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హజ్, ఉమ్రా ఆదేశాలు 
హజ్ ఆదేశం, దాని విశిష్టత: 
 ప్రతి ముస్లిం స్త్రీ పురుషునిపై జీవితింలో 
ఒక్కసారి హజ్ చేయుట విధిగా ఉింది. ఇది ఇసాలిం 
మూల స్తింభాలలో ఐదవది. అల్లలహ్ ఆదేశిం:  

 [. َوهللِ لََعَ انلَّاِس ِحجُّ ابلَْيِت َمِن اْسَتَطاَع إََِلِْه َسبِيًل ]

ప్రజలపై అల్లహా్ కు ఉన్న హకుు ఏమిటంటే, ఈ 
గృహానికి వెళ్ళే శకిగిలవారు దాని హజ్ ను విధిగా 
చెయ్యాలి. (ఆలి ఇమ్రాన్ 3: 97).  
ప్రవక్త స్లలల్లలహు అలైహి వస్లలిం చెప్పారుుః 

َلَُم َعََل ََخإٍس َشَهادَ  ِسإ َ إَِلا اللُ بُنَِي اْلإ ًدا  وَ ةِ أَنإ ََل لِِإَ َرُسوُل أَنا ُُمَما

َكاةِ َوإِ  الل َلَةِ َوإِيتَاءِ الزا َج  قَامِ الصا ِم َرمََضاَن. َواْلإ   َوَصوإ

ఇసాలిం మూల స్తింభాలు ఐదున్నవిుః అల్లలహ్ 
తప్ా స్తయ ఆరాధ్యయడెవడు లేడని, ముహమ్మద్ 
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స్లలల్లలహు అలైహి వస్లలిం అల్లలహ్ ప్రవక్త అని 
సాక్ష్యమిచ్చుట. న్మాజు సాాపించ్చట. విధి 
దాన్ము (జకాత్) చెల్లించ్చట. హజ్ చేయుట. 
రమ్జాను నెల ఉప్వాస్ిం ఉిండుట. (బుఖారి 
8, ముస్లిం 16). 
దాని ఘన్తుః అల్లలహ్ సానినధ్యింలో చేరిాించ్చ 
స్త్కకరాయలలో హజ్ అతిగొప్ాది. ప్రవక్త స్లలల్లలహు 
అలైహి వస్లలిం చెప్పారుుః  

إ يَفإُسقإ َرَجَع َكيَوإمِ وَ ) إَت فَلَمإ يَرإفُثإ َوََل   .(لََدتإهُ أُمُّهُ مَنإ َحجا َهَذا الإبَي

ఎవరైతే ఏల్లింటి వాింఛలకు లోన్వకుిండా, దైవ 
ఆజఞల్న ఉలలింఘించకుిండా హజ్ చేస్ తిరిగి 
వెళ్తతరో, వారు తమ్ తల్ల గరభము నుించి 
పుటిిన్ప్ాటి స్ాతిలో తిరిగి వెళ్తతరు. (బుఖారి 
1819, ముస్లిం 1350). 
హజ్ నిబంధనలుుః 
 తెల్విగల, యుక్తవయస్సుకు చేరిన్ ప్రతి 
ముస్లింపై హజ్ విధిగా ఉింది. అతను దానికి 
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అరుుడైన్పుాడు. అింటే తన్ బాధ్యతలో ఉన్నవారి 
ఖరుులు చెల్లించాక్, అతని వదద మ్కాక రాను, 
పోను పూరిత ప్రయాణ ఖరుులు ఉిండాల్. ప్రయాణ 
దారి నిరభయింగా ఉిండాల్. శారీరక్ింగా ఆరోగయ- 
వింతుడై యుిండాల్. హజ్ చేయుటకు ఆటింక్ిం 
క్ల్గిించే అింగవైక్లయిం మ్రే శారీరక్ రోగిం ఉిండ 
కూడదు. ఇక్ స్త్రీ విషయింలో గత నిబింధ్న్లతో 
ప్పటు తన్తో తన్ 'మ్హ్రమ్' (వివాహ నిషిదధమైన్ 
బింధ్యవు) ఉిండాల్. అింటే భరత, లేక్ ఆమె దగగరి 
మ్హ్రమ్ లో ఏవరైనా ఒక్రు ఉిండాల్. ఆమె (తన్ 
భరత చనిపోయిన్ిందుకు లేదా విడాకులు పింది- 
న్ిందుకు) గడువులో కూడా ఉిండ కూడదు. 
ఎిందుక్న్గా గడువులో ఉన్నవారు ఇింటి బైటికి 
వెళ్ళుట అల్లలహ్ నిషేధిించాడు. ఎవరికి ఇల్లింటి 
ఆటింకాలు ఎదురగునో వారిపై హజ్ విధిగా లేదు. 
హజ్ సిదాధ ంతములుుః  
1- హాజి హజ్ కొరకు ప్యణమ్య్యయ ముిందు 
హజ్, ఉమ్రా ప్దధతులను తెలుస్సకొని ఉిండాల్. 
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దానికి స్ింబింధిించిన్ పుస్తకాలు చదివి లేదా 
ప్ిండితులతో ప్రశ్నించి ఇింకే విధ్ింగానైనా స్రే 
తెలుస్సకోవాల్.  
2- మేలు విషయాలోల స్హాయప్డే మ్ించి మిత్రుని 
వెింట వెళ్ళు ప్రయతనిం చేయాల్. ఒక్ వేళ ధ్రమ- 
జాఞని, లేదా ధ్రమజాఞన్ విదాయరాి తన్కు తోడుగా 
ఉింటే మ్రీ మ్ించిది. 
3- హజ్ ఉదేదశిం అల్లలహ్ అభీషి్టనిన, ఆయన్ 
స్నినధాన్మును పిందుటయ్య ఉిండాల్.  
4- వృధా మాటల నుిండి నాలుక్ను కాప్పడాల్.  
5- ఎవరికీ బాధ్ క్ల్గిించకుిండా ఉిండాల్.  
6- స్త్రీ ప్రద చేయు విషయింలో, జన్ స్మూహిం 
నుిండి దూరముిండుటకు అనిన రకాల ప్రయతనిం 
చేయాల్.  
7- హాజి తన్కు త్కను అల్లలహ్ ఆరాధ్న్లో 
ఉన్నటుల, లోక్ స్ించారములో కాదని భావిించాల్. 
కొిందరు హజ్ యాత్రికులు అల్లలహ్ వారికి స్నామ- 
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రగము చూపుగాకా! వారు హజ్ యాత్రను వినోద 
విహారమున్కు, ఫోటోలు, వీడియోలు తీయుటకు 
స్దావకాశముగా భావిసాతరు. (ఇది తపుా). 
ఇహా్రమ్:  
 'ఇహ్రామ్' హజ్ ఆరాధ్న్లోకి ప్రవేశము. 
హజ్ లేక్ ఉమ్రా చేయాలనుకున్న ప్రతి వయకితపై 
'ఇహ్రామ్' విధిగా ఉింది. హజ్ లేక్ ఉమ్రా చేయు 
వయకిత మ్కాక బయటి నుిండి వచేు వారయితే 
ప్రవక్త నియమిించిన్ మీఖాతులోల ఏ ఒక్ మీఖాతు 
నుిండైనా ఇహ్రామ్ చేయాల్. ఆ మీఖాతులు ఇవిుః 
1- 'జుల్ హులైఫ': ఇది మ్దీన్కు స్మీప్ింలో 
ఒక్ చిన్న ప్ల్లలటూరు. ఇపుాడు దాని పేరు 'అబ్ 
యారె అలీ'. ఇది మ్దీన్వాస్సల మీఖాత్. 
2- 'అల్ జుహ్  ఫ': అది రాబిగ్  స్మీప్ింలో  ఒక్ 
ప్ల్లలటూరు. ఈ రోజులోల రాబిగ్ నుించే ఇహ్రామ్ 
చేస్సతనానరు. ఇది స్రీయా వారి మీఖాతు.  
3- 'ఖరునల్ మ్నాజిల్' ('అస్సులుల్ క్బీర్'): ఇది 
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త్కయిఫ్ కు స్మీప్పన్ ఒక్ ప్రింతిం. ఇది న్జ్ద 
వారి మీఖాత్.  
4- 'యలమ్ లమ్': ఇది యమ్న్ వారి మీఖాతు. 
5- 'జాతు ఇర్్': ఇది ఇరాఖ్ వారి మీఖాతు.  
 పై మీఖాతులు ప్రవక్త స్లలల్లలహు అలైహి వస్లలిం 
నియమిించారు. అవి మేము తెల్పన్ వారి ప్రింత 
నివాస్సల మ్రియు వారి తప్ా ఎవరైతే హజ్ లేక్ 
ఉమ్రా చేయుటకు వాటి నుిండి దాటుత్కరో 
వారికి కూడాను. ఇక్ మ్కాక నివాస్సలు మ్రియు 
'అహులల్ హిల్ల' (మ్కాక న్గరానికి బయట 
మ్రియు మీఖాతు లోప్ల నివస్ించ్చవారు) తమ్ 
ఇింటి నుిండే ఇహ్రామ్ చేయాల్. 
ఇహా్రమ్ ధర్మములుుః 
  ఇహ్రామ్ కు ముిందు చేయవలస్న్ ధ్రమములు: 
1- గోరుల, చింక్ల మ్రియు నాభి క్రింది 
వెింట్రుక్లు తీయాల్. మీసాలు క్తితరిించాల్. 
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సానన్ిం చేస్, స్సవాస్న్ శరీరానికి పూస్సకోవాల్. 
ఇహ్రామ్ దుస్సతలకు పూస్సకోవదుద. 
2- కుటిిన్ బటిలు తీస్, ఒక్ ప్ించి క్టుికొని, 
ఒక్ దుప్ాటి వేస్సకోవాల్. స్త్రీ తన్కిషిమైన్ బటిలు 
ధ్రిించవచ్చును. అయితే పూరిత ప్రద చేయాల్. 
అలింక్రణ ప్రదరిశించకుిండా ఉిండాల్. ప్రపురు- 
షులు ఎదురయ్యయ స్మ్యాన్ ముఖము, అరచేతుల 
ప్రద కూడా చేయుటకు ప్రయతినించాల్. చేతులోల 
గ్లలస్సలు, ముఖముపై న్ఖాబ్ వేయ కూడదు. 
3- మ్స్ిద్ కు వెళ్ళు న్మాజ్ స్మ్యమ్యితే 
జమాఅతుతో న్మాజు చేస్సకోవాల్. లేనిచో 
రెిండు రకాతులు 'తహియయతుల్ వుజూ' 
చేస్సకోవచ్చు. ఆ తరువాత ఇహ్రామ్ చేయాల్.  
అనా్సకుల్ హజ్ మూడు ర్కాలుుః 
1- హజ్జి తమ్తుతఅ ముిందు ఉమ్రా యొక్క 
ఇహ్రామ్ మాత్రమే చేయాల్. ఉమ్రా చేస్న్ 
తరువాత హల్లల్ అయిపోయి, మ్ళ్లల హజ్ 
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రోజున్ మ్కాకలో త్కనున్న ప్రింతము నుిండే 
హజ్ కొరకు ఇహ్రామ్ చెయాయల్. మీఖాతులో ఇల్ల 
అనాల్. లబ్సై క్ ఉమ్రతన్ ముతమ్తితఅన్ బిహా 
ఇలల్ హజ్. హజ్జి తమ్తుతఅ మిగిత రెిండు 
రకాల క్ింటే చాల్ల శ్రేషఠమైన్ది. అది ముఖయింగా 
హాజి హజ్ స్మ్యానికి ముిందుగా మ్కాకలో 
వచిు ఉింటే. ఇిందులో హాజీ ఒక్ బల్దాన్ము 
తప్ాక్ ఇవాాల్. ఒక్ వయకిత తరఫున్ ఒక్ మేక్ 
మ్రియు ఏడుగురి తరఫున్ ఒక్ ఒింటె లేక్ ఒక్ 
ఆవు స్రిపోతుింది.  
2- 'హజ్జి ఖిరాన్': ఒకే స్మ్యింలో ఉమ్రా మ్రి 
హజ్ ఇహ్రామ్ చేయాల్. లబ్సై క్ ఉమ్రతన్ వ 
హజిన్ అనాల్. ముిందు ఉమ్రా చేస్ (అింటే 
త్కవాఫ్, స్ఈ చేస్, తల వెింట్రుక్లు 
తీయకుిండా) అదే ఇహ్రామ్ లో 'యౌమున్నహర్' 
(10వ తేది) వరకు ఉిండాల్. ఇల్ల ఉమ్రా 
తరువాత హల్లల్ గాకుిండా హజ్ లో చేరడిం 
అవుతుింది. ఈ రక్మైన్ హజ్ సామాన్యింగా 
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హజ్ ఆరింభానికి అతి స్మీప్ింలో వచిున్వారు 
చేసాతరు. ఉమ్రా చేస్ హల్లల్ అయి మ్ళ్లు హజ్ 
కొరకు ఇహ్రామ్ చేసే స్మ్యిం ఉిండదు గన్క్. 
లేదా బల్ జింతువు తమ్ వెింట తీస్సకొచిున్ 
వారు చేసాతరు. ఈ హజ్ లో కూడా బల్దాన్ిం 
తప్ానిస్రి.  
3- 'హజ్జి ఇఫ్రాద్': కేవలిం హజ్ స్ింక్లాిం 
మాత్రమే చేయాల్. మీఖాత్ లో లబ్సై క్ హజిన్ 
అనాల్. ఇిందులో బల్దాన్ిం అవస్రిం లేదు. 
 విమాన్ింలో ప్రయాణించ్చవారు మీఖాత్ కు 
స్మాన్ ప్రింతిం వదదనే ఇహ్రామ్ చేయాల్. 
మీఖాత్ ఏరాాటు క్షిింగా ఉింటే దానికి కొించెిం 
ముిందు కూడా చేయవచ్చును. ఇక్ మీఖాత్ వదద 
చేసే ప్నులు; గోళ్ళు తీయడిం, సానన్ిం చేస్, 
శరీరానికి స్సవాస్న్ పూస్సకోవడిం మ్రియు 
ఇహ్రామ్ దుస్సతలు ధ్రిించడిం ల్లింటివన్నన 
విమాన్ింలో లేదా అిందులో ప్యన్మ్య్యయ 
ముిందు పూరిత చేస్సకోవాల్. మీఖాత్ వదద లేదా 
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దానికి కొించెిం ముిందు చేరుకున్నపుాడు ఇహ్రాిం 
స్ింక్ింలాిం చేయాల్. 
ఇహా్రమ్ విధానం: 
  ఇహ్రామ్ ఈ విధ్ింగా చెప్పాల్ుః  
1- హజ్జి తమ్తుతఅ చేయువారు లబ్సై క్ ఉమ్రతన్ 
ముతమ్తితఅన్ బిహా ఇలల్ హజ్ి అనాల్. 
2- హజ్జి ఖిరాన్ చేయువారు లబ్సై క్ ఉమ్రతన్ వ 
హజిన్ అనాల్.  
3- హజ్జి ఇఫ్రాద్ చేయువారు లబ్సై క్ హజిన్ 
అనాల్.  
 ఇహ్రమ్ నుిండి మొదలుకొని కాబా ప్రదక్షిణిం 
ప్రరింభిించే వరకు "తల్ బియ" చదువుతూ 
ఉిండాల్: లబ్సై క్ అల్లలహుమ్మ లబ్సై క్, లబ్సై క్ ల్ల 
షరీక్ లక్ లబ్సై క్, ఇన్నల్ హింద వనినఅమ్త లక్ 
వల్ ములక, ల్ల షరీక్ లక్.  

إَك  يَك لََك َلباي إَك ََل ََشِ إَك َلباي إَك اللاُهما َلباي  َلباي

َد َوالن عإَمَة لََك وَ  ُ إِنا اْلَمإ يَك لََك ال  لإَك ََل ََشِ
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ఇహా్రమ్ నిషిద్ధతలు: 
 ఇహ్రామ్ స్ాతిలో ఉన్న వయకితపై ఇహ్రామ్  కు 
ముిందు యోగయమున్న కొనిన విషయాలు నిషిదధిం 
అగును. ఎిందుక్న్గా అతడు ఒక్ ఆరాధ్న్లో 
ప్రవేశ్ించాడు. అతనిపై క్రింది విషయాలు నిషిదధిం:  
1- తల వెింట్రుక్లు మ్రియు శరీర వెింట్రుక్లు 
తీయడిం నిషిదధిం. కాని అవస్రమున్నపుాడు 
మెలలగా తల గోకుట నేరిం కాదు.  
2- గోళ్ళు తీయుట నిషిదధిం. కాని గోరు విరిగినా, 
నొపా ఉనాన దానిని తీయుట ప్పప్ిం కాదు.  
3- స్సగింధ్ిం మ్రియు స్సవాస్న్ స్బుైల 
ఉప్యోగిం నిషిదధిం. 
4- స్ింభోగిం మ్రియు దానికి స్ింబింధిించిన్ 
విషయాలు నిషిదధిం. ఉదా: పెళ్ళు చేస్సకొనుట, 
చేయిించ్చట, భారయభరతల స్రసాలడడిం వగైరా. 
5- చేతులలో గ్లలస్సలు వేస్సకొనుట నిషిదధిం.  
6- వేటాడుట నిషిదధిం. 
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 పై ఆరు విషయాలు స్త్రీ పురుషులిందరిపై 
నిషిదధిం. ఇక్ ప్రతేయక్ింగా పురుషులపై నిషిదధిం 
ఉన్న విషయాలు దిగువ తెలుప్బడుతున్నవి. 
1- కుటిిన్ బటిలు ధ్రిించడిం నిషిదధిం. కాని 
అవస్రముింటే బ్ల్ి, గడియారిం మ్రియు క్ళు 
జోళ్ళు ఉప్యోగిించవచ్చును.  
2- తలకు అింటుకొని ఉిండే ఏదైనా వస్సతవు ఉప్- 
యోగిించడిం నిషిదధిం. కాని అింటుకొని ఉిండని 
గొడుగు, వాహణము మ్రియు గుడారాలు 
ల్లింటివి ఉప్యోగిించడిం యోగయిం.  
3- మేజోళ్ళు తొడుగుట నిషిదధిం. కాని సిండిల్ 
మ్రియు చెపుాలు లేన్పుాడు మ్డమ్లు క్న్బడే 
బూటుల ఉప్యోగిించ వచ్చును.  
పై నిషిద్ధ కార్యాలు చేసినవాని 3 సిితులుుః 
1- అకారణింగా చేస్న్ వయకిత ప్పప్పతుమడగును. 
ఇింకా అతనిపై 'ఫిదయ' (ప్రయశ్ుతిం) కూడా 
విధియగును. 
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2- ఏదైనా అవస్రిం ఉిండి చేస్న్ వయకిత ప్పప్పతుమడు 
కాడు. కాని ప్రయశ్ుతిం చెల్లించాల్. 
3- ఏదో కారణింగా -ఉదా: తెల్యక్, మ్రచి- 
పోయి, లేదా ఒక్రి ఒతితడితో నిస్ుహాయుడై- 
చేస్న్ వయకిత ప్పప్పతుమడూ కాడు, అతనిపై 
ప్రయశ్ుతమూ లేదు. 
తవాఫ్: 
 ఇతర మ్స్ిదుల మాదిరిగా మ్స్ిదె హరాింలో 
కూడా కుడి కాలుతో ప్రవేశ్స్తత ఈ దుఆ 
చదవడిం ధ్రమిం. బిస్మల్లలహి వస్ుల్లతు 
వస్ుల్లము అల్ల రస్తల్ల్లలహ్, అల్లలహుమ్మగ్ 
ఫిరీల జునూబి వఫ్ తహ్ లీ అబాాబ రహమతిక్.  

ِم الل َلَةُ بِسإ َلَُم َعََل َرُسوِل الل َوالصا   َوالسا

َتَِك  رإ ِِل ذُنُوِِب َوافإتَحإ ِِل أَبإَواَب َرْحإ
 اللاُهما اغإفِ

కాబా తవాఫ్ చేయుటకు దానివైపున్ వెళ్తుల్.  
తవాఫ్: అింటే అల్లలహ్ యొక్క ఇబాదత్ 
ఉదేదశయింతో కాబా చ్చటిున్ ఏడు సారుల ప్రదక్షిణిం 
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చేయుట. అది హజ్రె అస్ాద్ నుిండి ప్రరింభిించి 
అక్కడే ముగిించాల్. మొదటి మూడిటోల దగగర 
దగగర అడుగులు వేస్ ప్రుగెతుతట ధ్రమిం. కాని 
ఎవరికీ ఇబైింది క్లగిించకూడదు. దీనినే 'రమ్ల' 
అింటారు. పైన్ క్పుాకున్న దుప్ాటిని కుడి 
భుజము క్రింది నుిండి తీస్సకొని ఎడమ్ 
భుజముపై వేస్సకోవాల్. అింటే కుడి భుజము 
పైన్ బటి ఉిండకూడదు. దీనిని 'ఇజితబాఅ' 
అింటారు. ఇవి రెిండు (రమ్ల, ఇజితబాఅ) ఉమ్రా 
లేక్ హజ్ ఉదేదశయింతో మ్కాక వచిు చేసే తొల్ 
తవాఫ్ లో మాత్రమే చేయాల్. కాబా ఎడమ్ వైపు 
ఉిండాల్. తవాఫ్ వుజూ స్ాతిలో చేయుట 
తప్ానిస్రి. ఇక్ తవాఫ్ ఈ విధ్ింగా చేయాల్: 
1- హజ్రె అస్ాద్ వదదకు వెళ్ళు కుడి చేయితో 
దానిని ముటుికొని బిస్మల్లలహి వల్లలహు అక్ైర్ 
అనాల్. వీలవుతే దానిన చ్చింబిించాల్. చ్చింబిిం- 
చడిం వీలు కాకుింటే దానిన చెయియతో ముటుికొని 
చెయియని చ్చింబిించాల్. చెయియతో ముటుికొనుట 
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కూడా సాధ్యప్డకుింటే దాని స్తటిగా నిలబడి 
దాని వైపు చెయియతో సగ చేస్తత బిస్మల్లలహి 
వల్లలహు అక్ైర్ అనాల్. కాని చెయియని 
చ్చింబిించకూడదు. ఇక్ తవాఫ్ ప్రరింభిించాల్. 
ఇష్టినుసారిం, తన్ భాషలో తన్ కొరకు, తను 
కోరిన్వారి కొరకు దుఆ చేస్తత లేదా ఖుర్ఆన్ 
ప్పరయణిం చేస్తత ఉిండాల్. ఇచుట ప్రతేయక్ింగా 
ఏ దుఆ లేదు.  
2- రుక్నన యమాని వదద చేరుకునానక్ వీలవుతే 
దానిన ముటుికుింటూ అల్లలహు అక్ైర్ అనాల్. 
కాని చెయియని చ్చింబిించకూడదు. వీలు కాకుింటే 
(తవాఫ్ చేస్తత ఉిండాల్). చెయియతో సగ 
చేయకూడదు. అల్లలహు అక్ైర్ అన్కూడదు. 
ఈ రుక్నన యమాని మ్రియు హజ్రె అస్ాద్ మ్ధ్య 
ఈ దుఆ చదవాల్: రబ్బనా ఆతినా ఫిద్దున్  య్య 
హసన్తౌఁ వఫిల్ ఆఖిరతి హసన్తౌఁ వఖినా 
అజాబ్నానర్. (చూడిండి స్తర బఖర 2:201). 

 [. َربَّنَا آتِنَا ِِف ادلُّنْيَا َحَسنَةً َوِِف اآلَخَِرةِ َحَسنًَة وَقِنَا َعذَاَب انلَّارِ ]
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3- హజ్రె అస్ాద్ వదద చేరుకొని దానిన చెయియతో 
ముటుికుింటూ, వీలు కాకుింటే దాని వైపు 
చెయియతో సగ చేస్తత అల్లలహు అక్ైర్ అనాల్.  
ఈ విధ్ింగా ఏడు ప్రదక్షిణాలోల ఒక్టి పూరతయిింది. 
4- మిగితవి మొదటి దాని ల్లగే చేస్తత, హజ్రె 
అస్ాద్ చేరుకున్నపుాడల్లల మ్రియు ఏడవది పూరత- 
యిన్ తరువాత కూడా అల్లలహు అక్ైర్ అనాల్.  
తవాఫ్ తరువాత: 
 తవాఫ్ తరువాత మ్ఖామె ఇబ్రాహిం వెన్క్ - 
అన్గా అది తన్కు మ్రియు కాబాకు మ్ధ్యలో 
ఉన్నటులగా- నిలబడి రెిండు రకాతుల న్మాజు 
చేయుట ధ్రమిం. న్మాజు చేస్సతన్నపుాడు దుప్ాటి 
రెిండు భుజాలపై ఉిండుట తప్ానిస్రి. ఏ ఒక్క 
భుజము న్గనింగా ఉిండకుడదు. మొదటి 
రకాతులో స్తరె ఫాతిహా తరువాత ఖుల్ యా 
అయుయహల్ కాఫిరూన్ రెిండవ రకాతులో స్తరె 
ఫాతిహా తరువాత ఖుల్ హువల్లలహు అహద్ 
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చదవాల్. జన్స్మ్మరాింలో దాని వెన్క్ న్మాజ్ 
చేయుట సాధ్యప్డకుింటే మ్స్ిదె హరాింలో 
ఏక్కడైనా చేయవచ్చును.  
సఈుః 
 ఇక్ 'మ్స్అ' (స్ఫా, మ్రాాల మ్ధ్యలో 'స్ఈ' 
చేసే స్ాలిం) వైపుకు వెళ్ళు స్ఫా దగగరికి చేరుకుిం- 
టూ "ఇన్నససఫా వల్ మరవత మిన్ షఆఇరిల్లాహ్" 
చదివాల్. స్ఫా కొిండపై ఎకిక కాబా దిశలో 
నిలబడి చేతులు ఎతిత అల్లలహ్ స్తతత్రము ప్ఠించి, 
ఈ దుఆ మూడు సారుల చదవాల్. దాని మ్ధ్యలో 
రెిండు సారుల తనిష్టనిుసారిం దుఆ చేస్సకోవాల్ుః 
ల్లఇల్లహ ఇలలల్లలహు వల్లలహు అక్ైర్, ల్లఇల్లహ 
ఇలలల్లలహు వహ్ దహు ల్లషరీక్లహూ లహుల్ 
ములుక వలహుల్ హముద యుహ్ యీ వయుమీతు 
వహువ అల్ల కుల్ల షైఇన్ ఖదీర్. ల్లఇల్లహ ఇలల- 
ల్లలహు వహ్  దహూ అింజజ వఅదహూ వన్స్ర 
అబ్ దహూ వహజమ్ల్ అహ్  జాబ వహ్  దహూ.  
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َ إَِلا  َ إَِلا اللُ أَكإََب،  اّلٰلُ اللُ وَ ََل لِِإَ يَك ََل لِِإَ َدُ  ََل ََشِ  َوحإ

ُد  ءٍ َوُهَو َعََل ُكل  ُُيإيِى َو ُيِميُت َلُه لَُه الُلإُك َوَلُه اْلَمإ  ََشإ

َ إَِلا اللُ  إَدُ  َوَهَزَم قَِديٌر ََل لِِإَ َدُ  َونَََرَ َعب َدُ  أَنإَزَز َوعإ  َوحإ

َد ُ  َزاَب َوحإ َحإ  اْلإ

 ఆ తరువాత స్ఫా నుిండి దిగి మ్రాా వైపు 
న్డవాల్. ప్చురింగు స్తింభిం వదదకు చేరిన్పుాడు 
శకిత ప్రకారిం ప్రుగుతీయడిం ధ్రమిం. ఇల్ల రెిండవ 
ప్చురింగు స్తింభిం వరకు. ఇతరులకు బాధ్ 
క్ల్గిించకూడదన్న షరతును మ్రవవదుద. ఈ 
ప్రుగు పురుషులకే ప్రతేయక్ిం. స్త్రీలకు దీని అనుమ్తి 
లేదు. మ్రాా చేరుకొని దానిపై ఎకిక ఖిబాల దిశలో 
నిలబడి చేతులు ఎతిత స్ఫాపై చేస్న్టువింటి దుఆ 
చెయాయల్. అయితే మ్న్ భాషలో మ్న్కిషమిున్న 
దుఆ కూడా చేస్స కోవాల్. ఇక్కడికి ఏడిటోల ఒక్టి 
పూరతయిింది. మిగిత ఆరు ఇల్లగే పూరిత 
చేయాల్. ప్రతీ సారి స్ఫా మ్రియు మ్రాాల వదద 
దుఆ చేయాల్. ప్చు రింగు స్తింభాల మ్ధ్య 
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ప్రుగుతీయాల్. స్ఈ మ్ధ్యలో దుఆ ఎకుకవగా 
చేయాల్. ఏడిటోల ప్రతీ ఒక్ దానికొక్ వేరు దుఆ 
అింటూ ప్రవక్తతో రుజువు లేదు.  
 హాజి తమ్తుతఅ చేయువాడైతే స్ఈ తరాాత 
తల వెింట్రుక్లు తీయిించ్చకొని ఉమ్రా 
ముగిించాల్. సాధారణ దుస్సతలు ధ్రిించి ఇహ్రామ్ 
నుిండి హల్లల్ అవాాల్. జిల్ హిజ ి ఎనిమిదవ 
రోజున్ జొహరు న్మాజుకు కొించెిం ముిందు 
తనున్న ప్రింతిం నుిండే హజ్ కొరకు ఇహ్రాిం 
చేస్తత, ఉమ్రా కొరకు ఇహ్రామ్ చేయు 
స్ిందరభింలో చేస్న్ ప్నులు ఇపుాడు చేస్ హజ్ 
స్ింక్ింలాిం మ్నుస్సలో చేస్సకొని లబ్సై క్ హజిన్ 
అనాల్. ఆ తరువాత తల్  బియ చదవాల్. కాని 
ఖిరాన్, ఇఫ్రాద్ చేయువారు స్ఫా మ్రాాల మ్ధ్య 
స్ఈ పూరిత చేస్, వెింట్రుక్లు తీయకుిండా, 
ఇహ్రాిం స్ాతిలోనే ఉిండాల్.  
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జిల్ హిజ్జ ఎనిమిద్వ రోజుః 
 ఈ రోజు హాజి మినా వెళ్ళు జొహ్ర,్ అస్ర్, 
మ్గ్రిబ్, ఇష్ట మ్రియు ఫజ్ర్ న్మాజులు చేయాల్. 
ప్రతి న్మాజు దాని స్మ్యింలో మ్రియు 
నాలుగు రకాతుల న్మాజు ఖస్ర్ చేస్ రెిండు 
రకాతులు చేయాల్.  
తొమిమద్వ రోజ (అర్ఫ రోజ): 
 ఈ రోజు చేయు ధ్రమములు ఇవిుః 
1- స్తరోయదయము తరువాత హాజి అరఫాత్ 
వెళ్ళు అచుట స్తరాయస్తమ్యిం వరకు ఉిండాల్. 
పదుద వాల్న్ తరువాత జొహ్ర,్ అస్ర్ క్ల్ప ఖస్ర్ 
చేయాల్. న్మాజ్ తరువాత అల్లలహ్ స్మరణము, 
దుఆ మ్రియు తల్ బియలో నిమ్గునలై, విన్య 
విన్మ్రతతో అల్లలహ్ ను వేడుకుింటూ తన్ 
కొరకు మ్రియు ముస్లముల కొరకు అల్లలహ్ తో 
అడుగుతూ తనిషి ప్రకారిం దుఆ చేస్సకోవాల్. 
చేతులు ఎతిత దుఆ చేయడిం చాల్ల మ్ించిది. 
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అరఫాత్ లో నిలవడిం హజ్ రుకున్ లలో ఒక్టి. 
ఇచుట నిలవనివారి హజ్ కానేకాదు. ఇచుట 
నిలుచ్చ స్మ్యిం 9వ జిల్ హిజ ిస్తరోయదయమ్ిం 
నుిండి 10వ జిల్ హిజి ఉషోదయిం వరకు. 
ఎవరైతే ఈ ప్గలు మ్రియు రాత్రిలో ఏ కొింత 
స్మ్యిం నిల్చినా వారి హజ్ స్రియగును. 
హాజి అరఫాత్ హదుద లోప్ల ఉిండుట 
తప్ానిస్రి. ఆ రోజున్ హదుద లోప్ల ఉిండకుిండా 
బైట ఉన్నవారి హజ్ నెరవేరదు.  
2- అరఫ రోజు క్చిుతింగా స్తరాయస్తమ్యిం 
అయిన్ పదప్ అరఫాత్ నుిండి ముజ్  దల్ఫా 
వైపున్కు పూరిత శాింతి, మ్రాయదతో ఘన్మైన్ 
శబదముతో తల్ బియ చదువుతూ వెళ్తుల్.  
ముజ్  ద్లిఫుః 
 ముజ్ దల్ఫా చేరుకొని మ్గ్రిబ్ మ్రియు ఇష్ట 
న్మాజులు క్ల్ప ఖస్ర్ చేయాల్. న్మాజు తరువాత 
తన్ స్ాింత ప్నులు చేస్సకోవచ్చును. అది భోజన్ిం 
తయారీ, తదితర ప్నులు. చ్చరుకుదన్ింతో ఫజ్ర్ 
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న్మాజుకు మేల్కకనుటకు తొిందరగా ప్డు 
కోవడిం చాల్ల మ్ించిది.  
పద్వ రోజ (పండుగ రోజ): 
1- ఫజ్ర్ న్మాజు స్మ్యమ్యిన్ వెింటనే 
న్మాజు చేస్సకొని అక్కడే కూరోుని ప్రకాశమాన్ 
వరకు అధిక్ింగా జిక్ర్, దుఆలు చేస్తత ఉిండాల్.  
2- ఏడు చిన్న రాళ్ళు తీస్సకొని స్తరోయదయా- 
నికి ముిందే తల్ బియ చదువుతూ మినా వెళ్తుల్.  
3- జమ్ర అఖబ (జమ్ర కుబ్రా, సామానాయింగా 
ప్రజలు దానిన పెదద షైత్కన్ అింటారు) చేరుకునే 
వరకు తల్ బియ చదువుతూ ఉిండాల్. ఏడు 
రాళ్ళు, ప్రతి రాయి అల్లలహు అక్ైర్ అింటూ 
ఒకొకక్కటేస్ జమ్ర అఖబపై విస్రాల్.  
4- రాళ్ళు విస్రిన్ తరువాత తమ్తుతఅ, మ్రి  
ఖిరాన్ చేసేవారు ఖురాైన్న చెయాయల్. మ్రియు 
అిందులో నుించి వారు స్ాయింగా తిన్డిం, ఇతరు 
లకు దాన్ిం చేయడిం, బహుక్రిించడిం మ్ించిది. 
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5- ఖురాైన్న తరువాత తల కొరిగిించాల్. లేదా 
క్టిింగ్ చేయిించ్చకోవాల్. తల కొరిగిించడిం 
ఎకుకవ పుణయిం. స్త్రీలు కూడా తమ తల 
వెంట్రుకలను వ్రేలు మెందము అనగా మూడు 
సెంటిమీటర్లు  కత్తరిెంచుకోవాలి.   
 ఇపుాడు హాజి సానన్ిం చేస్, స్సవాస్న్ పూస్స- 
కొనుట, దుస్సతలు ధ్రిించ్చట మ్ించిది. 
ఎిందుక్న్గా ఇపుాడు హాజిపై ఇహ్రామ్ వలన్ 
నిషిదధమున్న; కుటిిన్ బటిలు ధ్రిించడిం, 
స్సవాస్న్ పూస్సకోవడిం, గోళ్ళు, వెింట్రుక్లు 
తీయడిం ల్లింటి విషయాలు యోగయమ్గును. 
కాని భారయభరతల స్ింభోగ నిషిదధత కాబా యొక్క 
తవాఫ్ ముగిసే వరకు ఉిండును.  
6- కాబా వదదకు వెళ్ళు తవాఫె హజ్ (తవాఫె 
ఇఫాజ) చెయాయల్. అది ఈ విధ్ింగా: ముిందు 
కాబా చ్చటుిన్ ఏడు సారుల ప్రదక్షిణిం చెయాయల్. 
మ్ఖామె ఇబ్రాహిం వదద రెిండు రకాతుల న్మాజు 
చెయాయల్. హజ్జి తమ్తుతఅ చేయువారు స్ఫా 
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మ్రాాల మ్ధ్య స్ఈ చెయాయల్. కాని ఖిరాన్ 
హజ్ లేదా ఇఫ్రాద్ హజ్ చేయువారు తొల్ 
తవాఫ్ తో స్ఈ చేస్యుింటే ఇపుాడు స్ఈ 
చేయవలస్న్ అవస్రిం లేదు. అదే హజ్ యొక్క 
స్ఈ అగును. అపుాడు స్ఈ చేయకున్నటలయితే 
ఇపుాడు తప్ాక్ చేయాల్.  
 సఈ తర్లవాత ఇహ్రెం నిషిదధతలన్నీ ముగి- 
సి్తయి. భార్యాభర్లి సెంభోగ నిషిదధత కూడా.  
7- హాజీ 11వ, 12వ  రాత్రి మినాలో గడప్టిం 
తప్ానిస్రి. (ఇషిమున్నవారు 13వ రాత్రి కూడా 
ఉిండ వచ్చును). రాత్రి గడప్టిం అింటే రాత్రి 
యొక్క అధిక్ భాగిం మినాలో ఉిండాల్.  
రాళ్ళు విస్రడిం, ఖురాైన్న చేయడిం, క్షౌరిం, 
తరాాత తవాఫ్. ఈ నాలుగు ప్నులు ఇదే 
క్రమ్ింగా చేయడిం స్సన్నత్. ఒక్ వేళ ఇిందులో 
వెన్కా ముిందు జరిగినా ఏమీ అభయింతరిం లేదు. 
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పద్కుండవ రోజ 
 ఈ రోజు హాజి రమె జిమార్ (రాళ్ళల 
విస్సరుట) ఆవశయక్ిం. దాని స్మ్యిం పదుద 
వాల్న్ వెింటనే మొదలవుతుింది. అింతకు ముిందు 
విస్సరుట యోగయిం లేదు. మ్రుస్టి రోజు 
ఉషోదయిం వరకు దీని స్మ్యిం ఉింటుింది. 
ముిందు చిన్న జమ్రపై, తరాాత మ్ధ్య దానిపై, ఆ 
తరువాత అఖబ అింటే పెదద దానిపై విస్రాల్. 
క్రింద తెలుప్బడే రీతిలో రమె జిమార్ చెయాయల్. 
1- తన్ వెింట 21 రాళ్ళు (శన్గ గిింజింత) 
చిన్నవి, తీస్సకొని ముిందు చిన్న జమ్రపై 
ఒకొకక్కటేస్ ఏడు రాళ్ళు విస్రాల్. ప్రతి 
రాయితో అల్లలహు అక్ైర్ అనాల్. ప్రతి రాయి 
చిన్న జమ్ర చ్చటుిన్న హౌజులో ప్డున్టుల విస్రే 
ప్రయతనిం చేయాల్. పదప్ ఆ జమ్రకు కొించిం 
కుడి వైపున్ జరిగి నిలబడి దీరఘింగా దుఆ 
చేయుట స్సన్నత్. 
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2- మ్ధ్యలో నున్న జమ్ర వదదకు వెళ్ళు ఒకొక 
క్కటేస్ ఏడు రాళ్ళు దానిపై విస్రాల్. ప్రతి 
రాయిపై అల్లలహు అక్ైర్ అనాల్. దానికి కొించెిం 
ఎడమ్ వైపుకు జరిగి దీరఘింగా దుఆ చేయాల్. 
3- ఆ తరువాత పెదద జమ్ర వదదకు వెళ్ళు ఏడు 
రాళ్ళు ఒకొకక్కటేస్ విస్రాల్. ప్రతి రాయితో 
అల్లలహు అక్ైర్ అనాల్. ఇక్ అక్కడ ఆగకుిండా 
వెళ్ళుపోవాల్. 
పన్నండవ రోజుః  
1- ఈ రోజు ప్దకుిండవ రోజు చేస్న్ తీరు 
చేయాల్. హాజి 13వ రోజు ఉిండాలనుకుింటే 
చాల్ల మ్ించిది. ఆ రోజు 11 మ్రియు 12వ 
రోజు చేస్న్టేల చేయాల్. 
2- 12వ రోజు (మ్రియు 13వ రోజు ఉన్న వారు 
ఆ రోజు) రాళ్ళు విస్రిన్ తరువాత కాబా వదదకు 
వెళ్ళు తవాఫె విదాఅ చెయాయల్. తరాాత మ్ఖామె 
ఇబ్రాహిం వెన్క్, అక్కడ సాధ్యప్డకుింటే 
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ఎక్కడైనా రెిండు రకాతులు చెయాయల్. బహిషిు 
మ్రియు బాలింత స్త్రీలు ఈ తవాఫ్ చేయకుిండా 
తిరిగి తమ్ దేశానికి వెళ్ళునా ప్పప్మేమి లేదు.  
 ఎవరైనా ప్దవ త్కరీకున్ చేయవలస్న్ తవాఫె 
ఇఫాజ అపుాడు చేయకుిండా ఇపుాడు చేస్నా 
ఫరవా లేదు, యోగయమే. అదే ఈ తవాఫె విదాఅ 
కు బదులుగా స్రిపోతుింది. అింటే తమ్ దేశానికి 
తిరిగి వెళ్ళు ముిందు చేసే తవాఫె విదాఅ కు 
బదులుగా ఈ తవాఫె ఇఫాజ స్రిపోతుింది. 
అయితే ఇల్ల చేసేవారు తవాఫె విదాఅ 
స్ింక్లాింతో కాకుిండా, తవాఫె ఇఫాజ స్ింక్లాిం 
చేస్సకోవాల్.  
3- ఆ తరువాత హాజి ఆలస్యిం చేయకుిండా 
తన్ స్మ్యానిన జిక్్ర, దుఆ మ్రియు తన్కు 
ల్లభిం చేకూరేు విషయాలోల గడుపుతూ మ్కాక 
నుిండి వెళ్ళుపోవాల్. అయితే ఎవరైనా ఏదైనా 
అవస్రింగా, ఉదాుః తన్ మిత్రుని కొరకు వేచిస్తత, 
లేదా తన్కు దారిలో అవస్రముిండే సామానుల 
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కొనుగోళ్ళ వగైరాలకై కొింత స్మ్యిం మాత్రమే 
ఆగుతే ప్పప్ిం లేదు. కాని దూర దేశాల నుిండి 
వచిున్వారు హజ్ తరువాత మ్కాకలో కొదిద 
రోజుల నివాస్ిం చేసేత వారు మ్కాకను వదల్ 
వెళ్ళుపోయ్య రోజున్ తవాఫె విదాఅ చేయాల్.  
హజ్ యొక్క రుకున్  లు: 
1- ఇహ్రామ్.  2- అరఫాత్ లో నిలవడిం. 
3- తవాఫె హజ్. 4- స్ఫా మ్రాా మ్ధ్యలో స్ఈ. 
పై నాలిగిట్లు  ఏ ఒకక ర్లకున్ వదలినా, త్తరగి 
దానిని చేయని వర్కు హజ్ నెర్వేర్దు. 
హజ్ యొక్క వాజిబులు: 
1- మీఖాత్ నుిండి ఇహ్రాిం చేయడిం.  
2- ప్గలు వచిున్వారు స్తరాయస్తమ్యిం వరకు 
అరఫాత్ లో నిలవడిం.  
3- ముజ్ దల్ఫాలో ఫజ్ర్ తరువాత ప్రకాశ మాన్ 
వరకు రాత్రి గడప్డిం. అయితే వృదుధ లు, స్త్రీలు  
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అరా రాత్రి వరకు ఉిండి తరల్పోతే ప్పప్ిం లేదు.  
4- 11, 12, (13) రాత్రులు మినాలో గడప్డిం. 
5- పై మూడు రోజులోల రాళ్ళు విస్రడిం.  
6- క్షౌరిం చేయిించ్చకోవడిం. 7- తవాఫె విదాఅ. 
 పై ఏడిట్లు  ఏ ఒకక వాజిబ్ వదలినా అతనిపై 
‘దమ్’ విధిగా అవుతెంది. అెంటే ఒక మేక లేదా 
ఆవు మరయు ఒెంటెలో ఏడవ వెంత బలి ఇచ్చి 
హర్ెంలోని బీదవారకి దానెం చేయాలి. 
మసిజదె నబవి ద్ర్శనం: 
 న్మాజ్ చేసే ఉదేదశయింతో మ్స్ిదె న్బవి 
దరశన్ిం పుణయకారయిం. స్హ హదీస్స ప్రకారిం 
అిందులో చేసే ఒక్ న్మాజ్ పుణయిం ఇతర 
మ్స్ిదులలో చేసే వెయియ న్మాజుల క్నాన 
అతిఉతతమ్ిం. మ్స్ిదె హరాిం మ్కాక తప్ా. 
(అిందులో ఒక్ న్మాజు పుణయిం మ్స్ిదె 
న్బవిలోని వింద న్మాజులకు, ఇతర మ్స్ిదులోలని 
లక్ష్ న్మాజుల క్ింటే ఉతతమ్ిం). మ్స్దిె న్బవి 
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దరశన్ిం స్ింవతనరమెల్లల ఎపుాడు చేస్నా 
పుణయమే. దానికొక్ ప్రతేయక్ స్మ్యమేమి లేదు. 
అది హజ్ లో ఒక్ భాగిం కూడా ఎింత మాత్రిం 
కాదు. మ్స్ిదె న్బవీలో ఉన్నింత సేప్టోల ప్రవక్త 
స్లలల్లలహు అలైహి వస్లలిం మ్రియు వారి ఉతతమ్ 
స్హచరులైన్ అబూ బక్ర్, ఉమ్ర్ రజియల్లలహు 
అనుుమాల స్మాధ్యల దరశన్ిం చేయడిం 
పుణయకారయిం. స్మాధ్యల దరశన్ిం ప్రతేయక్ింగా 
పురుషులకు మాత్రమే, స్త్రీలకు లేదు. మ్స్ిదె 
న్బవి యొక్క ఏ వస్సతవును కూడా ముటుికొని 
శరీరానికి తుడుచ్చకొనుట, బరకత్ (శుభిం)గా 
భావిించ్చట, స్మాధి యొక్క తవాఫ్ చేయుట, 
దుఆ స్మ్యాన్ దాని వైపు ముఖము చేయుట 
ల్లింటి ప్నులు ధ్రామనికి విరుదధమైన్వి గన్క్ 
యోగయిం లేవు.  
 

అల్లా హ్ మీ హజ్ మరియు సర్వ సత్కార్యాలు 
స్వవకరిించి, రెట్ట ింపు పుణ్యాలు ప్ర సాదించుగాక! 
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 أحكام العمرة
ఉమ్రా విధానం 

 ప్రతీ ముస్లిం స్త్రీ పురుషునిపై జీవితింలో 
ఒక్సారి ఉమ్రా చేయుట విధిగా ఉింది. అల్లలహ్ 
ఆదేశిం స్తర బఖర (2:196)లో ఇల్ల ఉింది: 

              (691)البقرة 

అల్లాహ్ కొరకు హజ్, ఉమ్రా పూరి ిచేయండి. 
 అది స్రా స్త్కకరాయలోల అతి ఉతతమ్మైన్ది 
గన్క్ శకితగల ముస్లిం మ్రే మ్రీ చేస్తత ఉిండుట 
పుణయ కారయిం. ‘ముఅతమిర్’ (ఉమ్రా చేయు 
వయకిత) ఉమ్రా విధ్యలోల అనినటికి ముిందు ఇహ్రామ్ 
చేయాల్. 
ఇహా్రమ్: 
 అింటే ఉమ్రా ఆరాధ్న్లోకి ప్రవేశిం. ముహ్రిమ్ 
(ఇహ్రామ్ స్ాతిలో ఉన్న వయకిత)పై ఇహ్రామ్ కు 
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ముిందు యోగయమున్న కొనిన విషయాలు 
నిషిదధమ్గును. ఎిందుక్న్గా అతడు ఒక్ ఆరాధ్న్ 
లో ప్రవేశ్ించాడు. ఉమ్రా చేయాలనుకున్న ప్రతి 
వయకితపై 'ఇహ్రామ్' విధిగా ఉింది. ముఅతమిర్ 
మ్కాక వెలుప్ల్ నుిండి వచేు వారయితే ప్రవక్త 
స్లలల్లలహు అలైహి వస్లలిం నియమిించిన్ 
మీఖాతులోల ఏ ఒక్ మీఖాతు నుిండైనా ఇహ్రామ్ 
చెయాయల్. ఆ మీఖాతులు ఇవి: 
1- 'జుల్ హులైఫ': అది మ్దీన్కు స్మీప్ిం లో 
ఒక్ చిన్న ప్ల్లలటూరు. ఇపుాడు దాని పేరు 'అబ్ 
యారె అలీ'. అది మ్దీన్వాస్సల మీఖాతు.  
2- 'అల్ జుహ్ ఫ': అది రాబిగ్ స్మీప్ింలో ఒక్ 
ప్ల్లలటూరు. ఈ రోజులోల రాబిగ్ నుించే ఇహ్రామ్ 
చేస్సతనానరు. అది స్రీయా వారి మీఖాతు.  
3- 'అస్సులుల్ క్బీర్': త్కయిఫ్ కు స్మీప్ిం లో 
ఒక్ ప్రింతిం. అది న్జ్ద వారి మీఖాతు.  
4- 'యలమ్ లమ్': ఇది యమ్న్ వారి మీఖాతు. 
5- 'జాతు ఇర్్': ఇది ఇరాఖ్ వారి మీఖాత్.  



హజ్  - ఉమ్రా  ఆదేశాలు 

 

37 

 పై మీఖాతులు ప్రవక్త స్లలల్లలహు అలైహి వస్లలిం 
నియమిించారు. అవి మేము తెల్పన్ వారి ప్రింత 
నివాస్సల మ్రియు వారి తప్ా ఎవరైతే హజ్ లేక్ 
ఉమ్రా చేయుటకు వాటి నుిండి దాటుత్కరో 
వారికి కూడాను. ఇక్ మ్కాక నివాస్సలు మ్రియు 
'అహులల్ హిల్ల' (మ్కాక న్గరానికి వెలుప్ల 
మ్రియు మీఖాతు లోప్ల నివస్ించ్చవారు) తమ్ 
ఇింటి నుిండి ఇహ్రామ్ చేయాల్.  
ఇహా్రమ్ ధర్మములుుః 
  ఇహ్రామ్ కు ముిందు చేయవలస్న్ ధ్రమములు: 
1- గోరుల, చింక్ల మ్రియు నాభి క్రింది 
వెింట్రుక్లు తీయాల్. మీసాలు క్తితరిించాల్. 
సానన్ిం చేస్, స్సవాస్న్ శరీరానికి పూస్సకోవాల్. 
ఇహ్రామ్ దుస్సతలకు పూస్సకోవదుద. 
2- కుటిిన్ బటిలు తీస్, ఒక్ ప్ించి క్టుికొని, 
ఒక్ దుప్ాటి వేస్సకోవాల్. స్త్రీ తన్కిషిమైన్ బటిలు 
ధ్రిించవచ్చును. అయితే పూరిత ప్రద చేయాల్. 
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అలింక్రణ ప్రదరిశించకుిండా ఉిండాల్. ప్రపురు- 
షులు ఎదురయ్యయ స్మ్యాన్ ముఖము, అరచేతుల 
ప్రద కూడా చేయుటకు ప్రయతినించాల్. చేతులోల 
గ్లలస్సలు, ముఖముపై న్ఖాబ్ వేయ కూడదు. 
3- మ్స్ిద్ కు వెళ్ళు న్మాజ్ స్మ్యమ్యితే 
జమాఅతుతో న్మాజు చేస్సకోవాల్. లేనిచో 
రెిండు రకాతులు 'తహియయతుల్ వుజూ' 
చేస్సకోవచ్చు. ఆ తరువాత ఇహ్రామ్ చేయాల్.  
 విమాన్ింలో ప్రయాణించ్చవారు మీఖాత్ కు 
స్మాన్ ప్రింతిం వదదనే ఇహ్రామ్ చేయాల్. 
మీఖాత్ ఏరాాటు క్షిింగా ఉింటే దానికి కొించెిం 
ముిందు కూడా చేయవచ్చును. ఇక్ మీఖాత్ వదద 
చేసే ప్నులు; గోళ్ళు తీయడిం, సానన్ిం చేస్, 
శరీరానికి స్సవాస్న్ పూస్సకోవడిం మ్రియు 
ఇహ్రామ్ దుస్సతలు ధ్రిించడిం ల్లింటివన్నన 
విమాన్ింలో లేదా అిందులో ప్యన్మ్య్యయ 
ముిందు పూరిత చేస్సకోవాల్. మీఖాత్ వదద లేదా 
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దానికి కొించెిం ముిందు చేరుకున్నపుాడు ఇహ్రాిం 
స్ింక్ింలాిం చేయాల్. 
ఇహ్రమ్ నుిండి మొదలుకొని కాబా ప్రదక్షిణిం 
ప్రరింభిించే వరకు "తల్ బియ" చదువుతూ 
ఉిండాల్: లబ్సై క్ అల్లలహుమ్మ లబ్సై క్, లబ్సై క్ ల్ల 
షరీక్ లక్ లబ్సై క్, ఇన్నల్ హింద వనినఅమ్త లక్ 
వల్ ములక, ల్ల షరీక్ లక్.  

إَك  يَك لََك َلباي إَك َلبايإَك ََل ََشِ إَك اللاُهما َلباي  َلباي

يَك لََك  َد َوالن عإَمَة لََك َوالُلإَك ََل ََشِ  إِنا اْلَمإ

ఇహా్రమ్ నిషిద్ధతలు: 
 ఇహ్రామ్ స్ాతిలో ఉన్న వయకితపై ఇహ్రామ్  కు 
ముిందు యోగయమున్న కొనిన విషయాలు నిషిదధిం 
అగును. ఎిందుక్న్గా అతడు ఒక్ ఆరాధ్న్లో 
ప్రవేశ్ించాడు. అతనిపై క్రింది విషయాలు నిషిదధిం:  
1- తల వెింట్రుక్లు మ్రియు శరీర వెింట్రుక్లు 
తీయడిం నిషిదధిం. కాని అవస్రమున్నపుాడు  
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మెలలగా తల గోకుట నేరిం కాదు.  
2- గోళ్ళు తీయుట నిషిదధిం. కాని గోరు విరిగినా, 
నొపా ఉనాన దానిని తీయుట ప్పప్ిం కాదు.  
3- స్సగింధ్ిం మ్రియు స్సవాస్న్ స్బుైల 
ఉప్యోగిం నిషిదధిం. 
4- స్ింభోగిం మ్రియు దానికి స్ింబింధిించిన్ 
విషయాలు నిషిదధిం. ఉదా: పెళ్ళు చేస్సకొనుట, 
చేయిించ్చట, భారయభరతల స్రసాలడడిం వగైరా. 
5- చేతులలో గ్లలస్సలు వేస్సకొనుట నిషిదధిం.  
6- వేటాడుట నిషిదధిం. 
 పై ఆరు విషయాలు స్త్రీ పురుషులిందరిపై 
నిషిదధిం. ఇక్ ప్రతేయక్ింగా పురుషులపై నిషిదధిం 
ఉన్న విషయాలు దిగువ తెలుప్బడుతున్నవి. 
1- కుటిిన్ బటిలు ధ్రిించడిం నిషిదధిం. కాని 
అవస్రముింటే బ్ల్ి, గడియారిం మ్రియు క్ళు 
జోళ్ళు ఉప్యోగిించవచ్చును.  
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2- తలకు అింటుకొని ఉిండే ఏదైనా వస్సతవు ఉప్- 
యోగిించడిం నిషిదధిం. కాని అింటుకొని ఉిండని 
గొడుగు, వాహణము మ్రియు గుడారాలు 
ల్లింటివి ఉప్యోగిించడిం యోగయిం.  
3- మేజోళ్ళు తొడుగుట నిషిదధిం. కాని సిండిల్ 
మ్రియు చెపుాలు లేన్పుాడు మ్డమ్లు క్న్బడే 
బూటుల ఉప్యోగిించ వచ్చును.  
పై నిషిద్ధ కార్యాలు చేసినవాని 3 సిితులుుః 
1- అకారణింగా చేస్న్ వయకిత ప్పప్పతుమడగును. 
ఇింకా అతనిపై 'ఫిదయ' (ప్రయశ్ుతిం) కూడా 
విధియగును. 
2- ఏదైనా అవస్రిం ఉిండి చేస్న్ వయకిత ప్పప్పతుమడు 
కాడు. కాని ప్రయశ్ుతిం చెల్లించాల్. 
3- ఏదో కారణింగా -ఉదా: తెల్యక్, మ్రచి- 
పోయి, లేదా ఒక్రి ఒతితడితో నిస్ుహాయుడై- 
చేస్న్ వయకిత ప్పప్పతుమడూ కాడు, అతనిపై 
ప్రయశ్ుతమూ లేదు. 
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తవాఫ్: 
 ఇతర మ్స్ిదుల మాదిరిగా మ్స్ిదె హరాింలో 
కూడా కుడి కాలుతో ప్రవేశ్స్తత ఈ దుఆ 
చదవడిం ధ్రమిం. బిస్మల్లలహి వస్ుల్లతు 
వస్ుల్లము అల్ల రస్తల్ల్లలహ్, అల్లలహుమ్మగ్ 
ఫిరీల జునూబి వఫ్ తహ్ లీ అబాాబ రహమతిక్.  

َلَُم َعََل  َلَُة َوالسا ِم الل َوالصا  َرُسوِل اللبِسإ

فِرإ  َتَِك ِِل ذُنُوِِب َوااللاُهما اغإ  فإتَحإ ِِل أَبإَواَب َرْحإ

కాబా తవాఫ్ చేయుటకు దానివైపున్ వెళ్తుల్.  
తవాఫ్: అింటే అల్లలహ్ యొక్క ఇబాదత్ 
ఉదేదశయింతో కాబా చ్చటిున్ ఏడు సారుల ప్రదక్షిణిం 
చేయుట. అది హజ్రె అస్ాద్ నుిండి ప్రరింభిించి 
అక్కడే ముగిించాల్. మొదటి మూడిటోల దగగర 
దగగర అడుగులు వేస్ ప్రుగెతుతట ధ్రమిం. కాని 
ఎవరికీ ఇబైింది క్లగిించకూడదు. దీనినే 'రమ్ల' 
అింటారు. పైన్ క్పుాకున్న దుప్ాటిని కుడి 
భుజము క్రింది నుిండి తీస్సకొని ఎడమ్ 



హజ్  - ఉమ్రా  ఆదేశాలు 

 

43 

భుజముపై వేస్సకోవాల్. అింటే కుడి భుజము 
పైన్ బటి ఉిండకూడదు. దీనిని 'ఇజితబాఅ' 
అింటారు. ఇవి రెిండు (రమ్ల, ఇజితబాఅ) ఉమ్రా 
లేక్ హజ్ ఉదేదశయింతో మ్కాక వచిు చేసే తొల్ 
తవాఫ్ లో మాత్రమే చేయాల్. కాబా ఎడమ్ వైపు 
ఉిండాల్. తవాఫ్ వుజూ స్ాతిలో చేయుట 
తప్ానిస్రి. ఇక్ తవాఫ్ ఈ విధ్ింగా చేయాల్: 
1- హజ్రె అస్ాద్ వదదకు వెళ్ళు కుడి చేయితో 
దానిని ముటుికొని బిస్మల్లలహి వల్లలహు అక్ైర్ 
అనాల్. వీలవుతే దానిన చ్చింబిించాల్. చ్చింబిిం- 
చడిం వీలు కాకుింటే దానిన చెయియతో ముటుికొని 
చెయియని చ్చింబిించాల్. చెయియతో ముటుికొనుట 
కూడా సాధ్యప్డకుింటే దాని స్తటిగా నిలబడి 
దాని వైపు చెయియతో సగ చేస్తత బిస్మల్లలహి 
వల్లలహు అక్ైర్ అనాల్. కాని చెయియని 
చ్చింబిించకూడదు. ఇక్ తవాఫ్ ప్రరింభిించాల్. 
ఇష్టినుసారిం, తన్ భాషలో తన్ కొరకు, తను 
కోరిన్వారి కొరకు దుఆ చేస్తత లేదా ఖుర్ఆన్ 
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ప్పరయణిం చేస్తత ఉిండాల్. ఇచుట ప్రతేయక్ింగా 
ఏ దుఆ లేదు.  
2- రుక్నన యమాని వదద చేరుకునానక్ వీలవుతే 
దానిన ముటుికుింటూ అల్లలహు అక్ైర్ అనాల్. 
కాని చెయియని చ్చింబిించకూడదు. వీలు కాకుింటే 
(తవాఫ్ చేస్తత ఉిండాల్). చెయియతో సగ 
చేయకూడదు. అల్లలహు అక్ైర్ అన్కూడదు. 
ఈ రుక్నన యమాని మ్రియు హజ్రె అస్ాద్ మ్ధ్య 
ఈ దుఆ చదవాల్: రబ్బనా ఆతినా ఫిద్దున్  య్య 
హసన్తౌఁ వఫిల్ ఆఖిరతి హసన్తౌఁ వఖినా 
అజాబ్నానర్.  

ْنَيا َحَسنًَة َوِِف اآلَِخَرةِ َحَسَنًة ] َربََّنا آتَِنا ِِف ادلُّ
  {.102}البقرة:[. َوقَِنا َعَذاَب انلَّارِ 

3- హజ్రె అస్ాద్ వదద చేరుకొని దానిన చెయియతో 
ముటుికుింటూ, వీలు కాకుింటే దాని వైపు 
చెయియతో సగ చేస్తత అల్లలహు అక్ైర్ అనాల్.  
ఈ విధ్ింగా ఏడు ప్రదక్షిణాలోల ఒక్టి పూరతయిింది. 
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4- మిగితవి మొదటి దాని ల్లగే చేస్తత, హజ్రె 
అస్ాద్ చేరుకున్నపుాడల్లల మ్రియు ఏడవది పూరత-
యిన్ తరువాత కూడా అల్లలహు అక్ైర్ అనాల్.  
తవాఫ్ తరువాత: 
 తవాఫ్ తరువాత మ్ఖామె ఇబ్రాహిం వెన్క్ - 
అన్గా అది తన్కు మ్రియు కాబాకు మ్ధ్యలో 
ఉన్నటులగా- నిలబడి రెిండు రకాతుల న్మాజు 
చేయుట ధ్రమిం. న్మాజు చేస్సతన్నపుాడు దుప్ాటి 
రెిండు భుజాలపై ఉిండుట తప్ానిస్రి. ఏ ఒక్క 
భుజము న్గనింగా ఉిండకుడదు. మొదటి 
రకాతులో స్తరె ఫాతిహా తరువాత ఖుల్ యా 
అయుయహల్ కాఫిరూన్ రెిండవ రకాతులో స్తరె 
ఫాతిహా తరువాత ఖుల్ హువల్లలహు అహద్ 
చదవాల్. జన్స్మ్మరాింలో దాని వెన్క్ న్మాజ్ 
చేయుట సాధ్యప్డకుింటే మ్స్ిదె హరాింలో 
ఏక్కడైనా చేయవచ్చును.  
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సఈుః 
 ఇక్ 'మ్స్అ' (స్ఫా, మ్రాాల మ్ధ్యలో 'స్ఈ' 
చేసే స్లాిం) వైపుకు వెళ్ళు స్ఫా దగగరికి 
చేరుకుింటూ "ఇన్నససఫా వల్ మరవత మిన్ 
షఆఇరిల్లాహ్" చదివాల్. స్ఫా కొిండపై ఎకిక కాబా 
దిశలో నిలబడి చేతులు ఎతిత అల్లలహ్ స్తతత్రము 
ప్ఠించి, ఈ దుఆ మూడు సారుల చదవాల్. దాని 
మ్ధ్యలో రెిండు సారుల తనిష్టనిుసారిం దుఆ 
చేస్సకోవాల్ుః ల్లఇల్లహ ఇలలల్లలహు వల్లలహు 
అక్ైర్, ల్లఇల్లహ ఇలలల్లలహు వహ్ దహు 
ల్లషరీక్లహూ లహుల్ ములుక వలహుల్ హముద 
యుహ్  యీ వ యుమీతు వహువ అల్ల కుల్ల 
షైఇన్ ఖదీర్. ల్లఇల్లహ ఇలలల్లలహు వహ్ దహూ 
అింజజ వఅదహూ వన్స్ర అబదహూ వహజమ్ల్ 
అహ్ జాబ వహదహూ.  

َ إَِلا الُل  وَ  يَك  ََل لِِإَ َدُ  ََل ََشِ َ إَِلا الُل َوحإ الل أَكإََب، ََل لِِإَ

ٍء َلُه لَُه الُلإُك َوَلُه اْلَ  ُد ُُيإيِى َو ُيِميُت َوُهَو َعََل ُكل  ََشإ مإ
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إَدُ  َوَهَزَم  َدُ  َونَََرَ َعب َدُ  أَنإَزَز َوعإ َ إَِلا اللُ َوحإ قَِديٌر ََل لِِإَ

َد ُ  َزاَب َوحإ َحإ  اْلإ

 ఆ తరువాత స్ఫా నుిండి దిగి మ్రాా వైపు 
న్డవాల్. ప్చురింగు స్తింభిం వదదకు చేరిన్పుాడు 
శకిత ప్రకారిం ప్రుగుతీయడిం ధ్రమిం. ఇల్ల రెిండవ 
ప్చురింగు స్తింభిం వరకు. ఇతరులకు బాధ్ 
క్ల్గిించకూడదన్న షరతును మ్రవవదుద. ఈ 
ప్రుగు పురుషులకే ప్రతేయక్ిం. స్త్రీలకు దీని అనుమ్తి 
లేదు. మ్రాా చేరుకొని దానిపై ఎకిక ఖిబాల దిశలో 
నిలబడి చేతులు ఎతిత స్ఫాపై చేస్న్టువింటి దుఆ 
చెయాయల్. అయితే మ్న్ భాషలో మ్న్కిషమిున్న 
దుఆ కూడా చేస్స కోవాల్. ఇక్కడికి ఏడిటోల ఒక్టి 
పూరతయిింది. మిగిత ఆరు ఇల్లగే పూరిత 
చేయాల్. ప్రతీ సారి స్ఫా మ్రియు మ్రాాల వదద 
దుఆ చేయాల్. ప్చు రింగు స్తింభాల మ్ధ్య 
ప్రుగుతీయాల్. స్ఈ మ్ధ్యలో దుఆ ఎకుకవగా 
చేయాల్. ఏడిటోల ప్రతీ ఒక్ దానికొక్ వేరు దుఆ 
అింటూ ప్రవక్తతో రుజువు లేదు. (స్ఫా నుిండి 
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మ్రాా వరకు ఒక్టి. మ్రాా నుిండి స్ఫా వరకు 
రెిండు ప్రుగులగును. ఇల్ల మొదటి ప్రుగు స్ఫా 
నుిండి మొదలై ఏడవ ప్రుగు మ్రాాపై 
ముగియును). 
 స్ఈ తురవాత శ్రోముిండన్ిం చేయిించ్చ- 
కోవాల్. ఇిందులో ఎకుకవ పుణయిం ఉింది. క్టిింగ్ 
కూడా చేయిించ్చకోవచ్చు. ఇక్ ఇహ్రామ్ దుస్సతలు 
తీస్ ఉమ్రా ముగిించాల్. ఇహ్రామ్ కు స్ింబింధిిం- 
చిన్ నిషిదధతలు ఇక్ ముగిించాయి. 
అర్యకన్ ఉమ్రాుః 
1- ఇహ్రామ్.  2- తవాఫ్.  3- స్ఈ.  
 ఇిందులో ఏ ఒక్క రుకున్ వదల్నా తిరిగి అది 
చేయన్ింత వరకు ఉమ్రా నెరవేరదు.  
వాజిబాతె ఉమ్రాుః 
1- మీఖాత్ నుిండి ఇహ్రామ్ చేయుట.  
2- శ్రోముిండన్ిం.  
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 వీటిలో ఏ ఒక్కటి వదల్నా అతనిపై దమ్ 
విధి అవుతుింది. అింటే ఒక్ మేక్ జిబహ్ చేస్ 
లేదా ఒింటె మ్రియు ఆవులోని ఏడిటోల ఒక్ 
భాగిం హరమ్ లో ఉిండే బీదవాళుకు దాన్ిం 
చేయాల్. 
అల్లా హ్ మనిందరికి ప్ర వకత  చూపిన ప్దధ తిలో ప్ర తి 
ఆర్యధన చేసే భాగ్ాిం ప్ర సాదించుగాక! ఆమీన్ 
 

 
 

 

హజ్ మరియు ఉమ్రా విధానం 
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