నమాజ్ చదివె పధ్ధతి
నమాజు సమయం అయిన తరువాత మందుగా వుదూ చేయాలీ అనగా నేను వుదూ
చేస్త
ు న్నాను ఖురబతన్ ఇలల్ల
ా హ్ అని నోటితో చెబుతూ లేదా మనస్తలో అనుకంటూ మఖానిా తల
వెంట్ర
ు కలు మొదలయ్యే భాగం నుండి గడ్డం వరక రండు సారు
ా , కడి చేయిని మొచేయి నుండి
వ్రేళ్ళవరక రండు సారు
ా మరియు అల్లగే ఎడ్మ చేయిని రండు సారు
ా కడ్గాలి, ఆ తరువాత కడిచేయిని
తలపాపట లో అల్లగే కడి చేతితో కడి కాలువ్రళ్ళభాగం నుండి ఎత్త
ు భాగం వరక అల్లగే ఎడ్మ
చేతితో ఎడ్మ కాలు వ్రేళ్ళభాగం నుండి ఎత్త
ు భాగం వరక మసాహ్(తాకాలి) చేయాలీ.
పేతీ రోజు చదవ వలసిన నమాజులు ఐదు అవి:
1. నమాజే ఫజ్ర్(సూర్యేడు ఉదయించక మందు చదవ వలసిన నమాజ్) 2 రకాత్తలు
2. నమాజే జొహ్ర్(మధ్యేనం చదవ వలసిన నమాజ్) 4 రకాత్తలు
3. నమాజే అస్ర్ (నమాజే జొహ్ర్ తరువాత చదవ వలసిన నమాజ్) 4 రకాత్తలు
4. నమాజే మగ్రిబ్ (సూర్యేసుమం తరువాత చదవ వలసిన నమాజ్) 3 రకాత్తలు
5. నమాజే ఇషాఁ (నమాజే మగ్రిబ్ తరువాత చదవ వలసిన నమాజ్) 4 రకాత్తలు

నమాజ్ సమయం అయిన తరువాత మందుగా ఆజాన్ ఇవాాలి,

అజాన్
అల్ల
ా హు అకబర్

4 సారు
ా

అష్హదు అల్ ల్ల ఇల్లహ ఇలాల్ ల్ల
ా హ్

2 సారు
ా

అష్హదు అనా మహమమదర్ రసూలుల్ల
ా హ్

2 సారు
ా

అష్హదు అనా అలీయేన్ వలీయుల్ల
ా హ్

2 సారు
ా

హయాే అలససల్లహ్

2 సారు
ా

హయాే అలల్ ఫల్లహ్

2 సారు
ా

హయాే అల్ల ఖైరిల్ అమల్

2 సారు
ా

అల్ల
ా హు అకబర్

2 సారు
ా

ల్ల ఇల్లహ ఇలాల్ ల్ల
ా హ్

2 సారు
ా

ఆ తరువాత ఇఖామహ్ ఇవాాలి

ఇఖామహ్
అల్ల
ా హు అకబర్

2 సారు
ా

అష్హదు అల్ ల్ల ఇల్లహ ఇలాల్ ల్ల
ా హ్

2 సారు
ా

అష్హదు అనా మహమమదర్ రసూలుల్ల
ా హ్

2 సారు
ా

అష్హదు అనా అలీయేన్ వలీయుల్ల
ా హ్

2 సారు
ా

హయాే అలససల్లహ్

2 సారు
ా

హయాే అలల్ ఫల్లహ్

2 సారు
ా

హయాే అల్ల ఖైరిల్ అమల్

2 సారు
ా

ఖద్ ఖామతిససల్లహ్

2 సారు
ా

అల్ల
ా హు అకబర్

2 సారు
ా

ల్ల ఇల్లహ ఇలాల్ ల్ల
ా హ్

1 సారు
ా

నమాజ్ లో తపపకండా చేయవలసిన పనులు
మందుగా ఏ నమాజ్ అయితే చదవాలి అని అనుకంట్రన్నారో దాని నియేత్ చేయాలి ఉదాహరణకి
“నమాజే ఫజ్ర్ పఢ్త
ు హు (ఆడ్వారయితే ఫఢ్తు హు) వాజిబ్ ఖుర్బతన్ ఇలల్ల
ా హ్” (నియేత్ ను
నోటితో చెపపనవసరం లేదు మనస్తలో కూడా అనుకోవచ్చు). ఆ తరువాత సూరయ్య అల్ హంద్
చదవాలి

సూరయ్య అల్ హంద్

سورہالحمد
బిస్మల్ల
ా హిరరహ్మమ నిరరహీమ్, అల్ హందు లిల్ల
ా హి రబిిల్ ఆలమీన్, అరరహ్మమనిరరహీమ్, మాలికి
యౌమిద్దీన్, ఇయ్యాక న’బుదు వ ఇయ్యాక నస్తయీన్, ఇహ్దినస్సిరాతల్ ముస్తఖీమ్, స్సరాతలాద్దన
అన్ అంత అలైహిమ్ గైరిల్ మగ్జూబి అలైహిమ్ వలద్ద
ీ ల్లాన్.
సూరయ్య అల్ హంద్ చదవిన తరువాత సూరయ్య ఇన్నా అన్జల్న్న లేదా కౌసర్ చదవాలి.

సూరయ్య ఇన్నా అన్జల్న్న
سورہقدر
బిస్మల్ల
ా హిరరహ్మమ నిరరహీమ్, ఇన్నా అన్జల్న్నహు ఫీ లైలతిల్ ఖద్ర్, వమా అద్ద
ా క మా లైలతుల్
ఖద్ర్, లైలతుల్ ఖదిా ఖైరుమ్ మిన్ అల్ఫి షహ్ర్, తనజజలుల్ మల్లయికతు వర్ర
ర హు ఫీహ్మ బి
ఇజ్ని రబిిహిమ్ మిన్ కులిా అమ్ర్, స్ల్లమున్ హియ హత్త
త మత్లయిల్ ఫజ్ర్.

సూరయ్య కల్ కౌసర్
سورہالکوثر
బిస్మల్ల
ా హిరరహ్మమ నిరరహీమ్, ఇన్నా అ ’తైన్న కల్ కౌస్ర్, ఫస్లిా లి రబిిక వన్హర్, ఇనా ష ’నిఅక
హువల్ అబ్తర్.

అల్ హంద్ మరియు ఏదైన్న క సూర్య చదివిన తరువాత ర్యకూ (అనగా కిింద చూపినట్ర
ా
వంగడ్ం) చేయాలీ. అల్ల వునాప్పపడు ఇల్ల అన్నలి :

సుబ్హాన రబ్బియల్ అజీమి
వబ్బ హందిహ్

ఆ తరువాత నిలబడి క్రింద చూపిన విధింగా సజ్దా లో కి వెళ్ళి ఇలా అనాలీ :

సుబ్హాన రబ్బియల్
అ’లా వబ్బ హందిహ్.

ఇలా చదివిన తరువాత కూర్చోని మరళ సజ్దా చేయాలీ. అిందులోను మరళ అదే
వాక్యానిి చదవాలీ.
ఇలా మొదటి రక్అత్ పూర్త ి అవుతింది.
۞۞۞

ఆ తరువాత నిలబడి సూరయే అల్ హింద్ మర్తయు సూరయే ఖూల్ హు ఴలాాహుఅహద్
)( )سورہاخالصసూరయే ఖూల్ హు ఴలాాహుఅహద్)
బిస్మల్ల
ా హిరరహ్మమ నిరరహీమ్, ఖుల్ హు వల్ల
ా హు అహద్, అల్ల
ా హుస్ిమద్, లమ్ యలిద్ వ లమ్
యూలద్, వ లమ్ యకులాహు కుఫువన్ అహద్.

చదివి ఖునూత్ ఇలా చదవాలి:

ఖునూత్:

రబ్ినా ఆతినా ఫిద్దుని
హసనహ్, వ ఫిల్ ఆఖిరతి

హసనహ్, వ ఖినా అజాబ్నాార్

ఆ తరువాత రుకూ మర్తయు సజ్దా చేసి క్రింద చూపిించినట్లా కూర్చోని తషహు
ు ద్ చదవాలి:

అష్హద్ద అల్ లో ఇలాహ ఇల్ల ల్ లాలహు
వహ్దహూ లా షరీక ల్హ్, వ అష్హద్ద
అనా ముహమ్మదన్ అబ్ద్దహు వ
రసూలుహ్, అలాలహుమ్మ సొల్లల అలా
ముహమ్మదివ్ వ ఆల్ల ముహమ్మద్

తషహు
ు ద్ చదివిన వెింటనే క్రింద వ్రాయబడ్డ సలామును చదవాలి

అససలాము అలైక అయ్యుహనాబ్బయ్యు వ
రహమతులాలహి వ బ్రకాతుహ్, అససలాము అలైనా వ
అలా ఇబాదిలాలహిస్ససల్లహీన్, అససలాము అలైకం వ

రహమతులాలహి వ బ్రకాతుహ్.

ఇింతటితో రిండ్ఴ రక్అత్ కూడా పూర్త ి అవుతింది.
۞۞۞

ఒక వేళ మూడు లేదా నాలుగు రక్అతల నమాజ్ చదవాలనుకింటే తషహు
ు ద్ తరువాత
సలామ్ చదఴకిండా నిలబడి ఈ క్రింద వ్రాయబడిన దానిని మూడు సారుా చదవాలి :
تسبیحاتاربعہ
స్తబ్హానల్ల
ా హి వల్ హందు లిల్ల
ా హి వల్ల ఇల్లహ ఇలాల్ల
ా హు వల్ల
ా హు అకబర్.
నమాజ్ అఖరిలో తషహు
ు ద్ మరియు సల్లమ్ చదివి నమాజ్ ను పూరిి చేయాలి.

నమాజ్ లో ముసిహబ్ ప్రసాి ఴనలు
రుకూ నుిండి నిలబడుతూ ఇలా అనాలి : సమిఅలాాహు లిమన్ హమిదహ్,
రిండు సజ్దాల మధా కూరుోనిప్పుడు ఇలా అనాలి : అస్తగ్ ఫిరులాా హ రబ్బీ ఴ
అతూబు ఇలైహ్,
సజ్దాల తరువాత పైకి నిలబడే టప్పుడు ఇలా అనాలి : బి హౌలిలాా హి ఴ ఖుఴీతిహీ
అఖూము ఴ అఖ్వుద్.
నమాజ్ పూర్త ి అయిన తరువాత (అదీ రిండు రక్అతల నమాజు క్యనిఴీిండీ లేదా
మూడూ లేదా నాలుగు రక్అతల నమాజు క్యనిఴీిండి) తస్బ్బహే హజ్రతే జహ్రా
సలాములాాహ్ అలైహా చదవాలి అనగా
అల్ల
ా హు అకబర్ 34 సారు
ా
అల్ హందు లిల్ల
ా హ్ 33 సారు
ా
స్తబ్హానల్ల
ా హ్ 33 సారు
ా

