
https://alsarhaan.com :айтС 

 

 Суннатҳои фитрӣ

 

Хислатҳое ки Аллоҳ таъоло дар 
фитрати мардум ниҳодааст 

Инсон майл ва ҳоҷат дорад барои он ва инчунин таъсир мерасонад дар муҷтамаъ ва ба гирди атрофи худ, 
зикри он ворид шудааст дар ҳадисҳои набави саҳеҳ.   

 

Таърифи он  Ҳукми он  Суннат 

Муйлабро паст кардан аз суннат аст ва инчуни гирифтани атрофи 
лаб 

Суннат, макруҳ аст 
тарошидан 

[1] Паст кардани 
муйлаб 

Тарошидани риш ҳаром аст, зеро амри Набави аст барои 
мондану дароз кардани он 

Воҷиб аст [2] Риш гузоштан  

Истеъмоли Химча аз дарахти Арок барои тозагии дандон, он 
суннат аст дар ҳама вақт. Ва таъкид шуда аст: Дар вақти таҳорат, 
ва Намоз ва даромадан дар вақти Масҷид ва хондани Қуръон ва 

аз хоб хестан ва вақти мавт, ва тағир додани буйи даҳон.  

Суннати муаккада [3] Мисвок  

Шустани бини, обро дароварда ва хориҷ кардан аст. 
Аз суннатҳои 

таҳорат 
[4] Истиншоқ (ба 
бини об кашидан  

Гирифтани нохон, зеро агар истад таги он чиркини ҷам мешавад 
Суннат аст. Набояд 

аз чиҳил руз бештар 
гузошта шавад 

[5] Кутоҳ кардани 
нохунҳо  

Тоза кардани ҷойҳое ки чиркини ҷам мешавад мафосили 
панҷаҳои пушти даст 

Суннат аст 
[6] Шустани 
мафосили 
ангӯштҳо  

Тоза кардани муйҳое ки мебарояд дар таги бағал чи бо кандан 
ва чи ба тарошидан. Агар он истад буй мекунад.  

Суннат аст. Набояд 
аз чиҳил руз бештар 

гузошта шавад 

[7] Кандани мӯйи 
зери бағал 

Муйҳое ки атрофи фарҷ аст, кандан ё дур кардан бо крему 
доруҳое ки муйро мерезонад. 

Суннат аст. Набояд 
аз чиҳил руз бештар 

гузошта шавад 

[8] Тарошидани 
мӯй зери ноф 

Пок карданни чизе ки аз пушту пеш мебарояд бо об ё миндил ва 
гирди атрофи он. 

Аз одоби қазои 
ҳоҷат 

[9] Истинҷо бо об 

Шустани даҳон бо об ва хориҷ кардани об Аз суннати таҳорат [10] Мазмаза  

Оиша (разияллоҳу анҳо) гуфтанд: Расулаллоҳ (саллаллоҳу алайҳи ва салам) гуфтанд: "Даҳ чиз аз фиртат аст: 
Паст кардани муйилаб дароз кардани риш, ва мисвок ва истиншоҳ бо об ва паст кардани нохон ва шустани 
панҷаҳо ва кандани муйи таги бағал, ва тарошидани зери ноф ва шустани махраҷайн бо об", Закариё гуфт: 

Мусъаб гуфт: Фаромуш кардам даҳумашро ба фикрам мазмаза бо об буд. 
Зиёдати Қутайба аст ки Вакеъ гуфт: (Шустани махраҷайн яне мустаҳаб аст). Бо ривояти Муслим.  

Буридани пусте ки дар сари олат аст, зеро агар истад чиркини 
ҷам мешавад, инчунин пешоб кардан осон мешавад. 

Воҷиб ба Мардон 
Суннат ба занҳо агар 

муҳтоҷ бошад 

[11] Хатна  

Аз Абу Ҳурайра (рази бошад Аллоҳ аз у) ривоят аст ки Паёмбар (саллаллоҳу алайҳи ва салам) гуфтанд: "Панч 
чиз аз фитрат аст: Хатна ..." Ҳадис. Бо ривояти Бухори ва Муслим.  
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