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ÖNSÖZ

Allaha həmd olsun! Onun həbibi və Rəsulu Həzrəti Məhəmməd Mustafaya 
Səlat və Salam olsun! 

Məsuliyyət hissi, şüurlu insan üçün əhəməiyyət kəsb edir. İnsan olmanın 
mahiyyətini qavramaq, hadisələrə biganə qalmamaq, ətrafındakılarla ünsiyyət 
qura bilmək kimi məziyyətlərə sahib olanlar üçün bu, heç də asan məsələ 
deyil. Çünki belə bir şüura malik olan insan üçün həyat, ölçülər qovşağıdır. 
Hesabını ona görə təyin etmək, tədbirini ona görə almaq lazımdır.

Məhz, inanan, iman sahibi olan insan, bütün bu xüsusiyyətləri özündə 
cəmləşdirən şəxsdir ki, ona mömin deyilir. Ən əsası Rəbbinə, sonra özünə, 
ailəsinə və içində yaşadığı cəmiyyətə qarşı vəzifələri çoxdur. Bunların 
hamısının öhdəsindən gəlmək, onun bir növ məsuliyyətidir. 

Bu baxımdan, möminin bu müqəddəs işində ona kömək etmək, qət 
edəcəyi yolda ona bələdçilik etmək də bir baxıma bizim ona qarşı vəzifə və 
məsuliyyətimizdir. Ona görə də, “yaşayan elm” mənasında işlənən Elmihal 
kimi qaydalar toplusu hazırlayıb təqdim etmək, hissedilən ehtiyacın məhsulu 
oldu. 

Üsul olmazsa, vüsal olmaz. Biz də, əsərin hazırlanmasında müəyyən üsula 
görə hərəkət etdik. Ölkəmizdə mövcud olan məzhəblərin birdən çox olmasını 
nəzərə alaraq eyni məsələdəki fərqli hökmlərin aidiyyətini qeyd etdik. Başda 
Hənəfi məzhəbi olmaqla Cəfəri, Şafi və digər məzhəblərin görüşləri əsasında 
kitabın tərtibatını başa çatdırdıq. 

Kitabın müxtəsər ölçü təşkil etməsi planı, hökmlərin və ya fərgli 
rəylərin dəlillərini təfərrüatı ilə göstərməyə imkan verməmişdir. Ancaq 
lazımi məlumatların kifayət qədər təqdim edildiyini qənaətbəxş hesab edirik. 
Şübhəsiz ki, ən düzgün qiymət oxucular tərəfindən veriləcək. Xətalar bizə 
aiddir. Qüsursuz olan tək Allahdır (c.c).

Dr. Əhməd Niyazov





GİRİŞ

A. DİN

Din, ağıl sahibi insanları öz hür iradə və istəklərilə dünya və axirətdə xoş-
bəxt lik və səadətə qovuşduran ilahi bir qanundur. 

Din, həm də şəriət, mənasına gəlir ki, İslamın ibadət və müamilələrinə aid 
hökmlərini ehtiva edir. Bu baxımdan şəriət dindir, din də şəriətdir. 

Allah Təala, ilk insan və ilk peyğəmbər Adəm əleyhissalamdan etibarən 
insanlara peyğəmbərlərin vasitəsilə dinlərini bildirmişdir. Quran, bütün pey-
ğəmbərlərin gətirdiyi dinin İslam olduğunu ifadə edir1.  Bu ilahi dinlərin 
əsası sonradan təhrifə məruz qalmışdır. Ona görə Həqq Təala, Peğəmbərimiz 
əleyhissalam vasitəsilə həqiqi dinlərin ən axırıncısı və ən kamili olmaqla 
bu günkü İslamı göndərmiş2  və bu dini qiyamətə qədər qoruyacağını bil dir-
mişdir3. 

يِن  ِفي الّدِ
َ
اه

َ
َل إِْكر

1 Ali-İmran, 3/85-99; Nisa, 4/125; Maidə, 5/3; Şura, 42/13.
2 Ali-İmran, 3/19-85; Maidə, 5/3.
3 Hicr, 15/9.
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”Dində zorakılıq yoxdur”4  deyən Allah, öncə insana bu dini qəbul 
etməsi üçün heç bir məcburiyyət gətirməz. Ancaq kəlimeyi-şəhadət gətirərək 
axirətdə cənnət kimi xoş məqamı arzulayan kəslərə öz iradəsi ilə qəbul etdiyi 
dinin hökmlərinə məsuliyyətlə yanaşmağı şərt qoyur.

B. MƏZHƏB

“Gedilən yol” mənasında işlənən məzhəb, dində təfsili dəlillərdən əməli 
hökmləri çıxararkən üsul baxımından nəzərdə tutulan müəyyən yoldur. Vəhyi 
oxumaq, onu başa düşmək və tətbiq etmək bütün müsəlmanların vəzifəsidir. 
Çünki Quran və Sünnədə qəti hökmlər olmaqla yanaşı müasir bəzi məsələlər 
kimi hökmü mövcud olmayan, yaxud müctəhidin mövqeyinə görə müxtəlif 
hökmlərə dəlalət edəcək məsələlər də vardır. Bunu bacarana (bilavasitə 
oxuyub anlayanlara) müctəhid deyilir. Kifayət qədər bilqisi olmayanlar isə 
onu bilənlərdən soruşub tətbiq etməlidirlər ki, bunlara da müctəhidin yoluna 
(məzhəbə) tabe olan müqəllid deyilir.

Bu baxımdan üləmanın verdiyi fitva müxtəlif ola bilər. Məsələn, səfərdə 
su tapa bəlməyən iki səhabə təyəmmümlə namaz qıldı. Yola davam edərkən 
namaz vaxtı çıxmamış su ilə qarşılaşdılar. Onlardan biri dəstəmaz alıb 
eyni namazı təkrar qıldı. Digəri isə buna ehtiyac olmadığını düşündü. Hz. 
Peyğəmbərin (s.ə.s) yanına qayıdan əsabə bunun hökmü haqqında soruşanda:

- Sən iki dəfə savab aldın. Sənin etdiyin də sünnətə müvafiqdir və 
təyəmmümlə qıldığın namaz sənə kifayətdir5,  dedi.

Məsələlər qarşısında, müctəhid dərəcəsindəki hər alimin ictihadı ilə əldə 
etdiyi nəticə, onu tətbiq edənlər üçün dindir və onunla əməl edilə bilər. Çünki 
Hz. Peyğəmbər (s.ə.s.), ictihad edən alimin doğru qərarı üçün iki, səhv qərarı 
üçün bir savab / əcir olduğunu xəbər vermişdir. 6 

Alimlər, müsəlmanlar arasında üç cür məzhəb məfhumu olduğunu izah 
edirlər. 

4 Bəqərə, 2/256.
5 Əbu Davud, Təyəmmüm, 7; Nəsai, Təyəmmüm, 2; İbn Qayyim Əl-Cəvziyyə, İ`lamu`l-

Muvaqqin an Rabbi`l-Aləmin, Beyrut 1973, I/203.
6 Buxari, İ`tisam, 27.
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1) Çox məzhəblilər: Dini öyrənmədə tək bir məzhəbə bağlanmayaraq 
onların hamısından istifadə edənlər; 

2) Tək məzhəblilər: Bir məzhəbə bağlanıb dini yalnız ondan öyrənən və 
buna görə əməl edənlər; 

3) Məzhəbçilər: Birinə bağlanan, həqiqəti yalnız onda görən, digərləri ilə 
əməl etməyi caiz görməyənlər7.  

Qeyd edilir ki, müsəlmanın özü müctəhid deyilsə (çünki müctəhidlər 
başqasının məzhəbini, ictihadını təqlid edə bilməz) hər hansı bir müctəhidə 
bağlanmasının, ya da, onların hamısından istifadə etməsinin zərəri yoxdur8.  
Ancaq zərərli olan və caiz olmayan, eyni zamanda İslama zərər verən üçüncü 
bənddəki məzhəbçilərdir. 

Digər məzhəbləri də həqq bilən, bunlardan faydalanmağı da caiz görən, 
fərgli məzhəblərə bağlı müsəlmanları bir-birindən ayırd etməyən kəslər 
“qütbləşə” bilməz. Məzhəbini din yerinə qoyub bir məzhəbə bağlanan kəslərin, 
ondan ayrılmasını ve başqalarından da faydalanmasını haram sayanlar 
məzhəbçidir və onlar qütbləşməni doğuran, ölkə ictimaiyyətinin vəhdətinə də 
zərər vuran ünsürün səbəbkarlarıdır.

 

C. ŞƏRİ DƏLİLLƏR

Şəri dəlillər, İslam dininin qaynaqlarıdır və dini hökmlərin mənbəyini 
təşkil edirlər. Bütün İslam alimləri şəri dəlillərin sayı barəsimdə həmfikirdirlər. 
Onların sayı dörddür:

1. KİTAB: Qurani-Kərim, İslam dini hökmlərinin birinci dərəcəli 
qaynağını təşkil edir. Bütün İslam alimləri hər hansı bir məsələ haqqında 
hökm vermədə əvvəlcə ona müraciət edirlər. 

2. SÜNNƏ: Həzrət Peğəmbərin (s.ə.s) sözləri, felləri və səhabələrin 
gördükləri bəzi işlərə qarşı çıxmayıb sükut ilə qarşıladığı təqrirləridir. İkinci 
dərəcəli qaynaq təşkil edən Hz Peyğəmbərin sünnəsi, Quran əhkamını tətbiq         

7 http://www.hayrettinkaraman.net/yazi/hayat/0417.htm
8 Hayreddin Karaman, İslam Hukukunda İctihad, İstanbul 1996, s 163-166.

Giriş
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 edən nümunə olması xüsusiyyəti ilə əhəmiyyət kəsb edir. Quran ayələrinin 
daha asan anlaşılmasını təmin edir. Belə ki, Quranda çox yerdə ifadə edilən 
“namaz qılın” əmrini Hz. Peyğəmbərin (s.ə.s.) “Məni gördüyünüz kimi 
namaz qılın!”9  hədisi ilə başa düşürük. 

Bununla yanaşı sünnə, həm Quranda olmayan mövzulara toxunmuş, 
həm də onun təmas etmiş olduğu məsələlərinə əlavələr gətirmişdir. Quranın, 
qadının bacısı ilə eyni vaxtda eyni kişinin nikahında olmasını haram 
sayan hökmünü10  Sünnət daha da genəltmişdir. Belə ki, Hz. Peyğəmbər 
(s.ə.s.), qadının eyni zamanda xalası və bibisi ilə də eyni kişinin nikahında 
olmasının haramlığı qadağasını qoymuşdur11.

Cəfəri məzhəbində “sünnə” dəlili daha geniş məfhumu ifadə edir. 
On iki İmamın sözləri də eyni zamanda Hz. Peyğəmbərin sözləri kimi 
qəbul edilir. İmamlardan nəql edilən sözlər, onların öz rəy və ictihadları 
deyil, Rəsulullahdan gələn mirasın İmamdan-İmama ötürülməsidir. Bu, 
məzhəbin Əxbari qoluna məxsus görüşdür12.  

3. İCMA: Hz. Peyğəmbərin vəfatından sonra eyni əsrdə yaşayan İslam 
müctəhidlərinin bir məsələ haqqında həmfikir olmalarıdır.

4. QİYAS: Qiyas, haqqında hökm olmayan məsələni hökmü olan 
məsələ ilə müqayisə etməkdir. Belə ki, kitab, sünnə, və icmada hökmü olan 
bir məsələnin bu hökmünü aralarındaki illət bənzərliyinə görə haqqında 
hökm olmayan məsələyə də verməkdir. Məsələn, “qımız”, at südündən 

9 Buxari, Salat, 18.
10 Nisa, 4/23.
11 İbn Qayyim, e.a.ə., II/484.
12 Bəhrani, Şeyx Yusif b. Əhməd b. İbrahim, Lu’luetu’l-Bəhreyn fi’l-İcazat və Teracimi’r-

Rical li Qurrati’l-Ayn, nşr: Məhəmməd Sadiq, Nəcəf 1996, s 394. Mehdəvi, Seyyid 
Muxlisiddin, Zendeginameyi-Məclisi, İsfahan 1980, I/234; Uyar, Mazlum, İmamiyye 
Şiasında Düşünce Ekolleri-Ahbarilik, İstanbul 2000, s 266. 

 Əxbari qoluna görə ictihad səlahiyyəti ancaq İmama məxsus olub, on ikinci İmamın 
gəlməsinə qədər ümmət ancaq İmamların sözləri ilə əməl etməlidirlər. Bunu qəbul 
etməyən Üsuli qolu isə, İmamların bəzi sözlərinin təvilə ehtiyacı olduğunu, bu səbəblə 
müctəhid dərəcəsində hər bir alimin ictihad edə biləcəyi görüşündədirlər. (Əlavə 
məlumat üçün bax: Askeri, Seyyid Murtaza el-Hüseyni, Şia’ya Göre Sünnetin Dindeki 
Yeri, (“Sünnetin Dindeki yeri” Tartışmalı İlmi Toplantılar Dizisi:25) İstanbul 1998, 
s 276- s 277; Samirə, Həsənova, Hicri V-VI. Asır Caferi Usul Alimlerine göre Delil 
Anlayışı, (Çap Edilməmiş Yüksək Lisans Tezi) Ankara 1999, s 53.)
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qıcqırma nəticəsində əldə edilən içki növüdür ki, onun beş, yaxud üç 
faizini spirt təşkil edir və o artıq sərxoş edici bir xüsusiyyət daşıyır. Ancaq 
Quran və Sünnədə bu içki növü haqqında heç bir hökm yoxdur. Buna 
görə Quranda və Sünnədə “xamr” içkisinin sərxoş etmə illəti səbəbilə 
haqqındaki haram hökmü13,  aralarındakı illət bənzərliyi ilə qımız içkisinə 
də şamil edilmişdir. Pivənin hökmü də bu yolla haram sayılır.

Cəfəri məzhəbində dördüncü dəlil olaraq “QİYAS” deyil, “AĞIL” 
dəlili gəbul edilmişdir. Bu da, məzhəbin əksər üləmasını təşkil edən Üsuli 
qolunun qəbul etdiyi, Əxbari qolunun isə rədd etdiyi görüşdür. Yuxarıda 
da qeyd edildiyi kimi14,  ictihadın ancaq İmama məxsus olduğunu qeyd 
eden bəzi üləmaya görə dəlil sayı Quran, Sünnə və İcma olmaqla üçdür. 
Ancaq təfsirə ehtiyacı olan ayələri və təzad təşkil edən rəvayətləri hökmə 
bağlayacaq tək vasitənin ağıl olduğunu müdafiə edən Üsuli üləmaya görə 
isə “ağıl” dördüncü dəlildir.  

Əzimət: Allahın bəndələr üçün başdan etibarən qanuniləşdirdiyi 
ümumi bir hökmdür. Namaz qılmaq, oruc tutmaq, həccə getmək hər 
müsəlman üçün ümumi bir qanundur..

Rüxsət: Mükəlləfin üzür və ehtiyaclarına əsasən müvəqqəti 
qanunlaşdırılmış hökmdür.  Üzürlünün dəstəmazı, su tapılana qədər 
təyəmmüm almaq, səfər müddəti ərzində namazların qısaldılması, orucun 
isə təxirə salınması kimi müvəqqəti icazələr rüxsətə misaldır. 

Hökm: Dini əmr və qadağaları ifadə edən söz olub, cəmdə əhkam 
şəklində işlədilir. Məsələn, Oruc fərzdir, içki haramdır ifadələri hər biri bir 
hökmdür. 

İctihad: Şər`i dəlillərdən şər`i əməli hökmləri çıxara bilmək üçün 
müctəhidin var güvvəsini sərf etməsidir.

Müctəhid: Şər`i dəlillərdən əməli hökmləri çıxara bilmə səlahiyyətinə 
malik din alimidir.

13 Maidə, 5/90; Buxari, Ədəb, 80; Müslüm, Əşribə, 73; Tirmizi, Əşribə, 3; Əbu Davud, 
Əşribə, 73.

14 Bax dibnot No: 12.
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 Ç. MÜKƏLLƏFİN FELLƏRİ

Mükəlləf, dini məsuliyət daşıyan, yəni ağıllı və yetkinlik (həddi-büluğ)15  
yaşına çatmış müsəlman16  qadın və kişidir. Bu tərifə görə uşaq və ağıldan 
nakəm (dəli) olanlar dinən məsul deyil. Yetkinlik yaşı oğlanlarda on iki ilə on 
beş yaş arasında, qadınlarda isə doqquz ilə on beş yaş arasında tamam olur. Bu 
yaşlar arasında olan, ancaq hələ həddi-büluğa çatmayanlara mürahiq deyilir. 
Onun məsul olduğu əməllər müəyyən hökmlərə bağlanmışdır ki, bunlara həm 
də mükəlləfin felləri deyilir. 

1. Fərz: Quran və Sünnədə yerinə yetirilməsi dəlalət baxımından qəti 
surətdə tələb edilən işdir. “Namazı qılın”, “orucu tutun” əmrləri belə keyfiyyətə 
malik ibadətlərdir. 

a. Fərzi-ayn: Namaz və oruc kimi, mükəlləflərin hər birinə yerinə yetirməsi 
fərz olan işdir.

b. Fərzi-kifayə: Bəzi mükəlləflərin yerinə yetirməsi ilə məsuliyyətin 
digərlərindən də qalxdığı işdir. Belə bir fərzi heç kim işləməzsə, bütün 
mükəlləflər məsul və günahkar olar. Cənazə namazı buna misaldır.

Fərz ibadətlərin hökmünə gəlincə, onu işləyən savab, üzrsüz tərk edən 
günah qazanar və axirətdə cəzalandırılar. İnkar edən isə dindən çıxaraq kafir 
olar.

2. Vacib: Quran və Sünnədə yerinə yetirilməsi dəlalət baxımından zənni 
olaraq tələb edilən işdir. Vitr və bayram namazı qılmaq, qurban kəsmək hökmü 
vacib olan işlərdir.

3. Sünnə: Həzrət (s.ə.s) Peyğəmbərin fərz və vacib ibadətlər xaricində 
bəzən tərk edərək işlədiyi fellərdir. Bu fellər ibadət növündəndirsə “sünnəi-
hüda”, Rəsulullaha məxsus yemə, içmə və geyim kimi adət növündən olarsa 
“sünnəi-zəvaid” adlanır. Möminin zəvaid sünnələrə riayət etməsi Peyğəmbər 
sevgisi və ona bağlılıq niyyəti daşıyarsa ibadət hökmü qazanar. Əks halda da 
dini ölçülərə tərs düşmədiyi müddətcə pis bir davranış sayılmaz.

15 Yetkinlik yaxud həddi-büluğ yaşı, oğlanlarda ihtilam, qızlarda isə adət halının başladığı 
yaş dövrüdür. On beş yaşını dolduran ancaq hələ də adət görməyən yaxud ihtilam 
olmayanlar hökmən mükəlləf hesab edilirlər.

16 Kafirlər ibadət əhli olmadığından dini hökmlərlə ancaq müsəlmanlar mükəlləfdir.
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Peyğəmbər əleyhissalamın ibadət növündən yerinə yetirdiyi sünnələri iki 
qisimdir:

a) Sünnəi-Müəkkədə: Peyğəmbər əleyhissalamın fərz və vacib ibadətlər 
xaricində mütəmadi yerinə yetirdiyi, ancaq nadirən tərk etdiyi əməllərdir. 

b) Sünnəi-Qeyri Müəkkədə: Peyğəmbər əleyhissalamın əksər hallarda 
yerinə yetirdiyi, ancaq bəzən tərk etdiyi sünnələridir17. 

4. Müstəhab: Xoşa gələn, gözəl görülən mənasındadır ki, sünnəi-geyri 
müəkkədə hökmünü daşıyan ibadətlərə deyilir. Sədəqə vermək, nafilə oruc 
tutmaq müstəhabdır.

5. Mübah: İşlənib işlənməməsi qadağan olmayan şeylərdir ki, bunlara 
“halal” da deyilir. Yemək-içmək, oturmaq-qalxmaq kimi caiz olan işlərdir. 

6. Məkruh: Allah və Rəsulunun, işlənməməsini qəti olmayan bir tərzdə 
istədikləri şeydir. Bunlar, işlənməsi xoş görülməyib əməlin səvabını azaldan 
işlərdir. Məkruh iki qisimdir: 

a) Təhrimən məkruh: Harama yaxın olub işlənməsi istənməyən işlərdir. 
İşləndiyi təqdirdə axirətdə əzabı vardır. Hədisi-Şərifə görə müsəlmanın alış-
verişi və ya elçiliyi əsnasında birinin öz lehinə olması niyyəti ilə ona qarışması18  
bu növ məkruhlardandır.

b) Tənzihən məkruh: İşlənməsi xoş olmamaqla yanaşı işləyənə əzabın 
olmadığı əməldir. Halala yaxın olub, tərk edənə səvabı olan işdir. Tənzihən 
məkruh müstəhabın əksidir. Biri istənildiyi halda, o biri istənilməyənlərdəndir. 
Soğan, yaxud sarımsaq yeyərək məscidə getmək, burnu sağ əllə fınxırmaq 
kimi işlər buna misaldır.

7. Müfsid: Başlanmış bir ibadəti pozan işlərə müfsid deyilir. Dəstəmazlı 
ikən hər hansı bir yerindən qan və ya irin çıxması, namaz qılanın gülməsi, 
yaxud oruclunun qəsdən bir şey yeməsi bu ibadətləri batil edər.19

17 Geyri-Müəkkəd sünnələrə müstəhab və məndub adları da verilmişdir. Hənəfilər 
xaricindəki üləmanın əksəriyyəti yuxarıda sadalanan sünnələri bəzən məndub termini 
ilə adlandırmışdırlar.

18 Buxari, Nikah, 45; Müslüm, Nikah 38.
19 Fasid ilə batil ibadətlərdə eyni məna ifadə etsə də ticarət hüququnda başqa-başqa hökmlər 

doğuran terminlərdir.

Giriş



8. Haram: Dində qəti dəlillərə əsasən qoyulan qadağalardır. Haram 
olduğu qəti dəlillərlə sabit olan bir şeyi qəbul etməmək, yaxud onu halal 
saymaq imansızlıq gətirər. Haramı işləyən günah qazandığı kimi, onu tərk 
edənlər də savab qazanar. Haramlar iki yerə bölünür:

 a) Bilavasitə (lizatihi) haram: Haramın bu növü Allah və Rəsulunun 
hər hansı bir səbəbə görə deyil, bilavasitə qadağan etdiyi şeylərdir. Şərab, 
axmış qan20, donuz əti, leş, oğurluq, zina kimi haramlar ayə və hədislərlə 
müəyyənləşdirilmiş qadağalardır. 

b) Vasitəli (liğayrihi) haram: Qadağanın bu növü əsasən halal olan, ancaq 
təsir edici başqa amillər səbəbilə haram hökmünü doğuran şeylərdir. Oğurluq 
əşya, başqasına aid mal, qəsdən bəsmələsiz kəsilən heyvan əti, qadının övrət 
yerinə baxmaq, Cümə namazı əsnasında mükəlləf kişilərin ticarəti kimi 
haramlar səbəbə bağlı qadağalardır. 

20 Axmış qandan məqsəd kəsilən heyvandan axan qandır. Damarlarında və sair organlarda 
qalan isə halaldır.
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BİRİNCİ FƏSİL

İMAN

İman, bütün dinlərin təməli olub, Peyğəmbər əleyhissalamın Allah 
tərəfindən gətirib təbliğ etdiklərinin tamamını qəbul və təsdiq etməkdir. İman, 
həqiqi olduğu kimi, təqlidi də ola bilər. Belə ki:

1) İmana aid bütün məsələləri dəlillərilə və təfərrüatlı şəkildə bilərək 
təsdiq etmək həqiqi iman adlanır. Şəksiz və şubhəsiz hesab edilən belə bir 
iman sarsılmazdır.

2) Ata-anadan, yaxud yaşadığı mühitdən eşidərək, heç bir əqli əsasa 
bağlanmadan əldə edilən iman təqlidi imandır ki, müxtəlif inanc şəkilləri ilə 
qarşılaşdığımız globallaşan dünyada özünü qorumaqdan acizdir. Ona görə 
təqlidi iman müsəlman üçün kifayət deyil.

Təsdiq, inkar və əməl baxımından insanlar bir neçə qismə ayrılır:

1) Mömin: Allaha, Onun elçisinə və onun vasitəsilə bizə göndərdiklərinə 
qəlbən inanıb təsdiq edən mömin adlanır.

2) Kafir: Möminin əksinə, Allahı və Peyğəmbərini inkar edən, yaxud da 
dindən olan qəti bir hökmü qəbul etməyənə kafir deyilir.



Müxtəsər elmihal24

3) Münafiq: Dini əsaslara inandığını sözləri ilə bildirən, lakin qəlbi ilə 
onları təsdiq etməyib inanmayan kəslər münafiqdirlər. 

4) Mürtəd: Müsəlman ikən dindən dönən kafirlərə mürtəd deyilir.

5) Fasiq: Müsəlman üçün günah sayılan işləri açıq-aşkar işləyən və buna 
vərdiş etməkdən çəkinməyənlər fasiqdirlər. 

Bəzi etiqadi məzhəblər fərz ibadətlərin (bəziləri isə hətta sünnələrin), 
yəni əməllərin imanın ayrılmaz hissəsi olduğunu iddia edirlər. Onlara görə 
hər hansı bir səbəblə əməlin tərk edilməsi imanın tərki deməkdir. Yəni iman 
əməllə düz mütənasibdir. Birinin yoxluğu o birinin yoxluğuna gətirib çıxarır. 

Ancaq bəzi ayə və hədislər bunun belə olmadığını, iman və əməlin 
birbirindən ayrı olduqlarını, hətta əməlin imanın nəticəsi olduğunu göstərir. 
Belə ki, Allah Quranda belə demişdir: 

 
اُهْم

َ
َزْقن

َ
َا ر ُيْنِفُقوا ِمّ

َ
َلَة و

َ
ُنوا ُيِقيُموا الّص

َ
 آَم

َ
اِدَي اّلَِذين

َ
  ُقْل ِلِعب

İman gətirən bəndələrimə de: «(Vaxtlı-vaxtında lazımınca) namaz 
qılsınlar, onlara verdiyimiz ruzidən xərcləsinlər.21 ;

اَن“ 
َ
يم  اْلِ

ُ
 ِفي ُقُلوِبِهم

َ
  َكتَب

 Allah onların qəlblərinə imanı yazdı.”22 

Ayədən göründüyü kimi Allah, əməl etmələri üçün müraciət etdiyi, yaxud 
əmr etdiyi kəsləri bəndələrim adlandırır. Qəlbində iman olan bəndələrini əməl 
etməyə çağırır. Sözsüz ki, belə bir əmrə məsuliyyətsiz yanaşanlar, yaxud 
tənbəllər, günahkar möminlərdir və cəzaları da ayələrlə bildirilmişdir .23  

21 İbrahim, 14/31.
22 Mücadələ, 58/24.
23 Mülk, 67/2; Taha, 20/112; Hucurat, 49/9; Bəqərə, 2/178; Təhrim, 66/8.
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İmanın şərtləri altıdır. Bu altı şərtin əsas mətni belədir:

ُ َ
ُ اَْكب الَّلَ

 الِل
َ
ِه ِمن ِه وَشّرِ ْوِم آِخِر  وِباْلَقَدِر َخْيِ

َ
اْلي

َ
لِئَكِتِه  وُكُتِبِه  وُرُسِلِه  و

َ
 آمنُت ِبالِل  وم

ُسُلُه
َ
ًدا َعْبُدُه ور

َ
ُد اَّنَ ُمَّم

َ
اَْشه

َ
ُد اَْن ل ِالََه ِاّلَ الل و

َ
ّقٌ اَْشه

َ
ْوِت ح

َ
ْعَد اْلم

َ
ْعُث ب

َ
الَى  واْلب

َ
تَع

 “Aməntu billəhi va məlaikətihi va kutubihi va rusulih və`l-yavmi`l-axiri 
va bi`l-qadəri xayrihi va şərrihi mina`llahi təala, va`l-ba`su ba`də`l-məvti, 
haqqun əşhədü ən la ilahə illəllah va əşhədü ənnə Muhammadən abduhu va 
Rasuluh”.

(Mən Allaha, onun mələklərinə, kitablarına, peyğəmbərlərinə, axirət 
gününə, qədərə, xeyr və şərin Allahın yaratması ilə olduğuna inandım. 
Öldükdən sonra dirilmədə həqqdir. Şahidlik edirəm ki, Allahdan başqa ilah 
yoxdur və yenə şahidlik edirəm ki, Məhəmməd (s.ə.s) onun bəndəsi və 
Peyğəmbəridir.)  Daha yaxşı yadda qalması üçün mətndə keçən şərtlərin 
sadalanması aşağıdakı kimidir.

1-Allaha inanmaq

2-Mələklərinə inanmaq  

3-Kitablarına inanmaq

4-Peyğəmbərlərinə inanmaq

5-Axirət gününə inanmaq

6-Qədərə; xeyr və şərrin Allahdan olduğuna inanmaq. 

Sadalanan bu altı şərtdən birini qəbul etməyən imanın bütün şərtlərini 
inkar etmiş hesab edilir. Məsələn, “mən müsəlmanam” deyən, cənnət və ya 
cəhənnəmi inkar edərsə, yaxud beş şərti qəbul edib birini qəbul etməzsə, 
müsəlman sayılmaz. Bu haqda Quran belə buyurur: “«Biz peyğəmbərlərdən 
bəzisinə inanır, bəzilərinə isə inanmırıq»,- deyənlər və bunun (iman ilə küfr) 
arasında bir yol (məzhəb) tapmaq istəyənlər… həqiqətən, kafirdirlər. Biz 
(axirətdə) kafirlərdən ötrü alçaldıcı əzab hazırlamışıq!”.24

24 Nisa, 4/150-151.
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I. ALLAHA İMAN

Canlı və cansız bütün varlıqları yaradan, onları qoruyan və idarə edib 
daimilik qazandıran Allah Təaladır. Bütün mülkün həqiqi sahibi Odur. Görünən 
və görünməyən hər şeydə təsadüf yox, əksinə Allahın təqdir etdiyi mü   vafiqliq        
və qanunauyğunluq vardır. Təsadüfə təsadüf etmək mümkün olmadığı kimi, 
var olan bir şeyin yoxdan gəlməsi də mümkün deyil. Ancaq və ancaq uca bir 
yaradanın əsəri ola bilər ki, bu labüddür. Bu mövzuda insan oğlunun gəldiyi 
son nəticə “Dizayn Teoremi/ Intelligent Design”25  dır. XXI əsrdə Amerikalı 
alimlərin müdafiəsi ilə dərsliklərə girən teoremə görə varlıqlardakı qüsursuz 
dizayn/tasarlama mükəmməl bir ağlın əsəridir .26

Allahı vəsf edib tanımaq onun sifətlərini bilməklə olar ki, onlar iki qismə 
ayrılır:

A. ZATİ SİFƏTLƏR:

1. VÜCUD: Var olmaq. Allah vardır.

2. QIDƏM: Varlığının başlanğıcı yoxdur, əzəlidir.

3. BƏKA: Əbədi olub sonu yoxdur.

4. VAHDANİYYƏT: Allah birdir.

5. MUXALƏFƏTUN LİLHAVADİS: Yaradılanlara, sonradan olanlara 
bənzəməz.

6. QİYAM BİNƏFSİHİ: Var olmaq üçün başqa bir varlığa ehtiyacı 
yoxdur. 

25 Baylor Universitetinden riyaziyyatçı Prof. William Dembski, California Berkeley 
Üniversitetindən Prof. Johnson, Lehigh Üniversiteti biokimya mütəxəssisi Prof. 
Mıcahel Behe, kimi daha bir çox alimin iddiası belədir: “Canlıları kim dizayn etti?” 
“Bu qusursuz tasarlama kimin əsəridir?”. (Bax: Prof. Mıcahel Behe, “Yaşamın Kökeni 
“Akıllı Tasarım”; Prof. Philip E. Jhonson, “Darvnizmin Derin Anlamı Nedir? ” ZA-
MAN 29.06.2005.” )

26 Akyol, Mustafa, “Darvine İman hiç bu kadar abartılmamışdı”, ZAMAN, 28.06.2005; 
Daha geniş bax: Wüliam A. Pembski, «The Design Inference: Efiminating Chance 
through Small Probabilities http:// www.arnazon.com.
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B. SÜBUTİ SİFƏTLƏR:

1. HƏYAT: Allah Təala diridir.

2. ELM: Bilgi sahibi olan Allah, qəlblərdəki açıq və gizli hər şeyi bilir. 

3. SƏMİ: Hər şeyi eşidəndir.

4. BƏSƏR: Hər şeyi görəndir.

5. İRADƏ: Cərəyan edən hər şey iradəsinin təzahürüdür. Hər şey onun 
diləməsilə olar.

6. QÜDRƏT: Gücü və qüdrəti sonsuzdur, hər şeyə çatandır. 

7. KƏLAM: Hərf və səsə ehtiyacı olmadan danışandır. Quran onun 
kəlamıdır.

8. TƏKVİN: Yoxdan var edə bilən, yaradan sadəcə odur.

II. MƏLƏKLƏRƏ İMAN 

Mələklər nurdan xəlq edilmiş, gözlə görünməyən ruhani varlıqlardır. 
Onların yaradılışı insanın yaradılışından əvvəl olmuşdur27.  Bu varlıqların 
yemə-içməyə ehtiyacı olmayıb, ancaq əmr edildikləri işləri yerinə yetirməklə 
vəzifəlidirlər. Onların varlığına inanmaq iman əsaslarındandır. Quran bu barədə 
belə buyurur: “Peyğəmbər Rəbbi tərəfindən ona nazil edilənə (Qurana) 
inanmış və möminlər də iman gətirmişlər. (Onların) hamısı Allaha, Onun 
mələklərinə, kitablarına və (bütün) peyğəmbərlərinə iman gətirdilər” 28.

A. DÖRD BÖYÜK MƏLƏK 

1. CƏBRAYIL: Vəhy mələyi olub Allahla Rəsulları arasında elçilik 
vəzifəsini yerinə yetirmişdir. Ayə belə xəbər verir: “Şübhəsiz ki, bu (Quran) 
aləmlərin Rəbbi tərəfindən nazil edilmişdir! Onu Cəbrail (Ruhuləmin) 
endirdi.”29 .

27 Bəqərə, 2/30.
28 Bəqərə, 2/285
29 Şüəra, 26/192-193.
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2. MİKAYIL: Küləklər, yağış və əkinlərin bitməsi kimi bəzi hadisələrin 
meydana gəlməsində vəzifəli mələkdir 30.

3. İSRAFİL: Qiyamət anında və yenidən diriliş üçün iki dəfə sur çalmaqla 
vəzifəlidir. Quranda belə buyrulur: “Sur (birinci dəfə) çalınacaq, Allahın 
göylərdə və yerdə olan istədiyi kimsələrdən (Cəbrail, Mikail, Əzrail və 
İsrafildən, yaxud ərşi daşıyan mələklərdən və ya müsəlman şəhidlərindən) 
başqa, dərhal hamı yıxılıb öləcək. Sonra bir daha çalınan kimi onlar 
(qəbirlərindən) qalxıb (Allahın əmrinə) müntəzir olacaqlar!” 31.

4. ƏZRAİL: Ölüm anında ruhları almaqla vəzifəli olduğu üçün Quran 
onu ölüm mələyi adlandırmışdır. “(Ya Rəsulum!) De: «Sizə müvəkkil 
olan ölüm mələyi (Əzrail) canınızı alacaqdır.” 32Quranda bu dörd böyük 
mələkdən başqa müxtəlif ibadət və işlərlə vəzifəli yazan mələklər (kiramən 
katibin)33 , Arşın daşıyıcıları,34  Münkər-Nəkir, Mühafizə və başqa mələklər35  
də vardır.

III. KİTABLARA İMAN

Uca Allah xəlq etdikləridir, öz iradəsini, əmirlərini, qadağalarını və 
hikmətlərini bəndələrinə bildirmək üçün Peyğəmbərlərinə kitablar və səhifələr 
göndərmişdir. Bunların hamısı birlikdə ilahi kitablar adlanır ki, həcmləri fərqli 
olsa da, mənası və Allahın kəlamı baxımından eynidir. Cəbrail vasitəsilə 
Peyğəmbərlərə vəhy olaraq qöndərilən kitabların və səhifələrin36  cəmi 104-
dür. Onlar aşağıdakılardır:

A. SƏHİFƏLƏR/SUHUFLAR

Peyğəmbərlərin çoxu öz qövm və qəbilələrinə göndərilmişdir. Əvvəlcə 
öz ailəsinə göndərilən ilk Peyğəmbərin təbliğ şərtləri ilə, bütün bəşəriyyətə 

30 Təbəri, Təfsiru`t-Təbəri, II/386; İbn Kəsir, Təfsiru-İbn Kəsir, I/337.
31 Zümər, 39/68. 
32 Səcdə, 32/11.
33 Qaf, 50/17-18.
34 Mömin, 40/12; Haqqa, 69/17.
35 Daha geniş bax: Ənbiya 21/27-28; Əhzab, 33/56; Tariq, 86/1-4; Mömin, 40/7-9; Şura, 

42/5.
36 Nəcm, 53/36-37; Ə`la, 87/14-19.
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göndərilən axırıncı Peyğəmbərin təbliğ şərtləri və vəzifələri əlbətdə eyni ola 
bilməz. Bəşərin getdikcə artan əhatə dairəsinə paralel olaraq Peyğəmbərlərin 
məsuliyəti də artmışdır. Ola bilsin ki, qəbilələrin ümmətlərə nisbətən sadalanan 
bu ehtiyacları müqabilində Peyğəmbərlərinə az sayda səhifələr verilmişdir. 
Rəvayət edilən bəzi hədislərə görə adı çıkilmiş səhifələrin sayı37 100 ədəddir 
. Onlar aşağıdakılardır:

10 Suhuf, ADƏM əleyhissalama,

50 Suhuf, ŞİT əleyhissalama,

30 Suhuf, İDRİS əleyhissalama, 

10 Suhuf, İBRAHİM əleyhissalama göndərilmişdir38.

B. KİTABLAR

İman əsaslarından olan kitablara iman, ayələrlə istinad edilən əmrdir. 
“Onların (müşriklərin) nəfslərindən gələn istəklərə uyma və de: «Mən 
Allahın nazil etdiyi kitaba (bütün ilahi kitablara) inandım. Mənə sizin 
aranızda ədalətlə hökm etmək (ədalətli olmaq) əmr olunmuşdur”” 39 ayəsi 
bunlardan biridir. 

Son kitab Qurani-Kərim, Peyğəmbərlərə göndərilən kitabların Tövrat, 
Zəbur, İncil və Quran olduğunu bəyan edir. Eyni zamanda Quran, özündən 
əvvəlki bu kitabları təsdiqləyir və onların göndərildiyi Peyğəmbərlərə ilk dəfə 
nazil olan şəklinə iman etməyimizi tələb edir. Çünki Quranın xaricindəki bu 
üç kitab, təhriflərə məruz qalaraq müqəddəs kitab xüsusiyyətlərini itirmiş 
oldu. Qətiyyətlə təkid edə bilərik ki, Allah, Quranın əslini qoruduğu üçün 
onun müqəddəsliyi də qorunmuşdur. Əgər belə olmasaydı, fal baxanların 
“kitab açma” bəhanəsi ilə Qurandan sui-istifadə etmə cəhdləri, yaxud bu və 
ya digər fəsadlar Qurana da zərər verib onu da digər kitabların qaldığı aqibətə 
düçar edə bilərdi.

37 Alusi, Ruhul`-Məani, XV/145.
38 Suyuti, əd-Durru`l-Mənsur, VIII/489.
39 Şura, 42/15.
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 Ona görə də biz, Quranda adı çəkilmiş kitabların hal hazırkı şəklinə yox 
Allahdan gəldiyi saf halına inanmalıyıq. Çünkü yuxarıda da qeyd edildiyi 
kimi bu, bütöv imanın bir hissəsini təşkil edir. 

1. TÖVRAT
Tövrat, Musa əleyhissalam vasitəsi ilə İsrailoğullarına göndərilmiş 

kitabdır. Bu kitab haqqında Quranda deyilir: “Şübhəsiz ki, Tövratı da Biz 
nazil etdik. Onda haqq yol və nur vardır. (Allaha) təslim olan peyğəmbərlər 
yəhudilər arasında onunla, din alimləri və fəqihlər isə kitabdan qorunub 
saxlanılanlarla (Tövratdan ələ gəlib çatan ayələrlə) hökm edərdilər.”40  

Ancaq İsrailoğulları Tövratın əslini qoruya bilmədikləri üçün onun əsl 
nüsxəsindən bir əsər əlamət qalmadı. Ona görə Quran, onun haqqında “Biz 
(Tövratda İsrail oğullarına) yazıb hökm etdik ki,”41  ifadələri ilə Tövratın 
əslindən bəzi pasajları bizə xəbər verir. Yahudi din alimlərinin sonradan qələmə 
aldıqları Tövrat isə, əslindən uzaq bir kitab olaraq əldə edilmiş nüsxələrdən 
ibarətdir. 

2. ZƏBUR

Zəbur, “yazılmış şey” mənasında olub Hz. Davuda endirilmiş ilahi kitabın 
adıdır. Bu haqda Quranda belə deyilir: “(Ya Rəsulum!) Rəbbin göylərdə 
və yerdə olanları (Özünün bütün yaratdıqlarını) çox gözəl tanıyır. Biz 
peyğəmbərlərin bə’zisini digərlərindən üstün etdik və Davuda Zəbur 
verdik” 42 

Hal hazırda mövcud olan Zəbur, bəzi hikmətli sözlərdən və öyüd və 
nəsihətlərdən ibarət olan kitabdır.

3. İNCİL
İsa əleyhissalama verilən və “müjdə” mənasını daşıyan İncil, 

İsrailoğullarına göndərilmiş kitabdır. Quranda onun haqqında belə məlumat 
40 Maidə, 5/44.
41 Maidə, 5/45.
42 İsra, 17/55.
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verilmişdir: “Onların ardınca Məryəm oğlu İsanı özündən qabaqkı Tövratı 
təsdiqləyici olaraq göndərdik. Ona içində haqq yolu və nur olan, özündən 
əvvəlki Tövratı təsdiq edən, müttəqilər üçün doğru yol və nəsihət olan 
İncili verdik.”43  

İsrailoğullarının Hz. İsaya etdikləri zülm və işgəncələr tarixi bir həqiqət 
olaraq bu gün də bəzi ədəbiyyatların mövzusu olmuşdur. Bu baxımdan onun 
kitabına olan münasibət əlbətdə ki, bundan daha acınacaqlı olmalı idi. Belə 
də olduğu üçün İncilin aqibəti də digər özündən əvvəlki suhuf və kitablar 
kimi oldu. Məhz, buna görə də Qurani-Kərimdə bu səhnəyə dəlalət edən ayə 
belə ifadə edilmişdir: “(Ya Rəsulum!) Söylə: «Biz Allaha, bizə nazil olana 
(Qurana), İbrahimə, İsmailə, İshaqa, Yəquba və onun oğullarına nazil 
edilənə, Rəbbi tərəfindən Musa, İsa və (sair) peyğəmbərlərə verilənlərə 
inandıq və onların heç birini bir-birindən ayırmırıq. Biz yalnız Ona 
(Allaha) təslim oluruq!» Kim İslam-dan başqa bir din ardınca gedərsə, (o 
din) heç vaxt ondan qəbul olunmaz və o şəxs axirətdə zərər çəkənlərdən 
olar!”44

4. QURAN

114 surə və 6666 ayədən ibarət olub, Peyğəmbərimiz Hz. MƏHƏMMƏD 
əleyhissalama göndərilmişdir. Qurani-Kərimin gəlməsi ilə digər üç kitab, 
Tövrat, Zəbur və İncilin hökmü qaldırılmışdır. Çünki bu üç kitab nazil olduğu 
şəkli ilə qoruna bilməmiş, əslini itirdiyi üçün sonradan insanlar tərəfindən 
qələmə alınmışdır. Rahiblər, nəsildən-nəslə şifahi ötrülən mətnlərə öz sözlərini 
də əlavə edərək təhrif etmişdirlər. Məsələn, miladdan əvvəl XIII əsrdə nazil 
olan Tövratın hal hazırdakı nüsxələrindən ən qədimi miladdan əvvəl VII və 
ya X əsrə aid edilir. İndiki İncillərin isə, Hz. İsadan 325 il sonra mindən artıq 
müsabiqə iştirakçısı arasından doğruya ən yaxınları olacaq seçildiyi hamıya 
məlumdur. Deməli Tövrat nazil olduqdan təxminən üç və ya beş əsr sonra, 
İncil isə üç əsr sonra qələmə alınmışdır. Quran isə, aramla nazil olduğu hər 
vaxt Peyğəmbər (s.ə.s) onu əsabələrinə bildirər, onlar arasındakı vəhy katibləri 

43  Maidə, 5/46.
44  Ali İmran, 3/84-85. 
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olduğu kimi onu köçürər, hafizlər də əzbərləyərdi. Bu, Allahın Hicr surəsi 9-
cu ayəsində bildirdiyi hikməti əsasında olmalıdır ki, orada belə buyrulur: 

“Şübhəsiz ki, Qur’anı Biz nazil etdik və sözsüz ki, Biz də onu (hər cür 
təhrif və təbdildən; artırıb-əskiltmədən) qoruyub saxlayacağıq!”

Buna görə Quran bütün xüsusiyyətləri ilə nazil olduğu kimi qorunur 
və hər dövrün insanına işıq tutur. Varlıq aləmi haqqında elmin gəldiyi son 
nəticənin Quranda öz əksini tapması buna açıq misaldır.

Quran, ibadətlər, müamilələr, əxlaq hökmləri və digər maddi-mənəvi 
prinsipləri ilə insan oğlunun həyat tərzini nizama salan qaydalar toplusudur. 
Bu baxımdan cəmiyyətin rifahı naminə bütün müsbət cəhətləri özündə 
cəmləşdirən bu kitabın tarixə misilsiz xidməti olmuşdur ki, tarix bunun 
nümunələri ilə doludur. 

IV. PEYĞƏMBƏRLƏRƏ İMAN

Bədən və ruh insanı meydana gətirən iki ünsürdür. Bədənin gidaya ehtiyacı 
olduğu kimi, ruhunda özünə məxsus gidaya ehtiyacı vardır. Onun gidası nəyə 
isə inanmaq və onunla təsəlli tapmaqdır ki, onun bu xüsusiyyəti iman gətirmə, 
sitayiş etmə, inanma adlanır. İnsan öz ağlı ilə bu ehtiyacını təmin etmək üçün 
müqəddəs hesab etdiyi bir ağaca əski bağlayaraq bəxtinin açılacağına, yaxud 
qəbir daşına ip bağlayaraq uşağı olacağına, yaxud da həyatı iztirab qəbul edib 
doymaq bilməyən nəfsin arzularına qıfıl vurmaqla iztirabı yox edəcəyinə, 
Budda prinsipləri ilə Nirvana45  çatacağına, və ya yaradanı olmayıb dünyada 
təsadüfən heyvandan əmələ gəldiyinə inanaraq “inanc” ehtiyacını təmin edir. 
Eynilə bədəninn zərərli və faydalı qidalar qarşısında olduğu kimi ruhun da 
müxtəlif inanc/inanma növləri arasında zərərli və faydalı olanını seçməsi heç 
də asan deyil. İnsan bunu təkbaşına əldə etmə baxımından zəifdir. Ona görə 
də yaradan Allah onlara öz aralarından doğru yolu göstərəcək bəzi insanlar/
elçilər seçmişdir ki, onlar adı keçən peyğəmbərlərdir.

45 Nirvana, odun sönməsi mənasını daşıyır. İstək və şəhvətlərdən xilas olduqdan sonra 
azadlıq, arxayınlıq halı hesab edilir ki, Buddizmdə ruh tərbiyəsinin son mərtəbəsidir. 
Bu məqama çıxan ruh yenidən dünyaya qayıtma prosesinden xaricdir. (Əliyev, Rafiq, 
Din Əxlaqa Aparan Yol, Bakı 2005, s 32.)
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Peyğəmbərlər, Allahın (c.c) şəriətini, əmrlərini, qadağalarını, 
xəbərdarlıqlarını və müjdələrini bəndələrə bildirmək üçün seçib göndərdiyi  
 
şəxslərdir. Onlar insanların, Allaha şirk qoşmaq və bütə sitayiş etmək kimi 
dəlalətlərdən qorunmalarına, həm dünyada həm də axirətdə xoşbəxt olmalarına 
vasitəçidirlər. 

İnsanların hidayəti seçmələrini istəyən Allah, göndərdiyi peyğəmbərlərini 
möcüzələrlə46  dəstəkləmişdir.

İlk insan həm də ilk peyğəmbər olan Adəm əleyhissalamdır. Son 
peyğəmbər isə bizim peyğəmbərimiz Hz. Məhəmməd əleyhissalamdır. Onun 
bəşərə son olaraq gəldiyini Allah belə xəbər verir:

“Muhəmməd aranızdakı kişilərdən heç birinin atası deyildir. (Oğul 
odur ki, kişinin öz belindən əmələ gələ!) Lakin o, Allahın Rəsulu (elçisi) və 
peyğəmbərlərin sonuncusudur. Allah hər şeyi biləndir!”47

A. PEYĞƏMBƏRLƏRİN SİFƏTLƏRİ

Allahın elçiləri həm bəşər/insan həm də peyğəmbər olduqlarına görə 
digər insanlardan fərqli olaraq onların bir sıra üstün xarakter və məziyyətləri 
vardır. Bunlar bütün peyğımbərlərə xas sifətlərdir və aşağıdakılardır:

1. SİDQ: Peyğəmbərlər doğru sözlüdürlər. Qətiyyən yalan danışmazlar.

2. ƏMANƏT: Onlar cəmiyyətin ən güvənilən və edimadlı insanlarıdır. 

3. TƏBLİĞ: Allahın əmr və qadağalarını nöqsansız təbliğ edənlərdir.

4. FƏTANƏT: Onlar üstün zəka sahibidirlər.

5. İSMƏT: Məsum olduqları üçün heç günah işləməzlər. 

46 Möcüzə, Peyğəmbərlik iddiasında olan bir kəsin davasını təsdiq etmək üçün Allah 
tərəfindən meydana gətrilən qeyri-adi bir hadisədir. (Erdoğan, Mehmet, Fıkıh və Hu-
kuk Terimleri Sözlüğü, İstanbul 2005, s 386.)

47  Əhzab, 33/40.

İman
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Allahın son elçisi peyğəmbərimiz Hz. Məhəmməd əleyhissalamı digər 
peyğəmbərlərdən ayıran bəzi xüsusiyyətlər vardır ki, onları belə sadalamaq 
olar:

1. O, bütün peyğəmbərlərdən üstündür. 

2. Bütün insan və cinlərə göndərilmişdir. 

3. Xatəmul-Ənbiyadır. Peyğəmbərlərin ən axırıncısıdir. Ondan sonra 
peyğəmbər gəlməyəcəkdir.

4. Bütün aləmə rəhmət olaraq göndərilmiş cahanşümul Peyğəmbərdir.

5. Onun şəriəti qiyamətə qədər davam edəcək.

B. QURANDA ADLARI KEÇƏN PEĞƏMBƏRLƏR

Hz. Adəm və Hz. Məhəmməd (s.ə.s) arasında gəlib keçmiş peyğəmbərlərin 
sayı haqqında müxtəlif rəvayətlər var. Onlardan biri də bu sayının yüz iyirmi 
dörd min olduğunu48  bildirir.

Ancaq Qurani-Kərimdə adları keçən Peyğəmbərlərin sayı cəmi 28-dir. 
Onların adları belədir:

1) Adəm 10) Yaqub 19) İlyas

2) İdris 11) Yusif 20) Əlyəsa

3) Nuh 12) Eyyub 21) Zülkifl

4) Hud 13) Şuayb 22) Zəkəriyya

5) Saleh 14) Musa 23) Yəhya

6) İbrahim 15) Harun 24) İsa

7) Lut 16) Davud 25) Üzeyir

8) İsmail 17) Süleyman 26) Loğman

9) İshaq 18) Yunus 27)Zülqarneyn

 28) Həzrəti-Məhəmməd əleyhissalam
48 Ə. İbn Hənbəl, Müsnəd, V/266.
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Peyğəmbərlər Allahın sevdiyi insanlar olub, cəmiyyətdə özünəməxsus 
yerləri olduğu üçün qəlbimizdə onlara qarşı xüsusi bir məhəbbət hissi 
olmalıdır. Bu səbəblə digər insanlardan fərgli olaraq onların adları çəkiləndə  
 
salavat gətrilir. Salavatın şifahi şəkli “əleyhissalam” və ya “sallallahu aleyhi 
və səlləm”, yazılı şəkli, ixtisarla isə “(s.ə.s)” və ya (a.s)dir. Bu hörmətamiz 
ifadənin müsəlmanlar arasında xüsusi yeri vardır. Belə ki, Quran bu barədə 
belə buyurur: “Həqiqətən, Allah və Onun mələkləri Peyğəmbərə salavat 
göndərirlər (xeyr-dua verirlər). Ey iman gətirənlər! Siz də ona salavat 
göndərib (onun üçün salavat deyib) layiqincə salamlayın! (Allahümmə səlli 
ala Muhammədin və ala ali Muhamməd; əssəlamu əleykə eyyuhənnəbiyyu 
və rahmətullahi və bərəkatuhu-deyin!)” 49

Ona görə də hər müsəlman üçün ömründə bir dəfə Peyğəmbər Hz. 
Məhəmmədə salavat gətirməsi fərzdir. Bir məclisdə onun (s.ə.s.) adı çəkilsə 
birinci dəfə eşidən üçün salavat gətirməsi vacib, sonrakı eşitmələr üçün isə 
sünnətdir.

V. AXİRƏT GÜNÜNƏ İMAN

Kainatda Allahdan başqa bütün varlıqların ömrü müvəqqətidir. Müəyyən 
bir müddət üçün yaradılmışdır. Ancaq dünya həyatı ilə məhdudlaşdırılmış 
insan ömrünün sonu heç də torpağa qarışaraq kimyavi bir dəyişikliklə yox 
olub getmək deyil. Hər batan günəşin yenidən doğması üçün bir dan yerinin 
ağarma vaxtı, torpağa düşən hər toxumun cücərməsi üçün bir bahar fəsli 
gözlənildiyi kimi ölən hər insanın da yenidən dirilməsi üçün bir giyamət günü 
vardır. Yenidən dirilməklə Allahın hüzuruna gəlmə hesab edilən qiyamət günü 
axirət həyatının bir mərhələsidir. O gün insanlar yenidən dirilərək qəbirlərindən 
çıxarılar və məhşər meydanında, dünyada işlədikləri əməllərdən hesab vermək 
üçün Allahın hüzurunda toplanarlar. Qurani-Kərim bununla əlaqədar belə 
buyurur: “Elə isə (vaqe olacağına) şübhə edilməyən bir gündə (qiyamət 
günündə) onları (bir yerə) topladığımız zaman (onların) halı necə olacaq? 
(O gün) hər kəsə qazandığının (tutduğu əməllərin) əvəzi ödəniləcək və 

49 Əhzab 33/56.

İman
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onlara heç bir haqsızlıq edilməyəcəkdir.”50  “Həqiqətən, Rəbbin (qiyamət 
günü haqq-hesab çəkmək üçün) onları bir yerə yığacaq. O, hikmət 
sahibidir, (hər şeyi) biləndir!”51

Axirət gününə inanmaq iman əsaslarından olduğu üçün onu inkar edən 
dindən çıxmış sayılır. Çünki bu barədə Allah belə buyurur: “Allaha, onun 
mələklərinə, kitablarına, peyğəmbərlərinə və axirət gününə inanmayan 
şəxs, şübhəsiz ki, (doğru yoldan) çox azmışdır.” 52

İnsanın, Allah tərəfindən yazılıb qərarlaşdırılmış ömrünün nəhayətinə 
əcəl deyilir. O, nə səbəblə ölərsə ölsün əcəli ilə ölər. 

Dünya həyatını başa vurub qiyamətə qədər olan zaman qəbir həyatı 
adlanır ki, buna axirət həyatının başlanğıcı da deyilir. Bu haqda Peyğəmbər 
(s. ə.s) belə buyurur: “Qəbir həyatı axirət mərhələlərinin ilkidir. Kim o 
mərhələdən qurtularsa, digər mərhələlərdən də asan keçər.”  Qiyamətdən 
sonra insanların hesaba çəkiləcəyi yer məhşər və ya Arasatdır. Allahın onları 
buraya toplamasına həşir deyilir.

Mizan, həşirdən sonra əməllərin ölçülməsi üçün qurulan ilahi ədalət 
tərəzisidir. Allah, onun haqqında belə deyir: “Biz qiyamət günü üçün 
ədalət tərəzisi qurarıq. Heç kəsə əsla haqsızlıq edilməz. Bir xardal dənəsi 
ağırlığında olsa belə onu (hər hansı bir əməli tərəziyə) gətirərik. Haqq-
hesab çəkməyə Biz kifayətik.” 53

Axirətlə əlaqədar bir digər mövzu sırat körpüsüdür.Hədisi-şərifdə 
cəhənnəm üzərinə qurulmuş bu köprüdən ancaq saleh əməl sahiblərinin keçə 
biləcəyi, xüsusilə də ilk keçənin Hz. Məhəmməd və onun ümməti olacaği 
bildirilir 54. 

 VI. QƏZA VƏ QƏDƏRƏ İMAN 

İmanın şərtlərindən biri də qəza və qədərə imandır ki, bunu aydın başa 
düşmək üçün cüzi-iradə haqqında məlumat sahibi olmaq lazımdır. 

50 Ali İmran, 3/25.
51 Hicr, 15/25. 
52 Nisa, 4/136.
53 Ənbiya, 21/47.
54 Buxari, Əzan, 129; Müslüm, İman, 81.
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Cüzi-iradə, insanın imkanları daxilində arzu və istəklərinə nail ola bilmə 
qabiliyyətidir. Ancaq bəndə, öz felinin xaliqi deyil, o feli arzulayıb icra 
edəndir. Felin meydana gəlməsinə icazə verən və onu xəlq edən, yaradan isə 
Allahdır. Ona görə də bəndənin arzulayaraq icra etmək istədiyi əməl xeyr də 
olsa, şər də olsa Allah (ona icazə verib) onu yaradar. Ancaq Allah, bəndənin 
icra etdiyi xeyr işdən razıdır, müqabilində səvab yazar, şər işdən isə razı deyil, 
müqabilində cəza var. Eyni ilə, ruzi məsələsində oduğu kimi; insan öz iradəsi 
ilə ruzisini halal və ya haram yollardan özü seçər və Allah da ona o yoldan 
verər. Ruzisini halaldan tələb etməyib haram yeyənlər iradəsindən pis yolda 
istifadə etməsi səbəbilə məsuliyyət daşıyırlar. “Qədər”ə gəlincə bu, Allahın 
hər şeyi əzəldə müəyyənləşdirməsidir. Furqan surəsində belə buyrulur: “O, 
hər şeyi yaratmış və onu (onun nə cür olacağını) təqdir (əzəldən müəyyən) 
etmişdir.”  Digər bir ifadə ilə, “qədər”, Allahın əzəldən əbədə olacaq şeylərin 
xeyr və şər, yaxşı və pis olması, yeri və zamanı, şəkli, ümumiyyətlə hər cür 
xüsusiyyətini əzəldə bilib müəyyənləşdirməsidir.

Qəza isə, Allahın əzəldə təqdir etdiyi hadisələrin vaxtı gəldiyi anda onun 
elm və iradəsinə uyğun meydana gəlməsidir. 

İman





İKİNCİ FƏSİL

İSLAMIN ŞƏRTLƏRİ

İslam, insan oğluna göndərilən ən son dindir. Onun cahanşümul 
xüsusiyyəti55  sübut edir ki, qiyamətə qədər başqa bir dinə ehtiyac yoxdur. 
Məhz bu barədə Allah, kitabında belə buyurur: “Kim islamdan başqa bir din 
ardınca gedərsə, (o din) heç vaxt ondan qəbul olunmaz və o şəxs axirətdə 
zərər çəkənlərdən olar!”56Son Peyğəmbər Hz. Məhəmməd (s.ə.s) təbliğ 
etdiyi bu dinin beş əsası olduğunu xəbər verir ki, buna həm də İslamın şərtləri 
deyilir. Hədisi-Şərif belədir: 

ُسوُلُه
َ
ر
َ
ًدا َعْبُدُه و

َ
أَّنَ ُمَّم

َ
ُ و اَدِة أَْن َل إِلََه إِّلَ الّلَ

َ
ٍس َشه ْسَلُم َعَل َخْ  اْلِ

َ
  ُبِن

ْيِت
َ
ّجِ اْلب َ

ح
َ
َضاَن و

َ
م
َ
ْوِم ر

َ
ص

َ
َكاِة و

َ
إِيتَاِء الّز َ

َلِة و
َ

إَِقاِم الّص
َ
 و

55 Çünki İslamın mövcud olduğu bütün dövrlər insan oğlunun yaşadığı yerindən asılı ol-
mayaraq dünyanın hər tərəfi haqqında ətraflı məlumat sahibi olduğu zamandır. Hal 
hazırda Peyğəmbərlər, xüsusilə Hz. Məhəmməd (s.ə.s) haqqında eşitməyən yoxdur. 
Belə bir vəziyyətdə Allahın bu mükəmməl son dinindən xəbəri olmamaq ancaq qəbahət 
hesab ediləbilər. Ona görə də Allah Qurani-Kərimdə belə buyurur: “Biz peyğəmbərləri 
(möminlərə) müjdə gətirən və (kafirləri) əzabla qorxudan kimi göndərdik ki, daha in-
sanlar üçün peyğəmbərlərdən sonra Allaha qarşı bir bəhanə yeri qalmasın…!” (Nisa, 
4/165)

56 Ali İmran, 3/85.
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 İslam beş əsas üzərinə qurulmuşdur: Allahdan başqa bir ilah olmadığına və 
Məhəmmədin Onun bəndəsi və elçisi olduğuna şahidlik etmək; namaz qılmaq, 
zəkat vermək, oruc tutmaq və həccə getmək.”57 Hədisi-Şərifdə görülür ki, 
İslamın şərti beşdir:

1. Kəlimeyi-Şəhadət demək: Hər bir iş, arzulanan məqsədə nail olmaq 
üçün yerinə yetirirlir və eyni zamanda arzu edilən nəticə üçün bir vasitədir. 
Məqsədi olmayan və nəticə əldə etmək istəməyən üçün o işin mənası yoxdur. 
Bu baxımdan həm dünyada, həm axirətdə xoşbəxt olmaq, dünyada səadəti, 
axirətdə isə cənnəti əldə etmə məqsədi qüdənlər üçün kəlimeyi-şəhadət bu işin 
başlanğıcıdır. Cənnət arzusu olmayanlara kəlemeyi-şəhadətin mənası olmaz.

Kəlimeyi-şəhadətlə dünyada, “mən kiməm?”, “nə üçün varam?” 
“hardan gəlib haraya gedirəm?”, “ruzi qazanmaq nə üçündür?”, “başqalarına 
və böyüklərimə nəyə görə hörmət etməliyəm?”, “nələri və niyə yeyib-
içməliyəm?” suallarına düzgün cavab verərək həyatda nizam-intizam sahibi 
olmaqdır. Nəticədə dünyada mənalı bir ömrün sahibi olduğundan axirətdə də 
müqabilində Cənnət kimi mükafata nail olmaqdır. 

2. Namaz qılmaq: Yaradanı anmaq, əmri yerinə yetirmək, bütün nemətəri 
O verdiyi üçün onu tanımaq, ona şükr etmək, dərdi-səri ona açmaq, sığınmaqdır 
namaz. 

3. Oruc tutmaq:

4. Zəkat vermək:

5. Həccə getmək:

Bu şərtləri yerinə gətirən kəslərə mömin və müsəlman deyilir. Bunlardan 
birini inkar edən islamdan çıxmış olar.

TƏMİZLİK

Ətrafımıza nəzər salsaq zərrələrdən ulduzlara qədər bütün varlıqlarda 
heyrətamiz bir təmizlik qanununun hakim olduğunu müşahidə edərik. Məsələn, 
mikroblardan təmizlənmə hadisəsi ağ qan hüceyrələri olan leykositlərin bədəni 

57 Buxari, İman, 34; Müslüm, İman, 35
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yad maddələrdən qoruması ilədir. Bədənin maddi pisliklərdən təmizlənməsi 
bütün canlılar üçün ən ümdə təmizləyici vasitə olan su ilədir. Və sair bu kimi 
təmizlik hadisələri Allahın kainatda qoyduğu böyük bir qanundur. Onun 
haqqında Quranda belə buyurur: “... Allah, sizi təmizləmək üçün göydən 
su endirir.”58 Hədisi-Şərifdə isə Peyğəmbər əleyhissalam: “Allah təmizdir, 
təmizliyi sevər”59demişdir. 

Allah (c.c.), ən son göndərdiyi dinində təmizlik haqqında geniş bəhs 
edərək, təmiz olmağı bəndələrinə bəzən tövsiyə, bəzi hallarda isə əmr etmişdir. 
Bu baxımdan İslamda təmizlik üç ünsürdən ibarətdir:

a) Nəcasətdən təharət - Bədən və paltarın pislikdən təmizlənməsi; 

b) Hədəsdən təharət–dəstəmaz, gusül və təyəmmüm kmi ibadət üçün 
təmizlənmək; 

c) Qəlbin kibir, paxilliq, həsəd, kin və qısqanclıq kimi mənəvi pisliklərdən 
təmizlənərək bunun yerinə iman, ixlas, təqva və gözəl əxlaq sahibi olmaq.

Fiqh ədəbiyyatında təmizlik əvəzinə eyni zamanda təharət kəlməsi 
işlədilir və bu, ancaq yuxarıda sadalanan ünsürlərdən ilk ikisinə şamil edilir.60 
Təharətin fərz ola bilməsi üçün bəzi şərtlər vardır. Onlar aşağıdakılardır:

1. Müsəlman olmaq

2. Ağıllı olmaq

3. Yetkinlik yaşına çatmaq

4. Aybaşı (heyz), yaxud zahılıq müddətinin bitməsi

5. İbadət vaxtının girməsi

6. Yuxuda olmamaq

7. Su, yaxud təmiz torpaqdan istifadə imkanı olması

İstinca: Məni, sidik, nəcis və qan kimi bədəndən çıxan pis şeylərin 
çıxdıqları yerlərin təmizlənməsinə istinca deyilir.

58 Ənfal, 8/11.
59 Tirmizi, Ədəb, 41.
60 Qəlbin mənəvi kirlərdən təmizlənməsi Təsəvvüf elminə aid mövzudur.

İslamın şərtləri
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İstibra: Sidik  bədəndən xaric  edildikdən sonra axıntının tam  
kəsilməsindən əmin olmaq üçün ehtiyat etməyə istibra deyilir. Bu 
məqsədlə ayaqyolundan çıxdıqdan sonra gəzinmək yaxud müəyyən qədər 
gözləmək alınacaq dəstəmazın və ya qılınacaq namazın qəbul olması üçün 
əhəmiyyətlidir.

Ayaqyolunda davranış qaydası: Ayaqyoluna girmədən əvvəl Hz. 
Peyğəmbərin

اِئِث“ 
َ
 اْلَخب

َ
 اْلُخْبِث و

َ
 ِاّنِى اَُعوُذ ِبَك ِمن

َ
 ”الَّلَُهّم

 “Ey Rəbbim! Pislikdən və pis şeylərdən sənə sığınıram” duası oxunar 
və sol ayaqla girilər. Ayaqyolunda danışmaq, Quran oxumaq, salam vermək, 
yaxud salamı almaq olmaz. Hökmü məkruhdur. Ayaqyolundan sağ ayaqla 
çıxdıqdan sonra da:

 َعاَفاِنى“ 
َ
ِ ْاَلَذى و ّ

 َعن
َ

ْمُد لِل اّلَِذى اَْذَهب
َ
 ”اَْلح

 “Faydalı olmayanları məndən dəf edən və mənə səhhət verən Allaha 
həmd olsun!”61  deyilər.

Qibləyə durmaq və ya arxa çevirmək, durğun, yaxud axan suya və üzür 
olmadıqca ayaqda dəstəmaz pozmaq məkruhdur. Ayaqyolunda təmizlik kağız-
kuğuzla deyil, su ilə olmalı və sol əllə yuyulmalıdır. Qurulamaq üçün tualet 
kağızı, yaxud palazdan istifadə edilməlidir və onları ayrıca yığaraq zibil qabına 
atmaq lazımdır. Nəcasətdən təharət adətən namaz bəhsində öyrənilir. Burada 
isə hədəsdən təharət mövzusuna aid dəstəmaz, qüsul  və  qadınlara məxsus 
hallar sadalanacaqdır.

I. DƏSTƏMAZ

Dəstəmaz, bədənin bəzi  üzvlərini üsuluna uyğun yumaq və məsh 
etməkdən ibarətdir. İbadətləri yerinə yetirmək üçün dəstəmaz şərtdir. 

61 Tirmizi, Taharə, 6.
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Xüsusilə də na   maz qılmaq üçün onun fərz olması haqqında Qurani-Kərim 
belə deyir: “Ey iman gətirənlər! Namaza durduğunuz zaman üzünüzü və 
dirsəklərlə birlikdə əllərinizi yuyun. (Yaş əlinizlə) başınızı məsh edin, 
ayaqlarınızı isə hər iki topuğa qədər yuyun.”62 

İbadətlər xaricində dəstəmazlı olmaq səvab və fəzilətli işdir. Peyğəmbər 
(s.a.s.) belə buyurmuşdur: “Dəstəmazlı olaraq yatan, gecə ibadət edib, gündüz 
oruc tutan kəslər kimidir”. 

Dəstəmazın fərzləri, sünnələri və sair kimi hökümləri sırası ilə aşağıdakı 
kimidir:

A. DƏSTƏMAZIN FƏRZLƏRİ

Dəstəmazın fərzləri haqqında sayı baxımından məzhəblərin fərqli 
görüşləri vardır. Ancaq dəstəmaz ayəsində keçən: “Namaza durduğunuz zaman 
üzünüzü və dirsəklərlə birlikdə (dirsəklərdən və ya dirsəklərə qədər) əllərinizi 
yuyun. (Yaş əlinizlə) başınızı və hər iki bəndə (oynağa) qədər ayaqlarınızı 
məsh edin (və ya: başınızı məhs edin, ayaqlarınızı isə hər iki topuğa qədər 
yuyun)” əmrləri, bütün məzhəblərə görə fərz qəbul edilmişdir ki, onlar sırası 
ilə aşağıdakılardır: 

1. Üzü yumaq

2. Dirsəklərlə birlikdə əlləri yumaq

3. Başın dörddə birini məsh etmək

4. Ayaqları topuqları ilə bərabər yumaq

Hənəfi üləma sadəcə bu dördünü dəstəmazın fərzləri olaraq qəbul edib geri 
qalanına sünnət demişdir. Digər məzhəblər isə buna bəzi əlavələr etmişdir. 

Cəfəri məzhəbinə görə dəstəmazın fərzlərinin sayı yeddidir. Ayədən 
başqa qəlbən63  niyyət etmək, müvalat (ara verməmək) və tərtib (ardıcıllıq)  
 

62  Maidə, 5/6.
63 Hənəfilərdə olduğu kimi Cəfəri məzhəbinə görə də niyyətin qəlb ilə olması ibadət üçün 

kifayətdir. Dil ilə söyləmək isə fəzilətlidir.
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fərzdir64.  Bundan əlavə Cəfəri məzhəbinə görə ayaqları yuma yox, barmaq 
uclarından topuqlara qədər məsh etmək fərzdir.65  Ayaqlar yuyulsa belə keçərli 
olmaz. Çirkli ayaqlar əvvəl yuyulub təmizlənməli sonra məsh edilməlidir. 
Çünki dəstəmazın keçərli olması üçün yuyulacaq və məsh ediləcək üzvlərin 
təmiz olması şərtdir. Şafi üləmaya gərə də niyyət və tərtib fərzdir. Malikilərə 
görə isə, yuyulan üzvləri ovuşdurmaq, müvalat və başın qablama məshi (bax: 
dəstəmazın alınma qaydası) fərzdir.66  

B. DƏSTƏMAZIN SÜNNƏLƏRİ

Dəstəmazın vacibləri yoxdur. Sünnələri isə çoxdur. Bunlar aşağıdakılardan 
ibarətdir:

1. Əuzu-bəsmələ çəkmək.

2. Dəstəmaz almağa niyyət etmək.

3. Əvvəlcə əlləri biləklərə qədər yumaq.

4. Ağzı misvak67, yaxud fırça ilə təmizləmək.

5. Dəstəmaz üzvlərini fasiləsiz və ardıcıl yumaq.

6. Yuduğu üzvləri yaxşıca ovmaq.

7. Ağıza üç dəfə su alıb, hər dəfə də boşaltmaq

8. Oruclu deyilsə suyu ağzında yaxşıca çalxalamaq

9. Burnuna üç dəfə su çəkmək , hər dəfə sol əllə fınxırmaq, (oruclu deyilsə)  

10. Üzvləri sırası ilə yumaq və ya məsh etmək.

64  Hilli, Şərai`u`l-İslam, I/16.
65 Məhəmməd Cavad Mağniyyə, əl-Fiqh alə`l-Məzahibi`l-Xəmsə, Beyrut 1982, s 37.
66 Şövqani, Neylu`l-Əvtar fi Şərhi Multəqa`l-Əxbar, Misir t.y, I/224, Zühayli, əl-Fiqhu`l-

İslami və Ədillətuh, Dəməşq 1985, I/235.
67 Misvak, dişlərin təmizlənməsi məqsədiylə əraq ağacının budağından əldə edilən təmizləmə 

vasitəsidir. Misvak olmazsa bu işi görəcək sabun və fırça kimi təmizlik ədəvatının 
işlədilməsi bu sünnətin yerinə yetirilməsi üçün kafidir. Peyğəmbər əleyhissalam bu 
haqda belə buyurur: “Əgər ümmətimin çətinlik çəkməyəcəyini bilsəydim onlara 
hər dəstəmaz əsnasında (misvakla) diş təmizliyini əmr edərdim” (Buxari, İman, 26; 
Məvakit 24; Müslüm, İmarə, 103.)
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11. Hər üzvü üç dəfə yumaq. Cəfəri məzhəbinə görə ikinci dəfə yumaq 
sünnət, üçüncüsü bidət hesab edilir.

12. Yumağa sağdan başlamaq.

13. Əl və ayaqları yuyarkən barmaqlardan başlamaq. 

14. Saqqalı cod olanların saqqalını barmaqları ilə aralamaq.

15. Barmaqdakı üzüyü oynatmaq.

16. Qulaqların içini və xaricini də məsh etmək.

17. Boyunu məsh etmək.

18. Başı bütövlükdə məsh etmək.

19. Barmaqların arasını yumaq. 

20. Başı bir dəfə məsh etmək. (Üç dəfə məkruhdur.)

21. İstinca: Namazı pozacaq miqdardan az nəcasətin də təmizlənməsi. 

C. DƏSTƏMAZIN MƏKRUHLARI

1. Natəmiz yerdə dəstəmaz almaq.

2. Dəstəmaz əsnasında lazımsız yerə danışmaq.

3. Suyun ağzla burna sol əllə alınması.

4. Suyu dəstəmaz üzvlərinə çırpmaq.

5. Üzürsüz olduğu halda sağ əllə fınxırmaq.

6. Suyu lazımından çox işlətmək.

7. Suyu lazımından az işlətmək.

8. Başı üç dəfə məsh etmək.

Ç. DƏSTƏMAZIN ƏDƏBLƏRİ

1. Dəstəmazı təmiz bir yerdə almaq.

İslamın şərtləri
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2. Dil ilə qəlb niyyətini birləşdirmək.

3. Dəstəmaz alarkən qibləyə dönmək.

4. Dəstəmaz əsnasında başqalarından kömək istəməmək.

5. Dəstəmaz anında tələsməmək.

6. Məcbur olmadıqda danışmamaq.

7. Suyu nə az, nə də çox işlətmək.

8. Hər üzvü yuyarkən bəsmələ çəkmək.

9. Suyun, üst-başa sıçramaması üçün yüksək bir yerdə dəstəmaz almaq.

10. Dəstəmazdan sonra qibləyə dönərək kəlimeyi-şəhadət gətirmək.

11. Dəstəmazdan sonra bir, iki yaxud üç dəfə Qədr surəsi oxumaq.

12. Alınan bu dəstəmazla iki rükət namaz qılmaq.

D. DƏSTƏMAZI POZAN HALLAR

1. Ön və arxadan çıxan hər cür maddə ilə arxadan çıxan qaz.

2. Bədənin hər hansı bir yerindən qan, irin, sarı su kimi mayelərin çıxıb 
yayılması. Yayılma və axması şərtdir. Damla halında qalıb yayılmaması və ya 
dişlənmiş meyvədə qan izi görülməsi, burna soxulan barmaqda (axmayaraq) 
görülməsi pozmaz.Şafi və Malikilərə görə sadəcə sidik və nəcis kanallarından 
gələn qan dəstəmazı pozar. Bunun xaricində bədənin hər hansı bir yerindən 
çıxan, yaxud yayılan qan dəstəmazı pozmaz.68 

3. Özünü itirəcək dərəcədə bayılmaq.

4. Şəhvət səbəbi ilə tənasül üzvünün oyanması.

5. Kiçik və ya böyük olsun, ayaqyolu ehtiyacını qarşılamaq.

6. Ağız dolusu qusmaq.

7. Sərxoş olmaq.

68 Şövqani, Neylu`l-Əvtar, I/187.
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8.Yuxlamaq. Cəfəri məzhəbinə görə ancaq gözün görmədiyi və qulağın 
eşitmədiyi bir yuxu dəstəmazı pozar. 

9. Namazda (başqası eşidəcək qədər) gülmək.

10. Tüpürdüyü zaman tüpürcəyinin yarısı və ya yarıdan çoxunun qan 
olması.

11. Üzürlünün dəstəmazı üçün namaz vaxtının çıxması. Çünki üzürlü hər 
namaz üçün ayrı dəstəmaz alır və bu dəstəmazla sadəcə o vaxtın namazını 
qılır.

Cəfəri məzhəbində meyyitə toxunmaq da dəstəmazı pozan hallardandır.69 

QEYD: Bəzi kitablarda dəvə əti yemək dəstəmazı pozan hallardan 
hesab edilir. Ancaq bu mövzu hədis ədəbiyyatında “əvail”dən olub, 
Hz. Peyğəmbərin əvvəl əməl etdiyi halda sonra tərk etdiyi (mənsux) 
sün  nəsidir70. Belə ki, Rəsulullah (s.ə.s.) vəhyin endiyi ilk illərdə 

اُر“ 
َ
ْت الّن

َ َ
َا َغّي ُئوا ِمّ ّضَ َ

 ”تَو

 Odda bişmiş (dəvə əti yemə) səbəbi ilə dəstəmaz alın”71  buyurdu 
və odda bişən dəvə əti yeməklə dəstəmaz almaq lazım gəldiyini hökmə 
bağladı. Ancaq vəhyin tamamlandığı illərdə bunu tərk etdiyini, beləliklə 
adı çəkilən hökmün qaldırıldığını Cabir b. Abdullah belə rəvayət edir: 

َ
ّلَم َ

س
َ
ُ َعَلْيِه و َ الّلَ ّ

ل
َ

ِ ص ُسوِل الّلَ
َ
ْيِن ِمْن ر

َ
 اْلَْمر

َ
”َكاَن آِخر

اُر “ 
َ
ْت الّن

َ َ
َا َغّي تَْرُك اْلُوُضوِء ِمّ

 Rəsulullahın axırda gördüyü iki işdən biri odda bişmiş (dəvə əti) yemə 
səbəbilə dəstəmaz almağı tərk etmək oldu ”. 72

69 Tusi, ən-Nihayə, s 19.
70 Uğur, Müctəba, Ansiklopedik Hadis Terimləri Sözlüğü, Ankara 1992, s 89-315.
71 Əbu Davud, Taharə 72; Əhməd b. Hənbəl, 4/27-398.
72 Əbu Davud, Taharə, 75.
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E. DƏSTƏMAZA MANE OLMAYAN HALLAR

1. Dəstəmaz üzvlərindən bəzilərinin olmaması.

2. Dəstəmaz əzalarında 

3. Dəstəmazlı olduğunu bildiyi halda, pozub-pozmadığı yadına düşməzsə, 
dəztəmazlı hesab olunur.

4. Peşəsi baxımından rəngsazlar kimi həmişə rənglərlə məşğul olanların 
dırnaq kənarlarında təmizlənməsi çətin yerlərdə qalan boyalar dəstəmaza 
əngəl deyildir. 

5. Sağalan yaranın qabığı düşmədikcə dəstəmaza zərər verməz. Düşərsə 
yuyulması lazımdır.

F. DƏSTƏMAZIN ALINMA ŞƏKLİ 

1. Mümkünsə qibləyə dönülür. Əuzu və bəsmələ çəkilər və qəlb ilə niyyət 
edilər.

2. Əllər şəkildəki kimi üç dəfə yuyular. Yuyarkən bir əlin barmaqları 
ilə digər əlin barmaq araları da ovular. Üzük varsa altına su dəyməsi üçün 
tərpəşdirilər.

 

 3. Bəsmələ çəkilərək ağza su verilər. Bu əsnada:  
 
ًدا“ 

َ
ْعَدُه اَب

َ
ُأ ب

َ
َك َكْأًسا َل اَْظم ْوِض نَِبِيّ

َ
 اْسِقِن ِمْن ح

َ
”اَلّلَُهّم



49

“Allahım! Peyğəmbərin kövsər hovuzundan mənə bir daha susamayacağım 
bir qab su içir” duası oxunar. 

Varsa misvakdan istifadə etməklə, yoxsa əvvəl baş barmağı ilə dişlərin 
sağ tərəfini, sonra şəhadət barmağı ilə sol tərəfini təmizləmək lazımdır. Hz. 
Əli bu mövzuda belə demişdir: “Misvaklanmaq baş barmaq və işarə barmağı 
ilə də olar”.73 

4. Bəsmələ çəkilərək burna su verilər və:  

ار“  
َ
َل تَِرْحِن ِرحَيَة اّلَن

َ
ِة و

َ
ّن
َ
 اَِرْحِن ِرحَيَة اْلج

َ
”اَلّلَُهّم

  “Rəbbim! Məni cəhənnəm deyil, cənnət qoxusu ilə qoxulandır” duası 
oxunar. 

73 Muhammed Atıf Hoca, İslam Fıkhı, İstanbul 1994, 1/17.
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Əgər oruc deyilsə su, burun yumşaqlarına qədər çəkilər. Burnunu sol əllə 
fınxırar. 

5. Bəsmələ ilə ovuclara su alınar və üzün saç bitimindən çənə altına, yan 
tərəflərdən də qulaq yumşaqlarına qədər yuyular. Üz hər dəfə ovular. Üzü 
yuyarkən: 

ّدُ ُوُجوٌه“ َ
 تَْسو

َ
ُجوٌه و

َ
ُ و ّ

ض
َ
 تَْبي

َ
ْوم

َ
ْجِهى ي

َ
َّيِْض و

 ب
َ
  اَلّلَُهّم

 “Allahım! Bəzi üzlərin ağ, bəzilərinin qara olacağı gün mənim üzümü ağ 
et” duası oxunar. 

 

 

6. Bəsmələ çəkilər. Sağ qol dirsəklə birlikdə ovalanaraq yuyular. Ar xa-
sın dan eyni ilə sol qol yuyular. Sağ qolu yuyanda:   
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ِسًيا“
َ
ابًا ي

َ
اِسْبِن ِحس

َ
 ح

َ
ِميِن و

َ
 اَْعِطِن ِكتَِابى ِبي

َ
  ”اَلّلَُهّم

“Ey Rəbbim! Kitabımı (əməl dəftərimi) sağ əlimə ver və mənim hesabımı 
asanlaşdır”, sol qolu yuyanda isə:|

ابًا َشِديًدا“ 
َ
 لَ ُتَاِسْبِن ِحس

َ
اِء َظْهِرى و

َ
ر
َ
 لَ ِمْن و

َ
اِلى و

َ
 لَ ُتْعِطِن ِكتَابِى ِبَشم

َ
 ”اَّلَلُهّم

“Ey Rəbbim! Kitabımı nə sol əlimə,nə də arxa tərəfimdən ver. Məni çətin 
imtahana çəkmə” duaları oxunar.

  7. Bəsmələ çəkilər. Sağ əllə başın dörddə bir hissəsi məsh edilər. Sonra 
şəhadət barmaqları ilə sağ və sol qulaqlar, baş barmaqlarla da qulaqların ar xa-
sı məsh edilir. Bu əsnada:  

ُه“
َ
ن
َ
َّتَِبُعوَن اَْحس

َْستَِمُعوَن اْلَقْوَل َفي
 ي

َ
 اّلَِذين

َ
ْلِن ِمن

َ
 اْجع

َ
”اَلّلَُهّم

 

 

“Ey Rəbbim! Məni həq sözə qulaq asanlardan və onun ən gözəlinə tabe 
olanlardan et” duası oxunur. Əlin baş və şəhadət barmaqları xaric, digər üç 
barmağın arxası ilə də boyun məsh edilir və  

اِرَ“
َ
 الّن

َ
ِت ِمن

َ
َقب

َ
 اْعِتْق ر

َ
  ”اّلَلُهّم
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“Ey Rəbbim! Boynumu oddan azad et” duası oxunar

Başın məsh edilmə miqdarı haqqında “qablama məsh” deyilən başın 
tamamının məsh edilməsi Maliki məzhəbinə görə fərz74,  digər məzhəblərə görə 
sünnətdir.75  Dəstəmaz alan şəxs islanmış iki əlinin iç tərəfini və barmaqlarını 
başının ön qismindən başlayaraq arxa qisminə qədər çəkərək bütöv başı məsh 
edər. Başa dəyməyən şəhadət barmaqları ilə qulaqlar, digər üç barmağın arxası 
ilə də boyun məsh edilir. 

8. Bəsmələ çəkilər. Sağ ayağın ucundan başlamaqla ayaq barmaqlarının 
arası sol əlin çeçələ barmağı ilə yuyular. Əvvəl sağ ayaq kiçik barmaqlardan 
başlamaqla, sonra yenə bəsmələ ilə sol ayaq baş barmaqdan başlamaqla yuyu-
lar. Ayaqlar altdan üstə doğru çəkilərək yuyular. Bu əsnada: 

 تَِزّلُ ِفيِه ْال َْقَداُم“ 
َ
ْوم

َ
اِط ي

َ
ر  َعَل الّصِ

َ
ّى

َ
َ ثَّبِْت َقَدم

 ”اَلّلَُهّم

“Allahım! Bəzi ayaqların büdrəyəcəyi o gündə mənim ayaqlarımı sırat 
üstündə sabit qıl” duası oxunar.

   

74 Mahmud Şəltut - Əli Sayis, e.a.ə., s, 18.
75 Şövqani, Neylu`l-Əvtar, 1/158.
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Sonra qibləyə dönülərək kəlimeyi-şəhadət gətirilər, arxasından “Qədr” 
surəsi oxunar.

Üzürlünün dəstəmazı: Dəstəmazı pozan hallar bəzən aramsız davam edə 
bilər. Qan, sidik, qusuntu və sair kimi bədəndən aramsız çıxan axıntılar buna 
misaldır. Belə hallara “üzür”, belə kəslərə də “üzürlü (mazur yaxud mazurə)” 
deyilir. Üzürlü, hər fərz namaz vaxtı üçün dəstəmaz alar. Dəstəmazı pozan 
digər hallar baş versə aldığı dəstəmaz pozular. Üzürlü sayılmaqdan çıxmaq, 
ancaq o üzrün bir namaz vaxtı içində görülməməsi ilə olar. 

Müstəhazə: Hər ayın müəyyən günlərində heyz (ay halı) görən qadının 
müəyyən müddətdən əlavə günlərdə axan qan istihazə qanıdır. İstihazə qanı 
ana rəhmindən deyil, döl yolları kapilyarından axan qandır ki, bu vəziyyət 
həm ay halı, həm də zahı (loğusalıq) müddəti xaricində baş verə bilər. İstihazə 
qanı heyz və zahı qanından fərqli olub, tünd, yaxud çirkli deyil, açıq və təmiz 
qan kimidir. Buna görə belə haldakı bir qadın müstəhazə adlanır və üzürlünün 
hökmlərinə tabedir. Onun haqqında Rəsulullah (s.ə.s) belə demişdir: “Üzür 
qanı görən qadın (müstəhazə), hər bir namaz vaxtı üçün dəstəmaz alar.”76  

II. QÜSUL

Qüsul, qadınlarda heyz (ay halı) yaxud zahı müddətinin sonunda, kişilərdə 
isə istər ehtilam77, istər cinsi münasibət anında məni axıntısında (Cəfərilərdə 

76 Zeylai, Fahruddin Osman b. Ali, Təbyinu`l-Həqaiq ala Kənzid`Daqaiq, I/204.
77 Ehtilam, yuxuda yaxud hər hansı bir səbəblə hissedilən şəhvət anında cinsiyyət 

orqanından gələn spermatozoid (məni) axıntısı hadisəsidir.
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ölüyə toxunduqda belə)78 ağzın və burnun içi ilə bütün bədənin təmiz su ilə 
üsuluna müvafiq yuyulmasıdır.

Bəzən qüsulun vacib olduğu hala cünüblük, qüsula isə boy abdəsti deyilir. 
Peyğəmbərlərin sünnəti olaraq gələn qüsul, hal hazırda Yahudilərində də tətbiq 
etdiyi təmizlənmə vasitəsidir.79  Cünublük haqqında Qurani-Kərim: “Əgər 
cünub olmusunuzsa80, qüsl edin”  deyərək ondan təmizlənməyi, “...cünub 
ikən namaza durmayın” 81 deyərək ibadət üçün onun şərt olduğunu bildirir. 
Mömin belə bir vəziyyətdə yuyunmaqla cünüblükdən çıxaraq təmizlənmiş olar. 

Məni: Bədəndən şəhvət anında təzyiqlə çıxan və nisbətən qalın mayedir.  
Cinsi münasibət anında məni gəlməsə belə sünnət edilmiş qismin daxil olması 
qüsul üçün kifayətdir.

Məzi: Ər-arvadın bəzi intim hallarında (şəhvətsiz və təzyiqsiz) çıxan 
şəffaf mayedir.

Vədi: Adətən sidikdən sonra cinsiyyət orqanından gələn qalın mayedir.

Bunlardan məzi və vədi üçün deyil, məni səbəbilə qüsul vacib olar.

A. QÜSULUN FƏRZLƏRİ

1. Ağza su almaq

2. Burna su çəkmək. (Burun boşluğu burun yumşaqlarına qədər 
yuyulur.)

3. Bütün bədəni yumaq Cəfəri və Şafi məzhəblərinə görə qüsulda ağız və 
burna su vermək sünnət olub, fərzləri niyyət etmək, tərtibə (ardıcıllığa) riayət  
etmək və bütün bədəni yumaqdır.82 

78 Mağniyyə, əl`Fiqh alə`l-Məzahib, s 52. Cəfəri məzhəbində qüslu gərəkdirən toxunmanın 
bəzi şərtləri var ki, bunlar bədəni soyumuş və yuyulmamış ölüyə toxunmaqdır.

79 Tövrat, Levillər, 15/16-18. Ancaq onlara görə cünüb, heyz, zahı olanlar murdar hesab 
edilir. Cünüb birinə əl vuran özü də murdar olur. Bunların həm bədənlərini, həm də 
patlarlarını yumaları şərtdir. ( Ali Osman Ateş, İslama Görə Cahiliyyə və Əhli-Kitab 
Örf və Adətləri, İst. 1996, s 35.)

80 Maidə, 5/6.
81 Nisa, 4/43.
82 Meydani əl-Ğənimi, əl-Lübab fi Şərhi1`l-Kitab, Beyrut 1989, s 76; İbn Abidin, Rəddu`l-

Muxtar, I/140; Mağniyyə, əl-Fiqh alə`l-Məzahib, s 42-46.
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B. QÜSULUN SÜNNƏLƏRİ

1. Həm qəlb, həm də dil ilə niyyət etmək.

2. Bəsmələ çəkmək.

3. Əvvəlcə övrət yerlərini yumaq.

4. Dəstəmaz almaq. (Dəstəmazda ağza və burna su alarkən suyun bol 
alınmasına diqqət etmək lazımdır. Çünki dəstəmazın bu sünnələri eyni 
zamanda qüsulun fərzləridir.)

5. Sırası ilə, əvvəlcə baş, sonra sağ, sonra sol çiyni yumaq və hər bir üzvü 
üç dəfə yumaq. 

6. Yuma əsnasında bədəni ovalamaq.

7. Övrət yerinin örtülü olmasına diqqət etmək. 

8. Çılpaq olanın qibləyə yönəlməməsinə diqqət etmək .83

9. Cünub ikən dənizə, gölə, yaxud çaya girən kəslərin qüsula əlverişli 
bir müddət suda qalması və bu müddət ərzində üzvlərini hərəkət etdirməsi ilə 
sünnələri yerinə yetirmiş hesab edilər.

10. Qüsulu müasir şərtlərdə deyil, qabdan istifadə etməklə alan əvvəlcə 
başa, sonra sağ, sonra sol çiyinin hər birini üç dəfə yumaq və hər dəfə bədəni 
ovalamaq lazımdır. Qüsul alan dua oxumaz, üzərində bir örtük yoxdursa, 
qibləyə tərəf dönməz.

C. QÜSULUN SÜNNƏ ÜZRƏ ALINMASI QAYDASI

1. Qüsula niyyət edib əllər yuyular. Təmiz olsalar belə, ön və arxa övrət 
yerləri də yuyular. 

2. Bəsmələ çəkib namaz dəstəmazı kimi tam bir dəstəmaz alınar. Əgər 
suyun axarı olmayıb ayaq altında toplanarsa ayaqların yuyulması axıra 
saxlanar.

83 Təqva baxımından Allahdan həya edərək örtüdən istifadə etmək daha fəzilətli bir işdir.
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3. Bu dəstəmaz əsnasında ağız və buruna su verirkən bol su çəkilər. Çünki 
dəstəmaaz üçün sünnət sayılan ağız və buruna su vermə eyni zamanda qüsulun 
fərzi sayılır.

4. Əvvəl baş ovularaq yuyular. Yuma əsnasında saç, varsa saqqal və bığ 
altına suyun çatdırılmasına fikir verilər. Uzun saçlı qadınların hörgülərini 
açaraq saçlarını yuması şərt deyil. Sadəcə saç diblərinə suyun çatdırılması 
kifayətdir.84 Bu, Hz. Peyğəmbərin (s.ə.s.) Ümmü Sələmənin timsalında 
ümmətin qadınlarına verdiyi bir rüxsətdir . 85

5. Sağ çiyin ovularaq yuyular.

6. Sol çiyin ovularaq yuyular. Bədən, göbək çuxuru da daxil olmaqla quru 
yer qalmamaq şərti ilə ovularaq yuyular.

Qeyd etmək lazımdır ki, cünub ikən dənizə, gölə, yaxud çaya girən kəslər 
burna və ağza da su verməklə qüsul almış sayılar. (Şafi və Cəfəri olanlar buna 
niyyəti də əlavə etməlidir.)Qüsul alan kəs eyni zamanda dəstəmazlı sayıldığı 
üçün əlavə dəstəmaz alması hədisi-şərifə əsasən məkruh hesab edilmişdir.86 
Təbəraninin (v.361/971) nəql etdiyi “Qüsuldan sonra dəstəmaz alan bizdən 
deyil”, hədisi-şərifindəki “bizdən deyil” ifadəsi “bizim sünnətimizə uyğun 
hərəkət etmiş olmaz”

 mənasında izah edilmişdir. Üləmanın belə bir izahdakı istinadı, Hz. Aişədən 
nəql edilən aşağıdakı rəvayətdir: 

“Peyğəmbər (s.ə.s) qüsul alır, səhər namazının sünnətini və fərzini 
qılırdı. Onun qüsul aldıqdan sonra dəstəmaz yenilədiyi yadıma düşmür” 87

QEYD: Qüsulda ağız və burun bədənin xarici qismindən hesab edildiyi 
üçün yuyulması fərzdir. Bu səbəblə diş dolğusu, yaxud dişlərin qablanması 
halları Hz. Əli (r.a) və Cabirdən (r.a) rəvayət edilən, dəstəmaz, yaxud qüsul 
alarkən yara və ya sarğı üstündən məsh etmə hökmünə88  qiyas edilmişdir. 

84 Müslüm, Heyz, 58; Əbu Davud, Taharə, 120.
85 Buxari, Heyz, 16; Müslüm, Heyz, 18; Hənbəli üləma heyz və zahılıq qüslündə saçların 

da yuyulacağının lazım gəldiyini iddia eymişdirlər.
86 Təbərani, Mucəmu`s-Sağir, (Tərcümə, şərh və təhqəq: İsmail Mutlu,) İstanbul 1996, 1/294.
87 Təbərani, eyni əsər, eyni yer.
88 Zeylai, e.a.ə, 1/186; Şövqani, Neylu`l-Əvtar, 1/258.
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Üləma dişin funksiyasının əhəmiyyətini də nəzərə alaraq diş çürüklərini 
yara, dolğu yaxud qablamayı da sarğı kimi qəbul etmişdir. Yaranın üstündən 
sarğını söküb altını yuyma məcburiyyəti olmadığı kimi, diş dolğu vəya 
qablamasını sökmə məcburiyyəti də yoxdur. Bununla yanaşı, dəstəmazda üzü 
yumaq fərz olduğu halda, saqqalı cod olan kəslərin sadəcə saqqalının üzərini 
yumasının (hilallamanın) kafi olması və saqqal diblərini yuma məcburiyyətinin 
olmadığı kimi, qablanmış dişləri sökdürüb altını yumaq lazım gəlməz. Qaldı 
ki, dişlərdə zərurilik prinsipi digər bir xüsusiyyətdir. Dişlərin qablanması 
(istər dolğusu) məsələsinə gəlincə, məzhəb imamları arasındakı mübahisənin 
onun caiz olub-olmayacağı məsələsi deyil, onun qızıldan olub-olmayacağı 
ixtilafıdır. Belə ki, İmam Əbu Hənifə səhabədən Afrəcə hədisinə89  istinad 
edərək qızıldan başqa hər şeylə bunun caiz olacağını, onun iki məşhur tələbəsi 
İmam Məhəmməd və Əbu Yusif isə qızıldan qablamanın da caiz olacağını 
qəbul etmişdirlər.90

III. TƏYƏMMÜM

Təyəmmüm, qüsul, yaxud dəstəmaz almaq üçün suyun olmadığı və 
ya ondan istifadənin qeyri-mümkün olduğu bir vəziyyətdə hansı məqsədlə 
təyəmmüm etdiyinə niyyət edib əllərini torpaq növündən bir şeyə iki dəfə 
vuraraq əvvəlcə üzünü, sonra isə dirsəklərinə qədər əllərini məsh etməkdir. 
Müreysi müharibəsində, Hz. Peyğəmbər (s.ə.s.) və minə qədər İslam 
əsgəri susuz bir yerdə gecələdilər. Sübh namazı üçün dəstəmaz alacaq su 
tapmadılar. 

Belə bir məqamda: “Xəstələndiyiniz, səfərdə olduğunuz, ayaq yolundan 
gəldiyiniz və ya qadınlarla yaxınılıq etdiyiniz zaman su tapmasanız, pak 
torpaqla təyəmmüm edin, ondan üzünüzə və əllərinizə sürtün (paklığı niyyət 
edib əllərinizi məsh edin)..”91  ayəsi nazil oldu. 

Təyəmmümün mübah olduğu səbəblərə gəlincə, onlar aşağıdakılardır:

1. Sudan istifadənin qeyri mümkünlüyü.
89 Əbu Davud, Hatəm, 7; Tirmizi, Libas 31; Nəsai, Zinət, 41.
90 Kasani, Bədayiu`s-Sanayi fi Tərtibi`ş-Şərayi, Beyrut 1974, V/132.
91 Nisa, 4/43.

İslamın şərtləri



Müxtəsər elmihal58

2. Dəstəmaz və ya qüslə çatacaq miqdarda suyun olmaması.

3. Xəstəlik və ya sağalmanın gecikmə qorxusu.

4. Suyun zərər verəcək dərəcədə soyuq olması.

A. TƏYƏMMÜMÜN FƏRZLƏRİ

1. Niyyət etmək.

2. İki zərb (vurma) və məsh.

B. TƏYƏMMÜMÜN SÜNNƏLƏRİ

Dəstəmazın vacibləri olmadığı kimi, təyəmmümün də vacibləri yoxdur. 
Sünnələri isə aşağıdakılardır:

1. Təyəmmümə başlarkən bəsmələ çəkmək.

2. Əlləri torpaq və ya torpaq növündən bir maddə üzərinə qoyub irəli-geri 
sürtmək.

3. Əlləri torpaqdan qaldıranda tozlu isə, silkələmək.

4. Məsh edərkən fasilə verməmək.

5. Ardıcıllığa əməl etmək. Əvvəl üzü, sonra əlləri məsh etmək.

6. Əlləri qabaqdan arxaya doğru çəkmək.

7. Barmaqları açıq tutmaq.

C. TƏYƏMMÜM ALMA QAYDASI

Mömin niyyət edib əuzu-bəsmələ çəkərək aşağıdakı şəkillərdə görüldüyü 
kimi əllərini torpaq və ya torpaq növündən bir şeyə vurub irəli-geri sürtür. 
Onunla üzünü məsh edir. İkinci dəfə eyni ilə yenə yerə sürtür və əvvəl sağ, 
sonra sol qolunu məsh edir. 
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Təyəmmüm əsnasında barmaqların arasının və üzük varsa çıxarılaraq 
yerinin məsh edilməsi zəruridir.

Ç. TƏYƏMMÜMÜ POZAN HALLAR

1. Təyəmmüm dəstəmaz və qüsulu əvəz etdiyi üçün, dəstəmaz və qüsulu 
pozan hər şey təyəmmümü də pozar. 

2. Təyəmmüm alınmasını mübah edən üzrün/səbəbin ortadan qalxması. 

3. Bir dəfə də olsa sudan istifadə edəcək gücə malik olmaq.

Üzür halı davam etdiyi müddət ərzində bir dəfə alınan təyəmmümlə bir 
neçə vaxt fərz namazlarını qılmaq caizdir. Namazın vaxtı girməsə də təyəmüm 
almaq olar. 

IV. MƏSTLƏR ÜSTÜNƏ MƏSH

Dəri, yaxud bənzərlərindən düzəldilən və ayaqları topuqların üstünə 
qədər örtən ayaq geyiminə “məst” deyilir. “Məsh” isə, dəstəmaz alarkən 
ayaqları yumaq əvəzinə, şərtlərinə uyğun geyilmiş məstlərin ayaqların barmaq 
uclarından başlayaraq əlin üç barmağı qədər yerinin islanmış əllə ən az üç 
barmaqla yuxarı doğru çəkilməsidir. Muğirə b. Şubə (r.a) məstlərin məshi 
haqqında belə rəvayət etmişdir: “Rəsulullah (s.ə.s) məstləri üstünə məsh etdi. 
Sağ əlini sağ məsti üstünə qoydu. Sol əlini də sol məsti üstünə qoydu, sonra 
da yuxarıya doğru sadəcə bir dəfə məsh etdi.” 92 

92 Əbu Davud, Taharə, 63.
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A. MƏSTLƏR ÜSTÜNƏ MƏSHİN ŞƏRTLƏRİ

1. Məstlər ayaqlara dəstəmazlı olaraq geyilməlidir.

2. Məstlərin örtəcəyi yerlər dəstəmazda ayağın yuyulması fərz olunan 
yerlərdir.

3. Məstlər, təqribən 6 km yol qət edə biləcək qədər möhkəm olmalıdır.

4. Məstlər, suyu içəri keçirməməlidir.

5. Məstlər ipsiz olaraq ayaqlarda dura biləcək dərəcədə qalın olmalıdır.

6. Məstlərin heç birində üç barmaq sığacaq qədər dəlik-deşik 
olmamalıdır.

B. MƏST ÜSTÜNƏ MƏSHİ POZAN HALLAR
1. Dəstəmazı pozan hər şey məshi də pozar.
2. Məstin ayaqlardan çıxması və ya çıxarılması.
3. Heyz, zahı kimi cünüblük hallarında məsh pozulur və ayaqların 

yuyulması lazımdır.
4. Məstin müddətinin bitməsi. Hz. Əli belə rəvayət etmişdir: “Rəsulullah 

(s.ə.s) məstə məsh müddətini səfəri üçün gecə-gündüz (məstləri çıxarmamaq 
şərtilə) üç gün, muqim üçün isə bir gün-bir gecə olduğunu bildirdi” 93 

QEYD: Məstin müddəti onların ayağa geyilməsi anından yox, ayağa 
geyildikdən sonra ilk dəstəmaz pozulması anından başlayır. Məstin ayaqdan 
çıxması, deşilməsi və ya məst müddətinin bitməsi ilə sadəcə məsh batil olar, 
ancaq dəstəmaz pozulmaz. Belə hallarda məstlər çıxarılaraq ayaqlar yuyulur 
və məstlər yenidən geyilər.

 V. SARĞI ÜSTÜNƏ MƏSH

“Sarğı”, bədənin hər hansı bir üzvünü yara, çıxma, qırıq, yaxud xəstəlik 
səbəbilə sarmaqdır. Dəstəmaz və ya qüsul alarkən suyun yaraya təması zərər 

93 Əbu Davud, Taharə, 60-63; İbn Macə, Taharə, 86.
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verəcəksə bu kimi hallarda sarğı açılmaz, üstündən məsh etmək kifayətdir. 
Sarğının üstünə məsh etmək o üzvü yuma hökmü daşıyır. Hətta məsh etmək 
də zərər verəcəksə, o da tərk edilər.

Sarğının məst kimi bir zamanı yoxdur. Məshin müddəti üzür davam etdiyi 
qədərdir. Dəstəmazlı olaraq sarılması da şərt deyil. Sarğının tamamının deyil, 
yarıdan çoxunun məsh edilməsi kifayətdir. Əgər sarğı açılsa, düşsə yaxud 
sarğının dəyişməsi lazım gələrsə, yenidən məsh etmək lazım olmaz.

Üstünə sarğı sarılan yara və ya xəstə üzvün tam sağalması ilə sarğı üzərinə 
edilən məsh pozulmuş olar.

VI. CORAB ÜSTÜNƏ MƏSH

Üləma arasında keçmişdə olduğu kimi müasir dövrdə də ixtilaf təşkil 
edən mövzulardan biri corab üstünə məsh məsələsidir. 

Məzhəb imamları arasında corab haqqındakı hakim görüş, onun hal 
hazırda istifadə etdilən corablar deyil özünəməxsus xüsusiyyətləri olan 
ayaq geyimidir. Bunlardan başlıcası onun, geyənin ayağında yol qət etmə 
xüsusiyyətinə malik olmasıdır.94  Bununla yanaşı məzhəb imamlarından Əbu 
Hənifə, İmam Şafi və İmam Malikə görə məsh edə bilmək üçün corabın altı 
və üstü dəri olmalıdır.95  

Cəfəri məzhəbinə görə isə ümumiyyətlə corab, məst, ayaqqabı kimi 
şeylərin üstünə məsh etmək olmaz. Ancaq şiddətli soyuq, xəstəlik, qorxu kimi 
zəruri hallarda və təqiyyə zamanı bundan istifadə etmək olar.96 

VII. QADINLARA XAS HALLAR 

Kişilərdən fərqli olaraq qadınların özünə məxsus bəzi halları vardır ki, 
belə bir vəziyyət onların ibadətlərinə təsir göstərir və hökmlərinin dəyişməsinə 
səbəb olur. Bu hallar üçdür:

94 İbn Qudamə, əl-Muğni, I/295; Zuhayli, e.a.ə, I/343.
95 Sahnun, əl-Müdəvvənətu`l-Kübra, I/71-78; İbn Rüşd, Bidayətu`l-Müctəhid, 1/51; 

Şövqani, Neylu`l-Əvtar, I/213-214.
96 Hilli, Şərai`u`l-İslam, I/17.

İslamın şərtləri
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1. Heyz (Aybaşı halı) 

2. Zahı (Loğusalıq)

3. İstihazə.

1. Heyz: Həddi-büluğa çatmış qadının rəhmində müəyyən yaş müddətləri 
(9-55) arasında döllənməyərək ölən yumurtahüceyrələrin, rəhmin parçalanan 
daxili zəri ilə qanla qarışaraq rəhmdən ixrac edilməsi hadisəsidir. Bu hala eyni 
zamanda “adət halı” və ya “aybaşı halı” deyilir. Heyz halı, hər ay mütəmadi 
olaraq azı üç, çoxu on gündür. Bəzi məzhəb alimləri heyzin azı bir, şoxu on 
beş gün, ancaq adətən qadınların çoxunda bunun 6-7 gün olması kimi fərqli 
rəylər bildirmişdirlər.97 

Aybaşı günləri arasında heyz qanının bir müddət kəsildiyi günlər heyz 
günlərindən sayılır. Qüsul ancaq heyz qanının tam kəsildiyi, hər ay davam 
edən müəyyən müddətin sonunda vacib olar. 

2. Zahı (loğusalıq): Qadınlarda doğumdan sonra rəhm yollundan gələn 
qandır. Bu, ən çoxu qırx gün davam edə bilər. Ən azı isə müxtəlif olub, kəsildiyi 
vaxt qırx günün dolmasını gözləmədən qüsul alıb ibadətə başlamaq lazımdır.

3. İstihazə: Bu haqda üzürlünün dəstəmazı bəhsində geniş məlumat 
verilmişdir.

HEYZ VƏ ZAHI HALLARINDAKI QADAĞALAR

1. Namaz qılmaq: Qadın belə hallarda namaz qılmaz və tərk etdiyi 
namazları da qəza etməz. Eyni zamanda tilavət və şükür səcdəsi də edə bilməz. 
Ancaq zikirlə məşğul ola bilər. 

2. Oruc tutmaq: Oruca niyyət etmiş qadın heyz olduğu vaxt orucu pozular. 
Çünki belə hallarda qadınlar oruc tuta bilməz. Fəqət onlar, Ramazan ayında 
heyz səbəbilə tuta bilmədiyi günlər qədər Ramazan sonrası bayram günləri 
olmamaq şərtilə istədikləri vaxt qəza etməlidirlər. Hz. Aişə mövzu haqqında 
belə deyir: “Biz Rəsulullahın vaxtında heyz olduğumuz zaman qılmadığımız 

97 İbn Rüşd, Bidayətu`l-Müctəhid, 1/51.
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namazları qəza etmir, tutmadığımız orucları sonradan qəza edirdik.”98  
      3. Quran oxumaq: Zahı və heyzli qadın quran oxuya bilməz. Sadəcə zikir, 
övgü, yaxud dua tərzindəki ayələri, ancaq dua məqsədi ilə oxuya bilər. Dua 
məqsədi olmazsa, bunları da oxumaq olmaz. 

Heyz halındaki müəlliməyə gəlincə o, Quranı ibadət niyyəti ilə deyil, 
öyrətmək məqsədilə və ayənin tamamını deyil hərf-hərf və ya kəlmə-kəlmə 
öyrədə bilər.

4. Qurana toxunmaq. 

5. Məscidə girmək.

6. Kəbəni tavaf etmək.

7. Əri ilə cinsi münasibət qurmaq. Bu qadağa, intim əlaqə vaxtı ancaq 
göbəklə diz qapağı arasından isitfadənin haramlığı haqqındadır. 

98 Buxari, Heyz, 20; Əhməd b. Hənbəl, IV/151.

İslamın şərtləri





ÜÇÜNCÜ FƏSİL

NAMAZ

Namaz, kəlimeyi-şəhadətdən sonra İslamın ikinci şərtidir. Bu xüsusiyyətinə 
görədir ki, hədisi-şəriflərdə ona “dinin dirəyi”99  deyilmişdir. 

Bu ibadət, eyni zamanda insanın həm maddi, həm də mənəvi təmizliyidir.100  
Namaz, Peyğəmbərlər sünnəti, övliyalar yoludur, kamil insan olmaq üçün 
əndazədir. Allaha gedən, Ona yaxın olmanın tək yoludur. Müminin Allahla 
arasındakı məsafə ölçüsüdür.

Allah belə buyurdu insan oğluna: “Qur’anda sənə vəhy olunanı oxu 
və (vaxtı-vaxtında) namaz qıl. Həqiqətən, namaz (insanı) çirkin və pis 
əməllərdən çəkindirər. Allahı zikr etmək (Allahın calalını və əzəmətini 
həmişə, hər yerdə yada salmaq), şübhəsiz ki, (savab e’tibarilə bütün 
başqa ibadətlərdən) daha böyükdür. Allah nə etdiklərinizi (bütün yaxşı 
və pis əməllərinizi) bilir!”101  

Şüur sahibi olmanın dərkidir namaz. Təbiətin ən gözəl və ən təmiz varlığı 
olmanın və iyirmi dörd saat istifadə etdiyi sayı-hesabı olmayan nazu-nemətin 
sahibinə şükürdür, bir təşəkkürdür namaz.102 

99 Tirmizi, İman, 8.
100 Ənkəbujjjdfjiet, 29/45.
101 Eyni ayə, eyni yer.
102 Hədislərdə bütün bu nemətlər müqabilində onun sahibinə qarşı namazsızlıq nankorluq olaraq 
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Bu baxımdan namaz, “ mən yaradılmışam” deyə bilmənin cəsarətidir. 
Çünki həyatı qavramaq ona heyrətamiz baxmaqla olar. Ancaq bu gözlə baxan, 
həm özünü həm yaradanını bütün aydınlığı ilə qavramış və görmüş olar. 

II. NAMAZIN NÖVLƏRİ
Hənəfilər xaricindəki üləmaya görə vaciblə fərz eyni kateqoriyaya aid 

hökmdür. Ona görə onlar bu hökmləri fərz və nafilə adı ilə qiymətləndirirlər.

A. FƏRZ NAMAZLAR
Gündəlik beş vaxt və cümə namazı fərz namazlardır Bunlar: Sübh 2, zöhr 

4, əsr 4, məğrib 3 və işa 4 olmaqla cəmi 17 rükət, cümə isə 2 rükətdir. Cəfəri 
məzhəbində bunların sayı gündəlik namazlarla birlikdə Ayat (ay və günəş 
tutulması, zəlzələ və şimşək çaxması anında qılınan) namazı, cənazə namazı, 
Kəbəni tavaf etmə namazı, ölmüş ana və atanın qəza namazları (ki, qılınması 
böyük oğula vacibdir) və nəzir edilmiş olmaqla altıdır. 103

B. VACİB NAMAZLAR
Vitir namazı, Ramazan və Qurban bayram namazları, küsüf (qünəş 

tutulması) namazı, nəzir namazı və qılındığında pozulan nafilə namazları 
vacibdir. Şafi məzhəbində bunlardan sadəcə vitir namazı vacib hesab edilir. 
Çünki bu məzhəbdə bayram namazları sünnət hökmündədir.

C. NAFİLƏ NAMAZLAR
Yuxarıda sadalanan namazlar xaricindəki; Sübh namazından sonra 2, 

Zöhr namazıdan əvvəl 4, sonra 2, Məğrib namazından sonra 2, İşa namazından 
əvvəl 4, sonra 2 rükət qılınan namazlar nafilədir.

 Cəfəri məzhəbində sünnət/nafilə namazlara gəlincə, gündəlik fərz namaz-
larla yanaşı qılınması tövsiyyə edilir və iki rükətdə bir salam verilərək qılınır 
ki, onlar aşağıdakılardan ibarətdir: 

adlandırılmışdır. (Bax: Əhməd b. Hənbəl, I/411.)
103 Hilli, Şəraiu`l-İslam, I/46. Ölmüş valideynin qəza namazı haqqında bax: Qəza Namazları 

bəhsi.
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Sübh namazıdan əvvəl 2 rükət; Zöhr namazından əvvəl 8 rükət; Əsr 
namazdan əvvəl 8 rükət; Şam namazından sonra 4 rükət; İşa namazından sonra 
isə 2 rükət (oturaraq qılınır və bir rükət qəbul edilir); Bunlardan başqa gecənin 
yarısı keçdikdən sonra qılınan on bir rükət namaz da var ki, bu namazın, bir 
rekatını vitir namazı niyyəti ilə ayrı qılmaq lazımdır. Bu namaza “gecə namazı” 
və ya “təhəccüd namazı” da deyilir.104

II. NAMAZIN HÖKMLƏRİ
Altısı namaz qılana qədər, altısı namaz daxilində olmaqla namazın cəmi 

12 fərzi vardır. Namazın xaricindəki fərzlərə şərt, digərlərinə isə rükn deyilir. 

A. NAMAZIN ŞƏRTLƏRİ
1. Hədəsdən təharət: Qüsul, dəstəmaz, əgər su yox isə qüsul və dəstəmaz 

əvəzinə təyəmmüm almaqla təmizlənərək namaza hazır olmaqdır.
2. Nəcasətdən təharət: Bədənin, paltarın və namaz qılınacaq yerin 

pisliklərdən təmizlənməsi deməkdir. Bu üç şeydən hər hansı biri pis hökmündə 
olarsa namaz səhih olmaz. Pis hökmündə olması üçün, ğəliz nəcasətlərdən 
insan mənisi və nəcisinin qurumuş halda bir dirhəm (4 gr), sidik kimi maye 
halındakıların əl ayasından çox, heyvan nəcisi və sidiyi kimi xəfif nəcasətlərin 
paltarın bir hissəsi, məsələn balağın ¼ dən çoxuna bulaşmış olması namaza 
mane hesab edilir.

3. Sətri-Övrət: Baxılması haram olan yerlərə “övrət” deyilir. Sətri-övrət 
isə ədəb yerlərin, yaxud açılması haram olan yerlərin örtülməsi deməkdir. 
Kişilərin qöbəklə diz qapağı arası, qadınların əl, üz və ayaqlarından başqa 
hər tərəfinin namaz anında örtülü olması fərzdir. Qadınlar namazda üzlərini 
örtmədiyi kimi ayaqlarını da (topuğa qədər) örtməsələr namaza maneçiliyi 
olmaz. 

Namaz əsnasında övrət sayılan bir üzvün ¼ dən çoxunun bir rüknü əda 
edəcək (üç dəfə sübhanəllah deyəcək) qədər açıq qalması namazı pozar. Açılan 
yerin tək əllə örtülməsi şərtdir. İki əllə örtülməsi namazı pozar.

Maliki məzhəbnə görə sətri-övrət, namaza xas olmayan ümumi fərzlərdən 
104 Eyni əsər, eyni yer.

Namaz
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olub övrəti-ğəlizə və övrəti xəfifəyə bölünür. Övrəti-ğəlizə qadın və kişilərin 
sadəcə ön və arxa hissələridir. Dizlərə qədər, yaxud göbək və döşün örtülməsi 
övrəti-xəfifə olub namazda açılması namazı pozmaz. Namazda buna riayət 
edilməsi sünnətdir. 

4. İstiqbali-Qiblə: Namaz qılanın qibləyə, yəni Kəbəyə tərəf dönməsi 
fərzdir. Kəbə, Məkkə şəhərində olan muqəddəs bir binadır.

Məscidi-Haramda namaz qılıb Kəbəni görənlərin üzlərini Kəbənin bir 
qisminə istiqamətləndirmələri şərtdir. Ancaq Məkkə xaricindəkilər üçün, 
yəni onu görə bilməyənlərin Kəbə tərəfə qılması kifayətdir.105 Ona görə bəzi 
qədimi məscidlərin mehrabının qibləgahda 20, 30, hətta 45 dərəcəyə kimi fərq 
göstərməsinin namaza maneçiliyi yoxdur. 

Qibləni təyin etmək üçün namaz təqvimlərindəki «Qiblə Saatı»ndan 
istifadə etmək ən asand yoldur. Qiblə saatı hər gün və hər il üçün fərqlidir. 
Ona görə də qibləni təyin edəcəyimiz gün təqvimlərimizdəki qiblə saatı 
vaxtında, yerə şaquli vəziyyətdə duran cisimlərin kölgələrinin günəşə tərəf 
olan uzantısı qibləni göstərir. (Şəkil 1.) Eyni vaxtda üzünü günəşə tutan şəxs 
qibləyə dönmüş olar. Müsəlman məzarları da birbaşa qibləni tapmağa kömək 
edir. Belə ki, məzarın baş daşını sağına alan şəxs üzü qibləyə durmuş olar. 
(Şəkil 2) Eynilə cami minarələrinin qapıları da birbaşa qibləni göstərir. 

  5. Vaxt: Namazın yerinə yetirilməsinin mükəlləfə fərz olduğu zamandır. 
Vaxtı girməmiş, yaxud vaxtı keçmiş bir ibadət qəbul olunmaz. Üç vaxt vardır ki, 
bunlar “kərahət” vaxtları adlanır və bu vaxtlarda namaz qılmaq məkruhdur.

105  Molla Xosrov, Durəru`l-Hukkam Şərhu Ğurəri`l-Ahkam, I/272.



69

a) Günəş doğduqdan sonra təqribən 50 dəqiqəlik bir vaxt içində;
b) Günorta namazından əvvəl (günəşin zəval vaxtı) təqribən 20 dəqiqəlik 

vaxt içində;
c) Günəşin batdığı, yəni axşam namazından əvvəl 45 dəqiqə içində. Bu 

vaxt içində ancaq o günün ikindi namazının fərzi qılına bilər. 
Bu üç vaxtda qəzaya qalmış fərz namazlar, vacib namazları, cənazə 

namazı və nafilə namazlar qılına bilməz. Tilavət səcdəsi edilə bilməz. Əks 
təqdirdə nafilə namaz xaricində onların yenidən qılınması şərtdir. 

6. Niyyət: Qılınacaq namazın vaxtını və növünü (fərz, vacib, yaxud 
sünnə) təyin etməkdir. Mükəlləfin bunu sadəcə qəlbindən keçirməsi fərzdir 
və namazın qəbul olması üçün kifayətdir. Bunun dil ilə tələffüzü isə namazın 
sünnələrindən sayılır. 

Şafi və Cəfəri məzhəblərində niyyət, namazın rükunlarından yəni içindəki 
şərtlərindən sayılır.

B. ƏZAN VƏ İQAMƏ
Namaz ibadəti üçün əzan oxumaq vacib qüvvəsinə malik sünnəi-müəkkəd 

hökmündə olub, İslamın şəairlərindən106  biridir. Namaz vaxtının girməsi 
əzanla elan olunar. Əzan belədir:

- ُ َ
ُ الَُل اَْكب َ

ُ الَُل اَْكب َ
ُ الُل أَْكب َ

الَُل اَْكب

ُد اَْن َل ِالََه ِاّلَ الُل-
َ
ُد اَْن َل ِالََه ِاّلَ الُل اَْشه

َ
اَْشه

ُسوُل الِل-
َ
داً ر

َ
ُد اَّنَ ُمَّم

َ
ُسوُل الِل اَْشه

َ
ًدا ر

َ
ُد اَّنَ ُمَّم

َ
اَْشه

ِة-
َ
لو

َ
 َعَل الّص

َ
ّى

َ
ة ِ ح

َ
لو

َ
 َعَل الّص

َ
ّى

َ
ح

 َعَل اْلَفَلِح-
َ
ّى

َ
 َعَل اْلَفَلِح ح

َ
ّى

َ
ح

-َل ِالََه ِاّلَ الُل- ُ َ
ُ الَُل اَْكب َ

الَُل اَْكب

106 Şəair, dini simvol olub, dini baxımdan müqəddəs sayılan və Allaha aid nişanə və 
rəmzlərdir. Quran, Kəbə, Peyğəmbər və namaz ən böyük şəair hesab edilir. (Dəhləvi, 
Hüccətullahi`l-Baliğa, 1/258; Erdoğan, e.a.ə., s 521.)

Namaz
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- Allahu Əkbər, Allahu Əkbər!
- Allahu Əkbər, Allahu Əkbər!
- Əşhədu ən Lə İlahə İlləllah !
- Əşhədu ən Lə İlahə İlləllah !
- Əşhədu ənnə Muhammədən Rasulullah!
- Əşhədu ənnə Muhammədən Rasulullah!
- Hayyə alə`s-Salah, Hayyə alə`s-Salah!
- Hayyə alə`l-Fəlah, Hayyə alə`l-Fəlah!
- Allahu Əkbər, Allahu Əkbər!
- Lə İlahə İlləllah!
Əzanın mətni bundan ibarətdir. Ancaq sübh əzanında  

 َعَل اْلَفَلِح“
َ
ّى

َ
    ”ح

dan sonra iki dəfə “Əssalatu Xayrun minə`n-Navm” deyilir.
İqamə də əzan kimidir. Ancaq iqamədə  

 َعَل اْلَفَلِح“
َ
ّى

َ
 ”ح

dan sonra iki dəfə “Qad Qaməti`s-Salah” deyilir. Qadınlar əzan və iqamə 
oxumaz.

Əzan vaxtın yox, namazın sünnətidir. Buna görə vaxtı girmiş bir namaz 
qılındıqdan sonra əzan çəkilsə, namaz təkrar edilməz. Bu əzan, o anda 
qılınacaq namazın sünnəsidir. Məscid xaricində, evdə, yaxud bayırda qılınan 
namazlar üçün əzan çəkmək fəzilətlidir. Əzan oxunarkən təkbir və şəhadətlər 
təkrar edilər. Müəzzin 

ِة“
َ
لو

َ
 َعَل الّص

َ
ّى

َ
 َعَل اْلَفَلِح“ və ”ح

َ
ّى

َ
ِ“ deyəndə ”ح َة إِّلَ ِبالّلَ َ

َل ُقّو
َ
ْوَل و

َ
 ,”َل ح

sübh əzanında 
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ْوِم
َ
َلُة َخْيٌ ِمْن الّن

َ
  الّص

 “Əssalatu Xayrun minə`n-Navm” deyəndə isə  

ِرْرَت
َ
ب
َ
 و

َ
َدْقت

َ
ص

 “Sadaqtə və bərartə”107 deyilər . Bunun ardından aşağıdakı dua oxunar: 

اْلَفِضيَلَة
َ
ِسيَلَة و

َ
ًدا اْلو

َ
ِة آِت ُمَّم

َ
َلِة اْلَقاِئم

َ
الّص

َ
ِة و

َ
ِة الّتَاّم َ

ْعو  َهِذِه الّدَ
َ

ّب
َ
 ر

َ
 الّلَُهّم

َعْدتَُه
َ
ُموًدا اّلَِذي و َقاًما َمْ

َ
ْثُه م

َ
اْبع

َ
و

“Allahummə Rabbə həzihid-davətit-təmmə. Vəssalətil qâime. Əti 
Muhammədənil`vəsilətə, vəl`fazilətə, vəd-dəracətər-rafîa. Vəb`ashu 
maka-mən Mahmudənilləzi vəadtəh.” 108

C. NAMAZIN RÜKNLƏRİ
1. İftitah təkbiri (Başlama təkbiri və ya Təhrimə): Namaza başlarkən 

Allah Təalanın adlarından birini söyləyərək Allahın şanınını ucaldan bir zikir-
dir ki, bu fərzdir. Bu sözlə namaza girdikdən sonra yemək, içmək, danışmaq 
kimi şeylər haram olduğu üçün buna “təhrimə” (qadağan edici) deyilir. Təkbir 
anında “Allahu Əkbər” sözü ilə başlamaq vacibdir. Namaza “Təbərakəllah” 
vəya “Əlhamdulillah” kimi təzim ifadə edən sözlərlə başlamaq caiz ikən, 
“Əstağfirullah” və ya “Maşallah” kimi dua tipli sözlər caiz olmaz. 

2. Qiyam: Ayaq üstə durmağa gücü çatanın fərz və vitir namazları qılarkən 
ayaqda qılması fərzdir. Sünnə (nafilə) namazlarda isə qiyam fərz deyil. Bunları 
oturaraq qılmaq caiz olsa da fəziləti əksik olar. 

3. Qiraət: Namaz qılanın, qiyamda Qurani-Kərimdən oxuması fərzdir. 
Bir ayə də olsa, Qurandan bir şey oxumazsa namazı qəbul olmaz.

4. Rüku: Namazda qiraətdən sonra iki əlin iki dizdə, bel və başın eyni 
107 Müslüm, Salat, 12.
108 Buxari, Əzan, 8; Müslüm, Salat, 11.
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səviyyədə olması şərti ilə yerə paralel vəziyyətidir. Oturaraq namaz qılanın 
rükusu üçün başını dizlərinə qədər əyməsidir. Belə hallarda alnının dəyməsi 
üçün stul,və ya sərt əşyalardan istifadə etmək caiz deyil. 

5. Səcdə: Namazda yeddi əzanın (alın, iki əl, iki diz, iki ayaq) eyni anda 
yerə təmas etməsinin fərz olduğu andır. Peyğəmbər (s.ə.s) bu haqda belə buy-
urur: “Mən yeddi sümük üzərində səcdə etməklə əmrolundum. Bunlar alın, 
iki əl, iki diz və iki ayaqdır.”109 Bunlardan birinin yerdən qəsdən qaldırılması 
namazı pozar. Bu əzalardan birinin səcdə anında qəsdən yerdən qaldırılması 
namaza xələl gətirər. 

Ona görə də qiyam kimi namazın digər rükunlarına bunun aidiyyəti yox-
dur. Xalq arasında ön safa keçənin ayağını sürüyərək keçməsi kimi yanlış 
bilgilər bunlardan biridir.

Hər rükətdə iki dəfə ardı ardına edilən səcdələrin ikisi də fərzdir və yerə 
təmas edən alnın yerin sərtliyini hiss etməsi şərtdir. 

Cəfəri məzhəbində geyilən şeylərə səcdə etmək olmaz. Ancaq mərmər, 
daş, saman , ot, kərpic, kağız və taxta kimi şeylərə səcdə edilir. 

6. Qadəyi-Axirə: Namazın sonunda təşəhhüd miqdarı, yəni əttəhiyyatu 
duası oxuyacaq qədər oturmaq fərzdir. Əttəhiyyatü duasının özünün oxunması 
ilə üç və dörd rükətli namazların ikinci rükətində oturmaq vacibdir.

Yuxarıda sadalanan iftitah tekbiri, qiyam, qiraət, rüku, və səcdə bütün 
məzhəblərin fərz hesab etdikləri rükunlardır. Ancaq Şafi və Cəfərilərə görə 
eyni zamanda niyyət etmək, təşəhhüd oxumaq, (sağa) salam vermək, tərtib, 
müvalat da fərzdir. Maliki və Hənbəlilərə görə də tərtibə riayət etmək namazın 
fərzlərindəndir.110 

Ç. NAMAZIN VACİBLƏRİ
1. Namaza “Allahu əkbər” sözü ilə başlamaq
2. Qiyamda düz durmaq
3. Fatihə surəsini oxumaq. Qəsdən tərk edənin namazı səhih olmaz, an-

caq yanılaraq oxumayanın namazı əksik olduğundan səhv səcdəsi lazım olar. 
109 Buxari, Əzan, 133; Müslüm, Salat, 45.
110 Vəhbə Zühayli, əl-Fiqhu`l-İslam, I/496-497.
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Hənəfilərin bu haqda istinad etdikləri dəlil Hz. Peyğəmbərin: “Kim namazda 
fatihə oxumasa onun namazı əksikdir, onun namazı əksəkdir, onun namazı 
əksikdir, tam deyil”111 hədisidir.  Digər məzhəblərə görə “Fatihə oxumayanın 
namazı yoxdur” 112 hədisi, bu surənin namazda oxunmasının fərz olduğuna 
dəlildir

4. Fatihə surəsindən sonra bir surə və ya ayə oxumaq
5. Səcdədə burnu da yerə qoymaq
6. İki səcdə arasında Sübhanəllah deyəcək qədər dayanmaq
7. Qadəyi-ulə. Üç və dörd rükətli namazlarda ikinci rükətdən sonra oturmaq
8. Əttəhıyyatü duasını oxumaq
9. Namazın sonunda salam vermək
10. Hər fərzi lazım olan şəkildə yerinə yetirmək və bir fərzdən digərinə 

keçərkən Sübhanəllah deyəcək qədər gözləmək
11. Camaatla qılınan namazlardan günorta və ilkindi namazlarında 

imamın qiraəti gizli (səssiz) oxuması
12. Səhər, axşam, yastı, cümə, təravih, Ramazanda vitir və bayram 

namazlarında imamın qiraəti aşkar oxuması
13. Fatihə və digər surələrin imam tərəfindən oxunarkən camaatın 

susması
14. Vitir namazında “Qunut” dualarını oxumaq
15. Namazda yanılarkən “səhv səcdəsi”nin edilməsi
16. Tədili-Ərkan; Namazı rüknlərinə riayət edərək qılmaq. Məsələn rüku 

və səcdələrdə təsbihləri üç dəfə deyəcək qədər qalmaq. Rükudan qalxdıqdan 
sonra sübhanəllah deyəcək qədər gözləmək

17. İki Bayrama aid zəvaid təkbirləri
18. İmama uyan kəsin qiraət etmədən imamı dinləməsi. Ancaq o, sadəcə 

təkbirlərlə duaları oxuyar
19. Namaz içərisində oxunan səcdə ayəsi üçün tilavət səcdəsi etmək

111 Müslüm, Salat 38; Tirmizi, Salat, 116.
112 Buxari, Əzan, 95; Müslüm, Salat, 34; Tirmizi, Məvaqit, 69.
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D. NAMAZIN SÜNNƏLƏRİ
1. Əzan oxumaq
2. Niyyətin iftitah təkbirinə yaxın olması
3. Qəlbən edilən niyyəti dillə təkrarlanması Hənəfi və Cəfərilərə görə 

sünnət olsada Şafi məzhəbində fərzdir.
4. Namaza başlarkən ilk təkbirdə kişilərin əllərini qulaqların səviyyəsinə, 

qadınların isə çiyinlərin səviyyəsinə qədər qaldırması.
5. Təkbirdən sonra əlləri bağlamaq. (Qadınlar sinəsi üstündə sağ əlini 

sol əli üstünə qoyaraq, kişilər isə, sağ əlinin baş və kiçik barmaqları ilə sol 
biləyini həlqəvari tutaraq göbək altında bağlarlar.) Hz. Əlidən (r.a.) gələn 
rəvayət belədir: “Namaz qılarkən sağ əli sol əlin üstünə qoyub göbəyin altında 
bağlamaq namazın sünnətlərindəndir.”113 

6. “Sübhanəkə” duasını (gizli) oxumaq . 
7. “Təavvuz” (əuzu billəhi minəşşeytanirracim) və bəsmələ (gizli) 

çəkmək.
8. Hər rükətin başında Fatihadan əvvəl (gizlicə) bəsmələ çəkmək. 
9. Fatihə surəsinindən sonra səssizcə “Amin” demək.
10, İmamın iftitah təkbiri, rüku və səcdə təsbihləri və salam verməyi aşkar 

deməsi. Tək başına qılanın isə bunları səssiz söyləməsi.
11. Rükuda əllərin içini barmaqlar açıq olduğu halda diz qapaqlarına 

qoyub, dizləri və dirsəkləri dik tutub, baş ilə beli eyni səviyyədə saxlamaq. 
11. Rükuda Sübhanə Rabbiyəl-Əzimi ən azı üç dəfə demək.
12. İmamın rükudan qalxarkən Səmi Allahu Limən Həmidəh deməsi.
13. Camaatın rükudan qalxarkən Rabbəna Ləkə-l həmd deməsi.
14. Tək başına qılanın hər ikisini də söyləməsi.
15. Səcdəyə gedərkən öncə dizləri, sonra əlləri, daha sonra başı, alnı və 

burnu bu ardıcıllıqla yerə qoymaq.
16. Səcdədə qadınların qarınlarını baldırlarına bitişdirərək qollarını 

yanlarına təmas etdirmək. Kişilərin isə qarınlarını baldırlardan uzaq tutub, 
qollarını yerdən qaldıraraq dirsəklərini yan tərəfə açmaq.

113 Əbu Davud, Salat 17; Əllərin bağlanması haqqında bax: Buxari, Salat 4; Müslüm Salat 54.
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17. Səcdədə üzü əllərin arasına almaq və barmaqları açmamaq. 
19. Səcdədən qalxdıqda ardıcıl olaraq birinci başı, sonra əlləri, daha sonra 

dizləri qaldırmaq.
20. Səcdədə Sübhanə Rabbiyəl-ə`lanı ən azı üç dəfə demək.
21. Qə`dədə əlləri baldırların üzərinə qoymaq.
22. Qə`de-i axirədə təhiyyatdan sonra Salli-Barik və Rabbəna dualarını 

oxumaq.
23. Salam verəndə başı əvvəl sağa, sonra sola çevirmək.
21. Salam verəndə Əssəlamü aleykum və rahmətullah demək.
22. İmam salam verdikdən sonra rükətləri tamamlamaya qalxacaq 

məsbuqun imamın ikinci salamını gözləməsi.

E. NAMAZDA ƏDƏB 
1. Müəzzin iqamə oxuyarkən: “Hayyə alə`l-Fəlah” deyəndə ayağa durmaq.
2. İftitah təkbirində baş barmaqları qulaq yumşaqlarına təmas etdirmək.
3. Qiyamda gözlərin səcdə yerinə baxması.
4. Rükuda ayaq uclarına baxmaq.
5. Rüku və səcdə təsbehlərini beş, yaxud yeddi dəfə təkrarlamaq.
6. Alından əvvəl burnu yerə qoymaq.
7. Səcdədə burnun iki tərəfinə baxmaq.
8. Salam verəndə çiyinlərə baxmaq.
9. Əsnəmə anında ağzı tutmaq.
10. İmkan dairəsində təmiz və yeni paltarla namaza durmaq.
11. Sağa və sola salam vermədə imamın bu salamı arxasındakı camaata 

və mələklərə, camaatın imama, müsəlmanlara və mələklərə, tək qılanın isə, 
mələklərə niyyəti ilə verməsi.

12. Mümkün qədər öskürmənin qarşısını almaq.

Namaz
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 F. NAMAZIN MƏKRUHLARI
1. Namazda ikən hər hansı bir yeri ilə oynamaq
2. Başqasının qarşısına çıxılmayacaq vəziyyətdə olan bir paltarla namaz 

qılmaq.
3. Namazda gözləri yummaq, sağa-sola baxmaq, yaxud başı qiblədən 

başqa tərəfə çevirmək
4. Hər hansı bir canlının şəklinə, qəbirə, insan üzünə və alova qarşı namaz 

qılmaq
5. Namaz əsnasında ayələrin, yaxud təsbihlərin sayılması
6. Səcdədə əllərlə birgə iki qolu da yerə döşəmək
7. Səcdədən qalxarkən dizləri əllərdən əvvəl qaldırmaq
8. İmamdan əvvəl rükuya getmək, yaxud rükudan qalxmaq
9. İmamdan əvvəl səcdəyə getmək, yaxud səcdədən qalxmaq
10. Namazda əsnəmə anında ağzı tutmamaq
11. Sıxışıq dəstəmazla namaz qılmaq
12. Qəsdən öskürmək 
13. İmamla qılınan yerdə namazı tək başına qılmaq
14. Bir surənin iki rükətdə ardı-ardına oxunması, Nas surəsindən Fatiha-

ya doğru oxumaq, namaz surələrində arada bir surə buraxmaq və ikinci surəni 
birincidən uzun oxumaq

15. Fərzin ikinci rükətində birinci rükətində oxuduğundan üç ayə çox 
oxumaq 

16. Bir şeyi iyləmək
17. Əlləri dizlərin üstünə deyil, qılça və ya başqa yerlərə qoymaq.114  

G. NAMAZI POZAN HALLAR 
1. “Çox iş” (əməli kəsir) hökmündə olan hərəkətlər namazı pozar ki, 

adətən iki əl ilə görülən işlər çox iş hesab edilir. Bunlar tək əllə yerinə yetrilərsə 

 .Namazda əlləri qılçalara qoyulmasının məkruh olması babı/”باب كراهة الختصار في الصلة“  114
Əbu Davud , Sünən, I/312; Əhməd b. Hənbəl, Müsnəd, 2/232.
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“az iş” sayılar və namazı pozmaz. Bundan əlavə, bir rükətdə eyni işin üç dəfə 
təkrarlanması namazı pozar.

2. Namazda ikən danışmaq, yemək, içmək, söykənərək yuxlamaq, özü 
eşidəcək qədər gülmək (başqası eşidəcək qədər gülmək dəstəmazı da) pozar. 

3. Ayələrin mənası pozulacaq şəkildə hərəkə, yaxud hərfi səhv oxumaq.
4. Sübh namazını qılarkən günəşin doğması.
5. Arada bir pərdə, aralıq və ya bir məsafə olmadan qadınlar kişilərlə, 

kişilər də qadınlarla eyni səfdə namaza durmaq.
6. Sinəni qiblədən çevirmək.
7. Bir rükətdə iki səf yerimək.
8. Eyni imama uyan qadınla aralarında bir adam duracaq qədər məsafədən 

yaxın olmaları.
9. Üzürsüz, yaxud qəsdən öskürmək.
10. Saqqız çeynəmək.
11. Allahdan başqa səbəblərlə ağlamaq.
Cəfəri məzhəbində əlləri bağlamaq (çünki açıq qılınması lazımdır), 

Fatiha surəsindən sonra səsli “Amin” demək, dörd rükətli namazların ilk iki 
rükətlərində şübhəyə düşmək namazı pozan hallardandır.115 

III. NAMAZIN QILINMA QAYDASI
Namaz qılmaq istəyən mömin öncə pal-paltarı və namaz qılacağı yerdə 

namazın qəbul olunmasına mane olan pislik / nəcis növündən bir şeyin 
olmamasına fikir verər. Dəstəmaz alıb qibləyə dönər. Bacardığı qədər dünyəvi 
düşüncələrdən əl çəkərək Allahın mənəvi hüzurunda olduğunu yaddan 
çıxartmaz. Qılacağı namaza qəlb ilə niyyət edər.

Əgər sübh namazının sünnəsini qılacaqsa: “Niyyət etdim Allah rizası 
üçün bu günün sübh namazının sünnəsini qılmağa” deyib qəlbən də buna 
niyyət edər. Əgər qılacağı namaz sübh namazının fərzi isə: “Niyyət etdim Al-
lah rizası üçün bu günün sübh namazının fərzini qılmağa” deyib qəlbən buna 
niyyət edər. Sonra iki əlinin barmaqlarını açıq tutaraq baş barmaqlarını qulaq 
yumşaqları səviyyəsinə qaldıraraq iftitah təkbirini alar. Qadınlar isə açıq 
vəziyyətdəki əllərinin barmaq uclarını çiyinləri səviyyəsinə qədər qaldırar.

115 Əli Hüseyni əs-Sistani, əl-Məsəilu`l-Müntəxəbat, t.y, 2001, s 155-158.

Namaz



Müxtəsər elmihal78

TƏKBİR  

Sonra kişilər, sağ əlini sol əlinin üstünə qoyub, baş barmağı ilə çeçələ 
barmağını biləyinə dolayar və qalan üç barmağını da biləyi üstünə uzadaraq 
əllərini göbəyi altında bağlayarlar. Qadınlar kişilərdən fərqli olaraq, sağ əlini 
sol əli üstünə qoyaraq əllərini sinəsi üstündə bağlayarlar. Gözləri isə səcdə 
yerinə baxar. 

QİYAM  

Əllərin bağlanmasından sonra “sübhanəkə” oxunar. Sonra əuzu-bəsmələ 
səssiz çəkilər və “Fatihə” surəsi oxunar. (Şafi məzhəbinə görə bəsmələ həm 
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Fatihadan əvvəl, həm də surələrdən əvvəl səsli oxunur.) Fatihadan sonra 
“Amin” demək sünnətdir və bu səssiz deyilər. Çünki Hz. Ömər və Abdullah b. 
Məsudun belə dediyi rəvayət olunur:

ْمُد“ 
َ
ا لََك اْلح

َ
ن
َ
ّب
َ
ر
َ
آِمنَي و

َ
َد و الّتََشّهُ َ

َة و
َ
الّتَْسِمي َ

َذ و ّوُ َ
اُم الّتَع

َ
م ِفي اْلِ ُيْ

َ
 ”و

 Dörd şey vardır ki, imam onları gizli oxuyar; əuzu çəkmək, bəsmələ 
çəkmək, amin demək və təhmid etmək.” 116 (Şafi və Hənbəlilərdə səsli deilir.)

Fatihadan sonra bəsmələ çəkmədən bir surə, yaxud, qısa bir surə 
uzunluğunda ən azı bir ayə oxunar. Əllər yanlara salınar “Allahu əkbər” 
deyərək rükuya gedilər.

 Rükuda kişilər, əlləri dizləri üstündə, barmaqları açıq vəziyyətdə, diz 
və dirsəklərini dik tutar. Baş və belin səcdə yerinə paralel olmasına diqqət 
edərkən gözlər ayaq barmaqlarına baxar. (Qadınlar kişilər qədər əyilməzlər).

RÜKU  
 Bu vəziyyətdə üç dəfə: “Sübhanə Rabbiyəl-Azim” dedikdən sonra 

“Səmiallahü limən hamidəh” deyərək başını qaldırıb, qəddini düzəldər. 
“Sübhanəllah” deyəcək qədər gözlədikdən sonra “Rabbəna ləkəl-Həmd” 
deyər və arxasından “Allahu əkbər” deyərək səcdəyə gedər.

116 Səraxsi, əl-Məbsut, I/48; Təbyinu`l-Haqaiq, II/58; İbn Hümam, Fethu`l-Qadir, I/204.
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Səcdəyə gedən zaman əvvəl dizlər, sonra əllər, sonra üzü sıra ilə yerə 
qoyar. Çünki Vail b. Hucr bu haqda belə demişdir: “Mən Hz. Peyğəmbəri 
səcdəyə getdiyi zaman dizlərini əllərindən qabaq yerə qoyduğunu, qalxarkən 
də əllərini dizlərindən qabaq qaldırdığını gördüm.”117 

Səcdədə əl və ayaq barmaqları qibləyə doğru çevrilmiş olar. Yerə qoyulan 
alın və burnun yerin sərtliyini hissetməsi şərtdir. Yun, pambıq kimi bir şeyin 
üzərinə səcdə edildiyi vaxt, üz bərklik hiss etməzsə səcdə caiz olmaz. Kişilər 
dirsəklərini yanlara açıq vəziyyətdə tutaraq qarnın baldırlara dəyməməsinə 
diqqət edər. Qadınlar isə bunun əksinə, dirsəklərini yanlarına, qarınlarını da 
baldırlarına bitişdirər. 

  SƏCDƏ  
Bu vəziyyətdə üç dəfə “Sübhanə Rabbiyəl-ə`la” deyər. Sonra “Al-

lahu əkbər” deyərək başını qaldırıb oturar və əllərini ayaqları üstünə qoyub 
“Sübhanəllah” deyəcək qədər gözləyər. 

(Cəfəri məzhəbində də rüku və səcdə təsbihləri eyni olmaqla “Sübhanə 
Rabbiyəl-Azimi və bihəmdih”, “Sübhanə Rabbiyəl-ə`la və bihəmdih” kimi 
əlavəsi vardır.)

Sonra “Allahu əkbər” deyərək ikinci səcdəyə gedər. Onu da eynilə birin-
ci səcdə kimi yerinə yetirdikdən sonra “Allahu əkbər” deyərək əvvəl başını, 
sonra əllərini, sonra isə dizlərini səcdə yerindən qaldırıb, oturmayaraq ikinci 
rükətə qal xar.

117 Tirmizi, Salat, 84; Əbu Davud, Salat, 137.
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Əllər əvvəlki kimi bağlanar və bəsmələ, fatiha və bir surə oxunar. Son-
ra eynilə birinci rükətdə olduğu kimi rüku və səcdələr yerinə yetrilər. İkinci 
rükətin ikinci səcdəsindən sonra sağ ayağını dik tutub, sol ayağının üzərində 
oturar. Qadınlar iki ayağını da sağ tərəfdən çıxararaq uyluqları üstünə oturarlar. 

QADEYİ-AXİRƏ

  Bu vəziyyətdə “Əttəhiyyatu”, “Allahummə salli”, “Allahummə bərik” 
və “Rabbəna” duaları oxunar. 

Ardınca üz, əvvəlcə sağ çiyin tərəfinə döndürülərək “Əssəlamü aleykum 
və rahmətullah”, sonra sol çiyin tərəfinə döndürülərək “Əssəlamü aleykum və 
rahmətullah” deyilər və namaz bitmiş sayılar.

SALAM VERMƏ
 

Namaz
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Sübh namazının fərzi də eynilə (sünnəsi kimi) belə qılınar. Kişilər fərzdən 
əvvəl iqamə oxuyarlar. Günorta, ikindi, yatsı namazlarının fərzləri kimi dörd 
və axşam namazının fərzi kimi üç rükətli namazlarda birinci oturuşda sadəcə 
“Əttəhıyyatü” duası oxunar. Üç rükətli fərz namazlarının üçüncü rükətində, 
dörd rükətli fərz namazlarının isə üç və dördüncü rükətlərində sadəcə “bismil-
lah” çəkib yalnız “Fatihə” oxunar. Ardınca rükuya gedilər.

Qılınan hər bir fərz namazdan salam verib çıxdıqdan sonra 

اِم“ 
َ
ْكر اْلِ

َ
َلِل و

َ
ا َذا اْلج

َ
 ي

َ
ْكت

َ
ار

َ
َلُم تَب

َ
ِمْنَك الّس

َ
َلُم و

َ
 الّس

َ
 أَْنت

َ
 ”الّلَُهّم

Allahummə əntəs-səlamu və minkəs-səlam. Təbarəktə yə zəl-cəlali 
vəl-ikram” deyilər. O vaxta aid sünnə namazlarda varsa qılınar və ardınca 
aşağıdakı təsbeh duaları oxunar:

ِظيِم“
َ
ِ اْلع ّ

ِل
َ
ِ اْلع ةَ إِّلَ ِبالّلَ

َ
َل ُقّو

َ
ْوَل و

َ
َل ح

َ
ُ و َ

ُ أَْكب الّلَ
َ
ُ و َل إِلََه إِّلَ الّلَ

َ
ِ و َ ْمُد لِلّ

َ
اْلح

َ
ِ و اَن الّلَ

َ
“ُسْبح

 Sübhanəllahi vəl-Hamdu lillahi va lə ilahə illəllahu vallahu əkbər. Va lə 
havlə va lə quvvətə illə billəhil-Aliyyi`l-Azim” 

Bundan sonra ayətul-kürsi, yəni bəqərə surəsi 255-ci ayə oxunar. Ardınca 
sıra ilə 33 dəfə “ ِ الّلَ اَن 

َ
“ d  33  dəfə,”ُسْبح ِ َ لِلّ ْمُد 

َ
“ və     33 dəfə ”اْلح ُ َ

ُ أَْكب  ”الّلَ
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deyilər və “La ilahə illəllahu vəhdəhu la şərikə ləh, ləhul`mulku və ləhül-
hamdu və huvə alə kulli şəy`in qadir” (təkbir, təhlil və təhmidi) oxunaraq dua 
edilər. 

 
DUA  

IV. BEŞ VAXT NAMAZ

1. SÜBH NAMAZI
Sübh namazı 2-si sünnə, 2-si fərz olmaqla 4 rükətdir. Əvvəl sünnə, sonra 

fərz qılınar. Sübh namazını qılmaq istəyən kəs dəstəmazlı olaraq qibləyə du-
rub ayaqda ikən niyyətini qəlbindən keçirər. Dili ilə də qəlbindən keçirdiyi 
niyyəti “sübh namazının sünnəsini qılmağa” şəklində təkrar edərək “Allahu 
əkbər” deyib eynilə yuxarıda qeyd edilən tərzdə 2 rükət namaz qılar. Beləliklə 
sübh namazının sünnəsini qılmış olar. 

Sübh namazının fərzi eynilə sünnəsinin qılınması kimidir. Ancaq fərz 
namazdan öncə iqamə oxunar və yuxarıda qeyd edildiyi tərzdə niyyət yerinə 
yetrildiyi zaman “sübh namazının fərzini qılmaya” deyilər. (Qadınlar iqamə 
oxumaz.) Sübh namazının fərzində bilənlərin uzun surə oxumaları sünnətdir.

Namaz
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SÜBH NAMAZININ QILINMASI

(4 rükətdir. 2 sünnət 2 fərz)

İki rükət sünnənin qılınması İki rükət fərzinin qılınması

1-ci Rükət 1-ci Rükət

- Niyyət edilir.
- Təkbir getirilir.
- Sübhanəkə oxunur.
- Əuzü Bəsmələ çəkilir.
- Fatihə oxunur.
- Zamm-ı sûrə oxunur.
- Rükuya gedilir.
- Səcdəyə gedilir.
İkinci rükət üçün ayağa  
qalxılır.

-Qâmət gətirilir.
- Niyyət edilir.
- Təkbir gətirilir.
- Sübhanəkə oxunur.
- Əuzü Bəsmələ çəkilir.
- Fatihə oxunur.
- Zamm-ı sûrə oxunur.
- Rükuya gedilir.
- Səcdəyə gedilir.
İkinci rükət üçün ayağa 
qalxılır.

2-ci Rükət 2-ci Rükət

- Bəsmələ çəkilir.

- Fatihə oxunur.

- Zamm-ı sûrə oxunur.

- Rükuya gedilir.

- Səcdəyə gedilir.

- Oturulur.

- Əttəhiyyatu oxunur.

- Salli və Bârik oxunur.

- Rabbənâ âtina... duâsı oxunur.

- Salam verilir.

- Bəsmələ çəkilir.
- Fatihə oxunur.
- Zamm-ı sûrə oxunur.
- Rükuya gedilir.
- Səcdəyə gedilir.
- Oturulur.
- Əttəhiyyatu oxunur.
- Salli və Bârik oxunur.
- Rabbənâ âtina duâsı ox-
unur.
- Salam verilir.

Beləliklə sünnət tamamlanmış olar. 
Ara verməyərək başqa bir şey oxun-
madan, Allahummə əntəssəlâmü...
deyildikdən sonra fərzi qılmaq üçün 
ayağa qalxılır.

Allahummə əntəssəlâmü... dedikdən 
sonra, üç dəfə istiğfâr oxuyub, Ayət-
əl kürsî oxunub təsbeh çəkilir. Sonra 
duâ edilərək, namaz tamamlanır.
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2. GÜNORTA (ZÖHR) NAMAZI
Günorta namazı qılmaq istəyən kəs öncə, həm qəlbən həm də dil ilə 

“günorta namazının sünnəsinə” deyib niyyət edər. Sonra sübh namazının 
sünnəsi kimi iki rükət qılıb, ikinci rükətin sonunda sadəcə “əttəhıyyatü” ox-
uyaraq salam vermədən “Allahu əkbər” deyib durar. Eynilə iki rükət daha əlavə 
edərək dördüncü rükətdə “Əttəhiyyatu”, “Allahummə salli”, “Allahummə 
bərik” və “Rabbəna” dualarını oxuyub salam verərək namazını tamamlayar. 

Günorta namazının fərzi də sünnəsi kimi dörd rükətdir. Ancaq kişilər öncə 
iqamə oxuyarlar. Niyyəti isə “bu günkü günorta namazının fərzini qılmağa” 
şəklində edib, üçüncü və dördüncü rükətlərdə sadəcə “bəsmələ” və “fatiha” 
oxuyar. Başqa bir surə vəya ayə oxumaz. Digər fərz namazların üçüncü və 
dördüncü rükətlərinda da sadəcə “bəsmələ” və “fatiha” oxunar. Başqa bir şey 
oxunmaz.

Günorta namazının son sünnəti də eyni ilə sübh namazının sünnətində 
olduğu kimi qılınar. Ancaq namaza “bu günün günorta namazının son 
sünnətinə” deyib niyyət etmək lazımdır.

GÜNORTA (ZÖHR) NAMAZININ QILINMASI

(10 rükətdir. 4 ilk sünnət, 4 fərz, 2 son sünnət)

Dörd rükət sünnənin qılınması Dörd rükət fərzinin qılınması

1-ci Rükət 1-ci Rükət

- Niyyət edilir.
- Təkbir getirilir.
- Sübhanəkə oxunur.
- Əuzü Bəsmələ çəkilir.
- Fatihə oxunur.
- Zamm-ı sûrə oxunur.
- Rükuya gedilir.
- Səcdəyə gedilir.
İkinci rükət üçün ayağa 
qalxılır

-Qâmət gətirilir.
- Niyyət edilir.
- Təkbir gətirilir.
- Sübhanəkə oxunur.
- Əuzü Bəsmələ çəkilir.
- Fatihə oxunur.
- Zamm-ı sûrə oxunur.
- Rükuya gedilir.
- Səcdəyə gedilir.
İkinci rükət üçün ayağa 
qalxılır.

2-ci Rükət 2-ci Rükət

- Bəsmələ çəkilir.
- Fatihə oxunur.
- Zamm-ı sûrə oxunur.

- Bəsmələ çəkilir.
- Fatihə oxunur.
- Zamm-ı sûrə oxunur.

Namaz
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- Rükuya gedilir.
- Səcdəyə gedilir.
- Oturulur.
- Əttəhiyyatu oxunur.
- Salli və Bârik oxunur.
- Rabbənâ âtina... duâsı oxunur.
- Salam verilir.

- Rükuya gedilir.
- Səcdəyə gedilir.
- Oturulur.
- Əttəhiyyatu oxunur.
- Salli və Bârik oxunur.
- Rabbənâ âtina duâsı oxunur.
- Salam verilir.

3-cü Rükət 3-cü Rükət

- Bəsmələ çəkilir.
- Fatihə oxunur.
- Zamm-ı sûrə oxunur.
- Rükuya gedilir.
- Səcdəyə gedilir.

- Bəsmələ çəkilir.
- Fatihə oxunur.
- Rükuya gedilir.
- Səcdəyə gedilir.
Dördüncü rükət üçün ayağa qalxılır.

4-cü Rükət 4-cü Rükət

- Bəsmələ çəkilir.
- Fatihə oxunur.
- Zamm-ı sûrə oxunur.
- Rükua gedilir.
- Səcdə yapılır.
- Oturulur (son oturuş).
- Əttəhiyyatu oxunur.
- Salli və Bârik oxunur.
- Rabbənâ âtina oxunur.
- Salam verilir.
Allahummə əntəssəlâmü... oxunub, fərzə qalxılır.

- Bəsmələ çəkilir.
- Fatihə oxunur.
- Rükuya gedilir.
- Səcdəyə gedilir.
- Oturulur (son oturuş).
- Əttəhiyyatu oxunur.
- Salli və Bârik oxunur.
- Rabbənâ âtina duâsı oxunur.
- Salam verilir.
Allahummə əntəssəlâmü... denir. Sonra son sünnət 
üçün ayağa qalxılır.

İki rükət son sünnənin qılınması

1-ci Rükət 2-ci Rükət

- Niyyət edilir.
- Təkbir gətirilir.
- Sübhanəkə oxunur.
- Əuzü Bəsmələ çəkilir.
- Fatihə oxunur.
- Zamm-ı sûrə oxunur.
- Rükuya gedilir.
- Səcdəyə gedilir.
İkinci rükət üçün ayağa qalxılır.

- Bəsmələ çəkilir.
- Fatihə oxunur.
- Zamm-ı sûrə oxunur.
- Rükuya gedilir.
- Səcdəyə gedilir.
- Oturulur.
- Əttəhiyyatu oxunur.
- Salli və Bârik oxunur.
- Rabbənâ âtina duâsı oxunur.
- Salam verilir.
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3. İKİNDİ (ƏSR) NAMAZI

İkindi namazı 8 rükət olub, dördü sünnət, dördü fərzdir. Öncə “bu günün ikindi 
namazının sünnətinə” deyib niyyət edilər. Günorta namazının ilk sünnəti kimi dörd 
rükətlı bir namaz qılınar. Ancaq ikinci rükətdə “Əttəhiyyatu”dın sonra “Allahummə 
salli”və “Allahummə bərik” oxunar. Üçüncü rükətə qalxanda fatihədən qabaq namazın 
başında olduğu kimi “sübhanəkə” və “əuzu-bəsmələ” oxunar. Fatihənin ardınca bir 
surə oxuduqdan sonra o rükətin rüku və səcdələri yerinə yetirilər. Dördüncü rükətə 
qalxaraq “bəsmələ”, “fatiha” və bir surə oxuyar və bu rükəti da tamamlayar.

İkindi namazının fərzi eyni ilə günorta namazının fərzi kimidir. İkisi arasındaki 
fərq niyyətdədir. Belə ki, bu namaza niyyət edərkən “ikindinin fərzinə” deyilir.

İKİNDİ /ƏSR NAMAZININ QILINMASI

(8 rükətdir. 4 sünnət, 4 fərz)

Dört rükət sünnət’in qılınması Dört rükət fərz’in qılınması

1-ci Rükət 1-ci Rükət

- Niyyət edilir.
- Təkbir getirilir.
- Sübhanəkə oxunur.
- Əuzü Bəsmələ çəkilir.
- Fatihə oxunur.
- Zamm-ı sûrə oxunur.
- Rükuya gedilir.
- Səcdəyə gedilir.
İkinci rükət üçün ayağa qalxılır.

- Qâmət gətirilir.
- Niyyət edilir.
- Təkbir getirilir.
- Sübhanəkə oxunur.
- Əuzü Bəsmələ çəkilir.
- Fatihə oxunur.
- Zamm-ı sûrə oxunur.
- Rükuya gedilir.
- Səcdəyə gedilir.
İkinci rükət üçün ayağa qalxılır.

2-ci Rükət 2-ci Rükət

- Bəsmələ çəkilir.
- Fatihə oxunur.
- Zamm-ı sûrə oxunur.
- Rükuya gedilir.
- Səcdəyə gedilir.
- Oturulur (ilk oturuş).
- Əttəhiyyatu oxunur.
- Salli və Bârik oxunur.
Üçüncü rükət üçün ayağa qalxılır.

- Bəsmələ çəkilir.
- Fatihə oxunur.
- Zamm-ı sûrə oxunur.
- Rükuya gedilir.
- Səcdəyə gedilir.
- Oturulur (ilk oturuş).
- Əttəhiyyatu oxunur.
Üçüncü rükət üçün ayağa qalxılır.

Namaz
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3-cü Rükət 3-cü Rükət

- Sübhanəkə oxunur.
- Əuzü Bəsmələ çəkilir.
- Fatihə oxunur.
- Zamm-ı sûrə oxunur.
- Rükuya gedilir.
- Səcdəyə gedilir.
Dördüncü rükət üçün ayağa qalxılır.

- Bəsmələ çəkilir.
- Fatihə oxunur.
- Rükuya gedilir.
- Səcdə’ye gedilir.
Dördüncü rükət üçün ayağa qalxılır.

4-cü Rükət 4-cü Rükət

- Bəsmələ çəkilir.
- Fatihə oxunur.
- Zamm-ı sûrə oxunur.
- Rükuya gedilir.
- Səcdəyə gedilir.
- Oturulur (son oturuş).
- Əttəhiyyatu oxunur.
- Salli və Bârik oxunur.
- Rabbənâ âtina duâsı oxunur.
- Salam verilir.
Allahummə əntəssəlamü... oxunub, hemen fərzə 
qalxılır.

- Bəsmələ çəkilir.
- Fatihə oxunur.
- Rükuya gedilir.
- Səcdəyə gedilir.
- Oturulur (son oturuş).
- Əttəhiyyatu oxunur.
- Salli və Bârik oxunur.
- Rabbənâ âtina duâsı oxunur.
- Salam verilir.
Allahummə əntəssəlamu... dedikdən sonra, üç dəfə 
istiğfâr və Ayət-əl kürsî oxunub təsbeh çəkilir. 
Sonra duâ edilərək namaz tamamlanır.

4. AXŞAM (MƏĞRİB) NAMAZI

Namazlar içində əvvəl fərz qismi qılınan namaz axşam namazıdır. Axşam 
namazı 5 rükətdir; 3 fərz, 2 sünnət. İqamə oxuduqdan sonra “bu günün axşam 
namazının fərzinə” şəklində niyyət edib üç rükət qılınar. Birinci və ikinci 
rükətləri sübh namazının fərzi kimi qıldıqdan sonra ikinci rükətin oturma 
vaxtı sadəcə “Əttəhiyyatu” oxuyub üçüncü rükətə durar. Üçüncü rükətdə 
“bəsmələ” və “fatihə” oxuduqdan sonra rüku və səcdələri yerinə yetirərək otu-
rar və “Əttəhiyyatu”, “Allahummə salli”, “Allahummə bərik” və “Rabbəna” 
dualarını oxuyub salam verərək namazını tamamlayar. 

Fərzdən sonra “axşam namazının sünnətinə” niyyəti ilə eyni ilə sübh 
namazının iki rükət sünnəti kimi iki rükət namaz qılar.
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AXŞAM / MƏĞRİB NAMAZI

(5 rükətdir. 3 fərz, 2 sünnət)

3 Rükət sünnəin qılınması 2 Rükət fərzin qılınması

1-ci Rükət 1-ci Rükət

- Qâmət gətirilir.
- Niyyət edilir.
- Təkbir gətirilir.
- Sübhanəkə oxunur.
- Əuzü Bəsmələ çəkilir.
- Fatihə oxunur.
- Zamm-ı sûrə oxunur.
- Rükuya gedilir.
- Səcdəyə gedilir.
İkinci rükət üçün ayağa qalxılır.

- Niyyət edilir.
- Təkbir gətirilir.
- Sübhanəkə oxunur.
- Əuzü Bəsmələ çəkilir.
- Fatihə oxunur.
- Zamm-ı sûrə oxunur.
- Rükuya gedilir.
- Səcdəyə gedilir.
İkinci rükət üçün ayağa qalxılır.

2 ci Rükət 2 ci Rükət

- Bəsmələ çəkilir.
- Fatihə oxunur.
- Zamm-ı sûrə oxunur.
- Rükuya gedilir.
- Səcdəyə gedilir.
- Oturulur (ilk oturuş).
- Əttəhiyyatu oxunur.
Üçüncü rükət üçün ayağa qalxılır.

- Bəsmələ çəkilir.
- Fatihə oxunur.
- Zamm-ı sûrə oxunur.
- Rükuya gedilir.
- Səcdəyə gedilir.
- Oturulur.
- Əttəhiyyatu oxunur.
- Salli və Bârik oxunur.
- Rabbənâ âtina duâsı oxunur.
- Salam verilir
Allahummə əntəssəlamu... dedikdən sonra, üç dəfə 
istiğfâr və Ayət-əl kürsî oxunub təsbeh çəkilir. Son-
ra duâ edilərək namaz tamamlanır.

3-cü Rükət

- Bəsmələ çəkilir.
- Fatihə oxunur.
- Rükuya gedilir.
- Səcdəyə gedilir.
- Oturulur (son oturuş).

- Əttəhiyyatu oxunur.
- Salli və Bârik oxunur.
- Rabbənâ âtina duâsı oxunur.
- Salam verilir.
Allahummə əntəssəlâmü... dedikdən sonra, sünnəni 
qılmaq üçün ayağa qalxılır.

Namaz
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5. YATSI (İŞA) NAMAZI

İşa namazında, öncə ikindinin sünnəti kimi “işa namazının ilk sünnətinə” 
niyyəti ilə dörd rükət sünnət, ondan sonra iqamə oxuyaraq “işa namazının fərzinə” 
niyyəti ilə günortanın fərzi kimi dörd rükət fərz, daha sonra “işa namazının son 
sünnətinə” niyyəti ilə sübh namazının sünnəti kimi iki rükət namaz qılınar. 
Beləliklə işa namazı 10 rükətə tamamlanmış olar. 

YATSI NAMAZININ QILINMASI

1O rükətdir. 4 ilk sünnət, 4 fərz, 2 son sünnət

4 rükət ilk sünnənin qılınması 4 rükət fərzin qılınması

1-ci Rükət 1-ci Rükət

- Niyyət edilir.
- Təkbir gətirilir.
- Sübhanəkə oxunur.
- Əuzü Bəsmələ çəkilir.
- Fatihə oxunur.
- Zamm-ı sûrə oxunur.
- Rükuya gedilir.
- Səcdəyə gedilir.
İkinci rükət üçün ayağa qalxılır.

- Qamət gətirilir.
- Niyyət edilir.
- Təkbir gətirilir.
- Sübhanəkə oxunur.
- Əuzü Bəsmələ çəkilir.
- Fatihə oxunur.
- Zamm-ı sûrə oxunur.
- Rükuya gedilir.
- Səcdəyə gedilir.
İkinci rükət üçün ayağa qalxılır.

2-ci Rükət 2-ci Rükət

- Bəsmələ çəkilir.
- Fatihə oxunur.
- Zamm-ı sûrə oxunur.
- Rükuya gedilir.
- Səcdə’ye gedilir.
- Oturulur (ilk oturuş).
- Əttəhiyyatu oxunur.
- Salli və Barik oxunur.
Üçüncü rükət üçün ayağa qalxılır.

- Bəsmələ çəkilir.
- Fatihə oxunur.
- Zamm-ı sûrə oxunur.
- Rükuya gedilir.
- Səcdəyə gedilir.
- Oturulur (ilk oturuş).
- Əttəhiyyatu oxunur.
Üçüncü rükət üçün ayağa qalxılır.

3-cü Rükət 3-cü Rükət
- Sübhanəkə oxunur.
- Əuzü Bəsmələ çəkilir.
- Fatihə oxunur.
- Zamm-ı sûrə oxunur.
- Rükuya gedilir.
- Səcdəyə gedilir.
Dördüncü rükət üçün ayağa qalxılır.

- Bəsmələ çəkilir.
- Fatihə oxunur.
- Rükuya gedilir.
- Səcdəyə gedilir.
Dördüncü rükət üçün ayağa qalxılır.
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a) VİTİR NAMAZI

“Vitir”, işa namazının ardından gecənin son üçdə birində qılınması lazım 
olan namazdır118. Bu namazın gecənin müəyyən vaxtına təxir edilməsi bəzi 
hallarda qıla bilməmə ehtimalını doğuracağı üçün onun yatsı namazının 
ardınca qılına biləcəyi də rəvayət edilmişdir119. 

Vitir namazı vacib olub, üç rükətdir. Hər rükətinda fatiha və bir surə oxu-
nar. Namazın qılınması isə belədir:

118 Tirmizi, Vitr, 12; Əbu Davud, Vitr, 8.
119 Müslüm, Misafirin, 53.

4-cü Rükət 4-cü Rükət

- Bəsmələ çəkilir.
- Fatihə oxunur.
- Zamm-ı sûrə oxunur.
- Rükuya gedilir.
- Səcdəyə gedilir.
- Oturulur(son oturuş).
- Əttəhiyyatu oxunur.
- Salli və Barik oxunur.
- Rabbəna atina duası oxunur.
- Salam verilir.
Allahummə əntəssəlamü... oxunub, fərzə qalxılır.

- Bəsmələ çəkilir.
- Fatihə oxunur.
- Rükuya gedilir.
- Səcdəyə gedilir.
- Oturulur (son oturuş).
- Əttəhiyyatu oxunur.
- Salli və Barik oxunur.
- Rabbəna atina duası oxunur.
- Salam verilir.
Allahummə əntəssəlamü... deyilir. Sonra son 
sünnət üçün ayağa qalxılır.

2 rükət son sünnənin qılınması

1-ci Rükət 2-ci Rükət

- Niyyət edilir.
- Təkbir gətirilir.
- Sübhanəkə oxunur.
- Əuzü Bəsmələ çəkilir.
- Fatihə oxunur.
- Zamm-ı sûrə oxunur.
- Rükuya gedilir.
- Səcdəyə gedilir.
İkinci rükət üçün ayağa qalxılır.

- Bəsmələ çəkilir.
- Fatihə oxunur.
- Zamm-ı sûrə oxunur.
- Rükuya gedilir.
- Səcdəyə gedilir.
- Oturulur.
- Əttəhiyyatu oxunur.
- Salli və Barik oxunur.
- Rabbəna atina duası oxunur.
- Salam verilir.
Allahummə əntəssəlamü... dedikdən sonra, Vitir 
namazı üçün ayağa qalxılır.

Namaz
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Öncə, qəlbən etdiyi niyyəti dil ilə də “bu günün vitr namazını qılmaya” 
deyərək təkbir alar və qiyama durar. Sübh namazının sünnəti kimi iki rükət qılaraq 
oturar. Bu oturuşda sadəcə “Əttəhiyyatu” oxuyaraq üçüncü rükətə durar. Bəsmələ 
ilə “fatiha” və bir surə oxuduqdan sonra rükuya getməmiş “Allahu əkbər” deyərək 
əllərini qaldırar. Sonra əlləri bağlayaraq “kunut” duaları oxunar. Bundan sonra 
əlləri buraxıb, digər namazlarda olduğu kimi rükuya gedilər. Səcdələrdən sonra 
oturub təhiyyat, salavat və dular oxuyaraq salam verər və namazı tamamlayar.

VİTİR NAMAZI

3 rükət vitir namazının qılınması

1-ci Rükət

- Niyyət edilir.
- Təkbir gətirilir.
- Sübhanəkə oxunur.
- Əuzü Bəsmələ çəkilir.
- Fatihə oxunur.
- Zamm-ı sûrə oxunur.
- Rükuya gedilir.
- Səcdəyə gedilir.
İkinci rükət üçün ayağa qalxılır.

2-ci Rükət

- Bəsmələ çəkilir.
- Fatihə oxunur.
- Zamm-ı sûrə oxunur.
- Rükuya gedilir.
- Səcdəyə gedilir.
- Oturulur (ilk oturuş)
- Əttəhiyyatu oxunur.
Üçüncü rükət üçün ayağa qalxılır.

3-cü Rükət

- Bəsmələ çəkilir.
- Fatihə oxunur.
- Zamm-ı sûrə oxunur.
- Təkbir getirilir (başlanğıc təkbiri kimi) 
- Kunut duaları oxunur.
- Rükuya gedilir.
- Səcdəyə gedilir.

- Oturulur (son oturuş).
- Əttəhiyyatu oxunur.
- Salli və Barik oxunur.
- Rabbəna atina duası oxunur.
- Salam verilir.
Allahummə əntəssəlamu... dedikdən sonra, üç dəfə 
istiğfar və Ayət-əl kürsî oxunub təsbeh çəkilir. 
Sonra dua edilərək namaz tamamlanır.
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Beləliklə bir gün ərzində qılınması lazım olan beş vaxt namaz; fərzi, vaci-
bi və sünnətləri ilə birlikdə qılınmış olar. 

Beş vaxt namazdakı rükətlərin miqdarı: 

a) Fərzlər:

Sübh 2, Zöhr 4, Əsr 4, Məğrib 3 və İşa 4 olmaqla cəmi 17 rükət.

b) Vacib:

Vacib namaz sadəcə vitir namazıdır ki, bu da 3 rükətdir. 

c) Sünnəyi-Müəkkədə

Sübh 2, Zöhr 4 2 , Məğrib 2, İşa 2 olmaqla cəmi 12 rükətdir.

d) Sünnəyi-geyri Müəkkədə

Əsr 4, İşa 4 olmaqla cəmi 8 rükətdir. 

V. İMAMA TABE OLMA HALLARI

Müdrik: Namazın bütün rükətlərini imamla birgə qılan şəxsdir.Belə hal-
da onun heç bir əksiyi yoxdur.

Lahiq: İmamla birgə namaza başlamasına baxmayaraq hər hansı bir 
səbəblə namazdan ayrılma məcburiyyətində olub təkrar namaza dönən şəxsdir. 
Namaz içində dəstəmazın pozulması, yuxu və sair kimi səbəblərlə imamdan 
geri qalan şəxs, qaldığı yerdən namaza davam edib, Quran oxumaz və səhv 
səcdəsi də etmədən namazını tamamlayar.

Məsbuq: İmama, iki, üç və ya dördüncü rükətlərdə uyan şəxsdir ki, 
imamla birgə hərəkət edərək imamın son oturuşunda “əttəhiyyatu” duasını 
oxuyaraq gözləyər, ancaq salam verməz. İmam sola da salam verdikdən sonra 
qıla bilmədiyi rükətləri birinci rükətdən, yəni “sübhanəkə” duasından etibarən 
tamamlayar.

 Məsbuq, imamın sola salam verməsini də gözləməsi lazımdır. Çünki sağa 
salam verən imam səhv səcdəsi edəcək olsa məsbuqun onunla birgə hərəkət 
etməsi şərtdir.

Namaz
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Məsbuq, hər hansı bir rükətin rükusunda imama çatsa (rükusunu imamla 
qılsa) o rükəti qılmış hesab edilir.

Axşam namazının üçüncü rükətində olduğu kimi, tək rükətdə imama 
çatan məsbuq, namazını tamamlayarkən bir rükət daha qılaraq oturmalı, öz 
namazını ikiyə tamamlamalıdır. 

VI. XƏSTƏLƏRİN NAMAZI

İslam, asanlıq dinidir. Heç kimə, çətin gələni əmr etməmişdir. Bu haqda 
Qurani-Kərimdə deyilir: 

ا“ 
َ
ه

َ
ُ نَْفًسا إِّلَ ُوْسع ُف الّلَ  ”َل ُيَكّلِ

“Allah, hər kəsi yalnız qüvvəsi yetdiyi qədər bir işə mükəlləf edər).” 120 

Buna görə xəstələr də, ancaq gücü çatdığı şeylərlə mükəlləfdir. Onların 
namazının necə olacağına istinad edən rəvayət, xəstə olan İmran b. Husaynın 
namazını necə qılacağı haqqında Hz. Peyğəmbərə (s.ə.s) soruşduğu suala 
verilən cavabdır. O, belə buyurmuşdur: 

“Ayaq üstə qıl. Əgər buna gücün çatmasa, oturaraq, yenə gücün çatmasa 
söykənərək qıl.”121  

Qeyd etmək lazımdır ki, xəstə namazı, ayaqda dura biləcək gücü qədər 
qılmalı, sonra oturmalıdır. Hətta sadəcə iftitah təkbirinə ayaqda gücü çatan, 
təkbiri ayaqda almalıdır. Oturaraq namaz qılan səcdə anında başını stul, yastıq 
və sairə kimi əşyaya qoya bilməz. Bu hədisi-şəriflə qadağan edilmişdir.

 Xəstə ziyarətinə gedən Hz. Peyğəmbər (s.ə.s.), xəstənin namaz əsnasında 
yastıq üstünə qoyduğu taxtaya səcdə etdiyini gördü. Onun götürülməsini istədi 
və: “Əgər gücün çatsa namazı yerdə qıl. Buna gücün çatmasa ima ilə namaz 
qıl və səcdəni rükudan daha çox əyil”122 dedi.  

120 Bəqərə, 2/286.
121 Buxari, Təqsir, 19; İbn Macə, İqamə, 139.
122 Zeylai, Nasbu`r-Raye, II/75.
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Rüku və səcdə imkanı olmayanlar istər ayaqda, istər yatdığı yerdə ima ilə, 
yəni baş-göz hərəkətləri ilə qılmalıdır. Çünki namaz, bir rüknü ancaq başın 
hərəkəti ilə yerinə yetirilən ibadətdir. Göz, qaş və qəlblə bu olmaz. Başı ilə də 
ima edə bilməyən namazını təxir edər. Bu, İmam Əbu Hənifənin görüşüdür. 
İmam Şafiyə görə qəlb ilə ima da edilir.

VII. İKİ NAMAZI CƏM ETMƏ

Fiqh elmində namazların cəmi məsələsi, zöhr/günorta namazı ilə əsr/
ikindi namazı, axşam/məğrib namazı ilə işa/yatsı namazlarının birləşdirilməsi 
haqqındadır. Sübh namazı və ikindi ilə axşam namazlarına (birgə) şamil deyil.

Bütün məzhəb imamlarına görə hacıların Arafatda zöhr namazı ilə əsr 
namazını birləşdirərək (cəmi-təqdim ilə) günorta vaxtında, Müzdəlifədə isə 
məğrib namazı ilə işa namazını (cəmi-təxir ilə) birləşdirərək işa vaxtında 
qılmaq sünnətdir.123

Hənəfi məzhəbinə görə bunun xaricində hər hansı bir namazı birləşdirmək 
olmaz. Hədisi şəriflərdən: “Allah Rəsulu (s.ə.s.), səfərdə tələsdiyi vaxt günorta 
namazını ikindi namazına qədər gecikdirər, sonra ikisini birgə qılardı, axşamı 
gecikdirərək yatsı ilə birgə qılardı” rəvayəti Hənəfi üləmaya istinad təşkil etsə 
də, Enes b. Malikin: “Hz. Peyğəmbər yola çıxınca günorta namazını ikindi 
vaxtına qədər gecikdirərdi...”124  sözünü əsas alaraq Hz. Peyğəmbərin birinci 
namazı son vaxtında, ikinci namazı isə ilk vaxtında qıldığını, ancaq hər birini 
öz vaxtında qıldığı görüşünü müdafiə edirlər.125

Digər məzhəblərdən Şafi, Maliki və Hənbəlilərə görə səfərilik, yağış, 
qar, dolu, xəstəlik kimi ehtiyacların təzahürü anında namazları birləşdirmək müm-
kündür.

 Çünkü bunun caizliyinə dəlalət edən xeyli hədis rəvayətləri var.126  An-
caq səfərilik haqqında Şafilər, namazları qısaldan bir səfərilik olmasını şərt 

123 Mahmud Şəltut, e.a.ə, s 58.
124 Müslüm, Misafirin, 57-58.
125 İbn Abidin, Rəddu`l-Muxtar, II/62.
126 Bax: Buxari, Məvaqit, 12; Müslüm, Misafirin, 56; Əbu Davud Səfər, 5; Nəsai, Səfər, 5.

Namaz



Müxtəsər elmihal96

qoşduğu halda, Malikilərə görə yorucu olması baxımından qısa bir səfər də 
birləşdirmə üçün kifayətdir. Bəzi müa sir Hənəfi alimləri, habelə bəzi rəsmi 
Hənəfi orqanlar (Türkiyə Cumhuriyyəti Diyanət İşləri Başqanlığı), əksər 
üləmanın görüşünü təsdiqləyən rəvayətlərə istinadən, şəxsin vərdiş halına 
gətirməməsi şərti ilə günorta ilə ikindi, axşam ilə yatsı namazlarının birini 
digərinin vaxtında həm “təqdim”, həm də  “təxir” edərək qıla biləcəyinə qərar 
vermişdir.127 Cəfəri məzhəbinə gəlincə, zəruri hallardan səfərilikdə olduğu 
kimi normal hallarda da gündəlik beş namazı birləşdirib üç vaxtda qılması 
şəxsin ixtiyarındadır və bunun hökmü rüxsətdir.128 

VIII. CÜMƏ NAMAZI

Cümə namazı, cümə günü günorta vaxtı camaatla qılınması fərz olan cəmi 
10 rükət namazdır. Fərz olması barədə Qurani-Kərimdə belə deyilir: “Ey iman 
gətirənlər! Cümə günü namaza çağırıldığınız zaman Allahı zikr etməyə 
tələsin və alış-verişi buraxın. Bilsəniz, bu sizin üçün nə qədər xeyrlidir!”129  
Bəzi müfəssirlərə görə ayədəki “Allahın zikri” ifadəsindən məqsəd cümə 
namazı və xütbəsidir130. Digər cəhətdən ayədəki müraciət, ümmətin kişilərinə 
aid olduğuna görə cümə namazı vaxtı ticarətin qadağan olması hökmü də 
yenə kişilərə aid hömdür131. Qadınlar isə cümə namazı haqqında sərbəstdirlər, 
məscidə getmə imkanı olub bu namazı imamla qılarlarsa o günün günorta 
namazını qılmazlar. Beş vaxt namazın şərtlərinə əlavə olaraq cümə namazının 
iki şərti daha var.

A. MÜSƏLMANA FƏRZ OLMASININ ŞƏRTLƏRİ
1. Kişi olmaq.(Qadınlara fərz deyil, ancaq cüməni qılanlar o vaxtın 

zöhrünü qılmaz.)
2. Əsir və ya həbsdə olmamaq.

3. Muqim olmaq. Səfəri olmamaq.
127 Əlavə məlumat üçün bax: Cemal Sofuoğlu-Salih Akdemir, Hadis-i Şerif Külliyatı, 2/ 

347-360; Süleyman Ateş, İslam İlmihali, 1/ 123-125, 131-135; Hamdi Döndürən, 
Dəlilləri ilə İslam İlmihali, İstanbul 2005, s 259.

128 Hilli, Müxtəsəru`n-Nafi, s 21-22.
129 Cümə, 62/9.
130 Cəssas, Əhkamu`l-Quran, V/338.
131 Səraxsi, e.a.ə., II/22-23; İbn Abidin, e.a.ə., I/591.
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4. Səhhəti yerində olmaq. Namaza gedə bilməyəcək qədər xəstə olmamaq.

5. Kor olmamaq. Gözləri sağlam olmaq. 

6. Ayaqları sağlam olmaq. Topal olmamaq.

7. Namaza getməyə mane halların olmaması. (Güclü yağış, isti, yaxud 
soyuqların olması və mal, can və namusun təhlükədə olması qorxusu.)

B. SƏHİH OLMASININ ŞƏRTLƏRİ

1. Cümə qılınacaq yerin şəhər hökmündə olması.

Qeyd: Şəhər hökmü, rəy və fikirlərə görə müxtəlifdir. Onlardan bəziləri 
belədir: Şəhər, bir yerdə ağıllı, yetkinlik yaşına çatmış, 40 nəfərin qış-yaz 
məskunlaşdığı, yaxud o yerin əhalisinin mərkəz məscidinə sığmadığı yer-
dir132.

2. Səlahiyyətli şəxsin: yaxud onun vəkilinin qıldırması. 

3. Günorta (zöhr) namazı vaxtında qılınması.

4. Camaatın hüzurunda xütbə oxumaq.
5. İmamdan başqa üç nəfərin iştirakı. Şafi məzhəbinə görə bu rəqəm 40, 

Cəfəri məzhəbinə görə dörd133  olmalıdır. 
6. Cümə qılınacaq yerin hamıya açıq olması.

CÜMƏ NAMAZININ QILINMA QAYDASI
10 rükət cümə namazının öncə 4 rükət ilk sünnəti, sonra 2 rükət fərzi, 

daha sonra 4 rükət son sünnəti qılınar. 
Namazın fərzi imamla birlikdə qılınar. İmam, namazdan əvvəl xütbə 

oxuyar. Xütbənin ayaq üstə, insanlara qarşı, dəstəmazlı və sətri-avrətə riayət 
edilərək oxunması onun vaciblərindəndir. Xütbəni iki qismə bölmək, ikisi 
arasında oturmaq və qısa mövzu danışmaq da onun sünnələridir. Hənəfilərə görə 
xütbənin ərəb dilində olması şərt deyil. Şafilərə görə camaatın əksəriyyətinin 
başa düşəcəyi dildə olması, Malikilərə görə isə ərəb dilində ifası şərtdir.

132 Seraxsi, e.a.ə., II/24-25.
133 Sistani, Müntəxabat, s 110-111.

Namaz
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CÜMƏ NAMAZININ QILINMASI

1O rükətdir. 4 rükət ilk sünnət, 2 rükət fərz, 4 rükət son sünnət,

4 Rükət ilk sünnənin qılınması 2 Rükət fərzin qılınması

1-ci Rükət 1-ci Rükət

- Niyyət edilir
- Təkbir getirilir
- Sübhanəkə oxunur
- Əuzü Bəsmələ çəkilir
- Fatiha oxunur
- Zamm-ı sûrə oxunur
- Rükuya gedilir
- Səcdəyə gedilir
İkinci rükətə qalxılır

- Təkbir getirir
- Sübhanəkə oxunur
- Ayaqda bir şey oxumadan imama qulaq asıb 
sonra imamla, rüku, səcdə edilir və ikinci 
rükətə qalxılır.

2-ci Rükət 2-ci Rükət

- Bəsmələ çəkilir
- Fatiha oxunur
- Zamm-ı sûrə oxunur
- Rükuya gedilir
- Səcdəyə gedilir
- Oturulur (ilk oturuş)
- Əttəhiyyatu oxunur.
Üçüncü rükət üçün ayağa qalxılır

İkinci rükətdə da bir şey oxumadan imama qulaq 
asıb sonra imamla birlikdə rüku səcdə edib otur-
maq lazımdır. 
- Əttəhiyyatu oxunur.
- Salli barik oxunur. 
- Rabbəna atina ... duası oxunur.
- İmamla birlikdə salam verilir. 
Dört rükət son sünnət qılmak üçün ayağa qalxılır.

3-cü Rükət 4-cü Rükət

- Bəsmələ çəkilir
- Fatiha oxunur
- Zamm-ı sûrə oxunur
- Rükuya gedilir
- Səcdəyə gedilir
Dördüncü rükət üçün ayağa qalxılır

- Bəsmələ çəkilir
- Fatihə oxunur
- Zamm-ı sûrə oxunur
- Rüku’a gedilir
- Səcdə yapılır
- Oturulur.(son oturuş)
- Əttəhiyyatu oxunur
- Salli Barik oxunur.
- Rabbəna atina oxunur
- Salam verilir
Allahummə əntəssəlamı ... deyib imamın fərzi 
qıldırmasını

   
 Xütbəyə qulaq asanların səssiz olması vacibdir. Onların danışması, hətta 
danışan kəslərə xəbərdarlıq etməsi, yaxud onların sağa-sola baxması təhrimən-
məkruh,  salam verib-alması isə məkruhdur. Hətta Hənəfilərə görə, xütbədə edilən 
dua və dua tipli sözlərə də səsli deyil, səssiz “Amin” deyilməsi məsləhətdir.
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4 Rükət son sünnənin qılınması

1-ci Rükət 2-ci Rükət

- Niyyət edilir. 
- Sübhanəkə oxunur
- Fatihə oxunur
- Zamm-ı sûrə oxunur 
- Rükuya gedilir
- Səcdəyə gedilir
İkinci rükət üçün ayağa qalxılır

- Bəsmələ çəkilir
- Fatiha oxunur
- Zamm-ı sûrə oxunur
- Rükuya gedilir
- Səcdəyə gedilir
- Oturulur (ilk oturuş)
- Əttəhiyyatu oxunur
Üçüncü rükət üçün ayağa qalxılır

3-ci Rükət 4-ci Rükət

- Bəsmələ çəkilir
- Fatihə oxunur
- Zamm-ı sûrə oxunur
- Rükuya gedilir
- Səcdəyə gedilir
Dördüncü rükət üçün ayağa qalxılır

- Bəsmələ çəkilir
- Fatiha oxunur
- Zamm-ı sûrə oxunur
- Rükuye eğilinir
- Səcdəyə gedilir
- Oturulur
- Əttəhiyyatu oxunur
- Salli barik oxunur
- Rabbəna atina duası oxunur
- Salam verilir
Allahummə əntəssəlamü... dedikdən sonra, istiğfar 
və Ayət-əl kürsî oxunub təsbeh çəkilir. Sonra dua 
edilərək namaz tamamlanır.

IX. BAYRAM NAMAZI

Cümə namazının fərz olduğu kəslərə bayram namazları vacibdir. Bu, 
Hənəfilərin görüşüdür. Cəfərilərə görə fərz, ancaq Şafi və Malikilərə görə 
sünnəi-müəkkədə hökmündədir. İki bayram namazı vardır: Biri Ramazan 
Bayramı namazı, digəri Qurban Bayramı namazı. 

Bayram namazlarının vaxtı günəşin doğmasından təqribən 45 dəqiqə son-
ra başlayıb, günorta namazından əvvəlki məkruh (45 dəqiqəlik) vaxta qədərdir. 
Hər biri iki rükət olub imam və cəmaatla qılınır. Əzan və iqamə oxunmaz. 
Çünki əzan və iqamə farz namazlar üçündür. “Niyyət etdim (Ramazan

Namaz
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yaxud qurban) bayram namazına uydum imama” dedikdən sonra eyni ilə 
sübh namazının iki rükət fərzi kimi namaz qılınır. Əlavə olaraq hər rükətdə 
üç dəfə, ancaq Şafilərdə birinci rükətdə yeddi: ikincidə beş dəfə təkbir alınır 
ki, bunların hökmü vacibdir. Təkbirlər birinci rükətdə fatihadan əvvəl, ikinci 
rükətdə isə fatiha və surədən sonra oxunur. 

Hənəfi məzhəbi xaricindəkilərə görə bu təkbirlər hər rükətdə qiraətdən 
əvvəl alınır. Alınan hər təkbirdə əlləri qulaq yumşaqlarına qədər qaldırıb, son-
ra yanlara salmaq və “sübhanəllah” deyəcək qədər gözləmək lazımdır. 

Bayram namazlarında xütbə, namazdan sonra oxunar. Ramazan 
bayramında fitir sədəqəsi, qurban bayramında isə qurbandan bəhs edilməsi 
məsləhətdir.

Qurban bayramından əvvəl ərəfə günü134  sübh namazından başlayaraq 
bayramın dördüncü günü ikindi namazına qədər 23 vaxt namazda, fərzdən 
sonra təşriq təkbirləri oxumaq vacibdir. Şafi məzhəbində təşriq təkbirləri 
sadəcə bayram günlərinə məxsusdur. 

Təşriq təkbiri belədir:

الل أكب الل أكب ل إله إل الل والل أكب الل أكب ولل الحمد

Allahu əkbər, Allahu əkbər, La ilahə illallahu vəllahu əkbər, Allahu əkbər 
və lillahil-hamd kimi oxunur.

Bu təkbiri hər mükəlləf qadın və kişinin, namazı istər tək, istər camaatla 
qılsın, istər muqim, istər səfəri olsun, qıldığı fərz namazların ardınca oxuması 
vacibdir.

 
X. QƏZA NAMAZLARI
Allaha qarşı vəzifələrimizdən biri olan namaz ibadəti qəsdən tərk edilərsə 

üzürsüz tərk edilən hökmündə olar. Qəzasının mükəlləfə borc olacağı, Hənəfi, 
Cəfəri, Şafi, Maliki və Hənbəli məzhəblərinin «fərzin qəzası fərz, vacibin 
qəzası da vacibdir»135  qaydasına əsasən qəbul edilmişdir. 

134 Bu gün, bayramdan bir gün əvvəl olub, hacıların Arafat dağında olmaları vacib olan 
gündür. Ona görə bu günün adı o dağın anılması ilə “ərəfə” və ya “arafa” adlanır.

135 İbn Rüşd, Bidayətul-Müctəhid, 1/143; Salus, Fiqhuş-Şiətil-İmamiyyə, 1/226; İbn Nüc-
eym, el-Bəhrur-Raiq Şərhu Kənzid-Dəqaiq, 2/86.
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Dəlil cəhəti qüvvətli olan bu görüş İslam müctəhid və fiqh alimlərinin 
əksəriyyətinin görüşüdür. Onlara görə fərz və vacib namazları hansı səbəblə 
olarsa olsun vaxtında qılınmazsa, təxir edilməməli, gündəlik iş, ibadət saatları 
ilə yemək, yuxu və istirahət kimi zəruri ehtiyacların qarşılanması üçün keçən 
zaman xaricində qalan bütün boş vaxtlarda həmişə qəza namazı qılaraq bor-
cun yerinə yetirilməsi lazımdır.136

Digər məzhəblərdən fərqli olaraq Cəfəri məzhəbində ölənin qəzaya qalan 
namazlarını qılmaq səhihdir137  və bu, ölənin böyük oğluna vacibdir138.  Bu 
haq  da İmam Cəfərin istinadı (ictihadı) qiyas metodu ilə oruc hədisindən çıxan 
hökümdür.139  Hədis belədir:

ه“ 
ُ
ِلّي

َ
 َعْنُه و

َ
ام

َ
اٌم ص

َ
َعَلْيِه ِصي

َ
اَت و

َ
ْن م

َ
  ”م

 Hər kim oruc borculusu olaraq ölsə vəlisi onun adına oruc tutar.”140  
İmam Cəfərin qiyasına görə oruc borcunun ödənilməsi hökmünü namaz bor-
cuna da şamil etmək mümkündür. Ancaq İmam Əbu Hənifə, Şafi və digərləri 
bunu caiz görmür.141 

Mükəlləfin səfəri, yaxud müqim/oturaq halında qıla bilmədiyi namazlara 
gəlincə, məzhəblərin bu mövzudaki görüşləri aşağıdakı kimidir: 

Hənəfi və Cəfəri məzhəb alimlərinin görüş birliyinə görə oturaq/muq-
im ikən qəzaya qalan namaz səfərdə qılınacaq, yaxud qəza ediləcək olarsa, 
qısaltmadan yenə də tam qılınar. Səfəri ikən qəzaya qalan bir namaz isə 
oturaq/muqim halında qəza ediləcəksə qısaldılaraq səfərdə imiş kimi qılınar. 
Namazın açıqdan/səsli və ya qizli/səssiz qılınması məsələsi də eynidir.  
 

136 Bədrəddin əl-Ayni, Ümdətul-Qari, 2/602; Şövqani, e.a.ə., 2/28; Əbdürrəhman əl-Cəziri, əl-
Məzahibul-Ərbəa, 1/491

137 Ğarimi, Amir Avvad, İmam Cəfər əs-Sadiq və Arauhu`l-Fiqhiyyə, Beyrut 2005, s 85.
138 Hilli, Şəraiu`l-İslam, I/46.
139 Bax: İbn Murtaza Əhməd b. Yəhya, əl-Bəhru`z-Zəxxar əl-Cəmiu Liməzahibi Uləməi`l-

Əmsar, Beyrut 2000, III/257.
140 Buxari, Savm, 42; Müslüm, Siyam, 153.
141 Kasani, e.a.ə, II/212; İbn Abidin, e.a.ə. I/514; İbn Qudamə, e.a.ə, 9/31. Qiyası dəlil qəbul 

edənlərə görə, ibadət və cəzalarda qiyas olmaz. Çünki onların illəti məlum deyil.

Namaz
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Əgər qəzaya qalan sübh/səhər namaz gündüz qılınacaqsa səsli oxuna bilər142. 
Yəni bir baxıma namazın vacib olması hansı şəkildə sabit oldu isə qəzası da 
eyni hökmə tabe olaraq sonradan yerinə yetirilər. Səfəri vəziyyətdə vacib olan 
bir namazın sonradan qəzasıda səfəri hökümlərə görə yerinə yetirilir. 

Şafi və Hənbəlilərə görə isə bir namaz, istər səfərdə istər muqim ikən 
hansı şəkildə qəzaya qalarsa qalsın səfərdə qəza edilənlər qısaldılaraq, muqim 
ikən qəza edilənlər isə tam qılınmalıdır.

A. QƏZA BORCU OLANIN SÜNNƏT VƏ 

NAFİLƏ QILMASI 

Bu mövzuda məzhəblərin ictihada dayalı fərqli görüşləri və özünəməxsus 
dəlilləri vardır. Çünki məsələ haqqında Quran və Sünnəyə dayalı qəti dəlil 
(nass) yoxdur. Hənəfi məzhəbi alimlərinə gəlincə onlara görə möminin 
üzərində istər az, istər çox qəza borcu olsun, onun gündəlik fərz namazlarla 
birgə qılınan sünnətləri, yaxud Peyğəmbərimizin (s.ə.s.) qılınmasını tövsiyyə 
etdiyi təraveh, təhəccüd, təsbeh, duha, tahiyyətul-məscid və əvvabin... kimi 
sünnətləri qılması qəza namazı qılmaqdan daha fəzilətlidir143. Fərz namazları 
əskik, yəni qəzası olan bəndənin qılacağı vaxt namazlarındakı sünnələrin 
onun qılmadığı qəzalar əvəzində hesablanacağı haqqında Hz. Peyğəmbərin 
belə dediyi nəql edilir:

“Qiyamət günü, müsəlman bəndənin ilk hesaba çəkiləcəyi şey fərz 
namazdır. Əgər bunu tam qılmışdırsa, bir şey yox, əks-təqdirdə: 

-Baxın onun nafilə/sünnət namazları var? Deyilər. Əgər varsa, çatışmazlığı 
onlarla tamamlanar. Sonra digər fərz əməllər üçün də bu cür edirlər.”144  

142 Hillî, İbn İdris Muhakkık Ebu’l-Kasım Necmeddin Ca’fer b. Hasan el-Hüzelî 
(v.676/1277), el-Muhtasaru’n-Nâfi’ fî Fıkhi’l-İmâmiyye ev en-Nâfi’ fî Muhtasari’ş-
Şerâi’, Kum 1989, s 45; Məhəmməd Cavad Mağniyyə, əl-Fiqh aləl-Məzahibil-Xəms, 
Beyrut 1982, s.131.

143 İbn Nüceym, e.a.ə., 2/86; İbn Abidin, Reddul-Muhtar, 1/493; el-Feteval-Hindiyye, 
1/125; el-Ceziri, e.a.ə. 1/491-492; Əhməd b. Məhəmməd et-Tahtavi, Haşiye ala Mera-
hil-Felah, s. 363; Hacı Zihni Efendi, Nimet-i İslam, 467; Ö. N. Bilmən, Büyük İslam 
İlmihali, s. 183

144 Əbu Davud, Salat 145; Tirmizi, Salat 188; Nəsai, Salat 9.
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Bu hədis haqqında Əbu Bəkir İbnul-Arabi deyir ki: “Mənə görə, hədisdə 
əda edilməmiş fərz namazların nafilələrlə tamamlanması ehtimalı daha açıqdır. 
Çünki hədisin davamında “digər fərz əməllər üçün də bu cür edilər” ifadəsi 
buna sübutdur.”145

Hədis sübut edir ki, müsəlmanın gündəlik fərz namazlarla yanaşı qılacağı 
sünnət namazları (savab və fəziləti eyni olmasa da) onun qılmadığı qəza 
namazları əvəzində onun üçün nicat qapısı olacaq.

Əfsuslar olsun ki, “qəzası olan sünnət qıla bilməz” iddiasında olanlar, 
şifahi mübahisələrində yuxarıda qeyd edilən hədis haqqında belə deyirlər: 
“Bu hədis, namaz içərisində fərzləri (rükunları) əksik olanın sünnətləri ilə 
tamamlanması haqqındadır”. 

Belə çıxır ki, namazda səcdəsi, rükusu, yaxud qiyamı əksik olanın 
bu əksikliyi eyni namazın təsbihləri, yaxud “Salli-Barik” duaları ilə 
tamamlanacaqdır. Ancaq bilmək lazımdır ki, hədisin belə mənalara zorla 
sürüklənməsi xətadır. Çünki fərzlərindən biri əskik olan namaz fasid/pozulmuş 
namazdır. Yenidən qılınması şərtdir.

B. QƏZANIN SÜNNƏTLƏ BİRGƏ 

QILINMASI MƏSƏLƏSİ

Belə bir iddianın bəzi kitablarda146 sadəcə «Hələbi Kəbir» və «İbn 
Nüceym»ə istinad edilərək açıq dibnot göstərilmədən verilməsi diqqəti 
cəlb edir. Məsələnin özünə gəlincə “Hələbi Kəbir”, İbrahim Hələbinin (v. 
956/1549) “Gunyətul-Mutəmelli fi Şərhi Munyətil-Musalli” əsəridir ki, bu əsər 
Sədiduddin Qaşgarinin (v. 705/1305 ) “Munyətul-Musalli” əsərinin şərhidir. 
Hər iki əsərdə mövzu haqqında iddianın əksinə aşağıdakı kimi qeyd edilir: 

“Əbu Hənifənin tələbələrindən İmam Məhəmmədə (v. 189) görə, belə bir 
niyyət batildir. İki niyyətin bir namaz üçün söylənməsi düzgün olmaz. Çünki 
bir namazla iki niyyətin həm bir-birindən ayrılmayacağı imkansızlığı, həm 

145 Ebu Bəkir İbnul-Arabi, Əhvəzi, Qahirə, t.y. 2/207; Azimabadi, Avnul-Mabud, Delhi 
1322, 2/116.

146 Hüseyin Hilmi Işık, Tam İlmihal-Saadeti Ebediyye, İst. 1978, s. 232.

Namaz
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də iki niyyəti də batil etdiyi üçün bir namazın iki vəsflə söylənməsi mümkün 
deyil. Bu niyyət namazın əslini batilə çevirər. 

Əbu Yusifə (v. 182) görə həm fərz, həm də sünnətə, ikisinə birgə niyyət 
edilərsə, bu niyyət fərz üçün keçərli olar. Sünnət deyil, fərz yerinə yetirilmiş 
olar. Çünki zəif sünnətə qüvvətli fərzin yanında yer yoxdur.”147

Eyni zamanda Hənəfi alimlərindən İbn Nüceym də: (v.970) «iki şeyə 
birgə niyyət edilərsə, bu səhih olmaz» demişdir.148  

Qeyd etmək lazımdır ki, sünnət və nafilə namazlarının səhih olması 
üçün onların qılınacağı vaxtda sadəcə «namaz» niyyəti kifayət etsə də, fərz 
və vacib namazların səhih olması üçün həm o namazın adını, həm də vəsfini 
(fərzliyi yaxud vacibliyini) təyin etmək şərtdir149. Məsələn, «bu günün günorta 
namazının fərzinə», yaxud «ən son qəza olan ikindi/əsr namazının fərzinə» 
kimi niyyəti ilə qılınması lazımdır. Elə isə qəza və sünnəti birgə qılacaq şəxsin 
niyyətində, qılacağı namazın vəsfini təyin etməsi qeyri mümkündür. 

XI. BƏZİ NAFİLƏ NAMAZLAR

Fərz namazların sünnətlərindən başqa bəzi nafilə namazlar da vardır ki, 
bunlar müstəhab və yaxud məndub hökmü daşıyan əvvabin, duha, təhəccüd, 
təsbeh kimi və sair namazlardır. Digər cəhətdən bunlar fərz namazlardan ayrı 
qılınan nafilələrdir. 

A. ƏVVABİN NAMAZI

Tövbə edib Allaha sığınanların namazı mənasına gələn bu namaz altı 
rükət olub, axşam namazının ardınca iki rükətdə bir salam verməklə bir, iki 
və ya üç salamla qılınar.  Əmmar b. Yasir (r.anhüma) bu namaz haqqında Hz. 
Peyğəmbərin belə dediyini rəvayət edir:

147 Sədiduddin Qaşgari, Munyetu’l-Musalli, İst. 1324, s. 39;İbrahim Hələbi, Gunyətu’l-
Mutəməlli fi Şərhi Munyəti’l-Musalli, İst. 1295, s. 249-251; İbn Nüceym, əl-Behru’r-
Raig, 1/296-297; İbn Nüceym, əl-Əşbah vən-Nəzair, Dəməşq 1983, s. 39-43.

148 İbn Nüceym, el-Behru’r-Raig, 1/296.
149 İbn Hümam, e.a.ə., 1/186-187; İbn Abidin, e.a.ə., 1/279-280.
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“Kim ki, axşam namazından sonra, 6 rükət namaz qılarsa, günahı dəniz 
köpükləri qədər çox olsa da bağışlanar.” 150

B. DUHA NAMAZI

Bir adı da Quşluq olan bu namaz, günəşin doğmasından 45 dəqiqə sonra 
azı iki, çoxu isə on iki rükət arasında, zəval vaxtına qədər qılınan namazdır.

Hz. Peyğəmbərin bu namazın fəzilətlərindən və neçə rükət olduğundan 
bəhs edən çoxlu rivayətləri vardır . 151

C. TƏHƏCCÜD NAMAZI

Təhəccüd, Hz. Peyğəmbərə vacib, ümməti üçün sünnət olan, azı iki, çoxu 
isə səkkiz rükət olub, yuxudan durub qılınan gecə namazıdır. Həm Quran, həm 
də hədisi-Şəriflərdə xüsusi diqqət edilməsi lazım olan namazlardan biridir.

Qurani-Kərim belə buyurur:

“Onlar ibadət üçün yataqlarından qalxar (gecələr az yatar), qorxu və 
ümid içində (Allahın əzabından qorxaraq, mərhəmətinə ümid bəsləyərək) 
Rəbbinə dua edər və onlara verdiyimiz ruzilərdən (ehtiyacı olanlara) sərf 
edərlər.”152 

Peyğəmbərimiz (s.ə.s) belə buyurur:“Gecə namazına davam edin. Çünki 
o, sizdən əvvəlki saleh bəndələrin adətidir. Sizi Rəbbinizə yaxınlaşdırmağa, 
günahlardan bağışlanmağa və nəfsi günahlardan (haramlardan) uzaq tutmağa 
səbəb olar.” 153

Ç. TƏHİYYATU`L MƏSCİD NAMAZI

Təhiyya salam vermək deməkdir. Ona görə də bu namaza məscidi 
salamlama namazı deyilir. Məscidə girənlərin, oturana qədər onun sahibi 

150 Heysəmi, Məcməu`z-Zəvaid, II/230.
151 İbn Mace, İqamə, 187; Müslüm, Misafirin, 75-76.
152 Səcdə, 32/16.
153 Müslüm, Siyam, 202.
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Allahı salamlamaq üçün iki rükət namaz qılması məndubdur. Hz. Peyğəmbər 
buyurur: “Biriniz məscidə girərsə, oturmadan öncə iki rükət namaz qılsın.” 
154Kərahət vaxtlarında məscidə girənlərin bu namazı qılmaları məkruhdur. An-
caq Şafilərə görə hər vaxtda qılınması müstəhabdır. Vaxt namazlarını qılmaq, 
yaxud imama uymaq üçün məscidə girənlərin qıldıqları fərz namazı həm də 
təhiyyatu`l-məscid yerinə sayılar. 

D. TƏSBİH NAMAZI

Təsbih namazı, dörd rükət olub, ömürdə heç olmazsa bir dəfə 
qılınması tövsiyyə edilən namazdır. Hz. Peyğəmbər (s.ə.s.,), əmisi Abbas b. 
Abdulmüttəlibə (r.a) bunu tövsiyyə edib, qılınma şəklini öyrətmişdir .155

Təsbih namazinın qilinma qaydası.

Namazda aşağıdakı təsbih 300 dəfə oxunar: 

ِظيِم“
َ
ِ اْلع ّ

ِل
َ
ِ اْلع َة إِّلَ ِبالّلَ

َ
َل ُقّو

َ
ْوَل و

َ
َل ح

َ
ُ و َ

ُ أَْكب الّلَ
َ
ُ و َل إِلََه إِّلَ الّلَ

َ
ِ و َ ْمُد لِلّ

َ
اْلح

َ
ِ و اَن الّلَ

َ
 ”ُسْبح

  Sübhanəllahi vəl-Hamdu lillahi va lə ilahə illəllahu vallahu əkbər. Va lə 
havlə va lə quvvətə illə billəhil-Aliyyi`l-Azim”

Bu təsbihin namaz içində oxunma yeri və sayı belədir: 15 dəfə 
Sübhanəkədən sonra (Fatihədən öncə); 10 dəfə surədən sonra; 10 rükuda; 
rükudan qalxarkən 10 dəfə; birinci səcdədə 10; iki səcdə arasındakı oturmada 
10; ikinci səcdədə 10.Beləliklə hər rükətdə 75 təsbih vardır ki, dörd rükətdə 
cəmi 300 təsbih oxunmuş olar. Tək qıla bilməyənlərin də bundan istifadə 
etməsi üçün camaatla qılınması mümkündür. Belə hallarda imam təsbihləri 
səsli oxuyar. 

E. TƏRAVİH NAMAZI

Təravih, Ramazan ayına məxsus olub, oruc tutan, yaxud hər hansı bir 

154 Buxari, Salat, 60; Müslüm, Misafirin, 69.
155 İbn Mace, İqamə 190.
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səbəblə tuta bilməyən, namazla mükəlləf olan qadın, kişi hər kəsin qıla 
biləcəyi namazdır. Tək başına qılmaq mümkün olduğu kimi, camaatla birgə 
qılınması sünnətdir. Yatsı namazından sonra vitir namazından əvvəl qılınır. 
Hökmü baxımından qeyri-müəkkəd sünnədir.

Namazın başında edilən tək bir niyyət, təravih namazı üçün kifayətdir. 
Hər dörd rükətin başında niyyətin təkrarlanmasına ehtiyac yoxdur .156

İki yaxud dörd rükətdə salam verərək hər salamdan sonra oturmaq 
sünnətdir. Bu əsnada səlavati-şərifə, səlati-ümmiyə, ayələr oxunur yaxud dua 
edilir. Ara oturmalarda müəyyən miqdar rahatlandığı üçün bu namaza “rahat-
lanma” mənasında “təraveh” deyilmişdir. 

Təravih namzının, hər iki rükətdə bir salam verərək qılınması daha 
fəzilətlidir. Dörd rükətdə bir də salam verilə bilər. Ancaq səkkiz, on yaxud 
iyirmi rükətdə bir salam vermək məkruh hesab edilmişdir. 

Şafilər, bu namazı hər iki rükətdə bir salam verərək səkkiz rükət, 
Hənəfilər isə hər dörd rükətdə bir salam verərək iyirmi rükət qılır. Hənəfilərin 
bu mövzudakı isnadı, Hz. Ömər və ondan sonrakı Raşidi xəlifələrin tətbiq et-
diyi iyirmi rükətlıq təravih namazıdır.157 Onlar Məscidi-Nəbəvidə bu namazı 
insanlara iyirmi rükət qıldırdı158. Bu əsnada onlara qarşı hər hansı bir etiraz 
olmamışdır. Çünki Hz. Peyğəmbər “Məndən sonra mənim sünnəmdəm və 
Raşid xəlifələrin sünnəsindən ayrılmayın”159  demişdir. Cəfəri üləmaya görə 
də Ramazan ayına məxsus bu namaz iyirmi rükət olub, bunun səkkizi məğrib, 
on ikisi isə işa namazından sonra qılınır.160

Hər iki rükətdə bir salam verilsə, sübh namazının iki rükət sünnəti kimi, 
dörd rükətdə bir salam verilsə ikindi namazının sünnəti kimi qılınır. Ona görə 
də birinci rükətlərdə olduğu kimi, üçüncü rükətlərdə da qiyamda “sübhanəkə” 
və “əuzu-bəsmələ”, dördüncü rükətdə olduğu kimi ikinci rükətin oturuşunda 
da “təhiyyat” və “salli-bərik” oxumaq lazımdır.

Dörd rükətdə bir salam verilərək qılınan qeyri-müəkkəd sünnələrdə o, 

156 Haşiyətu Rəddi`l-Muxtar, II/46.
157 Buxari, Təravih, 1; İmam Malik, Muvatta, Salat fi Ramazan 2, Hədis 3.
158 İmam Malik, Muvatta, Salat fi Ramazan 2, Hədis 5.
159 Əbu Davud, Sünnət, 5; İbn Macə, Müqəddimə, 6.
160 Hilli, Muhtasaru`n-Nafi, s 42.
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cümlədən təravih namazında səhvən ikinci rükətdə oturmadan üçüncü rükətə 
qalxan, bu namazı dördüncü rükətdən sonra səhv səcdəsi ilə tamamlaya 
bilməz. Qeyri-müəkkəd sünnət olduğundan ikinci rükətdə oturmadığı üçün 
qıldığı dörd rükət iki rükət sayılır. Çünki hər nafilə namaz cüt qılınır.161

 

XII. CƏNAZƏ BƏHSİ

Son nəfəsindəki bir müsəlmanı sağ yanı və üzü qibləyə yatırmaq və 
yanında eşidə biləcək səslə kəlimeyi-şəhadət (təlqin) və yasin surəsi oxumaq 
lazımdır. 

Vəfat edincə Quran oxunmaz, çənəsi parça, yaxud tənzif kimi bir şeylə 
başından bağlanmalıdır. Açıqdırsa göz qapaqları örtülməli, iki əli yanlara 
salınaraq şişməsinin qarşısını almaq üçün qarnına dəmir parçası qoyulmalı 
və ayaq baş barmaqları bir-birinə bağlanmalıdır. Ölü, yuyuncaya qədər bu 
vəziyyətdə qalar. Bunlar, bədəni soyuyan ölünün xöşagələn şəkil alması üçün 
tətbiq edilən işlərdir.

Yuma vaxtı ayaqları qibləyə doğru yatırılar. Çünki Kəbə haqqında 
Peyğəmbərimiz: “Ölü və dirilədinizin qibləsidir” demişdir162. Öncə üst 
paltarlarını, avrət yerini (diz və qöbək arsını) örtdükdən sonra isə alt paltarlarını 
çıxarmaq lazımdır. 

İlıq su ilə öncə dəstəmaz aldırmaq lazımdır. Bu əsnada ölünün ağzı və 
burnuna su verilməz. İsladılmış barmaqlarla dodaqlarının içi, dişləri və bur-
nun boşluq tərəfini məsh etmək yuma hökmündədir.

Başı və saqqalı sabunlu su ilə yuyulduqdan sonra sol tərəfinə yatırıb sağ 
tərəfini, sağ tərinə yatırıb sol tərəfini yumaq lazımdır. Ölünün saçı və dırnaqları 
kəsilməz. Son olaraq mürdəşir, bir əli ilə çiyinlərindən qaldırarkən bir əli ilə 
də oturaq vəziyyətə gələn ölünün qarnını məsh edər. Çıxan nəcasət varsa, onu 
su ilə təmizləmək kifayətdir. 

QEYD: Ölən insanı bir dəfə yumaq müstəhab əməllərdəndir. Ona görə 
nəcasətin çıxması ölünün dəstəmazı və qüsuluna xələl gətirmədiyi kimi, “ölü 

161 İbn Hümam, Fəthu`l-Qadir, II/419; Seraxsi, əl-Məbsut, II/29; Haşiyətu Rəddi`l-Muxtar, 
I/495.

162 Əbu Davud, Vəsayə, 10
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dəstəmaz tutmaz” sözünün də heç bir təməli yoxdur. Ölünün dağılma ehtimalı 
varsa, dəstəmaz aldırmadan üzərinə su tökərək yuyular.

Cəfəri məzhəbində qüsul verilən meyyitin səcdə əzalarına (alın, iki əl, iki 
diz, iki ayaq) ətir sürtmək (hanutlamaq) fərzdir.

Bundan sonra ölünü qurulamaq və kəfənləmək lazımdır. 

A. KƏFƏN

Kəfən, vəfat edən müsəlmanın sarılıb qəbrə basdırıldığı parçadır. Kəfən, 
kişilər üçün köynək (qamis), izar və lifafədən ibarətdir.

Qamis, meyitin ayaqlarından boynuna qədər iki misli uzunluqda, kəfənlik 
parçadan kəsilərək ikiyə qatlanır və tam ortasından meyitin başı girəcək qədər 
kəsilərək hazırlanar.

İzar, qamisin üstündən sarılan və təpədən dırnağa qədər cəsədi tamamilə 
örtən kəfən parçasıdır. Bunu kəsmək üçün parça cəsədin baş və ayaq tərəfindən 
təqribən 10cm uzun ölçülüb kəsilər. İzarın əvvəlcə sol, sonra sağ tərəfi onun 
üzərinə sarılar.

Lifafə, izarın üstündən sarılan, baş və ayaq uclarından bağlanacağı üçün 
izardan təqribən iki qarış uzun kəsilən kəfən parçasıdır.

Qadınlar üçün bu üç qisimdən əlavə, baş və sinə örtüsü vardır ki, baş 
örtüsü qamisin, sinə örtüsü isə izarın üstündən örtülər. 

B. CƏNAZƏ (MEYİT) NAMAZI

Cənazə namazı, vəfat edən din qardaşlarımız haqqında duadan ibarət 
olub, fərzi-kifayədir. Bu namazın qılınması üçün bəzi şərtlər vardır. Onlar 
aşağödakılardır: 

1) Meyitin müsəlman olması

2) Yuyulub kəfənlənmiş olması

3) Meyyitin imam və camaatın qabağında olması

Namaz
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4) Meyitin tamamının və ya bədəninin çoxunun var olması. Əgər bədənin 
yarıdan çoxu və ya başı ilə bədənin yarısı varsa yuyular, kəfənlənər və 
namazı qılınar. Ancaq bədənin çoxu yoxdursa və ya başsız olaraq yarısı varsa 
yuyulmaz, kəfənlənməz və ona cənazə namazı qılınmaz. Bir parçaya bürünüb 
dəfn edilər. 

 

C. CƏNAZƏ (MEYİT) NAMAZININ 

QILINMA QAYDASI

Cənazə namazı dörd təkbir olub, qiyamda ifa edilir. Bu namazda rüku 
və səcdə yoxdur. İmam, meyitin sinəsi tərəfində dayanar. Niyyət edilməsi 
üçün meyitin kişi yaxud qadın olduğu elan edilər. Bundan sonra: “Allah üçün 
namaza, meyit üçün duaya, kişi (yaxud qadın) niyyətinə uydum hazır olan 
imama” şəklində qəlbən və dillə niyyət edib, imamın arxasınca təkbir alınar. 
İmam və camaat birlikdə “Sübhanəkə” duasını “və cəllə sənaük” əlavəsi ilə 
oxuyar. (Şafi və Hənbəli məzhəbinə görə birinci təkbirdən sonra “Fatiha” oxu-
nar.) Əllər qaldırılmadan ikinci təkbir alınar və “Allahllümmə salli və bərik” 
duaları oxunar. Arxasından üçüncü təkbir alınaraq bilənlər aşağıdakı cənazə 
duasını oxuyarlar; 

“
َ
ُهّم َا الّلَ

َغاِئِبن
َ
َشاِهِدنَا و

َ
ُأْنثَانَا و َ

َذَكِرنَا و
َ
َكِبِينَا و

َ
ِغِينَا و

َ
ص

َ
ا و

َ
ِتن ّيِ َ

م
َ
ا و

َ
ن ّيِ َ

 اْغِفْر ِلح
َ
 الّلَُهّم

 َهَذا
َ
ّ

 ُخص
َ
اِن و

َ
يم ّفَُه َعَل اْلِ َ

َا َفتَو
ّفَْيتَُه ِمّن َ

ْن تَو
َ
م
َ
ْسَلِم و ا َفأَْحِيِه َعَل اْلِ

َ
َْيتَُه ِمّن

ْن أَْحي
َ
 م

ِسًنا َفِزْد  ِاْن َكاَن ُمْ
َ
اِن * اَلّلَُهّم

َ
ْضو  الّرِ

َ
ِة و

َ
ْغِفر

َ
 اْلم

َ
ِة و ْحَ َ

 الّر
َ
ِة و

َ
اح

َ
 الّر

َ
ْوِح و

َ
 ِبالّر

َ
ّيِت َ

 اْلم

 اْلُزْلَفى
َ
اَمَة و

َ
 اْلكر

َ
ى و

َ
ْشر

ُ
 اْلب

َ
 و

َ
ِه ْاَلْمن  لَّقِ

َ
ْز َعْنُه و

َ
او

َ
 ِاْن َكاَن ُمسِيئاً َفتَج

َ
اِنِه * و

َ
 ِفي ِاْحس

نَي اِحِ
َ
 الّر

َ
م

َ
ا اَْرح

َ
ِتَك ي ْحَ َ

”ِبر

 
Allahummə`ğfir li hayyinâ və meyyitinâ və şəhidinâ və ğaibinâ və 
zəkərinâ və unsânâ və sağirinâ və kəbirina. Allahummə mən əhyeytəhû 
minnâ fəəhyihî alâ’l-islâm. və mən təvəffeytəhû minnâ fə-təvəffəhû alâ’l-
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iman. Və xussa həzə’l-meyyitə bi’r-ravhi və’r-rahati vər-rahməti və’l-
məğfirəti və’rıdvan. Allahummə in kânə muhsinən fəzid fi ihsanihi və in 
kânə musî’ən fətəcâvəz anhu və ləqqihi’l-əmnə və’l-buşrâ və’l-kəramətə 
və’z-zulfâ. Bi-rahmətikə yâ ərhamə’r-rahimin

Cənazə qadın olarsa, “və xussa”dan sonra:

“Və xussa həzihilmeyyitətə birravhi vərrâhəti vəl-məğfirəti vərrıdvân. 
Allâhümmə in kânət muhsinətən fəzid fî ihsânihâ və in kânət musîətən 
fətəcâvəz anhâ və ləqqihələmnə vəlbuşrâ vəlkərâmətə vəzzulfâ. Birahmətikə 
yâ ərhamərrâhimîn.”  

Cənazə oğlan uşağı isə 

 “
َ
َا الّلَُهّم

َغاِئِبن
َ
َشاِهِدنَا و

َ
ُأْنثَانَا و َ

َذَكِرنَا و
َ
َكِبِينَا و

َ
ِغِينَا و

َ
ص

َ
ا و

َ
ِتن ّيِ َ

م
َ
ا و

َ
ن ّيِ َ

 اْغِفْر ِلح
َ
 الّلَُهّم

اِن
َ
يم ّفَُه َعَل اْلِ َ

َا َفتَو
ّفَْيتَُه ِمّن َ

ْن تَو
َ
م
َ
ْسَلِم و ا َفأَْحِيِه َعَل اْلِ

َ
َْيتَُه ِمّن

ْن أَْحي
َ
 ” م

dan sonra belə oxunar:  

ًعا“ ا َشاِفًعا ُمَشّفَ
َ
ْلُه لَن

َ
اْجع

َ
ُذْخًرا ، و

َ
ا أَْجًرا و

َ
ْلُه لَن

َ
اْجع

َ
ا َفْرًطا ، و

َ
ْلُه لَن

َ
 اْجع

َ
  ”الّلَُهّم

“Allâhumməcalhu lənâ fərətan vəcalhu lənâ əcran və zuxran vəcalhu lənâ 
şâfiən və muşəffəâ.” Cənazə qız uşağı isə dua belə oxunar: “Allâhumməcalhâ 
lənâ fərətan vəcalhâ lənâ əcran və zuxran vəcalhâ lənâ şâfiən və muşəffəâ.”

Bunu bilməyənlər isə “Rabəna atina...” və ya müvafiq dualar oxuya 
bilər.

Bundan sonra dördüncü təkbiri alıb hər iki əl yanlara buraxılaraq 
namazdan çıxmaq olar.

Cəfəri məzhəbinə görə cənazə namazı beş təkbirlə qılınır. İmam, cənazə 
kişi isə beli, qadın isə sinəsi tərəfində durmalıdır. Cənazə namazı üçün 
niyyətdən sonra əllər üzə qədər qaldırılar “Allahu Əkbər” deyərək təkbir 
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gətirilir. Bu birinci təkbirdən sonra əllər yana buraxılır. “Kəlimeyi-Şəhadət” 
deyilən “Əşhədü ən lə ilahə illallah və əşhədü ənnə Muhammədən abduhu və 
Rəsuluh” oxunar. 

Əllər təkrar eynilə qaldırılaraq ikinci təkbir gətirilir və yanlara buraxılır. 
Peyğəmbərimizə (s.ə.s) və Əhli-Beytinə səlavat oxunar. “Allahummə salli ala 
Muhammədin və Al-i Muhamməd” kimi. Üçüncü təkbirdən sonra, möminlər 
üçün dua olan “Allahumməğfir lil mümininə və’l-müminat” duası oxunur. 
Dördüncü təkbirdən sonra ölü kişi isə, “Allahümməğfir li həzal meyyit” 
qadın isə, “Allahumməğfir li həzihil meyyit” duası ölü üçün oxunur. Sonrada 
beşinci təkbir ilə cənazə namazı bitir ve namazdan çıxılmış olur. İmam təkbir 
və duaları səsli, camaat isə səssiz oxuyar.

Qeyd: Təkbir alma əsnasında başın yuxarı qaldırılması, yaxud gözlərin 
yuxarı baxması caiz deyil. Sağa salam verərkən sağ əlin, sola salam verərkən 
sol əlin buraxılması əsassızdır. Camaat, xüsusilə də imam, ayaqqabıların ğəliz 
nəcasətdən təmiz olmasına fikir verməlidir.

 Günəş doğarkən, batarkən və zəval vaxtının yaxınlaşması zamanında 
cənazə namazı qılmaq məkruhdur. 

Kafirin, valideynlərindən birini qəsdən öldürənin və həyat əsəri 
görünməyən, ölü doğulan uşaq yalnız yuyulur, (bezə bürünür) cənazə namazı 
qılınmadan dəfn edilir.

C. DÖVR VƏ İSQAT

Vəfat edən bir müsəlmanın yaxınları onun, yerinə yetirə bilmədiyi namaz, 
oruc, həcc və sair kimi ibadətlərinin bağışlanması ümidi ilə müxtəlif üsullara 
əl atması müasir dövrün problemli məsələsidir. 

Bu mövzuda, vəfat edən bir şəxsin borclarını bağışlatmaq üçün yoxsul-
lara pul verməyə «isqat» deyilir. 

Pul əvəzində müəyyən bir miqdar maddi vəsaiti bir bezə bürüyüb yox-
sullara hibə etmək, sonra hibə yolu ilə ondan geri almaq və hesablanan borc 
bitənə qədər bu işə davam etməyə də «dövr» deyilir. Bu üsulla ölüdən, adı 
çəkilmiş borçların düşürüldüyünə inanılır. 
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Hz. Peyğəmbər (s.ə.s.), əsabə və ondan sonrakı dövrlərdə bu mənada 
isqat və dövr olmamışdır. Ancaq, Hənəfi alimlərindən İmam Məhəmməd 
(v.189/800) və Əbu Leys Səmərqəndi (v.373/984), Qurani-Kərimdə sağalma 
ehtimalı olmayan xəstələr və yerinə yetirə bilməyəcək qədər qocaların tuta 
bilmədikləri oruc haqqındakı: “Oruc tutmağa taqəti olmayanlar isə (hər 
günün əvəzində) bir yoxsulu doyuracaq qədər fidyə verməlidirlər” 
163 ayəsinə qiyas edib, taqəti olmayan qocaların qıla bilmədiyi namazları 
müqabilində də fidyə verilə biləcəyini iddia etmişdirlər. Bunun kitab və 
sünnətdə hər hansı bir əsaslı istinad yeri olmadığı üçün “ümid etmək olar ki, 
bağışlanar” demişdirlər.164

 Verilən fitvanın hal hazırkı aqibətinə, əcəba iki böyük alim nə qiymət 
verərdi? Əfsuslar olsun ki, taqətdən düşməsi səbəbilə yerinə yetirməkdən 
aciz olanlar üçün verilmiş fitva, bu gün, yaşlı-cavan, qılan-qılmayan hər kəsə 
tətbiq edilir.

Ç. QƏBİR VƏ DƏFN
Cənazı namazı qılındıqdan sonra tabutun dörd tərəfindən tutub aparmaq 

sünnətdir. Bəzi yerlərdə tabutun aparmadan qabaq üç dəfə qaldırıb yerə qoy-
duqdan sonra götürülməsi əsassız bir adətdir. 

Qəbir, ən azı yarım adam boyu dərinlikdə və cənazənin rahat qoyulacağı 
genişlikdə qazılmalıdır. Qəbrin bu dərinlikdə qazılmasından sonra ləhd hissəsi 
hazırlanır. 

Yəni qəbrin qiblə tərəfi cənazənin yerləşə biləcəyi qədər oyular və cənazə 
oraya qoyular. Qəbrə qiblə tərəfdən düşürdülən cənazə, üzü qibləyə olmaqla 
sağ tərəfinə yan yatırılar. 

Əksər üləmaya görə həm gündüz, həm də gecə dəfn etmək caizdir. Hz. 
Peyğəmbərin (s.ə.s.) gecə dəfn etdiyi cənazə olmuşdur. Bununla yanaşı Hz. 
Fatma, Hz. Əbu Bəkir, Hz. Osman, Hz. Aişə və Abdullah b. Məsud kimi 
səhabelər gecə dəfn edilmişdir.165 

163 Bəqərə, 2/184.
164 Əbdüləziz Buxari, Ş. Üsulu’l-Pəzdəvî, İstanbul, T.y, I/155.
165 Buxari, Cənaiz, 125, 189; İbn Hazm, əl-Muhalla, V/114-144; İbn Qudamə, əl-Muğni, 

II/314; Hayrettin Karaman, Ebediyyet Yolcusunu Uğurlarken, s 10.

Namaz
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Qəbrə qoyarkən “Bismilləhi və ala milləti Rasulilləhi” demək müstəhabdır. 
Bundan sonra kəfənin baş və ayaq tərəfindəki bağlı düyümlər açılar və ləhdin 
içində qalan cənazənin üstünə torpaq tökülməməsi üçün oraya kərpic, yaxud 
əvəzedici şeylər düzülər. Qəbri, qazıldığı torpaqdan doldurmaq və çox da 
yüksək olmamaq şərtilə dəvə hörgücü şəklində doldurmaq lazımdır. Uzun, 
yaxud dördbucaqlı formasında olması caiz deyil.

Qəbrə torpaq atarkən bel və kürəklərin əldən ələ verilmədən yerə 
qoyulması və yerdən götrülməsi adəti keçmişdə Yahudilərin tətbiq etdiyi adət 
olub, müsəlmanlara sonradan keçən adətdir166. Bu, din ilə əlaqəsi olmayan və 
tərk edilməsi vacib bir məsələdir.

Ev içinə dəfn edilmək, ancaq Peyğəmbərlərə məxsus olmuşdur. Mömin 
bəndələr məzarlıqlara basdırılar. Qəbir sahibinin əsərinin itməməsi üçün daşa 
ad yazmaq sadə və göstərişsiz olmaq şərtilə caizdir

D. ÖLÜNÜN AİLƏSİNƏ ZİYAFƏT VERİLMƏSİ

Hz. Cəfər (r.a) şəhid olunca Rasulullah (s.ə.s) şəhidin yaxınlarına: 

-»Cəfər ailəsinə yemək bişirin, çünki onların başına, yemə-içməyə baxa 
bilməyəcəkləri böyük bir iş gəldi.» demişdir.167

Qohum və qonşuların, ölünün ailəsinə bir günlük yemək hazırlayıb 
aparmaları müstəhabdır. 

Fəqət ölünün öz ailəsinin yemək hazırlayıb cənazə iştirakçılarına yemək 
vermələri həm cahiliyyə dövrü adətlərindən, həm də vaxtsız bir xərcə girmə 
olduğu üçün İslam üləması tərəfindən məkruh hesab edilmiş, bəzilari isə 
haram olduğunu söyləmişdir.168

Yas evinə baş sağlığı vermək sünnətdir. Bunun müddəti üç gündür. 
İslamda yas məclisində, yaxud cənazənin qaldırılmasında muzdlu molladan 
istifadə etmək dinin əslinə uyğun deyil. Çünki bu vəziyyət, xalq arasında dinin 
daha da zəifləməsinə gətirib çıxarır. Ölünü yumaq, namazını qıldırmaq və ru-
huna bağışlamaq üçün Quran oxumaq öncə onun yaxınlarının məsuliyyətidir.

166 Osman Ateş, e.a.ə., s 79.
167 Əbu Davud, Ma’a-Avni’l-Mabud, III/164.
168 İbn Qudamə, əl-Muğni, II/ 410; İbn Abidin, Rəddu’l-Muxtar, I/663; Karaman, e.a.ə., s 12.
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Ölənin üçü, yeddisi, qırxı, əlli ikisi və ili kimi adətlər də, dində heç bir 
əsası olmayan, bununla yanaşı ölü sahibləri baxımından yuxarıda qeyd edildiyi 
kimi Quran və Sünnətə tamamilə zidd olan adətlərdəndir. Bu kimi adətlərin 
dinə uyğun olub olmadığı nəzərdən keçrilmədikcə daha qəliz nəticələrə səbəb 
olur. Son dövrlərdə ortaya çıxan yas yerlərində pul yığmaq belə hallardandır. 

Danılmaz həqiqətdir ki, dini qaynaqlardan məhrum olduğumuz Sovet 
sistemində bu kimi adətlərin dini təbliğ etmə funksiyasında yeri böyük 
olmuşdur. Ancaq müstəqilliyin əldə edilməsindən sonra dövlətimizin 
istiqamətləndirdiyi perspektivdə dini əsl qaynaqlarından öyrənmə və öyrətmə 
fürsəti bizə imkan verir ki, hər bir örf və adətin dinə uyğunluğunu ölçüb- biçək 
və onu əslinə uyğun tətbiq edək. 

XIII. SƏFƏR BƏHSİ 

Səfərilik, möminin yaşadığı yerdən bir başqa yerə getdiyi vaxt ibadətlərində 
meydana gələn bəzi hökmlərin dəyişməsidir. Bu məsafə, hal-hazırda üləmanın 
ortaq rəyinə görə 90 kilometrdir. 

Qurani-Kərim səfərilik haqqında belə buyurur: “Səfərə çıxdığınız zaman 
kafirlərin sizə zərər yetirəcəklərindən qorxarsınızsa, namazı qısaltmaq 
(dörd rəkətli namazı iki rəkət qılmaq) sizə günah hesab edilməz.” 169

Digər bir ayədə isə belə deyilir: “(Ramazan ayında) sizdən xəstə 
və ya səfərdə olanlar tutmadığı günlər qədər başqa günlərdə oruc 
tutmalıdırlar.”170

Bu kimi şərtlərdə səfərə çıxan kəs “misafir” adlanır. Belə bir məsafəyə 
gedəcək mömin, yaşadığı kənd, qəsəbə yaxud şəhərə aid son binadan etibarən 
dörd rükətlı namazlarını iki rükət ifa edər. Əgər misafir, getdiyi yerdə on beş 
gündən çox qalmağa niyyət edərsə, misafir sayılmaz və getdiyi yerdə orucu 
tutub, namazlarını tam qılması lazımdır. Ancaq o yerə çatana kimi yolda yenə 
də səfəri hesab edilir171.

169 Nisa, 4/101.
170 Bəqərə, 2/184.
171  Kasani, e.a.ə., 1/97. 

Namaz
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Gedəcəyi yerdə on beş gündən az qalar, yaxud neçə gün galacağı məlum 
olmayaraq “bu gün çıxıram, sabah çıxıram” şəklində işinin uzanması ilə 
günlər də on beş sayını keçər və daha da artarsa yenə də səfərilik hökmü 
davam edər. Necə ki, Abdullah b. Ömər Azərbaycanda ibadətlərini belə ifa 
etmişdir . 172

Şafi və Malikilərə görə isə bu müddət on beş yox, dörd gündür173.

Hənəfilərə görə misafir, dörd rükətlı namazını tam qılsa, xəta etmiş olar. 
Onun son iki rükəti nafilə hökmündə hesab edildiyi üçün namazda salamı 
gecikdirməsi səbəbilə səhv səcdəsi etməsi lazımdır. Çünki bu, rüxsət deyil, 
əzimətdir. Ayeyi-kəriməyə görə onun namazı qısaltması fərzdir. Hz. Aişədən 
belə rəvayət edilir: “Namaz ikişər rükət fərz qılındı. Sonra muqim ikən qılınan 
namaza əlavə olundu. Səfərdəki əsli kimi qaldı.”174 Ancaq digər məzhəblərə 
görə buradakı qısaltma rüxsətdir. Yəni icazədən ibarətdir. 

Müsafir, muqim/oturaq imama camaat olarsa, namazı imam kimi qılması 
lazımdər. Əksinə, camaat misafir imama tabe olsa, imam ikinci rükətdə salam 
verib namazdan çıxarkən oturaq camaat duraraq namazlarını dörd rükətə 
tamam-layar. 

Misafir yaşadığı yerə qayıtdığı vaxt səfəriliyin başladığı yerdə muqim 
olar. 

Səfərinin halında qıla bilmədiyi namazlara gəlincə, məzhəblərin bu möv-
zudaki görüşləri belədir. Hənəfi və Cəfəri alimlərininə görə oturaq/muqim 
ikən qəzaya qalan namaz səfərdə qılınacaq/qəza ediləcək olarsa qısaltmadan 
yenədə tam qılınar. Səfəri iken qəzaya qalan bir namaz isə oturaq/muqim 
halında qəza ediləcəksə qısaldılaraq səfərdə imiş kimi qılınar. 

Namazın açıqdan/səsli və ya gizli/səssiz qılınması da eynidir. Əgər 
qəzaya qalan sübh/səhər namazı gündüz qılınacaqsa səsli oxuna bilər175. Yəni, 
bir baxıma namazın vacib olması hansı şəkildə sabit oldu isə qəzası da eyni 

172 İbn Hümam, e.a.ə., 1/397.
173 Şövqani, e.a.ə, III, 207.
174 Müslüm, Misafirin, 5-6; İbn Macə, İqamə 75.
175 Hillî, İbn İdris Muhakkık Ebu’l-Kasım Necmeddin Ca’fer b. Hasan el-Hüzelî 

(v.676/1277), el-Muhtasaru’n-Nâfi’ fî Fıkhi’l-İmâmiyye ev en-Nâfi’ fî Muhtasari’ş-
Şerâi’, Kum 1989, s 45.; Məhəmməd Cavad Mağniyyə, əl-Fiqh alə’l-Məzahibi’l-
Xəms, Beyrut 1982, s.131.
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hökmə tabe olaraq sonradan yerinə yetirilər. Səfəri vəziyyətdə vacib olan bir 
namazın sonradan qəzası da səfəri hökümlərə görə yerinə yetrilir. 

Şafi və Hənbəlilərə görə isə bir namaz, (istər səfərdə, istər oturaq/muqim 
ikən) hansı şəkildə qəzaya qalarsa qalsın səfərdə qaza edilənlər qısaldılaraq, 
oturaq/muqim ikən qəza edilənlər isə tam qılınmalıdır176.

Vətən üç qisimdir: 

1) Vətəni-əsli, insanın doğulduğu, evlənib qaldığı, daimi məskunlaşdığı 
yerdir. Vətəni-əslinin hökmləri ancaq başqa bir yerin vətəni-əsli seçilməsi 
ilə dəyişir. Məsələn, bir şəxsin başqa bir yerdə evlənib ailəsi ilə orada 
məskunlaşmasına niyyət etməsi doğulduğu yerin hökmünü dəyişdirir. 

2) Vətəni-iqamə, əsl vətəndən 90 km uzaqda on beş gündən artıq bir 
müddət ərzində qalmaq üçün səfər edilən yerdir. 

3) Vətəni-sükna isə, əsl vətəndən 90 km uzaqda on beş gündən az bir 
müddət ərzində qalmaq üçün səfər edilən yerdir. 

XIV. SƏCDƏLƏR

A. SƏHV SƏCDƏSİ

Səhv səcdəsi, Hz. Peyğəmbərin sünnəti olub177,  namazın içində meydana 
gələn və aşağıda sadalanan bəzi unutma və yanılmalar səbəbi ilə namazın 
axırında edilən iki səcdədən ibarətdir. 

A. Fərzlərdən birini gecikdirmək: Namazda fərz bir rükunun tərk edilməsi 
halında namaz pozular. Ancaq rükunun gecikdirilməsi və ya təxirində səhv 
səcdəsi lazım olar. Bu təxir müddəti “Allahummə salli ala Muhamməd” 
deyəcək qədərdir.

B. Vaciblərdən birini unudaraq gecikdirmək. 

C. Vaciblərdən birini tərk etmək. Namazda səssiz oxumaq lazım olan 
176 Mağniyyə, e.a.ə, s 131.
177 Buxari, Salat, 189; Müslüm, Məsacid, 97.
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yerdə səsli oxumaq və ya əksinə, kunut duasını, yaxud üç və dörd rükətlı 
namazlarda birinci oturuşu tərk etmək kimi yerlərdə səhv səcdəsi vacib olar. 

Qeyd: İkindi və yatsı namazının ilk sünnələri kimi, dörd rükətlı geyri-
müəkkəd sünnələrdə ilk oturuşu unudaraq tərk edənə səhv səcdəsi yox, namazı 
(altı rükətə çıxararaq) dördə tamamlamaq lazım gələr. 

D. Namazda tədili-ərkana riayət etməmək. Rükuda, rükudan qalxan-
da, səcdədə, iki səcdə arasında “subhanallah” deyəcək qədər durmamaqdır. 
Bunları tərk edənə səhv səcdəsi lazım gələr.

Eyni zamanda namazda rükət sayından şübhələnmə vaxtı və bəzi rükunları 
yerinə yetirmək üçün geri qayıtma anında səhv səcdəsi lazım gələr. 

SƏHV SƏCDƏSİNİN QAYDASI 

Səhv səcdəsi lazım gəldiyi zaman namaz qılan kəs, “Əttəhiyyatu” oxuduq-
dan sonra iki tərəfə (bir tərəfə də olar) salam verib “Allahu əkbər” deyərək 
ardıcıl iki səcdə edər və ikinci səcdədən sonra “Əttəhiyyatu”, “Allahummə 
salli”, “Allahummə bərik” və “Rabbəna” dualarını oxuyub salam verərək 
namazını tamamlayar.

Səhv səcdəsi edəcək kişi imamdırsa, ona uyanların çasmaması üçün 
sağ tərəfə salam verdikdən sonra səhv səcdəsi etməsi məqsədə uyğundur. 
Buna görə camaatla namaza iki və ya sonrakı rükətlərdə başlayan kəslər 
səhv səcdəsi ehtimalını nəzərə alaraq imamın sol tərəfə verdiyi salamı da 
gözləyərək qalan rükətləri tamamlamaq üçün ayağa durmaları lazımdır. Çün-
ki sonradan tabe olanlar da daxil olmaqla camaat səhv səcdəsi edən imamla 
mütləq tabedirlər. Hər halu-karda səhv səcdəsi yaddan çıxdığı halda, sinə hələ 
qiblədən dönməyibsə yerinə yetirilə bilər.

B. TİLAVƏT (OXUMA) SƏCDƏSİ

İçində səcdə ayəsi keçən surələr oxunarkən oxuyan və qulaq asanların 
yerinə yetirməsi vacib olan tək səcdəyə “tilavət səcdəsi” deyilir. Bu tək 
səcdənin rükunu Allahı ucaltmaq üçün üzü yerə qoymaqdır. Bu barədə Allah, 
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Qurani-Kərimdə belə buyurur: 

“Onlara nə olub ki, iman gətirmirlər? Özlərinə Qur’an oxunduqda 
səcdə etmirlər?”178

Səcdə ayəsi oxunduğu vaxt vacib olan hökmü yerinə yetirmək istəyən 
kəs dəstəmazlı olaraq üzü qibləyə duraraq əllərini qaldırmadan “Allahu-
Əkbər” deyib səcdə edir. Səcdədə 3 dəfə “Sübhanə Rabbiyə`l-Ə`la” dedikdən 
sonra təkrar “Allahu-Əkbər” deyib ayağa qalxır. Sonra ayaqda “Səmi`na və 
əta`na ğufranəkə Rabbəna və ileykə`l-Masir” deyir. Burada təkbirlir və dualar 
müstəhab, səcdənin hökmü isə vacibdir179. Səcdə ayəsi namazda oxunarsa, 
əgər ondan sonra üç ayədən çox oxunmayacaqsa namaz içində ediləcək rüku 
və səcdə həm də tilavət səcdəsi yerinə keçir. Ancaq üç ayədən çox oxuna-
caqsa, bunun üçün ya namaz içində, ya da ayrıca tilavət səcdəsi şərtdir. 

Oxuduğu ayə səbəbilə namazda tilavət səcdəsini yerinə yetirmək istəyən 
kəs, o anda “Allahu-Əkbər” deyərək səcdə edir. Bununla yanaşı tilavət səcdəsi 
niyyəti ilə təkcə rükuya getməsi də kifayətdir. Bundan sonra qiyama qayıdır 
bir neçə ayə daha oxuyaraq namazın rüku və səcdələrinə davam edir. Əgər 
surə bitmiş olarsa başqa bir surədən bir neçə ayə oxuyaraq davam edir. Çünki 
tilavət səcdəsindən qalxar-qalxmaz bir neçə ayə oxumadan namaza davam 
etmək məkruh hesab edilir.

Bir səcdə ayəsinin eyni məclisdə təkrarlanması üçün bir səcdə edilməsi 
kifayətdir. Səcdə ayələrinin sayına gəlincə Hənəfi, Şafi və Hənbəli üləmaya 
görə onların sayı on dörddür. Ancaq Cəfərilərə görə dörd180, Malikilərə görə 
isə on birdir.

Namazı pozan hər şey tilavət səcdəsini də pozur.

C. ŞÜKÜR SƏCDƏSİ 
Şükür səcdəsi, müsəlmanın qarşılaşdığı xoşbəxt və müjdəli anlarda, 

yaxud başına gələn bəla və müsibətlərdən xilas olma anında üzü qibləyə du-
178 İnşiqaq, 84/21-22.
179 İbn Qudamə, əl-Muğni, 1/616; Vəhbə Zuhayli, əl-Fıqhu`l-İslami, 2/109.
180 Cəfərilərə görə Nəcm, Alaq, Səcdə və Fussilət surələrindəki səcdə ayələrini oxuyana və 

ya qulaq asana tilavət (oxuma) səcdəsi fərzdir. Bunların xaricindəki səcdə ayələri üçün 
tilavət səcdəsi fərz deyil sünnətdir.

Namaz
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raraq və təkbir alaraq tilavət səcdəsi kimi minnətdarlıq səcdəsidir. Bu, Hz. 
Peyğəmbərin (s.ə.s.) müjdəli və ya sevindirici bir xəbər alanda səcdə etdiyinə 
dair rəvayətlə181  əlaqədardır. 

Tilavət səcdəsindən təkbirlə fərqlənən bu səcdə, hökmən müstəhab olub, 
məkruh vaxtlar xaricində edilməlidir.

XV. MÜBARƏK GÜN VƏ GECƏLƏR

A. AŞURƏ GÜNÜ

Məhərrəm ayının onuncu günü olan aşurə günü, İslam aləmində, həm 
Peyğəmbərlərlə bağlı, həm də tarixi yaddaşa həkk olmuş bəzi hadisələr 
baxımından mühüm yeri olan gündür. Bu gündə on Peyğəmbərə on möcüzə 
verildiyi rəvayət edilir. Hz. Adəmin tövbəsinin o gün qəbul edildiyi, Hz. 
Yunusun balığın qarnından o gün xilas olduğu, Hz. Nuhun gəmisinin o gün 
quruya oturduğu, Hz. Yaqubun oğluna o gün qovuşduğu və sairə rəvayətlər 
buna misaldır. 

Hz. Peyğəmbərimiz (s.ə.s.) Mədinəyə hicrət etdikdən sonra burda 
Yahudilərin o gün İsrail olğullarının Fironun zülmündən xilas olmaları 
naminə Hz. Musadan qalan şükür orucu tutduqlarını gördü. Bunu eşidən 
Peyğəmbər (s.ə.s.):

“Biz Musanın sünnətinə sizdən daha yaxınıq, dedi, o gün oruc tutdu 
və əshabına da tutmalarını əmr etdi.”182  Ancaq Hz. Aişənin verdiyi xəbərə 
görə, Hz. Peyğəmbər bu oruca bir sonrakı il Ramazan orucu fərz qılınana 
qədər davam etdi, sonra tərk etdi. Əshab isə istəyən davam etdi, istəyən tərk 
etdi.183

Ramazan orucu fərz qılındıqdan sonra bu orucu tutmaq müstəhab oldu. 
Digər cəhətdən Yahudilərə oxşamamaqdan ötrü bu orucu ya iki, ya da üç gün 
tutmaq məsləhət görüldü.

181 İbn Macə, İqamə, 192.
182 Buxari, Savm, 64.
183 Buxari, Savm, 69
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Məhərrəm ayının onuncu günü eyni zamanda Hz. Hüseyinin (r.a.) şəhid 
edildiyi tarixdir. Bu səbəblə İmamiyyə məzhəbinə bağlı olanlar o günü həm də 
“matəm günü” kimi qeyd edir. O gün yas günü adətləri yerinə yetirirlər. Quran 
tilavət edir, zikir və səlavat gətirir, mərsiyyələr söyləyərək yas işləri görürlər.

B. RƏGAİB GECƏSİ

Rəqaib, “üç aylar” olaraq bilinən Rəcəb, Şaban və Ramazan aylarından 
birincisi, Rəcəb ayının ilk cümə gecəsidir. Çox istəmək və arzulamaq mənasına 
gəlir. Gecənin hikmət və fəzilətləri haqqında müxtəlif hədislər rəvayət edilmiş, 
üləma, gecənin ibadət və itaətlə keçirilməsi və aşağıda sadalanan işlərlə məşğul 
olunmasını tövsiyyə etmişdir. 

- Gündüzü oruclu keçirmək

- Gecə ibadətində Quran tilavəti, Quran məali və ya təfsirindən oxumaq

-O gecənin işa və sübh namazını məsciddə qılmaq

- Təhlil, təmhid, salavat kimi zikirlərlə məşğul olmaq, istiğfar etmək 

- Hədislərdə Ramazan ayına qədər təkrarlanması istənən “Allahümmə 
bərik ləna fi Rəcəbə və Şabân. Və bəllığna Ramazan”184  duasını bu gecədə 
çoxlu oxumaq

C. MERAC GECƏSI

Rəcəb ayının 27-ci gecəsi Hz. Peyğəmbərin həyatında baş verən 
möcüzələrdən biri olmuşdur. Bu, Allahın ona bəxş etdiyi merac hadisəsidir. 
Əvvəlcə Məkkədən Məscidi-Aqsaya, ordan da arşi-əlaya yüksəldiyi gecədir. 
Bu haqda Qurani-Kərimdə belə deyilir:

“Bə’zi ayələrimizi (qüdrətimizə dəlalət edən qəribəlikləri və 

əcaiblikləri) göstərmək üçün bəndəsini (Peyğəmbər əleyhissəlamı) bir gecə 
(Məkkədəki) Məscidülhəramdan ətrafını mübarək etdiyimiz (bərəkət 
verdiyimiz) Məscidüləqsaya (Beytülmüqəddəsə) aparan Allah pak və 

184 Əhməd b. Hənbəl, Müsnəd, 1/259.

Namaz
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müqəddəsdir. O, doğrudan da, (hər şeyi) eşidəndir, görəndir!”185

Beş vaxt namazın fərz olması, Bəqərə surəsinin axırıncı iki ayəsi və 
ümmətindən şirk qoşmayanların cənnətə girəcəyi müjdəsi bu gecənin, həm 
ümmətə hədiyyəsi, həm də mübarək hesab edilməsi səbəblərindəndir. 

Ç. BƏRAƏT GECƏSİ

Şaban ayının on beşinci gecəsi Bəraət gecəsidir. Bu gecənin əhəmiyyəti 
haqqında Hz. Əli, Peyğəmbər əleyhissalamın belə dediyini nəql edir:

“Şaban ayının yarısında, bunun gecəsini ibadətlə, gündüzünü oru-
cla keçirin. Şübhəsiz o gecədə, günəş batınca, Allah Təala rəhməti ilə 
dünya səmasına enər və belə buyurar: “Yoxdurmu bağışlanma istəyən, 
bağışlayım! Yoxdurmu rızi istəyən, ruzi verim! Başına müsibət gələnə 
kömək edim! Bu iş səhərə qədər davam edər. ” 186

Hz. Aişə isə o gecə haqqında Hz. Peyğəmbərin: “Allah, Şaban ayının yarı 
gecəsində dünya səmasına enər, Kəlb qəbiləsinin qoyunlarının tükləri sayıs 
qədər insanı bağışlayar.”187

Bununla yanaşı, Bəraət gecəsində aşağıda sadalanan fəzilətlər təzahür 
etmişdir:

1) Hər hikmətli iş bu gecə təyin edilir

2) Bu gecə edilən ibadətin fəziləti böyük olar

3) Allahın rəhməti enər

4) Mərhəmət gecəsidir

5) Hz. Peyğəmbərə şəfaət vəsfinin hamısının verilməsi. 

Bütün bunlar səbəbilə Bəraət gecəsi, ibadət və itaətlə məşğul olaraq 
Allahın riza və məğfirətini tələb edən möminlərə fürsət gecəsi olmuşdur. 

185 İsra, 17/1.
186 İbn Macə, İqamə, 191.
187 Nəsai, İqamə, 191.



123

D. QƏDR GECƏSİ

Mübarək gün və gecələr arasında dəlili ən açıq gecə Qədr gecəsidir. Qura-
ni-Kərimdə onun haqqında belə deyilir: “Həqiqətən, Biz onu (Qur’anı) Qədr 
gecəsi (lövhi-məhfuzda dünya səmasına) nazil etdik! (Ya Peyğəmbər!) Sən 
nə bilirsən (haradan bilirsən) ki, Qədr gecəsi nədir?! Qədr gecəsi (savab 
cəhətdən) min aydan daha xeyirlidir! (O, ramazan ayının on doqquzuna, 
iyirmi birinə, iyirmi üçünə, iyirmi beşinə, bir rəvayətə görə isə iyirmi 
yeddisinə təsadüf edir). O gecə mələklər və ruh (Cəbrail) Rəbbinin izni ilə 
(həmin gündən gələn ilin Qədr gecəsinədək dünyada baş verəcək) hər bir 
işdən dolayı (Allah dərgahından əmrlər alaraq) yerə enərlər. O gecə dan 
yeri sökülənə kimi (büsbütün) salamatlıqdır! (əmin-amanlıqdır) (Qədr 
gecəsi heç bir bəla nazil olmaz, o, bütünlüklə xeyir-bərəkətdən ibarətdir. 
O gecə mələklər yer üzündə gəzib Allahın müxlis bəndələrinə salam 
verərlər. Buna görə də Qədr gecəsi səhərə qədər oyaq qalıb ibadət etmək 
lazımdır!) ”188  

Hər sürənin eniş səbəbi olduğu kimi, Qədr surəsinin də nazil olma 
səbəbi vardır. İmam Malikin qeyd etdiyinə görə bir gün Hz Peyğəmbər, digər 
ümmətlərə görə öz ümmətinin ömürlərinin qısa olduğu qənaətinə gəlir. Buna 
görə o ümmətlərin uzun müddət ərzində xeyli xeyir əməl işləmə fürsətlərinin 
olduğunu, öz ümmətinin isə bundan məhrum olduğunu fikirləşirdi. Belə bir 
məqamda Allah, möminlərə Qədr surəsini göndərdi.189

Hədislər arasında Qədr gecəsinin hikmət və fəzilətlərindən bəhs edən bir 
neçə rəvayət vardır ki, onlardan biri də belədir: “Kim, Qədr gecəsini səvabına 
inanaraq və mükafatını Allahdan gözləyərək ihya edərsə keçmiş günahları 
bağışlanar”190 

Ramazan ayı içində hansı gecə olduğu haqqında üləma arasında mübahisə 
mövzusu olmuşdur. Ancaq bunun ayın 27-ci gecəsində olduğu görüşü bütün 
möminlər tərəfindən qənaət bəxş hesab edilmişdir. 

Nəticə olaraq, mübarək gecələrdə, gecənin bərəkəti ibadət və itaətlə 
məşğul olmaqdır. Ancaq yuxarıda sadalanan gecələrə məxsus xüsusi bir namaz 

188 Qədr, 97/1-5.
189 İmam Malik, Muvatta`, İtikaf, 15.
190 Buxari, İman, 25; Müslüm, Misafirin, 175.
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növünün olmadığı qeyd edilir. Belə olmasa da mömin bu gecələri Allahın rizası 
və rəhmətini fürsət bilərək qəza namazları və nafilə namazlar qılaraq, Quran 
tilavəti, zikir, dua və salavatlarla keçirə bilər. Necə ki, Qədr gecəsində necə dua 
edəcəyini soruşan Hz. Aişəyə Hz. Peyğəmbər (s.ə.s.) belə bir dua öyrətmişdir:  

“ ِ
ّ

 َفاْعُف َعن
َ
ْفو

َ
ّبُ اْلع  إِّنََك ُعُفّوٌ َكِريٌم ُتِ

َ
  ”الّلَُهّم

Allahummə innəkə afuvvun, tuhibbu`l-afvə, fa`fu anni.” (Ey Allahım! 
Şübhəsiz sən çox bağışlayansan, bağışlamağı sevirsən, məni bağışla.) 191

191 İbn Mace, Dua, 5; Əhməd b. Hənbəl, Müsnəd, I/419.
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DÖRDÜNCÜ FƏSİL

ORUC
Təmizlənmə vasitələri kainatta müxtəlifdir. Maddi mənada bu, yumaqla, 

torpağa basdırmaqla, yaxud yandırmaqla mümkündür. İnsan, bədən və ruh-
dan ibarət varlıq olduğu üçün onun bədən təmizliyi məhz sadalanan maddi 
cəhətlə əlaqədardır. Çünki bədənə bulaşmış maddi bir nəcasətin (pis şeyin) 
təmizləyicisi də maddidir. O da sudur. 

Ruhun da öz özlüyündə təmizlənməyə ehtiyacı olduğu hallar vardır. 
Mənəvi aləmdən hesab edilən ruhun bir sıra xəstəlikləri mövcuddur və ondan 
təmizlənmə yolları da mənəvidir. Ramazan ayı məhz, belə bir mənəvi iqlim-
dir. “Odda yandırmaq” mənasına gələn Ramazan sözü dini terminalogiyada 
da öz əksini tapmışdır. Belə ki, oruc tutulan bir ayın sonunda günahlardan, 
cəmiyyətə zərər verən şeylərdən, nalayiq söz, hərəkət və davranışlardan və pis 
işlərdən mənən təmizlənməkdən ibarətdir Ramazan. 

Bu ayda oruc tutmaq öncə Allahın əmridir. Müqəddəs Quran bunu belə 
ifadə edir: “Ey iman gətirənlər! Oruc tutmaq sizdən əvvəlki ümmətlərə 
vacib edildiyi kimi, sizə də vacib edildi ki, (bunun vasitəsilə) siz pis 
əməllərdən çəkinəsiniz!”192

192 Bəqərə 2/183.
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Ona görə də oruc, ibadət niyyəti ilə, imsakdan (sübh namazının girdiyi 
vaxtdan) günəş batıncaya (axşam namazının girməsinə) qədər yemək, içmək 
və cinsi münasibətdən uzaq durmaqdır. 

A. HÖKM BAXIMINDAN ORUCUN NÖVLƏRİ 

1. FƏRZ ORUC: Ramazan orucu, onun qəzası və kəffarət orucları fərzdir. 
    2. VACİB ORUC: Nəzir/adak orucu ilə başlanmış bir nafilə orucun 
pozulması hallarında onun qəza edilməsi vacibdir. Bu, Hənəfilərə görədir. 
Malikilərə görə fərz, digərlərinə görə qəzası lazım olmaz. Hənəfi və Malikilərin 
bu haqda dəlili aşağıdakı hədisdir:  Abdullah b. Abbas belə rəvayət edir: “Hz. 
Peyğəmbər (s.ə.s.) Aişə və Hafsanın yanına girdi. Onlar oruc idi. Sonra çıxdı 
və aradan bir müddət keçmiş təkrar daxil oldu. Onların nəsə yediklərini gördü 
və soruşdu:

-Siz oruc deyildiniz?

-Oruc idik, ancaq bizə yemək hədiyyə etdilər. Xoşumuza gəldi və yedik.

-Əvəzində bir gün oruc tutun” deyə Hz. Rəsul buyurdu.193

3. NAFİLƏ ORUC: Fərz və vacib oruclardan başqa mübah sayılan 
bütün günlərdə tütülan oruclardır ki, bunlardan bəziləri daha fəzilətlidir. Hz. 
Peyğəmbərin (s.ə.s) çox vaxt yerinə yetirdiyi və möminlərə də tövsiyyə etdiyi 
günlərdə tutulan oruclar, həm də məndub və ya sünnət oruclar adlanır. Bunlar 
aşağıdakılardır:

a) Hər ayın 13, 14, 15-ci günləri; b) Bazar ertəsi və cümə axşamı günləri; 
c) Şəvval orucu; ç) Həcdə olmayanların zilhiccənin 9-u ərəfə günü tutduqları 
oruc; d) Zilhiccənin ilk 9 günü; e) Aşurə- məhərrəm ayının onuncu günü; f) 
“Haram aylar”da, zilqadə, zilhiccə, məhərrəm və rəcəb aylarının cümə axşamı, 
cümə və şənbə günləri arxa-arxaya tutulan oruc; g) Şaban ayı orucu.

4. MƏKRUH ORUC:

a) Təhrimən məkruh oruc: Ramazan bayramının birinci günü ilə Qur-
ban bayramının I, II, III, IV günləri tutulan oruclardır ki, bu günlərdə tutulan 
orucları haram sayanlar da vardır.

193 Əbu Davud, Siyam 73; Tirmizi Savm, 35.
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b) Tənzihən məkruh oruc: Məhərrəm ayının təkcə 10-cu gününü, həftənin 
yalnız cümə gününü, həftənin yalnız şənbə gününü və “şəkk günü”nü194  oruc 
tutmaq məkruh hesab edilmişdir.

B. NİYYƏT BAXIMINDAN ORUCUN NÖVLƏRİ

1. Gecədən quşluq vaxtına qədər: Ramazan orucu, zamanı mü əy yən ləş-
diri lən əhdedilmiş oruc və bütün nafilə oruclara (axşam namnazı vaxtının 
girməsindən) gecədən başlayaraq zəvaldan əvvəlki məkruh vaxta qədər niyyət 
etmək olar. 

2. Gecədən imsaka qədər: Qəza və kəffarət oruclarına gecədən başlayaraq 
ən gec imsak, yəni sübh namazının girməsinə qədər niyyət edilməsi şərt olan 
oruc.

C. ORUCUN FƏRZ OLMASI

1. Müsəlman olmaq.

2. Həddi-büluğa çatmaq.

3. Ağıllı olmaq.

4. Oruc tutacaq gücə və səhhətə malik olmaq. 

5. Muqim olmaq (səfərdə olmamaq).

Ç. ORUCUN SƏHİH OLMASININ ŞƏRTLƏRİ

1. Niyyət etmək. Ramazan orucunun niyyəti haqqında üləmanın müxtəlif 
fikirləri var. Əvvəla onun qəlbən yaxud dil ilə olması məsələsində Hənəfi və 
Cəfəri məzhəblərinə görə qəlbən195, digərlərinə görə isə dil ilə niyyət edilməsi 
fərzdir. 

194 “Şəkk Orucu”, Ramazan ayının birinci gününün ixtilaflı olması halında, oruca niyyət 
edərək, Ramazan isə fərz oruca, deyilsə nafiləyə şübhəli şəkildə niyyət edərək tutulan 
orucdur.

195 Sistani, Minhacu`s-Salihin, 1/318.

Oruc
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Ramazan ayının hər günü yaxud aylıq niyyətə gəlincə alimlərin 
əksəriyyətinə görə istər fərz, istər nafilə olsun hər gün üçün ayrı-ayrı olması 
şərtdir. Çünki hər günün orucu başlı-başına bir ibadətdir. Birinin digərindən 
asılı tərəfi yoxdur. Birinin pozulması digərinin də pozulması deyil.  Ancaq Ma-
liki və Cəfəri məzhəbi bunun əksinə, səfərilik yaxud xəstəlik kimi səbəblərlə 
kəsilərsə niyyəti yeniləmək şərtilə Ramazan orucunun bir-birinin ardınca bir ay 
tutulması lazım olan oruc ibadəti olduğu üçün bir ay üçün topdan tək niyyətin 
kifayət olduğu fikrindədirlər196. Bu baxımdan mömin üçün ən münasib niyyət 
şəkli, axşamdan “sabah oruc tutmağa”, “sabahki günün orucuna” yaxud, hər 
oruc açma anında sünnət olan iftar duasına sabahki oruca da niyyəti əlavə 
etməkdir. Bu aşağıdaki kimidir:“Allahummə ləkə sumtu və alə rızqikə əftərtu 
və bikə aməntu və aleykə təvəkkəltu və lisavmi ğadin nəveytu. fətəqabbəl 
minni fə`ğfir li innəkə əntəs-səmiu`l-alim\ Allahım! Sənin rizan üçün oruc 
tutdum, sənin ruzinlə orucumu açdım, sənə inandım, sənə güvəndim, sabahki 
oruca da niyyət etdim. Mənim bu orucumu qəbul et və məni bağışla! Şübhəsiz 
sən hər şeyi eşidən, bilənsən.” 

2. Qadınların heyz və zahı hallarında olmaması. Oruca niyyət edən 
qadının heyz adəti baş versə orucu pozulmuş olar. Belə hallarda o, oruc tut-
maz, fəqət namaz ibadətindən fərqli olaraq tutmadıqları günlərin sayı qədər 
Ramazan sonrası qəza edir. 

3. Orucu pozan hallardan uzaq durmaq. Oruca niyyət edən kəsin 
tutduğu orucun səhih olması üçün imsaq vaxtı ilə günəşin batması vaxtı 
arasında yemək-içmək və cinsi münasibətdən uzaq durması lazımdır. Bu-
nunla yanaşı bədəni qidalandıran və qüvvətləndirən hər cür iynə və dərman 
peraparatlarından istifadə197  ilə yuxu xaricində məninin şəhvətlə hər cür ixracı 
orucu batil edir. 

196 Şərif Murtaza, əl-İntisar, s 61; Məhəmməd Cavad Mağniyyə, Fiqhu`l-İmam Cəfər 
əs-Sadiq, Beyrut 1965, II/10; Sistani, e.a.ə., 1/31 . Qeyd etmək lazımdır ki, Cəfəri 
üləmadan bir qismi bunun əksinə fitva vermişdir. (Məlumat üçün bax: Hilli, Şəairu`l-
İslam, 1/140-141.)

197 Həkimin xəstələr üçün gündə üç dəfə məsləhət gördüyü dərman və iynələrdən istifadə 
qaydası adətən günün gündüz qismini təşkil edir. Həkimin məsləhəti ilə oruc tuta 
biləcək səhhətə malik xəstələrin gündə üç dəfə istifadə etməsi lazım olan dərmanları 
günün gecə qismində; iftar açarkən, yatma saatında və imsakdan əvvəl də qəbul 
etməklə həm oruc ibadətini, həm də müalicəni davam etmək mümkündür.
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Cəfəri üləmaya görə tutulan orucun səhih olması üçün hər hansı bir 
xəstəliyin olmaması şərtdir. Bu, digər məzhəblərin oruc tutub-tutmama 
arasında müsəlmanın sərbəst olduğu haldır. Belə bir halda tutulan orucu caiz 
görməmişdirlər. Çünki xəstəlik zərər, zərər isə haram qılınmışdır198.

D. ORUCUN QƏZASI

Ramazan ayında üzür və ehtiyac səbəbilə oruc tuta bilməyənlərin bu ayda 
tutmadıqları günlərin sayı qədər başqa aylarda oruc tutması fərzdir. Qurani-
Kərimdə bu, belə ifadə edilir: “(Oruc tutmaq) sayı müəyyən olan (bir ay) 
günlərdir. (Bu günlərdə) sizdən xəstə və ya səfərdə olanlar tutmadığı 
günlər qədər başqa günlərdə oruc tutmalıdırlar.” 199

Heyz, səfərilik, xəstəlik və yaxud bu kimi üzür və ehtiyaclardan başqa elə 
hallarda vardır ki, bunlar oruca mane olub, hətta onu poza bilər. Belə hallarda 
da onun yerinə kəffart\cəza lazım olmadan günlərin sayı qədər qəza edilməsi 
lazım gələ bilər. 

1. Oruclu olduğunu bildiyi halda tədbirsizliyin üzündən boğazından bir 
şeyin keçməsi. Ancaq Cəfəri üləmaya görə yalnız dəstəmaz alarkən mazmaza 
(ağza su alma) anında bilərəkdə olsa boğazdan su keçməsi orucu pozmaz.200

2. İmsak vaxtının girdiyini bilməyərək sahur etmək. 

3. Niyyətin vaxtını keçirərək günortadan sonra niyyət etmək.

4. Günəşin batdığını zənn edərək xəta ilə vaxtından əvvəl iftar etmək. 

5. Cinsi münasibət xaricində hər hansı bir yolla şəhvətlə məninin xaric 
olması.

6. Oruclu olduğunu unudaraq yeyib yaxud içdikdən sonra yadına düşdüyü 
anda (yemə-içməyi kəsib oruca davam etməsi lazım ikən) pozuldu deyərək 
yeyib-içməyə davam etmək.

7. Ağızda tüpürcəkdən çox olan qanı udmaq. 

198 Məhəmməd Cavad Mağniyyə, əl-Fiqh alə`l-Məzahibi`l-Xəmsə, Beyrut 1960, s 149.
199 Bəqərə, 2/183.
200 Şərif Murtaza, əl-İstibsar, s 64.

Oruc
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8. Səhhətinə xələl gətirmə ehtimalı yaxud oruc tuta bilməyəcək qədər 
zəiflik səbəbilə pozmaq. 

9. Oruclu ikən heyz adətinin başlaması, yaxud niyyətli ikən əmzikli 
uşağın südünün azalması səbəbilə pozmaq.

10. Oruclunun ixtiyarı olaraq ağız dolusu qusması. (İstər az, istər çox 
olsun qeyri-ixtiyarı qusma və ağız dolusu olmayan ixtiyarı qusmalar oruca 
mane deyil.)

E. ORUCUN KƏFFARƏTİ

Kəffarət, həm cəza, həm də ibadət mahiyyəti daşıyan fiqh termini-
dir. Digər müamilə və ibadətlərdə olduğu kimi Ramazan orucunda da bu 
ibadətin qəsdən pozulması halında ibadət növündən cəzası vardır. Belə ki, 
səhabədən biri Ramazan ayında xanımı ilə cinsi münasibətdə olduğu üçün 
“məhv oldum” deyərək Hz Peyğəmbərə (s.ə.s,) gələrək aqibəti haqqında 
soruşdu. Sonra aralarında belə bir dialoq keçdi:

- Kölə azad etmə imkanın var?

- Xeyr.

- Arxa-arxaya iki ay oruc tuta bilərsən?

- Xeyr. Bu iş, zatən səbr edə bilmədiyim üçün başıma gəldi. 

- Altmış yoxsulu doyuzdurma imkanın var?

- Xeyr.

Bu əsnada Peyğəmbərə bir səbət xurma gətirmişdilər. O da səbəti yox-
sullara paylaması üçün ona verdi. O isə:

-Bizdən daha yoxsulu yoxdur, -deyə cavab verdi. Hz. Peyğəmbər ona 
belə dedi:

- Apar onları ailənə yedizdir.201

Şafi üləma bu hədisə istinadən kəffarəti (60 gün orucu), təkcə cinsi 
201 Buxari, Saum, 30; Kəffarət, 13; Müslüm, Siyam 81.



131

münasibətlə orucunu pozana şamil etmişdir. Ancaq Hənəfi, Cəfəri və Maliki 
üləma orucun qəsdən pozulduğu digər hallarda da kəffarət cəzasının vacib 
olduğunu bildirmişdir202. Bunlar aşağıdakılardır:

1. Qəsdən yeyib-içmək.

2. Qəsdən cinsi münasibətdə olmaq.

3. Qəsdən siqaret çəkmək203. 

Kəffarət, Mücadilə surəsi 3-cü ayəsindəki “kim (azad etməyə bir kölə) 
tapmasa, ... iki ay sərasər oruc tutmalı, buna da gücü çatmasa, altmış yox-
sulu yedirdib doydurmalıdır” cəzasıdır. Çünki  

ا َعَل اْلُمَظاِهِر“
َ
َلْيِه م

َ
َضاَن َفع

َ
م
َ
 ِفي ر

َ
ْن أَْفَطر

َ
  ”م

 “Kim Ramazanda qəsdən orucunu pozarsa ona zihar edənin kəffarəti 
lazımdər” hədisi-şərifində məqsəd alimlərə görə adı keçən ayədəki zihar edənin 
cəzasıdır. 204Bütün bunlara əlavə olaraq Cəfəri alimlər, orucunu içki, zina 
kimi haram bir şeylə pozana topdan kəffarət cəzası tətbiq edir ki, belə 
halda orucu pozan həm altmış gün oruc tutmalı, həm də altmış yoxsulu 
doyuzdurmalıdır.

 

F. ORUCUN FİDYƏSİ

Uca Allah, həm də mərhəmət sahibidir. Ona görə də, bəndələrin gücü 
çatmadığı işləri onlara təklif etmir. Qurani-Kərimdə bunun haqqında 
belə buyurur: “Allah, hər kəsə yalnız gücü nisbətində yük yükləyər.”205 
Fidyə də belə ibadətlərdən olub, oruc tuta bilməyəcək qədər yaşlıların və 
gələcəkdə sağalma ehtimalı mümkün olmayan xəstələrin Ramazan ayında 
tuta bilmədiyi hər oruc günü müqabilində bir fitrə miqdarı vəsaiti yoxsullara 

202 İbn Hümam, e.a.ə., 2/83; Hilli, Şəra`iu`l-İslam, 1/152.
203 Siqaret dumanının udulması gida xarakterli görünməsə də tərkibindəki maddələrin, 

xüsusilə də nekatinin ağciyər yolu ilə qana keçərək gidalandırıcı funksiyası orucu po-
zan hallardandır.

204 İbn Hümam, e.a.ə., 2/83; Hilli, e.a.ə., 1/152; Murtaza , e.a.ə., s 70-71.
205 Bəqərə, 2/286.

Oruc
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verməsidir. Bu haqda Qurani-Kərimdə belə deyilir: “Oruc tutmağa taqəti 
olmayanlar isə (hər günün əvəzində) bir yoxsulu doyuracaq qədər fidyə 
verməlidirlər.”206

Belə hallarda fidyənin Ramazan ayının əvvəli, yaxud axırında 
verilməsində heç bir fərq yoxdur. Fidyə verən istəsə bunun hamısını bir 
kasıba nağd pul olaraq da verə bilər, istəsə ayrı-ayrı kasıblara paylaya bilər. 
Fidyə verməyə gücü çatmayanlar Allahdan bağışlanmalarını diləyərlər. 

Ancaq bununla belə ödəmə imkanı olmayanların ödənməsini vəsiyyət 
etmələri, mirasçıların da imkan daxilində bunu ödəmələri tövsiyyə 
edilmişdir. 

Hənəfilər xaricində əksər alimlərə görə oruc qəzası olanlar, gələn 
Ramazana kimi bir il içində qəza etməzlərsə ondan sonra həm qəza həm də 
kəffarətlə mükəlləfdirlər.

G. ORUCLUYA MƏKRUH SAYILAN ŞEYLƏR
1. Məcbur olmadan qan aldırmaq. 
2. Saqqız çeynəmək. (Dadı boğazdan keçərsə orucu pozar.)
3. Öpüşmək.
4. Tüpürcəyi ağızda toplayaraq udmaq.
5. Sərinləmək üçün suya girmək. Cəfəri üləmanın bəziləri buna məkruh 

desə də onların əksəriyyətinə görə istər sadəcə baş, istərsə də bədənlə bir yerdə 
suya girməsi orucu pozar207.

6. Hər hansı bir şeyi udmadan dadına baxmaq.

H. ORUCLUYA MƏKRUH OLMAYAN ŞEYLƏR
1. Yuyunmaq yaxud çimmək. Oruclunun sübhə qədər cünub qalması 

yaxud gündüz yuxusunda ihtilam olması oruca zərər verməz. Oruclu ikən 
boğazından su keçməmək şərtilə qüsul ala bilər. Ancaq gecədən qüsul alması 
daha fəzilətlidir. 

206 Bəqərə, 2/184.
207 Mağniyyə, Fiqhu`l-İmam əs-Sadiq, II/16.
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2. Ağza su almaq.

3. Burna su çəkmək.

4. Dişləri fırçalamaq. Hənəfilərə görə oruclu, yaş yaxud quru misvak-
la və ya diş fırçası ilə dişlərini təmizləyə bilər. Ancaq Ramazan ayında diş 
təmizliyinin sahur yeməyindən sonra və yatmadan öncə yerinə yetrilməsi 
daha uyğundur. 

Şafilərə görə zəval vaxtından gün batımına qədər misvakdan istifadə 
etmək məkruhdur. Çünki hədisi-şərifdə: “Yemin olsun ki, oruclunun ağız iyi, 
Alah yanında misk iyindən daha üstündür.”208  Şafi üləmaya görə məkruh hök-
münün zəvaldan sonra olmasının səbəbi, ağız iyinin zəvala qədər yeməkdən, 
zəvaldan sonra isə ibadətdən olmasıdır. Diş fırçalamaq, misvaqdan istifadə 
etmək Cəfəri üləmaya görə də məkrih hesab edilir.

208 Mağniyyə, Fiqhu`l-İmam əs-Sadiq, II/16.

Oruc





BEŞİNCİ FƏSİL

ZƏKAT

Zəkat, lüğətdə təmizlik, saflıq, sədəqə mənalarına gəlir. Termin olaraq, 
müsəlmanın artmaqda olan malından, ildə bir dəfə dinin müəyyənləşdirdiyi 
miqdarını, dinin təyin etdiyi şəxslərə vərməsidir. 

Zəkat, İslamın beş əsasından biri olub, hicrətin ikinci ilində fərz qılınmışdır. 
Müsəlmanların mallarından verməsi ilə yerinə yetirdikləri bu ibadət, Qurani-
Kərimdə belə ifadə edilir: “(Ya Rəsulum!) Onların mallarından sədəqə 
(zəkat) al. Bununla onları (günahlarından) təmizləmiş, pak etmiş 
(mallarına bərəkət vermiş, əməllərinin savabını artırmış) olarsan.”209

Qurani-Kərimdə, “Allah ruzi baxımından birinizi digərinizdən üstün 
etmişdir”210 , “dünyada onların dolanacaqlarını (keçinəcəklərini) öz 
aralarında biz bölüşdürdük”211   buyurur. Yəni Allah, müxtəlif qabiliyyətlərə 
görə yaratdığı insanın ruzisini də fərgli bəxş etdiyini bildirir. Bu baxımdan 
zəkat ibadəti, həm insanın dünya malı ilə imtahanında, həm də cəmiyyətin 
rifahı naminə iqtisadi tarazlığın əldə edilməsində mühüm yer tutur. Belə ki, 

209 Tövbə, 9/103.
210 Nəhl, 16/71.
211 Zuxruf, 43/32.
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varlı təbəqənin əlində olan ehtiyac xaricindəki malların bir qisminin ehtiyacı 
olanlara verilməsini və sərvətin bütün insanlar arasında paylaşdırılmasını 
təmin edir. 

A. ZƏKATIN FƏRZ OLMASININ ŞƏRTLƏRİ

1. Mükəlləf olmaq: 

Hənəfi və Cəfəri alimlərə görə zəkat, ibadət xüsusiyyətinə malik olduğu 
üçün namaz və orucda olduğu kimi müsəlman olmayan, ağıldan nakam xəstələr 
və həddi-büluğa çatmayanlara fərz deyil. Zəkatla mükəlləf ola bilmək üçün 
ağıllı, müsəlman və yetkinlik yaşına çatmış olması şərtdir212. Digər məzhəblərə 
görə zəkat, mala bağlı mükəlləfiyyət olduğu üçün sahibinin ağıllı və yetkinlik 
yaşına çatmış olması şərt deyil. Müəyyən edilmiş miqdarda mal, müsəlman 
olmaq şərti ilə kimdə olarsa olsun zəkatını verməsi lazımdır213. Hətta, Şafi 
üləmaya görə dindən çıxan kəs müsəlman ikən vermədiyi zəkat borclarından 
məsul hesab edilir. 

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, əgər mal, torpaq məhsuludursa sahib-
inin ağıllı, yaxud həddi-büluğa çatıb-çatmamasına baxmayaraq onun bu 
məhsulundan zəkat (öşür) alınır. Bu Cəfəri üləma müstəsna olmaqla bütün 
məzhəblərin ortaq rəyidir214.

Cəfəri məzhəbinə görə zəkatın sadəcə doqquz şeydən; Dəvə, inək, 
qoyun (keçi), qızıl, gümüş, buğda, arpa, quru üüzüm və xurmadan verilməsi 
şərtdir215. Bununla yanaşı ölçülən və çəkilən digər mallardan zəkat verilməsi 
müstəhabdır. 

2. Nisab miqdarı mala sahib olmaq: 

Lüğət baxımından “miqdar”, “ölçü” mənasını daşıyan nisab, termin 
olaraq, zəkatın vacib olmasına əlamət və ölçü olaraq dinin müəyyən etdiyi 
miqdardır216. Nisab miqdarından az malı olana zəkat fərz deyil. Zəkata tabe 

212 C. Mağniyyə, əl-Fiqh alə`l-Məzahib, s 166.
213 İbn Rüşd, e.a.ə., 1/236.
214 C. Mağniyyə, əl-Fiqh alə`l-Məzahib, s 166.
215 Hilli, Şəra`i`il-İslam, I/107-108.
216 Cəziri, əl-Fiqh alə`l-Məzahib, 1/606.
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olan bütün malların nisab miqdarına çatmış olmaları şərtdir.Yəni, zəkatın fərz 
olması üçün “həvayici-əsliyyə” deyilən zəruri ehtiyaclardan və borcundan 
başqa “nisab” miqdarı və ya ondan daha çox bir mala sahib olmaq lazımdır. 

“Həvayici-əsliyyə”, şəxsin gündəlik istifadə etdiyi geyim, sərgi və bütün 
məişət əşyaları, içində yaşamaq üçün evi, nəqliyyat vasitəsi, yaxud bunları 
əldə etmək üçün yığdığı maddi vəsait, dövlətə olan müxtəlif vergiləri, istehsal 
vasitələri sayılan fabrik və içərisindəki texniki vasitələri (bunların qiyməti 
yox, ancaq gəliri zəkata tabedir), torpağın becərilməsi üçün lazım olan bütün 
avadanlıqlar, elm adamının kitabxanası, sənətkarın alət-avadanlıqları və şəxsin 
məişət ehtiyacını təmin etməklə mükəlləf olduğu ailəsinin bir illik xərcləridir. 
Sadalanan bu zəruri ehtiyaclar zəkata tabe deyil. 

Borclu olmaq zəkat vermək üçün əngəl təşkil edir. Ancaq bu borcluluq 
həvayici-əsliyyəni tamamlamaq üçün olması lazımdır. Əksinə, işi böyütmək, 
genişlətmək məqsədilə borclanmaq zəkata əngəl deyil. 

Yuxarıda sadalanan əsil ehtiyaclar və borc xaricindəki malların nisab 
miqdarına çatanlarından zəkat verilməsi fərzdir ki, bunlar hədisi-şəriflərdə 
belədir; Qızılın nisabı 80 qr, gümüşün 560 qr, qoyun və keçinin 40 ədəd, inək 
və camışın  21730 ədəd, dəvənin isə 5 ədəddir.

Torpaq məhsullarından əkin və meyvələrin nisabının olub-olmayacağında 
iki fərqli görüş vardır. Hənəfi məzhəbinə görə əkin və meyvələrin nisabı yox-
dur. Yerdə bitən əkin və meyvələrdən, miqdarı az olsun çox olsun nisaba 
baxılmadan zəkatı verilməlidir. Buna istinad olaraq Ənam surəsinin 141-ci 
ayəsini dəlil göstərirlər. Ayə belədir: “Bar verdiyi zaman barından yeyin, 
yığım günü haqqını (zəkatını, sədəqəsini) ödəyin”. 

Ancaq digər məzhəblərə görə əkin və meyvələr də nisaba malikdir. Əkin 
və meyvələrin miqdarı 1 ton, yaxud daha çox olarsa, zəkatını vermək fərzdir 
ki, bunlardan öşür verilir218. 

217 Camış, zəkat və qurban hökümlərində inəklərlə eyni hökmə tabe edilmişdir və bu haqda 
ülama icma etmişdir. ( Bax: İbn Qudamə, əl-Muğni, II/594; Mahmud Hamza, əl-
Fəraidu`l-Bəhiyyə fi-Qavaidi və`l-Fəvaidi`l-Fiqhiyyə, Dəməşq 1986, s 175. ; www.
hayrettinkaraman.net/kitap/meseleler/0116.htm.)

218 Hamdi Döndürən, “Zəkat”, Altınoluk Aylık Dergisi, Şubat Sayısı, İstanbul 1996, s. 17.

Zəkat
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3. Malın, artan, çoxalan (nami) bir mal olması:

Bir maldan zəkat verilməsi üçün onun “nəma” xüsusiyyəti olmalıdır. Çox-
alan, artan mənasında işlədilən “nəma” fiqh termini olaraq iki qismə bölünür:

a) Həqiqi çoxalma: Bir malın ticarətlə, əkilmə və ya doğması ilə artaraq 
çoxalmasıdır ki, buna həqiqi çoxalma deyilir. Ona görə də ticarətlə əldə edilən 
şeylər və heyvanlar zəkata tabe olduğu kimi, südü, yunu və sair şeylər üçün 
otlaqlarda saxlanan saimə heyvanlar da zəkata tabedir. 

b) Hökmi çoxalma: Bu, qızıl, gümüş və ya pul kimi qiymətində art-
ma imkanının olduğu şeylərdir. Bunlar ticarətdə istifadə edilən, malların 
mübadiləsində vasitə olan və yaradılış baxımından artım və coxalmaya 
əlverişlidir. Bunun nəticəsi olaraq əldə olan qızıl, gümüş, nəqd pullar, giymətli 
kağızlar, külçələr və daş-qaşlar, ticarətə niyyət edilsin-edilməsin özlüyündə 
artan xüsusiyyətə malik olub zəkata tabedir. 

4. Malın tam səlahiyyətli sahibi olmaq

Bir maldan zəkat verə bilmək üçün bu mal həm sahibinin əlində olmalıdır 
(zilyəd), həm də sahibi, malın alqı-satqısında tam səlahiyyətli olmalıdır. 
Məsələn, rehin verilmiş və ya bu kimi nə sahibinin əlində olan, nə də başqasının 
sata bildiyi bir malın zəkatı verilə bilməz. Çünki hər iki tərəf bu malın alqı-
satqı səlahiyyətindən məhrumdur. 

Satın alınan, ancaq hələ ələ keçməmiş mal zəkata tabe hesab edilir. 
Səfərdə olmaq da zəkata əngəl deyil. Çünki malı əlində (zilyəd) olmasa da 
vəkili vasitəsilə satması mümkündür. 

5. Bir illik müddətin keçməsi

Fiqh elmində “havelanu`l-havl” deyilən terminə görə bir malın zəkatını 
vermə şərtlərindən biri də nisab miqdarına çatdıqdan sonra bir qəməri ilin 
keçməsidir ki, bu, bütün üləmaya görə fərzdir. Hz. Peyğəmbər (s.ə.s.) belə 
demişdir: “Üstündən bir –qəməri- il keçməmiş malın zəkatı yoxdur.”219

Alimlərə görə “havelanu`l-havl” şərti, zəkat mallarından qızıl, gümüş, 
pul, ticarət malları və heyvanlar üçün nəzərdə tutulmuşdur. Ancaq torpaq 

219 İbn Macə, Zəkat 5.
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məhsulları, mədənlər və tapılan xəzinələrin zəkatı üçün bir il gözləmə şərti 
yoxdur. Bunlar əldə edildiyi vaxtdan etibarən zəkatını vermək lazımdır. 

B. ZƏKATA TABE OLAN MALLARIN 

ZƏKAT MIQDARLARI

1. Qızıl, gümüş, nəqd pul və “uruz” deyilən bütün ticarət mallarının 
zəkatı: 

Bu maddədə sadalananların hamısı qiymətinə görə pulu baxımından 
hesablanaraq toplanır və 1/40 nisbətində yəni 2.5 %-i zəkat olaraq verilir. 
“Uruz”, alıb satmaq və gəlir əldə etmək məqsədilə əldə olan, daşınan və 
daşınmaz bütün əmlakı əhatə edir. Buna görə dükan və marketdə satılan bütün 
mallar, satışa çıxarılan bütün heyvanlar və anbara yığılmayıb satışa çıxarılan 
bütün torpaq məhsulları da ticarət məqsədli olduğu üçün bu kateqoriyaya dax-
ildir. 

Hənəfi məzhəbi alimlərinə görə qadınların nisab miqdarına çatan zinət 
əşyaları nisaba çatdıqdan bir il sonra zəkata tabedir. Cəfəri, Şafi, Maliki və 
Hənbəli alimlərinə görə qadınların qızıl və gümüşdın olan zinət əşyalarına 
zəkat yoxdur. Ancaq Şafilər ehtiyac xaricində və israf dərəcəsinə çatan 
zinətdən zəkat verilməsi lazım olduğunu bildirir. 220 

2. Heyvanların zəkatı: 

Böyük və ya kiçik baş heyvanların zəkata tabe olmaları üçün ilin ən azı 
altı aydan çoxunu otlaqlarda otlaması lazımdır ki, belə heyvanlara “saimə” 
deyilir. Buna görə altı aydan çoxunu tövlədə yemlə bəslənən heyvanlara 
zəkat yoxdur. Ancaq onların süd, yağ, pendiri və kökəltməklə satılması kimi 
ticarəti halında, (pulunun) zəkatı ticarət mallarının hesabından verilir. Qeyd 
etmək lazımdır ki, ticarət məqsədi ilə satın alınan və saxlanan heyvanların 
zəkatı nisab miqdarına çatarsa, ticarət malı kimi, ilin axırında qiymətlərinin 
1/40`nin vermək lazımdır. Ticarət məqsədli olmasa belə ev heyvanlarının ehti-

220 İmam Şafi, əl-Umm, II/36.
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yac anında satılması da belədir.Nisab miqdarına çatan və miqdarı artmaqda 
olan ev heyvanlarının zəkatına gəlincə onların miqdarları hədis-i şəriflərdə221  
təfərrüatı ilə öz əksini tapmışdır. Ümumilikdə, onların miqdarları ayrı-ayrı 
olaraq aşağıdakı kimidir

3. Böyük baş heyvanların zəkatı: Bunlar, iri buynuzlu hesab edilən 
qaramal (inək, öküz, camış) növləridir. Zəkata tabe olma sayıları aşağıdakı 
kimidir: 

30-39 arası 
(30 və 39 daxil olmaqla) 

1 ədəd iki yaşında qaramal

40-59 arası 
(40 və 59 daxil olmaqla) 

1 ədəd üç yaşında qaramal

60-69 arası 
(60 və 69 daxil olmaqla)

2 ədəd hər ikisi də iki yaşında qaramal

70-79 arası 
(70 və 79 daxil olmaqla) 

2 ədəd, biri iki biri üç yaşında qaramal

80-89 arası 
(80 və 89 daxil olmaqla) 

2 ədəd hər ikisi də üç yaşında qaramal

4. Kiçik baş heyvanların (qoyun və keçinin) zəkatı:

40-120 arası 
(40 və 120 daxil olmaqla) 

1 qoyun və ya keçi

121-200 arası 
(121 və 200 daxil olmaqla) 

2 qoyun və ya keçi

201-399 arası 
(201 və 399 daxil olmaqla) 

3 qoyun və ya keçi

400-499 arası 
(400 və 499 daxil olmaqla) 

4 qoyun və ya keçi

500-599 arası 
(500 və 599 daxil olmaqla) 

5 qoyun və ya keçi

Qoyun və keçi zəkat baxımından eyni cins sayılır. Buna görə nisab miqdarı 
hesablamasında bir-birinə əlavə edilir. Bunların erkək, yaxud dişisi arasında 
fərq olmayıb quzular belə nisab sayına əlavə edilir.

221 Hədislər üçün bax: Buxari, Zəkat, 3-43; Müslüm, Zəkat, 24-28; Əbu Davud, Zəkat, 5; 
Tirmizi, Zəkat, 4-5; Nəsai, Sünən, 10 – Zəkat, 8; İbn Macə, Zəkat, 12.
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5. Dəvələrin zəkatı:

5 dəvənin zəkatı 1 qoyun

10 dəvənin zəkatı 2 qoyun

15 dəvənin zəkatı 3 qoyun

20 dəvənin zəkatı 4 qoyun

6. Torpaq məhsullarının zəkatı:

Əbu Hənifəyə görə insan əli ilə becərilən və torpaqdan çıxan hər məhsuldan 
zəkat (öşür) vermək lazımdır. Buğda, arpa, düyü, darı, lobya, qarpız, qovun, 
zeytun, pomidor, xiyar, alma, şaftalı, üzüm, fındıq və sair bu kimi öşür ərazisi 
məhsullarından az və ya çox olsun öşür zəkatı verilir. Bundan fərqli olaraq 
Əbu Hənifənin iki tələbəsi Əbu Yusiflə İmam Məhəmməd və digər məzhəb 
alimləri bütün torpaq məhsullarının nisabı olduğu və 1 tondan (Cəfərilər isə 
850 kq`dan) az olan məhsullara zəkat düşməyəcəyi görüşündə həmfikirdirlər. 
Buna görə əsl ehtiyaclara sahib olan şəxsin topladığı məhsullar bu miqdarı 
keçsə əlindəki məhsulun öşrünü vermək vacib olar. Əgər məhsul, zəhmət 
çəkərək əldə edilərsə (1/20) iyirmidə bir, zəhmətsiz əldə edilərsə (1/10) onda 
biri zəkat olaraq verilir. 

Bu məhsullardan zəkat verə bilmək üçün onların saxlama müddəti bir il 
olmalıdır. Bir il saxlanması mümkün olmayan alma, armud, şaftalı, alça, ərik, 
gavalı, pomidor, xiyar, bibər, kələm və sair bu kimi tərəvəz məhsullarından 
zəkat verilməz. Ancaq sadalanan bu məhsullar satılarsa, ticarət mallarının 
nisabı əsasında zəkatını vermək vacib olar.Müçtəhidlərin əksəriyyətinə görə 
kirayə/icarəyə verilən torpağın zəkatı torpaq sahibinə yox, kirayəçiyə aiddir. 
Çünki öşür zəkatı məhsula aid vergidir. Buradan çıxan məhsul kirayəçiyə aid 
olduğuna gərə zəkatını vermək də ona vacib olar.

QEYD: Məhsulu əldə edən şəxs həvayici-əsliyyəsini gözdən keçirib əksik 
cəhətlərini məhsulundan çıxmaqla tamamlayar. Həvayici-əsliyyə tamdırsa qa-
lan məhsulun zəkatını istərsə Əbu Hənifənin, istərsə digər alimlərin görüşünə 
görə hesablayar. Hansı görüşü tətbiq etsə bu onun üçün dində çıxış yolu hesab 
edilir. Məhsulu saxlayacaqsa öşrünü, satarsa giymətinin (1/40) qırxda birini 
zəkat olaraq verər. 

Zəkat
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7. Bina və müəssisələrin zəkatı:

 Kirayə gəlirindən istifadə etmək məqsədi ilə bina, ev, dükan, iş yeri, 
anbar, fabrik, zavod, müəssisə, nəqliyyat vasitələrindən maşın, avtobus, qa-
tar, gəmi və sair obyektlərdən istifadə edilir. Bunlar, əsasında böyümə və 
artma olmayan və gəlirindən istifadə məqsədi güdülən şeylərdir. Ona görə də 
bu obyektlərin giymətlərindən zəkat verilməz. Ancaq bir il keçdikdən sonra 
onların əldə edilən gəlirlərindən qırxda biri yəni, 2.5 faizi zəkat olaraq ver-
ilir.

 Müəssisəyə aid büro, iş maşınları, servis vasitələri və lojmanlar kimi 
sabit sərmayə zəkata tabe olmaz. Ancaq xammallar və istehsal edilmiş mallar 
dövri sərmayə olduğundan bunların cəminin qiymətindən qırxda biri yaxud, 
2.5 faizi zəkat olaraq verilir.

8. Səhmlərin/hissə sənədlərinin zəkatı:

Bir şəxsin hər hansı bir müəssisənin işində və ya gəlirində iştirak etməyə 
hüquq verən pul payı, yaxud həmin pula bərabər giymətli kağıza səhm dey-
ilir222. Şirkətin işini nəzərə alaraq buna eyni zamanda qazanc və zərər ortaqlığı 
da deyilir. Şirkətin istehsalı və ticarət sahəsi İslam prinsiplərinə müvafiq olarsa, 
onu təmsil edən səhmi və ya hissə sənədini almaq, yaxud satmaq caiz olar. 

Adı keçən səhmlərin zəkatına gəlincə, müasir alimlərin əksəriyyətinə 
görə səhmlər, ticarət əşyası hökmündədir. Satış ərəfəsindəki qiymətləri ilə 
gəlirlərinin/qazanclarının toplamı -əsli ehtiyaclar xaricində - nisaba çatırsa 
1/40 nisbətində zəkatı verilməlidir.223

E. ZƏKATIN QƏBUL OLMASININ ŞƏRTLƏRİ

Yuxarıda sadalanan başlıqlar zəkatla mükəlləf olan şəxsin özü və malı 
haqqındakı vacib şərtləri əhatə edir. Bu kimi şərtlər daxilində zəkat vermək 
istəyən mükəlləfin ibadətinin qəbul olması şərtləri də vardır ki, bunlar iki qi-
simdir:

1. Niyyət: Mal ilə yerinə yetirilən ibadətlərdən olan zəkat ibadətində  

222 Heyət, “Səhm” maddəsi, Azərbaycan Dilinin İzahlı Lüğəti, Bakı 2006, IV/75.
223 http://www.hayrettinkaraman.net/kitap/meseleler/0141.htm
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niyyət, dil ilə söylənməsi şərt olmayıb, zəkat malını ayırd edərkən, yaxud zəkatı 
ödəmə vaxtına yaxın, yaxut da zəkatı vermə əsnasında qəlbən buna niyyət 
etməkdir. Verilən malın zəkat malı olduğunu və bu məqsədlə zəkat ibadətini 
Allahın əmri olaraq şəxsən yerinə yetirdiyini qəlbindən keçirməsidir. Zəkat 
verilən şəxsə zəkatını verdiyini ifadə etməsi şərt deyil. İfadə etdiyi təqdirdə 
isə qəlbən zəkat niyyəti ilə: “Bunu sənə hədiyyə edirəm”, yaxud “sənə kömək 
olsun” kimi ifadələrdən istifadə etmək lazımdır. Çünki hər ibadətin niyyətə 
ehtiyacı vardır və qəbul olmasının şərtidir. Bu, bütün məzhəblərin ortaq 
rəyidir.

2. Təmlik: Zəkat malının veriləcək şəxsin mülkiyyətinə keçməsinə təmlik 
deyilir. Təmlik ilə zəkat borcu ifa edilmiş sayılır. 

Ç. ZƏKAT, KİMLƏRƏ VERİLİR

Zəkatın miqdarı din tərəfindən müəyyənləşdirildiyi kimi onun kimlərə 
veriləcəyi də din tərəfindən təyin edilmişdir. Qurani-Kərimdə bu haqda belə 
deyilir:

ِفي
َ
اْلُمَؤّلََفِة ُقُلوُبُهْم و

َ
ا و

َ
اِمِلنَي َعَلْيه

َ
اْلع

َ
اِكنِي و

َ
س

َ
اْلم

َ
اِء و

َ
َدَقاُت ِلْلُفَقر

َ
ا الّص

َ
 إِّنَم

ِكيٌم
َ
ُ َعِليٌم ح الّلَ

َ
ِ و  الّلَ

َ
ِبيِل َفِريَضًة ِمن

َ
اْبِن الّس

َ
ِ و ِبيِل الّلَ

َ
ِفي س

َ
اْلَغاِرِمنَي و

َ
َقاِب و   الّرِ

 Sədəqələr (zəkatlar) Allah tərəfindən müəyyən edilmiş bir fərz 
(vacib əməl) olaraq ancaq yoxsullara, (ehtiyacı olan, lakin utandığından 
əl açıb dilənməyən) minskinlərə, zəkatı yığıb paylayanlara, ürəkləri 
(müsəlmanlığa) isinişib bağlanmaqda olanlara (iman gətirib hələ ka-
mil mömin olmayanlara), azad ediləcək kölələrə (və ya boynuna kəffarə 
düşüb verə bilməyənlərə), həmçınin (borcu ödəməyə imkanı olmayan) 
borclulara, Allah yolunda cihad edənlərə və yolçulara (pulu qurtardığı 
üçün yolda qalan, vətəninə qayıda bilməyən müsafirlərə) məxsusdur. Al-
lah (hər şeyi) biləndir, hikmət sahibidir!”224Ayədə müəyyənlədirilmiş səkkiz 
qrupu aşağıdakı kimi sıralamaq mümkündür.

224 Tövbə, 9/60.
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1) Yoxsullar: Əsl ehtiyaclarından evi və məişət əşyaları olduğu halda malı 
nisab miqdarına çatmayan, başqa sözlə zəkat vacib olacaq miqdarda malı ol-
mayan şəxslərdir. Zəkatın bunlara verilməsi eyni zamanda “sədəqə (zəkat), 
varlıya halal deyil”225 hədisi-şərifinə əsaslanır. Çünki bunlar, dinin varlı hesab 
etmədiyi qrupdur. 

2) Miskinlər: Əsl ehtiyaclardan evi, məişət əşyası, habelə yeyib-içəcəyi 
olmayan şəxslərdir.

3) Zəkat məmurları: Ayədə “amilin” sözü ilə ifadə edilənlər zəkat işləri 
ilə vəzifəli şəxslərdir.

4) “Müəlləfeyi-Qulub”: Bunlar, müsəlmanlara faydalı olanlar, şərlərindən 
əmin olunmaq istənilən kəslər və İslama meyilli olanlar və İslama yeni 
girənlərdir.

5) Azad ediləcək əsirlər: Zəkatın sərf ediləcəyi bir digər qrup “riqab” sözü 
ilə ifadə edilən kölələrdir. Köləlik sisteminin keşmişdə qalması və ortadan 
qalxması ilə bu hökmün hal-hazırda müharibə əsirləri üçün tətbiq edilməsi 
nəzərdə tutulmuşdur.226

6) Borclular: Borclulardan məqsəd məişət ehtiyaclarını təmin etmək üçün 
borca düşən və nisab miqdarı malı qalmayanlardır. 

7) Allah yoluna çalışanlar: Müsəlmanlardan Allaha yaxın olmaq məqsədi 
ilə həmişə xeyr işlər görən və İslamın ucalığı naminə mübarizə edənlərdir. 

8) Yolda qalanlar: Bu qrup haqqında iki görüş vardır: Bunlardan 
biri Hənəfi, Cəfəri, Maliki və Hənbəlilərin görüşü olan fağır və ya zəngin 
olmasına baxmayaraq maddi imkansızlıq səbəbilə yaşayış yerindən uzaqda 
qalan şəxslərdir.227

Digəri isə Şafi üləmaya məxsus, maddi imkansızlıq səbəbilə həm yolda 
qalanlar, həm də səfərə çıxa bəlməyənlər üçün zəkatdan hissə verilə biləcəyi 
görüşüdür.228 

225 Əbu Davud, Zəkat, 25.
226 Heyət, Elmihal (İSAM), İstanbul, t.y., I/485.
227 İbn Rüşd, e.a.ə., II/135. C. Mağniyyə, əl-Fiqh alə`l-Məzahib, s 181.
228 Şirazi, Mühəzzəb, I/169-170; Şirbini, Muğni`l-Möhtac, III/106.
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D. ZƏKAT, KİMLƏRƏ VERİLMƏZ

Zəkatla mükəlləf şəxs, ana, baba, dədə, nənə, övladlar, nəvələr, xanımı 
və kafir olanlara zəkat verə bilməz. Çünki bu şəxs onların məişət ehtiyaclarını 
təmin etməklə mükəlləfdir. Əgər yoxsuldursa gəlini, yeznəsi, qaynana və 
qaynatası, qaynı və ögey övladına verə bilər. Bununla yanaşı yoxsul olan 
xala, bibi, əmi, dayı və ayrı yaşayan bacı kimi qohumlara verilməsi daha 
fəzilətli hesab edilir. Çünki Peyğəmbər əleyhissalam bu haqda belə demişdir: 

ِصَلٌة“
َ
َدَقٌة و

َ
ِحِم ِثْنتَاِن ص

َ
 َعَل ِذي الّر

َ
ِهي

َ
َدَقٌة و

َ
َدَقُة َعَل اْلِمْسِكنِي ص

َ
  الّص

Yoxsullara verilən sədəqə bir, gohumlara verilən sədəqə isə iki sədəqədir. 
Onlardan biri sədəqə, digəri gohumlara yaxşılıqdır.”229 

QEYD: Zəkat yuxarıda sadalanan ehtiyac sahiblərinin haqqı olduğu 
üçün, ayədə göstərilənlərdən başqa yerə verilməz. Məsələn, məscid, məktəb, 
bulaq, körpü və sair bu kimi yerlərə vermək olmaz. 

229 İbn Macə, Zəkat, 24; Müsnəd, 3/502.

Zəkat





ALTINCI FƏSİL

FİTRƏ SƏDƏQƏSİ

Fitrə sədəqəsi ilə ifadə edilən bu zəkat növü, Ramazan ayına 
məxsus bir ibadətdir. Bu bəzi fiqh ədəbiyatında “bədənlərin zəkatı” deyə 
adlandırılmışdır230.  Çünki “fitr” yaradılış demək olub, yaşayan hər insan 
üçün verilən bir yaradılış şükrü və baş-göz sədəqəsidir. Bu səbəblə ailə 
başçısı məsuliyyətindəki ailənin yaradılmış hər fərdi adına ayrı-ayrı şükür 
sədəqəsi olan fitrəsini verməklə mükəlləfdir.231  Hətta, yaradılma nemətinə 
nail olduğundan şükür mənasında bayram gecəsi doğulan uşağın belə fitrəsini 
vermək lazımdır.

Fitrə, Ramazan orucunun fərz qılındığı hicrətin ikinci ilində fərz qılındı. 
Dəlili hədis-i şərifə dayanır. Abdullah b. Ömərin belə dediyi nəql edilir: 
“Hz. Peyğəmbər (s.ə.s.) fitr sədəqəsini 1 sa` xurma və 1 sa` arpa olmaqla 
kölə, kişi, qadın, kiçik və böyüklərə fərz qılıb, insanlar bayram namazına 
çıxmadan öncə verilməsini əmr etmişdir.”232 

230 C. Mağniyyə, əl-Fiqh alə`l-Məzahib, s 182.
231 Ahmet Şahin, “Fitre Ne Demektir?”, Zaman Günlük Gəzet, 26-XI-2002.
232 Buxari, Zəkat, 72.
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A. FİTRƏNİN VACİB OLMA ŞƏRTLƏRİ 

Fitrəyi qısa tərif olaraq, Ramazan ayının sonuna çatmış, əsl 
ehtiyaclarından başqa nisab miqdarında bir mala sahib olan hər müsəlmanın 
özü və vəlayətindəkilər üçün verməsi vacib olan bir ibadət şəklində demək 
mümkündür. Yəni hər ailə başçısının özü və məişətini təmin etməklə mükəlləf 
olduğu ailə üzvlərinin sayı qədər fitrə miqdarını müəyyən zaman və şərtlər 
daxilində yoxsullara verməsi şərtdir. Onlar aşağıdakılardır: 

1. Müsəlman olmaq: Fitr sədəqəsi ilə mükəlləf olmanın ilk şərti 
müsəlman olmaqdır.

2. Mal varlığı olmaq: Fitrə mükəlləfi olmanın şərtlərindən biri də müəyyən 
miqdar mal varlığı olmasıdır ki, bu məzhəblər baxımından müxtəlifdir.

Hənəfilərə görə, fitrə sədəqəsi zəkat ibadətində olduğu kimi, nisab miqdarı 
mala sahib olan hər müsəlmana vacibdir. Ancaq zəkatdan fərqli olaraq nisaba 
çatmış malından bir il müddətin keçmiş olması şərti yoxdur.233  Evi, ev əşyası, 
pal-paltarı, minik və ailəsinin bir illik ehtiyacları ilə (bunları təmin etmək 
üçün) borcları xaricində, artım olub-olmamasına baxmayaraq 85 qr qızıl, yax-
ud bu miqdarda hər hansı bir malı olan şəxsə -bu mala sahib olmasından bir il 
keçməsə də - fitrə zəkatı verməsi vacibdir.

Cəfəri məzhəbinə görə bu mövzuda mal miqdarı şəxsin özü və ailəsinin 
bir illik məişət ehtiyaclarını təmin edəcək miqdarda malı yaxud qazancının 
olmasıdır234.  

Şafi, Maliki, və Hənbəli məzhəblərinə görə isə, fitrə sədəqəsi əsl ehtiya-
clar xaricində bayram günü və gecəsinə kifayət edəcək azuqəsi olan varlı-yox-
sul hər kəsə vacibdir.235

3. Ağıl sahibi olmaq: Bu, Cəfəri məzhəbinin görüşüdür. Cəfəri üləmaya 
görə fitrə ilə mükəlləf şəxs ağıllı və yetkinlik yaşına çatmış olmalıdır. Çünki 
hədis-i şərifdə belə buyrulur: “Üç nəfərdən, ehtilam olana qədər uşaqdan, 
ağıllanana qədər dəlidən və oyanana qədər yatandan qələm qaldırılmışdır.”236  

233 Cəziri, əl-Fiqh Alə`l-Məzahib, I/238.
234 Hilli, Muxtasaru`n-Nafi, s 62; C. Mağniyyə, əl-Fiqh alə`l-Məzahib, s 182.
235 İbn Rüşd, Bidayətu`l-Müçtəhid, I/268-9.
236 C. Mağniyyə, əl-Fiqh alə`l-Məzahib, s 182.
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Malı olsa belə həddi-büluğa çatmayanlar və dəlilər fitrə sədəqəsi verməz.

Ancaq digər məzhəb imamlarına görə, fitrə sədəqəsi mali bir ibadət 
olduğundan yuxarıda qeyd edilən mal varlığına sahib olan böyük,-kiçik, 
ağıllı-dəli hamıya vacibdir.

4. Vəlayət və məsuliyyətində olmaq: Bir şəxsin özündən başqalarının da 
fitrəsini verə bilmək üçün onların öz vəlayəti altında (qəyyumu), yaxud məişət 
ehtiyaclarını təmin etməklə məsul olması lazımdır. Mükəlləf hesab ediləcək 
miqdarda mala sahib olan şəxsin məsuliyyətində olduğu həddi-buluğa çatma-
yan uşaqlar və dəlilərin də fitrəsini verməsi lazımdır.

5. Vaxt: Bütün məzhəb alimlərinin ümumi rəyi odur ki, fitrə sədəqəsi 
vermənin müstəhab olduğu vaxt, sübh namazı vaxtının girməsi ilə bayram 
namazına qədər olan vaxtdır. İstinad etdikləri dəlil isə, Abdullah b. Ömər 
(r.a)dan rəvayət edilən aşağıdakı hədisdir:

“Hz. Peyğəmbər (s.ə.s.), fitrənin, insanlar bayram namazına çıxmadan 
öncə verilməsini əmr etmişdi.” 237 

Hənəfi üləmaya görə bu sədəqə ramazan bayramının birinci günü dan 
yerinin ağarmasından başlayaraq vacib olar. Eyni zamanda Ramazan ayının 
başından etibarən başlayaraq bayramın birinci günü ikindi namazına qədər 
verilə bilər. Hənəfilər xaricində Şafi, Cəfəri, Maliki və Hənbəlilərə görə fitrə 
sədəqəsi Ramazan ayının axırıncı axşamı günəşin batmasından etibarən vacib 
olar.238  Hər hansı bir üzür səbəbilə bayram namazından sonraya qalması kimi 
müstəsna vəziyyətlərdə isə məzhəblərin müxtəlif rəylərinə görə zəval vaxtı və 
ya gün batımına qədər verilə bilər. 

B. FİTRƏ MİQDARI

Əbu Səid əl-Xudri belə rəvayət edir: “Biz fitrə sədəqəsini Hz. Peyğəmbərin 
vaxtında buğdadan 1 sa`, xurmadan 1 sa`, arpadan 1sa` və quru üzümdən 1 
sa` verirdik.”239 

237 Buxari, Zəkat, 72.
238 İbn Hümam, Fəthu`l-Qadir, II/30; İbn Rüıd, Bidayətu`l-Müçtəhid, I/269.
239 Buxari, Zəkat, 76.
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Bu baxımdan fitrə veriləcək mallar və miqdarları bu və ya digər rəvayətlərə 
əsasən ümumi olaraq bu hədislərdə sadalanan şeylərdir. 

Hənəfilər, fitrə sədəqəsinin buğda, arpa, xurma və quru üzümdən 
veriləcəyini bildirir. Bu məzhəb alimləri  Abdullah b. Sa`ləbədən rəvayət 
edilən, Hz. Peyğəmbərin buğdadan ½ sa` verməyi əmr etdiyi  hədisinə240  də 
əsaslanaraq buğdadan ½ (yarım) sa`, digərlərindən isə bir sa` verilməsi lazım 
olduğu görüşündədir. 

Buna görə 1 sa`= 2920q, ½ sa` isə 1460 qramdır.

Digər bütün məzhəblərə görə fitrə sədəqəsi adı keçən mallardan 1 sa`= 
2920q miqdarı ilə verilir. Şafi və Cəfərilər digər dənli bitkilərdən də verilə 
biləcəyi qənaətindədirlər.

Klassik fiqh qaynaqlarındakı ölçü və miqdarlar belədir. Ancaq müasir 
alimlər, indiki dövrün şərtlərini nəzərə alaraq fitrənin eyni ölçülər əsasında 
verilməsini fitir sədəqəsinin mahiyyəti və məqsədi baxımından qənaətbəxş 
hesab etmir. Belə ki, fitrə sədəqəsi yoxsulların ehtiyaclarını təmin etmə və 
onların da bayram sevincinə iştirak etmələrində mühüm rolu olan bir vasitədir. 
Bunun aktiv fəaliyyəti hər dövr üçün labüddür. Bu baxımdan müasir İslam 
alimləri fitrə təyinində iki üsuldan yola çıxır: 

1.Hədislərdə keçən maddə miqdarlarının pul cinsindən ortalama 
hesablanması; 

2.Bir şəxsin, bir günlük normal yeyəcək miqdarının hesablanması;241  Bu 
miqdarın hədislərdə keçən qida maddələrindən ən ucuzunun giymətindən 
daha aşağı olmaması da lazımdır. Bu üsula görə fitrə veriləcək yoxsulun həyat 
şərtlərinə görə bir günlük gida ehtiyacı deyil, fitrə verən şəxsin gündəlik 
ehtiyacı əsas alınır. Bu da fitrənin məna və məqsədinə daha uyğundur. Bu 
səbəblə hər il Qaziliklər region sakinlərinin iki dəfəlik (günorta və şam, yax-
ud səhər-axşam) yemək pulunun ən aşağı həddini, veriləcək fitrənin miqdarı 
olaraq elan edir. Quran-i Kərimdə də and içmə kəffarəti ilə əlaqəli olaraq: 
“ailənizə yedirtdiyinizin orta hesabından on yoxsulu yedirdib doyur-

240 Əbu Davud, Zəkat 20.
241 Daha geniş bax: Heyət, eyni adlı İlmihal, I/509.
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maq...”242  ayəsi belə bir ölçünün alınmasının müvafiq olduğuna dəlildir. 
Bununla yanaşı hər kəsin gündəlik qida ehtiyacının ortalama nisbətində fitrə 
verməsi İmam Şafinin ictihadıdır.243

C. FİTRƏNİN VERİLMƏSİ

Zəkatın verilıb-verılmədiyi yerlər eynilə fitrə sədəqəsinin verilib 
verilməyəcəyi yerlərdir. Niyyətə gəlincə, istər fitrə ayrıldığı anda, istər vermə 
anında əldəki malın Allah rızası üçün fitrə olaraq verilməsini qəlbindən 
keçirməkdir. Fitrə verənin bu niyyəti qəlbindən keçirməsi kifayətdir. Bununla 
belə ehtiyac olarsa “bunu bayram xərcliyi edərsən” deyilə bilər.

Şafi, Maliki və Hənbəli alimlərinə görə fitrənin qiymət (pul) olaraq 
ödənməsi qeyri mümkündür. Hansı qida maddəsindən verilməsi lazımdırsa 
– ki, bu o regionun ən çox istifadə edilən qida maddəsi olmalıdır- ondan 
verilməlidir. 

Ancaq Cəfəri və Hənəfi fəqihlərinə görə isə fitrə pul olaraq da verilə bilər 
və bu üsul yoxsulun ehtiyaclarını təmin etmə baxımından daha tutarlı bir yol-
dur.244  

Bir fitrə pulunun bir nəfərə verilməsi mümkün olduğu kimi, bir neçə 
nəfərə verilməsi də mümkündür.

242 Maidə, 5/89.
243 İmam, Şafi, e.a.ə., II/59.
244 Heyət, eyni adlı İlmihal, I/509.

Fitrə sədəqəsi 151





YEDDİNCİ FƏSİL

HƏCC

Həcc, İslamın beş əsas şərtindən biri olub, zilhiccə ayında ihrama 
girərək arafa günü Arafatda vəqfə etmək, sonra da Kəbəni tavaf etməkdən 
ibarətdir. Həm mali, həm bədəni ibadət sayılan həccdə Kəbənin yeri 
əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, bu bina yer üzündə insanların ibadət etməsi 
üçün inşa edilən ilk binadır. Quran-i Kərimdə onun haqqında belə deyilir: 

الَِمنَي“
َ
ُهًدى ِلْلع

َ
ًكا و

َ
ار

َ
َة ُمب َّكَ

اِس لَّلَِذي ِبب
َ
 ِللّن

َ
ْيٍت ُوِضع

َ
َل ب

َ
 ”إِّنَ أَّو

Həqiqətən, insanlar üçün ilk bina olunan ev (məbəd) Məkkədəki 
evdir ki, o, şübhəsiz, bütün aləmlərdən ötrü bərəkət və doğru yol 
qaynağıdır.”245

Allah, Beytullahı bir çox məqsədin həyata keçməsi üçün burda cəmləşmə 
və əmin-amanlıq yeri olduğunu belə bəyan edir: “(Ya Rəsulum!) Yadına sal 
ki, Biz evi (Kəbəni) insanlar üçün savab (ziyarətgah) və əmin-amanlıq 

245 Ali İmran, 3/96.
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yeri etdik.”246  Bu baxımdan Kəbə, həm də dünyanın müxtəlif yerlərindən 
gələn, milyonlarla müsəlmanın irq, rəng və dilindən asılı olmayaraq bir-
biri ilə ünsiyyət qurmalarını, iqtisadi və mədəni əlaqələr, o cümlədən fikir 
mübadiləsini təmin edən bir mərkəzdir. Həcc ibadəti, hicrətin doqquzuncu 
ilində. Bəqərə surəsində Allah belə buyurmuşdur: 

“Onun yoluna (ərzaq, minik, və sağlamlıq baxımından) gücü çatan 
hər bir kəsin həccə gedib o evi ziyarət etməsi insanların Allah qarşısında 
borcudur.”247

A. HƏCCİN FƏRZ OLMASININ ŞƏRTLƏRİ 

1. Müsəlman olmaq: İbadət, müsəlman olanın məsuliyyətində olan bir 
şeydir. Bu, mükəlləf olmayanlardan tələb edilməz. İbadətlə mükəlləf olmaq 
üçün müsəlman olmaq şərtdir. 

2. Həddi-büluğa çatmış və ağıllı olmaq: Həcc uşaqlar və dəlilər üçün fərz 
deyil. Hz. Peyğəmbər buyurur: “Üç nəfərdən; Ehtilam olana qədər uşaqdan, 
ağıllanana qədər dəlidən və oyanana qədər yatandan qələm qaldırılmışdır.”248 

3. Hür olmaq: Həcc əsirlikdə və həbsxanada olanlar üçün fərz deyil. 

4. Ziyarət imkanı olmaq: Ayədə qeyd edildiyi kimi həcc, gücü çatan-
lara borcudur.”249  Üləmaya görə ayədən məqsəd həm bədən, həm mal, həm 
də təhlükəsizlik şəraitində ziyarət imkanına sahib olmaqdır. Bununla bərabər 
digər bir şərt həccə gedən şəxsin əsl ehtiyaclardan başqa həccə gedib-
qayıdana qədər özünün və ailəsinin məişətini təmin edəcək maddi gücə sahib 
olmasıdır.

5. Həcc ibadətini yerinə yetirəcək vaxta çatmış olmaq: Həcc ibadəti ildə 
bir dəfə və dinin müəyyənləşdirdiyi vaxtda yerinə yetirilir ki, bu, həcc ayları 
hesab edilən Şəvval, Zilqadə və Zilhiccənin ilk 10 günüdür. Həcc ilə bağlı 
bütün ibadətlər mütləq bu aylarda olmalıdır.

246 Bəqərə, 2/125.
247 Ali İmran, 3/97.
248 İbn Macə, Talaq, 15; Əbu Davud, Hudud 17.
249 Ali İmran, 3/97.
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QEYD: Qadınlarla bağlı iki məsələ var ki, bunlar eyni zamanda həccin 
fərz olmasının şərtlərindəndir və ictihada bağlı olmasına müvafiq bu barədə 
məzhəblərin müxtəlif rəyləri meydana gəlmişdir. 

a. Qadının yanında əri və ya məhrəminin olması: Hədislər arasında Hz. 
Peyğəmbərin (s.ə.s): “Qadının yanında əri və ya məhrəmi (evlənməsi haram 
olan şəxsa) olmazsa üç gündən çox səfərə getməsi halal olmaz”250 dediyi 
rəvayət olu-nur. Bu hədisi dəlil alan Hənəfilərə görə mükəlləf qadın tək başına 
həccə gedə bilməz. 

“Onun yoluna (ərzaq, minik, və sağlamlıq baxımından) gücü çatan 
hər bir kəsin həccə gedib o evi ziyarət etməsi insanların Allah qarşısında 
borcudur”251  ayəsinə istinad edən Şafi üləma yol yoldaşı bir neçə qadın ol-
maq şərti ilə, Malikilər isə rəfiqələri, yaxud qadın-kişi qarışıq qrupla birgə 
gedə bilər.

Cəfəri üləma da eynilə Şafi və Malikilər kimi ictihad etmişdir. Onlara 
görə qadın həmcinsləri ilə birlikdə həccə gedə bilər, hətta bu barədə (ancaq 
fərz olan həcc üçün) ərindən icazə almasına da ehtiyac yoxdur.252

b. Qadının iddətli olmaması: Həccə gedən qadın boşanma, yaxud vəfat 
iddəti gözləyən olmamalıdır. Qurani-Kərimdə boşanmış qadınların üç heyz, 
yaxud təmizlənmə müddəti253,  əri vəfar edən qadınların dörd ay on gün254, 
hamilə qadınların isə doğuma qədər iddət gözləmələri lazımdır.

 

B. HƏCCİN NÖVLƏRİ 

Fərz, vacib, sünnət olmaqla hökm baxımından həcc üç qisimdir. Həcc 
şərtlərinə malik mükəlləfin ömründə bir dəfə bu ibadəti yerinə yetirməsi 
fərz, müsəlmanın “filan işim olsa həccə gedərəm” şəklində nəzrindən sonra 

250 Buxari, Təqsir, 4; Müslüm, Həcc, 413. Bununla yanaşı İbn Abbas hədisi istinad nöqtəsi hesab ed-
ilir. (Bax: Buxari, Nikah, 111.). Eyni zamanda fiqh ədəbiyyatında: “Bir qadın yanında əri yox-
dursa həccə getməsin” hədisinin rəvayət olunduğu qeyd edilir. (Bax: Şövqani, e.a.ə., IV/491.)

251 Ali İmran, 97.
252 Hilli, Muhtasaru`n-Nafi, s 86.
253 “Boşanan qadınlar üç dəfə (heyz görüb təmizlənincəyə qədər başqa ərə getməyib) 

gözləməlidirlər.” Bəqərə, 2/228.
254 “Sizdən ölənlərin qoyub getdiyi qadınlar dörd ay on gün (başqa ərə getməyib) özlərini 

gözləməlidirlər.” Bəqərə, 2/234.

Həcc
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bu işi meydana gəlsə onun həccə getməsi vacib, fərz həccindən başqa və ya 
mükəlləf olmayan və həddi buluğa çatmamış uşaqların həcci sünnət ibadətdir. 
Eyni zamanda həcc ayları xaricində Kəbəni ziyarət məqsədilə yerinə yetirilən 
ibadətə ömrə deyilir ki, bunun hökmü də sünnətdir. İstər fərz istər vacib və 
sünnət həcclər özlüyündə yerinə yetirilmə tərzinə görə ifrad, təməttu və qıran 
qisimlərinə bölünür.

Həcc və ömrə ayrı-ayrı olmaqla yanaşı bəzəndə eyni vaxtda, yəni həcc 
aylarında birlikdə yerinə yetirilə bilər. Ona görə də həcc aylarında ömrə 
imkanından da faydalanma fürsətinə görə faydalanma mənasında belə bir 
ibadətə təməttü həcci deyilir. Ancaq bəzi hallarda eyni ehramla, bəzən də 
ayrı-ayrı ehramla yerinə yetirilir ki, bunlar müxtəlif adlar daşıyır. Onlar 
aşağıdakılardır: 

1. İfrad həcci: Ömrəsiz, tək başına həcc mənasını daşıyan ifrad həcci 
sadəcə həcc niyəti ilə yerinə yetirilən ibadətdir. Bu həcc növünə niyyət edən 
zəvvar, bayramın birinci günü Aqabə cəmrəsinə qədər ehramdan çıxa bilməz. 
Başını qırxdıqdan və ya qısaltdıqdan sonra ehramdan çıxa bilər. Qurban kəsmə 
məcburiyyəti yoxdur. İfrad həcci, həm Məkkəlilər, (mikat sərhədləri daxilində 
olanlar), həm də Məkkə xaricindəkilərin edə biləcəyi həccdir. 

2. Təməttü həcci: Faydalanmaq, istifadə etmək mənasını daşıyan təməttü 
həcci, həcc ayları ərəfəsində ayrı-ayrı ehramla əvvəl ömrə, sonra həcc ibadətinin 
yerinə yetirilməsidir. Mikatda ömrə niyyəti ilə ehrama girən zəvvar Məkkədə 
tavaf və səy edib başını qırxdırır və ya saçlarını qısaltdırır. Ehramdan çıxaraq 
ömrəsini tamamlayan zəvvar normal paltarını geyir və ehramlı olmadığı üçün 
ehram qadağalarına riayət etmir. Bu vaxt ərzində mübah əməllərdən sərbəst 
istifadə etdiyi üçün yuxarıda qeyd edilən təməttü adı verilmişdir. 

Zülhiccə ayının səkkizində Haram bölgəsində olduğu yerdən həccə 
niyyət edərək ehrama girir və zəvvarlarla birgə həccini tamamlayır. Təməttü 
həccində Aqabə cəmrəsini daşlayan zəvvar ömrə ilə həcci bir yerdə yerinə 
yetirmə fürsətinə görə Allaha şükür qurbanı kəsməlidir ki, bu vacibdir. Qur-
ban kəsmə imkanı olmayanlar həcc ərəfəsində bayramdan əvvəl üç, bayram 
günlərindən sonra, yaxud ölkəsinə qayıtdıqdan sonra yeddi gün oruc tutur 
və orucunu on günə tamamlayır. Bu haqda Qurani-Kərimdə belə deyilir: 
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“Allahdan ötrü həcc və ömrə əməllərini tam yerinə yetirin, əgər ara-
da sizə maneçilik olarsa, (sizə) müyəssər olan bir qurbanlıq göndərin, 
qurbanlıq yerinə (Minaya) çatıncaya qədər başınızı qırxdırmayın. Əgər 
(ihramda ikən, ziyarət zamanı) sizdən xəstələnən və yaxud baş ağrısına 
tutulub əziyyət çəkən olarsa, belə şəxs (başını qırxdırmağın əvəzində) 
fidyə olaraq (üç gün) oruc tutmalı və ya sədəqə verməli, yaxud da bir 
qurban kəsməlidir. (Maneçiliyin aradan qalxmasına) əmin olduqda isə 
həcc vaxtına qədər ömrə ziyarətindən istifadə edən şəxs müyəssər etdiyi 
bir heyvan kəsməlidir. Qurbanlıq tapmayanlar bunun əvəzində həcc 
ziyarəti günlərində üç gün və (vətəninə) qayıdandan sonra yeddi gün 
oruc tutmalıdırlar ki, bu da tam on gün edir. Bu (ömrə ziyarəti) ailəsi 
Məscidülhəramda (Məkkədə və ətrafında) sakin olmayanlara aiddir.Al-
lahdan qorxun və bilin ki, Allahın əzabı şiddətlidir.”255  

Vəda həccində Hz. Peyğəmbərin (s.ə.s.) müşayiəti ilə Muhacir və Ənsarın 
yerinə yetirdiyi təməttü həcci ibadəti256  ən münasib həcc növü olması səbəbi 
ilə hal hazırda uzaq yerlərdən Məkkəyə pənah gətirən zəvvarların da tərcih 
etdiyi ibadət növüdür. Cəfəri məzhəbində Məkkə xaricindən gələn zəvvara 
xüsusilə bu həccə niyyət etməsi fərzdir257.  Digər məzhəblərə görə də Məkkə 
daxilindəkilərin təməttü həccinə niyyət etmələri caiz deyil.258

3. Qıran həcci: Bir ehramla həm ömrə, həm də həcc ibadətini yerinə 
yetirmə imkanına görə “Qoşa həcc” mənasını daşıyan qıran həcci mikat 
sərhədləri daxilində məskunlaşmış zəvvara caiz olmayan həcc ibadətidir. 
Zəvvar ehrama girərkən həm ömrə, həm də həccə niyyət edir. Ömrədən sonra 
ehramdan çıxmır. Ona görə də həccə başlayana qədər ehram qadağalarına 
riayət etməlidir. Qüdum tavafı edib Arafatda vəqfəyə durur. Bayramın birinci 
günü Aqabə cəmrəsini daşladıqdan sonra vacib olan qurbanı kəsir. Sonra isə 
başını qırxdırır, yaxud saçlarını qısaltdıraraq ehramdan çıxır.

255 Bəqərə, 2/196.
256 Buxari, Həcc, 37.
257 Hilli, Muxtasar, s 78. Bu hökm, Məkkə xaricində hər tərəfdən azı 48 mil uzaqda 

məskunlaşmış müsəlmanlara şamil edilir. Ancaq Cəfəri üləma arasında bu məsafənin 
12 mil olduğunu iddia edənlər də vardır.

258 Zuhayli, əl-Fiqhu`l-İslami, III/133.

Həcc
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C. HƏCC TERMİNLƏRİ

Afaqi: Məkkəyə (Məkkəli də olsa) Miqat sərhədləri xaricindən gələn 
zəvvarlardır.

Ömrə: Bəzən “kiçik həcc” də deyilən ömrə, Kəbəni tavaf etmək və Səfa 
ilə Mərvə arasında səy etməkdən ibarətdir. Müəyyən bir vaxtı olmayıb, ilin 
hər hər mövsümündə yerinə yetirilə bilər.

Ehram: Həcc və ömrə ibadətlərinə məxsus qiyafətdir. 

Mikat: Həcc məqsədi ilə Məkkə xaricindən gələn zəvvarlar (afaqilər) 
üçün ehrama girmələrinə məxsus olaraq müəyyənləşdirilmiş sərhədlərdir ki, 
bunlar Mədinə tərəfindən həccə gələnlər üçün Zülhülüyfə, İraqlılar üçün Zati-
İrq, Şam, Misir və Məğribdən gələnlər üçün Cuhfə, Nəcdlilər üçün Qarn və 
Yəməndən gələnlər üçün Yələmləm deyilən yerlərdir.

Tavaf: Həcəruləsvədin olduğu yerdən başlayaraq Kəbənin ətrafında yed-
di dəfə dönməkdir. 

Şavt: Tavafda hər bir dövr “şavt” adlanır ki, yeddi şavt bir tavafdır.

Təyamun: Zəvvarın tavaf əsnasında Kəbəni sol tərəfinə almasıdır.

Rəməl: Tavafın üç şavtında kişilərin trayektoriya şəklində sağa və sola 
addımları sürətləndirməsidir.

İzdiba: Rəməl etmə zamanı kişilərin ihramın beldən yuxarı hissəsinin bir 
ucunu sağ qolun altından keçirərək sol çiynə atmalarıdır.

Səy: Səfadan başlayaraq Mərvədə tamamlanan yeddi dəfə gedib-
gəlməkdir.

Hərvələ: Kişilərin yaşıl işıqlı sütunlar arasında qısa addımlarla sürətlə 
yüyü    rməsidir.  

İstilam: Hacəruləsvədi salamlamaqdır.

 
       D. HƏCCİN RÜKUNLARI 

Həccin fərzləri məzhəblərə görə fərqlidir. Hənəfilərə görə bu, ehrama 
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girmək, arafat vəqfəsi və ziyarət tavafıdır. (Ehrama girmək həccin şərti, 
digərləri isə rükunlarıdır.)259  Malikilərə görə bunlara səy də daxil olmaqla 
dörd, Şafilərə görə bu dördünə saçların qırxılması yaxud qısaldılması da daxil 
olmaqla beş, Cəfərilərə görə isə ihrama girmək , arafatda vəqfə, məşaru`l-
haramda vaqfə, Aqabə cəmrəsini daşlamaq, Minada qurban kəsmək, ilk dəfə 
həccə gedənlərin başlarını qırxdırması, ziyarət tavafı, tavaf namazı, səy, nisa 
tavafı, nisa tavafı namazı, bayramın üç və dördüncü günü Minada qalmaq, 
cəmrələri daşlamaqla fərzlərin sayı on üçdür. 

1. Arafatda vəqfəyə durmaq. Zilhiccənin 9-cu günü zəval vaxtından 
(günəşin təpə nöqtəsində olduğu vaxt) bayramın birinci günü dan yerinin 
ağarma (fecr-i sadiq) vaxtına qədər Məkkədən 25 km məsafədə olan Arafatda 
olmaqdır. Həccin bu rüknü mühüm şərtlərdəndir. Çünki bu müddət içində 
Arafatda olmayanlar o ilin həcc ibadətini ifa etməkdən məhrum sayılırlar. Hz. 
Peyğəmbər: “Həcc Arafatdan ibarətdir” demişdir.260 

2. Ziyarət təvafı etmək. Həcəruləsvədin olduğu yerdən başlayaraq 
Kəbənin ətrafında yeddi dəfə dönməkdir. Hər bir dövr “şavt” adlanır ki, yeddi 
şavt bir tavafdır. Ziyarət tavafı fərz olduğu üçün yerinə yetirilmədikcə həcc 
tamam olmaz. Ziyarət tavafının səhih olması üçün bəzi şərtlər vardır ki, onlar 
aşağıda-kılardır:

a. Tavafın vaxtı: Tavaf bayramın birinci günündün (Hənəfi və malikilərə 
görə fecr-i sadiqdən, Şafi və Hənbəlilərə görə isə gecə yarısından) başalayaraq 
ömrün axırına kimi ifa etmək mümkündür. 

b. Niyyət: Niyyətdə həcc ibadətinin ziyarət tavafına niyyət etmək 
şərtdir. 

c. Məscidi-Haramın içində Kəbənin ətrafında dönmək.

d. Şavtların çoxunu yerinə yetirmək. 

259 Fiqh elmində şərt və rükun bir-birindən ayrı terminlər olub, fərz hökmünün 
qisimlərindəndir. Bir şeyin varlığı öz varlığına bağlı olan və onun tərkibindən bir hissə 
təşkil edən ünsürə rükun deyilir. Namazda qiyam, qiraət, səcdə kimi. Bir şeyin də 
varlığı öz varlığına bağlı olan, ancaq onun varlığını zəruri qılmayan, eyni zamanda 
onun tərkibindən bir hissə təşkil etməyən fel və vəsflərə şərt deyilir. Namaz üçün 
dəstəmaz, sətri-avrət, qiblə, nikah üçün şahidlik bunlara misaldır.

260 Tirmizi, Təfsir, 3; Əbu Davud, Mənasik, 57.

Həcc



Müxtəsər elmihal160

Ziyarət tavafının vacibləri aşağıdakılardır: 

a. Dəstəmazlı olmaq

b. Sətri-avrətə riayət etmək

c. Təyamun-Dönmə əsnasında Kəbəni sol tərəfinə almaq

d. Tavafı hatimin xaricindən etmək

e. Tavafı yeddiyə tamamlamaq

f. Tavaf namazı qılmaq 

Ziyarət tavafının sünnələri isə aşağıdakılardır:

a. Nəcasətdən təharət

b. Tavafa Həcəruləsvəd və ya Rüknuyəmanidən başlamaq

c. Hər şavtın axırında Həcəruləsvədi salamlamaq (istilam)

d. Rəməl: Tavafın üç şavtında kişilərin trayektoriya şəklində sağa və 
sola addımları sürətləndirməsi

e. İzdiba: Rəməl etmə vaxtı kişilərin ihramın beldən yuxarı hissəsinin 
bir ucunu sağ qolun altından keçirərək sol çiynə atmaları 

f. Muvalat: Tavafın bütün şərtlərini ardıcıl yerinə yetirmək 

Ç. HƏCCİN VACİBLƏRİ

Hədisi şəriflərdə daha çox mənasik termini ilə ifadə edilən həccin vacibləri, 
həccin qəbul olması baxımından fərzlərdən sonra ən əhəmmiyyətli hökmlərdir. 
Bunlar, səy, müzdəlifə vəqfəsi, şeytan daşlama, saçların qırxılması, yaxud 
qısaldılması və vəda tavafıdır. Bunları tərk etmək təhrimən məkruh hesab ed-
ilir. Buna görə də tərk edilən yaxud təxir edilən hər vacibin cəzası vardır. 
Cəfəri məzhəbində bunların hökmü fərzdir.261

261 Hilli, Muhtasar, s 81.
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Qeyd etmək lazımdır ki, hər birinin səhihlik şərtləri, vacibləri, sünnələri 
və məkruhları vardır ki, onlar aşağıdakılardır:

1. SƏY 

Kəbənin şərq tərəfində yerləşən Səfa və Mərvə adlı iki təpə arasında, 
Səfadan başlayaraq Mərvədə tamamlanan yeddi dəfə gedib-gəlmənin adıdır. 
Səy, Cəfəri, Şafi və Maliki üləmaya görə fərzdir. 

Həcc ibadətində səyin əsası Hz. İbrahimin Hz. Həcər və oğlu İsmayılı 
Allahın göstərişi ilə bu müqəddəs məkanda tərk etməsi hadisəsinə dayanır. Hz. 
Həcər, su axtarmaq məqsədi ilə bu iki təpə arasında gedib-gəlmişdir. Allah, 
biyabanda aciz qalan Hz. Həcərə səhranın ən qiymətli nemətini –Zəmzəmi- 
bəxş etmişdir.262

Səy etmək üçün tavafdan sonra əvvəlcə həcəruləsvədi salamlayıb (istilam) 
Səfa təpəsinə çıxmaq lazımdır. Səyə burada niyyət edilir və təkbir, təhlil263, 
zikir və dualarla Mərvə istiqamətinə gedilir. Yaşıl işıqlı sütunlar arasında 
addımları sürətləndirmək lazımdır ki, bu hərvələ adlanır. Bu sütunlar arasında 
hər şavtda aşağıdakı dua oxunur:

“Rəbbim! Günahlarımı bağışla bizə mərhəmət et, qüsurlarımızı bağışla və 
bizə ikram et. Bildiyin günahlarımızdan keç. Çünkü sən bizim bilmədiklərimizi 
də bilirsən. Şübhəsiz sən, ən əziz və ən səxavətli olansan.” 

Mərvə təpəsinə çatan zəvvar, səyin sünnətlərindən birini yerinə yetirmək 
məqsədilə üzünü Kəbəyə tutaraq təkbir, təhlil, zikir və dualar oxuyub səyin 
ilk şavtını tamamlamış olar. Bu minvalla Səfadan Mərvəyə dörd gediş və 
Mərvədən Səfaya üç dönüş yeddi şavtdır ki, bununla səy yerinə yetirilmiş 
olar. 

Səyin hökmünə gəlincə Hənəfilərə görə həcc və ömrə üçün vacib olsa 
da digər bütün məzhəblərə görə həccin fərzlərindəndir. Eyni zamanda səyin 
səhih olması üçün bəzi şərtləri, vacib yönləri və sünnələri vardör ki, bunlar 
sırası ilə aşağıdakılardır:

262 Buxari, Ənbiya, 4.
َل إِلََه إِّلَ الّلَ 263
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a) Səyin səhih olması üçün lazım olan şərtlər

Səyin mütləq həc aylarında, ihrama girmiş, yəni həccə niyyət etmiş 
vəziyyətdə bir tavaf etdikdən sonra Səfa təpəsindən başlayaraq yerinə 
yetirilməsi onun səhihliyi üçün lazım olan şərtlərdir. 

b) Səyin vacibləri

Səy edərkən sürətli addımlarla yüyürmək və şavtı yeddiyə tamamlam-
aq səyin vacibləridir. Şafi məzhəbində bu sayının yeddisidə rükun ikən, 
Hənəfilərdə bunun dördü rükundur. 

c) Səyin sünnələri

c.a. Tavafın ardınca, tavaf namazı xaricində heç bir şeylə məşğul olmadan 
birbaşa səyə başlamaq.

c.b. Səyə getmədən əvvəl hacəruləsvədi salamlamaq (istilam).

c.c. Hadəsdən təharətə (dəstəmazlı olmaya) diqqət etmək. Tavafı təmiz 
halda yerinə yetirən kadının səy zamanı heyz olması səy etməsinə əngəl deyil.

c.ç. Nəcəsdən təharətə (bədən və paltarda pislik olmamasına) diqqət 
etmək.

c.d. Hər şavtın başında Kəbəni görə biləcək hündürlüyə çıxıb Kəbəyə 
yönələrək təkbir və təhlil ilə əl açıb dua etmək. 

c.e. Şavtları bir-birinin ardınca etmək.

c.ə. Yaşıl işıqlı sütunlar arasında kişilərin “hərvələ” etməsi. Qalan yerlərdə 
normal addımlarla yeriməsi. Hərvələ, kişilərin adı keçən yerdə qısa addımlarla 
yüyürməsidir. 

c.f. Səy əsnasında təkbir, təhlil, zikir və dualarla məşğul olmaq.

c.g. Niyyət etmək. 

 2. MÜZDƏLİFƏ VƏQFƏSİ

Coğrafi mövqeyinə görə Müzdəlifə, Haram sərhədləri daxilində Arafatla 



163

Mina arasında yerləşir. Müzdəlifə vəqfəsi vacibdir. Ancaq zəvvarların bayra-
mdan əvvəlki gecəni burda keçirmələri sünnətdir. 

a. Müzdəlifə səhih olması üçün lazım olan şərtlər

a.a. Ehramlı olmaqdır ki, bu ehram da həcc üçün geyilmiş ehram 
olmalıdır.

a.b. Arafat vəqfəsini yerinə yetirmiş olmaq

a.c. Vəqfənin Müzdəlifə sərhədləri daxilində olması lazımdır. Mühəssir, 
Müzdəlifə və Mina arasında yerləşən, lakin Minaya aid olan vadidir. Burda 
vəqfə edilməz.

a.ç. Müəyyənləşdirilmiş vaxtda yerinə yetirmək. Müzdəlifə vəqfəsinin 
zamanı haqqında müxtəlif görüşlər mövcuddur. Hənəfilərə görə bayramın 
birinci günü (10 Zülhiccə) dan yerinin ağarmasından günəşin doğmasına 
qədər olan vaxt; Şafilərə görə isə gecənin yarısından etibarən dan yerinin 
ağarmasına qədər olan vaxtdır.

3. ŞEYTAN DAŞLAMA

Şeytan daşlama, zəvvarların bayram günləri Minada Kiçik Cəmrə, Orta 
Cəmrə və Akabə Cəmrəsi adlanan yerlərə xırda daşlar atmasıdır ki, həccin 
vaciblərindən sayılır. 

Şeytan daşlamanın da öz növbəsində səhih olması üçün bəzi şərtləri var. 
Onlar aşağıdakılardır:

a. Səhih olması üçün lazım olan şərtlər

a.a) Daşlar, mütləq əl ilə və cəmrə istiqamətində atılmalıdır. 

a.b) Cəfəri və Şafi məzhəbinə görə atılacaq şeylər ancaq daş olmalıdır264. 
Hənəfilərə görə isə bu, qurumuş palçıq da ola bilər. Bunun xaricində hər hansı 
bir şey atmaq daşlamanı əvəz etməz.

 a.c) Daşların topdan atılması tək daş atılmış kimi sayılır. Buna görə hər 
birini tək-tək atmaq lazımdır. 

264 Şərif Murtaza, əı-İntisar, s 105.
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a.ç) Ayaq üstə dura bilməyən, yaxud daşı atma gücünə malik olmayan 
şəxslər vəkil yolu ilə bu işini yerinə etirə bilər.

a.d) Daşları müəyyən vaxtlarda atmaq: Getdikcə artan müsəlman sayının 
həcc tələbatı da sözsüz ki, ildən ilə artır. Bu da həcc ibadəti əsnasında bəzi 
yerlərdə böyük olmasa da izdihama səbəb olur. Bunlardan biri də daşlama 
yerləridir. Məzhəblərin daş atma vaxtlarına riayət etməklə bunun qarşısını al-
maq mümükündür. 

Bayramın birinci günü təkcə Aqabə cəmrəsinə 7 daş atılar. Hənəfilərə görə 
bu daşların atılma vaxtı dan yerinin ağarmasından (fəcri-sadiq) başlayaraq 
bayramın ikinci günü dan yerinin ağarmasına kimidir. 

Bu müddət ərzində günəşin doğması və günorta namazının girməsi 
vaxtında daş atmaq sünnət, sübh günəşinin doğmasından əvvəl və axşam 
günəşin batmasından sonra isə məkruh sayılır.

Şafi və Hənbəlilərə görə bu vaxt, bayramın birinci günü gecə yarısından 
başlayaraq ikinci günü dan yerinin ağarmasına qədərdir. Daşlama, bu müddət 
ərzində hansı vaxtda yerinə yetirilərsə səhih qəbul edilir.

Bayramın ikinci və üçüncü günləri hər bir cəmrəyə (üç şeytana) ayrı-ayrı 
7 ədəd cəmi 21 daş atılır. Şafi və Hənbəlilərə görə bunun vaxtı təşriq günləri, 
Hənəfilərə görə isə adı keçən hər iki gündə zəval vaxtından o biri günün dan 
yerinin ağarmasına qədərdir.

Bayramın dördüncü günü də daş atmaq istəyənlər eynilə iki və üçüncü 
günlərdə olduğu kimi vaxta riayət etməlidir. Bu gündə 21 daş atmaq fəzilətli 
olsa da lazımlı hesab edilməmişdir. Dördüncü günü günəşin batması ilə 
ümumiyyətlə daşlama müddəti bitmiş olar.

b. Daşlamanın sünnətləri

b.a) Daşların noxud böyüklüyündə olmasına diqqət etmək

b.b) Üç, yaxud beş metr məsafədən atmaq

b.c) Daş atarkən “Bismilləh Allahuəkbər” demək

b.ç) Daşları (yeddi daşı) arxa-arxaya atmaq
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b.d) Aqabə cəmrəsinə daş atarkən Məkkənin sol, Minanın sağ tərəfdə 
qalmasına riayət etmək. Qalan iki cəmrəyə hər tərəfdən atıla bilər.

c. Daşlamanın məkruhları

c.a) Eyni gündə bir şeytana yeddidən çox daş atmaq

c.b) Digər zəvvarların atdığı daşlardan istifadə etmək. Çünki cəmrələrə 
atılan daşları əsası Müzdəlifədən və hər yerdən toplamaq mümkündür, ancaq 
cəmrədə atılmış daşları almaq məkruhdur.

c.c) Pislik bulaşmış daşı atmaq

c.ç) Cəmrələrdə ardıcıllığa riayət etmək. Bayramın ikinci, üçüncü və 
dördüncü günləri daş atarkən əvvəl kiçik, sonra orta və axırda böyük cəmrəni 
daşlamaqla ardıcıllığa riayət etmək.

4. SAÇLARI QIRXMAQ, YAXUD QISALTMAQ

Ehrama girən zəvvara qadağan olan şeylərdən biri də saçların kəsilməsidir. 
Qurani-Kərimdə belə deilir: “Qurban yerinə çatıncaya qədər başınızı 
qırxdırmayın.”265  Bu qadağa bayramın birinci gününə kimi davam edir. 
Bayramın birinci günü dan yerinin ağarmasından (fəcri-sadiq) bayramın 
üçüncü günü günəş batıncaya qədər kəsilməsi Hənəfi və Malikilərə görə vacib, 
Şafi və Hənbəlilərə görə isə sünnət sayılır. Cəfəri məzhəbinə görə isə birinci 
günü qurban kəsdikdən sonra kəsilməsi fərzdir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, saç kəsmək zəvvarın ihramdan çıxmasının 
əlaməti hesab edilir və bayramın birinci günündən başlayaraq ömrünün axırına 
kimi bir vaxtda bunu yerinə yetirə bilər. Ancaq belə halda yəni bayramın 
üçüncü günü günəşin batmasından sonra kəsənlər Hənəfi və Malikilərə görə 
cəza qurbanı (dəm) kəsməlidir. Zəvvarın ehramdan çıxması üçün saçını 
qırxdırmaqla yanaşı sadəcə qısaltdırması da mümkündür. Miqdarına gəlincə 
Cəfəri üləmaya görə birinci dəfə həccə gedənin saçını qırxdırması şərtdir. 
Şafilərə görə üç tükün Hənəfilərə görə azı, başdakı saçın ¼ -ni, Malikilərə və 
Hənbəlilərə görə isə saçın tamamını kəsdirməsi, yaxud qırxdırması vacibdir. 
Bu mövzuda məzhəblərin ölçü miqdarı dəstəmazda başın məshi miqdarıdır.

265 Bəqərə, 2/196.
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5. VİDA TAVAFI

Dünyanın müxtəlif yerlərindən gələn və Məkkəli olmayan zəvvarların 
Məkkədən ayrılmadan əvvəl yerinə yetirmələri lazım olan axırıncı 
tavafa vəda tavafı deyilir. Vida tavafının da özlüyündə vacib və səhih 
olma şərtləri var.

a. Vacib şərtlər

a.a) Həcc etmiş olmaq.

a.b) Mikat sərhədləri xaricindən gəlmiş (afaqi) olmaq.

a.c) Qadınların heyz və zahı halında olmaması. Belə halda olub Məkkədən 
ayrılan qadınlardan vaciblik hökmü qalxmış olar. 

b. Səhih şərtləri

b.a) Mikat xaricində olmamaq. Məkkədən ayrılan zəvvar ihramdan 
çıxsada mikat sərhədlərindən xaricə çıxmayıbsa qayıdıb vida tavafını yerinə 
yetirə bilər.

b.b) Ziyarət tavafını etmiş olmaq.

Ç. HƏCCİN SÜNNƏTLƏRİ 

1. Ehramdan əvvəl qüsul almaq, gözəl ətir sürtmək və dırnaqları tutmaq. 
Hədisi-Şəriflərdə qadınların belə heyz, yaxud zahı hallarında bu təmizliyə 
riayət etmələri xüsusilə qeyd edilmişdir.266

2. İki rükət ehram namazı qılmaq. Adətən ehrama girdikdən sonra qılınan 
iki rükət namaz həccin sünnətlərindən olsa da ehramdan əvvəl qılınması və 
namazdan sonra niyyət edilməsi fəzilətli hesab edilmişdir. Hz. Peyğəmbərin 
(s.ə.s.) əvvəl iki rükət namaz qıldığı sonra isə ehrama girdiyi rəvayəti bunun 
istinadı olaraq göstərilmişdir.267 

3. Ehrama girdikdən sonra təlbiyyə gətirmək.

4. Fərz və vacib təvaflar xaricində çox təvaf etmək.
266 Tirmizi, Həcc, 98.
267 Zeyla`i, Nasbu`r-Rayə, III/30.
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5. Arafa günü (Zülhiccə 8) günəş doğduqdan sonra Arafata çıxmaq.

6. Arafa gecəsini Minada keçirmək

7. Bayram gecəsini Müzdəlifədə keçirmək

8. Bayram günlərində Minada qalmaq

9. Mühəssəbədə bir müddət rahatlanmaq: Mühəssəbə, Məkkəyə girərkən 
Cənnətu`l-Mualla yaxınlığında bir vadinin adıdır. Həccin axırında müəyyən 
müddət ərzində burada nəfəs dərmək sünnət və ya müstəhab sayılır. Məkkə 
şəhərinin genişlənməsi nəticəsində hal hazırda bu vadi şəhərin sərhədləri 
içərisində qalmışdır. 

10. Qudum tavafı: Məkkə xaricindən gələnlərin Arafat vəqfəsinə qədər 
etdiyi tavafdır ki, eyni zamanda Məkkəyə gəliş tavafı adlanır. 

11. Xütbələr: Zülhiccənin yeddinci günü Məkkədə zöhr (günorta) 
namazından əvvəl, Arafa günü cəmi-təqdim ilə qılınan namazdan əvvəl və 
bayramın ikinci günü zöhr namazından əvvəl Minada Məscidi-Heyfdə oxunan 
üç xütbə həccin sünnətlərindən sayılır. 

12. Tavafdan sonra Zəm-Zəm içmək.

13. Həcəruləsvədi öpmək.

F. HƏCC ETMƏ QAYDASI VƏ ƏDƏB-ƏRKANI

Halal qazancı ilə həcc səfərinə çıxan mükəlləf, ehrama girməmişdən 
qabaq dırnaqlarını tutmalı, qoltuq altları və qasıq tüklərini təmizləməli, saç-
saqqalı və bığlarını düzəltməlidir. Sonra qüsul və ya dəstəmaz almalıdır. 
Bu, təmizlik məqsədi daşıdığı üçün kişilər dəstəmazlı, qadınlar isə xüsusi 
hallarında olsa belə qüsul və ya dəstəmaz almalıdır.Bundan sonra kişilər bütün 
paltarlarını çıxartmalı izar və rida adlanan iki hissədən ibarət ehramı üsuluna 
görə sarınmalıdır. Qadınların ehramı geydikləri libasdır.

Ehramdan sonra iki rükət ehram namazı qılmalı, niyət və təlbiyə oxumalıdır. 
Təlbiyə, bir baxıma namazdakı təkbir kimidir. Hz. Peyğəmbər (s.ə.s.) iki rükət 
namaz qıldıqdan sonra aşağıdakı kimi təlbiyə oxuduğu rəvayət edilir:

Həcc
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َة لََك“
َ
الّنِْعم

َ
ْمَد و

َ
ْيَك إِّنَ اْلح

َ
ْيَك َل َشِريَك لََك لَّب

َ
ْيَك لَّب

َ
 لَّب

َ
ْيَك الّلَُهّم

َ
 لَّب

اْلُمْلَك َل َشِريَك لَك
َ
  ”و

Ləbbeyk, Allahummə ləbbeyk. Ləbbeykə lə şərikə ləkə ləbbeyk. 
İnnə`l-hamdə və`n-nimətə ləkə və`l-mülk, lə şərikə lək.”268 (Təlbiyə, Aqabə 
cəmrəsindən sonra gətirilməz.)

Təməttü həccinə niyyət edənlər aşağıdakı kimi niyyət etməlidir:

“Allahım ömrəmi yerinə yetirərək sənin rizanı qazanmaq istəyirəm, bu 
ibadəti mənim üçün asanlaşdır və məndən qəbul et” 

Niyyətdən sonra zəvvarın ehram qadağalarına riayət etməsi lazımdır ki, 
bu qadağalar ehramdan çıxana qədər davam edir. Onlar aşağıdakılardır: 

 Saç kəsmək, üz qırxmaq, bədənin hər hansı bir yerindən tük qoparmaq, 
dırnaq tutmaq, saç, saqqal və bığları boyamaq, yaxud ətir və sair vasitələrdən 
istifadə etmək; Tikilmiş və ya alt paltarı geymək; Ancaq geyməyərək çiyinlərə 
almaq caizdir. Baş, açıq olmalı, sarıq və təkkə kimi şeylərlə baş örtmək, əlcək, 
corab və topuqları örtən ayaqqabı geymək qadağandır. 

Cinsi münasibət, yaxud ona aparan şəhvətlə oxşamaq, sarılmaq, öpmək, 
hətta şəhvət xarakterli sözlər qadağandır.

Hər hansı bir canlını ovlamaq, öldürmək, ovçuya göstərmək, yaxud 
kömək etmək, bitkilərə zərər vurmaq, onları qoparmaq olmaz. 

Günah işlər görmək, başqası ilə dalaşmaq və söyüşmək ehramlıya 
qadağandır. Bütün bu qadağalar ayə və hədisi-şəriflərə istinad edilərək 
müəyyənləşdirilmişdir.269 

Sadalanan bu qadağalar xaricində ətirli olmayan sabundan istifadə etmək, 
yuyunmaq və yumaq, dişləri fırçalamaq, qopan dırnağı, əziyyət verən saçı, 
yaxud tükü qoparmaq, diş çəkdirmək, qan aldırmaq, yara sarmaq, sırğa, 
saat kimi bəzəklərdən istifadə etmək, kəmər taxmaq, çiynə çanta asmaq və 

268 Buxari, Həcc, 26.
269 Ayə və hədislər üçün bax: Maidə, 5/1-2-95-97; Buxari, Sayd, 12; Həcc, 4; Müslüm, Həcc, 

438; Tirmizi, Həcc, 18; İbn Macə, Mənasik, 3; Əhməd b. Hənbəl, Müsnəd, II/229.
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günəşdən qorunmaq üçün çətirdən istifadə etmək, ev heyvanlarından olmayan 
ilan, əqrəb, mış, milçək, kimi həşəratları və hücumuna məruz qaldığı anda 
vəhşi heyvanları öldürmək olar. 

Təməttü həccini yerinə yetirən zəvvar, ehrama girib niyyət etdikdən sonra 
ömrə tavafı etməli, tavaf namazı qıldıqdan sonra səy etmək üçün “Allahım 
sənin rizan üçün ömrənin səyini etmək istəyirəm. Mənə asanlıq ver və onu 
məndən qəbul et!” niyyətini edib Səfa və Mərvə arasında səy etməlidir. 
Səyin tamamlanması ilə başı qırxdırmaq, yaxud saçları qısaltdırmaqla ömrə 
tamamlanmış, eyni zamanda ehramdan çıxılmış olar. Bu əsnada həcc üçün 
niyyət edib ehrama girənə qədər ehram qadağaları olmaz və Məkkədə ehramsız 
gəzə bilərlər.

Zülhiccənin səkkizinci günü (istəyənlər daha əvvəl) təkrar ehrama girib, 
(bundan sonra istəyənlər nafilə bir tavaf etdikdən sonra həcc səyini Arafata 
çıxmadan qabaq yerinə yetirə bilər) bütün həccedənlərlə birgə Məkkədən 
Minaya və ya Arafata getmək lazımdır.

Sübh namazından başlayaraq Minaya gəlmək, günorta namazından 
Arafa günü sübh namazına qədər beş vaxt namazı burda qılmaq və günəş 
doğduqdan sonra Arafata getmək sünnətdir. Burda (Arafatda) zəval vaxtına 
qədər dincəlmək və ibadətlə məşğul olmaq, mümükünsə qüsul almaq və 
günorta ilə ikindi namazını (bütün məzhəblərə görə sünnət olan) cəmi-təqdim 
ilə qıldıqdan sonra günəş batana qədər Arafatda vəqfə etmək lazımdır. 

Vəqfə ərzində zəvvarların təlbiyə, təkbir, təhlil, zikir, təsbih, salavatı-
şərifə, dua, namaz, tövbə-istiğfar və Quran tilavəti ilə məşğul olmaları ən 
fəzilətli işdir. Çünki Hz. Peyğəmbər vəqfə haqqında belə buyurmuşdur: “Bu 
gün gözünə qulağına və dilinə sahib olanın keçmiş günahları bağışlanar.”270

Zəvvarlar Arafatdan Müzdəlifəyə günəş batdıqdan sonra getməyə 
başlayır. Ancaq axşam namazını Müzdəlifədə işa namazı ilə birgə cəmi-təxirlə 
qılırlar. Bu gecə həm ibadətlə məşğul olur, həm də şeytan dşlamaq üçün daş 
toplayırlar. 

Zülhiccənin onu, bayramın birinci günü Müzdəlifədə sübh namazını tezdən 
270 Əhməd b. Hənbəl, Müsnəd, I/329.
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qılıb, havanın aydınlanmasına kimi burda vəqfə edirlər və günəş doğmadan 
əvvəl Minaya gedirlər. Minada yerləşdikdən sonra Aqabə cəmrəsinə hər atışda 
“Bismilləhi, Allahu Əkbər! Rağmən liş`-Şeytani və hizbih” deyərək yeddi daş 
atmaq lazımdır.

Sonra qurban kəsib, baş qırxdırır, yaxud saçlarını kəsərək ehramdan 
çıxırlar. Ehramdan çıxan zəvvara cinsi münasibət xaricində qadağan olan hər 
şey mübah olur. Daha fəzilətli olduğu üçün eyni gün Məkkəyə gedib ziyarət 
tavafını edirlər. Bu tavafdan sonra axırıncı qadağa da bitmiş olar. 

Arafatdan əvvəl səy etməyənlər ziyarət tavafının ardınca bunu yerinə 
yetirib Minaya qayıdırlar. Daşlama günlərində Minada gecələmək Hənəfi 
məzhəbinə görə sünnət, digərlərinə görə isə vacibdir.Bayramın ikinci və 
üçüncü günləri sıra ilə kiçik, orta və böyük (Aqabə) cəmrələri daşlanır ki, 
bunların hər birinə yeddi daş atılır. Hər daşlamadan sonra kənara çəkilib dua 
edilir.

Bayramın dördüncü günü daş atmayacaq olanlar dan yeri ağarmamış 
Minanı tərk etmələri lazımdır. Bu vaxta qədər tərk etməyənlər isə mütləq üç 
cəmrənin hər birinə yeddi daş (fəcri-sadiqdən zəvala qədər) atdıqdan son-
ra gedə bilər. Bundan sonra zəvvarlar Məkkəyə gedir. Məkkəli olmayanlar 
(Afakilər) vəda tavafını yerinə yetirərərək həcc fellərini tamamlamış olurlar.

 

G. QADINLARLA BAĞLI BƏZİ MƏSƏLƏLƏR

Həcc ərəfəsində qadınların xüsusi hallarına görə ibadətlərində müəyyən 
asanlaşdırma imkanları vardır. Belə ki, heyz görən bir qadın tavafdan başqa 
həccin bütün əməllərini yerli- yerində edə bilər. Ancaq ziyarət tavafını 
bayramın üçüncü günündən sonraya təxirə salıb adətin bitməsini gözləyər. Bu 
səbəblə, vəda tavafını da tərk edə bilər ki, vacibi tərk etdiyi üçün ona cəza 
qurbanı da vacib olmaz. 

 Cəfəri məzhəbinə görə həcc vəzifəsini yerinə yetirən b ir qadının tavaf ve 
səyinin heyz günlərinə gəlmə korxusu olarsa, bu ibadətləri vəqfələrdən əvvəl 
etməsi caizdir. Əgər bu ibadətlər əsnasında heyz halı olarsa, yerinə yetirə 
bilmədiyi ibadətlərin qəzasını, təmizləndikdən sonra etməlidir. Xəstə və çox 
yaşlı olan zəvvarın da tavaf və səyini vəqfədən əvvəl etmələri caizdir.
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Təməttü həccinə niyət edib (ömrə üçün) ehrama girən heyzli qadın, 
Hənəfilərə görə Arafata çıxarkən həcc üçün niyyət və təlbiyə etməli və ömrəni 
ibtal etməlidir.Ömrədən vaz keçdiyinə görə onun həcci ifrad həccinə çevrilər 
ki, ona gurban lazım olmaz. Ancaq ömrəni tərk etdiyi üçün cəza qurbanı 
kəsməlidir. Digər məzhəblərə görə isə onun ömrəsi ibtal olmaz. Onun həcci 
qıran həccinə dönmüş olar ki, yenə də qurban kəsməsi lazım olar.

Həccdə kişilərdən fərqli olaraq qadınlar, hər cür geyim və ayaqqabı 
geyə bilər. Üzləri müstəsna olmaqla bədənin hər yerini örtə bilərlər. Tafav 
əsnasında izdiba və rəməl, səydə isə hərvələ etməzlər. Ehramdan çıxmaq üçün 
saç uclarından bir az kəsmələri kifayətdir. Həcəruləsvədi uzaqdan salamlaya 
bilərlər. Heyz yaxud zahı hallarında Məkkəni tərk etsələr vəda tavafından 
məsul sayılmazlar. 

Həcc





SƏKKİZİNCİ FƏSİL

QURBAN

A. QURBAN İBADƏTİ İLƏ BAĞLI TERMİNLƏR
1. Qurban, ya da Udhiyyə: Qurban, müsəlmanın malı ilə yerinə yetirdiyi 

bir ibadəttir. Allahın bəxş etdiyi nemətlərə qarşı şükr etmə yollarından biridir. 
Qurban sözünün lüğət mənası “yaxınlaşmaq, Allaha yaxınlaşmaq üçün ya-
rayan şey” mənası daşıyır. 

Dini bir termin olaraq qurban, “ibadət niyyəti ilə Qurban Bayramı 
günlərində müəyyən şərtləri daşıyan heyvanı kəsmək, ya da üsul və şərtlərinə 
görə kəsilən heyvan” deməkdir. Buna həm də “Udhiyyə” deyilir. Ancaq bu 
söz də lüğətdə quşluq vaxtında kəsilən heyvan deməkdir.

2. Əyyam-i nəhr: Qurban bayramnın birinci günündən etibarən üçüncü 
günü günəş batıncaya gədər olan müddətə qurban kəsmə günləri mənasında 
“əyyam-i nəhr” deyilir. Bu Hənəfi, Maliki və Hənbəlilərə görədir. Ancaq 
Şafi məzhəbində bunun müddəti dörd gün olub, bayramın birinci günündən 
dördüncü günü axşama271  kimidir.Bayram namazının qılındığı kənd, yaxud 

271 İslamda ibadətlər və sair kimi zamana bağlı şeylərin hesablanması və yerinə yetirilmə 
vaxtı qəməri təqvimlə müəyyən edilir. Bu təqvimə qörə bir sonraki günün başlanğıc 
anı günəşin batdığı, yəni axşam namazının girdiyi andır. Axşamla başladığı üçün bir 
günün gecəsi əvvəl, gündüzü sonra gəlir. Məsələn, həftənin beşinci günü olan cümə 
gününün axşam (gecə) hissəsi əvvəl gəlir və miladi təqvimə görə dördüncü günün so-
nundan başlayır. Bu səbəbdəndir ki, örf-adətimizdəki elçi getmə, toy, tecdidi iman və 
nikah kimi əlamətdar işlərin yerinə yetirilmə vaxtı seçilən cümə axşamı heç də təsadüfi 
deyil və də dördüncü gün də deyil, mübarək sayılan cümə gününün, yəni vaxtı girmiş 
cümənin axşam qismidir.
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qəsəbələrdə qurban kəsmə vaxtı bayram namazından sonradır. Çünki Hz. 
Peyğəmbər buyurur: “Bizim bu günümüzdə ilk edəcəyimiz iş namaz qılmaq, 
sonra qayıdıb qurbanlarımızı kəsməkdir. Kim belə edərsə bizim sünnətimizə 
uymuş olur. Kim ki, bundan əvvəl qurbanını kəsəcək olursa, həmin qurban 
ailəsinə təqdim etdiyi ətdən başqa bir şey deyildir.” 272 

Əksinə, bayram namazının qılınmadığı yerlərdə isə bayram namazının 
vaxtından əvvəl də (sübh namazından sonra) kəsilə bilər.

3. Hədy: Həcc və ömrə ibadətlərinə aid yenə əyyam-i nəhrdə haram 
bölgəsin də273 kəsilən qurbanlara “Hədy” deyilir. Hədy, Kəbəyə hədiyyə etmək 
üçün kəsilən qurban mənasındadır.

4. Nəzir qurbanı: Dini baxımdan məsul olmadığı halda müsəlmanın öz 
vədi nəsticəsində ona vacib olan qurbana adak qurbanı deyilir. Filan işim baş 
tutarsa, və ya əgər bu dərddən xilas olarsam bir qurban kəsəcəyəm demək 
kimi. 

5. Akika qurbanı: Yeni doğulan uşag üçün Allaha şükür nişanəsi olaraq 
kəsilən qurbana akika qurbanı deyilir. Doğulan uşağın başındaki saça ərəb 
dilində akika deyilir. Bu növ qurbanın dinimizdəki digər adı “nəsikə” adlanır .

6. Dəm: Qoyun və keçi cinsi (kiçik baş heyvanlardan olan) qurbana 
“dəm” deyilir.

7. Bədənə: İnək və dəvə cinsi (böyük baş heyvanlardan olan) qurbana 
“bədənə” deyilir.

Qeyd: Dəm, bədənə və bəhimə kimi kiçik və böyük baş heyvanlar, Quran-
da qurban edilməsi baxımından hər ümmət üçün şərt sayılmış heyvanlardır. 
Həcc surəsində belə deyilir: “Biz hər bir ümmətə qurban kəsməyi lazım 
bildik ki, Allahın onlara ruzi verdiyi (dördayaqlı) heyvanların üstündə 
(onları kəsdikləri zaman) Allahın adını çəksinlər (bismillah desinlər).” 274

272 Buhari, İydeyn, 8-10 / Ədahi 1-11.
273 Haram bölgəsi, qadağa bölgəsi mənasında Məkkə və ətrafında bitkiləri qopartmamaq və 

heyvanları ovlamamaqdan ötrü sərhədləri müəyyənləşdirilmiş ərazidir.
274 Həcc, 22/34.
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Bütün ümmətlərin Peyğəmbərləri qurban ibadətini eyni heyvanları 
kəsməklə yerinə yetirmişdir. Bu baxımdan qurbanlıq heyvanlar dində qoyun, 
keçi, inək, öküz, camış və dəvədir. Bunun xaricindəki heyvanların qurban 
edilməsi haqqında hər hansı bir istinad nöqtəsi yoxdur.

8. Zəbh: Heyvanı boğazından bıçaqla kəsmək deməkdir. Zəbh üsulü ilə 
kəsmək, boyunla başın bitişdiyi yerin yuxarı nahiyəsindən heyvanın nəfəs 
borusu, yemək borusu və iki şah damarının kəsilməsidir. Qurbanlıq heyvan-
lardan inək, qoyun və keçi zəbh üsulu ilə kəsilir.

9. Nəhr: Heyvanı boynunun döşünə birləşdiyi yerdən, yəni döşün üst 
nahiyəsindən kəsmə şəklinə nəhr deyilir. Heyvanlardan dəvə nəhr üsulu ilə 
kəsilir. Dəvəni zəbh, inək və qoyunu da nəhr üsulu ilə kəsmək məkruhdur.

10. Evdac: Heyvanın boğazının iki yanında yerləşən şah damarları ilə 
nəfəs borusu (hulqum) və yemək borusuna evdac deyilir. Həm zəbh və həm 
də nəhr üsulu kəsmələrdə evdacı təşkil edən bu dörd orqan kəsilir. Ancag 
şah damarlarından yalnız birinin kəsilməsi də kəsmə üçün kifayətdir. Çünki 
heyvanın kesilməsindən məqsəd onun insana haram sayilan qanının axmasıdır. 
Kəsildikdən sonra heyvanın damarlarında və başqa orqanlarında qalan qan 
qalıqları isə təmiz sayılır.

B. QURBAN İBADƏTİNİN QISA TARİXİ

Qurban ibadətinin tarixi bəşər tarixi qədər qədimdir. Hər ümmətə bu ibadət 
növünün əmr edildiyini xəbər verən Allah, Quranda belə buyurur: “Biz hər 
bir ümmətə qurban kəsməyi lazım bildik ki, Allahın onlara ruzi verdiyi 
(dördayaqlı) heyvanların üstündə (onları kəsdikləri zaman) Allahın adını 
çəksinlər (bismillah desinlər).”275  

Hər ümmətin qurban ibadəti ilə mükəlləf olduğunu sübut edən iki hadisəni 
yenə Qurandan öyrənirik. Meymundan törəmə mifalogiyasından fərqli olaraq 
ilk insan və ilk peyğəmbər Hz. Adəmin iki oğlunun Allaha pənah apardıqları 
qurbanlardan birinin qəbul olunduğu və digərinin qəbul olunmadığı hadisəsi 
Quranın mühüm ibrətamiz ayələrindəndir.276

275 Həcc 22/34.
276 Maidə 5/27-32.

Qurban
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Bundan başqa, Hz. İbrahimin röyasında aldığı vəhyə istinadən oğlu 
İsmayılı qurban etmə təşəbbüsüdür. Yaşlanana qədər heç övladı olmayan Hz. 
İbrahimə Allah, İsmayılı bəxş etdi. Qoca Peyğəmbər övladını çox sevirdi. Hz. 
İbrahim oğlunu və ya onu verən 

Rəbbindən hansını daha çox sevirdi? Allah, bunu bir imtahan ilə aşkar 
etmək istədi və Hz. İbrahimə oğlunu qurban etməsini vəhy etdi. Belə bir əmir 
qarşısında ata da, oğul da səmimi qəlbdən razı olduqlarını bəyan etdilər və 
imtahan sınağından Allahın razılığı kimi böyük mükafatı əldə etdilər. Belə bir 
məqamda Allah, ona oğlu İsmayılı yerinə göndərdiyi böyük bir qurbanlığı qurban 
etməsini müjdələdi. 277

Bu mövzuda bəzi təfsir alimləri də belə demişdir: “Hz. İbrahim, övladı 
olmadığına görə, əgər Allah ona bir oğul verərsə onu qurban edəcəyini vəd 
etmişdi. Bu səbəblə Allah, ona İsmayılı verdi. Uşaqın artıq böyümüşdü. An-
caq İbrahim vədini unutmuşdu. Allah, onu yerinə yetirməsi üçün röya yolu ilə 
vədindən xəbərdar etdi.” 

Ayənin əsli belədir: “Oğlu, yürüyüb qaçmaq (atasına kömək edə bilmək) 
çağına (on üç yaşına) çatdıqda (İbrahim) dedi: «Oğlum! Yuxuda gördüm ki, 
səni qurban kəsirəm. Bax gör (bu barədə) nə fikirləşirsən!” O dedi: “Atacan! 
Sənə nə əmr olunursa, onu da et. İnşaallah, mənim səbirlilərdən olduğumu 
görəcəksən!” 

Onların hər ikisi (Allahın əmrinə) təslim olduğu və (İbrahim İsmayılı qur-
ban kəsmək üçün) üzüstə yerə yıxdığı zaman biz ona belə xitab etdik: “Ya 
İbrahim! Artıq sən röyanın düzgünlüyünü (Allah tərəfindən olduğunu) 
təsdiq etdin!” (Sənə yuxuda nə əmr olunmuşdusa, onu yerinə yetirdin. Al-
lah sənə lütf edərək oğlunun yerinə bir qoç kəsməyi buyurur.) Biz yaxşı iş 
görənləri belə mükafatlandırırıq. Şübhəsiz ki, bu, açıq-aydın bir imtahan 
idi. Biz ona böyük bir qurbanlıq (Habilin goçunu) əvəz verdik. Sonradan 
gələnlər arasında onun üçün (gözəl xatirə) qoyduq. (Onu belə yad edirlər:) 
“İbrahimə salam olsun!”. 278Ayənin təfsir variantlarından birincisini burada 
əsas kimi götürmək təqdirə layiqdir. Bir az sonra da görüləcəkdir ki, bu, qur-
banın mahiyyəti baxımından daha uyğun bir yozumdur. 

277 Saffət 37/102-109.
278 Saffət 37/102-109
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İslama gəlincə qurban kəsmək, Quran, Sünnət və ümmətin icması ilə sabit 
bir ibadətə çevrildi. Hicrətin ikinci ilindən başlayaraq ayə və hədislər işığında 
dinimizdəki yerini aldı. 

Hz Peyğəmbər (a.s), bu ibadəti həyatında heç tərk etməyib, hər il yerinə 
yetirdi. Hökmə dəlaləti baxımından müctəhidin rəyinə möhtac mövqeyi 
məzhəblərin onun haqqında müxtəlif hökm vermələrinə səbəb olmuşdur. Belə 
ki, bu ibadət, Cəfərilərə görə müstəhab, Hənəfi məzhəbinə görə vacib, Şafi, 
Maliki və Hənbəlilərə görə müəkkəd sünnətdir.

C. QURBAN İBADƏTİNİN MADDİ VƏ 

MƏNƏVİ FAYDALARI

Qurban istər fərd, istər cəmiyyət baxımından müxtəlif faydaları olan 
mali bir ibadətdir. Dinin əmirlərindən bir əmr olub niyyətlə yerinə yetrilməsi 
qurbanın əsas cəhətidir ki, bu da onun ibadət növündən olmasıdır. Müsəlmanlar 
bu niyyətlə ibadət etdikdən sonra bunun nəticəsində bir sıra maddi və mənəvi 
faydalar özlüyündə doğar. Çünki qurban, hər şeyi yaradıb bəxş edən Allahın 
nemətlərinə qarşı şükürdür. Hər ayın başında verilən otarma və qurddan qoru-
ma maaşı ilə ancaq çoban razı qalar. Bəs o sürünün qidalanması üçün göydən 
suyu endirən, yerdən otları çixaran, onların tənəffüsü üçün oksigen təmin 
edən, qısaca adına həyat dediyimiz bu canlılığı planetlər arasında ancaq dünya 
üzərində qoruyucu təbəqələrlə qoruyub saxlayan Allahı necə razı edərik. Təbii 
ki, verdiklərindən bir qismini Onun adına verməklə.

Müsəlman qurban kəsməklə həm (hər şeyi) yaradanın əmrini yerənə 
yetirmiş, həm də səvab qazanmış olar. Hz. İbrahim ilə oğlu Hz. İsmayıl kimi 
Allahın əmrlərini yerinə yetirmək üçün hər fədakarlığa hazır olduğunu gostərər. 
Beləliklə, özünü Allaha daha yaxın hiss edər ki, qurbanın lüğət mənasında da 
yatan “yaxınlaşma” ilə Allaha yaxınlaşmış olduğu unudulmamalıdır. 

Qurban ibadəti, Müsəlmanları sosial yardımlaşmaya cəlb edir. Beləcə 
bu ibadət, cəmiyyətdə sosial ədalətin reallaşmasına təkan verir. Müsəlmanlar 
arasında hörmət və qardaşlıq hisslərini sağlamlaşdırır və qüvvətləndirir. Varlı 
insana, yoxsulları da fikirləşmə və imkanlarını onlarla bölüşmə qabiliyyəti 

Qurban



Müxtəsər elmihal178

qazandırır. Onu xəsislikdən, sərvərtinin əsiri olmaqdan xilas edir. Eyni ilə 
yoxsullara yaşadıqları cəmiyyətin tərkib hissəsi və onun bir fərdi olduqlarını 
hissetdirir. Varlılara qarşı ola biləcək həsəd duyğularını qibtəyə çevirir və 
mənfi düşüncələrdən onları azad edir. Bütün bunlar qurban ibadətinin vəsiləsi 
ilə təzahür edən ideallardır.

Dünyada hər gün minlərlə heyvan ət ehtiyacı üçün kəsilir. Bundan 
istifadə etmə imkanına sahib olan əksəriyyət etibarı ilə cəmiyyətin varlı 
təbəqəsidir. Halbuki Qurban Bayramında dini bir ibadət inamı ilə kəsilən 
qurbanlardan istifadə edənlər əsas ehtiyacı olan yoxsullardır. İslamın bu xe-
yrxah missiyasına qarşı çıxan, qurbanlıq heyvanların kəsimini və heyvan 
hüquqlarını dilinə gətirənlərin hər gün ət ehtiyacı üçün kəsilən heyvanlardan 
söz etməmələri qəribədir. İspaniyada insanları əyləndirmək üçün matadorların 
başlarına şiş keçirərərk vəhşicə qətlə yetirdikləri heyvanlar haqqında görəsən 
nə düşünürlər? Satanistlərin qanını içmək üçün torbaya qoyub divara vuraraq 
öldürdükləri heyvanların hüquqları barəsində nə kimi aksiyaları oldu? 

Yaxud bunun əksinə, inəkləri narahat etməmək xətrinə hava limanına 
təyyarənin düşməsinə mane olan hansı budistə bir mükafat verdilər? Ya da 
şifahi təbrik etdilər? Elə isə onları və İslam haqqında şifahi danışan hər kəsi 
sadəcə humanist düşüncəyə və ədalətə dəvət edirik.

Ç. QURBANIN HÖKMÜ
1. Hökmü: Qurban bayramında qurban kəsmənin (udhiyyənin) 

müsəlmanlar üçün hökmünün necə olacağı ictihad məsələsi olduğundan 
möminlər bu mövzuda ən çox etimad etdikləri alimin fitvasına görə riayət 
edərlər. 

a. Vacib deyənlər: Qurban kəsmək Hənəfi məzhəbinə qörə dinin varlı 
(zəngin) hesab etdiyi279  kəslərə vacibdir. 

Çünki Quran-i Kərimdə Hz. Peyğəmbərə deyilən: 
 

279 İslam dinində varlı (zəngin), dövrün bilimum ehtiyaclarından (ev, minik və ailəsinə bir 
il kifayət edəcək ərzaqdan) başqa sahib olduğu pulun, ticarət malının vəya qiymətli 
əşyaların dəyəri 80q qızıl dəyərini keçən mala sahib olan şəxsdir.
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“Rəbbin üçün namaz qıl, qurban kəs” 280 əmri vacib dərəcəsində bir 
ifadədir. Eyni zamanda təkcə Peyğəmbər əleyhissalama xas olmayan deyim 
tərzi bunun ümmətə də şamil olduğunu göstərir. Hənəfi üləma ayənin dəlalət-i 
zənn olması etibarı ilə hökmünün vacib olacağı görüşündədir.

Digər tərəfdən Hənəfi üləmaya görə Hz. Peyğəmbərin Əbu Hüreyrədən 
rəvayət edilən: “Kim imkanı olduğu halda qurban kəsməzsə bizim 
namazqahımıza yaxınlaşmasın”281  hədis-i şərifi ancaq vacib bir ibadətin tərk 
edilməsində edilən xəbərdarlıq ola bilər. 

Buna görə Hənəfi məzhəbində zəkatın və fitrənin vacib olduğu şəxslərə 
qurban kəsmək də vacibdir. Yəni nisab miqdarı mala sahib olan, ağıllı, hür 
(əsirlikdə olmayan) və səfərdə olmayan (muqim) hər müsəlmana vacibdir.

b. Sünnət deyənlər: Cəfəri, Şafi, Maliki və Hənbəli məzhəblərinə görə 
qurban kəsmənin hökmü (müəkkəd) sünnətdir. Hənəfilərdən fərgli olaraq bu 
məzhəblərə görə ölçü, nisab miqdarı deyil həvayici-əsliyyə xaricində qurban 
alma imkanı olana sünnətdir. Buna gücü çatanın tərk etməsi məkruhdur.282

Hənəfilərdə olduğu kimi bunların da özünə məxsus dəlilləri vardır. Onlar-
dan biri İbn Abbasın aşağıdakı rəvayətidir:

“Hz. Peyğəmbərin belə buyurduğunu eşitdim: Üç şey vardır ki, mənə 
fərzdir, ancaq sizə nafilədir: Vitir namazı qılmaq, qurban kəsmək və duha 
namazı qılmaq.” 283

D. QURBANLIQ HEYVANLAR HAQQINDA 
Qoyun və keçinin bir illiyi (altı ayını tamamlamış quzu anasından 

seçilməyəcək qədər kök isə) qurban edilir. Ancaq oğlaq üçün bu hal uyğun 
deyil. İnək və camışın284  iki, dəvənin isə beş yaşında, yəni göstərilən yaşı 
doldurmuş olmaları lazımdır. 

280 Kövsər, 108/2
281 İbn Macə, Ədahi, 2; Əhməd b. Hənbəl, Müsnəd, II/321.
282 İbn Rüşd, Bidayətu`l-Müctəhid, II/321.
283 Əhməd b. Hənbəl, Müsnəd, II/231.
284 Zəkat və qurbanda camışın inəklərlə eyni hökmdən sayıması üçün bax: Dibnot No: 

222.
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Qoyun və keçi bir nəfər adına qurban edilə bilər. İri buynuzlu heyvan-
lar və dəvə isə birdən yeddiyə qədər iki, üç… və yeddi şəxs ortaq ola bilər. 
Yeddidən artıq olmaz. Çünki səhabə, Hz. Peyğəmbər vaxtında inək və dəvələri 
ancaq yeddi nəfərin kəsdiyini bildirir285. 

Ortaqlardan hər biri müsəlman olmalı və qurban niyyəti ilə ortaqlığa 
girmiş olmaları lazımdır. Ortaqlardan birinin qurban ibadəti əvəzinə ət yemə 
niyyəti olsa heç birinin qurbanı qəbul olmaz. Ortaqlardan bəzilərinin vacib 
olan qurban, bəzilərinin nafilə, bəzilərinin kəffarət qurbanı, cəza qurbanı, 
həcc-i təməttu və ya həcc-i qıran qurbanı, əqiq qurbanı kimi müxtəlif qurban 
niyyətləri ilə kəsmələri mümkündür.

Kəsilən qurban ətinin ortaqlar arasında bərabər bölünməsi şərtdir. Bu 
səbəblə tərəzidən istifadə etmək ən əlverişli üsuldur. Xalq arasında “qurbanlıq 
tərəzi ilə ölçülməz” bilgisi əsassızdır.

Yaradılışdan buynuzu olmayan, axtalanmış, yaxud burulmuş, yemini 
yeyə bilən dəli heyvan, çox da zəif olmayan, yaradılışdan qulaqları kiçik olan, 
azı dişləri düşmüş və ya dişləri olmadığı halda yemini yeyə bilən və otlaya 
bilən heyvanlardan qurban kəsmək olar.

Bir və ya iki gözü kor, kəsiləcək yerə gedə bilməyəcək qədər ax-saq, 
həddindən çox arıq və zəif, arıq qulaq və ya quyruğunun yarı-dan çoxu kəsilmiş 
və ya qopmuş, buynuzunun çoxu qırılmış, məməsi kəsilmiş, məmələrindən 
biri sütdən kəsilmiş olan qoyun-keçi ilə, ikisi sütdən kəsilmiş inək-dəvə, 
dörd ayağından biri kəsilmiş heyvan, burnu kəsilmiş, pislik yeyən heyvan-
lar ətindəki pislik təmizlənincəyə qədər saxlanmamış isə bunlardan qurban 
kəsmək olmaz. 

Qurbana əngəl olan bu qüsurlar zəngin və varlı üçündür. Zəngin, qur-
ban edəcəyi heyvanı bu qüsurlardan biri olduğu halda satın alsa və ya satın 
aldıqdan sonra bu qüsurlardan biri meydana gəlsə belə bir heyvanı qurban edə 
bilməz. Bu işlər yoxsulun aldığı qurbanın başına gəlsə yenə onu kəsər. 

Bu, Hənəfilərə görədir. Digər məzhəb üləmasına görə hər halu-karda həm 
zəngin, həm də yoxsul aldığı heyvanı kəsməlidir. 

Qeyd edilən qüsurlar heyvanı kəsmə anında meydana gəlsə heç bir 
maneçiliyi olmaz.

285 Əbu Davud, Ədaha, 6; Tirmizi, Ədaha, 8-9.
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Zənginin satın aldığı heyvan ölsə, ya da itsə əvəzində başqa bir heyvan 
alıb kəsməsi lazımdır. İtən heyvan, qurban kəsdikdən sonra tapılsa kəsilməz. 
Çünki ibadət yerinə yetirilmişdir. 

Vəhşi heyvanlardan qurban kəsmək caiz olmaz. Vəhşi və ev heyvanlarından 
bir-birindən döllənmə nəticəsində doğulmuş heyvanın anası ev heyvanı isə 
erkəyi vəhşi də olsa bu baladan qurban etmək olar. Ancaq bunun əksi caiz 
olmaz. Çünki heyvanlarda bala, anaya tabedir.

E. QURBANI KƏSMƏ ŞƏKLİ

 

 

 

 

 
     Təqribən 8 metrlik ipin bir ucunu əvvəlcə heyvanın buynuzlarından 
bağladıqdan sonra boynuna (Şəkil 1), sonra qabaq ayaqlarının altından keçirib 
üst tərəfdən alınan ipi boyundan gələn hissəyə keçirib bağlamaq lazımdır. 
(Şəkil 2) 

 İpi sol tərəfdən arxa qismə davam etdirib qarın hissəsindən vermək, 
sonra sağ tərəfə keçən ipi heyvanın belindən sol tərəfə aşırmaq və eyni ipə 
bağlamaq lazımdır. (Şəkil 3) İpin geriyə qalan qismindən çəkməklə heyvanı 
yerə yatırmaq mümkündür. (Şəkil 5)

Qurban
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Heyvana əziyyət vermədən kəsiləcək yerə gətirilir və yuxarıdakı şəkillərdə 
göstərilən qaydada qibləyə tərəf sol yanı üstə yatırılır. Üç ayağı bağlanır, arxa 
sağ ayağı isə boş buraxılır. Böyük baş heyvanlarda isə, bu ayaq təhlükəsizlik 
qaydalarına uyğun olaraq əvvəlcə bağlanır, kəsildikdən sonra açılır.

Kəsmədən əvvəl səsli olaraq təşriq təkbiri gətirirlər: 

 ”الل أكب الل أكب ل إله إل الل والل أكب الل أكب ولل الحمد“ 

Allahu əkbər, Allahu əkbər, La ilahə illallahu vəllahu əkbər, Allahu 
əkbər və lillahil-həmd”. 

Bundan sonra, Quran-i Kərimdən ya Hz. Ibrahimin aşağıdakı duasını:  
 

ِنيًفا
َ
اَلْرَض ح

َ
اِت و

َ
او

َ
م

َ
 الّس

َ
َ ِلّلَِذي َفَطر

ْجِهي
َ
ْهُت و

َ
ّج

َ
إِّنِي و

 اْلُمْشِرِكنَي 
َ
ا أَنَْا ِمن

َ
م
َ
  و

 “İnni vaccəhtu vachiyə lilləzi fatərə`s-səmavati və`l-arza hanifə. Va 
mə ənə minə`l-muşrikin / Mən, həqiqətən, batildən haqqa tapınaraq üzü-
mü göyləri və yeri yaradana çevirdim. Mən (Allaha) şərik qoşanlardan 
deyiləm!”286  Ya da,

   
الَِمنَي ...

َ
َّبِ اْلع

ِ ر َمَاِتي لِلّ
َ
اَي و

َ
ي َمْ

َ
ِكي و

ُ
ُنس

َ
َلِتي و

َ
 إِّنَ ص

...َل َشِريَك لَُه

“İnnə salati və nusuki və mahyayə və məmati lillahi Rabbil-aləmin. 
La şərikə ləh.../ Mənim namazım da, ibadətim də, həyatım və ölümüm 
də aləmlərin Rəbbi olan Allah üçündür. Onun heç bir şəriki yoxdur...”287  
ayəsini və ya hər ikisini dua əvəzində oxumaq olar.

Heyvanın boğazındakı nəfəs və yemək borusu ilə iki şah damarı 
286 Ənam, 22/79.
287 Ənam, 22/162-163.
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kəsilib qanın əvvəlcədən qazılmış bir çuxura axması gözlənilir. Kəsmə 
işi bununla tamam olur. Heyvan hərəkətsiz hala gəldikdən sonra onurğa 
sümüyünə bıçaq vuraraq başı bədəndən ayırmaq lazımdır. Əks təqdirdə 
heyvana əziyyət edilmiş olar ki, canı çıxmamış heyvanın başını ayırmaq 
məkruhdur. Hz. Peyğəmbər (s.ə.s.), hədislərindən birində belə buyurur: 

ُتْم “ إَِذا َذَبْ َ
ِ َشْيٍء َفِإَذا َقتَْلُتْم َفأَْحِسُنوا اْلِقْتَلَة و ّ

اَن َعَل ُكل
َ
 اْلِْحس

َ
َ َكتَب  إِّنَ الّلَ

تَه َ
ْح َذِبيح تَُه  َفْلُيِ

َ
ُدُكْم َشْفر

َ
ِحّدَ أَح

ُ
ْلي

َ
 و

َ
ْبح َفأَْحِسُنوا الّذَ

 “Allah hər şeyə qarşı yaxşı rəftar etmənizi əmr etdi. (Zərərli 
heyvanları) Öldürsəniz belə əziyyət vermədən öldürün. Səzdən biri hey-
van kəssə, bıçağını itiləsin və əziyyət vermədən kəssin ” 288

Bundan sonra qaydalarına görə dərisi soyulur və əti hissələrə bölünür. 
Heyvanın vurnuxmaması, rahat kəsilməsi və kapilyarlardakı qanın tam axması 
ətin keyfiyyəti baxımından əhəmiyyət kəsb edir. 

Qurban ətinin bir hissəsi kəsənin öz ailəsi üçün, bir hissəsi dost-aşnaya 
ziyafət vermək üçün, digər bir hissəsi də yoxsullara paylamaq (sədəqə vermək) 
üçün üç yürə bölünür. 

Ə. QURBANLA ƏLAQƏLİ MÜXTƏLİF MÖVZULAR

1. Qurbanda vəkalət

Vəkalət yolları müxtəlifdir. Telefon, qısa mesaj, məktub, faks, internet 
və sair yollarla başqa şəhər, yaxud ölkədə etimadlı bir quruluşun və ya şəxsin 
hesabına pul köçürərək, bağışladığı qurban və xüsusi qeydlərini göndərməsi 
caizdir. 

Müsəlman, qurbanını özü kəsməsi daha fəzilətlidir. Əlindən gəlməyənin 
müsəlman bir qəssaba vəkalət verərək kəsdirməsi də mümkündür. Ancaq, 

288 Müslüm, Sayd, 57; Əbu Davud, Ədaha, 11.
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Kəsmə vaxtı qurban sahibi əlini qəssabın əli üstünə qoyarsa hər ikisinə 
bəsmələ çəkmək vacib olar.289

2. Qəssaba nə verilməlidir?
Qeyd etmək lazımdır ki, xüsusi təyin edilən qəssaba məvacib olaraq 

razılaşma əsasında qəssablıq pulu verilməlidir. Heyvanın əti, baş-ayağı, yunu, 
yaxud dərisi kimi heyvana aid şeylərdən qəssaba vermək olmaz. Çünki bu 
haqda Hz. Əli belə demişdir:

ا“ 
َ
َق ِبَلْحِمه ّدَ َ

أَْن أَتَص
َ
 َعَل ُبْدِنِه و

َ
 أَْن أَُقوم

َ
ّلَم َ

س
َ
ُ َعَلْيِه و َ الّلَ ّ

ل
َ

ِ ص ُسوُل الّلَ
َ
ِني ر

َ
ر
َ
 أَم

ُن ُنْعِطيِه ِمْن ِعْنِدنَا ا َقاَل َنْ
َ
 ِمْنه

َ
ار

َ
ّز

َ
 اْلج

َ
أَْن َل ُأْعِطي

َ
ا و

َ
أَِجّلَِته

َ
ُجُلوِدَها و

َ
  و

 Rəsulullah (s.ə.s) mənə, qurbanlıq heyvanın yanında durmamı, heyvanın 
əti, dərisi və çulunu sədəqə verməmi və qəssaba onlardan bir şey verməməmi 
əmr etdi.” O: “Biz qəssaba cibimizdən verərdik” dedi.290  

3. Qurban pulunun sədəqə verilməsi

Qurbanın hikmətlərindən biri də sayı hesabı olmayan nemətlərə qarşı 
Allaha şükr etmək və günahların bağışlanmasını diləməkdir. Eyni zamanda 
qurbanın kəsilməsi ilə həm kəsən ailə, həm də yoxsullar əsəs təlabat malını 
əldə etmiş olar. Qurbanın bu funksiyasını ancaq qurbanlıq heyvanı kəsməklə 
təmin etmək olar və başqa heç bir şey bunu əvəz edə bilməz. Necə ki, fətvaya 
görə zənginin satın aldığı heyvan ölsə, ya da itsə əvəzində başqa bir heyvan 
alıb kəsməsi lazımdır. 

Bununla yanaşı qurban, digər ibadətlərdə olduğu kimi, şərtləri və 
məqsədlərinə müvafiq olaraq qurbanlıq heyvanın, üsuluna uyğun kəsilməsilə 
yerinə yetirilən vacib və ya sünnət bir ibadətdir. Qiymətini yoxsula verərək 
buna nail olmaq olmaz. Əgər verilsə belə bu, bir sədəqə mahiyyətində olar. 

289 Mahmud Hamza, əl-Fəraidu`l-Bəhiyyə, s 186.
290 Müslüm, Həcc, 348; Əhməd b. Hənbəl, Müsnəd, I/260.
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4. Müsəlman olmayan qonşulara qurban ətindən vermək

Müsəlman hansı ölkədə yaşayırsa yaşasın kəsdiyi qurbanın ətindən 
müsəlman olmayan (yahudi, xristiyan və sair) qonşularına da verə bilər. 

5. Qurban ailədə kimin adına kəsilməlidir?

Bir evdə qurban kəsmə məsuliyyəti əvvəla ailə başçısına aiddir. Əgər qur-
ban kəsmə şərtlərinə malik ailə buna riayət etməzsə ata bundan məsul olar. 
Çünki, ailədə əsas mal sahibi odur. Əgər evin məişətini həddi buluğa çatmış 
(hətta evli) övlad təmin edirsə, eyni təsərrüfata malik olduğu üçün qurban 
kəsmək yenə atanın borcudur. Evdə, istər ata-oğul, istər ata-ana arasında 
büdcə fərqliliyi varsa, büdcəsi zənginlik ölçüsünə çatan hər biri öz adına ayrı-
ayrı kəsməsi vacibdir.

Müasir ailədə büdcə birliyi əsas olduğu üçün kəsilən qurban o evin, o 
ailənin qurbanıdır. Eyni zamanda ondan alınan səvab bütün ailəyə şamildir.

Vacib, yaxud sünnət qurbandan başqa, ölmüş ata-ana, yaxud kiminsə 
adına qurban kəsmək olar.

Qurban





NAMAZDA OXUNAN DUALAR

1. SÜBHANƏKƏ DUASI:

َ
اُئَك ( *و

َ
َ ثَن ّ

ل
َ
ج

َ
َك* ) و ّدُ َ

الَى ج
َ
 تَع

َ
َك * و َك اْسُ

َ
ار

َ
 تَب

َ
 ِبَْمِدَك * و

َ
 و

َ
انََك الّلَُهّم

َ
 ُسْبح

َك * َل ِالََه َغْيُ

a.  Oxunuşu:

“Sübhanəkəllahümmə və bihəmdik. Və təbarəkəsmük. Və təala 
cəddük. (Və cəllə sənaükə.) Və la ilahə ğayruk” .

b. Mənası:

Allahım! Sən əskik sifətlərdən pak və uzaqsan. Səni daim belə tənzih 
edər və öyərəm. Sənin adın mübarəkdir. Varlığın hər şeydən üstündür. Səndən 
başqa Tanrı yoxdur.
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2. ƏTTƏHİYYATÜ DUASI:

َ
ُة الِل و َْحَ

 ر
َ
 و

ُ
ِبّ

َ
ا الّن

َ
َلُم َعَلْيَك اَّيُه

َ
اُت * الَّس

َ
ب ّيِ الّطَ

َ
َلواَُت و

َ
 الّص

َ
اُت ِلِل و

َ
 اَلّتَِحّي

ُد اَّنَ
َ
 اَْشه

َ
ُد اَْن َل ِالََه ِاّلَ الُل و

َ
اِلحنِيَ * اَْشه

َ
اِد الِل الّص

َ
 َعَل ِعب

َ
ا و

َ
َلُم َعَلْين

َ
اَكاُتُه * الَّس

َ
ر
َ
 ب

ُسوُلُه
َ
 ر

َ
ًدا َعْبُدُه و

َ
 ُمَّم

a. Oxunuşu:

 “Əttəhiyyatu lillahi vəs-saləvatu vət-tayyibat. Əssəlamü aleykə 
eyyühənnəbiyyü və rahmətullahi və bərəkatüh. Əs-səlamü aleyna 
və əla ibadillahis-salihin. Əşhədü ən la ilahə illallah. Və əşhədü ənnə 
Muhammədən abduhu və rasuluh”.

b. Mənası: 

(Dil ilə, bədən və mal ilə edilən) bütün ibadətlər Allaha məxsusdur. Ey 
Peyğəmbər! Allahın salamı, rəhmət və bərəkətləri sənin üzərinə olsun. Salam 
bizim və Allahın bütün yaxşı qulları üzərinə olsun. Şahidlik edirəm ki, Al-
lahdan başqa Tanrı yoxdur. Yenə şahidlik edirəm ki, Mühəmməd (s.ə.s) Onun 
qulu və peyğəmbəridir.

3. ALLAHÜMMƏ SALLİ 

َ
اِهيم

َ
 َعَل ِاْبر

َ
ّلَْيت َ

ا ص
َ
ٍد * َكم

َ
 َعَل آِل ُمَّم

َ
ٍد و

َ
ِ َعَل ُمَّم ّ

ل
َ

 ص
َ
اَلّلَُهّم

يٌد يٌد ِمِ  * ِاّنََك َحِ
َ
اِهيم

َ
 َعَل آِل ِاْبر

َ
* و

a. Oxunuşu: 

Allahümmə salli əla Muhammədin və əla ali Muhamməd. Kəma salleytə 
əla İbrahimə və əla ali İbrahim. İnnəkə hamidün məcid.
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b. Mənası:

Allahım! Mühəmmədə və Mühəmmədin ümmətinə rəhmət et! Şərəfini 
ucalt, İbrahimə və İbrahimin ümmətinə rəhmət etdiyin kimi. Şübhəsiz, 
öyülməyə layiq yalnız Sənsən, şan və şərəf sahibi də Sənsən!

4. ALLAHÜMMƏ BARİK

َ
اِهيم

َ
 َعَل ِاْبر

َ
ْكت

َ
ار

َ
ا ب

َ
ٍد * َكم

َ
 َعَل آِل ُمَّم

َ
ٍد و

َ
 باَِرْك َعَل ُمَّم

َ
اَلّلَُهّم

يٌد يٌد َمِ  * ِاّنََك َحِ
َ
اِهيم

َ
 َعَل آِل ِاْبر

َ
* و

 
      a. Oxunuşu:

 “Allahümmə barik əla Mühəmmədin və əla ali Mühəmməd. Kəma 
barəktə əla İbrahimə və əla ali İbrahim. İnnəkə hamidün məcid.”

b. Mənası:

Allahım! Mühəmmədə və Mühəmmədin ümmətinə xeyir və bərəkət ver, 
Ibrahimə və Ibrahimin ümmətinə verdiyin kimi. Şübhəsiz, öyülməyə layiq 
yalnız Sənsən, şan və şərəf sahibi də Sənsən!

5. RƏBBƏNA DUALARI:    

اِر
َ
 الّن

َ
ا َعَذاب

َ
 ِقن

َ
ًة و

َ
ن
َ
س

َ
ِة ح

َ
 ِفي ْاآلِخر

َ
ًة و

َ
ن
َ
س

َ
ا ح

َ
ْني ا ِفي الّدُ

َ
ا آِتن

َ
ن
َ
ّب
َ
ر

اُب
َ
ُقوُم اْلِحس

َ
 ي

َ
ْوم

َ
ِلْلُمْؤِمِننَي ي

َ
َ و ّ

 ِلواَِلَدي
َ
ا اْغِفْر ِلـى و

َ
ّبن

َ
ر

a. Oxunuşu:

Rabbəna atina fid-dünya hasənətən və fil axirati hasənətən və qına azabən-
nar. Rabbənəğfirli və livalideyyə və lil-mumininə yəvmə yəqumul hisab.

Namazda oxunan  dualar



Müxtəsər elmihal190

b. Mənası: 

Allahım! Bizə dünyada da, axirətdə də yaxşılıq və gözəllik ver. Bizi 
atəş (cəhənnəm) əzabından qoru Ey Rəbbimiz! Məni, anamı, atamı və bütün 
möminləri hesab günündə (hər kəsin sorğuya çəkiləcəyi gündə) bağışla!

6. QUNUT DUASI - 1:

ُل ّكَ َ
َ نَتَو

 نَُتوُب ِالَْيَك و
َ
 ُنْؤِمُن ِبَك و

َ
 نَْستَْهِديَك و

َ
َك و

ُ
 نَْستَْغِفر

َ
 ِاّنَا نَْستَِعيُنَك و

َ
 اَلّلَُهّم

َك
ُ
ْفُجر

َ
ْن ي

َ
ُك م  نَْتُ

َ
َلُع و  َنْ

َ
َك و

ُ
 َل نَْكُفر

َ
َك و

ُ
 ُكّلَُه نَْشُكر

َ
 ُنْثِن َعَلْيَك اْلَخْي

َ
َعَلْيَك و

a. Oxunuşu: 

Allahummə inna nəstəinükə və nəstəğfirukə və nəstəhdik. Və nüminü 
bikə və nətubü ileyk. Və nətəvəkkəlü aleykə və nüsni aleykəl-xeyra külləhu 
nəşkürukə və la nəkfuruk. Və nəxləu və nətrukü mən yəfcüruk.

b. Mənası:

 Allahım! Səndən yardım və günahlarımızı bağışlamanı istəyirik. Razı 
olduğun şeylərə hidayət etməni istəyirik. Sənə inanırıq, Sənə tövbə edirik. 
Sənə güvənirik. Bizə verdiyin bütün nemətləri bilərək Səni xeyir ilə zikir 
və. Sənə daim şükür edirik. Nemətlərini inkar edən və Sənə qarşı olanları 
istəmirik. 

7. QUNUT DUASI – 2

َشى  َنْ
َ
تََك و َْحَ

ِفُد نَْرُجو ر  َنْ
َ
ى و

َ
 ِالَْيَك نَْسع

َ
 نَْسُجُد و

َ
ِ و ّ

ل
َ

 لََك ُنص
َ
ُد و

ُ
 ِاّياََك نَْعب

َ
 اَلّلَُهّم

اِر ُمْلِحٌق َك ِبْالُكّفَ
َ
َك ِاّنَ َعذاَب

َ
* َعذاَب
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a. Oxunuşu:

Allahummə iyyakə nəbüdü və ləkə nüsalli və nəscüdü və ileykə nəsa və 
nəhfidü nərcu rahmətəkə və nəxşa azabəkə innə azabəkə bilküffari mülhıq.

b. Mənası:

Allahım! Biz sənə qulluq edirik. Namazı yalnız sənin üçün qılırıq. Ancaq 
Sənə səcdə edirik. Yalnız Sənə doğru qaçırıq və Sənə yaxınlaşdıracaq şeyləri 
qazanmağa çalışırıq. Ibadətlərini sevinclə edirik. Rəhmətinin davamını və 
çoxalmasını diləyirik. Əzabından qorxuruq, şübhəsiz sənin əzabın kafirlərə və 
inancsızlara çatır.

8. AYƏTÜL-KÜRSİ 

ِحيِم
َ
ِن الّر

َ
ْحـ

َ
ـِْم الّلِ الّر  ِبســــ

ا ِفي
َ
م
َ
اِت و

َ
او

َ
م

َ
ا ِفي الّس

َ
َل نَْوٌم ّلَُه م

َ
ٌة و

َ
وُم َل تَْأُخُذُه ِسن

ُ
 اْلَقّي

ُ
ّي

َ
 اْلح

َ
 الَّلُ َل إِلَـَه إِّلَ ُهو

َل
َ
ا َخْلَفُهْم و

َ
م
َ
َنْيَ أَْيِديِهْم و

ا ب
َ
 م

ُ
ْعَلم

َ
ْشَفُع ِعْنَدُه إِّلَ ِبِإْذِنِه ي

َ
ن َذا اّلَِذي ي

َ
 اَلْرِض م

ُؤوُدُه
َ
َل ي

َ
اَلْرَض و

َ
اِت و

َ
او

َ
م

َ
ُه الّس

ُ
 ُكْرِسّي

َ
ِسع

َ
 و

َ
ا َشاء

َ
ْن ِعْلِمِه إِّلَ ِبم يُطوَن ِبَشْيٍء ّمِ  حُيِ

ِظيمُ
َ
ُ اْلع

ّ
ِل

َ
 اْلع

َ
ُهو

َ
ا و

َ
 ِحْفُظُهم

a. Oxunuşu:

Allahu la ilahə illa hüvəl hayyül-qayyum. La təxuzühu sinətün və la 
nəvm. Ləhu ma fis səmavati və ma fil-ard. Mən zəl-ləzi yəşfəu indəhu illa 
biiznih. Yələmü ma beynə eydihim və ma xəlfəhum. Və la yühıtunə bi şeyin 
min ilmihi illa bima şaə. Vəsia kürsiyyühüs-səmavati vəl-ard. Və la yəudühu 
hifzuhüma və hüvəl əliyyül-əzim.

b. Mənası: 

Allahdan başqa heç bir tanrı yoxdur. Əbədi və əzəli varlıq Odur. O nə 

Namazda oxunan  dualar



mürgü, nə də yuxu bilir. Göylərdə və yerdə nə varsa, hamısı Onundur. Allahın 
izni olmadan (qiyamətdə) Onun yanında (hüzurunda) kim şəfaət edə bilər? 
O, bütün yaranmışların keçmişini və gələcəyini bilir. Onlar Allahın elmindən 
Onun özünün istədiyindən başqa heç bir şey qavraya bilməzlər. Onun kürsüsü 
(elmi, qüdrət və səltənəti) göyləri və yeri əhatə etmişdir. Bunları mühafizə 
etmək Onun üçün heç də çətin deyildir. Ən uca və ən böyük varlıq da Odur!
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NAMAZDA OXUNAN SURƏLƏR

9. FATİHƏ SURƏSİ: (سورة الفاتحة) 

ِحيِم
َ
ِن الّر

َ
ْحـ

َ
ـِْم الّلِ الّر  ِبســــ

اَك
َ
ُد وإِّي

ُ
اَك نَْعب

َ
يِن *إِّي ْوِم الّدِ

َ
ـاِلِك ي

َ
ِحيِم * م

َ
ْحـِن الّر

َ
الَِمنَي * الّر

َ
َّبِ اْلع

ْمُد لّلِ ر
َ
 اْلح

غُضوِب
َ
 َعَليِهْم َغِي الم

َ
مت

َ
 أَنع

َ
اَط اّلَِذين

َ
* ِصر

َ
اَط الُمستَِقيم

َ
ر  نَْستَِعنُي *اهِدنَا الّصِ

اّلِنيَ
َ ـّ
َل الضـ

َ
*َعَليِهْم و

a. Oxunuşu: 

Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Əlhamdülillahi rabbilaləmin. Ər-rahman-
ir-rahim. Maliki yəvmiddin. Iyyakə nabüdü və iyyakə nəstəin. Ihdinəs-sıratal 
müstəqim. Sıratal-ləzinə ənamtə, aleyhim ğayril məğdubi aleyhim vələd-dal-
lin.
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b. Mənası:

1. Rəhmli və mərhəmətli, Allahın adı ilə! 2. Həmd (şükr və tərif) ol-
sun Allaha – Aləmlərin Rəbbinə! 3. (Bu dünyada hamıya) Rəhmli, (axirətdə 
isə ancaq möminlərə) mərhəmətli olana, 4. Haqq-hesab (qiyamət) gününün 
sahibinə! 5. Biz yalnız Sənə ibadət edirik və yalnız Səndən kömək diləyirik. 
6. Bizi doğru yola yönəlt! 7. Nemət verdiyin kəslərin yoluna! Qəzəbə düçar 
olanların və (haqdan) azanların yoluna yox!

10.  FİL SURƏSİ: (سورة الفيل ) 

Bu və bundan sonra gələn surələr namazlarda ayaqüstə ikən Fatihədən 

sonra oxunurlar.

ِحيِم
َ
ِن الّر

َ
ْحـ

َ
ـِْم الّلِ الّر ِبســــ

َل
َ
أَْرس

َ
ْل َكْيَدُهْم ِفي تَْضِليٍل * و

َ
ع اِب اْلِفيِل* اَلََْم َيْ

َ
ّبَُك ِبأَْصح َ

َل ر
َ
 َكْيَف َفع

َ
 أَلَْم تَر

يٍل ن ِسّجِ ٍة ّمِ
َ
ار

َ
اِبيَل *تَْرِميِهم ِبِج

َ
 * َعَلْيِهْم َطْيًا أَب

ْأُكوٍل
َ
ْصٍف ّم

َ
َلُهْم َكع

َ
ع

َ
*َفج

a. Oxunuşu: 
Ələm təra keyfə fəalə Rabbükə biəshabil fil. Ələm yəcal keydəhüm fi 

tadlil. Və ərsələ aleyhim tayran əbabil. Tərmihim bi hicaratin min siccil. 
Fəcəaləhüm kəasfin məkul.

b. Mənası:
1. (Ya Peyğəmbər!) Məgər Rəbbin fil sahiblərinə (Kəbəni dağıtmaq üçün 

fillərlə Məkkənin üstünə gələn həbəş ordusuna) nələr etdiyini görmədinmi?! 
2. Məgər Rəbbin onların hiyləsini boşa çıxartmadımı?! 3. Onların üstünə qa-
tar-qatar quşlar (əbabil quşları) göndərdi. 4. O quşlar onların başına (gildən) 
möhkəm xırda daşlar yağdırdı. 5. Və Rəbbin onları (həşərat tərəfindən) 
yeyilmiş əkin yarpağına (saman çöpünə) döndərdi! 
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11.  QÜREYŞ SURƏSİ: (سورة قريش)

ِحيِم
َ
ِن الّر

َ
ْحـ

َ
ـِْم الّلِ الّر ِبســــ

ْيِت *اَّلَِذي
َ
 َهَذا اْلب

َ
ّب

َ
ُدوا ر

ُ
ْعب

َ
ْيِف*َفْلي

َ
الّص

َ
تَاِء و ْيٍش* إِيَلِفِهْم ِرْحَلَة الّشِ

َ
يَلِف ُقر  ِلِ

ُهم ِمْن َخْوٍف
َ
ن
َ
آم

َ
ُهْم ِمن ُجوٍع و

َ
م

َ
* أَْطع

a. Oxunuşu: 

Li ilafi Qurayş. Ilafihim rihlətəş-şitai vəs-sayf. Fəl-yəbüdu Rabbə hazəl-
beyt. Əlləzi ətəməhüm min cuin və amənəhüm min xavf.

b. Mənası:

1. (Ya Peyğəmbər! Qureyşlilərə de ki,) Qureyşin ülfəti, dostluğu (və 
ya Allahın onlar üçün səfəri asanlaşdırması) xatirinə, 2. Onlara qış və yay 
səfərinin müyəssər edilməsi (qışda Yəməndə, yayda Şamda istirahət və ticarət 
edə bilmələri) xatirinə. 3. Bu evin Rəbbinə (Kəbənin sahibi Allaha) ibadət 
etsinlər! 4. O Allah ki, onları aclıqdan qurtarıb yemək verdi və onlara qorxu-
dan (fil sahiblərinin təhlükəsindən) sonra əmin-amanlıq bəxş etdi.

12.  MAUN SURƏSİ: ( سورة الماعون)

ِحيِم
َ
ِن الّر

َ
ْحـ

َ
ـِْم الّلِ الّر ِبســــ

اِم
َ
ُّ َعَل َطع

َل حَيُض
َ
 * و

َ
ِتيم

َ
ُ اْلي

ّ
ُدع

َ
يِن * َفَذِلَك اّلَِذي ي ُب ِبالّدِ  اّلَِذي ُيَكّذِ

َ
أَْيت

َ
 أَر

اُؤوَن *
َ
 ُهْم ُير

َ
اُهوَن * اَّلَِذين

َ
َلِتِهْم س

َ
 ُهْم َعن ص

َ
نَي * اَّلَِذين ّلِ

َ
ْيٌل ِلْلُمص

َ
 اْلِمْسِكني * َفو

اُعوَن
َ
ُعوَن اْلم

َ
ْمن

َ
ي
َ
* و

Namazda oxunan  surələr
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a. Oxunuşu: 

Əraeytəl-ləzi yükəzzibü bid-din. Fəzalikəl-ləzi yədüul-yətim. Vəla 
yəhuddu əla taamil-miskin. Fəveylün lil-müsallin. Əlləzinə hüm an salati-
him sahun. Əlləzinə hüm yüraun. Və yəmnəunəl maun.

b. Mənası: 

1. (Ya Peyğəmbər!) Dini (haqq-hesab gününü) yalan hesab edəni (Əbu 
Cəhli) gördünmü? 2. O elə adamdır ki, yetimi itələyib qovar (haqqını 
verməz);3. Və (xalqı) yoxsulu yedirtməyə rəğbətləndirməz (nə özü fəqiri 
yedirdər, nə də özgəsini qoyar.)4. Vay halına o namaz qılanların ki, 5. On-
lar öz namazlarından qafildirlər (səhlənkarlıqları üzündən namazlarını 
vaxtlı-vaxtında qılmazlar); 6. Onlar namazlarında riyakarlıq edər, 7. 
Və xalqa zəkat verməyi qadağan edərlər (yaxud xəsislik göstərib bir iş 
üçün qonum-qonşuya lazım olan qab-qacağı verməkdən imtina edərlər). 

13. KÖVSƏR SURƏSİ: ( سورة الكوثر)

ِحيِم
َ
ِن الّر

َ
ْحـ

َ
ـِْم الّلِ الّر ِبســــ

 اْلَْبَتُ
َ
اْنَْر *إِّنَ َشاِنئََك ُهو

َ
ّبَِك و َ

ِ ِلر ّ
ل

َ
 * َفص

َ
اَك اْلَكْوثَر

َ
*إِّنَا أَْعَطْين

a. Oxunuşu: 

İnna ətayna kəl-kevsər. Fəsalli li rabbikə vənhar. İnnə şaniəkə hüvəl-
əbtər.

 b. Mənası:

1. (Ya Peyğəmbər!) Həqiqətən, Biz sənə Kövsər (Cənnətdəki Kövsər 
irmağını) bəxş etdik! 2. Ona görə də (bu nemətlərə şükür edərək) Rəbbin üçün 
namaz qıl və qurban kəs! 3. (Ya Peyğəmbər!) Düşməninin (As b. Vailin) özü 
sonsuzdur! (Sənin nəslin qiyamətə qədər törəyib artacaqdır.)
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14.  KAFİRUN SURƏSİ: ( سورة الكافرون) 

ِحيِم
َ
ِن الّر

َ
ْحـ

َ
ـِْم الّلِ الّر ِبســــ

ا
َ
َل أَنَا َعاِبٌد ّم

َ
ُد *و

ُ
ا أَْعب

َ
َل أَنُتْم َعاِبُدوَن م

َ
ُدوَن* و

ُ
ا تَْعـب

َ
ُد م

ُ
وَن * َل أَْعب

ُ
ا اْلَكاِفر

َ
َا أَّيُه

 ُقْل ي

 ِديِن
َ
ِلي

َ
ُد *لَُكْم ِديُنُكْم و

ُ
ا أَْعب

َ
َل أَنُتْم َعاِبُدوَن م

َ
ْدُتْم * و

َ
*َعب

a. Oxunuşu:

Qul ya eyyühəl-kafirun. La əbüdü ma təbüdun. Və la əntüm abidunə ma 
abüd. Və la ənə abidün ma abədtüm. Və la əntüm abidunə ma abüd. Ləküm 
dinüküm vəliyə din. 

b. Mənası:

1. (Ya Peyğəmbər! Sənə – bir il sən bizim bütlərimizə ibadət et, bir il 
də biz sənin Rəbbinə ibadət edək –deyən müşriklərə) de ki: Ey kafirlər! 2. 
Mən sizin ibadət etdiyiniz bütlərə ibadət etmərəm! 3. Siz də mənim ibadət et-
diyim Allaha ibadət etməzsiniz! 4. Mən sizin ibadət etdiklərinizə ibadət edən 
deyiləm! 5. Siz də mənim ibadət etdiyimə ibadət edən deyilsiniz! 6. Sizin öz 
dininiz var, mənim də öz dinim!

15.  NƏSR SURƏSİ: ( سورة النصر) 

ِحيِم
َ
ِن الّر

َ
ْحـ

َ
ـِْم الّلِ الّر  ِبســــ

ّبِْح ِبَْمِد َ
اًجا* َفس

َ
ِ أَْفو ْدُخُلوَن ِفي ِديِن الّلَ

َ
 ي

َ
اس

َ
 الّن

َ
أَْيت

َ
ر
َ
اْلَفْتُح *و

َ
ِ و  الّلَ

ُ
 نَْصر

َ
اء

َ
 إَِذا ج

ابًا
َ
اْستَْغِفْرُه إِّنَُه َكاَن تَّو

َ
ّبَِك و َ

*ر

Namazda oxunan  surələr
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a. Oxunuşu: 

İza caə nasrullahi vəl-fəth. Və raeytən-nasə yədxulunə fi dinillahi əfvaca. 
Fəsəbbih bihamdi rabbikə vəstəğfirhü, innəhu kanə təvvaba.

b.  Mənası:

1. (Ya Peyğəmbər!) Allahın köməyi və zəfər (Məkkənin fəthi) gəldiyi 
zaman; 2. İnsanların dəstə-dəstə Allahın dininə (İslama) daxil olduqlarını 
gördüyün zaman, 3. Rəbbinə həmd-səna ilə sitayiş et və ondan bağışlanmağını 
dilə. Həqiqətən O, tövbələri qəbul edəndir!

16.  TƏBBƏT (LƏHƏB) SURƏSİ:  ( سورة تبت)

ِحيِم
َ
ِن الّر

َ
ْحـ

َ
ـِْم الّلِ الّر ِبســــ

ٍب*
َ
ْصَل نَاًرا َذاَت لَه

َ
ي
َ
* س

َ
ب

َ
ا َكس

َ
م
َ
اُلُه و

َ
 َعْنُه م

َ
ا أَْغن

َ
 *م

َ
تَّب

َ
ٍب و

َ
َدا أَِبي لَه

َ
ْت ي

َ
 تَّب

ٍد
َ
س

َ
ْبٌل ِمن م

َ
َطِب* ِفي ِجيِدَها ح

َ
الََة اْلح َ أَُتُه َحّ

َ
اْمر

َ
*و

a. Oxunuşu:

Təbbət yəda Əbi Ləhəbin və təbb. Ma əğna anhü malühu və ma kəsəb. 
Səyasla naran zatə ləhəb. Vəmraətühü hammalətəl-hatab. Fi cidiha hablün 
min məsəd. 

b. Mənası:

1. Əbu Ləhəbin əlləri qurusun, qurudu da! 2. (Qiyamət günü) ona nə mal-
dövləti fayda verəcək, nə də qazandığı (və ya oğul-uşağı).3. O, alovlu atəşə 
girəcəkdir. 4. Onun odun daşıyan övrəti də həmçinin! 5. Onun (övrətinin) 
boğazında xurma lifindən hörülmüş ip (və ya yetmiş arşın uzunluğunda zəncir) 
olacaqdır. 
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17. İXLAS SURƏSİ: ( سورة اإلخالص)

ِحيِم
َ
ِن الّر

َ
ْحـ

َ
ـِْم الّلِ الّر  ِبســــ

لَْم ُيولَْد
َ
ِلْد و

َ
ُد * لَْم ي

َ
م

َ
ُ الّص ٌد * الَّلَ

َ
ُ أَح  الّلَ

َ
* ُقْل ُهو

ٌد
َ
ُكْن لَُه ُكُفًوا أَح

َ
لَْم ي

َ
* و

a. Oxunuşu: 

Qul hüvəllahü əhad. Allahus-saməd. Ləm yəlid və ləm yuləd. Və ləm 
yəkün ləhu küfüvən əhad. 

b. Mənası:

1. (Ya Peyğəmbər! Allahın zatı və sifətləri haqqında səndən soruşan 
müşriklərə) de ki: (Mənim Rəbbim olan) O Allah birdir (heç bir şəriki yox-
dur); 2. Allah (heç kəsə, heç nəyə) möhtac deyildir! (hamı Ona möhtacdır; O, 
əzəli və əbədidir!) 3. O, nə doğmuş, nə də doğulmuşdur! (Allah özünə heç bir 
övlad götürməmişdir!) 4. Onun heç bir tayı-bərabəri, bənzəri də yoxdur!

18.  FƏLƏQ SURƏSİ:  (سورة الفلق)

ِحيِم
َ
ِن الّر

َ
ْحـ

َ
ـِْم الّلِ الّر  ِبســــ

َ
َقب

َ
ِمن َشّرِ َغاِسٍق إَِذا و

َ
ا َخَلَق * و

َ
ّبِ اْلَفَلِق * ِمن َشّرِ م َ

* ُقْل أَُعوُذ ِبر

َد
َ
س

َ
اِسٍد إَِذا ح

َ
ِمن َشّرِ ح

َ
اثَاِت ِفي اْلُعَقِد * و َّفَ

ِمن َشّرِ الّن
َ
*و

Namazda oxunan  surələr



a. Oxunuşu:

Qul əuzü birabbil fələq. Min şərri ma xaləq. Və min şərri ğasiqin iza 
vəqab. Və min şərrin-nəffəsati fil-uqad. Və min şərri hasidin iza hasəd. 

b. Mənası:

1. (Ya Peyğəmbər!) De ki, Sığınıram sübhün Rəbbinə! 2. Yaratdıqlarının 
şərindən; 3. Zülmətə bürünməkdə olan gecənin şərindən; 4. (Ovsun oxuyub) 
düyünlərə üfürən yaxud cadu edib iplərə düyün vuran) qadınların şərindən; 5. 
Və bir də paxıllığı tutanda paxılın şərindən!

19. NAS SURƏSİ (سورة الناس)

ِحيِم
َ
ِن الّر

َ
ْحـ

َ
ـِْم الّلِ الّر  ِبســــ

اِس * اَّلَِذي
َ
اِس اْلَخّن

َ
ْسو

َ
اِس *ِمن َشّرِ اْلو

َ
اِس * إِلَِه الّن

َ
ِلِك الّن

َ
اِس * م

َ
ّبِ الّن َ

 ُقْل أَُعوُذ ِبر

اِس
َ
 الّن

َ
ِة و

َ
 اْلِجّن

َ
اِس * ِمن

َ
ْسِوُس ِفي ُصُدوِر الّن

َ
* ُيو

a. Oxunuşu:

Qul əuzü birabin-nas. Məlikin-nas. İlahinnas. Min şərril-vəs vasil-xan-
nas. Əlləzi yüvəsvisü fi sudurin-nas. Minəl-cinnəti vən-nas. 

b. Mənası: 

1. (Ya Peyğəmbər!) De ki: Sığınıram insanların Rəbbinə; 2. İnsanların 
ixtiyar sahibinə; 3. İnsanların tanrısına; 4. Vəs-vəsə verən, qaçıb gizlənən 
şeytanın şərindən – 5. O şeytan ki, insanların ürəklərinə vəs-vəsə salır, 6. O 
şeytan ki, cinlərdən də olur, insanlardan da!
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