سوننەتەکانی پێغەمبەری خوا ()

و زیکرەکانی رۆژانەی
خوای گەورە لە فەرموودەیەکی قودسیدا دەفەرموێت :

((وە بەردەوام بەندەکەم لێم نزیک دەبێتەوە بە سوننەتەکان تاوەکو خۆشم
دەوێت))

نوسینی :
د.عبد الله بن حمود الفریح
أ.د .خالد بن علی املشیقح
پێشەکی بۆ نوسیوە
الطبعة األوىل
1440هـ 2019 /م

مافی چاپکردن رێگەپێدراوە بۆ هەموو کەسێک بیەوێ چاپی بکات لە رێی
خوادا یان وەریگێڕێتە سەر زمانێکی تر لە پاش پرس پێکردنی نوسەر
ئەم کتێبە وەرگێڕدراوە بۆ زیاتر لە دە زمان

پێرستی بابەتەکانی کتێبەکە

پێرستی بابەتەکانی کتێبەکە
پێشەکییەکان
بابەت

الپەرە

پێشەکی  :لە الیەن زۆر بەڕێز دکتۆر /خالد بن علی املشیقح

15

پێشەکی  :د.عبد الله بن حمود الفریح

17

دەستپێک.

20

مانای سوننەت

20

چەند منونەیەک لەسەر سووربوونی سەلەف لەسەر سوننەت

20

لەبەرهەمەکانی شوێنکەوتنی سوننەت

22

سوننەتە کات بۆ
دیاریکراوەکان
بابەت

یەکەم  :کاتی پێش فەجر

بەشی یەکەم  :هەستان لە خەو و ئەوەی بە دوایدا دێت لە کردارەکان کە
پێغەمبەری خوا ( )ئەنجامی دەدا :
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26
26

1

دەمی بە سیواک پاک دەکردەوە ،واتە  :سیواکی پێدا دەهێنا

26

2

ئەو زیکرانە دەخوێنێ کە لە کاتی هەستان لە خەودا هاتووە .

27

3

خەوەکە لە دەموچاوی دەسڕێت.

27

4

تەماشای ئاسامن دەکات.

27

5

دە ئایەتەکەی کۆتایی سورەتی (آل عمران) دەخوێنێت.

27

پێرستی بابەتەکانی کتێبەکە
بابەت
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6

هەردوو دەستی سێ جار دەشوات.

28

7

ئاو وەردەداتە لوتی ودەریدەهێنێ سێ جار.

28

8

ئەمجار دەست نوێژ دەشۆرێت.

28

جا لە سوننەتەکانی دەستنوێژ

29

1

سیواک:

29

2

وتنی  :بسم الله:

30

3

شووشتنی دەستەکان سێ جار.

30

4

دەست پێکردن بە الی راست لە شوشتنی دەستەکان و پێیەکاندا.

30

5

دەست پێکردن بە ئاو وەردانە دەم و ئاو هەڵدانە لوت.

31

6

زیادەڕەوی کردن لە ئاو وەردانە دەم و لوت بۆ کەسێک بە رۆژوو نەبێت.

31

7

ئاو وەردانە دەم و لوت بە یەک دەست.

31

8

لە سڕینی سەردا سوننەتە بەو شێوازە بکرێت لە سوننەتدا هاتووە.

32

9

شوشتنی هەر ئەندامێک سێ جار.

32

10

ئەو دوعایەی لە پاش دەستنوێژ هاتووه.

33

بەشی دووەم  :هەستان بۆ شەو نوێژ و ویرت  ،چەند کردارێکی تێدایە کە
لە رێبازەکەی پێغەمبەری خوایە (.)

34

1

سوننەتە شەونوێژ لە کاتە باشرتەکەی خۆیدا بکرێت.

34

2

سوننەت وایە کە یازدە رکات بکات.

36

3

سوننەت وایە شەونوێژ بە دوو رکاتی سووک دەست پێ بکات.

37

4

سوننەتە ئەو دوعایانە بخوێنێت کە لە دەستپێکردنی شەو نوێژدا هاتوون  ،لەوانە

37

5

سوننەت وایە راوەستانەکەی درێژ بکاتەوە  ،هەروەها کڕنۆشەکەی و سوژدەکەی

38

6

ئەو سوننەتانە بە جێ بهێنێ کە لە خوێندنەوەکەیدا هاتوون

38

7

سوننەت وایە لە کۆتایی هەر دوو رکاتدا سەالم بداتەوە.

39
5

پێرستی بابەتەکانی کتێبەکە
بابەت

الپەرە

 8سوننەت وایە لە کۆتا سێ رکاتەکەیدا چەند سورەتێکی دیاری کراو هەن ئەوانە
بخوێنێت.

39

9

لە سوننەتدا هاتووە کەوا هەندێ جار لە ویرتەکەیدا قونوت بخوێنێت.

39

10

پاڕانەوە لە کۆتا سێ یەکی شەودا.

41

 11سوننەتە ئەگەر سەالمی دایەوە لە ویرتەکەی بڵێت ( :سبحان امللک القدوس) سێ جار،
لە سێیەمدا دەنگی بەرز دەکاتەوە.
12

سوننەتە خێزانەکەی هەڵسێنێت بە مەبەستی ئەنجامدانی شەونوێژ.

 13لە سوننەتدا هاتووە کەوا ئەو کەسەی شەونوێژ دەکات ئەو کارە بکات کە بۆ خۆی
سووک و ئاسانە ،بۆ ئەوەی کاریگەری لەسەر خشوعەکەی نەبێت.
14

سوننەتە هەر کەسێک شەونوێژی لە دەست دەرچوو ئەوا بە رۆژ بیکاتەوە بەاڵم بە جووت.

دووەم  :کاتی فەجر
بانگدان  ،وە چەند سوننەتێکی تێدایە:

42
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44

1

شوێنکەوتنی بانگبێژ لەوەی دەیڵێت.

44

2

وتنی ئەم زیکرە پاش دوو شەهادەتەکە.
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3

صەاڵوات دان لە سەر پێغەمبەری خوا ( )لە پاش بانگەکە.

45

4

وتنی ئەو دوعایەی لە پاش بانگ هاتووە.

45

5

دوعاکردن لە پاش بانگدان.

46

سوننەتی فەجر ،چەند سوننەتێکی تێدایە:
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1

دووپاتکراوترین سوننەتی راتیبە.

47

2

سوننەتی فەجر بە چەند کارێک تایبەمتەند کراوە
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رۆیشنت بۆ مزگەوت و چەند سوننەتێکی تێدایە:
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سوننەتە زوو بڕوات بۆ مزگەوت.
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2

بە دەستنوێژەوە لە ماڵ دەرچێت بۆ ئەوەی هەنگاوەکانی بۆ بنورسێت

49

3

بە هێمنی و لەسەر خۆیی و وەقارەوە بۆ نوێژ دەرچێت.

50

4

پێشخستنی پێی راست لە کاتی چوونە ناو مزگەوتەوە و پێشخستنی پێی چەپ لە کاتی

دەرچووندا.

50

پێرستی بابەتەکانی کتێبەکە
بابەت

الپەرە

5

ئەو زیکرە بڵێت کە دەربارەی چوونە ژوورەوە و دەرچوون هاتوون

50
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دوو رکات نوێژی (تحیة املسجد) بکات.
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سوننەتە پیاوان دەستپێشخەری بکەن بۆ ریزی پێشەوە  ،چونکە ئەوە باشرتین ریزە ،

وە بۆ ئافرەتان باشرتین ریز کۆتا ریزە.
8

سوننەتە کەسی مەمئوم نزیک بێتەوە لە ئیاممەکەی.

سوننەتەکانی ناو نوێژ
أ سوترە  ،وە ئەمانەی خوارەوە سوننەتن تیایدا:
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52
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1

سوننەتە سوترەیەکی هەبێت.
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2

سوننەتە نزیک ببێتەوە لە سوترەکە.
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 3سوننەتە ئەو کەسەی بە بەردەستی نوێژخوێندا تێدەپەڕێت رەد بکرێـتەوە
(بگێڕدرێتەوە).

53

4

سوننەتە بۆ هەموو نوێژێک سیواک بکرێت

1

دەست بەرزکردنەوە لە کاتی تەکبیرەی ئیحرامدا.

54

2

سوننەتە لە کاتی دەست بەرزکردنەوەدا پەنجەکان کرابنەوە.

55

3

سوننەتە دەست بەرز کردنەوەکە بۆ ئەو جێگەیە بێت کە لە سوننەتدا هاتووە.

55

4

سوننەتە نوێژخوێن لە پاش تەکبیرەی ئیحرام دەستی راستی بخاتە سەر دەستی چەپی.
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5

سوننەتە بە دەستی راستی دەستی چەپی بگرێت.

56

6

سوننەتە دوعای دەستپێکردنی نوێژ (االستفتاح) بڵێت.

57

7

ئیستیعازە کردن
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8

بەسمەلە (واتە  :وتنی :بسم الله الرحمن الرحیم)
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9

وتنی (آمین) لە گەڵ ئیاممدا .

58

10

خوێندنی سورەتێک لە پاش (الفاتحة) .
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ب سوننەتە لە کاتی راوەستاندا ئەمانەی خوارەوە ئەنجام بدرێت:
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54

7

پێرستی بابەتەکانی کتێبەکە
بابەت

ج لە کاتی کرنۆشدا ئەمانەی خوارەوە سوننەتن:
 1سوننەتە هەردوو دەستی بخاتە سەر هەردوو ئەژنۆی  ،وەکو کەسێک بیگرێت و
پەنجەکانی لە یەک دوور دەکاتەوە.
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2

سوننەتە ئەو کەسەی کرنۆش دەبات پشتی درێژ بکاتەوە بە راستی.
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سوننەتە نوێژخوێن لە کاتی کرنۆشدا دەستەکانی لە الکانی دوور بکاتەوە.
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سوننەتە ئەو زیکرانەی بخوێنێت کە لە کرنۆشدا هاتوون.
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1

درێژکردنەوەی ئەم روکنە.
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2

جۆراوجۆر کردن لە شێوازەکانیدا ( :ربنا ولک الحمد) لە نێوان ئەمانەی خوارەوەدا
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3

سوننەتە ئەو زیکرانەی بڵێت کە لە پاش هەستانەوە لە کرنۆش هاتوون.
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د هەستانەوە لە کرنۆش و چەند سوننەتێکی تێدایە:

هـ سوجدە  ،چەند سوننەتێکی تێدایە :

 1سوننەتە ئەو کەسەی سوجدە دەبات دەستەکانی لە تەنیشتەکانی دوور بخاتەوە و
سکی لە رانەکانی دوور بخاتەوە.
 2سوننەتە ئەو کەسەی سوجدە دەبات لێواری پەنجەکانی پێی روو لە قیبلە بکات
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سوننەتە ئەو زیکرانە بڵێت کە بۆ کاتی سوجدە هاتوون.
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سوننەتە دوعا زۆر بکات لە سوجدەدا.
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و سوننەتەکانی دانیشنت لە نێوان دوو سوجدەکەدا .

 1سوننەتە کەسی نوێژخوێن پێی چەپی فەرش بکات و لەسەری دانیشێت و پێی راستی
بچەقێنێت بە زەوییەکەدا .
 2درێژکردنەوە ئەم روکنە .
 3سوننەتە هەرکەسێ بیەوێ هەستێتەوە بۆ هەر رکاتێک  ،دووەم یان چوارەم  ،کەمێک
دانیشێت پێش ئەوەی هەستێتەوە .

ز ئەو سوننەتانەی کە لە تەحیاتدا هاتوون:
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سوننەتە پێی چەپی فەرش بکات لە تەحیاتدا و پێی راستی بچەقێنێت بە زەوییەکەدا.

66

2

سوننەتە جۆراو جۆر بکات لە دانانی دەستیدا لە کاتی تەحیاتدا.
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پێرستی بابەتەکانی کتێبەکە
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سوننەتە نوێژخوێن جۆراوجۆر بکات لە نێوان شێوازەکانی تەحیاتدا.
سوننەت وایە کە نوێژخوێن بەشێوازی تەوەروک دانیشێت بۆ تەحیاتی کۆتایی لە نوێژە

سێ رکاتی و چوار رکاتییەکاندا.
 6سوننەت وایە کەوا نوێژخوێن لە شێوازەکانی صەاڵوات دان لە سەر پێغەمبەری خوا ()
جۆراوجۆر بکات.
 7سوننەت وایە پەنابگرێت بە خوای گەورە لە چوار شت پێش ئەوەی سەالم بداتەوە
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ط سوننەتە لە جێ نوێژگەکەی خۆیدا دانیشێت تاوەکو رۆژ دەردەچێت.
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زیکرەکانی بەیانیان

زیکرەکانی بەیانیان و ئێواران ئەمانەن.
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سێیەم  :کاتی چێشتەنگاو .
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بەڵگەش لەسەر ئەوە
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کاتەکەی
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باشترین کاتەکەی
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ژمارەی رکاتەکانی
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چوارەم  :کاتی نیوەڕۆ.

کاری یەکەم :نوێژە سوننەتەکانی پێش و پاشی نوێژی نیوەڕۆ.

کاری دووەم  :سوننەتە رکاتی یەکەم لە نوێژی نیوەڕۆ درێژبکرێتەوە.
کاری چوارەم  :لە کاتی سەختی گەرمادا  ،سوننەتە نوێژی نێوەڕۆ دوابخرێت تاوەکو
خۆرەکە دەشکێتەوە.
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کاتی زیکرەکانی ئێواران.
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کاری یەکەم  :رێگری کردن لە مندااڵن لەسەرەتای مەغریبەوە یەکێکە لە
سوننەتەکان.
کاری دووەم  :سوننەتە لە سەرەتای مەغریبەوە دەرگاکان دابخرێت ،وە ناوی خوا
بهێنرێت.
کاری سێیەم  :دوو رکات نوێژ پێش مەغریب.
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کاری چوارەم  :خەوتن مەکروهە لە پێش عیشا.
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حەوتەم  :کاتی عیشا .
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کاری یەکەم  :دانیشتن و قسەکردن مەکروهە لە پاشی .
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کاری دووەم  :باشتر وایە نوێژی عیشا دوابخرێت  ،ئەگەر بەو کارەی نارەحەتی
لەسەر مەئمومەکان نەبێت .
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سوننەتە هەموو شەوێک سورەتی (اإلخالص) بخوێنێت .
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سوننەتەکانی خەوتن
خەوتن  ،چەند سوننەتێکی تێدایە :
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کوژاندنەوەی ئاگر پێش خەوتن
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دەستنوێژ شوشنت پێش خەوتن.
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دەستی راستی بخاتە ژێر گۆنای راستی.
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ئەو سوننەتانەی لە کاتێکدا کەسی خەوتوو خەو دەبینێ.
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جا لەو سوننەتانەی لەم بابەتەدا هاتوون  ،چەند فەرموودەیەک لە بارەیەوە هاتووە
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لە فەرموودەکانی پێشوودا بۆمان دەردەکەوێت
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پێرستی بابەتەکانی کتێبەکە

سوننەتەکان کە بە
کات دیاری نەکراون
بابەت

سوننەتەکانی خواردن
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لە پێش خۆیەوە بخوات.
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هەڵگرتنی ئەو پارووەی دەکەوێت و الدانی ئەوەی پێوەی لکاوە و پاشان خواردنی .
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لێساندنەوەی پەنجەکان .
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پاککردنەوەی دەفرەکە.
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خواردن بە سێ پەنجە .
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هەناسەدان لە دەرەوەی دەفرەکە سێ جار.
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حەمد و سەنای خوای گەورە لە پاش خواردن .
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کۆبوونەوە لە سەر خواردن .
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ستایش کردنی خواردن ئەگەر پێی باش بوو .
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دوعاکردن بۆ خاوەن خواردنەکە.
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 12موستەحەببە ئەو کەسەی دەخواتەوە لە پاش خواردنەوەی خۆی بیداتە ئەو کەسەی الی
راستێتی لە پێش ئەو کەسەی الی چەپێتی.
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ئەوەی ئاو دابەش دەکات دوایین کەس دەخواتەوە.

112

14

داپۆشینی دەفرەکان و ناوی خوا هێنان لە کاتی هاتنی شەودا.

111

دووەم  :چەند سوننەتێکی سەالم کردن و بە یەک گەیشنت و دانیشنت

114

1

یەکێک لە سوننەتەکان  :سەالمدانە .

114

2

موستەحەببە سەالمەکە سێ بارە بکرێتەوە ئەگەر پێویستی کرد .

115

 3سوننەتە سەالمکردنەکە هەموو کەسێک بگرێتەوە ئەوەی دەیناسیت و ئەوەی نایناسیت116 .
 4سوننەتە ئەو کەسە دەست بە سەالمکردنەکە بکات کەوا سوننەت هاتووە بە
116
دەستپێکردنی .
11

پێرستی بابەتەکانی کتێبەکە
بابەت

الپەرە

5

سوننەتە سەالم لە منداڵ بکرێت .

116

6

سوننەتە لە کاتی چوونە ماڵەوەدا سەالم بکات.

117

 7سوننەتە دەنگی نزم بکاتەوە بە سەالمکردنەکە ئەگەر چووە ژوورەوە بۆ الی کۆمەڵێک
118
خەوتوویان تێدا بوو.
8

سوننەتە سەالم بگەیەنێت.

118

9

سەالم کردن لە کاتی چوونە ژوورەوە بۆ هەر مەجلیسێک و لە کاتی جیابوونە لێی.

118

10

سوننەتە لە کاتی بە یەک گەیشتندا لە گەڵ سەالمدا تەوقە بکرێت.

119

11

سوننەتە لە کاتی بە یەکگەیشتندا زەردەخەنە بکات و رووی گەش بکاتەوە.

119

12

وتنی وشەیەکی چاک سوننەتە چونکە صەدەقەیە.

119

13

موستەحەببە زیکری خوای گەورە بکرێت لە مەجلیسدا.

120

سوننەتە بە (کفارة املجلس) کۆتایی بە مەجلیسەکە بهێنێت.

120

14

سێیەم  :سوننەتەکانی پۆشاک و رازاندنەوە
1

سوننەتە بە الی راست دەست پێ بکات لە لەبەرکردنی پێاڵوو نەعلدا

121

2

لەبەرکردنی پۆشاکی سپی سوننەتە.

122

3

سوننەتە بۆنی خۆش بەکار بهێنێ.

123

4

سوننەتە بە الی راست دەست پێ بکات لە کاتی سەر شانەکردندا.

123

چوارەم  :سوننەتەکانی پژمین و باوێشک
سوننەتەکانی پژمین:

124
124

1

سوننەتە ئەو کەسەی دەپژمێت بڵێت ( :الحمد لله) .

124

2

ئەگەر ئەو کەسەی پژمی و نەیوت ( :الحمد لله) ئەوا سوننەتە وەاڵم نەدرێتەوە.

125

سوننەتەکانی باوێشکدان.
سوننەتە باوێشکەکەی قوتداتەوە  ،یان بە دەستی بیگێڕێتەوە .

12

121

126
126

پێرستی بابەتەکانی کتێبەکە
بابەت

پێنجەم  :چەند سوننەتێکی تری رۆژانە

الپەرە

127

وتنی ئەو زیکرەی لە کاتی چوونە ژوورەوە بۆ ئاودەست و هاتنە دەرەوە هاتووە 127 .

نوسینی وەصێتنامە سوننەتە.

128

لێبوردەیی و نەرم و نیانی لە کڕین و فرۆشتندا .

128

ئەنجامدانی دوو رکات نوێژ لە پاش هەموو دەستنوێژێک

129

چاوەڕوانکردنی نوێژەکان.

129

سیواک .

130

نوێکردنەوەی دەستنوێژ بۆ هەموو نوێژێک .

130

پاڕانەوە.

131

وە لە سوننەتەکانی رۆژانە زیکری خوای گەورەیە

135

زیکرکردن ژیانەوەی دڵەکانی تێدایە

135

خوای گەورە لە زۆر جێگادا هانی داوین بۆ زیکرکردنی  ،لەوانە

136

وە ئەوەی لە سوننەتی پێغەمبەرەوە ( )هاتووە لە جۆرەکانی زیکر زۆرن  ،لەوانە 137

13

پێشەکی.

14

پێشەکی

پێشەکی :
لە الیەن زۆر بەڕێز دکتۆر /خالد بن علی املشیقح
سوپاس و ستایش بۆ خوای تاک وتەنها و صەاڵت و سەالم لەسەر ئەو
کەسەی هیچ پێغەمبەرێک لە پاش ئەو نییە  ،وبعد :
ئەم کتێبەم خوێندەوە لە نوسینی شەیخ  :عبدالله بن حمود الفریح
(املنح العل َیة يف بیان السنن الیومیة) .
بینیم کتێبێکی بە سوودە هەستاوە بە باسکردنێکی تێروتەسەلی
سوننەتەکانی رۆژانە  ،ئەوانەی کردارین و ئەوانەی بە وتن ئەنجام
دەدرێن لە شەو و رۆژدا  ،ئەوانەی بەتەنهان و ئەوانەی پاشکۆی جگە لە
خۆیەتی  ،ئەوەی بە بەڵگەوە سەملێرناون .
خوای گەورە جەزای خەیری بداتەوە و سوودی بۆ نوسەرکەش هەبێت و
خوای گەورە تەوفیقامن بدات .
بە پێنووسی  /د.خالد بن علی املشیقح
ئوستاد و دکتۆر لە زانکۆی القصیم
مامۆستا لە حەرەمی مەککی و مەدەنی
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پێشەکی :

سوپاس و ستایش بۆ ئەو خوای کە فەرموویەتی {::لَ َق ْد كَا َن لَ ُك ْم ِف َر ُسو ِل اللَّ ِه أُ ْس َو ٌة
َح َس َن ٌة لِّ َمن كَا َن يَ ْر ُجو اللَّ َه َوالْ َي ْو َم ْال ِخ َر َو َذكَ َر اللَّ َه كَ ِثريا ً{[االحزاب )]21:واتە :بهڕاستی
پهیامبهری خوا چاکرتین منوونهی ڕێک و پێکی و سهرمهشقه بۆتان ،بهتایبهتی بۆ
ئهو کهسه  ،که به تهمای خواو رۆژی دوایییه یادی خواش زۆر دهکا) (تەفسیری
هەموو ئایەتەکانی ئەم کتێبە لە تەفسیری (رامان)ەوە وەرگیراوە) شوێنکەوتنی سوننەتەکانی پێغەمبەری
خوای( )لە شەرعدا دارشتووە  ،وە صەاڵت و سەالم لەسەر چاکرتین کەس کە
رێنمووی ئوممەتەکەی کردووە بۆ گوێڕایەڵییەکی تەواو و شوێنکەوتنی سوننەت ،
وبعد :
برای خوێنەر ئەوەی لەبەر دەستت دایە ،سوننەتی رۆژانەی پێغەمبەری خوایە
( )لەو کاتەوە لە خەو هەڵدەستێت تاوەکو کاتی خەوتنی  ،رێکخراوە بە پێی
کاتەکان ،ئەمجار لە پاش ئەوە چەند سوننەتێکی تری رۆژانەم باس کردووە کە
بە کاتێکی دیاری کراو دیاری نەکراون  ،وە مەبەستم لە سوننەتی موستەحەب
ئەوەیە کە شەرع فەرمانی پێکردووە بەاڵم لە رووی ئیلزامەوە نییە  ،بەڵکو لە رووی
کەمال و زیادەکردنی گوێڕایەڵییەکانە  ،ئەمەش کورتکراوەی کتێبە ئەصڵەکەیە
السننِ ال َي ْو ِم َية) لە پاش ئەوەی مەسەلە زانستی و ئەو
(املنح ال َعل َية يف ب َيانِ ُ
سوود بەدەست هاتووانەی کە پەیوەسنت بە سوننەتەکانەوە البراون  ،وە تەنها
ئەم کورتکراوەم هێشتەوە ئەویش هێنانەوەی سوننەتەکەیە لە گەڵ بەڵگەکەیدا،
وەکو وەاڵمدانەوەی پێشنیاری هەندێ لەو برایانە بۆ کورتکردنەوەی  ،هەروەها
لەبەر ئاسانکردنەوەیەک بۆ ئەو کەسانەی کاتەکەیان بەشیان ناکات یان کەم
هەوڵ دەدەن بۆ خوێندنەوەی ئەصڵەکە  ،هەروەها بۆ ئەوەی هەندێ لەو دەزگا
خەیرخوازانەی کە خەریکی کاری بانگەوازن بۆ چاپکردنی و گەیاندنی بۆ زۆرترین
17
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کەس بە پێی توانا  ،وە ئەو پاڵنەرەی کە بووە هۆی بە دواداچوونی
سوننەتەکانی رۆژانەی پێغەمبەری خوا ( )ئەوەیە حەزکردن و ویسنت
لە دەرخسنت و باڵوکردنەوەی رێگا و رێبازەکەی پێغەمبەری خوا ()
وەکو پێویست ،ئەو رێبازەی رۆژهەاڵت نارشینی کردووە  ،لە گەڵ ئەوەی
کە لە واقیعی ئەمڕۆماندا دیار و ئاشکرایە لە کەمتەرخەمی لە دەست
گرتن بە سوننەتەوە بە بیانووی ئەوەی ئەو کەسەی وازی لێ بهێنێ سزا
نادرێت  ،بۆیە خەیرێکی زۆرمان لە دەست دەرچووە ،وە سوور بووم
لەسەر ئەوەی کە سوننەتە صەحیحەکان بهێنمەوە  ،وە تەنها ئەوانەی
رۆژانەن و گرێمداون بە بەڵگەکانیەوە  ،داوا لە خوای گەورە دەکەم
مبانگێڕێ لەو کەسانەی کە شوێنی رێبازەکەی پێغەمبەری خوا ()
دەکەون و شوێن پێی ئەو دەگرنە بەر و لە گەڵ گرووپ و تاقمەکەی
خۆیدا حەرشمان بکات .
بە پێنوسی  /د.عبد الله بن حمود الفریح
بۆ پەیوەندیکردن لە رێگای پۆستی ئەلیکرتۆنییەوە :
f o r i h @ h o t m a il.co m
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دەستپێک.

مانای سوننەت :

سوننەت بە مانای موستەحەب و مەندوب دێت .
جا سوننەت  :بریتییە لەوەی شەرع فەرمانی پێکردووە بەاڵم لە رووی ئیلزامەوە نییە  ،وە
بەرهەمەکەی  :بکەرەکەی پاداشت وەردەگرێت و ئەوەی وازی لێ دەهێنێ سزا نادرێت .

چەند منونەیەک لەسەر سووربوونی سەلەف لەسەر سوننەت :
 1ئیاممی (موسلیم) لە صەحیحەکەیدا ریوایەتی کردووە لە فەرموودەی (النعامن بن سامل) لە
(عمرو بن أوس)ەوە -رەزای خوایان لەسەر بێت – دەڵێت ( :عنبسة بن أيب سفیان) بۆی گێڕامەوە،
وتی  :گوێم لێ بوو (أم حبیبة) دەیفەرموو  :گوێم لێ بوو پێغەمبەری خوا ( )دەیفەرموو :
(هەرکەسێ لە شەو رۆژێکدا دوازدە رکات نوێژی کرد  ،ئەوا بەهۆیەوە لە بەهەشتدا خانوویەکی
بۆ دروست دەکرێت) (موسلیم) ریوایەتی کردووە بە ژمارە(( )1727أم حبیبة) دەفەرموێت :
20
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(لەو کاتەوە گوێم لەم فەرموودەیە بووە لە پێغەمبەری خوداوە ( )هەرگیز وازم لێ نەهێناوە)
وە (عنبسة) دەڵێت ( :لەو کاتەوە گوێم لەم فەرموودەیە بووە لە (أم حبیبة)وە هەرگیز وازم لێ
نەهێناوە).
وە (عمرو بن أوس) دەڵێت  :لەو کاتەوە گوێم لەم فەرموودەیە بووە لە (عنبسة)وە هەرگیز وازم
لێ نەهێناوە.
وە (النعامن بن سامل) دەڵێت  :لەو کاتەوە گوێم لەم فەرموودەیە بووە لە (عمرو بن أوس)ەوە
هەرگیز وازم لێ نەهێناوە.
2

فەرموودەکەی (عەلی) -رەزای خوای لێ بێت: -

کەوا –فاطمە -شکایەتی حاڵی خۆی کرد بە هۆی دەساڕەوە کە تووشی دەستەکانی دەبێت،
چەند کەنیزەکێکیان بۆ پێغەمبەری خوا ( )هێنا بوو  ،ئەویش چوو بۆ الی باوکی کەچی
نەیبینی  ،بە عائیشە گەیشت و هەواڵەکەی پێ گوت  ،کاتێ پێغەمبەری خوا ( )گەڕایەوە ،
عائیشە هەواڵی پێدا بە هاتنی (فاطمە) بۆ الی  ،پێغەمبەری خوا ( )هات بۆ المان  ،لە کاتێکدا
ئێمە چووبوینە ناو جێگەی خۆمانەوە  ،ویستامن هەڵسین  ،پێغەمبەری خوا ( )فەرمووی  :لە
جێگای خۆتان مبێننەوە  ،ئەمجار لە نێوامناندا دانیشت تاکو هەستم بە ساردی پێی کرد لەسەر
سینگم  ،ئەمجار فەرمووی :ئایە شتێکتان فێر بکەم باشرت بێت لەوەی داواتان کردبوو؟ ئەگەر
چوونە سەر جێگاکەتان ئەوا ىس و چوار جار بڵێن (الله اکرب) وسی و سێ جار بڵێن (سبحان
الله)سی و سێ جار بڵێن (الحمد لله)  ،جا ئەوە باشرتە بۆتان لە خزمەتکار) (بوخاری) ریوایەتی
کردووە بە ژمارە ( )3705و (موسلیم) بە ژمارە (. )2727
وە لە ریوایەتێکی تردا هاتووە :عەلی –رەزای خوای لێ بێت -دەفەرموێت  :لەو کاتەوە لە پێغەمبەری
خوام ( )بیستووە وازم لێ نەهێناوە  ،پێیان وت  :تەنانەت شەوی (صفین)ش ؟ فەرمووی  :تەنانەت
شەوی (صفین)ش) (بوخاری) ریوایەتی کردووە بە ژمارە ( )5362و (موسلیم) بە ژمارە (. )2727
ئاشکراشە شەوی (صفین) ئەو شەوەیە کە جەنگەکەی تێدا روویدا  ،وە عەلی سەرکردە بوو تیایدا ،
لە گەڵ ئەوەشدا سەرقاڵی نەکرد لە ئەنجامدانی ئەم سوننەتە .
 3ئینب عومەر – رەزای خوای لەسەر بێت -نوێژی جەنازەی دەکرد و ئەمجار دەرۆیشت و
شوێنی نەدەکەوت  ،گومانی وابوو کە ئەمە سوننەتە کامل و تەواوەکەیە  ،وە ئەو فەرموودەی
کە هاتووە دەربارەی فەزڵی شوێنکەوتنی جەنازە تاوەکو دەنێژرێت پێی نەگەیشتبوو  ،کاتێ
فەرموودەکەی (أبو هريرة)ی پێ گەیشت – رەزای خوای لێ بێت ، -پەشیامن بوویەوە لەسەر
لە دەستدانی سوننەت  ،جوان ورد بەرەوە چی کرد ؟
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چەند بەردێک بە دەستیەوە بوو دای بە زەوییدا و ئەمجار گوتی  :بە راستی کەمتەرخەم بوین لە
چەندەها قیرات) (بوخاری) ریوایەتی کردووە بە ژمارە ( )1324وە (موسلیم) بە ژمارە (. )945
ئیاممی نەوەوی – رەحمەتی خوای لێ بێت  -دەفەرموێت  :ئەمەش بەڵگەیە لەسەر سوور بوون و
حەزی هاوەاڵن لەسەر گوێڕایەڵییەکان کاتێ پێیان دەگات  ،وە خەمخواردنیان لەسەر ئەوەی لە دەستیان
دەرچووە هەرچەندە گەورەیی پێگەکەیان نەزانیبێت)  .تەماشای (املنهاج  )15/7بکە .

لەبەرهەمەکانی شوێنکەوتنی سوننەت:
برای خۆشەویستم  ..شوێنکەوتنی سوننەت چەندین بەرهەمی هەیە  ،لەوانە :

 1گەیشنت بە پلەی خۆشەویستی  ،جا بە خۆ نزیککردنەوە لە خوای گەورە بە سوننەتەکان
(نافیلەکان) بەندە خۆشەویستی خوای گەورە بە دەست دەهێنێ ..
إبن القیم – رەحمەتی خوای لێ بێت – دەفەرموێت  :خوای گەورە هەرگیز تۆی خۆش ناوێ ئیلال
مەگەر شوێنی خۆشەویستەکەی بکەویت بەئاشکراو نهێنی  ،جا ئەگەر باوەڕت بە هەواڵەکانی کرد و
گوێڕایەڵی فەرمانەکانی بویت و وەاڵمی بانگەوازەکەیت دایەوە و بە خوایشتی خۆت پێش هەموو شتێکت
خست و حوکمی ئەوت پێش حوکمی جگە لە ئەو خست و خۆشەویستی ئەوت پێش خۆشەویستی
دروستکراوەکان خست و گوێڕایەڵی ئەوت پێش گوێڕایەڵی جگە لە ئەو خست  ،وە ئەگەر وا نەبوو ئەوا
خۆت ماندوو مەکە و بگەڕێوە لە هەر کوێوە ویستت لێیەتی و بە دوای روناکییەکدا بگەڕێ چونکە تۆ
لەسەر هیچ شتێک نیت)) تەماشای (مدارج السالکین  )37/3بکە ..
 2بە دەست هێنانی لەگەڵبوونی خوای گەورە بۆ بەندە  ،بۆیە خوای گەورە تەوفیقی دەدات بۆ
چاکە  ،بۆیە هیچ شتێک لە ئەندامەکانییەوە دەرناچێت ئیلال ئەوەی خوای گەورە پێی رازییە ،
چونکە ئەگەر خۆشەویستی بە دەست هێنا ئەوا لە گەڵبوونیش بە دەست دەهێنێ ..
 3واڵمدانەوەی دوعاکان کە بە دەستهێنانی خۆشەویستی لە خۆ دەگرێت  ،جا هەرکەسێ خۆی
نزیک کردەوە بە سوننەتەکان ئەوا خۆشەویستی بە دەست دەهێنێ و هەرکەسێ خۆشەویستی
بە دەست هێنا ئەوا وەاڵمی دوعاکان بە دەست دەهێنێ ..

وە بەڵگەش لەسەر ئەم سێ بەرهەمە :

فەرموودەکەی (أبو هريرة)یە – رەزای خوای لێ بێت – دەفەرموێت  :پێغەمبەری خوا ()
فەرموویەتی ( :خوای گەورە فەرموویەتی  :هەرکەسێ دژایەتی خۆشەویستێکی من (وەلییەکی من) بکات
ئەوا بریاری جەنگی لە گەڵدا دەدەم  ،وە هیچ بەندەیەک لێم نزیک نەبووەتەوە بە شتێک پێم خۆش
بێت وەکو ئەوەی فەرزم کردووە لە سەری  ،وە بەردەوام بەندەکەم بە ئەنجامدانی سوننەتەکان لێم نزیک
دەبێتەوە تاوەکو خۆشم دەوێت  ،جا ئەگەر خۆشم ویست ئەوا دەمبە ئەو بیستنەی پێی دەبیسێ و ئەو
بینینەی پێی دەبینێ و ئەو دەستەی کە کاری پێ دەکات  ،وە ئەو پێیەی رێی پێ دەکات  ،ئەو کات ئەگەر
22

پێشەکی
داوام لێ بکات پێی دەبەخشم و ئەگەر پەنام پێ بگرێت پەنای دەدەم  ،وە لە هیچ شتێکدا موتەرەدید
نەبوومە لە ئەنجامدانی وەکو تەرەدودم لە نەفسی کەسێکی ئیامندار پێی ناخۆشە مبرێت و منیش پێم
ناخۆشە ئازاری بدەم) (بوخاری) ریوایەتی کردووە بە ژمارە (.. )6502
 4پڕکردنەوەی ئەو کەلێن و کەموکورتیانەی لە فەرزەکاندا روویانداوە  ،جا سوننەتەکان ئەو
کەلێنانە پڕ دەکەنەوە کە لە فەرزەکاندا روویان داوە لە هەر خەوش و خەلەلێک ..
بەڵگەش لەسەر ئەوە  :فەرموودەکەی (ئەبو هریرە)یە – رەزای خوای لێ بێت – دەفەرموێت:
گوێم لێ بوو پێغەمبەری خوا ( )دەیفەرموو ( :یەکەم شتێک بەندەکان لێپرسینەوەیان لە سەر بکرێت
لە رۆژی قیامەتدا لە کردەوەکانی ئەوا نوێژە  ،جا ئەگەر باش و رێک وپێک بوو ئەوا دەربازی دەبێت و
سەرکەوتوو دەبێت  ،بەاڵم ئەگەر خراپ بوو ئەوا پەشیامن دەبێتەوە و خەسارەمتەند دەبێت ،وە ئەگەر
لە فەرزەکانی هەر کەموکورتییەک هەبوو  ،ئەوا خوای پەروەردگار دەفەرموێت  :تەماشای نوێژی
عەبدەکەم بکەن بزانە نوێژی سوننەتی تیادایە (تطوع) ؟ جا ئەو نوێژە فەرزانەی کەموکورتی تێدا بووە
لە سوننەتەکان بۆی پڕ دەکرێتەوە  ،ئەمجار هەموو کردەوەکانی لەسەر ئەوە بنیات دەنرێت) ئەحمەد
ریوایەتی کردووە بە ژمارە ( )9494و ئەبوداود بە ژمارە ( )864و الرتمذي بە ژمارە ( )413و البانی بە
(صحیح) ی داناوە (صحیح الجامع )405/1
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دیاریکراوەکان
مەبەست لە سوننەتە کات بۆ دیاریکراوەکان  :ئەو
سوننەتانەن بە کاتێکی دیاری کراو لە شەو و رۆژدا کاتیان
بۆ دیاری کراوە  ،جا ئەوانە چەند سوننەتێکن لە کاتی
دیاری کراودا سوننەتن بکرێن  ،وە منیش دابەشم کردووە
بە حەوت کاتەوە  :پێش فەجر  ،وە کاتی فەجر  ،وە
کاتی چێشتەنگاو  ،وە کاتی نیوەڕۆ و کاتی عەرس و کاتی
مەغریب و کاتی خەوتنان .

سوننەتە کات بۆ دیاریکراوەکان

سوننەتەکانی پێش فەجر

یەکەم  :کاتی پێش فەجر .

ئەمەش یەکەم کاتە بە پێی هەستان لە خەو  ،وە دەکرێت سوننەتەکان لەم کاتەدا بکرێن بە دوو
بەشەوە :

بەشی یەکەم  :هەستان لە خەو و ئەوەی بە دوایدا دێت لە کردارەکان کە
پێغەمبەری خوا ( )ئەنجامی دەدا :
1

دەمی بە سیواک پاک دەکردەوە ،واتە  :سیواکی پێدا دەهێنا .

لە (حذیفة)ەوە – رەزای خوای لەسەر بێت  -ریوایەت کراوە و فەرموویەتی  :پێغەمبەری خوا()
ئەگەر شەوان لە خەو هەستایە ئەوا دەمی بە سیواک پاک دەکردەوە ) (بوخاری) ریوایەتی کردووە
بە ژمارە ( )245و (موسلیم) بە ژمارە ( )255وە لە ریوایەتەکەی (موسلیم) دا هاتووە  :پێغەمبەری
خوا( )ئەگەر هەستایە بۆ شەو نوێژ ئەوا دەمی بە سیواک پاک دەکردەوە) (موسلیم) ریوایەتی
کردووە بە ژمارە ( . )255وە (الشوص) واتە  :سیواکی بە دەمدا دەهێنا بە شێوەی پانی .
26

سوننەتە کات بۆ دیاریکراوەکان

3

خەوەکە لە دەموچاوی دەسڕێت ..

4

تەماشای ئاسامن دەکات ..

5

دە ئایەتەکەی کۆتایی سورەتی (آل عمران) دەخوێنێت .

ئەویش ئەوەیە کە لە (صحيح البخاری)دا هاتووە
لە فەرموودەی (حذیفة)ەوە -رەزای خوای لێ بێت –
دەفەرموێت  :پێغەمبەری خوا ( )ئەگەر بیویستایە
بخەوتایە دەیفەرموو ( :ئەی خودایە ..بە ناوی تۆوە دەمرم
و دەژیم) .وە ئەگەر لە خەو هەستایە دەیفەرموو( :سوپاس
و ستایش بۆ ئەو خوای کە زیندووی کردینەوە لە پاش
ئەوەی مراندنی (واتە  :خەوتن) و زیندووبونەوەش هەر بۆ
الی ئەوە) (بوخاری) ریوایەتی کردووە بە ژمارە ( )6324و
(موسلیم) لە فەرموودەی (الرباء)ەوە – رەزای خوای لەسەر بێت – بە ژمارە (. )2711

سوننەتەکانی پێش فەجر

2

ئەو زیکرانە دەخوێنێ کە لە کاتی هەستان
لە خەودا هاتووە .

وە ئەم سێ سوننەتە لە فەرموودەکەی (إبن عباس)ەوە هاتوون  :شەوێکیان الی میمونەی
خێزانی پێغەمبەری خوا ( )مایەوە -کە پورییەتی ، -لە سەر پانی سەرینەکە راکشام و
پێغەمبەری خواو ( )خێزانەکەی لەسەر درێژییەکەی راکشان  ،پێغەمبەری خوا ( )خەوی
لێکەوت تاوەکو نیوەی شەو یان کەمێ پێش نیوە شەو یان کەمێک پاشی بوو  ،پێغەمبەری خوا
( )هەستاو خەوی دەموچاوی بە دەستەکانی سڕی  ،ئەمجار دە ئایەتی کۆتایی سورەتی (آل
عمران)ی خوێندەوە  ،ئەمجار هەستا بۆ کوونەیەکی هەڵوارساوو دەستنوێژێکی جوانی لێگرت و
ئەمجار هەستا و دەستی بە نوێژ کرد ) (بوخاری) ریوایەتی کردووە بە ژمارە ( )183و (موسلیم)
بە ژمارە (. )763
وە لە ریوایەتێکی تردا کە لە (مسلم)دا هاتووە بە ژمارە ( : )256پێغەمبەری خوا ()
لە کۆتایی شەودا هەستاو ئەمجار دەرچوو و تەماشای ئاسامنی کرد و ئەمجار ئەم ئایەتەی
خوێندەوە لە (آل عمران)  :ﱫﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓﱪ(آل عمران )19واتە  :بهڕاستی لهوشێوه دروستکردنه سهرسوڕهێنهرهی ئاسامنهکان و
زهویی و ئاڵوگۆڕی شهوو ڕۆژ ،چهندین بهڵگهو نیشانهی پتهو ههیه لهسهر بوونی خواو ،تاک و
تهنیایی بۆ کهسانێ خاوهنی ژیرین و هۆشمهندن)
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(ي َس ُح ال َن ْو َم عَنْ َو ْج ِه ِه ِب َي ِد ِە) واتە  :چاوەکانی بە دەستی دەسڕێت  ،بۆ ئەوەی شوێنەواری
َْ
خەوتن بسڕێت  ،وە َ
(الشنُ ) واتە  :کونە ..

وە لە ریوایەتەکەی (موسلیم)دا روونکردنەوەی ئەوەی تێدایە بۆ هەرکەسێک بیەوێت ئەم
سوننەتە جێ بە جێ بکات  ،ئەوا بەو ئایەتە دەست پێ دەکات :ﱫﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ

سوننەتەکانی پێش فەجر

ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﱪ تاوەکو کۆتایی (آل عمران) .
6

هەردوو دەستی سێ جار دەشوات ً.

بە بەڵگەی ئەو فەرموودەیەی لە (أبو هریرة)ەوە هاتووە – رەزای خوای لێ بێت – کەوا
پێغەمبەری خوا ( )فەرموویەتی  :ئەگەر یەکێکتان لە خەو هەستا  ،ئەوا با دەستی یەکسەر نەخاتە
ناو دەفرەکەوە تاوەکو سێ جار دەیشۆرێت  ،چونکە ئەو نازانێت دەستەکانی لە کوێدا بوون) (بوخاری)
ریوایەتی کردووە بە ژمارە ( )162و(موسلیم) بە ژمارە (.. )278
7

ئاو وەردەداتە لوتی ودەریدەهێنێ سێ جار ً.

8

ئەمجار دەست نوێژ دەشۆرێت.

بە بەڵگەی ئەو فەرموودەیەی (أبو هریرة) ریوایەتی کــردووە کەوا پێغەمبەری خوا ()
فەرموویەتی  :ئەگەر یەکێکتان لە خەو هەستا ئەوا با سێ جار ئاو وەرداتە لوتی  ،چونکە شەیتان لە
لوتیدا دەمێنێتەوە) (بوخاری) ریوایەتی کردووە بە ژمارە ( )3295و(موسلیم) بە ژمارە ( . )238وە لە
ریوایەتەکەی (بوخاری)دا هاتووە ( :ئەگەر یەکێکتان لە خەو هەستا و دەستنوێژی شوشت ئەوا با سێ
جار ئاو وەرداتە لوتی ( )...بوخاری) ریوایەتی کردووە بە ژمارە (. )3295

بە بەڵگەی فەرموودەکەی (إبن عباس) – رەزای خوای لێ بێت -کە لە پێشدا باسکرا کاتێ
پێغەمبەری خوا ( )ویستی نوێژ بکات  ،هەستا بۆ الی کونە هەڵوارساوەکە و دەستنوێژی لێ شوشت
وە لە دەستنوێژدا  ،کەمێک رادەوستین و چەند سوننەتێکی دەستنوێژ روون دەکەینەوە لە رووی
کورتی و ژمارەوە  ،نەک بە درێژ و حەرصەوە چونکە ئاشکرا و زانراوە  ،وە بۆیە باسی دەکەین لەبەر
تەواوکردنی باسکردنی سوننەتەکان.
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جا لە سوننەتەکانی دەستنوێژ

سوننەتەکانی پێش فەجر

1

سیواک :

ئەویش پێش ئەوەی دەست بە دەستنوێژ شوشنت بکات  ،یان
پێش ئەوەی ئاو لە دەمی وەردات  ،ئەمەش جێگای دووەمە کە
سوننەتە سیواکی تێدا بەکار بهێرنێت – لە پێشدا باسی جێگای
یەکەم کرا -بۆیە سوننەتە بۆ هەر کەسێک بیەوێ دەستنوێژ
بشۆرێت ئەوا سیواک بکات  ،بەبەڵگەى فەرموودەکەی (أبو
هریرة) کەوا پێغەمبەری خوا ( )فەرموویەتی  ( :ئەگەر
مەشەقەت نەبوایە لەسەر ئوممەتەکەم ئەوا فەرمانم پێ
دەکردن بە سیواک کردن لەگەڵ هەموو دەستنوێژێکدا ) ئەحمەد
ریوایەتی کردووە بە ژمارە ( )9928و إبن خزیمە و بە صەحیحی
داناوە ( )140/73/1و الحاکم ( )245/1وە (بوخاری) ریوایەتی کردووە بە تەعلیقی و بە شێوازی جەزم
لە بەشی ( :سواک الرطب والیابس للصائم)
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وە بە بەڵگەی فەرموودەکەی دایکە عائیشە – رەزای خوای لێ بێت – دەفەرموێت  :ئێمە
سیواک و ئاوی دەستنوێژەکەیامن بۆ ئامادە دەکرد  ،ئەمجار بە فەرمانی خوای گەورە لە خەو
هەڵدەستا لەو کاتەی ویستی خوای لێ بوایە هەستێت  ،جا سیواکی دەکرد و دەستنوێژی دەشوشت
و نوێژی دەکرد ( )...موسلیم) ریوایەتی کردووە بە ژمارە ()746

سوننەتەکانی پێش فەجر

2

وتنی  :بسم الله:

بە بەڵگەی فەرموودەکەی (أبو هریرة) -رەزای خواى لێ بێت -بە (مرفوع)ی هاتووە :دەستنوێژی
نییە ئەو کەسەی لە سەر دەست نوێژەکەی ناوی خوا نەهێنێ ) .ئەحمەد ریوایەتی کردووە بە ژمارە
( )11371و أبوداود بە ژمارە ( )101وابن ماجە بە ژمارە (.. )397
3

شووشتنی دەستەکان سێ جار .

4

دەست پێکردن بە الی راست لە شوشتنی دەستەکان
و پێیەکاندا.

بە بەڵگەی فەرموودەکەی (عوسامن) -رەزای خواێ لێ
بێت -دەربارەی شێوازی دەستنوێژەکەی پێغەمبەری خوا ()
و تێیدا هاتووە  :داوای ئاوی دەستنوێژی کرد و دەستنوێژی
شوشت  ،سەرەتا هــەردوو دەستی شوشت  )...ئەمجار
فەرمووی ( :پێغەمبەری خوام ( )دەبینی ئا بەم شێوەیەی
من دەستنوێژی دەشوشت ) (بوخاری) ریوایەتی کردووە بە
ژمارە ( )164و (موسلیم) بە ژمارە (. )226

بە بەڵگەی فەرموودەکەی (دایکە عائیشە) -رەزای خواى
لێ بێت -دەفەرموێت  :پێغەمبەری خوا ( )دەستپێکردن
بە الی راستی پێ خۆش بوو لە پێاڵو لە پێکردنی (نەعل لە
پێکردنی) و سەرشانەکردنی و دەستنوێژ شوشتنی و هەموو
کاروبارێکیدا) (بوخاری) ریوایەتی کردووە بە ژمارە ()168
و(موسلیم) بە ژمارە (. )268
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5

دەست پێکردن بە ئاو وەردانە دەم و ئاو هەڵدانە لوت .

6

زیــادەڕەوی کردن لە ئاو وەردانــە دەم و لوت بۆ
کەسێک بە رۆژوو نەبێت .

7

ئاو وەردانە دەم و لوت بە یەک دەست.

بە بەڵگەی فەرموودەکەی (عوسامن) -رەزای خواێ لێ بێت -دەربارەی شێوازی دەستنوێژەکەی
پێغەمبەری خوا ( )و تێیدا هاتووە  :ئاوی وەردایە دەمی و لوتی  ،ئەمجار دەموچاوی سێجار
شوشت ( )..بوخاری) ریوایەتی کردووە بە ژمارە ( )199و(موسلیم) بە ژمارە ( . )226ئەگەر ئاو
وەردانە دەم و لوتی دوا بخات بۆ دوای شوشتنی دەموچاوی ئەوا دروستە .
سوننەتەکانی پێش فەجر

بە بەڵگەی فەرموودەکەی (لقیط بن صربة) -رەزای
خواى لێ بێت -کەوا پێغەمبەری خوا ( )پێی فەرمووە :
دەستنو َێژێکی جوان بشۆ (واتە  :هەموو سوننەتەکانی تێدا
کرابێـت) وە نێوان پەنجەکانیش بشۆ وە زیادەڕەوی بکە لە
ئاو وەردانە لوت ئیلال مەگەر بە رۆژوو بیت) ئەحمەد ریوایەتی
کردووە بە ژمارە ( )17846و أبو داود بە ژمارە ( )142و إبن حجر
فەرموویەتی ( :ئەم فەرموودەیە (صحیح) ە ) األصابة ( )15/9وە بەڵگەی
(اس ِبغ ال ُو ُضوء).
زیادەڕەوی لە ئاو وەردانە دەمدا لەو دەستەواژەیەوە وەرگیراوەْ :
بە بەڵگەی فەرموودەکەی (عبدالله بن زید) -رەزای خواێ
لێ بێت -دەربارەی شێوازی دەستنوێژەکەی پێغەمبەری خوا
( ، )دەفەرموێت  ...( :دەستی خستە ناو –دەفرەکەوە –
ئەمجار دەریهێنا و ئاوی وەردایە دەم و لوتی بە یەک دەست
(گوێل) ئەو کارەی سێ بارە کــردەوە) (بوخاری) ریوایەتی
کردووە بە ژمارە ( )192و(موسلیم) بە ژمارە (. )235
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8

لە سڕینی سەردا سوننەتە بەو شێوازە بکرێت لە سوننەتدا هاتووە .

ئەویش دەست دەکات بە سڕینی سەری  ،هەردوو دەستی
دەخاتە سەر پێشەوەی سەری ئەمجار بەرەو پاشەوە دەیبات
تاکۆتایی سەری ئەمجار جارێکی تر دەهێنێتەوە ئەو جێگەیەی
کە لەوێوە دەستی پێ کردبوو  ،و ئافرەتیش هەروەها ئەم
سوننەتە جێ بە جێ دەکات بە هەمان شێواز  ،وە ئەو پرچەی
لە گەردنی ئافرەت زیاترە ئەوا مەسحی لەسەر ناکات .
بەڵگەش لەسەر ئەوە  :فەرموودەکەی (عبدالله بن
زید) -رەزای خواى لێ بێت -دەربارەی شێوازی دەستنوێژەکەی
پێغەمبەری خوا ( ، )تیایدا هاتووە  :لە پێشەوەی سەری دەستی
پێدەکرد ئەمجار دەستەکانی بۆ پشتەوەی سەری برد  ،ئەمجار گەڕانییەوە تاوەکو ئەو جێگایەی لەوێوە
دەستی پێکردبوو ) (بوخاری) ریوایەتی کردووە بە ژمارە ( )185و(موسلیم) بە ژمارە (. )235
9

شوشتنی هەر ئەندامێک سێ جار.

شوشتنی یەکەم واجیبە  ،وە دووەم و سێیەم سوننەتە  ،وە لە سێ جار زیاتر ناکرێت.
بەڵگەش لەسەر ئەوە  :ئەوەی الی (بوخاری) – رەحمەتی خوای لێ بێت  -بە سابتی هاتووە
لە فەرموودەی (ابن عباس) – رەزای خوای لێ بێت  : -پێغەمبەری خوا ( )دەستنوێژی شوشت
یەکجار یەکجار ) (بوخاری) ریوایەتی کردووە بە ژمارە ( ، )157هەروەها الی (بوخاری) سابت بووە
لە فەرموودەی (عبدالله بن زید) –رەزای خوای لێ بێت -کەوا ( پێغەمبەری خوا ( )دەستنوێژی
شوشت دووجار دووجار ) (بوخاری) ریوایەتی کردووە بە ژمارە ( )158وە لە هەردوو کتێبی (صحيح)
دا هاتووە لە فەرموودەی عوسامن –رەزای خوای لێ بێت – کەوا ( پێغەمبەری خوا ( )دەستنوێژی
شوشت سێجار سێجار ) (بوخاری) ریوایەتی کردووە بە ژمارە ( ، )159بۆیە باشرت وایە جۆراوجۆر ئەنجام
بدرێت  ،هەندێ جار دەستنوێژ بشۆرێت یەکجار یەکجار وە هەندێ جار دووجار دووجار  ،وە هەندێ
جار سێجار سێجار  ،وە هەندێ جار جیاوازی بکات لە ژمارەکاندا  ،بۆ منونە دەموچاوی سێجار بشۆرێت
و هەردوو دەستی دووجار وە هەردوو پێی یەکجار  ،هەروەکو لە هەردوو کتێبی (صحيح)دا هاتووە
لە فەرموودەی (عبدالله بن زید) –رەزای خوای لێ بێت – لە ریوایەتێکی تردا  ،تەماشای  :زاد املعاد
بکە ( )192/1بەاڵم زۆر جار باشرتە تەواوەکە ئەنجام بدات واتە سێجار سێجار  ،ئەمەش رێبازەکەی
پێغەمبەری خوایە (.)
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ئەو دوعایەی لە پاش دەستنوێژ هاتووه .

سوننەتەکانی پێش فەجر

لە عومەرەوە هاتووە دەفەرموێت  :پێغەمبەری خوا( )فەرموویەتی  :هەر یەکێک لە ئێوە
دەستنوێژ بشۆرێت  -بە باشی و بە تەواوی دەستنوێژەکەی بشۆرێت  -ئینجا بڵێت ( :أشهد أن ال الە اال الله
و اشهد أن محمدا عبدە و رسولە ) ئەوا هەر هەشت دەرگاکەی بەهەشتی بۆ دەکرێتەوە  ،لە کامیانەوە
بیەوێت دەچێتە ژوورەوە) (موسلیم) ریوایەتی کردووە بە ژمارە (. )432
یان  :ئەوەی لە فەرموودەکەی (أبوسعید)دا هاتووە بە (مرفوع)ی ( :ئەگەر کەسێک دەستنوێژی
شوشت و لە دەستنوێژەکەی بویەوە و وتی  ( :ئەی خوایە ..پاکی و بێگەردی و سوپاس بۆ تۆیە  ،شایەتی
دەدەم کە هیچ خوایەک نییە شایستەی پەرسنت بێت تەنها تۆ نەبێت  ،داوای لێخۆشبوونت لێدەکەم و
دەگەرێمەوە بۆ الی تۆ) ئەوا خوای گەورە مۆرێک دەدا بەسەریدا (طابع  :دەکرێت پیتی (باء)ەکە فەتحە
و بێت و دەکرێت کەرسە بێت هەردوو زمانی پاراون  ،ئەویش بریتیە لە مۆر  ،وەمانای َ :
(ط َب َع) واتە  :مۆری
کرد ) ئەمجار بەرز دەکرێتەوە بۆ ژێر عەرش و تاکو رۆژی قیامەت ناشکێت) نەسائی ریوایەتی کردووە لە
(عمل الیوم واللیلة) (ص )741و الحاکم ( )752/1وە إبن حجر سەنەدەکەی بە (صحيح) داناوە  ،تەماشای
(نتائج األفکار) بکە ( )246/1ئەوەشی روون کردووەتەوە کە بە (مرفوع)ی نەهاتووە بەڵکو (موقوف)ە ،
ئەوەش زەرەری نییە  ،چونکە حوکمی (رفع)ی هەیە  ،چونکە ئەوە بواری را و بۆچوونی تێدا نییە .
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بەشی دووەم  :هەستان بۆ شەو نوێژ و ویرت  ،چەند کردارێکی تێدایە کە لە رێبازەکەی
پێغەمبەری خوایە (.)
1

سوننەتە شەونوێژ لە کاتە باشرتەکەی خۆیدا بکرێت:.

ئەگەر وترا  :باشرتین کات کەیە بۆ شەو نوێژ؟
لە وەاڵمدا دەڵێین  :ئاشکرایە کەوا کاتی نوێژی ویرت لە پاش نوێژی خەوتنانەوە دەست پێ دەکات
تاوەکو دەرکەوتنی فەجر  ،جا کاتی نوێژی ویرت لە نێوان نوێژی خەوتنان و فەجردایە .
بەڵگەش لەسەر ئەوە :
فەرموودەکەی دایکە عائیشە –رەزای خوای لەسەر بێت -دەفەرموێت  :پێغەمبەری خوا ( )لە
پاش ئەوەی لە نوێژی خەوتنان دەبویەوە تاوەکو نوێژ فەجر یازدە رکات نوێژی دەکرد  ،لە نێوان هەر
دوو رکاتدا سەالمی دەدایەوە یەک رکات ویرتی دەکرد) (بوخاری) ریوایەتی کردووە بە ژمارە ()2031
و (موسلیم) بە ژمارە (. )736
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ئەگەر کەسێک ویستی ئەم سوننەتە جێ بە جێ بکات  ،ئەوا چۆن شەو دەژمێرێت ؟
کاتەکە دەژمێرێت لە رۆژ ئاوابوونەوە تاوەکو دەرکەوتنی فەجر  ،ئەمجار دابەشی دەکاتە
شەش بەشەوە  ،سێ بەشەکەی یەکەم نیوەی یەکەمی شەوە  ،لە پاش ئەوە هەڵدەستێت  ،واتە :
لە (چوارەم و پێنجەم) شەش یەکیدا هەڵدەستێ  ،چونکە ئەمە دەکاتە سێ یەک  ،ئەمجار لە کۆتا
شەش یەکیدا دەخەوێت  ،ئەویش (شەشەم) شەش یەکیەتی  ،بۆیە دایکە عائیشە فەرموویەتی  :هیچ
کاتێک سەحەری بەسەردا نەهاتووە –واتە :پێغەمبەری خوا ( - )ئیلال الی من خەوتبوو ) (بوخاری)
ریوایەتی کردووە بە ژمارە ( )1133و(موسلیم) بە ژمارە (. )742
ئا بەم شێوەیە کەسی موسڵامن ها لە باشرتین کاتی شەو نوێژدا  ،هەر وەکو لە فەرموودەکەی
(عبدالله بن عمرو) ی– رەزای خوایان لێ بێت -پێشوودا هاتووە .

سوننەتەکانی پێش فەجر

بەاڵم دەربارەی باشرتین کات بۆ شەو نوێژ بریتییە لە  :سێ یەکی شەو لە پاش نیوەی .
مەبەست  :کەسی موسڵامن شەو دەکاتە چەند بەشێکەوە  ،لە نیوەی دووەمی شەودا هەڵدەستێ،
وە لە کۆتایی شەودا دەخەوێت  ،واتە  :لە (چوارەم و پێنجەم) شەش یەکیدا هەڵدەستێت و لە
(شەشەم) شەش یەکیدا دەخەوێت .
بەڵگەش لە سەر ئەمە  :فەرموودەکەی (عبدالله بن عمرو) – رەزای خوای لەسەر بێت – دەڵێت:
پێغەمبەری خوا ( )فەرموویەتی  :خۆشەویسرتین رۆژوو الی خوای گەورە رۆژووی (داوود)ە  ،وە
خۆشەویسرتین نوێژ الی خوای گەورە نوێژی (داوود)ە  ،تا نیوەی شەو دەخەوت  ،ئەمجار سێیەکی
هەڵدەستا و شەش یەکی دەخەوت  ،وە رۆژێک بە رۆژوو دەبوو و رۆژێکی نەدەگرت ) (بوخاری)
ریوایەتی کردووە بە ژمارە ( )3420و(موسلیم) بە ژمارە ()1159

کورتەی باسەکە  :باشرتین کات بۆ شەونوێژ دەکرێتە سێ مەرتەبەوە :
مەرتەبەی یەکەم  :نیوەی یەکەمی شەو بخەوێت  ،ئەمجار سێ یەکی هەڵسێت  ،ئەمجار کۆتا
شەش یەکی بخەوێت – هەروەکو لە پێشدا باسکرا-
بەڵگەش لەسەر ئەوە :فەرموودەکەی (عبدالله بن عمرو) ە – رەزای خوایان لێ بێت -کە لە پێشدا
باسکرا .
مەرتەبەی دووەم  :لە کۆتا سێ یەکی شەودا هەڵسێت
بەلگەش لەسەر ئەوە :
فەرموودەکەی (أبو هریرة) یە – رەزای خوای لێ بێت ،-کەوا پێغەمبەری خوا ( )فەرموویەتی:
هەموو شەوێک پەروەردگارمان –بەرزو پیرۆزبێت -دادەبزێتە ئاسامنی دونیا (دابەزینێک شایستەی
خوای گەورە بێت) کاتێک سێیەکی کۆتایی شەو دەمێنێت  ،دەڵێت  :کێ لێم دەپاڕێتەوە وەاڵمی
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دەدەمەوە؟ کێ داوام لێ دەکات پێی ببەخشم ؟ کێ داوای لێخۆشبوونم لێ دەکات لێی خۆش دەبم؟)
(بوخاری) ریوایەتی کردووە بە ژمارە ( )1145و(موسلیم) بە ژمارە ( ، )758هەروەها فەرموودەکەی
(جابر) – رەزای خوای لێ بێت  -کە لە پاشاندا دێت .
ئەگەر ترسا کەوا لە کۆتایی شەودا هەڵناسێت ئەوا با لە سەرەتاکەیەوە نوێژەکەی بکات  ،یان لە
هەر بەشێکی شەودا بۆی گونجا  ،ئەمەش مەرتەبەی سێیەمە .
مەرتەبەی سێیەم  :لەسەرەتای شەودا نوێژەکەی بکات  ،یان لە هەر بەشێکی شەودا بۆی گونجا .
بەڵگەش لەسەر ئەوە :
فەرموودەکەی (جابر)ە – رەزای خوای لەسەر بێت – فەرموویەتی  :پێغەمبەری خوا ( )فەرموویەتی:
هەرکەسێ لەوە ترسا کە لە کۆتایی شەودا هەڵناسێت ئەوا بە لە سەرەتاکەیەوە ویرتەکەی بکات وە
هەرکەسێ تەماحی ئەوەی بوو لە کۆتاییەکەیدا هەڵدەستێت ئەوا با لە کۆتاییەکەیدا هەڵسێت ،چونکە
نوێژەکەی لە کۆتایی شەودا فریشتەی رەحمەت ئامادەی دەبن  ،ئەوەش باشرتە ) (موسلیم) ریوایەتی
کردووە بە ژمارە (.)755
هەروەها لە وەصێتەکەی پێغەمبەری خوا ( )بۆ (أبوذر) ئەم باسە دەگرێتەوە (نەسائی ريوایەتی
کردووە لە (السنن الکربى) ( )2721وە األلبانی بە (صحيح)ی داناوە (الصحيحە  )2166وە لە فەرموودەی
(أبو درداء ) ەوە هاتووە  ،ئەحمەد ریوایەتی کردووە بە ژمارە ( )27481وە أبو داود بە ژمارە ()1433
وە األلباين بە (صحيح)ی داناوە (صحيح ابی داود  )177/5وە لە فەرموودەی (أبو هریرة) وە ( ،موسلیم)
ریوایەتی کردووە بە ژمارە ( ، )737هەر یەکێک لەوان فەرموویەتی ( :خۆشەویستەکەم بە سێ شت
وەصێتی پێ کردووم) ئەمجار باسی ئەوەشی کردووە ( :وە ویرت بکەم لە پێش ئەوەی بخەوم ) .
2

سوننەت وایە کە یازدە رکات بکات .

ئەمەش تەواوترینە بە بەڵگەی فەرموودەکەی دایکە عائیشە –رەزای خوای لێ بێت -کەوا فەرموویەتی:
پێغەمبەری خوا ( )نە لە رەمەزان و نە لە جگە لە رەمەزان لە یازدە رکات زیاتری نەدەکرد) (بوخاری)
ریوایەتی کردووە بە ژمارە ( )1147و(موسلیم) بە ژمارە (. )738
هەروەها لە پێغەمبەری خواوە ( )هاتووە کەوا سیازدە رکات نوێژی کردووە  ،ئیاممی (موسلیم) لە
صەحیحەکەیدا ریوایەتی کردووە لە فەرموودەی دایکە عائیشەوە –رەزای خوای لەسەر بێت-
ئەمەش لە بابەتی جۆراو جۆر کردنی ویرتە  ،جا زۆربەی جار پێغەمبەری خوا ( )بە یازدە رکات
ویرتی دەکرد  ،وە هەندێ جار سیازدە رکاتی دەکرد  ،بەم شێوە دەتوانین لە نیوان ئەو فەرموودانەی هاتوون
کۆبکەینەوە .
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3

سوننەت وایە شەونوێژ بە دوو رکاتی سووک دەست پێ بکات .

4

سوننەتە ئەو دوعایانە بخوێنێت کە لە دەستپێکردنی شەو نوێژدا هاتوون  ،لەوانە

بە بەڵگەی فەرموودەکەی دایکە عائیشە – رەزای خوای لەسەر بێت – دەفەرموێت  :پێغەمبەری
خوا ( )ئەگەر شەو هەستایە بە مەبەستی ئەنجامدانی شەونوێژ  ،ئەوا بە دوو رکاتی سووک دەستی پێ
دەکرد) (موسلیم) ریوایەتی کردووە بە ژمارە (.)767
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أ ئەو فەرموودەیەی لە (صحيح مسلم)دا هاتووە
لە دایکە عائیشەوە –رەزای خوای لەسەر بێت – دەڵێت:
ئەگەر لە شــەودا هەستایە ئەوا نوێژەکانی بەم زیکرە
دەست پێدەکرد ( :ئەی خودایە  ..پەروەردگاری جربیل و
میکائیل و ئیرسافیل  ،بەدیهێنەری ئاسامنەکان و زەوی،
زانای پەنهان و ئاشکرا  ،تەنها تۆ داوەری دەکەیت لە نێوان
بەندەکانتدا لەو شتانەی کە جیاوازییان تێدا بوو  ،رێنموییم
بکە بۆ سەر ئەو رێگە راستەی کە ئەوان تێدا جیاواز بوون
بە ئیزنی خۆت  ،هەر خۆت رێنمویی ئەو کەسانە دەکەیت
کە ویستت لە سەری بێت بۆ سەر رێگای راست) (موسلیم)
ریوایەتی کردووە (. )770
ب ئەوەی لە هەردوو کتێبی (صحيح)دا هاتووە لە فەرموودەی (ابن عباس)ەوە – رەزای
خوای لەسەر بێت – دەفەرموێت  :ئەگەر پێغەمبەری خوا( )لە شەودا هەستایە بۆ شەونوێژ
ئەوا دەیفەرموو ( :ئەی خودایە  ..سوپاس و ستایش بۆ تۆیە  ،تۆ نورو روناکی ئاسامنەکان و
زەویت ،سوپاس و ستایش بۆ تۆیە  ،تۆ راگری ئاسامنەکان و زەویت  ،سوپاس و ستایش بۆ تۆیە  ،تۆ
پەروەردگاری ئاسامنەکان و زەویت و هەموو ئەو شتانەی لە ناویاندایە  ،هەر تۆ راست و رەوای،
بەڵێنەکانت راست و رەوان  ،وە وتەکانت راست و رەوان  ،وە گەیشنت بە تۆ راست و رەوایە ،وە
جەننەت راست و رەوایە و ئاگر راست و رەوایە و پێغەمبەران راست و رەوان و دوارۆژ راست و
رەوایە  ،ئەی خودایە  ..خۆم تەسلیمی تۆ کردو ئیامنم بە تۆ هێناو پەنام گرت بە تۆو گەڕامەوە
بۆ الی تۆو داوەری دەگێرمەوە بۆ الی تۆ  ،بۆیە لە تاوانەکانم خۆشبە ئەوەی کە پێشم خستوەو
ئەوەی پاشم خستوەو ئەوەی کە شاردومەتەوەو ئەوەی ئاشکرام کردوە  ،تۆ خودای منی  ،هیچ
خودایەک نییە شایستەی پەرسنت بێت تەنها تۆ نەبێت) (بوخاری) ریوایەتی کردوو بە ژمارە ()7499
و (موسلیم) بە ژمارە (. )768
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سوننەت وایە راوەستانەکەی درێژ بکاتەوە  ،هەروەها کڕنۆشەکەی و سوژدەکەی،
بە شێوەیەک وای لێ بێت کەوا هەموو روکنە کردارییەکانی نوێژەکەی نزیک
یەکرت بن .

6

ئەو سوننەتانە بە جێ بهێنێ کە لە خوێندنەوەکەیدا هاتوون  ،لەوانە :

أ لە سەر خۆیی و هێمنی بیخوێنێتەوە  ،مەبەستی ئەوەیە پەلە پەل نەکات لە خوێندنەوەیدا
ب ئایەت ئایەت بە جودا بیخوێنێتەوە  ،مەبەست لێی  :دوو ئایەت نەگەیەنێتە یەکرت  ،یان
سێ ئایەت بە بێ ئەوەی بوەستێت  ،بەڵکو لەسەر هەموو ئایەتێک بوەستێت .
ج ئەگەر بە ئایەتی تەسبیحدا تێپەڕی ئەوا (سبحان الله) بکات  ،وە ئەگەر بە ئایەتی
داواکاریدا تێپەڕی داوا بکات  ،وە ئەگەر بە ئایەتی پەناگرتندا تێپەڕی پەنا بگرێت .
بەڵگەش لەسەر ئەوەی پێشوو :
فەرموودەکەی (حذیفە) – رەزای خوای لەسەر بێت – دەفەرموێت  :شەوێکیان لە گەڵ پێغەمبەری
خوادا ( )نوێژم کرد  ،بە سورەتی (البقرة) دەستی پێکرد  ،لە دڵی خۆمدا وتم  :لە ئایەتی سەد کرنۆش
دەبات کەچی رۆیشت  ،وتم  :رکاتەکەی پێ تەواو دەکات  ،کەچی رۆیشت  :وتم  :کرنۆشی پێ
دەبات ،ئەمجار دەستی کرد بە خوێندنەوەی (النساء) و خوێندییەوە  ،ئەمجار دەستی کرد بە سورەتی
(آل عمران) و خوێندییەوە  ،بە لەسەر خۆیی و هێمنی دەیخوێندەوە  ،ئەگەر بە ئایەتی تەسبیحدا
تێپەڕیبا ئەوا (سبحان الله)ی دەکرد  ،وە ئەگەر بە ئایەتی داواکاریدا تێپەڕیبا داوای دەکرد ،وە ئەگەر
بە ئایەتی پەناگرتندا تێپەڕیبا پەنای دەگرت  ،ئەمجار کرنۆشی برد و فەرمووی ( :سبحان ربی العظیم)
جا کرنۆشەکەی نزیکی وەستانەکەی بوو  ،ئەمجار وتی ( :سمع الله ملن حمده) ئەمجار زۆر راوەستا،
نزیکی کرنۆشەکەی بوو  ،ئەمجار سوجدەی برد و وتی ( :سبحان ريب األعىل) جا سوجدەکەی نزیکی
وەستانەکەی بوو ) (موسلیم) ریوایەتی کردووە بە ژمارە (. )772
وە هەر بە بەڵگەی ئەوەی (أحمد) ریوایەتی کردووە لە (مسند)ەکەیدا  ،لە فەرموودەی (أم
سلمة) – رەزای خوای لەسەر بێت – کاتێ پرسیاری لێکرا دەربارەی خوێندنەوەی پێغەمبەری خوا ()
فەرمووی  :ئایەت ئایەت دەیخوێندەوە :ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﱪ ئەحمەد ریوایەتی کردووە بە ژمارە (( ، )26583الدار قطنی)
دەفەرموێت ( : )118سەنەدەکەی (صحيح)ە وهەموویان (ثقە)ن)  ،وە (النووی) بە صحيح ی داناوە
(املجموع )333/3
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سوننەت وایە لە کۆتایی هەر دوو رکاتدا
سەالم بداتەوە ..

8
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بەبەڵگەی فەرموودەکەی (إبن عمر) – رەزای خوایان
لەسەر بێت – کە فەرموویەتی :کابرایەک هەستا و وتی :
ئەی پێغەمبەری خوا ( )شەونوێژ چۆنە ؟ پێغەمبەری
خوا ( )فەرمووی  :شەونوێژ دوو رکات دوو رکاتە ،
ئەگەر لەوە ترسای بەیانیت بە سەردا بێت ئەوا یەک رکات
ویرت بکە) (بوخاری) ریوایەتی کردووە بە ژمارە ()990
و(موسلیم) بە ژمارە (. )749
مەبەست لە ( :مثنى مثنى) واتە  :دوو رکات دوو
رکات نوێژ دەکات  ،لە هەر دوو رکاتدا سەالم دەداتەوە ،وە چوار رکات ناگەیەنێت بە یەک .

سوننەت وایە لە کۆتا سێ رکاتەکەیدا چەند سورەتێکی دیاری کراو هەن ئەوانە
بخوێنێت .

لە رکاتی یەکەمدا  :ﱫﮟ ﮠ ﮡ ﮢﱪ دەخوێنێت  ،وە لە دووەمــدا ﱫ ﭑ ﭒ
ﭓﱪ دەخوێنێت  ،وە لە رکاتی سێەمدا تەنها ﱫﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﱪ دەخوێنێت .
بەڵگەش لەسەر ئەوە :
فەرموودەکەی (أبی بن کعب) – رەزای خوای لەسەر بێت – دەفەرموێـت  :پێغەمبەری خوا ()
بە ﱫﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﱪ ﱫ ﭑ ﭒ ﭓﱪ ﱫﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﱪ ویرتی دەکرد)

أبوداود ریوایەتی کردووە بە ژمارە ( )1423و نەسايئ بە ژمارە ( )1733و إبن ماجە بە ژمارە ( )1171و
نەوەوی و األلبانی بە (صحيح) یان داناوە (الخالصە  )556/1و (صحيح النسايئ) . )273/1
9

لە سوننەتدا هاتووە کەوا هەندێ جار لە ویرتەکەیدا قونوت بخوێنێت.

مەبەست لێی لێرەدا  :پاڕانەوەیە  ،ئەویش لە رکاتی سێیەمدا کە سورەتی (االخالص) ی تێدا
دەخوێنێت .
وە قونوت لە نوێژی ویرتدا سوننەتێکە هەندێ جار ئەنجامی داوە  ،چونکە لەهەندێ لە
هاوەاڵنەوە سەملێرناوە  ،وە هەندێ جار وازی لێ هێناوە  .وە ئەمەش هەڵبژاردەی شێخ االسالم إبن
تیمیە یە – رەحمەتی خوای لێ بێـت  -باشرت وایە وازهێنان لێی زۆرتر بێت لە ئەنجامدانی.
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مەسەلە  :ئایە دەستەکانی بەرز دەکاتەوە لە
قونوتی ویرتدا ؟
رای راست و دروست  :دەستەکانی بەرز دەکاتەوە ،
ئەمەش قسەی جمهوری زانایانە – رەحمەتی خوایان لێ
بێت -چونکە لە (ابن عمر)ەوە جێگر بووە  ،هەروەکو
بەیهەقی ریوایەتی کردووە و بە (صحيح)ی داناوە.
بەیهەقی –رەحمەتی خوای لێ بێت -دەفەرموێت:
ژمارەیەک لە هاوەاڵن – رەزای خوایان لەسەر بێت -لە
قونوتدا دەستەکانیان بەرز دەکردەوە ( .تەماشای  :السنن الکربى ( )211/2بکە .
مەسەلە  :بە چی شتێک قونوتەکەی لەنوێژی ویرتدا دەست پێ دەکات ؟
رای پەسەند ئەوەیە  -والله أعلم : -بە حەمد و سەنای خوا دەست پێ دەکات و ئەمجار صەاڵوات
دەداتە سەر پێغەمبەری خوا ( )ئەمجار دەپاڕێتەوە  ،چونکە ئەمە نزیکرتە لە وەاڵمدانەوە.
بەڵگەش لەسەر ئەوە :
فەرموودەکەی (فضالة بن عبید) – رەزای خوای لەسەر بێت – دەفەرموێت  :پێغەمبەری خوا
( )گوێی لێ بوو کابرایەک لە نوێژەکەیدا دوعای دەکرد کەچی صەاڵواتی لەسەر پێغەمبەری خوا
( )نەدا ،پێغەمبەری خوا ( )فەرمووی  :ئەم کابرایە پەلەی کرد  ،ئەمجار بانگی کرد و بە ئەو و
جگە لە ئەوی گوت  :ئەگەر یەکێکتان نوێژی کرد ئەوا با حەمد و سەنای خوا بکات  ،ئەمجار صەاڵوات
لەسەر پێغەمبەری خوا ( )بدات  ،ئەمجار لە پاش ئەوە بە ویستی خۆی دوعا بکات ) (الرتمذي)
ریوایەتی کردووە بە ژمارە ( )3477و دەڵێت  :ئەم فەرموودەیە (حسن صحيح)ە.
ابن القیم – رەحمەتی خوای لێ بێت  -دەفەرموێت  :موستەحەببە لە دوعادا ئەو کەسەی دوعاکە
دەکات پێش داواکارییەکەی بە حەمد و سەنای خوای گەورە دەست پێ بکات  ،ئەمجار داوای پێداویستییەکەی
بکات هەروەکو لە فەرموودەکەی (فضالة بن عبید)دا هاتووە (تەماشای الوابل الصیب (ص )110بکە .
مەسەلە  :ئایە لە پاش قونوت دەموچاوی بە دەستەکانی دەسڕێت ؟
رای راست و دروست ئەوەیە  :سوننەت نییە دەموچاوی بسڕێت لە پاش کۆتایی دوعاکەی ،
چونکە هیچ بەڵگەیەک لەسەری نەهاتووە .
پرسیار کرا لە ئیاممی مالک – رەحمەتی خوای لێ بێت -کەسێک بە دەستەکانی دەموچاوی
دەسڕێت لە پاش دوعا  ،ئەویش ئینکاری لێ کرد و فەرمووی ( :نەمزانیوە هیچ بەڵگەیەک هەبێت)
تەماشای ( :کتاب الوتر للمروزي) بکە (ص.)236
40
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شیخ االسالم – رەحمەتی خوای لێ بێت – دەفەرموێت  :مەسحی دەموچاو بە دەستەکانی هیچ
شتێک دەربارەی نەهاتووە تەنها یەک فەرموودە یان دووان کە ئەوانیش ناکرێنە حوججە) .تەماشای:
الفتاوى بکە (. )519/22

11

سوننەتە ئەگەر سەالمی دایەوە لە ویرتەکەی بڵێت ( :سبحان امللک القدوس)
سێ جار  ،لە سێیەمدا دەنگی بەرز دەکاتەوە .

لەو سوننەتانەی دوپاتکراونەتەوە لە کۆتایی شەودا
پاڕانەوەیە  ،جا ئەگەر لە قونوتەکەی کۆتایی شەودا پاڕایەوە
ئەوا بەسیەتی  ،وە ئەگەر نەپاڕایەوە ئەوا سوننەتە لەم کاتەدا
بپارێتەوە  ،چونکە ئەوە کاتێکە وەاڵم دانەوەی دوعای تێدا
دووپاتکراوەتەوە ،چونکە کاتی دابەزینی خوای گەورەیە بۆ
ئاسامنی دونیا بە شێوازێک الیەقی زاتی مەزنی خۆی بێت،
لە هەردوو کتێبی (صحيح)دا هاتووە لە فەرموودەی (أبو
هریرة)ەوە – رەزای خوای لەسەر بێت – کەوا پێغەمبەری
خوا ( )فەرموویەتی  :هەموو شەوێک پەروەردگارمان –بەرزو پیرۆزبێت -دادەبزێتە ئاسامنی دونیا
(دابەزینێک شایستەو الیەقی خۆی بێت ) کاتێک سێیەکی کۆتایی شەو دەمێنێت  ،دەڵێت  :کێ لێم
دەپاڕێتەوە وەاڵمی دەدەمەوە ؟ کێ داوام لێ دەکات پێی دەبەخشم ؟ کێ داوای لێخۆشبوونم لێ دەکات
لێی خۆش دەبم ؟) (بوخاری) ریوایەتی کردووە بە ژمارە ( )1145و (موسلیم) بە ژمارە (. )758
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پاڕانەوە لە کۆتا سێ یەکی شەودا .

بەڵگەش لەسەر ئەوە :
فەرموودەکەی ُ(أبی بن کعب)ە – رەزای خوای لێ بێت – دەفەرموێت  :پێغەمبەری خوا ( )لە

نوێژی ویرتدا ﱫﮟ ﮠ ﮡ ﮢﱪۆﱫﭑ ﭒ ﭓﱪ ۆﱫﭑ ﭒ ﭓ ﭔﱪ
دەخوێند ،وە ئەگەر سەالمی دایەوە دەیفەرموو ( :سبحان امللک القدُ وس) سێ جار )) نەسائی
ریوایەتی کردووە ( ( .)1702النووي) و(األلباين) بە صحيحی دەزانن  ،هەروەکو لە پێشدا باسکرا  ،وە لە
فەرموودەکەی (عبدالرحمن بن أبزى) – رەزای خوای لێ بێت – (وە لە سێیەم (سبحان امللک القدوس)
دا دەنگی بەرز دەکردەوە) ئەحمەد ریوایەتی کردووەبە ژمارە ( )15354و نەسائی بە ژمارە ( )1734و
األلبانی بە (صحيح) داناوە ( تحقیق مشکاة املصابیح . )398 /1
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سوننەتە خێزانەکەی هەڵسێنێت بە مەبەستی ئەنجامدانی شەونوێژ.

13

لە سوننەتدا هاتووە کەوا ئەو کەسەی شەونوێژ دەکات ئەو کارە بکات کە بۆ
خۆی سووک و ئاسانە  ،بۆ ئەوەی کاریگەری لەسەر خشوعەکەی نەبێت .

جا سوننەتە پیاو خێزانەکەی هەڵسێنێت  ،بۆ شەو نوێژ  ،هەروەها ئافرەتیش ئەگەر هەستا ئەوا
سوننەتە پیاوەکەی هەڵسێنێت  ،هەروەها هەموو ئەهلەکەی بۆ ئەو مەبەستە  ،ئەمەش لە رووی
هاوکاری کردنی یەکرتە لەسەر چاکە .
بەڵگەش لەسەر ئەوە :
فەرموودەکەی دایکە عائیشە – رەزای خوای لەسەر بێت – دەفەرموێت  :پێغەمبەری خوا ()
هەموو شەوێک کە نوێژەکەی دەکرد  ،منیش لە نێوان خۆی و قیبلەدا راکشابووم  ،جا ئەگەر بیویستایە
ویرت بکات ئەوا منی هەڵدەستان و ویرتەکەم دەکرد) (بوخاری) ریوایەتی کردووە بە ژمارە ()512
و(موسلیم) بە ژمارە (. )512
وە لە (أم سلمە)ەوە – رەزای خوای لەسەر بێت – دەفەرموێت  :شەوێکیان پێغەمبەری خوا ()
لە خەو هەستا و دەیفەرموو  :پاکی و بێگەردی بۆ خوا  ،ئەمشەو چی شتێک لە گەنجینەکان دابەزیون
و چی شتێک لە فیتنەکان دابەزیون  ، ،خێزانەکانم هەڵسێنن بۆ ئەوەی نوێژ بکەن  ،رەنگە کەسێکی
داپۆرشاو لە دونیادا رووت بێت لە دوارۆژدا) ( .بوخاری) ریوایەتی کردووە بە ژمارە (. )6218

ئەگەر تووشی بێزاری بوو ئەوا بە دانیشتنەوە نوێژەکەی دەکات .
بە بەڵگەی فەرموودەکەی ئەنەس – رەزای خوای لەسەر بێت – دەفەرموێت  :پێغەمبەری خوا ()
چووە ناو مزگەوتەوە و حەبلێک درێژ کرابووەوە لە نێوان دوو کۆڵەکەدا  ،فەرمووی  :ئەمە چییە ؟ وتیان:
هی زەینەبە نوێژ دەکات  ،جا ئەگەر تووشی تەمبەڵی هات یان بێزار بوو ئەوا دەستی پێوە دەگرێت ،
فەرمووی  :بیکەنەوە  ،با هەر یەکێکتان بە چست و چاالکییەکەی خۆی نوێژ بکات  ،جا ئەگەر تەمبەڵی
گرتی یان بێزار بوو با دانیشێت) (بوخاری) ریوایەتی کردووە بە ژمارە ( )1150و (موسلیم) بە ژمارە (. )784
وە ئەگەر تووشی خەوەنوچکە هات ئەوا با بخەوێت  ،بۆ ئەوەی بە چست و چاالکی هەستێت و لە
پاش ئەوە نوێژ بکات .
بە بەڵگەی فەرموودەی دایکە عائیشە – رەزای خوای لەسەر بێت – کەوا پێغەمبەری خوا ()
فەرموویەتی  :ئەگەر یەکێکتان تووشی خەوەنوچکە هات لە نوێژەکەیدا ئەوا با بخەوێت تاوەکو خەوەکەی
لەسەر نەمێنێ  ،چونکە ئەگەر یەکێکتان نوێژ بکات لە کاتێکدا توشی خەوەنوچکە هاتبێت ئەوا رەنگە لە
جێی داوای لێخۆشبوون جوێن بە خۆی بدات) (بوخاری) ریوایەتی کردووە بە ژمارە ( )212و(موسلیم) بە
ژمارە (. )786
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هەروەها ئەگەر تووشی خەوەنوچکە و منونەی ئەوە هات لە کاتێکدا لە شەودا قورئانی دەخوێند ئەوا
سوننەتە بخەوێت بۆ ئەوەی بە هێز ببێتەوە .
بە بەڵگەی فەرموودەی (أبو هریرة) – رەزای خوای لەسەر بێت – کەوا پێغەمبەری خوا ()
فەرموویەتی  :ئەگەر یەکێکتان شەو هەستا و لەخوێندنەوەی قورئاندا زمانی دەچوو بە یەکدا و نەیدەزانی
چی دەڵێت ئەوا با راکشێت) (موسلیم) ریوایەتی کردووە بە ژمارە (. )787

ئەگەر عادەتی وابووە سێ رکات ویرت بکات کەچی خەوی لێکەوت یان نەخۆش کەوت و نەیتوانی
نوێژەکەی بکات  ،ئەوا بە رۆژ چوار رکات دەکات  ،وە ئەگەر عادەتی وابووە پێنج رکات بکات کەچی
خەوی لێکەوت یان نەخۆش کەوت ئەوا بە رۆژ شەش رکات دەکات  ،ئا بەم شێوەیە  ،وە پێغەمبەری خوا
( )ئەو کارەی دەکرد  ،وە لەبەر ئەوەی لە عادەتی وابووە کە یازدە رکات ویرتی دەکرد  ،ئەوا دایکە
عائیشە دەرباەری پێغەمبەری خوا ( )دەیفەرموو  :ئەگەر خەوی لێ بکەوتایە یان توشی ئازارێک بوایە
لە شەونوێژەکەیدا ئەوا بە رۆژ دوازدە رکات نوێژی دەکرد ) (موسلیم) ریوایەتی کردووە (. )746

سوننەتەکانی پێش فەجر

14

سوننەتە هەر کەسێک شەونوێژی لە دەست دەرچوو ئەوا بە رۆژ بیکاتەوە بەاڵم
بە جووت .
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سوننەتەکانی کاتی فەجر

دووەم  :کاتی فەجر

چەند کردارێکی تێدایە لە رێباز و هەدی پێغەمبەری خوا( )بووە .
بانگدان  ،وە چەند سوننەتێکی تێدایە :
1

شوێنکەوتنی بانگبێژ لەوەی دەیڵێت.

سوننەتە هەرکەسێ گوێی لە بانگ بوو ئەوە بڵێت کە بانگبێژ دەیڵێت  ،ئیلال لە (حي عىل الصالة
وحي عىل الفالح)دا نەبێت ئەوا دەڵێت  :ال حول وال قوة اال بالله.
بە بەڵگەی ئەو فەرموودەیەی کە (عبدالله بن عمرو بن العاص) ریوایەتی کردووە کەوا گوێی
لێ بوو پێغەمبەری خوا ( )دەیفەرموو ( :ئەگەر گوێتان لە بانگبێژ بوو  ،ئەو چی فەرموو ئێوەش وا
بڵێن ( )...موسلیم) ریوایەتی کردووە بە ژمارە ( ، )384وە فەرموودەکەی (عمر بن الخطاب) دەڵێت :
پێغەمبەری خوا ( )فەرموویەتی  :ئەگەر بانگبێژ گوتی ( :الله أکرب  ،الله أکرب) یەکێک لە ئێوە گوتی :
(الله أکرب الله أکرب ) ئەمجار گوتی ( :أشهد أن ال إله إال الله ) گوتی ( :أشهد أن ال إله إال الله ) ئەمجار
گوتی ( :أشهد أن محمدا رسول الله) گوتی ( :أشهد أن محمدا رسول الله) ئەمجار گوتی ( :حی عىل
الصالە ) گوتی  ( :ال حول وال قوة إال بالله ) ئەمجار گوتی ( :حي عىل الفالح ) گوتی  ( :ال حول وال قوة
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إال بالله ) ئەمجار گوتی ( :الله أکرب  ،الله أکرب ) گوتی ( :الله أکرب  ،الله أکرب ) ئەمجار گوتی ( :ال إله
إال الله) گوتی ( :ال إله إال الله ) لە دڵییەوە  ،ئەوا دەچێتە بەهەشتەوە) (موسلیم) ریوایەتی کردووە
بە ژمارە (. )385
لە کاتی (تثویب)دا (واتە  :وتنی الصالة خیر من النوم) لە نوێژی بەیانیدا جا هەر کەسێ شوێنی
بانگبێژەکە کەوت ئەوا هەر ئەوە دەڵێت کە بانگبێژ دەیڵێت ( :الصالة خیر من النوم) .

3

صەاڵوات دان لە سەر پێغەمبەری خوا ( )لە پاش بانگەکە .

4

وتنی ئەو دوعایەی لە پاش بانگ هاتووە .

سوننەتە لە پاش ئەوەی بانگبێژ وتی ( أشهد أن محمدا رسول الله) لە جاری دووەمدا ئەوە بڵێت
کە لە فەرموودەکەی (سعد)ەوە هاتووە لە پێغەمبەری خوداوە ( )کەوا فەرموویەتی  :هەر کەسێ
بڵێت کاتێ گوێبیستی بانگبێژ بوو  :شایەتی دەدەم کە هیچ خودایەک نییە شایستەی پەرسنت بێت تەنها
(الله) نەبێت  ،تەنها و بێ هاوەڵە و (محمد) ( )یش بەندە و نێردراوی ئەوە  ،رازیم بەوەی کە (الله)
پەروەردگارم بێت و (محمد) یش پێغەمبەر ( )و ئیسالم دین و ئاینم بێت  .ئەوا لە تاوانەکانی خۆش
دەبێت) (موسلیم) ریوایەتی کردووە بە ژمارە (. )386

سوننەتەکانی کاتی فەجر

2

وتنی ئەم زیکرە پاش دوو شەهادەتەکە .

بە بەڵگەی فەرموودەکەی (عبدالله بن عمرو) –رەزای خوایان لەسەر بێت -دەڵێت ( :پێغەمبەری
خوا ( )فەرموویەتی  :ئەگەر گوێبیستی بانگبێژ بوون ئەوەی کە ئەو دەیڵێت ئێوەش بیڵێن  ،ئەمجار
صەاڵواتم لەسەر بدەن  ،چونکە هەرکەسێک یەکجار صەاڵواتم لەسەر بدات ئەوا خوای گەورە بە هۆی
ئەو صەاڵواتەوە دە جار صەاڵواتی لەسەر دەدات  ،ئەمجار داوای (الوسیلة)م بۆ بکەن  ،ئەوە جێگا و
پایەیەکە لە بەهەشتدا بۆ هیچ کەسێک نییە تەنها بۆ بەندەیەکە لە بەندەکانی خوا  ،تکام وایە کە ئەو
بەندەیە من بم  ،جا هەر کەسێک داوای (الوسیلة)م بۆ بکات ئەوا شەفاعەتی منی بۆ حەاڵڵ دەبێت
–بەر شەفاعەتی من دەکەوێت( )-موسلیم) ریوایەتی کردووە بە ژمارە (. )384
صل عىل محمد وعىل آل
وە باشرتین جۆری صەاڵوات دان  :صەاڵواتی ئیرباهیمییە  « :اللهم ِ
محمد ،کام صلیت عىل إبراهیم»...
بە بەڵگەی فەرموودەکەی (جابر) –رەزای خوای لەسەر بێت -دەڵێت  :پێغەمبەری خوا ()
فەرموویەتی  :هەر کەسێک گوێبیستی بانگ بوو بڵێت ( :ئەی خودایە ..پەروەردگاری ئەم بانگەوازە
تەواوە و نوێژ دامــەزراوە  ،ببەخشە بە پێغەمبەرمان محمد ( )پلەوپایەی بەرزی (الوسیلة) و
پلەوپایەی زیادە بە سەر دروستکراوەکان (الفضیلة) و بیبەرە ئەو شوێنە سوپاسکراوەی کە بەڵێنت
پێداوە) ئەوا شەفاعەتی منی بۆ حەاڵڵ دەبێت لە رۆژی قیامەتدا (یان بەر شەفاعەتی من دەکەوێت
لە رۆژی قیامەتدا ) (بوخاری) ریوایەتی کردووە بە ژمارە (. )614
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5

دوعاکردن لە پاش بانگدان .

بە بەڵگەی ئەو فەرموودەیەی لە (عبدالله بن عمرو)
ەوە هاتووە – رەزای خوای لەسەر بێت  : -کابرایەک گوتی:
ئەی پێغەمبەری خوا ( )بانگبێژەکان فەزڵیان لە ئێمە
زۆرترە  ،پێغەمبەری خوا ( )فەرمووی  :ئەوەی ئەوان
دەیڵێن تۆیش بیڵێ  ،ئەگەر تەواوت کرد ئەوا داوا بکە پێت
دەبەخرشێت) أبوداود ریوایەتی کردووە بە ژمارە ()524
و إبن حجر بە (حسن)ی داناوە (نتائج األفکار )367/1
واأللباين (صحيح الکلم الطیب ص . )73
وە بە بەڵگەی فەرموودەکەی (أنس) -رەزای خوای
لەسەر بێت -کەوا پێغەمبەری خوا ( )فەرموویەتی  :پاڕانەوەی نێوان بانگ و قامەت هەرگیز رەت
ناکرێتەوە) .نەسائی ریوایەتی کردووە بە ژمارە ( )9895و إبن خزیمە بە صحيح ی داناوە (.)425/221/1

سوننەتی فەجر  ،چەند سوننەتێکی تێدایە :

سوننەتی فەجر یەکەم سوننەتە راتیبەکانە بەندە لە رۆژەکەیدا ئەنجامی دەدات  ،وە چەند
سوننەتێکی تێدایە  ،پێش ئەوەی باسی بکەین پێویستە هەندێ لە تایبەمتەندییەکانی سوننەتە راتیبەکان
روون بکەینەوە  ،سوننەتی راتیبە بریتییە لە  :ئەو سوننەتانەی بەردەوام لە گەڵ فەرزەکاندایە ئەویش
دوازدە رکاتە .
لە (أم حبیبە)ەوە – رەزای خوای لەسەر بێت – دەڵێت  :گوێم لێ بوو پێغەمبەری خوا ()
دەیفەرموو ( :هەرکەسێ لە شەو رۆژێکدا دوازدە رکات نوێژی کرد  ،ئەوا خوای گەورە لە بەهەشتدا
خانوویەکی بۆ دروست دەکات) (موسلیم) ریوایەتی کردووە بە ژمارە ( )728و (الرتمذي) تەخریجی
کردووە  ،ئەمەشی بۆ زیاد کردووە (( :چوار رکات پێش نیوەڕۆ و دوو رکات لە پاشی و دوو رکات پاش
مەغریب و دوو رکات پاش خەوتنان و دوو رکات پێش نوێژی بەیانی) (الرتمذي) ریوایەتی کردووە بە
ژمارە ( ، )415وە فەرموویەتی ( :حسن صحيح) .
باشرت وایە سوننەتە راتیبەکان لە ماڵ ئەنجام بدرێن .
لە (زید بن ثابت) ەوە هاتووە – رەزای خوای لێ بێت – کەوا پێغەمبەری خوا ( )فەرموویەتی:
(ئەی خەڵکینە لە ماڵەکانتاندا نوێژ بکەن  ،چونکە باشرتین نوێژی کەسێکتان ئەوەیە لە ماڵەکەیدا
ئەنجامی دەدات ئیلال نوێژە فەرزەکان نەبێت) (بوخاری) ریوایەتی کردووە بە ژمارە ( )7290و
(موسلیم) بە ژمارە (. )781
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دووپاتکراوترین سوننەتی راتیبە .

دووپاتکراوترین سوننەتی راتیبە سوننەتی فەجرە ،
بەڵگەش لەسەر ئەوە ئەمەی خوارەوەیە :

ب فەرموودەکەی دایکە عائیشە –رەزای خوای
لەسەر بێت -لە پێغەمبەری خواوە ( )فەرموویەتی ( :دوو رکاتەکەی بەیانی باشرتە لە
هەموو دونیاو ئەوەی لە دونیادا هەیە) (موسلیم) ریوایەتی کردووە بە ژمارە (. )725

سوننەتی فەجر بە چەند کارێک تایبەمتەند کراوە :

سوننەتەکانی کاتی فەجر

أ فەرموودەکەی دایکە عائیشە – رەزای خوای
لەسەر بێت – دەفەرموێت ( :هیچ سوننەتێک
نەبووە زیاتر پارێزگاری لێ کردبێت و دەستی
پێوە گرتبێت وەکو دوو رکاتەکەی پێش نوێژی
بەیانی) (بوخاری) ریوایەتی کردووە بە ژمارە
( )1196و (موسلیم) بە ژمارە (. )724

یەکەم  :دروستە لەسەفەر و شاردا بکرێت هەروەکو لە هەردوو کتێبی (صحيح)دا هاتووە  ،بەاڵم
جگە لەو لە سوننەتە راتیبەکان  ،سوننەت وایە لە سەفەردا وازیان لێ بهێرنێت وەکو راتیبەی نیوەڕۆ
و مەغریب و خەوتنان .
دووەم  :پاداشتەکەی ئەوەیە کە چاکرتە لە هەموو دونیا و ئەوەی تیایدایە – هەروەکو لە پێشدا
باسکرا.-
سێیەم  :سوننەتە بەسووکی ئەنجام بدرێت  ،وە لە پێشدا بەڵگەی ئەوە باسکرا .
هەروەها بەڵگە لەسەر ئەوە  :فەرموودەکەی دایکە عائیشەیە – رەزای خوای لەسەر بێت –
دەیفەرموو  :پێغەمبەری خوا ( )دوو رکاتەکەی نوێژی بەیانی دەکرد  ،هێندە بە سووکی ئەنجامی
دەدا تەنانەت من دەمگوت  :ئایە سورەتی (الفاتحة)ی خوێند یان نا؟) (بوخاری) ریوایەتی کردووە بە
ژمارە ( )1171و (موسلیم) بە ژمارە (. )724
بەاڵم مەرجە  :ئەم بە سووک ئەنجامدانە یەکێک لە واجیباتەکان لەکەدار نەکات  ،یان کار بگاتە
ئەوەی لە نوێژەکەیدا دەنوک بدات لە زەوییەکە  ،ئەوا بکەوێتە ناو شتێکەوە نەهی لێ کرابێت .
چوارەم  :سوننەتە لە سوننەتی بەیانیدا لە پاش (الفاتحة) سورەتی ﱫﭑ ﭒ ﭓﱪ

بخوێنێت  ،وە لە دووەمدا ﱫ ﭒ ﭓ ﭔﱪ .بخوێنێت  ،بە بەڵگەی فەرموودەکەی (أبو هريرة)
کە (موسلیم) ریوایەتی کردووە .
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یان لە پاش (الفاتحة) لە رکاتی یەکەمدا ئەم ئایەتە بخوێنێت :ﱫ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
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ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﱪ[البقرە  )]136:واتە  :ئهی بڕواداران!
بڵێن :ئێمه باوهڕمان بهخواو بهو(قورئان)ـه بۆمان دابهزیوه ههیه وه بهو بهرنامهیه که بۆ (ئیرباهیم
و ئیسامعیل و ئیسحاق و یهعقووب و نهوهکانیان) نێردراو ه و بهوکتێبهش به مووساو بهعیسا دراوه
و بهوپهیامهش بهههموو پهیامبهرانی تر دراوه لهالیهن پهروهرگاریانهوه هیچ فهرق وجیاوازییهکیش،
ناخهینه نێوان هیچ کامێکیانهوه ،وهبه تهنیاش ملکهچی فهرمانهکانی ئهوین ،واته :ههرفهرمانێ
بهسهرماندا بدا ،ئامادهین و سوپاسیشی دهکهین)
وە لە دووەمدا:( :ﱫ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ
ﮉﱪ[آل عمران )]64 :واتە  :وهرن با ئێمهو ئێوه لهسهر و شهو بهرنامهیهک سووربین
که بۆ ههردووالمان چوونیهکهو یهکسانهو ،پهیامبهرانیش ههموو هاودهنگ بوون لهسهری و ،واز
لهو تهفرهقهیه بێنن وهرن با جگه لهخوا کهسێکی تر نهپهرستین و ،هیچ شتێکیش نهکهینه شهریک
و هاوبهشی ههندێکیشامن لهباتی خوا نهکهین ه خواو بپهرسرتێن ،واته :لهنافهرمانی خوا گوێ بیستی
یهکدی نهبین ،جوولهکه عوزهیریان بهخوا دادهناو ،گاورهکانیش عیسا! ئینجا ئهگهر ههر روویان
لهوقسه راستهیه وهرگێڕاو بۆ یهکتاپهرستیی نههاتن بهدهمتانهوه ،بهراشکاوی پێیان بڵێن :دهسا ئێوه
بهشایهت بن و بزانن که بهڕاستیی ئێم ه موسڵامن و ملکهچی بڕیارهکانی خواین و ،سووریشین لهسهر
دینی خۆمان و ،خواش تاک و تهنیایهو ،ئیرت نه عوزهیر خوایهو ،نهعیسایش).
بە بەڵگەی فەرموودەکەی (إبن عباس) کە (موسلیم) ریوایەتی کردووە  .ئەمەش لەو جۆرە
سوننەتانەیە کە بە چەند جۆرێک هاتوون  ،هەندێ جار ئەمەیان ئەنجام دەدات و هەندێ جار
ئەوی تر .
پێنجەم  :سوننەتە لە پاش دوو رکاتەکەی سوننەتی بەیانی لەسەر الی راست راکشێت .
بەڵگەش لەسەر ئەوە :
فەرموودەکەی دایکە عائیشە – رەزای خوای لەسەر بێت – پێغەمبەری خوا ( )ئەگەر دوو
رکاتەکەی فەجری بکردایە پاشان لە سەر الی راستی رادەکشا) (بوخاری) ریوایەتی کردووە بە ژمارە
( )1160و (موسلیم) بە ژمارە (. )736
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رۆیشنت بۆ مزگەوت و چەند سوننەتێکی تێدایە :

لەبەر ئەوەی نوێژی بەیانی یەکەم نوێژە لە رۆژەکەدا کەوا کەسێک بە هۆیەوە بڕوات بۆ مزگەوت،
جا چەند کارێک هەن سوننەتن لە کاتی رۆیشنت بۆ مزگەوت ئەنجام بدرێن :

2

بە دەستنوێژەوە لە ماڵ دەرچێت بۆ ئەوەی

بە بەڵگەی فەرموودەکەی (أبو هريرة) – رەزای خوای لەسەر بێت –دەفەرموێت  :پێغەمبەری خوا
( )فەرموویەتی  :ئەگەر دەزانن چەند پاداشت لە زوو رۆیشتندا هەیە بۆ مزگەوت ئەوا پێشبڕکێیان
بۆ دەکرد ) (بوخاری) ریوایەتی کردووە بە ژمارە ( )615و (موسلیم) بە ژمارە (. )437
وە (التهجیر)  :واتە  :رۆیشنت بۆ مزگەوت لەسەرەتای کاتەکەیدا .

هەنگاوەکانی بۆ بنورسێت

بە بەڵگەی فەرموودەکەی (أبو هريرة) = رەزای
خوای لەسەر بێت – دەفەرموێت  :پێغەمبەری خوا ()
فەرموویەتی ( :نوێژی پیاوێک بە جەماعەت زیاترە لە
نوێژەکەی لە ماڵەکەی و نوێژەکەی لە بازارەکەیدا بە بیست
و هێندە پلە  ،ئەویش ئەگەر یەکێکیان دەستنوێژی شوشت
بە دەستنوێژێکی پوخت و جوان ئەمجار هات بۆ مزگەوت،
هیچ شتێک نایجوڵێنێتەو و لە جێگەی خۆی هەڵی
ناسێنێت ئیلال نوێژ نەبێت  ،مەبەستی هیچ نییە تەنها
نوێژ نەبێت ،هیچ هەنگاوێک نانێت ئیلال پلەیەک بەرز
دەبێتەوە و تاوانێکی لەسەر دەسڕێتەوە تاوەکو دەچێتە
مزگەوتەوە  ،جا ئەگەر چووە ناو مزگەوتەوە ئەوا لە نوێژدایە مادام نوێژەکەی حەپسی کردووە  ،وە
فریشتەکان صەاڵوات لەسەر کەسێکتان دەدەن مادام لەو مەجلیسەدایە کە نوێژەکەی تیادا کردووە،
دەڵێن  :ئەی خوایە  ..رەحمی پێ بکە  ،ئەی خوایە  ..لێی خۆشبە  ،ئەی خوایە  ..تەوبەی لێ قبوڵ بکە،
بە مەرجێ ئازار بە کەس نەگەیەنێت و دەستنوێژەکەی بەتاڵ نەبێـتەوە) (موسلیم) ریوایەتی کردووە
بە ژمارە (. )649
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1

سوننەتە زوو بڕوات بۆ مزگەوت .
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3

بە هێمنی و لەسەر خۆیی و وەقارەوە بۆ نوێژ دەرچێت..

4

پێشخستنی پێی راست لە کاتی چوونە ناو
مزگەوتەوە و پێشخستنی پێی چەپ لە
کاتی دەرچووندا .

5

ئەو زیکرە بڵێت کە دەربارەی چوونە ژوورەوە و دەرچوون هاتوون

6

دوو رکات نوێژی (تحیە املسجد) بکات .

سوننەتەکانی کاتی فەجر

بە بەڵگەی فەرموودەکەی (أبو هريرة) – رەزای خوای لەسەر بێـت  -لە پێغەمبەری خواوە ()
دەفەرموێت ( :ئەگەر گوێتان لە قامەت بوو ئەوا بەرەو نوێژ بەرێ بکەون  ،بە لەسەرخۆیی و هێمنی و
وەقارەوە  ،وە پەلە مەکەن  ،ئەوەندەی پێیدا گەیشنت لە نوێژەکە ئەنجامی بدەن و ئەوەی لە دەستان دەرچوو
ئەوا لە پاشاندا تەواوی بکەن) (بوخاری) ریوایەتی کردووە بە ژمارە ( )636و (موسلیم) بە ژمارە (. )602
نەوەوی -رەحمەتی خوای لێ بێت -دەفەرموێت ( :السکینە)  :واتە :لەسەرخۆیی لە جوڵەدا و
دوورکەوتنەوە لە شپرزی و کاری بێ کەڵک  ،وە (الوقار)  :لە رواڵەتدایە وەکو چاو داپۆشین و دەنگی
نزم و ئاورنەدانەوە) (رشح مسلم للنووی  ،حدیث ( )602باب استحباب إتیان الصالة بوقار ،وسکینة،
والنهی عن إتیانها سعیاً).

بە بەڵگەی فەرموودەکەی (أنس) – رەزای خوای لەسەر
بێت – فەرموویەتی  :لە سوننەتدایە ئەگەر چویتە ژوورەوە بۆ
مزگەوت پێی راستت پێش بخەیت و ئەگەر دەرچوویت پێی
چەپت پێش بخەیت ) الحاکم ریوایەتی کردووە ( )338/1و بە
(صحيح)ی داناوە لەسەر (رشط)ی (موسلیم) .

بە بەڵگەی فەرموودەکەی (أبو حمید) یان (أبو أسيد) فەرموویەتی  :پێغەمبەری خوا ()
فەرموویەتی ( :ئەگەر یەکێکتان چوونە مزگەوتەوە با بڵێت  :ئەی خودایە  ..دەرگاکانی رەحمەتی خۆتم
لێ بکەرەوە  .وە ئەگەر دەرچوو ئەوا با بڵێت  :ئەی خوایە  ..من داوای فەزڵی تۆ دەکەم ) (موسلیم)
ریوایەتی کردووە بە ژمارە (. )713
ئەمەش ئەگەر زوو هات بۆ نوێژ  ،ئەوا سوننەتە دانەنیشێت تاوەکو دوو رکات نوێژ دەکات  ،بە
بەڵگەی فەرموودەکەی (أبو قتادة) – رەزای خوای لەسەر بێت – فەرموویەتی  :پێغەمبەری خوا ()
فەرموویەتی  :ئەگەر یەکێکتان چوونە مزگەوتەوە ئەوا با دانەنیشێت تاوەکو دوو رکات نوێژ دەکات)
(بوخاري) ریوایەتی کردووە بە ژمارە ( )1163و (موسلیم) بە ژمارە (. )714
وە سوننەتی پێش نوێژە فەرزەکان جێگای دوو رکاتەکەی (تحیە املسجد) دەگرێتەوە ئەگەر دوو
رکاتی پێشی هەبێت وەکو فەجر و نیوەرۆ یان سوننەتی چێشتەنگاو ئەگەر لە کاتی چیشتەنگاودا
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چووە مزگەوتەوە  ،یان نوێژی ویرت ئەگەر لە مزگەوتدا ئەنجامی دا  ،یان فەرز  ،چونکە مەبەست لە
(تحیة املسجد) ئەوەیە  :کەوا دانەنیشێت تاوەکو نوێژێک بکات  ،چونکە لەوەدا ئاوەدانکردنەوەی
مزگەوتەکانی تێدایە  ،بۆ ئەوەی نەچێتە مزگەوتەوە بە بێ نوێژ .

8

سوننەتە کەسی مەمئوم نزیک بێتەوە لە ئیاممەکەی .

بە بەڵگەی فەرموودەکەی (أبو هريرة) – رەزای خوای لێ بێت – کەوا پێغەمبەری خوا ( )فەرموویەتی :
(باشرتین ریزی پیاوان یەکەمەکەیەتی و خراپرتینی کۆتاییەکەیەتی  ،وە باشرتین ریزی ئافرەتان کۆتاییەکەیەتی و
خراپرتینی یەکەمەکەیەتی) (موسلیم) ریوایەتی کردووە بە ژمارە ()440
(خیرها -باشرتین  : )-واتە  :پاداشت و فەزڵی زۆرترە  .وە ( ُ
رشها -خراپرتین )-واتە  :پاداشت و فەزڵی کەمرتە .
ئەم فەرموودەیە باسی ئەوە دەکات ئەگەر پیاوان و ئافرەتان بە جەماعەت نوێژیان کرد و هیچ شتێک لە
نێوانیاندا نەبێت وەکو دیوار و منونەی ئەوە  ،ئەوا لەو کاتەدا باشرتین ریزی ئافرەتان کۆتایەکەیەتی  ،چونکە
ئەمە پۆشتەترە بۆیان لە چاوی پیاوان  ،بەاڵم ئەگەر شتێک لە نێوانیاندا هەبێت وەکو دیوار و منونەی ئەوە ،
یان وەکو ئەوەی ئەمڕۆ لە زۆربەی مزگەوتەکاندا هەیە بەوەی کە نوێژگەیەکی تایبەت بۆ ئافرەتان دەکرێت بە
سەربەخۆیی ،ئەوا لەم کاتەدا باشرتین ریزی ئافرەتان یەکەمەکەیەتی  ،چونکە هۆکاری نزیک بوون لە پیاوانەوە
نەماوە  ،چونکە حوکمەکان لە گەڵ هۆکارەکەیدا دەسوڕێنەوە بە بوون و نەبوون  ،وە لەبەر گشتگیری ئەو
فەرموودانەی دەربارەی ریزی یەکەم هاتوون  ،لەوانە :
فەرموودەکەی (أبو هريرة) – رەزای خوای لێ بێت – کەوا پێغەمبەری خوا ( )فەرموویەتی ( :ئەگەر
خەڵکی دەزانن چی لە بانگ و ریزی یەکەمدا هەیە – لە پاداشت -ئەمجار هیچ چارەیەکیان نەبوایە بۆ دیاری
کردنی بانگبێژ و ریزی یەکەم تەنها بە قورعەکردن نەبێت ئەوا قورعەیان بۆ دەکرد  ،وە ئەگەر خەڵکی بزانن چی
لە زووهاتندایە بۆ مزگەوت – بۆ نوێژی نیوەڕۆ لە پاداشت -ئەوا پێشربکێیان بۆ دەکرد  ،وە ئەگەر بزانن چی لە
نوێژی عیشا و بەیانیدا هەیە – لە پاداشت – ئەوا بۆی دەهاتن ئەگەر بە گاگۆڵکێیش بوایە) (بوخاری) ریوایەتی
کردووە بە ژمارە ( )615و (موسلیم) بە ژمارە (. )437
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7

سوننەتە پیاوان دەستپێشخەری بکەن بۆ ریزی پێشەوە  ،چونکە ئەوە باشرتین
ریزە  ،وە بۆ ئافرەتان باشرتین ریز کۆتا ریزە .

باشرت وایە لە حەقی مەمئومدا لە رووی رێکخستنی یەوە بۆ نوێژ ریزی یەکەمە هەروەکو لە پێشدا
باسکرا  ،ئەمجار سوور بێت لەسەر ئەوەی نزیک ببێتەوە لە ئیامم  ،جا نزیکرتین لە الی راستەوە یان
الی چەپەوە ئەوا باشرتینە .
بەڵگەش لەسەر ئەوە  :فەرموودەکەی (عبدالله بن مسعود) و – رەزای خوای لێ بێت – دەڵێت:
پێغەمبەری خوا ( )فەرموویەتی ( :با کەسە پێگەیشتوو و عاقڵەکان لێم نزیک ببنەوە) أبو داود
ریوایەتی کردووە بە ژمارە ( )674و (الرتمذي) بە ژمارە ( ، )228جا مەبەست لە (ليلينى) واتە  :با لێم
نزیک ببێتەوە  ،ئەم فەرموودەیەش بەڵگەیە لەسەر ئەوەی کەوا نزیک بوونەوە لە ئیامم داواکراوە لە
هەر الیەکەوە بێت .
51

سوننەتە کات بۆ دیاریکراوەکان

سوننەتەکانی کاتی فەجر

سوننەتەکانی ناو نوێژ

نەڕۆیشتنت بۆ نوێژی جەماعەت لە مزگەوت لە چەند فەزڵێک بێ بەشت دەکات  ،تەنانەت هەنگاوەکانت بۆ مزگەوت الی
خوای گەورە چەندین پلە بەرزت دەکاتەوە و لە تاوانەکانت دەسڕێتەوە.

نوێژ چەندین سوننەتی هەیە  ،باسی چەند دانەیەکی دەکەین لەوانە :
أ

سوترە  ،وە ئەمانەی خوارەوە سوننەتن تیایدا :
1

سوننەتە سوترەیەکی هەبێت .

سوترە سوننەتە بۆ ئیامم و کەسی تاک  ،بەاڵم مەمئوم ئەوا سوترەی ئیامم سوترەیە بۆ ئەویش  ،جا
دانانی سوترە سوننەتە .
بە بەڵگەی فەرموودەکەی (أبو سعید الخدري) – رەزای خوای لێ بێت – لە پێغەمبەری خواوە (، )
تێیدا هاتووە ( :ئەگەر یەکێکتان نوێژی کرد رووەو شتێک سوتری دەکرد لە خەڵکی ( )....بوخاری) ریوایەتی
کردووە بە ژمارە ( )509و (موسلیم) بە ژمارە (. )505وە ئەو فەرموودانەی دەربارەی سوننەت بوونی سوترە
هاتوون زۆرن  ،چونکە پێغەمبەری خوا ( )خەوگە (رسیر) و دیوار و بنەدار و دار و حەربە و عەنەزە و
واڵخ و جگە لەوانەی کردووەتە سوترە .
52

سوننەتە کات بۆ دیاریکراوەکان
سوترە دروستە لە ئاوەدانی و دەشتدا  ،لە شار و سەفەردا  ،جا ئەگەر ترسا لەوەی کەسێک تێپەڕێت یان
نەترسا  ،چونکە فەرموودەکان جیاوازییان نەکردووە لە نێوان ئاوەدانی و دەشتدا  ،وە چونکە پێغەمبەری خوا
( )لە شار و سەفەردا سوترەی بە کار دەهێنا  ،هەروەکو لە فەرموودەکەی (أبو جحیفة)دا هاتووە – رەزای
خوای لێ بێت( -بوخاری) ریوایەتی کردووە بە ژمارە ( )501و (موسلیم) بە ژمارە (. )503

3

سوننەتە ئــەو کــەســەی بــە بەردەستی
نوێژخوێندا تێدەپەڕێت رەد بکرێـتەوە
(بگێڕدرێتەوە).

وە ئەگەر لە سوترەکە نزیک بوویەوە  ،ئەوا سوننەتە
لە نێوان جێی سوجدەکەی و سوترەکە بە ئەندازەی جێی
تێپەربوونی مەڕێک بێت .
بە بەڵگەی فەرموودەکەی (سهل بن سعد الساعدی) –
رەزای خوای لەسەر بێت – لە نێوان نوێژگەکەی پێغەمبەری
خوا ( )و دیوارەکە جێی تێپەربوونی مەڕێک بوو)
(بوخاری) ریوایەتی کردووە بە ژمارە ( )496و (موسلیم) بە ژمارە ( . )508مەبەست لە نوێژگە (املصىل):
جێگای سوجدەی پێغەمبەری خوایە ( ، )وە لە ئەحمەد و أبو داود دا هاتووە کەوا لە نێوان خۆی و
سوترەکەیدا سێ باڵ بووە  ،ئەحمەد ریوایەتی کردووە بە ژمارە ( )6231و أبو داود بە ژمارە ( )2024و
األلباين بە صحيحی داناوە (صحيح أبو داود  )263/6وە بنەمای فەرموودەکە لە (بوخاری)دا هەیە بە
ژمارە ( ، )506ئەمەش بە پێی ئەوەی ئەگەر راوەستا ئەوەندە لە نێوانیاندا دەبێت .

بە بەڵگەی فەرموودەکەی (أبو سعید ) – رەزای خوای
لێ بێت – دەفەرموێت  :پێغەمبەری خوا ( )فەرموویەتی :
(ئەگەر یەکێک لە ئێوە نوێژی کرد بۆ شتێک سوتری دەکرد لە
خەڵکی  ،ئەمجار کەسێک ویستی بە بەر دەستیدا تێپەڕێت،
ئەوا بە بە گەردنی پاڵی بنێت  ،ئەگەر رازی نەبوو ئەوا با
لە گەڵیدا بجەنگێت  ،چونکە ئەوە شەیتانە ) (موسلیم)
ریوایەتی کردووە بە ژمارە (. )505
بەاڵم ئەگەر تێپەربووەکەی بەر دەستی نوێژ خوێن ئافرەت بوو یان سەگی رەش بوو یان گوێدرێژ
بوو  ،ئەوا لە سەر رای پەسەند ئەوەیە کە پاڵ برنێت و دوور بخرێـتەوە  ،چونکە ئەوانە نوێژەکە دەبڕن
هەروەکو لە فەرموودەکەی أبو ذر دا هاتووە – رەزای خوای لێ بێت – (موسلیم) ریوایەتی کردووە بە
ژمارە ( ،)510بە جیاواز لە گەڵ جگە لەوانە چونکە ئەوانی تر نوێژەکە نابڕن  ،ئەم رایەش مامۆستامان
(ابن عثيمني) هەڵیبژاردووە .

سوننەتەکانی کاتی فەجر

2

سوننەتە نزیک ببێتەوە لە سوترەکە.
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4

سوننەتە بۆ هەموو نوێژێک سیواک بکرێت

ئەمەش جێگای سێیەمە لەو جێگایانەی کە سیواک
کردنی تێدا دەەپاتکراوەتەوە .
بەڵگەش لەسەر ئەوە :
فەرموودەکەی (أبو هريرة) – رەزای خوای لەسەر
بێت -کەوا پێغەمبەری خوا ( )فەرموویەتی ( :ئەگەر
گران و نارەحەت نەبوایە بۆ ئوممەتەکەم یان لەسەر
خەڵکی ئەوا فەرمانم پێدەکردن بە سیواک کردن لە گەڵ
هەموو نوێژێکدا ) (بوخاری) ریوایەتی کردووە بە ژمارە
()887

ب سوننەتە لە کاتی راوەستاندا ئەمانەی خوارەوە ئەنجام بدرێت :
1

دەست بەرزکردنەوە لە کاتی تەکبیرەی
ئیحرامدا .

بە بەڵگەی فەرموودەکەی (إبن عمر) -رەزای
خوایان لێ بێت – کەوا پێغەمبەری خوا ( )ئەگەر
دەستی بە نوێژ بکردایە ئەوا هەردوو دەستی بەرانبەر
بە هــەردوو شانەکانی بەرز دەکــردەوە  ،وە ئەگەر
(الله أكــر)ی بکردایە بۆ کرنۆش و ئەگەر سەری
بەرزکردایەتەوە لە کرنۆش ئەوا بە هەمان شێوە
مع
(س َ
دەستەکانی بەرز دەکــردەوە و دەیفەرموو َ :
اللهُ ملن َح ِمده ر َبنا َ
ولک الحمدُ ) وە ئەو کارەی لە
سوجدەدا نەدەکرد )) (بوخاری) ریوایەتی کردووە بە
ژمارە ( )735و (موسلیم) بە ژمارە (. )390
ابن هبیرە – رەحمەتی خوای لێ بێت –دەفەرموێت  :زانایان ئیجامعیان کردووە لەسەر ئەوەی
دەست بەرزکردنەوە لە کاتی (الله اکرب)ی ئیحرامدا سوننەتە و واجیب نییە ) تەماشای (األفصاح
 )123/1بکە .
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وە ئەو جێگایانەی دەست بەرزکردنەوە کە دەقەکان دەربارەی هاتوون چوار جێگان  :لە کاتی
(الله أكرب) ی ئیحرامدا و لەکاتی کرنۆش بردندا و لە کاتی هەستانەوەی لێی  ،ئەم سێ جێگایە لە
هەردوو کتێبی (صحيح)دا لە (ابن عمر)ەوە سابت بووە هەروەکو لە پێشدا باسکرا  ،وە جێگای
چوارەم :لە کاتی هەستانە لە تەحیاتی یەکەم  ،هەروەها ئەمەش سابتە لە (ابن عمر)ەوە – رەزای
خوای لەسەر بێت – هەروەکو لە (صحيح البخاری)دا هاتووە .

جێگاکانی دەست بەرزکردنەوە کە دەق دەربارەیان هاتووە چوار جێگایە
لە کاتی تەکبیرەی ئیحرامدا

وە لە کاتی کرنۆش بردندا

وە لە کاتی راستبوونەوە لە کرنۆش

لە کاتی هەستان لە تەحیاتی یەکەم

ئەمەش لە (ابن عمر)ەوە سەملێرناوە – رەزای خوای لێ بێت – کە لە (صحيح البخاری)دا هاتووە
2

سوننەتە لە کاتی دەست بەرزکردنەوەدا پەنجەکان کرابنەوە..

3

سوننەتە دەست بەرز کردنەوەکە بۆ ئەو جێگەیە بێت کە لە سوننەتدا هاتووە .

سوننەتەکانی کاتی فەجر

وە ئەم سێ جێگایە سەملێرناون لە هەردوو کتێبی (صەحیح) دا لە (ابن عمر)ەوە – رەزای خوای
لێ بێت -هەروەکو لە پێشدا باسکرا  ،وە جێگای چوارەم :

بە بەڵگەی فەرموودەکەی (أبو هريرة) – رەزای خوای لەسەر بێت – دەڵێت  :ئەگەر پێغەمبەری
خوا ( )هەستایە بۆ نوێژ ئەوا دەستەکانی بەرز دەکردەوە) ئەحمەد ریوایەتی کردووە بە ژمارە
( )8875و أبو داود بە ژمارە ( )753و (الرتمذي) بە ژمارە ( )240و األلباين بە (صحيح)ی داناوە
(صحيح أيب داود .)341/3

چەند دەقێک هاتوون بە دوو شێواز لە پێغەمبەری خواوە ( )دەربــارەی ئاستی دەست
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بەرزکردنەوە  ،لە هەردوو کتێبی (صحيح)دا هاتووە لە (ابن عمر)ەوە کەوا بەرانبەر بە هەردوو
شانەکان بێت ( .بوخاری) ریوایەتی کردووە بە ژمارە ( )735و (موسلیم) بە ژمارە (. )390وە بەرانبەر
بە الی سەرەوەی گوێیەکان هاتووە لە (موسلیم) دا لە فەرموودەی (مالک بن الحویرث) – رەزای خوای
لەسەر بێت – (موسلیم) ریوایەتی کردووە ( )391جا کەسی نوێژخوێن جۆراوجۆری دەکات هەندێ
جار ئەمەیان دەکات و هەندێ جار ئەویرت .

56

4

سوننەتە نوێژخوێن لە پاش تەکبیرەی ئیحرام دەستی راستی بخاتە سەر دەستی
چەپی .

5

سوننەتە بە دەستی راستی دەستی چەپی بگرێت .

ئەمەش بە ئیجامعی زانایان  ،هەروەکو (ابن هبیرە) ئەو ئیجامعەی گواستووەتەوە – رەحمەتی
خوا لە هەموویان بیت – تەماشای (األفصاح بکە . )124/1

شێوازی یەکەم  :دەستی راستی دەخاتە سەر دەستی چەپی  ،بە بەڵگەی فەرموودەی (وائل
بن حجر) – رەزای خوای لەسەر بێت – دەفەرموێت  :پێغەمبەری خوام ( )بینی ئەگەر لە نوێژدا
راوەستابا  ،بە دەستی راستی دەستی چەپی دەگرت) أبو داود ریوایەتی کردووە بە ژمارە ( )755و
نەسائی بە ژمارە ( ، )888وە األلباين بە صحيحی داناوە ..
شێوازی دووەم  :دەستی راستی دەخاتە سەر باڵی چەپی  ،بە بەڵگەی فەرموودەکەی (سهل بن
سعد) دەڵێت  :خەڵکی فەرمانیان پێدەکرا کەوا دەستی راستیان بخەنە سەر باڵی چەپیان لە نوێژدا ) .
(بوخاری) ریوایەتی کردووەبە ژمارە (.)740
جا جارێک دەیخاتە سەر دەستی و جارێک دەیخاتە سەر باڵی  ،بۆ ئەوەی جۆراوجۆر بکات لە
جێبەجێ کردنی سوننەتدا .

سوننەتە کات بۆ دیاریکراوەکان
6

سوننەتە دوعای دەستپێکردنی نوێژ (االستفتاح) بڵێت .

دوعای دەستپیکردنی نوێژ چەند شێوازێکی هەیە  ،موستەحەببە جۆراوجۆری بکات  ،جارێک ئەم
شێوازە بڵێت و جارێک ئەویرت  ،وە لەو دوعایانەی هاتوون :

ب (سوپاس و ستایش بۆ خوای گەورە سوپاسێکی زۆر و پاک و پیرۆز و پڕ بەرەکەت ) وە لە
فەزڵی ئەم زیکرەدا پێغەمبەری خوا ( )فەرموویەتی  ( :بە راستی دوازدە فریشتەم بینی
دەستپێشخەرییان دەکرد کامیان بەرزی بکەنەوە) (موسلیم) ریوایەتی کردووە بە ژمارە
( )600لە فەرموودەی (أنس)ەوە – رەزی خوای لەسەر بێت-

سوننەتەکانی کاتی فەجر

أ ( پاکی و بێگەردی و سوپاس و ستایش تەنها بۆ تۆیە-ئەی خودایە -و ناوی تۆ پیرۆز و
بەرەکەتی زۆرە و دەسەاڵتت گەورە و بڵندە و هیچ خودایەک نییە شایستەی پەرسنت بێت
جگە لە تۆ) ئەحمەد ریوایەتی کردوو بە ژمارە ( )11473وأبوداود بە ژمارە ( )776الرتمذي
بە ژمارە ( )243و نەسائی بە ژمارە ( )900لە فەرموودەی (أبوسعید)ەوە  ،وە فەرموودەکە
چەند قسەیەکی لەسەرە و چەند رێگایەکی هەیە پێی بە هێز دەبێتەوە و (ابن حجر) بە
(حسن)ی داناوە (نتائج األفکار )412/1

ج (ئەی خودایە  ..نێوان من و تاوانەکانم دوور بخەرەوە هەروەکو چۆن رۆژهــەاڵت و
رۆژئاوات لە یەک دوور خستۆتەوە  ،ئەی خودایە ..لە تاوانەکانم پاکم بکەرەوە هەروەکو
چۆن کراسی سپی لە چڵک پاک دەکرێتەوە  ،ئەی خودایە  ..لە تاوانەکانم مبشۆرەوە بە بەفر
و ئاو و تەرزە ) (بوخاری) ریوایەتی کردووە بە ژمارە ( )744و (موسلیم) بە ژمارە (. )598
لە فەرموودەی (أبو هريرة) ەوە – رەزای خوای لەسەر بێت-
د خوا گەورەیە و شایستەی گەورەییە(هەرە گەورەیە)  ،سوپاس و ستایشێکی زۆر و بێ
پایان بۆ خوا  ،پاکی و بێگەردی بۆ خوا بەیانیان و ئێواران ) وە دەربارەی فەزڵی ئەم زیکرە
پێغەمبەری خوا ( )فەرموویەتی ( :سەیرم پێ دەهات  ،دەرگاکانی ئاسامنی بۆ کرایەوە)
(موسلیم) ریوایەتی کردوو بە ژمارە ( )601لە فەرموودەی (ابن عمر) ەوە – رەزای خوایان
لەسەر بێت -
7

ئیستیعازە کردن

( واتە  :پەناگرتن بە خوا لە شەڕی شەیتان و خراپەی  ،بە وتنی  :وتنی أعوذ بالله من الشیطان الرجیم).
ئیستیعازە سوننەتە  ،وە سوننەتە جۆراوجۆری بکات لە شێوازەکانی ئیستیعازەکردندا  ،جارێ ئەمەیان
بڵی و جارێک ئەویرت  ،لەو شێوازانەی هاتوون :
57
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أ «أعوذ بالله من الشـيطان الرجيم».
ئەمەش ئەو شێوازەیە جمهوری زانایان – رەحمەتی خوایان لەسەر بێت – هەڵیانبژاردووە،
بە بەڵگەی ئەو ئایەتەی دەفەرموێت  :ﱫﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﱪ [النحل ..]98 :واته  :جا ههرکه ویستت قورئان بخوێنی بهرلهوه (أعوذ بالله
من الشیطان الرجیم) بکهو ههر بهخوا پهنا بهره لهپیالن و وهسوهسهی شهیتانی دوورهوه
خراو ،ههتا نهتوانێ ل ه وردبوونهوه لهماناو مهبهستی قورئان رێت لێبگرێت)
ب «أعوذ بالله السميع العليم من الشـيطان الرجيم»بە بەڵگەی ئەو ئایەتەی دەفەرموێت:
ﱫﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﱪ [فصلت:
.]36واته  :ههرکاتێکیش لهالیهن شهیتانهوه تووشی خهتهرهو وهسوهسهیهک بوویت ،ویستی
تۆپاداشتی خراپه ،بهخراپه بدهیتهوه ،خێرا پهنابهره بهر خوا ،چونکه تهنها ئهوه بیسهری زانا)
8

بەسمەلە (واتە  :وتنی :بسم الله الرحمن الرحیم)

9

وتنی (آمین) لە گەڵ ئیاممدا .

یم) بە بەڵگەی
سوننەتە لە پاش ئیستیعازەکردن بەسمەلە بکات و بڵێت ِ ( :ب ْس ِم الڵ ِه ال َر ْح ِ
من ال َر ِح ِ
فەرموودەکەی (نعیم املجمر) – رەزای خوای لەسەر بێت – دەڵێت  :لە پشت (أبو هريرة)وە نوێژم
یم)ی خوێند  ،ئەمجار سورەتی (الفاتحة) ی خوێند  ) ...وە تێیدا هاتووە:
کرد ِ ( ،ب ْس ِم الڵ ِه ال َر ْح ِ
من ال َر ِح ِ
(سوێند بەو کەسەی گیانی منی بە دەستە من لە هەموتان زیاتر نوێژەکەم بە نوێژی پێغەمبەری خوا
( )دەچێت) نەسائی ریوایەتی کردووە بە ژمارە ( )906و ابن خزیمە و بە صەحیحی داناوە (،)251/1
وە الدار قطني فەرموویەتی  :ئەمە فەرموودەیەکی (صحيح)ە و هەموو راوییەکانی جێی متامنەن
(سیقەن) .السنن (. )46/2
هەروەها ئەوەی لە واجیب بوون الی دەدات  :پێغەمبەری خوا ( )کابرای فێر نەکرد کە لە
نوێژەکەیدا هەڵەی کردبوو  ،بەڵکو رێنموویی کرد بۆ خوێندنەوەی سورەتی (الفاتحة)  ،هەروەکو لە
فەرموودەکەی (أبو هريرة) دا هاتووە – رەزای خوای لێ بێت – (بوخاری) ریوایەتی کردووە بە ژمارە
( )757و (موسلیم) بە ژمارە (. )397

ئەویش ئەگەر ئیامم سورەتی (الفاتحة)ی بە ئاشکرا خوێند ئەوا سوننەتە مەمئومەکان بڵێن ئامین،
کاتێ ئیامم ئامین دەکات  ،بە بەڵگەی فەرموودەکەی (أبو هريرة) – رەزای خوای لەسەر بێت –
کەوا پێغەمبەری خوا ( )فەرموویەتی (( :ئەگەر پێشنوێژ (آمین) ی کرد ئێوەش (آمین) بکەن  ،جا
هەرکەسێک (آمین)ەکەی لە گەڵ (آمین)ی فریشتەکاندا جووت بوو ئەوا خوای گەورە لە تاوانەکانی
پێشووی خۆش دەبێت ) ( .بوخاری) ریوایەتی کردووە بە ژمارە ( )780و (موسلیم) بە ژمارە ()410
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خوێندنی سورەتێک لە پاش (الفاتحة) .

ج لە کاتی کرنۆشدا ئەمانەی خوارەوە سوننەتە :
1

سوننەتەکانی کاتی فەجر

خوێندنەوەی سوننەتە لە رکاتی یەکەم و دووەمدا  ،ئەمەش قسەی جمهوری زانایانە – رەحمەتی
خوای لێ بێت – بە بەڵگەی فەرموودەکەی (أبو قتادة) =رەزای خواێ لەسەر بێت  -دەڵێت  :پێغەمبەری
خوا ( )لە دوو رکاتە یەکەمەکەی نیوەڕۆدا سورەتی (الفاتحة)ی دەخوێند  ،وە دوو سورەتی تر لە
یەکەمیاندا درێژی دەکردەوە و لە دووەمدا کورتی دەکردەوە ) ( .بوخاری) ریوایەتی کردووە بە ژمارە
( )759و (موسلیم) بە ژمارە (. )451
بەاڵم مەمئوم لە نوێژە ئاشکراکاندا ئەوا سورەتەکەی پاش (الفاتحة) ناخوێنێتەوە بەڵکو گوێ لە
ئیامم دەگرێت .
ابن قدامە – رەحمەتی خوای لێبێت  -دەڵێت  :هیچ کەسێک نازانین لە زانایان جیاواز بن لە
گەڵ ئەوەی کەوا سوننەتە سورەتێک لە پاش (الفاتحة) بخوێرنێت لە دوو رکاتە یەکەمەکەدا لە هەموو
نوێژێکدا ) تەماشای  :املغنی بکە (.)568/1

سوننەتە هەردوو دەستی بخاتە سەر هەردوو ئەژنۆی  ،وەکو کەسێک بیگرێت و
پەنجەکانی لە یەک دوور دەکاتەوە ..

بە بەڵگەی فەرموودەکەی (أبو حمید) دەڵێت  :من
لە هەمووتان زیاتر نوێژەکەی پێغەمبەری خوام ()
رەوان کردووە  ،بینیم ئەگەر (الله أكرب)ی بکردایە ئەوا
هــەردوو دەستی تا ئاستی شانەکانی بــەرز دەکــردەوە
و ئەگەر کرنۆشی بــردایــە هـــەردوو دەستی لە سەر
ئەژنۆکانی توند دەکرد و ئەمجار پشتی دەچەماندەوە
بە راستی ( )....بوخاری) ریوایەتی کردووە بە ژمارە (،)828
وە لە فەرموودەکەی أبو مسعود دا هاتووە  :پەنجەکانی لە
یەک جیادەکردەوە لە سەر ئەژنۆی  )...ئەحمەد ریوایەتی
کردووە بە ژمارە ( )17081و أبو داود بە ژمارە ( )863و نەسائی بە ژمارە ( )1038بە سەنەدێکی (حسن)
وە شاهیدێکی هەیە لە فەرموودەی (وائل بن حجر) الی ابن خزیمە (. )594
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2

سوونەتە ئەو کەسەی کرنۆش دەبات پشتی درێژ بکاتەوە بە راستی .

3

سوننەتە نوێژخوێن لە کاتی کرنۆشدا دەستەکانی لە الکانی دوور بکاتەوە .

بە بەڵگەی فەرموودەکەی (أبو حمید الساعدي)
کەوا پێغەمبەری خوا ( ( : )ئەگەر کرنۆشی بربدایە ئەوا
هەردوو دەستی لە هەردوو ئەژنۆی توند دەکرد ئەمجار
پشتی دەچەماندەوە و بە شێوەیەکی راستی ( )...بوخاری)
ص ظه َرەُ)  :واتە :
ریوایەتی کردوو بە ژمارە ( )828و (هَ َ َ
چەماندییەوە بە شێوەیەکی راست و بە بێ ئەوەی قەوسی
بکاتەوە  ،هەروەها سوننەتە پشتی بەرانبەر بە سەری
بێت  ،نە بەرزی بکاتەوە و نە نزمی بکاتەوە  ،بە بەڵگەی
فەرموودەکەی دایکە عائیشە کە لە (موسلیم) دا هاتووە و
تیایدا هاتووە  ،لە وەصفی کرنۆشی پێغەمبەری خوادا ()
دەفەرموێت :
((وە ئەگەر کرنۆشی بربدایە ئەوا سەری بەرز نەدەکردەوە و نزمی نەدەکردەوە بەڵکو لە نێوانیاندا
بوو )) (موسلیم) ریوایەتی کردووە بە ژمارە (. )498
( ُی ْش ِخ ُص) واتە  :بەرزی نەدەکردەوە .
( َولَ ْم ُیص ِو ْبهُ) واتە  :زۆر نزمی نەدەکردەوە .
واتە  :هەردوو دەستی لە الکانی دوور بکاتەوە  ،بە
بەڵگەی فەرموودەکەی (أبومسعود)ی پێشوو ،وە تیایدا
هاتووە  ( :ئەمجار کرنۆشی برد و هەردوو دەستی دوور
خستەوە لە الکانی و هەردوو دەستی خستە سەر هەردوو
ئەژنۆی و پەنجەکانی لە یەک دوور کردەوە  ...و فەرمووی:
ئا بەم شێوەیە پێغەمبەری خوام ( )بینی نوێژی دەکرد )
ئەحمەد ریوایەتی کردووە بە ژمارە ( )17081و أبو داود بە
ژمارە ( )863و نەسائی بە ژمارە ( )1038تەماشای  :حاشیە
( )2بکە .
(املجافاە)  :بریتییە لە دوورخستنەوە  ،ئەمەش
مەرجدارە بەوەی کە ئازاری ئەوانەی تەنیشتی نەدات ،چونکە دروست نییە نوێژخوێن سوننەتێک
بکات بە هۆیەوە ئازاری نوێژخوێنەکانی تر بدات .
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نەوەوی –رەحمەتی خوای لێ بێت -دەربارەی (املجافاە) فەرموویەتی  :نازانم لە موستەحەب
بوونیدا هیچ جیاوازییەک هەبێت لە الیەن یەکێک لە زانایانەوە  ،ئیاممی (الرتمذي) موستەحەب بوونی
گواستوەتەوە لە کرنۆش و سوجدەدا بە ر ِەهایی ) تەماشای  :املجموع بکە (. )140/3
4

سوننەتە ئەو زیکرانەی بخوێنێت کە لە کرنۆشدا هاتوون .

سوننەتە ئەو کەسەی کرنۆش دەبات لە گەڵ (سبحان ريب العظيم)دا چەند زیکرێکی تر بڵێت کە لە کرنۆشدا
هاتووە  ،لەو زیکرانەی هاتوون :

ب
ج

تەسبیحات و پیرۆزی بۆ تۆیە پەروەردگاری فریشتەکان و جربیل) (موسلیم) ریوایەتی
کردووە بە ژمارە ( )487لە فەرموودەی دایکە عائیشەوە– رەزای خوای لەسەر بێت. -

ئەی خودایە  ..بۆ تۆ کڕنۆشم برد و بە تۆ ئیامنم هێنا و تەسلیمی تۆ بوم  ،بیسنت و بینین و
مۆخ و ئیسقان و دەمارەکانم هەموو ملکەچی تۆن)
(موسلیم) ریوایەتی کردووە بە ژمارە ( )771لە فەرموودەی عەلی یەوە – رەزای خوای لێ بێت .-
د

سوننەتەکانی کاتی فەجر

أ (ئەی خودایە پاکی وبێگەردی و سوپاس و ستایش هەر بۆ تۆیە  ،ئەی خودایە  ..لە
تاوانەکانم خۆش بە ) ( .بوخاری) ریوایەتی کردووە بە ژمارە ( )794و (موسلیم) بە ژمارە
( )484لە فەرموودەی دایکە عائیشەوە – رەزای خوای لەسەر بێت. -

پاکی و بێگەردی بۆ تۆیە ئەی خاوەنی شکۆ و دەسەاڵت و توانایی و گەورەیی و
شکۆمەندی) ئەحمەد ریوایەتی کردووە بە ژمارە ( )23411و أبوداود بە ژمارە ()873
و نەسائی بە ژمارە ( )1050لە فەرموودەی (عوف بن مالک)ەوە و األلباين بە صحيحی
داناوە (صحيح أيب داود .)27/4
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د هەستانەوە لە کرنۆش و چەند سوننەتێکی تێدایە :

سوننەتەکانی کاتی فەجر

1

درێژکردنەوەی ئەم روکنە .

بە بەڵگەی فەرموودەکەی (ثابت البناين) لە (ئەنەس)
ەوە کەوا فەرموویەتی  :من کورتی ناکەمەوە لەوەی
نوێژتان پێ بکەم هەروەکو پێغەمبەری خوام ( )بینی
نوێژی پێ دەکردین  ،دەڵێت  :جا ئەنەس شتێکی دەکرد
نەمدەبینی ئێوە بیکەن  ،ئەو ئەگەر سەری لە کرنۆش بەرز
بکردایەتەوە بە تەواوی رادەوەستا  ،تاوەکو یەکێک لە ئێمە
دەیگوت  :لە بیری چوو  ،وە ئەگەر لە سوجدە سەری
بەرز بکردایەتەوە هێندە دەمایەوە تاوەکو یەکێک لە ئێمە
دەیگوت  :لە بیری چوو) (بوخاری) ریوایەتی کردووە بە
ژمارە ( )821و (موسلیم) بە ژمارە (. )472
2

جۆراوجۆر کردن لە شێوازەکانیدا ( :ربنا ولک الحمد) لە نێوان ئەمانەی خوارەوەدا
أ « ال َّله َُم َر َبنَا َولَ َک ا ْل َح ْمدُ « (بوخاری) ریوایەتی کردووە بە ژمارە ( )795لە فەرموودەی (أبو
هريرة)ەوە .

ب « ال َّله َُم َر َبنَا َولَ َک ا ْل َح ْمدُ » (بوخاری) ریوایەتی کردووە بە ژمارە ( )796و (موسلیم) بە ژمارە
( )404لە فەرموودەی (أبو هريرە) وە –رەزای خوای لەسەر بێت. -
ج « َر َبنَا َولَ َک ا ْل َح ْمدُ « (بوخاري) ریوایەتی کردووە بە ژمارە ( )799و (موسلیم) بە ژمارە
( )411لە فەرموودەی دایکە عائیشەوە –رەزای خوای لەسەر بێت-
د « َر َبنَا لَ َک ا ْل َح ْمدُ «( -بوخاري) ریوایەتی کردووە بە ژمارە ( )722لە فەرموودەی (أبو
هريرة) وە –رەزای خوای لەسەر بێت. -
جا جارێک ئەمەیان دەڵێت و جارێک ئەویرت

62

سوننەتە کات بۆ دیاریکراوەکان
3

سوننەتە ئەو زیکرانەی بڵێت کە لە پاش هەستانەوە لە کرنۆش هاتوون .

وە لەو زیکرانەی کە دروستە لە پاش هەستانەوە لە کرنۆش بگوترێت ئەمانەن :

ب سوپاس و ستایش بۆ خوای گەورە  ،سوپاسێکی زۆر و پاک و پیرۆز و پڕ بەرەکەت) وە
دەربارەی ئەم زیکرە پێغەمبەری خوا ( )فەرموویەتی ( :بە راستی دوازدە فریشتەم بینی
دەستپێشخەرییان دەکرد کامیان بەرزی بکەنەوە ) (موسلیم) ریوایەتی کردووە بە ژمارە
(( )600بوخاری) بە ژمارە (. )799
ج (ئەی خودایە  ..پاکم بکەرەوە بە بەفرو تەرز و ئاوی سارد  ،ئەی خودایە لە تاوان
و گوناهەکانم پاکم بکەرەوە هەروەکو چۆن پۆشاکی سپی لە پیسی پاک دەکرێتەوە)
(موسلیم) ریوایەتی کردووە بە ژمارە (. )476
وە ئەگەر کەسی موسڵامنان ئەم زیکرانەی گوت ئەوا دەتوانێت ئەم روکنە درێژ بکاتەوە .

سوننەتەکانی کاتی فەجر

أ (ئەی خودایە  ..سوپاس و ستایش بۆ تۆیە  ،پڕ بە ئاسامنەکان و پڕ بە زەوی و پڕ بەو
شتەی خۆت ویستت لێ بێت  ،ئەی شایستەی ستایش و رێزلێنان  ،راسترتین شتێک بەندە
وتبێتی و هەمووشامن بەندەی تۆین  ،ئەی خوایە هیچ رێگرێک نییە بۆ ئەو شتەی کە
تۆ دەیبەخشی و بەخشەر نییە بۆ ئەو شتەی تۆ دەیگریتەوە و هیچ خاوەن سامان و
دەوڵەمەندێک -سامان و دەوڵەمەندییەکەی -سوودی پێناگەیەنێ و رزگاری ناکا لە تۆ )
(موسلیم) ریوایەتی کردووە بە ژمارە ( )477لە فەرموودەی (أبو سعید)ەوە –رەزای خوای
لەسەر بێت. -

هـ سوجدە  ،چەند سوننەتێکی تێدایە :
1

سوننەتە ئــەو کــەســەی سوجدە
دەبات دەستەکانی لە تەنیشتەکانی
دوور بخاتەوە و سکی لە رانەکانی
دوور بخاتەوە .

بە بەڵگەی فەرموودەی (عبدالله بن بحینة)
–رەزای خوای لەسەر بێت : -کەوا پێغەمبەری
خوا ( )ئەگەر نوێژی بکردایە ئەوا دەستەکانی
جیا دەکردەوە  ،تاوەکو سپیایی بنباڵی دەبیرنا)
(بوخاری) ریوایەتی کــردووە بە ژمــارە ()390
و(موسلیم) بە ژمارە (. )495
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وە فەرموودەکەی (میمونة) دەڵێت  :پێغەمبەری خوا ( )ئەگەر سوجدەی بربدایە ،ئەگەر
بەرخێک بیویستایە لە نێوان دەستەکانیەوە بڕوایە ئەوا دەرۆیشت ) (موسلیم) ریوایەتی کردووە بە
ژمارە ( ، )496لەمەشدا زیادەڕەوی بە دی دەکرێت لە جیاکردنەوەی دەستەکان  ،جا سوننەتە دەستەکان
لە یەک جیابکرێـنەوە بە مەرجێ نەبێتە هۆی ئازار بۆ دەوروبەری  ،هەروکو لە دوورخستنەوەی
دەستەکان لە کاتی کرنۆشدا باسکرا .
هەروەها لە سوننەتدا هاتووە کەوا کەسی نوێژخوێن ئەگەر سوجدەی برد ئەوا نێوان هەردوو
رانی لە یەک جیادەکاتەوە و کۆیان ناکاتەوە  ،وە سکی بە رانەکانی هەڵنەگرێت  ،بەڵکو رانەکانی لە
سکی دوور دەخاتەوە  ،بە بەڵگەی فەرموودەکەی (أبو حمید)–رەزای خوای لەسەر بێت -کە باسی
شێوازی نوێژی پێغەمبەری خوا ( )دەکات و دەڵێت  :وە ئەگەر بروایەتە سوجدە هەردوو رانی
لە یەک جیادەکردەوە و بە رانەکانی سکی هەڵنەدەگرت) أبوداود ریوایەتی کردووە بە ژمارە ()735
ئەمەش سوننەتە بە ئیجامعی زانایان هەروەکو (شەوکانی) و جگە لەو گواستویانەتەوە .
شەوکانی –رەحمەتی خوای لێ بێت –دەفەرموێـت  :فەرموودەکە بەڵگەیە لەسەر لەیەک
جیاکردنەوەی نێوان هەردوو رانەکان لە سوجدەدا  ،وە بەرزکردنەوەی سک لێیان  ،وە هیچ جیاوازییەک
لەوەدا نییە )) تەماشای  :نیل األوطار بکە (. )257/2
2

سوننەتە ئــەو کەسەی سوجدە
دەبات لێواری پەنجەکانی پێی روو
لە قیبلە بکات

بە بەڵگەی فەرموودەکەی (أبو حمید) –
رەزای خوای لەسەر بێت -کەوا فەرموویەتی  :من
لە هەموتان زیاتر شێوازی نوێژەکەی پێغەمبەری
خوام ( )رەوان کردووە  ،وە تیایدا هاتووە :
وە ئەگەر بچوایەتە سوجدە هەردوو دەستی دادەنا و فەرشی نەدەکرد و نەیدەگرتەوە  ،وە لێواری
پەنجەکانی پێی رووەو قیبلە دەکرد ) (بوخاری) ریوایەتی کردووە بە ژمارە (. )828
بەاڵم پەنجەکانی دەستی لە کاتی سوجدەدا ئەوا سوننەت وایە بلکێن بە یەکەوە و هەردوو
دەستی رووەو قیبلە بکات  ،بە بەڵگەی ئەوەی کە سابت بووە لە (ابن عمر)ەوە–رەزای خوای لەسەر
بێت ، -هەروەکو لە موطأي ئیاممی مالیکدا هاتووە (تەماشای  :موطأ مالک) بکە  ،هەروەها لە
(مصنف ابن أيب شیبة)دا هاتووە لە (حفص بن عاصم)ەوە –رەزای خوای لەسەر بێت -فەرموویەتی :لە
سوننەتدا هاتووە لە نوێژدا کە دەستەکانی رابخات و پەنجەکانی بە یەکەوە بلکێنێ و رووی لە قیبلە
بکات) تەماشای  :مصنف ابن أبی شیبە بکە ( ، )236/1وە شاهیدێکی هەیە لە فەرموودەی (وائل ابن
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حجر)ەوە  :کەوا ئەگەر پێغەمبەری خوا ( )بچوایەتە سوجدە پەنجەکانی دەلکاندە یەکەوە) وە
(الهیثمي) بە (حسن)ی داناوە (مجمع الزوائد .)135/2
3

سوننەتە ئەو زیکرانە بڵێت کە بۆ کاتی سوجدە هاتوون .

سوننەتە ئەو کەسەی سوجدە دەبات لە گەڵ وتنی (سبحان ربی األعىل)دا ئەو زیکرەکانی تر
بڵێت کە لە سوجدەدا هاتوون  ،لەو زیکرانەی هاتوون :

ب (تەسبیحات و پیرۆزی بۆ تۆیە پەروەردگاری فریشتەکان و جربیل) (موسلیم) ریوایەتی
کردووە بە ژمارە ( )487لە فەرموودەی دایکە عائیشەوە –رەزای خوای لەسەر بێت.-
ج (ئەی خودایە  ..من بۆ تۆ سوژدەم برد و باوەڕم بە تۆ هێناو تەسلیمی تۆ بووم  ،روومەتم
سوژدەی بۆ ئەو کەسە برد کە دروستی کردوە و وێنەی کێشاوە و بیسنت و بینینی بۆ داڕشتوە
 ،بەرزی و پیرۆزی بۆ باشرتین بەدیهێنەرەکان ) (موسلیم) ریوایەتی کردووە بە ژمارە ( )771لە
فەرموودەی (عەلی) یەوە –رەزای خوای لەسەر بێت.-

سوننەتەکانی کاتی فەجر

أ (ئەی خودایە پاکی و بێگەردی و سوپاس و ستایش هەر بۆ تۆیە  ،ئەی خودایە  ..لە
تاوانەکانم خۆش بە ) (بوخاری) ریوایەتی کردووە بە ژمارە ( )794و (موسلیم) بە ژمارە
( )484لە فەرموودەی دایکە عائیشەوە–رەزای خوای لەسەر بێت. -

د ئەی خودایە  ..لە هەموو تاوانەکانم خۆشبە  ،وردە و گەورەکان  ،پێشینەکان و پاشینەکان،
ئاشکرا و نهێنییەکان) (موسلیم) ریوایەتی کردووە بە ژمارە ( )483لە فەرموودەی (أبو
هريرة) ەوە–رەزای خوای لەسەر بێت. -
هـ ئەی خودایە  ..من پەنات پێدەگرم بە رازیبوونت لە تووڕەییت  ،بە لێبوردەییت لە
سزاکەت ،پەنا ئەگرم بە تۆ لە تۆ  ،ناتواتم ستایشەکانی تۆ بژمێرم هەروەکو چۆن خۆت
ستایشی خۆتت کردووە )  ،لە فەرموودەی دایکە عائیشەوە–رەزای خوای لەسەر بێت، -
جا سوننەتە تا دەتوانێت ئەم زیکرانە بڵێت لە سوجدەدا و جۆراو جۆری بکات  ،ئاشکراشە
ئەوەی واجیبە لە کرنۆشدا بگوترێت ( :سبحان ريب العظيم) یەکجارە و ئەگەر زیاتری وت
ئەوا سوننەتە  ،هەروەها لە سوجدەیشدا وتنی (سبحان ربی األعىل) یەکجار واجیبە  ،بەاڵم
جاری دووەم و سێیەم ئەوا سوننەتە .

65

سوننەتە کات بۆ دیاریکراوەکان
4

سوننەتە دوعا زۆر بکات لە سوجدەدا .

بە بەڵگەی فەرموودەکەی (ابن عباس) – رەزای
خوایان لێ بێت – کە لە (موسلیم) دا هاتووە ( :بەاڵم
سوجدە ئەوا دوعای زۆر تیادا بکەن  ،چونکە شایەنیەتی
و بۆی هەیە وەاڵم بدرێنەوە ) (موسلیم) ریوایەتی کردووە
بە ژمارە (. )479

سوننەتەکانی کاتی فەجر

و سوننەتەکانی دانیشنت لە نێوان دوو سوجدەکەدا .
1

سوننەتە کەسی نوێژخوێن پێی چەپی فەرش
بکات و لەسەری دانیشێت و پێی راستی
بچەقێنێت بە زەوییەکەدا .

2

درێژکردنەوە ئەم روکنە .

بە بەڵگەی فەرموودەکەی (أبو حمید الساعدی) –
رەزای خوای لەسەر بێت – بە (مرفوع)ی هاتووە  ،تێیدا
هاتووە ( :ئەگەر دانیشتایە لە نێوان دوو سوجدەکەدا ئەوا
لەسەر پێی چەپی دادەنیشت وپێی راستی دەچەقاند بە زەوییەکەدا) (بوخاری) ریوایەتی کردوو بە
ژمارە (. )828
بە بەڵگەی فەرموودەکەی (ثابت البناين) – رەزای خوای لەسەر بێت – لە پێشدا باسکرا.
3

سوننەتە هەرکەسێ بیەوێ هەستێتەوە بۆ هەر رکاتێک  ،دووەم یان چوارەم  ،کەمێک
دانیشێت پێش ئەوەی هەستێتەوە .

وە ئەم دانیشتنە پێی دەگوترێت ( :جلسة االسرتاحة) وە زیکرێکی تایبەتی نییە .
وە لە سێ فەرموودەدا سەملێرناوە  ،لەوانە :
فەرموودەکەی (مالک بن الحویرث) – رەزای خوای لەسەر بێت – کەوا پێغەمبەری خوای
( )بینی نوێژی دەکرد  ،جا ئەگەر لە رەکاتە تاکەکانی نوێژەکەیدا بوایە ئەوا هەڵنەدەستا تاوەکو
دادەنیشت) (بوخاري) ریوایەتی کردووە بە ژمارە ( )823و (مالک بن الحویرث) –رەزای خوای لەسەر
بێت -ئەو کەسەیە کە ئەو فەرموودەی لە پێغەمبەری خواوە ( )بۆ گواستوینەتەوە کە دەفەرموێت :
( نوێژ بکەن هەروەکو چۆن منتان دەبینى نوێژم دەکرد ) (بوخاری) ریوایەتی کردووە بە ژمارە (.)631
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وە زانایان جیاوازن لە سوننەت بوونی (جلسە االسرتاحە)  ،رای راست و دروست  :کەوا ئەوە
سوننەتە بە رەهایی  ،بە بەڵگەی فەرموودەکەی (مالک) – رەزای خوای لەسەر بێت –  ،وە ئەوەی
سوننەت بوونی پەسەند کردووە بە رەهایی  :النووی و الشوکانی وابن باز واأللباين – رەحمەتی خوایان
لێ بێت  -هەروەها (اللجنة الدامئة للبحوث العلمیة واالفتاء ) (تەماشای  :فتاوى و مقاالت متنوعە
( )99/11و (فتاوى اللجنة الدامئة ) ( )446 -445/6بکە .
نەوەوی – رەحمەتی خوای لێ بێت – فەرموویەتی ( :ئەمەش رای دروستە کە فەرموودە
دروستەکان دەیسلمێنن) تەماشای  :املجموع بکە (. )441/3

1

سوننەتە پێی چەپی فەرش بکات لە تەحیاتدا
و پێی راستی بچەقێنێت بە زەوییەکەدا.

ئەم شێوازە کەسی نوێژخوێن ئەنجامی دەدات لە
پاش ئەوەی دووەم رکات دەکات بە کرنۆش و سوجدە و
هەستان و دانیشتنیەوە  ،جا ئەگەر نوێژەکە چوار رکاتی
بێت یان سیانی یان دووانی  ،جا لە هەموو تەحیاتێکدا
لە رکاتی دووەمــدا شێوازی دانیشتنەکەی بەم شێوەیە
دەبێت ،بە بەڵگەی فەرموودەکەی (أبوحمید الساعدی) –
رەزای خوای لەسەر بێت – بە (مرفوع)ی  ،تیایدا هاتووە :
(جا ئەگەر لە رکاتی دووەمدا دانیشتایە ئەوا لە سەر پێی
چەپی دادەنیشت و پێی راستی بە زەویدا دەچەقاند) (بوخاری) ریوایەتی کردووە بە ژمارە ()828
وە فەرموودەکەی دایکە عائیشە – رەزای خوای لەسەر بێت ( : -لە هەموو دوو رکاتێکدا تەحیاتی
دەخوێند  ،وە پێی چەپی رادەخست و پێی راستی دەچەقاند بە زەویدا) (موسلیم) ریوایەتی کردووە
بە ژمارە (. )498

سوننەتەکانی کاتی فەجر

ز ئەو سوننەتانەی کە لە تەحیاتدا هاتوون :

 بەاڵم تەحیاتی کۆتایی لە نوێژە چوار رکاتی و سێ رکاتییەکاندا  ،ئەوا شێوازەکەی لە پاشانداروون دکەینەوە .

67

سوننەتە کات بۆ دیاریکراوەکان

سوننەتەکانی کاتی فەجر

2

سوننەتە جۆراو جۆر بکات لە دانانی دەستیدا لە کاتی تەحیاتدا.

وە دانانی دەستەکان لە کاتی تەحیاتدا دوو شێوازی هەیە :
یەکەم :

شێوازی دووەم :

هەردوو دەستی بخاتە سەر هەردوو رانی .
هەردوو دەستی بخاتە سەر هەردوو ئەژنۆی  ،ئەویش بەوەی
ئەژنۆی چەپی بە دەستی چەپی دەگرێت  ،بەاڵم دەستی راستی
ئاماژەی پێ دەکات – هەروەکو لە پاشاندا روونی دەکەینەوە – بەاڵم
دەستی چەپ ئەوا هەردەم راخراوە .

بە بەڵگەی فەرموودەکەی (ابن عمر) – رەزای خوایان لەسەر بێت -دەفەرموێت :
(ئەگەر دانیشتایە لە نوێژدا ئەوا دەستی راستی دەخستە سەر رانی راستی و هەموو پەنجەکانی
دەگرت و بە پەنجەی شایەمتانی ئاماژە دەکرد و دەستی چەپی دەخستە سەر رانی چەپی ) (موسلیم)
ریوایەتی کردووە بە ژمارە ( ، )580وە لە ریوایەتێکی تردا هاتووە ( :وە بە دەستی چەپی ئەژنۆی دەگرت)
(موسلیم) ریوایەتی کردووە بە ژمارە (. )579
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وە دانانی پەنجەکان لە کاتی تەحیاتدا دوو شێوازی هەیە :
شێوازی یەکەم :

هەموو پەنجەکانی دەستی راستی بگرێت و بە پەنجەی شایەمتان
ئاماژە بکات  ،و دەستی چەپی راخستبێت .
بە بەڵگەی فەرموودەی (ابن عمر) – رەزای خوای لەسەر بێت – کە
لە پێشدا باسکرا ( :هەموو پەنجەکانی دەگرت و بە پەنجەی شایەمتان
ئاماژەی دەکرد) (موسلیم) ریوایەتی کردووە بە ژمارە (. )580

شێوازی دووەم :

پەنجەکانی لەسەر شێوەی پەنجاو سێ گرێ بدات  ،بەوەی کە
پەنجەی توتە و براتوتە بگرێت و پەنجە گەورەکەی و پەنجەی
ناوەراست بکاتە ئەڵقەیەک و بە پەنجەی شایەمتان ئاماژە بکات ،
بەاڵم پەنجەکانی دەستی چەپی رادەخات .

سوننەتەکانی کاتی فەجر

3

سوننەتە جۆراو جۆر بکات لە شێوازی دانانی پەنجەکانیدا لە کاتی تەحیاتدا .

بە بەڵگەی فەرموودەکەی (ابن عمر) کە لە پێشدا باسکرا  :ئەگەر – واتە  :پێغەمبەری خوا (-)
دانیشتایە لە نوێژدا بۆ تەحیات خوێندن ئەوا دەستی چەپی دەخستە سەر رانی چەپی و دەستی راستی
دەخستە سەر رانی راستی و بە پەنجەکانی وەکو پەنجاو سێ گرێی دەدا و بە پەنجەی شایەمتانی
ئاماژەی دەکرد )) (موسلیم) ریوایەتی کردوو بە ژمارە (. )850
4

سوننەتە نوێژخوێن جۆراوجۆر بکات لە نێوان شێوازەکانی تەحیاتدا .

هەندێ جار ئەم شێوازە دەکات و هەندێ جار ئەویرت  ،وە لەو شێوازانەی هاتوون :
أ (درود و پاڕانەوە و الاڵنەوە و وشەی پاک و چاک هەر بۆ خوایە  ،ساڵو و رەحمەت و
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بەرەکەتی خوات لە سەر بێ ئەی پێغەمبەری خوا ( ، )ساڵو لە سەر ئێمەش و هەموو
بەندە چاکەکانی خوای گەورە  ،شایەتی دەدەم کە هیچ پەرسرتاوێک نییە شایستەی پەرسنت
بێت تەنها (الله) نەبێت و شایەتی دەدەم کە (محمد) ( )بەندە و نێردراوی ئەوە )
(بوخاری) ریوایەتی کردووە بە ژمارە ( )1202و (موسلیم) بە ژمارە ( )402لە فەرموودەی (ابن
مسعود)ەوە – رەزای خوای لەسەر بێت. -

سوننەتەکانی کاتی فەجر

ب (درود و پاڕانەوە و الاڵنەوە و وشەی پاک و چاکی پیرۆز هەر بۆ خوایە  ،ساڵو و رەحمەت و
بەرەکەتی خوات لە سەر بێ ئەی پێغەمبەری خوا (( ) .... ، )موسلیم) ریوایەتی کردووە
بە ژمارە ( )403لە فەرموودەی (ابن عباس)ەوە – رەزای خوایان لەسەر بێت – ئەمجار
وەکو ئەوەی پێشوو تەواوی دەکات .

ج « درود و پاڕانەوە و الاڵنەوە و وشەی پاک و چاک هەر بۆ خوایە  ،ساڵو و رەحمەت و
بەرەکەتی خوات لە سەر بێ ئەی پێغەمبەری خوا (( ).... )موسلیم) ریوایەتی کردووە بە
ژمارە ( )404لە فەرموودەی (أبوموىس)وە  ،ئەمجار وەکو ئەوەی پێشوو تەواوی دەکات .
5

سوننەت وایە کە نوێژخوێن بەشێوازی تەوەروک دانیشێت بۆ تەحیاتی کۆتایی لە
نوێژە سێ رکاتی و چوار رکاتییەکاندا .

مەبەست لەوەی کە دادەنیشێت بۆ تەحیاتی کۆتایی ئەگەر نوێژەکە چوار رکاتی یان سێ رکاتی
بوو لەسەر (مقعد)ی دادەنیشێت  ،جا لەسەر رانی چەپی دادەنیشێت  ،وە تەوەڕوک بە چەند شێوەیەک
هاتووە ،بۆیە موستەحەببە لەو کاتەدا جۆراوجۆری بکات .
لەو شێوازانەی هاتوون :
أ پێی چەپی فەرش بکات و لە الی راستییەوە
دەری بکات و پێی راستی بچەقێنێت بە زەویدا،
وە مقعدەی خۆی بخاتە سەر زەوی .
وە ئەم شێوازە (بــوخــاری) ریوایەتی کــردووە لە
فەرموودەی (أبوحمید الساعدی)یەوە – رەزای خوای
لەسەر بێت  -بە ژمارە(. )828
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6

سوننەت وایە کەوا نوێژخوێن لە شێوازەکانی صەاڵوات دان لە سەر پێغەمبەری خوا
( )جۆراوجۆر بکات .

7

سوننەت وایە پەنابگرێت بە خوای گەورە لە چوار شت پێش ئەوەی سەالم بداتەوە

جا چەند شێوازێک هاتوون لە صەاڵوەت دان لەسەر پێغەمبەری خوا ( ،)سوننەت وایە
جۆراوجۆری بکات  ،وە لەو شێوازانەی هاتوون :
يم إِ َن َك
يم َ ،وع ََل آلِ إِ ْب َر ِاه َ
أ (ال َّله َُم َص ِل عَىل ُم َح َم ٍد َ ،وع ََل آلِ ُم َح َم ٍد َ ،ك َم َص َل ْي َت ع ََل إِ ْب َر ِاه َ
يم َ ،وع ََل آلِ
َح ِميدٌ َم ِجيدٌ  ،ال َله َُم َبا ِر ْك ع ََل ُم َح َم ٍد َ ،وع ََل آلِ ُم َح َم ٍد َ ،ك َم َبا َر ْك َت ع ََل إِ ْب َر ِاه َ
يم إِ َن َك َح ِميدٌ َم ِجيدٌ ) (بوخاري) ریوایەتی کردووە بە ژمارە ( )3370لە فەرموودەی
إِ ْب َر ِاه َ
(کعب بن عجرة)ەوە – رەزای خوای لێ بێت . -
یم َ ،و َبا ِر ْک ع ََل ُم َح َم ٍد
ب (ال َّله َُم َص ِل ع ََل ُم َح َم ٍد َوع ََل آلِ ُم َح َمد َک َم َص َل ْی َت ع ََل آلِ إِ ْب َر ِاه َ
یم ِ ،فی ا ْل َعالَ ِمینَ  ،إِ َن َک َح ِمیدٌ َم ِجیدٌ ) (موسلیم)
َوع ََل آلِ ُم َح َم ٍد َک َم َبا َر ْک َت ع ََل آلِ إِ ْب َر ِاه َ
ریوایەتی کردووە بە ژمارە ( )405لە فەرموودەی (أبومسعود االنصاري)یەوە – رەزای خوای
لەسەر بێت . -
يم َ ،و َبا ِر ْك ع ََل ُم َح َم ٍد
ؤاج ِه ؤ ُذ ِر َي ِت ِه َ ،ك َم َص َل ْي َت ع ََل آلِ إِ ْب َر ِاه َ
ج (ال َله َُم َص ِل عَيل ُم َح َم ٍد َوع ََل أًَِ ْز ِ
يم  ،إِ َن َك َح ِميدٌ َم ِجيدٌ ) (بوخاری) ریوایەتی
ؤاج ِه ؤ ُذ ِر َي ِت ِهَ ،ك َم َبا َر ْك َت ع ََل آلِ إِ ْب َر ِاه َ
ؤع ََل أَ ْز ِ
کردووە بە ژمارە ( )3369و (موسلیم) بە ژمارە ( )407لە فەرموودەی (أبوحمید الساعدی)
یەوە – رەزای خوای لەسەر بێت -

سوننەتەکانی کاتی فەجر

ب هــەردوو پێی فەرش بکات و الی راستییەوە
دەری دەکات و مقعدەکەی دەخاتە سەر زەوی
وە ئەم شێوازە (أبو داود) ریوایەتی کردووە بە ژمارە
( )731و (ابن حبان) بە ژمارە ( )1867و (البیهقی) ()128/2
لە فەرموودەی (أبو حمید الساعدی)یەوە – رەزای خوای
لەسەر بێت -و األلباين بە صحيح ی داناوە – رەحمەتی خوا
لە هەموویان بێت -
ئەوەش با بزانرێت کەوا تەوەڕوک لە سەر رای پەسەند لە هەموو دوا تەحیاتدا نییە  ،بەڵکو لە
دوا تەحیاتی نوێژە سێ رکاتی و چوار رکاتییەکاندایە نەک دوو رکاتییەکان .

ئەمەش قسەی جمهوری زانایانە – رەحمەتی خوایان لەسەر بێت -بە بەڵگەی فەرموودەکەی (أبو
هريرة) کەوا پێغەمبەری خوا ( )فەرموویەتی ( :ئەگەر یەکێکتان دوایین تەحیاتی تەواوکرد ئەوا با پەنا
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بگرێت بە خوا لە چوار شت  :لە سزای دۆزەخ و لە سزای ناو گۆڕو لە فیتنەی ژیان و مردن و لە خراپەی
(املسیح الدجال) (بوخاری) ریوایەتی کردووە بە ژمارە ( )832و (موسلیم) بە ژمارە (. )588
وە چەند دوعایەکی تر لە سوننەتدا هاتوون  ،سوننەتە نوێژخوێن بە جۆراوجۆری بیڵێت لە پێش
سەالمدانەوە  ،لەوانەی هاتوون :
أ (ئەی خودایە من پەنات پێ دەگرم لە تاوانباری و قەرزاری) (بوخاری) ریوایەتی کردووە بە
ژمارە ( )832و (موسلیم) بە ژمارە (. )589

سوننەتەکانی کاتی فەجر

ب
ج

د
هـ
و

(ئەی خودایە ..من داوای بەهەشتت لێدەکەم و پەنات پێدەگرم لە ئاگر) أبو داود ریوایەتی
کردووە بە ژمارە ( )792و األلباين ئیسنادەکەی بە صحيح داناوە (صحيح أيب داود . )377/2
(ئەی خودایە من ستەمێکی زۆرم لە نەفسی خۆم کردووە  ،وە هیچ کەسێک لە تاوانەکان
خۆش نابێت تەنها تۆ نەبێت  ،بۆیە بە لێخۆشبوونێکی الی خۆتەوە لە تاوانەکانم خۆشبە
و رەحمم لێ بکە  ،هەر تۆ لێبوردە و میهرەبانی) (بوخاری) ریوایەتی کردووە بە ژمارە
( )6326و (موسلیم) بە ژمارە (. )2705
(ئەی خودایە یارمەتیم بدە بۆ ئەنجامدانی زیکری تۆ و سوپاسی تۆ و جوان پەرستنی تۆ)
ئەحمەد ریوایەتی کردووە بە ژمارە ( )22119و أبوداود بە ژمارە ( )1522و نەسائی بە ژمارە
( )1304و األلباين بە صحيح ی داناوە (صحيح الجامع . )1320/2
(ئەی خودایە  ..من پەنات پێدەگرم لە رەزیلی و پەنات پێدەگرم لە ترسنوکی و پەنات
پێدەگرم لەوەی بکەومە تەمەنێکی پەککەوتەیی و پەنات پێدەگرم لە فیتنەی دونیا و
پەنات پێدەگرم لە سزای ناو گۆڕ )) (بوخاری) ریوایەتی کردووە بە ژمارە (.)6370

(ئەی خودایە  -..لە رۆژی قیامەتدا – بە لێپرسینەوەیەکی سووک و ئاسان لێپرسینەوەم لە
گەڵدا بکە) ئەحمەد ریوایەتی کردووە بە ژمارە ( )24215و األلباين بە صحيح داناوە (تحقیق
مشکاە املصابیح . )1544 / 3
ئەمجار سەالم دەداتەوە بە ئاوردانەوەوە سەالم دەداتەوە  ،وە ئاوردانەوەکەی لە نوێژدا سوننەتە،
هەروەها زیادەڕەوی کردن لە ئاوردانەوەدا سوننەتە  ،چونکە پێغەمبەری خوا ( )ئاوری دەدایەوە
تاوەکو لە پشتییەوە سپێتی گۆنایان دەبینی  ،لە (سعد بن أيب وقاص)ەوە هاتووە دەڵێت ( :پێغەمبەری
خوام ( )دەبینی سەالمی بە الی راست و چەپیدا دەدایەوە تاوەکو سپێتی گۆنایم دەبینی ) (موسلیم)
ریوایەتی کردووە بە ژمارە (. )582

ح ئەو زیکرە مەرشوعانە لە پاش سەالمدانەوە لە نوێژە فەرزەکاندا هاتوون سوننەتن.

پێشەوا نەوەوی – رەحمەتی خوای لێ بێت -دەفەرموێت  :ئیجامعی زانایان لەسەر ئەوە هەیە
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کەوا زیکرکردن لە پاش نوێژەکان موستەحەبن) تەماشای  :األذکار بکە (ص. )66
وە موستەحەببە دەنگ بەرز بکرێـتەوە بەم زیکرانە  ،بە بەڵگەی فەرموودەکەی (ابن عباس)
– رەزای خوایان لەسەر بێت – ((دەنگ بەرز کردنەوە بۆ زیکر کاتێک خەڵکی لە نوێژە فەرزەکان
دەبوونەوە لەسەردەمی پێغەمبەری خوادا ( )بووە) (بوخاری) ریوایەتی کردووە بە ژمارە ( )841و
(موسلیم) بە ژمارە (. )583
زیکرەکانیش ئەمانەن :

ب

هیچ پەرسرتاوێک نییە شایستەی پەرسنت بێت تەنها (الله) نەبێت  ،تەنها و بێ هاوەڵە ،
موڵک و سوپاس و ستایش تەنها بۆ ئەوە و توانای بە سەر هەموو شتێکدا هەیە  ،هیچ توانا
و هێزێک نییە تەنها بە خوا نەبێت  ،هیچ پەرسرتاوێک نییە شایستەی پەرسنت بێت تەنها
(الله) نەبێت  ،هیچ کەسێک ناپەرستین تەنها ئەو نەبێت  ،نیعمەت و فەزڵ و ستایشی
چاک بۆ ئەوە  ،هیچ پەرسرتاوێک نییە شایستەی پەرسنت بێت تەنها (الله) نەبێـت  ،بە
دڵسۆزی و ئیخاڵصەوە دینداری بۆ دەکەین هەرچەندە بێباوەڕان پێیان ناخۆش بێت )
(موسلیم) ریوایەتی کردووە بە ژمارە (.. )596
ج هیچ پەرسرتاوێک نییە شایستەی پەرسنت بێت تەنها (الله) نەبێت  ،تەنها و بێ هاوەڵە  ،موڵک
و سوپاس و ستایش تەنها بۆ ئەوە و توانای بە سەر هەموو شتێکدا هەیە  ،ئەی خودایە  ..هیچ
رێگڕێک نییە بۆ ئەو شتەی تۆ دەیبەخشی و بەخشەر نییە بۆ ئەو شتەی تۆ دەیگریتەوە ،و
هیچ خاوەن سامان و دەوڵەمەندێک -سامان و دەوڵەمەندییەکەی -سوودی پێناگەیەنێ و
رزگاری ناکا لە تۆ ) (بوخاری) ریوایەتی کردووە بە ژمارە ( )844و (موسلیم) بە ژمارە (. )593
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أ سێ جار (أستغفر الله) دەکات و ئەمجار دەڵێت ( :ئەی خودایە  ..هەر تۆ سەالم و ئاشتیت
و سەالم و ئاشتیش لە تۆوەیە  ،پاکی و بێ کەمو کووڕی بۆ تۆ ئەی خاوەن شکۆ و رێز)
(موسلیم) ریوایەتی کردووە بە ژمارە ( )591لە فەرموودەی (ثوبان)ەوە – رەزای خوای لەسەر
بێت -

د ئەمجار ئەو تەسبیحاتانە دەڵێت کە هاتوون  ،وە چەند شێوازێکی هەیە.
یەکەم  :سبحان الله (سی و سێ جار)  ،والحمد لله (سی و سێ جار)  ،والله أکرب (سی و سێ جار)
وە بۆ تەواوکردنی سەدەکە دەڵێت  :ال إله إال الله وحده.]...
بە بەڵگەی فەرموودەکەی (أبو هريرة) – رەزای خوای لەسەر بێت -دەڵێت  :پێغەمبەری خوا
( )فەرموویەتی ( :هەر کەسێک لە پاش هەموو نوێژێک سی و سێ جار تەسبیحاتی خوا بکات (واتە
بڵێت :سبحان الله ) و سی و سێ جار سوپاس و ستایشی خوا بکات (واتە بڵێت  :الحمد لله) و سی
و سێ جار خوا بە گەورە بزانێت (واتە بڵێت  :الله أكرب) جا ئەوە هەموو دەکاتە نەوەدو نۆ  ،ئەمجار
بۆ تەواوی سەدەکە بڵێت ( :هیچ پەرسرتاوێکی بە حەق نییە شایستەی پەرسنت بێت تەنها (الله)
نەبێت ،تەنها و بێ هاوەڵە  ،موڵک و سوپاس و ستایش تەنها بۆ ئەوە و توانای بە سەر هەموو شتێکدا
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هەیە) ئەوا خوای گەورە لە تاوانەکانی خۆش دەبێت هەرچەندە بە ئەندازەی کەفی سەر دەریا بێت)
(موسلیم) ریوایەتی کردووە بە ژمارە (.)597
دووەم  :سبحان الله (سی و سێ جار)  ،والحمد لله
(سی و سێ جار)  ،والله أكرب (سی و چوار جار) ،بە بەڵگەی
فەرموودەکەی (کعب بن عجرە) – رەزای خوای لە سەر بێت
– فەرموویەتی  :پێغەمبەری خوا ( )فەرموویەتی ( :چەند
تەسبیحاتێکی هەیە لە پاش هەموو نوێژە فەرزەکان دەکرێت
ئەو کەسەی ئەنجامی بدات یان بیڵێت هەرگیز پەشیامن
نابێتەوە  :سی و سێ جار (سبحان الله) و سی و سێ جار
(الحمد لله) و سی و چوار جار (الله أكرب)) (موسلیم) ریوایەتی کردووە بە ژمارە (. )596
سێیەم  :سبحان الله (بیست و پێنج جار)  ،والحمد لله (بیست و پێنج جار)  ،والله أكرب (بیست و پێنج
جار) و ال الە اال الله (بیست و پێنج جار)
وە ئەم شێوازە لە (الرتمذي)دا هاتووە  ،لە فەرموودەی (عبدالله بن زید) – رەزای خوای لەسەر بێت –
(الرتمذي) ریوایەتی کردووە بە ژمارە ( )3413و األلباين بە (صحيح)ی داناوە (تحقیق مشکاة املصابیح) . 307/1
چوارەم  :سبحان الله (دە جار)  ،والحمد لله (دە جار)  ،والله أكرب (دە جار).
ئەم شێوازە لە (الرتمذي)دا هاتووە  ،لە فەرموودەی (عبدالله بن عمرو) – رەزای خوایان لێ بێت
– (الرتمذي) ریوایەتی کردووە بە ژمارە ( )3410وە األلباين بە صحيح ی داناوە (تحقیق مشکاة املصابیح
.)143/2
لە پێشدا باسی ئەو بنەمایە کرا دەربارەی ئەو پەرستنانەی بە چەند جۆرێک هاتوون  ،جارێک
ئەمەیان دەکرێ و جارێک ئەویرت .
سوننەت وایە کە تەسبیحات بە پەنجەکان بکرێت  ،بە بەڵگەی ئەو فەرموودەیەی ئەحمەد و
الرتمذي ریوایەتیان کردووە  ،پێغەمبەری خوا ( )فەرموویەتی ( :تەسبیحات بکەن و بە پەنجەکان
بیژمێرن  ،چونکە ئەوانە لە رۆژی قیامەتدا پرسیاریان لێدەکرێت و دێنە قسە) ئەحمەد ریوایەتی
کردووە بە ژمارە ( )27089و األلباين بە (حسن)ی داناوە (صحيح الجامع .)753/2
خوێندنەوەی ئایەتولکورسی .
بە بەڵگەی فەرموودەکەی (أبو أمامة) دەفەرموێت  :پێغەمبەری خوا ( )فەرموویەتی :
(هەرکەسێک لە پاش هەموو نوێژێکی فەرز (آیة الکريس) بخوێنێت ئەوا هیچ رێگرێک نییە لە نێوان
ئەو و چوونە بەهەشت تەنها مردن نەبێت) نەسائی ریوایەتی کردووە لە (السنن الکربى) بە ژمارە
( )9928وە (املنذري) بە صحيح ی داناوە لە کتێبی  :الرتغیب و الرتهیب بە ژمارە ( )2373وە ابن
عبدالهادی (املحرر  )198/1وابن القیم (زاد املعاد . )303/1
خوێندنەوەی (املعوذتین)  :ﱫﭤﭥﭦﭧﱪ ،و ﱫﮀﮁﮂﮃﱪ.
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بە بەڵگەی فەرموودەکەی (عقبە بن عامر) – رەزای خوای لەسەر بێت – دەفەرموێت ( :پێغەمبەری خوا
( )فەرمانی پێکردم کەوا لە پاش هەموو نوێژێک (املعوذات) بخوێنم) أبوداود ریوایەتی کردووە بە ژمارە ()1525
وە األلباين فەرموویەتی (إسنادە صحيح) وابن خزیمە و ابن حبان بە صحيح یان داناوە (صحيح أيب داود . )254/5
ئەمە کۆمەڵیک لە سوننەتەکانی نوێژە  ،کەوا موستەحەببە نوێژخوێن ئەنجامی بدات  ،وە هێشتا لە کاتی
فەجرداین  ،وە بۆیە ئەوانەی پێشوومان باسکرد چونکە پێویستامن پێیەتی لە هەموو نوێژێکدا –والله أعلم. -

ط سوننەتە لە جێ نوێژگەکەی خۆیدا دانیشێت تاوەکو رۆژ دەردەچێت .

سوننەتەکانی کاتی فەجر

لە (جابر بن سمرە) ەوە –رەزای خوای لەسەر بێت ( -پێغەمبەری خوا ( )ئەگەر نوێژی بەیانی
بکردبایە ئەوا لە جێ نوێژگەکەی خۆی دادەنیشت تاوەکو خۆر بەرز دەبوویەوە) (موسلیم) ریوایەتی
کردووە بە ژمارە ( )670وە (حسناً) واتە :بەرزدەبێتەوە .

پێغەمبەری خوا ( )فەرموویەتی (( :حەوت تاقم هەن خوای گەورە دەیانخاتە ژێر سێبەری خۆیەوە لە رۆژێکدا هیچ سێبەرێک
نییە تەنها سێبەری خۆی نەبێت (....وە باسی ئەوانی کرد و لەوانە)  ...وە پێاوێک دڵی پەیوەستە بە مزگەوتەکانەوە )
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زیکرەکانی بەیانیان .

کاتی زیکرەکانی بەیانیان لە دەرکەوتنی فەجرەوە دەست پێ دەکات  ،جا ئەگەر بانگبێژ بانگی
بەیانی دا ئەوا کاتی زیکرەکانی بەیانی دەست پێ دەکات  ،گومانیشی تێدا نییە کەوا زیکرەکان قەاڵیەکی
قایمە بۆ بەندە لە دونیادا و گەنجینەیەکی مەزنە بۆ دوارۆژی .

زیکرەکانی بەیانیان و ئێواران ئەمانەن :

 1هەرکەسێک بڵێت ( :هیچ پەرسرتاوێک نییە شایستەی پەرسنت بێت تەنها (الله) نەبێت  ،تەنها و
بێ هاوەڵە  ،موڵک و سوپاس و ستایش تەنها بۆ ئەوە و توانای بە سەر هەموو شتێکدا هەیە)
هەرکەسێک دە جار بیڵێت کاتێ رۆژدەکاتەوە ئەوا بە هۆیەوە سەد چاکەی بۆ دەنۆرسێت ،
و سەد تاوانی لەسەر دەسڕێتەوە  ،وە رزگار کردنی کۆیلەیەکی بۆ دەنورسێت  ،وە ئەو رۆژە
پارێزراو دەبێت تاوەکو ئێوارەی بەسەردا دێت  ،وە هەرکەسێ ئەگەر ئێوارەی بەسەردا بێت
–ئەگەر ئەوە بڵێت – هەمان شتی دەست دەکەوێت) ئەحمەد ریوایەتی کردووە بە ژمارە
( )8719وە ابن باز – رەحمەتی خوای لێ بێت  -سەنەدەکەی بە (حسن) داناوە .
( 2ئێوارەمان بە سەردا هات و موڵکیش ئێوارەی بە سەردا هات بۆ خوای گەورە  ،سوپاس و ستایش
بۆ خوا  ،هیچ پەرسرتاوێک نییە شایستەی پەرسنت بێت تەنها (الله) نەبێت  ،پەروەردگارا  ..من
داوای چاکەی هەموو ئەوەی لەم شەوەدا هەیە لێت دەکەم و چاکەی ئەوەی لە پاش ئەو دێت،
وە پەنات پێ دەگرم لە خراپەی ئەوەی لەم شەوەدا هەیە و خراپەی ئەوەی لە پاش ئەو دێت ،
پەروەردگارا  ..پەنات پێ دەگرم لە تەمبەڵی و پەککەوتەیی و خراپەی فیززلی و لوت بەرزی و
فیتنەی دونیا و سزای ناوگۆڕ) وە ئەگەر رۆژی بکردایەتەوە دەیفەرموو ( :بەیانیامن بە سەردا هات
و موڵکیش بەیانی بەسەردا هات بۆ خوای گەورە  ،من داوای چاکەی هەموو ئەوەی لەم رۆژەدا
هەیە لێت دەکەم و چاکەی ئەوەی لە پاش ئەو دێت  ،وە پەنات پێ دەگرم لە خراپەی ئەوەی لەم
رۆژەدا هەیە و خراپەی ئەوەی لە پاش ئەو دێت( ) ...موسلیم) ریوایەتی کردووە بە ژمارە ()2723
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گەورەی دوعاکانی لێخۆشبوون بریتییە لەوەی بڵێیت  :ئەی خودایە  ..تۆ پەروەردگاری منی،
هیچ خودایەک نییە شایستەی پەرسنت بێت بە هەق تەنها تۆ نەبێت  ،تۆ منت دروست
کردوە و منیش بەندەی تۆم  ،منیش لە سەر پەیامن و بەڵینەکەم ماوم تا لە توانامدایە ،
پەنات پێ دەگرم لە خراپەی ئەوەی کردوەمە و ئەنجامم داوە  ،دان دەنێم بە نیعمەتەکانت
بە سەرمەوە و دان دەنێم بە تاوانەکامندا  ،لە تاوانەکانم خۆشبە  ،چونکە هیچ کەسێک لە
تاوانەکان خۆش نابێت تەنها تۆ نەبێت ) پێغەمبەری خوا ( )فەرموویەتی  :هەرکەسێک
–ئەم دوعایە -لە رۆژدا بڵێت و لە دڵەوە یەقینی پێی هەبێت و لەو رۆژەدا مبرێت لە پێش
ئەوەی ئێوارەی بە سەردا بێت ئەوا لە ئەهلی بەهەشتە و هەرکەسێک لە شەودا بیڵێت و لە
دڵەوە یەقینی پێی هەبێت و لەو شەوەدا مبرێت لە پێش ئەوەی رۆژی بە سەردا بێت ئەوا لە
ئەهلی بەهەشتە)( .بوخاری) ریوایەتی کردووە بە ژمارە (. )6306
ئەگەر یەکێکتان رۆژی کــردەوە با بڵێت ( :ئەی خودایە ..بە ناوی تۆوە بەیانیامن بە
سەردا هات و بە ناوی تۆوە ئێوارەمان بە سەردا هات و بەناوی تۆوە دەژین و دەمرین و
زیندووبوونەوەش هەر بۆ الی تۆیە) وە ئەگەر ئێوارەی بە سەردا هات دەڵێت با بڵێت ( :ئەی
خودایە ..بە ناوی تۆوە ئێوارەمان بە سەردا هات و بە ناوی تۆوە بەیانیامن بە سەردا هات و
بەناوی تۆوە دەژین و دەمرین و دەرئەنجامیش هەر بۆ الی تۆیە).
أبو داود ریوایەتی کردووە بە ژمارە ( )5068و الرتمذي بە ژمارە ( )3391و نەسائی لە (السنن
الکربى) بە ژمارە ( )9836و ابن ماجە بە ژمارە ( )3868و ابن باز – رەحمەتی خوای لێ بێت
– ئیسنادەکەی بە صحيح داناوە .
ئەی خودایە ..بەدیهێنەری ئاسامنەکان و زەوی  ،ئەی ئەو کەسەی کە زانا و ئاگاداری پەنهان
و ئاشکرای  ،هیچ پەرسرتاوێک نییە شایستەی پەرسنت بێت تەنها تۆ نەبێت  ،پەروەردگار و
پادشای هەموو شتەکان  ،پەنات پێ دەگرم لە خراپەی نەفسی خۆم  ،وە پەنات پێ دەگرم
لە شەیتان و داو و تەڵەکەی  ،وە لەوەی کە خراپەیەک بهێنم بە سەر نەفسی خۆمدا و یان
بیئاڵێنم بە موسڵامنێکدا ) پێغەمبەری خوا ( )دەفەرموێت  ( :ئەم زیکرە بڵێ ئەگەر رۆژت
بەسەردا هات و ئەگەر ئێوارەت بە سەردا هات و ئەگەر چویتە سەر جێگەی خەوتنت)
ئەحمەد ریوایەتی کردووە بە ژمارە ( )6597و أبو داود ( )5076و الرتمذي ( )3529و نەسائی
( )7699و ابن باز – رەحمەتی خوای لێ بێت – ئیسنادەکەی بە صحيح داناوە .
هیچ بەندەیەک بەیانی هەموو رۆژێک و ئێوارەی هەموو شەوێک بڵێت ( :بە ناوی ئەو خوایەی
کە هیچ شتێک لە گەڵ ناوەکەی ئەودا زیان ناگەیەنێت  ،نە لە زەوی و نە لە ئاسامندا  ،ئەو
خوایە بیسەر و زانایە ) (سێ جار  ،ئەوا هیچ شتێک زیانی پێ ناگەینێت) ئەحمەد بە ژمارە ()446
و الرتمذي بە ژمارە ( )10179وابن ماجە ( )3869ابن باز فەرموویەتی ( :الرتمذي فەرموویەتی :
حسن صحيح ) ئەوەش هەر ئەوەیە کە ئەو فەرموویەتی – رەحمەتی خوای لێ بێت -
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هیچ بەندەیەکی موسڵامن نییە کە رۆژی بەسەردا دێت و ئێوارەی بەسەردا دێت سێ جار
بڵێت  :رازیم بەوەی کە (الله) پەروەردگارم بێت و ئیسالمیش دینم بێت و(محمد)یش ()
پێغەمبەرم بێت ) ئیلال حەقە کە خوای گەورە لە رۆژی قیامەتدا رازی بکات ) ئەحمەد
ریوایەتی بە ژمارە ( )18967الرتمذي بە ژمارە ( )3389وابن ماجە بە ژمارە ( )3870وابن باز
– رەحمەتی خوای لێ بێت  -سەنەدەکەی بە (حسن) داناوە .
ئەی خودایە  ..من داوای پارێزراویت لێ دەکەم لە دونیا و لە دوارۆژدا  ،ئەی خودایە ..من داوای
لێخۆشبوون و پارێزراویت لێدەکەم لە دین و دونیا و کەسوکار و سامانەکەمدا  ،ئەی خودایە ..
عەیبەکانم داپۆشە و ترس و دڵەڕاوکێم مەهێڵە  ،ئەی خودایە  ..مبپارێزە لە پێشمەوە و لە پاشمەوە
و لە الی راستمەوە و الی چەپمەوە و لە سەرەوەم  ،وە پەنا بە مەزنی و گەورەییت دەگرم لە ژێرەوە
پێ بکرێم) .ئەحمەد لە (املسند)دا تەخریجی کردووە بە ژمارە ( )4785و أبو داود بە ژمارە ( )5074و
نەسائی لە –الکربى-دا بە ژمارە ( )10401و ابن ماجە بە ژمارە ( )3871و الحاکم بە (صحيح)ی داناوە
پەنا دەگرم بە وشە تەواوەکانی خوا لە خراپەی دروستکراوەکانی ) ئەحمەد ریوایەتی کردووە
بە ژمارە ( )7898الرتمذي بە ژمارە ( )3437لە فەرموودەی (أبو هريرة) ەوە – رەزای خوای
لەسەر بێت –و ابن باز – رەحمەتی خوای لێبێت-سەنەدەکەی بە (حسن ) داناوە .
پێغەمبەری خوا ( )ئەگەر رۆژی بەسەردا بهاتایە دەیفەرموو ( :بەیانیامن بە سەردا هات
لە سەر فیرتەتی ئیسالم و وشەی ئیخالص و دینی پێغەمبەرمان محمد( )و لەسەر میللەتی
باوکامن ئیرباهیم پێغەمبەر ( )کە الیدابوو لە ناحەقییەوە بۆ هەق  ،وە لە هاوبەش دانەران
نەبوو) ئەحمەد ریوایەتی کردووە بە ژمارە ( )15367 ، 21144وە ئەگەر ئێوارەی بەسەردا هات
دەڵێت( :ئێوارەمان بەسەردا هات لە سەر فیرتەتی ئیسالم )....ابن باز – رەحمەتی لێ بێت-
سەنەدەکەی بە (صحيح) داناوە  .هەموو ئەوانەی باسکرا لە نامەیەکدا هاتوون لە نوسینی
شەیخ ابن باز – رەحمەتی خوای لێبێت – بە ناوی ( ُتحفة األخیار ببیان جملة نافعة مام ورد
والسنَە من األدعیة واألذکار) بەشی زیکرەکانی بەیانیان و ئێواران .
فی الکتاب ُ
(ئەی زیندووی راگرو هەڵسوڕێنەری بوونەوەر  ..بە بەزەییەکەت داوای فریاکەوتنت لێ دەکەم ،
هەموو کارەکانم بۆ چاک بکە و تەنانەت بۆ چاوتروکانێکێش مەمدەرە دەستی نەفسەکەی خۆم)
نەسائی ریوایەتی کردووە بە ژمارە ( )10405و البزَار ( )282/2و ابن حجر و األلباين بە (حسن)
یان داناوە (تەماشای  :نتائج األفکار ص ، 177و سلسلە األحاديث الصحيحة  449/1بکه) .
(خوای گەورەم بەسە ،هیچ پەرسرتاوێکی بەهەق نییە شایستەی پەرسنت بێت تەنها ئەو نەبێت ،پەنای پێ
دەگرم و هەر ئەو پەروەردگاری عەرشی مەزنە)  ،حەوت جار  ،ئەوا خوای گەورە لەوەی خەمباری دەکات
لە کێشەی دونیا و دوارۆژ لە کۆڵی دەکاتەوە ).أبو داود ریوایەتی کردووە بە ژمارە ( )5081لە فەرموودەی
(أبو الدرداء) – رەزای خوای لەسەر بێت -بەاڵم رای پەسەند ئەوەیە کە قسەی هاوەاڵنە و راوییەکانی جێی
متامنەن  ،وە حوکمی (رفع)ی هەیە هەروەکو األلباين باسی کردووە (تەماشای  :السلسلە بکە .)449/11
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سێیەم  :کاتی چێشتەنگاو .

سوننەتە لە کاتی چێشتەنگاودا بەندە نوێژی چێشتەنگاو بکات.
أ

بەڵگەش لەسەر ئەوە :

فەرموودەکەی (أبو هريرة) – رەزای خوای لەسەر بێت – دەفەرموێت ( :خۆشەویستم
ڕایسپاردم بۆ سێ شت  ،گرتنی ڕۆژوی سێ ڕۆژ لە هەموو مانگێکدا  ،وە دوو ڕکات نوێژی
چێشتەنگاو  ،وە پێش ئەوەی بخەوم نوێژی ویرت بکەم) هەروەها پێغەمبەری خوا ()
وەصێتی بۆ (أبو الدرداء) کردووە –رەزای خوای لەسەر بێت( -موسلیم) ریوایەتی کردووە بە
ژمارە ( )722هەروەها وەصێتی بۆ (أبو ذر) کردووە  ،نەسائی لە (السنن الکربى) ریوایەتی
کردووە بە ژمارە ( )2712وە األلباين بە (صحيح)ی داناوە (الصحيحە . )2166

ب فەرموودەکەی (أبو ذر) – رەزای خوای لەسەر بێت -لە پێغەمبەری خواوە ( )فەرموویەتی:
(هەموو جومگەیەک لە هەموو رۆژێکدا صەدەقەیەکی لەسەرە  ،هەموو (سبحان اللە)یەک
صەدەقەیە  ،هەموو (الحمد لله)یەک صەدەقەیە  ،هەموو (ال الە اال اللە)یەک صەدەقەیە،
هەموو (اللە أكرب)ێک صەدەقەیە ،وە فەرمانکردن بە چاکە صەدەقەیە و نەهی کردن
لە خراپە صەدەقەیە  ،وە دوورکاتی نوێژی چێشتەنگاو جێی هەموو ئەوانە دەگرێتەوە)
(موسلیم) ریوایەتی کردووە بە ژمارە (. )720
80
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وە جومگە (السالمی)  :بریتییە لەو ئێسکانەی لە یەکرت جیان .
وە لە (صحيح مسلم)دا هاتووە لە فەرموودەی دایکە عائیشەوە – رەزای خوای لەسەر بێت –
روونکردنەوەی ئەمەی تێدایە کەوا هەموو مرۆڤێک سێ سەد و شەست جومگەی بۆ دروست کراوە،
وە هەر کەسێ بە ژمارەی ئەوانە صەدەقە ئەنجام بدات ئەوا ئەو رۆژە رێ دەکات بە سەر زەویدا و
نەفسی خۆی لە ئاگری دۆزەخ دوورخستوەتەوە .
کاتەکەی :
کاتی نوێژی چێشتەنگاو دەست پێ دەکات لە  :بەرزبوونەوەی رۆژ بە ئەندازەی رمێک – واتە :
پاش دەرچوون لە کاتی نەهیکراو –

وە باشرتین کاتەکەی :
کۆتا کاتەکەیەتی  ،کاتێ کە گەرمییەکەی زۆر دەبێـتەوە.
بەڵگەش لەسەر ئەوە  :فەرموودەکەی (زید بن أرقم) – رەزای خوای لەسەر بێت – کەوا
پێغەمبەری خوا ( )فەرموویەتی ( :نوێژی گوێڕایەڵ و ئەوابەکان کاتێ کە خۆری چێشتەنگاو گەرم
دەبێت) (موسلیم) ریوایەتی کردووە بە ژمارە (. )748
ابن باز – رەحمەتی خوای لێ بێت  -دەفەرموێت  :مانای (ترمض) واتە  :گەرمای خۆرەکەی لەسەر
توند دەبێت  ،وە (الفصال) واتە :بەچکە وشرت  ،ئەویش لەو نوێژانەیە کە لە کۆتا کاتیدا بکرێت چاکرتە
(تەماشای  :فتاوى إسالمیە بکە . )515/1
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وە لە پێش زەوال کۆتایی پێ دێت –واتە :پێش چوونە کاتی نوێژی نیوەڕۆ بە دە خولەک .
بەڵگەش لەسەر ئەوە  :فەرموودەکەی (عمرو بن عنبسة)  -رەزای خوای لەسەر بێت-
(نوێژی بەیانی بکە  ،ئەمجار واز لە نوێژ بهێنە کاتێ رۆژ دەردەچێت تاوەکو بەرز دەبێتەوە ...
ئەمجار نوێژ بکە  ،چونکە لەو کاتەدا فریشتەکانی ئامادەی دەبن  ،تاوەکو سێبەری رمەکە کەم
دەبێـتەوە  ،ئەمجار واز لە نوێژ بهێنە  ،چونکە ئەو کاتە دۆزەخ تاودەدرێت) (موسلیم) ریوایەتی
کردووە بە ژمارە (. )832

ژمارەی رکاتەکانی :

کەمرتین رکاتی نوێژی چێشتەنگاو  :دوو رکاتە  ،بە بەڵگەی فەرموودەکەی (أبو هريرة) – رەزای
خوای لەسەر بێت – کە لە هەردوو (صحيح)دا هاتووە ( :خۆشەویستەکەم بە سێ شت وەصێتی پێ
کردووەم  - ،تێیدا هاتووە – وە دوو رکات نوێژی چێشتەنگاو) (بوخاری) ریوایەتی کردووە بە ژمارە
( )1981و (موسلیم) بە ژمارە (. )721
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 بەاڵم زۆرترین رکاتەکانی نوێژی چێشتەنگاو لەسەر رای راست و دروست  :بۆ زۆرترینەکەیسنووری نییە  ،بە جیاواز لە گەڵ ئەو کەسانەی بە هەشت رکات سنوورداریان کردووە  ،جا بۆی هەیە
لەو هەشت رکاتە زیاتر بکات تا دەتوانێت  ،بە بەڵگەی فەرموودەکەی دایکە عائیشە – رەزای خوای
لەسەر بێت – فەرموویەتی ( :پێغەمبەری خوا ( )چوار رکات نوێژی چێشتەنگاوی دەکرد  ،ئەمجار تا
ویستی خوای لەسەر بوایە نوێژی دەکرد) (موسلیم) ریوایەتی کردووە بە ژمارە (. )719

لەبەر گەورەیی فەزڵی نوێژی چێشتەنگاو پێغەمبەری خوا ( )وەێێتی دەکردە هاوەاڵنی کە دەستی پێوە بگرن
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چوارەم  :کاتی نیوەڕۆ.

کاری یەکەم  :نوێژە سوننەتەکانی پێش و پاشی نوێژی نیوەڕۆ .

سوننەتەکانی نیوەرۆ و عەرس

چەند کارێکی تیادایە :
لە پێشدا باسی سوننەتە راتیبەکامنان کرد  ،کەوا لە شەرعدا هاتووە پێش نیوەڕۆ چوار رکات
بکرێت ،وە لە پاشی دوو رکات ،هەروەکو فەرموودەکەی دایکە عائیشەو أم حبیبة و ابن عمر دەاللەتی
لەسەر دەکەن – رەزای خوا لەسەر هەموویان بێت . -

کاری دووەم  :سوننەتە رکاتی یەکەم لە نوێژی نیوەڕۆ درێژبکرێتەوە .

بە بەڵگەی فەرموودەکەی (أبو سعید الخدري) – رەزای خوای لەسەر بێت -دەفەرموێت ( :نوێژی
نیوەڕۆ – لە کاتی پێغەمبەری خوادا ( -)دەبەسرتا  ،کەسێک دەرۆیشت بۆ بەقیع  ،و لەوێ سەرئاوی
دەکرد ئەمجار دەستنوێژی دەشوشت  ،ئەمجار دەهاتەوە کەچی هێشتا پێغەمبەری خوا ( )لە رکاتی
یەکەمدا بوو  ،لەبەر ئەوەی هێندە درێژی دەکردەوە) (موسلیم) ریوایەتی کردووە بە ژمارە (. )454
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جا سوننەتە ئیامم رکاتی یەکەم درێژبکاتەوە لە
نیوەرۆدا  ،هەروەها کەسی تاکیش  ،هەروەها ئافرەتیش
لە نوێژی نیوەرۆدا  ،ئەمەش لە سوننەتە بزرکراوەکانە  ،داوا
لە خوای گەورە دەکەین بە جێبەجێ کردنی سوننەت بە
شێوەیەکی تەواو و سووربوون لەسەری .

سوننەتەکانی نیوەرۆ و عەرس

کاری سێيەم  :لە کاتی سەختی گەرمادا ،
سوننەتە نوێژی نێوەڕۆ دوابخرێت تاوەکو
خۆرەکە دەشکێتەوە .
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بەڵگەش لەسەر ئەوە :
فەرموودەکەی (أبو هريرة)یە – رەزای خوای لەسەر بێت -لە پێغەمبەری خواوە (( : )کاتێک
گەرما بەتین و زۆر بوو ئەوا نوێژەکانتان بخەنە کاتی فێنکی  ،چونکە توندی گەرما لە هەاڵوی دۆزەخە))
فیح جهنم  :بریتییە لە کواڵنی دۆزەخ و باڵو بوونەوەی بڵێسە و گڕەکەی ( .بوخاری) ریوایەتی
کردووە بە ژمارە ( )534 ،533و(موسلیم) بە ژمارە (. )615
مامۆستامان ابن عثيمني –رەحمەتی خوای لێبێت -دەفەرموێت  :ئەگەر وایدانێین بۆ منونە
لە رۆژانی هاویندا لە کاتژمێر دوازدە رۆژ زەوال دەبێت  ،وە نوێژی عەرس لە کاتژمێر چوار و نیو
دەبێت ،ئەوا ئەو کاتە ساردکردنەوە تا نزیکەی کاتژمێر چوار دەبێت ( تەماشای  :املمتع بکە (.)104/2
(سارکردنەوە  :واتە نوێژەکەیان لە کاتی فێنکیدا بکەن)
ساردکردنەوە گشتییە بۆ ئەوانەی بە جەماعەت نوێژ دەکەن و بۆ ئەوانەی بە تەنها نوێژ دەکەن
لەسەر رای راست ودروست  ،هەر ئەمەش مامۆستامان (ابن عثيمني) هەڵیبژاردووە  ،بەم پێیە هەروەها
ئافرەتانیش دەگرێتەوە  ،بۆیە ساردکردنەوە بۆیان سوننەتە لە کاتی سەختی گەرمادا  ،بە بەڵگەی
گشتگیری فەرموودەکەی (أبو هريرة) -رەزای خوای لەسەر بێت -

سوننەتە کات بۆ دیاریکراوەکان

پێنجەم  :کاتی عەرس.

سوننەتەکانی نیوەرۆ و عەرس

لە پێشدا باسی سوننەتە راتیبەکامنان کرد و روومنان کردەوە ،وە لە پێش نوێژی عەرس هیچ
راتیبەیەک نییە .
شیخ االسالم ابن تیمیە –رەحمەتی خوای لەسەر بێت -دەفەرموێت  :بەاڵم لە پێش نوێژی عەرس،
هیچ کەسێک نەیفەرمووە کەوا پێغەمبەری خوا ( )لە پێش عەرس نوێژی کردبێت  ،ئیلال (ضعف)
تێدایە  ،بەڵکو هەڵەیە)) تەماشای  :الفتاوى بکە (. )125/23
جا رای راست و دروست – والله أعلم -ئەوەیە  :سوننەتێکی دیاریکراو لە پێش عەرس نییە ،
ئەمجار کارەکە بە رەهایی دەمێنێتەوە هەرکەسێ ویستی لێبێت دوو رکات بکات ئەوا دەیکات  ،یان
زیاتر لە رووی (تطوع) ی رەهاوە  ،هەروەکو چۆن لە کاتەکانی تردا نوێژ دەکات جگە لە کاتە نەهی
لێکراوەکان ئەوا بۆی هەیە  ،بەاڵم شتێکی تایبەت بە عەرسەوە ئەوا نییە .
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زیکرەکانی بەیانیان و ئێواران .
کاتی زیکرەکانی بەیانیان و ئێواران کەی دەست پێدەکات .

کاتی زیکرەکانی بەیانیان :

لە دەرکەوتنی فەجری راستگۆوە دەست پێدەکات کە ئەویش کاتی نوێژی بەیانییە  ،جا ئەگەر
بانگبێژ بانگی دا بۆ نوێژی بەیانی ئەوا ئەو کاتە کاتی زیکرەکانی بەیانیان دەست پێدەکات  ،ئەمەش
قسەی کۆی زانایانە –رەحمەتی خوایان لێ بێت – وە ئاساییە لە پاش دەرکەوتنی خۆر بیڵێت  ،بە
تایبەت ئەگەر بە هۆی بیانوویەکەوە وازی لێهێنا  ،وە چونکە لە پاش دەرکەوتنی رۆژیش هەر پێی
دەڵێن بەیانی  ،هەروەها چونکە فەزڵ و بەرەکەتی زیکری دەست دەکەوێت  ،ئەمەش باشرتە لە
وازهێنانی و بێ ئاگابوون لێی لە ئەودوای رۆژەکەی .

سوننەتەکانی نیوەرۆ و عەرس

کاتی زیکرەکانی ئێواران :
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ئەوەی دیارترو روونرتە – والله أعلم : -لە پاش نوێژی عەرسەوە دەست پێدەکات تاوەکو رۆژ
ئاوابوون  ،ئاساییە لە پاش رۆژئاوابوونیش بیڵێت  ،بە تایبەت ئەگەر بە هۆی بیانوویەکەوە وازی
لێهێنا ،وە چونکە لە پاش رۆژئاوابوونیش هەر پێی دەڵێن ئێوارە  ،هەروەها چونکە فەزڵ و بەرەکەتی
زیکری دەست دەکەوێت  ،ئەمەش باشرتە لە وازهێنانی و بێ ئاگابوون لێی لە ئەودوای شەوەکەی .
پرسیار کرا لە مامۆستامان (ابن عثيمني) – رەحمەتی خوای لێ بێت : -کەی کاتی زیکرەکانی ئێوارەیە؟
وە باشرتین کاتی کامەیە ؟ وە ئایە بە قەزا دەدرێتەوە لە کاتی لەبیر چووندا ؟.
وەاڵم  :سوپاس و ستایش بۆ خوا  ،ئێوارە فراوانە لە پاش نوێژی عەسەرەوە تاوەکو نوێژی خەوتنان
هەمووی پێی دەڵێن  :ئێوارە  ،جا ئەگەر لەسەرەتاوە وتی یان لە کۆتاییدا  ،ئیلال ئەوانە نەبێت کە تایبەت
کراون بە شەو وەکو ئایەتولکورسی بە شەو دەیخوێنێ  ،جا ئەوەی پەیوەست کراوە بە شەوەوە ئەوا شەوە،
وە ئەوەی پەیوەست کراوە بە رۆژ پێی دەڵێن  :رۆژ  ،بەاڵم بە قەزا دانەوەی ئەگەر لەبیری چوو ئەوا
تکام وایە پاداشتی لەسەر بدرێتەوە) تەماشای (فتاوى الشیخ ابن عثيمني ملجلة الدعوة) بکە ژمارە ()174
 1421/2/7هـ ص ( )36هەروەها تەماشای  :شەرحی (رياض الصالحني) بکە ( )1533/2بەشی ( :الذکر عند
الصباح و املساء) .

سوننەتە کات بۆ دیاریکراوەکان

سوننەتەکانی نیوەرۆ و عەرس

پێغەمبەری خوا ( )فەرموویەتی ( :نوێژ روناکییە) ئەوەش روناکییە بۆ تۆ لە دونیا و دوارۆژدا.
87

سوننەتە کات بۆ دیاریکراوەکان

سوننەتەکانی کاتی مەغریب

شەشەم  :کاتی مەغریب

چەند کارێکی تێدایە :

کاری یەکەم  :رێگری کردن لە مندااڵن لەسەرەتای مەغریبەوە یەکێکە لە
سوننەتەکان.
کاری دووەم  :سوننەتە لە سەرەتای مەغریبەوە دەرگاکان دابخرێت  ،وە ناوی
خوا بهێنرێت .

وە لە ئەنجامدانی ئەم دوو ئەدەبەدا پارێزگاری تێدایە لە شەیتان و جنۆکە  ،جا لە رێگری کردن
لە مندااڵن لە سەرەتای مەغریبدا پارێزگاری ئەوانی تێدایە لە شەیتانەکان کە لەو کاتەدا باڵو دەبنەوە،
هەروەها لە داخستنی دەرگاکان و ناوی خوا هێنان لە کاتی داخستنیدا  ،چەندین منداڵ لەم کاتەدا
شەیتان زەفەری پێ گەیاندووە  ،کەوابوو ببینە ئیسالم چەند مەزنە لە پارێزگاری کردنی منداڵ و
ماڵەکامناندا!
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بەڵگەش لەسەری :فەرموودەکەی (جابر بن عبدالله)
– رەزای خوایان لەسەر بێت -دەڵێت :پێغەمبەری خوا ()
فەرموویەتی ( :ئەگەر شەو بەسەردا هات -یان ئێوارەتان
بەسەردا هات -ئەوا رێگری بکەن لە منداڵەکانتان  ،چونکە
شەیتان لەو کاتەدا باڵو دەبێتەوە  ،وە ئەگەر سەعاتێکی
شەو رۆیشت ئەوا لێیان گەڕێن و دەرگاکان داخەن و
ناوی خوا بهێنن ،چونکە شەیتان ناتوانێت دەرگای داخراو
بکاتەوە) (بوخاری) ریوایەتی کردووە بە ژمارە ()3304
و(موسلیم) بە ژمارە ( . )2012وە (جنح اللیل)  :هاتنی
شەوە لە پاش رۆژئاوابوون .
وە رێگری کردن لە مندااڵن و داخستنی دەرگاکان لەسەرەتای مەغریبەوە ئەوا لە باس و بابەتی
ئیستیحبابە  ،تەماشای ( :فتاوى اللجنە الدامئە ( )317/26بکە.

اکاری سێیەم  :دوو رکات نوێژ پێش مەغریب.

 هەروەها سوننەتە دوو رکات نوێژ ئەنجام بدرێت لە نێوان هەموو بانگ و قامەتێکدا .جا ئیرت ئەگەر هاتوو ئەم دوو رکاتە راتیبە بێت وەکو بەیانی ونیوەڕۆ  ،ئەوا بە ئەنجامدانی ئەو دوو
رکاتە جێی ئەوە دەگرێتەوە  ،یان وەکو ئەوەی لە مزگەوت دانیشتبێت ئەمجار بانگبێژ بانگی دا بۆ عەرس
یان بۆ خەوتنان ئەوا سوننەتە هەڵسێت و دوو رکات نوێژ بکات .
بەڵگەش لەسەری  :فەرموودەکەی (عبدالله بن ُم َغ َفل املزين ) – رەزای خوای لەسەر بێت – کەوا
پێغەمبەری خوا ( )فەرموویەتی ( :لە نێوان هەموو دوو بانگدا نوێژ هەیە) سێ جار فەرمووی ،
وە لە جاری سێیەمدا فەرمووی  :بۆ هەرکەسێ ویستی لێ بێت) (بوخاری) ریوایەتی کردووە بە ژمارە
( )624و(موسلیم) بە ژمارە (. )838
گومانی تێدا نییە کەوا دوو رکاتەکەی پێش مەغریب  ،یان لە نێوان بانگ و قامەتدا سوننەتێکی
(مؤکدة) نین وەکو دووپاتکردنەوەی سوننەتە راتیبەکان  ،بەڵکو هەندێ جار وازی لێ دەهێرنێت ،
بۆیە پێغەمبەری خوا ( )لە سێیەم جاردا فەرمووی ( :بۆ هەرکەسێ ویستی لێ بێت) نەوەک خەڵکی
بیکەنە سوننەتێک .

سوننەتەکانی کاتی مەغریب

بە بەڵگەی فەرموودەکەی (عبدالله بن ُم َغ َفل املزين ) – رەزای خوای لەسەر بێت – کەوا پێغەمبەری
خوا ( )فەرموویەتی ( :لە پێش نوێژی مەغریب نوێژ بکەن  ،وە لە جاری سێیەمدا فەرمووی – بۆ
هەرکەسێ ویستی لەسەر بێت  ،لە ترسی ئەوەی نەوەک خەڵکی بیکاتە سوننەتێک).
(بوخاری) ریوایەتی کردووە بە ژمارە (. )1183
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کاری چوارەم  :خەوتن مەکروهە لە پێش عیشا .

سوننەتەکانی کاتی مەغریب

بە بەڵگەی فەرموودەکەی (أيب برزة االسلمی) – رەزای خوای لەسەر بێت – کەوا پێغەمبەری
خوا (( : )پێی خۆش بوو نوێژی خەوتنان دوا بخات  ،فەرمووی  :وە خەوتنی پێ ناخۆش بوو پێش
نوێژی خەوتنان و قسەکردنیش لە دوایەوە)( .بوخاری) ریوایەتی کردووە بە ژمارە ( )599و (موسلیم)
بە ژمارە (. )647
وە هۆکاری کەراهەتی خەوتن لە کاتی مەغریبدا  ،واتە  :پێش عیشا  ،چونکە ئەو خەوتنە هۆی
لە دەستدانی نوێژی عیشای تێدایە .

تەوبەکردن لە رۆژ و شەودا کلیلێکە بۆ بەندە و هەروەها راستکردنەوەی رۆیشتنی بەرە و الی خوای تێدایە  ،پێغەمبەری خوا
( )فەرموویەتی ( :خوای گەورە شەوانە دەستەکانی فراوان دەکاتەوە بۆ ئەوەی لە تاوانکاری رۆژ خۆش بێت وە رۆژانە
دەستەکانی فراوان دەکاتەوە بۆ ئەوەی لە تاوانکاری شەو خۆش بێت))
90

سوننەتە کات بۆ دیاریکراوەکان

حەوتەم  :کاتی عیشا .

چەند کارێکی تێدایە :

بە بەڵگەی فەرموودەکەی (ابی برزە االسلمی) – رەزای خوای لەسەر بێت – پێشوو  ،تێدا
هاتووە ( :وە خەوتنی پێ ناخۆش بوو پێش نوێژی خەوتنان و قسەکردنیش لە دوایەوە)  ،بەاڵم ئەگەر
قسەکردنەکەی لەبەر پێویستییەک بوو ئەوا کەراهەتی تێدا نییە .
وە هۆی کەراهەتەکە – والله أعلم : -خەوەکەی دوادەکەوێت  ،ترسی ئەوە هەیە کە نوێژی
بەیانی لە دەست دەرچێت  ،یان لە سەرەتای کاتەکەی  ،یان شەونوێژەکەی بۆ کەسێک لەسەری را
هاتووە .

سوننەتەکانی کاتی عیشا

کاری یەکەم  :دانیشتن و قسەکردن مەکروهە لە پاشی .

کاری دووەم  :باشتر وایە نوێژی عیشا دوابخرێت  ،ئەگەر بەو کارەی نارەحەتی
لەسەر مەئمومەکان نەبێت .
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بەڵگەش لەسەر ئەوە :
فەرموودەکەی دایکە عائیشە – رەزای خوای لەسەر بێت – فەرموویەتی  :شەوێکیان پێغەمبەری خوا
( )مایەوە  ،تاوەکو زۆربەی شەو رۆیشت  ،وە تاوەکو ئەوانەی مزگەوت خەوتن ئەمجار پێغەمبەری خوا
( )دەرچوو نوێژی کرد  ،فەرمووی ( :بە راستی ئەمە کاتەکەیەتی  ،ئەگەر نەبوایەتە هۆی نارەحەتی و
مەشەقەت بۆ ئوممەتەکەم) (موسلیم) ریوایەتی کردووە بە ژمارە (.)638
بەم پێیە سوننەت وایە بۆ ئافرەتان کە پەیوەست نین بە جەماعەتەوە نوێژی عیشا دوابخەن ئەگەر
نەبێتە ناڕەحەتی بۆیان  ،هەروەها ئەو پیاوەی کە پەیوەست نییە بە جەماعەتەوە وەکو ئەوەی لە رێگای
سەفەر بێت و یان منونەی ئەوانە .

سوننەتە هەموو شەوێک سورەتی (اإلخالص) بخوێنێت .

سوننەتەکانی کاتی عیشا

لە (أبو الدردا و)ەوە هاتووە لە پێغەمبەری خواوە ( ، )فەرموویەتی ( :ئایە کەسێکتان ناتوانێ لە
شەوێکدا سێ یەکی قورئان بخوێنێت؟ وتیان  :ئایە چۆن سێیەکی قورئان دەخوێنێ ؟ فەرمووی ُ ( :ق ْل هُ َو الل ُه
أَ َحدٌ ) بەرانبەر بە سێ یەکی قورئانە)( .موسلیم) ریوایەتی کردووە بە ژمارە ( )811و (بوخاری) بە ژمارە ()5015
لە فەرموودەی (أبو سعید)ەوە – رەزای خوای لێ بێت -
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سوننەتەکانی خەوتن .

خەوتن  ،چەند سوننەتێکی تێدایە :
1

داخستنی دەرگاکان لە کاتی خەوتندا .

2

کوژاندنەوەی ئاگر پێش خەوتن

بە بەڵگەی فەرموودەکەی (جابر) – رەزای خوای لێ بێت
– فەرموویەتی  :پێغەمبەری خوا ( )فەرموویەتی ( :ئەگەر
ئێوە خەوتن چراکان بکوژێننەوە و دەرگاکان داخەن و دەمی
کونەکان ببەسنت و خواردن و خورادنەوەکان داپۆشن) (بوخاری)
ریوایەتی کردووە بە ژمارە ( )5624و(موسلیم) بە ژمارە (. )2012
وە هۆکاری فەرمانکردن بە داخستنی دەرگاکان :
رێگری کردنە لە شەیتانەکان بۆ هاتنە ژوورەوە  ،هەروەکو
لە پێشدا باسامن کرد لە فەرموودەکەی تری (جابر) – رەزای خوای لەسەربێت .-
(وە دەرگاکان داخەن و ناوی خوا بهێنن  ،چونکە شەیتان ناتوانێت دەرگای داخراو بکاتەوە)
(بوخاری) ریوایەتی کردووە بە ژمارە ( )5623و(موسلیم) بە ژمارە ()2012

سوننەتەکانی کاتی عیشا

بە بەڵگەی فەرموودەکەی (جابر) ی پێشوو -رەزای
خوای لەسەر بێت -وە تێیدا هاتووە ( :ئەگەر ئێوە خەوتن
چراکان بکوژێننەوە).
هەروەها فەرموودەکەی (ابن عمر) -رەزای خوای
لەسەر بێت – پێغەمبەری خوا ( )فەرموویەتی ( :کاتێ
خەوتن ئەوا ئاگر بە جێ مەهێڵن لە ماڵەکانتاندا) (موسلیم)
ریوایەتی کردووە بە ژمارە ()2015
بەم پێیە هەموو شتێکی لەسەر دەکرێتە قیاس کە ببێتە هۆی بەرپابوونی ئاگر بۆ ماڵەکە  ،بۆ
منونە ئاگادارای ئەو شتانە دەبین کە رەنگە کاریگەریان هەبێت وەکو هۆکارەکانی گەرم کردن بە هۆی
ئەوەی شتەکان نزیکی بێت  ،بۆیە دەبێتـە هۆکاری ئاگرکەوتنەوە و منونەی ئەوانە  ،چونکە هۆکارەکە
یەکە  ،وە ئاگریش دوژمنە هەروەکو پێغەمبەری خوا ( )هەواڵی پێداوین .
بەم پێیە  :ئەگەر کەسی خەوتوو تەمئین بوو لەم ئاگرە  ،وە کاریگەری نابێت  ،وەکو ئەوەی هیچ
شتێک نەبێت لە دەوروبەری ببێتە هۆی باڵو بوونەوەی  ،ئەوا ئەو کاتە هێشتنەوەی ئاساییە  ،چونکە
حوکمەکە لە گەڵ هۆکارەکەیدا دەسوڕێتەوە بە بوون و نەبوون .
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3

دەستنوێژ شوشنت پێش خەوتن.

4

تەکاندنی جێگاکە پێش ئەوەی لەسەری راکشێت .

5

خەوتن لەسەر الی راست .

سوننەتەکانی کاتی عیشا

بە بەڵگەی فەرموودەکەی (الرباء بن عازب) – رەزای
خوای لەسەر بێت -کەوا پێغەمبەری خوا ( )فەرموویەتی:
(ئەگەر چوویتە سەر جێگەی نوستنت ئەوا دەستنوێژ بشۆرە
هەروەکو چۆن دەستنوێژ بۆ نوێژ دەشۆریت و ئەمجار لە
سەر الی راستت راکشێ و بڵێ  (( :ئەی خودایە  ..ئەوا
من رووی خۆمت تەسلیم دەکەم ( )....بوخاری) ریوایەتی
کردووە بە ژمارە ( )247و(موسلیم) بە ژمارە (. )2710
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بە بەڵگەی فەرموودەکەی (أبو هريرة) -رەزای خوای
لەسەر بێت – فەرموویەتی ( :ئەگەر یەکێکتان چوونە سەر
جێگای خەوتنەکەی ئــەوا با بەشی نــاوەوەی ئیزارەکەی
جێگەکەی بتەکێنێ  ،چونکە نازانێ لە پاش ئەو چی رۆیشتووتە
سەر و ئەمجار با بڵێت  :بە ناوی تۆوە ئەی پەروەردگارا..
تەنیشتم دادەنێم) (بوخاری) ریوایەتی کردووە بە ژمارە ()6320
و(موسلیم) بە ژمارە (. )2714
وە (داخلە األزار)  :الی ناوەوەی کە دەدا لە جەستە.
جا بە پێی ئەوەی باسکرا  ،سوننەت ئەوەیە کەوا جێگاکەی دەتەکێنێ و تەکاندنەکە سێ جار دەبێت و
ناوی خوا دەهێنێ لە کاتی تەکاندنەکەدا.
وە باشرت وایە تەکاندنەکە بە بەشی ناوەوەی پۆشاکەکەی بێت  ،وە هەندێ لە زانایان دەفەرموون بە
هەر شتێک بێت  ،گرنگرتین شت ئەوەیە کەوا جێگاکە بتەکێنێ  ،لەوانە (الشیخ ابن جربین) – رەحمەتی خوای
لێ بێت – فەرموویەتی  :مەرج نییە بە کارهێنانی دیوی ناوەوەی ئیزارەکە  ،بەڵکو ئەگەر هەموو جێگاکەی
تەکاند یان بە عەمامەکەی ومنونەی ئەوانە تەکاندی ئەوا مەبەستەکەی پێکاوە ) تەماشای فەتواکەی بکە بە
ژمارە (. )2693
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6

دەستی راستی بخاتە ژێر گۆنای راستی.

7

خوێندنەوەی زیکرەکانی خەوتن :

1

ئەوەی لە قورئاندا هاتووە :

بەڵگە لە سەر ئەم دوو سوننەتە  :فەرموودەکەی (الرباء
بن عازب ) – رەزای خوای لەسەر بێت – کەوا پێغەمبەری خوا
( )فەرموویەتی ( :ئەگەر چوویتە سەر جێگەی نوستنت ئەوا
دەستنوێژ بشۆرە هەروەکو چۆن دەستنوێژ بۆ نوێژ دەشۆریت
و ئەمجار لە سەر الی راستت راکشێ و بڵێ  (( :ئەی خودایە ..
ئەوا من رووی خۆمت تەسلیم دەکەم( )....بوخاری) ریوایەتی
کردووە بە ژمارە ( )2710و(موسلیم) بە ژمارە (. )247
وە فەرموودەکەی (حذیفة) – رەزای خوای لەسەربێت – فەرموویەتی ( :پێغەمبەری خوا ( )ئەگەر
بە شەو بیویستایە بخەوتایە ئەوا دەستی راستی دەخستە ژێر گۆنای ( )....بوخاری) ریوایەتی کردووە بە ژمارە
(. )6314
وە خەوتن چەند زیکرێکی هەیە لە کیتاب و سوننە :

أ

خوێندنەوەی ئایەتولکورسی.

سوننەتەکانی کاتی عیشا

خوێندنەوەی ئایەتولکورسی لە کاتی خەوتندا
سوننەتە  ،چونکە دەیپارێزێت لە شەیتان تا رۆژدەکاتەوە .
بەڵگەش لەسەر ئەوە  :چیرۆکەکەی (أبو هريرة)یە –
رەزای خوای لێ بێت -لە گەڵ ئەو کەسەی زەکاتی دەدزی ،وە لەفەرموودەکەدا هاتووە (أبو هريرة)
فەرمووی :پێغەمبەری خوا ( )پێی وتم  :دوێنێ ئەسیرەکەت چی کرد ؟ وتم  :ئەی پێغەمبەری خوا
( )پێ وتم کە گوایە چەند وشەیەکم فێر دەکات کە سوودی بۆم دەبێت لە الیەن خواوە  ،بۆیە
منیش ئازادم کرد  ،دەڵێت  :ئەوە چییە ؟ وتم  :پێی وتم ئەگەر چویتە سەر جێگای خەوتنت ئەوا
ئایەتولکورسی بخوێنە لە سەرەتاکەیەوە تاوەکو ئایەتەکە تەواو دەکەیت ﱫ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩﱪ وە پێی وتم  :بەردەوام لە الیەن خواوە پارێزەرێکت بۆ هەیە و شەیتان نزیکت ناکەوێتەوە
تاوەکو رۆژ دەکەیتەوە  ،وە ئەوانیش سوور بوون لە سەر خەیر ،پێغەمبەری خوا ( )فەرمووی  :بەاڵم
ئەو راستی لە گەڵ تۆدا کرد و کەچی خۆیشی درۆزنە  ،ئایە دەزانی سێ شەوە لە گەڵ کێدا دەدوێیت ،
ئەی ئەبو هورەیرە؟ وتم  :نەخێر  ،فەرمووی  :ئەوە شەیتان بوو) (بوخاری) ریوایەتی کردووە بە (معلق)
ی بە ژمارە ( )2311وە نەسائی سەنەدەکەی گەیاندووە لە (السنن الکربى) بە ژمارە (.)10795
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ب

خوێندنەوەی دوو ئایەتەکەی کۆتایی سورەتی (البقرة).

ج

خوێندنەوەی سورەتی (االخالص  ،املعوذتین  ،فووکردن بە دەستدا لە پاش
خوێندنەوەی  ،ئەمجار سڕینی جەستەی سێ جار .

بە بەڵگەی فەرموودەکەی (أبو مسعود االنصاری) – رەزای خوای لێ بێت – فەرموویەتی :
پێغەمبەری خوا ( )فەرموویەتی ( :هەرکەسێک شەوانە ئەم دوو ئایەتەی کۆتایی سورەتی (البقرة)
بخوێنێ ئەوا بەسیەتی) (بوخاری) ریوایەتی کردووە بە ژمارە ( )4008و(موسلیم) بە ژمارە (. )807
وە دوو ئایەتەکەی کۆتایی سورەتی (البقرة) لە زیکرەکانی خەوتن نین بە تایبەت  ،بەڵکو زیکرێکە
بە شەو دەگوترێت  ،جا هەرکەسێ بە شەو نەیخوێند  ،وە لە کاتی خەوتندا کەوتە بیری  ،ئەوا با ئەو
کات بیخوێنێت .
وە زانایان جیاوازن لە مانای وشەی (کفتاة):
دەڵێن  :جێی شەونوێژی بۆ دەگرێتەوە) ،وە دەڵێن  :لە شەیتان دەیپارێزێ.
وە دەڵێن  :لە بەاڵو و نەهامەتی دەیپارێزی  ،وە رەنگە هەموو ئەوانە بگرێتەوە هەروەکو
نەوەوی فەرموویەتی (تەماشای  :رشح النووی ملسلم) بکە  ،فەرموودەی ( )808بەشی (فضل الفاتحة
وخواتیم سورە البقرة )...

وە بەڵگەش لەسەری :
فەرموودەکەی دایکە عائیشە – رەزای خوای لەسەر بێت( : -ئەگەر هەموو شەوێک بچوایەتە سەر
سوننەتەکانی کاتی عیشا

جێگەکەی ئەوا هەردوو دەستی کۆ دەکردەوە و ئەمجار فووی پیادەکردن و ئەم سورەتانەی دەخوێندەوە:
ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﱪ وﱫ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﱪ و ﱫﮀ ﮁ ﮂ ﮃﱪ ئەمجار
ئەوەی لە توانایدا بوایە جەستەی خۆی پێ دەسڕین  ،سەرەتا لە سەر و دەموچاو و پێشەوەی جەستەی
دەستی پێدەکرد  ،ئەم کارەی سێ جار ئەنجام دەدا ) (بوخاری) ریوایەتی کردووە بە ژمارە (. )5017
سوودە بە دەست هاتووەکانی فەرموودەکەی پێشوو  :پێغەمبەری خوا ( )ئەم سوننەتەی
هەموو شەوێک جێ بەجێ دەکرد  ،بە بەڵگەی قسەکەی دایکە عائیشە ( :کل لیلة) وە هەرکەسێک
ویستی ئەم سوننەتە جێ بە جێ بکات ئەوا هەردوو دەستی کۆ دەکاتەوە و ئەمجار فووی پێدا دەکات
لە گەڵ وتنی (االخالص و املعوذتین)  ،ئەمجار ئەوەی بتوانێت بە دەستەکانی جەستەی دەسڕێت  ،لە
سەر و دەموچاوییەوە دەست پێ دەکات  ،ئەم کارە سێ جار دووبارە دەکاتەوە.
د
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خوێندنەوەی سورەتی الکافرون .

بە بەڵگەی فەرموودەکەی (عروە بن نوفل) لە باوکییەوە – رەزای خوای لەسەر بێت – کەوا پێغەمبەری خوا
( )بە (نوفل)ی فەرمووە ( :فەرمووی  :ﱫ ﭑ ﭒ ﭓﱪ بخوێنە چونکە ئەوە دەبێتە مایەی

سوننەتە کات بۆ دیاریکراوەکان
پاکانە و سەرفەرازبوون (بەرائەت) لە هاوەڵ بریاردان (شیرک))
ئەحمەد ریوایەتی کردووە بە ژمارە ( )21934و أبوداود بە ژمارە ( )5055و الرتمذي بە ژمارە ( )3403و
األلباين – رەحمەتی خوای لێ بێت -بە (حسن)ی داناوە .
2

وە لە سوننەتدا چەند دوعایەک هەیە  :لەوانە :

سوننەتەکانی کاتی عیشا

أ (ئــەی خــودایــە ..بە نــاوی تــۆوە دەمــرم و
دەژیم) (بوخاری) ریوایەتی کردووە بە ژمارە ( )6324لە
فەرموودەی (حذیفة)وە – رەزای خوای لەسەر بێت .-
ب (ئەی خودایە ..تۆ نەفسەکەی منت دروست
کردووە و هەر تۆ دەیمرێنیت  ،مردن و ژیانی تەنها بۆ
تۆیە  ،ئەگەر ژیانتەوە (زیندووت کردەوە) ئەوا بیپارێزە و
ئەگەر مراندت ئەوا لێی خۆشبە  ،ئەی خودایە ..من داوای
لەشساغیت لێ دەکەم ) (موسلیم) ریوایەتی کردووە بە
ژمارە (. )2712
ج (ئەی خودایە  ..هەر تۆ پەروەردگاری ئاسامنەکان و پەروەردگاری زەویت و پەروەردگاری
عەرشی مەزنی  ،پەروەردگاری ئێمە و پەروەردگاری هەموو شتێکیت  ،هەر تۆ تەقێنەری هەموو
دانەوێڵە و تۆوێکیت  ،دابەزێنەری تەورات و ئینجیل و قورئانی  ،پەنات پێدەگرم لە خراپەی
هەموو خراپەکارێک کە ناوچەوانی بە دەستی تۆیە  ،ئەی خودایە ..تۆ یەکەم کەسێکیت و هیچ
کەسێک لە پێش تۆ نەبووە و تۆ دوایین کەسێکیت و هیچ کەسێک لە پاش تۆ نییە  ،تۆ خاوەن
دەسەاڵت و شکۆمەندی و هیچ کەسێک لە سەرووی تۆوە نییە  ،هەر تۆ پەنهانی و جگە لە تۆ کەس
لە وردەکارییەکان ئاگادار نییە  ،قەرزەکامنان لە سەر هەڵگرە و دەوڵەمەندمان بکە لە هەژاری)
(موسلیم) ریوایەتی کردووە بە ژمارە ()2713
د (بە ناوی تۆوە ئەی پەروەردگارا  ...تەنیشتم دادەنێم و هەر بەناوی تۆوە بەرزی دەکەمەوە،
ئەگەر نەفسەکەمت گرتەوە ئەوا بەزەییت پێیدا بێتەوە و ئەگەر ناردتەوە ئەوا بیپارێزە بەوەی کە
بەندە چاکەکارەکانی خۆت دەپارێزێت) (بوخاری) ریوایەتی کردووە بە ژمارە ( )6302و(موسلیم) بە
ژمارە (. )2714
هـ (سوپاس بۆ ئەو خوایەی کە تێری کردین و تێر ئاوی کردین و پێویستی نەخستینە دەستی
جگە لە خۆی (تەنها ئەو بەسامنە) و داڵدەی داین ،چەندەها کەس هەن کە خوا بە بەس نازانن و
داڵدەیان نییە) .
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لە فەرموودەی (أنس)ەوە – رەزای خوای لەسەر بێت – فەرموویەتی ( :ئەگەر پێغەمبەری خوا
( )بچوایەتە سەر جێگاکەی خۆی دەیفەرموو  ( :سوپاس و ستایش بۆ خوا ( )...موسلیم) ریوایەتی
کردووە بە ژمارە (. )2715
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و (ئەی خودایە  ..لە سزاکەت مبپارێزە لەو رۆژەی کە بەندەکانتی تێدا زیندوو دەکەیتەوە )
ئەحمەد ریوایەتی کردووە بە ژمارە ( )18660وە األلباين بە (صحيح) ی داناوە (صحيح الجامع )869/2
ز وتنی (سبحان الله) و (الحمد لله) سی وسێ جار و (الله أكرب) سی و چوار جار .
لە سوننەتدا هاتووە ئەگەر ویستی بخەوێت ئەوا سی وسێ جار (سبحان الله) سی و سێ جار
(الحمدلله) و سی وچوار جار (الله أكرب) بکات  ،چونکە ئەمە فەزڵێکی گەورەی هەیە  ،ئەویش  :لە
رۆژەکەیدا هێزی جەستەی پێ ببەخشێت .
بەڵگەش لەسەر ئەمە  :فەرموودەکەی (عەلی)یە – رەزای خوای لە سەر بێت ( : -کەوا –فاطمە-
شکایەتی حاڵی خۆی کرد بە هۆی ئەوەی دەستەکانی تووشی دەبێت بە هۆی بە کارهێنانی دەساڕەوە ،
چەند کەنیزەکێکیان بۆ پێغەمبەری خوا ( )هێنا بوو  ،ئەویش چوو بۆ الی باوکی کەچی نەیبینی  ،بە
دایکە عائیشە گەیشت و هەواڵەکەی پێ گوت  ،کاتێ پێغەمبەری خوا ( )گەڕایەوە  ،دایکە عائیشە
هەواڵی پێدا بە هاتنی (فاطمە) بۆ الی  ،پێغەمبەری خوا ( )هات بۆ المان  ،لە کاتێکدا ئێمە چووبوینە
ناو جێگەی خۆمانەوە  ،ویستامن هەڵسین  ،پێغەمبەری خوا ( )فەرمووی  :لە جێگای خۆتان مبێننەوە،
ئەمجار لە نێوامناندا دانیشت تاکو هەستم بە ساردی پێی کرد لەسەر سینگم  ،ئەمجار فەرمووی :ئایە
شتێکتان فێر بکەم باشرت بێت لەوەی داواتان کردبوو؟ ئەگەر چوونە سەر جێگاکەتان ئەوا سی و چوار جار
بڵێن (الله أكرب) وسی و سێ جار بڵێن (سبحان الله) و سی و سێ جار بڵێن (الحمد لله)  ،جا ئەوە باشرتە
بۆتان لە خزمەتکار) (بوخاری) ریوایەتی کردووە بە ژمارە ( )3705و(موسلیم) بە ژمارە (. )2727
وە لەریوایەتێکی تردا  :عەلی فەرمووی ( :لەو کاتەوە لە پێغەمبەری خوام ( )بیستووە وازم لێ
نەهێناوە  ،پێیان وت  :تەنانەت شەوی (صفین)ش ؟ فەرمووی  :تەنانەت شەوی (صفین)ش) (بوخاری)
ریوایەتی کردووە بە ژمارە ( )5362و(موسلیم) بە ژمارە (. )2727
ح (ئەی خودایە  ..ئەوا من نەفسی خۆمت تەسلیم دەکەم  ،رووم کردە تۆ و هەموو کارێکم دا
بە دەستی تۆ و پشتم بە تۆ بەست  ،بە خواستی خۆم و لە ترسی تۆدا  ،هیچ رزگاربوونێک و حەشارگە
و پەناگەیەک نییە لە تۆ مەگەر تەنها بۆ الی تۆ نەبێت  ،باوەڕم هێنا بە کتێبەکەت کە دادبەزاندووە و
بە پێغەمبەرەکەت ( )کە رەوانەت کردووە)
(بوخاری) ریوایەتی کردووە بە ژمارە ( )247و(موسلیم) بە ژمارە ( ... )2710وە لە کۆتایی
فەرموودەکەدا هاتووە پێغەمبەری خوا ( )فەرمووی ( :ئەوانەش بکە دوا قسەکانت  ،جا ئەگەر ئەو
شەوە مبریت ئەوا لە سەر فیرتەت مردووی) وە لە ریوایەتێکی تردا کە لە (موسلیم) دا هاتووە ( :وە
ئەگەر رۆژت کردەوە ئەوا لە سەر خەیر رۆژ دەکەیتەوە) .

سوننەتە کات بۆ دیاریکراوەکان
وە لەم فەرموودەیەدا روونکردنەوەی سوننەتێکی تری تێدایە  ،ئەویش  :ئەم زیکرە بکاتە دوا
قسەکردنی لە پێش خەوتنی  ،وە پاداشتێکی گەورەی تێدایە بۆ کەسێک قەدەری وا بوو لەو شەوەدا
مبرێت  ،ئەوا دەبێتە یەکێک لەو کەسانەی لەسەر فیرتەت دەمرن  ،واتە  :ئەو لە سەر میللەتە پاکەکەی
ئیرباهیم مردووە کە لە شیرکەوە الیدابوو بۆ تەوحید  ،وە ئەگەر رۆژی کردەوە ئەوا رۆژ دەکاتەوە
لەسەر خەیر و چاکە لە ریزق و کرداریدا  ،ئەمیش وشەیەکی گشتگیرە هەموو ئەوانەی پێشوو وجگە
لەوانەش دەگرێتەوە – والله أعلم-

سوننەتەکانی کاتی عیشا

زیکر قەاڵی تۆکمەیە  ،وە هۆکارە بۆ ژیانی دڵەکان  ،بۆیە ببە یەکێک لەوانەی یادی خوا دەکەن  ،پێغەمبەری خوا ()r
فەرموویەتی ( :منوونەی ئەو کەسەی یادی خوا دەکات و ئەوەی یادی ناکات وەکو زیندوو و مردوو وایە )) .
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وە ئەوەی گرنگە بگوترێت  :زیکرێکی مەزن هەیە  ،کە هۆکارێکە بۆ فەزڵێکی مەزن  ،خوای بەرز
و بااڵ بە منەتی خۆی پێی بەخشیوین  ،ئەویش ئەوەیە کە لە (صحيح البخاری)دا هاتووە لە فەرموودەی
(شداد بن اوس) – رەزای خوای لەسەر بێت -لە پێغەمبەری خواوە ( )فەرموویەتی ( :گەورەی
دوعاکانی لێخۆشبوون بریتییە لەوەی بڵێیت  :ئەی خودایە  ..تۆ پەروەردگاری منی  ،هیچ خودایەک
نییە شایستەی پەرسنت بێت بە هەق تەنها تۆ نەبێت  ،تۆ منت دروست کردوە و منیش بەندەی تۆم ،
منیش لە سەر پەیامن و بەڵینەکەم ماوم تا لە توانامدایە  ،پەنات پێ دەگرم لە خراپەی ئەوەی کردوەمە
و ئەنجامم داوە  ،دان دەنێم بە نیعمەتەکانت بە سەرمەوە و دان دەنێم بە تاوانەکامندا  ،لە تاوانەکانم
خۆشبە  ،چونکە هیچ کەسێک لە تاوانەکان خۆش نابێت تەنها تۆ نەبێت ) دەڵێت  :هەرکەسێک –ئەم
دوعایە -لە رۆژدا بڵێت و لە دڵەوە یەقینی پێی هەبێت و لەو رۆژەدا مبرێت لە پێش ئەوەی ئێوارەی بە
سەردا بێت ئەوا لە ئەهلی بەهەشتە و هەرکەسێک لە شەودا بڵێت و لە دڵەوە یەقینی پێی هەبێت و
لەو شەوەدا مبرێت لە پێش ئەوەی رۆژی بە سەردا بێت ئەوا لە ئەهلی بەهەشتە) (بوخاری) ریوایەتی
کردووە بە ژمارە (.)6306

سوننەتەکانی کاتی عیشا

ئەو سوننەتانەی لە کاتێکدا کەسی خەوتوو خەو دەبینێ.
ئەوەی خەوتوو دەیبینێ لە یەکێک لەم سێ حاڵەتە بەدەر
نییە لە فەرموودەکەی (أبو هريرة) دا هاتووە -
رەزای خوای لەسەر بێت – کە لە (موسلیم) دا
هاتووە .
 1خەوێکی چاک و باش  ،ئەمەش موژدەیەکە لە
الیەن خوداوە  ،ئەمەش ئادابی خۆی هەیە لە
پاشاندا باسی دەکەین .
 2خەوێکی خەمۆکی  ،ئەمەش لە شەیتانەوە  ،وە هەرگیز زیان بە بەندە ناگەیەنێت ئەگەر
ئادابەکانی جێ بەجێ کرد  ،لە پاشاندا باسی دەکەین.
 3ئەوە ببینێ کە لە پێش خەوتنەکەی لە نەفسی خۆیدا باسی کردبێت  ،ئەوا هیچ نییە .
جا لەو سوننەتانەی لەم بابەتەدا هاتوون  ،چەند فەرموودەیەک لە بارەیەوە هاتووە :
لە (أبو سلمە) ەوە – رەزای خوای لێ بێت – فەرموویەتی  :هەندێ جار خەونم دەبینی نەخۆشی
دەخستم  ،دەڵێ  :بە (أبو قتادە)دا گەیشتم  ،فەرمووی  :هەروەها منیش هەندێ جار خەونم دەبینی
نەخۆشی دەخستم  ،تاوەکو گوێم لێ بوو پێغەمبەری خوا ( )دەیفەرموو ( :خەونی خۆش و باش
لە الیەن خوداوەیە  ،جا ئەگەر یەکێک لە ئێوە خەونێکی خۆشی بینی ئەوا با الی کەس باسی نەکات
تەنها الی ئەوانەی خۆشی دەوێت  ،وە ئەگەر خەونێکی ناخۆشی بینی ئەوا کاتێ هەستا لە خەو با سێ
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جار تف بکات بە الی چەپیدا و پەنا بگرێت بە خوا لە خراپەی شەیتان  ،وە الی هیچ کەسێک باسی
نەکات ئەوا چیرت زیانی پێ ناگەیەنێت).
(أبو سلمە) دەڵێت ( :هەندێ جار خەونم دەبینی کە قورسرت بوو الم لە چیایەک  ،هەرکە ئەم
فەرموودەیەم بیست چیرت هیچ گوێم پێ نەدەدا)
(بوخاری) ریوایەتی کردووە بە ژمارە ( )5747و(موسلیم) بە ژمارە ( ، )2261وە لە ریوایەتێکی
تردا هاتووە ( :خەونی باش لە الیەن خوداوەیە  ،وە خەونی ناخۆش لە شەیتانەوەیە  ،جا ئەگەر
یەکێکتان خەونێکی ناخۆشی بینی لێی دەترسا ئەوا با سێ جار تف بکات بە الی چەپیدا و پەنا بگرێت
بە خوا لە خراپەی  ،ئەوا هیچ زیانی پێ ناگەیەینێت) (بوخاری) ریوایەتی کردووە بە ژمارە ()3292
و(موسلیم) بە ژمارە (. )2261
وە لە فەرموودەکەی (جابر)دا– رەزای خوی لەسەر بێت -کە لە (موسلیم) دا هاتووە  ،پێغەمبەری
خوا ( )فەرموویەتی ( :سێ جار پەنا بگرێت بە خوا لە شەیتان و لە سەر ئەو الیە وەرگەڕێ کە لە
سەری بووە) (موسلیم) ریوایەتی کردووە بە ژمارە (. )2262
وە لە فەرموودەکەی (أبو سعید الخدری) – رەزای خوای لەسەر بێت -هاتووە لە (بوخاری)دا :
(ئەگەر یەکێکتان خەونێکی بینی بە الیەوە خۆش بوو ئەوا لە خواوەیە  ،بۆیە با سوپاسی خوای گەورەی
لەسەر بکات) (بوخاری) ریوایەتی کردووە بە ژمارە (.)7045
لە فەرموودەکانی پێشوودا بۆمان دەردەکەوێت :

 2وە ئەگەر کەسێک خەوێکی ناخۆشی بینی  ،ئەوا سوننەتە ئەم کارانەی خوارەوە بکات :
یەکەم  :سێ جار بە الی چەپیدا تف بکات .
دووەم  :پەنا بگرێت بە خوا لە شەیتان و لە خراپەی ئەوەی بینیویەتی سێ جار  ،بەوەی بڵێت :
(پەنا دەگرم بە خوا لە شەیتان و لە خراپەکەی) سێ جار .
سێیەم  :هەواڵ بە هیچ کەسێک نەدات  ،جا ئەگەر ئەوەی کرد ئەوا زیانی پێ ناگەیەنێت ،
هەروەکو پێغەمبەری خوا ( )هەواڵی پێداوین  ،وە دەتوانێت لەوە زیاتر بکات بەوەی :
چوارەم  :لەسەر ئەو الیەی خەوتووە نەمێنێ  ،ئەگەر لەسەر پشت خەوتبوو ئەوا با لەسەر ال
بخەوێت و ئا بەم شێوەیە .

سوننەتەکانی کاتی عیشا

 1کەسێک خەونێکی خۆشی بینی  ،ئەوا سوننەتە ئەم کارانەی خوارەوە بکات :
یەکەم  :سوپاسی خوای لەسەر بکات  ،چونکە ئەوە لە خواوەیە .
دووەم  :باسی بکات و هەواڵ دەربارەی بدات  ،وە تەنها هەواڵ بە خۆشەویستانی بدات .
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پێنجەم  :هەستێت دوو رکات نوێژ بکات .
لە فەرموودەکانی پێشوو ئەم سوودانەی تێدایە  :خەوی کەسی موسڵامن بەشێکە لە پێغەمبەرایەتی،
وە لە هەموو کەس زیاتر خەوی راست بێت ئەو کەسەیە لە هەموو کەس زیاتر راستگۆ بێت لە کاتی بە
ئاگابوونیدا  ،ئەمەش لە کاریگەری راستگۆی وبەرەکەتییەتی لەسەر کەسی موسڵامن تەنانەت لە کاتی
خەوتنیشیدا .
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هەرکەسێک بە شەو لە خەو هەستا  ،ئەوا سوننەتە ئەم زیکرە بڵێت :
ئەویش ئەوەیە کە لە فەرموودەی (عبادة بن الصامت)
ەوە – رەزای خوای لەسەر بێت – لە پێغەمبەری خواوە
( )فەرموویەتی ( :هەر کەسێک شەو لە خەو هەستا
و وتی  ( :هیچ پەرسرتاوێک نییە شایستەی پەرسنت بێت
تەنها (الله) نەبێت  ،تەنها و بێ هاوەڵە  ،موڵک و سوپاس
و ستایش تەنها بۆ ئەوە و توانای بە سەر هەموو شتێکدا
هەیە ،سوپاس و ستایش بۆ خوایە و پاکی بێگەردی بۆ خوا
و هیچ خودایەک نییە شایستەی پەرسنت بێت تەنها (الله) نەبێت  ،خوا لە هەموو شتێک گەورەترە ،
هیچ هێز و توانایەک نییە تەنها بە خوای گەورەی بااڵدەستی مەزن نەبێت ) ئەمجار پاڕایەوەو وتی:
پەروەردگارا لە تاوانەکانم خۆشبە  ،یان داوایەکی کرد ئەوا وەاڵمی دەدرێتەوە  ،جا ئەگەر هەستاو
دەستنوێژی شوشت و نوێژی کرد ئەوا نوێژەکەی وەردەگیرێت ) (بوخاری) ریوایەتی کردووە بە ژمارە
(. )1154
اللیل) واتە  :راچڵەکی و لە
(إبن األثیر) – رەحمەتی خوای لێ بێت -فەرموویەتی َ ( :من َتعا َر منَ ِ
خەو هەستا ( تەماشای  :النهایة يف غریب األثر البن األثیر (ص  )108بکە .
وە لەم فەرموودەدا دوو موژدەی مەزنی تێدایە  :ئەویش ئەگەر کەسێک لە خەو هەستا و ئەم
ش َ
يك لَ ُه  ،لَ ُه ا ْل ُم ْل ُك َولَ ُه ا ْل َح ْمدُ وهُ َو ع ََل ُك ِل َ ْ
ش ٍء َق ِدي ٌر،
زیکرەی وت  ،ئەویش (َ :ل إِلَ َه إِ َل ال َل ُه ْ
ؤح َد ُە َل َ ِ
َ
ا ْل َح ْمدُ لِ َل ِهَ ،و ُس ْب َح َان ال َل ِه َ ،و َل إِلَ َه إِ َل ال َلهَُ ،وال َل ُه أ ْك َ ُب َ ،و َل َح ْو َل َول ُقو َة إِ َل ِبال َل ِه) هەرکەسێ ئەم زیکرە
بڵێت دوو موژدەی بۆ هەیە :
یەکەم  :ئەگەر وتی ( :ال َّله َُم ا ْغ ِف ْر ِل) یان دوعای کرد ئەوا دوعاکەی گیرا دەبێت .
دووەم  :ئەگەر هەستا و دەستنوێژی شوشت  ،ئەمجار نوێژی کرد ئەوا نوێژەکەی وەرگیراوە  ،وە
سوپاس و ستایش بۆ ئەو خوایەی کە بە فەزڵی خۆی منەتی بەسەردا رژاندووە  ،وە داوای لێ دەکەین
تەوفیقامن بدات بۆ کردار .
وە بەم سوننەتە لە پێشکەشکردنی (سوننەتە کات دیاریکراوەکان) دەبینەوە  ،چونکە لە پاش
ئەوانە چەند سوننەتێکن  :ه ەستان لە خەو  ،کە بە ئەوە دەستامن پێکرد و یەکەمی سیواکە و وتنی :
(ا ْل َح ْمدُ لِ َل ِه الَ ِذي أَ ْح َيا َنا َب ْع َد َما اَ َما َتنَا َوإِلَ ْي ِه الن ُُشو ُر) ە.

سوننەتە کات بۆ دیاریکراوەکان
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سوننەتەکات بۆ دیاری
نەکراوەكان
ئەمەش بەشی دووەمە لە سوننەتەکانی رۆژانە،
وە ئــەم جــۆرەش لــەو سوننەتانەیە کە بوارەکەی
فراوانە ،ئەمەش زۆرە  ،وە هەیانە جیاوازن بە جیاوازی
حاڵەتەکان و کەسەکان و شوێنەکان و کاتەکان .
هەوڵ دەدەم ئەو سوننەتانەی کە لە شەو و رۆژدا
دووبارە دەبێتەوە بخەمە ڕوو  ،داوای تەوفیق و پێکان
لەخوا دەکەم.
وە یەکەم شت لە سوننەتەکانی ئەم بەشە :
سوننەتەکانی خواردن :

سوننەتە کات بۆ دیاری نەكراوەكان .

سوننەتەکانی خواردن

سوننەتەکانی خواردن

1
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وتنی (بسم الله) لە سەرەتای خواردندا .

لە (عمر بن أبو سلمة) – رەزای خوای لێ بێت – دەفەرموێت ( :منداڵ بووم لە ماڵی پێغەمبەری
خوادا ( ، )وە دەستەکانم بە پەلە ئەمسەرو ئەوسەری دەفرەکەی دەکرد  ،پێغەمبەری خوا ()
پێی وتم ( :ئەی منداڵ  ..ناوی خوا بهێنە و بە دەستی راست بخۆ و لە پێش خۆتەوە بخۆ) چیرت ئەوە
شێوازی خواردنم بووە ) (بوخاری) ریوایەتی کردووە بە ژمارە ( )5376و(موسلیم) بە ژمارە (. )2022
وە ئەگەر وتنی (بسم الله)ی لەبیر چوو  :ئەوا سوننەتە هەر کاتێ کەوتە بیری بڵێت ( :بە ناوی
خوا لە سەرەتاو کۆتاییەکەی).
بە بەڵگەی فەرموودەکەی دایکە عائیشە – رەزای خوای لەسەر بێت –کەوا پێغەمبەری خوا
( )فەرموویەتی ( :ئەگەر یەکێکتان دەستی بە خواردن کرد ئەوا با ناوی خوای گەورە لە سەرەتاوە
بهێنێت ،جا ئەگەر ناوی خوای لە سەرەتاوە لە بیر چوو ئەوا با بڵێت  :بە ناوی خوای گەورە لە سەرەتا
و کۆتاییەکەی) أبو داود ریوایەتی کردووە بە ژمارە ( )3767و الرتمذي بە ژمارە ( )1858و األلباين بە
صحیح ی داناوە هەروەکو لە پێشدا باسکرا .

سوننەتە کات بۆ دیاری نەكراوەكان .
هەروەها فەرموودەکە بەڵگەیە لەسەر ئەوەی کەوا مرۆڤ بە دەستی راستی دەخوات بۆ ئەوەی
بەشەیتان نەچوێت  ،جا کەسی موسڵامن ئەگەر ناوی خوا نەهێنێ ئەوا شەیتان بەشدار دەبێت لە
گەڵیدا لە خواردنەکەیدا  ،وە ئەگەر بە دەستی چەپ بخوات یان بخواتەوە ئەوا خۆی بە شەیتان
شوبهاندووە  ،چونکە شەیتان بە دەستی چەپی و دەخوات و دەخواتەوە .
بەڵگەش لەسەر ئەوە  :فەرموودەکەی (عبدالله بن عمر) – رەزای خوای لەسەر بێت –کەوا پێغەمبەری
خوا ( )فەرموویەتی ( :هیچ یەکێک لە ئێوە با بە دەستی چەپی نەخوات و پێی نەخواتەوە  ،چونکە
شەیتان بە دەستی چەپ دەخوات و دەخواتەوە ) دەڵێت  :وە نافع ئەمەشی بۆ زیاد دەکرد ( :وە پێی
وەرنەگرێت و پێی نەبەخشێ) (موسلیم) ریوایەتی کردووە بە ژمارە (. )2020
وەشەیتان سوورە لەسەر ئەوەی بچێتە ماڵەکانەوە  ،بۆ ئەوەی تێیدا مبێنێتەوە و بەشدار بێت لە
گەڵ ئەهلەکەیدا لە خواردن و خواردنەوە  ،لە (جابر بن عبدالله) وە –رەزای خوای لەسەر بێـت -هاتووە
کەوا گوێی لێ بووە پێغەمبەری خوا ( )فەرموویەتی ( :ئەگەر هەر کاتێک کەسێک چووە ژوورەوە بۆ
ماڵەکەی خۆی و ناوی خوای هێنا لە کاتی چوونە ژوورەوەی و لە کاتی خواردنیدا  ،شەیتان دەڵێت  :شوێنی
خەوتن و خواردنی شێوانتان دەست نەکەوت  ،بەاڵم ئەگەر چووە ژوورەوەو ناوی خوای نەهێنا لە کاتی
چوونە ژوورەوەیدا  ،ئەوا شەیتان دەڵێت  :شوێنی خەوتنتان دەستکەوت  ،وە ئەگەر ناوی خوای نەهێنا لە
کاتی خواردنەکەیدا ئەوا –شەیتان -دەڵێت  :شوێنی خەوتن و خواردنی شێوانتان دەستکەوت) (موسلیم)
ریوایەتی کردووە بە ژمارە (. )2018
2

لە پێش خۆیەوە بخوات.

3

هەڵگرتنی ئەو پارووەی دەکەوێت و الدانی ئەوەی پێوەی لکاوە و پاشان
خواردنی .

لە پێشدا باسی فەرموودەکەی (عمر بن أيب سلمة)
– رەزای خوای لەسەر بێت -کرا  ،وە ئەو فەرموودەی
پێغەمبەری خوای ( )تێدایە ( :وە لە پێش خۆتەوە بخۆ).
سوننەتەکانی خواردن

بە بەڵگەی فەرموودەکەی (جابر) – رەزای خوای لەسەر بێت -فەرموویەتی  :گوێم لێبوو
پێغەمبەری خوا ( )فەرمووی ( :شەیتان ئامادەی هەموو کاری یەکێکتان دەبێت  ،تەنانەت ئامادەی
کاتی خواردنی دەبێت  ،جا ئەگەر پاروویەک لە دەستی یەکێکتان کەوتە خوارەوە ئەوا با هەر شتێکی
پێوە لکاوە پاکی بکاتەوە و ئەمجار بیخوات  ،وە با بۆ شەیتانی بە جێ نەهێڵێ  ،وە ئەگەر تەواوی
کرد ئەوا با پەنجەکانی بلێسێتەوە  ،چونکە ئەو نازانێت لە کام خواردنێدا بەرەکەت هەیە) (موسلیم)
ریوایەتی کردووە بە ژمارە (.)2033
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ئەگەر هەرکەسێ وردبێتەوە لە فەرموودەکە دەبینێ شەیتان سوورە لەسەر بەشداری کردنی
مرۆڤ لە هەموو کارەکانیدا  ،بۆ ئەوەی بەرەکەت لە ژیانیدا داماڵێت  ،وە زۆربەی کارەکاىن مرۆڤ
خراپ بکات و تێکی بدات  ،وە ئەوەی بەڵگە بێت لەسەر سووربوونی شەیتان لەوەی هەردەم لە گەڵ
بەندەدا دەبێت لە هەموو کارەکانیدا ئەو فەرموودەیەی پێغەمبەری خوایە ( )کە دەفەرموێت :
(شەیتان ئامادەی هەموو کاری یەکێکتان دەبێت)
4

لێساندنەوەی پەنجەکان .

5

پاککردنەوەی دەفرەکە.

سوننەتەکانی خواردن

وە (لعقها) واتە  :لێساندنەوەی بە زمانی  ،جا سوننەتە
کەوا بیلێسێتەوە یان جگە لە خۆی وەکو خێزانی بیلێسێتەوە
(بە مەرجێ بێزی نەیەتەوە)  ،بەڵکو سوننەتە دەستەکانی
بە دەسڕ یان منونەی ئەوە نەسڕێت تاوەکو دەیلێسێتەوە .
بەڵگەش لەسەر ئەوە  :فەرموودەکەی (جابر)ە –
رەزای خوای لێ بێت -کە لە پێشدا باسکرا .
لە هەردوو کتێبی (صحيح)دا هاتووە لە فەرموودەی (ابن عباس) ەوە کەوا پێغەمبەری خوا ()
فەرموویەتی ( :ئەگەر یەکێکتان نانی خوارد ئەوا با دەستی نەسڕێت تاوەکو دەیلێسێتەوە یان بۆی
دەلێسنەوە –بۆ کەسێک بێزی نەیەتەوە( )-بوخاری) ریوایەتی کردووە بە ژمارە ( )5456و(موسلیم)
بە ژمارە (. )2033
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وە مەبەست لە (سلت القصعە)  :ئەو کەسەی نانەکە
دەخوات لێواری دەفرەکەی پاک بکاتەوە  ،بۆ منونە  :کەسێک
برنج دەخوات  ،سوننەتە هیچ نەهێڵێ بە لێواری ئەو دەفرەی
لێی دەخوات  ،ئەوەی لێی ماوە دەیسڕێت و دەیخوات ،
چونکە رەنگە بەرەکەت لەوەدا بێت کە ماوەتەوە بە لێواری
دەفرەکەوە.
بەڵگەش لە سەر ئەوە  :فەرموودەکەی (ئەنەس) ە –رەزای خوای لێ بێت – فەرموویەتی ( :وە
فەرمانی پێ کردین – واتە  :پێغەمبەری خوا ( –)کە دەفرەکە پاک بکەینەوە لەوەی پێوە ماوە) (موسلیم)
ریوایەتی کردووە بە ژمارە ( )2034وە لە ریوایەتێکی تردا لە (موسلیم) دا هاتووە لە فەرموودەی (أبو
هریرە) وە – رەزای خوای لەسەر بێت ( : -وە با هەر یەکێک لە ئێوە دەفرەکە پاک بکاتەوە لەوەی پێوە
ماوە) (موسلیم) ریوایەتی کردووە بە ژمارە (.)2035

سوننەتە کات بۆ دیاری نەكراوەكان .
مامۆستامان (ابن عثيمني) –رەحمەتی خوای لێ بێت -فەرموویەتی  :بە مانای ئەوەی  :ئەو خواردنەی
لکاوە بە پەنجەکانتەوە بیلیسیتەوە  ،جا ئەمەش لەو سوننەتانەیە کە زۆرێک لە خەڵکی لێی بێ ئاگان بە
داخەوە تەنانەت قوتابیان زانست و زانیاریش ) تەماشای  :رشح رياض الصالحني بکە (. )892/1
6

خواردن بە سێ پەنجە .

7

هەناسەدان لە دەرەوەی دەفرەکە سێ جار .

سوننەتە بە سێ پەنجە بخوات  ،ئەمەش بۆ ئەو شتانەیە
کە بە سێ پەنجە هەڵدەگیرێت وەکو خورما  ،بۆیە سوننەتە بە
سێ پەنجە بیخوات .
بەڵگەش لەسەر ئەوە  :فەرموودەکەی (کعب بن مالک)
ە – رەزای خوای لەسەر بێت – دەفەرموێت ( :پێغەمبەری خوا
( )بە سێ پەنجە دەیخوارد  ،وە دەستی دەلێسایەوە پێش
ئەوەی بیسڕێت) (موسلیم) ریوایەتی کردووە بە ژمارە (. )2032

سوننەتەکانی خواردن

سوننەتە لە دەفرەکە بە سێ جار بخواتەوە  ،وە لە
دوای هەر جارێک هەناسە بدات .
بەڵگەش لە سەر ئەوە  :فەرموودەکەی (أنس)ە –
رەزای خوای لەسەر بێت  -دەفەرموێت ( :پێغەمبەری
خوا ( )لە کاتی خواردنەوەدا سێ جار هەناسەی دەدا،
وە دەیفەرموو  :زیاتر تینویەتی نامێنی و چاکرتە و زیانی
کەمرتە) (ئەنەس) دەڵێت  :جا من سێ جار هەناسە دەدەم
لە کاتی خواردنەوەدا) (بوخاری) ریوایەتی کردووە بە ژمارە ( )5631و (موسلیم) بە ژمارە (. )2028
مەبەست لە هەناسەدان لە دەرەوەی دەفرەکە  :هەناسەدان لە کاتی خواردنەوەیدا لە دەفرەکە:
بە مانای ئەوەی  :لە دەرەوەی دەفرەکە هەناسە بدات  ،چونکە هەناسەدان لە دەفرەکەدا مەکروهە،
بە بەڵگەی فەرموودەکەی (أبو قتادة) – رەزای خوای لەسەر بێت – کە لە هەردوو کتێبی (صحيح)
دا هاتووە  ،دەڵێت  :پێغەمبەری خوا ( )فەرموویەتی ( :ئەگەر یەکێکتان خواردییەوە ئەوا با لە
دەفرەکەدا هەناسە نەدات) (بوخاری) ریوایەتی کردووە بە ژمارە ( )5630و (موسلیم) بە ژمارە (. )267
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8

حەمد و سەنای خوای گــەورە لە پاش
خواردن .

بەڵگەش لەسەر ئەم سوننەتە :
فــەرمــوودەکــەی (أنــس بــن مالک)ـە – رەزای
خوای لەسەر بێت – دەڵێت  :پێغەمبەری خوا ()
فەرموویەتی( :خوای گەورە رازی دەبێت لەبەندە کاتێ
خواردنێک دەخوات سوپاسی خوای لەسەر دەکات یان خواردنەوەیەک دەخوات سوپاسی خوای لە
سەر دەکات) (موسلیم) ریوایەتی کردووە بە ژمارە (. )2743
وە حەمد و سەنای خوا چەند شێوازێکی هەیە  ،لەوانە :
أ( -سوپاس و ستایش بۆ خوا سوپاس و ستایشێکی زۆر و پیرۆز و پاک و پڕ بەرەکەت  ،بە بێ
نکۆڵی لێکردن و بە بێ وازلێهێنان و دەستلێهەڵگرتن لە پەروەردگارمان) (بوخاری) ریوایەتی کردووە
بە ژمارە (.)5458
ب( -سوپاس و ستایش بۆ ئەو خوایەی کە ناچاری دەستی هیچ کەسێکی نەکردین و تەنها خۆی
بەسامنە  ،تینوێتی شکاندووین بە بێ رەتکردنەوە و نکۆڵی لێکردن) (بوخاری) ریوایەتی کردووە بە
ژمارە (.)5459
( َغ ْی َر َم ْک ِف ٍی)  :واتە  :پێویستی بە هیچ کەس نەبێت  ،هەر ئەو بەندەکانی نان دەدات و
پێویستیان جێ بە جێ دەکات ( .ۆال ُم َود ٍَع ) واتە  :وازی لێ نەهێناوە َ ( ،ک َفا َنا) لە کیفایەتەوە هاتووە،
(أروانا) لە (الري) ئاودانەوە هاتووە ( ،وال مکفور) واتە  :نکۆڵی نەکردن لە فەزڵ و نیعمەتەکانی .

سوننەتەکانی خواردن

9

110

کۆبوونەوە لە سەر خواردن .

سوننەتە کۆبوونەوە لەسەر خواردن بکرێت و جیاوازی
نەکرێت تێیدا .
بەڵگەش لەسەر ئــەوە  :فەرموودەکەی (جابر بن
عبدالله)یە – رەزای خوای لەسەر بێت – دەڵێت  :گوێم لێ
بوو پێغەمبەری خوا ( )دەیفەرموو ( :خواردنی کەسێک
بەشی دوو کەس دەکات  ،وە خواردنی دوو کەس بەشی چوار
کەس دەکات  ،وە خواردنی چوار کەس بەشی هەشت کەس
دەکات) (موسلیم) ریوایەتی کردووە بە ژمارە (. )2059

سوننەتە کات بۆ دیاری نەكراوەكان .
10

ستایش کردنی خواردن ئەگەر پێی باش بوو .

11

دوعاکردن بۆ خاوەن خواردنەکە .

سوننەتە  :ستایشی خواردنەکە بکات ئەگەر پێی باش بوو  ،گومانیشی تێدا نییە ستایشی ناکات
ئیلال بەوەی تێیدا بێت .
بەڵگەش لە سەر ئەوە  :فەرموودەکەی (جابر بن عبدالله)یە – رەزای خوای لەسەر بێت –
(پێغەمبەری خوا ( )داوای پێخۆرێکی کرد لە خێزانەکانی  ،وتیان  :هیچ شتێکیامن لە ماڵدا نییە تەنها
خەڵ نەبێت  ،ئەویش داوای کرد و دەیخوارد و دەیفەرموو  :باشرتین پێخۆر خەڵە  ،باشرتین پێخۆر
خەڵە) (موسلیم) ریوایەتی کردووە بە ژمارە ( ، )2052وە (خەڵ) جۆرێکە لە پێخۆر الی ئەوان  ،ئەویش
شیرینە و تورش نییە  ،وەکو ئەو خەڵەی الی خۆمان .
مامۆستامان (ابن عثيمني) – رەحمەتی خوای لێ بێت -دەفەرموێت  :هەروەها ئەمەش لە رێبازی
پێغەمبەری خوایە ( )کەوا ئەگەر خواردنێکی بە دڵ بوایە ئەوا ستایشی دەکرد  ،هەروەها بۆ منونە
ئەگەر ستایشی نان بکەیت  ،دەڵێیت  :باشرتین نان نانی بەنی فالنە  ،یان لە منونەی ئەوە  ،هەروەها
ئەمەش لە سوننەتی پێغەمبەری خوایە ( )) )تەماشای (رشح رياض الصالحني بکە )1057/2
ئەوەی لە واقیعی ئەمڕۆمان وردبێتەوە دەبینێ زۆربەی خەڵکی کەوتونەتە ناو ناکۆکی لە گەڵ
سوننەتدا  ،جا ئەوان تەنها بە وازهێنان لە سوننەت رانەوەستاون  ،بەڵکو جیاواز و ناکۆک بوون لە
گەڵیدا  ،بەوەی خواردنەکە عەیبدار دەکەن  ،وە هەندێ جار زەمی دەکەن  ،ئەمەش جیاوازە لە گەڵ
رێبازەکەی پێغەمبەری خوادا ( ، )لە هەردوو کتێبی (صحيح)دا هاتووە لە فەرموودەی (أبو هریرة)
وە فەرموویەتی ( :هەرگیز پێغەمبەری خوا ( )هیچ چێشتێکی عەیبدار نەدەکرد  ،ئەگەر حەزی لێ
بوایە ئەوا دەیخوارد و ئەگەر نا ئەوا وازی لێ دەهێنا ) (بوخاری) ریوایەتی کردووە بە ژمارە ()3563
و(موسلیم) بە ژمارە (. )2064

سوننەتەکانی خواردن

بەڵگەش لەسەر ئەوە  :فەرموودەکەی (عبدالله بن برس)ـە – رەزای خوای لەسەر بێت – فەرموویەتی :
پێغەمبەری خوا ( )بووە میوانی باوکم  ،ئێمەش خواردن و (وەتبە) مان پێشکەش کرد  ،ئەویش لێی خوارد ،
ئەمجار خورمایان بۆ هێنا  ،ئەویش دەیخوارد و ناوکەکانی دەخستە نێوان پەنجەکانییەوە  ،پەنجەی شایەمتان و
ناوڕاستی لە یەک نابوو  ،ئەمجار خواردنەوەیەکیان بۆ هێنا ئەویش خواردیەوە  ،ئەمجار دای بەو کەسەی الی
راستییەوە بوو  ،دەڵێت :باوکم وتی – لە کاتێکدا رەشمەی واڵخەکەی گرتبوو - : -ئەی پێغەمبەری خوا (-)
دوعامان بۆ بکە  ،ئەویش فەرمووی ( :ئەی خودایە  ..بەرەکەت بڕژێنە بە سەر ئەو رۆزییەی داوتنەتێ و لێیان
خۆشبە و بەزەییت پێیاندا بێتەوە ) (موسلیم) ریوایەتی کردووە بە ژمارە ()2042
وە وەتبە (الوطبە)  :ئەو خواردنەیە کە لە تێکەڵ کردنی خورمای بورنی و کەشکی کوتراو (هاڕاو) و رۆن
دروست دەکرێت .
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موستەحەببە ئەو کەسەی دەخواتەوە لە پاش خواردنەوەی خۆی بیداتە ئەو
کەسەی الی راستێتی لە پێش ئەو کەسەی الی چەپێتی .

13

ئەوەی ئاو دابەش دەکات دوایین کەس دەخواتەوە .

سوننەتەکانی خواردن

وە مەبەست لێی  :ئەگەر شتێکی خواردەوە ئەوا سوننەتە بیداتە کەسی الی راستی پێش چەپی .
بەڵگەش لەسەر ئەوە  :فەرموودەکەی (أنس بن مالک)ـە –رەزای خوای لێ بێت – دەفەرموێـت :
(پێغەمبەری خوا ( )هات بۆ میوانیامن لە ماڵی خۆماندا  ،داوای ئاوی کرد (داوای خواردنەوەیەکی کرد)،
ئیمەش مەڕێکامن بۆ دۆشی  ،ئەمجار لە گەڵ ئاوی ئەم بیرەماندا تێکەڵم کرد  ،دەڵێت  :منیش دام بە پێغەمبەری
خوا ( ، )پێغەمبەری خوا ( )لێی خواردەوە و ئەبو بەکر الی راستییەوە و عومەر بەرانبەری و کەسێکی
دەشتەکی الی راستیەوە بوو  ،عومەر وتی  :ئەوە ئەبو بەکرە ئەی پێغەمبەری خوا ( ،)دەیویست پیشانی
بدات  ،کەچی پێغەمبەری خوا ( )دای بە کابرای دەشتەکی  ،وە وازی لە ئەبو بەکر و عومەر هێنا  ،پێغەمبەری
خوا ( )فەرمووی  :الی راستەکان  ،الی راستەکان  ،الی راستەکان) (واتە  :ئەوانەی الی راستانن پێشیان
بخەن) ئەنەس دەڵێت  :جا ئەوە سوننەتە  ،سوننەتە  ،سوننەتە ) (بوخاری) ریوایەتی کردووە بە ژمارە ()2571
و(موسلیم) بە ژمارە (. )2029
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سوننەتە ئەو کەسەی ئاو دەداتــە کۆمەڵێک خۆی
دوایین کەس بخواتەوە.
بەڵگەش لەسەر ئەوە  :فەرموودە درێژەکەی (أبو
قتادە)یە – رەزای خوای لەسەر بێت  ،وە تێیدا هاتووە:
فەرمووی ( :جا پێغەمبەری خوا ( )ئاوی تێ دەکرد و
منیش پێیانم دەدا  ،تاوەکو هیچ کەسێک نەمایەوە تەنها
من و پێغەمبەری خوا ( )نەبێت  ،ئەمجار دەڵێت :
پێغەمبەری خوا ( )ئاوی تێکرد و پێی وتم  :بخۆرەوە  ،وتم  :ئەی پێغەمبەری خوا ( )من ناخۆمەوە
تاوەکو تۆ نەخۆیتەوە  ،پێغەمبەری خوا ( )فەرمووی  :ئەوەی ئاو دابەش دەکات دوایین کەس
دەخواتەوە  ،دەڵێت  :منیش خواردمەوە و پێغەمبەری خوا ( )خواردییەوە ( ) ...موسلیم) ریوایەتی
کردووە بە ژمارە (. )681
سوود بەدەست هاتوویەک  :سوننەتە هەرکەسێ شیر بخواتەوە لە پاش خواردنەوە ئاو لە دەمی
وەردات  ،بۆ ئەوەی ئەو چەورییەی لە دەمیدا ماوەتەوە بە هۆی شیرەکەوە نەیهێڵێ  ،بەڵگەش
لەسەر ئەوە  :فەرموودەکەی (إبن عباس) – رەزای خوایان لەسەر بێت – (پێغەمبەری خوا ( )شیری
خواردەوە  ،ئەمجار داوای ئاوی کرد و ئاوی وەردایە دەمی و فەرمووی  :ئەم شیرە چەوری تێدایە)
(بوخاری) ریوایەتی کردووە بە ژمارە ( )211و(موسلیم) بە ژمارە (. )358
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داپۆشینی دەفرەکان و ناوی خوا هێنان لە کاتی هاتنی شەودا .

سوننەتە دەفرە سەر وااڵکان داپۆرشێن لە کاتی هاتنی شەودا و گرتن و داخستنی کوننەکان (إیکاء
واتە  :گرتنی ئەگەر جێی گرتنی هەبوو ) وە ناوی خوا هێنان لەو کاتەدا .
بەڵگەش لەسەر ئەوە  :فەرموودەکەی (جابر بن عبدالله) – رەزای خوای لەسەر بێت – دەفەرموێت:
گوێم لێ بوو پێغەمبەری خوا ( )دەیفەرموو ( :دەفەرەکان داپۆشن و دەمی کونەکان بگرن  ،لە
ساڵێکدا شەوێک هەیە نەخۆشی تێدا دادەبەزێت  ،بە سەر هیچ دەفرێکدا تێناپەڕێت سەرپۆشی
نەبێت  ،یان کونەیەک دەمی نەگیرا بێت  ،ئیلال ئەو نەخۆشییەی دادەبەزێتە سەر ) (موسلیم) ریوایەتی
کردووە بە ژمارە ( )2014هەروەها لە (بوخاری) دا هاتووە لە فەرموودەی (جابر)ەوە – رەزای خوایان
لەسەر بێت( -دەمی کونەکانتان بگرن و ناوی خوا بهێنن و دەفرەکانتان داپۆشن و ناوی خوا بهێنن ،
هەرچەندە ئەگەر تەنها شتێک بە سەریدا بدەن) (بوخاری) ریوایەتی کردووە بە ژمارە (.)5623

سوننەتەکانی خواردن
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چەند سوننەتێکی سەالم کردن و بە یەک گەیشنت و دانیشنت

دووەم  :چەند سوننەتێکی سەالم کردن و بە یەک گەیشنت و دانیشنت

1

یەکێک لە سوننەتەکان  :سەالمدانە .

حەقى موسڵامن لە سەر موسڵامن شەشن  ،وتیان  :ئەوانە چین ئەی پێغەمبەری خوا ( )؟
فەرمووی :ئەگەر پێی گەیشتی سەالمی لێ بکە  ،وە ئەگەر بانگی کردی ئەوا وەاڵمی بانگەوازەکەی
بدەرەوە  ،وە ئەگەر داوای ئامۆژگاری لێ کردی ئەوا ئامۆژگاری بکە  ،وە ئەگەر پژمی و وتی (الحمد
لله) تۆیش وەاڵمی بدەرەوە  ،وە ئەگەر نەخۆش کەوت ئەوا سەردانی بکە وە ئەگەر وەفاتی کرد ئەوا
شوێنی جەنازەکەی بکەوە ) (موسلیم) ریوایەتی کردووە بە ژمارە (. )2162
 بەاڵم وەاڵمدانەوەی واجیبە  ،بەڵگەش لەسەری :ئەو ئایەتەیە کە خوای گەورە دەفەرموێت:ﱫﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﱪ [النسا ء واتە :
و کاتێ بهههرجۆرێک ساڵوتان لێبکرێ لهالیهن موسڵامنانهوه جا ئێوه بهجوانرت لهو چاک و چۆنی
لهباوهڕداران بکهن ،یان ههرهیچ نهبێت وهکو خۆی وهاڵم بدهنهوه ،بهڕاستیی خوا بهحسابی ههموو
شتێک دهگاو لهگشت کهسێک دهپرسێتهوهو پاداشتی ههموو کارێکیش ئهداتهوه)
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2

موستەحەببە سەالمەکە سێ بارە بکرێتەوە ئەگەر پێویستی کرد .

وەکو ئەوەی گومانی هەبێت ئەو کەسەی سەالمی لێ کردووە گوێی لێ نەبووە لە جاری یەکەمدا،
ئەوا موستەحەببە دووبارە بکرێتەوە  ،وە ئەگەر نەیبیست ئەوا جاری سێیەم سەالم دەکات  ،هەروەها
ئەگەر چووە ژوورەوە بۆ الی کۆمەڵێکی زۆر  ،وەکو ئەوەی بچێتە ژوورەوە بۆ الی مەجلیسێکی گەورە
و خەڵکێکی زۆری تێدابوو  ،جا ئەگەر یەک جار سەالم بکات ئەوا تەنها ئەوانەی سەرەتای مەجلیسەکە
دەیبیسن  ،بۆیە پێویست دەکات سێ جار سەالم بکات  ،بۆ ئەوەی سەالمەکە هەموو ئەوانەی مەجلیسەکە
بگرێتەوە .
بەڵگەش لەسەر ئەوە  :فەرموودەکەی (أنس) – رەزای خوای لەسەر بێت -لە پێغەمبەری خواوە
( :)کەوا ئەگەر قسەیەکی بکردایە سێ بارەی دەکردەوە تاوەکو لێی تێ بگەن  ،وە ئەگەر بهاتبایە بۆ الی
کۆمەڵێک و سەالمی بکردایە ئەوا سێ جار سەالمی دەکرد ) (بوخاری) ریوایەتی کردووە بە ژمارە (. )95
وە لە فەرموودەکەی (أنس)ی پێشووەوە چەند سوودێک وەردەگرین  :وەکو سوننەت بوونی
دووبارەکردنەوەی وشەیەک ئەگەر پێویستی کرد  ،وەکو ئەوەی قسە بکات ولە قسەکەی تێنەگات  ،بۆیە
سوننەتە دووبارە بکرێتەوە  ،وە ئەگەر تێنەگەیشت ئەوا سێ بارەی دەکاتەوە .

چەند سوننەتێکی سەالم کردن و بە یەک گەیشنت و دانیشنت

وە ئەصل و بنەماش لە فەرمانی داخوازیدا واجیب بوونە ئەگەر شتێک لە واجب بوونەکە الی
نەدات بۆ شتێکی تر  ،وە ئیجامع لەسەر واجیب بوونی لە یەکێک زیاتر لە زانایانەوە هاتووە کە
ئەو ئیجامعەیان گواستوەتەوە  ،لەوانە  :ابن حزم و ابن عبدالرب و الشیخ تقي الدین و جگە لەوانە
– رەحمەتی خوا لە هەموویان بێت – تەماشای  :اآلداب الرشعیة بکه ( )356/1ط  ،مؤسسة الرسالة.
وە باشرتین و تەواوترین لەفز بۆ سەالمکردن و وەاڵمدانەوەی  ،ئەوەیە ( :السالم علیکم ورحمة
الله و برکاته) جا ئەمە باشرتین سەالم و تەواوترینیانە .
ابن القیم –رەحمەتی خوای لێ بێت  -دەفەرموێت  :وە لە رێبازی پێغەمبەری خوادا ( )ئەوە
بووە کە کۆتایی بە سەالمەکە بهێنی تاوەکو (وبرکاتە) ) تەماشای  :زاد املعاد بکە (. )417/2
وە باڵوکردنەوەی سەالم سوننەتە  ،بەڵکو سوننەتێکە هاندانی زۆری تێدا هاتووە بە دەستکەوتنی
فەزڵێکی زۆر  ،بە بەڵگەی فەرموودەکەی (أبو هریرە) – رەزای خوای لەسەر بێـت – دەفەرموێت:
پێغەمبەری خوا ( )فەرموویەتی ( :سوێند بەو کەسەی گیانی منی بە دەستە  ،هەرگیز ناچنە
بەهەشتەوە تاوەکو باوەڕ نەهێنن  ،وە باوەڕ ناهێنن تاوەکو یەکرتتان خۆش نەوێت  ،ئایا رێگایەکتان
پێ بڵێم ئەگەر جێ بە جێی بکەن ئەوا یەکرتتان خۆش دەوێت ؟ سەالم کردن لە نێوانتاندا باڵو
بکەنەوە) (موسلیم) ریوایەتی کردووە بە ژمارە (.)54
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سوننەتە سەالمکردنەکە هەموو کەسێک بگرێتەوە ئەوەی دەیناسیت و ئەوەی
نایناسیت .

4

سوننەتە ئەو کەسە دەست بە سەالمکردنەکە بکات کەوا سوننەت هاتووە بە
دەستپێکردنی .

چەند سوننەتێکی سەالم کردن و بە یەک گەیشنت و دانیشنت

بە بەڵگەی فەرموودەکەی (عبدالله بن عمرو) –رەزای خوایان لێ بێت – (کابرایەک پرسیاری لە
پێغەمبەری خوا کرد ( )کە چاکرتین ئیسالم کامەیە ؟ ئەویش فەرمووی  :خواردن ببەخشیت و ساڵو
بکەیت لەو کەسانەی دەیانناسی و ئەوانەی نایانناسی) (بوخاری) ریوایەتی کردووە بە ژمارە ()12
و(موسلیم) بە ژمارە (. )39
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لە (أبو هریرە)وە هاتووە  ،فەرموویەتی  :پێغەمبەری خوا ( )فەرموویەتی ( :سوار ساڵو لە
پیادە دەکات و پیادە لە دایشتوو و کەم لە زۆر ) (بوخاری) ریوایەتی کردووە بە ژمارە ()6233
و(موسلیم) بە ژمارە (. )2160وە لە ریوایەتەکەی (بوخاری) دا هاتووە ( :کەسی بچووک ساڵو لە گەورە
دەکات و رۆیشتوو لە دانیشتوو و کەم لە زۆر ) (بوخاری) ریوایەتی کردووە بە ژمارە (. )6234
ئەمەش مانای ئەوە نییە ئەگەر جیاواز بوو لە سەالمکردنی ئەوەی لە پێشرتە سەالم بکات
مەکروهە  ،بەڵکو ئاساییە  ،بەاڵم جیاوازە لە گەڵ کاری لە پێشرت  ،وەکو ئەوەی گەورە سەالم لە منداڵ
بکات یان ئەو کەسەی رێ دەکات سەالم بکات لە سوار و لە منونەی ئەوانە .
5

سوننەتە سەالم لە منداڵ بکرێت .

بە بەڵگەی فەرموودەکەی (أنس بن مالک) – رەزای خوای
لەسەر بێت – (کەوا لە گەڵ پێغەمبەری خوادا ( )بە تەنیشت
چەند منداڵێکدا تێپەڕین و ساڵوی لێکردن ) (بوخاری) ریوایەتی
کردووە بە ژمارە ( )6247و (موسلیم) بە ژمارە (. )2168
وە لە سەالم کردن لە مندااڵن  :وا لە نەفسی مرۆڤ دەکات
خۆ بەزل نەزانێت  ،وە مندااڵن فێری ئەم شەعیرەتە بکرێت و لە
ناخیاندا زیندوو بکرێـتەوە.

سوننەتە کات بۆ دیاری نەكراوەكان .
6

سوننەتە لە کاتی چوونە ماڵەوەدا سەالم بکات .

یەکەم :

ناوی خوا بهێنێ بە تایبەتی شەوان .

چەند سوننەتێکی سەالم کردن و بە یەک گەیشنت و دانیشنت

ئەمەش بەشێکە لە گشتگیری سەالم کردن  ،ئەویش
پاش ئەوەی سیواک دەکات  ،چونکە سیواک سوننەتە لە کاتی
چوونە ماڵەوە  ،ئەمەش جێگای چوارەمە لەو جێگایانەی
دووپاتکراوەتە لەسەر سوننەت بوونی سیواک  ،ئەویش  :لە
کاتی چوونە ماڵەوەدا  ،بە بەڵگەی فەرموودەکەی (دایکە
عائیشە) کە لە (موسلیم) دا هاتووە دەفەرموێت ( :ئەگەر
پێغەمبەری خوا ( )بهاتایەتە ماڵەوە ئەوا بە سیواک دەستی پێ دەکرد) (موسلیم) ریوایەتی کردووە
بە ژمارە ( ، )253جا ئەگەر چووە ماڵەوە و سیواکی کردو سەالم دەکات لە خێزانەکەی  ،تەنانەت
هەندێ لە زانایان دەفەرموون  :سوننەتە سەالم بکات ئەگەر چووە ماڵەوە  ،هەر ماڵێک بێت  ،تەنانەت
ئەگەر کەسیشی تێدا نەبوو  ،بە بەڵگەی ئەو ئایەتەی دەفەرموێت  :ﱫ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ
ﯯ ﯰﱪ [النور .]61:واتە  :ههرکاتیش چوونه مااڵنێکهوه ساڵو لهخۆتان و یهکرتی
بکهن ،ئهم ه دروودێکی پیرۆز و پاکه له الی خوا ئا بهو شێوهیه خوا ئایهت و ئادابهکانی خۆی ڕوون
ئهکاتهوه بۆتان بهشکو تێ بگهن و ئهو ئایهتانه بکهنه بهرنامهی ژیانتان).
ابن حجر – رەحمەتی خوای لێ بێت  -دەفەرموێت  :وە لە باسی گشتگیری سەالمکردنەکە سەالم
کردنە لە خۆ بۆ کەسێک چووە جێگایەکەوە کەسی تێدا نەبوو  ،بە بەڵگەی ئەو ئایەتە :ﱫﯝ ﯞ ﯟ
ﯠ ﯡ ﯢ......ﱪ تەماشای ( :فتح الباري) بکە فەرموودەی ژمارە ( )6235باب إفشاء السالم .
سوود بەدەست هاتوویەک :
بە پێی ئەوەی پێشوو سوننەتە لە کاتی چوونە ژوورەوەدا بۆ ماڵ سێ سوننەت ئەنجام بدرێت .

بە بەڵگەی فەرموودەکەی (جابر بن عبدالله) -رەزای خوایان لەسەر بێت – کەوا گوێی لە
پێغەمبەری خوا ( )بوو دەیفەرموو ( :ئەگەر هەر کاتێک کەسێک چووە ژوورەوە بۆ ماڵەکەی خۆی
و یادی خوای گەورەی کرد لە کاتی چوونە ژوورەوەی و لە کاتی خواردنیدا  ،شەیتان دەڵێت  :شوێنی
خەوتن و خواردنی شێوانتان دەست نەکەوت  ،بەاڵم ئەگەر چووە ژوورەوە یادی خوای نەکرد لە کاتی
چوونە ژوورەوەیدا ئەوا شەیتان دەڵێت  :شوێنی خەوتنتان دەستکەوت  ،وە ئەگەر یادی خوای نەکرد
لە کاتی خواردنەکەیدا ئەوا –شەیتان -دەڵێت  :شوێنی خەوتن و خواردنی شێوانتان دەستکەوت)
(موسلیم) ریوایەتی کردووە بە ژمارە (. )2018
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118

دووەم :

سیواک  .بە بەڵگەی فەرموودەکەی (دایکە عائیشە) لە پێشدا
باسکرا و تەخریج کرا .

سێیەم :

سەالم کردن لەوانەی لە ماڵەکەدان .

7

سوننەتە دەنگی نزم بکاتەوە بە سەالمکردنەکە ئەگەر چووە ژوورەوە بۆ الی
کۆمەڵێک خەوتوویان تێدا بوو .

8

سوننەتە سەالم بگەیەنێت .

9

سەالم کردن لە کاتی چوونە ژوورەوە بۆ هەر مەجلیسێک و لە کاتی جیابوونە
لێی .

ئا بەم شێوەیە پێغەمبەری خوا ( )ئەنجامی دەدا  ،هەروەکو لە فەرموودەکەی (املقداد بن
األسود) دا هاتووە – رەزای خوای لەسەر بێت – تێیدا هاتووە  ،فەرمووی  ...( :ئێمە شیرمان دەدۆشی
و هەر یەک لە ئێمە بەشەکەی خۆی دەخوارد و بەشەکەی پێغەمبەری خوامان ( )دەبردە خزمەتی،
دەڵێت  :شەو بە سەردا دەهات  ،پێغەمبەری خوا ( )سەالمی دەکرد بە شێوەیەک کەوا کەسی
خەوتووی هەڵنەدەساند و کەسی بە ئاگا گوێی لێ بوو ) (موسلیم) ریوایەتی کردووە بە ژمارە (. )2055

جا گەیاندنی سەالم سوننەتە وەکو ئەوەی کەسێک پێت بڵێت  :سەالم بکە لە فالن کەس) ئەوا
سوننەتە ئەو سەالمە بگەیەنیتە خاوەنەکەی.
بەڵگەش لەسەر ئەوە  :فەرموودەکەی (دایکە عائیشە) یە – رەزای خوای لەسەر بێت -کەوا
الس َل ُم
پێغەمبەری خوا ( )پێی فەرمووە ( :جربیل سەالمت لێ دەکات) دەڵێت  :منیش وتم َ :و َع َل ْي ِه َ
َو َر ْح َم ُة الل ِه ) (بوخاری) ریوایەتی کردووە بە ژمارە ( )3217و (موسلیم) بە ژمارە (. )2447
لە فەرموودەکەدا بەڵگەی ئەوە هاتووە کەوا سەالم بگەیەندرێتە خاوەنەکەی  ،هەروەکو چۆن
پێغەمبەری خوا ( )سەالمەکەی جربیلی گەیاندە (دایکە عائیشە)  ،هەروەها لە فەرموودەکەی
پێشوودا بەڵگەی ئەوەی تێدایە کەوا سوننەتە بە کەسێکدا سەالم رەوانە بکرێـت .

بە بەڵگەی فەرموودەکەی (أبو هریرە) – رەزای خوای
لەسەر بێت -فەرمووی  :پێغەمبەری خوا ( )فەرموویەتی :
(ئەگەر یەکێکتان چوونە مەجلیسێکەوە با سەالم بکات و ئەگەر
ویستی هەڵسێت ئەوا با سەالم بکات  ،چونکە یەکەمەکەی لە
پێشرت نییە لە کۆتاییەکەی) ئەحمەد ریوایەتی کردووە بە ژمارە
( )9664و أبو داود بە ژمارە ( )8025والرتمذي بە ژمارە ( )2706و
األلبانی بە (صحيح)ی داناوە (صحيح الجامع . )132/1

سوننەتە کات بۆ دیاری نەكراوەكان .
10

سوننەتە لە کاتی بە یەک گەیشتندا لە گەڵ سەالمدا تەوقە بکرێت.

11

سوننەتە لە کاتی بە یەکگەیشتندا
زەردەخەنە بکات و رووی گەش بکاتەوە .

12

وتنی وشەیەکی چاک سوننەتە چونکە صەدەقەیە .

وە لەسەر ئەمە هاوەاڵن کاریان کردووە – رەزای خوا
لە هەموویان بێت  -بەڵگەش لەسەر ئەوە فەرموودەکەی
(أبو قتادە)یە – رەزای خوای لەسەر بێت – دەڵێت ( :بە
ئەنەسم گوت  :تەوقەکردن لە ناو هاوەاڵنی پێغەمبەری
خوادا ( )هەبوو ؟ وتی  :بەڵێ) (بوخاری) ریوایەتی
کردووە بە ژمارە (. )6263

جا ئەگەر هاتوو لە کاتی بە یەک گەیشتندا بوو یان لە دانیشتندا یان لە هەر حاڵێکدا بوو  ،جا وتنی
وشەیەکی چاک سوننەتە چونکە صەدەقەیە.
بەڵگەش لەسەر ئەوە فەرموودەکەی (أبو هریرة)یە – رەزای خوای لەسەر بێت – دەڵێت :
پێغەمبەری خوا ( )فەرموویەتی ( :وشەی باش و چاک صەدەقەیە) (بوخاری) ریوایەتی کردووە بە
ژمارە ( )2989و (موسلیم) بە ژمارە (. )1009
زۆر جار وشەی چاک دێت بە سەر زمانی خەڵکیدا  ،ئەگەر چاوەروانی پاداشت بکەن لە خواوە ئەوا
خەیرێکی زۆریان دەگات  ،وە بە هۆیەوە صەدەقەیەکی زۆر و فراوانیان دەست دەکەوێت .
مامۆستامان ابن عثيمني – رەحمەتی خوای لێ بێت – فەرموویەتی  :وشەی چاک وەکو ئەوەی پێی بڵێیت:
تۆ چۆنی ؟ ئەحواڵت چۆنە ؟ براکانت چۆنن ؟

چەند سوننەتێکی سەالم کردن و بە یەک گەیشنت و دانیشنت

بە بەڵگەی فەرموودەکەی (أبو ذر) – رەزای خوای
لەسەر بێت – دەڵێت  :پێغەمبەری خوا ( )پێی وتم:
(هەرگیز چاکە بە کەم مەزانن  ،هەرچەندە ئەگەر بە
روویەکی گەشەوە بگەیتە برایەکی خۆت) (موسلیم)
ریوایەتی کردووە بە ژمارە ( )2626وە لە (الرتمذي) دا
هاتووە لە فەرموودەی (أبو ذر) – رەزای خوای لەسەر
بێت – پێغەمبەری خوا ( )فەرموویەتی ( :زەردەخەنەت
بە رووی براکەتدا خەیر و صەدەقەیە بۆت) (الرتمذي)
ریوایەتی کردووە بە ژمارە ( )1956وە األلبانی بە صحيح ی داناوە (الصحيحە )572
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کەسوکارت چۆنن ؟ وە لە منونەی ئەوانە  ،چونکە ئەمە لەو وشانەیە بە هۆیەوە خۆشگوزارنی
دەخەیتە دڵی براکەتەوە  ،هەموو وشەیەکی چاک ئەوا صەدەقەیەک و پاداشت و ئەجرت بۆ
دەنورسێت الی خوای گەورە) تەماشای (رشح رياض الصالحني) بکە لە نوسینی مامۆستامان ()996/2
(باب  :استحباب طیب الکالم  ،وطالقة الوجه عند اللقاء ).

120

13

موستەحەببە زیکری خوای گەورە بکرێت لە مەجلیسدا.

14

سوننەتە بە (کفارة املجلس) کۆتایی بە مەجلیسەکە بهێنێت.

ئەو فەرموودانەی دەربارەی فەزڵی مەجلیسی زیکر و
هاندان بۆی زۆرن  .لەوانە فەرموودەکەی (أبو هریرە) – رەزای
خوای لێ بێت -دەڵێت  :پێغەمبەری خوا ( )فەرموویەتی:
(خوای گەورە فریشتە گەلێکی هەیە بە رێگاکاندا دەگەڕێن
بە دوای ئەهلی زیکردا ،ئەگەر کۆمەڵێکیان بینی زیکری خوا
دەکەن بانگی یەکرت دەکەن  :وەرن بۆ پێویستییەکەتان  ،دەڵێت:
دەورەیــان دەدەن بە باڵەکانیان تاوەکو ئاسامنی دونیا)...
(بوخاری) ریوایەتی کردووە بە ژمــارە()6408و (موسلیم) بە
ژمارە(. )2689

بە بەڵگەی فەرموودەکەی (أبو هریرة) – رەزای خوای لێ بێت -دەڵێت  :پێغەمبەری خوا ()
فەرموویەتی ( :هەرکەسێک لە مەجلیسێکدا دانیشت و قسەی بێ مانا و پڕوپووچی زۆر کرد  ،جا لە
پێش ئەوەی هەستێت لە مەجلیسەکە وتی  ( :ئەی خوایە ..پاکی و بێگەردی و سوپاس بۆ تۆیە  ،شایەتی
دەدەم کە هیچ خوایەک نییە شایستەی پەرسنت بێت تەنها تۆ نەبێت  ،داوای لێخۆشبوونت لێدەکەم
و دەگەرێمەوە بۆ الی تۆ) ئەوا خوای گەورە لە تاوانەکانی مەجلیسەکەی خۆش دەبێت) (الرتمذي)
ریوایەتی کردووە بە ژمارە ( )3433وە األلبانی بە (صحيح)ی داناوە (صحيح الجامع .)1065 /2

سوننەتە کات دیاری نەكراوەكان .

سێیەم  :سوننەتەکانی پۆشاک و رازاندنەوە

1

سوننەتە ئەگەر کەسی موسڵامن ویستی نەعلەکەی
لە پێ بکات بە پێی راست دەست پێ بکات  ،وە سوننەتە
ئەگەر ویستی نەعلەکانی داکەنێت بە پێی چەپ دەست
پێ بکات .
بەڵگەش لەسەر ئەوە  :فەرموودەکەی (أبو هریرە) یە – رەزای خوای لەسەر بێت – کەوا
پێغەمبەری خوا ( )فەرموویەتی ( :ئەگەر یەکێکتان نەعلێکی لە پێکرد ئەوا با بە پێی راستی دەست
پێ بکات و ئەگەر دایکەند با بە پێی چەپی دەست پێ بکات  ،با پێی راستی یەکەم پا بێت لە پێ
دەکرێت و دوایینی بێت لە داکندندا) (بوخاری) ریوایەتی کردووە بە ژمارە (. )5856
وە لە لەفزێکی تردا کە (موسلیم) ریوایەتی کردووە ( :با هیچ یەکێک لە ئێوە بە یەک نەعلەوە رێ
نەکات  ،با هەردوو لە پێ بکات  ،یان هەردوو داکەنێت) (موسلیم) ریوایەتی کردووە بە ژمارە (. )2097

سوننەتەکانی پۆشاک و رازاندنەوە

سوننەتە بە الی راست دەست پێ بکات
لە لەبەرکردنی پێاڵوو نەعلدا

121
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جا لەم دوو فەرموودەدا  ،سێ سوننەتی تێدایە :
 1بە پێی راست دەست پێ بکات لە کاتی لە پێ کردندا .
 2بە پێی چەپ دەست پێ بکات لەکاتی داکەندنیدا.
 3یان هەردوو نەعلەکەی لە پێ بکات و یان هەردووی داکەنێت بە شێوەیەک بە یەک نەعلەوە رێ
نەکات .

سوننەتەکانی پۆشاک و رازاندنەوە

2

122

لەبەرکردنی پۆشاکی سپی سوننەتە .

مەبەستی ئەوەیە کەوا لە نێو رەنگەکاندا سپی لەبەر بکات
چونکە ئەوە سوننەتە  ،بە بەڵگەی فەرموودەکەی (ابن عباس) –
رەزای خوای لەسەر بێت – دەفەرموێت  :پێغەمبەری خوا ()
فەرموویەتی ( :لە نێو پۆشاکەکانتاندا سپی لە بەر بکەن چونکە
ئەوە باشرتین پۆشاکتانە  ،وە مردووەکانتانی پێ کفن بکەن)
(ئەحمەد) ریوایەتی کردووە بە ژمارە ( )2219و أبوداود بە ژمارە
( )3878و الرتمذي بە ژمارە ( )994و األلبانی بە صحيح ی داناوە
(صحيح الجامع )267/ 1
مامۆستامان ابن عثيمني – رەحمەتی خوای لێ بێت – فەرموویەتی  :ئەمەش گشتگیرە بۆ
لەبەرکردنی پۆشاکی سپی  :کراس و ئیزار و شەرواڵ  ،هەموویان پێویستە سپی بن چونکە باشرتە  ،بەاڵم
ئەگەر رەنگێکی تری لەبەر کرد ئەوا ئاساییە  ،بە مەرجێ لەوانە نەبێت کە تایبەتن بە ئافرەت ) تەماشای:
(رشح رياض الصالحني) بکە لە نوسینی مامۆستامان (.)1087/2

سوننەتە کات دیاری نەكراوەكان .
3

سوننەتە بۆنی خۆش بەکار بهێنێ .

بە بەڵگەی فەرموودەکەی (أنس) رەزای خوای لەسەر
بێت – دەفەرموێت  :پێغەمبەری خوا ( )فەرموویەتی
( :لە دونیادا چەند شتێکم ال خۆشەویستە  :ئافرەتان و
بۆنی خۆش و بیلبیلەی چاوی من لە نوێژدایە) ئەحمەد
ریوایەتی کردووە بە ژمارە ( )12293و نەسائی بە ژمارە
( )3940و األلبانی لە (صحيح النسائی)دا فەرموویەتی :
(حسن صحيح) .
إلی ِمنْ ُد ْن َيا ُک ْم َث ٌ
الث) ئەوا فەرموودەیەکی (ضعیف)ـە.
بەاڵم لەفزی ُ :
(ح ِب َب َ
پێغەمبەری خوا ( )پێی ناخۆش بوو کەوا بۆنی ناخۆشی لێوە بێت  :لە (بوخاری)دا هاتووە لە
فەرموودەیەکی درێژی دایکە عائیشەوە – رەزای خوای لەسەر بێت -فەرموویەتی ( :وە پێغەمبەری
خوا ( )زۆر گران بوو لەسەری کەوا بۆنێکی هەبوایە) (بوخاری) ریوایەتی کردووە بە ژمارە ()6972
واتە  :بۆنێکی ناخۆش.
مەکروهە بۆنی خۆش بگێرێتەوە .
بە بەڵگەی فەرموودەکەی (أنس) – رەزای خوای لێ بێت –
(پێغەمبەری خوا ( )بۆنی خۆشی نەدەگێڕایەوە) (بوخاری) ریوایەتی کردووە بە ژمارە (.)2582

مەبەست لە (ترجیل الشعر)  :شانەکردنیەتی  ،جا
سوننەتە بە الی راست دەست پێ بکات ئەمجار الی
چەپ.
بەڵگەش لەسەر ئەوە :
فەرموودەکەی دایکە عائیشەیە – رەزای خوای
لەسەر بێت – دەفەرموێت ( :پێغەمبەری خوا ( )پێی
خۆش بوو الی ڕاست بەکاربهێنێ لە نەعل لە پێکردنیدا و
لە قژ شانە کردنیدا و لە دەستنوێژیدا و لە هەموو کار وبارەکانیدا) (بوخاری) ریوایەتی کردووە بە
ژمارە ( )168و(موسلیم) بە ژمارە (. )268

سوننەتەکانی پۆشاک و رازاندنەوە

4

سوننەتە بە الی راست دەست پێ بکات لە کاتی سەر شانەکردندا.
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چوارەم  :سوننەتەکانی پژمین و باوێشک

سوننەتەکانی پژمین و باوێشک

سوننەتەکانی پژمین :
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 1سوننەتە ئەو کەسەی دەپژمێت بڵێت ( :الحمد لله) .
بە بەڵگەی فەرموودەکەی (أبو هریرە) – رەزای خوای لێ بێت -لە پێغەمبەری خواوە ()
فەرموویەتی ( :ئەگەر یەکێکتان پژمی ئەوا با بڵێت ( :الحمد لله) سوپاس و ستایش بۆ خوا  ،ئەمجار
ئەوانەی وان لە دەورو بەری با بڵێن ( :یرحمک الله) خوا رەحمەت لێبکات  ،جا ئەویش با واڵمیان
بداتەوە و بڵێت ( :یهدیکم الله ويصلح بالکم) خوا رێنموییتان بکات و کارو کردەوەتان چاک بکات)
(بوخاری) ریوایەتی کردووە بە ژمارە (. )6224
سوننەتە جۆراوجۆری بکات و هەندێ جار بڵێت ( :سوپاس و ستایش بۆ خوای گەورە لە هەموو
حاڵەتێکدا) لە ریوایەتێکی (أبوداود) دا هاتووە ( :ئەگەر یەکێکتان پژمێ ئەوا با بڵێت  :سوپاس و
ستایش بۆ خوای گەورە لە هەموو حاڵەتێکدا) (أبوداود) ریوایەتی کردووە بە ژمارە ( )5031و ابن
القیم – رەحمەتی خوای لێ بێت -دەربارەی ئەم فەرموودەیە لە (زاد املعاد  )436/2دا فەرموویەتی :
ئیسنادەکەی (صحيح) ە ).
ئەو کەسەی وەاڵمی دەداتەوە دەڵێت ( :یرحمک الله) وە سوننەتە ئەو کەسەی پژمیوە وەاڵمی
بداتەوە و بڵێت ( :خوا رێنموییتان بکات و کارو کردەوەتان چاک بکات ) هەموو ئەمانە فەرموودەکەی
(أبو هریرة)ی پێشوو بەڵگەیە لەسەری .

سوننەتە کات بۆ دیاری نەكراوەكان .

بە پێی ئەوانەی پێشوو کەسێک پژمی لە دوو حاڵەتدا وەاڵم نادرێتەوە :
1

ئەگەر نەیگوت (الحمدلله)

2

سوننەتەکانی پژمین و باوێشک

 2ئەگەر ئەو کەسەی پژمی و نەیوت ( :الحمد لله) ئەوا سوننەتە وەاڵم نەدرێتەوە.
ئەگەر ئەو کەسەی پژمی و نەیوت  :الحمد لله  ،ئەوا سوننەت نییە وەاڵم بدرێتەوە  ،بەڵکو سوننەتە
وەاڵم نەدرێتەوە  ،بە بەڵگەی فەرموودەکەی (أنس) – رەزای خوای لەسەر بێت – فەرموویەتی ( :دوو پیاو
الی پێغەمبەری خوادا ( )پژمین  ،پێغەمبەری خوا ( )وەاڵمی یەکێکیانی دایەوەو وەاڵمی ئەویرتیانی
نەدایەوە  ،کابرا وتی  :ئەی پێغەمبەری خوا ( )وەاڵمی ئەوت دایەوە و وەاڵمی منت نەدایەوە  ،فەرمووی
 :ئەم پیاوە حەمدی خوای کرد (واتە  :وتی الحمد لله) و تۆ حەمدی خوات نەکرد(واتە  :تۆ نەتوت الحمد
لله) (بوخاری) ریوایەتی کردووە بە ژمارە ( )6225ئەمە لە کرداری پێغەمبەری خوا ( )بووە  ،وە لە
قسەکانیشیدا هاتووە لە فەرموودەیەکدا (موسلیم) ریوایەتی کردووە لە فەرموودەی (أبوموىس)وە – رەزای
خوای لێ بێت – دەڵێت  :گوێم لێ بوو پێغەمبەری خوا ( )دەیفەرموو ( :ئەگەر یەکێکتان حەمدی خوای
کرد ئەوا وەاڵمی بدەنەوە و ئەگەر حەمدی خوای نەکرد ئەوا وەاڵمی مەدەنەوە) (موسلیم) ریوایەتی
کردووە بە ژمارە (. )2992
بەاڵم ئەگەر جێگا و مەقامەکە جێگا و مەقامی فێرکردن بوو وەکو ئەوەی باوکێک منداڵەکەی فێر
دەکات  ،یان مامۆستایەک قوتابیەکانی  ،یان لە منونەی ئەوانە کە جێگای فێرکردن بێت  ،ئەوا پێی دەڵێت
 :بڵێ  :الحمد لله  ،بۆ ئەوەی لەسەر ئەم سوننەتە پەروەردەی بکات چونکە رەنگە نەزانێت سوننەتە .
هەروەها ئەگەر کەسەکە هەاڵمەتی بوو ئەوا لە پاش سێ جار وەاڵم نادرێـتەوە  ،ئەگەر سێ جار
پژمی ئەوا وەاڵم دەدرێتەوە و لە پاش ئەوە وەاڵم نادرێتەوە .
بەڵگەش لەسەر ئەوە  :ئەو فەرموودەیە کە (أبو داود) لە (سنن)ەکەیدا لە (أبو هریرە) وە ریوایەتی
کردووە بە (موقوف )ی و بە (مرفوع)ی  ،دەڵێت ( :وەاڵمی براکەت بدەرەوە سێ جار وە ئەگەر لەوە
زیاتر بوو ئەوا هەاڵمەتە) (أبو داود) ریوایەتی کردووە بە ژمارە ( )5034وە األلبانی –رەحمەتی خوای لێ
بێت -فەرموویەتی ( :حسن موقوف و مرفوع) (صحیح أبی داود . )308/4
وە ئەم فەرموودەیە فەرموودەیەکی تر پشتگیری دەکات کە (موسلیم) ریوایەتی کردووە لە (صحيح)
ەکەیدا  ،لە فەرموودەی (سلمە بن األکوع) کەوا گوێی لێبوو پێغەمبەری خوا ( )لە کاتێکدا کابرایەک
الیدا پژمی  ،پێی فەرموو ( :یرحمک الله ) کابرا جارێکی تر پژمی  ،پێغەمبەری خوا ( )پێی فەرموو  :ئەم
کابرایە هەاڵمەتی هەیە) (موسلیم) ریوایەتی کردووە بە ژمارە (. )2993

ئەگەر لە سێ جار زیاتر بوو
،چونکە ئەوە هەاڵمەتە.
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سوننەتەکانی باوێشکدان.

سوننەتەکانی پژمین و باوێشک

سوننەتە باوێشکەکەی قوتداتەوە  ،یان بە دەستی بیگێڕێتەوە .
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بەڵگەش لەسەر ئەوە :
فەرموودەکەی (أبو هریرة) – رەزای خوای لەسەر
بێت – لە پێغەمبەری خواوە ( )فەرموویەتی ( :خوای
گەورە پژمینی پێخۆشە و رقی لە باوێشکە  ،جا ئەگەر
یەکێکتان پژمی و سوپاس و ستایشی خوای کرد ئەوا حەقی
لە سەر هەموو موسڵامنێک هەیە گوێبیستی بێت پێی
بڵێت :خوا رەحمت لێبکات  ،بەاڵم باوێشک لە شەیتانەوەیە
 ،جا ئەگەر یەکێکتان باوێشکی بۆ هات ئەوا تا دەتوانێ با
بیگێڕێتەوە  ،چونکە ئەگەر یەکێکتان باوێشکی دا و وتی :
ها  ...ئەوا شەیتان پێی پێدەکەنێ) (بوخاری) ریوایەتی کردووە بە ژمارە (. )2663
وە لە (موسلیم) دا هاتووە لە فەرموودەی (أبوسعید)ەوە –رەزای خوای لەسەر بێت – پێغەمبەری
خوا ( )فەرموویەتی ( :ئەگەر یەکێکتان باوێشکی بۆ هات ئەوا با دەست لەسەر دەمی دانات چونکە
شەیتان دەچێتە ژوورەوە) ( .موسلیم) ریوایەتی کردووە بە ژمارە ( ، )2995جا قوتدانەوەی باوێشک ،
یان زاڵ دەبێت بە سەریدا لە رێگای دەمەوە  ،ئەویش بە رێگری کردن لە کردنەوەی یان فشار خستنە
سەری بە ددانەکانی  ،وە یان بە دەست خستنە سەر دەم و منونەی ئەوانە .
هەروەها باشرتە ئەو کەسەی باوێشک دەدات دەنگی بەرز نەکاتەوە بە باوێشکەکەی  ،وەکو
ئەوەی بڵێت ( :ها ) یان (ئاه) وە منونەی ئەو دەنگانەی لێوەی دەردەچێت  ،چونکە ئەمە دەبێتە هۆی
ئەوەی شەیتان پێی پێبکەنێت .
بەڵگەش لەسەر ئەوە :
فەرموودەکەی (أبو هریرة) – رەزای خوای لەسەر بێت -لە پێغەمبەری خواوە ( )فەرموویەتی:
(باوێشک لە شەیتانەوەیە  ،جا ئەگەر یەکێکتان باوێشکی بۆ هات ئەوا تا دەتوانێ با بیگێڕێتەوە ،
چونکە ئەگەر یەکێکتان باوێشکی دا و وتی  :ها ..ئەوا شەیتان پێدەکەنێ)
(بوخاری) ریوایەتی کردووە بە ژمارە ( )3298و(موسلیم) بە ژمارە (. )2994
ئاگادارییەک  :خەڵکی راهاتوون لە پاش باوێشکدان دەڵێن ( :اعوذ بالله من الشیطان الرجیم)  ،وە
هیچ بەڵگەیەک لەسەری نییە بەڵکو جیاوازە لە گەڵ رێبازی پێغەمبەری خوادا ( ، )چونکە زیکرێکی
وتوە لەم جێگایەدا کە پیغەمبەری خوا ( )نەیگوتوە .

سوننەتە کات بۆ دیاری نەكراوەكان .

پێنجەم  :چەند سوننەتێکی تری رۆژانە

وتنی ئەو زیکرەی لە کاتی چوونە ژوورەوە بۆ ئاودەست و هاتنە دەرەوە
هاتووە .

چەند سوننەتێکی تر

بۆیە سوننەتە ئەو کەسەی دەچێتە ئاودەستەوە ئەو
زیکرە بڵێت کە لە هەردوو کتێبی (صحيح)دا هاتووە :
لە (أنس)ەوە هاتووە ( :ئەگەر پێغەمبەری خوا ()
بچوایەتە ئاودەستەوە  :دەیفەرموو ( :الله َُم إين أعُ و ُذ ِب َك ِمنَ
ُ
الخ ْب ِث والخبا ِئ ِث) واتە  :ئەی خودایە  ..پەنات پێ دەگرم
لە شەیتانە نێر و مێیەکان ) (بوخاری) ریوایەتی کردووە بە
ژمارە ( )6322و(موسلیم) بە ژمارە (. )375
(الخ ُبث) نێرەی شەیتانەکان  ،وە (الخبائث)
مێیەکانیانە  ،بۆیە پەنا دەگرێت بە خوا لە نێرەی شەیتانەکان
و مێیەکانیان .
وە (الخ ْبث) واتە  :خراپەکاری  ،وە (الخبائث) نەفسە پیس و خراپەکان  ،بۆیە پەنا دەگرێت بە
خوا لە خراپەکاری و ئەهلەکەی  ،وە بە (سکون) گشتگیرترە.
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سوننەتە کات بۆ دیاری نەكراوەكان .

وە سوننەتە هەرکەسێ لە ئاودەست دەرچوو بڵێت :

ئەوەی لە (مسند أحمد و سنن أبی داود و الرتمذي)دا هاتووە و األلبانی بە صحيح ی داناوە لە
دایکە عائیشەوە – رەزای خوای لەسەر بێت  -دەڵێت ( :پێغەمبەری خوا ( )ئەگەر لە ئاودەست
دەرچوایە دەیفەرموو( :غفرانک) واتە  :ئەی خودایە داوای لێخۆشبوونت لێ دەکەم) ئەحمەد ریوایەتی
کردووە بە ژمارە ( )25220و أبو داود بە ژمارە ( )30و الرتمذي بە ژمارە ( )7و األلباين بە صحيح ی داناوە
(تحقیق مشکاة املصابیح )116/1

نوسینی وەصێتنامە سوننەتە.

جا وەصێتنامە سوننەتە بۆ هەموو موسڵامنێک لە
کاتی نەخۆشیدا یان لەشساغیدا  ،بە بەڵگەی فەرموودەکەی
پێغەمبەری خوا (( : )مافی هیچ موسڵامنێک نییە کە
شتێکی هەبێت و بیەوێت وەسێتی پێ بکات  ،شەوێک
یاخود دوو شەو مبێنێتەوە مەگەر وەسێتەکەی نورسابێت
لەالی) (بوخاری) ریوایەتی کردووە بە ژمارە ( )2783و
(موسلیم) بە ژمارە ( )1626لە فەرموودەی (ابن عمر) ەوە
– رەزای خوایان لێ بێت – وە باسکردنی دوو شەو لە فەرموودەکەدا بۆ دیاری کردن نییە  ،بەڵکو
مەبەستی ئەوەیە ماوەیەکی کەمی بەسەردا تێنەپەڕێت ئیلال وەصێتنامەکەی لە ژوور سەری نورسابێت،
چونکە ئەو نازانێت کەی دەمرێت  ،ئەمەش سوننەتێکی گشتییە بۆ هەموو خەڵکی .
بەاڵم ئەو وەصێتانەی کە مافەکانی خوای تێدایە وەکو زەکات و حەج و کەففارەت  ،یان مافەکانی
خەڵکی تێدایە وەکو قەرز و گەڕاندنەوەی ئەمانەت  ،ئەوا وەصێتنامە لەمەدا واجیبە نەک سوننەت ،
چونکە مافی واجیبی پێوە پەیوەستە  ،بە تایبەتی ئەگەر ئەو مافانە هیچ کەسێک نەیدەزانی ( وە هیچ
شتێک واجیبی پێ تەواو نەبێت بە ئەوەوە نەبێت ئیلال ئەویش واجیبە) .

چەند سوننەتێکی تر

لێبوردەیی و نەرم و نیانی لە کڕین و فرۆشتندا .
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ئەویش بەوە دەبێت کەسی کڕیار و فرۆشیار خۆیان
برازێننەوە بە لێبوردەیی و نەرم و نیانی لە کاتی فرۆشتندا،
وە هیچ یەکێکیان بەرانبەر بەوی تر توند نەبێت لە نرخ و
دەمەقاڵە تێیدا بەڵکو هەردوو لێبوردە بن .
بەڵگەش لەسەر ئەوە :
فەرموودەکەی (جابر بن عبدالله) – رەزای خوای لێ

سوننەتە کات بۆ دیاری نەكراوەكان .
بێت – کەوا پێغەمبەری خوا ( )فەرموویەتی ( :رەحمەتی خوا لەو پیاوەی لێبوردەیە  ،ئەگەر شتێکی
فرۆشت یان ئەگەر شتێکی کڕی یان ئەگەر داوای مافی خۆی کرد) (بوخاری) ریوایەتی کردووە بە ژمارە
(. )2076
هەروەها ئەگەر داوای حەقەکەی خۆی کرد ئەوا سوننەتە بە سووک و ئاسانی و نەرم و نیانی
داوای بکات  ،بە بەڵگەی فەرموودەکەی پێغەمبەری خوا (َ ( : )وإِ َذا ا ْقت ََض) واتە  :ئەگەر داوای مافی
خۆی کرد).

ئەنجامدانی دوو رکات نوێژ لە پاش هەموو دەستنوێژێک

ئەمەش لە سوننەتەکانی رۆژانەیە کە فەزڵێکی زۆری
لەسەر بنیات دەنرێت  .ئەویش  :چوونە بەهەشتە  ،لە
(أبو هريرة) وە هاتووە – رەزای خوای لێ بێت –کەوا
پێغەمبەری خوا ( )بە بیاللی فەرموو لە کاتی نوێژی
بەیانیدا ( :ئەی بیالل باسی چاکرتین کارێک کە لە ئیسالمدا
کردبێتت بۆم بکە  ،چونکە من گوێم لە دەنگی پێاڵوەکانت
بوو لە بەر دەستمدا لە ناو بەهەشتدا) فەرمووی  :ئەی
پێغەمبەری خوا ( )هیچ کردارێک نییە الی من چاکرت بێت لەوەی کە هەر کاتێک دەستنوێژ بشۆرم
لە هەر ساتێکی شەو یان رۆژدا ئەوا بەو دەستنوێژە چەند رکاتێک نوێژ دەکەم) (.مەبەستی نوێژی
دەست نوێژە ) (بوخاری) ریوایەتی کردووە بە ژمارە ( )1149و(موسلیم) بە ژمارە ( ، )2458وە (د ََف
َن ْع َل ْی َک) واتە  :جواڵنی نەعلەکانت .

چاوەڕوانکردنی نوێژەکان .
چاوەڕوانکردنی نوێژەکان لەو سوننەتانەیە کە فەزڵێکی
زۆری لەسەر بنیات دەنرێت .

چەند سوننەتێکی تر

بەڵگەش لەسەر ئەوە :
فەرموودەکەی (أبو هريرة) – رەزای خوای لەسەر
بێت – کەوا پێغەمبەری خوا ( )فەرموویەتی ( :هەر
یەکێکتان بــەردەوام لە نوێژدایە مادام نوێژەکەی هۆی
مانەوەیەتی ،هیچ رێگرێک نییە بچێتەوە بۆ الی خێزانەکەی
ئیلال نوێژەکەی نەبێت ) (بوخاری) ریوایەتی کردووە بە ژمارە ( )659و(موسلیم) بە ژمارە ( ، )649جا
ئەو بەو چاوەڕوانییە پاداشتێکی زۆری دەست دەکەوێت .
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سوننەتە کات بۆ دیاری نەكراوەكان .
لە (أبو هریرة) وە ریوایەت کراوە کەوا پێغەمبەری خوا ( )فەرموویەتی  ( :فریشتەکان ساڵوات
دەدەنە دیار کەسێکتان تا لە جێ نوێژگەکەیدا مبێنێتەوە کە نوێژی تێدا کردووە  ،تاکو دەستنوێژەکەی
مبێنێت  ،فریشتەکان دەڵێن  :ئەی خودایە لە تاوانەکانی خۆش بە  ،ئەی خودایە رەحمی پێ بکە  ،وە
هەر یەکێکتان بەردەوام لە نوێژدایە مادام نوێژەکەی هۆی مانەوەیەتی  ،هیچ رێگرێک نییە بچێتەوە
بۆ الی خێزانەکەی ئیلال نوێژەکەی نەبێت)) (بوخاری) ریوایەتی کردووە بە ژمارە ( )659و(موسلیم) بە
ژمارە ( ، )649وە مەبەست لە ( :ما مل ُیح ِد ْث) واتە شتێک نەکات دەستنوێژەکەی بەتاڵ بێتەوە  ،وە لە
(موسلیم) دا هاتووە :
(ئەگەر ئازاری کەس نەدات  ،ئەگەر دەستنوێژەکەی بەتاڵ نەبێتەوە) (موسلیم) ریوایەتی کردووە
بە ژمارە ( )649واتە  :ئەم پاداشتە مەرجدارە بە  :ئازار بە هیچ کەسێک نەگەیەنێت لە مەجلیسەکەیدا
و دەستنوێژەکەی بەتاڵ نەبێتەوە .

سیواک :

سیواک یەکێکە لە سوننەتە رەهاکان کە لە هەموو
کاتێکدا ئەنجام دەدرێت  ،وە پێغەمبەری خوا ( )زۆر
هانی داوین تەنانەت لە جێگایەکدا فەرموویەتی ( :زۆر
باسی سیواکم لەسەرتان کرد) (بوخاری) ریوایەتی کردووە
بە ژمــارە ( )888لە فــەرمــوودەی (أنـــس)ەوە – رەزای
خوای لەسەر بێت – وە پێغەمبەری خوا ( )دەربارەی
فەرموویەتی ( :سیواک کــردن پاک و خاوێنی دەم و
رازیبوونی خوای تێدایە) ئەحمەد ریوایەتی کردووە بە ژمارە ( )7و نەسائی بە ژمارە ( )5لە فەرموودەی
دایکە عائیشەوە – رەزای خوای لەسەر بێت – و األلباين بە (صحيح)ی داناوە (اإلرواء . )105/1
وە سوننەت بوونی سیواک لە چەند جێگایەکدا دووپاتکراوەتەوە لە پێشدا باسی هەندێکی کرا کە
لە شەو و رۆژدا دووبارە دەبێتەوە  ،وەکو هەستان لە شەودا و لە کاتی دەستنوێژدا و لە کاتی هەموو
نوێژێکدا و لە کاتی چوونە ماڵەوەدا  -والله أعلم. -

چەند سوننەتێکی تر

نوێکردنەوەی دەستنوێژ بۆ هەموو نوێژێک .
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سوننەتە موسڵامن دەستنوێژەکەی تازە بکاتەوە بۆ
هەموو نوێژێک  ،بۆ منونە ئەگەر دەستنوێژی شوشت بۆ
نوێژی مەغریب و ئەمجار نوێژی مەغریب کرد  ،جا ئەگەر
کاتی نوێژی عیشا هات ئەوا سوننەتە دەستنوێژ بشۆرێت،
هەرچەندە دەستنوێژی هەبێت  ،جا سوننەتە بۆ هەموو
نوێژێک دەستنوێژێکی تازە بشۆرێت .

سوننەتە کات بۆ دیاری نەكراوەكان .
بەڵگەش لەسەر ئەوە :
فەرموودەیەک کە لە (بوخاری)دا هاتووە دەڵێت ( :پێغەمبەری خوا ( )بۆ هەموو نوێژێک
دەستنوێژێکی دەشوشت) (بوخاری) ریوایەتی کردووە بە ژمارە (.)214
هەروەها سوننەتە مرۆڤ هەردەم دەست بە دەستنوێژ بێت بە درێژایی رۆژەکە  ،بە بەڵگەی
فەرموودەکەی (ثوبان) – رەزای خوای لەسەر بێت -کەوا پێغەمبەری خوا ( )فەرموویەتی ( :هیچ
کەسێک پارێزگاری لە دەستنوێژ ناکات ئیلال ئیامندار نەبێت) ئەحمەد ریوایەتی کردووە بە ژمارە
( )22434و ابن ماجە بە ژمارە ( )277و الدارمی بە ژمارە ( )655وە األلبانی بە صحيح ی داناوە (صحيح
الجامع )225/1

پاڕانەوە :
روونکردنەوەی ئەوەی کەسی موسڵمان ئەنجامی بدات ئەگەر ویستی بپاڕێتەوە  ،لەو سوننەتانە :

أ دوعا بکات لە کاتێکدا دەستنوێژی هەبێت .
بە بەڵگەی فەرموودەکەی (أبو موىس) – رەزای خوای لەسەر بێت – کە لە هەردوو کتێبی (صحيح)
دا هاتووە  ،وە چیرۆکەکەی لە گەڵ (أبوعامر) ی مامیدا – رەزای خوای لەسەر بێت – کاتێ پێغەمبەری
خوا ( )رەوانەی کرد وەکو بەرپرسی سوپای (أوطاس)  ،وە لە فەرموودەکەدا هاتووە( :أبوعامر) –
رەزای خوای لەسەر بێت -کوژرا  ،وە (ابو موىس)ی راسپارد کە سەالمی بگەیەنێتە پێغەمبەری خوا
( )و دوعای بۆ بکات ( ،ابو موىس) دەڵێت  :هەواڵی خۆمان و هەواڵی (أبو عامر)م پێگەیاند و پێم
گوت ( :ابو عامر) فەرمووی  :پێی بڵێ داوای لێخۆشبوونم بۆ بکات  ،جا پێغەمبەری خوا ( )داوای
ئاوی کرد و دەستنوێژی پێ شوشت و ئەمجار هەردوو دەستی بەرز کردەوە و فەرمووی  :ئەی خودایە
لەو بەندەیە (ابو عامر) خۆش بە ) تاوەکو سپێتی بنباڵیم بینی  ،ئەمجار فەرمووی  :ئەی خودایە لە
رۆژی قیامەتدا بەرزی بکەرەوە بە سەر زۆربەی دروستکراوەکانتدا  ،یان بە سەر خەڵکیدا ) (بوخاری)
ریوایەتی کردووە بە ژمارە ( )4323و(موسلیم) بە ژمارە (. )2498

چەند سوننەتێکی تر

ب رووکردنە قیبلە :
لە (عبدالله بن عباس)ەوە – رەزای خوایان لەسەر بێت – هاتووە  ،دەڵێت ( :عومەرەی کوڕی
خەتتاب) – رەزای خوای لێبێت -بۆی گێڕامەوە دەڵێت  :کاتێ جەنگی بەدر بوو  ،پێغەمبەری خوا ()
تەماشای بێباوەڕانی کرد لە کاتێکدا ئەوان هەزار کەس بوون  ،وە هاوەاڵنی سێ سەد و نۆزدە کەس
بوون ،پێغەمبەری خوا ( )رووی لە قیبلە کرد  ،ئەمجار دەستەکانی بەرز کردەوە و داوای لە خواکەی
دەکرد و دەیفەرموو  :ئەی خودایە ئەو بەڵێنەی پێت داوم بیهێنە دی  ،ئەی خودایە ئەو بەڵێنەی پێت
داوم جێ بەجێی بکە  ،ئەی خودایە ئەگەر ئەم کۆمەڵە خەڵکە موسڵامنە لە ناو بەریت چیرت لە زەویدا تۆ
ناپەرسرتێیت) بەردەوام دەپاڕایەوە و داوای لە خواکەی دەکرد و دەستەکانی بەرز کردبووەو و رووی لە
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سوننەتە کات بۆ دیاری نەكراوەكان .
قیبلە بوو تاوەکو عاباکەی سەر شانی کەوت  ،ئەبو بەکر هات بۆ الی و عاباکەی هەڵگرت و خستییە سەر
شانی  ،ئەمجار توند گرتی و فەرمووی  :ئەی پێغەمبەری خوا ( ..)واز لە داواکردن لە پەروەردگارەکەت
بهێنە ،دڵنیابە ئەو بەڵێنەی پێی داوی دەیهێنێتە دی ( )...موسلیم) ریوایەتی کردوو بە ژمارە ()1763

ج دەست بەرزکردنەوە.
بەڵگەش لەسەر ئەوە فەرموودەکەی (ابن عباس)
ی پێشوو – رەزای خوایان لەسەر بێت -وە تێیدا هاتووە:
(پێغەمبەری خوا ( )رووی لە قیبلە کرد  ،ئەمجار
دەستەکانی بەرز کردەوە) وە فەرموودە بۆ ئەم سوننەتە
زۆرن .

چەند سوننەتێکی تر

د دەستپێکردن بە ستایشی خوای گەورە و صەاڵوات دان لەسەر پێغەمبەری خوا (.)
بە بەڵگەی ئەو فەرموودەیەی (الرتمذي) ریوایەتی کردووە لە (فضالة بن عبید)ەوە – رەزای خوای
لەسەر بێت – دەفەرموێت ( :لە کاتێکدا پێغەمبەری خوا ( )دانیشتبوو کابرایەک هاتە ژوورەوە و
نوێژی کرد و فەرمووی  :ئەی خودایە لێم خۆشبە و بەزەییت پێمدا بێتەوە ) پێغەمبەری خوا ()
فەرمووی  :ئەی کەسی نوێژ خۆێن پەلەت کرد  ،ئەگەر نوێژت کرد و دانیشتیت ئەوا حەمد و سەنای
خوا بکە بەوەی ئەو شایەنیەتی  ،ئەمجار صەاڵوات لەسەر من بدە  ،ئەمجار لێی بپارێوە) الرتمذي
ریوایەتی کردووە بە ژمارە ( )3476وە األلبانی بە (صحيح)ی داناوە (صحيح الجامع .)172/1
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هـ داواکردن لە خوای گەورە بە ناوە پیرۆزەکانی.
جا ئەو ناوە پیرۆزانەی خوا هەڵدەبژێرێ کە لە گەڵ دوعاکەیدا بگونجێ و رێک بکەوێت  ،جا ئەگەر
داوای رزقی لە خوا کرد ئەوا دەڵێت  :یا رزاق  ،وە ئەگەر داوای رەحمەت ومیهرەبانی لە خوا کرد دەڵێت :
یا رحمن یا رحیم  ،وە ئەگەر داوای عیززەتی لێکرد ئەوا دەڵێت  :یا عزیز  ،وە ئەگەر داوای لێخۆشبوونی کرد
ئەوا دەڵێت  :یا غفور  ،وە ئەگەر داوای شیفا و چارەسەری کرد ئەوا دەڵێت  :یا شافی .
ئا بەم شێوە بە گوێرەی داواکەی داوا دەکات  ،بە بەڵگەی ئەو ئایەتەی دەفەرموێت  :ﱫ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﱪ [األعراف .]180:واته  :ناوهکانی خوا ههموو جوان و پڕشکۆن دهسا ئێوهیش ههر
بهو ناوانهوه بانگی بکهن ،الڵهو نزاو داوا ههر بهوانه بکهن) .

و دووبارەکردنەوەی دوعا و پێداگرتن لەسەری.
بەڵگەش لەسەر ئەوە فەرموودەکەی (ابن عباس)ە – رەزای خوای لێ بێت – کە لە پێشدا باسکرا ،
تێیدا هاتووە پیغەمبەری خوا فەرمووی ( :ئەی خودایە ئەو بەڵێنەی پێت داوم بیهێنە دی  ،ئەی خودایە
ئەو بەڵێنەی پێت داوم جێ بەجێی بکە) بەردەوام دەپاڕایەوە و داوای لە خواکەی دەکرد تاوەکو
عاباکەی سەر شانی کەوت  ،ئەبو بەکر توند گرتی و فەرمووی  :ئەی پێغەمبەری خوا ( .. )واز لە
داواکردن لە پەروەردگارەکەت بهێنە( ))...موسلیم) ریوایەتی کردووە بە ژمارە (. )1763

سوننەتە کات بۆ دیاری نەكراوەكان .
هەروەها ئەوەی لە هەردوو کتێبی (صحيح)دا هاتووە  ،لە فەرموودەکەی أبو هریرة کاتێ
پێغەمبەری خوا ( )دوعای بۆ عەشیرەتی (دەوس) کرد  ،فەرمووی ( :ئەی خودایە هیدایەتی (دەوس)
بدە – با موسڵامن بن  -و بیانهێنە بۆ ئێرە  ،ئەی خودایە هیدایەتی (دەوس) بدە – با موسڵامن بن  -و
بیانهێنە بۆ ئێرە ) (بوخاری) ریوایەتی کردووە بە ژمارە ( )2937و (موسلیم) بە ژمارە (. )2524
هەروەها ئەوەی لە (صحيح مسلم)دا هاتووە  ،دەربارەی ( :ئەمجار باسی کابرایەکی کرد کە
سەفەرەکەی درێژ دەکاتەوە و قژگڤ و تۆزاوی یە  ،دەستی بەرز دەکاتەوە بۆ ئاسامن پەروەردگارا...
پەروەردگارا ( )....موسلیم) ریوایەتی کردووە بە ژمارە ( )1015وە ئەم دووبارە کردنەوەیە پێداگرتنی
تێدا بە دی دەکرێت .
سوننەت وایە سێ جار بپاڕێتەوە  ،بە بەڵگەی فەرموودەکەی (ابن مسعود) – رەزای خوای لەسەر
بێت – کە لە هەردوو کتێبی (صحيح) دا هاتووە  ،وە تێیدا هاتووە ( :وە ئەگەر دوعای بکردایە ئەوا سێ
جار دوعای دەکرد  ،وە ئەگەر داوای بکردایە سێ جار داوای دەکرد  ،ئەمجار فەرمووی  :ئەی خودایە ..
قورەیش بە هەالکەتدا بەرە) سێ جار) (بوخاری) ریوایەتی کردووە بە ژمارە ( )240و(موسلیم) بە ژمارە
(. )1794
ز شاردنەوەی دوعاکە .
بە بەڵگەی ئەو ئایەتەی کە دەفەرموێت  :ﱫ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﱪ [األعراف]55:
واتە  :دهسا بهسهر کزیی و به پهنامهکیی  ،له پهروهردگارتان بالڵێنهوه).
وە شاردنەوەی پاڕانەوە نزیکرتە لە ئیخاڵصەوە  ،بۆیە خوای گەورە مەدحی زەکریای کرد و
فەرمووی :ﱫﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﱪ [مريم ]3:واتە  :ئهو دهمهکه زۆر بههێواش و لهسهر خۆو
زۆر به وێڵ و بهئهدهبهوه لهمیحرابهکهی خۆیدا هاناوهاواری لهپهروهردگاری خۆیکرد بهدهنگێکی نزم
ونهوی ،تاخزم و کهس وکاری ن هزانێ و ،پێش ههموو شتێکیش خوا حهزی لهئارامیی و لهسهرخۆیه) .
وەکو ویستنی ئیخالص لەسەر یەکێ لە بۆچوونی پێشەوایانی راڤەکار
سوود بە دەست هاتوویەک  :رەنگە هەندێ کەس
چەند سوننەتێکی تر

پرسیار بکات  :لە دوعاکامندا چی بڵێم ؟
وەاڵم  :بپارێوە لەوەی دەتەوێت لە کاروباری دونیا و
دوارۆژ  ،وە سووربە لە سەر ئەوەی لە دوعاکانتدا (کۆکەرەوەی
وشەکان ) بەکار بهێنی  ،ئەویش ئەو دوعایانەن کە قورئان و
فەرموودەدا هاتوون  ،چونکە دوعای خەیری دونیا و قیامەتی
تێدایە  ،وە جوان وردبەرەوە کاتێ ئەم پرسیارە ئاراستەی پێغەمبەری خوا ( )کرا ئەویش بە چەند وشەیەکی
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چەند سوننەتێکی تر

مەزن و گەورە وەاڵمی دایەوە  ،کە دونیا و قیامەت بۆ کەسی موسڵامن کۆ دەکاتەوە  ،ئا ئەوە چی موژدەیەکی
گەورەیە! وە چەند بەخشندەییەکی فراوانە  ،بۆیە دەستی پێوە بگرە و لێی تێبگە .
لە (أبو مالک األشجعی) یەوە هاتووە لە (باوکی)یەوە – رەزای خوایان لێ بێت( -گوێی لە پێغەمبەری
خوا ( )بوو -لە کاتێکدا کابرایەک هات بۆ الی -فەرمووی  :ئەی پێغەمبەری خوا ( )چی بڵێم لە کاتێکدا
داوا لە پەروەردگارەکەم دەکەم ؟ فەرمووی  :بڵێ  :ئەی خودایە لێم خۆشبە و بەزەییت پێمدا بێتەوە و
سەالمەتم بکە و ریزق و رۆزیم بدە) پەنجەکانی لە یەک نا تەنها پەنجە گەورە نەبێت -واتە  :تەنها چوار
دوعا بوو ( -ئا ئەو دوعایانە دونیا و دوارۆژت بۆ کۆدەکاتەوە ) (موسلیم) ریوایەتی کردووە بە ژمارە (.)2697
وە لە ریوایەتێکی تردا هەر لە ئەوەوە هاتووە ( :ئەگەر کەسێک موسڵامن بوایە ئەوا پێغەمبەری خوا
( )فێری نوێژ دەکرد و ئەمجار فەرمانی پێدەکرد ئەم وشانە بڵێت  :ئەی خودایە لێم خۆشبە و بەزەییت
پێمدا بێتەوە و هیدایەتم بدە و سەالمەتم بکە و ریزق و رۆزیم بدە ) (موسلیم) ریوایەتی کردووە بە ژمارە
(. )2697
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چەندە پێویستت بەوەیە لە گەڵ نەفسی خۆتدا دوو بە دوو ببیتەوە و لێپرسینەوەی لە گەڵدا بکەیت  ،وە زیکری خواکەی
خۆت بکەیت بە تایبەتی لە رۆژگارێکدا سەرقاڵی و بیئاگابوون زۆر بووە.

سوننەتە کات بۆ دیاری نەكراوەكان .
سوود بە دەست هاتوویەکی تر :
سوننەتە کەسی موسڵامن دوعا بۆ براکەی بکات بە بێ ئامادە بوونی خۆی (لە پشتە ملە)  ،چونکە
ئەو دوعایە وەاڵم دەدرێتەوە بە ئیزنی خوای گەورە  ،وە ئەو کەسەی دوعاکە دەکات فەزڵێکی گەورەی
دەست دەکەوێت  ،ئەویش ئەوەیە کە (موسلیم) لە (صحيح)ەکەیدا ریوایەتی کردووە لە (أبو درداء)
ەوە – رەزای خوای لەسەر بێت -دەڵێت  :پێغەمبەری خوا ( )فەرموویەتی ( :دوعای هەر کەسێک
بۆ براکەی لە پشتەملە وەاڵم دەدرێتەوە  ،لە سەر سەری فریشتەیەک هەیە راسپێردراوە هەرکاتێک
دوعای خەیر بۆ براکەی خۆی بکات ئەوا فریشتە راسپێردراوەکە دەڵێت ( :امین) وە هەروەکو ئەوە بۆ
تۆیش) (موسلیم) ریوایەتی کردووە بە ژمارە (. )2733

وە لە سوننەتەکانی رۆژانە زیکری خوای گەورەیە :

وە مەزنرتینیان  :خوێندنەوەی قورئانە  ،جا خواپەرستی کردن بە خوێندنەوەی قورئان وای
لەسەلەف کردووە کە شەوان نەخەون  ،لە جێگەی خۆیان تاری کردوون ﭐﱡﭐ ﱫ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﱪ [الذاريات .] 18 :واتە  :کهمێک لهشهو ئهخهوتن ،زۆربهی
شهو نوێژیان ئهکرد( )17هێامن لهبهرهبهیاندا ،لهخوا داوای خۆشبوون دهکهن ،وهک ئهوه که شهو ههر
خهریکی گوناح و تاوان بووبن!(. )18
جا لە شەوەکەیاندا خوێندنەوەی قورئان و ئەودوای زیکرەکان کە لە پێغەمبەری خواوە ()
هاتووە کۆ کردووەتەوە  ،موژدە بۆ خۆی چی شەوێکە کە ئەهلەکەی هەڵدەسنت و زیندووی دەکەنەوە،
ئای چەند ئێمە خەسارەمتەند و کەمتەرخەمین و شەوان و کاتی سەحەر بە کەم دەزانین ! وە بەڵکو لە
سەرپێچی خودامان رزگار بین  ،ئیلال مەگەر کەسێک خوا رەحمی پێکردبێت .
لە (حامد بن زید) ەوە هاتووە ئەویش لە (عطاء بن السائب)ەوە کەوا (أبو عبدالرحمن)
فەرموویەتی ( :ئەم قورئانەمان وەرگرت لە کەسانێکەوە هەواڵیان پێداین کەوا ئەگەر فێری دە ئایەت
بوایەن  ،ئەوا لێی تێنەدەپەڕین بۆ دە ئایەتی تر تاوەکو نەزانن چی تێدایە  ،بۆیە فێری قورئان و
کارکردن پێی دەبوین  ،وە ئەم قورئانە لە پاش ئێمە دەبێتە میراتی کەسانێک دەیخۆنەوە هەروەکو
چۆن ئاو دەخۆنەوە لە گەروویان تێناپەڕێت) تەماشای  :سیر أعالم النبالء بکە (. )269/4
چەند سوننەتێکی تر

زیکرکردن ژیانەوەی دڵەکانی تێدایە :
زۆرێک لە ئێمە بە تایبەتی لەم سەردەمەدا  ،زۆری
مەشغەلەتی بووەتە هۆی ژەنگی دڵی و بێئاگایی  ،وە
ژیانەوەی دڵەکان بە زیکر دەبێت  ،لە (صحيح البخاری)
دا هاتووە لە فەرموودەی (أبو موىس) وە – رەزای خوای
لەسەر بێت -دەڵێت  :پێغەمبەری خوا ( )فەرموویەتی:
(منوونەی ئەو کەسەی یادی خوا دەکات و ئەوەی یادی

135

سوننەتە کات بۆ دیاری نەكراوەكان .
ناکات وەکو زیندوو و مردوو وایە) وە لە لەفزەکەی (موسلیم) دا هاتووە  ،پێغەمبەری خوا ()
فەرموویەتی ( :منوونەی ئەو ماڵەی یادی خوای تێدا دەکرێت و ئەو ماڵەی یادی خوای تێدا ناکرێت
وەکو زیندوو و مردوو وایە) (بوخاری) ریوایەتی کردووە بە ژمارە ( )6407و (موسلیم) بە ژمارە (. )779

خوای گەورە لە زۆر جێگادا هانی داوین بۆ زیکرکردنی  ،لەوانە :

 1خوای گەورە هانی بەندەکانی داوە زیکری خوا زۆر بکەن  ،خوای گەورە دەفەرموێت
:ﱫ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﱪ

[األحزاب .]42-41:واته  :ئهی ئهو کهسانهی بڕواتان هێناوه! یادی خوا بکهن یادێکی
زۆر ،واته :بێ حهدو سنور یادی خوا بکهن( )41و ه ههموو بهیانی و ئێوارهیهک خوا بهپاک
و خاوێن رابگرن و ههردهم (سبحان الله) بڵێن(.)42
 2خوای گەورە بەڵێنی بەو ژن و پیاوانە داوە کە زیکری خوا دەکەن بە لێخۆشبوون و پاداشتێکی
زۆر  ،خوای گەورە دەفەرموێت  :ﱫ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﱪ [األحزاب  .] 35 :واته  :ئهو پیاوو ژنانهی که زۆر یادی خوا
ئهکهن ،خوا لێبوردن و پاداشتێکی زۆر مهزن و گهورهی بۆ ئامادهکردون).
 3خوای گەورە ئاگاداری کردینەوە لە رەوشتی دووڕەوەکان  ،جا ئەوان زیکری خوا دەکەن،
بەاڵم وردبەرەوە ئەندازەی زیکرەکەیان چەندە  ،خوای گەورە دەفەرموێت  :ﱫﭸﭹ
ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆ
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﱪ [النِّساء .]142:واته  :بێگومان دووڕووه دهغهڵهکان بهخهیاڵی
خاویان دهیانهوێ فێڵ لهخوا بکهن و بیخهڵهتێنن! ئهو بڕە ملکهچی و بهرفهرمانهشیان ههر
بۆ ئهوهیه ،بهاڵم خوا خهڵهتێنهرو تهفرهدهری ئهوانه ،فڕوفێڵهکانیان زۆر به ئاسانی پووچهڵ
دهکاتهوهو سهرناگرن  ،ههرکه دهچن بۆ نوێژ کردنیش دهبینی به تهوهزهلی راست ئهبنهوه و
ههڵدهسن ،چونکه بهتهمای پاداشت و خۆشنوودی خوا نین ،لهبهرامبهر خهڵکدا رووپامایی
دهکهن و بۆ رووبینی نوێژ ئهکهن! تا پێیان نهڵێن کافرن  ،زۆر کهمیشیان یادی خوا دهکهن).
 4وە خوای گەورە وریای کردینەوە کە سامان و منداڵ سەرقاڵامن بکەن لە زیکری خوا ،
چەند سوننەتێکی تر

خوای گەورە دەفەرموێت  :ﱫ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
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ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﱪ [املنافقون .]9 :واته  :ئهی
ئهوانهی باوهڕتان هێناوه! ماڵ و منداڵتان لهیادی خوا غافڵتان نهکهن ،ههرکهسێک کاری
وابکات! ئهوانهن زیامنهن و دۆڕاو  ،چونکه فهزڵ و باوی دونیایان بهسهر پاشهڕۆژدا داوه).

سوننەتە کات بۆ دیاری نەكراوەكان .
 5وردبەرەوە لە گەڵ مندا لەم فەزڵە مەزن و شەرەفە بەرزە  ،خوای گەورە دەفەرموێت  :ﱫﯩ
ﯪﱪ واتە  :دهسا ئێو ه ئهی موسڵامنان! یادی من بکهن ،تا منیش یادی ئێو ه بکهم ،پاداشتان به
چاکه بدهمهوه) .
وە لە فەرموودەیەکی قودسیدا فەرموویەتی ( :من بە گوێرەی گومانی بەندەکەمم بەرانبەر بە من  ،وە
من لە گەڵیدام ئەگەر یادم بکاتەوە  ،جا ئەگەر لە نەفسی خۆیدا یادم بکات ئەوا منیش لە نەفسی خۆمدا یادی
دەکەم  ،وە ئەگەر لە نێو کۆمەڵێکدا یادم بکات ئەوا من لە ناو کۆمەڵێکدا یادی دەکەمەوە کە لەوانە چاکرت و
باشرتن) (بوخاری) ریوایەتی کردووە بە ژمارە ( )7405و(موسلیم) بە ژمارە ( )2675لە فەرموودەی (أبو هریرە)
وە – رەزای خوای لەسەر بێت، .-

وە ئەوەی لە سوننەتی پێغەمبەرەوە ( )هاتووە لە جۆرەکانی زیکر زۆرن ،
لەوانە :

چەند سوننەتێکی تر

 1لە (أبو هریرە) وە هاتووە – رەزای خوای لێ بێت – کەوا پێغەمبەری خوا ( )فەرموویەتی:
(هەرکەسێ بڵێت  :هیچ پەرسرتاوێکی بە حەق نییە شایستەی پەرسنت بێت تەنها (الله) نەبێت،
تەنها و بێ هاوەڵە ،موڵک و سوپاس و ستایش تەنها بۆ ئەوە و توانای بە سەر هەموو شتێکدا
هەیە) هەر کەسێک لە رۆژێکدا سەد جار بیڵێت ئەوا (خەیر و چاکەی) بە ئەندازەی ئەوەیە
دە کۆیلەی ئازاد کردبێت و سەد چاکەی بۆ دەنورسێت و سەد خراپەی دەسڕێتەوەو لەو
رۆژەدا پارێزراو دەبێت لە شەیتان تاکو ئێوارەی بەسەردا دێت وە لە رۆژی قیامەتدا هیچ
کەسێک لە ئەو باشرتی پێ نییە (یان لەو باشرتی نەهێناوە) ئیلال کەسێک لەو زیاتری وتبێت .وە
هەرکەسێک لە رۆژێکدا سەد جار بڵێت ( :سبحان الله وبحمدە) ئەوا تاوانەکانی هەڵدەوڕێت
هەرچەندە بە ئەندازەی کەفی سەر دەریا بێت )) (بوخاری) ریوایەتی کردووە بە ژمارە ()3293
و(موسلیم) بە ژمارە (. )2691
 2لە (أبو أیوب) ەوە هاتووە – رەزای خوای لەسەر بێت -پێغەمبەری خوا ( )فەرموویەتی:
(هەرکەسێک بڵێت ( :هیچ پەرسرتاوێک نییە شایستەی پەرسنت بێت تەنها (الله) نەبێت ،
تەنها و بێ هاوەڵە  ،موڵک و سوپاس و ستایش تەنها بۆ ئەوە و توانای بە سەر هەموو
شتێکدا هەیە) دە جار  ،ئەوا وەکو ئەوەیە چوار نەفسی لە کوڕەکانی ئیسامعیلی ئازاد
کردبێت) (بوخاری) ریوایەتی کردووە بە ژمارە ( )6404و(موسلیم) بە ژمارە (. )2693
 3وە لە (سعد بن أيب وقاص) ەوە هاتووە – رەزای خوای لەسەر بێت -دەڵێت ( :الی
پێغەمبەری خوا ( )بووین  ،فەرمووی  :ئایە هەر یەکێکان ناتوانێت لە هەموو رۆژێکدا
هەزار حەسەنەی دەست بکەوێت ؟ یەکێک لە دانیشتوانی پرسیاری کرد و وتی  :چۆن
یەکێک لە ئێمە هەزار حەسەنەی دەست دەکەوێت ؟ فەرمووی  :سەد تەسبیحە بکات
(واتە  :بڵێت :سبحان الله) ئەوا هەزار حەسەنەی بۆ دەنورسێت یان هەزار گوناهی
لەسەر دەسڕێتەوە) (موسلیم) ریوایەتی کردووە بە ژمارە ()2698
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 4لە (أبو هریرة) وە هاتووە – رەزای خوای لەسەر بێت -کەوا پێغەمبەری خوا ()
فەرموویەتی ( :هەرکەسێک لە رۆژێکدا سەد جار بڵێت ( :سبحان الله و بحمدە) ئەوا
تاوانەکانی هەڵدەوڕێت هەرچەندە بە ئەندازەی کەفی سەر دەریا بێت ) (بوخاری) ریوایەتی
کردووە بە ژمارە ( )6405و(موسلیم) بە ژمارە ( )2692وە لە ریوایەتێکی تردا لە (موسلیم)
دا هاتووە ( :هەر کەسێک کاتێ رۆژدەکاتەو و کاتێک رۆژی بە سەردا ئاوا دەبێت سەد جار
بڵێت ( :سبحان الله وبحمدە) واتە :پاکی و بێگەردی بۆ خوا و سوپاس و ستایش هەر بۆ ئەو)
ئەوا هیچ کەسێک لە رۆژی قیامەتدا نایەت لە ئەو باشرتی هێنا بێت  ،ئیلال کەسێک نەبێت
وەکو ئەوی وتبێت یان لەو زیاتری وتبێت) (موسلیم) ریوایەتی کردووە بە ژمارە (. )2692

چەند سوننەتێکی تر

وە ئەو فەرموودانەی لەسەر جۆرەکانی زیکر و فەزڵی هاتوون زۆرن  ،وە ئەوەی باسکرا
لە بەناوبانگرتین و راسترتینیانە لەسەر فەزڵی زیکر هاتوون  ،وە هی تریش هاتووە و زۆرن ،لە
(أبو موىس األشعري) یەوە هاتووە –رەزای خوای لەسەر بێت -دەڵێت  :پێغەمبەری خوا()
پێی وتم  :ئایا گەنجینەیەکت لە گەنجینەکانی بەهەشتت نیشان بدەم ؟ وتم  :بەڵێ ،ئەویش
فەرمووی  ( :ال حول وال قوة إال بالله) یە ) (بوخاری) ریوایەتی کردووە بە ژمارە ( )4202و(موسلیم)
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بە ژمارە (. )2704
لە (أبو هریرە ) وە – رەزای خوای لەسەر بێت -هاتووە  ،دەڵێت  :پێغەمبەری خوا ( )فەرموویەتی:
(س ْب َح َان الل ِه  ،ؤا ْل َح ْمدُ لل ِه َ ،و َل إِلَـ َه إِ َل الل ُه َ ،والل ُه أَ ْك َ ُب) پێم خۆشرتەو لە هەموو ئەوەی رۆژی
(ئەگەر بڵێم ُ :
بە سەردا هەاڵتووە ) (موسلیم) ریوایەتی کردووە بە ژمارە (. )2695
هەروەها داوای لێخۆشبوون (األستغفار) یەکێکە لە جۆرکانی زیکر  ،لە (األغر املزين)یەوە هاتووە ،
پێغەمبەری خوا ( )فەرموویەتی ( :دەڵێی تەمێک دەدرێـتە سەر دڵمدا  ،بۆیە من لە رۆژێکدا سەد جار
داوای لێخۆشبوون دەکەم ) (موسلیم) ریوایەتی کردووە بە ژمارە (. )2702
ئەمەش کرداری پێغەمبەری خوا ( )بووە  ،وە لە فەرموودەکانیدا هانی داوین داوای لێخۆشبوونی
لێ بکەین ،هەروەکو لە (صحيح مسلم) هاتووە بە هەمان شێوە لە (األغ َر)ەوە – رەزای خوای لێ بێت –
فەرموویەتی  :پێغەمبەری خوا ( )فەرموویەتی ( :ئەی خەڵکینە تەوبە بکەن و بگەڕێنەوە بۆ الی خوا ،
من لە رۆژێکدا سەد جار تەوبە دەکەم ) (موسلیم) ریوایەتی کردووە بە ژمارە (. )2702
لە (بوخاری)دا هاتووە لە فەرموودەی (أبو هریرة) وە – رەزای خوای لێ بێت – دەفەرموێت  :گوێم
لێبوو پێغەمبەری خوا ( )دەیفەرموو ( :سوێند بە خوا من داوای لێخۆشبوون لە خوا دەکەم و تەوبەی
الدەکەم لە رۆژێکدا زیاتر لە حەفتا جار) (بوخاری) ریوایەتی کردووە بە ژمارە ( )6307بۆیە پێویستە بەندە
بێ ئاگا نەبێت لە داوای لێخۆشبوون کردن.

سوننەتە کات بۆ دیاری نەكراوەكان .
سوننەتی زیکر – هەروەها هەموو سوننەتەکانی رۆژانە – کۆتایی پێدەهێنم لە زیکرێکی مەزن کە لە
هەردوو (صحيح)دا هاتوون  ،ئەویش فەرموودەکەی (أبو هریرة) یە – رەزای خوای لێ بێت – فەرموویەتی:
پێغەمبەری خوا ( )فەرموویەتی ( :دوو وشە هەن  ،سووکن لەسەر زمان  ،قورس و سەنگینن لە سەر
تەرازوو  ،خۆشەویسنت الی خوای میهرەبان کە ئەوانیش بریتین لە  : :سبحان الله وبحمده ،سبحان الله
العظيم )) (بوخاری) ریوایەتی کردووە بە ژمارە ( )6406و(موسلیم) بە ژمارە (. )2694

چەند سوننەتێکی تر
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