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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

அளவற்ற அருளாளனும் நிகரற்ற 

அன்புலடயயானுமாகிய அல்ைாஹ்வின் திரு 

நாமத்தால் ஆரம்ெம் ஷசய்கின்யறன் 

முன்னுலர 

நாட்கள் மற்றும் மாதங்கள் மத்தியில் ஏற்றத் 

தாழ்வுகலள ஏற்ெடுத்திய எல்ைாம் வல்ை 

அல்ைாஹ்வுக்யக அலைத்துப் புகழும் உாித்தாகும். 

அவன்தான் ஹஜ்லை இஸ்ைாத்தின் முக்கிய 

கடலமகளில் ஒன்றாக ஏற்ெடுத்திைான். அவலை 

துதித்து நன்றி ஷசலுத்துகியறன். ஏஷைைில் ெல்யவறு 

அருட் ொக்கியங்கலள நமக்கு வழங்கியுள்ள 

இலறவனுக்கு நன்றி ஷசலுத்துவது எம் அலைவாின் 

மீதும் கடலமயாகும். 

அல்ைாஹ்லவத் தவிர வணக்கத்திற்கு தகுதி மிக்க 

எவரும் இல்லை எை சாட்சி கூறுகியறன். அவன் 

தைித்தவன், இலண துலண அற்றவன், ொிசுத்த 

மிக்கவன், சாந்திலயயும், சமாதாைத்லதயும் நிலை 

நிறுத்துெவன் எை உறுதி அளிக்கின்யறன். 

யமலும் முஹம்மத் (ஸல் ைல்ைாஹு அலை ஹி 

வஸல்ைாம்) அவர்கள் அல்ைாஹ்வின் அடிலமயும், 

துதருமாவார் என்றும் சான்று ெகர்கியறன். அவர்கள் 
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தான் புைிதமிக்க ஹஜ் மற்றும் உம்ரா கடலமகலள 

சாி வர நிலறயவற்றியவர்கள். அதலை கற்றுத் 

தந்தவர்கள். மகாமு இப்ராஹிமுக்குப் ெின் நின்று 

ஷதாழுதவர்கள்.  

எல்ைாம் வல்ை அல்ைாஹ் அன்ைார் மீதும், 

அவர்களின் குடும்ெத்தார், யதாழர்கள், அவர்கள் வழி 

ஷசன்ற சிறந்த மார்க்க அறிஞர்கள், அவர்களின் வழி 

முலறகலள ெின்ெற்றி ஒழுகும் அலைவர்கள் மீதும் 

என்ஷறன்றும் சைவாத்தும், சைாமும் ஷசால்லி 

அருள்வாைாக. அவர்களின் காாியங்களில் ெரகத் 

ஷசய்தருள் வாைாக. 

ஹஜ் என்ெது இஸ்ைாத்தின் ஐம்ஷெரும் கடலமகளில் 

ஒன்றாக விளங்குகிறது; இலறவன் விதித்துள்ள மிக 

முக்கியமாை மார்க்க கடலமயுமாகும். வயது வந்த 

சக்தி ஷெற்றுள்ள ஒவ்ஷவாரு முஸ்லிமின் மீதும் அந்த 

கடலமலய நிலறயவற்றுவது கடலமயாகும். அது 

ஷதாடர்ப்ெிைாை மார்க்க சட்டங்கலள கற்றுக் 

ஷகாள்வதும் அவர் மீதுள்ள ஷொறுப்ொகும். 

இலறத் தூதர் (ஸல் ைல்ைாஹு அலை ஹி 

வஸல்ைாம்) அவர்கள் ெின்வருமாறு 

குறிப்ெிட்டுள்ளார்கள். 

 «خذوا عين مناسككم»
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“உங்கள் ஹஜ் கடலமலய நிலறயவற்றும் முலறலய 

என்ைிடம் இருந்து கற்றுக் ஷகாள்ளுங்கள்” . 

அறிவிப்ெவர் : ைாெிர் (ரழி யல்ைாஹு அன்ஹு) , 

நூல் : லெஹகி. 

யமலும், 

 «من حج فلم يرفث ولم يفسق، رجع من ذنوبه كيوم ودلته أمه»

“யமாசமாை காாியங்கள் மற்றும் ொவமாை 

ஷசயல்களில் ஈடுெடாமல் ஒருவன் 

அல்ைாஹ்வுக்காகயவ ஹஜ் ஷசய்தால் அவன் 

அவைது தாய் அவலைப் ஷெற்ஷறடுத்த நாளில் 

இருந்தலதப் யொன்று (ொவமறியாத ொைகைாக) 

திரும்புவான்” என்று அல்ைாஹ்வின் தூதர் (ஸல் 

ைல்ைாஹு அலை ஹி வஸல்ைாம்)அவர்கள் 

கூறிைார்கள். அறிவிப்ெவர்: அபூ ஹுலரரா (ரலி) , 

நூல் : புகாாி 

இலறத் தூதர் முஹம்மத் (ஸல் ைல்ைாஹு அலை ஹி 

வஸல்ைாம்) அவர்கள் யமயை சுட்டிக் காட்டியுள்ள 

உயாிய நன்லமகலள அலடந்து ஷகாள்வதற்கு, ஹஜ் 

புைித கடலமயின் சட்ட திட்டங்கலள முலறயாக 

கற்றறிந்து, இக்ைாஸ் எனும் மைத் தூய்லமயுடன், 

இலறத் தூதர் ைல்ைாஹு அலை ஹி வஸல்ைாம்) 

அவர்களின் வழிமுலறலய முலறயாக ெின்ெற்றி 

நிலற யவற்றுவது  அவசியமாகும்.  
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எைது முஸ்லிம் சயகாதரர்கள் இந்த உயாிய 

வணக்கத்லத சாியாை வழி முலறயில் நிலறயவற்ற 

கற்றுக் ஷகாள்ள யவண்டும் எனும் எண்ணத்தில், 

எைது ஆசான் அஷ் ஷெய்க்  அப்துல்ைாஹ் ெின் 

இப்ராஹீம் அல் கர்ஆவி அவர்கள் ஷதாகுத்துள்ள 

ஹஜ்ைின் சட்ட திட்டங்கள் ஷதாடர்ப்ெிைாை லக 

நூலை ஷவளியிட முன் வந்யதன்.  

எல்ைாம் வல்ை அல்ைாஹ் எமது காாியங்கள் 

அலைத்லதயும் நல்ைதாகவும், தூய்லமயாை தாகவும் 

ஆக்கி அருள்வாைாக. அவன் எமது 

ெிரார்த்தலைகலள ஷசவியயட்ெவைாகவும், எமக்கு 

மிகவும் ஷநருக்கமாைவைாகவும் இருக்கின்றான். 

மாணவர் ஒருவர்  

அல் கஸீம், புலரதாஹ்  

******************** 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

அளவற்ற அருளாளனும் நிகரற்ற 

அன்புலடயயானுமாகிய அல்ைாஹ்வின் திரு 

நாமத்தால் ஆரம்ெம் ஷசய்கின்யறன் 

சக்தி ஷெற்றவர்கள் அவைது வீட்டிற்கு ஷசன்று ஹஜ் 

கடலமலய நிலற யவற்றுவலத கடலமயாக்கிய 

அந்த அல்ைாஹ்வுக்யக அலைத்துப் புகழும் 

ஷசாந்தம். அந்த ஹஜ் கடலமலய இஸ்ைாத்தின் 

அடிப்ெலட கடலமகளில் ஒன்றாக ஆக்கிய 

இலறவன், யமாசமாை காாியங்கள் மற்றும் 

ொவமாை ஷசயல்களில் ஈடுெடாமல் ஹஜ் 

கடலமலய நிலற யவற்றுயவாாின் ொவங்கள், தீய 

ஷசயல்கள் அலைத்லதயும் மன்ைித்து விடுகிறான். 

அவைின் வீட்டுக்கு வந்து அவலை மாத்திரம் 

அலழத்து, வணங்குகின்றவர்கள் மீது அவைது 

அருலள ஷொழியும் கருலண மிக்கவைாக 

இருக்கின்றான். அவன் தான் அலைத்து 

ெலடப்ெிைங்கலளயும் ெலடத்து, அலைத்லதயும் 

திட்டமிட்டு ஷசயல் ெடுத்துகின்றான். கடலமகலள 

விதித்தயதாடு, அவற்லற இைகுவாைதாக 

ஆக்கிைான்.  

அவலை நான் துதிக்கின்யறன். அவன் தான் 

நாடியவர்கலள அவைின் திருப் ஷொருத்தத்தின் ொல் 

வழி காட்டிைான். அதற்காை காாியங்கள் 
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அலைத்லதயும் அவர்களுக்கு இைகு ெடுத்தி 

ஷகாடுத்தான்.   அவன் விரும்ொதவர்களுக்கு 

அவைின் திரு ஷொருத்தத்லத தடுத்து லவத்தான். 

அவர்களுக்கு எந்த உெயதசங்கயளா, அறிவுலரகயளா 

ெைன் தருவதில்லை.  

அவலை புகழ்கின்யறன் அவனுக்கு நன்றியும் 

ஷசலுத்துகியறன். வணக்கத்துக்கு தகுதி மிக்கவன் 

அவலைத் தவிர எவரும் இல்லை, அவன் 

தைித்தவன், அவனுக்கு இலண துலண இல்லை, 

அவன் அலைத்லதயும் அறிந்த அகிைத்தின் 

அரசைாவான் என்று நான் சாட்சி கூறுகியறன்.  

முஹம்மத் (ஸல் ைல்ைாஹு அலை ஹி வஸல்ைம்) 

அவர்கள் அல்ைாஹ்வின் அடிலமயும், தூதரு 

மாவார்கள் என்றும், ஹஜ் கடலமலய முலறயாக 

நிலறயவற்றியவர் என்றும், அல்ைாஹ்லவ அஞ்சி 

வழிப்ெட்டவர்களில் சிறந்தவர் என்றும் நான் சாட்சி 

கூறுகியறன். 

இலறவா! உைது அடியாரும், தூதருமாகிய 

முஹம்மத் (ஸல் ைல்ைாஹு அலைஹி வஸல்ைம்) 

அவர்கள் மீதும், அவர்களின் குடும்ெத்தார்கள், 

யதாழர்கள், அவர்கலள மறுலம நாள் வலர சாி வர 

ெின்ெற்றியவர்கள் அலைவர் மீதும் சைவாத்தும் , 

சைாமும் ஷசால்லி அருள் வாயாக. அவர்கள் 

அலைவர் மீதும் ெரகத் ஷசய்து அருள் வாயாக. 
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ஹஜ் என்ெது இஸ்ைாத்தின் ெிரதாை கடலமகளில் 

ஒன்றாகும். அதன் முக்கிய தூனுமாகும்.  

ஹஜ் கடலம என்ெது, நிர்ணயிக்கப் ெட்ட காைப் 

ெகுதியில் அல்ைாஹ்வின் புைிதமிக்க இல்ைத்லத 

யநாக்கிச் ஷசன்று வியசடமாை வணக்கங்கலள நிலற 

யவற்றுவதாகும்.  

நிர்ணயிக்கப் ெட்ட காைங்களில், நிர்ணயிக்கப் 

ெட்ட எல்லைலய கடப்ெதற்கு முன்ைர் ஹஜ் 

கடலமக்காை நிய்யத் லவப்ெது 

அவசியமாகும்.  

ெவ்வால், துல் கஃதா, மற்றும் துல் ஹஜ் மாதத்தின் 

ஆரம்ெ ெத்து நாட்கள் என்ெையவ ஹஜ் 

வணக்கத்துக்காக நிர்ணயிக்கப் ெட்ட காைங்கள் 

ஆகும். 

துல் ஹுலளஃொ, அல் ைுஹ்ஃொ, கர்னுல் 

மைாஸில் (அஸ் ஷசய்லுள் கபீர் என்றும் இதற்கு 

கூறப்ெடும்), யைம்ைம், தாது இர்க் ஆகிய மக்காலவ 

சூழ உள்ள இடங்கயள ஹஜ் வணக்கத்துக்காக 

நிர்ணயிக்கப் ெட்ட எல்லைகளாகும். 

ஹஜ் மற்றும் உம்ரா கடலமகலள நிலற 

யவற்றுயவார் அல்ைாஹ்வின் இல்ைத்தின் 

உயர்லவயும், மதிப்லெயும் யெணி அல்ைாஹ்லவ 

யமன்லம ெடுத்தியவர்களாகவும், அடிப் ெணிந்த 
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வர்களாகவும், தாழ்லமயுடனும், ெயெக்தியுடனும் 

யமற்ெடி எல்லைகலள கடந்து ஷசல்ை யவண்டும் 

என்ெதற்காகயவ அந்த எல்லைகள் நிர்ணயிக்கப் 

ெட்டுள்ளை. 

ெருவ வயலத அலடந்த அலைத்து ஆண்கள் மற்றும் 

ஷெண்கள் மீதும், ஹஜ் கடலமலய நிலற யவற்ற 

சக்தி ஷெற்றிருந்தால்  வாழ் நாளில் ஒரு முலற 

அதலை நிலற யவற்றுவது கடலமயாகும்.  

இதலையய இலறவன் அல் குர்ஆைில் ெின்வருமாறு 

குறிப்ெிடுகிறான். 

 لََعَ اله َ بهَ َسبَيًلا َوَمنب َوّلَِله تََطاَع إَََل َيبَت َمَن اسب اَس َحجُّ اْلب
بَعالََميَ  َ َغَِنٌّ َعَن ال  [.79 :آل عمران] َكَفَر فَإَنه اّلِله

எவர்கள் அங்கு யாத்திலர ஷசல்ை சக்தி 

உலடயவர்களாக இருக்கின்றார்கயளா, அத்தலகய 

மைிதர்கள் மீது அல்ைாஹ்வுக்காக (அங்கு ஷசன்று) 

அவ்வீட்லட ஹஜ் ஷசய்வது கடலமயாகும். 

எவயரனும் (இலத) நிராகாித்தால் (அதைால் 

அல்ைாஹ்வுக்குக் ஒன்றும் குலறந்து விடுவ தில்லை; 

ஏஷைைில்) - நிச்சயமாக அல்ைாஹ் உைகத்யதா 

(அலைவ)லர விட்டும்  யதலவயும் அற்றவைாக 

இருக்கின்றான். (ஆல் இம்ரான் 97) 
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مخس ـ وذكر فيها ـ وحج  بين اإلسالم ىلع»قال صىل اهلل عليه وسلم : 
 متفق عليه.« ابليت

இஸ்ைாம் ஐந்து தூண்களின் மீது கட்டி எழுப்ெப் 

ெட்டுள்ளது என்று கூறிய இலறத் தூதர் (ஸல் 

ைல்ைாஹு அலை ஹி வஸல்ைம்) அவர்கள் , ஹஜ் 

வணக்கத்லதயும் அதில் குறிப்ெிட்டார்கள். (புகாாி, 

முஸ்லிம்) 

மைிதர்களில் ெைர், ஹஜ் கடலமயாை ெிறகும் 

மார்கத்தில் அனுமதிக்கப் ெட்ட எந்த காரணமும் 

இன்றி அதலை ெிற்யொடுவலத அவதாைிக்கின் 

யறாம், இவர்கள் தமது ெிள்லளகளுக்கு கூட காை 

தாமதம் இன்றி அதலை அவசரமாக நிலறயவற்ற 

அனுமதி வழங்குவதில்லை. 

ஹஜ் கடலமலய நிலறயவற்ற சக்தி ஷெற்றிருந்தும் 

அதலை நிலறயவற்றாது ஒருவர் மரணித்து விட்டால் 

ொவியாக மாறி விடுவார்.  

இலறத் தூதர் (ஸல் ைல்ைாஹு அலை ஹி 

வஸல்ைம்) அவர்கள் ெின் வருமாறு கூறிைார்கள் , 

 رواه مسلم.« يا أيها انلاس قد فرض اهلل عليكم احلج فحجوا»

மைிதர்கயள! இலறவன் உங்கள் மீது ஹஜ் 

கடலமலய விதித்துள்ளான். எையவ (உடயை) அந்த 
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ஹஜ் கடலமலய நிலறயவற்றுங்கள் எை இலறத் 

தூதர் (ஸல் ைல்ைாஹு அலை ஹி வஸல்ைம்) 

அவர்கள் ெணித்தார்கள். ஆதாரம் : முஸ்லிம்  

இந்த ஹதீஸில் உடைடியாக ஹஜ் கடலமலய 

நிலறயவற்றுமாறு இலறத் தூதர் (ஸல் ைல்ைாஹு 

அலை ஹி வஸல்ைம்) அவர்கள் கட்டலள 

இட்டுள்ளார்கள். எையவ ஹஜ் மற்றும் உம்ரா 

கடலமகள் உடைடியாக நிலற யவற்றப் ெட 

யவண்டும். 

ஹஜ் கடலம வாழ் நாளில் ஒரு முலறயய 

நிலறயவற்றப் ெட யவண்டும். 

روى ابن عباس ريض اهلل عنهما قال: خطبنا رسول اهلل صىل اهلل 
قال: فقام « يا أيها انلاس كتب عليكم احلج»عليه وسلم فقال: 

تها لو قل»األقرع بن حابس فقال: أيف لك اعم يا رسول اهلل؟ فقال: 
لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها، ولم تستطيعوا أن تعملوا بها، احلج 

رواه أمحد وغريه. وأصله يف مسلم من حديث « مرة، فمن زاد فهو تطوع
    أيب هريرة ريض اهلل عنه.

இப்னு அப்ொஸ் (ரழி யல்ைாஹு அன்ஹு) அவர்கள் 

ெின் வருமாறு அறிவிக்கின்றார்கள். 

இலறத் தூதர் (ஸல் ைல்ைாஹு அலை ஹி 

வஸல்ைம்) அவர்கள் (ஒரு சந்தர்ெத்தில்) குத்ொ 
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யெருலர நிகழ்த்தும் யொது, மைிதர்கயள! இலறவன் 

உங்கள் மீது ஹஜ் கடலமலய விதியாக்கி உள்ளான் 

என்று கூறிைார்கள். அப்யொது அக்ராஃ ெின் 

ஹாெிஸ் (ரழி யல்ைாஹு அன்ஹு) அவர்கள் எழுந்து 

நின்று இலறத் தூதர் அவர்கயள! அதலை ஒவ்ஷவாரு 

வருடமும் நிலற யவற்ற யவண்டுமா? எை 

விைவிைார்கள். அதற்கு இலறத் தூதர் (ஸல் 

ைல்ைாஹு அலை ஹி வஸல்ைம்) அவர்கள் நான் 

ஆம் என்றால் அது (ஒவ்ஷவாரு வருடமும்) கடலம 

ஆகி விடும். அவ்வாறு நீங்கள் நிலறயவற்ற 

மாட்டீர்கள். அதற்கு நீங்கள் சக்தி ஷெறவும் 

மாட்டீர்கள். ஹஜ் வாழ் நாளில் ஒரு முலற தான் 

நிலற யவற்ற யவண்டும். அதற்கு யமைதிகமாக 

யாராவது நிலற யவற்றிைால் அது உொியாைதாக 

கருதப் ெடும் என்று ெதில் அளித்தார்கள். ஆதாரம் : 

அஹ்மத் , முஸ்லிம் 

வசதி இருந்தால் ஒவ்ஷவாரு வருடமும் ஹஜ் 

வணக்கம் ஷசய்வது சுன்ைத் ஆகும். அதலை தவறாக 

கருத முடியாது. அதலை நிலற யவற்ற 

யவஷறாருவலர ஷொறுப்ொக நியமிக்கவும் முடியும். 

عن عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه، أن رسول اهلل صىل اهلل عليه 
تابعوا بني احلج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر واذلنوب كما »وسلم قال: 

ينيف الكري خبث احلديد واذلهب والفضة، وليس للحجة املربورة 
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ا إال بابت الممس ثواب إال اجل نة، وما من مممن يل  يومه رحرما
 رواه الرتمذي بهذا اللفظ وهو حديث صحيح بمواهده.« بذنوبه

நீங்கள் ஹஜ் கடலமலய நிலற யவற்றிைால் 

உம்ராலவயும் நிலற யவற்றுங்கள். ஏஷைைில் 

ஷகால்ைைில் உலை இரும்பு, தங்கம், ஷவள்ளி 

ஆகிவற்றின் துருலவ நீக்கி விடுவது யொன்று ஹஜ் 

மற்றும் உம்ரா கடலமகள் ஏழ்லமலயயும், 

ொவத்லதயும் யொக்கி விடுகின்றை.  அங்கீகாரம் 

ஷெற்ற ஹஜ்ைுக்கு சுவைத்லதத் தவிர யவறு 

உயர்ந்த கூலி கிலடயாது. ெகல் யவலளயில் 

இஹ்ராமுடன் இருக்கும் ஒரு மைிதன் மாலைப் 

ஷொழுலத அலடயும் யொது அவைது அலைத்து 

ொவங்களும் மன்ைிக்கப் ெட்டு விடும் எை இலறத் 

தூதர் (ஸல் ைல்ைாஹு அலை ஹி வஸல்ைம்) 

அவர்கள் கூறியதாக அப்துல்ைாஹ் ெின் மஸ்ஊத் 

(ரழி யல்ைாஹு அன்ஹு) அவர்கள் 

அறிவிக்கின்றார்கள். நூல்: திர்மிதி 

عن اعئمة ريض اهلل عنها قالت : قلت يا رسول اهلل نرى اجلهاد أفض  
لكن ». ويف رواية : «لكن أفض  اجلهاد حج مربور»العم ، قال : 

فال أدع احلج »قالت اعئمة : «. أحسن اجلهاد وأمجله احلج، حج مربور
رواه «. بعد إذ سمعت هذا من رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم

 ابلخاري.
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ஆஇொ (ரழி யல்ைாஹு அன்ஹா) அவர்கள் 

அறிவிக்கின்றார்கள்,  

நான் இலறத் தூதர் (ஸல் ைல்ைாஹு அலை ஹி 

வஸல்ைம்) அவர்களிடம், அைாஹ்வின் தூதயர! 

ைிஹாலத தான் நாம் சிறந்த அமைாக கருதுகியறாம் 

என்று கூறியைன். அதற்கு அவர்கள், ஏற்றுக் 

ஷகாள்ளப்ெட்ட ஹஜ்யை சிறந்த ைிஹாத் என்று ெதில் 

கூறிைார்கள். ெிறியதார் அறிவிப்ெில், ஏற்றுக் 

ஷகாள்ளப்ெட்ட ஹஜ் வணக்கயம சிறந்த மற்றும் 

அழகிய ைிஹாத் ஆகும் எை வந்துள்ளது. இதலை 

நான் இலறத் தூதர் (ஸல் ைல்ைாஹு அலை ஹி 

வஸல்ைம்) அவர்களிடம் இருந்து யகட்டதில் இருந்து 

ஹஜ் வணக்கத்லத விட்டு விடுவதில்லை எை 

ஆஇொ (ரழி யல்ைாஹு அன்ஹா) அவர்கள் 

கூறிைார்கள். ஆதாரம் : புகாாி 

عن أيب هريرة ريض اهلل عنه أن رسول اهلل صىل اهلل عليه 
فكن «. هذه ثم ظهور احلرص»نسائه اعم حجة الوداع : وسلم قال ل

لكهن حيججن إال زينب بنت جحش، وسودة بنت زمعة واكنتا 
تقوالن: واهلل ال حتركنا دابة بعد أن سمعنا ذلك من انليب صىل اهلل 

 عليه وسلم . رواه أمحد.

இறுதி ஹஜ்ைின் யொது இலறத் தூதர் (ஸல் 

ைல்ைாஹு அலை ஹி வஸல்ைம்) அவர்கள் தமது 

மலைவி மார்களிடம், இது உங்கள் கடலமயாை 
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ஹஜ்ைாகும். இதன் ெிறகு (யவறு கடலமயாை ஹஜ் 

உங்கள் மீது கிலடயாது) எையவ நீங்கள் வீடுகளில் 

இருந்து விடுங்கள் (ஹஜ்ைுக்காக ஷசல்ைாதீர்கள்) 

எை கூறிைார்கள். (இதலைக் யகட்டப் ெிறகும்) 

லசைப் ெின்த் ைஹ்ஷ் மற்றும் சவ்தாஹ் ெின்த் சம்ஆ 

(ரழி யல்ைாஹு அன்ஹுமா) ஆகியயாலர  தவிர 

ஏலைய நெிகளாாின் மலைவி மார்கள் அலைவரும் 

யமைதிக ஹஜ் கடலமகலள நிலறயவற்றி 

உள்ளார்கள். நெி (ஸல் ைல்ைாஹு அலை ஹி 

வஸல்ைம்) அவர்களிடம் இருந்து இதலை 

ஷசவியுற்றப் ெிறகு எந்த ஹஜ் ெயணங்களும் நாம் 

ஷசல்ைவில்லை எை அவ்விருவரும் கூறுெவர்களாக 

இருந்தார்கள். 

இந்த ஹஜ்ைுக்குப் ெிறகு யவறு ஒரு ஹஜ் அவர்கள் 

மீது கடலமயில்லை என்ெலதயய யமற்கண்ட ஹதீஸ் 

ஷதளிவு ெடுத்துகின்றது. யமைதிகமாக ஹஜ் கடலம 

நிலற யவற்றக் கூடாது என்று தலட விதிக்கப் ெட 

வில்லை. 

ه روى ابلخاري أن عمر ريض اهلل عنه أذن ألزواج انليب صىل اهلل علي
وسلم يف آخر حجة حجها، فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرمحن 

 بن عوف.

உமர் (ரழி யாழ்ைாஹு அன்ஹு) அவர்கள் தாம் 

ஷசய்த இறுதி ஹஜ்ைின் யொது நெி (ஸல் ைல்ைாஹு 
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அலை ஹி வஸல்ைம்) அவர்களின் 

மலைவிமார்களுக்கும் ஹஜ் ஷசய்ய அனுமதி 

வழங்கிைார்கள்; அவர்களுக்கு துலணயாக 

உஸ்மான் ெின் அப்ொன், அப்துர் ரஹ்மான் ெின் 

அவ்ப் (ரழி யல்ைாஹு அன்ஹுமா) ஆகிய நெித் 

யதாழர்கலளயும் அனுப்ெி லவத்தார்கள் எனும் 

ஷசய்திலய இமாம் புகாாி ெதிந்து லவத்துள்ளார். 

نساء انليب صىل اهلل  -أخرج ابن سعد من حديث أيب هريرة فكن 
حتركنا دابة بعد حيججن إال سودة وزينب فقاتلا، ال  -عليه وسلم 

ا يف ذلك ثم ظهر هل  رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ، واكن عمر متوقفا
 اجلواز فأذن هلن وتبعه ىلع ذلك من يف عرصه من غري نكري.

லசைப் ெின்த் ைஹ்ஷ் மற்றும் சவ்தாஹ் ெின்த் சம்ஆ 

(ரழி யல்ைாஹு அன்ஹுமா) ஆகியயாலர  தவிர 

ஏலைய நெிகளாாின் மலைவிமார்கள் அலைவரும் 

யமைதிக ஹஜ் கடலமகலள நிலறயவற்றி 

உள்ளார்கள். நெி (ஸல் ைல்ைாஹு அலை ஹி 

வஸல்ைம்) அவர்களிடம் இருந்து இதலை 

ஷசவியுற்றப் ெிறகு எந்த ஹஜ் ெயணங்களும் நாம் 

ஷசல்ைவில்லை எை அவ்விருவரும் கூறுெவர்களாக 

இருந்தார்கள் என்ற ஷசய்திலய அபூ ஹுலரரா (ரழி 

யல்ைாஹு அன்ஹு) அவர்களின் வாயிைாக 

அறிவித்த அறிஞர் இப்னு ஸஃத், யமைதிக ஹஜ் 

ஷசய்யக் கூடாது என்ற இயத கருத்லதயய 

ஆரம்ெத்தில் உமர்  (ரழி யல்ைாஹு அன்ஹு) 
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அவர்களும் ஷகாண்டிருந்த யொதிலும், ெிறகு 

யமைதிக ஹஜ் ஷசய்வலத ஆகுமாைதாக கருதிய 

அவர்கள், நெி (ஸல் ைல்ைாஹு அலை ஹி 

வஸல்ைம்) அவர்களின் மலைவிமார்களுக்கு 

அனுமதி வழங்கிைார்கள், அதற்கு அவர்களின் 

காைத்தில் வாழ்ந்த நெித் யதாழர்கள் யாரும் மறுப்பு 

ஷதாிவிக்கவில்லை எை குறிப்ெிட்டுள்ளார். 

وروى أمحد والنسايئ، عن أيب هريرة ريض اهلل عنه أن رسول اهلل صىل 
جهاد الكبري، والصغري، والضعيف، واملرأة، احلج »اهلل عليه وسلم قال: 

 سنده جيد.« والعمرة

ஹஜ் மற்றும் உம்ரா வணக்கங்கள் முதியயார், 

சிறுவர்கள், ெைகீைமாைவர்கள், ஷெண்கள் 

ஆகியயாாின் ைிஹாத் ஆகும் எை இலறத் தூதர் 

(ஸல் ைல்ைாஹு அலை ஹி வஸல்ைம்) அவர்கள் 

கூறியதாக அபூ ஹுலரராஹ் (ரழி யல்ைாஹு 

அன்ஹு) அவர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள். நூல்: 

அஹமத், நஸாஈ 

இதன் அர்த்தம், வயயாதிெம், சிறுலம, ெைகீைம், 

ஷெண்லம யொன்ற ஏயதனும் ஒரு காரணத்திைால் 

ெல்யவறு சிரமங்களுடன் ஹஜ் கடலமலய நிலற 

யவற்றுயவாருக்கு இலறவன் ைிஹாதுலடய 

நன்லமகலள வழங்குகிறான் என்ெதாகும். 

இலறவயை நன்கறிந்தவன். 
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ஒவ்ஷவாரு நான்கு அல்ைது ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு 

ஒரு முலற ஹஜ் ஷசய்வது சுன்ைத் ஆகும் என்ெதற்கு 

ெின் வரும் நெி ஷமாழிகள் ஆதாரமாக உள்ளை. 

ا »قال انليب صىل اهلل عليه وسلم :  يقول اهلل عز وج  : إن عبدا
صححت هل جسمه، ووسعت عليه يف املعيمة، تميض عليه مخسة 

رواه ابن حبان يف صحيحه، وأبو يعىل، « أعوام، ال يفد إيل، ملحروم
 وابليهيق.

 ஒரு அடியானுக்கு நான் ஆயராக்கியமாை உடலை 

வழங்கி, அவைது வாழ்வில் நான் அெிவிருத்தி 

ஷசய்திருந்தும், (அவன் ஹஜ் ஷசய்து) ஐந்து 

ஆண்டுகள் கடந்து விட்டப் ெிறகும் அவன் (ஹஜ் 

கடலமக்காக) என்ைிடம் வரவில்லை என்றால் 

அவன் ொக்கியம் இழந்தவன் ஆகி விடுவான் எை 

இலறவன் கூறுவதாக இலறத் தூதர் (ஸல் 

ைல்ைாஹு அலை ஹி வஸல்ைம்) அவர்கள் 

கூறிைார்கள். ஆதாரம் : இப்னு ஹிப்ொன், லெஹகி  

ا صححت هل »ورواه الطرباين يف األوسط بلفظ:  إن اهلل يقول: إن عبدا
« بدنه، وأوسعت عليه يف الرزق، لم يفد إيل يف لك أربعة أعوام، ملحروم

 رجال الصحيح. قال: يف جممع الزوائد: ورجال اجلميع

ஒரு அடியானுக்கு நான் ஆயராக்கியமாை உடலை 

வழங்கி, அவைது வாழ்வில் நான் இரண விருத்தி 
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ஷசய்திருந்தும்  (அவன் ஹஜ் ஷசய்து) நான்கு 

ஆண்டுகள் கடந்து விட்டப் ெிறகும் அவன் (ஹஜ் 

கடலமக்காக) என்ைிடம் வரவில்லை என்றால் 

அவன் ொக்கியம் இழந்தவைாக மாறி விடுவான் எை 

இலறவன் கூறுவதாக இலறத் தூதர் (ஸல் 

ைல்ைாஹு அலை ஹி வஸல்ைம்) அவர்கள் 

கூறிைார்கள். ஆதாரம் : 

அல்ைாஹ்யவ நன்கறிந்தவன், 

இலறவன் எங்கள் நெி முஹம்மத் (ஸல் ைல்ைாஹு 

அலை ஹி வஸல்ைம்) அவர்கள் மீதும், அவர்களின் 

குடும்ெத்தார்கள், யதாழர்கள் மீதும் சைவாத்தும், 

சைாமும் ஷசால்லி அருள் வாைாக. 

அப்துல்ைாஹ் ெின் இப்ராஹீம் அல் கர்ஆவி  

ஹஜ் வணக்கத்தின் ெைன்கள்  

அல்ைாஹ்வின் நல்ைடியார்கயள! 

நீங்கள் ஹஜ் கடலமலய நிலற யவற்றும் ஷொருட்டு 

இலறவன் உங்கலள புைிதமிக்க பூமியில் 

அலமந்துள்ள சங்லக மிக்க இல்ைத்திற்கு சிறப்புகள் 

நிலறந்த மாதத்தில் அலழத்துள்ளான். 

ெல்யவறு ொக்கியங்கலள நன்லமகலள அலடந்து 

ஷகாள்வதற்காகயவ அவன் ஹஜ் கடலமலய 
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விதியாக்கி உள்ளான். இதலையய அல் குர்ஆன் 

ெின்வருமாறு ஷதளிவு ெடுத்துகிறது. 

َهُدوا َمنَافََع لَُهمب  :  تعاىلقال   [.82احلج: ]لَيَشب

தங்களுக்குாிய ெைன்கலள அலடவதற்காகவும்;  

(ஹஜ்ைுக்காக மக்கலள அலழப்பீராக) 22;28 

அவ்வாறு ஹஜ்ைின் மூைம் நாம் அலடந்து 

ஷகாள்ளும் ெைன்களில், இந்த உைகில் நாம் 

அலடந்து ஷகாள்ளும் ெைன்களும் உள்ளை. 

அவ்வாயற மறு உைகில் நாம் அலடந்து ஷகாள்ளும் 

ெைன்களும் உள்ளை. 

உளத் தூயம், ொவப் ொிகாரம், ொவங்கள் 

மன்ைிக்கப் ெடுகின்றலம என்ெை மறு உைக 

ெயன்களில் உள்ளலவயாகும். எந்த விதமாை உைக 

யநாக்கங்களும் இன்றி, ஷெருலமக்காகயவா, 

முகஸ்துதிக்காகயவா, ஷெயருக்கும், புகழுக்கு 

மாகயவா அன்றி, தைது ஹஜ் கடலமலய நிலற 

யவற்றும் யொது முற்றிலும் அல்ைாஹ்லவ ெயந்து, 

அவைது கட்டலளக்கு அடி ெணிந்து, ொவங்கள், 

வீண் ஷசயல்கள் மற்றும் வீண் தர்க்கங்களில் இருந்து 

தவிர்ந்து, அல்ைாஹ்வின் திருப் ஷொருத்தத்லதயும், 

அவைின் ஷநருக்கத்லத யுயம முற்றிலும் 

யநாக்கமாகக் ஷகாண்டு ஒருவன் ஹஜ் கடலமலய 

நிலற யவற்றும் யொது மறு உைகில் இலறவன் 

தயார் ெடுத்தி உள்ள ெைன்கலள அலடந்து 
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ஷகாள்வான். இதற்கு மாற்றமாக உைக 

யநாக்கங்களுக் காகவும், ஷெயருக்கும், புகழுக்கும் 

ஒருவன் ஹஜ் கடலமலய நிலற யவற்றிைால் 

அவைது அமல்கள் அலைத்தும் ொைாகி விடும் எந்த 

விதமாை மறு உைக ெயன்கலளயும் அலடந்து 

ஷகாள்ள மாட்டான்.  

அரொ லமதாைத்தில் வணக்கங்களில் ஈடு ெட்டு 

உள்ள தைது அடியார்கலள வாைவர்களிடம் 

ஷெருலமயாக இலறவன் நிலைவு கூறுவதும் ஹஜ் 

யாத்திாிகர்கள் அலடந்து ஷகாள்ளும்   ெயன்களில் 

உள்ளலவ யாகும். 

உைகின் ெல்யவறு ொகங்களில் இருந்து வந்துள்ள 

ெை தரப் ெட்ட மக்கள், ஒயர இடத்தில், ஒயர 

யநரத்தில் ஒயர விதமாை அமல்கலள ஒற்றுலம 

யுடன் நிலற யவற்றுவ தும் ஹஜ்ைின் ெைன்களில் 

உள்ளலவயாகும். 

அல்ைாஹ்வின் ொல் மக்கலள அலழப்ெதற்கும், 

ஏகத்தின் ொல் மக்கலள ஷநறிப்ெடுத்துவதற்கும், 

இலண லவப்ெதில் இருந்து மக்கலள தடுப்ெதற்கும் 

நல்ைலத ஏவி, தீலமலய தடுப்ெதற்கும் ெைர் இந்த 

ெயணத்லத ெயன் ெடுத்திக் ஷகாள்கின்றலம கண் 

கூடாைதாகும். 

ஹஜ்ைின் யநாக்கம் ஏகத்துவம் 
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ஹஜ்ைின் உயர்ந்த யநாக்கம் ஷசால், ஷசயல், 

நம்ெிக்லக ஆகியவற்றில் ஓாிலற ஷகாள்லகலய 

நிலை நிறுத்துவதாகும். 

ஹஜ்ைுக்காகயவா, உம்ராவுக்காகயவா ஒருவர் 

நிய்யத் ஷசய்து விட்டால் இலறவன் ஒருவன் தான், 

அவனுக்கு இலண துலண இல்லை, ஆட்சி 

அதிகாரங்களுக்கு ஷசாந்தக்காரன் அவன் தான், 

அலைத்து புகழும் அவனுக்யக ஷசாந்தம் என்ெலத 

உயர்ந்த குரலில் (தல்ெியா ஊடாக) ெிரகடைப் 

ெடுத்துகிறார். 

ஹஜ் மற்றும் உம்ரா யாத்திாிகர்கள் இஹ்ராமில் 

இருந்து விடு ெடும் வலர ெின்வரும் தல்ெியாலவ 

அடிக்கடி உரத்தக் குரலில் கூறுவது முக்கிய 

சுன்ைத்தாகும்.  

َّْيكب  ، اللَُّهمَّ  بلب َّيْ  بلَّْيكب ِْيكب  ال كب بلب
، لبكب  َشب َّْيكب ، إنَّ  بلب  احلبْمدب

 ، ةب ، لبكب  وانلِّْعمب ِْيكب  ال والُملْكب
 لبكب  َشب

“ைப்லெக ல்ைாஹும்ம ைப்லெக, ைப்லெக 

ைாொீக ைக ைப்லெக், இன்ைல் ஹம்த 

வன்ைிஃமத ைக வல் முல்க், ைாொீக ைக்” 

அதன் அர்த்தம் :  
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“இயதா வந்து விட்யடன்  இலறவா !  இயதா  வந்து 

விட்யடன்.  

உன் அலழப்லெ ஏற்று இயதா வந்து விட்யடன், 

உைக்கு நிகராயைார் எவரும் இல்லை.  

இயதா நான் வருலக தந்துள்யளன். நிச்சயமாக 

புகழலைத்தும், ொக்கியங்கள் அலைத்தும் உைக்யக 

ஷசாந்தம்: ஆட்சி, அதிகாரங்கள் உைக்யக உாியை, 

உைக்கு யாயதார் இலணயும் இல்லை.” 

ஷெரும் திரளாை மக்கள் ஒன்று திரண்டுள்ள அரொ 

முற்ற ஷவளியில் ஏகத் துவ ஷகாள்லகலய 

உள்ளத்தால் ஏற்று, ஷசயலின் மூைம் நிரூெிப்ெயதாடு, 

நாவிைால் ஹாைிகள் உறுதி ஷமாழி வழங்குவதும் 

ஹஜ்ைின் உயர்வாை யநாக்கம் ஏகத்துவம் 

என்ெதற்கு ஷெரும் எடுத்துக் காட்டாகும். 

ெின் வரும் ஏகத்துவக் கலிமாலவ அதிகதிகம் அரொ 

முன்றலில் ஷமாழிவது முக்கியமாை சுன்ைத்தாகும். 

ب لُكَِّ  ُ احلبْمُد ، وبُهوب ىلعب هلب ُ الُملُْك ؛ وب ُ، هلب ِيكب هلب
هُ ال َشب ب إاِلبَّ اهلُل وبْحدب ال إهلب

ٍء قبِديٌر  ْ  ، َشب
“ைா  இைாஹ இல்ை ல்ைா ஹு , வஹ்த ஹு, ைா 

ொீக ைஹ் , ைஹுல் முல்கு வ ைஹுல்  ஹம்து, வ 

ஹுவ அைா குல்லி லெ இன் கதீர்” 
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அதன் ஷொருள் : அல்ைாஹ்லவத் தவிர வணங்கி வழி 

ெட தகுதி வாய்ந்த இலறவன் யாரும் இல்லை, 

அவன் தைித்தவன், அவனுக்கு யாஷதாரு இலணயும் 

இல்லை. ஆட்சி அதிகாரங்கள் அவனுக்யக ஷசாந்தம், 

அலைத்துப் புகழும் அவனுக்யக உாியை. அவன் 

அலைத்து ஷொருட்களின் மீதும் ஆற்றல் 

உலடயவன்.  

خري ادلاعء داعء عرفة، وخري ما قلت »قال انليب صىل اهلل عليه وسلم : 
أنا وانلبيون من قبيل: ال هلإ إال اهلل وحده ال َشيك هل، هل امللك وهل 

 رواه الرتمذي.« احلمد، وهو ىلع لك َشء قدير

துஆக்களில் சிறந்தது அரொ நாளுலடய துஆ வாகும் 

எை நெி (ஸல் ைல்ைாஹு அலை ஹி வஸல்ைம்) 

அவர்கள் கூறிவிட்டு, நானும், நெிமார்களும் 

கூறியதில் சிறந்தது “ைா  இைாஹ இல்ை ல்ைா ஹு , 

வஹ்த ஹு, ைா ொீக ைஹ் , ைஹுல் முல்கு வ 

ைஹுல்  ஹம்து, வ ஹுவ அைா குல்லி லெ இன் 

கதீர்” என்ெதாகும் எை குறிப்ெிட்டார்கள். நூல் : 

திாிமிதி 

ஹஜ் கடலமலய நிலற யவற்றுயவார் அதன் 

ஷொருலள உணர்ந்து அதன்ெடி ஷசயல் ெட்டு 

அலைத்து காாியங்கலளயும் இலறவனுக்காகயவ 

ஷசயல்ெடுத்த யவண்டும் என்ெதற்காகயவ இந்த 
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கலிமாலவ அந் நாளில் அதிகமதிகம் கூறுவது 

சுன்ைத் தாக்கப் ெட்டுள்ளது. 

அல்ைாஹ்வின் ஆையமாை புைித கஃொலவ 

மாத்திரம் தவாப் ஷசய்வதும் ஏகத்துவத்லத 

உணர்த்தும் ஹஜ் கடலமயின் முக்கிய 

ஷசயற்ொடாகும். 

َيبَت البَعتَيقَ  :  قال اهلل تعاىل وهفُوا بَاْلب َطه  [82]احلج:  َوَلب

 

ெின்ைர் (அவர்கள் தலைமுடி இறக்கி, நகம் ஷவட்டி, 

குளித்து) தம் அழுக்குகலள நீக்கிக் ஷகாள்ளவும; தம் 

யநர்ச்லசகலளயும் நிலறயவற்றவும்; பூர்வீக 

ஆையமாை (கஃொ எனும்) வீட்லடயிம் அவர்கள் 

தவாஃப் எசய்ய) சுற்றி வரவும். சூரா 22;29 

மண்ணலறகளில் அடக்கம் ஷசய்யப் ெட்டுள்ள 

உடல்களுக்கு மதிப்ெளித்து, அல்ைது அதற்கு அஞ்சி, 

அல்ைது அதைிடம் ஏயதனும் உதவிலய நாடி 

மண்ணலறகலள சூழ தவாப் ஷசய்தல் அப்ெட்டமாை 

ெிர்க் ஆகும். 

ஹஜ் மற்றும் உம்ராவின் யொது, ஹைருல் அஸ்வத் 

மற்றும் ருக்னுல் யமாைிலய ஷதாடும் யவலளயில், 

யாத்திாிகர்கள் அவ்விரண்டு இடங்களுக்கும் எந்தவித 

நன்லம ஷசய்யயவா, தீலம ஷசய்யயவா சக்தி 

கிலடயாது என்ற நம்ெிக்லகயுடன் “அல்ைாஹு 
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அக்ெர்” (அல்ைாஹ் மிகப்ஷொியவன்) என்று 

முழங்குவதும் ஏகத் துவத்லத உறுதிப் ெடுத்தும் 

ஷசயற் ொடாகும். இலறவைின் கட்டலளக்கு 

அடிெணிந்தும் இலறத் தூதாின் வழி முலறலய ெின் 

ெற்றியுயம அவ்வாறு ஷசய்யப் ெடுகிறது. 

இதைால் தான் உமர் (ரழி யல்ைாஹு அன்ஹு) 

அவர்கள் ெின் வருமாறு குறிப்ெிட்டார்கள் , 

طاب ريض اهلل عنه حينما استلم احلجر قال أمري املممنني عمر بن اخل
وقبله: واهلل إين أعلم أنك حجر ال تنفع وال ترض، ولوال أين رأيت 

 رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. متفق عليه.

அமீருல் முஃமிைீன் உமர் ெின் அல் கத்தாப் (ரழி 

யல்ைாஹு அன்ஹு) அவர்கள் ஹைருல் அஸ்வலத 

ஷதாட்டு முத்தமிட்டார்கள், ெிறகு “அல்ைாஹ்வின் 

மீது ஆலணயாக, நீ ஒரு கல்யை, நீ எந்த ெையைா, 

தீலமயயா ஷசய்ய சக்தி ஷெற மாட்டாய் என்று 

எைக்கு நன்கு ஷதாியும், இலறத் தூதர் (ஸல் 

ைல்ைாஹு அலை ஹி வஸல்ைம்) அவர்கள் உைக்கு 

முத்தமிடுவலத நான் காண வில்லை என்றால் நானும் 

முத்தமிட்டு இருக்க மாட்யடன்” என்று கூறிைார்கள். 

அதாரம் : புகாாி , முஸ்லிம். 

இதன் மூைம் ஒரு முஸ்லிம் தவாெின் யொது ஹைருல் 

அஸ்வத் மற்றும் ருக்னுல் யமாைிலயத் தவிர இலறத் 

தூதாின் கப்ரு, மகாமு இப்ராஹீம் உள்ளிட்ட 
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இடங்கள், கற்கள் என்ெவற்லற ஷதாடுவயதா, 

முத்தமிடுவயதா மார்க்கத்தில் அனுமதிக்கப் 

ெட்டதல்ை என்ெலத விளங்கி ஷகாள்வான். 

தவாபுலடய சுன்ைத் ஷதாழுலகயின் முதல் 

ரகஅத்தில் சூரத்துல் காெிரூனும், இரண்டாம் 

ரகஅத்தில் சூரத்துல் இக்ைாசும் ஓதுவது சுன்ைத் 

தாக்கப் ெட்டுள்ளலம ஹஜ்ைின் யொது 

ஏகத்துவத்லத நிலை நிறுத்தும் ஷசயற் ொடாகும்.  

சூரத்துல் காெிரூன் ஊடாக ஒரு அடியான் இலண 

லவப்ொளர்களின் மார்கத்தில் இருந்து தன்லை 

நீக்கி, இலறவன் ஒருவனுக்யக தைது 

வணக்கங்கலள நிலை நிறுத்துவலத உறுதிப் 

ெடுத்துகிறான். 

சூரத்துல் இக்ைாஸ் ஊடாக ஒரு அடியான் அலைத்து 

ொிபூரண ெண்புகலளயும் இலறவனுக்கு 

உாித்தாக்கும் அயத யவலை, அலைத்து 

குலறப்ொடுகலள விட்டும் இலறவலை தூய்லம 

ெடுத்துகிறாை. 

இதன் மூைம் அவன் தைது இலறவலையும், 

அவைது உயாிய ெண்புகலளயும் அறிந்து 

ஷகாள்கிறான். அவனுக்கு மாத்திரம் அவைது 

வணக்க வழிொடுகலள நிலை நிறுத்துகிறான். 

அவலை அன்றி எவலையும் வணங்குவலத தவிர்த்து 

ஷகாள்கிறான். 
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அவ்வாயற மூன்று ைமராக்களுக்கும் கல் எறிதல், 

ெலிப் ெிராணிலய அறுத்து ெலியிடல், தலை முடிலய 

மழித்தல் , ஐங்காைத் ஷதாழுலககலள நிலற யவற்றல் 

உள்ளிட்ட மிைாவில் தங்கி இருக்கும் காைங்களில் 

நிலற யவற்றும் உயர்ந்த வணக்கங்கள் அலைத்தும் 

ஏகத் துவத்லத ெிரதி ெலிக்கும் ஹஜ் கிாிலயகளாகும். 

ைம்ராக்களுக்கு கல் எறியும் யொது , “அல்ைாஹு 

அக்ெர்” (அல்ைாஹ் மிகப்ஷொியவன்) என்று 

முழங்குவதன் மூைம் ஏகத்துவக் ஷகாள்லக ெிரகடைப் 

ெடுத்தப் ெடுகிறது. 

ெலிப் ெிராணிலய அறுப்ெதும் ஏக இலறவலை 

நிலைவு கூறும் ஷசயற்ொடாகும். அல் குர்ஆைில் 

இலறவன் ெின் வருமாறு குறிப்ெிடுகின்றான். 

ُكرُ وَ  قال تعاىل:  َذب بَنا َمنَسًكا ََلِّ ٍة َجَعل مه
ُ
ِّ أ

ٰ َما رَ لَُكَ هَ لََعَ َم اللـه ن وا اسب زََقُهم مَِّ
نبَعامَ 

َ لَُموا بََهيَمةَ اْلب سب
َ
َ  ۗ  فَإَلَـُٰهُكمب إَلَـٌٰه َواَحٌد فَلَُه أ بَتَيَ  ۗ  َوبََشِّ بُمخب  ﴾٤٣﴿ ال

 [.34]احلج: 

இன்னும் கால்நலட(ப்ெிராணி)களிலிருந்து 

அல்ைாஹ் அவர்களுக்கு உணவாக்கியுள்ள (ஆடு, 

மாடு, ஒட்டகம் யொன்ற)வற்றின் மீது அவர்கள் 

அல்ைாஹ்வின் ஷெயலரக் கூறும் ெடிச் ஷசய்வதற்காக  

குர்ொைி ஷகாடுப்ெலத ஒவ்ஷவாரு சமூகத்தாருக்கும் 

(கடலமயாக) ஆக்கியிருக் கியறாம்; ஆகயவ உங்கள் 

நாயன் ஒயர நாயன்தான்; எையவ அவ(ன் 

http://tanzil.net/#22:34
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ஒருவ)னுக்யக நீங்கள் முற்றிலும் வழிப்ெடுங்கள்; 

(நெியய!) உள்ளச்சம் உலடயவர்களுக்கு நீர் 

நன்மாராயங் கூறுவீராக! (அல் குர்ஆன், 22 : 34 ) 

ٌ وقال تعاىل:  َ لَُكمب فَيَها َخْيب بنَاَها لَُكمب مَنب َشَعائَرَ اّلِله َن َجَعل ُدب َواْلب
َ َعلَيبَها َصَوافه فَإََذا وََجبَتب ُجنُوبَُها فَُُكُوا مَنبَها فَاذبكُ  َم اّلِله ُروا اسب

بُمعبََته  عَُموا البَقانََع َوال طب
َ
ُكُروَن  َكَذٰلَكَ َوأ نَاَها لَُكمب لََعلهُكمب تَشب رب  *َسخه

وَ  َ ُُلُوُمَها َوََل دََماؤَُها َولََكنب َيَناُُلُ اتلهقب  َكَذٰلَكَ ى مَنبُكمب لَنب َيَناَل اّلِله
َسنَيَ  بُمحب َ ال َ َ لََعَ َما َهَداُكمب َوبَشِّ وا اّلِله ُ َ رََها لَُكمب تَلَُكّبِّ  َسخه

 [.33، 33]احلج: 

இன்னும் (குர்ொைிக்காை) ஒட்டகங்கள்; அவற்லற 

உங்களுக்காக அல்ைாஹ்வின் அலடயாளங்களில் 

உள்ளலவயாக நாம் ஆக்கியிருக்கியறாம்; 

உங்களுக்கு அவற்றில் மிக்க நன்லம உள்ளது; 

எையவ (அலவ உாிய முலறயில்) நிற்க லவத்து 

அவற்றின் மீது அல்ைாஹ்வின் ஷெயலரச் ஷசால்(லி 

குர்ொன் ஷசய்)வீர்களாக; ெிறகு, அலவ தங்கள் 

விைாப்புறமாக சாய்ந்து கீயழ விழுந்(து உயிர் நீத்)த 

ெின் அவற்றிலிருந்து நீங்களும் உண்ணுங்கள்; 

(வறுலமயிலும் லகயயந்தாமல் இருப்ெலதக் 

ஷகாண்டு) திருப்தியாக இருப்யொருக்கும், 

யாசிப்யொருக்கும் உண்ணக் ஷகாடுங்கள்;  

இவ்விதமாகயவ, நீங்கள் நன்றி ஷசலுத்தும் 
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ஷொருட்டு அவற்லற உங்களுக்கு வசப்ெடுத்திக் 

ஷகாடுத்திருக்கியறாம்.  

(எைினும்), குர்ொைியின் மாமிசங்கயளா, அவற்றின் 

இரத்தங்கயளா அல்ைாஹ்லவ ஒரு யொதும் 

அலடவதில்லை; ஆைால் உங்களுலடய தக்வா 

(ெயெக்தி) தான் அவலை அலடயும்; அல்ைாஹ் 

உங்களுக்கு யநர்வழி காண்ெித்ததற்காக அவலை 

நீங்கள் ஷெருலமப் ெடுத்தும் ஷொருட்டு - இவ்வாறாக 

அவற்லற உங்களுக்கு வசப்ெடுத்திக் 

ஷகாடுத்திருக்கிறான்; ஆகயவ நன்லம ஷசய்யவா 

ருக்கு நீர் நன்மாராயங் கூறுவீராக! (அல் குர்ஆன், 22 
: 36, 37) 

இதன் மூைம் ெிராணிகலள அறுத்து ெலியிடுவது ஒரு 

வணக்கம், அதலை இலறவனுக்காக அன்றி யவறு 

யாருக்காகவும் நிலறயவற்றக் கூடாது என்ெலத ஒரு 

முஸ்லிம் புாிந்து ஷகால்கிறான். கல்ைலறகள், 

ைின்கள், வலிமார்கள் உள்ளிட்ட இலறவைின் 

ெலடப்ெிைங்கள் எவருக்காகவும் ெிராணிகலள  

ெலியிடுவது கூடாது. அவ்வாறு ஷசய்வது மிகப் 

ஷெரும் இலண லவப்ொகும். மன்ைிக்கப் ெடாத 

குற்றம் ஆகும். 

ஹஜ் மற்றும் உம்ரா வணக்கங்களின் யொது தலை 

முடிலய மழித்தல் அல்ைது கத்தாித்தல் ஆகிய உயாிய 

வணக்கங்களாகும். தமது தலை முடிலய 
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மலிக்கின்றவர்கள் மற்றும் கத்தாிக்கின்றவர்களுக்கு 

இலறத் தூதர் (ஸல் ைல்ைாஹு அலை ஹி 

வஸல்ைம்) அவர்கள் துஆ ஷசய்துள்ளார்கள். 

இலறவன் அல் குர்ஆைில் ெின் வருமாறு 

கூறுகிறான் : 

  ََين َ  [.83]الفتح:  ُُمَلَِّقََي رُُءوَسُكمب َوُمَقّصِّ

நிச்சயமாக அல்ைாஹ் தன் தூதருக்கு (அவர் கண்ட) 

கைலவ உண்லமயாக்கி விட்டான்; அல்ைாஹ் 

நாடிைால், நிச்சயமாக நீங்கள் மஸ்ைிதுல் ஹராமில் 

அச்சம் தீர்ந்தவர்களாகவும், உங்களுலடய 

தலைகலளச் சிலரத்துக் ஷகாண்டவர்களாகவும்; 

(உயராமம்) கத்தாித்துக் ஷகாண்டவர்களாகவும் 

நுலழவீர்கள் (அப்யொதும் எவருக்கும்) நீங்கள் 

ெயப்ெட மாட்டீர்கள், ஆகயவ, நீங்கள் 

அறியாதிருப்ெலத அவன் அறிகிறான் - (அதன் 

ெின்ைர்) இதலை அன்றி ஷநருங்கிய ஒரு 

ஷவற்றிலயயும் (உங்களுக்கு) ஆக்கிக் ஷகாடுத்தான்.” 

(அல் குர்ஆன் 48:27) 

இதன் மூைம் இலறவன் அல்ைாத யவறு 

யாருக்காகவும் தலை முடிலய மழித்தல் மாஷெரும் 

ெிர்க், இலறவன் அதலை மன்ைிக்க மாட்டான் 

என்ெலத ஒரு முஸ்லிம் புாிந்து ஷகால்கிறான். 
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ஹஜ் கடலமலய நிலற யவற்றும் யொதும், நிலற 

யவற்றிய ெிறகும் தன்லை நிலைவு கூர்ந்து 

துதிக்குமாறு இலறவன் கட்டலள இட்டுள்ளாை. 

அவலை அன்றி தலைவர்கள், ஷொியவர்கள், 

உயியராடிருக்கிறவர்கள், மாித்தவர்கள் எவலரயும் 

நிலைவு கூர்வலத தடுத்துள்ளான். அயத யொன்று 

குடும்ெ ஷகௌரவங்கலள ஷகாண்டு ஷெருலம 

அடிப்ெலதயும் இலறவன் தடுத்துள்ளான். 

இலறவன் அல் குர்ஆைில் ெின் வருமாறு 

கூறுகிறான் : 

رَُكمب آَبَاءَُكمب فقال تعاىل:  َ َكَذكب بُكُروا اّلِله فَإََذا قََضيبتُمب َمنَاَسَكُكمب فَاذ
ا فَ  را َشده ذَكب

َ
وب أ

َ
ََخَرةَ أ نبَيا َوَما َُلُ َِف اْلب َمَن الهاَس َمنب َيُقوُل َربهنَا آَتَنَا َِف ادلُّ

ََخَرةَ  *َمنب َخًَلٍق  نبيَا َحَسنَةا َوَِف اْلب َوَمنبُهمب َمنب َيُقوُل َربهنَا آَتَنَا َِف ادلُّ
ا َكسَ  *َحَسَنةا َوقََنا َعَذاَب الهارَ  ولَئََك لَُهمب نََصيٌب مَمه

ُ
ُ ََسَيُع أ بُوا َواّلِله

ََساَب  َ فًََل  *اُلب َل َِف يَوبَميب يهاٍم َمعبُدوَداٍت َفَمنب َتَعجه
َ
َ َِف أ َواذبُكُروا اّلِله

لَُموا  َ َواعب ََق َواتهُقوا اّلِله َر فًََل إَثبَم َعلَيبهَ لََمَن اته خه
َ
إَثبَم َعلَيبهَ َوَمنب تَأ

ونَ  بَشُ نهُكمب إَََلبهَ ُُت
َ
 [.823-822: بلقرة]ا أ

ஆகயவ, உங்களுலடய ஹஜ்ைு கிாிலயகலள 

முடித்ததும், நீங்கள் (இதற்கு முன்ைர்) உங்கள் 

தந்லதயலர நிலைவு கூர்ந்து சிறப்ெித்தலதப் யொல் - 

இன்னும் அழுத்தமாக, அதிகமாக அல்ைாஹ்லவ 
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நிலைவு கூர்ந்து திக்ரு ஷசய்யுங்கள்; மைிதர்களில் 

சிைர், “எங்கள் இலறவயை! இவ்வுைகியையய (எல்ைா 

வற்லறயும்) எங்களுக்குத் தந்துவிடு” என்று 

கூறுகிறார்கள்; இத்தலகயயா ருக்கு மறுலமயில் 

யாஷதாரு நற்ொக்கியமும் இல்லை. 

இன்னும் அவர்களில் சிைர், “ரப்ெைா! (எங்கள் 

இலறவயை!) எங்களுக்கு இவ்வுைகில் நற்ொக்கி 

யங்கலளத் தந்தருள்வாயாக; மறுலமயிலும் 

நற்ொக்கியங்கலளத் தந்தருள்வாயாக; இன்னும் 

எங்கலள (நரக) ஷநருப்ெின் யவதலையி லிருந்தும் 

காத்தருள்வாயாக!” எைக் யகட்யொரும் அவர்களில் 

உண்டு. 

இவ்வாறு, (இம்லம - மறுலம இரண்டிலும் 

நற்யெறுகலளக் யகட்கின்ற) அவர்களுக்குத்தான் 

அவர்கள் சம்ொதித்த நற்ொக்கியங்கள் உண்டு; தவிர, 

அல்ைாஹ் கணக்கு தீர்ப்ெதில் மிகத் தீவிரமாைவன். 

குறிப்ெிடப் ெட்ட நாட்களில் அல்ைாஹ்லவ திக்ரு 

ஷசய்யுங்கள்; எவரும் (மிைாவிலிருந்து) இரண்டு 

நாட்களில் விலரந்து விட்டால் அவர் மீது 

குற்றமில்லை; யார் (ஒரு நாள் அதிகமாக) 

தங்குகிறாயறா அவர் மீதும் குற்றமில்லை; (இது 

இலறவலை) அஞ்சிக் ஷகாள்யவாருக்காக 

(கூறப்ெடுகிறது); அல்ைாஹ்லவ நீங்கள் அஞ்சிக் 

ஷகாள்ளுங்கள்; நீங்கள் நிச்சயமாக அவைிடத்தியை 

ஒன்று யசர்க்கப் ெடுவீர்கள் என்ெலதயும் அறிந்து 
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ஷகாள்ளுங்கள். (அல் குர்ஆன் 2 : 200 முதல் 203) 

வலர 

ஹஜ் மற்றும் உம்ராவின் சட்டங்கள் 

ஹஜ் வணக்கத்திற்கு நான்கு முதல் நிலை கடலமகள் 

(அரகான்) உள்ளை. அலவ: இஹ்ராம் , தவாப், 

சஃயி, அரொவில் தாித்தல் என்ெைவாகும். யமற்ெடி 

முதல் நிலை கடலமகளில் ஏயதனும் ஒன்று தவறும் 

ெட்சத்தில் ஹஜ் கடலம ஷசல்லுெடியாகாது. 

உம்ராவுக்கு மூன்று முதல் நிலை கடலமகள் 

(அர்கான்) உள்ளை. அலவ: இஹ்ராம் , தவாப், சஃயி 

என்ெைவாகும். 

 முதல் நிலைக் கடலமகளில் முதைாவது : அல் 

இஹ்ராம் : 

இஹ்ராம் என்ெது ஆலடகலள கலளவதுடன்,  

அல்ைது தல்ெியா கூறுவதுடன் ஹஜ் மற்றும் உம்ரா 

கடலமகளில் நுலழவதற்காை எண்ணம் 

லவப்ெலதயய குறிக்கிறது. ஏஷைைில் ஒருவன் 

உள்ளத்தால் எண்ணம் ஷகாள்வதன் மூைம் மாத்திரம் 

“முஹ்ாிம்” ஆக மாட்டான். மாற்றமாக அவன் 

உள்ளத்தில் ஷகாண்டுள்ள எண்ணத்லத உறுதிப் 

ெடுத்தும் வார்த்லதலய ஷமாழிய யவண்டும், அல்ைது 

அதலை உறுதிப் ெடுத்தும் ஷசயலை ஷசய்ய 

யவண்டும் என்ெயத அறிஞர்களிடம் நிைவும் இரு 

ஷவவ்யவறு கருத்துக்களில் சாியாை கருத்தாகும். 
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இஹ்ராமின் வாைிப்கள், சுன்ைத்துக்கள் 

மற்றும் இஹ்ராமின் ெின்  தலட ஷசய்யப் 

ெட்டலவகள் 

இஹ்ராமின் வாைிப்கள் 

நிர்ணயிக்கப் ெட்ட எல்லைகலள (மீக்காத்) 

கடப்ெதற்கு முன்ைர் நிய்யத் லவத்தல் இஹ்ராமின் 

வாைிப்களில் ஒன்று ஆகும் : 

وقت رسول اهلل صىل اهلل عليه »عن ابن عباس ريض اهلل عنهما قال: 
لم أله  املدينة ذا احلليفة، وأله  المام اجلحفة، وأله  جند قرن وس

املنازل، وأله  ايلمن يلملم، هن هلن وملن أىت عليهن من غريهن ممن 
أراد احلج والعمرة، ومن اكن دون ذلك فمن حيث أنمأ، حىت أه  مكة 

 .متفق عليه« من مكة

மதீைா ெிரயதசத்தில் இருந்து வருயவாருக்கு “துல் 

ஹுலளொ” எனும் இடத்லதயும், ொம் ெிரயதசத்தில் 

இருந்து வருயவாருக்கு “அல் ைூஹ்ொ” எனும் 

இடத்லதயும், நஜ்த் ெிரயதசத்தில் இருந்து 

வருயவாருக்கு “கர்னுல் மைாஸில்” எனும் 

இடத்லதயும், யமன் ெிரயதசத்தில் இருந்து 

வருயவாருக்கு “யைம்ைம்” எனும் இடத்லதயும் ஹஜ் 

மற்றும் உம்ராவுக்கு வருயவாருக்காை எல்லைகளாக 

(மீகாத்களாக) நிர்ணயித்த இலறத் தூதர் (ஸல் 

ைல்ைாஹு அலை ஹி வஸல்ைம்) அவர்கள், இந்த 
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எல்லைகள் குறித்த ெிரயதசத்தில் இருந்து  

வருகின்றவர்களுக்கும், யவறு ெிரயதசங்களில் 

இருந்து அதலை கடந்து ஷசல்கின்றவர்களுக்குமாை 

எல்லைகளாகும் எை குறிப்ெிட்டார்கள். இந்த 

எல்லைகளுக்கு உட்ெட்ட ெகுதியில் இருந்து ஹஜ் 

மற்றும் உம்ராவுக்கு ஷசல்யவார் அவர்கள் 

ெயணத்லத ஆரம்ெிக்கும் இடத்தில் இருந்யத நிய்யத் 

ஷசய்து ஷகாள்ள யவண்டும். எையவ, மக்காவில் 

இருந்து வருயவார் மக்காவில் இருந்யத நிய்யத் 

ஷசய்து ஷகாள்ள யவண்டும் எை இலறத் தூதர் (ஸல் 

ைல்ைாஹு அலை ஹி வஸல்ைம்) அவர்கள் 

கூறிைார்கள். அறிவிப்ெவர் : அபூ ஹுலரராஹ் (ரழி) 

அதாரம் : புகாாி, முஸ்லிம். 

أن انليب صىل اهلل عليه وسلم وقت أله  »عن اعئمة ريض اهلل عنها 
 رواه أبو داود والنسايئ.« العراق ذات عرق

ஈராக் ெிரயதசத்தில் இருந்து உம்ரா மற்றும் 

ஹஜ்ைுக்காக வருயவாருக்கு “தாது இர்க்” எனும் 

இடத்லத இலறத் தூதர் (ஸல் ைல்ைாஹு அலை ஹி 

வஸல்ைம்) அவர்கள் எல்லையாக நிர்ணயித்ததாக 

ஆஇொ (ரழி யல்ைா ஹு அன்ஹா) அவர்கள் 

அறிவிக்கின்றார்கள். நூல் ; அபூ தாவூத், நாஸாஈ 

மீக்காத்  என்றால் குறித்த ெிரயதசங்கலள கடக்க 

முன் புைித மிக்க அல்ைாஹ்வின் ஆையத்திற்கு 

மதிப்பும், மாியாலதயும் வழங்கி இஹ்ராம் ஷசய்து 

ஷகாள்வதற்காக இலறத் தூதர் (ஸல் ைல்ைாஹு 
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அலை ஹி வஸல்ைம்) அவர்கள் எல்லையாக 

நிர்ணயித்த ெகுதிகளாகும். 

தைது தூதர் (ஸல் ைல்ைாஹு அலை ஹி வஸல்ைம்) 

அவர்களுக்கு மக்காலவ யகாட்லடயாக அலமத்துக் 

ஷகாடுத்த இலறவன், அதலை சூழ ொதுகாப்லெ 

ெைப்ெடுத்தும் யநாக்கில் புைித பூமிகலள 

அலமத்தயதாடு, மீக்காத் என்னும் எல்லைகலளயும் 

அலமத்தான். ஹஜ் மற்றும் உம்ராவுக்காக வருயவார் 

புைித மிக்க அல்ைாஹ் வின் ஆையத்திற்கு மதிப்பும், 

மாியாலதயும் வழங்கி இஹ்ராம் இன்றி அந்த 

எல்லைகலள கடக்கக் கூடாது. அந்த இஹ்ராம் 

இன்றி ஒருவர் கடந்து ஷசன்று விட்டால், அவர் 

மீண்டும் அந்த எல்லைக்கு வந்து இஹ்ராம் ஷசய்ய 

யவண்டும், அல்ைது அவர் ஒரு ெலி ெிராணிலய 

அறுத்து ெலியிட யவண்டும்.  அதற்கு அவர் சக்தி 

ஷெறாத சந்தர்ெத்தில் ெத்து நாட்கள் யநான்பு ெிடிக்க 

யவண்டும். அயத யவலை மீகாத்லத அலடய முன் 

இஹ்ராம் ஷசய்வது மக்ரூஹ் ஆகும். ஏஷைைில் 

இலறத் தூதர் (ஸல் ைல்ைாஹு அலை ஹி 

வஸல்ைம்) அவர்கள் தமது இறுதி ஹஜ் ெயணத்தின் 

யொது மதீைாவில் இருந்து “துல் ஹுலைொ” லவ 

அலடயும் வலர இஹ்ராம் ஷசய்ய வில்லை.  

ஹஜ்ைுக்காக அல்ைது உம்ராவுக்காக நிய்யத் 

(இஹ்ராம்) ஷசய்தவுடன் ஆலடகலள 

கலைவதும் வாைிப் ஆகும்: 



 

 

 
38 

عن ابن عمر ريض اهلل عنهما أن رجالا سأل رسول اهلل صىل اهلل عليه 
وسلم ما يلبس املحرم من اثلياب، فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه 

ال تلبسوا القمص وال العمائم، وال الرساويالت، وال الربانس، »وسلم : 
فيلبس اخلفني ويلقطعهما أسف  وال اخلفاف، إال أحد ال جيد انلعلني 

 «.من الكعبني، وال تلبسوا من اثلياب شيئاا مسه الزعفران وال الورس
இலறத் தூதர் (ஸல் ைல்ைாஹு அலை ஹி 

வஸல்ைம்) அவர்களிடம் ஒருவர் வந்து இஹ்ராம் 

ஷசய்தவர் எந்த விதமாை ஆலடகலள அணிய 

யவண்டும் எை விைவிைார்கள். அதற்கு அவர்கள், 

சட்லட (ெர்ட்), தலைப்ொலக. காற் சட்லடகள், 

நீண்ட குல்ைாய், (அயரெியர்கள் அணியும்) “குப்” 

(எைப் ெடும் நீண்ட சப்ொத்து) ஆகியவற்லற 

இஹ்ராம் ஷசய்யதார் அணிய கூடாது, அணிவதற்கு 

சாதாரண காைணிகள் இல்ைாத சந்தர்ெத்தில் கணுக் 

காலுக்கு கீழ் ெகுதியில் ஷவட்டி விட்டு “குப்” லெ 

அணியைாம்,  மணங்கள் ெட்ட ஆலடகலளயும் அவர் 

அணிய கூடாது எை ெதிைளித்ததாக இப்னு உமர் 

(ரழி யல்ைா ஹு அன்ஹுமா) அவர்கள் 

அறிவித்தார்கள். 

யெர்ட், காற் சட்லடகள் உடம்லெ சூழ லதக்கப் 

ெட்ட ஆலடகலள இஹ்ராம் ஷசய்யதார் அணிய 

கூடாது. ஆடம்ெரத்லத விட்டும் தூரமாைவர் களாக, 

ெய ெக்திலயயும், ெணிலவயும் ெிரதி ெலிக்கும் அயத 

யவலை அவன் இஹ்ராமுடன் இருக்கும் எல்ைா 
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சந்தர்ப்ெத்திலும் மரணத்லதயும், கென் 

ஆலடகலளயும் நிலைவு கூர்வயதாடு, மறுலமயில் 

ஆலடகள் இன்றி, ொதணிகள் இன்றி இலறவன் 

முன்ைிலையில் மக்கள் ஷகாண்டு வரப் ெடும் சூழலை 

நிலைவு ஊட்டும் விதமாை இரண்டு ஷவள்லள 

துணிகலளயய இஹ்ராம் ஷசய்யதார் அணிகின்றைர். 

புைித மிக்க அல்ைாஹ்வின் ஆையத்திற்குாிய 

மதிப்லெயும், மாியாலதயும் வழங்கி, அதலை 

சங்லகப் ெடுத்தியவைாக, அலைத்லதயும் துறந்து 

இலறவலை யநாக்கி வந்துள்ளலத உறுதிப் ெடுத்தும் 

ஆலடகயள இஹ்ராமின் ஆலடகள். 

“தமத்துஃ” முலறயில் ஹஜ் ஷசய்யவார், ( ك عمرة "لبي
 ைப்லெக உம்ரதன் முதமத்தி அன்“ (متمتًعا هبا إىل احلج"

ெிஹா இைல் ஹஜ்” என்று நிய்யத் ஷசய்ய யவண்டும். 

(அதன் அர்த்தம் : இலறவா! இயதா நான் வந்து 

விட்யடன், உம்ராலவ ஷசய்து முடித்து  விட்டு ஹஜ் 

வலர இஹ்ராம் இன்றி இருக்க நிய்யத் ஷசய்கியறன்). 

ஹஜ் கடலமலய ஷசய்யும் யொது ஏதாவது தடங்கல் 

ஏற்ெட்டு அதலை ஷசய்து முடிக்க முடியாத சூழல் 

ஏற்ெடும் என்று அஞ்சிைால்,    ( وإن حبسين حابس فمحيل"
 வ இன் ஹெஸைி ஹாெிஸுன் ஃெ ம“ (حيث حبستين"

ஹில்லீ லஹது ஹெஸ்த ைீ” எை இஹ்ராம் 

நிய்யத்தின் யொது, நிெந்தலை ஷசய்துக் ஷகாள்வது 

முஸ்தஹப் ஆகும். ஹஜ் கடலமலய நிலறயவற்ற 
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தலடகள் ஏற்ெடைாம் என்று ஏயதனும் அச்சம் 

நிைவாத சந்தர்ெத்தில் யமற்குறிப்ெிடப் ெட்டவாறு 

நிெந்தலை இடுவது அவசியமில்லை. அவ்வாறு 

நிெந்தலை ஷசய்து ஷகாண்டால் குற்றமுமில்லை. 

அல்ைாஹ்யவ நன்கு அறிந்தவன். 

ெலிப் ெிராணிலய தன்னுடன் ஷகாண்டு 

ஷசல்கின்றவர் ஹஜ்லையும் உம்ராலவயும் யசர்த்து 

“கிரான்” முலறயில் நிலறயவற்றுவது அவசியமாகும். 

“கிரான்” முலறயில் ஹஜ் ஷசய்யவார் ெின் வருமாறு 

நிய்யத் ஷசய்ய யவண்டும்.  

ا  "بليك عمرة وحجا
َّْيكب  ، اللَُّهمَّ  بلب َّْيكب  بلَّْيكب ِْيكب  ال بلب

، لبكب  َشب َّْيكب ، إنَّ  بلب  احلبْمدب
، ةب ،وال لبكب  وانلِّْعمب ِْيكب  ال ُملْكب

 "لبكب  َشب
“ைப்லெக உம்ரதன், வ ஹஜ்ைன், ைப்லெக 

ல்ைாஹும்ம ைப்லெக, ைப்லெக ைாொீக ைக 

ைப்லெக், இன்ைல் ஹம்த வன்ைிஃமத ைக வல் 

முல்க், ைாொீக ைக்” 

அதன் அர்த்தம் :  

இயதா வந்து விட்யடன், உம்ராலவயும் ஹஜ்லையும் 

நிலற யவற்ற வந்து விட்யடன். 
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இயதா வந்து விட்யடன்  இலறவா! இயதா வந்து 

விட்யடன்.  

உன் அலழப்லெ ஏற்று இயதா வந்து விட்யடன், 

உைக்கு நிகராயைார் எவரும் இல்லை.  

இயதா நான் வருலக தந்துள்யளன். நிச்சயமாக 

புகழலைத்தும், ொக்கியங்கள் அலைத்தும் உைக்யக 

ஷசாந்தம்: ஆட்சி, அதிகாரங்கள் உைக்யக உாியை, 

உைக்கு யாயதார் இலணயும் இல்லை. 

இலறத் தூதர் இப்ராஹீம் (அலைஹிஸ் ஸைாம்) 

ஊடாக இலறவன் மக்களுக்கு விடுத்துள்ள 

அலழப்லெ ஏற்று அவனுக்கு வழிப்ெட்டு ஹஜ் 

வணக்கத்லத நிலறயவற்ற வந்து விட்யடன் என்ெலத 

உறுதிப் ெடுத்தும் வார்த்லதகயள “தல்ெியா” ஆகும். 

இலறவா! உைது கட்டலளலய ஏற்று உைக்கு 

வழிப்ெடுகியறன், ஷதாடர்ந்தும் வழிப்ெட்டுக் 

ஷகாண்யட இருப்யென் என்ெலதயய தல்ெியா 

கூறுகிறவர் உறுதி அளிக்கிறார். 

இலறவன் தைது அடியார்களுக்கு வழங்கியுள்ள 

மதிப்லெ “தல்ெியா” உணர்த்துகிறது. ஏஷைைில் 

அவைின் அலழப்லெ ஏற்று அவைது இல்ைத்திற்கு 

வந்துள்ள விருந்தாளிகயள ஹஜ் யாத்திாிகர்கள் 

ஆவர். 

ஹஜ்ைுக்காயவா, உம்ராவுக்காகயவா நிய்யத் 

(இஹ்ராம்) ஷசய்யும் யொது, ("امهلل إين أريد العمرة أو احلج") 
“அல்ைாஹும்ம இன்ைீ உாீதுல் உம்ரத” அல்ைது 
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“அல்ைாஹும்ம இன்ைீ உாீதுல் ஹஜ்ை” எை 

கூறுவது முஸ்தஹப் ஆகாது. ஏஷைைில் இலறத் 

தூதர் (ஸல் ைல்ைாஹு அலை ஹி வஸல்ைம்) 

அவர்கயளா, அவர்களின் யதாழர்களில் எவருயமா 

இவ்வாறு கூறவும் இல்லை, அவ்வாறு கூறுவலத 

கற்றுக் ஷகாடுக்கவும் இல்லை. 

 ”ைப்லெக உம்ரதன், வ ஹஜ்ைன்“ ("لبيك عمرة وحًجا)

என்யற அவர்கள் நிய்யத் ஷசய்யும் யொது கூறி 

உள்ளார்கள். யமலும் தமது யதாழர்களுக்கும் கற்றுக் 

ஷகாடுத்துள்ளார்கள். 
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இஹ்ராமின் சுன்ைத்துக்கள் : 

இஹ்ராமுக்காக குளித்தல், மாதவிடாய் மற்றும் 

ெிரசவ உதிரப் யொக்குள்ள ஷெண்களும் குளிப்ெது 

சுன்ைத் ஆகும். 

أن أسماء بنت عميس امرأة أيب بكر ريض اهلل عنه وضعت ويه تريد 
، رواه « باالغتسال »حلج فأمرها رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ا

 مسلم.
அபூெக்ர் (ரழி யல்ைா ஹு அன்ஹு) அவர்களின் 

மலைவியாை அஸ்மா ெின்த் உலமஸ் (ரழி யல்ைா 

ஹு அன்ஹா) அவர்கள் ஹஜ்ைுக்கு ஷசல்ை நாடி 

இருந்த யொது, அவருக்கு ெிரசவம் ஏற்ெட்டது. 

(அந்நிலையிலும்) அவலர குளிக்குமாறு இலறத் 

தூதர் (ஸல் ைல்ைாஹு அலை ஹி வஸல்ைம்) 

அவர்கள் ெணித்தார்கள். ஆதாரம் : முஸ்லிம். 

« أن تغتس  إلهالل احلج ويه حائض»وأمر اعئمة ريض اهلل عنها 
 متفق عليه.

ஹஜ்ைுக்கு ஷசல்லும் யொது ஆஇொ (ரலி யல்ைா 

ஹு அன்ஹா) அவர்களுக்கு மாதவிடாய் 

ஏற்ெட்டிருந்தது. அப்யொதும் அவலர குளிக்குமாறு 

இலறத் தூதர் (ஸல் ைல்ைாஹு அலை ஹி 
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வஸல்ைம்) அவர்கள் ெணித்தார்கள். ஆதாரம் : புகாாி 

, முஸ்லிம். 

أنه رأى انليب صىل اهلل عليه وسلم »وعن زيد بن ثابت ريض اهلل عنه 
 رواه الرتمذي وادلاريم.« جترد إلهالهل واغتس 

இலறத் தூதர் (ஸல் ைல்ைாஹு அலை ஹி 

வஸல்ைம்) அவர்கள் இஹ்ராமுக்காக (லதத்த) 

ஆலடகலள கலளந்து விட்டு, அவர்கள் குளித்தலத 

தாம் ொர்த்ததாக ஷசய்த் ெின் ஸாெித் (ரலி யல்ைா 

ஹு அன்ஹு) அவர்கள் கூறுகிறார்கள். ஆதாரம் : 

திர்மிதி , தாரமி. 

இஹ்ராமுக்கு முன் உடம்ெில் நறுமணம் பூசுவதும் 

சுன்ைத் ஆகும். 

اهلل صىل اهلل عليه وسلم إلحرامه قب  عن اعئمة: كنت أطيب رسول 
 أن يرحم وحلله قب  أن يطوف بابليت. متفق عليه.

இலறத் தூதர் (ஸல் ைல்ைாஹு அலை ஹி 

வஸல்ைம்) அவர்கள் இஹ்ராம் ஷசய்யும் முன் 

இஹ்ராமுக்காகவும், இஹ்ராமில் இருந்து விடு ெடும் 

யவலளயில் தவாப் ஷசய்யு முன்ைரும் தாம் 

அவர்களக்கு நறு மைம் பூசி விடுவதாக ஆஇொ (ரழி 

யல்ைா ஹு அன்ஹா) அவர்கள் 

ஷதாிவிக்கின்றார்கள். ஆதாரம் : புகாாி , முஸ்லிம். 

ஷெண்கள் மருதாணி லவத்துக் ஷகாள்வதும் சுன்ைத் 

ஆகும். ஷெண்கள் தமது லககளுக்கு மருதாணி 
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லவத்துக் ஷகால்வது சுன்ைாவாகும் என்று இப்னு 

உமர் (ரழி யல்ைா ஹு அன்ஹு) அவர்கள் 

கூறியுள்ளார்கள். ஆதாரம் : ொெிஈ , லெஹகி. 

அடிக்கடி தல்ெியா கூறுவதும் சுன்ைத் ஆகும்.  

ஏறுதல், இறங்குதல் யொன்ற ஷவவ்யவறு நிலைலம 

மாற்றங்களின் யொதும் தல்ெியா கூறுவது சுன்ைத் 

ஆகும்.  

عن جابر: اكن انليب صىل اهلل عليه وسلم يليب يف حجته إذا ليق ركباان 
، أو هبط وادياا، ويف أدبار الصالة املكتوبة، ويف آخر اللي .  أو عال أكمةا

 رواه ابن عساكر، قاهل يف اتللخيص.
இலறத் தூதர் (ஸல் ைல்ைாஹு அலை ஹி 

வஸல்ைம்) அவர்கள் யாத்திாிகர்கலள சந்திக்கும் 

யொதும், குன்றுகள் மீது ஏறும் யொதும், ெள்ளத் 

தாக்குகளில் இறங்கும் யொதும், கடலமயாை 

ஷதாழுலககளின் ெின்பும், இரவு யவலைகளிலும் 

தல்ெியா கூாியதாக ைாெிர் (ரலி யல்ைா ஹு 

அன்ஹு) அவர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள். ஆதாரம் : 

இப்னு அசாகிர்  

ما من »عن سه  بن سعد، عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم:  
مسلم يليب إال لىب من ىلع يمينه، أو شماهل، من حجر، أو شجر، أو 

رواه الرتمذي وهو حديث « األرض، من ههنا وههنا مدر، حىت تنقطع
 صحيح بمواهده.
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ஒரு முஸ்லிம் தல்ெியா கூருவலத ஷசவியுறும் பூமி 

எங்குமுள்ள கற்கள், மரங்கள் உள்ளிட்ட அலைத்து 

ஷொருட்களும் தல்ெியா கூறுகின்றை எை இலறத் 

தூதர் (ஸல் ைல்ைாஹு அலை ஹி வஸல்ைம்) 

அவர்கள் கூறியதாக ஸஹ்ல் ெின் ஸஃத் (ரழி 

யால்ைா ஹு அன்ஹு) அவர்கள் அறிவிக்கின் 

றார்கள். ஆதாரம்: திர்மிதி. 

இஹ்ராமுக்கு முன் அல்ைாஹ்லவ புகழ்வதும், 

தஸ்பீஹ் மற்றும் தக்பீர் கூறுவதும் சுன்ைத் ஆகும். 

இமாம் புகாாி அவர்கள் இஹ்ராம் கட்டுவதற்கு 

முன்ைால் வாகைத்தின் மீதமர்ந்த நிலையில் 

அல்ஹம்து லில்ைாஹ், சுப்ஹாைல்ைாஹ், 

அல்ைாஹு அக்ெர் எை கூறுதல் என்ற தலைப்லெ 

தமது கிரந்தத்தில் குறிப்ெிட்டு  ெின்வரும் அைஸ் (ரழி 

யால்ைா ஹு அன்ஹு) அவர்கள் அறிவிக்கும் 

ஹதீலஸ எழுதி உள்ளார்கள். 

நாங்கள் நெி (ஸல் ைல்ைாஹு அலை ஹி வஸல்ைம்) 

அவர்கயளாடு இருந்யதாம். அவர்கள் மதீைாவில் 

நான்கு ரக்அத்கள் லுஹர் ஷதாழுதார்கள். துல் 

ஹுலைஃொவில் இரண்டு ரக்அத்கள் அஸர் 

ஷதாழுதார்கள். ெிறகு விடியும் வலர அங்யகயய 

தங்கிவிட்டு மீண்டும் வாகைத்தின் மீதமர்ந்து லெதா 

எனுமிடத்தில் வாகைம் நிலைக்கு வந்தயொது 

‘அல்ஹம்து லில்ைாஹ், ஸுப்ஹாைல்ைாஹ், 

அல்ைாஹு அக்ெர்’ எைக் கூறிைார்கள். ெிறகு ஹஜ், 
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உம்ரா இரண்டிற்காகவும் இஹ்ராம் அணிந்து, 

தல்ெியா கூறிைார்கள் எை அைஸ் (ரழி யால்ைா ஹு 

அன்ஹு) அவர்கள் அறிவிகின்றார்கள். 

தல்ெியா கூறி முடிந்த ெிறகு துஆ யகட்ெதும், நெி 

(ஸல் ைல்ைாஹு அலை ஹி வஸல்ைம்) அவர்கள் 

மீது சைவாத்து ஷசால்வதும் முஸ்தஹப் ஆகும். 

இலறத் தூதர் (ஸல் ைல்ைாஹு அலை ஹி 

வஸல்ைம்) அவர்கள் தல்ெியா கூறி முடிந்த ெிறகு 

அல்ைாஹ் விடத்தில் அவைது திரு 

ஷொருத்தத்லதயும், உயாிய சுவைத்லதயும்  

யவண்டுவயதாடு, அவைது அருளின் மூைம் நரகத்லத 

விட்டும் ொதுகாப்பு யவண்டுவார்கள் எை இமாம் 

ொெிஈ மற்றும் தாரகுத்ைி ஆகியயார் 

குறிப்ெிட்டுள்ளைர். 

இந்த சுன்ைத்துக்கலள ஷசய்யாமல் விடுவதால் 

அவற்லற ஈடு ஷசய்ய எந்தஷவாரு ொிகாரமும் கடலம 

ஆகாது. எைினும் அவற்லற தவற விடு தால் நிலறய 

நன்லமகலளயும், ொாிய ஷவகுமதிகலளயும் இழக்க 

யநாிடும். 

இஹ்ராம் ஷசய்ததும் தடுக்கப் ெட்டலவ : 

இஹ்ராம் ஷசய்த ெிறகு தலட ஷசய்யப் ெட்டுள்ள 

ஒன்ெது காாியங்கள் உள்ளை, அலவ :  

1. உடம்ெில் இருந்து மயிர்கலள நீக்குவது. 

2. நகங்கலள ஷவட்டுவது. 
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3. ஆண்கள் முகத்லதயும், தலைலயயும் யவண்டு 

ஷமன்யற மூடுவது. ஷெண்களும் முகத்லத மூடக் 

கூடாது. எைினும் அவள் முன்ைிலையில் அந்நிய 

ஆண்கள் இருந்தால் அவளின் முகத்லத 

மலறத்துக் ஷகாள்வது கட்டாயமாகும். 

4. (சட்லட, கால் சட்லடப் யொன்ற) லதக்கப் ெட்ட 

ஆலடகலள யவண்டுஷமன்யற அணிதல். 

5. யவண்டுஷமன்யற வாசலைத் திரவியங்கலள 

முகர்வது அல்ைது அதலை பூசிக் ஷகால்வது. 

6. காட்டில் வாழும் புசிக்கத்தக்க யவட்லட 

ெிராணிகலள ஷகாலை ஷசய்தல். 

7. திருமண ஒப்ெந்தங்கள் ஷசய்தல். அப்ெடி 

ஷசய்தால் அது நிலற யவறாது. திருமணம் 

யெசுவதும் தலட ஷசய்யப் ெட்டுள்ளது. 

8. உடலுறவு ஷசய்தல். 

9. முத்தமிடல் உள்ளிட்ட இச்லசயூட்டும் ஷசயல் 

கலள ஷசய்தல். 

யமல் குறிப்ெிடப் ெட்டவாறு வாிலசப் ெடி 

ஒன்றில் இருந்து ஐந்து வலரயிைாை இஹ்ரம் ஷசய்த 

ெிறகு தலட ஷசய்யப்ெட்ட காாியங்களில் ஒன்லற 

ஒருவர் ஷசய்து விட்டால், அதற்காக மூன்று நாட்கள் 

யநான்பு யநாற்றல் அல்ைது ஆறு ஏலழகளுக்கு 

உணவளித்தல் அல்ைது ஒரு ஆட்லட அறுத்து 

ெலியிடல் உள்ளிட்ட ஏயதனும் ஒரு குற்றப் 

ொிகாரத்லத நிலற யவற்றியாக யவண்டும். 
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இலறவன் ெின்வருமாறு குறிப்ெிட்டுள்ளான். 

ஹஜ்லையும், உம்ராலவயும் அல்ைாஹ்வுக்காகப் 

பூர்த்தி ஷசய்யுங்கள்; (அப்ெடிப் பூர்த்தி ஷசய்ய 

முடியாதவாறு) நீங்கள் தடுக்கப்ெடுவீர்களாயின் 

உங்களுக்கு சாத்தியமாை ஹத்யு (ஆடு, மாடு, 

ஒட்டகம் யொன்ற தியாகப் ஷொருலள) அனுப்ெி 

விடுங்கள; அந்த ஹத்யு (குர்ொன் ஷசய்யப்ெடும்) 

இடத்லத அலடவதற்கு முன் உங்கள் தலை 

முடிகலளக் கலளயாதீர்கள்; ஆயினும், உங்களில் 

எவயரனும் யநாயாளியாக இருப்ெதிைாயைா அல்ைது 

தலையில் ஏயதனும் ஷதாந்தரவு தரக்கூடிய ெிணியின் 

காரணமாகயவா (தலை முடிலய இறக்கிக் ஷகாள்ள 

யவண்டிய கட்டாயம் ஏற்ெட்டால்) அதற்குப் 

ொிகாரமாக யநான்பு இருத்தல் யவண்டும், அல்ைது 

தர்மம் ஷகாடுத்தல் யவண்டும், அல்ைது குர்ொைி 

ஷகாடுத்தல் யவண்டும்... (அல் குர்ஆன் , 2 : 196) 

யவட்லடப் ெிராணிகளில் ஒன்லற ஷகாலை ஷசய்து 

விட்டால், அதற்காக அவற்றுக்கு சமைாை ஒன்லற 

ொிகாரமாக ஷகாடுக்க யவண்டும். இலறவன் ெின் 

வருமாறு குறிப்ெிடுகிறான். 

ஈமான் ஷகாண்டவர்கயள! நீங்கள் இஹ்ராம் உலட 

உடுத்தியவர்களாக இருக்கும் நிலையில் யவட்லட 

(யாடி)  ெிராணிகலளக் ஷகால்ைாதீர்கள்; உங்களில் 

யாராவது ஒருவர் யவண்டு ஷமன்யற அலதக் 

ஷகான்றால், (ஆடு, மாடு, ஒட்டலக யொன்ற) கால் 
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நலடகளிலிருந்து அவர் ஷகான்றதற்கு சமமாை 

ஒன்லற (ொிகாரமாக) ஈடாகக் ஷகாடுக்க 

யவண்டியது. அதற்கு உங்களில் நீதமுலடய இருவர் 

தீர்ப்ெளிக்க யவண்டும்; அது கஃொலவ அலடய 

யவண்டிய குர்ொைியாகும்; அல்ைது ொிகாரமாக 

ஏலழகளுக்கு உணவளிக்க யவண்டும், அல்ைது 

(ொிகாரமளிக்க ஏதும் இல்லையாயின்) தைது 

விலையின் ெைலை அனுெவிப்ெதற்காக அதற்குச் 

சமமாை யநான்புகள் யநாற்ெது (அதற்கு ஈடாகும் 

முன்ைால் நடந்தலத அல்ைாஹ் மன்ைித்து 

விட்டான், எவர் மீண்டும் (இலதச்) ஷசய்வாயரா 

அல்ைாஹ் அவலர யவதலை ஷசய்வான், அல்ைாஹ் 

(யாவலரயும்) மிலகத்த வைாகவும், (குற்றம் 

ஷசய்யவாருக்குத்) தண்டலை ஷகாடுக்க 

உாியயாைாகவும் இருக்கிறான். (அல் குர்ஆன்  5 : 

95) 

 திருமண ஒப்ெந்தம் ஷசய்தல், திருமணம் யெசுதல் 

மற்றும் புறம் யெசுதல், ெிறருக்கு மத்தியில் 

சச்சரவுகலள மூட்டி விடுவதற்காக குலறகலள 

ஷசால்லித் திாிவது உள்ளிட்ட ொவமாை 

காாியங்கலள ஷசய்தவர் அதற்காக இலறவைிடம் 

இஸ்திக்ொரும், ஷதௌொவும் ஷசய்ய யவண்டும். 

அதற்காக ொிகாரமாக எதலையும் அளிக்க 

யவண்டியதில்லை. 
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இஹ்ராமில் இருந்து நீங்கி விடுவதில் உள்ள இரு 

நிலைகளில் முதல் நிலைக்கு முன்யெ தைது 

மலைவியுடன் உடல் உறவில் ஈடு ெட்டு விட்டால், 

ஹஜ்ைின் கடலம முழுலமயாக வீணாகி விடும். 

எஞ்சியிருக்கும் ஹஜ்ைின் கடலமகலள ஷதாடர்ந்தும் 

நிலற யவற்றுவயதாடு அதலை அடுத்த வருடம் 

மீண்டும் கழா ஷசய்திட யவண்டும்.  

இவ்வாறு உடலுறவு மூைம் தைது ஹஜ்லை 

வீைாக்கியவர் ஒரு ஒட்டகத்லத அறுத்து ஹரத்தில் 

உள்ள ஏலழகளுக்கு ெகிர்ந்தளித்திட யவண்டும். 

ஒட்டகம் கிலடக்காவிட்டால் ஹஜ்ைின் யொது 

மூன்று நாட்களும், வீடு திரும்ெியதும் ஏழு 

நாட்களுமாக ெத்து நாட்கள் யநான்பு யநாற்றிட 

யவண்டும். இந்த நிலைப்ொட்லட உமர், அலி, அபூ 

ஹுலரரா (ரழி யல்ைா ஹு அன்ஹும்) ஆகியயார் 

ஷகாண்டிருந்தலத மாலிக் உட்ெட சிை அறிஞர்கள் 

அறிவித்துள்ள ஷசய்திகள் உறுதி ெடுத்து கின்றை. 

யமலும், இந்த நிலைப்ொட்லட இப்னு அப்ொஸ், 

இப்னு உமர் (ரழி யல்ைா ஹு அன்ஹுமா) 

ஆகியயார் ஷகாண்டிருந்தலத அஹ்மத், ஹாகிம், 

தாரகுத்ைி உள்ளிட்ட சிை அறிஞர்கள் அறிவித்துள்ள 

ஷசய்திகள் உறுதி ெடுத்துகின்றை. 

இஹ்ராமில் இருந்து நீங்கி விடுவதில் உள்ள இரு 

நிலைகளில் முதல் நிலைக்கு ெின்பு தைது 

மலைவியுடன் உடல் உறவில் ஈடு ெட்டால் 

ஹஜ்ைின் கடலம முழுலமயாக வீணாகி விடாது. 
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அதற்கு ொிகாரமாக ஒரு ஆட்லட அறுத்து ெலியிட 

யவண்டும். 

மலற விடத்லத தவிர்த்து இச்லச ஊட்டும் 

ஷசயல்களில் ஈடுெட்டால் ஹஜ் கடலம வீணாகி 

விடாது. எைினும் அதைால் விந்து ஷவளிப் 

ெட்டுவிட்டால் அதற்கு ொிகாரமாக ஒரு ஆட்லட 

அறுத்து ெலியிட்டு ஹரம் எல்லையில் வசிக்கும் 

ஏலழகளுக்கு ெகிர்ந்தளித்திட யவண்டும். 

முதல் நிலைக் கடலமகளில் இரண்டாவது : 

அரொவில் தாித்தல்  

துல் ஹஜ் மாதத்தின் ஒன்ெதாம் நாள் அரொவுக்கு 

ஷசன்று அங்கு தாித்தல் ஹஜ்ைின் முக்கிய கடலம 

யாகும். அதன் யநரம் சூாியன் உச்சியில் இருந்து 

சாய்ந்த (ழுஹர்) உடன் ஆரம்ெமாகி, அடுத்த நாள் 

“யவ்முன் நஹ்ர்” ெஜ்ர் வலர  நீடிக்கும். சூாியன் 

உச்சியில் இருந்து சாய்வதற்கு முன் அரொவில் 

தாிப்ெடுவலத ெிரசித்திப் ஷெற்ற மூன்று 

அறிஞர்கலளயும் அடிஷயாட்டி அதிகமாை மார்க்க 

அறிஞர்கள் அதற்குாிய யநரமாக கருதவில்லை. 

ஏஷைைில் இலறத் தூதர் (ஸல் ைல்ைா ஹு அலை 

ஹி வஸல்ைம்) அவர்களும், அவர்களின் 

யதாழர்களும் சூாியன் உச்சியில் இருந்து சாய்ந்த 

ெிறயக அரொவில் தாித்துள்ளார்கள். எையவ 

இவ்வாறு அதற்கு முன்ைர் அரொவில் தாிப்ெடுவது 
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ஏற்றுக் ஷகாள்ளப் ெட மாட்டாது எை யமற்ெடி 

அறிஞர்கள் கருதுகின்றைர்.  

உர்வா ெின் முதர்ாிஸ் அத் தாஈ (ரழி யல்ைா ஹு 

அன்ஹு) அவர்கள் அறிவிக்கும் ஹதீலஸ 

அடிப்ெலடயாக ஷகாண்யட சூாியன் உச்சியில் 

இருந்து சாய்வதற்கு முன் அரொவில் தாிப்ெடுவலத 

சிை அறிஞர்கள் அனுமதிக் கின்றைர்.  

حديث عروة بن مرضس، اذلي رواه اخلمسة وصححه الرتمذي، عن 
من شهد صالتنا هذه فوقف معنا »لم وفيه: انليب صىل اهلل عليه وس

حىت ندفع، وقد وقف بعرفة قب  ذلك يلالا أو نهاراا، فقد تم حجه 
 «.وقىض تفثه

யார் எம்முடன் யசர்ந்து இந்த ஷதாழுலகலய 

(முஸ்தலிொவில் ெஜ்ர் ஷதாழுலக) ஷதாழுது விட்டு 

நாம் மிைாவுக்கு ஷசல்லும் வலர எம்முடன் இங்கு 

(முஸ்தலிொவில்) இருந்தார்கயளா, அதற்கு முன்ைர் 

இரவியைா ெகலியைா அரொவில் தாிப்ெட்டிருந் தால் 

அவரது ஹஜ் ஏற்றுக் ஷகாள்ளப் ெடும். அவர் 

ஹஜ்ைின் ெிரதாை கடலமகலள நிலற 

யவற்றியவராக கருதப்ெடுவார் எை இலறத் தூதர் 

(ஸல் ைல்ைா ஹு அலை ஹி வஸல்ைம்) அவர்கள் 

கூறியதாக உர்வா ெின் முதர்ாிஸ் அத் தாஈ (ரழி 

யல்ைா ஹு அன்ஹு) அவர்கள் அறிவித்தார்கள். 

(ஆதாரம்: அஹ்மத், அபூ தாவூத், நசாஈ, இப்னு 

மாைாஹ், திர்மிதி) 
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இந்த ஹதீலஸ ஆதாரமாக லவத்து இமாம் அஹ்மத் 

அவர்கள் அரொவுலடய திைம் (துல் ஹஜ் மாதம்  

ஒன்ெதாம் நாள்) முழுவதும் , அடுத்த நாள் ெஜ்ர் வலர 

அரொவில் தங்குவதற்காை யநரமாகும் எை 

குறிப்ெிட்டுள்ளார்கள். அல்ைாஹ்யவ நன்கறிந்தவன். 

அரொ நாளின் ெல்யவறு சிறப்புக்கள் :  

அது அல்ைாஹ்வின் மார்க்கம் மற்றும் அவைது 

அருட் ஷகாலடகள் பூர்த்தி ஷசய்யப் ெட்ட நாளாகும். 

இன்லறய திைம் உங்களுக்காக உங்கள் 

மார்க்கத்லத ொிபூர்ணமாக்கி விட்யடன்; யமலும் 

நான் உங்கள் மீது என் அருட் ஷகாலடலயப் 

பூர்த்தியாக்கி விட்யடன்; இன்னும் உங்களுக்காக 

நான் இஸ்ைாம் மார்க்கத்லதயய (இலசவாைதாகத்) 

யதர்ந்ஷதடுத்துள்யளன். (அல் குர்ஆன் 3-5 ) என்று 

இலறவன் அரொ திைமன்று கூறியுள்ளான். 

அன்லறய திைமும், அதலை அடுத்து வரும் யவ்முன் 

நஹ்ர் மற்றும் அதலைத் ஷதாடர்ந்துள்ள அய்யாமுத் 

தஷ்ாீக் உலடய நாட்களும் முஸ்லிம் மக்களின் ஷெரு 

நாள் திைமாகும். இதலையய ெின் வரும் ஹதீஸ் 

ஷதளிவு ெடுத்துகிறது. “அரொ வுலடய திைமும், 

யவ்முன் நஹ்ர் திைமும், அய்யாமுத் தஷ்ாீக் உலடய 

நாட்களும் முஸ்லிம் களாகிய எமது ஷெரு நாள் 

திைங்களாகும் எை இலறத் தூதர் (ஸல் ைல்ைா ஹு 

அலை ஹி வஸல்ைம்) அவர்கள் கூறியதாக உக்ொ 

(ரழி யல்ைா ஹு அன்ஹு) அவர்கள் 



 

 

 
55 

அறிவிக்கின்றார் கள்.  (ஆதாரம் : அஹ்மத், அபூ 

தாவூத், நசாஈ, திர்மிதி) 

இது ஷெரும் திரளாை உைக மக்கள் யசர்ந்து ஒயர 

லமதாைத்தில் நிற்கும் திைம்; அங்கு தமது 

ொவங்கலள வருந்தி கண்ணீர் சிந்தப் ெடுகின்றை, 

ொவங்கஷளல்ைாம் கழுவப் ெடுகின்றை. இது 

யொன்ற ொாிய கூட்டத்லத ஒன்றிலணக்கும் இடம் 

உைகில் யவறு எங்கும் கிலடயாது. 

ஹாைிகள் இந்த ஸ்தாைத்தில் நின்று ொவ 

மன்ைிப்ெின் மூைம் அவர்களின் உள்ளம், 

உடல்கலள எல்ைாம் தூய்லமப் ெடுத்திய ெிறகு 

இலறவைிடம் லக ஏந்தி இலறஞ்சும் யொது, அவன் 

அதலை ஏற்றுக் ஷகாள்கிறான். அது உைகில் 

ெல்யவறு ொக்கியங்களும் அருளும் இறங்க 

காரணமாக அலமந்து விடுகிறது. 

யமலும் அரொவுலடய திைம் துஆக்கள் 

அங்கீகாிக்கப் ெடக் கூடிய நாளாகவும் 

விளங்குகிறது. 

அரொ துஆவின் ஒழுங்குகள் சிை :  

அரொவில் யகட்கப் ெடும் துஆவின் யொது இரு 

லககலளயும் உயர்த்தி துஆ யகட்ெது அதன் 

ஒழுங்குகளில் உள்ளதாகும்.  அரொவில் இலறத் 

தூதர் (ஸல் ைல்ைா ஹு அலை ஹி வஸல்ைம்) 

அவர்கள் தமது இரு கரங்கலளயும் ஷநஞ்லச யநாக்கி 

உயர்த்தியவர்களாக ஒரு ஏலழ ெசிக்கு உணவு 
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யகட்ெது யொன்று (ஷகஞ்சியவர்களாக) 

இலறவைிடம் துஆ யகட்ொர்கள் எை இப்னு 

அப்ொஸ் (ரழி யல்ைா ஹு அன்ஹு) அவர்கள் 

அறிவிக்கின்றார்கள். ஆதாரம் : அபூ தாவூத். 

உள்ளத்லத தீய எண்ணங்கள், ஷசயற்ொடுகளில் 

இருந்து முழுலமயாக நீங்கியவர்களாக அரொ 

லமதாைம் யநாக்கி வந்து ொிசுத்தமாை நிலையில் 

அங்கு நிற்ெதும் அவசியமாகும். துஆவின் யொது 

இலறவனுடன் மன்றாடி அழுவதற்கு முயற்சிக்க 

யவண்டும், அழுலக வராத சந்தர்ெத்தில் அழுவது 

யொன்று சிந்தலைலய ஏற்ெடுத்திக் ஷகாள்ள 

யவண்டும். 

அகப் ஷெருலம, ஆணவம் யொன்ற தீய குணங்களில் 

இருந்தும் தவிர்ந்து ஷகாண்யட துஆ யகட்க 

யவண்டும். ஏஷைைில் அலவ துஆக்கள் 

அங்கீகாிக்கப்ெட தலடயாக அலமந்து விடும். 

“(ஷெருலமயயாடு) உன் முகத்லத மைிதர்கலள 

விட்டும் திருப்ெிக் ஷகாள்ளாயத! பூமியில் ஷெருலம 

யாகவும் நடக்காயத! அகப் ஷெருலமக் காரர், 

ஆணவங் ஷகாண்யடார் எவலரயும் நிச்சயமாக 

அல்ைாஹ் யநசிக்க மாட்டான். (அல் குர் ஆன்  31 : 

18) எை இலறவன் குறிப்ெிடுகிறான். 

இந்த ஷெறுமதியாை யநர காைங்கலள வீண் 

யெச்சுக்கள் மற்றும் யதலவக்கு அதிகமாக 

உண்ணுதல், குடித்தல் மூைம் வீணடிக்கக் கூடிய 



 

 

 
57 

ஹாைிகளும் இருக்கத் தான் ஷசய்கிறார்கள். எையவ 

இப்ெடியாை நிலைகலள தவிர்த்தல் அவசியமாகும். 

சிரமத்துடன் அரொ திைத்தின் ெகலின் ஆரம்ெத்தில் 

துஆக்களில் ஈடுெட்டு விட்டு துஆக்கள் அங்கீாிக்கப் 

ெடக் கூடிய மாலை யநரம் வரும் யொது ெை 

ஹாைிகள் துஆக்கள் யகட்காமல் இருந்து 

விடுகிறார்கள். இது தவறாை ஷசயற் ொடாகும்.  

 துல் ஹஜ் ஒன்ெதாம் நாள் ஹாைிகள் அல்ைாயதார் 

யநான்பு யநாற்ெது சுன்ைத் ஆகும். துல் ஹஜ் 

ஒன்ெதாம் நாள் யநாற்கப் ெடும் யநான்பு அதற்கு முன் 

ஓராண்டில் ஷசய்யப் ெட்ட ொவங்களுக்கும், எதிர் 

வரும் இன்னுஷமாரு ஆண்டில் ஷசய்யப் ெட்ட 

ொவங்களுக்குமாக (இரு ஆண்டிற்காை) ொிகாரமாக 

அலமயும் எை நான் எதிர் ொர்கியறன் எை இலறத் 

தூதர் (ஸல் ைல்ைா ஹு அலை ஹி வஸல்ைம்) 

அவர்கள் கூறிைார்கள். நூல் : முஸ்லிம். 

ஹாைிகள் அரொ யநான்பு யநாற்ெது கூடாது. அது 

மக்ரூஹாை ஷசயல் ஆகும். ஏஷைைில் இலறத் தூதர் 

(ஸல் ைல்ைா ஹு அலை ஹி வஸல்ைம்) அவர்கள் 

ஹாைிகள் அரொவில் யநான்பு யநாற்ெலத 

தடுத்துள்ளார்கள். (ஆதாரம் : அபூ தாவூத், ஹாகிம்)  

அரொவின் யொது யகட்கப்ெடும் துஆ ஏலைய 

காைங்களில் யகட்கப்ெடும் துஆக்கலள விட 

சிறந்ததாகும். ‘துஆக்களில் சிறந்தது அரொ நாளில் 

யகட்கப்ெடும் துஆவாகும். நானும் எைக்கு முந்லதய 
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நெிமார்களும் யகட்ட துஆக்களில் மிகச் சிறந்தது, 

ைாயிைாஹ இல்ைல்ைாஹு வஹ்தஹு ைா ொீக்க 

ைஹு, ைஹுல் முல்கு வைஹுல் ஹம்து வஹுவ 

அைா குல்லி லெயின் கதீர் என்ெதாகும்’ எை நெி 

(ஸல் ைல்ைா ஹு அலை ஹி வஸல்ைம்) அவர்கள் 

கூறியுள்ளார்கள் (நூல்: மாலிக், முஅத்தா, திர்மிதி).  

அதன் ஷொருள் : அல்ைாஹ்லவத் தவிர வணங்கி வழி 

ெட தகுதி வாய்ந்த இலறவன் யாரும் இல்லை, 

அவன் தைித்தவன், அவனுக்கு யாஷதாரு இலணயும் 

இல்லை. ஆட்சி அதிகாரங்கள் அவனுக்யக ஷசாந்தம், 

அலைத்துப் புகழும் அவனுக்யக உாியை. அவன் 

அலைத்து ஷொருட்களின் மீதும் ஆற்றல் 

உலடயவன்.  

அரொ திைத்லத விட இலறவன் தைது 

அடியார்களுக்கு அதிகம் நரக விடுதலை வழங்கும்  

யவறு திைம் கிலடயாது. அரொ திைத்தில் 

மக்களுக்கு ஷநருக்கமாக இலறவன் வந்து 

(அரொவில் ஒன்று கூடி உள்ள தைது அடியார்கள் 

மீது) மகிழ்ச்சிக் ஷகாண்டவைாக “இவர்கள் என்ை 

நாடுகிறார்கள்?” எை தைது மைக்கு மார்களிடம் 

ஷெருலமயுடன் யகட்ொன்... (நூல்: முஸ்லிம்)  

அரொவுலடய நாளில் இலறவன் ஷெரும் ஷெரும் 

ொவங்கலள எல்ைாம் மன்ைிப்ெலதயும், அவைின் 

அருள்கள் அதிகளவில் இவ்வுைலக யநாக்கி 

இறங்குவலதயும் ொர்க்கும் லெத்தான் அந்நாளில் 
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சிறுலம அலடந்தவைாகும், யதால்வி அடந்தவைா 

கவும், இழிவலடந்தவைாகவும், கடும் சிைம் 

ஷகாண்டவைாகவும் காணப்ெடுவான். லெத்தா 

னுக்கு இது யொன்ற ஒரு நிலை ெத்ர் யுத்தத்தின் 

யொது ஏற்ெட்டுள்ளது. வாைவர்களின் அணிலய 

ைிப்ாீல் (அலை ஹிஸ் ஸைாம்) அவர்கள் ஒழுங்கு 

ெடுத்துவலத கண்டலமயய அதற்கு காரணம். 

 

ஹஜ்ைின் வாைிப்கள் :  

1. இஸ்ைாம் நிர்ணயித்துள்ள மீகாத்கலள கடக்க 

முன்ைர் இஹ்ராம் ஷசய்தல். 

2. சூாியன் உச்சியில் இருந்து சாய்ந்ததில் இருந்து 

(ழுஹர் யநரம்) சூாியன் மலறயும் வலரயிைாை 

காைப் ெகுதியில் அரொவில் தாிப்ெடுதல். ஒருவர் 

சூாியன் மலறவதற்கு முன்ைர் அரொவில் இருந்து 

ஷசன்று ெிறகு திரும்ெி வரவில்லை என்றால் 

அதற்கு ொிகாரமாக ஒரு ஆட்லட அறுத்து 

ெலியிட யவண்டும். 

3. துல் ஹஜ் ெத்தாம் நாள் அரொவில் இருந்து 

திரும்ெி முஸ்தலிொவில் இரவு தங்குதல். 

முஸ்தலிொவில் எப்ெகுதியிலும் தங்கைாம். சக்தி 

உலடயவர்கள் முஸ்தலிொவில் ெஜ்ர் ஷதாழுலக 

லய நிலற யவற்றுவது அவசியமாகும்.  
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யார் எம்முடன் யசர்ந்து இந்த ஷதாழுலகலய 

(முஸ்தலிொவில் ெஜ்ர்) ஷதாழுலகலய ஷதாழுது 

விட்டு நாம் மிைாவுக்கு ஷசல்லும் வலர எம்முடன் 

இங்கு (முஸ்தலிொவில்) இருந்தார் கயளா, அதற்கு 

முன்ைர் இரவியைா ெகலியைா அரொவில் 

தாிப்ெட்டிருந்தால் அவரது ஹஜ் ஏற்றுக் 

ஷகாள்ளப் ெடும். அவர் ஹஜ்ைின் ெிரதாை 

கடலமகலள நிலற யவற்றியவராக கருதப் 

ெடுவார் எை இலறத் தூதர் (ஸல் ைல்ைா ஹு 

அலை ஹி வஸல்ைம்) அவர்கள் கூறியதாக 

உர்வா ெின் முதர்ாிஸ் அத் தாஈ (ரழி யல்ைா ஹு 

அன்ஹு) அவர்கள் அறிவித்தார்கள். (ஆதாரம் : 

அஹ்மத், அபூ தாவூத், நசாஈ, இப்னு மாைாஹ், 

திர்மிதி) 

(ஹஜ்ைின் யொது) உங்கள் இலறவனுலடய 

அருலள நாடுதல் (அதாவது வியாொரம் 

யொன்றவற்றின் மூைமாக யநர்லமயாை 

ெைன்கலள அலடதல்) உங்கள் மீது குற்ற 

மாகாது; ெின்ைர் அரஃொத்திலிருந்து திரும்பும் 

யொது “மஷ் அருள் ஹராம்” என்னும் தைத்தில் 

அல்ைாஹ்லவ திக்ரு (தியாைம்) ஷசய்யுங்கள்; 

உங்களுக்கு அவன் யநர்வழி காட்டியது யொல் 

அவலை நீங்கள் திக்ரு ஷசய்யுங்கள். நிச்சயமாக 

நீங்கள் இதற்கு முன் வழி தவறியவர்களில் 

இருந்தீர்கள். (அல் குர்ஆன், 2: 198) எை 

இலறவன் குறிப்ெிடுகிறான். 
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அயத யவலள இலறத் தூதர் (ஸல் ைல்ைா ஹு 

அலை ஹி வஸல்ைம்) அவர்கள் ஹஜ்ைின் யொது 

முஸ்தலிொவில் ெஜ்ர் ஷதாழுதுள்ள துடன், தான் 

ஷசய்த முலறப் ெடியய ஹஜ் கடலமலய நிலற 

யவற்றுமாறு எங்களுக்கும் ெணித்துள்ளார்கள். 

(ஆதாரம் : முஸ்லிம், நாஸாஈ)  

யமலும், இன்னுஷமாரு ஹதீஸில் சூாியன் 

உதிக்கும் வலர ைம்ராவுக்கு கல் எறிய ஷசல்ை 

யவண்டாம் எைவும் ெணித்துள்ளார்கள். (ஆதாரம்: 

அஹ்மத், அபூ தாவூத், இப்னு மாைாஹ், திர்மிதி)  

இதன் அடிப்ெலடயில், முஸ்தலிொவில் ெஜ்ர் 

ஷதாழாமல் அங்கிருந்து நகர யவண்டாம் எை 

எைது முஸ்லிம் சயகாதரர்கலள வலியுறுத்து 

கியறன்.  அங்யக அல்ைாஹ்லவ திக்ர் (தியாைம்) 

ஷசய்தவர்களாகவும், ெணிவுடன் ஆல்ைாஹ்விடம் 

துஆ யகட்டவர்களாகவும், ொவ மன்ைிப்பு 

யதடியவர்களாகவும், தல்ெியா கூாியவர்களாகவும் 

ெஜ்ர் வலர இருப்ெது அவசியமாகும். யநாய், 

வயயாதிெம் யொன்ற காரணங்களிைால் ெைகீை 

மாைவர்கள் சந்திரன் மலறந்த ெிறகு அங்கிருந்து 

ஷசல்ை முடியும். சந்திரன் மலறயும் வலர அவர்கள் 

அங்கு தங்குவது வாைிப் ஆகும்.  ெைகீைமாை 

வர்கள் நள்ளிரவு வலர தங்குவது வாைிப் எை சிை 

அறிஞர்கள் குறிப்ெிட்டுள்ளைர். அதற்கு முன்ைர் 

அரொவில் இருந்து அவர்கள் நகர்ந்து விட்டால் 
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அதற்கு ெகரமாக ஒரு ஆட்லட அறுத்து ெலியிட்டு 

(தம்)  ஷகாடுக்க யவண்டும். 

4. ைம்ராக்களுக்கு கல் எறிதல். துல் ஹஜ் ஒன்ெதாம் 

நாள் இரவு சந்திரன் மலறந்தது முதல் துல் ஹஜ் 

ெத்தாம் நாள் சூாியன் மலறயும் வலர ஷொிய 

ைம்ரா (ைம்ரத்துல் அகொ)வுக்கு கல் ஏறிய 

முடியும்.  

அய்யாமுத் தஷ்ாீக் திைங்களில் சூாியன் உச்சியில் 

இருந்து நீங்கியது முதல் சூாியன் மலறயும் வலர 

மூன்று ைம்ராக்களுக்கும் கல் ஏறிய யவண்டும். 

அந்த குறிப்ெிட்ட யநரத்தில் ைம்ராக்களுக்கு கல் 

ஏறிய முடியாமல் யொைால் அடுத்த நாள் 

எறிவதில் குற்றம் இல்லை. 

5. யவ்முன் நஹ்ர் திைம் (துல் ஹஜ் ெத்தாம் நாள்) 

ஷொிய ைம்ரா (ைம்ரத்துல் அகொ) வுக்கு கல் 

ஏறிந்த ெிறகு தலை முடிலய மழித்தல் அல்ைது 

கத்தாித்தல். 

6. துல் ஹஜ் மாதத்தின் 11 ம் நாள் மற்றும் 12 

நாளும், அடுத்த நாள் இருந்து தங்கி ஷசல்ை 

விரும்புகிறவர்கள் 13 ம் நாளும் மிைாவில் இரவு 

தங்குதல்.  

7. (தவாபுல் வதாஅ) இறுதி தவாலெ நிலற யவற்றல். 

வாைிப்களில் ஒன்லற ஒருவர் தவற விட்டு 

விட்டால் அதற்கு ொிகாரமாக ஒரு ஆட்லட 

அறுத்து ெலியிட யவண்டும். 
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ஹஜ்ைின் சுன்ைத்துக்கள் : 

1. தர்வியா திைமாை துல் ஹஜ் மாதத்தின் எட்டாம் 

நாள் ழுஹருக்கு முன் மிைாலவ யநாக்கி புறப் 

ெடல். அங்கு ழுஹர், அஸர், மஃாிப், இொ 

மற்றும் அடுத்த நாள் ஃெஜ்ர் ஆகிய ஐந்து 

ஷதாழுலக கலளயும் நிலற யவற்றல். நான்கு 

ரகஅத் உலடய ஷதாழுலககலள மாத்திரம் 

இரண்டிரண்டு ரகஅத்களாக சுருக்கி ஷதாழுதல். 

2. துல் ஹஜ் மாதத்தின் ஒன்ெதாம் நாள் முந்திய 

இரவும் மிைாவில் தங்கிவிட்டு  சூாியன் 

உதித்தவுடன் அரொலவ யநாக்கி புறப் ெடல். 

3. நமிரா எனுமிடத்தில் ழுஹர், அஸர், ஆகிய 

ஷதாழுலககலள யசர்த்தும், சுருக்கி இரண்டிரண்டு 

ரகஅத்களாகவும் ைமாஅத் ஆக இமாமுடன் 

ஷதாழுதல். 

4. ழுஹர், அஸர், ஆகிய ஷதாழுலககலள நிலற 

யவற்றிய ெிறகு அரொ லமதாைத்லத யநாக்கி 

ஷசல்லுதல். அங்யக அல்ைாஹ்லவ திக்ர் 

(தியாைம்) ஷசய்தவர்களாகவும், ெணிவுடன் 

ஆல்ைாஹ்விடம் துஆ யகட்டவர்களாகவும் 

சூாியன் மலறயும் வலர இருத்தல். அதிகதிகம் 

ொவ மன்ைிப்பு யதடியவர் களாகவும், 

ெணிவுடனும், ெச்சாதாெத்துடனும், எமது 

ெைவீைத்லதயும் யதலவகலளயும் ஷவளிப் 

ெடுத்தியவர்களாக இலறவைிடம் இலறஞ்ச 

யவண்டும். 
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5. நலடகளில் அவசரத்லதத் தவிர்த்து, அலமதிலய 

கலடப் ெிடித்தல். “மைிதர்கயள அலமதிலய 

கலடப் ெிடியுங்கள், ஏஷைைில் அவசரம் நல்ை 

ஷசயல் அல்ை” எை இலறத் தூதர் (ஸல் ைல்ைா 

ஹு அலை ஹி வஸல்ைம்) அவர்கள் 

கூறிைார்கள். 

6. மிைா ஷசல்லும் யொதும், அரொ ஷசல்லும் 

யொதும், முஸ்தலிொ ஷசல்லும் யொதும், மீண்டும் 

மிைா வரும் யொதும் அதிகமதிகம் தல்ெியா 

கூறுதல். ைம்ரத்துல் அகொவுக்கு கல் ஏறியும் 

யொது தல்ெியா கூறுவலத நிறுத்திக் ஷகாள்ள 

யவண்டும். 

7. முஸ்தலிொ ஷசல்லும் வலர மஃாிப், இொ ஆகிய 

ஷதாழுலககலள ெிற்ெடுத்துதல். அங்யக அவ்விரு 

ஷதாழுலககலள யசர்த்தும், இொ ஷதாழுலகலய 

சுருக்கி இரண்டு ரகஅத்களா கவும் ஷதாழுதல். 

8. முஸ்தலிொவில் மஷ்அருல் ஹராம் எனும் 

இடத்தில் ெஜ்ர் ஷதாழுலகலய நிலற யவற்றிய 

ெிறகு, ஷவளிச்சம் வரும் வலர கிப்ைாலவ 

முன்யைாக்கி நின்றவர்களாக திக்ாிலும், துஆ 

விலும் ஈடு ெடல். 

9.  ஷவளிச்சம் வந்த ெிறகு சூாியன் உதிக்க முன் 

முஸ்தலிொவில் இருந்து நகர்தல். 

10. மஹ்சர் எனும் ெள்ளத் தாக்கு அலமந்துள்ள 

இடத்லத அண்மிக்கும் யொது முடயுமாைால் 

அவசர அவசரமாக நகர்ந்து ஷசல்லுதல். 
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11. சூாியன் உதயமாைப் ெிறகு உச்சியில் இருந்து 

நீங்குவதற்கிலடயில் ைம்ரத்துல் அகொவுக்கு கல் 

எறிதல்.  

12. ஒவ்ஷவாரு கல் எறிதலின் யொதும் அல்ைாஹு 

அக்ெர் எை கூறுவது. 

13.  ைம்ரத்துல் அகொவுக்கு கல் எறிதல், அதன் 

ெிறகு ெிராணிகலள அறுத்தல், அதலை அடுத்து 

தலை முடிலய மழித்தல், அதலைத் ஷதாடர்ந்து 

தவாபுல் இொைாலவயும் யமற் குறிப்ெிடப் ெட்ட 

வாிலசப் ெடி ஒன்றன் ெின் ஒன்றாக  

நிலறயவற்றல். 

14. துல் ஹஜ் ெத்தாம் நாளாை யவ்முன் நஹ்ர்  

திைத்தில் சூாியன் மலறய முன்ைர்  தவாபுல் 

இொைாலவ நிலறவு ஷசய்தல். 

15. குர்ொைிகலள அதலை நிலற யவற்றுெவர் 

யநரடியாக அறுத்தல் அல்ைது அறுக்கும் 

இடத்திற்கு ஷசல்லுதல். 

16. குர்ொைிகளில் இருந்து உண்ணுதல். இலறத் 

தூதர் (ஸல் ைல்ைா ஹு அலை ஹி வஸல்ைம்) 

அவர்களும் அவர்களது குர்ொைியில் இருந்து 

சாப்ெிட்டு உள்ளார்கள். 

17. அய்யாமுத் தஷ்ாீக் உலடய நாட்களில் 

ைம்ராக்களுக்கு கல் ஏறிய ஷசல்லும் யொது நடந்து 

ஷசல்லுதல். 
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18. முதல் ைம்ரா மற்றும் இரண்டாம் 

ைம்ராக்களுக்கு கல் எறிந்த ெிறகு கிப்ைாலவ 

முன்யைாக்கி நின்று இலறவைிடம் துஆ  

யகட்டல். மூன்றாம் ைம்ராவுக்கு கல் எறிந்த ெிறகு 

துஆ யகட்ெது முஸ்தஹப் அல்ை. இலறத் தூதர் 

(ஸல் ைல்ைா ஹு அலை ஹி வஸல்ைம்) அவர்கள் 

அதற்கு கல் எறிந்த ெிறகு துஆ யகட்காது 

திரும்ெியதாக ஷசய்திகள் உள்ளை. 

குறிப்பு : 

ெின் வரும் மூன்று கடலமகளில் இரண்லட 

நிலற யவற்றி விட்டால் இஹ்ராமில் இருந்து நீங்கி 

விடுவதில் உள்ள இரு நிலைகளில் முதல் நிலைலய 

அலடந்து விடைாம். 

அலவ ைம்ரத்துல் அகொவுக்கு கல் எறிதல், 

தலை முடிலய மழித்தல், தவாப் ஷசய்தல் 

ஆகியைவாகும்.  

நீங்கள் ைம்ராவுக்கு கல் எறிந்து, தலை 

முடிலயயும் மழித்து விட்டால் மலைவியுடன் உடல் 

உறவு ஷகாள்வலதத் தவிர, நறுமணம் பூசுவது, 

லதத்த ஆலடகள் அணிவது உள்ளிட்ட தலட 

ஷசய்யப் ெட்டிருந்த அலைத்தும் உங்களுக்கு ஹைால் 

ஆகி விடும் எை இலறத் தூதர் (ஸல் ைல்ைா ஹு 

அலை ஹி வஸல்ைம்) அவர்கள் கூறியதாக ஆஇொ 

(ரழி யல்ைா ஹு அன்ஹா) அவர்கள் 

அறிவிக்கின்றார்கள். (ஆதாரம் : அஹ்மத்) 
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நெித் யதாழர்கள் உட்ெட அலைத்து 

அறிஞர்களும் இந்த கருத்லதக் ஷகாண்யட அமல் 

ஷசய்துள்ளதாக இமாம் திர்மிதி குறிப்ெிட்டுள்ளார். 

இஹ்ராமுடன் உள்ளவர் யவ்முன் நஹ்ர் (துல் 

ஹஜ் 10) திைம் ைம்ராவுக்கு கல் எாிந்து விட்டு, ெலிப் 

ெிராணிலய அறுத்தவுடன் தலை முடிலய மழித்தால் 

அல்ைது கத்தாித்தால்  மலைவியுடன் உடல் உறவு 

ஷகாள்வலதத் தவிர தலட ஷசய்யப் ெட்டிருந்த 

அலைத்தும் ஹைால் ஆகி விடும் எை அறிஞர்கள் 

கருதுவதாக யமலும் இமாம் திர்மிதி சுட்டி 

காட்டுகிறார். 

தமத்துஃ மற்றும் கிரான் முலறயில் ஹஜ் 

ஷசய்கின்றவர்கள் வழங்க யவண்டிய “ஹத்யு” (ெலிப் 

ெிராணி) லய சூாியன் உதயமாை ெிறயக அறுக்க 

யவண்டும். ொஜ்ருக்கு முன் கல் எறிந்து விட்டாலும் 

சூாியன் உதிக்கும் வலர காத்திருந்யத அறுக்க 

யவண்டும். 

முக்கியமாக அவதாைிக்கப் ெட யவண்டிய சிை 

விடயங்கள் :  

 நன்லம தரும் ஷசயல் எை கருதி அரொவில் 

அலமந்துள்ள “ைெல் அர் ரஹ்மா” (மலை) யில் 

ஏறுவது ெித் அத் ஆகும். இலறத் தூதர் (ஸல் 

ைல்ைா ஹு அலை ஹி வஸல்ைம்) அவர்கயளா, 

அவர்களின் யதாழர்களில் எவருயமா, 

அவர்கலளத் ஷதாடர்ந்து வந்த “ஸைப் அஸ் 
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ஸாலிஹீன்களில்”  எவருயமா நன்லம தரும் 

ஷசயல் எை கருதி அரொவில் அலமந்துள்ள “ைெல் 

அர் ரஹ்மா” (மலை) யில் ஏறியதாக எந்த 

ஷசய்தியும் இல்லை. இலறத் தூதர் (ஸல் ைல்ைா 

ஹு அலை ஹி வஸல்ைம்) அவர்கள் மலையின் 

அடியில் நின்று ஷகாண்யட “இங்கு நான் நின்ற 

யொதிலும் அரொ முழுவதும் நிற்ெதற்கு 

ஷொருத்தமாை இடமாகும் எை குறிப்ெிட்டார்கள். 

(ஆதாரம் : முஸ்லிம்) 

 தலை முடிலய முழுலமயாக மழித்தல் 

கத்தாிப்ெலத விட சிறந்தது. தலை முடிலய 

கத்தாிக்கும் யொது தலை முழுவதிலும் இருந்து 

கத்தாிக்கப்ெடுவது அவசியமாகும். ஒரு சிை 

முடிகலள ஷவட்டி விடுவது ஷசல்லுப் ெடி ஆக 

மாட்டாது. 

 ைம்ராக்களுக்கு கல் எறிவதற்காகவும், 

அல்ைாஹ்லவ திக்ர் ஷசய்வதற்காகவும் மிைாவில் 

ெகல் யவலளகளில் தங்குவலத தவிர்த்தல் 

தவறாகும். அது வாைிப் இல்ைாத யொதிலும் 

சுன்ைத் ஆகும் என்ெலத கவைத்தில் ஷகாள்ள 

யவண்டும். 

 மிைா, அரொ, முஸ்தலிொ ஆகிய இடங்களில் 

ஐங்காை ஷதாழுலககலளயும் சிறு, சிறு 

குழுக்களாக இலணந்து ஷதாழுதல் சுன்ைாவுக்கு 

முரணாை ஷசயைாகும். முடியுமாை அளவிற்கு 

ஒன்றிலணந்து ஷொிய ைமாஅத் ஆக ஷதாழ 
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யவண்டும். அதற்கு முடியாமல் யொைால் சிறிய 

குழுக்களாக இலணந்து ஷதாழுவத்தில் தவறு 

இல்லை. 

 இஹ்ராத்துடன் இருப்ெலதயும், ஹஜ் 

கடலமகலள நிலற யவற்றுவலதயும் ெைர் 

யொட்யடா ெிடிப்ெலத அவதாைிக்கின்யறாம். 

யொட்யடா ெிடிப்ெது எப்யொதும், எந்த 

இடத்திலும் ஹராமாைதாகும். ஹஜ் கடலமயின் 

இவ்வாறு அந்த குற்றம் தீவிரமாைதாக கருதப் 

ெடும். யமலும் வரம்பு மீறிய ஷசயைாகவும் 

அலமந்து விடும். இலற வன் ெின் வருமாறு 

குறிப்ெிடுகிறான்: நிச்சயமாக எவர் நிராகாித்துக் 

ஷகாண்டும் உள்ளூர் வாசிகளும் ஷவளியூர் 

வாசிகளும் சமமாக இருக்கும் நிலையில் (முழு) 

மைித சமுதாயத்திற்கும் எதலை (புைிதத் தைமாக) 

நாம் ஆக்கி யிருக்கியறாயமா அந்த மஸ்ைிதுல் 

ஹராலம விட்டும், யமலும் அல்ைாஹ்வுலடய 

ொலதலய விட்டும், தடுத்துக் ஷகாண்டும் 

இருந்தார்கயளா அவர்களுக்கும் யமலும் யார் 

அதியை (மஸ்ைிதுல் ஹராமில்) அநியாயம் 

ஷசய்வதன் மூைம் வரம்பு மீற விரும்புகிறாயைா 

அவனுக்கும் யநாவிலை தரும் யவதலையிலிருந்து 

சுலவக்கும் ெடி நாம் ஷசய்யவாம். (அல் குர்ஆன் 

22 : 25) 

 நன்லமலய ஏவி தீலமலய தடுக்கும் முக்கிய 

ெணிலய ஹாைிகளில் ெைர் தவற விட்டு 
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விடுகின்றைர். நன்லமலய ஏவி தீலமலய 

தடுப்ெதற்கு சக்தி இருந்தால் அந்த ெணிலய 

ஷசய்வதால் குழப்ெங்கள் யதான்றாத நிலையில் 

அந்த ெணிலய தவற விடுவது எப்யொதும் குற்றச் 

ஷசயைாகும். அல்ைாஹ் சங்லகப் ெடுத்தியுள்ள 

ெிரயதசத்தில் அந்த உயாிய ெணிலய லக 

விடுவது அந்த குற்றத்தின் அளலவ அதிகாிக்கும் 

என்ெலத கவைத்தில் ஷகாள்ள யவண்டும். 

 ஹாைிகளில் ெைர் தமது சக ஹாைிகளுடன் வீண் 

தர்க்கங்களிழும் சண்லட சச்சரவுகளிலும் ஈடுெடு 

வலத அவதாைிக்க முடிகிறது. இது ஹாைிகளுக்கு 

வழங்கப் ெடும் ெல்யவறு நன்லமகலள 

அலடயாமல் தலட ஷசய்வதற்காக லசத்தான் 

யமற்ஷகாள்ளும் சூழ்ச்சியாக இருக்கின்றது.  

யமாசமாை காாியங்கள் மற்றும் ொவமாை 

ஷசயல்களில் ஈடுெடாமல் ஒருவன் அல்ைாஹ் 

வுக்காகயவ ஹஜ் ஷசய்தால் அவன் அவைது தாய் 

அவலைப் ஷெற்ஷறடுத்த நாளில் இருந்தலதப் 

யொன்று (ொவமறியாத ொைகைாக) 

திரும்புவான்” என்று அல்ைாஹ் வின் தூதர் (ஸல் 

ைல்ைாஹு அலை ஹி வஸல்ைாம்) அவர்கள் 

கூறிைார்கள். அறிவிப்ெவர்: அபூ ஹுலரரா (ரலி) 

, நூல் : புகாாி. 

எையவ ஹாைிகள் வீண் தர்கங்கள் சண்லட 

சச்சரவுகளில் ஈடுெடுவலத தவிர்ப்ெயதாடு, புறம் 

யெசுதல், யகாள் மூட்டுதல், சிகரட் ொவித்தல் 
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உள்ளிட்ட ொவங்கள் யொன்ற யமாசமாை 

காாியங்கலளயும் தவிர்க்க யவண்டும்.  

ஹஜ்ைுக்குாிய காைம் குறிப்ெிடப்ெட்ட 

மாதங்களாகும்; எையவ, அவற்றில் எவயரனும் 

(இஹ்ராம் அணிந்து) ஹஜ்லை தம் மீது 

கடலமயாக்கிக் ஷகாண்டால், ஹஜ்ைின் காைத்தில் 

சம்யொகம், ஷகட்ட வார்த்லதகள் யெசுதல், 

சச்சரவு - ஆகியலவ ஷசய்தல் கூடாது; நீங்கள் 

ஷசய்யும் ஒவ்ஷவாரு நன்லமலயயும் அல்ைாஹ் 

அறிந்தவைாகயவ இருக்கிறான்; யமலும் 

ஹஜ்ைுக்குத் யதலவயாை ஷொருட் கலளச் 

சித்தப்ெடுத்தி லவத்துக் ஷகாள்ளுங்கள்; 

நிச்சயமாக இவ்வாறு சித்தப்ெடுத்தி லவப்ெ 

வற்றுள் மிகவும் லகராைது (நன்லமயாைது), 

தக்வா (என்னும் ெயெக்தியய) ஆகும்; எையவ 

நல்ைறிவுலடயயாயர! எைக்யக ெயெக்தியுடன் 

நடந்து ஷகாள்ளுங்கள். (அல் குர்ஆன் 2 : 197) 

ஹாைிகயள! உங்களுக்கும், எைக்கும் தக்வாலவக் 

ஷகாண்டு நல்லுெயதசம் ஷசய்கின் யறன். 

தக்வாலவக் கலடப் ெிடிப்ெது நஷ்டம் தராத 

வியாொரமாகும். இலறவன் எமது சிறிய, ஷொிய 

மற்றும் உள்ளங்கள் மலறத்து லவத்துள்ள 

அலைத்து காாியங்கலளயும் அறிகிறான். எையவ 

யசாம்ெலை லகவிட்டு அவலை வழிப் ெட முயற்சி 

ஷசய்யுங்கள். ெர்ழாை மற்றும் சுன்ைத்தாை 

ஷதாழுலககலள யெணுதைாக நிலற யவற்றுங்கள். 



 

 

 
72 

யசாதலைகள், ெிரச்சிலைகள், துன்ெங்கள், 

துயரங்களின் யொஷதல்ைாம் அல்ைாஹ்வின் ொல் 

விலரயுங்கள். நிச்சயமாக அல்ைாஹ் உங்களுக்கு 

ொதுகாப்பு அளிப்ொன். 

முதல் நிலைக் கடலமகளில் மூன்றாவது : 

தவாபுல் இொழா  

இது ஹஜ்ைின் தவாப் ஆகும். அல்ைாஹ்லவ 

வழிப்ெடும் எண்ணத்துடன் கஃொலவ எழு முலற 

வளம் வருவயத தவாப் எைப் ெடுகிறது. 

முஸ்தலிொவில் இரவு தங்கியலத அடுத்து, சந்திரன் 

மலறந்த ெிறகு தவாபுல் இொழாலவ நிலற 

யவற்றுவதற்காை யநரம் வந்து விடும். எைினும் 

யவ்முன் நஹ்ர் (துல் ஹஜ் 10 ம்) நாளில் அதலை 

நிலற யவற்றுவது சிறந்தது ஆகும். அதலை 

ெிற்ெடுத்தி நிலற யவற்றுவதும் கூடும். மிைாவில் 

தங்கி இருக்கும் நாள்களின் நிலறயவற்றாது 

ெிற்ெடுத்தி யவஷறாரு திைத்தில் நிலற யவற்றுவதில் 

குற்றம் இல்லை. அதற்கு  சரத்துகளும், 

சுன்ைத்துக்களும், மக்ரூஹாை காாியங்களும் 

உள்ளை. 

தவாெின் சரத்துக்கள் (நிெந்தலைகள்) :  

1. தவாலெ ஆரம்ெிக்கும் யொது நிய்யத் லவத்தல்; 

ஏஷைைில் அமல்கள் அலைத்துக்கும் நிய்யத்லத 

அடிப்ெலடயாக லவத்யத  கூலி வழங்கப் 
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ெடுகிறது. எையவ தவாலெ நிலற யவற்றும் 

யொதும் நிய்யத் லவப்ெது அவசியமாகும். 

அதாவது தவாெின் யொது இலறவனுக்கு 

வழிப்ெட்டு தவாலெ நிலற யவற்றுவதாக 

உள்ளத்தில் எண்ணம் ஷகாள்வலதயய நிய்யத் 

லவத்தல் என்ெதன் மூைம் நாடப் ெடுகிறது.  

2. தவாெின் யொது அழுக்குகளில் இருந்து 

தூய்லமயாக இருப்ெதுடன், வுழூ ஷசய்வதும் 

அவசியமாகும். 

“அல்ைாஹ்வின் இல்ைத்லத தவாப் ஷசய்வதும் 

ஷதாழுலகயாகும். எைினும் தவாெில் உங்களுக்கு 

யெசுவதற்கு அனுமதி வழங்கப் ெட்டுள்ளது. 

உங்களில் எவரும் தவாெின் யொது யெசிைால் 

நல்ைலதயய யெசட்டும்” எை இலறத் தூதர் (ஸல் 

ைல்ைா ஹு அலை ஹி வஸல்ைம்) அவர்கள் 

கூறிைார்கள்.  (ஆதாரம் : அஹ்மத், திர்மிதி, 

இப்னு ஹிப்ொன், இப்னு ஹுலஸமாஹ்) 

3. அவ்ரத்லத மலறத்தல். 

“அல்ைாஹ்வின் இல்ைத்லத நிர்வாணத்துடன் 

தவாப் ஷசய்யக் கூடாது” எை இலறத் தூதர் (ஸல் 

ைல்ைா ஹு அலை ஹி வஸல்ைம்) அவர்கள் 

கூறிைார்கள்.  (ஆதாரம் : புகாாி, முஸ்லிம்)  

4. தவாப் ஷசய்ெவாின் இடது ெக்கத்தில் கஃொ 

அலமதல். “இலறத் தூதர் (ஸல் ைல்ைா ஹு 

அலை ஹி வஸல்ைம்) அவர்கள் மக்காவுக்கு வந்த 

யொது, (தவாப் ஷசய்ய வந்த யொது) ஹைருல் 
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அஸ்வலத ஷதாட்டார்கள், ெிறகு அவர்களது 

வைது ெக்கமாக நடந்து ஷசன்றார்கள். அவசர 

அவசரமாக மூன்று சுற்றுக்களும், சாதரணமாக 

நான்கு சுற்றுக்களும் வளம் வந்தார்கள்”. (ஆதாரம் 

: முஸ்லிம்) 

5. ஹைருல் அஸ்வதில் இருந்து தவாலெ ஆரம்ெித்து, 

ஏழு சுற்று வருதல். ஏழு சுற்றுக்களில் 

சிறிதளயவனும் விடுப்ெடு ஷமைில் அந்த தவாப் 

நிலற யவறாது.  

 

தவாெின் சுன்ைத்துக்கள் :  

1. கஃொலவ காணும் யொது துஆவுக்காக லககலள 

உயர்த்துவது யொன்று இரு கரங்கலளயும் 

உயர்த்தி, ெின் வரும் துஆலவ யகட்ெது 

அவசியமாகும். “அல்ைா ஹும்ம அன்தஸ் ஸைாம், 

வமின் கஸ் ஸைாம், ஹய்யிைா ரப்ெைா ெிஸ் 

ஸைாம், அல்ைா ஹும்ம ஸித் ஹாதல் லெத 

தஃளீமன், வ தஷ்ாீென், வ தக்ாீமன், வ 

மஹாெதன், வ ெிர்ரன்”. (ொெிஈ, தெராைி) 

2. ஆண்கள் மாத்திரம் மக்கா ஷசன்றதும் ஷசய்யும் 

தவாஃெில்  ‘இழ்திொஃ’ எைப்ெடும் முலறயில் 

இஹ்ராம் ஆலடலய மாற்றிக் ஷகாள்வது 

ஸுன்ைத்தாகும்.  

ஆலடயின் மத்திலய வைது புைத்தில் கீழ் யொட்டு 

வைது புைம் ஷவளியில் ஷதாியுமாறும், ஆலடயின் 
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இரு ஓரங்கலளயும் இடது புைத்தின் யமலும் 

யொடுவவயத ‘இழ்திொஃ’ எைப் ெடுகிறது. 

3. ஹைருல் அஸ்வலத ஷநருங்கி அதலை முத்தமிட 

முடிந்தால் முத்தமிடல். அதற்கு முடியாமல் 

யொைால் வைது லகயிைால் அதலை ஷதாடுதல். 

அதற்கும் முடியாமல் யொைால் ஹைருல் 

அஸ்வலத யநாக்கி வைது லகலய மாத்திரம் 

உயர்த்துவது. ஷதாழுலகக்கு இரு லககலளயும் 

உயர்த்துவது யொன்று உயர்த்தக் கூடாது. சிைர் 

அறியாலமயிைால் இவ்வாறு ஷசய்கின்றைர். இது 

ெித்அத் ஆகும். 

4. தவாலெ ஆரம்ெிக்கும் யொது “ெிஸ்மில்ைாஹி 

அல்ைாஹு அக்ெர்” எைக் கூறுவது. அதாவது, 

அல்ைாஹ்வின் திரு நாமத்தின் மூைம் தவாலெ 

ஆரம்ெம் ஷசய்கின்யறன். அல்ைாஹ் 

அலைத்லதயும் விட மிகப் ஷொியவன் என்ெயத 

அதன் ஷொருளாகும். யவஷறாரு ாிவாயத்தில், “ைா 

இைாஹ இல்ைல் ைாஹு வல்ைா ஹு அக்ெர்” 

என்றும் வந்துள்ளது. 

5. தவாெின் முதல் மூன்று சுற்றுக்களிலும் “றமல்” 

சுன்ைத்தாகும். காைடிகலள சிறியதாக எடுத்து 

லவத்து அவசர அவசரமாக நடந்து ஷசல்வயத 

“றமல்” எைப் ெடும்.  

6. தவாெின் யொது அதிகமாக “திக்ர்” ஷசய்தல், துஆ 

யகட்டல், நெி (ஸல் ைல்ைா ஹு அலை ஹி 

வஸல்ைம்) அவர்கள் மீது ஸைவாத்து 
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ஷசால்லுதல். தவாெின் யொது குறிப்ொக எந்த 

துஆவும் இல்லை. ஒவ்ஷவாரு சுற்றுக்களின் 

இறுதியில் மாத்திரம், "ருக்னுல் யமாைியில்” 

இருந்து ஹைருல் அஸ்வலத அலடயும் வலர 

ெின்வருமாறு கூறுவது ஸுன்ைத்தாகும் : 

 “ரப்ெைா ஆதிைா ஃெித் துன்யா ஹஸைஹ், 

வஃெில் ஆகிரதி ஹஸைதவ் வகிைா அதாென் நார்” 

இது ஷதாடர்ப்ெில் அப்துல்ைாஹ் ெின் ஸாஇப் (ரழி 

யல்ைா ஹு அன்ஹு) அவர்கள் அறிவிக்கும் ஹதீஸ் 

அஹ்மது உள்ளிட்ட ெை நூல்களில் ெதிவு ஷசய்யப் 

ெட்டுள்ளது. 

7. தவாெின்   யொது அல்ைாஹ்லவ அஞ்சி 

ெயெக்தியுடனும், ெணிவுடனும் நடந்து ஷகாள்ளல். 

தவாப் என்ெது ஷதாழுலக என்ெதால் 

ஷதாழுலகயில் கலடப் ெிடிக்கும் அலைத்து 

விதமாை அந்தரங்க மற்றும் ஷவளிப்ெலடயாை 

ஒழுக்கங்கலளயும் கலடப் ெிடித்தல். கஃொவின் 

மகத்துவத்லத உள்ளத்தில் எண்ணி 

யெணுதலுடன் நடந்து ஷகாள்ளல். 

8. தவாலெ நிலற யவற்றி முடிந்த ெிறகு மகாம் 

இப்ராஹீமுக்கு ெின் நின்று இரண்டு ரக்அத்துகள் 

ஷதாழுதல். அதன் ெின் நின்று ஷதாழ முடிய 

வில்லை என்றால், மஸ்ைிதுல் ஹராமின் 

எப்ெகுதியியைனும் ஷதாழுது ஷகாள்ளைாம். முதல் 
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ரக்அத்தில் சூரத்துல் காஃெிரூனும், இரண்டாவது 

ரக்அத்தில் சூரத்துல் இக்ைாசும் ஓத யவண்டும். 

இது ஷதாடர்ெில் ைாெிர் (ரழி யல்ைா ஹு 

அன்ஹு) அவர்கள் அறிவிக்கும் ஹதீஸ் 

முஸ்லிமில் ெதிவாகி உள்ளது. 

சிை முக்கிய குறிப்புக்கள் : 

மார்க்கத்திற்கு முரணாை ெல்யவறு காாியங்கலள 

சிைர் ஷசய்து வருகின்றைர். அலவ ஷதாடர்ப்ெில் 

அவதாைமாக இருப்ெதுடன் தவிர்ந்து ஷகாள்வதும் 

அவசியமாகும்.  

 தவாெிற்காை நிய்யத்லத நாவிைால் ஷமாழிதல். 

ஷதாழுலக மற்றும் தவாெின் நிய்யத்துக்கலள 

நாவிைால் ஷமாழிவது ெித்அத் ஆகும். 

 ஹைருல் அஸ்வத் மற்றும் ருக்னுல் யமாைி 

ஆகியவற்லறத் தவிர்த்து கஃொவின் ஏலைய 

யகாணங்கலளயயா, ொகங்கலளயயா, மகாமு 

இப்ராஹீம் யொன்ற ெகுதிகலளயயா ஷதாடுவது, 

முத்தமிடுவது அலைத்தும் ெித்அத் ஆகும். 

வணக்கம் எை கருதி அதலை ஷசய்தால் ெிர்க் 

ஆகி விடும்.  

 ஹைருல் அஸ்வலத ஷதாடுவதற்யகா, முத்தமிடு 

வதற்யகா ெிறலர ஷநருக்கி ஷகாண்டு முண்டி 

யடித்துக் ஷகாண்டு ஷசல்லுதல். “நீர் ெைம் 

மிக்கவராக இருக்கின்றீர், ஹைருல் அஸ்வலத 

அலடயும் யொது ெிறலர ஷநருக்கிக் ஷகாண்டு 
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(முத்தமிடயவா, ஷதாடயவா) ஷசல்ைாதீர். 

இதைால் ெைகீைமாயைார் சிரமப் ெடுவர். எையவ 

இட வசதி இருந்தால் மாத்திரம் ஷதாடு எை 

இலறத் தூதர் (ஸல் ைல்ைா ஹு அலை ஹி 

வஸல்ைம்) அவர்கள் உமர் (ரழி யல்ைா ஹு 

அன்ஹு) அவர்களிடம் கூறிைார்கள். (அஹ்மத்) 

 

ஹஜ்ருல் அஸ்வலத ஷதாடுவது சுன்ைத் ஆகும், 

ஆைால் ெிறலர துன்புறுத்தாது இருப்ெது வாைிப் 

ஆகும். வாைியெ முதன்லமயாக நிலற யவற்றப் 

ெட யவண்டும். 

ஷெண்கலளப் ஷொறுத்த மட்டில் ஹைருல் 

அஸ்வதிற்கு ஆண்கலள ஷநருங்கிக் ஷகாண்டு 

ஷசல்வலத கண்டிப்ொக தவிர்ந்துக் ஷகாள்ள 

யவண்டும்.  

 நாவின் மூைம் அல்ைது ஷசயல் மூைம் ெிறலர 

யநாவிலை ஷசய்தல் ஹராம் ஆகும். வியசடமாக 

அல்ைாஹ்வின் இல்ைத்தில் ெிறருடன் இரக்கத்து 

டனும், மிருதுவாகவும் நடந்து ஷகாள்ளும் 

அயதயவலள தவறுகள் நிகழ்ந்து விட்டால் 

மன்ைித்து விடவும் யவண்டும். 

 தவாெில் நல்ைலதத் தவிர யவறு எதலையும் 

யெசுவலதத் தவிர்ந்து ஷகாள்வதும் அவசியமாகும். 

தவாெின் மகரூஹ்கள் : 
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1. ஷதாழுலகலயப் யொன்று தவாெின் யொதும் லக 

விரல்கலள ெிலணத்தல், மற்றும் விரல்கலள 

முறித்தல் என்ெை மக்ரூஹ் ஆகும். 

2. சிறுநீர், மைம், காற்லற அடக்கி லவத்துக் 

ஷகாண்டு அல்ைது கடுலமயாை ெசி உள்ள 

நிலையில் தவாப் ஷசய்வதும் மக்ரூஹ் ஆகும். இது 

யொன்ற நிலைகளில் ஷதாழுவதும் மக்ரூஹ் 

ஆகும். 

3. தவாப் ஷசய்கின்றவர் ஷெண்கலள ொர்ப்ெலத யும் 

தவிர்த்துக் ஷகாள்ள யவண்டும். 

4. தவாப் ஷசய்யும் யொது உடல் நிலை ெைவீை 

மாைவர்கள் மற்றும் அறிவில் குலறந்தவர்கள், 

அறியாலமயிைால் தவறுகள் ஷசய்கின்ற வர்கலள 

அவமதிக்கும் விதத்தில் நடந்து ஷகாள்வதும் 

தவறாகும். தவறு ஷசய்கின்ற வர்கலள மிருதுவாக 

அணுகி திருத்த முயற்சி ஷசய்ய யவண்டும். 

தவாெின் யொது ஷெண்கலளப் ொர்ப்ெது யொன்று 

ஒழுக்கக் யகடுகளில் ஈடு ெட்டவர்களின் 

தண்டலைகள் துாிதமாக இறக்கப் ெட்டுள்ள 

சம்ெவங்கள் ெை வந்துள்ளை. 

முதல் நிலைக் கடலமகளில் நான்காவது : 

ஸஃயு  

சஃொ மற்றும் மறவா என்னும் மலைகளுக்கு 

மத்தியில் சுற்றி வருவலதயய ஸஃயு என்று 

அலழக்கப் ெடுகிறது. 
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இலறவன் அல் குர்ஆைில் ெின்வருமாறு 

கூறுகிறான்: 

  َ َوةَ مَنب َشَعائَرَ اّلِله بَمرب َفا َوال  [.851 :اْلقرة] إَنه الصه
நிச்சயமாக “ஸஃொ”, “மர்வா” (என்னும் மலைகள் 

இலடயய சுற்றி வருவது) அல்ைாஹ்வின் கடலம 

களில் நின்றும் உள்ளை; (2 : 158) 

“ஸஃொ”, “மர்வா” என்னும் மலைகள் இலடயய சுற்றி 

வருவது கட்டாயக் கடலம என்ெலத யமல் 

குறிப்ெிடப் ெட்டுள்ள இலற வசைம் ஷதளிவு 

ெடுத்துகிறது.  

“அல்ைாஹ்வின் இல்ைத்லத தவாப் ஷசய்வயதாடு, 

“ஸஃொ” மற்றும் “மர்வா” மலைகளுக்கு இலடயய 

சுற்றி வருவீராக” என்று இலறத் தூதர் (ஸல் ைல்ைா 

ஹு அலை ஹி வஸல்ைம்) அவர்கள் அபூ மூஸா அல் 

அஷ் அாி (ரழி யல்ைா ஹு அன்ஹு) அவர்களிடம் 

கூறிைார்கள். (ஆதாரம் : முஸ்லிம்)  

 “ஸஃொ” மற்றும் “மர்வா” மலைகளுக்கு இலடயய 

ஸஃயு ஷசய்வீராக, அல்ைாஹ் ஸஃயு ஷசய்வலத 

உங்களுக்கு கடலம ஆக்கி உள்ளான் என்று இலறத் 

தூதர் (ஸல் ைல்ைா ஹு அலை ஹி வஸல்ைம்) 

அவர்கள் கூறியதாக யவறு ஒரு ஹதீஸில் 

வந்துள்ளது. 

ஸஃயின் விதிமுலறகள் : 
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1. நிய்யத்;  அமல்கள் ஏற்றுக் ஷகாள்ளப் ெடுவது 

நிய்யத்லத (எண்ணத்லத) லவத்து தான் என்று 

இலறத் தூதர் (ஸல் ைல்ைா ஹு அலை ஹி 

வஸல்ைம்) அவர்கள் கூறியுள்ளார்கள். எையவ 

ஸஃயின் யொதும் அல்ைாஹ்வின் கட்டலளக்கு 

இணங்க அவனுக்கு வழிப் ெட்டு அந்த கடலமலய 

நிலற யவற்றுவதாக எண்ணம் ஷகாள்ள 

யவண்டும். 

2. ஏழு விடுத்தம் ஸஃயு ஷசய்தல், “ஸஃொ” வில் 

இருந்து “மர்வா” லவ யநாக்கி ஷசல்வது ஒரு 

விடுத்தமாகவும், மீண்டும் “மர்வா” வில் இருந்து 

“ஸஃொ” யநாக்கி வருவது இன்னுஷமாரு 

விடுத்தமாகவும் கருதப் ெடும். ஸஃயில் 

ஒன்லறயயா சிைலதயயா நிலறயவற்ற தவறி 

விட்டால் ஸஃயு ஷசல்லுெடியாகாது. 

3. கடலமயாை தவாபுல் இொழா அல்ைது 

சுன்ைத்தாை தவாபுல் குதூம் யொன்ற தவாலெ 

நிலறயவற்றிய ெின்யெ ஸஃயு ஷசய்தல் யவண்டும்.  

தவாெின் ெின் நிலற யவற்றப் ெடும் ஸஃயய 

ஏற்றுக் ஷகாள்ளப் ெடும் என்ற கருத்தியையய 

அதிகமாை அறிஞர்கள் இருக்கின்றைர். இலறத் 

தூதர் (ஸல் ைல்ைா ஹு அலை ஹி வஸல்ைம்) 

அவர்களும் தவாெின் ெின்யெ ஸஃலய 

ஷசய்துள்ளார்கள்.  

ஸஃயின் சுன்ைத்துக்கள் : 
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1. தவாலெ நிலற யவற்றிய உடயை ஸஃலயயும் 

ஷசய்தல்; அங்கீகாிக்கப்ெட்ட காரணங்கள் இன்றி 

தவாலெ நிலற யவற்றிய ெிறகு ஸஃலய 

ெிற்ெடுத்தல் கூடாது. 

2. “ஸஃொ” மற்றும் “மர்வா” மலைகளில் ஏறி துஆ 

யகட்டல். “அல்ைாஹு அக்ெர்” என்று மூன்று 

விடுத்தம் கூறுதல்.  

இலறத் தூதர் (ஸல் ைல்ைா ஹு அலை ஹி 

வஸல்ைம்) அவர்கள் “ஸஃொ” லவ ஷநருங்கிய 

யொது “இன்ைஸ் ஸஃொ வல் மர்வா மின் 

ெஆஇாில்ைாஹ்” என்ற இலற வசைத்லத 

ஓதிைார்கள். ெிறகு அல்ைாஹ் ஆரம்ெித்து 

கூறியுள்ளலதக் ஷகாண்டு நானும் ஆரம்ெிக் 

கின்யறன் என்று கூறியவர்களாக “ஸஃொ” 

மலையில் ஏறிைார்கள். அதன் ெிறகு கிப்ைாலவ 

முன்யைாக்கி நின்று தக்பீர் கூறியவர்களாக ெின் 

வருமாறு கூறிைார்கள் : 

“ைாயிைாஹ இல்ைல்ைாஹு வஹ்தஹு ைா 

ொீக்க ைஹு, ைஹுல் முல்கு வைஹுல் ஹம்து 

வஹுவ அைா குல்லி லெயின் கதீர், ைாயிைாஹ 

இல்ைல்ைாஹு வஹ்தஹு, அன்ைஸ வஃதஹ், வ 

நசர அப்தஹ், வ ஹஸமல் அஹ்ஸாெ வஹ்தஹ்.”  

அதன் ெிறகு துஆ யகட்டார்கள். அலதப் யொன்று 

மூன்று விடுத்தம் கூறிைார்கள். அதலைத் 

ஷதாடர்ந்து அங்கிருந்து இறங்கி “மர்வா” 

மலைலய அலடந்ததும் “ஸஃொ” வில் 
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ஷசய்தலதயய ஷசய்தார்கள் எை ைாெிர் (ரழி 

யல்ைா ஹு அன்ஹு) அவர்கள் கூறிைார்கள். 

(ஆதாரம் : முஸ்லிம்) 

ஷதாழுலகயில் லகலய உயர்த்தி தக்பீர் கூறுவது 

யொன்று “ஸஃொ” மற்றும் “மர்வா” மலைகளில் 

லகலய உயர்த்துவது கூடாது. 

3. “ஸஃொ” மற்றும் “மர்வா” மலைகளுக்கு இலடயில் 

ஏற்கையவ ெள்ளத்தாக்கு அலமந்திருந்த இடமாை 

ெச்லச நிற அலடயாளம் இடப் ெட்டுள்ள 

ெகுதிலய அலடயும் யொது யவகமாக நடந்து 

ஷசல்வதும் சுன்ைத் ஆகும். 

4. ஸஃலய நிலற யவற்றுகின்றவர் அல்ைாஹ் வுடன் 

அவரது ெணிலவயும், தைது யநர் வழிக்கும், 

நிலைலமகள் சீரலடயவும், உளத் தூய்லம 

ஷெறவும் அல்ைாஹ்வின் ொல் உள்ள 

யதலவலயயும் உணர்ந்து ஷசயல் ெடல். 

5. அல்ைாஹ்லவ அதிகதிகம் திக்ர் ஷசய்தல், 

ெிரார்த்தலை ஷசய்தல், நெி (ஸல் ைல்ைா ஹு 

அலை ஹி வஸல்ைம்) அவர்கள் சைவாத்து கூறல்.  

அல்ைாஹ்வின் திக்லர நிலை நாட்டுவதற்யக 

அவைது இல்ைத்லத தவாப் ஷசய்தல், ஸஃயு 

ஷசய்தல், ைம்ராவுக்கு கல் எறிதல் உள்ளிட்ட 

வணக்கங்கள் கடலமயாக்கப் ெட்டுள்ளை எை 

இலறத் தூதர் (ஸல் ைல்ைா ஹு அலை ஹி 

வஸல்ைம்) அவர்கள் கூாிைார்கள். ஆதாரம் : 

அஹ்மத், அபூ தாவூத், திர்மிதி. 
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முக்கிய குறிப்புக்கள் 

1. தவாபுல் வதாஃவும் ஹஜ் மற்றும் உம்ராவின் 

வாைிப்களில் ஒன்றாகும். மாத விடாய், ெிரசவ 

உதிரப் யொக்கு ஏற்ெட்டுள்ள ஷெண்களுக்கு 

அதலை விடுவதற்கு அனுமதி உள்ளது. 

மக்கள் மக்காலவ விட்டு தமது ஊர்களுக்கு 

திரும்ெி ஷசல்ை ஆரம்ெித்த யொது, இறுதியில் 

கஃொலவ தவாப் (தவாபுல் வதாஃ) ஷசய்யாது 

திரும்ெி ஷசல்ை யவண்டாம் எை இலறத் தூதர் 

(ஸல் ைல்ைா ஹு அலை ஹி வஸல்ைம்) அவர்கள் 

கூறியதாக இப்னு அப்ொஸ் (ரழி யல்ைா ஹு 

அன்ஹு) அவர்கள் அறிவிக்கின் றார்கள். 

ஆதாரம் : முஸ்லிம். 

ஊர்களுக்கு திரும்ெி ஷசல்ை முன்ைர் இறுதியில் 

கஃொலவ தவாப் (தவாபுல் வதாஃ) ஷசய்யுமாறு 

ெணித்த இலறத் தூதர் (ஸல் ைல்ைா ஹு அலை 

ஹி வஸல்ைம்) அவர்கள் மாதவிடாய் ஏற்ெட்ட 

ஷெண்களுக்கு சலுலக வழங்கிைார்கள் எை 

இப்னு அப்ொஸ் (ரழி யல்ைா ஹு அன்ஹு) 

அவர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள். ஆதாரம் : புகாாி, 

முஸ்லிம். 

தவாபுல் இொழா (ஹஜ்ைின் தவாப்) லவ ஒருவர் 

ெிற்ெடுத்தி ஊருக்கு திரும்ெ முன்ைர் இறுதியில் 

நிலற யவற்றிைால் அது யொதுமாைதாகும். 
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மீண்டும் தவாபுல் வதாஃ லவ ஷசய்ய யவண்டிய 

அவசியம் இல்லை. 

2. நெி (ஸல் ைல்ைா ஹு அலை ஹி வஸல்ைம்) 

அவர்களின் கப்லரலயயயா, ஏலையவர்களின் 

கப்ருகலளயயா தாிசிப்ெதற்காக மாத்திரம் 

மக்காவில் இருந்து மதீைா யநாக்கி ஷசல்லுதல் 

தவறாகும். அயதயொன்று மூன்று மஸ்ைித் கலளத் 

தவிர ஏலைய மஸ்ைித்களில் ஷதாழுவதற்காகவும் 

ெயணம் ஷசய்வதும் தவறாகும்.  

மூன்று ெள்ளிகலளத் தவிர யவறு எங்கும் புைிதப் 

ெயணம் யமற் ஷகாள்ளக் கூடாது. அலவ: 

மஸ்ைிதுல் ஹராம், எைது இந்தப் ெள்ளி, 

மஸ்ைிதுல் அக்ஸா வாகும் எை  இலறத் தூதர் 

(ஸல் ைல்ைா ஹு அலை ஹி வஸல்ைம்) அவர்கள் 

கூறிைார்கள். 

3. ஹஜ்ைுலடய நாட்களில் ஒவ்ஷவாரு 

ஷதாழுலகக்குப் ெின்பும் அரொ நாளின் ெஜ்ர் 

யநரத்தில்  துவங்கி அய்யாமுத் தஷ்ாீக் நாட்கள் 

முடியும் வலர தக்பீர் கூறுவது சுன்ைத் ஆகும்.  

முடிவுற்றது 
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