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முன்னுரர 

 அளவற்ற அருளாளனும் நிகரற்ற அன்புரையயா 

னுமாகிய அல்லாஹ்வின் திரு நாமத்தால் ஆரம்பம் 

செய்கியறன். அவனுக்யக அரைத்து புகழும் 

சொந்தம், அவைின் தூதர் முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள் 

மீதும், அவர்கரள பின்பற்றிய யதாழர்கள் மற்றும் 

அரைத்து முஸ்லிம்கள் மீதும் அல்லாஹ் 

என்சறன்றும் அவைின் கருரைரய சபாழிவாைாக. 

இஸ்லாத்தின் ஐம்சபரும் கைரமகளில் ஐந்தாவது 

கைரமயாை ஹஜ் அதற்கு ெக்தி சபற்றவர்கள் மீது 

வாழ் நாளில் ஒரு முரற குறிப்பிட்ை நாட்களில் மக்கா 

நகருக்கு பயைம் யமற்சகாண்டு நிரறயவற்ற 

யவண்டிய புைித கைரமயாகும். 

இது குறித்து இரறவன் தைது அருள் மரறயில் 

பின்வருமாறு குறிப்பிடுகிறான். 

تََطاَع إََّلبهّ َسبّيلا " َيبّت َمّن اسب ّ لََعَ انلَّاّس ّحجُّ اْلب سورة آل ) "َولِّله
 (79 عمران

இன்னும் அதற்கு (ச் செல்வதற்கு) ாிய பாரதயில் 

பயைம் செய்ய ெக்தி சபற்றிருக்கும் மைிதர்களுக்கு 

அல்லாஹ்வுக்காக அவ்வீடு சென்று ஹஜ் செய்வது 

கைரமயாகும். ஆைால், எவயரனும் இரத 

நிராகாித்தால் (அதைால் அல்லாஹ்வுக்குக் 
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குரறயயற்பைப் யபாவதில்ரல; ஏசைைில்) - 

நிச்ெயமாக அல்லாஹ் எந்த யதரவயும் அற்றவைாக 

இருக்கின்றான். (3: 97) 

பிறியதார் இைத்தில் இரறவன், 

ِّؕ َرةَ لِّلٰ َجَّ َوالبُعمب وا اْلب  (671البقرة  سورة) َواَتّمُّ

ஹஜ்ரையும், உம்ராரவயும் அல்லாஹ்வுக்காகப் 

பூர்த்தி செய்யுங்கள்;(2:196) எை குறிப்பிடுகிறான். 

இந்த கைரமரய நிரறயவற்றும் விதத்ரத நமக்கு 

கற்றுத் தந்த இரறத் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

பின்வருமாறு குறிப்பிட்ைார்கள். 

ْوَْ َجابِرْ  َعنْ  َْعلَي ِه ُ ْاَّلله َْصَّله ِ ْاَّلله َْرُسوَل ّن
َ
ْأ ْ ": َقاَلْ َسلهمَْ، َْعِّني ُخُذوا
( صححه األلباني في الجامع الصغير وزيادته 5/625رواه البيهقي في "السنن الكبرى" )] َمَناِسَكُكمْ 

 ( 5616(؛ وفي صحيح الجامع برقم )7672برقم )

உங்கள் ஹஜ் கிாிரயகரள நான் எவ்வாறு 

நிரறயவற்றக் கண்டீர்கயளா அயத யபான்யற 

நீங்களும் நிரறயவற்றுங்கள் எை இரறத் தூதர் 

(ஸல்) அவர்கள் கூறியதாக ைாபிர் (ரழி) அவர்கள் 

அறிவிக்கின்றார்கள்.  (அல் ரபஹகி) 

எையவ இந்த புைிதமிக்க கைரமரய இரறவன் 

தைது தூதாின் மூலம் எமக்குக் கற்றுத் தந்த பிரகாரம் 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2069
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2069
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நிரறயவற்றி நன்ரமகரள அரைய யவண்டும் என்ற 

ஆர்வத்தில் தமிழ் யபசும் அரைவரும் இலகுவாக 

விளங்கும் வரகயில் மிகவும் எளிய நரையில் இந்த 

நூல் சதாகுக்கப் பட்டுள்ளது. 

இதரை சதாகுத்து முடிக்க அருள் பாலித்த எல்லாம் 

வல்ல அல்லாஹ் அதரை ெகலருக்கும் பலன் 

உள்ளதாகவும் ஆக்கி அருள்வாைாக. ஆமீன்  

 

 

 

அல் இஹ்ராம் 

1. இஹ்ராம் என்பது உம்ரா மற்றும் ஹஜ் 

செய்வதற்காை எண்ைத்ரதயய குறிக்கிறது. 

2. உம்ராவுக்கு நிய்யத் செய்யும் யபாது, “லப்ரபக 

உம்ரதன்” (بليك عمرة)  எைக் கூறுவதும் ஹஜ் 

செய்யும் யபாது 

“லப்ரபக 

ஹஜ்ைன்”  ( بليك
(حجا எைக் 

கூறுவதும் 

விரும்பத் 

தக்கதாகும். 
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3. இஹ்ராம் செய்யும் யபாது ஆண்கள் யமலும் 

கீழுமாக இரண்டு துைிகரள அைிய யவண்டும். 

அரவ உைல் பருமனுக்கு ஏற்ப சூழ ரதக்கப் 

பைாமல் இருப்பது அவெியமாகும். அரவ 

சவள்ரள நிறமாக இருப்பது விரும்பத் தக்கது. 

சபண்கள் குறித்த எந்த ஆரைரயயும் 

இஹ்ராமின் யபாது அைிய யவண்டிய தில்ரல. 

அவளுரைய உைல் அலங்காரம் முழுவரதயும் 

மரறக்கும் எந்த நிற ஆரைரயயும் அைியலாம்.   

4. மீகாத் எைப் படும் இரறத் தூதர் (ஸல்) 

அவர்களால் நிர்ையிக்கப் பட்டுள்ள எல்ரலகரள 

கைப்பதற்கு முன் ஹஜ் மற்றும் உம்ராவுக்காக 

நிய்யத்து செய்வது அவெியமாகும்.   

 

5. இஹ்ராமிற்கு பின் தல்பியா கூறுவது 

ஸுன்ைத்தாகும். தல்பியா கூறும் விதம் 

பின்வருமாறு : 

 الَحْمَد، إنَّ  لَب َّْيَك، َلكَ  َشرِْيكَ  ال لَب َّْيكَ  ب َّْيَك،ل اللَُّهمَّ  لَب َّْيكَ 

 َلكَ  َشرِْيكَ  ال والُمْلَك، َلكَ  والن ِّْعَمَة، 

“லப்ரபக ல்லாஹும்ம லப்ரபக, லப்ரபக 

லாஷாீக லக லப்ரபக், இன்ைல் ஹம்த 

வன்ைிஃமத லக வல் முல்க், லாஷாீக லக்” 



 

 

ஹஜ், உம்ரா செயல் 

விளக்கம்ஜ், உம்ரா 

செயல் விளக்கம் 

 

6 

ஆண்கள் ெப்தமாகவும், சபண்கள் அரமதியாகவும் 

யமற்கண்ைவாறு  தல்பியா கூறுவது ஸுன்ைத்தா 

கும்.  

6. உம்ரா செய்யவார் தவாரப ஆரம்பிக்கும் 

யபாது தல்பியாரவ நிறுத்திக் சகாள்ள 

யவண்டும். 

 

தவாஃப்  

 மக்கா சென்றதும் :  

1. உம்ரா / ஹஜ் கைரமரய நிரற யவற்று யவார் 

மக்கா நகர் சென்ற உையை குளித்துக் 

சகாள்வது ஸுன்ைத்தாகும். அதன் பின் 

உம்ராரவ நிரற யவற்றுவதற்காக மஸ்ைிதுல் 

ஹராமிற்கு செல்வர். மக்கா சென்றவுைன் 

குளிக்க முடியவில்ரல என்றால் குற்றமில்ரல. 

2. மஸ்ைிதுல் ஹராமிற்குள் நுரழயும் யபாது, 

வலது காரல முன் ரவத்து, பின்வரும் 

துஆரவ கூறுவது சுன்ைத்தாகும். 

ِههِْ الَعِظيِم، باللِْ أُعوذُْ ي طانِْ ِمنَْ الَقِديِم، ل َطانِهِْوسُْ الَكِريِم، َووَج   الشه

 اللهُهمْهْالرهِجيِم،
َتحْ  َتَِكْ أب َواَبِْْلْْاف   رَْح 
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"அஊது பில்லா ஹில் அழீம், வ வஜ்ஹி ஹில் காீம், 

வஸுல் தாைிஹில் கதீம், மிைஷ் ரஷத்தாைிர் 

ரைீம், அல்லாஹும் மஃப்தஹ் லீ அப்வாப 

ரஹ்மதிக்" 

 இந்த துஆரவ ஏரைய எல்லா மஸ்ைிதுக்குள் 

நுரழயும் யபாதும் கூறுவது ஸுன்ைத்தாகும். 

3. அதன் பின் தவாஃப் செய்வதற்காக கஃபாரவ 

யநாக்கிச் செல்வர். ஆண்கள் மக்கா சென்றதும் 

செய்யும் தவாஃபில்  'இழ்திபாஃ' எைப்படும் 

முரறயில் இஹ்ராம் ஆரைரய மாற்றிக் 

சகாள்வது ஸுன்ைத்தாகும்.  

அதன் முரற :  

          ஆரையின் மத்திரய வலது புைத்தில் கீழ் 

யபாட்டு வலது புைம் சவளியில் சதாியுமாறும், 

ஆரையின் இரு ஓரங்கரளயும் இைது புைத்தின் 

யமலும் யபாடுவதாகும்.               

 

 

 



 

 

ஹஜ், உம்ரா செயல் 

விளக்கம்ஜ், உம்ரா 

செயல் விளக்கம் 

 

8 

      

4. பின்பு, 'ஹைருல் அஸ்வதில்' ஆரம்பித்து ஏழு 

முரற கஃபாரவ வலம் (தவாஃப்) வர 

யவண்டும். ஹைருல் அஸ்வரத சநருங்கி 

அதரை முத்தமிை முடிந்தால் முத்தமிை 

யவண்டும். ஆைால், சநருங்கி முண்டியடித்துக் 

சகாண்யைா, பிறரர திட்டிக் சகாண்டு 

ெண்ரை பிடித்துக் சகாண்யைா முத்தமிை 

முயற்ெிக்கக் கூைாது. அவ்வாறு செய்வதால் 

ஏரையவர்கள் துன்புருவதால் அது குற்றமாக 

மாறி விடும் நிரல உள்ளதால் அவதாைமாக 

செயல் பை யவண்டும். இந் நிரலயில் 

தூரத்தில் இருந்து ஹைருல் அஸ்வரத 

யநாக்கி ரகரய உயர்த்தி, "அல்லாஹு 

அக்பர்" எைக் கூறிக் சகாண்ைால் 

யபாதுமாைதாகும். அதன் யபாது நின்று, 
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மற்றவர்கரள சநருங்கச் செய்து துன்பமரைய 

செய்யக் கூைாது. 

5. "ருக்னுல் யமாைிரய" அரைந்தவுைன் 

முடிந்தால் அதரைத் சதாை யவண்டும். 

அதரை முத்தமிடுவயதா, ரகரய உைம்பில் 

தைவுவயதா கூைாது. ெிலர் இவ்வாறு 

செய்கின்றைர். இது ரஸூல் (ஸல்லல்லாஹு 

அரலஹி வஸல்லம்) அவர்களின் வழி 

முரறக்கு மாற்றமாைதாகும். "ருக்னுல் 

யமாைிரய" சதாை முடியவில்ரல என்றால், 

சதாைர்ந்து தவாஃரப செய்ய யவண்டும். 

அதரை யநாக்கி ரகரய உயர்த்துவயதா, 

தக்பீர் சொல்வயதா கூைாது. "ருக்னுல் 

யமாைியில்” இருந்து ஹைருல் அஸ்வரத 

அரையும் வரர பின்வருமாறு கூறுவது 

ஸுன்ைத்தாகும் : 

نبيَا َحَسنَةا َوِّف اآلّخَرةّ َحَسنَةا َوقّنَا َعَذاَب انلَّارّ   َربََّنا آتّنَا ِّف ادلُّ

“ரப்பைா ஆதிைா ஃபித்துன்யா ஹஸைஹ், வஃபில் 

ஆகிரதி ஹஸைதவ் வகிைா அதாபன் நார்” 
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6. தவாப் செய்யவார் இயத முரறயில் ஏழு 

விடுத்தம் வலம் வந்து, தவாஃரப முடித்துக் 

சகாள்வர். ஹைருல் அஸ்வதில் ஆரம்பித்து 

அதரை மீள வந்தரையும் யபாது ஒவ்சவாரு 

சுற்றும் பூரைமாகும். மக்காவுக்கு வந்தவுைன் 

செய்யும் தவாஃபில் மாத்திரம் முந்திய மூன்று 

சுற்றிலும் குறுகிய எட்டுக்கரள ரவத்து 

அவெரமாக நைப்பது (றமல்) ஸுன்ைத்தாகும். 
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தவாஃபின் பின் : 

 தவாஃப் முடிந்த பின் பின்வருவைவற்ரற 

கரைப்பிடிக்க யவண்டும். 

1. வலது புைத்ரத மரறத்துக் சகாள்ளல். 

2. மகாம் இப்ராஹீமுக்கு பின் நின்று இரண்டு 

ரக்அத்துகள் சதாழுவது முக்கியமாை 

ஸுன்ைத்தாகும். அதன் பின் நின்று சதாழ 

முடியவில்ரல என்றால், மஸ்ைிதுன் ஹராமின் 

எப்பகுதியியலனும் சதாழுது சகாள்ளலாம். 

முதல் ரக்அத்தில் சூரத்துல் காஃபிரூனும், 

இரண்ைாவது ரக்அத்தில் சூரத்துல் இக்லாசும் 

ஓத யவண்டும். யவறு சூராக்கரள ஓதி 

சதாழுதாலும் குற்றமில்ரல. 

ெில குறிப்புகள் : 

 தவாஃப் செய்யும் யபாது பின்வருவைவற்ரற 

கவைத்திற் சகாள்ள யவண்டும்: 

1. ெிலர் “ஹிஜ்ரு” க்கு உள்ளால் சென்று தவாஃப் 

செய்கின்றைர். இவ்வாறு செய்யும் தவாஃப் 

நிரறயவறும் எைவும் நிரைகின்றைர். 

உண்ரமயில் ஹிஜ்ர் கஃபாவுக்குச் யெர்ந்த 

பகுதியாகும். எையவ, அதற்கு சவளியில் 

தவாஃப் செய்ய யவண்டும். 
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2. மகாமு இப்ராஹீம், கஃபாவின் சுவர்கள், அதன் 

திரர, கதவு உட்பை கஃபாவின் ஏரைய எந்தப் 

பகுதிரயயும் சதாடுவயதா, உைம்பில் தைவு 

வயதா கூைாது. இது நபி (ஸல்லல்லாஹு 

அரலஹி வஸல்லம்) அவர்களின் 

ஸுன்ைாவுக்கு முரைாை ஆதாரமற்ற நூதை 

செயற்பாைாகும். 

3. தவாஃபின் யபாது சபண்கள் ஆண்களுைன் 

சநருங்கிக் சகாண்டு செல்வதும் தவறாகும். 

வியஷைமாக ஹைருல் அஸ்வத், மகாமு 

இப்ராஹீம் யபான்ற இைங்களுக்கு அண்மித்த 

இைங்கரளக் குறிப்பிைலாம். இப்படியாை 

செயல்கள் தவிர்க்கப் படுவது அவெியமாகும். 

 

கஃபாவின் 

பகுதிகள்  

1. ஹைருல் அஸ்வத் 

2. கஃபாவின் கதவு 

3. மீஸாப் 

4. ஷாதர்வான் 

5. ஹிஜ்ர்  

6. முல்தஸிம் 

7. மகாமு இப்ராஹீம் 
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8. ஹைருல் அஸ்வத் தூண் 

9. ருக்னுல் யமாைி 

10. ருக்னுஷ் ஷாமி 

11. ருக்னுல் ஈராகி 

12. கஃபாத் திரர 

 

அஸ் ஸஃயு 

1. தவாரப நிரறயவற்றிய பிறகு உம்ரா 

செய்யவார் ஸஃயு செய்வதற்காக ஸஃபா 

மரலக் குன்ரற யநாக்கிச் செல்வர். அங்யக 

ஏழு சுற்றுக்கள் வர யவண்டும். ஸஃபாரவ 

அண்மித்தவுைன், 

 ِإنَّ الصََّفا َواْلَمْرَوَة ِمْن َشَعاِئِر اللَِّه 
“இன்ைஸ் ஸஃபா வல் மர்வத மின் ஷஆ 

இாில்லாஹ்" 

 எைக் கூறிக் சகாண்டு ஸஃரய ஆரம்பிக்க 

யவண்டும். முடிந்தால் ஸஃபாவில் ஏறி, கஃபாரவ 

யநாக்கி நின்று, "அல்ஹம்து லில்லாஹ்" , 

"அல்லாஹு அக்பர்" என்று மும்முரற கூறிக் 
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சகாண்டு, ரகரய உயர்த்தியவாறு பிரார்த்தரை 

யில் ஈடுபை யவண்டும். அப்யபாது பின்வருமாறும் 

மும்முரற கூற யவண்டும். 

َعَلى َوُهوَ  الَحْمُد، وَلهُ  الُمْلكُ  َلهُ  َلُه، َشرِْيكَ  اَل  َوْحَدهُ  اللُ  ِإالَّ  ِإَلهَ  اَل 
 اللُ  ِإالَّ  إَلهَ  اَل  َقديٌر، َشيء   ُكلِّ  

 َوْحَدُه، اأَلْحَزابَ  وَهَزمَ  َعْبَدُه، َوَنَصرَ  َوْعَدُه، أَْنَجزَ  َوْحَدُه،

“லா இலாஹ இல்லல்லாஹு வஹ்தஹு லாஷாீக 

லஹு, லஹுல் முல்கு வலஹுல் ஹம்து வஹுவ 

அலா குல்லி ரஷஇன் கதீர், லா இலாஹ 

இல்லல்லாஹு வஹ்தஹ், அன்ைஸ வஃதஹ், வ 

நஸர அப்தஹ், வஹஸமல் அஹ்ஸாப வஹ்தஹ்" 

2. இரையிரையய விரும்பிய துஆக்கரளக் 

யகட்கலாம். மூன்ரற விை குரறவாகக் கூறி 

நிறுத்திக் சகாண்ைாலும் குற்றமில்ரல. 

துஆவின் யபாது மட்டுயம ரகரய உயர்த்த 

யவண்டும். தக்பீாின் யபாது கஃபாரவ யநாக்கி 

ரககரள உயர்த்தக் கூைாது. இவ்வாறு 

கஃபாரவ யநாக்கி ரககரள உயர்த்துவது 

அதிகமாயைார் செய்யும் தவறாகும். 

3. பின்பு ஸஃபாவில் இருந்து இறங்கி மர்வாரவ 

யநாக்கி நைந்து செல்வர். அதன் யபாது 
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தைக்காகவும், குடும்பத்துக்காகவும், முஸ்லிம் 

களுக்காகவும் விரும்பிய எந்த துஆக் கரளயும் 

யகட்கலாம். 

4. பச்ரெ நிற அரையாளக் குறிப்ரப 

அரைந்ததும் ஆண்கள் மார்ரப குழுக்கி ஓை 

யவண்டும். இரண்ைாம் பச்ரெ நிற 

அரையாளக் குறிப்ரப அரைந்ததும் 

அதிலிருந்து ொதாரை நரையில் மர்வா வரர 

செல்ல யவண்டும். 

  

அல் மர்வா : 

1. மர்வாரவ அரைந்ததும் கிப்லாரவ 

முன்யைாக்கி நின்று, குர்ஆன் வெைத்ரதத் 

தவிர்த்து ஸஃபாவில் கூறிய திக்ருகரள ஓத 

யவண்டும். யமலும் விரும்பிய துஆக் கரளக் 

யகட்கலாம். பின்பு இறங்கி பச்ரெ நிற 

அரையாளத்ரத அரையும் வரர நைந்து செல்ல 

யவண்டும். அதிலிருந்து அடுத்த பச்ரெ நிற 

அரையாளம் வரர முன்பு விபாிக்கப் பட்ைவாறு 

ஆண்கள் ஓடிச் செல்ல யவண்டும். அதிலிருந்து 
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ொதாரை நரையில் ஸஃபா வரர செல்ல 

யவண்டும்.  

2. ஸஃபாவில் இருந்து மர்வா வரர செல்வது ஒரு 

விடுத்தமாகவும், மர்வாவில் இருந்து ஸஃபா 

வரர செல்வது இன்சைாரு விடுத்தமாகவும் 

கருதப்படும். இவ்வாறு ஏழு விடுத்தம் செய்து 

முடிக்க யவண்டும். 

3. நரையில் ஸஃரய ஆரம்பித்து செய்து 

சகாண்டிருக்கும் யவரளயில், கரளப்பின் 

காரைமாகயவா அல்லது யவறு ஏயதனும் 

ஆயராக்கிய பாதிப்பின் காரைமாகயவா 

(அல்லாஹ் பாதுகாப்பாைாக) வண்டியில் ஏறி 

ஸஃரய முடித்துக் சகாள்வதில் குற்றமில்ரல. 

4. ஸஃயு செய்யும் இைம் மஸ்ைிதுல் ஹராமிற்கு 

உட் பைாரமயிைால், மாதவிைாய் மற்றும் 

பிள்ரளப் யபற்று இரத்தப் யபாக்கு ஏற்பட்டுள்ள 

சபண்கள் ஸஃயு செய்வதில் குற்றமில்ரல. 

அவர்கள் தவாஃப் செய்ய முடியாது. 

5. ஸஃயுவின் யபாது சபண்கள் இரு பச்ரெ நிற 

அரையாளங்களுக்கும் மத்தியில் ஓடுவது 

பரவலாக காைப்படும் தவறாகும். அதரை 

தவிர்ப்பது அவெியமாகும். 

தரல மயிரர மழித்தல் அல்லது 

கத்தாித்தல் 
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1. உம்ரா செய்யவார் ஸஃயு முடிந்ததும் தரல 

மயிரர முழுரமயாக மழிக்கயவா அல்லது 

கத்தாிக்கயவா யவண்டும். முழுரமயாக 

மழிப்பயத ெிறந்தது. கத்தாிக்கும் யபாது தரல 

முழுவதிலுமிருந்து கத்தாிக்கப் படுவது 

அவெியமாகும். 

2. சபண்கள் தமது தரல முடியில் விரல் 

நுைியளவு கத்தாிக்க யவண்டும். 

3. இவ்வாறு செய்வதன் மூலம் உம்ராவின் 

செயற்பாடுகள் முடிவரைந்து விடும். அதன் 

பின் இஹ்ராமின் மூலம் தரையாை 

அரைத்தும் ஹலாலாகி விடும். 
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4. ஹஜ் செய்யவார் துல் ஹஜ் 10 ம் நாள் அன்யற 

தரல முடிரய முழுரமயாக கரளவர் அல்லது 

கத்தாிப்பர்.  

5. தவாஃபுல் இஃபாளா மற்றும்  ஹஜ்ைின் 

ெஃரயயும் ஏற்கையவ முடித்திருந்தால் ஹஜ் 

செய்யவார் இதன் மூலம் முழுரமயாக 

இஹ்ராமிலிருந்து விடுபடுவர். அப்படி 

இல்ரலசயன்றால் இஹ்ராமின் மூலம் 
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தரையாை உைலுரரவத் தவிர்ந்த மற்ற 

காாியங்கள் ஹலாலாகும். 

 

ஹஜ் கைரமயின் வரககள் 

ஹஜ் கைரமரய பின் வரும் மூன்று முரறகளில் 

நிரற யவற்ற முடியும். 

1. அல் இஃப்ராத் : ஹஜ்ைுரைய மாதத்தில் 

ஹஜ்ைுக்காக மாத்திரம் "லப்ரபக ஹஜ்ைன்" 

எை  நிய்யத்து ரவத்து, ஹஜ்ைுரைய 

கைரமகரள மாத்திரம் நிரறயவற்றல். 

2. அல் கிரான் : ஹஜ்ைுரைய மாதத்தில் 

ஹஜ்ைுக்காகவும் உம்ராவுக்காவும் ஒயர 

யநரத்தில் "லப்ரபக ஹஜ்ைன் வ உம்ரதன்" 

எை  நிய்யத்து செய்து உம்ராரவ ஹஜ்ைுைன் 

யெர்த்து நிரறயவற்றல். 

3. அத்தமத்துஃ : ஹஜ்ைுரைய மாதத்தில் 

"லப்ரபக உம்ரதன் முதமத்திஅன்  பிஹா 

இலல் ஹஜ்"  எை நிய்யத்து செய்து முதலில் 

உம்ராவின் கைரமகரள நிரறவு செய்து 

விட்டு வழரம நிரலக்கு வந்து பின் துல் ஹஜ் 

எட்ைாம் நாள் ஹஜ்ைுக்காக நிய்யத்து செய்து 
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ஹஜ்ைுரைய கைரமகரள நிரறவு செய்தல்.   

     

ஹஜ் கைரமரய நிரறயவற்றுவதற்குாிய மாதங்கள்: 

(ஷவ்வால், துல்கஃதா, துல்ஹஜ்) என்பைவாகும்.    

 

ஹஜ் செய்யவார் துல் ஹஜ் எட்ைாம் 

நாள் வரர செய்ய யவண்டிய 

கிாிரயகள் 

 யமற்குறிப்பிைப் பட்ை ஏதாவது ஒரு முரறயில் ஹஜ் 

கைரமரய நிரறயவற்ற அனுமதியுள்ளது. அந்த 

ஒவ்சவாரு முரறயிலும் ஹஜ்ரை நிரறயவற்றுயவார் 

துல் ஹஜ் 8 ம் நாள் வரர செய்ய யவண்டிய 

கைரமகரள பின்வருமாறு சுருக்கமாக யநாக்கலாம்.  

 

A) முப்ாித் - இப்ராத் முரறயில் ஹஜ்ரை 

மாத்திரம் நிரற யவற்றுயவார் 

1. மீகாத்தில் இஹ்ராமுக்காை ஆரைகரள 

அைிந்து "லப்ரபக ஹஜ்ைன்" எை கூறி 

நிய்யத் செய்தல். 
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2. மக்காவுக்கு சென்றதும்  தவாபுல் குதூரம 

நிரறவு செய்தல். 

3. விரும்பிைால் ஹஜ்ைின் ஸஃரய முடித்துக் 

சகாள்ளல். 

4. துல் ஹஜ் 10 ம் நாள் வரர இஹ்ராமுைன் 

இருத்தல். 

 

B) காாின் - கிரான் முரறயில் ஹஜ்ரையும், 

உம்ராரவயும் ஒன்றாக நிரறயவற்றுயவார் 

1. மீகாத்தில் இஹ்ராமுக்காை ஆரைகரள 

அைிந்து "லப்ரபக ஹஜ்ைன் வ உம்ரதன்" 

எை கூறி நிய்யத் செய்தல். 

2. மக்காவுக்கு சென்றதும்  தவாபுல் குதூரம 

நிரறவு செய்தல். 

3. விரும்பிைால் ஹஜ்ைின் ஸஃரய முடித்துக் 

சகாள்ளல். 

4. துல் ஹஜ் 10 ம் நாள் வரர இஹ்ராமுைன் 

இருத்தல். 

 

C) முதமத்தி ஃ - தமத்துஃ முரறயில் ஹஜ்ரை 

நிரறயவற்றுயவார் 
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1. மீகாத்தில் இஹ்ராம் ஆரை அைிந்து 

"லப்ரபக உம்ரதன் முதமத்தி அன்  பிஹா 

இலல் ஹஜ்" எை நிய்யத் செய்தல் 

2. புைித மக்கா சென்றரைந்ததும் உம்ரா 

கைரமரய செய்து முடித்தல். 

3. தரல முடிரய மழித்து அல்லது குரறத்து 

இஹ்ராமில் இருந்து விடுபட்டு வழரம 

நிரலக்கு திரும்புதல். (ஹஜ்ைுக்கு நிய்யத் 

செய்யும் வரர இஹ்ராமின் மூலம் தரையாை 

அரைத்தும் ஹலாலாகி  விடும்) 

4. துல் ஹஜ் 8 ம் நாள் ஹஜ்ைுக்காக நிய்யத் 

செய்தல். 

 

"யவ்முத் தர்வியஹ்" துல் ஹஜ் 8 ம் நாள் 

 துல் ஹஜ் 8 ம் நாள் பின் வரும் கிாிரயகரள ஹஜ் 

செய்யவார் செய்திை யவண்டும். 

1. ஹஜ்ைுக்காை நிய்யத் ரவத்துக் சகாள்ளல் 

(மக்காவுக்கு சவளியில் இருந்து வரும், 

இஃப்ராத் அல்லது கிரான் முரறயில் ஹஜ் 

செய்யவார் மீகாரத கைப்பதற்கு முன் நிய்யத் 

செய்து சகாள்வது அவெியமாகும். 
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2. இஹ்ராமிற்கு பின் தல்பியா கூறுதல்,  தல்பியா 

கூறும் விதம் பின்வருமாறு: 

والن ِّْعمَ  الَحْمَد، إنَّ  لَب َّْيَك، َلكَ  َشرِْيكَ  ال لَب َّْيكَ  لب َّْيَك، اللَُّهمَّ  لَب َّْيكَ 
 َلكَ  َشرِْيكَ  ال والُمْلَك، َلكَ  ،ةَ 

“லப்ரபக ல்லாஹும்ம லப்ரபக, லப்ரபக 

லாஷாீக லக லப்ரபக், இன்ைல் ஹம்த 

வன்ைிஃமத லக வல் முல்க், லாஷாீக லக்” 

ஆண்கள் ெப்தமாகவும் சபண்கள் அரமதியாகவும் 

இதரைக் கூறுவர். 

  3. ழுகர் சதாழுரகக்கு முன் மிைாவுக்கு செல்லல். 

(மிைா மஸ்ைிதுல் ஹராமில் இருந்து சுமார் 8 கி.மீ.   

சதாரலவில் உள்ளது) 

 4. அங்யக ஃபர்லாை சதாழுரககரள அதற்குாிய 

யநரத்தில் சதாழுதல். ழுகர், அஸர், இஷா ஆகிய   

சதாழுரககரள மாத்திரம் சுருக்கி இரண்டிரண்ைாக 

சதாழுதல். 
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துல் ஹஜ் 9 ம் நாள் "அரஃபா'' திைம் 

 துல் ஹஜ் 9 ம் நாள் ஹஜ்ைின் முக்கியாமாை 

வைக்கும் இைம் சபறும் நாளாகும். அதன் யபாது 

ஹஜ்  செய்யவார் யமற்சகாள்ளும் அமல்கள் 

பின்வருமாறு : 

1. சூாியன் உதயமாைதும் அரஃபாரவ யநாக்கிச் 

செல்லுதல். (அரஃபா மக்காவிலி ருந்து சுமார் 

21 கி. மீ. சதாரலவில் உள்ளது)  

2. அங்கு ழுகர், அஸர் ஆகிய சதாழுரககரள 

சுருக்கி இரண்டிரண்ைாக, முற்படுத்தி 

ழுகருரைய யநரத்தில் சதாழுதல். 
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3. அன்ரறய திைம் அதிகதிகம் குர்ஆன் ஓதுதல், 

திக்ர் செய்தல் யமலும் எமக்காகவும், 

குடும்பத்துக்காகவும், அரைத்து முஸ்லிம் 

களுக்காகவும் பிரார்த்தரைகளில் ஈடுபடுவது 

யபான்றரவ முக்கியமாை அமலாகும்.  

4. துஆவின் யபாது கிப்லாரவ முன்யைாக்கு 

வதும், ரககரள உயர்த்தி துஆ யகற்பதும் 

சுன்ைத்தாகும். அரஃபா மரலரய யநாக்கி 

ரககரள உயர்த்தி பிரார்த்தரை செய்வது நபி 

வழியல்ல. 
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5. சூாியன் மரறயும் வரர அரஃபாவில் 

தாிப்படுதல் அவெியமாகும் 

6. மரலயில் ெிரமப் பட்டு ஏறுவதற்கு எந்த ெிறப்பும் 

மார்க்கத்தில் இல்ரல. அரஃபா எல்ரலக்கு 

உட்பட்ை எந்தப் பகுதியியலனும் தாிப்பை 

முடியும். 

 

துல் 9 ம் நாள் இரவு, முஸ்தலிஃபாவில் 

தங்குதல் 

 1.      சூாியன் மரறந்ததும் அரஃபாவில் இருந்து 

முஸ்தலிஃபாரவ யநாக்கி செல்ல யவண்டும். 
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(அறஃபாவுக்கும் மிைாவுக்கும் இரையில் 

அரமந்துள்ள முஸ்தலிஃபா அறஃபாவில் இருந்து 

சுமார் 6 கி.மீ சதாரலவில் அரமந்துள்ளது) 

2.      முஸ்தலிஃபாரவ அரைந்ததும் மஃாிப், இஷா 

ஆகிய சதாழுரககரள யெர்த்தும், இஷாத் 

சதாழுரகரய சுருக்கி இரண்டு ரகஅத்தாகவும் சதாழ 

யவண்டும். 

3.      அதன் பிறகு அங்கு இரவில் ஃபஜ்ர் சதாழுரக 

வரர தங்க யவண்டும் 

4.      அங்யக ஃபஜ்ர் சதாழுரகரய சதாழ யவண்டும் 

5.      பிறகு, சூாியன் உதிப்பதற்கு முன்பு சவளிச்ெம் 

வரும் வரர முடிந்தால் அல் மஷ்அருல் ஹராமில் 

நின்று பிரார்த்தரைகளில் ஈடுபடுவது 

முஸ்தஹப்பாகும் 

6.      உைல் ஆயராக்கியம் குரறந்யதார், 

பலவீைமாயைார் காரல உதயமாைப் பிறகு 

அங்கிருந்து புறப்படும் யபாது ெிரமங்கரள எதிர் 

சகாண்ைால் நடு நிெியின் பின் புறப்பை ெலுரக 

வழங்கப் பட்டுள்ளது 
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துல் ஹஜ் 10 ம் நாள் "யவ்முன் நஹ்ர்" 

 துல் ஹஜ் 10 ம் நாள் பின் வரும் கைரமகரள ஹஜ் 

செய்யவார் செய்திை யவண்டும் : 

1. சூாிய உதயத்திற்கு முன், சவளிச்ெம் 

வந்தவுைன் தல்பியா கூறியவர்களாக 

மிைாரவ யநாக்கிப் புறப்பைல். 

2. “ைம்ரதுல் அகபா” எைப் படும் சபாிய 

ைம்ராவுக்கு எழு ெிறிய கற்கரள 

ஒவ்சவான்றாக எறிதல். 

3. கல் எாியும் யபாது "அல்லாஹு அக்பர்"  எை 

தக்பீர் கூறுதல். 

4. தமத்துஃ முரறயில் அல்லது கிரான் முரறயில் 

ஹஜ் செய்யவார் பலிப் பிராைிரய அறுத்தல். 

(மக்கா வாெிகள் இதிலிருந்து விதி விலக்குப் 

சபறுகின்றைர்) 
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5. தரல முடிரய மழித்தல் அல்லது குரறத்தல்.  

6. இத்துைன் இஹ்ராமில் இருந்து விடு பட்டு 

ொதாரை ஆரைகரள அைிந்து சகாள்ளலாம். 

(இத்துைன் மரைவியுைன் ஒன்று கூடுவரதத் 

தவிர்ந்த, இஹ்ராமின் மூலம் தரையாை 

அரைத்தும் ஹலால் ஆகி விடும்). 

7. தவாஃபுல் இஃபாழாரவ நிரற யவற்றல், 

மற்றும் ஹஜ்ைின் ஸஃரய ஏற்கையவ நிரறவு 

செய்யாயதார் அதரை நிரற யவற்றல். 

8. இவற்ரற பிற்படுத்தி யவறு நாற்களிலும் 

நிரறவு செய்யலாம். தவாஃபுல் இஃபாழா  

மற்றும் ஹஜ்ைின் ஸஃரய நிரறவு செய்து 
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விட்ைால் இஹ்ராமில் இருந்து விடு பட்டு 

வழரம நிரலக்குத் திரும்பி விைலாம். 

 

 

 

 

துல் ஹஜ் 11 , 12 , 13 ம் நாட்கள் 

"அய்யாமுத் தஷ்ாீக்" 
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 துல் ஹஜ் 11 , 12 , 13 ம் நாட்களில் பின்வரும் 

கைரமகரள ஹஜ் செய்யவார் நிரற யவற்றியாக 

யவண்டும் : 

1. யமற் குறிப்பிைப் பட்ை நாட்களில் மிைாவில் 

தங்குவது வாைிபாகும். 

2. அங்யக ஐயவரளத் சதாழுரககரளயும் 

அவற்றுக்குாிய யநரங்களில் நிரற யவற்றல், 

ழுகர், அஸர், இஷா ஆகிய சதாழுரககரள 

மாத்திரம் சுருக்கி இரண்டிரண்டு ரகஅத்க ளாக  

நிரறயவற்றல். 

3. சூாியன் உச்ெியிலிருந்து ொய்ந்த பிறகு 

ெிறியது, நடுத் தரமாைது, சபாியது எனும் 

வாிரெயில் மூன்று ைம்ராக்களுக்கும் 

“அல்லாஹு அக்பர்” எை தக்பீர் கூறி கல் 

எறிதல். 

4. ஒவ்சவாரு ைம்ராவுக்கும் தலா ஏழு கற்கள் 

வீதம் சமாத்தம் 21  கற்கரள ஒவ்சவான்றாக 

எறிதல். 
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5. ெிறிய மற்றும் நடுத்தர ைம்ராக்களுக்கு கல் 

எறிந்த பின் கிப்லாரவ முன்யைாக்கி நின்று 

துஆ செய்தல்.  

6. விரும்பிைால் 12 ம் நாள் சூாியன் மரறவதற்கு 

முன் மிைாவில் இருந்து திரும்பி விை 

அனுமதியுள்ளது. அப்படி 12 ம் நாள் சூாியன் 

மரறவதற்கு முன் திரும்பி செல்ல தவறும் 

பட்ெத்தில் 13 ம் நாள் கல் எறிந்த பின்யப 

திரும்ப யவண்டும். 

7. மக்காவிலிருந்து ஊர் திரும்புயவார் 

அரைவரும் தவாஃபுல் வதாஃ செய்தல் 

வாைிபாகும். 
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ஹஜ் மற்றும் உம்ரா ெம்பந்தமாை 

ெில ெட்ைங்களும் சதளிவுகளும் 

ஹஜ்ைின் முதல் நிரலக் கைரமகள் 

(அர்கான்) 

1. ஹஜ்ைுக்காை நிய்யத் செய்தல் (இஹ்ராம்)  

2. ஒன்பதாம் நாள் அரஃபாவில் வீற்றிருத்தல்  

3. ஹஜ்ைின் தாவாஃப் ஆகிய தவாஃபுல் 

இஃபாழாரவ நிரறயவற்றல்   

4. ெஃபா, மர்வா குன்றுகளுக்கிரையில் ஸஃரய 

நிரறயவற்றல் 

 

உம்ராவின் முதல் நிரலக் கைரமகள் 

(அர்கான்) 

1. உம்ராவுக்காை நிய்யத் செய்தல்  

2. தவாஃப் செய்தல் 
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3. ெஃபா, மர்வா குன்றுகளுக்கிரையில் ஸஃரய 

நிரறயவற்றல்  

 யமற்குறிப்பிட்ை முதல் நிரலக் கைரமகளில் 

ஒன்ரற ஒருவர் நிரற யவற்றத் தவறி விட்ைால் 

அவாின் ஹஜ், உம்ரா வைக்கங்கள் நிரற 

யவறாது. அதரைத் திரும்ப நிரற 

யவற்றுவரதத் தவிர அதற்காை மாற்றீடுகள் 

கிரையாது.  

 குறித்த யநரத்திற்குள் அரஃபாவிற்கு செல்ல 

ஒருவர் தவறி விடும் பட்ெத்தில் அவர் 

உம்ராவின் கைரமகரள நிரற யவற்றி விட்டு, 

இஹ்ராமிலிருந்து நீங்கி அடுத்த வருைம் அந்த 

ஹஜ்ரை கழா செய்திடுவயதாடு ஒரு பலிப் 

பிராைிரய அறுத்து பலியிைவும் யவண்டும். 

  அயத யநரத்தில் நிய்யத்தின் யபாது அவர் 

ஏயதனும் தைங்கல் ஏற்பட்ைால் இஹ்ராமிலி 

ருந்து நீங்கி விடுவதாக நிபந்தரையிட்டி 

ருந்தால், வழரமயாை ஆரைகரள அைிந்து 

இஹ்ராமிலிருந்து நீங்கி விை முடியும். அவர் 

மீது எக்குற்றமுமில்ரல.  
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அரஃபாவில் தாித்திருப்பதற்காை யநரம் 

அரஃபாவில் தாித்திருப்பதற்காை யநரம் துல் 

ஹஜ் மாதம் ஒன்பதாம் நாள் ஆரம்பமாகி 

அடுத்த நாள் (யவ்முன் நஹ்ர்) ஃபஜ்ர் வரர 

நீடிக்கும். அதாவது ஒருவர் துல் ஹஜ் பத்தாம் 

நாள் ஃபஜ்ர் உதயமாகு முன் ெிறிது 

யநரயமனும் அரஃபா எல்ரலக்குள் இருந்து 

விட்ைால் அவாின் அக் கைரம நிரற யவறி 

விடும். இதற்கு திர்மிதி (891) , நஸாஇ  (3039), 

அபூ தாவூத்  (1950), இப்னு மாைாஹ் (3016) 

யபான்ற கிரந்தங்களில் பதிவாகியுள்ள உர்வா 

இப்னு முழர்ாிஸ் அத் தாஈ என்ற ெஹாபியின் 

செய்தி ஆதாரமாக விளங்குகிறது. 

 இரறத் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சூாியன் 

உச்ெியில் இருந்து நீங்கிய (லுஹர்) பின்யப 

அராபாவில் தாிப்பட்ை யபாதிலும் யமற் 

குறிப்பிட்ை செய்தியில் அதற்கு முன்பு 

தாிப்பதற்காை அனுமதிரய வழங்கி 

யுள்ளார்கள்.  
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ஹஜ்ைின் இரண்ைாம் நிரலக் 

கைரமகள் (வாைிபாத்) 

1. குறிக்கப் பட்டுள்ள (மீக்காத்) எல்ரலரய 

கைந்து செல்ல முன் நிய்யத் செய்தல். 

2. இரவு வரர அரஃபாவில் தாித்தல். 

3. அரஃபாவில் தாித்த பின் அன்ரறய இரவு 

முஸ்தலிபாவில் தங்குதல்.  

4. துல் ஹஜ்  மாதத்தின் 11, 12, 13 ஆகிய 

திைங்களில் மிைாவில் இரவு தங்குதல். 

5. துல் ஹஜ்  மாதத்தின் 10 ம் நாள் சபாிய 

ைம்ராவுக்கும், யமல் குறிப்பிைப் பட்ை 

திைங்களில் மூன்று ைம்ராக்களுக்கும் கல் 

எறிதல். 

6. தரல முடிரய மழித்தல் அல்லது குரறத்தல். 

7. இறுதியில் தவாஃபுல் வதாஃ ரவ 

நிரறயவற்றல்.  
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உம்ராவின் இரண்ைாம் நிரலக் 

கைரமகள் (வாைிபாத்) 

1. குறிக்கப் பட்டுள்ள (மீக்காத்) எல்ரலரய 

கைந்து செல்ல முன் நிய்யத் செய்தல். 

2. தரல முடிரய மழித்தல் அல்லது குரறத்தல். 

இந்த வாைிபுகளில் ஏயதனும் ஒன்ரற ஒருவர் 

நிரற யவற்ற தவறி விட்ைால் அவர் அதற்குப் 

பகரமாக ஒரு பலிப் பிராைிரய அறுத்து 

பலியிட்டு, ஹரம் எல்ரலக்குள் வெிக்கும் 

ஏரழகளுக்கு வழங்க யவண்டும். அவர் 

உண்ைக் கூைாது. யவண்டுசமன்யற 

வாைிபுகரள தவற விடுவது குற்றமாகும். 

ஹஜ் மற்றும் உம்ராவின் சுன்ைத்துக்கள் 

இப் புைித கைரமகளில் ஈடுபடுயவார் பின்வரும்  

இரறத் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் சுன்ைாக்கரள 

கரைப் பிடிப்பதில் ஆர்வம் காட்டுவது 

அவெியமாகும். இல்லாத விைத்து அதன் பாிபூரை 

நன்ரமகரளயும் அரைந்துக் சகாள்ளும் வாய்ப்ரப 

இழந்து விை யநாிடும். எைினும் சுன்ைத்துக்கரள 

விடுவதால் ஹஜ் மற்றும் உம்ரா கைரமகளுக்கு எந்த 

பாதிப்பும் ஏற்பைாது. அதற்காக எந்த பகரமும் நிரற 
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யவற்ற யவண்டிய தில்ரல. எந்தக் காரைமுமின்றி 

சபாடு யபாக்காக அதரை நிரற யவற்றாமல் 

இருப்பரதத் தவிர்க்க யவண்டும்.  

 

இஹ்ராமின் சுன்ைத்துக்கள் 

1. இஹ்ராமுக்கு முன் குளித்தல். 

2. இஹ்ராமுக்கு முன் உைம்பில் மைம் பூெிக் 

சகாள்ளல்.  

3. நிய்யத் செய்ய முன்யப ரதத்த ஆரைகரள 

கரளந்து இஹ்ராமுக்காை ஆரைகரள 

அைிதல், ரதத்த ஆரைகரள அைிந்த 

நிரலயில் நிய்யத் செய்தால் தாமதமின்றி 

உையை அதரை கரளந்து விை யவண்டும்.  

4. ஆண்கள் சவண்ைிற ஆரைகரள அைிதல்.  

5. நிரற யவற்ற யபாகும் வைக்கத்ரத 

நாவிைால் சமாழிந்து நிய்யத் செய்தல். 

6. நிய்யத்தின் யபாது கிப்லாரவ 

முன்யைாக்குதல்.  

7. யநாய் அல்லது யவறு காரைங்களால் 

கைரமகரள நிரற யவற்றி முடிப்பதில் 

 தைங்கல் ஏற்படும் எை அஞ்சுயவார் அதரை 

நிய்யத்தின் யபாயத நிபந்தரையிடுதல். 
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அதாவது ஏயதனும் தைங்கல் ஏற்பட்ைால் 

இஹ்ராமிலிருந்து நீங்கி சகாள்யவன் எை 

நிய்யத்தின் யபாயத கூறிக் சகாள்ளல். 

8. ஆண்கள் ெத்தமாகவும், சபண்கள் 

ெத்தமின்றியும் தல்பியா கூறுதல். 

9. உம்ரா செய்யவார் தவாஃரப ஆரம்பிக்கும் 

வரரயும், ஹஜ் செய்யவார் துல் ஹஜ்  

மாதத்தின் 10 ம் நாள் சபாிய ைம்ராவுக்கு கல் 

எாியும் வரரயும் தல்பியாரவ அதிகதிகம் 

கூறுதல்.   

10. வீண் யபச்சுக்கள், தர்க்கங்கள் யபான்ற 

வற்றிலிருந்து தவிர்ந்து சகாள்ளல். 

11. முடிந்தால் மக்காவுக்கு பகல் யநரத்தில் 

செல்தல். 

12. மக்காவுக்கு சென்றவுைன் குளித்துக் 

சகாள்ளல். 

தவாஃபின் சுன்ைத்துக்கள் 

1. ஆண்கள் இஹ்ராமின் யமலாரையின் நடுப் 

பகுதிரய வலது அக்குளுக்கு கீழும், அதன் இரு 

ஓரங்கரளயும் இைது புைத்தின் யமலும் 

யபாட்டு "இழ்த்திபாஃ" முரறயில் அைிந்து 

சகாள்வது. 
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 இஹ்ராமுைன் மக்காவுக்கு வந்தவுைன் 

நிரறயவற்றும் தவாஃரப ஆரம்பிக்கும் யபாது 

மாத்திரயம இவ்வாறு அைிய யவண்டும். 

அதற்கு முன்யப இவ்வாறு அைிந்து 

சகாள்வது தவறாகும். அயத யநரத்தில் 

தவாஃப் முடிந்தவுையை வியஷைமாக  

சதாழுரகயின் யபாது இரு புைங்கரளயும் 

மரறத்துக் சகாள்ள யவண்டும்.  

2. ஒவ்சவாரு சுற்றின் யபாதும் தக்பீர் 

கூறி ஹைருல் அஸ்வரத முடிந்தால் 

யநரடியாக முத்தமிைல், அதற்கு முடியா 

விட்ைால் ரகயிைால் சதாட்டு முத்தமிைல், 

அதற்கும் முடியாத யபாது ஹைருல் அஸ்வரத 

யநாக்கி ரகரய உயர்த்தி தக்பீர் கூறிக் 

சகாண்ைால் யபாதும்.  

   ஹைருல் அஸ்வரத சதாடுவது,முத்தமிடுவது 

யபான்றரவ சுன்ைத்தாகும், சநருங்கி 

முண்டியடித்துக் சகாண்டு பிறரர யநாவிரை 

செய்யாது இருப்பது கைரமயாகும் என்பரத 

கவைத்தில் சகாள்வயதாடு சபண்கள் 

ஆண்களுைன் ஒன்றர கலந்து, சநருங்கிக் 

சகாண்டு செல்வது சபரும் குற்றமாகும் 

என்பரதயும் புாிந்து சகாண்டு செயல் படுவது 

அவெியம்.  
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3. மக்காவுக்கு வந்தவுைன் செய்யும் தவாஃபில் 

(தவாபுல் குதூம்) மாத்திரம் முதல் மூன்று 

சுற்றிலும் ஆண்கள்  ெிறு, ெிறு எட்டுக்களுைன் 

அவெர, அவெரமாக நைந்து செல்லல் (ரமல்). 

4.  ருக்னுல் யமாைிரயத் சதாடுதல் 

(முத்தமிடுவது சுன்ைத்தல்ல). 

5. ஹைருல் அஸ்வதிற்கும், “ருக்னுல் யமாைி” 

இற்கும் இரையில்  

نْ َيا َحَسَنًة َوِفي اآلِخَرِة َحَسَنةً     َوِقَنا َعَذاَب النَّارِ  رَب ََّنا آتَِنا ِفي الدُّ
என்ற துஆரவ ஓதுதல். 

6. தவாஃப் முடிந்தவுைன் மகாமு இப்ராஹீ 

முக்குப்  பின் நின்று இரண்டு ரகஅத்துக்கள் 

சதாழுதல். 

ஸஃயின் சுன்ைத்துக்கள் 

1. ஸஃபா, மர்வா மரலகளில் ஏறி நின்று, 

  " نَّ الصََّفا َواْلَمْرَوَة ِمن َشَعآِئِر الّلهِ إ "
என்ற இரறவெைத்ரத ஓதுதல். 

2. பின்பு தக்பீர் கூறியவர்களாக  கிப்லாரவ 

முன்யைாக்கி நின்று இரு ரககரளயும் 
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துஆவுக்காக உயர்த்தி பின்வரும் திக்ரர 

கூறுவயதாடு விரும்பியரத இரறவைி ைத்தில் 

பிரார்த்தித்தல்.   

َعلى   اَل ِإلَه ِإالَّ اللُ َوْحَدُه اَل َشرِيَك َلُه، َلُه الُمْلُك َوَلُه الَحْمُد وُهوَ 
ُكلِّ َشيء  َقديٌر، اَل ِإَلَه ِإالَّ اللُ َوْحَدُه أَْنَجَز َوْعَدُه، َوَنَصَر َعْبَدُه 

 َوَهَزَم اأَلْحَزاَب َوْحَدهُ 

3. ஆண்கள் இரு பச்ரெ நிற அரையாளங் 

களுக்கு இரையில் யவகமாக ஓடுதல். 

4. ஸஃயின் யபாது வுளூவுைன் இருத்தல்.    

 

ஹஜ்ைின் சுன்ைத்துக்கள் 

துல் ஹஜ் மாதத்தின் எட்ைாம் நாள் : 

1. அன்ரறய திைம்  ழுகர் யநரத்திற்கு முன் 

ஹஜ்ைுக்காக நிய்யத்  செய்து மிைாவுக்கு 

செல்தல். 

குறிப்பு: இது வரரக்கும் ஹஜ்ைுக்காக நிய்யத் 

செய்யாயதார் மற்றும் "தமத்துஃ" முரறயில் ஹஜ் 

செய்யவார் உம்ராவின் பின்  துல் ஹஜ் எட்ைாம் 
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நாள் நிய்யத் செய்து சகாள்வது சுன்ைத்தாகும். 

"மீக்காத்" எனும்  நிர்ையிக்கப் பட்ை எல்ரலக்கு 

சவளியில் இருந்து வருயவார் அதரைக் கைந்து 

செல்லு முன் நிய்யத் செய்து சகாள்வது 

அவெியமாகும்.   

2. அன்ரறய திைம் ழுகர், அஸர், மஃாிப், இஷா 

மற்றும் அடுத்த நாள் ஃபஜ்ர் ஆகிய 

சதாழுரககரள மிைாவில் சதாழுதல்.  

3. அங்யக ழுகர், அஸர், இஷா ஆகிய மூன்று 

சதாழுரககரளயும் அவற்றுக்குாிய யநரத்தில் 

சுருக்கி இரண்டிரண்ைாக சதாழுதல். 

4. அன்று இரவு மிைாவில் தங்குதல்.    

 

துல் ஹஜ் மாதத்தின் ஒன்பதாம் நாள் : 

1.  சூாியன் உதித்தவுைன் அங்கிருந்து அரஃபாரவ  

யநாக்கி செல்லுதல்.  

2. அதிகதிகம் தல்பியா கூறுதல். 

3. ொத்தியப் பட்ைால் மஸ்ைிமுன் நமிராவில் ழுகர் 

வரர இருந்து விட்டு பின் அரஃபாரவ யநாக்கி 

நகர்தல். 
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4. அரஃபாவில் ழுகரரயும், அஸரரயும் யெர்த்து 

சுருக்கி ழுகருரைய யநரத்தில் முற்படுத்தி 

சதாழுதல். 

5. அத்சதாழுரகக்கு முன் ெிறியயதார் மார்க்க 

உரரரய நிகழ்த்துதல்.  

6.   மஃாிப் வரரயும் பிரார்த்தரைகள் மற்றும் 

திக்ருகளில் ஈடுபடுதல். 

7. குறிப்பாக பின்வரும் திக்ரர அதிகம் கூறுதல் 

اَل ِإلَه ِإالَّ اللُ َوْحَدُه اَل َشرِيَك َلُه، َلُه الُمْلُك َوَلُه الَحْمُد وُهَو َعلى  
 ُكلِّ َشيء  َقديٌر،

8. சூாியன் மரறந்தவுையையய தாமதிக்காது 

முஸ்தலிஃபாரவ யநாக்கிச் செல்லல்.   

9. மஃாிரபயும் இஷா ரவயும் அங்யக யெர்த்து 

சதாழுதல். 

10.  அவெியமின்றி யவறு காாியங்களில் ஈடுபைாது 

சதாழுரகயின் பின்  உையை உறங்குதல். 

துல் ஹஜ் மாதத்தின் பத்தாம் நாள் :  



 

 

ஹஜ், உம்ரா செயல் 

விளக்கம்ஜ், உம்ரா 

செயல் விளக்கம் 

 

45 

1. அன்ரறய திைம் ஃபஜ்ர்  சதாழுரகரய 

அதன் ஆரம்ப யநரத்தியலயய முஸ்தலிஃபா 

வில்  சதாழுதல். 

2.  சதாழுரகயின் பின் "அல் மஷ்அருல் 

ஹராமிற்கு" வந்து கிப்லாரவ முன்யைாக்கி 

நின்ற நிரலயில், இரறவரைத் துதித்து விட்டு 

சவளிச்ெம் வரும் வரர பிரார்த்தரைகளில் 

ஈடுபடுதல். 

"அல் மஷ்அருல் ஹராம்" என்பது ஒரு ெிறிய 

மரல அரமந்திருந்த பகுதியாகும். அங்யக 

இப்சபாழுது ஒரு பள்ளிவாயல் கட்ைப் 

பட்டுள்ளது.  
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3. சூாியன் உதிப்பதற்கு முன் அங்கிருந்து நகர்ந்து 

விடுதல்.  

4. முஸ்தலிபாவுக்கும், மீைாவுக்கும் இரையில் 

அரமந்துள்ள  "முஹஸ்ஸிர்" என்ற பள்ளத் 

தாக்ரகக் கைக்கும் யபாது அவெர, அவெரமாக 

செல்லுதல்.  
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5.  ைம்ராவுக்கு கல் எறியும் வரர தக்பீர் கூறிக் 

சகாண்யை இருத்தல்.  

6. அன்ரறய திைம் ைம்ராவுக்கு கல் எறிதரல 

சூாியன் உதித்த பின் நிரற யவற்றல். 

7. கல் எறியும் யபாது மிைா வலப் பக்கமும், 

மக்கா இைப் பக்கமும் அரமயுமாறு  ைம்ராரவ 

முன்யைாக்கி நின்று கல் எறிதல்.  

8. ஒவ்சவாரு கற்களுைனும் தக்பீர் கூறி எறிதல்.  

  

துல் ஹஜ் மாதத்தின் 11, 12, 13 ம் நாட்கள் 

(அய்யாமுத் தஷ்ாீக்) : 

1. அந்த நாட்களில் அதிகதிகம் இரறவரை திக்ர் 

செய்தல்.  

2. சதாழுரககரள சுருக்கித் சதாழுதல். 

3. அந்த நாட்களில் ைம்ராக்களுக்கு கல் எறிதரல 

சூாியன் உச்ெியிலிருந்து நீங்கிய உையை 

தாமதிக்காது நிரறயவற்றல். 
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4. ஒவ்சவாரு கற்கள் எாியும் யபாதும் தக்பீர் 

கூறுதல். 

5. ெிறிய மற்றும் நடுத்தர ைம்ராக்களுக்கு கல் 

எறிந்த பின் நீண்ை யநரம் துஆ செய்தல்.  

  

இஹ்ராம் செய்ததும் தடுக்கப்பட்ைரவ 

ஒருவன் உம்ரா, ஹஜ்ைுக்காை நிய்யத் செய்து 

விட்ைால் பின்வருவைவற்ரற அவன் செய்வது 

ஹராமாகும் : 

1. மயிர்கரள கரளவது, நகங்கரள நீக்குவது. 

அவன் அறியாமல் இவற்றில் ஏயதனும் 

விழுந்து விட்ைாயலா, அல்லது மறதி யாகயவா, 

அதன் ெட்ைம் சதாியாத வைாகயவா 

நீக்கியிருந்தால் எக்குற்றமு மில்ரல. 

2. உைம்பியலா, ஆரையியலா மைம் பூசுவது 

கூைாது. இஹ்ராம் செய்வதற்கு முன் உைம்பில் 

பூெிய மைம் சதாைர்ந்தும் இருந்தால் 

குற்றமில்ரல, ஆைால் ஆரையில் படிந்திருந் 

தால் அதரைக் கழுவி விை யவண்டும். 
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3. இஹ்ராம் செய்திருந்தாலும், இல்லா 

விட்ைாலும் முஸ்லிமாை ஒவ்சவாரு ஆணும் 

சபண்ணும் ஹரம் எல்ரலக்குள் உள்ள 

பிராைிகரள யவட்ரையிடுவது, அதரைக் 

சகால்வது, விரட்டுவது, அவ்வாறு செய்வதற்கு 

உதவுவது அரைத்தும் தடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

4. இஹ்ராம் செய்திருந்தாலும், இல்லா 

விட்ைாலும் முஸ்லிமாை ஒவ்சவாரு ஆணும் 

சபண்ணும் ஹரம் எல்ரலக்குள், யாரும் 

நைாமல் தாைாக வளர்ந்த மரங்கள், 

புற்பூண்டுகள் யபான்றவற்ரற சவட்டுவதும் 

தரையாகும். 

5. இஹ்ராம் செய்திருந்தாலும், இல்லா 

விட்ைாலும் முஸ்லிமாை ஒவ்சவாரு ஆணும் 

சபண்ணும் ஹரம் எல்ரலக்குள் பைம், 

ஆபரைம் உட்பை விழுந்து கிைக்கும் 

சபாருட்கள் எந்த சவான்ரறயும், அதரை 

அறிவித்து, மீட்டுக் சகாடுக்கும் 

யநாக்கத்துையை அன்றி எடுப்பது கூைாது. 

6. இஹ்ராம் செய்த பின், தைக்யகா யவசறாரு 

வருக்யகா திருமைம் யபசுவது, திருமை 

ஒப்பந்தம் செய்வது யபான்ற அரைத்தும் 

தடுக்கப்பட்டுள்ளது. உைலுறவு சகாள்வது, 
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இச்ரெயுைன் மரைவியரரக் கட்டி 

யரைப்பது என்பைவும் தரையாகும். 

உஸ்மான் (ரழியல்லாஹு அன்ஹு) அறிவிக்கும் 

ஹதீஸ் பின்வருமாறு குறிப்பிடுகின்றது. 

“இஹ்ராம் செய்தவன் திருமைம் செய்யயவா, 

திருமைம் முடித்துக்    சகாடுக்கயவா, திருமைம் 

யபெயவா கூைாது”. (நூல்: முஸ்லிம்) 

7. இஹ்ராமின் யபாது சபண்கள் ரகஉரற 

அைிவதும், முகத்ரத மரறப்பதும் கூைாது. 

எைினும், அந்நிய ஆண்கள் முன்ைிரலயில் 

தமது அழரக இஹ்ராம் அல்லாத 

யவரளகளில் மரறப்பது யபான்று தரல 

யமலுள்ள துைி யபான்ற ஏயதனுசமான்றின் 

மூலம் மரறத்துக் சகாள்ளலாம். 

8.   ஆண்கள், இஹ்ராம் ஆரையின் மூலயமா, 

சதாப்பி, தரலப்பாரக யபான்ற யவறு 

ஏயதனும் சமான்றின் மூலயமா தரலரய 

மரறக்கக் கூைாது. மறந்தவைாக அல்லது 

அதன் ெட்ைம் சதாியாதவைாக தரலரய 

மரறத்து விட்ைால், ஞாபகம் வந்ததும் அல்லது 

ெட்ைம் சதாிந்ததும் உையை நீக்கி விை 

யவண்டும். அப்யபாது எக்குற்றமும் இல்ரல. 
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 யதாப்பு, யெட், கால்ெட்ரை, குஃப் யபான்ற 

ரதக்ரகப்பட்ை ஆரைகரள முழு உைம்பிற்யகா, 

பாதி உைம்பிற்யகா அைிவதும் கூைாது.  

  

இஹ்ராம் செய்யதாருக்கு பின்வருவை தரையில்ரல  

1. ரகக்கடிகாரம் அைிதல் 

2. Earphone பாவித்தல் 

3. யமாதிரம் அைிதல் 

4. பாதைிகள் பாவித்தல் 

5. மூக்குக் கண்ைாடி அைிதல் 

6. சபல்ட், பட்டி யபான்றரவ அைிதல் 

7. குரைப் பிடித்தல் 

8. நிழல் சபறல் 

9. தரலயில் சபாருட்கரள சுமத்தல் 

10.  படுக்ரகரயத் தரலயில் சுமத்தல் 

11. காயங்கரளக் கட்டுதல், இஹ்ராம் ஆரைரய 

மாற்றுதல், சுத்தப் படுத்துதல் 

12.  தரல மற்றும் உைம்ரபக் கழுவுதல். கழுவும் 

யபாது முடிகள் ஏயதனும் விழுந்தால் 

குற்றமில்ரல. 
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இஹ்ராமின் மூலம் தரையாைரத செய்தவர் 

மீது கைரமயாகும் பாிகாரம் 

இஹ்ராமின் மூலம் தரை செய்யப் பட்ை 

காாியங்கரள செய்து விட்ைவர்கள் பின்வரும் மூன்று 

நிரலகளில் ரவத்து யநாக்கப் படுவர். 

1. அவெியத்தின் நிமித்தம் தரையாைரத 

செய்கின்றவர் 

உதாரைமாக: யநாயின் காரைமாகயவா, 

கடும் குளிாின் காரைமாகயவா முகத்ரத யயா, 

தரலரயயயா மரறக்க அல்லது ரதத்த ஆரை 

அைிய நிர்பந்திக்கப் படுகின்றவரர 

குறிப்பிைலாம்.  இவ்வாறு நிர்பந்தத்திற்காக 

ஒருவர் இஹ்ராமின் யபாது தரையாைரத 

செய்வது குற்றமில்ரல. எைினும் அவர் 

அதற்கு பதிலாக பின்வரும் மூன்று 

பாிகாரங்களில் ஒன்ரற நிரறயவற்றி விடுவது 

அவெியமாகும்.  

 

A) ஒரு ஆட்ரை அறுத்து பலியிைல், 

B) மூன்று யநான்புகள் யநாற்றல்,  

C) ஆறு மிஸ்கீன்களுக்கு உைவளித்தல். 

ஒவ்சவாருவருக்கும் அரர "ஸாஃ" 
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(சுமார் 1.1/4 kg) அளவில் வழங்க 

யவண்டும். 

 

2. எந்த அவெியமுமின்றி யவண்டுசமன்யற தரை 

செய்யப் பட்ைரத செய்கின்றவர்  

இவ்வாறு செய்வது தண்ைரைக் குாிய 

குற்றமாகும். அப்படி செய்தவர் இரறவைி ைம் 

மன்ைிப்பு யகட்பயதாடு, யமற் குறிப்பிைப் 

பட்டுள்ள குற்றப் பாிகாரங்களில் ஒன்ரற 

நிரற யவற்றுவது அவெியமாகும். 

 

அயத யநரத்தில் தரரவாழ் மிருகங்களில் 

ஒன்ரற சகாரல செய்திருந்தால் அதற்கு 

ெமமாை  ஒன்ரற அறுத்து பலியிை யவண்டும். 

அல்லது அதன் சபறுமாைத்திற்கு ெமமாக 

ஏரழகளுக்கு உைவளிக்க யவண்டும். அல்லது 

ெமமாை யநான்புகரள யநாற்க யவண்டும்.  

 

ஹஜ்ைின் வைக்கங்கள் பூர்த்தியாகு முன் 

மரைவியுைன் உறவு சகாள்வதின் மூலம் ஹஜ் 

பாதிலாகிவிடும். எஞ்ெியிருக்கும் கைரமகரள 

சதாைர்ந்து நிரறவு செய்து முடிக்க யவண்டும். 

அந்த ஹஜ்ரை கழா செய்வயதாடு அதற்கு 
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குற்றப் பாிகாரமாக  ஒரு ஒட்ைகத்ரத அறுத்து 

பலியிைவும் யவண்டும்.  

3. மறதியிைால் அல்லது அதன் ெட்ைம் 

சதாியாரமயிைால் தரை செய்யப் பட்ை ஒரு 

காாியத்ரத செய்கின்றவர் 

இவர் மீது எந்தக் குற்றமுமில்ரல. எைினும் 

ஞாபகம் வந்தவுைன் அல்லது அதன் ெட்ைம் 

சதாிந்தவுைன் உையை அச்செயலில் இருந்து 

தவிர்ந்து சகாள்ள யவண்டும்.  

எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் அவைது புைித 

கைரமயாை ஹஜ்ரை அவன் தூதர் மூலம் காட்டித் 

தந்த பிரகாரம் முரறயாக நிரற யவற்றி அதன் முழு 

நன்ரமகரளயும் அரைந்து சகாள்ள எமக்கு அருள் 

புாிவாைாக... 

 

சபாருளைக்கம் 

1. அல் இஹ்ராம்.  

2. தவாஃப்.  

  மக்கா சென்றதும் :.  

 தவாஃபின் பின் :.  

 கஃபாவின் பகுதிகள்.  
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3. அஸ் ஸஃயு.  

 அல் மர்வா :.   

4. தரல மயிரர மழித்தல் அல்லது கத்தாித்தல்   

5. ஹஜ் கைரமயின் வரககள் . 

 அல் இஃப்ராத்.  

 அல் கிரான் . 

 அத்தமத்துஃ … 

6. ஹஜ் செய்யவார் துல் ஹஜ் எட்ைாம் நாள் வரர 

செய்ய யவண்டிய கிாிரயகள் … 

 முப்ாித் - இப்ராத் முரறயில் ஹஜ்ரை 

மாத்திரம் நிரற யவற்றுயவார் … 

 காாின் - கிரான் முரறயில் ஹஜ்ரையும், 

உம்ராரவயும் ஒன்றாக நிரற யவற்றுயவார். 

  முதமத்தி ஃ - தமத்துஃ முரறயில் ஹஜ்ரை 

நிரறயவற்றுயவார் … 

7. "யவ்முத் தர்வியஹ்" துல் ஹஜ் 8 ம் நாள் . 

8. துல் ஹஜ் 9 ம் நாள் "அரஃபா'' திைம் . 

9. துல் 9 ம் நாள் இரவு முஸ்தலிஃபாவில் தங்குதல்.  

10. துல் ஹஜ் 10 ம் நாள் "யவ்முன் நஹ்ர்"   

11. துல் ஹஜ் 11 , 12 , 13 ம் நாட்கள் "அய்யாமுத் 

தஷ்ாீக்".  
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12. ஹஜ் மற்றும் உம்ரா ெம்பந்தமாை ெில 

ெட்ைங்களும் சதளிவுகளும்.  

 ஹஜ்ைின் முதல் நிரலக்கைரமகள் (அர்கான்). 

 உம்ராவின் முதல்நிரலக் கைரமகள் (அர்கான்.  

 அரஃபாவில் தாித்திருப்பதற்காை யநரம்.   

 ஹஜ்ைின் இரண்ைாம் நிரலக் கைரமகள் 

(வாைிபாத்) . 

13. உம்ராவின் இரண்ைாம் நிரலக் கைரமகள் 

(வாைிபாத்) . 

14. ஹஜ் மற்றும் உம்ராவின் சுன்ைத்துக்கள்   

 இஹ்ராமின் சுன்ைத்துக்கள் . 

 தவாஃபின் சுன்ைத்துக்கள் . 

 ஸஃயின் சுன்ைத்துக்கள் . 

 துல் ஹஜ் மாதத்தின் 8ம் நாள் சுன்ைத்துக்கள். 

 துல் ஹஜ் மாதத்தின் 9ம் நாள் சுன்ைத்துக்கள். 

 துல் ஹஜ் மாதத்தின் 10 நாள் சுன்ைத்துக்கள்.  

 துல் ஹஜ் மாதத்தின் 11, 12, 13 ம் நாட்கள் 

(அய்யாமுத் தஷ்ாீக்) . 

15. இஹ்ராம் செய்ததும் தடுக்கப்பட்ைரவ . 

16. இஹ்ராம் செய்யதாருக்கு பின்வருவை 

தரையில்ரல . 

17. இஹ்ராமின் மூலம் தரையாைரத செய்தவர் 

மீது கைரமயாகும் பாிகாரம் . 
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 அவெியத்தின் நிமித்தம் தரையாைரத 

செய்கின்றவர் . 

 எந்த அவெியமுமின்றி யவண்டுசமன்யற தரை 

செய்யப் பட்ைரத செய்கின்றவர் . 

 மறதியிைால் அல்லது அதன் ெட்ைம் 

சதாியாரமயிைால் தரை செய்யப் பட்ை ஒரு 

காாியத்ரத செய்கின்றவர் . 

18. சபாருளைக்கம் . 
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