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 أحكام الصيام
ఉపవాస ఆదేశాలు 

ఉపవాసమంటేమిటి? 

 ఉపవాసం అంటేః అల్లహా్ ప్రసన్నత కొరకు, 
అల్లహా్ ఆరాధన్ ఉద్దేశ్యంతో ఉషోదయం నండి 
సూరాయసతమయం వరకు అన్నపానీయాలు, 
సంభోగము మరియు ఉపవాసమున భంగ- 
పరుచు కారాయలన్ననటినీ విడనాడుటు. (దీన్ననే 
అరబిలో సం, ఉరేులో రోజా అంటారు).  
 

రమజానుపవాసాలు విధి: 
 రమజాన ఉపవాసాలు ఇసాాం ఐదు మూల 
సతంభాలలో ఒకటి. ప్రవకత సలాల్లాహు అలైహి వసలాం 
యొకక ఈ ఆద్దశానసారం:  
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َلَُم َعََل ََخإس   سإ ِ َ إَِلا اللُ َشَهادَ  :ُبنَِي اْلإ َأنا  وَ ِة َأنإ ََل لِِإَ

ًدا  َلَِة َوإِيتَ  الل َرُسوُل ُُمَما َجِّ َوإَِقاِم الصا َكاِة َواْلإ  الزا
ِ
اء

ِم َرَمَضانَ   َوَصوإ

ఇసాాం పునాది ఐదు మూలసతంభాలపై ఉంది:  
సతయ ఆరాధయనీయుడు అల్లహా్ తపప మరెవవడూ 
లేడు, ముహమమద్ (సలాలా్లహు అలైహి వసలాం) 
అల్లాహ్ యొకక ప్రవకత అన్న సాక్ష్యమిచుుట.  
న్మాజు సాాపంచుట.  జకాత్ (విధిదాన్ం) 
చెల్ాంచుట.  హజ్ చేయుట.  రమజాన్ 
ఉపవాసాలు పాటించుట. (బుఖారి 8, ముస్ాం 16).
 రమజానపవాసాలు విధిగా ఉనానయన్న క్రంది 
ఆయతు ఆధారంగా ఏకాభిప్రాయం ఉందిేః 

[
َف لْي ُصْمهَُفَ  ْهر  َِمنُْكُمَالشَّ ِهد  ْنَش   َ{581}ابلقرة:[. م 

మీలో రమజాన్ నెలను పొందేవారు ఆ నెలొంతా 
విధిగా ఉపవాసొం పాటొంచాలి. (అల్ బఖర 2: 185). 
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ఈ ఉపవాసాలు ఎవరిపై విధి? 
 ప్రతీ తెల్విగల, యుకతవయస్సుకు చేరిన్ 
ముస్ాం స్త్రీ పురుషున్నపై రోజా విధిగా ఉంది. 15 
సంవతురాలు న్నండుట లేదా నాభి క్రంద 
వంట్రుకలు మొలుచుట, సవపనసఖలన్మగుట 
మరియు బాల్కలకు పై మూడితో పాటు నెలవారి 
రకతస్రావమగుట. వీటిలో ఏ ఒకకటి సంభవించినా 
యుకత వయస్సుకు చేరిన్టా.  
 

ఉపవాసం ద్వారా లాభం? 

 ఉపవాసం దావరా మనోవాంఛలకు తెరపడు- 
తుంది. ఐహిక భోగభాగాయల వృధా కోరికలు 
తగుుతూ, పరలోక భీతి భావం పెరుగుతుంది. 
న్నరుపేదల పటా సానభూతి కలుగుతుంది. 
ఉపవాస స్ాతిలో కల్గే ఆకల్దపుపలు బీదవాళ్ళ 
బాధన గురుత చేసాతయి.  
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రమజాన్ & ఉపవాసాల ఘనత 
 అల్లహా్ రమజాన మాసమున్కు అనేక 
ఘన్తలు ప్రత్యయకంచాడు. ఇతర సమయాలో ా ఆ 
ఘన్తలు లేవు. వాటిలో కొన్నన ఇవిేః  
1- సవరుపు దావరాలు తెరువడడాయయి, న్రకపు 
దావరాలు మూయడడాయయి, డహిష్కృతులైన్ 
షైాయనలు డంధించడడాయరు. 
2- దైవదూతలు ఉపవాసమున్నవారి గురించి 
ఇఫ్తతర్ చేసే వరకు (అల్లాహ్ తో) క్ష్మాభిక్ష్ 
కోరుతూ ఉంటారు. 
3- ఇందులో ఒక ఘన్తగల మహారాత్రి ఉంది. 
అది వయియ నెలలకనాన శ్రేష్ఠమైన్ది.  
4- (నెలంాయ) ఉపవాసమున్నవారు రమజాన 
చివరి రాత్రిలో క్ష్మించడడుాయరు.  
5- రమజానలోన్న ప్రతీ రాత్రి అల్లాహ్ అనేక 
న్రకవాస్సలకు విముకత కలుగజేసాతడు.  
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6- రమజానలో ఉమ్రా చేయుట హజ్ చేయుట 
తో సమాన్ం.  
7- రమజానలోన్న ప్రతి రోజు ముస్ాం భకుతన్న 
ఏదైనా ఒక దుఆ అంగీకరించడడుతుంది. 
8- రమజాన మాసమెల్ల ావిశావసం, పుణ్యయశ్తో 
తరావీహ్ న్మాజ్ చేసేవారి పాపాలు మన్ననంచ 
డడాయయి.  
9- ఈ తరావీహ్ జమాఅతుతో చేసేవారిక 
రాత్రంాయ తహజుుద్ చేస్న్ంత పుణ్యం.  
10- ఉపవాసం ఉండేవారిక సవరుంలో ప్రత్యయకం 
దవరాం ఉంది. దాన్న పేరు: రయాయన్. వారి తపప 
ఎవరూ దాన్న నండి ప్రవేశంచరు. 
11- ఉపవాసం మరియు ఖుర్ఆన్ స్ఫ్తరస్స 
చేసాతయి. వారి స్ఫ్తరస్స అంగీకరించడడుతుంది. 
12- ఒకక ఉపవాసాన్నక డదులుగా 70సం. 
న్రకం నండి దూరం ఉంచడడుాయరు.  
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 ఇంకా ఈ గౌరవ మాసపు ఘన్తలో అబూ 
హురైర రజియల్లాహు అను ఉలేాంంచిన్ ప్రవకత 
సలలా్లాహు అలైహి వసలాం యొకక ఈ శుభవారత 
కూడా ఉందిేః  
َم ِمنإ َذنإبِ  تَِساًبا ُغفَِر َلُه َما َتَقدا  هِ.َمنإ َصاَم َرَمَضاَن إِيََمًنا َواحإ

ఏ వయకత సంపూరణ విశావసం మరియు పరలోక 
ప్రతిఫల్లపేక్ష్తో రమజానపవాసాలు పాటిసాతడో 
అతన్న పూరవపు పాపాలు మన్ననంచడడాయయి. 
(బుఖారి 38, ముస్ాం 760). 

ُ أَمإثَاِِلَا إَِل  ََسنَُة َعْشإ ََة ُكلُّ َعَمِل ابإِن آَدَم ُيَضاَعُف اْلإ  َسبإمَِم

ِِ إَِلا   ِضمإف  َقاَل اللُ  ََ َم  وإ ِزي بِهِ  الصا  ناُه ِِل َوَأَنا أَجإ

ఆదము కుమారుడు చేసే ప్రతీ సాయకరాయ న్నక 
రెటిటంపు పుణ్యం ఉంటుంది. అల్లహా్ చెపాపడుేః 
కాన్న ఉపవాసం, అది నా కొరకు కాడటిట నేనే 
సవయంగా దాన్న ఫల్తమిసాతన. (ముసా్ం 1151). 
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రమజాను నెల ఆరంభ నిదరశన: 
 ఈ క్రంది రెండు విష్యాలోా ఏదైనా ఒక 
దాన్నతో రమజాన్ నెల ప్రారంభమైన్దన్న 
రుజువగునేః 
1- రమజాన్ మాసము యొకక నెలవంక 
చూస్న్చో రోజా విధియగున. ప్రవకత సలాలా్లహు 
అలైహి వసలాం ఆద్దశ్ం ఇద్ద: 

ََُصوُموا َوإِ  َِلََل  َََأَإطُِرواإَِذا َرَأيإُتمإ اِلإ  َذا َرَأيإتُُموُه 

నెలవంక చూస్ రోజా ఉండండి. నెలవంక చూస్ 
ఇఫ్తతర్ (పండుగ) చేయండి. (బుఖారి 1909, 
ముస్ాం 1081). 
 విశావసము (నీతి న్నజాయితిగల) ఒక వయకత 
రమజాన్ నెలవంక చూసాన్న్న సాక్ష్యమిసేత 
న్మామల్. ష్వావల్ నెలవంక విష్యంలో మాత్రం 
విశావసం గల ఇదేరు వయకుతల సాక్ష్యం తపపన్నసరి.  
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2- ప్రవకత ఆద్దశ్ం:  ِِنإ ُغما َة َثَلَثِ  ََ ِمُلوا الإِمدا َََأكإ يَ َعَليإُكمإ   
మేఘాలు క్రముమకొన్న ఉన్నపుపడు మీరు 30 
రోజుల లెకక పూరిత చేయండి(1) ప్రకారం షాబాన్ 
నెల 30 రోజులు పూరిత అయిన్ తరావత 31వ 
రోజు రమజాన్ యొకక మొదటి రోజు అగున. 
 

ఎవరిపై రోజా విధిగా లేదు? 
1- రోగి: సవసతా పంద్ద న్మమకం ఉన్న వాయది్ర- 
స్సతడు. అతన్నక ఉపవాసం ఉండుట కష్టంగా 
ఉంట, కష్టం ఉన్న రోజులోా ఉపవాసం మాన- 
కొన్న, అన్నన రోజుల ఉపవాసం తరావత ఉండాల్. 
 సవసాత పంద్ద న్మమకం లేన్న వాయది్ర స్సతడు 
ఉపవాసం ఉండన్వసరం లేదు. కాన్న ప్రతి ఒకక 
ఉపవాసాన్నక డదులుగా ఒక బీదవాన్నక కడుపు 
న్నండా అన్నం పెటాటల్. లేదా ఎన్నన రోజుల ఉపవాసం  
______________ 
(1) (బుఖారి 1907, ముసా్ం 1081). 
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ఉపవాసం మానేశాడో లెక్కకస్సకొన్న అంత మంది 
బీదవాళ్ళకు ఒక్క రోజు విందు చేయాల్.  
2- ప్రయాణికుడు: ఇంటి నండి వళ్ళళ తిరిగి 
వచేు వరకు ఉపవాసం మానేయవచుున. అయిత్య 
అకకడ న్నవస్ంచే ఉద్దేశ్ం ఉండ కూడదు.  
3- గరిిని, పసి బిడ్డలకు పాలిచ్చు తలిి: 
తన్కు లేదా పస్బిడడకు అనారోగయ భయం 
ఉన్నచో ఉపవాసం మానేస్, ఈ ఆటంకం 
దూరమయాయక అన్నన రోజుల ఉపవాసం వేరే 
రోజులోా ఉండాల్.  
4- ఉపవాసమండే శక్తి లేని వృదుులు: 
వారు ఉపవాసం మానకోవచుు. కాన్న ఒక 
రోజుకు డదులుగా ఒక బీదవాన్నక అన్నం పెటాటల్.  
 

రోజాను భంగ పరుచ్చ విషయాలు: 
1- గురుతండి తిన్ త్రాగడం వలా రోజా భంగమ-  
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గున. కాన్న మరచిపోయి తిన్ త్రాగటం వలా 
రోజా భంగం కాదు. ప్రవకత ملسو هيلع هللا ىلص చెపాపరుేః 

َأَكَل َأوإ ) ََ ٌم 
َمهُ  َمنإ َنِِسَ َوُهَو َصاَِ لإُيتِما َصوإ ََ َب   (ََشِ

ఏ ఉపవాస్ అయినా మరచిపోయి ఏదనాన తినాన, 
త్రాగినా (ఫరవాలేదు) అతన తన్ రోజాన 
కొన్సాగించాల్. (ముస్ాం 1155).  
 ముకుక దావరా కడుపులో నీళ్ళళ పోయినా 
రోజా భంగమవుతుంది. నాడి దావరా ఏదైనా 
ఆహారం అందించడం, రకతం ఎకకంచడం వలా 
రోజా వయరామవుతుంది. ఇవి ఉపవాస్క ఆహా- 
రంగా పన్న చేసాతయి.  
2- సంభోగించడం. ఉపవాసమున్న వయకత సంభో- 
గించిన్చో ఉపవాసం భంగమగున. దాన్నక 
డదులుగా రమజాన తరావత ఒక రోజు 
ఉపవాసం ఉంటూ ఈ పరిహారం  చెల్ాంచుట 
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విధిగా ఉంది.  ఒక బాన్నసకు విముకత 
కల్గించాల్. ఈ శ్కత లేన్నచో  వరుసగా రెండు 
నెలల ఉపవాసాలుండాల్. అకారణ్ంగా వరుస 
తపపవదుే. ఉదాేః రెండు పండుగలు, ఈదుల్ 
అజాు తరావత మూడు రోజులు, లేదా 
అనారోగయం మరియు ప్రయాణ్ం ల్లంటి 
కారణ్యలు. రోజా తపాపలనే ఉద్దశే్ంతో ప్రయాణ్ం 
చేయకూడదు. ఒకవేళ్ అకారణ్ంగా ఒక రోజు 
కూడా ఉపవాసం మానకునాన మళ్ళళ కొతత 
వరుసతో ఉపావాసాలు మొదలు పెటాటల్. ఒకవేళ్ 
రెండు నెలల ఉపవాసాలు కూడా ఉండే శ్కత 
లేన్నచో  అరవై మంది పేదలకు అన్నం పెటాటల్.  
3- ముదులే్లట, హసతప్రయోగం వల ావీరయం పడి- 
పోత్య ఉపవాసం భంగమవుతుంది. (హసత- 
ప్రయోగాన్నక ఇసాాంలో అనమతిలేదు). వాటిక 
పరిహారం లేదు కాన్న తరవాయ ఒక రోజా ఉండాల్. 
ఒకవేళ్ న్నద్రలో సఖలన్మైన్చో రోజా భంగం కాదు.  
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4- కరిపంచి ద్దహం నండి రకతం తీయించుట, 
లేదా రకతదాన్ం కొరకు ఆధున్నక పదధతిలో రకతం 
తీయుంచుట వలా రోజా భంగమగున. కాన్న 
రకతపీకక్ష్ ఉద్దేశ్ంతో కొంచం తీయుట వలా రోజా 
భంగం కాదు. అల్లగే పుండు నండి, ముకుక 
నండి రకతం వల్త్య, పనన వూడి రకతం వల్త్య 
రోజా భంగం కాదు.  
5- ఉద్దేశ్యంతో కావాలన్న వాంతి చేసేత రోజా 
భంగమవుతుంది. కాన్న మన్నషి తన్ ప్రమేయం 
లేకుండా అద్ద వసేత రోజా భంగం కాదు.  

 పై విష్యాలు, ఏ మన్నషి తెల్స్ చేసాతడో 
అతన్న రోజా మాత్రమే భంగమగున. వాటి 
ధారిమక ఆద్దశాలు తెల్యక లేదా సమయం 
తెల్యక (ఉదాేః ఉషోదయం కాలేదన్న అన- 
కొనట, లేదా సూరాయసతమయం అయిన్ది 
అనకొనట ల్లంటివి) ఏదైనా తపుప జరిగిత్య 
రోజా భంగం కాదు.  
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 గురుతండి వాటిక పాలపడ కూడదు. మతి 
మరుపుతో జరిగిన్ విష్యంలో కూడా పటుట 
డడరు. 
 ాయన కావాలన్న చేయకూడదు. ఎవరైనా 
అతన్నపై ఒతితడి, డలవంతం చేస్న్ందు వలా 
అతన వాటిక పాలపడిత్య రోజా భంగం కాదు. 
తరావత దాన్నన పూరిత చేయన్వసరం లేదు.  
6-  ఉపవాస స్ాతిలో స్త్రీలకు డహిషుట వచిునా, 
వారు ప్రసవించినా రోజా భంగమగున. అల్లగే 
రకతస్రావం ఉన్నన్నన రోజులు ఉపవాసం ఉండరాదు. 
ఎన్నన రోజుల ఉపవాసం ఉండలేక పోయారో శుదిధ 
పందిన్ తరావత అన్నన రోజుల ఉపవాసం పూరిత 
చెయాయల్.   
 

రోజాను భంగపరచని విషయాలు: 
1- సానన్ం చేయుట, ఈాయడుట, వేసవిలో నీళ్ళళ 
పోస్సకొన్న శ్ీకర భాగాన్నన చలాడరుచుట.  
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2- ఉషోదయం వరకు తిన త్రాగుట మరియు 
సంభోగించుట. 
3- ఏ సమయములోనైనా మిసావక్ చేయుట వలా 
రోజా భంగము కాదు, మక్రూహ్ కాదు. అది ఏ 
స్ాతిలో కూడా చేయుట అభిలష్ణీయం.  
4- ఆహారముగా పన్న చేయన్న ధరమసమమతమైన్ 
ఏ రకమైన్ చికతు అయినా సరే చేయవచుున. 
ఇంజక్ష్న్, చెవులోా, కళ్ళలో ామందు వేయించటం, 
దాన్న రుచి ఏరపడినా సరే. ఒకవేళ్ ఇఫ్తతర్ వరకు 
ఆగటం వలా ఏ న్ష్టం లేకుంట ఆలసయం చేయడం 
మంచిది. ఉడబసం (Asthma)తో బాధపడు 
తున్నవారిక ఆకుజన్ (Oxygen) ఎకకంచడం 
వలా రోజా భంగం కాదు. కడుపులో చేరకుండా 
జా్రతత పడుతూ వంటకాల రుచి చూడడం. 
అల్లగే పుకకల్ంచడం, తిన్నగా ముకుకలో నీళ్ళళ 
ఎకకంచడం తపుప కాదు. అయిత్య తిన్నగా 
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ఎకకంచే విష్యంలో అజా్రతత వలా ముకుక 
దావరా నీళ్ళళ కడుపులో పోయే ప్రమాదం 
ఉంటుంది. స్సవాసన్ పూస్సకోవడం, దాన్నన్న 
ఆఘ్రాణంచడం కూడా తపుప లేదు.  

5- రాత్రి సమయంలో రకతస్రావం న్నల్చిన్ డహి- 
షుటరాలు, బాల్ంతలు అల్లగే సంభో గించుకున్న 
దంపతులు సహీక తరావత ఫజ్ర్ న్మాజుకు 
ముందు గుస్లా (సానన్ం) చేస్నా అభయంతరం లేదు. 
 

మఖ్య విషయాలు: 
1- రమజాన మాసములో పగలు ఇసాాం స్వవక- 
రించిన్ వయకత సూరయసతమయం వరకు ఏమీ తిన్ 
త్రాగకుండా ఉండాల్. కాన్న ఆ రోజుకు డదులుగా 
తరావత మరో ఉపవాసం ఉండన్కకర లేదు.  
2- ఫర్ు రోజా సంకలపం (న్నయయత్) ఉషోదయా- 
న్నక ముందు వరకు రాత్రి ఏ న్మయంలోనైనా 
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చెయాయల్. న్ఫిల్ రోజా సంకలపం ఏమీ తిన్త్రాగ 
కుండా ఉన్న వయకత ఉషోదయమే కాదు పదే్దకకన్ 
తరావత కూడా చేయవచుున.  
3- రోజా ఉన్నవారి దుఆ అంగీకరించడడున 
కనక ఎకకవ దుఆ చెయాయల్. ఇఫ్తతర్ సయమం 
లో ఈ దుఆ చదవాల్ేః 

ُر إِنإ َشاَء اللُ َذَهَب الظاَمُأ َوابإتَلاتإ الإُمُروُق َوثَ  َجإ  بََت اْلإ

జహబజజమఉ వబ్ తలలతిల్ ఉరూఖు వసబ 
తల్ అజ్రు ఇన్షాఅల్లలహ్". (భావం: దాహం 
తీరింది, న్రాలు తడి అయాయయి. అలా్లహ్ 
దయతో పుణ్యం కూడా లభించున). 
4- సూరోయదయం తరావత ఏ సమయంలో గాన్న 
ఈ రోజు మొదటి రమజాన్ నెల అన్న తెల్స్న్చో 
సూరాయసతమయం వరకు తిన్త్రాగ కుండా 
ఉండాల్. రమజాన్ తరావత ఈ రోజు ఉపవాసం 
పూరిత చేయాల్.  
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5- ఖజా రోజాల భారము తందరగా దిగిపోవు-  
టకు రమజాన తరావత వంటనే రోజాలు ఉంట 
మంచిది. ఆలసయమైనా అభయంతరం లేదు. అల్లగే 
అవి క్రమంగా ఉండవచుు, క్రమం తపప 
ఉండవచుు. కాన్న అకారణ్ంగా మరో రమజాన్ 
వరకు వేచించుట యోగయం లేదు.  
 

రోజా ధరమమలు: 
1- సహరి చేయడం. అన్గా ఉషోదయమున్ 
ఉపవాసం ఉద్దేశ్ంతో భుజించడం. ప్రవకత 
సలలా్లాహు అలైహి వసలాం చెపాపరుేః  

ُحوِر َبَرَكًة  نا ِِف السا
ِِ ََ ُروا   َتَسحا

సహరి భుజించండి. సహరిలో చాల్ల డరకత్ 
(శుభం) ఉంది. (బుఖారి 1923, ముస్ాం 1095). 
సహరి చివరి సమయంలో చేయడం చాల్ల 
మేలు. ప్రవకత ملسو هيلع هللا ىلص సెలవిచాురుేః  
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ُحورَ  ٌروا السُّ ٌروا بِاْلَإَطاِر َوَأخِّ  َبكِّ

ఇఫ్తతర్ చేయడంలో తందరపడండి, సహరి 
చేయడంలో ఆలసయం చేయండి. (సహీహ 
1773). 
2- సూరాయసతమయం అయిన్ వంటనే ఇఫ్తతర్ 
చెయాయల్. రుతబ్ (ఖరూురపు ఆరంభపు పండు) 
తో ఇఫ్తతర్ చేయడం స్సన్నత్. అవి దొరకన్పుపడు 
ఖరూురాతో, అవీ లేన్పుపడు నీళ్ళతో అది కూడా 
లభించన్పుపడు ఏది స్సలభంగా లభయమగునో 
దాన్నతోనే ఇఫ్తతర్ చేయాల్.  
3- రోజా స్ాతిలో దుఆ చేసూత ఉండాల్. ప్రత్యయ- 
కంగా ఇఫ్తతర్ సమయంలో. ప్రవకత ملسو هيلع هللا ىلص చెపాపరు:  
اَِم َو َدعَوُة  َثَلَُث َدعَوات  َمسَتَجاَباٌت: َدعوُة الصا

َظلُ  ُساَِراْلإ  . وِم َو َدعوُة اْلإ

మూడు దుఆలు అంగీకరించడడాయయిేః 
ఉపవాసమున్న వారి దుఆ. పీడితున్న దుఆ. 
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ప్రయాణకున్న దుఆ". (బైహఖీ. సహీహుల్ జామి 
3030). 
4- ఉపవాసమున్నవారు రమజానలో తరావీహ్ 
న్మాజ్ పాటించాల్. ప్రవకత ملسو هيلع هللا ىلص చెపాపరుేః  

تَِساًبا غُ  َم ِمنإ َذنإبِِه.َمنإ َقاَم َرَمَضاَن إِيََمًنا َواحإ  ِفَر َلُه َما َتَقدا

పూరిత విశావసం, పరలోక ప్రతిఫల్ల పేక్ష్తో 
తరావీహ్ న్మాజ్ చేయువారి పూరవం జిరిగిన్ 
అపరాధాలు మన్ననంచడడాయయి. (బుఖారి 37, 
ముస్ాం 759). 
 తరావీహ్ న్మాజ్ ఇమాం వన్క పూరిత 
చేయడం చాల్ల మంచిది. ప్రవకత ملسو هيلع هللا ىلص చెపాపరు:  

.َمنإ َقاَم َمَع ا َف ُكتَِب َلُه ِقَياُم َليإَلة  َماِم َحتاى َينإََصِ ِ  ْلإ

తరావీహ్ న్మాజ్ ఇమాంతో చేస్న్వారిక పూరిత 
రాత్రి తరావీహ్ చేస్న్ంత పుణ్యం ల్ంంచ- 
డడుతుంది. (తిరిమజి 806, న్సాయి వగైరా). 
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5- రమాజాన నెలలో ముస్ాం అతయధికంగా 
చేయవలస్న్ సాయకరాయలలో ఒకటి దాన్ధరామలు. 
6- అల్లగే ఖుర్ఆన్ పారాయణ్ం ఎకుకవగా 
చేయాల్. రమజాన మాసము ఖుర్ఆన మాసం. 
ఖుర్ఆన్ పాఠకున్నక ఒకోక అక్ష్రం పై పది 
పుణ్యయలు లభిసాతయి.  
 

తరావీహ్ నమాజ్: 
 దీన్ననే రాత్రి న్మాజ్ మరియు తహజుుద్ 
న్మాజ్ అన్న అంటారు. ఇది రమజాన 
మాసములో జమాఅతుతో పాటించున్ది. దీన్న 
సమయం ఇషా తరువాత  నండి మొదలుకొన్న 
ఉషోదయం వరకుంటుంది. దీన్నన్న పాటించాలన్న 
ప్రవకత ملسو هيلع هللا ىلص చాల్ల ప్రోతుహించారు. పదకుండు 
రకాతులు చేయుటయే స్సన్నత్. ప్రతి రెండు 
రకాతులకు సల్లం తింపాల్. పదకుండు 
రకాతులకంట ఎకుకవగా న్ఫిల్ ఉద్దేశ్ం తో చేసేత 
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పరవాలేదు. తరావీహ్ న్మజులో దీరఘంగా 
ఖుర్ఆన్ పారాయణ్ం చేయుట కూడా ఒక 
స్సన్నత్. కాన్న వన్క జమాఅతులో ఉన్నవారిక 
కష్టం కాకుండా ఉండాల్. స్త్రీల కొరకు తగిన్ స్సర- 
క్షితం ఉన్నపుపడు, వారు కూడా ఈ న్మాజులో  
మస్ుదుకు రావచుు. కాన్న ఏ అలంకరణ్, స్సవా- 
సన్ లేకుండా హాజరు కావాల్. 
 

నఫిల్ ఉపవాసాలు: 
 ప్రవకత సలలాాహు అలైహి వసలాం ఈ రోజులాో 
ఉపవాసాలుండాలన్న ప్రోతుహించారు. 
1- ష్వావల్ మాసములో ఆరు రోజాలు. ఆయన్ 
ఆద్దశ్ం ఇది: 

ال  َكاَن   َمنإ َصاَم َرَمَضاَن ُثما َأتإَبَمُه ِستًّا ِمنإ َشوا

ِر. هإ   َكِصَياِم الدا

ఎవరు రమజాన మాసమెల్లా ఉపవాసాలుండి, 
ష్వావల్ మాసములో ఆరు ఉపవాసాలుంటాడో 
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అతన్నక సంవతురమెల్లా ఉపవాసాలున్నంత 
పుణ్యం లభిస్సతంది. (ముస్ాం 1164). 
2- ప్రతి సోమవారం, గురువారం.  
3- ప్రతి నెల మూడు రోజులు. అవి చంద్రమాస 
ప్రకారం 3,14,15 ాయీకకులోా ఉంట మంచిది.  
4- ఆషూరా రోజు. అంట ముహర్రం పదవ 
ాయీకకు. అయిత్య ఒక రోజు ముందు 9,10 లేదా 
ఒక రోజు తరావత 10,11 కల్ప రోజా ఉండడం. 
మంచిది. ఇందులో యూదుల ఆచారాన్నక 
భిన్నతవం కూడా ఉంది. దీన్న ఘన్తలో ప్రవకత 
 ఇల్ల ప్రభోదించారన్న, అబూ ఖాయద ملسو هيلع هللا ىلص
రజియల్లాహు అను ఉలేాంంచారుేః  
َر   َأنإ ُيَكفِّ

ِ
َتِسُب َعََل اَّللا ِم َعاُشوَراَء َأحإ ِصَياُم َيوإ

تِي َقبإَلُه. نََة الا  السا

ఆషూరా రోజాకు డదులుగా అల్లహా్ గత ఒక  
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సంవతురపు అపరాధాలు మన్ననసాతడన్న నా 
న్మమకం. (ముస్ాం 1162). 
5- అరఫ్త రోజు ఉపవాసం. అది జిల్ హిజు 
మాసంలో 9వ ాయీకకు. దీన్న గురించి ప్రవకత 
సలలాాహు అలైహి వసలాం ఇల్ల సెలవిచాురుేః  

ِم عَ  َتِسُب َعََل اللِصَياُم َيوإ َة َأحإ ََ رَ  َر َة  َأنإ ُيَكفِّ نَ السا

َدهُ  ي َبمإ
تِ نََة الا تِي َقبإَلُه َوالسا  الا

అరఫ్త రోజాకు డదులుగా అల్లహా్ గత ఒక 
సంవతురం మరియు వచేు ఒక సంవతురం 
రెండు సంవతురాల పాపాల్న మన్ననసాతడన్న నా 
న్మమకం. (ముస్ాం 1162). 
 

రోజా ఉండ్రాని రోజులు: 
1- పండుగ రోజులోా. ఈదుల్ ఫిత్ర్, ఈదుల్ 
అజ్ హా. 
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2- ఈదుల్ అజ్  హా తరువాత మూడు రోజులు. 
కాన్న హజ్జు ంరాన్, హజ్జు తమతుతఅ చేయువారు 
ఖురాబనీ చేయకుంట, వారు ఈ రోజులాో 
ఉపవాసముండ వచుున.  
3- డహిషుటరాలు మరియు బాల్ంతలు తమ 
గడువులో ఉండరాదు. 
4- భరత ఇంటి వదే ఉన్నపుపడు భారయ తన్ భరత 
అనమతి లేన్నది న్ఫిల్ ఉపవాసాలుండరాదు. 
ప్రవకత సలలా్లాహు అలైహి వసలాం సెలవిచాురుేః  
. ان  َر م ض  ْْي  َبِإِذْنِِهَغ 

اِهٌدَإَِلَّ اَش  ب ْعلُه  ُةَو 
 
ْرأ َت ُصوُمَالْم  ََل 

ఒక స్త్రీ తన్ భరత ఇంటిలో ఉన్నపుపడు అతన్న 
అనమతి లేన్నద్ద రోజా ఉండకూడదు. రమజాన 
మాసము తపప. (అబూ దావూద్ 2458, 
బుఖారి 5192, ముస్ాం 1026).  


