Necə qılınır?
Namazın iki rükətinin qılınma qaydasını öyrənməklə, demək olar,
bütün namazların qılınışını öyrənmiş oluruq.

Sübh namazının sünnətinin qılınması

Əvvəlcə “Niyyət etdim Allah rizası üçün sübh namazının sünnətini qılmağa”
şəklində niyyət edilir.

102

konu

Ardınca “Allahu Əkbər!” deyib təkbir gətirilir. Bu zaman kişilər əllərini qulaqları ilə eyni səviyyəyə qaldırıb baş barmaqları qulaq məməciyinə toxundurur
və ovucları qibləyə sarı açırlar. Qadınlar isə əllərini çiyin səviyyəsinə qaldırırlar.

Təkbirdən sonra kişilər əllərini göbəyin altında bağlayır, qadınlar isə sinənin
üstünə qoyurlar. Kişilər sağ əl ilə sol əlin biləyini tutur, qadınlar isə sağ əli sol əlin
üstünə qoyurlar. Beləcə namaz qılmağa başlayırlar.
Əllər bağlandıqdan sonra “Subhənəkə” duası oxunur.
“Subhənəkə” duasından sonra “Əuzu-bəsmələ” (Əuzu billəhi minəş-şeydanirracim Bismilləhir-Rahmənir-Rahim) deyilib “Fatihə” surəsi oxunur.
“Fatihə” surəsi qurtaran kimi “Amin” deyilir və Qurani-Kərimdən ən azı üç qısa
ayə və ya ona bərabər bir surə oxunur.
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Oxuma tamamlandıqdan sonra “Allahu Əkbər” deyilib rüku edilir.
Rüku vəziyyətində üç dəfə “Subhənə Rabbiyəl Azim” deyilir.

Rükudan qalxarkən “Səmiallahu limən həmidəh”,
doğrulunca “Rabbənə ləkəl həmd” deyilir.
Sonra “Allahu Əkbər” deyib səcdə edilir. Səcdədə üç dəfə
“Subhənə Rabbiyəl Alə” deyilir.
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Sonra “Allahu Əkbər” deyilir və səcdədən qalxıb oturulur.
Yenə də “Allahu Əkbər” deyərək ikinci səcdə edilir. Səcdə vəziyyətində yenə üç dəfə
“Subhənə Rabbiyəl Alə” deyilir. Sonra “Allahu Əkbər” deyib ayağa durulur və əllər
bağlanır. Beləcə birinci rükət tamamlanmış, ikinci rükətə başlanmış olur.
İkinci rükətdə “Bismilləhir-rahmənir-rahim” dedikdən sonra “Fatihə” surəsi oxunur.
“Fatihə”dən sonra ən azı üç qısa ayə və ya ona bərabər bir surə oxunur.
Ardınca “Allahu Əkbər” deyib birinci rükətdə olduğu kimi, rüku və səcdə edilir. Rüku və səcdə
vəziyyətində birinci rükətin rüku və səcdəsində oxunan dualar oxunur.
İkinci rükətin ikinci səcdəsindən sonra “Allahu Əkbər” deyib oturulur.
Oturandan sonra “Əttəhiyyətu”, “Allahummə salli”, ”Allahummə bərik”, “Rabbənə ətinə” və
“Rabbənəğfirli” duaları oxunur.

Sonra “Əssəlamu aleykum və rahmətullah” deyərək əvvəlcə sağa, daha sonra sola
salam verilir və namaz tamamlanır.
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Namaz qılındıqdan sonra onu tamamlayan bəzi dualar
oxunur və Allahı zikr etmək üçün təsbihat (namazdan sonra
oxunan dualar) edilir.
“Əuzu-bismillah”la başlayaraq “Ayətül-kürsi” oxunur.
Sonra ardıcıllıqla 33 dəfə “Subhənallah”, 33 dəfə “Əlhəmdulilləh”,
33 dəfə “Allahu Əkbər” deyilir. Sonra da istənilən qədər dua edilir.
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