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Ба номи Худованди бахшандаи мењрубон
Номаи бародарона
Њамду санои беандоза Худованди оламиёнро ва
дуруду рањмату баракати бепоён бар Муњаммад
паёмбари охирзамон ва олу асњобаш бод.
Худованд мефармояд:
 L  K J IH G F E D C  B A m k j i h g
 Y X W VU T  S R Q P O N M
١٢٥ : امl _ ^ ]  \ [ Z
Тарума: «Пас њаркї Худо њидояти ўро бихоњад,
ќалбашро ба нури ислом равшан ва муншарињ
мегардонад. Ва њар киро бихоњад гумроњ намояд,
яъне ба њоли гумроњї вогузорад, дили ўро аз ќабул
кардани имон танг ва сахт танг гардонад, ки гўё
мехоњад аз замин бар фарози осмон равад, ин аст ки
Худованд ононе, ки ба њаќ намегараванд мардуд ва
палид мегардонад».
Паёмбари худо (с.в) њар ваќт, ки дар ягон малисе ё
хутбае ё дарсе мебуд, сухани худро бо ин хутба
шурўъ мекард ва ин хутбаро хутбаи њоат
номидаанд.
-ﻣﻦ ﺳﻴﺌﺎ#  ﻧﻔﺴﻨﺎ#ﻧﻌﻮ@ ﺑﺎﷲ ﻣﻦ ﺮﺷ# Aﻧﺴﺘﻐﻔﺮ# ﻧﺴﺘﻌﻴﻨﻪ# A ﺤﻟﻤﺪ ﷲ ﺤﻧﻤﺪGH
P
ﻻ ﷲH  ﻻ ﻪﻟG  ﺷﻬﺪ# K TUﻣﻦ ﻳﻀﻠﻞ ﻓﻼ ﻫﺎ# K  ﷲ ﻓﻼ ﻣﻀﻞAﻋﻤﺎﺠﺎ ﻣﻦ ﻳﻬﺪ
ً
P
. Kﺳﻮ# A ﺤﻣﻤﺪ ﻋﺒﺪG  ﺷﻬﺪ# K  ﻻ ﺮﺷﻳﻚAﺣﺪ#
«Иннал њамда лиллоњи нањмадуњу ва настаъинуњу ва
настаѓфируњу ва наъузу биллоњи мин шурури
анфусино ва мин сайоти аъмолино ман яњдињил лоњу
фало музилла лању ва ман юзлил фало њодия лању.
Ва ашњаду ан ло илоња илло Аллоњу вањдању ло
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шарика лању ва ашњаду анна муњаммадан абдуњу ва
расулуњу».
Худованд мефармояд:
 ^]\[ZYXWVUTmkjihg
١٠٢ : ل  انl ` _
Тарума:«Эй ањли имон! Аз Худо битарсед, чунонки
шоистаи худотарс будан аст, пайваста ба ёди Ў
бошед ва шукри неъматашро ба ой оред то
намиред уз ба дини Ислом (то инки мусулмон аз
дунё рењлат кунед) ».
Дар ои дигар Худованд мефармояд:
 KJIHGFEDCBAmkjihg
 ]    \ [ Z YX  W V U T S RQ    PO N M L
١ : اءl _ ^
Тарума: «Эй мардум! Битарсед аз парвардигори
худ, он Худое ки њамаи шуморо аз як тан биёфарид
ва њам аз ў уфти ўро халќ кард. Ва аз он ду тан
халќи бисёр аз марду зан дар атрофи олам
барангехт. Ва битарсед аз он Худое, ки ба номи Ў аз
якдигар масъалат ва дархост мекунед, Худоро дар
назар оред ва дар бораи арњом (хешу табору
наздикон) кутоњї макунед, ки њамоно Худо
муроќиби аъмоли шумост.
Боз худованд мефармояд:
  ~ } | { z y xw v umkjihg
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Тарума: «Эй касоне ки имон овардаед! Муттаќї ва
худотарс бошед ва њамеша ба њаќ ва дуруст бигўед
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то Худо амалњои шуморо ба лутфи худ ислоњ
фармояд ва аз гуноњони шумо баргузарад ва њар ки
Худо ва расулашро итоат кунад, албатта ба саодат
ва пирўзии базург ноил гардидааст».
Аммо баъд:
Бародари мўњтарам, ин номаи кучак ва
мутавозиъонае аст барои шумо, ки шомили 50
насињат ё фоида ё васият мебошад.
Ва он њам васиятњо ва роњнамоињое њастанд, ки дар
дини Ислом амъ шудаанд ва ман онњоро бароят
тўњфа мекунам.
Ман бисёр кўшиш кардам, ки ин нома аз он чи ки аз
Расули Худо сањењ ва собит ривоят шудааст ва
инчунин аз суханони гузаштагон ва ниёгону
пешинагони уммати муњаммадї иќтибос ва тасдиќу
истишњод гирифта шавад.
Ва аз Худованди таъоло ба асмо ва сифоти волояш
масъалат дорам, ки касе ин номаро хонда истифода
барад ва манфиат дињад ва дар тавзеъ ва нашри он
кўмак расонад, подоши нек дињад.
Дар охир он чи дар ин номаи хурдакак аз кори
дурусту сањењ аст, аз Худованд аст ва он чи хато ва
иштибоњ аст, аз ман ва аз шайтон аст.
Ва охирин дуои мо ин аст, ки њамду сано барои
Худованд, парвардигори оламиён аст ва дуруд ва
рањмати Худованд бар паёмбари мо ва олу асњобаш
бод.
Абу Мусъаб
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Бародари гиромї он васият ва насињатњо иборатанд
аст:
1 - Адо намудани намозњоро дар масид ва бо
амоъат муњофизат намо, зеро Расули Худо (с.в)
фармудаанд:
"Касе ки бар намози амоат дар масид муњофизат
намояд, Худованд ањду паймон намудааст, ки ўро
бињишт ворид намояд."
2 - Бар суннатњои ротиба њамаваќт муњофизат кун
ва онњо иборатанд аз:
Ду ракаат пеш аз намози бомдод, чањор ракаат пеш
аз фарзи намози пешин ва ду ракаат баъди намози
пешин ва ду ракаат баъди намози шом ва ду ракаат
баъди намози хуфтан.
Расули Худо (с.в) мефармояд:
ً
 ]ﻌﺔ ﺗﻄﻮﺨ ﻣﻦ ﻏﺮﻴ+ ﺛﻨﻲﺘ ﻋﺮﺸb»ﻣﺎ ﻣﻦ ﻋﺒﺪ ﻣﺴﻠﻢ ﻳﺼﻲﻠ ﷲ ﺗﻌﺎﻰﻟ ﻲﻓ ﻞﻛ ﻳﻮ
P
ً
[ ]ﻣﺴﻠﻢ. « ﺑﻴﺖ ﻲﻓ ﺠﻟﻨﺔK  ﺑُﻲﻨ#  ﺑﻴﺘﺎ ﻲﻓ ﺠﻟﻨﺔK ﻻ ﺑﻰﻨ ﷲH ﻟﻔﺮﻳﻀﺔ
Њар бандаи мусулмон дар њар шабонарўз 12 ракаат
намози нофила (суннати ротиба) бидуни намозњои
фарзї бихонад, Худованд дар бињишт барои ў хонае
бунёд мекунад ва ё хонае барояш дар бињишт сохта
мешавад.
Кўшиш кун, ки намозњои суннатро дар хона бихонї,
зеро Расули Худо (с.в) фармудаанд:
P
P
k ]ﻟﻨﺴﺎ.«ﻻ ﻤﻟﻜﺘﻮﺑﺔH  ﻰﻓ ﺑﻴﺘﻪu ﻤﻟﺮ+ ﻓﻀﻞ ﺻﻼG ﻰﻓ ﺑﻴﻮﺗﻜﻢ ﻓﺈt»ﺻﻠﻮ ﻳﻬﺎ ﺠﺎ
. [kﺻﺤﻴﺢ ﻷﻛﺎ# }ﺑﻦ ﺧﺰﻳﻤﺔ#
«Эй мардум! Дар хонањоятон намоз бихонед, зеро
бењтарин намози инсон аст аст, ки дар хона хонда
шавад, магар намози фарз», ки хондани намози фарз
дар масид хонданаш бењтару хубтар аст. Пас барои
мусулмон хуб аст, ки намози суннатро дар хона
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хонда, баъд ба масид рафта намози фарзро бо
амоат хонад.
Вале ин маънои онро надорад, ки суннатро дар
масид хондан оиз нест ё савобаш кам мешавад,
балки дар масид њам хондани намози суннат оиз
ва савобаш пурра бар намозгузор мерасад, аммо
бењтар он аст, ки Расули Худо (с.в) фармудаанд ва
дар боло зикр шуд.
Боз як хубии ин дар он аст, ки ваќте инсон намози
суннатро дар хона мехонад аз риё ва кибру ѓурур
дур мешавад ва бо ин сабаб ару савобаш зиёдтар
мегардад.
Аз шайхулислом ибни Таймия дар мавриди касе ки
њамеша суннатњоро тарк мекунад, пурсида шуд.
Ў фармуд: Касе ки бар тарки суннатњо исрор варзад,
далел бар ин аст ки дини ў ноќис аст ва шањодату
гувоњии ў ќабул намешавад. (Мамуи фатово
23/123).
3 - Зикрњо ва вирдњои воридшударо њамеша баъди
њар намоз бихон ва бо ин кор барои Паёмбари Худо
пайравї ва иќтидо намо.
Зикрњои баъди намоз иборатанд:
• Баъди ҳар намоз се бор «астаѓфируллоњ» бигўед.
• Баъди азон: «Аллоњума антас-салом ва минкас–
салом таборакта ё зал-алоли вал-икром».
• Сипас бигўед: «Ло илоња илла-аллоњу вањдању ло
шарика лању, лањулмулку ва лањулњамду ва њува
ало кули шайин ќадир».
• Сипас: «Ло њавла ва ло ќуввата илло биллоњ»
сипас «Ло илоња илла Аллоњ ва ло наъбуду илло
иёњу лању анниъмата ва лањулфазлу ва лањус
саноул њасан» сипас «Ло илоња илла-Аллоњу
мухлисина лањуд-дин ва лаф карињал кофирун».
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• Сипас: «Аллоњума ло мониъа лимо аъята ва ло
муътия лимо манаъата ва ло янфаъу зо-ладди
минкал-иддї» (яъне: Ње сарватманде сарваташ
ба ў нафъ ва фоида намерасонад, балки амъи
халоиќ мўњто ва фаќир ба сўи Худованд
њастанд).
• Сипас: 33 бор Субњона-Аллоњ ва 33 бор
Алњамдулиллоњ ва 33 бор Аллоњу Акбар гўед.
Баъд аз он «Ло илоња илла-Аллоњу вањдању ло
шарика лању, лањулмулку ва лањулњамду ва њува
ало кули шайин ќадир» гўед.
• Баъд аз он «Оятул курсиро» бихонед:
 ¢ ¡ ~ } | { zy x w v u t smkjihg
 ¶ µ ´ ³ ²± ° ¯ ® ¬ « ª ©¨ §  ¦ ¥ ¤ £
 ÈÇ Æ    Å Ä ÃÂ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º¹ ¸
٢٥٥ : ا ةl Ð Ï Î Í ÌË  Ê  É
Тарума: «Худованд яктост, ки уз Ў Худое нест,
зинда ва поянда аст, њаргиз Ўро касолат (танбалї,
сустї) хоб фаро нагирад, то чи расад ки хоб равад,
Ўст молики ончи дар осмонњо ва замин аст, киро ин
уръат аст, ки дар пешгоњи Ў башафоат бархезад,
магар ба фармони Ў, илми Ў муњит ва фарогиранда
аст ба ончи ки пеши назари халќ омадааст ва ончи
сипас хоњад омад ва халќ ба ње мартабаи илми Ў
ињота натавонад кард, магар ба ончи Ў хоњад,
ќаламрави илмаш аз осмонњо ва замин фаротар аст
ва нигањбонии осмонњо ва замин бар Ў осон ва
безањмат аст, Ў донои бузургвор ва тавонои
боазамат аст».
Сипас ин сурањоро бихонед:
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Сураи Ихлос (Ќул њува Аллоњу ањад), сураи Фалаќ
(Ќулаъузу бираббилфалаќ), сураи Нос (Ќулаъузу
бираббиннос).
Ин сурањоро баъди намози бомдод ва намози шом
себорї такрор кунед бењтар аст.
Баъд аз он аз Худованд паноњ бихоњед чигунае, ки
Расули Худо паноњ хостааст.
ّ
َْ
ْ ُ
Pُ
ُْ
ِ @ ﻰﻟH U G  ﻋﻮ@ ﺑﻚ# } ﻋﻮ@ ﺑﻚ ﻣﻦ ﺠﻟﻦﺒ# } ﻋﻮ@ ﺑﻚ ﻣﻦ ﻛﺨﻞH »ﻢﻬﻠﻟ
.Tﻛﺨﺎ
[
].« ﻋﻮ@ ﺑﻚ ﻣﻦ ﻋﺬ ﻟﻘﺮﺒ# } ﻋﻮ@ ﺑﻚ ﻣﻦ ﻓﺘﻨﺔ &ﻧﻴﺎ# }ﻟﻌﻤﺮ
Аз Саъд ибни Абиваќќос ривоят аст, ки Расули
акрам фармудаанд: Илоњи аз бухлу тарсу буздилї ва
куњансолї, ки маро ба зиллат ва хорї бикашад ва аз
фитнаи дунё ва азоби ќабр ба Ту паноњ мебарам.
4 - Ин дуоро њифз кун ва дар намозат онро бихон:
P
ِّ
ً
ً
 ﻣﻦ+ﻻ ﻧﺖ ﻓﺎﻏﻔﺮ ﻰﻟ ﻣﻐﻔﺮH ﻻ ﻳﻐﻔﺮ ﻧﻮ#  ﻇﻠﻤﺎ ﻛﺜﺮﻴn ﻇﻠﻤﺖ ﻧﻔkH »ﻢﻬﻠﻟ
P
. [ ]ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ. «ﻧﻚ ﻧﺖ ﻟﻐﻔﻮ ﻟﺮﺣﻴﻢH ﻤﺣﻰﻨ# ﻋﻨﺪ
Аз Абўбакри Сиддиќ ривоят аст, ки фармудаанд: Ба
Расули Худо гуфтам: Маро дуое биёмўз, ки онро дар
намозам бихонам, расули Акрам фармуд: Бигў:
Худоё ман ба худам бисёр зулму ситам кардам ва
гуноњонро ба уз Ту касе намебахшад, маро
маѓфирате аз ониби худат биёмурз ва рањмататро
шомили њоли ман гардон, зеро ту бахшанда ва
мењрубонї.
5 - Њангоме ки дар намози амоат меистї, китфатро
ба китфи рафиќат ва кааби худро ба кааби (Каъб
яъне буҷулаки пой) рафиќат бичаспон, зеро ин
суннати таркшудааст, ки дар ин замон каме аз
мардум инро ба ой меоранд.
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ً
ﷲ# } ﻗﻴﻤﻮ ﺻﻔﻮﻓﻜﻢ ﺛﻼﺛﺎ: ﺑﻮﺟﻬﻪ ﻓﻘﺎt» ﻗﺒﻞ ﺳﻮ ﷲ  ﺒﻟ ﺠﺎ
P
 ﻓﺮ ﻳﺖ ﻟﺮﺟﻞ ﻳﻠﺰ:ﺨﺎﻟﻔﻦ ﷲ ﺑﻦﻴ ﻗﻠﻮﺑﻜﻢ} ﻗﺎ
# ﺤﻛﻘﻴﻤﻦ ﺻﻔﻮﻓﻜﻢ
. [ ]ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ. « ﻛﻌﺒﻪ ﺑﻜﻌﺒﻪ# ﻣﻨﻜﺒﻪ ﺑﻤﻨﻜﺐ ﺻﺎﺣﺒﻪ
Чигунае ки дар њадиси Нўъмон ибни Башир ривоят
шудааст, ки: Расули акрам бо чењрааш ба сўи
мардум баргашт ва се мартаба фармуд:
«Сафњоятонро баробар ва рост кунед, савганд ба
Худо агар сафњоятронро баробар ва рост накунед
Худованд миёни дилњоятон ихтилоф меандозад».
Нўъмон мефармояд: ёрони Расули акрамро дидам,
ки њар кадом китфашро ба китф ва каабашро
(шитолинг ё буулаки пой) ба кааби шахси дар
канораш буда мечаспонид.
6 - Бар намози витр муњофизат кун, зеро намози
витр аз суннатњое аст, ки расули акрам дар сафар ап
ѓайри сафар бар он мудовимат мекард ва фармуд:
«Охирин намозатонро дар шаб намози витр ќарор
дињед». (Бухорї ривоят кардааст).
Бар суннати Зуњо (намози сари офтоб) њам
муњофизат кун, чунончи Расули акрам дар ин
маврид мефармояд: «Њар инсон њангоме ки субњ
мекунад (яъне шаби худро рўз мекунад) бар њар
мафсали (пайванди исм) ў садаќае лозим аст ва њар
«субњоноллоњ» садаќа аст ва њар «алњамдулиллоњ»
садаќа аст ва њар «Ло њавла ва ло ќуввата илло
билоњ» садаќа аст ва њар «Аллоњу акбар» садаќа аст
ва «Амри маъруф ва нањйи мункар» садаќа аст ва
хондани ду ракаат намози зуњо (намози сари офтоб)
аз њамаи инњо кифоят мекунад» (Муслим ривоят
кардааст).
(Ин њадис ин маъноро медињад, ки инсон ваќте аз
хоб мехезад барои њар як пайванди исми ў садаќае
лозим аст.
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Вале ин маънои онро надорад, ки фаќат аз молаш
садаќа кунад, балки мешавад ки бо дигар роњњо
савоби садаќаро ба даст биёрад.
Ва Расули акрам он роњњои ба даст овардани ин
савобро барои мо баён намудааст.
Пас ваќте инсон зикри Худоро мекунад ва он њам бо
гуфтани «Субњоноллоњ, Алњамдулиллоњ» ва дигар
зикрњо, савоби садаќаро ба даст меорад.
Ва агар касе ду ракаат намози зуњоро хонад, гўё
њамаи ин зикрњоро ба ой овардааст ва ин ду ракаат
аз ин садаќањо кифоят мекунад ва ино савобу
мартабаи ин ду ракаат намозро Расули Худо
бароямон хотиррасон намудааст, ки онро ба ой
биёрем то аз ин ќадар савоб бенасиб нагардем.
Ва аз хубии аном додани ин суннатњои паёмбар ин
аст, ки ту шабурўзї худро бо зикри Худо
мегузаронї) .
7 - Кўшиш кун, ки ба мањзи шунидани азон ба сўи
масид рафтанро барои худ одат ќарор дињї ва
доимо дар сафи аввали намоз бошї ва аз ин сухани
расули Худо барњазар бош, ки мефармояд:
«Њамчунон ќавм ва тоифае аз сафи аввал таъхир
мекунанд, то ин ки Худованд онњоро ба сабаби
таъхирашон ба оташи ањаннам бибарад».
(Абудовуд ривоят кардааст, Албонї сањењаш
гуфтааст).
Худованд мунофиќонро дар ваќти барои намоз
ќоим шудан чунин васф намудааст:
  ponmlkjihmkjihg
١٤٢ : اءl { z   y x w v u t  s r q
Тарума: «Њамоно мунофиќон бо Худо макру њилла
мекунанд ва Худо низ бо онњо макр мекунад (яъне:
Макрашонро ботил месозад ва бар он макру нифоќ
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муозоташон њам хоњад кард) ва чун ба намоз оянд
аз рўи бемайлї ва маолї касолат ва танбалї намоз
гузоранд, барои риёкорї, ва зикр намекунанд
Худоро магар андаке ва он њам ба ќасди риё».
Аз Оиша (рз) ривоят аст, ки гуфт: «Расули Худо бо
мо бо мењрубонї ва лутф рафтор мекард ва мо њам
бо мењрубонї ва лутф бо ў рафтор мекардем, вале бо
мањзи шунидани азон гўё на ў моро мешинохт ва на
мо ўро». (Яъне расули Худо он ќадар бар ваќти
намоз ањамият медод, ки бо шунидани азон њама
корњоро якой гузошта, бар намоз тайёрї дида ба
сўи масид равона мешуд).
Инчунин аз нуќтањои аиб ин аст, ки Иброњим ибни
Маймунї Марвазї дар заргарии тилло ва нуќра кор
мекард. Ибни Муъин мегўяд: Ваќте чакушашро
баланд мекард, агар садои муаззинро мешунид ки азон
мегуяд, чакушро поин намеовард, балки онро
бармегрдонид ва бар замин мегузошт.
(Яъне аз шунидани овози муаззин њама корро яксў
гузошта омодагї ба намозро медид) .
8- Бидон ки шаб ва рўзи умъа имтиёзот ва одобе
доранд, ки онро бар дигар рўзњо ва шабњо бартарї
медињанд, аз умлаи онњо иборатанд аз:
- Ѓуслу шустушўи рўзи умъа, баъзе аз олимон ва
донишмандон ѓусли ин рўзро воиб мегўянд ва
далели онњо ин њадиси расули Худо
аст, ки
мефармояд:
[ ]ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ. «ﺟﺐ ﺒﻟ ﻞﻛ ﺤﻣﺘﻠﻢ# »ﻏﺴﻞ ﺠﻟﻤﻌﺔ
«Ѓусли умъа бар њар фарди болиѓ ва мукаллаф
воиб аст». (Муттафаќун алайњї).(Вале аксари
олимон бар ин назаранд ки ғусли рузи чумъа суннат
аст).
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- Тамиз ва пок будан, хушбўї кардан, мисвок
истеъмол намудан, кўтоњ намудани нохунњо ва
либоси нав ё поку тоза пўшидан.
- Дуруд ва салавоти бисёр бар расули Худо (с.в)
фиристодан, чигунае, ки расули Худо (с.в)
мефармояд:
P
P
 ﺻﻼﺗﻜﻢG ﻓﻴﻪ ﻓﺈ+ ﻋﻲﻠ ﻣﻦ ﻟﺼﻼ# ﺠﻟﻤﻌﺔ ﻓﺄﻛﺮﺜb ﻓﻀﻞ ﻳﺎﻣﻜﻢ ﻳﻮGH»
. ﺻﺤﻴﺢ
[
U ﺑﺈﺳﻨﺎU#U ] ﺑﻮ. «ﺿﺔ ﻋﻲﻠ#ﻣﻌﺮ
«Бењтарини рўзњои шумо рўзи умъа аст, пас барои
ман бисёр дуруд фиристед, зеро дурудатон бар ман
пешкаш мешавад».
- Дар рўзи умъа соате барои ибодати дуо аст. Аз
Абуњурайра ривоят аст, ки фармуданд:
«Расули акрам рўзи умъаро зикр намуд ва
фармуданд: Дар он (рўзи умъа) соате њаст, ки њар
бандаи мусулмоне дар ин соат дуо карда ва аз
Худованд чизе хоњад, Худованд дуои ўро ќабул
мекунад» ва бо дасти муборакашон ишора
фармуданд, ки ин соат хеле муддати мањдуд ва каме
аст, (яъне инсон бояд барои дарёфти ин соат зиракї
ва њушёрии худро кор фармояд то ки аз ин ваќт
бањраманд шавад ва кўшиш кунад, ки њамаи ин рўзи
муборакро дар дуо ва талаб аз Худованд гузаронад,
то ин ки дуо ва талабаш ба ин ваќти ќабули дуо
баробар гардад).
(Ва ќавли роењ дар ин соат охири рўзи умъа, яъне
баъд аз аср то ваќти шом мебошад, пас инсон
кўшиш кунад, ки ин муддати кўтоњро, ки таќрибан
ду соат мешавад, бењуда нагузаронад ва аз Худованд
талаби хоњишоти худро намояд то ин ки ваќти
ќабули дуоро аз даст надињад.)
- Аз умлаи ин одоб барваќт ва пиёда рафтан ба
масид аст, расули Худо мефармояд:
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ّ ﻤﺎP ﺠﻟﻤﻌﺔ ﻏﺴﻞ ﺠﻟﻨﺎﺑﺔ ﺛﻢ  ﻓﻜﻜﻧb»ﻣﻦ ﻏﺘﺴﻞ ﻳﻮ
ﻣﻦ  ﻰﻓ# }ﻗﺮ ﺑﺪﻧﺔ
ً
ّ ﻤﺎPﻣﻦ  ﻰﻓ ﻟﺴﺎﻋﺔ ﺨﻛﺎﺨﻛﺔ ﻓﻜﻜﻧ# }+ﺑﻘﺮ
ّ ﻟﺴﺎﻋﺔ ﺨﻛﺎﻧﻴﺔ ﻓﻜﺄﻧّﻤﺎ
ﻗﺮ
ﻗﺮ
ّ ﻤﺎPﻣﻦ  ﻰﻓ ﻟﺴﺎﻋﺔ ﻟﺮﺑﻌﺔ ﻓﻜﻜﻧ# }Gﻛﺒﺸﺎ ً ﻗﺮ
ﻣﻦ  ﻰﻓ# }ﺟﺎﺟﺔU ﻗﺮ
ً
ّ ﻤﺎPﻟﺴﺎﻋﺔ ﺨﻟﺎﻣﺴﺔ ﻓﻜﻜﻧ
 ﻤﻟﻼﺋﻜﺔ- ﺣﺮﻀbﻗﺮ ﺑﻴﻀﺔ ﻓﺈ@ ﺧﺮ¡ ﻹﻣﺎ
. [ ]ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ. « ﻛﺮGﻳﺴﺘﻤﻌﻮ
«Касе ки рўзи умъа монанди ѓусли анобат ѓусл
намояд ва баъд ба масид равад, монанди касе аст,
ки шутуре дар роњи Худо ќурбонї кардааст ва касе,
ки дар соати дуввум биравад, монанди ин ки гове
ќурбонї кардааст ва касе дар соати севум биравад,
монанди ин ки гўсфанде (ќушќор) ќурбонї кардааст
ва касе, ки дар соати чањорум равад, монанди ин ки
мурѓеро дар роњи Худо ќурбонї кардааст, ва касе ки
дар соати панҷум равад, монанди инки тухми мурғеро
дар роҳи Худо қурбони, садаќа ва фидо кардааст ва
ваќте ки имом баромад то бар минбар рафта хутба
бихонад, фариштагон њозир мешаванд то зикри
Худо ва хутбаро гўш дињанд». (Муттафаќун алайњї).
(Дар ин њадис расули Худо тарѓиб менамояд, ки
инсон дар имрўз њарчи барваќттар ба масид равад
њамон ќадар савоби зиёд мегирад ва мисол овард, ки
касе барваќт равад савобу ари ќурбонї ва садаќа
кардани шутурро соњиб мешавад ва њаминхел бо
тартиб.
Ва тасаввур кунед, ки ваќте инсон барваќт рафт ва
савоби ќурбонии шутурро ба даст овард бо ин
савобу араш ба охир намерасад, балки ваќте ў ба
масид мерасад ба зикри Худо ва Ќуръон хондан
машѓул мешавад, ки ин ба ари ќурбонии шутур
изофа мешавад.
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Инчунин огоњ бош, ки хондани Ќуръон чи ќадар
ару савоби зиёд дорад, ки расули Худо дар њадиси
дигаре фармудааст, ки барои њар як њарфи аз
Ќуръон хондагї 10 савоб мегирад ва мисол њам
овардааст, ки фикр накунед, ки «алиф лом мим» як
њарф аст, балки (алиф) як њарф, (лом) як њарф ва
(мим) як њарф аст, ки дар умла ин се њарфро хондан
соњиби 30 савоб мегардї.
Пас тасаввур намо, ки то ваќти намози умъа чанд
сањифа Ќуръон мехонї ва чї ќадар ару савоб барои
худ амъ менамої, зиёда бар савоби ќурбонии
шутур ё гов ё гўсфанд ва ѓайра.)
Аз Авс ибни Авс ривоят аст, ки расули Худо (с.в)
фармуданд:
ّ
ّ »ﻣﻦ
bﻧﺎ ﻣﻦ ﻹﻣﺎU# }ﻟﻢ ﻳﺮ]ﺐ# nﻣ# }ﺑﺘﻜﺮ# ﺑﻜﺮ# }ﻏﺘﺴﻞ#  ﺠﻟﻤﻌﺔbﻏﺴﻞ ﻳﻮ
Tﻟﺮﺘﻣﺬ# U#U ] ﺑﻮ. «ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ#  ﺟﺮ ﺳﻨﺔ ﺻﻴﺎﻣﻬﺎ+ ﺑﻜﻞ ﺧﻄﻮK Gﻟﻢ ﻳﻠﻎ} ﺎﻛ# ﺳﺘﻤﻊ#
[ﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ# kﻟﻨﺴﺎ#
«Касе, ки тањорат намуда ва бадани худро шустушў
ва оббозї намояд ва субњи барваќт бархеста тайёрї
бинад ва савор нашуда (мошин ё маркаберо) пиёда
ба масид равад ва наздики имом нишаста ба хутба
гўш дода гап назанад, бо њар як ќадами бардоштааш
(ба сўи масид) ару подоши яксола рўза ва ќиёми
он (намози шаб хондан) ба ў мерасад» (Абудовуд,
Тирмизї, Насої ва ибни Моањ ривоят кардаанд).
Ќиём: яъне шабро бо намозхонї гузарондан.
- Ва аз умлаи одоби рўзи умъа сураи Кањфро
хондан
мебошад,
чунонки
расули
Худо
мефармояд:
. « ﻣﻦ ﺠﻮ ﻣﺎ ﺑﻦﻴ ﺠﻟﻤﻌﺘﻦﻴK u ﺠﻟﻤﻌﺔ ﺿﺎb ﻟﻜﻬﻒ ﻲﻓ ﻳﻮ+»ﻣﻦ ﻗﺮ ﺳﻮ
[®  ﻟﻐﻠﻴﻞu#0# ﺻﺤﻴﺢ ﺠﻟﺎﻣﻊ# ﻛﻴﻬﻲﻘ# ]ﺤﻟﺎﻛﻢ
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«Касе, ки дар рўзи умъа сураи Кањфро тиловат
намояд, Худованд байни ин умъа ва умъаи
ояндаашро нуронї менамояд» (Њоким ва Байњаќї
ривоят кардаанд).
9- Бидон, ки касе ки ташйиъи аноза мекунад ва бар
он намоз мегузорад, фазилати хеле бузург ва зиёд
аст. Чигунае ки аз расули Худо собит аст, ки
фармуданд:
 ﺗﺪﻓﻦ ﻓﻠﻪkﻣﻦ ﺷﻬﺪﻫﺎ ﺣ# }° ﻳﺼﻲﻠ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻠﻪ ﻗﺮﻴk ﺣ+±»ﻣﻦ ﺷﻬﺪ ﺠﻟﻨﺎ
. [ ]ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ. « ﻣﺜﻞ ﺠﻟﺒﻠﻦﻴ ﻟﻌﻈﻴﻤﻦﻴ: ﻗﺎ²Gﻣﺎ ﻟﻘﺮﻴﻃﺎ# } ﻗﻴﻞGﻗﺮﻴﻃﺎ
«Касе ки ба ташйиъи анозае њозир шавад, то ин ки
намози аноза хонда шавад, барои ў ари як ќирот
аст ва касе ки бар намоз ва дафнии он майит њозир
бошад, барои ў ари ду ќирот аст. Расули Худо
пурсида шуд, ки ќирот чї ќадар аст? Фармуданд:
Ќирот монанди ду кўњи бузург ва азим аст».
Чї гуна намози аноза хонда мешавад?
Дар њоле ки истодааст, чањор такбир бигўяд ва ду
дасти худро бо гуфтани њар такбир баланд намояд,
баъди такбири аввал сураи Фотињаро (Алњамд)
мехонад ва пеш аз сура хондан (Аъузу биллоњи
минашайтонирраим) мегўяд, баъди такбири дуввум
дуруд ва салавот бар расули Худо мефиристад, чи
гунае ки дар намоз салавот мефиристад баъди
аттањаётро хондан. Баъди такбири севум барои
майит дуо мекунад ва баъди такбири чањорум каме
таваќќуф карда ба тарафи рост салом медињад.
(Намози аноза дар байни мазњабњои чањоргонаи
ањли суннати валамоат каме дигаргунї дорад:
Мазњаби Њанафї ва Моликї дар ваќти такбирњоро
гуфтан дастњои худро намебардоранд, яъне дастони
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худро баста зери ноф ё зери сина мегузоранд ва
фаќат такбир (Аллоњу акбар) мегўянд.
Аммо мазњаби Шофеї ва Њанбалї ваќти такбир
гуфтан дастони худро мебардоранд, яъне дар чањор
такбир дастони худро бо гуфтани такбир
мебардоранд.
Аммо дар такбири аввал њама мазњабњо бар
бардоштани дастњо муттафиќанд.)
Дуо кардан барои мурда чигунае ки аз расули Худо
собит аст, ингуна мебошад:
Аз Абуњурайра (р.з) ривоят аст, ки гуфт: расули
Худоро шунидам, ки мефармояд:
[ﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ# U#Uﻷ ﺑﻮ. «u &ﺨK @ ﺻﻠﻴﺘﻢ ﺒﻟ ﻤﻟﻴﺖ ﻓﺄﺧﻠﺼﻮH»
«Ваќте ки барои мурда намоз хондед, пас мухлисона
ва бидуни риё барои ў дуо кунед».
Дар њадиси дигар Абуњурайра (р.з) ривоят мекунад,
ки: Ваќте ки расули Худо бар майит намоз мехонд,
чунин мефармуд:
 ﻧﺜﺎﻧﺎ} ﻢﻬﻠﻟ ﻣﻦ# @ﻛﺮﻧﺎ# ]ﺒﺮﻴﻧﺎ# ﺻﻐﺮﻴﻧﺎ# ﺬﻟﺋﺒﻨﺎ# ﺷﺎﻫﺪﻧﺎ# ﻣﻴﺘﻨﺎ# »ﻢﻬﻠﻟ ﻏﻔﺮ ﺤﻟﻴﻨﺎ
ّ
ّ
} ﻢﻬﻠﻟ ﻻ ﺤﺗﺮﻣﻨﺎGﻣﻦ ﺗﻮﻓﻴﺘﻪ ﻣﻨﺎ ﻓﺘﻮﻓﻪ ﺒﻟ ﻹﻳﻤﺎ# bﺣﻴﻴﺘﻪ ﻣﻨﺎ ﻓﺄﺣﻴﻪ ﺒﻟ ﻹﺳﻼ
. [ﻷﺑﻌﺔ#  ]ﻣﺴﻠﻢ. «Aﻻ ﺗﻀﻠﻨﺎ ﺑﻌﺪ# Aﺟﺮ
«Илоњо бар зиндагону мурдагони мо ва њозирону
ѓоибони мо ва хурдону бузургони мо ва мардону
занони мо маѓфират намо. Илоњо касе аз моро зинда
мекунї ва ба дунё меоварї, ўро бар Ислом ба дунё
биёвар ва касе аз моро аз дунё мегирї, ўро бар имон
бигир ва дар њоли муъмин буданаш аз дунё бибар.
Илоњо моро аз ари ў мањрум магардон ва моро
баъд аз марги ў гумроњ ва мунњариф макун».
(Муслим)
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Авф ибни Молик ривоят мекунад, ки расули Худо
бар анозае намоз гузошт ва ман аз дуояш инро
њифз намудам.
uﻏﺴﻠﻪ ﺑﺎﻤﻟﺎ# }ﺳﻊ ﻣﺪﺧﻠﻪ## K ﻧﺰb ﻛﺮ# }ﻋﻒ ﻋﻨﻪ# ﺨﻓﻪ# ﻤﺣﻪ# K »ﻢﻬﻠﻟ ﻏﻔﺮ
ّ
}ﺨﻟﻄﺎﻳﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻨﻰﻘ ﺨﻛﻮ ﻷﺑﻴﺾ ﻣﻦ &ﻧﺲ# ﻧﻘﻪ ﻣﻦ ﻧﻮ# }Uﻟﺮﺒ# ﺨﻛﻠﺞ#
ً
ً
ً
ً
ّ
ﻗﻪ ﻓﺘﻨﺔ ﻟﻘﺮﺒ# ﺧﻠﻪ ﺠﻟﻨﺔU # } ﻫﻼ ﺧﺮﻴ ﻣﻦ ﻫﻠﻪ# }AU  ﺧﺮﻴ ﻣﻦU K ﺑﺪ#
. ﻣﺴﻠﻢ
[ ] .«ﻋﺬ ﺠﺎ#
«Бор илоњо гуноњони ўро маѓфират кун ва ўро
бибахш ва рањмату офият фармо ва ўро ваќти
нузули бар ќабр икром кун ва ойгоњашро васеъ
гардон ва ўро бо об, ях, барф, шустушўи дењ ва ўро
чунонки либоси сафед аз наосат пок мешавад, аз
гуноњ пок гардон ва ба ў манзиле бењтар аз манзили
дунёияш ва ањле бењтар аз ањли дунёияш иноят
фармо ва ўро вориди бињишт бигардон ва аз
фитнаи ќабру азоби ањаннам мањфуз бигардон».
(Муслим)
Ва агар майит ба балоѓат норасида бошад, ба ои
истиѓфор ин дуо барояш Хонда мешавад.
ً
ً
ً
ً
ِّ
 ﻋﻈﻢ ﺑﻪ# ﻳﻨﻬﻤﺎ± ﺟﺮ} ﻢﻬﻠﻟ ﺛﻘﻞ ﺑﻪ ﻣﻮ# ﺳﻠﻔﺎ# @ﺧﺮ# »ﻢﻬﻠﻟ ﺟﻌﻠﻪ ﻓﺮﻃﺎ ﻟﻮ&ﻳﻪ
Aﺟﺮº#  ﺤﻟﻘﻪ ﺑﺼﺎﻟﺢ ﺳﻠﻒ ﻤﻟﺆﻣﻨﻦﻴ# ﺑﺮﻫﻴﻢH ﺟﻮﻫﻤﺎ} ﻢﻬﻠﻟ ﺟﻌﻠﻪ ﻰﻓ ﻛﻔﺎﻟﺔ
ً
ً
ً
ً
 ﻫﻼ ﺧﺮﻴ ﻣﻦ ﻫﻠﻪ} ﻢﻬﻠﻟ# AU  ﺧﺮﻴ ﻣﻦU K ﺑﺪ# ﺑﺮﻤﺣﺘﻚ ﻣﻦ ﻋﺬ ﺠﻟﺤﻴﻢ
. [½¾¿/®  ]ﻤﻟﻐﻲﻨ ﻻﺑﻦ ﻗﺪﻣﺔ. «Gﻣﻦ ﺳﺒﻘﻨﺎ ﺑﺎﻹﻳﻤﺎ#  ﻓﺮﻃﻨﺎ# ﻏﻔﺮ ﻷﺳﻼﻓﻨﺎ
«Бор илоњо ўро сармоя ва ару подош ќарор бидењ
ва ба сабаби ў тарозўи амалњои онњоро гарон карда,
подоши бузургеро насиби онњо гардон ва ўро дар
кафолати њазрати Иброњим (а) ќарор дода ва бар
бандагони неку солењи худ мулњаќ бигардон
(бирасон) ва бо рањмати худ ўро аз азоби ањаннам
паноњ дењ ва хонаву ањлу хеши ўро ба ањлу хонаи
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бењтар табдил дењ, бор илоњо гузаштагону ниёгон ва
муъминоне, ки бар мо сабќат намудаанд ва дунёро
падруд гуфтаанд маѓфират кун» (Муѓнї 2/489)
10 - Закоти моли худро бидењ ва дар баровардани
закот сустї ва бепарвої накун, зеро закот яке аз
аркони пангонаи Ислом аст. Инчунин закот дар
бисёре аз сурањои Ќуръон бо њамроњии намоз якоя
омадааст ва мусулмонон бар фарз будани он имоъи
ќатъї ва ошкор намудаанд.
Пас касе агар фарз будани онро инкор кунад (дар
њоле ки медонад, ки закот бар болои шахси
сарватманд фарз аст) ў кофир ва аз миллати ислом
хори мешавад ва касе аз рўи бахилї закотро
надињад ё онро кам бароварда дињад, ў золим
шуморида мешавад ва мавриди азобу уќубати
Худованд гирифтор хоњад шуд.
Худованд дар бораи касоне, ки закотро тањќир ва
паст мешуморанд чунин мефармояд:
 x   w v u t s r m k j i h g
 e d c b a  ` _ ~ } | { z y
      q  p  o  n  m  l  k  ji   h  g  f
٣٥ - ٣٤ : !"# اl s r
«Касоне ки тилло ва нуќраро амъ ва захира
мекунанд ва дар роњи Худо инфоќ намекунанд,
онњоро ба азоби дарднок башорат бидењ, рўзе ки
дар оташи дўзах гудохта шаванд ва пешонї ва
пушту пањлўи онњоро ба он доѓ кунанд,
фариштагони азоб ба онњо гўянд, ин аст натиаи
ончи аз зару сим бар худ захира кардед, акнун азоби
зару симе, ки андўхта мекардед, бичашед».
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