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Sünnədə olan təbii 
təmizlik  

 
Allahın insanları fitrət ilə yaratdığı 

sifətlər. 

İnsanın bunlara həm meyli,həm də əsas ehtiyacı var.  Ancaq onu əhatə edən cəmiyyət onlara təsir edir. Beləki bu 

təmizlik   barəsində bir çox səhih peyğəmbər rəvayətlərində (hədislərdə) olaraq qeyd edilmişdir. 

 

Izahı  hökmü Sünnələr               

Bığla bağlı sünnət onu kəsib azaltmaq və dodağın kənarları 
görünənə qədər götürməkdir. 

Sünnədir,dibindən 
tamamilə qırxmaq 

məkruhdur. 
1- Bığları qısaltmaq. 

Saqqalı qırxmaq qadağandır;  çünki onun uzadılmasına dair 
peyğəmbərlik əmrinə ziddir. 

Vacibdir. 2- saqqalı uzatmaq. 

Dişləri təmizləmək üçün “Ud Əl-Ərək” çubuğu və buna bənzər  
şeylərdən  hər zaman   istifadə etmək, sünnədir və tərk 

olunmayandır:beləliklə, dəstəmaz alanda, namaz qılarkən, evə və 
məscidə girəndə, Quran oxuyanda, yuxudan qalxarkən nəzərində 

olduğunda, ölüm zamanı, ağız qoxusunu dəyişdirəndə. 

Tərk olunmaz 
sünnədir.              

misvakdan istifadə -3

                           .etmək 

Burnun içinə su çəkərək yumaq və sonra çıxarmaq . 
Dəstəmazın müstəhəbb 

əməllərindəndir. 

4- burunu su ilə 

yaxalamaq. 

Dırnaqları kəsmək; şübhəsiz ki onu kəsməyib uzatmaq altında kir 
yığılmasına səbəb olur. 

Sünnədir və onu 40 
gündən çox gecikdirməy 

olmaz. 

5- dırnaqları tutmaq. 

Kir toplanan yerləri təmizləmək;  Onlar barmaqlarda (barmaqlar 
arasında) qıvrımlar və buğumlardır. 

Sünnədir.  
6- barmaqların arasını 
yumaq. 

Bu, qoltuqaltında bitən tüklərin yolma, qırxma və ya başqa üsullarla 
alınmasıdır. Beləki qoltuğun təmizliyi saxlanılır və pis qoxusunun 

qarşısı alınır. 

Sünnədir və onu 40 
gündən çox gecikdirməy 

uyğun deyil.  

7- qoltuqaltı tükləri 

yolmaq. 

Övrət (ön və arxa) hissələrin ətrafındakı tüklər                                       

 təraş olmadan çıxarıla bilər;  İstehsal olunan təmizləyici krem kimi 

vasitələrlə.   

Sünnədir və onu 40 
gündən çox gecikdirməy 

uyğun deyil.  

8- ayıb yerləri qırxmaq  

Övrət yerindən (iki dəlikdən) çıxan və ya dəliklər ətrafında olan 
nəcasəti su və ya başqa təmizləyicilərlə aradan qaldırmaq.  

Ayaqyolunda ehtiyacı 
ödəmə 

ədəblərindəndir.  

9- istinca ; subaşından 

sonra daş və ya su ilə 
təmizlənmək.  

Ağzıa ovucla su alıb yuduqdan sonra suyu çıxartmaq. 
       Dəstəmazın 

sünnələrindən sayılır. 

10- ağızı su ilə 

yaxalamaq olar. 

Aişədən, Peyğəmbərin (salləllahu aleyhi və səlləm.) belə dediyini nəql edir: "On şey fitrətdəndir: Bığları 

qısaltmaq, saqqalı uzatmaq, misvakdan istifadə etmək, burunu su ilə yaxalamaq, dırnaqları tutmaq, 

oynaqları yumaq, qoltuqaltı tükləri yolmaq, ayıb yerləri qırxmaq, subaşından sonra daş ilə 

təmizlənmək". Zəkəriyyə deyir: Musab deyirdi ki, onuncusunu isə unutmuşam. Yəqin ki, ağızı su ilə 

yaxalamaq olar (Muslimin rəvayəti)  

Övrətin baş hissəsini örtən dərinin kəsilməsidir ki,kir yığılmasın və 
həmçinin sidik damcısı qalmasın. 

Sünnət kişilərə 

,qadınlara isə ehtiyac vacib

olan olarsa sünnə 

sayılır. əməllərdən  

11- sünnət(xitan) 

olmaq. 

Əbu Hureyrə (radıyəllahu anhu), Peyğəmbərin (salləllahu aleyhi və səlləm) belə dediyini rəvayət edir: "Beş 

şey fitrətdəndir:sünnət olmaq…,(Buxari və Muslim) 

Mənbə:Şeyx Heysəm Sərhaanın(Allah onu qorusun) “Fəthul Mu'in haqqı Təqrib Mənhəc əs-Salikin və Tövzih əl-Fiqh haqqı əd-Din” 1443 ci il. 
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