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 حكام الطهارةأ
శుచి శుబరత ఆదేశాలు 

రిశుబరత భరియు అరిశుబరత 

 'నజాసత్' అంటేమిటి? దేనితోనయితే క ముస్లం దూయంగా 
ఉండి, అది ఏ చోటనైనా అంటినచో కడుగుట విధిగా ఉందో దానినే 
'నజాసత్' (అశుధధత) అంటారు. యకతం లంటి కనఫడే భలినమేదైనా 
శరీరానికి లేదా ఫటటలకు అంటినచో దానిని కడుగుట తనిసరి. కడిగిన 
తరాాత దాని భయక కనఫడితే, అది తొలగడం కూడా కషటంగా ఉంటే 
పాం లేదు. క వేళ భలినం కానరానిదై ఉంటే దానిన కక సారి 
కడిగినా సరిపోతంది.  
 ఇక నేలపై ఏదైనా భలినం డిపోతే అకకడ నీళ్ళు పాయబోస్తత అది 
శుభ్రభవుతంది. భలినము లుచగా పారునటువంటిదైతే అది 
ఎండిపోయినచో నేల రిశుభ్రభవుతంది. క వేళ పాయనిదిగా ఉంటే 
దానిన తీస్డేస్న తరువాతనే అది శుభ్రభవుతంది.  
 రిశుభ్రత కొయకు భరియు అశుదధతను దూయము చేయుటకు నీళ్ళు 
ఉయోగించఫడతాయి. అవి వయీపు భరియు సముద్రపు నీళ్ళు లంటివి 
వగైరా, అలగే ఎవరైనా ఉయోగించిన తరువాత మిగిలిన నీళ్ళు 
ఉయోగించవచ్చును. ఇంకా శుభ్రమైన ఏదైనా వస్తతవు నీళులో కలిస్ 
అందులో ఏలంటి మారు రాకుండా దాని అసలు రూములో 
ఉండిపోతే అవి కూడా ఉయోగించవచ్చును. కాని ఏదైనా 
అరిశుభ్రమైన వస్తతవు అందులో కలుషితమై దాని అసలు రూములో 
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 లేనిచో అవి ఉయోగించకూడదు. అరిశుభ్రమైన వస్తతవు ఏదైనా 
కలుషితమై నీళు యంగు, రుచి, వాసనలో మారు వస్తత అవి 
ఉయోగించరాదు. మారు రాని యెడల అవి ఉయోగించవచ్చును.  
 అలగే ఎవరైనా త్రాగిన తరాాత మిగిలిన నీళ్ళు ఉయోగించ 
వచ్చును. కాని కుకక లేక ంది ఎంగిలి చేస్న నీళ్ళు వాడరాదు. అవి 
అరిశుభ్రభయినవి.  
' నజాసత్'  యకాలుుః 
(1,2) భలమూత్రం. 
(3) 'వదీ': అది తెలలటి చికకని ద్రవ దాయథం. అది మూత్రము తరువాత 
వెలువడుతంది.  
(4) 'భజి': అది తెలలటి జిగటగల దాయథం. అది భాయమబయతల సయసా- 
లడడముతో, లేదా భనిషి కామాలోచనలో డినపుడు వెలుతంది.  
*'భనీ' (ఇంద్రిమం, వీయమం) శుభ్రమైనదే. అయినా అది చిుగా 
ఉననపుడు కడుగుట, ఎండిపోయినపుడు నలుచ్చట అభిలషణీమం.  
(5) తినుట యోగమం కాని జంతవుల భలమూత్రం అరిశుభ్రం. తినుట 
యోగమమైన జంతవుల భలమూత్రం అరిశుభ్రం కాదు.  
పైన చెఫడిన భలినాలు శరీరానికి, లేదా దుస్తతలకు అంటినచో వాటిని 
దూయం చేయాలి భరియు కడగాలి. అయితే కేవలం 'భజి' విషమంలో 
చినన మినహాయింపు ఉంది. అదేమిటంటేేః అది అంటిన చోట 
కడగకుండా నీళ్ళు చలిలనా సరిపోవును. *'భనీ' కాభంతో వెళ్ళునచో 
సాననం చేయుట విధిమగును. 
(6) ఫహిష్టట భరియు బాలంత యకతస్రావం.  
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' నజాసత్'  ఆదేశాలుుః 
1- భనిషికి ఏదో క దాయథం అంటింది, కాని అది నజాసతేనా కాదా 
అనే నిరాథయణ చేమలేని స్థతిలో ఉననపుడు, దాని గురించి రిశోధన చేస్త 
అకకయ లేదు. అలగే దానిన కడిగే అవసయం కూడా లేదు. 
2- క భనిషి నమాజు చేస్న తరువాత శరీయములో లేక తన దుస్తతలోల 
నజాసత్ చూశాడు. దాని గురించి నమాజుకు ముందు తెలిమ లేదు, 
లేదా తెలిస్ యుండే కాని భయచిపోయాడు. అలంటపుడు అతని 
నమాజు అయినటేల. 
3- దుస్తతలోల నజాసత్ డిన సథలం తెలిమకుంటే, దానిన తెలుస్తకునే 
ప్రమతనం చేయాలి. ఏ సథలం అనన అధిక అనుమానం కలుగునో దానేన 
కడగాలి. ఎందుకనగా భలినానిన దాని యంగు, రుచి లేదా వాసనతో 
స్గటటవచ్చును.  
భలభూతర విసయజనుః 
 భలమూత్ర విసయజన దదతలు ఈ క్రంది విధంగా ఉనానయిేః  
1- భరుగుదొడిిలో ఎడభ కాలుతో ప్రవేశిస్తత, ప్రవేశముకు ముందే 
చదవాలిేః బిస్మిల్లా హి ఄల్లా హుభి ఆనీీ ఄఉజు బిక మినల్ ఖుబుస్మ 
వల్ ఖబాఆస్మ        َخبَائِِث ـُخبُِث َوال  ـَن ال  َالؾَُّفمَّ إِِّني أَُعوُذ بَِك مِ بسم اهلل  

(ుఄల్లహా్ పేరుతో, ఒ ుఄల్లహా్ నేను దుషట జిన్నాతు స్త్రీ పురుషుల నుుండి 
నీ శయణు జొచ్చుచ్చన్నాను). (బుఖారి 142, ముస్ాుం 375). 
భరుగుదొడిి నుండి కుడి కాలు ముందు వేస్తత ఫమటకు వచిు చదవాలిేః 
గుఫా్రనక  َراكََك  .నీ భన్ాుంపుకై ుఄరిసి్తున్నాను. (తిరిిజి 7)  ُغػ 
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 2- అలలహ్ పేరుగల ఏ వస్తతవూ భరుగుదొడిిలోకి తీస్తకెళుకూడదు. 
కాని దానిన తీస్ పెటటడంలో ఏదైనా నషటం ఉంటే వెంట తీస్తకెళువచ్చును.  
3- ఎడారి ప్రదేశంలో కాలకృతామలు తీరుుకునేటపుడు ఖిబాల వైపున 
ముఖము, వీపు గానీ పెటిట కూర్చుకూడదు. నాలుగు గోడల భధమ 
ఉననపుడు ఏలంటి అబమంతయము లేదు.   
4- సతర్ రిధిలోకి వచేు శరీయ భాగానిన ప్రజల చూపులకు భరుగు 
యచాలి. ఇందులో ఏ కొంచమైనా అశ్రదధ వహించకూడదు. పురుష్టల 
సతర్ నాభి నుండి మోకాళు వయకు. స్త్రీ యొకక పూరిత శరీయం, నమాజులో 
కేవలం ముఖము త. స్త్రీ నమాజులో ఉననపుడు యపురుష్టలు 
ఎదురౌవుతే ముఖముపై ముస్తగు వేస్తకోవాలి.  
5- శరీయం లేక దుస్తతలపై భలమూత్ర తంరులు డకుండా జాగ్రతత 
వహించాలి.  
6- భలమూత్ర విసయజన తరువాత నీటితో శుభ్రం చేస్తకోవాలి. నీళ్ళు 
లేనపుడు నజాసత్ భయకలను దూయము చేయుటకు రాళ్ళు, కాగితము 
లంటివి ఉయోగించవచ్చును. రిశుభ్రత కొయకు ఎడభ చెయిమ 
మాత్రమే ఉయోగించాలి.  
వుజుః 
 వుజూ లేని నమాజు అంగీకరింఫడదు. ప్రవకత ملسو هيلع هللا ىلص ఉదేశించాయని 
అబూ హురైయ యజిమలలహు అనుూ ఉలేలఖించారుేః   

لَ )  َدَث َحتَّى َيتََوضَّ بَُل اهللُ َصََلَة أََحِدُكم  إَِذا أَح   .(ََل َيؼ 

"మీలో ఎవన్కైన్న ుఄపానవాయువు జరిగితే ుఄతను వుజూ చేస్తకోనుంత 
వయకు ుఄల్లహా్ ుఄతన్ నమాజును ుఄుంగీకరిుంచడు". (బుఖారి 6954). 
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  వుజ ఘనతలు చాల ఉనానయి. వుజూ సందయబంలో అవి గురుతకు 
తెచ్చుకోవడం భంచిది. వాటిలో కొనిన ఇవిేః  

َسَن ال ُوُضوَء َخَرَجت  َخطَاَياُه ِمن  َجَس ) لَ َفلَح   .(ِدهِ َحتَّى ََت ُرَج ِمن  ََت ِت أَظ َػاِرهِ َمن  َتَوضَّ

ప్రవకత సలలలలహు అలైహి వసలలం శుబవాయత ఇచాుయని, ఉసాభన్ బిన్ అఫ్ఫపన్ 
యజిమలలహు అనుూ ఉలేలఖించారుేః "ఎవరు వుజూ చేస్నపుుడు పూరిు 
శ్రద్తిో భుంచి విధుంగా చేస్తురో ుఄతన్ శరీయుం నుుండి ుఄతన్ పాపాలనీా 
రాలిపోతాయి. చివరికి గోళ్ళ నుుండి కూడా వెళ్ళళపోతాయి". (ముస్ాుం 245). 

َؾَواُت ال  ) َُفنَّ ـَمن  َأَتمَّ ال ُوُضوَء َكََم أََمَرُه اهللُ َتَعاََل َفالصَّ اَراٌت دَِا َبقـ  تُوَباُت َكػَّ  .(َؿؽ 

ప్రవకత సలలలలహు అలైహి వసలలం సంబోధించాయని, ఉసాభన్ బిన్ అఫ్ఫపన్ 
యజిమలలహు అనుూ ఉలేలఖించారుేః "ుఄల్లహా్ ుఅదేశుంచిన విధుంగా 
సుంపూయణుంగా వుజూ చేసేవారు, వారి పర్జ ్నమాజులు వాటి భధయ జరిగే 
పాపాల ప్రక్షాళ్నకు కాయణభూతభవుతాయి". (ముస్ుాం 231). 

వుజ విధానం:  
* వుజూలో క అవమవం తరాాత భర్చ అవమవం క్రభ 
ప్రకాయంగా భరియు వెంటవెంటనే కడుగుట తనిసరి(1). 

1- వుజూ నిమమత్ (సంకలం) నోటితో లుకకుండా భనుస్తలోనే 
చేయాలి. క ని చేయుటకు భనుస్తలో నియణయించ్చకోవడమే 'నిమమత్'. 
భళ్ళు బిస్భలలహ్ అనాలి. పేజి 9లో వుజూ చిత్రాలు చూడండి. 

                                                           
1

 క్రభ ప్రకాయంగా వుజూ చేయాలి. అంటేః 1 నండి 8 వరకు ఉన్న క్ర మం ప్ర కారం వీటిల 
వెన్కా మందు చేయకూడదు.  
వెంటవెంటనే చేయాలి. అంటేః పై  క్ర మం ప్ర కారం, ఒక్ అవయవం క్డిగాక్, దాని తడి ఆరక్ 
మందే వెంటనే దాని వెన్క్ అవయవం క్డగాలి. మరీ ఆలస్యం చేయవదుద . 
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 2- రండు అయచేతలను భణికటల వయకు మూడు సారుల కడగాలి. చిత్రం2. 
3- మూడు సారుల నోట్లల నీళ్ళు తీస్తకొని పుకికలించి, ముకుకలో నీళ్ళు 
ఎకికంచి శుభ్రం చేయాలి. చిత్రాలు 2 భరియు 3. 
4- మూడు సారుల ముఖము కడగాలి. అడింలో కుడి చెవి నుండి ఎడభ 
చెవి వయకు. నిలువులో నొసటి పై భాగం నుండి గదువ క్రంది వయకు. చి.5 
5- రండు చేతలు మూడేస్ సారుల కడగాలి. వ్రేలు మొదటి భాగము నుండి 
మోచేతల వయకు. ముందు కుడి చెయిమ, తరువాత ఎడభ చెయిమ. చి.6 
6- క సారి తల 'భసహ్' చేయాలి. అంటే రండు చేతలను తడి చేస్ 
తల మొదటి (నుదుటి) భాగము నుండి వెనక మెడ వయకు తీస్తకెళ్ళు 
భళ్ళు వెనక నుండి మొదటి (నుదుటి) వయకు తలను సరిిస్తత 
తీస్తకురావాలి. చూడండి చిత్రం 7 భరియు దాని తరాాత చిత్రం. 
7- క సారి రండు చెవుల 'భసహ్' చేయాలి. అంటే రండు చూపుడు 
వ్రేళుతో చెవి లోలి భాగానిన, బొటన వ్రేళుతో పై భాగానిన సరిించాలి. చి8 
8- రండు కాళును వ్రేళు నుండి చీలభండల వయకు మూడేస్ సారుల 
కడగాలి. ముందు కుడి కాలు తరువాత ఎడభ కాలు. చిత్రం 9 చూడండి. 
9- తరాాత దుఆ చదవాలిేః ప్రవకత ملسو هيلع هللا ىلص ఉదేశించాయని, ఉభర్ బిన్ 
ఖతాతబ్ యజిమలలహు అనుూ ఉలేలఖించారుేః "మీలో ఎవరైనా సంపూయణంగా 
వుజూ చేస్తకొని 'ఄష్ హదు ఄల్లా  ఆల్లహ ఆల్ా ల్లా హు వహ్ దహూ ల్ల 

షయక ల్హూ వఄష్  హదు ఄనీ ముహభిదన్ ఄబుద హూ వయసూలుహ్' 
చదువుతార్చ అతని కొయకు సాయగపు ఎనిమిది దాారాలు తెరువఫడతాయి, 
ఎందులో నుండి ప్రవేశించగోరినా అతని ఇషటం". (ముస్లం 234). 
ًدا َعب ُدُه َوَرُسوُلهُ  َفُد أَنَّ ُُمَؿَّ يَك َلُه َوأَش  َدُه ََل ََشِ َفُد َأن  ََل إَِلَه إَِلَّ اهللُ َوح   أَش 
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 (నేను స్తక్ష్యమిస్తున్నాను; ుఄల్లహా్ తు సతయ ుఅరాధ్యయడెవవడూ లేడన్, ుఅమన 
ఏకైకుడు భాగస్తవమీ లేన్వాడన్ భరియు స్తక్ష్యమిస్తున్నాను; ముహభిద్ 
సలాల్లాహు ుఄలైహి వసలాుం ుఄల్లాహ్ యొకక దాస్తడు భరియు ప్రవకు). 

 
మేజోళ్ళ పై ' భసహ్'   
 ఇసాలం ధయభం యొకక స్తలువైన, ఉతతభ విషమం కటిేః మేజోళుపై 
'భసహ్' చేస్త అనుభతివాడం. ప్రవకత సలలలలహు అలైహి వసలలం కూడా 
'భసహ్' చేస్తవాయని రుజువైనది.  

ِن ُأَمقَّةَ  ِرو ب  ق ِه. ملسو هيلع هللا ىلص َرَأي ُت الـَّبِيَّ  َقاَل:  َعن  َعؿ  َسُح َعَذ ِعََمَمتِِه َوُخػَّ  َيؿ 
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 అమ్ర్ బిన్ ుఈభమయ చెపాురుుః ప్రవకు ملسو هيلع هللا ىلص తభ తలపాగ భరియు 
మేజోళ్ళపై 'భసహ్' చేస్తునాద్ధ నేను చూశాను. (బుఖారి 205). 

بَِة  َا أَكَا َمَع َرُسوِل اهلل َقاَل:  َعِن ادُِغَرِة  بِن ُشع  َذاَت َلق ؾٍَة إِذ  كََزَل فََؼََض  ملسو هيلع هللا ىلصَبقـ 

ق ِه.  لَ َوَمَسَح َعَذ ُخػَّ  َحاَجتَُه ُثمَّ َجاَء َفَصبَب ُت َعؾَق ِه ِمن  إَِداَوةٍ َكاكَت  َمِعي َفتََوضَّ

ముగీయ బిన్ షొుఄఫ చెపాురుుః క రాత్రి నేను ప్రవకుతో ుఈుండగా, 
ుఅమన క చోట భజిలీ చేస్ (ఒ చాటున) కాలకృతాయలు తీరుుకొన్ 
వచాురు, ుఄపుుడు న్న వద్ద ుఈనా చెుంబుతో నీళ్ళళ పోశాను ుఅమన 
వుజూ చేశారు. చివరిలో తభ మేజోళ్ళపై 'భసహ్' చేశారు. (బుఖారి 
203, ముస్ాుం 274). 
 వాటి పై 'భసహ్' చేయుటకు ఒక నిబంధన ఏమిటంటే అవి వుజూ 
చేస్న తరాాత తొడిగి యుండాలి. పై భాగాన 'భసహ్' చేయాలి, క్రంది 
భాగాన కాదు. ఇక 'మసహ్' గడువు విషయానికి వస్తత; సాథనికులు క 
గలు క రాత్రి, ప్రయాణికులు (ఏ ప్రయాణంలో నమాజ్ ఖస్ర్ 
చేమవచ్చునో ఆ ప్రయాణంలో) మూడు రేయింఫవళ్ళు మేజోళుపై 
'భసహ్' చేమవచ్చును. (వుజూ చేస్ తొడిగన తరువాత వుజూ 
బంగభయిన క్షణం నుంచీ గడువు మొదలవుతంది).  
  'మసహ్' భంగమయే కారణాలుః గడువు ముగిస్న భరుక్షణం 
నుంచే 'భసహ్' బంగమైపోతంది. 'భసహ్' చేస్న తరువాత కనీసం 
కసారైనా తీస్నటలయితే 'భసహ్' బంగభవుతంది. లేదా భనిషి 
(సానసఖలనం లేదా భాయమబయతల సంభోగం కాయణంగా) అశుదధతకు లోనైతే 
'భసహ్' బంగభవుతంది. సాననం చేయుటకై అవి తీమడం కూడా 
తనిసరి.  
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 వుజను బంగరిచే విషయాలుుః 
 1- భలమూత్రపు దారుల నుండి ఏదీ వెలువడినా సరే అందు వలన 
వుజూ బంగభవుతంది. ఉదాేః భలము, మూత్రము, అపానవాయువు 
(పితత), 'భనీ', 'భజీ', 'వదీ' యకతము. ('భనీ' వలన సాననం చేమడం విధి 
అవుతంది). 2- నిద్ర. 3- భరాభంగ సథలనిన ఏ అడుి లేకుండా 
ముటుటకోవడం. 4- ంటె మాంసం తినడం. 5- సృహ తపుట వలల 
కూడా వుజూ బంగభవుతంది.  
గుస్్ల (స్నానం): 
 శుదిధ పందే ఉదేదశం (నిమమత్)తో పూరిత శరీయంపై నీళ్ళు 
పోస్తకొనుటనే గుస్లల అంటారు. పూరిత శరీయం కడగడం, అందులో 
పుకికలించడం భరియు ముకుకలో నీళ్ళు ఎకికంచడం కూడా తనిసరి. 
అపుడే గుస్లల అగును. (దాని వివయణ ఇదిేః ముందు భరాభంగ భాగానిన 
శుభ్రరుచ్చకోవాలి. పిద నమాజుకు చేయునటువంటి వుజూ చేయాలి. 
అయచేతిలో నీళ్ళు తీస్తకొని తల మీద పోస్ రుదాదలి. ఇల మూడు సారుల 
చేయాలి. భళ్ళు పూరిత శరీయము పై నీళ్ళు పోస్తకొని సాననం చేయాలి).  
క్రంది ఐదు సందర్భాల్్ల గుస్్ల చేమడం విధిగా ఉందిుః  
1- స్త్రీలకు గానీ పురుష్టలకు గానీ నిద్రలో ఉనాన లేక మేల్కకని ఉనాన 
కాభము (షహాత్)తో 'భనీ' ఉబికిడితే గుస్లల విధి అవుతంది. 
కాభము లేకుండా ఏదైనా వామది, లేదా విరీతమైన చలి కాయణంగా 
వెలువడితే గుస్లల విధి కాదు. అలగే సఖలనమైనటుల కలగని 'భనీ' లేదా దాని 
భయకలేమీ చూడకుంటే గుస్లల విధి కాదు. ఎపుడు 'భనీ' లేక దాని 
భయకలు కనఫడునో అపుడే గుస్లల విధి అవుతంది. సఖలమైనటుల అతనికి 
గురుత లేకునాన యవాలేదు.  
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 2- భరాభంగాల కలయిక. అంటే బయత భరాభంగము భాయమ భరాభంగంలో 
ప్రవేశించినపుడు వీయమము డకపోయినా సాననం చేయుట విధిమగును.  
3- రుత స్రావం, ప్రసవ స్రావం ముగిస్న తరువాత గుస్లల విధిమగును. 
4- శవానికి గుస్లల చేయించడం విధిగా ఉంది.  
5- ఎవరైనా అవిశాాస్తడు ఇసాలం స్వాకరించినపుడు. 
' జునుబీ'  పై నిశిదధమునా విషయాలుుః 
 (సానసఖలనం వలల, లేదా భాయమబయతల సంభోగం కాయణంగా అశుదధతకు 
లోనయిన వమకితని 'జునుబీ' అంటారు). 
1- నమాజ్. 2- తవాఫ్. 3- దివమ ఖుర్ఆనును ముటుటకోవడం, మెలలగ, 
శఫదముగా, చూస్వ, చూడక ఏ స్థతిలోగాని చదవడం నిశిధధం.  
4- భస్జదులో నిలవడం. కాని భస్జదులో నుండి దాటి పోవడంలో 
తపేమీ లేదు. భస్జదులో నిలువవలస్నపుడు వుజూ చేస్తకునాన 
(భలినము కొంత వయకు తగుగను, కనుక అది) సరిపోవును.  
తమముుమ్: 
  క్రంద తెలుఫడే కాయణాలు సంబవించినపుడు ప్రయాణికులు, 
సాథనికులు ఎవరైనా సరే వుజూ భరియు గుస్లల కు ఫదులుగా తమముభమ్ 
చేమవచ్చును.  
1- అతికషటంగా వెతికినటికీ నీళ్ళు దొయకనపుడు, లేదా ఉండికూడా 
వుజూకు సరిడనపుడు తమముభమ్ చేమవచ్చును. కొంత దూయములో 
నీళ్ళు ఉనాన అకకడికి వెళ్ళు తీస్తకోవడంలో అతనికి ధన, ప్రాణ 
నషటముననపుడు కూడా తమముభమ్ చేమవచ్చును.  
2- వుజూ అవమవాలోల ఏ కదానికైనా గామభయితే దానిన కడిగే 
ప్రమతనం చేయాలి. కడగడం వలల నషటం ఉంటే భసహ్ చేయాలి, అంటే 



శుద్ధి - నమాజ్  15 

 చేయి తడి చేస్ దాని మీద తడువాలి. భసహ్ వలల కూడా హాని కలిగే 
బమం ఉంటే తమముభమ్ చేమవచ్చును. 
3- నీళ్ళు లేదా వాతవయణం భరీ చలలగా ఉండి నీళు ఉయోగం 
హానికయంగా ఉంటే తమముభమ్ చేమవచ్చును.  
4- నీళ్ళు కేవలం త్రాగడానికి మాత్రమే ఉననపుడు కూడా తమముభమ్ 
చేమవచ్చును.  
తమముుమ్ విధానం: 
  భనుస్తలో నిమమత్ /సంకలం చేస్తకొని రండు అయచేతలు క 
సారి భూమిపై తటిట ముఖముపై భళ్ళు భణికటల వయకు రండు చేతలపై 
భసహ్ చేయాలి. (కొందరు వుజూ చేస్నటులగా మోచేతల వయకు, కాళ్ళు 
సయితం భసహ్ చేసాతరు ఇది ప్రవకత దదతి ఎంతమాత్రం కాదు). 
వుజూను బంగరిచే విషయాలే తమముభమ్  ను బంగరుసాతయి. 
నమాజుకు ముందు లేదా నమాజు భధమలో నీళ్ళు లభిస్తత తమముభమ్ 
బంగభవుతంది. నమాజు పూరిత చేస్తకునన తరువాత నీళ్ళు లభిస్తత ఆ 
నమాజు అయినటేల. తిరిగి భళ్ళు చేమవలస్న అవసయం లేదు.  
ఫహిష్టు, బాలంత స్త్రీలుుః 
 స్త్రీలు తభ ఋతస్రావము భరియు బాలంత గడువులో ఉననపుడు 
నమాజు, ఉవాసాలు పాటించకూడదు. హజ్రత్ ఆయిష యజిమలలహు 
అనాూ ఉలేలఖనం ప్రకాయం, ప్రవకత సలలలలహు అలైహి వసలలం ఇల సెలవిచాురుేః   
"నీవు ఋతవు గడువు దినాలోల నమాజు చేమడం మానేయి. ఋత 
స్రావం ముగిసాక నీ వంటి మీది యకాతనిన కడిగి (తలంటు సాననం చేస్) 
నమాజు చేస్తత ఉండు". (బుఖారి 331, ముస్లం 333). తపి పోయిన 
నమాజులు తిరిగి చేమకూడదు. కాని తపి పోయిన ఉవాసాలు మాత్రం 
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 పూరిత చేయాలి. అలగే వీరు కాబా ప్రదక్షిణం (తవాఫ్) కూడా 
చేమకూడదు. ఈ గడువులో బయత తన భాయమతో సంభోగించడం కూడా 
నిషిధధం. అయితే యమించడం త యసయం ఏ యకమైన ఆనందం 
పందినా తపు లేదు. ఈ స్థతిలో స్త్రీ ఖుర్ఆనును తాక వదుద.  
 యకత స్రావం ఆగిన తయవాత సాననం చేమడం విధిగా ఉంది(2). సాననం 
తరాాత వారి ఈ గడువులో నిశిదధంగా ఉననవనీన ధయభ సభభతభవుతాయి. 
 నమాజు సభమం ప్రవేశించిన తరువాత, ఆ నమాజు చేమక ముందే 
ఏ స్త్రీకైనా ఋత స్రావం మొదలవుతే, లేదా ప్రసవిస్తత ఆమె 
రిశుదుధరాలయిన తరువాత ఆ నమాజును తిరిగి చేయాలి. (ఉదాేః జొహ్ర్ 
నమాజు వేళ ఆయంబభయింది గలు న్నండు గంటల నలబై 
నిమిషాలకు, క స్త్రీ కటింటి వయకు కూడా  జొహ్ర ్నమాజు చేస్తకోలేక 
పోయింది. అపుడే ఋత స్రావం మొదలయింది, లేదా ప్రసవించింది. 
అలంటపుడు ఆ స్త్రీ రిశుదుధరాలయిన తరువాత జొహ్ర ్ నమాజు 
చేయాలి). క యకాత మాత్రమే చేయునంత సభమం ఉననపుడు 
రిశుదుధమైన స్త్రీ గుస్లల చేస్న తరువాత ఆ నమాజు చేస్తకోవాలి. క వేళ 
అది అస్ర్ లేదా ఇషా నమాజు అయితే అస్ర్ తో పాటు జొహ్ర,్ భఘ్రిబ్ తో 
పాటు ఇషా కూడా చేయుట అభిలషణీమం. ఉదాేః స్తరామసతభయానికి 
క యకాత్ చేయునంత ముందు రిశుదధమైతే అస్ర్ నమాజు మాత్రం 
తక చేయాలి. అయితే జొహ్ర ్కూడా ఖజా చేస్తత భంచిది. అయథ రాత్రికి 
కొంచెం ముందు రిశుదుధరాలయితే ఇషా మాత్రం చేమవలస్ందే, 
అయితే భఘ్రిబ్ కూడా చేమడం భంచిది. 

                                                           
2

  కందరు బాలంతలు 15, లేదా 20, 25 రోజులో  రక్త  స్రర వం నిలిచిపోయినా 40 రోజుల 
తరువాతే గుస్లో  చేస్రత రు. ఆ తరువాతే న్మాజు ఆరంభిస్రత రు. వారు ఇలా చేసేది చాలా 
ఘోరమై న్ తప్పు. ఎప్పుడు రక్త  స్రర వం నిలిచిన్దో అప్పుడే గుస్లో  చేయాలి. న్మాజు 
మొదలెటా్టలి. 
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 أحكام الصالة
నమాజు ఆదేశాలు 

 నమాజ్ ఇసాలం మూల సథంబాలలో రండవది. అది ప్రతీ ప్రాజఞ, 
ఈడేరిన స్త్రీ పురుష్టనిపై విధిగా ఉంది. నమాజు విధిని తియసకరించే వాడు 
కాఫిర్ (సతమ తియసాకరి) అవుతాడని ఏకాభిప్రామం ఉంది. ఇక ఫదధకం, 
నియలక్షయంతో మొతాతనికే నమాజు చేమనివాడు కూడా కాఫిర్ అవుతాడని 
అధిక సంఖమలో ప్రవకత సహచరులు ఏకీబవించారు. ప్రళమదినాన 
మానవునితో తొలి లెకక నమాజు గురించే జరుగును. నమాజుకు 
సంఫంధించిన ఖుర్ఆన్ ఆదేశం చదవండిేః  

ةاََّّإِن َّ] َلا ََّّالص  ىات  َََّّكا ا ِنيِياَََّّعا قُوثًاَّلِجاابًاَّالُهؤ  و   [301الـساء:] [ما

వాసువాన్కి నమాజ్ విశావస్తలు న్రీణత సభయాలలో పాటిుంచవలస్న 
ధయిుం. (సూరె న్స్త 4: 103). ప్రవకత సలలలలహు అలైహి వసలలం 
ఉదేశించాయని ఇబున ఉభర్ యజిమలలహు అనుూ ఉలేలఖించారుేః  

ْسَلَُم َعَذ ََخٍْس  :ملسو هيلع هللا ىلصَعْن اْبِن ُعَؿَر ريض اهلل عـفِل َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل  )ُبـَِي اْْلِ

ًدا َرُسوُل اهلل َوإَِقاِم ال َ إَِلا اهلُل َوَأنا ُْلَؿا َكاِة َواْْلَجِّ َشَفاَدِة أَْن ََل لِِإَ  الزا
ِ
َلَِة َوإِيتَاء صا

 َوَصْوِم َرَمَضاَن(.

"ుఆస్తుాం పున్నద్ధ ఐదు విషయాలపై ుఈుంద్ధుః 1- ుఄల్లహా్ తు సతయ 
ుఅరాధ్యయడు భరొకడు లేడు, ముహభిద్ (సలలా్లహాు ుఄలైహి వసలుాం) 
ుఄల్లహా్ యొకక ప్రవకు ుఄన్ స్తక్ష్యమిచ్చుట. 2- నమాజు స్తపిుంచ్చట. 
3- జకాత్ (విధిదానుం) చెలిుాంచ్చట. 4- హజ్ చేయుట. 5- యభజాను 
ుఈవాస్తలు పాటిుంచ్చట". (బుఖారి 8, ముస్ుాం 16). 



శుద్ధి - నమాజ్  18 

 

ِك َوالُْؽْػِر َيُؼوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصَيُؼوُل: َسِؿْعُت الـابِيا  َعْن َجابٍِر  ْ ُجِل َوَبْْيَ الِّشِّ )إِنا َبْْيَ الرا

َلَِة(.  َتْرَك الصا

జాబిర్ బిన్ అబుదలలహ్ యజిమలలహు అనుూమా ఉలేలఖనం ప్రకాయం, నేను 
ప్రవకత సలలలలహు అలైహి వసలలం చెగా వినాననుేః "క భన్షి భరియు 
షిర్జక, కుఫ్ర ్(ఫహుదైవారాధన, సతయతియస్తకయుం) భధయ ుఈనా వయతాయసుం 
నమాజును విడన్నడడుం". (ముస్ుాం 82). 
 నమాజు పాటించడంలో చాల గొ ఘనతలునానయి, వాటిలో కొనినేః  

َر ِٕل َبقْتِِه ُثما َمَشى إََِل َبقٍْت ِمْن  :ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل  َرْيَرَة َعْن َأِِب هُ  )َمْن َتَطفا

ا ََتُطُّ َخطِقئًَة  ُبقُوِت اهلل لِقَْؼِِضَ َفِريَضًة ِمْن َفَرائِِض اهلل َكاكَْت َخطَْوَتاُه إِْحَداُُهَ

 َواْْلُْخَرى َتْرَفُع َدَرَجًة(.

ప్రవకత  ఉదేశించాయని, అబూ హురైయ  ఉలేలఖించారుేః "ఎవరైన్న 
తన ుఆుంట్ల ా వుజూ చేస్తకొన్, ుఄల్లహా్ యొకక విధ్యలాో క విధి 
న్యవహిుంచ్చటకు ుఄల్లహా్ గృహాలాోన్ క గృహుం (భస్ద్్)లో ప్రవేశసేు, 
ుఄతను వేసే ుఄడుగులాో క దాన్కి ఫదులుగా క పుణయుం లభిసేు, భరో 
దాన్కి ఫదులుగా క స్తనిుం పెరుగుతుుంద్ధ". (ముస్ుాం 666).  

)َأَلَ َأُدلُُّؽْم َعَذ َما َيْؿُحو اهلُل بِِه اْْلََطاَيا ، َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصأنا َرُسوَل اهلل  ،َعْن أِِب ُهَريَرَة 

رَجاِت  . َقاَل:َوَيْرَفُع بِِه الدا
ِ
 َعَذ اْدََؽاِره ،  ( َقاُلوا: َبَذ َيا َرُسوُل اهلل

ِ
)إِسبَاُغ الُْوُضوء

َباط(.َوَكثَْرُة  َلَِة ، َفَذلُِؽُم الرِّ َلَِة َبعَد الصا  اْْلَُطا إََِل اْدََساِجد ، َواكْتَِظاُر الصا

అబూహురైయ  ఉలేలఖనం ప్రకాయం: భహానీమ ప్రవకత  ఇల అడిగారుేః 
"యభ ప్రభువైన ుఄల్లహా్ ఏ విషయాల ుఅధాయుంగా ుఄరాధాలను 
భన్ాస్తుడో, స్తయిిన్ ుఈనాతుం చేస్తుడో ుఄల్లుంటి విషయాలు మీకు 
తెలున్న?" దాన్కి సహచరులు 'దైవప్రవకాు తుక సెలవీముండి' ుఄన్ 
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 ఫదులిచాురు. ుఄపుుడామన ుఆల్ల బోధిుంచారుుః "(1) వాతవయణుం, 
రిస్తిులూ ుఄనుకూలుంగా లేనుటికీ వుజూ పూరిుగా చెమయటుం. (2) 
భస్ద్్ వైపునకు ుఄధికుంగా ుఄడుగులు వెమయడుం. (3) క నమాజ్ 
తరువాత భరో నమాజ్ కొయకు న్రీక్షుంచడుం, ుఆద్ధ రిబాత్ తో 
సమానుం(3)". (ముసా్ుం 251). 

إََل اْدَْسِجِد َأو َراَح ، َأَعدا اهلُل َلُه  )َمْن َغَدا َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص، َعِن الـابِيِّ َوَعن َأِِب ُهَريَرة 

 ِٕل اْْلَـاِة ُكُزَلً،ُكؾاَِل َغَدا أو َراَح(.

ప్రవకత  ఉదేశించాయని అబూ హురైయ  ఉలేలఖించారుేః "ప్రతి రోజూ 
ుఈద్ముం, స్తముంత్రుం నమాజు చేమడాన్కి భస్ద్ుకు వెళ్ళళ వయకిు కోసుం 
ుఄల్లహా్ సవయగుంలో విుందు ఏరాుటు చేస్తుడు". (బుఖారి 662. ముస్ాుం 669). 
నమాజుకు సంఫంధించిన ముఖ్య విషయాలుుః 
1- సామూహికంగా నమాజు చేమడం పురుష్టలపై విధిగా ఉంది, ఈ 
హదీస్త ఆధాయంగాేః  

َلََة )َلَؼْد َُهَ  َلَِة َفتَُؼاَم ُثما ُأَخالَِ  إََِل َمـَاِزِل َقْوٍم ََل َيْشَفُدوَن الصا ْؿُت َأْن ُُمَر بِالصا

َق َعَؾقِْفْم(.  َفُلَحرِّ

"నమాజు చేయిుంచడాన్కి కరిన్ ుఅదేశుంచి, స్తమూహిక నమాజులో 
పాల్గగనన్ వారి వైపుకు తిరిగి వారు ుఆుండలాాో ుఈుండగా వారి గృహాలను 
తగలబెడదాభన్ ఎన్నా స్తరు ాుఄనుకున్నాను". (బుఖారి 2420, ముస్ాుం 651). 
2- శాంతి, నిదానంగా తాయగా భస్జదుకు రావడం చాల భంచిది.  

                                                           
3

 రిబాత్ అంట స్త్యయస్త్యయల మధ్య పోరాటం స్రగే రోజులో  రాత్రర ళ్ళు ప్హరా కాయడం 
అన్న మాట. శంత్ర కాలంల న్మాజ్ ప్టో  మకుువ, పోరాటపు రోజులో  ప్రర ణాలైడిి 
ప్హరాకాయడంతో స్మాన్మని అరథ ం. 
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 3- భస్జదులో ప్రవేశిస్తత కుడి కాలు ముందు వేస్ చదవండిేః ఄల్లా  
హుభిఫ్ తహ్ లీ ఄబాాఫ యహితిక. (ముస్లం 713).  

َِ الؾُفما افْتَْح ِِل أَبَْواَب َرْحَ     .(ఒ ుఄల్లాహ్ న్న కొయకు నీ కరుణ దావరాలు తెరువు) تِ
4- కూరుునే ముందు రండు యకాతలు తహిమమతల్ భస్జద్ 
చేస్తకోవడం స్తననత్.  

َؾِؿيِّ  َكْع  َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَأنا َرُسوَل اهلل  َعْن َأِِب َقَتاَدَة السا )إَِذا َدَخَل َأَحُدُكْم اْدَْسِجَد َفؾَْرْ

 بَْل َأْن ََيْؾَِس(.َرْكَعتَْْيِ قَ 

ప్రవకత సలలలలహు అలైహి వసలలం సెలవిచాుయని, అబూ ఖతాద యజిమలలహు అనుూ 
ఉలేలఖించారుేః "మీలో ఎవరైన్న భస్ద్ులో ప్రవేశసేు కూరుునే ముుందు 
రెుండు యకాతుల నమాజు చేస్తకోవాలి". (బుఖారి 444, ముస్ాుం 714). 
5- నమాజులో సతర్ తనిసరి. పురుష్టల సతర్ నాభి నుండి మోకాళు 
వయకు, స్త్రీల పూరిత శరీయమే సతర్, నమాజులో కేవలం ముఖము త.  
6- కాబా వైపునకు అభిముఖమై ఉండుట తనిసరి. నమాజు 
అంగీకారానికి ఇది క షయత. ఏదైనా ఫలమైన కాయణం ఉంటే త. 
ఉదాేః వామది లేదా భరేదైనా కాయణం.  
7- ప్రతీ నమాజు దాని సభమములో చేయాలి. సభయానికి ముందు 
చేయుట సభభతం కాదు. సభమం దాటి చేమడం నిషిదధం. 
8- నమాజుకై శీఘ్రముగా సభమంలో రావడం, తొలి ంకితలో చేరుకోవడం, 
నమాజు కొయకు వేచించడం, ఇవనినయూ చాల గొ ఘనతగల కారామలు.  

 َوالصا ِّ )َلْو َيْعَؾُم الـااُس َما ِٕل َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنا َرُسوَل اهلل  َعْن َأِِب ُهَريَرَة 
ِ
 الـَِّداء

ِل ُثما ََلْ ََيُِدوا إَِلا َأْن َيْستَِفُؿوا َعَؾقِْه ََلْستََفُؿوا َوَلْو َيْعَؾُؿوَن َما ِٕل التاْفِجِر  اْْلَوا

 ََلْستَبَُؼوا إَِلقِْه...(.
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 ప్రవకత  బోధించాయని, అబూ హురైయ  ఉలేలఖించారుేః "ుఄజాన్ 
లకడుం భరియు మొద్టి ుంకిులో చేయడుం ఎుంత పుణయకాయయమో 
ప్రజలకు గనక తెలిసేు, ుఅ ుఄవకాశాలు చీటి (ఖుర్జుఄ) ద్దతి దావరా 
మాత్రమే లభిస్తుమన్ తెలిసేు, వారు తుకుుండా యసుయుం చీటి 
వేస్తకొుందురు. ుఄల్లగే వేళ్ కాగానే తొలి సభముంలో నమాజుకు 
రావడుంలో ఎుంత పుణయముుందో తెలిసేు, ుఄుందులో కూడా ప్రజలు 
కరొాకరు మిుంచిపోవడాన్కి పోటిడుదురు. .....". (బుఖారి 615, 
ముస్ాుం 437). 

)ََل َيَزاُل َأَحُدُكْم ِٕل َصَلٍَة َما  َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَأنا َرُسوَل اهلل  َعْن َأِِب ُهَرْيَرَة 

َلَُة ََتْبُِسُه(.  َداَمْت الصا

ప్రవకత సలలలలహు అలైహి వసలలం ప్రబోధించాయని, అబూ హురైయ యజిమలలహు 
అనుూ ఉలేలఖించారుేః "నమాజు కొయకు వేచిసూు ుఈనా వయకిుకి నమాజు 
చేస్తునాుంత పుణయుం లభిస్తుుంద్ధ". (బుఖారి 659, ముస్ాుం 649). 
నమాజు సభయాలుుః 
* జొహా్ నమాజు నభమం: తల నుండి పదుద వాలినటి నుండి ప్రతీ 
వస్తతవు నీడ దానంత అయ్యమ వయకు.  
* అస్ర్ నమాజు సభమం: ప్రతీ వస్తతవు నీడ దానంత అయినటి 
నుండి స్తరామసతభమం వయకు.  
* భగ్రిబ్ నమాజు సభమం: స్తరామసతభమమైనటి నుండి ఎర్రని 
కాంతలు కనుభరుగయ్యమ వయకు.  
* ఇషా నమాజు సభమం: ఎర్రని కాంతలు భరుగైన భరుక్షణం నుండీ 
అయథ రాత్రి వయకు.  
* ఫజ్ర్ నమాజు సభమం: ఉషోదమము నుండి స్తర్చమదమము వయకు.  
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 నమాజు చేమర్భని సథలాలుుః 
1- ఖననవాటికేః ప్రవకత సలలలలహు అలైహి వసలలం చెపారుేః  

َة(. َم َواْدَْؼَزَ  )اْْلَْرُض ُكؾَُّفا َمْسِجٌد إَِلا اْْلَِلا

"భూభాగభుంతయూ భస్ద్ే. స్తానశాల, భరుగుదొడు ాభరియు ఖనన 
వాటిక (ఖఫయస్తున్) తు". (ుఄబూ దావూద్ 492, తిరిిజి 317). అయితే 
జనాజ నమాజు భటుటకు ఖఫయసాతనులో చేమడం ధయభమే.  
2- సమాధి, గోరీల వైపుేః ప్రవకత సలలలలహు అలైహి వసలలం చెగా నేను 
వినానను అని అబూ భయుద్ గనవీ యజిమలలహు అనుూ ఉలేలఖించారుేః  

 )ََل ُتَصؾُّوا إََِل اْلُؼبُوِر َوََل َٔلْؾُِسوا َعَؾقَْفا(.

"గొరీలు ఎదురుగా ుఈుండగా నమాజ్ చేమడుం గానీ, వాటిపై 
కూరోువటుం గానీ చేమకుండి". (ముస్ాుం 972). 
3- ంటెశాల అంటే ంటెలు కటేట చోటు. అలగే అశుదధ సథలలోల 
నమాజు చేమరాదు.  
నమాజు విధానం: 
 నమాజు చేస్తటపుడు నిమమత్ (సంకలం) తనిసరిగా చేయాలి. 
అలగే ఇతయ ఆరాధనలోల కూడా చేయాలి. అయితే నిమమత్ భనుస్తులో 
చేయాలి. నోటితో కాదు. పేజి 26లో నమాజు చిత్రాలు చూడండి. 
ఇక నమాజు దధతి ఇలా వుందిుః 
1- పూరిత శరీయము భరియు పూరిత శ్రదాధబకుతలతో ఖిబాల దిశలో 
నిలఫడాలి. చూపులు, శరీయము అటూ ఇటూ ఉండకూడదు. (చూపులు 
సజాద చేస్త చోట కేంద్రికరించాలి). 
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 2- 'తకీఫర తహ్రీభ' అలలహు అకఫర్ అంటూ రండు చేతలు భుజాల 
వయకు లేదా చెవుల వయకు ఎతాతలి. చూడండి చిత్రం1 
3- కుడి అయ చెయిమని ఎడభ చెయిమపై పెటిట ఛాతిపై కటుటకోవాలి. చిత్రం2 
4- దుఆయె ఇస్తఫ్ తాహ్ చదవాలిేః  
 ఄల్ హందులిల్లా హి హందన్ కసీయన్ తయ్యిఫమ్ ముబాయకన్ 
ఫీహ్. (ముస్మా ం 600). 

 ْؿُد هلل َحًْدا َكثًِرا َصقِّبًا ُمبَاَرًكا فِقِه(.)اْْلَ 

(శుభాలు గల, ుఄనేకానేక భుంచి స్తుత్రములనీా ుఄల్లాహ్ కే చెుందును). 
 సుబ్ హానకల్లా హుభి వబిహమిద క వతబాయకసుిక వతఅల్ 
జదుద క వల్లఆల్లహ గై యక.  

َِ َوَتَعاََل  َِ الؾاُفما َوبَِحْؿِدَك َوَتبَاَرَك اْسُؿ َك  ُسبَْحاَك َ َغْرُ َك َوََل لِِإَ  َجدُّ

ఒ ుఄల్లహా్ నీవు యభ విత్రున్వి, నీకే సయవ స్తుత్రములు, నీ న్నభము 
శుబుం గలద్ధ. నీ భహిభ చాల్ల ఘనభయినద్ధ. నీవు తు 
ుఅరాధ్యయడెవడు లేడు.  
 ఇవి రండే గాకుండా ఇతయ దుఆలు కూడా చదవవచ్చును. ఎలలపుడూ 
కే దుఆ కాకుండా వేరు వేరు సభయాలోల వేరు వేరు దుఆలు చదవడం 
ఉతతభం. ఇల నమాజులో నమ్రత, శ్రదధ ఎకుకవగా ఉంటుంది.  
5- ఄఉజు బిల్లా హి మినషై్షతానియాజీమ్ చదవాలి. 
6- బిస్మిల్లా హియాహాినియాహీమ్ చదివి, స్తర ఫ్ఫతిహ చదవాలిేః  
ఄల్ హమ్ దు లిల్లా హి యబిిల్ అల్మీన్, ఄయాహాినియాహీమ్, మాలికి 
యౌమిదీద న్, ఆయ్యిక నఄబుదు వఆయ్యిక నసత  ఇన్, 
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ఆహిద నస్మియ్తల్ ముసత ఖీమ్, స్మయ్తల్ా జీన ఄన్ఄమ్ త ఄలృై హిమ్, 
గై యల్ భగ్ జూబి ఄలృై హిమ్ వల్జా్జలీా న్. (ఆమీన్).  

اِوَّالر ِحيمَِّ َّالر ْح  اََّّ*ِمْسِبَّاهللِ
 
اِهياَّال ال َّاَاا َّرا ِا ُ َّهللِ اِوَّالر ِحيمََِّّ*ه  الِِكََّّ*الر ْح  نا

يوَِّ َّادلا جاِايَُّإِي ََّّ*ياو ِم اس  َّن إِي اكا َّوا ُبُ  َّناا  جاِقيماََّّ*اكا َّالُهس  ااطا َّالِّصا ِ ىاا َّ*اه  ِِصااطا
اَاياَّ َّالض  َلا َّوا لاي ِهم  ُضو َِِّعا غ  َِّالها ْي  َّغا لاي ِهم  َّعا تا ه  ن اا

ا
َّأ ِيوا   اَّل 

ుఄపాయ కరుణాభయుడు, యభ కృపాశీలుడైన ుఄల్లాహ్ పేరుతో * 
ప్రశుంసలు, పొగడులనీా ుఄల్లహా్ కు మాత్రమే శోభిస్తుయి. ుఅమన 
సభసు లోకాలకు పోషకుడు, * ుఄపాయ కరుణాభయుడు, యభ 
కృపాశీలుడు. * ప్రతిపల ద్ధన్నన్కి (ుఄుంటే ప్రళ్మ ద్ధన్నన్కి) 
మజమాన్. * మేము న్నేా ుఅరాధిస్తున్నాము, సహాముం కోసుం న్నుా 
మాత్రమే ుఄరిిస్తున్నాము. * మాకు రుజుమాయగుం (సన్నియగుం) 
చూపుంచ్చ. * నీవు ుఄనుగ్రహిుంచిన వారి మాయగుం, నీ ుఅగ్రహాన్కి 
గురికాన్ వారి, ుఄమారాగన్కి లోనుకాన్ వారి మాయగుం. 
7- కంఠసతం చేస్ ఉనన ఖుర్ఆనులోని ఏదైనా స్తరా లేదా కొనిన 
ఆమతలు ఠంచాలి.  
8- చేతలు భుజాల వయకు ఎతిత, అలలహు అకఫర్ అంటూ రుకూ 
చేయాలి. రుకూలో అయచేతలతో మోకాళును టుటకోవాలి. వ్రేళ్ళు 
దగగయదగగయగా కాకుండా విడిగా ఉండాలి. సుబ్ హాన యబిిమల్ ఄజీం 
మూడు సారుల చదువుట స్తననత్. అంతకంటే ఎకుకవ చదవవచ్చు. కక 
సారి చదివినా సరిపోవును. చూడండి చిత్రం3 
9- ంటరి నమాజు చేయు వమకిత భరియు ఇమాం రుకూ నుండి తల 
లేపుతూ సమిఄల్లా హు లిభన్ హమిద అంటూ భుజాల వయకు 
చేతలెతాతలి. ముఖతదీ సమిఄల్లా హు లిభన్ హమిదహ్ కు ఫదులుగా 
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యఫినా వల్కల్ హమ్ ద్ అనాలి. ఈ స్థతిలో కుడి చెయి ఎడభ చెయిపై 
పెటిట ఛాతిపై కటుటకోవాలి.  
10- రుకూ తరాాత నిలఫడి ఉననపుడు ఈ దుఆ కూడా చదవవచ్చునుేః 
ఄల్లా హుభి యఫినా ల్కల్ హమ్ దు మిల్ఈస్ సమావాతి వ 
మిల్ఈల్ ఄయా వ మిల్ఈ మాషిఄత మిన్ ష్షై ఆమ్ ఫఄదు.  
 َبْعدُ 

ٍ
ء َِلَواِت َوِمْلُء اْْلَْرِض َوِمْلُء َما ِشئَْت ِمْن ََشْ َِ اْلـَحْؿُد ِمْلُء السا ـَا َل ُفما َربا  الؾا

ఒ ుఄల్లాహ్, మా ప్రభువా! నీకే ుఅకాశముల న్ుండుగాను, భూమి న్ుండుగాను, 
ుఄవి గాకా నీవు కోరిన వస్తువుల న్ుండుగాను స్తుతి గలదు. (ముస్లం 476). 
11- అలలహు అకఫర్ అంటూ మొదటి సజాదలో వెళ్ళులి. ఏడు అంగములపై 
సజాద చేయాలిేః (1) నొసటి, ముకుక. (2,3) రండు అయచేతలు. (4,5) 
రండు మోకాళ్ళు. (6,7) రండు పాదముల వ్రేళ్ళు. చేతలను కకల 
నుండి దూయముంచాలి. కాళు వ్రేళును ఖిబాల దిశలో ఉంచి, సజాదలో సుబ్ 
హాన యబిిమల్ ఄఄల్ల మూడు సారుల లుకుట స్తననత్. ఎకుకవ 
లుకుట భంచిదే. కక సారి చదివినా సరిపోతంది. ఈ స్థతిలో ఎకుకవ 
దుఆ చేయాలి. ఎందుకనగా ఇది దుఆ అంగీకాయ స్థతలోల కటి. చిత్రం4 
12- అలలహు అకఫర్ అంటూ సజాద నుండి తలెతిత ఎడభ పాదముపై 
కూర్చువాలి. కుడి కాలు పాదమును నిలబెటాటలి. కుడి చెయిమ కుడి 
మోకాలుకు దగగయగా తోడపై, ఎడభ చెయిమ ఎడభ మోకాలుకు దగగయగా 
తోడపై పెటాటలి. చేతి వ్రేళును విడిగా యచి ఉంచాలి. యబిిగ్ ఫియా  యబిిగ్ 
ఫియా  అని చదవాలి. చూడండి చిత్రం5,6,7 

13- రండవ సజాద మొదటి సజాద మాదిరిగా చేస్, సజాదలో అదే దుఆ 
చదవాలి.  
14- అలలహు అకఫర్ అంటూ రండవ సజాద నుండి లేస్తత నిటారుగా 
నిలఫడాలి.  
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 15- రండవ యకాత్ మొదటి యకాత్ మాదిరిగా చేయాలి. అందులో చదివిన 
దుఆలే ఇందులో చదవాలి. దుఅయె ఆస్మత ఫ్ తాహ్ భరియు ఄఉజు 
బిల్లా హి.... త. ఈ రండవ యకాత్ లోని రండవ సజాద నుండి అలలహు 
అకఫర్ అంటూ లేచి రండు సజాదల భధమలో కూరుునన విధంగా కూర్చుని, 
కుడి చెయి వ్రేళును ముడుచ్చకొని నడిమి వ్రేళ్ళని బొటన వ్రేళ్ళ భధమలో పెటిట, 
చూపుడు వ్రేళ్ళతో సైగా చేస్తత, కదలిస్తత తషహుూద్ చదవాలిేః  
ఄతత హియ్యితు లిల్లా హి వసిల్వాతు వతత య్యిబాతు ఄసిల్ల ము 
ఄలృై క ఄయ్యిహనీబియ్యి వయహితుల్లా హి వఫయకా తుహూ 
ఄసిల్లము ఄలృై నా వఄల్ల ఆబాదిల్లా  హిస్సిలి హీన్ ఄష్ హదు ఄల్లా  
ఆల్లహ ఆల్ా ల్లా హు వఄష్ హదు ఄనీ ముహభిదన్ ఄబుద హూ 
వయసూలుహు. (బుఖారి 831). 

َلَُم عَ ا ؾََواُت َوالطاقِّبَاُت السا َلَُم لتاِحقااُت هلل َوالصا َا الـابِيُّ َوَرْحَُة اهلل َوَبَرَكاُتُه السا َِ َأُّيُّ َؾقْ

ًدا َعبُْدُه َوَرُس  َ إَِلا اهلُل َوَأْشَفُد َأنا ُْلَؿا َْي َأْشَفُد َأْن ََل لِِإَ
اِْلِ  وُلهَعَؾقْـَا َوَعَذ ِعبَادِ اهلل الصا

న్న వాకుక, దేహా, ధన సుంఫుంధమైన ుఅరాధనలన్ాయూ ుఄల్లాహ్ కొయకే 
ుఈనావి. ఒ ప్రవకాు! మీపై ుఄల్లాహ్ యొకక శాుంతి, కరుణ భరియు ుఅమన 
శుభాలు కురువుగాకా. ుఄల్లాహ్ తు వేరు ుఅరాధ్యయడు లేడన్ నేను 
స్తక్ష్యమిస్తున్నాను. ముహభిద్ ుఄల్లాహ్ యొకక దాస్తడు, సుందేశహరుడన్ 
స్తక్ష్యమిస్తున్నాను. 
 ఇకకడి వయకు చదివిన తరువాత, చేతలు భుజాల వయకు ఎతతతూ 
అలలహు అకఫర్ అంటూ నిలఫడాలి, క వేళ భగ్రిబ్ లంటి మూడు 
యకాతల నమాజు లేదా జొహ్ర,్ అస్ర్ భరియు ఇషా లంటి నాలుగు 
యకాతల నమాజు చేస్తతంటే, రండవ యకాత మాదిరిగా మిగిత నమాజు 
పూరిత చేయాలి. అయితే ఖియామ్ (నిలఫడి ఉనన స్థతి)లో కేవలం స్తర 
ఫ్ఫతిహ చదువుతే సరిపోతంది. చివరి యకాత రండవ సజాద నుండి లేచి 
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 కూర్చుని తషహుూద్, దరూద్ ఇబ్రాహీమ్ భరియు ప్రవకత నేరిన 
తనికిషటమైన దుఆలు అధికంగా చదవడం భంచిది. (ఇది కూడా దుఆ 
అంగీకాయ సందరాబలోల కటి). క్రంద దరూద్ భరియు క దుఆ 
ఇవాఫడుతంది.  
ఄల్లా హుభి సలిా  ఄల్ల ముహభిదివ్ వఄల్ల అలి ముహభిదిన్ 
కమా సలృై త ఄల్ల ఆబాాహీభ వఄల్ల అలి ఆబాాహీభ ఆనీక 
హమీదుభిజీద్. ఄల్లా హుభి బాయక్ ఄల్ల ముహభిదివ్ వఄల్ల 
అలి ముహభిదిన్ కమా బాయక్ త ఄల్ల ఆబాాహీభ వఄల్ల అలి 
ఆబాాహీభ ఆనీక హమీదుభిజీద్. ఄల్లా హుభి ఆనీీ ఄఉజు బిక 
మిన్ ఄజ్జబిల్ ఖబాి వమిన్ ఄజ్జబినాీయ వమిన్ ఫితీతిల్ భహ్ య్య 
వల్ భమాతి వమిన్ ఫితీతిల్ భసీహిదద జా్జల్. 

ٍد َكَِل َصؾاقَْت َعَذ إِبَْراِهقَم َوَعَذ ُِل إِبَْراِهقَم  ٍد َوَعَذ ُِل ُْلَؿا الؾاُفما َصلِّ َعَذ ُْلَؿا

دٍ  ٍد َوَعَذ ُِل ُْلَؿا َِ َحِقٌد َّلِقٌد الؾاُفما َباِرْك َعَذ ُْلَؿا َكَِل َباَرْكَت َعَذ إِبَْراِهقَم  إِكا

َِ ِمْن َعَذاِب الَْؼْزِ َوِمْن  َِ َحِقٌد َّلِقٌد ، الؾاُفما إِِّنِّ َأُعوُذ بِ َوَعَذ ُِل إِبَْراِهقَم إِكا

اِل. جا  َعَذاِب الـااِر َوِمْن فِتْـَِة اْدَْحقَا َواْدََِلِت َوِمْن فِتْـَِة اْدَِسقِح الدا

ఒ ుఄల్లాహ్ నీవు ుఆబ్రాహుంను, వారి కుటుుంబీకులను కరుణుంచినటుా 
ముహభిద్ భరియు వారి కుటుుంబీకులను కరుణుంచ్చ. న్శుముంగా నీవు 
స్తుత్రాలకు ుఄరుున్వి. ఘనుడివి. ఒ ుఄల్లాహ్ నీవు ుఆబ్రాహుం, వారి 
కుటుుంబీకులకు శుభాలు ద్మ చేస్నటుా ముహభిద్, వారి కుటుుంబీకులకు 
శుభాలు ద్మ చేయుము. న్శుముంగా నీవు స్తుత్రాలకు ుఄరుున్వి. ఘనుడివి. 
ఒ ుఄల్లాహ్ నేను సమాధి శక్ష్ల నుుండి, నయక యాతన నుుండి, జీవనియణ 
రీక్ష్ల నుుండి భరియు ద్జా్ల్ మామ నుుండి యక్ష్ణకై నీ శయణు 
కోరుతున్నాను 
16- ఄసిల్లము ఄలృై కుం వయహితుల్లా హ్ అంటూ కుడి వైపున మెడ 
త్రిపాలి. అలగే అంటూ ఎడభ వైపున మెడ త్రిపాలి. చూడండి చిత్రం8,9  
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 17- జొహ్ర,్ అస్ర్, భగ్రిబ్, ఇషా నమాజులోలని చివరి తషహుూద్ లో 
కూరుుండే దధతి ఇల ఉండాలి. కుడి పాదానిన నిలబెటిట ఎడభ పాదానిన 
కుడి కాలి పికక క్రంది నుంచి బైటికి తీయాలి. ఎడభ పిరుదును భూమిపై 
ఆనించాలి. కుడి చెయిమ కుడి తోడపై, ఎడభ చెయిమ ఎడభ తోడపై 
మోకాలుకు దగగయగా పెటాటలి. చూడండి చిత్రం10 

 
నమాజ్ తర్భాత జిక్రర:  
 సలం తింపిన తరువాత ఈ దుఆలు చదవాలి. ఄసత గ్ ఫియల్లా హ్, 
ఄసత గ్ ఫియల్లా హ్, ఄసత గ్ ఫియల్లా హ్, ఄల్లా హుభి ఄంతసిల్లం వ 
మిన్ కసిల్లం తబాయక్ త య్యజల్ జల్లలి వల్ ఆకాాం. ల్ల ఆల్లహ 
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ఆల్ా ల్లా హు  వహ్ దహూ ల్ల షయక ల్హూ ల్హుల్ ములుు వల్హుల్ 
హందు వహువ ఄల్ల కులిా  ష్షై ఆన్ ఖదీర్. ఄల్లా హుభి ల్ల మానిఄ 
లిమా ఄఄతృై త వల్ల ముఄ తిమ లిమా భనఄత వల్ల మన్ పఈ 
జల్ జదిద  మిన్ కల్ జద్ద . ల్లహౌల్ వల్ల ఖువాత ఆల్లా  బిల్లా హ్, 
ల్లఆల్లహ ఆల్ా ల్లా  హు వల్ల నఄబుదు ఆల్లా  ఆయ్యిహు 
ల్హునిీఄభతు వల్హుల్ పజుా  వల్హుసినా ఈల్ హసన్, 
ల్లఆల్లహ ఆల్ా ల్లా హు ముఖ్లా సీన ల్హుదీద న వలౌ కయహల్ కాఫియన్.  

َلُم َتبَاَرْكَت َيا َذا اْلََلِل َو اْل(3)َأْستَْغِػُر اهلل  َِ السا ْ َلُم وِمـ ْكَرام. . َالؾُفما َأكَْت السا

 َقِدير. 
ٍ
ُِ َوَلُه اْْلَْؿُد َوُهَو َعَذ ُكلِّ ََشء َِ َلُه، َلُه اْدُؾْ ي َل لِإ إَل اهلل َوْحَدُه َل ََشِ

. َل َحْوَل  َِ اْْلَدُّ ْ َالؾُفما َل َماكَِع لَِِل أْعَطقَْت َوَل ُمْعطَِي لَِِل َمـَْعَت َوَل َيـَْػُع َذا اْلَدِّ ِمـ

َة إَِلا بِ  ـاُء َوَل ُقوا اُه، َلُه الـِّْعَؿُة َوَلُه الَْػْضُل َوَلُه الثـا ، َلَ لِِإَ إَِلا اهلُل َوَلَ َكْعبُُد إَِلا إِيا
ِ
اهلل

يَن َوَلوَكِرَه الَؽافرون.  اْْلَسـَن، َلَ لَِإَ إَِلا اهلُل ُٓلْؾِِصَْي َله الدِّ

ుఄల్లాహ్ తో క్ష్మాభిక్ష్ కోరుచ్చన్నాను (3). ఒ ుఄల్లాహ్ నీవు ఏల్లుంటి లోపాలు 
లేన్వాడవు. నీవే యక్ష్ణ నొసుంగువాడవు. ఒ ఘనుడవు, యభదాతయువు నీవు 
శుబములు గలవాడవు. ుఄల్లాహ్ ద్ు సతయ ుఅరాధ్యయడెవవడూ లేడు. ుఅమన 
ుఄద్ధవతీయుడు. ుఅమనకు స్తటి భరొకడు లేడు. ుఅమనకే ుఄధికాయము చెలాును. 
ుఅమనకే సయవ స్తుత్రములు గలవు. ుఅమనే సయవ శకుుడు. ఒ ుఄల్లాహ్ నీవు 
నొసుంగిన వరాలను ఎవడు ుఄడడగిుంజాలడు. నీవు ుఆవవన్ దాన్న్ ఎవవడూ 
ుఆవవజాలడు. ధన్కుడు తన ధనముతో నీ శక్ష్ల నుుండి తపుుంచ్చకు- పోజాలడు. 
పాపాములను వదులుకొనుట భరియు పుణాయలు చేయుట ుఄల్లాహ్ ద్మవలననే 
కలుగును. ుఄల్లాహ్ ద్ు సతయ ుఅరాధ్యయడెవవడూ లేడు. ుఅమనేా మేము 
ుఅరాధిుంచ్చచ్చన్నాము. ుఅమనే సయవ ుఄనుగ్రహాలు ద్మ చేయువాడు. ుఅమనకే 
ఘనత, భుంచి స్తుత్రములు గలవు. ుఄల్లాహ్ తు సతయ ుఅరాధ్యయడెవవడూ లేడు. 
చితుశుది్ధతో మేము ుఅమనేా ుఅరాధిుంచ్చచ్చన్నాము. ుఇ విషమము సతయ 
తియస్తకరులకు నచుకున్నా సరే. (ముస్లం 591, 593, 594, బుఖారి 844). 
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 తరువాత సుబ్ హానల్లా హ్ 33, ఄల్ హందులిల్లా హ్ 33, ఄల్లా హు 
ఄకిర్ 33 సారుల చదివి, ల్లఆల్లహ ఆల్ా ల్లా హు వహ్ దహు ల్ల షయక 
ల్హూ ల్హుల్ ములుు వల్హుల్ హముద  వహువ ఄల్ల కులిా  ష్షై ఆన్ 
ఖదీర్ తో 100 పూరిత చేయాలి. (ముస్లం 597). 
 తరువాత ఆమతల్ కురీు(4) కసారి చదవాలి.  
 ఖుల్ హువలలహు అహద్, ఖుల్ అఊజు బియబిఫల్ పలఖ్(5), ఖుల్ 
అఊజు బియబిఫనానస్ల(6) స్తరాలు ఫజ్ర్ భరియు భగ్రిబ్ తరువాత 
మూడేస్ సారుల మిగిత నమాజుల తరువాత కొకకక సారి చదవాలి. 
భసూూఖ్: 
 ఎవరైనా జమాఅతతో కటి లేదా కొనిన యకాతలు తపి పోతే 
ఇమాం రండవ సలం తింపిన తరాాత వాటిని పూరిత చేస్తకోవాలి. అతను 
ఇమాంతో ఏ యకాతలో కలిసాడో అదే అతని మొదటి యకాత. ఇమాంను 
రుకూ స్థతిలో పందినవాని ఆ యకాత అయినటేల. ఇమాంను రుకూలో 
పందకుంటే ఆ యకాత్ తపిపోయినటేల లెకక.  
 జమాఅత నిలఫడిన తరాాత వచేువారు జమాఅతను ఏ స్థతిలో 
చూస్నా అదే స్థతిలో కలవాలి. వారు రుకూ, లేదా సజాద ఇంకే స్థతిలో 

                                                           
4) ఄల్ా హు ల్లఆల్లహ ఆల్లా  హువల్ హయ్యిల్ ఖయ్యిము ల్ల తఄఖుజుహూ స్మనతువ్ 
వల్ల నౌముల్ా హూ మా ఫిసిమావాతి వమా ఫిల్ ఄయా భన్ జల్ా జీ మష్ పఈ ఆందహూ ఆల్లా  
బిఆజ్ నిహీ మఄల్ము మా బై న ఐదీహిం వమా ఖల్ పహుం వల్ల య్యహీతూన బిష్షై ఆమ్ 

మిన్ ఆలిిహీ ఆల్లా  బిమాషాఄ వస్మఄ కుయియ్యిహుసిమావాతి వల్ ఄయా వల్ల 
మఉదుహూ హిఫాుహుమా వహువల్ ఄలియ్యిల్ ఄజీం.  
5) ఖుల్ ఄఉజు బియబిిల్ పల్ఖ్, మిన్ షయా మా ఖల్ఖ్, వమిన్ షయా గాస్మఖ్లన్ ఆజ్జ వఖబ్, భవిన్ 
షయాన్ నఫ్రాస్సతి ఫిల్ ఈఖద్, భవిన్ షయా హాస్మదిన్ ఆజ్జ హసద్.  
6) ఖుల్ ఄఉజు బియబిినాీస్, భలికినాీస్, ఆల్లహినాీస్, మిన్ షయాల్ వస్సాస్మల్ ఖనాీస్, 
ఄల్ా జీ య్యవస్మాసు ఫీ సుదూయనాీస్, మినల్ జినీతి వనాీస్.  
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 ఉనాన సరే. వారు భర్చ యకాత కొయకు నిలఫడే వయకు నిరీక్షించవదుద. 
నిలఫడి తకీఫర తహ్రీభ అలలహు అకఫర్ అనాలి. ర్చగి లంటి ఏదైనా 
ఆటంకం ఉననవారు కూరుుండి అలలహు అకఫర్ అంటే ఏమీ తపు లేదు.  
నమాజును బంగరుచు కార్భయలుుః 
1- తెలిస్, కావాలని మాటలడడం, అది కొంచమైనా సరే. 
2- పూరిత శరీయముతో ఖిబాల దిశ నుండి కకకు భయలడం. 
3- వుజూను బంగరిచే కాయణాలోల ఏ కటైనా సంబవించడం. 
4- అనవసయంగా ఎడతెగకుండా ఎకుకవ చలనము చేమడం. 
5- కొంచం నవిానా నమాజు వమయథభవుతంది. 
6- తెలిస్ కూడా ఎకుకవ రుకూ, సజాదలు, ఖియాం, జులులు చేమడం. 
7- తెలిస్ కూడా (రుకూ, సజాద వగైరా) ఇమాంకు ముందు చేమడం. 
నమాజ్ యొకక వాజిబులుుః 
1- మొదటి తకీఫర తహ్రీభ త మిగిత అనిన తకీఫరుల. 
2- రుకూలో కనీసం కకసారైనా సూబ్ హాన యబిిమల్ ఄజీం అనడం. 
3- రుకూ నుండి లేస్తత ఇమాం భరియు ంటరి నమాజి 
సమిఄల్లా హు లిభన్ హమిదహ్ అనడం. 
4- రుకూ నుండి నిలఫడి యఫినా వల్కల్ హంద్ అనడం. 
5- సజాదలో కనీసం కకసారైనా సుబ్ హాన యబిిమల్ ఄఄల్ల అనడం. 
6- రండు సజాదల భధమలో యబిిగ్ ఫియా  అనడం. 
7- మొదటి తషహుూద్ చదవడం. 
8- మొదటి తషహుూద్ చదవడానికి కూర్చువడం. 
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 నమాజ్ యొకక రుకున్ లుుః 
1- పర్జ నమాజులో శకిత ఉననపుడు నిలఫడటం. నఫిల్ నమాజులో 
నిలఫడటం ముఖమం లేదు. కాని కూరుుండి నమాజు చేస్తవానికి, నిలఫడి 
చేస్తవానికంటే సగం పుణమం తకుకవ. 
2- తకీఫర తహ్రీభ.  3- ప్రతి యకాతలో స్తర ఫ్ఫతిహ ఠంచడం. 
4- ప్రతీ యకాతలో రుకూ చేమడం. 
5- రుకూ నుండి లేచి నిటారుగా నిలఫడటం. 
6- ప్రతీ యకాతలో రండు సారుల ఏడు అంగములపై సజాద చేమడం. 
7- రండు సజాదల భధమ కూర్చువడం.  
8- నమాజులోని రుకూ, సజాద మొదలైన అంశాలనినటినీ నింపాదిగా, 
శాంతిగా న్యవేయుడం. 
9- చివరి తషహుూద్.    10- దాని కొయకు కోర్చువడం. 
11- దయరూదె షరీఫ్ (అలలహుభభ సలిల అల ముహభభది.....) 
12- సలం తిండం. 
13- ప్రతి రుకున్ న్యవేయుడంలో క్రభ దదతిని పాటించడం 
నమాజుల్ల భయచిపోవుటుః 
 ఎవరైనా నమాజులో భయచిపోతే, అంటే; నమాజులో ఏదైనా అదనపు 
కాయమం లేదా ఏదైనా కొయత జరుగుతే, లేదా అలంటి అనుమానం ఏదైనా 
కలుగుతే రండు సజాదలు చేయాలి. వీటిని సహు సజాద అంటారు.  
 భయచిపోయి నమాజులో ఏదైనా హెచిుంపు జరిగినపుడు, అంటే; 
ఖియాం, లేదా రుకూ, లేదా సజాద లంటిదేదైనా అదనంగా చేస్నపుడు 
సలం త్రిపిన తరువాత రండు సహ్ వ్ సజాదలు చేయాలి.  



శుద్ధి - నమాజ్  33 

  కవేళ భయచిపోయి నమాజులో ఏదైనా కొయత జరిగినపుడు అంటే; 
నమాజులో చేమవలస్న ఏదైనా కాయమం చేమక, చదవ వలస్నా ఏదైనా 
దుఆ, స్తరా చదవక కొయత జరుగుట. కవేళ అది 'రుకున్' అయితే, 
దాని రండు స్థతలుేః ఆ 'రుకున్' ఏ యకాతలో భయచిపోయాడో దాని 
తరువాత యకాత ఆయంభానికి ముందు ఆ విషమం గురుతకు వస్తత, 
వెంటనే ఆ 'రుకున్' న్యవేరుస్తత, ఆ యకాతలో దాని తరువాత 
ఉననవాటిని పూరిత చేయాలి(7). సలం తింపేకి ముందు సజాద సహ్ వ్ 
చేయాలి. ఆ 'రుకున్' ఏ యకాతలో భయచిపోయాడో దాని తరువాత 
యకాత ఆయంభానికి ముందు ఆ విషమం గురుతకు రాకుంటే ఆ యకాత్ 
కానటేల లెకక. ఇపుడు చేస్తతనన యకాతే దాని సాథనం తీస్తకుంటుంది(8). 
 భయచిపోయిన రుకున్ సలం తరువాత కొదిద క్షణాలకే గురుతకు వస్తత, 
పూరిత క యకాత్ చేస్, సలంకు ముందు సజాద సహ్ వ్ చేయాలి. తొందయగా 
గురుతకు రాలేదు, లేదా వుజూ బంగభయితే తిరిగి పూరిత నమాజు చేయాలి.  
 మొదటి తషహుూద్ లంటి వాజిబ్ భయచిపోయినపుడు సలంకు 
ముందు సజాద సహ్ వ్ చేస్తత సరిపోతంది.  

                                                           

7 దీని ఈదాహయణః క వికిత  మదటి యకాతులో ఖ్లయ్త్ తయాతా యకూ భయచిపోయ్య 
యండు సజ్జద లు కూడా చేశాడనుకుందాము. యకూ నమాజు 'యకున్'ల్లో కటి. ఆక 
ఄతడు యండవ యకాతు కయకు నిల్ఫడాాడు కాని ఖ్లయ్త్ అయంభానికి ముందౄ ఄతనికి 
భయచిపోయ్యన యకూ విషమం గుర్తత చిచంది. ఄప్పుడు ఄతను యకూ చేయ్యలి, యండు 
సజ్జద లు చేయ్యలి. భళ్ళీ యండవ యకాతు కయకు నిల్ఫడి మథా ాకాయంగా నమాజు పూయత  
చేయ్యలి.  

8 దీని ఈదాహయణః క వికిత  మదటి యకాతులో ఖ్లయ్త్ తయాతా యకూ భయచిపోయ్య 
యండు సజ్జద లు కూడా చేశాడనుకుందాము. యకూ నమాజు 'యకున్'ల్లో కటి. ఆక 
ఄతడు యండవ యకాతు కయకు నిల్ఫడి, ఖ్లయ్త్ అయంభంచిన తయ్ాత గుయత కు వస్తత  ఄతని 
అ యకాతు, ఎందులో ఄతను యకూ భయచిపోయ్యడో ఄది కానట్లా . ఄందుకు ఇ యండవ 
యకాతు మదటి యకాతు స్సథ నంలో ఈంటంది. 
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  ఇక అనుమాన స్థతికి గురైనపుడు; ఈ అనుమానం యకాతల 
సంఖమలో ఉంటే, ఉదాేః రండు యకాతలు చదివానా లేదా మూడా? అని 
సందేహం కలిగతే, తకుకవ సంఖమపై నభభకం ఉంచ్చకొని, మిగిత 
యకాతలు పూరిత చేస్తకోవాలి. సలంకు ముందు సజాద సహ్ వ్ చేయాలి. 
కవేళ రుకున్ విషమంలో సందేహం కలుగుతే, దానిన చేమలేని కింద 
లెకక కటిట, దానిన న్యవేరాులి. దాని తరువాత యకాతలు చేస్తకోవాలి. సజాద 
సహ్ వ్ చేయాలి.  
సునాతె ముఅకకదుః 
 సాథనికులైన ప్రతి ముస్లం స్త్రీ పురుష్టలు న్నండు యకాతలు 
పాటించడం ఎంతో పుణమకాయమం. అవి జొహ్ర ్ కు ముందు 4, దాని 
తరువాత 2, భగ్రిబ్ తరువాత 2, ఇషా తరువాత 2, పజ్ర్ కు ముందు 2 
యకాతలు. సామంగా ప్రవకత  ఈ స్తననతలు పాటించేవారు. ఇంకా 
ఆమన ఇల శుబవాయత ఇచాుయని ఉమెభ హబీఫ యజిమలలహు అనాూ 
తెలిపారుేః   

َعًة َتطَ )  َة َرك  َ ٍم ثِـ تَي  َعْش  ؾٍِم ُيَصغي هلل ُكلَّ َيو  َ َفِريَضٍة إَِلَّ َما ِمن  َعب ٍد ُمس  ًعا َغر  وُّ

َـَّةِ  َـَِّة أَو  إَِلَّ ُبـَِي َلُه َبق ٌت ِِف اْل   .(َبـَى اهللُ َلُه َبق تًا ِِف اْل 

"ఏ ముస్మా ం బకుత డు య్తాి గలోా  పరా్ కాకుండా న్ీండు యకాతుల్ 
ఄదనపు (నఫిల్) నమాజు చేసూత  ఈంటాడో ఄతనికి వాటికి 
ఫదులుగా ఄల్లా హ్ క గృహము సాయగ ంలో నియిస్సత డు, లౄదా క 
గృహం సాయగ ంలో నియించచఫడును". (ముస్ల ిం 728). 
 స్తననతె ముఅకకద భరియు సాధయణంగా నఫిల్ నమాజు లనినయూ 
ఇంట్లల చేమడం చాల ఉతతభం. ప్రవకత ملسو هيلع هللا ىلص ప్రబోధించాయని, జాబిర్ 
యజిమలలహు అనుూ ఉలేలఖించారుేః 
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َلََة   ِٕل َمْسِجِدِه َفؾْقَْجَعْل لِبَقْتِِه َكِصقبًا ِمْن َصَلَتِِه َفِإنا اهلَل )إَِذا َقََض َأَحُدُكْم الصا

ا(.  َجاِعٌل ِٕل َبقْتِِه ِمْن َصَلَتِِه َخْرً

"మీలోన్వయై నా భసా్మదులో (పరా్) నమాజు న్యవేయచకునాీక, తన 
ఆంటి కయకు కూడా (సునీతులు, నఫిల్ా  ల్లంటి) నమాజుల్ యొకు 
కంత భాగానిీ మిగిలించుకెవాలి. ఄల్లా హ్ ఄతని నమాజుకు 
ఫదులుగా ఄతని ఆంట్లా  మౄలౄ చేకూయచతాడు". (ముస్లం 778).  
 జైద్ బిన్ సాబిత్ యజిమలలహు అనుూ ఉలేలఖనం ప్రకాయం, ప్రవకత 
సలలలలహు అలైహి వసలలం ఇల సెలవిచాురుేః  

َلَةَ ـ)َفِإنا َخْرَ َصَلَةِ الْ    ِٕل َبقْتِِه إَِلا الصا
ِ
 َؿْؽتُوَبَة(.ـالْ  َؿْرء

"భనిషి తనింట్లా  చేస్త నమాజు ఄతి ఈతత భమృై నది. కౄవల్ం పరా్ 
నమాజు తప". (బుఖాయ 6113). 

విత్ర నమాజ్ 
 అలగే ముస్లం విత్ర్ నమాజును పాటించ్చట ధయభం. ఇది కూడా 
స్తననతె ముఅకకద. దీని సభమం ఇషా తరువాత నుండి ఉషోదమం 
వయకు ఉంటుంది. అయితే రాత్రి చివరి గడిమలో మేల్కకనగల వారికి ఆ 
సభమమే ఉతతభం. ఇది ప్రవకత సలలలలహు అలైహి వసలలం సాంప్రదాయాలోల 
కటి. ప్రవకత భహా నీయులు విత్ర్ భరియు ఫజ్ర్ కు ముందు గల రండు 
యకాతల స్తననతలు ఎపుడూ విడనాడ లేదు. ప్రయాణంలో ఉనాన, లేదా 
సాథనికంగా ఉనాన. విత్ర్ యొకక కనిషట సంఖమ కక యకాత. ప్రవకత 
సలలలలహు అలైహి వసలలం రాత్రులోల దకుండు యకాతలు చేస్తవారు. 
ఆయిషా యజిమలలహు అనాూ ఉలేలఖనంలో ఉందిేః  

َة َرْكَعًة ُيوتُِر ِمـَْفا بَِواِحَدةٍ... ملسو هيلع هللا ىلص َأنا َرُسوَل اهلل  َكاَن ُيَصِّلِّ بِالؾاقِْل إِْحَدى َعِّْشَ
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"ావకత  సల్ా ల్లా హు ఄలృై హి వసల్ా ం య్తాి పూ1 11 యకాతులు 
చేస్తవాయ, ఄందులో క యకాతు వితా్ చేస్తవాయ. (ముస్మా ం 736).  

 రాత్రి నమాజు రండేస్ యకాతలు. అబుదలలహ్ బిన్ ఉభర్ 
యజిమలలహు అనుూమా ఉలేలఖనం ప్రకాయం, క వమకిత ప్రవకత సలలలలహు 
అలైహి వసలలంతో రాత్రి నమాజ గురించి ప్రశినంచాడు, అపుడు ప్రవకత 
సలలలలహు అలైహి వసలలం చెపారుేః  

بَْح َصذا َرْكَعًة َواِحَدًة ُتوتُِر َلُه   )َصَلَُة الؾاقِْل َمثْـَى َمثْـَى َفِإَذا َخِمَ َأَحُدُكْم الصُّ

.)  َما َقْد َصذا

"య్తాి వేళ నఫిల్ నమాజు యండేస్మ యకాతుల్ చైప్పున చేయ్యలి. ఆక 
ఈషోదమం కావస్త ందని భావించినప్పుడు క యకాతు చేయ్య. 
దీనివల్ా  మతత ం నమాజు వితా్ (బేస్మ సంఖి నమాజ్) 
ఄయ్యపోతుంది".  (బుఖారి 991, ముస్లం 749). 
 అపుడపుడు విత్ర్ లో దుఆయె ఖునూత్ చేమడం భంచిది. ప్రవకత 
సలలలలహు అలైహి వసలలం హసన్ బిన్ అలీ యజిమలలహు అనుూ గారికి 
విత్ర్ లో చదివే దుఆ నేరారు. కాని ఎలలపుడు చేమకూడదు. 
ఎందుకనగా ప్రవకత సలలలలహు అలైహి వసలలం నమాజు విధానం గురించి 
ఉలేలఖించిన సహచరులు ఖునూత్ గురించి చెలేదు.  
 రాత్రి నమాజు చేమలేకపోయినవారు భరుసటి ర్చజు రండు, 
నాలుగు, ఆరు, ఎనిమిది, ది, న్నండు ఇషటమునననిన యకాతలు చేయుట 
భంచిది. ఎపుడైనా రాత్రి నమాజు తపి పోతే ప్రవకత సలలలలహు అలైహి 
వసలలం ఇలగే చేస్తవారు.  
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 పజ్ర సునాతులుుః  
 ప్రవకత ملسو هيلع هللا ىلص పాఫందీగా పాటించే స్తనన తలోల పజ్ర ్స్తననతలు కూడా, 
వాటిని ఆమన ప్రయాణంలో ఉనన, సాథనికంగా ఉనాన విడనాడకపోయ్యది. 
ఆయిషా యజిమలలహు అనాూ ఉలేలఖనం ప్రకాయం: 

بِْح.ملسو هيلع هللا ىلص أَنا الـابِيا   ِمْن الـاَوافِِل أََشدا ُمَعاَهَدًة ِمـُْه َعَذ َركَْعتَْْيِ قَبَْل الصُّ
ٍ
ء  ََلْ يَُؽْن َعَذ ََشْ

"ావకత  సల్ా ల్లా హు ఄలృై హి వసల్ా ం నఫిల్ నమాజులోా  పజా్ సునీ 
తుల్ను చేస్త1ంత ఎకుువ పాఫందీగా భరో నఫిల్ చేస్తవాయ 
కాయ". (బుఖారి 1163, ముస్లం 724). వాటి ఘనత, ప్రాముఖమతలో 
ప్రవకత ملسو هيلع هللا ىلص ఇల చెపేవారుేః    َكْقَا ََجِقًعا.ـل ُفَِل َأَحبُّ إَِِلا ِمْن الدُّ  

"అ యండు యకాతులు నాకు ాంచం భయయ్య, ఄందులో ఈనీ 
వాటికనాీ చాల్ల పా్రమమృై నవి". (ముస్లం 725). 
 మొదటి యకాతలో (స్తయ ఫ్ఫతిహా తరాాత) స్తయ కాఫియన్ 
భరియు రండవ యకాతలో (స్తయ ఫ్ఫతిహ తరాాత) స్తయ ఆఖాా స్ 
చదువుట ధయభం. కోకసారి మొదటి యకాతలో "ఖూలూ అభనాీ 
బిల్లా హి వమా ఈంజిల్ ఆలృై నా...." (అల్ ఫఖయ 2: 136) ఆమతలు 
భరియు రండవ యకాతలో "ఖుల్ య్య ఄహా ల్ కితాబి తఅలౌ ఆల్ల 
కలిభతిన్ సవాఆమ్ బై ననా వ బై నకుమ్...." (ఆలె ఇమ్రాన్ 3: 64) 
ఆమతలు ఠంచ్చట భంచిది.  
 ప్రవకత అనుసయణలో వాటిని సంక్షితంగా చేయాలి. పర్జ నమాజుకు 
ముందు వాటిని చేమలేకపోయిన వమకిత నమాజు తరాాత కూడా 
చేమవచ్చును. అయితే స్తర్చమదమం తరాాత స్తరుమడు ఫలెలభంత పైకి 
వచాుక చేమడం భరీ ఉతతభం. దీని సభమం గటిలి పదుద వాలేకి 
ముందు వయకు ఉంటుంది.  
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 చాష్త్ నమాజ్  
 దీనినే సలతల్ అవాాబీన్ అంటారు. ఇది స్తననతె ముఅకకద. అనేక 
హదీస్తలోల దీని గురించి ప్రోతుహించఫడింది. అబూ జర్ర్  ఉలేలఖించిన 
హదీస్ల ముస్లం 820లో ఉంది ప్రవకత ملسو هيلع هللا ىلص ఇల సెలవిచాురుేః  

ـابِيِّ  َعْن َأِِب َذر   )ُيْصبُِح َعَذ ُكلِّ ُسَلََمى ِمْن أََحِدُكْم َصَدَقٌة َفُؽلُّ  َأكاُه َقاَل:ملسو هيلع هللا ىلص َعْن ال

ُرو ِِ َتْسبِقَحٍة َصَدَقٌة َوُكلُّ ََتِْؿقَدةٍ َصَدَقٌة َوُكلُّ ََتْؾِقؾٍَة َصَدَقٌة َوُكلُّ َتْؽبَِرةٍ َصَدَقٌة َوأَمٌْر بِاْدَعْ 

 ُ َحى(.َصَدَقٌة َوََنٌْي َعْن اْد َِ َرْكَعتَاِن َيْرَكُعُفَِل ِمْن الضُّ ِ  ـَْؽِر َصَدَقٌة َوَُيِْزُ  ِمْن َذل

"మానవ శయయంలో ఎనిీ కీళ్ళీ ఈనాీయో వాటిలో ాతి దానికీ క 
దానం (సదఖా) విధి ఄయ్య ఈంది. ఄయ్యతౄ ాతి సుబ్ హానల్లా హ్ క 
సదఖా, ాతి ఄల్ హందులిల్లా హ్ క సదఖా, ల్లఆల్లహ ఆల్ా ల్లా హ్ 
క సదఖా, ఄల్లా హు ఄకిర్ క సదఖా, క భంచిని బోధించడం 
క సదఖా, క చెడును నివాయంచడం క సదఖా, వీ1నిీటికీ 
ఫదులుగా చాష్త  సభమంలో యండు యకాతులు సయపోతాయ్య".  

اٍم َقاَل َأْوَصاِِّن َخؾِقِِّل بِثََلٍَث ََل َأَدُعُفنا َحتاى َأُموَت: َصْوِم َثَلَثَ  َعْن َأِِب ُهَريَْرَة  ِة َأيا

َحى َوَكْوٍم َعَذ ِوتٍْر.  ِمْن ُكلِّ َشْفٍر َوَصَلَِة الضُّ

హజ్రత్ అబూ హురైయ యజిమలలహు అనుూ ఉలేలఖనం ప్రకాయం: నా పాాణ 
స్తీహితులు ావకత  సల్ా ల్లా హు ఄలృై హి వసల్ా ం నాకు మూడు 
విషయ్యల్ను గుయంచి హితబోధ చేశాయ. నేను వాటిని చని 
పోయంత వయకు వదలిపృ1ట ను. ఄవిః 1. ాతి (ఆస్సా మీమ) న్ల్లో 
మూడు రోజుల్ ఈవాసం పాటించ1ం. 2. చాష్త  నమాజ్ చేమడం. 
3. వితా్ నమాజ్ చేస్మ నిదా పోవడం. (బుఖారి 1178, ముస్లం 721). 
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  దీని ఉతతభ సభమం పదెదకిక, ఎండ తాం పెరిగిన తరాాత. పదుద 
వాలిన వెంటనే దీని సభమం సమాతభవుతంది. కనిషట సంఖమ రండు 
యకాతలు. గరిషట సంఖమకు హదుద లేదు.  
స్నభూహిక నమాజ్ 
పర్జ నమాజు యొకక జమాఅత నిలఫడిన తరువాత భస్జదులో 
ప్రవేశించినవారు నఫిల్ లేక స్తననతలు చేయుట ధయభ సభభతం కాదు. 
ప్రవకత సలలలలహు అలైహి వసలలం ఇల సెలవిచాురుేః  

َلَُة َفَلَ َص   )مسؾم (.َلََة إَِلا اْدَْؽتُوَبُة. إَِذا ُأقِقَؿْت الصا

"ఏ నమాజు యొకు ఆఖాభత్ ఄయ్యిందో అ పరా్ నమాజు తప 
భరో నమాజు చేమయ్దు". (ముస్ల ిం 710). 
జహరీ నమాజులో ముఖతదీ(9) నిశఫదంగా ఇమాం ఖిరాత్ ను వినాలి. కాని 
స్తర ఫ్ఫతిహ మాత్రం తక ఠంచాలి. ఎందుకనగా స్తర ఫ్ఫతిహ 
ఠంచని వమకిత నమాజు కాదు. ప్రవకత సలలలలహు అలైహి వసలలం సెలవిచాురు:  

َْن ََلْ َيْؼَرأْ بَِػاَِتَِة الِْؽتَاِب(. 
ِ
 )ََل َصَلََة د

"సూయ ఫ్రతిహ చదవనివాయ నమాజు కాదు". (బుఖారి 756, ముస్లం 394) 

ంక్ుల విషమం: 
ముఖతదీ ంకితలో సథలము పందనిచో ంకుతల వెనక ంటరిగా నమాజ్ 
చేయుట ఎటిట రిస్థతిలో కూడా యోగమం కాదు. అతనితో ఏ కరైనా 
ంకితలో ఉండి నమాజు చేయుటకు క వమకితని చూడాలి లేక క వమకిత  

                                                           
9) జహరీ నమాజు అింటే శబదింగా ఖుర్ఆను పారాయణిం జరిగే నమాజులు. 
ముతదీ అింటే సామూహిక నమాజులో ఇమాిం వెనక నమాజు చేయువారు.  
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 వచేు వయకు వేచి ఉండాలి. ప్రవకత సలలలలహు అలైహి వసలలం చెపారుేః  
 َصَلََة  لَِػردٍ َخؾَ  الصا  َلَ 

"ంకుత ల్ వెనక ం1యగా చేయ్య వికిత  నమాజు కాదు". (సహీ ఇబున 
ఖుజైభ 3/30. సహీ ఇబున హిబాఫన్ 5/579 ). 
వేచి ఉననటికీ ఏ కకరినీ పందనిచో వీలుంటే ఇమాం కుడి వైపున 
నిలఫడాలి. లేదా ఇమాం సలం తింపే వయకు వేచించాలి. అటి వయకూ 
ఎవరు రాని మడల ఇమాం సలం తింపిన తరువాత ంటరిగా నమాజు 
చేస్తకోవాలి. (కాని షేఖ్ ఇబున ఉసైమీన్ పతాా చాల బాగుంది: ముందు 
ంకితలో ఏ కొంచం సథలం దొరికే అవకాశం లేకుంటే అతను ంటరిగా 
నిలఫడాలి. ఈ సందయబంలో హదీస్త వెమతిరేకం అనఫడదు, గతమంతయం 
లేని రిస్థతి అనఫడుతంది).  
మొదటి ంకితలో ఉండి నమాజు చేయుట పుణమకాయమం. దాని కాంక్ష 
ఎకుకవగా ఉండాలి. ఎందుకనగా పురుష్టల కొయకు మేలయిన ంకిత 
మొదటిది. అదే విధంగా ఇమాంకు కుడి ప్రకకన ఉండుటకు 
ప్రమతినంచాలి. ప్రవకత సలలలలహు అలైహి వసలలం ఉదేశించారుేః  

َها أَ  ِخُرَها َوََشُّ  ُ
ِ
ِخُرَها َوَخْرُ ُصُػو ِِ الـَِّساء َهاُ  ُُلَا َوََشُّ َجاِل أَوا ُُلَا()َخْرُ ُصُػو ِِ الرِّ  وا

“పుయషుల్ మౄల్య్యన ంకిత  మదటిది. చెడాది చివయది. సీీ ల్కు 
మౄల్య్యన ంకిత  చివయది. చెడాది మదటిది”. (ముస్లం 440).  
భర్చ ఉలేలఖనంలో ఇల ఉందిేః 

ُػو ِِ(.   )إِنا اهلَل َوَمَلَئَِؽتَُه ُيَصؾُّوَن َعَذ َمقَاِمِن الصُّ

"కుడి ంకుత లోా  ఈండి నమాజు చేస్తవాయని ఄల్లా హ్ కయణిస్సత డు, 
ఄల్లా హ్ దూతలు వాయ కయకు దుఅ చేస్సత య". (అబూ దావూద్ 676). 
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 ంకుతలను సరి చేస్తకొని, నమాజీలు దగగయదగగయగా నిలఫడుట తనిసరి. 
ప్రవకత సలలలలహు అలైహి వసలలం చెపారు:  

وا ُصُػوَفُؽْم َفإِنا َتْسِوَيَة الصا ِّ ِمْن ََتَاِم الصا   َلَة( )َسوُّ

"మీయ మీ ంకుత ల్ను సయ చేసుకెండి. ంకుత ల్ను సయచేసుకను1 
నమాజు యపూయణ తలో క భాగం". (ముస్లం 433). 
ఖ్స్లర: 
 ఖస్ర్ అనగా నాలుగు యకాతల నమాజు రండు యకాతలు చేయుట. 
ప్రతి యకాతలో స్తర ఫ్ఫతిహ చదవాలి. దానితో పాటు భర్చ స్తయ లేదా 
ఖుర్ఆనులోని స్తలబంగా జాఞకమునన కొనిన ఆమతలు చదవాలి. 
భగ్రిబ్ భరియు ఫజ్ర్ మాత్రం ఖస్ర్ చేమరాదు. 
  ప్రయాణంలో ఉనన వారు నమాజు ఖస్ర్ చేయుటయ్య ధయభం. అంతే 
కాదు; ప్రయాణికుడు నమాజును ఖస్ర్ చేయుటయ్య ఉతతభం. ఎందుకనగా 
ప్రవకత సలలలలహు అలైహి వసలలం ప్రయాణం చేస్నపుడలల ఖస్ర్ చేశారు. 
80 కిలోమీటయలకు పైగా ఎవరైనా ప్రయాణము చేస్తత దానినే 
ప్రయాణభనఫడును. అలలహ్ అవిధేమతకు గాకుండా విధేమత కొయకు 
ప్రయాణం చేస్నపుడు ఖస్ర్ చేయుట ధయభం.  
  సానగయ గృహాలను దాటిన తరువాత ఖస్ర్ ప్రాయంభించి, తభ 
నగరానికి తిరిగి వచేుంత వయకు ఖస్ర్ చేమవచ్చును. ఇల ప్రయాణం ఎనిన 
ర్చజులయినా సరే. కాని క వేళ ప్రయాణం చేస్న ఊరిలో నాలుగు లేక 
అంతకంటే ఎకుకవ ర్చజులు నిలవాలని ముందే నిశుయించ్చకుంటే ఖస్ర్ 
చేమకూడదు. పూరిత నమాజు చేయాలి.  
  ప్రయాణంలో స్తననతలు, నఫిలుల చేమనవసయం లేదు. కాని ఫజ్ర్ స్తనన- 
తలు భరియు విత్ర్ తకుండా చేయాలి. వాటిని విడనాడకూడదు.  
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 జమ్అ:  
  జొహ్ర ్ భరియు అస్ర్ నమాజులు రండిట్లల ఏదైనా క సభమంలో, 
అలగే భగ్రిబ్ భరియు ఇషా నమాజులు రండిట్లల ఏదైనా క 
సభమంలో చేయుటనే జభఅ అంటారు. అయితే జొహ్ర్, అస్ర్ జొహ్ర్ 
సభమంలో భరియు భగ్రిబ్, ఇషా భగ్రిబ్ సభమంలో చేస్తత 
జభఅతఖ్ దీమ్ అంటారు. కవేళ జొహ్ర,్ అస్ర్ అస్ర్ సభమంలో 
భరియు భగ్రిబ్, ఇషా ఇషా సభమంలో చేస్తత జభఅ తాఖీర్ అంటారు. 
ప్రయాణికుడు జభఅతఖ్ దీమ్ లేక జభఅతాఖీర్ చేయుట ధయభమే. 
ప్రవకత సలలలలహు అలైహి వసలలం తబూక్ నగరానికి ప్రయాణించినపుడు 
ఇల చేశాయని రుజువయినది. (బుఖారి, ముస్లం).  
  ప్రయాణికుడు ఖస్ర్ చేమవచునే విషమం పైన చదివారు, అయితే 
ఖస్ర్ తో పాటు జభఅ కూడా చేమవచ్చును. జభఅ తఖ్ దీమ్ 
చేయాలనుకుననపుడు ఇఖాభత్ చెపి జొహ్ర ్సభమంలో జొహ్ర ్యొకక 
రండు యకాతలు చేస్ సలం తింపిన తరువాత భళ్ళు ఇఖాభత్ చెపి 
అస్ర్ యొకక రండు యకాతలు చేయాలి. భగ్రిబ్ సభమంలో ఇఖాభత్ 
చెపి భగ్రిబ్ యొకక మూడు యకాతలు చేస్ సలం తింపిన తరువాత 
భళ్ళు ఇఖాభత్ చెపి ఇషా యొకక రండు యకాతలు చేయాలి.  
  అదే విధంగా సాథనికులు కూడా జభఅచేమవచ్చును. కాని ఖస్ర్ 
చేమరాదు. జభఅ  చేయు సందరాబలుేః వయీం కురిస్నపుడు, లేదా చలి 
ఎకుకవగా ఉననపుడు, లేదా తూఫ్ఫను గాలి ఉండి నమాజీలకు భస్జద్ 
వెళుడం కషటంగా ఉననపుడు. ప్రవకత సలలలలహు అలైహి వసలలం కసారి 
వయీం కురిస్న రాత్రి భగ్రిబ్ భరియు ఇషా నమాజులు కలిపి చేశారు.  
  అదే విధంగా వామదిగ్రస్తతడు ప్రతి నమాజు దాని సభయాన 
పాటించ్చట కషటంగా ఉననపుడు రండు నమాజులు కలిపి చేమవచ్చును.  
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 వాయదిగరస్ుని నమాజుుః 
  నిలఫడి నమాజు చేస్త శకిత ర్చగిలో లేనపుడు దేనికయినా ఆనుకొని 
నమాజు చేయాలి. ఈ శకిత లేనపుడు కూరుుండి చేయాలి. ఈ శకిత 
కూడా లేనపుడు ప్రకకన రుండుకొని చేయాలి. ఈ శకిత కూడా 
లేనపుడు వెలలకిల రుండుకొని పాదములను ఖిబాల వైపున ఉంచి నమాజు 
చేయాలి. సజాదలో రుకూ కంటే కొంచము ఎకుకవ తలను వంచాలి. 
రుకూ, సజాద చేయు శకిత లేనపుడు తలతో సైగ చేయాలి. ఏ 
రిస్థతిలోనయినా నమాజు విడనాడకూడదు. ప్రవకత సలలలలహు అలైహి 
వసలలం ఇల సెలవిచాురుేః 

 تَطِْع َفَؼاِعًدا َفإِْن ََلْ َتْستَطِْع َفَعَذ َجـٍْب(.)َصلِّ َقائًِِل َفإِْن ََلْ َتسْ 

"నీవు నిల్ఫడి నమాజు చేయ్య. శకిత  లౄనిచ కూయచండి చేయ్య. ఇ శకిత  
లౄనిచ యండుకని చేయ్య". (బుఖారిేః 1117). 
 

జుమా నమాజుుః 

  జుమా నమాజు వాజిబుంది. అది చాల గొ దినము. వాయము 
ర్చజులోల అది చాల ఘనతగల ర్చజు. అలలహ్ ఆదేశం: 

اَّياا] يُّها
ا
ِيواََّّأ ُيواَّاَّل  انا ةََِّّىُودِياََّّإِذااَّآ َلا ةََِّّياو مََِّّنِو ََّّلِلص  و اَّاجُلُهاا اا ََّّفااس  رََِّّإِلا َّاهللََِِّّذل 
ٌََّّذاَُِكم ََّّابلاي عاََّّواذاُروا ْي  لاُهوناََُّّلي ُجم ََّّإِن َََّّاُكم ََّّخا   {9:اجلمعة}[ تاا 

{విశాాసుల్లయ్! శుకావాయం నాడు నమాజుకృై  ప్రలిచినప్పుడు, ఄల్లా హ్ 
సంసియణ వెై పునకు యగతత ండి; కామవికాయ్యల్ను వదలి 
పృ1ట ండి. మీయ గాహించగలిగితౄ, ఆదౄ మీకు ఄతింత 
శా్రమసుయమృై నది}. (62: జుముఅహ్: 9). 
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 జుమా రత్యయకతలుుః 
  సాననం చేయుట, శుభ్రమైన భంచి దుస్తతలు ధరించ్చట, దురాాసన 
నుండి అతి దూయంగా ఉండుట ఈ నాటి తేమక ధరాభలు. 
  జుమా ప్రతేమకతలోలేః జుమా నమాజు కొయకు భస్జద్ కు శీఘ్రముగా 
వెళ్ళులి. ఇమాం వచేు వయకు నఫిల్ నమాజులు, ఖుర్ఆన్ పారామణం, 
అలలహ్ సభయణాలోల గడపాలి. ఇమాం ఖుతఫ (జుమా ప్రసంగం) 
ఇస్తతననపుడు ఏ ని చేమకూడదు. నిశఫదంగా ఉండి ఖుతఫ వినాలి. 
నిశఫదంగా ఉండనివారు వృధా ని చేస్న వాయవుతారు. వృధా ని చేస్న 
వారికి జుమా పలితం లభించదు. ఖుతఫ సందయబంలో మాటాలడిం నిషిదధం.  
  జుమా ప్రతేమకతలోలేః ఈ ర్చజు స్తర కహఫ్ పారామణం 
పుణమకాయమం. ప్రవకత సలలలలహు అలైహి వసలలం ఉదేశించారుేః  

َة َوَمْن َقَرأ َعِّْشَ  )َمْن َقَرأ ُسوَرَة الَْؽفِ  َكاَكْت َلهُ  ُكوًرا َيوَم اْلِؼقَامِة ِمن َمَؼاِمِه إَِل َمؽا

ه(. اُل ََلْ َيُُضُّ جا  َُياٍت ِمْن ُِخِرَها ُثما َخَرَج الدا

"ఎవయ సూయ కహఫ్ ఠిస్సత రో వాయకి తనునీ పాాంతం నుండి 
భకాు వయకు భయయ్య ాళమం నాటికీ కాంతియ కాంతి 
ఈండును. ఎవయ దాని చివయ ది అమతులు ఠిస్సత రో వాయకి 
దజా్జల్ వచిచనపటికీ ఏమి నషట ం జయగదు". (అల్ ముఅజముల్ 
ఔసత్: తబ్రానీ 2/123). 
  ఇమాం ఖుతఫ ఇస్తతండగా భస్జదులో ప్రవేశించ్చవారు రండు 
యకాతలు తహిమమతల్ భస్జద్ సంగ్రహంగా చేస్తకోవాలి. అటి వయకు 
కూర్చుకూడదు.  

(. )إَِذا َجاَء َأَحدُ  َماُم َفؾْقَُصلِّ َرْكَعتَْْيِ  ُكْم َيْوَم اْْلُُؿَعِة َوَقْد َخَرَج اْْلِ
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"మీలో ఎవయై నా భసా్మదులో ావేశంచినప్పుడు ఆమాం ఖుతాి 
ఆసుత నీచ యండు యకాతులు సంగాహముగా చేసుకెవాలి" ఄని 
ావకత  ఖుతి ఆసూత  చెపాపయ. (ముస్లం 875).  
 ఎవరికీ సలం చేమకుండా నిదానంగా కూర్చుని ఖుతఫ వినాలి. ఖుతఫ 
తనకు తెలిస్న భాషలో కానటికీ మౌనంగా ఉండాలి. ప్రకకలో 
కూరుునన వారితో ముసాపహ (కయచాలణం) చేమకూడదు. 
  ఇమాంతో జూమా నమాజు యొకక క యకాత పందినవారు 
జుమాను పందినటేల. అబూ హురైయ ఉలేలఖించిన హదీస్తలో ఇల 
వచిుందిేః "జుమా యొకక క యకాతను పందినతను జుమాను 
పందినాడు". (బైహఖి). క యకాత కంటే తకుకవ పందినతను అనగా 
ఇమాంతో రండవ యకాతలోని రుకూ పందనివాని జుమా కానటేల. అతను 
జొహ్ర్ నమాజు నిమమతతో ఇమాం వెనక నమాజులో పాల్కగని ఇమాం 
సలం తింపిన తరువాత జొహ్ర్ నమాజు పూరిత చేస్తకోవాలి.  
ండుగ నమాజ్ 
 పదుద పడిస్ స్తరుమడు ఫలెలభంత (బారడంత) పడుగులో పైకి 
వచిున తరువాత ండుగ నమాజు సభమం ప్రాయంబం అవుతంది. 
ఈదుల్ అజ్ హా (ఫక్రీద్ ండుగ) కొంచము ముందుగా భరియు 
ఈదుల్ ఫిత్ర్ (యభజాను ండుగ) కొంచము ఆలసమంగా చేయుట 
భంచిది. ఈదుల్ ఫిత్ర్ కు వెళ్ళు ముందు ఖరూజయపు ండుల తిని వెళ్ళుట, 
ఈదుల్ అజ్ హాకు వెళ్ళు ముందు ఏమీ తినకుండా వెళ్ళుట ధయభం. 
బురైద యజిమలలహు అనుూ కథనం, "ప్రవకత సలలలలహు అలైహి వసలలం ఏ 
కొంచమైనా భుజించని వయకు ఈదుల్ ఫిత్ర్ కు వెళుకపోయ్యవారు. 
ఈదుల్ అజ్ హా చేస్తకున్ంత వయకు ఏమీ తినక పోయ్యవారు". 
(అహభద్). ండుగ ర్చజు భంచి దుస్తతలు ధరించ్చట అభిలషణీమం.  
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  ండుగ నమాజు రండు యకాతలు. ఇవి ఖుతఫకు ముందు చేయాలి. 
అందులో ఇమాం బిగగయగా ఖుర్ఆను ఠంచాలి. ండుగ నమాజుకు 
అజాను, ఇఖాభత ఏదీ లేదు. ముందు తకీఫర తహ్రీభ చెపి సనా 
చదవాలి. తరువాత ఏడు సారుల అలలహు అకఫర్ అనాలి. ప్రతీ సారి 
చేతలు భుజాల వయకు ఎతాతలి. తరువాత అఊజు బిలలహి మినష్షీతా 
నిర్రజీం, బిస్భలల హిర్రహాభ నిర్రహీం భరియు స్తర ఫ్ఫతిహ, దాని 
తరువాత ఏదైన స్తయ చదవాలి. మొదటి యకాత యొకక రండవ సజాద 
నుండి అలలహు అకఫర్ అంటూ నిలఫడిన తరువాత ఐదు సారుల అలలహు 
అకఫర్ అనాలి. ప్రతీ సారి చేతలు భుజాల వయకు ఎతాతలి. స్తర ఫ్ఫతిహ 
భర్చ స్తయ చదివి రండవ యకాత పూరిత చేయాలి. (మొదటి యకాతలో 
స్తర ఖాఫ్ లేదా స్తర అఅల రండవ యకాతలో స్తర ఖభర్ లేదా 
స్తర గాషిమ చదవడం స్తననత్. (ముస్లం 878, 891). (మొదటి 
యకాతలో ఏడు, రండవ యకాతలో ఐదు తకీఫరుల విషమం 
అబూదావూదు 1149లో ఉంది). 
 ండుగ నమాజుకు ముందూ, వెనకా స్తనునతగానీ, నఫిల్ గానీ ఏమీ 
లేవు. ఇమాంతో క యకాత పందనివారు ఇమాం సలం తింపిన 
తరువాత పూరిత చేస్తకోవాలి. ఇమాం ఖుతఫ ఇస్తతనన సభమంలో 
వచిునవారు కూరుుండి ఖుతఫ వినాలి. ఖుతఫ ముగిస్న తరువాత పైన 
తెలిపిన విధానంలోనే నమాజు చేస్తకోవాలి. కరుంటే ంటరిగానే 
చేస్తకోవాలి. ఇదదరు ఇదదరికంటే ఎకుకవ భంది ఉంటే జమాఅతతో 
(సామూహికంగా) చేస్తకోవాలి. 
జనాజ నమాజ్ 
َ َفَؾُه قَِراٌط َوَمْن َشِفَد َحتاى ُتْدَفَن َكاَن َلُه قَِراَصاِن قِقَل   )َمْن َشِفَد اْْلَـَاَزَة َحتاى ُيَصِّلِّ

.)  َوَما اْلِؼَراَصاِن َقاَل ِمثُْل اْْلَبََؾْْيِ الَْعظِقَؿْْيِ
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 ప్రవకత సలలలలహు అలైహి వసలలం ప్రవచించారుేః "ఎవయై తౄ జనాజలో 
హాజయై  నమాజు చేస్త వయకు ఈంటాడో ఄతనికి క ఖీయ్త్ పుణిం 
ల్భంచును. భయవయై తౄ ఖననం చేమఫడే వయకు ఈంటాడో ఄతనికి 
యండు ఖీయ్తుల్ పుణిం ల్భంచును". యండు ఖీయ్తుల్ంట్ల 
ఏమిటి? ఄనీ ాశీకు సమాధానంగా "యండు పృదద  కండలు" ఄని 
ావకత  సల్ా ల్లా హు ఄలృై హి వసల్ా ం చెపాపయ. (బుఖారి 1325, ముస్లం 
945). 
జనాజ నమాజు యొకక నిఫంధనలుుః 
నిమమత్ (సంకలం). ఖిబాల దిశలో నిలఫడుట. సత్ర్ (అచాాదన). వుజూ. 
జనాజ నమాజు విధానం: 
 ఇమాం (నమాజు చేయించ్చ వమకిత) పురుష్టని శవము యొకక తలకు 
ఎదురుగా నిలఫడాలి. స్త్రీ శవము యొకక భధమలో నిలఫడాలి. ఇతయ 
నమాజీలు ఇమాం వెనక నిలఫడాలి. అలలహు అకఫర్ అని అఊజు బిలల.... 
బిస్భలల..... భరియు స్తర ఫ్ఫతిహ చదవాలి. భళ్ళు అలలహు అకఫర్ అని 
తషహుూద్ లో చదివే దరూదె ఇబ్రాహీం (అలలహుభభ సలిల అల 
ముహభభద్...) చదవాలి. భళ్ళు అలలహు అకఫర్ అని శవము కొయకు దుఆ 
చేయాలిేః ఄల్లా  హుభిగ్ ఫియా  హయ్యినా వ భయ్యితినా వ షాహిదినా 
వ గాయ్యబినా వసగీయనా వకబీయనా వ జకయనా వ ఈన్ స్సనా, 
ఄల్లా హుభి భన్ ఄహ్ మయ్ తహూ మినాీ ప ఄహ్ య్యహీ ఄల్ల్ 
ఆస్సా మ్ వభన్ తవఫ్ై ాతహూ మినాీ పతవపాహూ ఄల్ల్ ఇమాన్, 
ఄల్లా హుభి ల్ల తహ్ యమ్ నా ఄజాహూ వల్ల తుజిల్ా నా ఫఄదహూ. 
భళ్ళు అలలహు అకఫర్ అని కొనిన సెకండుల నిలిచి సలం తింపాలి.  

َا َوَمقِّتِـَا َوَشاِهِدَكا َوَغائِبِـَا َوَصِغِركَ   ا َوَكبِِرَكا َوَذَكِرَكا َوُأكْثَاَكا الؾاُفما اْغِػْر ِْلَقِـّ
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يَِلِن  قْتَُه ِمـاا َفتََوفاُه َعَذ اْْلِ ْسَلَِم َوَمْن َتَوفا الؾاُفما َمْن َأْحقَقْتَُه ِمـاا َفلَْحقِِه َعَذ اْْلِ

 الؾاُفما ََل ََتِْرْمـَا َأْجَرُه َوََل ُتِضؾاـَا َبْعَدهُ 

భావుం  :  ఒ ుఄల్లాహ్ మాలో బ్రతికునా వారిన్, భయణుంచిన వారిన్, హాజరుగా 
ుఈనావారిన్, దూయముగా ుఈనావారిన్, చినాలను, పెద్దలను, పురుషులను, స్త్రీలను 
క్ష్మిుంపుము. ఒ ుఄల్లాహ్ మాలో ఎవరిన్ సజీవుంగా ుఈుంచద్లుచ్చకున్నావో 
వారిన్ ుఆస్తాుంపై స్ియముగా ుఈుంచ్చము. మాలో ఎవరిన్ భయణుం- 
జేమద్లిచావో వారిన్ విశావసముపై భయణుంజేయుము. ఒ ుఄల్లాహ్ ుఄతన్ 
చావుపై మేము వహిుంచిన ఒపక పుణాయలు మాకు లేకుుండా చేమకుము. ుఄతన్ 
చావు పద్ భభిలిా ుఈద్రవుం, సుంక్షోబుంలో డవేమకుము. 
 ఎవరైనా గరిబణీలకు పూరిత నాలుగు న్లలు నిండిన తరువాత గయబము 
డిపోయి, చనిపోయినచో దాని యొకక జనాజ నమాజు చదవాలి. 
నాలుగు న్లలు పూరిత కాక ముందు గయబము డిపోయి, చనిపోయినచో 
నమాజు చేమకుండా దానము చేయాలి.  
నమాజులు చేమర్భని వేళ్లు: 
 కొనిన సభయాలోల నమాజు చేయుట యోగమం లేదు. అవిేః  
1- ఫజ్ర్ నమాజు తరాాత నుండి స్తర్చమదమం తరాాత స్తరుమడు 
బారడంత పైకి వచేు వయకు.  
2- మిటట భధామనం, స్తరుమడు నడి ఆకాశంలో, తలకు సమానంగా 
ఉననపుడు. అది శిుమాన వాలే వయకు.  
3- అస్ర్ నమాజు తరాాత నుండి స్తరామసతభమం వయకు.  
 కాని ఈ సందరాబలోల కొనిన నమాజులు చేమవచ్చును. ఉదాేః 
తహిమమతల్ భస్జద్ (భస్జదులో ప్రవేశించిన వెంటనే చేయు నమాజ్). 
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 జనాజా నమాజ్. స్తయమ గ్రహ నమాజ్. తవాఫ్ స్తననతలు. తహిమమతల్ 
వుజూ లంటివి. 
 అలగే తపిపోయిన నమాజులు. ప్రవకత సలలలలహు అలైహి వసలలం 
యొకక ఈ హదీస్త ఆధాయంగాేః  

اَرَُتَا أَْن ُيَصؾِّقََفا إَِذا َذَكَرَها(   )َمْن كَِِسَ َصَلًَة َأْو َكاَم َعـَْفا َفَؽػا

"ఎవయై నా ఏదృై నా నమాజు భయచిపోతౄ, లౄదా దాని సభమంలో 
నిదాపోతౄ గుయత  వచిచన వెం1నే దానిీ న్యవేయచడమౄ దాని 
పాామశచతం". (ముస్లం 684, బుఖారి 597). 

وصلى اهلل وسلم على نبنيا حممد وعلى آله و صحبه أمجعني 

 واحلمد هلل رب العاملني

 


