





Kitab köhnə nəşr olduğundan kitabın içində istifadə olunan Qurani Kərimin mə'naca tərcüməsində Ziya Bünyadovun tərcüməsi Mədinə İslam universiteti məzunu Əlixan Musayevin Qurani Kərimin mənaca tərcüməsi ilə əvəz olunub. 




Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə!


Öz kitabının aydın ayələrində:


«Ünsiyyətdə rahatlıq tapasınız deyə, sizin üçün özünüzdən zövcələr yaratması, aranıza məhəbbət və mərhəmət salması da Onun dəlillərindəndir. Həqiqətən, bunda düşünənlər üçün ibrətamiz dəlillər vardır!» (ər-Rum, 21)


-Deyən Allaha həmd və səna olsun! Hədislərin birində :


«Çox doğan və çox sevən qadınlarla evlənin ki , övladlarınız olsun. Qiyamət günündə mən sizin sayənizdə başqa peyğəmbərlərdən ümmətimin sayına görə üstün olacağam.»


sözlərini deyən Onun Peyğəmbərinə salavat və salam olsun! 


İslamda evlənib öz ailəsinin yanına daxil olan şəxs üçün müəyyən edilmiş qaydalar vardır. Çoxları , o cümlədən ibadət edən möminlər belə , bu qaydaları bilmir və ya onları nəzərə almırlar. İntim münasibət zamanı şəriətin nəyi halal buyurub və nəyi haram etməsini bilməməsi üzündən xəta edənlər də az deyil. Yaxın dostlarımdan birinin evlənməsi münasibətilə onun və başqa mömin qardaşların bu işi aləmlərin Rabbinin bütün elçilərinin ağasının şəriətinə əsasən həyata keçirməsinə kömək məqsədilə bu mövzuda risalə yazmaq qərarına gəldim , hər bir evlənən adamı maraqlandıran bə'zi məsələləri şərh etdim. Bu kitabda intim münasibətdə yol veriləcək halların bəyan edilməsinə yer ayırmağımız isə , bu barədə öyrənmək istəyənlər üçün dinimizin nəyə icazə verdiyini bildirmək istəyindəndir.
  Bu risaləni faydalı etməyi , onu Öz kəramətli Üzünə layiq bilməyi Allahdan arzu edirəm. O, xeyirxahlıq mərhəmət Sahibidir.
  Bilməlisiniz ki, evlənmə qaydalarının sayı çoxdur. Bunların içində məni yalnız Muhəmməd peyğəmbərin (s.a.s) sünnəsi ilə bağlı olub istinad baxımından inkarı mümkün olmayan , əsaslı olması heç bir şübhə doğurmayan qaydalar maraqlandırır.




Belə ki, hər bir evlənən müsəlman şəxs dinin bu məsələdəki mövqeyini bilməlidir, gördüyü işə bağlı olmalıdır. Arzum budur ki, Allah evlənən hərbir müsəlmana səadət bəxş etsin, onun ailə həyatını sünnəyə bağlılıqla mükafatlandırsın. Onu:


«Onlar deyərlər: “Ey Rəbbimiz! Bizə gözümüzün aydınlığı olan zövcələr və övladlar bəxş et və bizi müttəqilərə imam et!”»(əl Furqan-74)


sözlərini deyən bəndələrin sırasına salsın və onu da müttəqilər kimi xoş aqibətli etsin. Bu barədə aləmlərin Rabbi belə buyurur:


Şübhəsiz ki, müttəqilər kölgəliklərdə, çeşmələr başında
və istədikləri meyvələr içində olacaqlar.
Onlara deyiləcək: “Xeyirxah əməllərinizə görə nuşcanlıqla yeyin-için!
Şübhəsiz ki, Biz yaxşı əməl sahiblərini belə mükafatlandırırıq!”» (əl-Mursələt, 41-44)


QEYD:


Kitab köhnə nəşr olduğundan kitabın içində istifadə olunan Qurani Kərimin mə'naca tərcüməsində Ziya Bünyadovun tərcüməsi Mədinə İslam universiteti məzunu Əlixan Musayevin Qurani Kərimin mənaca tərcüməsi ilə əvəz olunub. 




1. Gəlinlə nəzakətlə davranmaq.


Yaxşı olardı ki, bəy toy gecəsi gəlinin otağına girəndə onunla nəzakətlə davransın, xoş sözlər desin, elə bil ki, ona şərbət  və.s bu kimi ürəkaçan şeylər verir. Yəzid ibn əs-Səkənin qızı Əsmanın hədisində deyilir:


«Aişəni Allah peyğəmbəri (s.a.s) üçün bəzədim. Sonra onun yanına gedib Aişəyə baxmağa çağırdım. Gəlib onun yanında oturdu. Bir böyük fİncan dolusu süd gətizdirib özü içdi və Aişəyə də verdi. O isə utanıb başını aşağı saldı. Mən onu töhmətləyib dedim: 
 -Peyğəmbərin (s.a.s) əlindən al, iç.
 Aişə fİncanı alıb bir qurtum içdi. Peyğəmbər (s.a.s) ona dedi:
 -Öz rəfİqənə də ver.
 Mən isə dedim:
-Ey Allah peyğəmbəri! Əvvəlcə götür özün iç, sonra öz əlinlə bizi də içirt.
 Südü götürüb əvvəlcə pzü içdi və bizləri də içirtdi. Mən fİncanı götürüb dizimin üstünə qoydum. Fincanı əlimə alıb onu bir qədər döndərib dodaqlarıma yaxınlaşdırdım ki, Peyğəmbərin (s.a.s) içdiyi yerdən mən də içim. Peyğəmbər ( s.a.s ) yanımda olan qadınları göstərib dedi:
-Onlara da içirt!
 Onlar dedilər ki , istəmirlər.
Peyğəmbər (s.a.s) buyurdu:
 -Aclıqla yalanı cəm etməyin (Ac olarkən yalan danışmayın)»


2. Əlini gəlinin başına qoyub dua etmək.


Evlənən şəxs gəlinlə ünsiyyətdə olanda və ya ondan qabaq , əlini onun alnına qoyub Allah təbarəkə və təalənin adını zikr edir, bərəkət duası edir və Peyğəmbərin (s.a.s) hədisində deyilənləri təkrarlayır:


«Sizdən biri bir qadınla evləndikdə və ya kəniz aldıqda onun alnına əlini qoyaraq izzət və cəlal Sahibi Allahı zikr edir, bərəkət duası oxuyub deyir:




-Allahummə inni əs'əlukə min xayrihə və xayri mə cəbəltəhə aleyhi və ə'uzu bikə min şərrihə və şərri mə cəbəltəhə aleyhi
(Allahım, onun və ondan törəyənlərin xeyrini Səndən diləyirəm, onun və ondan törəyənlərin şərindən qorunmaq üçün sənə sığınıram).
Bir dəvə alanda da onun güvənindən (donqarından) yapışıb eyni sözləri deyir.»


3. Ərlə arvadın birlikdə namaz qılması.


Yaxşı olar ki, onlar birlikdə iki rükət namaz qılsınlar. Bu barədə iki rəvayət də vardır.
1-ci Əbu Useydin mövlası əbu Səidin rəvayəti: 


«Mən kölə(alınmış qul) idim. Evləndim. Aralarında ibn Məs'ud, Əbu Zərr və Hüzeyfə olmaqla Peyğəmbər (s.a.s) səhabələrini çağırdım. Namaz vaxtı Əbu Zərr imamlıq etmək istədikdə, digər səhabələr: "Ey Əbu Zərr, sən dur!" dedilər. Əbu Zərr "İmamlığı ev sahibimi edəcək?" dedi və mən kölə olduğum halda onlara imamlıq etdim. Namazdan sonra toy gecəsi ilə bağlı mənə tövsiyə etdilər:
"Gəlin içəri girəndə iki rükət namaz qıl. Sonra Allahdan onun xeyrini istə və şərindən Allaha sığın. Duadan sonra bildiyin kimi hərəkət et. Eyni işi həyat yoldaşın da etməlidir."»


2-ci: Şəqiqin rəvayəti:


«Əbu Həriz adlı bir kişi gəlib dedi:
-Mən gənc bakirə bir cariyə ilə evləndim. Qorxuram Allahın qəzəbinə gəlim.
Abdullah ibn Məs'ud dedi:
-Ülfət Allahdan, nifrətsə şeytandandır. O da Allahın halal etdiklərinə qarşı sizdə ikrah hissi doğurmaq istəyir. Gəlinin yanlna daxil olanda ona əmr et ki, sənin arxanda durub iki rükət namaz qılsın.
İbn Məs'ud başqa rəvayətdə bunu əlavə edir:
-De: "Allahummə bərik li fİ əhli və bərik ləhum fİyyə, Allahummə icmə' bəynənə mə cəmə'tə bi xayrin, və fərriq bəynənə izə fəraqtə ilə xayrin."





(Allahım, məni ailəmə, ailəmi də mənə bərəkətli et! Allahım bizi xeyirlə bir-birimizə bağla. Əgər ayrılmaq hər iki tərəfə xeyirdisə, bizi bir-birimizdən ayır)»


4. Arvadla əlaqə vaxtı nə deyilir:


Müsəlman kişi qadının yanına gəlib  onunla cinsi əlaqəyə girəndə bunları deməlidir:


«Bismilləh, Allahummə cənnibə əş-şəytan, və cənnib əş-şəytanə mə razəqtənə ( Allahın adı ilə , Allahım, bizi şeytandan uzaq elə. Çeytanı bizdən törənənlərdən izaq elə!)»


Peyğəmbər (s.a.s) demişdir:


«Bu duanı oxuyan kimsəyə Allah bir uşaq nəsib verərsə, şeytan o uşağa heç bir zərər yetirə bilməz»


5. Əlaqə necə olur: 


Kişi qadının cinsiyyət üzvündən (uşağın gəldiyi yerdən) olmaq üzrə istədiyi şəkildə xanımı ilə cinsi əlaqədə ola bilər. Allah təalə buyurur:


«Qadınlarınız sizin tarlanızdır. Tarlanıza nə təhər istəyirsinizsə, yaxınlaşın.»(əl Bəqara-223)


"Nə təhər istəyirsiniz", yə'ni üz üstə, arxası üstə, yan üstə və.s vəziyyətlərdə. (Hansı şəkildə olur olsun , əlaqə cinsiyyət üzvündən olmalıdır.) Bu barədə hədis çoxdur. ikisi ilə kifayətlənək:


1-ci: Cabirin (r.a) hədisi:


«Yəhudilər deyərdilər: Əgər kişi, pz arvadı ilə arxa tərəfdən onun qabağı ilə olmaqla əlaqəyə girsə, doğulan oğul daha güclü olur. Bu ayə nazil oldu:


"Qadınlarınız sizin tarlanızdır. Tarlanıza nə təhər istəyirsinizsə, yaxınlaşın"(əl Bəqara-223)


Peyğəmbər (s.a.s) demişdir:
Qabaqdan olsun, arxadan olsun. Əlaqə yalnlz fərcdə (qadının cinsiyyət üzvü-tərc) olmalıdır.




2-ci: İbn Abbasın (r.a) hədisi:



Bir məhəllədə ənsarlar yaşayırdılar. Onlar hələ bütpərəst idilər. Qonşu məhəllədə yəhudilər yaşayırdılar. Onlar kitab əhli idilər. Özlərini qonşularından daha bilikli göstərirdilər. Öz adət və ənənələrinə çox sadiq qalmışdılar. Kitab əhlinə olan göstərişlərdən biri də bu idi ki, qadınlarla yan tərəfdən əlaqədə olsunlar. Bu cür qadın daha örtülü olur. Ənsarlar da bu adəti qəbul etmişdilər. Qureyşlilər qadınlarla ənsarlar üçün məqbul olmayan bir şəkildə əlaqəyə girirdilər. Onlarla qabaqdan, arxadan və arxası üstə uzanmış vəziyyətdə əlaqədə olurdular. Mühacirlər Mədinəyə gələndən sonra onlardan biri ənsarlardan olan bir qadınla evlənir. Onunla deyildiyi kimi əlaqədə olurdu. Lakin qadın bunu rədd edib dedi:
-Biz yan tərəfdən əlaqədə oluruq. Ya sən də belə elə, ya da aralanaq. 
Bu iş böyüdü. Xəbər gedib Peyğəmbərə (s.a.s) çatdı. Allah ayə nazil etdi. (Əl Bəqara-223)


Yə'ni istədiyiniz şəkildə buyurulan yerdən (cinsiyyət üzvündən)


6. Arxa keçiddən (arxa dəlikdən-tərc) əlaqənin haram edilməsi.


Yuxarıda göstərilən ayə və hədislərdən göründüyü kimi qadınla onun arxa keçidindən cinsi əlaqədə olmaq haramdır. Bu barədə olan bə'zi hədisləri göstərək:


1-ci: Ummu Səlmə (r.a) demişdir:


«Mühacirlər Mədinəyə ənsarların yanına gəldilər. Onların qadınları ilə evləndilər. Mühacirlərin qadınları əllərini yerə qoyardılar, ənsarlarsa yox. Bir mühacir kişi ənsarlardan olan arvadını buna məcbur etmək istədi. Arvad bunu rədd etdi. Xəbər gedib Peyğəmbərə (s.a.s) çatdı. Arvad Peyğəmbərin (s.a.s) hüzuruna gəlsə də bu barədə danışmağa utandı. Məsələni Ummu Səlmə açıqladı. Onda bu ayə nazil oldu: (əl Bəqara-223)
Peyğəmbər (s.a.s) dedi:
-Yox, yalnız bir yerdən, yə'ni, qadının cinsiyyət üzvündən.»


(normal yoldan olmaq üzrə hər cür əlaqə şəklinin mümkünlüyünü söylədi.)




2-ci ; İbn Abbasın [r.a] hədisi:


Ömər ibn Xəttab Peyğəmbərin(s.a.s) yanına gəlib dedi:
—Ya Rasulullah əldən düşdüm. 
Peyğəmbər (s.a.s) sorşdu:
—Nədən əldən düşdün sən?
—Bu gecə miniyimi dəyişmişəm. (xanımımı üz üstə yatıraraq əlaqədə oldum).
Peyğəmbər (s.a.s) cavab vermədi. Ona bu ayə nazil oldu: ”Qadınlarınız sizin tarlanızdır. Tarlanıza nə təhər istəyirsinizsə, yaxınlaşın.“(əl Bəqara-223)
Sonra dedi:
—Qabaq və arxa tərəfdən. Amma arxa dəlik ilə və aybaşı olan qadınla əlaqədən çəkin»


3-cü ; Xuzeymə bin Sabitin hədisi :


«Bir kişi Peyğəmbərdən (s.a.s) qadınların arxası ilə əlaqəsi və ya ərin öz arvadı ilə onun arxası ilə əlaqədə olması barədə soruşdu. Peyğəmbər (s.a.s) dedi ki, halaldır. Kişi getmək istəyirdi ki, onu çağırıb və ya çağırtdırıb soruşdu:
—Necə dedim? İki deşiyin hansına? Qabaqdan yoxsa arxadan?
     Kişi dedi ki , bəli, qabaqdan yoxsa arxadan?
—Yox , Allah haqqı deməkdən utanmaz. Qadınlarınızla arxa ilə əlaqədə olmayın»


4-cü hədis:


«Arvadı ilə arxa keçiddən əlaqədə olan kişiyə Allah nəzər yetirməz.»


5-ci:


«Arvadlarla onların arxası ilə əlaqədə olan məl'undur.»


6-cı hədis:


«Aybaşı olan qadınla və ya qadının arxası ilə əlaqədə olan, kahinin dediklərinə inanan adam , Muhəmmədə gələn vəhyləri inkar etmiş olur.»


7. İki əlaqə arası dəstəmaz.


Şəriətdə icazə verilmiş tərzdə qadınla əlaqədə olandan sonra bir daha bu işi təkrarlamaq istədikdə Peyğəmbərin(s.a.s) buyurduğu kimi dəstəmaz alınmalıdır:




«Biriniz arvadı ilə əlaqədə olub, sonra bir daha onu təkrarlamaq istədikdə, bu iki dəfə arasında dəstamaz alsın»


Digər rəvayətdə:


«Namaz üçün olduğu kimi dəstamaz alsın» deyilir. Bu onun üçün daha da oyadıcıdır.


8. Qüsl etmək daha yaxşıdır.


Dəstamazdansa, qüsl etmək daha yaxşıdır. Əbu Rəfİnin hədisində deyilir :


«Bir dəfə Peyğəmbər (s.a.s) bir bir arvadlarının yanına girir və hər dəfə yuyunur. O soruşur ki, olmaz ki, elə bir dəfə yuyunasan?
Peyğəmbər (s.a.s) deyir :
—Hər dəfə yuyunmaq daha pakdır , yaxşıdır və təmizdir.»


9. Ərlə arvadın birlikdə yuyunması :


Onlar bir birinin cinsiyyət üzvlərini görsələr də, bir yerdə yuyuna bilərlər. Bu mövzuda olan hədislər ;


1-ci ; Aişənin (r.a) hədisi ;


«Mən Peyğəmbərlə (s.a.s) birlikdə yuyunurdum. Aramızda olan bir qabdan yuyunurduq. Qabdan su götürməkdə məni qabaqlayanda deyərdim :
—Mənə də saxla. Mənə də saxla. Biz bunu əlaqədən sonra edərdik.»


2-ci: Müaviyyə bin Heydənin hədisi ;


«Mən dedim ;
—Ey Allahın rasulu! Ayıb yerlərə baxmaq və ya onları göstərmək olarmı?
Dedi :
—Ayıb yerlərini arvadından və ya sənə məhrəm olan cariyələrindən başqa hamıdan gizlət.
Mən yenə soruşdum :
—Ey Allahın rasulu! Əgər adamlar bir yerdə çox olsalar?
—Bacardığın qədər heçkəsə göstərmə, heç kəs onu görməsin.
—Ey Allahın rasulu! Birimiz təkbaşına və tənha yerdə çılpaq olsaq?
—Alladan utanmaq, insanlardan utanmaqdan daha üstündür.»




10. Yatmamışdan qabaq təmizlik dəstamazı.


Əlaqədə olmuş ər və arvad dəstamaz almamış yatmazlar. Bu barədə olan hədislər :


1-ci Aişənin (r.a) hədisi :


«Allah Peyğəmbəri(s.a.s) cinsi əlaqədən sonra yemək və ya yatmaq istədikdə əvvəlcə övrət yerini yuyar, sonra namaz üçün olduğu kimi dəstəmaz alardı.»


2-ci. İbn Ömərin (r.a) hədisi :


«Ömər soruşur :
—Ya rasulullah! Biri əlaqədə olandan sonra yata bilərmi?
O deyir :
—Əgər dəstamaz alıbsa olar. »
Digər rəvayətdə deyilir ;
«Dəstəmaz al, cinsiyyət üzvünü yu, sonra yat.»
Başqa rəvayətdə ; «Bəli, dəstamaz alıb yata bilər, hətta istəsə çimər də.»
Başqa rəvayətdə ; « Bəli, istəsə , dəstamaz alar.»


3-cü. Əmmar ibn Yasirin (r.a) hədisi ;


«Peyğəmbər (s.a.s) demişdir :
—Üç növ insana mələklər yaxın düşməz: Kafİr leşi, özünə qadınlara məxsus ətir vuran və cinsi əlaqədə olub dəstamaz almayan.»


11. Bu dəstamazın hökmü :


Bu, vacib deyildir. Amma, çox bəyənilən və məqbul olan əməldir. Ömərin hədisində deyildiyi kimi o, Peyğəmbərdən (s.a.s) soruşur ki, cinsi əlaqədə olan yata bilərmi? Peyğəmbər (s.a.s) oma deyir: " Bəli, istəsə, dəstamaz alar."
  Bunu Aişənin (r.a) hədisi də təsdiq edir :


«Peyğəmbər (s.a.s) cinsi əlaqədən sonra suya toxunmadan yatardı. Sonra dirib yuyunardı»


Onun başqa bir rəvayətində deyilir :


«Peyğəmbər (s.a.s) cinsi əlaqədə olub yatardı. Bilal azan verib namaza çağıranda durub yuyunardı. Suyu başından aşağı tökərdi. 




Sonra çıxıb sübh azanına qulaq asardı və oruc tutardı. Mutarrif Amirdən soruşdu :
—Ramazanda?
Dedim : 
—Bəli, həm ramazanda, həm də başqa vaxt.»


12. Dəstamaz əvəzinə təmizlik təyəmmümü. 


Cinsi əlaqədə olmuş şəxslər dəstəmaz əvəzinə tətəmmüm də edə bilərlər. Aişənin (r.a) hədisi :


«Peyğəmbər (s.a.s) əlaqədə olandan sonra dəstəmaz alıb və ya təyəmmüm edib yatmaq istəyərdi.»


13. Yatmazdan qabaq yuyunmaq daha yaxşıdır :


Cinsi əlaqədə olan şəxslərin yuyunması daha yaxşıdır. Abdullah bin Qeysin hədisində deyilir ;


«Aişədən soruşdum :
—Cinsi əlaqədən sonra Peyğəmbər (s.a.s) nə edərdi? Yatmazdan əvvəl yuyunardı , yoxsa yatıb sonra yuyunardı?
O dedi :
—Hər ikisini edərdi. Bə'zən yuyunub yatardı. Bə'zən də yatıb sonra yuyunardı.
Mən dedim :
—Hər işi yüngülləşdirən Allaha şükr olsun.»


14. Aybaşı keçirən qadınla əlaqənin haram olması ;


Aybaşı vaxtı qadınla cinsi əlaqədə olmaq haramdır. Allah təalə buyurur :


Səndən heyz barəsində soruşurlar. De: “Bu, əziyyətverici bir haldır. Heyz vaxtı qadınlarla yaxınlıq etməkdən uzaq olun və pak olmayınca onlarla yaxınlıq etməyin. Onlar təmizləndikdən sonra isə Allahın sizə buyurduğu yerdən onlara yaxınlaşın”. Şübhəsiz ki, Allah tövbə edənləri də sevir, pak olanları da. (əl Bəqara-222)


Bununla əlaqəli bir neçə hədisi göstərək ;




1-ci hədis :


Peyğəmbər (s.a.s) buyurur: «Aybaşı olan qadınla və ya qadının arxası ilə əlaqədə olan, kahinin dediklərinə inanan adam , Muhəmmədə gələn vəhyləri inkar etmiş olur.»


2-ci hədis ; Ənəs ibn Malik (r.a) rəvayət edir ki :


«Yəhudilər aybaşı keçirən qadını evdən çıxarıb onunla birlikdə yeyib içməzdilər. Onunla evdə ünsiyyətdə olmazdılar. Allah Peyğəmbərindən (s.a.s) aybaşı olan qadınlar barədə soruşduqda bu ayə nazil oldu :


"Səndən heyz barəsində soruşurlar. De: “Bu, əziyyətverici bir haldır. Heyz vaxtı qadınlarla yaxınlıq etməkdən uzaq olun və pak olmayınca onlarla yaxınlıq etməyin. Onlar təmizləndikdən sonra isə Allahın sizə buyurduğu yerdən onlara yaxınlaşın”. Şübhəsiz ki, Allah tövbə edənləri də sevir, pak olanları da." (əl Bəqara-222)


Peyğəmbər (s.a.s) dedi :
—Aybaşı zamanı evdə qadınlarla ünsiyyətdə olun, hər şey edin, cinsi əlaqədən başqa. 
Yəhudilərsə dedilər :
—Bu adam bizə miras qalan hər işə qarışır. 
Useyd ibn Hudeyr və Əbbad bin Bişr Peyğəmbərin (s.a.s) hüzuruna gəlib dedilər :
—Ya rasulullah! Yəhudilər belə deyirlər. Qadınlarımızla aybaşı zamanı əlaqədə olmayaq?
Peyğəmbərin (s.a.s) sifəti dəyişdi, biz elə güman etdik ki, onun bu iki nəfərə qəzəbi tutdu. Onlar bayıra çıxdılar. Peyğəmbərə (s.a.s) hədiyyə olaraq süd göndərilmişdi. Peyğəmbər (s.a.s) adam göndərib onları geri çağırdı, sonra onlara süd içirtdi. Başa düşdük ki, onlara qəzəbi tutmayıb. »


15. Aybaşı zamanı qadınla əlaqədə olanın kəffarəsi ;


Nəfsinə tabe olub heyzdən təmizlənməzdən qabaq qadınla əlaqədə olan kişi təqribən yarım qızıl ingilis funtu vəya onun dörddə biri qədərini sədəqə verməlidir.




Abdullah ibn Abbasın (r.a) hədisində deyilir :


«Peyğəmbər (s.a.s) heyzli qadınla əlaqədə olan barədə demişdir ki, bu adam bir və ya yarım dinar sədəqə verməlidir.»


16. Aybaşı olan qadından halal olan şeylər. 


Kişi aybaşı keçirən qadından cinsi əlaqədən başqa qalan şeylərdən ləzzət ala bilər. Bu mövzuda olan hədislər :


1-ci hədis. Peyğəmbər (s.a.s) buyurur ;


«........hər şey edin, cinsi əlaqədən başqa.»


2-ci. Aişənin (r.a) dediyi :


«Peyğəmbər (s.a.s) aramızda aybaşı keçirənlə yaxınlıq eləmək istədikdə əmr edərdi ki, aybaşı yerini örtsün, sonra arvadını qucaqlayardı, bə'zən də həmən yeri üstdən tumarlayardı.»


3-cü hədis ;


«Peyğəmbərin (s.a.s) bə'zi qadınları demişlər ki, o aybaşı qadınla yaxınlıq edəndə onun cinsiyyət üzvünün üstünü örtərdi və sonra istədiyini edərdi.»


17. Təmizləndikdən sonra nə vaxt əlaqədə olmaq olar?


Qadın aybaşından təmizlənibsə, qan kəsilibsə, yalnlz qanlı yer yuyulub təmizlənəndən, dəstəmaz alandan, ya da ki, çiməndən sonra , yaxud da bütün bunları etdikdən sonra cinsi əlaqəyə girmək olar. Allah təalə bu barədə buyurur :


".....təmizləndikdən sonra isə Allahın sizə buyurduğu yerdən onlara yaxınlaşın”. Şübhəsiz ki, Allah tövbə edənləri də sevir, pak olanları da." (əl Bəqara-222)


18. Əlaqənin cinsiyyət üzvündən xaricdə bitirilməsinə icazə verilməsi.


  Kişi əlaqəni spermanı üzvdən xaricdə axıtmaqla bitirə bilər. Bu barədə olan hədislər ;


1-ci. Cabir (r.a) rəvayət edir ki,


«Biz qadınlarımızla əlaqəni cinsiyyət üzvündən xaricdə bitirirdik, Qur'an da buna icazə verir.»




 Başqa rəvayətdə deyilir ;


«Peyğəmbərin (s.a.s) dövründə biz cinsi əlaqəni xaricdə sona çatdırırdıq. Xəbər gedib ona çatdı, amma o bunu qadağan etmədi.»


2-ci. Əbu Səid əl Xudrinin (r.a) hədisi :


«Bir kişi Peyğəbərin (s.a.s) yanına gəlib dedi ;
 —Mənim bir cariyəm vardır. Mən onunla əlaqədə olanda başqa kişilərin etdiyi kimi əlaqəni cinsiyyət üzvündən kənarda bitirirəm. Yəhudilər iddia edirlər ki, cinsiyyət üzvündən kənarda əlaqəni sona yetirmək körpə qız uşağını diri diri basdırmaq kimidir.
Peyğəmbər (s.a.s) buyurdu :
 —Yəhudliər yalan deyirlər, yalan deyirlər! Əgər Allah bundan uşaq yaratmaq istəsə, sən onun qabağını ala bilməzsən.»


3-cü. Cabir (r.a) rəvayət edir ki :


«Bir kişi Peyğəmbər (s.a.s) yanına gəlib dedi :
—Bir cariyəm vardır. Bizə həm xidmət edir, həm də xurmaları suvarır. Mən onunla yaxınlıq edirəm. İstəmirəm ki, hamilə olsun.
 Peyğəmbər (s.a.s) defi :
—İstəsən kənarda qurtar. Ancaq onu da bil ki, qismətində nə varsa, onu da alacaq.
 Kişi getdi, bir müddət somra qayıdıb dedi:
—Cariyə hamilədir. 
Peyğəmbər (s.a.s) dedi:
 —Sənə demədimmi , qismətində varsa , onu da alacaq?!»


19. Əlaqəni kənarda qurtarmamaq daha yaxşıdır.


 Kənarda qurtarmamağın daha məqbul olması bu səbəblərdən irəli gəlir ;
1). Kənarda qurtardıqda qadına zərər yetirilir, o, ləzzətdən məhrum edilir ;
2). Nigahın bəzi məqsədlərinə xələl gətirir. Bu işlə Peyğəmbərimizin (s.a.s) millətinin sayının artırılmasına maneçilik törədilir. Peyğəmbər (s.a.s) belə buyurur :


«Doğan və sevdikləriniz qadınlarla evlənin ki, çoxluğunuzla digər millətlərdən üstün olum»




 Buna görə də Peyğəmbər (s.a.s) bu işi gizlicə qız uşağını diri diri basdırmağa bənzədir. Bu barədə ondan soruşanda demişdir:


«Bu qız uşağının diri diri basdırılması deməkdir.»


Yuxarıdakı bəndlə burada yaranmış fİkir ziddiyəti heç də bir mənalı deyil. Burada Peyğəmbərin (s.a.s) yuxarıdakına zidd fİkir söyləməsi bu işi etməmək üçün bir tövsiyəsidir.
 Peyğəmbər (s.a.s), Əbu Səid əl Xudrinin (r.a) hədisində deyildiyi kimi, kənarda qurtarmamağı daha yaxşı hesab etmişdir. Hədisdə deyilir ;


«Kənarda qurtarmaq barədə Peyğəmbərin (s.a.s) hüzurunda danışıldıqda demişdir :
—Siz bunu nə üçün edirsiniz? Yaxşı bilin ki, yaradanı Allah olmayan məxluq yoxdur. Məxluqu yaradan Allahdır—buyurdu və “kimsə bunu etməsin” demədi. Rəvayətdə deyilir ; Siz bunu edirsiniz , bunu edirsiniz, bunu edirsiniz? Qiyamət gününüə qədər yalnız çövcud olanlar qalacaqlar.»


20. Nigahla nələr niyyət edilir ;


 Ərlə arvad nigahla pz nəfslərini daha da mərhəmətli etməyi, Allahın haram bildirdiklərindən özlərini qorumalarını niyyət etməli və nigahlarını sədaqət və səmimiyyət üzərində qurmalıdırlar. 
 Əbu Zərrin (r.a) hədisində deyilir :


«Səhabələrdən bə'ziləri Peyğəmbərdən (s.a.s) soruşdular: —Ya rasulullah! Varlılar bütün savabları qazanırlar. Onlar da bizim kimi namaz qılır, oruc tutur, ancaq üstəlik artıq sərvətdən sədəqə də verirlər. 
Peyğəmbər (s.a.s) soruşdu :





Məgər Allah sizə sədəqə vermək üçün sərvət bəxş etməmişdir? Hər bir təsbih (subhənallah) sədəqədir, hər bir təkbir (Allahu əkbər) sədəqədir, hər bir təhlil (Lə iləhə illəllah) sədəqədir, hər bir təhmid (əlhəmdulilləh) sədəqədir, əmr bil mə'ruf (xeyir işlər görmək) sədəqədir, nəhy ən munkər (haramdan uzaqlıq) sədəqədir, hər birinizin öz qadını ilə cinsi əlaqəsində sədəqə vardır.
Səhabələr yenə soruşdular:
—Ya rasulullah! Məgər birimiz öz ehtirasını söndürməsinə görə əcr qazanır?
Peyğəmbər (s.a.s) dedi :
—Siz bilirsiniz ki, ehtirası haram yolla sömdürmək günahdır.
Onlar: — Bəli— dedilər. Peyğəmbər (s.a.s) buyurdu :
—Həmçinin ehtirası halal yolnan söndürmək əcrdir. Sonra bir neçə şeyi "sədəqədir, sədəqədir" kimi xatırlatdı. Bütün bunların mükafatı iki rükət duha namazı qədərdir.»


21. Toyun səhəri nə edilir  :


Yaxşı olar ki, evlənən kimsə toyun səhəri ailə üzvlərinin arasına çıxıb onları və onun evinə gəlmiş qohumları salamlasın, onlara dua etsin, onlar da onun üçün dua etsinlər və onu salamlasınlar. Ənəsin (r.a) hədisində deyilir ;


«Peyğəmbər (s.a.s) Zeynəblə evlənən günün səhəri ziyafət düzəltdi, müsəlmanlara çörək və ət yedizdirdi. Sonra möminə qadınların yanına gedib onları salamladı, dua etdi. Onlar da onu salamladılar dua etdilər. Evləndiyi günün səhəri Peyğəmbər (s.a.s) bu işi görərdi.»


22. Hamamda çimməyin vacibliyi.


Ərlə arvad evdə hamamda çimməlidirlər. Qadınla ümumi hamama getmək olmaz, bu haramdır. Bu mövzuda olan hədislər;


1-ci. Cabirin (r.a) hədisi :


«Allah Peyğəmbəri (s.a.s) buyurmuşdur :




"Allaha və Axirət gününə inanan adam öz halalını (arvadını-tərc) ümumi hamama göndərməz. Allaha və Axirət gününə inanan adam (ümumi-tərc) hamama yalnız fİtədə (örtükdə-tərc) girər. Allaha və Axirət gününə inanan adam üzərində şərab olan süfrə kənarına oturmaz."»


2-ci. Ummu Dərda (r.a) demişdir :


«Hamamdan çıxmışdım. Peyğəmbərə (s.a.s) rast gəldim. Məndən soruşdu :
—Haradan gəlirsən, Ummu Dərda?
Hamamdan gəldiyimi deyincə o,  belə buyurdu :
—Allaha and olsun! Paltarını yad yerdə soyunan adam özü ilə Allahı arasındakı pərdəni yırtmış olur!»


3-cü. Əbu Məleyh demişdir ;


«Bir dəstə Dəməşqli qadın Aişənin (r.a) yanına gəldilər. O soruşdu :
—Siz kimlərdənsiniz?
Dedilər ki, Şam əhliyik. Aişə (r.a) yenə soruşdu :
—Yəqin ki, siz arvadları hamama gedən məntəqədənsiniz?
Dedilər ki, bəli ordanıq. 
Aişə (r.a) dedi :
—Mən Peyğəmbər (s.a.s) bu sözləri eşitmişəm: ”O qadın ki, paltarını yad yerdə soyunur, özü ilə Allah təalə arasındakı pərdəni aradan götürmüş olur.”»


21. Ləzzətin sirərlərini yaymağın haram edilməsi. 


 Həm ərə, həm də arvada yaxınlıqdan aldıqları ləzzətin sirləri barədə açıq saçıq danışmaq, onları yaymaq haramdlr. Bu barədə hədislər ;


1-ci hədis. Peyğəmbər (s.a.s) buyurur :


 «Qiyamət günü Allah təalənin hüzurunda ən pis mövqeyə malik adamlardan biri də bir birinə nəvaziş və yaxınlıq edib bu əlaqənin sirlərini açıb yayan kişi və ya arvaddır» 




2-ci. Əsma bint Yəzidin (r.a) rəvayəti ;


«Bir dəstə kişi və qadınla Peyğəmbərin (s.a.s) yanında idik. 
Peyğəmbər (s.a.s) nizə dedi :
— Ola bilərmi ki, kişi arvadı ilə etdiklərini, arvadsa ərilə etdiklərini açıb ağartsın, hamıya yaysın?
Hamı sükuta qərq oldu. Mən dedim :
—Ya rasulullah! Kişilər də bunu edir. Arvadlar da bunu edir.
Peyğəmbər (s.a.s) dedi :
—Belə etməyin. Bunu edənlər yolda bir-birinə rast gəlib hamının gözü qabağında yaxınlıq edən erkək və dişi şeytanlar kimidirlər.»


24. Ziyafətin vacibliyi. 


 Gəlinin yanına girib çıxandan sonra ziyafət (qonaqlıq-tərc) düzəltmək lazımdır. Peyğəmbər (s.a.s) Abdur Rahmən ibn Aufa toyda ziyafət düzəltməyi əmr etmişdir. Bu barədə aşağıdakı hədis verilir ;


Bureydə bin əl-Hüseybin (r.a) hədisində deyilir ;


«Ali (r.a) Fatiməni (r.a) nişanlayanda Peyğəmbər (s.a.s) demişdir :
—Adaxlı mütləq qonaqlıq verməlidir!
Sə'd (r.a) dedi :
—Məndən bir qoç!
Hərə bir şey boyun oldu. 
Başqa rəvayətdə deyilir ki, ənsarlar da çox şey verdilər.» 


25. Ziyafətin qaydası. 


 Bu halda aşağıdakı məsələlər nəzərə alınmalıdır ;


Qonaqlıq nigahdan 3 gün sonra olmalıdır. Çünki Peyğəmbər (s.a.s) özü də belə etmişdir. 


1-ci. Ənəsin (r.a) hədisində deyilir ;


«Peyğəmbər (s.a.s) bir qadınla evləndi. Məni göndərdi ki, adamları yeməyə çağırım.»
Onun başqa bir hədisində ;
«Peyğəmbər (s.a.s) ilə evləndi. Ona azadlıq verməklə mehrini müəyyənləşdirdikdən 3 gün sonra qonaqlıq verdi.»




2-ci hədis. 


Bu qonaqlığa varlı və ya kasıb olmasından asılı olmayaraq , əməli saleh adamlar çağırılır. Peyğəmbər (s.a.s) demişdir :


«Yalnız möminlə yoldaşlıq edin, yalnız Allahdan qorxanla yemək yeyin.»


3-cü. İmkan olsa bir və ya bir neçə qoç kəsməklə qonaqlıq verilir. Ənsin (r.a) hədisi ;


«Abdur-Rahmən bin Auf (r.a) Mədinəyə gələndən sonra Peyğəmbər (s.a.s) onu ənsar Sə'd ibn Rabiə (r.a) ilə qardaşlaşdırdı. Sə'd (r.a) onunla evə gəldi. Süfrə açıldı. Sə'd qonağa belə dedi :
—Qardaşım! Mən Mədinə sakinləri aeasında ən varlı adamam. Bax mənim var dövlətimə. Götür bir hissəsini. Mənim iki aravadım var. Sənsə arvadsızsan. Mənim iman qardaşımsan. Bax, gör, hansını bəyənirsən. Onu mənə göstər ki, boşayım. Ərə getmək möhləti bitdikdən sonra onunla evlən. 
Abdur-Rahmən (r.a) dedi :
—Vallahi yox! Bərəkallah sənə, ailənə və sərvətinə. Məni bazara apar. 
Onu bazara apardı. Aldı və satdı. Var dövlət əldə etdi. Bir müddət sonra əlində çox yaxşı keyfİyyətli bir qədər qurudulmuş süd və yağ evə gətirdi. İşini Allahın istəyilə bu cür uğurla apardı. Özünə zəfəran ətri vurub Peyğəmbərin (s.a.s) yanına gəldi. Peyğəmbər (s.a.s) ona dedi :
—Sənə nə olub?
O dedi :
—Bir ənsar qadınla evləndim. 
—Ona mehr olaraq nə verdin?
—Bir nəvat (beş qızıl dirhəm) çəkisi qızıl ayırmışam. 
—Allah mübarək eləsin. Qonaqlıq ver, bir qoç olsa belə kəs. Buna icazə verilir. 
Abdur-Rahmən (r.a) dedi :




—Gördüyünüz kimi hər qaldırdığım daşın altında bir qızıl, bir gümüş tapıram.


Ənəs (r.a) deyir :


«—O, ölümündən sonra arvadlarının hər birinə yüz min dinar qoyub getdi.»


Ənəsin (r.a) başqa hədisi :


«Mən Peyğəmbərin (s.a.s) Zeynəblə evlənəndə düzəltdiyi kimi bir ziyafət görməmişdim. O, bir qoç kəsdi. Qonaqlara çörək və ət verdi.»


26. Ətsiz qonaqlıq verməyin mümkün olması.


Qonaqlıq mümkün olan hər hansı bir yeməklə təşkil oluna bilər. Ət olmasa da olar. Ənəsin (r.a) hədisində deyilir ;


«Peyğəmbər (s.a.s) Xeybərlə Mədinə arasında üç gecəlik məsafədə idi və burada Səfİyyə ilə evləndi. Müsəlmanlara qonaqlıq təşkil etdi. Nə çörək, nə də ət vardı. Əllərində olan dəriləri palaz yerinə  sərdilər. (Rəvayətdə deyilir: torpağı təmizləyib səliqəyə saldılar). Qonaqlar gəlib dərilər üstə oturdular. Süfrəyə xurma, pendir və piy qoydular. Camaat yeyib doydu.»


27. Varlıların öz malları ilə qonaqlıqda iştirak etməsi. 


 Varlı və imkanlı adamların bu cür qonaqlıqların təşkil edilməsində iştirak etməsi təqdirə layiqdir. Ənəsin (r.a) Peyğəmbərin (s.a.s) Səfİyyə ilə evənməsi haqqındakı hədisində deyilir :


«Yolda olsa da Ummu Səlim, Səfİyyəni Peyğəmbər (s.a.s) üçün bəzədi. Və onlar bir gecəni birlikdə keçirtdilər. Peyğəmbər (s.a.s) adaxlı oldu. O dedi :
—Qoy hər kəs malik olduğu şeylərlə gəlsin. (Rəvayətdə deyilir deyilir: İmkansız olan, əlində olanla gəlsin.)
 Yerə palaz sərdilər. Biri pendir gətirdi, başqası xurma gətirdi, başqa birisi də piy gətirdi. Bütün bunlardan süfrə açdılar. "Heyq" adlanan bu yeməyi yedilər. Yağış suyundan olan hovuzdan su içdilər. Bu, Peyğəmbərin (s.a.s) düzəltdiyi qonaqlıq idi.»




28. Yalnız varlıları qonaqlığa çağırmağın haram olması. 


Toy mərasimini yalnız varlı adamlar üçün təşkil edib kasıbları çağırmamaq haramdır. 
 Peyğəmbər (s.a.s) bu barədə demişdir :


«Ən pis yemək o qonaqlığın yeməyidir ki, ona yalnız varlılar çağırılsın, amma yoxsulların gəlməsinə yol verilməsin. Dəvətə cavab verməyən Allaha və Onun Peyğəmbərinə qarşı çıxmış olur.»


29. Dəvəti qəbul etməyin vacib olması ;


Çağırışı qəbul edib çağırılan yerə getmək vacibdir. Bu barədə hədis vardır ;


1-ci hədis ;


«Əsiri azad edin, dəvəti qəbul edin və xəstəni ziyarət edin!» 


2-ci hədis ;


«Biriniz toya çağırılsa, qonaqlığa gəlin — toy olsun, başqa bir iş olsun, iştirak edin. Dəvəti qəbul etməyənsə, Allaha və Onun Peyğəmbərinə qarşı çıxmış olur.»


30. Oruc ola-ola dəvəti qəbul etmək ;


Hətta oruc olsa da, adam dəvəti qəbul etməlidir. Peyğəmbər (s.a.s) demişdir :


«Biriniz qonaqlığa çağırılsa, dəvəti qəbul etməlidir. Oruc deilsə yeməli, orucsa dua etməlidir.»


31. Dəvətə görə orucu pozmaq ;


Nafİlə oruc tutmuş adam qonaqlıqda yeyə bilər. Xüsusilə dəvət edən bunu israrla tələb edirsə, qonaq yemək yeyə bilər. 


1-ci hədis ;


«Qonaq çağırıldıqda dəvəti qəbul et. İstəsən ye, istəməsən yemə.»


2-ci hədis ;


«Nafİlə oruc tutan ixtiyar sahibidir. İstəsə oruc tutar, istəsə iftar edər.»


3-cü Aişənin (r.a) hədisi ;




«Bir gün Peyğəmbər (s.a.s) yanıma gəlib soruşdu :—Bir şeyiniz varmı?— Dedim ki, yoxdur. O, dedi ki, mən orucam. Bir gün keçəndən sonra yenə yanıma gəldi, mənə heys(yemək növü-tərc) verdi. Mən ondan bir hissəni gizlətdim. O, heysi xoşlayırdı. Mən ona dedim ki, ya Rasulullah! Bizə heys vermişdilər. Sənin üçün də saxlamışam. Dedi ki, mənə ver. Mən isə oruc idim. O, heysi yedi. Sonra dedi :
—Nafİlə oruc tutan, sədəqə vermək üçün mal ayıran adam kimidir. İstəsə, sədəqəni verər, istəsə, özündə saxlayar.»


32. Nafİlə orucu qəza etmək vacib deyildir ;


Qonaq çağırılan günü nafİlə orucu qəza etməyin vacib olmaması barədə iki hədis verək ;


1-ci. Əbu Səid əl Xudrinin (r.a) hədisi ;


«Peyğəmbər (s.a.s) üçün süfrə açdım. O, bir neçə səhabəsilə gəldi. Süfrəyə yemək gələndə bir nəfər dedi ki, mən orucam. Peyğəmbər (s.a.s) dedi :
—Qardaşınız sizi qonaq çağırmışsa, bunu qəbul edin. 
Sonra dedi :
—Bugün ye. İstəsən başqa bir gün oruc tutarsan.»


2-ci. Əbu Cuheyfə (r.a) deyir ;


«Peyğəmbər (s.a.s) Salmanı (r.a) Əbu Dərda (r.a) ilə qardaşlaşdırdı. Salman (r.a) onun evinə gəlib Əbu Dərdanın (r.a) arvadının fİkirli olduğunu gördü. Salman (r.a) soruşdu ki, sənə nə olub, Ummu Dərda? Qadın dedi :
—Qardaşın Əbu Dərda (r.a) gecələr namaz qılır, gündüzsə oruc tutur. Dünyada heçnəyə möhtac deyildir. 
 Əbu Dərda (r.a) gəldi, qonağı salamladı, süfrə açıldı. Yemək təklif ediləndə Salman (r.a) dedi ki , sən də ye! Əbu Dərda (r.a) dedi ki, orucam. Salman (r.a) dedi ki, sənə and verirəm ki, iftar edəsən. Sən yeməsən , mən də yemərəm. 
Əbu Dərda (r.a) yedi. Salman (r.a) gecəni onun evində qaldı. Gecə vaxtı Əbu Dərda (r.a) qalxıb ibadət etmək istədi. Salman (r.a) ona mane olub dedi :




—Ey Əbu Dərda! Sən öz bədəninə borclusan, öz Allahına borclusan, həm də öz qonağına borclusan, ailənə borclusan. Oruc tut, iftar elə, namaz qıl, ailənə bax. 
 Səhərə yaxın Salman (r.a) ona dedi :
—İndi istəyirsən dur!
 Onlar durub dəstəmaz aldılar və namaza durdular. 
Əbu Dərda (r.a) Peyğəmbərin (s.a.s) hüzuruna gedib Salmanın (r.a) hərəkəti barədə xəbər verdi. Peyğəmbər (s.a.s) ona dedi :
—Ey Əbu Dərda. Salmanın dediyi kimi, sən öz bədəninə borclusan. (Rəvayətdə dedyilir: Salman düz deyir.)»


33. Asilik olan qonaqlığa getməmək ;


Haram və asilik əlaməti olan qonaqlığa getmək olmaz. Belə yerə yalnız bu cür qonaqlığın əleyhinə olduğunu bildirmək və ya onu pozmaq məqsədilə getmək olar. Əgər həmin şəxs istəyinə müvəffəq olmazsa, bu qonaqlığı tərk etməsi vacibdir. Bu barədə hədislər vardır ;


1-ci. Alinin (r.a) hədisi ;


«Süfrə açdım. Peyğəmbəri (s.a.s) çağırdım. Gəlib evdə şəkillər görəndə qayıtdı. 
 Mən soruşdum :
—Ey Allahın Peyğəmbəri! Atam - anam sənə qurban, sən nəyə görə qayıtdın?
 O dedi :
—Evdə üzərində şəkillər həkk edilmiş bir pərdə vardır. Evdə şəkil olsa , mələklər ora girməzlər.»


2-ci. Aişənin (r.a) hədisində deyilir ;


«Birgün mən üzərində şəkillər olan bir balış aldım. Peyğəmbər (s.a.s) bunu görüb qapı ağzında dayandı və içəri girmədi. Mən onun üzündə narazılıq hissini gördüm və soruşdum :
—Ya Rasulullah! Allaha və Onun Rasuluna tövbə edirəm. Nə günahın sahibiyəm?
Peyğəmbər (s.a.s) dedi :




—Bu balış nədir?
 Dedim ki, sənin üçün almışam, üstündə oturasan, dirsəklənəsən. Peyğəmbır (s.a.s) dedi :
—Bu şəkilləri çəkənlər Qiyamət günü əzab çəkəcəklər. Onlara deyiləcək: Yaratdıqlarınızı dirildin! Bucür şəkillər olan evə mələklər girməz. 
 Mən balışı otaqdan çıxartmayana qədər o, içəri girmədi.»


3-cü. Peyğəmbər (s.a.s) demişdir ;


«Allaha və Qiyamət gününə inanan adam üzərinə şərab qoyulmuş süfrəyə heçvaxt oturmaz.»


 Allah rızasını qazanmış əməlisaleh sələflər (ardıcıllar) belə hərəkət etmişlər.
Bu cür misallar çoxdur. Bunlardan bir neçəsini göstərək ;
A—"Ömərin (r.a) mövlası Əsləm rəvayət edir ki, Ömər bin Xattab (r.a) Şama gəlir. Bir xristian onun şərəfİnə qonaqlıq düzəldir. Ömərə (r.a) deyir :
—Mən istəyirəm ki, sən və adamların mənə hörmət göstərib evimə qonaq gələsiniz. 
 Həmin xristian Şamın tanınmış adamlarından biri idi. Ömər (r.a) ona deyir :
—Biz içərisindəki şəkillərə görə sizin kilsələrə girmirik. "
B—Əbu Məs'ud Uqbə bin Əmrin rəvayəti ;
"Bir kişi qonaqlıq verir. Onu da çağırır. Əbu Məs'ud soruşur :
—Evdə şəkillər varmı?
 Deyir ki, vardır. 
 O, dəvəti rədd edir, şəkillər atılmayınca evə girmir. Şəkillər atıldıqdan sonra evə girir." 
C—İmam Auza'i deyir :
"Çalğı olan qonaqlığa getməyin."


34. Dəvətə gələnlər üçün nələr müstəhəbdir?


Qonaqlığa çağırılanlara iki şey müstəhəbdir ;




1-ci. Qonaqlıq bitəndən sonra onu düzəldən üçün dua etmək. Bu dualar Peyğəmbərdən (s.a.s) qalmışdır. Onlardan bə'zilərini qeyd edək ;


A—Abdullah bin Bəsrin rəvayətində deyilir ki, onun atası Peyğəmbəri (s.a.s) qonaq çağırır. 
 O dəvəti qəbul edir. Yemək qurtardıqdan sonra deyir :


«Allahummə iğfİr ləhum vərhəmhum və bərik ləhum fİmə razəqtəhum. (Allahım! Onları bağışla, onlara rəhm et, onlara verdiyin ruzini bərəkətli et.)»


B—Miqdad bin Əsvədin (r.a) hədisi ;


«Mən iki yoldaşımla Peyğəmbərin (s.a.s) yanına gəldim. Biz bərk acımışdıq. Adamlara müraciət etdik, heç kəs bizi qonaq etmədi. Peyğəmbərlə (s.a.s) onun evinə getdik. Dörd keçisi var idi. Mənə dedi :
—Ey Miqdad! Bunların südünü biz dörd nəfərin arasında böl. 
 Mən südü dörd yerə böldüm. Hərə öz payını içdi. Peyğəmbərə (s.a.s) də bir pay saxladıq. Amma o, bu gecə gec gəldi. Mən özüm-özümə dedim ki, yə'qin o, ənsarların yanına gedib doyunca yeyib, içib. Mən onun payını içə bilərəm. Durdum və Peyğəmbərin (s.a.s) payını da içdim. Südü içib qurtarmışdım ki, bərk üzüntü keçirtməyə başladım: "Peyğəmbər (s a.s) ac və susuz gələcək, bir şey tapmayacaq!" Yatmaq istədim. Üstümdəki yun yorğanı başıma çəkirdim, ayaqlarım açıq qalırdı, ayaqlarımı örtürdüm, başım açıq qalırdı. Nəsə yata bilmirdim. Hey özüm-özümə danışırdım. Yoldaşlarım yatmışdılar. Mən isə oyaq idim. Peyğəmbər (s.a.s) içəri girən kimi oyaq olanın eşidəcəyi, yatanı isə narahat etməyən bir səslə salam verdi. Fincanı qaldırıb baxdı. Heç nə yox idi. O dedi :
"Allahummə at'im mən at'əməni, vasqi mən saqəni! (Məni yedirəni yedirt, məni içirdəni içirt!)"
 Mən bu duanı qəbul etdim. Tövləyə gedib əlimlə keçiləri yoxladım, görüm ki, hansında süd çoxdur. Nəhayət, birinin döşlərinin dolu olduğunu hiss etdim. 




 Məhəmməd ailəsinin hələ işlətmədiyi bir qab tapıb onu südlə doldurdum. Sonra südü Allah Peyğəmbərinə (s.a.s) verdim. O, məndən soruşdu :
—Məgər siz öz payınızı bu gecə içmədiniz, ya Məs'ud?
—İç, ey Allah Peyğəmbəri!
 Başını qaldırıb mənə baxdı və dedi :
—Nə olub? Nə xəbər?
 Dedim ki, əvvəlcə iç, sonra xəbəri bilərsən. 
 İçdi, mənə də verdi ki , içim. 
 Mən dedim ki, onun duasını eşitdim və bunu etdim. O, güldü. Mən torpağa yıxıldım. Məndən soruşdu :
—Sənə nə olub? Nə xəbər?
 Mən olub keçənləri danışdım. O, dedi ki, bu, göydən nazil olan bərəkətdir. Yoldaşlarıma süd içirib içirmədiyimi soruşdu. Mən dedim :
—And olsun səni haqla Göndərənə! Bu bərəkət həm mənə, həm də sənədir. Bu sənin duanın cavabıdır. Xəta işlətdiyimi də mənə anlatdı.»


Ənəs və başqaları deyirlər ki, Peyğəmbər (s.a.s) ənsarların yanına gələrdi. O, ənsarların evinə gələndə uşaqlar onun ətrafına yığışardılar. O, uşaqları yanına çağırar, salamlayar və başlarını tumarlayardı. 


«Peyğəmbər (s.a.s) Sə'd ibn İbadənin evinin qapısına gəlib ev sahibindən icazə istədi və dedi :
—əs-Səlamu aleykum və rahmətullah!
Sə'd (r.a) dedi :
—Və aləykəs-səlam və rahmətullah!
 Lakin Peyğəmbər (s.a.s) salamın cavabını eşitmədiyindən onu üç dəfə təkrarladı. Sə'd (r.a) də üç dəfə cavab verdi. Lakin, Peyğəmbər (s.a.s) yenə də eşitmədi. Peyğəmbər (s.a.s) üç dəfədən artıq salam verməzdi. Cavab almasaydı, geri qayıdardı. Peyğəmbər (s.a.s) geri qayıtdı. Sə'd (r.a) də onu dalınca gəlib dedi :




—Atam anam sənə qurban, ya Rasulullah! Sən salam verdin. Mən də cavab verdim. Amma sən eşitmədin.Mən istəyirdim ki, sənin salam və bərəkətin çox olsun. İçəri gir, ya Rasulullah!
Peyğəmbər (s.a.s) evə girdi. Ona kişmiş verdilər. Peyğəmbər (s.a.s) yeyib qurtarandan sonra dedi :
"Əkələ təaməkum əl-əbrar, və sallət aləykum əl-mələikə, və aftarə indəkum əs-saimun." (Sizin yeməyinizi xeyirxahlar yesin, mələklər sizə dua etsin və oruc tutanlar süfrənizdə iftar açsınlar.)»


2-ci. Ev sahibi və onun arvadə üçün xeyir və bərəkət duası etmək. Bu barədə olan hədislər ;


1) Cabir ibn Abdullah (r.a) deyir :


«Atam öldü. Yeddi, yoxsa doqquz qız uşağı qaldı. Mən bir dul arvadla evləndim. Peyğəmbər (s.a.s) məndən soruşdu :
—Evlənmisən, ey Cabir?
 Dedim ki, bəli, evlənmişəm. Peyğəmbər (s.a.s) soruşdu :
—Bakirə qızdır, yoxsa, dul arvad?
—Duldu. 
—Yə'qin bir cariyədir, gün keçirirsən, sən onunla, o səninlə oynayır, gülürsünüz. 
 Dedim :
—Atam Abdullah həlak oldu, yeddi , bilmirəm, doqquz qız uşağı qoyub getdi. İstəmədim ki, onların arasına özləri kimi , onlar yaşda birisi gəlsin. Elə bir qadınla evləndim ki, böyüklük etsin, onlar üstündə nəzarətçi olsun. 
Peyğəmbər (s.a.s) dedi :
—Bərakə Allahu ləkə
(mənə xeyir və bərəkət arzuladı.)»


2). Bureydənin (r.a) hədisi ;


«Bir neçə ənsar Alidən (r.a) Fatiməni (r.a) soruşur. Ali (r.a) Peyğəmbərin (s.a.s) yanına gəlib salam verir. Peyğəmbər (s.a.s) soruşur :
—Sən nə istəyirsən, ey Əbu Talib oğlu?
—Heç, Allah Peyğəmbərinin (s.a.s) qızı Fatimə (r.a) yadıma düşdü. 




 Peyğəmbər (s.a.s) yalnız bunları deyir :
—Salam olsun, eşq olsun!
Ali (r.a) onu gözləyən ənsarların yanına qayıtdıqda onlar soruşurlar :
—Nə oldu?
—Bilmirəm. O (s.a.s), yalnız bunları dedi: Salam olsun, eşq olsun!
—Rasulullahın (s.a.s) bu sözlərindən elə biri də bəsdir. O sənə ailə və salam bəxş etmişdir. 
 Bir müddət keçəndən sonra Ali (r.a) Fatimə (r.a) ilə evlənəndə Peyğəmbər (s.a.s) ona deyir :
—Ya Ali! Bəy mütləq ziyafət düzəltməlidir. 
 Sə'd (r.a) deyir ki, bir qoç verəcək. Başqa ənsarlar da qarğıdalı verdilər. Bu gecə ailə həyatının ilk gecəsi olduğu üçün Peyğəmbər (s.a.s) dedi : 
—Heçnə yeməyin, məni gözləyin. 
 Peyğəmbər (s.a.s) su istədi və dəstəmaz aldı. Suyu Alinin (r.a) üstünə töküb dedi :
—Allahummə bərik fİhimə, və bərik ləhumə fİ binəihimə. (Allahım! Onlara və onların övladlarına xeyir-bərəkət bəxş elə!)»


3). Aişənin (r.a) hədisi ;


«Peyğəmbər (s.a.s) mənimlə evləndi. Anam yanıma gəldi. Məni evə içəri saldı. Evdə bir dəstə ənsar qadın vardı.Onlar dedilər :
"Aləl-xayri vəl bərakə, və alə xayrin tair." (Allah sənə xeyir və bərəkət bəxş etsin! Allah səni xoşbəxt etsin.) 


4). Abu Hureyra (r.a) deyir ;


«Bir adamı evlənmək münasibıtilə təbrik edəndə Peyğəmbər (s.a.s) onun üçün bu duanı edərdi:"Bərakə Allahu ləkə, və bərakə Allahu aləykə, və cəmə'a bəynəkumə fİ xayrin."(Allah sənə xeyir və bərəkət bəxş etsin, Allah səni xoşbəxt etsin, sizi bir-birinizə xeyirlə bağlasın).»




35. Səadət və övladlar arzulamaq cahilliyyə dövrünün təbrikidir. 


 Heç vaxt "səadət və övladlar arzulayırıq" deməyin. Bunu çoxları edərdilər. Bilmirdilər ki, bu, cahilliyyə dövrünün təbrikidir. Bu təbrik çoxsaylı hədislərdə qadağan edilmişdir. Həsənin (r.a) hədisində deyilir ;


«Ali ibn Abu Talib Cəmm tayfasından bir qadınla evləndi. Camaat gəlib dedilər :
—Sənə xoşbəxtlik və övladlar arzulayırıq!
O dedi :
—Belə deməyin. Rasulullah (s.a.s) bunu qadağan etmişdir. 
Onlar soruşdular :
—Ey Abu Zeyd, bəs nə deyək?
—Deyin: "Bərakəllahu ləkum və bərakə aleykum."(Allah sizi xeyir və bərəkətli etsin, sizə xeyir və bərəkət bəxş etsin!) Bizə bu əmr edilmişdir. »


36. Gəlinin kişilərə xidmət etməsi. 


 Gəlinin evə çağırılmış qonaqların qulluğunda durması yaxşı olardı. Bu şərtlə ki, o, şəriətlə müəyyən olunmuş şəkildə geyinsin, fİtnə törətməsin.
 Səhl bin Sə'din (r.a) hədisində deyilir ;


«Abu Useyd  Saidi (r.a) evlənəndə Peyğəmbəri (s a.s) və səhabələrini qonaq çağırır. Lakin, yemək vermir. Arvadı yalnız daş qabda bir qədər xurma gətirir. Peyğəmbər (s.a.s) yeyib qurtarandan sonra arvad onun əlinə su tökdü, və buna çox sevindi. Həmin gün qonaqlara Abu Useydin arvadı xidmət etdi.»


37. Mahnı və dəf çalmaq. 


 Toy vaxtı qadınlara dəf çalmaqla və gözəlliyi, pis əməlləri tərənnüm etməyən mahnı mahnılar ifa etməklə nigah xəbərini elan etməyə icazə verilməlidir. Bu barədə olan hədislər ;




1-ci. Muavizin qızı Rubeyyənin (r.a) hədisi ;


 «Peyğəmbər (s.a.s) Alinin (r.a) toyuna gəldi. Mənim lap yanımda döşək üstündə üstə oturdu. Cariyələr dəf çalıb Bədr döyüşündə həlak olan atalarımızı tərənnüm edən mahnılar oxuyurdular. Onlardan biri "Aramızda sabah nə olacağını bilən Peyğəmbər vardır"  sözlərini oxuyanda o dedi :
—Bunu saxlayın, bəyaqkıları oxuyun!»


2-ci. Aişə (r.a) rəvayət edir ki, o, bir gəlini ənsarlardan olan ərinin yanına təntənə ilə aparanda Peyğəmbər (s.a.s) dedi :


«—Ey Aişə! Sizin çalğınız yoxdur. Ənsarlar çalğını xoşlayırlarmı?
 Başqa rəvayətdə deyilir ;
 Peyğəmbər (s.a.s) soruşdu :
—Dəf çalan və mahnı oxuyan cariyə də göndərmisiniz?
—Nə oxumalıdır?
—O, deməlidir ;
"Biz gəlmişik, biz gəlmişik,
Bizi salamlayın, sizi salamlayaq,
Qırmızı qızıl yoxsa,
Vadinizdə yurd salmayaq,
Evlərdə buğda yoxsa,
Qızlarımızı ac qoymayaq."»


3-cü. Aişənin (r.a) hədisi ;


«Peyğəmbər (s.a.s) toyda oxuyan bu mahnını eşidir :
"Qıza qoçlar hədiyyə verin ki,
Evində bolluq içində olsun. 
Məhəbbətin sabahdan xəbər verən
Bir adama olsun."
  Başqa rəvayətdə deyilir ;
"Ərin bir adamdır ki,
O, sabah nə olacağını bilir."
 Bunları eşidən Peyğəmbər (s.a.s) deyir :





—Sabah nə olacağını Allah Subhənəhu və təalədən başqa heç kəs bilmir!»


4-cü. Amir bin Sə'd əl-Bəclinin hədisi ;


«Mən Qərza bin Kə'bin, Əbu Məsudun və üçüncü bir şəxsin (ola bilsin Alinin r.a ) yanında olanda cariyələr dəf çalıb mahnı oxuyurdular. Onlara dedim :
—Siz Peyğəmbərin (s.a.s) səhabələri ola ola bunları qəbul edirsiz?
Dedilər :
—O bizə toy vaxtı şənlənməyə, müsibət vaxtı ağı deməyə icazə vermişdir. 
Başqa bir rəvayətdə deyilir :
—Ağı demədən ağlamağa.....»


5-ci. Abu Bəcl Yəhya bin Səlimdən :


«Məhəmməd bin Hatibə dedim :
—İki dəfə evləndim, amma heç birində dəf səsi eşidilmədi. 
Məhəmməd mənə dedi :
—Peyğəmbər (s.a.s) demişdir ki, halalla haram arasındakı fasilədə dəf səsi durur.»


6-cı. «Nigahı hamıya bildirin» (eşitdirin-tərc).


38. Şəriəti pozmaqdan qaçınmaq. 


 Mərasimdə şəriətə zidd olan hər hansı bir əməldən, xüsusilə adət edilmiş işlərdən qaçınmaq. Bunlar elə adətlərdir ki, alimlərin susması üzündən adamların çoxu onları məqbul sayır. Bunlardan ən əhəmiyyətli olanlarını burada xatırlatmağı lazım bilirəm :


1-ci. Şəkil asmaq ;


 Divarlardan şəkillər asmaq olmaz. Bu şəkillər hər növdə ola bilər : portret, cizgilər, rəsm əsəri və ya foto şəkil. Bütün bunları asmaq olmaz. Mümkün olsa, onları divardan götürmək, olmasa, qaşıyıb çıxarmaq lazımdır. Bu barədə hədislər ;
1)Aişədən (r.a) olan hədis ;




«Peyğəmbər (s.a.s) mənim kiçik otağıma girdi. Otaqda üzərində şəkillər olan zərif pərdə asılmışdı. 
 (Başqa rəvayətdə deyilir : qanadlı at şəkli vardı). Bunu görəndə onun rəngi dəyişdi, əl atıb pərdəni çıxartdı və dedi :
—Ey Aişə! Qiyamət günü Allah dərgahında ən çox əzab çəkən adamlar Allahın məxluqlarına bənzərlər yaradanlardır. (Başqa rəvayətdə : Bu şəkli çəkənlər əzab çəkərlər.) Onlara deyiləcək :
—Yaratdıqlarınızı dirildin! (İçində şəkillər olan evlərə mələklər girməzlər.)
 Aişə (r.a) demişdir :
—Pərdələri çıxardıb atdıq. Parçadan mütəkkələr və döşəkçələr düzəltdik. Mən Peyğəmbəri (s.a.s) içində şəkil olan mütəkkələrdən birinə dirsəkləndiyini görmüşəm.»


2). Aişənin (r.a) hədisi ;


«Peyğəmbər (s.a.s) üçün bir balış düzəltmişdim. İçəri girəndə qapının ağzında dayandı, rəngi dəyişdi. Soruşdum :
—Nə oldu, ya Rasulullah? Günahım varsa, qoy Allaha tövbə edim!
 O dedi :
—Bu balış nədir?
—Bu balışı sənin üçün sənin üçün düzəltmişəm ki, üstündə uzanasan. 
—Bilmirsən ki, içərisində şəkillər olan evə mələklər girmirlər? Şəkil çəkənlər Qiyamət günü əzab çəkəcəklər. Onlara deyiləcək : Yaratdıqlarınızı dirildin!
 Başqa rəvayətdə deyilir : "Bu şəkillərin sahibləri Qiyamət günü əzab çəkəcəklər."
 Balışı otaqdan çıxartmayınca içəri girmədi.»


3). Peyğəmbərin (s.a.s) kəlamı ;


«Cəbrayıl (a.s) yanıma gəlib dedi :
—Dünən yanına gəldim. Amma qapıda olan adam şəkli mənim içəri girməyimə mane oldu. 





 Evdə zərif bir pərdə vardı. Üzərində adam şəkilləri vardı. Evdə bir it də var idi. Şəklin baş hissəsini kəsdi və o, ağac kölgəsinə oxşadı. 
Pərdəni də kəsdilər və ondan iki balış düzəltdilər. İti də evdən qovdu. Dedi ki, biz evdə nə şəkil , nə də it olan evə giririk. İt qaçıb Həsənin (r.a) və ya Hüseynin (r.a) yatdığı taxtın altına girdi. Peyğəmbər (s.a.s) soruşdu :
— Ey Aişə! Bu it nə vaxt içəri girdi?
 Dedim ki, Vallahi bilmirəm. 
 Əmr etdi ki, iti bayıra çıxarsınlar. Onun oturduğu yerə su səpdi.»


2-ci. Divardan xalça asmaq. 


 Şəriətlə icazə verilməyən və müsəlmanın qaçmalı olduğu bir iş də divardan istər ipək, istərsə də başqa növ xalçalar və sairə bu kimi şeylər asmaqdır. Çünki bu iş israfçılıq, zi'nət, şəriətlə uyğun gəlməyən bir iş hesab edilir. 
 Bu barədə olan hədislər ;
 Aişənin (r.a) hədisi ;


«Peyğəmbər (s.a.s) hərbi yürüşlərin birində iştirak etdiyindən evdə yox idi. Mən onun (s.a.s) qayıtmasını gözləyirdim. Üstündə şəkil olan bir xalça götürüb bir tərəfdən asdım. Peyğəmbər (s.a.s) qayıdanda mən onu otaqda qarşılayıb dedim :
— Əs-Səlamu aləykə, ya Rasulullah, rahmətullahi və bərakətuh. Allaha həmdü səna olsun! Şükür olsun Allaha ki, səni kəramət və bəsirət sahibi etmişdir!
 O isə mənimlə danışmadı. 
 Mən onun çox qəzəbləndiyini bildim. O, tələsik evə girdi, xalçanı çıxarıb parçaladı və dedi :
— Sən divarı örtürsən? Özü də üstündə şəkil vardır! Allah təalə bizə ruzi olaraq verdiklərini daş və palçıq olan divarlara asmağı əmr etməmişdir. 
 Xalçanı kəsib ondan iki balış düzəktdik, içini samanla doldurduq. Peyğəmbər (s.a.s) onlara dirsəklənərdi.»




 Bu səbəbdən də səhabələrdən bə'ziləri divarlarından pərdələr asılmış evlərə girməzdilər. 
 Salim bin Abdullah deyir :



«Atam sağ ikən evləndim. Atam qonaqları dəvət elədi. Əbu Əyyub da çağırıkan qonaqların arasında idi. Evimiz xalça, kilim, yorğan-döşək və s. ilə bəzədilmişdi. Əbu Əyyub içəri girdi. Mən ayaq üstə durmuşdum. Baxıb gördü ki, ev yaşıl bəzəklə bəzənib. O dedi :
— Ey Əbu Abdullah! Divarları bəzəklə örtürsünü?!
 Atam dedi :
— Utanıram. Ey Əbu Əyyub, qadınlar bizi yoldan çxartdılar. 
— Başqalarına qadınların üstün gələcəyindən qorxurdum, amma, sənə görə qorxmurdum. Mən nə sizin yeməyinizi yeyərəm, nə də evinizə girərəm, - deyərək mərhum evi tərk etdi. »


3-cü. Qaş və kirpiklərin alınması və formaya salınması. 


 Bə'zi qadınlar gözəl görünmək üçün qaşlarını alaraq, hilal, qövs və s, şəklinə salmağa çalışırlar. Bu işi Peyğəmbər (s.a.s) haram etmiş, onu görəni lə'nətləyərək demişdir :


«Allah bədənə şəkil döydürənə və döyənə, qaşlarını aldırana və alana, dişlər arasında deşik açana və açdırana, Allahın yaratdığının şəklini dəyişənə lənət eləsin.»


4-cü. Dırnaqlara lak çəkmək və onları uzatmaq. 


 Bu murdar adət Avropanın əxlaqsız qadınlarından bir çox müsəlman qadınlara keçmişdir. Onların öz dırnaqlarına müxtəlif rəngdə lak çəkmələri bu gün manikür kimi tanınır. Bə'zilərisə öz dırnaqlarını uzadırlar. Bu adət həmçinin bir çox gənc oğlanlara da keçmişdir. Allahın xəlq etdiyi şeyin şəklini bu cür dəyişdirmək lənətlənir və bir çox hıdislərdə kafİr qadınlara bənzəmək qadağan edilir. Beləki, Peyğəmbərin (s.a.s) buyurduğu kimi :


«... bir millətə özünü oxşadan onun kimi olur.»


 Bu həm də Allahın aşağıdakı kəlamına da ziddir :




"Sən bir hənif kimi üzünü dinə tərəf çevir! Allahın insanlara – xəlq etdiyi şüurlu məxluq kimi verdiyi fitrət budur. Allahın yaratdığını heç cür dəyişdirmək olmaz. Doğru din budur, lakin insanların çoxu bunu bilmir." (ər-Rum, 30)


 Peyğəmbər (s.a.s) bu barədə demişdir ;


« Fitri olaraq ( peyğəmbərlərin qanunu ) insanlara beş şey verilmişdir : Sünnət, bədənin məxsusi yerlərindən tükü ülgüclə qırxmaq, bığı qısaltmaq, dırnaqları kəsmək və qoltuğun altını tükdən təmizləmək.»


 Ənəs (r.a) demişdir :


 « Peyğəmbər (s.a.s) bığı qısaltmağı, dırnaqları kəsməyi, qoltuq altını tükdən təmizləməyi, məxsusi yerdən tükü qırxmağı və bu işləri qırx gündən bir müddətdə gecikdirməməyi əmr etmişdir.»


5-ci. Saqqalı qırxmaq. 


  Bu da qəbahətdir. Həqiqi şəriət qanunlarının pərəstişkarları üçün bundan da pis bir iş ola bilməz. Saqqalı qırxmaq ilə özünə bəzək verən kişilərin əksəriyyəti Avropa kafİrlərinin tə'siri altına düşmüşlər. Onların adətinə görə bəyin gəlinin yanına saqqalda daxil olması böyük ayıb sayılır. Bu halda şəriət qanunları bir neçə yerdə pozulur ;


  A) Allahın xəlq etdiyinin xarici görkəmi dəyişilir. Allah-təalə şeytan barədə buyurur :


"Allah şeytana lənət etdi. O isə dedi: “Mən Sənin qullarından müəyyən bir qismini hökmən ələ alacağam.
 Mən onları mütləq doğru yoldan azdıracaq və xülyalara salacağam; onlara mal-qaranın qulaqlarını kəsməyi buyuracaq və Allahın yaratdıqlarına dəyişiklik verməyi əmr edəcəyəm”. Allahı qoyub şeytanı özünə himayədar tutan şəxs açıq-aşkar ziyana uğramışdır." ( ən-Nisa, 118-119 )


  Bu mətndən aşkar olur ki, Allahın yaratdıqlarının görkəmini Onun icazəsi olmadan dəyişmək şeytanın əmrinə tabe olmaq, cəlal və qüdrət Sahibinə qarşı qiyam qaldırmaq deməkdir.




  Heç şübhəsiz Allah Peyğəmbəri (s.a.s) yuxarıda göstərdiyimiz kimi, Allahın yaratdıqlarının da xarici görünüşünü dəyişdirənləri lənətləmişdir. Saqqalın qırxılmasının bu xarici görünüşə daxil olmasına şübhə yoxdur. Haqqında danışılan lənətləmədə bir məsələ də vardır. Deyilir ki ; "Allahın icazəsi olmadan", yə'ni, buradan məxsusi yerlərun tüklərin və başqa natəmizlik doğuran tüklərin qırxılmasının da bu lənətə aid olması başa düşülməsin. Buna şəriətlə icazə verilmişdir, bu iş bəyənilir və hətta vacib sayılır. 


B) Peyğəmbərin (s.a.s) əmrinə qarşı çıxmaq ;


«Bığlarınızı (dodaq üstündən xüsusilə-tərc) qısaldın və saqqal saxlayın.»


  Məlumdur ki, hər bir göstəriş zərurət bildirir. Zərurət isə əsaslandırılmalıdır. Bu əsaslar aşağıdakılardır ;
1. Kafİrlərə oxşamaq. Peyğəmbər (s.a.s) demişdir: " Bığlarınızı qısaldın, saqqalınızı uzadın, məcusilərdən fərqlənin." 
  Bu zərurətin başqa əsası da budur ;
2 . Qadınlara oxşamaq. 
  Peyğəmbər (s.a.s) qadınlara oxşayan kişiləri, kişilərə oxşayan qadınları lənətləmişdir. 
 Aydındır ki, Allah kişini qadından bir çox əlmaətlə, o cümlədən saqqalla fərqləndirmişdir, onu qırxmaqla daha çox qadına oxşamaq olar. Əgər gətirdiyimiz bu dəlillər müxalifləri qane etsə, Allah bizi də, onları da icazə vermədiyi və razı olmadığı hər bir işdən uzaqlaşdırmış olar. 


6-cı. Nişan üzüyü. 


  Bə'zi kişilər "nişan üzüyü" adlandırdıqları qızıl üzük taxırlar. Bu adət xristianlardan götürülmüşdür. 




  Qızıl üzük taxan adam kişilərə bunu erməyi qadağan edən şəriət mətnlərinə qarşı çıxmış olur. Bu mətnlərdən bə'zilərini göstərək ;

 1) "Peyğəmbər (s.a.s) qızıl üzük taxmağı qadağan etmişdir."
2) İbn Abbas (r.a) rəvayət edir ; " Peyğəmbər (s.a.s) bir kişinin əlində qızıl üzük gördü, onu çıxarıb atdı və dedi : Məgər sizdən kimsə közərmiş kömürü ələ alıb saxlamaq istəyərmi? 
  Bundan sonra kişiyə dedilər ki, götürsün üzüyü, gərəyi olar. Kişi isə e'tiraz edib dedi :
— Vallahi, Peyğəmbəri (s.a.s) atdığı bir şeyi mən heç vaxt yerdən götürmərəm! "
3)  Əbu Sə'ləbə əl Xaşinin hədisində deyilir : « Peyğəmbər (s.a.s) onun əlində qızıl üzük gördü, əlindəki çubuqla onu vurdu. Peyğəmbərin (s.a.s) başı qarışanda Əbu Sə'ləbə (r.a) üzüyü yerə atır. Peyğəmbər (s.a.s) başını qaldırıb üzüyü görməyəndə deyir :
— Onu bizə göstərməsəydin, səni incitməzdik və cərimə etməzdik! »
4)  Abdullah ibn Amr (r.a) rəvayət edir ki, “Peyğəmbər (s.a s) bə'zi səhabələrdə qızıl üzük görür, onu çıxartdırıb atdırır. Bu, cəhənnəm əhlinin boyunbağıdır. Onu yerə atdı. Gümüş üzüyü gördü  bir söz demədi. ”
5)  Peyğəmbər (s.a.s) demişdir :"Allaha və axirətə inan adam ipək geyməz və qızıl taxmaz."
6)  Peyğəmbər (s.a.s) demişdir : " Mənim ümmətimdən olan şəxs qızıl taxıb ölərsə, o, cənnət qızılından məhrum olar. "




39. Qadınla yaxşı münasibətdə olmaq. 


  Kişi qadına yaxşı münasibət bəsləməlidir. Allahın qadınlara halal etdiyi şeylərdən onları məhrum etməməlidir. 
  Bu xüsusilə gənc qadınlarla, gənc yaşında olanlarla münasibətə aiddir. Bu mövzuya aid hədislər ;


1)  Peyğəmbər (s.a.s) demişdir :
—« İçinizdə ən xeyirliniz öz ailəsi ilə yaxşı münasibətdə olandır. Mən aranızda öz ailəmlə ən yaxşı münasibətdə olduğuma görə sizin ən xeyirlinizəm. »
2)  Peyğəmbər (s.a s) vida həccinin xütbəsində demişdir :
« Qadınlara qarşı xeyirxahlığı özünüzə borc bilin, onlar da sizə tabe olmalıdırlar. Bundan başqa onlardan heçnə istəməyin. Əgər açıq-aşkar pis hərəkətə yol versələr, yatağınızdan onları qovun, onları incitmədən döyün. Sizə itaət etsələr, daha onlara əziyyət verməyin. Yaxşı bilin ki, sizin qadınlarınız üzərində, qadınlarınızın da sizin üzərinizdə haqları vardır. Sizin haqqınız istəmədiyiniz adamları yataqlarınıza qoymamaları (yataq yerində oturmaq , uzanmaq) və evlərinizə buraxmamalarıdır. Qadınlarınızın haqqı budur ki, onları paltar və yeməklə yaxşı təmin edəsiniz. »
3)  Peyğəmbər (s.a.s) demişdir :
« Mömin kişi mömin qadına nifrət etməz. Bir xasiyyətini bəyənməsə, başqa xasiyyətini bəyənər. »
4)  Peyğəmbərin (s a.s) kəlamı :
« İmanca ən kamil mömin, əxlaqca ən yaxşı olandır. Möminlərin ən xeyirlisi öz qadınlarına xeyirli olanıdır. »


5)  Aişənin (r.a) hədisi :
« Peyğəmbər (s.a.s) məni məsciddə nizə oynadan həbəşilərə baxmağa çağırdı. Bayram günü idi. O, mənə dedi :
— Ağbəniz xanım, onlara baxmaq istəyirsən?
 Dedim ki, bəli istəyirəm. 
  Çən onun arxasında dayandım. Çiyinlərini aşağı əydi ki, mən oynayanları görə bilim. 




  Çənəmi onun çiyninə qoydum, üzümü də yanağına yapışdırdım. Çiyinləri üstən baxırdlm. Peyğəmbər (s.a.s) soruşdu :
— Ey Aişə , doymadın?
 Dedim ki, yox. Onun mənə olan münasibətini bilmək üçün dedim ki, doyana qədər baxmaq istərəm. » (Rəvayətdə deyilir : "O vaxta qədər ki, darıxdım").
 O soruşdu :
— Bəsdirmi?
 Deyəndə ki, bəli bəsdir, mənə dedi :
— Onda get!
( Başqa rəvayətdə ; " Dedim ki, tələsmə. Yanımda durdu. Soruşdu :— Bəsindir?
 Dedim ki, tələsmə. Amma gördüm ki, ayağının birini götürüb o birini qoyur"). Mən heç də onlara baxmaq istəmirdim. İstəyirdim ki, qadınlar onun (s.a.s) mənə olan münasibətinin şahidi olsunlar. Çünki mən gənc idim, məni gənc, əyləncələrə meylli təmizqanlı ərəb cariyəsi kimi qiymətləndirirdilər. 
 Ömər (r.a) görünən kimi qadınlar və uşaqlar qaçıb getdilər. Peyğəmbər (s.a.s) dedi :
— Gördüm ki, Ömər gələn kimi bütün insan və cin şeytanları qaçıb getdilər. 
 Peyğəmbər (s.a.s) həmçinin dedi :
— Bugün yəhudilər dinimizin genişliyinə şahid oldular. »
6)  Aişənin (r.a) hədisi :
« Peyğəmbər (s.a.s) Tabuk və ya Xeybər müharibəsindən qayıtmışdı. Aişənin (r.a) otağının pərdəsini külək qaldırdı, onun ətrafında qızlar göründü. Peyğəmbər (s.a.s) soruşdu ;
— Bu nədir, ey Aişə?
— Bunlar qızlardır — deyə cavab verdi. 
 Arada bir oyuncaq at var idi. Onun iki qanadı var idi. Peyğəmbər (s.a.s) soruşdu :
— Onların arasında olan nədir?
— Bu atdır!




— Onun üstündəkilər nədir?
— İki qanaddır. 
— İki qanadı olan at?
— Bəs eşitməmisən, Süleymanın (a.s) qanadlı atı olmuşdur?
 Peyğəmbər (s.a.s) elə bərkdən güldü ki, mən onun (s.a.s) dişlərini gördüm. »
7)  Həmçinin Aişənin (r.a) hədisi :
« Mən Peyğəmbər (s.a.s) ilə səfərdə idim, özü də piyada. Kök deyildim, yüngül idim. O (s.a.s), öz səhabələrinə dedi ki, irəliyə gedin. Onlar irəli getdilər. Daha sonra mənə dedi :
— Gəl, səninlə yarışaq!
 Onunla yarışa girdim və qaçışda Onu (s.a.s) ötdüm. 
  Daha sonra yenə səfərə çıxdıq. O (s.a.s), öz səhabələrinə uzaqlaşmağı əmr etdi və dedi ki, gəl yarışaq. Mən keçmişi unutmuşdum.  Kökəlmişdim. Dedim :
— Mən səninlə necə yarışa bilərəm, ya Rasulullah?! Mən bu halda ola ola. 
 O (s.a.s), dedi :
— Gəl, yarışaq.
 Onunla (s.a.s) yarışdıq və üstün gəldi. O (s.a.s), xeyli güldü. Mənə dedi :
— Bu, keçmişin əvəzidir. Bir-birə. »
8)  Yenə Aişə (r.a) anamızın hədisi :
« Mən aybaşı ola-ola bir qabdan su içirdim. O da (s.a.s) içəndə dodaqlarını mənim su içdiyim yerə yapışdırardı. Kök yeyəndə də, o da (s.a.s)  mənim dişlədiyim yerdən dişləyərdi. »
9)  Cabir ibn Abdullah (r.a) Cabir ibn Umeyr (r.a) demişlər :
« Peyğəmbər (s.a.s) demişdir :
— Allahın zikri olmayan hər bir şey boşboğazlıqdır, səhvdir və oyundur. Bundan 4 xüsusiyyət istisnadır ; " kişinin öz qadını ilə əylənməsi, kişinin öz atını ram etməsi, 2 hədəf arasında yerimək və üzməyi öyrənmək. »




40.  ƏR VƏ ARVADA TÖVSİYƏLƏR:


 Son olaraq ərlə arvada bunları tövsiyə edirəm:
1) Allah təbarəkə və təalaya itaət etməkdə tam könüllü
və səmimi olmalı, Quran və Sünnədə isbat edilmiş hökmlərini qəbul etməli, nə təqlidi, nə də insanlara üstün gəlmiş adət-
ənənələri, məzhəbləri buna qarşı qoymamalıdırlar. Qüdrət və
Cəlal Sahibi buyurur :


« Allah və Onun Elçisi bir işə hökm verdiyi zaman heç bir mömin kişi və mömin qadın öz işlərində istədikləri qərarı verə bilməzlər. Allaha və Onun Elçisinə asi olan kəs, əlbəttə ki, açıq-aydın azğınlığa düşmüşdür.» ( əl-Əhzab, 36 )


2) Onlardan hər biri Allahın qarşılıqlı münasibətdə vacib
bildiyi vəzifə və hüquqları yerinə yetirməkdə mültəzim olmalıdır.
Məsələn, arvad bütün məsələlərdə kişi ilə eyni hüquqlu olmağı
istəməməlidir. Allahın bəxş etdiyi ağalıq və rəyasət kimi keyfiyyətlərdən kişi sui-istifadə etməməli, qadını incitməməli,
onu nahaq yerə döyməməlidir. Allah bu barədə buyurmuşdur : 


«...Kişilərin qadınlar üzərində şəriətə müvafiq haqları olduğu kimi onların da kişilər üzərində haqları vardır. Kişilərin onlar üzərində olan haqları isə bir dərəcə üstündür. Allah Qüdrətlidir, Müdrikdir.» ( əl-Bəqara, 228 )


 Allah təalə həmçinin buyurur :




« Allahın onlardan birini digərindən üstün etdiyinə və öz mallarından xərclədiklərinə görə kişilər qadınlar üzərində himayəçidirlər. Əməlisaleh qadınlar Allaha itaət edər və qorunması lazım gələn şeyləri Allahın himayəsi sayəsində qoruyub saxlayarlar. Özbaşınalıq etmələrindən qorxduğunuz qadınlara nəsihət edin, yataqda onları tərk edin və onları döyün! Əgər sizə itaət etsələr, onlara əziyyət vermək üçün başqa yol axtarmayın. Həqiqətən, Allah Ucadır, Böyükdür.» ( ən-Nisa, 34 )


  Müaviyyə bin Heydə (r.a) demişdir :


« —Ya Rasulullah! Bizdən birimizin arvadının əri üzərində haqqı nədir?
 O (s.a.s) dedi :
— Yediyindən onu da yedirt, geyindiyindən onu da geyindir. Ona pis üz göstərmə, onu vurma, üvdən qovma, günahı varsa, yalnız onunla əlaqədən uzaqlaş. »
  Peyğəmbər (s.a.s) demişdir :
« Ədalətli olanlar Qiyamət günü ər-Rahmənin sağ tərəfİndəki nur minbərlərində olacaqlar. Hər iki əlləri sağ olacaqdır. Bunlar zülm etməyib öz hökmündə və ailəsində adil olan insanlardır. »


  Ərlə arvad bütün bunları bilsələr, bunlara əməl edərlər. Allah təbərakə və təalə onlara xoş həyat bəxş edər, birgə yaşayarlar, səadət və rifah içində. Allah təalə buyurur :


« Mömin olaraq yaxşı iş görən kişi və qadınlara, əlbəttə, gözəl həyat bəxş edəcək və etdikləri ən yaxşı əməllərə görə onları mütləq mükafatlandıracağıq. » ( ən-Nəhl, 97 )


3) Arvad xüsusilə, öz bacarığı çərçivəsində ərinin əmrlərinə tabe olmalıdır. Bu məhz yuxarıda göstərilən iki ayədə deyildiyi kimi, Allah təalənin kişilərə verdiyi üstünlükdür. 
  Bu mövzuya aid çox saylı səhih hədislər də vardır. Bu hədislər həm qadının hüquqlarını, həm də üzərinə düşən vəzifələrini aydınlaşdırır. 




Qadının öz ərinə itaəti və ya ona qarşı çıxması məsələsini aydınlaşdırmaq lazımdır ki, yaşadığımız dövrün qadınlarına bir dərs olsun. Allah təalə buyurur :


« Sən xatırlat! Çünki xatırlatmaq möminlərə fayda verir. » ( əz-Zariyət, 55 )


  İndi gəlin bə'zi hədislərə nəzər salaq ;


1) «Ramazan vaxtı istisna olmaqla qadın ərinin icazəsi olmadan oruc tuta bilməzə.»
2) « Kişi qadını yatağa çağırsa, o isə gəlməsə və kişi buna qəzəblənərsə, mələklər səhərə qədər bu qadına lənət oxuyar. »
3) « Allaha and olsunl Qadın ərinin borcunu ödəməmiş, Rabbinin borcunu ödəməz. Qadın hətta qatırın belində ola-ola kişi onu istəsə, bu ona mane olmamalıdır. »
4) « Bu dünyada qadın kişiyə əziyyət verməməlidir. Belə olan
halda Cənnət hurisi ona deyər: "Ona əziyyət vermə. Allahın
qəzəbinə gələrsən. Ər səndə olan bir qonaqdır. Ola bilsin, tezliklə köçüb bizim yanımıza gəlsin. »
5) « Hüseyn bin Mühsin demişdir : "Bibim mənə bunu danışmışdır:
  Peyğəmbərin (s.a.s) yanına bir iş üçün gəldim. 
Məndən soruşdu:
— Ey qadın, sən ərdəsən?
Dedim ki, bəli. Soruşdu:
— Onunla necə davranırsan? 
 Dedim ki, heç nəyi əsirgəmirəm, bacardığımı edirəm. Bacarmadığım qalır. O dedi :
— Bax, gör, sənin yerin hardadır: O, sənin həm cənnətin, həm də cəhənnəmindir! »
6) « Beş dəfə namazını qılan, ismətini qoruyan, ərinə itaət edən qadın Cənnətə istədiyi qapıdan girər. »


Arvadın ərinə xidmət etməsinin vacib olması. 


Yuxarıda göstərilən bə”zi hədislər arvadın öz ərinə xidmət etməsinin, bacardığı qədər onun qulluğunda durmasının zəruriliyini sübüt edir.




  Heç şübhəsiz xidmət dedikdə, hər şeydən qabaq, arvadın ev işlərində, o cümlədən övladlarının tərbiyəsində və s. bu kimi işlərdə ərin qulluğunda durmaq nəzərdə tutulur. Alimlər bu məsələdə öz "FƏTAVALAR" əsərində (2/234-235) yazır :


" Alimlər belə bir məsələ də fİkir ayrılığına varırlar: qadın evi döşəmək, yemək, içmək, çörək, un, ailə üzvləri, ev heyvanlarını qida ilə təmin etmək, məsələn yem, ot və s. bu kimi şeylər tapmaq işlərində kişiyə xidmət etməlidirmi? Onlardan bə”ziləri deyirlər: Bu halda heç də vacib deyildir. Lakin bu zəif fİkirdir. 
 Həmçini bu fİkir də zəifdir: Birgə yaşayış və əlaqə heç də vacib deyildir. Bu birgə yaşayış yaxşılıqla, deyildir. Ər sənin səfər yoldaşındır.  Səfərdə yoldaşına xidmət vacibdir.
 Belə bir doğru fİkir də vardır: Xidmət vacibdir. Allahın kitabında bildirildiyi kimi,ər arvadın ağasıdır. Allah Peyğəmbərinin (s.a.s) sünnəsinə görə arvad ərin himayəsindədir, ondan asılıdır (Göstərilən kitab, səh. 270). Himayədə olan və qul öz ağasının qulluğunda durmalıdır. Çünki bu, savabdır: “Onlardan bəziləri bunu da deyirlər: "Yüngül işlərdə xidmət vacibdir." Başqalarısa deyir: "Yaxşı işlərdə xidmət vacibdir". Bu sonuncu fİkir daha doğrudur. Arvad ərə yaxşılıqla qulluq etməlidir. Yaxşı münasibət
müqabilində. Həm də xidmətin növləri şəraitdən asılıdır. Beləki bədəvi (köçəri-tərc.) qadının göstərdiyi xidməti oturaq qadının xidməti, güclü qadının xidməti isə, zəif qadının xidməti kimi deyildir.
  Allah təalanın izni ilə bu fİkir həqiqətdir. Qadın evin, ailənin qulluğunda durmalıdır. 




Bu fİkri "əl-Fəth" əsərində (9/418) Malik
və Asbəğ, "İxtiyarat" (səh. 145) əsərində Hənbəli əl-Cürcani, habelə Əbu Bəkr İbn Əbu Şeybə, "Əl-Zad" əsərində sələfİlər və
onların xələfləri kimi hədis alimləri irəli sürmüşlər.Bunun əksini göstərən inandırıcı bir dəlilə rast gəlmədik.
  Bəziləri də deyirlər: "Nikaha girmək iki nəfərdən birinin digərinə qulluq etməsini deyil, bir-birini dinləməsini vacib edir."
  Bu fİkir də məqbul deyildir. Çünki, arvad əri, ər də arvadı eşitməlidir, dinləməlidir. Bu mənada onlar bərabərdirlər. Məlumdur ki, Allah-təala arvada görə ərin üzərinə bir çox məsuliyyətlər qoymuşdur. Bunlara ev xərcləri, paltar, mənzil kimi məsələlər daxildir. Ədalət tələb edir ki, arvad da bunun bunun müqabilində öz Ərinin qarşısında müəyyən məs'uliyyətlərə malik olsunlar. Bunlara birinci növbədə ərə xidmət aiddir. Xüsusilə ona görə ki, Qur'ani Kərimdə göstərildiyi kimi, ər arvadın himayəçisidir, qəyyumudur. Əgər arvad ev işlərində ərin qulluğunda dura bilmirsə, onda ər bu işi görməyə, arvada xidmət göstərməyə vadar olur. Bununla arvad evin qəyyumuna, ağasına çevrilir. Bu da Quran ayəsinə ziddir. Ayədə sübut edilir ki, arvad ərin xidmətində durmalıdır. Məqsəd də budur. 
  Həmçinin kişinin qulluqda durması iki tam aydın problem doğurur: Kişinin ev işlərilə məşğul olması onu qida və başqa zəruri şeylər üçün çalışmaqdan yayındırır. Qadınsa evdə görüləsi işlərdən ayrı düşür və bununla ərlə arvadın hüquqlarını bərabərləşdirən və kişini bir dərəcə yüksək tutan şəriət pozulur. Məhz buna gorə də Peyğəmbər (s.a.s) qızı Fatimənin (r a) şikayətini qəbul etmir. Hədisdə deyilir: 




Bununla arvad evin qəyyumuna, ağasına çevrilir. Bu da Quran ayəsinə ziddir. Ayədə sübut edilir ki, arvad ərin xidmətində durmalıdır. Məqsəd də budur. 
  Həmçinin kişinin qulluqda durması iki tam aydın problem doğurur: Kişinin ev işlərilə məşğul olması onu qida və başqa zəruri şeylər üçün çalışmaqdan yayındırır. Qadınsa evdə görüləsi işlərdən ayrı düşür və bununla ərlə arvadın hüquqlarını bərabərləşdirən və kişini bir dərəcə yüksək tutan şəriət pozulur. Məhz buna gorə də Peyğəmbər (s.a.s) qızı Fatimənin (r a) şikayətini qəbul etmir. Hədisdə deyilir: 
« O, Peyğəmbərin (s a s) yanına əlindəki əl dəyirmanının qabarından şikayət etmək üçün gəlir. Ona xəbər verirlər ki, Peyğəmbər (s.a.s) üçün qul
gətirmişlər, amma, Fatimə (r.a) onu tapa bilmir. Bunu Aişəyə (r.a) deyir.
Peyğəmbər (s.a.s) gələndə Aişə (r.a) bu barədə ona söyləyir. Ali
(r.a) deyir: O bizə gəldi. Biz bir yerdə yatmışdıq: İstədik ayağa
duraq. 
 Bizə dedi: Yerinizdə qalın. Gəlib aramızda oturaraq belə
buyurdu:
— Sizin soruşduğunuzdan daha xeyirlisini sizə göstərimmi? Əgər birgə yatsanız, yaxud yatağa girsəniz, otuz üç dəfə "sübhən-Allah", otuz üç dəfə "əlhəmdülillah", otuz dörd dəfə "Allahu -Əkbər" deyin. Bu sizin üçün ev qulluqçusundan daha xeyirlidir. Ali deyir: Mən bunu heç vaxt unutmadım. Soruşurlar:
Hətta Siffİn döyüşündə də?
Deyir: Bəli, hətta Siffİn döyüşündə
də.» (əl-Buxarinin rəvayəti, 9/417-418)


Göründüyü kimi Peyğəmbər (s.a.s) Aliyə (r.a) demir ki, ona (Fatiməyə — tərc) xidmət elə. Əksinə, o sənə (Aliyə — tərc) xidmət etməlidir.




İbn əl-Qeyyimin (Allah ona rəhmət eləsin) dediyi kimi, Peyğəmbər (s.a.s) birtərəfli hökm verməz. Bu mövzu ilə daha artıq məşğul olmaq istəyən "Zədül Məad" əsərinə müraciət edə bilər. (4/45-46)


  Yuxarıda arvadın ərin qulluğunda durması zərurəti barədə deyilənlərdən belə bir nəticə çıxmamalıdır ki, kişi bu işdə öz boş vaxtında arvada könüllü şəkildə yardım göstərməməlidir. Əksinə, belə hərəkət ərlə arvadın xoş birgə yaşayışından irəli gəlir. Bu münasibətlə Aişə xanım (r.a) demişdir :


«Peyğəmbər (s.a.s) öz ailsinə xidmət edərdi. Namazın vaxtı gəldikdə isə namaza gedərdi.»


  Bir çox hədis alimləri, o cümlədən əl-Buxari, ət-Tirmizi bu hədisin səhih  olduğunu sübut etmişlər. Ət-Tirmizi "əş-Şəməil" kitabında bu hədisi başqa yolla möminlərin anası Aişədən (r.a) belə rəvayət edir :


« O (s.a.s), bəşər övladı idi. Paltarını özü təmizləyər, qoyununu sağar və özünə xidmət edərdi. »


 Allah təalənin köməyilə evlənmə qaydaları haqqında risalədə demək istədiyimiz bunlardır. Sonda oxucularımızdan kitabın hazırlanmasında zəhməti olanlara xeyir-dua diləyir, onların etdikləri xəta və günahların bağışlanması üçün Allaha yalvarmalarını xahiş edirik.


Subhanəkə Allahummə və bihəmdik, əşhədu ən lə ilahə illə ənt, əstəğfirukə və ətubu ileyk. (Allahım! Sən pak və müqəddəssən! Sənə həmd olsun! Mən şahidlik edirəm ki, Səndən başqa məbud yoxdur. Səndən bağışlanma diləyir və Sənə tövbə edirəm!)


 Peyğəmbər Muhəmmədə, onun ailəsinə, səhabələrinə və yaxşı işlərdə onların yolunu tutanlara Allahın xeyir-duası və salamı olsun!






13.04.2021


