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సాంప్రదాయాలు & ప్ద్ధతులు 
 

వీడ్కోలు 
 ప్రయాణికుడు తన ఇంటివారికి, 
స్నేహితులకుకు ఇ వ డ్కోలు చ ప్పాలిః  
అస్తౌ దిఉకల్లా హల్ా జీ ల్ల తజీఉ వదాఇఉహూ 

 اْستَْودُِعَك اهللَ الَِّذي الَ تَِضيُع َودَائُِعه

 (నేను నినుు అలా్లహ్ కు అప్పగిస్తున్నును. అతనికి 
అప్పగిించినవి వృధా కావు (వాటిలో నష్టిం 
జరగదు). (ఇబ్ను మాజ 2825, ). 
 వారు (ఇంటివారు, స్నేహితులక చ) అతనికి 
ఇ వ డ్కోలు చ ప్పాలిః  
అస్తౌ దిఉల్లా హ దీనక వ అమానతక వ 
ఖవాతీమ అమలిక.  

 أَْستَْودُِع اهللَ دِينََك َوأََمانَتََك َوَخَواتِيَم َعَملَِك 
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 (నీ ధర్మం, నీ అమానలక మరియు నీ అంతిమ 
ఆచర్ణునిేయూ అ వహా్  కు అప్ిగిస్తున్నేను). 
(అబూ దావూద్ 2600, తిరిమజి 3443, ఇబ్నే మాజ 2826). 
ఒాంటరి ప్రయాణాం అవాంఛనీయాం 
 అనవసర్ంగా మరియు ఎవరైన్న తోడు ఉండే 
అవకాశం ఉనేప్ిటికీ మనిషి ఒంటరిగా 
ప్యనించడం అవాంఛనీయం. ప్రవక్ు సుా వాహు 
అలైహితు వసుాం యొక్ు ఈ హదీస్త ఆధార్ంగా   

ْ و 
َ
م ْيَْ ل

َ
ل ْ ع  اس 

َّ
َدةِْ ِفي َما الن َوح 

 
م ْ َما ال

َ
ل ع 

َ
 َساَرْ َما أ

ْ ْ َراِكب  ل 
ي 
َ
َدهْ  ِبل َْوح 

ఒంటరి ప్రయాణం(లో ఉనే నష్టం) గురించి 
న్నకు తెఃసినట్లా ప్రజుకు తెఃసి ఉంటే ఏ 
ప్రయాణికుడు రాత్రి వేళ ఒంటరిగా 
ప్రయాణించడు. (బ్నఖారి 2998). 
ఇందులో ఓ ర్క్మైన భయం ఉంది. మరేదైన్న 
సంభవంచినప్పిడు -అ వహా్ తరాాత- ఏ 
సహాయకుడు లేకుండా అవులకంది.  
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మాంచి స్నేహితాం గురిాంచి వెద్కాలి 
 ప్రయాణికుడు అతనికి తోడుగా ఉండుటకు 
దైవభీతిగు, ఉతుమమైన, మంచిని వాంఛంచే, 
ప్డును అసహితుయంచే మిత్రుడిని వెదకాః. ఇదదరిలో 
ప్రతీ ఒక్రు మరొక్రి ప్టా సహనశీఃగా ఉండాః. 
మరొక్రి ఘనత, గౌర్వానిే గురిుంచాః.  
సీ్త్ర ఒాంటరిగా ప్రయాణాంచకూడదు 
 దూర్ప్ప ప్రయాణమైన్న, దగగరి ప్రయాణ-
మైన్న మరియు ఏరోప్లాన్  లోనైన్న లేదా బస్తు, 
ట్రైన్, మరే ర్క్మైన వాహనంలో అయిన్న స్ర్తు తన 
భర్ు లేదా “మహ్రమ్” లేకుండా ఒంటరిగా 

ప్రయాణించడం యోగయం కాదు. ప్రవక్ు 
సు ావాహు అలైహితు వసుాం ఇ వ ఆదేశంచారు   

(ْ
َ

َساِفرِْ ل
 
ْ ت

 
ة
َ
أ ـَمر 

 
ْ ال

َّ
ْ ِذي َمَعْ ِإل َرم 

ْ(َمح 

"ఏ స్త్రీ అయిన్న “మహ్రమ్” లేకుండా ప్రయాణం 
చేయకూడదు". (బ్నఖారి 1862). 
 అనేక్ మంది ఆడవాళ్ళు ఏరోప్లాన్ ప్రయాణం  



ప్రయాణపు నమాజు 8 

ఒంటరిగా చేయడంలో అజాగ్రతుకు గురి 
అయాయరు. ఇందులో ధారిమక్ వయతిరేక్ం ఉందని 
వారు గ్రహితుంచాః. మరియు భయంక్ర్మైన 
సంక్షోభం ఉంది. ఎందుక్నగా సాయంగా స్త్రీ ఒక్ 
ప్రీక్ష, ఉప్ద్రవం. ఆమె ఒంటరిగా ఉండడమే 
నిశదధ కారాయనికి సబబ్న. ఆమె ఒంటరితన్ననిే 
అదృష్టంగా భావంచి షైతాన్ ప్రేరేప్ణ చ 
క్ుగజేసి, ఆమె వైప్పనకు ప్పరికొ చప్పతాడు. 
ప్రయాణం ఎ వంటిదైన్న, ప్రయాణం అనేబడే 
ప్రతీ ప్రయాణం స్త్రీ ఒంటరిగా చేయడం యోగయం 
కాదు. స్త్రీ ప్రయాణం కొర్కు ఉప్యోగప్డే 
సాధనం గురించి కాదు, అస చ ప్రయాణము 
చేయవచాా లేదా అనేది యోచింప్దగినది.  
 “మహ్రమ్” అంటే ఒక్ స్త్రీకి ర్క్ు సంబంధం 
లేదా పాలు సంబంధంగు వవాహ నిశదధమైన 
బంధువు. అతడు యుక్ు వయస్తుగు, బ్నదిధ- 
జాానంగు, ముసిాం ప్పరుషుడు అయి యుండాః. 
(ఉదాహర్ణకు  తండ్రి, పెదన్ననే, బాబాయి, 
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కొడుకు, సాంత సోదరు చ, సోదర్సోదరీు 
కుమారు చ వగైరా చ).  
ప్రయాణపు దుఆ 
 ప్రయాణికుడు (వాహనం ఎకిు వెళ్తు) ఈ 
దుఆ చదవాః: అల్లా హు అకబర్, అల్లా హు 
అకబర్, అల్లా హు అకబర్, సుబ్ హానల్ా జీ సఖఖ ర 
ల్నా హాజా వమా కునాా ల్హూ ముఖి్రనీన్ వ 
ఇనాా ఇల్ల రబ్బబనా ల్మున్ ఖలిబూన్ అలా్ల 
హుమమ ఇనాా నస్అలుక ఫీ సఫరినా హాజల్ 
బ్బరి వతౌ ఖ్వా వ మినల్ అమలి మా తరా్జ 
అల్లా హుమమ హవ్వాన్ అలై నా సఫరనా హాజా 

వత్వాఅనాా బుఅదహూ అల్లా హుమమ అంతస్ 
సాహిబు ఫిససఫరి వల్ ఖలీఫతు ఫిల్ అహ్  లి 
అల్లా హుమమ ఇనీా అఊజు బ్బక మిన్ 
వఅసాఇస్ సఫరి వ కఆబత్వల్ మంజరి వ 
సూఇల్ మున్ ఖల్బ్బ ఫిల్ మాలి వల్ అహ్ా .  

َر َلنَا اهلل أكرب ، اهلل أكرب ، اهلل أكرب ،   ُسبَْحاَن الَِّذي َسخَّ
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لِبُوَن اللَُّهمَّ إِنَّا َهَذا َوَما ُكنَّا َلُه ُمْقِرننَِي َوإِنَّا إََِل َربِّنَا ََلُنْقَ 

َنْسأَُلَك ِِف َسَفِرَنا َهَذا الرِْبَّ َوالتَّْقَوى َوِمْن الَْعَمِل َما 

ْن َعَليْنَا َسَفَرَنا َهَذا َواطِْو َعنَّا بُْعَدُه اللَُّهمَّ  َتْرََض اللَُّهمَّ َهوِّ

َفِر َواْْلَلِيَفُة ِِف اْْلَْهِل اللَّهُ  اِحُب ِِف السَّ مَّ إِِّنِّ أَنَْت الصَّ

َفِر َوَكآَبِة اَْلَنْظَِر َوُسوِء اَْلُنَْقلَِب  أَُعوُذ بَِك ِمْن َوْعثَاِء السَّ

 ِِف الََْمِل َواْْلَْهلِ 

 ప్రయాణము నుండి తిరిగి వచేాటప్పిడు   
దుఆతో పాలట్ల ఇది కూడా చదవాః.  
ఆయిబూన తాయిబూన ఆబ్బదూన లిరబ్బబనా 
హామిదూన్. 

 َن لَِربِّنَا َحاِمُدونَ آيِبُوَن تَائِبُوَن َعابُِدو

(అలా్లహ్ గొప్పవాడు, అలా్లహ్ గొప్పవాడు, అలా్లహ్ 
గొప్పవాడు, ప్రిశుదుుడైన అలా్లహ్ యే దీనిని (ఈ 
వాహన్ననిు) మా ఆధీనింలోకి ఇచ్చాడు. లేకపోతే 
మేము దీనిని ఆధీనప్రచుకోలేకపోయేవారము. 
నిస్సిందేహింగా మేము మా ప్రభువు వైపునకు 
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మరలవలసిన వారము. ఓ అలా్లహ్! మేము ఈ 
ప్రయాణింలో స్త్కార్యాలు చేసే, భయభకుులతో 
మెలిగే, నీ ప్రస్నుత లభించే కార్యాల బ్నద్ధుని 
కోరుకుింటున్నుము. అలా్లహ్! ఈ ప్రయాణానిు 
మాకు స్తలభతరిం చెయ్యా. దీని దూర్యలను దగగర 
చెయ్యా. ఓ అలా్లహ్! నీవే ఈ ప్రయాణింలో 
మాస్నిుహితుడివి. నీవే మా ఇింటివారిని, మా 
ధన్ననిు కనిపెటుటకు ఉిండేవాడివి. ఓ అలా్లహ్! నేను 
నీ శరణు కోరుతున్నును; ప్రయాణింలోని కష్టటల 
నుిండి, అయ్యష్టకరమైన దృష్టాల నుిండి. న్న 
స్ింప్ద, న్న ఆత్మీయులు మరియు న్న స్ింత్కన్ననికి 
నేను తిరిగి వెళ్ళేటప్పటికీ హాని కలగకుిండా కూడా 
నీ శరణే కోరుతున్నును).  
 తిరిగి వచేాటప్ిటి దుఆ భావం: 
(తిరిగివెళ్ళేవారము, ప్శ్చాత్కుప్ింతో మనిుింపు 
కోరేవారము, మా ప్రభువునే ఆర్యధించేవారము, 
ఆయనేు స్తుతిించేవారము). 
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ఒకరిని నాయకునిగా ఎన్నేకోవలి 
 ప్రయాణికు చ తమలో ఒక్రిని తమ 
న్నయకునిగా ఎనుేకోవడం స్తనేత్. ప్రవక్ు 
సు ావాహు అలైహితు వసుాం ఇ వ ప్పాలిర్ని అబూ 
సఈద్ ఖుద్రీ మరియు అబూ హురైరా 
ర్జియ వాహు అనుుమా చ ఉలేాఖంచారు   

ا
َ
َرَجْ ِإذ

َ
ْ خ

 
ة

َ
ث

َ
َل

َ
رْ  ِفي ث

َ
وا َسف ر  ِ

م 
َ
ؤ ي 

 
ل
َ
م ْ ف َحَده 

َ
ْأ

"ముగుగరు వయకుు చ క్ుసి ప్రయాణంలో 
వెళ్ళునప్పిడు వారు తమలో ఒక్రిే తమ 
న్నయకునిగా ఎనుేకోవాః". (బ్నఖారి 2608). 
 దీని ఉదేదశయం అతను వారిని క్ఃపి ఉంచాః. 
వారి మే చ కొర్కు పాలట్లప్డాః. వారు అతని 
వధేయత పాలటించాః. అతడు ఏదైన్న 
అవధేయతకు గురి చేస్న ఆదేశం ఇస్ను మాత్రం 
దానిని పాలటించకూడదు.  
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ఎకోడైనా మజిలీ చేస్నే చద్వాండి 
 ఏదైన్న చోట మజిలీ చేసినప్పిడు ఈ దుఆ 
చదవడం అభిుష్ణీయం.  
అఊజు బ్బకలిమా త్వల్లా హితాౌ మామత్వ మిన్ షరిి 
మా ఖల్ఖ్. (ముసిాం 2708). 

اِت ِمْن ََشِّ َما َخلََق   َأُعوُذ بَِكلََِمِت اهلل التَّامَّ

 (అ వాహ్ యొక్ు సంపూర్ణ వచన్ను దాారా నేను 
అ వాహ్ సృషిటంచిన ప్రతిదాని కీడు నుండి శర్ణు 
వేడుకుంట్లన్నేను). 
 ఈ దుఆ చదివన వారు ఆ ప్రంతం నుండి 
వెళ్ళు వర్కు వారికి ఏ వధమైన నష్టం కూడా 
క్ుగదు.  
తక్బీర్, తస్త్రీహ్ 
 ప్రయాణికుడు తన దారిలో ఎలకు ప్రదేశం 
నుండి వెళ్తు అ వాహు అక్బర్ అనడం, దిగువ 
ప్రదేశం నుండి వెళ్తు స్తబ్  హాన వాహ్ అనడం 
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ప్రవక్ు సుా వాహు అలైహితు వసుాం  సంప్రదాయం. 
జాబిర్ ర్జియ వాహు అనుు ఉలాేఖస్తున్నేరు  
"మేము ఎలకు ప్రదేశం నుండి వెళ్ళునేప్పిడ 
తకీబర్ అనేవార్ము మరియు దిగువ ప్రదేశం 
నుండి వెళ్ళునేప్పిడ తస్బబహ్ అనే వార్ము".  
అధికాంగా దుఆ చేయాలి 
 ప్రవక్ు సుా వాహు అలైహితు వసుాం ఈ హదీస్త 
ఆధార్ంగా ప్రయాణంలో ఉనేప్పిడు ఎకుువగా 
దుఆ చేయడం కూడా ప్రవక్ు సంప్రదాయమే.  

ْ
 

ث
َ

َل
َ
َْدعَْ ث ْ َوات  َجاَبات 

َ
ت س  ْ م 

 
َوة وِمْ َدع 

 
ل
 
ظ

َ  
ْ اْل

 
َوة  َوَدع 

َساِفرِْ
  
ْ اْل

 
َوة َواِلِدْ َوَدع 

 
ى ال

َ
ِدهِْ َعل

َ
َْول

"ముగుగరి దుఆ చ అంగీక్రించబడతాయి; 
బాధిలకని అర్ున్నదం. ప్రయాణికుని దుఆ. తండ్రి 
తన సంతాన్ననికిచేా శాప్ం". (తిరిమజి 3448). 
నగరాంలో ప్రవేశిస్తే చద్వాండి 
 ప్రయాణికుడు ఏదైన్న గ్రామం, నగర్ంలో 
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ప్రవేశంచినప్పిడు ఈ దుఆ చదవడం 
సంప్రదాయం. అల్లా హుమమ రబబస్  సమావాత్వస్ 
సబ్ఇ వమా అజా ల్  న, వ రబబల్ అరా్జనససబ్ఇ వ 
మా అఖా ల్  న, వ రబబషష యాతీని వ మా అజా ల్ న, 
వ రబబరిియాహి వ మా జరై న, ఫఇనాా నస్అలుక 
ఖై ర హాజిహిల్ ఖరయత్వ వ ఖై ర అహిా హా వ నఊజు 
బ్బక మిన్ షరిిహా వ షరిి అహిా హా వ షరిి మా ఫీహా. 
(నిసాయి కుబ్రా, బైహఖీ, హాకిం).  
بِْع َوَما أَظْلَلَْن َوَربَّ اْلََرِضنِي  َمَواِت السَّ اللَُّهمَّ َربَّ السَّ

يَاطنِِي َوَما أَْضلَلَْن َوَربَّ  بِْع َوَما أَقْلَلَْن َوَربَّ الشَّ السَّ

َياِح َومَ  ا َذَريَْن فَِإنَّا َنْسأَلَُك َخْْيَ َهِذهِ الَْقْريَِة َوَخْْيَ الرِّ

َها َوََشِّ أَْهلَِها َوََشِّ َما فِيَها  أَْهلَِها َوَنُعوُذ بَِك ِمْن ََشِّ

(స్ప్తుకాశ్చలకు మరియు అవి నీడ చేసినవాటికి 
ప్రభువైన, స్ప్ుభూములకు మరియు అవి మోస్తకొని 
ఉను ప్రత్మ దానికి ప్రభువైన, షైత్కనులకు మరియు 
వారు మారగభ్రష్టతంింలో ప్డవేసిన వాటికి ప్రభువైన, 
గాలులకు మరియు అవి లేపుకపోయే వాటికి 
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ప్రభువైన ఓ అలా్లహ్! మేము నీతో ఈ ప్టటణ 
మేలును, ప్టటణవాస్తల మేలును కోరుతున్నుము. 
దీని కీడు నుిండి, దీని వాస్తల కీడునుిండి మరియు 
అిందులో ఉను కీడు నుిండి నీ శరణు 
వేడుకుింటున్నుము). 
ముస్లాంలకు బాధ కలిగాంచకుాండా 
ఉాండాలి 
 ఎవరికీ బాధ క్ఃగించకుండా ఉండడానికి 
పూరిుగా ప్రయతిేంచాః. అది మితిమీరిన వేగం, 
రెడ్ సిగేల్ దాటిపోవడం, ఇతరుును అన్నయ- 
యంగా క్రాస్ చేయడం  వంటి ఇతర్ చేష్టును 
వద చకొని. అ వహా్ ఈ ఆదేశానిే చదవండి   

ِيَن يُؤ  ] ِ َما َواَّلذ مَِناِت بَِغْي  مِننَِي َوالُمؤ  ذُوَن الُمؤ 
ًما ُمبِينًا َتانًا َوإِث  َتَملُوا ُبه  تََسبُوا َفَقِد اح    {85}األحزاب:[ اك 

"ఎవరైతే, ఏ తప్పూ చేయని విశ్వాసులైన 
పురుషులకు మరియు స్త్రీలకు బాధ కలిగిస్తారో 
వాస్వాానికి వారు అపనిిందను మరియు స్ూష్ట- 
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మైన పాప భారానిి తమ మీద మోపుకునిట్లే". 
(అహ్  జాబ్ 33: 58). 
దారి హకుోలు నెరవేరా్చ లి 
 ప్రవక్ు సుా ావహు అలైహితు వసుాం ఆదేశం 
ప్రకార్ం దారి హకుు చ ఇవ:  

ْ ض 
َ
َبَصرِْ غ

 
ْ ال

 
ف

َ
ى َوك

َ
ذ
َ  
ِمْ َوَردْ  ْلا

َ
َل ر ْ السَّ م 

َ
 َوأ

وِفْ ر  ع 
َ  
ه يْ  ِباْل

َ
ْ َون رِْ َعن 

َ
ك

 
ن
  
ْاْل

"దృషిటని క్రందికి ఉంచుకొనుట, బాధ క్ఃగించ- 
కుండా ఉండుట, స వంకు జవాబ్న ప్ుకుట, 
మంచిని ఆదేశంచుట మరియు ప్డును 
ఖండించుట". (బ్నఖారి 2465, ముసిాం 2121). 
అవస్రాం తీరిన వెాంటనే తిరిగ ర్చవలి 
 ఏ అవసరానికైతే ప్రయాణం చేశారో అది 
తీరిన వెంటనే ఇంటికి తిరిగి రావడానికై 
తార్ప్డుట మంచి వష్యం. ప్రవక్ు ఆదేశం: 

ْ ر 
َ
ف ْ السَّ

 
َعة

 
ْ ِقط اِبْ ِمن 

َ
َعذ

 
ْ ال ع 

َ
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َ
 ط
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َ
ى ف ض َ

َ
هْ  ق

َ
َمت ل ْ َنه  ِ

َعج  ي 
 
ل
َ
ى ف

َ
ِلِهْ ِإل ه 

َ
ْأ
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"ప్రయాణం ఒక్ వధమైన శక్ష. దాని వుా మనిషి 
నిద్రా అన్నేపాలనీయాుకు దూర్మవుతాడు. 
అందువుా ప్రయాణీకుడు తన ప్ని ముగిసిన 
వెంటనే తన భార్యపిుాు వదదకు చేరుకోవాః".  
తిరిగ వచా్చ క ముాందు మసి్దులో 
రాండు రకాతులు చేసుకోవలి 
 ప్రయాణం నుండి తిరిగి వచాాక్, ముందు 
మసిిదుకు వెళ్ళు రెండు ర్కాలకు నమాజు 
చేయడం ప్రవక్ు ملسو هيلع هللا ىلص సంప్రదాయం. క్అబ్ బిన్ 
మాఃక్ ర్జియ వహాు అనుు ఉలాేఖంచారు  

ِنْ ي 
َ
َعت

 
ى ِفيِه َرك

َّ
َصل

َ
ِجِد، ف س 

َ  
 ِباْل

َ
ِدَم َبَدأ

َ
ا ق

َ
ِإذ

َ
 ف

"ప్రవక్ు ملسو هيلع هللا ىلص ప్రయాణం నుండి తిరిగి వచాాక్, 
ముందు మసిిదుకు వెళ్ళు రెండు ర్కాలక చ 
చేస్నవారు". (బ్నఖారి 4418, ముసాిం 716).  
వచిానవరిని కౌగలిాంచు కొన్నట 
 ప్రయాణం నుండి వచిానవారి కొర్కు లేచి 
నిుబడుట, వారిని కౌగఃంచుకొనుట, వారి 
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దర్శన్ననికి వెళ్ళుట అభిుష్ణీయం. ప్రవక్ు ملسو هيلع هللا ىلص 
సహచరు చ ప్రయాణం నుండి వచిానవారిని 
కౌగఃంచుకునేవారు. (తబ్రానీ ఔసత్, బైహఖీ, 
సహీహ 2647). దీని వుా ప్రేమ, ఆపాలయయత, 
సతుంబంధా చ పెరుగుతాయి. మనస్తు చ 
ఏక్మవుతాయి. డ్టి అవసర్ం ఈ కాుంలో 
మనకు చా వ ఎకుువగా ఉంది.  
ప్రయాణకుని ఫలితాం 
 తన దాస్తు  ఉనే అ వహా్ యొక్ు 
దయలో ఒక్టేమిటంటే; మనిషి సాానిక్ంగా, 
ఆరోగయంగా ఉండి పాలటిస్తు వచిాన (నఫిల్) 
సతాురాయ చ అన్నరోగయం మరియు ప్రయాణంలో 
ఉనేప్పిడు (పాలటించక్ పోయినప్ిటికీ, అతను 
పాలటిస్తునేట్లా) అతని లెక్ులో వ్రాయబడతాయి.  
ప్రవక్ు ملسو هيلع هللا ىلص ఇ వ ప్రవచించారు  

ا
َ
ْ َمِرَضْ ِإذ د  َعب 

 
ْ ال و 

َ
َرْ أ

َ
ِتَبْ َساف

 
هْ  ك

َ
ل ْ ل

 
اَنْ َما ِمث

َ
 ك

َمل ْ ِقيًما َيع  َْصِحيًحا م 
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"దాస్తడు అన్నరోగాయనికి గురైనప్పిడు లేదా 
ప్రయాణంలో ఉనేప్పిడు అతను సాునికుడై 
ఆరోగయంగా ఉనేప్పిడు చేస్తునేట్లవంటి 
ప్పణయఫఃతాలే అతని కొర్కు వ్రాయబడతాయి". 
(బ్నఖారి 2996). 
  ప్రయాణ సౌకర్చాలు     

 ముసిాంు సౌుభాయనికై ఇసాాం ధర్మం ఏ 
ప్రయాణ సౌక్రాయును తెఃయజేసిందో వాటిని 
ప్రయాణికుడు వనియోగించుకోవడం మంచిది. 
అవ అతను తనుండే నివాస ప్రంతానిే డ్డినప్ిటి 
నుండి మొదువుతాయి.  
 ఆ సౌక్రాయ చ ఇవ  ఖస్ర్ (న్న చగు ర్కాలకు 
ఫర్ి నమాజు రెండు ర్కాలక చ చేయుట). 
జమ్అ (రెండు నమాజు చ ఒకే సమయంలో 
చేయుట). మూడు రేయింబవళ్ళు మేజోళు  
మసా (సిర్శ) చేయుట. నఫిల్ నమాజు 
వాహనంలో చేయుట. జుమా నమాజు వధిగా 
లేక్పోవుట. అవసర్ముంటే ఫర్ి ఉప్వాసా చ 
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కూడా ఉండక్పోవుట. (డ్టి వవరా చ తరాాత 
ప్లజీలోా వస్తున్నేయి).  
ఎాంత ద్తరాంలో ఖస్రర చేయాలి  
 ప్రయాణం అనబడే దూర్ంలో వెళ్ళునప్పిడు 
న్న చగు ర్కాలకు నమాజు ఖస్ర్ చేసి రెండు 
చదవడం, మరియు జొహ్ర,్ అస్ర్ క్ఃపి చేయడం, 
మగ్రిబ్, ఇషా క్ఃపి చేయడం ధర్మసమమతం. 
ఇంత దూర్ం వెళ్ళున తరాాత ఖస్ర్ మరియు 
జమ్అ చేయవచుానని ఇసాాం ధర్మంలో ఏ నిరీణత 
కిలోమీటరుు లెక్ు ప్ప్ిబడలేదు.  
 అయితే అధిక్ ధర్మవేతుు ఏకాభిప్రయం 
ప్రకార్ం 80కి.మీ. దూర్ం ప్రయాణంలో ఖస్ర్ 
చేయాః. అంతకు తకుువ ప్రయాణంలో ఖస్ర్ 
చేయరాదు. నిసుందేహంగా ఇది చా వ 
ప్టిష్టమైన మరియు ఉతుమమైన ప్దధతి. 
ప్రిశుభ్రత ఆదేశాలు 
 (ఏ వష్యం సంభవస్ను వుజూ చేయడం వధిగా 
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అవులకందో దానిని 'హదసె అసగర్' అని 
అంటారు. ఉదాహర్ణకు  ము మూత్ర వసర్ిన, 
అపాలనవాయువు వగైరా చ. మరే వష్యం వుా 
సాేనం చేయడం వధిగా అవులకందో దానిని 
'హదసె అక్బర్ అని అంటారు. ఉదాహర్ణకు  
భార్యభర్ుు సంభోగం, సాప్ేసఖునం వగైరా). 
 నమాజు కొర్కు వుజూ తప్ినిసరి. మరియు 
హదసె అక్బర్ వుా సాేనం చేయడం తప్ినిసరి. 
ఇందులో ఏ మాత్రం అుక్షయం చేయుట యోగయం 
లేదు. అయితే ప్రయాణంలో ఉనే వయకిు నమాజు 
సమయం అయినప్పిడు నీళ్ళు పందనిచో;  
1- నీళ్ళు ుభించవచుా అనే ఆశ లేదా నమమక్ం 
ఉంటే నమాజును దాని చివరి సమయం వర్కు 
ఆుసయం చేయవచుాను. కాని సమయం దాటవదుద. 
2- నీళ్ళు ుభించే ఏ ఆశగానీ, నమమక్ంగానీ లేదా 
నీళ్ళు దొరికే ఏ స్తచన లేనప్పిడు తొఃసమయం 
లోనే తయముమం చేస్తకొని నమాజు చేస్తకొను- 
టయే ఉతుమం. 
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3- తయముమం చేసి నమాజు మొద చ పెటిటన 
తరాాత నీళ్ళు ుభిస్ను నఫిల్ నమాజు సంక్ుింతో 
ఈ నమాజును పూరిు చేయాః. తరాాత వుజూ 
చేస్తకొని, ఫర్ి నమాజు చేయాః. ఒక్వేళ 
మొద చ పెటిటన ఫర్ి నమాజు చేస్తకునే తరాాత 
నీళ్ళు ుభిస్ను నమాజు అయినటేా. దానిని తిరిగి 
మరోసారి చేయనక్ుర్ లేదు.  
4- బాటసారి  (సాప్ేసఖునం వుాగానీ, లేదా 
భార్యభర్ు చ క్ చస్తకోవడం వుాగానీ) సాేనం 
వధిగా అయి, వప్రీతమైన చః కార్ణంగా 
ప్రణానికి హాని క్ఃగే భయంతో నీళ్ళు 
ఉప్యోగించే సిాతిలో లేనప్పిడు, లేదా నీళు 
జాడలో నమాజు సమయం దాటిపోయే భయం 
ఉనేప్పిడు తయముమం చేయుట యోగయం. 
అ వగే నీళ్ళు చా వ తకుువ ఉండి, సాేన్ననికి 
సరిప్డనప్పిడు సాేనం ఉదేదశయంతో తయముమం 
చేస్తకోవాః. ఉనే నీళుతో వుజూ చేస్తకోవాః. 
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 వప్రీతమైన చః భయం ఉండడం అస చ 
సబబ్న కాదు, ఆ చః వుా ఆరోగాయనికి హాని 
క్ చగులకందనే అనుమానమో, లేదా పూరిు 
నమమక్మో ఉండి, క్నీసం నీళ్ళు వేడి చేస్తకుం- 
దామన్నే ఏ సాధనం లేక్పోవడం, లేదా సాధనం 
ఉండి కూడా వేడి చేయడంలో నమాజు సమయం 
దాటిపోలకందనే భయం ఉనేప్పిడే తయముమం 
చేయుట యోగయమగును. 
5- నీళ్ళు తకుువ ఉండి, వుజూ కొర్కు 
సరిప్డనప్పిడు ఉనే నీళుతో వుజూ మొద చ 
పెటిట, నీళ్ళు సరిప్డే అంత వర్కు వుజూ చేసి 
మిగిత అవయవాు  మసా (సిర్శ) చేయాః.  
తయముమాం విధానాం 
 హదసె అసగర్ అయిన్న హదసె అక్బర్ 
అయిన్న ప్రతీ దానికి తయముమం ప్దధతి ఇది  
రెండు అర్చేలకును భూమికి ఒక్సారి తాకించి, 
ముందు ముఖం  తరాాత రెండు అర్చేలకు 
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వె చప్ః భాగం  మసా చేయాః. అయితే 
ఎవరైన్న హదసె అక్బర్ వు ా తయముమం చేసి 
ఉంటే నీళ్ళు ుభించిన తరాాత సాేనం చేయడం 
వధిగానే ఉంట్లంది.  
మేజోళ్ళపై మస్హ్ 
1- బాటసారి మూడు రేయింబవళ్ళు తన 
మేజోళు  మసా చేయవచుాను. మొదటిసారి 
మసా చేసినప్ిటి నుండి మూడు రోజుు ప్రిమితి 
మొదువులకంది.  
2- ఒక్ మనిషి సాానిక్ంగా ఉండి మసహ్ 
మొద చపెటిట, మళ్ళు ప్రయాణానికి బయ చదేరితే 
బాటసారిగా ప్రిగణించబడతాడు గనక్ మూడు  
రోజు చ మసహ్ చేయాః.  
3- మరెవరైన్న ప్రయాణంలో ఉండి మసహ్ 
మొద చపెటిట మళ్ళు తన నివాన్ననికి వచేాస్ను 
సాానికుు ప్రకార్ం ఒక్ రోజు ఒక్ రాత్రి లెక్ుతో 
మసహ్ చేయాః.  
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  అజాన్ ఆదేశాలు  
1- "నమాజు సమయం అయిన వెంటనే మీలో 
ఒక్రు అజాన్ ఇవాాః" అనే ప్రవక్ు సుా ావహు 
అలైహితు వసుాం ఆదేశానుసార్ం బాటసారుు 
బృందం  అజాన్ మరియు ఇఖామత్ ఇవాడం 
వధిగా ఉంది. అ వగే ఒంటరిగా ఉనే వయకిు కూడా 
అజాన్ ఇవాాః. ఇక్ ఎవరైతే సామూహితుక్ నమాజు 
జరిగే మసిిదులో నమాజు చేస్తున్నేకోల అతనికి ఆ 
మసిిదులో ఇవాబడిన అజానే సరిపోలకంది.  
2- అజాన్ మరియు ఇఖామత్ ప్ప్ికుండా లేదా 
ఇఖామత్ మాత్రమే ప్పిి చేయబడిన నమాజు 
సహీ అగును. కాని ఆ బృందం వార్ందరూ 
సాచఛమైన ప్శాాతాుప్ంతో అ వహా్  తో క్షమాప్ణ 
వేడుకోవాః. మరోసారి ఇ వ చేయకూడదు. ఏ 
ధర్మవేతుు వదద అజాన్ వధిగా ఉందో వారు 
ఇ వంటి ఆదేశమిచాారు. అయితే ఇదే బుమైన, 
నిజమైన మాట.  
3- బాటసారి రెండు నమాజుును క్ఃపి చేసి-  
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నప్పిడు ఒక్ు అజాన్ ఇచిా రెండు నమాజుుకు 
వేరు వేరు రెండు సారుా ఇఖామత్ ప్ప్ివలెను.  
 నమాజు అదేశాలు    

1- ఖబాా దిశ తె చస్తకొనుట ప్రయాణికుని  
వధిగా ఉంది. అందుకై అతను సర్ావధాు 
ప్రయతేం చేయాః. ఎవరినైన్న అడిగాః, లేదా 
దానిని క్నుగొనే కొనిే నూతన ప్రిక్రాు దాారా 
మరియు ఇంకే వదంగానైన్న తె చస్తకోవాః. 
మరెవరైతే ఏ మాత్రం ప్రయతేం చేయకుండా 
ఖబాా కాని దిశలో నమాజు చేసాుకోల అతడు తిరిగి 
అదే నమాజు మర్ు చేయాః. ఎందుక్నగా 
అతను పాలటించవుసిన హకుును వడన్నడాడు. 
ఎడారిలో ఉనే వయకిు సర్ా వధాు ప్రయతేం 
చేసినప్ిటికీ తరాాత ఆ దిశ కాదు అని తెఃస్ను 
అతను తన నమాజు తిరిగి చేయ వుసిన అక్ుర్ 
లేదు. కాని ఎడారిలో కాకుండా గ్రామం, 
నగర్ంలో ఉనే వయకిు ఖబాా దిశ తెఃసిన తరాాత 
తిరిగి అదే నమాజు మర్ు చేయాః.  
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2- ప్రయాణంలో స్తనేతె ముఅక్ుద చేయుట 
సంప్రదాయం కాదు. కాని ఫజ్ర్ స్తనేలక చ 
మరియు విత్ర్ నమాజ్, చాష్తు నమాజ్, తహజుిద్ 
నమాజ్, మరికొనిే; తహితుయయలకల్ వుజూ, 
తహితుయయలకల్ మసిది్ మరియు స్తర్య, చంద్ర 
గ్రహణ నమాజు వాంటివ సాానిక్ంగా ఉనేప్పిడు 
చదివనటేా ప్రయాణంలో కూడా చదవాః.  
3- ఒక్ నమాజు సమయం ప్రవేశంచిన తరాాత 
ప్యణమైన వయకిు తన ఊరి బైటికి ఇండాు 
క్నబడనంత దూర్ం వెళ్ళునప్ిటి నుండి ఖస్ర్ 
మరియు జమ్అ చేయవచుాను.  
4- ఖస్ర్ న్న చగు ర్కాలకు నమాజులోనే 
చేయాః. ఫజ్ర్ మరియు మగ్రిబ్ నమాజులో ాఖస్ర్ 
చేయరాదు.  
5- నమాజు చేయునప్పిడు ఖస్ర్ సంక్ుిం 
చేయాునే నిబంధన (ష్ర్లక) లేదు. 
ఎందుక్నగా ప్రయాణంలో ఖస్ర్ చేయడమే 
అసలైన, సరియైన ప్దధతి. అందుకే సంక్ుిం 
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అవసర్ం లేదు. ఎ వగైతే సాానిక్ంగా ఉండి 
నమాజు చేస్తునేప్పిడు పూరిు నమాజు అనే 
సంక్ుిం చేయరో. ఒక్వేళ సంక్ుిం చేస్తకుంటే 
చా వ ఉతుమం. (అది మనస్తులోనే చేస్తకోవాః. 
నోటితో కాదు. ఎందక్నగా నోటితో ఏవైన్న 
ప్దా చ ప్ఃకి సంక్ుిం చేయడం ప్రవక్ు 
సు ావాహు అలైహితు వసుాం మరియు ఆయన 
సహచరుు సంప్రదాయం కాదు). 
6- ఒక్వేళ బాటసారి ముఖుదీగా (సామూహితుక్ 
నమాజులో ఇమాం వెనక్ ఉండి) నమాజు చేస్తు 
పూరిు నమాజుకై సంక్ఃిస్ను మరియు అతని 
ఇమాం ఖస్ర్ చేస్ను అతను కూడా తన ఇమాం 
మాదిరిగా ఖస్ర్ చేస్తకోవాః.  
7- ఒక్వేళ బాటసారి ఖస్ర్ సంక్ుిం చేస్ను మరి 
అతని ఇమాం పూరిు నమాజు చేయిస్ను అతను 
కూడా పూరిు నమాజు చేయడం వధిగా ఉంది.  
8- బాటసారి ఏ ఇమాం వెనక్ నమాజు 
చేస్తున్నేకోల అతను బాటసారియా? లేదా 
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సాానికుడా? అనే వష్యం తెఃయనప్పిడు 
అతను ఇమాంను అనుసరిస్తు పోవాః.  
9- బాటిసారి ఇమాంగా ఉన్నే, లేదా ఒంటరిగా 
ఉన్నే అతను బాటసారి అనే వష్యం 
మర్చిపోయి పూరిు నమాజు చేయాుని 
సంక్ఃించి, తరాాత నమాజు మధయలో గురుుకు 
వస్ను అతను ఖస్రే చేయాః. ఎందుక్నగా అతని 
కొర్కు సరియైన ప్దధతి ఇదే. ఒక్వేళ అతను 
పూరిు చేస్ను ఎ వంటి అభయంతర్ం లేదు.  
10- అజాానం కార్ణంగా ఎవరైన్న బాటసారి 
మగ్రిబ్ కూడా ఖస్ర్ చేయబడులకందని అనుకోని 
రెండు ర్కాలక చ చేస్తకుంటే అతని ఆ నమాజు 
వయర్ాం. దానిని తిరిగి చేయుట వధిగా ఉంది.  
11- ఖస్ర్ సంక్ుిం చేసిన బాటసారి 
మర్చిపోయి మూకోల ర్కాలక కొర్కు నిుబడిన 
తరాాత గురుుకు వస్ను వెంటనే కూరోావాః. 
తరాాత సజాద సహ్  వ్ చేయాః.  
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12- ప్రయాణంలో ఇమాం సంక్షిప్ుంగా 
నమాజు చేయించాః. ప్రవక్ు సుా వాహు అలైహితు 
వసుాం మరియు ఆయన సహచరుుది ఇదే 
ప్దధతి ఉండినది.  
13- బాటసారి ఏదైన్న ఊరిలో మజిః చేస్ను 
ఎప్ిటి వర్కు అక్ుడి అజాన్ వంటూ ఉంటాకోల 
మసిిదులో సామూహితుక్ంగా నమాజు పాలటించడం 
తప్ినిసరి. కాని అతను ఏదైన్న ఊరి నుండి 
దాట్లతూ ఉనేప్పిడు అజాన్ వంటే మసిిదులో 
సామూహితుక్ంగా నమాజు చేయడం తప్ినిసరి 
ఏమీ లేదు. ఒక్వేళ అతను ఏదైన్న అవసరానికి 
బండి దిగిన్న సరే.  
గమనిక: 
* సాానిక్ంగా ఉండి చేయవుసిన నమాజు 
చేయలేదని ప్రయాణంలో ఉనేప్పిడు గురొుచిాన్న 
లేదా ప్రయాణంలో ఏదైన్న తపిిపోయిన నమాజు 
సాానిక్ంగా ఉనేప్పిడు గురొుచిాన్న అతను దానిని 
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పూరిుగానే చేయాః. అదే అతని వష్యంలో 
ఉతుమమైన, బాధయతర్హితుతమైన వష్యం.  
* ఒక్ ప్రయాణంలో మర్చిపోయిన నమాజ్ 
మరో ప్రయాణంలో గురుుకువస్ను ఖస్ర్ చేయాః.  
 ఇమామత్ అదేశాలు   
1- సాానిక్ ఇమాం వెనక్ బాటసారి నమాజు 
చేయవచుాను. ఇదదరి సంక్ వి చ, నమాజు చ 
వేరు వేరు అయిన్న ఏమీ నష్టం లేదు. ఎ వ 
అనగా ముఆజ్ బిన్ జబల్ ర్జియ వాహు అనుు 
ఇషా నమాజు ప్రవక్ు వెనక్ చేస్నవారు, మళ్ళు 
తాను ఉండే వాడలోకి వెళ్ళు అక్ుడ తన 
జాతివారికి ఇషా నమాజు చేయించేవారు. 
అయితే ఈ నమాజు అతనిది నఫిల్ మరియు 
అతని వెనక్ ఉనేవారిది ఫర్ి అయి ఉండేది. 
(బ్నఖారి 711, ముసిాం 465). 
2- సంపూర్ణ నమాజు చేయించే సాానిక్ ఇమాం 
వెనక్ ఉండి ఖస్ర్ చేయడం సరియైనది కాదు. 
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నమాజు ఆర్ంభంలో చేరిన్న, లేక్ చివర్లో 
చేరిన్న సరే. ప్రవక్ు ملسو هيلع هللا ىلص ఇ వ సెువచాారు:  

َما
َّ
ِعَلْ ِإن َمْ ج  ِ

 
مَّْ امْ ْلا

َ
ت
 
ؤ ِْبِهْ ِلي 

"ఇమాం నియామక్ం ఆయనిే (ముఖుదీ చ) 
అనుసరించడానికే జరుగులకంది". (బ్నఖారి 
378, ముసిాం 411)(1). 
3- తప్పిడు వష్యం: కొందరు బాటసారు చ 
సాానిక్ ఇమాం న్న చగు ర్కాలకు నమాజు 
చేయిస్తునేప్పిడు మూడవ ర్కాలకలో వచిా 
క్ుసి, అతనితోనే స వం త్రిపిి రెండు 
ర్కాలకుతోనే సరిప్పచుాకుంటారు. ఇది తప్పి. 

                                                
1  ఏమిటి విషయం బాటసారి ఒంటరిగా నమాజు 
చేసుకంటే ఖస్ర్ చేసి రండు రకాతులే చేయాలి కాని 
(సాానిక) ఇమాం వెనక ముఖ్తదీగా ఉంటే నాలుగు 
రకాతులు చేయాలి? అని ఇబ్ను అబాాస్  ؓ గారిని 
అడిగితే 'సరియైన సంప్రదాయం ఇదే' అని సమాధా- 
నమిచ్చారు. (ముసుద్ అహ్మద్, ఇర్వాఉ గ ీల్ గ 1   
లో షేఖ్ అల్బానీ ఈ హ హ్దీసు స స అ అని అనాురు. 
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అతను ఇమాంతో స వం త్రిప్ికుండా నిుబడి 
మిగితా రెండు ర్కాలక చ చేస్తకోవాః. ఒక్వేళ 
అతను ఆ రెండు ర్కాలకలే చేసి వెళ్ళు, అతను ఆ 
నమాజు మళ్ళు చేయాః.  
4- ఇమాం బాటసారి కావచుా అనే భావనతో 
అతనితో క్ుసి రెండు ర్కాలక చ చేసిన తరాాత, 
కాదు అతను సాానికుడు అని తెఃస్ను అతనితో 
పూరిు నమాజు చేయాః. ఒక్వేళ నమాజులో 
ప్రవేశస్తు ఇమాం ఏ సంక్ుిం చేశాకోల న్నది అదే 
సంక్ుిం అని నిశాయించుకుంటే, ఇమాం ఖస్ర్ 
చేస్ను ఇతను ఖస్ర్ చేయాః. అతను పూరిుగా చేస్ను 
పూరిుగా చేయాః. ఇ వ నమాజు సహీ అవులకంది. 
5- మగ్రిబ్ నమాజు చేయిస్తునే ఇమాంతో 
బాటసారి ఇషా నమాజు సంక్ుింతో క్ఃస్ను 
న్న చగు ర్కాలక చ సంపూర్ణంగా చేయుట వధిగా 
ఉంది. అంటే ఇమాం మూడు ర్కాలక చ చేసి 
స వం త్రిపిిన తరాాత అతను నిుబడి న్నుగవ 
ర్కాలక చేస్తకోవాః.  
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6- బాటసారి ఇమాంగా ఉండి నమాజు 
చేయిస్తుంటే అతని వెనక్ సాానికుడు ముఖుదీగా 
ఉండి నమాజు చేయడం యోగయం. అయితే 
ఇమాం ఖస్ర్ చేసి స వం త్రిపిిన తరాాత ఇతను 
పూరిు నమాజు చేస్తకోవాః.  
7- బాటసారి సాానికుుకు నమాజు చేయిస్తునే- 
ప్పిడు ఖస్ర్ చేయాః. అతను స వం త్రిపిిన 
తరాాత 'మీరు నమాజు పూరిు చేస్తకోండి' అని 
వెనకునేవారికి ప్పాలిః. ఒక్వేళ నమాజుకు ముందే 
ఈ వష్యం తెఃయజేస్ను మరీ మంచిది, వారికి 
అనుమానం, ఇబబంది క్ుగకుండా ఉంట్లంది. 
8- జొహ్ర ్ నమాజు చేయని వయకిు మసిిదులో 
ప్రవేశంచే సరికి అచాట ఇమాం అస్ర్ నమాజు 
చేయిస్తునేది చూస్ను అతను జొహ్ర ్ సంక్ుింతో 
ఇమాంతో క్ువాః. వారితో జొహ్ర ్ నమాజు 
చేస్తకునే తరాాత (వెనక్ వచిానవారు ఎవరైన్న 
ఉంటే వారితో క్ుసి, ఎవరు లేని యడు 
ఒంటరిగానే) అస్ర్ నమాజు చేస్తకోవాః.  
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9- ఒక్డు, లేదా కొందరు బాటసారు చ 
ర్మజానులో తరాడ్హ్ నమాజు చేయిస్తునే 
సాానికుడైన ఇమాం వెనక్ వచిా క్ చస్ను వారు ఈ 
క్రంది రెండింటిలోని ఏదైన్న ఒక్ ప్దధతి 
అనుసరించాః.  
 అది వారి సాగ్రామం అయితే వారు ఇషా 
నమాజ్ సంపూర్ణంగా చేస్న ఉదేదశంతో ఇమాంతో 
క్ువాః. ఇమాం స వం తింపిన తరాాత మిగిఃన 
ర్కాలక చ చేస్తకోవాః.  
 ఒక్వేళ వారు ప్రయాణంలో ఉంటే వారు 
ఇషా నమాజ్ ఖస్ర్ చేస్న ఉదేదశంతో ఇమాంతో 
క్ువాః. వారు సాయంగా మరో జమాఅలక 
చేయకూడదు. అ వ చేసినచో ముందు నుండే 
అదే మసిిదులో తరాడ్హ్ చేయుచునేవారికి 
అంతరాయం, క్ుత ఏర్ిడును.  
గమనిక: ఒకే సమయంలో ఒక్ మసిిదులో 
రెండు జమాఅలకలో జర్గడం ధర్మసమమతం 
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కాదు. దీని వు ాముసిమాుు అనైక్యత మరియు వారి 
మధయ భినేతాం ఏర్ిడును. సామూహితుక్ నమాజు 
వధిగావంచబడింది కేవుం వారి ఐక్యత కొర్కే.  
'జమ్అ బైనస్సలాతైన్'  

అదేశాలు  
1- జొహ్ర ్ నమాజును అస్ర్ నమాజుతో క్ఃపి 
మరియు మగ్రిబ్ నమాజును ఇషా నమాజుతో 
క్ఃపి చేయుటనే 'జమ్అ బైన- సు వతైన్' అని 
అంటారు. అది 'జమ్అ తకీదమ్' చేయవచుా, 
లేదా 'జమ్అ తాఖీర్' చేయవచుా 2 . ఈ 
రెండిటిలో తనకు స్తుభంగా ఏది ఉండునో అది 

                                                
2 'జమ్అ తక్దీమ్' అంటే జొహ్ర ్ సమయంలో జొహ్్ర, 
అస్ర్ నమాజులు కలిపి చేయడం, మగ్రిబ్ సమయంలో 
మగ్రిబ్, ఇషా నమాజులు కలిపి చేయడం. 
'జమ్అ తాఖీర్' అంటే అస్ర్ సమయంలో జొహ్ర,్ అస్ర్ 
నమాజులు కలిపి చేయడం. ఇషా సమయంలో 
మగ్రిబ్, ఇషా నమాజులు కలిపి చేయడం.  
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చేయవచుాను. ఎ వ చేసిన్న సరిపోవును. అయితే 
ఫజ్ర్ నమాజును మరో నమాజుతో క్ఃపి 
చేయరాదు. అ వగే జుమా నమాజు కూడా అని 
సర్ా సామానయంగా ధర్మవేతుు వదద ఆధిక్యత 
పందిన మాట ఇదే.  
2- 'జమ్అ' చేస్తునేప్పిడు ఒక్ు అజాన్ ఇచిా, 
ప్రతి నమాజుకు వేరేారు ఇఖామత్ ఇవాాః.  
3- 'జమ్అ' సమయం, మొదటి నమాజు 
సమయం ప్రర్ంభం నుండి రెండవ నమాజు 
సమయం అంతమయేయ వర్కు ఉంట్లంది 3 . 
అంటే బాటసారి తొః సమయంలో, దాని 
మధయలో లేదా సమయం అంతం అయేయకి 
కొంప్ం ముందు వర్కు కూడా 'జమ్అ' 
చేయవచుాను. కాని జొహ్ర,్ అస్ర్ నమాజు చ 

                                                
3  నమాజుల సమయ పట్టిక తెలుసుకొనుట్కు 
మా పరచురితమ ైన "శుద్ధి  - నమాజు" అనన 
పుసతకం చదవండి.  
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(స్తర్యసుమయానికి ముందు) స్తరుయడు 
ప్స్తప్ప ర్ంగులో మారే వర్కు, మరియు మగ్రిబ్, 
ఇషా నమాజు చ అర్ా రాత్రి గడిస్న వర్కు ఆుసయం 
చేయడం ధర్మసమమతం కాదు4.  
4- 'జమ్అ తాఖీర్' చేస్న ఉదేదశంతో ప్రయాణం 
కొనసాగిస్తు, రెండవ నమాజు సమయం 
ప్రర్ంభం కాక్ ముందే తన సాగ్రామంలో 
చేరుకుంటే, రెండవ నమాజును మొదటి 
నమాజుతో క్ఃపి చేయకూడదు. ప్రతి నమాజు 
దాని సమయంలో 'ఖస్ర్' చేయకుండా 
సంపూర్ణంగా చేయాః. మొదటి నమాజు 
సమయం అతి తకుువగా ఉన్నే సరే ప్రతి 

                                                
4  అరార్వ్రి  అంటే ర్వ్రి     ీంటలు అను భావన 
సరి కాదు. సూర్వాసతమయం  సండి ఉషోదయం 
వరక ీల పూరిత సమయంలో సీభాీం ఎనిుంటిక 
పూరతవుతుందో ఆ సమయం. ఉదాహ్రణకుః సూర్వా- 
సతమయం సా. 6 ీం., ఉషోదయం తెలలవారుజామున 
4 ీం.క అయితే, ర్వ్రి     ీం.క అరార్వ్రి  అవుతుంది. 
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నమాజు దాని సమయంలోనే చేయాః. 
ఎందుక్నగా 'ఖస్ర్' మరియు 'జమ్అ' చేయుటకు 
కార్ణం ప్రయాణం, ప్రయాణం ముగిసినప్పిడు 
'ఖస్ర్', 'జమ్అ' చేయరాదు.  
5- 'జమ్అ తాఖీర్' ఉదేధశంతో ప్రయాణం 
కొనసాగిస్తు రెండవ నమాజు సమయం 
ప్రర్ంభం అయిన తరాాత తన సాగ్రామం లో 
చేరుకుంటే రెండు నమాజు చ క్ఃపి చేసిన్న 
సంపూర్ణంగా చేయాః. ఖస్ర్ చేయకూడదు. 
ఎందుక్నగా ప్రయాణం ముగిసింది, సబబ్న 
కూడా అంతం అయింది.  
6- 'జమ్అ తాఖీర్' ఉదేదశంతో ప్రయాణం 
కొనసాగిస్తు నిరేదశ సా వనికి (సాగ్రామం కాదు) 
చేరుకునేప్పిడు మొదటి నమాజు సమయం 
అంతం అయి రెండవ నమాజు సమయం 
ప్రర్ంభం కావడానికి సమీపించినప్పిడు ఈ 
క్రంది వధాన్నలోా ఏదో ఒక్టి పాలటించవచుాను.  
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 ఒక్వేళ అతను మసిిదుకు దూర్ంగా, అజాన్ 
వనలేకుండా ఉంటే, రెండవ నమాజు సమయం 
ప్రర్ంభం అయేయ వర్కు వేచి ఉండడం ఉతుమం, 
అప్పిడు రెండు నమాజు చ 'జమ్అ', 'ఖస్ర్' 
చేయాః. ఒక్వేళ అతను రెండవ నమాజు 
సమయం ప్రర్ంభం కాక్ ముందే నమాజు 
చేస్తకుంటే ధర్మసమమతమే.  
 లేదా రెండవ నమాజు యొక్ు అజాన్ 
అయిన తరాాత, ఇఖామత్  కు ముందు మసిిదు 
లో ప్రవేశస్ను, అతను మొదటి నమాజు 'ఖస్ర్' 
చేస్తకోవాః. రెండవ నమాజ్ జమాఅలకతో 
చేస్తకోవాః.  
 మసిిదులో ప్రవేశంచినప్పిడు అక్ుడ ప్రజ చ 
రెండవ నమాజు చేస్తు ఉంటే, అతను మొదటి 
నమాజు నియయలకతో వారితో క్ువాః. దీని 
వవర్ణ ఇమామత్ ఆదేశాలు అనే అంశంలోని 8వ 
నంబరో ాచదివ ఉన్నేరు.  
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7- రెండవ నమాజు సమయం ప్రర్ంభం కాక్ 
ముందే తన సాగ్రామానికి చేరుకుంటానని 
బాటసారికి తెఃసినప్ిటికీ 'జమ్అ' చేయడం 
ధర్మసమమతమే. 'జమ్అ' చేసిన తరాాత రెండవ 
నమాజు యొక్ు అజాన్  కు ముందు లేదా నమాజ్ 
సమయంలో తన సాగ్రామానికి చేరుకుంటే, 
మరోసారి ఆ నమాజు చేయనవసర్ం లేదు.  
8- బాటసారి ప్రయాణం కొనసాగిస్తునేప్పిడు 
'జమ్అ' చేయడం ధర్మసమమతమే. అయితే 
ఎక్ుడైన్న మజిలీ చేసినప్పిడు, ఏ వంటి 
అవసర్ం, ఇబబంది లేకుండా ఉంటే 'జమ్అ' 
చేయక్పోవడమే మంచిది, ఒక్వేళ 'జమ్అ' చేస్ను 
అది యోగయమగును.  
9- తపిిపోయిన నమాజు చ గురుు వచిాన 
తరాాత చేయునప్పిడు మరియు 'జమ్అ 
బైనసు వతైన్' చేయునప్పిడు క్రమప్దధతిని 
పాలటించుట తప్ినిసరి. మర్చిపోయి లేదా 
తెఃయనందు వుా, లేదా ప్రస్తుతం ముందు ఉనే 
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నమాజు సమయం దాటిపోలకందనే భయం వుా 
క్రమప్దధతి పాలటించలేక్పోయినచో పాలప్ం లేదు.  
 ప్రస్తుత నమాజు చేస్తునేప్పిడు, తపిిపోయిన 
నమాజు లేదా దానికి ముందు గడిసిపోయిన 
నమాజు చేయలేదని గురుు వచిానప్పిడు, ప్రస్తుత 
నమాజు పూరిు చేయాః ఆ తరాాత తపిిపోయిన 
నమాజు చ చేస్తకోవాః.  
10- బాటసారి మగ్రిబ్ మరియు ఇషా 
నమాజు చ 'జమ్అ తకీదమ్' చేసిన వెంటనే విత్ర్ 
నమాజు సమయం ప్రవేశంచినటే,ా అంటే విత్ర్ 
నమాజు చేయుటకు ఇషా నమాజు సమయం 
ప్రర్ంభం కావాుని వేచించే అవసర్ం లేదు.  
11- మగ్రిబ్ మరియు ఇషా నమాజు చ 
'జమ్అ తాఖీర్' చేయాునుకునే బాటసారి, 
ఏదైన్న ప్రంతంలో ఇషా నమాజు సామూహితు- 
క్ంగా జరుగులకనేది చూసినచో, మగ్రిబ్ 
నమాజు నియయలకతో వారితో క్ువాః; ఒక్వేళ 
ఇమాం రెండవ ర్కాలకలో ఉండగా క్ చస్ను 
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వారితో మూడు ర్కాలక చ చేసినటగాును, 
అందుకు ఇమాంతోనే స వం తింపాలః. ఒక్వేళ 
మూడవ ర్కాలకలో క్ చస్ను, ఇమాం స వం 
తింపిన తరాాత ఒక్ ర్కాలక చేస్తకోవాః. ఒక్వేళ 
ఇమాంతో మొదటి ర్కాలకలోనే క్ చస్ను, 
ఇమాంతో మూడు ర్కాలక చ చేసి, ఇమాం 
న్న చగో ర్కాలక కొర్కు నిుబడినప్పిడు అతను 
కూరుాండి తష్హుుద్ దుఆ చ చదివ, స వం 
తింపి, మళ్ళు ఇషా నమాజు నియయలకతో అదే 
ఇమాంతో క్ువాః. ఇమాం స వం తింపిన 
తరాాత తపిిపోయిన ర్కాలక చ చేస్తకోవాః. 
ఈ వధంగా రెండు నమాజు చ జమాఅలకతో 
(సామూహితుక్ంగా) చేసినట్లగాును.  
 నమాజు తర్చాత జిక్రర    

 'జమ్అ' చేయునప్పిడు ముందు మొదటి 
నమాజు తరాాత జిక్ర్, దాని పిదప్ రెండవ 
నమాజు తరాాత జిక్ర్ చేయడం మంచిది 
మరియు ఉతుమం. కాని రెండవ నమాజు తరాాతే 
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జిక్ర్ చేసిన్న సరిపోవును. మొదటి నమాజు 
తరాాత జిక్ర్ అటేా అందులో లెకిుంచబడును.  
 విమానాంలో నమాజు    

 వమానంలో నమాజు రెండు ర్కా చగా 
ఉంట్లంది   
1- నఫిల్ నమాజ్: బాటసారి నిుబడి, 
కూరుాండి ఏ సిాతిలోనైన్న ఈ నమాజు 
చేయవచుాను, రుకూ, సజాద చ సైగతో ఏ దిశలో 
ఉండి చేసిన సరే, ఖబాా దిశలోనే ఉండుట 
తప్ినిసరి ఏమీ లేదు. అ వగే కారోా మరియు 
ఇతర్ వాహన్నలోా కూడా. కాని డ్లైనంత వర్కు 
మొదటి తకీబరె తహ్రీమ సందర్లంలో ఖబాా 
దిశలో ఉండుట ఉతుమం.  
2- ఫర్ ినమాజు చ  'జమ్అ' చేయు నమాజులైతే, 
వాటి వష్యంలో మూడు సిలాక చ.  
 వమానం ఎకేు ముందు లేదా దిగిన తరాాత 
'జమ్అ తకీదమ్', లేదా 'జమ్అ తాఖీర్' వాటి  
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సమయంలో చేస్న డ్ చ ఉంటే అ వ చేయాః.  
 ఉదాహర్ణకు  మొదటి నమాజు సమయం 
ప్రర్ంభం కాక్ ముందు వమానం ఎకిు, మొదటి 
నమాజు సమయం దాటిన తరాాతే వమానం 
నుండి దిగవుసి ఉంట్లంది అనే నమమక్ం 
ఉంటే, దిగిన తరాాత 'జమ్అ తాఖీర్' చేయాః. 
అంటే జొహ్ర ్ అస్ర్ తో క్ఃపి చేస్తకోవాః. మగ్రిబ్ 
ఇషాతో క్ఃపి చేస్తకోవాః.  
 నమాజు సమయం ప్రర్ంభం కాక్ ముందే 
వమానం ఎకిు, వమానం దిగే సరికి 'జమ్అ' 
చేయగఃగే రెండు నమాజుు సమయా చ కూడా 
దాటిపోతాయని, లేదా ఫజ్ర్ నమాజు అయి ఉంటే 
దాని సమయం కూడా దాటిపోలకందనే భయం 
ఉంటే, వమానంలో నమాజు చేయుటకు 
అనుకూుమైన సాుం కెటాయించబడి ఉంటే 
అక్ుడే ఖబా ా దిశలో నిుబడి నమాజు 
చేస్తకోవాః. అనుకూుమైన సుాం లేనిచో, 
దారిలో చేస్తకోవాః. అదీ సాధయం కానప్పిడు 
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తన స్బట్లానే నిుబడి నమాజు చేస్తకోవాః, 
అయితే రుకూలో పూరిుగా వంగలేక్ పోతే, 
వంగినట్లా చేయాః. ఇక్ సజాద చేయుటకు తన 
స్బట్లలో కూరొాని సైగ చేయాః. ఏ దిశలో 
ముఖం చేసిన్న ప్రాా లేదు. కాని ఎటిట ప్రిసిాతిలో 
కూడా నమాజును దాని సమయం దాటి 
చేయడం ధర్మసమమతం కాదు.  
 వమానంలో నమాజు చేయుటకు సుాం 
కెటాయించబడి, నమాజు సమయం అయి, 
అక్ుడ నమాజు చేస్తకోవడం సాధయమైతే ఖబాా 
దిశలో నిుబడి చేస్తకోవాః. రుకూ, సజాద చ 
సామానయ రీతిలో చేయాః.  
3- వమాన్నశ్రయం తన సిటీకి దూర్ంగా ఉంటే, 
టికెట్ ఓకే (క్నఫర్మ) అయి ఉంటే, బాటసారి 
అందులో 'ఖస్ర్' చేయవచుాను. ఒక్వేళ టికెట్ 
క్నఫర్మ కాకుండా, వేటింగ్  లో ఉంటే 'ఖస్ర్' 
చేయరాదు, ఎందుక్నగా అతను ముందుకు 
ప్రయాణం చేసాుడనే నమమక్ం లేదు.  
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4- ఒక్వేళ వమాన్నశ్రయం సిటీలోనే ఉంటే 
బాటసారి అందులో 'ఖస్ర్' చేయకూడదు. టికెట్ 
క్నఫర్మ అయి ఉన్నే లేక్పోయిన్న, ఎందుక్నగా 
ఇంకా అతను తన సిటీ క్టటడా చ క్నబడని 
దూర్ంలో వెళు లేదు. 
  జూమా ఆదేశాలు    

1- జుమా రోజు (జుమా ప్రసంగం ఆర్ంభంలో 
ఇచేా) అజాన్ క్ంటే ముందు ప్రయాణం కొర్కై 
వెళువచుాను. అజాన్ అయిన తరాాత, జుమా 
నమాజుక్ంటే ముందు వెళ్ళుట ధర్మసమమతం 
కాదు. కాని క్రంద ఇవాబడిన కార్ణా చంటే 
వెళువచుాను  
 జుమా నమాజు చేస్న వర్కు వేచి ఉంటే, తోటి 
ప్రయాణికు చ బయ చదేరుతార్ని, లేదా వమానం 
లేచిపోలకందని, లేదా బస్తు, రై చ బండి బయ చ 
దేరులకందనే భయం ఉంటే, 
 దారిలో చేస్తకునే డ్ చ ుభిస్తుందనే ఆశ 
ఉంటే, 
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 జుమా రోజు ప్ండుగ అయితే, బాటసారి 
ప్ండుగ నమాజు చేస్తకొని ఉంటే, అతను జుమా 
రోజు అజాన్ అయిన తరాాత, నమాజుకు 
ముందు ప్రయాణానికి వెళువచుాను. అప్పిడు 
అతను జొహ్ర ్నమాజు ఖస్ర్ చేయవచుాను.  
2- బాటసారి ప్రయాణములో ఉనేప్పిడు జుమా 
రోజు వస్ను, లేదా ఏదైన్న చోట మజిలీ చేశాడు, 
కాని అక్ుడ జుమా నమాజు సాాపించేవారే లేరు, 
లేదా ఎక్ుకోల అజాన్ వనబడని దూర్ంలో మసిిద్ 
ఉండి పోవడానికి డ్ చ లేనప్పిడు అతని  జుమా 
వధిగా ఉండదు. అతను జొహ్ర ్ నమాజు ఖస్ర్ 
చేస్తకోవచుా, అ వగే అస్ర్ నమాజుతో క్ఃపి 
చేస్తకోవచుా.  
3- బాటసారి ఏదైన్న చోట మజిలీ చేశాడు, 
అక్ుడ జుమా నమాజు జరుగులకంది, అజాన్ 
కూడా వనబడులకంది. అ వంటప్పిడు అతని  
జుమా వధి అగును. సామానయ ఆధారాుతో ఇదే 
వష్యం రుజువైంది. కాని అతను ఏదైన్న ఊరి 
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నుండి దాట్లతూ ప్రయాణం కొనసాగిస్తు 
ఉంటే, ఏదైన్న చినే అవసరానికి అక్ుడ 
దిగినందుకు జుమా అజాన్ వంటే, అతని   
జుమా వధి కాదు, అయిన్న అతను జుమా 
చేస్తకుంటే అది అతనికి సరిపోలకంది.  
పర్పాలట్ల   కొందరు ప్రయాణికు చ ఏదైన్న 
ప్రంతంలో బసచేస్ను అక్ుడ జుమా జర్గకున్నే, 
వారు సాయంగా జుమా చేస్తకుంటారు. అయితే 
ఇది సరియైన వష్యం కాదు. వారి  వధిగా 
ఉనే నమాజు జొహ్ర,్ అది చేయడమే వారి  
వధిగా ఉంది.  
4- బాటసారి జుమా చేసినచో, దానితో అస్ర్ 
నమాజును 'జమ్అ' చేయరాదు. అస్ర్ నమాజు 
సమయం ప్రర్ంభం అయిన తరాాతే అస్ర్ 
చేయవలెను. ఎందుక్నగ జుమా నమాజుతో 
మరో నమాజును క్ఃపి చేయరాదు. ఎవరి  
జుమా వధిగా లేదో, లేదా తానునే చోట జుమా 
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సాాపించబడదో అ వంటి వయకిు జొహ్ర,్ అస్ర్ 
'జమ్అ', ఖస్ర్ చేయవచుాను.  
5- బాటసారి అయిన్న, సాానికుడైన్న జుమా 
నమాజు యొక్ు క్నీసం ఒక్ ర్కాలక కూడా 
ఇమాంతో పందనిచో అతను జొహ్ర ్ నమాజు 
చేస్తకోవాః. బాటసారి అయితే ఖస్ర్ 
చేయవచుాను. సాానికుడైతే పూరిు న్న చగు 
ర్కాలక చ చేస్తకోవాః. క్నీసం ఒక్ ర్కాతైన్న 
పందినచో జుమా చేస్తకోవాః. ఎ వ అనగ 
ప్రవక్ు సు ావాహు అలైహితు వసుాం ప్పాలిరు   
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"నమాజులోని ఒక్ ర్కాలకను పందిన వయకిు 
నమాజును పందినటేా". (బ్నఖారి 580, ముసిాం). 
6- బాటసారి జుమా రోజు ఖుర్ఆనులోని స్తరె 
క్హఫ్ పాలరాయణం చేయడం అభిుష్ణీయం. 
దానికి సంబంధించిన ఆధారాు వుా. మరియు 
అది జుమా రోజు యొక్ు స్తనేలకలో 
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లెకిుంచబడులకంది, జుమా నమాజు యొక్ు 
స్తనేలక (సంప్రదాయం)లో కాదు 
  ప్రయాణాంలో ఉప్వసలు     
1- క్ష్టంగా ఉన్నే, లేక్పోయిన్న బాటసారి 
ఉప్వాసం వడన్నడవచుాను. క్ష్టం ఉనేప్పిడైతే 
ఉప్వాసం ఉండక్పోవడమే ఉతుమం. ప్రవక్ు 
సు ావాహు అలైహితు వసుాం ఈ హదీసానుసార్ం:  
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"ఇది అ వహా్ తర్ఫున ఒక్ రాయితీ, దానితో 
ప్రయోజనం పందిన వయకిు మేలే చేశాడు. ఇక్ 
ఎవరు ఉప్వాసం ఉండాునుకున్నేరో అతను 
ఉండవచుా, ఏ వంటి అభయంతర్ం లేదు". 
(ముసిాం 1121). 
2- బాటసారి ఉప్వాసం వడన్నడే రెండు 
సిాలక చ  
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 ఎవరైన్న బాటసారి ఉప్వాసం ఉండి, 
ప్గటిపూటనే ఉప్వాసం వర్మించాునుకుంటే 
ధర్మసమమతమే. 
 ఎవరైన్న సాానిక్ంగా ఉప్వాసం ఉండి, మళ్ళు 
ప్రయాణంలో వెళ్ళు, అతను తన ఊరి క్టటడా చ 
దాటక్ ముందే ఉప్వాసం వద చకోకూడదు.  
3- బాటసారి ఉప్వాసం లేని సిాతిలో తన ఊరిలో 
చేరుకుంటే, అతను తినత్రాగడం మానుకోవుసిన 
అవసర్ం లేదు, కాని తాను ఉప్వాసం లేని 
వష్యం వెుాడించుట మంచిది కాదు, 
తెఃయనివాళ్ళు అతని గురించి ప్డుగా ఊహితుంచే 
అవకాశం ఉంట్లంది.  
4- ప్రయాణంలో ఉప్వాసం వదఃవేయడం 
అనేది క్రమబదధంగా ఉండవుసిన ఉప్వాసాు 
క్రమబదధతను భంగప్ర్చదు. అంటే ఎవరైన్న 
పర్పాలట్లగా చేసిన హతయకు ప్రిహార్ంగా 
ఉప్వాసం ఉంట్లన్నేరో, వారు అవసర్ నిమితుం 
ప్రయాణం చేసినందున ఏ లోప్ం జర్గదు.  
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5- తానునే వమాన్నశ్రయంలో స్తరాయసు- 
మయం అయిన తరాాతే ఇఫ్తుర్ చేసిన వయకిు, 
వమానం గాఃలో లేచాక్ స్తరుయడిని చూస్ను, 
మళ్ళు తినత్రాగడం మానుకునే అవసర్ం లేదు. 
6- స్తరాయసుమయానికి కొంప్ం ముందు 
వమానంలో ప్యనించాడు, (వమానం,  కి 
లేచాక్) స్తరుయడు క్నబడలకనేప్పిడు ఇఫ్తుర్ 
చేయకూడదు, మగ్రిబ్ నమాజు చేయకూడదు. 
అతను గగనములో ఉనే చోట స్తరాయసుమయం 
అయినదని తెఃసినప్పిడే ఇఫ్తుర్ చేసి, నమాజు 
చేయాః. అతనునే వమానం ఏదైన్న ప్టటణం 
మీదుగా వెళ్ళుందని, ఆ ప్టటణవాస్త చ ఇఫ్తుర్ 
చేశార్ని తెఃసిన్న, తాను స్తరుయడిని 
చూస్తునేంత వర్కు ఇఫ్తుర్ చేయకూడదు.  
7- టికిట్ క్నఫర్మ ఉనే వయకిు, చా వ దూర్ంలో 
ఉనే వమాన్నశ్రయానికి బయ చదేరుతూ, తన 
ఊరు దాటిన తరాాత ఉప్వాసం వడన్నడి, 
నమాజు ఖస్ర్ చేశాడు, వమాన్నశ్రయం 
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చేరుకున్నేక్ వమానం ఆుసయంగా ఉందని, లేదా 
ఏదైన్న కార్ణం వుా అది ర్దుద అయిందని తెఃసి 
అతడు ప్రయాణం చేయలేక్పోతే అతని నమాజు 
అయినటేా, అ వగే అతను ఉప్వాసం 
మానుకోవడం కూడా తప్లిమీ కాదు, ఇక్ మళ్ళు 
తినత్రాగడం నుండి ఆగవుసిన అవసర్ం లేదు. 
ఎందుక్నగా అతని ప్రమేయంతో కావాుని 
చేస్తకునేదేమీ కాదు, అతను చేసింది 
ధరామనుసార్ం చేశాడు.  
8- ప్రయాణం కార్ణంగా లేదా మరే కార్ణంగా 
ర్మజాను ఉప్వాసా చ వదిఃన వయకిు, తాను 
వడన్నడిన ఉప్వాసా చ తరాాత పాలటించాః.  

 

అల్లా హ్ అందరినీ క్షేమంగా, సురక్షితంగా 

గమయసా్థనం చేర్చుగాక! ఆమీన్ 


