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Beşa Nimêjê

Fiqha îbadetan ya bi wêne

Techîza meyît
Mûsteheb e, hazirbûna li cem wî kesê ku li ser wî 

elametên mirinê xuya bibin û bi gotina «La îlahe 
îllellah» di bîrxistina wî. Lewra pêğemberê Xuda 
[dirûd û silavên Xuda lê bin] gotiye: «La îlahe 
îllellah li cem mirîyên xwe bibêjin.» (Mûslim rîwayet  

kiriye)

Dema ew bimire, bila çavên wî bigrin, wî bi 
cilekî binixumînin, li techîzkirina wî lezê bike, li 
ser nimêj bike û wî defin bike.

Hukmê teğsîla meyît, techîza 
wî û de�nkirina wî

Teğsîla [şûştina] meyît, kefinkirina wî, hilgirtina 
wî, nimêjkirina li serê û definkirina wî ferzûl 
kîfayet e. Dema hinek mirovên ku têrê dikin pê 
rabin guneh ji ser yên mayî radibe.

Nimêja cenaze
19
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Hukmê şûştina meyît
1. Divê mirov ji bo şûştina meyît, mirovê pêbawer, 

emîn, adil û bi hukmên şûştinê zana, bibijêre.

2. Di şûştinê de ewê ku meyît wesîyet kiribe, li 
pêş tê, paşê yê nêzîktir û yê nêzîk; dema bi hukmê 
şûştinê zana be. Heke na, ji bilî wî yekî ku bi 
hukmên şûştinê zana be, dê bikeve pêşîya wî.

3. Mêr mêran dişoyê û jin jî jinan dişon. Mêr 
dikare jina xwe bişoyê û jin jî dikare mêrê xwe 
bişoyê. Lewra pêğemberê Xuda [dirûd û silavên 
Xuda lê bin] ji Aîşe [Xuda jê razî be] re got: «Zirar 
nade te, heke tu berî min bimrî, ez te bişom, kefen 
li te bikim, li ser te nimêj bikim, paşê ez te defin 
bikim.» (Îbnmace rîwayet  kiriye)

Her mêr û jin dikare zarokên kêmî heft-salî 
bişoyê. Jin û mêrê misliman nikarin kafiran bişon, 
cenazeyên wan hilgirin, wan kefen bikin û li ser 
wan nimêj bikin çendan wekî bavê nêzîkê wan be.

4. Şehîdê cengê nayê şûştin, nayê kefenkirin û 
nimêj li serê nayê kirin; lêbelê ewê di cilên xwe de 
were definkirin.

5. Dema seqt -ew cenîn e ku berî temambûna wî 
ji ber dêya diçe, çi kur be, çi keç be- bigihîje çar 
mehan, ewê were şûştin, kefenkirin û nimêj jî li 
sere tê kirin. Lewra ew piştî çar mehan dibe însan.

6. Şert e ku ew ava ku meyît pê tê şûştin tahirker 
be, mûbah be. Divê meyît li cihekî nixumandî were 
şûştin . Divê ewê ku elaqeya wî bi şûştina meyît re 
nebe jî neçe wir.

Sifetê şûştina meyît
1. Meyît li ser textê şûştina wî tê danîn. Paşê 

ewretê wî tê nixumandin, paşê cilên wî jê tên kirin, 
ew di odeyekê û cihên wekî wê de ji ber çavên 
mirovan tê nixumandin.

2. Mûsteheb e, mirîşo di halê şûştinê de kincekî li 
destê xwe bipêçe.

3. Mirîşo serê meyît radike heta nêzîkê rûniştina 
wî. Paşê destê xwe di ser zikê wî de dibe û tîne 
û wî diguvêşe, paşê pêşî û paşîya wî paqij dike û 
necaseta li ser wan dişoyê.

4. Ew nîyeta şûştinê tine û nave wî dibêje.

5. Mirîşo wekî desmêja ji bo nimêjê desmêja 
meyît digre; lêbelê mezmeze [av li dev werdan] û 
îstinşaqê [av li poz werdan] na, mesihkirina dev û 
poz têrê dike.

6. Mirîşo serê meyît û riha wî bi ava sidrê, yan 
sabûnê yan jî ğeyrê wan bişoyê.

7. Mirîşo pêşî aliyê rastê meyît paşê jî alîyê çepê 
wî dişoyê, paşê cihê mayî ji bedena wî dişoyê.

8. Mûsteheb e, mirîşo kafûrê bixe nav şûştina 
paşîyê.

9. Meyît tê ziwakirin.

10. Pora jinê bi kezî tê kirin û ew ji pişt wê ve tên 
berdan.

Tenbîhat/ hişyarî-pêdan
- Di şûştina meyît de şûştineke tenê wacib e; 

dema pê paqijbûn hasil bibe. Lêbelê ya mûsteheb, 
sê şûştin in, çendan paqijbûn hasil bibe jî.

- Dema şûştina meyît ne mûmkin be, ji ber nebûna 
avê, yan jî bi şewatê û tiştên wekî wê wicûda wî 
perçe bûbe, bi axê teyemmuma wî tê girtin.

- Ji bo mirovê ku meyîtek şûştibe mûsteheb e, ew 
jî piştî şûştina meyît xwe jî bişoyê.

Fiqha îbadetan ya bi wêne
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172 Fiqha îbadetan ya bi wêne

Meyît li ser textê şûştina xwe tê danîn

1

Mirîşo kincekî li destê xwe dipêçe

2

Mirîşo wekî desmêja jib o nimêjê desmêja meyît digre.

3

Mirîşo bi ava sidrê ser û riha meyît dişoyê

4

Mirîşo sere meyît radike

5

Mirîşo bi destê xwe zextê li zikê meyît dike û wê 
diguvêşe

6

Mirîşo rexê rastê meyît paşê jî rexê çepê wî dişoyê

7

Mirîşo meyît ziwa dike

8
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Kefenkirina meyît
1. Sunnet e, mêr di sê lefaîfên sipî yên ji pembû, 

ji cilan de were kefenkirin ku ew çermê wî nedin 
xuyakirin, temamê bedena wî binixumînin û ne 
zehf biha-giran bin.

Sunnet e, jin di pênc cilên ji pembû de were 
definkirin. Ewê îzarek, xumarek, qemîsek û du 
lefaîf bin.

Sunnet e, zarok jî di cileke tenê de were kefenkirin. 
Lêbelê mûbah e, ew di sê cilan de jî were definkirin. 
Keça biçûk jî di qemîs û du lefaîfan de tê kefenkirin.

2. Meyît di sê lefaîfan de tê kefenkirin û buxûr jî 
lê tê kirin. Lewra pêğemberê Xuda [dirûd û silavên 
Xuda lê bin] gotiye: «Dema hûn buxûrê 240li meyît 
bikin, wê bi kit bikin.» (Îbnhibban rîwayet kiriye)

3. Ev lefaîf tên takekirin û hinek ji wan li ser 
hinekan tên danîn û li navbera wan bêhna xweş 
her wekî enber, kafûr û miskê û yên wekî wan tên 
kirin. Lêbelê heke meyît di îhraman de be, buxûr li 
cilên wî nayê kirin û bêhna xweş li wî nayê kirin. 
Lewra pêğemberê Xuda [dirûd û silavên Xuda lê 
bin] gotiye: «Bêhna xweş lê nekin» (Buxarî rîwayet kiriye)

Bêhna xweş li ser lefaîfan danîn

4. Meyît li ser van lefaîfan bi ser piştê de tê danîn. 
Paşê alîyê wî yê bilind ji terefê çepê bi ser alîyê 
rastê vet ê vegerandin. Paşê terefê rastê bi ser terefê 
çepê de tê vegerandin. Paşê cara duduyan û cara 
sisêyan jî wiha tê kirin. Paşê ya zêde li cem sere wî 

tê danîn, paşê ew bi bendekî tê girêdan ji bo ji hev 
veneqete û li cem definkirinê ew bend tê vekirin.

Mirî bi ser piştê vê tê danîn

5. Di kefenkirinê de, ya wacib; nixumandina 
temamê bedenê ye. Heke ji cileke kurt pê ve tişteke 
din peyda nebe ku ew jî têra temamê bedenê neke, 
sere wî tê nixumandin û hinek ji îzxîrê243 jî li ser 
herdu lingên wî tê danîn.

Lewra Xebbab di qisseya kefenkirina Mûseb kurê 
Ûmeyr [Xuda jê razî be] de dibêje; «Pêğemberê 
Xuda [dirûd û silavên Xuda lê bin] ferman li me kir 
ku em serê wî binixumînin û em hinekê ji îzxîrê jî 
deynin ser lingên wî.» (Buxarî rîwayet kiriye)

N i xu man d i n a t emamê bed en ê

Fiqha îbadetan ya bi wêne

Nimêja cenaze

https://www.al-feqh.com/ku 
ht

tp
s:

//w
w

w
.a

l-f
eq

h.
co

m
/k

u



174 Fiqha îbadetan ya bi wêne

6. Ewê ku di îhraman de miribe, 
ewê di îhramên xwe de were 
kefenkirin û serê îhramwergirê 
mêr nayê nixumandin. Lewra 
pêğemberê Xuda [dirûd û 
silavên Xuda lê bin] gotiye: 
«Wî bi av û sidrê bişon, wî di 
du cilan de kefen bikin, henûtê 
nexin nav kefenê wî û serê wî bi 
terhîyê nenixumînin. Lewra ew 
roja qîyametê mûlebbî» (Buxarî 

rîwayet  kiriye) [bi lebbeyke gotinê] 
tê şandin.”

Nimêja cenaze
Ruknên nimêja cenaze

1. Ewê ku karibe divê wê jipêya eda bike.

2. Çar tekbîran tîne.

3. Xwendina fatîhê ye.

4. Selewatdayîna li ser pêğemberê Xuda [dirûd û 
silavên Xuda lê bin] e.

5. Dûakirina ji mirî re ye.

6. Tertîb [li pey hev edakirina van ruknan] e.

7. Selamdayîn e.

Sunnetên nimêja cenaze
1. Eûzû berî xwendina fatîhê ye.

2. Dûakirina hem ji xwe re hem jî ji mislimanan 
re ye.

3. Bi dizîkahî xwendin e [a fatîhê û dûa ye].

4. Zehfkirina sefan e; bila sefan bixe sê û hîn 
bêhtir jî.

Sifetê nimêja cenaze
Îmam li ber serê meyît radiweste; heke ew mêr 

be. Ew li cem nîvê meyît radiweste; heke ew jin 
be. Memûmî jî li pişt imam radiwestin, eynî wekî 
nimêjên din, paşê ew çar tekbîran tînin. 

Tefsîlata wan jî wiha ye:

1. Ew tekbîra yekê dide, ew tekbîra îhramê ye. Ew 
eûzûyê dibêje, bismillah dibêje, dûayên îstiftahê 
nabêje, paşê fatîhê dixwîne.

2. Ew tekbîra duduyan tine, selewatan li ser 
pêğemberê Xuda [dirûd û silavên Xuda lê bin] dide, 
wekî sifetê nimêja li serê de di tehîyyata dawîyê de.

3. Ew tekbîra sisêyan tîne, ew hem ji meyît re, 
hem ji xwe re hem jî ji mislimanan re dûa dike.

Di vê xusûsê de ev dûa heye: «Xudayê min! 
Lê bibûre, rehmê lê bike û wî efû bike. Qedrê 
mêvantîya wî bigre, cihê wî fereh bike, wî bi av,  
berf û teyrokê bişo. Wî ji xetayan paqij bike, wekî 
kut e cila sipî ji qirêjê paqij kiriye. Xanîyekî ji 
xanîyê wî çêtir û malbateke ji malbata wî çêtir û 
jineke ji jina wî çêtir bide wî. Wî bixe cennetê û wî 
ji ezabê qebrê û ezabê êgir biparêze.» (Mûslim rîwayet 

kiriye) Dema meyît jinê be, ewê di dûayan de cînavka 
jinê bikarbîne.

Heke meyît zarok be, yan jî jiberçû be, bila mirov 
bibêje: «Xudayê min! Wî ji dê-bavên wî re bixe 
zexîre, pêşeçû, ecr, şefaetkar û arzû-meqbûl» (Buxarî 

rîwayet kiriye)

“Xudayê min! Pê şehînên wan giran bike, pê ecra 
wan mezin bike, wî bigihîne salihê selefê mûmînan 
û wî bixe ber kefaleta Îbrahîm û bi rehma xwe wî ji 
ezabê cehîmê biparêze.”

4. Ew tekbîra çaran tîne û ew piştî wê piçekê 
radiweste, paşê ew selameke tenê dide rexê rastê 
xwe yan jî du selaman dide.

Beşa Nimêjê
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Hilgirtina meyît, bi 
oğirkirina wî û de�nkirina 
wî

Dema nimêja li ser meyît bi dawî bibe, sunnet 
e, mirov lezê lê bike, wî hilgire û bibe qebra 
wî. Mûsteheb e, ewên ku li pey cenaze diçin di 
hilgirtina wî de beşdar bibin. Sunnet e, ewê ku 
meyît dixe qebra wî, bibêje; «Bismillah, we ela 
millet resûlûllah» (Tirmizî rîwayet kiriye) û ewê wî bixe 
bergorê 254li ser tenişta wî ya rastê û berê wî bide 
rexê qiblê, paşê ewê bendên kefen veke, paşê jî 
serdevê bergorê bi herîyê binixumîne.

Sunnet e, ewê beşdarî define bibe, çengên xwe 
tije ax bike û wê sê caran bavêje ser qebrê. Paşê 
ew qebrê bi axê binixumîne û ew ji erdê bi qasî 
bostekê were rakirin û ziğur û kevir bên danîn, av li 
serê were reşandin û ğem nake mirov ji bo elametê 
qebrê kêlekê yan jî du kêlan di ber serî û pêyê wî 
de biçikîne.

Beşdarbûn di hilgirtina cenaze de

L ehd  [ berg o r]

Ew çengên xwe ji axê tije dike û diavêje ser qebrê

E l amet  l i  se r q ebrê

Fiqha îbadetan ya bi wêne
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176 Fiqha îbadetan ya bi wêne

Zîyareta qebran
Zîyareta qebran, bi qesda îbret-girtin û dûakirin ji 

mirîyan re, ji mêran re sunnet e. Lewra pêğemberê 
Xuda [dirûd û silavên Xuda lê bin] gotiye: «Min 
zîyareta qebran li we qedeğe kiribû, ji niha û pê de 
wan zîyaret bikin; lewra ew axretê tîne bîra we.» 
(Mûslim rîwayet  kiriye) 

Li cem zîyaretkirina qebran ev dûa warid bûne: 
«Selam li ser we, gelî mala qewmê mûmînan! Xuda 
hez bike, em jî digihin we.» (Mûslim rîwayet  kiriye) 

Yan jî: «Selam li ser ehlê xanîyên mûmînan û 
mislimanan, rehma Xuda li yên berî me çûne û li 
yên piştî me bên jî be. Xuda hez bike, em jî digihin 
we.» (Mûslim rîwayet kiriye)

«Ez ji me û we re afîyetê dixwazim.» (Mûslim rîwayet  

kiriye) 

Heke ew ji wan re ji bo rehm û meğfîretê û yên 
wekî wan dûa bike, ew jî durust e.

Mehzûrên [qedeğeyên] 
cenazeyan

1. Şîn kişandin, qîrewîrkirin, xuyakirina kederê û 
hêrsbûna ji qeza û qedera Xuda qedeğe ye.

Lewra pêğemberê Xuda [dirûd û silavên Xuda lê 
bin] gotiye: «Jina ku dixe qîrewîr, dema ew berî 
mirina xwe tobe neke, roja qiyametê ew radibe û 
kirasekî ji qetranê li ser wê heye.» (Mûslim rîwayet  kiriye)

2. Qelaştina cilan, kulm li gurmikên xwe dan, 
hawar-kirin û kişandin û qusandina porê qedeğe ye. 

Lewra pêğemberê Xuda [dirûd û silavên Xuda lê 
bin] gotiye: «Kî li gurmikên xwe bide, berîkên xwe 
biqelêşe û gazî û hawara cahilîyetê bike, ew ne ji 
me ye» (Mûslim rîwayet  kiriye) 

3. Rohnîkirina qebran qedeğe ye.

Lewra ji Îbnebbas [Xuda jê razî be] hatiye 
rîwayetkirin, gotiye; «pêğemberê Xuda [dirûd û 
silavên Xuda lê bin] lenet li wan jinan anîye ku 
qebran zîyaret bikin, qebran bixin mizgeft û wan 
rohnî bikin» (Tirmizî rîwayet  kiriye). 

Tezîye
Tezîye’ya ehlê meyît mûsteheb e. Lewra di tezîyê 

de teselîkirina wan, dilxweş-kirina wan, sivikkirina 
mûsîbeta wan û teşwîqkirina wan li ser sebrê heye.

Tezîye bi her peyva ku wê mebestê îfade bike, 
çêdibe. Her wekî ew bibêje; «Xuda çi bistîne 
û çi bide, jê re heye, her tişt li cem wî bi ecelekî 
diyarkirî ye. Bila ew sebr bike û xêra xwe hesab 
bike.» (Îbnmace rîwayet  kiriye)

Heke ew bibêje: «Xuda, ecra te mezin bike, 
tezîya te sipehî bike û li meyîtê te bibûre.» Her 
wiha cumleyên wiha ne.

Derketina jinan bi 
cenazeyan re

Derketina jinan bi cenazeyan re karekî 
ne rewa ye. Lewra ji Ummû-etîyye [Xuda 
jê razî be] sabit bûye, gotiye; «Li pey 
çûna cenazeyan li me hatibû qedeğekirin; 
lêbelê zehf li ser me israr nedihat kirin.» 
(Îbnmace rîwayet kiriye) 
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4. Rûniştina li ser qebran, boyaxkirina wan û 
avahî-çêkirin li ser wan qedeğe ye.

Lewra ji Cabir [Xuda jê razî be] hatiye 
rîwayetkirin, gotiye; «pêğemberê Xuda [dirûd 
û silavên Xuda lê bin] bi dêsê çêkirina qebran, 
rûniştina li ser wan û avahî çêkirina li ser wan 
qedeğe ye» (Mûslim rîwayet  kiriye) 

5. Teberruka bi qebran, tewafa wan û gazîkirina 
mirîyan qedeğe ye. Ev şirk e; heke bawer bike ku 
ew feyde didin wî yan jî zirarê ji ser wî radikin. 
Lewra ji bilî Xuda ti kesî din kar û zirarê nade.

Lewra Xuda Teala dibêje: {Bibêje: Ez, ji tişta ku 
Ellah xwestibe pê ve nikarim feydeyekê bidim xwe 
û ti zerarê ji ser xwe bidim alî} [Eraf, 188]

6. Definkirina mirîyan di mizgeftan de, yan 
avakirina mizgeftan li ser qebran, yan jî nimêjkirina 
li ber qebran qedeğe ye.

Lewra pêğemberê Xuda [dirûd û silavên Xuda 
lê bin] gotiye: «Laneta Xuda li cihû û krîstîyanan 
be, wan qebrên pêğemberên xwe ji xwe re kirin 
mizgeft!!» (Buxarî rîwayet  kiriye)

R o hn îki ri n a q ebran  û  bo ya xki ri n a w an  n e 
d u ru st  e

Tew af a q ebran  n e d u ru st  e

Fiqha îbadetan ya bi wêne
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178 Fiqha îbadetan ya bi wêne

Hinek ji hukmên cenazeyan
1. Ewê ku nimêja li ser cenaze lê çûbe, ew dikare 

berî definkirinê û piştî definkirinê jî li cem qebrê li 
serê nimêj bike.

Lewra di bara qisseya wê jina ku mizgeft paqij 
dikir de ji pêğemberê Xuda [dirûd û silavên Xuda 
lê bin] sabit bûye kul i ser qebra wê li serê nimêj 
kiriye. (Buxarî rîwayet kiriye)

2. Mûsteheb e, xwarin ji ehlê meyît re were 
hazirkirin. Lewra ew bi mûsîbeta xwe lebikîne, ji 
hazirkirina xwarinê meşğûl bûne.

Lewra hatiye rîwayetkirin ku li cem ehlê Cafer 
mirovek miribû, pêğemberê Xuda [dirûd û silavên 
Xuda lê bin] gotibû: «Xwarinekê ji ehlê Cafer re 
hazir bikin. Lewra karek hatiye serê wan; ew ji 
xwarinê meşğûl kirine.» (Ebûdawud rîwayet  kiriye) 

3. Girî li ser meyît, bê ğeyd, bê deng-bilindkirin û 
bê kul û ğem durust e.

Lewra dema kurê wî Îbrahîm miribû, pêğemberê 
Xuda [dirûd û silavên Xuda lê bin] gotibû: «Hêstir 
ji çavên me dibarin, dilê me ğemgîn dibe û ji bilî 
tişta ku Xudayê me pê razî bibe, em tişteke din 
nabêjin, hey Îbrahîm, bi rastî em bi cudabûna te 
ğemgîn in!» (Buxarî rîwayet  kiriye)

4. Şehîdê cengê di cilên xwe yên ku têde şehîd 
ketî de tê kefenkirin, nayê şûştin û nimêj li ser nayê 
kirin.

Lewra sabit bûye ku pêğemberê Xuda [dirûd û 
silavên Xuda lê bin] ferman kiribû; bila şehîdên 
Uhudê bi xwînên xwe ve werin definkirin û ew 
nehatin şûştin. (Buxarî rîwayet  kiriye).

5. Dema ewê ku îhramên hec û ûmrê li xwe kirin, 
bimre, ew tê şûştin, bêhna xweş lê nayê kirin, serê 
wî nayê nixumandin û li serê nimêj tê kirin.

Lewra sabit bûye ku dema zilamek di îhramên 
hecê de miribû, pêğemberê Xuda [dirûd û silavên 
Xuda lê bin] di bara wî de gotibû: «Wî bi av û sidrê 
bişon, wî bi du cilan kefen bikin, henûtê nexin nav 
kefenê wî, bi terhîyê serê wî nenixumînin. Lewra 
ew roja qîyametê bi lebbeyke gotin tê şandin.»

Hazirkirina xwarinê ji ehlê meyît re

Şehîd di cilên xwe de tê kefenkirin

Beşa Nimêjê
https://www.al-feqh.com/ku 
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