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Ба номи Худованди бахшанда ва меҳрубон 

Пешгуфтор 

Сипос аз он Худост ва дуруду салом бар 
Паёмбари Худо ва хонадон ва ёрону дӯстони он 
ҳазрат бод... ва баъд: 

Сипос аз он зоте аст, ки масҷидро барои 
ибодат... оромиш барои ҷонҳо... сакина барои дилҳо... 
таҷаммуъгоҳ барои мусалмонон... минбаре барои 
ҳидоят ва роҳнамои... ва ҷое барои саркуби фасод ва 
гумроҳи қарор дод. Худованди бузург мефармояд: 

ذِنَ  ُ�ُيوٍت  ِ� ﴿
َ
ُ  أ َّ ن �

َ
 بِٱلُۡغُدّوِ  �ِيَها َ�ُۥ �َُسّبِحُ  �ۡسُمُهۥ �ِيَها َوُ�ۡذَكرَ  تُۡرَ�عَ  أ

ٞ  تُلِۡهيِهمۡ  َّ  رَِجالٞ  ٣ َو��َصالِ  ََ  تَِ�َٰرة ِ  ذِۡكرِ  َعن َ�ۡيعٌ  َو َّ لَٰوةِ  �قَامِ  � َّ ِ  �يَتآءِ  �ل َكٰوة َّ  �ل
ّلُب  يَۡوٗما َ�َافُونَ  ََ لُوُب  �ِيهِ  َََت َُ بَۡ�ٰرُ  �لۡ

َ
ُ  ِ�َۡجََِ�ُهمُ  ٣ َو�ۡ� َّ ۡحَسنَ  �

َ
ْ  َما أ  َوَ�َِ�َدُهم َعِملُوا

ُ  فَۡضلِهِۦۗ  ّمِن َّ  ]٣٨  ،٣٦:  ملور[ ﴾٣ ِحَسابٖ  بَِغۡ�ِ  �ََشآءُ  َمن يَۡرُزُق  َو�

“Дар хонаҳое Худо дастур дода аст, ки баланд 
карда шавад ва дар онҷо номи Ӯ ба поки ёд карда 
шавад дар онҷо Худоро субҳ ва шом ёд мекунанд, 
мардоне ки эшонро ҳеҷ тиҷорат ва на хариду фуруш 
аз ёди Худо ва барпо доштани намоз ва додани закот 
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ва метарсанд аз он рӯзеки  дилҳо ва дидаҳо дар он рӯз 
нигарон шаванд”. 

Сураи Нур 36-38 

Бародари гироми! 

Эй бандаи Худо, ки масҷидро пушти сар 
кардаи... ва ҳаргоҳ, ки азонро мешунави рӯй 
мегардони ва таваҷҷуҳ  намедиҳи... ва нидои азонро 
танҳо барои пандгирандагон медони!! 

Масҷид муштоқт туст ва орзуи ҳузури туро 
дорад то ободаш куни... то мояи хайри худ гарди... 
ҳамчунон туро панҷ маротиба дар як рӯз даъват 
мекунад, бо садои хайр ва баракат... то шояд 
даъваташро иҷобат куни... ва хилваташро бо ҳузури  
некат обод сози.  

Худованд мефармояд: 

 ﴿ ٓ ۡوَمَنا ََ ٰ �َ  ْ ِجيُبوا
َ
ِ  َداِ�َ  أ َّ �  ْ  َو�ُِجرُۡ�م ُذنُو�ُِ�مۡ  ّمِن لَُ�م َ�ۡغفِرۡ  بِهِۦ َوَءاِمُنوا

ِ��ٖ  َعَذاٍب  ّمِنۡ 
َ
ِ  َداِ�َ  ُ�ِۡب  َّ  َوَمن ٣ أ َّ �ِض  ِ�  بُِمۡعِجَٖ  فَلَيَۡس  �

َ
 ِمن َ�ُۥ َوَلۡيَس  �ۡ�

ۚ  نِهِۦٓ ُدو ۡوِ�َآُء
َ
ٰ�َِك  أ ََ ْو

ُ
 ]٣٢  ،٣١: مالنقاف[ ﴾٣ ّمبِ�ٍ  َضَ�ٰلٖ  ِ�  أ
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“Эй қавми мо  сухани даъват кунанда басуи 
Худоро қабул кунед, ба ӯ имон биёваред то Худо 
барои шумо баъзе гуноҳони шуморо бибахшад ва 
шуморо аз азоби дарднок паноҳ диҳад, ва ҳар ки 
гуфтаи даъват кунандаро қабул накунад, пас дар 
замин оҷиз кунанда нест ва уро ҷуз Худо дӯстоне нест, 
он ҷамоъат дар гумроҳии зоҳиранд”. 

Сураи Аҳқоф 31,32 

Бародари гироми! Садояшро иҷобат кун ва 
ҳавасро пушти сар бигузор ва ба сӯи Парвардигорат 
баргард. 

Сафои дилҳо дар рӯй овардан ва обод кардан 
аст, ва ҳеч синае дар нишасти масҷид танг намешавад. 

Ҳеч касе дар он малол ва дил озурда 
намешавад, гулистони масҷид ба нури ҳидояти 
дурахшон аст ва ҳар бандаи яктопарастро  шомили 
раҳмати худ мегардонад. 
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Фазилати рафтан ба сӯи масҷид 

Бародари гироми! Агар бидони, вақтоки ба 
масҷид намерави,  чи фазиалтеро аз даст медиҳи, аз 
таассуф ва ҳасрат ангушт бар даҳон мегири. 

Касе барои ёди Худо бар хонаи Ӯ меравад, бубин 
чи меваҳои тозае аз он бармечинад. 

Манзилгоҳҳои биҳишти насибаш мегардад 

Агар ба ту бигуянд, ки ҳаргоҳ ба фалонҷо бираси 
ҷойзаи дуняви насибат мегардад, агарчи дур ҳам 
бошад ба сӯи онҷо мешитоби ва талоши бисёре 
мекуни то ба онҷо бираси. Худатро ба заҳмат 
меандози бар нотавониат ғалаба мекуни... ва ҳамчун 
муборизе, ки ба майдони ҷанг мешитобад. Басуй 
онҷо шитоб мекуни, ҳоло ки рафтани ту ба масҷид 
осонтар ва аҷру савобаш бузургтар ва фаровонтар аст, 
пас чи кор мекуни? 

Пас беҳтар он нест, ки доман ба камар бизани ва 
омода ва ҳозир ба силоҳ боши? 

Аз Абуҳурайра (р.з) ривоят аст, ки расули худо 
фармуд: 
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 َ ادم ي  ملسجد يو رمح، يعّد مهللا ( :قال رسول مهللا: قال  عَ يب هم�مة

 .روم  ملخاري ومسلم )ف ا منةة زالال  كما ادم يو رمح

“Ҳар ки ба масҷид рафту омад кунад, ба ҳамон 
андозаеки рафту омад мекунад барои ӯ дар биҳишт 
манзилгоҳ фароҳам мекунанд”.  

(Бухорӣ ва Муслим) 

Ин подоше аст, ки аз он болотар нест... ва 
савобе аст, ки сазовори таҳсин аст! Манзилгоҳи 
ҷовидона дар биҳишт, агар дар зебогияш андеша 
куни... ва зиннаташро ба чашм бубини... ва манзараи 
онро назар куни... ва ба атрофи он ба тамошо 
биншини... ва аз васоили ва асбобу ҷамол ва некии он 
огоҳ шави... сахт ҳайрон ва саргардон хоҳи шуд! Ва 
гаронбаҳотарин сармояҳои худро барои расидан бар 
он сарф хоҳи кард... 

Расидан бар он душвор нест, балки як рафту ва 
як омад аст,  пиёдарави ва гардиш аст, овозҳои собите 
аст, барои ободсозии хонаи Худо, ва барои дархости 
закоти ҷон ва сафои он, вақтоки муаззин азон мегуяд: 
Биштобед басуй намоз... биштобед басуй растагори... 
ҳатто агар растагори ҳамон манзилгоҳи неку дар 
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биҳишт бошад, бозҳам рафтан ба масҷид қобили 
таваҷҷуҳ ва иҳтимом  хоҳад буд, чаро ки на? Дар 
ҳолеки фазоили он фаровон ва фавоидаш бешумор 
аст! 

Бародар! Агар бихоҳи воқеан замонро ғанимат 
бишумори, беҳтарин замон он вақте аст, ки  дар он 
басуй растагори мешитоби. 

Намози субҳро  бихон, Худоро садо бизан ва дар 
торики шабзиндадориро ғанимат бишумор. То 
подош ва савоби ҳақиқиро насибат гардони ва дар 
биҳишти Парвардигорат соҳиби манзиле шави. 

Пӯшондани гуноҳон 

Ҳар қадаме ки басӯи масҷид мегузори Худованд 
ба василаи он гуноҳонатро мерезад, ва туро бар 
дараҷоти боло хоҳад бурд.  

Расули Худо (с) дар ин замина мефармояд: 

يذم روضأ ملعبد " :سول مهللا ص� مهللا عليه وسلم قالعَ يب هم�مة رض مهللا عةه ين ر

ملاء يو ملسلم يو ملن َ سلسو وجهه طمم  َ وجهه   طييةة زرم يلها بعينيه  ع 

َ ددده   طييةة نن بيتتها ددم   ع ملاء   ع قطم قيم ملاء، س ذم اسو ددده طمم  
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يو  ع قطم قيم ملاء، س ذم اسو رجليه طمجل   طييةة متتها رجه   ع ملاء يو  ع 

  .روم  مسلم. "قطم قيم ملاء ن  رمم زقيا   َ ملزوب

“Ҳаргоҳ бандаи мусалмон таҳорат бигирад ва 
рӯяшро бишуяд, пас ҳар гуноҳе, ки бо чашмони худ 
гирифтори он шуда бошад, бо об ё бо охирин қатраи 
оби таҳораташ он гуноҳ аз чашмонаш дур мешавад, 
ва ҳаргоҳ дастонашро бишуяд ҳар гуноҳеро, ки бо 
дастонаш анҷом дода бошад, бо об ё бо охирин 
қатраи оби таҳораташ он гуноҳ аз дастонаш берун 
мешавад, ва ҳаргоҳ пойҳояшро бишуяд ҳар гуноҳе, ки 
бо пойҳояш анҷом дода бошад, бо об ё бо охирин 
қатраи оби таҳораташ он гуноҳ аз пойҳояш берун 
мешавад, то инки аз гуноҳон пок берун ояд”. 

(Муслим) 

Басӯи масҷид қадам бармедори, дар ҳолеки 
мояи тақарруби ту ба Худост ва ҷойгоҳи туро ба 
дараҷаҳои худотарси ва биҳишт боло мебарад. 

Бародар! ба ёд дошта бош, ки ҳама мардум 
қадам мебардоранд вале қадами ту басӯи масҷид 
назди Худованд ҷойгоҳи волое дорад, ва қадаме аст, 
ки барои ёди Худост, қадаме барои ҷавоби нидои Ӯ... 
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ва барои иҷобати амрҳои Ӯ..... рағбат ба фазли Ӯ... 
тарсидан аз азоби Ӯ... ва алоқа ба зоту сифоти Ӯст. 

Аз инҷо мефаҳмем, ки подош аз ҷинси амал 
аст... ва ҳарчи қадам бардори ба фазлу саховати Худо 
умедвор хоҳи шуд, чунки Худованд қадамҳои туро 
сабаби пушонидани гуноҳонат қарор медиҳад, то бо 
омурзиши онҳо ба умеди худ даст ёби ва аз ҷумлаи 
растагорон боши. 

Паёмбари ислом (с) барои баҷо овардани 
ибодати Худо бо рафтан басуй масҷид ташвиқ карда 
мефармояд: 

يال يزئةفم بما دففم مهللا به مليادا " :هللا عليه وسلم يدضا  قال ص� م

ومزترار  ،وزقو مدقدمإ ي  ملساجد ،يسباو مروضوء ا ملكر  :و�مسع به ملرجات

 يطمجه مسلم عَ يب هم�مة  . "تثهث ممم ،سذلفم مرم�اط ،مرصهة بعد مرصهة

“Шуморо хабар надиҳам аз ончики Худованд 
ба сабаби он гуноҳонро мерезад ва шуморо ба 
дараҷоти баланд мерасонад? Гуфтанд:Бале эй расули 
Худо! Фармуд: "Таҳорат гирифтан ҳангоми анҷоми 
корҳои нописанд, рафту омади бисёр ба масҷидҳо, ва 
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интизор кашидани намози дигар пас аз ҳар намоз. Ба 
ин ресмон чанг бизанед, се бор такрор кард”. 

(Муслим) 

Ва алабатта сабаби хасорату бепарвоги, ва 
пушаймони бузургест, ки мусалмон садои азонро (ки 
нидо басӯи комёбист) бишнавад, ва аз савоби бузурге 
ки Худованд барои иҷобати он ваъда дода аст, 
бохабар бошад сипас аз он рӯй бигардонад ва 
дунболи ҳаво ва ҳавасаш шавад ва иҷобати онро 
накунад. 

Ин ибодати ошкорест ки дар чанд лаҳзаи каме 
анҷом дода мешавад ки на сабаби зараре дар корҳои 
дунё мешавад ва на лаззатеро аз байн мебарад, балки 
чанд лаҳзаест, ки пур аз лаззат ва хушбахтист. 

Ва зиёнкори ҳақиқи касе аст, ки ин лаҳзаҳоро 
ба матоъи андаки дунё бифурушад. Ва аз он 
руйгардон шавад, ва дар хонаи худ ва бо корҳои худ 
машғул шаваду аз ин ибодати бузург дар ғафлат 
монда ин лаҳазотро дар корҳои ҳаром ва нописанд, ва 
ба дунболи тамошои филмҳо ва ё рақсу мусиқиҳо 
бошад. 
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Ва хушбахту комёб касе аст, ки ин лаҳазотро 
бар корҳои дигараш бартари диҳад, ва бо оромиш ва 
сакина басӯи масҷид қадам бизанад, то розигии Худо 
ва хушбахтии ҳарду дунёро ба даст биёрад. 

Ва вақто ки бар хонаи Худо мерасад ҷуз 
итмиънон ва оромиш дар дилаш нест, ки ӯро барои 
хоксори дар баробари холиқи ҳасти омода гардонда 
аст. 

Аз Паёмбари Худо ривоят аст, ки фармуданд: 

َ ريهم ": رض مهللا عةه، ين ملب ص� مهللا عليه وسلم قال يب هم�مة عَ  

ق  سم�ضة  َ سممض  مهللا، نزل طيومره ا ب ته ثم مإ ي  بيل  َ بيوت مهللا ل

 روم  مسلم". يندمهما تط طييةة، ومدطمى رمسع درجة

“Ҳар ки дар хонааш худро пок кунад (таҳорат 
кунад) сипас ба яке аз хонаҳои Худо раҳсипор шавад, 
то яке аз воҷиботи Худоро баҷой оварад, қадамҳояш 
яке гуноҳро пок мекунад ва дигаре мақом ва дараҷоти 
уро боло мебарад” 

(Муслим) 
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Ба даст овардани савоб  

Бародари гироми! Медони вақто ки басӯи 
масҷид мерави муроди ту чист? Ту қасди хонаи 
Худоро дори.. ва фазилати қасд ба хотири фазилате 
аст, ки мақсуд дорад, ту басӯи Худо қадам ба хонааш 
мегузори.. ки агар талаби омурзиш куни туро 
меомурзад ва агар дархост куни, дархостатро 
медиҳад, ва туро дар рафту омадат ва дар 
намозгузорият шомили раҳматаш мегардонад. 

Аз раҳмати бешумори  Худованд ин аст, ки 
ҳасанотро насиби ту мекунад ва пеш аз инки ба Ӯ 
рубару шави мақом ва дараҷоти туро баланд 
мекунад, то соҳиби мақоми бузурге дар наздаш 
боши. 

Уқба писари Омири Ҷуҳани (р.з) аз Паёмбари 
Худо ривоят мекунад ки фармуд: 

لَ طمم  َ ب ته ي  : "لقا  عَ عقبة بَ  مم منهع عَ ملب

وملقاعد ا ملسجد .. مللكن بفو طيوة ريوها عش نسةاتملسجد تت  ف 

 ."دنترم مرصهة نلقازل و�فت   َ ملصلح ن  دمجع ي  ب ته
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“Ҳар ки аз хонаи худ басуй масҷид берун 
биёяд, ду фаришта ба ҳар қадамеки мегузорад 
барояш  даҳ савоб менависад, ва касе дар масҷид 
нишаста мунтазири намоз аст, монанди касе аст, ки 
бар қунут истодааст (дар ҳолати намозхони) ва то 
замоне ки ба хонааш баргардад аз ҷумлаи 
намозгузорон башумор меравад”. 

Абуҳурайра (р.з) аз Паёмбари Худо ривоят 
мекунад ки фармуд: 

َ يب هم�مة  َ ملب  وع مرممة ملييبة صدقة، و  طيوة تيوها ": قال  ع

 .روم  ملخاري ومسلم" ي  مرصهة صدقة

“Сухани неку садақа аст, ва ҳар қадаме ки 
басуй намоз бармедори садақа ба ҳисоб меояд”. 

(Бухорӣ ва Муслим) 

Мужда барои роҳ равандагон басӯи масҷид 

Аз Бурайда (р.з) нақл аст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуд: 
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 ّشوم ملتاضح ا ملرلم ي  ملساجد بالور : "لقا  عَ ملب  سعَ بم�دة

 .روم  يبو دمود وملت ذي وهو صحيح". ملاإ دوإ ملقيا ة

“Ба касоне, ки дар торикиҳо роҳ мераванд, то 
ба масҷидҳо бирасанд, муждаи нур ва равшании 
комилро, дар рӯзи қиёмат диҳед”. 

(Абудовуд ва Тирмизӣ) 

Ва аз Абӯҳурайра (р.з) ривоят аст, ки расули 
Худо (с) гуфт: “Ба касоне, ки дар торикии шабҳо ба 
масҷидҳо мераванд, башорат бидеҳ, ки дар рӯзи 
қиёмат аз нури комил бархурдоранд”. (Абӯдовуд, 
Ибни Моҷаҳ, Тирмизӣ), (мақсад аз торикии шабҳо – 
вақте ки инсон ба намози бомдод дар торикӣ 
меравад, ва Аллоҳ аълам).  

Ин мужда барои ҷинси амали касе аст, ки дар 
торики басӯи масҷид қадам бар медорад муносиб аст. 
Аз онҷо ки бо рафтан ба хонаи Худо торикиро пушти 
сар мегузорад. То бо имом намози субҳ бихонад, 
Худованд дар рӯзи қиёмат, ки ҳама халқ гирд меоянд 
нур ва равшании комил дар иваз ба ӯ ато хоҳад кард. 
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Фазилати намоз дар масҷид 

Ба хотир дошта бош, ки масҷид бозори 
фоидаоваре барои охират аст, Чаро ки қадам 
бардоштан басӯи он ҳукми ҳасана,  ва қадам мондан 
дар он ҳукми раҳмат, ва интизор кашидан барои 
намоз ҳукми як намозро дорад. 

Савоби интизор кашидан барои намоз дар 
масҷид 

Аз ҳазрати Абуҳурайра (р.з) ривояти аст, ки 
Паёмабри худо фармуд: 

َ يب هم�مة رض مهللا عةه، ين رسول مهللا ال دالمل يندمم ا صهة  ا " :قال  سع

 يه تفق عل ". دم ل مرصهة تئسه، ال دمةعه ين دةقل  ي  يهله يال مرصهة

“Ҳар яки аз шумо пайваста то замоне, ки 
мунтазири намози дигар аст, дар намоз ба сар 
мебарад, ва танҳо ончи монеъи он мешавад ки басӯи 
хонавадааш биравад намоз аст”. 

(Муттафақун алайҳи) 

Пас эй бародар! Дар ин фазли бузурги 
Парвардигорат  тааммул кун, нишастан дар гушае аз 
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хонаи Худо савобаш баробари савоби намоз хондан 
аст, ки албатта он нишастан сабаби  итмиънон, 
оромиш, роҳат ва хушуъ,  сакина ва шодии руҳ 
мегардад. 

Куҷоянд касоне, ки ба дунболи ободсозии 
хонаҳои Худо нестанд, ва бекор дар хонаи худ 
менишинанд, то замоне ки имоми масҷид намозро 
тамом кунад ва ӯ бо сангини ва сусти дохили масҷид 
мешавад. Пас куҷост ин инсон аз ин фазл ва савоби 
бузург. 

Балки мусалмон ҳаргоҳ ки дар масҷид 
менишинад ва интизори намозро мекашад 
фариштагони Худо ба ӯ дуруд мефиристанд ва баҷои 
ӯ барояш талаби раҳмат ва мағфират мекунанд. 
Чунонеки расули Худо дар инбора мефармояд: 

 يندمم  ا ملهضفة رصى ا: "سقال  تما يطب بذرك رسول مهللا

 ".رقول م  مافم ف، م  مرحه. دمإ ا مصه  ملي ص� سيه،  ا رم �دث

“Вақте намозро хонд ва то вақте, ки дар 
намозгоҳаш аст, фариштагон бар ӯ дуруд 
мефиристанд, агар таҳорати худро нашиканад”. 
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Ва фариштагон мегўянд: “Бор Илоҳо ӯро 
раҳмат кун, Бор Илоҳо ӯро мағфират кун”. 

(Бухорӣ ва Муслим)    

Маъоз писари Ҷабал (р.з) мегуяд: 

 َ ريى ين  َ ا ملسجد ل ي ا مرصهة يال  َ نن : قال  عاذ بَ جبو

 .س زه رم دفقه ،قاضما  

“Ҳар ки тасаввур кунад, ки танҳо он касе ки 
дар масҷид ба намоз истода дар намоз басар мебарад 
ба дарки лозим нарасида аст”. (Ин сухан маънои 
онро дорад, ки касе дар масҷид нишаста бошад (дар 
интизори намози оянда) гуё инки дар намоз аст) 

Саъид писари Мусайиб мегуяд: 

وهو  َ .  َ جلي ا ملسجد س زما �اري ر�ه: وقال سعيد بَ ملسي 

تمَ �لي .. ه ا ب ته بالتم، وردبم ملقمقن، ورعلم ملعلم ورعليمه ومل ء�اري ر�

 !!ي اإ رفاهات ملمثيو وسفاسف مرلهو ومرلع 

“Ҳар ки дар масҷид бинишинад бо 
Парвардигораш ҳамнишини мекунад, оё касеки дар 
хонаи худ бо ёди Худо, тадаббури Қуръону илм 
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омузи ва дуъо бо Парвардигораш ҳамнишини 
мекунад... монанди касе аст ки дар баробари 
намойшҳои музахраф ва саргармиҳо беарзиш 
мешинад”. 

Расули Худо намози хуфтанро то нисфи шаб 
ба таъхир меандохт, он ҳам ба хотири ташвиқи 
дигарон ба подоше, ки интизор кашидан барои 
намоз дорад. 

Аз ҳазрати Анас (р.з) нақл аст, ки расули Худо 
шабе намози хуфтанро то ниме аз шаб ба таъхир 
андохт сипас баъд аз онки намозро хонд рӯй басӯи мо 
карда фармуд: 

 ي يّطم للة صهة ملعتاء   عَ يسي رض مهللا عةه، ين رسول مهللا

ص� ملا  ورقدوم ورم رالمروم ا : "عد ا ص� سقالشيم مرليو ثم يقبو عليةا بوجهه ب

 .روم  ملخاري" اصهة  َ مزترمرموه

“Мардум намоз хонданд ва дар ҷояшон 
нишастанд вале то замоне ки ба интизори намоз 
нишастанд дар он басар мебаранд (дар намоз)”. 

(Бухорӣ) 
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Пас бародари гироми кушиш кун басӯи 
масҷид зуд бирави то дар сафи аввал ва дар пушти 
сари имом ва ё дар наздиктарин ҷой худро ҷойгир 
куни, чун намоз дар наздикии имом подоши бузург 
ва асари шугуфтае бар намозгузорон дорад. 

Аз ҳазрати Абуҳурайра (р.з) ривоят аст, ки 
расули Худо фармуд: 

َ يب   ،رو دعلم ملا   ا ا ملدمء: "لقا  ين رسول مهللا  هم�مةسع

 . تفق عليه". الستهموم ،ومرصف مدول ثم رم �دوم يال ين �ستهموم عليه

“Агар мардум медонистанд, ки дар нидо ва 
сафи аввал (азон ва сафи аввали намоз) чиқадар 
фазилат аст, сипас барои ба даст овардани он 
фазилат ҷуз қуръа андохтан миёнашон дигар роҳе 
набошад, бешак миёнашон қуръа меандохтанд”. 

(Муттафақун алайҳи) 

Савоби намози ҷамоъат 

Савоби  намози ҷамоъат бар ҳеҷ кас пушида 
нест, расули Худо мефармояд: 
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ش�َ صهة منماعة يسضو  َ صهة ملفّذ  سبع وع"  :سقد قال

 .روم  ملخاري ومسلم". درجة

“Намози ҷамоъат бисту ҳафт мартаба аз 
намози фарди бартари дорад”. 

(Бухорӣ ва Муслим) 

Намедонам чигуна мусалмон дар ин савоб ва 
хайри бузург кутоҳи мекунад ва хонаашро аз масҷид 
бартари медиҳад, ва дар хонааш намоз мехонад, гуё 
ки ин инсон барои халоси аз оташ ва дохил шудани 
биҳишт замонат гирифта бошад. 

Пас эй бародар! Мабодо худро ба иштибоҳ 
биандози ва аз ин подоши бузург маҳрум ва бе насиб 
бимони ва нашавад, ки зери тасири касе қарор 
бигири, ки имонаш заъиф ва диндориаш суст бошад 
ва хонаи худ ва хоҳишоти нафсашро бар хонаи Худо 
ва амрҳои Парвардигораш бартари бидиҳад. 

Аз ҳазрати Абуҳурайра (р.з) ривоят аст, ки 
расули Худо фармуд: 
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ل ي صهة يثقو ا " :   قال رسول مهللا: قال  سعَ يب هم�مة

روم   ".ورو دعلمون  ا سيهما دروهما ورو نبومملةاسقح  َ صهة ملفجم وملعتاء، 

 .مملخاري ومسل

“Ҳеҷ намозе барои мунофиқон сангинтар аз 
намози субҳ ва хуфтан нест, агар медонистанд, ки ин 
ду чиқадар фазилат доранд, синахез (бо дасту пой) 
басуй онҳо меомаданд”.   

(Бухорӣ ва Муслим) 

Дар сифоти мунофиқин андеша кун, аз 
нишонаҳои онҳо ин аст, ки ба адои намози субҳ ва 
хуфтан сангин ҳастанд. Пас мусалмон чигуна барои 
худ рози мешавад, ки яке аз сифоти нифоқро ба даст 
биёрад ва худро аз подоши бузург бенасиб созад. 

Расули Худо мефармояд: 

 َ شهد ملعتاء ا جاعة نن ف قياإ زصف للة، و َ "  : قد قال

نددث نسَ : روم  ملت ذي وقال ."ص� ملعتاء وملفجم ا جاعة، نن ف قياإ للة

 .صحيح
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“Ҳар ки намози хуфтанро бо ҷамоъат 
бихонад,ҳукми бедорхобии нимшабро хоҳад дошт, Ва 
ҳар ки намози хуфтан ва намози субҳро бо ҷамоъат 
бихонад, ҳукми бедорхоби як шаби комилро хоҳад 
дошт”. 

(Тирмизӣ ва гуфт ҳадис ҳасану саҳеҳ аст) 

Бисёри аз ҷавонон аз рафтан ба масҷид ба 
хотири нотавони ё дурии масҷид ва ба ин баҳонаҳо 
узр меоранд, дар ҳоле ки агар ба як мусобиқаи 
варзиши  ё хушгузарони дар биёбон даъват шаванд, 
ба монанди савора басӯи он ҳаракат хоҳанд кард. 

Ибни Мактум, ки яке аз ёрони Паёмбари Худо 
буд ва чашмонаш кур буд, ба хотири сахтии роҳи 
масҷид аз расули Худо савол мекунад ва аз ӯ мехоҳад 
ки ӯро маъзур дорад ва мегуяд: 

�سمع " : رسول مهللا ين ملددةة تثةة ملّومإ ومرسباع، سقال رسول مهللا دا

 ".ّ  ا مرصهة، ّ  ا ملفهح، سحيّهه

Эй расули Худо! Роҳи мадина пур аз ҳашароти 
зарар расон ва ҷондорони газанда аст. Расули Худо 
фармуд: "Ҳаргоҳ азонро шуниди биштоб басуй 
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намоз, бишитоб басуй растакори" Басӯи масҷид 
раҳсипор шав. 

Дигар инки ҳозир шудан дар намозҳои 
ҷамоъат яке аз сабабҳои тақвияти имон ва саркубии 
шайтон аст. Аз Абудардо нақл аст, ки гуфт: расули 
Худоро шунидам ки фармуд: 

َ يب َ ثهثة ا  : "لدقو  سمعل رسول مهللا: قال  ملردمء سع ا  

ال رقاإ سيهم مرصهة يال قد مستحوذ عليهم مرتييان، سعليفم  ،وال بدو ،قم�ة

  ".ة زما دألو ملض   َ مللةم ملقاصيس ،بانماعة

“Ҳеҷ се нафаре дар русто ё дар биёбоне вуҷуд 
надорад, ки дар миёни онҳо намоз қоим нашавад, ҷуз 
онки шайтон бар онҳо ғолиб шуда аст, пас бо 
ҷамоъат бошед зеро гург танҳо гусфандони дур 
афтодаро шикор мекунад”. 

Аз Абусаъиди Худри (р.з) ривоят аст, ки 
расули Худо фармуд: 

إذا رأيتم الرجل يعتاد املساجد : "الق  عن النيب  وعن أيب سعيد اخلدري

ِ َو�ۡ�َۡوِم ﴿ فاشهدوا له باإلميان، قال اهللا عز وجل َّ ِ َمۡن َءاَمَن بِٱ َّ ِٰجَد � َٰ َِّمَما َ�ۡعُمُر َم
 ]١٨: ملو�ة[ ﴾١��ِخرِ 
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"Ҳаргоҳ дидед ки касе ба масҷидҳо одат карда 
аст, пас шоҳид бар имони ӯ бошед". 

Худованди бузург мефармояд: “Танҳо касоне 
ба Худо ва рӯзи бозгашт имон доранд ки масҷидҳои 
Худоро обод мекунанд”. 

Сураи Тавба 18 

Пас хушо ба ҳоли касе, ки дилашро ба 
масҷидҳо пайванд карда аст, ва онҳоро нури чашми 
худ қарор дода аз онҳо оромиш талаб мекунад ва 
албатта ҳама оромиш ва осойш дар масҷидҳо 
мебошад, ва аз фитнаҳо ва хоҳишоти дуняви ба он 
паноҳ мебарад, ба хондани қуръон машғул мешавад, 
аз азоби Худо метарсад, ва аз ҳисобу китоби рӯзи 
қиёмат ҳам метарсад, ва аз раҳмати Парвардигораш 
умедвор аст. 

Аз ҳазрати Абуҳурайра (р.з) ривоят аст, ки 
расули Худо фармуд: 

َ يب هم�مة  َ ملبسع سبعة درلهم مهللا ا ظله دوإ ال ظو يال : "لقا  ع

ي اإ  دل، وشاب ستأ ا عبادة مهللا عال وجو، ورجو قلبه  علق بالساجد، : ظله

َ وجال،  ورجهن تابّا ا مهللا مجتمعا عليه، ورفمقا عليه، ورجو دعته مممية ذمت نس
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رعلم شماف  ا رةفق دميةه  سقال ي  يطاف مهللا، ورجو رصد  بصدقة، سأطفاها ن  ال

 ."ورجو ذتم مهللا طالا  سفاضل عيةا 

“Ҳафт нафарро Худованд дар рузи қиёмат  
зери сояи худ мегирад, ки дар он руз ҷуз сояи Ӯ сояе 
нест: Имоми одил (ҳокими одил), ҷавоне ки дар 
ибодат ва парастиши Худованд парвариш ёфта 
бошад, касе ки дилаш ба масҷидҳо пайваста аст, ду 
нафаре ки ба хотири Худо бо якдигар дӯсти мекунанд 
ва гирд омадану ҷудо шуданашон ба хотири Ӯст, 
марде ки зане бо ҳусну ҷамол ӯро ба зино даъват 
кунад ва он мард бигуяд: Ман аз Худо метарсам, касе 
ки садақа диҳад ва онро пинҳон кунад то ҷоеки дасти 
чапаш аз он чизеки дасти росташ садақа карда аст 
хабар надорад, ва марде ки дар танҳоги Худоро ёд 
карда ва чашмонаш пур аз ашк шуда аст”. 

(Бухорӣ ва Муслим) 

Мусалмон набояд худро ба иштибоҳ 
биандозад ва бо баҳонаҳои ночиз худро фиреб диҳад, 
чаро ки ӯ ба танҳои дар баробари Худо хоҳад истод, 
ва ба атрофи худ нигоҳ мекунад вале ҷуз ончиро ки аз 
пеш фиристода намеёбад!!. 
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Пас бародари бузургвор! Огоҳ бош ки марг 
туро ғалфатгир мекунад, ва ҳамачиз аз дастат 
меравад, дар ҳоле ки ту аз масҷид руйгардон буди, ба 
саргармиҳо руй меоварди, дар намозҳо кутоҳи 
мекарди, гоҳе намоз мехонди ва гоҳе гумроҳ мешуди, 

Худованд мо ва шуморо бар ҳар ончизеки 
сабаби муҳаббат ва хушнудии Ӯст муваффақ 
гардонад ва моро аз ободгарони хонаи худ гардонад. 


	Бародари гироми! Медони вақто ки басӯи масҷид мерави муроди ту чист? Ту қасди хонаи Худоро дори.. ва фазилати қасд ба хотири фазилате аст, ки мақсуд дорад, ту басӯи Худо қадам ба хонааш мегузори.. ки агар талаби омурзиш куни туро меомурзад ва агар дар...

