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హజ్ ఆదేశం
్ై జీవితంల క్సారి హజ
్ముస
ా ం ీస్త్ర పురుషులపృ
విధిగా ఉంది. అల్ల
ా హ్ ఇల్ల ఆదౄశంచాడుుః
“అక్కడికి వెళ్ళే స్థ
థ భతగలవారికి, ఆ గృహ
హజ్ చేమటానిన అల్ల
ా హ్ విధిగా చేశాడు.
ా(ఆలె ఇమ
ా న్ 3:97).

ً
حًم الدج  :الدج واجب على مل مظلم ومظلمت ،مسة واحدة في العمس ،وهى
َ َ َ َّ
ْ
َ
ُّ
اض ِحج البي ِت
السلن الخامع من أزمان ؤلاطالم  .ماَ هللا جعالى [ :و ِ
هلل على الى ِ
َ ْ َ َ َ َْ َ ً
م ِن اطتطاع ِإلي ِه طبيال ] [آل عمسان]97:
ِ

త  ﷺఉదౄశంచారుుః ఇసా

ర వక్
ా ం
ై ఉందిుః
పునాది ఐదు విషయాలపృ
1- అల్ల
ా హ్ త సతయ ఆరాధ్యయడు ఎవడూ లేడు,
త అని
ముహభమద్  ﷺఅల్ల
ర వక్
ా హ్ యొక్క సతయ 
సాక్ష్యమివవడం.
2-నమాజు సా
థ పంచడం 3-విధిదానం చెల్
ా ంచడం
4- హజ్ చేమడం 5- యభజాను నెలంత ఉవాసం ఉండడం.
(బుఖారి 8 ముస్
ా ం 16).

ً
محمدا زطىل
 وأن، شهادة أن ال إله إال هللا: (( بني ؤلاطالم على خمع: وماَ رسىَ هللا ﷺ
. ]16 ،8 : وصىم زمضان )) [متفق عليه، والدج، وإًتاء الصماة، وإقام الصالة،هللا

హజ్ ఘనత

అల్ల
ా హ్ కు చేరువగా చేసే సత్కకరాయల
ా
త
అతిఘనత గల కాయయం క్టి హజ్. 
ర వక్
 ﷺఇల్ల ఆదౄశంచారుుః “ఏల్లంటి
వాంఛలకు లనవకుండా, అల్ల
ఞ ల్న
ా హ్ ఆజ
ఉల
ా ంఘంచ కుండా హజ్ చేస్ తరిగి
వెళ్ళేత్కరె, వారు తభ తల్
ా గయభం నుండి
త రు”.
పుటి
ి నటి స్
థ తిల తిరిగి వెళ్త
(బుఖారి 1819, ముస్ల ిం 1350).

 فلم، (( من حج هرا البيت: ^ َ ما، الدج من أفضل ألاعماَ اإلانربة إلى هللا جعالى:فضله
.]1350 ،1819 :  زجع ليىم ولدجه أمه )) [متفق عليه،ًسفث ولم ًفظق

ిహజ్ ఎప్ప డు విధి అవుతంద

్ై న, ఈడౄరిన ముస
ిబుద
ధ భంతుడృ
హ తా ం అయ
ై తౄ అతనపృ
ై హజ్ విధిగా ఉంది. అయ
గలవాడృ
హ త
అంటౄ భనిషి తన సంయక్ష్ణల ఉననవారి ఖరుులు
్చెల
ద భకాక రాను పెను
ా ంచాక్, అతని వద

ర యాణపు, తిండి ఖరుులు అదనంగా ఉండాల్.
్అల్లగే దారి నియభమంగా ఉండాల్. హజ
ై క్లయం
ెచేయుటకు ఆటంక్ం క్ల్గించే ఏ అంగవ
గాని లేదా శారీయక్రెగం గానీ ఉండకూడదు.

متىىج ًا ى الدىىجً :ا ى الدىىج علىىى اإلاغىىلم ا ،ىىا،ا ا،عامىىل ،إالاا يىىات مغى ل
ىحعُعا ،و سىىحعاعة ثٌىىىت ى ت ًملىىٍ
ا،راحلىة وا،فقنىة ا،تىك ثًقُىه الااا ل ىا وإًا ل ىا مىن مى يىَ ومبىرو ومل ىىن ،وأت ثٌىىت اىئد ا،فقنىة ا ى عىن قنىة
من ثلزمه قنتهم ،ومن سىحعاعة أمىن ا،عرٍىه ،و ىخة ا ،ى ت الُىكًٌ ،ىىت ممىا ل ا مىر أو عااىة جعىمىه
عن أداء الدج.

ెీస్త్రల విషమంల ై పృ నిఫంధనలత
త
పాటు ఆమృతె తన భహ
ర మ్ (బయ
లేదా వివాహనిషిద
)ధ ై మృన ఫంధ్యవు
త
ఉండాల్. అల్లగే ఆమృ తన బయ
చనిపెయినందు వల
ా లేదా విడాకులు
పంది గడువుల ఉండకూడదు.
وثزٍ ا،نغ ة ،لنغاء إلى ما س ه اشتراط وجىد املخرم ،ت ًٌىت معها في الدج ،سىاء يات
وجها ،أو أح مالارمها ،و إالاا يا د معح فال ثخرج ،لدج ؛ ألت هللا هج اإلاعح ات عن الخروج
من ُىتهن

ఇహ్ర
ా పా
థ నలనికి 
ర మ్: ఇది హజ్ లేదా ఉమా
ర య
ర వేశ
సంక్లం. హజ్ లేదా ఉమా
ా చేయాలనుకునన 
ర తి
త ై పృ ఇహ్ర
వయకి
ర మ్ విధిగా ఉంది. భకాక ై బృటి నుండి
త  ﷺనిమమించిన నాలుగ
వచేువారు 
ర వక్
ై నా క్ చోట నుండి ఇహ్ర
హదు
ద ాల (మీఖాత్) ఏదృ
ర ం
చేయాల్. ఆ మీఖాతులు ఇవిుః

ై ఫుః ఇది భదీనకు సమీంల క్ గా
 జుల్ హులె
ర భం. ఈ
రెజుల
ా దాని పౄరుుః అబ్యయరృ అలీ. ఇది భదీనవాసుల మీఖాత్.

 జుహ్ ఫుః ఇది రాబిగ్ సమీంల క్ గా
ర భం. ఇది స్రీయాై వెపు నుండి వచేు వారి మీఖాత్.

త త పౄరుుః అస్
ై ైలుల్ క్బీర్. ఇది నజ్
 ఖరునల్ భనాజిల్: దీని 
ద వారి మీఖాత్.
ర సు
 మలంలం: ఇది భకాక నుండి 90 కీ.మీ. దూరాన ఉంది. మభన్ వారి మీఖాత్
 ُوٍ ْال ِر ُم من أح اإلاىامُد. عمر، وٍا ؤلاحرام على من أراد الدج أو ا، خىَ في منغٍ الدج، اى ُة ا: ؤلاحرام
 الجخق ىىة وه ىىي مرٍ ىىة مرٍ ىىة م ىىن-2 . مرٍ ىىة مرٍ ىىة م ىىن اإلا ًف ىىة،  الاو الخلُق ىىة-1: وه ىىي،رس ىىىَ ﷺ،ت ىىك حى ى داا ا،ا
ل
. وٍ ع عن مًة جغعحت ىُال ثنرٍ ل ا، ًلملم-4 .)ً حر،غُل ا، مرت اإلافا َ (ا-3.رابا

ఇహ్రామ్ ధర్మములు
త
ఇహ్ర
ర మ్ కు ముందు ఈ ధయమములు పూరి
చేసుకెవాల్ుః
గోరు
ా క్లు,
ా , చంక్ల భరియు భరామంగ వెంటు
త రించడం,
తీమడం, మీసాలు క్తి
సాననం చేమడం,
శరీరానికి సువాస పూసుకెవడం. –ఫట
ి లకు
కాదు وحلىه شىعر، بىار، ومص ا، و حك أو حله شعر ؤلا عحت، ثنلُم ألاؼافر: ٌُغن م ل ؤلاحرام: سجت ؤلاحرام
.عُ في الجغم فنغ دوت اإلاالبس، وٌٍىت ا، ُحع، وا،َ و غخغا،عا ة،ا

పురుషులు ధరించి ఉనన కుటి
ి న ఫట
ి లు
త లు అంటౄ ంచి,
తీస్, ఇహ్ర
ర ం దుసు
క్ండువలు ధరించాల్
ి ై మృన ఏ ఫట
ి ై లెనా ధరించవచ్చు, కాని
ీస్త్రలు తభకిష
అవి సంపూయ
ణ శరీరానిన దాచి ఉంచవలెను. అయితౄ
ై
ముఖముపృ
నిఖాబ్, చేతులల ాగౌజులు
ై తడగకూడదు. కాని యపురుషులు ఎదురృ
నప్పుడు మాత
ద చేయాల్.
ర ం తక్ య
 فحلىىاس مىىا شىىاءت م ى،  أمىىا اإلا ىرأ،ىىرداء،ىىاس ؤلا ار وا، و،حاىىرد مىىن املخىىُغ،وٍلىىزم عف ى ؤلاح ىرام ا
َرجىا،ًقحت عف حضىر ا،ىجه وا، والخرص على ستر ا،زٍفة،خغتر وع م إ اء ا،الخرص على ا
.ىجه،فنا على ا، وا،ُ ًن،نقا ٍن ا،اس ا،  وثاحن، ألاجا

హజ్ మూడు ర్కాలు
త అ•
1- హజృ
జ తభతు

హ్రజి హజ్ మాసాల
ా ఇహ్ర
ర ం చేస్, భళ్ళే జిల్
ా మీఖాత్ నుండి కౄవలం ఉమా
హిజ
త డు.
జ 8వ రెజున త్కనునన పా
ర ంతం నుండౄ హజ్ ఇహ్ర
ర ం చేసా
ై ైక్ ఉభ
త అం బిహ్ర
మీఖాతుల ఇల్ల సంక్లం చేసా
త డుుః లబృ
ా తన్ ముతభతి
ై ైక్
ఇలల్ హజ్
త డుుః లబృ
జ . భళ్ళే జిల్ హిజ
జ 8వ రెజున ఇల్ల సంక్లం చేసా
హజ
జ న్. ఇల్లంటి హజ్ ల హ్రజి తక్ ఫల్దానం ఇవావల్ై ఉంటుంది. క్
మౄక్ క్ హ్రజి ై వెపు నుండి సరిపెతుంది. ఏడుగురి తయఫున క్ ంటృ
లేదా ఆవు సరిపెతుంది. అయితౄ మూడు యకాల హజ్ ల ఇదౄ (హజృ
జ
త అ•
త అ ఉత
త భమృ
తభతు
) తభతు
ై నది.

 (لبيك عمسة: وٍنىَ في اإلاُنات،لدج،  ًُالرم الخاج من مٌا ه،ثامن،ُىم ا، رم إالاا جاء ا،عمر فنغ في أشهر الدج، واى ؤلاحرام ا: حمح، َحج ا-1
ً  ( لبيك:َلدج من مٌا ه وٍنى،  رم ًُالرم مر أخري،حمح أفضل ألانغاو،متمتعا بها إلى الدج ) وا
ً
،نغٍ ًلزم الخاج ا ي،حجا ) وفي ائا ا
. نر عن س عة أشخاص،ىاح من ؤلا ل وا، وثازيء ا، ه ي عن شخص واح،غفم في ا،ىاح من ا،وثازيء ا

2- హజృ
జ ఖిరాన్
హ్రజి కౄ సభమంల హజ్ భరియు ఉమా
త డు. జిల్ హిజ
ా యొక్క ఇహ్ర
ర ం చేసా
జ
10వ రెజు వయకు ఇహ్ర
థ తిలనే ఉంటాడు. మీఖాతుల ఇల్ల సంక్లం
ర ం స్
ై ైక్ ఉభ
చేసా
త డు. లబృ
ా తన్ వ హజ
జ న్. ఇందుల కూడా ఫల్దానం తనిసరి.
హజ్ ఆయంభానికి కంత సభమం ముందు వచిునవారి కయకు ఈ యక్మృ
ై న
హజ్ చాల్ల సజావుగా ఉంటుంది. ఎల్ల అనగా, ఉమా
ా చేస్న తరావత హల్లల్
అయి, భళ్ళే హజ్ ఇహ్ర
ర ం చేసే అవకాశం వారికి ఉండదు గనక్.

3- హజృ
జ ఇఫ
ర ద్
ై ైక్
హ్రజీ కౄవలం హజ్ ఇహ్ర
త డు. మీఖాతుల ఇల్ల సంక్లం చేసా
త డుుః లబృ
ర ం చేసా
హజ
ై న హజ్ ల ఫల్దానం ఉండదు.
జ న్. ఈ యక్మృ
 ( لبيك عمرة وح ًجا ) و ٌستمر على: وٌقول، وهو أن ٌحرم مرة واحدة للعمرة والحج معًا: َحج ال ِق َران-2
 وٌكون هذا غالبًا لمن ٌأتً قبل الحج بوقت قصٌر ال ٌكفً ألن ٌتحلل من عمرته ثم،إحرامه حتى ٌوم النحر
 فٌحرم من،  وهو أن ٌنوي الحج فقط: حج اإلفراد. وفً هذا النُسك ٌلزم هدي،ٌحرم للحج إذا جاء وقته

విమాన ర యాణంలో ఎలా ఇహ్రాం చేయాలి?
హ్రజి విమాన 
ర యాణంల ఉంటౄ మీఖాతుల
త లు ధరించాల్.
లేదా దానికి ముందు ఇహ్ర
ర ం దుసు
అయితౄ మీఖాతుల చేమవలస్న నులు అంటౄ
గోరు
ా క్లు తీమడం
ా , చంక్, భరామంగ వెంటు
సాననం చేమడం, సువాసన పెసుకెవడం
ల్లంటివి విమానంల ఎకౄక ముందు చేసుకెవాల్.
త లు ధరించాల్. మీఖాతుల
ఇహ్ర
ర ం దుసు
చేరినప్పుడు లేదా దానికి కంచం ముందు ఇహ్ర
ర ం
చేయాల్.
 أو م له م يافُة إالاا صع علُه، فعلُه ؤلاحرام عف مالاالاا اإلاُنات،إالاا يات مغافرا عن ظرٍه الجى
اس ؤلاحرام إت أراد م ل، و، وثنلُم ألاؼافر، ُ وَعمل يل ما ًحم عمله في اإلاُنات من ثفؽك وثع،معرفحه
.ىصىَ إلى اإلاُنات أو عف مالاالااثه،عا ر رم ًفىي ؤلاحرام م ل ا، أو في ا، عا ر،معىد إلى ا،ا

ఇహ్రామ్ విధానం

ఇహ్ర
ర మ్ ఈ విధంగా చెపాల్ుః
త అ•చేయాలనుకునేవారు. లబృ
ై ైక్ ఉభ
్త అన
1- హజృ
ిా తన్ ముతభత
జ తభతు
్బిహ్ర ఇలల్ హజ
జ అనాల్.
ై ైక్ ఉభ
2- హజృ
ా తన్ వ హజ
జ ఖిరాన్ చేయువారు లబృ
జ న్ అనాల్.
ై ైక్ హజ
3- హజృ
జ ఇఫ
ర ద్ చేయువారు లబృ
జ న్ అనాల్.
ఇహ
ర మ్ నుండి మదలుకని కాబ్య 
ార దక్షిణం ప
్ర యంభంచే వయకు "తల
ై ైక్ అల్ల
ై ైక్, లబృ
్ై ైక్ ల్ల షరీక
బిమ" చదువుతూ ఉండాల్ుః లబృ
ా హుభమ లబృ
•ై ైక్, ఇననల్ హంద వనినఅ
లక్ లబృ
భత లక్ వల్ ములక, ల్ల షరీక్ లక్.
ك ََل َ ِ
ك ََل َ ِ
ك إِ َّن َ
يك َل َ
َش َ
ك َواملُ ْل َ
احل ْم َد َوالنِّ ْع َم َة َل َ
ك َل َّب ْو َ
يك َل َ
َش َ
ك َل َّب ْو َ
ك ال َّل ُه َّم َل َّب ْو َ
َل َّب ْو َ
ك

طسيقت ؤلاحسام أن ًقىل ٍُ ، -1 :عمر محمحعا بها إلى الدج ،ائا إالاا يات ًرٍ أت ًذج حج ثمح .
عمر وحجا ،ائا إالاا يات ًرٍ ا،نرات ٍُ ، -3 .حجا ،ائا إالاا يات ًرٍ ؤلافراد.
َ َّ ْ َ َّ
ا،ل ُهمَّ
بع ؤلاحرام جغن ا،حل ُة وثًراراا من ححت ؤلاحرام حتج ا ،ء ا،عىاف اِ ،د ،وهي أت ًنىٍَُ ،( :
الخ ْم َ َو ّ
ا،ف ْع َم َة ََ ٍَ ،واإلاُ ْل ٍَ َ َشرٍْ ٍَ ََ)ٍ،
ََ َ ٍَ ُْ َّ ،َ ،ٍَ ُْ َّ ،شرٍْ ٍَ َ ،ٍَ ُْ َّ ،َ ٍَ ،إ َّت َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍُ ، -2

ఇహ్రాం నిషేధాలు

 తల వెంటు
ా క్లు భరియు శరీయ వెంటు
ిా క్లు తీమడం. కాన
అవసయముననప్పుడు మృల
ా గా తల గోకుట నేయం కాదు.
 గోళ్ళే తీయుట. కాని గోరు విరిగినా లేదా నైప ఉండటం వలన
దానిన తీస్నా పాం లేదు
 సుగంధం భరియు సువాసన సబుైల ఉయోగం
ే సంభోగం భరియు దానికి సంఫంధించిన విషయాలు. ఉదాుః పృళ్ళ
త ల సయసాలడడం వగ
ాై ర
చేసుకనుట, చేయించ్చట, భాయయబయ
 చేతులల ాగౌసులు వేసుకనుట
 వేటాడటం

ై పృ విషయాలు ీస్త్ర పురుషులందరిపృ
ై నిషిద
ధ ం
حمظورات اإلحرام -1 :إزالة شعر الرأس وغره من سائر اجلسد  ،لؽن ال بلس بحك الرأس برفق عـد احلاجة -22 .تؼؾقم
األظافر  ،لؽن لو اكؽرس ظػره  ،أو آده فال بلس بإزالته -3 .استعامل الطقب وكذا الصابون ادعطر -4 .اجلامع ودواعقه ،كعؼد
الـؽاح ،والـظر بشفوة ،وادبارشة ،والتؼبقل ،وغره -5.لبس الؼػازين  ،ومها ما يؾبس يف القدين -6 .قتل الصقد  .وهذه
األشقاء حمرمة عذ الرجال والـساء

ర త్యేకంగా ప్పరుషులపై నిషిద్ధమునన విషయాలు ఇవి
 కుటి
ి న ఫట
ి లు ధరించడం. కాని అవసయ ముంటౄ బృల్
ి ,
గడియాయం భరియు క్ళ్ే జోళ్ళే ఉయోగించవచ్చును.
ై నా వసు
త వు ఉయోగించడం.
 తలకు అంటుకని యుండౄ ఏదృ
కాని అంటుకని ఉండని గొడుగు, వాహణము భరియు
గుడారాలు ల్లంటివి ఉయోగించవచ్చును
 మౄజోళ్ళే తడుగుట. కాని ై స్ండిల్ భరియు చెప్పులు లేనప్పుడు
భడభలు క్నఫడునటువంటి బూటు
ా ఉయోగించ వచ్చును

،  والساعة،  لؽن جيوز لؾؿحرم لبس ما حيتاجه كالسبتة،  لبس ادخقط-1 :بالـسبة لؾرجال حيرم أيضا
 والسقارة،  كالشؿسقة،  أما غر ادالصق فال بلس به،  تغطقة الرأس بؿالصق-2 . وكحو ذلك، والـظارة
 وجيوز لبس اخلف إذا مل جيد الـعؾني، رشابات األرجل
َّ  لبس ر-3 . وكحو ذلك،  واخلقؿة،

పై నిషిద్ధ కార్యేలు చేసినవాని మూడు సిితలు
 అకాయణంగా చేస్నతను పాపాతుమడగును. ఇంకా
ై 'ఫిదయ' (పా
అతనిపృ
ర మశుతం) కూడా విధిమగును
ై నా అవసయం ఉండి చేస్నవాడు పాపాతుమడు
 ఏదృ
కాడు. కాని పా
ర మశుతం చెల్
ా ంచాల్
 ఏదో కాయణంగా -ఉదాుః తృల్మక్, భయచిపెయి,
త డితె నిసైహ్ర యుడృ
ై - చేస్నవాడు
లేదా క్రి తి
ై పా
పాపాతుమడూ కాడు, అతనిపృ
ర మశుతమూ లేదు

. وعؾقه فدية،  ففو آثم،  أن يػعؾه بال عذر-1 :ومن فعل شق ًئا من تؾك ادحظورات ؛ فؾه ثالث حاالت
ً
،  أو كاس ًقا، جاهال
 إما،  أن يػعؾه وهو معذور-3 . لؽن عؾقه فدية،  فال إثم عؾقه،  أن يػعؾه حلاجة-2
. ولقس عؾقه فدية،  فال إثم عؾقه، ؽرها
ً أو رم

మసిిదుల్ హర్యంలో ర వేశిసూూ దుఆ

త
భస్
ఈ దుఆ
జ దృ హరాం ల కుడి కాలుతె 
ర వేశస్త
చదవడం ధయముః అల్ల
ా హుభమఫ్ తహ్ లీ అబ్యవఫ యహమతిక్
“అల్ల
ా హ్ నా కయకు క్రుణ దావరాలను తృరుచ్చ"
ఇతయ భస్
జ దులల కూడా ఇదౄ దుఆ చదవాల్. భళ్ళే
ై పున వెళ్తేల్
కాబ్య తవాఫ్ చేయుటకు దానివె

తవాఫ్:

అంటౄ అల్ల
ద శయం తె కాబ్య
ా హ్ యొక్క ఇబ్యదత్ ఉదౄ
చ్చటు
ి న ఏడు సారు
ర ద క్షిణం చేయుట. అది హజృ
ర అసవద్
ా 
నుండి పా
ర యంభంచి అక్కడౄ ముగించాల్. కాబ్య తన ఎడభ
ై వెపు ఉండాల్. వుజూ స్
థ తిల ఉండడం కూడా తనిసరి.
 (اللهم افتح يل أبواب رمحتك ) وهذا عام:عـد دخول ادسجد احلرام ريسن تؼديم الرجل القؿـى وقول
 هو الدوران حول الؽعبة سبع مرات: والطواف. ثم يتجه مبارشة إىل الؽعبة لقطوف هبا، جلؿقع ادساجد
ً
 وجيب أن يؽون متوض ًئا، جاعال الؽعبة عن يساره
،  ومـتفقا إلقه،  مبتد ًءا باحلجر األسود، تعبدا هلل
ً

తవాఫ్ విధానం

 హజృ
ద కు వెళ్ళే కుడి చేయితె దానిన
ర అసవద్ వద
ముటు
ి కని బిస్మల్ల
ా హి వల్ల
ా హు అక్ైర్ అనాల్. వీలవుతౄ
దానిన చ్చంబించాల్. చ్చంబించడం వీలు కానిచో
చెయియతెముటు
ి కని చెయియని చ్చంబించాల్. చెయియతె
ముటు
ి కనుట కూడా సాధయడకుంటౄ దాని స్తటిగా నిలఫడి దాని ై వెపు
త
చెయియతె ై స్గ చేస్త
బిస్మల్ల
ా హి వల్ల
ా హు అక్ైర్ అనాల్. కాని చెయియని
చ్చంబించకూడదు. కాబ్యను ఎడభ ై వెపు ఉంచి తవాఫ్ పా
ర యంభంచాల్. తన
భాషల తన కయకు త్కను కెరినవారి కయకు అధిక్ంగా దుఆ చేయాల్. లేదా
ఖుర్ఆన్ పారామణం చేమదలుచ్చకుంటౄ అది చేయాల్.

త తె రుజువు లేదు
తవాఫులని కెక రేండ్ కు కెక దుఆ అని 
ర వక్
م ًُمًفه،  وإت،  وهللا ألبر) وٍن له إت أمًن، ( بظم هللا:َُمنج وٍنى، ًئا إلى الدجر ألاسىد وَغحلمه ُ د ا-1 :وصفت الطىاف هي
 ( هللا ألبر ) و ًن ل:َ وٍنى، ُه ُ د، فِغحن له وَبحر إ، م ًحِغر اسحالم الدجر ألاسىد،  َّأما إالاا، ثن ُله اسحلمه ُ د وم َّ ل ً د
لخاج أت ً عى، و، نرآت، أو مراء ما ثِغر من ا،  وٍ عى هللا ما شاء من ألادعُة، عىاف، وٍ أ ا، ًع ة عن ٌغارد، رم ًاعل ا، ً د
.ٍ،ئ، ِس افاو دعاء مخمص، و، ٍه وإلان ًر، لغحه

 రుకృన మమాని వద
ద చేరుకునానక్ వీలవుతౄ దానిన
ముటు
ి కుంటూ అల్ల
ా హు అక్ైర్ అనాల్. కాని చెయియని
త ఉండాల్).
చ్చంబించ కూడదు. వీలు కాకుంటౄ (తవాఫ్ చేస్త
చెయియతె ై స్గ చేమకూడదు. అల్ల
ా హు అక్ైర్ అనకూడదు.
రుకృన మమాని భరియు హజృ
ర అసవద్ భధయ ఈ ఆమతు
చదవాల్ుః యఫైనా ఆతినా ఫిదు
ద న్ యా హసనతేౌఁ వఫిల్ ఆఖి
యతి హసనతేౌఁ వఖినా అజాఫనానర్. (ఫఖయ 2:201)

 హజృ
ద చేరుకని దానిని చెయియతె ముటు
ి కుంటూ,
ర అసవద్ వద
త
వీలు కాకుంటౄ దాని ై వెపు చెయియతె ై స్గ చేస్త
అల్ల
ా హు అక్ైర్
అనాల్
، م ٌغحع،  وإت،  وهللا ألبر ) و ًن ل ً د،  ( بظم هللا:َ إت اسحعاع وٍنى، ُمنج، ٌغحلمه ُ د ا، ُماني،رىن ا، إالاا وصل إلى ا-2
َ
ًَ
َ َ َ
ْ ُّ
الده َيا َح َظىت َو ِفي آلا ِخ َس ِة
 َزَّبىا آ ِجىا ِفي :ُماني وبحت الدجر ألاسىد،رىن ا، وٍنىَ حت ا، و ًًبر، فئ ه ٌَغحمر في سحرد و ٌبحر ُ د
َّ َ َ َ َ َ ً َ َ َ
ُه ُ د وًٍبر، فِبحر إ، م ٌغحع،  وإت،  ٌغحلمه ُ د،  إالاا وصل إلى الدجر ألاسىد-3 .] 201:[البقسة اب الىاز
حظىت و ِقىا عر
.)  ( هللا ألبر:ما ال

ఈ విధంగా ఏడు ర ద్క్షిణాలోో ఒకటి పూర్ూ యంది.
ిమిగితవి ఇలా పూర్తూ చేయాల
త ఉండాల్. మదటి చక్కరుల చేస్నటౄ
 తవాఫ్ చేస్త
ా మిగిత
చక్కయ
ర అసవద్ చేరుకుననప్పుడల్ల
ా ల చేయాల్. హజృ
ా అల్ల
ా హు
్త యిన తరువాత కూడా అనాల
అక్ైర్ అనాల్. ఏడవది పూయ
మదటి మూడు చక్కయ
్ా ల “యమ
ా ” చేయాల్. మిగితవాటిల
్సామానయ నడక్ నడవాల్. “యమ
గ య దగ
గ య
ా ” అంటౄ దగ
త
అడుగులు వేస్త
వేగంగా నడుచ్చట. (అయితౄ ఇల్ల
నడవడంల తనకు లేదా ఇతరులకు ఇఫైంది క్లగకూడదు).
هؽذا يؽون قد اكتفى شوط واحد من أشواط الطواف السبعة  ،وإلكامل بؼقة األشواط:
 -4يستؿر يف الطواف  ،ويػعل مثل ما فعل يف الشوط األول حتى يؽؿل سبعة أشواط  ،يؽز كؾام مر
باحلجر األسود  ،وبعد الشوط السابع كذلك  .ويسن أن َير َم َل يف األشواط الثالثة األول  ،ويؿم يف
والر َمل هو :اإلرساع يف ادم مع مؼاربة اخلطا ،
األربعة الباققة َّ ،

త ననప్పుడు “ఇజి
త బ్య” చేమడం కూడా
తవాఫ్ చేసు
త

సం
ర వక్
ర దామం. అంటౄ 
ర క్క చిత
ర ంల
త ననటు
చూసు
ర ంది నుండి దటిని
ా కుడి భుజము కి
తీసుకెవాల్, కుడి భుజము మీద ఉండకూడదు.
త బ్య ఇవి రృండు హజ్ లేదా ఉమా
యమ్
ా
ా భరియు ఇజి
చేమడానికి వచిున వారు చేసే తల్ తవాఫుల మాత
ర మౄ
చేమదగినవి.

 وظرفُه على عاثنه، رداء ثالد مفً ه ألاًمن، واى أت ًاعل ا، عىاف،ه ضع اع في جمُ ائا ا، ىما ٌغن
.ئي ً جي ه الخاج أواإلاعحمر يلما م م إلى مًة،عىاف ألاوَ ا،رمل و ضع اع ًٌى ات فنغ في ا، وا، ألاٌغر

తవాఫ్ తర్యాత రండు సుననతలు
తవాఫ్ తరువాత భఖామృ ఇబ్య
ర హం వెనక్ అనగా అది తనకు భరియు కాబ్యకు భధయల
ఉననటు
ా గా- నిలఫడి రృండు యకా తుల నమాజు
చేయుట ధయమం. నమాజుకు ముందౄ తన దుటిని
ై వేసుకెవాల్. ఏ క్క భుజము
రృండు భుజాలపృ
నగనంగా ఉండకూడదు. మదటి యకాతుల
స్తరృ ఫతిహ్ర తరువాత ఖుల్ యా అయుయహల్
కాఫిరూన్, రృండవ యకాతుల స్తరృ ఫతిహ్ర
తరువాత ఖుల్ హువల్ల
ా హు అహద్ చదవాల్.

జనసభమయ
థ ంల దాని వెనక్ నమాజు చేమలేక్పెతౄ
ై న చేమవచ్చును
భస్
జ దృ హరాం ల ఎక్కడృ
 وٍرث ي ردا ه م ل أت ًملي، ًع ة، الُك ًٌىت اإلانام ِفه وبحت ا، غفة أت ًملي رىعححت خلك منام إ رااُم، من ا، عىاف،بع ا
قاثالة ومل، ا: ثا ُة،رىعة ا، وفي ا، ٌافروت،قاثالة و مل ًا أيها ا، ا: رىعة ألاولى، وٍنرأ في ا،  فُاعله على ىحقُه وظرفُه على ص رد،
. زحام ؛ فُملي في أي مٌات من اإلاسج،ب ا، مال خلك اإلانام ؛،م ثحِغر ا،  وإت، اى هللا أح

సఫా మర్యాల మధే సఈ

'ఇక్ 'భస్అ' (సఫ, భరావల భధయల 'సఈ
చేసే స
ిగ రిక
థ లం) ై వెపుకు వెళ్ళే, సఫ దగ
్చేరుకుంటూ "ఇననసైఫ వల్ భయవత మిన
షఆఇరిల్ల
్ా హ్" చదవాల

కాబ్య క్నఫడౄటటు
ిా సఫ కండ ఎకాకల్, దాన
ై వెపు అబిముఖమృ
రృండు చేతులు ఎత్క
త ల్,
ై
అల్ల
త త
్ర ములు ఠంచాల
ా హ్ స్థ
َّ َّ َ َ َ
ا،مقا َواإلا ْر َو ِم ْن
ا،مقا  ،وٍنرأ إالاا امتر مفهِ ِِ ] :إت
الظعي  :بع الاً ٍ،ئا َإلى اإلاغعى  ،وٍحاه إلى
َ
َ
ْ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ ْ ْ َ َّ َّ َ َ َ َ ْ َ َ َّ َ َ ْ ل َ َّ َ َ
َش َ
هللا ش ِاىر َع ِلُم [
هللا ف َم ْن َح َّج اَ ِْ َ ،د أ ِو اعحمر فال جفاح علُ ِه أت ًعىف ِب ِهما ومن ثعىع خحرا ف ِئت
ر
ا
ع
ِِ ِ
[ا ،نر  ]158:وٍمع على ا،مقا حتج ًري اً،ع ة  ،رم ٌغحن لها وٍرف ً ًه وٍالم هللا وٍ عى ما شاء.

ఈ దుఆ మూడు
సారు
ా చదవాల్
ల్లఇల్లహ ఇల
ా ాల్లహు వల్ల
ా హు అక్ైర్, ల్లఇల్లహ ఇల
ా ాల్లహు
వహ్ దహు ల్లషరీక్లహూ లహుల్ ములుక వలహుల్ హము
ద
యుహ్ యీ వ యుమీతు వహువ అల్ల కుల్
ా ై షఇన్ ఖదీర్.
ల్లఇల్లహ ఇల
ా ాల్లహు వహ్ దహూ అంజజ వఅదహూ
వనసయ అఫ
ద హూ వహజభల్ అహ్ జాఫ వహ
ద హూ

మూడు సాయ
ఘ ంగా దుఆ చేయాల్
ా భధయల దీయ
ه الخم ًاليك وٍمُد،ه اإلالٍ و، ه، ٍٍه إ هللا وح د شر، وهللا أىبر إ،ه إ هللا، ( إ: عاء،وٍ عى بهئا ا
ل
، ه إ هللا وح د أ از وع د و مر ع د وازم ألاحزا وح د ) رم ً عى ظىٍال، إ،واى على يل ش كء م ًر
.ٍ رالذ مرات،وًٍرر الا

ఆ తరువాత సఫ నుండి దిగి భరావ ై వెపు నడవాల్. చుయంగు తస ంబం వద
ద కు
త 
చేరినప్పుడు శకి
ర కాయం రుగుతీమడం ధయమం. ఇల్ల రృండవ చుయంగు
తస ంబం వయకు. ఇతరులకు బ్యధ క్ల్గించకూడదనన షయతును భయవవదు
ద .ఈ
రుగు పురుషుల వయకౄ రిమితం. ీస్త్రలకు దీని అయ
హ త లేదు. భరావ చేరుకని
ై ఎకిక ఖిబ్య
త సఫపృ
ై చేస్నటు వంటి దుఆ
దానిపృ
ా దిశల నిలఫడి చేతులు ఎతి
చెయాయల్. అయితౄ భన భాషల భనకిష
ి మునన దుఆ కూడా చేసు కెవాల్.
త యింది. మిగిత ఆరు ఇల్లగే పూరి
త చేయాల్. 
ఇక్కడికి ఏడిట్ల
ర తీ
ా క్టి పూయ
సారి సఫ భరియు భరావల వద
ద దుఆ చేయాల్. చు యంగుల తస ంభాల భధయ
రుగుతీయాల్. సఈ భధయల దుఆ ఎకుకవ చేయాల్.
ٍ ًجزَ ل،بع الا
ماشُا ل
علم ألاخضر، حتج ًمل ا، ه ؤلاسراع حغ سحعاعة،  ٌغن، علم ألاخضر، وإالاا وصل إلى ا، محاها إلى اإلارو
ن لة وٍرف ً ًه، ًمع وَغحن ل ا،  رم إالاا وصل إلى اإلارو، ) رجل دوت اإلارأ، شرٍعة أت ًؤالاي أح ل ا ( وؤلاسراع خاص ا، آلاخر
ل
ل
 ًجزَ من اإلارو،  عاء، بع ا، ،غ عة،غعي ا،ٍ ًٌىت م أ هج شىظا واح ل ا من أشىاط ا، عف الا، مقا،ه على ا،وٍنىَ ما ما
محاها
.غعي، عاء أرفاء ا، وَغن ؤلاىثار من ا، َبىط ألاو، وٍقعل ىما فعل في ا، مقا،إلى ا

త అ•చేయువాడృ
ై తౄ సఈ తరావత తల వెంటు
హ్రజి తభతు
ా క్లు
తీయించ్చకని ఉమా
ా ముగించాల్. ఇహ్ర
ర మ్ నుండి హల్లల్
త లు ధరించాల్.
అయి, సాధాయణ దుసు
జిల్ హిజ
జ ఎనిమిదవ రెజున జొహరు నమాజుకు కంచెం
త ,
ముందు తనునన పా
ర ంతం నుండౄ హజ్ కయకు ఇహ్ర
ర ం చేస్త
ఉమా
కయకు ఇహ్ర
ా
ర మ్ చేయు సందయభంల చేస్న నులు
ై ైక్
ఇప్పుడు చేస్ హజ్ సంక్ంలం భనుసుల చేసుకని లబృ
ై ైక్
హజ
జ న్ అనాల్. ఆ తరువాత తల్ బిమ చదవాల్. లబృ
ై ైక్, లబృ
ై ైక్ ల్ల షరీక్ లక్ లబృ
ై ైక్, ఇననల్
అల్ల
ా హుభమ లబృ
హంద వనినఅభత లక్ వల్ ములక ల్ల షరీక్ లక్.

హజృ
ా క్లు తీమవదు
ద , ఇహ్ర
జ ఖిరాన్, హజృ
జ ఇఫ
ర ద్ చేయువారు తల వెంటు
ర ం
త లు తీమవదు
దుసు
ద , ఇహ్ర
ర ం నిషేధాలకు చేరువుగా అవకూడదు
ل
ُىم، فئالاا جاء ا،  وٍحاللل من ؤلاحرام،  وٍلاس رُا ه، غعي أت ًالله وٍفهك عمرثه،محمحعا فئ ه ًمًفه بع ا
إالاا يات الخاج
 رم ًفىي الدج، لعمر،  وٍقعل يل ما فعله عف إحرامه، ئي اى فُه،ؽهر من مٌا ه ا،لدج م ُل صال ا،  ًالرم، ثامن،ا
نارت ًمس، إن الخمد والىعمت لك واإلالك ال شسيك لك ) أما اإلاقرد وا، لبيك ال شسيك لك لبيك، ( لبيك حجا:ما ال
من شعرد و ًحاللل ل ٌغحمر في إحرامه

జిల్ హిజ్ి 8 (ఎనిమిద్)వ రోజు
ఈ రెజు హ్రజి మినా వెళ్ళే జొహ్
ర ,
అస్
ర , భగి
ర బ్, ఇషా భరియు పజ్
ర
నమాజులు చేయాల్. 
ర తి నమాజు
దాని సభమంల భరియు
నాలుగు యకాతుల నమాజు ఖస్
ర
చేస్ రృండు యకాతులు చేయాల్.

 ًنمر، قار،عباء وا،عمر واإلاغر وا،ؽهر وا، ًئا الخاج إلى منج وٍملي فيها ا: اليىم الثامن من ذي الدجت
.رباعُة فُمليها رىعححت،مال ا،فيها ا

తొమిమద్వ రోజు (అర్ప రోజు)

స్తరెయదమము తరువాత హ్రజి అయఫత్ వెళ్ళే
త భమం వయకు ఉండాల్.
అచుట స్తరాయస
పదు
ద వాల్న తరువాత జొహ్
ర , అస్
ర క్ల్ప ఖస్
ర
చేయాల్. నమాజ్ తరువాత అల్ల
ా హ్
సమయణము, దుఆ భరియు తల్ బిమల
ై , వినమ విధేమతతె అల్ల
నిభగునలె
ా హ్ ను
వేడుకుంటూ తన కయకు భరియు ముస్
ా ముల
కయకు అల్ల
ి 
ర కాయం
ా హ్ తె అడుగుతూ తనిష
త దుఆ చేమడం
దుఆ చేసుకెవాల్. చేతులు ఎతి
చాల్ల భంచిది.

 وٍملي، بمس، ًئا الخاج إلى عرفة وٍ نى فيها حتج غرو ا، بمس، بع ظلىع ا:) اليىم التاطع ( ًىم عسفت
عمر ل،ؽهر وا،ا
ل
 وَغن ؤلاىثار، حل ُة، عاء وا،لئىر وا، مال ًحقرغ، رم بع ا، بمس،د ا،وممرا إالاا ا
جمعا
ُ ًن عف، وَغحال رف ا،  وٍ عى ما شاء، لمغلمحت،فقغه و،  وَغ َ هللا، حضرع إلى هللا، عاء وا،من ا
. عاء،ا

అయఫత్ ల నిలవడం హజ్
రుకున్ లల క్టి. ఇచుట
నిలవనివారి హజ్ కానేకాదు.
ఇచుట నిలుచ్చ సభమం 9వ
జిల్ హిజ
జ స్తరెయదమభం నుండి దవ జిల్ హిజ
జ ఉషోదమం
ై తౄ ఈ గలు భరియు రాతి
వయకు. ఎవరృ
ర ల ఏ కంత సభమం
నిల్చినా వారి హజ్ సరిమగును. హ్రజి అయఫత్ హదు
ద లల
ఉండుట తనిసరి. ఆ రెజున హదు
ద లల ఉండకుండా ై బృట
ఉననవారి హజ్ నెయవేయదు.
ىمىف فيها ًٌىت من ظلىع، وومد ا، م ًصر حجه، م ًنك بعرفة،  ومن، ىمىف بعرفة رىن من أريات الدج،وا
ُل أو نهار فن ثم، ٍ ساعة من، فمن ومك بعرفة من الا، عاشر،ُىم ا،حاس إلى ظلىع فار ا،ُىم ا،شمس ا
.لخاج أت ًح ى أ ه داخل ح ود عرفة،  و، حجه

త భమం
అయప రెజు క్చిుతంగా స్తరాయస
అయిన తరువాత అయఫత్ నుండి ముజ్
త శాంతి, భరాయదతె
దల్ఫ ై వెపునకు పూరి
ఘనమృ
ై న శఫ
ద ముతె తల్ బిమ
చదువుతూ వెళ్తేల్.
ముజ్ దల్ఫ చేరుకని ముందు భగి
ర బ్,
ఇషా నమాజులు క్ల్ప ఖస్
ర చేయాల్.
నమాజు తరువాత తన సవంత నులు
చేసుకెవచ్చును. అది భోజనం తయారి,
తదితయ నులు. చ్చరుకుదనంతె పజ్
ర
నమాజు
కయకు
మౄలైకనుటకు
తందయగా డు కెవడం చాల్ల భంచిది.
قة بغًُفة وومار ر ل،بمس ًىم عرفة ًئا إلى مزد،إالاا ث ى من غرو ا
 وعىد الىصىل إلى.حل ُة،افعا صىثه ا
عباء ل،مصدلفت ًملي اإلاغر وا
ل
مال ًمًفه ثرثِ أمىرد من إع اد، وبع ا، يها،ه إ،ٍ حاَ وصى، والا، وممرا
جمعا
ل
.قار،مال ا، فىم اإلا ًر من أجل سخُناػ نبُعا، وٍقضل ا، ٍ،ععام وغحر الا،ا

ద్వ రోజు (ండుగ రోజు)

 పజ్
ర నమాజు సభమభయిన వెంటనే
నమాజు చేసుకని అక్కడౄ కూరెుని 
ర కాశమాన
త ఉండాల్.
వయకు అధిక్ంగా జిక్
ర , దుఆలు చేస్త
 ఏడు చినన రాళ్ళే తీసుకని స్తరెయ
దమముకు ముందౄ తల్ బిమ చదువుతూ మినా
వెళ్తేల్.
 జభ
ా అఖఫ (జభ
ా కుబ్య
ర , సామానాయంగా

ద ై షత్కన్ అంటారు) చేరుకునే
ర జలు దానిన పృద
వయకు తల్ బిమ చదువుతూ ఉండాల్. ఏడు
రాళ్ళే, 
ర తి రాయి అల్ల
ా హు అక్ైర్ అంటూ
ై విసరాల్.
కకక్కటౄస్ జభ
ా అఖఫపృ

 عاء حتج،ئىر وا، وًٍثر من ا، قار ًمليها رم ًالس في مٌا ه، إالاا جاء ومد صال ا-1 : )اليىم العاشس (ًىم العيد
-3 .بمس، رم ًئا مل لُا إلى منج م ل أت ثعل ا، قغحه ثنرٍ ل ا، ًلحنغ س حمُات صغحر ذجم ا-2 .ٌغقر ج ل ا
غ واح واح وٍنىَ م يل، وٍ أ رمي الجمار ا،)ًبري،عن ة (الجمر ا،حل ُة حتج ًمل إلى جمر ا،ٌغحمر في ا
.)  ( هللا أىبر: حما

త అ•
 రాళ్ళే విస్రిన తరావత తభతు
,
భరియు ఖిరాన్ చేసేవారు ఖురాైనీ
చెయాయల్. భరియు అందుల నుంచి
వారు సవమంగా తినడం, ఇతరులకు
దానం చేమడం, ఫహుమానంగా
ండం అభలషణీమం.
 ఖురాైనీ తరావత తల కరిగించాల్.
లేదా క్టింగ్ చేయించ్చకెవాల్. తల
కరిగించడం ఎకుకవ పుణయం. ీస్త్రలు
తభ తల వెంటు
ా క్లను మూడు
త రించ్చకెవాల్.
స్ంటిమీటరు
ా క్తి
ل
ل
 بع-5 .ه أت ً يل منها وأت يه ي وٍحم ل،  وَغحال، محمحعا أو مار ا
 إت يات، ه ي، ًفالر ا، رمي، بع ا-4
ّ ُُ نغاء َف، وأما ا، ه ي ًالله رأسه يله أو ًنمرد يله والخله أفضل،أت ًفالر ا
نمرت فنغ من يل ؼقحر م ر
ِ
.)أ ملة (مرا ة رالرة سنحمترات

ఈ ఐదు నులు చేశాక్ ఇప్పుడు హ్రజి
సాననం చేస్, సువాసన పూసుకనుట,
త లు
సామానయ
దుసు
ధరించ్చట
ై
అభలషణీమం. ఎందుక్నగా హ్రజిపృ
ఇహ్ర
ధ - మునన నులు అంటౄ
ర మ్ వలన నిషిద
కుటి
ి న ఫట
ి లు ధరించడం, సువాసన
పూసుకెవడం, గోళ్ళే, వెంటు
ా క్లు తీమడం
త ల
ల్లంటివి యోగయభగును. కాని భాయయబయ
సంభోగ నిషిద
ధ త కాబ్య యొక్క తవాఫ్
ముగిసే వయకు ఉండును.
ل
ًن، ، بعر،ة ا، وإ ا،  ومص ألاؼافر، ُع، وا، ل ان، من ا، ممفىعا اإلحرام
لخاج ما يات، بع ائا ً اح
ل
 وٍلاس، ُ وٍحع،  وٍخفؽك، ه بع ائا أت ٌغخغل،  وَغحال،  ِد،فٌاح حتج ًعىف ا،ممفىعا من ا
ً نى
. رُا ه

) తవాఫె హజ్ (తవాఫె ఇఫజ
చేయుటకు కాబ్య వద
ద కు వెళ్తేల్.
కాబ్య చ్చటు
ి ఏడు సారు
ర దక్షిణం
ా 
చెయాయల్. తరావత భఖామృ
ఇబ్య
ద రృండు యకాతుల
ర హం వద
నమాజు చెయాయల్. ఆ తరావత హజృ
జ
త అ చేయువారు సఫ
తభతు
భరావల భధయ సఈ చెయాయల్.
ً -6ئا إلى اِ ،د الخرام ألداء ظىاف الدج (ظىاف ؤلافاضة)  ،حُك ًعىف حىَ اً،ع ة س عة أشىاط ،
ل
محمحعا .
ًملي بع اا رىعححت  ،رم ًحاه إلى اإلاغعى  ،وَغعى س عة أشىاط حت ا،مقا واإلارو  ،ائا إالاا يات

కాని ఖిరాన్ భరియు ఇఫ
ర ద్ హజ్ లు
చేయువారు తల్సారి చేస్న తవాఫ్
తరావత సఈ చేస్యుంటౄ, వారు
ఇప్పుడు సఈ చేమనవసయం లేదు. అదౄ
హజ్ యొక్క సఈ అగును. అప్పుడు
సఈ చేమకుననట
ా యితౄ ఇప్పుడు తక్
సఈ చేయాల్.
సఈ తరావత ఇహ్ర
ధ తలనీన
ర ం నిషిద
త ల
ముగిసా
త యి. చివరికి భారాయబయ
సంభోగ నిషిద
ధ త కూడా.
 أو ل، أما إت يات مارل ا
 فئ ه ًلزمه سعي ؛ ألت سعُه ألاوَ اى سعي الدج، ن وم،مقردا وم سعى م ظىاف ا
ه يل ش كء،  فُالل، غعي ثنحهك مالؽىرات ؤلاحرام، بع ا.غعي،م ٌغ في أوَ م ومه ؛ فُلزمه ا،  وإت يات،
. ُمف مفه بغا ؤلاحرام

హ్రజీ 11వ, 12వ రాతి
ర మినాల గడటం
తనిసరి. (ఇష
ి మునన వారు 13వ రాతి
ర
కూడా ఉండ వచ్చును). రాతి
ర గడటం
అంటౄ రాతి
ర యొక్క అధిక్ భాగం మినాల
ఉండాల్.
ై పృన పౄరకనన నుల
ా (1)రాళ్ళే విసయడం,
(2)ఖురాైనీ
చేమడం,
(3)క్షౌయం,
(4)తవాఫ్. ఈ నాలుగు నులు ఇదౄ
క్రభంగా చేమడం సుననత్. క్ వేళ్
ఇందుల వెనకా ముందు జరిగినా ఏమీ
అబయంతయం లేదు.
 واإلا ِد، ) ح خر،ك عبر إلان ًرٍ ا،ثا،ُلة ا، ثاني عبر ( و،ُلة الخادي عبر وا،  ًلزم الخاج أت ً ِد في منج-7
، غفة، ائا اى ا،عىاف، رم ا،  رم الخله، فالر، رم ا، رمي، وما الاىر من ثرثِ ا.لُل، أت ً نى في منج أىثر ا:اى
.وإت م َّ م بعضها على بعض فال حرج

ద్కండవ రోజు

ఈ రెజు హ్రజి యమృ జిమార్ (రాళ్ళ
ా
విసురుట) ఆవశయక్ం. దాని సభమం
పదు
ద వాల్న వెంటనే మదలవుతుంది.
అంతకు ముందు విసురుట యోగయం
కాదు. భరుసటి రెజు ఉషోదమం
వయకు దీని సభమం ఉంటుంది.
ై , తరావత భధయ
ముందు చినన జభయపృ
ై , ఆ తరువాత పృద
ై
జభయపృ
ద జభయపృ
విసరాల్. కి
ర ంద తృలుఫడౄ రీతిల యమృ
జిమార్ చెయాయల్ుః
ُىم، وٍنحهك علىع فار ا،  و ًاى م له، َزوا،رمي من بع ا، وٍ أ ا، ُىم ًلزم الخاج رمي الجمار،في ائا ا: اليىم الخادي عشس
:رمي هي، وظرٍنة ا، َزوا،ًبري في أي ومد بع ا، رم ا، ىسعى، رم ا، مغري، وٍ أ رمي الجمر ا، حالي،ا

 తన వెంట 21 రాళ్ళే (శనగ
గింజంత) చిననవి, తీసుకని ముందు
ై కకక్కటౄస్ ఏడు రాళ్ళే
చినన జభయపృ
విసరాల్. 
ర తి రాయితె అల్ల
ా హు
అక్ైర్ అనాల్. 
ర తి రాయి చినన జభయ
చ్చటు
విస్రౄ
ి నన హౌజుల డునటు
ా

ర మతనం చేయాల్. పద ఆ జభయకు
కంచం కుడి ై వెపున జరిగి నిలఫడి
దీయ
ఘ ంగా దుఆ చేయుట సుననత్.
:مغري وٍرميها بغ حمُات ما ال، رم ًئا إلى الجمر ا،  أت ً خئ معه إح ي وعبرٍن حما صغحر-1
،  وٍرمي الخص ج واح واح،  م الخرص على أت ٌغنغ الخص ج في الخى، (هللا أىبر ) م يل حما
ل
.ُمحت ملُال رم ًنك وٍ عى ظىٍال،غفة أت ً خئ الاات ا،ومن ا

భధయల నునన జభయ వద
ద కు వెళ్ళే
ై
కకక్కటౄస్ ఏడు రాళ్ళే దానిపృ
ై
విసరాల్. 
అల్ల
ర తి రాయిపృ
ా హు
అక్ైర్ అనాల్. దానికి కంచెం ఎడభ
ై వెపుకు జరిగి దీయ
ఘ ంగా దుఆ చేయాల్.
 తరువాత పృద
ద జభయ వద
ద కు
వెళ్ళే ఏడు రాళ్ళే కకక్కటౄస్
విసరాల్. 
ర తి రాయితె అల్ల
ా హు
అక్ైర్ అనాల్. ఇక్ అక్కడ
ఆగకుండా వెళ్ళేపెవాల్.
) ( هللا أىبر:  ما ال م يل حما، ىسعى وٍرميها بغ حمُات واح واح،ٍ ًئا إلى الجمر ا، بع الا-2
ل
ًبري وٍرميها بغ، بع اا ًئا إلى الجمر ا-3 .بماَ وٍنك وٍ عى ظىٍال،غفة أت ً خئ الاات ا، رم من ا،
.هللا أىبر ) رم ًئا و ًنك.( :  وٍنىَ م يل واح، حمُات

న్నండవ రోజుుః

ిఈ రెజు దకుండవ రెజు చేస్న తీరు చేయాల్. హ్రజ
13వ రెజు ఉండాలనుకుంటౄ చాల్ల భంచిది. ఆ రెజు
11 భరియు 12వ రెజు చేస్నటౄ
ా చేయాల్.
12వ రెజు (భరియు 13వ రెజు ఉనన వారు ఆ
రెజు) రాళ్ళే విస్యన తరువాత కాబ్య వద
ద కు
వెళ్ళే తవాఫె విదాఅ•చెయాయల్. తరావత భఖామృ
ఇబ్య
ర హం వెనక్, అక్కడ సాధయడకుంటౄ
ై నా రృండు యకాతులు చెయాయల్. ఫహిషు
ఎక్కడృ
ి
ాభరియు బ్యలంత ీస్త్రలు ఈ తవాఫ్ చేమకుండ
తిరిగి తభ దౄశానికి వెళ్ళేనా పామౄమి లేదు.
اليىم الثاوي عشس ً :قعل ىما فعل في اُ،ىم الخادي عبر .إالاا يات الخاج ًرٍ أت ًح خر وٍ نى حتج اُ،ىم ا،ثا،ك عبر ى واى
ألافضل ى فئ ه ًقعل في الا ٍ،اُ،ىم مثلما فعل في اُ،ىمحت الخادي عبر وا،ثاني عبر .بع ا،رمي في اُ،ىم ا،ثاني عبر أو
ا،ثا،ك عبر ى إلان ث خر ى ًئا الخاج إلى اِ ،د ،لعىاف (ظىاف ا،ىداع ) س عة أشىاط حىَ اً،ع ة  ،رم من ا،غفة أت
ًملي رىعححت خلك اإلانام  ،إت ثِغر  ،أو في أي مٌات من اإلاسج  ،وَغنغ ائا ا،عىاف عن اإلارأ الخا ض وا،فقغاء.

ై నా దవ త్కరీకున చేమవలస్న
ఎవరృ
తవాఫె ఇఫజ అప్పుడు చేమకుండా
ఇప్పుడు చేస్నా పయవా లేదు, యోగయమౄ.
అదౄ ఈ తవాఫె విదాఅ•కు ఫదులుగా
సరిపెతుంది. అంటౄ తభ దౄశానికి తిరిగి
వెళ్ళే ముందు చేసే తవాఫె విదాఅ• కు
ఫదులుగా
ఈ
తవాఫె
ఇఫజ
సరిపెతుంది. అయితౄ ఇల్ల చేసేవారు
తవాఫె విదాఅ•సంక్లంతె కాకుండా,
తవాఫె ఇఫజ సంక్లం చేసుకెవాల్
 فلى أخر، ىداع، وًٍقيهم عن ظىاف ا، ُىم،غا ه إلى ائا ا،لدجاج أت ًؤخروا ظىاف ؤلافاضة ا، وٍاى
.ىداع، عن ظىاف ا، ًن ًفىٍه عن ظىاف ؤلافاضة، و، ُىم جا،ظىاف ؤلافاضة إلى ائا ا

ఆ తరావత హ్రజి ఆలసయం చేమకుండా
తన సభయానిన జిక్
ర , దుఆ భరియు
తనకు ల్లబం చేకూరౄు విషయాల
ా
గడుపుతూ భకాక నుండి వెళ్ళేపెవాల్.
ై నా ఏదృ
ై నా అవసయంగా,
అయితౄ ఎవరృ
త , లేదా తనకు దారిల
ఉదాుః తన మితు
ా ని కయకు వేచిస్త
ై రాలకృ
ై
అవసయముండౄ సామానుల కనుగోళ్ళ వగ
కంత
సభమం మాత
ర మౄ ఆగుతౄ పాం లేదు. (కాని దూయ దౄశాల
నుండి వచిునవారు హజ్ తరావత భకాకల కది
ద రెజుల నివాసం
త వారు భకాకను వదల్ వెళ్ళేపెయే రెజున తవాఫె విదాఅ•
చేసే
చేయాల్).

ل
 واسحماع،  عاء، وا، ئىر، ل ًخرج من مًة مغحغال ومحه ا، ٍ ًا على الخاج أت ًنبغل بش كء،بع الا
 أو،  أو ًُالمل أغراضه،  مثل أت ًنحؽر رفامه، ىمد غحر ظىٍل، عىاف، ناء بع ا، و ن من ا. ما ًفق
.ٍ، و الى الا، ُه في ظرٍنه،ٌبتري ما ًالحاج إ

హజ్ యొకక రుకన్ లు

 ఇహ్ర
్ర మ

 అయఫత్ ల నిలవడం
)్ తవాఫె ఇఫజ (తవాఫె హజ

సఫ భరావ భధయల సఈ



ఈ నాల్గిట్ల
ా ఏ క్క రుకున్ వదల్నా అతని హజ్ నెయవేయదు
أزمان الدج  -1 :ؤلاحرام  -2ا،ىمىف بعرفة  -3ظىاف ؤلافاضة (ا،عىاف ًىم ا،عُ )  -4ا،غعي حت ا،مقا
واإلارو  ،من جسك شيئا من هره ألازمان لم ًصح حجه.

హజ్ యొకక వాజిబులు


మీఖాత్ నుండి ఇహ్ర
ర ం చేమడం
త భమం

గలు వచిునవారు స్తరాయస
వయకు అయఫత్ ల నిలవడం

ముజ్ దల్ఫల పజ్
ర తరువాత 
ర కాశమాన
వయకు రాతి
ధ లు, ీస్త్రలు అయ
థ
ర గడడం. అయితౄ వృదు
రాతి
ర వయకు ఉండి తయల్పెతౄ పాం లేదు

11, 12, (13వ) రాతు
ా లు మినాల గడడం
ై పృ మూడు రెజుల

ా రాళ్ళే విసయడం

క్షౌయం చేయించ్చకెవడం

తవాఫె విదాఅ•
ై పృ ఏడిట్ల
ై దమ్ విధిగా అవుతుంది. అది క్ మౄక్ లేదా
ా ఏ క్క వాజిబ్ వదల్నా అతనిపృ
ఆవు భరియు ంటృల ఏడవ వంతు హయం ల ఉండౄ బీదవారికి దానం చేయాల్.
قار حتج،قة إلى ا، اإلا ِد مزد-3 .بمس إلان ومك نها لرا،ىمىف بعرفة إلى غرو ا، ا-2 . ؤلاحرام من اإلاُنات-1 : واجباث الدج
 الخله-6 .خبرٍه، رمي الجمار أًام ا-5 .خبرٍه،ُالي ا،  اإلا ِد منج- 4 .لُل، فُاى إلى مفحمك ا، نغاء،ضعقاء وا، إ ا، ٌغقر ج ل ا
 من ثرو ل.ىداع، ظىاف ا-7 .حنمحر،أو ا
.قنراء الخرم، ة
 أو ُس نر أو ُس،  واى الا ح شا، ىاج ات فعلُه دم،شِئا من ائد ا

మసిిదె నఫవి ద్ర్శనం

నమాజ్ చేసే ఉదౄ
ద శయంతె భస్
జ దృ నఫవి దయశనం పుణయకాయయం. సహ హదీసు 
ర కాయం
అందుల చేసే క్ నమాజ్ పుణయం ఇతయ భస్
జ దుల చేసే వెయియ నమాజుల క్నాన
త భం. భస్
అతిఉత
జ దృ హరాం భకాక త. (అందుల క్ నమాజు పుణయం భస్
జ దృ
నఫవిలని వంద నమాజులకు సమానం). భస్
జ దృ నఫవి దయశనం సంవతనయమృల్ల
ా
ఎప్పుడు చేస్నా పుణయమౄ. దానికక్ 
ర తౄయక్ సభమమౄమి లేదు. అది హజ్ ల క్
భాగం కూడా ఎంత మాత
ర ం కాదు.
త భరియు వారి ఉత
త భ సహచరులె
ై న అబూ ఫక్
అచుట ఉననంత సేట్ల
ర వక్
ర ,
ా 
ఉభర్ యజిమల్ల
హ మాల సమాధ్యల దయశనం చేమడం పుణయకాయయం.
ా హు అను
సమాధ్యల దయశనం 
ర తౄయక్ంగా పురుషులకు మాత
ర మౄ ఉంది. ీస్త్ర లకు లేదు. భస్
జ దృ
త వును కూడా ముటు
నఫవి యొక్క ఏ వసు
ి కని శరీరానికి తుడుచ్చ కనుట, సమాధి
యొక్క తవాఫ్ చేయుట, దుఆ సభయాన దాని ై వెపు ముఖము చేయుట ల్లంటి
నులు ధరామ నికి విరుద
ధ ై మృనవి గనక్ యోగయం లేవు.
 إ، ك صال فُما سىاد،مال فُه خحر من أ،ٍ إلاا ورد من أت ا، والا، لمال فُه،  جغحال ٍار مسج رسىَ هللا ى ﷺ ى: شيازة اإلاسجد الىبىي
 وَغحال ما دام اإلاغلم في ائا اإلاسج.ِغد من الدج، و، ها ومد مخمىص، ِس،عام و، و ٍار ائا اإلاسج مبروعة ظىاَ ا، اإلاسج الخرام
، ف ىٍة،حمسر بش كء من الدجر ا، و ًاى ألح ا.نغاء،رجاَ دوت ا،ن ىر خاصة ا، و ٍار ا. فبك ى ﷺ ى وصاح ُه أبي ًر وعمر امهنع هللا يضر،أت ًزور مبر ا
. عاء،ها حاَ ا، أو اسحن ا، عىاف بها،أو ا

