
హజ్ మాత్రకిులకు సాచనలు 

1. మీయు హజ్ కోసం రెచ్చంచ ేధనం హలాల్ 

దధ త్రలో సంపద ంచ్నద ై ఉండాయౌ. ఇతయులనఽ 

మోసగచి్చ, లంచాలు ుచఽచకుని, 

అడ్డ దాయులలో కమీషనఽలు తీసఽకుని లేదా 

వడడడ ల దాామ సంపద ంచ్నద  ైఉండ్మదఽ. 

2. మీయు హజ్ కు రళె్ళి, త్రమగిి వచేచ వయకు, మీ 

కుట ంఫ అవసమలకు సమిడటేంత ధనానిి 

మీయు రమ ికొయకు నిలవ చమేగలగయౌ.   

3. అవసయభభయే  అనఽభతులు, వీస భమమిు 

మిాణ తమామలీు తగని సభమంలో 

ూమిిచసేఽకోరయౌ. 

4. ఖమీద నై ముఫ లైు ఫో నఽలు, రచీలు, ఇతయ 

వసఽి వులు మీతో తీసఽకురళె్ివదఽు . భుఖేంగ 

స్తి లీు ఫంగయు ఆబయణాలు తీసఽకు రళె్ికపో తే 

భంచ్ద .  

5. భమీ ఎకుువ సభానఽలు రెంట ెట ు కోకుండా, 

భమీ అవసయభభయే రటిని భాతబి ేరెంట 

తీసఽకు రెయళియౌ. మీతో పట  మీయు ఎలల ుుడ్ా 



చదఽవుకునే ఖఽర్ఆన్ తుకుండా రెంట 

ెట ు కోరయౌ. మీకు అయబీ ఫాష అయథం గని 

క్షంలో, మీతో పట  మీకు త యౌస్తన ఫాషలో 

ఖఽర్ఆన్ అనఽరదానిి రెంట తీసఽకుని 

రెళ్ిండి. 

6. మీయు తయచఽగ రడే భందఽలు తగని 

మోతాదఽలో మీ రెంట తీసఽకు రళె్ిండి. రటతిో 

పట  తల నొు, కడ్ుు నొు,  జ్ాయం, 

ఎకుడ నైా త గితే, ద ఫబలు తగయిౌత ేమమటానికి 

తగని ఆభంట్మంట , ఫాేండజేీ, కటన్ 

ముదల ైన పస్టు ఎభడ్ భందఽలు మీతో పట  

ఉంచఽకోండి. వీలభతే మీకు త యౌస్తన డాకుయు 

వదు  పిథమిక చ్కతిస ఎలా చమేాలో 

నేయుచకోండి.   

7. చ్ని లల లు, వమసఽ భళ్ళిన రయు మీతో 

పట  ఉంటే, రమి కొయకు తిేేక జ్ాగరతిలు 

తీసఽకోండి. మీయు ఫస చేస్తన హో టల్ ేయు, 

ఫో నఽ నెంఫయు రిస్త ఉని టలులు ఎలల ుుడ్ా 

రమ ిచేతులకు ఉండేటట ల  చాడ్ండి.   



8. మిాణంలో మీయు తోటి మిాణికులతో 

సహనంతో వేహమించవల నఽ. త ందయపట  

నికమిదఽ. 

9. కరళే్ మీకు దఽమాషలాడే, త్రట ల  త్రటేు  

అలరట  ఉంటే దానిని వద యౌ రేమండి. 

10. స్తగమెట ల , బీడడలు, జ్ము  పనఽలు ుచఽచకునే 

అలరట  ఉనిరయు, తౌఫా చసేఽకుని, దానిని 

వద యౌరేమండి.  

11. డ్ఫుబలన్ని కేచోట, కే పకటె లో 

ెట ు కోకుండా, కొంత కొంత రేయు చేస్త, రమేేాయు 

చోటల  టె ు కోవల నఽ. వీలభత ేమీ గరర ు 

నామకుని సలహ తీసఽకుని, హో టల్ 

మిస్తెష నఽలో జ్భ చేస్త, యస్తదఽ తీసఽకోండి. 

డ్ఫుబలు జ్భ చేస్తటేుుడ్ు సక్షులుగ మీతో 

పట  ఇదు యు, భుగుు యుని తుకుండా 

ఉంచఽకోండి.  

12. భకు చయేుకుని తయురత, మీకు త యౌస్తన 

ఫాషలో హజ్ విధానం, ఉభరహ్ విధానం 

ుసికలు తీసఽకుని జ్ాగరతిగ చదఽవుకోండి. ఈ 



ుసికలు మీకు ఉచ్తంగ లభంచఽనఽ. ఇదు యు, 

భుగుు యు కయౌస్త రటి విషమాలు 

చమచించఽకుంటే భంచ్ద . మీనా, అయపహ్ 

భమిము భుజ్ు యౌఫలలో చమేవలస్తన 

ఆచయణలు భుందఽగనే త లుసఽకోవటం వలన 

మీయు రటిని ఉతిభంగ ఆచమంిచటానిక ి

మిత్రించ వచఽచనఽ.    

13. భుగుు యు, నలుగుయు లేదా ఐదఽగుయు కయౌస్త 

చ్ని చ్ని జ్ట ల గ ఏయుడ్ండ.ి ఉభరహ్, 

తరఫ్ లకు రెయళిటుుడ్ు తుపో కుండా 

ఉండ్టానికి ఇద  ఉయోగడ్ుతుంద .  

14. ఫోజ్నం విషమంలో భధేసథ ంగ ఉండ్ండి 

తకుువ త్రనడ్ం లేదా అత్రగ త్రనడ్ం మీకు 

ఇఫబంద  కయౌగించ్, ఆమధనలలో అంతమమం 

కయౌగించవచఽచ.  

15. వీలభనంత ఎకుువగ అలాల హ్ యొకు ధాేనం 

చేసాి , అలాల హ్ నఽ రేడ్ుకుంటూ గడ్ండి. 

16. ఖాళీ సభమంలో విథాగ కలక్షేం చసేాి , 

చాచపటల కఫుయుల  చ ుుకుంటూ గడ్వదఽు . 



17. భుఖేంగ మీనాలో ఉంట ేభరడ్ు ద నాలలో 

వీలభనంత ఎకుువ స్తేు అలాల హ్ యొకు 

ఆమధనలో గడ్ండి.  

18. ఫాతరిభులు ఉభమడగి రడ్ుకోవలస్త 

ఉంట ంద . కఫటిు  ఇతయులకు ఇఫబంద  

కయౌగించకుండా తగని జ్ాగరతిలు తీసఽకోండి. 

19. హజ్ ద నాలలో మీనాకు రెయళిటుుడ్ు 

అవసయబ ైన సభానఽ భాతబిే 

తీసఽకురళె్ిండి. మీనా నఽండి అయపహ్ కు 

రెయళిటుుడ్ు క దఽుటి, క టవలు, 

అవసయబ ైన భందఽలు తీసఽకు రెళ్ళతే చాలు.  

20. అయపహ్ మోజున, వీలభనంత ఎకుువ స్తేు 

దఽఆలు చేమండి. మీ కొయకు, మీకుట ంఫం 

భమిము ఫంధఽవుల కొయకు భమిము ముతిం 

భుస్తల ంలెై అలాల హ్ యొకు కయుణాకటాక్షాలు 

కుయరలని, భుస్తల బేతయుల సతాేనేాషణలో 

భాయు దయశకతాం కొయకు రేడ్ుకోండి. ించంలో 

ఱంత్ర సథ న కొయకు దఽఆ చమేండి. 



21. అయపహ్ నఽండి భుజ్ు యౌపహ్ కు ఫమలు దేయక 

భుందఽ, ఫాతరిభులకు రెళ్ియండి ఎందఽకంట ే

భుజ్ు యౌపహ్ లో ఫాతుిభులు తకుువగ 

ఉంటాభ భమమిు అకుడిక ిచేయుకునేటుటకిి 

ఆలసేం కవచఽచ.  

22. భుజ్ు యౌపహ్ నఽండి త లల రయక భుంద ేఫమలు 

దేయటానికి స్తి లీకు భమిము వమసఽ భళ్ళిన 

రమకిి  అనఽభత్ర ఉంద . కఫటిు  రయు 

భుందఽగనే మీనా చయేుకోవచఽచ. 

23. జ్భయతులో మళ్ళి విస్తమేటుుడ్ు ఇతయులకు 

ఇఫబంద  కయౌగించకుండా తగని జ్ాగరతిలు 

తీసఽకోవల నఽ. వీలభతే సామంగ ఖఽమబన్న 

చేమవల నఽ. ఆ తయురత తల రెంట ికలు 

ూమిిగ తీస్తరమేటం ఉతిభం. ఇహర ం దఽసఽి లు 

విడచి్, భాభరలు దఽసఽి లు ధమించ్న 

తయురత తరఫ్ కొయకు రళె్ివల నఽ. జ్ట ల  

జ్ట ల గ ఏయుడి రళె్ిడ్ం భంచ్ద . మీ ట్ంట  

ఉని పింతం ఫాగ జ్ాా కం ఉంచఽకోండి, 

ట్ంట  నెంఫయు, మసియ పింతాలు 



గుయుి ంచఽకోవటం వలన తరఫ్ తయురత త్రమగిి 

చేయుకోవటం సఽలబం అవుతుంద .  

24. భుసయౌరయు భమమిు స్తి లీ కొయకు మత్ర ిరళే్లోల  

కూడా జ్భమతులెై మళ్ళి విసయటానికి 

అనఽభత్ర ఉంద . మీనాలో ఉనిుుడ్ు దొ హర్ 

అస్టి, ఇష నభాజులనఽ మెండ్ు యకతులకు 

తగిు ంచ్ అంటే ఖస్ట ిచసే్త రటి రటి రళే్లోల నే 

ూమిి చమేవల నఽ. దొ హ్ భమమిు అస్ట ికయౌ 

క ేఅదాన్ భమిము మెండ్ు అఖాభతులలో 

చేమకూడ్దఽ. అలాగే భగిరబ్ భమిము ఇష 

నభాజులు కయౌ కేసమి ూమిి చేమకూడ్దఽ. 

25. మీయు భకుహ్ నగయం విడిచ్ ెటేు  భుందఽ 

తరప ెవిదా అంట ేవీడక ులు తరఫ్ చేమటం 

భమిచ్పో వదఽు .       

26. మీయు చేసఽి ని హజ్ సంకలుం కవేలం అలాల హ్ 

స్తాకయణ భాతబిే కఫటిు  తి్ర అడ్ుగు 

చ్తివుద ధ తో రమేండి.      

మీ హజ్ మాతనిఽ అలాల హ్ స్తాకమించఽగక! 


