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 ప్రవక్ త ملسو هيلع هللا ىلص ఎలా నమజు చేశారో అలాగే నమాజు  
  చేయడం తప్పనిసరి. ప్రవక్ త ملسو هيلع هللا ىلص ఇలా 

ఆదేశంచారు: َ
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یل “నన్ను ఎలా నమాజు 

చేస్తూ చూశారో మీరు అలాగే నమాజు చేయండి”1.  

َ

َاملتابعة
అనుకరణ 

నమాజు చేసేటప్పుడు నియ్యత్ 

(సంకల్పం) తపనిసరి, అలాగే 

ఇతర ఆరాధనల్లో  కూడా. అయితే 

నియ్యత్ మనుస్సుల్ల చేయాలి. 

నోటితో కాదు. (సహీ బుఖారీ 1)2 

َ

َالنية
సంకల్పం ملسو هيلع هللا ىلص 

1సహీ బుఖారీ 631. 2మౌలానా అబ్దు ల్ హై  హనఫీ రహిమహులాా హ్ చెప్పారు: నియయత్ 
మనస్సులో చేయడం అందరూ ఏకీభవంచిన వషయం. (ఉమద తుర్ రిఆయా 1/159). 



1- పూర్త ి శరీరము మర్తయు పూర్త ి
శ్రద్ధభాక్తలితో ఖిబ్ల ా దిశలో నిలబడాలి. 
చూపులు, శరీరము అటూ ఇటూ 
ఉండకూడదు. దృష్టి సజ్దా చేసే చోట 
కంద్రికర్తంచాలి 1.  
2- ‘తక్బీరె తహ్రీమ’ అల్లాహు అకీర్ అంటూ 
రెండు చేతులు భుజ్దల వరక్త లేద్ధ చెవుల 
వరక్త ఎత్తిలి 2.  
3- క్తడి అర చెయ్యిని ఎడమ చెయ్యిపై పెట్ట ి
ఛాతిపై కట్టికోవాలి 3. 

ఖియాం 

1సహీ బుఖారీ 828, బృై హఖీ, ఇరాాఉల్ ఘలీల్ 354      2 సహీ బుఖారీ 828, ముస్ో ం 391 
3 బుఖారీ 740, ముసనద్ అహమద్ 5/226, సహీ ఇబున ఖుజై మా 479 



4- ఈ దుఆ  చదవాలి 
َك َوََل إَِلَه َغرُيكَ    ُسْبَحاَنَك اللُهمَّ َوبَِحْمِدَك َتَباَرَك اْسُمَك َوَتَعاََل َجدُّ

5- అఊజు బిల్లాహిస్ సమీఇల్ అలీమ్ మినష్ 
 షైత్తనిర్రజీమ్ మిన్ హంజిహీ వనఫ్ ఖిహీ వనఫ్ సిహ్ చదవాలి 2 

సుబ్ హానకల్లాహుమమ వబిహమ్  దిక వతబ్లర 
కసుమక వతఆల జదుాక వల్లఇల్లహ గైరుక 1 

ِزِه َوَنْفِخِه بِاهلل َأُعوُذ   ِجيِم، ِمْن ََهْ يَْطاِن الرَّ ِميِع الَعِليِم ِمَن الشَّ  َوَنْفثِهِ السَّ

దీనిని దుఆయె ‘ఇస్తి ఫ్ తాహ్’ అంటారు. 

1 ముస్ో ం , 399, అబూ దావూద్ 775, తిరిమజి 242.  2 అబూదావూద్  775 



6- ‘బిసిమల్ల ాహిర్రహ్   మా నిర్రహీమ్, అల్ హమ్  దు లిల్లాహి రబిీల్ 
ఆలమీన్, అర్రహ్  మా నిర్రహీమ్, మాలికి యౌమిద్దనా్, ఇయ్యిక 

నఅ• బుదు వ ఇయ్యిక నసిఈన్, ఇహ్  దినస్ సిరాతల్ ముస్  తఖీమ్, 
సిరాతలజాీన అన్అమ్  త అలైహిమ్, గైర్తల్ మగ్  జూబి అలైహిమ్ 

వలజ్దాలీనా్’ చదవాలి 1.  మళ్ళీ (ఆమీన్)  అనాలి 2.  

7- కంఠసతం చేసి ఉన్న 
ఖుర్ఆనులోని ఏదైనా 
సూరా లేదా కొనిన 

ఆయతులు పఠంచాలి  

1 (బుఖారీ 756 ముస్ో ం 394)    2(బుఖారీ 780, ముస్ో ం 410)  



8- చేతులు భుజాలు లేదా 
చెవుల వరకు ఎతిత, ‘అల్లాహు 
అకబర్’ అంటూ ర్పకూ చేయాలి. 
ర్పకూలో అరచేతులతో మోకా- 
ళ్ళను పట్టుకోవాలి. వ్రేళ్ళళ  
విడిగా ఉండాలి. (ముస్ో ం 498). 

వీపు తిన్నగా చకకగా ఉండాలి. 
‘సుబ్  హాన్ రబ్బబయల్ అజం’ 
మూడు సార్పా చదువుట సున్నత్. 
ఎకుకవ చదువ వచ్చును. ఒకక 
సారి చదివినా సరిపోవును. 
(అబూ దావూద్ 734). 

రుకూ 



9- ర్పకూ నుండి తల 
లేపుతూ ‘సమిఅల్లహాు 
లిమన్ హమిద’ అనాలి. 
చేతులు భుజాలు లేదా 
చెవుల వరకు ఎత్తతలి. 
అరచేతులు ఖిబ్ల ా దిశలో 
ఉండాలి. నిటార్పగా నిలబడి 
‘రబబనా లకల్ హమ్ ద్’ 
అనాలి. ‘హందన్ కసీరన్  

తయ్యిబమ్ ముబ్లరకన్ ఫీహ్’ అనుట కూడ చాల్ల 
ఘన్త గల విషయం. (బుఖారీ 799). 

రుకూ నాండి నిలబడుట 



3- రండు మోకాళ్ళళ 

4- రండు పాదముల వ్రేళ్ళళ 
 3 సార్పా ‘సుబ్ హాన్ రబ్బబయల్ అఅ •ల్ల’ అనాలి. ఒకక సారి పలికినా సరిపోవును. ఈ 
సిితిలో ఎకుకవగా దుఆ చేయాలి. ఇది దుఆ 
అంగీకార సమయం. (బుఖారీ 812). 

2- రండు అరచేతులు 

సజా్ద చేయు విధానాం 

1- నొసటి, ముకుక 

10- ‘అల్లాహు అకబర్’ అంటూ మొదటి సజాాలోకి 
వెళ్ళళలి. ఏడు అంగములపై సజా ాచేయాలిిః 



కడుపు తోడలక్త త్తక 
క్తండా ఉంచాలి 

మోచేతులను పకకల 
నుండి వేరుగా ఉంచాలి 

తోడలను పికకల నుండి 
వేరుగా ఉంచాలి 

చేతుల వ్రేళ్ళీ మర్తయు కాళ్ీ 
వ్రేళ్ళీ ఖిబ్లా దిశలో ఉంచాలి 

మోచేతులు భూమికి 
త్తక క్తండా లేపి ఉంచాలి 

సజా్దలో ఈ క్ర ంది విషయాల్ని గమనంచాల్న 



11- ‘అల్లాహు అకబర్’ అంటూ సజాా నుండి తలెతిత 
ఎడమ పాదముపై కూర్చువాలి. కుడి కాలు 
పాదమును నిలబెటాులి1. కుడి చెయ్యి కుడి 
మోకాలుకు దగగరగా తోడపై, ఎడమ చెయ్యి 
ఎడమ మోకాలుకు దగగరగా తోడపై పెటాులి2. 
చేతి వ్రేళ్ళను విడిగా పరచి ఉంచాలి. ‘రబ్బబగ్ ఫిర్ల,ా 
రబ్బబగ్ ఫిర్లా’ అని చదవాలి3.  

రండు సజాాల మధ్ిలో ఈ విధ్ంగా 
కూడా కూర్చువచ్చును. (ముస్ో ం 536). 

అల్లాహుమమగ్ ఫిర్లా వర్ హమ్ నీ వ ఆఫినీ వహ్ దినీ 
వర్ జుఖ్ నీ కూడా చదవవచ్చున్న. (అబూదావూద్ 850). 

(1 బుఖారీ 827, 828).      (2 ముస్ో ం 579).  (3 అబూదావూద్ 874). 



12- రండవ సజాా మొదటి సజాా మాదిరిగా చేయాలి . 
13- అల్లాహు అకబర్ అంటూ రండవ సజాా నుండి నిలబడాలి. 

ఈ రండవ రకాత్ లోని రండవ సజాా 
నుండి లేచి రండు సజాాల మధ్ిలో 
మాదిరిగా కూర్చువాలి.  
ఇక్కడ ఇలా కూర్చోకూడదు. 

14- రండవ రకాత్ తొలి రకాత్ మాదిరిగా చేయాలి. 
అందులో చదివిన్ దుఆలే ఇందులో చదవాలి, ‘దుఆయె 
ఇసితఫ్ త్తహ్’ మరియు ‘అఊజు బ్బల్లాహి....’ తప.  

కుడి చెయ్య వ్రేళ్ళను ముడుచ్చకొని న్డిమి వ్రేళిని బొటన్ 
వ్రేళి మధ్ి పెటిు, చూపుడు వ్రేళితో సైగా చేసూత, 
కదిలిసూత ‘తషహుుద్’ చదవాలి. (ముస్ో ం 579).  



అతతహియాితు లిల్లాహి వససలవాతు వతతయ్యిబ్లతు అససల్లము అలైక 
అయుిహన్ న్బ్బయుి వరహమతుల్లాహి వబరకాతుహూ అససల్లము 
అలైనా వఅల్ల ఇబ్లదిల్లా హిసాసలిహీన్ అష్ హదు అల్లా ఇల్లహ 
ఇలాల్లాహు వఅష్ హదు అన్న ముహమమదన్ అబ్దాహూ వరసూలుహు. 
(బుఖారీ 831, ముస్ో ం 402).  

అల్లాహు అకీర్ అంటూ నిలబడాలి, చెతులు భుజ్దల వరక్త ఎత్తిలి. 
ఒక వేళ్ మగ్రిబ్ ల్లంట్ట మూడు రకాతుల నమాజు లేద్ధ జొహ్ర,్ అస్ర ్
మర్తయు ఇషా ల్లంట్ట నాలుగు రకాతుల నమాజు చేసుింటే, రెండవ 
రకాతు మాదిర్తగా మిగిత నమాజు పూర్త ిచేయ్యలి. అయ్యతే ఖియ్యమ్ 
(నిలబడి ఉనన సిితి)లో కవలం సూరె ఫాతిహా చదువుతే సర్తపోతుంది.  

ఇది ‘తషహ్హుద్’  

చివరి రకాతు రండవ సజాా నుండి లేచి, కూర్చుని ‘తషహ్హుద్’ 
మరియు దరూదె ఇబ్రాహీమ్ చదవాలి. (తరాాత పేజిలో చూడండి). 



అల్లాహుమమ సలిా అల్ల ముహమమదివ్ వఅల్ల ఆలి ముహమమదిన్ 
కమా సలెలాత అల్ల ఇబ్రాహీమ వఅల్ల ఆలి ఇబ్రాహీమ ఇన్నక 
హమీదుమ్ మజద్. అల్లాహుమమ బ్లరిక్ అల్ల ముహమమదివ్ వఅల్ల 
ఆలి ముహమమదిన్ కమా బ్లరక్ త అల్ల ఇబ్రాహీమ వఅల్ల ఆలి 
ఇబ్రాహీమ ఇన్నక హమీదుమ్ మజద్.  

‘దూరదె ఇబ్రాహాం’ 

ఆ తరాాత ప్రవకత నేరిన్ దుఆలోా తన్కిషుమైన్ దుఆ  
చదవాలి. ఒక దుఆ ఇల్ల ఉందిిః 
అల్లాహుమమ ఇనీన అఊజు బ్బక మిన్ అజాబ్బల్ ఖబ్రి 
వమిన్ అజాబ్బనానరి వమిన్ ఫితనతిల్ మహ్ యా వల్ 
మమాతి వమిన్ ఫితనతిల్ మసీహిద్ దజాాల్.  
ఆ తరాాత అససల్లము అలైకుం వరహమతుల్లాహ్ అంటూ 
 కుడి వైపున్ మెడ త్రిపాలి. అల్లగే అంటూ 
 ఎడమ వైపున్ మెడ త్రిపాలి.  



జొహ్ర్, అస్ర,్ మగ్రిబ్, ఇషా న్మాజులోాని 
చివరి తషహుుద్ లో కూర్పుండే పదధతి 
ఇల్ల ఉండాలి: కుడి పాదానిన నిలబెటిు 
ఎడమ పాదానిన కుడి కాలి పికక క్రంది 
నుంచి బైటికి తీయాలి. ఎడమ పిర్పదును 
భూమిపై ఆనించాలి, కుడి చెయ్యి కుడి 
తోడపై, ఎడమ చెయ్యి ఎడమ తోడపై 
మోకాలుకు దగగరగా పెటాులి. (బుఖారీ 828, 

అబూ దావూద్ 402). 


