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Намоз дар пайи намоз 

Худованд мефармояд: 

بَۡرارِ لَِ� ِعلِّّيَِ� ﴿
َ
َّ كَِ�َٰب ٱۡ� ِ ِ  ّ ََ١  ََ ا ِعلِّّيو ََ  ََ ٰ َرٰ ۡۡ

َ
ا  َ ََ ۡرقُومٞ  ١ََ َّ  ٢كَِ�ٰٞب 

 ََ ّرُ�و ََ ُُ ۡ ُُ ٱل ُُ ََ ۡۡ َ  ٢١-١٨الطفف�   ﴾٢َ

На чунин аст (ки мепиндоранд),  ҳаройна,  аъмоли 
некон дар иллийин мактуб аст. 18 
Ва ту чӣ медонӣ, ки иллийин чист? 19 
Китобест навишташуда! 20 
Ки муқаррабони Худо онро мушоҳида мекунанд. 21 

Мутаффифин 18-21 

َّ رَُسوَل 
َ
ُُ  أ ْه ََ َ ا   ِِ َةََةَ  َر

ُ
ِ  أ

َ
أه أ َََسَّ  ََ  ُِ ُ َعََْه ّّ ِ َصّ  ا ّّ َمأه َخَرَج ِةأه ل: "َم قََلا

ِبِْح   �َسه
َ
َةأه َخَرَج ِإل ََ  ِِ ِر ْه ُم

ه ََج  ال
ه
ِر اَ ِه

َ
ْ ََ ُرُك  ِه

َ
ََْ  ٍٍَ �ُو ُه  َصَالٍة َة

َ
ِرا إِل ُِ ُة�ََطا  َِِهِ�

 َ� هُمعه ِر ال ِه
َ
ْ ََ ُرُك  ِه

َ
 إََُِّك ََْ

ّ
ُُ إِّ ِصهُ

 َنْه
َ
َُاَمَ الَحَ  ّ َو َِِْه  لَغه

َ
ثَِر َصَالٍة ّ

َ
ِمِر َََصَالٌة َعَ أ

َد( " َِ�ٌََي ِ  ِعَْ  �َ  ُ أِو دا  .)َ سسُْ ابلَ�   ٥٥٨  ١/١٥٣ أخِر

Аз Абуумома (р) ривоят аст, ки расули Худо (с) гуфт: 
"Барои касе, ки аз хонааш пок (бо таҳорат) барои 
намози фарзиро бо ҷамоъат хондан баромад, Аҷру 
савоби ӯ мисли аҷру савоби ҳоҷии муҳрим (касе ки 
эҳром пушида нияти ҳаҷ кардааст) аст. Ва касе ки 
барои тасбиҳи зуҳо (намози сари офтоб) баромад, 
аҷру савоби ӯ мисли аҷру савоби умракунанда аст.  
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Ва намоз дар пайи намоз, ки байнаш беҳудаги 
набошад, мактуб ва навишта шудааст дар иллийин"  

(Абудовуд 1/153 , 558) 

Шахсе ки ба сӯӣ масҷид равад, (баъд аз таҳорат 
кардан) барои ба ҷой овардани намози фарзӣ 
(бомдод, пешин, аср, шом, хуфтан), пас аҷру савоби ӯ 
мисли аҷру савоби касе аст, ки эҳром пушида ба 
Маккаи мукаррама сафар карда ва ҳаҷҷи хонаи 
худоро ба ҷой овардааст. 

Инчунин касе, ки таҳорат карда намози зуҳоро 
(намози зуҳо он намозе аст, ки пас аз тулуъи офтоб то 
даромадани вақти намози пешин хонад мешавад) ба 
ҷой биёрад ва ин таҳорат кардану баромаданаш аз 
хона ва ё тарк кардани корҳояш фақат барои ба ҷой 
овардани намози зуҳо бошад. Пас савобу аҷри касеро 
мегирад, ки умра (ҳаҷҷи умра) карда бошад. 

Аллома Шамсулҳақи Азимободи мегӯяд: Тасбиҳи 
зуҳо, намози зуҳо мебошад. 

Дар фазилати ин намоз дар саҳиҳайн аз Ҳазрати 
Абуҳурайра омада аст, ки гуфтааст:  

Васият кард маро Ҳабибам (яъне Расули Худо 
алайҳиссалом) ба се чиз, ки то вақти маргам онҳоро 
тарк накунам:  
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1- Рӯза доштани 3 рӯз аз ҳар моҳ (яъне рузҳои 
13,14 ва 15 аз моҳҳои ҳиҷри).  

2- Ва хондани намози Зуҳо (ишроқ).  

3- Ва хоб кардан пас аз намози витр. 

Инчунин намоз дар пайи намоз, хоҳ намози фарзӣ 
бошад ё намози суннат ё нафли ва дар байни ин 
намозҳо беҳудаги ё сухани ботилу ёвагӯи набошад, 
мактуб ва мақбул аст дар иллийин. Яъне ин намоз 
қабулшуда аст ва малоикаҳои муқарраб онро ба боло 
мебаранд, барои такрим ва бузургдошти муъмин ва 
амали солеҳаш. 

Имом Табари дар тафсираш мефармояд: Маънои  
"Иллийин" дар баланди, дар осмон болои осмон, ва 
баланди болои баланди, ва ҷоиз аст, ки то осмони 
ҳафтум бошад , ё то пояи Арш бошад.  

(Тафсири Табари 24/210-211) 

Худованд ҳамаи моро аз ҷумлаи муъминони солеҳ 
гардонад. Омин! 


