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ఉమ్రా ఆదేశం

ఉమ్రా ఘనత
అల్లాహ్కు చేరువుగా చేసే సత్కార్యాల్లా ఘనత గల ఓ
కార్ాం ఉమ్రా. ప్రవక్త సలాల్లాహు అలైహి వసలాం ఇల్ల
ఆదేశంచారుుః “ఒక ఉమ్రా తర్వాత మరో ఉమ్రా ద్వార్వ వాటి
మధ్యలో జరిగిన పాపాలు తుడిచి వేయబడతాయి”.
(బుఖారి 1733, ముస్ాం 1349).
మరో సందర్భంల్ల చెప్పారు: ఒకటెనుకొక హజ్, ఉమ్రాలు
చేస్తూ ఉండండి, అందువల్ల పాపాలు మరియు
బీదరకాలు దూరం అవుతాయి. (ఇబుు మాజ 2887).

ముస్ాం స్త్రీ పురుషులపై జీవితంల్ల ఒక్సారి ఉమ్రా విధిగా
ఉంది. అల్లాహ్ సూర్ బఖర్ (2:196)ల్ల ఇల్ల ఆదేశంచాడు:
“మీరు హజ్ ఉమ్రాలు అల్లాహ్ కొరకు పూర్తి చేయండి”



బుది్ధమంతుడైన, ఈడేరిన ముస్లం అరహత గల్వాడైతే
అతనిపై ఉమ్రా విధిగా ఉంద్ధ. అరహత అంటే మనిషి తన
సంరక్షణలో ఉననవారి ఖర్చులు చెల్లంచాక, అతని వదద
మకాా ర్వను పోను ప్రయాణపు, తండి ఖర్చులు అదనంగా
ఉండాల్. అలాగే ద్వరి నిరభయంగా ఉండాల్. హజ్
చేయుటకు ఆటంకం కల్గించే ఏ అంగవైకల్యం గాని లేద్వ
శారీరకరోగం గానీ ఉండకూడదు.

ఉమ్రా ఎప్పుడు విధిగా  ఉది?

స్త్రీల్ విషయంలో పై నిబంధ్నల్తో పాటు ఆమెతో తన
మహరమ్ (భర ూ లేద్వ వివాహనిషిదిమైెన బంధువు)
ఉండాల్. అలాగే ఆమె తన భర ూ చనిపోయినందు వల్ల
లేద్వ విడాకులు పంద్ధ గడువులో ఉండకూడదు.



‘ఇహ్రామ్’ ఉమ్రా ఆర్యధనల్లకి ప్రవేశము. హజ్ లేక్ ఉమ్రా
చేయాలనుకును ప్రతి వాకితపై 'ఇహ్రామ్' విధిగా ఉంది. హజ్ లేక్
ఉమ్రా చేయు వాకిత మకాా బయటి నుండి వచేే వార్యితే ప్రవక్త
సలాల్లాహు అలైహి వసలాం నియమంచిన మీఖాతుల్లా ఏ ఒక్
మీఖాతు నుండైనా ఇహ్రామ్ చేయాలి. ఆ మీఖాతులు ఇవి:

1- 'జుల్ హులైఫ': ఇది మదీనాకు సమీపంల్ల ఒక్ చిను పల్లాటూరు. ఇపుాడు
దాని పేరు 'అబ్ యారె అలీ'. ఇది మదీనవాసుల మీఖాత్.
2- 'అల్ జుహ్ ఫ': ఇది ర్యబిగ్ సమీపంల్ల ఒక్ పల్లాటూరు. ఈ రోజుల్లా ర్యబిగ్
నుంచే ఇహ్రామ్ చేసుతనాురు. ఇది స్రీయా వారి మీఖాతు.
3- 'ఖర్చనల్ మనాజిల్' ('అసై్ైలుల్ కబీర్'): ఇది త్కయిఫ్ కు సమీప్పన ఒక్
ప్రంతం. ఇది నజ్్ వారి మీఖాత్.
4- 'యల్మ్ ల్మ్': ఇది యమన్ వారి మీఖాతు.
5- 'జాతు ఇర్'్: ఇది ఇర్యఖ్ వారి మీఖాతు.



ఇహా్రమ్ ధర్మములు
ఇహా్రమ్ కు ముందు ఈ ధర్మమలు పూర్తి చేసుకోవాలి :

పుర్చషులు ధ్రించి ఉనన కుటిిన బటిలు తీస్,
ఇహ్రం దుస్తూ లు అంటే పంచి, కండువలు
ధ్రించాల్

స్త్రీలు తమకిషిమైెన ఏ బటిలైనా ధ్రించవచ్చు, కాని అవి
సంపూరణ శరీర్వనిన ద్వచి ఉంచవలను. అయితే ముఖముపై
నిఖాబ్, చేతుల్లో గ్లల జులు తొడగకూడదు. కాని
పరపుర్చషులు ఎదురైెనపుుడు మాత్రం తపుక పరద చేయాల్.

గోర్చల , చంకల్ మరియు మర్వమంగ వంట్రుకలు,
తీయడం, మీసాలు కతూరించడం, సాననం
చేయడం, శరీర్వనికి -బటిల్కు కాదు-
స్తవాసన పూస్తకోవడం.



విమ్రన ప్రయాణంలో ఎలా ఇహ్రాం చేయాలి?
విమాన ప్రయాణంల్ల ఉంటే మీఖాతుల్ల చేయవలస్న
పనులు: గోరుా, చంక్, మర్యమంగ వంట్రుక్లు తీయడం
సాునం చేయడం, సువాసన పోసుకోవడం ల్లంటి పనులన్ను

ఇహ్రామ్ విధానం
లబ్బైక్ ఉమ్రతన్ అనాలి. ఆ తర్యాత నుండి కాబా ప్రదక్షిణం ప్రర్ంభంచే వర్కు
‘తల్ బియ’ చదువుతూ ఉండాలి. ‘తల్ బియ’ అంటే: లబ్బ ైక్ అల్లా హుమమ

లబ్బ ైక్, లబ్బ ైక ల్ల షరీక లక లబ్బ ైక్, ఇన్నల్ హంద వన్ననఅ మత లక వల్
ములక, ల్ల షరీక లక. يَكََلََلبَّيَْكََلبَّيَْكَاللَُّهمَََّلبَّيَْكَ يَكََلََواملُْلَكََلَكََوالنِّْعَمةََاحلَْمدََإِنَََّلبَّيَْكََلَكَََشِ َلَكَََشِ

మేముహాజరయ్యాముఓఅల్లాహ్ హాజరయ్యాము, నీకుభాగస్వామి ఎవడూ లేడుమేముహాజరయ్యాము,
సరాస్తోత్రములునీకే,సర్వానుగ్రహాలునీవైపునుుండే,సర్వాధికారరమునీదే,వీటిలోనీకుభాగస్వామిలేనేలేడు.

విమానంల్ల ఎక్కా ముందు చేసుకొని, ఇహ్రాం దుసుతలు ధరించాలి. మీఖాతు పైన
ఉనుపుాడు లేదా దానికి కొంచం ముందు ఇహ్రాం చేయాలి.

‘తల్ బియ’ అనువాదాన్ని శా్ద్ధ గా చదివి తౌహీద్ విశ్వాసుం సర్తచేసుకోుండి, ద్ృఢ పర్చుకోుండి



ఇహా్రం నిషిధతతలు

 సంభోగం మరియు దానికి సంబంధించిన విషయాలు.
ఉదాుః పెళ్ళి చేసుకొనుట, చేయించుట, భార్ాభర్తల
సర్సాలడడం వగైర్య

 తల వంట్రుక్లు మరియు శరీర్ వంట్రుక్లు తీయడం.
కాని అవసర్మునుపుాడు మెలాగా తల గోకుట నేర్ం కాదు.
 గోళ్ళి తీయుట. కాని గోరు విరిగినా లేదా నొప్పా ఉండటం
వలన దానిు తీస్నా ప్పపం లేదు
 సుగంధం మరియు సువాసన సబుైల ఉపయోగం

 చేతులల్ల గ్లాసులు వేసుకొనుట
 వేటాడటం

ప ైవిషయాలు స్త్రీ పురుషులందరిప ైనిషిదధం



ప్రత్యేకంగా పురుషులపై నిషిద్తమునన  వియయాలు ఇవి
 కుటిిన బటిలు ధరించడం. కాని అవసర్ముంటే బ్ల్ి,
గడియార్ం మరియు క్ళ్ి జోళ్ళి ఉపయోగించవచుేను.
 తలకు అంటుకొని యుండే ఏదైనా వసుతవు ఉపయోగించడం.
కాని అంటుకొని ఉండని గొడుగు, వాహణము మరియు
గుడార్యలు ల్లంటివి ఉపయోగించవచుేను

 మేజోళ్ళి తొడుగుట. కాని చెపుాలు లేనపుాడు మడమలు
క్నబడునటువంటి బూటుా ఉపయోగించ వచుేను

X



పై నిషిద్త కార్యేలు చేసినవాని మూడు సిితులు
 అకార్ణంగా చేస్నతను ప్పప్పతుమడగును. ఇంకా అతనిపై 'ఫిదా'
(ప్రయశేతం) కూడా విధియగును
 ఏదైనా అవసర్ం ఉండి చేస్నవాడు ప్పప్పతుమడు కాడు. కాని
ప్రయశేతం చెలిాంచాలి
 ఏదో కార్ణంగా -ఉదాుః తెలియక్, మర్చిపోయి, లేదా ఒక్రి 
ఒతితడితో నిససహా యుడై- చేస్నవాడు ప్పప్పతుమడూ కాడు, 
అతనిపై ప్రయశేతమూ లేదు

మసిిదె హర్యంలో ప్రవేశిస్ూూ దుఆ
మస్ిదె హర్యంల్ల కుడి కాలుతో ప్రవేశసూత ఈ దుఆ చదవడం ధర్మం: బిస్మమల్లా హి
వససల్లతు వససల్లమ అల్ల ర్సూలిల్లా హ్, అల్లా హుమ్మగ్ ఫిర్లా జునూబి వఫ్ తహ్
లీ అబ్వాబ ర్హ్మతిక “అల్లాహ్ పేరుతో, ప్రవక్ోపై క్రుణ, శుంతులు కురియుగాక్,
అల్లాహ్నాపాపాలనుమన్నుంచు,నాకొరకు నీ క్రుణద్వార్వలను తెరుచు”.

ఇతర మసి్దుల్లో కూడా ఇదే దుఆ చదవాల్. 
మళ్ళీ తవాఫ్ చేయుటకు కాబా వైపునకు వళ్ళీల్



తవాఫ్: అంటే అల్లాహ్ యొక్ా ఇబాదత్ ఉదే్శాం
తో కాబా చుటుిన ఏడు సారుా ప్రదక్షిణం చేయుట.
అది హజ్రె అసాద్ నుండి ప్రర్ంభంచి అక్ాడే
ముగించాలి. కాబా తన ఎడమ వైపు ఉండాలి. వుజూ
స్ితిల్ల ఉండడం కూడా తపానిసరి.

తవాఫ్ విధానం
 హజ్రె అసాద్ వద్కు వళ్ళి వీలవుతే “బిస్మల్లాహి వల్లాహు అక్ైర్” అంటూ
దానిు చుంబించాలి, చుంబించడం వీలు కానిచో చెయిాతో ముటుికొని చెయిాని
చుంబించాలి, ఇది కూడా సాధాపడకుంటే దాని సూటిగా నిలబడి దాని వైపు
చెయిాతో సైగ చేయాలి. కాని చెయిాని చుంబించకూడదు. కాబాను ఎడమ వైపు
ఉంచి తవాఫ్ ప్రర్ంభంచాలి. తన భాషల్ల తన కొర్కు త్కను కోరినవారి కొర్కు,
ముస్ాములందరి కొర్కు అధిక్ంగా దుఆ చేయాలి. లేదా ఖుర్ఆన్ ప్పర్యయణం
చేయాలి, లేదా అధిక్ంగా అల్లాహ్ సమర్ణ (జిక్ర్) చేయాలి.
తవాఫులోన్న ఒకోో రుండ్ కు ఒకోో దుఆ అన్న పావకి తో రుజువు లేదు 



 రుక్ను యమాని వద్ చేరుకునాుక్ వీలవుతే దానిు
ముటుికుంటూ “అల్లాహు అక్ైర్” అనాలి. కాని
చెయిాని చుంబించకూడదు. వీలు కాకుంటే (తవాఫ్
చేసూత ఉండాలి). చెయిాతో సైగ చేయకూడదు.
“అల్లాహు అక్ైర్” అనకూడదు. రుక్ను యమాని
మరియు హజ్రె అసాద్ మధా ఈ ఆయతు చదవాలిుః

 హజ్రె అసాద్ వద్ చేరుకొని దానిని చెయిాతో ముటుికుంటూ, వీలు కాకుంటే 
దాని వైపు చెయిాతో సైగ చేసూత ‘అల్లాహు అక్ైర్’ అనాలి

ర్బైనా ఆతినా ఫిదు్న్యా హసనతౌఁ వఫిల్ ఆఖి ర్తి హసనతౌఁ వఖినా
అజాబనాుర్. (బఖర్ 2:201). ْنَيافِيآتَِناَرب ََنا ُّ الن َارًِعََذابًََوقَِناَحَسَنة ًاْْلِخَرةًَِوفِيَحَسَنة ًالد 

ఈ విధ్ంగా ఏడు ప్రదక్షిణాలోల  ఒకటి పూర ూయింద్ధ. మిగితవి ఇలా పూరి ూ చేయాల్:
 తవాఫ్ చేసూత ఉండాలి. మొదటి చక్ారుల్ల చేస్నటేా మగిత చక్ార్ాల్ల
చేయాలి. హజ్రె అసాద్ చేరుకునుపుాడల్లా ‘అల్లాహు అక్ైర్’ అనాలి. ఏడవది
పూర్తయిన తరువాత కూడా అనాలి.



మొదటి మూడు చక్ార్ాల్ల “ర్మ్ా” చేయాలి. మగితవాటిల్ల
సామానా నడక్ నడవాలి. “ర్మ్ా” అంటే దగగర్ దగగర్ అడుగులు
వేసూత వేగంగా నడుచుట. (అయితే ఇల్ల వేగనడక్ల్ల తనకు
లేదా ఇతరులకు ఇబైంది క్లగకూడదు).
తవాఫ్ చేసుతనుపుాడు “ఇజ్తతబా ”(اضطباع) చేయడం కూడా
ప్రవక్త సంప్రదాయం. అంటే ప్రక్ా చిత్రంల్ల చూసుతనుటుా కుడి
భుజము క్రంది నుండి దపాటిని తీసుకోవాలి, కుడి భుజము
మీద ఉండకూడదు.

‘ర్మ్ా’ మరియు ‘ఇజ్తతబా(اضطباع)’ ఇవి రండు హజ్ లేదా
ఉమ్రా చేయడానికి వచిేన వారు చేసే తొలి తవాఫుల్ల
మాత్రమే చేయునవి. పురుషులే చేయాలి. స్త్రీలు కాదు.



తవాఫ్ తరువాత మఖామె ఇబ్రాహం వనక్
-అనగా అది తనకు మరియు కాబాకు
మధాల్ల ఉనుటుాగా- నిలబడి రండు ర్కా
తుల నమాజు చేయుట ధర్మం. నమాజుకు
ముందే తన దుపాటిని రండు భుజాలపై
వేసుకోవాలి. ఏ ఒక్ా భుజము నగుంగా

తవాఫ్ తర్యాత రండు ుననన తులు

జన్సమమర్థ ంలో దాన్న వెన్క న్మాజు చేయలేకపోతే 

మసి్జదులో ఎకకడబ న్ చేయవచ్చు

ఉండకూడదు. మొదటి ర్కాతుల్ల సూర ఫాతిహా తరువాత ఖుల్యా
అయుాహల్ కాఫిరూన్, రండవ ర్కాతుల్ల సూర ఫాతిహా తరువాత ఖుల్
హువల్లాహు అహద్ చదవాలి.



ఇక్ 'మస్అ' (సఫా, మర్యాల మధాల్ల 'సఈ' చేసే
సిలం) వైపుకు వళ్ళి, సఫా దగగరికి చేరుకుంటూ
"ఇన్నస్సఫా వల్ మరవత మిన్ షఆఇర్తల్లాహ్"
చదవాలి. కాబా క్నబడేటటుా సఫా కొండ ఎకాాలి,
కాబా వైపు అబిముఖమై రండు చేతులు ఎత్కతలి,
అల్లాహ్ స్తతత్రములు పఠంచాలి

సఫా మర్వాల మధ్య సఈ

ల్లఇల్లహ్ ఇల్ా ల్లా హు వల్లా హు అకబర్, ల్లఇల్లహ్
ఇల్ా ల్లా హు వహ్ ద్హు ల్లషర్లకల్హూ ల్హుల్ మలుో
వల్హుల్ హ్ము యుహ్యీ వ యుమీతు వహువ
అల్ల కులిా షై ఇన్ ఖదీర్. ల్లఇల్లహ్ ఇల్ా ల్లా హు వహ్
ద్హూ అుంజ'జ వఅ ద్హూ వనసర్ అబు హూ
వహ్'జమ్ల్ అహ్'జాబ వహ్ు హూ

మూడు సార్ా  మధ్యలో దీర్ఘ ంగా దుఆ చేయాలి

ఈ దుఆ 
మూడు 
సార్చల

చదవాల్



ఆ తరువాత సఫా నుండి దిగి మర్యా వైపు నడవాలి. పచే ర్ంగు సతంభాల, లైటా
మధాల్ల శకిత ప్రకార్ం పరుగుతీయడం ధర్మం. ఇతరులకు బాధ
క్లిగించకూడదను షర్తును మర్వవదు్. ఈ పరుగు పురుషులక్క పరిమతం.
స్త్రీలకు దీని అర్హత లేదు. మర్యా చేరుకొని దానిపై ఎకిా ఖిబాా దిశల్ల నిలబడి
చేతులు ఎతిత సఫాపై చేస్నటువంటి దుఆ చెయాాలి. అయితే మన భాషల్ల
మనకిషిమును దుఆ మన కొర్కు, బంధువుల, ముస్ాముల కొర్కు కూడా
చేయాలి. ఇక్ాడికి ఏడిట్లా ఒక్టి పూర్తయింది. మగిత ఆరు ఇల్లగే పూరిత
చేయాలి. ప్రతీ సారి సఫా మరియు మర్యాల వద్ దుఆ చేయాలి. పచే ర్ంగుల
మధా పరుగుతీయాలి. సఈ మధాల్ల కూడా దుఆ ఎకుావ చేయాలి.



సఈ తర్యాత తల వంట్రుక్లు తీయించుకొని ఉమ్రా
ముగించాలి. ఇహ్రామ్ నుండి హల్లల్ అయి, సాధార్ణ
దుసుతలు ధరించాలి. గుండు చేయించడంల్ల ఎకుావ
పుణాం, క్టింగ్ చేయించడంల్ల తకుావ పుణాం.

అర్యానె ఉమ్రా
 ఇహ్రామ్
 తవాఫ్
 సఫా మర్యా మధాల్ల సఈ





ఏ ఒకక రుకున్ వదలినా తిరిగి అది చేయన్ంత వర్కు ఉమాా నెర్వేర్దు

ఉమా్ర వాజిబులు:మీఖాత్ నుండి ఇహ్రాం చేయడం  శరోముండనం
ఏ ఒకక వాజిబ్ వదలినా దమ్ విధి
అవుతంది. అది ఒక్ మేక్ బలిదానము
లేదా ఆవు మరియు ఒంటెల్ల ఏడవ వంతు
హర్ం ల్ల ఉండే బీదవారికి దానం చేయాలి. 



మసిిదె నబవి ద్ర్శనం
నమాజ్ చేసే ఉదేదశయంతో మసి్దె నబవి దరశనం పుణయకారయం. సహీ హదీస్త
ప్రకారం అందులో చేసే ఒక నమాజ్ పుణయం ఇతర మసి్దులో చేసే వయియ
నమాజుల్ కనాన అతఉతూమం. మసి్దె హర్వం మకాా తపు. (అందులో ఒక
నమాజు పుణయం మసి్దె నబవిలోని వంద నమాజుల్కు సమానం). మసి్దె నబవి
దరశనం సంవతసరమెలాల ఎపుుడు చేస్నా పుణయమే. ద్వనికొక ప్రతేయక
సమయమేమి లేదు. అది ఉమ్రాల్ల ఒక్ భాగం కూడా ఎంత మాత్రం కాదు.
అచుట ఉననంత సేపట్లల ప్రవక ూమరియు వారి ఉతూమ సహచర్చలైన అబూ బక్ర్,
ఉమర్ రజియలాల హు అనుహ మాల్ సమాధుల్ దరశనం చేయడం పుణయకారయం.
సమాధుల్ దరశనం ప్రతేయకంగా పుర్చషుల్కు మాత్రమే ఉంద్ధ. స్త్రీల్కు లేదు.
మసి్దె నబవి యొకా ఏ వస్తూ వును కూడా ముటిుకొని శరీర్వనికి తుడుచ్చ
కొనుట, సమాధి యొకా తవాఫ్ చేయుట, దుఆ సమయాన ద్వని వైపు ముఖం
చేయుట లాంటి పనులు ధ్ర్వమనికి విర్చదిమైెనవి గనక యోగయం కావు.


