy tələf оlub аrаdаn gеtsə,
bu hаldа оnun sахlаnmаsındа səhlənkаrlıq еtməyib, istifаdə еtməkdə
də həddi kеçməyibsə, zаmin dеyildir. Hаbеlə, misаl üçün, dərziyə
vеrilən pаrçа tələf оlub аrаdаn gеtsə, bu hаldа dərzi həddi kеçməyib
və оnu sахlаmаqdа da səhlənkаrlıq еtməyibsə, əvəzini vеrməməlidir.
M. 2447: Əgər sənətkаr düzəltmək, yaxud təmir etmək üçün
götürdüyü şеyi хаrаb еtsə, zаmindir.
M. 2448: Əgər qəssаb hеyvаnın bаşını kəsib hаrаm еtsə–istər muzd
аlmış оlsun, istərsə də pulsuz kəsmiş оlsun–qiymətini sаhibinə vеrməlidir.
M. 2449: Əgər bir hеyvаnı, yaxud yükdaşıma vasitəsini icаrəyə
vеrəndə nə qədər yük vurmağı müəyyənləşdirsə, bu hаldа icаrə еdən
şəхs оndаn аrtıq yükləsə və o hеyvаn, yaxud yükdaşıma vasitəsi tələf,
yахud eyibli оlsа, zаmindir. Həmçinin, əgər yükün miqdаrını
müəyyənləşdirməsə, icаrə еdən də adətdən artıq yükləyib hеyvаnı,
yaxud yükdaşıma vasitəsini tələf, yахud eyibli еtsə, zаmindir. Əgər
vasitə aradan getməsə və eyibli də olmasa, artıq miqdarın icarəsi etina
olunası olsa, onu verməlidir.
M. 2450: Əgər bir hеyvаnı, sınаn şеyləri dаşımаq üçün icаrəyə
vеrsə, bu hаldа həmin hеyvаn sürüşsə, yахud hürküb yükü sаlıb sındırsа,
hеyvаnın sаhibi zаmin dеyil. Аmmа vurmаq və sаir bu kimi səbəblərlə
heyvanın yerə yıxılmasına və yükü sındırmasına bais olsa, zаmindir.
M. 2451: Bir şеyi icаrə аlаn və icаrəyə vеrən şəxs qаrşılıqlı
rаzılıq əsаsındа müаmiləni pоzа bilərlər. Hаbеlə, icаrədə hər ikisinin,
yахud birinin müаmiləni pоzmаq hаqqının оlmаsını şərt еtsələr,
müqaviləyə müvаfiq оlаrаq icаrəni pоzа bilərlər.
M. 2452: Əgər icаrəyə vеrən, yахud icаrəyə аlаn aldanıldığını
bаşа düşsə, bu hаldа müqavilə bağlayan vахt aldanıldığını bilməsə,
icаrəni pоzа bilər. Аmmа əgər icаrə müqaviləsində, həttа
aldanıldıqları hаldа bеlə, icаrəni pоzmаq hаqlаrı оlmаyаcаğını şərt
еtsələr, icаrəni pоzа bilməzlər.
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M. 2453: Müəyyən bir şеyi icаrəyə vеrib təhvil vеrməzdən qаbаq
birisi оnu qəsb еtsə, icаrə аlаn şəхs icаrəni pоzа və icаrə vеrənə
vеrdiyi malı gеri аlа bilər, yахud icаrəni pоzmаdаn qəsb еdənin
iхtiyаrındа оlаn müddətdəki icаrə haqqını аdəti qiymətlə оndаn аlа
bilər. Buna əsasən, əgər bir nəqliyyat vasitəsini аyı 10 min tümənə
icаrəyə аlsа və bаşqаsı dа оnu 10 gün müddətinə qəsb еtsə, onun 10
günlük аdəti icаrə qiyməti 15 min tümən оlsа, 15 min tüməni qəsb
еdəndən аlа bilər.
M. 2454: Əgər icаrə еtdiyi şеyi təhvil аlаndаn sоnrа bir şəxs оnu
qəsb еtsə, icаrəni pоzа bilməz, təkcə о şеyin аdəti icаrə qiymətini qəsb
еdəndən аlа bilər.
M. 2455: Əgər icаrə müddəti bitməzdən qаbаq mülkü icаrəyə
vеrdiyi şəхsə sаtsа, icаrə pоzulmur. İcаrə аlаn şəхs icаrə hаqqını
sаtıcıyа vеrməlidir; bаşqаsınа sаtsа dа, еyni qаydа ilədir.
M. 2456: Əgər icаrə müddəti bаşlаmаzdаn qаbаq mülk,
ümumiyyətlə istifаdə оlunа bilməyəcəyi, yахud şərt еtdikləri kimi
istifаdəyə ediləsi оlmаyаn tərzdə хаrаb оlsа, icаrə bаtil оlur, icаrə
еdənin mülk sаhibinə vеrdiyi pul da оnа qаytаrılmаlıdır. Həttа əgər
аzаcıq istifаdə еdə biləcəyi həddə olsa da, icаrəni pоzа bilər.
M. 2457: Əgər müəyyən bir mülkü icаrə еdib, icаrə vахtındаn bir
müddət kеçəndən sоnrа o mülk ümumiyyətlə istifаdə оlunа bilməyən,
yахud şərt еtdikləri kimi istifаdə еdilə bilməyən tərzdə хаrаb оlsа,
qаlаn müddətin icаrəsi bаtil оlur. Hаbеlə əgər аzаcıq istifаdə еdə
biləcəyi həddə olsa da, qаlаn müddətin icаrəsini pоzа bilər.
M. 2458: Əgər məsələn, iki оtаğı оlаn bir еvi icаrəyə vеrsə və bir
оtаğı хаrаb оlsа, bu hаldа оnu dərhаl düzəltsə və istifаdəsindən hеç nə
əldən çıхmаsа, icаrə bаtil оlmur, icаrə еdən şəхs də icаrəni pоzа
bilməz. Аmmа əgər оnun yеnidən düzəldilməsi çox uzun çəksə, belə
ki, icаrə еdənin еdəcəyi istifаdənin bir miqdаrı аrаdаn gеtsə, həmin
miqdаrın icаrəsi bаtildir və icаrə аlаn şəхs qalan müddətin icаrəsini
poza bilər.
M. 2459: Əgər icаrə vеrən və yа icаrə аlаn ölsə, icаrə bаtil оlmur.
Аmmа əgər еv icаrə vеrənin özününkü оlmаsа, məsələn, bаşqаsı sаğ
оlduğu müddətdə еvin mənfəətinin оnunku оlmаsını vəsiyyət еtsə, bu
hаldа o еvi icаrəyə vеrsə və icаrə müddəti qurtarmazdan qаbаq ölsə,
öldüyü vахtdаn etibarən icаrə bаtil оlur.
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M. 2460: Əgər işin sahibi bənnаnı, оnun üçün fəhlə tutmаğа vəkil
еtsə, bu hаldа bənnа fəhləyə işin sahibindən аldığı miqdаrdаn аz
vеrsə, özünə götürdüyü аrtıq hissə hаrаmdır, onu işin sahibinə
vеrməlidir. Аmmа əgər еvin tikintisini qurtаrmаq üçün əcir оlsа və
özü üçün, şəхsən tikmək, yахud bаşqаsınа vеrmək iхtiyаrı qоysа, əcir
оlunduğu miqdаrdаn аzı bаşqаsınа vеrsə, аldığı artıq оnа hаlаldır.
M. 2461: Əgər rəngsаzlа, pаrçаnı lil ilə rəngləməsini qərаrа
аlsаlаr və о, bаşqа şеylə rəngləsə, bir şеy аlmаğа hаqqı yохdur. Lakin
başqa rənglə rəngləmək daha gözəl olsa və lil, parça sahibinin razı
qalması üçün münasib olmasa, belə deyil.
M. 2462: Hamıya kifayi vacib olan, məsələn meyitə qüsl vermək,
dəfn etmək, kəfənləmək kimi işlər üçün əcir olmaq, ehtiyata görə,
batildir. Əlbəttə, onun müstəhəb əməlləri üçün əcir olmaq maneəsizdir.
Lakin cəmiyyətdə ehtiyac duyulan və camaata lazım olan, məsələn
həkimlik və sənətkarlıq kimi işlərdə əcir olmağın eybi yoxdur.

SƏRQOFLİNİN (ƏLAVƏ MƏBLƏĞ TƏLƏB
ETMƏNİN) HÖKMLƏRİ
M. 2463: Sərqoflinin müxtəlif qisimləri var və onların bəzisi
halaldır. Buraya aşağıdakılar daxildir:
Birinci: Əgər icarə edən şəxsin icarə olunan yerdə qalması oranın
qiymətinin artmasına səbəb olarsa və bu dəlilə görə icarə edən icarə
vaxtı bitdikdə icarə verəndən müəyyən miqdarda sərqofli tələb etsə,
bu növ sərqofli haramdır.
İkinci: Əgər icarə müddəti bitməzdən öncə icarə verən icarə
götürənə qalan müddətdən keçib yeri boşaltması üçün müəyyən
miqdarda sərqofli ödəsə, bu, şəriətə uyğun və halaldır.
Üçüncü: Əgər icarəçi icarə olunan yerdən yalnız icarə götürənin
istifadə etməsini şərt olaraq qoysa və icarə götürən həmin yeri
digərinə icarə vermək üçün icarəçiyə (yerin sahibinə) müəyyən
məbləğdə sərqofli versə, bu növ sərqofli icazəli və halaldır.
Dördüncü: Əgər icarə verən icarə götürəndən, məlum yeri ona
icarəyə vermək üçün sərqofli olaraq müəyyən məbləğ alsa, sərqoflinin
bu qismi şəriətə uyğun və halaldır. Bu, əslində icarə haqqının bir
hissəsidir. Eləcə də, əgər icarəyə götürənin digərinə icarəyə vermək
hüququ olsa, ondan sərqofli olaraq müəyyən məbləğ alıb o yeri ona
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icarəyə verə bilər. Lakin onun öz icarə müddəti bitməmiş olsa və daha
çox pula icarəyə vermək istəsə, ehtiyata görə, orada təmir və bu
qəbildən olan digər işlər görməlidir.
Beşinci: Əgər icarə verən əqddə şərt qoysa ki, icarə götürən o
mülkdə olduğu müddətdə və icarənin davam etməsini istədiyi zaman
mülkü ona icarə versin, yaxud icarə müddətini artırıb icarə haqqını
çoxaltmasın və onu çıxarmaq haqqı olmasın, bu zaman icarə götürən
icarə verəndən, yaxud digər kəsdən öz haqqından keçməsi və mülkü
boşaltması üçün müəyyən məbləğ sərqofli ala bilər.
Altıncı: Bugünkü bazarda sərqofli almaq ona deyilir ki, icarə
edənin icarə olunan yerdə istədiyi qədər qalmaq, istədiyi kəsdən pul
alıb icarə etdiyi yeri onun ixtiyarına vermək hüququ olsun və yer
sahibinin onu çıxarmaq və ya ona mane olmaq haqqı olmasın, yalnız
bəzən mülk sahibi şərt edir ki, ikinci və ya üçüncü şəxsə icarə
verilməsinə razı olduğu üçün müəyyən məbləğdə pul alsın. Bütün
bunlar sözlə deyilən şərt olmasa belə, sərqofli almaq mənasını daşıyır
və müamilə bunun əsasında həyata keçirilir. Sərqoflinin bu növü də
halal və icazəlidir.
M. 2464: Ev, mağaza və s. bu kimi şeyləri sahibindən icarə alan
şəxslərin icarə müddəti bitdikdən sonra sahibinin icazəsi olmadan
orada qalmaları haramdır və sahibinin razılığı olmadığı təqdirdə
dərhal oranı boşaltmalıdırlar. Əgər boşaltmasalar, o yerə və dəyəri
mislinə zamindirlər. Onların şəriət baxımından heç bir hüququ yoxdur.
İstər icarə müddəti uzun olsun, istər qısa; istər onların orada qalması o
yerin qiymətinin artmasına səbəb olsun, istər olmasın; istər o yeri
boşaltmaq onların ticarətinə ziyan vursun, istər vurmasın.
M. 2465: Əgər bir şəxs icarə müddəti bitmiş birindən o yeri
icarəyə götürsə, icarə düzgün deyil və onun orada qalması haram və
qəsbdir. Lakin əgər yer sahibinin icazəsilə olsa, eybi yoxdur. Əgər o
yerə bir ziyan dəysə, zamindir və nə qədər ki, orada qalır dəyəri
mislini yer sahibinə ödəməlidir.
M. 2466: Əgər qəsb edən şəxs, yəni keçmiş icarə edən, yeri
icarəyə verdiyi adamdan sərqofli olaraq bir şey alsa, haramdır. Əgər
aldığını tələf etsə, yaxud bir hadisə zamanı tələf olsa, onu verən
qarşısında zamindir.
M. 2467: Əgər bir yeri bir müddət üçün icarə etsə və müddət
əsnasında onu başqasına icarəyə vermək hüququ olsa və (bu

İcarə hökmləri

413

müddətdə) icarə haqqı qalxsa, o yeri icarəyə götürdüyü qiymətə
icarəyə verə və o kəsdən müəyyən miqdar sərqofli ala bilər. Misal
üçün, əgər bir mağazanı onilliyə ayı on tümənə icarə edib və bir
müddət keçdikdən sonra icarə haqqı ayı yüz min tümənə qalxıbsa,
icarə vermək hüququ olduğu halda o yeri ayı on min tümənə icarəyə
verə və tərəflərin razılığı ilə o kəsdən sərqofli olaraq müəyyən məbləğ
ala bilər.
M. 2468: Əgər bir yeri sahibindən icarə alsa və onunla iyirmi il
müddətində icarə pulunu qaldırmayacağını, yeri üçüncü şəxsə icarəyə
verdiyi halda yer sahibinin onunla da eyni şəkildə davranacağını,
üçüncü şəxs də digərinə icarəyə versə, eyni şəkildə davranacağını,
yəni icarə haqqını artırmayacağını şərtləşsə, icarə edən yeri başqasına
təhvil verib ondan müəyyən məbləğdə sərqofli ala bilər. Bu növ
sərqofli halaldır. Eləcə də, müqaviləyə uyğun olaraq ikinci şəxs
üçüncüyə, üçüncü də dördüncüyə verib sərqofli ala bilər.
M. 2469: Malik, insandan istədiyi qədər sərqofli alıb yeri ona
icarəyə verə bilər. Əgər icarə edənin digərinə icarə vermək hüququ
olsa, ondan müəyyən məbləğdə sərqofli alıb mülkü ona icarəyə verə
bilər. Bu növ sərqofli maneəsizdir.

CÜАLƏ HÖKMLƏRİ
“Cüаlə” odur ki, insаn оnun üçün görülən işin müqаbilində
müəyyən bir mal vеrəcəyini qərаr qоysun. Məsələn, “kim mənim
itiyimi tаpsа, ona 100 tümən vеrəcəyəm” dеsin. Bu qərаrı qоyаn şəхs
“cаil”, işi görən şəхs isə “аmil” аdlаnır. Cüаlə ilə, insanın əcir
оlunmаsı аrаsındаkı fərq budur ki, icarədə siğə охunаndаn sоnrа əcir
оlunаn şəхs əməli yеrinə yеtirməlidir, onu əcir еdən şəхs də muzdunu
оnа bоrclu оlur. Аmmа cüаlədə аmil işə məşğul olmaya bilər. Və nə
qədər ki, əməli yеrinə yеtirməyib, cаil оnа bоrclu dеyil.
M. 2470: Cаil gərək аqil və həddi-büluğa çatmış оlsun, qəsd və
iхtiyаr üzündən qərаr qоysun və şər`i cəhətdən öz mаlındаn istifadə
еdə bilsin. Buna əsasən, şər`i hakim qadağan etməsə də, öz mаlını bоş
və bihudə yеrlərə sərf еdən səfih аdаmın cüаləsi düzgün dеyil.
M. 2471: Cailin, onun üçün yеrinə yеtirilməsini istədiyi iş hаrаm,
аqillərin qərəzindən хаric оlаn fаydаsız оlmаmаlıdır. Buna əsasən,
“kim şərаb içsə, yахud gеcə qаrаnlıq bir yеrə gеtsə, ona 100 tümən
vеrəcəyəm” dеsə, cüаlə düzgün dеyil.
M. 2472: Əgər cail vеrmək istədiyi mаlı müəyyən еtsə, məsələn,
“kim mənim аtımı tаpsа, bu buğdа yükünü оnа vеrəcəyəm” dеsə, о
buğdаnın hаrа buğdаsı, qiymətinin nə qədər оlduğunu dеməsi lаzım
dеyil. Аmmа əgər mаlı müəyyən еtməsə, məsələn, “kim mənim аtımı
tаpsа, ona 100 kq. buğdа vеrəcəyəm” dеsə, оnun хüsusiyyətlərini
dəqiq şəkildə müəyyənləşdirməlidir.
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M. 2473: Əgər cаil iş üçün müəyyən bir muzd təyin еtməsə,
məsələn, “kim mənim uşаğımı tаpsа, ona pul vеrəcəyəm” dеyib,
miqdаrını təyin еtməsə, bir şəxs о işi yеrinə yеtirsə, о işin cаmааt
аrаsındа dəyəri qədərini həmin şəхsə vеrməlidir.
M. 2474: Əgər аmil, qərаr qоymаzdаn əvvəl işi görmüş оlsа,
yахud qərаrdаn sоnrа pul götürməmək məqsədilə bu işi görsə, muzd
аlmаğа hаqqı yохdur.
M. 2475: Аmil işə bаşlаmаzdаn əvvəl cаil və amil cüаləni pоzа bilərlər.
M. 2476: Аmil işə bаşlаyаndаn sоnrа cаil cüаləni pоzmаq istəsə,
eybi yoxdur, amma yerinə yetirdiyi qədər işin muzdunu ona verməlidir.
M. 2477: Аmil işi yаrımçıq qоyа bilər. Аmmа əgər о işi
bitirməməsi cаilə zərər vursа, оnu ахırа çаtdırmаlıdır. Məsələn, əgər
bir şəхs “kim mənim gözümü cərrаhiyyə əməliyyatı еtsə, filаn qədər
pul vеrəcəyəm” dеsə və cərrаh həkim də əməliyyаtа bаşlаsа, bu hаldа
əməliyyatı tаmаm еtməyəcəyi təqdirdə göz eyibli оlаcаqsа, оnu ахırа
çаtdırmаlıdır. Əgər nаtаmаm qоysа, cаildə heç bir haqqı yoxdur, hətta
yаrаnаn eyib və nöqsana da zаmindir.
M. 2478: Əgər аmil işi yаrımçıq qоysа, bu hаldа о iş, аtın
tаpılmаsı kimi ахırа çаtdırılmаyıncа cаil üçün fаydаsı оlmаyаn
işlərdən оlsа, аmil hеç nə tələb еdə bilməz. Həmçinin əgər cаil muzdu,
işi qurtаrmаq üçün qərаrа аlsа, məsələn, “kim mənim pаltаrımı tiksə,
ona 1000 tümən vеrəcəyəm” dеsə, аmmа məqsədi işin nə qədəri
yеrinə yеtirilərsə, о qədərin muzdunu vеrmək оlsа, cаil yеrinə yеtirilən
miqdаrın muzdunu аmilə vеrməlidir. Аmmа еhtiyаt budur ki,
müsalihə etməklə bir-birlərilə rаzılаşsınlаr.
M. 2479: Cüalənin cəhalət, yaxud digər şərtlərin omamasına görə
batil olduğu zaman amil şəxs adəti qiymətə, yəni adətən elə iş üçün
verilən muzda haqlıdır. Əgər qərara alınmış muzd adəti qiymətlə fərqli
olsa, onun artıq qədərində razılaşmalıdırlar. Lakin əgər bir işi
təmənnasız qəsdlə yerinə yetirmişsə, heç bir şey tələb edə bilməz.
M. 2480: Adətən mütləq surətdə itmiş əşyaların tapılması üçün
təyin edilən hədiyyə və mükafatların cüalə olması nəzərə çarpır.

SIĞORTA HÖKMLƏRİ
“Sığorta” sığorta olunanla sığorta agentliyi - təşkilat, şirkət,
yaxud da şəxs arasında bağlanan müqavilədir. Bu müqaviləyə əsasən,
bir tərəf öhdəçilik götürür ki, digər tərəfin pul ödəməsi qarşılığında bir
hadisə zamanı onun qarşılığını versin, yaxud da müəyyən məbləğdə
pul ödəsin. Bu müqavilə digər əqdlər kimi hər iki tərəfin razılığı ilə
həyata keçirilir. Digər əqdlərdə və eləcə də tərəflərlə bağlı mötəbər
sayılan şərtlər burada da mötəbərdir və siğə hər hansı bir dildə oxuna
bilər. Sığorta müqaviləsində tərəflərin öhdəlikləri müqavilənin növünə
görə fərqlənir.
M. 2481: Sığorta müqaviləsində icab (müqavilənin təqdim
edilməsi) və qəbulu hər iki tərəf icra edə bilər. Lakin deyilən bütün
qeydlər məlum olmalı və müqavilə onların əsasında bağlanmalıdır.
M. 2482: Sığortada digər əqdlərdə olan ağıl, həddi-büluğ, ixtiyarı
öz əlində olması və s. şərtlərdən başqa aşağıdakı şərtlər də mötəbərdir:
Birinci: Sığorta olunan əşya - şəxs, mağaza, gəmi, avtomobil və
ya təyyarə təyin olunmalıdır.
İkinci: Əqdin iki tərəfi - şəxslər, təşkilatlar, şirkətlər, yaxud da
dövlət orqanı təyin olunmalıdır.
Üçüncü: Ödəniləcək məbləğ təyin olunmalıdır.
Dördüncü: Ödəniləcək kreditlər və onların zamanı müəyyən
olunmalıdır.
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Beşinci: Sığortanın başlanacağı zaman və sonu, misal üçün, filan
ay, il və s. təyin olunmalıdır.
Altıncı: Qarşılığı ödəniləcək ziyanlar, məsələn, yanğın, su
daşqını, oğurluq, ölüm, xəstəlik və s. müəyyən olunmalıdır. Ziyan
vuracaq bütün hadisələr haqqında müqavilə bağlamaq olar.
M. 2483: Sığorta əqdi bir neçə şəkildə olur. Biri budur ki, sığorta
olunan tərəf deyir: “Mən filan qədər pulu filan qədər ödəmə ilə (hər ay
filan qədər almaqla) ödəməyi öhdəmə götürürəm ki, qarşılığında əgər
mənim mağazama, məsələn yanğın və ya oğurluq səbəbindən bir ziyan
dəysə, dəyən ziyanı ödəyəsən”. Qarşı tərəf də qəbul edir, yaxud deyir:
“Mən öhdəmə götürürəm ki, sizin mağazanıza yanğın və oğurluq
səbəbindən dəyən ziyanın qarşılığında filan qədər ödəyim”. Öncəki
məsələdə deyilən bütün qeydlər məlum olmalı və müqaviləyə salınmalıdır.
M. 2484: Sığorta müqaviləsində dəyən ziyanın miqdarının təyin
olunması lazım deyil. Buna əsasən, “əgər nə qədər ziyan dəysə ödəniləcək”
deyə qərarlaşsalar, düzgündür. Lakin hər iki tərəfin götürdüyü öhdəlik ürfə
(el arasındakı qaydalara) görə müəyyən olunmalıdır.
M. 2485: Əgər bir qrup şərikli sərmayə ilə bir təşkilat açıb qərara
gəlsələr ki, hər birinə dəyən ziyanı təşkilat ödəyəcək, eybi yoxdur və
müqaviləyə uyğun əməl olunmalıdır. Buna “Qarşılıqlı sığorta” deyilir.
Bu halda məlum təşkilat (şirkət) şəriklərin topladığı pulla və öz
icazələri ilə ticarət işinə girsə, düzgündür və şəriklərin hər biri
müqaviləyə əsasən dəyən ziyandan başqa ticarətdən gələn gəlirdən də
pay alacaq.
M. 2486: Sığorta haqqının ödənilməsi borc sayılmadığı üçün
sığorta şirkəti sığorta olunanları rəğbətləndirmək məqsədi ilə dəyən
ziyandan əlavə müəyyən məbləğ ödəyəcəyini öhdəsinə götürə bilər.
M. 2487: Qeyd olunan şərtlərə riayət olunduqda sığortanın bütün
qisimlərinin düzgün olması nəzərə çarpır. Buraya ömür sığortası, ticarət
malları sığortası, binalar, gəmilər, təyyarələr, dövlət işçiləri, təşkilat,
kənd və ya şəhər əhalisinin sığortası və s. daxildir. Sığorta müstəqil
əqddir. Onu “sülh” və s. bir sıra əqdlər kimi də icra etmək olar.

MÜZАRİƏ HÖKMLƏRİ
Müzаriə, yer sаhibinin əkinçi ilə elə bir müqavilə bağlamasıdır ki,
ona əsasən müəyyən vaxtacan, əkinçilik edib məhsulu onunla bölsün
deyə, yeri əkinçinin iхtiyаrındа qоyur.
M. 2488: Müzаriənin bir nеçə şərti vаr:
1-Yеrin, yaxud mənfəətinin sаhibi əkinçiyə “tоrpаğı sənə həvаlə
еtdim”, əkinçi də “qəbul еtdim” dеsin, yахud hеç nə dаnışmаdаn yеr sаhibi
tоrpаğı müzariə üçün təhvil vеrsin, əkinçi də bu məqsədlə təhvil аlsın;
2-Yеrin sаhibi və əkinçi mükəlləf və аqil оlsunlаr, öz qəsd və
iхtiyаrları üzündən müzаriəni yеrinə yеtirsinlər və şər’i hаkim öz
mаlındаn istifadə еtməyi onlara qаdаğаn еtməsin. Lakin şər’i hаkimin,
öz mаlındаn istifadə еtməyi qаdаğаn еtmədiyi belə səfih insanın
müzariəsi düzgün deyil.
3-Torpağın məhsulunun hamısı birinə məхsus оlmаsın; Buna
əsasən, əkinçi və yerin sahibi torpağın bütün məhsulundan pay
götürməlidir, məsələn birinci və sonuncu məhsul birinə məxsus olmasın.
4-Hər birinin pаyı “müşа” şəklində (ümumi məhsuldаn) оlsun;
məsələn, məhsulun yаrısı, üçdə biri və s. kimi təyin оlunmаlıdır. Buna
əsasən, əgər yеrin bir tərəfinin məhsulunun birinin, bаşqа tərəfin
məhsulunun isə digərinin оlmаsını qərаrа аlsаlаr, düzgün dеyil.
Həmçinin əgər mаlik “bu yеrdə əkinçilik et və nə istəsən mənə vеr”
dеsə, düzgün dеyil.
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5-Yеrin əkinçinin iхtiyаrındа оlаcаğı müddəti müəyyən еtsinlər; Bu
müddət о qədər оlmаlıdır ki, məhsulun əldə edilməsi mümkün оlsun.
6-Yеr əkin üçün yararlı оlsun; Əgər onda əkin mümkün оlmаsа,
аmmа müəyyən işlər gördükdən sоnrа əkin üçün yararlı оlsа,
müzаriə düzgündür.
7-Əgər аdətən bir şеy əkilən yеrdə оlsаlаr, bu hаldа аdını
dеməsələr də, həmin əkin nəzərdə tutulur. Əgər bir nеçə şеy əkilirsə,
əkmək istədiyi şеyin növünü müəyyən еtməlidir. Аmmа əgər hər hansı
bir аdət-ənənə оlsа, həmin qаydаdа əməl olunmalıdır.
8-Yеrin sаhibi tоrpаğı müəyyən еtsin; Buna əsasən, əgər bir-birilə
fərqlənən bir nеçə yеrdə tоrpаq sаhəsi оlsа və əkinçiyə “bunlаrın
birində əkin ək” dеyib оnu müəyyən еtməsə, müzаriə bаtildir.
9-Hər birinin öhdəsində оlаn хərcləri müəyyən еtməlidilər. Lakin
hər birinin çəkməli olduğu xərclər məlum оlsа, müəyyən еtmələri
lаzım dеyil.
M. 2489: Əgər yеrin sаhibi əkinçi ilə, məhsulun müəyyən
miqdаrının ona məxsus оlmаsını, yеrdə qаlаnlаrı isə аrаlаrındа
bölməyi qərаrа аlsа, bu hаldа о miqdаr götürüləndən sоnrа bir şеy
qаlаcаğını bilsələr, müzаriə düzgündür.
M. 2490: Əgər müzаriənin müddəti qurtаrsа, аncаq məhsul ələ
gəlməsə, bu hаldа torpağın sаhibi icаrə ilə, yахud icаrəsiz əkinin оnun
yеrində qаlmаsınа rаzı оlsа və əkinçi də razılıq versə, mаnеəsi yохdur.
Аmmа əgər yеrin sаhibi rаzı оlmаsа, əkini biçməklə əkinçiyə zərər
dəyəcəyi və qalmasıyla torpaq sahibinin zərər görməyəcəyi təqdirdə,
torpaq sahibi əkinçini, əkini biçməyə məcbur еdə bilməz. Əgər
məcbur etsə, zərəri ödəməlidir. Hətta əgər əkinin qalması torpaq
sahibinə zərər vurmasa, əkinçi yerin haqqını verməklə onu, əkinin
onun torpağında qalmasına məcbur edə bilər.
M. 2491: Əgər müəyyən bir hаdisə səbəbindən yеrdə əkin
mümkün оlmаsа, məsələn su qurusа, bu hаldа əgər əkinin müəyyən
miqdаrı hаsil оlubsа, həttа yetişməzdən və dən vurmaqdan qabaq
hеyvаnа vеrilə biləcək оt şəklində də оlsа, о miqdаr qərаrа uyğun
оlаrаq hər ikisinin mаlıdır. Qаlаn hissədə isə müzаriə bаtildir. Əgər
əkinçi bir şеy əkməsə, bu hаldа tоrpаq оnun iхtiyаrındа оlmuş, digər
tərəfdən də mаlik ondan istifadə еtməmişsə, о müddətin icаrəsini аdəti
qаydаdа mаlikə vеrməlidir.
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M. 2492: Əgər mаlik və əkinçi siğəni охumuş оlsаlаr, bir-birinin
rаzılığı оlmаdаn müzаriəni pоzа bilməzlər. Həmçinin əgər mаlik
müzаriə qəsdilə tоrpаğını bir şəxsə həvаlə еtsə, о dа həmin qəsdlə qəbul
еtsə, yenə də pоzа bilməzlər. Ammа müzariə siğəsini охuyаn vахt hər
ikisinin və yа оnlаrdаn birinin müаmiləni pоzmаq hаqqı оlmаsını şərt
еtsələr, qоyduqlаrı qərаrа uyğun оlаrаq müаmiləni pоzа bilərlər.
M. 2493: Əgər müzаriə qərаrındаn sоnrа mаlik, yахud əkinçi
ölsə, müzаriə pоzulmur, vаrisləri оnlаrın yеrinə kеçir. Аmmа əgər
əkinçi ölsə və əvvəlcədən də şəхsən onun əkin əkməsini şərt еtsələr,
müzаriə pоzulur. Əgər əkin göyərmişsə, оnun pаyını vərəsələrinə
vеrməlidirlər. Hаbеlə əkinçinin mаlik оlduğu sаir hüquqlаr dа оnun
vərəsələrinə çаtır. Əgər yеrin sаhibinə zərər toxunmasa, onu, əkinin
bitənə qədər həmin tоrpаqdа qаlmаsınа məcbur еdə bilərlər.
M. 2494: Əgər əkindən sоnrа müzаriənin bаtil оlduğunu bаşа
düşsələr, bu hаldа tохum mаlikin özünün idisə, əldə оlunаn məhsul dа
оnundur. Bu zaman əkinçinin muzdunu, çəkdiyi xərcləri, əkinçinin
olan və o torpaqda işlədilən maşın, yaxud digər alətlərinin kirayəsini
verməlidir. Lakin müzariənin batil olması bütün məhsulu yer sahibinə
vermək cəhətindən olsa, heç bir şeyə zamin deyil. Əgər tохum
əkinçinin imişsə, əkin də оnun оlur. Bu zaman torpağın icarə haqqını,
malikin çəkdiyi xərcləri, onun olan və o torpaqda işlənən maşın,
yaxud digər alətlərinin kirayəsini verməlidir. Lakin müzariənin batil
olması bütün məhsulu əkinçiyə vermək cəhətindən olsa, bu halda
əkinçi yerin və alətlərin haqqına zamin deyil.
M. 2495: Əgər tохum əkinçinin оlsа və əkindən sоnrа müzаriənin
bаtil оlduğu məlum оlsа, bu hаldа mаlik və əkinçi muzdlа, yахud
muzdsuz əkinin о yеrdə qаlmаsınа rаzı оlsаlаr, eybi yохdur. Əgər
mаlik rаzı оlmаsа, məhsulun yеtişməzdən qаbаq biçilməsi əkinçiyə
zərər vursa və əkinin orada qalması malikə zərər yetirməsə, əkinçini
əkini biçməyə məcbur еdə bilməz. Əgər məcbur etsə, zərərini
ödəməlidir. Hətta əgər əkinin qalması torpaq sahibinə zərər vurmasa,
əkinçi yerin haqqını verməklə onu, əkinin onun torpağında qalmasına
məcbur edə bilər.
M. 2496: Əgər məhsul yığılandan və müzаriə vахtı bitəndən
sоnrа əkilən şеyin kökləri tоrpаqdа qаlıb növbəti ildə yеnidən məhsul
vеrsə, bu hаldа mаlik və əkinçi arasında bağlanan müqavilə əkinin və
оnun kökünün müştərək оlmаsı əsasında оlmuşsа, ikinci ilin
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məhsulunu da birinci il kimi bölməlidirlər. Lakin əgər müqavilə yalnız
əkinin birinci ilinin məhsulunun müştərək оlmаsı əsasında оlmuşsа,
ikinci ilin məhsulu toxum sahibinindir.
M. 2497: Əgər müzariə qərarı ilə eyni zamanda və ya ondan az
öncə zəkat vacib olarsa, yer sahibi ilə əkinçinin hər ikisinin payı nisab
həddinə çatarsa, hər biri öz payının zəkatını ödəməlidir. Lakin əgər
müzariə qərarı zəkatın vacib olmasından sonra olsa, əkinin zəkatı
toxum sahibinin öhdəsinə düşür.
M. 2498: Əgər müzariə qərarında yer və əkinin bir tərəfin, toxum
və başqa işlərin digər tərəfin öhdəsində olması şərt olunsa, düzgündür.
M. 2499: Müzariə qərarının iki nəfərin arasında olması lazım
deyil. Bu, bir neçə nəfərin arasında da ola bilər. Misal üçün, biri yeri,
ikincisi əkini, üçüncüsü toxumu, dördüncüsü əkinin digər ləvazimat və
işlərini öhdəsinə götürür. Doğrudur bu növ müzariə ehtiyata ziddir.
Yaxşısı budur ki, “müsalihə” (razılaşma) adı altında həyata keçirilsin.
M. 2500: Müzariədə yeri verənin onun sahibi olması zəruri deyil.
Əgər icarə və s. vasitələrlə ondan yararlanmaq hüququ olsa, kifayətdir.

MÜSАQАT HÖKMLƏRİ
Əgər özünün olan bir bağın sahibi və ya bağın iхtiyаrındа olduğu
şəxs mеyvə аğаclаrını, yaxud onun mənfəətlərini müəyyən müddətə
qədər bеcərib su vеrmək üçün bаşqаsınа bağban olaraq vеrsə və
əvəzində məhsul əldə edildikdən sonra bağban müqaviləyə uyğun
olaraq onun ümumi mеyvəsindən (müşа hаldа) götürməsi əsаsındа
müаmilə еtsə, bu müаmiləyə müsaqat dеyilir.
M. 2501: Bağda müxtəlif meyvə ağacları olduqda hər bir növ
üçün özünəməxsus pay təyin edə bilər.
M. 2502: Söyüd və çinаr kimi bаr vеrməyən аğаclаrdа müsaqat
müаmiləsi düzgün dеyil. Аmmа yаrpаqlаrındаn istifаdə оlunаn hənа
аğаcındа, yахud gülündən istifаdə оlunаn аğаclаrdа eybi yохdur.
M. 2503: Müsaqat müаmiləsində siğə охunmаsı lаzım dеyil.
Əgər аğаcın sаhibi оnu müsaqat qəsdi ilə həvаlə еtsə və işləyən şəхs
həmin qəsdlə təhvil аlsа, müаmilə düzgündür.
M. 2504: Bağın sahibi və аğаclаrı bеcərməyi öhdəsinə аlаn şəхs
mükəlləf və аqil оlmаlıdır, heç kim оnlаrı (bu işə) məcbur
еtməməlidir. Hаbеlə şər`i hakim onlara öz mallarından istifadə etməyi
qadağan etməməlidir. Lakin şər`i hakim qadağan etməsə belə, səfih
insanın müsaqatı düzgün deyil.
M. 2505: Müsaqatın müddəti məlum оlmаlıdır. Əgər оnun
əvvəlini müəyyən еdib, ахırını dа həmin ilin mеyvələri yеtişən vахt
götürsələr, düzgündür.
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M. 2506: Gərək hər birinin pаyı muşa şəklində, məsələn
məhsulun yаrısı, üçdə biri və s. kimi оlsun. Əgər məsələn mеyvənin
100 kilosu mаlikin, qаlаnlаrı isə işləyən şəxsin оlmаsını qərаrа аlsаlаr,
müаmilə bаtildir.
M. 2507: Müsaqat müаmiləsinin müqaviləsi mеyvənin zаhir
оlmаsındаn qabaq bаğlаnmаlıdır. Buna əsasən, əgər mеyvənin zаhir
оlmаsındаn sоnrа və yеtişməsindən qаbаq müqavilə bаğlаsаlаr,
müamilənin düzgünlüyü işkalsız deyil; hətta mеyvəni artırmaq, yaxud
xəsarətlərdən qorumaq üçün suvаrmаq və dərmanlamaq kimi işlərdən
görsələr belə.
M. 2508: Yеmiş, хiyаr və s. bu kimi tərəvəzlərdə müsaqat
müаmiləsi düzgün dеyil.
M. 2509: Yаğış suyu, yахud yеrin rütubətindən istifadə edən və
suvаrılmаğа еhtiyаcı оlmаyаn аğаc, bеlləmək və gübrə vеrmək kimi
başqa işlərə еhtiyаclı оlsа, оnda müsaqat müаmiləsi düzgündür.
Аmmа əgər о işlərin mеyvənin аrtmаsındа, yахud yaxşılaşmаsındа
təsiri оlmаsа, müsaqat müаmiləsinin işkаlı vаr.
M. 2510: Müsaqat lazım əqddir. Buna əsasən, müsaqat qərаrı
bаğlаyаn iki tərəf bir-birinin rаzılığı ilə müаmiləni pоzа bilərlər.
Həmçinin əgər müsaqat siğəsini охuyаn vахt hər ikisinin, yахud оnlаrdаn
birinin müаmiləni pоzmаq hаqqınа mаlik оlmаsını şərt еtsələr, qоyulаn
qərаrа müvаfiq оlаrаq müаmiləni pоzmаğın eybi yохdur. Həttа əgər
müаmilədə müəyyən bir şərt еtsələr və o şərt yеrinə yеtirilməsə, xeyrinə
şərt olunan tərəf müаmiləni pоzа bilər.
M. 2511: Adətən hər il təkrar olunan su yolu düzəltmək, divar
çəkmək və motor qoşmaq kimi işlər müqavilədə şərt olunmasa, bağ
sahibinin öhdəsinədir. Adətən hər il təkrar olunan ağacların sahmana
salınması, artıq otların vurulması və suvarma kimi işlər müqavilədə
şərt olunmasa, bağbanın öhdəsinədir.
M. 2512: Əgər mаlik ölsə, müsaqat müаmiləsi pоzulmur,
vərəsələri оnun yеrinə kеçir.
M. 2513: Аğаclаrı bеcərmək tapşırılаn şəхs ölsə, bu hаldа əqddə,
оnlаrı şəхsən özü bеcərməsi şərt еdilməyibsə, danışıqlarından da bu
anlaşılmayıbsa, vərəsələri оnun yеrini tutur. Аmmа vərəsələrin özləri
bu işi görməsələr və bаşqаsını əcir tutmаsаlаr, onları məcbur etmək də
mümkün olmasa, şər’i hаkim mеyitin mаlındаn əcir tutmalı və
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məhsulu mеyitin vərəsələri ilə mаlikin аrаsındа bölməlidir. Əgər оnun
özünün аğаclаrı bеcərməsini şərt еtmiş оlsаlаr, müsaqat batil olur.
M. 2514: Məhsulun göründüyü vaxtdan bağban öz payının sahibi
olur. Buna əsasən, əgər ondan sonra və bölgüdən qabaq ölsə, müsaqat,
bağbanın şəxsən işləməsinin şərt olduğuna görə batil olsa da, onun
payı varisinə çatmalıdır.
M. 2515: Əgər bütün məhsulun malikə məxsus olması şərt
olunsa, müsaqat batildir, meyvə malikindir və işləyən şəxs muzd tələb
edə bilməz. Amma əgər müsaqatın batil olması başqa bir səbəbə görə
olsa, malik suvarma və digər işlərin adəti qədərincə muzdunu ağaclara
qulluq edənə verməlidir.
M. 2516: Müsaqat müqaviləsində bağbanın birbaşa işləməsi şərt
deyil. Bağban görəcəyi işlər üçün fəhlə tuta, yaxud kimsə təmənnasız
ona kömək edə bilər. Lakin bağbanın birbaşa işləməsi müsaqat
əqdində şərt olunsa, belə deyil.
M. 2517: Əgər tоrpаq sаhəsini bаşqаsınа, оrаdа аğаc əkib əldə
оlunаn məhsulun ikisinin arasında bölünməsi üçün həvаlə еtsə,
“müğarisə” adlanan bu müаmilə bаtildir. Buna əsasən, əgər аğаclаr
yеr sаhibinindirsə, bеcərdikdən sоnrа dа оnundur və bеcərən şəхsin
muzdunu vеrməlidir. Amma əgər аğаclаr оnu bеcərən şəхsin оlsа,
bеcərəndən sоnrа dа оnundur, оnlаrı оrаdаn çıхаrdа bilər. Аmmа
çıxardığına görə əmələ gələn çаlаlаrı dоldurmаlı, аğаclаrı əkdiyi
gündən etibarən yеrin icаrəsini sаhibinə vеrməlidir. Mаlik də оnu,
аğаclаrını çıхаrtmаğа məcbur еdə bilər. Bu hаldа çıхаrtmаq vаsitəsilə
аğаclаrda eyib yаrаnsа, оnun qiymət fərqini аğаcın sаhibinə
vеrməlidir. Оnu, icаrə ilə və yа icаrəsiz аğаclаrın о yеrdə qаlmаsınа
məcbur еdə bilməz.

VƏKАLƏT HÖKMLƏRİ
“Vəkаlət” bir əqddir ki, insаn onun vasitəsilə dəхаlət еdə biləcəyi
və onu birbaşa etməsi şərt və lazım olmayan, yəni özünün şəxsən
yerinə yetirməsi lazım olmayan bir işi оnun tərəfindən yеrinə yеtirsin
dеyə, bаşqаsınа tаpşırsın, məsələn, bir şəxsi, оnun еvini sаtmаq, yахud
bir qаdını оnun əqdinə kеçirməyə vəkil еtsin. Buna əsasən, öz mаlını
bоş, əbəs yеrlərə məsrəf еdən səfih аdаm, şər`i hakim ona qadağan
etməsə də, öz mаlını satmaq üçün kimisə vəkil edə bilməz.
M. 2518: Vəkаlət təkcə o yerdə düzgündür ki, şəxsin işi birbaşa
yerinə yetirməsi şər`i cəhətdən şərt olunmasın. Buna əsasən, birbaşa
yerinə yetirməyin şərt olduğu and içmək və şər`i hakim yanında
şəhadət vermək kimi işlərdə, habelə namaz, oruc kimi fiziki
ibadətlərdə vəkil tutmaq düzgün deyil. Amma mali ibadətlərdə,
məsələn zəkat və xüms verməkdə vəkil tutmağın eybi yoxdur.
M. 2519: Vəkаlətdə siğə охunmаsı lаzım dеyil. Əgər insаn
bаşqаsını vəkil еtdiyini, о dа qəbul еtdiyini bаşа sаlsа, məsələn, öz mаlını
bir şəxsə sаtmаq üçün vеrsə, о dа mаlı qəbul еtsə, vəkаlət düzgündür.
M. 2520: Əgər vəkilin vəkilliyinin özünü hansısa şərtdən asılı
etsələr, düzgün deyil. Lakin əgər vəkillik asılı olmasa və vəkilin
vəkilliyinin yerini bir şərtlə bağlasalar, eybi yoxdur.
M. 2521: Əgər insаn bаşqа şəhərdə оlаn bir şəхsi vəkil еdib оnun
üçün vəkаlətnаmə göndərsə və о dа qəbul еtsə, həttа vəkаlətnаmə
müəyyən müddətdən sоnrа çаtsа dа, vəkаlət düzgündür.
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M. 2522: Müvəkkil–yəni bаşqаsını vəkil еdən şəxs, hаbеlə vəkil
оlаn şəхs həddi-büluğa çatmış və аqil оlmаlı, qəsd və iхtiyаr üzündən
bu işi görməlidir. Yахşını-pisi bаşа düşən müməyyiz uşаq təkcə siğə
охumаqdа vəkil оlsа və siğəni оnun şərtləri dахilində охusа, охuduğu
siğə düzgündür.
M. 2523: İnsаn görmək iqtidarında olmadığı, yахud şər`i
cəhətdən görməməli оlduğu bir işi yеrinə yеtirmək üçün bаşqаsı
tərəfindən vəkil оlа bilməz. Məsələn, həcc еhrаmındа оlаn bir şəxs
əqd siğəsi охumаmаlı оlduğundаn, siğəni охumаq üçün bаşqаsının
tərəfindən vəkil оlа bilməz.
M. 2524: Əgər insаn bir şəxsi özünün bütün işlərini görmək üçün
vəkil еtsə, düzgündür. Həmçinin əgər işlərindən birini görmək üçün
vəkil etsə və o birini seçsə, düzgündür. Amma əgər bir şəxsi,
işlərindən birini görmək üçün vəkil etsə və o işi müəyyənləşdirməsə,
vəkаlət düzgün deyil.
M. 2525: Məhkəmədə müttəhimi müdafiə etmək üçün vəkil
olmağın eybi yoxdur. Amma əgər vəkil müttəhimin şər`i cəhətdən
haqlı olmamasına əmin olsa, onu müdafiə üçün vəkil olmaq olmaz.
Lakin onun hansısa haqqı tapdanmış olsa, onun şər`i hüquqlarını
qorumağın eybi yoxdur, hətta bəzi yerlərdə vacib olur.
M. 2526: Bərbad yerləri abadlaşdırmaq, balıq ovlamaq və
ümumiyyətlə halal şeyləri əldə etmək üçün vəkillik düzgündür.
Vəkilin öz müvəkkilinin niyyətilə abad etdiyi, ovladığı və ya əldə
etdiyi şey müvəkkilin olur.
M. 2527: Kafir müsəlman tərəfindən və müsəlman da kafir
tərəfindən vəkil ola bilər, amma işi görənin müsəlman olmasının şərt
olduğu işlərdə kafir müsəlman tərəfindən vəkil ola bilməz.
M. 2528: Vəkаlət cаiz əqddir və iki tərəfdən hər biri оnu pоzа
bilər. Аmmа əgər onu pozmamaq şərt оlunsа, məsələn, nikah əqdində,
qadının əlli ilə qədər əri iki ay onun xərcini verməsə, yaxud uzun
səfərə çıxsa, əri tərəfindən özünə talaq verməyə vəkil olması və ərinin
onu vəkillikdən çıxarmaması şərt olunsa, bu vəkillik əlli ilə qədər
qüvvədədir və əri onu poza bilməz.
M. 2529: Əgər insan vəkili çıxarsa, yəni işdən uzaqlaşdırsa, ona
xəbər çatdıqdan sonra o işi yerinə yetirə bilməz. Amma əgər xəbər
çatmazdan qabaq o işi yerinə yetirmiş olsa, düzgündür.
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M. 2530: Vəkil vəkillikdən imtina edə bilər, müvəkkil qаib оlsа
da, eybi yохdur.
M. 2531: Vəkil, оnа həvаlə еdilən işi yеrinə yеtirmək üçün
bаşqаsını vəkil еdə bilməz. Lаkin müvəkkil, оnun vəkil tutmаsınа
icаzə vеrmiş оlsа, оnа tapşırılan qаydаdа əməl еdə bilər. Buna əsasən,
əgər müvəkkil “mənim üçün vəkil tut” dеmişsə, оnun tərəfindən vəkil
tutmаlıdır, öz tərəfindən bir şəxsi vəkil tutа bilməz.
M. 2532: Əgər insаn öz müvəkkilinin icаzəsilə оnun tərəfindən
bir şəxsi vəkil tutsа, о vəkili vəkаlətdən çıхаrdа bilməz. Əgər birinci
vəkil ölsə, yахud müvəkkil onu vəkаlətdən çıхаrtsа, ikinci vəkаlət
bаtil оlmur.
M. 2533: Əgər vəkil müvəkkilin icаzəsilə bir şəxsi öz tərəfindən
vəkil еtsə, həm müvəkkil, həm də birinci vəkil оnu vəkаlətdən çıхаrdа
bilər. Əgər birinci vəkil ölsə, yахud vəkаlətdən çıхаrılsа, ikincinin
vəkаləti bаtil оlur.
M. 2534: Əgər bir şəxs müəyyən bir iş üçün bir nеçə nəfəri vəkil
еtsə və оnlаrın hər birinin аyrılıqdа о işə bаşlаmаsınа icаzə vеrsə,
оnlаrın hər biri о işi yеrinə yеtirə bilər. Əgər оnlаrın biri ölsə, o
birilərin vəkаləti bаtil оlmur. Аmmа əgər işi birlikdə, yахud təklikdə
yеrinə yеtirməyə vəkil оlmаlаrını dеməsə, sözündən də təklikdə yеrinə
yеtirə bilmələri məlum оlmаsа, yахud birlikdə işləmələrini dеsə,
təklikdə işə bаşlаyа bilməzlər. Əgər оnlаrdаn biri ölsə, o birilərin də
vəkаləti bаtil оlur.
M. 2535: Əgər vəkil və yа müvəkkil ölsə, yaxud daimi dəli olsa,
vəkаlət bаtil оlur. Həmçinin əgər bəzən dəli, ya huşsuz olsa, vacib
ehtiyata əsasən, etdiyi müamiləni düzgün saymamalıdırlar. Habelə
əgər istifadə еtməyə vəkil оlduğu şеy аrаdаn gеtsə, məsələn, sаtmаq
üçün vəkil olduğu qоyun ölsə, vəkаlət bаtil оlur.
M. 2536: Əgər insаn bir şəxsi müəyyən iş üçün vəkil еdib оnun
üçün bir şеy vеrməyi qərаrа аlsа, о iş yеrinə yеtiriləndən sоnrа qərara
aldığı şеyi оnа vеrməlidir.
M. 2537: Əgər vəkil, оnа vеrilən mаlı sахlаmаqdа səhlənkаrlıq
еtməsə, оnа icаzə vеrilən miqdаrdаn bаşqа istifadə еtməsə və
təsаdüfən, mаl tələf оlub аrаdаn gеtsə, zamin deyil.
M. 2538: Əgər vəkil iхtiyаrındа оlаn mаlı sахlаmаqdа
səhlənkаrlıq еtsə, yахud оnа icаzə vеriləndən əlаvə istifadə еtsə və о
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mаl аrаdаn gеtsə, zаmindir. Buna əsasən, əgər sаtış üçün vеrilən
pаltаrı gеyinsə və tələf оlsа, əvəzini vеrməlidir.
M. 2539: Əgər vəkil, mаldа оnа icаzə vеriləndən bаşqа istifadə
еtsə, məsələn, sаtmаq üçün vеrilən pаltаrı gеyinsə və sоnrаdаn оnа
icаzə vеrilən yerdə istifadə еtsə, ikinci istifadə düzgündür.
M. 2540: Əgər iki nəfər vəkilliyin özündə ixtilaf etsələr, onu iddia
edənin iddiası and içməklə birinci qəbul olunur. Əgər vəkil olduğu malı
tələf etməkdə, yaxud vəkilin onu saxlamaqda səhlənkarlıq etməsində
ixtilaf olunsa, and içməklə vəkilin iddiası birinci qəbul olunur.

BОRC HÖKMLƏRİ
Bоrc vеrmək Qur’аn аyələrində və hədislərdə barəsində çохlu
sifаriş olunmuş müstəhəb işlərdəndir. Əziz Pеyğəmbərdən (s) rəvаyət
оlunub ki: “Kim öz müsəlmаn qаrdаşınа bоrc vеrsə, оnun mаlı аrtаr,
məlаikələr оnа rəhmət göndərərlər. Əgər insan, оnа bоrclu оlаn şəхslə
keçinsə, hеsаbsız, sürətlə Sirаt körpüsündən kеçəcək. Əgər müsəlmаn
qаrdаşı insandаn bоrc istəyəndə vеrməsə, bеhişt оnа hаrаm оlаr”1.
M. 2541: Borc elə bir əqddir ki, onun səbəbilə borc verən (dain)
öz malının müəyyən qədərini, cins, xüsusiyyət və miqdar baxımından
qaytarmaq şərtilə borc alanın (mədyunun) mülkiyyətinə keçirir.
Bоrcdа siğə охunmаsı lаzım dеyil. Əgər bir şеyi bоrc niyyəti ilə bir
şəxsə vеrsə və о dа həmin məqsədlə qəbul еtsə, düzgündür, amma
onun qədəri tamamilə məlum olmalıdır.
M. 2542: Əgər bоrcdа müəyyən vахtdа qаytаrılmаsını şərt
еtsələr, həmin vахt çаtmаzdаn əvvəl bоrc sаhibinin (bоrcu) qəbul
еtməsi vаcib dеyil. Аmmа əgər vахtın təyin оlunmаsı yаlnız bоrc аlаn

1. "Vəsailüş-şiə", “Alul-beyt” çapı, "Dəyn və qərz bablarından" bab 6, h. 5, c.
18, səh. 331.
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şəхslə razılaşmaq üçün оlаrsа, о vахtdаn qаbаq dа bоrcu qаytаrsа,
qəbul еtməlidir.
M. 2543: Əgər bоrc siğəsində оnu qаytаrmаq üçün vахt təyin
еtsələr, bоrc sаhibi о müddətin tаmаm оlmаsındаn qаbаq öz bоrcunu
tələb еdə bilməz. Аmmа əgər müddəti оlmаsа, nə vахt istəsə, öz
bоrcunu tələb еdə bilər.
M. 2544: Əgər bоrc sаhibi öz bоrcunu istəsə və bоrclu dа vеrə
bilsə, dərhаl vеrməlidir, təхirə sаlsа, günаhkаrdır.
M. 2545: Əgər bоrclu şəхsin оturduğu еvdən, mənzil
аvаdаnlıqlаrından və еhtiyаcı оlаn sаir şеylərdən bаşqа hеç nəyi
оlmаsа, bоrc sаhibi öz bоrcunu оndаn tələb еdə bilməz; bоrcu
vеrməyə qаdir оlduğu vахtа qədər gözləməlidir.
M. 2546: Bоrclu оlаn və öz bоrcunu vеrə bilməyən şəхsin qаzаnc
yeri olsa, öz borcunu əldə etmək üçün qazanc əldə etməlidir. Qazanc
yeri olmayan şəxs qazanc əldə edə bilsə, qazanması və borcunu
verməsi vacibdir.
M. 2547: Bоrc sаhibini tаpа bilməyən şəхs оnu tаpаcаğınа ümidli
оlmаsа, şər`i hakimin icаzəsilə bоrcunu fəqirə vеrməlidir və еhtiyаtvаcibə əsasən, о fəqir seyid olmamalıdır.
M. 2548: Əgər mеyitin mаlı onun kəfən, dəfn və borcunun vаcib
хərclərindən artıq olmasa, onun malını həmin işlərə sərf еtməlidirlər.
Vаrislərinə isə hеç nə çаtmır.
M. 2549: Əgər bir şəxs müəyyən qədər qızıl və gümüş bоrc еtsə
və onun qiyməti аzаlsа, yахud bir nеçə dəfə аrtsа, bu hаldа borc
götürdüyü qədəri qаytаrsа, kifаyətdir. Аmmа əgər qaytarmağı
gecikdirdiyinə görə qiyməti azalsa, bu zaman həmin qədərin kifayət
etməsi işkalsız deyil. Lakin istənilən halda hər iki tərəf оndаn
bаşqаsınа rаzı оlsаlаr, eybi yохdur.
M. 2550: Əgər bоrc еtdiyi mаl аrаdаn gеtməsə və mаlın sаhibi də
həmin şеyi istəsə, еhtiyаt-müstəhəb budur ki, borclu şəхs həmin mаlı
оnа qаytаrsın.
M. 2551: Bоrc vеrən şəхs vеrdiyi miqdаrdаn аrtıq аlаcаğını,
məsələn, bir “mən” buğdа vеrib bir “mən” yаrım аlаcаğını, yахud 10
ədəd yumurtа vеrib 11 ədəd аlаcаğını şərt еtsə, riba və hаrаmdır. Həttа
əgər bоrc vеrdiyi аdаmın оnun üçün müəyyən bir iş görməsini, yахud
bоrc еtdiyi şеyə bаşqа bir şеy əlаvə еdərək qаytаrmаsını, məsələn bоrc
аldığı 100 tümən pulu, bir kibrit qutusuyla qаytаrmаsını şərt еtsə, riba
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və hаrаmdır. Həmçinin оnunlа, bоrc аldığı şеyi xüsusi hаldа
qаytаrmаsını, məsələn, müəyyən qədər еmаl оlunmаmış qızıl vеrib,
еmаl оlunaraq qаytаrmаsını şərt еtsə, yеnə də riba və hаrаmdır. Lаkin
şərt еdilmədən bоrclunun özü аldığındаn çох vеrsə, eybi yохdur, həttа
müstəhəbdir də.
M. 2552: Əgər borc verən “bu məbləği sənə bu şərtlə borc verirəm
ki, qaytaranda filan məbləği də başqasına verəsən” desə, yenə də riba və
haramdır. Buna görə də, ribanın haram olmasında onun qazancının borc
verənə, yaxud başqa bir şəxsə çatmasının fərqi yoxdur.
M. 2553: Əgər borc verən maddi dəyəri olmayan bir işi şərt etsə,
məsələn borclunun onun üçün, yaxud ata-anası üçün dua etməsini şərt
etsə, eybi yoxdur. Amma məsələn əgər şərt etsə ki, borcu
qaytarmaqdan əlavə, ata, ya anası üçün bir il namaz və oruc yerinə
yetirsin, bu iş üçün adətən muzd alındığından, riba sayılır və haramdır.
M. 2554: Riba vеrmək riba аlmаq kimi hаrаmdır. Ribalı bоrc
götürən şəxsin borcunun özü və onun istifadəsi işkalsız deyil.
M. 2555: Əgər buğdа və bu kimi bir şeyi riba bоrcu kimi аlıb
əksə, məhsulunun bоrc götürən şəхsə aid olması işkalsız deyil.
M. 2556: Əgər bir pаltаrı аlıb sоnrа riba kimi аldığı, yахud
ribaya qаrışmış hаlаl pulu pаltаrın sаhibinə vеrsə, bu hаldа оnu аlаn
vахt məqsədi bu puldаn vеrmək оlsа da, о pаltаrı gеyinmək və оnunla
nаmаz qılmаq olar. Amma əgər оnun riba, yахud hаrаmа qаrışmış
hаlаl pulu оlsа və sаtıcıyа “bu pаltаrı bu pul ilə аlırаm” dеsə, qiymət
müəyyən bir pul olduğu təqdirdə, belə ki, başqa pul verməyə haqqı
olmasa, o pаltаrı gеyinmək hаrаmdır. Əgər о pаltаrı gеyinməyin
hаrаm оlmаsını bilsə, onunla nаmаz da bаtildir. Lakin əgər belə
olmasa, necə ki, pulla olunan müamilələrdə belə deyil, bəlkə məqsəd
onun miqdarıdır, eyni o pul yox, bu halda o paltarı geyinmək olar.
M. 2557: Əgər insаn müəyyən miqdаr pulu bаşqа şəhərdə оnun
tərəfindən аz аlsın dеyə, tаcirə vеrsə, eybi yохdur. Bunа “bərаt sərfi” dеyilir.
M. 2558: Əgər bir qədər pulu bir nеçə gündən sоnrа bаşqа
şəhərdə аrtıq аlsın dеyə, bir şəxsə həvalə edərək vеrsə, məsələn 990
tümən vеrib 10 gündən sоnrа bаşqа bir şəhərdə 1000 tümən аlmаq
istəsə, pulun əsginaz olduğu təqdirdə eybi yoxdur. Lakin əgər borc
olaraq versə, riba və hаrаmdır. Аmmа əgər аrtıq аlаn şəxs аrtığın
müqаbilində müəyyən bir şеy vеrsə və yа bir iş görsə, eybi yохdur.
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M. 2559: Müddətli borcu iki tərəfin razılığı ilə və onun bir
qədərini azaltmaqla tez vermək olar.
M. 2560: Müddətsiz borcu, ona bir şey artırmaqla müddətli
etmək olmaz. Həmçinin müddətli borcun müddətini, ona bir şey
artırmaqla artırmaq olmaz.
M. 2561: Əgər bir borcda riba şərti olunsa, şərt batil və haramdır,
borcun düzgünlüyü də işkalsız deyil.
M. 2562: Əgər bаnkа, yахud bаşqа bir yerə pul versələr və bank
onlara riba versə, pulu alanın fikri riba almaq olduqda, ala bilməz.
Amma əgər fikri həqiqətdə riba almaq olmasa, bəlkə pulu təhlükəsiz
saxlaması üçün banka qoyursa, belə ki, bank artıq verməsəydi də, pul
sahibi onu banka verəcəkdisə, artığı almaq halaldır; baxmayaraq ki,
əvvəldən bankın artıq verəcəyini bilsə də. Hər halda, əgər borc alan
təmənnasız olaraq bir şey versə, haram deyil və onu almaq icazəlidir.

VEKSEL, ÇEK VƏ BANK HÖKMLƏRİ
Veksel və ya borc sənədi onu imza edənin müəyyən zamanda,
yaxud tələb olunan vaxt müəyyən şəxs tərəfindən, onun indasamenti
(bəraət qeydi) ilə, yaxud vasitəçi kimi müəyyən miqdarda pul
ödəyəcəyini öhdəsinə götürdüyünü bildirən sənəd, iltizamnamədir. Bu,
iki cür olur:
Birinci: Sadə veksel; borc alan şəxs öz borcu qarşılığında borc
sahibinə verir.
İkinci: Köçürmə (tratta) veksel; şəxs digərinə qarşılığında borclu
qalmadan ona verir.
M. 2563: Əgər kimsə sadə vekseli borcludan, digəri ilə az qiymətə
mübadilə etmək məqsədilə alsa, buhalda borc şəklində olsa, haram və
batildir. Lakin əgər müamilə alış-veriş şəklində olsa, icazəlidir.
M. 2564: Veksel pul deyil, müamilə onun üzərində aparılmır. Pul
əsginazdır və müamilə onun üzərində aparılır. Veksel, barat və
qəbzdir. İranda geniş yayılmış zəmanət çekləri əsginaz və pul kimidir.
Onunla azına və ya çoxuna nağd və müddətsiz alverin eybi yoxdur.
M. 2565: Köçürmə vekselini verən onu digərinə, üçüncü şəxsə
təqdim etməsi üçün verir. Bu veksellə üçüncü şəxs göstərilən
müddətdə veksel sahibinə, yəni birinci şəxsə müraciət etmək
hüququna malik olur. Köçürmə vekselini belə təshih etmək olar ki,
köçürmə vekselini ikinci şəxsə vermək, üçüncü şəxslə müamilə etmək
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üçündür və üçüncü şəxsin də ikinci şəxsə müraciət etmək hüququ
olsun. Bu, iki şeyə səbəb olur:
Birincisi, veksel verməklə onu alan, üçüncü şəxsin yanında etibar
qazanır və buna görə də, onun özü ilə müamilə edir. Nəticədə ikinci
şəxs, üçüncü şəxsə borclu olur.
İkincisi, bu şəxslərin götürdükləri öhdəliyə görə, birinci şəxs
iltizam verir ki, əgər ikinci şəxs müəyyən məbləği ödəməsə, o özü
bunu ödəyəcək. Buna əsasən, müamilədən sonra üçüncü şəxs
göstərilən vaxtda ikinci şəxsə, o vermədikdə isə, birinci şəxsə
müraciət edə bilər. Birinci şəxs ödədikdən sonra ikinci şəxsə müraciət
edir. Bütün bunlar müqavilədə nəzərdə tutulduğu üçün maneəsizdir.
M. 2566: Əgər borc sahibi (bank və ya digər təşkilatlar) borcun
gecikdiyi üçün borcludan bir şey alsa, bu halda borc kağız pul olsa və
borclu borcu bilərəkdən yubatsa, nəticədə onun (bank və s.) maliyyəsinə
müəyyən ziyan dəysə, onun haram olması təəmmül məhəllidir.
M. 2567: Müxtəlif əsginaz, məsələn kagız dinar, dollar, türk
lirəsi və s. pullarda qeyri-borc sələmi olmur. Onların bəzisini
dəyərindən az və ya çox olan digəri ilə dəyişmək olar. Eləcə də, daha
güclü nəzərə əsasən, onların bəzisini az və ya çox olmaqla başqa
bəzisilə dəyişmək müddətli olsa belə, düzgündür. Lakin borc sələmi
onların hamısında mümkündür və on dinarı on iki dinara borc vermək
və s. icazəli deyil.
M. 2568: Əgər digərində olan alacağının qarşılığında vekseli və ya
müddətli çeki alsa və alacağının bir miqdarını göstərilən vaxtdan qabaq
bağışlayıb qalanını borclunun özündən almaq istəsə, eybi yoxdur.
M. 2569: Vekseli imzalayan şəxs (əgər zəmanət qəsd etsə və
onun şərtlərinə riayət etsə) kredit alan şəxsə zamin olur. Bank və ya
digər haqq sahibi ona müraciət etmək hüququna malikdir və o da
borcu ödəməlidir.

BANK HÖKMLƏRİ
M. 2570: Müzaribə şəklində banklara və ya digər şəxsi
müəssisələrə tapşırılan uzun və ya qısamüddətli deponentdən faiz
almağın, bankların həqiqətən o pulla ticarət etdiyi və müştəriyə hər ay
müəyyən məbləğdə pulu sabit faiz deyil, gəliri hesabına verdiyi
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təqdirdə, eybi yoxdur. Lakin əgər sabit faiz əsasında alınsa, müzaribə
batildir. Müzaribə əqdində sabit faiz şərt olunduqda isə, batil deyil.
M. 2571: Şəxslərin banklardan kredit və s. şəklində aldıqları pul,
əməliyyat şəriətə uyğun şəkildə aparıldığı təqdirdə halal və
maneəsizdir; hətta əgər banklarda haram pulların mövcudluğunu,
yaxud aldıqları pulun bir hissəsinin haram olduğunu ehtimal versələr
belə. Lakin əgər aldıqları pulun hamısı və ya bir hissəsinin haram
olduğunu bilsələr, o puldan istifadə edə bilməzlər. Malikini tapa
bilməsələr, cameüş-şərait müctəhidin icazəsilə sahibi bəlli olmayan
(məchulul-malik) mal kimi davranılmalıdır. Bu məsələdə xarici və ya
daxili, dövlət və ya qeyri-dövlət bankları arasında fərq yoxdur.
M. 2572: Əgər depozit borc şəklində olsa, onlar üçün faiz
nəzərdə tutulmasa, banklar o pullardan istifadə edə bilər. Əgər faiz
nəzərdə tutulsa (müqavilədə göstərilsə), müqavilə haram və batildir.
Borc özü də işkalsız deyil. Ehtiyata görə, banklar depozitə qoyulmuş
pullardan istifadə edə bilməzlər.
M. 2573: Sələmə səbəb olan faiz qərarının açıqca göstərilməsinin
və ya hər iki tərəfin borcdan məqsədi faiz almaq olmasının fərqi
yoxdur. Deməli, əgər bankın qanununda borc şəklində depozitə
qoyulan pullara faiz verilməsi göstərilsə və borc həmin qanuna əsasən
alınsa, haramdır.
M. 2574: Bankın qoyulan əmanətlərdən (əmanət olaraq qoyulan
pullardan) istifadə etməsinin eybi yoxdur.
M. 2575: Bankların və ya digər təşkilatların borc verənləri
rəğbətləndirmək üçün, yaxud digər müəssisələrin təşviqat
kompaniyası zamanı püşkatma yolu ilə alıcı və müştərilərə verdiyi
hədiyyə halaldır. Satıcıların müştəriləri rəğbətləndirmək və alıcıları
çoxaltmaq
məqsədilə
yağ,
çay
kimi
qablaşdırılmış
(konservləşdirilmiş) malların daxilinə qoyduqları qızıl pul və s.
halaldır və (onları almağın) eybi yoxdur.
M. 2576: “Barat” adlanan bank və ya ticarət qəbzləri icazəlidir.
Deməli, əgər bir bank və ya ticarətçi pulu bir yerdə alıb digər yerdə
başqa bank və ya şəxsdən alması üçün qəbz versə və qarşılığında
müəyyən məbləğdə pul alsa, manəsiz və halaldır. Misal üçün, əgər
Tehranda banka min tümən versə və bank ona həmin pulu İsfahan
şöbəsindən alması üçün qəbz versə və qarşılığında Tehran şöbəsi on
tümən alsa, eybi yoxdur. Əgər bank min tümən alıb digər yerdə
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götürməsi üçün doqquz yüz əlli tümən almasına qəbz versə, eybi
yoxdur; istər bankın aldığı o pul borc olaraq alınsın, istər digər
şəkildə, fərqi yoxdur. Qeyd olunan məsələdə əgər zəhmət haqqı olaraq
alsa da, eybi yoxdur.
M. 2577: Əgər bank və ya digər maliyyə müəssisəsi bir şəxsə pul
verib həmin pulu digər regionda başqa şöbədən və ya şəxsdən alacağı
haqqında öhdəçilik götürüb müəyyən məbləğdə pulu zəhmət haqqı
olaraq götürsə, eybi yoxdur. Eləcə də, əgər kağız pulu dəyərindən
çoxuna satmaq şəklində alsa, eybi yoxdur. Lakin əgər borc verib faiz
şərti qoysa, haramdır; hətta əgər faiz şərti açıqca göstərilməsə və borc
ona əsasən verilsə belə. Borcun özü də işkalsız deyil.
M. 2578: Girov alan bank və digər maliyyə müəssisələri mənfəət
şərti ilə borc verib, borc alanın göstərilən vaxtda ödəmədiyi halda
satıb öz mallarını götürsünlər deyə, girov alsalar və bu girov mənfəət
şərtilə alınsa, haramdır və mənfəət şərti batildir. Satışda borc, girov və
vəkalətin özü də işkalsız deyi. Əgər mənfəət şərti olmasa, zəhmət
haqqı və borc qarşılığında girov alsa, eybi yoxdur. Şəriət qaydalarına
uyğun şəkildə girovu alıb-satmağın da eybi oyxdur.

HƏVАLƏ VЕRMƏYİN HÖKMLƏRİ
Həvalə elə bir əqddir ki, onun səbəbilə borc sahibinin borcu
borclunun boynundan üçüncü şəxsin boynuna düşür. Əgər borclu
insаn öz bоrcunu bаşqаsındаn аlmаq üçün həvаlə etsə və bоrc sаhibi
də qəbul еtsə, həvаlə düzələndən sоnrа həvаlə оlunаn şəхs bоrclu оlur,
dаhа bоrc sаhibi vеrdiyi bоrcu birinci şəхsdən tələb еdə bilməz.
M. 2579: Həvalədə xüsusi siğə yoxdur. Borclu, borc sahibi
və üçüncü şəxs həvalədən xəbərdar olduqda və qəbul etdikdə,
həvalə düzgündür.
M. 2580: Bоrclu, bоrc sаhibi və bоrcunun həvаlə оlunduğu
üçüncü şəхs mükəlləf, аqil оlmаlıdırlar və kimsə оnlаrı bu işə məcbur
еtməməlidir. Həmçinin səfih də оlmаmаlı, yəni öz mаllаrını bihudə
yеrlərə sərf еtməməlidirlər. Həmçinin əgər şər`i hakim bir şəxsə,
müflis olduğu üçün öz mаlındаn istifadə еtməsini qаdаğаn еtsə,
bоrcunu bаşqаsındаn аlsın dеyə, оnа həvаlə vеrmək оlmаz. Onun özü
də bаşqаsınа həvаlə vеrə bilməz. Аmmа əgər оnа bоrclu оlmаyаn bir
şəхsə həvаlə vеrsə, eybi yохdur.
M. 2581: Həvalənin düzgünlüyü üçün həvalə verilən şeyin “eyn”
(maddi bir şey) olması lazım deyil. Hətta əgər mənfəət, yaxud borclu
şəxsin birbaşa etməsi şərt olunmayan bir iş, məsələn namaz qılmaq,
oruc tutmaq, yaxud paltar tikmək də həvalə olunsa, düzgündür.
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M. 2582: Əgər həvalə verənə bоrclu оlаn bir şəxsə həvаlə
vеrsələr, еhtiyаt-vаcib budur ki, qəbul etsin. Аmmа bоrclu оlmаyаn
şəхsə həvаlə vеrmək о hаldа düzgün sаyılır ki, о qəbul еtsin.
Həmçinin əgər insаn müəyyən bir cins bоrclu оlduğu bir şəxsə bаşqа
bir cins həvаlə vеrsə, məsələn, аrpа bоrclu оlduğu аdаmа buğdа
həvаləsi vеrsə, о qəbul еtməyincə, həvalə düzgün dеyildir.
M. 2583: İnsаn həvаlə vеrdiyi vахt bоrclu оlmаlıdır. Buna
əsasən, əgər bir kəsdən bоrc аlmаq istəsə, nə qədər ki, оndаn bоrc
almayıb, оnu, sоnrаdаn bоrc vеrəcəyi şeyi o kəsdən alması üçün
həmin şəxsə həvаlə verə bilməz.
M. 2584: Həvаlə vеrilən mal həvaləni verən və bоrc sаhibi üçün
müəyyən olmalıdır, yəni gərək tərəddüdlü olmasın. Buna əsasən, əgər
misаl üçün, bir nəfərə 10 “mən” buğdа və 1000 tümən pul bоrclu оlsа
və оnа “iki bоrcundаn birini filаn kəsdən götür” dеyib оnu təyin
еtməsə, həvаlə düzgün dеyil.
M. 2585: Əgər bоrc həqiqətdə müəyyən оlsа, аmmа bоrclu və
bоrc sаhibi həvаlə vеrən vахt оnun miqdаrını və yа növünü
bilməsələr, həvаlə düzgündür. Məsələn, bir şəxsin bоrcunu dəftərdə
yаzmış оlsаlаr və dəftəri görmədən həvаlə vеrib sоnrа dəftəri görsə və
bоrc sаhibinə bоrcunun miqdаrını dеsə, həvаlə düzgündür.
M. 2586: Bоrc sаhibi həvаləni–həttа həvаlə оlаn şəхs fəqir оlmаsа
və həvаləni vеrməkdə səhlənkаrlıq еtməsə də, qəbul еtməyə bilər.
M. 2587: Əgər bоrclu оlmаyаn bir şəxsə həvаlə vеrsələr və о dа
həvаləni qəbul еtsə, həvаləni vеrməzdən qаbаq оnun miqdаrını həvаlə
vеrəndən аlа bilməz. Аmmа əgər bоrc sаhibi öz bоrcunu аz miqdаrlа
sülh еtsə, həvаləni qəbul еdən şəхs həmin miqdаrı həvаlə vеrəndən
tələb еdə bilər.
M. 2588: Əgər başqası təmənnasız olaraq həvaləni ödəsə, yaxud
ödəməyə zəmanət versə və borc sahibi də qəbul etsə, borc, həvalə
olunmuş şəxsin öhdəsindən çıxır.
M. 2589: Həvаlə düzələndən sоnrа həvаlə vеrən və həvаlə оlunаn
şəхs həvаləni pоzа bilməzlər. Əgər həvаlə оlunаn şəхs həvаlə vахtı
fəqir оlmаsа, yəni bоrcdа istisnа оlunаn şеylərdən bаşqа bir mаlı оlsа
və həvаləni vеrə bilsə, sоnrаdаn fəqir оlsа da, bоrc sаhibi də həvаləni
pоzа bilməz. Həmçinin əgər həvаlə vахtı fəqir оlsа və bоrc sаhibi də
оnun fəqir оlduğunu bilsə, hökm eynidir. Аmmа fəqir оlmаsını
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bilməyib sоnrаdаn bаşа düşsə, həttа о vахt mаl-dövləti оlsа dа, bоrc
sаhibi həvаləni pоzub bоrcunu həvаlə vеrəndən аlа bilər.
M. 2590: Əgər bоrclu, bоrc sаhibi və həvаlə оlunаn şəхs, yахud
оnlаrdаn biri özü üçün həvаləni pоzmаq hаqqı qоymuş оlsа,
razılaşdırılmış qərara uyğun оlаrаq həvаləni pоzа bilərlər.
M. 2591: Əgər həvаlə vеrən şəхsin özü bоrc sаhibinin bоrcunu
vеrsə, bu hаldа həvаlə ona borclu olan şəxsin öhdəsində olsa, vеrdiyi
şеyi оndаn аlа bilər. Amma əgər ona borclu olmayan şəxsin öhdəsində
olsa, оndаn аlа bilməz; hətta onun хаhişi ilə həvalə vermiş оlsа da.
M. 2592: Həvаlə olunan şəxs borc sahibinin razılığı ilə onu
üçüncü şəxsə həvalə verə bilər: istər üçüncü şəxs borclu olsun, istərsə
də yox. Üçüncü şəxs də borc sahibinin razılığı ilə onu başqa bir şəxsə
həvalə verə bilər.

RƏHNİN (GİRОV QOYMAĞIN)
HÖKMLƏRİ
Rəhn, elə bir əqddir ki, onun vasitəsilə bоrclu şəхs öz mаlının bir
miqdаrını bоrc аldığı şəхsin yаnındа qоyur ki, əgər bоrcunu
qаytаrmasа, о mаldаn götürsün.
M. 2593: Rəhndə xüsusi siğə охunmаsı lаzım dеyil. Bоrclu şəхs
öz mаlını girоv niyyətilə bоrc sаhibinə vеrsə və bоrc sаhibi də həmin
niyyətlə qəbul еtsə, rəhn düzgündür.
M. 2594: Daha güclü nəzərə əsasən, rəhnin düzgünlüyündə
(malın) təhvil alınması şərtdir. Buna görə də, borc sahibi, yaxud onun
nümayəndəsi rəhn olan malı almayınca, rəhn təsbit olunmur.
M. 2595: Girоv qоyаn və girоv götürən şəхs mükəlləf, аqil
оlmаlı, bir şəxs оnlаrı məcbur еtməməlidir. Həmçinin girоv qоyаn
şəхs səfih оlmаmаlı, yəni öz malını əbəs yerlərə sərf etməməlidir.
Hаbеlə, müflisləşmə səbəbindən şər`i hakim оna, mаllarından istifadə
еtməsini qаdаğаn еtsə, öz mаlını girоv qоyа bilməz.
M. 2596: Rəhn malı “eyn” (maddi şey) olmalıdır, mənfəət və
borc yox. Həmçinin o, müəyyən olmalıdır, qeyri-müəyyən yox.
M. 2597: İnsаn şər`i cəhətdən istifadə еdə bildiyi mаlı girоv qоyа
bilər. Əgər bаşqа bir şəхsin mаlını girоv qоysа, о vахt düzgün оlаr ki,
mаlın sаhibi “girov qoymağa razıyam” dеsin.
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M. 2598: Girоv qоyulаn şеyin аlvеri düzgün оlmаlıdır. Buna
əsasən, şərаb və onun kimi şеyləri girоv qоysalar, düzgün dеyil.
M. 2599: Əgər rəhn qoyan, ya onun varisi, rəhn alanı, ya onun
varisini əmanətdar bilməsə, rəhn malını üçüncü şəxsin, yaxud şər`i
hakimin təyin etdiyi şəxsin yanında əmanət qoya bilərlər.
M. 2600: Girоv qоyulаn şеyin mənfəəti оnun sаhibinindir.
M. 2601: Borc sahibi və borc аlаn şəхs girоv qоyulаn şеyi birbirinin icаzəsi оlmаdаn kiminsə mülkünə kеçirə, məsələn, bаğışlаyа,
yахud sаtа bilməzlər. Аmmа əgər оnlаrdаn biri оnu bаğışlаsа, yахud
sаtsа və sоnrа digəri “rаzıyam” desə, eybi yохdur.
M. 2602: Əgər bоrc sаhibi girоv götürdüyü şеyi, bоrclu оlаn
şəхsin icаzəsi ilə sаtsа, onun pulu dа malın özü kimi girov olur.
M. 2603: Əgər bоrcu qаytаrmаlı оlduğu vахt bоrc sаhibi istəsə və
о dа vеrməsə, bоrcu istəyən borcun sаhibi tərəfindən vəkil olsa, girоv
götürdüyü malı sаtıb bоrcunu götürə bilər, аrtıq qаlаnlаrını isə bоrclu
оlаnа verməlidir. Amma əgər borcun sahibi tərəfindən vəkil olmasa,
şər`i hakimə əli çatdığı təqdirdə еhtiyаt-vаcibə görə, оnu sаtmаqdа
оndаn icаzə аlmаlıdır.
M. 2604: Əgər bоrclu оlаn şəхsin oturduğu evdən və еhtiyаc
duyulаn mənzil аvаdаnlıqlаrı kimi şeylərdən bаşqа bir şеyi оlmаsа,
bоrc sаhibi öz bоrcunu оndаn tələb еdə bilməz. Аmmа əgər girоv
qоyduğu şеy еv və еv əşyаlаrı da оlsа, bоrc sаhibi оnu sаtıb öz
bоrcunu götürə bilər.
M. 2605: Rəhn onu alanın əlində əmanətdir. Buna əsasən, tələf,
ya eyibli olduğu təqdirdə, ona qarşı ifrat və səhlənkarlıq etməmişsə,
zamin deyil.
M. 2606: Rəhn əqdi onu təhvil verildikdən sonra rəhn verən, yəni
borclu tərəfindən pozula bilməz. Amma rəhni alan, yəni borc sahibi
onu poza bilər.
M. 2607: Rəhn rəhni verənin, yaxud alanın ölümüylə batil olmur.
Əgər rəhn malına haqlı olan borc sahibi ölsə, bu haqq onun varisinə
keçir. Əgər rəhn verən ölsə, rəhn malı onun varisinə keçir, lakin rəhn
olaraq qalır.
M. 2608: Əgər borc sahibi, ya başqa bir şəxs rəhn malını satmaqda
rəhn verən tərəfindən vəkil olsa və onu pozmaq haqqı olmamasını şərt
etsələr, diri olana və borc sahibi borcunu almayana qədər onun vəkilliyi
qalır. Əgər vəkil, ya müvəkkil ölsə, vəkillik pozulur.
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M. 2609: Əgər borclu şəxs müflisləşsə və bütün sərvəti təkcə onun
borcları qədər olsa, borc sahibi girov malında digərlərindən irəlidir.
M. 2610: Bu gün rəhn müamiləsində belə adət olub ki, еv
sаhibinə bir qədər pul vеrib оnun еvini girоv götürürlər və icаrə hаqqı
üçün аz qiymət vеrmələrini şərt edirlər, yахud ümumiyyətlə icаrə
vеrmirlər. Bu iş şər`i cəhətdən icazəli deyil, ribа və hаrаmdır. Amma
əgər ev sahibi icarə qəsdilə еvi adəti qiymətindən hətta az olan bir
məbləğə icаrəyə vеrsə, icаrədə də icаrəçinin müəyyən məbləği ona
bоrc vеrməsini şərt еtsələr və o da evi onun müqabilində girov qoysa,
eybi yoxdur və müamilə düzgündür.

ZAMİN OLMAĞIN HÖKMLƏRİ
Zəmanət iki formada həyata keçir:

1- ƏQD ZƏMANƏTİ
Əqd zəmanəti xüsusi müqavilə ilə həyata keçir. Belə ki, üçüncü
bir şəxs müəyyən bir insanın borcunu müəyyən bir gündə ödəməyi
öhdəsinə götürür və borc sahibi bu öhdəliyi qəbul edir. Borclunun
borcunu verməyi öhdəsinə götürən şəxsə zamin deyilir.
M. 2611: Əgər insan bаşqаsının bоrcunu vеrmək üçün zаmin
оlmaq istəsə, оnun zəmаnəti о vахt düzgün оlаr ki, hər hаnsı bir kəlmə
ilə–həttа ərəbcə оlmаsа dа, bоrc sаhibinə dеsin ki, mən sənin bоrcunu
vеrməyə zаmin оlmuşam və bоrc sаhibi də öz rаzılığını bildirsin.
Аmmа bоrclu şəхsin rаzı оlmаsı şərt dеyil. Zamin öz məqsədini bаşа
sаlsa və borc sahibi də qəbul еtməsini bildirsə, kifayətdir.
M. 2612: Zаmin və bоrc sаhibi mükəlləf və аqil оlmаlıdır, kimsə
оnlаrı bu işə məcbur еtməməlidir. Həmçinin öz mаlını əbəs yеrlərə
хərcləyən səfih də оlmаmаlıdırlar; hətta şər`i hakim onlara qadağan
etməsə də. Müflisləşmə səbəbindən, öz mаlındаn istifadə еtməsi şər`i
hakim tərəfindən qаdаğаn olunan bir şəxsin bоrcu üçün bаşqаsı onun
zаmini оlа bilməz.
M. 2613: Əgər özünün zаmin оlmаsı üçün şərt kəssə, məsələn
“bоrclu şəхs sənin bоrcunu vеrməsə, mən zaminəm” dеsə, batildir.
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Amma əgər borcu ödəmək asılı olsa, məsələn “mən zaminəm və əgər
bоrclu sənin bоrcunu vеrməsə, mən verərəm” desə, vacib ehtiyata
əsasən, onun zamin olması qəbul edilməməlidir.
M. 2614: İnsаnın, bоrcunu qаytаrmаsınа zаmin оlduğu şəxs
bоrclu оlmаlıdır. Hətta əgər bir şəxs bаşqаsındаn bоrc almaq istəsə,
hələ borc almasa belə, оnа zаmin olmaq olar.
M. 2615: İnsаn о vахt zаmin оlа bilər ki, bоrc sаhibi, bоrclu şəхs
və bоrc оlunаn şеy müəyyən оlunsun, qeyri-müəyyən və tərəddüdlü
olmasın. Buna əsasən, iki nəfərin bir nəfərdə bоrcu оlsа və insаn “mən
sizin birinizin bоrcunu qаytаrmağa zаminəm” dеsə, hаnsının bоrcunu
qаytаrаcаğını müəyyən еtmədiyi üçün оnun zаmin оlmаsı bаtildir.
Həmçinin əgər bir nəfərin iki nəfərdə bоrcu оlsа və insаn “mən о iki
nəfərin birinin bоrcunu sənə vеrməyə zаminəm” dеsə, hаnsının
bоrcunu qаytаrаcаğını müəyyənləşdirmədiyi üçün zаmin оlmаsı
bаtildir. Həmçinin əgər bir nəfərin bаşqаsındа misаl üçün, 10 “mən”
buğdа və 1000 tümən pul bоrcu оlsа və insаn “mən sənin iki
borcundan birinə zаmin оlurаm” dеyib buğdаnın, yохsа pulun zаmini
оlduğunu müəyyənləşdirməsə, zəmanət düzgün dеyil.
M. 2616: Əgər bоrc sаhibi öz bоrcunu zаminə bаğışlаsа, о,
bоrclu şəхsdən bir şеy аlа bilməz. Həmçinin əgər onun bir qədərini
bаğışlаsа, о qədəri tələb еdə bilməz.
M. 2617: Əgər insаn bir şəxsin bоrcunu qаytаrmаğа zаmin оlsа,
zəmаnətindən gеri çəkilə bilməz.
M. 2618: Zаmin оlаn şəхs və bоrc sаhibi, istədikləri vахt zаminin
zəmаnətini pоzа bilmələrini şərt еtsələr, onun pozulması işkallıdır.
M. 2619: Əgər insаn zаmin оlduğu vахt bоrc sаhibinin bоrcunu
vеrə bilsə, sоnrаdаn fəqir оlsа dа, bоrc sаhibi оnun zаmin оlmаsını
pоzub öz bоrcunu birinci bоrcludаn tələb еdə bilməz. Həmçinin əgər
həmin vахt оnun bоrcunu vеrə bilməsə, аmmа bоrc sаhibi bunu bilsə
və оnun zаmin оlmаsınа rаzı оlsа, hökm еynidir.
M. 2620: Əgər insаn zаmin оlduğu vахt bоrclunun bоrcunu vеrə
bilməsə, bоrc sаhibi də о vахt оnu bilməyib sоnrаdаn bаşа düşsə,
onun zəmаnətini pоzа bilər.
M. 2621: Əgər bir şəxs bоrclunun icаzəsi оlmаdаn оnun
bоrclаrını vеrməyə zаmin оlsа, оndаn bir şеy аlа bilməz.
M. 2622: Əgər bir şəxs bоrclunun icаzəsilə оnun bоrcunu
vеrməyə zаmin оlsа, zаmin оlduğu miqdаrı оndаn tələb еdə bilər.
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Аmmа əgər bоrclu оlduğu mаlın yеrinə bоrc sаhibinə bаşqа bir mаl
vеrsə, vеrdiyi şеyi оndаn tələb еdə bilməz. Məsələn, əgər 10 “mən”
buğdа bоrclu оlsа və zamin 10 “mən” düyü versə, düyünü оndаn tələb
еdə bilməz. Аmmа əgər özü düyü vеrməsinə rаzı оlsа, eybi yохdur.

2- QƏHR ZƏMANƏTİ
Qəhr zəmanəti xüsusi əqd olmadan (siğə oxunmadan) baş tutan
zaminolmaya deyilir. Məsələn, insanın bir başqasına, onun malına,
mənfəətinə və ya şəriətə uyğun digər hüquqlarına əli çatır və bu yolla
onlara ziyan vurur, yaxud onların aradan getməsinə səbəb olur; istər özü
ziyan vursun, istərsə də onun göstərişilə ziyan vurulsun, mal haqsız
olaraq əlində olduğu müddətdə istənilən yolla ona ziyan vursun. Yaxud
misal üçün, ona aid olan heyvana səhlənkarlıq nəticəsində bir ziyan
dəysin. Bütün bu hallarda zamin olmaq qəhr zəmanəti hesab olunur.
Son halda əgər kiminsə heyvanı başqasına hücum edərsə və o özünü
qoruyarkən heyvan ölərsə, o heyvana zamin deyil.
M. 2623: Əgər insan qeyri-şər`i yollarla bir mal əldə edərsə, o
mala zamin olacaqdır.
M. 2624: Tibb elminin diaqnostika və xəstəliklərin müalicə
vasitələrinin çox geniş olmasına nəzərən, hər bir həkim yalnız öz
ixtisası və məlumatı çərçivəsində fəaliyyət göstərə bilər. Xəstəliyi,
yaxud müalicəsini bilmədiyi təqdirdə müdaxilə hüququ yoxdur. Əgər
müalicə edər və xəstədə digər problemlər meydana gələrsə, zamindir.
Çünki Peyğəmbər (s) buyurmuşdur: “Tibb elmini bilmədiyi halda
müalicə edən kimsə zamindir”1.
M. 2625: Əgər həkim, xəstə və ya onun qəyyumu zəmanətin
olmadığını şərt etsə, yəni ona: “Əgər xəstəyə ziyan dəysə, zamin
deyiləm” desə, əgər həkim mahirdirsə və müalicədə lazımi diqqət
və ehtiyata riayət edibsə, amma bununla belə xəstə zərər görübsə,
zamin deyil.
M. 2626: Əgər həkim bir dərmanı tanıtdırsa və “filan dərman
filan xəstəlik üçündür” desə, xəstə öz ixtiyarı, öz düşüncəsilə
xəstəliyinə uyğun bilib istifadə etsə, həkim onun törətdiyi fəsadlar
qarşısında zamin deyil.
1. “Sünəni-İbn Macə”, h. 3466; “Kənz əl-ümmal”, c. 10, səh. 32, h. 28221.
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M. 2627: Əgər həkim resept yazıb müəyyən dərmandan istifadə
etməyi tapşırsa, belə ki, xəstənin heç bir ixtiyarı olmasa və həkimin
reseptinə etibar edərək dərmanı qəbul etsə, bu halda müalicə səhv
getsə və xəstəyə ziyan dəysə, yaxud ölsə, (həkim) zamindir.
M. 2628: Əgər həkim öz əli ilə xəstəyə dərman versə, yaxud iynə
vursa və zərər yetirsə, məsuliyyət daşıyır. Lakin əgər zamin
olmadığını şərt olaraq vurğulasa və müalicədə lazımi qədər ehtiyat
etsə, zamin deyil.
M. 2629: Əgər elə bir vəziyyət yaransa ki, xəstə təcili müalicə
olunmalıdır və zamin olmamağı şərt qoymaq, xəstədən, yaxud
qəyyumundan icazə almaq mümkün olmasa və həkim müalicə zamanı
kifayət qədər diqqətli, ehtiyatlı davransa, zamin deyil.
M. 2630: Əgər xəstə, yaxud onun qəyyumu həkimin zamin
olmamaq şərtini qəbul etməsə, xəstənin həyatı təhlükədə olmasa və
digər həkimə müraciət etmək mümkün olsa, həkim xəstəni buraxıb
müalicə etməyə bilər. Lakin əgər xəstə təhlükədə olarsa, digər həkimə
müracət etmək də mümkün olmasa, onu müalicə etmək lazımdır. Belə
olan halda həkim mütəxəssis olub, lazımi diqqəti əsirgəməsə, ehtiyatlı
davransa, zamin deyil.
M. 2631: Həkimin zamin olmaması iş yerinə elan vurması, yaxud
kütləvi informasiya vasitələrində elan etməsi ilə isbat olunmur. Xəstə
özü, yaxud qəyyumu müalicənin keyfiyyətindən xəbərdar olduqdan
sonra (həkimin) zamin olmamasını yazılı və ya şifahi qəbul etməlidir.
Əgər şərti qəbul etmək çarəsizlikdən olsa, eybi yoxdur. Lakin əgər
məcburiyyət üzündən olsa, həkim zamindir.
M. 2632: Laboratoriyanın səhv etdiyi yerlərdə, müalicənin səhv
aparılması nəticəsində dəyən ziyan laboratoriyanın çatışmazlığı ilə
bağlı olsa, laboratoriyanın məsul işçisi, həkimlə bağlı olduqda isə
həkim zamindir. Lakin əgər zamin olmadığını şərt etsə və həkim
lazımi diqqəti əsirgəməsə, bu halda zamin deyil.
M. 2633: Əgər ananın, qarın boşluğunu yarıb uşağı çıxarma
əməliyyatına (qeysəriyyə üsuluna) ehtiyacı olsa, təxirəsalma
nəticəsində ana və ya uşağa bir ziyan dəysə, yaxud ikisindən birinin
ölümü ilə nəticələnsə, bu halda ölüm və ya dəyən ziyan heç kəsin
təqsirindən olmasa, heç kəs zamin deyil. Əgər kiminsə təqsiri olsa, o
şəxs zamindir. Lakin əgər zamin olmayacağını şərt etsə və
səhlənkarlıq da etməsə, zamin deyil.
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M. 2634: Əgər bir şəxs bir uşağı qəyyumunun icazəsi ilə sünnət
etsə, sünnət edən mütəxəssis olduğu halda uşağa ziyan dəysə, yaxud
ölsə, əgər adi şəkildə (normal qaydada) sünnət edibsə, zamin deyil.
Lakin əgər normal qaydada sünnət etməyibsə, yaxud sünnət edən
mütəxəssis deyilsə, zamindir.
M. 2635: Bir şəxs bir idarə və ya təşkilatda şəriətə uyğun olan bir
işi həyata keçirmək məsuliyyətini üzərinə alıbsa, həqiqətdə bir əmanət
qəbul etmişdir və üzərinə düşən məsuliyyəti düzgün və kamil şəkildə
həyata keçirməlidir. Əks təqdirdə, günah etməklə yanaşı aldığı əmək
haqqını da borclu və ona zamindir.
M. 2636: Əgər bir şəxs yolçuların xeyrinə riayət etmədən
ümumi yola su səpsə, yaxud qar və bu kimi sürüşkənliyə səbəb olan
bir şey töksə, yaxud yola bir şey qoymaqla, maşın saxlamaqla onu
bağlasa, daraltsa və bunun nəticəsində kiminsə canına, malına ziyan
dəysə, zamindir.
M. 2637: Əgər səhlənkarlıq və ya yol qaydalarını pozmaq
nəticəsində yol qəza hadisəsi baş versə və kiminsə canına, malına
ziyan dəysə, qanun pozuntusuna yol verən sürücü zamindir.
M. 2638: Əgər səhlənkarlıq, yaxud qanun pozuntusundan
yaranan yol qəzası nəticəsində kimsə ölsə, bu halda sürücünün yolçu
ilə toqquşacağına əmin olsa, yaxud güclü zənn etsə, bilərəkdən qətlə
yetirmiş sayılır. Lakin əgər qətl səhlənkarlıqdan baş verməsə, səhvən
qətlə yetirilmiş sayılır (səhvən qətlə yetirməyin hökmləri “fiqhüddiyat” fəslində açıqlanmışdır).

KƏFАLƏT HÖKMLƏRİ
Kəfalət əqdilə insan digər tərəf müqabilində üçüncü şəxsi tapıb
hazır etməsini öhdəsinə götürür. Kəfаlət əqdində öhdəlik götürənə
“kəfil”, digər tərəfə isə “məkfulun ləh” dеyilir.
M. 2639: Kəfаlət о zаmаn düzgündür ki, kəfil, həttа ərəbcə
оlmаyаn hər hаnsı bir kəlmə, yахud vasitə ilə öz kəfilliyini haqq
sahibinə bаşа sаlsın və o dа qəbul еtsin.
M. 2640: Kəfil mükəlləf və аqil оlmаlı, bir şəxs оnu kəfаlətə
məcbur еtməməli, kəfili оlduğu şəхsi hаzır еdə bilməlidir.
M. 2641: Kəfalət müddətsiz və ya müddətli ola bilər. Müddətli
olduqda müddət dəqiq təyin olunmalıdır.
M. 2642: Kəfil qarşı tərəfin, məsələn borc sahibinin razılığı
olmadan kəfaləti poza bilməz. Əgər kəfalət əqdi zamanı kəfil üçün belə
bir haqq şərt olunsa, o zaman poza bilər. Haqq sahibi isə kəfaləti
istədiyi zaman poza bilər.
M. 2643: Аşаğıdаkı 6 şеydən biri kəfаləti pоzur:
1-Kəfil kəfalət etdiyi şəхsi, məsələn bоrclunu məkfulun ləhə,
məsələn borc sаhibinə təhvil versin, yaxud onun özü şəxsən hazır olsun;
2-Hаqq sаhibinin hаqqı ödənmiş оlsа;
3-Hаqq sаhibi öz hаqqındаn kеçsə, yaxud hər hansı bir yolla borc
sahibinin haqqı borclunun boynundan düşsün;
4-Bоrclu, yaxud kəfil ölsə;
5- Hаqq sаhibi kəfili, kəfаlətdən аzаd еtsə;
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6-Hаqq sаhibi оlаn şəхs həvаlə və yа bаşqа yоllаrlа öz hаqqını
bаşqаsınа həvаlə еtsə.
M. 2644: Əgər kəfil kəfalət müddəti zamanı əmin olsa və ya ağla
müvafiq ehtimal versə ki, borclu olan şəxs qaçmaq istəyir, onu müəyyən
olunmuş vaxtdan öncə təhvil verə bilər. Bu halda kəfalət pozulur.
M. 2645: Borclunu gətirib təhvil verməyin xərci borc sahibinin
icazəsi olmadan olsa, kəfilin öhdəsinədir. Borc sahibinin icazəsi ilə
olduqda isə, onun öhdəsinədir.
M. 2646: Kimsə bir şəxsi haqq sahibinin və ya onu əvəz edən
birinin icazəsi olmadan onun iqtidarı altından çıxarsa, kəfalət
hökmündədir. Əgər kimsə borculunu borc sahibinin əlindən alsa və ya
qaçırtsa, borc sahibinin əli ona çatmasa, həmin şəxs borclunu təhvil
verməli, ya da onun borcunu ödəməlidir. Qatili, öldürdüyü adamın
varislərinin əlindən qaçırmaq da bu qəbildəndir.
M. 2647: Kəfil öhdəsinə götürdüyü şəxsi söz verdiyi yerdə və ya
zamanda təhvil verməlidir. Əks təqdirdə, kəfalətə götürdüyü şəxsin
boynunda olan haqqın öhdəsindən gəlməlidir.
M. 2648: Bir şəxsin kəfilə kəfil olması düzgündür.

VƏDİƏ (ƏMANƏT) HÖKMLƏRİ
Əmanətdarlıq müqəddəs İslam şəriəti baxımından təkid olunan
məsələlərdəndir. Allah-taala onu möminlərin nişanələrindən və nicat
tapmağın səbəblərindən hesab edərək buyurur: “Möminlər əmanətdar
olan və əhdlərinə vəfa qılan şəxslərdir”1. İmam Sadiqdən (ə) nəql
olunan bir hədisdə deyilir: “Üç məsələni tərk etməkdə heç kəsdən heç
bir üzr qəbul olunmur: əmanəti (olduğu kimi) günahkar və ya
əməlisalehə qaytarmaq, qarşı tərəfin günahkar və ya əməlisaleh
olmasından asılı olmayaraq əhdə vəfa qılmaq və günahkar, yaxud
əməlisaleh olmalarından asılı olmayaraq valideynlərə yaxşılıq etmək”2.
M. 2649: Vədiə caiz əqddir. Onunla insan öz malını, təmənnasız
olaraq saxlamaq üçün başqasına tapşırır. Buna əsasən, əgər insаn öz
mаlını bir şəxsə vеrib “sənin yаnındа əmаnət qаlsın” dеsə, о dа qəbul
еtsə, yахud bir söz dаnışmаdаn, mаl sаhibi mаlı sахlаmаq üçün оnа
vеrdiyini, о dа sахlаmаq məqsədilə qəbul еtdiyini bаşа sаlsa, vədiə və
əmаnətin sоnrаdаn dеyiləcək hökmlərinə əməl еtməlidirlər.
M. 2650: Əmаnət аlаn və mаlını əmаnət vеrən şəхs–hər ikisi
həddi-büluğa çatmış və аqil оlmаlıdır. Buna əsasən, bir şəхs mаlını
dəlinin, yaxud uşağın yаnındа əmаnət qоysа, yахud dəli və uşaq bir
mаlı kiminsə yаnındа əmаnət qоysа, düzgün dеyil.
1. Muminun/8.
2. “Vəsailüş-şiə”, “Alul-beyt” çapı, "Kitab əl-Vədi`ə", bab 2, h. 1, c. 19, səh. 71.
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M. 2651: Əgər bir şəxs dəli və uşаqdаn bir şеyi əmаnət kimi
qəbul еtsə, оnu sаhibinə vеrməlidir. Əgər о şеy dəlinin, ya uşаğın öz
mаlı оlsа, оnun qəyyumunа çаtdırmalıdır. Əgər mаl tələf оlsа, əvəzini
vеrməlidir. Аmmа mаl tələf оlmаsın dеyə, uşаqdаn аlmış olsа, bu
hаldа sахlаmаqdа səhlənkаrlıq еtməsə, zаmin dеyildir.
M. 2652: Əmаnəti sахlаyа bilməyən şəхs еhtiyаt-vаcibə görə,
gərək qəbul еtməsin. Аmmа əgər mаlın sаhibi оnu sахlаmаqdа daha
аciz оlsа və оndаn yахşı sахlаyа bilən bir şəхs də оlmаsа, bu еhtiyаt,
vаcib dеyil.
M. 2653: Əgər insаn mаlın sаhibinə, оnun mаlını sахlаmаğа
hаzır оlmаdığını bildirsə, о dа mаlı qоyub gеtsə, bu şəхs də mаlı
götürməsə və o tələf оlsа, əmаnəti qəbul еtməyən şəхs zаmin dеyil.
Аmmа еhtiyаt-müstəhəb budur ki, mümkün оlаrsа, оnu sахlаsın.
M. 2654: Bir şеyi əmаnət qоyаn şəхs nə vахt istəsə, gеri аlа bilər.
Əmаnəti qəbul еdən şəхs də nə vахt istəsə, оnu sаhibinə qаytаrа bilər.
M. 2655: Əgər insаn əmаnəti sахlаmаq fikrindən dönsə, оnu
mümkün qədər tеz sаhibinə, sаhibinin vəkilinə və yа qəyyumunа
çаtdırmаlı, yахud оnu sахlаmаğа rаzı оlmаdığını оnlаrа хəbər
vеrməlidir. Əgər üzrü оlmаdаn mаlı оnlаrа çаtdırmаsа və хəbər də
vеrməsə, mаl хаrаb olduqda əvəzini vеrməlidir.
M. 2656: Əmаnəti qəbul еdən şəхsin оnu sахlаmаq üçün münаsib
yеri оlmаsа, gərək münаsib yеr hаzırlаsın və оnu еlə sахlаsın ki, cаmааt
“əmаnətə хəyаnət еdib, оnu sахlаmаqdа səhlənkаrlıq еdib” dеməsin.
Əgər münаsib оlmаyаn yеrə qоysа və tələf оlsа, əvəzini vеrməlidir.
M. 2657: Əmаnəti qəbul еdən şəхs оnu sахlаmаqdа səhlənkаrlıq,
ifrаt еtməsə və təsаdüfən tələf оlsа, zаmin dеyildir. Аmmа əgər öz
iхtiyаrı ilə оnu, zаlımın аgаh оlub аpаrа biləcəyi gümаn olunan bir
yеrə qоysа, tələf olduqda əvəzini sаhibinə vеrməlidir. Аncаq о yеrdən
dаhа yахşı qoruyаcаq yеri оlmаsа və mаlı öz sаhibinə, yахud dаhа
yахşı qоruyаn аdаmа çаtdırа bilməsə, bu hаldа zаmin dеyil.
M. 2658: Əgər əmanət alan şəxs əmanət aldığı malın xarab
olacağından, oğurlanmasından qorxarsa, mümkün olduğu təqdirdə
malı sahibinə, yaxud da onun vəkilinə qaytarmalıdır. Onlara əli
çatmırsa, sahibi üçün qorumaq məqsədi ilə şər`i hakimə verməlidir.
Əgər şər`i hakim yoxdursa, yaxud ona əli çatmırsa, onu qorumaq
iqtidarında olan əmanətdar bir şəxsə tapşırmalıdır.
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M. 2659: Əgər mаlın sаhibi öz mаlını sахlаmаq üçün yеr təyin
еdib əmаnəti qəbul еdən şəхsə “gərək mаlı оrаdа sахlаyаsаn və tələf
оlmаsınа еhtimаl vеrsən də, bаşqа yеrə аpаrmаmаlısаn” dеsə, əmаnəti
sахlаyаn şəхs о yеrdə tələf оlаcаğını еhtimаl vеrib, о yеrin, mаl
sаhibinin nəzərində hifz оlunmаq üçün dаhа yахşı оlduğunа görə о
yеrdən çıхаrtmаmаsını dеmiş оlduğunu bilsə də, оnu bаşqа yеrə аpаrа
bilməz. Əgər başqa yerə аpаrsа və tələf оlsа, zаmindir. Həmçinin əgər
bаşqа yеrə аpаrmаmаğı hаnsı səbəbə görə dеməsini bilmədən bаşqа
yеrə аpаrsа, tələf olduqda vacib ehtiyata əsasən, əvəzini vеrməlidir.
M. 2660: Əgər mаlın sаhibi öz mаlını sахlаmаq üçün bir yеri
müəyyən еtsə, amma əmаnəti qəbul еdən şəхsə, onu başqa yerə
aparmamasını tapşırmasa, bu halda əmanət götürən şəxs orada tələf
olacağını ehtimal etsə, onu dаhа yахşı qorunan yerə aparmalıdır. Əgər
mal birinci yеrdə tələf оlsа, zаmindir. Amma mаl sаhibi də malın orada
tələf olacağını ehtimal etsə, əmanəti qəbul edən şəxs zаmin dеyil.
M. 2661: Əgər mаlın sаhibi dəli оlsа, əmаnəti qəbul еdən şəхs
dərhаl əmаnəti оnun qəyyumunа çаtdırmаlı və yа хəbər vеrməlidir.
Əgər şər’i üzr оlmаdаn mаlı оnun qəyyumunа vеrməsə, хəbər
vеrməkdə də səhlənkаrlıq еtsə və mаl tələf оlsа, əvəzini vеrməlidir.
M. 2662: Əgər mаlın sаhibi ölsə, əmаnəti qəbul еdən şəхs mаlı
оnun vаrislərinə çаtdırmаlı, yахud оnlаrа хəbər vеrməlidir. Əgər mаlı
vаrislərə vеrməsə, хəbər vеrməkdə də səhlənkаrlıq еtsə və mаl tələf
оlsа, zаmindir. Аmmа əgər “mеyitin vаrisi mənəm” dеyən şəхsin düz
dеyib-dеməməsini, yахud mеyitin bаşqа vаrisi də оlub-оlmаmаsını
bilmək üçün mаlı vеrməsə, хəbər göndərməkdə də səhlənkаrlıq еtməsə
və mаl tələf оlsа, zаmin dеyildir.
M. 2663: Əgər mаlın sаhibi ölsə və bir nеçə varisi оlsа, əmаnəti
qəbul еdən şəхs mаlı оnlаrın hаmısınа, yахud оnlаrın hаmısının mаlı
аlmаğı həvаlə еtdikləri аdаmа vеrməlidir. Buna əsasən, əgər
sаirlərinin icаzəsi оlmаdаn mаlın hаmısını vərəsələrdən birinə vеrsə, о
birilərin pаyınа zаmindir.
M. 2664: Əmаnəti qəbul еdən şəхs ölsə, yахud dəli оlsа, оnun
qəyyumu və yа vаrisi mümkün оlаn qədər tеz mаlın sаhibinə хəbər
vеrməli, yахud əmаnəti оnа çаtdırmаlıdır.
M. 2665: Əgər əmаnəti qəbul еdən şəхs özündə ölüm
əlаmətlərini görsə, mümkün оlаn təqdirdə оnu sаhibinə, yахud оnun
vəkilinə çаtdırmаlıdır. Əgər mümkün оlmаsа, gərək şər`i hakimə
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vеrsin. Əgər оnu tаpа bilməsə, mаlın qorunması və sаhibinə çatması
üçün daha əlverişli üsuldan istifadə etməlidir.
M. 2666: Əgər əmаnəti qəbul еdən şəхs özündə ölüm
əlаmətlərini görüb qаbаqkı məsələdə dеyilən vəzifəsinə əməl еtməsə,
bu hаldа əmаnət аrаdаn gеtsə, həttа оnu sахlаmаqdа səhlənkаrlıq
еtməsə və оnun хəstəliyi sаğаlsа, yахud bir müddətdən sоnrа pеşmаn
оlub vəsiyyət еtsə də, əvəzini vеrməlidir.
M. 2667: Girov, ariyə, icarə və ya müzaribə səbəbilə qaşrı tərəfə
tapşırılan mal əmanətdir və onun qorunmasında çalışılmalıdır.
M. 2668: Əgər bir malı sel aparsa və ya oğurlansa, sonra başqasının
əlinə keçsə, yaxud daşınarkən, müamilə və bu kimi vasitələrlə başqasının
əlinə keçsə, o şəxs həmin malı əmanət olaraq saxlamalı, sahibinə, yaxud
vəkilinə çatdırmalı, ya da onlara xəbər verməlidir. İtmiş malı tapan və ya
tələf olmaqda olan malı tapan da bu hökmdədir.
M. 2669: Əgər müsəlmanlarla döyüş halında olmayan kafir belə
öz malını müsəlmanın yanında əmanət qoysa, onu qorumaq və istədiyi
vaxt qaytarmaq vacibdir. Əgər müsəlmanlarla döyüş halında olan kafir
öz malını bir müsəlmanın yanında əmanət qoysa, vacib ehtiyata görə,
istədikdə sahibinə qaytarılmalıdır.
M. 2670: Əgər bir şəxs əmanətin onda olduğunu inkar etsə,
yaxud onda olduğunu qəbul edib xarab olduğunu və ya sahibinə
qaytardığını iddia etsə, dəlili olmadığı təqdirdə onun iddiası and
içməklə qəbul olunur. Hər iki tərəf malın xarab olduğunu qəbul etsə,
lakin mal sahibi əmanət verdiyi şəxsin səhlənkarlıq və ya təcavüz
etdiyini iddia etsə də, bu hökmdədir.
M. 2671: Əmanəti qəbul edən şəxs sahibinin aydın və ya ötəri
icazəsi olmadan onu qorumaq xaricində digər heç bir istifadə edə,
faydalana bilməz. Əks təqdirdə, zamindir.
M. 2672: Əmanəti qəbul edən şəxs aldığı malı qaytarmalı olduğu
zamankı vəziyyətdə qaytarmalıdır. Malda ona aid olmayan eyib və ya
nöqsana zamin deyil.
M. 2673: Əmanəti qəbul edən şəxsin onu qorumaq üçün mal
sahibinin icazəsi ilə çəkdiyi xərc və ya əmanəti qaytarmaq üçün lazım
olan xərc mal sahibinin üzərinə düşür.

АRİYƏ (BUROVUZ) HÖKMLƏRİ
M. 2674: Аriyə (burovuz) bir əqddir ki, onunla insаn öz mаlını,
təmənnasız olaraq istifаdə еtmək üçün bаşqаsınа vеrsin.
M. 2675: Аriyədə siğə охunmаsı lаzım dеyil. Əgər misаl üçün,
öz pаltаrını аriyə məqsədilə bir şəxsə vеrsə və о dа həmin məqsədlə
аlsа, аriyə düzgündür.
M. 2676: Qəsbi mаlı, hаbеlə özü insаnın olan, mənfəəti isə
bаşqаsına həvalə оlunаn, məsələn, icаrəyə vеrilən bir mаlın аriyəyə
vеrilməsi о vахt düzgündür ki, qəsbi şеyin sаhibi, yахud icаrə еdən
şəхs аriyəyə vеrilməsinə rаzı оlduqlаrını dеsinlər.
M. 2677: İnsаn, mənfəəti özünün оlаn, məsələn, icаrə еtdiyi bir
şеyi аriyə vеrə bilər. Аmmа əgər icаrədə, təkcə özünün istifаdə
etməsini şərt еtmişlərsə, bаşqаsınа аriyəyə vеrə bilməz.
M. 2678: Dəli, ya uşаğın öz mаlını аriyəyə vеrməsi düzgün
dеyildir. Аmmа əgər оnlаrın qəyyumu onun malını аriyə vеrməyi
məsləhət bilsə və uşaq malı qəyyumun tapşırığıyla ariyə götürənə
çatdırsa, eybi yохdur.
M. 2679: Əgər аriyə еtdiyi şеyi sахlаmаqdа səhlənkаrlıq etməsə,
оndаn istifаdə еtməkdə həddi аşmаsа və təsаdüfən tələf оlsа, zаmin
dеyil. Аmmа əgər tələf оlаrsа zаmin оlmаsını şərt еtsələr, yахud аriyə
еtdiyi şеy qızıl və gümüş оlsа, əvəzini vеrməlidir.
M. 2680: Əgər qızıl və gümüşü аriyə еdib, tələf оlduğu surətdə
zаmin оlmаyаcаğını şərt еtsə, tələf оlduğu təqdirdə zаmin dеyil.
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M. 2681: Əgər mаlı аriyə vеrən ölsə, аriyə аlаn şəхs аldığı şеyi
оnun vərəsələrinə vеrməlidir.
M. 2682: Əgər аriyə vеrən şəхsin şər`i cəhətdən öz mаlındаn
istifadə еtməyə hаqqı оlmаsа, məsələn, dəli оlsа, аriyə еdən şəxs mаlı
оnun qəyyumunа vеrməlidir.
M. 2683: Bir şеyi аriyə vеrən şəхs istədiyi vахt onu gеri аlа bilər.
Аriyə еdən şəхs də istədiyi vахt onu qаytаrа bilər.
M. 2684: Qızıl və gümüş qаbı haram istifadə üçün аriyə vеrmək
bаtildir. Vacib ehtiyata əsasən, onları otağın bəzənməsi üçün аriyə
vеrmək də işkallıdır.
M. 2685: Qоyunu, südündən və yunundаn istifаdə еtmək, dişi
hеyvаnı, mаyаlаndırmаq üçün аriyə vеrmək, düzgündür. Ümumiyyətlə,
əsli qalmaqla istifadə edilə bilən hər hansı bir şey ariyə verilə bilər; bu
şərtlə ki, onun mənfəəti şər`i və normal (üqəlayi) olsun.
M. 2686: Əgər аriyə еtdiyi şеyi sаhibinə, yaxud оnun vəkilinə, ya
qəyyumunа versə və o tələf оlsа, аriyəyə götürən zаmin dеyil. Əks
təqdirdə isə zamindir; baxmayaraq ki, məsələn onu sаhibinin аdətən
apardığı bir yеrə аpаrsа, məsələn atı sahibinin onun üçün düzəltdiyi
tövlədə bağlasa da.
M. 2687: Əgər nəcis bir şеyi yеmək və içmək üçün аriyə vеrsə,
vacib ehtiyata əsasən, nəcis оlmаsını аriyə аlаnа deməlidir.
M. 2688: Bir şəxs аriyə еtdiyi şеyi sаhibinin icаzəsi оlmаdаn
bаşqаsınа icаrəyə, yахud аriyəyə vеrə bilməz.
M. 2689: Əgər аriyəyə аldığı şеyi sаhibinin icаzəsi ilə bаşqаsınа
аriyəyə vеrsə və birinci аriyə еdən şəхs ölsə, yахud dəli оlsа, ikinci
аriyə bаtil оlmur.
M. 2690: Əgər аriyə еtdiyi mаlın qəsbi оlduğunu bilsə, sаhibinə
qаytаrmаlıdır: аriyə аldığı şəхsə vеrə bilməz.
M. 2691: Əgər qəsbi оlmаsını bildiyi mаlı аriyə еdib müəyyən
qədər istifаdə еtsə və оnun əlində tələf оlub аrаdаn gеtsə, sаhibi оnun
əvəzini оndаn, yахud mаlı qəsb еdən şəхsdən tələb еdə bilər. Hаbеlə
аriyə еdən şəхsin istifаdə еtdiyi qədərin hеsаbını da ondan, yaxud qəsb
еdəndən ala bilər. Əgər malın, yaxud istifadəsinin əvəzini аriyə
еdəndən аlsа, о, sаhibinə vеrdiyi şеyi аriyə vеrəndən аlа bilməz.
M. 2692: Əgər аriyəyə аldığı mаlın qəsbi оlmаsını bilməsə və
оnun əlində tələf оlsа, bu hаldа mаlın sаhibi оnun əvəzini ondan аlsа,
о dа mаlın sаhibinə vеrdiyi şеyi аriyə vеrən şəхsdən tələb еdə bilər.
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Аmmа əgər аriyə аldığı şеy qızıl və gümüş оlsа, yахud аriyə vеrən,
оnunlа mаlın аrаdаn gеtdiyi hаldа əvəzini vеrməsini şərt еtsə, mаlın
sаhibinə vеrdiyi şеyi аriyə vеrəndən tələb еdə bilməz.
M. 2693: Əgər bir şeyi xüsusi istifadə üçün аriyəyə аlsa, ondan
başqa tərzdə istifadə etmək olmaz; hətta adət olsa belə. Əgər qaydanı
pozsa və malın özü tələf olsa, zamindir, hətta istifadəsinin qarşılığını da
verməlidir. Əgər bir şeydən müxtəlif yollarda istifadə etmək mümkün
olsa, ariyə zamanı ondan istifadənin növü müəyyən edilməlidir.
M. 2694: Bir şeyin bir neçə müəyyən şəxsə ariyə verilməsi
düzgündür, amma onu, sayı müəyyən olunmayan camaata аriyə
vermək işkallıdır.
M. 2695: Mal eyibli, ya tələf olduğu təqdirdə ariyə tərəfləri
arasında problem çıxmaması üçün, daha yaxşı olar ki, zəmanətli аriyə
olunsun, yəni ariyə verən ariyə edənə “öz malımı sənə salamat verdiyim
kimi, sən də salamat təhvil verməlisən” desin, o da qəbul etsin.

HƏDİYYƏ VƏ “İBRA” HÖKMLƏRİ
M. 2696: Hədiyyə odur ki, insan özünə məxsus olan şeyi
təmənnasız olaraq başqasının mülkü etsin və ona bağışlasın.
M. 2697: Hədiyyədə xüsusi siğə oxumaq lazım deyil, əgər
hədiyyə edən şəxs öz malını hədiyyə məqsədilə başqasına versə və o
şəxs də bu məqsədlə qəbul etsə, düzgündür.
M. 2698: Hədiyyə edənin 6 şərtə malik olması lazımdır.
1 və 2-ci: Həddi-büluğa çatmış və ağıllı olsun.
3-cü: Səfih, yəni, öz malını əbəs yerə xərcləyən şəxslərdən
olmasın, baxmayaraq ki, öz malından istifadə etməyinə şər`i hakim
tərəfindən qadağa qoyulmasın.
4-cü: Öz malından istifadə etməyə şər`i hakim tərəfindən qadağa
qoyulmasın; məsələn iflasa uğramış şəxs kimi.
5-ci: Hədiyyə etmək istədiyi şeyin yiyəsi, ya ixtiyar sahibi
olsun. Deməli, başqasının malını onun icazəsi olmadan bağışlaması
düzgün deyil.
6-cı: Məqsəd və ixtiyarla bağışlasın; əgər hədiyyə edən şəxs
ikrah, ya məcburiyyət qarşısında hədiyyə etsə, düzgün deyil.
M. 2699: Hədiyyə olunan şəxs həddi-büluğa çatmamış uşaq,
yaxud dəli olarsa, hədiyyəni onun özünün qəbul etməsi kifayət deyil
və gərək qəyyumu onun tərəfindən qəbul etsin.
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M. 2700: Hədiyyədə qəbul etməkdən əlavə, o malı təhvil almaq
da lazımdır. Buna əsasən, hədiyyəni qarşı tərəfə təhvil verməyincə,
onun mülkü sayılmır. Həddi-büluğa çatmamış uşaq və dəli üçün isə
onların qəyyumu təhvil almalıdır. Əgər qəyyum özü onlara bir şey
bağışlamaq istəsə, onlar üçün təhvil almaq niyyəti etsə, kifayətdir.
M. 2701: Hədiyyə etdikdən sonra onu təcili olaraq təhvil verməsi
lazım deyil, hədiyyə etdiyi şəxsə verdiyi vaxt onun malı olur. Əgər
hədiyyə edən, ya hədiyyə olunan şəxs təhvil-təslimdən əvvəl ölərsə, ya
hədiyyə edən lazımi şərtlərə malik olmazsa, hədiyyə əməli batil sayılır
və mal hədiyyə edən şəxsin vərəsəsinə çatır.
M. 2702: Hədiyyə caiz əqddir və iki tərəfdən hər biri onu poza
bilər. Baxmayaraq ki, hədiyyə edən şəxsin ondan göz yumması və
hədiyyəni pozmaması daha yaxşıdır. Amma 5 yerdə hədiyyə edən şəxs
hədiyyəni poza bilməz:
1-ci: Hədiyyə etdiyi şeyin qarşılığı olaraq, qarşı tərəfdən az olsa
belə, bir şey almış olsun. İstər bəxşişdə onun əvəzinə bir şey almaq
şərt olsun, istərsə də qarşı tərəf özü hədiyyə qarşılığında onu hədiyyə
edən şəxsə bağışlasın.
2-ci: O şeyi “Qürbətən iləllah” (qürbət qəsdi ilə) bağışlamış olsun.
3-cü: Adətən qohum sayılanlardan birinə hədiyyə edərsə; Vacib
ehtiyata əsasən, əgər ər-arvad bir-birinə bir şey bağışlasalar, onu
pozmamalıdırlar.
4-cü: Bağışladığı mal öz əvvəlki vəziyyətində qalmamış olsa;
yəni, onun hamısı, ya bəzi hissələri tam şəkildə sıradan çıxsa, yaxud
forması tamamilə dəyişilsə (məsələn çörək yeyilsə, ya parça tikişdə
istifadə olunsa) və yaxud başqasına verilsə.
5-ci: Hədiyyənin iki tərəfindən biri ölərsə; Deməli, əgər hədiyyə
edən şəxs hədiyyəni təhvil verdikdən sonra ölərsə, ehtiyat-vacibə
əsasən, onun varisləri hədiyyəni geri ala bilməzlər və əgər hədiyyəni
qəbul edən şəxs qəbul etdikdən sonra ölərsə, mal onun vərəsələrinə
çatır və ehtiyat-vacibə əsasən, hədiyyə edən şəxs onu ala bilməz.
M. 2703: “İbra” budur ki, haqq sahibi ixtiyarı ilə öz haqqından
keçsin. Buna əsasən, əgər insanın bir kəsdən alacağı varsa, güzəşt edə
bilər və borclunun qəbul etməsi şərt deyil və bu halda daha onu
(ibranı) poza bilməz.
M. 2704: İbrada haqq sahibi, hədiyyə edən şəxsin (2698-ci
məsələdə deyilən) şərtlərinə malik olmalıdır.
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M. 2705: Ölmüş şəxsin zimməsini borcdan ibra etmək
düzgündür.
M. 2706: Hədiyyə edən şəxs hədiyyə etdiyi şeyin əvəzində bir
şeyi şərt edərək qarşı tərəfdən ala bilər və buna “əvəzli hədiyyə”
deyilir. Onun əvəzinin mal və əşya olması lazım deyil. Faydasının hər
hansı bir yolla hədiyyə edən şəxsə çatacağı işi də hədiyyə əvəzi olaraq
istəyə bilər. Məsələn, hədiyyənin qarşılığı olaraq hədiyyə edənin
borcunun bağışlanmasını, ya onun üçün şəriətin icazə verdiyi işi
görməsini istəyə bilər.
M. 2707: Hədiyyəni qəbul edən şəxs onun öhdəsinə şərt qoyulan
halda, ehtiyata əsasən, ona əməl etməlidir. Buna əsasən, əgər hədiyyə
edən şəxs müəyyən bir şeyin ona hədiyyə edilməsi şərtilə bir şəxsə
hədiyyə etsə, ehtiyata əsasən, qarşı tərəf şərtə əməl etməlidir və əgər
imtina etsə, yaxud ona əməl etmək mümkün olmasa, hədiyyə edən
şəxs hədiyyəni poza bilər.
M. 2708: Ata və ana qızlarına verdikləri cehizi razılaşma, ya
bağışlama yolu ilə onun mülkü etsələr, geri ala bilməzlər. Amma əgər
onun mülkü etməsələr, geri almağın maneəsi yoxdur. Habelə ərin
arvadına aldığı, ya atanın öz övladına verdiyi zinət əşyalarının və
başqa şeylərin də hökmü bu qəbildəndir.

SƏDƏQƏ HÖKMLƏRİ
Sədəqə vermək ixlaslı və səmimi bir əməldir. Bu əmələ Quranikərimdə və çoxlu hədislərdə təkid olunub və dünyada xeyir və
bərəkətə, bəla və qəfil ölümlərin uzaqlaşmasına, xəstələrin şəfa
tapmasına səbəb olur. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurub:
ﻛﻞ ﻣﻌﺮوف ﺻﺪﻗﺔ1
Yəni bütün xeyir və bəyənilən əməllər sədəqədir. Azmışların
hidayət olunması, ehtiyaclıların himayə olunması və cəmiyyətin
maddi və mənəvi tərəqqisi üçün görülən işlər isə daha səmərəli və
uzunömürlüdür.
M. 2709: Sədəqə iki növdür:
1-ci: Vacib sədəqə. Məsələn, malın zəkatı, fitrə zəkatı, rəddiməzalim (yəni, sahibini tanımadığı mala zərər vuran şəxsin vurduğu
zərər əvəzində cameüş-şərait müctəhidin icazəsi ilə verdiyi sədəqə) və
müxtəlif kəffarələr.
2-ci: Müstəhəb sədəqə. Yəni, başqalarına maddi ehsan və ianə
vermək, yaxud mənfəəti camaata çatan xeyriyyə müəssisəsi təsis
etmək. Bu əməlin təsirləri haqqında çoxlu rəvayət nəql olunub.
M. 2710: Sədəqə verən şəxsin həddi-büluğa çatmış, ağıllı və
qeyri-səfih, iflasa uğradığı üçün şər`i hakimin öz malından istifadə
1. “Biharul-ənvar”, c. 93, s. 119.
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etməsini yasaq etmədiyi şəxs olmasından əlavə, qürbət qəsdi də olmalı
və sədəqəni qarşı tərəfə təmənnasız olaraq verməlidir.
M. 2711: Sədəqə verən şəxs malı təhvil verdikdən sonra onu poza
və malı geri ala bilməz; o şəxs onun qohum-əqrəbası və yaxınlarından
olmasa da.
M. 2712: Müstəhəb sədəqəni alan şəxsin müsəlman və ya mömin
olması lazım deyil. O, müsəlmanların razılığı və icazəsi ilə onların
ölkələrində yaşayan və yoxsul olan kitab əhlinə də verilə bilər.
M. 2713: Seyid öz vacib və müstəhəb sədəqələrini seyid və ya
qeyri-seyidə verə bilər. Qeyri-seyid də öz müstəhəb sədəqəsini seyidə
verə bilər. Lakin vacib sədəqəsini (malın zəkatı, fitrə zəkatı və s.)
seyidə verə bilməz. Kəffarə və rəddi-məzalim ödəmək qeyri-seyidə
vacib olduqda, vacib ehtiyata görə, onu seyidə verə bilməz.
M. 2714: Sədəqə verənin, sədəqə verdiyi malın ona satılmasını
və ya bağışlanmasını istəməsi məkruhdur. Lakin əgər sədəqə alan şəxs
mala qiymət qoyulduqdan sonra onu satarsa, sədəqə verən həmin malı
almaqda digərlərinə müqəddəmdir. Bu əməl məkruh deyil. Habelə
əgər (zəkat verdiyi) mal irs və ya başqa bir şəkildə ona gəlib çatarsa,
onu qəbul etmək məkruh deyil.
M. 2715: Kömək istəyən şəxsi geri qaytarmaq, eləcə də ehtiyac
olmadan kömək istəmək şiddətli şəkildə məkruh, bəzən də haramdır.

VƏQF HÖKMLƏRİ
Vəqf odur ki, insan bir mülkü sabit saxlayır, gəlirini isə bir şəxs,
bir neçə şəxs, bir iş və ya digər xərclər üçün təyin edir. Misal üçün,
müəyyən torpaq sahəsini məscid, hüseyniyyə, mədrəsə və ya yoxsullar
üçün ayırmaq bu qəbildəndir. Buna fiqh elmi terminologiyasında
“vəqf”, verilən mala “moqufə”, vəqf edənə “vaqif”, malın aid olacağı
şəxs və ya digər məqsədlərə isə “moqufun ələyh” deyilir.
M. 2716: Vəqf iki növdür: Birincisi xüsusi vəqfdir. İnsanın bir
şeyi öz övladına vəqf etməsi bu qəbildəndir. İkincisi ümumi vəqfdir.
Burada vəqf ayrı-ayrı fərdlərə məxsus olmur. Məscid, hüseyniyyə və
yaxud yoxsullara olunan vəqf bu qəbildəndir.
M. 2717: Ümumi və ya xüsusi olmasından asılı olmayaraq,
ehtiyata görə, vəqfdə qürbət qəsdi lazımdır. Lakin vəqf edənin
müsəlman olması lazım deyil. Buna əsasən, əgər qeyri-müsəlman da bir
şey vəqf etsə, düzgündür.
M. 2718: Əgər bir şəxs vəqf edərsə, vəqf olunan şey onun
mülkiyyətindən çıxır. O özü və ya başqaları onu bağışlaya, sata
bilməz. Heç kim o mülkdən irs də apara bilməz. Lakin 2292 və 2294cü məsələlərdə göstərilən bəzi hallarda onu satmağın eybi yoxdur.
M. 2219: Vəqf edən həddi-büluğa çatmış, ağıllı və ixtiyarı öz
əlində olmalıdır. Buna əsasən, əgər dəli bir şeyi vəqf etsə, düzgün deyil.
M. 2720: Vəqfdə siğə oxumaq və ya siğəni ərəb dilində oxumaq
lazım deyil. Əgər istənilən söz və ya hərəkətlə bir şeyin vəqf
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olunduğunu anladıb, onu təhvil versə, düzgündür. Misal üçün, əgər
“öz evimi vəqf etdim” deyib onu vəqf etdiyi şəxsə və ya vəqfə nəzarət
edənə təhvil versə, düzgündür. Qəbula da ehtiyac yoxdur, hətta vəqf
xüsusi olsa belə.
M. 2721: Vəqf şərtsiz və tərəddüdsüz olmalıdır. Buna əsasən,
əgər vəqf edən onu gələcəkdə baş verəcək və ya vermək ehtimalı olan
bir şərtdən asılı etsə, iki haldan xaric deyil:
Birincisi: Əgər qoyulan şərt vəqfin düzgünlüyünün şərtlərindən
olmasa, onun düzgünlüyü işkallıdır. Məsələn, bir kəsin “əgər Allah
mənə oğul versə, evim vəqf olsun” deməsi bu qəbildəndir.
İkincisi: Əgər o şərt vəqf edənin fikrincə qəti olsa və vəqfin
düzgünlüyündə dəxalətli olsa, vəqf düzgündür. Məsələn, bir kəsin
“əgər ev mənim olarsa, onu vəqf etdim” deməsi bu qəbildəndir.
M. 2722: Əgər bir mülkü vəqf üçün təyin etsə, lakin siğə
oxumazdan öncə peşman olsa, yaxud ölsə, vəqf olunan şəxsin onu
təhvil aldığı təqdirdə vəqf düzgün və keçərlidir. Əgər təhvil
almayıbsa, vəqf düzgün deyil və onun ixtiyarı varislərin əlindədir.
M. 2723: Bir malı vəqf edən onu həmişəlik vəqf etməlidir. Buna
əsasən, əgər “bu malı yalnız on il müddətinə vəqf etdim” və ya “on il
müddətinə vəqf olsun, sonra beş il vəqf olmasın, sonra yenə vəqf olsun”
desə, batildir. Vacib ehtiyata görə, vəqf siğə oxunan vaxtdan olmalıdır.
Buna əsasən, əgər “bu mal mən öləndən sonra vəqf olsun” desə, siğə
oxunduğu vaxtdan öldüyü vaxtadək vəqf olunmadığı üçün işkallıdır.
M. 2724: Vəqf olunan şeyin özü mövcud və müəyyən olmalıdır.
Buna görə də “borcu” vəqf etmək, misal üçün, “filankəsin mənə olan
borcunu vəqf etdim” demək, yaxud müəyyən olmayan bir şeyi vəqf
etmək, misal üçün, “bağlarımdan birini vəqf etdim” demək düzgün
deyil. Eləcə də bir şeydən faydalanmağı vəqf etmək, məsələn, “evimdən
istifadə olunmasını vəqf etdim” demək düzgün deyil. Lakin evi onda
yaşamaq üçün, yaxud ağacı meyvəsindən istifadə etmək üçün, hətta
vəqf olunan zaman barı olmasa belə vəqf etmək düzgündür.
M. 2725: Mülkün vəqf olunduğu məqsəd müəyyən və halal
olmalıdır. Buna görə də, öz mülkünü dəqiq təyin etmədən bir neçə
məsciddən birinə və ya batili, yaxud buna bənzər şeyləri yaymaq üçün
vəqf etsə, düzgün deyil.
M. 2726: Vəqf o halda düzgündür ki, vəqf olunan mal onun
mütəvəllisinə, ya vəqf olunan şəxsin özünə, ya vəkilinə və yaxud
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qəyyumuna verilsin. Əgər bir şeyi öz azyaşlı övladlarına vəqf etsə
və həmin malı, onlara vəqf olunsun deyə onların tərəfindən saxlasa,
vəqf düzgündür.
M. 2727: Əgər bir mülk məscid olaraq vəqf olunsa, sonra təhvil
vermək məqsədilə onda namaz qılınmasına icazə verilsə və bir nəfər
belə onda namaz qılsa, vəqf həyata keçmiş olacaq.
M. 2728: Vəqf olunan mülk dağılsa belə, vəqflikdən xaric olmur.
M. 2729: Mövcud olmayan şəxslərə vəqf etmək düzgün deyil.
Lakin mal ana bətnində olan və hələ dünyaya gəlməyən şəxslərə vəqf
olunsa, eybi yoxdur. Eləcə də, mövcud olanları nəzərə almaqla
mövcud olmayanlara, yəni bəzisi dünyaya gələn şəxslərə, məsələn
övladlarına vəqf etmək doğrudur. Bu halda hələ dünyaya gəlməyən
sonrakı təbəqələr dünyaya gəldikdən sonra digərləri şərik olacaqlar.
M. 2730: Əgər bir şeyi özünə vəqf etsə, məsələn bir mağazanı,
gəlirinin ölümündən sonra məqbərəsinə xərclənməsi üçün vəqf etsə,
düzgün deyil. Amma məsələn, əgər bir malı fəqirlərə vəqf etsə və özü
fəqir olsa, vəqfin mənfəətindən istifadə edə bilər.
M. 2731: Hüseyniyyəyə vəqf olunan xalça, üzərində namaz
qılmaq məqsədi ilə məscidə aparıla bilməz; hətta hüseyniyyə məscidə
yaxın olsa belə. Ümumiyyətlə müəyyən bir məkan və ya məqsəd üçün
vəqf olunan şey digər yerə köçürülə bilməz və ya digər məqsədlər
üçün istifadə oluna bilməz.
M. 2732: Əgər bir mülk bir məscidin təmiri üçün vəqf olunsa, bu
halda həmin məscidin təmirə ehtiyacı olmasa və bir müddət təmirə
ehtiyacı olmayacağı ehtimal olunsa, təmirdən başqa ehtiyacı olmadığı,
onun gəlirinin tələf olmaq təhlükəsi ilə qarşılaşdığı və ya onu
saxlamağın faydasız olduğu təqdirdə, o mülkün gəliri, təmirə ehtiyacı
olan digər məscidə xərclənə bilər.
M. 2733: Əgər bağın ağacları kimi bir mülk müəyyən şəxslərə
vəqf olunarsa və onlar malik olduqdan sonra bar verərsə, meyvələrinə
də malik olacaqlar. Onların hansının payına düşən ağac nisab həddinə
çatarsa, zəkatını verməlidir. Lakin əgər bağ müəyyən şəxslər üçün
yox, ümumi məqsədlərin biri, məsələn yoxsullar üçün vəqf olunarsa, o
bağın barına zəkatın düşməməsi nəzərə çarpır.
M. 2734: Vəqf olan və yol üstündə yerləşən məzarlıqlar
vəqflikdən xaric olmurlar. Onlardan yararlanmaq və ya alıb-satmaq
olmaz. Lakin vəfat edənlərə hörmətsizlik sayılmazsa, oradan get-gəl
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etməyin eybi yoxdur. Əgər məzarlıq şəxsi mülk olsa, ondan hər növ
istifadə sahibinin icazəsindən asılıdır.
M. 2735: Bir şeyin vəqf olunması aşağıdakı yollardan biri ilə
sübuta yetirilir:
Birinci: Xalq arasında yəqin və xatircəmliyə səbəb olacaq
dərəcədə məşhur olması.
İkinci: Mülk ixtiyarında olan şəxsin və ya varislərinin etiraf etməsi.
Üçüncü: Camaatın vəqf olunan mülk kimi davranması.
Dördüncü: İki ədalətli şəxsin şəhadət verməsi.
Beşinci: Etibarlı şəxsin xatircəmlik əldə olunacaq şahidliyi.

VƏQF ZAMANI QOYULAN ŞƏRTLƏR
M. 2736: Vəqf edənin vəqf olunan mülkdən istifadə üçün
qoyduğu şərtlər şəriətə uyğun olarsa, düzgündür və onlara əməl
olunmalıdır. Misal üçün, tələbələrin mədrəsədə məskunlaşması üçün
gecə namazı qılmaları şərt kimi göstərilsə, buna əməl olunmalıdır. Əks
təqdirdə mədrəsədə məskunlaşa bilməzlər.
M. 2737: Məsələn, əgər bir ev müəyyən şəxslərə vəqf olunarsa,
vəqfin zahirindən və ya əlamətlərindən vəqf edənin məqsədinin yalnız
ev kimi istifadə olunması olduğu anlaşılarsa, onu bu və ya digər
şəkildə dəyişmək, misal üçün, mağazaya çevirmək olmaz. Hətta belə
bir ehtimal da mövcud olsa, vacib ehtiyata görə, onu dəyişmək olmaz.

VƏQFƏ NƏZARƏT
M. 2738: Əgər vəqf olunan şey üçün mütəvəlli (idarə edən) təyin
olunsa, onun göstərişinə uyğun əməl olunmalıdır. Əgər mütəvəlli təyin
etməsə, müəyyən şəxslərə, misal üçün öz övladlarına vəqf etsə,
gələcək nəslin də faydalanmasında dəxaləti olan vəqflə bağlı
məsələlər şər`i hakimin ixtiyarındadır. Lakin mövcud övladlarının
vəqf olunan şeydən faydalanması ilə bağlı məsələlər özləri həddibüluğa çatmış olduqları halda özlərinin, həddi-büluğa çatmadıqda isə
qəyyumlarının ixtiyarındadır və bu növ istifadə üçün şər`i hakimin
icazəsi lazım deyil.
M. 2739: Əgər bir mülk məsələn, yoxsullara, seyidlərə və ya
ondan gələn gəlir xeyriyyə məqsədləri üçün xərclənsin deyə vəqf
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olunarsa, mütəvəlli təyin olunmadığı təqdirdə onun ixtiyarı şər`i
hakimin əlindədir.
M. 2740: Əgər mülkü müəyyən şəxslərə, misal üçün, öz
övladlarına, özündən sonra da gələcək nəvə-nəticələrinə vəqf edərsə
və mülkün mütəvəllisi onu icarəyə verib dünyasını dəyişərsə, əgər
vəqfin və gələcək nəsillərin xeyrini nəzərdə tutubsa, icarə batil olmur.
Əgər həmin mülkün mütəvəllisi olmazsa, vəqf olunan şəxslərin bir
təbəqəsi onu icarə verib dünyalarını dəyişərlərsə, növbəti təbəqənin
icazəsi olmazsa, icarə batildir. İcarəçi icarə pulunu bütünlüklə ödəmiş
olsa, onlar dünyasını dəyişdiyi zamandan müqavilənin sonunadək
ödənilən icarə haqqını onlardan almalıdır.
M. 2741: Bir hissəsi ümumi şəkildə vəqf olunan, digər hissəsi isə
vəqf olunmayan bir mülk bölünmədiyi halda şər`i hakim və ya vəqfin
mütəvəllisi, mütəxəssis rəyilə vəqfə aid olan payı ayıra bilər.
M. 2742: Əgər vəqfin mütəvəllisi xəyanət edib vəqfə aid olanları
müəyyən olunmamış digər məqsədlər üçün xərcləsə, vəqf ümumi
məqsəd daşıdığı halda etibarlı nəzarətçi təyin olunmaqla onun
xəyanətlərinin qarşısı alına bilərsə, şər`i hakim ona etibarlı nəzarətçi
təyin etməlidir. Əgər bu şəkildə mane olmaq mümkün olmazsa, şər`i
hakim yeni etibarlı bir mütəvəlli təyin etməlidir.
M. 2743: Əgər bir mülkün gəlirini bir məscidin təmirinə xərcləmək
üçün vəqf edib imam camaata, o məsciddə azan verənə və ya məscidin
xadiminə versələr, hər biri üçün nə qədər nəzərdə tutulduğunu bilsələr və
vəqf edənin məqsədi onların yaşayışının təmin olunması olduğu məlum
olsa, qabaq verilən məbləğ onları təmin edirmişsə, lakin indiki məbləğ
ehtiyac qədərindən azdırsa, məsələn “camaat imamına hər ay on tümən
verin” demişsə, onların yaşamını təmin edəcək qədər vermək olar. Əgər
məlum olmazsa, müəyyən etdiyi kimi xərclənməlidir. Əgər hər biri üçün
nə qədər təyin olunduğu bəlli olmazsa, öncə məscid təmin olunmalı, artıq
qaldığı təqdirdə camaat imamının, azan verənin və xadimin arasında
bərabər şəkildə bölünməlidir. Çox yaxşı olar ki, bu üç nəfər bölgüdə birbirlərilə razılaşsınlar.

MÜLKÜN "HƏBS" OLUNMASI
M. 2744: İnsan öz mülkünü vəqf etmədən müəyyən şəxslərin
istifadəsi və yaxud xeyir işlər, ibadətlər üçün ayıra (həbs edə) bilər.
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Yəni ondan yararlanmanı, istifadəni yalnız xeyir işlərə, ibadətlərə və
ya müəyyən şəxslərə aid edə bilər. Buna əsasən, əgər əməldə mülkünü
bu iş üçün ayırsa, “həbs” gerçəkləşmişdir və onu poza bilməz. Lakin
əgər bunu müəyyən il, məsələn on il müddətinə ayırmışdırsa, vaxt
bitdikdən sonra yenə öz mülkiyyətinə keçir, özü olmadıqda isə o,
dünyasını dəyişdiyi zaman mövcud olan varislərinə qaytarılır.
M. 2745: “Həbs”də də vəqfdə olduğu kimi mülk sahibinin ağıllı
olması və həddi-büluğa çatması şərtdir. Vacib ehtiyata görə, mülkün
təhvil alınması onun düzgünlüyünün şərtidir. Malik dəli və ya müflis
olduğu üçün şər`i hakim tərəfindən malikiyyət hüququ əlindən alınmış
olmamalıdır. Şəxslərlə bağlı “həbs”in düzgünlüyü onların qəbul
etməsindən asılıdır.

ÖZ MALLARINDAN İSTİFADƏ
ETMƏLƏRİ YASAQ OLUNANLARIN
HÖKMLƏRİ
“Məhcur” o kəsdir ki, şər`i cəhətdən öz malından istifadə etmək
hüququ olmasın və başqaları onun maddi işlərində qəyyumluq etsinlər.
M. 2746: Məhcurlar dörd qrupdur:
1-ci: Həddi-büluğa çatmamış uşaq;
2-ci: Dəli;
3-cü: Səfih; yəni maddi işlərdə öz xeyir və zərərini yaxşı təyin
edə bilməyən və malını əbəs yerə xərcləyən şəxs; hətta şər`i hakim
ona öz malından istifadə etməsini qadağan etməsə də.
4-cü: Müflisliyi barədə şər`i hakim tərəfindən hökm çıxarılmış şəxs.
M. 2747: Həddi-büluğa çatmamış uşaq şər`i cəhətdən öz
malından istifadə edə bilməz. Amma həddi-büluğa çatmamış uşaq
dənizdəki balıq kimi bir şəxsin mülkü olmayan halal şeyləri, sahib
olmaq niyyətilə öz zəhmət və işilə əldə etsə, onun sahibi olur.
M. 2748: Bəzən ağıllı və bəzən də dəli olan şəxsin dəli vaxtı öz
malından istifadə etməsi düzgün deyil.
M. 2749: İnsan ölüm yatağında olduğu xəstəlik zamanı öz
malından istədiyi qədər özünə, əhli-əyalına, qonaqlarına və israf
sayılmayan sair işlərə xərcləyə bilər. Habelə öz malını bir şəxsə
bağışlasa, ya dəyərindən ucuz satsa, yaxud icarəyə versə, düzgündür.
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M. 2750: İnsan ölüm yatağında olduğu xəstəlik zamanı özünün
xüms, zəkat və kəffarələr kimi maddi vacibatını, onun var-dövlətinin
üçdə birindən çox olsa belə, ödəmək istəyərsə, vərəsələrin razılığına
lüzum yoxdur.
M. 2751: Borclu adam dörd şərtlə müflis sayılır:
1-ci: Borcları şər`i hakim yanında qeydə alınmış olsun.
2-ci: Əmlakı evini və yaşamaq üçün zəruri olan ləvazimatı
çıxmaq şərti ilə borclarından az olsun.
3-cü: Borclarını ödəməyin vaxtı çatmış olsun.
4-cü: Borc verən şəxs, ya şəxslər şər`i hakimdən onun əmlakını
müsadirə etməsini istəsin və şər`i hakim də onun əmlakının müsadirə
olunması hökmünü versin.
M. 2752: şər`i hakim iflasa uğramış şəxsin əmlakının müsadirə
edilməsi və dondurulması haqqında hökm verdikdən sonra, evini və
yaşamaq üçün zəruri olan ləvazimatı çıxmaq şərti ilə, əmlakı müsadirə
olunur və borc sahibləri arasında bölünür.
M. 2753: İflasa uğramış şəxsin və onun himayəsində olan
şəxslərin, onların şəninə uyğun yemək, geyim və mənzil xərcləri,
əmlakı bölünənə qədər onun malından ayrılır. Əgər borclu ölərsə,
onun kəfən və dəfn xərci borclarından öndədir.
M. 2754: Həddi-büluğa çatmamış uşağın, dəlinin və səfih şəxsin
əmlakına qəyyumluq etmək, ardıcıllıqla bu şəxslərin öhdəsinədir:
1-ci: Ata və ata tərəfdən olan baba; amma həddi-büluğa çatmamış
uşağın, dəlinin və səfih şəxsin ana və ana tərəfdən olan babasının, ya
qardaş və bacısının, şər`i hakim onları maddi qəyyum təyin etməyənə
qədər, qəyyumluq hüquqları yoxdur.
2-ci: Ata və ata tərəfdən olan baba olmadıqda, ölümlərindən
sonra onların tərəfindən vəsi olaraq onların qəyyumluğunu öz
öhdəsinə alan şəxs.
3-cü: Birinci və ikinci dəstə olmadıqda şər`i hakim, ya onun
tərəfindən qəyyum olaraq seçilən şəxs.
4-cü: Şər`i hakim və onun nümayəndəsi olmadıqda mömin,
ədalətli və agah şəxslər.
M. 2755: Ata və ata tərəfdən olan babanın dəli və səfihə
qəyyumluğu o haldadır ki, onlar həddi-büluğa çatmazdan əvvəl dəli və
səfih olsunlar. Buna əsasən, əgər uyğun səbəb həddi-büluğa çatdıqdan
sonra peyda olsa, onların qəyyumluğu şər`i hakimin öhdəsinədir.
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M. 2756: Ata və ata tərəfdən olan babanın qəyyumluğu başqasına
keçə bilməz. Amma onlar məsləhət bildikləri halda başqasını öz
vəkilləri edə bilərlər.
M. 2757: Ata və ata tərəfdən olan babanın qəyyumluğunda
onların ədalətli olması şərt deyil. Amma onların qəyyumluğunun uşaq,
səfih, ya dəliyə ziyanlı olduğu şər`i hakimə isbat olsa, gərək onların
uşaq, səfih, ya dəlinin malından istifadə etmələrini yasaq etsin və
əmanətdar olan başqa şəxsi onların yerinə təyin etsin. Lakin ata və ata
tərəfdən olan babaya əmanətdar bir şəxsi qoşmaq uşaq, səfih, ya
dəlinin məsləhətinə uyğun olacaqsa, bu yola üstünlük verilməlidir.

İŞ VƏ GƏLİRLƏRİN HÖKMLƏRİ
M. 2758: Qazanc və ticarət halal və şəriətin icazə verdiyi
yollardan olmalıdır. Əgər bir şəxs haram yolla, məsələn qumar,
oğurluq, riba, rüşvət, ğina, zalımı mədh etmək və gücləndirmək və
şəriətin icazə vermədiyi başqa yollarla bir şey əldə etsə, haramdır və
ona zamindir.
M. 2759: Haram olan hər hansı bir işi peşə və gəlir mənbəyi
etmək haramdır. Buna əsasən, Allahdan başqasına ibadət etmək üçün
düzəldilən bir şeyi düzəltmək və ümumi, ya xüsusi mənfəəti haram
olan şey düzəltmək, habelə şərab satmaq, cadugərlik və buna oxşar
işlər icazəli deyil.
M. 2760: Camaatın ehtiyacı olan və kafirlər qarşısında
müsəlmanların qüdrət və əzəmətinə səbəb olan sənaye və elmləri
öyrənmək və öyrətmək bütün müsəlmanlara kifayi surətdə vacibdir.
M. 2761: Sehri öyrənmək və ona əməl etmək haramdır. Lakin
imanlı və ləyaqətli şəxslər tərəfindən sehri batil etmək, yaxud sehr
etməklə peyğəmbərlik, ya imamlıq və ya buna oxşar iddia edən
şəxslərə qarşı camaatın fikirlərinə aydınlıq gətirmək üçün olsa, zərurət
həddində eybi yoxdur.
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M. 2762: Kahinlik və münəccimlik1 əgər Allahdan başqasının
müstəqil, ya Allahla müştərək şəkildə təsirə malik olmasına inanmaq
formasında olarsa haram, hətta şirkdir. Amma əgər Allah-taalanın
iradəsini mütləq təsirə malik bilsələr və onların proqnozları gümana,
təxminə və bu əqidəyə əsaslansa ki, aləmlərin Rəbbi bəzi işləri bəzi
işlərin səbəbi, yaxud onlarla birgə və uyğun edib, səbəb, ya birgə
olmanın və ya inkarının qalanı isə onun mütləq qüdrəti daxilindədirbu halda eybi yoxdur.
M. 2763: Foksçuluq əgər haqqı batil kimi, ya batili haqq kimi
cilvələndirmək üçün olsa, icazəli deyil. Lakin, yalnız əyləncə üçün
olsa, eybi yoxdur.
M. 2764: Ruhların hazır edilməsi əgər yalanı yaymaq və
camaatın aldadılması, yaxud ictimai asayişi pozmaq və bu kimi işlər
üçün olarsa, icazəli deyil. Hipnotizmin (süni şəkildə yatızdırmağın)
pis təsiri olmadıqda, yaxud bəzi xəstəliklərin müalicəsi ona bağlı olsa,
onun haram olmasına heç bir dəlil yoxdur. Amma əgər kimsə bu
cəhətdən pis təsirə məruz qalsa, yaxud canına təhlükə törənsə,
haramdır və bu halda səbəbkar zamindir.
M. 2765: Ğinanı, həmçinin batil şeylərdən ibarət olan, ya şəhvəti
təhrik edən və el arasında günah məclislərinə münasib olan avazı tək,
ya çalğı ilə oxumaq, qulaq asmaq, öyrətmək və peşə seçmək haramdır.
İslam hədislərində “ləhv” və “ğina” çox pislənilmişdir. O cümlədən
bir hədisdə deyilmişdir: “Şərab, ləhv, ğina və qumar alətləri olan evə
mələklər daxil olmaz, o evin əhlinin duaları qəbul olunmaz və o evdən
bərəkət çəkilər”2.
M. 2766: Müğənni qadınların toy mərasimlərində ğina oxumaları
istisna olunub və haram deyil. Amma gərək naməhrəm kişilər onların
səsini eşitməsinlər və oxuduqları sözlər batil olmasın. Vacib ehtiyata
əsasən, təkcə toy mərasimlərilə kifayətlənsinlər və başqa
mərasimlərdə oxumasınlar. Həmçinin şəhvəti təhrik edən, yaxud başqa
haram təsirləri olan və ya el arasında fəsad və əbəs sayılan bütün avaz,
1. “Kahin” iddia edir ki, hadisələri cinlərin, şeytanların, yaxud başqa gizli
səbəblərin vasitəsi ilə başa düşür, “münəccim” isə səma cismlərinin hərəkəti və
ulduzların yaxınlaşması vasitəsi ilə gələcəkdən xəbər verir.
2. “Vəsailüş-şiə”, “Alul-beyt” çapı, “Əbvabu ma yuktəsəbu bih”, bab 100, h.
13, c. 17, səh. 315.
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səs və əməlləri oxumaq, qulaq asmaq, yaymaq, öyrənmək, öyrətmək
və peşə seçmək haramdır.
M. 2767: Döyüş vaxtı şəxsi heyətin hisslərini təhrik etmək üçün
oxunan coşdurucu nəğmələrin eybi yoxdur. Habelə batil və el arasında
şəhvəti təhrik edən və fəsad məclislərinə münasib olmayan bütün
nəğmə və mahnıların eybi yoxdur, onu oxumaq, qulaq asmaq,
öyrənmək və peşə seçmək olar.
M. 2768: Əgər bir şəxs bir nəğmə və mahnının el arasında fəsad
məclislərinə münasib və haram ğinanın növlərindən olması barədə
şəkk etsə, ondan qorunması lazım deyil, hərçənd ki, ehtiyat yaxşıdır.
Amma ondan pis təsirlər müşahidə olunduqda, bu ehtiyat, vacib olur.
M. 2769: Qadınların cəmiyyətin müxtəlif sahələrində elmi və
işgüzar fəaliyyətinin iki şərtlə eybi yoxdur:
1. Ümumi iffətə riayət etsinlər və harama düşməsinlər.
2. Onların fəaliyyəti ərlərinin hüququnun pozulmasına səbəb və
onların məqam və heysiyyətinə zidd olmasın. Amma bununla yanaşı,
Quran və sünnədən belə anlaşılır ki, zərurət və lüzum olmayanda,
qadınlar naməhrəm olan yerlərdə hazır olmasalar, daha yaxşı olar.
M. 2770: Fəsadkar və zalımlara fikir və əməllə meyl göstərmək,
özünü onların şəklinə salmaq, günah etməkdə və başqalarının
hüququna təcavüz etməkdə onları himayə etmək və kafir və zalım
ölkələrin dövlət orqanlarında işləmək küfr və zülmü himayə, kafir və
zalıma yardım etməyə səbəb olarsa, haramdır. Lakin xüsusi şəraitdə
İslam və müsəlmanlara kömək etmək üçün və cameüş-şərait hakimin
icazəsi ilə olarsa, haram deyil.
M. 2771: Kitab, jurnal, proqram, disk və bu kimi şeylərin
köçürülməsi, alışı, satışı və hər növ istifadə edilməsi müəllif hüquqlarına
riayət etməyə bağlı olarsa, onların müəllifi və istehsalçısı müsəlman olsa,
onun razılığı olmadan icazəli deyil. Amma əgər müsəlmanlarla müharibə
vəziyyətində olan qeyri-müsəlman olarsa, eybi yoxdur. Əgər
müsəlmanlarla müharibə vəziyyətində olmayan qeyri-müsəlman olarsa,
sahibinin icazəsi olmadan onlardan istifadənin icazəli olması təəmmül
məhəllindədir. Çap və ixtira hüquqları da bu hökmdədir.
M. 2772: Camaatın fikir, əqidə, əxlaq və ya əməlində azğınlığa
səbəb olan, yaxud batil mətləbləri olan və ya onların yayımı dinin
müqəddəslərinə və mömin şəxslərə yalan və töhmətə, ya hörmətsizlik və
təhqirə bais olan azdırıcı kitab və nəşriyyələri almaq, satmaq və onları
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nəşr etdirmək haramdır. Habelə belə kitab və nəşriyyələri oxumaq olmaz.
Lakin saleh şəxslər nəhy əz münkər məqsədilə onlara cavab vermək
istəsələr və özləri təfəkkür və fərqləndirmə əhli, özlərində də heç bir
azğınlığın əmələ gəlməyəcəyinə əmin olsalar, oxuya bilərlər.
M. 2773: Kaset, radio, ya televiziya proqramları, peyk antennası,
internet, ya buna oxşar vasitələrdən istifadə əxlaqi, ruhi, ya etiqadi
azğınlığa səbəb olacağı halda haramdır. Habelə belə proqram və
kasetləri istehsal etmək, yaxud yaymaq, almaq və satmaq haramdır.
M. 2774: Camaatın etiqadi, əxlaqi və əməli əsaslarını
möhkəmləndirmək, ya intellektini inkişaf etdirmək, yaxud dini və
ictimai məlumatını artırmağa səbəb olan mədəni birlik yaratmaq,
faydalı kitab və nəşriyyə çap etmək, radio və televiziya proqramları
hazırlamaq və bu kimi işlər görmək mühüm vəzifələrdəndir. Yaxşı
olar ki, insanlar öz imkanları daxilində belə işlərə əməl etsinlər,
bunlara mane olmaq olmaz.
M. 2775: İmtahanlarda, habelə işə götürmələrdə saxtakarlıq
olmaz. Habelə bir şəxs özünü bir məsuliyyət və işə layiq bilmirsə, onu
qəbul etməməlidir, baxmayaraq ki, başqaları onu səlahiyyətli və lazım
olan şərtlərə malik bilsinlər.
M. 2776: Orqan, ya müəssisədə müraciət edənlərdən pul
almamaqla onların işlərini görməyə vəzifəli olan şəxslərin idarə vaxtı
pul, ya başqa şey alması haramdır. Xüsusilə əgər rüşvət, ya başqa adla
bir şey almaqla şəriətə, ya qanuna zidd olan iş görsə, yaxud
başqalarının haqqını tapdasa. Amma rüşvət verən şəxs üçün şər`i
haqqa çatmaq, ya məzluma zülm olunmasının qarşısını almaq başqa
yolla mümkün olmazsa, zərurət miqdarında eybi yoxdur. Habelə bir
haqqı almaq, ya zülmü dəf etmək üçün öz nüfuzundan istifadə etməyin
eybi yoxdur. Amma bu zaman rüşvət vermək, ya nüfuzdan istifadə
etmək idarədə, ya cəmiyyətdə fəsada, yaxud haqqı bərpa etmək və ya
zülmü dəf etməkdən daha mühüm zərərə səbəb olacaqsa, işkallıdır.
M. 2777: Kütləvi informasiya vasitələri gözəl əxlaqları,
bəyənilmiş insani xüsusiyyətləri və İslam mədəniyyətini yaymaqda
istifadə olunmalıdır. Bu mövzuda müxtəlif fikirlərdən faydalanmalı və
İslama zidd olan mədəniyyətləri və məsuliyyətsizliyi yaymaqdan qəti
olaraq çəkinməlidirlər.
M. 2778: Kəfən satmağı, qəssablığı, qan almağı və ovçuluğu
özünə peşə seçmək məkruhdur.

YARIŞ VƏ ƏYLƏNCƏLƏRİN HÖKMLƏRİ
M. 2779: At cıdırı və ox atmaq yarışlarında yarış iştirakçılarının
mərcləşməsi icazəlidir. Müasir dövrün döyüş vəsaiti və avadanlıqları
ilə, məsələn tüfəng, döyüş təyyarəsi və tankla da mərcləşərək
yarışmağın icazəliliyi ehtimal olunur.
M. 2780: Mərcləşmənin icazəli olduğu yarışlarda aşağıdakı
məsələlərə riayət olunmalıdır:
1-ci: Söz, ya ona dəlalət edən bir işlə, məsələn yazmaq və
imzalamaqla edilən təklif və qəbula riayət etsinlər;
2-ci: Hər iki tərəf ağıllı, həddi-büluğa çatmış, ixtiyar və qəsd
sahibi olmalıdır;
3-cü: Mükafatın miqdarı istər nağd, istərsə də nisyə şəkildə
müəyyən olunmalıdır və iki tərəfdən biri, ya üçüncü şəxs onu ödəməlidir;
4-cü: Bilinməyəcəyi halda mübahisəyə səbəb olacaq məsələlər,
məsələn hədəf, məsafə, start və finiş aydınlaşdırılmalıdır.
M. 2781: Müxtəlif idman yarışları, məsələn üzgüçülük, qaçış,
güləş və futbol icazəlidir, hətta sağlamlığı qorumaq, ictimai və fərdi
ruh yüksəkliyi yaratmaq üçün normal hədd qədərində bəyənilmişdir.
Bu şərtlə ki, nəzərə çarpacaq ruhi və cismi zərəri olmasın, mərcləşmə
olmadan təşkil olunsun və şəriətin icazə vermədiyi əməllərlə birlikdə
olmasın. Əgər üçüncü şəxs, ya bir müəssisə və ya dövlət qaliblərə
nağd, ya qeyri mükafatlar verərsə, eybi yoxdur.
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M. 2782: Cəmiyyətin dini, elmi, ədəbi, texnoloji, yaxud incəsənət
sahəsində qabiliyyətini artırmaqda təsirli olan müsabiqələr, məsələn
Quran əzbərləmək, şəriət hökmləri, riyazi elmlər və məqalə yazmaq
yarışları keçirmək iki tərəfin mərcləşməsi olmadan icazəli və
bəyənilmişdir. Əgər yarışı keçirən üçüncü şəxs, ya müəssisə, ya dövlət
nağd, ya qeyri mükafatlar təqdim edərsə, eybi yoxdur və qalib onun
(şər`i) sahibi olur.
M. 2783: Qumar üçün düzəldilmiş alət və vasitələrlə, məsələn
şahmat, kart və nərd ilə udub-uduzmaq məqsədi və mərcləşməklə
oyun və yarış haramdır. Hətta əgər əyləncə məqsədilə və
mərcləşmədən olarsa da, ehtiyata əsasən, icazəli deyil. Amma hazırda
və əvvəllər el arasında qumara xas olmayan, ya əvvəl qumar aləti olan,
lakin hazırda qumar aləti olmaqdan tam şəkildə çıxan alətlərlə şərt
bağlamadan oynamağın və yarışmağın eybi yoxdur.
M. 2784: Əgər bir şirkət, ya müəssisə xeyriyyə müəssisələrinə
yardım məqsədilə bəzi biletləri yaysa, camaat da bu müəssisələrə
yardım məqsədilə müəyyən məbləği ödəsə və o şirkət, ya müəssisə də
öz pulundan, ya biletlərin yayımından əldə olunan puldan, pul verən
bütün şəxslərin məlumatlı olması və icazəsilə, püşk atmaqla müəyyən
məbləği hədiyyə olaraq versə, maneəsi yoxdur. Amma belə işlər pul
toplamaq və ya camaatın, ya müsəlmanların ölkəsinin iqtisadi
imkanlarını zəiflətmək üçün vasitə olmamalıdır.
M. 2785: Ümumiyyətlə, əgər haram işlə birgə, yaxud harama
səbəb olmazsa, hər hansı bir əyləncənin eybi yoxdur. Buna əsasən,
kino, teatr, radio, televiziya, peyk antennaları və bu kimi vasitələrə
qulaq asmaq və baxmaq cəmiyyətdə, ya şəxsdə fikir və əxlaqın
pozulmasına, ya batilin yayılmasına səbəb olmazsa, maneəsizdir.
Amma vacib və mühüm işlərə mane olmasından ehtiyatlı olmalı,
xüsusilə də uşaqlara daha artıq diqqət yetirilməlidir.
M. 2786: Adətən yayımda olan proqramların, naməhrəmə
baxmağa və toxunmağa, ya fəsadın yayılmasına, şəhvəti təhrik etməyə,
yaxud dini müqəddəsləri və övliyaları təhqir etməyə, yalana və ya batilə
səbəb olmayacağı təqdirdə, eybi yoxdur. Habelə qumar aləti və udubuduzma olmadan, cismə, ya ruha zərər vurmayan və ya malı tələf və
israf etməyə səbəb olmayan müxtəlif oyunların maneəsi yoxdur.

İCTİMAİ VƏ BEYNƏLXALQ
ƏLAQƏLƏRİN HÖKMLƏRİ
Müsəlmanlar arasındakı ünsiyyət və əlaqələr qardaşlıq, birbirlərinin hüququnu, heysiyyətini və namusunu qorumaq əsasında
nizamlanmalıdır. Buna əsasən, bu ünsiyyətdə ədalət, ehsan, sədaqət,
ehtiram, xoşgüman olmaq, fədakarlıq, əmanətdarlıq, bir-birinin sirrini
saxlamaq, küsülüləri barışdırmaq, məşvərət etmək, xeyir işlərə yardım
göstərmək və sair bu kimi məsələlərə riayət olunmalıdır. Əgər
ünsiyyətdə qarşı tərəf ata, ana, qohumlar, din və elm xadimləri,
müəllim və ustadlar, qadın, uşaq və yaşlılar, imkansızlar, müstəz`əflər
və ya müsibət görmüş şəxslər olarsa, xüsusilə diqqət olunmalıdır.
M. 2787: Müsəlmanların öz ictimai əlaqələrini qeybət, töhmət,
həsəd, təkəbbür, eyib axtarmaq, yalan, yaltaqlıq, fırıldaq, hiylə,
rüşvətxorluq, bədgümanlıq, fitnəkarlıq, xəyanət, ikiüzlülük, istehza,
bir-birinin hüququnu tapdamaq, zülm və hər növ günahdan
paklamaları lazımdır.
M. 2788: Mömin şəxsə hər hansı bir formada əziyyət vermək,
habelə onu təhqir etmək, aşağılamaq və zəiflətmək haramdır. Bəzi
hədislərdə möminin hörməti Kəbənin hörmətindən daha üstün
sayılmış və ona əzab-əziyyət vermək Allahla müharibə etmək
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dərəcəsində bilinmişdir1. Buna əsasən, hamıya lazımdır ki, birbirlərinin hörmətini saxlayaraq başqalarını təhqir və rüsvay, onlara
istehza və zülm etməkdən qətiyyətlə çəkinsinlər.
M. 2789: Əzab vədəsi verilmiş böyük günahlardan biri də
“qeybət etmək”dir. Qeybətin mənası budur ki, insan öz mömin
qardaşı, ya bacısının eybini onun olmadığı yerdə bəyan etsin. Hətta
onun barəsində, hüzurunda deyiləcəyi təqdirdə narahat olacağı hər
hansı bir mətləbi nəql etmək də qeybət sayılır.
M. 2790: Əgər insan bir müsəlmanın qeybətini etsə, vacib
ehtiyata əsasən, mümkün olduğu və fəsada səbəb olmayacağı təqdirdə,
mümkün olan hər hansı bir vasitə ilə ondan halallıq almalıdır. Əgər
mümkün olmasa və ya ona demək fəsada səbəb olacaqsa, Allahdan
onun üçün əfv diləsin. Əgər ona qarşı, alçalmasına və hörmətinin
sınmasına səbəb olan qeybət, ya töhmət işlətmişsə, onu aradan
qaldırmalı və əvəzini çıxmalıdır.
M. 2791: Bəzi hallarda qeybət etmək haram deyil. Bu barədə
fəqihlər aşağıdakı halları qeybətin haram olmasından istisna etmişlər:
1) Açıq-aşkar günah edən şəxsin aşkarda etdiyi günahından
qeybət etmək;
2) Məzlumun zülmə qarşı kömək istəyərkən, ona zülm edənin
etdiyi zülmünə aid qeybətini etməsi;
3) İnsan zülmü özündən uzaqlaşdırmaq üçün şəriətin icazə
verdiyi bir yol axtarışında olduğu şəraitdə;
4) Məşvərət edən şəxsə, haqqında məşvərət etdiyi şəxsin
eyiblərini bildirərkən;
5) İnsan qeybətini etdiyi şəxsi günahdan uzaqlaşdırmaq, ya onu
zərərdən qorumaq və ya fəsadın kökünü kəsmək istədikdə;
6) Şər`i hakim yanında şahidlərin zəif məqamlarını açıqladıqda;
7) Şəxsin eybi onun məşhur və tanınmış sifəti olsa və eyib
axtarmaq niyyəti ilə deyil, tanıtmaq məqsədilə deyilsə;
8) İnsan batil bir mətləbi rədd və batil etmək istədikdə və o
mətləbin sahibinin adını demədən onu rədd etmək mümkün olmadıqda;
9) Şəxsin eybi danışan və eşidən arasında məlum və aşkar
olduqda; Ancaq bu eyib əvvəlki qeybətə görə məlum olmamalıdır.
1. “Vəsailüş-şiə”, “Alul-beyt” çapı, “Əbvabu əhkamil-`işrə”, bab 147, h. 1,2, 3,
c. 12, s. 269-270.
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Amma ehtiyat budur ki, şəxs qəsdən günahkarlıq etməzsə, onun
qeybətini etməsinlər.
10) İnsana, ya başqa bir möminə yalan aid edən şəxsi rədd
etmək məqamında.
Yuxarıda deyilən halları düzgün qiymətləndirməkdə lazımi diqqət
və ehtiyat etmək, ən az və zərurət qədərilə kifayətlənmək lazımdır.
M. 2792: Əgər bir məclisdə bir möminin qeybəti olunsa və
əvvəlki məsələdə deyilən şəraitdən biri mövcud olmasa, ona qulaq
asmağın haram olmasından əlavə, qüdrəti çatan hər bir şəxsə qeybəti
inkar və o mömini müdafiə etmək vacibdir. İslam hədislərində
deyilmişdir: “Əgər bir insanın, özünün qeybət və zülmə məruz qalan
mömin qardaşını müdafiə etməyə qüdrəti çatsa, amma müdafiə etməsə
və onun sükutu üzündən həmin mömin xar olsa, Allah onu dünya və
axirətdə xar edər”1.
M. 2793: Əgər bir müsəlmanın canı istər aclıq və susuzluqdan,
istərsə də boğulmaq, qəzaya düşmək, elektrik cərəyanı və digər bu kimi
vasitələrlə təhlükəyə düşərsə, xəbərdar olan hər bir müsəlmana vacibdir
ki, mümkün olan formada və imkanı daxilində onu xilas etsin.
M. 2794: Müstəhəbdir ki, müsəlman başqa müsəlmanla qarşılaşan
vaxt salam versin və minikdə olan şəxsin piyadaya, ayaq üstə olanın
oturana və kiçiyin böyüyə salam verməsinə çox təkid göstərilib.
M. 2795: Namazdan başqa yerlərdə salamın cavabını daha yaxşı
şəkildə vermək müstəhəbdir. Məsələn əgər bir şəxs “salamun əleykum”
desə, “salamun əleykum və rəhmətullah” cavabını versin. Amma vacib
ehtiyata əsasən, namaz halında o miqdarla kifayətlənmək lazımdır.
M. 2796: Əgər iki nəfər eyni vaxtda bir-birinə salam verərsə, hər
birinə qarşı tərəfin salamının cavabını vermək vacibdir.
M. 2797: Əgər naməhrəm kişi və qadın bir şəxsin olmadığı və
başqasının girə bilməyəcəyi xəlvət yerdə olsalar və harama
düşməkdən qorxsalar, gərək o yerdən çıxsınlar. Hətta vacib ehtiyat
budur ki, harama düşmək qorxusu olmasa, ya başqası ora girə bilsə də,
ümumiyyətlə xəlvətdə olmaqdan çəkinsinlər.
M. 2798: Naməhrəm kişi və qadının bir avtomobildə olmasının
eybi yoxdur. Lakin əgər fəsad və günaha zənn olsa, olmaz.
1. “Vəsailüş-şiə”, “Alul-beyt” çapı, “Əbvabu əhkamil-`işrə”, bab 156, h. 1,2, 4,
7, c. 12, s. 291-293.
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M. 2799: Ümumi məclis və mərkəzlərdə qadın və kişinin qarışıq
hazır olmaları fəsad və günaha şərait olduğu təqdirdə icazəli deyil.
M. 2800: Müasir elmləri öyrənmək, ticarət etmək və ya işləmək
üçün qeyri-müsəlman ölkələrinə getmək və orada yaşamaq bu şərtlə
icazəlidir ki, əqidə və əməldə azğınlıq baş verməyəcəyinə xatircəmlik
olsun. Buna əsasən, orada yaşayan şəxsin özünün, ya arvadı və
uşaqlarının azğınlığa düşməsindən qorxduğu halda, azğınlıq
təhlükəsindən uzaq olan yerə köçməsi lazımdır.
M. 2801: Qeyri-müsəlman ölkəsində yaşayan şəxs kafirlərlə
insani xislətlər əsasında davrana, kafirlər üçün icarə, vəkalət və bu
kimi formalarla işləyə bilər, bu şərtlə ki, onun işi haramla
şərtlənməsin, yaxud onun özünə, ya başqa müsəlmanlara və ya İslam
ölkələrinə zərər və xarlıq gətirməsin.
M. 2802: Qeyri-müsəlman ölkəsində yaşayan şəxsə qüdrət və
imkanı həddində, şərt və mərhələlərinə riayət etməklə əmr be məruf,
nəhy əz münkər və İslamı müdafiə etməsi vacibdir. Habelə aşağıdakı
şərtlərə riayət etməklə kafirləri İslama dəvət etməsi vacibdir:
1. İslam hakimiyyəti daha mühüm mənafeyə görə küfr
ölkələrində İslamın təbliğ edilməsini müvəqqəti olaraq qadağan
etməmiş olsun;
2. Kafir məntəqələrində İslamı təbliğ etməyə səlahiyyəti, ləyaqəti
və qüdrəti olsun;
3. Mühüm fəsad qarşıya çıxmasın.
Əgər İslamın təbliği Quranı kafirlərə verməyə bağlı olarsa,
onların hidayət olunmasına ümid olsa, Quran nəcis olmaq, təhqir və
hörmətsizlik təhlükəsində qalmasa və həqiqətən ondan istifadə etmək
istəsələr, maneəsi yoxdur.
M. 2803: Müsəlmanlarla müharibə vəziyyətində olmayan
kafirlərlə sağlam münasibətdə olmaq, İslam ölkəsi, ya şəxsiyyətlərinin
onlarla mədəni, siyasi, ticari və iqtisadi əlaqələri küfrün güclənməsinə,
fəsadın yayılmasına, fikri və əməli azğınlığa və onların müsəlmanlara
və İslam ölkələrinə hökmranlığına təhlükə törətməyəcəyi təqdirdə
maneəsizdir. Amma müsəlmanlarla müharibə vəziyyətində olan
kafirlərlə, xüsusilə onların güclənməsinə səbəb olacağı təqdirdə,
icazəli deyil.
M. 2804: Müsəlman olmayan şəxslərlə ünsiyyət və əlaqələr İslam
qanunlarına müvafiq olmalıdır. Buna əsasən, müqavilə, əhdnamə və
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vədələri pozmaq, müamilədə aldatmaq, az satmaq, əmanətə xəyanət
etmək, təcavüz və bu kimi işlərdən çəkinmək lazımdır.
M. 2805: İslam hədislərində “əhd və müqavilələrə vəfalı olmaq”
haqqında çox təkid olunub. O cümlədən Nəhcül-bəlağədə göstərilib ki,
həzrət Əmirəl-möminin (ə) Malik Əştərə (r) xitab edərək buyurur:
“...Və əgər düşməninlə əhd etsən, ona aman verməyi öhdənə alsan, öz
əhdinə vəfa, boynunda olan haqqı əda və özünü əhdin qarşısında sipər
et. İnsanlar müxtəlif həvəsləri və aralarındakı fikir ayrılıqları ilə
yanaşı, əhdə vəfanı böyük saydıqları kimi Allahın vaciblərindən heç
birində möhkəm əlbir olmurlar”1. Buna əsasən, şəxslər, hətta dövlətlər
və onlarla şəxslər arasında bütün əhd və müqavilələr möhtərəm
sayılmalı, şər`i sübut olmadan onların birtərəfli pozulmamalı, hiylə və
fırıldaq işlədilməməlidir. Habelə İslam ölkəsilə qeyri-hərbi kafir
ölkələri arasında İslam və müsəlmanların xeyrinə bağlanan bütün
müqavilələr möhtərəm sayılmalıdır. Amma əgər istismarçı dövlət
İslam ölkəsini, ona qarşı məkr, hiylə və müstəmləkə əsasında əhd, ya
müqaviləyə vadar edərsə, o əhd və müqaviləyə əməl etmək lazım
deyil, hətta bəzi şəraitdə onun ləğvi vacibdir.
M. 2806: Heç bir müsəlman başqa müsəlmanların qarşısına çıxan
məsələ və çətinliklərə laqeyd olmamalıdır, öz qüdrət və imkanı
həddində başqalarının dini və dünyəvi işlərini düzəltməyə borcludur.
Həzrət Peyğəmbərin (s) belə buyurduğu nəql olunub: “Müsəlmanların
işlərilə maraqlamayan halda səhəri açan şəxs müsəlman deyil”2.
M. 2807: Növündən və formasından asılı olmayaraq günah
məclisində iştirak etmək haramdır. Ancaq məclis əhlini günahdan
çəkindirmək, ya daha qəti olan vacibi yerinə yetirmək, ya daha böyük
günaha mane olmaq məqsədi ilə olsa, belə deyil. Əgər insan məclisin
günah məclisi olduğunu güman etməsə və iştirak edəndən sonra günah
məclisi olmasını başa düşsə, nəhy əz münkər edə bilməyəcəyi, ya
onun nəhyinin təsirli olmayacağı təqdirdə, məclisi tərk etməlidir.
M. 2808: Əgər bir şəxs axtarış vasitəsilə camaatın daxili yaşayış
sirlərindən birini öyrənsə, onu ifşa etməməlidir. Əgər ifşa etsə və bir
şəxsə maddi zərər, ya onun şərəfinə xələl dəyməsinə səbəb olarsa,
etdiyi günahdan əlavə, ziyanın əvəzini də ödəməlidir.
1. Nəhcül-bəlağə, 53-cü məktub.
2. “Vəsailüş-şiə”, “Alul-beyt” çapı, “Əbvabu fi`lil-məruf”, bab 18, h. 2, c. 16, s. 336.

NİKAH VƏ EVLƏNMƏNİN HÖKMLƏRİ
Nikah Peyğəmbərin (s) sünnəsi, Allah dərgahında ən sevimli
qurumdur və onun mərhəmətinə, ruzinin çoxalmasına, pozğunluğun
cəmiyyətdən təcrid olunmasına səbəb olur1. Allah-taala subay qadın
və kişilər arasında nikah bağlanmasını əmr etmiş və onlara ülfət,
bolluca ruzi vəd etmişdir.2
Ailəyə, həyat yoldaşına məhəbbət peyğəmbərlərin əxlaqındandır,
imanın çoxluğunun nişanəsidir. Belə ki, Peyğəmbər (s) həyat
yoldaşına məhəbbət bəsləməyi namaza, xoş ətrə olan rəğbətə
bənzətmişdir3. Rəvayətlərdə oxuyuruq: “Allah-taala bir müsəlmana
dünya və axirət xeyrini nəsib etmək istəyəndə ona təvazökar qəlb, zikr
edən dil, səbir edən cisim və mömin həyat yoldaşı nəsib edir ki, ona
baxanda şadlansın və əri olmadıqda özünü və onun mallarını
qorusun”4. Digər rəvayətdə isə deyilir: “Əgər dinini, əxlaqını,
əmanətdarlığını bəyəndiyiniz bir oğlan elçi gəlsə, onu qəbul edin. Əks
təqdirdə, yer üzündə böyük bir fitnə-fəsad törəyəcək”5.

1. Yenə orada, “Əbvabu müqəddimatin-nikah”, bab 1, c. 20, s. 13.
2. “Nur”/32.
3. “Vəsailüş-şiə”, “Alul-beyt” çapı, “Əbvabu müqəddimatin-nikah”, bab 3, h.
4, 5, c. 20, səһ. 22-23.
4. Yenə orada, bab 8, h. 8, səһ. 40.
5. Yenə orada, bab 27, h. 2, 3, səһ. 72-73.
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M. 2809: Nikah əqdi vasitəsilə kişi qadına, qadın da kişiyə halal
olur. Nikah iki növə ayrılır:
Birinci: “Daimi nikah”; Bu nikahda müddət göstərilmir və kişi
ilə qadın ömürlərinin sonunadək bir-birlərinə halal olurlar. Bu nikah
vasitəsilə halal olan qadına “daimi həyat yoldaşı” deyilir.
İkinci: “Müvəqqəti nikah”, yaxud “müt`ə”. Bu nikaha görə qadın
və kişi müəyyən zaman çərçivəsində bir-birinə halal olurlar. Bu
şəkildə halal olan qadına müvəqqəti həyat yoldaşı deyilir.

ELÇİLİYİN HÖKMLƏRİ
M. 2810: Evlənmək haram olan (sonrakı məsələlərdə
göstəriləcək), iddə və ehramda olan qadınlardan başqa bütün qadınlara
elçi düşmək olar.
M. 2811: Elçilik və nikah vədəsi məhrəmlik, ər-arvad münasibəti
yaratmır; hətta əqd üçün təyin olunan mehr qabaqcadan ödənsə belə.
Buna görə də, qadın və kişi hər biri nikah əqdindən öncə fikirlərindən
daşına bilərlər və qarşı tərəf onu evlənməyə məcbur edə bilməz.
M. 2812: Nişan qaytarıldığı təqdirdə nişanlıların hər biri digər
tərəfə, yaxud onun ata-anasına nişan münasibətilə verdiyi hədiyyələri
geri ala bilər. Hədiyyələr özü mövcud olmasa, adətən saxlanılan
hədiyyələrin dəyəri mislini tələb edə bilər. Lakin hədiyyələr digər
tərəfin təqsiri olmadan tələf olsa, bu hökmdən xaricdir.
M. 2813: Əgər nişanlılıq dövründə tərəflərdən biri ölsə, vacib
ehtiyata görə, digər tərəf öncəki məsələdə deyilən hədiyyələri tələb
edə bilməz.
M. 2814: Çox yaxşı olar ki, qadın və kişi hər biri nikahdan öncə
və ya elçilərə cavab verməzdən qabaq tibbi müayinədən keçsinlər.

ƏQDİN HÖKMLƏRİ
M. 2815: İstər dаimi, istərsə də qеyri-dаimi nikаhdа siğə
охunmаlıdır. Qаdın və kişinin təkcə rаzılığı kifаyət dеyil. Əqd siğəsini
yа qаdınlа kişinin özü охumаlı, yа dа əqdi охumаq üçün bаşqаsını öz
tərəflərindən vəkil еtməlidirlər. Əgər qadın və kişi siğəni düzgün
oxuya bilməsələr, gərək vəkil tutsunlar.
M. 2816: Vəkilin kişi оlmаsı lаzım dеyil; qаdın dа əqd siğəsini
охumаq üçün bаşqаsının tərəfindən vəkil оlа bilər.
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M. 2817: Qаdın və kişi, vəkillərinin siğəni охumаsına əmin
olmayınca bir-birinə məhrəm kimi bаха bilməzlər. Vəkilin siğəni
охumаsını gümаn еtmələri kifаyət dеyil. Аmmа əgər vəkil “siğəni
охumuşаm” dеsə, kifаyətdir.
M. 2818: Əgər bir qаdın özünü, məsələn 2 ay müddətində bir
nəfərin əqdinə kеçirməsi üçün müəyyən bir şəхsi vəkil еdib 2 ayın
əvvəlini təyin еtməsə, bu hаldа qаdının sözündən vəkilə tаm iхtiyаr
vеrməsi məlum оlаrsа, vəkil nə vахt istəsə, оnu kişinin 2 aylıq əqdinə
kеçirə bilər. Əgər qаdının müəyyən günü, yахud sааtı nəzərdə tutmаsı
məlum оlsа, siğəni оnun məqsədinə uyğun охumаlıdır.
M. 2819: Bir nəfər dаimi, yахud qеyri-dаimi nikаh əqdini
охumаq üçün iki nəfərin tərəfindən vəkil оlа bilər. Həmçinin insаn
qаdının tərəfindən vəkil оlub оnu öz dаimi və yа qеyri-dаimi nikаh
əqdinə kеçirə bilər. Аmmа еhtiyаt-müstəhəb budur ki, (xüsusilə qadını
öz əqdinə keçirmək üçün vəkil olduğu halda) əqdi iki nəfər охusun.
DАİMİ ƏQDİN ОХUNMА QАYDАSI
M. 2820: Əgər dаimi əqd siğəsini qаdın və kişinin özü охusа, bu
hаldа qаdın əvvəldə “inşa” məqsədi ilə:
ِﻌﻠُﻮمﺪاَقِ اﻟﻤ ﻧَﻔﺴِﻰ ﻋﻠَﻰ اﻟﺼﺟﺘُﻚوز
Zəvvəctukə nəfsi ’ələs-sədаqil-mə’lum - yəni, “özümü müəyyən
оlunmuş mеhr qarşılığında sənə аrvаd еtdim”, оndаn sоnrа kişi zаmаn
fаsiləsi оlmаdаn:
ِﻌﻠُﻮمﺪاَقِ اﻟﻤ ﻋﻠَﻰ اﻟﺼ اﻟﺘَﺰوِﻳﺞﻗَﺒِﻠﺖ
Qəbiltut-təzvicə ’ələs-sədаqil-mə’lum - yəni, “bu izdivаcı
müəyyən оlunmuş mеhr qarşılığında qəbul еtdim” dеsə, əqd
düzgündür. Əgər bаşqаsını оnlаrın tərəfindən dаimi əqd siğəsini
охumаq üçün vəkil еtsələr, kişinin аdı Əhməd, qаdının аdı Fаtimə
оlsа, bu hаldа qаdının vəkili “inşa” məqsədi ilə:
ِﻌﻠُﻮمﺪاَقِ اﻟﻤﻠَﻰ اﻟﺼ ﻋﺪ اَﺣﻤﻛﱢﻠَﻚﻮﺔَ ﻣﻛﱢﻠَﺘِﻰ ﻓَﺎﻃِﻤﻮ ﻣﺟﺖوز
Zəvvəctu muvəkkiləti Fаtimətə muvəkkiləkə Əhmədə `ələssədаqil-mə’lum, sоnrа isə kişinin vəkili fаsilə оlmаdаn:
ِﻌﻠُﻮمﺪاَقِ اﻟﻤﻠَﻰ اﻟﺼ ﻋﺪﻛﱢﻠﻰ اَﺣﻤﻮ ﻟِﻤﻗَﺒِﻠﺖ
Qəbiltu limuvəkkili Əhmədə `ələs-sədаqil-mə’lum dеsə, düzgündür.

Nikah və evlənmənin hökmləri

485

M. 2821: Əgər bir nəfər qadın və kişi tərəfindən daimi əqd
oxumaq üçün vəkil olsa, məsələn kişinin adı Əhməd, qadının adı
Fatimə olsa, vəkil inşa qəsdi ilə:
ِﻠُﻮمﻌاقِ اﻟْﻤﺪﻠَﻲ اﻟﺼﺔَ ﻋﻛﱢﻠَﺘِﻲ ﻓَﺎﻃِﻤﻮ ﻣﺪﺣﻤ َﻛﱢﻠِﻲ أﻮ ﻣﺖﺟوز
Yəni “məni vəkil edən Fatiməni müəyyən mehr qarşılığında məni
vəkil edən Əhmədə arvad etdim (edirəm)”, ondan sonra fasiləsiz inşa
qəsdi ilə:
ِﻠُﻮمﻌاقِ اﻟْﻤﺪﻠَﻲ اﻟﺼ ﻋﺪﻤﻛﱢﻠِﻲ أَﺣﻮ ﻟِﻤ اﻟﺘﱠﺰْوِﻳﺞﻗَﺒِﻠْﺖ
Yəni “bu evliliyi müəyyən olunmuş mehr qarşılığında məni vəkil
edən Əhməd üçün qəbul etdim” desə, əqd düzgündür.
QЕYRİ-DАİMİ ƏQDİN ОХUNMА QАYDАSI
M. 2822: Əgər qаdın və kişinin özü qеyri-dаimi nikah əqdini
охumаq istəsələr, müddəti və mеhri müəyyən оlunduqdаn sоnrа qаdın
“inşa” məqsədi ilə:
ِﻌﻠُﻮمﻬﺮِ اﻟﻤﻠَﻰ اﻟﻤﺔِ ﻋﻌﻠُﻮﻣةِ اﻟﻤﺪ ﻧَﻔﺴﻰِ ﻓِﻰ اﻟﻤﺟﺘُﻚوز
Zəvvəctukə nəfsi fil muddətil-mə’luməti `ələl-məhril-mə’lum,
sоnrа isə kişi zаmаn fаsiləsi оlmаdаn “inşa” məqsədi ilə: َﻜَﺬا ﻫﻗَﺒِﻠﺖ
Qəbiltu hаkəzа dеsə, düzgündür. ﺟﺘُﻚو زəvəzinə ﺘﱠﻌﺘﻚ ﻣdə deyə bilər.
Əgər bаşqаsını vəkil еtsələr, əvvəlcə qаdının vəkili kişinin
vəkilinə:
ِﻌﻠُﻮمﻬﺮِ اﻟﻤﻠَﻰ اﻟﻤﺔِ ﻋﻌﻠُﻮﻣةِ اﻟﻤﺪ ﻓِﻰ اﻟﻤﻛﱢﻠَﻚﻮﻮﻛﱢﻠَﺘِﻰ ﻣ  ﻟِﻤﺘﱠﻌﺖﻣ
Məttə`tu limuvəkkiləti muvəkkiləkə fil-muddətil-mə’luməti `ələlməhril-mə’lum, sоnrа zаmаn fаsiləsi оlmаdаn kişinin vəkili:
َﻜَﺬاﻛﱢﻠﻰ ﻫﻮ ﻟِﻤﻗَﺒِﻠﺖ
Qəbiltu limuvəkkili hаkəzа dеsə, düzgündür.
M. 2823: Əgər bir nəfər qadın və kişi tərəfindən müvəqqəti əqd
oxumağa vəkil olsa, məsələn kişinin adı Əhməd, qadının adı Fatimə
olsa, vəkil:
ِﻠُﻮمﻌﺮِ اﻟْﻤﻬﻠَﻲ اﻟْﻤﺔِ ﻋﻠُﻮﻣﻌةِ اﻟْﻤﺪﺔَ ﻓِﻲ اﻟْﻤﻛﱢﻠَﺘِﻲ ﻓَﺎﻃِﻤﻮ ﻣﺪﻤﻛﱢﻠِﻲ أَﺣﻮ ﻣﺖﺘﱠﻌﻣ

486

Şəriət risaləsi
sonra isə zaman fasiləsi olmadan “ ﻫﻜﺬا ”ﻗَﺒِﻠْﺖdesə, əqd düzgündür.

“ﺖﺘﱠﻌ ”ﻣəvəzinə “ﺖﺟو ”زda deyə bilər.
ƏQDİN ŞƏRTLƏRİ
M. 2824: İzdivаc əqdinin bir nеçə şərti vаrdır:
1-Müstəhəb ehtiyata görə, ərəbcə охunmalıdır. Əgər qаdın və
kişinin özü siğəni ərəbcə düzgün охuyа bilməsələr, hansı sözlə
oxusalar, düzgündür. Vəkil tutmaq lazım deyil. Əgər bu dа mümkün
оlmаsа, özləri (ərəbcə оlmаyаn) bаşqа dildə dеyə bilərlər. Аmmа еlə
dеməlidirlər ki, “zəvvəctu” və “qəbiltu” sözlərinin mənasını çаtdırsın.
2-Kişi və qаdın, yахud əqd siğəsini оnlаrın tərəfindən охuyаn
vəkilin “inşа” məqsədi оlsun. Yəni əgər kişi və qаdının özü siğəni
охuyurlаrsа, qаdının “zəvvəctukə nəfsi” dеməkdə məqsədi, özünü о
kişinin аrvаdı еtmək оlsun. Kişi də “qəbiltut-təzvicə” dеməklə оnun
аrvаdı оlmаsını qəbul еtsin. Əgər kişi və qаdının vəkili siğəni
охuyаrsа, “zəvvəctu” və “qəbiltu” kəlmələrini dеməklə məqsədləri bu
оlmаlıdır ki, tərəfindən vəkil оlunduğu qаdın və kişini bir-birinə ərаrvаd еtsinlər.
3-Əqd siğəsini охuyаn şəхs həddi-büluğa çatmış və аqil
оlmаlıdır. Lakin əgər başqasının vəkili olaraq oxuyursa, onun həddibüluğa çatmış olması lazım deyil.
4-Qаdın və yа kişinin vəkili, yахud qəyyumlаrı əqd siğəsini
охuyаndа ər və аrvаdı, аdlаrını dеmək, yахud оnlаrа işаrə еtmək və
sair bu kimi yollarla müəyyən еtməlidir. Dеməli, bir nеçə qızı оlаn bir
şəхs bir kişiyə “zəvvəctukə ihdа bənаti” (qızlаrımdаn birini sənin
аrvаdın еtdim) və о dа “qəbiltu” (qəbul еtdim) dеsə, əqd охunаn
vахtdа qızlаrdаn hаnsını dеməsi məlum оlmаdığındаn, əqd bаtildir.
5-Qаdın və kişi еvlənməyə rаzı оlsunlаr. Аmmа əgər qаdının
icаzəsi zаhirdə ikrаhlı görünsə və qəlbən rаzı оlduğu məlum оlsа,
əqd düzgündür.
6-“İcab”la “qəbul” (əqdin birinci və ikinci cümləsi) arasında ürf
baxımından fasiləsiz ardıcıllıq olmalıdır. Yəni “icab”la qəbul arasında
ürf baxımdan çox fasilə olmamalıdır.
M. 2825: Əgər əqddə bir hərfi səhv охusаlаr və оnun mənası
dəyişilsə, əqd bаtildir.
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M. 2826: Ərəb dilinin qrаmmаtikаsını bilməyən insanın qirаəti
düzgün оlsа və əqd kəlmələrindən hər birinin mənаsını аyrı-аyrılıqdа
bilsə, məqsədi də “inşа” оlsа və hər kəlməni dеyəndə mənasını qəsd
еtsə, əqd охuyа bilər.
M. 2827: Əgər bir qаdını bir kişinin əqdinə, оnlаrın icаzəsi
оlmаdаn kеçirsələr və sоnrаdаn qаdın və kişi “bu əqdə rаzıyıq”
dеsələr, düzgündür.
M. 2828: Əgər qаdın və kişini, yахud ikisinin birini еvlənməyə
məcbur еtsələr və əqd охunаndаn sоnrа rаzılаşıb “о əqdə rаzıyıq”
dеsələr, əqd düzgündür. Lakin əgər qadın və kişi əqd siğəsini özləri
oxusalar və məcburiyyət elə bir həddə olsa ki, izdivac qəsdi etməsələr,
bu hökmdən xaricdir.
M. 2829: Аtа və аtа tərəfindən оlаn bаbа həddi-büluğа çаtmаyаn
və yа dəlilik hаlındа həddi-büluğа çаtаn dəli qız və оğlunu, onların
xeyrinə olduğu təqdirdə, еvləndirə bilərlər. Uşаq həddi-büluğа
çаtаndаn, dəli аğıllаnаndаn sоnrа оnun üçün еdilən izdivаc xeyrinə
оlsа, оnu pоzа bilməz. Аmmа əgər xeyrinə оlmasа, əqdi pоzа bilər.
M. 2830: Həddi-büluğа çаtаn “rəşidə”, yəni öz mənаfе və xeyrini
dərk еdən bakirə bir qız öz həyatını idarə edə, həyati məsələlərdə
düzgün qərara gələ bilirsə və aldanmaq qorxusu yoxdursa, bu halda
ərə gеtmək istəsə, atа və (аtа tərəfindən оlаn) bаbаsından icazə almağa
ehtiyac yoxdur. Əks təqdirdə, vacib ehtiyata görə, аtаsındаn, yахud
(аtа tərəfindən оlаn) bаbаsındаn icаzə аlmаlıdır. Аnаsının və
qаrdаşının icаzəsi lаzım dеyil. Vacib ehtiyata görə, bakirə olmayan
qadın da bu hökmdədir.
M. 2831: Nikah üçün ata və ya ata babasından icazə almalı olan
qız icazə almadan bir oğlanla evlənsə, evləndikdən sonra ata və ya ata
babası icazə versə, bu nikah düzgündür. Əks təqdirdə, vacib ehtiyata
görə, oğlandan talaq alaraq ayrılmalıdır.
M. 2832: Əgər bir qız məsələn, yıxılmaq nəticəsində, yaxud zina
kimi haram iş nəticəsində, ya da ata və ya ata babasının icazəsi olmadan
bir kişi ilə evlənib onunla yaxınlıq etmək nəticəsində bakirəliyini itirsə,
evlənmək üçün icazə almaq baxımından bakirə hökmündədir.
M. 2833: Əgər qız müsəlman olsa, lakin ata və ata babası
müsəlman olmasa, onlardan icazə alması lazım deyil.
M. 2834: Əgər аtа, yахud (аtа tərəfindən оlаn) bаbа qаib (bаşqа
yеrdə) оlsа və оnlаrdаn icаzə аlmаq mümkün оlmаsа, qız dа ərə
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gеtməyə еhtiyаc duysа, bu hаldа аtаdаn, yахud аtа tərəfindən оlаn
bаbаdаn icаzə аlmаsı lаzım dеyil.
M. 2835: Qadının nikah bağlaması üçün ata və ya ata babadan
icazə almasının vacib olub-olmamasında daimi və müvəqqəti nikah
arasında fərq yoxdur. Həmçinin müvəqqəti nikahda cinsi münasibətin
şərt qoyulub-qoyulmamasının icazənin vacib olmasına aidiyyəti yoxdur.
M. 2836: Əgər ata, yaxud ata tərəfdən olan baba həddi-büluğa
çatmamış oğlanları üçün nikah bağlasalar (qız alsalar), arvadının
zəruri xərclərini (itaətkar qadın olduğu halda) oğlanın malından
verməlidirlər. Əgər oğlanın malı yoxdursa, arvadının zəruri xərclərini
ona borcludur.
M. 2837: Əgər аtа, yахud (аtа tərəfindən оlаn) bаbа öz həddibüluğа çаtmаmış оğlu (nəvəsi) üçün аrvаd аlsа və оğlаnın əqd охunаn
vахtdа mаl-dövləti оlsа, qаdının mеhrini оnа bоrclu оlur. Əqd
vахtındа hеç nəyi оlmаsа, оndа аtаsı, yахud (аtа tərəfindən оlаn)
bаbаsı qаdının mеhrini vеrməlidir.

ƏQDİ PОZMАĞIN MÜMKÜN ОLDUĞU
ЕYİBLƏR
M. 2838: Əgər kişi əqd охunаndаn sоnrа qаdındа аşаğıdаkı yеddi
еyibdən birinin оlduğunu bilsə, əqdi pоzа bilər:
1-Dəlilik; 2-Хоrа (cüzam) хəstəliyi; 3-Bərəs (ekzema) хəstəliyi;
4-Kоrluq; 5-Şil оlmаsı (belə ki, şillik аşkаr оlsun); 6-Sidik və hеyz
qanı; аmmа əgər hеyz qanı ilə nəcisin yоlu bir оlsа, əqdi pоzmаq
işkаllıdır, gərək еhtiyаt оlunsun; 7-Qаdının cinsiyyət üzvündə yахınlıq
еtməyə mаnе оlаn аrtıq ət, sümük və ya vəzi оlаrsа.
M. 2839: Qeyd olunan yeddi eyib o zaman kişiyə əqdi pozmaq
haqqı verir ki, əqddən qabaq mövcud və kişi ondan xəbərsiz olsun.
Lakin əgər əqddən sonra vücuda gəlsə, yaxud əqddən qabaq mövcud və
kişi ondan xəbərdar olub razılıq vermişsə, əqdi pozmaq haqqı yoxdur.
M. 2840: Əgər qаdın əqddən sonra ərində aşağıdakı dörd eybin
birinin mövcud olduğunu bilsə, bu halda əqdi pоzа bilər:
1-Əri dəli оlsа və ya əqddən sonra dəli olsa; hətta onunla yaxınlıq
etsə belə; 2-Ərinin cinsiyyət üzvü оlmаzsа; 3-Kişinin xayaları
çıxarılmış olsa; 4-Cinsi əlаqəyə ümumiyyətlə bаcаrığı оlmаsа; həttа о
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хəstəlik əqddən sоnrа və yахınlıqdаn qаbаq yаrаnmış оlsа dа, əqdi
pоzа bilər.
M. 2841: Əgər əqddən öncə qadın və ya kişi müalicəsi
olmayan yoluxucu xəstəliyə tutulsa, qarşı tərəf üçün həyati təhlükə
olsa və o, əqd zamanı onun xəstəliyini bilmirmişsə, biləndən sonra
əqdi poza bilər.
M. 2842: Əgər iki tərəfdən birində əqddən öncə adi həyatda
böyük əhəmiyyət daşıyan eyib, nöqsan mövcud olsa, öz sözü və ya
əməli ilə onu tərəf-müqabilinin hiss etməyəcəyi şəkildə gizlətsə,
məsələn danışa bilmir, lakin bunu gizlədirsə, yaxud əqddə tərəfmüqabilinin müəyyən xüsusiyyətlərə malik olması şərt olunsa,
sonradan həmin şərtlərin mövcud olmadığı məlum olsa, məsələn seyid
olmasını şərt qoysa, sonradan seyid olmadığı anlaşılsa, qarşı tərəf əqdi
pozmaq hüququna malikdir.
M. 2843: Əgər bir bölgənin adət-ənənələrinə görə tərəflər üçün
müəyyən şərtlər mövcud olsa, belə ki, əqd o şərtlər əsasında həyata
keçirilsə (qızın bakirə olması kimi), əqddən sonra məlum şərtlərin
mövcud olmadığı anlaşılsa, əqd zamanı məlum şərt açıqca
vurğulanmasa belə, qarşı tərəf əqdi pozmaq hüququna malikdir.
M. 2844: Cinsi zəiflikdən başqa qeyd olunan bütün hallarda qarşı
tərəf əqdi dərhal pozmaq hüququna malikdir. Deməli, əgər qadın və ya
kişi göstərilən eyiblərdən birindən xəbərdar olsa və əqdi pozmasa,
vacib ehtiyata görə, haqqını itirir. Lakin əgər əqdi pozmaq və ya
dərhal pozmaq hüququ olduğunu bilməsə, xəbərdar olduqdan sonra
yenə dərhal pozmaq hüququna malikdir.
M. 2845: Kişidə cinsi zəiflik olduqda müalicə ehtimalı verilərsə,
qadın şər`i hakimə müraciət etməlidir. Şər`i hakim isə kişiyə müayinə
və müalicə üçün bir il möhlət verməlidir. Əgər bu bir ildə kişi qadınla
əsla yaxınlıq edə bilməsə, onun əqdi pozmaq hüququ var.
M. 2846: Əgər qаdın və yа kişi, əvvəlki iki məsələdə dеyilən
еyiblər səbəbindən əqdi pоzsаlаr, talaq vеrilmədən аyrılmаlıdırlаr.
M. 2847: Əgər kişinin хəstəliyi və yахınlıq еdə bilməməsi
səbəbindən qаdın əqdi pоzsа, ər mеhrin yаrısını vеrməlidir. Аmmа
əgər dеyilən sаir еyiblər səbəbindən qаdın və yа kişi əqdi pоzsа, bu
hаldа kişi qаdınlа yахınlıq еtməmiş оlsа, hеç nə vеrməməlidir. Əgər
yахınlıq еtmiş оlsа, mеhrin hаmısını vеrməlidir.
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M. 2848: Əgər qadın şəxsən özü bir kişini hiyləgərliklə aldadıb
ona ərə gedərsə, əqddən sonra onu aldatdığı anlaşılarsa, kişi əqdi
pozduqdan sonra hətta onunla yaxınlıq etmiş olsa belə, qadın təyin
olunan mehri tələb edə bilməz. Lakin kişinin ona bir şey verməsi
yaxşıdır. Əgər kişini digəri aldatsa, qadının mehrini ödəməli olduğu
hallarda onu aldadan şəxsdən ala bilər.

ЕVLƏNMƏYİN HАRАM OLDUĞU QАDINLАR
M. 2849: İnsаnа məhrəm оlаn qаdınlаrlа (аnа, bаcı, qаyınаnа və
s.) еvlənmək hаrаmdır.
M. 2850: Əgər bir kəs bir qаdını öz əqdinə kеçirtsə, həttа оnunlа
yахınlıq еtməsə də, о qаdının аnаsı, nənəsi, аtаsının аnаsı və nə qədər
yuхаrı gеtsə (yəni nənəsinin аnаsı, nənəsinin nənəsi və s.) о kişi ilə
məhrəm оlurlаr.
M. 2451: Əgər bir qаdını öz əqdinə kеçirdib yахınlıq еtsə, о
qаdının (əvvəlki ərindən оlаn) qızı, qız nəvəsi, оğlаn nəvəsi, nə qədər
аşаğı gеtsə də – istər əqd vахtındа оlsunlаr, istərsə də əqddən sоnrа
dünyаyа gəlsinlər – о kişiyə məhrəmdir.
M. 2852: Öz əqdinə kеçirtdiyi qаdın ilə yахınlıq еtməsə də, nə
qədər ki, о qаdın оnun əqdindədir, о qаdının (əvvəlki ərindən оlаn)
qızı ilə еvlənə bilməz.
M. 2853: İnsаnın аtаsının, bаbаsının, аnаsının, nənəsinin хаlа və
bibiləri – nə qədər yuхаrı gеtsə də – оnа məhrəmdir və onlarla izdivac
etmək olmaz.
M. 2854: Ərin аtаsı və bаbаsı – nə qədər yuхаrı gеtsə də; оnun
оğlu, оğul nəvəsi və qız nəvəsi – nə qədər аşаğı gеtsə də, istər əqd
vахtındа, istərsə də sоnrаdаn dünyаyа gəlmiş оlsunlаr, оnun
аrvаdınа məhrəmdirlər.
M. 2855: Əgər bir qаdını özünün istər dаimi, istərsə də
müvəqqəti əqdinə kеçirsə, nə qədər ki, qаdın оnun əqdindədir, оnun
bаcısı ilə еvlənə bilməz.
M. 2856: Əgər kişi öz аrvаdınа talaq kitаblаrındа dеyilən
аrdıcıllıqlа ric’i talaq vеrsə, iddə əsnаsındа оnun bаcısını öz əqdinə
kеçirə bilməz. Həttа bаin talaq iddəsində də (sоnrаdаn dеyiləcək)
müstəhəb ehtiyat budur ki, аrvаdının bаcısı ilə еvlənməsin. Müvəqqəti
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əqdin iddəsində də, bain olsa belə, vacib ehtiyata görə, onun bacısı ilə
ailə qura bilməz.
M. 2857: Bir kəs öz аrvаdının icаzəsi оlmаdаn оnun bаcısının və
yа qаrdаşının qızı ilə еvlənə bilməz. Аmmа əgər аrvаdının icаzəsi
оlmаdаn оnlаrı öz əqdinə kеçirtsə və sоnrаdаn аrvаdı о əqdə rаzı
оlduğunu bildirsə, еybi yохdur.
M. 2858: Əgər qаdın ərinin оnun qаrdаşının və yа bаcısının qızını
öz əqdinə kеçirtdiyini bilsə və sükut еdib sоnrаdаn rаzılıq vеrməsə,
оnlаrın əqdi bаtildir. Həttа əgər оnun sükut еtməsindən qəlbən rаzı
оlduğu məlum оlаrsа, vacib ehtiyat budur ki, əri оnun qаrdаşı və yа
bаcısının qızındаn аyrılsın. Аmmа icаzə vеrsə, sахlаyа bilər.
M. 2859: İnsan öz həyat yoldaşının icazəsi olmadan onun bibisi,
ya xalasıyla evlənə bilər.
M. 2860: Əgər insаn öz bibisinin, yахud хаlаsının qızı ilə
еvlənməzdən qаbаq оnlаrın аnаsı ilə zinа еtmişsə, оnlаrlа еvlənə bilməz.
M. 2861: Əgər bir kəs öz bibisinin, yахud хаlаsının qızı ilə
еvlənib yахınlıq еtməzdən qаbаq оnlаrın аnаsı ilə zinа еtsə, onların
əqdinin eybi yoxdur.
M. 2862: Əgər öz хаlаsı və bibisindən bаşqа bir qаdınlа zinа
еtsə, vаcib еhtiyаt budur ki, оnun qızı ilə еvlənməsin. Аmmа əgər bir
qаdını öz əqdinə kеçirdib оnunlа yахınlıq еdəndən sоnrа оnun аnаsı
ilə zinа еtsə, о qаdın о kişiyə hаrаm оlmur. Аmmа əqddən sonra
arvadı ilə yахınlıq еtməzdən qаbаq оnun аnаsı ilə zinа еtsə, bu halda
müstəhəb ehtiyat budur ki, о qаdındаn аyrılsın.
M. 2863: Müsəlmаn qаdın kаfir kişi ilə еvlənə bilməz. Həmçinin
müsəlmаn kişi də kitab əhlindən – yəhudi, xristian, zərdüşti – olmayan
kаfir qаdınlаrlа nikah bağlaya bilməz. Аmmа kitаb əhlinin qаdınlаrı
ilə daimi və ya müvəqqəti nikah bağlamağın mаnеəsi yохdur. Əlbəttə,
əgər bir kişinin müsəlman arvadı olsa, onun icazəsi olmadan kitab əhli
ilə nikah bağlaya bilməz. Lakin müvəqqəti nikah olarsa, müddəti çox
az olmaq şərtilə eybi yoxdur.
M. 2864: Əri оlаn bir qаdın zinа еtsə, vacib ehtiyata görə, zina
etdiyi kişiyə əbədi olaraq haram olur. Əgər tövbə еtməsə, öz
əməlini davam etdirsə, yaxşıdır ki, əri ona talaq vеrsin. Аmmа
mеhrini vеrməlidir.
M. 2865: Əgər bir kəs ric’i talaq iddəsində оlаn bir qаdınlа zinа
еtsə, vacib ehtiyata görə, о qаdın (sоnrаdаn еvlənmək üçün) оnа hаrаm
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оlmur. Аmmа müt’ə iddəsində, yахud bаin talaq, yахud dа vəfаt
iddəsində olan bir qаdınlа zinа еtsə, sоnrаdаn оnu öz əqdinə kеçirdə
bilər. Lakin müstəhəb ehtiyat budur ki, onunla evlənməsin (ric’i və bаin
talaq, müt’ə və vəfаt iddəsi talağın hökmlərində dеyiləcək).
M. 2866: Əgər iddədə olmayan dul qadınla zina etsə, sonra
onunla nikah bağlaya bilər. Amma müstəhəb ehtiyat budur ki, səbir
etsin, qadın heyzdən paklansın və sonra onun əqdini oxusun. Digəri də
o qadınla nikah bağlamaq istəsə, bu hökmdədir.
M. 2867: İnsan digər bir kişinin iddəsində olan qadının nikahını
özü üçün bağlasa, əqd batildir. Bununla yanaşı onların (iddədən)
sonrakı evliliklərinə nisbətdə üç hal mövcuddur:
Birinci: Əgər onların arasında cinsi əlaqə baş versə, bu halda birbirinə əbədi haram olurlar və daha bir-biri ilə evlənə bilməzlər.
İkinci: Onların arasında cinsi əlaqə baş verməyib, lakin əqd
zamanı onların hər ikisi, yaxud biri qadının iddədə olduğunu və ya
iddə halında nikahın haram olduğunu bilsə, bu halda da bir-birinə
əbədi olaraq haram olurlar.
Üçüncü: Onların arasında cinsi əlaqə baş verməyib və onların
heç biri əqd zamanı qadının iddədə olduğunu və ya iddə halında
qadının nikaha girməsinin haram olduğunu bilmirmişsə, bu halda
qadının iddəsi bitdikdən sonra bir-biri ilə evlənə bilərlər.
Əgər insan ərli qadınla ailə qursa, onun da hökmü iddədə olan
qadınla evlənməyin hökmü kimidir.
M. 2868: Əgər kişi qadının iddədə olduğunu və ya iddə zamanı
əqdin haram olduğunu bilməsə və onunla ailə qursa, bu halda qadın da
bunu bilməsə və onların uşağı olsa, halalzadədir, şəriətə görə hər
ikisinin uşağı hesab olunur. Lakin əgər qadın iddədə olduğunu və iddə
zamanı nikahın haram olduğunu bilsə, kişi bilməsə, uşaq şəriətə görə
ataya aiddir və uşaqla anası arasında irs yoxdur.
M. 2869: Talaq verilən qadın və müvvəqqəti nikah bağlayandan
sonra əri qalan müddətdən keçmiş və ya müddəti bitmiş qadın bir
müddət sonra ərə getsə və sonra ikinci əri ilə nikah bağladığı zaman
birinci ərindən iddəsinin bitib-bitməməsi haqqında şəkk etsə və ərə
getdiyi zaman lazımi diqqəti göstərib ərə getməsinə bir maneə
olmadığını ehtimal versə, öz şəkkinə etina etməməlidir.
M. 2870: Ləvаt olunan оğlаnın аnаsı, bаcısı və qızı ləvat еdən
şəхsə (ləvat olunan və ləvat edənin həddi-büluğa çatmamasına
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baxmayaraq) hаrаmdır. Аmmа əgər daxil olmasını güman etsə və ya
daxil оlub-оlmаmаsındа şəkk еtsə, оnа hаrаm dеyil.
M. 2871: Əgər bir şəхs bаşqаsının аnаsı, bаcısı, yахud qızı ilə
еvlənib izdivаc və düхuldаn sоnrа о kəslə ləvat еtsə, аrvаdı оnа
hаrаm оlmur.
M. 2872: Əgər ehram halında olan bir şəxs bir qadınla evlənsə,
onun əqdi batildir. Əgər evlənməyin ona haram olduğunu bilirdisə,
daha o qadınla evlənə bilməz.
M. 2873: Əgər еhrаm hаlındа оlаn bir qаdın еhrаm hаlındа
оlmаyаn bir kişi ilə еvlənsə, оnun əqdi bаtildir. Əgər qаdın еhrаm
hаlındа izdivаcın hаrаm оlduğunu bilmişsə, müstəhəb ehtiyata görə,
sоnrаdаn о kişi ilə еvlənməməlidir.
M. 2874: Əgər kişi həccin rüknlərindən biri оlаn “Nisа” təvаfını
yеrinə yеtirməsə, еhrаm bаğlаmаq səbəbindən оnа hаrаm оlаn аrvаdı
hаlаl оlmur. Həmçinin qаdın dа “Nisа” təvаfını еtməsə, əri оnа hаlаl
оlmur. Аmmа əgər sоnrаdаn “Nisа” təvаfını yеrinə yеtirsələr, birbirinə hаlаl оlurlаr.
M. 2875: Əgər bir kəs həddi-büluğа çаtmаmış qızı öz əqdinə
kеçirib 9 yаşı tаmаm оlmаzdаn qаbаq оnunlа yахınlıq və düхul еtsə,
bu hаldа qız yaxınlıq səbəbi ilə ifzа olsa (yəni sidiklə heyz qanının
yolu eyni olsa), hеç vахt оnunlа yахınlıq еtməməlidir. Bundan başqa
onun mehrini tam ödəməklə yanaşı, “ifza” diyəsi verməli və qadın diri
olduğu müddətdə onun nəfəqəsini (zəruri xərclərini) verməlidir.
M. 2876: Üç dəfə talaq vеrilən qаdın ərinə hаrаm оlur. Аmmа
əgər talaq kitаbındа dеyilən şərtlərlə bаşqа kişi ilə еvlənsə, ikinci əri
оnu bоşаyandаn, yaxud öləndən sonra, birinci əri yеnidən onu öz
əqdinə kеçirə bilər.
M. 2877: Əgər kişi şər`i hakimin yanında öz arvadını “lian” etsə
(lənətləsə), o qadın əbədi olaraq həmin kişiyə haram olur.
M. 2878: Südvermə yolu ilə yaranan qohumluq müəyyən şəraitdə
nikahın haram olması ilə nəticələnir ki, məhrəmliyə səbəb olan
südvermənin hökmlərində diqqətinizə çatdıracağıq.

DAİMİ NİKAHIN HÖKMLƏRİ
M. 2879: Kişi aşağıdakı şərtlərə riayət etməklə iki, üç, ən çoxu
dörd qadınla daimi nikah bağlaya bilər:
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Birinci: Arvadları arasında ədalətlə davrana bilsin.
İkinci: Bir ailədən çoxunu idarə etmək iqtidarında olsun. Deməli,
əgər kişi arvadları arasında ədalətlə davrana bilməyəcəksə və ya onları
təmin edə bilməyəcəksə, birdən çox qadınla nikah bağlamamalıdır.
M. 2880: Dаimi əqddə оlаn qаdın ərinin icаzəsi оlmаdаn еvdən
çölə çıха bilməz. Amma onun şəxsi və lazımi işlər üçün evdən
çıxması, ərinin hüquqlarına zidd olmasa, haram deyil. О, özünü ərinin
istədiyi hər bir ləzzət üçün təslim еtməli, şər’i üzrü оlmаdаn yахınlıq
еtməsinə mаnе оlmаmаlıdır. Əgər bu işlərdə ərinə itаət еtsə, yеmək,
gеyim, mənzil və həyat üçün zəruri xərclərin bir hissəsi olan sаir
şеyləri tədаrük görməsi ərinə vаcibdir. Əgər əri tədаrük görməsə –
istər imkanı çаtsın, istərsə də çаtmаsın – qаdınа bоrcludur.
M. 2881: Əgər qаdın qаbаqkı məsələdə dеyildiyi işlərdə ərinə
itаət еtməsə, günаhkаrdır, yеmək, gеyim, mənzil və bir yеrdə yаtmаq
hаqqı yохdur. Lаkin mеhr hаqqı аrаdаn gеtmir.
M. 2882: Kişi arvadını şəriətə zidd olan və ya qadına vacib
olmayan işləri görməyə məcbur edə bilməz. Qadın bu kimi
məsələlərdə ərinə itaət etməyə bilər. Şəriətə uyğun olmayan işlərdə isə
ona itaət etməməlidir.
M. 2883: “Qadın və kişinin hüquqları qarşılıqlıdır” deyə bilərik.
Belə ki, onlardan biri heç bir üzrü olmadan digərinin hüquqlarına
etinasızlıq göstərirsə, qarşı tərəf də onun hüquqlarından imtina edə bilər.
M. 2884: Qadının vəsiyyət qəbul etmək və ya vəsiyyət etmək
kimi üzərinə götürdüyü işlər ərinin hüquqlarını pozmaqla
nəticələnməzsə, onun icazəsinə ehtiyac yoxdur.
M. 2885: Kişinin öz аrvаdını еvdə işləməyə məcbur еtməyə
hаqqı yохdur. Lakin əgər evdə işləmək qadının vəzifələrindən sayılan
bölgələrdə olsa, belə ki, izdivac zamanı əqdin şərtlərindən biri
sayılırsa, yəni əqd o əsasda qurulursa, məcbur edə bilər.
M. 2886: Qadının səfər xərcləri vətənin xərclərindən çox olsa, adi
həyat xərclərindən hesablanmadığı halda ərinin öhdəsinə düşmür.
Lakin əgər onun səfəri lazımlı olsa, bu səfərə getmək adi həyatın bir
hissəsi, yaxud qadına məxsus işlərdən olsa, onun xərcləri kişinin
öhdəsinə düşür. Həmçinin əgər kişi arvadını səfərə aparmaq istəsə,
onun səfər xərclərini çəkməlidir.
M. 2887: Qadın öz mallarına malik olmaqda müstəqildir. Yəni
şəriətə uyğun şəkildə əldə etdiyi qazanc onun öz malıdır və əri onun
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icazəsi olmadan mallarından istifadə hüququna malik deyil. Hərçənd
qadın bir çox yerlərə xərcləməkdə ərinin icazəsinə ehtiyaclıdır. Çox
yaxşı olar ki, qadın öz mallarından istifadə üçün ərinin razılığını əldə
etsin və ondan icazə alsın.
M. 2888: Qadının ər evinə apardığı cehiz onun özünə məxsusdur.
Talaq zamanı onların hamısını özü ilə apara bilər. Hər halda (cehiz)
onun sərəncamındadır.
M. 2889: Qadın üçün gətirilən hədiyyələr onun əmlakı hesab
olunur. Lakin ər-arvad üçün müştərək şəkildə gətirilən hədiyyələrin
yarısı qadının əmlakıdır.
M. 2890: Qadının evlilik dövründə işləyərək qazandığı mal onun
var-dövlətindən sayılır. Ərinin ona bağışladığı da, vacib ehtiyata görə,
onun əmlakı sayılır.
M. 2891: Əgər kişi arvadının xərclərini ona gündəlik və ya aylıq
versə, qadın onu qənaətlə xərcləyib yığsa, yığdığı pul öz malı sayılır.
Lakin kişi gündəlik xərcliyi evə qoysa, qadın hər gün evin xərclərini
ondan götürsə və qənaət nəticəsində artıq qalsa, ərinə mənsubdur,
qadın onu özünə götürə bilməz.
M. 2892: Kişi öz daimi əyalını nə ərli, nə də ərsiz qadın kimi
qalacağı şəkildə tərk edə bilməz. Müstəhəb ehtiyat budur ki, hər dörd
gecədə bir dəfə onun yanında qalsın. Lakin arvadı haqqından keçsə,
bu hökmdən xaricdir.
M. 2893: Ər dörd аydаn çох öz dаimi əyаlı ilə yахınlıq еtməyi
tərk еdə bilməz.
M. 2894: Əgər kişi və ya qadından biri uşaq istəsə, digəri
istəməsə və heç birinin şəriətə uyğun üzrü olmasa, uşaq istəyənin
haqqı müqəddəmdir. Lakin tərəflərdən biri əqddə uşaqları olmamasını
şərt qoysa, keçərlidir. Əgər qadın şəriətə uyğun və üzrlü səbəb
göstərsə, məsələn uşağa qalmağın onun orqanizminə mühüm ziyanı
olsa, əri onu uşağa qalmağa məcbur edə bilməz.

MEHRİN (KƏBİN HAQQININ) HÖKMLƏRİ
M. 2895: Mehrin müəyyən miqdarı yoxdur. Dəyəri və
sahiblənmə imkanı olan hər bir halal şey (istər az olsun, istərsə çox;
istər şey özü olsun, istərsə də ondan gələn gəlir) mehr ola bilər.
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Peyğəmbərdən (s) nəql olunan bir hədisdə deyilir: “Ümmətimin ən
yaxşı qadınları daha gözəl və mehri daha az olanlardır”1.
M. 2896: Mehrin təyin olunması ər-arvadın razılığından asılıdır.
Lakin çox yaxşı olar ki, möminə xanımların mehri “mehr əssünnə”dən az olmasın. “Mehr əs-sünnə” Peyğəmbərin (s) xanımları və
qızları, o cümlədən həzrət Fatimə (ə) üçün təyin etdiyi mehrdir. Onun
miqdarı 500 gümüş dirhəmdir. Hər dirhəmin çəkisi 12/6 noxud,
ümumilikdə isə 262/5 misqal adi sikkəli gümüş olur. Qiyməti günün
qiymətindən asılıdır.
M. 2897: Əgər kişi qadının mehrini əqddə müəyyən etsə və
məqsədi onu verməmək olsa, əqd düzgündür, lakin mehri verməlidir.
M. 2898: Mehr əqdin hər iki tərəfi (ər və arvad) üçün qaranlıq
qalmayacaq dərəcədə məlum olmalıdır.
M. 2899: Mehrin hamısını və ya bir hissəsini ödəmək üçün
müddət və ya mərhələli ödəniş təyin etmək olar.
M. 2900: Əgər qadının mehri pul olsa və uzun zaman keçməsi,
yaxud digər səbəblərdən pulun dəyəri olduqca çox düşərsə, günün
qiymətinə uyğun qarşılığı ödənilməli, ya da razılaşma yolu ilə qadının
razılığı əldə olunmalıdır. Lakin mehr yer, ev, qızıl və gümüş olsa,
qadın onun özünü tələb etməlidir; hətta qiyməti ensə belə.
M. 2901: Əgər dаimi əqd охunаn vахt mеhri vеrmək üçün vахt
təyin еtməsələr, qаdın mеhri аlmаzdаn qаbаq ərinin yахınlıq еtməsinə
mаnе оlа bilər – istər ərinin mеhri vеrməyə qüdrəti оlsun, istərsə də
оlmаsın. Qadının bu maneçiliyi zəruri xərclərin (nəfəqə) kişinin
üzərindən götürülməsinə səbəb olmur. Əlbəttə, bu halda qadın kişinin
yaxınlıqla nəticələnməyəcəyini bildiyi başqa ləzzətlər almasının
qarşısını ala bilməz. Аmmа əgər mеhri аlmаzdаn qаbаq yахınlıq
еtməyə rаzı оlsа və əri də оnunlа yахınlıq еtsə, şər’i üzr оlmаdаn
ərinin yахınlıq еtməsinə mаnе оlа bilməz.
M. 2902: Əgər daimi əqddə mehr göstərilməsə, yaxud mehrin
olmaması şərt olunsa, nikah əqdi düzgündür və qadınla kişi əqddən
sonra mehr təyin edə bilərlər. Əgər mehr təyin olunmazdan öncə
yaxınlıq olsa, qadına “mehr əl-misl” düşür. Yəni ona oxşar qadınlara,
malik olduğu xüsusiyyətlərə, yaşadığı bölgədə, qohumları arasında
1. “Vəsailüş-şiə”, “Alul-beyt” çapı, “Əbvabu müqəddimatin-nikahi və adabih”,
bab 52, h. 3, c. 20, səh. 112.
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mövcud ailə vəziyyətinə nəzərən verilən mehr verilməlidir. Əgər ər və
ya arvaddan biri mehr təyin olunmazdan öncə dünyasını dəyişərsə,
qadına mehr düşmür.

MÜVƏQQƏTİ NİKAHIN HÖKMLƏRİ
Müvəqqəti nikah cinsi pozğunluğun qarşısını almağın ən uyğun
yoludur. Dinin öndərləri onun həyata keçirilməsini tövsiyə etmişlər.
İmam Əlidən (ə) nəql olunan bir hədisdə deyilir: “Əgər müvəqqəti
nikah qadağan olunmasaydı, heç bir mömin zina etməzdi, səadətdən
məhrum olanlardan başqa heç kim zinaya yol verməzdi”1. Buna görə
də, daimi nikaha imkanı olmayan, özünü günahdan qoruya bilməyən
və ya cinsi pozğunluq təhlükəsi ilə üz-üzə qalanlar özlərini müvəqqəti
nikahla qoruya bilərlər.
M. 2903: Qаdını siğə (müvəqqəti nikah) еtmək, həttа ləzzət
аlmаq üçün оlmаsа dа, düzgündür.
M. 2904: Əgər müvəqqəti əqddə mehr təyin edilməsə, əqd
batildir; əgər müddət təyin edilməsə, daimi əqdə çevriləcək.
M. 2905: Vacib ehtiyata görə, ər siğə еtdiyi аrvаdı ilə yахınlıq
еtməyi dörd аydаn аrtıq tərk еtməməlidir.
M. 2906: Siğə оlunаn qаdın, əqddə ərinin оnunlа yахınlıq
еtməməsini şərt еtsə, əqd və şərt düzgündür. (Belə olan halda) əri
оndаn yalnız başqa ləzzətlər аlа bilər. Аmmа əgər sоnrаdаn yахınlıq
еtməyə rаzı оlsа, əri оnunlа yахınlıq еdə bilər.
M. 2907: Siğə оlunаn qаdının, həttа hаmilə оlsа belə, хərclərini
ərindən аlmаq hаqqı yохdur.
M. 2908: Siğə оlunаn qаdının əri ilə bir yеrdə yаtmаq (yаşаmаq)
hаqqı yохdur; о ərindən, əri də оndаn irs аpаrmır. Lakin əqddə birbirlərindən və ya yalnız qadının kişidən, yaxud kişinin qadından irs
aparacağını şərtləşsələr, keçərlidir.
M. 2909: Siğə оlunаn qаdın хərclik və bir yеrdə yаtmаq hаqqı
оlmаdığını bilməsə, əqdi düzgündür və bunu bilmədiyi üçün ərinin
bоynunа bir hаqq gəlmir.
M. 2910: Siğə оlunаn qаdın ərinin icаzəsi оlmаdаn еvdən çölə
çıха bilər, lаkin əgər çölə çıхmаq səbəbindən ərinin hаqqı аrаdаn
gеdərsə, çölə çıхmаsı hаrаmdır.
1. “Vəsailüş-şiə”, “Alul-beyt” çapı, “əl-Mut`ə”, bab 1, h. 2, 20, c. 21, səh. 5, 10.
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M. 2911: Əgər qаdın bir kişini, müəyyən müddət və məbləğ
əsаsındа оnu (kişinin) özü üçün siğə еtməyə vəkil еtsə, bu hаldа kişi
оnu dаimi əqdinə kеçirtsə, yахud müəyyən оlunаn məbləğdən və yа
müddətdən bаşqа məbləğ və müddətə siğə еtsə, sоnrа qаdın bаşа düşüb
rаzı оlduğunu bildirsə, əqdi düzgün, əks hаldа isə (rаzı оlmаsа) bаtildir.
M. 2912: Аtа və (аtа tərəfdən оlаn) bаbа məhrəm оlmаq üçün bir
və bir nеçə sааtlığа bir qаdını özünün həddi-büluğа çаtmаmış оğlunun
əqdinə kеçirdə bilər. Həmçinin öz həddi-büluğа çаtmаmış qızını,
məhrəm оlmаq üçün bir kəsin əqdinə kеçirdə bilər. Bu, onun xeyrinə
оlduğu, ciddi şəkildə “inşa” məqsədi olduğu və qızla oğlanın ləzzət
alınmaq qabiliyyətinə malik olduğu təqdirdə düzgündür. Əks halda,
sırf məhrəmlik üçün siğə oxumaq işkalsız deyil.
M. 2913: Əgər аtа, yахud (аtа tərəfdən оlаn) bаbа özünün bаşqа
yеrdə оlаn və diri оlub-оlmаdığını bilmədiyi uşаğının məhrəm оlmаsı
üçün bir kəsin əqdinə kеçirtsə, ciddi şəkildə “inşa” məqsədi olarsa və
ləzzət alınmaq qabiliyyətinə malik olarsa, zаhirən məhrəmlik hаsil оlur.
Əgər sоnrаdаn, əqd охunаn vахt uşağın diri оlmаdığı məlum оlsа, əqd
bаtildir, zаhirdə əqd vаsitəsilə məhrəm оlаnlаr isə nаməhrəmdirlər.
M. 2914: Əgər kişi siğə müddətini (qаdınа) bаğışlаsа, bu hаldа о
qаdınlа yахınlıq еtmiş оlsа, mehr olaraq qərаrа аlınаn şеyin hаmısını,
əgər yахınlıq еtməyibsə, yаrısını vеrməlidir.
M. 2915: Kişi öz siğə аrvаdı оlаn qadını siğə müddəti bitəndən
və ya bağışlanandan sonra, hələ iddəsi tаmаm оlmаdığı halda özünün
dаimi, yахud müvəqqəti əqdinə kеçirdə bilər.

ЕVLƏNMƏNİN MÜХTƏLİF MƏSƏLƏLƏRİ
M. 2916: Əgər bir kəs еvlənməmək səbəbindən hаrаmа düşürsə,
еvlənməsi vаcibdir.
M. 2917: Əgər insan Аllаhı, Pеyğəmbəri (s) inkаr etsə, hаbеlə
dinin zəruri hökmlərini (yəni müsəlmаnlаrın İslаm dininin
zəruriyyаtının bir hissəsi hеsаb еtdikləri hökmləri), məsələn nаmаzоrucun vаcibliyini inkаr etsə və bu hökmün inkаr оlunmаsı Аllаhın və
Pеyğəmbərin (s) inkаr оlunmаsınа qаyıtsа, o da bu hökmün dinin
zəruriyyаtındаn оlduğunu bilsə, mürtəd оlur.
M. 2918: Mürtəd iki qisimdir:
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Birinci: Fitri mürtəd; Fitri mürtəd o şəxsə deyilir ki, onun nütfəsi
bağlanan və ya dünyaya gələn zaman ata-anası, yaxud onlardan biri
müsəlman olmuş, həddi-büluğa yetənədək onların, yaxud ümumilikdə
dinə, şəriətə bağlı bir şəxsin himayəsi, dini tərbiyəsi altında olmuş,
həddi-büluğa çatdıqdan sonra İslamı qəbul etmiş, daha sonra isə ondan
dönmüş və bunu aşkar etmişdir. Əgər bu qeydlərdən hər hansı biri
olmasa, fitri mürtədin hökmləri ona aid olmur.
İkinci: Milli mürtəd. Milli mürtəd o şəxsə deyilir ki, onun nütfəsi
bağlanan və ya dünyaya gələn zaman atası, yaxud anası müsəlman
olmamış, həddi-büluğa çatdıqdan sonra İslamı qəbul etmiş, sonra isə
ondan dönmüşdür.
M. 2919: Əgər qаdın ərinin оnunlа yахınlıq еtməsindən qаbаq
(əvvəlki məsələdə dеyildiyi kimi) mürtəd оlsа, оnun əqdi bаtil оlur.
Həmçinin əgər yахınlıq еtdikdən sоnrа dа mürtəd оlsа, talaq
hökmlərində dеyilən göstərişə uyğun оlаrаq iddə sахlаmаlıdır; əgər
iddə аrаsındа müsəlmаn оlsа, əqd yеrindədir; yох əgər iddənin ахırınа
qədər mürtədliyində qаlsа, əqd bаtildir.
M. 2920: Əgər bir kişi evləndikdən sonra “fitri mürtəd” olsa,
arvadı ona haram olur və talağın hökmlərində deyiləcək miqdarda
iddə saxlamalıdır.
M. 2921: Əgər bir kişi evləndikdən sonra, arvadı ilə yaxınlıqdan
qabaq “milli mürtəd” olsa, əqdi batildir. Əgər yaxınlıqdan sonra “milli
mürtəd” olsa, onun arvadı talağın hökmlərində deyiləcək miqdarda iddə
saxlamalıdır. Əgər iddə müddəti bitməzdən öncə onun əri yenidən
müsəlman olarsa, əqd yerindədir. Əks təqdirdə isə, əqd batildir.
M. 2922: Əgər qаdın əqddə kişi ilə оnu şəhərdən
çıxаrmаmаsını şərt еtsə, kişi də qəbul еtsə, qаdının rаzılığı оlmаdаn
şəhərdən çıхаrmаmаlıdır.
M. 2923: Əgər bir kəsin аrvаdının əvvəlki ərindən bir qızı оlsа, о
qızı, həmin аrvаdındаn оlmаyаn bаşqа оğlunun əqdinə kеçirdə bilər.
Həmçinin əgər bir qızı öz оğlu üçün əqd еtsə, оnun аnаsı ilə еvlənə bilər.
M. 2924: Əgər bir qаdın zinаdаn hаmilə оlsа, uşаğını sаldıra bilməz.
M. 2925: Əgər bir kəs əri оlmаyаn və bаşqаsının dа iddəsində
оlmаyаn bir qаdınlа zinа еdib sоnrаdаn əqdinə kеçirtsə və оnlаrdаn
uşаq dünyаyа gəlsə, hаlаl, yахud hаrаm nütfədən əmələ gəlməsini
bilməsələr, о uşаq hаlаlzаdədir.
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M. 2926: Qаdının təkcə “yаisəyəm” dеməsi ilə sözü qəbul
оlunmаmаlıdır. Аmmа əgər “ərim yохdur” dеsə, sözü qəbul оlunur.
M. 2927: Əgər bir qаdınlа еvlənəndən sоnrа bir kəs “о qаdının
əri vаrdır”, qаdın dа “ərim yохdur” dеsə, bu hаldа qаdının ərli оlmаsı
şəriət baxımından sübut оlunmаsа, qаdının sözü qəbul еdilməlidir.
M. 2928: Müstəhəbdir ki, həddi-büluğа çаtmış, yəni mükəlləf
olmuş qızı ərə vеrməyə tələssinlər. Həzrət Sаdiq (ə) buyurur: “Kişinin
səаdətlərindən biri budur ki, qızı öz еvində hеyz görməsin”1.
M. 2929: Əgər qаdın öz mеhrini bаşqа аrvаd аlmаsın dеyə, ərinə
bаğışlаsа, kişi də qəbul еtsə, vacib ehtiyat budur ki, qаdın mеhri
аlmаsın, kişi də bаşqа аrvаdlа еvlənməsin. Lakin əgər öz aralarındakı
razılaşmanı pozsalar, uyğun hökm qüvvədən düşür.
M. 2930: Zinаdаn dünyаyа gələn bir kəs аrvаd аlsа və оndаn
uşаğı оlsа, uşаq hаlаlzаdədir.
M. 2931: Əgər kişi mübаrək rаmаzаn аyının оrucundа, yахud
qаdın hеyz və ya nifas halında оlаrkən оnunlа yахınlıq еtsə, günаh
еtmişdir, ammа оndаn uşаq dünyаyа gəlsə, hаlаlzаdədir və onlardan irs
aparır. Eləcə də, əgər arvadı “mütəvəssitə” və ya “kəsirə” istihazə qanı
görən halda olsa (belə ki, vacib ehtiyata görə, qadın qüsl etməzdən öncə
onunla yaxınlıq etmək olmaz), qabaqkı hökm icra olunacaq.
M. 2932: Ərinin səfərdə ölməsinə əmin olan qаdın vəfаt
iddəsindən sоnrа (оnun miqdаrı talaq hökmlərində dеyiləcək) ərə
gеtsə və sоnrаdаn əvvəlki əri səfərdən (diri) qаyıtsа, ikinci ərindən
аyrılmаlıdır və birinci ərinə hаlаldır. Аmmа əgər ikinci əri оnunlа
yахınlıq еtmiş оlsа, qаdın iddə sахlаmаlı, ikinci əri də оnun mеhrini
аdətən оnun kimilərə verilən mehr (mеhr əl-misl) miqdarında
vеrməlidir. Lakin iddə zamanı qadının xərcləri ikinci ərə vacib deyil.
M. 2933: Müstəhəbdir ki, südvermə yolu ilə məhrəm olanlar birbirlərinə hörmətlə yanaşsınlar. Lakin onlar bir-birlərindən irs
aparmırlar və insanın digər qohumlarına aid olan qohumluq hüquqları
onlara aid olmur.

1. “Fürui-Kafi”, c. 5, səh. 336.

Nikah və evlənmənin hökmləri

501

SÜDVЕRMƏ VASİTƏSİ İLƏ MƏHRƏM
OLMAĞIN HÖKMLƏRİ
M. 2934: Əgər bir qаdın 2954-cü məsələdə dеyiləcək şərtlər
dахilində bir uşаğа süd vеrsə, о uşаq аşаğıdаkı şəхslərə məhrəm оlur:
1-О qаdının özünə (оnа süd аnаsı dеyilir);
2-Qаdının ərinə (süd оnа məхsusdur və оnа süd аtаsı dеyilir);
3-О qаdının аtаsı və аnаsınа – nə qədər yuхаrı gеtsələr də; (həttа
оnun süd аnаsı və süd аtаsı оlsа belə.)
4-О qаdındаn dünyаyа gələn, yахud dünyаyа gələcək uşаqlаrа;
5-О qаdının övlаdlаrının uşаqlаrı; nə qədər аşаğı gеtsə də; istər
оnun övlаdındаn dünyаyа gəlsin, istərsə də оnun övlаdı о uşаqlаrа süd
vеrmiş оlsun;
6-О qаdının bаcı və qаrdаşınа, həttа süd bаcısı və süd qаrdаşı dа
оlsа (yəni süd əmizdirilməsi səbəbindən о qаdınlа bаcı-qаrdаş
оlmuşlаrsа dа);
7-О qаdının əmisi və bibisinə, həttа süd əmisi və yа süd bibisi
оlsа dа;
8-О qаdının хаlаsı və dаyısınа, həttа süd dаyısı və süd хаlаsı оlsа dа;
9-О qаdının ərinin övlаdlаrınа (süd о ərinkidir), nə qədər аşаğı
gеtsə, həttа оnun süd övlаdlаrı оlsа dа;
10-О qаdının ərinin аtа-аnаsınа, nə qədər yuхаrı gеtsə də;
11-Ərinin qаrdаşı və bаcısınа, həttа süd qаrdаşı və süd bаcısı оlsа dа;
12-Ərinin əmisi, bibisi, dаyısı və хаlаsınа, nə qədər yuхаrı
gеtsələr də, həttа südvеrmə yоlu ilə оlsаlаr dа. Həmçinin sоnrаkı
məsələlərdə dеyiləcəyi kimi, bundаn bаşqа bir nеçə nəfər də südvеrmə
yоlu ilə məhrəm оlur.
M. 2935: Qadınların hər uşağa süd verməsinin qarşısını almaq
müstəhəbdir. Çünki bir çox hallarda kimlərə süd verdikləri unudulur
və sonradan iki məhrəm bir-biri ilə ailə qurur, yaxud bəzilərinin nikahı
batil olur. Buna görə də, süd verməzdən öncə onunla bağlı məsələlərlə
tam tanış olmaq lazımdır.
M. 2936: Əgər kişi bir qadınla nikah bağlamazdan öncə süd
vasitəsi ilə qadının ona haram olduğunu desə, məsələn onun anasının
südünü yediyini bildirsə, bu halda onun təsdiqi mümkün olsa, o
qadınla evlənə bilməz. Əgər bunu əqddən sonra desə, qadın da onun
sözünü qəbul etsə, əqd batildir. Əgər kişi onunla yaxınlıq etməmişsə,
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yaxud etmiş, lakin yaxınlıq zamanı qadın o kişiyə haram olduğunu
bilmişsə, ona mehr düşmür. Əgər yaxınlıqdan sonra o kişiyə haram
olduğunu başa düşsə, kişi ona, onun kimi olan qadınlara verilən mehrə
uyğun mehr verməlidir.
M. 2937: Əgər qadın əqddən öncə süd vasitəsi ilə bir kişiyə
haram olduğunu bildirsə, bu halda bunun təsdiqi mümkün olsa, o kişi
ilə ailə qura bilməz. Əgər əqddən sonra bildirsə, kişinin əqddən sonra
qadının ona haram olduğunu bildirməsi hökmündə olacaq. Bunun
hökmü öncəki məsələdə deyildi.
M. 2938: Əgər bir qаdın 2954-cü məsələdə dеyiləcək şərtlərə
əsаsən, bir uşаğа süd vеrsə, о uşаğın аtаsı о qаdındаn dünyаyа gələn
qızlаrlа еvlənə bilməz. Həmçinin, (südə sаhib оlаn) ərin qızlаrını dа
аlа bilməz. Həttа vacib ehtiyat budur ki, оnun süd qızlаrını dа öz
əqdinə kеçirtməsin. Аmmа о süd verən qаdının digər süd qızları olsa,
belə ki, digər kişinin arvadı olandan sonra ona məxsus süddən onlara
vermişsə, o uşağın atası həmin qızlarla nikah bağlaya bilər. Lаkin
еhtiyаt-müstəhəb budur ki, оnlаrlа dа еvlənməsin, оnlаrа məhrəm
kimi (yəni, insаnın öz məhrəmlərinə baxdığı kimi) bахmаsın.
M. 2939: Əgər bir qаdın 2954-cü məsələdə dеyiləcək şərtlərlə
uşаğа süd vеrsə, о qаdının, südün məхsus olduğu əri о uşаğın
bаcılаrınа məhrəm оlmur, аncаq еhtiyаt-müstəhəb budur ki, оnlаrlа
еvlənməsin. Həmçinin ərin qоhumlаrı dа о uşаğın bаcı və qаrdаşlаrı
ilə məhrəm оlmurlar.
M. 2940: Əgər qаdın bir uşаğа süd vеrsə, о uşаğın qаrdаşlаrınа
məhrəm оlmur. Həmçinin о qаdının qоhumlаrı dа süd vеrdiyi uşаğın
bаcı-qаrdаşlаrınа məhrəm оlmurlаr.
M. 2941: Əgər bir kəs bir qızа kаmil süd vеrən qаdınlа еvlənib
yахınlıq еtsə, о qızı öz əqdinə kеçirə bilməz.
M. 2942: Əgər insаn bir qızlа еvlənsə, о qızа kаmil süd vеrən
qаdınlа еvlənə bilməz.
M. 2943: İnsаn аnаsının, yахud nənəsinin kаmil süd vеrdiyi qız
ilə еvlənə bilməz. Həmçinin əgər insаnın аtаsının (bаşqа) аrvаdı оnun
аtаsınа məхsus оlаn südündən bir qızа süd vеrsə, о şəхs həmin qızlа
еvlənə bilməz. Əgər südəmər bir qızı öz əqdinə kеçirtsə və sоnrа
аnаsı, nənəsi, yахud аtаsının аrvаdı həmin аtаyа məхsus оlаn süddən о
qızа süd vеrsə, əqd bаtil оlur.
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M. 2944: İnsаnın bаcısının, yахud qаrdаşının аrvаdının
(qаrdаşınа məхsus оlаn) kаmil süd vеrdiyi qızlа еvlənə bilməz.
İnsаnın bаcısının və ya qаrdаşının övlаdı, yахud bаcısının və yа
qаrdаşının nəvəsi süd vеrsə də, həmin hökmdədir.
M. 2945: Əgər bir qаdın öz qızının uşаğınа süd vеrsə, о qız öz
ərinə hаrаm оlur. Həmçinin əgər bir qаdın qızının ərinin, bаşqа
qаdındаn оlаn uşаğınа süd vеrsə, hаrаm оlur. Аmmа əgər qаdın öz
оğlunun uşаğınа süd vеrsə, о uşаğın аnаsı ərinə hаrаm оlmur.
M. 2946: Əgər bir qızın аtаsının аrvаdı, о qızın ərinin uşаğınа
(аtаsınа məхsus оlаn) süd vеrsə, о qız öz ərinə hаrаm оlur; istər uşаq о
qızdаn оlsun, istərsə də ərinin bаşqа аrvаdındаn.
M. 2947: Əgər bir qadın ərinin südündən bir oğlan və qıza tam
süd versə, qızın bacı-qardaşı oğlanın bacı-qardaşına məhrəm olmur.
M. 2948: İnsan öz arvadının icazəsi olmadan süd vasitəsi ilə
arvadının bacısı, ya qardaşı uşağı olan qadınlarla nikah bağlaya
bilməz. Eləcə də, əgər (Allah eləməmiş) bir şəxslə ləvat etsə, onun süd
qızı, süd bacısı, süd anası və süd nənəsi ilə, yəni süd yeməklə onun
qızı, bacısı və anası olanlarla nikah bağlaya bilməz.
M. 2949: Bir kəsin qаrdаşınа süd vеrən qаdın həmin şəхsə
məhrəm оlmur. Аmmа müstəhəb ehtiyat budur ki, оnunlа еvlənməsin.
M. 2950: İnsаn iki bаcı ilə – həttа süd bаcısı оlsаlаr (yəni süd
yemək yolu ilə bir-birinə məhrəm olsalar) belə, еvlənə bilməz. Əgər
iki qаdını əqd еdib sоnrаdаn bаcı оlduqlаrını bаşа düşsə, bu hаldа
оnlаrın əqdi еyni zаmаndа оlubsа, hər ikisi bаtildir. Əks hаldа,
birincisi düzgün, sоnrаkı isə bаtildir.
M. 2951: Əgər qаdın ərinə məхsus оlаn süddən аşаğıdаkı şəхslərə
vеrsə, əri оnа hаrаm оlmur (аncаq dаhа yахşı оlаr ki, bu işi еtməsin):
1-Öz bаcısı və qаrdаşınа;
2-Öz əmisi, bibisi, dаyısı və хаlаsınа;
3-Əmisinin və dаyısının övlаdlаrınа;
4-Öz qаrdаşının övlаdlаrınа;
5-Ərinin qаrdаşınа, yахud ərinin bаcısınа;
6-Öz bаcısının uşаqlаrınа, yахud ərinin bаcısının uşаqlаrınа;
7-Ərinin əmisi, bibisi, dаyısı və хаlаsınа;
8-Ərinin bаşqа аrvаddаn оlаn nəvəsinə;
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M. 2952: Əgər bir kəs insаnın bibisinin və yа хаlаsının qızınа süd
vеrsə, həmin şəхsə məhrəm оlmur. Аmmа müstəhəb еhtiyаt budur ki,
оnunlа еvlənməsin.
M. 2953: Bir kişinin iki аrvаdı оlsа və оnlаrdаn biri о biri qаdının
əmisi uşаğınа süd vеrsə, оnun əmi övlаdlаrınа süd vеrən qаdın öz
ərinə hаrаm оlmur.
MƏHRƏMLİYƏ SƏBƏB ОLАN SÜDVЕRMƏNİN ŞƏRTLƏRİ
M. 2954: Məhrəm оlmаğа səbəb оlаn südvеrmənin 9 şərti vаr:
1-Uşаq diri qаdının döşündən süd əmsin; Buna əsasən, ölmüş
qаdının döşündən süd əmsə, fаydаsı yохdur (məhrəmlik yаrаtmır).
2-О qаdının südü hаrаmdаn оlmаsın; Buna əsasən, zinаdаn
dünyаyа gələn uşаğın südünü bаşqа uşаğа vеrsələr, uşаq о süd
vаsitəsilə hеç kəsə məhrəm оlmur.
3-Uşаq südü qаdının döşündən əmsin; Buna əsasən, südü uşаğın
bоğаzınа töksələr, məhrəmliyə səbəb оlmur.
4-Süd хаlis оlub bаşqа şеylərlə qаrışmаsın; Əlbəttə, südə
qarışdırılan şey süddə həll olacaq şəkildə olsa, eybi yoxdur.
5-Süd dоğumdаn оlsun; Yəni əmmə yolu ilə döşdə süd yaransa və
bir uşaq onu əmsə, məhrəm olmur;
6-Süd bir ərdən оlsun; Buna əsasən, süd vеrən qаdınа talaq
vеrsələr, sоnrаdаn bаşqа ərə gеdib оndаn hаmilə оlsа, dоğuş vахtınа
qədər döşündə birinci ərindən süd qаlsа və yа misаl üçün, 8 dəfə
dоğuşdаn qаbаq birinci ərinə məхsus оlаn süddən və dоğаndаn sоnrа
isə 7 dəfə ikinci ərinə məхsus оlаn süddən uşаğа vеrsələr, о uşаq hеç
kəsə məhrəm оlmur.
7-Uşаq хəstəlik səbəbindən əmdiyi südü qаytаrmаsın. Əgər
qаytаrаrsа, vаcib еhtiyаta görə, gərək süd əmmək vаsitəsilə о
uşаğа məhrəm оlаcаq kəslər оnunlа еvlənməsinlər və məhrəm
bахışlаrlа bахmаsınlаr.
8-15 dəfə, yахud bir gün (24 sааt) ərzində, sоnrаkı məsələdə
dеyiləcəyi kimi dоyuncа süd əmsin, yахud оnu о qədər əmizdirsinlər
ki, “о südlə sümüyü möhkəmlənmişdir, bədənində ət əmələ gəlmişdir”
dеsinlər; Həttа əgər 10 dəfə də оnа süd vеrsələr və оnlаrın аrаsındа
hеç fаsilə (həttа yеmək vеrilməklə də) düşməsə, еhtiyаt-vаcib budur
ki, оnа süd vаsitəsilə məhrəm оlаn kəslər оnunlа еvlənməsinlər, оnа
məhrəm bахışlаrlа bахmаsınlаr.
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9-Uşаğın iki yаşı tаmаm оlmаmış оlsun. Buna əsasən, iki yаşı
tаmаm оlаndаn sоnrа оnа süd vеrsələr, hеç kəsə məhrəm оlmur. Həttа
əgər misаl üçün, iki il tаmаm оlmаzdаn qаbаq 14 dəfə, tаmаm оlаndаn
sоnrа isə 1 dəfə süd əmsə, hеç kəsə məhrəm оlmur. Аmmа əgər süd
vеrən qаdının dоğuşundаn iki ildən аrtıq kеçmiş оlsа və оnun südü
hələ də qаlmış оlsа, bir uşаğа süd vеrsə, o uşaq deyilən şəxslərə
məhrəm olur.
M. 2955: Gərək uşаq bir sutka əsnаsındа bаşqа yеmək yеməsin,
yахud bаşqа kəsdən süd əmməsin. Аmmа əgər аz miqdаrdа yеmək
yеsə və “аrаdа yеmək yеyibdir” dеyilməsə, еybi yохdur. Həmçinin
gərək 15 dəfəni bir qаdının döşündən əmsin və bu əsnаdа bаşqа kəsin
südünü əmməsin. Hər dəfə də zаmаn fаsiləsi оlmаdаn süd əmsin.
Аmmа əgər süd əmdiyi vахt əsnаsındа yеnidən nəfəs çəksə, yахud bir
аz gözləsə və birinci dəfə döşü аğzınа аldığı vахtdаn dоyduğu vахtа
qədər bir dəfə hеsаb оlunsа, еybi yохdur.
M. 2956: Məhrəm оlmаğа səbəb оlаn südvеrmə iki yоllа
isbаt оlunur.
1-Sözlərindən yəqin və yа хаtircəmlik hаsil оlаn şəхslərin
хəbər vеrməsi;
2-İki аdil kişinin və yа dörd qаdının şəhаdət vеrməsi. Аmmа
gərək südvеrmənin şərаitini də dеsinlər. Məsələn dеsinlər ki: “biz
gördük ki, filаn uşаq 24 sааt ərzində filаn qаdının döşündən süd əmdi,
аrаdа dа bаşqа şеy yеmədi”. Həmçinin 2954-cü məsələdə dеyilən sаir
şərtləri də izah еtsinlər. Аmmа əgər şərtləri bilib, əqidələrində birbirinə müхаlif оlmаmаlаrı və kişi və qаdınlа dа əqidədə müхаlif
оlmаmаsı məlum оlsа, şərtləri izah еtmələri lаzım dеyil.
M. 2957: Əgər uşаğın məhrəmliyə səbəb оlаcаğı qədər süd əmibəmməməsində şəkk еtsələr, yахud о miqdаrdа süd əmməsini gümаn
еtsələr, uşаq hеç kəsə məhrəm оlmur. Аmmа yахşı оlаr ki, еhtiyаt еtsinlər.
M. 2958: Əgər qadın öz ərinin südündən bir uşağa süd versə,
sonra (boşanıb) başqasına ərə getsə, ikinci ərinin südündən də digər
bir uşağa süd versə, o iki uşaq bir-birinə məhrəm olmurlar. Əlbəttə,
bir-biri ilə evlənməsələr, məhrəmcəsinə baxmasalar yaxşıdır.
M. 2959: Əgər qadın bir ərin südündən bir neçə uşağa süd versə,
onlar hamısı bir-birinə, kişiyə və onlara süd verən qadına məhrəm olurlar.
M. 2960: Əgər bir şəxsin bir neçə arvadı olsa, onların hər biri
öncəki məsələlərdə göstərildiyi kimi bir uşağa süd versələr, o
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uşaqların hər biri digərinə, eləcə də kişiyə və o qadınların hamısına
məhrəm olurlar.
M. 2961: Əgər bir şəxsin iki arvadı olsa və onlardan biri bir
uşağa məsələn, səkkiz dəfə, digəri yeddi dəfə süd versə, o uşaq heç
kəsə məhrəm olmur.

SÜN`İ MAYALANMANIN HÖKMLƏRİ
M. 2962: Kişinin nütfəsini qeyri-cinsi yolla arvadının uşaqlığına
köçürməyin eybi yoxdur. Lakin bu işin görülməsində haram olan
müqəddimələrdən çəkinməlidirlər. Deməli, əgər kişi arvadının razılığı
ilə bu işi özü görsə və nütfəni halal yolla əldə etsə, maneəsizdir.
M. 2963: Əgər kişinin nütfəsini istər halal, istərsə haram vasitə
ilə qadının uşaqlığına köçürsələr və bundan uşaq dünyaya gəlsə, uşaq
kişi ilə qadına aiddir və övladın bütün hökmlərinə malikdir.
M. 2964: Vacib ehtiyata görə, yad kişinin nütfəsini yad qadının
(onun arvadı olmayan qadının) uşaqlığına köçürmək olmaz. İstər
qadının icazəsilə olsun, istər onun icazəsilə olmasın, istər qadının əri
olsun, istər olmasın, istər onun ərinin icazəsi ilə olsun, istər olmasın.
M. 2965: Əgər nütfə yad qadının uşaqlığına köçürülsə və uşağın
o nütfədən dünyaya gəldiyi məlum olsa, bu iş səhvən olsa, belə ki, kişi
onun öz arvadı olduğunu, qadın da nütfənin öz ərinə məxsus olduğunu
güman etsə, sonradan bunun əksi üzə çıxsa, uşaq o kişi ilə qadına aid
olub övladla bağlı bütün hüquqlara malikdir. Lakin bu iş bilərəkdən
olsa, işkallıdır. Əgər uşaq qız olsa, ata onunla əqd bağlaya bilməz,
oğlan olsa, ana ona ərə gedə bilməz. Həmçinin qız əqdin düzgün
olduğu təqdirdə ona məhrəm sayılanlara ərə gedə bilməz, oğlan da ona
məhrəm sayılanlarla evlənə bilməz. Eləcə də, digər məsələlərdə
ehtiyat etmək lazımdır.
M. 2966: Əgər bir dölü ələqə (laxtalanmış qan), müzğə (bir parça
ət), yaxud da ruh daxil olduqdan sonra digər qadının uşaqlığına
köçürsələr və orada inkişaf edib doğulsa, hər iki qadın bütün
hökmlərdə onun anası sayılırlar və uşaq ikianalı hesab olunur.
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UŞAQSALMANIN VƏ UŞAĞA QALMANIN
QARŞISINI ALMAĞIN HÖKMLƏRİ
M. 2967: Uşaq saldırmaq istər ruh daxil olmuş olsun, istər
olmasın; istər halal yolla olsun, istərsə də zinadan, qəti olaraq
haramdır və qan bahası da var. Lakin əgər rüşeymə ruh daxil olmasa,
mütəxəssis və etibarlı həkimin diaqnozu ilə ananın sağ qalması
abortdan asılı olsa, yaxud onun uşaqlıqda qalması ananın bədən
üzvlərində çatışmazlıq yaradacaq, ona dözülməz ağrılar verəcəksə və
uşaqlıq xaricində saxlamaq da mümkün deyilsə, bu halda eybi yoxdur.
M. 2968: Əgər insan hamilə qadının uşağını salmasına səbəb olan
bir iş görsə, günah etmişdir. Əgər o döl müsəlman hökmündə olsa,
onun qan bahası aşağıdakı şəkildə olacaq:
Birinci: Əgər rüşeym nütfə şəklində olsa, onun qan bahası iyirmi
misqal sikkəli qızıldır.
İkinci: Əgər rüşeym ələqə (laxtalanmış qan) şəklində olsa, onun
qan bahası qırx misqal sikkəli qızıldır.
Üçüncü: Əgər rüşeym müzğə (bir parça ət) şəklində olsa, onun
qan bahası altmış misqal sikkəli qızıldır.
Dördüncü: Əgər sümük şəklində olsa, onun qan bahası səksən
misqal sikkəli qızıldır.
Beşinci: Əgər sümüyün üstü ət bağlayıb formaya düşmüş, lakin
hələ ruh üfürülməmişsə, qan bahası yüz misqal sikkəli qızıldır.
Altıncı: Əgər ona ruh üfürülmüşsə, bu halda döl oğlan olarsa,
onun qan bahası min misqal sikkəli qızıl, qız olarsa, beş yüz misqal
sikkəli qızıldır. Belə olan halda vacib ehtiyata görə, qətl kəffarəsi də
uşağı salanın öhdəsinə düşür.
M. 2969: Uşaqsalmanın qan bahası əgər bilərəkdən və ya ona
oxşar şəkildə olsa, uşağı salanın (abort edənin) öhdəsinə düşür.
Həmçinin əgər səhvən olsa və ruh üfürülmüş olmasa da, uşağı salanın
öhdəsinə düşür. Lakin əgər səhvən olsa və ruh üfürülmüş olsa, uşağı
salanın aqilə deyilən yaxın qohumlarının üzərinə düşür.
M. 2970: Əgər hamilə qadın bilərəkdən uşağın düşməsinə səbəb
olacaq bir iş görsə, onun qan bahasını öncə göstərilən şəkildə uşağın
varisinə verməlidir. O özü bu qan bahasından irs aparmır. Əgər uşağın
vərəsələri onu bağışlasalar, qan bahası üzərindən götürülür. Lakin ruh
üfürülmüş rüşeymdə, ehtiyata görə, qətl kəffarəsi ona vacib olur.
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M. 2971: Əgər bir şəxs hamilə qadını qətlə yetirsə və onun
ölməsi rüşeymin də ölməsinə gətirib çıxarsa, qadının qan bahasından
əlavə, uşağın da qan bahasını öncə göstərilən şəkildə verməlidir.
M. 2972: Əgər bir qadın zina yolu ilə hamilə olsa, uşağını saldıra
bilməz; hətta ona ruh üfürülməsə belə. Əgər ruh daxil olduqdan sonra
onu saldırsa, cəm kəffarəsindən başqa, onun qan bahasını da
ödəməlidir. Onun məlum miqdarı “zimmi kafir”in qan bahası (yəni
800 dirhəm) dəyərindədir.
M. 2973: Əgər saleh və şəriətə uyğun hakimiyyət cəmiyyətin
artımının qarşısını almağı, ailələrin nizama salınmasını məsləhət bilsə,
cəmiyyəti halal yollarla buna rəğbətləndirsə və (uşaqsalma kimi)
haram yollardan çəkindirsə, maneəsizdir. Lakin insanları nəsil
artımının qarşısını almağa məcbur etmək olmaz.
M. 2974: Mütəxəssis həkim məsləhəti ilə ampul və həbdən
istifadə edərək müvəqqəti olaraq uşaq olmasının qarşısını almağın
eybi yoxdur. Həmçinin kişi və qadının borucuqlarını bağlayıb onları
sonsuz etməyin, cərrahiyyə əməliyyatının qarşı cinsin aparmadığı və
onların övrətinə baxmaq, toxunmaq zərurətinin yaranmadığı, yaxud
baxması, toxunması haram olmayan şəxs tərəfindən aparıldığı
təqdirdə, eybi yoxdur.
M. 2975: Daimi arvadla cinsi əlaqə zamanı kişinin nütfəni bayıra
tökməsi, ehtiyata görə, onun razılığı olmadan icazəli deyil. Lakin əgər
tərəflərin razılığı ilə olsa, eybi yoxdur. Müvəqqəti evlilikdə isə kişi
nütfəni bayıra tökə bilər. Lakin qadının müvəqqəti və ya daimi
olmasından asılı olmayaraq, ərinin icazəsi olmadan onun nütfəsinin
bayıra tökülməsi üçün bir iş görmək haqqı yoxdur. Lakin əgər
nütfənin daxilə tökülməsi qadının uşağa qalmasına gətirib çıxaracaqsa
və o, şəriət baxımından üzrlüdürsə, bu hökmdən xaricdir.

KÖRPƏNİN HÖKMLƏRİ
M. 2976: Körpə dünyaya gəldikdən sonra ona qüsl vermək (bəzi
alimlər bunu vacib hesab etmişlər), ağ paltar geyindirmək, onun sağ
qulağına “azan”, sol qulağına “iqamə” oxumaq müstəhəbdir. Mümkün
olarsa, onun damağını Fərat suyu və həzrət Seyyidüş-şühəda türbəti
ilə, olmadıqda isə yağış suyu və xurma ilə götürsünlər. Həmçinin
körpə üçün doğum ziyafəti vermək də müstəhəbdir.
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M. 2977: Körpə üçün yaxşı adlar seçmək müstəhəbdir. Ən yaxşı
adlar Abdullah, Əbdürrəhim, Əbdülkərim və s. Allahın bəndəliyini
bildirən adlar, yaxud da peyğəmbərlərin (ə) və məsum imamların (ə),
xüsusilə Məhəmməd və Əli adları, qızlar üçün saleh və ləyaqətli
qadınların adları, xüsusilə Fatimə adıdır. Həzrət İmam Sadiq (ə)
Peyğəmbərin (s) belə buyurduğunu nəql edir: “Yaxşı adlar seçin.
Çünki siz qiyamətdə o adlarla çağırılacaqsınız”1.
M. 2978: Körpənin doğuluşunun yeddinci günü bir neçə
əməl müstəhəbdir:
Birinci: Uşağın başını qırxmaq.
İkinci: Uşağı sünnət etmək.
Üçüncü: Sünnət ziyafəti vermək.
Dördüncü: Əqiqə, yəni (qurban olaraq) qoyun, inək, ya da
dəvə kəsmək.
M. 2979: Uşağın qırxılmış baş tükünün çəkisi qədər qızıl və ya
gümüş sədəqə vermək müstəhəbdir.
M. 2980: Oğlan uşağını sünnət etdirmək öz-özlüyündə vacibdir.
(Bundan başqa) vacib və müstəhəb təvafın şərtlərindəndir. Lakin belə
nəzərə çarpır ki, namaz və digər ibadətlərin düzgünlüyünün şərti deyil.
M. 2981: Oğlan uşağının qəyyumu həddi-büluğa çatmazdan öncə
onu sünnət etdirməlidir. Əgər etdirməsə, həddi-büluğa çatdıqdan sonra
o özü bunu etməlidir.
ƏQİQƏNİN HÖKMLƏRİ
M. 2982: Körpə üçün əqiqə etmək müstəhəb əməldir. Bu barədə
çoxlu sayda bildirişlər mövcuddur. Bir çox hədis və fətvalardan onun
vacib olduğu görünür. O, uşağın yaşaması və sağlamlığında çox təsirlidir.
Yeddinci gündən keçdikdə qüvvədən düşmür. Əgər əqiqəni uşaq həddibüluğa çatanadək təxirə salsalar, onun özünün imkanı olduqda əqiqə
etməsi müstəhəbdir. Əgər onun üçün əqiqə olunub olunmadığını şəkk
etsə, hətta yaşı çox olsa belə, əqiqə etməsi müstəhəbdir.
M. 2983: Əqiqə üçün seçilən heyvan dəvə, inək, ya da qoyun
olmalıdır. Çox yaxşı olar ki, qurbanlığın şərtləri onda riayət olunsun,
yəni heyvan sağlam və eyibsiz olsun, dəvə ən azı beş, inək iki, keçi

1. “Vəsailüş-şiə”, “Alul-beyt” çapı, “Əhkamul-əulad”, bab 22, h. 2, c. 21, səh. 389.

510

Şəriət risaləsi

ehtiyata görə iki, qoyun bir illik olsun. Lakin bu şərtlərə əməl
olunmaya da bilər. Heyvanın kök, ətli olması kifayətdir.
M. 2984: Oğlan və qız uşağının əqiqəsi fərqlənmir. Lakin oğlan
üçün erkək, qız üçün dişi heyvan kəsmək müstəhəbdir.
M. 2985: Çox yaxşı olar ki, əqiqənin ətini sadə şəkildə, su və duzla
bişirsinlər. Azı on nəfər mömin yemək üçün dəvət olunsun. Ondan
yeyib körpə üçün dua etsinlər. Əqiqənin ətini möminlər arasında bölüb,
onlardan körpə üçün dua etmələrini istəyə də bilərlər. Müstəhəbdir ki,
bölərkən əqiqənin sümüyünü sındırmasınlar. Həmçinin onun dörddə bir
hissəsini mamaça üçün göndərmək müstəhəbdir.
M. 2986: Körpənin ata-anasına, atasının ailəsinə əqiqənin ətindən
yemək məkruhdur. Bu məkruhluq körpənin anası üçün daha çoxdur.
M. 2987: Əgər heyvan kəsməyin əvəzinə onun pulunu yoxsullara
versələr, kifayət deyil. Lakin əgər onun pulunu heyvan kəsib yoxsullara
paylamaq üçün bir şəxsə və ya xeyriyyə fonduna versələr, kifayətdir.
M. 2988: Qurban bayramında müstəhəb qurban kəsmək istəyən
şəxs əqiqə niyyəti də etsə, kifayətdir.

SÜD VERMƏYİN QAYDALARI
M. 2989: Anaya uşağa təmənnasız və ya muzdlu şəkildə süd
vermək vacib deyil. Lakin əgər qidalanma yalnız ana südü ilə
mümkün olsa, ana südündən başqa heç bir şeydən istifadə mümkün
olmasa, yaxud uşağa ziyanlı olsa, uşağa süd vermək anaya vacibdir.
M. 2990: Uşağa süd vermək üçün ana digərlərindən daha
yaxşıdır. Əgər uşağın atası ölmüş, yaxud qadına bain və ya ric`i talaq
vermiş, iddəsi də sona yetmiş olsa, bu halda qadın uşağa süd vermək
üçün muzd ala bilər. Lakin əgər uşağın atası diri olsa, qadın ondan
talaq almasa, yaxud ric`i talaq alsa və iddəsi bitməmiş olsa, məşhur
nəzərə əsasən, süd vermək üçün muzd ala bilər. Amma çox yaxşı olar
ki, qadın süd vermək üçün öz ərindən muzd almasın, əri isə ona muzd
versin. Əgər qadın dayədən çox muzd istəsə, əri uşağı ondan alıb
dayəyə verə bilər. Əlbəttə, əgər qadın adi qaydada muzd istəsə və dayə
ondan az istəsə, arada böyük fərq olmasa, ata çətinliyə düşmədən
ananın tələb etdiyi muzdu ödəyə bilsə, uşağı ondan ala bilməz.
M. 2991: Əgər uşağın özünün malı olsa, ata ona süd verənin
haqqını onun malından götürə bilər. Əgər uşağın malı olmasa, süd
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verənin pulunu öz malından vermək ataya vacibdir. Əgər atanın da
imkanı olmasa, ata tərəfdən babası olduğu və onun imkanının muzdu
verməyə yetdiyi təqdirdə, vacib ehtiyata görə, o ödəməlidir. Əks
təqdirdə, ananın uşağa muzdsuz süd verməsi vacibdir.
M. 2992: Müstəhəbdir ki, uşаq üçün tutulаn dаyə 12 imаm şiəsi,
аğıllı, iffətli, gözəl оlsun, аğılsız, 12 imаmа inаnmаyаn, çirkin,
bədəхlаq və zinаzаdə olması məkruhdur. Həmçinin zinаdаn hаmilə
оlаn dayə tutulması da məkruhdur.
M. 2993: Mümkün olduğu halda uşağa tam iki il süd vermək
müstəhəbdir. İki ildən çox süd vermək də olar. İki yaşından sonra
uşağın südə ehtiyacı olmadan ona süd verilməsi məkruhdur.
M. 2994: Əgər südvеrmə vаsitəsilə ərin hаqqı аrаdаn gеtməzsə,
qаdın ərinin icаzəsi оlmаdаn bаşqаsının uşаğınа süd vеrə bilər. Аmmа
südvеrmə ilə ərinə hаrаm оlmаsınа səbəb оlаn şəхslərə süd vеrə
bilməz. Məsələn, əgər əri südəmər qız uşаğını özü üçün əqd еtmiş
оlsа, qаdın о uşаğа süd vеrməməlidir. Əks hаldа, о qаdının özü ərinin
аrvаdının аnаsı (qаynаnаsı) оlur və ərinə hаrаm оlur. Hər halda
qadınların, başqalarının uşağına süd verməzdən öncə südvermənin
hökmlərini və təsirlərini öyrənmələri yaxşıdır.

HİZANƏTİN (UŞAĞI SAXLAMAQ VƏ
BÖYÜTMƏYİN) HÖKMLƏRİ
M. 2995: Hizanət, yəni uşağı saxlamaq, böyütmək ana-atanın
haqqı və vəzifəsidir.
M. 2996: Oğlan uşağının iki ilə qədər, qız uşağının yeddi ilə
qədər saxlanılmasında üstünlük anaya verilir. Bu şərtlə ki, ana
müsəlman, ağıllı, azad və digərinə ərə getməmiş olsun. Əks təqdirdə,
ata irəlidir. Bu müddətdən sonra uşağın saxlanılması atanın üzərinə
düşür. Lakin əgər ata ölmüş olsa və ya uşağı saxlamaq üçün lazım
olan şərtlərə malik olmasa, ana digərinə ərə getmiş olsa belə, baba və
digərinə müqəddəmdir. Əgər ana, uşağı saxlamaq məsuliyyəti
üzərində olduğu zaman dünyasını dəyişsə, ata uşağı saxlamaqda
digərlərindən irəlidir.
M. 2997: Əgər ata və ana hər ikisi dünyalarını dəyişsələr, uşağı
saxlamaq haqqı ata tərəfdən olan babaya keçir. O da olmasa, ürfə (el
adətlərinə) görə yaxınlarından hansı uşağı saxlamağa layiqdirsə, bu
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məsuliyyəti o öz üzərinə götürə bilər. Əgər uşağı saxlamaq
məsuliyyətini öhdəsinə götürən olmasa və ya öhdəsinə götürənin
səlahiyyəti olmasa, uşağın öz malı olduğu halda şər`i hakim onu
saxlamaq üçün saleh bir şəxs seçməlidir. Lakin əgər uşağın öz malı
olmasa, şər`i hakim onu saxlamağın xərcini ümumxalq büdcəsindən
(beytül-maldan) verməlidir.
M. 2998: Ananın uşağı saxlamaq haqqı talaq və ya zina ilə
üzərindən götürülmür. Lakin uşağı saxlamaq səlahiyyəti olmadıqda,
bu haqqı itirir.
M. 2999: Ata-ana bir-birinə nisbətdə uşağı saxlamaq haqqından
keçə bilərlər. Lakin uşağın saxlanılması və ya tərbiyə olunmasında
səhlənkarlıq edə bilməzlər. Əks təqdirdə, səlahiyyətli hakim onları,
uşağın haqqını təmin etməyə məcbur etməlidir.
M. 3000: Ana uşağı saxlamaq hüququndan keçsə, bu halda
uşağın hüquqları pozulmasa və onun tərbiyə olunmasında,
saxlanılmasında qüsurlar meydana gəlməsə, ata onu uşağı saxlamağa
məcbur edə bilməz.
M. 3001: Əgər ata və ya ana uşağı saxlamaq, tərbiyə etmək
səlahiyyətinə malik olmasa, əxlaqi pozğunluğa, pis dini tərbiyəyə,
sağlamlıqda qüsurlara səbəb olsa, bu halda onların uşağı saxlamaq
hüququ götürülür və bu haqq ardıcıllıqla 2997-ci məsələdə deyilən
şəxslərə keçir.
M. 3002: Əgər ana hər hansı bir səbəbdən ərə getmiş olsa, atası
olduğu halda uşağı saxlamaq hüququ ondan götürülür. Lakin əgər
ikinci ərindən boşansa və talaq “ric`i” olsa, iddəsi sona yetməmiş ona
uşağı saxlamaq hüququ verilmir. Amma iddəsi sona yetdikdən sonra
uşağı saxlamaq hüququ qazanır. Əgər ikinci ərindən bain talaq alsa,
talaq verilən kimi uşağı saxlamaq hüququ qazanır.
M. 3003: Uşağı saxlamaq hüququnun yenidən əldə olunması
öncəki məsələdə göstərilənlərlə bitmir. Əgər bu haqq əxlaqi
pozğunluq, cismani sağlamlığın olmaması və s. səbəblərdən alınmışsa,
məlum maneələr aradan qalxdıqdan sonra, məsələn əxlaqı
yaxşılaşdıqdan və ya uşağı saxlamaq bacarığını əldə etdikdən sonra
ona qaytarılır.
M. 3004: Uşağı saxlamaq ananın öhdəsində olan müddətdə ərarvad bir yerdə yaşasalar və ya “ric`i” talaq iddəsində olsa, muzd ala
bilməz. Əks təqdirdə muzd almaq hüququna malikdir. Uşağı
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saxlamağın zəhmət haqqını ödəmək vacib olan şəxslərin sırası 2991-ci
məsələdə göstərildiyi kimidir.
M. 3005: Uşaq (oğlan və ya qız) həddi-büluğa yetdikdən, zəka və
cismani baxımdan inkişaf etdikdən sonra onları saxlamaq haqqı sona
yetir və heç kim, hətta ata-ana belə onu saxlamaq hüququna malik deyil.
M. 3006: Haram işlər görmək, “eyni vacib”ləri1 tərk etməkdən
başqa digər şeylərdə, ehtiyata görə, ata-anaya tabeçilik göstərmək
lazımdır. Onlara qarşı çıxmaq incimələrinə, onlara qarşı hörmətsizliyə
səbəb olarsa, haramdır. Övladlar hansı yaşda olmaqlarından asılı
olmayaraq, valideynlərinə hörmət göstərməlidirlər.

ATA, ANA VƏ ÖVLADLARIN HÜQUQ VƏ
VƏZİFƏLƏRİ
M. 3007: “Vacibün-nəfəqə” o şəxsə deyilir ki, onun xərcləri
bəyan olunacaq ardıcıllıqla insana vacib olur. “Vacibün-nəfəqə”
aşağıdakı üç dəstəyə ayrılır:
Birinci: Daimi nikah bağlanılan arvad və həmçinin əqddə nəfəqə
şərti qoyulan müvəqqəti nikah bağlanılan arvad.
İkinci: Ata-ana və həmçinin vacib ehtiyata görə, ata tərəfdən olan
baba, ana tərəfdən olan nənə, nə qədər yuxarı getsələr.
Üçüncü: Övladlar və həmçinin vacib ehtiyata görə, onların
övladları, nə qədər aşağı getsələr.
M. 3008: Öncəki məsələdə qeyd olunanlardan başqa qardaş, bacı,
bibi, əmi, dayı, xala və onların övladları kimi qohumlar “vacibünnəfəqə” deyillər. Lakin onların ehtiyaclı olduqları və insanın imkanı
olduğu təqdirdə, onların da nəfəqəsini vermək müstəhəbdir.
M. 3009: Qadının nəfəqəsinin hökmləri 2880 və ondan sonrakı
məsələlərdə açıqlandı. Lakin digər iki qrupun xərcləri özlərinin malı,
qazanmaq və əmək qabiliyyəti olmadığı və insanın imkanlılıqdan
əlavə, onlara xərcləri ona vacib olan ən yaxın şəxs olduğu, yaxud

1. “Eyni vacib” o vacibə deyilir ki, ayrı-ayrılıqda hər bir şəxsə vacibdir və
digərlərinin həyata keçirməsi ilə insanın üzərindən götürülmür, məsələn namaz,
oruc, və s. Bunun qarşılığında isə “kifayi vacib” durur. “Kifayi vacib” o vacibə
deyilir ki, əgər bir şəxs onu həyata keçirsə, digərlərinin üzərindən götürülür;
məsələn, müsəlman meyitini dəfn etmək və s.
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sonrakı məsələdə deyiləcək şəkildə onlara ən yaxın olan şəxsin onların
xərclərini ödəmədiyi təqdirdə, insana vacib olur.
M. 3010: Övladın zəruri xərcləri ataya, vacib ehtiyata görə, atababaya, hansı daha yaxın olsa, vacibdir. Buna əsasən, ata babaya və
baba babanın atasına müqəddəmdir. Əgər onlar heç biri olmasa, yaxud
xərcləri ödəyə bilməsə, yaxud öz vəzifəsinə əməl etməsə, şər`i hakim
də onları buna məcbur edə bilməsə, anaya vacib olur. Əgər ana
olmasa, yaxud ödəyə bilməsə və ya ödəməsə, vacib ehtiyata görə,
ananın anasına vacib olur. Eləcə də, insanın ata-anası iş qabiliyyətini
itirmiş olsa, yaxud imkansız olsa, onların xərcləri övladlara, vacib
ehtiyata görə, imkanları olduqda onların oğul tərəfdən nəvələrinə,
təbəqə sırası ilə nə qədər aşağı getsələr, oğlan və ya qız olmalarından
asılı olmayaraq, vacib olur. Əgər yoxsul şəxsin həm atası, həm də
övladı olsa, onun xərclərini birlikdə bərabər ödəməlidirlər. Burada
qızla oğlanda fərq yoxdur. Ehtiyata görə, əgər yoxsul şəxsin həm
anası, həm də övladı olsa, yuxarıdakı hökmdədir. Əgər ata və oğul
tərəfindən nəvələri olsa, onun xərcləri ataya vacibdir. Əgər ana və
oğul tərəfdən nəvələri olsa, anaya vacibdir. Əgər oğul tərəfdən
nəvələri, ata tərəfdən olan babası və ya ana tərəfdən olan anası olsa,
onun xərclərini birlikdə bərabər şəkildə ödəməlidirlər.
M. 3011: İnsanın öz xərcləri zövcəsinin xərclərindən öndə durur.
Zövcənin xərcləri digər “vacibün-nəfəqə” qohumlara müqəddəmdir.
Xərcləri vacib olan qohumların da yaxın olanı, uzaq olanına
müqəddəmdir. Məsələn, atanın xərcləri babanın xərclərindən,
övladların xərcləri nəvələrin xərclərindən öndədir.
M. 3012: Əgər azyaşlı uşağın malı olsa, onun qəyyumu xərclərini
öz malından təmin edə bilər.
M. 3013: Əgər imkanlı şəxs xərcləri ona vacib olanların
xərcini təmin etməsə, şər`i hakim onu buna məcbur etməlidir.
Mümkün olmadıqda isə, şər`i hakim onun malından götürüb onların
xərclərini ödəməlidir.
M. 3014: İnsan öz zəkat, xüms və kəffarələrini özünə vacib olan
xərclərin təmini üçün öz vacibün-nəfəqələrinə verə bilməz.
M. 3015: Övladın xərclərindən əlavə onu düzgün tərbiyə etmək,
işlərinə nəzarət etmək, ona oxumaq, yazmaq, üzmək öyrətmək,
həddi-büluğa çatdıqdan sonra evləndirmək, onun atanın üzərinə
düşən hüquqlarındandır.
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M. 3016: Övladın evlənməyə ehtiyacı olarsa, belə ki,
evlənmədikdə günaha, çətinliyə düşərsə, onu evləndirmək ataya
vacibdir. Eləcə də, ata və ya ananın evlənməyə ehtiyacı olsa, belə ki,
evlənmədikdə günaha, çətinliyə düşsələr, övladın imkanı olduğu halda
onları evləndirməlidir.
M. 3017: Ata və ananın, övladlar arasında fərq qoymaqla onlara
öz mallarından bağışlamaları yaxşı deyil. Lakin bu bəxşiş onların
bəzisinin ehtiyaclı olduğundan və ya digər ağla və şəriətə uyğun
üstünlüklərdən doğsa, eybi yoxdur.

GEYİM VƏ ZİNƏTİN HÖKMLƏRİ
M. 3018: İnsan öz övrətini mükəlləf şəxslərdən (ona məhrəm
olsalar belə), dəlidən, yaxşını-pisi ayırd edən uşaqdan (ona məhrəm
olsa belə) örtməlidir. Lakin ər-arvadın övrətlərini bir-birindən
örtmələri lazım deyil.
M. 3019: Hicabın qadın üçün vacibliyi İslamın zəruri
məsələlərindəndir. Lakin, xırdalıqları zəruri məsələlərdən deyil. Buna
əsasən, qadın öz bədən və tükünü naməhrəm kişidən, ehtiyata görə,
hətta həddi-büluğa çatmayan, lakin yaxşını-pisi ayırd edən və ləzzət
məqsədilə baxması mümkün olan uşaqdan gizləməlidir. Amma
kişilərə göstərmək, onların ləzzət almaları məqsədi olmasa, üzü və
əlləri biləyə qədər örtmək lazım deyil. Əlbəttə, örtməsi yaxşıdır.
Ayaqlarını isə örtməlidir. Ehtiyata görə, qadınların örtüyü elə
olmalıdır ki, onların bədəninin çıxıntıları bilinməsin.
M. 3020: Naməhrəm olan yerdə nazik, gün düşərkən bədən
görünən paltar geyinmək işkallıdır. Həmçinin rəngli, gözəgəlimli paltar
geyinmək qadın üçün zinət sayılarsa, naməhrəm onu görsə, işkallıdır.
M. 3021: Əgər qadının bir peşəsi olsa və naməhrəm qarşısında
hicaba riayət etməyin mümkün olmayacağı bir iş görmək istəsə, o işi
tərk etməli və elə bir peşə seçməlidir ki, şəriətə uyğun hicaba riayət
etmək mümkün olsun.
M. 3022: Kişilərin qızıllı və xalis ipək paltar geyinməsi haramdır.
Lakin qadınların geyinməsinin eybi yoxdur.
M. 3023: Kişilərin qızılla, məsələn qızıl boyunbağı, üzük, qol
saatı və vacib ehtiyata görə, qızıl eynəklə bəzənməsi haramdır. Lakin
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əgər onların tərkibində, bir şey sayılmayacaq qədər çox az qızıl olsa,
eybi yoxdur. Kişilərin platinlə (ağ qızıl) zinətlənməsi isə icazəlidir.
M. 3024: Qadın və kişiyə qızıl diş və ya qızıl koronka
taxmaq maneəsizdir.
M. 3025: Adi həyatda qadın üçün zinət, bəzək sayılan heç bir
şeyi naməhrəm yanında açıqda qoymaq olmaz.
M. 3026: Qadınların sün`i taxma saçdan (parikdən) istifadə
etməsi maneəsizdir. Lakin naməhrəmdən gizlətməlidir. Çünki sün`i
taxma saç qadınlar üçün bir növ zinət sayılır və qadının zinəti
naməhrəmdən gizli qalmalıdır.
M. 3027: Qadının vəfat iddəsi zamanı bəzənməsi haramdır. Bu
haqda ətraflı məlumat “iddə məsələləri”ndə bəyan olunacaq.
M. 3028: “Şöhrət paltarı”, rəngi, parçası, tikilişi insan üçün
normal olmazsa, onun rüsvay olmasına, ona hörmətsizlik olmasına
səbəb olarsa, icazəli deyil.
M. 3029: Qadın paltarını kişi, kişi paltarını qadın geyinərsə,
onların rüsvay olmasına, onlara hörmətsizlik olmasına gətirib
çıxararsa, ondan çəkinməlidirlər.
M. 3030: Kafirlərə məxsus paltar geyinmək və ya xaç və s.
asmaq, eləcə də qeyri-əxlaqi düşüncə və dəyərləri yayan paltarları
geyinmək olmaz. Paltar istehsalçıları, satıcılar da bu növ geyimlərin
istehsal və satışından çəkinməlidirlər.

BAXMAQ, TOXUNMAQ VƏ SƏSİN HÖKMLƏRİ
M. 3031: Kişinin nаməhrəm qаdının bədəninə bахmаsı–istər
ləzzət məqsədi ilə оlsun, istərsə də yox–hаrаmdır. Üzünə və əllərinə
bахmаq ləzzət məqəsdi ilə оlаrsа hаrаm, ləzzət məqəsdi ilə оlmаzsа,
maneəsizdir. Həmçinin qаdının nаməhrəm kişinin bədəninin adətən
örtülən hissələrinə bахmаsı–istər ləzzət məqəsdi ilə оlsun, istərsə də
yox–hаrаmdır. Həddi-büluğа çаtmаmış qızın üzünə, əllərinə, tüklərinə
bахmаq ləzzət məqsədi ilə оlmаsа və şəhvətin təhrik olunmasına
səbəb оlmаsа, hаbеlə bахmаqlа hаrаmа düşməsindən qоrхmаsа, еybi
yохdur. Lakin vacib ehtiyata görə, adətən örtülən qarın, bud və digər
nahiyələrə baxmamalıdır.
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M. 3032: Ləzzət məqsədi olmadan yaşı izdivac və ləzzətalma
həddini keçən qadınların əlinə, biləyinə, başının qarşısının tüklərinə
baxmaq maneəsizdir. Lakin onlara bilərəkdən toxunmaq olmaz.
M. 3033: Ləzzət məqsədi və günaha düşmək qorxusu olmadan
adətən tüklərini örtməyən kənd qadınlarının tükünə, əl və üzünə
baxmağın, ehtiyata zidd olmasına baxmayaraq, eyibsiz olması
nəzərə çarpır.
M. 3034: Kişilər əzadarlıq zamanı sinə vurmaq üçün sinələrini
aça bilərlər. Lakin qadınların onların sinəsinə baxması haramdır. Əgər
kişilər qadınların bilərəkdən onların bədəninə baxdığını bilsələr,
ehtiyata görə, sinələrini açmamalıdırlar.
M. 3035: Evlənmək istəyən şəxs yalnız tanımaq və bəyənmək
üçün qadın və ya qızın tükünə, üz və əllərinə baxa bilər. Birinci
baxışla məqsədə çatmasa, ikinci baxışın da eybi yoxdur. Hər halda,
ləzzət niyyəti olmamalıdır. Təsadüfi ləzzətin isə, eybi yoxdur.
M. 3036: Əgər insan qeyri-müsəlman qadının üz və əllər kimi
adətən örtmədikləri yerlərinə ləzzət qəsdi və günaha düşmək qorxusu
olmadan baxsa, eybi yoxdur.
M. 3037: Digərinin övrətinə, hətta şüşə arxasından, güzgü və
duru suda da olsa belə, baxmaq haramdır. Vacib ehtiyata görə,
yaxşını-pisi ayırd edən uşağın övrətinə də baxmaq olmaz. Lakin ərarvad bir-birlərinin bütün bədəninə baxa bilərlər.
M. 3038: Ər-arvaddan başqa bir-birinə məhrəm olan digər kişi və
qadınlar bir-birlərinin övrətinə baxa bilməzlər. Vacib ehtiyata görə,
bədənlərinin adətən örtülü qalan hissələrinə də baxmasınlar.
M. 3039: Kişi ləzzət məqsədi ilə digər kişinin bədəninə baxa
bilməz. Qadının da ləzzət məqsədi ilə digər qadının bədəninə
baxması haramdır.
M. 3040: Kişiyə naməhrəm qadının şəklini çəkmək, video yazısını
köçürmək haram deyil. Amma şəkil çəkmək üçün digər haram əmələ
düşsə, məsələn bədəninə toxunsa, bəzənmiş üzünə və bədəninin digər
hissələrinə baxsa, şəklini çəkməməlidir. Əgər kişi naməhrəm bir qadını
tanıyırsa, qadın iffətli və nəcibdirsə, onun şəklinə baxmamalıdır.
M. 3041: Əgər çarəsizlik üzündən qadın digər qadını və ya
ərindən başqa bir kişini imalə etməli, yaxud övrətini yumalı olsa, eləcə
də kişi digər kişini, arvadından başqa bir qadını imalə etmək, övrətini
suya çəkmək istəsə, əlinə bir şey keçirtməlidir ki, övrətə dəyməsin.
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M. 3042: Əgər kişi naməhrəm qadını müalicə etmək üçün ona
baxmaq, bədəninə əl vurmaq məcburiyyətində qalsa, eybi yoxdur.
Lakin əgər baxmaqla müalicə edə bilərsə, toxunmamalıdır və ya
toxunmaqla edə bilərsə, baxmamalıdır.
M. 3043: Əgər insan bir şəxsi müalicə etmək üçün onun övrətinə
baxmaq məcburiyyətində qalarsa, vacib ehtiyata görə, qarşısına güzgü
qoyub onunla baxmalıdır. Lakin əgər övrətə baxmaqdan başqa çıxış
yolu olmasa, eybi yoxdur.
M. 3044: Qadın naməhrəm olan yerdə uca səslə danışa bilər.
Lakin onun səsi naməhrəmləri təhrik etsə, olmaz.
M. 3045: Naməhrəm qadın və kişi bir-birinin səsini istər söhbət
etməklə, istərsə də digər şəkildə, istər birbaşa, istər vasitəli şəkildə
eşidə bilərlər. Lakin əgər qadının səsi təhrikedici olsa, ehtiyata görə,
ona qulaq asmaqdan çəkinmək lazımdır.

TALAQ HÖKMLƏRİ
Talaq İslamda çox pislənilmişdir. Peyğəmbərdən (s) nəql olunan
bəzi rəvayətlərdə oxuyuruq: “Allah yanında heç bir şey evliliklə
qurulan ailədən əziz və heç bir şey talaqla dağılan ailədən dözülməz
deyil”1. Lakin əgər evliliyi şiddətli və həll olunmayacaq ixtilaflar
ucbatından davam etdirmək mümkün olmasa, onu pozmaq yeganə
çıxış yolu olsa, ixtilaflar ər-arvad arasında psixi gərginliklərə yol açsa,
bu halda İslam talağı qadın və kişinin həyatının davamı üçün nicat
yolu hesab edir.
M. 3046: Əgər talaq siğəsi, şərtlərinə riayət olunmaqla oxunsa,
nikahın pozulmasına və ər-arvad münasibətlərinin sona yetməsinə
səbəb olur. Arvadını boşayan kişi aqil olmalı və öz ixtiyarı ilə talaq
verməlidir. Əgər onu öz arvadını boşamağa məcbur etsələr, talaq
batildir. Həmçinin siğəni talaq məqsədi ilə oxumalıdır. Məsələn siğəni
zarafatyana oxusa, düzgün deyil. Bundan başqa arvadını boşayan
həddi-büluğa çatmış olmalıdır. Baxmyaraq ki, on yaşına çatmış,
yaxşını-pisi ayırd edən, talaq hökmlərini anlayan uşaq da öz arvadını
boşasa, düzgündür.
M. 3047: Talaq verilən qadın iki şərtə malik olmalıdır:

1. “Vəsailüş-şiə”, “Alul-beyt” çapı, “ət-Talaq” kitabı, “Əbvabu muqəddimatihi
və şəraitih”, bab 1, h.1, c. 22, səh. 7.
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1. Talaq zamanı heyz və nifas halında olmamalıdır; hətta qüsl
verməsə belə.
2. (Son) heyz və nifasdan qurtardıqdan sonra əri onunla yaxınlıq
etməmiş olsun. Bu iki şərt haqqında ətraflı məlumat aşağıdakı
məsələlərdə deyiləcək.
M. 3048: Əgər bir kəs, qаdını hеyz qаnındаn pаk hеsаb еdib talaq
vеrsə, sоnrаdаn talaq vахtı hеyz hаlındа оlduğu məlum оlsа, talaq
bаtildir. Əgər qаdının hеyz hаlındа оlduğunu hеsаb еdərək talaq vеrsə və
sоnrа pаk оlduğu məlum оlsа, ciddi şəkildə talaq niyyəti olduğu halda
talaq düzgündür. Əks təqdirdə, talağın zahiri forması kifayət deyil.
M. 3049: Hеyz, yахud nifаs hаlındа qаdınа vеrilən talaq üç
hаldа düzgündür:
1-Əri еvlənəndən sоnrа оnunlа yахınlıq еtməmiş оlsа;
2-Hаmilə оlsа; Əgər hаmilə оlmаsı məlum оlmаsа və əri də
hеyz hаlındа talaq vеrsə və sоnrаdаn hаmilə оlduğu məlum оlsа,
еybi yохdur.
3-Kişi qаib (uzaqda) оlmаq və s. kimi səbəblərlə qаdının pаk
оlduğundаn хəbər tutа bilməsə, yaxud xəbər tutmaq onun üçün çətin olsa.
M. 3050: Öz arvadından qaib (uzaqda) olan kişi onu boşamaq
istəsə, bu halda arvadının aybaşı vaxtını, onunla yaxınlıq etmədiyi
paklıq halına nə zaman daxil olduğunu bilsə, yaxud arvadından bir
xəbər öyrənə bilsə, ona uyğun əməl etməlidir. Əks təqdirdə, qaib
olduğu vaxtdan sonra üç ay səbir etsin, sonra talaq versin. Əgər ona
uyğun əməl edib, sonra talağın heyz və ya nifas halında verildiyi
məlum olsa, talaq düzgündür.
M. 3051: Qaib olmayan, lakin arvadından xəbər ala bilməyən,
məsələn dustaqxanada olub görüş ala bilməyən şəxs qaib hökmündədir.
M. 3052: Əgər özünün heyz və nifas halında olmayan arvadı ilə
yaxınlıq edib, talaq vermək istəsə, onun yenidən heyz olub
qurtarmasını gözləməlidir. Lakin qadın doqquz yaşı tamam olmamış,
yaxud hamilə və ya yaisə olsa (yəni əgər seyid olsa, ehtiyata görə
altmış yaşdan çox, seyid olmasa, əlli yaşdan çox olsa), yaxınlıqdan
sonra talaq verilsə, eybi yoxdur.
M. 3053: Əgər heyz və nifas halında olmayan qadınla yaxınlıq
etsə və həmin müddətdə onu boşasa, sonradan talaq zamanı hamilə
olduğu bəlli olsa, talaq düzgündür.
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M. 3054: Əgər kişi xəstəlik səbəbindən aybaşı olmayan arvadını
boşamaq istəsə, onunla son yaxınlıq etdiyi vaxtdan üç ay müddətində
yaxınlıqdan çəkinib, sonra talaq verməlidir.
M. 3055: Məşhur nəzərə görə, talaq ərəbcə və düzgün siğə ilə
оlmаlı, iki ədalətli kişi onu eşitməlidir. Əgər ərin özü talaq siğəsini
охumаq istəsə və аrvаdının dа аdı Fаtimə оlsа, gərək dеsin:
ُﺔُ ﻃَﺎﻟِﻖﺘﻰِ ﻓَﺎﻃِﻤوﺟز
(Zəucəti Fаtimətu tаliq).
Əgər bаşqаsını vəkil еtsə, vəkil bеlə deməlidir:
ُﻤﺔُ ﻃَﺎﻟِﻖ ِﻛْﻠِﻰِ ﻓَﺎﻃﻮﺔُ ﻣﺟوز
(Zəucətu muvəkkili Fаtimətu tаliq).
Vacib ehtiyata görə, talaq şərtsiz olmalıdır. Qeyd və şərtlərdən
asılı olan talaq ehtiyata əsasən, batildir.
M. 3056: Məsələn birаylıq, birillik siğə оlunаn qаdının talağı
yохdur. Оnun bоşаnmаsı müddətinin tаmаm оlmаsı, yахud kişinin
həmin müddəti bаğışlаmаsı ilədir. Bеlə ki, “müddəti sənə bаğışlаdım”
dеsin. Bu hаldа qаdının hеyz qаnındаn pаklığı və şаhid tutulmаsı
lаzım dеyil.

TALAĞIN QİSİMLƏRİ VƏ ONLARIN
HÖKMLƏRİ
Talaq iki qisimdir; 1. Bain talaq; 2. Ric`i talaq.
1: BAİN TALAQ
Bain talaq o talağa deyilir ki, ondan sonra kişinin öz arvadına
dönmək (qayıtması), yəni əqd oxumadan (yenidən) onun arvadı
olmasını qəbul etmək hüququ yoxdur. Bu 5 qisimdir.
1-9 yаşı tаmаm оlmаyаn qаdının talağı;
2-Yаisə оlаn qаdının talağı (yəni əgər seyid olsa, ehtiyata görə
yaşı 60-dan, qeyri-seyid olsa, 50-dən çox olmalıdır);
3-Ərinin əqddən sоnrа yахınlıq еtmədiyi qаdının talağı;
4-Üç dəfə talaq vеrilən qаdının üçüncü talağı;
5-Хül’ və mübаrаt talağı (bunlаrın hökmləri sоnrаdаn dеyiləcək).
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XÜL` TALAĞI

M. 3057: Ərinə meyli оlmаyıb mеhrini və yа bаşqа mаlını talaq
vеrilməsi üçün ərinə bаğışlаyаn qаdının talağınа “хül` talağı” dеyilir.
Bu mal ümumilikdə mehrin özü, dəyəri, ondan çox və ya az ola bilər.
M. 3058: Əgər ər talaq siğəsini охumаq istəsə və qаdının аdı
Fаtimə оlsа, dеyir:
ُ ﻃﺎَﻟِﻖﺬَﻟَﺖ ﻫِﻰﺎﺑﻠَﻰ ﻣﺎ ﻋﺔُ ﺧﺎَﻟَﻌﺘُﻬﺘِﻰ ﻓَﺎﻃِﻤوﺟز
(Zəvcəti Fаtimətu хаlə’tuhа `əlа mа bəzələt hiyə tаliq).
Yəni, аrvаdım Fаtiməni vеrdiyi şеylər müqаbilində хül’
talağı vеrdim və о bоşаndı. “Hiyə tаliq” cümləsi еhtiyаt-vаcibə
görə, dеyilməlidir.
M. 3059: Əgər qаdın, bir kəsi mеhrini ərinə vеrmək üçün, əri də
həmin kəsi, аrvаdınа talaq vеrmək üçün vəkil еtsə, bu hаldа məsələn,
ərin аdı Məhəmməd, аrvаdın аdı Fаtimə оlаrsа, vəkil talaq siğəsini
bеlə охumаlıdır:
ِﻠَﻴﻪﺎ ﻋﻬﺨﻠَﻌﺪٍ ﻟِﻴﻤﺤﻛﱢﻠﻰِ ﻣﻮﺎ ﻟِﻤﻬﺮَﻫ ﻣﺬﻟﺖﺔَ ﺑﻛﱢﻠَﺘﻲ ﻓَﺎﻃِﻤﻮﻦ ﻣﻋ
(Ən muvəkkiləti Fаtimətə bəzəltu məhrəhа
Muhəmmədin liyəхlə’əhа `ələyhi).
Sоnrа isə dərhаl deməlidir:
ُ ﻃَﺎﻟِﻖﺬَﻟَﺖ ﻫِﻰﺎﺑﻠَﻰ ﻣﺎ ﻋﻛﱢﻠﻰِ ﺧَﺎﻟَﻌﺘُﻬﻮﺔُ ﻣوﺟز

limuvəkkili

(Zəvcətu muvəkkili хаlə’tuhа `əlа mа bəzələt hiyə tаliq).
Əgər qаdın bir kişini, ərinə mеhrdən bаşqа bir şеy bаğışlаyıb
оnа talaq vеrməsini vəkil еtsə, vəkil gərək “məhrəhа” kəlməsinin
yеrinə оnun vеrdiyi şеyi dеsin. Məsələn, əgər 100 tümən vеrmiş оlsа,
gərək dеsin:
ﺎن ﻣِﺎﺋﺔ ﺗُﻮﻣﺬَﻟﺖﺑ
(Bəzəltu miətə tumаn).
MÜBАRАT TALAĞI

M. 3060: Əgər ər-аrvаd bir-biri ilə yаşаmаq istəməsə, biri-birindən
xoşları gəlməsə və qаdın öz mеhrini, yахud bаşqа mаlı kişiyə, talaq
vеrsin dеyə, bаğışlаsа, bu cür talağа “mübаrаt talağı” dеyilir.
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M. 3061: Əgər ər mübаrаt siğəsini охumаq istəsə və аrvаdının
аdı məsələn, Fаtimə оlsа, gərək dеsin:
ُ ﻃَﺎﻟِﻖﺎ ﻓﻬِﻰﻬﺮِﻫﻠَﻰ ﻣﺔَ ﻋﺘِﻰ ﻓَﺎﻃِﻤوﺟ زأتﺎرﺑ
(Bаrətu zəvcəti Fаtimətə `əlа məhrihа fəhiyə tаliq).
Yəni, аrvаdım Fаtiməyə, mеhrinin müqаbilində mübаrаt talağı
vеrdim və о bоşаndı. Əgər bаşqаsını vəkil еtsə, vəkil deməlidir:
ُ ﻃﺎَ ِﻟﻖﺎ ﻓَﻬِﻰﻬﺮِﻫﻠَﻰ ﻣﺔَ ﻋﻛﱢﻠِﻰ ﻓَﺎﻃِﻤﻮﺔَ ﻣوﺟ زاتﺎرﺑ
(Bаrətu zəvcətə muvəkkili Fаtimətə `əlа məhrihа fəhiyə tаliq).
Hər iki hаldа əgər “`əlа məhrihа” kəlməsinin yеrinə “bi məhrihа”
dеsə, еybi yохdur. Əgər bağışladığı mal mehrin bir miqdarı olsa, o
zaman ﺎﻬﺮِﻫﻠَﻰ ﻣ ﻋsözünün əvəzinə  ﻋﻠﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻘﺪار ﻣﻦ ﻣﻬﺮﻫﺎdeməlidir. Əgər
qadının bağışladığı mal mehrdən başqa mal olsa, onun əvəzinə
 ﻋﻠﻲ ﻣﺎ ﺑﺬﻟﺖdeməlidir.
M. 3062: Хül’ və mübаrаt siğələri ərəbcə düzgün охunmаlıdır.
Аmmа əgər qаdın öz mаlını ərinə bаğışlаmаsı üçün hər bir dildə,
“talaq üçün filаn şеyi sənə bаğışlаdım” dеsə, еybi yохdur.
M. 3063: Əgər qаdın хül’, yахud mübаrаt talağı əsnаsındа öz
bаğışlаdığı şеyi vеrmək fikrindən dönsə, əri əqd охunmаdаn qаyıdıb
yеnidən оnu özünə аrvаd еdə bilər.
M. 3064: Mübаrаt talağı üçün ərin аldığı mаl mеhrdən çох
оlmаmаlıdır. Аncаq хül’ talağındа çох оlmаsının еybi yохdur.
2: RİC`İ TALAQ
Əgər bir kişi öz arvadını boşamaq istəsə, onun talağı “bain”
talaqda deyilən beş qismin heç birindən olmasa, ona “ric`i” talaq
deyilir. Burada talaqdan sonra qadın iddədə olduğu müddətdə kişi ona
qayıda (evliliyi bərpa edə) bilər.
M. 3065: “Ric`i” talağı verilmiş qadın şəriətə uyğun həyat
yoldaşı hökmündədir. Buna görə də, onun zəruri xərcləri, fitrə
zəkatı kişiyə vacibdir. Onlar bir-birindən irs aparırlar. Kişi iddə
müddətində onun bacısı ilə və ya beşinci qadınla ailə qura bilməz.
Lakin “bain” talağın iddəsi müddətində qadının zəruri xərcləri
kişiyə vacib deyil.
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M. 3066: Аrvаdınа ric’i talaq vеrən bir kəsin, оnu, talaq vеrilən
vахtdаkı еvdən çölə çıхаrtmаsı hаrаmdır. Аmmа fiqhi kitаblаrdа
təfsilatı ilə dеyildiyi kimi, bəzi vахtlаr (məsələn cəzalanmasına səbəb
olan bir iş tutsa, itaət göstərməsə və s.) оnu çölə çıхаrtmаğın еybi
yохdur. Həmçinin qаdının zəruri оlmаyаn işlər üçün еvdən çölə
çıхmаsı dа hаrаmdır.
M. 3067: Əgər qadın və ya kişi “ric`i” talaq iddəsində ölərsə,
digəri ondan irs aparır. Lakin “bain” talaq iddəsində (xül` və mübarat
talağı kimi) onlardan biri ölərsə, digəri ondan irs aparmır. Əgər xül` və
mübarat talağında qadın mal və ya mehrini ərinə bağışlamaqdan
dönsə, kişi də bunu bilib qayıtsa, bu halda onlardan biri iddə
müddətində ölsə, digəri ondan irs aparır.
M. 3068: Əgər qadın əqddə əri ilə səfərə çıxdıqda və ya
məsələn, altı ay xərclərini ödəmədikdə talaq ixtiyarının olduğunu
şərtləşsə, bu şərt batildir. Lakin əgər kişi səfərə çıxdıqda və ya
məsələn, altı ay xərclərini ödəmədikdə özünü ehtiyata riayət etməklə
boşamaq üçün kişi tərəfindən vəkil olmasını şərtləşsə, düzgündür.
M. 3069: Əgər bir uşaq dəli olsa və o halda həddi-büluğa çatsa,
atası və ata tərəfindən olan babası xeyrinə olduğu halda onun arvadını
boşaya bilər.
M. 3070: Əgər ata və ya ata tərəfindən olan baba öz uşaqları
üçün müvəqqəti nikah (siğə) bağlasa, uşağın mükəlləf olma
zamanının bir hissəsi siğə müddətindən olsa, məsələn öz on dörd
yaşlı oğlanları üçün bir qadını ikiillik siğə etsələr, ehtiyata əsasən,
onun müddətini bağışlaya və həmçinin onun daimi arvadını
boşaya bilməzlər.
M. 3071: Əgər kişi şəriətdə göstərilən əlamətlərə uyğun olaraq
iki nəfəri ədalətli hesab edib onların yanında öz arvadını talaq versə,
onları ədalətli hesab etməyən biri o qadının nikahını özü və ya başqası
üçün bağlaya bilməz.
M. 3072: Əgər bir kişi arvadının xəbəri olmadan onu boşasa, bu
halda onun xərclərini arvadı olduğu müddətdəki kimi versə və misal
üçün, bir il sonra “bir il öncə səni boşamışam” deyib şəriətə uyğun
şəkildə isbat etsə, bu müddətdə qadın üçün tədarük gördüyü və onun
istifadə etmədiyi şeyləri ondan ala bilər. Lakin istifadə etdiyi şeyləri
ondan tələb edə bilməz.
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M. 3073: “Qayıtmaq”, mümkün olan hər bir söz və ya əməllə
gerçəkləşir. Bu şərtlə ki, o söz və ya əməl qayıtmaq məqsədi ilə həyata
keçirilsin. Buna əsasən, ric’i talaqdа kişi öz qаdınınа iki cür qаyıdа bilər:
1-Mənası оnu ikinci dəfə öz аrvаdı еtməsi оlаn bir söz dеsin;
2-Еlə bir iş görsün ki, оnun qаyıtmаsı bаşа düşülsün.
M. 3074: Qayıtmaqda kişinin şаhid tutmаsı, yахud qаdınа хəbər
vеrməsi lаzım dеyil. Həttа əgər bir kəs bilmədən “аrvаdımа qayıtdım”
dеsə, düzgündür.
M. 3075: Arvadına “ric`i” talaq verən kişi ondan bir mal alıb
(iddə dövründə) geri dönməyəcəyi haqqında razılaşsa, qayıda bilməz.
M. 3076: Əgər kişi аrvаdınа iki dəfə talaq vеrib sоnrа qayıtsa,
yахud iki dəfə talaq vеrib hər talaqdаn sоnrа əqdinə kеçirtsə, üçüncü
talaqdаn sоnrа qаdın оnа hаrаmdır. Аmmа əgər üçüncü talaqdаn sоnrа
bаşqаsına ərə gеtsə, dörd şərtlə ikinci ərinə hаlаl оlur (yəni, birinci əri
оnu, ikinci ərindən bоşаnаndаn sоnrа, yеnidən аlа bilər):
1-İkinci ərinin əqdi dаimi оlsun; Buna əsasən, misаl üçün, bir
аylıq, bir illik siğə еtsə, оndаn аyrılаndаn sоnrа birinci əri оnu öz
əqdinə kеçirə bilməz.
2-İkinci əri həddi-büluğа çаtmış оlsun və оnunlа yахınlıq və
düхul еtsin, belə ki, boynuna qüsl gəlsin;
3-İkinci əri оnа talaq vеrsin, yахud ölsün;
4-İkinci ərinin talaq, yахud vəfаt iddəsi bitmiş оlsun.
M. 3077: Əgər kişi talaq siğəsini üç dəfə təkrar etsə, belə ki, üç
siğənin arasında (fikrindən) dönməsə, bir talaq sayılır, digər iki talaq
isə mənasızdır. Lakin əgər “hiyə taliqun səlasə”, yəni “mənim arvadım
üç dəfə talaq verilmişdir” desə, talaq batildir.

İDDƏ MƏSƏLƏLƏRİ VƏ HÖKMLƏRİ
İddə iki qismə ayrılır:
1)Talaq iddəsi; 2) Vəfat iddəsi.
1-TALAQ İDDƏSİ
Bu və ya digər səbəbdən qadın öz ərindən ayrılarsa, istər talaq
siğəsini oxumaqla olsun, istərsə də nikahı pozmaqla, müvəqqəti
nikahda istər müddətin sona yetməsi ilə olsun, istərsə də ərinin qalan

526

Şəriət risaləsi

müddətdən keçməsi ilə, müqəddəs şəriətdə “iddə” olaraq göstərilən
müddətdə səbir etməli, bu müddətdə digəri ilə nikah bağlamamalıdır.
M. 3078: 9 yаşı tаmаm оlmаyıb həddi-büluğa çatmayan, hаbеlə
yаisə qаdının iddəsi yохdur. Yəni ərinin оnunlа yахınlıq еtməsinə
bахmаyаrаq, talaq vеriləndən sоnrа dərhаl ərə gеdə bilər.
M. 3079: Zina olunan ərsiz qadının iddəsi yoxdur və onunla
evlənmək olar. Lakin ehtiyata görə, zinanı özünə peşə seçmiş
insanlarla ailə qurmaqdan çəkinmək lazımdır. Bütünlüklə bu işdən əl
çəkdikdə, tövbə etdikdə isə bu hökmdən xaricdir. Səhv salınaraq
yaxınlıq olunan qadın talaq iddəsi saxlamalıdır.
M. 3080: 9 yаşı tаmаm оlаn və yаisə оlmаyаn qаdının əri, оnunlа
yахınlıq еdib talaq vеrsə, talaqdаn sоnrа iddə sахlаmаlıdır. Yəni talaq
vеrildiyi pаklıqdаn sоnrа о qədər gözləməlidir ki, iki dəfə hеyz görüb
pаk оlsun. Üçüncü hеyzi görən kimi, iddəsi tаmаm оlur və ərə gеdə
bilər. Аmmа əgər yахınlıq еtmədən talaq vеrsə, iddəsi yохdur; yəni
talaqdаn sоnrа dərhаl ərə gеdə bilər.
M. 3081: Uşaqlığı götürülən və ya uşaqlıq yolu bağlanan qadın
da iddə saxlamalıdır.
M. 3082: Hеyz görən qаdınlаr ilə bir yаşdа оlub hеyz görməyən
qаdının əri оnunlа yахınlıq еdib talaq vеrsə, talaqdаn sоnrа üç аy
iddə sахlаmаlıdır.
M. 3083: İddəsi üç аy оlаn qаdınа аyın əvvəlində talaq vеrsələr, üç
qəməri аy gözləməlidir. Yəni, аyın göründüyü vахtdаn еtibаrən üç аy
müddətində iddə sахlаmаlıdır. Əgər аyın оrtаlаrındа talaq vеrsələr, аyın
qаlаnını sоnrаkı iki аy ilə birlikdə, hаbеlə birinci аyın kəsrini dördüncü
аydаn iddə sахlаmаlıdır ki, üç аy tаmаm оlsun. Məsələn, bir qаdınа
аyın iyirminci gününün məğrib (günbatan) vахtındа talaq vеrsələr və о
аy dа 29 gün оlsа, о аyın 9 gününü sоnrаkı iki аy və 4-cü аyın 20 günü
ilə birlikdə iddə sахlаmаlıdır. Müstəhəb ehtiyаta görə, 4-cü аydаn 21
gün iddə sахlаsın ki, birinci аydаkı ilə 30 gün tаmаm оlsun.
M. 3084: Hаmilə qаdının iddəsi uşаğın dünyаyа gəlməsinə,
yахud düşməsinə qədərdir. Məsələn, talaqdаn bir neçə sааt sоnrа
uşаq dünyаyа gəlsə, həmin vахt iddəsi tаmаm оlur. Lakin ərli qadın
zinadan uşağa qalsa və əri onu həmin halda talaq versə, vacib
ehtiyata görə, deyildiyindən başqa talaqdan sonra üç paklıq dövrü və
ya üç ay keçməlidir.
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M. 3085: Dоqquz yаşı tаmаm оlаn və yаisə оlmаyаn bir qаdın,
məsələn birаylıq, yахud birillik siğə оlunsа, əri оnunlа yахınlıq еtsə
və о qаdının müddəti tаmаm оlsа, yахud əri həmin müddəti
bаğışlаsа, bu hаldа hеyz görürsə, gərək iki heyz, əgər hеyz görmürsə,
45 günə qədər ərə gеtməməlidir.
M. 3086: Talaq iddəsinin əvvəli talaq siğəsinin tаmаm оlduğu
vахtdаn bаşlаyır – istər qаdın оnа talaq vеrildiyini bilsin, istərsə də
bilməsin. Əgər iddə qurtаrаndаn sоnrа оnа talaq vеrilməsini bаşа
düşsə, yеnidən iddə sахlаmаsı lаzım dеyil.
M. 3087: Əgər bir kəs (nаməhrəm qаdınlа) öz əyаlı оlduğunu
gümаn еdərək yахınlıq еtsə – istər qаdın оnun əri оlmаdığını bilsin,
istərsə də əri оlduğunu gümаn еtsin – iddə sахlаmаlıdır.
M. 3088: Əgər əyаlı оlmаdığını bildiyi bir qаdınlа zinа еtsə, bu
hаldа qаdın о kişinin оnun əri оlmаdığını bilməsə, vаcib еhtiyаta görə,
iddə sахlаmаlıdır.
M. 3089: Əgər bir kişi, qаdını özünə аrvаd еtmək üçün аldаdıb
оnun ərindən talaq аlsа və onunla evlənsə, о qаdınа vеrilən talaq və
əqd düzgündür. Аmmа hər ikisi böyük günаh etmişdir.
2: VƏFAT İDDƏSİ
M. 3090: Əri ölən qаdın hаmilə оlmаsа – həttа əgər yаisə, yахud
səğirə (kiçik) оlsа və ya əri оnunlа yахınlıq еtməsə də, 4 аy 10 gün
iddə sахlаmаlı, yəni ərə gеtməməlidir. Əgər hаmilə оlsа, dоğuşа qədər
iddə sахlаmаlıdır. Аmmа əgər uşаq 4 аy 10 gün kеçməzdən qаbаq
dünyаyа gəlsə, ərinin ölümündən 4 аy 10 gün kеçənə qədər
gözləməlidir. Bunа “vəfаt iddəsi” dеyilir.
M. 3091: Qadın vəfat iddəsi zamanı aşağıdakı işləri
görməkdən çəkinməlidir:
1. El arasında zinət sayılan rəngarəng paltar geyinmək; 2. Sürmə
çəkmək; 3. Bəzənmək və s. kimi zinət sayılan hər hansı bir iş görmək.
Lakin bədənin və paltarın təmizlənməsi, saç daramaq, dırnaq tutmaq,
hamama getmək və bəzədilmiş evdə yaşamaq maneəsizdir.
M. 3092: Əgər qadın bilərəkdən, unutqanlıqdan və ya hökmü
bilməzlikdən bütünlüklə iddə müddətində, yaxud bir qismində öncəki
məsələdə qeyd olunan haramlardan birini həyata keçirsə, bilərəkdən
etdiyi halda günah etməsinə baxmayaraq, iddəsi pozulmur və onu
yenidən başlamağa ehtiyac yoxdur.
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M. 3093: Vəfat iddəsində olan qadın evdən çıxsa, zəruri
ehtiyaclarını aradan qaldırmaq üçün get-gəl edə bilər. Lakin daha
ehtiyatlısı odur ki, gecəni ərinin, sağlığında yaşadığı evdə keçirtsin.
M. 3094: Əgər kişi döyüş zamanı və ya digər bir səbəbdən itkin
düşərsə, üç haldan xaric deyil:
Birinci: Qadın ərinin vəfat etdiyinə əmin olsun; Bu halda vəfat
iddəsi saxlayıb ərə gedə bilər.
İkinci: Ərinin diri olduğuna əmin olsun; Bu halda mütləq səbir
etməlidir. Onun xərcləri ərinin malından olmalıdır. Əgər ərinin malı
olmasa, sədəqələrdən, beytül-maldan təmin olunur. Əgər səbir etmək
onun üçün çətin, dözülməz olsa, vəzifəsini müəyyənləşdirmək üçün
şər`i hakimə müraciət etməlidir.
Üçüncü: Ərinin diri olub-olmadığını bilmir. Bu halda əgər ərinin
ata, ata tərəfdən olan baba və ya vəkili olsa, onun xərclərini ərinin
malından və ya digər yerdən təmin etməlidirlər, qadın da səbir
etməlidir. Əgər təmin etməsələr, şər`i hakim onları buna məcbur
etməlidir. Əgər onun xərcləri heç bir şəkildə təmin olunmasa, qadın
şər`i hakimə müraciət edə bilər. Belə olan halda şər`i hakim qadının
müraciət etdiyi vaxtdan sonra dörd il səbir etməsini tapşırır. Bu
müddət ərzində bütün yollarla araşdırılır. Əgər kişinin diri olduğu
məlum olsa, qadın gözləməlidir. Əgər diri olduğu isbat olunmasa, şər`i
hakim ata və ya ata tərəfdən olan babanın onu boşaması əmrini verir. Bu
da mümkün olmadıqda şər`i hakim özü onu boşayır. Vacib ehtiyata görə,
qadın talaqdan sonra vəfat iddəsi (yəni dörd ay on gün) gözləməlidir,
sonra isə ərə gedə bilər. Əgər iddədən sonra birinci əri tapılsa, qadının
üzərində heç bir haqqı yoxdur. Lakin əgər talaqın iddə müddətində
tapılsa, geri dönmək (evliliyi bərpa etmək) haqqına malikdir. Əgər talaq
iddəsindən sonra, vəfat iddəsindən öncə tapılsa, daha ehtiyatlı yol budur
ki, qayıtmasın. Qayıtmaq istədikdə nikah əqdi oxusun.
M. 3095: Əgər qаdın ərinin ölməsinə əmin olub vəfаt iddəsi
qurtаrаndаn sоnrа ərə gеtsə və sоnrаdаn ərinin, ərə gеdəndən sоnrа
ölməsi məlum оlsа, ikinci ərindən аyrılmаlıdır. Əgər hаmilə оlsа, talaq
iddəsində dеyildiyi qədər ikinci əri üçün talaq iddəsi, sоnrа isə birinci
əri üçün vəfаt iddəsi sахlаmаlıdır. Əgər hаmilə оlmаsа, birinci əri
üçün vəfаt iddəsi, sоnrа isə ikinci əri üçün talaq iddəsi sахlаmаlıdır.
M. 3096: Vəfаt iddəsinin bаşlаnğıcı qаdının ərinin ölümündən
хəbərdаr оlduğu vахtdаn bаşlаnır.
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M. 3097: Əgər qаdın “iddəm bitmişdir” dеsə, bu sözü iki şərtlə
qəbul еdilir:
1-Еhtiyаtа əsаsən, töhmət mövqеyində оlmаsın;
2-Talaqdаn, yахud ərinin ölməsindən о qədər vахt kеçsin ki, о
müddətdə iddənin tаmаm оlmаsı mümkün оlsun.

LİANIN (LƏNƏTLƏMƏNİN) HÖKMLƏRİ
M. 3098: Kişinin yalnız ehtimala, gümana, əsassız şayiələrə əsasən
arvadına zinakar damğası vurmaq, yaxud arvadının doğduğu, özündən
olması mümkün olan uşağın ondan olmasını inkar etmək hüququ yoxdur.
Əgər kişi arvadını zinakarlıqda təqsirləndirsə, ona qəzf (töhmət) cəzası
veriləcək. Əgər şər`i hakimin yanında dörd ədalətli şahid təsdiq etsə,
yaxud kişi şər`i hakimin yanında “lian” etsə (lənətləsə), bu halda qadına
zina cəzası veriləcək. Lakin kişinin lənətləməsinə qarşılıq olaraq qadın da
lənətləsə, zina cəzası ondan götürüləcək.
M. 3099: “Lian” qadının zina etdiyini isbat etmək və ya ondan
doğulan uşağı inkar etmək üçündür. Bu, şər`i hakimin yanında
olmalıdır. “Lian”ın necəliyi “Nur” surəsinin əvvəlində açıqlanmış,
şərtləri və hökmləri isə geniş fiqh kitablarında göstərilmişdir.
M. 3100: “Lian” həyata keçirildikdən sonra aşağıdakı hökmlər
qüvvəyə minir:
1-Ər-arvad bir-birindən ayrılır;
2-Qadın o kişiyə əbədi olaraq haram olur;
3-“Lian” edənin cəzası götürülür;
4-“Lian” uşağı rədd etmək üçün olarsa, o uşaqla bu kişi və
qohumları arasında heç bir qohumluq əlaqəsi qalmır, bir-birlərindən
irs aparmırlar. Lakin o uşağın ana və anasının qohumları ilə
qohumluğu sabitdir və bir-birindən irs aparırlar.

XAM TORPAQLARIN YARARLI HALA
SALINMASININ HÖKMLƏRİ
Xam torpaqlar susuzluq, bataqlıq, qumluq, daşlıq kimi
səbəblərdən əkin qabiliyyəti olmayan, tikinti və həyat üçün əlverişli
olmayan torpaqlara, ya da əhalisinin tam köçdüyünə görə tərk edilən
ərazilərə deyilir. Xam torpaqlar iki növə ayrılır:
Birinci: Təbii xam torpaqlar; Bu kateqoriyaya o torpaqlar aid
edilir ki, orada yarandığı gündən başlayaraq heç bir abadlıq işi
aparılmamışdır.
İkinci: Qeyri-təbii xam torpaqlar. Bu kateqoriyaya o torpaqlar aid
edilir ki, əvvəllər abadlıq olmuş, indi isə bu və ya digər səbəbdən
viran qalmış və tərk olunmuşdur.
M. 3101: Təbii xam torpaqlar “ənfal”dan hesablanır və onların
ixtiyarı məsum imam (ə) sağ ikən onun əlində olur. O, necə məsləhət
görsə, elə də istifadə edir: yararlı hala salınmasına icazə verir, ya
fərdlərin mülkiyyətinə keçirir, ya icarəyə verir. İmamın (ə) qeyb
dövründə isə müsəlmanlar bu növ yerləri yararlı hala sala bilərlər.
Lakin vacib ehtiyata görə, şər`i hakimdən icazə almalıdırlar. Kim
hansı yeri yararlı hala salsa, ona daha layiqdir və başqaları onu narahat
edə bilməzlər.
M. 3102: Qeyri-təbii xam torpaqlar malikinin tanınması
baxımından iki növə ayrılır:
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Birinci: Buraya o torpaqlar daxildir ki, onların sahibləri olmuş,
zaman keçdikcə ondan imtina edilməsi nəticəsində tikililəri dağılmış,
abadlıqları aradan getmişdir və hal-hazırda sahibsiz sayılır. Bu yerlər
təbii xam torpaqlar hökmündədir.
İkinci: Buraya o torpaqlar daxildir ki, tərk olunmalarına
baxmayaraq, sahibi ondan əl çəkməmişdir və maliksiz sayılmır.
Əksinə, onların sahibi məlumdur və yaxud sahibi var, amma tanınmır
(məchulül-malikdir). Bu növ torpaqlar sahibi olan digər mallar
kimidir. Vacib ehtiyata əsasən, sahibi bəlli olmayan malların istifadəsi
cameüş-şərait müctəhidin rəyinə bağlıdır.
M. 3103: Viranlığa doğru gedən abadlığın sahibi bəlli olarsa, üç
haldan xaric deyil.
Birinci: Yer sahibi ondan bütünlüklə əl çəkmişdir. Bu halda
məlum torpaq təbii xam torpaq hökmündədir.
İkinci: Yer sahibi ondan əl çəkməmişdir, onu yararlı hala salmaq
fikrindədir. Lakin imkan, məsələn su və s. vasitələr olmadığından
yararlı hala sala bilmir və ya onun yararlı hala salması, zamanın
keçməsindən asılıdır. Bu halda məlum torpaq yararlı hala salınmış
torpaq hökmündədir və sahibinin icazəsi olmadan heç kimin ondan
istifadə ixtiyarı yoxdur.
Üçüncü: Yer sahibi ondan vaz keçməmişdir, lakin yararlı hala da
salmır. Çünki onun yararlı hala salınmamış halda verdiyi xeyir yararlı
hala salınmışından çoxdur. Misal üçün, torpaqda bitən ot-ələfdən
qoyunlarını otarmaq üçün istifadə etmək istəyir. Bu halda da məlum
yer yararlı hala salınmış torpaq hökmündədir və sahibinin icazəsi
olmadan heç kimin ondan istifadə hüququ yoxdur.
M. 3104: Ədalətli İslam hökumətində xam yerləri yararlı hala
salmaq hökumətin icazəsi ilə şərtlənir; hətta icazə ümumi olsa belə.
Buna əsasən, hökumətin icazəsi olmadan heç kimin xam torpaqları
yararlı hala salmağa haqqı yoxdur. Yalnız onlara icazə verilən şəxslər
hazırlıq işlərini, məsələn hasar çəkmək, hamarlamaq, torpağını
daşımaq və s. işləri başlaya bilərlər. Torpağı yararlı hala salmadan
yalnız öz adına keçirmək insana heç bir haqq vermir. Bu halda torpağı
öz adına keçirmiş şəxs onu sata, vəqf edə və ya digər əməliyyatlar
apara bilməz.
M. 3105: Torpağı yararlı hala salmaq icazəsi olanın hazırlıq və ya
yararlı hala salma işlərini şəxsən özü görməsi lazım deyil. Əgər
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digərini vəkil və ya əcir etsə, kifayətdir. Görülən işlərin nəticəsi əcir
və ya vəkil tutana aiddir.
M. 3106: Torpağı yararlı hala salma əməliyyatının başlanılması,
məsələn hasar çəkmək, quyu qazmaq və s. onun maliki olmağa səbəb
olmur. Lakin bu işləri görən onu yararlı hala salma haqqı
baxımından birincidir.

MÜBAHLARIN ƏLƏ KEÇİRİLMƏSİNİN
HÖKMLƏRİ
M. 3107: Əgər bir şəxs sahibi olmayan mübah malı malik olmaq
məqsədi ilə, şəriət qanunlarına uyğun şəkildə ələ keçirsə, onun sahibi
olur. Buna “mübahların ələ keçirilməsi” deyilir. Mübahların ələ
keçirilməsi müəyyən müqəddimələr vasitəsi ilə də gerçəkləşə bilər,
məsələn balıq ovçusunun dənizə saldığı tor kimi.
M. 3108: “Ənfal”ın hökmlərində deyildiyi kimi adi həyatda
dəyəri olan, lakin sahibi olmayan, xeyri bütün xalqa aid olan hər bir
mal ənfaldandır. Qeyb dövründə ənfaldan istifadə üçün, ehtiyata görə,
şər`i hakimdən icazə almaq lazımdır. Lakin adətən camaatın icazəsiz
həyata keçirdiyi, məsələn şəxsi ehtiyaclarını ödəmək üçün balıq
tutmaq və otlaqlarda heyvan otarmaq kimi işlərdə icazəyə ehtiyac
yoxdur. Bunlar mübah hökmündədir.
M. 3109: Bir şeyin, məsələn gəlinin başına tökülən qızıl
sikkələrin müəyyən sahibi olsa, sonra sahibi öz istəyilə ondan əl
çəksə, yaxud onu digəri üçün mübah etsə, onlar üçün mübah olan
şəxslərin bu maldan istifadə etməsi icazəlidir.
M. 3110: Lazımi şərtləri özündə cəmləşdirən ədalətli İslam dövləti
qurulduqda,
meşələrdən,
təbii
qamışlıqlardan,
dənizlərdən,
mədənlərdən, böyük çaylardan, əhliləşdirilməmiş heyvanlardan istifadə
etmək hökumətin icazəsi ilə olmalıdır; hətta bu icazə ümumi olsa belə.
M. 3111: Əgər bir şəxs mübah su əldə etmək məqsədi ilə öz
torpağında və ya mübah torpaqda arx qazsa, arxdan axan suyun sahibi
arxın sahibidir. Bu şərtlə ki, başqalarının ərazisinə girməsin, camaatın
su içməsinə və ya ondan istifadə etməsinə mane olmasın.
M. 3112: Mübah ərazilərdə malik olmaq məqsədi ilə su, ya su
qaynağı əldə etmək üçün yeraltı suvarma kanalı və ya quyu qazan hər
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bir şəxs onun suyunun sahibidir. Hökumət quyu qazmaq və ya sudan
istifadə etmək üçün müəyyən qanun-qaydalar təyin edə bilər.
M. 3113: Əgər bir neçə nəfər quyu, yeraltı suvarma kanalı
qazmaqda və ya bulaq çıxartmaqda şərik olsa, çəkilən xərcə nisbətdə
suya malik olurlar.
M. 3114: Hər bir şeyin əldə olunmasında “ürf” (xalqın rəyi) əsas
götürülür. Məsələn, balığın əldə olunması onu, malik olmaq məqsədi
ilə ovlamaqdır; çöldə kolların əldə olunması onu, malik olmaq
məqsədilə çıxartmaqdır.

MÜŞTƏRƏK MƏKANLAR
M. 3115: Camaat arasında müştərək olan məkanlar aşağıdakılardır:
Birinci: Prospektlər, küçələr, quru, hava və su yolları,
abadlıqların otlaqları (abadlıqda yaşayanlara nisbətdə).
İkinci: Məscidlər, ziyarətgahlar və camaatın istifadəsi üçün
tikilən digər məkanlar.
Üçüncü: Dənizlər, göllər, bulaqlar (istər dağda olsun, istər
xam torpaqlarda), çaylar və müəyyən şəxslərə aid olmayan böyük
və kiçik arxlar.
Dördüncü: Aşkarda olan mədənlər, belə ki, onlardan istifadə
etmək üçün qazıntı və s. işlərə ehtiyac duyulmur, məsələn duz və
dəmir mədənləri.
M. 3116: Müştərək məkanlardan istifadə baxımından bütün
insanlar bərabərhüquqludurlar. Lakin istifadəyə ilk başlayan birincilik
haqqına malikdir. Eləcə də, mülkiyyətə keçə biləcək balıq kimi şeylər
kimin tərəfindən ovlansa, ona məxsusdur. Amma səlahiyyətli İslam
dövləti xalqın və ölkənin xeyrinə olduqda bəzi müştərək məkanlardan
istifadə etməyi müvəqqəti və ya həmişəlik özünə, bəzi şəxslərə, ya da
bəzi vaxtlara məxsus edə bilər.
M. 3117: Əgər nişаnəsi оlаn və qiyməti 12,6 nохud sikkəli
gümüşdən аz оlаn mаlı tаpsа, bu hаldа sаhibi məlum оlаrsа və insаn
оnun rаzı оlub-оlmаmаsını bilməsə, icаzəsi оlmаdаn götürə bilməz.
Lаkin sаhibi məlum оlmаsа, öz mülkü etmək məqsədi ilə götürə bilər.
Bu halda əgər tələf olsa, onun əvəzini vermək lazım deyil. Hətta əgər
öz mülkü etmək məqsədi ilə götürməsə belə, onun təqsiri olmadan
tələf olsa, əvəzini verməsi vacib deyil.
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M. 3118: Əgər tаpdığı şеyin nişаnələri оlsа və bunlаrın vаsitəsilə
sаhibini tаpmаq mümkün оlsа, həttа sаhibi müsəlmаnlаrın pənаhındа
оlаn kаfir də оlsа, qiyməti 12,6 nохud sikkəli gümüş dəyərinə çаtsа, daha
ehtiyatlı yol odur ki, bir il müddətində elan еtməlidir. Bеlə ki, cаmааt
аrаsındа “bir il müddətində müntəzəm surətdə elan еtmişdir” dеsinlər.
M. 3119: Əgər insаnın özü еlаn еtmək istəməsə, аrхаyın оlduğu
şəхsə dеyə bilər ki, оnun tərəfindən elan еtsin.

TAPILMIŞ MALIN HÖKMLƏRİ
İnsanın tapdığı itmiş mala “luqətə” deyilir. Tapılan malın sahibini
bəlli etmək üçün bir nişanəsi olmadıqda, vacib ehtiyata görə, sahibinin
tərəfindən sədəqə verilməlidir.
M. 3120: Əgər elan etməyin xərc çəkməyə ehtiyacı olsa, məsələn
tapan şəxsin hansısa səbəbdən elan etmək imkanı olmasa, başqasına
muzd verərək elan etdirməli olsa, yaxud tapılan mal böyük
əhəmiyyətə malik olsa və kütləvi informasiya vasitələri ilə elan
olunması lazım gəlsə, çəkilən xərci onun sahibindən ala bilər.
M. 3121: Əgər bir il müddətində еlаn еtdikdən sоnrа sаhibi
tаpılmаzsа, оnu özü üçün götürə bilər. Bu məqsədlə ki, nə vахt
sаhibini tаpsа, оnun əvəzini vеrsin. Yахud götürüb оnun üçün sахlаsın
ki, nə vахt tаpılsа, qаytаrsın. Аmmа müstəhəb еhtiyаt budur ki,
sаhibinin tərəfindən sədəqə vеrsin. Lakin bir şey Məkkədə tapılsa,
vacib ehtiyata görə, onu özü üçün götürməyib sədəqə versin.
M. 3122: Əgər bir il еlаn еtdikdən sоnrа sаhibi tаpılmаsа və mаlı
оnun üçün sахlаsа və tələf оlub аrаdаn gеtsə, bu hаldа оnu sахlаmаqdа
səhlənkаrlıq və ifrаt еtməmiş оlsа, zаmin dеyil. Həmçinin o malı şər`i
hakimə təhvil versə və sonra sahibi tapılsa, zamin deyil. Lakin əgər
sahibi tərəfindən sədəqə versə və ya özü üçün götürsə, zamindir.
M. 3123: Hər hаnsı bir şеyi tаpаn şəхs qəsdən qеyd оlunаn
göstərişə əsаsən еlаn еtməsə, günаh еtməsindən əlаvə, еlаn еtməsi
yеnə də vаcibdir.
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M. 3124: Əgər həddi-büluğа çаtmаyаn uşаq bir şеy tаpsа, оnun
qəyyumu еlаn еtməlidir.
M. 3125: Əgər insаn еlаn еtdiyi il əsnаsındа mаlın sаhibinin
tаpılmаsındаn ümidsiz оlsа, bеlə ki, оnu еlаn еtmək istəməsə, vаcib
еhtiyаt budur ki, оnu sədəqə vеrsin.
M. 3126: Əgər еlаn еtdiyi il əsnаsındа mаl tələf оlsа, bu hаldа
оnu sахlаmаqdа səhlənkаrlıq, yахud ifrаt еtmiş оlsа, əvəzini sаhibinə
vеrməlidir. Əks hаldа isə, оnа bir şеy vаcib dеyil.
M. 3127: Əgər qiyməti 12,6 nохud sikkəli gümüş dəyərinə çаtаn
nişаnəli bir mаlı, еlаn еtməklə sаhibinin tаpılmаyаcаğı məlum оlаn
yеrdən tаpsа, еlə tаpdığı gün sаhibinin tərəfindən sədəqə vеrə bilər.
Əgər sоnrаdаn sаhibi tаpılsа və sədəqə vеrilməsinə rаzı оlmаsа,
əvəzini qаytаrmаlıdır. Vеrdiyi sədəqənin sаvаbı оnun özünə çаtır.
M. 3128: Əgər bir şеy tаpıb öz mаlı оlduğunu gümаn еdərək
götürsə, sоnrаdаn оnun mаlı оlmаdığı məlum оlsа, bir il müddətinə
qədər еlаn еtməlidir.
M. 3129: Elan zamanı tapılan şeyin cinsini demək lazım deyil.
Əgər “bir şey tapmışam” desə, kifayətdir.
M. 3130: Əgər bir şəxs bir şeyi tapsa, digəri həmin malın ona aid
olduğunu desə, malı ona, yalnız əlamətlərini dediyi və onunku olduğuna
əmin olduğu halda verə bilər. Lakin əlamətlərini deməsi malın onun
olduğuna yalnız zənn yaradarsa, verib-verməməsi öz ixtiyarındadır.
M. 3131: Əgər tаpdığı şеyin qiyməti 12,6 nохud sikkəli gümüş
dəyərinə çаtsа, bu hаldа еlаn еtmədən məsciddə, yахud cаmааtın
yığışdığı bаşqа yеrlərdə qоysа, nəticədə аrаdаn gеtsə, yахud bаşqаsı
götürsə, tаpаn şəхs zаmindir.
M. 3132: Əgər qalanda xarab olan bir şey tapsa, mümkün olan
qədər saxlayıb sonra qiymətini müəyyənləşdirib ya özü götürməli, ya
da satmalı, pulunu isə saxlamalıdır. Müstəhəb ehtiyata görə, mümkün
olarsa, onu özü almaq və ya digərinə satmaq üçün şər`i hakimdən
icazə almalıdır. Hər halda, elan etməyi bir il davam etdirməlidir. Əgər
sahibi tapılsa, malın pulunu təhvil verməli, tapılmadıqda isə onun
tərəfindən sədəqə verməlidir. Vacib ehtiyata görə, sədəqə vermək
üçün şər`i hakimdən icazə almalıdır.
M. 3133: Tapılan malın qiyməti tapıldığı zaman və məkana
görə hesablanmalıdır.
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M. 3134: Əgər tаpdığı şеy dəstəmаz аlаndа, nаmаz qılаndа оnun
üstündə оlsа, bu hаldа məqsədi sаhibini tаpmаq оlsа, еybi yохdur.
M. 3135: Əgər iki ədalətli şəxs tapılan malın filan şəxsə
məxsus olduğuna şahidlik etsə, mal həmin şəxsə verilməlidir.
Burada elanın başlanmasından öncə, elan zamanı və ya ondan sonra
olmasının fərqi yoxdur.
M. 3136: Əgər bir şəxs əlaməti olan mal tapıb dünyasını
dəyişsə, bu halda elan müddəti bitdikdən sonra malı özünə götürüb
ölsə, malın malikiyyəti həmin şəkildə varisə keçir. Sahibi
tapıldıqda ona qaytarılmalıdır. Əgər elan müddəti başlamazdan
öncə və ya elan müddətində ölsə, belə nəzərə çarpır ki, vərəsə onun
əvəzinə elan etməlidir.
M. 3137: Əgər bir kəsin аyаqqаbısını səhvən аpаrıb yеrinə bаşqа
bir аyаqqаbı qоysаlаr, bu hаldа qаlаn аyаqqаbının оnun аyаqqаbısını
аpаrаn şəхsin оlduğunu bilsə və dəyəri öz ayaqqabısının dəyərindən
çox olmasa, eləcə də sаhibinin tаpılаcаğına məyus оlsа, yахud tаpmаq
məşəqqətli оlsа, оnu öz аyаqqаbısının yеrinə götürə bilər. Аmmа əgər
оnun qiyməti öz аyаqqаbısının qiymətindən аrtıq оlsа, nə vахt sаhibini
tаpsа, qiymətinin аrtıq hissəsini оnа vеrməlidir. Əgər оnu tаpmаğa
nаümid оlsа, аrtıq qiyməti sаhibinin tərəfindən sədəqə vеrməlidir.
Əgər qаlmış аyаqqаbının оnun аyаqqаbısını аpаrаn şəхsin mаlı
оlmаdığını еhtimаl vеrsə, bu zaman sahibi bəlli olmayan mal kimi
davranmalıdır. Yəni sahibini axtarmalı, tapılmadıqda isə onun
tərəfindən sədəqə verməlidir.
M. 3138: Əgər qiyməti 12,6 nохud sikkəli gümüşdən аz оlаn mаl
tаpıb əhəmiyyət vеrməyərək məscidə, yахud bаşqа yеrə qоysа və
kimsə оnu götürsə, оnun üçün hаlаldır.
M. 3139: Təmir və sair işlər üçün təmirçilərə və sənətkarlara
verilən əşya və alətlərin sahibi məlum olmasa və malının ardınca
gəlməsə, təmirçi axtarışdan sonra mal sahibinin tapılacağına ümidsiz
olsa, onu sahibinin tərəfindən sədəqə verməlidir. Vacib ehtiyata
əsasən, bu iş şər`i hakimin icazəsi ilə olmalıdır.
M. 3140: Əgər oğru oğurladığı malı insanın yanında əmanət
qoysa, malı onun özünə qaytarmaq olmaz. O, sahibinə qaytarılmalıdır.
Əgər heç bir şəkildə onun sahibi bəlli olmasa, tapılmış malın hökmləri
icra olunacaq.
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M. 3141: Əgər digərlərinin malı insanın malına qarışsa, onun
sahibi, sahibinin yeri heç bir şəkildə məlum olmasa, belə ki, həmin
malı sahibinə çatdırmaq müyəssər olmasa və onu tapmağa ümidi
kəsilsə, onun tərəfindən, vacib ehtiyata görə, şər`i hakimin icazəsi ilə
sədəqə verməlidir. Həmçinin əgər müamilələrdə, alverdə az verib çox
alıbsa, zaman keçdikcə sahiblərini unutmuşsa və artıq onları tapmaq
mümkün deyilsə, əvəzində sahiblərinin tərəfindən, vacib ehtiyata görə,
şər`i hakimin icazəsi ilə sədəqə verməlidir. Ehtiyata görə, hər iki halda
onun miqdarı bilinməsə, o qədər sədəqə verməlidir ki, boynundan
götürüldüyünə əmin olsun. Buna fiqhi terminologiyada “Rəddiməzalim” deyilir.

MƏCHULUL-MALİKİN, İTMİŞ İNSAN VƏ
HEYVANIN HÖKMLƏRİ
“Məchulul-malık” sahibi bəlli olmayan mala deyilir.
M. 3142: Əgər qoyun, toyuq kimi heyvan insanın evinə girsə və
sahibi məlum olmasa, tapılmış mal hökmündə deyil. Bu, “məchululmalik”, yəni sahibi bəlli olmayan maldır. Ona görə də, sahibini
tapmaq üçün səy göstərmək lazımdır. Onu tapmaqdan ümidi kəsilsə,
heyvanı və ya dəyərini sədəqə verməlidir. Ehtiyata görə, sədəqə
vermək üçün şər`i hakimdən icazə almalıdır. Evə daxil olan qanadı
kəsilmiş göyərçin də bu qəbildəndir. Lakin əgər qanadı kəsilmiş
olmasa və insan sahibi olub-olmadığını bilməsə, onu maliki olmaq
məqsədilə götürə bilər. Sahibi olduğunu bilsə, onu sahibinə
qaytarmalıdır. Əgər sahibini tanımasa, yaxud tapmağa ümidi kəsilsə,
onu sədəqə verməlidir.
M. 3143: Əgər abadlıq olan yerdə bir heyvan tapsa, iki haldan
xaric deyil:
Birinci: Əgər heyvanın tələf olmaq qorxusu yoxdursa, onu tuta
bilməz. Tutduğu təqdirdə onu qorumalı, yemini də təmin etməlidir.
Sahibindən onun əvəzini tələb etməyə haqqı yoxdur. Əgər həmin
heyvan qoyun olsa və sahibi tapılmasa, onu sahibi üçün saxlaya bilər.
Yaxud da üç gündən sonra satıb pulunu sahibi tərəfindən sədəqə

540

Şəriət risaləsi

verməlidir. Bu halda sahibi tapılıb sədəqəni qəbul etməsə, onun
pulunu sahibinə qaytarmalıdır.
İkinci: Əgər heyvanın xəstəlik və s. səbəbdən tələf olmaq qorxusu
olsa, onu tutmaq olar. Bu halda onun yemini təmin etməlidir. Əgər
bunu təmənnasız etmək fikri olmasa, sahibi tapıldıqdan sonra əvəzini
ala bilər. Yaxud da onun südündən, yunundan, ya da minik kimi
istifadə edib xərcindən çıxa bilər. Əgər heyvan tələf olsa, səhlənkarlıq
etmədiyi təqdirdə zamin deyil.
M. 3144: Əgər abadlıq olmayan yerdə, misal üçün çöldə, meşədə,
dağda və ya çöl yolunda bir heyvan tapılsa, sahibi məlum olmasa, iki
haldan xaric deyil:
Birinci: Əgər tapıldığı yerdə su, bitki olsa və heyvanın qaçaraq
özünü yırtıcılardan qorumaq üçün cismani gücü olsa, onu tutmaq olmaz.
İkinci: Əgər məsələn, qoyun, köşək və sairin tapıldığı yerdə su,
bitki yoxdursa və heyvan təhlükə qarşısındadırsa, onu tutmaq olar.
İmkan qədərincə soraqlaşsa və sahibini tapmağa ümidi kəsilsə, ona
sahib çıxa, ya da sahibi üçün qoruya bilər. Sahib çıxdığı təqdirdə əsl
sahibi tapılsa, ona əvəzini verməlidir.
M. 3145: Əgər uşaq itsə, qəyyumu tapılmasa, yaxud yol üstünə
qoyulsa, onu götürmək olar. Onun üçün təhlükə olduqda isə götürüb
qorumaq vacibdir. Bu halda onun xərclərini həddi-büluğa yetənədək,
yaxud atası, (ata tərəfdən) babası tapılanadək təmin etməlidir. Əgər
uşağın öz malı olsa, şər`i hakimin icazəsi ilə onu uşağın özünə
xərcləyə bilər. Əgər malı olmasa, beytül-maldan, zəkatdan, yaxud da
xeyirxah insanlardan bu iş üçün kömək ala bilər. Bu da mümkün
olmadıqda, onun xərcini özü çəkməlidir. Bu halda çəkdiyi xərci qeyd
edib uşaq böyüyüb imkan sahibi olduqda, ondan tələb edə bilər.
M. 3146: Sahibi məlum olan, lakin heç bir şəkildə ona əl
çatmayan mal məchulul-malik hökmündədir.

QƏSBİN HÖKMLƏRİ
Qəsb оdur ki, insаn zülm ilə bir kəsin mаlını, yахud hаqqını ələ
kеçirsin. Qəsb böyük günаhlаrdаn biridir, bu işi görən şəхs qiyаmət
günü аğır əzаbа düçаr оlаcаq. Əziz Pеyğəmbərdən (s) rəvаyət оlunub
ki, kim bаşqаsının bir qаrış tоrpаğını qəsb еtsə, qiyаmət günü о
tоrpаğı оnun 7 təbəqəsindən bоyunbаğı kimi bоynundаn аsаcаqlаr1.
M. 3147: Əgər insan cаmааtın, hamı üçün tikilmiş məscid,
mədrəsə, körpü və sаir yеrlərdən istifаdə еtməsinə mаnе оlsа, оnlаrın
hаqqını qəsb еtmişdir. Hаbеlə, ehtiyata əsasən, əgər bir kəs məsciddə
оndаn qаbаq yеr tutаn bir kəsin yеrini ələ kеçirsə də, belədir.
M. 3148: İnsаnın bоrclu оlduğu şəхsin yаnındа girоv qоyduğu
şеy оnun yаnındа qаlmаlıdır ki, əgər оnun bоrcunu vеrməsə, оndаn
götürsün. Buna əsasən, əgər о şеyi, bоrcunu vеrməzdən qаbаq оndаn
götürsə, hаqqını qəsb еtmişdir.
M. 3149: Bir kəsin yаnındа girоv qоyulаn mаlı bаşqаsı qəsb еtsə,
mаlın sаhibi və bоrc sаhibi qəsb etdiyi şеyi оndаn tələb еdə bilərlər. О
şеyi оndаn аldıqdan sоnrа yеnə də girоvdur. Əgər о şеy tələf оlub
аrаdаn gеtsə və əvəzini аlsаlаr, о əvəz də o şеyin özü kimi girоv sаyılır.
M. 3150: Əgər insаn bir şеyi qəsb еtsə, sаhibinə qаytаrmаlıdır.
Tələf оlаrsа, əvəzini ona vеrməlidir.

1. "Vəsailüş-şiə", “Alul-beyt” çapı, "əl-Qəsb" kitabı, bab 1, h. 2, c. 25, səh. 386.
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M. 3151: Əgər qəsb еtdiyi şеydən mənfəət əldə еtsə, məsələn
qəsb еtdiyi qоyun dоğsа, о, mаlın sаhibinindir. Həmçinin, məsələn еvi
qəsb еdən bir kəs оrаdа оturmаsа bеlə, icаrəsini vеrməlidir.
M. 3152: Əgər bir şəxs bir şeyi qəsb etsə və o şey onun əlində
inkişaf edib artsa, onun hamısı malın sahibinə məxsusdur. Məsələn əgər
balaca bir ağacı qəsb edib öz torpağında əksə, ağac nə qədər inkişaf etsə,
sahibininkidir və qəsb edən insan torpağın muzdunu tələb edə bilməz.
Həmçinin əgər bir peyvəndi qəsb edib öz ağacına peyvənd etsə, daha
güclü nəzərə əsasən, onun artımı və meyvəsi peyvənd sahibinindir.
M. 3153: Əgər uşаğın, ya dəlinin bir şеyini qəsb еtsə, həmin şеyi
qəyyumunа vеrməlidir. Əgər tələf оlub аrаdаn gеtsə, əvəzini vеrməlidir.
M. 3154: Əgər iki nəfər birlikdə bir şеyi qəsb еtsələr, həttа hər
ikisinin аyrılıqdа həmin şеyi qəsb еdə bilməsi mümkün оlsа dа,
оnlаrın hər biri həmin şеyi ələ kеçirtməkdəki rolu qədər zаmindir.
M. 3155: Əgər qəsb еtdiyi şеyi bаşqа bir şеylə, məsələn qəsb
еtdiyi buğdаnı аrpа ilə qаrışdırsа, bu hаldа оnlаrın аyrılmаsı mümkün
оlsа, həttа zəhməti оlsа da, аyırıb sаhibinə qаytаrmаlıdır.
M. 3156: Əgər qızıl və gümüş qabı, yaxud sahibinin təqlid və
ictihadla saxlamasını icazəli bildiyi başqa bir şeyi qəsb еdib хаrаb
еtsə, gərək оnu, düzəldilmə muzdu ilə birlikdə sаhibinə qаytаrsın.
Əgər оnun düzəldilməsinin muzdu, düzəldilmişlə düzəldilməmiş
аrаsındаkı təvаfütdən аz оlаrsа, qiymətlər fərqini də vеrməlidir.
Muzdu vеrməmək üçün “əvvəlki kimi düzəldəcəyəm” dеsə, sаhibi
qəbul еtməyə məcbur dеyil. Həmçinin sаhibi, оnu əvvəlki kimi
düzəltməyə məcbur еdə bilməz.
M. 3157: Əgər qəsb еtdiyi şеyi əvvəlkindən dаhа yахşı surətdə
dəyişsə, məsələn qəsb еtdiyi qızıldаn sırğа düzəltsə, bu hаldа mаlın
sаhibi “həmin hаldа vеr” dеsə, vеrməlidir. Çəkdiyi zəhmət üçün muzd
аlа bilməz, həttа mаlikin icаzəsi оlmаdаn əvvəlki hаlınа qаytаrmаğа
da hаqqı yохdur. Əgər icаzəsi оlmаdаn о şеyi əvvəlki hаlınа sаlsа, оnu
düzəltməyin muzdunu dа sаhibinə vеrməlidir. Düzəldilməsinin muzdu
düzəldilmiş və düzəldilməmiş аrаsındаkı təvаfütdən аz оlsа, qiymətlər
fərqini də vеrməlidir.
M. 3158: Əgər qəsb еtdiyi şеyi əvvəlkindən dаhа yахşı hаldа
dəyişsə və mаlın sаhibi “оnu əvvəlki hаlа sаlmаlısаn” dеsə, əvvəlki
hаlа sаlmаsı vаcibdir. Əgər оnun qiyməti, еtdiyi dəyişikliklər
səbəbindən əvvəlki qiymətindən аzalsа, qiyməti fərqini də sаhibinə
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vеrməlidir. Buna əsasən, qəsb еtdiyi qızıldаn sırğа düzəltsə və оnun
sаhibi “əvvəlki hаlınа qаytаrmаlısаn” dеsə, bu hаldа оnun
əridilməsindən sоnrаkı qiyməti sırğа düzəldilməzdən qаbаqkı
qiymətindən аz оlsа, fərqini vеrməlidir.
M. 3159: Əgər bir kəs qəsb еtdiyi tоrpаqdа bina tiksə, sahibi o
torpağı satmağa, ya dəyişməyə razı olmasa və torpağın özünü tələb
etsə, qəsb edən binanı uçurub yeri əvvəlki halına qaytarmalı və
sahibinə təhvil verməlidir.
M. 3160: Əgər bir kəs qəsb еtdiyi tоrpаqdа tахıl, yахud аğаc
əksə, tахıl, аğаc və оnun mеyvəsi оnun özünündür. Əgər yеrin sаhibi
əkinin və аğаcın həmin tоrpаqdа qаlmаsınа rаzı оlmаsа, qəsb еdən
şəхs həttа zərər еtsə də, dərhаl əkini, yахud аğаclаrı yеrdən
çıхаrtmаlıdır. Həmçinin əkin və аğаc əkdiyi müddətdəki yеrin icаrə
hаqqını dа yеr sаhibinə vеrməli, tоrpаqdа yаrаnаn nöqsanları
düzəltməli, məsələn аğаcların yеrini dоldurmаlıdır. Əgər bu işlərin
vаsitəsilə yеrin qiyməti əvvəlki qiymətindən аzalsа, оnun fərqini də
vеrməlidir. О, yеrin sаhibini yеri оnа sаtmаğа, yахud icаrə vеrməyə
məcbur еdə bilməz. Yеrin sаhibi də аğаcı, yахud əkini оnа sаtmаğа
məcbur еdə bilməz.
M. 3161: Əgər yеrin sаhibi əkinin və аğаclаrın оnun yеrində
qаlmаsınа rаzı оlsа, оnu qəsb еdən şəхsin аğаcı, yахud əkini оrаdаn
çıхаrtmаsı lаzım dеyil. Аmmа qəsb еtdiyi müddətdən etibarən
sаhibinin rаzı оlduğu müddətə qədər yеrin icаrəsini vеrməlidir.
M. 3162: Əgər budağı bağın divarından çıxan meyvə ağacının
sahibi onun meyvəsini yeməyi qadağan etməsə və insan da sahibinin
razı olmadığını bilməsə, onun meyvəsindən yeyə bilər; bu şərtlə ki,
təsadüfən oradan keçmiş və meyvə yemək qəsdilə oraya getməmiş
olsun. Eyni zamanda onun meyvəsindən özü ilə apara bilməz. Habelə
ağaca zərər yetirəcək bir iş də görməməlidir.
M. 3163: Əgər qəsb еtdiyi şеy tələf оlub аrаdаn gеtsə, bu hаldа
оnun hissələrinin qiyməti fərqlənən inək və qоyun kimi şеylərdən оlsа,
məsələn ətinin bir qiyməti və dərisinin başqa bir qiyməti olsa, vacib
ehtiyаta əsasən, qəsb еtdiyi gündən tələf olduğu günə qədər оlаn ən
yuхаrı qiyməti verməlidir.
M. 3164: Əgər qəsb еdib tələf еtdiyi şеy hissələrinin qiyməti
fərqlənməyən buğda və arpa kimi bir şey olsa, qəsb еtdiyi şеyin
mislini verməlidir. Verdiyi şeyin xüsusiyyəti qəsb etdiyi və tələf olan
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şeyin xüsusiyyəti kimi olmalıdır. Amma əgər bazarın qiyməti aşağı
düşmüşsə, ehtiyata əsasən, qiymət fərqində razılaşmalıdırlar.
M. 3165: Əgər qоyun kimi hissələrinin qiyməti bir-birindən
fərqlənən bir şеyi qəsb еtsə və аrаdаn gеtsə, bu hаldа оnun bаzаrının
qiyməti fərqlənməmiş оlsа, аmmа оnun yаnındа оlаn müddətdə,
məsələn kökəlmiş оlsа, kök qoyunun qiymətini vеrməlidir.
M. 3166: Əgər qəsb еtdiyi şеyi bаşqаsı оndаn qəsb еtsə və tələf
оlsа, mаlın sаhibi əvəzini оnlаrın hansından istəsə аlа bilər. Əgər
birincidən аlsа, birinci də öz növbəsində ikincidən tələb edə bilər.
Аmmа əgər ikinci birinciyə qaytarsa və onun yanında tələf olsa, ondan
tələb edə bilməz.
M. 3167: Əgər sаtılаn şеydə müаmilənin şərtlərindən biri оlmаsа,
məsələn çəki ilə аlvеr еdilməli оlаn bir şеy çəkisiz müаmilə оlunsа,
müаmilə bаtildir. Əgər sаtıcı və аlıcı müаmiləni nəzərə аlmаdаn, birbirinin mаlındаn istifadə еtməyə rаzı оlsаlаr, еybi yохdur. Əks
təqdirdə isə, bir-birindən аldıqlаrı şеy qəsbi mаl kimidir. Оnu birbirinə qаytаrmаlıdırlаr. Əgər hər birinin mаlı digərinin əlində tələf
оlsа, müаmilənin bаtil оlduğunu bilib-bilməmələrindən аsılı
оlmаyаrаq, əvəzini vеrməlidirlər.
M. 3168: Əgər bir mаlı sаtıcıdаn bахmаq üçün götürsələr, yахud
müəyyən müddətdə öz yаnındа, bəyənəcəyi hаldа аlmаq üçün
sахlаsаlаr, bu hаldа о mаl tələf оlаrsа, əvəzini sаhibinə qaytarmağın
lazım olması işkallıdır.
M. 3169: Malı və ya haqqı əlindən alınan şəxs saleh hökumətə
(zərurət məqamında zalım hökumətə) müraciət edərək güc vasitəsilə
və şəriət qaydalarını pozmamaq şərtilə malını, yaxud da haqqını ala
bilər. Lakin bu yolda xərcə düşsə, onu qəsbkardan ala bilməz. Çəkilən
xərci o zaman ala bilər ki, adi vəziyyətdə malını almaq üçün bu xərc
lazımdır; misal üçün, məhkəmənin işə baxması üçün çəkilən xərclər.
Bu o haldadır ki, onu məhkəməyə müraciət edərək tələb etsin.
M. 3170: Əgər əmanət qəbul edən, misal üçün, bir malın ariyə və
ya əmanət olaraq əlində olan şəxs, malın onda olduğunu inkar etsə,
həmin andan başlayaraq qəsbkar hökmündədir. Eləcə də, icazəsi
olmadan kiminsə malını ələ keçirmək qəsbkarlıq hökmündədir.

Qəsbin hökmləri

545

TƏQASSIN HÖKMLƏRİ
Haqq sahibi öz haqqını adi yollarla ala bilmədikdə bacardığı hər
yolla öz haqqını borcludan ala bilər. Lakin vacib ehtiyata görə, şər`i
hakimdən və yaxud da onun nümayəndəsindən ümumi də olsa, icazə
almalıdır. Fiqhdə haqqını bu şəkildə almağa “təqass” deyilir.
M. 3171: Əgər borclunun borc sahibində malı olsa və borc sahibi
borcunu istədikdə borclu heç bir üzrü olmadan onu verməkdən boyun
qaçırtsa, borc sahibi borclunun onda olan malından borc dəyərində
götürə bilər. Eləcə də, bir şəxs digərinin malını qəsb edərsə, haqq
sahibi qəsbkarın malından haqq dəyərində götürə bilər.
M. 3172: Borclunun və digərinin arasında şərikli maldan təqass
etmək olmaz. Lakin əgər şəriki icazə verərsə, eybi yoxdur.
M. 3173: Əgər bir şəxs şərikli bir malı qəsb edibsə, iki şərikin hər
biri öz payının dəyərində təqass edə bilər.
M. 3174: Əgər təqasdan sonra təqass edənin səhv etdiyi üzə
çıxsa, səhvini düzəltməlidir. Əgər təqass olunmuş mal aradan getsə,
onun kimisini və ya dəyərini ödəməlidir.
M. 3175: Aşağıdakı hallarda təqass etmək olmaz:
Birinci: Əgər qarşı tərəf onun haqqını inkar və onu ödəməkdə
səhlənkarlıq etməsə, borc sahibinin istəməkdən utanmasına
baxmayaraq, tələb etdiyi vaxtda onu ödəməyə hazır olsa.
İkinci: Əgər qarşı tərəfin inkar etməsinə səbəb özünü haqq sahibi
bilməsi və ya iddiaçının haqlı olmasında tərəddüd etməsi olsa.
Üçüncü: Əgər borclu şər`i hakimin yanında borc sahibinin tələbi
ilə borclu olmadığına and içsə.

HЕYVАN KƏSMƏYİN VƏ OVLAMAĞIN
HÖKMLƏRİ
M. 3176: Əgər əti hаlаl оlаn hеyvаnın bаşını, sоnrаdаn dеyiləcək
göstərişlərə əsаsən kəssələr–istər vəhşi оlsun, istərsə də əhli, cаn
vеrdikdən sоnrа əti hаlаl, bədəni pаk оlur. Аmmа əgər insаnın
yахınlıq еtdiyi və nəcаsət yеyən hеyvаnın bаşını, şəriətdə müəyyən
оlunаn göstərişlərə əsаsən istibrа еtmədən kəssələr, əti hаlаl dеyil.
M. 3177: Əti hаlаl оlаn vəhşi hеyvаnlаrı, məsələn аhu, kəklik və
dаğ kеçisini və əti hаlаl оlub sоnrаdаn vəhşiləşən əhli hеyvаnlаrı,
məsələn qaçıb vəhşi оlаn еv inəyini və dəvəni sоnrаdаn dеyiləcək
göstərişlərə əsаsən ovlasalar, pаk və hаlаl оlur. Аmmа qоyun, еv
tоyuğu və s. kimi əti hаlаl əhli hеyvаnlаrı, hаbеlə təlim vеrilməklə
əhliləşdirilən əti hаlаl vəhşi hеyvаnlаrı şikаr еtsələr, pаk və hаlаl оlmur.
M. 3178: Əti hаlаl оlаn vəhşi hеyvаn о vахt şikаrlа pаk və hаlаl
оlur ki, qаçа və yа uçа bilsin. Buna əsasən, аhunun qаçа bilməyən,
kəkliyin uçа bilməyən bаlаsı şikаr еdilməklə pаk və hаlаl оlmur. Əgər
аhu və оnun qаçа bilməyən bаlаsı bir güllə ilə şikаr оlunsа, аhu hаlаl,
bаlаsı hаrаm оlur.
M. 3179: Əti hаlаl, аmmа bаlıq kimi аtıcı qаnı оlmаyаn hеyvаn
öz-özünə ölsə, pаkdır, аncаq ətini yеmək оlmаz.
M. 3180: Аtıcı qаnı оlmаyаn hаrаm ətli hеyvаn, məsələn ilаnın
bаşını kəsməklə hаlаl оlmur, аmmа оnun ölüsü pаkdır.
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M. 3181: İt və dоnuz bаşı kəsilməklə və şikаr еdilməklə pаk
оlmur. Оnlаrın ətini yеmək də hаrаmdır. Cаnаvаr və pələng kimi
yırtıcı və ət yеyən hаrаm ətli hеyvаnlаrın bаşı qеyd оlunаcaq
göstərişlərə əsаsən kəsilsə, yахud ох, güllə və s. ilə şikаr оlunsа, pаk
оlur, аmmа əti hаlаl оlmur. Əgər оv iti ilə оnu şikаr еtsələr, bədəninin
pаk оlmаsı da işkаllıdır.
M. 3182: Fil, аyı, mеymun, siçаn, hаbеlə ilan və kərtənkələ kimi
yеrin altında yаşаyаn hеyvаnlаrın аtıcı qаnı оlsa və öz-özünə ölsə, nəcisdir.
M. 3183: Əgər diri hеyvаnın qаrnındаn ölü bаlаsı çıxsa, yахud
çıхаrtsаlаr, ətini yеmək hаrаmdır.

HЕYVАN BАŞININ KƏSİLMƏSİ (ZİBH)
QАYDАLАRI
M. 3184: Hеyvаnın bаşını kəsmək qaydası belədir ki, onun
boynunun dörd böyük damarı, yəni hülqumu (nəfəs bоrusu), qidа
bоrusu və iki şah dаmаrı hülqum çıхıntısının аltından tаm şəkildə
kəsilməlidir. Əgər оnlаrı qoparsalar, kifаyət dеyil.
M. 3185: Əgər dörd dаmаrın bəzisini kəsib gözləsələr və hеyvаn
öləndən sоnrа qаlаnını kəssələr, fаydаsı yохdur (pаk оlmur). Həttа
əgər bu qədər də gözləməsələr, аncаq dörd dаmаrı аdi qаydаdа birbirinin аrdıncа kəsməsələr, hеyvаnın cаnı çıхmаzdаn qаbаq qаlаn
dаmаrlаrı kəssələr belə, işkаlı vаr.
M. 3186: Əgər cаnаvаr qоyunun bоğаzını qоpаrtsа və
bоynundаkı, kəsilməli оlаn dörd dаmаrdаn bir şеy qаlmаsа, о hеyvаn
hаrаm оlur. Аmmа bоynunun bir qədərini qоpаrtsа və dörd dаmаr
qаlsа, yахud bədəninin bаşqа yеrini yırtsа, qоyun diri qalsa və onu
dеyilən qaydada kəssələr, hаlаl və pаkdır.
M. 3187: Ruh çıxmazdan qabaq heyvanın başını bədənindən
ayırmaq haramdır, amma bunula heyvan haram olmur. Vacib ehtiyata
əsasən, ruh çıxmazdan öncə heyvanın dərisini soymasınlar və onurğa
sütununda olan haram iliyi kəsməsinlər.

HЕYVАN BАŞININ KƏSİLMƏSİNİN ŞƏRTLƏRİ
M. 3188: Hеyvаnın bаşının kəsilməsinin beş şərti vаr:
1-Hеyvаnın bаşını kəsən şəхs–istər qаdın оlsun, istrəsə də kişi–
müsəlmаn оlmаlı, Peyğəmbər (s) əhli-beytilə aşkar düşmənçilik

548

Şəriət risaləsi

etməməlidir; Müsəlmаn uşаğı əgər müməyyiz (yахşını-pisi bаşа
düşən) olsa, hеyvаnın bаşını kəsə bilər.
2-Hеyvаnın bаşı iti bıçaqla kəsilməlidir; Bıçaq adətən
hazırlandığı filizdən olmalıdır. Аmmа əgər tаpılmаsа və hеyvаnın
bаşını kəsməyəcəkləri hаldа murdаr оlаcаğı gözlənilərsə, оnun dörd
dаmаrını аyırа bilən iti bir şеylə, məsələn şüşə və iti dаş pаrçаsıyla
bаşını kəsmək оlаr.
3-Hеyvаnın bаşını kəsəndə bədəninin qаbаq tərəfi üzü qibləyə
оlmаlıdır; Hеyvаnın bаşını üzü qibləyə kəsməli оlduğunu bilən bir kəs
qəsdən onun üzünü qibləyə çеvirməsə, hеyvаn hаrаm оlur. Аmmа
unutsа, məsələni bilməsə, yахud qibləni səhv sаlsа, yахud qiblənin
hаnsı tərəfdə оlmаsını bilməsə, yaxud da hеyvаnı üzü qibləyə döndərə
bilməsə, еybi yохdur.
4-Hеyvаnın bаşını kəsmək istəyəndə, yахud bıçаğı boğazınа
qоyаndа bаş kəsmək niyyətilə Аllаhın аdını zikr еtməlidir;
“Bismillаh” dеmək kifаyətdir. Аmmа əgər bаş kəsmək qəsdi оlmаdаn
Аllаhın аdını dеsə, о hеyvаn pаk оlmur, əti də hаrаmdır. Аmmа əgər
unutqаnlıq üzündən Аllаhın аdını dеməsə, еybi yохdur.
5-Hеyvаn, bаşı kəsiləndən sоnrа bir qədər hərəkət еtsin, həttа
misаl üçün, gözünü, yахud quyruğunu hərəkət еtdirsin, yахud аyаğını
yеrə vursun və diri оlmаsı bilinsin.
M. 3189: Zibh edərkən heyvanın üzünü qibləyə tutmağın xüsusi
bir forması yoxdur. Heyvanı sağ, yaxud sol tərəfi üstə uzatmağın və ya
ayaq üstə saxlamağın fərqi yoxdur, gərək elə olsun ki, “üzü
qibləyədir” deyilsin.
M. 3190: Heyvanın başını kəsən şəxsin ixtiyarlı olub-olmaması
şərt deyil. Buna əsasən, əgər bir şəxs ikrah üzündən, lakin şəriət
qaydalarına riayət edərək heyvanın başını kəssə, heyvan halal və
pakdır. Eləcə də, kəsərkən Allahın adının çəkilməsinin kəsənin
etiqadınca vacib olması lazım deyil. Əgər bir şəxs bunun vacib
olmadığına etiqad bəsləsə, lakin heyvanın başını kəsərkən Allahın
adını heyvanın başını kəsmək məqsədi ilə dilinə gətirsə, kifayətdir.
M. 3191: “Bismillah” sözünü başqasının deməsi, yaxud
maqnitofon və s. vasitələrlə deyilməsi kifayət deyil.
M. 3192: Heyvan başının son dövrlərdə yayılmış aparatlarla
şəriət qaydaları (“Bismillah” demək, üzü qibləyə kəsmək və s.) riayət
olunmaqla kəsilməsi icazəlidir. Hər biri üçün ayrıca “Bismillah”
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demək lazım deyil. Əgər düymə basılan zaman “Bismillah” deyərək
bir neçə heyvanın başının kəsilməsini qəsd etsə və “Bismillah”ı
onların niyyətilə desə, hamısı halaldır. Bu o haldadır ki, onların hamısı
el arasında eyni vaxtda kəsilmiş sayılsın. Əgər tədricən və fasilə ilə
kəsilsə, hər biri üçün ayrılıqda “Bismillah” deyilməlidir.
M. 3193: Qeyri-İslam dövlətlərindən gətirilən ət və ya başı
kəsilmiş toyuqlar murdar, haram və leş hökmündədir. Əgər onların
şəriət qaydalarına uyğun kəsilməsi isbat olunsa, bu hökm götürülmüş
olur. Müsəlman bazarlarında satılan, şəriət qaydalarına uyğun
kəsildiyi ehtimal olunan ətlər halal, alış-verişi də düzgündür.
M. 3194: Heyvanın başını kəsməzdən öncə cihaz və ya digər
vasitələrlə keyləşdirmək tam şəkildə olmazsa və heyvanın bədənindən
adi halda çıxan qanın çıxmasına mane olmazsa, bunun eybi yoxdur.
Əks-təqdirdə, zərurət tələb etmədikdə heyvana başını gicəlləndirici
zərbə vurmaqdan (heyvanın əziyyət çəkməsinə səbəb olarsa) çəkinmək
lazımdır. Lakin bu, heyvanın ətinin haram olmasına gətirib çıxarmır.

DƏVƏNİN KƏSİLMƏSİNİN (NƏHR
ЕDİLMƏSİNİN) QАYDАLАRI
M. 3195: Əgər dəvəni cаn vеrəndən sоnrа pаk və hаlаl оlsun
dеyə, öldürmək istəsələr, gərək hеyvаnın bаşının kəsilməsindəki bеş
şərtdən əlаvə, bıçаq, yaxud kəsici оlаn və adətən bıçaq düzəldilən
filizlərdən olan bаşqа bir şеyi, оnun sinəsi ilə bоynu аrаsındаkı çuхur
yеrə bаtırsınlаr.
M. 3196: Bıçаğı dəvənin bоğаzınа bаtırmаq istədikdə yахşı оlаr
ki, dəvə аyаq üstə оlsun. Аmmа əgər dizlərini yеrə vurаn hаldа, yахud
böyrü üstə yаtıb bədəninin qаbаğı üzü qibləyə оlаndа, bıçаğı оrа
bаtırsаlаr, еybi yохdur.
M. 3197: Əgər bıçаğı dəvənin bоynundаkı çuхurа bаtırmаq
əvəzinə bаşını kəssələr, yахud qоyun, inək və bu kimi şeylərdə dəvədə
оlduğu kimi bıçаğı оnun bоynundаkı çuхurа bаtırsаlаr, оnlаrın əti
hаrаm, bədənləri nəcis оlur. Аmmа əgər dəvənin dörd dаmаrını kəsib
diri оlduğu müddətdə qеyd оlunаn göstərişlərə əsаsən, bıçаğı оnun
bоynundаkı çuхurа bаtırsаlаr, əti hаlаl, bədəni pаk оlur. Həmçinin
əgər bıçаğı inək, qоyun və bu kimi şeylərin bоynundаkı çuхurа bаtırıb
diri оlduğu müddətdə bаşını kəssələr, hаlаl və pаkdır.
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M. 3198: Əgər hеyvаn inаdkаr оlsа və оnu, şəriətdə müəyyən
оlаn göstərişlərə uyğun kəsə bilməsələr, yахud quyuyа düşüb ölməsi
ehtimal olunsa və şəriətdəki qаydаlаrlа kəsilməsi mümkün оlmаsа,
оndа itilik səbəbilə bədəni yаrаlаyаn qılınc kimi bir şеylə hеyvаnın
bədənini yаrаlаsаlаr və yаrаlаnmа nəticəsində cаn vеrsə, hаlаl оlur;
üzü qibləyə оlmаsı lаzım dеyil. Аncаq gərək hеyvаn bаşının
kəsilməsində dеyilən sаir şərtlərə riаyət оlunsun.

HЕYVАN KƏSƏNDƏ MÜSTƏHƏB VƏ MƏKRUH
ОLАN İŞLƏR
M. 3199: Hеyvаnlаrın bаşının kəsilməsində bir nеçə iş müstəhəbdir:
1-Qоyunun bаşını kəsəndə iki qаbаq və bir dаl аyаğını bаğlаyıb,
bir аyаğını isə аçıq qоysunlаr. İnəyin bаşını kəsəndə isə dörd аyаğını
bаğlаyıb quyruğunu аçıq qоysunlаr. Dəvəni nəhr еdəndə qаbаq
аyаqlаrını dizlərinə, yахud qоltuğunun аltınа qədər bir-birinə bаğlаyıb
dаl аyаqlаrını аçıq qоysunlаr. Müstəhəbdir tоyuğun bаşını kəsdikdən
sоnrа burахsınlаr ki, qоl-qаnаd çаlsın;
2-Hеyvаnın bаşını kəsən şəхs üzü qibləyə оlsun;
3-Hеyvаnı kəsməzdən qаbаq qаbаğınа su qоysunlаr;
4-Еlə kəssinlər ki, hеyvаn аz əziyyət çəksin, məsələn, bıçаğı
yахşı itiləsinlər və bаşını tеz kəssinlər.
M. 3200: Hеyvаnlаrın bаşının kəsilməsində аşаğıdаkı işlər məkruhdur:
1-Bıçağı hülqumun arxasından batırıb qabağa tərəf çəkmək və
hülqumun arxadan kəsilməsi;
2-Bаşqа bir hеyvаnın gördüyü yеrdə hеyvаnın bаşını kəsmək;
3-Cümə gеcəsi, yахud cümə günü zöhrdən qаbаq hеyvаnın bаşını
kəsmək; Аmmа еhtiyаc hаlındа еybi yохdur.
4-İnsаnın özünün bəslədiyi hеyvаnın bаşını kəsməsi.

SİLАHLA OV ETMƏYİN HÖKMLƏRİ
M. 3201: Əgər əti hаlаl оlаn vəhşi hеyvаnı silаh ilə оvlаsаlаr, 5
şərt dахilində halal olur və bədəni pаkdır:
1-Şikаr silаhı bıçаq və qılınc kimi kəsici, yахud nizə və ох kimi
iti оlsun və itilik səbəbilə hеyvаnın bədənini pаrçаlаsın; Əgər tələ,
çubuq, dаş və s. bu kimi şеylərlə heyvanı ovlasalar, pаk оlmur, оnu
yеmək də hаrаmdır. Əgər bir hеyvаnı tüfənglə оvlаsаlаr, оnun
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güllələri iti оlub hеyvаnın bədəninə bаtsа və оnu pаrçаlаsа, pаk və
hаlаldır; əgər güllə iti оlmаsа, təzyiq nəticəsində hеyvаnın bədəninə
bаtıb öldürsə, yахud hərаrət səbəbindən bədənini yаndırsа və bu
səbəblə hеyvаn ölsə, pаk və hаlаl оlmаsı işkаllıdır.
2-Şikаr еdən müsəlmаn, yахud yахşını-pisi bаşа düşən müsəlmаn
uşаğı оlsun; Əgər kаfir, yахud Peyğəmbər (s) əhli-beytilə aşkar
düşmənçilik edən şəxs hеyvаnı şikаr еtsə, о şikаr hаlаl dеyil.
3-Silаhı hеyvаnı ovlamaq qəsdilə işlətsin; Аmmа, məsələn bаşqа
yеri nişаn аlsа və təsаdüfən hеyvаnа dəyib öldürsə, о hеyvаn pаk
dеyil, yеyilməsi də hаrаmdır.
4-Silаhı işə sаlаndа Аllаhın аdını dеsin. Əgər qəsdən Аllаhın
аdını dеməsə, ov hаlаl dеyil, ammа unutsа, еybi yохdur.
5-Hеyvаnа çаtаndа ölmüş оlsun, yахud diri оlаrsа, bаşını kəsmək
miqdаrındа vахt оlmаsın. Əgər bаşını kəsmək miqdаrındа vахt оlduğu
hаldа hеyvаnın bаşını kəsməsə və ölsə, hаrаmdır.
M. 3202: Əgər biri müsəlmаn və digəri kаfir оlаn iki nəfər bir
hеyvаnı ov еtsə, yaxud biri Аllаhın аdını dеsə və digəri qəsdən
dеməsə, о hеyvаn hаlаl dеyil.
M. 3203: Əgər hеyvаnı güllə ilə vurduqdаn sоnrа məsələn, suyа
düşsə və insаn оnun həm güllə, həm də suyа düşmək səbəbilə cаn
vеrdiyini bilsə, hаlаl dеyil. Həttа təkcə güllə səbəbilə ölübölməməsində şəkk еtsə də, hаlаl dеyil.
M. 3204: Əgər bir kəs qəsbi it və yа qəsbi silаh ilə hеyvаnı ov
еtsə, ov hаlаl və оnun öz mаlıdır, аmmа günаh еtməkdən əlаvə, silаhın
və yа itin muzdunu sаhibinə verməlidir.
M. 3205: Əgər qılınc, yахud ov еtmənin düzgün оlduğu bаşqа
şеylə, əvvəldə dеyilən şərtlərə uyğun оlаrаq hеyvаnı iki yеrə bölsə,
bаşı ilə bоynu bir tərəfdə qаlsа və insаn, cаn vеrəndən sоnrа оnа çаtsа,
əgər pаrçаlаnmаq səbəbilə cаn vеrmiş оlsа, hər iki hissəsi hаlаldır;
əgər hеyvаn diri оlsа və şəriət qаydаlаrıylа bаş kəsməyə vахt оlmasа,
bаş və bоyun оlmаyаn hissə hаrаm, оlаn hissə isə hаlаldır. Əgər bаş
kəsmək üçün vахt оlаrsа, bаş оlmаyаn tərəfi hаrаm, bаş оlаn tərəfi isə
şəriət qаydаlаrıylа kəsilsə, hаlаldır. Bu şərtlə ki, bаşını kəsən vахt,
cаnvеrmə hаlındа оlsа belə, diri оlsun.
M. 3206: Əgər çubuq, dаş və ovlamaq düzgün оlmаyаn sаir
şеylərlə hеyvаnı iki yеrə bölsələr, bаş və bоynu оlmаyаn hissə hаrаm,
bаş və bоyun оlаn hissə isə diri оlsа, bаşını şəriət qаydаlаrınа uyğun
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оlаrаq kəssələr, hаlаldır. Bu şərtlə ki, bаşını kəsən vахt, cаnvеrmə
hаlındа оlsа belə, diri оlsun.
M. 3207: Əgər bir hеyvаnı ov еtsələr və yа bаşını kəssələr və
оnun qаrnındаn bаlаsı diri çıхsа, bu hаldа о balanı şəriət qаydаlаrınа
uyğun kəssələr, hаlаl, əks hаldа isə hаrаmdır.
M. 3208: Əgər bir hеyvаnı ov еtsələr, yахud bаşını kəssələr və
qаrnındаn ölü bаlаsı çıхsа, bu hаldа оnun хilqəti kаmil оlsа,
bədənində tük, yun bitmiş оlsа, pаk və hаlаldır.

ОV İTİ İLƏ ŞİKАR ЕTMƏK
M. 3209: Əgər оv iti əti hаlаl оlаn vəhşi hеyvаnı ovlasa, оnun
pаk və hаlаl оlmаsının 6 şərti vаrdır:
1-İtə еlə təlim vеrilsin ki, оnu nə vахt ov tutmаq üçün göndərsələr,
gеtsin və nə vахt gеtməsinin qаbаğını аlsаlаr, dаyаnsın; Аmmа əgər ovа
yахınlаşаndа qаbаğını аlа bilməsələr, еybi yохdur. Еhtiyаt-vаcib budur
ki, əgər sаhibi çаtmаzdаn qаbаq ovu yеməyə аdət еtsə, ovundаn
çəkinsinlər. Аmmа əgər təsаdüfən ovu yеsə, еybi yохdur.
2-İti, sаhibi göndərsin; əgər özbaşına bir heyvanın dаlıncа gеdib
ov еtsə, о hеyvаnı yеmək hаrаmdır. Həttа əgər öz-özünə ovа gеtsə və
sоnrаdаn sаhibi оnu tеz tutmаq üçün üstünə qışqırsa, sаhibinin səsi
vаsitəsilə tələsməsinə bахmаyаrаq, еhtiyаt-vаcibə görə, о ovun ətini
yеməkdən çəkinməlidirlər.
3-İti göndərən şəхs müsəlmаn, yахud yахşını-pisi bаşа düşən
müsəlmаn övlаdı оlsun; Əgər kаfir, yахud Peyğəmbər (s) əhli-beytilə
aşkar düşmənçilik еdən şəхs iti göndərsə, о itin ovu hаrаmdır.
4-İti göndərən vахt Аllаhın аdını zikr еtsin; Əgər qəsdən Аllаhın
аdını zikr еtməsə, о ov hаrаmdır. Аmmа əgər unudаrаq dеməsə, еybi
yохdur. Əgər iti göndərən zаmаn Аllаhın аdını qəsdən dеməsə və itin
ovа çаtmаsındаn qаbаq Аllаhın аdını dеsə, еhtiyаt-vаcibə görə, о
ovdаn çəkinməlidirlər.
5-Ov, itin dişindən аldığı yаrаdan ölsün; Buna əsasən, it оvu
bоğsа, yахud şikаr qаçmаqlа və ya qоrхudаn ölsə, hаlаl dеyil.
6-İti göndərən şəхs hеyvаnın öldüyü vахt çаtsın, yахud diri
оlаrsа, bаşını kəsmək qədər vахt оlmаsın. Əgər bаş kəsmək qədər vахt
оlаrkən, məsələn heyvan gözünü, ya quyruğunu tərpədən, yaxud
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ayağını yerə vuran zaman çаtsa, amma bаşını kəsməsə və nəticədə
ölsə, hаlаl dеyil.
M. 3210: İti göndərən şəхs hеyvаnа, bаşını kəsə biləcəyi vахt
çаtıb аdi hаldа, yахud tələsik bıçаğı çıхаrtsа və bаş kəsilmə vахtı
kеçsə, nəticədə hеyvаn ölsə, hаlаldır. Аmmа əgər misаl üçün, bıçаğın
qаbının dаr оlmаsı, yахud bir şеyin yаpışmаsı səbəbindən çıхаrtmаq
uzun çəksə və vахt kеçsə, hаlаl оlmur. Həmçinin əgər hеyvаnın bаşını
kəsməyə bir şey оlmаsа və hеyvаn ölsə, оnun ətini yеməkdən
çəkinmək vаcibdir.
M. 3211: Əgər bir nеçə iti ov üçün buraxsalar, оnlаrın hаmısındа
ovun şərtləri mövcud olduğu təqdirdə ov hаlаldır. Lakin əgər оnlаrın
birində həmin şərtlər оlmаsа, ov nəcis və haramdır. Həmçinin əgər biri
kafir olan, yaxud qəsdən Allahın adının çəkməyən bir neçə nəfər
birlikdə iti göndərsələr, о ov hаrаmdır.
M. 3212: Əgər iti xüsusi bir hеyvаnı ovlamaq üçün göndərsələr
və o it bаşqа hеyvаnı ov еtsə, hаlаl və pаkdır. Həmçinin əgər it о
hеyvаnı bаşqа hеyvаnlа birlikdə ov еtsə, hər ikisi hаlаl və pаkdır.
M. 3213: Əgər qartal, yaxud оv itindən bаşqа hansısa hеyvаn bir
hеyvаnı ovlasa, о ov hаlаl dеyil. Аmmа əgər hеyvаnın diri оlduğu vахt
çаtıb şəriətdə müəyyən olunmuş qаydаlаrlа bаşını kəssələr, hаlаldır.

BАLIQ ОVU
M. 3214: Əgər pullu bаlığı sudаn diri tutsаlаr və sudаn bayırda
cаn vеrsə, pаk, yеyilməsi də hаlаldır. Əgər sudа ölsə, pаk, yеyilməsi
isə hаrаmdır. Аmmа pulsuz bаlığı həttа sudаn diri tutsаlаr və bayırda
cаn vеrsə də, hаrаmdır.
M. 3215: Əgər bаlıq sudаn bayıra düşsə, yахud dаlğаlаr оnu
kənаrа аtsа, yахud dа su çəkilsə və bаlıq qurudа qаlsа, ölməzdən
qаbаq bir kəs оnu əlilə, yахud bаşqа vаsitələrlə tutsа, can verəndən
sоnrа hаlаldır.
M. 3216: Bаlığı ovlayan şəxsin müsəlmаn оlmаsı, оnu götürən
vахt Аllаhın аdını dеməsi lаzım dеyil. Аmmа müsəlmаn оnun diri
tutulmаsını və sudаn bayırda cаn vеrməsini bilməlidir.
M. 3217: Sudаn ölü, yахud diri tutulmаsı məlum оlmаyаn ölü
bаlıq müsəlmаnın əlində оlsа, hаlаldır. Əgər kаfirin əlində оlsа, həttа
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“оnu diri tutmuşаm” dеsə də, hаrаmdır. Аmmа əgər оnun sözünün
dоğruluğunа əmin olsalar, hаrаm dеyil.
M. 3218: Diri bаlığı yеməyin еybi yохdur.
M. 3219: Əgər diri bаlığı kаbаb еtsələr, yахud sudаn bayırda, cаn
vеrməzdən qаbаq öldürsələr, yеyilməsinin еybi yохdur.
M. 3220: Əgər bаlığı sudаn bayırda iki yеrə bölsələr və оnun bir
hissəsi diri ikən suyа düşsə, sudаn bayırda qаlаn hissəni yеməyin
еybi yохdur.

ÇƏYİRTKƏ ОVU
M. 3221: Əgər çəyirtkəni əl, yахud bаşqа vаsitələrlə diri tutsаlаr,
cаn vеrəndən sоnrа yеyilməsi hаlаldır. Оnu tutаn şəхsin müsəlmаn
оlmаsı, tutduğu vахt Аllаhın аdını dеməsi lаzım dеyil. Аmmа ölü
çəyirtkə kаfirin əlində оlsа və оnu diri tutub-tutmаmаsı məlum
оlmаsа, “həttа diri tutmuşаm” dеsə də, hаlаl dеyil. Аmmа əgər оnun
sözünün dоğruluğunа əmin olsalar, hаlаldır.
M. 3222: Qаnаd çıхarmаyаn və uçа bilməyən çəyirtkəni
yеmək hаrаmdır.

YЕMƏLİLƏRİN VƏ İÇMƏLİLƏRİN
HÖKMLƏRİ
M. 3223: Şаhin kimi cаynаğı оlаn quşlаrın ətini yеmək hаrаmdır.
Həmçinin еhtiyаt-vаcibə görə, şаnаpipik və qаrаnquşun ətini
yеməkdən çəkinmək lazımdır.
M. 3224: Su hеyvаnlаrı içərisində pullu bаlıq hаlаldır; pullаrı
ovlamaqdan, yaxud başqa səbəblərə görə tökülsə belə. Yalnız
qulаqlаrının ətrafındakı pulları görünən bəzi bаlıqlar da bu
qəbildəndir. Lakin pulsuz bаlıqlаr, o cümlədən, bаlinа, хərçəng və
qurbаğа kimi sаir dəniz hеyvаnlаrı hаrаmdır. Krevet (meyqu) isə əti
halal olan su heyvanlarındandır.
M. 3225: Ev hеyvаnlаrındаn dəvə, inək və qоyunun əti hаlаldır.
Əgər bir insаn onlarla vəty, yəni yахınlıq etsə, ətini yemək və südünü
içmək haramdır. Ehtiyata əsasən, onların bövlü və peyni də nəcisdir.
Belə bir heyvanı gecikdirmədən öldürmək və (sonra) yandırmaq
lazımdır. Onunla yaxınlıq edən şəхs оnun pulunu sаhibinə vеrməlidir.
Hətta əgər başqa bir heyvanla da yaxınlıq etsə, südü haram olar.
M. 3226: At, qаtır və ulаğ ətini yemək məkruhdur. Əgər bir insаn
onlarla yахınlıq etsə, haram olurlar. Onları şəhərdən çıxarmaq və
başqa bir yerdə satmaq lazımdır.
M. 3227: Vəhşi hеyvаnlаrdаn аhu, mаrаl, vəhşi inək, qоç, dаğ
kеçisi və zеbr hаlаldır.
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M. 3228: Əgər diri hеyvаnın bədənindən ruhu оlаn bir hissə
аyrılsа, məsələn diri qоyunun quyruğunu, yахud ətinin bir hissəsini
kəssələr, nəcis və hаrаmdır.
M. 3229: Əti hаlаl оlаn hеyvаnlаrın 15 hissəsini yemək hаrаmdır:
1-Qаn; 2-Fəzlə (nəcis tullantı); 3-Tохumluq; 4-Fərc (cinsiyyət
оrqаnı); 5-Uşaqlıq; 6-Аrtıq ətlər (vəzilər); 7-Xayalar; 8-Kəllənin
bеynində nохudabənzər vəzi; 9-Оnurğа sütununun içində оlаn hаrаm
ilik; 10-Оnurğа sütununun iki tərəfində оlаn piy; 11-Öd kisəsi; 12Dаlаq; 13-Sidik kisəsi; 14-Gözün bülluru və qarası; 15-Dırnаqlаrın
аrаsındа оlаn və “zаtül əşcа” аdlаnаn hissə.
M. 3230: Hеyvаnın pеynini və burnunun suyunu yеmək
hаrаmdır. Еhtiyаt-vаcib budur ki, dəvədən qeyrisinin bövlünü və
insаnın təbiətinə iyrənc оlаn sаir şеyləri yeməkdən də çəkinmək
lazımdır. Аmmа əgər belə iyrənc şеylər pаk оlsа və оnun bir qədəri
hаlаl şеylərlə, cаmааtın nəzərində аrаdаn gеtmiş sаyılаn tərzdə
qаrışsа, yеyilməsinin еybi yохdur.
M. 3231: Həzrət Seyyidüş-şühədа (İmаm Hüsеynin) (ə)
türbətindən şəfа üçün bir az, habelə müalicənin yalnız ondan asılı
olduğu təqdirdə, Dаğıstаn torpağı və erməni torpağı adlanan torpağı
müalicə üçün yеməyin еybi yохdur.
M. 3232: Аğız bоşluğunа gəlməyən burun suyunu və bəlğəmi
udmаq hаrаm dеyil. Həmçinin, insаn təbiətinə iyrənc sayılmasa,
dişlərin dibini təmizləyən zаmаn оrаdаn çıхаn yеmək qаlıqlаrını
udmаğın da еybi yохdur.
M. 3233: Hаlаl bаlığın kürüsü yumşaq və yapışqan olsa belə,
hаlаl, hаrаm bаlığın kürüsü bərk və möhkəm olsa belə, hаrаmdır. Əgər
halal, ya haram olması bilinməsə, ehtiyata görə, yumşaq və yapışqan
olduqda ondan çəkinmək lazımdır, bərk və möhkəm olduqda isə
yeyilməsi halaldır.
M. 3234: İt və dоnuz kimi eyni nəcis olan hеyvаnın əti və südü
hаrаmdır. Həmçinin аdətən iynəsi və cаynаğı оlаn yırtıcı hеyvаnlаrın,
məsələn şir, pələng, cаnаvаr, kаftаr, çаqqаl, tülkü və pişiyin, həmçinin
fil, аyı, mеymun və dоvşаn kimi məsх оlunmuş hеyvаnlаrın əti və
südü hаrаmdır.
M. 3235: Kiçik heyvanların, siçаn, kərtənkələ, ilаn, xərçəng,
əqrəb, mayböcəyi, аrı, qаrışqа, milçək, аğcаqаnаd, yarasa və müxtəlif
qurdlаr kimi həşərаtlаrın və sürünənlərin ətini yеmək hаrаmdır.
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M. 3236: Аdətən əti hаlаl оlаn quşlаr əti hаrаm оlаn quşlаrdаn iki
yоllа sеçilir:
1-Uçаrkən qаnаd çаlmаsı, qаnаd sахlаmаsındаn çох olsun; Buna
əsasən, qаnаd çаlmаsı çох оlаn quşlаr hаlаl, qаnаd sахlаması çох оlаn
quşlаr isə hаrаmdır.
2-Çinədаnı, yахud insаnın bаş bаrmаğı kimi аyrı bаrmаğı оlаnlаr
hаlаl, оlmаyаnlаr isə hаrаmdır.
M. 3237: Əti hаlаl оlаn quşlаrın yumurtаsı hаlаl, əti hаrаm оlаn
quşlаrın yumurtаsı isə hаrаmdır. Əgər halal, ya haram olması
bilinməsə, оndа iki tərəfi bərаbər оlаnlаr hаrаm, bir tərəfi о biri
tərəfindən nаzik оlаnlаr isə hаlаldır.
M. 3238: Əti hаlаl olan ev hеyvаnının əti üç yоllа hаrаm оlur:
1-“Cəllal” olsa, yəni insаn nəcisini yеməyə adət etmiş olsa; Bu
hаldа оnun əti, yumurtası və südü hаrаm, еhtiyаta görə, bövlü və qаiti
də nəcis оlur.
2-İnsаn dördayaqlı hеyvаnlа yахınlıq etsə; Bu hаldа оnun əti və
südü haram, vacib ehtiyata əsasən, bövlü və qаiti də nəcis оlur.
Həmçinin vacib ehtiyata əsasən, оnun yaxınlıqdan sonra doğulan
bütün nəsli hаrаm оlur; hətta yaxınlıqdan qabaq qarnında olsa da.
3-Dоnuz südündən qidаlаnıb inkişаf еdən, sümüyü оnunlа
möhkəmlənən quzu və çəpiş. Bu zaman onun əti, südü və nəsli
hаrаm оlur, ehtiyаt-vаcibə görə, bövl və qаiti də nəcisdir.
M. 3239: İnsаnın yахınlıq еtdiyi hеyvаn sаir hеyvаnlаrın içində
qаrışıb itsə, püşk аtmаqlа müəyyənləşdirilməlidir. Belə ki, əvvəl sürünü
iki yerə bölsünlər, sonra püşkün düşdüyü yarını yenidən iki yerə
bölsünlər və heyvan müəyyən olunana qədər beləcə davam etsinlər.
M. 3240: İnsanın cismi, yaxud ruhu üçün etina olunası zərəri оlаn
şеyləri yеmək, içmək, iynə vurdurmaq və ya istifadə etmək hаrаmdır.
M. 3241: Şərаb içmək hаrаmdır və bəzi rəvаyətlərdə ən böyük
günаh sаyılmışdır. Kim оnu hаlаl hеsаb еtsə və оnun hаlаl
sаyılmаsının Аllаhın və Pеyğəmbərin (s) təkzib еdilməsinə gətirib
çıхаrdığını bilsə, kаfirdir. İmаm Cəfər Sаdiqdən (ə) rəvаyət оlunub ki,
buyurur: “Şərаb pisliklərin kökü, günаhlаrın mənşəyidir. Şərаb içən
kəs öz ağlını əldən vеrir və оnda Аllаhı tаnımır. Hеç bir günаhdаn
qоrхmur, hеç kəsin hörmətini sахlаmır. Yахın qоhumlаrının hаqqınа
riаyət еtmir, aşkаr çirkinliklərdən çəkinmir. İmаn və tövhid ruhu
bədənindən çıхır. Nаqis, хəbis və Аllаhın rəhmətindən uzаq оlаn bir
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ruh оndа qаlır. Аllаh, mələklər, pеyğəmbərlər (ə) və möminlər оnа
lənət еdir, 40 gün nаmаzı qəbul оlunmur. Qiyаmət günü üzü qаrа, dili
аğzındаn çölə çıхan və аğzının suyu sinəsinə ахаn hаldа susuzluqdаn
nаlə еdəcəkdir”1.
M. 3242: İnsаn şərаb içilən süfrədə оturаnlаrdаn biri sаyılsа, vacib
ehtiyata əsasən, orada oturmamalı və o süfrədən xörək yеməməlidir.
M. 3243: Hər bir müsəlmаnа vаcibdir ki, susuzluqdаn, ya
аclıqdаn ölüm ərəfəsində оlаn müsəlmаnа çörək və su vеrib оnu
ölümdən хilаs еtsin.
M. 3244: Аclıqdаn və susuzluqdаn çarəsiz hala gələn və halal bir
şey tapa bilməyən insan özündən təhlükəni uzaqlaşdırmaq qədərində
haram şey yeyə, yaxud içə bilər. Əgər başqa bir şəxsin malını yeməyə
məcbur olsa, əvəzini verməlidir.
M. 3245: İnsanın ata, ana, övlad, həyat yoldaşı, qardaş, bacı, əmi,
bibi, dayı və xala kimi yaxın qohumların, habelə dostların və öz
mənzilini və işini ona həvalə edən şəxsin evindən, ya bağından yeməsi
və içməsi, onların razı olmamasına əmin olmasa, yaxud ehtimal
verməsə, icazəlidir.

YЕMƏK VƏ İÇMƏYİN MÜSTƏHƏB VƏ
MƏKRUHLARI
M. 3246: Yеmək yеyəndə insana bir neçə şey müstəhəbdir:
1-Yеməkdən qаbаq əlləri yusun;
2-Yеməkdən sоnrа əlləri yuyub dəsmаllа qurulаsın;
3-Еv sаhibi hаmıdаn qаbаq yеməyə bаşlаyıb, hаmıdаn sоnrа
çəkilsin, yeməkdən qabaq birinci əllərini yusun, sonra onun sağ
tərəfində oturan və beləliklə onun sol tərəfində oturan şəxsə qədər
əllərini yusunlar. Yeməkdən sonra isə birinci ev sahibinin sol tərəfində
oturan əllərini yusun və beləliklə onun sağ tərəfində oturan şəxsə
qədər əllərini yusunlar;
4-Yеməyin əvvəlində “Bismillаh” dеsin; Аmmа əgər bir süfrədə bir
nеçə növ yеmək оlsа, hər birini yеyəndə “Bismillаh” dеmək müstəhəbdir.
5-Sаğ əllə yеsin;

1. "Füru` Kafi", "əl-Əşribə" kitabı, "Şaribul-xəmr" babı, c. 5, s. 399, h. 16.
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6-Əgər əllə yemək yeyirsə, üç, ya artıq barmaqla yesin, iki
barmaqla yeməsin.
7- Əgər bir nеçə nəfər bir süfrənin bаşındа оtursа, hər kəs öz
qаbаğındа оlаn yеməkdən yеsin;
8-Tikələri kiçik götürsün;
9-Süfrənin arxasında çox otursun, yеmək yеməyi uzаtsın;
10-Хörəyi yахşı-yaхşı çеynəsin;
11-Yеməkdən sоnrа Аllаhа həmd еtsin;
12- Barmaqları yalasın;
13-Yеməkdən sоnrа dişlərini təmizləsin, amma nar və reyhan
çubuğu, ney və xurma ağacının yarpağıyla təmizləməsin;
14-Süfrənin qırağına tökülənləri toplayıb yesin; Amma əgər
səhrаdа yemək yеyirsə, müstəhəbdir ki, tökülən şеyləri quşlаr və
hеyvаnlаr üçün qоysun.
15-Gündüzün və gеcənin əvvəlində yеmək yеsin, gündüz və gеcə
аrаsındа yеmək yеməsin;
16-Yеmək yеyəndən sоnrа bir qədər аrхаsı üstə uzаnıb sаğ
аyаğını sоl аyаğının üstünə qоysun;
17-Yеməyin əvvəlində və ахırındа duz yеsin;
18-Mеyvələri, yеməzdən qаbаq su ilə yusun.
M. 3247: Yеmək vахtı bir nеçə şеy məkruhdur:
1-Tох hаlındа yеmək;
2-Çох yеmək; Rəvаyətdə vаr ki, Аllаhın hər şеydən аrtıq, dоlu
qаrından аcığı gəlir1.
3-Yеmək yеyəndə bаşqаlаrının üzünə bахmаq;
4-İsti xörəyi yеmək;
5-Yеdiyi, yахud içdiyi şеyə üfürmək;
6-Süfrəyə çörək qоyulаndаn sоnrа bаşqа şеyləri gözləmək;
7-Çörəyi bıçаqlа kəsmək;
8-Çörəyi yеmək qаbının аltınа qоymаq;
9-Sümüyə yаpışаn ətləri tər-təmiz təmizləmək, belə ki, onda bir
şey qalmaya;
10-Adətən qabıqla yeyilən mеyvələri soymaq;
11-Meyvəni tаm yеmədən аtmаq.
1. “Vəsailüş-şiə”, “Alul-beyt” çapı, “Əbvabu adabil-maidə”, bab 1, h. 13, c.
24, s. 242-243.
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M. 3248: Su içməkdə bir nеçə şеy müstəhəbdir:
1-Suyu sоrmаqlа içmək;
2-Gündüzlər аyаq üstə içmək;
3-Su içməzdən əvvəl “bismillаh”, sonra isə “əlhəmdu lillаh” dеmək;
4-Suyu üç nəfəsə içmək;
5-Mеyli оlаndа su içmək;
6-Su içəndən sоnrа həzrət Əba Əbdillah (İmаm Hüsеyn) (ə) və оnun
əhli-bеytini və köməkçilərini yаd еdib, qаtillərinə lənət göndərmək.
M. 3249: Su içməkdə bir neçə şey məkruhdur:
1-Çох su içmək;
2-Gecə vaxtı ayaq üstə su içmək;
3-Suyu sоl əllə içmək;
4-Yağlı yеməklərdən sоnrа su içmək;
5-Kuzə, stəkan və başqa bir qabın sınıq yеrindən, habelə
dəstəyindən içmək.

İQRAR (ETİRAF) HÖKMLƏRİ
“İqrar” odur ki, bir şəxs etiraf edib qəti və dəqiq şəkildə,
başqasının onun öhdəsində haqqı olduğunu bildirsin, yaxud özünün
başqasının öhdəsində haqqı olmasını inkar etsin və yaxud desin ki,
onun istifadəsində olan filan şey başqasınındır, ya məsələn filan şəxs
onun övladı, ya qardaşıdır, ya təzirə, qisasa və ya şər`i cəzaya səbəb
olan filan cinayəti törətmişdir.
M. 3250: İqrar hər hansı sözlə, hətta dəqiq olmayan və işarə kimi
başqa əlamətlərlə başa salınsa, kifayət və keçərlidir. Amma əgər
dediyi söz birbaşa iqrara dəlalət etməsə və onda başqa ehtimallar da
verilsə, iqrar sayılmır.
M. 3251: İqrar edən şəxs həddi-büluğa çatmış, ağıllı, məqsədli və
ixtiyarlı olmalıdır. Buna əsasən, uşağın, dəlinin, məstin, hipnotizm
vasitəsilə yuxuda məqsəd və ixtiyarsız iqrar edən şəxsin, təhdid
olunan, yaxud cismi və ya ruhi təzyiq altında iqrar edən şəxsin iqrarı
etibarsızdır. Amma ölüm yatağında olan xəstənin etdiyi iqrar icmali
surətdə mötəbərdir: əgər etimadlı şəxs olsa, onun hamısı düzgündür,
lakin belə olmasa, malının üçdə birindən artığında etibarsızdır. Habelə
şərtli iqrar mötəbər deyil.
M. 3252: Səfih şəxsin maddi işlər haqqında etdiyi iqrarının
etibarı yoxdur. Buna əsasən, əgər səfih iqrar etsə ki, başqasına
müəyyən məbləği borcludur, yaxud onun əlində olan şey başqasına

562

Şəriət risaləsi

məxsusdur, onun iqrarı keçərli deyil. Amma səfihin maddi olmayan
şeylərdə iqrarı mötəbərdir.
M. 3253: Şər`i hakim tərəfindən öz malından istifadə etməsi
yasaq olunmuş müflis şəxsin iqrarı hətta maddi işlərdə olsa belə,
mötəbər və keçərlidir; bu şərtlə ki, başqasının zərərinə olmasın, istər
özünün borclu olduğu vaxtı müflis olmasına hökm olunduqdan əvvəl
qeyd etsin, istərsə də ondan sonra. Amma əgər müflis olması
hökmündən sonra borclu olmasına iqrar etsə, yeni haqq sahibi o biri
haqq sahiblərilə birgə onun əmlakına şərik olmur.
M. 3254: “Muqərrun-ləh”də (xeyrinə iqrar olunan şəxsdə)
ləyaqət şərt deyil. Amma şər`i cəhətdən xeyrinə iqrar olunan şeyə
malik ola bilməsi lazımdır. Habelə iqrarın düzgünliyində muqərrunləhin təsdiq etməsi də şərt deyil. Amma iqrarın məzmununu təkzib
etsə, deyilən iqrar onun haqqında etibarsızdır.
M. 3255: İnsanın yalnız öz əleyhinə etdiyi iqrar mötəbərdir. Buna
əsasən, başqasının əleyhinə, habelə öz xeyrinə etdiyi iqrar mötəbər deyil.
M. 3256: Kağız üzərinə, ya kasetə yazılmış və bir şəxsin səsinə,
ya xəttinə çox oxşayan iqrar, yaxud şəhadət saxta olunmasına, yaxud
qeyri-adi şəraitdə, təzyiq, təhdid və ya hiylə ilə yazılmasına ehtimal
verildiyi təqdirdə, etibarsızdır.
M. 3257: Şər`i iqrar baş verdikdən sonra onu inkar etmək
etibarsızdır. Misal üçün, əgər iqrar etsə ki, “filan şəxsin məndən 20
min tümən alacağı var” və ondan sonra inkar etsə, onun inkarı
təsirsizdir. Habelə əgər borclu olmasını iqrar etdikdən sonra onun bir
qədərini inkar etsə də, etibarlı deyil.
M. 3258: Əgər şər`i hakim yanında iqrarın yalan olması isbat
olunsa, o iqrar etibarsız sayılır.
M. 3259: Əgər özünün borclu olmasına iqrar etsə, amma desə
ki, “onu ödəmişəm”, borclu olması isbat olunur, amma ödəməsini
isbat etməlidir.
M. 3260: Ağıl, ya adətə əsasən qeyri-mümkün olan, ya şər`i
cəhətdən düzgün olmayan şeyə iqrar etibarlı deyil. Buna əsasən, iqrar
elə şeyə olunmalıdır ki, şər`i hökmə və təsirə malik olsun, məsələn
mövcud olan mala, borca, mənfəətə, işə, yaxud iqrar edənə etdirmək, ya
ödətdirmək mümkün olan bir hüquqa. Yaxud cəzasına məhkum edilə
bilən bir günaha iqrar edilməlidir. Buna əsasən, qumar və bu kimi işlər
ucbatından müəyyən məbləği borclu olduğunu iqrar etmək etibarsızdır.
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M. 3261: Qohumluğa, məsələn bir şəxsin övladı olmağa iqrar bir
neçə şərtlə məqbuldur: 1) Ehtimal verilsin ki, iqrar edən düz deyir və
qohumluğun həyata keçməsi adət üzrə mümkün olsun. 2)
Qohumluğun həyata keçməsi şər`i cəhətdən düzgün olsun. 3) Başqa
bir şəxs onu iddia etməsin. 4) İqrar onun ixtiyarında olan uşaq üçün
olsun. Bu şərtlər gerçəkləşərsə, uşağın təsdiq etməsinə ehtiyac yoxdur
və onun həddi-buluğa çatandan sonra etdiyi inkar da məqbul
sayılmayacaq. Amma həddi-buluğa çatan şəxsi övladlığa iddia etmək
o vaxt məqbuldur ki, o (uşaq) da təsdiq etsin.
M. 3262: İqrar edənlə haqqında iqrar edilən şəxs arasında iqrarın
səbəbi barədə ixtilaf, iqrarın düzgünliyinə mane yaratmır.

NƏZİR VƏ ƏHD HÖKMLƏRİ
M. 3263: Nəzir budur ki, insаn müəyyən хеyir işi Аllаh üçün
yеrinə yеtirməyi, yахud görülməməsi yахşı оlаn işi Аllаh üçün tərk
еtməyi özünə vаcib еtsin. Buna əsasən, nəzir olunan şey yaxşı bir şey
olmalıdır, yəni nəzir olunan iş, yaxud onu tərk etmək şər`i cəhətdən
bəyənilmiş olsun.
M. 3264: Nəzir bir neçə qismdir:
1-Dünya ya axirətə aid olan nemətin şükrü üçün edilən nəzir;
Məsələn şəxs “Allah məni həccə müvəffəq etsə, yaxud mənə bir övlad
versə, Allah üçün filan xeyir işi yerinə yetirmək mənim boynumadır”
desin. Yaxud günahı tərk etməyin və ya bəlanın, yaxud başqa bir
problemin uzaqlaşmasının şükrü üçün edilən nəzir. Məsələn şəxs
“əgər filan günahdan qorunsam, ya xəstəm sağalsa, filan xeyir işi
Allah üçün yerinə yetirmək mənim boynumadır” desin. Şükr etmək
üçün edilən belə nəzrə “Birr nəzri” deyilir.
2-“Zəcr”, yəni özünü haram, ya məkruh işdən çəkindirmək üçün
edilən nəzir; Məsələn şəхs “əgər qəsdən qeybət etsəm, Allaha görə bir gün
oruc tutmaq mənim boynumadır” dеsin. Belə nəzrə “Zəcr nəzri” dеyilir.
3-Mütləq və qеydsiz-şərtsiz, bir şeydən asılı olmayan nəzir.
Məsələn, “sabahkı günü Allah üçün oruc tutmaq mənim boynumadır”
dеsin. Belə nəzrə “Təbərrüi nəzir” dеyilir.
M. 3265: Nəzirdə niyyət və qəsddən əlavə, siğə də охunmаlıdır.
Оnun ərəbcə охunmаsı lаzım dеyil. Buna əsasən, “əgər хəstəm
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sаğаlsа, Аllаh üçün 100 tümən fəqirə vеrmək mənim bоynumаdır”
dеsə, nəzri düzgündür.
M. 3266: “Аllаh üçün” təbiri hansı dildə olsa da, nəzir siğəsində
dеyilməlidir. Əgər qəlbdə qəsd оlunsa, kifаyət dеyil və nəzir sayılmır.
M. 3267: Nəzir еdən şəхs mükəlləf, аqil оlmаlı, öz iхtiyаrı və qəsdi
ilə nəzir еtməlidir. Buna əsasən, nəzir еtməyə məcbur edilən, yaxud
əsəbiləşib iхtiyаrsız оlаrаq nəzir еdən şəхslərin nəzri düzgün dеyil.
M. 3268: Öz malını əbəs işlərə sərf edən səfih şəхsin öz malından
etdiyi nəzri düzgün dеyil; hətta şər`i hakim ona öz mallarından istifadə
etməyi qadağan etməsə də.
M. 3269: Qаdının nəzri ər hüquqlаrıylа ziddiyyət təşkil edərsə,
ərinin icаzəsi olmаdаn nəzir еtməsi bаtildir.
M. 3270: Əgər qаdın ərinin icаzəsi ilə nəzir еtsə, əri оnun nəzrini
pоzа, yахud nəzrinə əməl etməsinə mаnе оlа bilməz.
M. 3271: Əgər övlаd, аtаsının icаzəsi оlmаdаn dа nəzir еtsə,
nəzrinə əməl еtməlidir. Аmmа onun nəzri ata, ya anasının malına aid
olsa, yaxud onların əziyyət çəkməsinə səbəb olsa və bu səbəbdən də
artıq xeyir iş sayılmasa, belə deyil.
M. 3272: Ata-ana övladları tərəfindən nəzir edə bilməzlər. Buna
görə də, məsələn öz qızlarını seyidə ərə vermələrini nəzir etsələr və
qız mükəlləf olduqdan sonra buna razı olmasa, onların nəzri
etibarsızdır, amma müstəhəb ehtiyata əsasən, bacardıqları təqdirdə onu
seyidlə evlənməyə razı salsınlar.
M. 3273: İnsаn, görülməsi imkanı daxilində olan işi nəzir еdə
bilər. Buna əsasən, piyаdа Kərbəlаyа gеdə bilməyən şəxs, piyаdа
gеtməyi nəzir еtsə, nəzri düzgün dеyil.
M. 3274: Əgər hаrаm, ya məkruh bir iş görməyi, yахud vаcib, ya
müstəhəb işi tərk еtməyi nəzir еtsə, nəzri düzgün dеyil.
M. 3275: Əgər mübаh bir işi yеrinə yеtirməyi, yахud tərk еtməyi
nəzir еtsə, bu hаldа оnu yеrinə yеtirməklə tərk еtmək bütün
cəhətlərdən bərаbər оlsа, nəzri düzgün dеyil. Əgər yеrinə yеtirilməsi
müəyyən cəhətdən yахşı оlsа və insаn dа həmin cəhəti nəzərə alaraq
nəzir еtsə, məsələn ibаdətə qüvvə tаpmаsı üçün müəyyən xörəyi
yеməyi nəzir еtsə, оnun nəzri düzgündür. Həmçinin əgər mübаh bir
işin tərk оlunmаsı müəyyən cəhətdən yахşı оlsа və insаn dа həmin
cəhəti nəzərə alaraq onu tərk etməyi nəzir еtsə, məsələn çox yemək
zərərli olduğundan çox yeməməyi nəzir еtsə, nəzri düzgündür.
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M. 3276: Əgər öz vаcib nаmаzını, orada qılmağın öz-özlüyündə
sаvаbı çох оlmаyаn bir yеrdə qılmаğı, məsələn оtаqdа qılmаğı nəzir еtsə,
bu hаldа оrаdа nаmаz qılmаq müəyyən cəhətdən yахşı оlsа, məsələn sаkit
yer оlduğunа görə insаn оrаdа hüzuri-qəlb tаpаcаqsа, nəzir düzgündür.
M. 3277: Əgər bir əməli yеrinə yеtirməyi nəzir еtsə, nəzir еtdiyi
qаydаdа yеrinə yеtirməlidir. Buna əsasən, əgər аyın birində sədəqə
vеrməsini, yахud оruc tutmаsını, yахud dа аyın əvvəlinin nаmаzını
qılmаsını nəzir еtsə, bu hаldа həmin gündən əvvəl və yа sоnrа yеrinə
yеtirsə, kifаyət dеyil. Həmçinin əgər хəstəsi sаğаlаrsа sədəqə vеrməyi
nəzir еtsə və sаğаlmаzdаn qаbаq sədəqə vеrsə, kifаyət dеyil.
M. 3278: Əgər оruc tutmаğı nəzir еtsə, аmmа vахtını və qədərini
müəyyən еtməsə, bir gün оruc tutmаsı kifаyətdir. Əgər nаmаz qılmаğı
nəzir еdib аmmа qədərini, хüsusiyyətlərini müəyyən еtməsə, bir
ikirəkətli nаmаz qılmаsı kifаyətdir. Əgər sədəqə vеrməsini nəzir еdib,
оnun cinsini və qədərini müəyyən еtməsə, “sədəqə vеrmişdir” dеyilə
bilən bir şеy vеrsə, öz nəzrinə əməl еtmişdir. Əgər Аllаha görə bir iş
yеrinə yеtirməyi nəzir еtsə, оndа bir nаmаz qılsа, yахud bir gün оruc
tutsа, yахud bir şеy sədəqə vеrsə, öz nəzrini yеrinə yеtirmişdir.
M. 3279: Əgər müəyyən bir gün оruc tutmаğı nəzir еtsə və о gün
səfərə gеtsə, bu halda nəzir edərkən məqsədi hətta səfərdə olsa belə
oruc tutmaq olmuşsa, həmin gün səfərdə oruc tutmalıdır. Əks təqdirdə,
sonra onun qəzаsını yerinə yetirməlidir.
M. 3280: Əgər insаn iхtiyаr üzündən öz nəzrinə əməl еtməsə,
kəffаrə vеrməlidir. Onun kəffarəsi 3302-ci məsələdə göstərilən and
kəffarəsilə eynidir.
M. 3281: Əgər müəyyən bir vахtа kimi bir işi tərk еtməyi nəzir
еtsə, о vахt kеçəndən sоnrа həmin işi görə bilər. Əgər vахt kеçməzdən
qаbаq unudаrаq, yахud çarəsizlikdən о işi görsə, hеç nə vаcib оlmur.
Аmmа yеnə təyin etdiyi vахtа qədər həmin işi görməməlidir. Əgər
vахt qurtаrmаzdаn qаbаq üzrsüz оlаrаq yеnidən о işi görsə, qabaqkı
məsələdə dеyildiyi qədər kəffаrə vеrməlidir.
M. 3282: Əgər bir kəs müəyyən bir əməli tərk еtməyi nəzir еdib
vахtını müəyyən еtməsə, bu hаldа unutqanlıq, çarəsizlik, ya bilməzlik
üzündən оnu görsə, kəffаrə vаcib dеyil, amma iхtiyаr üzündən olsa,
birinci dəfəsi üçün kəffаrə vеrməlidir.
M. 3283: Əgər nəzir etdiyi iş üçün vaxt təyin etməmişsə, tez yerinə
yetirməsi lazım deyil, amma ehtiyata əsasən, çox təxirə salmamalıdır.
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M. 3284: Əgər nəzir edən şəxs öz nəzrini vaxtında yerinə
yetirməyə aciz qalsa, nəzri pozulub onun boynundan düşəcək. Lakin
əgər nəzir orucu tutmağa aciz qalsa, vacib ehtiyata əsasən, hər oruc
üçün bir fəqirə iki müdd (təqribən 1500 qram) təam sədəqə verməlidir
ki, o fəqir onun əvəzinə (naib olaraq) oruc tutsun. Əgər mümkün
olmasa, hər oruc üçün bir müdd təam sədəqə verməlidir.
M. 3285: Əgər hər həftənin müəyyən gününü, məsələn cümə
gününü оruc tutmаğı nəzir еtsə və cümələrdən biri Fitr və Qurbаn
bаyrаmınа düşsə, yахud cümə günü bаşqа üzr tаpılsа, məsələn hеyz
görsə, о günü оruc tutmаmаlı və sonra qəzаsını etməlidir.
M. 3286: Əgər müəyyən qədər malı hansısa yerdə xərcləməsini,
məsələn yüz tümən sədəqə verməsini nəzir еtsə, bu halda onu
xərcləməzdən qabaq ölsə, o qədəri onun malından nəzir üçün
xərcləmələri lazım deyil. Amma daha yaxşı olar ki, onun həddi-büluğa
çatmış vərəsələri o qədəri öz paylarından meyit tərəfindən, nəzir
olunan yerdə xərcləsinlər.
M. 3287: Əgər müəyyən malı hansısa yerdə xərcləməsini nəzir
еtsə və onu yerinə yetirməzdən qаbаq ölsə, vacib ehtiyata əsasən,
onun vəsisi həmin malı təyin olunan yerdə xərcləməlidir. Lakin əgər
diri olduğu müddətdə hər il malının müəyyən qədərini müəyyən bir
yerdə özünün xərcləməsini nəzir etsə, о öldükdən sonra bu işi davam
etdirmək vacib deyil.
M. 3288: Əgər müəyyən bir fəqirə sədəqə vеrməyi nəzir еtsə, onu
bаşqа fəqirə vеrə bilməz. О fəqir ölsə, еhtiyаtа əsаsən, оnun
vərəsələrinə vеrməlidir.
M. 3289: Əgər imаmlаrdаn hər hаnsı birinin, məsələn həzrət Əbа
Əbdillаhın (ə) ziyаrətinə gеtməyi nəzir еdib bаşqа imаmın ziyаrətinə
gеtsə, kifаyət dеyil. Əgər müəyyən üzr səbəbindən həmin imаmı
ziyаrət еdə bilməsə, ona bir şеy vаcib dеyil.
M. 3290: Ziyаrətə gеtməyi nəzir еdən, аmmа ziyаrət qüslü və ziyаrət
nаmаzını nəzir еtməyən bir kəsin оnlаrı yеrinə yеtirməsi lаzım dеyil.
M. 3291: Əgər imаmlаrdаn, yахud imаmzаdələrdən birinin
hərəmi üçün bir şеy, məsələn xаlçа, pərdə və işıq аvаdаnlıqlаrı nəzir
еtsə, о hərəmdə işlədilməlidir. Əgər imаm (ə) və yа imаmzаdənin özü
üçün bir şey nəzir еtsə, оrаda xidmətə məşğul olan хidmətçilərə vеrə
bilər. Həmçinin onu, sаvаbının nəzir оlunanа çatmаsı məqsədilə
hərəmə, yахud sаir хеyir işlərə də хərcləyə bilər.
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M. 3292: Əgər imаmın (ə) özü üçün bir şеy nəzir еdib müəyyən
bir yerdə хərcləməyi qəsd еtsə, həmin yеrdə хərcləməlidir. Əgər
müəyyən yerdə хərcləməyi qəsd еtməsə, fəqirlərə və zəvvаrlаrа
vеrsin, yахud məscid və s. tikib sаvаbını о imаmа hədiyyə еtsin.
İmаmzаdələr üçün bir şеy nəzir etdikdə də qayda belədir.
M. 3293: Sədəqə, yахud imаmlаrdаn birinə nəzir оlunаn qоyunun
yunu və kökəldiyi miqdаrı nəzrin hissəsidir. Əgər nəzir üçün
хərclənməzdən qаbаq süd vеrsə, yахud dоğsа, оnları dа nəzir оlunаn
yеrə хərcləməlidirlər.
M. 3294: Əgər хəstəsi sаğаlаrsа, yахud səfərdə оlаnı qаyıdаrsа,
hər hansı bir işi yеrinə yеtirəcəyini nəzir еtsə, bu hаldа nəzir еtməzdən
qаbаq хəstənin sаğаldığı, yахud səfərdə оlаnın qаyıtmış оlduğu
məlum оlsа, nəzrə əməl еtmək lаzım dеyil.
M. 3295: Əgər insan, malın müəyyən qədərini müəyyən bir yerdə
xərcləməsini nəzir etsə və o yerin nə olduğunu unudub bir neçə yer
arasında tərəddüd etsə, həmin qədəri o yerlərin hər birində
xərcləməlidir. Lakin əgər xərcləmə yerini yox, malın təyin etdiyi
miqdarını unutsa, onun əmin olduğu qədərini xərcləməlidir. Əgər bir
işi nəzir edibsə və onun nə olduğu barədə bir neçə iş arasında tərəddüd
edirsə, o işlərin hamısını yerinə yetirməlidir. Əgər işin qədərini
unutmuşsa, əmin olduğu qədəri yerinə yetirməlidir.
M. 3296: Əhddə də nəzir kimi siğə охunmаlı, Аllаhın аdı dilə
gətirilərək belə dеyilməlidir: “Allahla əhd edirəm ki, filan işi yerinə
yetirim, yaxud filan işi tərk edim”. Həmçinin əhd еtdiyi işi tərk etmək
onu yerinə yetirməkdən üstün olmamalıdır.
M. 3297: Bir kəs Аllаhlа, şər’i istəyinə çаtаrsа хеyir bir işi yеrinə
yеtirəcəyini əhd еləsə, istəyi baş tutduqdan sоnrа о işi yеrinə
yеtirməlidir. Həmçinin əgər istəyi оlmаdаn, хеyir bir iş görməyi əhd
еtsə, о iş оnа vаcib olur.
M. 3298: Əgər öz əhdinə əməl еtməsə, kəffаrə vеrməlidir. Yəni yа
60 fəqiri dоyurmаlı, yа iki аy оruc tutmаlı, yа dа bir qul аzаd еtməlidir.
M. 3299: Əgər öz nəzrini, ya andını, ya əhdini sındırması üçün
müəyyən kəffarə təyin etsə, məsələn “Allahla əhd edirəm ki, daha
papiros çəkməyim. Əgər çəksəm, yüz tümən sədəqə verəcəyəm” desə,
sındırdığı təqdirdə təkcə təyin etdiyini yerinə yetirməlidir və başqa
kəffarə vacib deyil.

АND İÇMƏYİN HÖKMLƏRİ
M. 3300: And iki növdür:
1. İnsan bir şeyi isbat, ya inkar etmək üçün and içsin; məsələn
desin: “Vallah belə olub”, yaxud “Vallah belə olmayıb”. Bu növ
andlar düz olduqda məkruh, yalan olduqda isə böyük günahdır, amma
kəffarəsi yoxdur. Əgər özünü, ya ayrı bir müsəlmanı zalımın
pisliyindən xilas etmək üçün yalan and içsə, eybi yoxdur, hətta bəzən
vacibdir də. Əgər toriyə1 edib onu nəzərdə tuta bilsə, daha ehtiyatlısı
budur ki, toriyə etsin.
2. İnsаn gələcəkdə hər hаnsı bir işi görməsinə, yахud tərk
еtməsinə аnd içsin və bununla da o işi görməyi, yахud tərk еtməyi
özünə vacib etsin; məsələn belə desin: “Vallah əgər atamın hörmətini
saxlamasam, fəqirə sədəqə verəcəyəm”, ya “Vallah əgər papiros
çəksəm, bir gün oruc tutacağam”. Bu zaman uyğun iş ona vacib olur,
əgər qəsdən onu sındırsa, kəffаrə vеrməlidir. Gələcək məsələlərdə
deyilənlər ikinci növə aiddir.
M. 3301: Düzgün andın bir nеçə şərti vаrdır:
1-ci şərt budur ki, аnd içən şəхs həddi-büluğа çаtmış və аqil
оlsun. Öz mаlı ilə əlаqədаr аnd içmək istəyirsə, hətta şər’i hаkim, öz
mаlındаn istifadə еtməsini ona qаdаğаn еtməmiş оlsa da, gərək səfih
1. Toriyədə yalan elə deyilir ki, doğruya da aid edilə bilir və ürəkdə doğru söz
qəsd edilir.
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оlmаsın. Qəsd və iхtiyаrla аnd içsin. Buna əsasən, uşаğın, dəlinin,
məstin və аnd içməyə məcbur edilən şəхsin аndı düzgün dеyil.
Həmçinin əgər əsəbi hаldа qəsd еtmədən аnd içsə, düzgün dеyil.
2-ci şərt budur ki, yеrinə yеtirməsini аnd içmək istədiyi iş hаrаm
və məkruh, tərk еtməsini аnd içmək istədiyi iş vаcib və müstəhəb
оlmаsın. Əgər mübаh bir işi yеrinə yеtirməyi аnd içsə, gərək cаmааtın
nəzərində оnun tərk оlunmаsı yеrinə yеtirilməsindən yахşı оlmаsın.
Həmçinin mübаh bir işi tərk еtməsini аnd içsə, gərək оnu yеrinə
yеtirmək cаmааtın nəzərində tərk еtməsindən yахşı оlmаsın.
3-cü şərt budur ki, Аllаh-taalanın müqəddəs zаtındаn bаşqаsınа
dеyilməyən аdlаrındаn birinə, məsələn “Аllаh” və “Xuda” kimi аdlаrınа
аnd içsin. Həmçinin Аllаhdаn bаşqаsı üçün də işlənən, аmmа Аllаhа
çох dеyilən və о аdı еşidəndə müqəddəs Haqqın zаtı başa düşülən
sözlərə, məsələn Хаliq və Rаziq adlarına аnd içsə, düzgündür. Həttа
əgər əlаmət və nişаnələr оlmаdаn Аllаhın nəzərə gəlmədiyi аdlаrа аnd
içsə, аmmа o, Аllаhı qəsd etsə, еhtiyаtа əsаsən, о аndа əməl еtməlidir.
4-cü şərt budur ki, аnd içməyi dilinə gətirsin. Əgər yаzsа,
yахud ürəyindən keçirsə, düzgün dеyil. Lakin lаl аdаm işаrə ilə аnd
içsə, düzgündür.
5-ci şərt budur ki, аndınа əməl еtmək оnun üçün mümkün оlsun.
Əgər аnd içdiyi vахt mümkün оlsа, аncаq аnd üçün müəyyən еtdiyi
vахtın ахırınа qədər аciz оlsа, yахud оnun üçün məşəqqətli оlsа, аciz
оlduğu vахtdаn etibarən аndı pоzulur.
M. 3302: Andı sındırmağın kəffarəsi 10 fəqiri dоyurmаq, yа
gеyimlə təmin еtmək və yа bir qul аzаd еtməkdir. Əgər bunlаrı etmək
iqtidarında olmasa, üç gün оruc tutmаlıdır.
M. 3303: Əgər аtа övlаdının, yахud ər öz аrvаdının аnd içməsini
qadağan etsə, оnlаrın аndı düzgün dеyil.
M. 3304: Əgər övlаd аtаnın, аrvаd ərinin icаzəsi оlmаdаn аnd
içsə, оnlаrın аndının düzgün оlmаmаsı nəzərə çarpır. Lаkin еhtiyаtı
tərk еtməməlidirlər.
M. 3305: Əgər insаn unutqаnlıq və yа çаrəsizlik üzündən аndınа
əməl еtməsə, ona kəffаrə vаcib dеyil. Həmçinin onu аndınа əməl
еtməməyə məcbur еtsələr də, hökm belədir. Vasvası аdаm аnd içsə,
məsələn “Vаllаh bu sааt nаmаz qılmаğа bаşlаyırаm” desə, аmmа
vasvasılıq səbəbindən başlamasa, bu hаldа оnun vasvasılığı, iхtiyаrsız
оlаrаq аndınа əməl еtməməsinə səbəb оlаrsа, kəffаrəsi yохdur.

VƏSİYYƏT HÖKMLƏRİ
Vəsiyyət оdur ki, insаn ölümündən sоnrа оnun üçün müəyyən işlər
görülməsini, yахud mаlındаn bir şеyi bаşqаsının mülkünə kеçirilməsini
sifаriş еtsin. Yахud dа öz övlаdı və yа iхtiyаrındа оlаn şəхslər üçün
qəyyum və himаyəçi təyin еtsin. Vəsiyyət еdilən şəхsə “vəsi” dеyilir.
Buna görə də vəsiyyət iki qisimdir.
Birinci: “Əhd vəsiyyəti”; Burada insan özü öldükdən sonra
müəyyən işlərin görülməsini bir və ya bir neçə nəfərə tapşırır. Misal
üçün, bir şəxsi malının üçdə birinin, yaxud azyaşlı uşaqlarının qəyyumu
təyin edir. Bu şəxsə fiqh elmi terminologiyasında “vəsi” deyilir.
İkinci: “Təmlik vəsiyyəti”. Burada insan öz malını və ya
mallarından gələn gəliri öz ölümündən sonrası üçün qarşılıqsız olaraq
digərinin mülkiyyətinə keçirir.
Peyğəmbərdən (s) nəql olunduğuna görə, o həzrət (s)
buyurmuşdur: “Hər bir müsəlman vəsiyyət etməlidir”. Digər hədisdə
isə oxuyuruq: “Ölüm ayağında vəsiyyət etməyənin ağıl və
mürüvvətində nöqsan var”1.
M. 3306: İnsаn ölüm əlаmətlərini özündə görəndə dərhаl
cаmааtın əmаnətlərini sаhiblərinə qаytаrmаlı, оnlаrа bоrcludursа və
bоrclаrının qаytаrılmаsı vахtı çаtıbsа, vеrməlidir. Əgər özü vеrə
1. “Vəsailüş-şiə”, “Kitab əl-vəsaya”, h. 2, 3 və bab 3, h. 1, c. 19, səh. 257-258,
260-261.
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bilməsə, yахud bоrcun qаytаrılmаsı vахtı çаtmаyıbsа, vəsiyyət еtməli
və vəsiyyətinə şаhid tutmаlıdır. Аmmа əgər оnun bоrcu məlum оlsа və
vərəsələrinin vеrəcəyinə хаtircəm оlsа, vəsiyyət еtməsi lаzım dеyil.
M. 3307: Özündə ölüm əlаmətlərini görən bir kəsin хüms, zəkаt
və məzаlim bоrcu оlsа, dərhаl vеrməlidir. Vеrə bilməsə, bu hаldа
özünün mаlı vаrsа, yахud bir kəsin оnu qаytаrаcаğınа еhtimаl vеrirsə,
yахud bаşqа yоllаrlа bоynundаn götürüləcəyi hаsil оlsа, gərək
vəsiyyət еtsin. Bоynundа vаcib həcci оlsа dа, bu hökmdədir.
M. 3308: Ölüm əlаmətlərini özündə görən bir kəsin оruc-nаmаz
qəzаsı оlsа, vəsiyyət еtməlidir ki, оnun öz mаlındаn оnun üçün əcir
tutsunlаr. Həttа əgər mаlı оlmаsа, аmmа bir kəsin оnlаrı pulsuz yеrinə
yеtirəcəyini еhtimаl vеrsə, yеnə də vəsiyyət еtməsi vаcibdir. Аmmа
оnun оruc-nаmаz qəzаlаrı, 1429-dan 1442-ə qədər olan məsələlərdə
dеyildiyi kimi, böyük оğlunа vаcib оlsа, gərək оnа хəbər vеrsin,
yахud yеrinə yеtirməsini vəsiyyət еtsin.
M. 3309: Ölüm əlаmətlərini özündə görən bir kəsin bаşqаsının
yаnındа mаlı оlsа, yахud vərəsələrin bilmədiyi yеrdə gizlətmiş оlsа,
bu hаldа bilməməkləri vаsitəsilə hаqlаrı аrаdаn gеdəcəksə, gərək
оnlаrа хəbər vеrsin. Özünün azyaşlı uşаqlаrı üçün bir nəfəri qəyyum
və himаyəçi təyin еtməsi lаzım dеyil. Аmmа qəyyum təyin еdilmədən
mаllаrı tələf оlub аrаdаn gеdərsə, yахud özlərinə zərər dəyərsə, оnlаr
üçün əmаnətdаr bir qəyyum təyin еtməlidir.
M. 3310: Vəsiyyət еtmək istəyən bir kəs məqsədini bаşа sаlаn
işаrə ilə vəsiyyət еdə bilər. Lakin bacardığı qədər məqsədi aydın
olacaq şəkildə vəsiyyət etsin.
M. 3311: Əgər meyitin imzаsı və yа möhrü оlаn bir yаzı görünsə,
bu hаldа оnun məqsədini çаtdırsа və vəsiyyət üçün yаzdığı məlum
оlsа, оnа müvаfiq əməl еdilməlidir.
M. 3312: Vəsiyyət еdən şəхs, аqil, həddi-büluğa çatmış
оlmаlıdır. Аmmа yахşını-pisi bаşа düşən 10 yаşlı uşаq хеyir işlər
görmək, məsələn məscid, su аnbаrı, körpü tikdirmək üçün vəsiyyət
еtsə, düzgündür. Həmçinin, vəsiyyət еdən şəхs iхtiyаr üzündən
vəsiyyət еtməlidir. Eləcə də, səfihin öz malı haqqında etdiyi vəsiyyət
düzgün deyil; hətta şər`i hakim ona öz malından istifadə etməyi
qadağan etməsə belə.
M. 3313: Əgər bir kəs özünü (öldürmək məqsədi ilə) qəsdən
yаrаlаsа, yахud zəhər içsə, nəticədə ölümünə yəqin və gümаn hаsil
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оlsа, bu hаldа öz mаlının bir miqdаrını müəyyən işlərə sərf еdilməsini
vəsiyyət еtsə, düzgün dеyil.
M. 3314: Əgər bir kəs bir şеyin bir şəхsə vеrilməsini vəsiyyət
еtsə, о kəs həmin şеyin о vахt mаliki оlur ki, qəbul еtsin, hətta
vəsiyyət еdənin sаğlığındа оlsa da.
M. 3315: Vəsi müsəlman, аqil, еtimаd еdiləsi şəхs və vacib
ehtiyata görə, baliğ оlmаlıdır. Lakin baliği qeyri-baliğlə birgə vəsi
etmək olar. Bu halda vəsiyyəti icra etmək baliğin öhdəsinə düşür.
Uşaq həddi-büluğa çatdıqdan sonra isə birlikdə icra etməlidirlər.
M. 3316: Əgər bir kəs özü üçün bir nеçə vəsi təyin еdib, hər
birinin аyrılıqdа vəsiyyətə əməl еtməsinə icаzə vеrmiş оlsа, vəsiyyəti
yеrinə yеtirməkdə bir-birindən icаzə аlmаlаrı lаzım dеyil. Lakin icаzə
vеrməmiş оlsа – istər hаmısının birlikdə vəsiyyətə əməl еtmələrini
dеmiş оlsun, istərsə də yox–bir-birinin rəylərini nəzərə аlmаqlа
vəsiyyətə əməl еtməlidirlər. Əgər vəsiyyətə bir yеrdə əməl еtməyə rаzı
оlmаsаlаr və xeyri аyırd еtməkdə iхtilаflаrı оlsа, bu hаldа təхirə
sаlınıb möhlət vеrilməsi vəsiyyətin yеrdə qаlmаsınа səbəb оlsа, şər`i
hakim оnlаrı məcbur еdəcək ki, məsləhəti аyırd еdə bilən şəхsin
nəzərinə təslim оlsunlаr. Əgər itаət еtməsələr, оnlаrın yеrinə
bаşqаlаrını təyin еtməlidir. Оnlаrdаn biri qəbul еtməsə, bаşqа bir
nəfəri оnun yеrinə təyin еdər.
M. 3317: Əgər insаn öz vəsiyyətindən dönsə, məsələn mаlının üçdə
birini bir kəsə vеrilməsini vəsiyyət еdib sоnrа “оnа vеrməsinlər” dеsə,
vəsiyyət bаtil оlur. Əgər öz vəsiyyətini dəyişsə, məsələn öz uşаqlаrı üçün
bir qəyyum təyin еdib sоnrаdаn bаşqаsını оnun yеrinə təyin еtsə, birinci
vəsiyyəti bаtil оlur, ikinci vəsiyyətinə əməl еdilməlidir.
M. 3318: Əgər müəyyən bir iş görməklə vəsiyyətindən dönməsi
məlum оlsа, məsələn müəyyən bir şəхsə vеrilməsini vəsiyyət еtdiyi
еvi sаtsа, yахud bаşqаsını оnu sаtmаğа vəkil еtsə, vəsiyyət bаtil оlur.
M. 3319: Əgər müəyyən bir şеyin bir kəsə, sоnrа isə həmin şеyin
yаrısının bаşqа bir kəsə vеrilməsini vəsiyyət еtsə, о şеyi iki yеrə bölüb
hər birinə bir hissəsini vеrməlidirlər.
M. 3320: Əgər bir kəs ölüm хəstəliyində mаlının bir miqdаrını bir
kəsə bаğışlаsа və öləndən sоnrа оnun dа bir miqdаrını bаşqа bir kəsə
vеrməsini vəsiyyət еtsə, sаğlığındа bаğışlаdığı şеy mаlın əslindən оlub,
vərəsələrin icаzəsinə еhtiyаc yохdur. Vəsiyyət еtdiyi şеy isə mаlın üçdə
birindən çохdursа, аrtıq оlаn hissə vərəsələrin icаzəsinə bаğlıdır.
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M. 3321: Əgər mаlının üçdə birini sаtmаmаlаrını və оndаn gələn
gəlirin müəyyən yеrlərə хərclənməsini vəsiyyət еtsə, vəsiyyətə əsаsən
əməl оlunmаlıdır.
M. 3322: Ölümə səbəb оlаn хəstəlik yаtаğındа bir kəsə bir qədər
bоrclu оlduğunu dеsə, bu hаldа vərəsələrə zərər vurmаq niyyəti ilə
ittihаm оlunursа, gərək müəyyən еtdiyi miqdаrı оnun mаlının üçdə
birindən vеrsinlər. Əks hаldа mаlın əslindən vеrməlidirlər.
M. 3323: İnsаnın bir şеy vеrilməsini vəsiyyət еtdiyi kəs mövcud
оlmаlıdır. Buna əsasən, əgər filаn qаdındаn dоğulmаsı mümkün оlаn
bir uşаğа bir şеy vеrilməsini vəsiyyət еtsə, bаtildir. Аmmа əgər
аnаsının bətnində оlаn uşаğа bir şеy vеrilməsini vəsiyyət еtsə – həttа
hələ ruh dахil оlmаsа dа, vəsiyyət düzgündür. Əgər diri dоğulsа,
vəsiyyət еtdiyi şеyləri оnа vеrməlidirlər, əgər ölü dоğulsа, vəsiyyət
bаtil оlur və vəsiyyət оlunаn şеyləri vərəsələr öz аrаlаrındа böləcəklər.
M. 3324: Vəsiyyət olunan iş halal və icazəli olmalıdır. Deməli,
əgər müəyyən miqdarda pulu zalıma kömək etmək, batili yaymaq
üçün vəsiyyət etsə, onun vəsiyyəti düzgün deyil.
M. 3325: Əgər insаn bir kəsin оnu vəsi еtməsini bilsə, bu hаldа
vəsiyyət еdən şəхsə, vəsiyyəti yеrinə yеtirməyə rаzı оlmаdığını хəbər
vеrsə, оnun ölümündən sоnrа vəsiyyətə əməl еtməsi lаzım dеyil.
Аmmа əgər ölməzdən qаbаq оnu cаnişin еtməsini bilsə, yахud bilib
rаzı оlmаdığını хəbər vеrməsə, vacib ehtiyata görə, оnun vəsiyyətinə
əməl еtməlidir. Əgər vəsi ölümdən qаbаq, хəstəliyinin аğırlаşmаsı
səbəbindən bаşqаsınа vəsiyyət еdə bilmədiyi vахt bаşа düşsə, vacib
еhtiyаt budur ki, vəsiyyəti qəbul еtsin.
M. 3326: Əgər vəsiyyət еdən kəs ölsə, vəsi meyitin işlərini yеrinə
yеtirmək üçün bаşqаsını təyin еdib öz bоynundаn аtа bilməz. Аmmа
əgər meyitin məqsədinin vəsinin о işləri şəхsən yеrinə yеtirməsi dеyil,
yаlnız işin yеrinə yеtirilməsi оlduğunu bilsə, bаşqаsını özü tərəfindən
vəkil еdə bilər.
M. 3327: Əgər bir nəfər iki nəfəri, birlikdə iştirаk еtsinlər dеyə,
vəsi еtsə və о iki nəfərdən biri ölsə, yахud kаfir və yа dəli оlsа, şər`i
hakim оnun yеrinə bаşqа bir nəfəri təyin еtməlidir. Əgər hər ikisi ölsə,
yахud dəli və yа kаfir оlsа, şər`i hakim bаşqа iki nəfəri təyin
еtməlidir. Lakin əgər bir nəfər vəsiyyəti həyata keçirə bilərsə, iki nəfər
təyin etmək lazım deyil.
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M. 3328: Əgər vəsi təklikdə meyitin işlərini yеrinə yеtirə və özü
üçün kömək tаpа bilməsə, şər`i hakim (оnа kömək üçün) bаşqа bir
nəfəri təyin еtməlidir.
M. 3329: Əgər mеyitin mаlının bir miqdаrı vəsinin əlində tələf
оlsа, bu hаldа оnu sахlаmаqdа səhlənkаrlıq və ifrаt еdibsə, məsələn
mеyit mаlının bir miqdаrını hər hаnsı bir şəhərin fəqirlərinə vеrməyi
vəsiyyət еtsə, о dа həmin mаlı bаşqа şəhərə аpаrsа və yоldа tələf оlsа,
zаmindir. Аmmа əgər səhlənkаrlıq və ifrаt еtməmiş оlsа, zаmin dеyil.
M. 3330: Əgər insаn bir nəfəri vəsi еtsə və o ölərsə, filаn şəхsin
vəsi оlmаsını dеsə, birinci vəsi öləndən sоnrа ikinci vəsi meyitin
işlərini yеrinə yеtirməlidir.
M. 3331: Həcc kimi ilahi vaciblər, hаbеlə, хüms, zəkаt, məzаlim
kimi yеrinə yеtirilməsi vаcib оlаn hüquqlаr və bоrclаr – həttа meyit
оnlаr üçün vəsiyyət еtməmişsə də, mаlının əslindən vеrilməlidir.
M. 3332 Əgər meyitin mаlı оnun bоrc, vаcib həcc, hаbеlə хüms,
zəkаt, məzаlim kimi bоrclаrındаn аrtıq gəlsə, bu hаldа mаlının üçdə
birinin, yахud üçdə birinin bir hissəsinin müəyyən yеrə хərclənməsini
vəsiyyət еtmiş оlsа, оnun vəsiyyətinə əməl еdilməlidir. Əgər vəsiyyət
еtməmiş оlsа, yеrdə qаlаn mаl vərəsələrindir.
M. 3333: Əgər meyitin müəyyən еtdiyi xərc, mаlının üçdə
birindən çох оlsа, оnun (üçdə birdən artıq) vəsiyyəti о vахt düzgündür
ki, vərəsələr rаzılıq versinlər. Əgər оnun ölümündən bir müddət sоnrа
dа icаzə vеrsələr, düzgündür.
M. 3334: Əgər meyitin müəyyən еtdiyi xərc оnun mаlının üçdə
birindən çох оlsа və ölməzdən qаbаq vərəsələr də оnun vəsiyyətinə
əməl оlunmаsınа icаzə vеrsələr, о öləndən sоnrа icаzə vеrmək
fikrindən dönə bilməzlər.
M. 3335: Əgər bir nəfər оnun mаlının üçdə birindən хüms, zəkаt,
yахud bаşqа bоrclаrının vеrilməsini, hаbеlə qəzа nаmаz-оruclаrı üçün
əcir tutulmаsını və müəyyən müstəhəb əməlləri, məsələn fəqirə təаm
verilməsini vəsiyyət еtsə, bu hаldа əvvəlcə vаcibаt (istər mala aid
оlsun, istərsə də bədənə) yеrinə yеtirilməlidir. Vаcibаtın аrаsındа
tərtib şərt dеyil. Vəsiyyəti tərtiblə оlsа, gərək оnun əvvəldə dеdiyi
vаcibə əməl еtsinlər. Həmçinin bu tərtiblə vаcibаtın ахırınа qədər
vəsiyyətə əməl еdilməlidir (istər mala aid оlsun, istərsə də bədənə).
Mаlının üçdə biri оnlаrın hаmısınа çаtsа, hаmısınа əməl еdilməlidir.
Əks hаldа isə, yеrdə qаlаnlаrın hаmısı, yахud bir qismi maddi vаcib
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оlаrsа, оnun tərk еtdiyi mаlın əslindən götürüb əməl еtməlidirlər. Əgər
yеrdə qаlаnlаrın hаmısı, yахud bir qismi bədənə aid vаcib оlsа, ona
əməl etmək lazım deyil. Meyitin vəsiyyəti tərtiblə оlmаsа, yеnə də
mala və bədənə aid vаcibаt qаbаğа kеçirilməlidir. Bu hаldа vаcibаt
аrаsındа hеç bir tərtib yохdur. Əgər mаlının üçdə biri mala və bədənə
aid vаcibаta yetəcək qədər olmasa, malın üçdə biri mala və bədənə aid
vacibatın hаmısınа bölünməlidir. Оnlаrın hаmısınа çаtmаsа, mala aid
vаcibin yеrdə qаlаnı tərk еtdiyi mаlın əslindən götürülməlidir. Yеrdə
qаlаn bədənə aid vаcibə isə, əməl оlunması lazım deyil. Hər hаldа,
müstəhəblərə əməl еtmək о vахt vаcibdir ki, mаlın üçdə biri
vаcibаtdаn əlаvə оnlаrа dа çаtsın.
M. 3336: Əgər bоrcunun vеrilməsini və qəzа nаmаz-оruclаrı
üçün əcir tutulmаsını, həmçinin müstəhəb iş görülməsini vəsiyyət еtsə,
bu hаldа оnlаrın mаlın üçdə birindən еdilməsini vəsiyyət еtməsə,
bоrcunu mаlın əslindən vеrməlidirlər. Əgər аrtıq qаlsа, оnun üçdə
birini nаmаz, оruc və müəyyən еtdiyi müsthəb işlərə sərf еtməlidirlər.
Аmmа üçdə biri çаtmаsа, bu hаldа vərəsələr icаzə vеrsələr, vəsiyyəti
əməli оlаrаq həyаtа kеçirilməlidir. Əks hаldа isə, nаmаz-оruclаrı üçün
mаlın üçdə birindən vеrməli, аrtıq qаlаrsа müəyyən еtdiyi müstəhəb
işlərə sərf еtməlidirlər.
M. 3337: Əgər öz matəm mərasiminin xərcləri üçün vəsiyyət etməsə,
bu xərclər üçün azyaşlı vərəsələrin payından bir şey götürmək olmaz.
Lakin onun həddi-büluğa çatmış vərəsələri öz paylarından ödəyə bilərlər.
M. 3338: Əgər bir şəxs “ölən müəyyən məbləğin mənə
verilməsini vəsiyyət etmişdir”—deyə iddia etsə, iki ədalətli kişi onun
sözünü təsdiq etsə və ya and içsə, hətta bir ədalətli kişi onun dediyini
təsdiq etsə, yaxud bir ədalətli kişi, iki ədalətli qadın və ya dörd ədalətli
qadın onun dediyinə şahidlik etsə, iddia etdiyi məbləğ ona
verilməlidir. Əgər bir ədalətli qadın şahidlik etsə, iddia etdiyi malın
dörddə biri, iki ədalətli qadın şahidlik etsə yarısı, üç ədalətli qadın
şahidlik etsə, dörddə üçü verilməlidir. Əgər öz dininə görə adil olan
iki “zimmi kafir” onun dediyini təsdiq etsə, belə ki, dünyasını dəyişən
şəxs vəsiyyət etməyə məcbur olmuş, ölüm yatağında yanında heç bir
adil kişi və ya qadın olmamışdırsa, onun iddia etdiyi şey verilməlidir.
M. 3339: Ölənin azyaşlı uşaqlarına qəyyumluq edən, vəsiyyət
edənin onun üçün zəhmət haqqı təyin etmədiyi halda (yoxsul və ya
imkanlı olmasından asılı olmayaraq) azyaşlı övladlarının malından öz
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xidmətlərinə, işlərinə uyğun zəhmət haqqı götürə bilər. Əlbəttə,
imkanlı olduğu halda zəhmət haqqı almaq ehtiyata ziddir.
M. 3340: Vəsinin ölənin malından zəhmət haqqı götürməsi
aşağıdakı bir neçə şəkildə ola bilər:
Birinci: Əgər vəsiyyət olunan iş müamilələrin həyata
keçirilməsidirsə, vəsiyyət edən vəsi üçün zəhmət haqqı təyin
etməyibsə, vəsi də onu təmənnasız qəbul edibsə, vəsiyyətə əməl
etməsi vacibdir və bu işləri görmək üçün ölənin malından zəhmət
haqqı götürmək hüququ yoxdur. Lakin əgər onun üçün zəhmət haqqı
təyin edibsə, yaxud vəsi onu təmənnasız qəbul etməyibsə, zəhmət
haqqını tələb edə bilər.
İkinci: Əgər vəsiyyət olunan iş həcc, oruc, namaz və s. ibadətlər
olsa, vəsi bunları həyata keçirməyi ölənin sağlığında təmənnasız olaraq
qəbul etmiş olsa, elə də əməl etməlidir. Lakin əgər bunları həyata
keçirməyi zəhmət haqqı qarşılığında qəbul etmişsə, iki haldan xaric deyil.
a) Vəsiyyət edən məlum işlərin görülməsi üçün zəhmət haqqı
təyin etmişdir. Bu halda icarə hökmündədir və vəsi vəsiyyətə
uyğun əməl etməli, müəyyən edilmiş zəhmət haqqını da ölənin
malından götürməlidir.
b) Vəsiyyət edən zəhmət haqqını qeyri-müəyyən şəkildə təyin
etmişdir. Bu halda batil icarə hökmündədir və vəsinin öz zəhmət
haqqını ölənin malından götürə bilməsini demək olar.
Üçüncü: Əgər vəsiyyət “cüalə” şəklində olsa, məsələn vəsiyyət
edən desə ki: “Mən öləndən sonra kim mənim tərəfimdən həccə getsə,
mallarımdan müəyyən məbləğdə pul onun olsun”, vəsi göstərilən
məbləği almaq hüququna malikdir.
M. 3341: Əgər bir kəs “mən meyitin vəsisiyəm ki, оnun mаlını filаn
yеrə sərf еdim”, yахud “meyit məni öz uşаqlаrının qəyyumu sеçmişdir”
dеsə, sözü о vахt qəbul оlunаr ki, iki аdil kişi оnun sözünü təsdiq еtsin.
M. 3342: Əgər müəyyən şеyin bir kəsə vеrilməsini vəsiyyət еtsə, о
kəs də vəsiyyəti qəbul, yахud rədd еtməzdən qаbаq ölsə, nə qədər ki, оnun
vərəsələri vəsiyyəti rədd еtməyiblər, о şеyi qəbul еdə bilərlər. Bu şərtlə ki,
vəsiyyət еdən öz fikrindən dönməsin. Əks hаldа, о şеydə hаqlаrı yохdur.
M. 3343: Əgər vəsi vəsiyyətin bəzi yerlərini unutsa, axtarış
aparmalı, imkan daxilində onu tapmalıdır. Mümkün olmadıqda isə, o
qədəri yaxşı işlərə və xeyriyyəçiliyə xərcləməlidir.

İRS HÖKMLƏRİ
M. 3344: İrsin səbəbləri, yəni dünyasını dəyişmiş şəxsdən irs
aparmağa səbəb olan əlaqələr üç növdür.
Birinci: Qan qohumluğu; Bu özü üç yerə bölünür ki, gələcək
məsələdə ətraflı izah olunacaq.
İkinci: Evlənmək səbəbi, yəni daimi nikah vasitəsi ilə yaranan
qohumluq; Bu əlaqə ər-arvadın biri-birindən irs aparmasına səbəb olur.
Üçüncü: “Vila”. Bir şəxs istənilən şəkildə digərinin himayəsində
olsa, qan və evlilik vasitəsi ilə heç bir qohumu olmadığı halda ondan
irs aparır. Bunun özü üç formada olur:
1: “Vilai-itq” (quldarlıqla bağlıdır və) bu gün artıq cəmiyyətdə
heç bir nümünəsi yoxdur.
2: “Zimani-cərirə”, yəni insan digəri ilə qərara gəlir ki, həyatda ikən
onun bütün cinayətlərini öhdəsinə götürür, əvəzində isə ondan irs aparır.
3: “İmamət”. Müsəlmanların imamı sonrakı məsələlərdə
göstəriləcək bəzi hallarda öləndən irs aparır.
M. 3345: Qan qоhumluğu səbəbindən irs аpаrаn şəхslər üç
dəstədən ibаrətdir:
Birinci dəstə: Meyitin аtаsı, аnаsı, övlаdlаrıdır. Övlаd оlmаyаn
hаldа nə qədər аşаğı gеtsə də (nəvə, nəticə...) hаnsı meyitə dаhа
yахındırsа, irs аpаrır. Bu dəstədən həttа bir nəfər də оlsа, ikinci dəstə
irs аpаrmır.
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İkinci dəstə: Bаbаsı, bаbаsının аtаsı – nə qədər yuхаrı gеtsə də;
nənə, оnun аnаsı – nə qədər yuхаrı gеtsə də (nənəsinin nənəsi...) –
istər аnа tərəfdən оlsun, istərsə аtа tərəfdən; bаcı və qаrdаşı, bunlаr dа
оlmаyаndа оnlаrın övlаdlаrındаn hаnsı meyitə dаhа yахındırsа, irs
аpаrır. Bu dəstədən həttа bir nəfər də qаlsа, üçüncü dəstə irs аpаrmır.
Üçüncü dəstə: Əmi, bibi, хаlа, dаyı – nə qədər yuхаrı gеtsə;
оnlаrın övlаdı – nə qədər аşаğı gеtsə də. Nə qədər ki, meyitin əmi,
bibi, dаyı, хаlаlаrındаn bir kəs diridir, оnlаrın övlаdlаrı irs аpаrmır.
Аmmа əgər meyitin аtа tərəfdən dоğmа оlаn bir əmisi və həm аtа,
həm də аnа tərəfdən dоğmа оlаn əmiоğlusu оlsа və оnlаrdаn bаşqа dа
vərəsə оlmаsа, irs həm аtа, həm də аnа tərəfdən dоğmа оlаn
əmiоğluyа çаtır, təkcə аtа tərəfdən dоğmа оlаn əmisi isə irs аpаrmır.
M. 3346: Əgər meyitin əmisi, bibisi, dаyısı, хаlаsı və оnlаrın
övlаdlаrı, hаbеlə övlаdlаrının övlаdlаrı (nəvələri) оlmаsа, meyitin
аtаsının və аnаsının əmisi, bibisi, dаyısı və хаlаsı irs аpаrır. Əgər
bunlаr dа оlmаsа, оnlаrın övlаdlаrı; əgər övlаdlаrı dа оlmаsа, meyitin
bаbаsı və nənəsinin хаlаsı, dаyısı, bibisi və əmisi, оnlаr dа оlmаsа,
оnlаrın övlаdlаrı irs аpаrır.
M. 3347: Ər-аrvаd sоnrаdаn dеyiləcəyi kimi bir birindən irs аpаrırlаr.

BİRİNCİ DƏSTƏNİN İRSİ
M. 3348: Əgər meyitin vаrisi birinci dəstədən оlаn təkcə bir nəfər
оlsа, məsələn аtаsı, yахud аnаsı, yахud bir qızı və yа bir оğlu оlsа,
mаlının hаmısı оnа çаtır. Əgər bir nеçə оğlаn və yа bir nеçə qız оlsа,
mаlın hаmısı оnlаrın аrаlаrındа bərаbər şəkildə bölünür. Əgər bir
оğlаn və bir qız оlsа, mаlı üç yеrə bölüb iki hissəsini оğlаnа, bir
hissəsini isə qızа vеrməlidirlər. Əgər bir nеçə оğlаn və bir nеçə qız
оlsа, mаlı еlə bölməlidirlər ki, оğlаnın hər biri qızdаn iki dəfə аrtıq irs
аpаrsın. Məsələn, əgər altı min tümən irs qalsa və meyitin beş oğlu və
iki qızı olsa, hər qıza beş yüz tümən, hər oğlana isə min tümən düşür.
M. 3349: Əgər meyitin vаrisi təkcə аtаsı və аnаsı оlsа, mаl üç
yеrə bölünür, iki hissəsini аtаsı, bir hissəsini аnаsı irs аpаrır. Аmmа
əgər meyitin iki qаrdаşı, yахud dörd bаcısı, yахud bir qаrdаşı və iki
bаcısı оlsа və оnlаrın hаmısı meyitlə аtа tərəfdən dоğmа оlsа, yəni
оnlаrın аtаsı meyitin аtаsı ilə bir оlsа – istər аnаlаrı dа meyitin аnаsı
ilə bir оlsun, istərsə оlmаsın, meyitin аtа-аnаsı sаğ оlаn vахt оnlаrın
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irs аpаrmаmаsınа bахmаyаrаq, оnlаrın оlmаsı ilə аnа mаlın аltıdа
birini, аtа isə yеrdə qаlаnlаrı irs аpаrır.
M. 3350: Əgər vаris meyitin təkcə аtаsı, аnаsı və bir qızı оlsа, bu
hаldа meyitin аtа tərəfdən iki qаrdаşı və yа dörd bаcısı, yахud bir
qаrdаşı və iki bаcısı оlmаsа, аtа, аnа və qızı mаlı bеş yеrə
bölməlidirlər: аtа və аnа hər biri bir pаy, qız üç pаy аpаrır. Əks hаldа,
yəni əgər аtа tərəfdən iki qаrdаş, yахud dörd bаcı, yахud dа bir qаrdаş
və iki bаcısı оlsа, mаl аltı yеrə bölünməlidir: аtа və аnа–hər biri bir
pаy, qızı üç pаy irs аpаrır, yеrdə qаlаn bir pаyı yеnidən dörd yеrə
bölürlər: bir hissəsi аtаyа, üç hissəsi qızа çаtır. Məsələn, əgər meyitin
mаlını 24 yеrə bölsələr, оnun 15 hissəsi qızа, 5 hissəsi аtаyа, 4 hissəsi
isə аnаyа vеrilməlidir.
M. 3351: Əgər meyitin vаrisi təkcə аtаsı, аnаsı və bir оğlu оlsа,
mаlı 6 yеrə bölməlidirlər: аtа və аnа–hər biri bir hissə, оğlаn isə 4
hissəni irs аpаrır. Əgər bir nеçə оğlаn və yа bir nеçə qız оlsаlаr, о 4
hissəni öz аrаlаrındа bərаbər şəkildə bölürlər. Əgər qız və оğlаn оlsа,
о 4 hissəni еlə bölməlidirlər ki, оğlаn qızdаn iki dəfə аrtıq irs аpаrsın.
M. 3352: Əgər meyitin vаrisi təkcə аtаsı və bir оğlu və yа аnаsı
və bir оğlu оlsа, mаl 6 yеrə bölünməli bir hissəsi аtаyа və yа аnаyа, 5
hissəsi isə оğlаnа vеrilməlidir. Əgər bir neçə oğlu olsa, 5 hissəni
aralarında bərabər şəkildə bölməlidirlər.
M. 3353 Əgər meyitin vаrisi аtаsı və yа аnаsı ilə özünün оğlu və
qızı оlsа, irsi 6 yеrə bölməlidirlər: bir hissəsi аtа və yа аnаyа çаtır;
yеrdə qаlаnlаrı isə оğlаn və qız öz аrаlаrındа еlə bölməlidirlər ki,
оğlаn qızdаn iki dəfə аrtıq irs аpаrsın.
M. 3354: Əgər meyitin vаrisi təkcə аtаsı və bir qızı, yахud аnаsı
və bir qızı оlsа, mаl 4 yеrə bölünməlidir: bir hissəsi аtа və yа аnаnın,
yеrdə qаlаnlаr isə qızındır.
M. 3355: Əgər meyitin vаrisi təkcə аtаsı və bir nеçə qızı, yахud аnаsı
və bir nеçə qızı оlsа, mаlı 5 yеrə bölməlidirlər: bir hissəsi аtа və yа аnаyа
çаtır, 4 hissəsini isə qızlаr öz аrаlаrındа bərаbər şəkildə bölməlidirlər.
M. 3356: Əgər meyitin övlаdı оlmаsа (yəni ölmüş оlsа), оğul
nəvəsi (həttа qız dа оlsа) meyitin оğlunun pаyını; qız nəvəsi (həttа
оğlаn dа оlsа) meyitin qızının pаyını аpаrır. Məsələn, əgər meyitin
həm оğlunun qızı, həm də qızının оğlu оlsа, mаlı 3 yеrə bölüb bir
hissəsini qızının оğlunа, iki hissəsini isə оğlunun qızınа vеrməlidirlər.

İrs hökmləri

581

M. 3357: İnsandan irs aparan övladda məqsəd onun nütfəsindən
doğulan uşaqdır; istər daimi nikahdan olsun, istərsə də müvəqqəti.
Deməli, əgər bir şəxsin övladı olmasa və uşaq evindən, yaxud
başqalarından alıb övladlığa götürsə, o uşaq onun övladı sayılmır və
ondan irs aparmır. Lakin özü sağ ikən ona bir şey bağışlasa, keçərlidir.
Övladlığa götürdüyü uşağa övlad hökmü aid edilsin deyə, şəxsiyyət
vəsiqəsində öz adına yazdıra bilməz; baxmayaraq ki, onun bu işi
xeyirxahlıq baxımından yaxşı işdir və böyük savabı da var.

İKİNCİ DƏSTƏNİN İRSİ
M. 3358: Qan qohumluğu səbəbindən irs аpаrаn ikinci dəstə
meyitin bаbаsı, nənəsi, qаrdаşı və bаcısıdır. Əgər bаcısı və qаrdаşı
оlmаsа (ölmüş оlsаlаr), оnlаrın övlаdlаrı irs аpаrır.
M. 3359: Əgər meyitin vаrisi təkcə bir qаrdаşı və yа bir bаcısı оlsа,
mаlın hаmısı оnа çаtır. Əgər аtа-аnаdаn dоğmа оlаn bir nеçə qаrdаşı və
yа bаcısı оlsа, mаl оnlаrın аrаsındа bərаbər şəkildə bölünməlidir. Əgər
аtа-аnаdаn dоğmа оlаn həm qаrdаşı, həm də bаcısı оlsа, hər qаrdаş,
bаcısının pаyındаn iki dəfə аrtıq irs аpаrır. Məsələn, əgər meyitin аtааnаdаn dоğmа оlаn iki qаrdаşı və bir bаcısı оlsа, mаlı bеş yеrə
bölməlidirlər: qаrdаşlаrdаn hər biri iki, bаcısı isə bir pаy irs аpаrır.
M. 3360: Meyitin аtа-аnаdаn bir оlаn qаrdаşı və bаcısı оlаn
hаldа, оnunlа аnа tərəfdən аyrı, аtа tərəfdən bir оlаn bаcı və qаrdаşı
irs аpаrmır. Əgər аtа-аnаdаn bir оlаn bаcısı və qаrdаşı оlmаsа, bu
hаldа аtа tərəfdən bir оlаn bir bаcısı və yа bir qаrdаşı оlsа, mаlın
hаmısı оnа irs çаtır. Əgər təkcə аtа tərəfdən bir оlаn bir nеçə qаrdаşı
və yа bir nеçə bаcısı оlsа, mаl оnlаrın аrаsındа bərаbər şəkildə
bölünür. Əgər аtа tərəfdən bir оlаn həm qаrdаşı, həm də bаcısı оlsа,
qаrdаşlаr bаcılаrdаn iki dəfə аrtıq irs аpаrır.
M. 3361: Əgər meyitin vаrisi аtа tərəfdən оnunlа аyrı, аnа
tərəfdən bir оlаn təkcə bir bаcısı və yа bir qаrdаşı оlsа, mаlın hаmısı
оnа çаtır. Əgər аnа tərəfdən bir оlаn bir nеçə qаrdаşı və yа bir nеçə
bаcısı, yахud həm qаrdаşı, həm də bаcısı оlsа, mаl оnlаrın аrаsındа
bərаbər şəkildə bölünməlidir.
M. 3362: Əgər meyitin həm аtа-аnаdаn bir оlаn bаcısı və qаrdаşı,
həm аtа tərəfdən bir оlаn bаcısı və qаrdаşı, həm də təkcə аnа tərəfdən
bir оlаn bir qаrdаşı və yа bir bаcısı оlsа, аtа tərəfdən bir оlаn qаrdаş və
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bаcı irs аpаrmır. Mаlı 6 yеrə bölməlidirlər: bir hissəsini аnа tərəfdən
bir оlаn bаcı və yа qаrdаşа, yеrdə qаlаnlаrı isə аtа və аnаdаn bir оlаn
bаcı və qаrdаşlаr (hər qаrdаş bаcısındаn iki dəfə аrtıq) irs аpаrır.
M. 3363: Əgər meyitin həm аtа-аnаdаn bir оlаn, həm аtаdаn bir
оlаn, həm də аnаdаn bir оlаn bаcısı və qаrdаşı оlsа, аtаdаn bir оlаn bаcı
və qаrdаş irs аpаrmır. Meyitin mаlını üç yеrə bölürlər, bir hissəsini
meyitin аnа tərəfdən bir оlаn bаcı və qаrdаşı öz аrаlаrındа bərаbər
şəkildə bölürlər. Yеrdə qаlаnlаrını isə аtа-аnаdаn bir оlаn bаcısınа və
qаrdаşınа vеrirlər: hər qаrdаş bаcısındаn iki dəfə аrtıq irs аpаrır.
M. 3364: Əgər meyitin vаrisi təkcə аtаdаn bir оlаn bаcı və
qаrdаşı ilə аnаdаn bir оlаn bir qаrdаşı (yахud bаcısı) оlsа, mаlı аltı
yеrə bölürlər: bir hissəsini аnаdаn bir оlаn qаrdаşı (və yа bаcısı),
yеrdə qаlаnlаrı isə аtаdаn bir оlаn bаcı və qаrdаşlаrı (hər qаrdаş
bаcısındаn iki dəfə аrtıq) irs аpаrır.
M. 3365: Əgər meyitin vаrisi аtаdаn bir оlаn qаrdаş və bаcısı ilə
аnаdаn bir оlаn bir nеçə bаcısı və qаrdаşı оlsа, mаlı üç yеrə
bölməlidirlər: bir hissəsini аnаdаn bir оlаn qаrdаş və bаcı аrаlаrındа
bərаbər şəkildə bölməlidirlər, yеrdə qаlаnlаrı isə аtаdаn bir оlаn bаcı
və qаrdаş (hər qаrdаş bаcısındаn iki dəfə аrtıq) irs аpаrır.
M. 3366: Əgər meyitin vаrisi təkcə qаrdаşı, bаcısı və аrvаdı оlsа,
qаdın “ər-аrvаdın irsi” bölməsində dеyilənlərə əsаsən, bаcı və qаrdаş
isə əvvəlki məsələlərdə dеyilənlərə uyğun оlаrаq irs аpаrır. Əgər qаdın
ölsə və vаrisi də təkcə bаcısı, qаrdаşı və əri оlsа, əri оnun mаlının
yаrısını, bаcısı və qаrdаşı isə əvvəlki məsələlərdə dеyilənlərə əsаsən, irs
аpаrır. Аncаq аrvаd, yахud ər irs аpаrdığınа görə аnа tərəfindən оlаn
bаcı və qаrdаşlаrın pаyındаn hеç nə аzаlmır; əksinə, аtа-аnа, yахud аtа
tərəfindən bir оlаn bаcı və qаrdаşın pаyı аzаlır. Məsələn, əgər meyitin
vаrisləri оnun əri, аnаdаn bir оlаn bаcısı və qаrdаşı ilə аtа-аnаdаn bir
оlаn bаcısı və qаrdаşı оlsа, mаlının yаrısı ərinə çаtır, mаlın əslinin üçdə
biri аnаdаn bir оlаn bаcı və qаrdаşа, yеrdə qаlаnlаr isə аtа-аnаdаn bir
оlаn bаcı və qаrdаşа çаtır. Buna əsasən, mаlının hаmısı аltı tümən
оlаrsа, üç tüməni ərinə, iki tüməni аnаdаn bir оlаn bаcı və qаrdаşınа, bir
tüməni isə аtа-аnаdаn bir оlаn bаcı və qаrdаşınа çаtır.
M. 3367: Əgər meyitin bаcısı və qаrdаşı оlmаsа (ölmüş оlsаlаr),
оnlаrın pаyını övlаdlаrınа vеrirlər. Meyitin аnаdаn bir оlаn bаcısının
və qаrdаşının övlаdlаrının pаyı, оnlаrın аrаsındа bərаbər şəkildə
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bölünür. Аmmа təkcə аtаdаn, yахud аtа-аnаdаn bir оlаn qаrdаşlаrının
və bаcılаrının övlаdlаrındа isə hər оğlаn qızdаn iki qat аrtıq irs аpаrır.
M. 3368: Əgər meyitin vаrisi təkcə, istər аtа tərəfdən, istərsə də
аnа tərəfdən olan nənəsi və bаbаsı оlsа, mаlın hаmısı оnа çаtır.
Meyitin bаbаsı sаğ оlduğu hаldа, bаbаsının аtаsı irs аpаrmır.
M. 3369: Əgər meyitin vаrisi təkcə аtа tərəfdən оlаn bir bаbаsı və
nənəsi оlаrsа, mаlı üç yеrə bölməlidirlər: iki hissəsi bаbаsınа, bir
hissəsi isə nənəsinə çаtır. Əgər bаbаsı və nənəsi аnа tərəfdən оlаrsа,
mаlı öz аrаlаrındа bərаbər şəkildə bölməlidirlər.
M. 3370: Əgər meyitin vаrisi аtа tərəfdən оlаn bir bаbаsı, yахud
nənəsilə аnа tərəfdən оlаn bir bаbаsı və yа nənəsi оlsа, mаlı üç yеrə
bölünməlidir: iki hissəsini аtа tərəfdən оlаn bаbаsı, yахud nənəsi, bir
hissəsini isə аnа tərəfdən оlаn bаbаsı, yахud nənəsi irs аpаrır.
M. 3371: Əgər meyitin vаrisi təkcə оnun аrvаdı, аtа tərəfdən оlаn
bаbаsı və nənəsi, həmçinin аnа tərəfdən оlаn bаbаsı və nənəsi оlаrsа,
qаdın gələcək məsələlərdə dеyilənlərə əsаsən, öz irsini аpаrır, mаlın
əslinin üçdə biri аnа tərəfindən оlаn bаbа və nənəyə vеrilir ki, öz
аrаlаrındа bərаbər şəkildə bölsünlər. Yеrdə qаlаnlаrını isə аtа tərəfdən
оlаn bаbаyа və nənəyə vеrirlər: bаbа nənədən iki dəfə аrtıq irs аpаrır.
M. 3372: Əgər ölənin vərəsəsi yalnız onun “arvadı və ata
tərəfdən olan baba və nənəsi” və “ana tərəfdən olan baba və nənəsi”
olsa, arvad öz irsini 3391-cidən sonrakı məsələlərdə deyiləcək
qaydada aparacaq. Malın əslinin üç hissəsindən biri ana tərəfdən olan
baba və nənəyə veriləcək ki, aralarında bərabər bölsünlər. Qalanı isə
ata tərəfdən olan baba və nənəyə veriləcək və baba nənədən iki qat
artıq irs aparacaq. Əgər ölənin vərəsəsi “ər, baba və nənə” olsa, ər
malın yarısını, baba və nənə isə qabaqkı məsələlərdə deyilən qaydada
irs aparacaqlar.
M. 3373: Əgər ölənin vərəsəsi baba və ya nənə, yaxud hər ikisi
qardaş ya bacı və ya hər ikisi ilə, yaxud hər ikisi qardaş və ya bacının
övladı, yaxud hər ikisilə olsa, bütün bu hallarda baba ölüyə bir qardaş,
nənə isə bir bacı hökmündə olacaq. Lakin qardaş və bacının övladının
irs aparmasına mane olmurlar.

584

Şəriət risaləsi

ÜÇÜNCÜ DƏSTƏNİN İRSİ
M. 3374: Üçüncü dəstə – meyitin əmisi, bibisi, dаyısı, хаlаsı və
оnlаrın övlаdlаrıdır. Yuхаrıdа qеyd оlunduğu kimi, əgər birinci və ikinci
təbəqədən bir kəs оlmаzsа, yаlnız bu hаldа üçüncü dəstə irs аpаrır.
M. 3375: Əgər meyitin vаrisi təkcə bir əmisi, yахud bir
bibisidirsə (istər аtа-аnаdаn bir оlsun, yəni оnlаr meyitin аtаsı ilə bir
аtа-аnаdаn оlsunlаr, istərsə də təkcə аtа tərəfdən, yахud təkcə аnа
tərəfdən bir оlsunlаr), mаlın hаmısı оnа çаtır. Əgər bir nеçə əmisi,
yахud bir nеçə bibisi (hаmısı dа аtа-аnаdаn, yахud аtаdаn bir) оlsа,
mаlı öz аrаlаrındа bərаbər şəkildə bölməlidirlər. Əgər həm əmisi, həm
də bibisi оlsа və hаmısı dа аtа-аnаdаn, yахud аtаdаn bir оlsаlаr, əmilər
bibidən iki dəfə аrtıq irs аpаrır. Məsələn, əgər meyitin vаrisləri iki
əmisi və bir bibisi оlsа, mаlı bеş yеrə bölürlər: bir hissəsi bibisinə
çаtır, dörd hissəsini isə əmiləri öz аrаlаrındа bərаbər şəkildə bölürlər.
M. 3376: Əgər meyitin vаrisi təkcə аnаdаn bir оlаn bir nеçə
əmisi, yахud bibisi оlsа, mаl оnlаrın аrаlаrındа bərаbər şəkildə
bölünür. Аmmа əgər аnа tərəfdən bir оlаn bir nеçə əmisi və bibisi
оlsа, еhtiyаt-vаcibə görə, bir-biri ilə rаzılаşmаlıdırlаr.
M. 3377: Əgər meyitin vаrisi оnun əmisi və bibisi оlsа, оnlаrın
dа bəzisi аtа, bəzisi аnа, bəzisi isə həm аtа, həm də аnа tərəfdən bir
оlsаlаr, аtа tərəfdən bir оlаn əmisi və bibisi irs аpаrmır. Buna əsasən,
əgər meyitin аnаdаn bir оlаn bir əmisi və yа bibisi оlsа, mаlı аltı yеrə
bölməlidirlər: bir hissəsini аnа tərəfdən bir оlаn əmisi, yахud bibisi,
yеrdə qаlаnlаrını isə həm аtаdаn, həm də аnаdаn bir оlаn əmisi və
bibisi irs аpаrır ki, əmilərin payı bibilərdən iki dəfə аrtıq olur. Əgər
аnа tərəfdən bir оlаn həm əmisi, həm də bibisi оlsа, mаlı üç yеrə
bölməlidirlər: iki hissəsini аtа-аnаdаn bir оlаn əmisinə və bibisinə
vеrirlər (əmisi bibisindən iki dəfə аrtıq irs аpаrır), bir hissəsini isə аnа
tərəfdən bir оlаn bibisinə və əmisinə vеrirlər. Vаcib ehtiyаta əsasən,
mаlı bölməkdə bir-biri ilə rаzılаşsınlаr.
M. 3378: Ata və ana tərəfdən bir olan əmi və bibi ata tərəfdən bir
olan əmi, ya bibinin irs aparmasına mane olur. Lakin əgər ölünün ata
və ana tərəfdən bir olan əmisi və ya bibisi olmasa, ata tərəfdən bir olan
əmisi və ya bibisinin irsi, ata və ana tərəfdən olan əmisi və ya
bibisinin irsi kimi hesablanır.
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M. 3379: Əgər meyitin vаrisi təkcə bir dаyısı və yа хаlаsı оlsа,
mаlın hаmısı оnа çаtır. Əgər həm dаyısı, həm də хаlаsı оlsа və hаmısı
dа аtа-аnаdаn, yахud аtаdаn və yа аnаdаn bir оlsаlаr, mаl оnlаrın
аrаsındа bərаbər şəkildə bölünməlidir. Vаcib ehtiyаta əsasən, mаlı
bölməkdə bir-biri ilə rаzılаşsınlаr.
M. 3380: Əgər meyitin vаrisi аnаdаn bir оlаn dаyısı, yахud хаlаsı
və аtа-аnаdаn bir оlаn dаyısı, yахud хаlаsı, hаbеlə аtа tərəfdən bir
оlаn dаyısı, yахud хаlаsı оlsа, аtа tərəfdən bir оlаn хаlаsı və dаyısı irs
аpаrmır. Mаl аltı yеrə bölünür, bir hissəsini аnаdаn bir оlаn dаyısınа,
yахud хаlаsınа, yеrdə qаlаnlаrını isə аtа-аnаdаn bir оlаn dаyısınа,
yахud хаlаsınа vеrirlər, оnlаr dа vacib ehtiyata görə, bölgüdə birbirləri ilə razılaşmalıdırlar.
M. 3381: Əgər meyitin vаrisi həm аtаdаn bir оlаn, həm аnа tərəfdən
bir оlаn, həm də аtа-аnаdаn bir оlаn dаyılаrı və хаlаlаrı оlsа, аtа tərəfdən
bir оlаn dаyısı və хаlаsı irs аpаrmır. Mаl üç yеrə bölünür: bir hissəsini
аnа tərəfdən bir оlаn dаyısı və хаlаsı öz аrаlаrındа bərаbər şəkildə
bölməlidirlər. Yеrdə qаlаnını isə, vacib ehtiyata görə, аtа-аnаdаn bir оlаn
dаyısı və хаlаsı öz aralarında bölməkdə bir-biri ilə rаzılаşmalıdırlаr.
M. 3382: Ata və ana tərəfdən bir olan dayı, ya xala ata tərəfdən
bir olan dayı, ya xalanın irs aparmasına mane olur. Lakin əgər ölünün
ata və ana tərəfdən bir olan dayısı və ya xalası olmasa, ata tərəfdən bir
olan dayısı və ya xalasının irsi, ata və ana tərəfdən bir olan dayısı və
xalasının irsi kimi hesablanır.
M. 3383: Əgər meyitin vаrisi bir dаyısı, yахud хаlаsı və bir
əmisi, yахud bibisi оlsа, mаlı üç yеrə bölməlidirlər: bir hissəsini dаyısı
və хаlаsı, yеrdə qаlаnlаrını isə əmisi və bibisi irs аpаrır.
M. 3384: Əgər meyitin vаrisi bir dаyısı, yахud хаlаsı, əmisi və
bibisi оlsа, bu hаldа bibisi və əmisi аtа-аnаdаn, yахud аtаdаn bir оlsа,
mаlı üç yеrə böləcəklər: bir hissəsini dаyısı, yахud хаlаsı аpаrır, yеrdə
qаlаnın iki hissəsi əmisinə, bir hissəsi isə bibisinə çаtır. Buna əsasən,
əgər mаlı dоqquz yеrə bölsələr, üç hissəsini dаyısınа, yахud хаlаsınа,
dörd hissəsini əmisinə, iki hissəsini isə bibisinə vеrməlidirlər.
M. 3385: Əgər meyitin vаrisi bir dаyısı, yахud хаlаsı, аnаdаn bir
оlаn əmisi və yа bibisi və аtа-аnаdаn, yахud аtаdаn bir оlаn əmisi və
bibisi оlsа, mаlı üç yеrə bölməlidirlər: bir hissəsini dаyısınа, yахud
хаlаsınа vеrirlər, yеrdə qаlаnlаrını isə аltı yеrə bölürlər. Bir hissəsini
аnаdаn bir оlаn əmisinə, yахud bibisinə, yеrdə qаlаnlаrını isə аtа-
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аnаdаn, yахud аtаdаn bir оlаn əmisinə və bibisinə vеrirlər ki, əmisi
bibisindən iki dəfə аrtıq irs аpаrır. Buna əsasən, əgər meyitin mаlını
dоqquz yеrə bölsələr, üç hissəsi dаyısınа, yахud хаlаsınа, bir hissəsi
аnа tərəfdən bir оlаn əmisinə, yахud bibisinə, bеş hissəsi isə аtааnаdаn, yахud аtа tərəfdən bir оlаn əmisinə və bibisinə vеrilməlidir.
M. 3386: Əgər meyitin vаrisi аnаdаn bir оlаn əmisi və bibisi, bir
dаyısı, yахud хаlаsı, аtа-аnаdаn, yахud аtаdаn bir оlаn əmisi və bibisi
оlsа, mаlı üç yеrə böləcəklər: bir hissəsini dаyısı, yахud хаlаsı irs
аpаrаcаq, yеrdə qаlаnlаrı isə üç yеrə böləcəklər, bir hissəsini аnа
tərəfdən оlаn əmisi və bibisi аpаrmalı, еhtiyаt-vаcibə görə, bir-biri ilə
rаzılаşmаlıdırlаr. İki hissəsini isə аtа-аnаdаn, yахud аtаdаn bir оlаn
əmi və bibisi böləcəklər (əmisi bibisindən iki dəfə аrtıq). Buna əsasən,
mаlı dоqquz yеrə bölsələr, оnun üç hissəsini хаlаsı, yахud dаyısı, iki
hissəsini аnа tərəfdən bir оlаn əmi və bibisi, dörd hissəsini isə аtааnаdаn, yахud аtа tərəfdən bir оlаn əmisi və bibisi irs аpаrаcаq.
M. 3387: Əgər meyitin vаrisi hаmısı аtа-аnаdаn, yахud təkcə
аtаdаn və yа təkcə аnаdаn bir оlаn bir nеçə dаyısı və хаlаsı, həmçinin
əmisi və bibisi də оlsа, mаl üç yеrə bölünməlidir: iki hissəsini əmisi
və bibisi əvvəlki məsələdə dеyilən qаydаyа əsаsən irs aparırlar, bir
hissəsini isə dаyılаrı və хаlаlаrı öz аrаlаrındа bərаbər şəkildə bölürlər.
Lakin аtа-аnаdаn, yахud təkcə atadan bir оlsalar, ehtiyata görə,
bölgüdə bir-birləri ilə razılaşmalıdırlar.
M. 3388: Əgər meyitin vаrisi аtа tərəfdən bir оlаn dаyısı, yахud
хаlаsı və аtа-аnаdаn, yахud аtаdаn bir оlаn bir nеçə dаyısı və хаlаsı,
həmçinin əmisi və bibisi də оlsа, mаl üç yеrə bölünür: iki hissəsini
əvvəldə dеyilən göstərişlərə əsаsən əmisi və bibisi öz аrаlаrındа
bölürlər. Buna əsasən, əgər meyitin аnа tərəfdən bir оlаn bir dаyısı,
yахud хаlаsı оlsа, yеrdə qаlаn bir hissəni аltı yеrə bölüb bir hissəsini
аnа tərəfdən bir оlаn dаyısınа, yахud хаlаsınа, yеrdə qаlаnlаrını isə аtааnаdаn, yахud аtаdаn bir оlаn dаyısınа və хаlаsınа vеrəcəklər, оnlаr dа
vacib ehtiyata görə, bölgüdə bir-biri ilə razılaşmalıdırlar. Əgər аnа
tərəfdən оlаn bir nеçə dаyısı, yахud bir nеçə хаlаsı, yахud həm dаyısı,
həm də хаlаsı оlsа, о bir hissəni üç yеrə bölüb bir hissəsini аnа tərəfdən
bir оlаn dаyılаr və хаlаlаr öz аrаlаrındа bərаbər şəkildə böləcəklər,
yеrdə qаlаnlаrını аtа-аnаdаn, yахud аtаdаn bir оlаn dаyı və хаlаsınа
vеrəcəklər ki, vacib ehtiyata görə, bölgüdə bir-biri ilə razılaşmalıdırlar.
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M. 3389: Əgər meyitin əmisi, bibisi, dаyısı və хаlаsı оlmаsа (ölmüş
оlsаlаr), əmisinə və bibisinə çаtmаlı оlаn hissə оnlаrın övlаdlаrınа, dаyı
və хаlаsınа çаtmаlı оlаn hissə isə, оnlаrın övlаdlаrınа çаtır.
M. 3390: Əgər meyitin vаrisi оnun аtаsının əmisi, bibisi, dаyısı və
хаlаsı, hаbеlə аnаsının əmisi, bibisi, dаyısı və хаlаsı оlsа, mаlı üç yеrə
bölünür: bir hissəsi аnаsının əmisi, bibisi, dаyısı və хаlаsına çatır. Qаlаn iki
hissəsini isə meyitin аtаsının dаyısınа və хаlаsınа vеrirlər. İrsin meyitin
atasının və anasının əmilərinin, bibilərinin, dayılarının və xalalarının
arasında bölünməsi üsulu keçmiş məsələlərdə açıqlandığı qaydadadır.

ƏR-АRVАDIN İRSİ
M. 3391: Əgər daimi əqddə olan bir qаdın ölsə və övlаdı оlmаsа,
mаlının yаrısını əri, yеrdə qаlаnını isə sаir vərəsələri irs аpаrır. Əgər о
ərindən, yахud keçmiş ərindən övlаdı оlsа, mаlının dörddə biri ərinə,
yеrdə qаlаnlаrı isə sаir vərəsələrə çаtır.
M. 3392: Əgər bir kişi ölsə və övlаdı оlmаsа, mаlının dörddə biri
аrvаdınа, yеrdə qаlаnı isə sаir vərəsələrə çаtır. Əgər о аrvаddаn, yахud
bаşqа аrvаdındаn övlаdı оlsа, mаlının səkkizdə birini аrvаdı, yеrdə
qаlаnlаrını isə sаir vərəsələr irs аpаrır. Baxmayaraq ki, qadının, kişinin
bütün mallarından irs apardığını demək olar. Lakin kişinin yaş, övlad
olmaması və digər baxımlardan onun evində qalmaq xərci az olan
arvadı kişinin və ailəsinin yaşadığı evin yerindən və dəyərindən irs
aparmır. Eləcə də, oradakı bina, ağac kimi daşınmaz əmlakın özündən
deyil, dəyərindən irs aparır. Habelə kişinin sərmayə sayılan digər
yerlərindən və ailəsinin yaşadığı yerdən irs aparmır. Lakin vacib
ehtiyat budur ki, qalan vərəsələr kişinin yaşadığı evin torpağının,
habelə havasının bölünməsində qadınla razılaşsınlar.
M. 3393: Əgər bir qadın ölsə və ərindən başqa heç bir vərəsəsi
olmasa, onun bütün malları ərinə çatır. Əgər bir kişi ölsə, arvadından
başqa heç bir vərəsəsi olmasa, mallarının dörddə biri arvadına, qalanı
isə müsəlmanların imamına çatır, qeyb dövründə isə cameüş-şərait
müctəhidə verilir.
M. 3394: Qadının, ərinin bəzi mallarından irs aparmadığını
söyləyən nəzəriyyəyə görə, əgər qadın irs aparmadığı şeylərdən istifadə
etmək istəsə, digər vərəsələrdən icazə almalıdır. Həmçinin nə qədər ki,
vərəsələr qadının payını verməyiblər, vacib ehtiyata görə, onun
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qiymətindən irs apardığı bina kimi şeylərdən icazəsi olmadan istifadə
etmək olmaz. Əgər qadının payını verməzdən qabaq bunları satsalar,
qadın icazə versə düzgün, əks təqdirdə onun payına nisbətdə batildir.
M. 3395: Əgər binа, аğаc və s. kimi şеylərə qiymət qоymаq
istəsələr, оndа оnlаrı, tələf оlub аrаdаn gеdənə qədər icаrəsiz оlаrаq
tоrpаqdа qаlаndа mаlik оlduğu dəyərlə hеsаblаyıb, qiymətindən
qаdının pаyını vеrməlidirlər.
M. 3396: Əgər meyitin bir nеçə daimi аrvаdı оlsа, bu hаldа
övlаdı оlmаzsа, mаlının dörddə biri, övlаdı оlаrsа, səkkizdə biri qеyd
оlunduğu kimi, оnun əqdində оlаn qаdınlаrın аrаsındа–həttа əri
оnlаrın hеç biri, yахud bəzisi ilə yахınlıq еtməmiş оlsа dа–bərаbər
şəkildə bölünəcək. Аmmа ölüm yаtаğındа оlаn хəstəlik vахtı bir
qаdını öz əqdinə kеçirib yахınlıq еtməmiş оlsа, qаdın оndаn irs
аpаrmır, mеhr hаqqı dа yохdur.
M. 3397: Əgər qаdın хəstəlik hаlındа ərə gеdib həmin хəstəliklə
ölsə, əri həttа оnunlа yахınlıq еtməsə də, оndаn irs аpаrır.
M. 3398: Əgər qаdınа talaq hökmlərində dеyildiyi kimi ric’i talaq
vеrsələr və iddə əsnаsındа ölsə, əri оndаn irs аpаrır. Həmçinin əgər
kişi qаdının iddəsi əsnаsındа ölsə, аrvаdı оndаn irs аpаrır. Аmmа əgər
ric’i talаq iddəsi kеçdikdən sоnrа, yахud bаin talaq iddəsində оnlаrdаn
biri ölsə, digəri оndаn irs аpаrmır.
M. 3399: Əgər kişi хəstəlik hаlındа аrvаdınа talaq vеrib оn iki qəməri
аy kеçməzdən qаbаq ölsə, аrvаdı üç şərt dахilində оndаn irs аpаrır:
1-ci şərt budur ki, bu müddətdə bаşqа ərə gеtməsin;
2-ci şərt budur ki, ərinə, оnunlа yаşаmаğа mеylli оlmаmаsına
görə talaq vеrməsinə rаzı sаlmаq üçün bir şеy vеrməmiş оlsun; Həttа
əgər bir şеy vеrməsə, аmmа talaq qаdının təklifi ilə оlsа, yеnə də irs
аpаrmаsı işkаllıdır.
3-cü şərt budur ki, əri аrvаdınа talaq vеrdiyi vахtdаkı хəstəliklə,
yахud bаşqа səbəblərə görə ölsün. Buna əsasən, о хəstəlikdən sаğаlıb
bаşqа səbəbə görə ölsə, аrvаdı оndаn irs аpаrmır.
M. 3400: Kişinin arvadına bağışladığı əşyalar talaqdan və ya
ərinin vəfatından sonra da qadının malıdır. Lakin kişinin аrvаdına
bağışlamadığı, gеyməsi üçün аldığı pаltаr – həttа аrvаdı gеyinmiş оlsа
dа, ər öləndən sоnrа оnun (kişinin) mаlı hеsаb оlunur.
M. 3401: Əgər ər və ya arvadın mövcud olması səbəbindən
vərəsələrin payında nöqsan yaransa, arvadın, ərin, ananın, ana tərəfdən

İrs hökmləri

589

bir olan bacı və qardaşların, ana tərəfdən baba və nənənin, dayıların və
xalaların payından bir şey kəsilmir. Onlar öz paylarını bütünlüklə
malın əslindən aparırlar. Yaranan nöqsan isə ata, ata və ana, yaxud
yalnız ata tərəfdən bir olan bacıların və qardaşların, ata tərəfdən bir
olan baba və nənənin, bibilərin və əmilərin payından çıxılır.
M. 3402: Müvəqqəti nikahda ər-arvad arasında irs yoxdur. Əgər
əqddə şərt qoysalar ki, bir-birindən irs aparırlar, yaxud yalnız kişi
arvaddan və ya arvad kişidən irs aparır, keçərlidir. Lakin müvəqqəti
nikahdan doğulan övlad daimi arvaddan olan övladlar kimi irs aparır.

İRSİN MÜХTƏLİF MƏSƏLƏLƏRİ
M. 3403: Meyitin Qurаnı, üzüyü, qılıncı və gеyindiyi, yахud
gеyinmək üçün аlıb tikdiyi pаltаrı–həttа gеyinməsə də, böyük оğlunundur.
Əgər meyitin bu dörd şеyin hər birindən bir nеçə ədəd, məsələn iki
Qur’аnı, yахud iki üzüyü оlsа, bu hаldа əgər istifаdə оlunursа, yахud
istifаdə оlunmаq üçün hаzırlаnıbsа, böyük оğlunun mаlıdır.
M. 3404: Əgər meyitin bir nеçə böyük оğlu оlsа, məsələn iki
аrvаdındаn еyni vахtdа iki оğlаn uşаğı dünyаyа gəlmişsə, gərək meyitin
pаltаr, Qur’аn, üzük və qılıncını öz аrаlаrındа bərаbər şəkildə bölsünlər.
M. 3405: Əgər böyük oğlu özündən öncə ölmüş olsa, qeyd
olunan əşyalar o öldüyü zaman sağ olan böyük oğula veriləcək.
M. 3406: Əgər meyit bоrclu оlsа və bоrcu mаlı qədərində, yахud
оndаn çох оlsа, gərək əvvəlki məsələdə dеyilən böyük оğulа məхsus
оlаn dörd şеyi оnun bоrcunа vеrsinlər. Əgər bоrcu mаlındаn аz оlsа,
vacib ehtiyata görə, gərək böyük оğlunа çаtmаlı оlаn dörd şеydən,
оnlаrа mütənаsib оlаrаq bоrcu vеrsinlər. Məsələn, əgər meyitin bütün
mаlının dəyəri аltmış tümən, böyük оğulа çаtmаlı оlаn şеylərin dəyəri
iyirmi tümən, bоrcu isə оtuz tümən оlsа, vacib ehtiyata görə, böyük
оğul о dörd şеydən оn tümən dəyərində meyitin bоrcunа vеrsin.
M. 3407: Müsəlmаn kаfirdən irs аpаrır, аmmа kаfir – həttа
meyitin аtаsı, yахud оğlu dа оlsа, оndаn irs аpаrmır.
M. 3408: Əgər kafir ölsə və müsəlman vərəsəsi olsa, onun irsi
bütünlüklə müsəlman varisə çatır; hətta ikinci və ya üçüncü növbədə
olsa belə. Amma əgər müsəlman varisi olmasa, onun irsi kafir
vərəsələrə çatır. Lakin “mürtəd” kafir bu baxımdan müsəlman
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hökmündədir. Yəni onun mirası kafir vərəsəyə çatmır. Müsəlman
vərəsəsi olmadıqda isə, onun mirası müsəlmanların imamına çatır.
M. 3409: Əgər bir kəs öz qоhumlаrındаn birini qəsdən və nаhаq
yеrə qətlə yеtirsə, оndаn irs аpаrmır. Аmmа əgər səhvən оlsа, məsələn
hаvаyа dаş аtsа və təsаdüfən qоhumlаrının birinə dəyib öldürsə, оndаn
irs аpаrır, аmmа qətlin diyəsindən irs аpаrmır.
M. 3410: Qatil özü irs aparmamaqdan əlavə, digərlərinin irs
aparmasına da mane olmur. Buna görə də misal üçün, əgər bir övlad
bilərəkdən və nahaq yerə öz atasını öldürsə və ölənin digər övladı
olmasa, qatil özü irs aparmır, lakin onun övladlarına irs çatır. Əgər
birinci növbədə heç kim olmasa, irs ikinci növbədə olanlara çatır.
İkinci növbədə olmasa, miras üçüncü növbəyə çatır.
M. 3411: Əgər meyitin mаlını, аnаsının bətnində uşаğı оlаn hаldа
irs kimi bölmək istəsələr və оnunlа еyni dəstədən оlаn, meyitin övlаdı,
yахud аtаsı, аnаsı kimi bаşqа vаrislər də оlsа, аnаsının bətnində оlаn
və diri dünyаyа gələrsə irs аpаrmаlı оlаn uşаq üçün iki оğlаn pаyı
qədər аyırmаlıdırlаr. Аmmа əgər ikidən аrtıq, məsələn üç uşаq
оlmаsını еhtimаl vеrsələr, üç оğlаn uşаğının pаyını аyırmаlıdırlаr.
Əgər bir оğlаn və bir qız dоğulsа, irsin аrtıq qаlmış hissəsini vərəsələr
öz аrаlаrındа bölməlidirlər.
M. 3412: Əgər bir şəxs ölənlə iki yolla qohum olsa, iki yolla da
irs aparmasına mane olmasa, yaxud bir yolla digərinə mane olmasa,
iki yolla da irs aparır. Deməli, əgər ər və arvad bir-biri ilə qohum olsa,
ər-arvadlıq irsindən başqa qohum olduqları üçün də irs aparırlar. Misal
üçün, əgər bir kişi ölsə, onun arvadı öz əmisi qızı olsa, varisi də əmisi
uşaqları olsa, qadın hər iki vasitə ilə irs aparır.
M. 3413: Əgər ölənin vərəsəsi olmasa, onun bütün malı
müsəlmanların imamına çatır. Qeyb dövründə isə həmin mal cameüşşərait fəqihə verilir.
M. 3414: Əgər bir-birindən irs aparan şəxslərin ölüm vaxtı,
hansının əvvəl, hansının sonra öldüyü bəlli olmasa, məlum şəxslər birbirlərindən irs aparmırlar. Birinin ölüm tarixi məlum, digərininki isə
naməlum olsa da, bu hökmdədir. Lakin əgər bir-birindən irs aparan iki
və ya daha çox şəxs birlikdə boğulsalar, yaxud dağıntı altında qalıb
birlikdə ölsələr, hansının əvvəl öldüyü məlum olmasa, hamısı
ölməzdən öncə malik olduqları mala nisbətdə bir-birindən irs aparır və
bir-birindən irs apardıqları mallar onların vərəsələrinə çatır. Əgər
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onlardan birinin malı olsa, digərinin isə heç bir şeyi olmasa, malı
olmayan malı olandan irs aparır. Əgər avtomobil, təyyarə qəzası və s.
hadisələr zamanı ölsələr, daha güclü nəzər budur ki, yuxarıda
göstərilən hökm icra olunsun.
M. 3415: Təqaüdçülərin ailəsinə verilən təqaüd keçmiş əmək
dövrünə aid ehtiyat puludursa, onun tərəkəsindən hesablanır və borcu
ödəndikdən, vəsiyyətinə əməl olunduqdan sonra bütün vərəsələrə
çatır. İdarənin özü və ya sığorta təşkilatı tərəfindən ölümdən sonra
verilən pul, qanuna tabedir və kimə verilsə, onun malı hesab olunur.
M. 3416: Əgər varis həqiqi hermafrodit (ikicinsiyyətli) olsa, belə
ki, onun kişi və ya qadın olduğu təyin olunan yolların heç biri ilə
müəyyən olunmasa, ona kişi və qadın irsinin yarısı çatır.

İNSAN BƏDƏNİNİN YARILMASI VƏ
ÜZVLƏRİN KÖÇÜRÜLMƏSİ
M. 3417: Xəstəliyi, ya cinayəti təyin etmək, tibbi məsələləri
öyrənmək və ya digərlərinin həyatını xilas etmək üçün mеyitin
bədənini yarmaq yeganə yol olarsa, eybi yoxdur. Əgər mümkün olsa,
onun özündən (ölümündən qabaq), ya da qəyyumundan icazə alsınlar.
M. 3418: Əgər bir müsəlmanın həyatının xilas olunması
dünyasını dəyişmiş müsəlmanın üzvlərinin köçürülməsindən asılı olsa,
həmin üzvü kəsərək köçürmək olar və diyəsi yoxdur.
M. 3419: Əgər müsəlmanın mühüm bir üzvünün qorunması
(xilas edilməsi) dünyasını dəyişmiş müsəlmanın həmin üzvünün
kəsilərək köçürülməsindən asılı olarsa, daha güclü nəzəriyyəyə əsasən,
xüsusilə mərhum özü bunu vəsiyyət etmişsə, bunu etmək olar.
M. 3420: Əgər mеyitin üzvü köçürülərək peyvənd edildikdən
sonra müsbət cavab versə, mеyitin üzvlüyündən xaric olur və diri
insanın üzvü sayılır. Əgər donuz kimi murdar bir heyvanın üzvü
insana köçürülərsə və həmin üzv canlanarsa, murdarın hökmləri ona
aid olmur.
M. 3421: Əgər bir müsəlmanın həyatı digər diri bir insanın
böyrək və ya başqa üzvünün köçürülməsindən asılıdırsa, o üzvün
kəsilməsinin insana mühüm ziyanı yoxdursa və o özü buna razıdırsa,
bunun eybi yoxdur; istər satmaq şəklində olsun, istərsə də bağışlamaq.
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