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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 

ஹஜ் உம்ரா ஓர் நபிவழிப் பார்வவ!!! 

 

 :الحمد هلل، والصالة  والسالم على رسول هللا، ملسو هيلع هللا ىلص، وبعد

அல்லாஹ்வுக்கே எல்லாப் புேழும் உாித்தானது, அல்லாஹ்வின் அருளும், சாந்தியும் இவைத்த தூதர் 

முஹம்மத் (ஸல்) அவர்ேள் மீதும் அவர்ேளது குடும்பத்தவர்ேள், கதாழர்ேள் மீதும் உண்டாேட்டும், வபஃத் 

என்று கூைியவனாே துவங்குேின்கைன்: 

ஒரு முஸ்லிம் நிவைகவற்றும் வணக்ேங்ேளில் ஹஜ், உம்ரா என்பது பல தியாேங்ேளுடன் 

நிவைகவற்ைப்படும் வணக்ேம் என்பதனால் அதவன முவையாே சசய்யகவண்டிய ேட்டாயம் இருக்ேின்ைது. 

அந்த அடிப்பவடயில் நபிேளாாின் ஹஜ், உம்ரா வணக்ேத்வதப் பற்ைி படிப்பதும் எம்மீதுள்ள 

ேடவமயாகும். அதனூடாேகவ எமது வணக்ேம் ஏற்றுக்சோள்ளப்பட்டு, அல்லாஹ்வின் மன்னிப்புக் 

ேிவடக்ேவும் ோரணமாே இருக்கும்.  

யார் மீது ேடவம; 

மக்ேமா நேர் சசன்றுவர யாசரல்லாம் சபாருளாலும், உடலாலும் சக்தி சபறுவார்ேகளா அவர்ேள் மீது 

ேடவமயாகும். 

அல்லாஹ் கூறுேிைான்: 

ْلٰعلَِمْينَ  ُهًدى ل ِ ِضَع ِللنَّاِس لَـلَِّذْى بِبَكَّةَ ُمٰبَرًكا وَّ َل َبْيٍت وُّ    ۚ اِنَّ اَوَّ

மனிதர்ேளுக்கு வவக்ேப்பட்ட முதல் வீடு நிச்சயமாே பக்ோ (எனும் மக்ோ)வில் இருப்பது தான். பரக்ேத்துச் 

சசய்யப்பட்டதாேவும், அேிலத்தார்க்கு கநர்வழியாேவும் இருக்ேின்ைது. (3:96) 

قَاُم اِْبٰرِهْيمَ   فِْيِه ٰاٰيٌت ۢ َبيِ ٰنٌت مَّ
 
ََ اِلَْيِه َسبِْياًل ؕ َوَمْن َدَخلَٗه َكاَن ٰاِمنًا   ۚ ا ََ ِ َعلَى النَّاِس ِح ُُّّ اْلبَْيِت َمِن اْسََ ه ِِ  ؕ  َو

َ َغنِىٌّ َعِن اْلٰعلَِمْينَ َوَمْن كَ     فََر فَِانَّ ّٰللاه

அதில் சதளிவான அத்தாட்சிேள் உள்ளன. (உதாரணமாே, இப்ராஹீம் நின்ை இடம்) மோமு இப்ராஹீம் 

இருக்ேின்ைது;  கமலும் எவர் அதில் நுவழேிைாகரா அவர் (அச்சம் தீர்ந்தவராேப்) பாதுோப்பும் சபறுேிைார்; 

இன்னும் அதனளவில் பயணம் சசய்ய சக்தி சபற்ைிருக்கும் மனிதர்ேளுக்கு அல்லாஹ்வுக்ோே அவ்வீடு 

சசன்று ஹஜ் சசய்வது ேடவமயாகும். ஆனால், எவகரனும் இவத நிராோித்தால் நிச்சயமாே அல்லாஹ் 

உலேத்தவவர விட்டும் கதவவ அற்ைவனாே இருக்ேின்ைான். (அல்குர்ஆன்: 3:97) 

 

எவ்வாறு நிவைகவற்றுவது?, 

 நபிேளார் ோட்டித்தந்த அடிப்பவடயில் நிவைகவற்ை கவண்டும், அப்கபாகத அது அல்லாஹ்வால் 

ஏற்றுக்சோள்ளப்படும். 

அல்லாஹ் கூறுேின்ைான்: 

ُ َوَيْغِفْر لَـُكْم ذُنُْوبَُكمْؕ   َ فَاََِّبعُْونِْى يُْحِبْبُكُم ّٰللاه ِحْيمٌ   قُْل اِْن ُكْنَُْم َُِحبُّْوَن ّٰللاه ُ َغفُْوٌر رَّ    َوّٰللاه



3 
M S M MURDHID ABBASI 
 

 (நபிகய !) நீர் கூறும்: “நீங்ேள் அல்லாஹ்வவ கநசிப்பவர்ேளாே இருந்தால், என்வனப் பின் பற்றுங்ேள்; 

அல்லாஹ் உங்ேவள கநசிப்பான்; உங்ேள் பாவங்ேவள உங்ேளுக்ோே மன்னிப்பான்; கமலும், அல்லாஹ் 

மன்னிப்பவனாேவும், மிக்ே ேருவண உவடயவனாேவும் இருக்ேின்ைான். (அல்குர்ஆன்: 3:31) 

ஜாபிர் (ரலி) அவர்ேள் கூைினார்ேள்:  நபி (ஸல்) அவர்ேள் நஹ்ருவடய (துல்ஹஜ் பத்தாவது) நாளில் தமது 

(வாேன) ஒட்டேத்தில் அமர்ந்தவாறு (ஜம்ரத்துல் அேபாவின் மீது) ேல் எைிவவத நான் ேண்கடன். கமலும் 

அவர்ேள், "நீங்ேள் உங்ேளது ஹஜ்ஜின் ேிாிவயேவள (என்னிடமிருந்து) ேற்றுக்சோள்ளுங்ேள். ஏசனனில் 

நான், எனது இந்த ஹஜ்ஜிற்குப் பிைகு ஹஜ் (சசய்கவனா,) சசய்யமாட்கடனா என்பவத அைியமாட்கடன்" 

என்று கூைிக்சோண்டிருந்தார்ேள்.   (முஸ்லிம்: 2497) 

விரும்பியவர்ேள் உம்ரா சசய்வதற்கும் எண்ணம் சோள்ளலாம், விரும்பியவர்ேள் ஹஜ்ஜுக்ோேகவ 

இஹ்ராம் அணிந்து சோள்ளலாம். 

ஆயிஷா(ரலி) அவர்ேள் கூைினார்ேள்:  நாங்ேள் (துல்ேஅதாவவப் பூர்த்தி சசய்துவிட்டு) துல்ஹஜ்ஜின் 

பிவைவய எதிர்கநாக்ேியவர்ேளாே, நபி(ஸல்) அவர்ேளுடன் ஹஜ்ஜுக்குப் புைப்பட்கடாம். அப்கபாது 

நபி(ஸல்) அவர்ேள், 'உங்ேளில் யார் ஹஜ்ஜுக்கு இஹ்ராம் அணிய விரும்புேிைார்ேகளா அவர்ேள் 

ஹஜ்ஜுக்கு இஹ்ராம் அணிந்து சோள்ளட்டும்; யார் உம்ராச் சசய்ய விரும்புேிைார்ேகளா அவர்ேள் 

உம்ராவுக்கு இஹ்ராம் அணிந்து சோள்ளட்டும். நான் மட்டும் பலிப்பிராணிவயக் சோண்டு 

வரவில்வலயானால் உம்ராவுக்ோே இஹ்ராம் அணிந்திருப்கபன்' எனக் கூைினார்ேள். எனகவ, எங்ேளில் 

சிலர் உம்ராவுக்ோே இஹ்ராம் அணிந்தனர். இன்னும் சிலர் ஹஜ்ஜுக்ோே இஹ்ராம் அணிந்தனர்; நான் 

உம்ராவுக்ோே இஹ்ராம் அணிந்தவர்ேளுள் ஒருத்தியாகவன். நான் மாதவிடாய்க் ோாியாே உள்ள 

நிவலயில் அரபா நாள் வந்துவிட்டது. எனகவ நான் நபி(ஸல்) அவர்ேளிடம் முவையிட்கடன், அவர்ேள், 

'உன்னுவடய உம்ராவவ விட்டுவிட்டு உன்னுவடய தவலமுடிவய அவிழ்த்துவிட்டு, வாாிக் சோண்டு 

ஹஜ்ஜுக்ோே இஹ்ராம் அணிந்துசோள்' என்ைார்ேள். நபி(ஸல்) அவர்ேள் முஹஸ்ஸபில் தங்குவதற்ோன 

இரவு வந்தகபாது என்னுடன் அப்துர்ரஹ்மாவன அனுப்பித் தன்யீம் என்ை இடத்திற்குப் கபாேச் 

சசான்னார்ேள். நான் என்னுவடய விடுபட்ட உம்ராவுக்குப் பேரமாே மற்சைாரு உம்ராவுக்ோே இஹ்ராம் 

அணிந்து சோண்கடன். (புோாி: 1783) 

இஹ்ராம் அணிவதன் சிைந்த முவை:  

அந்த வவேயில் குர்பானிப் பிராணி (ஹத்ய்)வய சோண்டு வராகதாருக்கு ஹஜ்வஜ நிவைகவற்றுவதற்ோன 

பூரணமான ஒரு முவையாே "தமத்துஃ" என்ை விதம் இருக்ேின்ைது. ஏசனனில் நபி (ஸல்) அவர்ேள் 

அதவனகய நபித் கதாழர்ேளுக்கு ஏவி, வலியுறுத்தினார்ேள்.  

நபி (ஸல்) அவர்ேள் கூைினார்ேள்: நான் பின்னால் அைிந்தவத முன்கப அைிந்திருந்தால் (என்னுடன்) 

குர்பானிப் பிராணிவயக் சோண்டு வந்திருக்ேமாட்கடன்; கமலும், மக்ேள் இஹ்ராமிலிருந்து 

விடுபட்டகபாகத நானும் (இஹ்ராமிலிருந்து) விடுபட்டிருப்கபன்.  (புோாி: 7229) 

தமத்துஃ என்பது; "ஹஜ் சசய்வதற்ோே சசன்ைவர் ஹஜ்ஜுவடய மாதத்தில் உம்ராவுக்ோே இஹ்ராம் 

அணிந்து, அதவன பூரணமாே முடித்துவிட்டு, பிைகு அகத ஆண்டில் ஹஜ்ஜுக்ோே இஹ்ராம் அணிவவதக் 

குைிக்கும்." 

ஹஜ்ஜுக்ோே இஹ்ராம் அணிவதன் வவேேள்; 

1- தமத்து ஃ (முன்னால் கூைப்பட்டது) 

2- ேிைான்;   என்ைால், ஹஜ்ஜுக்கும் உம்ராவிற்குமாே இஹ்ராம் அணிதல், அவர்     (ا    (لَبَّيَك ُعْمَرةً َوَحجًّ

லப்வபே உம்ரதன் வஹஜ்ஜன் என்று சசால்லி இஹ்ராம் அணிவார், அவர் ஹஜ்வஜ நிவைகவற்ைி, 

நஹ்ருவடய நாளில் அனுமதிக்ோன ோரணிேவள சசய்யும் வவர இஹ்ராவம ேவலயமுடியாது.  



4 
M S M MURDHID ABBASI 
 

தமத்துஃ, ேிைான் முவையில் நிவைகவற்றுகவார் ஹத்ய் பலிப்பிராணி சோடுப்பது 

அவசியமாகும்.மக்ோவாசியாே இருந்தால் அவசியமில்வல.  

3- இப்ராத்; என்ைால்,  ஒரு பயணத்தில் ஹஜ்ஜுக்ோே மட்டும் நிய்யத் வவத்தல், அவர்   ( ا لَبَّيكَ  َحجًّ ))  

'லப்வபே ஹஜ்ஜன்' என்று கூைி இஹ்ராம் அணிவார், மக்ோவுக்கு சசன்று தவாபுல் குதூவம 

நிவைகவற்றுவார்.அவருக்கு பலிப்பிராணி ேடவமயாோது. 

 

 

உம்ரா சசய்யும் முவை; 

1. இஹ்ராமுக்ோன எல்வலயில் (மீோத்) இஹ்ராம் அணிவது, 

இஹ்ராம் அணிவதற்ோன இடங்ேள்; 

A- துல் ஹுவலபா   :  மதீனா வாசிேளுக்கும், அதவன ேடந்து வருகவாருக்குமானது, மக்ோவுக்கும் 

அதற்குமிவடயில் 450 ேிமீ இருக்கும். 

B- அல்ஜுஹ்பா   :ஷாம் வாசிேளுக்கும், அதவன ேடந்து வருகவாருக்குமானது, அது மக்ோவின் 

வடகமற்கு பகுதியில் 187 ேிமீ தூரத்தில் இருக்ேின்ைது. 

C- ேர்னுல் மனாஸில்   :   நஜ்த் வாசிேளுக்கு, அது மக்ோவின் ேிழக்ேில் உள்ள மவலயாகும், 

மக்ோவிற்கு 94 ேிமீ சதாவலவில் உள்ளது. 

D- யலம்லம்   ;   யமன் வாசிேளுக்கும், அதவன ேடந்துவருகவாருக்குமானது, மக்ோவின் சதற்கு பகுதி,   

54  ேிமீ சதாவலவில் இருக்ேின்ைது.  

E- தாது இர்க்; இது இராக் வாசிேளுக்குாியது, மாக்ேவின் வடேிழக்ேில் 94 ேிமீ சதாவலவில் உள்ள 

ஒரு இடம்,   (இது நபிேளார் ோட்டித்தந்ததா அல்லது உமர் ரலி ோட்டியதா என்பதில் ஒரு ேருத்து 

கவற்றுவம இருந்தாலும் நபிேளார் இதவனயும் இஹ்ராம் அணியும் எல்வலயாே ோட்டியுள்ளார்ேள் 

(முஸ்லிம், அபூ தாவுத்) என்பது ஆதாரத்திற்குற்பட்டகத) 

வஸத் இப்னு ஜுவபர் அவர்ேள் கூைினார்ேள்:  நான் அப்துல்லாஹ் இப்னு உமர்(ரலி) வீட்டிற்கு வந்கதன். 

ஒரு கூடாரம்தான் அவாின் வீடாே இருந்தது. நான் அவாிடம் உம்ராவுக்ோே எந்த இடத்திலிருந்து 

இஹ்ராம் அணிவது கூடும்? எனக் கேட்கடன். அதற்கு, 'நஜ்த் வாசிேள் ேர்ன் எனும் இடத்திலிருந்தும் 

மதீனா வாசிேள் துல் ஹுவலபாவிலிருந்தும் ஷாம் வாசிேள் ஜுஹ்பாவிலிருந்தும் இஹ்ராம் அணிய 

கவண்டுசமன நபி(ஸல்) அவர்ேள் நிர்ணயித்தார்ேள்' என பதிலளித்தார்ேள். (புோாி: 1522, முஸ்லிம்:2862) 

இப்னு அப்பாஸ்(ரலி) அவர்ேள் கூைினார்ேள்: நபி(ஸல்) அவர்ேள் மதீனாவாசிேளுக்கு 

துல்ஹுவலபாவவயும் ஷாம் வாசிேளுக்கு ஜுஹ்பாவவயும் நஜ்த்வாசிேளுக்கு ேர்னுல் மனாஸிவலயும் 

யமன் வாசிேளுக்கு யலம்லவமயும் இஹ்ராம் அணியும் எல்வலேளாே நிர்ணயித்தார்ேள். இவ்சவல்வலேள் 

இவர்ேளுக்கும் ஹஜ் உம்ராவுக்ோே இவ்வழிகய வருபவர்ேளுக்கும் உாியனவாகும். இந்த 

வவரயறுக்ேப்பட்ட  எல்வலக்கு உள்கள இருப்பவர்ேள். தாம் வசிக்கும் இடத்திகலகய இஹ்ராம் அணிந்து 

சோள்ளலாம் என்றும் மக்ோவாசிேள் மக்ோவிகலகய இஹ்ராம் அணிந்து சோள்ளலாம் என்றும் 

கூைினார்ேள். (புோாி: 1524. , 2860) 

மீோத் (இஹ்ராம் அணியும் எல்வல) எல்வலவய அவடந்தவர், உம்ராவுக்ோே அந்த இடத்தில் இஹ்ராம் 

அணிந்து சோள்ளுதல், மக்ோவுக்குள் நுவளய இருக்ேின்ைார் என்ை அடிப்பவடயில் முடிந்தால் குளித்துக் 

சோள்ளலாம். பிைகு ஆண்ேள் கமல் அங்ேியாே சால்வவவயயும், ேீழ் ஆவடயாே கவட்டிவயயும் (சுற்ைி 

வதக்ேப்படாத ஆவடவய) அணிந்து சோள்ளல், சபண்ேள் அலங்ோரமற்ை விரும்பிய ஆவடவய அணிந்த 

சோள்வர்.  பிைகு "லப்வபே உம்ரதன்" என்று கூைி, 
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َالَحْمدََ لَبَّْيكََ " َلَبَّْيَك،َلَبَّْيَكَالَََشِريَكَلََكَلَبَّْيَك،َإِنَّ  " َوالن ِْعَمةَََلَكََوالُمْلَك،َالَََشِريَكَلَكَََاللَُّهمَّ

என்று கூைகவண்டும். 

லப்வபே உம்ரதன் என்பதன் அருத்தம்; "உம்ராவுக்ோன உன் அவழப்வப ஏற்று, உனக்கு பதிளளிக்ேிகைன்" 

என்பதாகும்.  

திர்மிதியில் (830) நபிேளார் உம்ராவுக்ோே குளித்ததாே வரும் ஹதீஸ் பலவீனமானதாகும். அதில் 

அப்துல்லாஹ் பின் யஃகூப் என்பவர் பலவீனமானவராே உள்ளார்.  

அப்துல்லாஹ் இப்னு உமர்(ரலி) அவர்ேள் கூைினார்ேள்: நபி(ஸல்) அவர்ேள் தம் முடியில் ேளிம்பு 

தடவியிருந்த நிவலயில் துல் ஹுவலபா மஸ்ஜிதில் இஹ்ராம் அணிந்துவிட்டு, தல்பியா கூைியவதக் 

கேட்கடன். (ஸஹீஹுல் புோாி: 1540. 1553,முஸ்லிம் ) 

2. மக்ோவவ அவடந்தவுடன் உம்ராவுக்ோே ேஃபாவவ ஏழு தடவவேள் வலம்வருதல், 

 அதவன ஹஜருல் அஸ்வவத வலப்புைத்தில் வவத்து, அதற்கு கநைாே இருந்து ஆரம்பித்து, அதனுடகன 

முடித்தல். பிைகு முடிந்தால் மோமு இப்ைாஹீமுக்கு பின்னால் இரண்டு ரக்அத்ேள் சதாழுதல், அதற்கு 

பக்ேத்தில் சதாழமுடியாத நிவல இருக்குமானால் தூரத்திலாவது சதாழுதுசோள்ளல். 

''நபி (ஸல்) அவர்ேள் மக்ோ வந்தகபாது ஏழு முவை ேஃபாவவ வலம்வந்தார்ேள். மோம் இப்ராஹீம் எனும் 

இடத்தில் இரண்டு ரேஅத்துேள் சதாழுதார்ேள். ஸஃபா, மர்வாவிற்ேிவடயில் 'ஸஃயி'  சசய்தார்ேள். 

உங்ேளுக்கு நிச்சயமாே அல்லாஹ்வின் தூதாிடம் ஓர் அழேிய முன்மாதிாி இருக்ேிைது' என இப்னு 

உமர்(ரலி) அவர்ேள் கூைினார்'. (புோாி: 395. ,முஸ்லிம்:3058) 

3. பிைகு ஸபா, மர்வா வுக்ேிவடயில் (ஸஃயி சசய்தல்) சதாங்கோட்டம் ஓடுதல், 

அவவேளுக்ேிவடகய ஏழு தடவவேள் சதாங்கோட்டம் ஓடுதல், அதவன ஸபாவில் ஆரம்பித்து, மர்வாவில் 

முடித்தல். 

4. தவல முடிவய வழித்தல், அல்லது குவைத்தல்,  

சதாங்கோட்டம் முடிந்துவிட்டால் முடிவய வழித்தல், அல்லது குவைத்துக் சோள்ளல். இதனுடன் உம்ரா 

நிவைவவடயும், இஹ்ராத்வத ேவலந்துவிட்டு, சாதாரண ஆவடேவள அணிந்து சோள்ளலாம். 

அபூ மூஸா அல் அஷ்அாீ(ரலி) அவர்ேள் கூைினார்ேள:  நபி(ஸல்) அவர்ேள் எனக்கு, இவையில்லம் 

ேஃபாவவ வலம்வந்துவிட்டு, ஸபா மர்வாவுக்ேிவடகய ஸஃயி சசய்துவிட்டு இஹ்ராமிலிருந்து விடுபட்டு 

விடும்!'  எனக் கூைினார்ேள்.  (புோாி: 1795. ,முஸ்லிம்:3016) 

 

ஹஜ் சசய்வதற்ோன ஒழுங்குேள் 

1) இஹ்ராம் அணிந்து நிய்யத் வவத்தல்; 

துல்ஹிஜ்ஜா மாதத்தின் எட்டாவது நாள் ளுஹா கநரத்தில்,முடிந்தால் குளித்தவராே தங்ேியிருக்கும் 

இடத்தில் இருந்து இஹ்ராம் அணிந்த நிவலயில், "லப்வபே ஹஜ்ஜன்" என்று கூைி பின்வருமாறும் கூைல்.  

َالَحْمَدََوالن ِْعَمةَََلَكََوالُمْلَك،َالَََشِريَكَلَكََ لَبَّْيكََ "  َلَبَّْيَك،َلَبَّْيَكَالَََشِريَكَلََكَلَبَّْيَك،َإِنَّ  " اللَُّهمَّ

இஹ்ராம் அணிதல் முன்னால் பதியப்பட்ட ஹதீஸ் (ஸஹீஹுல் புோாி: 1524. , 2860) 

2) மினாவுக்கு சசல்லல்,  
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பிைகு மினாவவ கநாக்ேி சசன்று, அங்கு ளுஹர், அஸ்ர், மக்ாிப், இஷா, சுப்ஹு ஆேிய சதாழுவேேவள 

கசர்க்ோமல் சுருக்ேி சதாழுவதுடன் அங்கு தாித்திருத்தல். 

அப்துல் அஸீஸ் இப்னு ருவப(ரஹ்) கூைினார்ேள்:  நான் அனஸ் இப்னு மாலிக்(ரலி) அவர்ேளிடம், 

நபி(ஸல்) அவர்ேள் துல்ஹஜ் 8-ஆம் நாள் ளுஹர், அஸ்ர் சதாழுவேேவள எங்கு சதாழுதார்ேள் என்பவதப் 

பற்ைித் தாங்ேள் அைிந்தவத எனக்குத் சதாிவியுங்ேகளன் எனக் கேட்கடன். அதற்ேவர் 'மினாவில்' 

என்ைார்ேள். (புோாி: 1653 , முஸ்லிம்:3226)  

3) அைபாவில் தாித்தல்; 

ஒன்பதாவது நாளிற்ோன சூாியன் உதித்துவிட்டால் அரபாவவ கநாக்ேி சசல்லுதல், அங்கு ளுஹர், அஸ்வர 

முற்படுத்தி கசர்த்தும் சுருக்ேியும் சதாழுதல், கமலும் ேிப்லாவவ முன்கனாக்ேி அதிேம் திக்ர், துஆவில் 

ஈடுபடுதல். கமலும் சூாியன் மவையும் வவர தாித்திருத்தல். 

இப்னு ஷிஹாப் கூைினார்ேள்: இப்னு உமர்(ரலி) அவர்ேளிடம், 'அைபாவில் தங்கும்கபாது நீங்ேள் எவ்வாறு 

சசயல்பட்டீர்ேள்?' என ஹஜ்ஜாஜ் கேட்டகபாது,  'ஸாலிம்’ அவர்ேள் "நீர் நபிவழிவயப் பின்பற்ை நாடினால் 

அரபா நாளில் நடுப்பேலில் சதாழுதுவிடுவீராே!" என்று கூைியதும், உண்வமதான். (நபித்கதாழர்ேள் 

அைபாவில்) லுஹவரயும் அஸ்வரயும் நபி வழிப்படி கசர்த்கத சதாழுபவர்ேளாே இருந்தனர்' என்று இப்னு 

உமர்(ரலி) அவர்ேள் கூைினார்ேள். (புோாி: 1662) 

ஸாலிம் (ரழி) அவர்ேள், ஹஜ்ஜாஜிடம், நீர் நபிவழிவயப் பின்பற்ை நாடினால் உவரவயச் சுருக்ேி 

(அைபாவில்) தங்குவவதத் துாிதப்படுத்தும் என்ைார்ேள். இப்னு உமர்(ரலி) அவர்ேள்'(ஸாலிம்) உண்வமகய 

கூைினார்' என்ைார்ேள். (புோாி: 1663) 

4) முஸ்தலிபாவில் தங்குதல்; 

சூாியன் மவைந்துவிட்டால் அைபாவிலிருந்து முஸ்தலிபாவிற்கு சசன்று, அங்கு மஃாிப், இஷா, சுப்ஹு 

சதாழுவேேவள சதாழுதல், பிைகு சூாியன் உதிக்கும் கநரம் சநருங்கும் வவர திக்ர் துஆவில் ஈடுபடுதல். 

ஹஜ் சசய்பவர் ேல்லடிக்கும் இடத்தில் சநருக்ேத்வதத் தாங்ே முடியாத பலவீனமானவராே இருந்தால் 

அவர் இரவின் ேவடசியில் மக்ேள் சநருக்ேத்திற்கு முன்னர் ேல் அடிக்ே மினாவிற்கு சசல்வதில் 

தவைில்வல. 

உஸாமா இப்னு வஸத்(ரலி) அவர்ேள் கூைினார்ேள்:  அைபாவிலிருந்து திரும்பும்கபாது நான் வாேனத்தில் 

நபி(ஸல்) அவர்ேளுக்குப் பின்னால் இருந்கதன். நபி(ஸல்) அவர்ேள் முஸ்தலிபாவுக்கு அருேிலுள்ள இடது 

புைப் பள்ளத்தாக்வே அவடந்ததும் ஒட்டேத்வத அமரச் சசய்துவிட்டு, சிறுநீர் ேழித்துவிட்டுப் பிைகு 

வந்தார்ேள். நான் அவர்ேளுக்கு வுழூச் சசய்யத் தண்ணீர் ஊற்ைிகனன். சுருக்ேமாே வுழூச் சசய்தார்ேள். 

அப்கபாது நான், இவைத்தூதர் அவர்ேகள! சதாழப் கபாேிைீர்ேளா? எனக் கேட்கடன். அதற்ேவர்ேள் 

'சதாழுவே உனக்கு முன்னால் (உள்ள முஸ்தலிபாவில்) தான்' எனக் கூைிவிட்டு, வாேனத்தில் ஏைி 

முஸ்தலிபா வந்ததும் சதாழுதார்ேள். (புோாி: 1669, முஸ்லிம்:3146) 

அபூ அய்யூப் அல் அன்ஸாாி(ரலி) அவர்ேள் கூைினார்ேள்: இறுதி ஹஜ்ஜின்கபாது நபி(ஸல்) அவர்ேள் 

முஸ்தலிபாவில் மஃாிவபயும் இஷாவவயும் இவணத்துத் சதாழுதார்ேள்.  (புோாி: 1674, முஸ்லிம்:3168) 

ஸாலிம் (ரழி) அவர்ேள் கூைினார்ேள்:  அப்துல்லாஹ் இப்னு உமர்(ரலி) தம் குடும்பத்திலுள்ள 

பலவீனர்ேவள முன் கூட்டிகய (மினாவிற்கு) அனுப்பி விடுவார். மற்ைவர்ேள் முஸ்தலிபாவில் மஷ்அருல் 

ஹராம் என்னுமிடத்தில் இரவு தங்குவார்ேள். அங்கு விரும்பியவாறு அல்லாஹ்வவ நிவனவு கூர்வர். பிைகு 

இமாம் முஸ்தலிபாவில் தங்ேித் திரும்புவதற்கு முன்னகமகய இவர்ேள் (மினாவுக்குத்) திரும்பி விடுவார்ேள். 

அவர்ேளில் சிலர் பஜ்ருத் சதாழுவேக்கு மினாவவ அவடவர். இன்னும் சிலர் அதற்குப் பின்னால் 
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வந்தவடவர். அவர்ேள் அங்கு வந்ததும் ஜம்ராவில் ேல்சலைிவர். பலவீனர்ேளுக்கு நபி(ஸல்) அவர்ேள் 

சலுவே வழங்ேியுள்ளார்ேள் என இப்னு உமர்(ரலி) கூறுவார்ேள்.  (புோாி: 1676) 

5) மினாவில் ஜம்ராக்ேளுக்கு ேல் எைிதல்; 

பத்தாவது நாளிற்ோன சூாியன் உதிக்கும் கநரம் சநருங்ேிவிட்டால் முஸ்தலிபாவிலிருந்து மினாவிற்கு 

சசல்லுதல், 

அம்ருப்னு வமமூன்(ரஹ்) அவர்ேள் கூைினார்ேள்:  உமர்(ரலி) முஸ்தலிபாவில் பஜ்ரு சதாழுதவத 

ேண்கடன். அங்கு தங்ேிய அவர், 'இவணவவப்கபார் சூாியன் உதயமாகும் வவர இங்ேிருந்து திரும்பிச் 

சசல்வதில்வல; கமலும் அவர்ேள் 'ஸபீரு மவல (சூாிய உதயத்தால்) ஒளிரட்டும்!' என்றும் கூறுவார்ேள்: 

ஆனால் நபி(ஸல்) அவர்ேகளா, இவண வவப்கபாருக்கு மாற்ைமாே நடந்துள்ளனர்!' என்று கூைிவிட்டு 

சூாியன் உதிக்கும் முன்கப அங்ேிருந்து திரும்பிவிட்டார்ேள். (புோாி: 1684) 

பின்வரும் விடயங்ேவள சசய்தல்; 

a) ஜம்ரதுல் அேபாவிற்கு (அதுகவ ஜம்ராக்ேளில் மக்ோவிற்கு மிே சநருக்ேமானது) ஒன்ைன்பின் 

ஒன்ைாே ஏழு ேற்ேவள எைிதல், ஒவ்சவாரு ேல்லின் கபாதும் "அல்லாஹு அக்பர்" என்று கூறுதல்.  

இப்னு அப்பாஸ்(ரலி) அவர்ேள் கூைினார்ேள்:  'நபி(ஸல்) அவர்ேள் ஜம்ரதுல் அேபாவில் ேல்சலைிேிை 

வவர தல்பியா கூைிக் சோண்கடயிருந்தார்ேள்' என பள்ல்(ரலி) அவர்ேள் கூைினார்ேள்.  (புோாி: 1685. , 

முஸ்லிம்:3148) 

b) (ஹத்வய) பலி மிருேத்வத அறுத்து, தானும் சாப்பிட்டு, ஏவழேளுக்கும் சோடுத்தல். இப்படி 

மிருேத்வத அறுப்பசதன்பது உம்ராவவ முடித்துவிட்டு (தமத்துஃ முவையில்) ஹஜ் சசய்பவருக்கும், 

ஒகர இஹ்ராமில் இரண்வடயும் கசர்த்து (ேிரான் முவையில்) ஹஜ் சசய்பவருக்கு ேடவமகும் 

ْم يَِجْد فَِصيَاُم ثَٰلثَِة اَيَّاٍم فِى اْلَح ُِّ  َوَسْبعٍَة اَِذا   ۚفََمْن َََمَََّع بِاْلعُْمَرةِ اِلَى اْلَح ُِّ  فََما اْسََْيَسَر ِمَن اْلَهْدىِ  
فََمْن لَّ

َ ؕ ٰذ ِلَك ِلَمْن لَّْم يَُكْن اَْهلُٗه َحاِضِرْى اْلَمْسِجِد اْلَحـَرامِ  َرَجْعَُمْؕ َِْلَك َعَشَرةٌ َكاِملَةٌ ؕ  ا اَنَّ ّٰللاه َ َواْعلَُمْو   َواََّقُوا ّٰللاه

 .بِ َشِدْيُد اْلِعقَا

(நீங்ேள் சமாதான நிவலவயப் சபற்ைால்) ஹஜ் வவர உம்ரா சசய்வதின் சவுோியங்ேவள (தமத்துஃ) 

அவடந்கதார் தனக்கு எது இயலுகமா அந்த அளவு குர்பானி சோடுத்தல் கவண்டும்; (அவ்வாறு குர்பானி 

சோடுக்ே) சாத்தியமில்வலயாயின், ஹஜ் சசய்யும் ோலத்தில் மூன்று நாட்ேளும், பின்னர் (தம் 

ஊர்)திரும்பியதும் ஏழு நாட்ேளும் ஆேப் பூரணமாேப் பத்து நாட்ேள் கநான்பு கநாற்ைல் கவண்டும். இ(ந்தச் 

சலுவேயான)து, எவருவடய குடும்பம் மஸ்ஜிதுல் ஹராமின் பக்ேத்தில் இல்வலகயா அவருக்குத் தான் - 

ஆேகவ அல்லாஹ்வவ பயந்து சோள்ளுங்ேள்; நிச்சயமாே அல்லாஹ் கவதவன சோடுப்பதில் 

ேடுவமயானவன் என்பவத அைிந்து சோள்ளுங்ேள். (2:196) 

அபூ ஜம்ரா(ரஹ்) அவர்ேள் கூைினார்ேள்:  நான் இப்னு அப்பாஸ்(ரலி) அவர்ேளிடம் ஹஜ்ஜுத் தமத்துஃ 

பற்ைிக் கேட்கடன். அவர் அவதகய நிவைகவற்றுமாறு எனக்குக் கூைினார். பிைகு நான் அவர்ேளிடம், 

குர்பானி சோடுப்பது பற்ைிக் கேட்கடன். அதற்ேவர்ேள், 'ஒட்டேத்வத அல்லது மாட்வட அல்லது ஆட்வட 

பலியிடலாம்; அல்லது ஒரு (ஒட்டேத்தின் அல்லது மாட்டின்) பலியில் ஒரு பங்ோளியாேச் கசரலாம்' என்று 

கூைினார்ேள். மக்ேகளா, ஹஜ்ஜுத் தமத்துஃவவ சவறுத்தது கபாலிருந்தது. நான் உைங்ேியகபாது ேனவில் 

ஒருவர் '(உம்முவடய) ஹஜ்(ஜில் குற்ைம் ஏதுமில்வல: அது) ஏற்ேப்படக் கூடியகத! தமத்துஃவும் 

ஏற்ேப்பட்டது!' என உரத்துக் கூவினார். உடகன நான் இப்னு அப்பாஸ்(ரலி) அவர்ேளிடம் வந்து என் 

ேனவவக் கூைிகனன். அதற்கு அவர்ேள் 'அல்லாஹ் மிேப்சபாியவன்; அபுல்ோஸிம் நபி(ஸல்) அவர்ேளின் 

வழிமுவைகய இது!' எனக் கூைினார்ேள். (புோாி: 1688) 
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c) முடிவய வழித்தல், அல்லது ேத்தாித்தல், வழித்தகல சிைந்தது, சபண்ணாே இருந்தால் விரல் 

நுனிப்பகுதி அளவு ேத்தாித்தல். 

ٖۤ اَذً    ِرْيًضا اَْو بِه  ْن َوََل ََْحِلقُْوا ُرُءْوَسُكْم َحَهى يَْبلَُغ اْلَهْدُى َمِحلَّٗهؕ  فََمْن َكاَن ِمْنُكْم مَّ اِْسه  فَِفْديَةٌ ِم  ْن رَّ ى ِم 

  ِصيَاٍم اَْو َصَدقٍَة اَْو نُُسكٍۚ 

அந்த ஹத்யு(குர்பான் சசய்யப்படும்) இடத்வத அவடவதற்கு முன் உங்ேள் தவலமுடிேவளக் 

ேவளயாதீர்ேள்; (2:196) 

இப்னு உமர்(ரலி) அவர்ேள் கூைினார்ேள்:  நபி(ஸல்) அவர்ேள் தங்ேளின் ஹஜ்ஜின்கபாது தவலவய 

மழித்தார்ேள். அவர்ேள், 'இவைவா! தவலவய மழித்துக் சோள்பவர்ேளுக்கு நீ ேருவண புாி!' எனக் 

கூைியதும் கதாழர்ேள் 'இவைத்தூதர் அவர்ேகள! முடிவயக் குவைத்துக் சோள்பவர்ேளுக்கும்' என்ைனர். 

பிைகு நபி(ஸல்) அவர்ேள் 'இவைவா! தவலவய மழித்துக் சோள்பவர்ேளுக்கு நீ ேிருவப சசய்வாயாே!' 

எனப் பிரார்த்தித்தார்ேள். உடகன கதாழர்ேள் 'இவைத்தூதர் அவர்ேகள! முடிவயக் குவைத்துக் 

சோள்பவர்ேளுக்கும்.. ' என்ைனர். நபி(ஸல்) அவர்ேள் 'முடிவயக் குவைத்துக் சோள்பவர்ேளுக்கும் 

(ேருவண புாிவாயாே!) '   என்று கூைினார்ேள்.  

இன்சனாரு அைிவிப்பின்படி 'அல்லாஹ் தவலவய மழித்துக் சோள்பவர்ேளுக்குக் ேருவண புாிவானாே!' 

என்று ஒரு முவைகயா இரண்டு முவைகயா கூைினார்ேள் என உள்ளது.  

இன்னுசமாரு அைிவிப்பில் நான்ோவது முவையில், 'முடிவயக் குவைத்துக் சோள்பவர்ேளுக்கும்...' எனக் 

கூைினார்ேள் என உள்ளது.  (புோாி: 1726,1727 , முஸ்லிம்) 

இந்த மூன்று விடயங்ேவளயும் ேல்சலைிதல்,அறுத்துப் பலியிடல்,வழித்தல் என்ை அவமப்பில் முடிந்தால் 

சசய்தல், வாிவசயில் மாற்ைம் ஏற்பட்டால் குற்ைமில்வல. 

இப்னு அப்பாஸ்(ரலி) அவர்ேள் கூைினார்ேள்:  பலியிடுவதற்கு முன் தவலமுடிவய மழித்துவிடுதல் மற்றும் 

அது கபான்ைவற்வைப் பற்ைி நபி(ஸல்) அவர்ேளிடம் வினவப்பட்டது. அதற்கு நபி(ஸல்) அவர்ேள் 

'குற்ைமில்வல! குற்ைமில்வல! என்ைனர். (புோாி: 1721. ,முஸ்லிம்:3224) 

இப்னு அப்பாஸ்(ரலி) அவர்ேள் கூைினார்ேள்: நபி(ஸல்) அவர்ேளிடம் பலியிடுவது, தவலவய மழிப்பது, 

ேல்சலைிவது ஆேியவற்வை முற்படுத்திகயா பிற்படுத்திகயா நிவைகவற்றுவது சம்பந்தமாே 

வினவப்பட்டது. நபி(ஸல்) அவர்ேள் 'குற்ைமில்வல!' எனக் கூைினார்ேள்.  (புோாி: 1734) 

இப்னு அப்பாஸ்(ரலி) அவர்ேள் கூைினார்ேள்: நபி(ஸல்) அவர்ேள் மினாவில் இருந்தகபாது துல்ஹஜ் 

10ஆம் நாள் பல கேள்விேள் கேட்ேப்பட்டதற்கு 'குற்ைமில்வல!' என்கை பதில் கூைினார்ேள். ஒருவர் 'நான் 

பலியிடுவதற்கு முன் தவலவய மழித்து விட்கடன்!' என்று கூைியகபாது, நபி(ஸல்) அவர்ேள் 'குற்ைமில்வல! 

(இப்கபாது) பலியிடுவீராே!' எனக் கூைினார்ேள். பிைகு அவர் 'நான் மாவல கநரமான பின்கப 

ேல்சலைிந்கதன்!' என்ைதும் நபி(ஸல்) அவர்ேள் 'குற்ைமில்வல!' என்ைார்ேள்.  (புோாி: 1735) 

குைிப்பு: இந்த மூன்று விடயங்ேவளயும் சசய்துவிட்டால், மவனவிவய சநருங்குவவத தவிர்த்துள்ள 

இஹ்ராமுக்ோே தவடசசய்யப்பட்ட அவனத்தும் அனுமதிக்ேப்பட்டதாே ஆேிவிடும்,  இதவன 'முதல் 

அனுமதி' என்கபாம், எனகவ இஹ்ராவம ேவளந்துவிட்டு சாதாரண ஆவட அணியலாம். 

உம்மு ஸலமா ரலி அவர்ேள் கூைினார்ேள்: நபி ( ஸல்) அவர்ேள் கூைினார்ேள்: இந்த நாள் நீங்ேள் ேல் 

எைிந்துவிட்டா,ல் நீங்ேள் மவனவி தவிர்ந்த தவடேளிலிருந்து நீங்குவது அனுமதிக்ேப்பட்டுள்ளது, 

(அஹ்மத்:26573, அபூ தாவுத்:1999, இதன் அைிவிப்பாளர் சதாடாில் இப்னு இஸ்ஹாக் எனும் முதல்லிஸ் 

இடம்சபற்ைிருந்தாலும் அவர் 'எனக்கு அைிவித்தார்' என்ை பலமான சசால் சோண்டு அைிவித்துள்ளார்) 
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எதவனக் சோண்டு முதல் அனுமதி உண்டாகும் என்பதில் அைிஞர்ேள் மூன்று ேருத்துக்ேளில் 

ேருத்துமுரண்பாடு சோண்டுள்ளனர், சிலர் 'ேல்சலைிதல், வழித்தல்,தவாப் ஆேிய மூன்ைில் இரண்வடக் 

சோண்டு உண்டாகும்' என்ைனர், இன்னும் சிலர் 'ஜம்ரதுல் அேபாவிற்கு ேல்சலைிவது சோண்டு 

உண்டாகும்' என்ைனர், இன்னும் சிலர் ' ேல்சலைிந்த பினனர் வழிப்பதன் மூலம் உண்டாகும், வழிப்பதற்கு 

முன்னர் எதுவும் அனுமதியாோது' என்ைனர். நாம் இங்கு கதர்வு சசய்துள்ள ேருத்து ேருத்து கவற்றுவமயில் 

இருந்து சவளிகயை சிைந்த வழியாே இருக்கும் என்று ேருதுேின்கைன், அல்லாஹு அஃலம். 

ஆஇஷா ரலி அவர்ேள் கூைினார்ேள்: நபி (ஸல்) அவர்ேளுக்கு இஹ்ராம் அணிவதற்ோே  இஹ்ராம் 

அணிவதற்கு முன்னரும், அவர்ேள் அனுமதி சபறுவதற்ோே ேஃபாவவ தவாப் சசய்வதற்கு முன்னரும் 

வாசவண பூசிவிடுபவராே இருந்கதன்,  (புோாி:1539, முஸ்லிம்) 

இமாம் நவவீ ரஹ் அவர்ேள் கூைினார்ேள்: இன்சனாரு அைிவிப்பில் 'அவர்ேள் அனுமதி சபறுவதற்ோே 

ேஃபாவவ தவாப் சசய்வதற்கு முன்னர் அவர்ேள் அனுமதிசபற்ைகபாது வாசவண பூசிவிடுபவராே 

இருந்கதன்' என்று வந்துள்ளது, எனகவ இதில் 'முதல் அனுமதி அேபாவுக்கு ேல்சலைிந்து, வழித்த பின்னர் 

தவாபுக்கு முன்னர் உண்டாகும் என்பது சதளிவு, இது (புோாி,முஸ்லிம்) பதிவு சசய்யப்பட்டதாகும்.. 

(ஷரஹு முஸ்லிம், மஜ்மூஉ பதாவ உவஸமீன் ரஹ்)    

6) மக்ோவுக்கு திரும்பி வந்து தவாப் சசய்தல், 

பிைகு மக்ோவுக்கு திரும்பி வந்து, தவாபுல் இபாளா (ஹஜ்ஜுக்ோன தவாப்) சசய்தல், பிைகு ஸபா, 

மர்வாவுக்கு இவடயில் ஹஜ்ஜுக்ோன ஸஃயு சசய்தல். இதன் மூலம் 'இரண்டாவது அனுமதி' உண்டாகும், 

இதன் மூலம் மவனவிவய சநருங்குதல் உற்பட அவனத்தும் அனுமதிக்ேப்படும். 

இப்னு உமர் ரலி அவர்ேள் கூைினார்ேள்: நபி (ஸல்) அவர்ேள் நஹ்ருவடய (பத்தாம்) நாளில் தவாபுல் 

இபாளா சசய்தார்ேள், பிைகு திரும்பிவந்து மினாவில் லுஹவர சதாழுதார்ேள். (முஸ்லிம்)  

ஆயிஷா(ரலி) அவர்ேள் கூைினார்ேள்:  நாங்ேள் நபி(ஸல்) அவர்ேளுடன் ஹஜ் சசய்கதாம், நஹருவடய 

(பத்தாவது) நாளில் தவாபுல் இபாளா சசய்கதாம், அப்கபாது ஸபிய்யா அவர்ேள் மாதவிடாய் 

ஏற்பட்டிருந்தார்ேள், நபியவர்ேகளா ஒரு ேணவன் தன மவனவியிடம் விரும்புவவத சசய்ய 

விரும்பினார்ேள், அகபாது நான் ;அல்லாஹ்வின் தூதகர அவர் மாதவிடாயுடன் இருக்ேிைார்' என்கைன், 

அதற்கு நபியவர்ேள் '  அவகர எங்ேவள (மக்ோவிலிருந்து சசல்ல விடாமல்) தடுபவர்' என்று கூை, 'அவர் 

நஹ்ர் நாளில் தவாபுல் இபாளா சசய்துவிட்டார்' என்ைனர், அப்கபாது நபியவர்ேள் 'சவளிகயறுங்ேள்' 

என்று கூைினார்ேள்.  (புோாி)    

7) மீண்டும் மினாவுக்கு வருதல், 

ஹஜ்ஜுக்ோன தாவாப், ஸஃயி முடிந்தவுடன் மீண்டும் மினாவிற்கு சசன்று, பதிகனாராம், பன்னிரண்டாம் 

இரவுேளில் அங்கு தங்குதல். 

8) மீண்டும் ஜம்ராக்ேளுக்கு ேல் எைிதல், 

அவ்விரண்டு நாட்ேளிலும் மூன்று ஜம்ராக்ேளுக்கும் சூாியன் நடு உச்சியிலிருந்து சாய்ந்த பிைகு ேல் எைிதல், 

அதவன மக்ோவிற்கு மிே தூரத்திலுள்ள ஜம்ரதுல் ஊலாவிலிருந்து ஆரம்பித்து, பின்பு ஜம்ரதுல் 

வுஸ்தாவிற்கும், பிைகு ஜம்ரதுல் அேபாவிற்கும் எைிதல், ஒவ்சவாரு ஜம்ராவுக்கும் ஏழு ேற்ேவள ஒன்ைன் 

பின் ஒன்ைாே எைிவதுடன்,ஒவ்சவான்றுடனும் தக்பீர் சசால்லுதல். 

ஜம்ரதுல் ஊலாவிற்கும், ஜம்ரதுல் வுஸ்தாவிற்கும் ேல்சலைிந்த பின்னர் ேிப்லாவவ முன்கனாக்ேி துஆ 

சசய்தல். 

இவ்விரு நாட்ேளிலும் சூாியன் உச்சியிலிருந்து சாய முன்னால் ேல் எைிவது சசல்லுபடியாோது. 
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வபரா(ரஹ்) அவர்ேள் கூைினார்ேள்:  'நான் எப்கபாது ேல்சலைிவது?' என இப்னு உமர்(ரலி) அவர்ேளிடம் 

கேட்கடன். அதற்கு அவர்ேள் 'உம்முவடய தவலவர் எைியும்கபாது நீரும் எைியும்!' என்ைார்ேள். நான் 

மீண்டும் அகத கேள்வி கேட்டகபாது, 'நாங்ேள் சூாியன் உச்சி சாயும் வவர ோத்திருப்கபாம்; பிைகு 

ேல்எைிகவாம்!' எனக் கூைினார்ேள். (புோாி: 1746.) 

அப்துர் ரஹ்மான் இப்னு யஸித்(ரஹ்) அவர்ேள் கூைினார்ேள்:  அப்துல்லாஹ் இப்னு மஸ்ஊத்(ரலி) 

ஜம்ரத்துல் குப்ராவிடம் வந்ததும், தம் இடப் பக்ேத்தில் இவையில்லம் ேஃபாவும் வலப் பக்ேத்தில் மினாவும் 

இருக்கும் படி நின்று சோண்டு, ஏழு சிறு ேற்ேவள எைிந்தார். பிைகு 'இவ்வாறுதான், பேரா அத்தியாயம் 

யாருக்கு அருளப்பட்டகதா அந்த நபி(ஸல்) அவர்ேளும் எைிந்தார்ேள்!' என்று கூைினார்ேள். (புோாி: 1748.) 

அஃமஷ்(ரஹ்) அவர்ேள் கூைினார்ேள்:  'நான் இப்னு மஸ்ஊத்(ரலி) அவர்ேளுடன் இருக்கும்கபாது, 

ஒவ்சவாரு ேல்வல எைியும்கபாதும் தக்பீர் கூைினார்ேள். ' பிைகு அல்லாஹ்வின் மீது ஆவணயாே! யாருக்கு 

அல்பேரா அத்தியாயம் அருளப்பட்டகதா அந்த நபி(ஸல்) அவர்ேள் இந்த இடத்தில்தான் (ேல்சலைிந்தபடி) 

நின்ைார்ேள்!' என இப்னு மஸ்வூத்(ரலி) கூைினார்ேள். (புோாி: 1750.) 

ஸாலிம்(ரஹ்) அவர்ேள் கூைினார்ேள்:  இப்னு உமர்(ரலி) முதல் ஜம்ராவில் ஏழுேற்ேவள எைிவார்ேள். 

ஒவ்சவான்வையும் எைிந்ததும் தக்பீர் கூறுவார்ேள். பிைகு சமதளமான தவரப் பகுதிக்கு வந்து ேிப்லாவவ 

முன்கனாக்ேி நிற்பார்ேள். தம் வேேவள உயர்த்தி, நீண்ட கநரம் நின்று பிரார்த்திப்பார்ேள். பின்பு, 

இரண்டாவது ஜம்ராவில் ேல்சலைிவார்ேள். பிைகு இடப்பக்ேமாே நேர்ந்து, சமதளமான இடத்திற்குப் 

கபாய், ேிப்லாவவ முன்கனாக்ேி, நீண்ட கநரம் நின்று, வேேவள உயர்த்தி பிரார்த்திப்பார்ேள். பின்பு 

பத்னுல் வாதி என்னுமிடத்திலிருந்து ேவடசி ஜம்ராவில் ேல்சலைிவார்ேள்; அங்கு நிற்ேமாட்டார்ேள். பிைகு 

திரும்பி வந்து, 'இவ்வாறுதான் நபி(ஸல்) அவர்ேள் சசய்ய பார்த்திருக்ேிகைன்!' எனக் கூறுவார்ேள். (புோாி: 

1751) 

9) விவரந்து சசல்லல், அல்லது தாமதித்தல்; 

பன்னிரண்டாம் நாள் ேல் எைிந்த பின் அவசரமாே சசல்வதாே இருந்தால், சூாியன் மவைய முன்னர் 

சவளிகயறுதல். தாமதித்து சசல்ல விரும்பினால் (அதுகவ சிைந்தது) பதின் மூன்ைாவது நாளும் மினாவில் 

தங்ேிவிட்டு, மூன்று ஜம்ராக்ேளுக்கும் இரண்டு நாட்ேளும் எைிந்தது கபான்று அந்த நாளில் சூாியன் சாய்ந்த 

பிைகு ேல் எைிதல். 

ْعُدْوٰدتٍ   َ فِْى  اَيَّاٍم مَّ َر فَاَلٖۤ اِثَْم َعلَْيهؕ َواْذُكُروا ّٰللاه َل فِْى يَْوَمْيِن فَاَلٖۤ اِثَْم َعلَْيِه ۚ َوَمْن ََاَخَّ    ِلَمِن اََّٰقىؕ   ِ فََمْن َََعجَّ

ا اَنَُّکْم اِلَْيِه َُْحَشُرْونَ  َ َواْعلَُمْو     َواََّقُوا ّٰللاه

குைிப்பிடப்பட்ட நாட்ேளில் அல்லாஹ்வவ திக்ரு சசய்யுங்ேள்; எவரும்(மினாவிலிருந்து) இரண்டு 

நாட்ேளில் விவரந்துவிட்டால் அவர் மீது குற்ைமில்வல; யார்(ஒரு நாள் அதிேமாே) தங்குேிைாகைா அவர் 

மீதும் குற்ைமில்வல; (இது இவைவவன) அஞ்சிக் சோள்கவாருக்ோே (கூைப்படுேிைது); அல்லாஹ்வவ 

நீங்ேள் அஞ்சிக் சோள்ளுங்ேள்; நீங்ேள் நிச்சயமாே அவனிடத்திகல ஒன்று கசர்க்ேப்படுவீர்ேள் 

என்பவதயும் அைிந்து சோள்ளுங்ேள்.   (2:203) 

10) தவாபுல் வதாஃ (பிாியாவிவட தவாப்); 

திரும்பி சசல்ல பயணத்வத விரும்பினால் பயணத்தின் கபாது ேஃபாவவ ஏழு தடவவேள் தவாப் சசய்தல், 

இது தவாபுல் வதாஃவாகும். மாதவிடாய், நிபாஸ் ஏற்பட்ட சபண்ேளுக்கு தவாபுல் வதாஃ இல்வல. 

இப்னு அப்பாஸ் ரலி அவர்ேள் கூைினார்ேள்: மக்ேளின் ேவடசி முடிவாே ேஃபாவவ ஆக்ேிக்சோள்ளுமாறு 

மக்ேள் எனப்பட்டனர், ஆனாலும் மாதவிடாய் சபண்ேளுக்கு அது இலகுவாக்ேப்பட்டது. (புோாி) 
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இப்னு அப்பாஸ் ரலி அவர்ேள் கூைினார்ேள்: மக்ேள் எல்லா விதத்திலும் சவளிகயைிக்சோண்டிருந்தனர், 

அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்ேள், 'தனது ேவடசி முடிவாே ேஃபாவவ வலம்வராதவவர எவரும் கபாேக் 

கூடாது' என்று கூைினார்ேள்.  (அபூதாவூத்:, ஸஹீஹ்) 

 

ஆயிஷா(ரலி) அவர்ேள் கூைினார்ேள்:  நாங்ேள் நபி(ஸல்) அவர்ேளுடன் ஹஜ் சசய்கதாம், நஹருவடய 

(பத்தாவது) நாளில் தவாபுல் இபாளா சசய்கதாம், அப்கபாது ஸபிய்யா அவர்ேள் மாதவிடாய் 

ஏற்பட்டிருந்தார்ேள், நபியவர்ேகளா ஒரு ேணவன் தன மவனவியிடம் விரும்புவவத சசய்ய 

விரும்பினார்ேள், அகபாது நான்; அல்லாஹ்வின் தூதகர அவர் மாதவிடாயுடன் இருக்ேிைார்' என்கைன், 

அதற்கு நபியவர்ேள் '  அவகர எங்ேவள (மக்ோவிலிருந்து சசல்ல விடாமல்) தடுபவர்' என்று கூை, 'அவர் 

நஹ்ர் நாளில் தவாபுல் இபாளா சசய்துவிட்டார்' என்ைனர், அப்கபாது நபியவர்ேள் 'சவளிகயறுங்ேள்' 

என்று கூைினார்ேள்.  (புோாி) 

ஆயிஷா(ரலி) அவர்ேள் கூைினார்ேள்:  நாங்ேள் நபி(ஸல்) அவர்ேளுடன் ஹஜ்வஜ மட்டுகம நிவைகவற்றும் 

எண்ணத்தில் புைப்பட்கடாம். நபி(ஸல்) அவர்ேள் (மக்ோவுக்கு) வந்ததும் இவையில்லம் ேஃபாவவயும் 

ஸஃபா, மர்வாவவயும் வலம்வந்தார்ேள். ஆனால், இஹ்ராமிலிருந்து விடுபடவில்வல. அவர்ேள் 

பலிப்பிராணிவயக் சோண்டு வந்திருந்தார்ேள். நபி(ஸல்) அவர்ேளுடன் இருந்த அவர்ேளின் 

மவனவிமார்ேள், அவர்ேளின் கதாழர்ேள் அவனவரும் வலம்வந்தார்ேள். பிைகு அவர்ேளில் பலிப்பிராணி 

சோண்டு வராதவர்ேள் இஹ்ராமிலிருந்து விடுபட்டுவிட்டனர். அப்கபாது எனக்கு மாதவிடாய் 

ஏற்பட்டுவிட்டது. நாங்ேள் ஹஜ்ஜின் எல்லா வழிபாடுேவளயும் சசய்கதாம்.  

நபி(ஸல்) அவர்ேள், முஹஸ்ஸப் என்னுமிடத்தில் தங்ேியிருந்தார்ேள். வீடு திரும்ப கவண்டிய இரவில் நான், 

'இவைத்தூதர் அவர்ேகள! என்வனத் தவிர, உங்ேளுவடய மற்ை எல்லாத் கதாழர்ேளும் ஹஜ்வஜயும் 

உம்ராவவயும் முடித்துவிட்டு (ஊர்) திரும்புேின்ைனர்!' என்கைன். அதற்ேவர்ேள், 'நாம் மக்ோவுக்கு வந்து 

கசர்ந்த இரவில் நீ வலம் வரவில்வலதாகன!' எனக் கேட்டார்ேள். நான் 'இல்வல!' என்கைன். நபி(ஸல்) 

அவர்ேள் 'நீ உன்னுவடய சகோதரருடன் தன்யீம் என்ை இடத்திற்குப் கபாய், உம்ராவுக்ோே இஹ்ராம் 

அணிந்து சோள்! கமலும் இன்னின்ன இடங்ேளில் என்வனச் சந்தித்துக் சோள்!' எனக் கூைினார்ேள். நான் 

(என் சகோதரர்) அப்துர் ரஹ்மானுடன் தன்யீம் சசன்று உம்ராவுக்ோே இஹ்ராம் அணிந்கதன். அப்கபாது, 

ஸபிய்யா பின்த் ஹுவய(ரலி) அவர்ேளுக்கு மாதவிடாய் ஏற்பட்டுவிட்டது. நபி(ஸல்) அவர்ேள், 

'ோாியத்வதக் சேடுத்துவிட்டாகய! நீ எங்ேவள (மக்ோவிலிருந்து சசல்ல விடாமல்) தடுத்துவிட்டாய்! 

வலம்வந்துவிட்டாயல்லவா?' எனக் கேட்டார்ேள். அதற்ேவர்ேள் 'ஆம்!' என்ைதும், 'அப்படியாயின் 

பரவாயில்வல; புைப்படு!' என்ைார்ேள்.  

பிைகு நபி(ஸல்) அவர்ேள் மக்ோவாசிேளுடன் கமகல ஏறும்கபாது அவர்ேவள சந்தித்கதன்; அப்கபாது 

நான் ேீகழ இைங்ேிக் சோண்டிருந்கதன். அல்லது, நான் கமகல ஏைிக் சோண்டிருந்கதன்; அவர்ேள் ேீகழ 

இைங்ேிக் சோண்டிருந்தார்ேள். (புோாி: 1762) 

 

குைிப்பு: 

ஹஜ், உம்ரா சசய்பவர் கபணகவண்டிய சில விடயங்ேள்: 

I. ஜமாஅத்கதாடு கநரத்திற்கு சதாழுவது கபான்ை, மார்க்ேக் ேடவமேளில் ேவனம் சசலுத்தகவண்டும். 

II. அல்லாஹ் தடுத்திருக்கும் பாவம் சசய்தல், சேட்ட விடயங்ேளில் ஈடுபடல், இல்லைத்தில் ஈடுபடல் 

கபான்ை விடயங்ேவள ேட்டாயம் தவிர்த்தல். 

அல்லாஹ் கூறுேிைான்: 
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 ِ  .791:البقرة()فََمْن فََرَض فِيِهنَّ اْلَح َُّّ فَال َرفََث َوَل فُُسوَق َوَل ِجَداَل فِي اْلَح ُّ 

எனகவ, அவற்ைில் எவகரனும் (இஹ்ராம் அணிந்து) ஹஜ்வஜ தம் மீது ேடவமயாக்ேிக் சோண்டால், 

ஹஜ்ஜின் ோலத்தில் சம்கபாேம், சேட்ட வார்த்வதேள் கபசுதல், சச்சரவு - ஆேியவவ சசய்தல் கூடாது;... 

(2:197) 

III. ஏவனயவர்ேளுக்ே சசால்லாகலா, சசயலாகலா தீங்குசசய்யாதிருத்தல். 

IV. இஹ்ராத்திற்ோே தடுக்ேப்பட்ட அவனத்வதயும் தவிர்த்துக்சோள்ளல். அந்த வவேயில்; 

A- தனது முடிவய ேவலதல், நேத்வத நீக்குதல் கூடாது 

B- தனது ஆவடயிகலா, உடம்பிகலா நருமணம் பூசாதிருத்தல். வாசவன சவர்க்ோரத்வத தவிர்த்தல், 

இஹ்ராம் அணியும்கபாது பூசிய வாசவன ஆவடயில் இருப்பது பாதிப்வப ஏற்படுத்தாது.  

C- தவரவாழ் உயிாினங்ேவள கவட்வடயாடாதிருத்தல்.  

D- ஆவசயுடன் மவனவிவயத் சதாடுவது, முத்தமிடுவது கபான்ைவற்வை தவிர்ப்பது, உடலுைவில் 

ஈடுபடுவது மிேக் ேடுவமயானது.  

E- திருமணம் முடிப்பவதயும், முடித்துவவப்பவதயும், தனக்கோ மற்ைவர்ேளுக்கோ அதற்ோன 

கபச்சுவார்த்வதயில் ஈடுபடுவவதயும் தவிர்த்தல்.  

F- வேயுவர அணிவவதத் தவிர்த்தல். ஆனால் புடவவேளால் வேவய சுற்ைிக் சோள்வது 

குற்ைமில்வல.  

 

முன்னால் கூைப்பட்டவவ இரு பாலாருக்கும் சபாதுவானவவ.  

ஆண்ேளுக்கு மாத்திரம் தடுக்ேப்பட்டவவ! 

a) தவலவய மூடாதிருத்தல், குவட பிடிப்பகதா, கூடாரங்ேளின் கூவரேளால் தவல மவைபடுவகதா, 

தவலேளில் சுவமேவள சுமப்பகதா பாதிப்பில்வல.  

b) சுற்ைித் வதக்ேப்பட்ட கமலாவட, தவலப்பாவே, சதாப்பி, ோட்சட்வட, சப்பாத்து கபான்ைவற்வை 

அணியக்கூடாது, கவட்டி இல்லாதவர் ோட்சட்வட அணிவதும், பாதணி இல்லாதவர் சப்பாத்து 

அணிவதும் தவைில்வல.  

 பாதணி, கமாதிரம், மூக்குக் ேண்ணாடி கபான்ைவற்வை அணிவதும், ேடிோரம் ேட்டுவதும், 

பணப் வபேவள ேட்டிக்சோள்வதும் தவைில்வல.   

 வாசவன இல்லாதவற்வைக் சோண்டு சுத்தம் சசய்வதும், குளிப்பதும், உடம்வப தவலவய 

கதய்ப்பதும் அனுமதிக்ேப்பட்டகத, தவலவய சசாாியும் கபாது கதய்க்கும் கபாது முடிேள்  

நாட்டமின்ைி உதிர்நதால் அது பாதிப்பாோது. 

சபண்ேளுக்கு தடுக்ேப்பட்டது; 

a) சபண்ேள் முேத்திவர அணியக்கூடாது, அந்நிய ஆண்ேள் இல்லாத நிவலயில் இஹ்ராம் அணிந்த 

நிவலயில் முேத்வத திைந்திருப்பகத சுன்னாவாகும். 

இவவதான் ஹஜ் உம்ராவுக்ோன சுருக்ேமான சட்டதிட்டங்ேளாகும். இவற்வை அைிந்து நல்லமுவையில் 

இபாதத்வத முடிக்ே வல்ல ரஹ்மான் நம்மவனவருக்கும் அருள் பாலிப்பானாே!!! 

 

உம்ரா, ஹஜ்ஜின் கபாது ஓதகவண்டியவவேள்; 

1- உம்ராவுக்கு இஹ்ராம் அணியும்கபாது 

                  (முஸ்லிம்)اللَُّهمَّ بِعُْمَرة   لَبَّْيكَ 
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2- ஹஜ்ஜுக்கு இஹ்ராம் அணியும்கபாது 

ة   لَبَّْيكَ                   (முஸ்லிம்)                   اللَُّهمَّ بَِحجَّ

3- தவாவப ஆரம்பிக்கும் கபாதும், ஹஜருல் அஸ்வதுக்கு கநராே வரும்கபாதும் வேயால் வசவே சசய்து 

விட்டு 

 ُ                                    (புஹாாி)  أَْكبَرُ  ّللاَّ

{{ இப்னு உமர் ரலி அவர்ேள் 'பிஸ்மில்லாஹ்' என்றும் சசால்வார்ேள் என்று அவர்ேளது சசயலாே 

பதியப்பட்டுள்ளது, அது அவர்ேளது இஜ்திஹாதாே இருக்ேலாம், நபிேளாவரத் சதாட்டு 

பதியப்படவில்வல. (அல்லாஹு அஃலம்)}} 

4- தவாபில் ருக்னுல் யமானிக்கும், ஹஜருல் அஸ்வதுக்கும் இவடயில் 

      (அபூதாவுத், இப்னு ஹிப்பான்)َربَّنَا آِتنَا فِي الدُّْنيَا َحَسنَةً، َوفِي اآلِخَرةِ َحَسنَةً، َوقِنَا َعذَاَب النَّارِ  اللَُّهمَّ 

5- ஸஃயு சசய்ய ஆரம்பிக்கும்கபாது 

فَا واْلَمْرَوةَ ِمْن َشعَائِِر هللاِ   إِنَّ               (முஸ்லிம்) أَْبدَأُ ِبَما بَدَأَ هللاُ بِهِ -الصَّ

6- ஸபா, மர்வாவின் மீது எாிய நிவலயில் பின்வரும் துஆவவ ேிப்லாவவ முன்கனாக்ேி சசால்லுதல் 

إِلَّ هللاُ َوْحدَهُ، أَْنَجَز إِلَهَ إِلَّ هللاُ َوْحدَهُ َل َشِريَك لَهُ، لَهُ اْلُمْلُك َولَهُ اْلَحْمدُ َوُهَو َعلَى ُكل ِ َشْيء  قَِديٌر، َل إِلَهَ  َل 

                          (முஸ்லிம்)َوْعدَهُ، َونََصَر َعْبدَهُ، َوَهَزَم اْْلَْحَزاَب َوْحدَهُ 

7- மினாவிலிருந்து அரபாவுக்கு சசல்லும் கபாது தக்பீர், அல்லது தல்பியா சசால்லுதல் 

 

 اللَُّهمَّ لَبَّْيَك، لَبَّْيَك لَ َشِريَك لََك لَبَّْيَك، إِنَّ الَحْمدَ َوالن ِْعَمةَ لََك َوالُمْلَك، لَ َشِريَك لَكَ  لَبَّْيكَ 

அல்லது 

 ُ                (முஸ்லிம்)أَْكبَرُ  ّللاَّ

8- மஷ்அருல் ஹராமில் ேிப்லாவவ முன்கனாக்ேி, திக்வர சசய்துவிட்டு துஆ கேட்டல் 

            (முஸ்லிம்)إِلَهَ إِلَّ هللاُ َوْحدَهُ َل َشِريَك لَهُ، لَهُ اْلُمْلُك َولَهُ اْلَحْمدُ َوُهَو َعلَى ُكل ِ َشْيء  قَِديرٌ  لَ 

9- ஜம்ரதுல் அேபாவிற்கு  ேல் அடிக்கும் வவர தல்பியா சசால்லுதல் 

 اللَُّهمَّ لَبَّْيَك، لَبَّْيَك لَ َشِريَك لََك لَبَّْيَك، إِنَّ الَحْمدَ َوالن ِْعَمةَ لََك َوالُمْلَك، لَ َشِريَك لَكَ  لَبَّْيكَ 

10- ஜம்ராக்ேளுக்கு ேல் அடிக்கும் கபாது ஒவ்சவாரு ேல்லின் கபாதும் தக்பீர் சசால்லுதல், இரண்டு 

ஜம்ராக்ேளுக்கு ேல் அடித்தபின் ேிப்லாவவ முன்கனாக்ேி துஆ கேட்டல் 

 ُ            (புஹாாி)أَْكبَرُ  ّللاَّ

 

மதீனாவில் மஸ்ஜிதுன் நபவிவய தாிசித்தல்:- 

A- ஹஜ் சசய்வதற்கு முன்னகரா பின்னகரா மதீனாவுக்கு சசன்று, மஸ்ஜிதுன் நபவிவய தாிசிப்பதும், 

அங்கு சதாழுவதும் அனுமதிக்ேப்பட்டகத, ஏசனனில் அங்கு சதாழுவது மஸ்ஜிதுல் ஹராம் 
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தவிர்த்துள்ள ஏவனய மஸ்ஜித்ேளில் சதாழுவவதவிடவும் ஆயிரம் சதாழுவேேவளவிட 

சிைந்ததாகும். அடுத்து தாிசிப்பதற்கு அனுமதி வழங்ேப்பட்ட மஸ்ஜிதுேள் மூன்ைில் ஒன்ைாகும். 

நபி ஸல் அவர்ேள் கூைினார்ேள்: மூன்று மஸ்ஜிதுேளுக்கே அன்ைி பயணம் நாடிச் சசல்லக்கூடாது, 

அல்மஸ்ஜிதுல் ஹராம், எனது இந்த மஸ்ஜித் (மஸ்ஜிதுன் நபவி), அல்மஸ்ஜிதுல் அக்ஸா.  (புோாி:1864, 

முஸ்லிம்)  

நபி (ஸல்) அவர்ேள் கூைினார்ேள்: எனது இந்த மஸ்ஜிதில் (மஸ்ஜிதுன் நபவியில்) சதாழுவது 

மஸ்ஜிதுல் ஹராம் தவிர்த்துள்ள மஸ்ஜிதுேளில் ஆயிரம் சதாழுவேேவள சதாழுவவதவிடவும் 

சிைந்ததாகும்.  (புோாி:1190 , முஸ்லிம்) 

சந்தர்ப்பம் ேிவடத்தால் ரவ்ளா எனும் இடத்தில் அமர்ந்து வண்ணக்ே வழிபாடுேளில் ஈடுபடுதல். 

நபி (ஸல்) அவர்ேள் கூைினார்ேள்: எனது வீட்டுக்கும் மிம்பருக்கும் இவடயில் சுவனத்து கசாவலேளில் 

ஒரு கசாவல இருக்ேின்ைது.  (புோாி:1196,முஸ்லிம்) 

B- மஸ்ஜிதுக்கு சசன்ைால் மஸ்ஜிதின் ோணிக்வேயாே இரண்டு ரக்அத்துக்ேவள, அல்லது 

சதாழுவேக்ோே இோமத் சசால்லப்பட்டிருந்தால் அத்சதாழுவேவய சதாழுதல். 

C- பிைகு நபிேளாாின் ேப்வர தாிசிக்ேலாம், ஆனால் அதற்ோே பயணம் கபாேக்கூடாது, அடுத்து 

சபாதுவாே ேப்ருேவள வமயவாடிேவள தாிசித்தல் என்ை அடிப்பவடயில் வவத்து 

சோள்ளகவண்டும். 

நபிேளாாின் ேப்ருக்கு முன்னால் நின்று 'அஸ்ஸலாமு அவலே அய்யுஹன் நபி, வரஹ்மதுல்லாஹி 

வபரோதுஹ், என்கைா சபாதுவாே வந்திருக்கும் ேப்ரு ஸியாரத்துக்ோன துஆவவகயா சசால்லல். 

அகதகபான்று அபூ பக்ர், உமர் ரலி ஆேிகயாருக்கும் ஸலாம் கூைி சபாதுவான துஆவவ 

சசால்லலாம். 

D- மஸ்ஜிதுல் குபாவுக்கு சசன்று அங்கும் சதாழலாம், அதுவும் சிைப்புக்குாியகத. 

நபி (ஸல்) அவர்ேள் கூைினார்ேள்: யார் தனது வீட்டில் வுழூ சசய்து, அதவன அழோே சசய்து, பிைகு 

குபாஃ மஸ்ஜிதுக்கு வந்து, அதில் சதாழுேின்ைாகரா அது ஒரு உம்ரா சசய்தது கபான்ைாகும்.  (இப்னு 

மாஜா:1412) 

E- பேீஃ வமயவாடிக்கு சசன்று அங்கு அடக்ேம் சசய்யப்பட்டிருப்கபாருக்ோே துஆ சசய்யலாம், ேப்ரு 

ஸியாரத்திற்சேன்று ோட்டித்தரப்பட்டிருக்கும் துஆவவ சசால்லிக்சோள்வது கபாதுமானது,  

முன்னால் கூைப்பட்ட இடங்ேளில் நபிேளாாிடம், நபித்கதாழர்ேளிடம் துஆ சசய்வகதா, அவர்ேவள 

முன்னிறுத்தி வஸீலா கதடுவகதா, பித்அத்தான விடயங்ேவள சசய்வகதா முற்ைாே தவிர்க்ேப்பட்ட 

கவண்டும்.  

F- உஹதுக்கு சசன்று அங்ேிருக்கும் ேப்ருேவளயும் தாிசிக்ேலாம், அவர்ேளுக்ோே பாவமன்னிப்பு கதடி 

துஆ சசய்யலாம், அங்கும் மார்க்ேத்திற்கு முரணான ோாியங்ேேவள சசய்வவத முற்ைாே தவிர்க்ே 

கவண்டும்.  

ேப்ருேவள தாிசிக்கும் கபாது சசால்ல கவண்டிய துஆக்ேள்: 

 

ُ ِبُكْم َلِحقُونَ  السَّالمُ  لُوَن، وِإنَّا إِْن َشاَء ّٰللاَّ ، اللَُّهمَّ َعلَْيُكْم َداَر قَْوٍم ُمؤِمنيَن، وأَََاُكْم َما َُوَعُدوَن، َغًدا ُمَؤجَّ

  (முஸ்லிம்)     الغَْرقَدِ اْغِفْر ألَْهِل بَِقيعِ 

ُ ِبُكْم َلِحقُوَن، أَْسأَُل ّٰللاَّ لَ  لسَّالمُ ا ياِر ِمَن الُمْؤِمِنيَن والُمْسِلِميَن، َوإِنَّا إِْن َشاَء ّٰللاَّ نَا َولَُكُم َعلَيُكْم أَْهَل الد ِ

        (முஸ்லிம்)  العافِيَةَ 

يَاِر، ِمَن الـمُ  السَّاَلمُ  ُ َعلَْيُكْم أْهَل الد ِ ُ ِبُكْم َلِحقُوَن، َويَْرَحُم ّٰللاَّ ْؤِمنِيَن، والـُمْسِلِميَن، َوإنَّا إْن َشاَء ّٰللاَّ

َ لنَا َولَُكُم العَافِيَةَ           (முஸ்லிம், இப்னு மாஜா)  الـُمسََْقِدميَن ِمنَّا والـُمسَأِخريَن أسأُل ّٰللاَّ



15 
M S M MURDHID ABBASI 
 

ُ َلنا َولَُكْم، أَْنَُم َسلَفُنا وَنْحُن باألَثَرِ  لسَّالمُ ا        (திர்மிதி)  َعلَْيُكْم يَا أَْهَل القُبُوِر، يَْغِفُر ّٰللاَّ

குைிப்பு;  

 முன்னால் குைிப்பிடப்பட்ட இடங்ேளில் ேப்ருேவள முன்கனாக்ேி நமது கதவவேவள அவர்ேளிடம் 

கேட்பகதா, அவர்ேவள முன்னிறுத்தி வஸீலா கதடுவகதா ஷிர்க்வே ஏற்படுத்தும் ோாியங்ேளாகும், 

அடுத்து ேப்ரடியில் சசய்யக்கூடாத பித்அத்தான 'யாசீன் ஓதல், குர்ஆன் ஓதல், திக்ரு சசய்தல் 

கபான்ை' ோாியங்ேவள ேட்டாயம் தவிர்க்ே கவண்டும். 

உம்மு ஹபீபா, உம்மு ஸலமா (ரலி) ஆேிகயார் நபிேளாாிடம் தாம் ஹபஷாவிகல ேண்ட 

உருவப்படங்ேள் உள்ள வணக்ேஸ்தலம் பற்ைி எடுத்துக் கூைினர், அப்கபாது நபியவர்ேள்: 

'நிச்சியமாே அவர்ேள் இருக்ேின்ைார்ேகள அவர்ேளில் ஒரு நல்ல மனிதர் இைந்து விட்டால் அவரது 

ேப்ருக்கு கமல் ஒரு மஸ்ஜிவத (வணக்ேஸ்தலத்வத) ேட்டி, அந்த உருவப்படங்ேவள அதில் 

உருவப்படுத்துவார்ேள், அவர்ேள்தான் மறுவம நாளில் அல்லாஹ்விடத்தில் பவடப்பில் மிே 

கமாசமானவர்ேள்.' என்று கூைினார்ேள். (முஸ்லிம்) 

ஆஇஷா இப்னு அப்பாஸ் ரலி ஆேிகயார் கூைினார்ேள்: நபி (ஸல்) அவர்ேள் மரணப்படுக்வேயில் 

இருக்கும் கபாது, அவர்ேளது முேத்தில் ஒரு துணி கபாடப்பட்டிருக்கும், மயக்ேம் சதளிந்தால் தன் 

முேத்வத விட்டும் அதவன விலக்ேிவிட்டு, 'யூதரக்ள், நஸாராக்ேள் மீது அல்லாஹ்வின் சாபம் 

உண்டாேட்டும், அவர்ேள் தங்ேள் நபிமார்ேளின் அடக்ேஸ்தளங்ேவள மஸ்ஜிதுேளாே 

(வணக்ேஸ்தலங்ேளாே) ஆக்ேினர்' என்று கூைி அவர்ேள் சசய்தவத எச்சாித்தார்ேள்.  

(புோாி:முஸ்லிம்) 

நபி (ஸல்) அவர்ேள் கூைினார்ேள்: உங்ேளது வீடுேவள வமயவாடிேளாே ஆக்ேிக்சோள்ளாதீர்ேள், 

நிச்சியமாே வஷதான் சூரத்துல் பேரா ஓதப்படும் வீட்டிலிருந்து விரண்கடாடுேின்ைான். (முஸ்லிம்)  

நபி (ஸல்) அவர்ேள் கூைினார்ேள்: உங்ேளது சதாழுவேயில் ஒரு பகுதிவய வீட்டில் 

வவத்துக்சோள்ளுங்ேள், அவவேவள ேப்ருேளாே ஆக்ேிக்சோள்ளாதீர்ேள்.  (புோாி, முஸ்லிம்) 

இந்த நபி சமாழிேவள நன்ைாே சிந்தித்தால் வீடு என்பது குர்ஆன் ஓதுவதற்கும் சதாழுவதற்கும் 

தகுதியான இடம் என்பதும், வமயவாடிேள் என்பது குர்ஆன் ஓதுவதற்கும் சதாழுவதற்கும்  

தகுதியற்ை இடம் என்பவதயும் எடுத்துக்ோட்டுேின்ைது. எனகவ வமயவாடிேளில் சதாழுவகதா 

குர்ஆன் ஓதுவகதா தவிர்க்ேப்பட கவண்டியகத. அல்லாஹு அஃலம்   

நபி (ஸல்) அவர்ேள் கூைினார்ேள்: யாராவது இந்த மார்க்ேத்தில் இல்லாத ஒன்வை புதிதாே 

உருவாக்ேினால் அது தட்டப்படும், ஏற்ேப்படமாட்டாது. (புோாி, முஸ்லிம்) 

நபி (ஸல்) அவர்ேள் கூைினார்ேள்: எங்ேளது ஏவல் (வழிோட்டல்) இல்லாத ஒரு அமவல யாராவது 

சசய்தால் அது ஏற்ேப்படமாட்டாது. (முஸ்லிம்) 

 இவவேள் மதீனா சசல்கவாருக்ோே சசால்ல கவண்டிய அைிவுவரேள் என்ை அடிப்பவடயில் 

சசால்லப்பட்டவவ, மாைாே ஹஜ், உம்ரா சசல்வதற்கோ, மதீனா சந்திப்புக்கோ, நபிேளாாின் ேப்ரு 

ஸியாரத்திற்கோ எந்த சதாடர்பும் இல்வல என்பவதயும் நாம் அைிந்து வவத்துக் சோள்ள 

கவண்டும். அது பற்ைி வந்திருக்கும் சசய்திேள் பலவீனமானவவேகள. 

நபிேளாாின் ேப்வர ஹாஜிேள் தாிசிப்பது பற்ைி வரும் நபி சமாழியும் அதன் பலவீனத் தன்வமயும்; 

யார் ஹஜ் சசய்துவிட்டு, என்வன சந்திக்ே (தாிஸிக்ே) வில்வலகயா அவர் என்வன 

சவறுத்துவிட்டார். இவத ஒரு சசய்தியாே வபஹேீ, இப்னு ஹிப்பான் கபான்கைார் 'மஜ்ரூஹீன்' 

(விமர்சிக்ேப்பட்டவர்ேளின் சதாகுப்பு) எனும் நூழிலும், இப்னு அதி அவர்ேள் 'ோமில்' எனும் 

நூலிலும், தாரகுத்னி அவர்ேள் 'இலல்' எனும் நூலிலும்  இப்னு உமர் ரலி அவர்ேள் வழியாே 

பதிந்துள்ளனர். அதன் அைிவிப்பாளர் சதாடாில் பலவீனமான அைியப்படாதவர்ேள் இடம் 

சபற்றுள்ளனர். இப்னு அப்தில் ஹாதி அவர்ேள் 'இது அடிப்பவடயற்ை, மிேவும் நிராோிக்ேப்பட்ட, 
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சபாய்யான  சசய்தி' என்றும், இமாம் தஹபீ 'இது இட்டுக்ேட்டப்பட்டது' என்று 'மீஸான்' எனும் 

நூலிலும் கூைியுள்ளனர். 

இன்னும் இகத ேருத்தில் வரும் பின்னால் பதியப்பட்டுள்ள அவனத்து சசய்திேளும் மிேவும் 

பலவீனமானவவேகள. ஷாபி மத்ஹபு அைிஞர்  இப்னு ஹஜருல் அஸ்ேலானி ரஹ் அவர்ேள் 

'தல்ேீஸ்' எனும் நூலில் இவவ கபான்ைவவேவள பதிந்துவிட்டு 'இவவ அவனத்தின் அைிவிப்பாளர் 

சதாடர்ேளும் பலவீனமானவவ' என்று கூைியுள்ளார்ேள். 

எனது மரணத்தின் பின்னர் என்வன தாிசிப்பவர் என்வன உயிகராடு தாிசித்தவர் கபான்ைாவார். 

என்வனயும் (ேப்ரு) என் தந்வத இப்ைாஹீவமயும் ஒகர ஆண்டில் யாராவது தாிசித்தால் அவருக்கு 

சுவனம் ேிவடக்ே நான் சபாறுப்பு நிற்கபன். 

யார் எனது ேப்வர தாிசிக்ேின்ைாகரா அவருக்கு எனது பாிந்துவர (ஷபாஅத்) ேட்டாயமாகும்.    

அல்ஹாபிழ் உவேலீ அவர்ேளும் 'இந்த பாடத்தில் ஆதாரப்பூர்வமான சசய்திேள் வரவில்வல' 

என்று கூறுேின்ைார்ேள். 

 

இத்துடன் எமது இந்த சிைிய ஹஜ், உம்ரா வழிோட்டல் சதாகுப்வப நிவைவு சசய்ேிகைன், 

இது 'كيف يؤدي المسلم مناسك الح ُّ والعمرة" என்ை இமாம் உவஸமீன் ரஹ் அவர்ேளின் சிறு சதாகுப்வப 

முன்வவத்து, ஆதாரங்ேளுடனும் சில மாற்ைங்ேளுடனும்  இலகுவாே புாிந்து சோள்ளும் விதத்தில் 

சதாகுக்ேப்பட்டதாகும். 

இதில் குர்ஆன் சுன்னாவுக்கு கநர்படாே நான் எழுதியது அல்லாஹ்வின் அருவள சாரும், எனது 

எழுத்தில் தவறுேள் இருப்பின் அது என் ேவனயீனத்வத சாரும், வாசிப்பவர்ேள் ஒன்ைில் அவத 

திறுத்திவிட எனக்கு உதவி சசய்யுங்ேள், அல்லது அல்லாஹ் என்வன குற்ைம் பிடிக்ோமல் இருக்ே 

உங்ேளது பாவமன்னிப்பில் என்வனயும் கசர்த்துக் சோள்ளுங்ேள். 

அல்லாஹ் நம் அவனவருக்கும் அருள் புாிவானாே! 

இவ்வண்ணம்;- 

M S M MURSHID BIN SHAREEFUD DEEN ABBAASI 


