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हजका कायह
दन

; सं)*+ हाजीह का लागी हजका केह मह,वपुण कायह

मुफरद यानी माऽ हजगन0

कारन अथात हज र

मुतम/े अथात हज र उमरा गन0

उमरा दब
ु ै एक साथ गन0

आँठवी

1-मीकातमा इहराम बाँधे पछ; तबीयामा मुफरद यो

)जहजा

भ!छ (लबैक हजन), र कारण यो भ!छ ( लबैक

पछ; तबीयामा यौ भ!छ:(लबैक

उमरतL व हजन)

उमरतम मुतम/अन बीहा ईलल

2- तवाफे कुदम
ु (पुMने पNरकमा)

हज).

अधी जुन
कायबम
हाजीह ले
गछन ्

(1)

मीकातमा इहराम बाँधे

(2)तवाफे कुदम
ु –उमराको3-सई(धीमीगितले दग
ु ुन)0 तवाफे कुदम
ु पछ;-र यो सु!नत
हो
वाजीब होइन-

र

उनका लागी यो जायज होकK सीधा

मीना जाऔP, र सई तवाफे इफादापछ; गरL, र इहरामकै
हालतमा कुबानीको दन सम बाँकK रहौ.

(3)-

सई -(िधमीगतीले दग
ु ुन)0
सफादे खी मरवासम.

(4) कपाल खौरने अथवा काटने.
(5) इहरामबाट हलालभएपछ;,
तरवीयाकोदनसम(आँठवीजीलJहजा
सम) हलालको हालतमा बाँकK रहने.

(8)आँठ

मीना जाने र उता जुहर,असर, मगंरब,इशा र फजर

मीना जाने इहराम लगाएपछ; ईकामत

)जलJहजाको

बाइ(चार रकात) लाई कसरगरे ( धटाए) र पडने र जमा

र नमाजको ठाँउ बाट र उता

(यहाँ नमाजलाई एकUठ) नगन0.

जुहर,असर, मगरब,ईशा र फजर
बाईलाई (चार रकातलाई) धटाएर
पडने र एकUठानगन0

9- नवाँ
जीलहजाको

1 –

सूयाउदै य पछ; अरफा जाने र उता जुहर,असर लाई धटाएर एक अजान,र दईु ईकामत

संMग जमा गरे र पडने, र हाजीको लागी सु!नत योहोकK अलाहको ःमरणमा र ूाथणामा धेरै
Yयःथ रहने र बी!तीको बेला आZना अनुहार कKलातीर गन0! पहाडं तीर होइन, र आZना दब
ु ै हाथ
ूाथणा समयमा उठाऊने नबी(उनी माथी शानती होस)को अनुसार, र हाजीलाई अरफाको दनमा
बतबःन मक ह( न राॆो

) हो,

र अरना उप,यका अरफाम^य हौइन यसमा बसने सह
छै न . जसर हाजीकोलागी पहा़डमा चडन ूमाणीत छै न.

2- सूयाःतपछ; शा)!त

र )ःथरतासंग

मुजदलफातीर

ूासथान

गन0

.

3- उता पुMदै मगरब र ईशा एक साथ धटाएर एक अजान र दईु ईकामत साथ पडने
4- हाजीह को लागी मीना बाट सात वटा सानो सानो ढु ं गा ठु लो जॆा अकबा लाई हा!न कोलागी
िलन जायज हो

३
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मुजदलफामा हाजीलाई राती बीताऊँ पछ, र
नमाजपछ;

अलाहको

तेह मुजदलफामा

फजर छ;टो पडनुपछ, र

ःमरण र बी!तीमा मगन हुनपछ, र ूतीc मीशअर नजीक उभे र

उजयालो फैनसम ूाथणामाहुने मुसतहब

(राॆो) हो, र कमजोरह को लागी आधी राती

पछ; उताबाट नीःकन जायजहो।

.
,

दसवाँ

सूयादय अघी मीना जाने

सूयादय अधी मीना जाने

जीहजाको

1- ठोला जमरा अकबालाई

1- ठोला जमरा अकबालाई

सात दं ग
ु ासीत अलाह

सात दं ग
ु ासीत अलाह

दं ग
ु ासीत अलाह हुअकबर भ!दै

हुअकबर भ!दै मारने

हुअकबर भ!दै मारने

मारने

2-कपाल खौरनु अथवा काटनु
2
2-कुबानी गन,् अितNरh/
तर खैरनु सवf/म हो, र

हरमवासीह को लागी

महला आZना कपाललाई

यो होइन।

सूयादय अधी मीना जाने
1-ठोला जमरा

अकबालाई

सात

2- कुबानी गन0 , ऱ यो
हरमवासीह को लागी होइन।
3-कपाल खौरनु अथवा काटनु तर

औल
ं ा बराबर जती काटछ;न।.

3-कपाल खौरनु अथवा

खैरनु सवf/म हो, र महला आZना

3-इहरामबाट हलाल हुने,

काटनु तर खैरनु सवf/म

कपाललाई औल
ं ा बराबर जती

लुगाह

लगाउने-यो सानो

हो, र महला आZना

हलालहो-

कपाललाई औल
ं ा बराबर

4- इहरामबाट हलालो हुने, लुगाह

4-तवाफे वेफादा गन0, र ,स

जती काटछ;न.

-लगाउने-यो सानो हलालाहो

लाई

4-इहरामबाट हलाल हुने,

एगारहवी , बारहवी अथवा

.काटछ;न

5-तवाफे इफादा गन0, र ,सलाई

लगाउने-यो सानो

एगारहवी , बारहवी अथवा तवाफे

तवाफे वेदासंग गनकोलागी

हलालहो-

वेदासंग गनकोलागी Jढलो गन

Jढलो गन जायजहो,यो ठु लो

5-तवाफे इफादा गन0, र

लुगाह

हलाला हो।.
5-तवाफे इफादा पछ; सई गन0

,स लाई
एगारहवी , बारहवी अथवा

जायजहो, यो ठु लो हलाला हो।.
6-सई लाई तवाफे इफादा जसतो
Jढलो गन जायज हो.

यद उनले तवाफे कुदम
ु .संग तवाफे वेदासंग गनकोलागी
सई गरे न।

Jढलो गन जायजहो, यो
ठु लो हलाला हो।
6-तवाफे इदापछ; सई गन0
यद उनले तवाफे
कुदम
ु संग सई गरे को छै न।
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1-मीनामा एगारहवीको रात jबताउने. 2- सुयढलेपछ; तीनवटै जॆातलाई सात दं ग
ु ासीत मारने.

)जलहजको

सानो जमरा बाट शु गदk फेNर म^यम फेNर ठोला लाई हा!ने।. सानो र म^यम जमरातको
न)जक माऽ उभेर

jब!ती गन0, र जमरा अकबालाई मारे पछ; ूाथणा न गन0.

४
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1-मीनामा एगारहवीको रात jबताउने. 2- सुयढलेपछ; तीनवटै जॆातलाई सात दं ग
ु ा मारने. सानो

)जलहजको

जमरा बाट शु गदk फेNर म^यम फेNर ठोला लाई मारने।.माऽ सानो र म^यम जमरापछ; उभेर
jब!ती गन0, र जमरा अकबालाई मारे पछ; ूाथणा न गन0. र हाजीह को लागी चाढm

गन

जायजहो,उनी मीना बाट सूयाःत अधी वापस हुने र तवाफे वेदा गन0

13

1-मीनामा तेरहवीको रात jबताउने. 2- सुयढलेपछ; तीनवटै जॆातलाई सात दं ग
ु ा हा!ने. सानो

जीलहजाको जमरा बाट शु गदk म^यम र ठोला लाई हा!ने. सानो र म^यम जमरापछ; माऽ उभेर jब!ती गन0,

र जमरा अकबालाई मारे पछ; ूाथणा न गन0.3-मीना बाट मhकातीर जाने र तवाफे वेदा गन0,
महवार र रn जार महलालाई गनु पदk न।

सुचना

सानो हलालापछ; हाजीको लागी महला बाहे क सपुण वःतुह
सपुण वःतुह

धीयान Jदने
कुराह

हलाल हो। र ठोलो हलालापछ;

र महलापनी हलाल हो।

हजका दनह मा ूाथाणा, अलाहको ःमरण र कुरआन पडने अनी अलाहतीर िनम!ऽणदने,र
आZनो समय बाट लाभ उठाऊने, र अलाoदायकमा पडन बाट बचने जसर अलाहको कथन
होः(हजको मJहनाह मा ूqयात छन ् तसथ जसले यी मJहनाह मा हजको िनशचय गछ उसले
हजका Jदनह मा न सभोग गरोस ् न अनैितक काय गरोस ् र न लडाइ-झगरा गरोस ्।).

हजको

hनह

(ःतभह )

हजको वाजीबह

1-इहराम र ,यो इबादत( पुजा )मा ूवेश
गन िनयत(इtछा) हो.
,

3- मुजदलफामा राती jबताउने.
4-मीनामा तशरकको दनह का रातीह

3-तवाफे इफादा गन0
4-सफा र मरवाको jबचमा सई गन0

.

(jवःतारे दगुन)0
कनह म^य कुनै

कन

छुडे ,यसको हज पुरा भएन जैहलेसम
हजको ,यो

1-मीकात बाटै इहराम बाँधने.
2-अरफामा सूयाःत सम बसने

2- अरफामा ठहरने

जसले हजको नै

(अनीवायह )

कनलाई पुरा गनु पछ

5-दं ग
ु ाह

jबताउने.

हा!ने. 6-तवाफे वेदा गन0.

7- कपाल

खैरने अथवा काटने

.

जसले वाजीबह म^य केह छोडयो उनी माथी रगत
दन हरममा अनीवाय हो,र ,यो (बाभा)लाई

काटे र

हरमको गरब मानीसह मा बाँटनु पछ।

हजको केJह सु!नतह ।
1-इहराम बेला ःनान गन0. 2-सेतो लुंगी र शालमा इहराम बाँधने पु षकोलागी. 3- तलबीया गन0.

५
4- अरफाको राती मीनामा jबताउने, 5-सानो र म^यमजमरा पछ; बी!तीगन0. 5-कारण र
मुफरदकोलागी तवाफे कुदम
ु हो।
जसले कुनै सु!नत छो़डयो त उनी माथी केहपनी(जNरवाना) छै न.

इहरामको हालतमा व)जतह (मनुह )
1-कपाल खैरने. 2-नंमालाई काटने. 3-पु षलाई आZना टाउको ढाकने. पु षह लाई िसलेको कपडा
पह!ने.5-अ/र ूयोग गन0. 6- जमीनको शीकारलाई मारने. 7- पतिनसंग इtछाले लजाहनत
ठाँउ बाहे क समभोग गन0. 8 – वीवाहका कायकम गन0. 9-समभोग गन0.
जुनले िनषेधह

म^य केह भुलेर, अyयानीमा र अिनवायतामा गरे उनी माथी केह छै न।

कुबानी (बिलदान)
जबह गन ठाँउः मीना, र मhका र हरम भीऽ जायज छ।
,यसको Jकसीमः ऊँट अथवा गाई र बाभा हो
बष: दान(एक Jकसमको बाभा) जसको 6 महना पुरा भैएसकेको छ। माज(एक Jकसमको भेड)
जसको एक

बष पुरा भैऐसकेको छ।, गाइलाई दईु बषको होनु परो। ऊंटलाई

पांच बषको होनु
परो।

भेड तथा बाभा एक YयnK म^य काफK हुनछ। र ऊंट तथा गाई सात YयnK म^य काफK हुनछ।
र जसले हदए( कुबानीको जनावर) पाएन अथवा ,यसको मुय चुnा गन *ता छै न

ऊनी माथी

यो अनीवायहोकK तीनवटा रोजा(बत) हजमा र सातवटा घर फक0 पछ; बःने। र ,यो रोजाह
लगातार अथवा jवtछोद तरकोले ईद(,वहार) अधी य़ा पछ; बःने जायजहो।

