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Тарзи таямум :

Тарзи ғусли воҷибӣ :

 Ба қалбаш нияти таямум мекунад, сипас бисмиллоҳ
 мегӯяд, сипас бар замин як зарба мезанад ва рӯ ва пушти
кафҳои дастро масҳ мекашад.
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 Дар вақти задани хок кушодани ангуштҳо
 дар шариат наомадааст ва на хилол кардани
 ангуштон дар вақти масҳ кашидани кафҳои
даст.
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 Таямум иваз аз вузӯ аст , ҳаргоҳ
 истифода бурдани об дар аъзои
 вузӯ ё дар баъзе аъзои он узр
 бошад, аз рӯи набудани об, ё
 тарси зарар додани истифодаи
об , пас хок ҷои обро мегирад.
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Тарзи вузӯ.

 1- Он чизе ки аз роҳи пеш ва пас хориҷ мешавад,
мисли пешоб, ғоит ё бод.

 2- Аз байн рафтани ақл ба сабаби хоб, ё беҳуш шудан.
3- Хӯрдани гушти шутур.

 -  Шиканандаҳои вузӯ :
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  " Ашҳаду алло илоҳа иллаллоҳу ваҳдаҳу ла шарика лаҳ ва ашҳаду анна Муҳаммадан
 абдуҳу ва расулуҳ", ва дар ривояти Тирмизӣ :   " Аллоҳуммаҷъални минаттаввобин
ваҷъални минал мутатаҳҳирин".
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    -  Баъди вузӯ мегӯяд :

 - Аз миқдори шаръӣ зиёд шустан чӣ ҳукм дорад ?
  Дар вузӯ аз миқдори шаръӣ зиёд шустан ҷоиз нест, мисле
 ки аз се бор зиёд шустан, ё болои оринҷро , яъне бозуро
 шустан, ё болои биҷилак, яъне соқро шустан, ё гарданро
масҳ кашидан.
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 Сипас поҳояшро бо биҷилакҳо
мешӯяд.
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 Сипас ангуштҳои
 сабобаро дар
 гушҳояш дохил
 мекунад ва ба
 ангуштҳои
 ибҳомаш пушти
 гушҳояшро масҳ
мекашад.
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 Сипас ҳамаи сарашро масҳ
 мекашад, аз ибтидои сараш
 то қафо масҳ мекашад, сипас
 ба пеши сараш онҳоро
мегардонад.
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 Сипас дастонашро аз сари
 ангуштон то оринҷҳо мешӯяд,
 аввал дасти рост сипас дасти
чапро мешӯяд.
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 Сипас рӯяшро мешуяд, " андозаи рӯ аз
 дамидани мӯи пешонӣ одатан то зери
 манаҳ аз ҷиҳати дарозӣ ва аз ҷиҳати
паҳнои мобайни ду нармии гушҳост ".
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 Сипас ба кафи дасти росташ об мегирад
 ва мазмаза мекунад " обро дар даҳонаш
 андохта онро давр медиҳад " , сипас обро
 аз даҳонаш мебарорад. Сипас обро дар
 бинияш дохил мекунад, сипас ангушти
 сабоба ва ибҳомро бар бинияш гузошта
обро мебарорад.
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 Ба қалбаш нияти
 вузӯ мекунад, сипас
 мегӯяд : Бисмиллоҳ.
 Сипас кафҳои
дасташро мешӯяд.

Ta j i k
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  - Сабабҳои воҷиб шудани ғусл :
 1- Ҷанобат, нозил шудани оби манӣ ба ҳамхобагӣ, ё вохӯрдани олатҳои марду
 зан. 2- Хуни ҳайз ва нифос. 3- Мурдан ба ҷуз шаҳид.  4- Ислом овардани
кофир.

2

 Ба қалбаш нияти ғусл мекунад ва сирран бисмиллоҳ  мегӯяд,
 сипас ҳамаи баданро ва зери мӯҳои кам ва зиёдро мешӯяд, бо
мазмаза ва обро дар бинӣ кардан.
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Барои тарҷумаи брошура : sarhan.com  ё баркодро масҳ бикаш !
Ҳуқуқи чоп, нашр ва тавзеъ озод аст 

 Таҳияи : доктор Ҳайсам Сарҳон,  мударриси масҷиди Паёмбар ва сардори донишгоҳи Суннат :
mahadusunnah.com


