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 ன் ைர   
 ஹஜ், உம்ரா மற் ம் ஜியாரத்தின் பல சட்ட விளக்கங் கைள ம் ஆய் கைள ம் 
அல்குர்ஆன் மற் ம் சுன்னாவின் ஒளியில் உள்ளடக்கிய ெதாகுப்ேப தங்கள் ைகயில் 
தவ ம் இச்சிறிய ல். இதைன எனக்காக ம் அல்லாஹ் நா ம் பிற 

ஸ் ம்க க்காக ம் ெதாகுத் ள்ேளன். இதன் சட்டங்கைள ஆதாரங்க டன் குறிப்பிட 
யன் ள்ேளன்.  

இந் ல் தல் ைறயாக ஹிஜ்ாீ 1363-ம் ஆண்  கண்ணியமிகு மன்னர் அப் ல் அஜீஸ் 
பின் அப் ர் ரஹ்மான் அல்◌ஃைபஸல் அவர்களின் ெசலவில் அச்சிடப்பட்ட . -அல்லாஹ் 
அவர்களின் ஆன்மாைவ ய்ைமயாக்கி, அவர்களின் தங்குமிடத்ைத 
சிறந்ததாக்குவானாக! 
அதன் பிறகு இந் ன் சட்டங்கைள சற்  விாிவாக்கிேனன். ேதைவப்ப ம் 
சட்டங்க க்கு ஆய் கைள அதிகமாக்கிேனன். அல்லாஹ்வின் அ யார்களில் அவன் 
நா பவர்கள் பயன்ெபற ேவண் ம் என்பதற்காக அதைன மீண் ம் அச்சிட 
வி ம்பிேனன். இதற்கு ஹஜ், உம்ரா மற் ம் ஜியாரத்தின் பல சட்டங்க க்கு அல்குர்ஆன் 
மற் ம் சுன்னாவின் ஒளியில் ஆய் ம் ெதளி ம் என ெபயாிட் ள்ேளன். ைமயாக 
பயனைடய ேவண் ம் என்ற ேநாக்கத்தில் அதன் பிறகும் சில க்கிய விளக்கங்கைள ம் 
பய ள்ள குறிப் கைள ம் அதில் இைணத் ள்ேளன். இந் ல் பல ைற அச்சிடப்பட்  
விட்ட . 
அல்லாஹ் இதைன அைனவ ம் பயனைட ம் லாக ஆக்கிய ள்வானாக! இம் யற்சி 
அக்க ைணயாளனின் தி ப் ெபா த்தத்ைதப் ெபற ம், அவனிடத்தில் இனிய 
ெசார்க்கங்கைளப் ெபற்  ெவற்றியைடயக் காரணமாக அைமய ம் அவனிடம் 
பிரார்த்திக்கின்ேறன். நிச்சயமாக அவேன நமக்குப் ேபா மானவன். அவேன 
ெபா ப்பாளர்களில் மிகச் சிறந்தவன். மகத் வமிக்க மிக உயர்ந்தவனான அல்லாஹ்ைவக் 
ெகாண்ேட தவிர (தீைமைய விட் ம்) விலகேவா, (நன்ைமையச் ெசய்ய) சக்தி ெபறேவா 

யா . 
லாசிாியர் 

அப் ல் அஜீஸ் பின் அப் ல்லாஹ் பின் பாஸ் 
ஸ தி அேரபியாவின் தைலைம ஃப்தீ 
ேபரறிஞர்கள் சைப, மார்க்க ஆய்  மற் ம் 
மார்க்கத் தீர்ப்  நி வனத் தைலவர். 

 
 
 



 
 

கு ன் 

அைனத் ப் க ம் அகிலத்ேதாாின் இரட்சகனாகிய அல்லாஹ் க்ேக 
உாித்தாகுக! நல்ல  இைறயச்சம் உைடயவர்க க்ேக! இைறய ம் 
அைமதி ம் அவ ைடய அ யா ம் அவன் த மான ஹம்ம  (ஸல் 
அவர்கள் மீ ம் அவர்களின் கு ம்பத்தினர் மற் ம் ேதாழர்கள் அைனவாின் 
மீ ம் ெபாழியட் மாக! 
 
ஹஜ்ைஜப் பற்றிய இச்சிறிய ல், அதன் சிறப் கள், ஒ க்கங்கள், அதைன 
நிைறேவற்ற றப்ப பவர் கைடபி க்க ேவண் யைவகள், ஹஜ், உம்ரா 
மற் ம் ஜியாரத்தின் க்கிய சட்ட விளக்கங்கைள சு க்கமாக ம் 
ெதளிவாக ம் விளக்குகின்ற . அல்லாஹ் ைடய ேவதம் மற் ம் 
அவ ைடய தர்(ஸல் அவர்களின் சுன்னா ஆகியவற்றின் ஆதாரங்களின் 
அ ப்பைடயி ம் அல்லாஹ்வின் கட்டைளக்கு இணங்க ஸ் ம்க க்கு 
உபேதசமாக ம் இதைன ெதாகுத் ள்ேளன். அல்லாஹுதஆலா 
கூ கின்றான்:  
  

ÿàłéŽßŽÚłöŁÛĞÖ]<ŁÄşËłßÿi<ïÿ†ĞÒđ„Ö]<ĆádşÊ<ł†Òÿƒÿæ

ேம ம் (நபிேய!) நீர் நல் பேதசம் ெசய் ராக! ஏெனனில் நிச்சயமாக 
நல் பேதசம் விசுவாசிக க்குப் பயனளிக்கும். 
(அல்குர்ஆன் 51:55) 
  

َوَإذْ أخَذَ هللاُ ُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ أوْتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَالَ تَكْتُمُوْنَهُِ

(உங்க க்குக் ெகா க்கப்பட்ட) ேவதத்ைத மைறத் விடா  மக்க க்குத் 
ெதளிவாக நீங்கள் எ த் ைரக்க ேவண் ம் என்  ேவதம் 
ெகா க்கப்பட்டவர்களிடம் அல்லாஹ் உ திெமாழி வாங்கியைத (நபிேய! 
நீர் அவர்க க்கு நிைன ப த் ராக!)  
(அல்குர்ஆன் 3:187) 
  

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى



நன்ைமயான மற் ம் இைறயச்ச ைடய காாியங்களில் நீங்கள் 
ஒ வ க்ெகா வர் உதவியாக இ ந்  ெகாள் ங்கள்!  
(அல்குர்ஆன் 5:2) 
 
நபி (ஸல்) அவர்கள் கூ கின்றார்கள் : 
َوَِألئِمَّةِ وَلِرَسُولِهِ وَلِكِتَابِهِ لِلَّهِ : قَالَ لِمَنْ؟ قُلْنَا -ثالثًا– النَّصِيحَُة الدِّينُ )  ( وَعَامَّتِهِمْ الْمُسْلِمِينَ 

மார்க்கம் என்ப  உபேதசம் ெசய்வதாகும் என நபி (ஸல்) அவர்கள் ன்  
ைற கூறினார்கள். -அல்லாஹ்வின் தர் (ஸல்) அவர்கேள!- யா க்கு 

(உபேதசம் ெசய்வ )? என்  நாங்கள் ேகட்ேடாம். அதற்கு, 
அல்லாஹ் க்கும் அவ ைடய ேவதத்திற்கும் அவ ைடய த க்கும் 

ஸ் ம்களின் தைலவர்க க்கும் ஸ் ம் ெபா மக்க க்கும் என 
பதிலளித்தார்கள்.  
(அறிவிப்பவர்: தமீம் அத்தாாீ-ர , ல்: ஸ் ம், அ தா த்) 

  
مَنْ لَمْ يَهْتَمَّ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ، وَمَنْ لَمْ يُمْسِ وَيُصْبِحْ نَاصِحًا ِللهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُوْلِهِ (

)َوَ◌ِألئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِمْ فَلَيْسَ مِنْهُمْ
ஸ் ம்களின் விஷயங்க க்கு க்கியத் வம் ெகா க் காதவர் 

அவர்கைளச் சார்ந்தவர் அல்ல. ேம ம் அல்லாஹ் க்கும் அவ ைடய 
ேவதத்திற்கும் அவ ைடய த க்கும் ஸ் ம்களின் தைலவர்க க்கும் 

ஸ் ம் ெபா  மக்க க்கும் உபேதசம் ெசய்யாதவராக காைலப் ெபா ைத 
ம் மாைலப் ெபா ைத ம் அைடபவர் அவர்கைளச் சார்ந்தவர் அல்ல என 

நபி(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்.  
(அறிவிப்பவர் : ஹுைதஃபா -ர , ல் : தபரானீ) 
 
இந் ன் லம் நா ம் அைனத்  ஸ் ம்க ம் பயனைடய ம் 
இம் யற்சி க ைணயாளனான அல்லாஹ்வின் தி ப்ெபா த்தத்ைத ம், 
அவனிடத்தில் இனிய ெசார்க் கங்கைளப் ெபற்  ெவற்றியைடயக் 
காரணமாக அைமய ம் ெபா ப்பாளனான அல்லாஹ்விடம் 
பிரார்த்திக்கின்ேறன். நிச்சயமாக அவேன ெசவிம ப்பவன், பதிலளிப்பவன், 
அவேன நமக்குப் ேபா மானவன், அவேன ெபா ப்பாளர்களில் மிகச் 
சிறந்தவன். 



 

1. ஹஜ், உம்ரா கடைமக்கான ஆதாரங்க ம் அதைன விைரவாக 
நிைறேவற் வதன் அவசிய ம் 

  
அல்லாஹ் எனக்கும் உங்க க்கும் சத்தியத்ைத அறிந் , அதைனப் பின்பற்ற 
வாய்ப்பளிப்பானாக! 
 
அறிந்  ெகாள் ங்கள்! நிச்சயமாக அல்லாஹ் அவ ைடய னித ட்ைட 
ஹஜ் ெசய்வைத தன் அ யார்களின் மீ  கடைமயாக்கி ள்ளான். அதைன 
இஸ்லாத்தின் அங்கங்களில் ஒன்றாக ம் ஆக்கி ள்ளான். அல்லாஹு 
தஆலா கூ கிறான்: 
  

ِ◌ِللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إلَيْهِ سَبِيْالً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ وَ
هللاَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِيْنَ

எவர்கள் அங்கு யாத்திைர ெசய்ய சக்தி ைடயவர்களாக 
இ க்கின்றார்கேளா, அத்தைகய மனிதர்கள் மீ  அல்லாஹ் க்காக (அங்கு 
ெசன்  அவ்) ட்ைட ஹஜ் ெசய்வ  கடைமயாகும். எவேர ம் (இைத) 
நிராகாித்தால் அப்ேபா  (அதனால் அல்லாஹ் க்கு ஒன் ம் குைறந்  
வி வதில்ைல. ஏெனனில்) நிச்சயமாக அல்லாஹ் அகிலத்தா(ர் அைனவ)ைர 
விட் ம் ேதைவயற்றவன். (அல்குர்ஆன் 3:97) 
  

ِأنْ َال إلَهَ إال اللَّهُ وَأنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإقَامِ الصََّالةِ ِ بُنِيَ اْإلسَْالمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ ( ِ َِ ََّ
)ِوَإيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ 

இஸ்லாம் ஐந்  காாியங்களின்மீ  நி வப்பட் ள்ள . அைவ: நிச்சயமாக 
வணங்கப்படத் தகுதியானவன் அல்லாஹ்ைவத் தவிர ேவ  எவ மில்ைல 
என் ம் நிச்சயமாக ஹம்ம  (ஸல்) அவர்கள் அல்லாஹ் ைடய 

தராவார்கள் என் ம் சாட்சி கூ வ , ெதா ைகைய நிைறேவற் வ , 
ஜகாத் ெகா ப்ப , ஹஜ் ெசய்வ , ரமலானில் ேநான்  ேநாற்ப  என நபி 



(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்.  
(அறிவிப்பவர்: இப் உமர் -ர , ற்கள் : காாீ, ஸ் ம்) 
 
"இப்பட்டணங்க க்கு சிலைர அ ப்பி, ெபா ளாதார வசதி ள்ள 
அைனவைர ம் கண்டறிந் , அதில் ஹஜ் ெசய்யாதவர் மீ  வாி விதிக்கலாம் 
என நிைனக்கின்ேறன். ஏெனனில் அவர்கள் ஸ் ம்கள் இல்ைல! அவர்கள் 

ஸ் ம்கள் இல்ைல!" என உமர் (ர ) கூறியதாக ஸயீத் அவர்கள் தன  
ஹதீஸ் ெதாகுப்  ல் பதி  ெசய் ள்ளார்கள். 
 
ஹஜ்ைஜ நிைறேவற்ற சக்திெபற்றி ந் ம் அதைன -நிைற ேவற்றா - 
விட் விட்டவன் தனாகேவா கி த் வனாகேவா மரணிப்பதில் 
ஆச்சாியமில்ைல என அ  (ர ) கூறியதாக அறிவிக்கப்பட் ள்ள . 
 
ஹஜ் ெசய்ய சக்தி ெபற்றி ந் ம் ஹஜ் ெசய்யாதி ப்பவர் விைரவாக 
அதைன நிைறேவற் வ  கடைமயாகும். 

  
َتَعَجَّلُوا إلَى الْحَجِّ يَعْنِي الْفَرِيضَةَ فَإِنَّ أحَدَكُمْ َال يَدْرِي مَا يَعْرِضُ لَهُ  ِ(  )

-கடைமயான- ஹஜ்ைஜ விைரவாக நிைறேவற்றிவி ங்கள்! ஏெனனில் 
உங்களில் ஒ வ க்கு என்ன தைட ேந ம் என்பைத அவர் அறியமாட்டார் 
என நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். 
(அறிவிப்பவர் : இப்  அப்பாஸ் -ர , ல் : அஹ்மத்) 
 
ஹஜ் ெசய்ய சக்தி ெபற்றவர் அதைன விைரவாக நிைறேவற் வ  கடைம 
என்பைத கீழ்கா ம் அல்லாஹ்வின் கட்டைள ம் நபிெமாழி ம் 
உணர்த் கின்றன: 
  

ِتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إلَيْهِ سَبِيْالً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ هللاَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِيْنَوَ◌ِللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْ
எவர்கள் அங்கு யாத்திைர ெசய்ய சக்தி ைடயவர்களாக 
இ க்கின்றார்கேளா, அத்தைகய மனிதர்கள் மீ  அல்லாஹ் க்காக (அங்கு 
ெசன்  அவ்) ட்ைட ஹஜ் ெசய்வ  கடைமயாகும். எவேர ம் (இைத) 
நிராகாித்தால் அப்ேபா  (அதனால் அல்லாஹ் க்கு ஒன் ம் குைறந்  



வி வதில்ைல. ஏெனனில்) நிச்சயமாக அல்லாஹ் அகிலத்தா(ர் அைனவ)ைர 
விட் ம் ேதைவயற்றவன். (அல்குர்ஆன் 3:97) 

  
. . )َأيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا (. . 

மக்கேள! நிச்சயமாக அல்லாஹ் உங்கள் மீ  ஹஜ்ைஜக் 
கடைமயாக்கி ள்ளான். எனேவ ஹஜ் ெசய் ங்கள்! என்  நபி (ஸல்) 
அவர்கள் தம  பிரசங்கத்தில் கூறினார்கள்.  
(அறிவிப்பவர் : அ ஹுைரரா -ர , ல் : ஸ் ம்) 
  
உம்ராச் ெசய்வ ம் கடைமயாகும் என்பைத உணர்த் ம் பல நபிெமாழிகள் 
வந் ள்ளன. அைவகளில் சில:  
 
ஜிப்ரயீல் (அைல) அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் இஸ்லாம் என்றால் 
என்னெவன்  வினவியேபா , 

َأنْ تَشْهَدَ أنْ الَ إلَهَ إال هللاُ وَأنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ هللاِ، وَتُقِيْمَ الصَّالَةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، : ِاإلسْالَمُ ( َ ََّ ِ ِ
)يْتَ وَتَعْتَمِرَ، وَتَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَتُتِمَّ الْوُضُوْءَ، وَتَصُوْمَ رَمَضَانَوَتَحُجَّ الْبَ

இஸ்லாம் என்ப : நிச்சயமாக வணங்கப்படத் தகுதியானவன் 
அல்லாஹ்ைவத் தவிர ேவ  எவ மில்ைல என் ம் நிச்சயமாக ஹம்ம  
(ஸல்) அவர்கள் அல்லாஹ் ைடய தராவார்கள் என் ம் நீர் சாட்சி 
கூ வ , ெதா ைகைய நிைறேவற் வ , ஜகாத் ெகா ப்ப , 
(அல்லாஹ் ைடய) ட்ைட ஹஜ் ெசய்வ , உம்ராச் ெசய்வ , 
ெப ந்ெதாடக்கிற்காக -ஜனாபத்திற்காக- குளிப்ப , உ ைவ ைமயாகச் 
ெசய்வ , ரமலானில் ேநான்  ேநாற்ப  என நபி (ஸல்) அவர்கள் 
கூறினார்கள். 
  
(அறிவிப்பவர்: இப்  உமர் -ர , ற்கள் : இப்  குைஸமா, தாரகுத்னீ -
இமாம் தாரகுத்னீ அவர்கள் இந்த அறிவிப்பின் அறிவிப்பாளர் வாிைச 
தரமான , ஸஹீஹான  என்  கூறி ள்ளார்கள்.) 
  

 عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ َال عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ عَلَى النِّسَاءِ مِنْ جِهَادٍ قَالَ نَعَمْ
قِتَالَ فِيهِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ 



அல்லாஹ்வின் தர் அவர்கேள! ெபண்கள் மீ  ஜிஹாத் கடைம ஏ ம் 
உள்ளதா? என்  ஆயிஷா (ர ) அவர்கள் வினவியதற்கு, ஆம்! அவர்கள் மீ  
சண்ைட இல்லாத ஜிஹாத் ெசய்வ  கடைமயாகும். அ  ஹஜ்ஜும் 
உம்ரா ம் என்  நபி (ஸல்) அவர்கள் பதிலளித்தார்கள்.  
(அறிவிப்பவர்: ஆயிஷா -ர , ற்கள்: அஹமத், இப் மாஜா) 
 
ஹஜ்ஜும் உம்ரா ம் வாழ்நாளில் ஒ  தடைவ மட் ேம கடைமயாகும்.  

)اَلْحَجُّ مَرَّةٌ فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ(
ஹஜ் ஒ  தடைவதான் (கடைமயாகும்). அதற்கு அதிகமாகச் ெசய்வ  
உபாியாகும் என நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். (அறிவிப்பவர் : 
இப் அப்பாஸ் -ர , ல் :அஹ்மத்) 
 
உபாியான ஹஜ் மற் ம் உம்ராைவ அதிகமாக நிைறேவற் வ  
சுன்னத்தாகும்.  

  
َّجَزَاءٌ إال الْجَنَّةُ ِاَلْعُمْرَةُ إلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ  ِ(  )

ஒ  உம்ரா மற்ெறா  உம்ராவிற்கு இைடப்பட்ட (காலங்களில் நிக ம்) 
பாவங்க க்கு பாிகாரமாக அைமகின்ற . ஏற் க் ெகாள்ளப்பட்ட 
ஹஜ்ஜுக்குாிய கூ  ெசார்க்கத்ைதத் தவிர ேவறில்ைல என நபி (ஸல்) 
அவர்கள் கூறினார்கள். 
(அறிவிப்பவர் : அ ஹுைரரா-ர , ற்கள் : காாீ, ஸ் ம்) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. பாவங்க க்கு மன்னிப் த் ேத வ  மற் ம் அநீதங்கைள விட் ம் 
வி ப வதன் அவசியம் 

ஹஜ், உம்ராைவ நிைறேவற்றப் றப்ப பவர் தன் கு ம்பத்தார் மற் ம் 
தன்ைனச் சார்ந்ேதா க்கு இைறயச்சத் டன் நடந்  ெகாள் மா  
உபேதசம் ெசய்வ  வி ம்பத்தக்க ெசயலாகும். இைறயச்செமன்ப : 
அல்லாஹ்வின் கட்டைளகளின்ப  ெசயல்ப வ ம் அவன் த த்தைவகைள 
விட்  விலகிக் ெகாள்வ மாகும்.  
 
ேம ம் அவர் ெகா க்கேவண் ய மற் ம் அவ க்கு வர ேவண் ய கடன் 
விபரங்கைள சாட்சிக டன் எ திக் ெகாள்வ  அவசியமாகும். 

َلَى هللاِ جَمِيْعًا أيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَِوَتُوْبُوْا إ

ஃமின்கேள! நீங்கள் ெவற்றி ெப வதற்காக நீங்கள் அைனவ ம் 
அல்லாஹ்வின் பக்கம் (பாவமன்னிப் க்ேகாாி) தவ்பாச் ெசய் ங்கள்! (24:31) 
என்ற அல்லாஹ்வின் கட்டைளக்கிணங்க அைனத் ப் பாவங்கைள விட் ம் 
மனத் ய்ைம டன் விைரவாகத் தவ்பாச் ெசய் , அதைன விட் ம் மீள்வ  
கடைமயாகும். தவ்பா என்ப :  
 

பாவங்கைள விட் ம் விலகி, ைமயாக விட் வி வ . 
கடந்த காலங்களில் ெசய்த பாவங்கைள எண்ணி வ ந் வ . 
அதைன மீண் ம் ெசய்யாம க்க உ திெகாள்வ . 
மனித உயிர், மானம் ஆகியவற்றில் அநீதம் இைழத்தி ந்தால் ஹஜ் 

பயணத்திற்கு ன்னர் அதற்காக சமாதானம் ெசய்  ெகாள்வ ம், ெபா ள் 
ேபான்றவற்றில் உாிைம மீறியி ந்தால் அைத மீட் க் ெகா ப்ப  அல்ல  
ெபா த் க் ெகாள்ள ேவண் க் ெகாள்வ ம் அவசியமாகும்.  

  
َمَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ ِألخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أنْ َال يَكُونَ دِينَارٌ وََال  َ َ

ُدِرْهَمٌ إنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِ ُهِ وَإنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ ِ ِ
)صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ 

 )

யாேர ம் தன் சேகாதராின் மானத்தில் அல்ல  ஏேத ம் ஒன்றில் அநீதம் 
இைழத்தி ந்தால் தங்கக் காேசா, ெவள்ளிக் காேசா அவாிடம் இல்லாத நிைல 
(ம ைம நாள்) வ வதற்கு ன் இன்ேற அவர் அதி ந்  வி பட் க் 
ெகாள்ளட் ம். (அவர் அந்த அநீதங்களி ந்  வி படாமல் மரணித்  



விட்டால், ம ைமயில்) அவாிடம் நல்லறங்கள் இ ந்தால் அதி ந்  அவர் 
ெசய்த அநீதியின் அள  எ த்  (அநீதி இைழக்கப்பட்டவ க்குக்) 
ெகா க்கப்ப ம். அவாிடம் நன்ைமகள் இல்ைலெயனி;ல் 
அநீதமிைழக்கப்பட்டவாின் தீைம கைள எ த்  இவர்மீ  சுமத்தப்ப ம் என 
நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். (அறிவிப்பவர்: அ ஹுைரரா-ர , 

ல்: காாீ) 
 
ஹஜ், உம்ராவின் ெசலவினங்க க்காக ஹலாலான ெபா ளாதாரத்ைதத் 
ேதர்ந்ெத த் க் ெகாள்ளேவண் ம்.  
 
ِإنَّ ) َّإال يَقْبَلُ الَ طَيِّبٌ اللَّهَ  ِ  ( طَيِّبًا 
நிச்சயமாக அல்லாஹ் ய்ைமயானவன், ய்ைமயானைதத் தவிர ஏற் க் 
ெகாள்ளமாட்டான் என நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். (அறிவிப்பவர்: 
அ ஹுைரரா-ர , ல்: ஸ் ம்) 

  
لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، نَادَاهُ مُنَادٍ : ي الْغَرْزِ فَنَادَى ِإذَا خَرَجَ الرَّجُلُ حَاجًّا بِنَفَقَةٍ طَيِّبَةٍ وَوَضَعَ رِجْلَهُ فِ

ِوَإذَا خَرَجَ . لَبَّيْكَ وَسَعَدَيْكَ، زَادُكَ حَالَلٌ، وَرَاحِلَتُكَ حَالَلٌ، وَحَجُّكَ مَبْرُوْرٌ غَيْرَ مَأْزُوْرٍ: مِنَ السَّمَاءِ 
لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، نَادَاهُ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ :  رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ فَنَادَى الرَّجُلُ بِالنَّفَقَةِ الْخَبِيْثَةِ فَوَضَعَ

)الَ لَبَّيْكَ وَالَ سَعَدَيْكَ، زَادُكَ حَرَامٌ، وَنَفَقَتُكَ حَرَامٌ، وَحَجُّكَ غَيْرُ مَبْرُوْرٍ : 

 )

ஒ  மனிதர் ய்ைமயான ெபா டன் ஹஜ் ெசய்யப் றப்பட் , 
தன் ைடய காைல வாகனத்தில் -ேசணத்தில்-ைவத் , லப்ைபக் 
அல்லாஹ{ம்ம லப்ைபக் (யாஅல்லாஹ்! உன் ைடய அைழப்பிற்குக் 
கட் ப்பட்  வந் ள்ேளன்) என்  கூறினால் வானத்தி ந்  ஒ  
அைழப்பாளர் அவைர அைழத் , உன்வர  நல்வரவாகட் ம்! உன் ைடய 
ெபா ள் ஹலாலான ! உன் ைடய வாகன ம் ஹலாலான ! 
உன் ைடய ஹஜ்ஜும் பாவமற்ற, ஏற் க் ெகாள்ளப்பட்ட ஹஜ்ஜாக 
ஆகட் ம்! என்  கூ வார். 
 
ஒ வர் அசுத்தமான (ஹராமான) ெபா ளாதாரத் டன் றப்பட் , 
தன் ைடய காைல வாகனத்தில் -ேசணத்தில்- ைவத் , லப்ைபக் 
அல்லாஹ{ம்ம லப்ைபக்! என்  கூறினால் வானத்தி ந்  ஒ  
அைழப்பாளர் அவைர அைழத் , உன் ைடய வர  நல்வரவாகாமல் 



ேபாகட் ம்! உன் ைடய பயண சாதனம் ஹராமான ! உன் ைடய 
ெசலவினம் -ெபா ளாதாரம்- ஹராமான ! உன் ைடய ஹஜ்ஜும் ஏற் க் 
ெகாள்ளப்படாத ஹஜ்ஜாக ஆகட் ம்! என்  கூ வார் என நபி (ஸல்) 
அவர்கள் கூறினார்கள்.  
(அறிவிப்பவர் : அ ஹுைரரா-ர , ல் : தபரானீ) 
 
ஹஜ் ெசய்பவர் பிறமக்களின் உதவிைய எதிர்பார்க்காமல் இ ப்ப ம் 
அவர்களிடம் யாசகம் ேகட்காமல் கண்ணியத்ைத காப்பாற்றிக் ெகாள்வ ம் 
அவசியமாகும்.  

  
)وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ (. . 

யார் தன் கண்ணியத்ைத காத் க் ெகாள்ள யல்கிறாேரா அவர் 
கண்ணியத்ைத அல்லாஹ் காப்பாற் கிறான். யார் பிறர் ேதைவயின்றி வாழ 

யல்கிறாேரா அவைர அல்லாஹ் பிறர் ேதைவயற்றவராக்கிவி கிறான் என 
நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். (அறிவிப்பவர் : ஹகீம்-ர , ல் : காாீ) 

  
. . ) الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَْحمٍ مَا يَزَالُ(. . 

மக்களிடம் ெதாடர்ந்  யாசகம் ேகட் க் ெகாண் ப்பவன் ம ைம நாளில் 
அவன் கத்தில் -சிறிதள  கூட- தைசயற்ற நிைலயில் வ வான் என நபி 
(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்.  
(அறிவிப்பவர் : இப்  உமர் -ர , ல் : காாீ) 
 
ஹஜ் ெசய்பவர், அல்லாஹ்விற்காக ம் ம ைமப் பயைன ேநாக்கமாகக் 
ெகாண் ம் ஹஜ், உம்ராைவ நிைறேவற் வ  அவசியமாகும். ேம ம் 

னிதத் தலங்களில் அல்லாஹ்விற்கு வி ப்பமான ெசால், ெசயல்களில் 
ஈ பட்  அவ ைடய ெந க்கத்ைதப் ெபற யற்சிக்கேவண் ம்.  
 
இவ் லகப்; பயன்கைளப் ெப ம் ேநாக்கத்திேலா அல்ல  பிறர் 
பார்ப்பதற்காகேவா, தன்ைனப் கழ்ந்  ேபசுவ தற்காகேவா, 
ெப ைமக்காகேவா ஹஜ் ெசய்வைத விட் ம் ற்றி ம் தவிர்ந்  
ெகாள்ளேவண் ம். ஏெனனில் இைவகள் மிக ம் இழிவான 
ேநாக்கங்களாகும். ேம ம் நன்ைமகள் அழிவதற்கும், நல்லறங்கள் ஏற் க் 



ெகாள்ளப்படாம க்க ம் இைவகள் காரணமாகிவி ம். அல்லாஹு 
தஆலா கூ கிறான்:  

  
َمَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا نُوَفِّ إلَيْهِمْ أعْمَالَهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا الَ يُبْخَسُوْنَ ذِيْنَ ُأولَئِكَ الَّ-ِ

َّلَيْسَ لَهُمْ فِي اْآلخِرَةِ إال النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوْا فِيْهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ِ
எவர்கள் இவ் லக வாழ்ைவ ம் அதன் அலங்காரத்ைத ம் நா  பவர்களாக 
இ க்கின்றார்கேளா, அவர்கள் ெசயல்(க க்குாிய பலன்)கைள 
இ(வ் லகத்)திேலேய நாம் ரணமாக அவர்க க்கு நிைற  ெசய்ேவாம். 
அவர்கேளா அதில் குைற  ெசய்யப்பட மாட்டார்கள்.  
இத்தைகேயார் தாம் - அவர்க க்கு ம ைமயில் (நரக) ெந ப்ைபத் தவிர 
(ேவ  ஒன் ம்) இல்ைல. அவர்கள் அ(வ் லகத்)தில் ெசய்தைவ அழிந் ம் 
விட்டன. அவர்கள் ெசய்  ெகாண் ந்தைவ ணானைவேயயாகும்.  
(அல்குர்ஆன் 11:15-16) 

  
مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيْهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيْدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَـهَا مَذْمُوْمًا 

ئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُوْرًاَ وَمَنْ أرَادَ اْآلخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَ–مَدْحُوْرًا 
எவர் (ம ைமைய மறந் விட் ) இம்ைமைய நா கிறாேரா, அவ க்கு அதில் 
நாம் நா யைத, நாம் நா யவ க்குத் ாிதமாக ெகா த் வி கின்ேறாம். 
பின்னர், ம ைமயில் அ(த்தைகய)வ க்காக நரகத்ைத நாம் ஆக்குகின்ேறாம். 
அ(த்தைகய)வர் நிந்திக்கப்பட்டவராக, (அல்லாஹ்வின் அ ளி ந் ) 

ரமாக்கப்பட்டவராக அதில் ைழவார்.  
 
இன் ம், எவர் விசுவாசியாக இ க்க, அவர் ம ைமைய நா  அதற்குாிய 

யற்சிைய ம் ேமற்ெகாண்டாேரா அத்தைகேயார் -அவர்களின் யற்சி 
(அல்லாஹ்விடம்) அங்கீகாிக்கப்பட்டதாகும்.  
(அல்குர்ஆன் 17:18-19) 
  
َأنَا وَتَعَالَى تَبَارَكَ اللَّهُ قَالَ) َأغْنَى  َأشْرَكَ عَمًَال عَمِلَ مَنْ الشِّرْكِ عَنِ الشُّرَكَاءِ   غَيْرِي مَعِي فِيهِ 

 ( وَشِرْكَُه تَرَكْتُُه
எனக்கு இைணைவப்பவர்களின் இைணைய விட் ம் நான் 
ேதைவயற்றவனாேவன். யாேர ம் ஒ  அமைலச் ெசய்  அதில் என் டன் 
பிறைர இைணயாக்கிவிட்டால் (அதைன நான் ஏற் க் ெகாள்ளாமல்) 



அவைர ம் அவர  இைணைய ம் விட் விட்ேடன் என அல்லாஹ{ தஆலா 
கூ வதாக நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்.  
(அறிவிப்பவர் : அ ஹுைரரா -ர , ல் : ஸ் ம்)  
 
ஹஜ் ெசய்பவர், மார்க்கத்ைதப் ேபணக்கூ ய, இைறயச்ச ைடய, மார்க்க 
விளக்க ைடய நல்லவர்க டன் தன  பயணத்ைத அைமத் க் 
ெகாள்ளேவண் ம். மார்க்க விளக்கமற்றவர்கள் மற் ம் பாவம் 
ெசய்பவர்க டன் இைணவைத விட் ம் மிக எச்சாிக்ைகயாக 
இ க்கேவண் ம்.  
 
ஹஜ், உம்ராைவ ைறயான கல்வி டன் நிைறேவற்ற ேவண் ம் என்பதால் 
அதில் தான் ெசய்யேவண் யைவகைளக் கற் க் ெகாள்வ ம் அதன் 
அறிைவப் ெப வ ம் தனக்கு ெதளிவற்ற விஷயங்கைள பிறாிடம் ேகட் த் 
ெதாிந்  ெகாள்வ ம் அவசியமாகும். 
 
அவர் கால்நைடயின் மீேதா, வாகனத்திேலா, விமானத்திேலா அல்ல  
இைவ தவிர உள்ள வாகனங்களிேலா அமர்ந்  றப்ப ம் ேபா  -
பிஸ்மில்லாஹ் என- அல்லாஹ்வின் ெபயர் கூறி, அவைனப் கழ்ந் , பிறகு 

ன்  ைற அல்லாஹு அக்பர் எனக் கூறிவிட் , ஸஹீஹான ஹதீ ல் 
இடம் ெபற் ள்ள கீழ்கா ம் ஆைவ ஓதிக் ெகாள்வ  வி ம்பத்தக்க 
ெசயலாகும்.  

  
ِسُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإنَّا إلَى ِاللَّهُمَّ إنَّا نَسْأَلُكَ فِي (  رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ِ

سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ 
َي اْألهْلِ، اَللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ َاللَّهُمَّ أنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِ ِ َ

)َوَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَاْألهْلِ 
 
(ெபா ள் : எங்க க்கு இதைன வசப்ப த்தித் தந்தவனான அவன் மிக்க 
பாிசுத்தமானவன். (இதன் மீ  பிரயாணிக்க அவன் இதைன வசப்ப த்தித் 
தந்திராவிட்டால்) இதற்கு சக்தி ெபற்றவர் களாக நாங்கள் இ க்கவில்ைல. 
ேம ம் நிச்சயமாக நாங்கள் எங்கள் இரட்சகன் பக்கேம தி ம்பிச் 
ெசல்பவர்களாக இ க்கிேறாம். (அல்குர்ஆன் 43: 13-14) 



 
யாஅல்லாஹ்! இப்பயணத்தில் நாம் உன்னிடம் நல்லறங்கைள ம் 
இைறயச்சத்ைத ம் நீ ெபா ந்திக் ெகாள் ம் ெசயைல ம் ேகட்கின்ேறாம். 
யாஅல்லாஹ்! இப்பயணத்ைத எங்க க்கு நீ எளிதாக்குவாயாக! அதன் 

ரத்ைத நீ சு க்கி வாயாக! யாஅல்லாஹ்! இப்பயணத்தில் நீேய 
எங்க டன் இ ப்பவன். ேம ம் நீேய எங்கள் கு ம்பத்தின க்கு பிரதிநிதி 
(ெபா ப்பாளன்). யாஅல்லாஹ்! நிச்சயமாக நான் உன்னிடம் பயணத்தின் 
கஷ்டங்கைள விட் ம் ேகாரக் காட்சிகைள விட் ம் ெசல்வம் மற் ம் 
கு ம்பத்தில் தீயவிைள கள் ஏற்ப வைத விட் ம் பா காவல் 
ேத கின்ேறன்.) 
(அறிவிப்பவர் : இப்  உமர் - ர , ல் : ஸ் ம்) 
 
அவர் தன் பயணத்தில் அல்லாஹ்ைவ அதிகமாக நிைன  கூறேவண் ம். 
மிகப்பணிவாக ஆ மற் ம் பாவமன்னிப் த் ேத வதில் அதிகமாக 
ஈ படேவண் ம். குர்ஆைன ெபா ணர்ந் , அதிகமாக ஓதேவண் ம். 
ெதா ைககைள ஜமாஅத் டன் ேபணித் ெதாழ ேவண் ம்.  
 
பிறைரப் பற்றிய ேதைவயற்ற, ண் ேபச்சுக்களில் ழ்குதல், அள  கடந்  
பாிகாசம் ெசய்தல், ெபாய், றம், ேகாள் மற் ம் தன் டன் 
இ ப்பவர்கைளேயா அல்ல  பிற ஸ் ம் சேகாதரர்கைளேயா ேக  
ெசய்தல் ேபான்ற அைனத் ச் ெசயல்கைள விட் ம் நாைவப் பா காத் க் 
ெகாள்வ  அவசியமாகும். 
 
ேம ம் தன் டன் இ ப்பவர்க க்குப் பணிவிைட ெசய்வ ம் அவர்கைள 
விட் ம் ேநாவிைன த பவற்ைற நீக்கி வி வ ம் அவசியமாகும். தன  
சக்திக்ேகற்ப, ட்பமாக ம் அழகிய உபேதசங்க ட ம் 
அவர்க க்கிைடேய நன்ைமகைள ஏவி, தீைமகைளத் த க்க ேவண் ம்.  
  



3. இஹ்ராமிற்காக நிய்யத் ைவக்க ேவண் ய எல்ைலைய அைடந்த ம் 
ெசய்யேவண் யைவ 

  
எல்ைலைய -மீகாத்ைத- அைடந்  விட்டால் குளித் , ந மணம் சிக் 
ெகாள்வ  வி ம்பத்தக்க ெசயலாகும். நபி (ஸல்) அவர்கள் இஹ்ராமிற்காக 
நிய்யத் ைவத்த ேபா  ைதக்கப்பட்ட ஆைடையக் கழற்றினார்கள், ேம ம் 
குளித்தார் கள். (அறிவிப்பவர் : ைஜ  பின் ஸாபித் -ர , ல் : திர்மிதி)  
 
நபி (ஸல்) அவர்கள் இஹ்ராமிற்காக நிய்யத் ைவப்பதற்கு ன் ம் ( ல்ஹஜ் 
10-ம் நாள்) இஹ்ராைமக் கைளந் , கஃபாைவத் தவாஃப் ெசய்வதற்கு 

ன் ம் நான் அவர்க க்கு ந மணம் சிவிட்ேடன் என ஆயிஷா (ர ) 
அவர்கள் கூறினார்கள். ( ற்கள் : காாீ, ஸ் ம்) 
 
உம்ராவிற்காக நிய்யத் ைவத்  இஹ்ராமான நிைலயி ந்த ஆயிஷா (ர ) 
அவர்க க்கு மாதவிடாய் வந் விட்டேபா , குளித்  விட் , அதைன 
ஹஜ்ஜுக்குாிய இஹ்ராமாக நிய்யத் ைவத் க் ெகாள் மா  நபி (ஸல்) 
அவர்கள் கட்டைள யிட்டார்கள். 
 
அஸ்மா பின்த் உைமஸ் (ர ) அவர்கள் ல்ஹுைலஃபா எ ம் இடத்தில் 
பிரசவித்த ேபா , குளித்  விட் , (இரத்தம் ெவளிேயறாமல்) ணி ைவத் க் 
கட் க் ெகாண்  இஹ்ராமிற்காக நிய்யத் ைவத் க் ெகாள் மா  
அவர்க க்கு நபி (ஸல்) அவர்கள் கட்டைளயிட்டார்கள்.  
(அறிவிப்பவர் : ஜாபிர் -ர , ல் : ஸ் ம்) 
 
மாதவிடாய் அல்ல  பிரசவ இரத்தம் வ ம் நிைலயில் இஹ்ராமிற்காக 
நிய்யத் ைவக்கும் எல்ைலைய அைடந்த ெபண்கள், குளித் விட்  பிற 
மக்க டன் இஹ்ராமிற்காக நிய்யத் ைவத் க் ெகாள்ள ேவண் ம் 
என்பைத ம் கஃபாைவ தவாஃப் ெசய்வைதத் தவிர மற்ற அைனத்ைத ம் 
(பிறைரப் ேபால்) ெசய்  ெகாள்ளலாம் என்பைத ம் ஆயிஷா (ர ) மற் ம் 
அஸ்மா (ர ) அவர்க க்கு நபி (ஸல்) அவர்கள் இட்ட கட்டைளகளின் 



வாயிலாக அறிந்  ெகாள்ளலாம்.  
 
இஹ்ராமிற்காக நிய்யத் ெசய்பவர் மீைச, நகம், ெவட்கத்தலங்களின் , 
அக்குள்  ஆகியவற்ைறக் கவனித் , இஹ்ராமிற்காக நிய்யத் 
ைவத்ததற்குப் பிறகு அைவகைள எ க்கும் அவசியம் ஏற்படாதவா , 
ேதைவக்கு ஏற்ப எ த் க் ெகாள்வ  வி ம்பத்தக்கச் ெசயலாகும். ஏெனனில் 
இஹ்ராமிற்காக நிய்யத் ைவத்த பிறகு இைவகைள எ ப்ப  கூடா . 
 

ஸ் ம்கள் இக்காாியங்கைள எல்லாக் காலங்களி ம் கைடபி ப்பைத 
நபி(ஸல்) அவர்கள் மார்க்கமாக்கி ள்ளார்கள் 
  

)َادُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ اْألظْفَارِ وَنَتْفُ اْآلبَاطِالْفِطْرَةُ خَمْسٌ الْخِتَانُ وَاِالسْتِحْدَ(
ஐந்  காாியங்கள் இயற்ைக நைட ைறகளாகும். அைவ : வி த்த ேசதனம் -
கத்னாச்- ெசய்தல், ெவட்கத்தலங்களின் கைளக் கைளதல், மீைசையக் 
கத்தாித்தல், நகங்கைள ெவட் தல், அக்குளின் கைளக் கைளதல் என நபி 
(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் 
(அறிவிப்பவர் : அ ஹுைரரா -ர , ற்கள் : காாீ, ஸ் ம்) 

  
َوُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمِ اْألظْفَارِ وَنَتْفِ اْإلبِطِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ أنْ َال نَتْرُكَ أكْثَرَ مِنْ ( َ ِ َ

)َأرْبَعِينَ لَيْلَةً
மீைசையக் குைறத்தல், நகங்கைள ெவட் தல், அக்குள் ையக் கைளதல், 
ெவட்கத்தலங்களின் ைய மழித்தல் ஆகியவற்ைற 40 நாட்க க்கு 
அதிகமாக (எ க்காமல்) விட் விடக் கூடாெதன எங்க க்கு காலம் 
நிர்ணயிக்கப் பட் ந்த  என அனஸ் (ர ) அவர்கள் கூ கிறார்கள்.  
( ல் : ஸ் ம்) 
 
நபி (ஸல்) அவர்கள் காலம் நிர்ணயித்தார்கள் என்ற வாசகம் நஸயீயின் 
அறிவிப்பில் இடம் ெபற் ள்ள . இந்த ஹதீஸ் அஹமத், அ தா த் ஆகிய 

ல்களி ம், நஸயீயில் இடம்ெபற்ற அேத வாசகம் திர்மிதியி ம் இடம் 
ெபற் ள்ள . 
 
ஆண்கேளா, ெபண்கேளா இஹ்ராமிற்காக நிய்யத் ைவக்கும் ேபா  



தைலயில் ( ) எைத ம் எ க்க மார்க்கத்தில் வழிகாட்டப் படவில்ைல.  
தா ையப் ெபா த்தவைர எந்தக் காலத்தி ம் அதைன மழிப்பேதா, 
குைறப்பேதா கூடா . மாறாக தா ைய ரணமாக, அடர்த்தியாக ைவப்ப  
கடைமயாகும்.  
  

)َخَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَفِّرُوا اللِّحَى وَأحْفُوا الشَّوَارِبَ ( 
இைணைவப்பாளர்க க்கு மா  ெசய் ங்கள்! தா ைய ைமயாக்குங்கள்! 
மீைசையக் கத்தாி ங்கள்! என நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் 
(அறிவிப்பவர் : இப்  உமர் -ர , ற்கள் : காாீ, ஸ் ம்) 

  
)َجُزُّوا الشَّوَارِبَ وَأرْخُوا اللِّحَى خَالِفُوا الْمَجُوسَ   )

மீைசையக் கத்தாி ங்கள்! தா ையத் ெதாங்கவி ங்கள்! ெந ப்  
வணங்கிக க்கு மா  ெசய் ங்கள்! என நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் 
(அறிவிப்பவர்: அ ஹுைரர-ர , ல்: ஸ் ம்) 
 
இக்காலத்தில் ெப ம்பாலான மக்கள் இந்த நபிவழிக்கு மாற்றமாக நடப்ப ம் 
தா  ைவப்பைத எதிர்ப்ப ம் -அதைன மழித்  விட் - ெபண்க க்கும் 
இைறநிராகாிப்பாளர்க க்கும் ஒப்பாக காட்சியளிக்க வி ம் வ ம் ெப ம் 
ேசாதைனயான நிைலதான். அதி ம் குறிப்பாக, மார்க்கக் கல்வி டன் 
ெதாடர் ைடய வராக ம் அதைன ேபாதிப்பவராக ம் தன்ைன 
அறி கப்ப த்திக் ெகாள்பவர்கள் இவ்வா  ெசய்வ  மிகப்ெபாிய 
ேசாதைனேய! -இன்னா ல்லாஹி வஇன்னா இைலஹி ராஜிஊன்- 
 
அல்லாஹ் நமக்கும் அைனத்  ஸ் ம்க க்கும் நபி வழிைய உ தியாகப் 
பற்றிப்பி த் , அதன் வழிநடக்க ம், அதன்பால் பிறைர அைழக்க ம் 
வழிகாட் வானாக! -அவ்வழிைய பலர் றக்கணித்தா ம் சாிேய!- 
 
அல்லாஹ் நமக்குப் ேபா மானவன்! அவேன சிறந்த ெபா ப்பாளன்! 
மகத் வமிக்க, மிக உயர்ந்தவனான அல்லாஹ்ைவக் ெகாண்ேட தவிர 
(தீைமைய விட் ) விலகேவா, (நன்ைமையச் ெசய்ய) சக்தி ெபறேவா 

யா . 



 
பிறகு, ஆண்கள் ஒ  ேமலாைடைய ம் ஒ  கீழாைடைய ம் (இஹ்ராமாக) 
அணிந்  ெகாள்ள ேவண் ம். அைவ ய்ைமயாக ம் ெவண்ைமயாக ம் 
இ ப்ப  வி ம்பத் தக்க . ேம ம் இஹ்ராமின் ேபா  ெச ப்  
அணிந்தி ப்ப ம் வி ம்பத்தக்க ெசயலாகும்.  

  
ِوَلْيُحْرِمْ أحَدُكُمْ فِي إزَارٍ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْنِ ( . .  َ( . .

உங்களில் ஒ வர் ஒ  ேமலாைட ட ம் ஒ  கீழாைட ட ம் 
ெச ப் க ட ம் இஹ்ராமிற்காக நிய்யத் ைவத் க் ெகாள்ளட் ம்! என நபி 
(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். ( ல் : அஹ்மத்) 
 
ெபண்கைளப் ெபா த்தவைர க ப் , பச்ைச நிறம் உட்பட தான் வி ம்பிய 
எந்த நிற ஆைடகளி ம் இஹ்ராமிற்காக நிய்யத் ைவத் க் ெகாள்ளலாம். 
ஆனால் அைவ ஆண்களின் ஆைடக க்கு ஒப்பாக இ க்கக் கூடா . 
ேம ம் அவர்கள் இஹ்ரா ைடய நிைலயில் நிகாப் (கண்கள் மட் ம் 
ெதாி மா  கத்ைத மைறக்கும் ஆைட) அணிவ ம் ைக உைறகள் 
அணிவ ம் கூடா . நபி (ஸல்) அவர்கள் இஹ்ராம் அணிந்த ெபண்கள் 
நிகாப் மற் ம் ைக உைற அணிவைதத் த த் ள்ளார்கள்.  
(அறிவிப்பவர் : இப்  உமர் -ர , ல் : காாீ ) 
 
எனி ம் நிகாப் மற் ம் ைக உைற தவிர உள்ள ஆைடகைளக் ெகாண்  

கத்ைதேயா, ைககைளேயா மைறத் க் ெகாள்ளலாம். 
 
ெபா மக்களில் சிலர் ெபண்கள் பச்ைச அல்ல  க ப்ைபத் தவிர ேவ  (நிற) 
ஆைடகைள இஹ்ராமாக அணியக் கூடா  என்  க கின்றனர். 
இவ்வி நிறங்கைள ம் குறிப்பாக்கு வதற்கு (மார்க்கத்தில்) எந்த ஆதார ம் 
கிைடயா . 
 
குளித் , ய்ைமயாகி, இஹ்ரா ைடய ஆைடைய அணிந்த பிறகு தான் 
நிைறேவற்ற வி ம் ம் ஹஜ் அல்ல  உம்ரா வழிபாட்ைடத் வங்குதாக 
மனதில் நிைனத் க் ெகாள்ள ேவண் ம்.  



  
َإنَّمَا اْألعْمَالُ بِالنِّ(  . . )ِيَّاتِ وَإنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ِ

ெசயல்கள் அைனத் ம் எண்ணங்கைளப் ெபா த்ேத அைமகின்றன. 
ஒவ்ெவா  மனித க்கும் அவன் எண்ணியேத கிைடக்கின்ற  என்  நபி 
(ஸல்) அவர்கள் கூறி ள்ளார்கள்.  
(அறிவிப்பவர் : உமர் -ர , ல் : காாீ) 
 
ேம ம் அவர் நிைனத்தைத நாவினால் ெமாழிவ  ஸ{ன்னத்தாகும். அவர் 
உம்ராச் ெசய்ய நிைனத்தி ந்தால் லப்ைபக்க உம்ரதன் என்ேறா, 
அல்லாஹும்ம லப்ைபக்க உம்ரதன் என்ேறா கூறேவண் ம். அவர் ஹஜ் 
ெசய்ய நிைனத்தி ந்தால் லப்ைபக்க ஹஜ்ஜன் என்ேறா, அல்லாஹும்ம 
லப்ைபக்க ஹஜ்ஜன் என்ேறா கூறேவண் ம். ஏெனனில் நபி (ஸல்) அவர்கள் 
இவ்வா  ெசய் ள்ளார்கள்.  
 
அவர் இவ்விரண்ைட ம் நிைறேவற்ற நிைனத்தி ந்தால் அல்லாஹும்ம 
லப்ைபக்க உம்ரதன் வஹஜ்ஜன் என்  கூறேவண் ம். ேம ம் இதைன 
தன  வாகனமான கால்நைட அல்ல  ேப ந்  அல்ல  இைவதவிர உள்ள 
வாகனத்தில் அமர்ந்த பின்னர் கூ வேத சிறந்ததாகும். நபி (ஸல்) அவர்கள் 
தம  வாகனத்தில் அமர்ந் , இஹ்ராமிற்காக நிய்யத் ைவக்கும் எல்ைலைய 
கடக்கும் ேபா தான் தல்பியாக் கூறினார்கள். இ ேவ அறிஞர்களின் 
கூற் க்களில் மிகச் சாியான கூற்றாகும். 
 
(ெபா வாக) நிய்யத்ைத நாவால் ெமாழிவதற்கு மார்க்கத்தில் 
அ மதியில்ைல. எனி ம் இஹ்ராமின் ேபா  நபி (ஸல்) அவர்கள் 
நாவினால் ெமாழிந்ததாக ஹதீஸ் வந் ள்ளதால் இஹ்ராமின் ேபா  மட் ம் 
நாவினால் ெமாழிய அ மதி ள்ள . 
 
ெதா ைக, தவாஃப் ேபான்ற எதி ம் நிய்யத்ைத நாவால் ெமாழியக் கூடா . 
-குறிப்பிட்ட- இந்தத் ெதா ைகையத் ெதாழ நிய்யத் ெசய்கிேறன் என்ேறா, -
குறிப்பிட்ட- இந்த தவாஃப் ெசய்ய நிய்யத் ெசய்கின்ேறன் என்ேறா 
நாவினால் ெமாழியக் கூடா . மாறாக இவ்வா  நாவினால் ெமாழிவ  



மார்க்கத்தில் திதாக ஏற்ப த்தப்பட்ட ெசயலாகும். இதைன (பிறர் ேகட்கும் 
அள ); சப்தமாகக் கூ வ  மிக அ வ ப்பான ெசய ம் 
ெப ங்குற்ற மாகும். நிய்யத்ைத நாவினால் ெமாழிவ தான் மார்க்கச் 
சட்டம் என்றி ந்தால் அதைன நபி (ஸல்) அவர்கள் நிச்சயமாக விளக்கிக் 
கூறியி ப்பார்கள். அதைன தம் ெசால்லா ம் ெசயலா ம் ச தாயத்திற்கு 
ெதளிவாக்கியி ப்பார்கள். அதைன நமக்கு ன் ெசன்ற நல்ேலார்(களான 
ஸஹாபாக்)கள் நைட ைறப் ப த்தியி ப்பார்கள். ஆனால் இவ்வா  நபி 
(ஸல்) அவர்கேளா, அவர்களின் ேதாழர்கேளா ெசய்ததாக எந்த ஆதார ம் 
இல்லாதி ப்ப  நிச்சயமாக இ  பித்அத்தான ெசயல் என்பைத ெதளிவாக 
உணர்த் கிற .  
 
நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் :  

. . )َاللَةٌ ُوَشَرُّ اْألمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَ( . . 
-மார்க்கத்தில்- திதாக உ வாக்கப்பட்டைவகள் ெசயல்களில் மிகக் 
ெகட்டைவகளாகும். -மார்க்கத்தில்- திதாக உ வாக்கப்பட்ட அைனத்  -
பித்அத் -ம் வழிேகடாகும்.  
(அறிவிப்பவர் : ஜாபிர் -ர , ல் : ஸ் ம்) 

  
َمَنْ أحْدَثَ فِي أمْرِنَا هَذَا مَا لَيْ )سَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ َ  )

நம் ைடய -மார்க்க- விஷயத்தில் அதில் இல்லாதைத யாேர ம் திதாக 
உ வாக்கினால் அ  -அல்லாஹ் விடத்தில் ஏற் க் ெகாள்ளப்படாமல்- 
ம க்கப்பட் வி ம்.  
(அறிவிப்பவர் : ஆயிஷா -ர , ற்கள் : காாீ, ஸ் ம்) 

  
)َلَيْهِ أمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ مَنْ عَمِلَ عَمًَال لَيْسَ عَ  )

யாேர ம் -மார்க்கத்தில்- நாம் கட்டைளயிடாத ஏேத ம் ஒ  ெசயைலச் 
ெசய்தால் அ  -அல்லாஹ்விடத்தில் ஏற் க் ெகாள்ளப்படாமல்- 
ம க்கப்பட் வி ம்.  
(அறிவிப்பவர் : ஆயிஷா -ர , ல் : ஸ் ம்) 
   

 



4. இஹ்ராமிற்காக நிய்யத் ைவக்க ேவண் ய இடங்க ம் எல்ைலக ம் 

  
இஹ்ராமிற்காக நிய்யத் ைவக்க ேவண் ய எல்ைலகள் (மீகாத்) : ஐந்  
1- ல்ஹுைலஃபா: இ  மதீனா வாசிக க்குாிய எல்ைலயாகும். இதைன 
இன்  அப்யார் அ  என மக்கள் அைழக்கின்றனர். 
 
2- ஜுஹ்◌ஃபா: இ  ஷாம் (பலஸ்த்தீன், சிாியா, ெலபனான், ேஜார்டான்) 
ேதசத்தின க்குாிய எல்ைலயாகும். இ  ராபிக் எ ம் ஊைர அ த் ள்ள 
அழிந் விட்ட ஒ  கிராமமாகும். இன்  மக்கள் ராபிகி ந்ேத 
இஹ்ராமிற்காக நிய்யத் ைவக்கின்றனர். ராபிகி ந்  இஹ்ராமிற்காக 
நிய்யத் ைவத்தவர் -மீகாத்- எல்ைலயி ந்  நிய்யத் ைவத்தவராகேவ 
க தப்ப வார். ஏெனனில் ராபிக் எ ம் ஊர் எல்ைலக்கு சற்  ன்னர்தான் 
உள்ள .  
 
3- கர் ல் மனா ல்: இ  நஜ்த் (ாியாத், தம்மாம்) வாசிக க்குாிய 
எல்ைலயாகும். இதைன இன்  ைஸல் என்  அைழக்கின்றனர்.  
 
4- யலம்லம்: இ  யமன் ேதசத்தின க்குாிய எல்ைலயாகும். 
 
5- தா இர்க்: இ  ஈராக் வாசிக க்குாிய எல்ைலயாகும். 
 
நபி (ஸல்) அவர்கள் இந்த எல்ைலகைள நாம் ேமேல குறிப்பிட்டவர்க க்கும் 
ஹஜ், உம்ரா ெசய் ம் ேநாக்கத்தில் அவ்வழியில் வ கின்ற பிற க்கும் 
எல்ைலகளாக நிர்ண யித்தார்கள். எனேவ -ஹஜ், உம்ராவிற்காக- 
அவ்வழியில் ெசல்பவர் அங்கி ந்  இஹ்ராமிற்காக நிய்யத் ைவப்ப  
கடைம யாகும். ஹஜ், உம்ராச் ெசய் ம் ேநாக்கமி ந் ம் இஹ்ராமின்றி 
அவ்வழிகைளக் கடப்ப  கூடா . அவ்வா  கடப்ப  தைர மார்க்கமாகேவா, 
ஆகாயமார்க்கமாகேவா இ ந்தா ம் சாிேய! ஏெனனில் எல்ைலகைள 
நிர்ணயித்த நபி (ஸல்) அவர்கள்  
  

َتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أهْلِهِنَّ مِمَّنْ أرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ َفَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أ( . .  َ( . .



அந்த எல்ைலகள் அவர்க க்கும் (அதாவ  அந்தந்த ேதசத்தின க்கும்) ஹஜ், 
உம்ரா ேநாக்கத்தில் அவ்வழிையக் கடந்  ெசல் ம் அவர்களல்லாத 
பிற க்கும் உாியன என்  எல்ைலகைளப் ெபா வாகக் கூறி ள்ளார்கள்.  
(அறிவிப்பவர் : இப்  அப்பாஸ் -ர , ல் : ஸ் ம்)  
 
ஹஜ், உம்ராச் ெசய்வதற்காக மக்காவிற்கு விமானத்தில் வ பவர் அதில் 
ஏ ம் ன்னேர குளிப்  ேபான்ற ேதைவகைள நிைறேவற்றி ஆயத்தமாகிக் 
ெகாள்ளேவண் ம். எல்ைலைய ெந ங்கும் ேபா  இஹ்ரா ைடய 
ஆைடகைள அணிந்  ெகாள்ள ேவண் ம். (ஹஜ்ஜுக்கு ன்) உம்ராச் 
ெசய்ய ேபாதிய அவகாசம் இ ந்தால் உம்ராவிற்காக தல்பியாச் ெசால் க் 
ெகாள்ள ேவண் ம். ஹஜ்ஜுக்கு ன் உம்ராச் ெசய்ய அவகாசம் மிகக் 
குைறவாக இ ந்தால் ஹஜ்ஜிற்காக தல்பியாச் ெசால் க் ெகாள்ள 
ேவண் ம்.  
 
விமானத்தில் ஏ வதற்கு ன்னேரா அல்ல  எல்ைலைய ெந ங்குவதற்கு 

ன்னேரா இஹ்ரா ைடய ஆைடகளான ேமலாைட மற் ம் கீழாைடைய 
அணிந்  ெகாள்வதில் தவறில்ைல. எனி ம் எல்ைலையக் கடக்கும் ேபா  
அல்ல  அதைன ெந ங்கிய பின்னர்தான் (ஹஜ், உம்ரா) வழிபாட்ைட 
ஆரம்பிப்பதாக எண்ணி, தல்பியாக் கூறேவண் ம். ஏெனனில் நபி (ஸல்) 
அவர்கள் எல்ைலயில்தான் இஹ்ராமிற்காக நிய்யத் ைவத்தார்கள். நபி (ஸல்) 
அவர்கைள மார்க்கத்தின் மற்ற காாியங்களில் பின்பற் வ  கடைமயாக 
இ ப்ப  ேபான்  இதி ம் பின்பற் வ  அவசியமாகும்.  

  
ُلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ هللاِ أسْوَةٌ حَسَنَةٌ

நிச்சயமாக உங்க க்கு அல்லாஹ் ைடய தாிடத்தில் அழகிய ன்மாதிாி 
இ க்கிற  என அல்லாஹ் கூ கிறான்  
(அல்குர்ஆன் 33:21) 

  
)خُذُوْا عَنِّيْ مَنَاسِكَكُمْ  )

என்னிடமி ந்  உங்க ைடய ஹஜ்ஜின் கிாிையகைள எ த் க் 
ெகாள் ங்கள் என நபி (ஸல்) அவர்கள் ஹஜ்ஜத் ல் விதாவின்; ேபா  
கூறினார்கள். ( ல் : ைபஹகீ, ஸ் ம்) 



 
ஹஜ், உம்ராச் ெசய் ம் எண்ணம் இல்லாமல் மக்கா க்கு வ ைக த ம் 
வியாபாாி, எாிெபா ள் மற் ம் தபால் வினிேயாகம் ெசய்பவர் ேபான்ேறார் 
(ஹஜ், உம்ராச் ெசய்ய) வி ம்பினாேல தவிர அவர்கள் இஹ்ராம் அணிய 
ேவண் ய தில்ைல. ஏெனனில் எல்ைலகைளப் பற்றி வந் ள்ள ேமற்கண்ட 
நபிெமாழியில் : 

  
َفَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أهْلِهِنَّ مِمَّنْ أرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ( . .  َ َ( . .

-இஹ்ராமிற்காக நிய்யத் ைவக்கேவண் ய- அந்த எல்ைலகள் அவர்க க்கும் 
(அதாவ  அந்தந்த ேதசத்தின க்கும்) ஹஜ், உம்ராச் ெசய் ம் ேநாக்கத்தில் 
அவ்வழிையக் கடந்  ெசல் ம் அவர்களல்லாத பிற பகுதியின க்கும் 
உாியன என்  வந் ள்ள . இதன் லம் ஹஜ், உம்ராவின் ேநாக்கமின்றி 
எல்ைலகைளக் கடப்பவர் இஹ்ராம் அணியேவண் யதில்ைல என்பைத 
அறியலாம். - இ  அல்லாஹ் தன் அ யார்க க்குச் ெசய்த கி ைப ம் 
அவர்கள் மீ  காட் ய க ைண மாகும். இதற்கான அைனத் ப் க ம் 
நன்றி ம் அவ க்ேக உாியன. 
 
மக்காைவ ெவற்றி ெகாண்ட ஆண்  மக்காவிற்கு வ ைக தந்த நபி (ஸல்) 
அவர்கள் இஹ்ராம் அணிந்தி க்கவில்ைல. மாறாக தைலயில் கவசத் ெதாப்பி 
அணிந்தி ந்த நிைலயில் தான் மக்காவிற்குள் ைழந்தார்கள் என்ப  
இக்கூற்ைற உ திப்ப த் கிற . ஏெனனில் அவர்கள் அப்ேபா  ஹஜ், 
உம்ராவின் எண்ணத்தில் வ ைக தரவில்ைல. மாறாக மக்காைவ ெவற்றி 
ெகாண் , அங்குள்ள இைண(ைவப் ச் சாதனங்களான சிைலக)ைள 
அப் றப்ப த் ம் ேநாக்கத்தில்தான் வ ைக தந்தார்கள்.  
 
எல்ைலயின் உட்பகுதிகளான ஜித்தா, உம்  சுலம், பஹ்ரா, அஷ்ஷராயிஃ, 
பத்ர், மஸ் ரா ேபான்ற ஊர்களில் வசிப்பவர் கள் ேமற்கூறப்பட் ள்ள ஐந்  
எல்ைலகளில் எதற்கும் ெசல்ல ேவண் யதில்ைல. மாறாக அவர்கள் வசிக்கும் 
இடேம அவர் களின் எல்ைலயாகும். அங்கி ந்ேத ஹஜ், உம்ராவின் 
இஹ்ராமிற்காக நிய்யத் ைவத்  ெகாள்ளலாம்.  
(எல்ைலக்குள் வசிக்கும்) ஒ வ க்கு எல்ைலக்கு ெவளிேய மற்ெறா   



இ ந்தால் அவர் எல்ைலயி ந்ேதா, அல்ல  அைதவிட மக்காவிற்கு மிக 
அ கில் இ க்கும் தன  ட் ந்ேதா இவ்விரண் ல் தான் வி ம்பிய 
இடத்தி ந்  இஹ்ராம் அணிந்  ெகாள்ள அ மதி ள்ள . 
எல்ைலகைளப் பற்றி குறிப்பி ம் ஹதீ ல் நபி (ஸல்) அவர்கள்  

  
َفَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمِنْ أهْلِهِ حَتَّى إنَّ أهْلَ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا( َِ(

-இஹ்ராமிற்காக நிய்யத் ைவக்கேவண் ய- அந்த எல்ைல க க்கு 
உட்பகுதியில் இ ப்பவர்கள் தன் ட் ந்ேத இஹ்ராம் அணிந்  
ெகாள்ள ேவண் ம். எ வைரெயனில், மக்கா வாசிகள் மக்காவி ந்ேத 
இஹ்ராம் அணிந்  ெகாள்வார்கள் எனக் கூறி ள்ளார்கள்.  
(அறிவிப்பவர் : இப் அப்பாஸ்-ர , ற்கள் : காாீ, ஸ் ம்) 
 
ஹரம் எல்ைலயி ள் இ ப்பவர் உம்ராச் ெசய்ய நா னால் அவர் 
ஹர ைடய எல்ைலைய விட் ம் ெவளிேயறி (ஹில் ைடய பகுதிக்கு)ச் 
ெசன்  அங்கி ந்  உம்ராவிற்காக இஹ்ராம் அணிந்  ெகாள்ளேவண் ம். 
ஏெனனில் ஆயிஷா (ர ) அவர்கள் உம்ராச் ெசய்ய ேவண் ெமன 
கூறியேபா , அவர்கைள ஹர ைடய எல்ைலைய விட் ம் ெவளிேய 
அைழத் ச் ெசன்  அங்கி ந்  இஹ்ராமிற்காக நிய்யத் ைவத் , அைழத்  
வ மா  அவர்களின் சேகாதரர் அப் ர் ரஹ்மான் (ர ) அவர்க க்கு நபி 
(ஸல்) அவர்கள் கட்டைளயிட்டார்கள்.  
(அறிவிப்பவர்: அப் ர் ரஹ்மான் -ர , ல் : இப் மாஜா) 
 
உம்ராச் ெசய்பவர் ஹர ைடய எல்ைலயி ள் இஹ்ராம் அணியக்கூடா , 
மாறாக உம்ராவிற்காக ஹர ைடய எல்ைலைய விட் ம் ெவளியில்தான் 
இஹ்ராம் அணிய ேவண் ம் என்பைத இச்ெசய்தி அறிவிக்கிற . 
 
எல்ைலையப் பற்றி இப்  அப்பாஸ் (ர ) அறிவிக்கும் ேமற்கண்ட 
நபிெமாழியின் (ெபா வான) சட்டத்ைத இந்த நபிெமாழி குறிப்பான 
சட்டமாக்கி விட்ட . அதாவ , அதில் மக்காவாசிகள் மக்காவி ந்ேத 
இஹ்ராம் அணிய ேவண் ம் என்  நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறிய  
ஹஜ்ஜுக்குாிய தாேன தவிர உம்ராவிற்குாிய  அல்ல (என்பைத -ஆயிஷா 



(ர ) அவர்களின் சம்பவத்தின் வாயிலாக அறியலாம்). 
 
ஹரமின் எல்ைலயி ந்ேத உம்ராவிற்காக இஹ்ராம் அணிந்  ெகாள்ள 
அ மதியி ந்தி ந்தால் நபி (ஸல்) அவர்கள், ஆயிஷா (ர ) அவர்கைள 
ஹரைம விட் ம் ெவளிேயறிச் ெசல்லக் கட்டைளயிடாமல், அவர்கள் 
தங்கியி ந்த (ஹரம்) பகுதியி ந்ேத இஹ்ராம் அணிய 
அ மதித்தி ப்பார்கள். இ  மிகத் ெதளிவான ெசய்தியாகும். இ ேவ 
மார்க்க அறிஞர்கள் ெப ம்பாலாேனாாின் கூற்றாகும். இம் வின் 

லம்தான் இ  நபிெமாழிகைள ம் ஒ ங் கிைணத் ச் ெசயல்பட ம். 
எனேவ இ ேவ ஃமி க்குப் ேப தலான வாகும்.  
-அல்லாஹ் ேநர்வழிகாட்டப் ேபா மானவன் - 
 
ஹஜ்ஜுக்கு ன்  உம்ராச் ெசய் விட்டவர்களில் சிலர், ஹஜ்ஜுக்குப் பிறகு 
தன்யீம் அல்ல  ஜிஃரானா ேபான்ற இடங்களி ந்  (இஹ்ராம் அணிந் ) 
அதிகமான உம்ராக்கைளச் ெசய்கின்றனர். இதற்கு மார்க்கத்தில் எந்த 
ஆதார ம் கிைடயா . மாறாக அவ்வா  ெசய்யாமல் இ ப்பேத சிறந்த  
என்பதற்கு பல ஆதாரங்கள் உள்ளன.  
 
நபி (ஸல்) அவர்கேளா, நபித் ேதாழர்கேளா ஹஜ்ைஜ நிைறேவற்றியதற்குப் 
பிறகு உம்ராச் ெசய்யவில்ைல. ஆயிஷா (ர ) அவர்கள் தன்யீமி ந்  
உம்ராச் ெசய்ததற்குக் காரணம் அவர்கள் மக்காவில் ைழ ம் ேபா  
மாதவிடாய் ஏற்பட் விட்டதால் மக்க டன் ேசர்ந்  உம்ராச் ெசய்ய ய 
வில்ைல. அதனால் அவர்கள் எல்ைலயி ந்  உம்ராவிற்காக அணிந்த 
இஹ்ராமிற்கு பகரமாக ஒ  உம்ராச் ெசய்ய ேவண் ெமன ேவண் யேபா  
நபி (ஸல்) அவர்கள் அதற்கு அ மதித்தார்கள். எனேவ அவர்கள் இரண்  
உம்ராக்கைள நிைறேவற்றியவரானார்கள். ஒன்  ஹஜ்ஜுடன் இைணந்த 
உம்ரா. மற்ெறான்  தனியாகச் ெசய்த உம்ரா.  
 
ஆயிஷா (ர ) அவர்க க்கு ஏற்பட்ட நிைலையப் ேபான்  எவ க்ேக ம் 
ஏற்பட்டால் இந்த ஆதாரங்களின் அ ப்பைடயி ம் அ  ஸ் ம்க க்கு 



ெபா ச் ச ைக என்ற அ ப்பைடயி ம் ஹஜ்ஜுக்குப் பிறகு (ஒ ) உம்ராச் 
ெசய்வதில் தவறில்ைல.  
 
ஹஜ் ெசய்பவர் மக்காவில் ைழ ம் ேபா  ெசய்த உம்ராைவத் தவிர 
ஹஜ்ஜுக்குப் பிறகு மற்ெறா  உம்ராவில் ஈ ப வ  ெபா மக்க க்குக் 
கஷ்டத்ைத ஏற்ப த் கிற  என்பதில் சந்ேதகமில்ைல. ேம ம் அ  அதிக 
ெநாிச க்கும் விபத் க க்கும் காரணமாக அைமகிற . அதற்ெகல்லாம் 
ேமலாக, இ  நபி (ஸல்) அவர்களின் வழிகாட்ட க்கும் நைட ைறக்கும் 
மாற்றமாக அைமந் ள்ள .  
- அல்லாஹ் ேநர்வழி காட்டப் ேபா மானவன்- 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ஹஜ்ஜுைடய காலங்கள் அல்லாத நாட்களில் எல்ைலைய அைடபவ க்குாிய 
சட்டம் 

 
அறிந்  ெகாள் ங்கள்! -இஹ்ராமிற்காக நிய்யத் ைவக்கும்- எல்ைலைய 
அைடபவ க்கு இரண்  நிைலகள் உள்ளன.  



தலாம் நிைல : ஒ வர் ஹஜ்ஜுைடய மாதங்களல்லாத ஷஃபான், ரமலான் 
ேபான்ற மாதங்களில் எல்ைலைய அைடவ . 
 
இவர் உம்ராவிற்காக இஹ்ராம் அணிந் , அதைன மனதால் நிைனத்  
லப்ைபக்க உம்ரதன் என்ேறா, அல்லாஹும்ம லப்ைபக்க உம்ரதன் என்ேறா 
நாவால் ெமாழிவார். பிறகு நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறிய பின்வ ம் 
தல்பியாைவக் கூ வார்.  
  

ِبَّيْكَ، لَبَّيْكَ الَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، الَ شَرِيْكَ لَكَلَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَ
லப்ைபக் அல்லாஹும்ம லப்ைபக்! லப்ைபக்க லா ஷாீக்க லக்க லப்ைபக்! 
இன்னல் ஹம்த வன்னிஃமத்த லக்க வல் ல்க்! லாஷாீக்க லக்! 
 
(க த் : யாஅல்லாஹ் உன் அைழப்ைப ஏற்  வந் ள்ேளன்! உனக்கு 
இைண யா மில்ைல. நிச்சயமாக அைனத் ப் க ம், அைனத்  
அ ட்ெகாைடக ம் ஆட்சி அதிகார ம் உனக்ேக உாியன! உனக்கு இைண 
யா மில்ைல!) 
 
இந்த தல்பியாைவ ம் அல்லாஹ்ைவ நிைன  கூ ம் திக்ர்கைள ம் 
கஃபாைவ வந்தைட ம் வைர அதிகமாகக் கூறிக் ெகாண் க்கேவண் ம். 
கஃபாைவ வந்தைடந்த டன் தல்பியாைவ நி த்தி விட் , கஃபாைவ ஏ  

ைற வலம் வந்  -தவாஃப்- ெசய்யேவண் ம். பிறகு மகா(ம் 
இப்ராஹீ) க்குப் பின் பகுதியில் இரண்  ரகஅத்கள் ெதா வார். பிறகு 
ஸஃபாைவ ேநாக்கிச் ெசன்  ஸஃபா, மர்வாவிற்கு மத்தியில் ஏ  சுற் க்கள் 
சுற்றி -ஸயீ- ெசய்ய ேவண் ம். பிறகு தைல ைய மழித் க் ெகாள்ளேவா, 
குைறத் க் ெகாள்ளேவா ேவண் ம். இத் டன் உம்ராவின் கிாிையகள் 
நிைறவைடந் வி ம். இதற்குப் பிறகு இஹ்ராமின் காரணத்தால் 
த க்கப்பட்ட காாியங்கள் அைனத் ம் ஹலால் ஆகிவி ம்.  
 
இரண்டாம் நிைல : ஒ வர் ஷவ்வால், ல்கஃதா மற் ம் ல்ஹஜ்ஜின் 

ந்தய 10 நாட்கள் ஆகிய ஹஜ்ஜுைடய மாதங்களில் எல்ைலைய 
அைடவ . 



 
இவர் ஹஜ்ைஜ மட் ம் நிைறேவற் ம் இஃப்ராைதேயா, ஹஜ்ைஜ ம் 
உம்ராைவ ம் பிாித்  நிைறேவற் ம் தமத் ஃ க்குாிய உம்ராைவேயா, 
அல்ல  இரண்ைட ம் இைணத்  நிைறேவற் ம் கிரானாகேவா ஆக 
இம் ன்றில் ஏேத ம் ஒன்ைறத் ேதர்ந்ெத த் க் ெகாள்ளலாம். ஏெனனில் 
நபி (ஸல்) அவர்கள் ஹஜ்ஜத் ல் விதாவி;ன் ேபா  ல்கஃதா மாதத்தில் 
எல்ைலைய அைடந்தேபா  இம் ன்  வழிபா களில் ஏேத ம் ஒன்ைறத் 
ேதர்ந்ெத த் க் ெகாள்ள ேதாழர்க க்கு அ மதியளித்தார்கள்.  
 
எனி ம் ஹதி எ ம் ப ப்பிராணிைய தன் டன் ெகாண்  வராதவர்கள் 
உம்ராவிற்காக நிய்யத் ைவத்  இஹ்ராம் அணிந்  ெகாள்வேத 
சுன்னத்தாகும். அதன் பிறகு அவர் -ஹஜ்ஜுைடய காலங்கள் அல்லாத பிற 
காலத்தில் எல்ைலைய அைடந்தவர் விஷயத்தில் நாம் ேமற்கூறிய ைறயில் 
(உம்ரா) கிாிையகைள நிைற ேவற்ற ேவண் ம். ஏெனனில் நபி (ஸல்) 
அவர்கள் மக்காைவ ெந ங்கியேபா  (ஹஜ்ஜுக்காக இஹ்ராம் 
அணிந்தி ந்த) தம  ேதாழர்க க்கு, அவர்களின் இஹ்ராைம உம்ராவிற்காக 
மாற்றிக் ெகாள் மா  கட்டைளயிட்டார்கள். அதைன மக்கா வந்தைடந்த 
பின்ன ம் வ த்தினார்கள். நபி (ஸல்) அவர்களின் கட்டைளக்கிணங்க 
நபித்ேதாழர்க ம் தவாஃப் மற் ம் ஸயீ ெசய்  ையக் குைறத்  
இஹ்ராைமக் கைளந்தார்கள்.  
 
தன் டன் ப ப்பிராணிைய ெகாண் வந்தவர்கள் ல்ஹஜ் 10-ம் நாளில் 
இஹ்ராைம கைள ம்வைர இஹ்ரா டேனேய இ க்க ேவண் ம் என நபி 
(ஸல்) அவர்கள் கட்டைளயிட்  ந்தார்கள். அதனால் அவர்கைளத் தவிர 
மற்ற அைனவ ம் உம்ராவிற்குப் பின் இஹ்ராைமக் கைளந்  விட்டனர். 
ப ப் பிராணிைய தன் டன் ெகாண் வ பவர் ஹஜ், உம்ரா 
இரண் ற்காக ம் ேசர்த்  (கிரானாக) நிய்யத் ைவத்  இஹ்ராம் அணிவ  
சுன்னத்தாகும். ஏெனனில் ப ப் பிராணிைய தன் டன் ெகாண் வந்த நபி 
(ஸல்) அவர்கள் இவ்வாேற ெசய்தார்கள்.  
 



ப ப்பிராணி டன் உம்ராவிற்காக இஹ்ராம் அணிந்தி ந்த தம  
ேதாழர்க க்கு உம்ரா டன் ஹஜ்ைஜ ம் இைணத்  (கிரானாக) தல்பியாச் 
ெசால் மா ம் அவ்விரண்ைட ம் 10-ம் நாளில் நிைற  ெசய் ம் வைர 
இஹ்ராைமக் கைளயக் கூடா  என் ம் கட்டைளயிட்டார்கள்.  
 
ப ப்பிராணிைய தன் டன் ெகாண் வந்தவர் ஹஜ்ஜுக்காக மட் ம் 
(இஃப்ராதாக) இஹ்ராம் அணிந்தி ந்தா ம் -கிரான் ஹஜ் ெசய்பவர் 
ேபான் - 10-ம் நாள் வைர இஹ்ரா டேனேய இ க்க ேவண் ம். 
 
ப ப்பிராணிைய தன் டன் ெகாண் வராதவர் ஹஜ்ைஜ மட் ம் 
நிைறேவற் ம் இஃப்ராதாகேவா, அல்ல  ஹஜ், உம்ரா இரண்ைட ம் 
இைணத்  நிைறேவற் ம் கிரானாகேவா இஹ்ராம் அணிந்தி ந்தால் (10-ம் 
நாள் வைர) அவர் இஹ்ரா டேனேய இ க்கத் ேதைவயில்ைல. மாறாக 
அவர் தன  இஹ்ராைம உம்ராவிற்குாியதாக மாற்றிக் ெகாண்  தவாஃப் 
மற் ம் ஸயீ ெசய்  ையக் குைறத்  இஹ்ராைமக் கைளந் வி வேத 
சுன்னத்தாகும் என்பைத இதன் லம் அறியலாம். நபி (ஸல்) அவர்கள் ப ப் 
பிராணிையத் தன் டன் ெகாண் வராத தம  ேதாழர்க க்கு இவ்வாேற 
கட்டைளயிட்டார்கள். எனி ம் தாமதமாக (மக்காவிற்கு) வ ைக த பவர் 
இவ்வா  (உம்ராச்) ெசய்வதினால் ஹஜ் ெசய்ய யா  ேபாய்வி ம் 
என்  பயப்ப வாரானால் அவர் தன  இஹ்ரா டேனேய இ ந்  
ஹஜ்ைஜ நிைறேவற் வதால் குற்றமில்ைல.  
-அல்லாஹ் மிக அறிந்தவன்- 
 
இஹ்ராம் அணிபவர் ேநாய் அல்ல  எதிாியின் பயம் ேபான்றவற்றால் தன  
(ஹஜ், உம்ரா) வழிபாட்ைட நிைறேவற்ற யாமல் ேபாகலாம் என்  
பயப்ப வாரானால் அவர் இஹ்ராம் அணி ம் ேபா , (ஹஜ், உம்ராைவ 
நிைறேவற்ற யாதவா ) ஏதாவ  ஒ  தைட என்ைனத் த த்  விட்டால் 
நீ என்ைனத் த த்த இடேம நான் இஹ்ராைமக் கைள மிடம் எனக் கூ வ  
வி ம்பத்தக்க ெசயலாகும்.  
 



பாஆ பின்த் சுைபர் (ர ) அவர்கள், அல்லாஹ்வின் தர் அவர்கேள! 
ேநாயாளியாக இ க்கும் நான் ஹஜ் ெசய்ய வி ம் கிேறன்! (இந்நிைலயில் 
நான் எவ்வா  நடந்  ெகாள்வ ?) என்  ேகட்டேபா , நீ என்ைனத் 
த க்குமிடேம நான் இஹ்ராைமக் கைள மிடம்! என்ற நிபந்ைத டன் நீ 
ஹஜ் ெசய்! என்  பதிலளித்தார்கள்.  
( ற்கள் : காாீ, ஸ் ம்) 
 
இந்த நிபந்தைனயின் பயன் யாெதனில், இஹ்ராம் அணிந்தவைர அவர  
வழிபாட்ைட ைமயாக நிைற ேவற் வைத விட் ம் ேநாேயா அல்ல  
எதிாிேயா த த் விட்டால் அவ்விடத்திேலேய இஹ்ராைமக் கைளந்  
விடலாம். ேம ம் அதற்காக எந்தக் குற்றப் பாிகார ம் ெசய்யத் 
ேதைவயில்ைல.  
 

6. சி  குழந்ைதகளின் ஹஜ், அவர்களின் கடைமயான ஹஜ்ஜுக்கு நிகராகுமா? 

 
சி வர், சி மியர்களின் ஹஜ் மார்க்கத்தில் ஏற் க் ெகாள்ளப்ப ம்.  
ஒ  ெபண்மணி நபி (ஸல்) அவர்களிடம் ஒ  குழந்ைதைய உயர்த்திக் 
காண்பித் , அல்லாஹ்வின் தர் அவர்கேள! இக்குழந்ைத ம் ஹஜ் 
ெசய்யலாமா? என்  ேகட்டார். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள் ஆம்! அதன் 
நன்ைம உனக்குக் கிைடக்கும் என்றார்கள்.  
(அறிவிப்பவர் : இப்  அப்பாஸ் -ர , ல் : ஸ் ம்) 
 
நான் ஏ  வய ைடயவனாக இ க்கும் ேபா  நபி (ஸல்) அவர்க டன் ஹஜ் 
ெசய்ய ைவக்கப்பட் ள்ேளன் என அஸ்ஸாயிப் பின் யஜீத் (ர ) 
கூ கிறார்கள். ( ல் : காாீ) 
 
எனி ம் இவ்வி வ ைடய ஹஜ்ஜும் இஸ்லாத்தின் கடைமயான 
ஹஜ்ஜிற்கு நிகரானதாகா .  
 
இ ேபான்ேற அ ைமகள் மற் ம் அ ைமப் ெபண்களின் ஹஜ்ஜும் 



மார்க்கத்தில் ஏற் க் ெகாள்ளப்ப ம். எனி ம் அவர்களின் ஹஜ் 
இஸ்லாத்தின் கடைமயான ஹஜ்ஜுக்கு நிகராகா .  

ُ صَبِيٍّ حَجَّ ثُمَّ بَلَغَ الْحِنْثَ فَعَلَيْهِ أنْ يَحُجَّ حَجَّةً أخْرَى، وَأيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ ثُمَّ أعْتِقَ فَعَلَيْهِ َأيُّمَا(  َ ُ َ
)ُحَجَّةٌ أخْرَى 

ஏேத ம் ஒ  குழந்ைத ஹஜ் ெசய் , அதன் பிறகு அவர் ப வ வயைத 
அைடந்தால் (ஹஜ் ெசய்வதற்கு சக்தி ம் வசதி ம் ெபற்றி ந்தால்) மற்ெறா  

ைற ஹஜ் ெசய்வ  அவர்மீ  கடைமயாகும். யாேர ம் ஒ  அ ைம ஹஜ் 
ெசய் , அதன் பிறகு அவர் உாிைம விடப்பட்டால் (ஹஜ் ெசய்வதற்கு 
சக்தி ம் வசதி ம் ெபற்றி ந்தால்) மற்ெறா  ைற ஹஜ் ெசய்வ  அவர்மீ  
கடைமயாகும் என நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். 
(அறிவிப்பவர் : இப்  அப்பாஸ் -ர , ற்கள் : இப்  அபீைஷபா, 
ைபஹகீ) 
 
விபரமறியாத சி வராக இ ந்தால் அவாின் ெபா ப்பாளர் அச்சி வாின் 
ைதக்கப்பட்ட ஆைடைய கைளந்  (இஹ்ராம் உைடைய அணிவித் ) 
இஹ்ராம் அணிந்ததாக எண்ணி, அச்சி வ க்காக தல்பியாக் கூறிக் 
ெகாள்ளேவண் ம். இதன் லம் அச்சி வர் இஹ்ராம் 
அணிந்தவராகிவி வார். எனேவ இஹ்ராம் அணிந்த ெபாியவ க்குத் 
த க்கப்பட்ட அைனத் ம் அச்சி வ க்கும் த க்கப்பட்டதாகிவி ம்.  
 
இ ேபால் விபரமறியாத சி மியாக இ ந்தால் அவ ைடய ெபா ப்பாளர் 
அவ க்குப் பகரமாக இஹ்ராம் அணிவதாக எண்ணிக் ெகாண் , தல்பியாக் 
கூறேவண் ம். இதன் லம் அச்சி மி இஹ்ராம் அணிந்தவளாகிவி வாள். 
இதன் பிறகு இஹ்ராம் அணிந்த ெபண்க க்குத் த க்கப்பட்ட அைனத் ம் 
அச்சி மிக்கும் த க்கப்பட்டதாகிவி ம்.  
 
தவாஃபின் ேபா  (சி வர், சி மி ஆகிய) இ வாின் உடல் க ம் 
உைடக ம் ய்ைமயாக இ ப்ப  அவசியம். தவாஃப் என்ப  
ெதா ைகையப் ேபான்றதாகும். எனேவ அ  நிைறேவற ய்ைமயாக 
இ ப்ப  நிபந்தைனயாகும்.  
 



சி வ ம் சி மி ம் விபரமறி ம் ப வ ைடயவர்களாக இ ந்தால் 
அவர்க ைடய ெபா ப்பாளர்களின் அ மதி டன் இஹ்ராம் அணிந்  
ெகாள்ளேவண் ம். இஹ்ராம் அணி ம் ேபா  குளித்தல், ந மணம் சுதல் 
ேபான்ற ெபாியவர்கள் ெசய் ம் அைனத்ைத ம் அவ்வி வ ம் 
ெசய் ெகாள்வார்கள். எனி ம் அவ்வி வாின் அைனத் ச் ெசயல்கைள ம் 

ைறயாக நிைறேவற்ற ைவப்ப  அவர்க ைடய ெபா ப்பாளர்களின் 
கடைமயாகும். ெபா ப்பாளராக அவர்களின் தந்ைதேயா, தாேயா அல்ல  
இவர்கள் தவிர உள்ள பிறேரா இ ந்  ெகாள்ளலாம்.  
 
சி வர்களால் நிைறேவற்ற யாத கல்ெலறிதல் ேபான்ற ெசயல்கைள 
அவர்க க்குப் பகராமாக அவர்களின் ெபா ப்பாளர்கள் நிைறேவற்ற 
ேவண் ம். இைவ தவிர, அரஃபா, மினா, ஸ்த ஃபா ஆகிய இடங்களில் 
தங்குவ , தவாஃப், ஸயீ ெசய்வ  ேபான்றைவகைள (சி வர், சி மிகளான) 
அவர்கேள நிைறேவற் வ  கடைமயாகும்.  
 
தவாஃப், ஸயீ ெசய்ய அவர்களால் இயலாவிட்டால் அவர்கைள சுமந்  
ெகாண்  தவாஃப், ஸயீ ெசய்ய ைவக்க ேவண் ம். சி வர்கைள சுமந்  
ெசல்பவர் தான் ெசய் ம் தவாஃைப ம் ஸயீைய ம் தனக்காக ம் 
அவர்க க்காக ம் ஆக்கிக் ெகாள்ளாம ப்ப  சிறந்ததாகும். மாறாக 
அவ்வி வ க்கு ாிய தவாஃப், ஸயீ என நிைனத்  அதைன 
நிைறேவற்றேவண் ம். பிறகு தனக்காக ஒ  தவாஃ ம் ஒ  ஸயீ ம் ெசய்  
ெகாள்ளேவண் ம். இவ்வா  ெசய்வேத வணக்கங்களில் ேபணிக்ைகயான 

ைற ம், சந்ேதகமானைத விட் விட்  சந்ேதகமற்றைத எ த் க் ெகாள்! 
என்ற நபிெமாழியின் அ ப்பைடயில் ெசயல்ப வ மாகும்.  
(அறிவிப்பவர்: ஹஸன் -ர , ல் : திர்மிதி) 
 
ஆயி ம் சி வர்கைள சுமப்பவர்கள் தனக்காக ம் தான் சுமந்  
ெசல்பவ க்கா ம் ேசர்த்  தவாஃ ம் ஸயீ ம் ெசய்கிேறன் என நிைனத் க் 
ெகாண்டால் அ  அவ்வி வ க்கும் உாியதாகிவி ம் என்பேத 
(அறிஞர்களின்) இ  கூற் க்களில் சாியான கூற்றாகும். ஏெனனில் நபி 



(ஸல்) அவர்களிடம் ஒ  ெபண்மணி குழந்ைதயின் ஹஜ்ைஜப் பற்றிக் 
ேகட்டேபா , அதற்ெகன தனியாக தவாஃப் ெசய்ய ேவண் ம் என நபி 
(ஸல்) அவர்கள் கட்டைளயிடவில்ைல. அவ்வா  ெசய்வ  கடைமயாக 
இ ந்தி ந்தால் நிச்சயமாக அதைன அப்ெபண்மணிக்கு நபி (ஸல்) அவர்கள் 
விளக்கியி ப்பார்கள்.  
-ேநர்வழிகாட்ட அல்லாஹ் ேபா மானவன்- 
 
தவாஃைப ஆரம்பிப்பதற்கு ன்னர் -ெபாியவர்கைளப் ேபான் - 
சி ெதாடக்கு, அசுத்தம் ஆகியைவகைளவிட் ம் ய்ைமயாகிக் 
ெகாள் மா  விபரமறிந்த சி வர், சி மியர் க க்குக் 
கட்டைளயிடேவண் ம்.  
 
சி வர், சி மியைர -ஹஜ், உம்ரா ெசய்யைவப்ப , அதற்காக- இஹ்ராம் 
அணிவிப்ப  ெபா ப்பாளர் மீ  கடைமயல்ல. மாறாக அ  -நஃபிலான- 
உபாியான ெசயலாகும். அதைன ெசய்ய ைவத்தால் அதற்குாிய கூ  
ெபா ப்பாள க்குக் கிைடக்கும். அவ்வா  ெசய்ய ைவக்கவில்ைலெயனில் 
அதனால் குற்றேம மில்ைல.  
-அல்லாஹ் மிக அறிந்தவன்- 
 
 
 
 
 
 

7. இஹ்ராமிற்காக நிய்யத் ைவத் ள்ளவ க்கு த க்கப்பட்டைவக ம் 
அ மதிக்கப்பட்டைவக ம் 

 
ஆணாக இ ந்தா ம் ெபண்ணாக இ ந்தா ம் இஹ்ராமிற்காக நிய்யத் 
ைவத்தபின் , நகம் எ ப்ப ம், ந மணம் சுவ ம் கூடா .  

ைதக்கப்பட்ட எந்த ஆைடகைள ம் ஆண்கள் அணிவ  கூடா . 



ைமயாக ெவட் த் ைதக்கப்பட்ட சட்ைட ேபான்றைவக ம் சிலபகுதிகள் 
மட் ம் ைதக்கப்பட்ட பனியன், ேபண்ட், ஷு, சாக்ஸ் ேபான்றைவக ம் 
இத்தைடயில் அடங்கும். (இஹ்ராமிற்காக) கீழாைட கிைடக்காதவர் ேபண்ட் 
அணிந்  ெகாள்ள அ மதி ள்ள . அ ேபால் ெச ப் க் கிைடக்காதவர் 
ஷு (கா ைற) அணிந்  ெகாள்ள அ மதி ள்ள . (அதைன ெச ப்ைபப் 
ேபான்  மாற் வதற்காக) அதன் ேமற்பகுதிைய ெவட்  விடத் 
ேதைவயில்ைல.  
  

)ِمَنْ لَمْ يَجِدْ إزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ ( 
-இஹ்ராமிற்காக- கீழாைட கிைடக்காதவர் ேபண்ட் அணிந்  ெகாள்ளட் ம்! 
ெச ப் க் கிைடக்காதவர் கா ைற அணிந்  ெகாள்ளட் ம்! என நபி (ஸல்) 
அவர்கள் கூறினார்கள்.  
(அறிவிப்பவர்: இப்  அப்பாஸ்-ர , ல்: காாீ, ஸ் ம்) 
 
ெச ப் க் கிைடக்காத நிைலயில் ஷு (கா ைற) அணிந்தால் அதன் 
ேமற்பகுதிையத் ண் த் க் ெகாள்ளேவண் ம் எனக் கட்டைளயி ம் 
இப்  உமர் (ர ) அவர்கள் அறிவிக்கும் ஹதீஸ் உள்ள . எனி ம் 
இச்சட்டம் பிறகு மாற்றப்பட்  விட்ட . இஹ்ராம் அணிபவர் 
அணியேவண் ய ஆைடகைளப் பற்றி மதினாவில் வினவப்பட்டேபா  நபி 
(ஸல்) அவர்கள் அவ்வா  கூறினார்கள். அதன் பிறகு ெச ப்  
இல்லாதவர்கள் கா ைற அணிந்  ெகாள்ளலாம் என அரஃபாவில் உைர 
நிகழ்த் ம் ேபா  அ மதித்தார்கள். அதைன ண் த் க் ெகாள் மா  
அவ் ைரயில் கட்டைளயிடவில்ைல.  
 
மதினாவில் நபி (ஸல்) அவர்களின் பதிைல ெசவிம க் காதவர்க ம் இந்தப் 
பிரசங்கத்தில் கலந்  ெகாண் ந்தனர். -ஒ  சட்டம் ெசால் ம்ேபா - 
ேதைவப்ப ம் ேநரத்தில் விளக்கமளிக்காமல் அதைனப் பிறகு கூ வதற்கு 
அ மதி இல்ைல என்பேத ஹதீஸ் மற் ம் சட்டக்கைலயில் 
கைடபி க்கப்ப ம் விதியாகும். எனேவ இதன் லம் (கா ைறைய) ெவட்  
வி வதற்கான கட்டைள மாற்றப்பட்  விட்ட  என்பேத உ தியாகிற . 
அதைன கண் ப்பாகத் ண் த்தாக ேவண் ம் என்றி ந்தால் நிச்சயமாக 



நபி (ஸல்) அவர்கள் அதைனத் ெதளி ப த்தி இ ப்பார்கள்.  
-அல்லாஹ் மிக அறிந்தவன்- 
 

இஹ்ராமிற்காக நிய்யத் ைவத்தி ப்பவர் கரண்ைடக்குக் கீ ள்ள கட்ஷு 
ேபான்றவற்ைற அணிவதற்கு அ மதி உள்ள . ஏெனனில் அ ம் 
ெச ப்பின் வைகையச் சார்ந்தைவேய!  
 

கீழாைடைய ந்  ெகாள்வதற்கும் கயி  ேபான்றைவ களால் 
அவற்ைறக் கட் க் ெகாள்வதற்கும் அ மதி உள்ள . ஏெனனில் இவ்வா  
ெசய்யக் கூடா  என்பதற்கு எந்த ஆதார மில்ைல.  
 

இஹ்ராம் அணிந் ள்ளவர் குளித் க் ெகாள்வதற்கும், தைலைய க விக் 
ெகாள்வதற்கும், ேதைவேயற்பட்டால் இேலசாக, மி வாகச் ெசாாிந்  
ெகாள்வதற்கும் அ மதி ள்ள . இதனால் தைலயி ந்  ( ) ஏேத ம் 
வி ந் விட்டா ம் குற்றமில்ைல.  
 

இஹ்ராமான நிைலயி க்கும் ெபண்கள் கத்திற்ெகன ைதக்கப்பட்ட 
ஆைடகளான ர்கா, நிகாப் ேபான்றைவ கைளேயா, ைகக்ெகனத் 
ைதக்கப்பட்ட ைக ைற ேபான்றைதேயா அணிவ  கூடா .  
 
(இ  கண்க ம் ெதாி ம் விதமாக அணி ம் ஆைடக்கு ர்கா என் ம் ஒ  
கண் மட் ம் ெதாி ம் விதமாக உள்ள ஆைடக்கு நிகாப் என் ம் ெபயர்)  

 
َالْمَرْأةُ تَنْتَقِبِ وََال . . )  ( . . الْقُفَّازَيْنِ تَلْبَسِ وََال الْمُحِْرمَُة 

இஹ்ராம் அணிந் ள்ள ெபண்கள் நிகாப் அணியக் கூடா . 
ைக ைறகைள ம் அணியக் கூடா  என நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். 
(அறிவிப்பவர்: இப் உமர்-ர , ல்: காாீ) 
 
ைக ைற என்ப  : கம்பளி அல்ல  பஞ்சு ேபான்றைவ களால் - ன்னங்- 
ைககளின் அளவிற்குத் ைதக்கப்பட்ட அல்ல  ெநய்யப்பட்ட ஆைடயாகும்.  



 
இவற்ைறத் தவிர உள்ள சட்ைட, ேபண்ட், ஷு, சாக்ஸ் ேபான்ற 

ைதக்கப்பட்ட ஆைடகைள அணிந்  ெகாள்ள ெபண்க க்கு 
அ மதி ள்ள .  
 

அ ேபால் ேதைவ ஏற்ப மானால் ந்தாைனைய கத்தில் ெதாங்கவிட 
அ மதி ள்ள . ஆனால் அதைன கத்தில் கட் க் ெகாள்ளக் கூடா . 
அவ்வா  ெதாங்கவி ம் ேபா  கத்தில் ந்தாைன பட்டா ம் 
குற்றமில்ைல.  

  
انُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا كَانَ الرُّكْبَ

ْسَدَلَتْ إحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ  ِ(
 )

நாங்கள் நபி (ஸல்) அவர்க டன் இஹ்ராம் அணிந்தவர்களாக இ ந்த 
ேபா  எங்கைள வாகனக் கூட்டத்தினர் கடந்  ெசல்பவர்களாக இ ந்தனர். 
அவர்கள் எங்கைள ெந ங்கும் ேபா  எங்கள் தைலயி ந்த 

ந்தாைனகைள கத்தில் ெதாங்கவிட் க் ெகாள்ேவாம். அவர்கள் 
எங்கைளக் கடந்த பிறகு அதைன நீக்கிக் ெகாள்ேவாம் என ஆயிஷா (ர ) 
அவர்கள் கூ கிறார்கள். 
 
( ற்கள் : இப் மாஜா, அ தா த், உம்  ஸலமா (ர ) அவர்கள் 
அறிவிக்கும் இ ேபான்ற ெசய்தி தாரகுத்னீ எ ம் ம் இடம் 
ெபற் ள்ள .) 
 
அ ேபால் ஆைட மற் ம் அ  ேபான்றைவகைளக் ெகாண்  ைககைள 

க் ெகாள்வதி ம் தவறில்ைல. 
 
அந்நிய ஆண்க க்கு ன்னிைலயில் கத்ைத ம் ன்ைககைள ம் 
மைறத் க் ெகாள்வ  அவசியமாகும். ஏெனனில் நிச்சயமாக அைவகள் 
மைறக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகளாகும். அல்லாஹு தஆலா கூ கிறான் : 
  

َّوَالَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إال لِبُعُوْلَتِهِنَّ ِ



ேம ம் அவர்கள் தம் அலங்காரத்ைத தம் கணவர்கள் . . . .  ஆகியவர்கைளத் 
தவிர ெவளிப்ப த்தேவண்டாம். (குர்ஆன் 24:31) 
 
நிச்சயமாக க ம் ன்ைகக ம் அலங்காரப் பகுதிகள் என்பதி ம் அதி ம் 

கம் மிகக் கவர்ச்சி ைடய  என்பதி ம் சந்ேதகமில்ைல. அல்லாஹுத் 
தஆலா கூ கிறான்: 

  
َ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَِّوَإذَا سَأَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوْهُنَّ مِنْ

ேம ம் நீங்கள் (நபியின் மைனவியர்களான) அவர்களிடம் யாெதா  
ெபா ைள ம் ேகட்(க ேநாிட்)டால் நீங்கள் திைரக்கு அப்பால் இ ந்  
ெகாண்ேட அவர்களிடம் ேக ங்கள்! அ(வ்வா  ெசய்வ)  உங்கள் 
உள்ளங்க க்கும் அவர்கள் உள்ளங்க க்கும் பாிசுத்தமானதாகும். 
(அல்குர்ஆன் 33:53) 
 

கத்தில் ஆைட படாமல் த க்க ந்தாைனக்குக் கீழ் ெதாப்பி அணி ம் 
பழக்கம் பல ெபண்களிடம் காணப் ப கிற . நாம் அறிந்தவைர இதற்கு 
மார்க்கத்தில் எந்த ஆதார மில்ைல. இ  மார்க்கச் சட்டமாக இ ந்தி ந்தால் 
நிச்சயமாக நபி (ஸல்) அவர்கள் ச தாயத்தின க்கு ெதளி  
ப த்தியி ப்பார்கள். அதைன கூறாமல் விட் க்கமாட்டார்கள். 
 

அணிந் ள்ள இஹ்ராம் ஆைடயில் அ க்கு அல்ல  அ ேபான்ற ஏதாவ  
(அசுத்தங்கள்) பட் விட்டால் அதைன க விக் ெகாள்ளேவா, அல்ல  
அ ேபான்ற (ேவ  இஹ்ராம்) ஆைடகைள மாற்றிக் ெகாள்ளேவா 
ஆண்க க்கும் ெபண்க க்கும் அ மதி ள்ள . 
 

இஹ்ராம் அணிந்தவர் குங்குமேமா அல்ல  வர்ஸ் எ ம் ந மணமிக்க 
தாவரச் சாயேமா சப்பட்ட எந்த ஆைட ைய ம் அணிவதற்கு அ மதி 
கிைடயா . நபி (ஸல்) அவர்கள் இதைனத் த த் ள்ளார்கள்.  
(அறிவிப்பவர் : இப்  உமர் -ர , ல் : காாீ) 

இஹ்ராம் அணிந் ள்ளவர் இச்ைசயான ெசயல்கள், பாவங்கள், ண் 



தர்க்கங்கள் ஆகியைவகைள விட் ம் விலகிக்ெகாள்வ  கடைமயாகும். 
அல்லாஹ் கூ கிறான்: 

  
دَالَ فِي الْحَجَِّاَلْحَجُّ أشْهُرٌ مَعْلُوْمَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَالَ رَفَثَ وَالَ فُسُوْقَ وَالَ جِ

ஹஜ்ஜுக்குாிய காலம் (ஷவ்வால், ல்கஃதா, ல்ஹஜ் மாதத்தின் 
பத்தாம்நாள் அதிகாைல வைர ள்ள) அறியப்பட்ட மாதங்களாகும். ஆகேவ, 
அவற்றில் எவெரா வர் (இஹ்ராம் கட் வதன் லம்) ஹஜ்ைஜத் (தன் மீ ) 
கடைமயாக்கிக் ெகாண்டால் தாம்பத்திய உற  ெகாள்வ ம், 
ெகட்டேபச்சுக்கள் ேபசுவ ம், ண் தர்க்கம் ெசய்வ ம் ஹஜ்ஜில் கூடா .  
(அல்குர்ஆன் 2:197) 

  
)ُمَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أمُّهُ(

இச்ைசயான ெசயல்களி ம் பாவமான காாியங்களி ம் ஈ படாமல் ஹஜ் 
ெசய்பவர் -ஹஜ்ைஜ நிைறேவற்றித் தி ம் ம் ேபா - அவ ைடய தாய் 
அவைர அன்  ெபற்ெற த்தைதப் ேபான்  (பாவமற் ) தி ம் கிறார் என 
நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்.  
(அறிவிப்பவர்: அ ஹுைரரா -ர , ல் : காாீ) 
 
அல்குர்ஆனில் இடம்ெபற் ள்ள "ரஃபஸ்" எ ம் வார்த்ைத உட ற க்கும் 
ெவ க்கத்தக்க ெசால், ெசயல் அைனத்திற்கும் பயன்ப த்தப்ப ம்.  
"◌ஃ ஸுக்" என்ப  : அல்லாஹ் க்கு மா ெசய் ம் -பாவமான- 
ெசயல்கைளக் குறிக்கும்.  
"ஜிதால்" என்ப  : அசத்தியமானைவகளி ம் பயனற்றைவ களி ம் தர்க்கம் 
ெசய்வைதக் குறிக்கும். 
 
சத்தியத்ைத நிைலநாட் வதற்காக ம் அசத்தியத்ைத ஒழிப்பதற்காக ம் 
அழகிய ைறயில் தர்க்கம் ெசய்வதில் தவறில்ைல. மாறாக அவ்வா  ெசய்ய 
ேவண் ெமன மார்க்கம் கட்டைளயி கிற . அல்லாஹ் தஆலா கூ கிறான் : 

  
َاُدْعُ إلَى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ أحْسَنُ ِ

(நபிேய!) நீர் (மனிதர்கைள) விேவகத்ைதக் ெகாண் ம் அழகான 
நல் பேதசத்ைதக் ெகாண் ம் உமதிரட்சகனின் வழியின் பக்கம் 
அைழப்பீராக! அன்றி ம் எ  மிக அழகானேதா, அைதக் ெகாண்  



அவர்க டன் நீர் விவாதம்ெசய் ராக! (குர்ஆன் 16:125) 
 

இஹ்ராம் அணிந் ள்ள ஆண்கள் ெதாப்பி, ண் , தைலப்பாைக ேபான்ற 
தைலைய ம் ெபா ட்கைளக் ெகாண்  தைலைய மைறப்ப  கூடா . 
அ ேபால் கத்ைத மைறப்ப ம் கூடா . அரஃபா தினத்தன்  
வாகனத்தி ந்  வி ந்  இறந் விட்ட நபித்ேதாழைரப் பற்றி நபி (ஸல்) 
அவர்கள் கூ ம்ேபா ,  

  
ْاغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ وََال تُخَمِّرُوا رَأسَهُ وََال وَجْهَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 

)مُلَبِّيًا 
 )

இவைர இலந்ைத இைல கலந்த தண்ணீரால் குளிப்பாட் ங்கள்! 
அவ ைடைய இரண்  ஆைடகளிேலேய அவ க்கு கஃபனி ங்கள்! 
அவ ைடய கத்ைத ம் தைலைய ம் டாதீர்கள்! ஏெனனில் நிச்சயமாக 
அவர் ம ைம நாளில் தல்பியாக் கூறியவராக எ ப்பப்ப வார் என்றார்கள்.  
(அறிவிப்பவர் : இப்  அப்பாஸ் -ர , ற்கள் : காாீ, ஸ் ம், இ  

ஸ் மில் இடம் ெபற்ற வாசகமாகும்) 
 

நிழ க்காக குைடையப் பயன்ப த் வதிேலா, வாகனத்தின் க , 
கூடாரம், மரம் ேபான்றைவகளின் லம் நிழல் ெப வதிேலா தவறில்ைல. 
நபி (ஸல்) அவர்கள் ஜமரத் ல் அகபாவிற்குக் கல்ெலறி ம் ேபா  
அவர்க க்கு நிழ க்காகத் ணி பி க்கப்பட்ட ெசய்தி ம் நபி (ஸல்) 
அவர்க க்காக நமிரா எ ம் இடத்தில் கூடாரம் அ க்கப்பட் , அரஃபா 
தினத்தன்  சூாியன் உச்சி சா ம் வைர அதில் தங்கி இ ந்தார்கள் என்ற 
ெசய்தி ம் ஹதீஸ்களில் இடம் ெபற் ள்ளன. 
 

நிலத்தி ள்ள ேவட்ைடப் பிராணிகைள ேவட்ைடயா வ , ேவட்ைடயாட 
உத வ , பிராணிகைள அதன் இடத்ைத விட் ம் விரட் வ , தி மண 
ஒப்பந்தம் ெசய்வ , உட ற  ெகாள்வ , தி மணத்திற்காக ெபண் 
நிச்சயிப்ப , இச்ைச டன் ெபண்கைளத் ெதா வ  ஆகிய அைனத் ச் 
ெசயல்க ம் இஹ்ராம் அணிந் ள்ள ஆண், ெபண் அைனவாின் மீ ம் 
த க்கப்பட் ள்ள .  



  
)َال يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وََال يُنْكِحُ وََال يَخْطُبُ   )

இஹ்ராம் அணிந் ள்ளவர் தி மணம் ெசய்யக் கூடா . (பிற க்கு) 
தி மணம் ெசய் ைவக்க ம் கூடா . தி மணத்ைத நிச்சயிக்க ம் கூடா  
என நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்.  
(அறிவிப்பவர்: உஸ்மான் -ர , ல் : ஸ் ம்) 
 
இஹ்ராம் அணிந் ள்ளவர்கள் மறதியாகேவா. அறியாமேலா ைதக்கப்பட்ட 
ஆைடைய அணிந்  விட்டாேலா, தைலைய மைறத்  விட்டாேலா அல்ல  
ந மணங்கைளப் சி விட்டாேலா அவர் மீ  எந்தப் பாிகார ம் கிைடயா . 
எனி ம் (மறந்தவ க்கு) நிைன  வந்த டன், (அறியாதவர்) அறிந்த டன் 
அதைன நீக்கிவிட ேவண் ம்.  
 
அ ேபால் மறதியாகேவா அறியாமேலா -தைல- ைய மழித்  விட்டால் 
அல்ல  யில் ஏேத ம் (சி பகுதிைய) எ த் விட்டால் அல்ல  நகத்ைத 
ெவட் விட்டால் -சாியான கூற்றின்ப - அவர் மீ  எந்தப் பாிகார ம் 
கிைடயா . 
 

ஸ் ம்கள் -அவர்கள் ஆணாகேவா, ெபண்ணாகேவா, இஹ்ரா டேனா, 
இஹ்ராமின்றிேயா இ ந்தா ம் சாிேய- ஹர ைடய எல்ைலக்குள் உள்ள 
பிராணிகைள ேவட்ைடயா வ , அதைன ேவட்ைடயாட ஆ தங்கள் 
வழங்குவ  அல்ல  காட் க் ெகா ப்ப  ேபான்ற வைகயில் உத வ , 
அதைன அதன் இடத்தி ந்  விரட் வ , ஹரமின் மரங்கைள 
ெவட் வ , அதன் பச்ைசத் தாவரங்கைளப் பி ங்குவ , கீேழ கிடக்கும் 
ெபா ைள (அதைன உாியவாிடம் ஒப்பைடக்க) அறிவிப் ச் ெசய்பவைரத் 
தவிர பிறர் எ ப்ப  ஆகிய அைனத் ம் அவர்கள் மீ  ஹராமாகும்.  

  
ِحَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ َال يُعْضَدُ شَوْكُهُ وََال يُنَفَّرُ -مكة :  يعني -فَإِنَّ هَذَا البَلَدَ

َّلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ إال مَنْ عَرَّفَهَا وََال يُخْتَلَى خََالهَا صَيْدُهُ وََال يَ ِ (
 )

நிச்சயமாக இந்த ஊர் -மக்கா- ம ைம நாள்வைர அல்லாஹ்வின் 
கண்ணியத்தால் - னிதமாக்கப்பட் ள்ள . எனேவ அதன் மரங்கைள 
ெவட்டக் கூடா ! அதன் பிராணி கைள விரட்டக் கூடா ! அதில் கீேழ 



கிடக்கும் ெபா ட்கைள (உாியவாிடம் ஒப்பைடக்க) அறிவிப் ச் 
ெசய்பவைரத் தவிர ேவ  எவ ம் அதைன எ க்கக் கூடா . அதன் பச்ைசத் 
தாவரங்கைளப் பி ங்கக் கூடா ! என நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்.  
(அறிவிப்பவர்: இப் அப்பாஸ் -ர , ற்கள்; : காாீ, ஸ் ம்) 
 
மினா ம் ஸ்த ஃபா ம் ஹரமின் எல்ைலப் பகுதிக்குள் உள்ளன. ஆனால் 
அரஃபா ஹர க்கு ெவளிேய (ஹில் பகுதியில்) உள்ள .  
 

 

 

8. மக்காவில் ைழ ம்ேபா  ெசய்யேவண் யைவ க ம் மஸ்ஜி ல் ஹராமில் 
ைழந்த பின் ெசய் ம் தவாஃப் பற்றிய விளக்கங்க ம் 

 
இஹ்ராமின் நிய்யத் ைவத்தவராக, மக்காைவ வந்தைடபவர் நக க்குள் 

ைழ ம் ன் குளித் க் ெகாள்வ  வி ம்பத்தக்க ெசயலாகும். ஏெனனில் 
நபி (ஸல்) அவர்கள் அவ்வா  ெசய் ள்ளார்கள்.  
 
மஸ்ஜி ல் ஹராைம வந்தைடந்  விட்டால் வல  காைல ன்ைவத்  
கீழ்கா ம் ஆைவக் கூ வ  சுன்னத்தாகும்.  
 
َأعُوْذُ هللاِ، رَسُوِْل عَلَى مُوَالسَّالَ وَالصَّالَةُ هللاِ، بِسْمِ  وَسُلْطَانِهِ الْكَرِيْمِ، وَِبوَجْهِِه الْعَظِيْمِ، بِاللهِ 
َأللَّهُمَّ الرَّجِيْمِ، الشَّيْطَانِ مِنَ الْقَدِيْمِ َأبْوَابَ لِيْ افْتَحْ   رَحْمَتِكَ 
(ெபா ள் : அல்லாஹ்வின் ெபயர் கூறி ைழகின்ேறன். அல்லாஹ்வின் தர் 
மீ  ஸலவாத் ம் ஸலா ம் உண்டாவதாக! மகத்தான அல்லாஹ்வின் 

ல ம், அவ ைடய க ைணமிக்க கத்தின் ல ம், அவன  
பழைமமிகு அதிகாரத்தின் ல ம் விரட் ய க்கப்பட்ட ைஷத்தாைன 
விட் ம் நான் பா காவல் ேத கிேறன். யாஅல்லாஹ்! உன  அ ள் 
வாயில்கைள நீ எனக்குத் திறந்தி வாயாக!) 
 



(அறிவிப்பவர்கள் : ◌ஃபாத்திமா -ர , அம்ர் பின் ஆஸ் -ர , ற்கள் : 
இப் மாஜா, அ தா த்) 
 
இதைன (மஸ்ஜி ல் ஹராம் உட்பட) எந்தப் பள்ளிவாயி ல் ைழந்தா ம் 
கூ வ  சுன்னத்தாகும். மஸ்ஜி ல் ஹராமில் ைழ ம் ேபா  மட் ம் 
கூறேவண் ய பிரத்திேயக திக்ர் எ ம் -நான் அறிந்தவைர- ஹதீ ல் 
இடம்ெபறவில்ைல. 
 
உம்ராச் ெசய்பவர், -அவர் தமத் ஃ(விற்கான உம்ராச்) ெசய்பவரானா ம் 
சாிேய- கஃபாைவ வந்தைடந் விட்டால் தவாஃைப ஆரம்பிப்பதற்கு ன்னர் 
தல்பியாக் கூ வைத நி த்திவிடேவண் ம். பின்னர் அவர் ஹஜ ல் 
அஸ்வைத ேநாக்கிச் ெசன் , அதைன ன்ேனாக்கி நின் , வல  ைகயால் 
ெதா வார். வாய்ப்பி ந்தால் அதைன த்தமி வார். அதைன த்தமிட 
ேவண் ம் என்பதற்காக மக்கைள ெந க்கித் ன் த்தக் கூடா . அதைனத் 
ெதா ம்ேபா  பிஸ்மில்லாஹி வல்லாஹு அக்பர் என்ேறா அல்லாஹு 
அக்பர் என்ேறா கூ வார்.  
 
ஹஜ ல் அஸ்வைத த்தமி வ  சிரமமாக இ ந்தால் அதைன ைகயாேலா, 
ைகத்த யாேலா, அல்ல  அ  ேபான்றைவகைளக் ெகாண்ேடா ெதாட் , 
அதைன த்த மிட்; க் ெகாள்வார்.  
 
இவ்வா  ெதா வ ம் சிரமமாக இ ந்தால் அல்லாஹு அக்பர் எனக் 
கூறியவா  அதைன ேநாக்கி -வல  ைகயால்- ைசைக ெசய்  
ெகாள்ளேவண் ம். ைசைக ெசய்தைத த்தமிடக் கூடா .  
 
தவாஃப் ெசய்பவர் சிறிய, ெபாிய ெதாடக்குகைள விட் ம் ய்ைமயாக 
இ ப்ப  தவாஃப் நிைறேவ வதற்குாிய நிபந்தைனகளில் ஒன்றாகும். 
ஏெனனில் தவாஃப் ெதா ைக ையப் ேபான்ற . எனி ம் தவாஃபில் 
(அவசியமான) ேபச்சுக்கு மட் ம் அ மதிக்கப்பட் ள்ள .  
 



கஃபா இட றம் இ க்குமா  (நின்  ெகாண் ) தவாஃைப 
ஆரம்பிக்கேவண் ம். தவாஃைப ஆரம்பிக்கும்ேபா , 
َأللَّهُمَّ ِإيْمَانًا   عَلَيْهِ هللاُ صَلَّى مُحَمَّدٍ نَبِيِّكَ لِسُنَّةَ وَاتِّبَاعًا بِعَهْدِكَ، وَوَفَاءً بِكِتَابِكَ، وَتَصْدِيْقًا بِكَ، 
 وَسَلَّمَ
(யாஅல்லாஹ்! உன்ைன விசுவாசித்தவனாக, உன் ைடய ேவதத்ைத 
உண்ைமப்ப த்தியவனாக, உன் ைடய வாக்கு திைய 
நிைறேவற்றியவனாக, உன் ைடய நபி ஹம்ம  (ஸல்) அவர்களின் 
வழிையப் பின்பற்றியவனாக இதைன ஆரம்பிக்கின்ேறன்) என்ற ஆைவக் 
கூ வ  சிறந்ததாகும். ஏெனனில் நபி (ஸல்) அவர்கள் இவ்வா  கூறியதாக 
அறிவிக்கப்பட் ள்ள .  
 
பிறகு -கஃபாைவ- ஏ  சுற் க்கள் சுற்றேவண் ம். உம்ரா, தமத் ஃ, 
இஃப்ராத் அல்ல  ஹஜ்ைஜ ம் உம்ராைவ ம் இைணத் ச் ெசய் ம் கிரான் 
ஆகியைவகளில் எைதேய ம் நிைறேவற்ற மக்காவிற்கு வ பவர் 

தலாவதாக ெசய் ம் தவாஃபின் தல் ன்  சுற் க்கள் வதி ம் 
“ரமல்” ெசய்ய ேவண் ம். ரமல் என்ப  : ெந க்கமாக அ  எ த்  ைவத்  
விைரவாக நடப்பதாகும். மீத ள்ள நான்கு சுற் க் கைள நடந்தவா  
சுற்றேவண் ம். ஒவ்ெவா  சுற்ைற ம் ஹஜ ல் அஸ்வதி ந்  ெதாடங்கி 
அங்ேகேய க்க ேவண் ம். இந்தத் தவாஃபில் மட் ம் அைனத் ச் சுற் க் 
களி ம் இழ்திபாச் ெசய்வ  வி ம்பத்தக்க ெசயலாகும். இழ்திபா என்ப  : 
ேமலாைடயின் ந ப்பகுதிைய வல  ஜத்திற்குக் கீேழ (அக்குள் பகுதியில்) 
இட்  அதன் இ  ஓரங்கைள ம் இட  ேதாளின்மீ  ேபாட் க் 
ெகாள்வதாகும். 
 
சுற் க்களின் எண்ணிக்ைகயில் சந்ேதகம் ஏற்பட் விட்டால் உ தியானைத 
அதாவ , குைறந்த எண்ணிக்ைகையத் ேதர்ந்ெத த் க் ெகாள்ளேவண் ம். 
சுற்றிய  ன்றா? நான்கா? என்ற சந்ேதகம் ஏற்பட்டால் ன்  என்ேற 

ெவ க்க ேவண் ம். ஸயீயி(ல் சந்ேதகம் வந்தா) ம் இவ்வாேற 
ெசய் ெகாள்ள ேவண் ம்.  
 



தவாஃைப த்த ம் தவாஃ ைடய இரண்  ரகஅத்கள் ெதா வதற்கு 
ன்னர் தன  ேமலாைடைய -தவாஃபிற்கு ன்  அணிந்தி ந்த  ேபால்- 

இ  ஜங்கைள ம் ேபார்த்தி, அதன் இ  பகுதிகைள ம் ெநஞ்சில் 
ெதாங்குமா  ேபாட் க் ெகாள்ளேவண் ம்.  
 
ெபண்கள் அலங்காரத் ட ம் ந மணத் ட ம் மைறக்க ேவண் ய 
பகுதிகைள ைறயாக மைறக்காம ம் தவாஃப் ெசய்வ  த க்கப்பட் ள்ள, 
கண் ப்பாகத் தவிர்ந்  ெகாள்ள ேவண் ய ெசயல்களாகும். எனேவ 
தவாஃபின் ேபா ம் அதல்லாத நிைலகளி ம் ஆண்க டன் ெபண்கள் 
கலக்கும் நிைல ஏற்ப ம் ேபா  அலங்காரம் ெசய்  ெகாள்ளாமல் 
இ ப்ப ம் (உடைல ைறயாக) மைறத் க் ெகாள்வ ம் கடைமயாகும்.  
 
ஏெனனில் நிச்சயமாக அவர்கள் மைறந்தி க்க ேவண் யவர்கள், 
அவர்களால் (ஆண்க க்கு மனக்) குழப்பம் ஏற்பட வாய்ப் ள்ள . குறிப்பாக 
ெபண்களின் கங்கேள அவர்களின் அழகின் ெவளிப்பாடாகும். எனேவ 
அதைன மஹ்ரமானவர்கைள (கணவன் மற் ம் அவைளத் தி மணம் 
ெசய்யத் த க்கப்பட்டவர்கைள)த் தவிர பிற க்கு ெவளிக்காட்ட 
அ மதியில்ைல. அல்லாஹு கூ கிறான் :  
َّإال زِيْنَتَهُنَّ يُبْدِيْنَ وَالَ  ِ   لِبُعُوْلَتِهِنَّ) (
ேம ம் அவர்கள் தம் அலங்காரத்ைத தம் கணவர்கள் . . . ஆகியவர்கைளத் 
தவிர ெவளிப்ப த்தேவண்டாம். (குர்ஆன் 24:31) 
 
ஹஜ ல் அஸ்வைத த்தமி ம்ேபா  அன்னிய ஆண்கள் தங்கைளப் பார்க்க 
வாய்ப் ள்ள  என்ற நிைலயி ந்தால் அவர்கள் தங்கள் கத்ைதத் திறந்  
ெகாள்ள அ மதி இல்ைல. ஹஜ ல் அஸ்வைதத் ெதாடேவா, த்தமிடேவா 
எளிதாக வாய்ப் க் கிைடக்காதேபா , ஆண்களின் ெநாிச க்கிைடயில் 
(கல்ைல த்தமிடச்) ெசல்வதற்கும் அ மதியில்ைல. மாறாக ஆண்கைள 
விட் ம் விலகிேய தவாஃப் ெசய்யேவண் ம். இவ்வா  ெசய்வ  
ஆண்களின் ெநாிச க்கிைடயில் கஃபா க்கு அ கில் தவாஃப் ெசய்வைத 
விட அவர்க க்குச் சிறந்த ம் அதிக நன்ைமையப் ெபற் த் த ம் 



ெசய மாகும்.  
 
ஸயீயி ம் - தலாவதாகச் ெசய் ம்- தவாஃைபத் தவிர பிற தவாஃப்களி ம் 
ரமேலா, இழ்திபாேவா ெசய்யத் ேதைவயில்ைல. அ ேபால் ெபண்கள் எந்த 
தவாஃபி ம் ஸயீயி ம் ரமேலா, இழ்திபாேவா ெசய்யக் கூடா . ஏெனனில் 
நபி (ஸல்) அவர்கள் மக்காவிற்கு வ ைக தந்தேபா  ெசய்த தவாஃைபத் 
தவிர மற்ற எதி ம் ரமேலா, இழ்திபாேவா ெசய்யவில்ைல. 
 
தவாஃப் ெசய் ம் ேபா  ெதாடக்குகள், அசுத்தங்கள் ஆகியைவகைள 
விட் ம் ய்ைமயாக இ க்கேவண் ம். ேம ம் அல்லாஹ்ைவ 
அஞ்சியவர்களாக, அவ க்குப் பணிந்தவர்களாக தவாஃப் ெசய்யேவண் ம். 
தவாஃபில் அதிகமாக திக்ர், ஆக்களில் ஈ ப வ  வி ம்பத்தக்க 
ெசயலாகும். அல்குர்ஆனில் ஏேத ம் சில வசனங்கைள ஓதினால் அ ம் 
சிறந்தேத!  
 
இந்த தவாஃபிேலா, இ  தவிர உள்ள பிற தவாஃப்களிேலா அல்ல  
ஸயீயிேலா குறிப்பிட்ட எந்த ஆ ம் குறிப்பிட்ட எந்த திக் ம் ஓ வ  
கடைமயல்ல. சிலர் தவாஃப் மற் ம் ஸயீயில் ஒவ்ெவா  சுற்றிற்கும் 
குறிப்பிட்ட திக்ர், குறிப்பிட்ட ஆக்கைள திதாக ஏற்ப த்தியி ப்பதற்கு 
எந்த ஆதார ம் இல்ைல. மாறாக தன்னால் இயன்ற திக்ர், ஆக்கைளக் 
கூறிக் ெகாள்வேத ேபா மானதாகும்.  
 

க் ல் யமானிையக் கடக்கும் ேபா  பிஸ்மில்லாஹி வல்லாஹு அக்பர் 
என்  கூறியவர்களாக, அதைன வல  ைகயால் ெதாடேவண் ம். அதைன 

த்தமிடக் கூடா . அதைனத் ெதா வ  சிரமமாக இ ந்தால் அதைனத் 
ெதாடாமேலேய தவாஃைபத் ெதாடரலாம். அதைனக் கடக்கும் ேபா  ைசைக 
ெசய்வேதா, தக்பீர் கூ வேதா கூடா . நாமறிந்தவைர நபி (ஸல்) அவர்கள் 
இவ்வா  ெசய்ததாக ஹதீஸ் வரவில்ைல. 
 

க் ல் யமானிக்கும் ஹஜ ல் அஸ்வதிற்குமிைடயில்  



 
 النَّارِ وَقِنَاعَذَابَ حَسَنَةً اْآلخِرَةِ) (الدُّنْيَاحَسَنَةًوَفِي فِي آتِنَا رَبَّنَا
(ரப்பனா ஆத்தினா ◌ஃபித் ன்யா ஹஸனதன் வஃபில் ஆகிர(த்)தி 
ஹஸனதன் வகினா அதாபன்னார்) என்  கூ வ  வி ம்பத்தக்க 
ெசயலாகும்.  
(ெபா ள் : எங்கள் இரட்சகேன! எங்க க்கு இம்ைமயில் நற் 
பாக்கியங்கைளத் தந்த ள்வாயாக! ம ைமயி ம் நற்பாக்கி யங்கைளத் 
தந்த ள்வாயாக! ேம ம் நரக ேவதைனைய விட் ம் எங்கைளக் 
காத்த ள்வாயாக!) (அல்குர்ஆன் : 2:201) 
 
தவாஃபின் ேபா  ஹஜ ல் அஸ்வைதக் கடக்கும் ேபாெதல்லாம் அல்லாஹு 
அக்பர் என்  கூறி அதைனத் ெதாட் , த்தமி வ  ஸுன்னத்தாகும். 
ெதாட்  த்தமிட வாய்ப்  இல்ைலெயனில் அதைனக் கடக்கும் 
ேபாெதல்லாம் தக்பீர் கூறியவர்களாக -வல  ைகயால்- ைசைக ெசய்  
ெகாள்ளேவண் ம்.  
 
தவாஃப் ெசய் ம் ேபா  மகாம் இப்ராஹீ க்குப் பின் றேமா, ஜம்ஜம் 
கிணற்றிற்குப் பின் றேமா ெசல்வதில் தவறில்ைல. அதி ம் குறிப்பாக 
ெநாிசலான ேநரத்தி;ல் அவ்வா  ெசய்வதில் தவேற கிைடயா . மஸ்ஜி ல் 
ஹராம் -பள்ளி- வ ம் தவாஃப் ெசய் மிடம்தான். எனேவ பள்ளியின் 
மா யில் தவாஃப் ெசய்தால் அ ம் நிைறேவறிவி ம். எனி ம் 
வாய்ப்பி க்கும் ேபா  கஃபா க்கு அ கில் தவாஃப் ெசய்வேத சிறந்த .  
 
தவாஃைப நிைறேவற்றிய பிறகு மகாம் இப்ராஹீ க்கு பின்னால் 
தவாஃ க்குாிய இரண்  ரகஅத்கைள ெதா வார். கூட்ட ெநாிசல் ேபான்ற 
காரணத்தால் அங்கு ெதாழ வாய்ப்பில்ைல எனில் பள்ளியின் எந்த 
இடத்தி ம் அதைனத் ெதா  ெகாள்ளலாம். அத்ெதா ைகயில் தல் 
ரகஅத்தில் ◌ஃபாத்திஹா சூராவிற்குப் பிறகு குல் யாஅய் ஹல் காஃபி ன் 
சூராைவ ம் இரண்டாவ  ரகஅத்தில் குல் ஹுவல்லாஹு அஹ  
சூராைவ ம் ஓ வ  சுன்னத் ம் மிகச் சிறந்த  மாகும். இவ்விரண் ம் 



அல்லாத ேவ  ச10ராக்கைள ஓதினா ம் தவறில்ைல. இதன் பிறகு 
வாய்ப்பி ந்தால் ஹஜ ல் அஸ்வைத ேநாக்கிச் ெசன்  வல  கரத்தால் 
ெதா வ  நபிவழியாகும். 
 
பிறகு அவர் ஸஃபாைவ ேநாக்கி அதன் வாயி ல் ெவளிேயறிச் ெசன்  
மைலயின் மீ  ஏ வார். அல்ல  அதன கில் நிற்பார். வாய்ப்பி ந்தால் 
அதன் மீ  ஏ வேத சிறந்த . (ஸயீயின்) தல் சுற்ைற ஆரம்பிக்கும் ேபா  
ِإنَّ    هللاِ شَعَائِرِ مِنْ وَالْمَرْوَةَ) (الصَّفَا 
(நிச்சயமாக ஸஃபா மற் ம் மர்வா -எ ம் இ  மைலகள்- அல்லாஹ்வின் 
மார்க்க அைடயாளங்களில் உள்ளைவயாகும்) என்ற (அல்குர்ஆன் 2:158 -ம்) 
வசனத்ைத ஓ வார். பிறகு மைலயின் மீ  நின்  ெகாண் , கிப்லாைவ 

ன்ேனாக்கி அல்லாஹ்ைவ ெப ைமப்ப த்தி, கழ்ந்தவர்களாக,  
 
َ ِإلهَ ال َّإال  ِ َأكْبَرُ، وَهللاُ هللاُ،  ِإلهَ الَ  َّإال  ِ  وَيُمِيْتُ يُحْيِيْ الْحَمْدُ وَلَهُ الْمُلْكُ لَهُ لَهُ، شَرِيْكَ الَ وَحْدَهُ هللاُ 
ِإلهَ الَ قَدِيْرٍ، شَيْءٍ كُلِّ عَلَى وَهُوَ َّإال  ِ َأنْجَزَ وَحْدَهُ، هللاُ  َاْألحْزَابَ وَهَزَمَ عَبْدَهُ، وَنَصَرَ ،وَعْدَهُ   
 وَحْدَهُ
(லாயிலாஹ இல்லல்லாஹு வல்லாஹு அக்பர், லாயிலாஹ இல்லல்லாஹு 
வஹ்தஹு லா ஷாPக்க லஹ், லஹுல் ல்க்கு வலஹுல் ஹம்  ஹ்யீ 
வ மீத்  வஹுவ அலா குல்  ைஷயின் கதீர். லாயிலாஹ இல்லல்லாஹு 
வஹ்தஹ், அன்ஜஸ வஃதஹ், வனஸர அப்தஹ், வஹஸமல் அஹ்ஸாப 
வஹ்தஹ்.)  
என்  கூ வ  வி ம்பத்தக்க ெசயலாகும். பிறகு அவர் இ  ைககைள ம் 
உயர்த்தி வி ம்பிய ஆக்கைளக் ேகட்பார். இந்த திக்ர் மற் ம் ஆக்கைள 

ன்  ைற கூ வார். பிறகு அங்கி ந்  இறங்கி மர்வாைவ ேநாக்கிச் 
ெசல்வார். தல் (பச்ைச விளக்கு) அைடயாளத்ைத அைடந்ததி ந்  
இரண்டாவ  (பச்ைச விளக்கு) அைடயாளத்ைத அைட ம் வைர ஆண்கள் 
ேவகமாக நடக்க ேவண் ம். அவ்வி  அைடயாளங்க க்கு மத்தியில் 
ெபண்கள் ேவகமாக நடக்க ேவண் யதில்ைல. ஏெனனில் அவர்கள் -தங்கள்- 
அலங்காரங்கைள மைறக்கேவண் யவர்கள். எனேவ அவர்கள் ஸயீயின் 
அைனத் ச் சுற் க்களி ம் நடந்தவாேற ெசல்ல ேவண் ம்.  



 
அதைனக் கடந்  ெசன்  மர்வா மைலயில் ஏற ேவண் ம் அல்ல  
அதன கில் நிற்க ேவண் ம். வாய்ப்பி ந்தால் அதன் மீ  ஏ வேத சிறந்த . 
பிறகு ஸஃபாவில் ெசான்னைத, ெசய்தைத (திக்ர், ஆக்கைள)ப் ேபான்  
மர்வாவி ம் ெசய்ய ேவண் ம். ஆனால் (ஸஃபாவில் கூறிய)  
 
ِإنَّ    هللاِ شَعَائِرِ مِنْ وَالْمَرْوَةَ) (الصَّفَا 
என்ற (அல்குர்ஆன் 2:158-ம்) வசனத்ைத மர்வாவில் கூறேவண் யதில்ைல. 
அவ்வசனத்ைத தல் சுற் க்காக ஸஃபாவில் ஏ ம்ேபா  மட் ேம 
கூ வார். இவ்வாேற நபி (ஸல்) அவர்கள் ெசய் ள்ளார்கள்.  
 
பிறகு அங்கி ந்  இறங்கி நடந்  ெசல்லேவண் ய இடத்தில் நடந் ம், 
ேவகமாகக் கடக்க ேவண் ய இடத்ைத ேவகமாகக் கடந் ம் ஸஃபா 
மைலைய அைடயேவண் ம். இவ்வா  ஏ  ைற ெசல்லேவண் ம். 
(ஸஃபாவி ந்  மர்வா) ெசல்வ  ஒ  சுற் ம், அங்கி ந்  (ஸஃபா க்குத்) 
தி ம் வ  மற்ெறா  சுற் மாகும். நபி (ஸல்) அவர்கள் ேமற்கூறப் 
பட்டவாேற ெசய் ள்ளார்கள். ேம ம் உங்க ைடய ஹஜ் வாழிபாட்ைட 
என்னிடமி ந்  எ த் க் ெகாள் ங்கள்! என் ம் கூறி ள்ளார்கள். 
 
ஸயீயில் ந்தள  அதிகமாக திக்ர், ஆக்களில் ஈ ப வ ம் சிறிய, 
ெபாிய ெதாடக்குகளி ந்  ய்ைம யாக இ ப்ப ம் வி ம்பத்தக்க 
ெசயலாகும். ஒ வர் உ வின்றி ஸயீ ெசய்தால் அ ம் நிைறேவறிவி ம். 
அ ேபால், தவாஃப் ெசய்தபின் ஒ  ெபண் க்கு மாதவிடாய் அல்ல  
பிரசவ இரத்தம் வந் விட்டால் (அந்நிைலயிேலேய) அவர் ஸயீ ெசய்தால் 
அ ம் நிைறேவறிவி ம். ஏெனனில் ஸயீயின் ேபா  ய்ைமயாக 
இ ப்ப  -நாம் ேமற்கூறிய வா - வி ம்பத்தக்க ெசயல்தாேன தவிர 
அதைன நிைறேவற் வதற்கு ய்ைமயாக இ ப்ப  நிபந்தைனயல்ல.  
 
ஸயீைய நிைறேவற்றிய பின் ஆண்கள் தைல( )ைய மழித் க் 
ெகாள்ளேவா, குைறத் க் ெகாள்ளேவா ேவண் ம். எனி ம் மழிப்பேத 



சிறந்த . ஹஜ்ஜில் மழிப்பதற்காக (உம்ராவில்) குைறத் க் ெகாண்டால் 
அ ம் சிறந்தேத! 
 
ஹஜ்ஜுக்குாிய நாட்க க்கு மிக ெந க்கத்தில் மக்காவிற்கு வ ேவார் 
ஹஜ்ஜில் ( ைய) மழித் க் ெகாள்ளேவண் ம் என்பதற்காக (உம்ராவில்) 
குைறத் க் ெகாள்வேத சிறந்ததாகும். ல்ஹஜ் 4-ம் நாள் ேதாழர்க டன் 
(மக்கா) வ ைக தந்த நபி (ஸல்) அவர்கள், ப ப்பிராணிகைள தங்க டன் 
ெகாண் வராதவர்க க்கு (உம்ராவிற்குப் பிறகு) இஹ்ராைமக் கைளந்  
வி மா ம் ( ைய) குைறத் க் ெகாள் மா ம் கட்டைளயிட்டார்கள். 
மழித் க் ெகாள் மா  அவர்க க்குக் கட்டைளயிடவில்ைல.  
 
தைலயின் அைனத் ப் பகுதியி ம் உள்ள கைளக் குைறப்ப  
அவசியமாகும். அதன் சில பகுதிகைள மட் ம் குைறப்ப  
ேபா மானதாகா . அ ேபால் சிலபகுதிகைள மட் ம் மழிப்ப ம் 
ேபா மானதாகா .  
 
ெபண்க க்கு ( ைய) குைறப்ப  மட் ேம கடைமயாக்கப்பட் ள்ள . 
அவர்கள் தங்கள  ெகாண்ைடப் பின்னல்களின் இ திப் பகுதியில் விரல் 

னியளேவா, அல்ல  அைதவிடக் குைறவாகேவா கைள ெவட் க் 
ெகாள்ள ேவண் ம். ெபண்கள், இைதவிட அதிகமாக ெவட் க் ெகாள்வ  
கூடா .  
 
இஹ்ராம் அணிந்தவர் ேமற்கூறப்பட்டச் ெசயல்கைளச் ெசய் விட்டால் 
உம்ராைவ நிைறேவற்றியவராகிவி கிறார்.  
- அல்ஹம்  ல்லாஹ்- 
 
அதன் பிறகு இஹ்ராமின் காரணத்தால் த க்கப்பட்ட அைனத் ம் அவ க்கு 
அ மதியாகிவி ம். எனி ம் ஹரம் எல்ைலயின் ெவளிப்பகுதியி ந்  
தன் டன் ப ப்பிராணி ையக் ெகாண் வந்தவர் ஹஜ், உம்ரா 
இரண்ைட ம் நிைற ேவற் ம் (10-ம் நாள்)வைர இஹ்ரா டேன இ க்க 



ேவண் ம்.  
 
(இஃப்ராத்) ஹஜ்ஜுக்காக மட் ம் இஹ்ராம் அணிந்தவ ம், ஹஜ் மற் ம் 
உம்ரா இரண்ைட ம் (கிரானாக) நிைறேவற்ற இஹ்ராம் அணிந்தவ ம் 
அைவகைள உம்ராவாக மாற்றிக் ெகாண் , தமத் ஃ ஹஜ் ெசய்பவைரப் 
ேபான்  நிைறேவற்  வ  சுன்னத்தாகும். ஆனால் தன் டன் 
ப ப்பிராணிையக் ெகாண் வந்தவர் இவ்வா  -ஹஜ்ஜின் வைகைய- 
மாற்றக் கூடா . ஏெனனில் இஹ்ராைமக் கைள மா  தம் ைடய 
ேதாழர்க க்குக் கட்டைளயிட்ட நபி (ஸல்) அவர்கள், 
َأنِّي لَوَْال . . ) ََألحْلَلْتُ هَدْيًا سُقْتُ   . . ) 
நிச்சயமாக நான் என் டன் ப ப்பிராணிையக் ெகாண்  
வந்தி க்காவிட்டால் நிச்சயமாக நா ம் இஹ்ராைமக் கைளந்தி ப்ேபன் 
என்  கூறினார்கள். 
(அறிவிப்பவர் : அனஸ் -ர , ல் : அஹமத்) 
 
உம்ராவிற்காக இஹ்ராம் அணிந் விட்ட ெபண் க்கு மாதவிடாேயா, 
பிரசவ இரத்தேமா வந் விட்டால் ய்ைம யாகும் வைர தவாஃேபா, 
ஸயீேயா ெசய்யக் கூடா . ய்ைமயான பிறகு தவாஃப் மற் ம் ஸயீ 
ெசய் , ைய ெவட் விட்டால் உம்ரா நிைறேவறிவி ம்.  
 
அப்ெபண் ல்ஹஜ் 8-ம் நா க்கு ன்னால் ய்ைமயாக வில்ைலயானால் 
அவள் தங்கியி க்கும் இடத்தி ந்ேத ஹஜ்ஜுக்காக இஹ்ராமின் நிய்யத் 
ைவத் க் ெகாண் , மக்க டன் மினா க்கு றப்பட் விட ேவண் ம். 
இவ்வா  ெசய்வதினால் அவள் ஹஜ், உம்ரா இரண்ைட ம் இைணத்  
(கிரானாக) நிைறேவற்றியவளாகிவி வாள்.  
 
ேம ம் அவள், அரஃபா மற் ம் மஷ்அ ல் ஹராமில் தங்குவ , 
ஜமராக்க க்குக் கல்ெலறிவ , ஸ்த ஃபா மற் ம் மினாவில் இர  
தங்குவ , பிராணிைய ப யி வ , ையக் குைறப்ப  ஆகிய ஹஜ் 
ெசய்பவர் ெசய் ம் அைனத் க் காாியங்கைள ம் நிைறேவற்றேவண் ம். 



ய்ைமயான பிறகு கஃபாைவ ஒ  ைற தவாஃப் ெசய்ய ேவண் ம். பிறகு 
ஸஃபா, மர்வா க்கிைடேய ஒ  ைற ஸயீ ெசய்யேவண் ம். இ ேவ ஹஜ், 
உம்ரா இரண் ற்கும் ேபா மானதாகிவி ம். உம்ராவிற்காக இஹ்ராம் 
அணிந்த ஆயிஷா (ர ) அவர்க க்கு மாதவிடாய் வந் விட்ட ேபா , 
 
َأنْ غَيْرَ الْحَاجُّ يَفْعَلُ مَا فَافْعَلِي . . )  ( تَطْهُرِي حَتَّى بِالْبَيْتِ تَطُوفِي َال 
. . நீ ய்ைமயாகும் வைர- கஃபாைவ தவாஃப் ெசய்வைதத் தவிர ஹஜ் 
ெசய்பவர் ெசய் ம் அைனத்ைத ம் ெசய்  ெகாள்! என்  நபி (ஸல்) 
அவர்கள் கூறினார்கள்.  
(அறிவிப்பவர் : ஆயிஷா -ர , ற்கள் : காாீ, ஸ் ம்) 
 
மாதவிடாய் அல்ல  பிரசவ இரத்தத் ட ள்ள ெபண்கள் 10-ம் நாள் 
கல்ெலறிந் , ைய ெவட் விட்டால் இஹ்ராமின் காரணத்தால் 
த க்கப்பட் ந்தைவகளில் ந மணம் ேபான்றைவ அைனத் ம் 
அ மதியாகிவி ம். எனி ம் ய்ைமயான ெபண்கள் ஹஜ்ஜுக் 
காாியங்கைள ைமயாக நிைறேவற்றிய  ேபான்  இவர்க ம் 
நிைறேவற் ம் வைர இல்லறத்தில் ஈ படக் கூடா . ய்ைமயான பிறகு 
தவாஃைப ம் ஸயீைய ம் ெசய் விட்டால் இல்லற ம் அ மதியாகிவி ம். 
 
 
 

9. ல்ஹஜ் 8-ம் நாள் ஹஜ்ஜுக்குாிய இஹ்ராமிற்காக நிய்யத் ைவத்  மினா க்குப் 
றப்ப வ  பற்றிய சட்டம் 

 
மக்காவில் தங்கியி ப்பவர்க ம் மக்கா வாசிகளில் ஹஜ் ெசய்பவர்க ம் 

ல்ஹஜ் 8-ம் நாளன்  அவர்கள் தங்கியி க்கும் இடத்தி ந்ேத 
ஹஜ்ஜுக்காக இஹ்ராம் அணிந்  ெகாள்வ  வி ம்பத்தக்கச் ெசயலாகும். 
ஏெனனில் -மக்காவில்- அப்தஹ் எ ம் இடத்தில் தங்கியி ந்த நபித் 
ேதாழர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களின் கட்டைளக்கிணங்க 8-ம் நாளில் 
அங்கி ந்ேத ஹஜ்ஜுக்காக இஹ்ராம் அணிந்  ெகாண்டனர்.  



 
ஹர க்ேகா, கஃபாவின் கட் க்கும் தங்கப் பீ க்ேகா ெசன்  
அங்கி ந்  இஹ்ராம் அணிந்  ெகாள் மா  நபி (ஸல்) அவர்கள் 
கட்டைளயிடவில்ைல. அ ேபான்  மினா க்குப் றப்ப ம் ேபா  
விைடெப ம் தவாஃப் -என்ற ெபயாில் ஒ  தவாஃப்- ெசய்ய ம் 
கட்டைளயிடவில்ைல. இவ்வா  ெசய்வ  மார்க்கச் சட்டமாக 
இ ந்தி ந்தால் அதைன அவர்க க்குக் கற் க் ெகா த்தி ப்பார்கள். நபி 
(ஸல்) அவர்கைள ம் அவர்களின் ேதாழர்கைள ம் பின்பற் வதில் மட் ேம 
நமக்கு நன்ைம ள்ள .  
 
எல்ைலயில் இஹ்ராம் அணி ம்ேபா  குளித் , ய்ைமயாகி, ந மணம் 

சிக் ெகாண்ட  ேபான்  ஹஜ்ஜுக்காக இஹ்ராம் அணி ம் ேபா ம் 
ெசய்  ெகாள்வ  வி ம்பத்தக்கச் ெசயலாகும்.  
 
8-ம் நாளன்  ஹஜ்ஜுக்காக இஹ்ராம் அணிந்த பிறகு சூாியன் உச்சி 
சாய்வதற்கு ன்ேபா, உச்சி சாய்ந்த பின்ேபா மினா க்குச் ெசல்வ  
சுன்னத்தாகும்.  
 
(இஹ்ராம் அணிந்ததி ந்  10-ம் நாள்) ஜமரத் ல் அகபா க்குக் 
கல்ெலறி ம் வைர அதிகமாக தல்பியாக் கூறிக் ெகாண் க்க ேவண் ம்.  
 

ஹர், அஸர், மஃாிப், இஷா மற் ம் ◌ஃபஜ்ர் ஆகிய ெதா ைககைள 
மினாவில் ெதாழேவண் ம். (இ  ெதா ைக கைள ஒேர ேநரத்தில் ேசர்த் ) 
ஜம்ஆகத் ெதாழாமல் ெதா ைககைள அதற்குாிய ேநரத்தில் ெதா வ ம், 
அதைன கஸராக (நான்கு ரகஅத் ெதா ைககைள இரண்  ரகஅத்களாக)த் 
ெதா வ ம் சுன்னத்தாகும். ◌ஃபஜ்ைர ம் மஃாிைப ம் கஸராகத் ெதாழ 

யா .  
 
(ஜம் , கஸர் ச ைகயில்) பிற க்கும் மக்கா வாசிக க்கும் மத்தியில் எந்த 
வித்தியாச ம் கிைடயா . நபி (ஸல்) அவர்கள் மினா, அரஃபா, ஸ்த ஃபா 



ஆகிய அைனத்  இடங்களி ம் மக்கா வாசிக க்கும் பிற க்கும் 
கஸராகேவ ெதாழைவத்தார்கள். ெதா ைகைய ர்த்தியாக்கி (4 
ரகஅத்களாகத்) ெதா மா  மக்கா வாசிக க்கு கட்டைளயிடவில்ைல. 
அவ்வா  ெதா வ  அவர்கள் மீ  கடைமயாக இ ந்தி ந்தால் நிச்சயமாக 
அதைன அவர்க க்குத் ெதளி ப த்தியி ப்பார்கள்.  
 
அரஃபா தினத்தன்  சூாிய உதயத்திற்குப்பின் மினாவி ந்  அரஃபாைவ 
ேநாக்கிப் றப்பட ேவண் ம். வாய்ப்பி ந்தால் சூாியன் உச்சி சா ம் வைர 
நமிரா என்ற இடத்தில் தங்குவ  சுன்னத்தாகும். நபி (ஸல்) அவர்கள் 
அவ்வா  ெசய் ள்ளார்கள்.  
 
சூாியன் உச்சி சாய்ந்த பின்னர் ஆட்சித் தைலவேரா அல்ல  அவ க்குப் 
பகரமாக நியமிக்கப்பட்டவேரா கால சூழ்நிைலக க்ேகற்ற ெசய்திக டன் 
உைர நிகழ்த் வ  ஸுன்னத்தாகும். அதில் ஹஜ் ெசய்பவர் அன்ைறய 
தின ம் அதற்குப் பின்ன ம் ெசய்யேவண் யைவகைள ெதளி ப த்த 
ேவண் ம். அல்லாஹ்ைவ அஞ்சிக் ெகாள் மா ம் அவைன ஓர்ைமப் 
ப த் மா ம் அைனத்  அமல்கைள ம் அவ க்காகேவ 
மனத் ய்ைம டன் நிைறேவற் மா ம் அவர் க க்குக் 
கட்டைளயிடேவண் ம். மார்க்கம் த த் ள்ள காாியங்கைளச் ெசய்வைத 
விட் ம் அவர்கைள எச்சாிக்க ேவண் ம். அல்லாஹ் ைடய ேவதத்ைத ம் 
நபி (ஸல்) அவர்களின் வழிகாட் தல்கைள ம் பற்றிப் பி த் க் 
ெகாள் மா ம் அவ்விரண்ைடக் ெகாண்ேட ஆட்சி நடத்  மா ம் 
அைனத் க் காாியங்க க்கும் அவ்விரண் ன் அ ப்பைடயிேலேய தீர்ப் க் 
கூ மா ம் இவ்வைனத்தி ம் நபி (ஸல்) அவர்கைள பின்பற் மா ம் 
வ த்தி ேபாதிக்க ேவண் ம்.  
பிறகு நபி (ஸல்) அவர்களின் வழிகாட் த க்கிணங்க, ஒ  பாங்கு, இ  
இகாமத்க டன் ஹைர ம் அஸைர ம் இைணத்  ஹர் ேநரத்தில் 
கஸராக (இரண் ரண்  ரகஅத்களாக)த் ெதாழ ேவண் ம்.  
(அறிவிப்பவர் : ஜாபிர் - ர , ல் : ஸ் ம்) 
 



பிறகு அரஃபாவில் தங்கேவண் ம். பத்  உரனா என்ற இடத்ைதத் தவிர 
அரஃபாவின் மற்ற பகுதிகள் அைனத் ம் தங்குமிடேம! வாய்ப்பி ந்தால் 
கிப்லாைவ ம் ஜப ர் ரஹ்மாைவ ம் ன்ேனாக்கியவா  தங்குவ  
வி ம்பத்தக்க ெசயலாகும். ஒேர ேநரத்தில் இரண்ைட ம் ன்ேனாக்க 
வாய்ப்பில்ைல என்றால் -ஜப ர் ரஹ்மாைவ ன்ேனாக்க வில்ைல 
என்றா ம் சாிேய!- கிப்லாைவ மட் மாவ  ன்ேனாக்கியவா  தங்குவ  
சிறந்த .  
 
ஹஜ் ெசய்பவர் அரஃபாவில் தங்கியி க்கும் ேநரத்தில் அல்லாஹ்ைவ 
அதிகமாக நிைன  கூறேவண் ம், பிரார்த்தைனயில் ஈ பட ேவண் ம். 
அவ க்கு ற்றி ம் அ பணிய ேவண் ம். இ  ைககைள ம் உயர்த்திப் 
பிரார்த்திக்க ேவண் ம். தல்பியாக் கூறினால் அல்ல  அல்குர்ஆனில் 
ஏேத ம் சில பகுதிகைள ஓதினால் அ ம் சிறந்தேத! 
َ ِإلهَ ال َّإال  ِ  قَدِيْرٌ شَيْءٍ كُلِّ عَلَى وَهُوَ وَيُمِيْتُ يُحْيِيْ الْحَمْدُ، وَلَهُ الْمُلْكُ لَهُ لَهُ، شَرِْيكَ الَ وَحْدَهُ، هللاُ 
என்ற திக்ைர அதிகமாகக் கூ வ  சுன்னத்தாகும்.  
 
َأنَا قُلْتُ مَا وَخَيْرُ عَرَفََة يَوْمِ دُعَاءُ الدُّعَاءِ خَيْرُ ) ِإلَهَ َال قَبْلِي مِنْ وَالنَّبِيُّونَ  َّإال  ِ  َال وَحْدَهُ اللَّهُ 
 ( قَدِيرٌ شَيْءٍ ُكلِّ عَلَى وَهَُو الْحَمْدُ وَلَهُ الْمُلْكُ لَهُ لَهُ شَرِيكَ
பிரார்த்தைனகளில் மிகச் சிறந்த பிரார்த்தைன அரஃபா தினத்தன்  ேகட்கும் 
பிரார்த்தைனதான்! நா ம் எனக்கு ன்ெசன்ற நபிமார்க ம் 
கூறியைவகளில் மிகச் சிறந்த -திக்ர்- லாயிலாஹ இல்லல்லாஹு வஹ்தஹு 
லா ஷாPக்க லஹு லஹுல் ல்கு வலஹுல் ஹம்  வஹுவ அலா குல்  
ைஷய்யின் கதீர் என்பதாகும் என நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். 
(அறிவிப்பவர் : அம்ர் பின் ஷுஐப் -ர , ல் : திர்மிதி) 
 
َأحَبُّ ) ِإلَى الْكََالمِ  َأرْبَعٌ هللاِ  ِإلَهَ وََال للهِ ِوَالْحَمْدُ هللاِ◌ِ سُبْحَانَ :  َّإال  ِ هللا  َأكْبَرُ  ُوَهللا  ُ  . . ) 
ஸுப்ஹானல்லாஹ், அல்ஹம்  ல்லாஹ், லாயிலாஹ இல்லல்லாஹ், 
அல்லாஹு அக்பர் ஆகிய நான்கு வார்த்ைதக ம் அல்லாஹ் க்கு மிகப் 
பிாியமானைவகளாகும் என நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். 
(அறிவிப்பவர் :ஸ ரா பின் ஜுன் ப் -ர , ல் : ஸ் ம்) 



 
எனேவ இந்த திக்ைர மனஈ பாட் ட ம் இைறயச்சத் ட ம் தி ம்பத் 
தி ம்ப அதிகமாகக் கூறிக் ெகாண் ப்ப  சிறந்ததாகும்.  
 
மார்க்கம் கற் த் தந் ள்ள திக்ர், ஆக்கைள ெபா வாக அைனத் க் 
காலங்களி ம் அதிகமாகக் கூறிக் ெகாண் க்க ேவண் ம். அதி ம் 
குறிப்பாக, இந்த இடத்தில், இந்த மகத்தான நாளில் மிக அதிகமாக திக்ர், 

ஆக்களில் ஈ பட ேவண் ம். ேம ம் சிறந்த திக்ர், ஆக்கைளத் 
ேதர்ந்ெத த் ப் பிரார்த்திக்க ேவண் ம். அைவகளில் சில :  
 
 الْعَظِيْمِ هللاِ سُبْحَانَ وَبِحَمْدِهِ، هللاِ سُبْحَانَ
அல்லாஹ்ைவப் கழ்வ டன், அவைனத் ய்ைமப் ப த்  கிேறன். 
மகத்தான அல்லாஹ் மிக ம் ய்ைமயானவன். 
 
ِالَإلَهَ } َّإال  ِ َأنْتَ  ِإنِّيْ سُبْحَانَكَ   { الظَّالِمِيْنَ مِنَ تُكُنْ 
வணக்கத்திற்குாிய இைறவன் உன்ைனத் தவிர யா மில்ைல, நீ மிக ம் 

ய்ைமயானவன், நிச்சயமாக நான் அநியாயக் காரர்களில் ஒ வனாகி 
விட்ேடன். (அல்குர்ஆன் 21:87) 
 
َ ِإلهَ ال َّإال  ِ َّإال نَعْبُدُ وَالَ هللاُ،  ِ ِإيَّاهُ،  ِإلهَ الَ الْحَسَنُ، الثَّنَاءُ وَلَهُ فَضْلُالْ وَلَهُ النِّعْمَةُ لَهُ  َّإال  ِ  مُخْلِصِيْنَ هللاُ 
 الْكَافِرُوْنَ كَرِهَ وَلَوْ الدِّيْنَ لَهُ
வணக்கத்திற்குாியவன் அல்லாஹ்ைவத் தவிர யா மில்ைல. நாங்கள் 
அவைனத் தவிர ேவ  எவைர ம் வணங்க மாட்ேடாம். அைனத்  
அ ட்ெகாைடக ம் அைனத் ச் சிறப் க்க ம் அைனத்  அழகிய 

கழ்க ம் அவ க்ேக உாியன! வணக்கத்திற்குாியவன் அல்லாஹ்ைவத் 
தவிர யா மில்ைல. மார்க்கத்ைத அவ க்காக மட் ேம 

ய்ைமயாக்கியவர்களாக -அவைன மட் ேம வணங்குேவாம்.- அதைன 
இைறநிராகாிப்பாளர்கள் ெவ த்த ேபாதி ம் சாிேய! 
 
َ َّإال قُوَّةَ وَالَ حَوْلَ ال ِ  بِاللهِ 



அல்லாஹ்ைவக் ெகாண்ேட தவிர (தீைமைய விட் ம்) விலகேவா, 
(நன்ைமையச் ெசய்ய) சக்தி ெபறேவா யா . 
 
 النَّارِ عَذَابَ وَقِنَا حَسَنَةً اْآلخِرَةِ وَِفي حَسَنَةً الدُّنْيَا فِيْ آتِنَا رَبَّنَا
எங்கள் இைறவா! எங்க க்கு இவ் லகில் நல்லைத ம் ம ைமயில் 
நல்லைத ம் த வாயாக! எங்கைள நரக ேவதைனயி ந்  காத்த ள்வாயாக! 
 
َأللَّهُمَّ َأصْلِحْ  َأمْرِيْ عِصْمَُة هُوَ الَّذِيْ دِيْنِي لِيْ  َوَأصْلِحْ ،  َوَأصْلِحْ ، مَعَاشِيْ فِيْهَا الَّتِيْ دُنْيَايَ لِيْ   
 مِنْ لِّيْ رَاحًَة وَالْمَوْتَ ، خَيْرٍ كُلِّ فِيْ لِّيْ زِيَادَةً الْحَيَاةَ وَاجْعَلِ ، مَعَادِيْ فِيْهَا الَّتِيْ آخِرَتِي لِيْ
 . شَرٍّ كُلِّ
யாஅல்லாஹ்! என் ைடய மார்க்கத்ைத எனக்கு சீர் ப த் வாயாக! 
அ தான் என  -வாழ்வின்- அரண். என  உலைக எனக்குச் 
சீர்ப த் வாயாக! அ தான் நான் வா ம் இடம். என  ம ைமைய 
சீர்ப த் வாயாக! அ தான் நான் தி ம்பிச் ெசல் மிடம். என  
வாழ்க்ைகைய அைனத்  நல்லறங்கைள ம் அதிகமாகச் ெசய்ய 
வாய்ப் ைடயதாக ஆக்குவாயாக! அைனத்  தீைமகைள விட் ம் 
வி பட்டதாக என  மரணத்ைத ஆக்குவாயாக! 
 
َأعُوْذُ َاْألعْدَاءِ وَشَمَاتَِة الْقَضَاءِ وَسُوْءِ الشَّقَاءِ وَدَرَِك الْبَالَءِ جَهْدِ مِنْ بِاللهِ   
ேசாதைனயின் சிரமத்ைத விட் ம் வி ம்பத்தகாதைவ ஏற்ப வைத விட் ம் 
தீய கைள விட் ம் விேராதிகளின் ேக , கிண்டல்க க்கு ஆளாவைத 
விட் ம் நான் அல்லாஹ்விடம் பா காப் த் ேத கிேறன். 
 
َأللَّهُمَّ ِإنِّيْ  َأعُوْذُ   الْمَأْثَمِ وَمِنَ وَالْبُخْلِ الْجُبْنِ وَمِنَ وَالْكَسَلِ الْعَجْزِ وَمِنَ وَالْحَزَنِ الْهَمِّ مِنَ بِكَ 
َوَأعُوْذُ الرِّجَالِ وَقَهْرِ الدَّيْنِ غَلَبَةِ وَمِنْ وَالْمَغْرَمِ  وَمِنْ وَالْجُذَامِ وَالْجُنُوْنِ الْبَرَصِ مِنَ اللَّهُمَّ بِكَ 
َاْألسْقَامِ سَيِّئِ  
யாஅல்லாஹ்! கவைல, ேசாகம், இயலாைம, ேசாம்பல், ேகாைழத்தனம்;, 
கஞ்சத்தனம், பாவமிைழத்தல், கடனாளியாதல், கடன் அதிகாித்தல், 
மனிதர்களின் அடக்கு ைறக்கு ஆளாகுதல் ஆகியைவகைள விட் ம், 
ெவண்குஷ்டம், ைபத்தியம், உட ப் க்கள் அ கி வி ம்ேநாய் 



(க ங்குஷ்டம்), மற் ம் ெகட்ட ேநாய்கைள விட் ம் நிச்சயமாக நான் 
உன்னிடம் பா காப் த் ேத கிேறன். 
َأللَّهُمَّ ِإنِّيْ  َأسْأَلُكَ   وَاْآلخِرَةِ الدُّنْيَا فِي والْعَافِيَةَ الْعَفْوَ 
யாஅல்லாஹ்! நிச்சயமாக நான் உன்னிடம் இவ் லகி ம் ம லகி ம் 
பாவமன்னிப்ைப ம் நல்வாழ்ைவ ம் ேகட்கிேறன். 
 
َأللَّ ِإنِّيْ هُمَّ َأسْأَلُكَ  َوَأهْلِيْ وَدُنْيَايَ دِيْنِيْ فِيْ وَالْعَافِيَةَ الْعَفْوَ   وَمَالِيْ 
யாஅல்லாஹ்! நிச்சயமாக நான் உன்னிடம் என் ைடய மார்க்க 
விஷயத்தி ம் உலக விஷயத்தி ம் கு ம்ப விஷயத்தி ம் ெபா ளாதார 
விஷயத்தி ம் -ெசய்த தவ க க்காக- பாவமன்னிப்ைப ம் நல்வாழ்ைவ ம் 
ேகட்கிேறன். 
 
 َيمِيْنِيْ وَعَنْ خَلْفِيْ وَمِنْ يَدَيَّ بَيْنِ مِنْ احْفَظْنِيْ اَللَّهُمَّ رَوْعَاتِيْ، وَآمِنْ عَْورَاتِيْ اسْتُرْ اَللَّهُمَّ
َوَأعُوذُ فَوْقِْي وَمِنْ شِمَالِيْ وَعَنْ َأنْ بِعَظَمَتِكَ  ُأغْتَالَ    تَحْتِيْ مِنْ 
யாஅல்லாஹ்! என் ைடய குைறகைள மைறத்தி வாயாக! என் ைடய 
பயத்ைத நீக்கி, அச்சமற்ற நிைலைய ஏற்ப த்தி வாயாக! எனக்கு ன் ம் 
பின் ம் வலப் ற ம் இடப் ற ம் ேமற் ற ம் என்ைன நீ 
பா காப்பாயாக! கீழ் றமி ந்  - மியி ள்- நான் இ க்கப்ப வைத 
விட் ம் உன் ைடய கண்ணியத்தின் ெபா ட்டால் உன்னிடம் நான் 
பா காப் த் ேத கிேறன். 
 
َأللَّهُمَّ ِوَإسْرَافِيْ وَجَهْلِيْ خَطِيْئَتِيْ لِيْ اغْفِرْ  َأمْرِيْ فِيْ  َأنْتَ وَمَا  َأعْلَمُ    مِنِّيْ بِِه 
யாஅல்லாஹ்! என் ைடய குற்றங்கைள ம் என் ைடய அறியாைமயால் 
விைளந்தைவகைள ம் என் ைடய ெசயல் களில் நான் வரம் மீறியைத ம் 
எைவகைளப் பற்றி நீ என்ைன விட நன்கறிந் ள்ளாேயா அைவகைள ம் 
மன்னித் வி ;வாயாக! 
 
  عِنْدِيْ ذَلِكَ وَكُلُّ وَعَمْدِيْ وَخَطَئِيْ وَهَزْلِيْ ْجِدِّي لِيْ اغْفِرْ اَللَّهُمَّ
யாஅல்லாஹ்! நான் ேவண் ெமன்ேறா, விைளயாட்டாகேவா, அறியாமேலா, 
அறிந்ேதா ெசய்தைவகைள மன்னித்  வி வாயாக! அைவகள் யா ம் 



என்னிடம் நிகழ்ந்தைவகேள!  
 
َأخَّرُْت وَمَا قَدَّمْتُ مَا لِي اغْفِرْ اَللَّهُمَّ َأسْرَرْتُ وَمَا  َأعْلَنْتُ وَمَا  َأنْتَ وَمَا  َأعْلَمُ  َأنْتَ مِنِّيْ، بِهِ   الْمُقَدِّمُ 
َوَأنْتَ َوَأنْتَ الْمُؤَخِّرُ   .قَدِيْرٌ شَيْءٍ كُلِّ لَىعَ 
யாஅல்லாஹ்! நான் ற்ப த்தியைவகைள ம், நான் 
பிற்ப த்தியைவகைள ம், நான் மைறவாகச் ெசய்தைவகைள ம், 
பகிரங்கமாகச் ெசய்தைவகைள ம் எைவகைளப் பற்றி நீ என்ைன விட 
நன்கறிந் ள்ளாேயா அைவகைள ம் நீ மன்னித் த ள்வாயாக! நீேய 

ற்ப த் பவன், நீேய பிற்ப த் பவன், நீேய அைனத்  ெபா ட்களின் 
மீ ம் ஆற்ற ைடயவன். 
 
ِإنِّيْ اَللَّهُمَّ َأسْأَلُكَ  َاْألمْرِ فِي الثُّبَاتَ  َوَأسْأَلُكَ الرُّشْدِ عَلَى وَالْعَزِيْمَةَ   عِبَادَتِكَ حُسْنَوَ نِعْمَتِكَ شُكْرَ 
َوَأسْأَلُكَ َوَأسْأَلُكَ صَادِقًا وَلِسَانًا سَلِيْمًا قَلْبًا  َوَأعُوْذُ تَعْلَمُ، مَا خَيْرِ مِنْ   تَعْلَمُ، مَا شَرِّ مِنْ بِكَ 
َوَأسْتَغْفِرُكَ ِإنَّكَ تَعْلَمُ، لِمَا  َّعَالمُ   .الْغُيُوْبِ 
யாஅல்லாஹ்! அைனத்  -நல்ல- காாியங்களி ம் நிைலத்  நிற்பைத ம் 
ேநர்வழியில் உ தியாக இ ப்பைத ம் நிச்சயமாக நான் உன்னிடம் 
ேகட்கின்ேறன். உன் ைடய அ ட்ெகாைட க க்கு நன்றி 
ெச த் வைத ம் அழகிய ைறயில் உன்ைன வழிப வைத ம் உன்னிடம் 
ேகட்கின்ேறன். ேம ம்-உனக்குக்- கட் ப்ப ம் உள்ளத்ைத ம் உண்ைம 
ேபசும் நாைவ ம் நான் உன்னிடம் ேகட்கின்ேறன். ேம ம் நீ அறிந் ள்ள 
நல்லைவ கைள உன்னிடம் நான் ேகட்கின்ேறன். நீ அறிந் ள்ள தீயைவ 
கைள விட் ம் உன்னிடம் நான் பா காப் த் ேத கிேறன். -என் 
விஷயத்தில்- நீ அறிந்  ைவத்தி ப்பைவக க்காக நான் உன்னிடம் 
பாவமன்னிப் த் ேத கிேறன். நிச்சயமாக நீேய மைறவானைவகைள 
நன்கறியக் கூ யவன். 
 
َوَأذْهِبْ ذَنْبِيْ، لِيْ اغْفِرْ وَالسَّالَمُ الصَّالَةُ عَلَيْهِ مُحَمٍَّد النَّبِيِّ رَبَّ اَللَّهُمَّ َوَأعِذْنِيْ قَلْبِيْ غَيْظَ   مِنْ 
َّمُضِالتِ َأبْقَيْتَنِيْ مَا الْفِتَنِ  . 
யாஅல்லாஹ்! ஹம்ம  (ஸல்) அவர்களின் இரட்சகேன! என் ைடய 
பாவத்ைத நீ மன்னித்த ள்வாயாக! என் ைடய உள்ளத்தின் ஆத்திரத்ைதப் 



ேபாக்கி வாயாக! வழிெக க்கும் குழப்பங்கைள விட் ம் என்ைன நீ வாழ 
ைவக்கும் வைர காத்த ள்வாயாக! 
 
َأللَّهُمَّ َاْألرْضِ، وَرَبَّ السَّبْعِ، السَّمَوَاتِ رَبَّ   فَالِقَ شَيْئٍ، كُلِّ وَرَبَّ رَبَّنَا الْعَظِيْمِ، لْعَرْشِا وَرَبَّ 
ِوَاْإلنْجِيْلِ التَّوْرَاةِ وَمُنْزِلَ وَالنَّوَى، الْحَبِّ َأعُوْذُ وَالْقُرْآنِ،  َأنْتَ شَيْئٍ كُلِّ شَرِّ مِنَ ِبكَ   بِنَاصِيَتِهِ، آخِذٌ 
َأللَّهُمَّ َأنْتَ  َاْألوَّلُ  َوَأنْتَ ،شَيْئٌ قَبْلَكَ فَلَيْسَ  َوَأنْتَ شَيْئٌ، بَعْدَكَ فَلَيْسَ اْآلخُِر   فَوْقَكَ فَلَيْسَ الظَّاهِرُ 
َوَأنْتَ شَيْئٌ، َالدَّيْنَ،وَأغْنِنِيْ عَنِّي اِقْضِ شَيْئٌ، دُوْنَكَ فَلَيْسَ الْبَاطِنُ   الْفَقْرِ مِنَ 
யாஅல்லாஹ்! ஏ  வானங்களின் இரட்சகேன! மியின் இரட்சகேன! 
மகத்தான அர்ஷின் இரட்சகேன! எங்கள் இரட்சகேன! அைனத் ப் 
ெபா ட்களின் இரட்சகேன! விைத ைய ம் வித் ைவ ம் பிள(ந்  

ைள)க்கச் ெசய்பவேன! தவ்ராத், இன்ஜீல், குர்ஆன் ஆகிய ேவதங்கைள 
இறக்கியவேன! எந்தப் ெபா ட்களின் ன்ெனற்றி உேராமம் உன் ஆதிக்கத் 
தி ள்ளேதா அைவகள் அைனத்தின் தீைமகைள விட் ம் உன்னிடம் நான் 
பா காப் த் ேத கிேறன். யாஅல்லாஹ்! நீேய ஆரம்பமானவன்; உனக்கு 

ன்  எ மில்ைல. நீேய இ தி யானவன்; உனக்குப் பின்  எ மில்ைல. 
நீேய மிைகப்பவன்; உனக்குேமல் எ மில்ைல. நீேய மைறவானவன்; 
உனக்கு மைறவான  எ மில்ைல. என் ைடய கடைன நிைறேவற் 
றி வாயாக! ேம ம் வ ைமைய விட் ம் (பா காத் , பிறர்) 
ேதைவயற்றவனாக என்ைன ஆக்குவாயாக! 
 
َأللَّهُمَّ َأعْطِ  َأنْتَ وزَكِّهَا، تَقْوَاهَا، نَفْسِيْ  َأنْتَ زَكَّاهَا، مَنْ خَيْرُ  َأللَّهُمَّ وَمَوْالَهَا، وَلِيُّهَا  ِإنِّيْ  َأعُوْذُ   بِكَ 
َوَأعُوْذُ الْكَسَلِ،وَ الْعَجْزِ مِنَ َأعُوْذُ وَ وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ الْجُبْنِ مِنَ بِكَ   .الْقَبْرِ عَذَابِ مِنْ بِكَ 
யாஅல்லாஹ்! என் உள்ளத்தில் உன  அச்சத்ைத ஏற்ப த் வாயாக! 
அதைன ய்ைமப்ப த் வாயாக! நீதான் அதைனத் 

ய்ைமப்ப த் ேவாாில் மிகச் சிறந்தவன். நீேய அதன் ெபா ப்பாள ம் 
அதன் பா காவல மாவாய். யாஅல்லாஹ்! இயலாைம, ேசாம்பல், 
ேகாைழத்தனம், வேயாதிகம், கஞ்சத்தனம் மற் ம் கப்ர் ேவதைன 
ஆகியைவகைள விட் ம் நிச்சயமாக நான் உன்னிடம் பா காப் த் 
ேத கிேறன்.  
 



َأللَّهُمَّ َأسْلَمْتُ، لَكَ  ِوَإلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَعَلَيْكَ آمَنْتُ، وَبِكَ  َأنَبْتُ،  َأعُوْذُ خَاصَمْتُ، وَبِكَ  َأنْ بِعِزَّتِكَ   
َ ِإلَهَ تُضِلَّنِيْ،ال َّإال  ِ َأنْتَ  ََتْنأ،  ِوَاْإلنْسُ يَمُوْتُ،وَالْجِنُّ الَ الَّذِيْ الْحَيُّ   يَمُوْتُْونَ 
யாஅல்லாஹ்! நான் உனக்ேக கட் ப்பட் ள்ேளன். உன்மீேத நம்பிக்ைகக் 
ெகாண் ள்ேளன். உன் மீேத உ தி ெகாண் ள்ேளன். உன்பக்கேம 
மீண் ள்ேளன். உன் உதவியால்தான் (எதிாிகளிடம்) தர்க்கம் ெசய்கிேறன். 
என்ைன நீ வழிதவறச் ெசய்வைத விட் ம் உன் ைடய கண்ணியத்தின் 
ெபா ட்டால் உன்னிடம் நான் பா காப் த் ேத கிேறன். 
வணக்கத்திற்குாியவன் உன்ைனத் தவிர ேவ  யா மில்ைல. நீேய 
மரணிக்காத நித்திய ஜீவன்;. மனித, ஜின் இனத்தினர் மரணித் வி வர். 
 
َأللَّهُمَّ ِإنِّيْ  َأعُوْذُ   دَعْوَةٍ وَمِنْ تَشْبَعُ، الَ نَفْسٍ وَمِنْ الَيَخْشَعُ، قَلْبٍ وَمِنْ الَيَنْفَعُ، عِلْمٍ مِنْ بِكَ 
  لَهَا الَيُسْتَجَابُ
யாஅல்லாஹ்! பயனளிக்காத கல்விையவிட் ம் (உனக்குப்) பயப்படாத 
உள்ளத்ைத விட் ம் நிைறவைடயாத மனைத விட் ம் பதிலளிக்கப்படாத 
பிரார்த்தைனைய விட் ம் நிச்சயமாக நான் உன்னிடம் பா காப் த் 
ேத கிேறன். 
 
َأللَّهُمَّ َاْألخْالَقِ مُنْكَرَاتِ جَنِّبْنِيْ  َوَاْألعْمَالِ  َوَاْألهْوَاءِ  َوَاْألدْوَاءِ   
யாஅல்லாஹ்! தீய குணங்கள், தீய ெசயல்கள், தீய ஆைசகள், தீய ேநாய்கள் 
ஆகியைவகளி ந்  என்ைன நீ காப்பாற் வாயாக! 
 
َأللَّهُمَّ َألْهِمْنِيْ  َوَأعِذْنِيْ رُشْدِيْ،   نَْفسِيْ شَرِّ مِنْ 
 
யாஅல்லாஹ்! எனக்கு நீ ேநர்வழிையக் காட் வாயாக! ேம ம் என் ைடய 
மனதின் தீங்கி ந்  என்ைனப் பா காப்பாயாக! 
 
َحَرَامِكَ،وَأغْنِنِيْ عَنْ بِحَالَلِكَ اكْفِنِيْ اَللَّهُمَّ  سِوَاكَ عَمَّْن بِفَضْلِكَ 
யாஅல்லாஹ்! நீ த த் ள்ளைவகைள விட் ம் என்ைனக் காப்பாற்றி, நீ 
அ மதித்தைவகளின் லம் எனக்கு நிைறைவ ஏற்ப த் வாயாக! 
உன் ைடய அ ட்ெகாைடகளின் லம் என்ைன பிறர் ேதைவயற்றவனாக 



ஆக்கி வாயாக!  
 
ِإنِّيْ اَللَّهُمَّ َأسْأَلُكَ   وَالْغِنَى وَالْعَفَافَ وَالتُّقَى الْهُدَى 
யாஅல்லாஹ்! ேநர்வழிைய ம் (உன ) அச்சத்ைத ம் பத்தினித் தனத்ைத ம் 
தன்னிைறைவ ம் நிச்சயமாக நான் உன்னிடம் ேகட்கிேறன். 
 
َأللَّهُمَّ ِإنِّ  َأسْأَلُكَ يْ  وَالسَّدَادَ الْهُدَى 
யாஅல்லாஹ்! ேநர்வழிைய ம் அதில் உ தியாக நிற்பைத ம் நிச்சயமாக 
நான் உன்னிடம் ேகட்கிேறன். 

  
َأللَّهُمَّ إنِّيْ أسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ، عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَالَمْ أعْلَمْ، وَأعُوْذُ بِكَ  َ َ مِنَ الشَّرِّ َِ

َكُلِّهِ، عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمالَمْ أعْلَمْ، وأسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ مِنْهُ عَبْـدُكَ ، وَأعُوْذُ  َ َ
عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ ρوَنَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ  ρبِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ

 
யாஅல்லாஹ்! நான் அறிந்தி க்கின்ற மற் ம் அறியாத அைனத்  
நன்ைமகைள ம் இவ் லகி ம் ம லகி ம் (த மா ) உன்னிடம் 
ேகட்கிேறன். ேம ம் நான் அறிந்தி க்கின்ற மற் ம் அறியாத அைனத் த் 
தீைமகைள விட் ம் இவ் லகி ம் ம லகி ம் உன்னிடம் பா காப் த் 
ேத கிேறன். யாஅல்லாஹ்! உன் ைடய அ யா ம்; நபி மாகிய 

ஹம்ம  (ஸல்) அவர்கள் ேகட்ட நல்லைவகள் அைனத்ைத ம் நிச்சயமாக 
நான் உன்னிடம் ேகட்கிேறன். உன் ைடய அ யா ம் நபி மாகிய 

ஹம்ம  (ஸல்) அவர்கள் பா காவல் ேத ய தீைமகள் அைனத்ைத 
விட் ம் நான் உன்னிடம் பா காப் த் ேத கிேறன்.  
 
َأل ِإنِّيْ لَّهُمَّ َأسْأَلُكَ  ِإلَيْهَامِنْ قَرَّبَ وَمَا الْجَنَّةَ،  َأوْ قَوْلٍ  َوَأعُوْذُ عَمَلٍ،  ِإلَيْهَا قَرَّبَ وَمَا النَّارِ، مِنَ بِكَ   
َأوْ قَوٍْل مِنْ َوَأسْأَلُكَ عَمَلٍ  َأنْ   . خَيْرًا لِيْ قَضَيْـتَـهُ قَضَاءٍ كُلَّ تَجْعَلَ 
யாஅல்லாஹ்! ெசார்க்கத்ைத ம் அதன் பக்கம் ெந க்கி ைவக்கும் ெசால் 
மற் ம் ெசயைல ம் நிச்சயமாக நான் உன்னிடம் ேகட்கிேறன். ேம ம் 
நரகத்ைத விட் ம் அதன் பக்கம் ெந க்கி ைவக்கும் ெசால் மற் ம் ெசயைல 
விட் ம் நான் உன்னிடம் பா காப் த் ேத கிேறன். ேம ம் நீ எனக்கு 
நிர்ணயித் ள்ள அைனத் த் தீர்ப் க்கைள ம் எனக்கு நல்லதாக 
ஆக்கிைவக்குமா  உன்னிடம் ேவண் கிேறன். 



 
ِالَإلَهَ َّإال  ِ  كُلِّ عَلَى وَهُوَ الْخَيْرُ بِيَدِهِ وَيُمِيْتُ، يُْحيِيْ الْحَمْدُ، وَلَهُ الْمُلْكُ لَهُ لَهُ، شَرِيْكَ الَ وَحْدَهُ هللاُ 
ِإلَهَ وَالَ ، لِلَّهِ لْحَمْدُوَا هللاِ، سُبْحَانَ قَدِيْرٌ، شَيْءٍ َّإال  ِ َأكْبَرُ، وَهللاُ هللاُ،  َّإال قُوَّةَ وَالَ حَوَْل والَ  ِ  بِاللهِ 
 الْعَظِيْمِ الْعَلِيِّ
வணக்கத்திற்குாியவன் அல்லாஹ்ைவத் தவிர ேவ  யா மில்ைல. அவன் 
தனித்தவன், அவ க்கு யாெதா  இைண மில்ைல. அைனத்  ஆட்சி ம் 
அைனத் ப் க ம் அவ க்குாியேத! அவேன உயிர்ப்பிப்பவன், அவேன 
மரணிக்கச் ெசய்பவன், அவ ைடய ைகயில்தான் அைனத்  நல்லைவக ம் 
உள்ளன. அவேன அைனத் ப் ெபா ட்களின் மீ ம் ஆற்ற ைடயவன். 
அல்லாஹ் மிகத் ய்ைமயானவன், கழைனத் ம் அல்லாஹ் க்ேக 
உாியன. வணக்கத்திற்கு உாியவன் அல்லாஹ்ைவத் தவிர 
ேவ யா மில்ைல, அல்லாஹ் மிகப் ெபாியவன். மகத் வமிக்க, மிக உயர்ந்த 
வனான அல்லாஹ்ைவக் ெகாண்ேட தவிர (தீைமைய விட் ம்) விலகேவா, 
(நன்ைமையச் ெசய்ய) சக்தி ெபறேவா யா . 
 
ِإبْرَاهِ عَلَى صَلَّيْتَ كَمَا مُحَمَّدٍ آلِ وَعَلَى مُحَمٍَّد عَلَى صَلِّ اَللَّهُمَّ ِإبْرَاهِيْمَ آلِ وَعَلَى يْمَ ِإنَّكَ   حَمِيْدٌ 
ِإبْرَاهِيْمَ عَلَى بَارَكْتَ كَمَا مُحَمَّدٍ آلِ وَعَلَى مُحَمَّدٍ عَلَى بَارِْك اَللَّهُمَّ مَجِيْدٌ، ِإبْرَاهِيْمَ آلِ وَعَلَى  ِإنَّكَ   
 مَجِيْدٌ حَمِيْدٌ
யாஅல்லாஹ்! நீ இப்ராஹீம் (அைல) அவர்கள் மீ ம் அவர்களின் 
கு ம்பத்தினர் மீ ம் அ ள் ாிந்த  ேபான்  ஹம்ம  (ஸல்) அவர்கள் 
மீ ம் அவர்களின் கு ம்பத்தினர் மீ ம் அ ள் ாிவாயாக! நிச்சயமாக நீேய 
ெப ைமக்கும் க க்கு ாியவன். யாஅல்லாஹ்! நீ இப்ராஹீம் (அைல) 
அவர்கள் மீ ம் அவர்களின் கு ம்பத்தினர் மீ ம் பரகத் ெசய்த  ேபான்  

ஹம்ம  (ஸல்) அவர்கள் மீ ம் அவர்களின் கு ம்பத்தினர் மீ ம் பரகத் 
ெசய்வாயாக! நிச்சயமாக நீேய ெப ைமக்கும் க க்கு ாியவன். 
 
 {النَّارِ عَذَابَ وَقِنَا حَسَنَةً اْآلخِرَةِ وَفِي حَسَنَةً الدُّنْيَا فِيْ آتِنَا رَبَّنَا }
எங்கள் இரட்சகேன! எங்க க்கு இவ் லகில் நற்பாக்கியங் கைள ம் 
ம ைமயில் நற்பாக்கியங்கைள ம் த வாயாக! ேம ம் எங்கைள நரக 
ேவதைனயி ந்  காத்த ள்வாயாக! 



 
ஹஜ் ெசய்பவர் இப் னித இடத்தில் ேமற்கண்ட திக்ர், ஆக்கைள ம் இைவ 
ேபான்ற ெபா ள் ெகாண்ட திக்ர், ஆக்கைள ம் நபி (ஸல்) அவர்கள் மீ  
கூறேவண் ய ஸலவாத்ைத ம் தி ம்பத் தி ம்பக் கூறிக் ெகாண் ப்ப ம் 
மன கி ஆச் ெசய்வ ம் வி ம்பத்தக்க ெசயலாகும். இம்ைம, 
ம ைமயின் நல்லவற்ைற அல்லாஹ்விடம் ேகட்க ேவண் ம். நபி (ஸல்) 
அவர்கள் ஏேத ம் பிரார்த்தைன ெசய்தால் அதைன ன்  ைற தி ம்பத் 
தி ம்பக் கூ வார்கள். எனேவ நபி (ஸல்) அவர்கைளப் பின்பற்றியவர் 
களாக - ஒவ்ெவான்ைற ம் ம் ன்  ைற பிரார்த்திக்க - ேவண் ம்.  
 
இந்த இடத்தில் ஸ் ம் தன  இரட்சக க்கு ன் கட் ப்பட்டவனாக, 
அவ க்கு அ பணிந்தவனாக, அவனிடம் சரணைடந்தவனாக, அவன் ன் 
கீழ்ப ந்தவனாக, அவ ைடய அ ைள ம் பாவமன்னிப்ைப ம் எதிர்பார்த் 
தவனாக, அவ ைடய தண்டைனக்கும் ேகாபத்திற்கும் பயந்தவனாக, 
தன்ைன -சுயபாிேசாதைன ெசய் - விசாாித்த வனாக, மனத் ய்ைம டன் 
பாவமன்னிப் த் ேத யவனாக நடந்  ெகாள்ளேவண் ம்.  
 
ஏெனனில் நிச்சயமாக அரஃபா தினம் என்ப  ெப ங் கூட்டத்தினர் 
ஒன்றிைண ம் மகத்தான நாளாகும். இந்நாளில் அல்லாஹ் தன் 
அ யார்க க்கு அ ட்ெகாைடகைள வாாி வழங்குகிறான். மலக்குகளிடம் 
அவர்கைளப் பற்றிக் கூறிப் ெப ைமப்ப கிறான். இந்நாளில் 
அதிகமாேனா க்கு நரகத்தி ந்  வி தைல அளிக்கின்றான்.  
அரஃபா ைடய நாளில், ைஷத்தான் விரட்டப்பட் , மிகச் சி ைமயைடந் , 
ேகவலப்ப வ  ேபான்  மற்ற எந்த நாட்களி ம் ேகவலப்ப வதில்ைல. -
பத்ர் களத்தில் அவன் அைடந்த இழிைவத் தவிர-. அரஃபா தினத்தன்  
அல்லாஹ் தன் அ யா க்கு வழங்கும் ெகாைடைய ம் கி ைபைய ம் 
அதிகமாேனா க்கு நரகி ந்  வி தைல அளிப்பைத ம் பாவங்க க்கு 
மன்னிப்  வழங்குவைத ம் அறிந்தி ப்பதால் ைஷத்தான் இவ்வா  
ைகேசதப்ப கிறான்.  
 



َأكْثَرَ يَوْمٍ مِنْ مَا ) َأنْ مِنْ  ِوَإنَّهُ عَرَفََة يَوْمِ مِنْ النَّارِ مِنَ َعبْدًا فِيهِ اللَّهُ يُعْتِقَ   بِهِمُ يُبَاهِي ثُمَّ لَيَدْنُو 
َأرَادَ مَا فَيَقُولُ كَةَالْمََالئِ  ( هَُؤَالءِ؟ 
அரஃபா ைடய நாளில் அல்லாஹ் தன் அ யார்கைள நரகத்தி ந்  
வி விப்பைதவிட மிக அதிகமாக ேவ  எந்த நாளி ம் வி விப்பதில்ைல. 
நிச்சயமாக அவன் -அந்நாளில்- அவர்கைள ெந ங்குகிறான். இவர்கள் 
எதைன எதிர் பார்க்கின்றார்கள்! என்  மலக்குகளிடம் கூறிப் ெப ைமப் 
ப கிறான் என நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். 
(அறிவிப்பவர் : ஆயிஷா -ர , ல் : ஸ் ம்) 
 

ஸ் ம்கள் தங்கைள அல்லாஹ் க்கு ன்னிைலயில் சிறந்தவர்களாக 
காண்பிக்கேவண் ம். திக்ர் மற் ம் ஆக் கைள அதிகமாகச் 
ெசய்யேவண் ம். அைனத் ப் பாவங்க க்காக ம் தவ க க்காக ம் 
மன்னிப் த்ேத , உ தியாகத் தவ்பாச் ெசய்ய ேவண் ம். இைவ ேபான்ற 
நல்லறங்களால் ஸ் ம்களின் எதிாியான ைஷத்தாைன கவைலக்குள்ளாக்கி 
ேகவலப்ப த்தேவண் ம்.  
 
ஹஜ் ெசய்பவர், சூாியன் மைற ம்வைர அரஃபாவில் தங்கி மன 
ஈ பாட் டன் திக்ர், ஆக்களில் ெதாடர்ந்  ஈ பட் க் ெகாண் க்க 
ேவண் ம். சூாியன் மைறந்  விட்டால் அைமதியாக ம் கம்பீரமாக ம் 
அதிகமாகத் தல்பியாக் கூறியவர்களாக ம் ஸ்த ஃபாைவ ேநாக்கிச் 
ெசல்ல ேவண் ம். விசாலமான இடத்தில் நபி (ஸல்) அவர்கள் விைரவாகச் 
ெசன் ள்ளதால் அ  ேபான்ற இடங்கைளக் கடக்கும் ேபா  விைரவாகச் 
ெசல்ல ேவண் ம். சூாியன் மைறவதற்கு ன் (அரஃபாவி ந் ) 

றப்ப வ  கூடா . ஏெனனில் நபி (ஸல்) அவர்கள் சூாியன் மைற ம் 
வைர அரஃபாவில் தங்கி ள்ளார்கள். ேம ம் உங்க ைடய ஹஜ் 
வழிபாட்ைட என்னிடமி ந்  எ த் க் ெகாள் ங்கள்! என் ம் 
கூறி ள்ளார்கள். ( ல் : ைபஹகீ) 
 

ஸ்த ஃபா வந்தைடந்த டன் ஒ  பாங்கு, இ  இகாமத் கூறி மஃாிைப 
ன்  ரகஅத்களாக ம் இஷாைவ இரண்  ரகஅத்களாக ம் ஜம்ஆக -



இரண்ைட ம் ஒேர ேநரத்தில்- ெதாழேவண் ம். இவ்வாேற நபி (ஸல்) 
அவர்கள் ெதா ள்ளார்கள். மஃாி ைடய ேநரத்திேலா, அல்ல  
இஷா ைடய ேநரம் வந்த பிறேகா ஆக, எந்ேநரத்தில் ஸ்த ஃபாைவ 
வந்தைடந்தா ம் இவ்வாேற ெதாழ ேவண் ம்.  
 
ெபா மக்களில் சிலர் ஸ்த ஃபா வந்தைடந்த டன் ெதா வதற்கு ன்னர் 
ஜம்ராவிற்காக கல்ெல க்கச் ெசல்வ ம் அவ்வா  ெசய்வ தான் 

ைறயான  என நம்பிக் ெகாண் ப்ப ம் தவறாகும். இதற்கு எந்த 
ஆதார ம் கிைடயா .  
 
நபி (ஸல்) அவர்கள் ஸ்த ஃபாைவக் கடந்  மினா க்குச் ெசல் ம் 
ேபா தான் அவர்க க்காகக் கற்கைள எ த் க் ெகாள் மா  
கட்டைளயிட்டார்கள். எந்த இடத்தி ம் கற்கைள எ த் க் ெகாள்ளலாம். 

ஸ்த ஃபாவில்தான் கற்கைள எ க்க ேவண் ம் என (மார்க்கத்தில்) 
குறிப்பாகக் கூறப்படவில்ைல. மாறாக மினாவிேலேய கூட எ த் க் 
ெகாள்வதற்கு அ மதி ள்ள .  
 
-நபி (ஸல்) அவர்கைள பின்பற்றியவர்களாக- ஜம்ரத் ல் அகபாவிற்கு (10-ம் 
நாள்) எறியேவண் ய ஏ  கற்கைள -மட் ம்- அன்ைறய தினம் எ த் க் 
ெகாள்வ  சுன்னத்தாகும். பிறகுள்ள ன்  நாட்களில் ன்  
ஜம்ராக்க க்கும் எறியேவண் ய கற்கைள ஒவ்ெவா  நா ம் 21 கற்கள் 

தம் மினாவில் எ த் க் ெகாள்ள ேவண் ம்.  
 
அக்கற்கைளக் க விக் ெகாள்வ  மார்க்கத்தில் வி ம்பத்தக்க ெசயலல்ல. 
மாறாக அைவகள் க வப்படாமல் எறியப் படேவண் ம். ஏெனனில் நபி 
(ஸல்) அவர்கேளா, அவர்களின் ேதாழர்கேளா அைவகைள க வியதற்கு 
எந்த ஆதார மில்ைல. எறியப்பட்ட கற்கைளக் ெகாண்  மீண் ம் எறியக் 
கூடா . 
 
ஹஜ் ெசய்பவர், அன்றிர  ஸ்த ஃபாவில் தங்க ேவண் ம். ெபண்கள், 



சி வர்கள் மற் ம் அவர்கைளப் ேபான்ற பல னமானவர்கள் அன்றிரவின் 
இ திப் பகுதியில் மினா க்குச் ெசல்ல அ மதி ள்ள . ஆயிஷா (ர ), 
உம்  ஸலமா (ர ) ேபான்ேறார் அறிவிக்கும் ஹதீஸ்களில் இந்த அ மதி 
இடம்ெபற் ள்ள .  
 
ச ைக வழங்கப்பட் ள்ள இவர்கைளத் தவிர ஹஜ் ெசய்பவர்கள் 
அைனவ ம் ◌ஃபஜ்ர் ெதா ம் வைர கண் ப்பாக ஸ்த ஃபாவில் 
தங்கியாக ேவண் ம். பிறகு மஷ்அ ல் ஹராமில் கிப்லாைவ 

ன்ேனாக்கியவர்களாக தங்கி (வானம்) நன்கு ெவ க்கும் வைர அதிகமாக 
திக்ர், தக்பீர் மற் ம் ஆக்களில் ஈ பட ேவண் ம். அங்கு இ  ைககைள ம் 
உயர்த்தி ஆச் ெசய்வ  வி ம்பத்தக்க ெசயலாகும். ஸ்த ஃபாவின் 
எந்தப் பகுதியில் தங்கினா ம் அதைன நிைறேவற்றியதாகிவி ம். 
மஷ்அ க்க கில் தங்குவேதா, அல்ல  அதன் மீ  ஏ வேதா கடைமயல்ல. 
ஏெனனில் நபி (ஸல்) அவர்கள்  
 (مَوْقِفٌ كُلُّهَا وَجَمٌْع هَاهُنَا وَوَقَفْتُ . . )
நான் இங்கு -மஷ்அாில்- தங்குகிேறன். ேம ம் ஜம்உ அைனத் ம் 
தங்குமிடேம! என்றார்கள். ( ல் : ஸ் ம்) ஜம்உ என்ப  ஸ்த ஃபாவின் 
மற்ெறா  ெபயராகும். 
 
(வானம்) நன்கு ெவ த் விட்டால் சூாியன் உதிப்பதற்கு ன்னர் 
மினா க்குப் றப்பட ேவண் ம். ெசல் ம் வழியில் அதிகமாக தல்பியாக் 
கூறேவண் ம். ஹஸ் ர் என்ற பகுதிைய மட் ம் சற்  விைரவாகக் 
கடப்ப  வி ம்பத்தக்க ெசயலாகும். மினாவில் ஜம்ரத் ல் அகபாைவ 
வந்தைடந்  விட்டால் தல்பியாைவ நி த்திவிட ேவண் ம். பிறகு ஜம்ரத் ல் 
அகபாைவ ெந ங்கி ஏ  கற்கைள ஒன்றன்பின் ஒன்றாக எறிய ேவண் ம். 
ஒவ்ெவா  கல்ைல எறி ம் ேபா ம் தக்பீர் கூறியவா  ைகைய உயர்த்தி 
எறிய ேவண் ம்.  
பத் ல்வாதி எ ம் பகுதியில் கஃபா இட  றம் இ க்குமா ம் மினா 
வல றமி க்குமா ம் நின்  ெகாண்  எறிவ  வி ம்பத்தக்க ெசயலாகும். 
ஏெனனில் இவ்வாேற நபி (ஸல்) அவர்கள் ெசய் ள்ளார்கள்.  



 
பிற பகுதிகளி ந்  எறிந்  அ  கல்ெலறியப்ப மிடத்தில் வி ந்  
விட்டால் அ  நிைறேவறிவி ம். எறியப்ப ம் இடத்தில் வி ந்த கற்கள் 
அதிேலேய தங்கிட ேவண் ம் என்ற நிபந்தைனயில்ைல. மாறாக 
கல்ெலறியப்ப மிடத்தில் வி வ தான் நிபந்தைனயாகும். எனேவ கல், அ  
எறியப்ப ம் இடத்தில் பட்  பிறகு ெவளிேய வி ந் விட்டால் -
அறிஞர்களின் ெதளிவான கூற்றின்ப - அ  நிைறேவறி வி ம். இதைன 
இமாம் நவ  (ரஹ்) அவர்கள் ஷரஹுல் ஹத்தப் எ ம் ல் ெதளிவாக 
விளக்கி ள்ளார்கள்.  
 
ஜம்ராவில் எறி ம் கற்கள் விரல்களால் சுண்  எறியப்ப ம் அளவில் 
அதாவ ; ெமாச்ைசைய விடச் சற் ப் ெபாியதாக இ க்கேவண் ம்.  
 
கல்ெலறிந்த பிறகு பிராணிைய -ஹதிைய- அ க்கேவண் ம். அ க்கும் 
ேபா  
َأكْبَرُ، وَهللاُ هللاِ بِسْمِ َأللَّهُمَّ   وَلَكَ مِنْكَ هَذَا 
என் கூறி கிப்லாைவ ன்ேனாக்கி அ ப்ப  வி ம்பத்தக்கச் ெசயலாகும். 
ஒட்டகத்ைத அதன் இட  கால் கட்டப்பட்டவா  நிற்கைவத்  அ ப்ப ம், 
மாட்ைட ம் ஆட்ைட ம் அதன் இட றம் (ப க்கைவத் ) அ ப்ப ம் 
சுன்னத்தாகும். கிப்லா அல்லாத திைசகைள ன்ேனாக்கி அ ப்பவர் 
சுன்னத்ைத விட்டவராவார். எனி ம் அவ்வா  அ க்கப்பட்ட ஹதீ 
நிைறேவறிவி ம். ஏெனனில் கிப்லாைவ ன்ேனாக்கி அ ப்ப  சுன்னத்  
தாேன தவிர கடைமயல்ல.  
 
தான் அ த்த பிராணியி ந்  தா ம் சாப்பிட் , பிற க்கு அன்பளிப் ம் 
தர்ம ம் ெசய்வ  வி ம்பத்தக்கச் ெசயலாகும்.  
َوَأطْعِمُوا مِنْهَا فَكُلُوْا . .     الْفَقِيْرَ) (الْبَائِسَ 
ஆகேவ அ( க்கப்பட்ட)ைவகளி ந்  நீங்க ம் சி ங்கள்! கஷ்டப்ப ம் 
ஏைழக்கும் உண்ணக் ெகா ங்கள்! என அல்லாஹு தஆலா கூ கின்றான். 
(அல்குர்ஆன் 22:28) 



 
-அறிஞர்களின் சாியான கூற்றின்ப - ப ப் பிராணிைய அ ப்பதற்குாிய 
ேநரம் தஷ்ாீக்கின் ன்றாம் நாள் (பிைற 13-ம் நாள்) சூாியன் மைற ம் வைர 
நீ க்கிற . இதன ப்பைடயில் அ ப்பதன் கால அள  10-ம் நா ம் அதற்கு 
பிறகு ன்  நாட்க மாகும்.  
 
ப ப் பிராணிைய அ த்த பிறகு தைல ( )ைய மழித் க் ெகாள்ளேவா, 
குைறத் க் ெகாள்ளேவா ேவண் ம். எனி ம் மழித் க் ெகாள்வேத 
சிறந்ததாகும். ஏெனனில் மழித் க் ெகாள்பவ க்கு அ க்காக ம் 
பாவமன்னிப்பிற்காக ம் ன் ைற ஆச் ெசய்த நபி (ஸல்) அவர்கள், 
குைறத் க் ெகாள்பவர்க க்காக ஒ  ைறதான் பிரார்த்தித்தார்கள். 
தைலயின் சில பகுதிகைள மட் ம் குைறத் க் ெகாள்வ  
ேபா மானதாகா . மாறாக அைனத் ப் பகுதிகைள ம் மழிப்ப  ேபான்  
அைனத் ப் பகுதிகைள ம் குைறப்ப ம் அவசியமாகும். ெபண் தன  
அைனத்  ஜைடகளின் கைடசிப் பகுதியில் விரல் னியளேவா அல்ல  
அைதவிடக் குைறவாகேவா ைய ெவட் க் ெகாள்ளேவண் ம்.  
 
(10-ம் நாள்) ஜம்ரத் ல் அகபாவிற்குக் கல்ெலறிந்  ( ைய) மழித்ேதா 
அல்ல  குைறத்ேதா விட்டால் இஹ்ராம் அணிந்தவ க்கு இஹ்ராமினால் 
த க்கப்பட்டைவகளில் ெபண்கைள (இல்லறத்ைத)த் தவிர மற்ற அைனத் ம் 
அ மதியாகிவி ம். இந்த அ மதிக்கு (தஹல் ல் அவ்வல்) தலாவ  
அ மதி என்  ெபயர். இவ்வா  இஹ்ராைமக் கைளந்  ஹலாலான பிறகு 
ந மணம் சிக் ெகாண்  தவாஃ ல் இஃபாழா -ஹஜ்ஜுக்குாிய தவாஃப்- 
ெசய்வதற்காக மக்கா க்குச் ெசல்வ  சுன்னத்தாகும்.  
 
நபி (ஸல்) அவர்கள் இஹ்ராம் அணிவதற்கு ன் ம் ( ல்ஹஜ் 10-ம் நாள்) 
இஹ்ராைமக் கைளந் , கஃபாைவத் தவாஃப் ெசய்வதற்கு ன் ம் நான் 
அவர்க க்கு ந மணம் சிவிட்ேடன் என ஆயிஷா (ர ) அவர்கள் 
கூறினார்கள்.  
( ற்கள் : காாீ, ஸ் ம்) 



இந்த தவாஃபிற்கு இஃபாழா என் ம் ஜியாரா என் ம் ெபயர். ஹஜ்ஜின் 
அ ப்பைடக் கடைமகளில் இந்த தவாஃ ம் ஒன்றாகும். இதைன 
ெசய்யாவிட்டால் ஹஜ் நிைறேவறா . இந்த தவாஃைபப் பற்றிேய 
இவ்வசனத்தில் கூறப்ப கிற .  
 
 الْعَتِيْقِ بِالْبَيْتِ وْاوَلْيَطَّوَّفُ نُذُوْرَهُمْ) (وَلْيُوْفُوْا تَفَثَهُمْ لْيَقْضُوْا ثُمَّ
பின்னர் (தைல  இறக்கி, நகம் தறித் , குளித்  இஹ்ராைம கைளவதன் 

லம்) தங்கள் அ க்குகைள அவர்கள் நீக்கிக் ெகாள்ள ம்! தம் 
ேநர்ச்ைசகைள ம் அவர்கள் நிைறேவற்றிக் ெகாள்ள ம்! (ஹஜ்ஜின் 
அ ப்பைடக் கடைமயான தவாஃைப நிைறேவற்ற) ர் க ஆலயமான 
(கஃபா எ ம்) ட்ைட ம் அவர்கள் (தவாஃப் ெசய்ய) சுற்றி வர ம்! 
(அல்குர்ஆன் 22:29) 
 
தவாஃைப நிைறேவற்றி, அதற்குாிய இரண்  ரகஅத்கைள மகா  
இப்ராஹீ க்குப் பின்னால் ெதா த பிறகு, தமத் ஃ ஹஜ் ெசய்பவராக 
இ ந்தால் ஸஃபா மர்வா க்கிைடயில் ஸயீ ெசய்யேவண் ம். இ  
ஹஜ்ஜுக்குாிய ஸயீயாகும். இதற்கு ன்னர் ெசய்த ஸயீ 
உம்ராவிற்குாியதாகும்.  
 
(தமத் ஃ ெசய்பவர்) ஹஜ்ஜுக்கும் உம்ராவிற்கும் ஒ  ைற மட் ம் ஸயீ 
ெசய்வ  ேபா மானதாகா . (மாறாக இரண்  ஸயீ ெசய்யேவண் ம்) 
என்பேத அறிஞர்களின் கூற் க்களில் சாியான கூற்றாகும். ஆயிஷா (ர ) 
அவர்கள், நபி (ஸல்) அவர்க டன் ெசன்ற தன  ஹஜ் பயணத்ைதப் பற்றிக் 
கூ ம் ேபா  : 
 
. . எவ டன் ப ப்பிராணி உள்ளேதா அவர் தன  ஹஜ்ஜுடன் 
உம்ராைவ ம் இைணத்  (கிரானாக) தல்பியா கூறிக்ெகாள்ளட் ம்! பிறகு 
அவ்விரண் ந் ம் (10-ம் நாளன் ) ஹலாலாகும் வைர அவர் 
இஹ்ராைமக் கைளயக் கூடா  என்  நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். 
இதன ப்பைடயில் உம்ராவிற்காக இஹ்ராம் கட் யவர்கள் கஃபாைவ 



தவாஃப் ெசய்  ஸஃபா, மர்வா க்கிைடயில் ஸயீ ெசய்தார்கள். பிறகு 
இஹ்ராைமக் கைளந் விட்டார்கள். அதன்பின் மினாவி ந்  தி ம்பிய 
பிறகு ஹஜ்ஜுக்காக மற்ெறா  ைற தவாஃப் சுற்றினார்கள். . . என்  
கூறினார்கள். ( ற்கள் : காாீ, ஸ் ம்) 
 
உம்ராவிற்காக இஹ்ராம் அணிந்தவர்களின் ஹஜ் ெசய் ைறகைள கூறிவந்த 
ஆயிஷா (ர ) அவர்கள், அதன்பின் மினாவி ந்  தி ம்பிய பிறகு 
ஹஜ்ஜுக்காக மற்ெறா  ைற தவாஃப் சுற்றினார்கள். . என்  
கூறி ள்ளார்கள். இங்கு அவர்கள் தவாஃப் என்  கூறிய , ஸஃபா, 
மர்வா க்கிைடயில் சுற்றியைதேய க த்தில் ெகாண்  கூறி ள்ளார்கள் 
என்பேத இந்த ஹதீ ன் விாி ைரயின் கூற் க்களில் மிகச் சாியான 
கூற்றாகும்.  
 
மற்ெறா  ைற தவாஃப் ெசய்தார்கள் என்ற வார்த்ைதைய தவாஃ ல் 
இஃபாழாைவ க த்தில் ெகாண்ேட கூறி ள்ளார்கள் என்  கூ ேவாாின் 
கூற்  சாியானதல்ல. ஏெனனில் தவாஃ ல் இஃபாழா என்ப  ( ன்  வைக 
ஹஜ்ஜில் எதைனச் ெசய்தா ம்) அைனவ ம் நிைறேவற்ற ேவண் ய 
அ ப்பைடக் கடைமயாகும். அதைன அவர்கள் அைனவ ம் நிைறேவற்றி 

மி ந்தனர்.  
 
எனேவ ஆயிஷா (ர ) அவர்கள் தன  இவ்வார்த்ைதயின் லம் தமத் ஃ 
ெசய்பவர்கள் மட் ம் பிரத்திேயகமாக நிைறேவற்றிய ஒன்ைற கூற 
நிைனத் ள்ளார்கள். அ : மினாவி ந்  தி ம்பிய பிறகு ஹஜ்ைஜ 

ைமயாக்கு வதற்காக மற்ெறா  ைற ஸஃபா, மர்வா க்கிைடயில் 
ஸயீயிக்காகச் சுற்றினார்கள் என்பேத! -இைறய ளால்- இ ேவ மிகத் 
ெதளிவான ம் அறிஞர்களில் ெப ம்பாலாேனாாின் கூற் மாகும்.  
 
இக்க த்ேத சாியான  என்பைத -அறிவிப்பாளர் வாிைச டன்- பாடத் 
தைலப்பாக காாியில் இடம்ெபற் ள்ள இப்  அப்பாஸ் (ர ) அவர்களின் 
கூற் ம் உ திப்ப த் கிற  :  



 
இப்  அப்பாஸ் (ர ) அவர்களிடம் தமத் ஃ ஹஜ் பற்றி வினவப்பட்ட . 
அதற்கவர்கள், ஹஜ்ஜத் ல் விதாவில் ஹாஜிர்க ம் அன்ஸாாிக ம் நபி 
(ஸல்) அவர்களின் மைனவிய ம் இஹ்ராம் அணிந்தி ந்தார்கள். நாங்க ம் 
இஹ்ராம் அணிந்தி ந்ேதாம். நாங்கள் மக்கா வந்தைடந்த ம் 
ப ப்பிராணிைய -தன் டன் ெகாண் வந் , அதைன ஹரமில் அ ப்பதற்கு 
அைடயாளமாக அதன் க த்தில் எைதேய ம்- ெதாங்கவிட்டவர்கைளத் 
தவிர மற்றவர்கள் ஹஜ்ஜுக்காக அணிந்த இஹ்ராைம உம்ராவிற்காக 
மாற்றிக் ெகாள் ங்கள்! என்  நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். எனேவ 
நாங்கள் தவாஃப் ெசய் , ஸஃபா மர்வாைவ ஸயீ ெசய்  . . உம்ராைவ 
நிைறேவற்றிேனாம். பிறகு இல்லறத்தில் ஈ பட்ேடாம், (ைதக்கப்பட்ட) 
ஆைடகைள அணிந்ேதாம். 
 
ப ப்பிராணியின் -க த்தில் அைடயாளத்ைதத்- ெதாங்க விட்டவர், 
அப்பிராணி அதன் இடத்ைத அைட ம் வைர -அ  அ க்கப்ப ம் வைர- 
அவர் இஹ்ராைமக் கைளயக் கூடா  என் ம் கூறினார்கள். 
 
பிறகு எட்டாம் நாள் இர  ஹஜ்ஜுக்காக இஹ்ராம் அணிந்  ெகாள்ள 
கட்டைளயிடப்பட்ேடாம். இவ்வா  வழிபா கைள நிைறேவற்றிய பிறகு -
மக்காவிற்கு- வ ைக தந்  கஃபாைவ தவாஃப் ெசய்ேதாம். ஸஃபா, 
மர்வாவிற்கிைடயில் ஸயீ ெசய்ேதாம்.  
 
இச்ெசய்தியின் வாயிலாக, தமத் ஃ ெசய்பவர் இரண்  ஸயீ 
ெசய்யேவண் ம் என்ப  மிகத் ெதளிவாகிற . - அல்லாஹ் மிக அறிந்தவன் - 
 
நிச்சயமாக நபி (ஸல்) அவர்க ம் அவர்களின் ேதாழர்க ம் ஸஃபா, 
மர்வாவிற்கிைடயில் தலாவதாக ஒ ைற சுற்றியைதத் தவிர (பிறகு) 
சுற்றவில்ைல என ஜாபிர் (ர ) அவர்கள் அறிவிக்கும் ஹதீஸ் ஸ் மில் 
இடம்ெபற் ள்ள . இ  தங்க டன் ப ப்பிராணிையக் ெகாண் வந்த 
நபித் ேதாழர்களின் ெசயல்கைளப் பற்றிய ெசய்தியாகும். ஏெனனில் 



அவர்கள் ஹஜ், உம்ரா இரண் ந் ம் -10-ம் நாள்- இஹ்ராைமக் கைள ம் 
வைர நபி (ஸல்) அவர்க டன் இஹ்ராேமா  இ ந்தனர். நபி (ஸல்) 
அவர்க ம் ஹஜ்ஜுக்காக ம் உம்ராவிற்காக ம் (கிரானாக) இஹ்ராம் 
அணிந்தி ந்தார்கள். ப ப்பிராணிையக் ெகாண் வந்தவர்கள் ஹஜ்ஜுடன் 
உம்ராவிற்கும் (கிரானாக) தல்பியாக் கூறிக் ெகாள் மா ம் அவர்கள் (10-ம் 
நாளன் ) இரண் ந் ம் ஒன்றாக இஹ்ராைமக் கைள ம் வைர -அதற்கு 

ன்னர்- இஹ்ராைமக் கைளயக் கூடா  என் ம் நபி (ஸல்) அவர்கள் 
கட்டைளயிட் ந்தார்கள்.  
ஹஜ்ைஜ ம் உம்ராைவ ம் ஒன்றாக இைணத்  (கிரானாக) ஹஜ் ெசய்பவர் 
ஒ  ைற மட் ம் ஸயீ ெசய்யேவண் ம் என்பைதேய ேமற்கூறப்பட்ட 
ஜாபிர் (ர ) அவர்கள் அறிவிக்கும் ஹதீஸும் பிற ஸஹீஹான ஹதீஸ்க ம் 
அறிவிக்கின்றன. 
 
இ ேபான்ேற (இஃப்ராத் ைறயில்) ஹஜ் மட் ம் ெசய்பவ ம் 10-ம் 
நாள்வைர இஹ்ரா டேன இ ந் , ஒ  ைற மட் ேம ஸயீ 
ெசய்யேவண் ம். கிரான் ஹஜ் ெசய்பவ ம் இஃப்ராத் ெசய்பவ ம் மக்கா 
வ ைக தந்த டன் ெசய்த தவாஃ க்குப் பிறகு ஸயீ ெசய்தி ந்தால் 
தவாஃ ல் இஃபாழா க்குப் பிறகுள்ள ஸயீக்கும் அ ேவ 
ேபா மானதாகிவி ம். 
 
இ ேவ ஆயிஷா (ர ) மற் ம் இப்  அப்பாஸ் (ர ) அவர்கள் அறிவிக்கும் 
இ  ஹதீஸ்கைள ம் ேமற்கூறப் பட் ள்ள ஜாபிர் (ர ) அவர்கள் 
அறிவிக்கும் ஹதீைஸ ம் ஒன்றிைணக்கும் வாகும். இதன் லம் ஹதீஸ் 
க க்கிைடயில் ெதன்ப ம் ரண்பா கள் நீங்கி, அைனத்  ஹதீஸ்களின் 
அ ப்பைடயில் ெசயல்பட ம் ம்.  
 
இவ்ெவா ங்கிைணப்ைப உ திப்ப த் ம் மற்ெறா  விஷயம் யாெதனில் 
ஆயிஷா (ர ), இப்  அப்பாஸ் (ர ) ஆகிய இ வர் அறிவிக்கும் ஹதீஸும் 
ஸஹீஹான ஹதீஸ்களாகும். இவ்விரண் ம் தமத் ஃ ெசய்பவர் இரண்  
ஸயீ ெசய்ய ேவண் ம் என்பைத உ திப்ப த் கிற . ஜாபிர் (ர ) 



அவர்கள் அறிவிக்கும் ஹதீஸ் ேமேலாட்டமாக அதைன (ஸயீைய) 
ம க்கிற . சட்டக்கைலயி ம் ஹதீஸ்கைலயி ம் பின்பற்றப்ப ம் 
விதிகளில், ெசய்யேவண் யதில்ைல என்பைத விட ெசய்யேவண் ம் என்  
வந் ள்ள கூற் க்ேக ன் ாிைம ெகா க்கப்ப ம்.  
 
அல்லாஹ்ேவ சாியான கூற்றிற்கு வழிகாட் பவன். அல்லாஹ்ைவக் 
ெகாண்ேட தவிர (தீைமைய விட் ம்) விலகேவா, (நன்ைமையச் ெசய்ய) சக்தி 
ெபறேவா யா . 
  
 

10. ஹஜ் ெசய்பவர் 10-ம் நாளின் ெசயல்கைள சிறந்த ைறயில் நிைறேவற் வ  
பற்றிய விளக்கம் 

 
ஹஜ் ெசய்பவர் 10-ம் நாளில்; நான்கு ெசயல்கைள ஒன்றன்பின் ஒன்றாக -
வாிைசயாகச்- ெசய்வ  மிகச் சிறந்த தாகும். தலாவதாக, ஜமரத் ல் 
அகபாவிற்கு கல்ெலறிதல். பிறகு -பிராணிகைளப்- ப யி தல். பிறகு 
( ைய) மழித்தல் அல்ல  குைறத்தல். பிறகு கஃபாைவ தவாஃப் ெசய்தல். 
இதன் பிறகு, தமத் ஃ ஹஜ் ெசய்பவர் ஸயீ ெசய்தல். அ ேபான்  கிரான் 
மற் ம் இஃப்ராத் ஹஜ் ெசய்பவர்கள், கஃபாவிற்கு வ ைக தந்ததிற்காக 
ெசய்த தவாஃ டன் ஸயீ ெசய்யவில்ைல என்றால் அவர்க ம் ஸயீ ெசய்தல். 
 
இச்ெசயல்களில் ஒன்ைறவிட மற்ெறான்ைற ன், பின்னாக மாற்றிச் 
ெசய்தால் அ ம் நிைறேவறியதாகேவ ஆகும். 10-ம் நாள் ெசயல்கைள 

ன், பின் மாற்றிச் ெசய்வைத நபி (ஸல்) அவர்கள் ெபா வாக 
அ மதித் ள்ளதால் அதில் தவாஃைப விட ஸயீைய ற்ப த் வ ம் 
அடங்கும். ஏெனனில் அ ம் 10-ம் நாளில் ெசய்யப்ப ம் வழிபா களில் 
உள்ளைவதான். 10-ம் நாளின் ெசயல்களில் -ஒன்ைறவிட மற்ெறான்ைற- 

ற்ப த் வ  பற்றி ம் பிற்ப த் வ  பற்றி ம் ேகட்கப்பட்ட அைனத் க் 
ேகள்விக க்கும் ெசய்  ெகாள்! அதனால் குற்றமில்ைல! என்ேற நபி (ஸல்) 
அவர்கள் பதிலளித்தார்கள் என்ற நபித்ேதாழர்pன் கூற்றில் -தவாஃைப விட 



ஸயீைய ற்ப த் வ ம்- அடங்கிவி ம். ேம ம் தவாஃ ம் ஸயீ ம் 
மறதியா ம் அறியாைமயா ம் - ன்பின்- நிகழ வாய்ப் ள்ளதால் 
நிச்சயமாக இப்ெபா  அ மதியில் அ ம் இடம்ெபற் வி ம். ேம ம் 
இவ்வ மதியில்தான் இலகு ம் வசதி ம் உள்ள . 
 
தவாஃப் ெசய்வதற்கு ன்னால் ஸயீ ெசய் விட்ட ஒ வைரப் பற்றி நபி 
(ஸல்) அவர்களிடம் ேகட்கப்பட்டேபா , அதனால் குற்றமில்ைல! 
என்றார்கள் என உஸாமா பின் ஷாPக் (ர ) அறிவிக்கும் ஸஹீஹான 
ஹதீஸ் அ தா தில் இடம் ெபற் ள்ள . -தவாஃைப ம் ஸயீைய ம் ன், 
பின் மாற்றிச் ெசய்வ  10-ம் நாளின்- ெபா  அ மதியில் அடங்கிவி ம் 
என்ப  இதன் லம் சந்ேதகத்திற்கிடமின்றி ெதளிவாகி விட்ட . -
அல்லாஹ்ேவ ேநர்வழி காட் பவன்- 
 
ஹஜ் ெசய்பவர் ைமயாக -இஹ்ராமி ந் - வி பட ன்  
காாியங்கைளச் ெசய்தாகேவண் ம். அைவ : (10-ம் நாள்) ஜமரத் ல் 
அகபா க்குக் கல்ெலறிய ேவண் ம். ( ைய) மழிக்கேவா அல்ல  
குைறக்கேவா ேவண் ம். தவாஃ ல் இஃபாழா ெசய்யேவண் ம். தமத் ஃ 
ஹஜ் ெசய்பவ ம் கிரான் மற் ம் இஃப்ராத் ஹஜ் ெசய்பவர்க ம் 
கஃபாவிற்கு வ ைக தந்ததிற்காகச் ெசய்த தவாஃ டன் ஸயீ ெசய்யவில்ைல 
என்றால் அவர்கள் இத்தவாஃ க்குப் பின் ஸயீ ம் ெசய்யேவண் ம். 
 
இம் ன்ைற ம் நிைறேவற்றிவிட்டால் இஹ்ராமினால் த க்கப் பட் ந்த 
இல்லறம், ந மணம் ேபான்ற அைனத் ம் ஹலால் ஆகிவி ம்.  
 
இதில் இரண்ைட மட் ம் நிைறேவற்றியவ க்கு இஹ்ராமினால் 
த க்கப்பட்டைவகளில் ெபண்கைளத் தவிர மற்ற அைனத் ம் ஹலால் 
ஆகிவி ம். இந்நிைலக்கு தஹல் ல் அவ்வல் - தலாவ  அ மதி- என்  
ெபயர்.  
 
ஹஜ் ெசய்பவர் ஜம்ஜம் தண்ணீைர வயி  நிரம்பக் கு ப்ப ம் அப்ேபா  



பய ள்ள பிரார்த்தைனகைள - ந்த அள - ெசய்  ெகாள்வ ம் 
வி ம்பத்தக்க ெசயலாகும். நபி (ஸல்) அவர்கள் ஜம்ஜம் தண்ணீைரப் பற்றி 
இவ்வா  கூறினார்கள் : 
 ( لَهُ شُرِبَ لِمَا زَمْزََم مَاءُ )
ஜம்ஜம் தண்ணீர் எதற்காகக் கு க்கப்ப கிறேதா அ  கிைடக்கும். 
(அறிவிப்பவர் : ஜாபிர்-ர , ல் : இப் மாஜா) 
 
ِإنَّهَا . . )  ( سُقْمٍ وَشِفَاءُ ) ( . . طُعْمٍ طَعَامُ 
நிச்சயமாக அ  உண்ண உணவாக ம் ேநாய்க்கு நிவாரணமாக ம் 
உள்ள .  
(அறிவிப்பவர் : அ தர் -ர , ல் : ஸ் ம் - அ தா த்) 
 
ஹஜ் ெசய்பவர், தவாஃ ல் இஃபாழாைவ ம், ஸயீ ெசய்ய ேவண் யவர்கள் 
ஸயீைய ம் நிைறேவற்றிய பிறகு மினா க்குத் தி ம்பி வந்  அங்கு ன்  
இர கள் தங்க ேவண் ம். அந்த ன்  நாட்களி ம் (சூாியன்) உச்சி சாய்ந்த 
பிறகு ன்  ஜம்ராக்க க்கும் கல்ெலறியேவண் ம். அதைன (சிறிய , ந , 
ெபாிய  என் ) வாிைசயாக எறிவ  கடைமயாகும்.  
 
ஆரம்பமாக, தல் ஜம்ராவில் கல்ெலறியேவண் ம். அ  ைகஃப் பள்ளிைய 
அ த் ள்ள ஜமராவாகும். அதில் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக ஏ  கற்கைள 
எறியேவண் ம். ஒவ்ெவா  கல்ைல எறி ம் ேபா ம் ைகைய உயர்த்தி எறிய 
ேவண் ம். பிறகு சற்  ன்ேனறிச் ெசன் , ஜம்ரா தனக்கு இட றம் 
இ க்குமா  நின்  ெகாண் , கிப்லாைவ ன்ேனாக்கி, இ  ைககைள ம் 
உயர்த்தி, மிகப் பணி டன் அதிகமாகப் பிரார்த்தைன ெசய்வ  
சுன்னத்தாகும். 
 
பிறகு ந்தய ஜம்ராைவப் ேபால் இரண்டாம் ஜம்ரா க்குக் கல்ெலறிய 
ேவண் ம். பிறகு சற்  ன்ேனறிச் ெசன் , ஜம்ரா தனக்கு வல றம் 
இ க்குமா  நின்  ெகாண் , கிப்லாைவ ன்ேனாக்கி, இ  ைககைள ம் 
உயர்த்தி, அதிகமாகப் பிரார்த்தைன ெசய்வ  சுன்னத்தாகும். பிறகு ன்றாம் 



ஜம்ரா க்குக் கல்ெலறிய ேவண் ம். அதில் (பிரார்த்தைனக்காக) நிற்கக் 
கூடா .  
 
பிறகு தஷ்ாீக்குைடய இரண்டாம் நாள் உச்சி சாய்ந்த பின்னர், தலாம் நாள் 
எறிந்த  ேபான்  ( ன் ) ஜமராக் க க்கும் கல்ெலறியேவண் ம். அதில் -
நபி (ஸல்) அவர் கைளப் பின்பற்றியவராக- தலாவ  மற் ம் இரண்டாம் 
ஜமராக்களில் தல் நாள் ெசய்த  ேபான்  -பிரார்த்தைன- ெசய்வ  
சுன்னத்தாகும்.  
 
தஷ்ாீக்குைடய நாட்களில் த ரண்  நாட்கள் கல்ெலறிவ  ஹஜ்ஜின் 
கடைம(யான ெசயல்)களில் உள்ளைவகளாகும். அ  ேபான்ேற 11-ம் 
இர ம், 12-ம் இர ம் மினாவில் தங்குவ ம் கடைமயாகும். தண்ணீர் 

கட் பவர், கால்நைடகைளப் பராமாிப்பவர் ேபான்றவர்க க்கு இரவில் 
மினாவில் தங்குவ  கடைமயல்ல. 
 
ேமற்கூறப்பட்ட (11, 12 ஆகிய) இரண்  நாட்களி ம் கல்ெலறிந்  விட்டவர் 
மினாைவ விட் ம் விைரவாகப் றப்பட வி ம்பினால் அதற்கு 
அ மதி ள்ள , அவ்வா  றப்ப பவர் -12-ம் நாள்- சூாியன் மைறவதற்கு 

ன் அங்கி ந்  ெவளிேயறிவிட ேவண் ம். 
 
எனி ம் தாமதித் , பதி ன்றாம் நாள் இர ம் தங்கி, அன்றய தின ம் 
ஜம்ராக்க க்கு கல்ெலறிந்  விட் ச் ெசல்வேத மிகச் சிறந்த ம் அதிக 
கூ ையப் ெபற் த்த ம் ெசய மாகும்.  
 
َأيَّامٍ فِيْ هللاَ وَاذْكُرُوا  ِإثْمَ فَالَ يَوْمَيْنِ فِيْ تَعَجَّلَ فَمَْن مَعْدُوْدَاتٍ ( ِإثْمَ فَالَ تَأَخَّرَ) وَمَنْ عَلَيْهِ   
   اتَّقَى لِمَنِ عَلَيْهِ
(மினாவில் தங்கியி ந் ) எண்ணிவிடப்பட்ட ( ன் ) நாட்களில் 
அல்லாஹ்ைவ நிைன  கூ ங்கள். ஆகேவ எவெரா வர் இரண்  
நாட்களில் அவசரப்பட் (ப் றப்பட் ) விட்டால் அவர் மீ  குற்றமில்ைல. 
எவெரா வர் ( ன்றாம் நாள் வைர) பிற்பட்( ப் றப்பட்)டால் அவர் மீ ம் 



குற்றமில்ைல. (இ ) யார் (அல்லாஹ்வாகிய) அவைன பயந்  
நடக்கின்றார்கேளா அவர்க க்கு (உள்ளதாகும்.) என அல்லாஹு தஆலா 
கூ கின்றான். (அல்குர்ஆன் 2:203) 
 
நபி (ஸல்) அவர்கள், -12-ம் நாள் மினாைவ விட் ம்- விைரவாகச் ெசல்ல 
மக்க க்கு அ மதி வழங்கினார்கள். ஆனால் நபி (ஸல்) அவர்கள் 
விைரவாகப் றப்படவில்ைல. மாறாக 13-ம் நாள் சூாியன் உச்சி சா ம் வைர 
மினாவில் தங்கியி ந் , அதன் பிறகு ஜம்ராக்க க்குக் கல்ெலறிந்தார் கள். 
பின்னர் ஹர் ெதா ைகக்கு ன்னர் அங்கி ந்  றப்பட்டார்கள்.  
 
கல்ெலறிய இயலாத சி வர்க க்காக அவர்களின் ெபா ப்பாளர்கள் (10-ம் 
நாள்) ஜமரத் ல் அகபாவி ம் (தஷ்ாீக்குைடய நாட்களில்) அைனத்  
ஜம்ராக்களி ம் தனக்கு எறிந்ததற்குப் பிறகு அவர்க க்காகக் கல்ெலறிய 
ேவண் ம். அ ேபால் கல்ெலறிய இயலாத சி மிக க்காக அவர்களின் 
ெபா ப்பாளர்கள் அவர்க க்குப் பகரமாகக் கல்ெலறிய ேவண் ம். ஜாபிர் 
(ர ) அவர்கள் கூ கிறார்கள் : 
 
 الصِّبْيَانِ عَنِ فَلَبَّيْنَا وَالصِّبْيَانُ النِّسَاءُ وَمَعَنَا وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهم صَلَّى اللَّهِ رَسُوِل مَعَ حَجَجْنَا )
 ( عَنْهُمْ وَرَمَيْنَا
நாங்கள் நபி (ஸல்) அவர்க டன் ஹஜ் ெசய்ேதாம். எங்க டன் ெபண்க ம் 
சி வர்க ம் இ ந்தனர். சி வர் க க்குப் பகரமாக நாங்கள் தல்பியாக் 
கூறிேனாம். ேம ம் அவர்க க்கு பகரமாக நாங்கள் கல் ெமறிந்ேதாம்.  
( ல் : இப் மாஜா) 
 
 ( اسْتَطَعْتُمْ امَ هللاَ فَاتَّقُوا )
இயன்ற அளவிற்கு நீங்கள் அல்லாஹ்ைவப் பயந்  ெகாள் ங்கள்! (64:16) 
என்ற அல்லாஹ்வின் கட்டைளக் கிணங்க ேநாய், ைம, கர்ப்பம் ேபான்ற 
காரணங்களால் கல்ெலறிய சக்தியற்றவர்கள் தங்க க்குப் பகரமாக பிறைர 
நியமிக்க அ மதி ள்ள .  
 



மக்கள் ெநாிச ல் இவர்களால் ஜமராக்க க்குக் கல்ெலறிய யா . 
(தாமதமாகச் ெசன்  எறியலாம் என்றால் அதற்குள்) கல்ெலறி ம் ேநரம் 

ந்  ேபாய்வி ம். அதைன களாச் ெசய்ய ம் யா . எனேவ இதைன 
நிைறேவற்ற மாத்திரம் பிறைர நியமிக்க அ மதி உள்ள . இ  தவிர உள்ள 
ஹஜ்ஜின் பிற வழிபா களில் (பகரமாகப் பிறைர) நியமிக்கக் கூடா . 
ஹஜ்ஜுக்காகேவா, உம்ரா க்காகேவா இஹ்ராம் அணிந் விட்டால் -
அவ்விரண் ம் நஃபிலானைவ களாக இ ந்தா ம் சாிேய!- அதைன 

ைமயாக நிைற ேவற் வ  கடைமயாகும். அதைன 
நிைறேவற் வதற்காக தனக்குப் பகரமாக பிறைர நியமிக்கக் கூடா . 
َوَأتِمُّوا   ) (للهِ ِوَالْعُمْرَةَ حَجَّالْ 
ஹஜ்ைஜ ம் உம்ராைவ ம் நீங்கள் அல்லாஹ் க்காக நிைற  ெசய் ங்கள்! 
என அல்லாஹு தஆலா கூ கின்றான். 
(அல்குர்ஆன் 2:196) 
தவாஃபின் ேநர ம் ஸயீயின் ேநர ம் (வைரய க்கப்பட வில்ைல என்பதால் 
அ ) ந் விடா . ஆனால் கல்ெலறி ம் ேநரம் 
(வைரய க்கப்பட் ப்பதினால் அ ) ந் வி ம்.  
 
அரஃபாவில் தங்குவ ம், ஸ்த ஃபா மற் ம் மினாவில் இரவில் 
தங்குவ ம் (விைரவில்) கடந் வி ம் -குறிப்பிட்ட- ேநரங்கள்தான் என்பதில் 
சந்ேதகமில்ைல. எனி ம் இயலாதவர்கள் சிரமப்பட்டாவ  அந்த 
இடங்கைள அதற்குாிய ேநரத்தில் ெசன்றைடய ம். ஆனால் 
அவர்களால் கல்ெலறிதைல அதற்குாிய ேநரத்தில் நிைற ேவற்ற யா . 
ேம ம் ன்ெசன்ற நல்ேலார்களான நபித் ேதாழர்கள், கல்ெலறிய 
இயலாதவர்க க்காக பிறைரப் பகராமாக நியமித் ள்ளார்கள் என் ம் 
அைதத் தவிர உள்ள வழிபா களில் பிறைரப் பகரமாக நியமிக்கவில்ைல 
என் ம் ெசய்திகள் வந் ள்ளன.  
 
வணக்க, வழிபா கள் அைனத் ம் (அல்லாஹ் மற் ம் அவன  தர் -ஸல்- 
அவர்களால்)  ெசய்யப் பட்டைவகளாகும். அதில் ஆதாரமின்றி எவ ம் 
எந்த ஒன்ைற ம் ஏற்ப த்திட யா .  



 
பிற க்காகக் கல்ெலறிபவர் -ஒ  தடைவ ெசன் - ன்  ஜம்ராக்களில் 
ஒவ்ெவான்றி ம் த ல் தனக்காக ம் பிறகு பிற க்குப் பகரமாக ம் எறிய 
அ மதி ள்ள . ன்  ஜம்ராக்களி ம் த ல் தனக்காக எறிந் விட் , 
பிறகு மற்ெறா  ைற தி ம்பிச் ெசன்  பிற க்காக எறிய ேவண் ம் என்  
கடைமயில்ைல. இ ேவ அறிஞர்களின் இ  கூற் க்களில் சாியான 
கூற்றாகும். ஏெனனில் -இ ைற ெசல்லேவண் ம் என்ற- கூற்றிற்கு எந்த 
ஆதார ம் கிைடயா . ேம ம் அவ்வா  ெசய்வதில் கஷ்ட ம் சிரம ம் 
ஏற்ப ம்.  
  حَرَجٍ مِنْ) (الدِّيْنِ فِي عَلَيْكُمْ جَعَلَ وَمَا 
. . இந்த மார்க்கத்தில் அவன் உங்க க்கு யாெதா  சிரமத்ைத ம் 
ஏற்ப த்தவில்ைல. . என அல்லாஹு தஆலா கூ கின்றான். (அல்குர்ஆன் 
22:78) 
 
 ( تُعَسِّرُوْا وَالَ يَسِّرُوْا )
எளிதாக்குங்கள்! கஷ்டப்ப த்தாதீர்கள்! என நபி (ஸல்) அவர்கள் 
கூறினார்கள். (அறிவிப்பவர்: அனஸ்-ர , ல்: காாீ) 
 
ேம ம் நபித்ேதாழர்கள் தங்களின் சி வர்க க்கும் பல னர்க க்கும் 
பகரமாகக் கல்ெலறி ம் ேபா  இவ்வா  (இ ைற) ெசன்றதாக எந்தச் 
ெசய்தி ம் வரவில்ைல. அவர்கள் அவ்வா  ெசய்தி ந்தால் நிச்சயமாக 
அச்ெசய்தி பதி  ெசய்யப்பட் க்கும். ஏெனனில் இச்ெசய்திகைள பதி  
ெசய்வதற்காக ெப ம் யற்சிகள் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ந்தன.  
-அல்லாஹ்ேவ மிகஅறிந்தவன்- 
 

11. தமத் ஃ மற் ம் கிரான் ஹஜ் ெசய்பவர் மீ  ப ப்பிராணி கடைம 

 
மக்காவாசி அல்லாதவர் தமத் ஃ அல்ல  கிரான் ைறயில் ஹஜ் ெசய்தால் 
ஒ  ஆட்ைடேயா, அல்ல  ஏ  நபர்கள் இைணந்  ஒ  ஒட்டகத்ைதேயா, 
ஒ  மாட்ைடேயா அ ப்ப  கடைமயாகும். அ  ய்ைமயான ைறயில் 



ஈட்டப்பட்ட, ஹலாலான ெபா ளாதாரத்தில் இ ப்ப  கடைமயாகும். 
ஏெனனில் நிச்சயமாக அல்லாஹு தஆலா ய்ைமயானவன். 

ய்ைமயானைதத் தவிர ஏற் க் ெகாள்ளமாட்டான்.  
 
ப ப்பிராணிையேயா அல்ல  பிற ெபா ைளேயா ஆட்சியாளாிடேமா, பிற 
மக்களிடேமா யாசிப்பைத அைனத்  ஸ் ம்க ம் தவிர்த் க் ெகாள்ள 
ேவண் ம். அல்லாஹ் அவர்க க்குப் பிராணிைய ப யி ம் அளவிற்கு 
ெபா ளாதாரத்ைதக் ெகா த்தி ந்தால் அதைன அவர்கள் நிைறேவற்ற 
ேவண் ம். பிறாிடம் ைகேயந் வைத விட் ம் தவிர்ந்  ெகாள்ள ேவண் ம். 
ஏெனனில் யாசிப்ேபாாின் இழி  மற் ம் ேகவலம் பற்றி ம் 
யாசிக்காதவர்கைளப் கழ்ந் ம் அதிகமான ஹதீஸ்கள் வந் ள்ளன.  
 
தமத் ஃ மற் ம் கிரான் ஹஜ் ெசய்பவர் -ப ப் பிராணி- ஹதீ ெகா க்க 
சக்திெபறவில்ைலெயனில் ஹஜ்ஜுைடய காலங்களில் ன்  நாட்க ம் 

 தி ம்பியபின் ஏ  நாட்க ம் ேநான்  ேநாற்ப  அவசியமாகும். 
ஹஜ்ஜுைடய காலங்களில் ேநாற்கேவண் ய ன்  ேநான் கைள ல்ஹஜ் 
பிைற 10-ம் நா க்கு ன்ேபா, அல்ல  தஷ்ாீக்குைடய ன்  நாட்களிேலா 
(ஆகிய இவ்விரண் ல்) அவர் வி ம்பிய விதத்தில் ேநாற் க் ெகாள்ளலாம்.  
ِإلَى بِالْعُمْرَةِ تَمَتََّع فَمَنْ  َأيَّامٍ ثَالَثَةِ فَصِيَامُ يَجِدْ لَمْ فَمَنْ الْهَدْيِ مِنَ اسْتَيْسَرَ (فَمَا الْحَجِّ   فِي 
ِإذَا وَسَبْعَةٍ الْحَجِّ ) لِمَنْ ذَلِكَ كَامِلَةٌ عَشَرَةٌ تِلْكَ رَجَعْتُمْ  َأهْلُهُ يَكُنْ لَمْ   الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ حَاضِرِي 
. . உம்ராைவ த் க் ெகாண்  ஹஜ்ஜின்பால் ெசல்பவர் மீ  
ஹதீயி ந்  எவ்வள  ேமா அ  அவர்மீ  -கடைம- ஆகும். 
அதைனப் ெபற் க் ெகாள்ளாதவர் ஹஜ்ஜில் ன்  நாட்க ம் நீங்கள் 
(இ ப்பிடம்) தி ம்பியபின் ஏ  நாட்க ம் ேநான்  ேநாற்கேவண் ம். 
அைவ ரணமான பத்  (நாட்கள்) ஆகும். இ  எவ ைடய கு ம்பம் 
மஸ்ஜி ல் ஹராமில் (மக்காவில் கு ) இ க்கவில்ைலேயா 
அவ க்குாியதாகும். . . என அல்லாஹு தஆலா கூ கின்றான். (அல்குர்ஆன் 
2:196) 
 
ஹதீ ெகா க்க சக்தி ெபறாதவர்கைளத் தவிர பிற க்கு தஷ்ாீக்குைடய 



நாட்களில் ேநான்  ேநாற்க அ மதி வழங்கப் படவில்ைல என ஆயிஷா 
(ர ) அவர்க ம் இப்  உமர் (ர ) அவர்க ம் கூறி ள்ள ெசய்தி காாீயில் 
இடம் ெபற் ள்ள . இ  நபி (ஸல்) அவர்க டன் ெதாடர் ைடய 
சட்டமாகேவ க தப்ப ம்.  
 
அரஃபா தினத்தில் ேநான்பின்றி இ ப்பதற்காக இம் ன்  ேநான் கைள ம் 
அரஃபா தினத்திற்கு ன்ேப ேநாற் வி வ  சிறந்த . ஏெனனில் நபி (ஸல்) 
அவர்கள் அரஃபாவில் ேநான்பின்றிதான் தங்கினார்கள். ேம ம் அரஃபாவில் 
இ ப்பவர்கைள (அதாவ : ஹஜ் ெசய்பவர்கைள) அரஃபா தினத்தன்  
ேநான்  ேநாற்பைத விட் ம் த த்தார்கள். அன்றய தினம் ேநான்  
ேநாற்காமல் இ ப்ப  உற்சாகமாக திக்ர், ஆக்களில் ஈ படவாய்ப்பாக 
அைம ம். 
 
ேமற்கூறப்பட்ட ன்  ேநான் கைள ம் ெதாடர்ந்ேதா, விட்  விட்ேடா 
ேநாற்பதற்கு அ மதி ள்ள . அ ேபால் (ஊர் தி ம்பியபின் 
ேநாற்கேவண் ய) ஏ  ேநான் கைள ம் ெதாடர்ந்  ேநாற்ப  கடைமயல்ல. 
மாறாக அதைன ம் ெதாடர்ந்ேதா அல்ல  விட் விட்ேடா ேநாற்பதற்கு 
அ மதி உள்ள . அல்லாஹ்ேவா, அல்லாஹ்வின் தர் (ஸல்) அவர்கேளா 
ெதாடர்ந்  ேநாற்பைத நிபந்தைனயாகக் கூறவில்ைல.  
 
ِإذَا) (وَسَبْعَةٍ    رَجَعْتُمْ 
நீங்கள் (இ ப்பிடம்) தி ம்பிய பின் ஏ  நாட்க ம் . . . என்ற 
வசனத்திற்கிணங்க ஏ  ேநான் கைள ம் - ன்னேர ேநாற் விடாமல் 
அதைன-  தி ம் ம்வைர பிற்ப த் வேத சிறந்ததாகும்.  
 
ஹதீ ெகா க்க சக்தி ெபறாதவர் தனக்காக ஹதீ ெகா க்குமா  
ஆட்சியாளாிடேமா, பிறாிடேமா யாசிப்பைதவிட ேநான்  ேநாற்பேத மிகச் 
சிறந்ததாகும். யாசகம் ேகட்காம ம் அதைன மனதால் கூட வி ம்பாம ம் 
இ க்கும் நிைலயில் யாேர ம் ஹதீையேயா அல்ல  பிற ெபா ைளேயா 
அன்பளிப்பாக ெகா த்தால் அதைனப் ெபற் க் ெகாள்வதில் தவறில்ைல. 



அவர் பிற க்காக ஹஜ் ெசய்பவராக இ ந்தா ம் சாிேய! ஹஜ் ெசய்ய 
நியமித்தவர் தன  ெபா ளில்தான் ஹதீ ெகா க்கேவண் ம் என 
நிபந்தைனயிடாவிட்டால் அவ ம் -அன்பளிப்ைபப் ெபற் க் ெகாள்வதில்- 
தவறில்ைல. 
 
சிலர் அரசாங்கத்திடேமா அல்ல  பிறாிடேமா ெபாய்யாகப் பிறாின் 
ெபயைரக் கூறி ஹதீையப் ெபற யாசிப்ப  ஹராமான  என்பதில் 
சந்ேதகமில்ைல. நிச்சயமாக இ  ெபாய் ைரத்  ெபா ள் திரட் வதாகும்.  
  
-அல்லாஹ் நம்ைம ம் ஸ் ம்கள் அைனவைர ம் இச்ெசயைல விட் க் 
காப்பாற் வானாக!-  
 
 
 
 
 
 
 
 

12. நன்ைமைய ஏ தல் 

 
நன்ைமைய ஏவி, தீைமையத் த ப்ப ம் ஐேவைளத் ெதா ைககைள 
ஜமாஅத் டன் ேபணித் ெதா வ ம் ஹஜ் ெசய்பவர் மீ ம் பிறர் மீ ள்ள 

க்கியக் கடைமகளில் உள்ளைவகளாகும். இதைன அல்லாஹ் தன  
ேவதத்தின் லமாக ம் தன  தாின் வாயிலாக ம் கட்டைள 
யிட் ள்ளான்.  
 
மக்காவி ம் பிற பகுதிகளி ம் வசிப்பவர்களில் பலர், பள்ளிவாயில்க க்கு 
வராமல், களிேலேய ெதா  ெகாள்வ  மார்க்கத்திற்கு ரணான, 
தவறான ெசயலாகும். இச்ெசயைல விட் ம் மக்கைளத் த ப்ப ம் பள்ளியில் 



ஜமாஅத் டன் ெதாழ ஏ வ ம் கடைமயாகும்.  
 
பார்ைவயற்ற இப்  உம்மி மக் ம் (ர ) அவர்களின்  பள்ளியி ந்  

ரமாக இ ந்ததால், ட் ேலேய ெதா  ெகாள்ள நபி (ஸல்) 
அவர்களிடம் அ மதி ேகட்டார்கள். அதற்கு, நீர் ெதா ைகக்கான -பாங்கு- 
அைழப்ைப ெசவிம க்கின்றீரா? என்  ேகட்க, அதற்கு அவர்கள், ஆம்! 
என்றார்கள். அவ்வாறானால் அதற்கு நீர் பதிலளித்  -பள்ளிக்கு- 
வரேவண் ம் என்றார்கள். -மற்ெறா  அறிவிப்பில்- உமக்கு அ மதி 
இ ப்பதாக நான் க தவில்ைல என்  கூறியதாக வந் ள்ள .  
(அறிவிப்பவர்: அ ஹுைரரா-ர , ற்கள்: ஸ் ம், அ தா த்) 
 
நிச்சயமாக நான், ெதா ைகைய ஆரம்பிக்கக் கட்டைளயிட் , மக்க க்குத் 
ெதாழ ைவக்க ஒ வைர நியமித் விட் , (பள்ளிக்கு) ெதாழவராத 
ஆண்களிடம் ெசன்  அவர்கைள அவர்களின் க டேன தீயிட் க் 
ெகா த்த நிைனக்கிேறன் என நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்.  
(அறிவிப்பவர் : அ ஹுைரரா -ர , ல் : ஸ் ம்) 
 
َّإال لَهُ صََالةَ فََال يَأْتِهِ فَلَمْ النِّدَاءَ سَمَِع مَنْ) ِ  (عُذْرٍ مِنْ 
பாங்ைகக் ெசவிம த் ம் -பள்ளிக்கு- ெதாழவராதவர்க க்கு 
ெதா ைகயில்ைல (ஏற் க் ெகாள்ளப்படா ) மார்க்கம் அ மதித் ள்ள 
காரணம் உைடயவைரத் தவிர என நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறி ள்ளார்கள்.  
(அறிவிப்பவர் : இப்  அப்பாஸ் -ர , ல் : இப் மாஜா) 
 
இப்  மஸ் த் (ர ) அவர்கள் கூ கின்றார்கள் : 
 
َأنْ سَرَّهُ مَنْ  اللَّهَ فَإِنَّ بِهِنَّ يُنَادَى حَيْثُ الصَّلَوَاتِ هَؤَُالءِ عَلَى فَلْيُحَافِظْ مُسْلِمًا غَدًا اللَّهَ يَلْقَى 
ِوَإنَّهُنَّ الْهُدَى سُنَنَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهم صَلَّى لِنَبِيِّكُمْ شَرَعَ َأنَّكُمْ وَلَوْ الْهُدَى سُنَنِ مِنْ   فِي صَلَّيْتُمْ 
 وَمَا لَضَلَلْتُمْ نَبِيِّكُمْ سُنَّةَ تَرَكُْتمْ وَلَوْ نَبِيِّكُمْ سُنَّةَ لَتَرَكْتُمْ بَيْتِهِ فِي الْمُتَخَلِّفُ هَذَا يُصَلِّي كَمَا بُيُوتِكُمْ
ِإلَى يَعِْمدُ ثُمَّ الطُّهُورَ فَيُحْسِنُ يَتَطَهَّرُ رَجُلٍ مِنْ َّإال الْمَسَاجِدِ هَذِهِ مِنْ مَسْجِدٍ  ِ  بِكُلِّ لَهُ اللَّهُ كَتَبَ 
َرَأيْتُنَا وَلَقَدْ سَيِّئَةً بِهَا عَنُْه وَيَحُطُّ دَرَجًَة بِهَا وَيَْرفَعُهُ حَسَنًَة يَخْطُوهَا خَطْوَةٍ َّإال عَنْهَا يَتَخَلَّفُ وَمَا  ِ  



  الصَّفِّ فِي يُقَامَ حَتَّى الرَّجُلَيْنِ بَيْنَ يُهَادَى بِِه يُؤْتَى الرَّجُلُ كَانَ وَلَقَدْ اقِالنِّفَ مَعْلُومُ مُنَافِقٌ
நாைள அல்லாஹ்ைவ, ஸ் மாக சந்திக்க வி ம் பவர் இத்ெதா ைககைள 
அதற்காக அைழக்கப்ப ம் இடத்தில் (பள்ளியில்) ேபணித் ெதா  
ெகாள்ளட் ம்! நிச்சயமாக அல்லாஹ் உங்க ைடய நபிக்கு ேநரான 
வழிகைளக் காட் ள்ளான். நிச்சயமாக இத்ெதா ைகக ம் அந்த ேநரான 
வழிகளில் உள்ளைவகளாகும். (ஜமாஅத் ெதா ைகைய விட் ம்) 
பின்வாங்கிய இன்ன மனிதன் தன் ட் ல் ெதா  ெகாள்வ  ேபான்  
நீங்கள் உங்கள் ட் ல் ெதா ர்களானால் நிச்சயமாக நீங்கள் உங்கள் 
நபியின் வழிைய விட் விட்டீர்கள். நீங்கள் உங்கள் நபியின் வழிைய 
விட் விட்டால் நிச்சயமாக நீங்கள் வழிெகட்  விட்டீர்கள். ஒ வர் அழகிய 

ைறயில் உ ச் ெசய்  ய்ைமயாகி, இப்பள்ளிகளில் ஏேத ம் ஒ  
பள்ளிக்குச் ெசல்வாரானால் அவர் எ த் ைவக்கும் ஒவ்ெவா  அ க்கும் 
அல்லாஹ் ஒ  நன்ைமைய எ கிறான். ஒ  அந்தஸ்த்ைத உயர்த் கிறான். 
ஒ  பாவத்ைத அழிக்கிறான். நம்ைமக் கவனித்ததில், நயவஞ்சகத் தன்ைம 
மிகெவளிப் பைடயாகத் ெதாி ம் னாஃபிக்குகைளத் தவிர ேவ  எவ ம் 
(ஜமாஅத்ைத விட் ம்) பின்வாங்குவைத நான் பார்த்ததில்ைல. நிச்சயமாக -
பல னமான ஒ வர்- இ வாின் ைண டன் ைகத்தாங்களாக அைழத்  
வரப்பட்  -ெதா ைகக்காக- வாிைசயில் நிற்கைவக்கப்ப வார். ( ல் : 

ஸ் ம்) 
 
ஹஜ் ெசய்பவ ம் பிற ம் அல்லாஹ் ஹராமாக்கியைவகைள விட் ம் 
விலகிக் ெகாள்வ ம் அைவகைளச் ெசய் விடாமல் மிக எச்சாிக்ைகயாக 
இ ப்ப ம் கடைமயாகும். அைவகளில் சில :  
 
விபச்சாரம், ஓாினச்ேசர்க்ைக, தி ட் , வட் ைய உண் தல், 
அனாைதகளின் ெபா ைள அபகாித்தல், ெகா க்கல் வாங்களில் 
ஏமாற் தல், அமாநித ேமாச , ேபாைதப் ெபா ள் உட்ெகாள் தல், ைக 
பி த்தல், கரண்ைடக்குக் கீழ் ஆைட அணிதல், ெப ைம, ெபாறாைம, 

கஸ் தி, றம், ேகாள், ஸ் ம்கைள ேக  ெசய்தல், இைசத் தட் , 
ைண, ஆர்மினியம் ேபான்ற ணான ெபா  ேபாக்குச் சாதனங் களான 



இைசக் க விகைளப் பயன்ப த் தல், பாட் க் ேகட்டல், ெகாட்  
ேபான்றைவகைளக் ெகாண்  தாளமி தல், தாயம் மற் ம் ச ரங்கம் 
விைளயா தல், சூதா தல், மனிதர்கள் மற் ம் உயி ள்ளவற்றின் உ வம் 
வைரதல் - ைகப்படெம த்தல்-, அதற்கு உடன்ப தல்.  
 
இைவ அைனத் ம் அல்லாஹ் தன் அ யார்கள் மீ  அைனத் க் 
காலங்களி ம் அைனத்  இடங்களி ம் ஹராமாக்கி ள்ள, மார்க்கத்திற்கு 

ரணான ெசயல்களாகும்.  
 
எனேவ ஹஜ் ெசய்பவர்க ம் அல்லாஹ் ைடய ள்ள னித மக்காவில் 
வசிப்பவர்க ம் பிறைரவிட இவ்விஷயத்தில் மிக ம் எச்சாிக்ைகயாக 
இ க்கேவண் ம். இப் னித மியில் அல்லாஹ் க்கு மா ெசய்வ  
ெப ங்குற்ற ம் க ம் தண்டைனக்குாிய ெசய மாகும்.  
 
َألِيْمٍ عَذَابٍ مِنْ) (نُذِقْهُ بِظُلْمٍ بِإِلْحَادٍ فِيْهِ يُرِدْ وَمَنْ    
. . . . ேம ம் அதில் (மஸ்ஜி ல் ஹராமில் பாவம் ெசய்தெல ம்) 
அநியாயத்ைதக் ெகாண்  யார் (அசத்தியத்தின் பால்) சாய்வைத 
நா கிறாேரா அவ க்கு ேநாவிைன த ம் ேவதைனயி ந்  நாம் 
சுைவக்கச் ெசய்ேவாம் என அல்லாஹு தஆலா கூ கின்றான். (அல்குர்ஆன் 
22:25) 
 
ஹரமில் அநீதம் ெசய்ய நா பவைன அல்லாஹ் இவ்வா  எச்சாித் ள்ளான் 
என்றால், அதைனச் ெசய்பவ க்கு எப்ப ப் பட்ட தண்டைன கிைடக்கும்!? 
நிச்சயமாக அ  மிகப் ெபாியதாக ம் மிகக் க ைமயானதாக ம் இ க்கும் 
என்பதில் சந்ேதகமில்ைல. எனேவ இதைன விட் ம் மற்ற அைனத் ப் 
பாவங்கைள விட் ம் விலகிக் ெகாள்வ  கடைமயாகும். 
 
ஹஜ் ெசய்பவர் -நாம் ேமற்குறிப்பிட் ள்ள- பாவங்கைள விட் ம் ேம ம் 
அல்லாஹ் ஹராமாக்கி ள்ள மற்ற -அைனத் ச்- ெசயல்கைள விட் ம் 
விலகிக் ெகாள்ளாதவைர அவ க்கு ஹஜ்ஜுைடய நன்ைமேயா, 



பாவமன்னிப்ேபா கிைடக்கா .  
ُأمُّهُ وَلَدَتْهُ كَيَوْمِ رَجَعَ يَفْسُقْ وَلَمْ يَرْفُْث مْفَلَ لِلَّهِ حَجَّ مَنْ ) ) 
இச்ைசயான ெசய ல் ஈ படாமல், பாவம் ெசய்யாமல் அல்லாஹ் க்காக 
ஹஜ் ெசய்பவர், அவ ைடய தாய் அன்  அவைரப் ெபற்ெற த்தைதப் 
ேபான்  (பாவமற் ) தி ம் கிறார் என்  நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். 
(அறிவிப்பவர் : அ ஹுைரரா -ர , ல் : காாீ) 
 
மார்க்கம் த த் ள்ள இச்ெசயல்கைள எல்லாம் விட மிகக் ெகா ய, மிகப் 
ெப ம்பாவங்கள் பல உள்ளன. அைவகளில்:  
 
மரணித் விட்டவர்களிடம் பிரார்த்திப்ப , அவர்களிடம் அைடக்கலம் 
ேத வ , அவர்க க்காக ேநர்ச்ைச ெசய்வ , அவர்க க்காகப் 
ப யி வ , அவர்கைள அைழப்பவர் க க்காக அவர்கள் அல்லாஹ்விடம் 
சிபாாிசு ெசய்வார்கள் என் ம் அவர்களின் ேநாைய குணப்ப த் வார்கள் 
என் ம் காணாமல் ேபானவற்ைற மீட் த்த வார்கள் என் ம் ேம ம் இைவ 
ேபான்றைவகைள ம் நம் வ . இ  அல்லாஹ் ஹராமாக்கி ள்ள மிகப் 
ெபாிய ஷிர்க் (அல்லாஹ் க்கு இைணைவத்தல்) ஆகும். இ  ஜாஹி ய்யா 
எ ம் அறியாைமக் காலத்தில் வாழ்ந்த -சிைலவணங்கிகளான- 
இைணைவப்பாளர்களின் வழி ைறயாகும். இவ்வழி ைற கைள 
ம ப்பதற்காக ம் அதைன விட் ம் -மக்கைளத்- த ப்பதற்காக ேம 
அல்லாஹ் பல தர்கைள அ ப்பினான், பல ேவதங்கைள இறக்கினான்.  
 
எனேவ ஹஜ் ெசய்பவர்க ம், மற்றவர்க ம் இச்ெசயல்கைள விட் த் 
தவிர்ந்தி ப்ப ம் ேமற்கூறப்பட்டைவகளில் எைதேய ம் இதற்கு ன் 
ெசய்தி ந்தால் அதற்காக பாவ மன்னிப் த் ேத க் ெகாள்வ ம் 
கடைமயாகும். ேம ம் பாவமன்னிப் த் ேத ய பிறகு திதாக ஹஜ்ைஜத் 

வங்குவ ம் கடைமயாகும். ஏெனனில் நிச்சயமாக ெபாிய ஷிர்க் அைனத்  
அமல்கைள ம் அழித் வி ம்.  
َأشْرَكُوْا وَلَوْ    يَعْمَلُْونَ) (كَانُوْا مَا عَنْهُمْ لَحَبِطَ 
ேம ம் அவர்கள் (அல்லாஹ் க்கு) இைண ைவத்தால் அவர்கள் 



ெசய் ெகாண் ந்த (நன்ைமயான)ைவகள் (யா ம்) அவர்கைள விட் ம் 
அழிந் வி ம் என அல்லாஹ் கூ கின்றான்.  
(அல்குர்ஆன் 6:88) 
 
அல்லாஹ் அல்லாதவர்கைளக் ெகாண்  சத்தியம் ெசய்தல். உதாரணமாக, 
நபி (ஸல்) அவர்கள் மீேதா, கஃபா மற் ம் அமாநிதம் ேபான்றைவகளின் 
மீேதா சத்தியம் ெசய்தல் - பிறர் பார்க்க ேவண் ம், பிறர் தன்ைனப் 

கழேவண் ம் என்பதற்காக நல்லறங்கள் ாிதல் - அல்லாஹ் ம் நா னான், 
நீங்க ம் நா னீர்கள்! - அல்லாஹ் ம் நீங்க ம் இல்ைல என்றால்! - இ  
அல்லாஹ்வின் ல ம் உங்கள் ல ம் கிைடத்த ! - என்பன ேபான்ற 
வார்த்ைதகைளப் பயன் ப த் தல். இைவ அைனத் ம் சிறிய 
இைணைவத்த ன் வைகையச் சார்ந்தைவகளாகும்.  
மார்க்கத்திற்கு ரணான, ஷிர்க்கான இவ்வைனத்ைத ம் விட்  தா ம் 
தவிர்ந்  ெகாண் , பிற க்கும் உபேதசம் ெசய்வ  கடைமயாகும். நபி (ஸல்) 
அவர்கள் கூ கின்றார்கள் :  
 
َأوْ كَفَرَ فَقَدْ اللَّهِ بِغَيْرِ حَلَفَ مَنْ ) َأشْرَكَ   ) 
அல்லாஹ் அல்லாதவர் மீ  சத்தியம் ெசய்பவர் நிச்சயமாக நிராகாித்  
விட்டார் -அல்ல - இைணைவத் விட்டார்.  
(அறிவிப்பவர் : இப் உமர் -ர , திர்மிதி, அ தா த், அஹ்மத்) 
 
َأوْ بِاللَّهِ فَلْيَحْلِفْ حَالِفًا كَانَ مَنْ )  ( لِيَصْمُتْ 
சத்தியம் ெசய்பவர் அல்லாஹ்ைவக் ெகாண்  சத்தியம் ெசய்யட் ம். அல்ல  
ெமௗனமாக இ க்கட் ம்.  
(அறிவிப்பவர் : இப்  உமர் -ர , ல் : காாீ) 
َبِاْألمَانَِة حَلَفَ مَنْ )  ( مِنَّا فَلَيْسَ 
அமாநிதத்ைதக் ெகாண்  சத்தியம் ெசய்பவன் நம்ைமச் சார்ந்தவன் அல்ல. 
(அறிவிப்பவர்: ைரதா-ர , ல்: அ தா த்) 
 
ِإنَّ ) َأخْ  َأخَافُ مَا وَفَ َاْألصْغَرُ الشِّرْكُ عَلَيْكُمُ  َاْألْصغَرُ الشِّرْكُ وَمَا اللَّهِ رَسُوَل يَا قَالُوا   قَالَ 



 ( الرِّيَاءُ
நிச்சயமாக உங்கள் விஷயத்தில் நான் மிக அதிகமாகப் பயப்ப வ  சிறிய 
இைணைவத்தைலத்தான்! என்  நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தர் அவர்கேள! சிறிய இைணைவத்தல் என்றால் என்ன? 
என -நபித்ேதாழர்கள்- ேகட்டார்கள். அதற்கு கஸ் தி (பிறர் பார்த் ப் 
ேபாற் வதற்காக அமல் ெசய்தல்) என பதிலளித்தார்கள். (அறிவிப்பவர்: 
மஹ் த்-ர , ல்: அஹமத்) 
 
 ( فَُالنٌ شَاءَ ثُمَّ اللَّهُ شَاءَ مَا قُولُوا كِنْوَلَ فَُالنٌ وَشَاءَ اللَّهُ شَاءَ مَا تَقُولُوا َال )
அல்லாஹ் ம் இவ ம் நா ய  நடந்  விட்ட  என்  கூறாதீர்கள்! மாறாக, 
அல்லாஹ் நா ய  நடந்த . பிறகு இவர் நா னார் என்  கூ ங்கள்.  
(அறிவிப்பவர் : ஹுைதஃபா -ர , ல் : அ தா த்) 
 
َأنَّ )  اللَّهُ شَاءَ مَا بَلْ عَدًْال لِلَّهِ جَعَلْتَنِي فَقَالَ وَشِئْتَ اللَّهُ شَاءَ مَا اللَّهِ رَسُوَل ايَ قَالَ رَجًُال 
 ( وَحْدَهُ
அல்லாஹ்வின் தேர! அல்லாஹ் ம் நீங்க ம் நா ய  நடந்  விட்ட  
என ஒ  மனிதர் கூறினார். அதற்கு அவர்கள், என்ைன நீர் அல்லாஹ் க்கு 
நிகராக்கிவிட்டீர்? மாறாக, அல்லாஹ் மாத்திரம் நா யேத நடந்த  (என்  
கூ ராக!) என்றார்கள்.  
(அறிவிப்பவர்: இப் அப்பாஸ் -ர , ற்கள் : அஹமத், நஸாயீ) 
 
இந்த ஹதீஸ்கள் நபி (ஸல்) அவர்கள் எவ்வா  ஏகத் வத்ைத 
பா காத் ள்ளார்கள் என்பைத ம் ெபாிய, சிறிய இைணைவப் கைள 
விட் ம் எவ்வா  எச்சாித் ள்ளார்கள் என்பைத ம் மிகத் ெதளிவாக 
உணர்த் கின்றன. ேம ம் மக்களின் ஈமாைனப் பா காப்பதி ம் 
அல்லாஹ் ைடய ேகாபத்திற்குக் காரணமானைவகைள விட் ம் 
அல்லாஹ்வின் தண்டைனைய விட் ம் தன  ச தாயம் ஈேடற்றம் ெபற 
ேவண் ெமன அவர்க க்கி ந்த ஆவைல ம் உணர்த்  கின்றன. அல்லாஹ் 
அவர்க க்கு அதற்காக மிகச் சிறந்த நற்கூ  வழங்குவானாக! நிச்சயமாக 
அவர்கள் -மார்க்கத்ைத- மிகத் ெதளிவாக எ த் ைரத்  விட்;டார்கள். -



மார்க்கத்திற்கு ரணானைவகைள- க ைமயாக எச்சாித் விட்டார்கள். 
அல்லாஹ்வின் கட்டைளக்கிணங்க, அவன  அ யார்க க்கு அழகிய 

ைறயில் உபேதசித்  விட்டார்கள். அல்லாஹ்வின் அைமதி ம் அ ம் 
அவர்கள் மீ  ம ைம நாள்வைர ெதாடர்ந்  ெபாழியட் மாக! 
 
ஹஜ் ெசய்ய வந்தி ப்பவர்களி ம் மக்கா, மதீனாவில் வசிப் பவர்களி ம் 
உள்ள மார்க்க அறிஞர்கள் மக்க க்கு அல்லாஹ்வின் கட்டைளகைளப் 
ேபாதிப்ப  கடைமயாகும். அல்லாஹ் ஹராமாக்கி ள்ள அைனத்  வைக 
இைணைவத்தல்கைள ம் ஏைனய பாவங்கைள ம் விட்  அவர்கைள 
எச்சாிக்க ேவண் ம். அதற்குாிய ஆதாரங்கைள எ த் ைரத்  அைவகைள 
மிகத் ெதளிவாக விளக்கிச் ெசால்லேவண் ம். இம் யற்சியால் -அறியாைம- 
இ ள்களி ந்  மக்கைள ெவளிேயற்றி -ேநர்வழி எ ம்- ஒளியின்பால் 
ெகாண்  ெசல்ல ம். ேம ம் -மார்க்கத்ைத- மிகத்ெதளிவாக ம் 
விளக்கமாக ம் எ த் ைரக்குமா  அல்லாஹ் (அறிஞர்களாகிய) இவர்கள் 
மீ  கடைமயாக்கி ள்ளைத இம் யற்சியின் லம் நிைறேவற்றியவர்களாக 

ம்.  
 
ِوَإذْ  َأخَذَ  ُأوْتُوا الَّذِيْنَ ثَاقَمِيْ هللاُ    تَكْتُمُوْنَُه وَالَ لِلنَّاسِ لَتُبَيِّنُنَّهُ الْكِتَابَ) (
ேவதம் ெகா க்கப்பட்டவர்களிடம் (உங்க க்கு ெகா க்கப் பட்ட) 
ேவதத்ைத மைறத் விடா  மக்க க்குத் ெதளிவாக நீங்கள் எ த் ைரக்க 
ேவண் ம் என்  அல்லாஹ் உ திெமாழி வாங்கியைத (நபிேய! நீர் 
அவர்க க்கு நிைன ட் ராக!) . . என அல்லாஹு தஆலா கூ கின்றான். 
(அல்குர்ஆன் 3:187) 
 
ேவதவாசிகளில் உள்ள அநியாயக்காரர்கள் ம ைமைய விட இவ் லக 
பயன்கைளத் ேதர்ந்ெத த் க் ெகாண்  சத்தியத்ைத மைறப்பதில் 
கைடபி த்த ைறைய இந்தச் ச தாய அறிஞர்கள் கைடபி க்கக் கூடா  
என்  எச்சாிப்பேத இந்த வசனத்தின் ேநாக்கமாகும்.  
  



ِإنَّ  َأنْزَلْنَا (مَا يَكْتُمُوَْن الَّذِيْنَ  ُأولَئِكَ الْكِتَابِ فِي لِلنَّاسِ بَيَّنَّاهُ مَا بَعْدِ مِنْ وَالْهُدَى الْبَيِّنَاتِ مِنَ   
َّالالعِنُوْنَ وَيَلْعَنُهُمُ هللاُ يَلْعَنُهُمُ َّإال –  ِ َوَأصْلَحُوْا تَابُوْا الَّذِيْنَ  َأتُوْبُ فَأُولَئِكَ وَبَيَّنُوْا  َوَأنَا عَلَيْهِمْ)   التَّوَّابُ 
  الرَّحِيْمِ
ெதளிவான அத்தாட்சிகளி ந் ம் ேநர்வழியி ந் ம் நாம் 
இறக்கிைவத் ள்ளைத - அதைன நாம் மனிதர்க க்காக ேவதத்தில் 
விளக்கிய பின்னர், நிச்சயமாக மைறக்கின்றார்கேள அத்தைகேயார் - 
அவர்கைள அல்லாஹ் சபிக்கின்றான். (மனித இனம், ஜின், மலக்குகள் 
ஆகிேயாாில்) சபிப்பவர்க ம் சபிக்கின்றனர். (தாங்கள் மைறத்தவற்றிற்காக 
மன்னிப் க் ேகாாி) தவ்பாச் ெசய்  (தங்கைளச்) சீர்தி த்திக் ெகாண்  
(அவற்ைற) ெதளிவாக ம் எ த் ைரக்கின்றனேர அத்தைகேயாைரத் தவிர, 
அப்ேபா  அவர்கள் - அவர்கைள நான் மன்னித் வி கிேறன். இன் ம் 
நான் தான் அதிகமாக தவ்பாைவ ஏற்(  மன்னிப்)பவன், மிக்க 
கி ைப ைடயவன் என அல்லாஹு தஆலா கூ கின்றான். (அல்குர்ஆன் 
2:159-160) 
 
மக்கைள அல்லாஹ்வின் பக்கம் அைழப்ப ம், அவர்கள் பைடக்கப்பட்ட 
ேநாக்கத்தின் பக்கம் மக்க க்கு வழிகாட்  வ ம், நிச்சயமாக மிகச் சிறந்த 
வணக்க ம் மிக க்கியக் கடைம மாகும் என்பைத அல்குர்ஆனின் பல 
வசனங்க ம் நபிெமாழிக ம் உணர்த் கின்றன. நிச்சயமாக இ  
நபிமார்களின் வழி ம் ம ைம நாள்வைர அவர்கைளப் பின்பற் ேவாாின் 
வழி மாகும். அல்லாஹு தஆலா கூ கிறான்: 
 
َأحْسَنُ وَمَنْ  ِإلَى دَعَا مِمَّنْ قَوْالً  ِإنَّنِيْ وَقَالَ صَالِحًا وَعَمِلَ) (هللاِ    الْمُسْلِمِيْنَ مِنَ 
எவர் அல்லாஹ்வின் பால் (மனிதர்கைள) அைழத் (த் தா ம்) 
நற்க மங்கைள ம் ெசய் , நிச்சயமாக நான் (அல்லாஹ் க்கு ற்றி ம் 
கீழ்ப ந்த) ஸ் ம்களில் உள்ேளன் என் ம் கூ  கின்றாேரா, அவைர விட 
ெசால்லால் மிக்க அழகானவர் யார்?  
(அல்குர்ஆன் 41:33) 
 
َأدْعُ سَبِيْلِيْ هَذِهِ قُلْ  ِإلَى وْا( َأنَا بَصِيْرَةٍ عَلَى هللاِ  َأنَا وَمَا هللاِ وَسُبْحَانَ اتَّبَعَنِيْ وَمَنِ   مِنَ 



  لْمُشْرِكِيْنَا)
(நபிேய!) நீர் கூ ராக! இ ேவ என  (ேநரான) வழியாகும். நான் 
(உங்கைள) அல்லாஹ்வின் பக்கம் அைழக்கின்ேறன். ெதளிவான 
ஆதாரத்தின் மீேத நா ம் என்ைனப் பின்பற்றியவர்க ம் இ க் கின்ேறாம். 
அல்லாஹ் மிக்க பாிசுத்தமானவன். நான் (அவ க்கு) இைணைவப்ேபாாில் 
உள்ளவ மல்லன். (அல்குர்ஆன் 12:108) 
 
َأجْرِ مِثْلُ فَلَهُ خَيْرٍ عَلَى دَلَّ مَنْ )  ( فَاعِلِهِ 
யாேர ம் நல்லவற்றின் பக்கம் வழிகாட் னால் அதைன ெசய்பவைரப் 
ேபான்  -வழிகாட் யவ க்கும் நன்ைம ண்  என நபி (ஸல்) அவர்கள் 
கூறினார்கள். 
(அறிவிப்பவர் : அ  மஸ் த் - ர , ல் : ஸ் ம்) 
 
ََألْن فَوَاللَّهِ َأنْ مِنْ لَكَ خَيْرٌ وَاحِدًا رَجًُال بِكَ اللَّهُ يَهْدِيَ    النَّعَمِ حُمُْر لَكَ يَكُونَ 
அல்லாஹ்வின்மீ  சத்தியமாக, அல்லாஹ் உன் லம் ஒ வ க்கு ேநர்வழி 
காட் வ  உமக்கு சிவந்த ஒட்டகம் இ ப்பைத விட உமக்குச் சிறந்ததாகும் 
என நபி (ஸல்) அவர்கள் அ  (ர )க்கு கூறினார்கள்.  
(அறிவிப்பவர்: ஸஹ்ல் பின் ஸஃ -ர , ற்கள்: காாீ, ஸ் ம்) 
 
இ பற்றி ேம ம் பல இைறவசனங்க ம் நபிெமாழிக ம் உள்ளன.  
 
அல்லாஹ்வின் பால் மக்கைள அைழக்கும் பணியி ம் மக்க க்கு 
ெவற்றிக்கான வழிகாட் வதி ம் அழிைவ விட் ம் அவர்கைளத் 
த ப்பதி ம் ஈமா ள்ள, மார்க்க அறிஞர்கள் பன்மடங்காக 
உைழத்தாகேவண் ம். இன்  மேனாஇச்ைசகள் மிைகத் விட்டன. 
அழிவின் ஆரம்ப ம் வழிேகட் ன் அைடயாளங்க ம் பரவிவிட்டன. 
ேநர்வழியின்பால் அைழப் பவர்கள் மிக ம் குைறந் விட்டனர். 
வழிேகட் ன் பா ம் வரம்  மீ த ன் பா ம் அைழப்பவர்கள் அதிகாித்  
விட்டனர். எனேவ குறிப்பாக இக்காலத்தில் அைழப்பாளர்கள் மிக ம் 
க ைமயாக உைழத்தாகேவண் ம். அல்லாஹ்ேவ உதவியாளன். மகத்தான, 



உயர்ந்தவனான அல்லாஹ்ைவக் ெகாண்ேட தவிர (தீைமைய விட் ம்) 
விலகேவா, (நன்ைமையச் ெசய்ய) சக்தி ெபறேவா யா . 
  

13. அதிகமாக இைறவழிபாட் ல் ஈ ப தல் 

 
ஹஜ் ெசய்ய வ ைக தந்தி ப்பவர்கள் மக்காவில் இ க்கும் காலம் வ ம் 
அல்லாஹ்ைவ திக்ர் ெசய்தல், வழிப தல், நல்லறங்கள் ாிதல் 
ேபான்றவற்ைறக் கைடபி ப்ப  மிக ம் அவசியமாகும். மஸ்ஜி ல் 
ஹராமில் ெதா தல், தவாஃப் ெசய்தல், நபி (ஸல்) அவர்களின் மீ  
ஸலவாத் க் கூ தல் ேபான்றவற்ைற அதிகமாகச் ெசய்யேவண் ம். 
ஏெனனில் ஹரமில் ெசய்யப்ப ம் நல்லறங்க க்கு பன்மடங்காக கூ கள் 
கிைடக்கின்றன. -கூ கள் அதிகமாகக் கிைடப்ப  ேபான் - அங்ேக 
தீைமகள் ெசய்தால் அதற்கு ெப ந் தண்டைனக ம் உள்ளன 
 
ஹஜ் ெசய்ய வ ைக தந்தவர் (அதைன நிைறேவற்றி) மக்காைவ விட் ம் 

றப்ப ம் ேபா  தவாஃ ல் விதா -விைடெப ம் தவாஃப்- ெசய்வ  
கடைமயாகும். ஏெனனில் -பயணத்தின்- இ தி இடம் ஹரமாக 
இ க்கேவண் ம். மாதவிடாய் அல்ல  பிரசவ இரத்தம் வந் விட்ட 
ெபண்க க்கு தவாஃ ல் விதா ெசய்வ  கடைமயில்ைல.  
 
ُأمِرَ ) َأنْ النَّاسُ  َّإال بِالْبَيْتِ عَهْدِهِمْ آخِرُ يَكُونَ  ِ َأنَّهُ  َالْمَرْأةِ عَنِ خُفِّفَ   ( الْحَائِضِ 
ஹஜ் ெசய்பவாின் விைடெப ம் இடம் ஹரமாக இ க்க ேவண் ம் என 
மக்கள் கட்டைளயிடப்பட் ந்தார்கள். எனி ம் மாதவிடாய் வந் விட்ட 
ெபண்க க்கு அ  குைறக் கப்பட்  -ச ைக வழங்கப்பட் - விட்ட  என 
இப் அப்பாஸ் (ர ) அவர்கள் கூ கின்றார்கள். ( ற்கள் : காாீ, ஸ் ம்) 
 
கஃபாைவ (தவாஃப் ெசய் ) விைட ெபற் , பள்ளிைய விட் ம் ெவளிேய ம் 
ேபா  (எப்ேபா ம் ெவளிேய வ  ேபான் ) ன்ேனாக்கி 
நடந்தவா தான் ெவளிேயறேவண் ம். கஃபாைவப் பார்த் க் ெகாண்ேட 
பின்ேனாக்கி நடப்ப  கூடா . நபி (ஸல்) அவர்கேளா, அவர்களின் 



ேதாழர்கேளா இவ்வா  ெசய்ததாக எந்த ஆதர ம் கிைடயா . எனேவ இ  
மார்க்கத்தில் திதாக ஏற்ப த்தப்பட்ட பித்அத் ஆகும்.  
நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : 
 
َأمْرُنَا عَلَيْهِ لَيْسَ عَمًَال عَمِلَ مَنْ )  ( رَدٌّ فَهُوَ 
யாேர ம் நாம் கட்டைளயிடாத ஏேத ம் ஒ  ெசயைலச் ெசய்தால் அ  -
அல்லாஹ்விடத்தில் ஏற் க் ெகாள்ளப் படாமல்- ம க்கப்பட் வி ம்.  
(அறிவிப்பவர் : ஆயிஷா -ர , ல் : ஸ் ம்) 
 
ِوَإيَّاكُمْ . . ) ُاْألمُورِ ثَاتِوَمُحْدَ   ( ضََاللَةٌ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٌ مُْحدَثَةٍ كُلَّ فَإِنَّ 
(மார்க்கத்தில்) திதாக ஏற்ப த்தப்பட்டைவகைள விட் ம் உங்கைள நான் 
எச்சாிக்ைக ெசய்கிேறன். நிச்சயமாக மார்க்கத்தில் திதாக ஏற்ப த்தப்ப ம் 
அைனத் ம் பித்அத் - தனச்- ெசயலாகும். அைனத்  பித்அத்க ம் 
வழிேகடாகும்.  
(அறிவிப்பவர் : இர்பாழ் பின் ஸாாியா -ர , ல் : அ தா த்) 
 
அல்லாஹ் நம் அைனவைர ம் மார்க்கத்தில் உ தியாக இ க்கச் 
ெசய்வானாக! மார்க்கத்திற்கு மா  ெசய்வைத விட் ம் பா காப்பானாக! 
நிச்சயமாக அவேன ெகாைடயாளன், க ைண ைடேயான். 
  

14. ஜியாரத்தின் சட்டங்க ம் ஒ க்கங்க ம் 

 
மஸ்ஜி ன் நபவிக்குச் ெசல்வ  சுன்னத்தாகும். அங்கு ஹஜ்ஜுக்கு ன்ேபா 
அல்ல  பின்ேபா ெசன்  வரலாம்.  
நபி (ஸல்) அவர்கள் கூ கிறார்கள் : 
 
َألْفِ مِنْ خَيْرٌ هَذَا َمسْجِدِي فِي صََالةٌ) َّإال سِوَاهُ فِيمَا صََالةٍ  ِ  (الْحَرَامَ لْمَسِْجدَا 
என் ைடய இந்தப் பள்ளியில் ஒ  ெதா ைகையத் ெதா வ  மஸ்ஜி ல் 
ஹராைமத் தவிர உள்ள பிற பள்ளிகளில் ஆயிரம் ெதா ைககள் 
ெதா வைதவிட நன்ைம ைடயதாகும்.  



(அறிவிப்பவர் : அ ஹுைரரா -ர , ற்கள் : காாீ, ஸ் ம்) 
 
َأفْ هَذَا مَسْجِدِي فِي صََالةٌ ) َألْفِ مِنْ ضَلُ َّإال سِوَاهُ فِيمَا صََالةٍ  ِ  ( الْحَرَامَ الْمَسْجِدَ 
என் ைடய இந்தப் பள்ளியில் ஒ  ெதா ைகையத் ெதா வ  மஸ்ஜி ல் 
ஹராைமத் தவிர உள்ள பிற பள்ளிகளில் ஆயிரம் ெதா ைககள் ெதா வைத 
விட சிறப்  மிக்கதாகும். (அறிவிப்பவர்: இப் உமர்-ர , ல்: ஸ் ம்) 
 
َأفْضَلُ هَذَا مَسْجِدِي فِي صََالةٌ ) َألْفِ مِنْ  َّإال الْمَسَاجِدِ مِنَ سِوَاهُ فِيمَا صََالةٍ  ِ  الْحَرَامَ الْمَسْجِدَ 
َأفْضَلُ الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ فِي وَصََالةٌ  (هَذَا فِي صََالةٍ مِائَِة مِنْ 
என் ைடய இந்தப் பள்ளியில் ஒ  ெதா ைகையத் ெதா வ  மஸ்ஜி ல் 
ஹராைமத் தவிர உள்ள பிற பள்ளிகளில் ஆயிரம் ெதா ைககள் ெதா வைத 
விட சிறப்  மிக்கதாகும். மஸ்ஜி ல் ஹராமில் ஒ  ெதா ைகையத் 
ெதா வ  என் ைடய இந்தப் பள்ளியில்  ெதா ைகையத் ெதா வைத 
விடச் சிறப்  மிக்கதாகும்.  
(அறிவிப்பவர் : அப் ல்லாஹ் பின் சுைபர் -ர , ற்கள் : அஹமத், இப்  
குைஸமா, இப்  ஹிப்பான்) 
 
َأفْضَلُ هذَا مَسْجِدِي فِي صََالةٌ ) َألْفِ مِنْ  َّإال سِوَاهُ فِيمَا صََالةٍ  ِ  فِي وَصََالةٌ الْحَرَامَ الْمَسْجِدَ 
َأفْضَلُ الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ َألْفِ مِائَةِ مِنْ   ( سِوَاهُ فِيمَا صََالةٍ 
என் ைடய இந்தப் பள்ளியில் ஒ  ெதா ைகையத் ெதா வ  மஸ்ஜி ல் 
ஹராைமத் தவிர உள்ள பிற பள்ளி களில் ஆயிரம் ெதா ைககள் ெதா வைத 
விடச் சிறப்  மிக்கதாகும். மஸ்ஜி ல் ஹராமில் ஒ  ெதா ைகையத் 
ெதா வ  அ  தவிர உள்ள பள்ளிகளில் ஒ  இலட்சம் ெதா ைககள் 
ெதா வைத விடச் சிறப்  மிக்கதாகும்.  
(அறிவிப்பவர் : ஜாபிர் -ர , ற்கள் : அஹமத், இப் மாஜா) 
இ  பற்றி ேம ம் பல நபிெமாழிகள் வந் ள்ளன.  
 
ஜியாரத் ெசய்பவர் பள்ளிைய வந்தைடந்த ம் வல  காைல ன்ைவத்  பிற 
பள்ளிகளில் ைழ ம் ேபா  கூ ம் பின்வ ம் ஆைவக் கூறி ைழவ  
சுன்னத்தாகும்.  



 
َأعُوْذُ هللاِ، رَسُوِْل عَلَى وَالسَّالَمُ الصَّالَةُوَ هللاِ، بِسْمِ  وَسُلْطَانِهِ الْكَرِيْمِ وَبِوَجْهِِه الْعَظِيْمِ بِاللهِ 
َأللَّهُمَّ الرَّجِيْمِ، الشَّيْطَانِ مِنَ الْقَدِيْمِ َأبْوَابَ لِيْ افْتَحْ   رَحْمَتِكَ 
 
மஸ்ஜி ன் நபவியில் ைழ ம் ேபா  மட் ம் கூறேவண் ய பிரத்திேயக 
திக்ர் - ஆ- எ ம் கிைடயா .  
 
பிறகு அவர் இரண்  ரகஅத்கள் ெதா வ  சுன்னத்தாகும். அதில் இம்ைம, 
ம ைமயின் நல்ல ேதைவகளில் தான் வி ம் வைத அல்லாஹ்விடம் 
பிரார்த்திப்பார். அந்த இரண்  ரகஅத்கைள ம் னித ரவ்லாவில் ெதா வ  
சிறப்  மிக்கதாகும்.  
 ( الْجَنَّةِ رِيَاضِ مِنْ رَوْضٌَة وَمِنْبَرِي بَيْتِي بَيْنَ امَ )
என் ைடய ட் ற்கும் என் ைடய மிம்ப க்கும் மத்தியில் உள்ளைவ 
ெசார்க்கத் த் ேதாட்டங்களில் உள்ள ஒ  ேதாட்டமாகும் என நபி (ஸல்) 
அவர்கள் கூறினார்கள். 
(அறிவிப்பவர் : அப் ல்லாஹ் பின் ைஜ  -ர , ல் : காாீ) 
 
ெதா த பிறகு அவர், நபி (ஸல்) அவர்களின் கப்ைர ம் அவர்களின் 
ேதாழர்களான அ பக்ர் (ர ), உமர் (ர ) அவர்களின் கப்ர்கைள ம் 
ஜியாரத் ெசய்வார். நபி (ஸல்) அவர்களின் கப் க்கு எதிேர ஒ க்கத் டன் 
நின் , பணிவான சப்தத் டன் 
 
 وَبََركُاتُُه هللاِ وَرَحْمَُة هللاِ َلرَسُوْ يَا عَلَيْكَ اَلسَّالَمُ
(அஸ்ஸலா  அைலக்க யா ரசூலல்லாஹ்! வரஹ்மத் ல்லாஹி 
வபரகாத் ஹ்!) என்  ஸலாம் கூறேவண் ம்.  
َأحَدٍ مِنْ مَا ) َّإال عَلَيَّ يُسَلِّمُ  ِ َأرُدَّ حَتَّى رُوحِي عَلَيَّ اللَّهُ رَدَّ   ( السََّالمَ عَلَيْهِ 
என் மீ  யாேர ம் ஸலாம் கூறினால் அவ ைடய ஸலாத்திற்கு பதில் 
கூ வதற்காக என் ைடய ைஹ அல்லாஹ் மீட் த் த கிறான் என நபி 
(ஸல்) அவர்கள் கூறி ள்ளார்கள். 
(அறிவிப்பவர் : அ ஹுைரரா -ர , ல் : அ தா த்) 



 
ஜியாரத் ெசய்பவர், அல்லாஹ்வின் தர் அவர்கேள! உங்கள் மீ  
அல்லாஹ்வின் அைமதி உண்டாவதாக!, அல்லாஹ்வின் பைடப்பினங்களில் 
சிறந்தவர்கேள! உங்கள் மீ  அல்லாஹ்வின் அைமதி உண்டாவதாக!, 

தர்களின் தைலவர் அவர்கேள! இைறயச்ச ைடயவர்க க்கு 
ன்ேனா யாகத் திகழ்ந்தவர்கேள! உங்கள்மீ  அல்லாஹ் வின் அைமதி 

உண்டாவதாக! நிச்சயமாக நீங்கள் இைறத் ைத எ த் ைரத் விட்டீர்கள்! 
அமாநிதத்ைத ஒப்பைடத்  விட்டீர்கள்! ச தாயத்திற்கு உபேதசம் 
ெசய் விட்டீர்கள்! அல்லாஹ் ைடய பாைதயில் இயன்றவைர 
ேபாரா விட்டீர்கள் என்  நான் சாட்சி ெசால்கிேறன் என்  கூ வாரானால் 
தவறில்ைல. ஏெனனில் இைவயைனத் ம் நபி (ஸல்) அவர்களின் 
தன்ைமகளில் உள்ளைவகேள!  
 
பிறகு நபி (ஸல்) அவர்கள் மீ  ஸலவாத் க் கூறி அவர்க க்காக ஆச் 
ெசய்யேவண் ம்.  
 
 تَسْلِيْمًا وَسَلِّمُوْا) (عَلَيْهِ صَلُّوْا آمَنُوْا الَّذِيْنَ يَأَيُّهَا 
ஆகேவ ஃமின்கேள! நீங்கள் அவர் மீ  ஸலவாத் ச் ெசால் ங்கள்! 
ஸலா ம் கூ ங்கள்! (33:56) என்ற அல்லாஹ்வின் கட்டைளக்கிணங்க 
ஸலவாத்ைத ம் ஸலாைம ம் இைணத் க் கூ வ  மார்க்கச் சட்டங்களில் 
ஒன்றாகும்.  
 
பிறகு அ பக்ர் (ர ) அவர்க க்கும் உமர் (ர ) அவர்க க் கும் ஸலாம் கூறி 
அவர்க க்காக ஆச் ெசய்யேவண் ம்.  
 
இப்  உமர் (ர ) அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்க க்கும் இ  ேதாழர்க க்கும் 
ஸலாம் ெசான்னால் அல்லாஹ்வின் தர் அவர்கேள! உங்கள் மீ  ஸலாம் 
உண்டாவதாக! அ பக்ர் அவர்கேள! உங்கள்மீ  ஸலாம் உண்டாவதாக! 
என் ைடய தந்ைதேய! உங்கள் மீ  ஸலாம் உண்டாவதாக! என்ற 
வார்த்ைதையவிட அதிகமாகப் ெப ம்பா ம் கூறமாட்டார் கள். இதைனக் 



கூறிவிட் ச் ெசன் வி வார்கள்.  
 
-கப் க்குச் ெசன்  ஸலாம் கூ ம்- இந்த ஜியாரத் ஆண்க க்கு மட் ேம 
அ மதிக்கப்பட் ள்ள . ெபண் க க்கு கப்ர் ஜியாரத் என எ ம் 
கிைடயா . நபி (ஸல்) அவர்கள், கப்ர் ஜியாரத் ெசய் ம் ெபண்கைள ம் 
அதைன வணங்குமிடமாக்குபவர்கைள ம், அதில் விளக்ேகற் பவர் 
கைள ம் சபித் ள்ளார்கள்.  
(அறிவிப்பவர் : இப்  அப்பாஸ் -ர , ல் : திர்மிதி) 
 
நபி (ஸல்) அவர்களின் பள்ளியில் ெதாழேவண் ம் என்ற ேநாக்கத்தில் 
மதீனா க்குச் ெசல்வ , அங்கு அல்லாஹ்விடம் ஆச் ெசய்வ  மற் ம் 
அைனத் ப் பள்ளிகளி ம் அ மதிக்கப்பட்டைவகைளச் ெசய்வ  யா ம் -
ேமற்கண்ட ஹதீஸ்களின் அ ப்பைடயில்- ஆண், ெபண் அைனவ க்கும் 
ெபா வான அ மதியாகும்.  
• ஜியாரத் ெசய்ய வந்தி ப்பவர் ஐேவைளத் ெதா ைககைள ம் மஸ்ஜி ன் 
நபவியில் ெதா வ ம், அதிக நன்ைமகைளப் ெப ம் வாய்ப்ைபப் 
பயன்ப த்திக் ெகாண்  அதிகமாக திக்ர், ஆ மற் ம் நஃபிலான 
வணக்கங்களில் ஈ ப வ ம் சுன்னத்தாகும்.  
 
• னித ரவ்லாவில் நஃபிலான ெதா ைககைள அதிகமாகத் ெதா வ  
வி ம்பத்தக்க ெசயலாகும். ஏெனனில் நபி (ஸல்) அவர்கள் அதைனப் 

கழ்ந்   
 ( ةِالْجَنَّ رِيَاضِ مِنْ رَوْضٌَة وَمِنْبَرِي بَيْتِي بَيْنَ مَا )
என் ைடய ட் ற்கும் என் ைடய மிம்ப க்கும் மத்தியில் உள்ளைவ 
ெசார்க்கத் த் ேதாட்டங்களில் உள்ள ஒ  ேதாட்டமாகும் எனக் 
கூறி ள்ளார்கள். 
(அறிவிப்பவர் : அப் ல்லாஹ் பின் ைஜ  -ர , ல் : காாீ) 
 
ஜியாரத் ெசய்ய வந்தி ப்பவர்க ம் பிற ம் ◌ஃபர்ளான ெதா ைககளில் 
ரவ்லாைவ விட் ம் ன்ேன ெசன்  ந்தவைர தல் வாிைசயில் ெதாழ 



யலேவண் ம். அ  கிப்லா திைசயில் விாிவாக்கப்பட்ட பகுதியாக 
இ ந்தா ம் சாிேய! தல் வாிைசையப் பற்றி ஆர்வ ம் ஆைச ட்  பல 
ஸஹீஹான ஹதீஸ்கள் வந் ள்ளன.  
 
َاْألوَِّل وَالصَّفِّ اءِالنِّدَ فِي مَا النَّاسُ يَعْلَمُ لَوْ ) َّإال يَجِدُوا لَمْ ثُمَّ  ِ َأنْ   ( . . َالسْتَهَمُوا عَلَيْهِ يَسْتَهِمُوا 
பாங்கி ம் தல் வாிைசயி ம் உள்ளைத (நன்ைமகைள) மக்கள் அறிந்  
ெகாண்டால், அதைன கு க்கல் ைறயில் தான் ெபற ம் என்றி ந்தால் 
கு க்க வார்கள் என நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். 
(அறிவிப்பவர் : அ ஹுைரரா-ர , ற்கள் : காாீ, ஸ் ம்) 
 
 ( اللَّهُ يُؤَخِّرَهُُم حَتَّى يَتَأَخَّرُوَن قَوْمٌ يَزَاُل َال بَعْدَكُمْ مَنْ بِكُمْ وَلْيَأْتَمَّ بِي فَأْتَمُّوا تَقَدَّمُوا . . )

ன்ேன வா ங்கள்! என்ைனப் பின்பற்றி (உங்கள் ெதா ைகைய) 
நிைறேவற் ங்கள்! உங்க க்குப் பின் உள்ளவர்கள் உங்கைளப் பின்பற்றி 
(அவர்களின் ெதா ைகைய) நிைறேவற்றிக் ெகாள்ளட் ம்! ஒ  கூட்டம் 
ெதாடர்ந்  (ெதா ைகக்குத்) தாமதமாக வ வார்களானால் அல்லாஹ் 
அவர்கைள பின்தங்கியவர்களாக்கி வி கிறான் என நபி (ஸல்) அவர்கள் 
கூறினார்கள். 
(அறிவிப்பவர் : அ ஸயீத் அல்குத்ாீ -ர , ல் : ஸ் ம்) 
 
َاْألوَّلِ الصَّفِّ عَنِ يَتَأَخَّرُونَ قَوْمٌ يَزَاُل َال)  (النَّارِ فِي اللَّهُ يُؤَخِّرَهُُم حَتَّى 
ஒ  ச தாயம் தல் வாிைசைய விட் ம்; ெதாடர்ந்  தாமதமாக 
வ வார்களானால் அல்லாஹ் அவர்கைள நரகில் பின் தங்கியவர்களாக்கி 
வி கிறான் என நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். (அறிவிப்பவர்: ஆயிஷா -
ர , ல்: அ தா த்) 
 
َأَال . . )  نْدَعِ الْمََالئِكَةُ تَصُفُّ وَكَيْفَ اللَّهِ رَسُوَل يَا فَقُلْنَا رَبِّهَا عِنْدَ الْمََالئِكَةُ تَصُفُّ كَمَا تَصُفُّونَ 
ُاْألوََل الصُّفُوفَ يُتِمُّونَ قَاَل رَبِّهَا  ( الصَّفِّ فِي وَيَتَرَاصُّونَ 
மலக்குகள் தங்கள் இரட்சகனிடத்தில் வாிைசயாக (அணிவகுத் ) நிற்ப  
ேபான்  நீங்க ம் வாிைசயாக நிற்க மாட்டீர்களா? என நபி (ஸல்) அவர்கள் 
ேதாழர்களிடம் கூறியேபா , அல்லாஹ்வின் தர் அவர்கேள! மலக்குகள் 



தங்கள் இரட்சகனிடத்தில் எவ்வா  வாிைசயாக நிற்பார்கள் என்  
ேகட்டார்கள். அதற்கு அவர்கள் ந்தய வாிைசகைளப் ர்த்தியாக்குவார்கள், 
வாிைசகளில் ஒ வேரா  ஒ வர் இைணந்  நிற்பார்கள் என்  
கூறினார்கள்.  
(அறிவிப்பவர் : ஜாபிர் பின் ஸ ரா -ர , ல் : ஸ் ம்) 
இந்தக் க த்தில் அதிகமான ஹதீஸ்கள் வந் ள்ளன. இைவகள் நபி (ஸல்) 
அவர்களின் -காலத்தில் இ ந்த- பள்ளிக்கும், அ  விாிவாக்கப்ப வதற்கு 

ன்ன ம் விாிவாக்கப்பட்ட பின்ன ம் உள்ள பிற பகுதிக க்கும் உாிய 
ெபா வான ெசய்திகளாகும்.  
 
ேம ம் வாிைசயின் வல  றத்ைதப் பற்றி நபி (ஸல்) அவர்கள் தம் 
ேதாழர்க க்கு ஆர்வ ட் ய ஹதீஸ்க ம் வந் ள்ளன.  
 
நபி (ஸல்) அவர்களின் காலத்தில் இ ந்த பள்ளியின் அைமப்பில் வாிைசயின் 
வல றம் ரவ்லா க்கு ெவளிேய இ ப்ப  அைனவ ம் அறிந்தேத! இதன் 

லம் ரவ்லா க்கு ெகா க்கும் க்கியத் வத்ைத விட ந்தய வாிைச 
க க்கும் வல  றத்திற்கும் க்கியத் வம் ெகா க்க ேவண் ம் என்ப ம் 
ரவ்லாவில் ெதாழ யற்சிப்பைதவிட இவ்விரண் ம் நின்  ெதாழ 

யற்சிக்கேவண் ம் என்ப ம் ெதளிவாகிற . இ  ெதாடர்பாக வந் ள்ள 
ஹதீஸ்கைள ஆய்  ெசய்தால் இ ேவ மிகத் ெதளிவான வாகும்.  
- அல்லாஹ்ேவ ேநர்வழிகாட் பவன்- 
 
• நபி (ஸல்) அவர்களின் அைறையத் ெதா வேதா, த்தமி வேதா, அதைன 
வலம் வ வேதா கூடா . நிச்சயமாக ன்ெசன்ற நல்ேலார்(நபித் 
ேதாழர்)களில் எவ ம் இவ்வா  ெசய்ததாக ஆதாரமில்ைல. இ  
மார்க்கத்தில் த க்கப்படேவண் ய பித்அத் - தனச்- ெசயலாகும். 
 
தன் ேதைவைய நிைறேவற்றேவா, கஷ்டத்ைத நீக்கேவா, ேநாையக் 
குணமாக்கேவா, அல்ல  இ  ேபான்ற எதைன ம் நபி (ஸல்) அவர்களி(ன் 
கப்ாி)டம் ேகட் ப் பிரார்த்திப்பதற்கு எவ க்கும் அ மதியில்ைல. இைவ 



அைனத்ைத ம் அல்லாஹ் ைவத் தவிர ேவ  எவாிடத்தி ம் ேகட்கக் 
கூடா . மரணித்தவர் களிடம் இைவகைளக் ேகட்ப  அல்லாஹ் க்கு 
இைணைவத்  அல்லாஹ் அல்லாேதாைர வணங்கும் ெசயலாகும்.  
 
மார்க்கம் இரண்  அ ப்பைடயில் நிர்ணயிக்கப்பட் ள்ள .  
1-அல்லாஹ் ஒ வைனத் தவிர ேவ  எவ ம் வணங்கப்படக் கூடா . 
2-அல்லாஹ் ம் அவன  த ம் காட் த்தந்த வழிையத் தவிர பிற 

ைறகளில் அவன் வணங்கப்படக் கூடா . 
இ ேவ, நிச்சயமாக வணக்கத்திற்குாியவன் அல்லாஹ்ைவத் தவிர ேவ  
எவ ம் இல்ைல, நிச்சயமாக ஹம்ம  (ஸல்) அவர்கள் அல்லாஹ் ைடய 

தராவார்கள் என்  சாட்சி கூ வதன் ெபா ளாகும்.  
 
• நபி (ஸல்) அவர்களி(ன் கப்ாி)டம் எவ ம் -ஷஃபாஅத்ைத- பாிந் ைரைய 
(ேநர யாகக்) ேகட்கக் கூடா . பாிந் ைர என்ப  அல்லாஹ் க்குச் 
ெசாந்தமானதாகும். எனேவ அதைன அவைனத் தவிர பிறாிடம் ேகட்ப  
கூடா .  
 
  جَمِيْعًا الشَّفَاعَةُ) (للهِ ِقُلْ 
பாிந் ைரகள் யா ம் அல்லாஹ் க்ேக உாியதாகும் என்  நபிேய நீர் 
கூ ராக! என்  அல்லாஹு தஆலா கூ கிறான்.  
(அல்குர்ஆன் 39:44) 
 
யாஅல்லாஹ்! என் விஷயத்தில் உன  நபி (ெசய் ம்) பாிந் ைரைய ஏற் க் 
ெகாள்வாயாக! யாஅல்லாஹ்! என் விஷயத்தில் உன் ைடய மலக்குக ம் 

ஃமின்களான உன  அ யார்க ம் ெசய் ம் பாிந் ைரைய ஏற் க் 
ெகாள்வாயாக! யாஅல்லாஹ்! எனக்கு ன்ெசன் விட்ட (நான் 
இழந் விட்ட சி  குழந்ைதகளான) என் ைடய சந்ததியினர் என் 
விஷயத்தில் ெசய் ம் பாிந் ைரைய ஏற் க் ெகாள்வாயாக! என்பன ேபான்ற 

ஆக்கைளக் ேகட்கலாம். 
 



பாிந் ைர மற் ம் அதல்லாத ேவ  எந்த ஒன்ைற ம் மரணித்  
விட்டவர்களிடம் ேகட்கக் கூடா . அவர்கள் நபிமார்களாகேவா அல்ல  
நபியல்லாத பிறராகேவா யாராக இ ந்தா ம் சாிேய! இவ்வா  ேகட்பதற்கு 
மார்க்கத்தில் அ மதியில்ைல, ேம ம் மரணித் விட்டவர்கைள விட் ம் -
மார்க்கம் விதிவிலக்காகக் கூறி ள்ளைதத் தவிர- மற்ற அைனத் த் 
ெதாடர் க ம் ண் க்கப்பட் விட்டன.  
 
ِإذَا ) ِاْإلنْسَانُ مَاتَ  َّإال عَمَلُهُ عَنْهُ انْقَطَعَ  ِ َّإال ثََالثٍَة مِنْ  ِ َأوْ جَارِيَةٍ صَدَقٍَة مِنْ  َأوْ بِهِ يُنْتَفَعُ عِلْمٍ   وَلَدٍ 
 ( لَهُ يَدْعُو صَالِحٍ
மனிதன் மரணித்  விட்டால் ன்ைறத் தவிர அவ ைடய அைனத்  
அமல்க ம் ண் த் வி கின்றன. அைவ : நிைலயான தர்மம், 
பயனளித் க் ெகாண் க்கும் கல்வி, அவ க்காக ஆச் ெசய் ம் 
ஸா ஹான சந்ததி என நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். 
(அறிவிப்பவர் : அ ஹுைரரா -ர , ல் : ஸ் ம்) 
 
நபி (ஸல்) அவர்கள் உயி டன் இ ந்தேபா ம் ம ைமயில் அவர்கைள 
சந்திக்கும் ேபா ம் மட் ம்தான் அவர்களிடம் பாிந் ைரக்காக ேவண் க் 
ெகாள்ள அ மதி ள்ள . அப்ேபா தான் அவர்களால் அதைனச் ெசய்ய 

ம். (ம ைமயில்) பாிந் ைரக்க ேவண் ேவா க்காக அல்லாஹ் விடம் 
ன்ெசன்  பிரார்த்திக்க ம். இவ் லகில் -அவர்கள் உயி டன் இ ந்த 

ேபா  ெசய்த பாிந் ைரகள்- அைனவ ம் அறிந்தேத! அ  அவர்க க்கு 
மட் ம் பிரத்திேயகமானதல்ல. மாறாக அ  அவர்க க்கும் அவர்கள் 
அல்லாத பிற க்கும் ெபா வானதாகும். எனேவ ஒ  ஸ் ம் தன் 
சேகாதரைர ேநாக்கி எனக்காக அல்லாஹ் விடத்தில் பிரார்த்தைன 
ெசய் ங்கள்! என்ற ெபா ளில் எனக்காக இந்த காாியத்தில் என் ைடய 
இரட்சகனிடம் பாிந் ைர ெசய் ங்கள்! என்  கூ வதற்கு அ மதி ள்ள . 
ேகாரப்ப ம் ேதைவகள் ஹலாலானைவகளாக இ ந்தால் அவர் தன் 
சேகாதர க்காக அைத அல்லாஹ்விடம் பாிந் ைரத் ப் பிரார்த்திக்க 
அ மதி ள்ள . 
 



ஆனால் ம ைம நாளில் அல்லாஹ்வின் அ மதியின்றி எவ ம் -
எவ க்காக ம்- பாிந் ைரக்க யா .  
َّإال عِنْدَهُ يَشْفَعُ الَّذِيْ ذَا مَنْ  ِ    بِإِذْنِهِ) (
. . அவ ைடய அ மதியின்றி அவனிடத்தில் பாிந்  ேபசுபவர் யார்? . . 
என அல்லாஹு தஆலா ேகட்கின்றான். 
(அல்குர்ஆன் 2:255) 
 
மரணத்திற்குப் பிறகுள்ள நிைல என்ப  : மரணத்திற்கு ன் ள்ள 
மனிதனின் நிைல டேனா, அல்ல  அவன் அழிக்கப்பட்  மீண் ம் 
எ ப்பப்ப ம் (ம ைம) நிைல டேனா ஒப்பிட யாத தனிப்பட்ட 
நிைலயாகும். 
 
-மார்க்கம் விதிவிலக்காகக் கூறி ள்ளைதத் தவிர- மரணித்  விட்டவாின் 
அைனத்  அமல்க ம் ண் க்கப்பட்  வி கின்றன. அவர் ன்ெசய்த தன் 
ெசயல்க க்கு ெபா ப்பாகிவி கிறார்.  
 
மார்க்கம் விதிவிலக்காகக் கூறியைவகளில் மரணித்தவர் களிடம் 
பாிந் ைரக்காக ேவண் வ  இடம்ெபறவில்ைல. எனேவ அதைன 
அவ்விதிவிலக்குடன் இைணப்ப  கூடா .  
 
நபி (ஸல்) அவர்கள் தம  மரணத்திற்கு பிறகு பர்ஸக் எ ம் திைரவாழ்வில் 
நிச்சயமாக ஷுஹதாக்களின் வாழ்ைவ விட மிகச் சிறந்த வாழ்வில் 
உள்ளார்கள் என்பதில் சந்ேதகமில்ைல. எனி ம் நிச்சயமாக அ  
மரணத்திற்கு ன் ள்ள வாழ்வின் வைகையச் சார்ந்தேதா அல்ல  ம ைம 
வாழ்வின் வைகையச் சார்ந்தேதா அல்ல. மாறாக அந்த வாழ்வின் 
தன்ைமைய ம் எதார்த்த நிைலைய ம் அல்லாஹ்ைவத் தவிர ேவ  
யாரா ம் அறிய யா . இதனால்தான் ன்ெசன்ற நபிெமாழியில்  
 
َأحَدٍ مِنْ مَا ) َّإال عَلَيَّ يُسَلِّمُ  ِ َأرُدَّ حَتَّى رُوحِي عَلَيَّ اللَّهُ رَدَّ   ( السََّالمَ عَلَيْهِ 
என் மீ  யாேர ம் ஸலாம் கூறினால் அவ ைடய ஸலாத்திற்கு பதில் 



கூ வதற்காக என் ைடய ைஹ அல்லாஹ் மீட் த் த கிறான் என்  
கூறப்பட் ள்ள . 
(அறிவிப்பவர் : அ ஹுைரரா -ர , ல் : அ தா த்) 
 
நிச்சயமாக அவர்கள் மரணித் விட்டார்கள், அவர்களின் ஹ் அவர்களின் 
உடைல விட் ம் பிாிந்  விட்ட , எனி ம் அ  ஸலாம் கூறப்ப ம் ேபா  
(அதற்கு பதி ைரப்பதற்காக) தி ம்பக் ெகா க்கப்ப கிற  என்பைத இந்த 
ஹதீ ன் லம் அறிந்  ெகாள்ளலாம். நபி (ஸல்) அவர்களின் மரணத்ைதப் 
பற்றி அல்குர்ஆனி ம் ஹதீஸ்களி ம் பல ஆதாரங்கள் உள்ளன. இ  
அறிஞர்களின் ஒ மித்த கூற் மாகும். எனி ம் ஸலாத்திற்கு 
பதி ைரப்பதற்காக அவர்க க்கு மீண் ம் ஹ் ெகா க்கப்ப வ  
திைரவாழ்விற்கு தைடயாக இ க்கா .  
 
َأمْوَاتًا هللاِ) (سَبِيْلِ فِيْ قُتِلُوْا الَّذِيْنَ تَحْسَبَنَّ وَالَ  َأحْيَاءٌ بَلْ    يُْرزَقُوَْن رَبِّهِْم عِنْدَ 
அல்லாஹ்வின் பாைதயில் ( த்தம் ெசய் ) ெகால்லப்பட்ேடாைர 
இறந் விட்டவர்கெளன நிச்சயமாக நீங்கள் எண்ணேவண்டாம். மாறாக 
அவர்கள் தங்கள் இரட்சகனிடத்தில் உயி ள்ேளாராக இ க்கின்றார்கள். 
அவனால் அவர்கள் உணவளிக்கப் ப கின்றார்கள் (3:169) என்ற வசனம், 
ஷஹீதாக மரணித்தவர் களின் திைரவாழ்விற்கு தைடயாக இல்லாத  
ேபான்  (ஸலாத்திற்கு பதி ைரப்பதற்காக மீண் ம் ஹ் ெகா க்கப் 
ப வ  நபி (ஸல்) அவர்களின் திைரவாழ்விற்கும் தைடயாக இ க்கா ). 
 
இவ்விஷயத்ைத நாம் விாிவாக விளக்கி ள்ளதற்குப் பல காரணங்கள் 
உள்ளன. நாம் ேமற்கூறிய விஷயத்ைதப் -பிாித் ப் பார்க்க யாமல்- 
ஒன்ெறன நிைனத் வி ம் பலர், அல்லாஹ் க்கு -இைணைவக்கும்- 
ஷிர்க்கின் பக்க ம் அல்லாஹ்ைவ விட் விட்  கப்ைர வணங்குவதற்கும் 
ெசன்  வி கின்றனர். மார்க்கத்திற்கு மாற்றமான அைனத் க் காாியங்கைள 
விட் ம் நம்ைம ம் ஸ் ம்கள் அைனவர் கைள ம் அல்லாஹ் 
காப்பாற் வானாக!  
 



ஜியாரத் ெசய்ய வ ேவாாில் சிலர் நபி (ஸல்) அவர்களின் கப் க்க கில் 
சப்தத்ைத உயர்த் வ ம் அங்கு அதிகேநரம் நிற்ப ம் மார்க்கத்திற்கு 
மாற்றமான ெசயலாகும். நபி (ஸல்) அவர்களின் சப்தத்ைத விட தம் சப்தத்ைத 
உயர்த் வைத விட் ம், சிலர் சிலாிடம் சப்தமாக ேபசுவ  ேபான்  
அவர்களிடம் சப்தமாக ேபசுவைதவிட் ம் மக்கைள அல்லாஹ் 
த த் ள்ளான். ேம ம் அவர்கள் ன் சப்தத்ைத தாழ்த்திக் ெகாள் மா  

ண் ள்ளான்.  
 
َأصْوَاتَكُمْ (تَرْفَعُوْا الَ آمَنُوْا الَّذِيْنَ يَأَيُّهَا   بَعْضِكُمْ كَجَهْرِ بِالْقَوْلِ لَهُ تَجْهَرُوْا وَالَ النَّبِيِّ صَوْتِ فَْوقَ 
َأنْ لِبَعْضٍ َأعْمَالُكُمْ تَحَْبطَ  َوَأنْتُمْ  ِإنَّ – تَشْعُرُوْنَ الَ  َأصْوَاتَهُمْ يَغُضُّوْنَ الَّذِيْنَ   هللاِ رَسُْولِ عِنْدَ 
ُأولَئِكَ َوَأجْرٌ) مَغْفِرَةٌ لَهُمْ لِلتَّقْوَى قُلُوْبَهُمْ هللاُ امْتَحَنَ الَّذِيْنَ    عَظِيْمٌ 
விசுவாசிகேள நபி ைடய சப்தத்திற்கு ேமல் உங்க ைடய சப்தத்ைத 
உயர்த்தாதீர்கள். ேம ம் உங்களில் சிலர் மற்ற சில டன் உரக்கப் 
ேபசுவைதப் ேபால் அவாிடம் ேபசுவதில் (சப்தத்ைத உயர்த்தி) நீங்கள் 
உரக்கப் ேபசாதீர்கள். (ஏெனனில் இதனால்) நீங்கள் உணர்ந்  ெகாள்ள 

யாத நிைலயில் உங்க ைடய (நன்ைமயான) ெசயல்கள் அழிந் வி ம். - 
நிச்சயமாக அல்லாஹ் ைடய தாிடத்தில் (ேபசும் ெபா ) தங்க ைடய 
சப்தங்கைளத் தாழ்த்திக் ெகாள்கிறாேர அத்தைகேயார் - அவர்க ைடய 
இதயங்கைள பயபக்திக்காக அல்லாஹ் பாிசுத்தமாக்கி ைவத்தாேன 
அத்தைகேயாராவார். அவர்க க்கு மன்னிப் ம் மகத்தான கூ ம் உண் . 
(அல்குர்ஆன் 49:2-3) 
 
நபி (ஸல்) அவர்களின் கப் க்கு அ கில் அதிக ேநரம் நிற்ப ம் (அங்கு 
நின்  ெகாண் ) மீண் ம் மீண் ம் பல ைற ஸலாம் கூ வ ம் கப் க்கு 
அ கில் கூட்டம் கூ வதற்கும், அதிக ெநாிச க்கும், சப்தம் உயர்வதற்கும் 
காரணமாகிற . இ  (ேமற்கூறப்பட்ட) ெதளிவான வசனங்களில் அல்லாஹ் 

ஸ் ம்க க்குக் கூ ம் கட்டைளக்கு மா ெசய்வதாகும். நபி (ஸல்) 
அவர்கள் உயிேரா  இ க்கும் ேபா ம் மரணித்த பின்ன ம் மதிக்கப்பட 
ேவண் யவராவார்கள். அவர்களின் கப் க்க கில் மார்க்க ஒ க்கத்திற்கு 

ரணான ெசயல்களில் ஈ ப வ  ஃமி க்கு அழகல்ல. 



 
இ  ேபால் ஜியாரத் ெசய்பவர்களி ம் மற்றவர்களி ம் சிலர் நபி (ஸல்) 
அவர்களின் கப் க்க கில் கப்ைர ன்ேனாக்கி நின்  ெகாண்  இ  
ைககைள ம் உயர்த்தி பிரார்த்திக்க யற்சிக்கின்றனர். இைவ அைனத் ம் 

ன்ெசன்ற நல்ேலார்களான நபித்ேதாழர்களின் ெசய க்கும் அவர்களின் 
அைனத்  நல்லறங்களி ம் அவர்கைளப் பின்பற்றியவர்களின் ெசய க்கும் 
மாற்றமாகும். மாறாக இ  மார்க்கத்தில் திதாக ஏற்ப த்தப்பட்ட -பித்அத்-
தாகும். நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : 
 
 بِالنَّوَاجِذِ عَلَيْهَا وَعَضُّوا بِهَا تَمَسَّكُوا لْمَهْدِيِّينَا الرَّاشِدِينَ الْخُلَفَاءِ وَسُنَِّة بِسُنَّتِي فَعَلَيْكُمْ . . )
ِوَإيَّاكُمْ ُاْألمُوِر وَمُحْدََثاتِ   ( ضََاللَةٌ بِدْعٍَة وَكُلَّ بِدْعَةٌ مُحْدَثٍَة كُلَّ فَإِنَّ 
நீங்கள் என் ைடய வழி ைறைய ம், எனக்கு பின் ேதான் ம் ேநர்வழி 
ெபற்ற, ண்ணறி ைடய கலீஃபாக்களின் வழி ைறைய ம் பின்பற்றிக் 
ெகாள் ங்கள்! அதைனப் பற்றிப் பி த் க் ெகாள் ங்கள்! அைவகைள 
கடவாய்ப் பற்களால் மிக வ வாகப் பி த் க் ெகாள் ங்கள். (மார்க்க) 
விஷயங்களில் திதாக ஏற்ப த்தப்ப பைவகைள விட் ம் உங்கைள 
எச்சாிக்ைக ெசய்கிேறன். நிச்சயமாக திதாக ஏற்ப த்தப்ப பைவ 
அைனத் ம் பித்அத்களாகும். அைனத்  பித்அத்க ம் வழிேகடாகும்.  
(அறிவிப்பவர் : இர்பாழ்-ர , ற்கள் : அ தா த், அஹ்மத்) 
 
َأحْدَثَ مَنْ ) َأمْرِنَا فِي   ( رَدٌّ فَهُوَ مِنْهُ لَيْسَ مَا هَذَا 
நம் ைடய -மார்க்க- விஷயத்தில் அதில் இல்லாதைத யாேர ம் திதாக 
உ வாக்கினால் அ  -அல்லாஹ்விடத் தில் ஏற் க் ெகாள்ளப்படாமல்- 
ம க்கப்பட் வி ம்.  
(அறிவிப்பவர் : ஆயிஷா -ர , ற்கள் : காாீ, ஸ் ம்) 
 
َأمْرُنَا عَلَيْهِ لَيْسَ عَمًَال عَمِلَ مَنْ )  ( رَدٌّ فَهُوَ 
யாேர ம் -மார்க்க விஷயத்தில்- நாம் கட்டைளயிடாத ஏேத ம் ஒ  
ெசயைலச் ெசய்தால் அ  -அல்லாஹ்விடத்தில் ஏற் க் ெகாள்ளப்படாமல்- 
ம க்கப்பட்  வி ம். (அறிவிப்பவர் : ஆயிஷா -ர , ல் : ஸ் ம்) 



 
(அலீ -ர , அவர்களின் ேபரரான) ைஜ ல் ஆபிதீன் அலீ பின் ஹுைஸன் 
அவர்கள், நபி (ஸல்) அவர்களின் கப்ர கில் ஆச் ெசய்தவராக ஒ வைரக் 
கண்டார்கள். உடேன அதைன விட் ம் அவைரத் த த்தார்கள். பிறகு, நான் 
என் ைடய தந்ைத (ஹுைஸன் -ர ) அவர்களிடமி ந் ம் அவர் என  
பாட்டனார் (அலீ -ர ) அவர்களிடமி ந் ம் அவர், நபி (ஸல்) 
அவர்களிடமி ந் ம் ேகட்ட ஹதீைஸ நான் உனக்கு கூறட் மா? 
என் ைடய கப்ைர விழாவாக்கா தீர்கள்! உங்க ைடய கைள 
கப் களாக்காதீர்கள்! என் மீ  ஸலவாத் க் கூ ங்கள்! நீங்கள் எங்கி ந்த 
ேபாதி ம் உங்க ைடய ஸலாம் நிச்சயமாக என்ைன வந்தைட ம் என நபி 
(ஸல்) அவர்கள் கூறியதாக அறிவித்தார்கள். 
 
இதைன ஹாஃபிழ் ஹம்ம  பின் அப் ல் வாஹித் மக்தஸீ அவர்கள் தன  
அல்அஹாதீஸுல் க்தாரா எ ம் ல் பதி  ெசய் ள்ளார்கள்.  
 
ஜியாரத் ெசய்ேவாாில் சிலர் ெதா ைகயில் நிற்ப  ேபான்  வல  ைகைய 
இட  ைகயின் மீ  ைவத்  அதைன ெநஞ்சின் ேமற்பகுதியிேலா அல்ல  
அதற்குக் கீேழா ைவத்த வா  நபி (ஸல்) அவர்க க்கு ஸலாம் 
கூ கின்றனர். நபி (ஸல்) அவர்க க்கு ஸலாம் கூ ம் ேபாேதா அல்ல  
அவர்களல்லாத அரசர்கள், தைலவர்கள் ேபான்ேறா க்ேகா இ ேபான்ற 
அைமப்பில் ஸலாம் கூ வதற்கு அ மதி யில்ைல. இ  ேபான்ற பணி ம் 
அடக்க ம் வழிபா ம் அல்லாஹ்ைவத் தவிர ேவ  எவ க்கு 

ன்னிைலயி ம் ெசய்யக் கூடா . இவ்வாேற மார்க்க அறிஞர்கள் 
க வதாக இமாம் ஹாஃபிழ் இப்  ஹஜர் (ரஹ்) அவர்கள் தன  
◌ஃபத்ஹுல் பாாீ எ ம் ல் குறிப்பிட் ள்ளார்கள். ன்ெசன்ற 
நல்ேலார்(நபித்ேதாழர்)களின் ேநர்வழிையப் பின்பற் வைத இலட்சியமாகக் 
ெகாண்ட ஒ வர் -நாம் கூறிய- இவ்விஷயத்ைதப் பற்றி சிந்தித்தால் 
மிகத்ெதளிவாகப் ாி ம்.  
 
கு ட்  பக்தி ம் மேனாஇச்ைச ம் கண் ப் பின்பற் ம் தனிமனித 



வழிபா ம் மிைகத்  விட்டதன் காரணத்தினால், ன்ெசன்ற 
நல்ேலார்(நபித்ேதாழர்)களின் வழியின் பக்கம் மக்கைள அைழப்பவர்கைளப் 
பற்றி சிலர் தீய எண்ணம் ெகாண் ள்ளனர். அவர்கைளப் பற்றிய தீர்ப்  
அல்லாஹ்விடம் உள்ள . நாம் அல்லாஹ்விடம் நமக்கும் அவர்க க்கும் 
ேநர்வழிைய ம், அசத்தியத்ைதப் றக்கணித்  சத்தியத்ைதத் 
ேதர்ந்ெத க்கும் பாக்கியத்ைத ம் ேகட்ேபாம். நிச்சயமாக அவேன 
மிகத் ய்ைமயானவன், மிகச்சிறந்த ெபா ப்பாளன். 
 
மக்களில் சிலர் நபி (ஸல்) அவர்களின் கப்ைர ன்ேனாக்கியவா  
ெவகு ரத்தில் நின்  ெகாண்  ஸலாம் கூ பவர்களாகேவா, 
பிரார்த்திப்பவர்களாேவா, உத கைள அைசப்ப  ேபான்ற அைனத் ம் நாம் 

ன்னர் குறிப்பிட் ள்ள பித்அத்களின் வைகையச் ேசர்ந்தைவகேள! 
மார்க்கத்தில் அல்லாஹ் அ மதிக்காதைத திதாக ஏற்ப த் வ  எந்த 

ஸ் க்கும் அழகல்ல. ஒ வர் இச்ெசய ன் வாயிலாக அல்லாஹ்ைவத் 
ய்ைமயாக ேநசிப்பைத விட் ம் ரமாகி, அவன் ெவ ப்பின் பக்கம் மிக 

ெந ங்கிவி கிறார்.  
இச்ெசயைல ம் இ ேபான்றைவகைள ம் த த்த இமாம் மா க் (ரஹ்) 
அவர்கள்,  
 
ُاْأل هَذِهِ آخِرَ يُصْلِحَ لَنْ َّإال مَّةِ ِ َأصْلَحَ مَا  َأوَّلَهَا   
இச்ச தாயத்தில் ந்தய காலத்தில் வாழ்ந்தவர்கைள எ  சீர்தி த்தியேதா 
அ தான் இச்ச தாயத்தின் பிந்திய காலத்தவர்கைள ம் சீர்தி த் ம் 
என்றார்கள்.  
 
நிச்சயமாக இச்ச தாயத்தில் ந்தய காலத்தில் வாழ்ந்தவர்கைள நபி (ஸல்) 
அவர்களின் ெநறியி ம், ேநர்வழி ெபற்ற கலீஃபாக்கள், 
இைறப்ெபா த்தத்ைதப் ெபற்ற நபித் ேதாழர்கள், அவர்கைள நல்லவற்றில் 
பின் ெதாடர்ந்ேதார்கள் ஆகிேயாாின் வழியி ம் ெசன்ற தான் 
சீர்தி த்திய  என்ப  அைனவ ம் அறிந்தேத! எனேவ இச்ச தாயத்தின் 
பின் ேதான்றல்கள் இவ்வழிைய பற்றிப் பி த்  ெசல்லாதவைர சீர்தி த்தம் 



அைடய யா .  
 

ஸ் ம்கள் அைனவ ம் ேநர்வழியி ம் ெவற்றிப் பாைதயி ம் ெசல்ல 
அல்லாஹ் கி ைப ெசய்வானாக! இம்ைமயி ம் ம ைமயி ம் அவர்கைள 
கண்ணியப் ப த் வானாக! நிச்சயமாக அவேன ெகாைடயாளன். 
கி ைபயாளன். 
  
 
 
 

15. எச்சாிக்ைக 

 
ெபா மக்களில் சிலர் எண்ணிக்ெகாண் ப்ப  ேபால் நபி (ஸல்) 
அவர்களின் கப்ைர ஜியாரத் ெசய்வ  ஹஜ்ஜின் கடைமயான 
ெசயல்களிேலா, அல்ல  அதன் நிபந்தைன களிேலா உள்ளதன் . மாறாக 
மஸ்ஜி ன் நபவிக்கு வ ைக த பவர்கள் அல்ல  அதன கில் 
இ ப்பவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களின் கப்ைர ஜியாரத் ெசய்வ  
வி ம்பத்தக்க ெசயலாகும்.  
 
மதீனாைவ விட் ம் ரமாக இ ப்பவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களின் கப்ைர 
ஜியாரத் ெசய்யேவண் ம் என்ற ேநாக்கத்தில் பயணம் ேமற்ெகாள்வ  
கூடா . மாறாக னிதப் பள்ளிக்கு -மஸ்ஜி ன் நபவிக்கு- ெசல்லேவண் ம் 
என்ற ேநாக்கத்தில் பயணம் ேமற்ெகாள்வ  சுன்னத்தாகும். பள்ளிக்கு 
வ ைக த பவர் நபி (ஸல்) அவர்களின் கப்ைர ம் இ  ேதாழர்களின் 
கப்ர்கைள ம் ஜியாரத் ெசய்வார். மஸ்ஜி ன் நபவிைய ஜியாரத் ெசய்வைதத் 
ெதாடர்ந்  நபி (ஸல்) அவர்களின் கப்ைர ம் அவர்களின் இ  ேதாழர்களின் 
கப்ர்கைள ம் ஜியாரத் ெசய் ம் வாய்ப் ம் கிைடத்  வி கிற .  
َّإال الرِّحَالُ تُشَدُّ وََال) ِ ِإلَى  َاْألقْصَى وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ هَذا مَسْجِدِي َمَسَاجِدَ ثََالثَةِ   ) 

ன்  பள்ளிவாயில்கைளத் தவிர -நன்ைமைய நா - பயணம் 
ேமற்ெகாள்ளக் கூடா . அைவ : மஸ்ஜி ல் ஹராம், என் ைடய மஸ்ஜித், 



மஸ்ஜி ல் அக்ஸா என நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறி ள்ளார்கள். 
(அறிவிப்பாளர் : அ ஸயீத் -ர , ற்கள் : காாீ, ஸ் ம்) 
 
நபி (ஸல்) அவர்களின் கப்ைரேயா அல்ல  பிறாின் கப்ைரேயா -ஜியாரத் 
ெசய்ய- பயணம் ேமற்ெகாள்வதற்கு மார்க்கத்தில் அ மதி இ ந்தி ந்தால் 
அதைன உம்மத்தின க்கு நபி (ஸல்) அவர்கள் அறிவித்தி ப்பார்கள். அதன் 
சிறப்ைப ம் கூறியி ப்பார்கள். ஏெனனில் நிச்சயமாக அவர்கள் மக்க க்கு 
மிகத் ெதளிவாக உபேதசம் ெசய்பவர்கள், அைனவைர ம் விட 
அல்லாஹ்ைவப் பற்றி அதிகம் அறிந்தவர்கள், அைனவைர ம் விட 
அல்லாஹ் க்கு மிக ம் அஞ்சுபவர்கள். நிச்சயமாக அவர்கள் மக்க க்கு 
மிகத் ெதளிவாக -மார்க்கத்ைத- எ த் ைரத்  விட்டார்கள். தம் 
உம்மத்தின க்கு நல்லைவகள் அைனத்ைத ம் எ த் ச் ெசால்  
விட்டார்கள். அைனத் த் தீைமகைள விட் ம் எச்சாித்  விட்டார்கள். ன்  
பள்ளிவாயில்கைளத் தவிர -ேவ  எங்கும் நன்ைமைய நா - பயணம் 
ேமற்ெகாள்ளக் கூடா  என்  எச்சாித்த நபி (ஸல்) அவர்கள்,  
 ( كُنْتُمْ حَيْثُ تَبْلُغُنِي َصَالتَكُمْ فَإِنَّ عَلَيَّ وَصَلُّوا عِيدًا قَبْرِي تَجْعَلُوا وََال قُبُورًا بُيُوتَكُمْ تَجْعَلُوا َال )
உங்கள் கைள கப் களாக்கிவிடாதீர்கள்! என் ைடய கப்ைர விழாவாக 
ஆக்கிவிடாதீர்கள்! என்மீ  ஸலவாத் ச் ெசால் ங்கள்! நிச்சயமாக நீங்கள் 
எங்கி ந்  ஸலவாத் க் கூறினா ம் அ  என்ைன வந்தைட ம் என் ம் 
கூறி ள்ளார்கள் எ ம்ேபா  கப்ர் ஜியாரத்திற்காக பயணம் ெசய்வைத 
எவ்வா  அ மதித்தி ப்பார்கள்?! 
(அறிவிப்பவர்: அ ஹுைரரா-ர , ல்:அ தா த்) 
 
நபி (ஸல்) அவர்களின் கப்ைர ஜியாரத் ெசய்வதற்காக பயணம் ேமற்ெகாள்ள 
மார்க்கத்தில் அ மதி ள்ள  என்ற கூற்  அவர்கள் கப்ைர விழாக் 
கூடமாக்குவதற்கும் அவர்கைள அள  கடந்  கழ்வதற்கும் வறம் மீறி 
உயர்த் வதற்கும் -சு க்கமாகக் கூறேவண் மானால்- நபி (ஸல்) அவர்கள் 
எதைன பயந்  எச்சாித்தார்கேளா அைவ கள் அைனத் ம் 
அரங்ேக வதற்குக் காரணமாக அைம ம். அதிகமான மக்கள் 
இத்தவ கைளச் ெசய்யக் காரணம் நபி (ஸல்) அவர்களின் கப்ைர ஜியாரத் 



ெசய்வதற்குப் பயணம் ேமற்ெகாள்ள மார்க்கத்தில் அ மதி ள்ள  என்  
அவர்கள் -தவறாக- நம்பியி ப்பேத!  
 
நபி (ஸல்) அவர்களின் கப்ைர ஜியாரத் ெசய்வதற்காக பயணம் ேமற்ெகாள்ள 
மார்க்கத்தில் அ மதி ள்ள  என சில ஆதாரங்கள் கூறப்ப கின்றன. 
அைவ அைனத் ம் மிக ம் பல னமான அறிவிப்பாளர்களின் ெதாடர்கைள 
உைடய, மாறாக, அைவகள் -நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறாதைத, அவர்கள் 
கூறியதாக- இட் க்கட்  கூறப்பட் ள்ள ெசய்திகளாகும். ஹதீஸ் கைல 
வல் னர்களான தாரகுத்னீ, ைபஹகீ, ஹாஃபிழ் இப்  ஹஜர் ேபான்ேறார் 
அதன் பல னங்கைளக் கூறி எச்சாித் ள்ளார்கள். எனேவ -இட் க் 
கட்டப்பட்ட- அந்தச் ெசய்திகைள ன்  பள்ளிவாயில்கைளத் தவிர -ேவ  
எங்கும் நன்ைமைய நா - பயணம் ேமற்ெகாள்வைதத் த க்கும் ஆதாரப் 

ர்வமான ஹதீஸ் க க்கு எதிராகக் கூ வ  கூடா .  
 
இத்தைலப்  ெதாடர்பான இட் க்கட்டப்பட்ட ெசய்திகைள நீங்கள் அறிந்  
ெகாள்வதற்காக ம் அதைனக் கண்  ஏமாந்  விடாமல் எச்சாிக்ைகயாக 
இ ப்பதற்காக ம் அதில் சிலவற்ைற தங்கள் ன் ைவக்கின்ேறன்;  
 
 جَفَانِيْ فَقَدْ يَزُرْنِيْ وَلَمْ حَجَّ مَنْ
யார் ஹஜ் ெசய் , என்ைன ஜியாரத் ெசய்யவில்ைலேயா நிச்சயமாக அவர் 
என்ைன ெவ த் விட்டார். 
 
  حَيَاتِيْ فِيْ زَارَنِيْ فَكَأَنَّمَا مَمَاتِيْ بَعْدَ زَارَنِيْ مَنْ
நான் மரணித்ததற்குப் பிறகு என்ைன ஜியாரத் ெசய்பவர் நான் உயி டன் 
இ க்கும் ேபா  என்ைன சந்தித்தவைரப் ேபான்றவராவார். 
 
َأبِيْ وَزَارَ زَارَنِيْ مَنْ ِإبْرَاهِيْمَ    الْجَنَّةَ هللاِ َعلَى لَهُ ضَمِنْتُ وَاحِدٍ عَامٍ فِيْ 
ஒேர வ டத்தில் என்ைன ம் என  தந்ைத இப்ராஹீம் அவர் கைள ம் 
ஜியாரத் ெசய்தவ க்கு அல்லாஹ்விடத்தில் ெசார்க் கத்ைதப் ெபற் த் த ம் 
ெபா ப்ைப நான் ஏற் க் ெகாள்கிேறன்.  



 
  شَفَاعَتِيْ لَهُ وَجَبَتْ قَبْرِيْ زَارَ مَنْ
என் ைடய கப்ைர ஜியாரத் ெசய்தவ க்காக என் ைடய பாிந் ைர 
கடைமயாகிவிட்ட .  
ஹதீஸ்களாக கூறப்ப ம் இைவ ேபான்றைவகைள நபி (ஸல்) அவர்கள் 
கூறியதற்கான எந்த ஆதார ம் கிைடயா .  
 
ஹாஃபிழ் இப்  ஹஜர் அவர்கள் தல்கீஸ் எ ம் ல் இ  ெதாடர்பான 
அறிவிப்பாளர்களின் பல வாிைசகைளக் கூறிவிட்  இந்த ஹதீ ன் 
அைனத் த் ெதாடர்க ம் பல னமானைவகேள! என்  கூறி ள்ளார்கள்.  
 
இச்ெசய்தி ெதாடர்பாக வ ம் எந்த ஒன் ம் ஆதாரப் ர்வமானதல்ல என 
ஹாஃபிழ் உைகலீ அவர்கள் கூறி ள் ளார்கள். இந்த ஹதீஸ்கள் அைனத் ம் 
இட் க்கட்டப் பட்டைவகேள! என ைஷஹுல் இஸ்லாம் இப்  ைதமிய்யா 
அவர்கள் உ தியாகக் கூறி ள்ளார்கள். 
 
இச்ெசய்திகைள நீங்கள் அறிந் , நிைனவில் நி த்தி, பிற க்கும் 
எ த் ைரக்க இ ேவ ேபா மானதாகும். இதில் ஏேத ம் ஒ  ெசய்தி 
ஆதாரப் ர்வமானதாக இ ந்தி ந்தால் அதைன ெசயல்ப த் வதி ம் 
மக்க க்கு விளக்கிக் கூ வதி ம் அதன்பால் அவர்கைள அைழப் பதி ம் 
நபித்ேதாழர்கள் மக்க க்கு ன்ேனா களாகத் திகழ்ந்தி ப்பார்கள். 
ஏெனனில் நிச்சயமாக நபிமார்க க்குப் பிறகு அவர்கேள மக்களில் 
சிறந்தவர்கள், அல்லாஹ்வின் சட்டங்கைள ம் அவன் தன் அ யார்க க்கு 
இட்ட கட்டைளகைள ம் நன்கறிந்தவர்கள், அல்லாஹ் க்குக் கட் ப்பட்  
மக்க க்கு அதிகமாக உபேதசம் ெசய்தவர்கள். இத்தைகேயார் -ேமற்கூறிய- 
எதைன ம் ெசய்ததாக எந்தச் ெசய்தி ம் வராத  அைவகள் மார்க்கத்தில் 
உள்ளைவயல்ல என்பைத உணர்த் கிற .  
 
ேமற்கண்ட ெசய்திகளில் ஏேத ம் ஒன்  ஆதாரப் ர்வமானதாக 
இ ந்தி ந்தால் -இ ெதாடர்பான ஹதீஸ்கைள ஒ ங்கிைணக்கும் விதமாக- 



கப்ைர ஜியாரத் ெசய்வதற்காக பயணம் ெசய்யாமல் -ேவ  ேநாக்கத்திற்காக 
பயணிக்கும் ேபா  கப்ைரக் கண்டால் அதைன ஜியாரத் ெசய்வைத- 
மார்க்கம் அ மதித் ள்ள ஜியாரத் டன் இதைன ம் இைணப்ப  
அவசியமாகியி க்கும். -ஆனால் எந்தச் ெசய்தி ம் ஆதாரப் ர்வமானதாக 
இல்ைல- மிகத் ய்ைமயான, மிக உயர்ந்தவனான அல்லாஹ்ேவ மிக 
அறிந்தவன். 
  
 
 
 
 

16. குபா மஸ்ஜிைத ம் பகீஃைய ம் ஜியாரத் ெசய்தல் 

 
மதினா க்கு வ ைக த ேவார் குபா மஸ்ஜிதிற்குச் ெசன்  ெதா வ  
வி ம்பத்தக்க ெசயலாகும்.  
 
 ( رَكْعَتَيْنِ فِيهِ فَيُصَلِّي - وَمَاشِيًا رَاكِبًا قُبَاءٍ مَسْجِدَ يَأْتِي وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهم صَلَّى النَّبِيُّ كَاَن )
நபி (ஸல்) அவர்கள் வாகனித்தவர்களாக ம் நடந்தவர் களா ம் குபா 
மஸ்ஜிதிற்கு வ ைக த வார்கள். அங்ேக இரண்  ரகஅத்கள் ெதா வார்கள் 
என இப்  உமர் (ர ) அறிவிக்கின்றார்கள். ( ற்கள் : காாீ, ஸ் ம்) 
 
َأتَى ثُمَّ بَيْتِهِ فِي تَطَهَّرَ مَنْ )  ( عُمْرٍَة كََأجْرِ لَهُ كَانَ صََالةً فِيِه فَصَلَّى قُبَاءَ مَسْجِدَ 
ஒ வர் தன் ைடய ட் ல் (உ ச் ெசய் ) ய்ைமயாகி, பிறகு குபா 
மஸ்ஜிதிற்குச் ெசன்  அங்ேக ஏேத ம் ஒ  ெதா ைகையத் 
ெதா வாரானால் உம்ராவிற்குாிய நன்ைம ேபான்  அவ க்குக் 
கிைடக்கின்ற  என நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்.  
(அறிவிப்பவர்: ஸஹ்ல் -ர , ல் : இப் மாஜா) 
 
நபி (ஸல்) அவர்கள் பகீஃயின் கப்ர்கைள ம் ஷுஹதாக்களின் கப்ர்கைள ம் 
ஹம்ஸா (ர ) கப்ைர ம் ஜியாரத் ெசய் , அவர்க க்காக ஆச் 



ெசய் ள்ளதால் அைவகைள ஜியாரத் ெசய்வ  சுன்னத்தாகும்.  
 
 ( اْآلخِرَةَ تُذَكِّرُكُمُ فَإِنَّهَا الْقُبُورَ زُوْرُوا )
கப்ர்கைள ஜியாரத் ெசய் ங்கள்! நிச்சயமாக அ  உங்க க்கு ம ைமைய 
நிைன ட் ம் என நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறி ள்ளார்கள்.  
(அறிவிப்பவர் : அ ஹுைரரா -ர , ல் : இப் மாஜா) 
கப்ர்கைள ஜியாரத் ெசய் ம் ேபா  இவ்வா  -ஸலாம்- கூறேவண் ெமன 
நபி (ஸல்) அவர்கள் தம  ேதாழர்க க்குக் கற் க் ெகா த்தார்கள் :  
 
َأهْلَ عَلَيْكُمْ اَلسََّالمُ ) ِوَإنَّا وَالْمُسْلِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الدِّيَارِ  ِإنْ   نَسْأَلُ َالحِقُونَ بِكُمْ اللَّهُ شَاءَ 
 (الْعَافِيَةَ لَنَاوَلَكُمُ اللَّهَ
அஸ்ஸலா  அைலக்கும் அஹ்லத் தியாாி மினல் ஃமினீன வல் ஸ் மீன், 
வஇன்னா இன்ஷா அல்லாஹு பிக்கும் லாஹிகூன், நஸ்அ ல்லாஹ லனா 
வலகூ ல் ஆஃபியா 
(ெபா ள் : ஃமின்களான, ஸ் ம்களான கப்ர் வாசிகேள! உங்கள் மீ  -
அல்லாஹ்வின்- அைமதி உண்டாவதாக! நிச்சயமாக நாங்கள் அல்லாஹ் 
நா னால் உங்கைள வந்தைடேவாம். ேம ம் நாங்கள் எங்க க்காக ம் 
உங்க க்காக ம் அல்லாஹ்விடம் நல்வாழ்ைவக் ேகட்கின்ேறாம்.) 
(அறிவிப்பவர்: சுைலமான் பின் ைரதா-ர , ல்: இப் மாஜா) 
 
நபி (ஸல்) அவர்கள் மதீனாவில் கப்ர்கைள கடந்  ெசன்றால் அதைன 

ன்ேனாக்கி நின்  ெகாண்  இவ்வா  கூ வார்கள்:  
 
َأهْلَ يَا عَلَيْكُمْ اَلسََّالمُ ) َأنْتُمْ وَلَكُمْ لَنَا اللَّهُ يَغْفِرُ الْقُبُورِ  َبِاْألثَرِ وَنَحُْن سَلَفُنَا   ) 
அஸ்ஸலா  அைலக்கும் யா அஹ்லல் கு ாி யஃபி ல்லாஹு லனா 
வலக்கும், அன்(த்) ம் ஸலஃ னா வனஹ்  பில்அஸர். 
(ெபா ள் : கப்ர் வாசிகேள உங்கள் மீ  -அல்லாஹ்வின்- அைமதி 
உண்டாவதாக! அல்லாஹ் எங்கைள ம் உங்கைள ம் 
மன்னித்த ள்வானாக! நீங்கள் எங்க க்கு ன் ெசன்  விட்டீர்கள். நாங்கள் 
உங்கைளத் ெதாடர்ந்  ெகாண் ள் ேளாம்) (அறிவிப்பவர் : இப் அப்பாஸ் -



ர , ல் : திர்மிதி) 
 
நாம் ம ைமைய நிைன  கூர்வதற்காக ம், மரணித்  விட்டவர் மீ  
இரக்கப்பட்  அவர்க க்கு உபகாரம் ெசய் ம் விதமாக அவர்க க்காக நாம் 

ஆச் ெசய்வதற்காக ம்தான் மார்க்கம் கப்ர் ஜியாரத்ைத அ மதித் ள்ள  
என்பைத இந்த நபிெமாழிகளின் லம் அறிய கிற .  
 
கப்ர்களிடத்தில் பிரார்த்தைன ெசய் ம் ேநாக்கத்திேலா, அங்கு 
தங்குவதற்காகேவா ஜியாரத்திற்குச் ெசல்வ , அவர்களிடம் தம் ேதைவகைள 
நிைறேவற்ற ேவண் வ , ேநாய் நிவாரணம் ேத வ , அவர்கைளக் 
ெகாண்ேடா அல்ல  அவர்களின் ெபா ட்டாேலா அல்லாஹ்விடம் 
பிரார்த்திப்ப  ேபான்ற அைனத் ம் மார்க்கம் த த் ள்ள பித்அத்தான 
ஜியாரத்தாகும். இதைன அல்லாஹ் ம் அல்லாஹ்வின் த ம் 
அ மதிக்கவில்ைல. இவ்வா  ன்ெசன்ற நல்ேலார்(நபித்ேதாழர்)கள் 
எவ ம் ெசய்யவில்ைல. மாறாக இைவயைனத் ம் நபி (ஸல்) அவர்கள் 
த த் ள்ள, ெவ த் ள்ள காாியங்களாகும்.  
 ( هُجًْرا تَقُولُوا وََال فَزُورُوهَا )
கப்ர்கைள ஜியாரத் ெசய் ங்கள்! ெவ க்கத்தக்கைவகைளக் கூறாதீர்கள்! 
என்  நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறி ள்ளார்கள். 
(அறிவிப்பவர் : சுைலமான் பின் ைரதா-ர , ல் : அஹ்மத்)  
 
ேமற்கண்டைவ அைனத் ம் -மார்க்கத்தில் திதாக ஏற்ப த்தப்பட் ள்ள- 
பித்அத்தின் வைகையச் சார்ந் தைவகளாகும். எனி ம் -அதன் 
விைள களில்- ப த்தரங்கள் உள்ளன. கப் க்க கில் நின்  ெகாண்  
அல்லாஹ்விடம் பிரார்த்திப்ப , மரணித்தவாின் ெபயர்கைளக் கூறி, 
அவர்களின் ெபா ட்டால் அல்லாஹ்விடம் பிரார்த்திப்ப  ேபான்றைவக ம் 
பித்அத்கள்தான். என்றா ம் அைவ ஷிர்க்கின் வைகையச் சார்ந்தைவயல்ல. 
ஆனால் மரணித்தவர் களிடம் -ேநர யாகப்- பிரார்த்திப்ப , அவர்களிடம் 
உதவி ேத வ  ேபான்றைவ மிகப்ெபாிய ஷிர்க்கின் வைகையச் 
சார்ந்தைவகளாகும்.  



 
இதைனப் பற்றிய விாிவான விளக்கங்கள் ன்னர் கூறப்பட் ள்ளன. 
எனேவ இைவயைனத்ைத ம் விட்  மிக ம் எச்சாிக்ைகயாக இ ந்  
ெகாள் ங்கள்! அதைன விட் ம் ைமயாக விலகிக் ெகாள் ங்கள்! 
உங்க ைடய இரட்சகனிடம் பாக்கியத்ைத ம் ேநர்வழிைய ம் ேக ங்கள்! 
அவேன கி ைபயாளன், ேநர்வழி காட் பவன், வணக்கத் திற்குாியவன் 
அவைனத் தவிர ேவ  யா மில்ைல. அவைனத் தவிர ேவ  
இரட்சகனில்ைல.  
 
இ தியாக, இதைனேய நாம் உங்க க்கு எ த் ைரக்க வி ம்பிேனாம். 
ஆரம்பமாக ம் இ தியாக ம் அைனத் ப் க ம் அல்லாஹ் ஒ வ க்ேக! 
அவன  அ யா ம் த ம் பைடப்பினங்களில் சிறந்தவ மான ஹம்ம  
(ஸல்) அவர்கள் மீ ம் அவர்களின் கு ம்பத்தினர் மற் ம் ேதாழர்கள் மீ ம் 
அவர்கைள நல்லவற்றில் -ம ைம நாள்வைர- பின்பற் ேவார் அைனவாின் 
மீ ம் அல்லாஹ்வின் ஸலா ம் ஸலவாத் ம் நிலவட் மாக! 
 
 
 
 
 

   
   



வஸ்ஸலாம்வஸ்ஸலாம்வஸ்ஸலாம்   
நிைறகைளநிைறகைளநிைறகைள   பிறாிடம்பிறாிடம்பிறாிடம்   கூ ங்கள்கூ ங்கள்கூ ங்கள்!!!   

குைறகைளகுைறகைளகுைறகைள   என்னிடம்என்னிடம்என்னிடம்   கூ ங்கள்கூ ங்கள்கூ ங்கள்!!!   
   
   

FFFooorrr   fffuuurrrttthhheeerrr   iiinnnfffooorrrmmmaaatttiiiooonnnsss   
PPPllleeeaaassseee   cccooonnntttaaacccttt:::   

EEE   mmmaaaiiilll:::   eeerrr___sssuuulllttthhhaaannn@@@yyyaaahhhoooooo...cccooommm   
   

VVViiisssiiittt:::   wwwwwwwww...tttaaammmiiillliiissslllaaammm...wwweeebbbsss...cccooommm   
 


	ஹஜ்,உம்ரா ஆய்வும் தெளிவும்
	பொருளடக்கம்
	 முன்னுரை   
	புகுமுன் 
	1. ஹஜ், உம்ரா கடமைக்கான ஆதாரங்களும் அதனை விரைவாக நிறைவேற்றுவதன் அவசியமும் 
	2. பாவங்களுக்கு மன்னிப்புத் தேடுவது மற்றும் அநீதங்களை விட்டும் விடுபடுவதன் அவசியம் 
	3. இஹ்ராமிற்காக நிய்யத் வைக்க வேண்டிய எல்லையை அடைந்ததும் செய்யவேண்டியவை 
	4. இஹ்ராமிற்காக நிய்யத் வைக்க வேண்டிய இடங்களும் எல்லைகளும் 
	5. ஹஜ்ஜுடைய காலங்கள் அல்லாத நாட்களில் எல்லையை அடைபவருக்குரிய சட்டம் 
	6. சிறு குழந்தைகளின் ஹஜ், அவர்களின் கடமையான ஹஜ்ஜுக்கு நிகராகுமா? 
	7. இஹ்ராமிற்காக நிய்யத் வைத்துள்ளவருக்கு தடுக்கப்பட்டவைகளும் அனுமதிக்கப்பட்டவைகளும் 
	8. மக்காவில் நுழையும்போது செய்யவேண்டியவை களும் மஸ்ஜிதுல் ஹராமில் நுழைந்த பின் செய்யும் தவாஃப் பற்றிய விளக்கங்களும் 
	9. துல்ஹஜ் 8-ம் நாள் ஹஜ்ஜுக்குரிய இஹ்ராமிற்காக நிய்யத் வைத்து மினாவுக்குப் புறப்படுவது பற்றிய சட்டம் 
	10. ஹஜ் செய்பவர் 10-ம் நாளின் செயல்களை சிறந்த முறையில் நிறைவேற்றுவது பற்றிய விளக்கம் 
	11. தமத்துஃ மற்றும் கிரான் ஹஜ் செய்பவர் மீது பலிப்பிராணி கடமை 
	12. நன்மையை ஏவுதல் 
	13. அதிகமாக இறைவழிபாட்டில் ஈடுபடுதல் 
	14. ஜியாரத்தின் சட்டங்களும் ஒழுக்கங்களும் 
	15. எச்சரிக்கை 
	16. குபா மஸ்ஜிதையும் பகீஃயையும் ஜியாரத் செய்தல் 

