i

ሰላት
አዉስቲራሊየ ሳይ ሐረሪ አፎቸ
́

ቁራን ጌይ
́

አዉስቲራሊየ ሳይ ሐረሪ አፎቸ
́

ሶ ́መን 1430ሂ (September 2009)

ii

i

ሊሓዶት
́
ቦኦ́ ት
́
ጣሒርነት

iii
1
1

ሚይ
ጢቅቀሽሾ/በጂ́ሕ ሚይ፤ ሚይ አይናች፤ ጣሒር፣ ዘየጤ́ሕሪ ዋ ነጂስ ሚይ
ነጂስ
2
ነጂስ አይናች፤ ኸፊፍ፣
ረዚ́ን ዋ ማቤይነ፤ ሩሕዞሌ
́
́ ዪጢ́ሕሪዛል፤ መጤ́ሐር ዘየትኼ́ ሸ
ኢስቲንጃእ
3
ዊስሰ ሞይ
́ ዞጥጦ
́ ሰ
́ ዚትወደዱ፣ ዚጥጠለኡ ዋ ሐራም ዚተዩ ኢሾ́ታች፤ ኡ́ንቤ
ኢስቲንጃእ ሞሸ
́ ሌ ሸርጢያች
ሩኹብቲ
4
ዛነሰ ሩኹብቲ፤ ዛነሰ ሩኹብቲሌ ኹቱር ኢሾ́ታች፤ ዚገደረ ሩኹብቲ፤ ደም አይናች፤
ዚገደረ ሩኹብቲሌ ኹቱር ኢሾ́ታች
መትሓጠብ
7
ዋጂብ ዚተ መትሓጠብ፤ ዋጂብ መትሓጠብ ሱንነ ኢሾ́ታች፤ ሱንነ ዚተ መትሓጠብ
ዊስሰ
9
ሸርጢያች፤ ወጂብ ኢሾ́ታች፤ ሱንነ ኢሾ́ታች፤ ዚጥጠለኡ ኢሾ́ታች፤ የበጥሊዛሉ
ኢሾ́ታች፤ ዊስሰ ሞሸ
́ ያሾ́ዛል ዱዋእ
́ ሰ
́ ሰ ያሾ́ዛል ዱዋኣች፤ ዘቦረዶ
ተየምሙም
13
ሸርጢያች፤ ዋጂብ ኢሾ́ታች፤ ሱንነ ኢሾ́ታች፤ የበርሲዛላች ኢሾ́ታች፤ ያሽቦዛልኩት
́
ኹፍፊ መሓሰስ
14
ሸርጢያች፤ ኣይተቄስሲ
ወቅቲሌ ዪትለበሳል፤ የበጥሎ́ዛላች፤ የሐስሱቦዛልኩት
́
́
ሰላት
16
ፈርዲ ሰላት
16
ሐምሚስቲ ፈርዲ ሰላታች ዋ ዪስሰገድቦዛል
ወቅቲ፤ ማንቤ ዋጂቢንተ፤ ወቅቲቤ
́
አልመስገድ፤ ሸርጢያች፤ ሰላት መስገድ ሐራም ዩኹንባዛል ወቅቲ
ሰላት ኢሾ́ታች
18
መኸዙ ኢሾ́ታች፤ ፊዝቤ ዚትወደዱ ኢሾ́ታች፤ ዚትወደዱ ኢሾ́ታች፤ የበጥሊዛሉ
ኢሾ́ታች፤ ዚጥጠለኡ ኢሾ́ታች
ቁንኒቤ መስገድ ዘይፊረክ
22
መስገድ ቤ́ቀድ ሱንነ ኢሾ́ታች፤ አዛን፤ ኢቃመ
22
ሰላት ሚንኩትቤ ዪስሰገዳል
24
ዙሕሪ፤ አላይ ሰላታች ሚን አይነቤ ዪትላያሉ፤ ኒየ፤ ሱብሒ፤ አስሪ፤ መኅሪብ፤
ኢሻኢ
ሰላት ዘቦረዶ
31
́ ያሾዛል ዱዋእ
́ ሰ
ሪሳኦት
33
́ ሱጁ́ ድ፤ ሰበባች፤ ሚንኩትቤ ዩርዶሖል
́
አውረ
34

ሱትረ
ሰላት መትሔ́ጠር

34
34

ሸርጢያች

ሰላት መዳበል
መቅደም ሸርጢያች፤ መቴሐ
́ ር ሸርጢያች፤ ዚናብሌ መዳበል ሸርጢያች፤ ነትቱሌ

35

ii

መዳበል ሸርጢያች፤ ሚንኩትቤ ዪስሰገዳል

ሰላት መዳበል ዋ መትሔ́ጠር
ጀማአ ሰላት

37
38

ኢማም ሞኽነ ዪፈርኪዛል/ዘይፊረክ፤ ኢማም ሞኽነዞ ዚጥጠለአ፤ መእሙ́ም
ዪቃንኒባዛልኩት፤ ሑክሚዞ፤ ሸርጢያች፤ ሱንነ ኢሾ́ታች፤ ደረጀዞው
́ የትቂ ́ብጣዛል፤
የቲሕ
́ ሪመ ዪድደበልዛል፤ መትጊራገብመ መስገድ

ጁመ ሰላት
ማንቤ ዋጂቢንተ፤ ሸርጢያች፤ ዘቴሐ
́ ረመ ዚድደበለ፤ አልመስገድሌ ሰበባች፤ ሱ́ ንነ
ኢሾ́ታች
ኹጥበ
ሸርጢያች፤ መኸዙ ኢሾ́ታች፤ ሱንነ ኢሾ́ታች፤ ዪስሰገድባዛልኩት

ሰላቱል ጀናዘህ

41

43
45

ዋጂብ ኢሾ́ታች፤ ሱንነ ኢሾ́ታች፤ ሚንኩትቤ ዪስሰገዳል፤ አላይደቤ ዚሞተ
́ ሌ

ሱንነ ሰላት
ሩሕ ሐዋዝቤ ዪስሰገድዛሉ ሱንነ ሰላታች
ረዋቲብ፤ ጱሓ፤ ዊስሰ፤ ተሒይየቱል መስጂድ፤ ተሀጅጁድ፤ ሐጀ፤ ኢስቲኻረህ፤
ሙጥለቅ፤ ዊትሪ፤ ቶ ́ውበ፤ ተስቢ́ሕ
ጀማአቤ ዪስሰገድዛሉ ሱንነ ሰላታች
ኢ́ድ ዋ አረፈ፤ ኩሱ́ ፍ ዋ ኹሱ́ ፍ፤ ኢስቲስቃእ፤ ተራዊሕ
́

ሱጁ́ ዳች

47
47

55
62

ሰጅደቱት ቲላወህ፤ ሹክሪ ሱጁ́ ድ

ሐረሪ ሐርፊ

63

መድደ ኪታባች

65

iii

ቦኦ́ ት
́
ሜ́ገል አልለሌ ሐምዲ ነገባነ፣ አዝዞቤ
́ ́ ም ዱንያእ ዋ ኣኺረዚኘሌ ጊርጋረ ኑጡ́ቅሳነ፤ ነትኺ́ትሊማም
ነቢዚኘ መሐምመድቤ ሰላት ዋ ሰላመት ኪለገበእነ አዊስትራሊየ ሳይ ሐረሪ አፎቸ
́ ቁራን ጌይ
́ ዋቴ
ሰላት ዪልዛል ኪታብዞው
́ ገበእ ዪለኾሖል።
ሰላቱው ዪነክዛልቤ ኡመር ኢብኒል ኸጥጣብ

(ረጲየል ላሁ ዐንሁ)

“ኣንኩትቤ ሰላት አልለ ዜመ
́
́ ሬኹ

ጊድዳጃችቤ ዚገደረዞንተ፣
ሰላቱው ዘጠበቀመ ዚቄረሐ
ጀምሚእሌ́ም ዲ́ንዞ ዪትቄረሕለሐል፤
ሰላቱው
́
́
́
ዘልቄረሓም
አላይ ዚትቴመ
́
́ ሬው
́ ጊድዳጃች ጀምሚኡዉም ዪቂ ́ሕሩሜ́ ል ...” (ሙወጥጠ ኢማም ማሊክ፣
ሐዲ́ሥ ሒልቂ 5)

ዛዮመ
́ የትሒዳድሮ ዚናረ ኡምመት ወክኪ́ ላችሌ ሑሉፍ ዛሾ́ው አሳስ ሞሸ
́ ቤ ሰላቱው

አጠበቅነመ ለሐድነጊረ ኩልሉ ዘሉ́ገቤ ዪቂ ́ሕረነመ ዪቂ ́ሕሪለነዛል ዚታሌ ባይቲ ወልዳችዚኛው
መትሌ́መድ ዋ ቃም ዩኹንለዩኩት ሞሸ
́ ዲርቂ ዪነብሪበነሐል።
ሐረሪያች ዋ ሺርቲዞቤ
́ ዛሉ ኡምመታች ኢማም ሻፊኢ

(ረሒመሁል ላህ)

መፅሀቡው ዪትኼ́ ተሊዛሉ

ዚተዩሌ ባይቲ ዪ́ ኪታብ ወልዳችዚናው አዝዚዩ ኡ́ገዚዩቤ ነትሊ́ምደዩኩትሌ ዚቀረባንተ። ኦር
́ ኩትዞም
́
ቃጪቤ ዚትወለዱ ዋ ዚሌ́ቁ ወልዳችዚነ ኢስበልበላት መፅሀብ ዪትኼ́ ተልዛላችበሕ ዪትራኡዛሉሌ
ባይቲ ዪ́ ኪታብ አሐድ ቁጭ ኡ́ገ ዪለሕዱኩት ያሸዩሌ ዪፈርካል ዪልዛል አመንቲ ሐለነ።
ሜ́ገልቤ ሰላትሌ የትኺ́ሻዛል ጣሒርነት:- ሚይ፣ ነጂስ፣ ኢስቲንጃእ፣ ሩኹብቲ፣
መትሓጠብ፣ ዊስሰ፣ ተየምሙም ዋ ኹፍፊ መሓሰስቤ ዪ́ግላል። ቤሔርዞም
́ ሰላት:- ፈርዲዚተ፣
ሪሳኦት
́ ሱጁ́ ድ፣ አውረ፣ ሱትረ፣ መዳበል፣ መትሔ́ጠር፣ ጁመ፣ ጀናዘ፣ ሱንነ ዚተ፣ ሩሕ ሐዋዝቤ
ኪታብዞ

ዪስሰገድዛል፣ ጀማአቤ ዪስሰገድዛል፣ ሸርጢያችዞ፣ ኢሾ́ታችዞ፣ ባሎ́ታችዞ፣ ዪስሰገድባዛልኩት ዋ
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́ ቤ ሩኹብቲው
́ ባይቲን́ ተ።ጣሒር ሞሕክነሌ
የትኺ́ሽዛልቤ አሐድዞ ሚይ ዚታሌ ሚይሌ ቢዠ ዋ አይነዞው
́ የትኺ́ሻል።
́ ሞቀ

ሚይ

ጢቅቀሽሾ አሚንተ በጂ́ሕ ሚይ
ጢቅቀሽሾ ሚይ ኮ ́ት “ቁልለህ”ቤ ያንሲዛል ዚኻነሰ ኮ ́ት “ቁልለህ”ቤ ዪዛይዲዛሉው በጂ́ሕ ሚይ
ኒለሐነ። አሐድ “ቁልለህ” ኒላዛነ አሐድ ዋ ሩቡእ ሐረቅ (ፂራዕ) ቁንኒ፣ ዚሕገ ዋ ቡ́ርነት ዛለ ሐረት
ሩክሚ ዚተ መሐወ ዪለሕዳዛል ቄስሲ
ሚዩዊንተ። ዪ́ አሳስቤ́ም ኮ ́ት “ቁልለህ” 200 ኪ́ ሎጊራም
́
አሚንተ 200

ሚይ ዩኹናል። ጢቅቀሽሾ ሚይ ነጂስ ዚድደበለቤ́ውሰ ዪነጅሲዛል ዚኻነሰ በጂ́ሕ
ሚይ ነጂስ ዚድደበለቤ́ውሰ ረንጂዞ፣ ጢመዞ አሚንተ ሱችነዞ ዘልቲናወጠ ቄስሲ ዪነጅሱሜ́ል።
ሊቲር

ሚይ አይናች
ሚይ መኔዘ́ ፍ ዋ ጣሒርነትሌ አሳስዞ ዚታሌ ባይቲ ሚይ አይናቹው መስሳነን ዲርቂ የትኺ́ሻል። ሚይ
ሺኢሽቲቤ ዪስሳአዳል። አዝዚያቹም:1. ጣሒር ሚይ

َط ُهور

ጣሒር ሚይ ዪ́ ቤ́ቀድ መጤ́ሐርሌ ዘልቲናፈኡቦመ
́ ነጂስ በሑም ዘልቲላቀጠ ሚዩዊንተ።
ጣሒር ሚይ ነጂስ ዚነከኤ́ዉው፣ ዊስሰሌ ዋ ጀናበቤ ቃም መሕጠብሌ́ም የጢ́ሕሪዛሊንተ።
ጣሒር ሚይ ኒላዛነ አሐድዞ አማን ሚዪንተ

)( َم ُاء ا ْل ُم ْطلَق።

ሰሚቤ ዩርዲዛል
ዋ ደቺቤ
́

ዩጭዛል
ሚይ ጀምሚኡም አማን ሚዪንተ። ዪትረኸባዛሉም ዚናብ፣ በሐር፣ ኩ́ ሪ፣ ገዱ፣
́
ዘር፣ መድደ፣ በረዶ ዋ ዚምሳሰለቤ́ንተ።
ፊዝቤ ዊይ ዋ ፊዝቤ በረድ ሚይቤ ዊስሰ ዋ ጣሒር ሞኽነሌ ቃም መትሓጠብ ዚጥጠለኣንተ
(ከራሃንተ)።
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2. ዘየጤ́ሕሪ ሚይ

َطا ِهر َغ ْير َط ُهور

ዘየጤ́ሕሪ ሚይ ኒላዛነ አሐድ ጣሒር ሺኢ ዚድደበለቤ́ውመ ረንጂዞ፣ ሱችነዞ አሚንተ ጢመዞ
ዚትናወጠ አሚንተ መጤ́ሐርሌ ዚትናፈኡቦ

)( َم ُاء ا ْل ُم ْس َت ْع َمل

ሚዪንተ። ዘየጤ́ሕሪ ሚይ

ዊስሰ፣ ጀናበቤ ዋ ነጂስ ዚነከኤ́ዉው የጢ́ሕሩሜ́ል የኽኒማም መስቸ ዋ ዚምሳሰለ ሓጃችሌ
ዮቃ
́ ል። ሻሒ፣ ቡን ዋ ዚምሳሰላች ዘየጤ́ሕሪ ሚይ ዩኹናሉ።
3. ነጂስ ሚይ

َما ُء ا ْل ُم َتنَ ِّجس

ነጂስ ሚይ ኒላዛነ ጢቅቀሽሾ ሚይመ ነጂስ ዚቦአቤ
́ ́ ው አሚንተ በጂ́ሕ ሚይመ ነጂስ ዚቦአቤ
́ ́ ውመ
ረንጂዞ፣ ሱችነዞ አሚንተ ጢመዞ ዚትናወጠ ሚዪንተ። ነጂስ ሚይ የጢ́ሕሩሜ́ል መስቸ ዋ አላይ
ዚምሳሰሉ ሓጃችሌ́ም ዮቁ
́ ሜ́ል።

ነጂስ

النَّ َجا َسة

ነጂስ ኒላዛነ ጣሒር ዘልታዊንተ። አሐድ ነጂስ ቃምዞቤ
́ አሚንተ ኢራዝዞቤ
́ ዛልበ ሰላትዞ ኢላወ
ዪጢ́ሕሪ ቄስሲ
ባጢሊንተ።
́
ኢሰሐድ ነጂስ ዚተዩ ሺኢያች – ቡቺ፣ ዘሐን፣ ኒቲቅ፣ ደም፣ ኸምሪ፣ ሸሐት፣ መጊ፣ በሰርዞው
́
መብለእ ሐራም ዚተ ኡ́ሪ ሐይዞ ዋ ጂናኢዝ (በኒ ኣደም፣ ሐሸራት ዋ ቱለምዛጥ ዘልተ)።

ነጂስ አይናች ዋ ዪጢ́ሕሪባዛልኩት
ነጂስ ዪትሪእዛል

() َع ْي ِن َّية

ዋ ዘይቲረእ ( ) ُحكْ ِم َّيةሐለ። ዪትርእዘል ነጂስ ኒላዛነ ረንጂ፣ ጢመ ዋ ሱችነ

ዛላዊንተ። ዘይቲረእ ነጂስ ረንጂ፣ ጢመ ዋ ሱችነ ዘሌ́ላዊንተ። ነጂስ ሺኢሽቲቤ ዪስሳአዳል። ሺኢሽቲ
አይነዞም
́ ኢስበልበላት ኡ́ገቤ ዪጢ́ሕራል።

)( ُم َخ َّففَة

1. ኸፊፍ
́
ሊጂ

ወልዲ

ነጂስ፥ ኮ ́ት አመት ዘልመለኤ́ው ሐይ ቢላይ አላይ አይነ ሐንጉ́ር ዘልበለአ
ሸሐትዞ።

ዪጢ́ሕራዛሉም

ሸሐትዞው
́

ኢስማሾ

ቤሔርሌ

ሚይ

ላይዞቤ
́

መቼ́ሐቤ́ንተ።
2. ረዚ́ን

)( ُم َغ َّل َظة

ነጂስ፥ ቡቺ ዋ ሐሪየ (ኸንዚ́ር) ቃምዞ፣ በሰርዞ፣ ኣጥዞ፣ ወልዳችዞ፣ ሚራቅዞ

(ጪሬርዞ)፣
ዊዚእዞ ዋ ዚምሳሰለ ጀምሚኡሚንተ። ዪጢ́ሕራዛሉም ዚነከኤ́ው አትታዩው
́
ሳትቲጊር (አሐድጊርዞ አፈርበሕ) መሕጠብቤ́ንተ።
3. ማቤይነ

)( ُم َت َو ِّس َطة

ነጂስ፥ ከፊፍ አሚንተ ረዚ́ን ዘልታንተ። ዪጢ́ሕራዛሉም ዘይቲረእ ነጂስ

ኻነጊረ ላይዞቤ
́ ሚይ መቼሐቤ ዚጤ́ሐረሰ፣ ይቲሪእዛል ነጂስ ኻነጊረ ረንጂዞ፣ ጢመ ዋ
ሱችነዞ ፈተሕ ዪሊ ቄስሲ
መሕጠብቤ́ንተ።
́
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ነጂስ ዚታመ ሩሕዞሌ
́ ዪጢ́ሕሪዛል
1. ዚለፈአ ጎገ́ (ቡቺ ዋ ሐሪየ ዛጥ ዘልተ)
2. ኸምሪ ሩሕዞሌ
́ ኸል ፎኝ
́ ዚትናወጠ
3. ነጂስ ላይቤ ዪትዋለድዛሉ ኡ́ሪያች (ዚንቢ፣ ቱሉእ ዋ ዚምሳሰለ)

ነጂስመ መጤ́ሐር ዘየትኼ́ ሸ
1. ፊዝቤ ጢቅቀሽሾ ደም፣ መጊ አሚንተ ኒቲቅ (ቢምቤ ደም፣ ኪ́ ምቤ ዩጭዛል
ደም ዋ
́
ዚምሳሰለ)
2. ደም ዘሌ́ልበ ሙት ኡ́ሪ (ዚምቢ፣ ጩ́ጭ ዋ ዚምሳሰለ ሐሸራት)
3. ኡ́ገቤ ፊንጪቅ ዪልዛል ጪበ
4. ፊዝቤ ጢቅቀሽሾ ዚተ ነጂስመ ኢ́ንቤ ዘይቲረእ

ኢስቲንጃእ

الْ ِإ ْس ِت ْن َجاء

ኢስቲንጃእ ባይቲ ሸሐት ዋ/አሚንተ ዘሐን ዛሾ́ሰ ሚይቤ፣ ኡ́ንቤ፣ ወረቀቤ፣ ቁጥጢቤ አሚንተ
ዚምሳሰለ ሺኢያችቤ ሸሐት ዋ ዘሐን በሪያቹው መኔዘ́ ፍ (መጤ́ሐር) ባይቲን́ ተ። ሸሐት አሚንተ ዘሐን
ዛሾ́ሰ ኢስቲንጃእ ሞሸ
́ ዋጂቢንተ።

ዊስሰ ሞይ
́ ዞጥጦ
́ ሰ
́ ሱንነ ዚተዩ፣ ዚጥጠለኡ ዋ ሐራም ዚተዩ ኢሾ́ታች
1. ዊስሰ ሞይ
ቢቶ ኢጊርቤ መቦአመ
“ቢስሚል ላሂ አልላሁምመ ኢ́ንኒ ́ አዑ́ፁ ቢከ
́
́
ሚነልኹቡሢ ወል ኸባኢሥ”

ب ِْس ِم ٱل َّل ِه ا َّل ُه َّم ِانِّ ْي َا ُع ْو ُذ ب َِك ِم َن ٱل ُخبُ ِث َوٱ ْل َخبَا ِئ ِث

ባይቲ ሱንናንተ

2. መውጠእሰ ቀኚ́ት ኢንጊርቤ መውጠእመ “ኁፍራነከ ኁፍራነከ ኁፍራነክ፣ አልሐምዱ
ሊላሂል ለፂ́ አፅሀበ ዐንኒየል አፃ ወ ዓፋኒ ́ ”

ُغف َْران َ َك ُغ ْف َرانَ َك ُغف َْرانَ َك َا ْل َح ْم ُد ِل َّل ِه ا َّل ِذي َا ْذ َه َب َع ِّنى الْإَذَي َو َعافَا ِني

ባይቲ ሱንናንተ

3. ቢቶ ኢጂቤ ኢስቲንጃእ ሞሸ
́ ዋ “አልላሁምመ ሐጽጺን ፈርጂ́ ሚነል ፈዋሒሺ ወ ጠህሂር
ቀልቢ́ ሚነን ኒፋቅ”

ش َو َط ِّه ْر قَ ْلب ِْي ِم َن ال ِّنفَا ِق
ِ ا َّل ُه َّم َح ِّص ْن ف َْرج ِْي ِم َن ا ْلف ََوا ِح

ባይቲ ሱንናንተ

4. ቂብለ ገረብቤ አሚንተ ቂብለሌ ሐጪ መስጠመ ሸሐት ዋ/አሚንተ ዘሐን ሞሸ
́ ሐራሚንተ
ኢልላወ 92cm ቤ ዘይሮሕ
ቤ
́ ቂ 20cm ቤ ላይ ሐፍቲ ዛለ ሑጡር አይነ ኤ́ቀድዞቤ/ኤሔርዞ
́
́
ሐልጊረ ቢላይ። ዊስሰ ሞይ
́ ሌ ጋርኩት ዚችቼ́ኸለ ኡስጡቤ ሞሸ
́ አሐዱም ኤ́ላም
5. ቀብሪ ላይቤ ዊስሰ ሞይ
́ መውጠእ ሐራም ዚኻነሰ ቀብሪ ሚሒይቤ መውጠኡም ከራሃንተ
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6. ቁኑን አሚንተ ኢሽሼ́ትቤ ዪሊ́ጥዛል ሚይ፣ ቢስሲ ዩልዲዛል
(ቢስሲ ሐልበ ኤ́ልበ) ለፉ
́
ተሐይ፣ ኡሱእ ዪሊ́ጥባዛል ኡ́ገ፣ ኡሱእ ዪትጌብ
́ ባዛል አትታይ፣ ፊዝቤ ዱ́ፍ ዛልበ ዋ ገዱቤ
ዊስሰ ሞይ
́ መውጠእ ከራሃንተ
7. መስሳነን ከራሃንተ
8. ዊስሰ ሞይ
́ ዩቡ́እዛል ኡሱእ ኪ́ ስዞቤ
́ ኻነ ኢጂዞቤ
́ ቁራን ኣያት ዋ አልለ ዋ ነቢ ሱም ኩቱብ
ዛልበ መልሐድመ መቦአ́ ከራሃንተ
9. ነትቱ ዋ ዚምሳሰለ ሰበባችሌ ዲርቂ ኻነጊረ ቢላይ ቁንኒቤ ሸሐት ሞሸ
́ ከራሃንተ

ኡ́ንቤ ኢስቲንጃእ ሞሸ
́ ሌ ሸርጢያች
1. ኡ́ንዞ አሚንተ ዪሒ́ግናዛል ጣሒር ዚታመ መማሸ አሚንተ መምጠጥ ዪፈርኪዛል ሞኽነ
ሐልበ
2. ኡ́ንዞ አሚንተ ዪሒ́ግናዛል ጊድረ አሚንተ ቂ ́መ ዛለ ሞኽነ ኤ́ልባም
3. ነጂስዞ አሐድ ኡ́ንሌ/ዪሒ́ግናዛልሌ ሺኢሽቲ ገረብዞቤ
́ አሚንተ አነሰጊረ ሺኢሽቲ ኡ́ንቤ/
ዪሒ́ግናዛልቤ ሙልሉእቤ መትማሸ ሐልበ
4. ነጂስዞ ነዲቤ ዚደረቀ ሞኽነ ኤ́ልባም
5. ነጂስዞ ሚይ ዚምሳሰለ አይነበሕ ዚትላቀጠ ሞኽነ ኤ́ልባም
6. ነጂዞ ሸሐት/ዘሐን በሪ ሺርቲዞቤ
́ ቃጪ አላይ አትታይ ዘትማሰለ ሞኽነ ኤ́ልባም

ሩኹብቲ ا ْل َح َدث
ሩኹብቲ (ሐደሥ) አሐድ ኡሱእ ጣሒር አልሞኽነዞሌ
́ ሰበብ ዩኹኒዛሊንተ።

ሩኹብቲ አይናች
ሩኹብቲ ኮ ́ት አይነቤ ዪስሳአዳል። አዝዚያቹም፣ ዛነሰ ሩኹብቲ ዋ ዚገደረ ሩኹብቲያቺንተዩ።

ዛነሰ ሩኹብቲ

الْإ َ ْص َغر َح َد ُث

አሐድ ኡሱእቤ ዛነሰ ሩኹብቲ ዪነብሪባዛል ዊስሰዞ ዚበረሰሳንተ። ዘነሰ ሩኹብቲቤ መጤ́ሐርሌ́ም
ሐጂ́ስቤ ዊስሰ ሞሸ
́ የትኺ́ሸሐል። ዪ́ዞም
́ ዚገደረ ሩኹብቲ ዘሌ́ልበ ኻነጊሪንተ።
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ዛነሰ ሩኹብቲ ዛልባሌ ኹቱር ኢሾ́ታች
1. ሰላት መስገድ
2. ጠዋፍ ሞሸ
́
3. ቁራን ኪታብ መጦረ
́
4. ቁራን ኪታብ መንከእ

ዚገደረ ሩኹብቲ

َح َد ُث الْإَكْبَر

ዚገደረ ሩኹብቲቤ (ጀናበ) መጤ́ሐርሌ ቃም ጀምሚኡው ሙልሉእቤ መሕጠብ ዋጂቢንተ። አሐድ
ኡሱእ ዚገደረ ሩኹብቲ ዪነብሪባዛል ዪትኼ́ ተልዛሉ ሐለታችቤ አሐድዞ ዚትረኸበሳንተ።
1. መኒ ዞጥጠሰ
́
2. አቦቻ
́ (መትራአ) መስሰ መኚ́ት
́ ዋ ኢንዶች
3. ሙት
4. ኢንዶቻ
́ ችሌ ወሕሪ ደም (ሐይጲ) ዚዲ́ጀሰ
5. ኢንዶቻ
ደም (ኒፋስ) ዚዲ́ጀሰ
́ ች ኢስወለዱ ቤሔር ዩጭዛል
́
6. ኢንዶቻ
́ ች ዞለዱሰ
́

ደም አይናች
ኢንዶቻ
́ ችቤ ሺኢሽቲ አይነ ደም ዪዲ́ጅበዮሖል
1. ወሕሪ ደም

ا ْل َح ْيض

ኢንዶች
́ ወልዲ ወሕሪቤ አሐድጊረ ዪዲ́ጅቤ́ዛል ደሙው ወሕሪ ደም ዪሎሖል። ዪ́ ደም
አነሰመ ፈጠንቤ ቃነነጊረ አሐድ ማልቱ ዋ አሐድ ሚሼ́ትሌ ዪሊ́ጣል። ዚትለመደ ሲድዲስቲ
አሚንተ ሳትቲ አያማችሌ ዪሊ́ጣል። ቀለሕ ባየጊረ አስሲራ ሐምሚስቲ አያማችሌ ዪሊ́ጣል።
አሐድ አያም ዋ አሐድ ሚሼ́ትቤ ተሐይ ዋ አስሲራ ሐምሚስቲ አያማችቤ ዚያደ ዪሊ́ጥዛል
ኻነጊረ ወሕሪ ደሙም አልታወ መዴ́ አፍ ደሚንተ (ኢስቲሓጰ)።
2. መውለድ ቤሔር ደም

ال ِّنفَاس

መውለድሌ ሚሕጢ ዚለሐደመ ወልዲ ዚትወለደሰ ዩጭዛሉው
መውለድ ቤሔር ደም
́
ዪሎሖል። ዪ́ ደም ፈጠንቤ ቃነንጊረ ወልዲ ዚትወለደሰ ዛል ሚሕጢበሕ ዪቃንናል።
ዚትለመደ አርበኢ́ን አያማችሌ ዪሊ́ጣል። ቀለሕ ባየጊረ ሲትቲን́ አያማችሌ ዪሊ́ጣል።
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3. መዴ́ አፍ ደም

اضة
َ الْ ِإ ْس ِت َح

ኢንዶች
́ ወልዲ ቃምዜ ኡስጡ መዴ́ አፍ ሰበብቤ ዪዲ́ጅዛል ደሚንተ። መዴ́ አፍ ደም ዛልቤ́ሌ
ሰላት መስገድ ሐራም አልታም፣ የኽኒማም ኩልሉ ፈርዲ ሰላትሌ ሐጂ́ስ ዊስሰ ሞሸ
́
ዪነብሪቤሔል።

ዚገድረ ሩኹብቲ ዛልባሌ ኹቱር ኢሾ́ታች
መኒ መውጠእ ዋ/አሚንተ አቦች
́ (መትራአ) መስሰ መኚ́ት ሰበብቤ ዚገደረ ሩኹብቲ ዛልበ
́ ዋ ኢንዶች
ኡሱእሌ ኹቱር ዚተዩ ኢሾ́ታች።
1. ሰላት መስገድ
2. ጠዋፍ ሞሸ
́
3. ቁራን መንከእ
4. ቁራን መጦረ
́
5. ቁራን መቅረእ
6. መስኪ́ ድ መቦአ́ አሚንተ መስኪ́ ድቤ መትጌበ́ ል

ወሕሪ ደም፣ መውለድ ቤሔር ደም ዋ መውለድ ሰበብቤ ዚገደረ ሩኹብቲ ዛልቤ ኢንዶች
́ ወልዲሌ
ኹቱር ዚተዩ ኢሾ́ታች።
1. ላይሌ ዚትቄቀሉ
ሲድዲስቲ ኢሾ́ታች
́
2. መሶ ́መን
3. አቦችበሕ
(መትራአ) መስሰ መኚ́ት
́
ቀሐት ወልዲ ወሕሪ ደም ዋ መውለድ ቤሔር ደም ሰበብቤ ሑሉፍ ዪሌ́ዛል ሰላቱው ዚጤ́ሐርቲሰ
ቲከፍሉሜ́ት (ቀዳእ ቲሰግዱሜ́ት )። የኽኒማም ዪ́ ሰበብቤ́ዞ ሑሉፍ ዪሌ́ዛል ሶ ́መኑው ዚጤ́ሐርቲሰ
ቲከፍላት (ቀዳእ ቱሱ́ ምናት)።
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መትሓጠብ

ا ْل ُغ ْسل

ሰላቱው ዪነክዛልቤ መትሓጠብ ባይቲ ኒየ ሞሸ
́ ቤ ቃም ተማሙም ጪገሩም ዘልቀረቤ ሚይቤ
መትማሰል ባይቲን́ ተ። ኢስላም ወልዲ ኮ ́ት አይነ መትሓጠብ ዪትሓጠባል። አዝዚያቹም ዋጂብ ዋ
ሱንነ መትሓጠባቺንተዩ።

ዋጂብ ዚተ መትሓጠብ
ወጂብ ዚተ መትሓጠብ ዚገደረ ሩኹብቲ ዛልበ ኡሱእ መጤ́ሐርሌ ዪትሓጠባዛል መትሓጠቢንተ።
ዋጂብ መትሓጠብ ተቄበሎ
́ ́ ት ዪነብራኩት ዪትኼ́ ተልዛሉ ዋጂብ ዚተዩ ኢሾ́ታች መትማለእ
ዪነብሪበዮሖል።

ዋጂብ መትሓጠብሌ ዋጂብ ዚተዩ ኢሾ́ታች
1. “ነወይቱ ረፍዐል ሐደሢል አክበሪ ሊልላሂ ተዓላ”

ባይቲቤ ኒየ ሞሸ
́

نَ َويْ ُت َر ْف َع ا ْل َح َد ِث الإَكْبَ ِر ِل َّل ِه تَ َعا َلى

2. ነጂስ ዚተ ሺኢ́ው ቃምቤ ፈተሕ ሞሸ
́
3. ቃም ጀምሚኡው ጪገሩም ዘልቀረቤ ሚይ መትማሰል

ዋጂብ መትሓጠብሌ ሱንነ ዚተዩ ኢሾ́ታች
1. ቃምቤ ሚይ ዘሌ́ሰቦቤ
́ ሜ́ገል ዊስሰ ሞሸ
́
2. “ቢስሚል ላሂር ረሕማኒር ረሒ́ም” ባይቲ
3. ቃሙው መፎከ
́
4. ኢጂ ዋ ኢንጊር አጣቢኝኛች ዋ ጪገር ማቤይነ አጣቢኝኛቹው ሜ́ሰብመ መፎከ
́
5. መትኺታተልቤ ቀለሕ ዘላዮቤ
́ (ሙዋላህ) ኢሾ́ታችዞው
́
́ ሞሸ
6. ቀኚ́ቱው ነዲ መሕጠብ
7. ኢሽሺ́ ሽቲጊር ኩልሉ አትታዩዉም መሕጠብ
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ሱንነ ዚተ መትሓጠብ
ሱንነ ዚተ መትሓጠብ ዪትኼ́ ተልዛሉ ሰበባችሌ ዪትሓጠቦዛል
መትሓጠቢንተ።
́
1. ጁመ አያም ጁመ መስገድ ቤ́ቀድ
2. ኢ́ድ ዋ አረፈ
3. ዚናብ መጦቀ
́ ስሌ (ኢስቲስቃእ) መስገድሰ
4. ኢ́ር ዋ ወሕሪ ዚጬ́ለሙሰ (ኹሱ́ ፍ ዋ ኩሱ́ ፍ) መስገድሌ
5. መክከ መቦአሰ
́
6. መዲ́ነ መቦአሰ
́
7. ሐጅጂ ሞሸ
́ ሌ ኢሕራም መገድሰ
8. ሐጅጂሰ አረፋትቤ መቃነንሌ
9. ሐጅጂሰ ሙዝደሊፈቤ መሕደርሌ
10. ሐጅጂ ዋ ኡምረሰ ጠዋፍ ዋ ሰእዪሌ
11. ሐጅጂሰ ጀምረቤ ኡ́ን መግኘሌ
12. ኢስላም ዘንናረ ኢስላም ዚኻነሰ
13. ጂናኢዝ ዚሐጠበ ኢሰቦረደ
ቤሔር
́
14. ጂናም አሚንተ ገግገበ ዚኻነ ሩሕዞው
́ ዛቀሰ

ዪ́ ላይሌ ዚትቄቀላችቤ
ቃጪ ዮውሚየ ኒትሓጠባዛነ መትሓጠብ ሩኽሳንተ (ሙባሕ)። የኽኒማም ሰዋብ
́
ነገኝባኩት ኸሽነጊረ መትሓጠብዚነሰ አልለ ጣሒር ዋ ነዚ́ፍ ዩድዲዛልሌ
ባይቲ ቀልቢዚነቤ አልለሌ
́
ኒትሓጠብዛነነቱው ኒየ ሞሸ
́ ሐልበነ።
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ዊስሰ ا ْل ُو ُضوء
ዊስሰ ባይቲ

ቃምቤ ዚትታወቁ አትታየቹው ኒየ ሞሸ
́ ቤ ሚይቤ መሕጠብ ባይቲን́ ተ። ዊስሰ ሞሸ
́

ቤ́ቀድሌ ዊስሰዞ ተቄበሎ
́ ́ ት ዪነብራኩት ዊስሰ ያሺዛል ዪትኼ́ ተልዛሉ ሸርጢያቹው መትማለእ
ዪነብሪበሐል።

ዊስሰ ሸርጢያች

ُ ُش ُر
وط ا ْل ُو ُضوء

1. ኢስላም ሞኽነ ሐልበ
2. ባሊኅ አሚንተ ኦር
́ ዋ አሪ ዚላየ (ሙመይዪዝ) ወልዲ ሞኽነ ሐልበ
3. ጣሒር ሚይ መትናፈእ ሐልበ
4. ዊስሰቤ ዋጂብ ዚተዩ ኢሾ́ታቹው ሞቀ
́ ሐልበ
5. ዊስሰሌ ዪትሐጠቢዛሉ አትታያችቤ ዊስሰ ያሽቦዛል
ሚይ ረንጂዞው፣
ሱችነዞው
́
́
́

ዋ ጢመዞው
́

ዪናውጣዛል ሺኢ መንበርቲ ኤ́ልባም
6. ዊስሰሌ ዪትሐጠብዛሉ አትታያችቤ ዊስሰ ያሽቦዛል
ሚይ ዘይቦርዲኩት
ያሻዛል ሺኢ መንበርቲ
́
́
ኤ́ልባም (ሸመ ዋ ዜት
́ አይነ)
7. ዊስሰ ያሽዛል ጣሒር ሞኽነ ሐልበ ባይቲም
́ ዚገደረ ሩኹብቲ ዛልበ ሞኽነ ኤ́ልባም

́ ች
ዊስሰሌ ዋጂብ ዚተዩ ኢሾታ

فَ َرا ِئ ُض ا ْل ُو ُضوء

1. ፊት
́
́ መሕጠብሰ ኒየ ሞሸ
2. ፊቱው
ጪገር መብቀል ዪ́ግሊባዛል አትታይቤ ሜ́ገል ኢላ ደበን ዋ አሐድ ኡዙንቤ ኢላ
́
አላይ ኡዙን ዛል አትታዩው መሕጠብ
3. ኮ ́ት ኢጂያቹው ኢላ ኩሩምባይ መሕጠብ
4. ኤ́ቀድ ገረብ ኡሩሱ
́ )
́ ው ሚይቤ መሓሰስ (ሩጥጠ ሞሸ
5. ኮ ́ት ኢንጊራቹው ኢላ ሒንዲርቲ ኣጥ መሕጠብ
6. ላይሌ ዚትቄቀሉ
ኢሾ́ታቹው ተርቲብ
́
́ ቤ ሞሸ
́

́ ች
ዊስሰሌ ሱንነ ዚተዩ ኢሾታ

ُسنَن ا ْل ُو ُضوء

1. “ቢስሚል ላሂር ረሕማኒር ረሒ́ም” ባይቲ
2. ኮ ́ት ኢጂ́ው መሕጠብ
3. ሱዋክ ሞሸ
́
4. አፍ መልቃለቅ
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5. ኡ́ፉው መሕጠብ (ኢስቲንሻቅ ሞሸ
́ )
6. ኡሩስ
́ ጀምሚኡው ሚይቤ መሓሰስ
7. አሐድ ኢጂ አጠቢኝኛቹው አላይ ኢጂ ዋ ኢንጊር አጣቢኝኛች ማቤይነ ሜ́ሰብቤ መፎከ́ መ
መሕጠብ
8. ኮ ́ት ኡዙናቹው ኡስጡ ዋ ቃጪዚዩዉም መሕጠብ። ዪ́ዞም
(index
́ ገበተ ለሕሓሰቤ
finger) ኡዙንሌ ኡስጡዞው
́ ዘሐጠቦሰ́ ቁማይ ገድዳለቤ (thumb) ቃጪዞው
́ መሕጠብቤ́ንተ
9. መትኺታተልቤ ቀለሕ ዘላዮቤ
́ ኢሾ́ታችዞው
́ (ሙዋላህ)
́ ሞሸ
10. ኢሽሺ́ሽቲጊር መሕጠብ
11. ቀኚ́ት ኢጂ ዋ ኢንጊሩው መቅደም
12. ዘቦረዶ
́ ዱዋእ ሞሸ
́ ሰ
́

́ ች
ዊስሰ ሞሸ
́ ሰ ዚጥጠለኡ ኢሾታ

ِ َمكْ ُرو َها
ت ا ْل ُو ُضوء

1. ሐሳወ ሞሸ
́
2. አሐድ አትታዩው ሺ́ሽቲጊርቤ ዚያደ መሕጠብ
3. አሐድ አትታዩው ሺ́ሽቲጊርቤ ተሐይ መሕጠብ
4. ዊስሰ ዘለቦረዶ
́ ዘሐጠቦ አትታዩው መድረቅ
́ ቤ
5. ሚይ ኢስራፍ ሞሸ
6. ቢቶ ኢጂ ዋ ኢንጊሩው ቀኚ́ት ኢጂ ዋ ኢንጊርቤ መቅደምመ መሕጠብ
7. ዊስሰ አላይ ኡሱእ ጊርጋረቤ ሞሸ
́

ዊስሰ የበርሲዛላች

نَ َوا ِق ُض ا ْل ُو ُضوء

1. መኒ ዘልተ ዘሐን ዋ ሸሐት በሪው
́
́ ዩጭዛል
2. ሩሕኻዱው አልሞቀ
́ ፣ ጂናምነት፣ መስኸር ዋ ዚምሳሰላች ሰበብቤ
3. ባሊኅ ዚተዩመ መትናሰእ ዮቅ
́ ቃምዚዩ መትናከእ
́ ዋ ኢንዶች
́ ለዩዛላች አቦች
4. ሩሕዛጥ ኻነ አላይዞ ፎዩ́ ው ኢጂ ኡ́ድቤ አሚንተ አጣቢኝኘቤ መንከእ
5. መኚ́ት፤ የኽኒማም ዚቅ ዚተ አትታይቤ መርሐብበእቤ መትጌበ́ ልመ መኚ́ት የበርሱሜ́ል
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ዊስሰ ሞሸ
́ ሰ ያሾ́ዛል ዱዋኣች
ኢጂ መሕጠብሰ
“አዑ́ፁ ቢልላሂ ሚነሽ ሸይጣኒር ረጂ́ም። ቢስሚል ላሂር ረሕማኒር ረሒ́ም። ነወይቱል ዉጱ́ እ”

نَ َويْ ُت ا ْل ُو ُضو ْء

አፍ መልቃለቅሰ

الر ِح ْي ِم
َّ الر ْح َم ِن
َّ ب ِْس ِم ال َّل ِه

الر ِج ْي ِم
َّ َا ُعو ُذ بِال َّل ِه ِم َن
َّ الشي َط ِن

“አልላሁምመ አዒንኒ ́ ዐላ ፂክሪከ ወ ሹክሪከ ወ ሑስኒ ዒባደቲክ”

ال َّل ُه َّم اَ ِع ِّني َعلَى ِذكْ ِر َك َو ُشكْ ِر َك َو ُح ْس ِن ِعبَا َد ِت ْك

ኢስቲንሻቅ ሞሸ
́ ሰ
“አልላሑምመ አሪሕኒ ́ ራኢሐተል ጀንነህ”

ال َّل ُه َّم َا ِر ْح ِني َرا ِئ َح َة ا ْل َجنَّة

ፊት
́ መሕጠብሰ
“ነወይቱ ረፍዐል ሐደሢል አጽኀሪ ሊልላሂ ተዓላ። አልላሁምመ በይዪጵ ወጅሂ́ የውመ ተብየጵጱል
ዉጁ́ ህ”

نَ َويْ ُت َر ْف َع ا ْل َح َد ِث الْإ َ ْص َغ ِر ِل َّل ِه تَ َعا َلى ال َّل ُه َّم ب َ ِّي ْض َو ْجهِي ي َ ْو َم تَ ْب َي ُّض ا ْل ُو ُجو ْه
አሚንተ “ነወይቱጥ ጠሃረተ ሊጽጸላቲ፣ አልላሁምመ በይዪጵ ወጅሂ́ የውመ ተብየጵጱል ዉጁ́ ህ”

لصلاَ ِة ال َّل ُه َّم ب َ ِّي ْض َو ْجهِي ي َ ْو َم تَ ْب َي ُّض ا ْل ُو ُجوه
َّ نَ َويْ ُت ال َّط َها َرةَ ِل
ቀኚ́ት ኢጂ መሕጠብሰ
“አልላሁምመ (አ)ዕጢ́ኒ ́ ኪታቢ́ ቢየሚ́ኒ ́ ፈሓሲብኒ ́ ሒሳበን የሲ́ ራ”

ቢቶ ኢጂ መሕጠብሰ

ِ ال َّل ُه َّم ا ْع ِط ِني ِكتَابِي ِب َي ِمي ِني فَ َح
اس ْب ِني ِح َسابًا ي َ ِسي ًرا

“አልላሁምመ ወላ ተዕጢ́ኒ ́ ኪታቢ́ ቢሺማሊ́ ወላ ሚን ወራኢ ⶰህሪ ́ ፈሓሲብኒ ́ ሒሳበን የሲ́ ራ”

ِ ال َّل ُه َّم َولإ َ تَ ْع ِطي ِني ِك َتابِي ب ِِش َما ِلي َولإ َ ِم ْن َو َر ِاء َظ ْه ِري فَ َح
اس ْب ِني ِح َسابًا ي َ ِسي ًرا
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ኡሩስ
́ መሓሰስሰ
“አልላሁምመ ሐርሪም ሸዕሪ ́ ወ በሸሪ ́ ሚነን ናር”

ال َّل ُه َّم َح ِّر ْم َش ْع ِري َوب َ َش ِري ِم َن ٱل َّنا ْر

ኡዙን መሕጠብሰ
“አልላሁምመ (ኢ)ጅዐልኒ ́ ሚነል ለፂ́ነ የስተሚዑ́ነል ቀውለ ፈየትተቢዑ́ነ አሕሰነህ”

ال َّل ُه َّم ٱ ْج َع ْل ِني ِم َن ا َّل ِذي َن ي َ ْس َت ِم ُعو َن ا ْلق َْو َل فَ َي َّت ِب ُعو َن َا ْح َسنَه

ቀኚ́ት ኢንጊር መሕጠብሰ

“አልላሁምመ ሠብቢት ቀደመይየ ዐለጽ ጺራጢል ሙስተቂ ́ሚ የውመ ተዚልሉ ፊሀል
አቅዳም”
́

الص َرا ِط ا ْل ُم ْستَ ِقي ِم ي َ ْو َم تَ ِز ُّل ِفي َها الْإ َ ْق َد ْام
ِّ ال َّل ُه َّم ث َ ِّب ْت قَ َد َم َّي َعلَى

ቢቶ ኢጊር መሕጠብሰ
“ሱ́ ረቱል ቀድር”

ዊስሰ ዘቦረዶ
́ ያሾ́ዛል ዱዋእ
́ ሰ
“አሽሀዱ አን ላ ኢላሀ ኢልለል ላሁ ወሕደሁ ላ ሸሪከ́ ለሁ ወአሽሀዱ አንነ ሙሐምመደን ዐብዱሁ
ወረሱ́ ሉሁ።

አልላሁምመ

(ኢ)ጅዐልኒ ́

ሚነት

ተውዋቢ́ነ ወ(ኢ)ጅዐልኒ ́ ሚነል ሙተጠህሂሪነ́
ወ(ኢ)ጅዐልኒ ሚን ዒባዲከጽ ጻሊሒ́ነ። ሱብሓነከል ላሁምመ ወቢሐምዲከ አሽሀዱ አን ላ ኢላሀ
ኢልላ አንተ አስተኅፊሩከ ወአቱቡ
́ ኢለይከ። ወ ጸልለል ላሁ ዐላ ሰይዪዲና ሙሐምመዲን ወዐላ
ኣሊሂ ወጸሕቢሂ ወ ሰልለመ”።

َ َا ْش َه ُد َا ْن لَإ ِالَ َه ِالَّإ ال َّل ُه َو ْح َدهُ لَإ َش ِر
يك َل ُه َو َا ْش َه ُد َا َّن ُم َح َّم ًدا َع ْب ُدهُ َو َر ُسو ُل ُه ال َّل ُه َّم ٱ ْج َع ْل ِني ِم َن
الصا ِل ِحي َن ُس ْب َحانَ َك ال َّل ُه َّم َو ِب َح ْم ِد َك
َّ ال َّت َّوابِي َن َوٱ ْج َع ْل ِني ِم َن ال ُم َت َط ِّه ِري َن َوٱ ْج َع ْل ِني ِم َن ِعبَا ِد َك
وب ِا َل ْي َك َو َص َّلى ال َّل ُه َعلَى َس ِّي ِدنَا ُم َح َّم ٍد َو َعلَى ا ِل ِه
ُ َُا ْش َه ُد ا ْن لَإ ِالَ َه ِالَّإ اَنْ َت اَ ْستَ ْغ ِف ُر َك َواَت

َو َص ْح ِب ِه َو َس َّل َم
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ተየምሙም

ال َّتيَ ُّمم

ተየምሙም ባይቲ ሚይ አትታይሌ ጣሒርመ ደረቅ ዚተ አፈርቤ ዊስሰ ሞሸ ባይቲን́ ተ።

ተየምሙምሌ ሸርጢያችዞ
1. ጣሒር ሚይ ቂባጭ። ሚይዞ ሐልጊሩም መስቸሌ ቢላይ ዘይቢቅ አሚንተ ሚይዞው
́ መዴ́ ጀ
ዘይቲፈረክ ኻነጊረ
2. አሐድ አይነ ነትቱ ዛልባመ ሚይ ነከኤ́ውጊር ነትቱዞው
́ የዝዛርፋዛል ኻነጊረ
3. ዛል ሚዩው በሓኢማች መስሴ́ቸሌ ዪትኸሽዛል ኻነጊረ
4. አፈርዞ ጣሒር፣ ደረቅመ ሲ́ ሰ ዛልበ ሞኽነ ሐልበ። ሺሕሼ́ረበሕ ተላቀጠጊረ ዮቁ
́ ሜ́ል
5. ሰላት ወቅቲዞ መቦአ́ ሐልበ። ፈርዲ ሰላትሌ ሰላትዞ ወቅቲ ዘልቦአቤ
ተየምሙም ሞሸ
́
́ ዮቁ
́ ሜ́ል
6. ኩልሉ ፈርዲ ሰላትሌ́ም ሐጂ́ስ ተየምሙም ሞሸ
́ የትኺ́ሸሐል። ሱንነ ሰላት ኻነጊረ አሐድ
ተየምሙምቤ መስገድ ዪትፈረካል
7. ሚይ ቂባጭ ሰበብቤ ያሾ́ዛል ተየምሙም ኻነጊረ ተየምሙምዞው
́ ቤ́ቀድ ሚይ መፋጨ
́ ሞሸ

ተየምሙምሌ ዋጂብ ዚተዩ ኢሾ́ታች
1. “ነወይቱ ኢስቲባሐተ ፈርጲጽ ጸላህ”

الصلَا ِة
ِ  نَويْ ُت ِا ْس ِت َبا َح َة ف َْرባይቲቤ ኒየ ሞሸ́
َّ ض

2. ኮ ́ትጊረ ደቺ́ው መሕመጥቤ ፊት
́ ዋ ኮ ́ት ኢጂ́ው ኢላ ኩሩምባይ መሓሰስ
3. ላይሌ ዚትቄቀላው
ተርቲብ
́
́ ቤ ሞሸ
́

ተየምሙምሌ ሱንነ ዚተዩ ኢሾ́ታች
1. “ቢስሚል ላሂር ረሕማኒር ረሒ́ም” ባይቲ
2. ሱዋክ ሞሸ
́
3. ቀኚ́ት ኢጂ́ው ቢቶ ኢጂ ቤ́ቀድ መሓሰስ
4. ኢሾ́ታችዞው
́ ሞሸ
́ (ሙዋላህ)
́ መትኺታተልቤ ቀለሕ ዘላዮቤ

ተየምሙም የበርሲዛሉ ኢሾ́ታች
1. ዊስሰ የበርሲዛል ጀምሚኡም ተየምሙም የበርሳል
2. ሚይ ቂባጭሌ ተየምሙም ዛሸሌ ሚይ ተረኸበጊረ። ነትቱሌ ዛሻም ነትቱዞቤ
́ ሐወጊረ
3. ኢስላም ዲ́ንቤ መውጠእ (ሪድደህ)
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ተየምሙም የሽቦዛልኩት
́
“ቢስሚል ላሂር ረሕማኒር ረሒ́ም” ኢሳዮ́ ቤሔር ኒየ ያሾ́መ አፈርዞው
́ ኮ ́ት ኢጂቤ በጥጠሕቤ
ዪመሕጦመ
ኮ ́ት ኢጂቤ ፊት
́ ጀምሚኡው የሓስሶሖል። ቤሔርዞም
́ አፈሩው ሐጂ́ስቤ ነዲኩትቤ
́
ዪመሕጦመ
ቢቶ ኢጂቤ ቀኚ́ት ኢጂ́ው ኢላ ኩሩምባይ ኩልሉ አትታዩዉም መትማሰልቤ
́
የሓስሶሖል፣ አዝዞኩትቤ
́ ዞ ቀኚ́ት ኢጂቤ́ም ቢቶ ኢጂ́ው ኢላ ኩሩምባይ የሓስሶሖል።
́

ኹፍፊ መሓሰስ َم ْس ُح ا ْل ُخ َّف ْين
ኹፍፊ መሓሰስ ኒላዛነ ዪ́ ተሐይሌ ዚትቄቀሉ
ሸርጢያቹው ዘትማለአ ዊስሰ ሞሸ
́
́ ሰ ኢንጊሩው
መሕጠብ አትታይሌ ኹፍፊዞ ላይዞው
́ ሚይቤ መሓሰሱዊንተ።

ኹፍፊ መሓሰስሌ ሸርጢያችዞ
1. ኹፍፊዞ ዚቅመ ፈጠንቤ ዘይቲፈጅ ሞኽነ ሐልበ
2. ኹፍፊዞ ጣሒር ጎገቤ
́ አሚንተ ሚይ ሑሉፍ ዘዩሽ
́ ሺኢቤ ዚድደለገ ሞኽነ ሐልበ
3. ኹፍፊዞ ዊስሰሰ መትሐጠብ ዛልበ አትታይ ኢንጊሩው የቁ́ፍሊዛል ሞኽነ ሐልበ
4. ኹፍፊዞ ዚትቀደደ አሚንተ ኑዱል ዛልበ ሞኽነ ኤ́ልባም
5. ኹፍፊዞ ዚገደረ ዋ ዛነሰ ሩኹብቲቤ ጣሒር ኢስኻኖ ቤሔርሌ መትለበስ ሐልበ

ኹፍፊዞ ኣይተቄስሲ
ወቅቲሌ ዪትለበሳል
́
1. ሙሳፊር ዘልታሌ አሐድ ማልቱ ዋ አሐድ ሚሼ́ትሌ (24 ሰአ) ዪትለበሳል
2. ሙሳፊር ዚታመ ኮ ́ት አየም አሚንተ አዝዞቤ ዚያደሌ ዪሊ́ጥዛልሌ ሺኢሽቲ አየምልሌ (72
ሰአ) ዪትለበሳል
3. ላይሌ ዚትቄቀለ
ወቅቲ ዪትሔ́ለቃዛል ኹፍፊዞ ዚትለበሰሰ ዚናረ ዊስሰ ዚበረሰሳቤ́ንተ
́

ኹፍፊ መሓሰሱው የበጥሎ́ዛሉ ኢሾ́ታች
1. ኹፍፊዞው
́ ኢንጊርቤ ዛጮ́ሰ አሚንተ ኹፍፊዞ ተቀደደጊረ (አሐድ ኢንጊርዞ ኻነጊሩም)
2. ዚገደረ ሩኹብቲ (ሐደሡል አክበር) ዚትረኸበሰ
3. ኹፍፊዞ መትለበስ ዛልባቄስሲ
ወቅቲ ዚኻነሰ
́
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ኹፍፊው
́ ሚንኩትቤ የሓስሶሖል
ቀኚ́ት ኢንጊር ኹፍፊቤ
́ ሜ́ገልመ ቢቶ ኢንጊር ኹፍፊው
́ መትኼ́ ተልቤ ኢሰሐድጊረ የሓስሶሖል።
ኹፍፊዞው
́ ሩጥጠ ኢጂቤ አሚንተ አይዪ ሩጥጠ ዚተ ሺኢቤ መሓሰስ ዪትፈረካል። ኹፍፊዞ ላይ
ገረቡው አሐድ አጣቢኝኘቤ መሓሰስ ዮቃ
́ ል።
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الصلَاة
َّ

ሰላት

ሰላት ሐምሚስቲ ኢስላምነት መኸዙያችቤ አሐድዞንተ።
ሰላት ኢሾ́ት ዋ ባሎ́ት ዚለሐደ ዚኻነሰ ኒየ
́
ሞሸ
ሰላት ኮ ́ት
́
́ መ “አልላሁ አክበር” ባይቲቤ ዪ́ግሊመ “አስሰላሙ ዐለይኩም” ባይቲቤ ዪትቦረዳል።
አይነቤ ዪስሳአዳል።
1. ሩኩ́ እ፣ ሱጁ́ ድ ዋ መቅረእ ዛልበ። ዪ ኮ ́ትሌ ዪስሳአዳል
-

ሩሕ ሐዋዝቤ ፈርዲ ዚተ

)(ف َْر ُض َع ْين

ባይቲም
́ አይዪ ኢስላም ወልዲቤ ዋጂብ ዚተ

ሐምሚስቲ ወቅቲ ሰላት
-

)الصلَاةُ ال َّنا ِفلَة
َّ (

ሱንነ ዚተ

ባይቲም
́ ዚትወደደመ ዲርቂ መስሰገድ ዘሌ́ልበ ሰላቲንተ፣

የኽኒማም ሩሕ ሐዋዝዞ ኸሸጊረ ዪሰግዳዛልመ ተሰገደጊረ ሰዋብ ዪትረኸብባዛል
2. ሩኩ́ እ ዋ ሱጁ́ ድ ዘሌ́ልባመ “አልላሁ አክበር” ዋ መቅረእ

ሱምሙትቤ ፈርዲ ዚተ

)(ف َْر ُض ِكفَايَة

ሙጥጢ ዛልበ። ዪ́ዞም
́

ባይቲም
́ ኢስላም ወልዳች ጀምሚእቤ ዋጂብ ዚታመ

አሐድ ገረብዞ ሰገዴ́ ውጊረ ዚቀራችቤ ፈርዲነትዞ ዩርዲዛል፤
ጂናኢዝቤ ዪስሰገድዛል (ጸላቱል
́
ጀናዘህ) ሰላቲን።

وضة
َ الصلَ َوات ا ْل َم ْف ُر
َّ

ፈርዲ ሰላታች
ኢስላም

ወልዲ

ዲርቂ

መስገድ

ዛልበ

ሰላቱው

ፈርዲ

ሰላት

ዪሎሖል።

ሐምሚስቲን́ ተዩ። ፈርዲ ሰላት ኩልሉ ኢስላም፣ ኣቂልመ ባሊኅ ዚታቤ ዋጂቢንተ
ሐምሚስቲ

ሰላታች

ዋጂብነትዚዩው
́

ዘዪመን

ካፊሪንተ።

ዪ́

ሰላታች

ፈርዲ

ሰላታች

)(ف َْر ُض َع ْين።

ወቅቲዚዩቤ

ዪ́

መስሰገድ

ዪነብሪበዮሖል።

ሐምሚስቲ ፈርዲ ሰላታች ዋ ወቅቲዚዩ
1. ሱብሒ

2 ረከአ

ወቅቲዞ መዛኜ́ይ ኮ ́ትታኝ “ሸፈቅ”ቤ ሜ́ገል ኢላ ኢ́ር መውጠእኢንተ።
2. ዙሕሪ

4

ረከአ

ወቅቲዞ ኢ́ር ሰሚ ጉትቲቤ ጢ́ት ዘው ዛቲሳቤ (አዉስቲራሊየቤ ኢ́ር ኪልቱጭ
́ ቤ ኢላ ኢ́ር
ኪልቲቡ́እ ዘው ዛቲሳቤ) ሜ́ገል ኢላ አሐድ ሺኢ ጫየዞ ቁንኒዞበሕ
መስሰ መስሰ ዩኹኒቄስሲ́
́ ንተ።
́
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3. አስሪ

4

ረከአ

ወቅቲዞ አሐድ ሺኢ ጫየዞ ቁንኒዞበሕ
መስሰ መስሰ ዚኻነሳቤ ሜ́ገል ኢላ ኢ́ር ቱቡ́ኢ ቄስሲ።
́
́
4. መኅሪብ́

3 ረከአ

ወቅቲዞ ኢ́ር ዚቦትቲሳቤ
ሜ́ገል ኢላ “ሸፈቁል አሕመር” ዩቡ́ኢቄስሲ።
́
́
5. ኢሻኢ

4 ረከአ

ወቅቲዞ “ሸፈቁል አሕመር” ዚቦአሳቤ
ሜ́ገል ኮ ́ትታኝ “ሸፈቅ” ዩጪቄ
ስሲ።
́
́
́

ሰላት መስገድ ሐራም ዩኹንባዛል ወቅቲ
ዪትኼ́ ተሉዛሉ ወቅቲያችቤ ሱንነ ሰላት መስገድ ሐራሚንተ።
1. አስሪ ሰላት ቤሔርሌ ኢላ ኢ́ር ቱቡ́ኢቄስሲ
́
2. ሱብሒ ሰላት ቤሔርሌ ኢላ ኢ́ር ቱጪ
́
́ ቄስሲ
3. ኢ́ር ዞጠእቲሰ
ኢላ ኢ́ንቤ ቲትሪኢቄስሲ
(2 ሜቲር ሐፍ ቲሊቄስሲ)
́
́
́
4. ኢ́ር መቦአዜ
ቤ́ቀድ ቱቡ́እባዛት አትታይ ቄሔ
́ ́ ይ ዚታሰ
́
5. ኢ́ር ሰሚ ጉትቲቤ ዛልቲሰ ኢላ ዘው ቲሊቄስሲ
́

ሰላት ማንቤ ዋጂቢንተ
1. ኢስላም ወልዲቤ
2. ባሊኅ ዚታቤ
3. ኣቂል ዚታቤ ባይቲም
́ ጂናም ዘልታቤ
4. ወሕሪቤ ዪዲ́ጂዛል ደም (ሐይጲ) ዋ መውለድ ቤሔር ዪዲ́ጅዛል ደም (ኒፋስ) ዘሌ́ልቤ́ቤ
5. ዶን́ ቀ ዋ/አሚንተ በልለነትቤ ዘልቲወለደ

ወቅቲዞቤ
́ አልመስገድ
ሰላቱው ወቅቲዞቤ
́ አልመስገድ ሐራሚንተ ኢልላወ ዪትኼ́ ተልዛሉ ሰበባችሌ ቢላይ:
1. አሐድ ሰላት ወቅቲ ሜ́ገልቤ ኢላ መትቦረድዞ
መኚ́ትቤ ሑሉፍ ባየጊረ
́
2. አሐድ ሰላት ወቅቲ ሜ́ገልቤ ኢላ መትቦረድዞ
ሪሳኦት
́ ቤ ሑሉፍ ባየጊረ
́
3. አሐድ ሰላት ወቅቲ ሜ́ገልቤ ኢላ መትቦረድዞ
ጂናም፣ ገግገበ ዋ ዚምሳአሰለ ቦረደጊረ
́
́
4. ወሕሪ ደም (ሐይጲ) ዋ መውለድ ቤሔር ደም (ኒፋስ) ዛልቤ ኢንዶች
́

18

ቀዳእ ሰላት
ቀዳእ ሰላት ፈርዲ ሰላትመ ወቅቲዞ ሑሉፍ ኢሳየ ቤሔር ዪስሰገድዛሊንተ። ቀዳእ ሰላት ዚስሰገደሰ
ቀዳእ ዚታነቱው ኒየሰ መትቄቀል
ዪነብሪበሐል። ሚሳልሌ ዪስሰገድዛል ቀዳእ ሰላት ዙሕሪ ኻነጊረ
́
“ኡጸልሊ ፈርጰⶵ ⶱህሪ አርበዐ ረከዓቲን ፈርጰን ዋጂበን ቀጳአን ሊልላሂ ተዓላ”

ٍ ُا َص ِّلي ف َْر َض ال ُّظ ْه ِر َا ْرب َ َع َركَ َعا
ت ف َْر ًضا َوا ِجبًا ق ََض ًاءا ِل َّل ِه تَ َعا َلى
ሰላት ሸርጢያች

ባይቲመ መገድ።

ُ ُش ُر
الصلَاة
َّ وط

አሐድ ፈርዲ ሰላት ሸርጢያችዞ አልቲማለአጊረ ተቄበሎ
́ ́ ት ዪነብራሜ́ል (ሰሕ ዩኹኑሜ́ል)። ፈርዲ
ሰላት ሸርጢያች ዪትኼ́ ተልዛላቺንተዩ:1. ኢስላም ሞኽነ
2. ባሊኅ ሞኽነ
3. ሰላት ወቅቲ መቦአ́
4. ሰላት መኸዙያችዞው
́
́ (ሩክኒ) ሞቀ
5. ጣሒር (ዛነሰ ዋ ዚገደረ ሩኹብቲቤ) ሞኽነ
6. ቃም፣ ኢራዝ ዋ ዪስሰገድባዛል አትታይ ጣሒር ሞኽነ
7. አውራው መሼ́መቅ
8. ቂብለ ገረብ መሔ́ጀመ መስገድ

́ ች
ሰላት ኢሾተ
ሰላት

ኢሾ́ት መስገድሰ

ያሾ́ዛል ኢሾ́ቲንተ። ሰላት ኡስጡቤ ሺኢሽቲ አይነ

ኢሾ́ታች ሐሉ።

አዝዚያቹም:1. መኸዙ

)( ُركْن

ኢሾ́ት

ሰላት መስገድሌ መኸዙ ኢሾ́ቱው “ሩክኒ” ዪሎሖል። መኸዙ ኢሾ́ት ዋጂብ ዚታመ ዲርቂ
ሞኽነ ዛልበ ኢሾ́ቲንተ። አሐድ ሰላትቤ መኸዙ ኢሾ́ት አልቲማለአጊረ ሰላትዞ ባጢል
ዩኹናል።
2. ፊዝቤ ዚትወደደ ሱንነ

))ب َ ْعض

ኢሾ́ት

ሰላትቤ ፊዝቤ ዚትወደደ ሱንነ ኢሾ́ቱው “አብዓጵ” ኢሾ́ት ዪሎሖል። ፊዝቤ ዚትወደደ ሱንነ
ኢሾ́ት

የኽኒማም

አልቲማለአጊረ ሰላቱው
(ሱጁ́ ዱስ ሰህዊ) መውረድ የትኺ́ሻል።

የበጥላሜ́ል።

የኽኒማም

ሪሳኦት
́

ሱጁ́ ድ
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3. ዚትወደደ ሱንነ

)( َه ْي َئة

ኢሾ́ት

ሰላትቤ ዚትወደደ ሱንነ ኢሾ́ት “ሀይኣት” ኢሾ́ት ዪሎሖል። ዪ́ ኢሾ́ት ዚትወደደ ሱንነ
ኢሾ́ት የኽኒማም አልቲማለአጊር ሰላቱው የበጥላሜ́ል ሪሳኦት
ሱጁ́ ድ (ሱጁ́ ዱስ ሰህዊ)
́
መውረዱም የትኺ́ሻሜ́ል።

ሰላት መኸዙ ኢሾ́ታች

الصلَاة
َّ اَ ْركَا ُن

ሰላት መኸዙያች (ሩክኒ) አስሲራ ሳትቲን́ ተዩ (17)። አዝዚያቹም:1. ኒየ
2. ሜ́ገልሰ “አልላሁ አክበር” )ተክቢረቱል ኢሕራም) ባይቲ
3. ፊራኮ ́ት ዛለ መቃነንመ መስገድ
4. “ሱ́ ረቱል ፋቲሐ” መቅረእ
5. ሩኩ́ እ ሞሸ
́
6. ሩኩ́ እቤ ጢ́ት መርገዝ )“ጡመእኒነ́ ህ” ሞሸ
́ )
7. ሩኩ́ እቤ ፊዝ ባይቲመ መቃነን
8. ቁንኒቤ ጢ́ት መርገዝ )“ጡመእኒነ́ ህ” ሞሸ
́ )
9. ኮ ́ትጊር ሱጁ́ ድ መውረድ
10. ሱጁ́ ድቤ ጢ́ት መርገዝ )“ጡመእኒነ́ ህ” ሞሸ
́ )
11. ኮ ́ት ሱጁ́ ዳች ማበይነቤ መትጌበ́ ል
12. ኮ ́ት ሱጁ́ ዳች መበይነቤ ዚትጌበ́ ሎ́ሰ ጢ́ት መርገዝ )“ጡመእኒነ́ ህ” ሞሸ
́ )
13. መትቦረድ
ረከአቤ መትጌበ́ ል
́
14. መትቦረድ
ረከአቤ ዚትጌበ́ ሎ́ሰ አትተሒይያቱ መቅረእ
́
15. ነቢቤ ሰላት ዋ ሰላመት ሞረ
́ ድ
16. “አስሰላሙ ዐለይኩም” ባይቲ
17. ላይሌ ዚትቄቀላቹው
ተርቲብ
́
́ ቤ ሞሸ
́

ሰላትቤ ፊዝቤ ዚትወደዱ ሱንነ ኢሾ́ታች

الصلَاة
ُ اَبْ َع
َّ اض

ፊዝቤ ዚትወደዱ ሱንነ ኢሾ́ታች ሲድዲስቲን́ ተዩ (6)። አዝዚያቹም:1. ኮ ́ት ረካአቤ ዚያደ ዚሰገዶሰ
́ ሜ́ገል አትተሒይያቱሌ መትጌበ́ ል
2. ሜ́ገል አትተሒይያቱ መቅረእ
3. ሱብሒ ዋ ዊትሪ ዚሰገዶሰ
́ “ዱዓኡል ቁኑ́ ት” ሞሸ
́
4. “ዱዓኡል ቁኑ́ ት” ዛሾ́ሰ ቁንኒቤ መቃነን
5. ኮ ́ት አትተሒይያቱቤ́ም ነቢቤ ሰላት ዋ ሰላመት ሞረ
́ ድ
6. መትቦረድ
አትተሒይያቱቤ ነቢ አሕላችዚዩቤ ሰላት ዋ ሰላመት ሞረ
́
́ ድ
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ሰላትቤ ዚትወደዱ ሱንነ ኢሾ́ታች

ِ َه ْيئَا
الصلَاة
َّ ت

ዚትወደዱ ሱንነ ኢሾ́ታች አስሲራ ሐምሚስቲን́ ተዩ (15)። አዝዚያቹም:1. ኢጂ́ው ኢላ መርመር አሚንተ ኡዙን ዪትኼ́ ተልዛሉ አትታያችቤ ሐፍ ሞሸ
́
o ሰላት ሞገ́ ድሌ “አልላሁ አክበር” ዛዮሰ
́
o ሩኩ́ እ መውረድሰ
o ሩኩ́ እቤ ሐፍ ዛዮሰ
́
o ሜ́ገል አትተሒይያቱቤ ሐፍ ዛዮሰ
́
2. “ዱዓኡል ኢፍቲታሕ”፣ ሱ́ ረቱል ፋቲሐ ዋ አላይ ሱ́ ረ መቅረእሰ ቀኚ́ት ኢጂ́ው ቢቶ ኢጂ
ላይቤ ወዘነ ዋ ሐንቡ́ርጢ መበይነቤ ሞረ
́ ድ
3. “ዱዓኡል ኢፍቲታሕ” መቅረእ
4. “አዑ́ፁ ቢልላሂ ሚነሽ ሸይጣኒር ረጂ́ም” ባይቲ
5. ወቅቲ ዋ አይነዞኩትቤ
አውቤ አሚንተ ኢሼ́ትቤ መቅረእ
́
6. “ሱ́ ረቱል ፋቲሐ” ኢስቲቀረአ ቤሔርሌ ኣሚ́ን ባይቲ
7. “ሱ́ ረቱል ፋቲሐ” ቤሔርሌ አሐድ “ሱ́ ረህ” አሚንተ አነሰጊረ ሺ́ሽቲ ኣያት ቁራን መቅረእ
8. ሩኩ́ እ

አሚንተ ሱጁ́ ድ

መውረድሰ ዋ ሱጁ́ ድቤ አሚንተ አትተሒይያቱቤ ሐፍ ባይቲሰ

“አልላሁ አክበር” ባይቲ
9. ሩኩ́ እቤ ሐፍ ባይቲሰ “ሰሚዐል ላሁ ሊመን ሐሚደህ” ባይቲ
10. ሩኩ́ እ ዞረዶ
́ ሺ́ሽቲጊር “ሱብሓነ ረብቢየል ዐⶲ́ም” ባይቲ
́ ሰ
11. ሩኩ́ እሰ ኢጂ ኡ́ዱው ጊሊብ ላይቤ ሞረድመ አቦችሌ
አጣቢኝኛቹው መክፈት፣ ኢንዶች
́ ሌ
́
አጣቢኝኛቹው መሳመት
12. ሱጁ́ ድ ማቤይነቤ ዚትጌቦ́ ሰ́ አጣቢኝኛች ሱምሙትዚዩ ኢጂ ኡ́ዱው ተሐይ ገረብ ሞሸ
́ መ
ወድሪ ላይቤ (ጊሊብቤ ላይሌ) ሞረ
́ ድ
13. ሜ́ገል አትተሒይያቱ ዋ ሱጁ́ ድ ማበይነቤ ዚትጌቦ́ ሰ́ ቢቶ ኢንጊር ላይቤ መትጌበ́ ልመ

ال ْ ِإ ْف ِت َراش

ቀኚ́ት ኢንጊር አጣቢኝኛቹው ቂብለ ገረብ መቅነእ። መትቦረድ
አትተሒይየቱቤ
́

ደቺቤ መትጌበ́ ልመ ቢቶ ኢንጊሩው ቀኚ́ት ኢንጊር ተሐይ ሜ́ሰብመ

ال َّت َو ُّرك

ቀኚ́ት

ኢንጊር አጣቢኝኛቹው ቂብለ ገረብ መቅነእ። ኮ ́ት አትተሒይያቱሌ́ም ዚትጌቦ́ ሰ́ ቀኚ́ት ኢጂ
አጣቢኝኛቹው ገበተ ለሕሓሳው ቢላይ መሳመትመ አትተሒይያቱ ኡስጡቤ “ኢልለል ላህ”
ዛዮሰ
ቂብለ ገረብ መቅነእ ዪትመለሓል
́ ስሲ
́
́ ገበተ ለሕሓሳው ኢላ የቡ́ርዶቄ
14. ኮ ́ትታኝጊር “አስሰላሙ ዐለይኩም” ባይቲ
15. ሜ́ገል “አስሰላሙ ዐለይኩም” ባይቲሰ ኪል ቀኚ́ት መሔ́ጀ ኮ ́ትታኝሰ ኪል ቢቶ መሔ́ጀ
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́
ሰላት የበጥሊዛል ኢሾት

ِ ُم ْب ِطلَا
الصلَاة
َّ ت

ሰላት የበጥሊዛላች ዘሕጠኚንተዩ (9)። አዝዚያቹም:1. አምዲቤ (ዩቆ
́ ́ዛል) ሰላት ኡስጡቤ መስሳነን፣ መእናእ ዘሌ́ለ ኻነጊርዞ ኮ ́ት ቻለ (syllable) ዛለ
ጠበ መስሴ́መእ አሚንተ አውቤ መሴ́ሐቅ
2. ሰላት ኢሾ́ትቤ ቃጪ ዚተ አቀጢ́ረቤ ኮ ́ትጊረ አሚንተ ሺ́ሽቲጊረ ኩሽኩሽ (ሐረከ ሞሸ
́ ) ባይቲ
3. ዚገደረ አሚንተ ዛነሰ ሩኹብቲ (ሐደሥ) ሰበብቤ ጣሒርነት መቅበጥ
4. ነጂስ ሺኢ ቀብ ባይቲ ኢልላወ ነጂስ ሺኢዞ ደረቅ ኻነመ ኢጂቤ ዘልቲነከአቤ መግኘሌ
ተፈረከጊረ ቢላይ
5. አምዲቤ አውረ ተከፈተጊረ፤ አሊቆ ́ትቤ ኻነጊረመ ፈጠንቤ አቆ ́ፈሎ́ጊረ ሰላት ዪበጥሉሜ́ል
6. ኒየ መናወጥ
7. ወዘናው ቂብለ ገረብቤ አላይፎኝ
́
́ ሞሸ
8. ሰላትቤ ኢሳሎ መብለእ አሚንተ መስቸ ጢቅቀሽሾ ኻነጊሩም
9.

ኢስላም ዲ́ንቤ መውጠእ

́
ሰላት ኡስጡቤ ዚጥጠለአ ኢሾት

ِ َمكْ ُرو َها
الصلَاة
َّ ت

ሰላት ኡስጡቤ ዚጥጠለኡ ኢሾ́ታች ዘሕጠኚንተዩ (9)። አዝዚያቹም:1. ፊቱው
ቂብለ ገረብቤ አላይፎኝ
“አስሰላሙ ዐለይኩም”
́
́ ኢልላወ ሰላት መቦረድሌ
́
́ ሞሸ
ባይቲሌ ቢላይ
2. ዪሰግዶዛ́ ል ኪል ሰሚ፣ ኪል ቀኚ́ት አሚንተ ኪል ቢቶ መሔ́ጀ
3. ቃሙው አሐድ ኢንጊር ገረብ ዘው ሞሸ
́
4. አሐድ ሺኢቤ መትሬገዝ
́
5. ዊስሰ ሞይ
́ ሞሕረ የትኺ́ሽዛል፣ ዘልሓሮቤ
́ መስገድ
6. ጀማአ ዚስሰገደሰ ኢማሙው ኢሾ́ትቤ መትኼ́ ተል አትታይሌ አዝዞበሕ መስሰ መስሰ አሐድ
ኢሾ́ቱው ሞሸ
́
7. ሱጁ́ ድ ዞረዶ
́ ኢጂ ኡ́ዱው ቢላይ ኩሩምባዩው ደቺ መትኔከ
́ እ
́ ሰ
8. ሰላትቤ ኢሳሎ ኪል ኤ́ቀድ (ቂብለ ገረብ) አሚንተ ኪል ቀኚ́ት ቱፍ ባይቲ
9. አውቤ መትቀረእ ዛልበ ሰላቱው ኢሽሼ́ትቤ መቅረእ አዝዞኩትዞ
́
́ ኢሽሼ́ትቤ መትቀረእ ዛልባው
አውቤ መቅረእ
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ቁንኒቤ መስገድ ዘይፊረክ
ቁንኒቤ መቃነንመ መስገድ ነትቱ ሰበብቤ ዘይሪፈክ መትጌበ́ ልመ መስገድ ዪፈርካል። መትጌበ́ ልመ
መስገድ ዘይፊረኩም ዘግ ባይቲመ መስገድ ዪፈርካል። ዘግ ዪልመ ዪሰግዲዛልሌ ቀኚ́ት ገረብቤ ዘግ
ባይቲመ ፊቱው
ቂብለ ገረብ ሞሸ
́ መ መስገድ ሱንናንተ። ሜ́ጠቅቤ ዘግ ባይቲ ዘይፊረኩም ሐጪሌ
́
ሐጪ ዘግ ባይቲመ ኢንጊሩው ቂብለ ገረብ ሞሸ
́ ቤ መስገድ ዪፈርካል። ሩኩ́ እ ዋ ሱጁ́ ድ መውረድ
ዘይፊረክ ኡሩሱ
́ ቤ፣ አዝዞው
́ ቤ፣ አዝዞው
́ ው ላይ ዋ ተሐይ ሞሸ
́ ዘይፊረክ ኢ́ኑው ላይ ዋ ተሐይ ሞሸ
́
ዘይፊረኩም ቀልቢዞቤ
́ መውረድ ዪፈርካል።

ሰላት መስገድ ቤ́ቀድ ሱንነ ኢሾ́ታች
ሰላት መስገድ ቤ́ቀድ አዛን ሞሸ
́ ዋ አዛን ቤሔሩም ኢቃመ ሞሸ ሱንናንተ።

አዛን

الْإَذَان

አልላሁ አክበር አልላሁ አክበር

2ጊረ

አሽሀዱ አን ላ ኢላሀ ኢልለል ላህ

2ጊረ

አሽሀዱ አንነ ሙሐምመደን ረሱ́ ሉል ላህ

2 ጊረ

ሐይየ ዐለጽ ጸላሕ

2 ጊረ

ሐይየ ዐለል ፈላሕ

2 ጊረ

አልላሁ አክበር አልላሁ አክበ
ላ ኢላሀ ኢልለል ላህ

ال َّل ُه اَكْ َب ُر ال َّل ُه َاكْ َبر
َا ْش َه ُد َا ْن لَإ ِالَ َه ِالَّإ ال َّل ُه
َا ْش َه ُد َا َّن ُم َح َّم ًدا َر ُسو ُل ال َّل ِه
الصلَا ِة
َّ َح َّي َعلَى
َح َّي َعلَى ال َفلَا ِح
ال َّل ُه َاكْ َب ُر ال َّل ُه َاكْبَ ُر
لَإ ا َل َه ِالَّإ ال َّل ُه

ሱብሒ አዛን ኻነጊረ “ሐይየ ዐለል ፈላሕ” ኮ ́ትጊረ ኢሳዮ́ ቤሔር “አልላሁ አክበር
አክበር” ባይቲ ቤ́ቀድሌ “አጽጸላቱ ኸይሩን ሚነን ነውም”

الصلَاةُ َخ ْي ٌر ِم َن ال َّن ْو ِم
َّ ኮ ́ትጊረ

አልላሁ

ዪሎሖል።

አዛን ያሾ́ዛል ዪጥጤ́ነብዛል ኡሱእ ላዚም (አዛን ያሺዛል) ዪላዛሉው ኤሔርዞ መርጊረገብመ ባይቲ
ሱንናንተ የኽኒማም “ሐይየ ዐለጽ ጸላሕ” ዋ “ሐይየ ዐለል ፈላሕ” ዛየሰ “ ላ ሐውለ ወላ ቁውወተ
ኢልላ ቢልላሂል ዐሊይዪል ዐⶲ́ም”

لَإ َح ْو َل َولّإ قُ َّوةَ ِالَّإ بِال َّل ِه ا ْل َع ِل ِّي ا ْل َع ِظ ْي ِم

ዪሎሖል። አዝዞኩትዞ
́

ሱብሒ አዛንሰ “አጽጸላቱ ኸይሩን ሚነን ነውም” ዛየሰ “ጸደቅተ ወ በረርተ”
ዪሎሖል።

َص َد ْق َت َوب َ َر ْر َت

23

አፃን ቤሔርሌ ዱዋእ
“አልላሁምመ

ረብበ

ሀፂሂድ

ደዕወቲት

ታምመህ፣

ወጽጸላቲል

ቃኢመህ፣

ኣቲ

ሰይዪደና

ሙሐምመደኒል ወሲ́ ለተ ወልፈጲ́ ለህ፣ ወድደረጀተል ዓሊተር ረፊዐህ፣
ወብዐሥሁል መቃመል
́
መሕሙ́ደህ አልለፂ́ ወዐድተሁ ያ ጻዲቀል ወዕዲ ኢ́ንነከ ላ ቱኽሊፉል ሚ́ዓድ”።

ِ  ا ِت َس ِّي َدنَا ُم َح َّم ًدا ا ْل َو ِس ْيلَ َة َوا ْلف،الصلَا ِة ا ْلقَا ِئ َم ِة
،َض ْيلَ َة
َّ َال َّل ُه َّم َر َّب َه ِذ ِه
َّ  َو،الد ْع َو ِة ال َّتا َّم ِة
 َوابْ َع ْث ُه ا ْل َمق ََام ا ْل َم ْح ُمو َد ا َّل ِذي َو َع ْدتَ ُه يَا َصا ِد َق ا ْل َو ْع ِد ِانَّ َك لَإ،الر ِف ْي َع َة
َّ َو
َّ الد َر َج َة ا ْل َعا ِليَ َة
تُ ْخ ِل ُف ا ْل ِم ْي َعا َد
ኢቃመ

الْ ِإقَا َمة
ال َّل ُه اَكْبَ ُر ال َّل ُه َاكْ َب ُر
َا ْش َه ُد َا ْن لَإ ِالَ َه ِالَّإ ال َّل ُه
َا ْش َه ُد َا َّن ُم َح َّم ًدا َر ُسو ُل ال َّل ِه
الصلَا ِة
َّ َح َّي َعلَى

አልላሁ አክበር አልላሁ አክበር
አሽሀዱ አን ላ ኢላሀ ኢልለል ላህ
አሽሀዱ አንነ ሙሐምመደን ረሱ́ ሉል ላህ
ሐይየ ዐለጽ ጸላሕ
ሐይየ ዐለል ፈላሕ
ቀድ ቃመቲጽ ጸላቱ
አልላሁ አክበር አልላሁ አክበር
ላ ኢላሀ ኢልለል ላህ

2ጊረ

َح َّي َعلَى ال َفلَا ِح
ُالصلَاة
َّ قَ ْد قَا َم ِت
ال َّل ُه اَكْ َب ُر ال َّل ُه َاكْ َب ُر
لَإ ا َل َه ِالَّإ ال َّل ُه

ኢቃመ ዘሾ́ሳም ዪጥጤነብዛል ኡሱእ “ቀድ ቃመቲጽ ጸላህ” ዛዮሰ
́ “አቀመሀል ላሁ ወ አዳመሃ”

 َاقَا َم َها ال َّل ُه َو َا َدا َم َهاዪላል።
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ሰላት ሚንኩትቤ ዪስሰገዳል
ሐምሚስቲ ወቅቲ ዪስሰገድዛል ሰላት ኮ ́ት፣ ሺ́ሽቲ ዋ ሐረት ረከአ ዚተ ዛልባሌ ባይቲ ዪስሰገድባዛል
ኡ́ጋው መልመድሌ ዪሊ́ሕመነኩት ሐረት ረከአ ዚታው መንሰእቤ ኢሰሐድ ረከአቤ
ዪስሰገድባዛልኩቱው ነሔ́ጅ። አዝዞ ቤሔሩም ኮ ́ት፣ ሺ́ሽቲ ዋ አላይ ሐረት ረከአ ዚተያች ሚን አይነቤ
ዪትላያሉ́ው ኒሒ́ጃነ። ሚሳልሌ ዙሕሪ ሰላቱው ነሰእነጊረ።
ሰላት ዪሰግዲዛል ሰላትሌ የትኺ́ሻዛል ሸርጢያችዞው
ኢሰትማለአ ቤሔርሌ ዪትኼ́ ተልዛል ኡ́ገቤ
́
ዪሰግዳል።

ዙሕሪ ሚንኩትቤ ዪስሰገዳል
1ታኝ ረከአ

“ኡጸልሊ́ ፈርጰⶵ ⶱህሪ አርበዐ ረከዓቲን ፈርጰን ዋጂበን አዳአን ሊልላሂ ተዓላ”

ٍ  ُا َص ِّلي ف َْر َض ال ُّظ ْه ِر َا ْرب َ َع َركَ َعاባይቲቤ ኒየ ያሾ́መ ኮ ́ት
ت ف َْر ًضا َوا ِجبًا َا َد ًاء ِل َّل ِه تَ َعا َلى
መርመር ቂያስ ሐፍ ሞሸ
́ ቤ “አልላሁ አክበር”  ال َّل ُه َاكْ َب ُرዪሎ́መ ያግዶሖል።

ኢጂ́ው ኪም ላይ ኢላ

አዝዞቤሔሩም
ቀኚ́ት ኢጂ́ው ቢቶ ኢጂ ላይቤ ሐምቡርጢ ዋ ወዘነ ማቤይነቤ ያርዶመ
́ ዪትኼ́ ተልዛል
́
ዱዋኡው (ዱዓኡል ኢፍቲታሕ) ال ْ ِإ ْف ِت َتاح

 ُد َع ُاءያሾሖል።

“አልላሁ አክበሩ ከቢ́ራ፣ ወልሐምዱ ሊልላሂ ከሢ́ራ፣ ወሱብሓነል ላሂ ቡክረተን ወአጺ́ላ። ወጅጀህቱ
ወጅሂ́ ሊልለፂ́ ፈጠረስ ሰማዋቲ ወለርጰ ሐኒፈ
́ ን ሙስሊመን ወማ አነ ሚነል ሙሽሪኪ́ ን፣ ኢንነ ጸላቲ ́
ወኑሱኪ́ ወመሕያየ ወመማቲ ́ ሊልላሂ ረብቢል ዓለሚ́ን፣ ላ ሸሪከ́ ለሁ ወቢፃሊከ ኡሚርቱ ወአነ ሚነል
ሙስሊሚ́ን”።

 َو َّج ْه ُت َو ْجه َِي ِل َّل ِذي فَ َط َر.َال َّل ُه اَكْبَ ُر كَ ِب ْي ًرا َوا ْل َح ْم ُد ِل َّل ِه كَ ِث ْي ًرا َو ُس ْب َحا َن ال َّل ِه بُك َْرة ً َو َا ِص ْيلًا
ِ الس َم َو
اي
َ  ِا َّن َصلَا ِتي َونُ ُس ِكي َو َم ْح َي.ات َوالْإ َ ْر َض َح ِن ْيفًا ُم ْس ِل ًما َو َما َانَا ِم َن ا ْل ُم ْش ِر ِك ْي َن
َّ
. لَإ َش ِريْ َك َل ُه َوب َِذا ِل َك ُا ِم ْر ُت َواَنَا ِم َن ا ْل ُم ْس ِل ِم ْي َن.َو َم َما ِتي ِل َّل ِه َر ِّب ا ْل َعا َل ِم ْي َن

የትኺ́ትሎ́ማም “ሱ́ ረቱል ፋቲሐህ”

ُسو َرةُ ا ْلفَا ِت َحة

“አዑ́ፁ ቢልላሂ ሚነሽ ሸይጣኒር ረጂ́ም”።

ዪቀሮሖል።
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“ቢስሚል ላሂር ረሕማኒር ረሒ́ም። አልሐምዱ ሊልላሂ ረብቢል ዓለሚ́ን። አርረሕማኒር ረሒ́ም።
ማሊኪ የውሚድ ዲ́ን። ኢይያከ ነዕቡዱ ወ ኢይያከ ነስተዒ́ን። ኢህዲነጽ ጺራጠል ሙስተቂ ́ም።
ጺራጠል ለፂ́ነ አንዐምተ ዐለይሂም ኀይሪል መኅጱ́ ቢ ዐለይሂም ወለጵ ጳልሊ́ን። ኣሚ́ን”።

.الر ِج ْي ِم
َّ َا ُعو ُذ بِال َّل ِه ِم َن
َّ الشي َط ِن
َ َّ ِاي.الديْ ِن
اك
ِّ  َما ِل ِك ي َ ْو ِم.الر ِح ْي ِم
َّ الر ْح َم ِن
َّ . َا ْل َح ْم ُد ِل َّل ِه َر ِّب ا ْل َعالَ ِم ْي َن.الر ِح ْي ِم
َّ الر ْح َم ِن
َّ ب ِْس ِم ال َّل ِه
َ  ِص َر.اط ا ْل ُم ْستَ ِق ْي َم
َ الص َر
َ َّنَ ْعبُ ُد َو ِاي
ِ اط ا َّل ِذيْ َن َانْ َع ْم َت َعلَ ْيه ِْم َغ ْي ِر ا ْل َم ْغ ُضو
ب
ِّ  ِا ْه ِدنَا.اك نَ ْستَ ِع ْي ُن

. ا ِم ْين.الضا ِّل ْي َن
َّ َعلَ ْيه ِْم َولَإ

አዝዞቤሔሩም
አሐድ “ሱ́ ረህ” አሚንተ አነሰጊረ ሺ́ሽቲ ኣያት ቁራን ዪቀሮሖል።
́
“ቢስሚል ላሂር ረሕማኒር ረሒ́ም”።
“ቁል ሁወል ላሁ አሐድ። አልላሁጽ ጸመድ። ለም የሊድ ወለም ዩለድ።
ወለም የኩን ለሁ ኩፉውወን
́
አሐድ”።

.الر ِح ْي ِم
َّ الر ْح َم ِن
َّ ب ِْس ِم ال َّل ِه
 َو َل ْم يَكُ ْن لَ ُه كُ ُف ًوا َا َح ٌد. َل ْم ي َ ِل ْد َو َل ْم يُو َل ْد.الص َم ُد
َّ  ال َّل ُه.قُ ْل ُه َو ال َّل ُه َا َح ٌد
ዪ́ ቤሔር ኢጂ́ው ኢላ መርመር ቂያስ ሐፍ ሞሸ
́ ቤ “አልላሁ አክበር”

ال َّل ُه َاكْبَ ُر

ዪሎ́መ ኮ ́ት ኢጂቤ

ኮ ́ት ጊሊቡው መልሐድቤ ሐጪ́ዉም መስሰ መስሰ ሞሸ
́ ቤ ሩኩ́ እ ያሾሖል። ሩኩ́ እቤ ኢሳሎ́ም
ዪኼ́ ተልዛል ተስቢ́ሓቱው ሺ́ሽቲጊረ የሾሖል።
“ሱብሓነ ረብቢየል ዐⶲ́ም ወቢሐምዲሂ”
ሊመን ሐሚደህ”

َُس ِم َع ال َّل ُه ِل َم ْن َح ِم َده

ُس ْب َحا َن َربِّ َي ا ْل َع ِظ ْي ِم َو ِب َح ْم ِد ِه

ዪሎ́ዛል ኢጂ́ው ኢላ መርመር ቂያስ ሐፍ ሞሸ
́ ቤ ቁንኒቤ

ዪቃንኖሖል። ቁንኒቤ ኢሳሎ “ረብበና ለከል ሐምድ”
የትኺ́ትሎ́ማም “አልላሁ አክበር”

የትኺ́ትሎ́ማም “ሰሚዐል ላሁ

ال َّل ُه َاكْ َب ُر

َربَّنَا َل َك ا ْل َح ْم ُد

ዪሎሖል።

ዪሎ́መ ሱጁ́ ድ ዩርዶሖል።
ሱጁ́ ድ ዞረዶ
́
́ ሜ́ገል
́ ሰ

ጊሊባቹው ቤሔርዞም
́
́ እ ዪትወደዳል።
́ ም ቀፈት ዋ ኡ́ፉው ደቺ መትኔከ
́ ኢጂ ኡ́ዳቹው መትቦረድቤ
ሱጁ́ ድቤ ኢሳሎ́ም ዪትኼ́ ተልዛል ተስቢ́ሓቱው ሺኢሽቲጊረ ያሾሖል።
“ሱብሓነ ረብቢየል አዕላ ወቢሐምዲሂ”

ُس ْب َحا َن َربِّ َي الْإ َ ْعلَى َو ِب َح ْم ِد ِه
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የትኺ́ትሎ́ማም “አልላሁ አክበር”

ال َّل ُه َاكْ َب ُر

ባይቲቤ ዪትጌበ́ ሎሖል። ዚትጌበ́ ሎ́ሰ ቢቶ ኢንጊር ላይቤ

መትጌበ́ ልመ ቀኚ́ት ኢንጊር አጣቢኝኛቹው ቂብለ

ال ْ ِإ ْف ِت َراش

ገረብ የቀኑኩት ሞሸ
́ ዪትመለሓል።

መትጌበ́ ልቤ ኢሳሎ ዪትኼ́ ተልዛል ዱዋኡው ያሾሖል።
“ረብቢ (ኢ)ኅፊርሊ́ ወርሐምኒ ́ ወጅቡርኒ ́ ወርፈዕኒ ́ ወርዙቅኒ ́ ወህዲኒ ́ ወዓፊኒ ́ ወዕፉ ዐንኒ”
́

َر ِّب ا ْغ ِف ْر ِلي َوا ْر َح ْم ِني َوا ْجبُ ْر ِني َوا ْرفَ ْع ِني َوا ْر ُز ْق ِني َوا ْه ِد ِني َو َعا ِف ِني َوا ْع ُف َع ِّني
የትኺ́ትሎ́ማም “አልላሁ አክበር” ባይቲቤ ሜ́ገል ሱጁ́ ድበሕ አይነ ዚተ ሱጁ́ ድ ዩርዶሖል።
ዪ́
́
ሱጁ́ ድቤ́ም ሜ́ገል ሱጁ́ ድ አይነ ተስቢ́ሓት ያሾሖል። መትኼ́ ተልቤ́ም “አልላሁ አክበር”

ال َّل ُه َاكْ َب ُر

ባይቲቤ ኮ ́ትታኝ ረከአሌ ቁንኒቤ ዪቃንኖሖል።
2ታኝ ረከአ
ኮ ́ትታኝ ረከአ አሐትታኝ ረከአበሕ ሐምሚስቲ አትታይቤ ቢላይ አላይ ኩልሉ ሺኢዞም
́ አሐዲንተ። ዪ́
ረከአ አሐትታኝ ረከአቤ ዪትላያዛሉም ዪትኼ́ ተልዛሉ አትታያችቤ́ንተ።
1. “ዱዓኡል ኢፍቲታሕ” ያሾ́ሜ́ል
2. “አዑ́ፁ ቢልላሂ ሚነሽ ሸይጣኒር ረጂ́ም” ዪሎ́ሜ́ል
3. “ሱ́ ረቱል ፋቲሐህ” ቤሔር ዪቀሮዛል
ቁራን ሜ́ገል
́
ዪትወደዳል

ረከአቤ

ዚትቀረአ

አልኻነጊረ

4. መትቦረድ
ሱጁ́ ድቤ “አልላሁ አክበር” ባይቲመ ቁንኒቤ መቃነን አትታይሌ ሱጁ́ ዳች
́
ማቤይነቤ ዚትጌበ́ ሎ አይነቤ አትተሒይያቱሌ ዪትጌበ́ ሎሖል
5. መትጌበ́ ልቤ ኢሳሎ ሜ́ገል አትተሒይያቱው
́

አክበር”

ال َّل ُه َاكْبَ ُر

ال َّت َش ُه ُد الْإ َ َّول

ዪቀሮመ
ዘቦረዶ
́ “አልላሁ
́ ሰ
́

ባይቲቤ ሺኢሽታኝ ረከአሌ ቁንኒቤ ዪቃንኖሖል

ሜ́ገል አትተሒይያቱ
“አትተሒይያቱ አልሙባረካቱ አጽጸለዋቱ አጥጠይዪባቱ ሊልላህ። አስሰላሙ ዐለይከ አይዩሃን ነቢይዩ
ወረሕመቱል ላሂ ወበረካቱህ። አስሰላሙ ዐለይና ወዐላ ዒባዲል ላሂጽ ጻሊሒ́ን። አሽሀዱ አን ላ ኢለሀ
ኢልለል ላህ። ወአሽሀዱ አንነ ሙሐምመደን ረሱ́ ሉል ላህ። አልላሁምመ ጸልሊ ዐላ ሰይዪዲና
ሙሐምመድ።”

ال َّت َش ُه ُد الْإ َ َّول
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.الس ّل ُام َعلَ ْي َك َايُّ َها ال َّنب ُِّي َو َر ْح َم ُة ال َّل ِه َوب َ َركَاتُ ُه
ُ ات ال َّط ِّي َب
ُ الصلَ َو
ُ ات ا ْل ُم َبا َرك
ُ ال َّت ِح َّي
َّ .ات ِل َّل ِه
َّ َات
 َو َا ْش َه ُد َا َّن ُم َح َّم ًدا َر ُسو ُل. َا ْش َه ُد اَ ْن لَإ ِالَ َه ِالَّإ ال َّل ُه.الصا ِل ِحي َن
َّ السلَ ُام َعلَ ْينَا َو َعلَى ِعبَا ِد ال َّل ِه
َّ

 اَل َّل ُه َّم َص ِّل َعلَى َس ِّي ِدنَا ُم َح َّم ٍد.ال َّل ِه

3ታኝ ረከአ
ሺ́ሽታኝ ረከአ ኮ ́ትታኝ ረከአበሕ ኮ ́ት አትታይቤ ቢላይ አላይ ኩልሉ ሺኢዞም
́ አሐዲንተ። ዪ́ ረከአ
ኮ ́ትታኝ ረከአቤ ዪትላያዛሉም ዪትኼ́ ተልዛሉ አትታያችቤ́ንተ።
1. “ሱ́ ረቱል ፋቲሐህ” ኢስቀረኦቤ
́ ሔር አላይ ቁራን ዪትቀረኡሜ́ል
2. ኮ ́ትታኝ ሱጁ́ ድቤ “አልላሁ አክበር”

ال َّل ُه َاكْ َب ُر

ባይቲመ አትተሒይያቱሌ መትጌበ́ ል

አትታይሌ ሐረትታኝ ረከአሌ ቁንኒቤ ዪቃንኖሖል
4ታኝ ረከአ
ሐረትታኝ ረከአ ሺኢሽታኝ ረከአበሕ አሐድ አትታይቤ ቢላይ አላይ ኩልሉ ሺኢዞም
́ አሐዲንተ። ዪ́

ال َّل ُه َاكْ َب ُر

ረከአ ሺኢሽታኝ ረከአቤ ዪትላያዛሉም ኮ ́ትታኝ ሱጁ́ ድቤ “አልላሁ አክበር”
ቁንኒቤ

መቃነን

አትታይሌ

ኣኺር

አትተሒይያቱሌ

ال َّت َش ُه ُد الْإ َ ِخير

ባይቲመ

ዪትጌበ́ ሎሖል።

ዪ́

አትተሒይያቱሌ ዚትጌበ́ ሎ́ሰ ደቺቤ መትጌበ́ ልመ ቢቶ ኢንጊሩው ቀኚ́ት ኢንጊር ተሐይ ሜ́ሰብመ
ቀኚ́ት ኢንጊር አጠቢኝኛቹው ቂብለ ገረብ

ال َّت َو ُّرك

የቀኑኩት ሞሸ
́ ዪትመለሓል።

ኣኺር አትተሒይያቱ
“አትተሒይያቱ አልሙባረካቱ አጽጸለዋቱ አጥጠይዪባቱ ሊልላህ። አስሰላሙ ዐለይከ አይዩሃን ነቢይዩ
ወረሕመቱል ላሂ ወበረካቱህ። አስሰላሙ ዐለይና ወዐላ ዒባዲል ላሒጽ ጻሊሒ́ን። አሽሀዱ አን ላ
ኢለሀ ኢልለል ላህ፣ ወአሽሀዱ አንነ ሙሐምመደን ረሱ́ ሉል ላህ። አልላሁምመ ጸልሊ ዐላ ሰይዪዲና
ሙሐምመዲን ዐብዲከ ወረሱ́ ሊከን ነቢይዪል ኡምሚይዪ ወዐላ ኣሊ ሰይዪዲና ሙሐምመዲን
ወአዝዋጂሂ ወፁርሪያቲሂ ከማ ጸልለይተ ዐላ ኢብራሂ́መ ወዐላ ኣሊ ኢብራሂ́ም፤ ወባሪክ ዐላ ሰይዪዲና
ሙሐምመዲን ዐብዲከ ወረሱ́ ሊከን ነቢይዪል ኡምሚይዪ ወዐላ ኣሊ ሰይዪዲና ሙሐምመዲን
ወአዝዋጂሂ ወፁርሪያቲሂ ከማ ባረክተ ዐላ ኢብራሂ́መ ወዐላ ኣሊ ኢብራሂ́መ ፊል
́ ዓለሚ́ነ ኢ́ንነከ
ሐሚ́ዱን መጂ́ድ። አልላሁምመ ኢንኒ ́ አዑ́ፁ ቢከ ሚነል መእሠሚ ወልመኅረም፣ ወአዑ́ⶱ ቢከ ሚን
ዐፃቢል ቀብር፣ ወሚን ፊትነቲል መሕያ ወልመማት፣ ወሚን ፊትነቲል መሲ́ ሒድ ደጅጃል።”
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ال َّت َش ُه ُد الْإ َ ِخير
الس ّل ُام َعلَ ْي َك َايُّ َها ال َّنب ُِّي َو َر ْح َم ُة ال َّل ِه َوب َ َركَاتُ ُه.
ات ال َّط ِّي َب ُ
الصلَ َو ُ
ات ا ْل ُم َبا َرك ُ
ال َّت ِح َّي ُ
ات ِل َّل ِهَّ .
َات َّ
الصا ِل ِحي َنَ .ا ْش َه ُد اَ ْن لَإ ِالَ َه ِالَّإ ال َّل ُهَ .و َا ْش َه ُد َا َّن ُم َح َّم ًدا َر ُسو ُل
السلَ ُام َعلَ ْينَا َو َعلَى ِع َبا ِد ال َّل ِه َّ
َّ

ال َّل ِه .اَل َّل ُه َّم َص ِّل َعلَى َس ِّي ِدنَا ُم َح َّم ٍد َع ْب ِد َك َو َر ُسو ِل َك النَّب ِِّي الْإ ُ ِّم ِّي َو َعلَى ا ِل َس ِّي ِدنَا ُم َح َّم ٍد
َو َا ْز َوا ِج ِه َو ُذ ِّريَّا ِت ِه كَ َما َص َّل ْي َت َعلَى ِابْ َرا ِه َيم َو َعلَى ا ِل ِابْ َرا ِه َيم َوبَا ِر ْك َعلَى َس ِّي ِدنَا ُم َح َّم ٍد َع ْب ِد َك
َو َر ُسو ِل َك ال َّنب ِِّي الْإ ُ ِّم ِّي َو َعلَى ا ِل َس ِّي ِدنَا ُم َح َّم ٍد َو َا ْز َوا ِج ِه َو ُذ ِّريَّا ِت ِه كَ َما بَا َرك َْت َعلَى ِابْ َرا ِه َيم
َو َعلَى ا ِل ِابْ َرا ِه َيم ِفى ا ْل َعا َل ِمي َن ِانَّ َك َح ِم ٌيد َم ِج ٌيد .اَل َّل ُه َّم ِانِّي َا ُعو ُذ ب َِك ِم َن ا ْل َم ْاثَ ِم َوا ْل َم ْغ َر ِم.
ب ا ْل َق ْب ِرَ ،و ِم ْن ِف ْتنَ ِة ا ْل َم ْح َيى َوا ْل َم َم ِ
َو َا ُعو ُذ ِب َك ِم ْن َع َذا ِ
الد َّجا ِل.
اتَ ،و ِم ْن ِف ْتنَ ِة ا ْل َم ِسي ِح َّ

አትተሒይያቱ ዘቦረዶ
́ ሜ́ገል ቀኚ́ት ገረብ መሔ́ጀቤ “አስሰላሙ ዐለይኩም ወ ረሕመቱል ላሂ
́ ሰ
ዪሎ́መ አዝዞቤሔሩም
ቢቶ ገረብ መሔ́ጀቤ “አስሰላሙ
́

لسلَ ُام َعلَ ْيك ُْم َو َر ْح َم ُة ال َّل ِه َوب َ َركَاتُ ُه.
َا َّ

”ወበረካቱህ

ዐለይኩም ወ ረሕመቱል ላሂ ወበረካቱህ” ባይቲቤ ዙሕሪ ሰላቱው የቡ́ርዶሖል።

አላይ ሰላታች ዙሕሪ ሰላትቤ ሚን አትታይቤ ዪትላያሉ

ال ِّنيَة

ኒየ

ኩልሉ ሰላትሌ́ም ኣይ ሰላቲንታው ሚስቲ ረከኣንታው ዪቂ ́ቅሊዛል ኡ́ገቤ ኒየ ያሾሖል። ዚቀሩ
ሰላታችሌ ዪኼ́ ተልዛል ኡ́ገቤ ኒየ ያሾሖል።

ሱብሒ ሰላትሌ
”“ኡጸልሊ́ ፈርጰጽ ጹብሒ ረከዐተይኒ ፈርጰን ዋጂበን አዳአን ሊልላሂ ተዓላ

الص ْب ِح َركَ َع َت ْين ف َْر ًضا َوا ِجبًا َا َد ًاء ِل َّل ِه تَ َعا َلى
ُا َص ِّلي ف َْر َض ُّ
አስሪ ሰላትሌ
”“ኡጸልሊ́ ፈርጰል ዐጽሪ አርበዐ ረከዓቲን ፈርጰን ዋጂበን አዳአን ሊልላሂ ተዓላ
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ٍ ُا َص ِّلي ف َْر َض ا ْل َع ْص ِر َا ْرب َ َع َركَ َعا
ت ف َْر ًضا َوا ِجبًا َا َد ًاء ِل َّل ِه تَ َعا َلى

መኅሪብ ሰላትሌ

“ኡጸልሊ́ ፈርጰል መኅሪቢ ሠላሠ ረከዓቲን ፈርጰን ዋጂበን አዳአን ሊልላሂ ተዓላ”

ٍ اث َركَ َعا
ِ ُا َص ِّلي ف َْر َض ا ْل َم ْغ ِر
ت ف َْر ًضا َوا ِجبًا َا َد ًاء ِل َّل ِه تَ َعا َلى
َ َب ثَل

ኢሻኢ ሰላትሌ

“ኡጸልሊ́ ፈርጰል ዒሻኢ አርበዐ ረከዓቲን ፈርጰን ዋጂበን አዳአን ሊልላሂ ተዓላ”

ٍ ُا َص ِّلي ف َْر َض ا ْل ِع َش ِاء َا ْرب َ َع َركَ َعا
ت ف َْر ًضا َوا ِجبًا َا َد ًاء ِل َّل ِه تَ َعا َلى

ሱብሒ ሚንኩትቤ ዪስሰገዳል
ሱብሒ ሰላት ኮ ́ት ረከአ ሙጥጢ ዚታሌ ባይቲ ዙሕሪ ሰላት ኮ ́ት ረከአዞ ዪስሰገድባዛል ኡ́ገቤ
ዪስሰገድዛሊስተ ሐረት አትታያችቤ ዪትላያል። ዪትላይባዛል አትታያቹም ዪትኼ́ ተልዛላቺንተዩ።
1. ዪ ቤ́ቀድሌ ኒያው ዪነክዛልቤ ዚትቄቀለኩት
ሱብሒ ሰላትሌ ኒየ ያሾሖል
́
2. ኩልሉ “አልላሁ አክበር” ዛዮሰ
́ ፣ አላይ ሱ́ ረ (አነሰጊረ ሺ́ሽቲ
́ ፣ “ሱረቱል ፋቲሐህ” ዚቀረኦሰ

ኣያት) ቁራን ዚቀረኦሰ
́ ፣ “ሰሚዐል ላሁ ሊመን ሐሚደህ” ዛዮሰ
́ ዋ “አስሰላሙ ዐለይኩም
ወረሕመቱልላህ” ዛዮሰ
́ አውቤ ዪሎሖል
3. ኮ ́ትታኝ ረከአቤ

“ሰሚዐል ላሁ ሊመን ሐሚደህ” ዛዮመ
“ረብበና ለከል ሐምድ”
́

ኢሳዮቤ
́ ሔርሌ ዱዋእሌ ኢጂ ሐፍ ሞሸ
́ ቤ “ዱዓኡል ቁኑ́ ት”

 ُد َعا ُء ا ْل ُقنُوتያሾሖል

4. ሜ́ገል አትተሒያቱ አትታይሌ ኣኺር አትተሒይያቱ ያሾሖል

“ዱዓኡል ቁኑ́ ት”
“አልላሁምመ (ኢ)ህዲኒ ́ ፊመን
ሀደይት። ወዓፊኒ ́ ፊመን
ዓፈይት። ወተወልለኒ ́ ፊመን
ተወልለይት።
́
́
́
ወባሪክ ሊ́ ፊማ
́ አዕጠይት። ወቂኒ ́ ቢረሕመቲከ ሸርረ ማ ቀጰይት። ፈኢንነከ ተቅጲ́ ወላ ዩቅጳ
ዐለይክ። ወኢንነሁ ላ የፂልሉ መን ዋለይት። ወላ የዒዝዙ መን ዓደይት። ተባረክተ ረብበና
ወተዓለይት። ፈለከል ሐምዱ ዐላ ማ ቀጰይት። አስተኅፊሩከል ላሁምመ ወአቱቡ
́ ኢለይክ። ወጸልለል
ላሁ ዐላ ሰይዪዲና ሙሐምመዲኒን ነቢይዪል ኡምሚይዪ ወዐላ ኣሊሒ ወጸሕቢሂ ወሰልለም”።
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ُد َعا ُء ا ْل ُقنُوت
 َوبَا ِر ْك ِلي ِف ْي َما. َوتَ َو َّل ِني ِف ْي َم ْن تَ َو َّل ْي َت. َو َعا ِف ِني ِف ْي َم ْن َعافَ ْي َت.َال َّل ُه َّم ٱ ْه ِد ِني ِف ْي َم ْن َه َديْ َت
ِ  ف َِانَّ َك تَق. َو ِق ِني ب َِر ْح َم ِت َك َش َّر َما قَ َض ْي َت.َا ْع َط ْي َت
 َو ِانَّ ُه لَإ ي َ ِذ ُّل َم ْن.ْضي َولَإ يُق َْضى َعلَ ْي َك
 َا ْستَ ْغ ِف ُر َك. فَلَ َك ا ْل َح ْم ُد َعلَى َما قَ َض ْي َت. تَ َبا َرك َْت َربَّنَا َوتَ َعا َل ْي َت. َولَإ ي َ ِع ُّز َم ْن َعا َديْ َت.َوا َل ْي َت
 َو َص َّلى ال َّل ُه َعلَى َس ِّي ِدنَا ُم َح َّم ٍد ال َّنب ِِّي الْإ ُ ِّم ِّي َو َعلَى ا ِل ِه َو َص ْح ِب ِه َو َس َّل َم.وب ِا َل ْي َك
ُ ُال َّل ُه َّم َو َات

አስሪ ሚንኩትቤ ዪስሰገዳል
አስሪ ሰላት ዋ ዙሕሪ ሰላት ማቤይነቤ ኒየ ቢላይ አሐድ ፈርቂ ́ም ኤ́ልበዩም።
ዪ́ ቤ́ቀድሌ ኒያው
́
ዪነክዛልቤ ዚትቄቀለኩትቤ
አስሪ ሰላትሌ ኒየ ያሾሖል።
́

መኅሪብ ሚንኩትቤ ዪስሰገዳል
መኅሪብ ሰላት ሺኢሽቲ ረከአ ሙጥጢ ዚታሌ ባይቲ ዙሕሪ ሰላት ሺኢሽቲ ረከአዞ ዪስሰገድባዛል
ኡ́ገቤ

ዪስሰገድዛሊስተ

ሺ́ሽቲ

አትታያችቤ

ዪትላያል።

ዪትላይባዛል

አትታያቹም

ዪትኼ́ ተልዛላቺንተዩ።
1. ዪ ቤ́ቀድሌ ኒያው ዪነክዛልቤ ዚትቄቀለኩት
መኅሪብ ሰላትሌ ኒየ ያሾሖል
́
2. ኩልሉ “አልላሁ አክበር”፣ “ሰሚዐል ላሁ ሊመን ሐሚደህ” ዋ “አስሰላሙ ዐለይኩም ወ
ረሕመቱልላህ” ዛዮሰ
́ አውቤ ዪሎሖል አዝዞኩትዞ
́
́ ሜ́ገል ኮ ́ት ረከአቤ “ሱረቱል ፋቲሐህ” ዋ
አላይ ሱ́ ረ (አነሰጊረ ሺ́ሽቲ ኣያት) ቁራን ዚቀረኦሰ
́ አውቤ ዪቀሮሖል
3. ሺ́ሽታኝ ረከአቤ መትቦረድ
ሱጁ́ ድቤ “አልላሁ አክበር” ባይቲመ ቁንኒቤ መቃነን አትታይሌ
́
ኣኺር አትተሒይየቱሌ ዪትጌበ́ ሎሖል

ኢሻኢ ሚንኩትቤ ዪስሰገዳል
ኢሻኢ

ሰላት

ዋ

ዙሕሪ

ሰላት

ኮ ́ት

አትታያችቤ

ዪትላያሉ።

ዪትላይቦዛል
́

አትታያቹም

ዪትኼ́ ተልዛላቺንተዩ።
1. ዪ́ ቤ́ቀድሌ ኒያው ዪነክዛልቤ ዚትቄቀለኩት
ኢሻኢ ሰላትሌ ኒየ ያሾሖል
́
2. ኩልሉ “አልላሁ አክበር”፣ “ሰሚዐል ላሁ ሊመን ሐሚደህ” ዋ “አስሰላሙ ዐለይኩም ወ
ረሕመቱል ላህ” ዛዮሰ
́ አውቤ ዪሎሖል አዝዞኩትዞ
́
́ ሜ́ገል ኮ ́ት ረከአቤ “ሱረቱል ፋቲሐህ”
ዋ አላይ ሱ́ ረ ( አነሰጊረ ሺ́ሽቲ ኣያት ) ቁራን ዚቀረኦሰ
́ አውቤ ዪቀሮሖል።
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ሰላት ዘቦረዶ
́ ያሾ́ዛል ዱዋእ
́ ሰ
ሰላት

ዘቦረዶ
́
́ ሰ

ያሾ́ዛል

ኢስበልበላት

አይነ

ዱዋኣች

ሐሉ።

ባድዚነቤ

ኡሱኣችዚነ

ቢዝሐቤ

ዪትኼ́ ተልዛል ተስቢ́ሓት ዋ ዱዋኡው ያሻሉ።
“አስተኅፊሩል ላህ”

3ጊረ

“አልላሁምመ አንተስ ሰላም ወሚንከስ ሰላም ተባረክተ ረብበና ወተዓለይተ ያ ፀል ጀላሊ
ወልኢክራም”
“ሱብሓነል ላህ”

33ጊረ

“አልሐምዱ ሊልላህ”

33ጊረ

“አልላሁ አክበር”

33ጊረ

“አልላሑ አክበሩ ከቢ́ራ፣ ወልሐምዱ ሊልላሂ ከሢ́ራ፣ ወሱብሓነል ላሂ ቡክረተን ወአጺ́ላ። ላ ኢላሀ
ኢልለል ላሁ ወሕደሁ ላ ሸሪከ́ ለሁ ለሁል ሙልኩ ወለሁል ሐምዱ ዩሕዪ́ ወዩሚ́ቱ ወሁወ ዐላ
ኩልሊ ሸይኢን ቀዲ́ር። አልላሁምመ ጸልሊ ዐላ ሰይዪዲና ሙሐምመዲን ፈውቀል አውጻፊ ወዐላ
ኣሊሂ ወጸሕቢሂ ኡሉል ዐድሊ ወልኢንጻፊ ጸላተን ቱርጲ́ ከ ወተርጳሁ ወተርጳ ቢሃ ዐንና ያ ረብበል
ዓለሚ́ን።
አልላሁምመ ተቀብበል ሚንና ኢንነከ አንተል ዐዚ́ዙል ሐኪም፣ ወቱብ ዐለይና ኢንነከ አንተት
ተውዋቡር ረሒ́ም፣ ወ(ኢ)ኅፊር ለና ቢረሕመቲከ ያ አርሐመር ራሒሚ́ን፣ አልላሁምመ (ኢ)ኅፊር
ሊኣባኢና ወኡምመሃቲና ወኡስታፂና ወመሻዪኺና ወሊመን ለሁ ሐቅቁን ዐለይና ያ ረብበል ዓለሚ́ን፣
ወጸልለል ላሁ ዐላ ሰይዪዲና ሙሐምመዲን ወዐላ ኣሊሂ ወጸሕቢሂ ወሰልለም”።
“ሱረቱል ፋቲሐህ”
“ኣየቱል ኩርሲይ”
“አልላሁምመ ጸልሊ ወሰልሊም ዐላ ሰይዪዲና ሙሐምመዲን ወዐላ ኣሊ ሙሐምመዲን”
“አልላሁምመ ጸልሊ ወሰልሊም ዐላ ሐቢ́ቢና ሙሐምመዲን ወዐላ ኣሊ ሙሐምመዲን”
“አልላሁምመ ጸልሊ ወሰልሊም ዐላ ሸፊዒና
ሙሐምመዲን ወዐላ ኣሊ ሙሐምመዲን ጸልለል ላሁ
́
ዐለይሂ ወሰልለመ ተስሊ́ማ”

“ላ ኢላሀ ኢልለል ላሁ ሙሐምመዱን ረሱ́ ሉል ላሂ ጸልለል ላሁ ዐለይሂ ወሰልለም”
“ላ ኢላሀ ኢልለል ላሁ ሙሐምመዱን ሐቢ́ቡል ላሂ ጸልለል ላሁ ዐይሂ ወሰልለም”
“ላ ኢላሀ ኢልለል ላሁ ሙሐምመዱን ሸፊዑ
́ ኸልቂል ላሂ ጸልለል ላሁ ዐለይሂ ወሰልለም”
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“ዐለይሃ ነሕያ ወዐለይሃ ነሙ́ቱ ወዐለይሃ ኑብዐሡ ኢን ሻአል ላሁ ሚነል ኣሚኒነ́ ቢረሕመቲከ ያ
”አርሐመር ራሒሚ́ን፣ ኣሚ́ን።

َ ٣م َّرات
َا ْستَ ْغ ِف ُر ال َّل َه
السلَام ،تَ َبا َرك َْت َربَّنَا َوتَ َعا َل ْي َت يَا ذَا ا ْل َجلَا ِل َوالْ ِإك َْرا ِم.
السلَامَ ،و ِم ْن َك َّ
َال َّل ُه َّم اَنْ َت َّ
َ ٣٣م َّرات
ُس ْب َحا َن ال َّله
َ ٣٣م َّرات
َا ْل َح ْم ُد ِل َّله
َ ٣٣م َّرات
ال َّل ُه اَكْ َبر
ال َّل ُه اَكْ َب ُر كَ َبي ًرا ،وا ْل َح ْم ُد ِل َّل ِه كَ ِثي ًراَ ،و ُس ْب َحا َن ال َّل ِه بُك َْرة ً َو َا ِصيلًا .لَإ ِا َل َه ِالَّإ ال َّل ُه َو ْح َدهُ ل َإ

َش ِر َ
يت َو ُه َو َعلَى ك ُِّل َش ْي ٍئ قَ ِد ٌيرَ .ال َّل ُه َّم َص ِّل َعلَى
يك لَ ُه لَ ُه ا ْل ُم ْل ُك َو َل ُه ا ْل َح ْم ُد ي ُ ْحيِي َوي ُ ِم ُ
ف َو َعلَى ا ِل ِه َو َص ْح ِب ِه ُالُو ا ْل َع ْد ِل َوالْ ِإنْ َصا ِ
َس ِّي ِدنَا ُم َح َّم ٍد ف َْو َق الْإ َ ْو َصا ِ
ف َصلَاة ً تُ ْر ِض َ
يك َوتَ ْر َضاهُ
َوتَ ْر َضى ِب َها َع َّنا يَا َر َّب ا ْل َعا َل ِمي َن.

الر ِح ْي ِم َ ،وٱ ْغ ِف ْر لَنَا
َال َّل ُه َّم تَ َق َّب ْل ِم َّنا ِانَّ َك اَنْ َت ا ْل َع ِزي ُز ا ْل َح ِك ُيمَ ،وتُ ْب َعلَ ْينَا ِانَّ َك اَنْ َت ال َّت َّو ُ
اب َّ
الرا ِح ِمي َنَ .ال َّل ُه َّم ٱ ْغ ِف ْر ِلإبَا ِئنَا َواُ َّم َها ِتنَا َو ُا ْس َتا ِذنَا َو َم َشاي ِِخنَا َو ِل َم ْن َل ُه َح ٌق
ب َِر ْح َم ِت َك يَا َا ْر َح َم َّ
َعلَ ْينَا يَا َر َّب ا ْل َعالَ ِمي َنَ .و َص َّلى ال َّل ُه َعلَى َس ِّي ِدنَا ُم َح َّم ٍد َو َعلَى ا ِل ِه َو َص ْح ِب ِه َو َس َّل َم.
ُسو َرةُ ا ْلفَا ِت َح ُة
اي َ ُة ا ْلك ُْر ِس ِّي
َال َّل ُه َّم ّص ِّل َو َس ِّل ْم َعلَى َس ِّي ِدنَا ُم َح َّم ٍد َو َعلَى ا ِل ُم َح َّم ٍد
َال َّل ُه َّم ّص ِّل َو َس ِّل ْم َع َلى َحبِي ِبنَا ُم َح َّم ٍد َو َع َلى ا ِل ُم َح َّم ٍد
َال َّل ُه َّم ّص ِّل َو َس ِّل ْم َع َلى َش ِفي ِعنَا ُم َح َّم ٍد َو َع َلى ا ِل ُم َح َّم ٍد َص َّلى ال َّل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم تَ ْس ِلي ًما
لَإ ِا َل َه ِالَّإ ال َّل ُه ُم َح َّم ٌد َر ُسو ُل ال َّل ِه َص َّلى ال َّل ُه َعلَ ْي ِه َو َس َّل َم
يب ال َّل ِه َص َّلى ال َّل ُه َعلَ ْي ِه َو َس َّل َم
لَإ ِا َل َه ِالَّإ ال َّل ُه ُم َح َّم ٌد َح ِب ُ
لَإ ِا َل َه ِالَّإ ال َّل ُه ُم َح َّم ٌد َش ِفي ُع َخ ْل ِق ال َّل ِه َص َّلى ال َّل ُه َعلَ ْي ِه َو َس َّل َم
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َعلَ ْي َها نَ ْح َيى َو َعلَ ْي َها نَ ُمو ُت َو َعلَ ْي َها نُ ْب َع ُث ِا ْن َش َاء ال َّل ُه ِم َن الْإ ِم ِني َن ب َِر ْح َم ِت َك يَا َا ْر َح َم
. ا ِمين.الرا ِح ِمي َن
َّ
ሪሳኦት
́ ሱጁ́ ድ

الس ْهو
َّ ُس ُجو ُد

ሰላትቤ ፊዝቤ ዚትወደዱ ሱንነ ኢሾ́ታች (አብዓጵ) ማቤይነቤ አሐድዞ ተረሰአጊርመ ሰላትዞ
ዘልቲቦረደቤ
ዚትረሰአነት ቀጠብ ባየጊረ ሪሳኦት
ሱጁ́ ድ ዩርዶሖል።
ሪሳኦት
ሱጁ́ ድ ኣኺር
́
́
́
́
አትተሒይያቱ ቤሔር “አስሰላሙ ዐለይኩም” ባይቲ ቤ́ቀድ ዩርዶ
́ ዛ́ ል ኮ ́ት ሱጁ́ ዲንተ።
ጀማአ ዪሰግዶዛ́ ል ኢማምዞ ረሰአጊረ ኢሔርዞቤ
́ ኻነጊረ አውቤ
́ ዪሰግዲዛል (መእሙ́ም) አቦች
“ሱብሓነል ላህ” ባይቲቤ ኢማምዞው
ቀኚ́ት
́ ኻንቲጊረ ቢቶ ኢጂዜው
́ ቀጠብ ዛሼ́ውሰ ኢንዶች
́
ኢጂዜቤ
́ መሕመጥቤ ቀጠብ ታሸሐት (ታሼሔት)።

ሪሳኦት
́ ሱጁ́ ድ መውረድሌ ሰበባች
1. ሰላትቤ ፊዝቤ ዚትወደደ ሱንነ ኢሾ́ት (አብዓጵ) ዚትረሰአሰ። ሚሳልዞሌ
́ “ዱዓኡል ቁኑ́ ት” ዘላሾ́ነት
ሱጁ́ ድ ዞረዶ
́ ቀጠብ ባየጊረ
́ ሰ
2.

ሰላትሌ መኸዙ ዚተ ኢሾ́ቱው ኣሾ́ምሞ አላሾ́ሙው ሸክኪ ኣሾ́ጊረ አዝዞ ሸክኪ ዛሾ́ው ዘላሾ́ኩትቤ
ዪሒ́ልቆ ́መ ቲርፊ ኻነግሩም ዚድደበለሰ። ሚሳልዞሌ
́ ́ ሐረት
́ አስሪ ሰላት ሺ́ ሽቲ ረከኣን ሰገዶሞ
ሰገዶው
ሸክኪ ኣሾ́ጊረ፣ ሺ́ ሽቲ ዚሰገዶኩ
́
́ ትቤ ዪነሶ ́መ አላይ ረከአ ኢስደበሎ́ ቤሔር መትቦረድቤ
́
ሪሳኦ́ት ሱጁ́ ድ ዩ ́ርዶሖል

3. ሰላትሌ መኸዙ ዚታመ ዪትቀረእዛልመ (ሩክነል ቀውሊ) ሰላት ዘየብጢል ኢሾ́ት ሪሳኦ́ትቤ ዘለትታይቤ
ተቀረአጊረ። ሚሳልዞሌ
́ “ሱ́ ረቱል ፋቲሐህ”ኣው አትተሒይያቱሌ ዚትጌቦ́ ሰ́ ተቀረአጊረ።

ሪሳኦት
́ ሱጁ́ ድ ሚንኩትቤ ዩርዶሖል
́
ሪሳኦት
ሱጁ́ ድ ኣኺር አትተሒይያቱ ኢስቲቀረአ ቤሔር “አስሰላሙ ዐለይኩም” ዘልቲባየቤ
́
ዪትኼ́ ተልዛል ኡ́ገቤ ዩርዶሖል።
́
1. “አልላሁ አክበር” ባይቲቤ ሱጁ́ ድ ዩርዶሖል
́
2. ሱጁ́ ድ ዞረድነሰ
́
“የንሳ”

“ሱብሓነ መን ላ የናሙ ወላ የስእሁ́” አሚንተ “የስሁ́”

)ُس ْب َحا َن َم ْن لَإ يَنَ ُام َولَإ ي َ ْس ُهو (ي َ ْن َسى

ሺ́ሽቲጊረ ባይቲ ሱንናንተ

3. “አልላሁ አክበር” ባይቲቤ ሱጁ́ ድቤ ሐፍ ዪሎ́መ ጢ́ት ዪትጌቦ́ ሖል (ጡመእኒነ́ )
4. ኮ ́ትታኝጊርሌ 1 – 3 ዛሉው የርገብጎሖል
5. “አስሰላሙ ዐለይኩም” ባይቲቤ ሰላቱው የቡ́ርዶሖል

አትታይሌ
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አውረ

ا ْل َع ْو َرة

አውረ ባይቲ ቃምቤ መሽሼ́መቅ ዛልበ አትታይ ባይቲን́ ተ። አውራው መሼ́መቅ ሰላትሌ ሸርጢዞንተ።
́
መሽሼ́መቅ ዛልበ አትታይ ዪትኼ́ ተልዛሊንተ:1. አቦች
́ ወልዲሌ ዋ ጋፈ ኢንዶች
́ ሌ አውረዚዩ ሐንቡ́ርጢ ዋ ጊሊብ ማበይናንተ
2. ቢሊስ ኢንዶች
́ ወልዲሌ አውረዜ ቃምዜ ጀምሚእ ኢልላወ ፊት
́ ዜ ዋ ኢጂዜ ዘልተ

“ሱትረ”

الس ْت َرة
ُّ

“ሱትረ” ባይቲ ሰላት ዪሰግዲዛል ኤ́ቀድዞው
́ ሑሉፍ ባይቲ ሐራም ዚታሌ ዪሰግዲዛል ዋ ሑሉፍ
ዪልዛል ማቤይነቤ ያርዶዛ́ ል አስጣንተ። ኢስበልበላት ሺኢያች ዋ አስጣች “ሱትረ” ዩኹኑሌ
ዪፈርካሉ። ሚሳልሌ́ም ዲገደግ፣ ሰላት ከሊ́ም፣ በርቲ፣ ሱዋክ ዋ ዚምሳሰላች ዩኹኑሌ ዪፈርካሉ።

ሰላት መትሔ́ጠር

الصلَاة قَ ْص ِر
َّ

ሰላት መትሔ́ጠር ባይቲ ሐረት ረከአ ዚተ ሰላቱው መትሔ́ጠርመ ኮ ́ት ረከአ መስገድ ባይቲን́ ተ።
ሙሳፊር ዚተ ሰፈርቤ́ው ዛልቄስሲ
ዙሕሪ፣ አስሪ ዋ ኢሻኢ ሰላታቹው ኢስሐረት ረከአ አትታይሌ
́
ኢስኮ ́ት ረከአ መስገድ ዪፈርካል።
ሰላት መትሔ́ጠርመ መስገድሌ ኒየ ዛሾ́ሰ ኣይ ሰላቲንታው፣ ኮ ́ት ረከአነትዞ ዋ መትሔ́ጠር ሰላትነትዞ
መትቄቀል
ሐልበ። ሚሳልሌ ዪስሰገድዛል ሰላት አስሪ ኻነጊረ “ኡጸልሊ́ ፈርጰል ዐጽሪ ረከዐተይኒ
́
ቀጽረን ሊልላሂ ተዐላ”

 ُا َص ِّلي ف َْر َض ا ْل َع ْص ِر َركَ َعتَ ْي ِن ق َْص ًرا ِل َّل ِه تَ َعا َلىባይቲቤ

ሰላት መትሔ́ጠር ሸርጢያች

ኒየ ያሾሖል።

ُ الصلَاة قَ ْص ِر ُش ُر
وط
َّ

1. ሰፈርዞ አነሰጊረ ኮ ́ት አያም ኡ́ገ ሞኽነ ሐልበ። ኮ ́ት አያም ኡ́ገ ባይቲም
ጌይ
́ ዪነብሩቦዛል
́
́
ወሰንዞቤ
ዩኹናል
́
́ ሜ́ገል 80 ኪሎሜቲር ሩሕቀ ቄስሲ
2. ሰላት መስገድሰ ሰላት መትሔ́ጠርሌ ኒየ ሞሸ
́ መ “አልላሁ አክበር” ባይቲመ መገድ
3. ሰፈርዞ ዲልሒ (መዕጺየህ) መድለግሌ ዪሊ́ጦዛ́ ል ሞኽነ ኤ́ልባም
4. ሰፈርሌ ዩሑሮዛል
አትታይ ዚትታወቀ ሞኽነ ሐልበ
́
5. ሰላት የትሒ́ጥሪዛል ሙልሉእ ሰላት ዪሰግዲዛል ኤሔርቤ መእሙ́ም ሞኽነ ኤ́ልባም
6. ሰላት የትሒ́ጥሪዛል ሰፈርዞ ሚውዳቅ ዘልቦረደ
ሞኽነ ሐልበ
́
7. ዪስሰገዲዛል መትሔ́ጠር ሰላት ቀዳእ ሰላት ሞኽነ ኤ́ልባም
8. ሰላት የትሒ́ጥሪዛል ሰላት መትሔ́ጠር ዮቅ
ሞኽነ ሐልበ
́
́ ላዛልነቱው ዩቅዛል
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ሰላት መዳበል

الصلَاة
َّ َج ْم ِع

ሰላት መዳበል ባይቲ ኮ ́ት ፈርዲ ሰላታቹው መዳበልመ ኮ ́ትዚዩቤ አሐድዚዩ ወቅቲቤ መስሰ መስገድ
ባይቲን́ ተ። መዳበልቤ መስሰ ዪስሰገድዛላች ወቅቲዚዩ ዪትኺታተልዛሉ ሰላታች ሞኽነ ሐልበዩ። ሰላት
መዳበል ኮ ́ት አይናንተ።
1. መቅደምቤ ሰላት መዳበል (ጀምዕ ተቅዲ́ም)
መቅደምቤ ሰላት መዳበል ኮ ́ት መስሰ ዪስሰገድዛሉ ሰላታችሌ ዪቀድሚዛል ሰላት ወቅቲዞቤ
́
ዪስሰገድዛሊንተ። ሚሰልሌ ዙሕሪ ወቅቲቤ ዙሕሪ ዋ አስሪ መስሰ መስገድ አሚንተ መኅሪብ́
ወቅቲቤ መኅሪብ́ ዋ ኢሻኢ መስሰ መስገድ።
2. መቴሐ
́ ርቤ ሰላት መዳበል ( ጀምዕ ተእኺ́ር)
መቴሐ
́ ርቤ ሰላት መዳበል ኮ ́ት መስሰ ዪስሰገድዛሉ ሰላታችሌ የቲሕ
́ ሪዛል ሰላት ወቅቲዞቤ
́
ዪስሰገድዛሊንተ። ሚሰልሌ አስሪ ወቅቲቤ ዙሕሪ ዋ አስሪ መስሰ መስገድ አሚንተ ኢሻኢ
ወቅቲቤ መኅሪብ́ ዋ ኢሻኢ መስሰ መስገድ።

መቅደምቤ ሰላት መዳበል ሸርጢያች

ُ ُش ُر
وط َج ْم ِع تَق ِْديم

1. ዪቀድሚዛል ሰላት ነዲ መስሰገድ ሐልበ፣ ሚሳልሌ አስሪ ቤ́ቀድ ዙሕሪ መስሰገድ ሐልበ
2. ኮ ́ት ሰላታቹው መቅደም ዋ መዳበልመ መስገድሌ ኒየ ሞሸ
́
3. ኮ ́ት ሰላታች መትኺታተልቤ ቀለሕ ዘላዮቤ
́ መስሰገድ ሐልበዩ
4. መዳበልዞ ሰፈርሌ ኻነጊረ ኣኺር ሰላት ዪስሰገዲቄስሲ
ሰፈርዞ መትቦረድ
ኤ́ልባም
́
́
5. ሰፈርዞ ዲልሒ መድለግሌ ሞኽነ ኤ́ልባም

መቴሐ
́ ርቤ ሰላት መዳበል ሸርጢያች

ُ ُش ُر
وط َج ْم ِع ْتا ِخير

1. ዪቀድሚዛል ሰላት ወቅቲቤ መቴሐ
́ ር ዋ መዳበልመ መስገድሌ ኔት
́ ሞሸ
́
2. ኮ ́ት ሰላትዞም
ኤ́ልባም
́
́ ዪስሰገዲቄስሲ ሰፈርዞ መትቦረድ
3. ሰፈርዞ ኮ ́ት አያም ኡ́ገቤ መነስ ኤ́ልባም
4. ሰፈርዞ ዪትቦረድባዛል
አትታይ መትታወቅ ሐልበ
́
5. ሰፈርዞ ዲልሒ መድለግሌ ሞኽነ ኤ́ልባም

ዚናብሌ ሰላት መዳበል
ጊዲ́ር ዚናብ ዛልሰ ዪትኼ́ ተልዛሉ ሸርጢያች ተማለኡጊረ መቅደምቤ ሰላት መዳበልመ መስገድ
ዪትፈረካል። ዚናብሌ ባይቲ መቴሐ
́ ርቤ ሰላት መዳበልመ መስገድ ዪትፈረኩሜ́ል።

36

ዚናብሌ ሰላት መዳበል ሸርጢያች
1. ዪቀድሚዛል ሰላት ወቅቲቤ መዳበልመ መስገድሌ ኔት
́ ሞሸ
́
2. ዚናብዞ ኡ́ገ መሌ́ጠሌ ተአብ ያሽዛል ሞኽነ ሐልበ
3. የቲሕ
́ ሪዛል ሰላት ጀማአቤ መስሰገድ ሐልበ
4. ጀማአቤ ዪስሰገድባዛል አትታይ ዪነብሩቦዛል
ሐልበ
́ አትታይቤ መሮሐቅ
́
5. ዚናብዞ ዪቀድሚዛል ዋ የቲሕ
ዘልባረ ሞኽነ ሐልበ
́
́ ሪዛል ሰላት ዪስሰገዲቄስሲ
6. ኮ ́ት ሰላታች መትኺታተልቤ ቀለሕ ዘላዩቤ መስሰገድ ዪነብሪበዮሖል
7. ዪቀድሚዛል ሰላቱው ሜ́ገል መስገድ

ነትቱሌ ሰላት መዳበል
ነትቱ ሰበብቤ ሰላት መዳበልመ መስገድ ዪትፈረካል። መቅደም ዋ መቴሐ
́ ርቤ ሰላት መዳበሉም
ዪትፈረካል።

ነትቱሌ ሰላት መዳበል ሸርጢያች
1. መቅደምቤ አሚንተ መቴሐ
́ ርቤ ሰላት መዳበልሌ ዪቀድሚዛል ሰላት ወቅቲቤ መዳበልመ
መስገድሌ ኔት
́ ሞሸ
́
2. ሰላት መዳበልቤ ዪሰግዲዛል ኢላ የቲሕ
ፊዝቤ የነታዛል ሞኽነ
́
́ ሪዛል ሰላቱው ዪ́ግሊ ቄስሲ
ሐልበ
3. ዪቀድሚዛል ሰላት ሜ́ገል መስሰገድ ሐልበ
4. ኮ ́ት ሰላታች መትኺታተልቤ ቀለሕ ዘላዩቤ መስሰገድ ዪነብሪበዮሖል

ሰላት መዳበልቤ ሚንኩትቤ ዪስሰገዳል
መቅደምመ መዳበል ሰላት መስገድሌ ዪቀድሚዛል ሰላት ወቅቲቤ ኔት
́ ያሾሖል። ኔት
́ ዞ ዪቀድሚዛል
ሰላቱው ዪሰግዶዛ́ ል ዘለቦረዶ
́ ዩኹንሌ ዪፈርካል። ሚሳልሌ ዙሕሪ ዋ አስሪው
́ ቤ
́ መዳበል ተኸሸጊረ
ዙሕሪ ወቅቲ ኡስጡቤ አሚንተ ዙሕሪ ዪሰግዶዛ́ ል መዳበልሌ ኔት
ያሾሖል። ሜ́ገል ዙሕሪ
́
ዪሰግዶሖል፣ መትኼ́ ተልቤ́ም ቀለሕ ዘላዮቤ
́ አስሪ ዪሰግዶሖል። ኮ ́ት ሰላታች ማቤይነቤ ኢቃመ ሞሸ
́
ሱንናንተ።
መቴሐ
́ ርመ መዳበል ሰላቱም መቅደምመ መዳበል ሰላትበሕ አይነቤ ዪስሰገዳል። መቴሐ
́ ርቤ መዳበል
ሰላት መስገድሌ ኔት
́ ዞም
́ ዪቀድሚዛል ሰላት ወቅቲቤ ሞኽነ ሐልበ፤ ዪቀድሚዛል ሰላት ወቅቲ
ዘልወጠአቤ ኔት
́ አላሾ́ጊረ የቲሕ
́ ሪዛል ወቅቲቤ ዪስሰገድዛል ዪቀድሚዛል ሰላት ቀዳእ ሰላት ቢላይ
መዳበል ሰላት ዩኹኑሜ́ል።
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ሰላት መዳበል ዋ መትሔ́ጠር

َج ْم ِع قَ ْص ِر

ሰላት መዳበል ዋ መትሔ́ጠር ኮ ́ት ሰላታችመ ወቅቲዚዩ ኢስበልበላት ዚተያቹው መዳበልመ ኢስሐረት
ረከአ ዚተያቹዉም መትሔ́ጠርመ ኢስኮ ́ት ረከአ አሐድዚዩ ወቅቲቤ መስሰቤ መስገድ ባይቲን́ ተ።
ሙሳፊር ዚተ ሰላት መዳበል ዋ መትሔ́ጠርቤ መስገድሌ ዪፈርካል። ሚሰልሌ ዙሕሪ ዋ አስሪው
́
መቅደምመ መዳበል ዋ መትሔ́ጠር ዪፈርካል ባይቲም
́ ሜ́ገል ኮ ́ት ረከአ ዙሕሪ ዋ መትኼ́ ተልማም
ኮ ́ት ረከአ አስሪው
́ ዙሕሪ ወቅቲቤ መስገድ ዪፈርካል። ኒየ ዛሾ́ሳም መዳበል ዋ መትሔ́ጠር ሰላትሌ
“ኡጸልሊ́ ፈርጰⶵ ⶱህሪ ቀጽረን ጀምዐን ኢለይሂል ዐጽረ ረከዐተይኒ ሊልላሂ ተዓላ”

ُا َص ِّلي ف َْر َض ال ُظ ْه ِر ق َْص ًرا َج ْم ًعا ِا َل ْي ِه ا ْل َع ْص َر َركَ َع َت ْي ِن ِل َّل ِه تَ َعا َلى

ባይቲቤ ኒየ ያሾሖል።
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ጀማአ ሰላት

َصلَاة ا ْل َج َما َعة

ጀማአ ሰላት ኮ ́ት ኡሱእቤ ላይ መስሰቤ አሐድዚዩ ኤ́ቀድነትቤ ዪስሰገድዛል ሰላቲንተ። ኤ́ቀድነትቤ
የስሲግዲዛሉው ኢማም ዘዮሰ
́ ዪትኼ́ ተልዛሉው መእሙ́ም ዪሎሖል። ጀማአቤ መስገድ ሙጥጢ
መስገድቤ ኩያ ሳትቲጊረ ዚያደ አጅሪ ዛላሌ በይቲ ፊዝቤ ዪትመለሓል።

ኢማም ሞኽነ ዪፈኪዛል/ዘይፊረክ
1. መእሙ́ም ዚተ መእሙ́ምነትቤ ኢሳል ኢማም ሞኽነ ዪፈርኩሜ́ል
2. አቦች
́ መእሙ́ምሌ አቦች
́ ቢላይ ኢማም ዩኹኑሜ́ል
3. ኢንዶች
ኢንዶች
́ ሌ አቦች፣
́
́ አሚንተ “ኹ́ንሣ” )hermaphrodite) ኢማም ሞኽነ ዪፈርካል
4. “ኹ́ንሣ” ኢንዶች
́ ሌ ቢላይ ኢማም ሞኽነ ዪፈርኩሜ́ል
5. ቁራን መቅረእሰ ደገእ ደገእ ያሺዛል ደገእ ደገእ ዘዩ ́ሽሌ ኢማም ሞኽነ ዪፈርኩሜ́ል
6. ቁራን መቅረእሰ ደገእ ደገእ ያሺዛል አጥጢዞኩት
ደገእ ደገእ ያሺዛልሌ ኢማም ሞኽነ ዪፈርካል
́

ኢማም ሞኽነዞ ዚጥጠለአ (መክሩህ
́ )
1. ፋሲቅ ዚተ ባይቲም
́ ዚገደረ ዲልሒ ዪደልሒዛል ዋ/አሚንተ ዛነሰ ዲልሒ የትጊራግቢመ
ዪደልሒዛል
2. ኡሱእደቤ ዚጥጠለአ
3. ጊ́ንጌ ዚተ
4. ሐጂ́ስ ሺኢ ዲ́ንቤ ዪ́ስቢዛል (ቢድዐህ) ሚሳልሌ ኣደ ዲ́ንዞ ዪመስላዛል

መእሙ́ማች ሚንኩትቤ ዪቃንናሉ
መእሙ́ም አሐድ አቦች
́ ሙጥጢ ኻነጊረ ኢማምሌ ቀኚ́ት ገረብዞቤ
́ ጢቅቀሽሾ ኪሌሔርቤ ዪቃንኒመ
ዪሰግዳል። መእሙ́ማች ኮ ́ት አሚንተ በጂ́ሕ አቦቻች
ኻኑጊረ ኢማምዞ ጉትቲ ዩኹንባዛል ኡ́ገቤ
́
ሙልሉእቤ ኪሌሔር ዪሉመ ዪሰግዳሉ። መእሙ́ም አሐድ አሚንተ በጂ́ሕ ኢንዶቻ
́ ች ኻኑጊረ
ሙልሉእቤ ኢማምዞ ኤሔርቤ ዪሰግዳሉ። መእሙ́ማች አቦች
́ ች ኻኑጊረ ኢማምዞ ኤሔርቤ
́ ዋ ኢንዶቻ
አቦቻች
አዝዚያች ኤሔርቤ́ም ኢንዶቻ
́ ች ዪሰግዳሉ። መእሙ́ም ዩኹንዛሉ ዊጃ
́
́ ች ሐሉጊረ ዊጃ
́ ች
አቦቻች
ዋ ኢንዶቻች ማቤይነቤ መስገድዚዩ ሱንናንተ።
́
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ጀማአ ሰላት ሑክሚዞ
1. ሩሕ ሐዋዝቤ ዋጂብ ዚተ (ፈርጱ ዐይን)
ጁመ ሰላት ኩልሉ ኢስላም ወልዲመ ባሊኅመ ቢሊስ ዚተ አቦችቤ
ጀማአቤ መስገድ
́
ዋጂቢንተ።
2. ሱምሙትቤ ዋጂብ ዚተ (ፈርጱ ኪፋየ)
ሐምሚስቲ ወቅቲ ሰላቱው ጀማአቤ መስገድ ኢስላማችቤ ሱምሙትቤ ዋጂቢንተ።
3. ሱንነ ዚተ
ኢ́ድ ዋ አረፈ ሰላቱው ጀማአቤ መስገድ ሱንናንተ። አዝዞኩትዞ
“ጸላቱል ጀናዘ” ጀማአቤ
́
መስገድ ሱንናንተ።
4. ዚጥጠለአ (መክሩህ
́ )
ቀዳእ ዪሰግዲዛል ኢማምሌ ወቅቲቤ ዪሰግዲዛል መእሙ́ም ሞኽነ። አዝዞኩትዞ
́
́ ወቅቲዞቤ
́
ዪሰግዲዛል ኢማምሌ ቀዳእ ዪሰግዲዛል መእሙ́ም ሞኽነ።

ُ ا ْل َج َما َعة َصلَاة ُش ُر
وط

ጀማአ ሰላት ሸርጢያች

1. መእሙ́ም ዩኹኒዛል ሰላት ኒየ ዛሸሰ ኢማምዞው
ዪትኼ́ ተልዛልነቱው ባይቲም
መእሙ́ም
́
́
ዚታነት ኒየዞ ኡስጡቤ

َم ْا ُمو ًما

ባይቲቤ መቄቀል
́

2. ኢማምዞ “አልላሑ አክበር” ባይቲቤ ሰላትዞው
́ ኢሰገደ ቤሔር መእሙ́ምዞ መገድ ሐልበ
3. መእሙ́ምዞ ጢቅቀሽሾ́ቤ ኻነግሩም ኢመምዞው
́ መቅደም ኤ́ልባም
4. መእሙ́ም ዚተ ኢማምዞ ኩሽኩሽቲው
አጥጢዞ ዪሪዛል፣ ኤ́ቀድዞቤ
́
́ ዛል መእሙ́ሙው
ዪሪዛል፣ አጥጢዞ ኢማም ዪላዛሉው ዪሰሚዛል አሚንተ ኢማምዞ ዪላዛሉው ሑሉፍ
ያሺዛሉው (ሙበልሊኅ) ዪሰሚዛል ሞኽነ ሐልበ
5. መእሙ́ምዞ ኮ ́ት ሰላት መኸዙ ኢሾ́ታችቤ ኢማምዞው
́ ሩም ኤ́ልባም
́ መቅደሙም መቴሐ
6. ኢማም ዋ መእሙ́ምዞ አሐድ አትታይቤ መንበርቲ ሐልበዩ። ጀማአ ሰላትዞ መስኪ́ ድቤ
ዪስሰገድዛል ኻነጊረ ኢማም ዋ መእሙ́ምዞ ማቤይነቤ ሑጡር መንበርቲ ኤ́ልባም። ጀማአ
ሰላትዞ መስኪ́ ድቤ ቃጪ ዪስሰገድዛል ኻነጊረ ኢማምዞ ዋ መትቦረድ ሰልፊቤ ዛል
መእሙ́ምበሕ 92ሜቲርቤ ዚያደ ሩሕቀ መንበርቲ ኤ́ልባም

ጀማአ ሰላትሌ ሱንነ ኢሾ́ታች
1. መእሙ́ማች ሰልፊቤ መስሰ መስሰቤ መቃነን
2. ኤ́ቀድ ሰልፊቤ ዛል አትታዩው ኢስመለኦቤ
́ ሔር ቢላይ ኤሔር ሰልፊቤ አልመስገድ
3. ኢማም ዋ “ሙበልሊኅ” ኩልሉ “አልላሁ አክበር”፣ “ሰሚዐል ላሁ ሊመን ሐሚደህ” ዋ
“አስሰላሙ ዐለይኩም” ዛዩሰ አውቤ ባይቲ
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ጀማአ ሰላት ዛለ ደረጃው የትቂ ́ብጣዛል
ጀማአ ሰላት ሩሕ ሐዋዝቤ ዪስሰገድዛል ሰላትቤ ኩያ ሳትቲ ደረጀ ሐለ። የኽኒማም ዪትኼ́ ተልዛሉ
ሓለታችቤ አሐድዞ ተረኸበጊረ ዪ́ ኩያ ሳትቲ ደረጀ ዪነብራሜ́ል።
1. መእሙ́ማች ዪቃንኖ́ዛል ሰልፊ ማቤይነቤ አሐድ ኡሱእ
ሐልጊረ

የቃንኒሌ ዪፈርኪዛል ቆ ́ፍ አትታይ

2. ኤ́ቀድ ሰልፊ ዘልቲመለአቤ አላይ ሰልፊ ሜ́ገል
3. ሰልፊዞቤ
ሙጥጢ መቃነን
́ መሮሐቅመ
́
4. ኢማም ዋ መእሙ́ማች ማቤይነቤ ዋ መእሙ́ማች ማቤይነቤ ዛል ሩሕቀ 107cm ዚያደ
ኻነጊረ
5. መእሙ́ምዞ አሐትቲ ኡሱእ ኸነጊረመ ኢማምዞ ኤሔርቤ ቃነነጊረ። አሐትቲ ኡሱእ ዚኻነሰ
ኢማምዞሌ
́ ቀኚ́ት ገረብቤ ለከም ባይቲመ መእሙ́ም አጣቢኝኛችዞ ኢማም አጣቢኝኛችዞው
́
ዘይቂደምኩትቤ መቃነን ሐልበ
6. መእሙ́ምዞ ኢማምዞው
́ ቀደመመ ሩኩ́ እ አሚንተ ሱጁ́ ድ ወረደጊረ
7. መእሙ́ምዞ አሐድ መኸዙ ኢሾ́ትቤ ኢማምዞቤ
́ ኪሌሔር ቀረጊረ
8. ዲርቂ ኻነጊረ ቢላይ ኢማም ዪቃንኒባዛል አትታይ መእሙ́ማች አትታይዚዩቤ ኪም ላይ ሐፍ
ባየጊረ፣ አዝዞኩትዞ
አትታይ ኢማምዞ አትታይቤ ኪም ላይ ሐፍ
́
́
́ መእሙ́ማች ዪቃንኑቦዛል
ባየጊረ

የቲሕ
́ ሪመ ጀመአቤ ዪድደበልዛል

َم ْسبُوق

ጀማአ ሰላት ኢስቲኤ́ገለ ቤሔርሌ ዪድደበልዛል፣ ኒየዞው
ያሺመ “አልላሁ አክበር” ዪልመ
́
“ዱዓኡል ኢፍቲታሕ” ዘላሸቤ “ሱ́ ረቱል ፋቲሐህ” መቅረእ ዪ́ግላል። ዘለቦረደቤ
ኢማምዞ ሩኩ́ እ
́
ወረደጊረ አዝዞም
ዩርዳል።
ዪ́ ረከአ አለመለጤ́ዉም ባይቲን́ ተ።
́
́ ኢማምዞበሕ
́
ጀማአ ሰላት ኢስቲኤ́ገለ ቤሔርሌ́መ ኢማምዞ ሩኩ́ እቤ ኢሳል ዪድደበልዛል ኒየዞው
́ ያሺመ “አልላሁ
አክበር” ዪልመ ሰላትዞው
ኢሰገደ ቤሔር ሐጂ́ስቤ “አልላሁ አክበር” ዪልመ ሩኩ́ እ ዩርዳል።
́
́
ሩኩ́ እዞው
ሸርጢዞኩትቤ
ባይቲም
ጢ́ት መርገዝበሕ (ጡመእኒነ́ ህ) አድጋኘጊረ ዪ́ ረከአ
́
́
́
አለመለጤ́ዉም ባይቲን́ ተ። ዪ́ ረከኣው ሸርጢጦኩ
́ መክፈል ሐልበ።
́ ትቤ ዘለድጋኘ ኻነጊረ ረከአዞው
ዪ́ዞም
́ ኢማምዞ “አስሰላሙ ዐለይኩም” ዛየሰ ዚድደበለ ቁንኒቤ ዪቃንኒመ ዘመለጤ́ው ረከኣው
ዪከፍላል።
ዪድደበልዛል ላይሌ ዚትቄቀለ
አትታይቤ ዘልተ አላይ አትታይቤ ተደበለጊረ፣ ኒየ የሺመ “አልላሁ
́
አክበር” ባይቲቤ ሰላትዞው
́ ያግዲመ ኢማምዞ ዛልበ ኢሾ́ትፎኝ
́ ሑሉፍ ዪላል፣ ሚሳልሌ́ም ኢማምዞ
ሱጁድቤ ሐልጊር ሱጁ́ ድ ዩርዳል፣
ኢማምዞ አትተሒያቱሌ መትጌበ́ ልቤ ሐልጊሩም ዪትጌበ́ ላል
́
አዝዞኩትዞ
ኢማምዞ አላይ ኢሾ́ትቤ ሐልጊሩም። ዚድደበለ ኢላወ ኢማምዞ ዚናረቤ́ው ኢሾ́ት
́
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ዘመለጤ́ው ዩኹኒመ ኢማምዞ “አስሰለኡ ዐለይኩም” ዛየሰ ዚድደበለ “አስሰላሙ ዐለይኩም” ዘላየቤ
ቁንኒቤ መቃነንቤ ዘመለጤ́ው ጀምሚኡዉም ዪከፍላል።

ጀማአ ሰላት መትጊራገብመ መስገድ
ሩሕ ሐዋዝ ደረጀቤ አሐድ ፈርዲ ሰላቱው ዚሰገደ አዝዞ ሰላቱውዞ ጀማአቤ ዪስሰገድዛል ኻነጊረ
መርጊረገብመ መስገድ ሱንናንተ። ጀማአቤ ዪስሰገድዛል አይዪ ፈርዲ ሰላቱው መትጊራገብመ ጀማአቤ
መስገዱም ሱንናንተ።

ጁመ ሰላት

ا ْل ُج ْم َعة َصلَاة

ጁመ ሰላት ኩልሉ ኢስላምመ አቦች
́ ዚታቤ ዋጂብ ዚታመ ዙሕሪ አትታይሌ ጁመ አያም ዪስሰገድዛል
ኮ ́ት ረከአ ሰላቲንተ። ጁመ ሰላት ዋጂብዞ ዚተ አይዪ ሰበብቤ ጁመ መስገድ ዘልፈረከ ዙሕሪ ሰላት
ዪሰግዳል፣ የኽኒማም ጁመ ዘልቲሰገደመ ዘልቲቦረደቤ
መስገድ ዪፈርኩሜ́ል። ዋጂብ ዘልኻነቤ́ያች
́
ኻኑጊረ ጁመ ሰላት ዘልቲቦረደቤ
ዪሰግዱሌ ዪፈርካሉ።
́

ጁመ ሰላት ማንቤ ዋጂቢንተ
1. ኢስለም ወልዲቤ
2. ባሊኅቤ፣ የኽኒማም ዘልባለኃች ዪሰግዱኩት ሞሸ
́ ዚትወደዳንተ
3. ኣቂል ዚታቤ (ጂናም ዘልተ)
4. ቢሊስ ዚታቤ፤ ጋፈቤ ዋጂቡም አልተ
5. አቦች
́ ዋ “ኹንሣ”ቤ ዋጂቡም አልተ
́ ወልዲቤ፤ ኢንዶች
6. አፌ́ት ቃም ዛላቤ፤ የነታዛልቤ ዋጂቡም አልተ
7. ባድዞቤ
́ (ጌይ
́ ዪነብሪዛል፤ ሙሳፊርቤ ዋጂቡም አልተ
́ ዞቤ)

ጁመ ሰላት ሸርጢያች

ُ ا ْل ُج ْم َعة ُش ُر
وط َصلَاة

1. ጁመ ሰላትዞ ሩሕ ሐዋዝዞ ዪነብሪባዛል ባድቤ (ጌይ
́ ቤ) መስሰገድ ሐልበ
2. ጁመ ሰላትዞ ጀማአቤ፣ ኢማምዞ ዘልተ ሰላትዞ ዋጂብ ዚኻነቤ́ዩ (ሙከልለፍ) ዚተዩ አነሰጊረ
አርበኢ́ን (40) አቦቻችመ ሺርቲዞቤ
́ ዪነብሪዛሉ መእሙ́ማችቤ መስሰገድ ሐልበ
3. ጁመ ሰላትዞ ዙሕሪ ሰላት ወቅቲቤ መስሰገድ ሐልበ
4. ጁመ ሰላትዞ ኮ ́ት ኹጥበ ኢስቲሰጠ ቤሔርሌ መስሰገድ ሐልበ
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5. ጁመ ሰላትዞ ዪስሰገድባዛል ሺርቲቤ አላይ ጁመ ሰላት መስሰገድ ኤ́ልባም
አሐድ፣ ኮ ́ት አሚንተ አዝዞቤ
́ ዚያደ ጁመ ሰላት አሐድ ጌይ
́ ቤ (ባድቤ) ሰበብ ቢላይ መስሰገድ
ኤ́ልባም። ሰበብ ዩኹኑሌ ዪፈርኪዛላች ማቤይነቤ:1. አትታይ መነስ ሰበብቤ ባድዞቤ
ዪነብሪዛሉ ኢስላማች አሐድ አትታይቤ መስገድ
́ (ጌይ
́
́ ዞቤ)
አልመፍረክ
2. ባድዞ (ጌይ
́ ዞ) ፊዝቤ ጊዲ́ር ኻነመ አሐድ አትታይቤ መስገድሌ ሩሕቀዞ ሰበብቤ አልመፍረክ
3. ረእዪ ኺላፍ ሰበብቤ ኢስበልበላት ገረብቤ ዛላች አሐድ አትታይቤ ተሳመቱጊረ ዪትቃበጥዛሉ
ኻነጊረ

ጁመ ሰላትቤ ዘቴሐ
́ ረመ ዚድደበለ
ጁመ ሰላትሌ ዘቴሐ
ዘድጋኘ ኻነነጊረ ኮ ́ትታኝ
́ ረመ ዚድደበለ (መስቡ́ቅ) አሐድ ረከአ ኢማምዞበሕ
́
ረከአዞው
ዘለትጋኘ
́ ዪደብሊመ ጁመዞው
́ አትጋኘ ባይቲን́ ተ። አሐድ ሙልሉእ ረከአ ኢማምዞበሕ
́
ጁመ ዘመለጤ́ውሌ ባይቲ ኢማምዞ “አስሰላሙ ዐለይኩም” ዛየሰ ሐፍ ዪሊመ ዙሕሪ ሐረት ረከአሌ
ኒየ ያሺመ ዙሕሪዞው
́ ዪሰግዳል።

ጁመ ሰላት አልመስገድሌ ሰበባች
ጁመ ሰላት ዋጂብዞ ዚተ ዪትኼ́ ተልዛሉ ሰበባችሌ አልመስገድ ዪፈርካል፤ የኽኒማም ዪ́ ሰበባችሌ
ዘልሰገደ ዙሕሪ ሰላትዞው
́ መስገድ ዪነብሪበሐል።
1. ነትቱመ ጁመ ሰላትሌ መስኪ́ ድ ሞሕረ ዘየትፌ́ርኪ
2. ሩሕኻድቤ፣ ጋር ሐዋዝቤ አሚንተ ዲ́ነትኻድቤ አሐድ ሺኢ ዩቡ́ርዳል ባይቲቤ ፈረት
3. የገስሲ ዱ́ፍ፣ ዊይ፣ በረድ አሚንተ ዚናብ ሐልጊረ
4. የነታዛልመ አሐድ ኡሱኡም ሚሒይዞቤ
́
́ ዘሌ́ላው መቄረሕሌ
5. ሰኸራትቤ ዛል ኡሱኡው ዚያረ ሞሸ
́ ሌ
6. ጪበመ ኡስጡዞው
́ መሌ́ጠሌ ተአብ ያሺዛል ሐልጊረ
7. አፍ የክረሕፊዛል (የጪ́ቅዛል) ሐንጉ́ር ኢስበለኦቤ
́ ሔር፤ የኽኒማም ጁመነትዞው
́ ́ዛል ዪ́
́ ዩቆ
አይነ ሐንጉ́ር መትበለእ ኤ́ልባም
8. በልለ ዚታመ መስኪ́ ድ ያስታዛል ዘሌ́ለ
9. ኡጉድ ጋርቤ ዛል
10. ረሐብ አሚንተ ጢርረመ መስኪ́ ድ ሞሕረ ዘየትፌ́ርኪ (ሓሮጊረ
የዲ́እፊዛል ኻነጊረ)
́
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ጁመ ሰላትሌ ሱንነ ኢሾ́ታች
1. ቃም መትሓጠብመ ነዚ́ፍ ሞኽነ
2. አጢ́ር ሞሸ
́
3. ነዚ́ፍመ መስገድሌ የሚ́ቺዛል ኢራዝ መልበስ
4. ጢፊሩው መቆ ́ጨ
5. አዛን ዘላሾ́ቤ ወቅቲ ዘልኻነቤ መስኪ́ ድ ሞሕረ
6. ኢማም ኹጥበ ያሺዛል ሰም ባይቲመ መጥጤ́ነብ
7. ጁመ ኦር
́ ቲ አሚንተ ጁመ ሶ ́ዘ “ሱ́ ረቱል ከህፍ” መቅረእ

ኹጥበ ا ْل ُخ ْطبَة
ጁመ ሰላት ሸርጢያችቤ አሐድዞ ሰላት መስሰገድዞ ቤ́ቀድ ኮ ́ት ኹጥበ ሞሻ
́ ንተ። ዪ́ ኹጥበሌ
ሸርጢያችዞ፣ መኸዙ ኢሾ́ታች ዋ ሱንነ ኢሾ́ታችዞ ዪትኼ́ ተልዛል ዩኹናል።

ኹጥበሌ ሸርጢያች

ُ ا ْل ُخ ْطبَة ُش ُر
وط

1. ኹጥበ ያሺዛል አቦች
́ ወልዲ ሞኽነ ሐልበ
2. ኹጥበ ያሺዛል ኢስላም ሞኽነ ሐልበ
3. ኹጥበ የሺዛል ኣቂል (ጂናም ዘልተ) ሞኽነ ሐልበ
4. ኹጥበዞ ዙሕሪ ሰላት ወቅቲቤ ሞኽነ ሐልበ
5. ኹጥበ ያሺዛል ዚገደረ ዋ ዛነሰ ሩኹብቲቤ (ሐደሥ) ጣሒር ሞኽነ ሐልበ
6. ኹጥበ ያሺዛል ኢራዝዞ ዋ አትታይዞ ጣሒር ሞኽነ ሐልበ
7. ኹጥበ ያሺዛል አውረዞው
́ መሼ́መቅ ሐልበ
8. ኹጥበ ያሺዛል ዪፈርኪዛል ኻነጊረ ቁንኒቤ ኹጥበ ሞሸ
́ ሐልበ
9. ኹጥበዞሌ
́ መኸዙ ኢሾ́ተች አረብ ሲናንቤ ሞኽነ ሐልበ
10. ኹጥበ ያሺዛል ሜ́ገል ኹጥበ ቤሔርሌ ኮ ́ትታኝ ኹጥበ ቤ́ቀድ ሐጪ́ር ወቅቲሌ መትጌበ́ ል
ሐልበ
11. ሜ́ገል ኹጥበ፣ ኮ ́ትታኝ ኹጥበ ዋ ሰላትዞ ቀለሕ ዘላዮቤ
́ መትኺተተልቤ (ሙዋላህ) ሞኽነ
ሐልበዩ
12. ኹጥበዞ ጁመ ሰላት ቤ́ቀድሌ መስገድሌ የሚ́ቺዛል አትታይቤ ሞኽነ ሐልበ
13. ኹጥበዞው
́ ዛል ኡሱእ ጀምሚእ አልሰመኤ́ውጊርዞ ́ አርበኢ́ን ኡሱእ መስመእ ሐልበ
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ኹጥበሌ መኸዙ (ሩክን) ኢሾ́ታች
1. ኮ ́ት ኹጥበዞቤ
́ ́ ም “አልሐምዱ ሊልላህ” ባይቲቤ አሚንተ ዚመሰለ ኡ́ገቤ አልለሌ ሐምዲ
መግበእ
2. ኮ ́ት ኹጥበዞቤ
́ ́ ም ነቢቤ አነሰጊረ “አልላሁምመ ጸልሊ ዐላ ሙሐምመድ” ባይቲቤ ሰላት ዋ
ሰላመት ሞረ
́ ድ
3. ኮ ́ት ኹጥበዞቤ
́ ́ ም አነሰጊረ “ኢትተቁል ላህ” አሚንተ “ዐጢ́ዑል ላህ” ባይቲቤ ኡሱእዞ
አልላው ዪፈሪኩት ቀጠብ መትቴሸ
́
4. ኮ ́ት ኹጥበቤ አሐድዞቤ
́ አነሰጊረ አሐድ ኣያት ቁራን መቅረእ
5. ኮ ́ትታኝ ኹጥበቤ ኢስላማች ዋ ሙእሚናችሌ ዱዋእ ሞሸ
́

ኹጥበሌ ሱንነ ኢሾ́ታች
1. ኹጥበዞው
́
́ ሚምበር አሚንተ ሐፍ ዛየ አትታይ ላይቤ መቃነንመ ሞሸ
2. ኹጥበዞው
́ ዘሌ́ገሎ́ቤ “አስሰላሙ ዐለይኩም” ባይቲ
3. “አስሰላሙ ዐለይኩም” ኢሳዮቤ
መትጌበ́ ል
́
́ ሔርሌ ኢላ አዛን ያሾ́ቄስሲ
4. ኹጥበ ያሺዛል ኪል ቀኚ́ት አሚንተ ኪል ቢቶ ሺር ባይቲ ኤ́ልባም
5. በርቲ አሚንተ አዝዞው
́ ዚመሰለ ሺኢ ቢቶ ኢጂቤ መልሐድ
6. ጉዶር
́ አሚንተ ሐጪ́ር ዘልተ ኹጥበ ሞሸ
́
7. ኹጥበዞ ሰላትዞቤ
́ የሐጥሪዛል ሞኽነ ሐልበ

ጁመ ሰላት ሚንኩትቤ ዪስሰገዳል
አዛን ያሾ́መ ሱንነ ዪሰግዶሖል
ኸጢ́ብ ሚምበር ላይ ያስሊመ “አስሰላሙ ዐለይኩም” ዪሊመ ዪትጌበ́ ላል
ኮ ́ትታኝ አዛን ያሾሖል
ኸጢ́ብ ቁንኒቤ ዪቃንኒመ ሜ́ገል ኹጥባው ዪስጢመ ዪትጌበ́ ላል
ኸጢብዞ ሐፍ ዪሊመ ኮ ́ትታኝ ኹጥባው ዪስጣል
ኢቃመ ያሾሖል
ኢማምዞ ኮ ́ት ረከአ አውቤ የስሲ́ ግዳል
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“ጸላቱል ጀናዘህ” ا ْل َجنَا َزة َصلَاة
“ጸላቱል ጀናዘህ” መስገድ ሱምሙትቤ ፈርዲ ዚተ “ፈርጱ ኪፋየህ” ሰላቲንተ። ዪ́ ሰላት ሩኩ́ እ ዋ
ሱጁ́ ድ ኤ́ልባም። “ጸላቱል ጀናዘህ”ሌ ዋጂብ ዋ ሱንነ ኢሾ́ታች ዋ ዪስሰገድባዛልኩቱም
ዪትኼ́ ተሊዛል ዩኹናል።

“ጸላቱል ጀናዘህ” ሌ ዋጂብ ኢሾ́ታች
1. ኡጸልሊ́ ዐላ ሃፀል መይዪቲ ፈርጰ ኪፋየቲን አርበዐ ተክቢ́ራቲን ኢማመን/መእሙ́መን
ሊልላሂ ተዐላ

ٍ ُا َص ِّلي َع َلى َه َذا ا ْل َم ِّي ِت ف َْر َض ِكفَاي َ ٍة َا ْرب َ َع تَكْب َِيرا
ت ِا َما ًما ( َم ْا ُمو ًما) ِل َّل ِه تَ َعا َلى

ባይቲቤ ኒየ ሞሸ
́
2. ዪፈርኪዛልሌ ቁንኒቤ መቃነን
3. ሐረትጊረ “አልላሁ አክበር” ባይቲ
4. ሜ́ገል “አልላሁ አክበር” ቤሔርሌ “ሱ́ ረቱል ፋቲሐህ” መቅረእ
5. ኮ ́ትታኝ “አልላሁ አክበር” ቤሔርሌ ነቢቤ ሰላት ዋ ሰላመት ሞረ
́ ድ
6. ሺ́ሽታኝ “አልላሁ አክበር” ቤሔርሌ ዚሞተ
́ ሌ ዱዋእ ሞሸ
́
7. ሐረትታኝ “አልላሁ አክበር” ቤሔርሌ “አስሰላሙ ዐለይኩም” ባይቲ

“ጸላቱል ጀናዘህ”ሌ ሱንነ ኢሾ́ታች
1. ኩልሉ “አልላሑ አክበር” ዛዮሰ
́ ጀምሚኡም ኮ ́ት ኢጂያቹው ኢላ መርመር ሐፍ ሞሸ
́
2. ኢሽሼ́ትቤ መቅረእ
3. ሜ́ገል “አልላሁ አክበር” ቤሔርሌ “አዑ́ፁ ቢልላሂ ሚነሽ ሸይጣኒር ረጂ́ም” ባይቲ
4. ሐረትታኝ “አልላሁ አክበር” ቤሔርሌ ዱዋእ ሞሸ
́

“ጸላቱል ጀናዘህ” ሚንኩትቤ ዪስሰገዳል
“ጸላቱል ጀናዘህ” ዪስሰገዳዛል ጂናኢዝዞ ኢስቲሐጠበመ ኢስቲኬ́ ፈነ ቤሔርሌ́ንተ። ጂናኢዝዞው
́
ዪሰግዲዛላች ኤ́ቀድቤ ዘግ ያሾ́መ ዚሞተ
́ ኻነጊረ ኢማምዞ ጂናኢዝ ኡሩስ
́ አቦች
́ ዞሌ
́ ኪልቢቶ ግረብቤ
መቃነን ሱንናንተ። ዚሞት
ኻንቲጊረ ኢማምዞ ጂናኢዝሌ ጉትቲ ገረብቤ መቃነን
́
́ ቲ ኢንዶች
ሱንናንተ።
ኢማምዞ ኒየ ሞሸ
́ ቤ ኢጂዞው
́ ኢላ መርመርዞ ሐፍ ያሺመ “አልላሁ አክበር” ዪሊመ ቀኚ́ት ኢጂዞው
́
ቢቶ ኢጂዞ ላይቤ ወዘነ ዋ ሐንቡ́ርጢዞ ማቤይነቤ ያርዲመ “ሱ́ ረቱል ፋቲሐህ” ዚቀረአሰ
መእሙ́ማቹም አዝዞኩት
ያሻሉ።
́
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ኢማምዞ የትኺ́ትሊመ ኢጂዞው
́ ቤ “አልላሁ አክበር” ዪሊመ ነቢቤ ሰላት ዋ
́ ነዲኩት ሐፍ ሞሸ
ሰላመት አነሰጊረ “አልላሁምመ ጸልሊ ዐላ ሙሐምመዲን ወዐላ ኣሊ ሙሐምመድ”

َال َّل ُه َّم َص ِّل َع َلى ُم َح َّم ٍد َو َع َلى ا ِل ُم َح َّم ٍد

ባይቲቤ የገባል። መእሙ́ማቹም አዝዞኩትዞ
́
́ ያሻሉ።

ኢማምዞ ነዲኩትዞ ́ “አልላሁ አክበር” ዪሊመ ዚሞተ
́ ሌ አነሰጊረ “አልላሁምመ (ኢ)ኅፊር ለሁ”

َال َّل ُه َّم ٱ ْغ ِف ْر َل ُه

ባይቲቤ ዱዋእ ያሻል። መእሙ́ማቹም አዝዞኩትዞ
́
́ ያሻሉ።
ኢማምዞ ነዲኩትዞ ́ “አልላሁ አክበር” ዪሊመ “አልላሁምመ ላ ተሕሪምና አጅረሁ ወላ ተፍቲንና
በዕደሁ ወኅፊር ለና ወለሁ”

َال َّل ُه َّم لَإ تَ ْح ِر ْمنَا َا ْج َرهُ َولَإ تَ ْف ِت َّنا ب َ ْع َدهُ َوٱ ْغ ِف ْر َلنَا َو َل ُه

ኢሳየመ ዱዋእ ኢሻሸ

ቤሔርሌ ሜ́ገል ቀኚ́ት ገረብ ቤሔርዞም
́ ቢቶ ገረብ መሔጀቤ “አስስላሙ ዐለይኩም ወረሕመቱል
ላህ” ባይቲቤ የቡ́ርዳል። መእሙ́ማቹም አዝዞኩትዞ
ያሹመ የቡ́ርዳሉ።
́

አላይደቤ ዚሞተ
́ ሌ

ا ْل َغا ِئب َصلَاة

“ጸላቱል ኃኢብ” አላይ ባድቤ ዚሞተ
́ ሌ አሚንተ አሐድ ባድ ኡስጡቤ́ዞ ́ ጂናኢዝዞ ዘሌ́ልበ አትታይቤ
ዪስሰገዲዛል “ጸላቱል ጀናዘህ” ሰላቲንተ። “ጸላቱል ኃኢብ” መስሰገድዞ ቤ́ቀድ ዪስሰገድላዛል
ጂናኢዝ መትሐጠብ ዋ መትኬ́ ፈንዞ የቂ ́ን ሞኽ
́ ነ ዪነብሪበሐል። ሰላትዞ “ጸላቱል ጀናዘህ” ሰላትበሕ
አሐድ ፈርቂ ́ም ኤ́ልባም ኢልላወ ኒየዞ ቢላይ።
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ሱንነ ሰላት

ال َّت َط ُّوع َصلَاة

ሱንነ ሰላት መስገድዞ ዚትወደደመ ዋጂብ ዘልታንተ፤ የኽኒማም ተሰገደጊረ ሰዋብ ዪትረኸብበሐል።
ሱንነ ሰላት ፈርዲ ሰላትኩትቤ ዪስሰገድዛል ዚኸነሰ ፈርቂዞ ኒየ፣ ሚስቲ ረከአ ዪስሰገዳል ዋ
ዪስሰገድባዛል ወቅቲን́ ተ። ሱንነ ሰላት ኮ ́ት አይናንተ፣ ሩሕ ሐዋዝቤ ዪስሰገድዛል ዋ ጀማአቤ
ዪስሰገድዛሊንተ።

ሩሕ ሐዋዝቤ ዪስሰገድዛሉ ሱንነ ሰላታች
"ረዋቲብ”

الر َوا ِتب
َّ

ፈርዲ ሰላት መስገድ ቤ́ቀድ አሚንተ ቤሔር ዪስሰገድዛል ሱንነ ሰላቱው “ረዋቲብ” ዪሎሖል።
“ረዋቲብ” ሰላትሌ ኒየ ዛሾ́ሰ ኣይ ፈርዲ ሰላትበሕ ዪስሰገዲዛል ሱንናንታው፣ ሚስቲ ረከኣንታው ዋ
ቤ́ቀዲንታሞ́ ቤሔር ዪትቄቀላል።
ሚሳልሌ ዙሕሪ ቤ́ቀድ ኻነጊረ “ኡጸልሊ́ ሱንነተⶵ ⶱህሪ
́
ረከዐተይኒ ቀብሊይየተን ሊልላሂ ተዓላ” تَ َعا َلى

ُا َص ِّلي ُس َّن َة ال ُظ ْه ِر َركَ َعتَ ْي ِن قَ ْب ِل َّي ًة ِل َّل ِه

ባይቲቤ ኒየ ዛሾ́ሰ ዙሕሪ ቤሔር ኻነጊረ “ኡጸልሊ́ ሱንነተⶵ ⶱህሪ ረከዐተይኒ በዕዲይየተን ሊልላሂ
ተዓላ”

ُا َص ِّلي ُس َّن َة ال ُظ ْه ِر َركَ َعتَ ْي ِن ب َ ْع ِديَّ ًة ِل َّل ِه تَ َعا َلى

ባይቲቤ ኒየ ያሾሖል።

“ረዋቲብ” ሰላት ኮ ́ትቤ ዪስሳአዳል፣ ፊዝቤ ዚትወደደ ሱንነ (ሱንነህ ሙአክከደህ) ዋ ዚትወደደ
ሱንናንተዩ (ሱንነህ ኀይሪ ሙአክከደህ)።

ፊዝቤ ዚትወደደ ሱንነ

ُس َّنة ُم َؤك ََّدة

ፊዝቤ ዚትወደዱ ሱንነ ሰላታች አስሲር ረከኣንተዩ። አዝዚያቹም
2 ረከአ

ሱብሒ ሰላት ቤ́ቀድ

2 ረከአ

ዙሕሪ አሚንተ ጁመ ሰላት ቤ́ቀድ

2 ረከአ

ዙሕሪ አሚንተ ጁመ ሰላት ቤሔር

2 ረከአ

መኅሪብ́ ሰላት ቤሔር

2 ረከአ

ኢሻኢ ሰላት ቤሔር
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ዚትወደደ ሱንነ

ُس َّنة َغ ْي َر ُم َؤك ََّدة

ዚትወደዱ ሱንነ ሰላታች ፊዝቤ ዚትወደዱ ሱንነ ሰላታች ዪስሰገዱመ አዝዚያችቤ ቲርፊ
ዪስሰገድዛላቺንተዩ። ዚትወደዱ ሱንነ ሰላታች አስሲራ ኮ ́ት ረከኣንተዩ። አዝዚያቹም
2 ረከአ

ዙሕሪ አሚንተ ጁመ ሰላት ቤ́ቀድሌ

2 ረከአ

ዙሕሪ አሚንተ ጁመ ሰላት ቤሔርሌ

4 ረከአ

አስሪ ሰላት ቤ́ቀድሌ

2 ረከአ

መኅሪብ́ ሰላት ቤ́ቀድሌ

2 ረከአ

ኢሻኢ ሰላት ቤ́ቀድሌ

“ጱሓ” ሰላት

الض َحى َصلَاة
ُ

“ጱሓ” ሰላት ሱንነ ሰላታችበሕ አይነቤ ዪስሰገዳል። ፈርቂዞ ኒየ፣ ሚስቲ ረከኣንተ ዋ ዪስሰገድባዛል
ወቅቲን́ ተ። “ጱሓ” ሰላት ሶ ́ዘ ኢ́ር ኢስወጠእቲመ ኢ́ንንሌ ኮ ́ት ሚቲር ዋ ሩቡእ ቄስሲ
(2.25ሜቲር)
́
ሐፍ ዛቲ ሰአቤ ሜ́ገል ኢላወ ዙሕሪ ዩቡ́ኢሌ ኑ́ ስ ሰአ ዪቀራ ቄስሲ
ዛል ወቅቲቤ ዪስሰገድዛል ሱንነ
́
ሰላቲንተ። “ጱሓ” ሰላት ኮ ́ትቤ ኢላ ሱ́ ት ረከአ (ዚኸሾ́ቄስሲ)
ኢስኮ ́ት ረከአሌ “ኡጸልሊ́ ሱንነተጵ
́
ጱሓ ረከዐተይኒ ሊልላሂ ተዓላ”

الض َحى َركَ َعتَ ْي ِن ِل َّل ِه تَ َعا َلى
ُ ُا َص ِّلي ُس َّن َة

ባይቲመ ኒየ ሞሸ
́ ቤ ዪስሰገዳል።

“ጱሓ” ሰላት ኢስሰገዶቤ
́ ሔርሌ ዪትኼ́ ተልዛል ዱዋኡው የሾሖል።

“አልላሁምመ ኢንነጵ ጱሓአ ጱሓኡከ ወልበሃአ በሃኡከ ወልጀማለ ጀማሉከ ወልቁውወተ ቁውወቱከ
ወልቁድረተ ቁድረቱከ ወልዒጽመተ ዒጽመቱከ፣ አልላሁምመ ኢን ካነ ሪዝቂ ́ ፊስ ሰማኢ ፈአንዚልሁ
ወኢን ካነ ፊል አርጲ ፈአኽሪጅሁ ወኢን ካነ ሙዐስሲረን ፈየስሲርሁ ወኢን ካነ ሐራመን ፈጠህሂርሁ
ወኢን ከነ በዒ́ደን ፈቀርሪብሁ ቢሐቅቂ ጱሓኢከ ወበሃኢከ ወጀማሊከ ወቁውወቲከ ወቁድረቲከ
አልላሁምመ (ኢ)ቅጲ ሓጀቲ ́ ወኣቲኒ ́ ማ አዕጠይተ ዒባደከጽ ጻሊሒ́ን። ረብበና ኣቲና ፊድ ዱንያ
ሐሰነተን ወፊል ኣኺረቲ ሐሰነተን ወቂና ዐፃበን ናር። ወጸልለል ላሁ ዐላ ሰይዪዲና ሙሐምመዲን
ወዐላ ኣሊሂ ወጸሕቢሂ ወሰልለመ ወል ሐምዱ ሊልላሂ ረብቢል ዓለሚ́ን”።

الض َح َاء ُض َحا ُء َك َوا ْل َب َه َاء ب َ َها ُء َك َوا ْل َج َما َل َج َما ُل َك َوا ْلق َُّوةَ قُ َّوتُ َك َوا ْلق ُْد َرةَ قُ ْد َرتُ َك
ُ َال َّل ُه َّم ِا َّن
ض ف ََا ْخ ِر ْج ُه َو ِا ْن
ِ لس َم ِاء ف ََانْ ِز ْل ُه َو ِا ْن كَا َن ِفي الْإ َ ْر
َّ  َال َّل ُه َّم ِا ْن كَا َن ِر ْز ِقي ِفي ا،َوا ْل ِع ْص َم َة ِع ْص َم ُت َك
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كَا َن ُم َع َّس ًرا فَ َي ِّس ْرهُ َو ِا ْن كَا َن َح َرا ًما فَ َط ِّه ْرهُ َو ِا ْن كَا َن ب َ ِعي ًدا فَق َِّربْ ُه ِب َح ِّق ُض َح ِاء َك َوب َ َه ِاء َك
.الصا ِل ِحي َن
ِ َو َج َما ِل َك َوقُ َّو ِت َك َوقُ ْد َر ِت َك َال َّل ُه َّم ٱ ْق
َّ ض َحا َج ِتي َوا ِت ِنى َما َا ْع َط ْي َت ِع َبا َد َك
اب ال َّنا ِر
ُّ َربَّنَا ا ِتنَا ِفى
َ الدنْ َيا َح َسنَ ًة َو ِفى الْإ ِخ َر ِة َح َسنَ ًة َو ِقنَا َع َذ
. َوا ْل َح ْم ُد ِل َّل ِه َر ِّب ا ْل َعا َل ِمي َن.َو َص َّلى ال َّل ُه َعلَى َس ِّي ِدنَا ُم َح َّم ٍد َو َعلَى ا ِل ِه َو َص ْح ِب ِه َو َس َّل َم
ዊስሰ ሱንነ ሰላት

ُسنَّة ا ْل ُو ُضوء

ዊስሰ ሱንነ ሰላት ዊስሰ ዛሾ́ሰ ዪስሰገድዛል ኮ ́ት ረከአ ሱንነ ሰላቲንተ። ዪ́ ሱንነ ሰላት አላይ ሱንነ
ሰላታች ዪስሰገድቦዛል
ኡ́ገቤ ኒየዞ ቢላይ አሐድ ፈርቂ ́ም ኤ́ልባም። ኒየ ዛሾ́ሳም “ኡጸልሊ́ ሱንነተል
́
ዉጱ́ ኢ ረከዐተይኒ ሊልላሂ ተዓላ”

ِ  ُا َص ِّلي ُس َّن َة ا ْل ُو ُضዪሎ́መ
وء َركَ َعتَ ْي ِن ِل َّل ِه تَ َعا َلى

ያግዶሖል።ዊስሰ ዛሹቦ

ሚይ ዘልደረቀቤ ተሰገደጊረ ዪትመለሓል።

“ተሒይየቱል መስጂድ”

تَ ِح َّية ا ْل َم ْس ِجد

“ተሒይየቱል መስጂድ” ሱንነ ሰላት መስኪ́ ድ ዚቦኦ́ ኩ
́ ትቤ ዪስሰገድዛል ዚትወደደ ኮ ́ት ረከአ ሱንነ
ሰላቲንተ። ዪ́ ሰላቱም “ኡጸልሊ́ ሱንነተ ተሒይየቲል መስጂዲ ረከዐተይኒ ሊልላሂ ተዓላ”

 ُا َص ِّلي ُس َّن َة تَ ِح َّي ِة ا ْل َم ْسجِ ِد َركَ َعتَ ْي ِن ِل َّل ِه تَ َعا َلىባይቲቤ
“ተሀጅጁድ”

ኒየ ያሾ́መ አላይ ሱንነ ሰላታችኩትቤ ዪስሰገዳል።

ُس َّنة ال َّت َه ُّجد

“ተሐጅጁድ” ሱንነ ሰላት ሚሼ́ት መኚ́ትቤ ሐፍ ዪሎ́መ ኮ ́ትቤ ኢላ ዚኸሾ́ቄስሲ
ረከኣች ኢስኮ ́ት
́
ረከአቤ ዪስሰገድዛል ሱንነ ሰላቲንተ። ዪ́ ሰላቱም “ኡጸልሊ́ ሱንነተት ተሐጅጁዲ ረከዐተይኒ ሊልላሂ
ተዓላ”

ُا َص ِّلي ُس َّن َة ال َّت َه ُّج ِد َركَ َعتَ ْي ِن ِل َّل ِه تَ َعا َلى

ባይቲቤ ኒየ ያሾ́መ አላይ ሱንነ ሰላታችኩትቤ ኢስኮ ́ት

ረከአቤ ኢላወ ዚኸሾ́ቄስሲ ዪሰግዶሖል።
“ተሐጅጁድ” ሱንነ ሰላት ዪኸሾ́ዘልቄስሲ
ዚሰገዶመ
́
́ ዘቦረዶ
́ ዪትኼ́ ተልዛል ዱዋኡው ያሾሖል።
́ ሰ
“አልላሁምመ ለከል ሐምዱ አንተ ቀይዪሙስ ሰማዋቲ ወመን ፊሂንነ።
ወለከል ሐምዱ አንተ ኑ́ ሩስ
́
ሰማዋቲ ወል አርጲ፣ ወለከል ሐምዱ አንተል ሐቅቁ ወወዕዱከል ሐቅቁ ወሊቃኡከ ሐቅቁን
ወቀውሉከ ሐቅቁን ወልጀንነቱ ሐቅቁን ወንናሩ ሐቅቁን ወንነቢይዩነ́ ሐቅቁን ወሙሐምመዱን
ላሁ ዐለይሂ ወሰልለም)

(ጸልለል

ሐቅቁን ወስሳዐቱ ሐቅቁን። አልላሁምመ ለከ አስለምቱ ወቢከ ኣመንቱ ወዐለይከ

ተወክከልቱ ወኢለይከ አነብቱ ወቢከ ኻጸምቱ ወኢለይከ ሓከምቱ ፈ(ኢ)ኅፊርሊ́ ማ ቀድደምቱ ወማ
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አኽኸርቱ ወማ አስረርቱ ወማ አዕለንቱ አንተል ሙቀድዲሙ ወአንተል ሙአኽኺሩ ላ ኢላሀ ኢልላ
አንተ ወላ ሐውለ ወላ ቁውወተ ኢልላ ቢልላህ”።

ِ الس َم َو
ِ الس َم َو
.ض
ِ ات َوالْإ َ ْر
َّ  َو َل َك ا ْل َح ْم ُد اَنْ َت نُو ُر.ات َو َم ْن ِفي ِه َّن
َّ َال َّل ُه َّم َل َك ا ْل َح ْم ُد اَنْ َت قَ ِّي ُم
َو َل َك ا ْل َح ْم ُد اَنْ َت ا ْل َح ُّق َو َو ْع ُد َك ا ْل َح ُّق َو ِلقَا ُء َك َح ٌّق َوقَ ْو ُل َك َح ٌّق َوا ْل َج َّن ُة َح ٌّق َوال َّنا ُر َح ٌّق َوال َّن ِب ُّيو َن

 َال َّل ُه َّم َل َك َا ْسلَ ْم ُت َوب َِك ا َم ْن ُت َو َعلَ ْي َك تَ َوكَّ ْل ُت.السا َع ُة َح ٌق
َّ َح ٌق َو ُم َح َّم ٌد َ(صلَّى ال َّل ُه َعلَ ْي ِه َو َسل ََّم) َح ٌق َو
 فَٱ ْغ ِف ْر ِلي َما َق َّد ْم ُت َو َما َا َّخ ْر ُت َو َما َا ْس َر ْر ُت َو َما.اص ْم ُت َو ِا َل ْي َك َحاكَ ْم ُت
َ َو ِا َل ْي َك اَنَ ْب ُت َوب َِك َخ
.َا ْعلَ ْن ُت َانْ َت ا ْل ُمق َِّد ُم َواَنْ َت ا ْل ُم َؤ ِّخ ُر لَإ ِا َل َه ِالَّإ َانْ َت َول َإ َح ْو َل َولَإ قُ َّوةَ ِالَّإ بِال َّل ِه

አዝዞ ́ ቤሔር “አስተኅፊሩል ላሀል ዐⶲ́መ ወአቱቡ
́ ኢለይሂ”

وب ِا َل ْي ِه
ُ َُا ْس َت ْغ ِف ُر ال َّل َه ا ْل َع ِظ َيم َو َات

አሐድጊር አሚንተ ዚኸሾ́ቄስሲ
ኢሳዮቤ
́
́ ሔርሌ “ኣየቱል ኩርሲይ”፣ “ሱ́ ረቱል ኢኽላጽ”፣ “ሱ́ ረቱል
ፈለቅ” ዋ “ሱ́ ረቱን ናስ” ዪቀሮሖል።

ሓጀ ሱንነ ሰላት

ُسنَّة ا ْل َحا َجة

ሓጀ ሱንነ ሰላት አሐድ ኡሱእ ሓጀዞው
́ አልለ ያሽላኩት አልላው መጦቀ
́ ስሌ ዪሰግዳዛል ኮ ́ት ረከአ
ሰላቲንተ። ዪ́ ሰላቱው (ሰላት መስገድ ኹቱር ዚተ ወቅቲቤ ዘልተ) አይዪ ወቅቲም
“ኡጸልሊ́
́
ሱንነተል ሓጀቲ ረከዐተይኒ ሊልላሂ ተዓላ”

ُا َص ِّلي ُس َّن َة َا ْل َحا َج ِة َركَ َع َت ْي ِن ِل َّل ِه تَ َعا َلى

ባይቲቤ ያግዶመ
́

አላይ ሱንነ ሰላታችኩትቤ ዪስሰገዳል።
ኢማም ኀዛሊ (ረሒመሁል ላህ) “ኢሕያኡ ዑሉ́ሙድ ዲ́ን” ዪልዛል ኪታብዚዩቤ፣ አልላው መጦቀ
́ ስሌ
ሚሼ́ት መትቦረድ
ሺ́ሽታኝዞቤ
́
́ አስሲራ ኮ ́ት ረከአ ሓጀ ሱንነ ሰላት ኢስኮ ́ት ረከአሌ ዪሰግዶሖል ባዩ።
ኩልሉ ረከአዞቤ
́ ́ ም “ኣየቱል ኩርሲይ” ዋ “ሱረቱል ኢኽላጽ” ዪቀሮሖል። አስሲራ ኮ ́ት ረከአዞው
́
ዘቦረዶ
́ ም ሱጁ́ ድ ዩርዶ
́ መ
́ ዪትኼ́ ተልዛል ተስቢ́ሓቱው ሱጁ́ ድቤ ኢሳሎ ያሾሖል። “ሱብሓነል ለፂ́
́ ሳ
ለቢሰል ዒዝዘ ወቃለ ቢሂ፣ ሱብሓነል ለፂ́ ተዐጥጠፈ ቢልመጅዲ ወተከርረመ ቢሂ፣ ሱብሓነል ለፂ́
አሕጻ ኩልለ ሸዪን ቢዒልሚሂ፣ ሱብሓነል ለፂ́ ላ የንበኂ́ት ተስቢ́ሑ ኢልላ ለሁ፣ ሱብሓነ ፂ́ል መንኒ
ወልፈጵሊ፣ ሱብሓነ ፂ́ል ዒዝዚ ወልከረሚ፣ሱብሓነ ፂጥ ጠውሊ። አሰሉከ ቢመዓቂዲል ዒዝዚ ሚን
ዐርሺከ ወሙንተሃር ረሕመቲ ሚን ኪታቢከ ወቢኢስሚከል አዕⶰሚ ወጀድዲከል አዕላ ወከሊማቲከት
ታምማቲል ዓምማቲል ለቲ ́ ላ ዩጃዊዙሁንነ በርሩን ወላ ፋጂሩን አን ቱጸልሊ ዐላ ሙሐምመዲን ወዐላ
ኣሊ ሙሐምመዲን”

 ُس ْب َحا َن ا َّل ِذي. ُس ْب َحا َن ا َّل ِذي تَ َع َّط َف بِا ْل َم ْج ِد َوتَك ََّر َم ِب ِه.ُس ْب َحا َن ا َّل ِذي َلب َِس ا ْل ِع َّز َوقَا َل ِب ِه
 ُس ْب َحا َن ِذى ا ْل َم ِّن َوا ْلف َْض ِل. ُس ْب َحا َن ا َّل ِذي لَإ ي َ ْنبَ ِغى ال َّت ْسبِي ُح ِالَّإ َل ُه.َا ْح َصى ك َُّل َش ْي ٍء ِب ِع ْل ِم ِه
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الر ْح َم ِة
َّ  َا ْس َالُ َك ِب َم َعا ِق ِد ا ْل ِع ِّز ِم ْن َع ْر ِش َك َو ُم ْن َت َهى.ُس ْب َحا َن ِذى ا ْل ِع ِّز َوا ْلك ََر ِم ُس ْب َحا َن ِذى ال َّط ْو ِل
ِ ات ا ْل َعا َّم
ِ ِم ْن ِكتَاب َِك َوبِٱ ْس ِم َك الْإ َ ْع َظ ِم َو َج ِّد َك الْإ َ ْعلَى َوكَ ِل َما ِت َك ال َّتا َّم
ات ا َّل ِتى لَإ ي ُ َجا ِو ُز ُه َّن ب َ ٌّر

.َولَإ فَاج ٌِر َا ْن تُ َص ِّلي َعلَى ُم َح َّم ٍد َو َعلَى ا ِل ُم َح َّم ٍد

ኢሳዮ ቤሔርሌ ሓጀዞው
́ አልለ ያሽላኩት ዩጡ́ቅሳል። ኢማም ኀዛሊ ዪ́ አይነቤ ዚሰገደመ ሸሪአቤ
́
ዘልወጥጠ ሓጃው ዚጦቀሰሌ አልለ ቆ ́ፍ ያጫሜ́ል ባዩ።

“ኢስቲኻረህ”

ُسنَّة الْ ِإ ْس ِت َخا َرة

“ኢስቲኻረ” ሱንነ ሰላት ዪስሰገዳዛል አሐድ ኢስላም ወልዲ አሐድ ኮ ́ት ሺኢቤ ኣይዞ ዪማጃሉው
መምለሕ ዘሞሴ
́ ́ውሰ አሚንተ ኮ ́ት ኡገቤ ኣይ ኡ́ገ ዪማጃሉው ዘሞሴ
́ ́ውሰ አልለ የቀናኩት
ዩጡ́ቅሲባዛል ኮ ́ት ረከአ ሰላቲንተ። ዪ́ ሰላት አላይ ሱንነ ሰላታችኩትቤ “ኡጸልሊ́ ሱንነተል
ኢስቲኻረቲ ረከዐተይኒ ሊልላሂ ተዓላ”

ُا َص ِّلي ُس َّن َة ال ْ ِإ ْس ِت َخا َر ِة َركَ َعتَ ْي ِن ِل َّل ِه تَ َعا َلى

ባይቲቤ ኒየ ያሾ́መ

አይዪ ወቅቲም
(ሰላት መስገድ ኹቱር ዚተ ወቅቲቤ ዘልተ) ዪስሰገድዛል ሰላቲንተ። ሰላትዞው
́
́
ዚሰገዶመ
ዘቦ
ረዶ
ሰ
ዪትኼ́
ተልዛል
ዱዋኡው
ያሾሖል።
́
́ ́
“አልሐምዱ ሊልላሂ ረብቢል ዓለሚ́ን። ወጽጸላቱ ወስሰላሙ ዐላ አሽረፊል ሙርሰሊ́ነ ሰይዪዲና
ሙሐምመዲን ወዐላ ኣሊሂ ወጸሕቢሂ አጅመዒ́ን።
አልላሁምመ ኢንኒ ́ አስተኺ́ሩከ ቢዒልሚከ ወአስተቅዲሩከ ቢቁድረቲከ

ወአስአሉከ ሚን ፈጵሊከል

ዐⶲ́ም። ፈኢንነከ ተቅዲሩ ወላ አቅዲሩ ወተዕለሙ ወላ አዕለሙ ወአንተ ዐልለሙል ኁዩብ።
́
አልላሁምመ ኢን ኩንተ ተዕለሙ አንነ ሃፃል አምረ (ሺኢዞ ሱሙው መቄቀል)
ኸይሩን ሊ́ ፊ ́ ዲ́ኒ ́
́
ወመዓሺ́ ወዓቂበቲ አምሪ ́ ዓጂሊሂ ወኣጅሊሂ ፈቅዱርሁ ሊ́ ሡምመ ባሪክ ሊ́ ፊሂ፣
ወኢን ኩንተ
́
ተዕለሙ አንነ ሃፃል አምረ ሸርሩን ሊ́ ፊ ́ ዲ́ኒ ́ ወመዓሺ́ ወዓቂበቲ አምሪ ́ ዓጂሊሂ ወኣጂልሂ ፈጽሪፍሁ
ዐንኒ ́ ወጽሪፍኒ ́ ዐአንሁ ወቅዱር ሊየል ኸይረ ሐይሡ ካነ ሡምመ አርጲኒ ́ ቢሂ”።

ِ السلَ ُام َعلَى َا ْش َر
ف ا ْل ُم ْر َس ِلي َن َس َّي ِدنَا ُم َح َّم ٍد َو َعلَى ا ِل ِه
َّ الصلَاةُ َو
َّ  َو.َا ْل َح ْم ُد ِل َّل ِه َر ِّب ا ْل َعالَ ِمي َن
 اَل َّل ُه َّم ِانِّي َا ْستَ ِخ ُير َك ِب ِع ْل ِم َك َواَ ْستَق ِْد ُر َك ِبق ُْد َر ِت َك َو َا ْس َالُ َك ِم ْن ف َْض ِل َك.َو َص ْح ِب ِه َا ْج َم ِعي َن
ِ  ف َِانَّ َك تَق ِْد ُر َولَإ اَ ْق ِد ُر َوتَ ْعلَ ُم ولَإ َا ْعلَ ُم َواَنْ َت َع َّل ُام ا ْل ُغ ُيو.ا ْل َع ِظي ِم
 َال َّل ُه َّم ِا ْن كُ ْن َت تَ ْعلَ ُم َا َّن.ب
ِ َه َذا الْإ َ ْم َر َخ ْي ٌر ِلي ِفي ِدي ِني َو َم َع
اشي َو َعا ِق َب ِة َا ْم ِري َعا ِج ِل ِه َوا ِج ِل ِه فٱ ْق ُد ْرهُ ِلي ثُ َّم بَا ِر ْك ِلي ِفي ِه
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ِ َو ِا ْن كُ ْن َت تَ ْعلَ ُم َا َّن َه َذا الْإ َ ْم َر َش ٌّر ِلي ِفي ِدي ِني َو َم َع
َٱص ِر ْف ُه
ْ اشي َو َعا ِق َب ِة َا ْم ِري َعا ِج ِل ِه َوا ِج ِل ِه ف
.ٱص ِر ْف ِني َع ْن ُه وٱ ْق ُد ْر ِل َي ا ْل َخ ْي َر َح ْي ُث كَا َن ثُ َّم َا ْر ِض ِني ِب ِه
ْ َع ِّني َو

“ሱንነ ሙጥለቅ”

ُسنَّة ُم ْطلَقَة

“ሙጥለቅ” ሱንነ ሰላት ዚኸሾ́ሰ (ሰላት መስገድ ኹቱር ዚተ ወቅቲቤ ዘልተ)፣ ዚኸሾ́ቄስሲ
ረከአ
́
ዪሰግዶዘ́ ል ሰላቲንተ። ዪ́ ሰላት አላይ ሱንነ ሰላተችኩትቤ ዪስሰገድዛል ዚኻነሰ ኢስኮ ́ት ረከአቤ
ተሰገደጊረ ዪትመለሓል።

ዊትሪ ሰላት

َصلَاة ا ْل ِوتْر

ዊትሪ ሱንነ ሰላት ኢሻኢ ዋ ሱብሒ ሰላታች ማቤይነቤ ዪስሰገድዛል ረከአዞ ቀር ዚተ ባይቲም
́
አሐድቤ ኢላ አስሲራ አሐድ ረከአ መስገድሌ ዪትፈረክዛል ሰላቲንተ። ዪ́ ሰላት አላይ ሱንነ
ሰላታችኩትቤ ኢስኮ ́ት ረከኣቹው “ኡጸልሊ́ ሱንነተል ዊትሪ ረከዐተይኒ ሊልላሂ ተዓላ”

 ُا َص ِّلي ُس َّن َة ا ْل ِوتْ ِر َركَ َعتَ ْي ِن ِل َّل ِه تَ َعا َلىባይቲቤ ዚትተገደሰ አሐድ ረከኣው “ኡጸልሊ́ ሱንነተ ረከዐቲል ዊትሪ
ሊልላሂ ተዓላ” ص ِّلي ُس َّن َة َركَ َع ِة ا ْل ِوتْ ِر ِل َّل ِه تَ َعا َلى
́ ዚሰገዶመ
َ  ُاባይቲቤ ዪትተገዲመ ዪስሰገዳል። ሰላትዞው
ዘቦረዶ
́ ዪትኼ́ ተልዛል ዱዋኡው ያሾሖል።
́ ሰ
“አልላሁምመ ኢንና ነስአሉከ ኢ́ማነን ዳኢመን ወነስአሉከ ቀልበን ኻሺዐን ወነስአሉከ ዒልመን

ናፊዐን ወነስአሉከ የቂ ́ነን ጻዲቀን ወነስአሉከ ዐመለን ጻሊሐን ወነስአሉከ ዲ́ነን ቀይዪመን ወነስአሉከ
ኸይረን ከሢ́ረን ወነስአሉከል ዐፍወ ወልዓፊየተ ወነስአሉከ ተማመል ዓፊየቲ ወነስአሉከሽ ሹክረ ዐለል
ዓፊየቲ ረብበና ተቀብበል ሚንና ጸላተና ወቂያመና ወተኸሽሹዐና ወተጰርሩዐና ወተዐብቡደና
ወተምሚም ተቅጺ́ረና ያ አልላህ፣ ያ አልላሁ ያ አርሐመር ራሒሚ́ን። ወጸልላል ላሁ ዐላ ኸይሪ
ኸልቂሂ ሙሐምመዲን ወዐላ ኣሊሂ ወጸሕቢሂ አጅመዒ́ን። ወልሐምዱ ሊልላሂ ረብቢል ዓለሚ́ን”።

ِ َال َّل ُه َّم ِانَّا نَ ْس َا ُل َك ِاي َمانًا َدا ِئ ًما َونَ ْس َا ُل َك قَ ْلبًا َخ
اش ًعا َونَ ْس َا ُل َك ِع ْل ًما نَا ِف ًعا َونَ ْس َا ُل َك ي َ ِقينًا َصا ِدقًا
َونَ ْس َا ُل َك َع َملًا َصا ِل ًحا َونَ ْس َا ُل َك ِدينًا قَ ِّي ًما َونَ ْس َا ُل َك َخ ْي ًرا كَ ِثي ًرا َونَ ْس َا ُل َك ا ْل َعف َْو َوا ْل َعا ِف َي َة
الشك َْر َعلَى ا ْل َعا ِف َي ِة َربَّنَا تَ َق َّب ْل ِم َّنا َصلَاتَنَا َو ِق َيا َمنَا َوتَ َخ ُّش َعنَا
ُّ َونَ ْس َا ُل َك تَ َم َام ا ْل َعا ِف َي ِة َونَ ْس َا ُل َك
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ِ َوتَ َض ُّر َعنَا َوتَ َع ُّب َدنَا َوتَ ِّم ْم تَق
 َو َص َّلى ال َّل ُه َعلَى َخ ْي ِر.الرا ِح ِمي َن
َّ  يَا ال َّل ُه يَا َا ْر َح َم،ْصي َرنَا ي َا ال َّل ُه
. َوا ْل َح ْم ُد ِل َّل ِه َر ِّب ا ْل َعالَ ِمي َن.َخ ْل ِق ِه ُم َح َّم ٍد َو َعلَى ا ِل ِه َو َص ْح ِب ِه َا ْج َم ِعي َن
አሚንተ “አልላሁምመ ኢንነከ ዐፍዉን ቱሒብቡል ዐፍወ ፈዕፉ ዓንና” 3 ጊረ ዋ “አልላሁምመ
ኢንና ነስአሉከ ሪጳከ ወልጀንነተ ወነዑ́ፁ ቢከ ሚን ሰኸጢከ ወንናር”

 َم َّرات٣
َال َّل ُه َّم ِانَّ َك َعف ٌْو تُ ِح ُّب ا ْل َعف َْو فَٱ ْع ُف َع ِّني
َ َال َّل ُه َّم ِانَّا نَ ْس َا ُل َك ِر َض
.اك َوا ْل َج َّن َة َونَ ُعو ُذ ب َِك ِم ْن َس َخ ِط َك َوال َّنا ِر

ቶ ́ውበ ሰላት

ُسنَّة ال َّت ْوبَة

ቶ ́ውበ ሱንነ ሰላት አሐድ ዲልሒ ዚደለገመ ሑልሉቤ ዲልሒዞቤ
́ ዪኸሽዛል ዪሰግዳዛል
́ ቶ ́ውበ ሞሸ
ኮ ́ት ረከአ ሱንነ ሰላቲንተ። ዪ́ ሰላት አይዪ ወቅቲም
́ (ሰላት መስገድ ኹቱር ዚተ ወቅቲ ቢላይ) አላይ
ሱንነ ሰላታችኩትቤ “ኡጸልሊ́ ሱንነተት ተውበቲ ረከዐተይኒ ሊልላሂ ተዓለላ”

 ُا َص ِّلي ُس َّن َة ال َّت ْوبَة َركَ َع َت ْي ِن ِل َّل ِه تَ َعا َلىባይቲቤ

ተስቢ́ሕ ሱንነ ሰላት

ያግዶመ ዪሰግዶሖል።

ُسنَّة ال َّت ْسبِيح

ተስቢ́ሕ ሱንነ ሰላት አልላው ተስቢ́ሓት ሞሸ
́ ሌ ዪስሰገድዛል ሐረት ረከአ ሱንነ ሰላቲንተ። ሰላትዞ ሚሼ́ት
ኢሻኢ ሰላት ቤሔርሌ ተሰገደጊረ ዪትመለሓል። ዪ́ ሰላት አላይ ሱንነ ሰላታችኩትቤ “ኡጸልሊ́ ሱንነተት
ተስቢ́ሒ አርበዐ ረከዓቲን ሊልላሂ ተዓላ”

ُا َص ِّلي ُس َّن َة ال َّت ْسبِي ِح ا ْرب َ َع َركَ َعا ٍت ِل َّل ِه تَ َعا َلى

ባይቲቤ ዪትተገድመ

ዪስሰገዳል። ተስቢ́ሕ ሱንነ ሰላት ኩልሉ ረከአዞቤ
́ ሳትተስሲራ ሐምሚስቲጊረ )75( “ሱብሓነል ላሂ
ወልሐምዱ ሊልላሂ ወላ ኢላሀ ኢልላል ላሁ ወልላሁ አክበር”

.ُس ْب َحا َن ال َّل ِه َوا ْل َح ْم ُد ِل َّل ِه ولَإ ِا َل َه ِالَّإ ال َّل ُه َوال َّل ُه َاكْ َب ُر

ዪሎሖል ባይቲም
́ ሐረት ረከአዞቤ
́ ሺኢሽቲ በቅለጊረ

(300) ዪ́ ተስቢ́ሓቱው ዪሎሖል።

ተስቢ́ሕ ሱንነ ሰላት ሚንኩትቤ ዪስሰገዳል
1. ሰላት ኢሰገዶመ
́ “ሱ́ ረቱል ፋቲሐህ” ዋ አላይ ሱ́ ረ ቁራን ኢስቀረኦ ́ ቤሔርሌ ላይሌ ዚትቄቀለ
́
ተስቢሓቱው አስሲራ ሐምሚስቲጊረ (15) ያሾሖል
2. ሩኩ́ እ ዞረዶ
ተስቢ́ሓቱው
́ ሩኩ́ እቤ ያሾ́ዛል ተስቢሓቱው ኢሳሾ́ ቤሔርሌ ላይሌ ዚትቄቀለ
́
́ ሰ
አስሲርጊረ (10) ያሾሖል
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3. ሩኩ́ እቤ ሐፍ ዛዮሰ
ተስቢ́ሓቱው
́
́ “ረብበና ለከል ሐምድ” ኢሳዮ́ ቤሔርሌ ላይሌ ዚትቄቀለ
አስሲርጊረ (10) ያሾሖል
4. ሱጁ́ ድቤ ኢሳሎ ሱጁ́ ድሰ ያሾ́ዛል ተስቢ́ሓቱው ኢሳሾ́ ቤሔርሌ ላይሌ ዚትቄቀለ
ተስቢ́ሐቱው
́
አስሲርጊረ (10) ያሾሖል
5. ኮ ́ት ሱጁ́ ዳች መቤይነቤ ዚትጌበ́ ሎ́ሰ ያሾ́ዛል ዱዋኡው ኢሳሾ́ ቤሔርሌ ላይሌ ዚትቄቀለ
́
ተስቢ́ሐቱው አስሲርጊረ (10) ያሾሖል
6. ኮ ́ትታኝ ሱጁ́ ድቤ́ም ሜ́ገል ሱጁ́ ድኩትዞ ́ አስሲርጊረ (10) የሾሖል
7. ኮ ́ትታኝ ሱጁ́ ድቤ ሐፍ ዛዮሰ
́ ዪትኼ́ ተልዛል ረከአሌ ቁንኒቤ ዘልቃነኖ́ቤ ተስቢ́ሓትዞው
́
አስሲርጊረ (10) ያሾሖል

ሙሳፊር ሱንነ ሰላት
ሙሳፊር ዚተ ሰፈር መሌ́ጠሌ ሐፍ ዛየሰ ዋ ሰፈርቤ ዚርጊረገበሳም ኢስኮ ́ት ረከአ ሱንነ መስገድዞ
ዪትመለሓል። ሰፈርቤ ኢሳሎ ሱንነ መስገድ ተኸሸጊረ ኢንጊር፣ ፈረዝ፣ ጋሚለ፣ መኪ́ ነ፣ ጠይያረ ዋ
ዚምሳሰሉ ሺኢያችቤ ዪሊ́ጦዛ́ ል መስገድሌ ዪትፈረካል። ዪትኼ́ ተልዛሉ ሸርጢያች ተማለኡጊረ ቂብለ
ገረብ ዘልሔ́ጆ́ቤ ሱንነ ሰላቱው መስገዱም ዪትፈረካል።
1. ኢንጊርቤ ዪሊ́ጥዛልሌ ሰላት መገድሌ፣ ሩኩ́ እሌ፣ ኮ ́ት ሱጁ́ ዳችሌ ዋ ኮ ́ት ሱጁ́ ዳች መቤይነቤ
መትጌበ́ ልሌ “አልላሁ አክበር” ባይቲሰ ቂብለ ገረብ ዪሒ́ጆሖል። አላይ አትታያችቤ
አልሔ́ጆ́ጊሩም አሐዱም ኤ́ላም
2. አሐድ ሺኢ ላይቤ ዪሊ́ጥዛልሌ ተፈረከጊረ ቂብለ ገረብቤ መስገድ ዋጂቢንተ። አልቲፈረከጊረ
ሰላት መገድሌ “አልላሁ አክበር” ባይቲሰ ቂብለ ገረብ ሔ́ጆ́ጊረ ዮቃ
́ ል። ዪ́ም ዘይቲፈረክ
ኻነጊረ ቂብለ ገረብ ዘልሔ́ጆ́ቤ መስገድ ዪትፈረካል
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ሱንነ ሰላታችመ ጀማአቤ ዪስሰገድዛላች
ጀማአቤ ዪስሰገድዛሉ ሱንነ ሰላታች ጀማአቤ ዪስሰገድዛል ፈርዲ ሰላትኩትቤ ዪስሰገዳል። ጀማአቤ
ዪስሰገድዛል ሱንነ ሰላትሌ አዛን ዋ ኢቀመ የትኺ́ሻሜ́ል፣ የኽኒማም መስገድሌ ሐፍ ዛዮሰ
́ “አጽጸላቱ
ጃሚዐህ”

الصلَاةُ َجا ِم َع ُة
َّ ባይቲ

ኢ́ድ ዋ አረፈ ሰላት

ሱንናንተ።

َصلَاة ا ْل ِع َيديْن

ኢ́ድ ዋ አረፈ ሰላት ፊዝቤ ዚትወደደ ጀማአቤ ዪስሰገድዛል ሱንነ ሰላቲንተ። ኢ́ድ ሰላት ሹዋል
ወሕሪ አሐድቤ ዚስሰገደሰ አረፈ ሰላት አረፈ ወሕሪ አስሲርታኝ አያምቤ ዪስሰገዳል። ዪ́ ኢስኮ ́ት
ረከአ ሰላታች ሶ ́ዘ ኢ́ር ዞጠእቲሳቤ
ኢላ ዙሕሪ ሰላት ቤ́ቀድ ዛል ወቅቲቤ ዪስሰገዳሉ።
́

ኢ́ድ ዋ አረፈ ሰላት ሚንኩትቤ ዪስሰገዳል
ኢ́ድ ሰላትሌ “ኡጸልሊ́ ሱንነተ ዒ́ ዲል ፊጥሪ ረከዐተይኒ ኢማመን/መእሙ́መን ሊልለሂ ተዓላ”

ُا َص ِّلي ُس َّن َة ِع ِيد ا ْل ِف ْط ِر َركَ َعتَ ْي ِن ِا َما ًما ( َم ْا ُمو ًما) ِل َّل ِه تَ َعا َلى

ባይቲቤ ኒየ ዛሾ́ሰ አረፈ ሰላትሌ “ኡጸልሊ́

ሱንነተ ዒ́ ዲል አጵሓ ረከዐተይኒ ኢማመን/መእሙ́መን ሊልለሂ ተዓላ”
 ُا َص ِّلي ُس َّن َة ِع ِيد الْإ َ ْض َحى َركَ َع َت ْي ِن ِا َما ًما ( َم ْا ُمو ًما) ِل َّل ِه تَ َعا َلىባይቲቤ ኒየ ያሾ́መ ያግዶሖል። ኢማምዞ ሜ́ገል

ኢጂዞው
́ ቤ “አልለሁ አክበር” ኢሳየ ቤሔርሌ አላይ ሳትቲጊረ (7) ኢጂዞው
́ ቤ
́ ሐፍ ሞሸ
́ ሐፍ ሞሸ
“አልላሁ አክበር” ዪላል። መእሙ́ማቹም ኢማምዞው
መትኼ́ ተልቤ “አልላሁ አክበር” ዪላሉ።
́
ኩልሉመ ኢማምዞ “አልላሁ አክበር” ኢሳየ ቤሔር “ሱብሓነል ላሂ ወልሐምዱ ሊልላሂ ወላ ኢላሀ
ኢልላል ላሁ ወልላሁ አክበር”

ُس ْب َحا َن ال َّل ِه َوا ْل َح ْم ُد ِل َّل ِه ول َإ ِا َل َه ِالَّإ ال َّل ُه َوال َّل ُه َاكْ َب ُر

ባይቲ ሱንናንተ።

አዝዞ ́ ቤሔር ኢማምዞ “ሱ́ ረቱል ፋቲሐህ” ዋ አላይ ቁራኑም መቅረእቤ አላይ ሰላት
ዪስሰገድባዛልኩትቤ አውቤ ሜ́ገል ረከአዞው
́ የቡ́ርዳል። ኮ ́ትታኝ ረከአሌ “አልላሁ አክበር” ዛየመ
ቁንኒቤ ዚቃነነሰ ሐጂስቤ ላይሌ ዚትቄቀለኩትቤ
ሐምሚስቲጊረ )5( “አልላሁ አክበር” ዪላል።
́
መእሙ́ማቹም ላይሌ ዚትቄቀለኩትዞ
́
́ ዪትኼ́ ተላሉ። ዪ́ ቤሔሩም ኢማምዞ ኮትታኝ ረከአዞው
́ ላይሌ
ዚትቄቀለኩትቤ የቡ́ርደሐል።
ኢ́ድ ዋ አረፈ ሰላት ኢስቲሰገደ ቤሔርሌ ጁመ ሰላትኩት ኮ ́ት ኹጥበ ዪስሰጣል። ጁመ አያም
ኹጥበቤ ኢ́ድ ዋ አረፈ ኹጥበ ዪትላያዛል ኢ́ድ ዋ አረፈቤ ሜ́ገል ኹጥበ ዘሕጠኝጊረ )9( “አልላሁ
አክበር” ባይቲቤ ዚትቴገ́ ለሰ ኮ ́ትታኝ ኹጥበ ሳትቲጊረ )7( “አልላሁ አክበር” ባይቲቤ ዪትቴገ́ ላል።
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ኢ́ድ ዋ አረፈቤ ሱንነ ዚተዩ ኢሾ́ታች
1. ኢ́ድ አያም መፍጠርመ ኢ́ድ መስገድሌ መሌ́ጠ፣ አረፈ አያም ኢስሰገዶቤ
́ ሔር መፍጠር
2. መትሓጠብ፣ ነዚ́ፍ ኢራዝ መልበስ ዋ አጢ́ር ሞሸ
́
3. ኢ́ድ ዋ አረፈ ኦር
́ ቲ ተክቢ́ራት ዋ ሱንነ ሰላት መብዘሕ

ኢ́ድ ዋ አረፈቤ የሾ́ዛል ተክቢ́ራት
ኢ́ድ ዋ አረፈ ኦር
́ ቲቤ ሜ́ገል ኢላወ ኢ́ድ ዋ አረፈ ሰላት መስገድሌ “አልላሁ አክበር” ዪሎ́ቄስሲ
́
ተክቢ́ራት ሞሸ
ኩልሉ ፈርዲ ሰላት ኢስሰገዶቤ
́ ሔር ሺ́ሽቲ አያም ኢ́ድሌ ዋ
́ ሱንናንተ። አዝዞኩትዞ
́
ሐጅጂ ዘዩሽ
́ መክከ አረፈ አያም ሱብሒ ሰላት ቤሔርሌ ኢላ አረፈ ወሕሪ አስሲራ ሺ́ሽታኝ (13)
አያም ተክቢራት ሞሸ
́ ሱንናንተ። ተክቢራትዞም
́ ዪትኼ́ ተልዛሊንተ።
“አልላሁ አክበሩ፣ አልላሁ አክበሩ፣ አልላሁ አክበር”
“ላ ኢላሀ ኢልለል ላሁ ወልላሁ አክበር”
“አልላሁ አክበሩ ወሊልላሂል ሐምድ”
“አልላሁ አክበሩ ከቢ́ራ ወልሐምዱ ሊልላሂ ከሢ́ራ ወሱብሓነል ላሂ ቡክረተን ወአጺ́ላ። ላ ኢላሀ
ኢልላል ላሁ ወላ ነዕቡዱ ኢልላ ኢይያሁ ሙኽሊጺ́ነ ለሁድ ዲ́ነ ወለው ከሪሀል ካፊሩን́ ። ላ ኢላሀ
ኢልላል ላሁ ወሕደሁ፣ ጸደቀ ወዕደሁ፣ ወነጸረ ዐብደሁ፣ ወአዐዝዘ ጁንደሁ ወሀዘመል አሕዛበ
ወሕደሁ። ላ ኢላሀ ኢልላል ላሁ ወልላሁ አክበር። አልላሁ አክበሩ ወሊልለሂል ሐምድ”።

َال َّل ُه َاكْبَ ُر َال َّل ُه َاكْبَ ُر َال َّل ُه اَكْ َب ُر
ل َإ ِا َل َه ِالَّإ ال َّل ُه َو َال َّل ُه َاكْبَ ُر
َال َّل ُه اَكْ َب ُر َو ِل َّل ِه ا ْل َح ْم ُد
 لَإ ِا َل َه ِالَّإ ال َّل ُه َولَإ نَ ْع ُب ُد ِالَّإ.َال َّل ُه اَكْ َب ُر كَبِي ًرا َوا ْل َح ْم ُد ِل َّل ِه كَ ِثي ًرا َو ُس ْب َحا َن ال َّل ِه بُك َْرة ً َو َا ِصيلًا
،ُ َونَ َص َر َع ْب َده،ُ َص َد َق َو ْع َده،ُ لَإ ِا َل َه ِالَّإ ال َّل ُه َو ْح َده.الدي َن َو َل ْو كَ ِرهَ ا ْلكَا ِف ُرو َن
ِّ ِايَّاهُ ُم ْخ ِل ِصي َن َل ُه
. اَل َّل ُه اَكْ َب ُر َو ِل َّل ِه ا ْل َح ْم ُد. لَإ ِا َل َه ِالَّإ ال َّل ُه َو َال َّل ُه َاكْبَ ُر.ُاب َو ْح َده
َ َو َا َع َّز ُج ْن َدهُ َو َه َز َم الْإ َ ْح َز
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“ኩሱ́ ፍ” ዋ “ኹሱ́ ፍ” ሰላት

ِ َصلَاة ا ْلك ُُسو
ف َوا ْل ُخ ُسوف

ኢ́ር ዚጬ́ለምቲሰ (ኩሱ́ ፍ) ዋ ጨረቀ ዚጬ́ለመሰ (ኹሱ́ ፍ) ፊዝቤ ዚትወደዱ ጀማአቤ ዪስሰገድዛሉ
ሱንነ ሰላታቺንተዩ። ዪስሰገድቦዛል
ወቅቲም
ኢ́ር አሚንተ ወሕሪ መጬ́ለም ዜገ́ ሉቦሰቤ
ኢላ
́
́
́
መጬ́ለምዚዩ ፈተሕ ዪሊቄስሲ
ዛል ወቅቲ ማቤይነቤ́ንተ። ዪ́ ሰላታች አላይ ሱንነ ሰላታችቤ ፈርቂ
́
ያሸዩዛል “ሱ́ ረቱል ፋቲሐህ”፣ አላይ ቁራን፣ ሩኩ́ እ ዋ ሩኩ́ እቤ ሐፍ ባይቲ ኢስኮ ́ትጊረ ኩልሉ
ረከአቤ ያሾሖል።

“ኩሱ́ ፍ” አሚንተ “ኹሱ́ ፍ” ሰላት ሚንኩትቤ ዪስሰገዳል
“ኩሱ́ ፍ” ሰላት “ኡጸልሊ́ ሱንነተን ሊኩሱ́ ፊሽ ሸምሲ ረከዐተይኒ ኢማመን/መእሙ́መን ሊልላሂ
ተዐላ”

ِ ُا َص ِّلي ُس َّن ًة ِلك ُُسو
س َركَ َعتَ ْي ِن ِا َما ًما ( َم ْا ُمو ًما) ِل َّل ِه تَ َعا َلى
َّ ف
ِ الش ْم

“ኡጸልሊ́

ሱንነተን

ሊኹሱ́ ፊል

ቀመሪ

ረከዐተይኒ

ዛዮመ
ዘገዶሰ
́ “ኹሱ́ ፍ” ሰላት
́

ኢማመን/መእሙ́መን

ِ ُا َص ِّلي ُس َّن ًة ِل ُخ ُسو
ف ا ْل َق َم ِر َركَ َع َت ْي ِن ِا َما ًما ( َم ْا ُمو ًما) ِل َّل ِه تَ َعا َلى

ሊልላሂ

ተዓላ”

ባይቲቤ ኒየ ሞሸ
́ ሔርሌ
́ ቤ ኢሰገዶቤ

ዪትኼ́ ተልዛል ኡ́ገቤ ዪስሰገዳል።
1. አላይ ጀማአ ሰላትኩት ኢሰገዶመ
́ “ሱ́ ረቱል ፋቲሐህ”፣ አላይ ሱ́ ረ (አነሰጊረ ሺ́ሽቲ ኣያት)፣
ሩኩ́ እ ዋ ሩኩ́ እቤ ሐፍ ዪሎሖል
2. ሱጁ́ ድ መውረድ አትታይሌ ሐጂ́ስቤ

“ሱ́ ረቱል ፋቲሐህ”፣ አላይ ሱ́ ረ (አነሰጊረ ሺ́ሽቲ

ኣያት)፣ ሩኩ́ እ ዋ ሩኩ́ እቤ ሐፍ ዪሎሖል
3. አላይ ሰላትኩት ሱጁ́ ዳችዞው
́ ኢስወረዶ ́ ቤሔርሌ ኮ ́ትታኝ ረከኣዉም አሐትታኝ ረከአኩትቤ
ዪስሰገዳል
4. ኩሱ́ ፍ ሰላትሌ “ሱ́ ረቱል ፋቲሐህ” ዋ ቁራን ኢሽሼ́ትቤ ዪትቀረኣል
5. ኹሱ́ ፍ ሰላትሌ “ሱ́ ረቱል ፋቲሐህ” ዋ ቁራን አውቤ ዪትቀረኣል
6. ኮ ́ት ረከአ ኢስቲሰገደ ቤሔርሌ ኡምመትዞው
́ ዪትወደዳል
́ የሐትፊዛል ኮ ́ት ኹጥበመ ሞሸ

“ኢስቲስቃእ” ሰላት

َصلَاة الْ ِإ ْس ِت ْسقَاء

“ኢስቲስቃእ” ሰላት አሐድ ባድቤ ዚናብ ዚትቀበጠመ አባር ዚቦአሰ
አልላው ዚናብ መጦቀ
́
́ ስሌ
ዪሰግዶዛ́ ል ኮ ́ት ረከአ ሰላቲንተ።ሰላትዞው
́ “ኡጸልሊ́ ሱንነተል ኢስቲስቃኢ ረከዐተይኒ ኢማመን/

መእሙ́መን ሊልላሂ ተዓላ”
 ُا َص ِّلي ُس َّن َة ال ْ ِإ ْس ِت ْسق َِاء َركَ َعتَ ْي ِن ِا َما ًما ( َم ْا ُمو ًما) ِل َّل ِه تَ َعا َلىባይቲቤ
ያግዶሖል። ዪ́ ሰላቱው ባድዞቤ
́ ዛሉ ኢስላማች ሺ́ሽቲ አያም ዩሱ́ ምኑመ ሐረትታኝ አያም ጢ́ት ዋ
ጊዲ́ር ዘላዮቤ
́ ሐረትታኝ
́ ዘልቲሽላለሞቤ
́ ዪስሳመቶ ́መ ዪሰግዶሖል። ዪስሰገድባዛል አያምቤ́ም ባይቲም
አያምቤ መሶ ́መን ዚትወደዳንተ። “ኢስቲስቃእ” ሰላት መስገድ ቤ́ቀድሌ አሚንተ ቤሔርሌ ኮ ́ት
ኹጥበ ሞሸ
́ ሱንናንተ። ሜ́ገል ኹጥበዞቤ
́ ም ሱንናንተ።
́ ዪትኼ́ ተልዛል ዱዋኡው ሞሻ
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“አልላሁምመ (ኢ)ስቂና ኀይሠን ሀኒአ
ሙሪዐን
ኀደቀን ሰጅጀን ጠበቀን ዳኢማ።
́ ን መሪአን
́
́
አልላሁምመ (ኢ)ስቂናል ኀይሠ ወላ ተጅዐልና ሚነል ቃኒጢ́ን። አልላሁምመ ኢንነ ቢልዒባዲ
ወልቢላዲ ሚነል ለእዋኢ ወልጀህዲ ወጵጰንኪ ማ ላ ነሽኩ́ ኢልላ ኢለይክ። አልላሁምመ አንቢት
ለናዝ ዘርዐ ወአዲርረ ለናጵ ጰርኣ ወስቂና ሚን በራኪቲስ ሰማኢ ወአንቢት ለና ሚን በረካቲል አርጵ።
አልላሁምመ (ኢ)ድፈዕ ዐንናል ጀህደ ወልጁ́ ዐ ወልዑርየ ወክሺፍ ዐንና ሚነል በላኢ ማ ላ የክሺፉሁ
ኀይሩክ። አልላሁምመ ኢንና ነስተኅፊሩከ ኢንነከ ኩንተ ኀፍፋረን ፈአርሲሊስ ሰማአ ዐለይና
ሚድራራ።

 اَل َّل ُه َّم ْٱس ِقنَا ا ْل َغ ْي َث َولَإ تَ ْج َع ْلنَا،َال َّل ُه َّم ْٱس ِقنَا َغ ْيثًا َه ِنيئًا َم ِريئًا ُم ِري ًعا غ ََدقًا َس ًّجا َطبَقًا َدا ِئ ًما
.الض ْن ِك َما لَإ نَ ْشكُوا ِالَّإ ِا َل ْي َك
َّ  َال َّل ُه َّم ِا َّن بِا ْل ِع َبا ِد َوا ْل ِبلَا ِد ِم َن ال َّلاْ َو ِاء َوا ْل َج ْه ِد َو.ِم َن ا ْلقَا ِن ِطي َن
ِ الس َم ِاء َواَنْب ِْت َلنَا ِم ْن ب َ َرك
ِ الض ْر َع َو َا ْس ِقنَا ِم ْن ب َ َرك
َات
َّ الز ْر َع َو َا ِد َّر َلنَا
َّ َات
َّ َال َّل ُه َّم اَنْب ِْت لَنَا
 َال َّل ُه َّم ٱ ْد َف ْع َع َّنا ا ْل َج ْه َد َوا ْل ُجو َع َوا ْل ُع ْر َي َوٱك ِْش ْف َع َّنا ِم َن ا ْل َبلَ ِاء َما لَإ يَك ِْش ُف ُه.ض
ِ الْإ َ ْر
.الس َم َاء َعلَ ْينَا ِم ْد َرا ًرا
َّ  َال َّل ُه َّم ِانَّا نَ ْستَ ْغ ِف ُر َك ِانَّ َك كُ ْن َت َغفَّا ًرا َف َا ْر ِس ِل.َغ ْي ُر َك

ተራዊሕ
́ ሰላት

َصلَاة ال َّت َراوِيح

ተራዊሕ
́ ሔርሌ ኢላ ሱብሒ ሰላት ዛል ወቅቲ
́ ሰላት ሶ ́መን ወሕሪቤ ኢሻኢ ሰላት ኢስሰገዶቤ
ማቤይነቤ ጀማአቤ አሚንተ ሩሕ ሐዋዝቤ ዪስሰገድዛል (ፊዝቤ ዚትወደደ) ሱንነ ሰላቲንተ። ሰላትዞም
́
ሱ́ ት ረከአ ተራዊሕ
́ ዋ ሺ́ሽቲ ረከአ ዊትሪ አሚንተ ኩየ ረከአ ተራዊሕ
́ ዋ ሺኢሽቲ ረከአ ዊትሪ
ኢስኮ ́ት ረከአሌ “ኡጸልሊ́ ሱንነተት ተራዊሒ
ረከዐተይኒ ኢማመን/መእሙ́መን ሊልላሂ ተዓላ”
́

ُا َص ِّلي ُس َّن َة ال َّت َراوِي ِح َركَ َع َت ْي ِن ِا َما ًما ( َم ْا ُمو ًما) ِل َّل ِه تَ َعا َلى

ባይቲቤ ዪትተገዲመ ዪስሰገዳል። ዊትሪ ሰላትሌ́ም

ዪ́ ቤቀድ ዊትሪ ሰላት አትታይቤ ዚትቄቀለኩትቤ
ኒየ ያሾሖል። አስሲራ
́
ኢስሶ ́መኖ́ቤሔርሌ ዊትሪ አኺርታኝ ረከአቤ “ዱዓኡል ቁኑ́ ት” ሞሸ
́ ሱንናንተ።

ሐምሚስቲ

ባድዚነቤ ኡሱኣችዚነ ፊዝቤ ዱዋእ ዋ ተስቢ́ሓት ዚትመለአቤ́ው ኡ́ገቤ ዪሰግዶሖል። ዪ́ዞም
́ ኢሻኢ
ሰላት ኢስሰገዶቤ
́ ርሔርሌ ኣው ላዚም “አጽጸላቱ ጃሚዐቱ አጽጸላቱ ጃሚዐህ” الصلَاةُ َجا ِم َع ُة
َّ ዛዩሰ
“አልላሁምመ ኢንነከ ዐፍዉን ከሪሙን
ቱሒብቡል ዐፍወ ፈዕፉ ዐንና ያ አልላህ”
́

 َال َّل ُه َّم ِانَّ َك َعف ٌْو كَ ِر ٌيم تُ ِح ُب ا ْل َعف َْو فَٱ ْع ُف َع َّنا يَا ال َّلهዪሎ́መ

ዪትኼ́ ተልዛልኩትቤ ዪሰግዶሖል።

ነዲንነዲ ኮ ́ት ረከአ ዪሰግዶመ
ቱሒብቡል
́ ሰላመት ዘገበኦሰ
́ “አልላሁምመ ኢንነከ ዐፍዉን ከሪሙን
́
ዐፍወ ፈዕፉ ዓንና ያ አልላህ”

 َال َّل ُه َّم ِانَّ َك َعف ٌْو كَ ِر ٌيم تُ ِح ُب ا ْل َعف َْو فَٱ ْع ُف َع َّنا يَا ال َّلهዪሎሖል
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አላይ ኮ ́ት ረከአ ዪሰግዶመ
́ ሰላመት ዘገበኦሰ
́ “ሱብሓነል ላሂ ወልሐምዱ ሊልላሂ ወላ ኢላሀ ኢልላል
ላሁ ወልላሁ አክበሩ ወላ ሐውለ ወላ ቁውወተ ኢልላ ቢልላሂል ዐሊይዪል ዐⶲ́ም፣ አልላሁምመ
(ኢ)ኅፊር ለና ወርሐምና ቢሑርመቲ ሰይዪዲና ሙሐምመዲን ጸልለል ላሁ ዐለይሂ ወሰልለም”
ዪሎሖል

 َال َّل ُه َّم ٱ ْغ ِف ْر َلنَا َوٱ ْر َح ْمنَا،ُس ْب َحا َن ال َّل ِه َوا ْل َح ْم ُد ِل َّل ِه َولَإ ِا َل َه ِالَّإ ال َّل ُه َوال َّل ُه َاكْ َب ُر َولَإ َح ْو َل َولَإ قُ َّوةَ ِالَّإ بِال َّل ِه ا ْل َع ِل ِّي ا ْل َع ِظي ِم
ِب ُح ْر َم ِة َس ِّي ِدنَا ُم َح َّم ٍد َص َّلى ال َّل ُه َعلَ ْي ِه َو َس َّلم

አላይ ኮ ́ት ረከአ ዪሰግዶመ
ሰላመት ዘገበኦሰ
ቱሒብቡል
́
́ “አልላሁምመ ኢንነከ ዐፍዉን ከሪሙን
́
ዐፍወ ፈዕፉ ዓንና ያ አልላህ”

 َال َّل ُه َّم ِانَّ َك َعف ٌْو كَ ِر ٌيم تُ ِح ُب ا ْل َعف َْو فَٱ ْع ُف َع َّنا يَا ال َّلهዪሎሖል

አላይ ኮ ́ት ረከአ ዪሰግዶመ
́ ሰላመት ዘገበኦሰ
́ “ሱብሓነል ላሂ ወልሐምዱ ሊልላሂ ወላ ኢላሀ ኢልላል
ላሁ ወልላሁ አክበሩ ወላ ሐውለ ወላ ቁውወተ ኢልላ ቢልላሂል ዐሊይዪል ዐⶲ́ም፣ አልላሁምመ
(ኢ)ኅፊር ለና ወርሐምና ቢሑርመቲ ሰይዪዲና አቢ́ በከሪጽ ጺድዲ́ቂ ረጲየል ላሁ ዐን አጽሓቢ ረሱ́ ሊ
ላሂ አጅመዒ́ን ኣሚ́ን” ዪሎሖል

 َال َّل ُه َّم ٱ ْغ ِف ْر َلنَا َوٱ ْر َح ْمنَا،ُس ْب َحا َن ال َّل ِه َوا ْل َح ْم ُد ِل َّل ِه َولَإ ِا َل َه ِالَّإ ال َّل ُه َوال َّل ُه َاكْ َب ُر َولَإ َح ْو َل َولَإ قُ َّوةَ ِالَّإ بِال َّل ِه ا ْل َع ِل ِّي ا ْل َع ِظي ِم
ِ الص ِّدي ِق َر ِض َي ال َّل ُه َع ْن َا ْص َحا
ب َر ُسو ِل ال َّل ِه َا ْج َم ِعي َن امين
َّ ِب ُح ْر َم ِة َس ِّي ِدنَا َابِى بَكَ ِر

አላይ ኮ ́ት ረከአ ዪሰግዶመ
ሰላመት ዘገበኦሰ
ቱሒብቡል
́
́ “አልላሁምመ ኢንነከ ዐፍዉን ከሪሙን
́
ዐፍወ ፈዕፉ ዓንና ያ አልላህ”

 َال َّل ُه َّم ِانَّ َك َعف ٌْو كَ ِر ٌيم تُ ِح ُب ا ْل َعف َْو فَٱ ْع ُف َع َّنا يَا ال َّلهዪሎሖል

አላይ ኮ ́ት ረከአ ዪሰግዶመ
́ ሰላመት ዘገበኦሰ
́ “ሱብሓነል ላሂ ወልሐምዱ ሊልላሂ ወላ ኢላሀ ኢልላል
ላሁ ወልላሁ አክበሩ ወላ ሐውለ ወላ ቁውወተ ኢልላ ቢልላሂል ዐሊይዪል ዐⶲ́ም፣ አልላሁምመ
(ኢ)ኅፊር ለና ወርሐምና ቢሑርመቲ ሰይዪዲና ዑመሪ (ኢ)ብኒል ኸጥጣብ ረጲየል ላሁ ዐን አጽሓቢ
ረሱ́ ሊ ላሂ አጅመዒ́ ን ኣሚ́ን” ዪሎሖል

 َال َّل ُه َّم ٱ ْغ ِف ْر َلنَا َوٱ ْر َح ْمنَا،ُس ْب َحا َن ال َّل ِه َوا ْل َح ْم ُد ِل َّل ِه َولَإ ِا َل َه ِالَّإ ال َّل ُه َوال َّل ُه َاكْ َب ُر َولَإ َح ْو َل َولَإ قُ َّوةَ ِالَّإ بِال َّل ِه ا ْل َع ِل ِّي ا ْل َع ِظي ِم
ِ ِب ُح ْر َم ِة َس ِّي ِدنَا ُع َم ِر ٱبْ ِن ا ْل َخ َّطا
ب َر ِض َي ال َّل ُه َع ْن َا ْص َحا ِب َر ُسو ِل ال َّل ِه َا ْج َم ِعي َن امين

አላይ ኮ ́ት ረከአ ዪሰግዶመ
ሰላመት ዘገበኦሰ
ቱሒብቡል
́
́ “አልላሁምመ ኢንነከ ዐፍዉን ከሪሙን
́
ዐፍወ ፈዕፉ ዓንና ያ አልላህ”

 َال َّل ُه َّم ِانَّ َك َعف ٌْو كَ ِر ٌيم تُ ِح ُب ا ْل َعف َْو فَٱ ْع ُف َع َّنا يَا ال َّلهዪሎሖል

አላይ ኮ ́ት ረከአ ዪሰግዶመ
́ ሰላመት ዘገበኦሰ
́ “ሱብሓነል ላሂ ወልሐምዱ ሊልላሂ ወላ ኢላሀ ኢልላል
ላሁ ወልላሁ አክበሩ ወላ ሐውለ ወላ ቁውወተ ኢልላ ቢልላሂል ዐሊይዪል ዐⶲ́ም፣ አልላሁምመ
(ኢ)ኅፊር ለና ወርሐምና ቢሑርመቲ ሰይዪዲና ዑሥማነ (ኢ)ብኒ ዐፍፋን ረጲየል ላሁ ዐን አጽሓቢ
ረሱ́ ሊ ላሂ አጅመዒ́ ን ኣሚ́ን” ዪሎሖል
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 َال َّل ُه َّم ٱ ْغ ِف ْر َلنَا َوٱ ْر َح ْمنَا،ُس ْب َحا َن ال َّل ِه َوا ْل َح ْم ُد ِل َّل ِه َولَإ ِا َل َه ِالَّإ ال َّل ُه َوال َّل ُه َاكْ َب ُر َولَإ َح ْو َل َولَإ قُ َّوةَ ِالَّإ بِال َّل ِه ا ْل َع ِل ِّي ا ْل َع ِظي ِم
ِ ِب ُح ْر َم ِة َس ِّي ِدنَا ُعثْ َمان ٱبْ ِن َعفَّان َر ِض َي ال َّل ُه َع ْن َا ْص َحا
ب َر ُسو ِل ال َّل ِه َا ْج َم ِعي َن امين
አላይ ኮ ́ት ረከአ ዪሰግዶመ
ሰላመት ዘገበኦሰ
ቱሒብቡል
́
́ “አልላሁምመ ኢንነከ ዐፍዉን ከሪሙን
́
ዐፍወ ፈዕፉ ዓንና ያ አልላህ”

 َال َّل ُه َّم ِانَّ َك َعف ٌْو كَ ِر ٌيم تُ ِح ُب ا ْل َعف َْو فَٱ ْع ُف َع َّنا يَا ال َّلهዪሎሖል

አላይ ኮ ́ት ረከአ ዪሰግዶመ
́ ሰላመት ዘገበኦሰ
́ “ሱብሓነል ላሂ ወልሐምዱ ሊልላሂ ወላ ኢላሀ ኢልላል
ላሁ ወልላሁ አክበሩ ወላ ሐውለ ወላ ቁውወተ ኢልላ ቢልላሂል ዐሊይዪል ዐⶲ́ም፣ አልላሁምመ
(ኢ)ኅፊር ለና ወርሐምና ቢሑርመቲ ሰይዪዲና ዐሊይዪ (ኢ)ብኒ ጣሊቢ ከርረመል ላሁ ወጅሀህ”
ዪሎሖል

 َال َّل ُه َّم ٱ ْغ ِف ْر َلنَا َوٱ ْر َح ْمنَا،ُس ْب َحا َن ال َّل ِه َوا ْل َح ْم ُد ِل َّل ِه َولَإ ِا َل َه ِالَّإ ال َّل ُه َوال َّل ُه َاكْ َب ُر َولَإ َح ْو َل َولَإ قُ َّوةَ ِالَّإ بِال َّل ِه ا ْل َع ِل ِّي ا ْل َع ِظي ِم
ِ ِب ُح ْر َم ِة َس ِّي ِدنَا َع ِل ِّي ٱبْ ِن َابِي َطا ِل
ب ك ََّر َم ال َّل ُه َو ْج َه ُه

አዝዞ ́ ቤሔር “ሱ́ ረቱል ቀድር” ሺ́ሽቲ (3) ጊረ ዪቀሮመ
́ “አልላሁምመ ወፍፊቅና ለይለቱል ቀድሪ
ቢሐቅቂ ሱብሓነ ረብቢከ ረብቢል ዒዝዘቲ ዐምማ የጺፉ́ነ ወሰላሙን ዐለል ሙርሰሊ́ነ ወልሐምዱ
ሊልላሂ ረብቢል ዓለሚ́ነ ኣሚ́ን ያ አልላህ”

ال َّل ُه َّم َو ِّف ْقنَا َل ْيلَ َة ا ْلق َْد ِر ِب َح ِّق ُس ْب َحا َن َربِّ َك َر ِّب ا ْل ِع َّز ِة َع َّما ي َ ِصفُو َن َو َسلَ ٌام َعلَى ا ْل ُم ْر َس ِلي َن َوا ْل َح ْم ُد ِل َّل ِه َر ِّب ا ْل َعا َل ِمي َن
ا ِمين يَا ال َّله
ኣው ላዚም “አውቲሩ ́ ረሒመኩሙል ላህ”  َا ْو ِت ُروا َر ِح َمك ُُم ال َّلهዛዩሰ
“አልላሁምመ

ኢንነከ

ዐፍዉን

ከሪሙን
́

ቱሒብቡል

 َال َّل ُه َّم ِانَّ َك َعف ٌْو كَ ِر ٌيم تُ ِح ُب ا ْل َعف َْو فَٱ ْع ُف َع َّنا يَا ال َّلهዪሎ́መ

ዐፍወ

ፈዕፉ

ዐንና

ያ

አልላህ”

ሐፍ ባይቲቤ ሺ́ሽቲ ረከአ ዊትሪ ዪሰግዶሖል።

ዊትሪ ዚሰገዶመ
́ ዘቦረዶ
́ ዪትኼ́ ተልዛል ተስቢ́ሓቱው ያሾሖል።
́ ሰ
“ሱብሓነል መሊኪል ቁድዱ́ስ”

3 ጊረ

 َم َّرات٣ س
ِ ُس ْب َحا َن ا ْل َم ِل ِك ا ْلق ُُّدو

“ሱብሓነ መን ተወሕሐደ ቢልሙልኪ ወተዐዝዘዘ ቢልቁድረቲ ወተፈርረደ ቢልወሕዳኒይየቲ ወቀሀረል
ዒባደ ቢልመውት”
3 ጊረ

 َم َّرات٣

ُس ْب َحا َن َم ْن تَ َو َّح َد بِا ْل ُم ْل ِك َوتَ َع َّز َز بِا ْلق ُْد َر ِة َوتَف ََّر َد بِا ْل َو ْح َدا ِن َّي ِة َوقَ َه َر ا ْل ِع َبا َد بِا ْل َم ْو ِت

“ሱብቡ́ሑን ቁድዱ́ሱን ረብቡል መላኢከቲ ወርሩሕ
́ ” 3 ጊረ

 َم َّرات٣

الرو ِح
ٌ ُس ُّب
ٌ وح قُ ُّد
ُّ وس َر ُّب ا ْل َملَ ِئكَ ِة َو

“ሱብሓነ ፂል ሙልኪ ወልመለኩ́ ቲ ወልዒዝዘቲ ወልጀበሩቲ
́ ወልኪብሪያኢ ወልአአⶰመ”

3 ጊረ
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ُوت َوا ْل ِع َّز ِة َوا ْل َج َب ُر ِ
ُس ْب َحا َن ِذى ا ْل ُم ْل ِك َوا ْل َملَك ِ
وت َوا ْل ِك ْب ِري َ ِاء َوا ْل َع َظ َم ِة

َ ٣م َّرات

“አልላሁምመ ኢንና ነዑ́ፁ ቢሪጳከ ሚን ሰኸጢከ ወቢሙዓፋቲከ ሚን ዑቁ́በቲከ ወነዑ́ፁ ቢከ ሚንከ
”ላ ኑሕጺ́ ሠናአን ዐይከ አንተ ከማ አሥነይተ ዐላ ነፍሲክ
3 ጊረ

َال َّل ُه َّم ِانَّا نَ ُعو ُذ ِب ِر َض َ
اك ِم ْن َس َخ ِط َك َو ِب ُم َعافَا ِت َك ِم ْن ُعقُوب َ ِت َك َونَ ُعو ُذ ب َِك ِم ْن َك لَإ نُ ْح ِصى ثَنَ ًاء
َعلَ ْي َك اَنْ َت كَ َما اَثْنَ ْي َت َعلَى نَف ِْس َك َ ٣م َّرات

”“አልላሁምመ ጸልሊ ዐለን ነቢይዪ ሰይዪዲና ሙሐምመዲን ወዐላ ኣሊሂ ወጸሕቢሂ ወሰልለም

َال َّل ُه َّم َص ِّل َعلَى ال َّنب ِِّي َس ِّي ِدنَا ُم َح َّم ٍد َو َعلَى ا ِل ِه َو َص ْح ِب ِه َو َس َّلم

”“አልላሁምመ ጸልሊ ዐለን ነቢይዪ ሐቢ́ቢና ሙሐምመዲን ወዐላ ኣሊሂ ወጸሕቢሂ ወሰልለም

َال َّل ُه َّم َص ِّل َعلَى ال َّنب ِِّي َحبِي ِبنَا ُم َح َّم ٍد َو َعلَى ا ِل ِه َو َص ْح ِب ِه َو َس َّلم

“አልላሁምመ ጸልሊ ዐለን ነቢይዪ ሸፊዒና
ሙሐምመዲን ወዐላ ኣሊሂ ወጸሕቢሂ ወሰልለመ
́
” ተስሊ́ማ። ኣሚ́ን

َال َّل ُه َّم َص ِّل َعلَى ال َّنب ِِّي َش ِفي ِعنَا ُم َح َّم ٍد َو َعلَى ا ِل ِه َو َص ْح ِب ِه َو َس َّل َم تَ ْس ِلي ًما ا ِمين

አዝዞ ́ ቤሔር ኢመም ዱዋእ ያሺመ ዘቦረደሰ
“ሱ́ ረቱል ፋቲሐህ”፣ “ኣየቱል ኩርሲይ”፣ “ሱ́ ረቱል
́
ኢኽላጽ”፣ “ሱ́ ረቱል ፈለቅ”፣ “ሱ́ ረቱን ናስ” ዋ “ኣመነር ረሱ́ ሉ ...” ኢስቲቀረአ ቤሔርሌ
ዪትኼ́ ተልዛልቤ የቡ́ርዶሖል።
“ሸሂደል ላሁ አንነሁ ላ ኢላሀ ኢልላ ሁወ ወል መላኢከቱ ወኡሉል ዒልሚ ቃኢመን ቢልቂስጢ ላ
ኢላሀ ኢልላ ሁወል ዐዚ́ዙል ሐኪ́ ም። ኢንነድ ዲ́ነ ዒንደል ላሂል ኢስላም፣ አልሐምዱ ሊልላሂ ዐላ
ዲ́ኒል ኢስላም። ቁሊል ላሁምመ ማሊከል ሙልኪ ቱእቲል ሙልከ መን ተሻኡ ወተንዚዑል ሙልከ
ሚምመን ተሻኡ ወቱዒዝዙ መን ተሻኡ ወቱፂልሉ መን ተሻኡ ቢየዲከል ኸይሩ ኢንነከ ዐላ ኩልሊ
ሸይኢን ቀዲ́ር። ቱሊ
́ ጁል ለይለ ፊን́ ነሃሪ ወቱሊ
́ ጁን ነሃረ ፊል
́ ለይሊ ወቱኽሪጁል ሐይየ ሚነል
መይዪቲ ወቱኽሪጁል መይዪተ ሚነል ሐይዪ ወተርዙቁ መን ተሻኡ ቢኀይሪ ሒሳብ። አልላሁምመ
(ኡ)ርዙቅና ቢኀይሪ ሒሳቢን ወአድኺልናል ጀንነተ ቢኀይሪ ሒሳብ”።

َشه َِد ال َّل ُه اَنَّ ُه لَإ ِا َل َه ِالَّإ ُه َو َوا ْل َملَ ِئكَ ُة َو ُاو ُلوا ا ْل ِع ْل ِم قَا ِئ ًما بِا ْل ِق ْس ِ
ط لَإ ِا َل َه ِالَّإ ُه َو ا ْل َع ِزي ُز
الدي َن ِع ْن َد ال َّل ِه الْ ِإ ْسلَام ،ا ْل َح ْم ُد ِل َّل ِه َعلَى ِدي ِن الْ ِإ ْسلَام .قُ ِل ال َّل ُه َّم َم ِل َك ا ْل ُم ْل ِك
ا ْل َح ِك ُيمِ .ا َّن ِّ
تُ ْؤ ِتى ا ْل ُم ْل َك َم ْن تَ َشا ُء َوتَ ْن ِز ُع ا ْل ُم ْل َك ِم َّم ْن تَ َشا ُء َوتُ ِع ُّز َم ْن تَ َشا ُء َوتُ ِذ ُّل َم ْن تَ َشا ُء ِب َي ِد َك ا ْل َخ ْي ُر

ِانَّ َك َعلَى ك ُِّل َش ْي ٍء قَ ِد ٌير .تُو ِل ُج ال َّل ْي َل ِفي ال َّن َها ِر َوتُو ِل ُج ال َّن َها َر ِفي ال َّل ْي ِل َوتُ ْخ ِر ُج ا ْل َح َّي ِم َن
بَ .ال َّل ُه َّم ا ْر ُز ْقنَا ِب َغ ْي ِر ِح َسا ٍ
ا ْل َم ِّي ِت َو تُ ْخ ِر ُج ا ْل َم ِّي َت ِم َن ا ْل َح ِّي َوتَ ْر ُز ُق َم ْن تَ َشا ُء ِب َغ ْي ِر ِح َسا ٍ
ب
َو َا ْد ِخ ْلنَا ا ْل َج َّن َة ِب َغ ْي ِر ِح َسا ٍ
ب.
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ሱጁ́ ዳች

“ሰጅደቱ

ቲላወህ”

َس ْج َدة ال َّتلَا َوة

“ሱጁ́ ዱት ቲላወህ” ቁራን ዪቀሮዛል
“ሰጅደህ” ዛልበዩ አትታያችቤ ዩርዶ
́ ዛ́ ል ሱጁ́ ዲንተ። ቁራን
́
ኡስጡቤ ሱጁ́ ድ መውረድ የትኺ́ሽበዩዛሉ አስሲራ ሐረት (14) አትታያች ሐሉ። ዪ́ አትታያችቤ
ቁራን ዪቀርዛል ዋ ዪጥጤ́ነብዛሉም ሱጁ́ ድ መውረድዚዩ ሱንናንተ።
ቁራን መቅረእቤ ዛሎ́ሰ ሚንኩትቤ ሱጁ́ ድ ዩርዶሖል
́
1. ዪትጌቦ́ ዛል
ቂብለ ገረብ ሺር ባይቲ
́
2. ኢጂ́ው ኢላ መርመር አትታይ ሐፍ ሞሸ
́ መ “አልላሁ አክበር” ባይቲመ ሱጁ́ ድ መውረድ
3. ሱጁ́ ድቤ ኢሳሎ “ሰጀደ ወጅሂ́ ሊልለፂ́ ኸለቀሁ ወጸውወረሁ ወሸቅቀ ሰምዐሁ ወበጸረሁ
ቢሐውሊሂ ወቁውወቲሂ ፈተባረከል ላሁ አሕሰኑል ኻሊቂ ́ን” ዪሎሖል

َس َج َد َو ْجهِي ل َّل ِذي َخلَ َق ُه َو َص َّو َرهُ َو َش َّق َس ْم َع ُه َوب َ َص َرهُ ِب َح ْو ِل ِه َوقُ َّو ِت ِه فَتَ َبا َر َك ال َّل ُه َا ْح َس ُن ا ْل َخا ِل ِقي َن

4. ሱጁ́ ድቤ ሐፍ ባይቲመ “አስሰላሙ ዐአለይኩም ወረሕመቱል ላህ” ሜ́ገል ኪል ቀኚ́ት
ቤሔርዞም
́ ኪል ቢቶ ባይቲ
5. “ሱጁ́ ዱት ቲላወህ” ዩርዲዛል
ዚገደረ ዋ ዛነሰ ሩኹብቲቤ ጣሒር ሞኽነ ሐልበ
́

ሰላት መስገድቤ ኢሳሎ “ሰጅደህ” ዛልበ አትታይ ቀረኦጊ
́ ረ “ሱጁ́ ዱት ቲላወህ” መውረድ ሱንናነተ።
“ሰጅደህ” ዛልበ አትታዩው ዚቀረኦሰ
́ ኢጂ́ው ኢላወ መርመር ሐፍ ሞሸ
́ ቤ “አልላሁ አክበር”
ባይቲቤ ላይሌ ዚትቄቀለኩትቤ
ሱጁ́ ድ ዩርዶመ
ሱጁ́ ድቤ ሐፍ ዛዮሰ
́
́
́ ቁንኒቤ መቃነንቤ ዘቃነኑቦ
አትታቤ መቅረእ ዪግሎ́መ የቡ́ርዶሖል። ጀማአቤ ዚሰገዶመ
“ሰጅደህ” ዛልበ አትታይ ኢማምዞ
́
ዚቀረአሰ

ኢማምዞ

“ሱጁ́ ዱት

ቲላወህ”

ወረደጊረ

መእሙ́ምዞም
́

መስሰ

ዩርዳል፣
́

ኢማምዞ

አልወረደጊረ መእሙ́ዞ መውረድ ኤ́ልባም።

ሹክሪ ሱጁ́ ድ

الشكْر
ُّ َس ْج َدة

አሐድ ኢስላም ወልዲ አሐድ ኸይሪ ሺኢ ዚሰመአሰ፣ በላእቤ ዚሰለጠሰ፣ የገስሲ ሺኢ ሞሸ
́ ቤ
ዚትኸተረሰ አሚንተ ዪ́ው ዚምሳሰሉ ሺኢያችሌ ሹክሪ ሱጁ́ ድ መውረድ ሱንናንተ። ሹክሪ ሱጁ́ ድ
አይዪ ወቅቲም
́ ኢልላወ ሰላት መስገድቤ ኢሳሎ ዘልተ መውረድሌ ዪትፈረካል። ሹክሪ ሱጁ́ ድ ላይሌ
ዚትቄቀለ
“ሱጁ́ ዱት ቲላወህ” በሕ አይነናንተ፣ ሱጁ́ ድ ዞረዶ
́
́ ዪትቀረእዛሉም አይነ ኢስተ ቂብለ
́ ሰ
ገረብ ዘልሔ́ጆ́ቤ መውረድ ዪትፈረካል።
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ሐረሪ ሐርፊ
ጠበ ዘይሲጣች
Ȧ

B

T

Ṫ

J

G

ع

ب

ت

ث

ج

ݘ

አ
GH

ዕ
H

ብ
Ḣ

ት
KH

ሥ
D

ጅ
Ḋ

ግ
DH

غ

ح

ه

خ

د

ض

ذ

ኅ
R

ሕ
Z

ህ
Ż

ኽ
ZH

ድ
S

ጵ
Ṡ

ፅ
SH

ر

ز

ظ

ژ

س

ص

ش

ር
CH

ዝ
X

ⶵ
C

ዥ
F

ስ
Q

ጽ
K

ሽ
XH

ڛ

ط

ڟ

ف

ق

ك

ڬ

ች
L

ጥ
M

ጭ
N

ፍ
GN

ቅ
W

ክ
Y

ዽ

ل

م

ن

ݧ

و

ي

ል

ም

ን

ኝ

ው

ይ

I

E

O

ِا

ا

ا

ኡ

ኢ

ኤ

ኦ

Û

Î

Ê

Ô

ِاى

اى

او

ኢ́

ኤ́

ኦ́

A

َا

ጠበ የስሲ́ ጥዛላች
A

َا

አ

U

ُا

መጎደር
́
Â

َءا
ኣ

اُو

ኡ́

ASXA ( ʼ ) (latîn harfi zitnâfaosa)
Mâbeynabe aminta matbôradbe zidîttisa lâyzôbe zâlti harfi LIKARÊM zâlbâkutbe yitqaraâl.
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