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ஹாஜிகள் ேபண ேவண் ய வி ம்பத்தக்க அம்சங்கள்!  

  1) இைறயச்சத்ைதக் ெகாண்  உபேதசித்தல்: ஒ  ஸ் ம் 
உம்ரா க்ேகா ஹஜ்ஜிற்ேகா பயணம் ேமற்ெகாள் ம்ேபா  தம  
கு ம்பத்தினாிட ம் நண்பர்களிட ம் தக்வாைவப் பற்றி வ ய்யத் 
ெசய்ய ேவண் ம். தக்வா என்றால் நன்ைமகைள ஏவி தீைமகைளத் 
த ப்பதாகும். ேம ம் கடன் சம்பந்தமான ெகா க்கல் - வாங்கல்கைள 
எ தி ைவத்  அதற்கு சாட்சிகைள ஏற்ப த்திக் ெகாள்ள ேவண் ம். 
 
(2) தவ்பாவில் ஈ ப தல்: ஹஜ் மற் ம் உம்ரா ெசய்பவர்கள் தங்களின் 
அைனத்  பாவங்களி ந் ம் வி ப ம் வைகயில் கலப்பற்ற தவ்பா 
ெசய்ய ேவண் ம். அல்லாஹ் கூ கிறான்: விசுவாசிகேள! நீங்கள் 
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அைனவ ம் அல்லாஹ்வின் பால் தவ்பா ெசய்  மீ ங்கள்! அதனால் 
நீங்கள் ெவற்றியைட ர்கள்! (24:31). தவ்பா என்ப , பாவங்களி ந்  
விலகி அைத விட் வி வ ம் நடந் விட்டைத நிைனத்  வ ந் வ ம் 
இனி அைதச் ெசய்வதில்ைல என்  உ தியாக ெவ ப்ப மாகும். 
மக்களிடம் ெபா ள், உடல், மானம் மாியாைத ெதாடர்பான ஏேத ம் 
அக்கிரமங்கள் ஏற்பட் ந்தால் பயணம் ேமற்ெகாள் ம் ன்  
சம்பந்தப்பட்டவர்களிடம் அவற்ைறப் பாிகாரங்கள் லமாகேவா, 
மன்னிப்  லமாகேவா தீர்த் க்ெகாள்ள ேவண் ம். 
 
(3) ஹலாலான ெபா ளாதாரத்ைதத் ேதர்ந்ெத த்தல்: ஹஜ், உம்ராவில் 
ஆகும் ெசல க க்குாிய ெபா ளாதாரம்: ஹலாலான தானா? என்  
உ திெசய் ெகாள்ள ேவண் ம். ஏெனனில், 'அல்லாஹ் நல்லவன், 
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நல்லைதத் தவிர ேவெறைத ம் அவன் ஏற் க்ெகாள்வதில்ைல'| என்  
நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறி ள்ளார்கள். ( ஸ் ம்). 
 
(4) மனத் ய்ைம: ஹஜ், உம்ரா ெசய்பவர்கள் அல்லாஹ்வின் 
தி கத்திற்காக ம் ம ைமக்காக ம் னித இடங்களில் ெசால்லா ம் 
ெசயலா ம் ேமற்ெகாள்கின்ற அமல்கள் லம் இைற ெந க்கத்ைதப் 
ெபற ேவண் ம் என்கிற கலப்பற்ற எண்ணத் ட ம் ெசயல்பட 
ேவண் ம். அத் டன் இந்த உலகாதாயத்திற்காகேவா, 

கஸ் திக்காகேவா, க க்காகேவா, ெப ைமக்காகேவா இவற்ைற 
ேமற்ெகாள்வ  என்ற நிைலைய ற்றி மாகத் தவிர்க்க ேவண் ம். 
இைவெயல்லாம் அமல்கைளப் பாழாக்கும் காரணங்களாகும். அல்லாஹ் 
கூ கிறான்: 'யார் இவ் லக வாழ்க்ைகையேயா, அதன் 
அலங்காரத்ைதேயா நா கின்றாேரா அவர்க க்கு இவ் லகிேலேய 
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அவற்ைறக் ெகா த்  வி ேவாம். அதில் அவர்கள் எந்தக் குைற ம் 
ஏற்ப த்தப்பட மாட்டார்கள். அவர்க க்கு ம ைமயில் நரகத்ைதத் தவிர 
ேவெற மில்ைல. உலகில் அவர்கள் ெசய்தைவ அழிந் விட்டன. 
அவர்கள் ெசய் ெகாண் ந்தைவ அசத்தியமாகும். (11:15,16). ேம ம் 
நான் அைனத் க் கூட்டாளிகைளவிட் ம் ேதைவயற்றவன். யாேர ம் 
ஓர் அமைலச் ெசய் ம்ேபா  என் டன் ேவெறவைர ம் 
கூட்டாக்கினால் நான் அவைன ம் அவன  அக்காாியத்ைத ம் 
விட் வி ேவன்' என  அல்லாஹ் கூ வதாக நபி (ஸல்) அவர்கள் 
கூறினார்கள். ( ஸ் ம்). 
 
(5) சிறந்த நண்பைனத் ேதர்ந்ெத த்தல்: ஹஜ், உம்ரா ெசய்பவர்கள், 
தங்களின் பயணத்ேதாழர்களாக தக்வா ைடயவர்கள், மார்க்க ஞானம் 
உைடயவர்கள், கட் ப்பா ள்ளவர்கள் ேபான்றவர்கைளத் ேதர்ந்ெத க்க 
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ேவண் ம். விவரமில்லாதவர்கைள ம் பாவமிைழப்பவர்கைள ம் 
தவிர்க்க ேவண் ம். 
 
(6) ஹஜ் - உம்ராவின் சட்டங்கைளக் கற்றல்: ஹஜ், உம்ராவில் 
ேமற்ெகாள்ள ேவண் ய காாியங்கைளப் பற்றி கற் க்ெகாள்வ டன் 
அதில் ஏற்ப ம் சந்ேதகங்க க்கான விளக்கங்கைள அறிஞர்களிடம் 
ேகட் த் ெதளிவாகத் ெதாிந்  ெகாள்ள ேவண் ம். பயணமாகும்ேபா  
பயண  ஆக்கைள ஓதிக்ெகாள்ள ேவண் ம். 
 
(7) திக்ர், இஸ்திக்◌ஃபார்கைள அதிகமாக்கிக்ெகாள்ளல்: 
பயணத்தின்ேபா  திக்ர், இஸ்திக்◌ஃபார், பணி டன்கூ ய ஆ, 
குர்ஆன் ஓதல், அதன் அர்த்தங்கைளப் பற்றி சிந்தித்தல் ஆகியவற்ைற 
அதிகமாக்குவ டன் ஐேவைளத் ெதா ைககைள ஜமாஅத் டன் 
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நிைறேவற்ற ம் ேவண் ம். ஆதாரமற்ற க த் க்கைளக் கூ தல், 
ெபாய், ேகாள், றம், பாிகாசம் ேபான்றவற்றி ந்  நாைவப் ேபண ம் 
ேவண் ம். 
 
 
  

 
 
 

இஹ்ராம் அணித ம், நிய்யத் ெசால் த ம்!  

   
இஹ்ராம் அணிதல்: 
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இஹ்ராம் என்ப  அகராதிப்ப  தஹ்ாீம் என்ற வார்த்ைதயி ந்  
பிறந்த ஹரமில் அதாவ  னிதமான அம்சத்தில் பிரேவசித்தல் என்ற 
ெபா ைளக் ெகாண்ட வார்த்ைதயாகும். 
மார்க்க ாீதியாக, ஹஜ் - உம்ரா க்கான காாியங்களில் ைழவதற்கான 
நிய்யத்தாகும், இஹ்ராமில் த க்கப்பட்ட ஆைடகைளக் 
கைளயாதி ந்தா ம் சாிேய! 
 

இஹ்ராமின்ேபா  ெசய்ய ேவண் யைவ: 
1) நகங்கள், அக்குள் மற் ம் மைறவிடத்தி ள்ள கைளக் கைளந்  
மீைசையக் குைறத்தல்: இஹ்ராம் அணிந்தபின் இவற்ைற நீக்க 
அ மதியில்ைலயாதலால் அவற்ைற அகற் வதற்கு அவசியப்படாத 
வைகயில் அவற்ைறக் கைளந் விட ேவண் ம். ஏெனனில் ஹஜ் 
காலங்களிலல்லாமல் எல்லா காலங்களி ம் இவற்ைறக் கவனத்தில் 
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ெகாள் மா  நபி (ஸல்) அவர்கள் வ த்தி ள்ளார்கள்: 
இயற்ைகயான சுன்னத்கள் ஐந் : கத்னா ெசய்தல், மைறவிடத்தி ள்ள 

ையக் அகற் தல், மீைசையக் குைறத்தல், நகங்கைளக் கைளதல், 
அக்குள் ையப் பி ங்குதல் ஆகியனவாம். ( காாீ, ஸ் ம்). 
 
2) குளித்தல், ேமனியில் வாசைன சுதல் (இஹ்ராம் ஆைடயிலல்ல): நபி 
(ஸல்) அவர்கள், இஹ்ராம் அணிவதற்கு ன் ம் தல் 
வி ப்பிற்குப்பின் ம் அதாவ  தவாஃ ல் இஃபாளா க்கு ன் ம் 
அன்னா க்கு நான் வாசைன சி ள்ேளன் என  ஆயிஷா (ரழி) 
அறிவிக்கிறார்கள். ( காாீ, ஸ் ம்) ேம ம் ஆயிஷா (ரழி), உம்ரா க்கு 
இஹ்ராம் அணிந்த நிைலயில் அவர்க க்கு மாதவிடாய் ஏற்பட்ட . 
பிறகு ஹஜ்ஜிற்காக அவர்கள் இஹ்ராம் அணி ம்ேபா  அவர்கைளக் 
குளிக்குமா  நபி (ஸல்) அவர்கள் ஏவி ள்ளார்கள். 

,`;uhk; mzpjYk; epa;aj; nrhy;YjYk;!

Visit: www.tamilislam.webs.com



3) ஆண்கள் ைதய ள்ள ஆைடகைளத் தவிர்த்தல்: ஆண்கள், 
ைதக்கப்படாத ஒ  கீழாைடைய ம் ஒ  பாிவட்டத்ைத ம் 
அணிந் ெகாள்ள ேவண் ம். அவ்விரண் ம் ெவண்ணிறமாக 
அைமந்தால் சிறப்பாக இ க்கும். நபி (ஸல்) அவர்கள், நீங்கள் 
இஹ்ராமின்ேபா  ஒ  ைக ைய ம் ஒ  பாிவட்டத்ைத ம் 
ெச ப் கைள ம் அணிந் ெகாள்க! எனக் கூறி ள்ளார்கள் (அஹ்மத்). 
ெபண்கள், ஆண்களின் ஆைடக க்கு ஒப்பாகாத வைகயில் க ப் , 
பச்ைச அல்ல  ேவ  நிறத்தில் எந்த ஆைடைய ம் அணியலாம். 
ஆயி ம் அவர்கள் ைக ைறகைள ம் க ைய ம் 
தவிர்த் க்ெகாள்ள ேவண் ம். தைலைய ம் ன்றாைணயால் 
அந்நிய ஆடவர் ன்னிைலயில் கத்ைத மைறத் க்ெகாள்வ  
தவறில்ைல. 
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4) நிய்யத் ெசய்தல்: ஹஜ் அல்ல  உம்ராைவ ெசய்யப்ேபாவதாக மனதில் 
(நிய்யத்) எண்ணிக்ெகாள்ள ேவண் ம். ஏெனனில் நபி (ஸல்) அவர்கள், 
அமல்கெளல்லாம் எண்ணங்கைளப் ெபா த்ேதயாகும் எனக் 
கூறி ள்ளார்கள், ( காாீ). ேம ம் இந்த நிய்யத்ைத வாயால் கூற ம் 
ேவண் ம். அதாவ , நிய்யத், உம்ரா ெசய்வதாக இ ந்தால் லப்ைபக்க 
உம்ரத்தன் அல்ல  அல்லாஹும்ம லப்ைபக்க உம்ரத்தன் என் ம் ஹஜ் 
ெசய்வதாக இ ந்தால் லப்ைபக்க ஹஜ்ஜன் அல்ல  அல்லாஹும்ம 
லப்ைபக்க ஹஜ்ஜன் என் ம் கூற ேவண் ம். நபி (ஸல்) அவர்கள் 
இவ்வா  ெசய் ள்ளார்கள். வாகனத்தில் ஏறி அமர்ந்த பின்னர் நிய்யத் 
ெசய்வ  - ெசால்வ தான் சிறப்பாகும். நபி (ஸல்) அவர்க ம் 
அவ்வா தான் ெசய் ள்ளார்கள். இஹ்ராைமத் தவிர ேவ  எந்தச் 
சந்தர்ப்பத்தி ம் நிய்யத்ைத வாயால் கூ வ  மார்க்கத்தில் 
ஏற்ப த்தப்படவில்ைல. 

,`;uhk; mzpjYk; epa;aj; nrhy;YjYk;!

Visit: www.tamilislam.webs.com



இஹ்ராம் அணிபவர் தம  காாியம் ர்த்தியைடயா  என்கிற 
அச்ச ள்ளவராக இ ந்தால் இஹ்ராமின்ேபா , வழியில் ஏேத ம் தைட 
ஏற்பட் விட்டால் தைட ஏற்ப த்தப்பட்ட இடேம நான் 
இஹ்ராமி ந்  வி ப ம் இடமாகும்| என  நிய்யத் ெசய் ெகாள்ள 
ேவண் ம். ஏெனனில், ளபாஆ பின்த் ஸுைபர் (ரழி), அல்லாஹ்வின் 

தேர! நான் ஹஜ் ெசய்ய வி ம் கின்ேறன். ஆனால் நான் 
சுகமில்லாம க்கின்ேறன்| என்  கூறியேபா  நபி (ஸல்) அவர்கள், 
ஹஜ் ெசய் ராக! நான் த க்கப்ப மிடம் நான் இஹ்ராமி ந்  
வி ப ம் இடமாகும் என்  நிபந்தைன விதித் க்ெகாள் ம்!| எனக் 
கூறினார்கள். ( காாீ, ஸ் ம்). 

இஹ்ராமில் த க்கப்பட்டைவ: 
இஹ்ராம் அணிந்தவர் ெசய்யக்கூடாத காாியங்கள் பதிெனான் : 
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1) காரணமின்றி உடம்பி ள்ள கைளக் கைளதல். அல்லாஹ் 
கூ கிறான்: ப ப்பிராணி அதற்குாிய இடத்ைத அைட ம் வைர உங்கள் 
தைல கைள மழிக்காதீர்! (2:196). இதில் தைலைய மழிப்ப  மட் ம் 
குறிப்பிடப்பட் ள்ள . ஆயி ம் மழிப்ப டன் கைளவ  பி ங்குவ  
ஆகியைவ ம் அடங்கும். அ ேபாலேவ தைல டன் உடம்பின் ஏைனய 
பகுதிக ம் அடங்கும். இஹ்ராம் அணிந்தி ப்பவ க்கு அதிகமாக  
இ ப்பதன் காரணமாக ேநாய், ெபா கு, காயம், தைல ேவதைன, 
க ைமயான உஷ்ணம் ேபான்ற சிரமங்கள் ஏற்பட்டால் ைய 
அகற்றிவிட்  அதற்காக பாிகாரம் ெகா க்க ேவண் ம். அல்லாஹ் 
கூ கிறான்: உங்களில் யாேர ம் வியாதி ற்றாேலா அல்ல  தைலயில் 
ஏ ம் ெதால்ைல ஏற்பட்டாேலா ( ைய அகற்றிவிட் ) அதற்கான 
பாிகாரமாக ேநான்  ேநாற்றல், தர்மம் ெசய்தல் அல்ல  ப யி தல் 
எைதேய ம் நிைறேவற்ற ேவண் ம் (2:196). 'உம  தைலயி ள்ள 
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ெபா கு உமக்குத் ெதால்ைல த கின்றதா?' என்  நபி (ஸல்) அவர்கள் 
கஃப் பின் உஜ்ரா (ரழி) அவர்களிடம் ேகட்டேபா  அவர் 'ஆம்' என்ற ம் 
அன்னார், 'உம  தைலைய மழிப்பீராக! அதற்குப் பாிகாரமாக, ன்  
ேநான் கள் ேநாற்பீராக! அல்ல  ஆ  ஏைழக க்கு உணவளிப்பீராக! 
அல்ல  ஓர் ஆட்ைட அ த் ப் ப யி ராக!' என்  கூறினார்கள். 
( காாீ, ஸ் ம்). 
 
 
 
 
2) காரணமின்றி ைக-கால் விரல்களி ள்ள நகங்கைள ெவட் தல் 
அல்ல  கைளதல். 
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3) இஹ்ராம் அணிந்த பின் உடம்பிேலா ஆைடயிேலா வாசைன சுதல்: 
ஏெனனில் சப்பட்ட வாசைனத் திரவியத்ைதக் க மா  யஃலா பின் 
உமய்யா (ரழி) அவர்கைள நபி (ஸல்) அவர்கள் ஏவி ள்ளார்கள். 
இஹ்ராம் அணிந்த பின் வாகனத்தி ந்  வி ந்  இறந்தவாின் 
ஜனாஸா க்கு வாசைன ச ேவண்டாம் என  நபி (ஸல்) 
கூறி ள்ளார்கள். ( காாீ). 
 
4) க்கா , ெதாப்பி, தைலப்பாைக ேபான்றவற்றால் ஆண்கள் தைலைய 
மைறத்தல்: இஹ்ராம் அணிந்த பின் வாகனத்தி ந்  வி ந்  
இறந்தவாின் ஜனாஸா க்கு அவர  தைலைய டாதீர் என  நபி (ஸல்) 
அவர்கள் கூறினார்கள். இ  ெபா வாக தைலைய வைதக் 
குறித்தா ம் தைலப்பாைகையப் பற்றிய குறிப்பாக ம் வந் ள்ள . ேமல் 
சட்ைட, கால்சட்ைட, ெதாப்பி, தைலப்பாைக, கா ைற ஆகியவற்ைற 
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ஆண்கள் அணியக்கூடா | என்ப  நபிெமாழி ( காாீ, ஸ் ம்). 
ஆனால் குைட, கூடாரம் ேபான்றவற்றின் லமாக நிழைல ஏற்ப த்திக் 
ெகாள்வதில் தவறில்ைல. தைலைய தல் என்ற ேநாக்கமின்றி 
எைதேய ம் தைலயில் சுமப்ப ம் தவறில்ைல. 
 
5) தைரவாழ் விலங்குகைளக் ெகால்வ , ேவட்ைடயா வ , அ  பற்றிய 

யற்சிகைள ேமற்ெகாள்வ  ேம ம் தமக்காேவ 
ேவட்ைடயாடப்பட்டைத அல்ல  தம  உதவியால் 
ேவட்ைடயாடப்பட்டைதப் சிப்ப : அல்லாஹ் கூ கிறான்: 
விசுவாசிகேள! நீங்கள் இஹ்ராம் அணிந்தி க்கும்ேபா  ேவட்ைடப் 
பிராணிகைளக் ெகால்ல ேவண்டாம்! (5:95) நீங்கள் இஹ்ராம் 
அணிந்தி க்கும்ேபா  தைரவாழ் விலங்குகைள ேவட்ைடயா வ  
உங்கள் மீ  விலக்கப்பட் ள்ள . (5:86). 
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6) ைதக்கப்பட்ட ஆைடகைள ஆண்கள் ேவண் ெமன்ேற அணிதல்: 
ைதக்கப்பட்ட ஆைட என்ப  சட்ைட, பனியன், கால்சட்ைட ேபான்ற 
வ வங்களில் ைதக்கப்பட்டதாகும். ஆனால் ைதயல் உள்ள ணி, அதில் 
ஆைடயின் வ வைமப்  ஏ ம் இல்ைலெயனில் அைதயணிவ  
தவறில்ைல, கச்ைச, ைகக்க கார வார், ெச ப்பி க்கும் 
ைதயல்கைளப்ேபால. 
 
7) ெபண்கள் க  மற் ம் ைக ைறகைள அணிதல்: ஏெனனில் நபி 
(ஸல்) அவர்கள், ெபண்கள் க ையேயா ைக ைறகைளேயா அணிய 
ேவண்டாம்! எனக் கூறி ள்ளார்கள். ( காாீ) அந்நிய ஆடவர் தம் 

ன்னால் வந்தால் கத்ைத ம் ைககைள ம் க்ெகாள்ளலாம், 
ன்றாைணயின் லமாக. இ  பற்றி ஆயிஷh (ரழி) அறிவிக்கும்ேபா  
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நாங்கள் நபி (ஸல்) அவர்க டன் இ ந்ேதாம். அப்ேபா  வாகனத்தில் 
வந்த சிலர் எங்கைளக் கடந்தேபா  எங்களில் சிலர் தங்கள் 

ன்றாைணகளால் கத்ைத மைறத் க்ெகாண்  அவர்கள் ேபான 
பின்னர் திறந்  ெகாண்ேடாம். (அ  தா த், இப்  மாஜா, தா குத்னீ). 
 
8) தி மண ஒப்பந்தம் ெசய்தல்: இஹ்ராம் அணிந்தி ப்பவர் 
தமக்காகேவா அல்ல  வலீயாக, வகீலாக மாறி பிற க்காகேவா 
தி மண ஒப்பந்தம் ெசய்யலாகா . இஹ்ராம் அணிந்தி ப்பவர் தி மண 
ஒப்பந்தம் ெசய்வேதா ெசய்விக்கப்ப வேதா அ  பற்றிய ேபச்சு 
வார்த்ைதயில் ஈ ப வேதா கூடா  என்ப  நபிெமாழி. ( ஸ் ம்). 
 
9) ணான விஷயங்கள்: நண்பர்கள், பணியாளர்கள் 
ேபான்றவர்க டன் ணாக சண்ைட சச்சர  ேமற்ெகாள்ளல். 
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10) ஆபாசமான காாியங்கள்: கட் யைணத்தல், சுய இன்பம் லமாக 
விந்ைத ெவளிேயற்றல். 
 
11) உட ற  ெகாள்ளல்: அதன் ஆரம்ப நிைலகளான த்தமி தல் 
இச்ைச டன் தீண் தல், ஆண்-ெபண் உட ற  சம்பந்தமான 
ெசய்திகைளப் ேபசுதல். அல்லாஹ் கூ கிறான்: யார் ஹஜ் 
ெசய்கின்றாேரா அவர் ஆபாசமான காாியங்களில் ஈ பட ேவண்டாம். 
(2:197) ஆபாசம் என்ப  இங்ேக உட றைவக் குறிக்கும் என  இப்  
அப்பாஸ் (ரழி) கூறி ள்ளார்கள். 
 
த க்கப்பட்டவற்ைற ேமற்ெகாள்ேவார் ன்  வைகயினராவர்: 
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1) தக்க காரணமின்றி ேமற்ெகாண்டவர். அவர் குற்றவாளி என்ப டன் 
அதற்காகப் பாிகாரம் ெசய்ய ேவண் ம். 
 
2) ேநாயின் காரணமாக தைலைய மழிப்ப  ேபான்ற தக்க காரணத்தால் 
ேமற்ெகாண்டவர், இவர் மீ  குற்றமில்ைல. ஆயி ம் பாிகாரம் ெசய்ய 
ேவண் ம். 
 
3) உறக்கம், மறதி, அறியாைம, நிர்பந்தம் ேபான்ற காரணங்களால் 
ேமற்ெகாண்டவர், அவர் மீ  குற்றமில்ைல. 
 
த க்கப்பட்டவற்றில் ைய அகற் வ , நகங்கைளக் கைளவ , 
ந மணம் சுவ , உட ற  அல்லாத ஆபாச ெசயல்கள், ஆண்கள் 
ைதயலாைட அணிதல் மற் ம் தைலைய மைறத்தல், ெபண்கள் 
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க ையேயா ைக ைறகைளேயா அணிதல் ஆகியவற்றில் 
ஏேத ெமான்  ேமற்ெகாள்ளப்பட்டால் அதற்கு ன்  பாிகாரங்களில் 
ஒன்ைற நிைறேவற்ற ேவண் ம். அைவ: 
 
(அ) ஓர் ஆட்ைடப் ப யிட்  அதைன ஏைழக க்குப் பங்கிட ேவண் ம், 
ப யி பவர் அதி ந்  உண்ணக்கூடா . 
(ஆ) ஓர் ஏைழக்கு அைர ஸா  (1¼ கிேலா) தம் ஆ  ஏைழக க்கு 
உண  வழங்க ேவண் ம். 
(இ) ன்  நாட்கள் ேநான்  ேநாற்க ேவண் ம். 
 
த க்கப்பட்டவற்றில் சில, ேமற்கண்ட சட்டங்களி ந்  விலக்குப் 
ெப கின்றன: 
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1- தி மண ஒப்பந்தம். இ  த க்கப்பட்ட தான் என்றா ம் அைதச் 
ெசய்தால் அதற்காகப் பாிகாரம் ெசய்ய ேவண் யதில்ைல. 
 
2- ேவட்ைடப் பிராணிகைளக் ெகால் தல். த க்கப்பட்ட இதைன 
ேவண் ெமன்ேற ேமற்ெகாள்பவர் தாம் ெகான்றதற்குப் பகரமாக அதற்கு 
ஈடான ஒன்ைறப் ப யிட ேவண் ம். 
 
3- உட ற . த க்கப்பட்டவற்றில் மிகப்ெபாிய  இ ேவ. இதில் இ  
நிைலகள்: 
 
 

தல் நிைல:  
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• தல் வி ப் க்கு (பத்தாம் நாள் இஹ்ராைமக் கைளவதற்கு) ன்  
இ  நிகழ்ந்தால் அதற்கான சட்டம். 1- ஹஜ் நிைறேவறா  2- ஹஜ்ஜின் 
கிாிையகைள ைமப்ப த்தியாக ேவண் ம் 3- அ த்த ஆண்  
அைதக் களா ெசய்ய ேவண் ம் 4- ஓர் ஒட்டகத்ைதப் ப யிட்  ஹரமில் 
உள்ள ஏைழக க்கு வழங்கி பாிகாரம் காண ேவண் ம் 5- 
குற்றவாளியாகுவதால் அதற்காக அல்லாஹ்விடம் தவ்பா ெசய்ய 
ேவண் ம்.  
• இரண்டாம் நிைல: தல் வி ப்பிற்குப் பிறகு உட ற  
நிகழ்ந்தி ந்தால். இதனால் ஹஜ் நிைறேவறிவி ம். ஆனா ம் ஓர் 
ஆட்ைடப் ப யிட ேவண் ம். இதில் ெபண் க்கும் இேத சட்டம்தான், 
நிர்பந்தமின்றி சுயமாக இணங்கியி ந்தால்.  
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எச்சாிக்ைக: சிலர் ஹஜ்ஜின்ேபா  வியாபாரம் ெசய்வ  அல்ல  
உைழப்ப  த க்கப்பட் ள்ள  என்ேறா அதனால் ஹஜ்ஜின் நன்ைமகள் 
குைறந் வி ம் என்ேறா க கின்றனர். ஆனால் 
அவ்வாெறான் மில்ைல. ஏெனனில் அல்லாஹ் கூ கிறான்: உங்கள் 
இரட்சகனிடமி ந்  நீங்கள் அ ைளத் ேத வதில் எந்தக்குற்ற ம் 
உங்கள் மீ  இல்ைல. (2:189). 
 
இப்  அப்பாஸ் (ரழி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்: மக்கள் தல் 
ஹஜ்ஜின்ேபா  மினா, அரஃபா, ல் மஜாஸ் சந்ைத ஆகிய பகுதிகளில் 
வியாபாரம் ெசய்  வந்தனர். பிறகு அ  த க்கப்பட் விட்ட  என்  
அஞ்சினர். அப்ேபா தான் இந்த வசனம் இறங்கிற் . ( காாீ, ஸ் ம்). 
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ஹஜ்ஜின் ன்  வைககள்!  

   
1- தமத் ஃ: ஒ வர் ஹஜ்ஜின் மாதங்களான ஷவ்வால், ல்கஃதா, 

ல்ஹஜ்ஜின் பத்  தினங்களில் உம்ரா க்காக மட் ம் இஹ்ராம் 
அணிந்  அைத நிைறேவற்றிய ம் இஹ்ராைமக் கைளந் விட்  பிறகு 

ல்ஹஜ் 8-ஆம் நாள் ஹஜ்ஜிற்காக இஹ்ராம் அணிந்  அதைன 
நிைறேவற்ற ேவண் ம்.  
2- இஃப்ராத்: ஹஜ்ஜிற்காக மட் ம் இஹ்ராம் அணிதல். அதாவ  
லப்ைபக்க ஹஜ்ஜன் என்  நிய்யத் ெசய் விட்  மக்காைவ அைடந்த ம் 
தவாஃ ல் கு ம் ெசய்ய ேவண் ம். அைதத் ெதாடர்ந்  ஹஜ்ஜின் 
ஸயீைய ம் ெசய்யலாம். 
3- கிரான்: ஹஜ்ைஜ ம் உம்ராைவ ம் ேசர்த்  லப்ைபக்க உம்ரதன் வ 
ஹஜ்ஜன் என்  நிய்யத் ெசய்  இஹ்ராம் அணிய ேவண் ம். அல்ல  
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த ல் உம்ரா க்காக நிய்யத் ெசய்  பிறகு தவாஃைப ஆரம்பிக்கும் 
ன்  ஹஜ்ைஜ ம் அதில் இைணத் க்ெகாள்ள ேவண் ம். 

ஹஜ்ஜின் வைகக க்கிைடேயயான ேவ பா கள்: 
• 1- நிய்யத்: இஃப்ராத் ெசய்பவர், ஹஜ்ைஜ மட் ம் நிய்யத் ெசய்ய 
ேவண் ம். கிரான் ெசய்பவர் உம்ராைவ ம் ஹஜ்ைஜ ம் ேசர்த்  நிய்யத் 
ெசய்ய ேவண் ம். தமத் ஃ ெசய்பவர் த ல் உம்ரா க்காக நிய்யத் 
ெசய் விட்  பிறகு ஹஜ்ஜிற்காக இஹ்ராம் அணி ம் ேபா  
ஹஜ்ஜிற்காக நிய்யத் ெசய்ய ேவண் ம்.  
• 2- குர்பானி: கிரான் மற் ம் தமத் ஃ ெசய்பவர்கள், குர்பானி ெகா க்க 
ேவண் ம். அல்ல  அதற்குப் பகரமாக ன்  ேநான் கள் ஹஜ்ஜின் 
தினங்களி ம் ஏ  ேநான் கள் வந்த பின் ம் ஆக  ெமாத்தம் பத்  
ேநான் கள் ேநாற்க ேவண் ம். இஃப்ராத் ெசய்பவர் குர்பானி ம் 
ெகா க்க ேவண் யதில்ைல, ேநான் ம் ேநாற்க ேவண் யதில்ைல.  
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• 3- ஸயீ: கிரான் மற் ம் இஃப்ராத் ெசய்பவர்கள் தாவாஃ ல் 
கு க்குப் பிறகு ஸயீ ெசய்தி ந்தால் தவா ல் இஃபாளா க்குப் பிறகு 
அவர்கள் ஸயீ ெசய்ய ேவண் யதில்ைல. ஆனால் தமத் ஃ ெசய்பவர் 
உம்ரா ெசய் ம்ேபா ம் ஸயீ ெசய்ய ேவண் ம். அ ேபால தவாஃ ல் 
இஃபாளா க்குப் பிறகும் ஸயீ ெசய்ய ேவண் ம்.  
சிறந்த வைக ஹஜ் எ ? 
இவற்றில் சிறந்த வைக தமத் ஃ ஹஜ்ஜாகும். இதற்கான ஆதாரம் 
யாெதனில்: நபி (ஸல்) அவர்கள், தம  ேதாழர்கள் தவாஃ ம் ஸயீ ம் 
ெசய்த பின் அவர்களில் ப ப்பிராணிையக் ெகாண்  வராதவர்கைள 
இஹ்ராமி ந்  வி ப மா ம் அைத உம்ராவாகக் 
க திக்ெகாள் மா ம் கூறினார்கள். அந்த ஹஜ்ஜில் 
ப ப்பிராணிகைளக் ெகாண்  வந்தவர்கள் குைற தான் ( ஸ் ம்). யார் 
ப ப்பிராணிையக் ெகாண்  வரவில்ைலேயா அவர்கள் அைத 
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உம்ராவாகக் க திக்ெகாள்ள ேவண் ம் என்  நபி (ஸல்) அவர்கள் 
கண் ப்பாகக் கூறிவிட்டார்கள். அப்ேபா  ேதாழர்கள், 'அல்லாஹ்வின் 

தேர! நாங்கள் ஹஜ்ஜிற்காக நிய்யத் ைவத்தி க்கும்ேபா  எவ்வா  
அைத உம்ராவாக ஆக்க இய ம்?' என்  ேகட்டதற்கு அன்னார், 'நான் 
உங்க க்கு ஏவியைதச் ெசய் ங்கள்!' என்றார்கள் ( ஸ் ம்). ேம ம் 
இந்த ைறயான , அதிகமான அமல்கைளக் ெகாண்ட ம் ஆனால் 
ெசயல்ப த் வதற்குச் சிரமமில்லாத மாகும். சில அறிஞர்கள், தமத் ஃ 
ஹஜ்ைஜத் ேதர்ந்ெத ப்பைத வாஜிபாகேவ ஆக்கி ள்ளனர். 
குறிப் :- கிரான் அல்ல  இஃப்ராத் ெசய்வதாக இஹ்ராம் 
அணிந்தி ப்பவர் பிறகு அைதத் தமத் ஃவாக மாற்ற நா னால் 
நிய்யத்ைத மாற்றிக்ெகாள்ளலாம்  
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உம்ரா ெசய் ம் ைறகள்!  

   
ஹஜ்-உம்ரா ெசய்பவர்கள் ேமற்ெகாள்ள ேவண் ய ெபா வான 
அம்சங்கைள ஏற்கனேவ பார்த்ேதாம். அைவேபாக உம்ரா ெசய்பவர்கள் 
ேமற்ெகாள்ள ேவண் ய அம்சங்களாக:  
1- நிய்யத் ெசய்  இஹ்ராமில் ைழந்த ம் நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறிய 
தல்பியாைவ - லப்ைபக்கல்லாஹும்ம லப்ைபக்க லப்ைபக்க லா ஷாீக்க 
லக  லப்ைபக்க இன்னல் ஹம்த வந்நிஃமத்த லக  வல் ல்க் லாஷாீக்க 
லக  - கூற ேவண் ம்.  
மஸ்ஜி ல் ஹராைம அைடந்த ம் வல  காைல ன் ைவத்  அதில் 

ைழ ம்ேபா  பிஸ்மில்லாஹி வஸ்ஸலாத்  வஸ்ஸலா  அலா 
ரஸூ ல்லாஹி அ  பில்லாஹில் அளீம் வ பிவஜ்ஹிஹில் காீம் 
வஸுல்தானிஹில் கதீம் மினஷ்ைஷத்தானிர்ரஜீம், 
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அல்லாஹும்மஃப்தஹ் லீ அப்வாப ரஹ்மத்திக்க என்  ஏைனய 
மஸ்ஜி களில் ைழ ம்ேபா  ஓ வைதப் ேபால ஓதிக்ெகாள்ள 
ேவண் ம். பிறகு கஃபாைவ அைடகின்ற வைர தல்பியாைவத் ெதாடர 
ேவண் ம்.  
2- கஃபாைவ அைடந்த ம் தல்பியாைவ நி த்திவிட்  ஹஜ ல் 
அஸ்வதிற்கு ேநராகச் ெசன்  பிஸ்மில்லாஹி அல்லாஹு அக்பர் 
அல்ல  அல்லாஹு அக்பர் என்  கூறிக்ெகாண்  அைத வலக்ைகயால் 
ெதாட் த் தடவ  ேவண் ம். இயன்றால் த்தமிட ேவண் ம். கூட்ட 
ெநாிச ல் பிற க்குத் ெதால்ைல ெகா க்கக்கூடா . த்தமிட 
இயலாதேபா  ைகயாேலா ைகத்த  ேபான்றவற்றாேலா அைதத் 
ெதாட்  ெதாட்டைத த்தமிட் க்ெகாள்ள ேவண் ம். அ ம் 
இயலாதேபா  அல்லாஹு அக்பர் கூறி எைதக்ெகாண்ேட ம் அைத 
ேநாக்கி இஷாரா - ைசைக ெசய்ய ேவண் ம். ைசைக ெசய்தைத 
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த்தமிட ேவண் யதில்ைல. தவாஃப் நிைறேவ வதற்கு 
ெப ந்ெதாடக்கு மற் ம் சி ெதாடக்கி ந்  சுத்தமாகியி க்க 
ேவண் ம் என்ப  நிபந்தைனயாகும். ஏெனனில் தவாஃ  என்ப  
ெதா ைகையப் ேபான்றதாகும், ஆயி ம் தவாஃபில் ேபசுவதற்கு 
அ மதி ள்ள . 
 
3- கஃபா, இட  றமாக இ க்குமா  அைத ஏ  ைற வலம் வர  
ேவண் ம். க் ல் யமானிக்கு ேநராக வந்த ம் இயன்றால் 
பிஸ்மில்லாஹி வல்லாஹு அக்பர் எனக் கூறி வலக்ைகயால் அைதத் 
ெதாட் க்ெகாள்ள ேவண் ம்; த்தமிட ேவண் யதில்ைல. அ  
சிரமமாகத் ெதாிந்தால் அைத விட் விட்  தவாஃைபத் ெதாடர 
ேவண் ம். அைத ேநாக்கி ைசைக ெசய்யேவா தக்பீர் கூறேவா கூடா . 
ஆனால் ஹஜ ல் அஸ்வைதப் ெபா த்தவைர நாம் ஏற்கனேவ 
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கூறியி ப்பைதப் ேபால அைதக் கடக்கும்ேபாெதல்லாம் ெதாட்  
த்தமிட்  தக்பீர் கூற ேவண் ம். அல்ல  ைசைக ெசய்  தக்பீர் கூற 

ேவண் ம். ஆண்கள் தவாஃ ல் கு மில் தல் ன்  சுற் க்களில் 
ெந க்கமாக அ கைள எ த் ைவத்  சற்  ேவகமாக விைரவ  
வி ம்பத்தக்க . அ ேபால ஆண்கள் தவாஃ ல் கு மின் எல்லா 
சுற் க்களி ம் ேமலாைடயின் வல  பாகத்ைத இட  ைகயின் அக்குள் 
வழியாக எ த்  அைத இட  ேதாளின் மீ  ேபாட்  வல  றத்ைதத் 
திறந்  ைவத்தி ப்ப ம் வி ம்பத்தக்கதாகும். இந்தச் சுற் க்களில் 
இயன்றவைர திக்  மற் ம் ஆக்கைள அதிகமதிகம் ஓதிக்ெகாள்வ ம் 
நல்ல . தவாஃபின் ேபா  ஓ வதற்ெகன்  எந்த ஆ ம் திக் ம் 
குறிப்பிடப்படவில்ைல. எனேவ வி ம்பிய ஆக்கைள, திக் கைள 
அதிகப்ப த்திக்ெகாள்ள ேவண் ம். அத் டன் அைனத்  சுற் களி ம் 

க் ல் யமானிக்கும் ஹஜ ல் அஸ்வ க்குமிைடேய  
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'ரப்பனா ஆத்தினா ◌ஃபித் ன்யா ஹஸனத்தன் வ ◌ஃபில் ஆகிரத்தி 
ஹஸனத்தன் வகினா அதாபன்னார்'| என்ற ஆைவ ஓதிக்ெகாள்ள 
ேவண் ம். 
ஏழாவ  சுற்றின் வில் ஹஜ ல் அஸ்வைதத் ெதாட்ேடா 

த்தமிட்ேடா ைசைக ெசய்ேதா தக்பீர் கூறி தவாஃைப த்த ம் 
ேமலாைடையச் சாிெசய்  வல  ேதாைள ம் மைறத்  
அணிந் ெகாள்ள ேவண் ம். 
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ைபத் ல்லாஹ்ைவ வலம் வ தல்: 
4- பிறகு இயன்றால் மகா  இப்ராஹீ க்குப் பின்னால் இரண்  
ரக்அத்கள் ெதாழ ேவண் ம். இயலாதேபா  பள்ளியின் எந்தப் பகுதியில் 
ேவண் மானா ம் ெதாழலாம். சூரத் ல் ◌ஃபாத்திஹா க்குப்பின் தல் 
ரக்அத்தில் சூரத் ல் காஃபி ம் இரண்டாவ  ரக்அத்தில் சூரத் ல் 
இக்லாஸும் ஓ வ  மிக ம் சிறந்த . ேவ  சூராக்கைள ஓதினா ம் 
தவறில்ைல. ஸலாம் ெகா த்த ம் ந்தால் ஹஜ ல் அஸ்வைத வல  
ைகயால் ெதாட்  த்தமிடலாம். 
 
மகா  இப்ராஹீ க்குப் பின்னால் ெதா தல்: 
5- பிறகு ஸஃபா பக்கமாகப் ேபாய் அதில் ஏறி (இயன்றால் ஏ வேத 
நல்ல ) நின்  ெகாண்  ஸயீைய ஆரம்பிக்கும் ன்   'இன்னஸ் 
ஸஃபா வல் மர்வத்த ல்லாஹ்...' (2:158) என்ற வசனத்ைத ஓத  
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ேவண் ம். கிப்லாைவ ன்ேனாக்கி நின் ெகாண்  அல்லாஹ்ைவப் 
கழ்ந்  தக்பீர் கூறி பிறகு,  

'லாயிலாஹ இல்லல்லாஹு வல்லாஹு அக்பர் லாயிலாஹ 
இல்லல்லாஹு வஹ்தஹு லா ஷாீக்க லஹு லஹுல் ல்கு வலஹுல் 
ஹம்  வஹுவ அலா குல்  ைஷயின் கதீர். லாயிலாஹ இல்லல்லாஹு 
வஹ்தஹ் அன்ஜஸ வஃதஹ் வ நஸர  அப்தஹ் வ ஹஸமல் அஹ்ஸாப 
வஹ்தஹ்' என்  ஓ வ  வி ம்பத்தக்கதாகும். பிறகு ைககைள உயர்த்தி 
இந்த திக் கைளi ம் ஆக்கைள ம் ம் ைற ஓத  ேவண் ம். பிறகு 
அங்கி ந்  இறங்கி மர்வாைவ ேநாக்கி தல் பச்ைசக் கம்பம் வைர 
நடக்க ேவண் ம். பிறகு அங்கி ந்  இரண்டாவ  பச்ைசக்கம்பம் வைர 
சற்  விைரய ேவண் ம். ெபண்கள் ஓட  ேவண் யதில்ைல. பிறகு 
மர்வாைவ வந்தைடந்த ம் அதில் ஏறி (அ ேவ சிறந்த ) 
நின் ெகாண்  ஸஃபாவில் ெசய்த  ேபாலேவ (ஆயத் ஓ வைதத் தவிர 
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மற்றவற்ைறச்) ெசய்ய ேவண் ம். இ ெவல்லாம் ஆரம்பமாக ஸஃபா-
மர்வாவில் ஏ ம்ேபா  மட் ம்தான். பிறகு அங்கி ந்  இறங்கி 
ம ர்வாைவ ேநாக்கி வ ம்ேபா  பச்ைசக்கம்பங்க க்கிைடேய சற்  
விைரய ேவண் ம். ஸஃபாவி ந்  மர்வா வைர ஓர் ஓட்டம், 
மர்வாவி ந்  ஸஃபா வைர ம  ஓட்டம் என  இவ்வா  ஏழாவ  
ஓட்டம் மர்வாவில் வைட ம். அவசியப்பட்டால் வாகனத்தில் சவாாி 
ெசய் ெகாண் ம் ஸயீ ெசய்யலாம். ஸயீயின்ேபா  இயன்ற அள க்கு 
திக் , ஆக்கைள அதிகப்ப த்திக் ெகாள்வ ம் சி  ெதாடக்கி ந்  

ய்ைமயாகிக் ெகாள்வ ம் வி ம்பத் தக்கைவயாகும். சி  
ெதாடக்கி ந்  ய்ைமயாகா விட்டா ம் அதாவ  உ வின்றி ம் 
ஸயீ ெசய்யலாம். 
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ஸஃபா –  மர்வா க்கிைடேய ஸயீ ெசய்தல்: 
6) ஸயீ ந்த ம் தைல ைய மழிக்கேவா அல்ல  குைறக்கேவா 
ேவண் ம். ைமயாக மழிப்பேத சிறந்த . ஆனால் ஹஜ்ஜுக் 
காலத்தில் உம்ரா க்கு வந்தி ந்தால் ஹஜ்ஜிற்காக ம் ைய எ க்க 
ேவண் யதி ப்பதால் இப்ேபா  ையக் குைறப்பேத சிறந்த . 
ெபண்கள் தங்கள் யின் னியில் நகக் கண் அள க்கு அல்ல  
அைதவிடக் குைறவாக ெவட்ட ேவண் ம். 
இஹ்ராம் அணிந்தி ப்பவர் ேமற்கண்ட இந்தக் காாியங்கைளச் ெசய்  

த் விட்டால் அவர  உம்ரா நிைறேவறி வி ம்;. அல்ஹம்  
ல்லாஹ்!  
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உம்ராவின் க் கள் மற் ம் வாஜி கள் பற்றிய சு க்கம்: 
உம்ராவின் க் கள்: (1) இஹ்ராம் அணிதல் (நிய்யத்) (2) தவாஃ  (3) 
ஸயீ. 
 
அதன் வாஜி கள்: (1) மீக்காத்தில் இஹ்ராம் அணிதல் (2) ைய 
மழிப்ப  அல்ல  குைறப்ப . 
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யவ் த் தர்வியா (8ம் நாள்) கிாிையகள்!  

  'யவ் த் தர்வியா'| என்  இதற்குப் ெபயர் வரக் காரணம் அதற்குப் 
பின் ள்ள நாட்க க்காக மக்கள் அன்ைறய தினம்தான் தண்ணீர் 
ேசகாித் க்ெகாள்வர். 
 
1) தமத் ஃ வைக ஹஜ் ெசய்பவர்க ம் ஹஜ் ெசய்ய நா ள்ள 
மக்காவாசிக ம் இன்ைறய தினம் தாம் தங்கியி க்கும் 
இடத்தி ந் க்ெகாண்  இஹ்ராம் அணிய ேவண் ம். கிரான் மற் ம் 
இஃப்ராத் ெசய்பவர்கள் தங்கள் இஹ்ராமில் ெதாடர்ந்  நீ ப்பர். 
 
2) 'லப்ைபக்க ஹஜ்ஜன்' என்  கூறி நிய்யத் ெசய் விட்  தல்பியாைவத் 
ெதாடங்க ேவண் ம். 
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3) ஹஜ்ைஜ ைமப்ப த்த இயலாமல் தைட ஏேத ம் ஏற்ப ம் 
என்கிற அச்சம் உண்டாகுமானால் 'எனக்கு ஏதாவ  தைட 
ஏற்ப மானால் அந்த இடேம நான் இஹ்ராமி ந்  வி ப ம் 
இடமாகும்' என்ற நிபந்தைன ாீதியான நிய்யத் ைவத் க்ெகாள்ள 
ேவண் ம். இதன் நன்ைம யாெதனில், ஒ  ேவைள அவர் த க்கப்பட்  
ஹஜ்ைஜ ைமப்ப த்த இயலாமற்ேபானால் அவர் இஹ்ராைமக் 
கைளந் ெகாள்ளலாம். அதனால் அவர் மீ  எந்தப் பாிகார ம் 
கிைடயா . 
 
4) ஹஜ்ஜுக்காக இஹ்ராம் அணிந்த ம் சூாியன் உச்சியி ந்  
சாய்வதற்கு ன்  மினாைவ ேநாக்கி தல்பியா கூறிக்ெகாண்ேட ெசல்ல 
ேவண் ம். அங்கு ஹர், அஸர், மக்ாிப், இஷா ஆகிய ெதா ைககைள 
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அதனதன் ேநரத்தில் நான்கு ரக்அத் ெதா ைககைள மாத்திரம் இ  
ரக்அத்களாகச் சு க்கித் ெதாழ ேவண் ம். 
 
5) அன்ைறய (அரஃபா நாள்) இரவில் மினாவில் தங்க ேவண் ம். 
◌ஃபஜ்ர் ெதா விட்  சூாியன் உதயமாகும் வைர திக்  
கூறிக்ெகாண்  அங்ேகேய இ க்க ேவண் ம். ேம ம் மினா, அரஃபாத் 
ஆகிய இடங்களில் தல்பியாைவ அதிகப்ப த்த ேவண் ம். 
தல்பியா க்கான ேநரம் 10-ஆம் நாள் ெபாிய ஜமராவில் கல்ெலறி ம் 
வைர நீ க்கும்.  
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அரஃபா (9ம் நாள்) கிாிையகள்!  

      1) சூாியன் உதயமான ம் ஹாஜிகள் மினாவி ந்  அரஃபாைவ 
ேநாக்கிச் ெசல்ல ேவண் ம். மாயின் மஸ்ஜி ந் நமிராவில் 
காைலயில் தங்கி தல்பியா கூறிக்ெகாண் க்க ேவண் ம். 
 
2) சூாியன் உச்சியி ந்  சாய்ந்த ம் ஹைர ம் அஸைர ம் ஜம்  
ெசய்  ஒ  பாங்கு இரண்  இகாமத் க டன் கஸராகத் ெதாழ 
ேவண் ம். அவ்வா தான் ற்ப த்திய ஜம் -ஆக  நபி (ஸல்) அவர்கள் 
ெதா ள்ளார்கள் ( ஸ் ம்). இமாம் ெதா ைகக்கு ன்  
சூழ்நிைலக்குப் ெபா த்தமான ஓர் உைரைய நிகழ்த் வார். 
 
3) பிறகு அரஃபாவில் சூாியன் மைற ம் வைர தங்க ேவண் ம். நபி 
(ஸல்) அவர்கள் சூாியன் மைறந்  அதன் மஞ்சள் நிறம் மா ம் வைர 
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அரஃபாைவ விட் ச் ெசல்லவில்ைல| என  ஜாபிர் (ரழி) அறிவிக்கும் 
ெசய்தி ஸ் மில் உள்ள . அரஃபாவின் எந்தப் பகுதியி ம் தங்கலாம் 
உர்னா என்ற பகுதிையத் தவிர. அரஃபாவில் கிப்லாைவ ன்ேனாக்கி 
இ ப்ப  வி ம்பத்தக்கதாகும். 'ஹஜ் என்றாேல அரஃபாவில் 
தங்குவ தான்!'| என  நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறியி ப்பதால் அரஃபாவில் 
தங்குவ  ஹஜ்ஜின் தல் நிைலக் கடைம( க் )களில் க்கியமான 
ஒன்றாகக் க தப்ப கின்ற . 
 
அரஃபா: 
4) ெதா ைகக்குப் பிறகி ந்  சூாியன் ம ைற ம் வைர நபி (ஸல்) 
அவர்கள் ெசய்த  ேபால கிப்லாைவ ன்ேனாக்கி ைககைள உயர்த்தி 
மிக ம் பணிேவா  அல்லாஹ்விடம் ஆ ம் திக் ம் 
ெசய் ெகாண் க்க ேவண் ம். 
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அரஃபா நாைள விட அதிகமாக அல்லாஹ் மக்கைள நரகத்ைத விட் ம் 
வி தைல ெசய் ம் நாள் ேவ  இல்ைல. அன்ைறய தினம் அவன் 
இறங்கி வந்  மலக்குகளிடம் (தன  அ யார்கைளப் பற்றி) 
ெப ைமயாகப் ேபசிவிட்  இவர்கள் என்ன ேவண் கின்றனர்? என்  
கூ கிறான்| என்  நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். 
 
இங்கு நபிமார்கள் ேகட்ட ஆைவக் ேகட்ப  மிகச் சிறந்ததாகும். 
அதாவ , ' ஆக்களில் சிறந்த  அரஃபா நாளில் ேகட்கப்ப ம் 

ஆவாகும். நா ம் எனக்கு ந்ைதய நபிமார்க ம் ேகட்ட ஆக்களில் 
மிகச் சிறந்த , லாயிலாஹ இல்லல்லாஹு வஹ்தஹு லா ஷாீக்க லஹு, 
லஹுல் ல்கு வலஹுல் ஹம்  வஹுவ அலா குல்  ைஷயின் கதீர்| 
என்பதாகும்' என  நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறி ள்ளார்கள் ( அத்தா). 
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அல்லாஹ் க்கு மிக வி ப்பமான வாசகங்கள் நான்கு: 
ஸுப்ஹானல்லாஹ், அல்ஹம்  ல்லாஹ், லாயிலாஹ இல்லல்லாஹ், 
அல்லாஹு அக்பர் ஆகியனவாம் என்ப ம் நபி ெமாழி ( ஸ் ம்). 
எனேவ இந்த திக் கைள அதிகமதிகம் கூறிக்ெகாள்ள ேவண் ம். ேம ம் 
ஹதீஸ்களில் வந் ள்ள ஸுப்ஹானல்லாஹி வ பிஹம்திஹி, 
ஸுப்ஹானல்லாஹில் அளீம், லாயிலாஹ இல்லா அன்த்த 
ஸுப்ஹானக்க இன்னீ குன்  மினள்ளா மீன் ேபான்ற சிறந்த திக் , 

ஆக்கைள ம் அதிகப்ப த்திக்ெகாள்ள ேவண் ம். இரவில்  
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ஸ்த ஃபாவில் தங்குதல்!  
   
     1) அரஃபா தினத்தின் சூாியன் மைறந்த ம் அரஃபாவி ந்  
ம க்கைள ெந க்கிய க்காமல் அைமதியாக ஸ்த ஃபாவிற்கு வர  
ேவண் ம். இ  பற்றி ஜாபிர் (ரழி) அவர்களின் அறிவிப்பில் 
வந் ள்ளதாவ : சூாியன் மைறந்  அதன் மஞ்சள் நிறம் சற்  மைற ம் 
வைர தங்கியி ந்த நபி (ஸல்) அவர்கள், பிறகு உஸாமாைவத் தம் டன் 
கஸ்வா என் ம் ஒட்டகத்தில் ஏற்றிக்ெகாண்  தம  ஒட்டகத்தின் 
க வாளத்ைத அ  தன  தைலைய ைமயாகப் பின்னால் 
தி ப் மள க்கு இ க்கிப் பி த் க்ெகாண் , மக்கேள! அைமதி! 
அைமதி! என்  தம  வல  ைகயால் ைசைக ெசய்  
கூறிக்ெகாண் ந்தார்கள் ( ஸ் ம்). 
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2) அங்கி ந்  ஸ்த ஃபாைவ ேநாக்கிப் றப்ப ம்ேபா  திக் , ஆ, 
தல்பியா, தக்பீர், இஸ்திக்◌ஃபார் ஆகியவற்ைற அதிகப்ப த்திக்ெகாள்ள 
ேவண் ம். அல்லாஹ் கூ கிறான்: 'நீங்கள் அரஃபாத்தி ந்  

றப்ப ம்ேபா  மஷ்அ ல் ஹராமில் அல்லாஹ்ைவ திக்  ெசய் ங்கள்!' 
(2:198). 
 

ஸ்த ஃபாவில் இர  தங்குதல்: 
 
3) ஸ்த ஃபாவில் ஏேத ெமா  இடத்தில் தங்க ேவண் ம். மஷ்அ ல் 
ஹராமிேலா அதற்கு அ கிேலா தங்க ேவண் ெமன்ேறா அதில் ஏற  
ேவண் ெமன்ேறா அவசியமில்ைல. ஏெனனில், 'நான் இங்கு (மஷ்அ ல் 
ஹராமில்) தங்கி ள்ேளன். ஆனால் ஸ்த ஃபாவில் எங்கு 
ேவண் மானா ம் தங்கலாம்' என்ப  நபியின் கூற்றாகும் ( ஸ் ம்). 

mu/gh (9k; ehs;) fpupiafs;!

Visit: www.tamilislam.webs.com



ஸ்த ஃபாைவ அைடந்த ம் மஃாிைப ம் இஷாைவ ம் 3, 2 
ரக்அத்கள் என்ற எண்ணிக்ைகயில் கஸ்ராக ம் ஒ  பாங்கு இ  இகாமத் 
என்ற கணக்கில் ஜம்ஆக ம் ெதாழ ேவண் ம். இரண் ற்குமிைடேய 
எந்த நஃபி ம் இல்ைல. ேம ம் இஷா ெதா ைகைய அதற்கான கைடசி 
ேநரமாகிய இரவின் பாதிக்கு ேமல் பிற்ப த்தக்கூடா . ஏெனனில் 
'இஷா ைடய ேநரம் இரவின் பாதி வைரயாகும்' என  நபி (ஸல்) 
அவர்கள் கூறி ள்ளார்கள் ( ஸ் ம்), எனேவ அங்கு வந்  ேச வதற்கு 

ன்  இஷா ைடய ேநரம் கடந்  வி ம் என்ற அச்சம் ஏற்பட்டால் 
ேநரத்ைத அ சாித்  ெதா ைகைய அதற்குாிய  ேநரத்தில் நிைறேவற்ற 
ேவண் ம், அ  அரஃபாவிேலேய ெதாழ ேவண் ய  வந்தா ம் சாிேய! 
 
4) இந்த இரவில் ஸ்த ஃபாவில் தங்கிவிட்  பிறகு அங்ேகேய 
◌ஃபஜ்ைர ம் ெதாழ ேவண் ம். ஏெனனில், நபி (ஸல்) அவர்கள், 
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◌ஃபஜ்ர் உதயமாகும் வைர அங்ேகேய ப த்தி ந் விட்  நன்றாக 
ெவண்ைம ெவளிப்பட்ட ம் ஒ  பாங்கு ஓர் இகாமத் டன் ◌ஃபஜ்ைரத் 
ெதா தார்கள் என  ஜாபிர் (ரழி) அறிவிக்கிறார்கள் ( ஸ் ம்). பிறகு 

ந்தால் மஷ்அ ல் ஹராமில் அல்ல  ஸ்த ஃபாவின் ஓாிடத்தில் 
நின்  கிப்லாைவ ன்ேனாக்கிக் ெகாண்  ஆ, திக்ர், தக்பீர், தஹ்லீல் 
ஆகியவற்ைற ஆகாயம் ந ன்றாக ெவ க்கும் வைர அதிகப்ப த்த 
ேவண் ம். 
 
5) ஆகாயம் நன்றாக ெவ த்த ம் சூாியன் உதயமாகும் ன்  
அங்கி ந்  மினாைவ ேநாக்கிப் றப்பட ேவண் ம். 
பல னமானவர்க ம் ெபண்க ம் இரவின் கைடசி ேநரத்திேலேய 
மினாவி ந்  கிளம்பலாம். நபி (ஸல்) அவர்கள், ஸஹர் ேநரத்தில் 
தம  கு ம்பத்தினைர ஸ்த ஃபாவி ந்  அ ப்பி ைவத்தார்கள். 
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( காாீ, ஸ் ம்) ேம ம் அஸ்மா பின்த் அபீ பக்ர் (ரழி) அவர்க ம் 
சந்திரன் மைறந்த பின்  ஸ்த ஃபாவி ந்  றப்பட் ப் 
ேபாயி க்கிறார்கள். ெப ம்பா ம் சந்திரன் இரவின் ன்றிெலா  பகுதி 
ெசன்ற பின்  மைற ம். 
 
குறிப் கள்: 
1- உம்ராவில் எறிவதற்கான கற்கைள ஸ்த ஃபாவிேலேய ெபா க்க 
ேவண் ம் எனச் சிலர் எண் கின்றனர். இ  தவறான க த்தாகும், நபி 
(ஸல்) அவர்கள் ெசய்யாத மாகும். எனேவ எங்கி ந்  
ேவண் மானா ம் கற்கைளப் ெபா க்கலாம். அ ேபால கற்கைளக் 
க வ ேவண் ய அவசிய மில்ைல. ஏெனனில் அவ்வா  ெசய்ய 
ேவண் ெமன்  ஹதீஸ்களில் இல்ைல. ஏற்கனேவ எறியப்பட்ட 
கற்கைளக் ெகாண் ம் எறியக்கூடா . சுண்  விைளயா ம் 
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அள க்குள்ளதாக ம் ெகாண்ைடக் கடைலைய விட சற்  ெபாிதாக ம் 
கற்கள் இ க்க ேவண் ம். 
2- ெப ம்பாலானவர்கள் இந்த இரவில் ◌ஃபஜ்ர் ெதா ைகக்கான ேநரம் 
வ ம் ன் ◌ஃபஜ்ர் ெதா கின்றனர். அ  தவறாகும். அதற்குாிய ேநரம் 
வ ம் ன் ெதா தால் அந்தத் ெதா ைக நிைறேவறா .  
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 யவ் ந் நஹ்ர் (10ம் நாள்) கிாிையகள்!  

   
ஸ்த ஃபாவி ந்  மினா க்குச் ெசல்லல்: 

1- சூாியன் உதயமாகும் ன்  ஸ்த ஃபாவி ந்  மினா க்குச் 
ெசல்ல ேவண் ம். 
ஜமராவில் கல்ெலறிதல்: 
 
2- மினாைவ வந்தைடந்த ம் ெபாிய ஜமராவில் ஏ  கற்கைளத் தக்பீர் 
கூறி ஒவ்ெவான்றாக எறிய ேவண் ம். ஜமராைவ ன்ேனாக்கி, வல  

றம் மினா ம் இட  றம் மக்கா ம் இ க்குமா  நின் ெகாண்  
கற்கைள எறிவ  சுன்னத்தாகும். அங்கு வந்த ம் தல்பியாைவ நி த்தி 
விட ேவண் ம்.  
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குர்பானி ெகா த்தல்: 
 
3- பிறகு ப ப்பிராணிையப் ப யிட ேவண் ம். அல்ல  அந்தப் 
ெபா ப்ைபத் தம  சார்பாக பிறாிடம் ஒப்பைடக்க ேவண் ம். 
ப யி தல் தமத் ஃ மற் ம் கிரான்காரர்க க்கு வாஜிபாகும். 
ப யி வதற்கான கால அவகாசம் ல்ஹஜ் 13-ஆம் தினத்தின் மஃாிப் 
வைர உண் . தமத் ஃ, கிரான்காரர்கள் ப யி வதற்கு 
இயலாமற்ேபானால் அதற்குப் பகரமாக பத்  ேநான் கள் ேநாற்க 
ேவண் ம். அ ம் ஹஜ்ஜுைடய நாட்களில் அரஃபா க்கு ன்  

ன்  நாட்க ம் - அ ம் இயலாவிட்டால் அய்யா த் தஷ்ாீக்கில் 
(11,12,13 ஆகிய நாட்களில்) ேநாற்கலாம் - ட் ற்குத் தி ம்பிய பின்  
ஏ  நாட்க ம் ேநாற்க ேவண் ம். அல்லாஹ் கூ கிறான்: 'யார் 
ப ப்பிராணிையப் ெபறவில்ைலேயா அவர் ஹஜ்ஜின் நாட்களில் ன்  
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தினங்க ம் கு ம்பத்தாாிடம் தி ம்பிய பின்  ஏ  தினங்க ம் ேநான்  
ேநாற்க ேவண் ம். இ ேவ பாி ரணமான பத்  தினங்களாகும்.' 
(2:196). 
 

 இறக்குதல்: 
4- ப யிட்ட பிறகு தைல ைய மழிக்கேவா குைறக்கேவா ேவண் ம். 
மழிப்பேத மிகச் சிறந்த . இத் டன் இஹ்ராமி ந்  தல் வி தல் 
ஏற்ப ம். இப்ேபா  இஹ்ராமில் த க்கப்பட்ட அைனத் ம் 
அ மதிக்கப்ப ம், உட றைவத் தவிர. 
ஹஜ்ஜின் தவாஃ : 
 
5- பிறகு மக்கா க்குச் ெசன்  ஹஜ்ஜுைடய தவாஃைப - தவாஃ ல் 
இஃபாளாைவச் ெசய்ய ேவண் ம். அதாவ  கஃபாைவ ஏ  ைற சுற்றி 
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வர  ேவண் ம். இதில் விைரதேலா வல  ேதாள்பகுதிையத் திறந்  
ைவத்தேலா கிைடயா . இந்தத் தவாஃ  க்னாகும். 
 
6- தவாஃ க்குப் பின்  இ  ரக்அத் கள் ந்தால் மகா  இப்ராஹீமில் 
அல்ல  பள்ளியின் எங்கு ேவண் மானா ம் ெதாழ ேவண் ம். பிறகு 
தமத் ஃ ெசய்பவர்கள் ஸஃபா மர்வா க்கிைடேய ஸயீ ெசய்ய 
ேவண் ம். ஏெனனில் அவர்கள் த ல் ெசய்த ஸயீ உம்ரா க்குாிய . 
ஆனால் இஃப்ராத் மற் ம் கிரான் ெசய்பவர்கள் ஒ  ஸயீ ெசய்தால் 
ேபா ம். அதாவ  தவாஃ ல் கு க்குப் பிறகு அவர்கள் ஸயீ 
ெசய்தி ந்தால் தவாஃ ல் இஃபாளா க்குப் பிறகு தனியாக ேவெறா  
ஸயீ ேதைவயில்ைல. 
 

at;Ke; e`;H (10k; ehs;) fpupiafs;!

Visit: www.tamilislam.webs.com



7- இஹ்ராமி ந்  ைமயாக வி ப வ  ன்  காாியங்களின் 
லமாக அைம ம்: ெபாிய ஜமராவில் கல்ெலறிதல், ைய மழித்தல் 

அல்ல  சிைறத்தல், தவாஃ ல் இஃபாளா டன் கூ ய ஸயீ ( ன்னேர 
ெசய்யவில்ைலயாயின்) இம் ன் ம் ந் விட்ட பிறகு இஹ்ராமின் 

லம் த க்கப்பட்ட உட ற  உட்பட அைனத் ம் அ மதிக்கப்ப ம். 
க்கிய குறிப் கள்:  

• (1) ேமற்கண்ட வாிைசக்கிரமம் சுன்னத்தான ைறயாகும். இைதப் 
ேபண இயலாமற்ேபானா ம் எந்தக் குற்ற மில்ைல.  ெவட் வதற்கு 

ன்  தவாஃ  ெசய்தா ம் கல்ெலறிவதற்கு ன்  ெவட் னா ம் 
தவாஃ க்கு ன்  ஸயீ ெசய்தா ம் இவ்வா  வாிைச ைறயில் 
மாற்றம் நிகழ்ந்தால் எந்தக் குற்ற மில்ைல. 
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• (2) பத்தாம் நாள் கல்ெலறிய ேவண் ய ேநரம் ெபா வாக சூாியன் 
உதயமான பிறகுதான் வங்குகின்ற . ஏெனனில் இப்  அப்பாஸ் (ரழி) 
அவர்கள் கூறியதாவ : ஸ்த ஃபாவில் தங்க ேவண் ய இரவில் 
நாங்கள் அப் ல் த்த ப் ேகாத்திரத்ைதச் ேசர்ந்த சி வர்கைள 

ற்கூட் ேய ஜமராவின் அ கில் ெகாண் ேபாயி ந்ேதாம். அப்ேபா  
அவர்கள் எங்களின் ெதாைடகைளச் சுரண் (க் கல்ெலறிய அ மதி 
ேகட் )க் ெகாண் ந்தேபா , குழந்ைதகேள! சூாியன் உதிக்கும் வைர 
கல்ெலறியக்கூடா  என  நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். 
ஆனால் ெபண்க ம் பல னமானவர்க ம் மினாைவ வந்தைட ம் 
இரவின் கைடசிப் பகுதியிேலேய கல்ெலறியலாம். ஏெனனில் இ  பற்றி 
அஸ்மா (ரழி) அவர்களின் அ ைம அறிவிப்பதாவ : அஸ்மா (ரழி) 
அவர்கள், ஸ்த ஃபாவில் இறங்கிய பிறகு சற்  ேநரம் ெதா விட்  
சந்திரன் மைறந் விட்டதா? என்  ேகட்டார்கள். நான் இல்ைல 
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என்ற ம் மீண் ம் சற்  ேநரம் ெதா விட்  சந்திரன் 
மைறந் விட்டதா? என்  மீண் ம் ேகட்டார்கள். நான் ஆம் என்ற ம் 

றப்ப ங்கள்! என்  கூறிவிட்  றப்பட்  ஜமரா க்கு வந்  
கல்ெலறிந் விட்  தம  இ ப்பிடத்திற்கு வந்  ◌ஃபஜ்  ெதா தார்கள். 
பிறகு நான், என்ன இ , ெபா  வி வதற்குள் இவ்வா  ெசய்யலாமா? 
என்  ேகட்ேடன். அதற்கவர், ெபண்க க்கு நபி (ஸல்) அவர்கள் 
அ மதியளித் ள்ளார்கள் எனக் கூறினார் ( காாீ, ஸ் ம்) 
   
• (3) ெபாிய ஜமராவில் கல்ெலறிவதற்கான ேநரம் சூாியன் 
உச்சியி ந்  சா ம் வைர நீ க்கும். அதற்குள் எறிய இயலாத 
சூழ்நிைல ஏற்பட்டால் அதற்குப் பிறகும் ஏன் இரவி ம்கூட எறியலாம். 
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• (4) ையக் குைறக்கும்ேபா  தைலயின் எல்லாப் பகுதியி ந் ம் 
குைறக்க ேவண் ம். ெபண்களின் தைல ைய ஒன்  ேசர்த்  அதன் 

னியில் நகக்கண் அள க்கு ெவட்ட ேவண் ம்.   
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அய்யா த் தஷ்ாீக்கின் (11,12,13 ஆம் தினங்களின்) கிாிையகள்!  

   
 அய்யா த் தஷ்ாீக்கில் மினாவில் தங்குதல்: 
1- ெப நாள் தினத்தன்  தவாஃ ம் ஸயீ ம் ெசய்தபின் மினா க்கு 
வந்  11, 12, 13 (தாமதித்தவ க்கு மட் ம்) ஆகிய இர களில் தங்குவ  
வாஜிபாகும். 
 
2- இம் ன்  தினங்களி ம் ன்  ஜமராக்க க்கும் தலா ஏ  கற்கள் 

தம் எறிய ேவண் ம். ஆனால் இதற்கான ேநரம் சூாியன் 
உச்சியி ந்  சாய்ந்த பின் தான் ெதாடங்குகின்ற . ஆக  ஒவ்ெவா  
நா ம் 21 கற்கள் தம் ன்  ஜமராக்க க்கும் எறிய ேவண் ம். 
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3- த ல் ைகஃப் மஸ்ஜி க்க கி ள்ள தல் ஜமரா, பிறகு ந  ஜமரா, 
பிறகு ெபாிய ஜமரா என  வாிைசயாக எறிய ேவண் ம். தலாவ  
மற் ம் இரண்டாவ  ஜமராக்க க்குக் கல்ெலறிந்த பிறகு கிப்லாைவ 

ன்ேனாக்கி ஆச் ெசய்வ  வி ம்பத்தக்கதாகும். ெபாிய ஜமரா க்குப் 
பிறகு ஆ ெசய்ய ேவண் யதில்ைல. இவ்வாேற ன்  தினங்க ம் 
கல்ெலறிய ேவண் ம். 
 
4- 12ஆம் நாள் கல்ெலறிந்த பின்  பயணம் ேமற்;ெகாள்ள வி ம் பவர் 
சூாியன் அஸ்தமிக்கும் ன்  அங்கி ந்  றப்பட்  ஹர க்கு வந்  
தவாஃ ல் விதாஃ ெசய் விட்  ஊ க்குப் றப்படலாம். அல்ல  12-ஆம் 
நா ம் மினாவில் தங்கி கல்ெலறிந் விட்  பிறகுப் பயணமாகலாம். 
இ ேவ சிறந்ததாகும். அல்லாஹ் கூ கிறான்: 'இரண்  தினங்களில் யார் 
அவசரமாகப் றப்ப கின்றாேரா அவர் மீ  எந்தக் குற்ற மில்ைல. யார் 
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தாமதிக்கின்றாேரா அவர்மீ ம் எந்தக் குற்ற மில்ைல. 
தக்வா ைடயவர்க க்கு இ ேவ நன் !' (2:203). 
 
5- 12ஆம் நாள் கல்ெலறிந் விட் ப் பயணமாக வி ம் பவர் சூாியன் 
மைற ம் ன்  மினாவி ந்  ெவளிேயற ேவண் ம். றப்ப ம் ன் 
சூாியன் மைறந் விட்டால் அன்ைறய தினம் மினாவிேலேய இர  தங்க 
ேவண் ம். 13-ஆம் நாள் கல்ெலறிய ம் ேவண் ம். 
 
குறிப் கள்: 
(1) கல்ெலறிய ேவண் ய ேநரம் சூாியன் உச்சியி ந்  சாய்ந்த பிறகு 
ஆரம்பித்  அ  மைறவேதா  வைடகின்ற . அவசியப்பட்டால் 
இரவி ம் எறியலாம். ஏெனனில் 'ேமய்ப்பவன் இரவில் கல்ெலறிவான் 
பக ல் ேமய்ப்பான்'|என்ப  நபி ெமாழி. 
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(2) ைம, வியாதி, சி  பிராயம் ேபான்ற அச்சம் மற் ம் இயலாைம 
ஏற்பட்டாேலெயாழிய கல்ெலறிவதற்குப் பிறைரப் ெபா ப்பாளியாக்கக் 
கூடா . ெபா ப்பாளி தமக்காக தல் ஜமராவில் எறிந்த பின்  
ெபா ப் ச் சாட் யவ க்காக எறிய ேவண் ம் இவ்வாேற ஏைனய 
ஜமராக்களி ம் நடந் ெகாள்ள ேவண் ம். 
(3) ஜமராக்களில் த ல் சிறிய  பிறகு ந த்தரமான  அ த்  
ெபாிய  என்ற வைகயில் கல்ெலறிவதில் வாிைசக் கிரமம் அவசியம். 
(4) ஹஜ்ஜின் அைனத்  அமல்க ம் ந்  ஊ க்குப் 
பயணமாகும்ேபா  'தவாஃ ல் விதா' ெசய்வ  கட்டாயமாகும். அ  
மாதவிடாய், ேபற் த் ெதாடக்கு ஏற்பட்டவர்கள் மீ  கடைமயில்ைல. 
 
இத் டன் ஹஜ்ஜின் கிாிையகள் நிைற கின்றன.  
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ஹஜ்ஜின் க் கள் மற் ம் வாஜி கள்!  

     
ஹஜ்ஜின் க் ( தல் நிைலக் கடைம)கள்:  
• இஹ்ராம் (நிய்யத்)  
• அரஃபாவில் தங்குதல்  
• தவாஃ ல் இஃபாளா  
• ஸயீ  
ஹஜ்ஜின் வாஜி  (இரண்டாம் நிைலக் கடைம)கள்:  
• மீக்காத்தில் இஹ்ராம்  
• அரஃபாவில் பக ல் தங்கியவ க்கு மஃாிப் அதில் தங்குதல்  
• ஸ்த ஃபாவில் இர  தங்குதல்  
• அய்யா த் தஷ்ாீக்கில் மினாவில் தங்குதல்  
• ஜமராக்களில் நான்கு தினங்க ம் வாிைசப்ப  கல்ெலறிதல்  
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• ைய மழித்தல் அல்ல  குைறத்தல்  
• குர்பானி ெகா த்தல் (கிரான் மற் ம் தமத் ஃ காரர்க க்கு மட் ம்)  
தவாஃ ல் விதாஃ 
ஹஜ்-உம்ராவின் தல் நிைலக் கடைமகள் - க் களில் எைதேய ம் 
ஒ வர் விட் விட்டால் அைதச் ெசய்யாமல் ஹஜ்ேஜா உம்ராேவா 
நிைறேவறா . அவற்றின் இரண்டாம் நிைலக் கடைமகள் - வாஜி களில் 
எைதேய ம் ஒ வன் விட் விட்டால் அவன் ஹரமிேலேய ஓர் 
ஆட்ைடப் ப யிட்  அங்குள்ள ஏைழக க்குப் பங்கிடேவண் ம். 
அதி ந்  அவன் எைத ம் உண்ணக்கூடா . அந்த நிைலயில் 
அவ ைடய ஹஜ்ஜும் உம்ரா ம் நிைறேவ ம்.  
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மஸ்ஜி ந் நபவிைய தாிசித்தல் 
 
1) நபி (ஸல்) அவர்களின் பள்ளியில் ெதா வதற்காக எந்த ேநரம் 
ேவண் மானா ம் பயணம் ேமற்ெகாள்வதற்கு மார்க்கம் 
அ மதிக்கிற . 'என  இந்தப் பள்ளியில் ெதா வ  மஸ்ஜி ல் 
ஹராைமத் தவிர ள்ள அைனத்  மஸ்ஜி களி ம் ெதா வைதவிட 
ஆயிரம் மடங்கு சிறந்த  என  நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறி ள்ளார்கள் 
( காாீ, ஸ் ம்). ஆனால் நபி (ஸல்) அவர்களின் கப்ைரேயா 
மற்றவர்களின் கப் கைளேயா தாிசிப்பதற்காக பயணம் ேமற்ெகாள்ளக் 
கூடா . ஏெனனில் ன்  பள்ளிகைளத் தவிர ேவ  எங்கும் னிதப் 
பயணம் ேமற்ெகாள்ளக்கூடா . அைவ: மஸ்ஜி ல் ஹராம், என  
இந்தப் பள்ளி, மஸ்ஜி ல் அக்ஸா' என்ப  நபிெமாழி ( காாீ, ஸ் ம்). 
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2) மஸ்ஜி ந்நப யில் ெதா வதற்காகப் பயணம் ேமற்ெகாள்வதற்கும் 
ஹஜ்ஜிற்கும் எந்தத் ெதாடர் ம் இல்ைல. இந்தத் தாிசனம் ஹஜ்ஜுக்கு 

ன்ேபா பின்ேபா நிகழ ேவண் ம் என்ப  ஹஜ்ஜின் சுன்னத்களிேலா 
அதன் ைமப்ப த்த ேலா இல்ைல. இந்தத் தாிசனம் ஹஜ்ஜுக்கு 

ன்ேபா பின்ேபா நிகழ ேவண் ம் என்பதாக நபி (ஸல்) அவர்கள் 
கூறியதாக வ ம் ெசய்திகள் யா ம் ஆதாரமற்றைவ. இமாம் இப்  
ஹஜர் (ரஹ்), அல்உைகலீ (ரஹ்), இப்  ைதமிய்யா (ரஹ்) ஆகிேயார் 
இந்தக் க த்ைதத் தாங்கிய ெசய்திகைளக் குறிப்பிட் விட்  ைறேய 
அைனத் ம் பல னமானைவ, ஆதாரப் ர்வமானைவயல்ல, 
இட் க்கட்டப்பட்டைவ எனக் கூறி ள்ளனர். 
 
3) மஸ்ஜி ந் நப ைய அைடந்த ம் மற்ற மஸ்ஜி களில் 

ைழ ம்ேபா  நடந் க் ெகாள்வைதப் ேபால வல  காைல 
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ன்ைவத் , 'பிஸ்மில்லாஹி வஸ்ஸலாத்  வஸ்ஸலா  அலா 
ரஸூ ல்லாஹி அல்லாஹும்மஃப்தஹ் லீ அப்வாப ரஹ்மத்திக, அ  
பில்லாஹில் அளீம் வ பி வஜ்ஹிஹில் காீம் வ சுல்தானிஹில் கதீம் 
மினஷ்ைஷத்தானிர்ரஜீம்' என்  ஓதிக்ெகாண்  ைழய ேவண் ம். 
 
4) பிறகு அங்கு தஹிய்யத் ல் மஸ்ஜித் இ  ரக்அத்கள் ெதாழ ேவண் ம். 
 
5) பிறகு நபி (ஸல்), மற் ம் அன்னாாின் ேதாழர்களான அ  பக்ர் (ரழி), 
உமர் (ரழி) ஆகிேயாாின் கப் க க்கு அ ேக ெசன் , அஸ்ஸலா  
அைலக்க யாரஸூலல்லாஹ் வ ரஹ்மத் ல்லாஹி வ பரக்காத் ஹு, 
அஸ்ஸலா  அைலக்க யா அபா பக்ர், அஸ்ஸலா  அைலக்க யா உமர், 
என்  கூறி விட்  அங்கு தாமதிக்காமல் ெசன்  விட ேவண் ம். 
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6) மஸ்ஜி  குபாைவத் தாிசித்  அங்கு இ  ரக்அத்கள் ெதா வ  
வி ம்பத் தக்கதாகும். ஏெனனில், யார் தம  ட் ல் சுத்தமாகி - உ  
ெசய்  பிறகு மஸ்ஜி  குபா வந்  இ  ரக்அத்கள் ெதா கின்றாேரா 
அவ க்கு உம்ராவின் கூ  கிைடக்கும் என்ப  நபிெமாழி (அஹ்மத், 
நஸயீ). 
 
7) ெபா  ைமய வா யான பகீஃ, உஹதில் ஷஹீதானவர்களின் கப் கள் 
ஆகியவற்ைற யாரத் ெசய்வ ம் வி ம்பத்தக்கேத. ஏெனனில் ந பி 
(ஸல்) அவர்கள் அக்கப் கைள யாரத் ெசய் ள்ள டன் 
அவர்க க்காக ஆ ம் ெசய் ள்ளார்கள். இ  பற்றி ெபா வாக நபி 
(ஸல்) அவர்கள் கூறியி ப்பதாவ : கப் கைளத் தாிசிப்பைத விட் ம் 
உங்கைள நான் த த்தி ந்ேதன். அறிந் க்ெகாள்க! இனி அவற்ைறத் 
தாிசி ங்கள்! ( ஸ் ம்). ேம ம் நபி (ஸல்) அவர்கள், கப் கைளக் 
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கண்டால், 'அஸ்ஸலா  அைலக்கும் அஹ்லத்தியாாி மினல் ஃமினீன 
வல் ஸ் மீன், வ இன்னா இன்ஷா அல்லாஹு பிகும் லாஹிகூன், 
நஸ்அ ல்லாஹ லனா வலகு ல் ஆஃபியா'|என்  கூற ேவண் ெமன 
தம  ேதாழ க்குக் கூறி ள்ளார்கள் ( ஸ் ம்).  
  

'ஹாஜி' என்ற அைடெமாழி - ஓர் தனச் ெசயல்(பித்அத்).  

  வல்ல அல்லாஹ் அ ள்மைற குர்ஆனில் கூ கிறான்: 
'எவேர ம் இவ் லக வாழ்க்ைகைய ம், அதன் அலங்காரத்ைத ம் 
(மட் ேம) நா னால் அவர்க ைடய ெசயல்க க்குாிய (பலன்கைள) 
இவ் லகத்திேலேய நிைறேவற் ேவாம்: அவற்றில் குைற  
ெசய்யப்படமாட்டார்கள். இத்தைகேயா க்கு ம ைமயில் நரக  
ெந ப்ைபத் தவிர ேவெற ம் இல்ைல: (இவ் லகில்) இவர்கள் ெசய்த 
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யா ம் அழிந்  விட்டன: அவர்கள் ெசய்  ெகாண் ப்பைவ ம் 
ணானைவேய!' (அ ள்மைற குர்ஆன் அத்தியாயம் - 11 ஸூரத் ல் 

ஹூ  - 15 மற் ம் 16ஆம் வசனங்கள்).  
 
'ஹஜ்' என்கிற கைடைமைய இஸ்லாத்தின் இ தி கடைமயாக அல்லாஹ் 

ஸ் ம்கள் மீ  விதித்தி க்கிறான். ஸ் மான எவாிடம் ெபா ளாதார 
வசதி ம், உடல் வ ைம ம் இ க்கின்றேதா, அவர் ஹஜ் ெசய்வ  
கட்டாயக் கடைமயாகும். ேம ம் அல்லாஹ்வின் தர் அண்ணல் நபி 
(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் 'யார் அல்லாஹ் க்காக ஹஜ் ெசய்  
அசிங்கமான வார்த்ைதகள் ேபசாமல், பாவமான காாியங்களில் 
ஈ படாமல் இ க்கிறாேரா, அவர் ஹஜ்ைஜ த் விட் த் தி ம் கிற 
ேபா  அன்  பிறந்த பாலகன் ேபால் தி ம் கிறார்.' (ஆதார ல்: 

ஹாாி). 
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இவ்வா  அல்லாஹ் விதித்த கடைமயான ஹஜ்ைஜ ய்ைமயான 
எண்ணத் ட ம், ெசயல்க ட ம் ெசய் விட்  வந்த நம் இஸ்லாமிய 
சேகாதரர்கள் 'ஹாஜி' என் ம், சேகாதாிகள் தங்கள் ெபயர்க க்கு 

ன்னால் 'ஹாஜிமா' என் ம் அைடெமாழி இட் க்ெகாள்வ  
காலங்காலமாக நம் ச தாய மக்களின் வழக்கமாக இ ந்  வ கிற .  
 
அல்லாஹ்வின் தர் அண்ணல் நபி (ஸல்) அவர்கள் மதினாவி ந்  
மக்கா வந்  'ஹஜ்' ெசய் விட்  மீண் ம் மதினா தி ம்பினார்கள். 
அவர்க டன் அவர்களின் அன்  மைனவி ஆயிஷா (ர ) அவர்க ம் 
'ஹஜ்' என் ம் கடைமைய த் விட்  மதினா தி ம்பினார்கள். 
அண்ணல் நபி(ஸல்) அவர்கேளா அல்ல  அவர்களின் அன்  மைனவி 
ஆயிஷா (ர ) அவர்கேளா தங்கள் ெபயர்க க்கு ன்னால் 'ஹாஜி' 
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என்ேறா அல்ல  'ஹாஜிமா' என்ேறா அைடெமாழி இட் க் ெகாள்ளவில்ைல. 
அல்லாஹ்வின் தர் அண்ணல் நபி (ஸல்) அவர்கள் 'ஹஜ்' ெசய்தேபா  அவர்க டன் 
அவர்களின் அன் த்ேதாழர்கள் பலர் 'ஹஜ்' என்கிற கடைமைய ெசய்தார்கள். 
அவர்களில் எவைர ம் நாம் 'ஹாஜி' என்  அைழப்பதில்ைல. இ ப்பி ம் 'ஹஜ்' 
என் ம் கடைமைய த் விட்ட நம் ச தாய மக்கள் தஙகள் ெபய க்கு ன்னால் 
'ஹாஜி' அல்ல  'ஹாஜிமா' என்  அைடெமாழி இட் க் ெகாள் ம் வழக்கம் இன் ம் 
ேவ ன்றி ேபாய் இ ப்பைத காண்கிேறாம்.  
 
 
அல்லாஹ் விதித்த ஐம்ெப ம் கடைமகளில் ஒன்றான ஹஜ்ஜிைன நிைறேவற்றி 
வந்தவர்கள் தங்கள் ெபய க்கு ன்னால் 'ஹாஜி' என்ற அைடெமாழிையச் ேசர்த்  
ெகாள்வதில் பலவிதத்தில் உள்ள . ஒ  ைறக்கு ேமல் இன்ெனா  ைற 'ஹஜ்' 
கடைமைய நிைறேவற்றி வந்தவர்களில் சிலர் 'அல்-ஹாஜ்' என்ற அைடெமாழிையத் 
தங்கள் ெபய க்கு ன்னால் ேசர்த் க் ெகாள்வைத நாம் நம் அன்றாட வாழ்வில் கண்  
வ கிேறாம். அ மட் மில்லாமல் தாங்கள் ைவத்தி க்கும் கைடக க்கு 

 



ஹாஜி அன் ஸன்ஸ் என் ம், ஹாஜி மளிைகக்கைட என் ம் ெபயர் 
ைவத் க் ெகாண்  விளம்பரம் ேத க்ெகாள் ம் நிைலைய ம் 
பார்க்கிேறாம். தவிர ஹஜ் என் ம் இஸ்லாத்தின் கடைமைய 

த்தவிட்  வந்தவர்கைள, அறிந்தவர்கள் சாதாரணமாக 
அைழக்கும்ேபா  கூட 'ஹாஜி' என்  அைழப்பைத ம், அவ்வா  
அைழக்கப்ப வைத சம்பந்தப்பட்டவர் அவ்வா  அைழக்கக் கூடா  
என்  ம க்காமல், அவ்வா  அைழப்பேத தமக்குப் ெப ைம ேசர்க்கும் 
என்ற ேநாக்கத்தில் இ ந்  வ வைத ம் நாம் அன்றாட வாழ்வில் கண்  
வ கிேறாம். ேமற்ப  ெசயல்கள் இஸ்லாத்தில் அ மதிக்கப்படாத, 
இஸ்லாத்தில் திதாக குத்தப்பட்ட ஒ  தன ெசயலாகும்.  
 
'நம  உத்திரவின்றி யாேர ம் ஒ  அமைலச் ெசய்தால் அ  
நிராகாிக்கப்ப ம்' என  அல்லாஹ்வின் தர் அண்ணல் 
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நபி(ஸல்)அவர்கள் ெசான்னார்கள். (அறிவிப்பவர்: ஆயிஷா (ர ) ஆதார 
ல்: ஸ் ம்).  

 
அல்லாஹ் ஸ் ம்கள் மீ  விதித்த கடைமகளான - ஈமான் ெகாள்வ , 
இைறவைனத் ெதா வ , ஜக்காத் ெகா ப்ப , ேநான்  ேநாற்ப  
ேபான்ற நான்கு கடைமகைளப் ேபான்  ஐந்தாவதாக அல்லாஹ் விதித்த 
கடைமதான் 'ஹஜ்' என்கிற கடைம மாகும். அல்லாஹ் விதித்த மற்ற 
கடைமயான ஈமான் ெகாண்டவர் எவ ம் தன  ெபய க்கு ன்னால் 
'ஈமானி' (ஈமான் ெகாண்டவர்) என்கிற அைடெமாழிைய இட் க் 
ெகாள்வதில்ைல. அ ேபால இைறவைன ஐேவைள ம் தவறாமல் 
ெதா வ ம் எவ ம் தம் ெபய க்கு ன்னால் ' ஸல் ' 
(ெதா ைகயாளி) என்கிற அைடெமாழிைய இட் க் ெகாள்வதில்ைல. 
தவிர ேநான்  ேநாற்கும் எவ ம், அல்ல  ஜக்காத் ெகா க்கும் எவ ம் 
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தங்கள் ெபய க்கு ன்னால் 'ெஸாம்வி' (ேநான்பாளி) என்ேறா, 
'ஜக்காத்தி' (ஜக்காத் வங்குபவர்) என்கிற அைடெமாழிகைளேயா இட் க் 
ெகாள்வதில்ைல.  
 
ஆனால் இந்த இ திக்கடைமயான ஹஜ்ைஜ த்  விட்டவர்கள் 
மாத்திரம் (குறிப்பாக இந்தியா, இலங்ைக, மேலசியா, சிங்கப் ர் ேபான்ற 
நா களில் வாழ்ந்  வ ம் ஹஜ் கடைமைய த் விட்ட ஸ் ம்கள்) 
தங்கள் ெபய க்கு ன்னால் ஹாஜி என்கிற அைடெமாழிையச் ேசர்த்  
ெகாள்கிறார்கள். இவ்வா  'ஹாஜி' என்  தங்கள் ெபய க்கு ன்னால் 
அைடெமாழி இட் க் ெகாள் ம் வழக்கம் அர  நா களில் வாழ்ந்  
வ ம் ஸ் ம்களிைடேய இல்ைல என்ப  இங்ேக குறிப்பிடத்தக்க . 
இவ்வா  விளம்பரத்திற்காக ம், இந்த உலகில் தங்கள் கழ் 
ஒங்கேவண் ம் என்ற ெப ைமக்காக ம் அல்லாஹ் விதித்த 
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கடைமகைள ெசய்யக் கூ யவர்கைளப் பற்றி அல்லாஹ் அ ள்மைற 
குர்ஆனில் கீழ்க்கண்டவா  சுட் க் காட் கின்றான்: 
 
'எவேர ம் இவ் லக வாழ்க்ைகைய ம், அதன் அலங்காரத்ைத ம் 
(மட் ேம) நா னால் அவர்க ைடய ெசயல்க க்குாிய (பலன்கைள) 
இவ் லகத்திேலேய நிைறேவற் ேவாம்: அவற்றில் குைற  
ெசய்யப்படமாட்டார்கள். இத்தைகேயா க்கு ம ைமயில் நரக  
ெந ப்ைபத் தவிர ேவெற ம் இல்ைல: (இவ் லகில்) இவர்கள் ெசய்த 
யா ம் அழிந்  விட்டன: அவர்கள் ெசய்  ெகாண் ப்பைவ ம் 

ணானைவேய!' (அ ள்மைற குர்ஆன் அத்தியாயம் - 11 ஸூரத் ல் 
ஹூ  - 15 மற் ம் 16ஆம் வசனங்கள்). 
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அவர்கள் ெசய் ம் இ  ேபான்ற தனமான காாியங்க க்கான 
பலன்கைள இவ் லகத்திேலேய நிறiேவற் வதாக வாக்களிக்கும் 
இைறவன், ம ைமயில் அவர்க க்கான பலன் நரக  ெந ப்ைபத் தவிர 
ேவெற ம் இல்ைல என்  எச்சாிக்ைக ம் வி க்கிறான். ேம ம் 
இவ் லகில் அவர்கள் ெசய்த ெசயல்கள் யா ம் அழிந் வி ம் என் ம், 
அவர்கள் ெசய்  ெகாண் ப்பைவ யா ம் ணான ெசயல்கள் என் ம் 
அல்லாஹ் கூ கின்றான்.  
 
இவ்வா  அல்லாஹ் விதித்த கடைமகைள நிைறேவற் ம்ேபா  - 
அல்லாஹ் க்காக மட் ேம ெசய்கிேறாம் என்கிற எண்ணம் இல்லாமல் 
இவ் லக வாழ்க்ைகயில் ெபய ம், ெப ைம ம் ெபற ேவண் ம் என்ற 
எண்ணத்தில் ெசய்யக் கூ ய ெசயல்கள் யா ம் நிராகாிக்கப்ப ம் 
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என்பைத அல்லாஹ்வின் தர் அண்ணல் நபி(ஸல்) அவர்கள் அறிவித்த 
கீழ்க்கா ம் ெசய்தியி ந்  அறிந்  ெகாள்ளலாம்: 
 
'நம  உத்திவின்றி யாேர ம் ஒ  அமைலச் ெசய்தால் அ  
நிராகாிக்கப்ப ம்' என  அல்லாஹ்வின் தர் அண்ணல் 
நபி(ஸல்)அவர்கள் ெசான்னார்கள். (அறிவிப்பவர்: ஆயிஷா (ர ) ஆதார 

ல்: ஸ் ம்).  
 
ேமேல குறிப்பிட்பட்ட அ ள்மைற குர்ஆன் வசனத்ைத க த்தில் 
ெகாண் , அல்லாஹ்வின் தர் அண்ணல் நபி(ஸல்) அவர்களின் 
வழி ைறப்ப  ஹஜ் என் ம் கடைமைய த்  விட்ட இஸ்லாமிய 
சேகாதர, சேகாதராிகள் தங்க ைடய ெபய க்கு ன்னால் 'ஹாஜி' 
என் ம், 'ஹாஜிமா' என் ம் அைடெமாழிகள் இ வைத விட் ம் 

'`h[p' vd;w milnkhop - XH E}jdr; nray;(gpj;mj;).

Visit: www.tamilislam.webs.com



தவிர்ந்  ெகாள்வார்களாக! மனிதைன நரகிற்கு இட் ச் ெசல் ம் இ  
ேபான்ற தனம்(பித்அத்) ஆன காாியங்களி ந்  வல்ல அல்லாஹ் 
நம்ைமப் பா காத்த ள்வானாக!   
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