
 1

இ லாத்தின் இறுதிக் கடைமயாக ஹஜ் அைம துள்ளது. 

நாடு, ெமாழி, இனம், நிறம், ேகாத்திரம், ெசல்வம், ெசல்வாக்கு ஆகிய அைனத்து ேவறுபாடுகைள ம் மற து 
உலக மக்கள் அைனவ ம் ஒ  தாய் மக்கள்என்ற உணர்வுடன் கூடும் உலக மகா மாநாடு ஹஜ். 

ேவற்றுைமகைள மற து ஒற்றுைமையப் பைற சாற்ற ேவண்டிய புனித மிக்க ஆலயத்தில் கூட சிலர் 
அறியாைமயின் காரணமாக ேவறுபட்டு நிற்கும் ெகாடுைமையக் காண்கிேறாம். மத்ஹபுகளின் ெபயரால் 
ஒ ெவா வ ம் ஒ ெவா  விதமாக ஹஜ் ெசய் ம் நிைலைய ம் காண்கிேறாம். 

அணிகின்ற ஆைடகள் கூட ஒேர மாதி யாக இ க்க ேவண்டிய இடத்தில் வணக்க வழிபாடுகளில் 
வித்தியாசப்படுவைத விடக் ெகாடுைம என்ன இ க்க முடி ம்? 

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் எ வாறு ஹஜ் ெசய்வது என்பைத என்னிடமி து கற்றுக் 
ெகாள் ங்கள்(மு லிம் 2286) என்று கூறியதுடன் ெசய்து காட்டி விட்டும் ெசன்றுள்ளனர். 

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் இரண்டு ன்று தடைவ ஹஜ் ெசய்து ஒ ெவா  தடைவ ம் ஒ ெவா  
விதமாக நட தி தால் வித்தியாசங்கள் ஏற்பட சிறிதளவாவது நியாயம் இ க்கலாம். 

ஆனால் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கேளா ஒ  தடைவ தான் ஹஜ் ெசய்தனர். அ த ஹஜ்ைஜ அவர்கள் 
எ வாறு ெசய்தார்கேளா அ த ஒேர விதமாகத் தான் நாம் அைனவ ம் ெசய்தாக ேவண்டும். அ தப் 
புண்ணிய பூமியிலாவது ஒேர விதமாக வணக்கங்கள் பு ய ேவண்டும். 

இ த நன்ேனாக்கத்தில் தான் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் எ வாறு ஹஜ் ெசய்தனர் என்பைதத் தக்க 
சான்றுக டன் ெவளியிட்டுள்ேளாம். 

பின் வ ம் தைலப்புக்களில் ஹஜ்ஜின் அைனத்துச் சட்டங்கைள ம் ெதளிவுபட எடுத்துக் கூறும் ல் 

• ஹஜ்ஜின் சிறப்புக்கள் 
• ஹஜ்ஜின் அவசியம் 
• ெபண்கள் மீதும் ஹஜ் கடைம 
• தக்க துைண அவசியம் 

• சிறுவர்கள் ஹஜ் ெசய்யலாமா? 
• முதியவர்கள், ேநாயாளிகள் மீது கடைமயா? 
• முதிய வயதில் தான் ஹஜ் ெசய்ய ேவண்டுமா? 
• ஹஜ் ெசய்வதற்குத் தைட விதிக்கப்பட்டால்? 
• இஹ்ராம் கட்டுவது 
• தல்பியா கூறுதல் 
• தல்பியாைவ உரத்துக் கூறுதல் 
• தல்பியாைவ நிறுத்த ேவண்டிய ேநரம் 
• இஹ்ராமின் ேபாது தவிர்க்க ேவண்டிய ஆைடகள் 
• இஹ்ராமின் ேபாது கைடப்பிடிக்க ேவண்டியைவ 
• இஹ்ராம் கட்டியவர் தவிர்க்க ேவண்டியைவ 
• 1. தி மணம் 
• 2. தாம்பத்தியம் 
• 3. ேவட்ைடயாடுதல் 
• 4. தைலைய மைறத்தல் 
• 5. நறுமணம் பூசக் கூடாது. 
• 6. மயிர்கைள நீக்கக் கூடாது 

• இஹ்ராம் கட்ட ேவண்டிய இடங்கள்  

• இஹ்ராம் கட்ட ேவண்டிய காலம்  
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• தவாஃப் அல்குதூம்  

• மக்கா நக ன் புனிதம்  

• இ த இடங்களின் புனிதத்ைத எ வாறு மதிப்பது?  

• மக்காவுக்குச் ெசல்லும் ஒழுங்குகள்  

• தவாஃப் அல்குதூம்ெசய் ம் முைற  

• ஹஜ ல் அ வைத முத்தமிடுவது  

• ஹிஜ்ைர ம் ேசர்த்து ற்ற ேவண்டும்  

• க் ல் யமானிைய முத்தமிடுதல்  

• தவாஃபுக்காக உ ச் ெசய்தல்  

• தவாஃப் ெசய் ம் ேபாது கூற ேவண்டியைவ  

• நட து தவாஃப் ெசய்ய இயலாவிட்டால்  

• தவாஃப் ெசய்து முடித்தவுடன் இரண்டு ரக்அத்கள் ெதாழுவது அவசியம்  

• ஸஃபா, மர்வா எ ம் குன்றுக க்கிைடேய ஓடுவது  

• மினாவுக்குச் ெசல்வது  

• அரஃபாவுக்குச் ெசல்வது  

• அரஃபா நாளில் ேநான்பு ேநாற்பது  

• அரஃபாவில் தங்குவதன் அவசியம்  

• அரஃபாவில் எ த இடத்திலும் தங்கலாம்  

• அரஃபாவில் ெசய்ய ேவண்டியைவ  

• மு தலிஃபாவுக்குச் ெசல்வது  

• மீண்டும் மினாவுக்குச் ெசல்வது  

• மினாவில் ெசய்ய ேவண்டியைவ  

• ஜம்ரதுல் அகபா  

• தைல மழித்தல்  

• ெபண்கள் தைல மழித்தல்  

• கல்ெலறி த பின்  

• தவாஃப் அல் இஃபாளா  
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• தவாஃப் அல் இஃபாளா ெசய் ம் முைற  

• ெப நாள் ெதாழுைக கிைடயாது  

• கல்ெலறி ம் நாட்க ம், இடங்க ம்  

• தவாஃபுல் விதாஃ  

• தவாஃபின் ேபாது ேபசலாம்  

• எ த ேநரமும் ெதாழலாம்; தவாஃப் ெசய்யலாம்  

• ஆண்க டன், ெபண்க ம் தவாஃப் ெசய்வது  

• அதிகமதிகம் ெதாழ ேவண்டும்  

• அதிகமதிகம் தவாஃப் ெசய்ய ேவண்டும்  

• ஹஜ்ஜுக்காக ன்று வைகயாக இஹ்ராம் கட்டுதல் 

• தமத்து  
• 2. கிரான் 
• 3. இஃப்ராத் 
• ெபண்க க்கு மாதவிலக்கு ஏற்பட்டால் 
• உம்ரா என்றால் என்ன? 
• ரமளானில் உம்ரா 
• குர்பானி ெகாடுத்தல் 
• ஸம்ஸம் நீர் 
• பிற க்காக ஹஜ் ெசய்தல் 
• மதீனாவுக்குச் ெசல்வது  

ஹஜ்ஜின் சிறப்புக்கள்  

ஹஜ் கட்டாயக் கடைமயாக இ ப்பதுடன் அைத நிைறேவற்றுவதற்கு ஏராளமான நன்ைமக ம் 
கிைடக்கின்றன.  

அமல்களில் சிற தது எது? என்று நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களிடம் ேகட்கப்பட்டது. அதற்கு நபிகள் 
நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் அல்லாஹ்ைவ ம், அவனது தூதைர ம் நம்புவதுஎன்று விைடயளித்தார்கள். 
அதற்கு அடுத்தபடியாக எது? என்று ேகட்கப்பட்டது. அல்லாஹ்வின் பாைதயில் ஜிஹாத் ெசய்வதுஎன்றார்கள். 
அதற்கு அடுத்தபடியாக எது? என்று ேகட்கப்பட்டது. அதற்கு நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் ஒப்புக் 
ெகாள்ளப்பட்ட ஹஜ்என்று விைடயளித்தார்கள்.  

அறிவிப்பவர்: அபூ ஹுைரரா (ரலி)  

ல்: புகா  26, 1519  

ஒ  உம்ராச் ெசய்து விட்டு மற்ெறா  உம்ராச் ெசய்வது அ விரண்டுக்கும் இைடப்பட்ட காலங்களில் 
ஏற்பட்ட பாவங்க க்குப் ப காரமாகும். ஒப்புக் ெகாள்ளப்பட்ட ஹஜ்ஜுக்கு ெசார்க்கத்ைதத் தவிர ேவறு கூலி 
இல்ைலஎன்று நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்.  

அறிவிப்பவர்: அபூ ஹுைரரா (ரலி)  
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ல்: புகா  1773  

அல்லாஹ்வின் தூதேர! ஜிஹாத் ெசய்வைதேய மிகச் சிற த ெசயலாக நீங்கள் க துகிறரீ்கள். எனேவ 
(ெபண்களாகிய) நாங்க ம் ஜிஹாத் ெசய்யலாமா? என்று நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களிடம் ேகட்ேடன். 
அதற்கு அவர்கள் ெபண்களாகிய உங்க க்கு சிற த ஜிஹாத், ஒப்புக் ெகாள்ளப்பட்ட ஹஜ்என்று கூறினார்கள். 

அறிவிப்பவர்: ஆயிஷா (ரலி)  

ல்: புகா  1520, 2748  

உடலுறவு ெகாள்ளாமல், தீய கா யங்களில் ஈடுபடாமல் யாேர ம் ஹஜ் ெசய்தால் அன்று பிற த பாலகன் 
ேபான்று பாவமற்றவராக அவர் தி ம்புகிறார்என நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்.  

அறிவிப்பவர்: அபூ ஹுைரரா (ரலி)  

ல்: புகா  1521, 1819, 1920  

இன் ம் இது ேபான்ற ஏராளமான ஹதீ கள் ஹஜ் ெசய்வதன் சிறப்ைப ம், அதனால் கிைடக்கும் 
பயன்கைள ம் அறிவிக்கின்றன. 
அைனத்துப் பாவங்க ம் மன்னிக்கப்படுவதும், ேகட்டைவ யாவும் கிைடப்பதும், மறுைமயில் வனத்ைதப் 
ப சாக அைடவதும் உண்ைம மு லிம்க க்குச் சாதாரண விஷயம் இல்ைல.  

ஹஜ்ஜின் அவசியம்  

மக்காவிலும், அதன் ற்றுப்புறங்களிலும் உள்ள புனிதத் தலங்க க்குச் ெசன்று சில கி ையகைளச் ெசய்வது 
ஹஜ் எனப்படுகின்றது. வசதி ம், வாய்ப்பும் உள்ளவர்கள் தங்கள் வா வில் ஒ  தடைவ ஹஜ் ெசய்வது 
கட்டாயக் கடைமயாகும்.  

அதில் ெதளிவான சான்றுக ம், மகாேம இப்ராஹீமும் உள்ளன. அதில் ைழ தவர் அபயம் ெபற்றவராவார். 
அ த ஆலயத்தில் அல்லாஹ்வுக்காக ஹஜ் ெசய்வது, ெசன்று வர சக்தி ெபற்ற மனிதர்க க்குக் கடைம. 
யாேர ம் (ஏக இைறவைன) மறுத்தால் அல்லாஹ் அகிலத்தாைர விட்டும் ேதைவயற்றவன். 
(தி க்குர்ஆன் 3:97)  

மனிதர்கேள! அல்லாஹ் உங்கள் மீது ஹஜ்ைஜக் கடைமயாக்கி ள்ளான். எனேவ நீங்கள் ஹஜ் 
ெசய் ங்கள்!என்று நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் எங்க க்கு ஆற்றிய உைரயின் ேபாது குறிப்பிட்டார்கள். 
அப்ேபாது ஒ  மனிதர் அல்லாஹ்வின் தூதேர! ஒ ெவா  ஆண்டுமா? என்று ேகட்டார். அவர் இ வாறு 
ன்று தடைவ ேகட்கும் வைர நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் ெமௗனமாக இ து விட்டு நான் ஆம் 

என்று கூறினால் அ வாேற கடைமயாகி விடும். அதற்கு நீங்கள் சக்தி ெபற மாட் ர்கள்என்று 
விைடயளித்தார்கள்.  

அறிவிப்பவர்: அபூ ஹுைரரா (ரலி)  

ல்: மு லிம் 2380.  

ெபண்கள் மீதும் ஹஜ் கடைம  

அதில் ெதளிவான சான்றுக ம், மகாேம இப்ராஹீமும் உள்ளன. அதில் ைழ தவர் அபயம் ெபற்றவராவார். 
அ த ஆலயத்தில் அல்லாஹ்வுக்காக ஹஜ் ெசய்வது, ெசன்று வர சக்தி ெபற்ற மனிதர்க க்குக் கடைம. 
யாேர ம் (ஏக இைறவைன) மறுத்தால் அல்லாஹ் அகிலத்தாைர விட்டும் ேதைவயற்றவன். 
(தி க்குர்ஆன் 3:97)  
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அல்லாஹ்வின் தூதேர! ெபண்கள் மீது ஜிஹாத் கடைமயா? என்று நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களிடம் நான் 
ேகட்ேடன். அதற்கு நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் ேபா டுதல் இல்லாத ஜிஹாத் அவர்கள் மீது 
கடைமயாக உள்ளது. அது தான் ஹஜ்ஜும், உம்ராவும்என்று விைடயளித்தார்கள்.  

அறிவிப்பவர்: ஆயிஷா (ரலி)  

ல்கள்: அஹ்மத் 24158, இப் மாஜா 2892  

ெசன்று வர சக்தி ெபற்ற மனிதர்க க்குக் கடைமஎன்ற வசனத்தின் அடிப்பைடயிலும், இ த ஹதீஸின் 
அடிப்பைடயிலும் ெபண்கள் மீதும் ஹஜ் கடைமயாகும் என்பைத அறியலாம்.  

(உம்ராச் ெசய்வது கடைமயா என்பைதப் பின்னர் நாம் அறி து ெகாள்ேவாம்.)  

தக்க துைண அவசியம்  

தி மணம் ெசய்யத்தகாத ஆண் உறவின டன் தவிர ன்று நாட்கள் ஒ  ெபண்மணி பயணம் 
ேமற்ெகாள்ளக் கூடாதுஎன்பது நபிெமாழி.  

அறிவிப்பவர்: இப்  உமர் (ரலி)  

ல்: புகா  1086, 1087  

கணவன், அல்லது தி மணம் ெசய்யத் தடுக்கப்பட்ட ஆண் உறவினர் துைண டன் தவிர இரண்டு நாட்கள் 
பயணத் ெதாைலவு ெகாண்ட இடத்துக்கு ெபண்கள் பயணம் ெசய்வைத நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் 
தடுத்தார்கள்.  

அறிவிப்பவர்: அபூ ஸயத் (ரலி)  

ல்: புகா  1996, 1197, 1864.  

தி மணம் ெசய்யத் தகாத ஆண் உறவின டன் தவிர ெபண்கள் பயணம் ேமற்ெகாள்ளக் கூடாதுஎன்று 
நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் தமது ெசாற்ெபாழிவில் குறிப்பிட்ட ேபாது ஒ  மனிதர் எழு து 
அல்லாஹ்வின் தூதேர! என் மைனவி ஹஜ் ெசய்ய நாடுகிறார். நான் இன்னின்ன ேபார்களில் பங்ெகடுக்க 
நாடுகிேறன்என்று கூறினார். அதற்கு நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் நீர் புறப்பட்டுச் ெசன்று உம் 
மைனவி டன் ஹஜ் ெசய்வரீாகஎன்று கூறினார்கள்.  

அறிவிப்பவர்: இப்  அப்பா  (ரலி)  

ல்: புகா  1862, 3006, 3061, 5233.  

ெபண்கள் தக்க துைணயின்றி ஹஜ் பயணம் உட்பட ன்று நாட்கள் அல்லது அதற்கு ேமற்பட்ட நாட்கைளக் 
ெகாண்ட பயணம் ேமற்ெகாள்ளக் கூடாது என்பைத இ த ஹதீ கள் விளக்குகின்றன. 
எனேவ தக்க துைணயில்லா விட்டால் ெபண்கள் மீது ஹஜ் கடைமயாகாது.  

சிறுவர்கள் ஹஜ் ெசய்யலாமா?  

சிறு குழ ைதகைள ைவத்தி க்கும் தாய்மார்கள் அைதக் காரணம் காட்டி ஹஜ் பயணத்ைதத் தள்ளிப் ேபாட 
ேவண்டியதில்ைல. சிறு குழ ைதகைள ம் ஹஜ்ஜுக்கு அைழத்துச் ெசல்லலாம்.  

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் ர ஹாஎன்ற இடத்தில் ஒ  பயணக் கூட்டத்ைதச் ச தித்தார்கள். இ தக் 
கூட்டத்தினர் யார்? என்று விசா த்தனர். மு லிம்கள்!என்று அவர்கள் கூறினார்கள். ேமலும் அவர்கள் நீங்கள் 
யார்? என்று நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களிடம் ேகட்டனர். நான் அல்லாஹ்வின் தூதர்என்று நபிகள் 
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நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். அப்ேபாது ஒ  ெபண்மணி சிறு ைபயைன (குழ ைதைய) தூக்கிக் 
காண்பித்து இவ க்கு ஹஜ் உண்டா? என்று ேகட்டார். அதற்கு நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் ஆம்! கூலி 
உனக்கு உண்டுஎன்று விைடயளித்தார்கள்.  

அறிவிப்பவர்: இப்  அப்பா  (ரலி)  

ல்: மு லிம் 2377, 2378.  

நான் ஏழு வயதுைடயவனாக இ க்கும் ேபாது நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்க டன் என் த ைத என்ைன ம் 
ஹஜ் ெசய்ய ைவத்தார்கள்  

அறிவிப்பவர்: ஸாயிப் பின் யஸத் (ரலி)  

ல்: புகா  1858  

சிறுவர்கள் மீது ஹஜ் கடைமயில்லாவிட்டாலும் அவர்கைள ம் ஹஜ்ஜுக்கு அைழத்துச் ெசல்லலாம் 
என்பைத இ த ஹதீ கள் விளக்குகின்றன.  

சிறு வயதில் ஹஜ் ெசய்தவர்கள் ப வ வயைத அைட து ஹஜ் ெசய்வதற்கான வசதி வாய்ப்ைபப் 
ெபற்றால், அப்ேபாது அவர் ஹஜ் ெசய்வது கடைமயாகும். சிறு வயதில் இவ க்கு ஹஜ் உண்டா? என்ற 
ேகள்விக்கு, ஆம்! உனக்குக் கூலி உண்டுஎன்று நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் விைடயளித்துள்ளனர். சிறு 
வயதில் ெசய்த ஹஜ்ஜின் கூலி அவைர அைழத்துச் ெசன்ற ெபற்ேறா க்குச் ேசர்வதால் சிறுவ ன் கணக்கில் 
அது ேசர்க்கப்படவில்ைல என்று அறியலாம். 
 
ஹஜ்ஜுக்கு ய கூலிைய அவர் அைடய ேவண்டுமானால் ப வ வயைத அைட த பிறகு அவர் வசதி 
வாய்ப்ைபப் ெபற்றால் மீண்டும் ஒ  முைற ஹஜ் ெசய்தாக ேவண்டும்.  

முதியவர்கள், ேநாயாளிகள் மீது கடைமயா?  

ஆரம்பமாக நாம் குறிப்பிட்ட வசனத்தில் அ த ஆலயத்தில் அல்லாஹ்வுக்காக ஹஜ் ெசய்வது, ெசன்று வர 
சக்தி ெபற்ற மனிதர்க க்குக் கடைமஎன்று கூறப்படுகிறது. ெசன்று வ ம் சக்தி என்பது ெவறும் 
ெபா ளாதார வசதி மட்டுமல்ல. பிரயாணம் ெசய்வதற்கான உடல் நிைலைய ம் உள்ளடக்கியதாகும்.  

பிரயாணேம ெசய்ய முடியாத முதியவர்கள், ேநாயாளிகள் ேபான்ேறார் எ வளவு வசதிகைளப் 
ெபற்றி தாலும், அவர்கள் மீது ஹஜ் கடைமயாகாது என்பைத இ த வசனத்திலி து நாம் அறி து 
ெகாள்ளலாம்.  

ஒ வர் இளைம ட ம், திடகாத்திரத்துட ம் இ க்கும் ேபாது ஏைழயாக இ து, தள்ளாத வயதில் ெபா ள் 
வசதிையப் ெபற்றால் அவர் மீதும் ஹஜ் கடைமயாவதில்ைல.  

இளைம ட ம், திடகாத்திரத்துட ம் இ க்கும் ேபாது ெபா ள் வசதிையப் ெபற்றவர், ேவண்டுெமன்ேற 
தாமதப்படுத்தி முதிய வயைத அைட தால் அவர் மீதுள்ள ஹஜ் கடைம நீங்கி விடாது. அல்லாஹ் 
மன்னிக்கவில்ைலயானால் அவர் குற்றவாளியாக இைறவைனச் ச திக்க ேந ம் என்பைதக் கவனத்தில் 
ெகாள்ள ேவண்டும்.  

அது ேபால் ஒ வ க்கு இ த ஆண்டு ஹஜ் கடைமயாவதாக ைவத்துக் ெகாள்ேவாம். இ த ஆண்ேட ஹஜ் 
ெசய்யாமல் மரணிப்பதற்குள் அைதச் ெசய்து விட அவ க்கு அவகாசம் உள்ளது என்றாலும் தாமதப்படுத்தக் 
கூடாது.  

ஏெனனில், அடுத்த ஆண்டு வ வதற்குள் அவ க்கு மரணம் ஏற்படலாம். அல்லது பயணம் ேமற்ெகாள்ள 
இயலாத அளவுக்கு அவர் பலவனீப்படலாம். அ வாறு ஏற்பட்டால் கடைமயான பின்பும் அைத நிைறேவற்றத் 
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தவறிய குற்றம் அவைரச் ேச ம். நல்ல பலத்துடன் இ க்கும் ேபாேத அவர் மீது ஹஜ் கடைமயாகி 
விட்டால் இப்ேபாைதய பலவனீம் அவ க்கு எ தச் சலுைககைள ம் தராது.  

முதிய வயதில் தான் ஹஜ் ெசய்ய ேவண்டுமா?  

முதிய வயதில் தான் ஹஜ் ெசய்ய ேவண்டும் என்ற தவறான நம்பிக்ைக பல டம் நிலவுகின்றது. பல 
லட்சம் மக்கள் கூடும் அ தச் சமயத்தில் இளைமயானவர்கள் தான் எல்லாக் கா யங்கைள ம் ச யாகச் 
ெசய்ய முடி ம். முதிய வயதில் பல கா யங்கைளச் ச யாகச் ெசய்ய முடிவதில்ைல.  

இவற்ைறெயல்லாம் க த்தில் ெகாண்டு ஹஜ் கடைமயானவுடேனேய அைத நிைறேவற்றும் முயற்சிகைள 
ேமற்ெகாள்ள ேவண்டும்.  

ஹஜ் ெசய்வதற்குத் தைட விதிக்கப்பட்டால்?  

இ லாத்ைத ஒழிக்க ேவண்டும்என்று கங்கணம் கட்டி ள்ள நாடுகளிலும் மு லிம்கள் வாழலாம். அவர்கள் 
ஹஜ் பயணம் ேமற்ெகாள்ள அ த நாடுகளால் அல்லது ேவறு சக்திகளால் தடுக்கப்படலாம். இத்தைகயவர்கள் 
மீதும் ஹஜ் கடைமயாகாது. ெசன்று வர சக்தி ள்ளவர்கள் மீது ஹஜ் கடைமயாகும்என்று இைறவன் 
கூறுவதிலி து இதைன நாம் அறியலாம்.  

இஹ்ராம் கட்டுவது  

ஒ வர் ெதாழ நாடினால் அவர் அல்லாஹு அக்பர்என்று தக்பர் கூற ேவண்டும். இதைனத் ெதாடர் து தனது 
ைககைள ெந சில் கட்டிக் ெகாள்ள ேவண்டும். ஆரம்பமாகக் கூறுகின்ற இ த தக்பர், தஹ் மாஎன்று 
குறிப்பிடப்படுகின்றது.  

தஹ் மாஎன்றால் தடுத்தல், விலக்குதல் என்பது ெபா ளாகும். அதாவது ெதாழுைகையத் துவக்குவதற்கு 
முன்னால் அ மதிக்கப்பட்டி த உண் தல், ப குதல், ேப தல் ேபான்ற கா யங்கள் இ த தக்பர் லம் 
தடுக்கப்படுவதால் அது தஹ் மாஎனப்படுகின்றது.  

அல்லாஹு அக்பர்என்று கூறுவதற்குத் தான் தக்பர் என்று ெபயர். ஆனாலும் ெந சில் ைக கட்டுவைதேய 
தக்பர் என மக்கள் விளங்கி ள்ளனர். ெந சில் ைக கட்டுவது ெதாழுைகயின் ஒ  அங்கம் என்றாலும் அ தச் 
ெசயைல தக்பர் எனக் கூறக் கூடாது. அல்லாஹு அக்பர்என்று ெசால்வேத தக்பராகும்.  

இைதத் தவறாக மக்கள் விளங்கி ள்ளது ேபாலேவ இஹ்ராைம ம் தவறாக விளங்கி ள்ளனர். 
இஹ்ராம்என்பது குறிப்பிட்ட சில வார்த்ைதகைளக் கூறுவதாகும். அப்ேபாது குறிப்பிட்ட வைகயில் 
உைடயணி தி க்க ேவண்டும். ஆனாலும் மக்கள் குறிப்பிட்ட விதத்தில் அணி ம் ஆைடையேய இஹ்ராம் 
என்று விளங்கி ள்ளனர்.  

ஒ வர் ஒ  இஹ்ராமில் ஹஜ்ைஜ ம் உம்ராைவ ம் ெசய்ய நாடினால் லப்ைபக்க ஹஜ்ஜன் 
வஉம்ரதன்(ஹஜ்ைஜ ம் உம்ராைவ ம் நாடி இைறவா உன்னிடம் வ து விட்ேடன்) என்று கூற ேவண்டும்.  

ஹஜ்ைஜ மட்டும் ெசய்ய நாடினால் லப்ைபக்க ஹஜ்ஜன்என்று கூற ேவண்டும்.  

உம்ராைவ மட்டும் ெசய்ய நாடினால் லப்ைபக்க உம்ரதன்என்று கூற ேவண்டும்.  

இ வாறு கூறுவேத இஹ்ராம் ஆகும். இைதத் ெதாடர் து தல்பியா எ ம் முழக்கத்ைதச் ெசால்ல 
ேவண்டும்.  

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் லப்ைபக்க ஹஜ்ஜன் வஉம்ரதன்என்று கூறி ஹஜ், உம்ராவுக்காக தல்பியா 
கூறியைத நான் ெசவி ற்றுள்ேளன்.  

அறிவிப்பவர்: அன  (ரலி)  
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ல்: மு லிம் 2194, 2195  

தல்பியா கூறுதல்  

தல்பியாவின் வாசகம் வ மாறு:  

அரபி1 
 
லப்ைபக், அல்லாஹும்ம லப்ைபக், லப்ைபக் லாஷ க லக லப்ைபக், இன்னல் ஹம்த வன்னிஃமத லக 
வல்முல்க, லாஷ க லகஎன்று நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்.  

அறிவிப்பவர்: இப்  உமர் (ரலி)  

ல்: புகா  1549, 5915  

அரபி2 
 
லப்ைபக், அல்லாஹும்ம லப்ைபக், லப்ைபக் லாஷ க லக லப்ைபக், இன்னல் ஹம்த வன்னிஃமத லகஎன்று 
நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். 
அறிவிப்பவர்: ஆயிஷா (ரலி)  

ல்: புகா  1550  

தல்பியாைவ உரத்துக் கூறுதல்  

திக் கள், துஆக்கள் ஆகியவற்ைற உரத்த குரலில் கூறுவது தி க்குர்ஆனிலும், ஹதீ களிலும் தைட 
ெசய்யப்பட்டுள்ளது. 
ஆனாலும், தல்பியாைவ மட்டும் உரத்த குரலில் ெசால்லுமாறு ஹதீ கள் வலி றுத்துகின்றன.  

என்னிடத்தில் ஜிப் ல் (அைல) அவர்கள் வ து இஹ்ராமின் ேபாதும், தல்பியாவின் ேபாதும் என் ேதாழர்கள் 
சப்தத்ைத உயர்த்த ேவண்டும்என்று கட்டைளயிட்டார்கள் என்று நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் 
கூறினார்கள்.  

அறிவிப்பவர்: ஸாயிப் பின் கல்லாத் (ரலி)  

ல்கள்: ஹாகிம், ைபஹகீ  

தல்பியாைவ நிறுத்த ேவண்டிய ேநரம்  

இஹ்ராம் கட்டியவர்கள் அதிகமதிகம் தல்பியாைவக் கூற ேவண்டும். ஜம்ரதுல் அகபாவில் கைடசிக் கல்ைல 
எறி ம் வைர தல்பியாைவக் கூறிக் ெகாண்ேட இ க்க ேவண்டும். ஜம்ரதுல் அகபாவில் கைடசிக் கல்ைல 
எறி து முடித்தவுடன் தல்பியாைவ நிறுத்திக் ெகாள்ள ேவண்டும்.  

நான் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களின் ஒட்டகத்தில் அவர்க க்குப் பின்னால் அமர் து அரஃபாவிலி து 
மினா வைர ெசன்ேறன். ஜம்ரதுல் அகபாவில் கல்ெலறி ம் வைர அவர்கள் தல்பியா கூறிக் ெகாண்ேட 
இ தார்கள்.  

அறிவிப்பவர்: ஃப லு பின் அப்பா  (ரலி)  

ல்: புகா  1544, 1683, 1687.  
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நான் அரஃபாவிலி து நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்க டன் புறப்பட்ேடன். அவர்கள் ஜம்ரதுல் அகபாவில் 
கல்ெலறி ம் வைர தல்பியா கூறிக் ெகாண்ேட இ தார்கள். ஒ ெவா  கல்ைல எறி ம் ேபாதும் தல்பியா 
கூறினார்கள். கைடசிக் கல்லுடன் தல்பியாைவ நிறுத்திக் ெகாண்டார்கள்.  

அறிவிப்பவர்: ஃப லு பின் அப்பா  (ரலி)  

ல்: இப்  குைஸமா.  

எ ெத த இடங்களில் குறிப்பிட்ட துஆக்கள் ஓத ேவண்டும் என்று கட்டைளயிடப்பட்டுள்ளேதா அ த 
ேநரங்கள் தவிர எல்லா ேநரமும் தல்பியாைவ அதிகமதிகம் கூற ேவண்டும்.  

இஹ்ராமின் ேபாது தவிர்க்க ேவண்டிய ஆைடகள்  

இஹ்ராம் கட்டியவர் ஹஜ்ைஜ நிைறேவற்றி முடிக்கும் வைர சில ஆைடகைளத் தவிர்த்துக் ெகாள்ள 
ேவண்டும்.  

இஹ்ராம் கட்டியவர் எைத அணியலாம்? என்று நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களிடம் ேகட்கப்பட்டது. அதற்கு 
நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் இஹ்ராம் கட்டியவர் சட்ைடையேயா, தைலப்பாைகையேயா, 
ெதாப்பிையேயா, கால்சட்ைடையேயா அணிய ேவண்டாம். குங்குமச்சாயம், வர்  (எ ம் ம சள்) சாயம் 
ேதாய்க்கப்பட்ட ஆைடகைள ம் அணிய ேவண்டாம். ெச ப்பு கிைடக்காவிட்டால் தவிர காலுைறகைள ம் 
அணிய ேவண்டாம். அ வாறு காலுைறகைள அணி ம் ேபாது கரண்ைடக்குக் கீேழ இ க்குமாறு 
ேமற்பகுதிைய ெவட்டி விடுங்கள்என்று விைடயளித்தார்கள்.  

அறிவிப்பவர்: இப்  உமர் (ரலி)  

ல்: புகா  134, 366, 1542, 1842, 5794, 5803, 5805, 5806, 5852.  

இஹ்ராம் கட்டிய ெபண் தனது முகத்ைத மைறக்க ேவண்டாம். ைக ைறகைள ம் அவள் பயன்படுத்த 
ேவண்டாம்என்று நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்.  

அறிவிப்பவர்: இப்  உமர் (ரலி)  

ல்: புகா  1838  

ைதக்கப்படாத ஆைடகள் கிைடக்கும் ேபாது தான் இவற்ைறத் தவிர்த்துக் ெகாள்ள ேவண்டும். ைதக்கப்படாத 
ஆைடகள் கிைடக்காத பட்சத்தில் ைதக்கப்பட்டைத ம் அணி து ெகாள்ளலாம்.  

யா க்குச் ெச ப்பு கிைடக்கவில்ைலேயா, அவர் காலுைறகைள அணி து ெகாள்ளட்டும். யா க்கு ேவட்டி 
கிைடக்கவில்ைலேயா, அவர் கால் சட்ைடகைள அணி து ெகாள்ளட்டும்என்பது நபிெமாழி.  

அறிவிப்பவர்: ஜாபிர் (ரலி)  

ல்: புகா  1841, 1843, 5804, 5853.  

இஹ்ராமின் ேபாது கைடப்பிடிக்க ேவண்டியைவ  

இஹ்ராம் கட்டும் ேபாது குளித்து விட்டு நறுமணம் பூசிக் ெகாள்ள ேவண்டும்.  

இஹ்ராம் கட்டிய பிறகு நறுமணப் ெபா ட்கைளப் பயன்படுத்தத் தைட இ தாலும் இஹ்ராமுக்கு முன் 
நறுமணம் பூசி, அ த நறுமணம் இஹ்ராமுக்குப் பின்பும் நீடிப்பதில் தவறு ஏதுமில்ைல.  

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் இஹ்ராம் கட்டும் ேபாது என்னிடம் உள்ள நறுமணத்தில் மிகச் சிற தைதப் 
பூசி விட்ேடன்.  
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அறிவிப்பவர்: ஆயிஷா (ரலி)  

ல்: புகா  5928, 267, 5923.  

இஹ்ராம் கட்டியவர் தவிர்க்க ேவண்டியைவ  

இஹ்ராம் கட்டியவர் ஹஜ்ைஜ முடிக்கும் வைர சில கா யங்கைளத் தவிர்த்துக் ெகாள்வது அவசியம்.  

1. தி மணம்  

இஹ்ராம் கட்டியவர் அ த நிைலயில் தி மண ஒப்ப தம் ெசய்தல், தி மணம் சம்ப தமான ேபச்  
வார்த்ைதகளில் ஈடுபடுதல் ஆகியவற்ைறத் தவிர்க்க ேவண்டியது அவசியம். மற்றவர்க க்குத் தி மணம் 
ெசய்து ைவக்கும் ெபாறுப்ைப ம் ஏற்றுக் ெகாள்ளக் கூடாது.  

இஹ்ராம் கட்டியவர் தி மணம் ெசய்யக் கூடாது. பிற க்குத் தி மணம் ெசய்து ைவக்கவும் கூடாது. ெபண் 
ேபசவும் கூடாதுஎன்று நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்.  

அறிவிப்பவர்: உ மான் பின் அஃப்பான் (ரலி)  

ல்: மு லிம் 2522., 2524  

2. தாம்பத்தியம்  

மைனவி டன் ஹஜ்ஜுக்குச் ெசன்றவர் இஹ்ராம் கட்டிய நிைலயில் மைனவி டன் கூடக் கூடாது.  

ஹஜ்(ஜுக்கு ய காலம்) ெத த மாதங்களாகும். அம்மாதங்களில் ஹஜ்ைஜ (தன் மீது) விதியாக்கிக் 
ெகாண்டவர் ஹஜ்ஜின் ேபாது உடலுறவு ெகாள்வேதா, குற்றம் ெசய்வேதா, விதண்டா வாதம் பு வேதா 
கூடாது. நீங்கள் எ த நன்ைமையச் ெசய்தாலும் அைத அல்லாஹ் அறிகிறான். (ஹஜ்ஜுக்குத்) 
ேதைவயானவற்ைறத் திரட்டிக் ெகாள் ங்கள்! திரட்டிக் ெகாள்ள ேவண்டியவற்றில் (இைற) அச்சேம மிகச் 
சிற தது. அறிவுைடேயாேர! என்ைன அ ங்கள்!  

(அல்குர்ஆன் 2:197)  

இ த வசனம், இஹ்ராம் கட்டியவர் உடலுறவில் ஈடுபடக் கூடாது என்பைதக் கூறுவதுடன், வணீான 
விவாதங்களில், சண்ைட சச்சரவுகளில் ஈடுபடுவைத ம் தைட ெசய்கின்றது.  

3. ேவட்ைடயாடுதல்  

இஹ்ராம் கட்டியவர் ேவட்ைடயாடக் கூடாது; தனக்காக ேவட்ைடயாடுமாறு பிறைரத் தூண்டவும் கூடாது.  

நம்பிக்ைக ெகாண்ேடாேர! தனிைமயில் (தன்ைன) அ பவர் யார்? என்பைத அல்லாஹ் அைடயாளம் காட்ட 
(நீங்கள் இஹ்ராமுடன் இ க்கும் ேபாது) உங்கள் ைகக க்கும், உங்கள் ஈட்டிக க்கும் எட்டும் வைகயில் 
சில ேவட்ைடப் பிராணிகைளக் காட்டி உங்கைளச் ேசாதித்துப் பார்ப்பான். இதன் பின்னர் வரம்பு 
மீறுபவ க்குத் துன்புறுத்தும் ேவதைன உண்டு.  

(அல்குர்ஆன் 5:94)  

நம்பிக்ைக ெகாண்ேடாேர! இஹ்ராமுடன் இ க்கும் ேபாது ேவட்ைடப் பிராணிகைளக் ெகால்லாதீர்கள்! 
உங்களில் எவேர ம் ேவண்டுெமன்ேற அைதக் ெகான்றால் அவர் ெகான்ற பிராணி டன் ஒத்துப் ேபாகும் 
கால்நைட (ஆடு, மாடு ஒட்டகம் ஆகியைவ) ப காரமாகும். அது கஅபாைவச் ெசன்றைடய ேவண்டிய 
காணிக்ைக(ப் பிராணி). அல்லது ப காரமாக ஏைழக க்கு உணவளிக்க ேவண்டும். அல்லது அதற்கு ஈடான 
அளவு ேநான்பு ேநாற்க ேவண்டும். உங்களில் நீதி ைடய இ வர் இது பற்றித் தீர்ப்பளிக்க ேவண்டும். தனது 
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விைனயின் விைளைவ அவர் அ பவிப்பதற்காக (இது அவசியம்). இதற்கு முன் நட தவற்ைற அல்லாஹ் 
மன்னித்தான். மீண்டும் ெசய்பவைர அல்லாஹ் தண்டிப்பான். அல்லாஹ் மிைகத்தவன்; தண்டிப்பவன்.  

(அல்குர்ஆன் 5:95)  

உங்க க்கும், ஏைனய பயணிக க்கும் பயன்படும் ெபா ட்டு கடலில் ேவட்ைடயாடுவதும், அதன் உணவும் 
உங்க க்கு அ மதிக்கப்பட்டுள்ளது. இஹ்ராமுடன் இ க்கும் ேபாது நீங்கள் தைரயில் ேவட்ைடயாடுதல் 
தடுக்கப்பட்டுள்ளது. அல்லாஹ்ைவ அ ங்கள்! அவனிடேம ஒன்று ேசர்க்கப்படுவரீ்கள்.  

(அல்குர்ஆன் 5:96)  

ேவட்ைடயாடுவது இ வசனங்கள் லம் தைட ெசய்யப்படுகின்றது. கடல் பிராணிகைள 
ேவட்ைடயாடுவதற்கு அ மதி ம் வழங்கப்படுகின்றது.  

ேவட்ைடயாடுவது தான் தடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆடு, மாடு, ஒட்டகம் ேபான்ற வளர்ப்புப் பிராணிகைள அறுப்பது 
ேவட்ைட யாடுவதில் அடங்காது. எவ க்கும் உ ைமயில்லாமல் த திரமாகச் ற்றித் தி ம் மான், முயல் 
ேபான்றவற்ைறக் ெகால்வேத ேவட்ைட யாடுவதில் அடங்கும் என்பைத நாம் கவனத்தில் ெகாள்ள ேவண்டும்.  

கடல் வா  உயி னங்கள், ஆடு, மாடு, ஒட்டகம் ேபான்ற வளர்ப்புப் பிராணிகள் தவிர மற்றவற்ைற யாேர ம் 
இஹ்ராம் கட்டிய நிைலயில் ேவட்ைடயாடி விட்டால் அதற்கு அவர் ப காரம் ெசய்ய ேவண்டும்.  

ஆடு, மாடு, ஒட்டகம் ஆகிய ன்று பிராணிகளில் எைதேய ம் அவர் பலியிட ேவண்டும். ஒ வர் 
ேவட்ைடயாடிய பிராணியின் அளவு, அதன் தன்ைம ஆகியவற்ைற ேநர்ைமயான இரண்டு நபர்கள் ஆராய் து 
முடிவு கூற ேவண்டும்; அ த முடிவுப் படி நட து ெகாள்ள ேவண்டும்.  

மான் ேவட்ைடயாடப்பட்டால் அதற்குப் ப காரமாக ஆட்ைட ம், முயல் ேவட்ைடயாடப்பட்டால் அதற்குப் 
ப காரமாக நான்கு மாதம் நிரம்பிய ஆட்டுக் குட்டிைய ம் ெகாடுக்க ேவண்டும் என்று பல நபித்ேதாழர்கள் 
தீர்ப்பளித்துள்ளனர். ேநர்ைமயான இரண்டு நபர்கள் ஆராய் து கூறும் முடிேவ இதில் இறுதியானதாகும்.  

இதற்கு வசதியில்லாதவர்கள் ஏைழக க்கு உணவளிக்க ேவண்டும்; அல்லது ேநான்பு ேநாற்க ேவண்டும்.  

ேமற்கண்ட வசனங்களிலி து இைத நாம் அறி து ெகாள்ளலாம்.  

ஹுைதபிய்யா சமயத்தில் நான் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்க டன் புறப்பட்ேடன். எனது ேதாழர்கள் 
இஹ்ராம் கட்டினார்கள். நான் இஹ்ராம் கட்டவில்ைல. அப்ேபாது ஒ  (காட்டுக்) கழுைதைய நான் கண்டு 
அைதத் தாக்கி ேவட்ைடயாடிேனன். நான் இஹ்ராம் கட்டவில்ைல என்பைத ம் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) 
அவர்களிடம் ெத வித்ேதன். அப்ேபாது நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் தமது ேதாழர்கைள சாப்பிடச் 
ெசான்னார்கள்.  

அறிவிப்பவர்: அபூகதாதா (ரலி)  

ல்: புகா  1821, 1822, 1823, 2570, 2914, 5407, 491, 5492  

இஹ்ராம் கட்டியவர் ேவட்ைடப் பிராணிகைள உண்பது ெபாதுவாகத் தடுக்கப்படவில்ைல. அவர் 
ேவட்ைடயாடுவதும், அவ க்காகேவ ேவட்ைடயாடப்படுவதும் தான் தடுக்கப்பட்டுள்ளது. அவேர 
ேவட்ைடயாடினாேலா, அவ க்காகேவ ேவட்ைடயாடப் பட்டி தாேலா அைத அவர் உண்ணக் கூடாது 
என்பது இ த ஹதீ களிலி து ெதளிவாகின்றது.  

இதில் சில பிராணிகள் விலக்குப் ெபறுகின்றன.  

ெவறி நாய், எலி, ேதள், ப து, காகம், பாம்பு ஆகியவற்ைற இஹ்ராம் கட்டியவர் ெகால்லலாம் என்று நபிகள் 
நாயகம் (ஸல்) கூறியதாக இப்  உமர் (ரலி) அறிவிக்கிறார்கள்.  
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ல்: புகா  1828, 3315  

4. தைலைய மைறத்தல்  

இஹ்ராம் கட்டிய ஆண்கள் ெதாப்பி, தைலப்பாைக ேபான்றவற்றால் தைலைய மைறக்கக் கூடாது. ஹஜ் 
கி ையகைள முடிக்கும் வைர தைல திற ேத இ க்க ேவண்டும். ஆயி ம் தைலயில் ெவயில் படாத 
விதத்தில் குைட ேபான்றவற்ல் ெவயிலிலி து தற்காத்துக் ெகாள்ளலாம்.  

ஒ  மனிதர் இஹ்ராம் கட்டியி க்கும் ேபாது அவரது வாகனம் அவைரக் கீேழ தள்ளியது. உடேன அவர் 
இற து விட்டார். அப்ேபாது நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் தண்ணரீாலும் இல ைத இைலயாலும் அவைரக் 
குளிப்பாட்டுங்கள்! அவரது இ  ஆைடகளில் அவைரக் கபனிடுங்கள். அவரது முகத்ைதேயா, தைல 
முடிையேயா ட ேவண்டாம். ஏெனனில் அவர் கியாமத் நாளில் தல்பியாகூறியவராக எழுப்பப்படுவார்என்று 
கூறினார்கள்.  

அறிவிப்பவர்: இப்  அப்பா  (ரலி)  

ல்: புகா  1265, 1266, 1267, 1268, 1839, 1849, 1850, 1851  

மறுைமயில் தல்பியா கூறியவராக எழுப்பப்படுவதற்காக அவரது தைலைய மைறக்க ேவண்டாம்என்று 
நபிகள் நாயகம் (ஸல்) கூறியதிலி து இஹ்ராம் கட்டியவர் தைலைய மைறக்கக் கூடாது என்று 
அறியலாம்.  

நாங்கள் கைடசி ஹஜ்ஜின் ேபாது நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்க டன் ஹஜ் ெசய்ேதாம். அப்ேபாது பிலால் 
(ரலி), உஸாமா (ரலி) ஆகிய இ வ ல் ஒ வர் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் ஜம்ரதுல் அகபாவில் 
கல்ெலறி ம் வைர அவர்களின் ஒட்டகத்தின் கடிவாளத்ைதப் பிடித்துக் ெகாண்டார். மற்ெறா வர் அவர்கள் 
மீது ெவயில் படாமல் தனது ஆைடைய உயர்த்திப் பிடித்துக் ெகாண்டார்.  

அறிவிப்பவர்: உம்முல் ஹுைஸன் (ரலி)  

ல்: மு லிம் 2287  

ெவயில் படாமல் குைட ேபான்றவற்ைறப் பிடித்துக் ெகாள்ளலாம் என்பைத இதிலி து நாம் அறியலாம்.  

5. நறுமணம் பூசக் கூடாது.  

இஹ்ராம் கட்டியவர் ஹஜ்ைஜ முடிக்கும் வைர நறுமணப் ெபா ட்கைள உடலிேலா, ஆைடயிேலா, 
தைலயிேலா பூசக் கூடாது.  

இஹ்ராம் கட்டியவர் வாகனத்திலி து விழு து மரணித்ததாகக் கூறப்படும் ஹதீஸில் அவ க்கு நறுமணம் 
பூசாதீர்கள். ஏெனனில், அவர் மறுைம நாளில் தல்பியா கூறியவராக எழுப்பப்படுவார்என்று நபிகள் நாயகம் 
(ஸல்) அவர்கள் கூறியதிலி து இைத நாம் அறியலாம்.  

6. மயிர்கைள நீக்கக் கூடாது  

இஹ்ராம் கட்டியவர் ஹஜ் கி ையகைள முடிக்கும் வைர மயிர்கைள நீக்கக் கூடாது; நகங்கைள ெவட்டக் 
கூடாது; தவிர்க்க இயலாத ேநரத்தில் ெவட்டிக் ெகாண்டால் அதற்குப் ப காரம் ெசய்ய ேவண்டும்.  

ஹுைதபிய்யா சமயத்தில் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் என்னிடம் வ து உன் தைலயில் உள்ள ேபன்கள் 
உனக்குத் ெதால்ைல த கின்றனவா? என்று ேகட்டார்கள். நான் ஆம்என்ேறன். அப்படியானால் தைலைய 
மழித்து விட்டு ஒ  ஆட்ைட அறுப்பராக! அல்லது ன்று நாட்கள் ேநான்பு ேநாற்பராக! அல்லது ன்று 
ஸாவுேப ச்சம்பழங்கைள ஆறு ஏைழக க்குப் பங்கிட்டுக் ெகாடுப்பராக!என்றார்கள்.  
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அறிவிப்பவர்: கஃப் பின் உஜ்ரா (ரலி)  

ல்: புகா  1814, 1815, 1816, 1818, 4159, 4190, 4191, 4517, 5703  

உங்களில் ஒ வர் துல்ஹஜ் பிைறையக் கண்டு, அவர் குர்பானி ெகாடுக்க எண்ணினால் தனது முடிைய ம், 
நகங்கைள ம் ெவட்டக் கூடாதுஎன்பது நபிெமாழி.  

அறிவிப்பவர்: உம்மு ஸலமா (ரலி)  

ல்: மு லிம் 3653, 3654  

குர்பானி ெகாடுப்பவர் முடிைய ம், நகங்கைள ம் ெவட்டக் கூடாதுஎன்ற இ தத் தைட இஹ்ராம் 
கட்டியவ க்கும் ெபா தக் கூடியது தான்.  

இஹ்ராம் கட்ட ேவண்டிய இடங்கள்  

ஒ ெவா  பகுதியிலி தும் வரக்கூடியவர்க க்கு நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் குறிப்பிட்ட இடங்கைள 
இஹ்ராம் கட்டுவதற்காக நிர்ணயம் ெசய்துள்ளனர். அ த இடங்கைள அைட ததும் இஹ்ராம் கட்ட 
ேவண்டும்.  

மதீனா வாசிக க்கு துல்ஹுைலஃபாஎன்ற இடத்ைத ம், ஷாம் (சி யா) வாசிக க்கு ஜுஹ்ஃபாஎன்ற 
இடத்ைத ம், நஜ்துவாசிக க்கு கர் ல் மனாஸில்என்ற இடத்ைத ம், யமன்வாசிக க்கு 
யலம்லம்(இப்ேபாைதய ஸஃதியா) என்ற இடத்ைத ம் இஹ்ராம் கட்டும் இடங்களாக நபிகள் நாயகம் (ஸல்) 
அவர்கள் நிர்ணயம் ெசய்தார்கள். இ த எல்ைலகள் இ த இடங்களில் உள்ளவர்க க்கும், இ த இடங்களில் 
வசிக்காமல் இ த இடங்கள் வழியாக ஹஜ், உம்ராைவ நாடி வரக்கூடியவர்க க்கும் இஹ்ராம் கட்டும் 
இடங்களாகும். இ த எல்ைலக க்கு உட்பட்டு வசிப்பவர்க க்கு அவர்கள் வசிக்கும் இடேம எல்ைலயாகும். 
மக்காவாசிகள் மக்காவிேலேய இஹ்ராம் கட்ட ேவண்டும்எனவும் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் 
கூறினார்கள்.  

அறிவிப்பவர்: இப்  அப்பா  (ரலி)  

ல்: புகா  1524, 1526, 1529, 1530, 1845.  

இ தியாவிலி து ெசல்பவர்கள் யலம்லம்வழியாகச் ெசல்வதால் அங்ேக இஹ்ராம் கட்ட ேவண்டும். ஆைட 
அணிவதற்குப் ெபயர் இஹ்ராம் அல்ல என்பைத நாம் குறிப்பிட்டுள்ேளாம். விமானம், கப்பல், ேபான்றவற்றில் 
புறப்படுபவர்கள் முன்ேப ஆைடைய அணி து விட்டாலும், அ த இடத்ைத அைட ம் ேபாது தல்பியா கூறி 
இஹ்ராம் கட்ட ேவண்டும்.  

துல்ஹுைலஃபாஎன்ற இடம் மக்காவுக்குத் ெதற்ேக 450 கிேலா மீட்டர் ெதாைலவில் அைம துள்ளது.  

ஜுஹ்ஃபாஎன்ற இடம் மக்காவுக்கு வடக்கில் 187 கிேலா மீட்டர் ெதாைலவில் அைம துள்ளது.  

கர்ன் அல்மனாஸில்என்பது மக்காவுக்குக் கிழக்கில் உள்ள ஒ  மைலயின் ெபயராகும். மக்காவிலி து 94 
கிேலா மீட்டர் ெதாைலவில் அது அைம துள்ளது.  

யலம்லம்என்பது மக்காவுக்கு வடக்ேக உள்ள ஒ  மைலயாகும். இது மக்காவிலி து 54 கிேலா மீட்டர் 
ெதாைலவில் அைம துள்ளது.  

இஹ்ராம் கட்ட ேவண்டிய காலம்  
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துல்ஹஜ் மாதம் எட்டாம் நாளிலி து தான் ஹஜ்ஜின் கி ையகள் துவங்குகின்றன என்றாலும், அதற்கு 
இரண்டு மாதங்க க்கு முன்ேப ஹஜ்ஜுக்காக இஹ்ராம் கட்டலாம். ஹஜ்(ஜுக்கு ய காலம்) ெத த 
மாதங்களாகும்.  

(அல்குர்ஆன் 2:197)  

ஹஜ் ஒ  மாதம் என்று இைறவன் கூறாமல் சில மாதங்கள் என்று பன்ைமயாகக் கூறுகிறான்.  

ஹஜ்ஜின் மாதங்கள் என்பது ஷ வால், துல்கஃதா, துல்ஹஜ்ஜின் பத்து நாட்கள் என்று இப்  உமர் (ரலி) 
கூறி ள்ளனர். (புகா )  

எனேவ ஷ வால் மாதத்திேலா, துல்கஃதா மாதத்திேலா இஹ்ராம் கட்டலாம். ஷ வால் மாதேம இஹ்ராம் 
கட்டிவிட்டாலும் ஹஜ்ஜின் கி ையகள் துல்ஹஜ் பிைற எட்டாம் நாளிலி து தான் துவங்குவதால், அது 
வைர தவாஃப் ெசய்து ெகாண்டும் ெதாழுது ெகாண்டும் மக்காவிேலேய தங்கிட ேவண்டும்.  

தவாஃப் அல்குதூம்  

அவரவ க்கு ய எல்ைலகளில் இஹ்ராம் கட்டி, மக்காவுக்குள் பிரேவசிக்க ேவண்டும். மக்காவில் 
பிரேவசித்தவுடன் தவாஃப்ெசய்ய ேவண்டும். இ த தவாஃப் தவாஃபுல் குதூம்என்று கூறப்படுகிறது.  

குதூம்என்றால் வ ைக த வது என்று ெபா ள். மக்காவுக்கு வ ைக த தவுடன் ெசய்யப்படுவதால் இதற்கு 
தவாஃப் அல்குதூம்என்று கூறப்படுகிறது.  

இ த நாளில் தான் தவாஃப் அல்குதூம்ெசய்ய ேவண்டும் என்று வைரயைற ஏதும் கிைடயாது. ஒ வர் 
இஹ்ராம் கட்டி எப்ேபாது மக்காவில் பிரேவசிக்கிறாேரா அப்ேபாது இைதச் ெசய்ய ேவண்டும்.  

ஹஜ்ஜுக்கு ய மாதங்களான ஷ வாலில் அல்லது துல்கஃதாவில் இஹ்ராம் கட்டி மக்காவுக்குள் அவர் 
பிரேவசித்தால் அப்ேபாேத இ த தவாஃைபச் ெசய்து விட ேவண்டும்.  

மக்கா நக ன் புனிதம்  

மக்கா நகைர இைறவன் புனித பூமியாக ஆக்கியி க்கிறான். அதன் புனிதம் ெகடாத வைகயில் மிகவும் 
கவனமாக இ க்க ேவண்டும். இ தப் புனிதத் தன்ைம மக்கா நக க்கு மட்டுமின்றி அைதச் ற்றி ள்ள 
ஹரம் எல்ைல முழுவதற்கும் ெபாதுவானதாகும்.  

ஹரம் எல்ைலைய அைடயாளம் காட்டுவதற்காக ஐ து இடங்களில் ஒ  மீட்டர் உயரத்தில் தூண்கள் 
நிறுவப்பட்டுள்ளன. இ த ஐ து எல்ைலக க்கும் உட்பட்ட இடங்கள் புனிதமான இடங்களாகும்.  

மக்காவுக்குத் ெதற்ேக ஆறு கிேலா மீட்டர் ெதாைலவில் உள்ள தன்யம்என்ற இடம்  

வடக்ேக பனிெரண்டு கிேலா மீட்டர் தூரத்திலுள்ள அளாஹ்என்ற இடம்  

கிழக்ேக பதினாறு கிேலா மீட்டர் ெதாைலவிலுள்ள ஜியிர்ரானாஎன்ற இடம்  

வடேமற்ேக பதினான்கு கிேலா மீட்டர் ெதாைலவிலுள்ள வாதீ நக்லாஎன்ற இடம்  

ேமற்ேக பதிைன து கிேலா மீட்டர் ெதாைலவில் உள்ள ஹுைதபியாஎ ம் இடம்  

ஆகியைவேய அ த ஐ து எல்ைலகளாகும். இ த ஐ து எல்ைலக க்கு உட்பட்ட இடங்கள் ஹரம் எ ம் 
புனிதமான இடங்களாகும்.  

இ த இடங்களின் புனிதத்ைத எ வாறு மதிப்பது?  
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அல்லாஹ் மக்கா நகைரப் புனித பூமியாக்கியி க்கிறான். மனிதர்கள் அைதப் புனிதமானதாக ஆக்கவில்ைல. 
அல்லாஹ்ைவ ம், இறுதி நாைள ம் நம்பக்கூடிய எவ க்கும் அங்ேக இரத்தத்ைத ஓட்டுவதும், அங்குள்ள 
மரங்கைள ெவட்டுவதும் ஹலால் இல்ைலஎன்று நபிகள் நாயகம் (ஸல்) கூறினார்கள். 

அறிவிப்பவர்: அபூஹுைரரா (ரலி)  

ல்: புகா  104, 1832, 4295.  

மக்காவுக்குச் ெசல்லும் ஒழுங்குகள் 

மக்காவுக்குள் ைழவதற்கு முன் குளிப்பது நபி வழியாகும். ஹரம் எல்ைலைய அைட ததும் தல்பியாைவ 
நிறுத்திட ேவண்டும். 

இப்  உமர் (ரலி) அவர்கள் ஹரைம அைட ததும் தல்பியாைவ நிறுத்தினார்கள். தூ துவாஎன்ற இடத்தில் 
இரவில் தங்கி விட்டு அ த இடத்திேலேய ப்ஹு ெதாழுது, பிறகு குளித்தார்கள். நபிகள் நாயகம் (ஸல்) 
அவர்கள் இ வாறு ெசய்துள்ளதாகவும் அவர்கள் குறிப்பிட்டார்கள். 

அறிவிப்பவர்: நாபிவு 

ல்: புகா  1573 

தவாஃப் அல்குதூம்ெசய் ம் முைற 

கஃபா ஆலயத்ைத ஏழு தடைவ ற்றுவது ஒ  தவாஃப் ஆகும். 
நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் தவாஃப் அல்குதூம்ெசய் ம் ேபாது மட்டும் முதல் ன்று ற்றுக்கள் 
ஓடி ம் நான்கு ற்றுக்கள் நட தும் தவாஃப் ெசய்தார்கள். 

அறிவிப்பவர்: இப்  உமர் (ரலி) 

ல்: புகா  1644, 1617 

தவாஃப் ெசய் ம் ேபாது (ஆண்கள்) தங்கள் ேமலாைடைய வலது ேதாள் புஜம் (மட்டும்) திற தி க்கும் 
வைகயில் ேபாட்டுக் ெகாள்ள ேவண்டும். நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் இ வாறு ெசய்துள்ளதாக யஃலா 
முர்ரா (ரலி) அறிவிக்கிறார்கள். 

ல்கள்: திர்மிதீ 787, அபூதா த் 1607 

கஃபாவின் ஒ  ைலயில் ஹஜ ல் அ வத்எ ம் கறுப்புக் கல் பதிக்கப்பட்டுள்ளது. தவாஃப் ெசய் ம் 
ேபாது ஹஜ ல் அ வத் அைம துள்ள ைலயிலி து துவக்க ேவண்டும். 

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் ஹஜ ல் அ வதிலி து ஹஜ ல் அ வத்வைர ன்று ற்றுக்கள் 
ஓடி ம் நான்கு ற்றுக்கள் நட தும் தவாஃப்ெசய்தார்கள். 

அறிவிப்பவர்: ஜாபிர் (ரலி) 

ல்: மு லிம் 2213, 2214. 

ஹஜ ல் அ வைத முத்தமிடுவது 

ஒ ெவா  ற்றின் ேபாதும் ஹஜ ல் அ வைத அைட ததும் அைதத் ெதாட்டு முத்தமிடுவது 
நபிவழியாகும். 

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் ஹஜ ல் அ வைதத் ெதாட்டு முத்தமிட்டைத நான் பார்த்துள்ேளன். 
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அறிவிப்பவர்: இப்  உமர் (ரலி) 

ல்: புகா  1611 

அ தக் கல்லில் வாய் ைவத்து முத்தமிடுவது என்பது இதற்கு அர்த்தமில்ைல. ைகயால் அைதத் ெதாட்டு 
விட்டு ைகைய முத்தமிடுவது என்பேத இதன் அர்த்தமாகும். 

இப்  உமர் (ரலி) அவர்கள் தமது ைகயால் ஹஜ ல் அ வைதத் ெதாட்டு, ைகைய முத்தமிட்டைத நான் 
பார்த்ேதன். நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் இ வாறு ெசய்தைத நான் பார்த்தது முதல் அைத நான் 
விட்டதில்ைல என அவர்கள் கூறினார்கள். 

அறிவிப்பவர்: நாபிவு 

ல்கள்: புகா  1606 

ைகயால் அைதத் ெதாட முடியாத அளவுக்கு மக்கள் கூட்டம் அதிகமாக இ தால் ைகத்தடி ேபான்றவற்றால் 
அைதத் ெதாட்டு அ தக் ைகத்தடிைய முத்தமிட்டுக் ெகாள்ளலாம். 

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் கஃபாைவ தவாஃப் ெசய் ம் ேபாது தம்மிடமி த ைகத்தடியால் அைதத் 
ெதாட்டு ைகத்தடிைய முத்தமிட்டார்கள். 

அறிவிப்பவர்: ஆமிர் பின் வாஸிலா (ரலி) 

ல்: புகா  1608 

ைகத்தடி ேபான்றவற்றால் கூட அைதத் ெதாட முடியாத அளவுக்கு ெந க்கம் அதிகமாக இ தால் நமது 
ைகயால் அைதத் ெதாடுவது ேபால் ைசைக ெசய்யலாம். 

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் ஒட்டகத்தின் மீது அமர் து தவாஃப் ெசய்தார்கள். (ஹஜ ல் அ வத் 
அைம த) ைலைய அைட தவுடன் அைத ேநாக்கி ைசைக ெசய்தார்கள். தக்ப ம் கூறினார்கள். 

அறிவிப்பவர்: இப்  அப்பா  (ரலி) 

ல்: புகா  1612, 1613, 1632, 5293 

ஹஜ ல் அ வைத முத்தமிடும் ேபாது அது கடவுள் தன்ைம ெகாண்டது என்ற எண்ணம் வ து விடக் 
கூடாது. 

நீ எ த நன்ைம ம் தீைம ம் ெசய்ய முடியாத ஒ  கல் என்பைத நான் அறிேவன். நபிகள் நாயகம் (ஸல்) 
அவர்கள் உன்ைன முத்தமிட்டைத நான் பார்த்தி க்கா விட்டால் உன்ைன முத்தமிட்டி க்க மாட்ேடன்என்று 
உமர் (ரலி) அவர்கள் ஹஜ ல் அ வத்ைத முத்தமிடும் ேபாது கூறினார்கள். 

அறிவிப்பவர்: ஆபி  பின் ரபஆ (ரலி) 

ல்: புகா  1597, 1605, 1610 

ஹிஜ்ைர ம் ேசர்த்து ற்ற ேவண்டும் 

கஃபா ஆலயம் ெச வகமாக அைம துள்ளைத நாம் அறிேவாம். அதன் ஒ  பகுதியில் அைர வட்டமான ஒ  
பகுதி ம் அைம தி க்கும். அதுவும் கஃபாைவச் ேசர் ததாகும். 

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களின் இளைமப் ப வத்தில் மக்கா வாசிகள் கஃபாைவப் புணர் நிர்மானம் ெசய்த 
ேபாது ெபா ள் வசதி ேபாதாமல் ெச வகமாகக் கட்டி விட்டனர். 
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ஹிஜ்ர் எனப்படும் இ தப் பகுதி ம் கஃபாவில் கட்டுப்பட்டுள்ளதால் அைத ம் உள்ளடக்கும் வைகயில் 
தவாஃப் ெசய்வது அவசியம். 

நான் கஃபா ஆலயத்துக்குள் ைழ து அதில் ெதாழ வி ப்பம் ெகாண்டி ேதன். அப்ேபாது நபிகள் நாயகம் 
(ஸல்) அவர்கள் என் ைகையப் பிடித்து ஹிஜ் க்குள் என்ைன ைழயச் ெசய்தனர். ஆலயத்தின் உள்ேள 
ெதாழ வி ம்பினால் இங்ேக ெதாழு! ஏெனனில், இதுவும் ஆலயத்தின் ஒ  பகுதியாகும். எனி ம் உனது 
கூட்டத்தினர் கஃபாைவக் கட்டிய ேபாது அைதச் க்கி விட்டனர். ேமலும், இ த இடத்ைத ஆலயத்ைத 
விட்டும் அப்புறப்படுத்தி விட்டனர்என்று நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். 

அறிவிப்பவர்: ஆயிஷா (ரலி) 

ல்: திர்மிதீ 802 

பார்க்க: புகா  126, 1583, 1584, 1585, 1586, 3368, 4484, 7243 

கஃபாவின் உண்ைமயான வடிவம் ெச வகமானது அல்ல என்பைத ம், அைர வட்டமான பகுதி ம் ேசர் தேத 
கஃபா என்பைத ம் இதிலி து அறியலாம். 

க் ல் யமானிைய முத்தமிடுதல் 

கஃபாவுக்கு நான்கு ைலகள் இ ப்பைத நாம் அறிேவாம். ஆனால், உண்ைமயில் இரண்டு ைலகள் தான் 
இ க்க ேவண்டும் என்பைத சற்று முன்னர் அறி ேதாம். அைர வட்டமான பகுதிக்கு எதிர்ப்புறம் அைம த 
இரண்டு ைலகளில் ஒ  ைலயில் ஹஜ ல் அ வத் பதிக்கப்பட்டுள்ளது. மற்ெறா  ைல க் ல் 
யமானி என்று கூறப்படுகின்றது. இ த க் ல் யமானி என்ற ைலைய ம் ெதாட்டு முத்தமிடுவது நபி 
வழியாகும். 

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள், நான்கு ைலகளில் யமானிஎனப்படும் இரண்டு ைலகைளத் தவிர மற்ற 
இரண்டு ைலகைளத் ெதாட்டு நான் பார்த்ததில்ைல. 

அறிவிப்பவர்: இப்  உமர் (ரலி) 

ல்: புகா  166, 1609 

தவாஃபுக்காக உ ச் ெசய்தல் 

ஹஜ்ஜிலும், உம்ராவிலும் கஃபாைவ தவாஃப் ெசய் ம் ேபாது உ ச் ெசய்ய ேவண்டுமா? என்பதில் 
அறிஞர்களிைடேய க த்து ேவறுபாடுகள் உள்ளன. 
ஷாஃபி, மாலிக் ஆகிய இமாம்கள் தவாஃப் ெசய்வதற்கு உ  அவசியம் என்று கூறுகின்றனர். உ வில்லாமல் 
தவாஃப் ெசய்தால் அது ெசல்லாது என்று இவர்கள் கூறுகின்றனர். அஹ்மத் பின் ஹம்பல் அவர்கள் 
மாறுபட்ட இ  க த்துக்கைள ம் கூறியதாக இரண்டு அறிவிப்புகள் உள்ளன. தவாஃப் ெசய் ம் ேபாது உ  
அவசியம் இல்ைல என்று அபூஹனஃீபா இமாம் கூறுகின்றார்கள். 

கஃபாைவ தவாஃப் ெசய்வதற்கு உ  அவசியம் என்று நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் கட்டைளயிட்டதாக 
ஒ  ஹதீ ம் இல்ைல. தவாஃப் ெசய்வதற்கு உ  அவசியம் என்று இ தால் அைத நபிகள் நாயகம் (ஸல்) 
அவர்கள் ெதளிவாகக் கட்டைளயிட்டி ப்பார்கள். எனேவ தவாஃபுக்கு உ  கட்டாயம் இல்ைல என்பேத 
ச யான க த்தாகும். 

முன்ேனார்களான நல்லறிஞர்களில் மிக அதிகமாேனா ன் க த்து இது தான். நபிகள் நாயகம் (ஸல்) 
அவர்க டன் ேசர் து ஏராளமான நபித்ேதாழர்கள் ஹஜ்ஜும், உம்ராவும் ெசய்துள்ளனர். அப்படியி தும் ஒேர 
ஒ  ேதாழ க்குக் கூட உ ச் ெசய்து விட்டு தவாஃப் ெசய் மாறு நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் 
கட்டைளயிடவில்ைல. இது அவசியமாக இ தி தால் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் கட்டாயமாக 
விளக்கியி ப்பார்கள்என்று இப்  ைதமிய்யா அவர்கள் குறிப்பிடுகின்றார்கள். 
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தவாஃபுக்கு உ  அவசியம் என்ற க த்துைடயவர்கள் எடுத்து ைவக்கும் வாதங்கள் பலவனீமானைவயாக 
அைம துள்ளன. 

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் உ ச் ெசய்து விட்டு தவாஃப் ெசய்தார்கள் என்று ஆதாரப்பூர்வமான 
ஹதீ கள் உள்ளன. (புகா  1615, 1642) 

இைதத் தமது க த்ைத நிைலநாட்டும் ஆதாரமாக எடுத்து ைவக்கிறனர். இ த ஹதீ  ஆதாரப்பூர்வமானது 
என்றாலும் இதிலி து எடுத்து ைவக்கும் வாதம் பலவனீமானதாக உள்ளது. 

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் ஒ  கா யத்ைதச் ெசய்தால் அ தக் கா யம் கட்டாயக் கடைம என்ற 
ெபா ைளத் தராது. அவர்களின் கா யங்களில் கடைமயானைவக ம் உள்ளன. வி ம்பத்தக்கைவக ம் 
உள்ளன. அ மதிக்கப்பட்டைவக ம் உள்ளன. 

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்க க்கு ஒ வர் ஸலாம் கூறிய ேபாது அவ க்குப் பதில் ெசால்லாமல் 
தயம்மும் ெசய்த பின்னர் தான் பதில் ஸலாம் கூறி ள்ளார்கள். 

புகா  337) 

இைத ஆதாரமாக ைவத்து ஸலாமுக்குப் பதில் கூற உ  அவசியம் என்று முடிவு ெசய்ய முடியாது. 

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் ெசய்த கா யங்களில் எைவ குறித்து வலி றுத்தி கட்டைள 
பிறப்பித்துள்ளார்கேளா அைவ மட்டும் தான் கட்டாயமானைவயாகும். 

அவர்கள் கட்டைள பிறப்பிக்காமல் வணக்க வழிபாடுகள் ெதாடர்பான ஒன்ைறச் ெசய்தால் அைவ வி ம்பத் 
தக்கைவ என்று தான் க த ேவண்டும். எனேவ இ த ஹதீைஸ ஆதாரமாகக் ெகாண்டு தவாஃபுக்கு உ  
அவசியம் என்ற முடிவுக்கு வர முடியாது. 

ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் ஹஜ்ஜுக்குச் ெசன்ற ேபாது அவர்க க்கு மாதவிடாய் ஏற்பட்டு விட்டது. அப்ேபாது 
நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் நீ தூய்ைமயாகும் வைர கஃபாவில் தவாஃப் ெசய்வைதத் தவிர ஹாஜிகள் 
ெசய் ம் அைனத்துக் கா யங்கைள ம் ெசய்என்று கூறினார்கள். 

இது புகா யில் 305, 1650 ஆகிய எண்கைளக் ெகாண்ட ஹதீஸாகப் பதிவு ெசய்யப்பட்டுள்ளது. 

தவாஃபுக்கு உ  அவசியம் என்ற க த்துைடயவர்கள் இைத ம் தமது க த்துக்கு ய ஆதாரமாக எடுத்துக் 
காட்டுகின்றனர். 
இ த ஹதீஸிலும் இவர்களின் வாதத்ைத நி பிக்கும் க த்து இல்ைல. 

மாதவிடாய் நின்று தூய்ைமயாகும் வைர தவாஃப் ெசய்யக் கூடாது என்பது தான் இதிலி து ெபறப்படும் 
க த்தாகும். உ வுக்கும், இதற்கும் எ தச் சம்ப தமும் இல்ைல. 

மாதவிடாய் ேநரத்தில் ெதாழக் கூடாது என்பைதப் ேபால் தவாஃபும் ெசய்யக் கூடாது என்பது மட்டும் தான் 
இதிலி து விளங்குகிறேத தவிர மாதவிடாய் அல்லாத ேபாது ெபண்கள் உ ச் ெசய்யாமல் தவாஃப் 
ெசய்யக் கூடாது என்ற க த்ைத இ த ஹதீஸிலி து ெபற முடியாது. ஆயி ம் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) 
அவர்கள் உ ச் ெசய்து விட்டு தவாஃப் ெசய்ததால் அது வி ம்பத்தக்கது என்று கூற முடி ம். 

ஆயி ம் தவாஃபுக்குப் பின் இரண்டு ரக்அத்துகள் ெதாழ ேவண்டும் என்பதால் தவாஃபுக்கு முன்ேப உ ச் 
ெசய்து ெகாள்வது நமது சிரமத்ைதக் குைறக்கும். ேமலும் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களின் ன்னத்ைதப் 
ேபணிக் ெகாண்ட நன்ைம ம் கிைடக்கும். 

தவாஃப் ெசய் ம் ேபாது கூற ேவண்டியைவ 

க் ல் யமானிக்கும், ஹஜ ல் அ வதுக்கும் இைடேய 
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அரபி 3 

ரப்பனா ஆதினா ஃபித்துன்யா ஹஸனதன் வஃபில் ஆகிரதி ஹஸனதன் வகினா அதாபன்னார்என்று நபிகள் 
நாயகம் (ஸல்) கூறியைத நான் ெசவி ற்றுள்ேளன். 

அறிவிப்பவர்: அப்துல்லாஹ் பின் ஸாயிப் (ரலி) 

ல்கள்: அஹ்மத் 14851, அபூதா த் 1616 

நட து தவாஃப் ெசய்ய இயலாவிட்டால் 
தவாஃப் ெசய்ய இயலாதவர்கள் வாகனத்தின் மீது அமர் து தவாஃப் ெசய்யலாம். இ வாறு ெசய்பவர்கள் 
நட து தவாஃப் ெசய்பவர்க க்குப் பின்னால் தான் தவாஃப் ெசய்ய ேவண்டும். 

நான் ேநா ற்ற நிைலயில் (மக்காவுக்கு) வ ேதன். நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களிடம் இது பற்றிக் 
கூறிேனன். அப்ேபாது நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் மக்க க்குப் பின்னால் வாகனத்திலி தவாேற 
தவாஃப் ெசய்என்று கூறினார்கள். 

அறிவிப்பவர்: உம்மு ஸலமா (ரலி) 

ல்: புகா  464, 1619, 1633, 4853 

தவாஃப் ெசய்து முடித்தவுடன் இரண்டு ரக்அத்கள் ெதாழுவது அவசியம் 

தவாஃப் ெசய்து முடித்தவுடன் மகாேம இப்ராஹீம்என்ற இடத்தில் இரண்டு ரத்அத்கள் ெதாழுவது அவசியம். 
இலட்சக்கணக்கான மக்கள் கூடும் ேபாது அ த இடத்தில் ெதாழுவது அைனவ க்கும் சாத்தியமாகாது. 
அ வாறு சாத்தியப்படா விட்டால் கஃபாவின் எ தத் திைசயில் ேவண்டுமானாலும் ெதாழலாம். ஏெனனில், 
எ த ஆத்மாைவ ம் அதன் சக்திக்கு மீறி இைறவன் சிரமப்படுத்த மாட்டான் என்று தி க்குர்ஆன் கூறுகிறது. 

(பார்க்க தி க்குர்ஆன் 2:233, 2:236, 5:6, 6:152, 7:42, 23:62, 65:7) 

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் தவாஃைப முடித்து விட்டு மகாேம இப்ராஹீம்என்ற இடத்ைத அைட த 
ேபாது மகாேம இப்ராஹீமில் ெதாழுமிடத்ைத ஏற்படுத்திக் ெகாள் ங்கள்என்ற (2:125) வசனத்ைத ஓதினார்கள். 
இரண்டு ரக்அத்கள் ெதாழுதார்கள். அத்ெதாழுைகயில் குல்யாஅய் ஹல் காஃபி ன் ராைவ ம், 
குல்ஹுவல்லாஹு அஹத் ராைவ ம் ஓதினார்கள். பின்னர் தி ம்பவும் ஹஜ ல் அ வதுக்குச் ெசன்று 
அைதத் ெதாட்(டு முத்தமி)ட்டார்கள். பிறகு ஸஃபாவுக்குச் ெசன்றார்கள். 

அறிவிப்பவர்: ஜாபிர் (ரலி) 

ல்: மு லிம் 2137 

(பார்க்க புகா : 396, 1600, 1616, 1624, 1646, 1647, 1794) 

ஸஃபா, மர்வா எ ம் குன்றுக க்கிைடேய ஓடுவது 

தவாஃபுல் குதூம்எ ம் இ த தவாஃைப நிைறேவற்றி, இரண்டு ரத்அத்கள் ெதாழுது விட்டு ஸஃபா, மர்வா 
எ ம் மைலக க்கிைடேய ஓட ேவண்டும். 

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் தமது தவாஃைப முடித்து இரண்டு ரக்அத்கள் ெதாழுத பிறகு 
ஸஃபாமர்வாவுக்கு இைடேய ஓடினார்கள். 

அறிவிப்பவர்: இப்  உமர் (ரலி) 

ல்: புகா  1616, 1624, 1646, 1647, 1767, 1794, 4188 
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நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் ஸஃபாைவ அைட ததும் ஸஃபாவும் மர்வாவும் அல்லாஹ்வின் 
சின்னங்களாகும்என்ற (2:125) வசனத்ைத ஓதினார்கள். அல்லாஹ் எைத முதலில் கூறி ள்ளாேனா 
அங்கி ேத ஆரம்பிப்பராகஎன்று கூறிவிட்டு ஸஃபாவிலி து அவர்கள் ஆரம்பித்தார்கள். அதன் ேமல் ஏறி 
கஃபாைவப் பார்த்தார்கள். கிப்லாைவ முன்ேனாக்கி லாயிலாஹ இல்லல்லாஹு வஹ்தஹு லாஷ கலஹு, 
லஹுல் முல்கு வலஹுல் ஹம்து வஹுவ அலாகுல்லி ைஷயின் கதீர். லாயிலாஹ இல்லல்லாஹு 
வஹ்தா, அன்ஜஸ வஃதா, வநஸர அப்தா, வஹஸமல் அஹ்ஸாப வஹ்தாஎன்று கூறி இைறவைனப் 
ெப ைமப்படுத்தினார்கள். இது ேபால் ன்று தடைவ கூறினார்கள். அவற்றுக்கிைடேய துஆ ெசய்தார்கள். 
பின்னர் மர்வாைவ ேநாக்கி இறங்கினார்கள். அவர்களின் பாதங்கள் ேநரானதும் (சம தைரக்கு வ ததும்) 
பத ல் வாதீஎன்ற இடத்தில் ஓடினார்கள். (அங்கி து) மர்வாவுக்கு வ ம் வைர நட தார்கள். ஸஃபாவில் 
ெசய்தது ேபாலேவ மர்வாவிலும் ெசய்தார்கள். 

அறிவிப்பவர்: ஜாபிர் (ரலி) 

ல்கள்: மு லிம் 2137 

ஸஃபாவில் ெசய்தது ேபாலேவ மர்வாவிலும் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் ெசய்துள்ளதால் அங்ேக ம் 
ேமற்கண்ட திக் கள் மற்றும் துஆக்கைளச் ெசய்ய ேவண்டும். 

ஏழு தடைவ ஸஃ  ெசய்ய ேவண்டும் என்பதில் க த்து ேவறுபாடு ஏதுமில்ைல. ஸஃபாவிலி து 
மர்வாவுக்குச் ெசல்வது ஒ  தடைவயாகக் க தப்படுமா அல்லது மீண்டும் ஸஃபாவுக்குத் தி ம்புவது தான் 
ஒ  தடைவயாகக் க தப்படுமா என்பதில் க த்து ேவறுபாடு உள்ளது. 

ஹதீ கைள ஆரா ம் ேபாது ஸஃபாவிலி து மர்வாவுக்கு வ வது ஒன்று, மர்வாவிலி து ஸஃபாவுக்கு 
வ வது மற்ெறான்று என்பேத ச யாகும். 

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் ஏழு தடைவ ஸஃ  ெசய்தார்கள். ஸஃபாவில் துவக்கி மர்வாவில் 
முடித்தார்கள். 

அறிவிப்பவர்: ஜாபிர் (ரலி) 

ல்: மு லிம் 2137 

துவங்கிய இடத்துக்ேக தி ம்பி வ வது தான் ஒ  தடைவ என்றி தால் கைடசிச் ற்று ஸஃபாவில் தான் 
முடிவுறும்; மர்வாவில் முடிவுறாது. 

மர்வாவில் முடி ததிலி து ஸஃபாவிலி து மர்வா வ தால் ஒ தடைவ என்றும், மர்வாவிலி து 
ஸஃபாவுக்கு வ தால் இரண்டு தடைவஎன்றும் விளங்கலாம். 

மினாவுக்குச் ெசல்வது 

துல்ஹஜ் மாதம் ஏழாம் நாள் லுஹ க்குப் பின் இமாம் குத்பா உைர நிக த்த ேவண்டும். 

தர்வியா (எட்டாம் நாள்) நா க்கு முதல் நாள் மக்க க்கு நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் குத்பா உைர 
நிக த்தினார்கள். அவர்கள் ெசய்ய ேவண்டிய கி ையகள் பற்றி விளக்கினார்கள். 

துல்ஹஜ் மாதம் எட்டாம் நாள் அன்று மினாஎ மிடத்துக்குச் ெசல்ல ேவண்டும். 

அன்ைறய தினம் லுஹர், அஸர், மஃ ப், இஷா ஆகிய ெதாழுைககைள ம் ஒன்பதாம் நாளின் பஜ்  
ெதாழுைகைய ம் மினாவிேலேய நிைறேவற்ற ேவண்டும். 

ல்: மு லிம் 2137 
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தர்வியா நாளில் (எட்டாம் நாளில்) நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் எங்ேக லுஹர் ெதாழுதார்கள்? என்று 
அன  (ரலி) அவர்களிடம் ேகட்ேடன். அதற்கவர்கள் மினாவில்என்று விைடயளித்தார்கள். 

அறிவிப்பவர்: அப்துல் அஸ  பின் ரபவு 

ல்: புகா  1653, 1763 

எட்டாம் நாளின் லுஹர் ெதாழுைகைய ம், அரஃபா நாளின் (ஒன்பதாம் நாளின்) பஜ்  ெதாழுைகைய ம் 
நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் மினாவில் ெதாழுதார்கள். 

அறிவிப்பவர்: இப்  அப்பா  (ரலி) 

ல்கள்: அபூதா த் 1632, 1634, அஹ்மத் 5856 

இங்ேக நான்கு ரக்அத் ெதாழுைககைள இரண்டிரண்டு ரக்அத்களாகத் ெதாழ ேவண்டும். 

மினாவில் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் எங்க க்கு இரண்டிரண்டு ரக்அத்களாகத் ெதாழ ைவத்தார்கள். 

அறிவிப்பவர்: ஹா ஸா பின் வஹ்பு (ரலி) 

ல்: புகா  1082, 1083, 1655, 1656 

அரஃபாவுக்குச் ெசல்வது 

மினாவில் ஒன்பதாம் நாளின் புஹ் ெதாழுைகைய முடித்து விட்டு யன் உதயமாகும் வைர தங்கி விட்டு 
அரஃபாவுக்குப் புறப்பட ேவண்டும். 

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) யன் உதயமாகும் வைர மினாவில் தங்கியதாக ஜாபிர் (ரலி) அறிவிக்கிறார்கள். 

ல்: மு லிம் 2137 

மினாவிலி து அரஃபாவுக்குச் ெசல்லும் வழியில் தல்பியாகூறிக் ெகாண்டும் தக்பர்கூறிக் ெகாண்டும் ெசல்ல 
ேவண்டும். 

நா ம் அன  (ரலி) அவர்க ம் மினாவிலி து அரஃபாவுக்குச் ெசன்று ெகாண்டி க்கும் ேபாது தல்பியா 
பற்றி அவர்களிடம் ேகட்ேடன். நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்க டன் ெசல்லும் ேபாது நீங்கள் எ வாறு 
ெசய்து வ தீர்கள்? எனக் ேகட்ேடன். அதற்கு அன  (ரலி) அவர்கள் தல்பியா கூற வி ம்பியவர் தல்பியா 
கூறுவார். அது ஆட்ேசபிக்கப்படவில்ைல. தக்பர் கூறுபவர் தக்பர் கூறுவார். அதுவும் 
ஆட்ேசபிக்கப்படவில்ைலஎன்று விைடயளித்தார்கள். 

அறிவிப்பாளர்: முஹம்மத் பின் அபபக்ர் 

ல்: புகா  970, 1659 

அரஃபா நாளில் ேநான்பு ேநாற்பது 

அரஃபா நாளில் (ஒன்பதாம் நாளில்) ேநான்பு ேநாற்பது ன்னத் என்றாலும் ஹஜ்ஜுக்குச் ெசன்றவர்கள் 
அன்ைறய தினம் ேநான்பு ேநாற்பது தடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

பார்க்க: புகா  1658, 1663, 1988, 1989, 5604, 5618, 5636 

அரஃபாவில் தங்குவதன் அவசியம் 
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ஹஜ்ஜின் மிக முக்கியமான கி ைய அரஃபாவில் தங்குவது தான். சிறிது ேநரேம ம் அரஃபாவில் ஒன்பதாம் 
நாள் தங்காவிட்டால் ஹஜ் கூடாது. 

ஹஜ் என்பேத அரஃபா(வில் தங்குவது) தான். பத்தாம் இரவில் பஜ் க்கு முன் ஒ வர் (அரஃபாவுக்கு) வ து 
விட்டால் அவர் ஹஜ்ைஜ அைட து ெகாள்வார்என்று நபிகள் நாயகம் (ஸல்) கூறினார்கள். 

அறிவிப்பாளர்: அப்துர்ரஹ்மான் பின் யஃமுர் (ரலி) 

ல்கள்: நஸய 2966, 2994 திர்மிதீ 814 

ஒன்பதாம் நாள் நண்பகலுக்குள் அரஃபாவுக்கு வ து விடுவது நபிவழி என்றாலும், மறு நாள் பஜ் க்கு 
முன்பாக வ து விட்டாலும் ஹஜ் கூடி விடும் என்பைத இ த ஹதீஸிலி து அறியலாம். 

அரஃபாவில் எ த இடத்திலும் தங்கலாம் 

அரஃபா ைமதானத்தில் குறிப்பிட்ட இடத்தில் தான் தங்க ேவண்டும் என்று அவசியம் இல்ைல. அரஃபா 
ைமதானத்தின் எ த இடத்திலும் தங்கலாம். 

அரஃபா ைமதானம் முழுவதும் தங்குவதற்கு ஏற்ற இடமாகும்என்பது நபி ெமாழி. 

அறிவிப்பவர்: ஜாபிர் (ரலி) 

ல்: மு லிம் 2138 

அரஃபாவில் ெசய்ய ேவண்டியைவ 

நான் அரஃபாவில் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களின் பின்ேன (ஒட்டகத்தில்) அமர் தி ேதன். அவர்கள் 
தமது ைககைள உயர்த்தி பிரார்த்தைன ெசய்தார்கள். ஒட்டகம் அவர்கைளக் குலுக்கியது. அதனால் அதன் 
கடிவாளம் கீேழ விழு து விட்டது. ஒ  ைகைய உயர்த்திய நிைலயிேலேய இன்ெனா  ைகயால் அைத 
எடுத்தார்கள். 

அறிவிப்பவர்: உஸாமா பின் ைஸத் (ரலி) 

ல்: நஸய 2961 

அரஃபாவில் லுஹைர ம், அஸைர ம் ஜம்வு ெசய்து இமாம் ெதாழுவார். அதில் ேசர் து ெதாழ ேவண்டும். 
அதற்கு முன் நிக த்தப்படும் குத்பாைவ - உைரைய - ெசவிமடுக்க ேவண்டும். 

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் அரஃபா நாளில் குத்பா - உைர - நிக த்தினார்கள். (அ வுைரயில்) 
உங்களின் இரத்தங்க ம் உங்கள் ெசல்வங்க ம் உங்க க்குப் புனிதமானைவயாகும் என்று ெதாடங்கும் 
நீண்ட உைரைய நிக த்தினார்கள். பிறகு பாங்கு ெசால்லி பின்னர் இகாமத் கூறி லுஹர் ெதாழுதார்கள். பிறகு 
மீண்டும் இகாமத் கூறி அஸர் ெதாழுதார்கள். 

அறிவிப்பவர்: ஜாபிர் (ரலி) 

ல்: மு லிம் 2137 

மு தலிஃபாவுக்குச் ெசல்வது 

அரஃபா ைமதானத்தில் யன் மைற ம் வைர தங்கி விட்டு யன் மைற ததும் மஃ ப் ெதாழாமல் 
மு தலிஃபாவுக்குச் ெசல்ல ேவண்டும். மு தலிஃபாவுக்குச் ெசன்றதும் மஃ ைப ம், இஷாைவ ம் ஜம்வு 
ெசய்து ெதாழ ேவண்டும். அங்ேக ப்ஹ் வைர தங்கி விட்டு ப்ஹ் ெதாழ ேவண்டும். 
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நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் யன் மைற ம் வைர அரஃபாவில் தங்கினார்கள். யன் மைற ததும் 
புறப்பட்டு மு தலிஃபாவுக்கு வ தார்கள். ஒ  பாங்கு, இரண்டு இகாமத்கள் கூறி மஃ ைப ம், இஷாைவ ம் 
ெதாழுதார்கள். அ விரண்டுக்குமிைடேய எைத ம் ெதாழவில்ைல. பிறகு பஜ்  ேநரம் வைர படுத்து (உறங்கி) 
விட்டு பஜ்  ேநரம் வ ததும் ஒ  பாங்கு கூறி பஜ்  ெதாழுதார்கள். 

அறிவிப்பவர்: ஜாபிர் (ரலி) 

ல்: மு லிம் 2137 

மீண்டும் மினாவுக்குச் ெசல்வது 

மு தலிஃபாவில் பஜ்ைரத் ெதாழுததும் ம அ ல் ஹராம்என்ற இடத்ைத அைட து கிப்லாைவ 
முன்ேனாக்கி அல்லாஹ்விடம் ேதைவகைளக் ேகட்க ேவண்டும். ேமலும் அ த இடத்தில் அல்லாஹ்ைவப் 
ேபாற்றிப் புகழ ேவண்டும். நன்கு ெவளிச்சம் வ ம் வைர அ த இடத்திேலேய இ து விட்டு யன் 
உதயமாவதற்கு முன் மினாைவ ேநாக்கிப் புறப்பட ேவண்டும். 

(பஜ்  ெதாழுததும்) க வா எ ம் தமது ஒட்டகத்தில் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் ஏறி ம அ ல் 
ஹராம் என்ற இடத்துக்கு வ தார்கள். அங்ேக கிப்லாைவ முன்ேனாக்கினார்கள். அல்லாஹ்விடம் 
இைற சினார்கள். (அல்லாஹு அக்பர் லாயிலாஹ இல்லல்லாஹு வஹ்தஹு லாஷ கலஹு என்று கூறி) 
அல்லாஹ்ைவப் ெப ைமப்படுத்தி லாயிலாஹ இல்லல்லாஹு கூறி அவனது ஏகத்துவத்ைத நிைல 
நாட்டினார்கள். நன்கு ெவளிச்சம் வ ம் வைர அங்ேகேய இ தார்கள். யன் உதயமாவதற்கு முன் 
(மினாைவ ேநாக்கிப்) புறப்பட்டார்கள். 

அறிவிப்பவர்: ஜாபிர் (ரலி) 

ல்: மு லிம் 2137 

பஜ்  ெதாழுத பின்ேப மு தலிஃபாவிலி து மினாவுக்குப் புறப்பட ேவண்டும் என்றாலும் பலவனீர்கள், 
ெபண்கள் ஆகிேயார் இரவிேலேய மினாவுக்குச் ெசன்று விடலாம். 

ஸ தா (ரலி) அவர்கள் ப மனாகவும் விைர து நடக்க முடியாதவர்களாகவும் இ தனர். அதனால் 
இரவிேலேய மு தலிஃபாவிலி து புறப்பட நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களிடம் அ மதி ேகட்டார்கள். 
நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் அ மதியளித்தார்கள். 

அறிவிப்பவர்: ஆயிஷா (ரலி) 

ல்: புகா  1681, 1680 

தன் குடும்பத்தின் பலவனீர்க க்கு மு தலிஃபாவிலி து இரேவ புறப்பட அ மதி வழங்கப்பட்டது. 
அவர்களில் நா ம் ஒ வனாக இ ேதன். 

அறிவிப்பவர்: இப்  அப்பா  (ரலி) 

ல்: புகா  1678, 1677, 1856 

மினாவில் ெசய்ய ேவண்டியைவ 

இப்ராஹீம் (அைல) அவர்கள் இைறவனது கட்டைளப் படி தமது மகைனப் பலியிட முன் வ த ேபாது 
ைஷத்தான் அவர்க க்குக் காட்சி த தான். ஜம்ரதுல் அகபாஎன்ற இடத்தில் அவன் மீது ஏழு தடைவ சிறு 
கற்களால் எறி தார்கள். 



 24

அதன் பிறகு ஜம்ரதுல் உ தாஎ ம் இடத்தில் மீண்டும் காட்சி த தான். அங்ேக ம் ஏழு தடைவ கற்களால் 
எறி தார்கள். 
அதன் பிறகு ஜம்ரதுல் ஊலாஎ மிடத்தில் காட்சி த தான். அங்ேக ம் ஏழு தடைவ சிறு கற்களால் 
எறி தார்கள். 

ைபஹகீ, ஹாகிம், இப்  குைஸமா ஆகிய ல்களில் இ த விபரம் இடம் ெபற்றுள்ளது. 

அைத நிைனவு கூ ம் விதமாகவும், இைறவனது கட்டைள நமது சிற்றறிவுக்குப் பு யாவிட்டாலும் அைத 
அப்படிேய ஏற்ேபாம் என்பைத ெவளிப்படுத்தும் விதமாகவும், ைஷத்தான்களின் தூண்டுதலுக்குப் பலியாக 
மாட்ேடாம் என்பைதப் பிரகடனப்படுத்தும் வைகயிலும் அ த இடங்களில் கல்ெலறிய ேவண்டும். இ த 
ன்று இடங்க ம் மினாவில் அைம துள்ளன. 

ஜம்ரதுல் அகபா 

மு தலிஃபாவிலி து மினாவுக்குள் ைழ ம் ேபாது இடப்புறமாக ஜம்ரதுல் அகபாஎ ம் இடம் 
அைம துள்ளது. 
துல் ஹஜ் பத்தாம் நாள் காைலயில் மு தலிஃபாவிலி து புறப்பட்டு மினாைவ அைட ததும் ஜம்ரதுல் 
அகபாஎன்ற இடத்தில் மட்டும் ஏழு கற்கைள எறிய ேவண்டும். 

(புகா  1753) 

ஒ ெவா  கல்ைல எறி ம் ேபாதும் தக்பர் கூற ேவண்டும். 

(புகா  1753) 

ஏழு கற்கைள எறி த பின் கிப்லாைவ ேநாக்கி நின்று ெகாண்டு இ  ைககைள ம் உயர்த்தி நீண்ட ேநரம் 
துஆச் ெசய்ய ேவண்டும். 

(புகா  1753) 

எறியப்படும் கற்கள் விரல்களால் ண்டி விைளயாடும் அளவுக்குச் சிறிதாக இ க்க ேவண்டும். 

(மு லிம் 2289) 

ெந க்கியடித்தேலா, சண்ைடேயா, சச்சரேவா, கூச்சேலா ேபாடக்கூடாது. 

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் தமது ஒட்டகத்திலி து ெகாண்டு கல்ெலறி தைத நான் பார்த்துள்ேளன். 
அங்ேக அடிதடி இல்ைல; விரட்டுதல் இல்ைல; வழி விடு, வழி விடுஎன்பது ேபான்ற கூச்சல் இல்ைல. 

அறிவிப்பவர்: குதாமா பின் அப்துல்லாஹ் (ரலி) 

ல்கள்: நஸய 3011, திர்மிதீ 827, இப் மாஜா 3026. 

இரேவ மினாவுக்குச் ெசன்றவர்கள் ய உதயத்திற்கு முன் கல்ெலறியக் கூடாது. இதற்கான ஆதாரம் 
வ மாறு: 

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் தம் குடும்பத்தின் பலவனீர்கைள முன் கூட்டிேய அ ப்பிய ேபாது, ஜம்ரதுல் 
அகபாவில் யன் உதயமாகும் முன் கல்ெலறிய ேவண்டாம்என்று கூறினார்கள். 

அறிவிப்பவர்: இப்  அப்பா  (ரலி) 

ல்: திர்மிதீ 817. 
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நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் மு தலிஃபாவிலி து புறப்பட்டு பத  முஹ ஸர்என்ற இடத்ைத 
அைட ததும் (ஒட்டகத்ைதச்) சற்று விைரவு படுத்தினார்கள். ஜம்ரதுல் அகபாைவ அைட ம் வழியில் 
புறப்பட்டார்கள். மரத்திற்கு அ கில் உள்ள ஜம்ரதுல் அகபாைவ அைட ததும் ஏழு கற்கைள எறி தார்கள். 
ஒ ெவா  கல்ைல எறி ம் ேபாதும் தக்பர் கூறினார்கள். ண்டி எறி ம் சிறு கற்கைளேய எறி தார்கள். 
பத ல் வாதிஎன்ற இடத்திலி து எறி தார்கள். 

அறிவிப்பவர்: ஜாபிர் (ரலி) 

ல்கள்: மு லிம் 2137 

முன்னேர புறப்பட்டுச் ெசன்றவர்க ம் யன் உதயமான பிறேக கல்ெலறிய ேவண்டும் என்றாலும் 
ெபண்கள் மட்டும் மக்கள் கூடுவதற்கு முன்ேப கல்ெலறி து ெகாள்ளலாம். 

அ மா (ரலி) அவர்கள் மு தலிஃபாவில் இரவில் தங்கினார்கள். அப்ேபாது ெதாழலானார்கள். சிறிது ேநரம் 
ெதாழுததும், மகேன! ச திரன் மைற து விட்டதா? என்று ேகட்டார்கள். நான் இல்ைலஎன்ேறன். மீண்டும் சிறிது 
ேநரம் ெதாழுது விட்டு மகேன ச திரன் மைற து விட்டதா? என்றார்கள். நான் ஆம்என்ேறன். அப்ேபாது 
அவர்கள், புறப்படுங்கள்என்றார்கள். நாங்கள் புறப்பட்ேடாம். ஜம்ரதுல் அகபாைவ அைட தவுடன் 
கல்ெலறி தார்கள். பிறகு தி ம்பிச் ெசன்று தமது தங்குமிடத்தில் புஹ் ெதாழுதார்கள். இ ட்டிேலேய 
நீங்கள் கல்ெலறி து விட் ர்கேளஎன்று ேகட்ேடன். அதற்கவர்கள் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் 
ெபண்க க்கு (இ வாறு ெசய்ய) அ மதி வழங்கி ள்ளனர்என விைடயளித்தார்கள். 

அறிவிப்பவர்: அப்துல்லாஹ் 

ல்: புகா  1679 

தைல மழித்தல் 

பத்தாம் நாள் அன்று ஜம்ரதுல் அகபாவில் கல்ெலறி ததும் ஆடு, மாடு, ஒட்டகம் ஆகியவற்றில் எைதேய ம் 
குர்பானி ெகாடுக்க ேவண்டும். அதன் பிறகு தைல முடிைய மழித்துக் ெகாள்ள ேவண்டும். அல்லது 
குைறத்துக் ெகாள்ள ேவண்டும். 

ஒ வர் இ வாறு ெசய்ததும் இஹ்ராமிலி து ஓரளவு விடுபடுகிறார். இஹ்ராம் கட்டியதால் அவ க்கு 
விலக்கப்பட்டி த நறுமணம், ைதக்கப்பட்ட ஆைடகள் ேபான்றவற்ைற அவர் பயன்படுத்திக் ெகாள்ளலாம். 
மைனவி டன் உடலுறவு ெகாள்வைதத் தவிர மற்ற அைனத்ைத ம் பயன்படுத்திக் ெகாள்ள இப்ேபாது முதல் 
அவர் அ மதிக்கப்படுவார். 
தைல மயிைரச் சிறிதளவு குைறத்துக் ெகாள்ளவும், முழுைமயாக மழித்துக் ெகாள்ளவும் அ மதி உண்டு; 
என்றாலும் முழுைமயாக மழித்துக் ெகாள்வேத சிற ததாகும். ெபண்கள் சிறிதளவு முடிையக் குைறத்துக் 
ெகாள்ள ேவண்டும். 

இைறவா! மழித்துக் ெகாள்பவர்கைள மன்னிப்பாயாகஎன்று நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். 
அப்ேபாது நபித் ேதாழர்கள் முடிையக் குைறத்துக் ெகாள்பவர்கைள ம்(மன்னிப்பாயாக என்று கூறுமாறு) 
ேகட்டுக் ெகாண்டார்கள். இைறவா! மழித்துக் ெகாள்பவர்கைள மன்னிப்பாயாகஎன்ேற (மீண்டும்) கூறினார்கள். 
(மீண்டும்) நபித்ேதாழர்கள் முடிையக் குைறத்துக் ெகாள்பவர்கைள ம்என்று ேகட்டார்கள். அப்ேபாது நபிகள் 
நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் குைறத்துக் ெகாள்பவர்கைள ம் (மன்னிப்பாயாக)என்று கூறினார்கள். 

அறிவிப்பவர்: அபூஹுைரரா (ரலி) 

ல்: புகா  1727 

ெபண்கள் தைல மழித்தல் 
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தைலைய மழித்துக் ெகாள்வது ெபண்க க்குக் கிைடயாது. (சிறிதளவு மயிைரக்) குைறத்துக் ெகாள்வேத 
அவர்க க்கு உண்டுஎன்று நபிகள் நாயகம் (ஸல்) கூறினார்கள். 

அறிவிப்பவர்: இப்  அப்பா  (ரலி) 

ல்: அபூதா த் 1694 

கல்ெலறி த பின் 

நீங்கள் ஜம்ரதுல் அகபாவில் கல்ெலறி து விட்டால் ெபண்கைளத் தவிர மற்ற அைனத்தும் உங்க க்கு 
ஹலாலாகும்என்று நபிகள் நாயகம் (ஸல்) கூறி ள்ளனர். 

அறிவிப்பவர்: இப்  அப்பா  (ரலி) 

ல்: அபூதா த் 1708 

நான் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்க க்கு, அவர்கள் இஹ்ராம் கட்டுவதற்கு முன்பும், பத்தாம் நாளில் 
கஃபாைவ தவாஃப் ெசய்வதற்கு முன்பும் க தூ  கல த நறுமணத்ைதப் பூசி விட்ேடன். 

அறிவிப்பவர்: ஆயிஷா (ரலி) 

ல்கள்: புகா  1754, 5922 மு லிம் 2040 

(பத்தாம் நாளில் குர்பானி ெகாடுப்பது சம்ப தமான விவரங்கைளத் தனியாக பிறகு விளக்குேவாம்.) 

பத்தாம் நாள் கி ையகைள ேமேல நாம் கூறிய வ ைசப்படி ெசய்வது நபிவழி என்றாலும் அ த வ ைசக்கு 
மாற்றம் ெசய்வதில் தவேறதும் இல்ைல. 

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் ஜம்ரதுல் அகபாவில் நிற்கும் ேபாது ஒ  மனிதர் வ து, அல்லாஹ்வின் 
தூதேர! நான் கல்ெலறிவதற்கு முன்ேப (தைலைய) மழித்து விட்ேடன்என்றார். அதற்கு நபிகள் நாயகம் 
(ஸல்) அவர்கள், இப்ேபாது கல்ெலறிவரீாக! அதில் தவேறதும் இல்ைலஎன்றார்கள். இன்ெனா வர் வ து நான் 
கல்ெலறிவதற்கு முன்ேப கஃபாைவத் தவாஃப் ெசய்து விட்ேடன்என்றார். அதற்கு நபிகள் நாயகம் (ஸல்) 
அவர்கள், இப்ேபாது கல்ெலறிவரீாக! அதில் தவேறதும் இல்ைலஎன்றார்கள். முன் பின்னாகச் ெசய்யப்பட்ட 
எைதக் குறித்து ேகட்கப்பட்ட ேபாதும் ெசய்து ெகாள்! தவேறதும் இல்ைலஎன்றார்கள். 

அறிவிப்பவர்: அப்துல்லாஹ் பின் அம்  (ரலி) 

ல்: புகா  124, 1738, 83, 1736, 6665 

மினாவில் பத்தாம் நாள் ெசய்ய ேவண்டிய கா யங்கைள முன் பின்னாகச் ெசய்வதில் தவேறதும் இல்ைல 
என்பைத இதிலி து அறியலாம். 

தவாஃப் அல் இஃபாளா 

பத்தாம் நாள் அன்று மினாவில் ஜம்ரதுல் அகபாவில் கல்ெலறி து விட்டு குர்பானி ம் ெகாடுத்து, தைலைய 
மழித்த பின் மக்காவுக்குப் புறப்பட்டு மீண்டும் தவாஃப் அல் இஃபாளா எ ம் தவாஃப் ெசய்ய ேவண்டும். 
இது தவாஃப் ஸியாராஎனவும் கூறப்படுகிறது. 

இ தத் தவாஃைபச் ெசய்து விட்டு மீண்டும் மினாவுக்குத் தி ம்ப ேவண்டும். 

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் பத்தாம் நாள் அன்று தவாஃப் அல் இஃபாளாெசய்து விட்டு, தி ம்பி வ து 
மினாவில் லுஹர் ெதாழுதார்கள். 
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அறிவிப்பவர்: இப்  உமர் (ரலி) 

ல்: மு லிம் 2307 

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் அறுக்குமிடம் ெசன்று அறுத்துவிட்டு, வாகனத்தில் ஏறி தவாஃபுல் இஃபாளா 
ெசய்துவிட்டு மக்காவில் லுஹர் ெதாழுதார்கள். 

அறிவிப்பவர்: ஜாபிர் (ரலி) 

ல்: மு லிம் 2137 

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் பத்தாம் நாள் அன்று மினாவில் லுஹர் ெதாழுததாகவும், மக்காவில் லுஹர் 
ெதாழுததாகவும் இரண்டு அறிவிப்புகள் உள்ளன. நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் ஒ  தடைவ தான் ஹஜ் 
ெசய்துள்ளதால் ெவ ேவறு ஆண்டுகளில் நட ததாகக் க த முடியாது. 

தவாஃபுல் இஃபாளாைவ முடிக்கும் ேபாது மக்காவிேலேய லுஹர் ேநரம் வ து விட்டதால் அங்ேக லுஹர் 
ெதாழுது விட்டு மினாவுக்கு வ து மீண்டும் ஒ  முைற மக்க க்கு இமாமாக லுஹர் ெதாழுைக 
நடத்தியி க்கக் கூடும் என்று நவவி அவர்கள் கூறுகிறார்கள். 

தவாஃப் அல் இஃபாளா ெசய் ம் முைற 

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் தவாஃப் அல் குதூம்ெசய் ம் ேபாது ன்று தடைவ ஓடி ம், நான்கு தடைவ 
நட தும் ற்றியதாக முன்னர் கண்ேடாம். ஆனால் இ தத் தவாஃபின் ேபாது ஏழு ற்றிலும் நட ேத தான் 
ெசல்ல ேவண்டும். 

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் ஓடியதாக வ ம் ஹதீ களில் ஆரம்ப தவாஃபின் ேபாதுஎன்ற வாசகம் 
காணப்படுகின்றது. இதிலி து இைத நாம் அறியலாம். 

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் தவாஃப் அல் இஃபாளா ெசய் ம் ேபாது ஏழு ற்றுக்களிலும் அவர்கள் 
ஓடவில்ைல. 

அறிவிப்பவர்: இப்  அப்பா  (ரலி) 

ல்கள்: அபூதா த் 1710, இப் மாஜா 3051 

ெபயர் குறிப்பிடப்பட்ட தவாஃபாக இ தாலும், உப யாகச் ெசய் ம் தவாஃபாக இ தாலும் ஒ ெவா  
தவாஃைப ம் முடித்த பின் இரண்டு ரக்அத்கள் ெதாழ ேவண்டும். 

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் கஅபாைவ ஏழு ற்று ற்றியதும் மகாேம இப்ராஹீமில் இரண்டு ரக்அத்கள் 
ெதாழுதார்கள். 

அறிவிப்பவர்: ஜாபிர் (ரலி) 

ல்: புகா : 396, 1600, 1616, 1624, 1646, 1647, 1794) 

அது ேபால் ஸஃபா, மர்வாவுக்கிைடேய ஸஃ ம் ெசய்ய ேவண்டும். 

இ தத் தவாஃைப முடித்த பிறகு உடலுறவு உட்பட அைனத்தும் ஹலாலாகின்றது. இப்ேபாது தான் 
முழுைமயாக இஹ்ராமிலி து ஒ வர் விடுபடுகிறார். இஹ்ராம் காரணமாக அவ க்குத் தடுக்கப்பட்ட 
யாவும் இப்ேபாது முதல் ஹலாலாகின்றது. 

கைடசி ஹஜ் வ டத்தின் ேபாது நாங்கள் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்க டன் புறப்பட்ேடாம். உம்ராவுக்கு 
இஹ்ராம் கட்டியவர்க ம் எங்களில் இ தனர். ஹஜ், உம்ரா இரண்டுக்கும் இஹ்ராம் கட்டியவர்க ம் 
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எங்களில் இ தனர். ஹஜ்ஜுக்கு மட்டும் இஹ்ராம் கட்டியவர்க ம் எங்களில் இ தனர். உம்ராவுக்காக 
இஹ்ராம் கட்டியவர் தவாஃபுல் குதூம் ெசய்ததும் இஹ்ராமிலி து விடுபட்டார். ஹஜ்ஜுக்கு மட்டும் 
இஹ்ராம் கட்டியவ ம், ஹஜ்ஜுக்கும், உம்ராவுக்கும் இஹ்ராம் கட்டியவ ம் பத்தாம் நாளன்று தான் 
இஹ்ராமிலி து விடுபட்டனர். 

அறிவிப்பவர்: ஆயிஷா (ரலி) 

ல்கள்: புகா  319, 1562, 4408 

பத்தாம் நாளன்று தான் இஹ்ராமிலி து விடுபட முடி ம் என்பைத இ த ஹதீ  அறிவிக்கின்றது. பத்தாம் 
நாளில் கல்ெலறி து, தைலைய மழித்து, அறுத்துப் பலியிட்டவுடன் ெபண்களிடம் கூடுவது தவிர மற்ற 
விஷயங்கள் ெசய்ய அ மதிக்கப்படுவைத முன்னர் கண்ேடாம். தவாஃப் அல் இஃபாளா ெசய்தவுடன் 
முழுைமயாக ஒ வர் இஹ்ராமிலி து விடுபடுகிறார். 

ெப நாள் ெதாழுைக கிைடயாது 

பத்தாம் நாள் ஹாஜிக க்குப் ெப நாள் ெதாழுைக கிைடயாது. ஆயி ம் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் 
பத்தாம் நாள் அன்று மினாவில் ெசாற்ெபாழிவு நிக த்தியதாகப் பல ஹதீ கள் கூறுகின்றன. 

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் மினாவில் ஹஜ் ெப நாள் தினத்தில் தமது அள்பாஎ ம் ஒட்டகத்தின் 
மீதமர் து (குத்பா) உைர நிக த்தியைத நான் பார்த்தி க்கிேறன். 

அறிவிப்பவர்: ஹிர்மா  பின் ஸியாத் (ரலி) 

ல்கள்: அஹ்மத் 19218, அபூதா த் 1669 

பத்தாம் நாளன்று மினாவில் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களின் உைரைய நான் ெசவி ற்றுள்ேளன். 

அறிவிப்பவர்: அபூ உமாமா (ரலி) 

ல்: அபூதா த் 1670 

அேனகமாக மினாவில் அவர்கள் லுஹர் ெதாழுைக நடத்திய பிறகு இ த உைரைய நிக த்தியி க்கக் கூடும். 

கல்ெலறி ம் நாட்க ம், இடங்க ம் 

பத்தாம் நாள் அன்று ஜம்ரதுல் அகபா எ ம் இடத்தில் மட்டும் ஏழு கற்கைள எறிவது பற்றி முன்னர் 
அறி ேதாம். அைதத் தவிர கல்ெலறிய ேவண்டிய மற்ற இடங்க ம் நாட்க ம் உள்ளன. அவற்ைற ம் 
வி வாக நாம் அறி து ெகாள்ேவாம். 

துல்ஹஜ் பதிெனான்று, பனிெரண்டு, பதி ன்று ஆகிய ன்று நாட்கள் கல் 

குறிப்பிட்ட நாட்களில் அல்லாஹ்ைவ நிைன ங்கள்! இரண்டு நாட்களில் விைரபவர் மீதும் எ தக் 
குற்றமுமில்ைல. தாமதிப்பவர் மீதும் குற்றம் இல்ைல. 

(அல்குர்ஆன் 2:203) 

அ த நாட்களில் கல்ெலறிவதற்காக அதற்கு மு திய இரவுகளில் மினாவிேலேய தங்கிட ேவண்டும். தினமும் 
யன் உச்சியிலி து சாய் ததும் கல்ெலறி ம் ன்று இடங்களிலும் தலா ஏழு கற்கைள எறிய 

ேவண்டும். 

மினாவுக்குள் ைழ ம் ேபாது இடது புறம் ஜம்ரதுல் அகபா அைம துள்ளைத நாம் முன்னர் அறி ேதாம். 



 29

அங்கி து 116.77 மீட்டர் தூரத்தில் ஜம்ரதுல் உ தா எ ம் இடம் அைம துள்ளது. 

ஜம்ரதுல் உ தாவிலி து 156.4 மீட்டர் தூரத்தில் ஜம்ரதுல் ஊலா (அல்லது ஜம்ரதுல் ஸுக்ரா) 
அைம துள்ளது. 

இம் ன்றும் கல்ெலறிய ேவண்டிய இடங்களாகும். 

இப்  உமர் (ரலி) அவர்கள் ஊலாஎ மிடத்தில் ஏழு கற்கைள எறி தார்கள். ஒ ெவா  கல்லுட ம் தக்பர் 
கூறினார்கள். பிறகு சற்று முன்ேனறி, சம தைரையத் ேதர்வு ெசய்து ெகாண்டு, கிப்லாைவ முன்ேனாக்கி 
நீண்ட ேநரம் நின்றார்கள். தமது ைககைள உயர்த்தி துஆச் ெசய்தார்கள். பிறகு ஜம்ரதுல் உ தாவில் 
கல்ெலறி தார்கள். பிறகு இடது புறமாக நட து ெசன்று சம தைரயில் கிப்லாைவ ேநாக்கி நின்றார்கள். பிறகு 
ைககைள உயர்த்தி துஆச் ெசய்தார்கள். அங்ேக நீண்ட ேநரம் நின்றார்கள். பிறகு பத ல் வாதிஎன்ற 
இடத்திலி து ஜம்ரதுல் அகபாவில் கல்ெலறி தார்கள். ஆனால் அங்ேக நிற்காமல் தி ம்பினார்கள். நபிகள் 
நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் இ வாறு ெசய்தைத நான் பார்த்தி க்கிேறன்எனவும் அவர்கள் கூறினார்கள். 

அறிவிப்பவர்: ஸாலிம் 

ல்: புகா  1751, 1753 

யன் உச்சியிலி து சாய்வைதக் கவனித்து உடேன கல்ெலறிய ேவண்டும். 

நாங்கள் ேநரத்ைதக் கணித்துக் ெகாண்ேட இ ப்ேபாம். யன் உச்சி சாய் ததும் கல்ெலறிேவாம். 

அறிவிப்பவர்: இப்  உமர் (ரலி) 

ல்: புகா  1746 

இ வாறு ன்று நாட்க ம் கல்ெலறிய ேவண்டும். கல்ெலறிவதற்காக மினாவில் இரவு தங்குவது நபிவழி 
என்றாலும் அது கட்டாயமானதல்ல. தக்க காரணம் உள்ளவர்கள் மக்காவிேலேய தங்கிக் ெகாண்டு 
கல்ெலறிவதற்காக மினாவுக்குப் புறப்பட்டு வரலாம். 

மினாவில் தங்க ேவண்டிய இரவுகளில் (மக்க க்கு) நீர் புகட்டுவதற்காக மக்காவில் தங்கிக் ெகாள்ள 
அப்பா  (ரலி) அ மதி ேகட்டார்கள். அவ க்கு நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் அ மதியளித்தார்கள். 

அறிவிப்பவர்: இப்  அப்பா  (ரலி) 

ல்: புகா  1634, 1745 

தவாஃபுல் விதாஃ 

மினாவில் கல்ெலறி து முடி ததும் ஹஜ்ஜின் எல்லாக் கி ையக ம் நிைறவுறுகின்றன. ஆயி ம் 
இறுதியாக தவாஃபுல் விதாஃ என்று கூறப்படும் தவாஃைபச் ெசய்ய ேவண்டும். 

விதாஃ என்றால் விைட ெபறுதல் என்பது ெபா ள். விைட ெபற்றுச் ெசல்லும் ேநரத்தில் இ த தவாஃப் 
ெசய்யப்படுவதால் இது தவாஃபுல் விதாஃ என்று கூறப்படுகின்றது. 

மக்கள் பல திைசகளிலும் புறப்பட்டுச் ெசல்லலானார்கள். அப்ேபாது நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் 
கைடசிக் கி ையைய அல்லாஹ்வின் ஆலயத்தில் (தவாஃப்) ெசய்து விட்டுப் புறப்படுங்கள்என்று 
கூறினார்கள். 

அறிவிப்பவர்: இப்  அப்பா  (ரலி) 

ல்: மு லிம் 2350, 2351 
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தவாஃபுல் இஃபாளாைவப் ேபான்ேற இ தத் தவாஃபும் ெசய்யப்பட ேவண்டும். இைதச் ெசய்தவுடன் புறப்பட்டுச் 
ெசன்று விடலாம். 
ஹாஜிகள் ெசய்ய ேவண்டியவற்ைற வ ைசயாக இது வைர நாம் அறி ேதாம். மக்காவில் அவர்கள் 
இ க்கும் ேபாது ெசய்ய ேவண்டிய ேவறு சில கா யங்கைள ம் நாம் அறி து ெகாள்ேவாம். 

தவாஃபின் ேபாது ேபசலாம் 

தவாஃப் என்பது ெதாழுைக ேபான்றதாக இ ப்பதால் ேப வைதத் தவிர்க்க ேவண்டும். அவசியம் ஏற்பட்டால் 
ஒ வேராெடா வர் ேபசிக் ெகாள்வதால் தவாஃபுக்கு எ த இைட றும் ஏற்படாது. 

ஒ  மனிதர் தனது ைகைய இன்ெனா வ டன் கயிற்றால் பிைணத்துக் ெகாண்டு தவாஃப் ெசய்வைத நபிகள் 
நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் கண்டார்கள். உடேன அைதத் துண்டித்தார்கள். இவரது ைகையப் பிடித்துக் ெகாண்டு 
ெசல்வரீாகஎன்றும் கூறினார்கள். 

புகா  1620, 6703 

எ த ேநரமும் ெதாழலாம்; தவாஃப் ெசய்யலாம் 

யன் உதிக்கும் ேநரம், மைற ம் ேநரங்களில் ெதாழுவதற்குத் தைட உள்ளைத நாம் அறிேவாம். ஆனால் 
கஃபாவில் ெதாழுவதற்குத் தைட ெசய்யப்பட்ட ேநரம் ஏதும் கிைடயாது. எ த ேநரமும் ெதாழலாம். எ த 
ேநரமும் தவாஃப் ெசய்யலாம். 

அப்து முனாஃபின் ச ததிகேள! இ த ஆலயத்தில் இரவு பகல் எ ேநரமும் தவாஃப் ெசய்பவைர ம், 
ெதாழுபவைர ம் நீங்கள் தடுக்காதீர்கள்என்று நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். 

அறிவிப்பவர்: ஜுைபர் பின் முத்இம் (ரலி) 

ல்கள்: திர்மிதீ 795, அபூதா த் 1618, நஸய 2875 

ஆண்க டன், ெபண்க ம் தவாஃப் ெசய்வது 

ெபண்க ம் ஆண்க டன் தவாஃப் ெசய்யலாம். அவர்க க்காகத் தனியாக ேநரம் ஒதுக்க ேவண்டியதில்ைல. 
ஆயி ம், ஆண்க டன் கல து விடாத வண்ணமாக அவர்கள் தவாஃப் ெசய்ய ேவண்டும். அதற்ேகற்ப 
ஏற்பாடுகள் ெசய்ய ேவண்டும். 

ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் ஆண்கைள விட்டு விலகி (தூரத்திலி து) தவாஃப் ெசய்ததாக புகா யில் (1618) 
காணப்படுகின்றது. 

எனேவ ஆண்க டன் இரண்டறக் கல து விடாதவாறு ஆண்க க்குப் பின் வ ைசயில் அவர்கள் தவாஃப் 
ெசய்ய ேவண்டும். 

அதிகமதிகம் ெதாழ ேவண்டும் 

மக்காவில்-ம ஜிதுல் ஹராமில் ெதாழுவது மற்ற இடங்களில் ெதாழுவைத விடப் பல மடங்கு 
நன்ைமகைளப் ெபற்றுத் தரக் கூடியது. ஹஜ்ஜுக்குச் ெசன்றவர்கள் இ த வாய்ப்ைபப் பயன்படுத்தி 
அதிகமதிகம் ெதாழுைகயில் ஈடுபட ேவண்டும். 

எனது இ தப் பள்ளியில் (ம ஜிது நபவியில்) ெதாழுவது ம ஜிதுல் ஹராம்தவிர ஏைனய பள்ளிகளில் 
ஆயிரம் ெதாழுைககள் ெதாழுவைத விடச் சிற ததாகும்.என்பது நபி ெமாழி. 

அறிவிப்பவர்: அபூஹுைரரா (ரலி) 
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ல்: புகா  1190 

இ த நன்ைமைய அைடவதற்காகேவ பிரயாணம் ேமற்ெகாள்ளவும் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் 
ஆர்வ ட்டி ள்ளனர். 

(அதிக நன்ைமைய நாடி) ன்று பள்ளிவாசல்கள் தவிர ேவறு பள்ளிக க்குப் பிரயாணம் ேமற்ெகாள்ளக் 
கூடாது. அைவகளாவன: ம ஜிதுல் ஹராம், எனது பள்ளி (ம ஜிதுன்னபவ)ீ, ம ஜிதுல் அக்ஸாஎன நபிகள் 
நாயகம் (ஸல்) கூறி ள்ளனர். 

அறிவிப்பவர்: அபூஸயத் (ரலி) 

ல்: புகா  1189, 1197, 1864, 1996 

அதிகமதிகம் தவாஃப் ெசய்ய ேவண்டும் 

மக்காவுக்குச் ெசன்றவுடன் ெசய் ம் தவாஃபுல் குதூம் 

பத்தாம் நாளன்று ெசய்ய ேவண்டிய தவாஃபுல் இஃபாளா அல்லது தவாஃபு  ஸியாரா 

மக்காைவ விட்டும் ஊர் தி ம்பும் ேபாது கைடசியாகச் ெசய்ய ேவண்டிய தவாஃபுல் விதாஃ 

ஆகிய ன்று தவாஃப்கைளப் பற்றி நாம் அறி ேதாம். இைவ தவிர வி ம்பிய ேநரெமல்லாம் நபிலான- 
உப யான- தவாஃப்கள் ெசய்யலாம். 

இரவு பகல் எ ேநரமும் தவாஃப் ெசய் ம் எவைர ம் தடுக்க ேவண்டாம் 

என்று நபிகள் நாயகம் (ஸல்) கூறியைத முன்னர் நாம் அறி ேதாம். 

இ த நபி ெமாழியிலி து எ த ேநரமும் தவாஃப் ெசய்யலாம் என்பைத நாம் அறியலாம். 

ஹஜ்ஜுக்காக ன்று வைகயாக இஹ்ராம் கட்டுதல் 

1. தமத்து  

ஹஜ்ஜுக்காக ன்று வைகயாக இஹ்ராம் கட்டலாம். அதில் முதல் வைக தமத்து  எனப்படும். 

ஷ வால், துல்கஃதா, துல்ஹஜ் மாதத்தின் பத்து நாட்கள் ஹஜ்ஜுைடய மாதங்கள் என்பைத முன்ேப நாம் 
அறி ேதாம். 

ஹஜ்ஜுைடய இ த மாதங்களில் இஹ்ராம் கட்டுவதற்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட எல்ைலகளில் முதலில் 
உம்ராவுக்காக இஹ்ராம் கட்டிக் ெகாள்ளலாம். 

இ வாறு இஹ்ராம் கட்டியவர் மக்கா ெசன்று உம்ராைவ நிைறேவற்றி விட்டு இஹ்ராமிலி து விடுபட 
ேவண்டும். இஹ்ராம் இல்லாமல் அவர் மக்காவிேலேய தங்கியி க்க ேவண்டும். துல்ஹஜ் மாதம் எட்டாம் 
நாள் அன்று மீண்டும் ஒ  தடைவ ஹஜ்ஜுக்காக இஹ்ராம் கட்ட ேவண்டும். அதன் பிறகு ஹஜ்ஜுைடய 
கி ையகைள நிைறேவற்றி முடிக்க ேவண்டும். இதற்கு தமத்து  என்று கூறப்படுகின்றது. 

உம்ராவுக்கு இஹ்ராம் கட்டும் ேபாது லப்ைபக்க உம்ரதன்என்றும் ஹஜ்ஜுக்காக இஹ்ராம் கட்டும் ேபாது 
லப்ைபக்க ஹஜ்ஜன்என்றும் கூறி இஹ்ராம் கட்ட ேவண்டும். 

2. கிரான் 
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கிரான்என்றால் ேசர்த்துச் ெசய்தல் என்பது ெபா ள். ஹஜ்ஜுக்காக இஹ்ராம் கட்ட ேவண்டிய இடத்தில் 
ஒ வர் இஹ்ராம் கட்டும் ேபாது ஹஜ்ஜுக்காகவும், உம்ராவுக்காகவும் ேசர்த்து இஹ்ராம் கட்டிக் ெகாள்ள 
ேவண்டும். லப்ைபக்க ஹஜ்ஜன் வஉம்ரதன்என்று கூறுவதன் லம் இ வாறு இஹ்ராம் கட்டலாம். 

ஒ  இஹ்ராமில் உம்ராைவ ம், ஹஜ்ைஜ ம் நிைறேவற்றுவதால் இது கிரான் (உம்ராைவ ம், ஹஜ்ைஜ ம் 
ேசர்த்துச் ெசய்தல்) எனப்படுகின்றது. இதில் மிகவும் முக்கியமாகக் கவனிக்க ேவண்டிய விஷயம் 
என்னெவன்றால் இ வாறு இஹ்ராம் கட்டியவர் உம்ரா என்று எைத ம் தனியாகச் ெசய்வதில்ைல. 

தவாஃபுல் குதூம் ெசய்து விட்டு, இஹ்ராைமக் கைளயாமல் எட்டாம் நாளில் இ து ஹஜ்ஜின் கி ையகைள 
அவர் ெசய்ய ேவண்டும். ஹஜ் ெசய்பவர் எவற்ைறச் ெசய்வாேரா அவற்ைற மட்டும் ெசய்ய ேவண்டும். 
ஆனாலும் இவர் ஹஜ்ஜும், உம்ராவும் ெசய்தவராகக் க தப்படுவார். 

3. இஃப்ராத் 

இஃப்ராத்என்றால் தனித்துச் ெசய்தல்என்பது ெபா ள். ஹஜ்ஜுக்காக இஹ்ராம் கட்டுமிடத்தில் ஹஜ்ஜுக்காக 
மட்டும் லப்ைபக்க ஹஜ்ஜன்என்று கூறி இஹ்ராம் கட்ட ேவண்டும். அைதத் ெதாடர் து ஹஜ்ஜின் 
கி ையகைள நிைறேவற்ற ேவண்டும். ஹஜ்ஜின் கி ையகைள முடித்த பிறகு வி ம்பினால் உம்ராச் 
ெசய்யலாம். 

இ வாறு ஹஜ்ஜுக்காக மட்டும் இஹ்ராம் கட்டியவர்கள் குர்பானி எதைன ம் ெகாடுக்க ேவண்டியதில்ைல. 

குர்பானி ெகாடுப்பது. இஹ்ராம் கட்டும் ேபாது நிய்யத் ெசய்வது ஆகிய இரண்டு விஷயத்ைதத் தவிர 
இஃப்ராத் என்பதற்கும் கிரான் என்பதற்கும் எ த வித்தியாசமும் இல்ைல. 

ஆயி ம், கிரான் என்று நிய்யத் ெசய்தவர் ஹஜ், உம்ரா இரண்ைட ம் ெசய்த நன்ைமைய அைடகிறார். 
இஃப்ராத் என்று நிய்யத் ெசய்தவர் ஹஜ் மட்டும் ெசய்தவராக ஆகின்றார். 

மக்காவில் வசிப்பவர்கள் இ த வைகயான இஹ்ராம் மட்டுேம கட்டி ஹஜ்ைஜ நிைறேவற்ற ேவண்டும். 
மற்றவர்கள் இ த ன்று வைககளில் எைத ேவண்டுமானாலும் ெசய்யலாம். இவற்றுக்கான ஆதாரங்கைளப் 
பார்ப்ேபாம். 

நாங்கள் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்க டன் புறப்பட்ேடாம், உங்களில் ஹஜ்ஜுக்கும் உம்ராவுக்கும் இஹ்ராம் 
கட்டுபவர் அ வாேற ெசய்யட்டும். உம்ராவுக்கு இஹ்ராம் கட்டுபவர் அ வாேற ெசய்யட்டும்என்று நபிகள் 
நாயகம் (ஸல்) கூறினார்கள். நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் ஹஜ்ஜுக்காக இஹ்ராம் கட்டினார்கள். 
அவர்க டன் சிலர் ஹஜ்ஜுக்காக இஹ்ராம் கட்டினார்கள். மற்றும் சிலர் ஹஜ்ஜுக்கும், உம்ராவுக்கும் 
இஹ்ராம் கட்டினார்கள். இன் ம் சிலர் உம்ராவுக்கு இஹ்ராம் கட்டினார்கள். நான் உம்ராவுக்காக இஹ்ராம் 
கட்டிேனன். 

அறிவிப்பவர்: ஆயிஷா (ரலி) 

ல்கள்: புகா  317, 1562 

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் மக்காவுக்கு வ ததும் உங்களில் ைகேயாடு குர்பானிப் பிராணிையக் 
ெகாண்டு வ தவர் ஹஜ்ைஜ நிைறேவற்றும் வைர இஹ்ராமிலி து விடுபட முடியாது. உங்களில் குர்பானிப் 
பிராணிையக் ெகாண்டு வராதவர் கஃபாைவத் தவாஃப் ெசய்து, ஸஃபா, மர்வாவுக்கிைடேய ஓடி முடிையக் 
குைறத்து (உம்ராைவ முடித்தவராக) இஹ்ராமிலி து விடுபடட்டும்; பிறகு ஹஜ்ஜுக்காக இஹ்ராம் கட்டி, 
(ஹஜ்ைஜ நிைறேவற்றிய பின்) குர்பானி ெகாடுக்கட்டும்என்று நபிகள் நாயகம் (ஸல்) கூறினார்கள். 

அறிவிப்பவர்: இப்  உமர் (ரலி) 

ல்: புகா  319 



 33

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் ஹஜ்ஜுக்காக ஆரம்பத்தில் இஹ்ராம் கட்டினாலும், பிறகு இைறவனது 
கட்டைளப் பிரகாரம் அதற்குள் உம்ராைவ ம் ேசர்த்துக் ெகாண்டார்கள். 

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் அகீக்எ ம் பள்ளத்தாக்ைக அைட த ேபாது என் இைறவனிடமி து ஒ  
(வான)வர் என்னிடம் வ தார். இ தப் பாக்கியம் நிைற த பள்ளத்தாக்கில் ெதாழுவரீாக! உம்ரதுன் 
பஹஜ்ஜதின்(ஹஜ்ஜுடன் உம்ராைவ ம் ேசர்க்கிேறன்.) என்று கூறுவரீாக என்று கூறினார்எனக் 
குறிப்பிட்டார்கள். 

அறிவிப்பவர்: உமர் (ரலி) 

ல்: புகா  1534, 2337, 7343 

ஹஜ்ஜுடன் உம்ராைவ ம் ேசர்த்துச் ெசய்வதாக முடிவு ெசய்த நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் தனியாக 
உம்ராச் ெசய்யவில்ைல. ஆரம்பமாக நாம் குறிப்பிட்டுள்ள ஹதீ களில் இ து இைத நாம் அறியலாம். 
ைகேயாடு குர்பானிப் பிராணிையக் ெகாண்டு ெசன்றவர் கிரான்அடிப்பைடயில் இஹ்ராம் கட்டுவேத சிற தது. 
அ வாறு ெகாண்டு ெசல்லாதவர்கள் தமத்து அடிப்பைடயில் இஹ்ராம் கட்டுவது சிற ததாகும். 

ேமேல நாம் எடுத்துக்காட்டி ள்ள ஹதீஸிலி தும் பின்வ ம் ஹதீஸிலி தும் இைத நாம் அறியலாம். 

மக்கெளல்லாம் உம்ராைவ முடித்து, இஹ்ராமிலி து விடுபட்ட நிைலயில் நீங்கள் இஹ்ராமிலி து 
விடுபடவில்ைலேய ஏன்? என்று நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களிடம் நான் ேகட்ேடன். அதற்கு நபிகள் 
நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் நான் குர்பானிப் பிராணிையக் ைகேயாடு ெகாண்டு வ து விட்ேடன். எனேவ 
ஹஜ்ைஜ முடிக்காமல் நான் இஹ்ராமிலி து விடுபட மாட்ேடன்என்று விைடயளித்தார்கள். 

அறிவிப்பவர்: ஹஃப்ஸா (ரலி) 

ல்கள்: புகா  1568 

ெபண்க க்கு மாதவிலக்கு ஏற்பட்டால் 

ஹஜ்ஜுக்காகச் ெசன்றுள்ள ெபண்க க்கு மாதவிலக்கு ஏற்பட்டு விட்டால் என்ன ெசய்ய ேவண்டும்? 
இதைன ம் நாம் வி வாக அறி து ெகாள்ள ேவண்டும். 

மாதவிலக்கு ஏற்பட்டாலும் ஹஜ்ஜின் அைனத்துக் கி ையகைள ம் அவர்கள் நிைறேவற்றலாம். ஆயி ம் 
அவர்கள் தவாஃப் ெசய்வதும் ஸஃபா, மர்வா இைடேய ஓடுவதும் விலக்கப்பட்டுள்ளது. 

இ விரண்ைடத் தவிர ஹஜ்ஜின் அைனத்துக் கி ையகைள ம் அவர்கள் நிைறேவற்றலாம். 

மக்காவுக்குள் ைழ ததற்காக ஆரம்பமாக தவாஃபுல் குதூம்ெசய்ய ேவண்டும் என்பைத முன்னர் அறி ேதாம். 
இதுேவ உம்ராவுக்காகவும், மக்காவில் ைழ ததற்குக் காணிக்ைகயாகவும் அைம து விடுகிறது என்பைத ம் 
நாம் முன்னர் கண்ேடாம். 

ஹஜ்ஜுக்காகவும், உம்ராவுக்காகவும் இஹ்ராம் கட்டிய ெபண் க்கு இ தத் தவாஃப் ெசய்வதற்கு முன்ேப 
மாதவிலக்கு ஏற்பட்டால் இ தத் தவாஃைப அவர்கள் விட்டு விட ேவண்டும். இ தத் தவாஃைப விட்டு 
விட்டதால் அவர்கள் உம்ராச் ெசய்தவர்களாக ஆக மாட்டார்கள். மாத விலக்கு உள்ள நிைலயிேலேய 
ஹஜ்ஜின் எல்லாக் கி ையகைள ம் நிைறேவற்ற ேவண்டும். மாதவிலக்கு நிற்கும் வைர காத்தி து, 
எப்ேபாது மாதவிலக்கு நிற்கிறேதா அப்ேபாது தவாஃபுல் இஃபாளாைவ நிைறேவற்ற ேவண்டும். பத்தாம் நாள் 
தான் ெசய்ய ேவண்டும் என்பது இவர்க க்குக் கிைடயாது. இ வாறு ெசய்து விட்டால் அவர்க க்கு ஹஜ் 
நிைறேவறுகிறது. 

உம்ரா அவர்க க்குத் தவறி விட்டதால் அவர்கள் வி ம்பினால் உம்ராவுக்காக இஹ்ராம் கட்டி அைத 
நிைறேவற்றலாம். 
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தவாஃபுல் விதாஃ எ ம் தவாஃப் இவர்க க்கு வலி றுத்தப்படவில்ைல. புறப்பட எண்ணி ள்ள கைடசி 
ேநரத்தில் மாதவிலக்கு ஏற்பட்டால் அ தத் தவாஃபுக்காக இவர்கள் பயணத்ைதத் தள்ளிப் ேபாடத் 
ேதைவயில்ைல. அைதச் ெசய்யாமேலேய திட்டமிட்ட படி புறப்பட அ மதி உண்டு. 
இவற்றுக்கு ய சான்றுகள் வ மாறு: 

நான் மக்காவுக்குச் ெசன்றதும் மாதவிலக்காேனன். எனேவ, நான் தவாஃப் ெசய்யவுமில்ைல; ஸஃபா, 
மர்வாவுக்கிைடேய ஓடவும் இல்ைல. இது பற்றி நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களிடம் நான் முைறயிட்ேடன். 
உன் தைலைய அவி த்து சீவிக் ெகாண்டு ஹஜ்ஜுக்காக இஹ்ராம் கட்டு! உம்ராைவ விட்டு விடு!என்று 
நபிகள் நாயகம் (ஸல்) கூறினார்கள். அ வாேற ெசய்ேதன். நாங்கள் ஹஜ்ைஜ முடித்ததும் என் சேகாதரர் 
அப்துர் ரஹ்மா டன் தன்யம்என்ற இடத்துக்கு என்ைன அ ப்பினார்கள். (அங்ேக உம்ராவுக்காக இஹ்ராம் 
கட்டி) உம்ராைவ முடித்ேதன். இது அ த உம்ராவுக்குப் பகரமாகும்என்று நபிகள் நாயகம் (ஸல்) கூறினார்கள். 

அறிவிப்பவர்: ஆயிஷா (ரலி) 

ல்: புகா  319, 316, 317, 1556 

நீ ஹாஜிகள் ெசய் ம் அைனத்ைத ம் ெசய்! தூய்ைமயாகும் வைர கஃபாவில் தவாஃப் ெசய்யாேத!என்று 
நபிகள் நாயகம் (ஸல்) கூறினார்கள். 

அறிவிப்பவர்: ஆயிஷா (ரலி) 

ல்: புகா  305, 1650 

சஃபிய்யா (ரலி) அவர்க க்கு மாதவிலக்கு ஏற்பட்டது. இது பற்றி நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களிடம் நான் 
கூறிய ேபாது, நம்ைம - நமது பயணத்ைத - அவர் தடுத்து விட்டாரா? என்று நபிகள் நாயகம் (ஸல்) 
ேகட்டார்கள். தவாஃபுல் இஃபாளாைவச் ெசய்த பிறகு தான் இது ஏற்பட்டதுஎன்று நான் கூறிேனன். 
அதற்கவர்கள், அப்படியானால் (நமது பயணத்திற்குத்) தைட இல்ைலஎன்றார்கள். 

அறிவிப்பவர்: ஆயிஷா (ரலி) 

ல்: புகா  1733, 328, 1757, 1772, 4401, 5329, 6157 

உம்ரா என்றால் என்ன? 

நி இஹ்ராம் கட்டி 

நி கஃபாவில் தவாஃப் ெசய்து 

நி இரண்டு ரக்அத்கள் ெதாழுது 

நி ஸஃபா மர்வாவுக்கிைடேய ஏழு தடைவ ஓடுவது 

ஆகியைவேய உம்ராவாகும். 

அதன் பிறகு தைலைய மழித்து அல்லது சிறிதளவு முடிையக் குைறத்து இஹ்ராமிலி து விடுபட 
ேவண்டும். 

ஹஜ்ஜுக்காக குறிப்பிட்ட நாட்களில் தான் இஹ்ராம் கட்ட ேவண்டும். குறிப்பிட்ட நாட்களில் தான் அைத 
நிைறேவற்ற ேவண்டும். உம்ராவுக்ெகன்று குறிப்பிட்ட நாட்கள் கிைடயாது. எல்லா நாட்களிலும் உம்ராவுக்காக 
இஹ்ராம் கட்டி அைத நிைறேவற்றலாம். 
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தமத்து  அடிப்பைடயில் இஹ்ராம் கட்டி மக்காவில் தங்கியி ப்பவர்க ம், மக்காவாசிக ம் ஹஜ்ஜுக்காக 
மக்காவிேலேய இஹ்ராம் கட்டலாம். ஆனால், இவர்கள் உம்ராவுக்காக மக்கா எல்ைலக்கு ெவளிேய ெசன்று 
இஹ்ராம் கட்டிக் ெகாண்டு மக்காவுக்குள் பிரேவசிக்க ேவண்டும். 

ரமளானில் உம்ரா 

ரமளானில் ெசய் ம் ஒ  உம்ரா ஒ  ஹஜ்ஜுக்கு நிகரானதாகும் என்பது நபிெமாழி. 

அறிவிப்பவர்: இப்  அப்பா  (ரலி) 

ல்: புகா  1782, 1863 

நான் எங்கி து உம்ராச் ெசய்ய ேவண்டும்? என்று இப்  உமர் (ரலி) அவர்களிடம் ேகட்ேடன். அதற்கு 
இப்  உமர் (ரலி) அவர்கள், நஜ்து வாசிக க்கு கர்ன்என்ற இடத்ைத ம், மதீனா வாசிக க்கு 
துல்ஹுைலஃபாஎன்ற இடத்ைத ம், ஷாம் வாசிக க்கு ஜுஹ்ஃபாஎன்ற இடத்ைத ம் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) 
அவர்கள் நிர்ணயம் ெசய்தார்கள்என்று விைடயளித்தார்கள். 

அறிவிப்பவர்: ைஸத் பின் ஜுைபர் 

ல்: புகா  1522 

ஹரம் எல்ைலக்கு உள்ேள இ ப்பவர்கள் அங்கி து ஹரம் எல்ைலையத் தாண்டி இஹ்ராம் கட்டி வர 
ேவண்டும்என்பைத ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் தன்யம்என்ற இடத்தில் இஹ்ராம் கட்டியதிலி து அறியலாம். 

தன்யம் என்ற இடத்திலும் இஹ்ராம் கட்டலாம். அைத விட தூரமான இடத்துக்குச் ெசன்றும் இஹ்ராம் 
கட்டலாம். எ வளவு ெதாைலவுக்குச் ெசன்று இஹ்ராம் கட்டி வ கிறாேரா அ வளவு அதிக நன்ைம 
கிைடக்கும். 

தன்யம்என்ற இடத்தில் உம்ராவுக்காக இஹ்ராம் கட்ட ஆயிஷா (ரலி) அவர்கைள நபிகள் நாயகம் (ஸல்) 
அவர்கள் அ ப்பிய ேபாது நீ தன்யமுக்குச் ெசன்று அங்ேக இஹ்ராம் கட்டு! பிறகு இ த இடத்துக்கு வ து 
ேசர்! என்றாலும் உன் ெசலவு உன் சிரமம் ஆகியவற்ைறப் ெபா த்து (சிற த)தாகும்.என்று நபிகள் நாயகம் 
(ஸல்) கூறினார்கள். 

அறிவிப்பவர்: ஆயிஷா (ரலி) 

ல்: புகா  1787 

ஹாகிம், தாரகுத்னியில் உன் சிரமத்திற்கு ஏற்ப உனக்குக் கூலி உண்டுஎன்று நபிகள் நாயகம் (ஸல்) 
கூறியதாகக் காணப்படுகின்றது. 

உம்ரா முடித்து, தைலைய மழித்து, அல்லது முடிையக் குைறத்து முடித்தவுடன் குர்பானி ஏதும் ெகாடுக்கத் 
ேதைவயில்ைல. 

குர்பானி ெகாடுத்தல் 

ஹஜஜுப் ெப நாள் தினத்தில் வசதி ள்ளவர்கள் குர்பானி ெகாடுக்க ேவண்டும் என்பைத நாம் அறி து 
ைவத்தி க்கின்ேறாம். 

ஹஜ்ஜுக்குச் ெசன்றவர்கள் ெகாடுக்க ேவண்டிய குர்பானி பற்றி மட்டும் நாம் விளக்குேவாம். 
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கிரான், தமத்து  அடிப்பைடயில் இஹ்ராம் கட்டியவர்கள் பத்தாம் நாளன்று குர்பானி ெகாடுக்க ேவண்டும் 
என்பைத முன்னர் அறி துள்ேளாம். இத்தைகயவர்கள் குர்பானி ெகாடுக்க வசதியில்லா விட்டால் அதற்குப் 
பகரமாக ேவறு ப காரம் ெசய்து ெகாள்ளலாம். 

அல்லாஹ்வுக்காக ஹஜ்ைஜ ம், உம்ராைவ ம் முழுைமப்படுத்துங்கள்! நீங்கள் தடுக்கப்பட்டால் இயன்ற பப் 
பிராணிைய (அறுங்கள்.) பப்பிராணி அதற்கு ய இடத்ைத அைடவதற்கு முன் உங்கள் தைலகைள 
மழிக்காதீர்கள்! உங்களில் ேநாயாளியாகேவா, தைலயில் ஏேத ம் ெதா தரேவா இ ப்பவர் (தைலைய 
முன்னேர மழிக்கலாம்.) அதற்குப் ப காரமாக ேநான்பு அல்லது தர்மம் அல்லது பயிடுதல் உண்டு. உங்களில் 
அச்சமற்ற நிைலைய அைட து ஹஜ்ைஜ ம், உம்ராைவ ம் தமத்து  முைறயில் ெசய்பவர், இயன்ற பப் 
பிராணிைய (பயிட ேவண்டும்.) அது கிைடக்காதவர் ஹஜ்ஜின் ேபாது ன்று ேநான்புக ம் (ஊர்) தி ம்பிய 
பின் ஏழு ேநான்புக ம் ேநாற்க ேவண்டும். இதனால் பத்து முழுைம ெபறும். இ(ச் சலுைகயான)து ம ஜிதுல் 
ஹராமில் யா ைடய குடும்பம் வசிக்கவில்ைலேயா அவ க்கு யது. அல்லாஹ்ைவ அ ங்கள்! அல்லாஹ் 
தண்டிப்பதில் கடுைமயானவன்என்பைத அறி து ெகாள் ங்கள்! 

(அல்குர்ஆன் 2:196) 

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் று ஒட்டகங்கைளக் குர்பானி ெகாடுத்துள்ளனர். ஆயி ம் அது 
கட்டாயமானதல்ல. ஒ வர் ஒ  ஆட்ைடக் குர்பானி ெகாடுப்பேத அவசியமாகும். அல்லது ஏழு ேபர் ேசர் து 
கூட்டாக ஒ  மாட்ைட அல்லது ஒ  ஒட்டகத்ைதக் குர்பானி ெகாடுக்கலாம். 

நாங்கள் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்க டன் ஹஜ் ெசய்ேதாம். ஏழு நபர்கள் கூட்டாக ஒ  ஒட்டகத்ைத 
அறுத்ேதாம். மாட்ைட ம் ஏழு நபர்கள் கூட்டாக அறுத்ேதாம். 

அறிவிப்பவர்: ஜாபிர் (ரலி) 

ல்: மு லிம் 2128, 2323 

மினாவில் குர்பானி ெகாடுப்பேத நபிவழியாகும். 

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் மினாவில் குர்பானி ெகாடுத்த ஹதீைஸ முன்னேர எடுத்துக் 
காட்டி ள்ேளாம். 

ெப நாள் தினத்தன்று குர்பானிையக் குர்பானி ெகாடுப்பவர் சாப்பிடலாம் என்பைதப் ேபால் ஹஜ்ஜில் 
குர்பானி ெகாடுப்பவ ம் அதிலி து சாப்பிடலாம். 

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் அறுக்குமிடம் ெசன்று அறுபத்தி ன்று ஒட்டகங்கைளத் தமது ைகயால் 
அறுத்தார்கள். மீதிைய அலீ (ரலி) அவர்கள் அறுத்தார்கள். தமது குர்பானியில் அலீ (ரலி) அவர்கைள ம் 
நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் கூட்டாக்கிக் ெகாண்டார்கள். பிறகு ஒ ெவா  ஒட்டகத்திலி தும் 
சிறிதளவு எடுத்து சைமக்குமாறு நபிகள் நாயகம் (ஸல்) கட்டைளயிட்டார்கள். ஒ  ெப ய பாத்திரத்தில் 
ேபாடப்பட்டு சைமக்கப்பட்டது. இ வ ம் அதன் இைறச்சிையச் சாப்பிட்டார்கள். அதன் குழம்ைப 
அ தினார்கள். 

அறிவிப்பவர்: ஜாபிர் (ரலி) 

ல்: மு லிம் 2137 

எத்தைகய பிராணிகைளக் குர்பானி ெகாடுக்கலாம், எ வாறு அறுக்க ேவண்டும் என்பது ேபான்ற விவரங்கள் 
ெபாதுவாகக் குர்பானியின் சட்டங்கைளப் ேபான்றதாகும். 

தாங்கேள குர்பானி ெகாடுக்காமல் மற்றவர்களிடம் அ தப் ெபாறுப்ைப ஒப்பைடத்தும் குர்பானிைய 
நிைறேவற்றலாம். 
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அரசாங்கத்தில் பணம் ெசலுத்தி விட்டால் அரேச நம் சார்பாகக் குர்பானி ெகாடுக்கும் நைடமுைற இ க்கிறது. 
அதில் தவேறதும் இல்ைல. ஏெனனில் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் தம் சார்பாக அலி (ரலி) அவர்கைளக் 
குர்பானி ெகாடுக்க நியமணம் ெசய்துள்ளனர். ேமலும், ஆயிஷா (ரலி) அவர்க க்காக நபிகள் நாயகம் (ஸல்) 
அவர்கேள குர்பானி ெகாடுத்துள்ளனர். 

ஸம்ஸம் நீர் 

மக்காவில் ஸம்ஸம்என்று கூறப்படும் கிணறு ஒன்று உள்ளது. அ தக் கிணற்று நீர் புனிதமானதாக 
அைம துள்ளது. வயிறு நிரம்ப அைத அ துவதும், தத்தமது ஊர்க க்கு எடுத்துச் ெசல்வதும் 
வி ம்பத்தக்கதாகும். 

ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் ஸம்ஸம்நீைர (மதீனாவுக்கு) எடுத்துச் ெசல்பவர்களாக இ தனர். நபிகள் நாயகம் 
(ஸல்) அவர்கள் இ வாறு எடுத்துச் ெசன்றதாகவும் கூறி ள்ளனர். 

திர்மிதீ 886 

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் (ஸம்ஸம்) நீர் விநிேயாகிக்கப்படும் இடத்துக்கு வ து தண்ணரீ் ேகட்டார்கள். 
(அதன் ெபாறுப்பில் இ த) அப்பா  (ரலி) அவர்கள் (தமது மகன்) ப லு அவர்களிடம், நீ உன் தாயா டம் 
ெசன்று நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்க க்காகத் தண்ணரீ் ெகாண்டு வாஎன்றார்கள். அப்ேபாது நபிகள் 
நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் இதைனேய குடிக்கத் த வரீாகஎன்றனர். அதற்கு அப்பா  (ரலி) அவர்கள், 
அல்லாஹ்வின் தூதேர! அவர்கள் இதில் தங்கள் ைககைளப் ேபாட்டுள்ளனேரஎன்றார்கள். அதற்கு நபிகள் 
நாயகம் (ஸல்) அவர்கள், இைதேய குடிக்கத் த வரீாகஎன்று (மீண்டும்) ேகட்டார்கள். அதைன வாங்கி 
அ தினார்கள். பிறகு ஸம்ஸம்கிணற்றுக்கு வ தார்கள். அங்ேக சிலர் தண்ணரீ் இைறத்து, (விநிேயாகம் 
ெசய் ம் இடத்துக்குக் ெகாண்டு ெசல்லும்) அலுவலில் ஈடுபட்டி தனர். அவர்களிடம் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) 
அவர்கள், நீங்கள் நல்லறம் ஒன்றில் ஈடுபட்டுள்ளரீ்கள்என்று கூறிவிட்டு, மற்றவர்கள் உங்க டன் ேபாட்டியிட 
மாட்டார்கள் என்றி தால் நா ம் கிணற்றில் இறங்கி ேதாளில் தண்ணைீரச் ம து ெசல்ேவன்எனவும் 
கூறினார்கள். 

அறிவிப்பவர்: இப்  அப்பா  (ரலி) 

ல்: புகா  1636 

ஸம்ஸம் நீைரக் கிணற்றிலி து ேநரடியாக எடுத்து அ த ேவண்டுெமன்பதில்ைல. அைத ஓ டத்தில் 
திரட்டி விநிேயாகம் ெசய்யலாம் என்பைத ம், ஸம்ஸம்நீர் புனிதமானது என்பைத ம் இதிலி து 
அறியலாம். குடிப்பதற்கு ேவறு நல்ல தண்ணரீ் த வதாகக் கூறி ம் கூட ஸம்ஸம்நீைர ேவண்டிப் ெபற்று 
நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் அ தியதிலி தும் இதைன நாம் அறியலாம். 

ஸம்ஸம் நீைர நின்று ெகாண்டு குடிக்க ேவண்டும் என்ேறா, தைலையத் திற து தான் குடிக்க ேவண்டும் 
என்ேறா எ த ஆதாரப்பூர்வமான ஹதீைஸ ம் நாம் காண முடியவில்ைல. 

இஹ்ராம் கட்டியவர்கள் தைலைய மைறக்கக் கூடாது என்பதால் இஹ்ராம் கட்டியவர்கள் தைலைய 
மைறக்காமல் இைத அ துவார்கள். இஹ்ராமிலி து விடுபட்டவர்க ம், தங்கள் ெசா த ஊ ல் 
அ துபவர்க ம் அ வாறு ெசய்ய ேவண்டும் என்பது கிைடயாது. 

ேமலும் இஹ்ராம் ஆைடைய ஸம்ஸம் நீ ல் கழுவி அைதக் கபனிடுவதற்காகப் பத்திரப்படுத்த ேவண்டும் 
என்பதற்கும், குளிப்பாட்டும் ேபாது ஸம்ஸம் நீைர ஊற்ற ேவண்டும் என்பதற்கும் எ த ஆதாரமும் இல்ைல. 
ஸம்ஸம் நீைரக் குடிப்பதற்குத் தான் ஹதீ களில் ஆர்வ ட்டப்பட்டுள்ளது. 

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் ஹஜ் ெசய்தி தும், அதற்காக இஹ்ராம் கட்டியி தும் அவர்கள் மரணித்த 
பின் இஹ்ராம் ஆைடயால் கபனிடப்படவில்ைல. ைதக்கப்பட்ட சட்ைடயிேலேய அவர்கள் கபனிடப்பட்டதாக 
ஆதாரப்பூர்வமான ஹதீ கள் உள்ளன. 
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பிற க்காக ஹஜ் ெசய்தல் 

ஒ ெவா வ ம் தத்தமது ெசயலுக்குப் ெபாறுப்பாளியாவார்; ஒ வரது ைமைய இன்ெனா வர் மக்க 
முடியாதுஎன்பது இ லாத்தின் அடிப்பைட. என்றாலும் ஒ  சில நிப தைனகளின் அடிப்பைடயில் ஒ வர் 
இன்ெனா வ க்காக ஹஜ் ெசய்ய ஹதீ களில் ஆதாரம் உள்ளது. 

ஹ அம்ேகாத்திரத்ைதச் ேசர் த ஒ  ெபண்மணி அல்லாஹ்வின் தூதேர! என் த ைத ஒட்டைகயின் 
முதுகில் அமர இயலாத முதிய வயதுைடயவராக இ க்கும் ேபாது ஹஜ் எ ம் அல்லாஹ்வின் கடைம 
ஏற்பட்டு விட்டதுஎன்று கூறினார். அதற்கு நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள், அவ க்காக நீ ஹஜ் ெசய்என்று 
அவ டம் கூறினார்கள். 

அறிவிப்பவர்: இப்  அப்பா  (ரலி) 

ல்கள்: புகா  1513, 1854, 1855, 4399, 6228 

உயி டன் இ ப்பவர் ஹஜ் ெசய்ய இயலாத நிைலயில் இ தால் அவர் சார்பாக அவரது வா கள் ஹஜ் 
ெசய்யலாம். அது அவர் சார்பாக ஏற்றுக் ெகாள்ளப்படும் என்பைத இ த ஹதீ  அறிவிக்கின்றது. 

ஜுைஹனாஎ ம் ேகாத்திரத்ைதச் ேசர் த ெபண்ெணா வர் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களிடம் வ து, என் 
தாயார் ஹஜ் ெசய்வதாக ேநர்ச்ைச ெசய்தி தார்; மரணிக்கும் வைர அவர் ஹஜ் ெசய்யவில்ைல. அவர் 
சார்பாக நான் ஹஜ் ெசய்யலாமா? என்று ேகட்டார். அதற்கு நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் ஆம்! அவர் 
சார்பாக நீ ஹஜ் ெசய்! உன் தாயார் மீது கடனி தால் அதைன நீ தாேன நிைறேவற்றுவாய்! 
அல்லாஹ்வின் கடைன நிைறேவற்றுங்கள்! அல்லாஹ்வின் கடேன நிைறேவற்ற அதிக தகுதி ைடயதுஎன்று 
கூறினார்கள். 

அறிவிப்பவர்: இப்  அப்பா  (ரலி) 

ல்: புகா  6699 

ஹஜ் கடைமயானவர் மரணித்து விட்டால் அவர் சார்பாக அவரது வா கள் ஹஜ் ெசய்யலாம் என்பைத 
இ த ஹதீ  அறிவிக்கின்றது. ேமலும் அல்லாஹ்வால் கடைமயாக்கப்பட்ட ஹஜ் ேபாலேவ, தனக்குத் 
தாேன கடைமயாக்கிக் ெகாண்ட ஹஜ்ைஜ ம் அவரது வா கள் நிைறேவற்றலாம் என்பைத ம் இ த 
ஹதீ  விளக்குகின்றது. 

இ த ஹதீ களிலி து ஒ வரது பிள்ைளகள் அவ க்காக ஹஜ் ெசய்யலாம் என்பைத நாம் அறிகிேறாம். 
உன் த ைதயின் கடைன யார் நிைறேவற்றக் கடைமப்பட்டவர்? என்ற நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களின் 
ேகள்வி ம் சி திக்கத்தக்கது. பிள்ைளகள் தான் ெபற்ேறார் சார்பாக ஹஜ் ெசய்யலாம் என்பைத இ தக் 
ேகள்வியிலி து விளங்க முடி ம். 

ஒ வரது பிள்ைளகள் தவிர மற்ற உறவினர்க ம் அவ க்காக ஹஜ் ெசய்யலாம். ஆயி ம் தனக்காக அவர் 
ஹஜ் ெசய்தி க்க ேவண்டியது அவசியமாகும். 

ஒ  மனிதர் லப்ைபக்க அன் ஷுப் மா(ஷுப் மாவுக்காக இஹ்ராம் கட்டுகிேறன்) என்று கூறியைத நபிகள் 
நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் ேகட்டார்கள். அப்ேபாது நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் ஷுப் மா என்பவர் யார்? 
என்று ேகட்டார்கள். அதற்கவர், என் சேகாதரர் என்ேறா என் ெந ங்கிய உறவினர் என்ேறா கூறினார். 
உனக்காக நீ ஹஜ் ெசய்து விட்டாயா? என்று நபிகள் நாயகம் (ஸல்) ேகட்டனர். அதற்கவர் இல்ைலஎன்றார். 
அப்ேபாது நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் முதலில் உனக்காக ஹஜ் ெசய்! பிறகு ஷுப் மாவுக்காக ஹஜ் 
ெசய்என்றார்கள். 

அறிவிப்பவர்: இப்  அப்பா  (ரலி) 

ல்கள்: அபூதா த் 1546, இப் மாஜா 2894 
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ெபற்ேறார் அல்லாத மற்ற உறவின க்காக ஹஜ் ெசய்பவர்கள் முதலில் தமக்காக ஹஜ் ெசய்ய ேவண்டும் 
என்பைத இ த ஹதீஸிலி து விளங்கலாம். 

ஒ வ டன் எ த விதமான உறவும் இல்லாத அன்னியர்கள் அவ க்காக ஹஜ் ெசய்ய எ த ஆதாரத்ைத ம் 
நாம் காண முடியவில்ைல. 

அல்லாஹ்வுக்காக இக்லாஸுடன் ெசய்ய ேவண்டிய கடைம இன்று பத்லீ ஹஜ்என்ற ெபயரால் 
வியாபாரமாக்கப்பட்டுள்ளது. பணம் பைடத்தவர்களிடம் சில ம லவிமார்கள் அவர்க க்காக ஹஜ் 
ெசய்வதாக வ லில் இறங்கி ள்ளனர். இவர்கள் உறவினராக இல்லாததுடன், இதில் இக்லாஸும் அடிபட்டுப் 
ேபாகின்றது. 

ெகாடுக்கப்படுகின்ற கூலிக்காகேவ இது நிைறேவற்றப் படுகின்றது. இைவ யாவும் ஏமாற்று ேவைலயாகும். 

ஒ வ க்கு வசதி இ து பயணம் ெசய்ய வா கள் இல்லாவிட்டால் அவ டம் அல்லாஹ் ேகள்வி ேகட்க 
மாட்டான். 

இது ேபான்ற ஏமாற்று ேவைலகளில் மக்கள் கவனமாக இ க்க ேவண்டும். 

ஒ வ க்காக அவரது உறவினர்கள் ஹஜ் ெசய்வதற்குத் தான் ஆதாரங்கள் காண முடிகின்றது. 
ஒ வ க்காக இன்ெனா வர் உம்ராைவ நிைறேவற்ற எ த ஆதாரத்ைத ம் நாம் காண முடியவில்ைல. 

மதீனாவுக்குச் ெசல்வது 

ஹஜ்ஜின் கி ையகைள இது வைர நாம் விளங்கிேனாம். இ வாறு ஹஜ்ஜின் கி ையகைள நிைறேவற்றி 
விட்டு மதீனாவுக்குச் ெசன்று நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களின் அடக்கத்தலத்ைத ஸியாரத் ெசய்தாேல 
ஹஜ் முழுைம ெபறும்என்று ெப ம்பாலான மு லிம்கள் நம்புகின்றனர். உண்ைம என்னெவன்றால் 
மதீனாவுக்குச் ெசன்று ஸியாரத் ெசய்வதற்கும் ஹஜ்ஜுக்கும் எ த விதமான சம்ப தமும் இல்ைல. 

மதீனாவுக்குச் ெசன்று ஸியாரத் ெசய்வது ஹஜ்ஜின் நிப தைனயாகேவா, அல்லது ன்னத்தாகேவா, அல்லது 
வி ம்பத்தக்கதாகேவா எ த ஒ  ஹதீஸிலும் கூறப்படவில்ைல. 

ஒ வர் ஹஜ்ஜுக்குச் ெசன்று மினாவில் ன்று நாட்கள் கல்ெலறி து முடிப்பதுடன் ஹஜ் நிைறவு 
ெபறுகிறது. அ த ன்று நாட்களில் கூட இரண்டு நாட்கேளாடு விைர து ஒ வர் புறப்பட்டு தாயகம் தி ம்பி 
விட்டால் அவரது ஹஜ்ஜில் எ தக் குைறவும் ஏற்படாது என்று இைறவன் கூறுகிறான். 

ஹஜ்ஜுடன் சம்ப தப்பட்ட ன்று நாட்களில் ஒ  நாைளக் குைறத்துக் ெகாண்டு புறப்பட இைறவன் 
அ மதிக்கும் ேபாது, அதன் பிறகு மதீனா ெசல்வது எப்படி ஹஜ்ஜுடன் சம்ப தப்பட முடி ம்? இைத 
ஹஜ்ஜுக்குச் ெசல்பவர்கள் கவனத்தில் ைவக்க ேவண்டும். 

மதீனாவுக்குச் ெசல்வது பற்றி ம் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களின் அடக்கத்தலத்ைத ஸியாரத் ெசய்வது 
பற்றி ம் ஓரளவு நாம் அறி து ெகாள்வது மிகவும் பய ள்ளதாகும். 

வணக்கமாகக் க தி அதிக நன்ைமகைள நாடி ன்ேற ன்று பள்ளிவாசல்க க்கு மட்டுேம பிரயாணம் 
ெசய்ய அ மதி உண்டு; இது சம்ப தமான ஹதீைஸ முன்னர் நாம் குறிப்பிட்டுள்ேளாம். 

இ த ஹதீஸினடிப்பைடயில் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களின் அடக்கத்தலம் உட்பட எ த 
அடக்கத்தலத்துக்கும் பிரயாணம் ெசய்யக் கூடாது என்று அறிய முடி ம். 

ஹஜ்ைஜ முடித்து மதீனா ெசல்வது ஹஜ்ஜின் ஒ  அங்கமில்ைல என்ற உணர்வுடன் ஒ வர் மதீனாவுக்குச் 
ெசல்லலாம். அ வாறு ெசல்பவர்களின் குறிக்ேகாள் ஸியாரத்தாக இ க்கக் கூடாது. 
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நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் கட்டிய பள்ளி வாசல் ஒன்று அங்ேக உள்ளது. பிரயாணம் ெசய்து அதிக 
நன்ைமைய நாடும் ன்று பள்ளிகளில் ஒன்றாக அது அைம துள்ளது. அங்ேக ெதாழுவது ஏைனய 
பள்ளிகளில் (ம ஜிதுல் ஹராம் நீங்கலாக) ெதாழுவைத விட ஆயிரம் மடங்கு உயர்வானது என்ற 
ேநாக்கத்திற்காக மதீனாவுக்குச் ெசல்லலாம். ஹஜ்ஜுக்குச் ெசன்றவர்க ம் மதீனா ெசல்லலாம். 

ெசா த ஊ லி ேத அப்பள்ளியில் ெதாழுவதற்காகேவ தனிப் பிரயாணமும் ேமற்ெகாள்ளலாம். 

இ வாறு மதீனாவுக்குச் ெசன்றவர்கள் அப்பள்ளியில் இயன்ற அளவு ெதாழ ேவண்டும். அதன் பிறகு அவர்கள் 
நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களின் அடக்கத்தலத்ைத ம், மற்ற அடக்கத்தலங்கைள ம் ஸியாரத் ெசய்யலாம். 

மீண்டும ஒ  வித்தியாசத்ைதப் பு து ெகாள்ள ேவண்டும். நமது மதீனா பயணத்தின் ேநாக்கம் ஸியாரத் 
ெசய்வதாக இ க்கக் கூடாது. ம ஜிேத நபவியில் ெதாழுவது தான் நமது ேநாக்கமாக இ க்க ேவண்டும். 
இதற்காக நாம் மதீனா வ து விட்டதால் வ த இடத்தில் ஸியாரத்ைத ம் ெசய்கிேறாம். ஸியாரத்துக்காக 
பயணத்ைத ேமற்ெகாள்ளவில்ைல. 

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களின் கப்ைர ஸியாரத் ெசய்வது பற்றி ஒேர ஒ  ஆதாரப்பூர்வமான ஹதீ  
கூட இல்ைல. ெபாதுவாக கப் கைள ஸியாரத் ெசய்வது பற்றிக் கூறப்படும் ஹதீ களின் 
அடிப்பைடயிேலேய நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களின் கப்ைர ம் நாம் ஸியாரத் ெசய்கிேறாம் என்பைத ம் 
கவனத்தில் ைவக்க ேவண்டும். 

இ வாறு ஸியாரத் ெசய்பவர்கள் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களின் எச்ச க்ைககைள ம் கவனத்தில் 
ெகாள்ள ேவண்டும். 
எச்ச க்ைககள் வ மாறு: 

தங்கள் நபிமார்களின் கப் கைள வணக்கத்தலங்களாக ஆக்கிய த, கி த்தவர்கைள அல்லாஹ் லஃனத் 
ெசய்கிறான் 
இ த எச்ச க்ைக எப்ேபாதும் நிைனவில் இ க்க ேவண்டும். நமக்கு மு ைதய சமுதாயங்கள் எதனால் 
லஃனதுக்கு யவர்கள் ஆனார்கேளா அைதச் ெசய்து விடாதவாறு நாம் மிகவும் கவனமாக இ க்க ேவண்டும். 
ஸஜ்தாச் ெசய்வது, நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களிடேம துஆச் ெசய்வது ேபான்றவற்ைறச் ெசய்தால் அைத 
வணங்குமிடமாக ஆக்கிய குற்றம் நம்ைமச் ேச ம். 

எனது கப்ைரத் தி விழா நடக்கும் இடமாக - தி நாளாக - ஆக்காதீர்கள்என்பதும் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) 
அவர்களின் பிரார்த்தைன. 

இவற்ைற எல்லாம் கவனத்தில் ெகாள்வது மிகவும் அவசியம். 
நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் எ த ஏகத்துவக் ெகாள்ைகைய நிைலநாட்டுவதற்காக கல்லால் 
அடிக்கப்பட்டார்கேளா, ஒதுக்கி ைவக்கப்பட்டார்கேளா, ஊைர விட்டு விரட்டப்பட்டார்கேளா, பல 
ேபார்க்களங்கைளச் ச தித்தார்கேளா அ த ஏகத்துவக் ெகாள்ைகக்கு அவர்களின் அடக்கத்தலத்திேலேய பங்கம் 
விைளவிக்கக் கூடாது. 

இவற்ைறெயல்லாம் க த்தில் ெகாண்ேட ஸியாரத் ெசய்ய ேவண்டும். 

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களின் கப்ைர ஸியாரத் ெசய்வைத மட்டும் சிறப்பித்துக் கூறும் எ த 
ஆதாரப்பூர்வமான ஹதீஸும் இல்ைல என்பைத முன் குறிப்பிட்ேடாம். ெபாதுவாக ஸியாரத் ெசய்வது பற்றிக் 
கூறும் ஹதீ களின் அடிப்பைடயிேலேய நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களின் கப் ம் ஸியாரத் ெசய்யப்பட 
ேவண்டும் என்பைத ம் குறிப்பிட்ேடாம். 
இது ேபான்ற தவறுகள் நடக்காமல் நபிவழியில் அைமய வல்ல அல்லாஹ் கி ைப ெசய்வானாக. 

 


