
 

 

 

హజ, ఉమ�హ & �య�రహ - 5 
ఖుర్ఆ మ��య� సునన్త� ����గ��� 

[ �ె��గ� – Telugu – تلغو ]  

 

 

��ఖ్ అ�� ద్ ్జ్ అ�� ��� హ్లఆ్అహజ్(ర).  

 

 

౦T ను�ాదం౦ T 0T: 0Tమ�హమ్మ క��మ���� హ 

ప�న��్మరర : ��క న్ర్ హ్మ 

 
 
 
 
 

2012 - 1433 

 

http://www.islamhouse.com/�


 

 

 

 ﴾٥ - حلز�ارةحلعمرة وحلج و﴿
 » لغوااللغ  حل« 

 
 
 

 
 
 

 حلشيخ عبد حلعز�ز عبد حهللا ان ااز

 
 
 
 
 

 �مد كر�م حهللا :ترج 
  محدنذير شيخ  :مرحجع 

 
 
 

 
 

2012 - 1433 

 

http://www.islamhouse.com/�


 

3 

ఐదవ  ��యయం: 

ఖు�ా్బ ��నమ�న ర�, నహర, హ�ఖ మ��య� ్�ాఫ ్చరణ�� 

ఒక��� ్�ా్్ మ��కట� �ేయ��: 

��ౖ ్చరణ��నంట�బ ఖు�ా్బ ��నమ�న హజ య��్క��డ  �ే 

క�మం�� ఒక��� ్�ా్్ మ��కట� �ేయటం ఉ త్మం. ఇం�� మ�ట�� 

�ె�ాప�ంటట, హజ య��్క��డ �ట్�దట ర� (జమ�ా్త���ౖ 

కంకర �ాళ�్ �సుర�ట) �ేయ��. ్�ా్్ ఖు�ా్బ, ్�ా్్ కవరం 

 ంటట ్� ��ంట�్ క�� ప���త్ా ్��� �్ంచటం ���� �నన�్ా క�త ��ంప 

జ�యటం, ్ ్�ా్్ క అహ గృహం �క్ ్�ాఫ (్�ా�� 

ఇ�ాదహ) �ేయ�� మ��య� హజ�జ  ్మ్తత  �ే���ార� ్�ా�� ఇ�ాదహ 

్�ా్్ స�ా మ��య� మర్హ � మధయ స�� క��� �ేయ��. 

ఒక��ళ మ��్ిమ ���� ఖ���ఆ హజ య��్క��� ్�ా�� ఖుదూమ 

్�ా్్ స�ా మ��య� మర్హ � మధయ స�� �ేయక�� �ే, �ార� 

్�ా�� ఇ�ాదహ ్�ా్్ ���� ్పపక ప���త  �ేయవ��ి ఉం��. 

ఒక��ళ ��ౖన ����్నఅ��న వర�స క�మం�� �ాట�� �ేయ��క�� �ే, 

����� ఎ��ంట� �ోషమ� ��దు. ఎందుకంటట ప్వకత  మ�హమ్మ 

స�� ��� హల  ��ౖ�� వస�� ం  �� �ేయటహ�న  నుమ�ం� ఉ��నర�.  
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ఒక��ళ ్�ాఫ ���� ఇ్ర హజ ్చరణ�క� (హ�ఖ, ర� ...) 

మ�ందు స�� �ే�ి��, ����� ఎ��ంట� �ోషమ� ��దు. ఎందుకంటట 

 అ� ��వ�మ హ��థు గ�ంథం�� న�దు �ేయఅ��న ఒక హ��థు�� 

ఒక సహచర��డ ఈ వర�స క�మం గ���ం� ప్రనంచ్ా, ప్వకత  

మ�హమ్మ స�� ��� హల  ��ౖ�� వస���ం ఇ�� జ�ాల�్��ర�: “్మక� 

ఇష్ట��న క�మం�� �ార� �ేయవచు్.” సమ�జ���� �ే�క్ా 

ఉం�ేందుక� ఈ వర�స క�మం �ె��పఅ��ం��. ఈ హ��థు 

�ా్మ�ణణకట��నద� ఉ�ామహ లఆ షత���క ధృ�క��ం��ర�.  

ర�, హ�ఖ మ��య� ్�ాఫ ్�ా్్ హజ య��్క��డ ఇ��ం 

�అంధన��నంట� నుం�� ప���త్ా ��డద��ౖ �� ���డ. ఒక��ళ ��ౖ 

�ాట��� ఏ ��ం�డ ప���త  �ే�ి��,  ్ను �ా��కం్ా మ�్్ట� ఇ��ం 

�అంధన� నుం�� ��డద�  వ����డ.  

���ం�� మ��డ ్చరణ�� హజ �యమ �అంధన� నుం�� ప���త్ా 

��డద� �ే�ాత �:    

జమర్త  ఖఅహ ��ౖ �ాళ�్ �సరటం (ర� �ేయ�ట), కవరం (్� 

��ంట�్ క�� ప���త్ా ్��� �్ంచు��నుట ���� �నన�్ా �ేసు��నుట) 

�ేసు��నుట మ��య� ్�ా�� ఇ�ాదహ �ేయ�ట. ్పప� స��్ా 
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�ేయవ��ి ఉనన�ార� స�ా మ��య� మర్హ � మధయ స�� క��� 

ప���త  �ేయ��. ఎప��ౖె�ే ఈ మ��డ ్చరణ�� ప���త �ే�ాత ��, హజ 

య��్క����ౖ ఉనన ఇ��ం �అంధన�బన ఉ��హరణక� �హ�ాయ్రత� 

�ా��రక క��క,  త్ ర� ప�సు��వటం ... �ద��ౖన �అంధన�బన 

��� �్ �� ���. ఈ మ���ంట��� ఏ��ౖ�� ��ం�డ ప���త  �ే�ిన �ా����ౖ 

నుం�� �హ�ాయ్రత� సం��గ ���ధం ్పప, � �్�న ఇ��ం 

�అంధన�బన ��� �్�� ���. ఇ�� �ా��క ��్చచ  �� ��ర��� ప్�ి���  

�ెం��ం��.  

హజ య��్క��డ జమ జమ ప�్్ జ�ం ���ంచ�ం మ��య� ���� 

క�డప� �ం�� ��్ గ�ం  ��షణ�యం. జమ జమ బర� ��్ �్టప��డ, 

���న�న ఎక�్వ దు్�� �ేసు��వటం మం���. స��హ మ��ి� ం�� 

న�దు �ేయఅ��న  అ� ధర ర��య��� హల  ను్  ఉ��� లం�న ఈ 

హ��థు�� జమ జమ బర� ��్ �్టప��డ �ే�� దు్� �ీ్కరణక� 

ఎక�్వ  వ�ాశం ఉననద�� �షయం సపష్ం �ేయఅ��ం��:  

 ِ مٍ عْ طُ  امُ ـعَ ـطَ  هُ ـنَّ إ  

ఇననహల ్్మ� ్త �ఆ  
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ఇ�� ్��గయవం్ట��న �ాబయం 

 అ� ��వ�మ �� న�దు �ేయఅ��న మ�� హ��థు�� ఇ�� 

����్నఅ��ం��: 

مٍ ـقْ ـسُ  آءُ فَ ـشِ وَ   

వ �ి�ాఉ సుల్ఆ 

జమ జమ బట��� �ాయ�� ���ధక శ��త  ఉం��. 

 

���క� మర� �ావటం మ��య� మ��డ ������  క్� ��ాసం 

ఉం�డట: 

్�ాఫ  ద ఇ�ాదహ మ��య� ్పప� స��్ా స�� �ేయవ��ి 

ఉనన�ార� ్మ స��� ప���త  �ే�ిన ్�ా్్, ���క� మర� వ�్, 

 క్� మ��డ పగళ�్ మ��య� మ��డ �ా్త్ �� గ��ా�. ప్� ��� 

�ట్ మ��యహనం ్�ా్్, �ార� జమ�ా్త���ౖ కంకర �ాళ�్ 

�స�ా�. ర���  నుం�� �ా�ా�డ��వటహ���, మ�స��ార�, అ���ను��, 

�ీత ్�� �ా�్ ��ళ���  జమ�ా్త���ౖ కంకర �ాళ�్ �సర వచు్.              
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జమ�ా్త���ౖ కంకర �ాళ�్ ��ిరటం (ర� �ేయ�ట) గ���ం�న 

�యమ���: 

ర� �ే��టప��డ ���ం�� వర�స క�మ��న  నుస��ం���. 

ఖ��ఫ మ�ిజదుక� దగగ ర�� ఉనన �దట� జమరహ ��ౖ కంకర �ాళ�్ 

�సరటం ��్�ా ర� �ా్రం�ం���. ఏ�డ కంకర �ాళ్ను, ఒక��� 

్�ా్్ ఒకట� �స�ా�.  ం�ే ్ా� ఏ��ంట�బ ఒ���ా�� �స�� 

��యక��దు. సునన్త ప్�ారం, జమ�ా్తను ్మ ఎ�మ ��ౖప� 

ఉం�ేట�్  లఅ�హ క�  �మ�ఖం్ా ��అ��, ��ం�డ �ే్త�� ��ౖ���త , 

 ��� హల  క్ర  � ప���, దు్ �ేసు���ా�.  �ే �ధం్ా ��ం�ో  

జమరహ ��ౖ కంకర �ాళ�్ �స�ా�. సునన్త ప్�ారం ��ం�ో  జమరహ 

��ౖ ఒ��్క్ట�్ా కంకర �ాళ�్ ��ి��న ్�ా్్, ��ం�ెం మ�ందుక� 

�� �, లఅ�హ క�  �మ�ఖం్ా ��అ��, ��ం�డ �ే్త�� ��ౖ���త  

 ��� హల  క్ర  � ప���, ���న�న ఎక�్వ దు్�� �ేసు���ా�. 

్ ్�ా్్ మ��ో  జమరహ ��ౖ కంకర �ాళ�్ �స�ా�.  ��ే, ఇక్� 

్గక��దు మ��య� దు్�� �ేయక��దు.  

ప్వకత  స�� ��� హల  ��ౖ�� వస�� ం సునన్తను  నుస��సూత , �దట� 

���న  ంటట ��ద హజ 11వ �ే��న ��ి��నట�� ్ా��, ��� ్�ా్్ 
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���న (12వ �ే��న) క��� మ��డ జమ�ా్త���ౖ కంకర �ాళ�్ 

�స�ా�. ్�్ీక �������� �దట� ��ం�డ ������� (��ద హజ 11 

మ��య� 12వ �ే����) ర� �ేయటమ���� ్పప� స��్ా 

�ేయవ��ిన హజ ్చరణ� �హగం్ా ����్నఅ��ం��.  �� �్ ����� 

�దట� �ా�్ (��ద హజ 10వ �ే�� �ా�్) మ��య� ��ం�వ �ా�్ (��ద 

హజ 11వ �ే�� �ా�్) గ�పటం క��� హజ ్చరణ��� ్పప�స��్ా 

�ేయవ��ిన ్చరణ��.  ��ే బట� వస� క� �్ం�ే పను��� ఉనన 

హజ్య��్క��క�్ మ��య� హజ్ �ేసుత నన్ ప�వ�� �ాపర� క� ��� 

నుం�� �న��ంప� ఉం��.  

����� ��వ�ం ��ం�డ ����� మ�్్ట� గ�ప�����  నుమ� ఉం��, 

 ��ే మ��ో  ��� వరక� ���� �� �� �్ంచ�ం ఉ త్మం: 

�దట� ��ం�డ ����� మ��డ జమ�ా్త���ౖ ర� �ే�ిన ్�ా్్ 

 ంటట ��ద హజ 11 మ��య� 12వ �ే��� ్�ా్్, ఎవ����� ��� 

వ��� ��ళ్ద���త ,  �� �ేయ�ం  నుమ�ంచఅ��ం��.  ��ే �ార� 

��ద హజ 12వ �ే��న సూ�ాయసతమయ���� మ�ం�ే ��� వ��� 

��య��. ఒక��ళ ఎవ����� ��ం�ో  ���  ంటట ��ద హజ 12వ �ే�� 

సూ�ాయసతమయం ్�ా్్ క��� ������� ఉం�� �� �ే, ్ �ా�్ �ార� 
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������� గ��ా�. మర�సట� ��నం  ంటట ��ద హజ 13వ �ే��న 

మర�� మ��డ జమ�ా్త���ౖ కంకర �ాళ�్ �సరగ� �్�ే �ా���� 

ఎక�్వ ప�ణ�య�� ���ాత �. ఈ �షయ��న ఖుర్ఆ ఇ�� సపష్ం 

�ే�ిం��: 

َّا�ٖ 
ي
َ  ِٓ ي  ّّ ٱ َ  ْ وا ٰٖت�  ْيَُكرا ْ�ي ُعدا لي �ٓي َّ َّ َيعي َي   وي �ي َّ

ي َي  ََي ْي َيُيِٓ  َي َي  ُۡ ٓ َي  ِ ٓ َي ُۡ َي ُۡ يي

َي   َي ٓ  َي ٓ ِٓ� ل َيُي َي َي  ُۡ ٓ ْني  ِ ا ُ�ي ُِٓ �ا َُ ِٓ�ي َّ�ا
ي
ٱ َ   ۡ َا َي َُ ْيَ ي  ّّ ٱ َ  ۡ َّوا ْيَ  َ ٰ َّ�ي َ٢ 

వదు్రర��� హ �ీ  య�య�మ్ దూ���ఆ ఫమఆ ్ జజ� �ీ 

య�ట��� ఫ�� ఇథ్  ��ౖ�� వ మఆ ్ �్ర ఫ�� ఇథ్  ��ౖ�� 

�మ� త్ఖ� వ త్ఖు��� హ వ  �మ�  ననక�మ ఇ��ౖ�� ్తహ షరరన 

మ��య� ���్్ �������  ��� హ ను స్��ంచం��. �ాబ ఎవ����ే ��ం�డ 

������ (���ను) వ��� ��య��� ్్ర ప�����,  ్� ��ౖ 

ఎ��ంట� �ోషమ� ��దు. మ��య� ఎవ����ే  క్�ే ్ �్�� య���, 

 ్���ౖ ఎ��ంట� �ోషమ� ��దు – ఒక��ళ  ్��� మం� �ేయ��� 

ఉ�ే� శట�  ��ే. 2:203 
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 ����� ్ �్ �����న �� �� �్ంచటం మం���. ఎందుకంటట ప్వకత  

స�� ��� హల  ��ౖ�� వస�� ం ప్జ�ను ��� వద�టం�� ్్రఅ�మ� 

�ె�ిప��, స్యం్ా ్యన ��� వద�టం�� ్్రఅ���దు. ్యన 

����� ్ �్, ��ద హజ 13వ �ే�� �ట్మ��యహనం ్�ా్్ 

జమ�ా్త���ౖ కంకర �ాళ�్ ��ి��, �ొహర నమ�� �ేయక మ�ం�ే 

��� వ�����ర�.  ంటట ్యన మ��డ ������ ����� గ���ార�.  

 

�నన�ి�� �, �ాయ��గ�సుత �, వయసు్మ�్న్�ా��్మ��య�్గ���ణ�్ �ీత ్�్

్ర�ఫ�న్���్స్యం్ా్కంకర్�ాళ�్్�సరటహ���్ నుమ�్ఉం��: 

�నన �ి�� � సంర��డ, �ా�� ్ర�ఫ�న కంకర �ాళ�్ �సరటమ���� 

ధర్అద�ట��న�ే. ఎందుకంటట �నన వయసుస�� �ార� ్ ప� 

�ేయ��ర� గనుక. మ�ందు్ా  ్ను ్పప� స��్ా ్ను �సర వ��ి 

ఉనన కంకర �ాళ్ను ��ి��, ్ ్�ా్్ �ా�� ్ర�ఫ�న కంకర �ాళ�్ 

�స�ా�. �నన వయసుస��� అహ�క� �షయం�� క��� ఇ�ే 

��సు��అహట� ఇవ్అ��ం��.  

జ�లర ర��య��� హల  ను్  ఇ�� ఉ��� లం��ర�: 



 

11 

ట�మ� ప్వకత  మ�హమ్మ స�� ��� హల  ��ౖ�� వస�� ం�� �ాట� హజ 

య�్్ �ే�ామ�. మ��� �ాట� �ీత ్�� మ��య� �ి�� �� క��� ఉం����ర�. 

ట�మ� �అ�్ౖక  � ప��క�్�, మ� �ి�� � ్ర�ఫ�న కంకర �ాళ�్ 

��ి�ామ�. (ఇఅ�న మ�జహ) 

 ����గయం వ�న ���� మ�స�్నం వ�న ���� గర�ం వ�న ఎవ����� 

స్యం్ా కంకర �ాళ�్ �సర��క�� �ే, ్మ ్ర�ఫ�న ఎవ����ౖ�� 

�య�ంచవచు్. ఖుర్ఆ ��  ��� హ ప్కటన ఇ�� ఉం��: 

 َُ ُعتا ا َُستيطي َي ي  ّّ ٱ َ  ۡ َّوا  ََي

ఫ త్ఖు��� హ మ�స ్్ ్తమ 

�ాఅట�్  ���నం్ ఎక�్వ్ా  ��� హ ��ౖ ్య్క�త ��� ఉం�ం��. 

64:16 

ఎందుకంటట ర��� �� �ార� మ�ందుక� కద���క�� వటం మ��య� 

జమ�ా్త���ౖ కంకర �ాళ�్ ��ి�� సమయం ��ట��� �� ప���్ి� 

ఎదర���య  వ�ాశం ఉం�టం మ��య�  �� ��ట��� �ే ష�� హ ఏ 

�ధట��న �ా్యర్్ం ��క�� వటం వ�న, జమ�ా్త���ౖ కంకర �ాళ�్ 

��ి��ందుక� �ార� ్మ ్ర�ఫ�న ఎవ����ౖ�� �య�ంచు��వచు్. 
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ఇ్ర హజ ్చరణ�క� మ��య� ����� మధయ వయ��యసం ఇ�ే, న�ిద 

హజ  ��� స�� – ర� ్పప ఇ్ర ్చరణ�బన హజ య��్క��డ 

స్యం్ా �ేయవ��ి ఉంట�ం��. ఎవ����ే హజ ��రక� ���� ఉమ�హ 

��రక� ఇ��ం ధ��ం����, �ార� స్యం్ా హజ ���� ఉమ�హ 

్చరణ�బన స్యం్ా ప���త  �ేయ�� –  �� న�ిద హజ/ఉమ�హ 

 ��� ���� ్పప�స�� హజ/ఉమ�హ  ��� స��.  

ఎందుకంటట ఖుర్ఆ ���  ��� హ ప్కటన ఇ�� ఉం��: 

 ۚٓ ّ ّٓ َي  وي َُ ْيَُۡعا  ّّ ي َُ ٱ َ  ۡ َا ٓ َ
ي
ِ ْي  

వ  �మ�్ద హజజ  వద ఉమ�్ ���� �� 

హజ మ��య� ఉమ�� �ను  ��� హ ��రక� ప���త �ేయం��. 2:196 

్�ాఫ మ��య� స�� ��రక� ప్�ేయకం్ా ���్్ సమయం ఏ�� ��దు. 

 ��ే ర� ��రక� ���్్ సమయం ���ంచఅ�� ఉం��.  ందు వ�న 

���� సమయం �ం��� క మ�ం�ే ప���త �ేయ��.  �� �్  ర�ాహ 

ట����నం�� ��అ�టం మ��య� మ�జ��ఫహ �� �ా�్ గ�ప�ం క��� 

���్్ సమయం�� �ేయవ��ిన ్చరణ��. �క��ంగ���ౖన హజ 

య��్క��� క��� ఏ�ో  �ధం్ా � �్�న ్చరణ�� స్యం్ా ప���త  



 

13 

�ేయవ��ిం�ే – ఒక్ ర� ్పప. �క��ంగ���, అ���ను�� ర� 

��రక� స్యం్ా ��ళ్క, ఇ్ర��ను �య�ం�ే ్��రం ���� 

�ా్�� మ��య�  నుమ�ంచఅ��న��. ఇ్ర హజ ���� ఉమ�హ 

్చరణ� �షయం�� స్యం్ా ్మక� అదు��్ా ఇ్ర��ను 

�య�ం�ే  ��ంట� ్��రం ఎక్�� ����్నఅ���దు.  ��� హ 

ప్�ా��ం�న జ�్ నం ్��రం్ా మ�్్ట�  �న ్�ాధన�క� 

సంఅం��ం�న ్చరణ�� ్టస్ం్ా �ేయ��. �ాఅట�్ , స���న 

�ా��య���ా�� ��� ్చరణ�ను ఏ�ో  �ధం్ా ధర్అద�ట��న�్ా 

�ేసు��వ�ం ్గదు. ఇ్ర�� ్ర�ఫ�న ర� �ే���ార�, మ�ందు్ా 

్మ ర� ప���త  �ేయ��. ్ ్�ా్్  క్�ే ��అ�� ఇ్ర�� 

్ర�ఫ�న ర� �ేయ��.  ంటట జమ�ా్త� ��ౖ �ాళ�్ ��ి�� టప��డ, 

మ�ందు్ా ్న �ాళ�్ ��ి��,  �ే జమ�ా్త వద�  ��అ�� ఇ్ర�� 

్ర�ఫ�న �ాళ�్ క��� �స�ా�.  ం�ే్ా�, � త్ం మ��డ 

జమ�ా్త���ౖ ్న �ాళ�్ �సరటం ప���త  �ే�ి, ్ ్�ా్్ మ��డ 

జమ�ా్త���ౖ ఇ్ర�� ్ర�ఫ�న �ాళ�్ �సరటమ� �ాదు. ����� 

ప�ర్ దృ�ా్ ం్ం ఏ�� ��క�� ���, పం��్త�  ��ా్యం ఇ�ే. ����� 

�ననం్ా �ేయటమ���� ���� కష్ట��న ప�.  
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��� గ���ం� ఖుర్ఆ ��  ��� హ ప్కటన ఇ�� ఉం�� –  

جٖ  وي َُٓ  حي   َٓٓ�َّ ِٓ  َُ َيُي�ا َي لي  عي ا جي َي ْي  

వమ� జ �  ��ౖక�మ �ి��� � �ఆ హర�ఆ  

కష్ట��న ప� ఏ�� ధర్ం�� ���ౖ ్�ేరంచఅ���దు 22:78 

ప్వకత  స�� ��� హల  ��ౖ�� వస�� ం హ��థు: 

اوْ رُ ـسِّ عَ ـتُ  الَ وَ  اوْ رُ ـسِّ ـيَ   

య�ిసరర వ�� ్త �ిసరర  

ప�� సు�్్రం �ేయం��,  ం�ే్ా� కష్్రం �ేయవదు� . 

్న ర� ప���త  �ే�ిన ్�ా్్, �నన�ి�� � ���� అ���ను� ��రక� 

��� �్ ���్, మర�� ర� �ే�ినట�� ్ా ఏ స�అహ నుం�� క��� న�దు 

�ేయఅ���దు. ఒక��ళ �ార�  �� �ే�ి ఉం��నట���ే,  �� న�దు 

�ేయఅ�� ఉం�ే�� మ��య�  �న  �����  �  ందుఅహట��� ఉం�ే�. 

ఉ త్మట��న �షయం  ��� హ �� �ె��సు. 
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హజ�జ  ్మ్తత  & హజ�జ  లరఆ పద���� హజ �ే�� �ా�� ��రక� 

����రంచఅ��న హ�� (ఖు�ా్బ ప�వ�): 

ఒక��ళ హజ�జ  ్మ్తత  (మ�్మ�త ) ��క హజ�జ  లరఆ (ఖ���ఆ) పద���� 

హజ �ేసుత నన �్, ప�్్ మక్హ స��హదు� ��� �వ�ించ� �ా�ౖె�ే, 

 ్ను  ��� హ ��రక� ఒక హ�� (ఖు�ా్బ ప�వ�) 

సమ��పంచు��వ��ి ఉం�� –  �� ఒక ట�క ��క ్���� ��క ఒక ఒంట� 

���� ఒక ్వ��� 7వ వం్త �ాటహ.     

ధర్అద�ట��న సం�ాదన���� హ�� (ఖు�ా్బ ప�వ�) �����: 

్పపక�ం�� హజ య��్క��డ ప���త్ా ్న ్��యం���� మ��య� 

ధర్అద�ట��న ప�్్ సం�ాదన���� ఖు�ా్బ ప�వ� �����. 

ఎందుకంటట  ��� హ ప�్త్ �డ మ��య� ప�్్ట��న �ాట��� 

�ీ్క���ాత �డ. ఖు�ా్బ ప�వ� ��నటం ��రక� ఎవ����� ధనవం్త�ను 

���� ఇ్ర��ను య��ంచటమ���� ఒక మ��ి� ం �ేయవ��ిన ప� 

�ాదు. ఎందుకంటట  ��� హ  ్��� ్ �్నం్ ్��యం 

సమక���్నప��డ మ��య� ఖు�ా్బ ప�వ� ��నగ� �్ శ��త  

ఇ�్నప��డ మ�్్ట�  ్���్ౖ హజ ���్  వ�్తం��. ���్ వ�న్

 ్�డ్ ఇ్ర�� సంపద �ద మ��య� ్��యం �ద ్��ర 
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ప�వ��ిన్  వసరం్ ��దు. ఇ్ర��ను య��ంచటహ�న  ��క 

హ��థు�� ఖం��సుత ��న� మ��య�  �� �ేయటం �ె�డ ప�్ా 

ప్కట�సుత ��న�.  ం�ే్ాక, ఇ్ర��ను య��ంచ� �ా���  � 

ప్శం�ిసుత ��న� క���. 

్మ వద�  హ�� ����ార� హజ ������� మ��డ ����� మ��య� 

హజ నుం�� మర� వ�్న ్�ా్్ ఏ�డ ����� ఉప�ాసం ఉం���: 

ఒక��ళ హజ�జ  ్మ్తత  ���� హజ�జ  లరఆ పద���� హజ �ేసుత నన హజ 

య��్క��� హ�� ప�వ� ఖు�ా్బ �ేయ��క�� �ే,  ్ను � త్ం ఏ�డ 

����� ఉప�ాసం ఉం��� – �ాట��� మ��డ ����� హజ ������� 

మ��య� ఏ�డ ����� హజ నుం�� మర� వ�్న ్�ా్్.  ��ే 

య�మ�ననహర  ంటట ��ద హజ 10వ �ే�� కంటట మ�ందు ������� 

���� ��ద హజ 10వ �ే�� ్�ా్్ �������  ంటట ్�్ీఖ ������� 

 ్ను హజ �������  �ాట�ంచవ��ిన మ��డ ఉప�ా�ా�ను ప���త  

�ేయవచు్.  

��� గ���ం� ఖుర్ఆ ��  ��� హ �క్ ప్కటన ఇ�� ఉం��: 
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 ۚٓ ّ ّٓ َي  وي َُ ْيَُۡعا  ّّ ي َُ ٱ َ  ۡ َا ٓ َ
ي
ِ َُ  ْي �ا ْسي ٱ راءا  ۡ َُٓوا �ي �ي ْي ُدٓي�  َٓ ي َلُهي ي  ا َُستيُي�ي َي َُ �ي َا ُحٓ�ُ

ا
َيإُٓن ِ

كٗ 
ي
ُْ بِٓٓۦ  ِ

ي
وٓ�ًضا ِ َّ  َ َٓ��ا ني  َي َي   ۚۚ �ي ِا َّٓ ِي ُديا  ُلَا ي َلُهي ٰ بي ّٰ ٓسِٓۦ َيفٓ ى حي

ُ
ٓ  ّرِ ٓ  ُدَيةٞ َّ َّ

ٖك�  اسا � ُْ
ي
قيٍة ِ دي ُْ صي

ي
ّّٓ  ٓصيياٍ� ِ ي َُ َٓ ِٓ�ي َ وي َُ ُۡعا ّتعي بَٓ َي َي َي   َُ �ي َٓ�تا

ي
َٓ ي َيإٓكي   ِ ي  ا َُستيُي�ي َي �ي

َّا�ٖ 
ي
َيةٓ َ ٰ َي ُا َي ييا ِٓ ُٓد َي َي  َُ ّۡ َي   ُدٓي� �ي ّّٓ  َلُهي ي َُ َ ِٓ ٞ َ ي َي�ي ۗ ََُٓكي  َُ ُعتا ٍة ِٓكي  ريجي ُلعي مٓ  ْيسي َيةۗٞ َي

آ�ٓي  ۚ حي ِا ُهَا
ي
ِ  ُ َُ َي�ا َي  ّۡ ٓ ٰلٓكي ل ي َي ّّ ّن َ

ي
ٱ ِ   ۡ َا َي َُ ْيَ ي  ّّ ٱ َ  ۡ َّوا ْيَ  � ُٓ يوي 

َُ ٓد َ َٓ ُس َي ُ َل

آب  ُۡعٓوي ٓدَدا َ  ١شي

వ  �మ�్ద హజజ  వద ఉమ�్ ���� �� ఫ ఇఆ ఉ��సర ్తమ ఫమ�స 

�ౖెసర �నద హ�� వ�� ్��� ఖూ ర�ఊసక�మ హ��త  యఅ�� గద హదుయ 

మ����హల ఫమఆ �ాన �ంక�మ మ��దఆ  వ ల��  దఆ 

�న�ా�  �ి�� ఫ�ిదయ్తఆ �న�ిసయ��ఆ  వ సదఖ�ఆ  వ 

నుసు��ఆ ఫఇ��  �నుత మ ఫమఆ ్మ��త   లద ఉమ�� ఇ�ద హ�జ  

ఫమ�స �ౖెసర �నద హ�� ఫమఆ �మ య�మ ఫ �ియ�మ� థ��థ� 

 య�య�ఆ �ిద హ�జ  వ సబ  �ఆ ఇ�� రజ ్తమ ��్ షర్తఆ 

�ా��్తఆ ���క �మఆ �మ యక�ఆ  హ ��హల �����ద 

మ�ిజ��ద హ�ా� వ త్ఖు��� హ వ �మ�  నన��� హ ష��దుద 

ఇఖ�ల.       
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�ర� �ాం�-సురక� ప���్ి్త��� ఉననప�ప�డ, ఎవ����� ఉమ��  నుం�� 

హజజ  వరక� ఉనన ����హయ�న ��� �్ంచుక�ననట���ే, �ార� 

ఖు�ా్బ జం్తవ���� నుం�� సు�్ం్ా సమక�ర�్��గ� �్ ���� 

 ��పం���. �ాబ,  �� �ేయ��క �� �న�ార�, మ��డ ����� హజజ  

��నమ���� మ��య� ఏ�డ ����� �ాపసు ���్న ్ర��ా్ 

ఉప�ాసం �ాట�ం���. ఈ ఉప�ాసం � త్ం ప�� ��నమ��� - ఇ�� 

ఎవ�� గృహసు్ �� (��ాసం) మ�ిజ �ె హ�ామ దగగ ర ���� �ా���� మ�్్ట� 

వ��తసుత ం��. 2:196 

స��హ అ�ఖ����� న�దు �ేయఅ��న ్���ా ర��య��� హల  ��్  

మ��య�  అ�� ��� హ ఇఅ�న ఉమర ర��య��� హల  ను్ మ�� 

ఉ��� ఖన��� ‘్�్ీఖ ������� ఉప�ాసం �ాట�ం�ే  నుమ� ��వ�ం 

హ�� సమ��పం�ే ��్ మ్ ��� హజ య��్క��క� మ�్్ట� 

వ��తసుత ంద�’ �ె��పఅ��ం��. ఇ�� ప్వకత  స�� ��� హల  ��ౖ�� వస�� ం 

్�ేరం��రనటహ��� ్ �్న�న �ా��య���ా�� ఉ��న�.  ��ే ఈ 

మ��డ ����� ఉప�ా�ా��  రఫహ ������� మ�ం�ే �ాట�ంచ�ం 

మం���.  �� �ేయ�ం ��్�ా  ్ను  రఫహ ����న ఉప�ాసం 

ఉం�వ��ిన   వసరం క��గదు. ప్వకత  స�� ��� హల  ��ౖ�� వస�� ం 

 ర�ాత �� ఉం����ర� మ��య� ్ ��నమ�న ్యన ఉప�ాసం 
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�ాట�ంచ��దు.  ం�ే్ాక ్ ����న ఉప�ాసం �ాట�ంచవద�� ్యన 

్న సహచర��ను క��� ్�ేరం��ర�.  నన�ాబయ��� ���ంచ�ం 

��్�ా ��ం�ే  ��క శ��త�� మనం ్ ���న ���నం్ ఎక�్వ్ా 

 ��� హ ను స్��ంచవచు్ మ��య�  ��� హ ను ���డ��వచు్. ఈ 

మ��డ ���� ఉప�ా�ా�� �రం్రం్ా  ంటట ఒక��� ్�ా్్ ఒకట� 

వర�స్ా మ��డ ����� �ాట�ంచవచు్ ���� ఒ��్క్ట� ������్ా 

ఉం�వచు్.  �� �్ హజ నుం�� ��� �్ వ�్న ్�ా్్ ప���త  

�ేయవ��ి ఉనన ఏ�డ ���� ఉప�ా�ా�� క��� �రం్రం్ా ఒక 

��� ్�ా్్ ఒకట� ఉం� వచు్ ����  ప��ప��డ ������్ా 

ఉం�వచు్. ప్వకత  స�� ��� హల  ��ౖ�� వస�� ం ��ం��ంట��� ఏ�ో  

ఒక����� ప్�ేయక్ ఇవ్��దు. ఇంట��� మర� వ�్న ్�ా్్,  ��� హ 

్�ేరం�న �ధం్ా � �్�న ఏ�డ ����� ఉప�ా�ా�� ప���త  �ేయ��               

مْ تُ ـعْ جَ ا رَ ذَ إِ  ةٍ ـعَ بْ سَ  وَ   

వ సబ �ఆ ఇ�� రజ ్తమ  

ఏ�డ ����� �ాపసు ���్న ్ర��ా్ ఉప�ాసం �ాట�ం���. 
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ఎవ�� వద���ౖ�ే ఖు�ా్బ ప�వ� ���� ��్ మ్ ���ో ,  ��ంట� �ార� 

�ా��ను మ��య� ధనవం్త�ను ఖు�ా్బ ప�వ� ��రక� య��ం�ే 

అదు��, ఉప�ాసం ఉం�టం మం���.  ��ే, ఎవ����� ��ా్ర్ం్ా 

ఇ్ర��క� ఖు�ా్బ ప�వ�ను అహ�క��ం��� ���� ఏ�ౖె�� ఇ్ర 

వసుత వ�ను అహ�క��ం���,  ్ను ఇ్ర�� ్ర�ఫ�న హజ �ేసుత ��న 

స��,  ందు�� ఎ��ంట� �ోషమ� ��దు –  ��ంట�� �ీ్క��ంచఅ�వ� 

 �� షర్త ఉంటట ్పప. ఖు�ా్బ ప�వ�� ��రక� ప్్���్�న ���� 

ఇ్ర��ను య��ంచటమ���� �ససం�ేహం్ా ధర్అద�ట��న ప� �ాదు 

మ��య�  �� �స �్ంచటం ���ం���� �ావచు్.  

 

 ��� హ మమ�్�న మ��య� ఇ్ర మ��ి� ం�ను ఇ��ంట� ్ప�ప� 

నుం�� �ా�ా�డ ్ాక! 


