
Абдурраҳмон Янги
Заҳро Нурова

Муҳаммад Шукуров

Тарҷума 

د. عبداهللا بن سالم باهمام 

ЗакотРӯзаНамоз 

Осонсозӣ ва омӯзиши аҳкоми Ислом
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2. Тавофи кардан ба Каъба
Ба далели фармудаи он ҳазрат (с) ба зани 

ҳоиз: (то замоне, ки хуб пок нашавӣ, тавоф 
макун)(1).

(1) Ба ривояти Бухорӣ

7 Вузӯ

Ҳукми вузӯ
Вузӯ фарз аст, ё мустаҳаб:

Аввал: Вузӯ барои се чиз 
воҷиб аст
1. Намоз

Аллоҳи таъоло фармудааст: «Эй касоне, 
ки имон овардаед! Ҳангоме, ки барои намоз 
бархостед, пас бишӯед руйҳоятонро ва 
дастҳоятонро то оринҷҳо ва ба саратон масҳ 
кашед ва низ пойҳоятонро то буҷулакҳо 
бишӯед». (Моида 6)

Вузӯ барои намоз Вузӯ барои тавоф

Вузӯ дар шариъат
Итеъмоли об дар аъзои махсуси бадан 
бо нияти покӣ.

Вузӯ дар луғат
Зинат ва покӣ

М а т л а б ҳ о
Таърифи вузӯ

Ҳукми вузӯ

Фазилатҳои вузӯ

Васфи вузӯ

Шартҳои вузӯ

Фарзҳои вузӯ

Суннатҳои вузӯ

Шиканандаҳои вузӯ
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3. Ба даст гирифтани мусҳаф
Ба далели фармудаи Аллоҳи мутаъол: (Ба 

ҷуз покон онро ламс намекунанд). (Воқеъа 79)

Дуввум: Вузӯ доштан 
мустаҳаб аст дар ғайри 
мавзеъҳои ёдшуда

Ба далели фармудаи он ҳазрат (с): «Бар 
вузӯ доштан, ҷуз мӯмин, каси дигаре 
муҳофизат намекунад»(1). Мустаҳаб будан 
дар мавзеъи зер муаккад аст: вузӯи муҷаддад 
барои ҳар намоз, вузӯ барои  зикри Аллоҳ 
ва дуо кардан, барои хондани Қуръон, 
пеш аз хобидан, пеш аз ғусл кардан, пас аз 
бардоштани мурда, пас аз бевузӯ шудан, 
агар чӣ азми намоз хондан надошта бошад.

(1) Ба ривояти Аҳмад.

Вузӯ пеш аз хобидан

Вузӯ барои хондани Қуръон

Вузӯ барои зикри Аллоҳ

Вузӯ барои бардоштани мурда

Вузӯ барои ба даст гирифтани мусҳаф

Вузӯ

Фазоили вузӯ
1.Сабаби муҳаббати Аллоҳ мебошад

Аллоҳи мутаъол фармудааст: (Аллоҳ 
тавбакунандагонро дӯст медорад ва 
покизагонро ,ки ҳамон вузукунандагон 
ҳастанд,  низ дӯст медорад) (Бақара 222)
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2. Аломати уммати 
Муҳаммад ( с), зеро дар 
рӯзи қиёмат дар ҳоле, 
ки мавзеъи вузуашон 
равшану тобон аст, 
меоянд

Набии акрам (с) фармуданд: «Уммати 
ман дар рӯзи қиёмат дар ҳоле, ки мавозеъи 
вузӯашон равшану тобон аст, меоянд ва ҳар, 
ки метавонад ба равшании худ бияфзояд, 
бояд чунон кунад»(1).

3. Каффораи гуноҳон ва 
иштибоҳот

Набии акрам (с) фармуданд: “Ҳар, ки 
хуб вузу кунад, гуноҳонаш аз баданаш 
хориҷ мешавад, то ин, ки аз нохунҳояш низ 
барояд”(2).

4. Сабаби баландии мақом 
ва мартаба

Набии акрам (с) фармуданд: “Оё шуморо 
ба он чӣ, ки иштибоҳотро нобуд карда 
ва мақому мартабаро баланд мекунад, 
раҳнамои накунам? Гуфтанд: бале эй 
Расули Аллоҳ (с), фармуданд: итмоми вузу 
бо вуҷуди машақат ва пиёдаравӣ бештар ба 
сӯи масҷид, мунтазир мондан пас аз адои 
намоз дар масҷид барои намози дигар, 
ҳамонаст, мудовимати мустаҳкам”(3).

Васфи вузӯ
1. Ниятро дар қалб муҳайё кунад.
2. Бисмиллоҳ гуфтан,  ин, ки гуяд: بسم اهلل

3. Кафи дастонро се бор шустан.
4. Мисвок задан: Ҳангоми мазмаза 

кардан.
(1) Ба иттифоқи Бухорӣ ва Муслим.
(2) Ба иттифоқи Муслим.
(3) Ба иттифоқи Муслим.

5. (Се бор) мазмаза ва истиншоқ ва 
истинсор (афшондани бинӣ) кардан.

Ва мазмаза: Об дар даҳон гирифтан ва 
ҳаракат доданашро гуянд.
Ва истиншоқ: Обро бо танаффус ба бинӣ 
кашиданро гуянд.
Мазмаза ва истиншоқ бо як каф об бошад.
Ва истинсор: Афшондани оби биниро 
гуянд.
6. Шустани рӯй (се бор) бо дохил кардани 

панҷаҳо дар риш.
Ва таърифу марзи рӯй: Тули он аз мавзеъи 
рӯидани муи сар, то зери манаҳ ва арзаш, 
аз нармии гӯш то гӯши дигар.
7. Шустани дасти рост аз нуки панҷаҳо то 

оринҷ се бор, пас аз он шустани дасти 
чап, низ монанди он.

8. Масҳи сар:  Бо тар кардани кафи даст 
бо об ва сипас масҳ кашидан аз пеш ба 
сӯи пушти стар ва бори дигар баргашт 
додан ба пеши сар (як бор).

9. Масҳи кардани васати гушҳо бо 
ангуштони субоб ва пушти гушҳо бо 
ангуштони ибҳом ( як бор).

10. Шустани пои рост то буҷулакҳо (се 
бор), пас аз он ҳамчунин шустани пои 
чап.

11. Дуо кардан пас аз поёни вузӯ: 
«Шаҳодат медиҳам, ки илоҳе ҷуз 
Аллоҳ  нест, воҳиди лошарик аст ва 
шаҳодат медиҳам, ки Муҳаммад (с) 
бандаи Аллоҳ ва фиристодаи ӯст», «эй 
бори Худоё! маро аз табакунандагон 
ва мутаҳҳирин бигардон», «покӣ 
турост Парвардигори ман, ва ба ҳамди 
ту шаҳодат медиҳам, ки илоҳе ҷуз ту 
нест, аз ту талаби мағфират дорам ва 
ба сӯи ту тавба мекунам» (4).

(4) Ба ривояти Насоӣ.

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

tp
s:

//w
w

w
.a

l-f
eq

h.
co

m
/tg

/в
уз
ӯ 



41Фиқҳи мусаввари ибодот

Вузӯ

1

3

2

4

Шустани кафҳои дастон

Об дар бинӣ кардан

Мазмаза кардан

Об аз бинӣ афшондан

Васфи вузу
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5 6

Шустани рӯй Хилол кардани риш

7 8

Шустани зироъ Масҳи сар

9 10

Масҳи гуш Шустани пойҳо
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Вузӯ

Шартҳои вузӯ
1. Об бояд пок бошад.
2. Об бояд мубоҳ бошад, яъне ба таври 

мисол: дуздидашуда набошад.
3. Нобуд кардани он чӣ монеъи расидани 

об ба пуст мешавад, мисли рангҳо ва 
монанди он.

Фарзҳои вузӯ
1. Шустани рӯй
2. Шустани дастҳо бо оринҷҳо.
3. Шустани пойҳо бо буҷулакҳо.
4. Масҳи тамоми сар, аз ҷумла гушҳо.
Бархе аз аймма фарзҳои дигаре, ки назди 
ҳанафиҳост, ба он изофа мекунанд.
5. Ният, ва ҷои он қалб мебошад ва 

талаффузаш лозим нест, агар тамоми 
афъоли вузуро ба ғарази сард кардани 
бадан ва ё ба ғарази назофат бидуни нияти 
вузу, анҷом диҳад, кифоят намекунад.

6. Тартиб дар шустани миёни аъзои бадан.
7. Паи ҳам шустани аъзои бадан: дар 

шустани як узв ба андозае, ки узви қаблӣ 
хушк шавад, вақфа накунад.

Суннатҳои вузӯ
1. Дар оғози вузу, кафҳои дасти ростро се 

бор бишуяд.
2. Мисвок задан.
3. Ҳар як аъзои вузуро се бор бишуяд, магар 

сару гушро беш аз якбор масҳ накунад.
4. Таёмун: Оғози шустани аъзои вузуро аз 

тарафи рост.
5. Итолаи таҳаҷҷул: яъне оринҷҳоро 

бештар шустан.
6. Хилол кардани риш, барои расонидани 

об дар пусти рӯй.

Мисвок задан

Шустани дастон

Вузу кардан дар ҳоле, ки дасташ ранголӯд бошад.

Итолаи таҳаҷҷул: яъне оринҷҳоро бештар 
шустан.
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