
OTUZ İKİ FARZ VE ELLİ DÖRT FARZ 
Bir çocuk bâliğ olduğu zaman ve bir kâfir (Kelime-i tevhîd) söyleyince, 
ya’nî, (Lâ ilahe illallah Muhammedün resûlullah) deyince ve bunun 
mânâsını bilip inanınca (Müslümân) olur. Kâfirin günâhlarının hepsi 
hemen afv olur. Fakat, bunların her müslümân gibi, imkân bulunca, 
îmânın altı şartını, ya’nî (Âmentü)yü ezberlemeleri ve mânâsını öğrenerek 
bunlara inanmaları ve (İslâmiyyetin hepsini, ya’nî Muhammed 
aleyhisselâmın söylediği emrlerin ve yasakların hepsini Allahü teâlânın 
bildirmiş olduğuna inandım) demeleri lâzımdır. Dahâ sonra imkân 
buldukça, bütün huylardan ve karşılaştığı işlerden farz olanları, ya’nî emr 
olunanları ve harâm olanları, ya’nî yasak edilmiş olanları öğrenmesi de 
farzdır. Bunları öğrenmenin ve farzları yapmanın ve harâmlardan 
sakınmanın farz olduğunu inkâr ederse, ya’nî inanmazsa îmânı gider. Bu 
öğrendiklerinden birini beğenmezse, kabûl etmezse mürted olur. Mürted, 
(Lâ ilahe illallah) demekle ve İslâmiyyetin ba’zı emrlerini yapmakla, 
meselâ namaz kılmakla, oruç tutmakla, hacca gitmekle, hayrât ve hasenât 
yapmakla müslümân olmaz. Bu iyiliklerinin âhırette hiç faydasını görmez. 
İnkârından, ya’nî inanmadığı şeyden tevbe etmesi, pişmân olması 
lâzımdır. 
İslâm âlimleri, her müslümânın öğrenmesi, inanması ve tâbi olması lâzım 
olan farzlardan otuz iki ve ayrıca elli dört adedini seçmişlerdir. 
 
32 FARZ 
 

• Îmânın şartı: Altı (6) 

• İslâmın şartı: Beş (5) 

• Namazın farzı: Oniki (12) 

• Abdestin farzı: Dört (4) 

• Guslün farzı: Üç (3) 

• Teyemmümün farzı: İki (2) 
Böylece Toplam  32 olur. 
Teyemmümün farzına üç diyenler de vardır. Bu zaman, hepsi 
otuz üç farz olur. 

 
Îmânın Şartları (6) 
 
1- Allahü teâlânın varlığına ve birliğine inanmak. 
2- Meleklerine inanmak. 
3- Allahü teâlânın indirdiği kitâblarına inanmak. 
4- Allahü teâlânın Peygamberlerine inanmak. 
5- Âhiret gününe inanmak. 
6- Kadere, ya’nî hayr ve şerlerin (iyilik ve kötülüklerin) Allahü teâlâdan 
olduğuna inanmak. 
 
İslâmın Şartları (5) 
 
7- Kelime-i şehâdet getirmek. 
8- Her gün beş kere vakti geline namaz kılmak. 
9- Malın zekâtını vermek. 
10- Ramazan ayında her gün oruc tutmak. 
11- Gücü yetenin ömründe bir kere hac etmesidir. 
 
Namazın Farzları (12) 
 
A- Dışındaki farzları altıdır. Bunlara şartları da denir. 
 
12- Hadesten tahâret. 
13- Necasetten tahâret. 
14- Setr-i avret. 
15- İstikbâl-i Kıble. 
16- Vakit. 
17- Niyet. 
 
B- İçindeki farzları altıdır. Bunlara rükn denir. 
 
18- İftitah veya Tahrime Tekbîri. 
19- Kıyâm. 
20- Kırâat. 
21- Rükû’. 
22- Secde. 
23- Ka’de-i âhire. 

Abdestin Farzları (4) 
24- Abdest alırken yüzü yıkamak. 
25- Elleri dirsekleri ile birlikte yıkamak. 
26- Başın dörtte birini mesh etmek. 
27- Ayakları topukları ile birlikte yıkamak. 
 
Guslün Farzları (3) 
28- Ağzı yıkamak (mazmaza). 
29- Burnu yıkamak (istinşak). 
30- Bütün bedeni yıkamak. 
 
Teyemmümün Farzları (2) 
31- Cünüplükten veya abdestsizlikten temizlenmek için niyet etmek. 
32- İki eli temiz toprağa vurup, yüzü mesh etmek ve tekrar iki eli temiz 
toprağa vurup, her iki kolu dirsekten avuca kadar sığamak. 
 
54 FARZ 
1- Allahü teâlânın bir olduğuna inanmak. 
2- Helâl yimek ve içmek. 
3- Abdest almak. 
4- Beş vakit namaz kılmak. 
5- Cünüblükten gusl etmek. 
6- Rızkın Allahü teâlâdan olduğuna inanmak. 
7- Helâl, temiz elbise giymek. 
8- Hakka tevekkül etmek. 
9- Kanaat etmek. 
10- Nimetlerinin mukabilinde, Allahü teâlâya şükr etmek. 
11- Kazaya râzı olmak. 
12- Belâlara sabr etmek. 
13- Günâhlardan tevbe etmek. 
14- Allah rızâsı için ibâdet etmek. 
15- Şeytanı düşman bilmek. 
16- Kur’ân-ı kerîmin hükmüne râzı olmak. 
17- Ölümü hak bilmek. 
18- Allahın dostlarına dost, düşmanlarına düşman olmak. 
19- Babaya ve anaya iyilik etmek. 
20- Ma’rûfu emr ve münkeri nehy etmek. 
21- Akrabayı ziyâret etmek. 
22- Emânete hıyânet etmemek. 
23- Dâima Allahü teâlâdan korkup, ferahı (şımarıklığı ve azgınlığı) terk 
etmek. 
24- Allaha ve Resûlüne itâat etmek. 
25- Günâhdan kaçıp, ibâdetlerle meşgul olmak. 
26- Müslümân âmirlere itâat etmek. 
27- Âleme, ibret nazarıyla bakmak. 
28- Allahü teâlânın varlığını tefekkür etmek. 
29- Dilini, fuhşa âit kelimelerden korumak. 
30- Kalbini temiz tutmak. 
31- Hiçbir kimseyi maskaralığa almamak. 
32- Harâma bakmamak. 
33- Mü’min her hâlde, sözüne sâdık olmak. 
34- Kulağını münkerât dinlemekten korumak. 
35- İlim öğrenmek. 
36- Tartı ve ölçü âletlerini, hak üzere kullanmak. 
37- Allahın azabından emin olmayıp, dâima korkmak. 
38- Müslüman fakirlere zekât vermek ve yardım etmek. 
39- Allahın rahmetinden ümid kesmemek. 
40- Nefsinin isteklerine tâbi olmamak. 
41- Allah rızası için yemek yidirmek. 
42- Kifayet miktarı rızık kazanmak için çalışmak. 
43- Malının zekâtını, mahsûlün uşrunu vermek. 
44- Âdetli ve lohusa olan ehline yakın olmamak. 
45- Kalbini, günâhlardan temizlemek. 
46- Kibrli olmaktan sakınmak. 
47- Baliğ olmamış yetimin mâlını hıfz etmek. 
48- Genç oğlanlara yakın olmamak. 
49- Beş vakit namazı vaktinde kılıp, kazâya bırakmamak. 
50- Zulümle, kimsenin malını yimemek. 
51- Allahü teâlâya şirk koşmamak. 
52- Zinâdan kaçınmak. 
53- Şarabı ve alkollü içkileri içmemek. 
54- Yok yere yemîn etmemek. 


