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SALAFICALL 1 

 

 
 

 بسم اللــــه الرحمـــــــــن الرحيم
 
 

الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالنا، من يهده هللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله  

 إال هللا وحده ال شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
 

அன்புமிக்க சககோதரர்ககே! 
 
அல்லோஹ் தபோரக வ தஆலோ தன்னுடைய கேலோன கபச்சோன 
திருக்குர்ஆனில் கூறுகிறோன்: 
 

 ﴾َوَربَُّك يَْخلُُق َما يََشآُء َويَْختَارُ ﴿
கேலும் உேதிரட்சகன் தோன் நோடியவற்டறப் படைக்கிறோன், தோன் 
விரும்பியவற்டற  கதர்ந்ததடுக்கின்றோன். [சூரோ அல் கஸஸ்: 68] 
 

அல்லோஹ் ஸுபஹோனஹு வ தஆலோ தோன் நோடியடத படைக்கக் 
கூடியவனோக இருக்கின்றோன். அகதகபோல் தோன் நோடியடத 
கேன்டேப்படுத்தி கதர்ந்ததடுக்கக் கூடியவனோகவும் இருக்கின்றோன். 
 

அல்லோஹ் கதர்ந்ததடுத்த கேன்டேபடுத்திய ஒரு படைப்பு தோன் இந்த 
ேனித படைப்போகும்.  
 

அல்லோஹ் தபோரக வ தஆலோ கூறுகிறோன்: 
 

َن الطَّي ِٰبِت  ﴿ ْمنَا بَنِْىْۤ ٰاَدَم َوَحَمْلٰنُهْم فِى اْلبَر ِ َواْلبَْحِر َوَرَزْقٰنُهْم م ِ َولَـقَْد َكرَّ

ْن َخلَْقنَا تَْفِضْياًل  مَّ ْلٰنُهْم َعٰلى َكثِْيٍر م ِ   ﴾َوفَضَّ
கேலும், ஆதமுடைய ேக்கடேத் திட்ைேோக நோம் 
கண்ணியப்படுத்திகனோம், கடரயிலும், கைலிலும் நோம் அவர்கடே சுேந்து 
தசன்கறோம், நல்லவற்றிலிருந்து அவர்களுக்கு நோகே உணவளித்கதோம், 
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SALAFICALL 2 

 

நோம் படைத்தவற்றில் அகனகவற்டற விை (தகுதியில்) நோம் அவர்கடே 
மிகமிக கேன்டேயோக்கியும் டவத்திருக்கின்கறோம். [சூரோ அல் இஸ்ரோ: 70] 
 

அகதகபோல் அல்லோஹ் தபோரக வ தஆலோ ரஸூல் ேோர்கடேயும் 
கதர்ந்ததடுத்து அவர்கடே கேன்டே படுத்தினோன். 
 

அல்லோஹ் சுப்ஹோனஹூ வ தஆலோ கூறுகிறோன்:  
 

َن َعٰلى بَْعٍض ﴿ ْلنَا بَْعَض النَّبِي ّٖ   ﴾َولَقَْد فَضَّ
நபிேோர்களில் சிலடர, கவறு சிலடர விைவும் நிச்சயேோக நோம் 
கேன்டேயோக்கி டவத்கதோம் [சூரோ அல் இஸ்ரோ: 55] 
 

கேலும் கூறுகிறோன்: 
 

ْلنَا بَْعَضُهْم َعٰلى بَْعٍض ﴿ ُسُل فَضَّ   ﴾ۘ تِْلَك الرُّ
அத்தூதுவர்கள் அவர்களில் சிலடரச் சிலடரவிை நோம் 
கேன்டேயோக்கியிருக்கின்கறோம் [சூரோ அல் பகரோ: 253] 
 

கேலோன இந்த (தீடன) ேோர்க்கத்டத எத்தி டவப்பதற்கோக எவ்வோறு 
அல்லோஹ் தபோரக வ தஆலோ ேனிதர்களிலிருந்து ரஸூல்ேோர்கடே 
கதர்ந்ததடுத்தோகனோ அகதகபோல் அந்த நபிேோர்களுக்கு ேத்தியிலும், 
ரஸூல்ேோர்களுக்கு ேத்தியிலும் சிலடர விை சிலடர கேன்டேப்படுத்தி 
டவத்துள்ேோன்.  
 

எனகவ அல்லோஹ் தபோரக வ தஆலோ தோன் நோடியடவகடே 
படைக்கின்றோன்; தோன் நோடியடவகடே கதர்ந்து எடுக்கிறோன்; தோன் 
நோடியடவகடே ேற்ற படைப்பினங்கடே விை கேன்டே படுத்தி 
டவக்கின்றோன். 
 

அந்த வடகயில் அல்லோஹ் தபோரக வ தஆலோ படைத்த இந்த உலக 
வோழ்க்டகயின் வருைங்களில், ேோதங்களில், நோட்களில், 
ேணித்தியோலங்களில் சிலவற்டற அவன் கதர்ந்ததடுக்கிறோன். 
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SALAFICALL 3 

 

அஷ்ஹுர் அல் ஹுரூம் ( ُهرُُ َشأ ُحُرمُُ ٱۡلأ ٱلأ )  என்ற ரஜப், துல் கஅதோ, துல்ஹஜ், 
முஹர்ரம் ஆகிய அந்த நோன்கு ேோதங்கடே அல்லோஹ் சுப்ஹோனஹூ வ 
தஆலோ கதர்ந்ததடுத்துள்ேோன். அந்த ேோதங்கடே கேன்டேப்படுத்தி 
அதில் சில விஷயங்கடே அவன் தடுத்துள்ேோன்.  
 

அகதகபோல் ரேலோன் ேோதத்டதயும் பரக்கத் தசய்யப்பட்ை கேலோன ஒரு 
ேோதேோக கேன்டேப்படுத்தி உள்ேோன்.  
 

அகதகபோன்று நோட்களிலும் பல்கவறு நோட்கடே அல்லோஹ் 
சுப்ஹோனஹூ வ தஆலோ கதர்ந்ததடுத்து கேன்டேப்படுத்தி உள்ேோன். 
அடவகளில் ஒன்று ஜும்ஆ தினேோகும். ஒவ்தவோரு கிழடேகளிலும் 
மிகச்சிறந்த தினம் ஜும்ஆ தினம் கவறு எந்த தினத்திற்கும் இந்த சிறப்பு 
கிடையோது  என்பது இந்த உம்ேத்தினுடைய இஜ்ேோவோக (ஒருமித்த 
கருத்தோக) இருக்கிறது.  
 
 
துல் ஹிஜ்ஜாவின் முதல் பத்து நாட்களின்  முக்கியத்துவமும் அதன் 
சிறப்பும் 
 
அகதகபோல் ஒவ்தவோரு வருைத்திலும் கவறு சில நோட்கடேயும் அல்லோஹ் 
சுப்ஹோனஹூ வ தஆலோ கதர்ந்ததடுத்து கேன்டேப்படுத்தி 
டவத்துள்ேோன்.  
 

அதில் அரஃபோ தினம், துல் ஹிஜ்ஜோவின் முதல் பத்து நோட்கள் 
ஆகியவற்டறயும் ேற்ற நோட்கடே விை கேலோன நோட்கேோக இந்த 
உம்ேத்திற்கு அல்லோஹ் சுப்ஹோனஹூ வ தஆலோ கேன்டேப்படுத்தி 
கதர்ந்ததடுத்து உள்ேோன். 
 

ஜோபிர் ரலியல்லோஹு அன்ஹு அவர்கள் அறிவிக்கிறோர்கள்: 
 

இந்த துனியோவுடைய நோட்களிகலகய மிகச் சிறந்த நோட்கள் துல் 
ஹிஜ்ஜோவின் முதல் பத்து நோட்கள் ஆகும் என்று ரஸூலுல்லோஹி ملسو هيلع هللا ىلص 
அவர்கள் கூறினோர்கள்.  
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SALAFICALL 4 

 

நூல்: முஸ்னத் அல் பஸ்ஸோர், அஷ்-தஷய்க் அல்-அல்போனி 
ரஹிேஹுல்லோஹ் அவர்கள் இந்த ஹதீடஸ ஸஹீஹ் என்று 
குறிப்பிட்டுள்ேோர்கள். 
 

ஆககவ, அல்லோஹ் சுப்ஹோனஹூ வ தஆலோ கூறுகின்ற வோறு: 

ءُ يَ َما  ۡخلُقُ يَ َوَربَُّك ﴿  ﴾ۡختَارُ يَ وَ  َشاْۤ
என்ற வசனத்தில்: "தோன் நோடியவற்டறப் படைக்கிறோன், தோன் 
விரும்பியவற்டற கதர்ந்ததடுக்கின்றோன்" [சூரோ அல் கஸஸ்: 68] என்று 
கூறியடதப் கபோல் துனியோவுடைய நோட்களிகலகய மிகச் சிறந்த 
நோட்கேோக துல் ஹிஜ்ஜோவின் முதல் பத்து நோட்கடே கதர்ந்ததடுத்து 
உள்ேோன்.  
 

தஷய்குல் இஸ்லோம் இப்னு டதமிய்யோஹ்  ரஹிேஹுல்லோஹ் 
அவர்களிைத்தில், ரேலோன் ேோதத்தின் கடைசி பத்து நோட்கள் சிறந்ததோ? 
அல்லது துல் ஹஜ் ேோதத்தின் முதல் பத்து நோட்கள் சிறந்ததோ? என்று 
ககள்வி ககட்கப்பட்ைகபோது, துல்ஹஜ் ேோதத்தின் முதல் பத்து நோட்களின் 
பகல்கள் ரேலோன் ேோதத்தின் இறுதி பத்து பகல்கடே விை சிறந்ததோகும்; 
அகதகபோன்று ரேலோனுடைய இறுதி பத்து இரவுகள் துல்ஹஜ் ேோதத்தின் 
முதல் பத்து இரவுகடே விை சிறந்ததோகும் என்று கூறினோர். 
 

எனகவ நோட்களில் பகல் தபோழுதில் சிறந்தது துல்ஹஜ் ேோதத்தின் முதல் 
பத்து நோட்கள் ஆகும். அகதகபோன்று டலலதுல் கத்ர் இரவு இருப்பதோல் 
இரவுகளில் சிறந்தது ரேலோன் ேோதத்தின் இறுதி பத்து நோட்கள் ஆகும்.  
 

இேோம் இப்னுல் டகய்யிம் ரஹிேஹுல்லோஹ் அவர்கள் இந்த பதிடல 
கூறிவிட்டு, "ஒரு புத்திசோலி ேனிதன் இந்த பதிடல ஆழ்ந்து கயோசித்தோல் 
இடத விை ஒரு சிறந்த பதிடல கோணேோட்ைோர்" என்று கூறுகிறோர். 
 

இடதக்குறித்து இேோம் இப்னுல் டகய்யிம் கேலும் கூறும்கபோது, "துல்ஹஜ் 
ேோதத்தின் முதல் பத்து நோட்களில், உள்ஹிய்யோ என்ற அறுத்து பலி 
தகோடுக்கக்கூடிய பத்தோவது தினேோன  யவ்முன் நஹ்ர் ( النحر يوُم ), 
ஒன்பதோவது தினேோன யவ்மு  அரஃபோ ( عرفة يوم ) , ஹஜ் தசய்யக் 
கூடியவர்கள் ஹஜ்டஜ துவங்க கூடிய எட்ைோவது தினேோன யவ்முத் 
தர்வியோ ( التروية يوم ) ஆகிய இந்த அடனத்து நோட்களும் துல்ஹஜ் ேோதத்தின் 
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SALAFICALL 5 

 

முதல் பத்து நோட்களின் பகல்களில்  இருப்பதோல்  இடதவிை 
அல்லோஹ்விற்கு விருப்பேோன கவறு நோட்கள் இருக்க முடியோது" என்று 
கூறியுள்ேோர்.  
 

எனகவ நோட்களிகல சிறந்த நோட்கள் துல்ஹஜ் ேோதத்தின் இந்த முதல் பத்து 
நோட்கேோகும். அதனோல்தோன் அல்லோஹ் சுப்ஹோனஹூ வ தஆலோ சூரோ 
ஃபஜ்ரிகல சத்தியம் தசய்து கூறுகிறோன்:  

 ﴾ َعۡشر   الٍ يَ َولَ    ۡلفَۡجرِ ٱوَ ﴿
 

விடியற்கோடலயின் மீது சத்தியேோக! பத்து இரவுகளின்மீதும் சத்தியேோக! 
[சூரோ அல் ஃபஜ்ர்: 1-2] 
 

இடதக்குறித்து இப்னு கஸீர் ரஹிேஹுல்லோஹ் தனது தஃப்ஸீரில் 
கூறும்கபோது: 
 

"அல்லோஹ் இந்த ஆயத்தில் சத்தியம் தசய்து கூறக்கூடிய பத்து இரவுகள் 
துல்ஹஜ் ேோதத்தின் முதல் பத்து நோட்களுடைய இரவுகள் ஆகும். 
இடதத்தோன் அல்லோஹ் இங்கு கருதுகிறோன். இப்னு அப்போஸ் ரழியல்லோகு 
அன்ஹுேோ ேற்றும் ேற்ற ஸலஃப்களும், அவர்களுக்கு பின் வந்த 
உலேோக்களும் ேற்றும் முஃபஸ்ஸிரீன்களுடைய கருத்துக்களும் 
இதுவோகத்தோன் இருக்கிறது. இதுதோன் சரியோன கருத்தோகவும் இருக்கிறது" 
என்று கூறியுள்ேோர். 
 
அல்லோஹ் தபோரக வ தஆலோ இந்த பத்து நோட்கடே 
கதர்ந்ததடுத்துள்ேோன். அகதகபோல் அந்த பத்து நோட்களுடைய இரவுகள் 
மீது சத்தியம் தசய்துள்ேோன். அல்லோஹ் ஒரு தபோருள் மீது சத்தியம் 
தசய்வதோல் அந்தப் தபோருள் எந்த அேவிற்கு கேன்டேயோனது, 
ேகத்துவமிக்கது, தபறுேதியோனது என்படத உணர்த்துகிறது.  
 

எனகவ குறிப்பிட்ை அந்த நோட்களில் தசய்யப்பை  கவண்டிய கேலோன 
ஸோலிஹோன நல்லேல்ளுக்கோக அல்லோஹ் தபோரக வ தஆலோ துல்ஹஜ் 
ேோதத்தின் முதல் பத்து நோட்கடே மிகவும் ேகத்துவேோன நோட்கேோக 
கேன்டேப்படுத்தி  ேனிதனுக்கோக  கதர்ந்ததடுத்துள்ேோன். 
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SALAFICALL 6 

 

அகதகபோல் அல்-குர்ஆனில் இன்னும் சில வசனங்களிலும் அல்லோஹ் 
சுப்ஹோனஹூ வ தஆலோ கூறுகிறோன்:  
 

﴿ ٍ فَج  ُكل ِ  ِمْن  يَّاْتِْيَن  َضاِمٍر  ُكل ِ  َعٰلى  وَّ ِرَجااًل  يَاْتُْوَك   ِ بِاْلَحج  النَّاِس  فِى  ْن  َواَذ ِ

 ﴾ َعِمْيقٍ 
 

“ஹஜ்ஜுக்கோக (அடதச் தசய்ய வருேோறு) நீர் ேனிதர்கடே 
அடழப்பீரோக!” (அவ்வடழப்டப ஏற்று) அவர்கள் நைந்தவர்கேோக 
உம்மிைம் வருவோர்கள், இன்னும், இடேத்த (கடேப்புற்ற) ஒட்ைகங்களின் 
மீது (சவோரி தசய்தவர்கேோகவும் வருவோர்கள்.) அடவ தூரேோன 
ஒவ்தவோரு வழியிலிருந்தும் (அவர்கடேக்தகோண்டு) வரும். [சூரோ அல் 
ஹஜ்: 27] 
 

ْن ﴿ ْعلُْوٰمٍت َعٰلى َما َرَزقَُهْم م ِ ِ فِْىْۤ اَ يَّاٍم مَّ ل ِيَْشَهُدْوا َمنَافَِع لَُهْم َويَْذُكُروا اْسَم ّٰللاه

ٓ   بَِهْيَمِة ااْلَْنعَامِ   ﴾اْلفَِقْيـرَ  سَ ٮ  فَُكلُْوا ِمْنَها َواَْطِعُموا اْلبَا
 

தங்களுக்குரிய (இம்டே ேறுடேயின்) பலன்கடே அவர்கள் 
அடைவதற்கோகவும், அல்லோஹ்வின் தபயடர – அவன் அவர்களுக்குக் 
தகோடுத்த (குர்போனிப் பிரோணிகேோன ஆடு, ேோடு, ஒட்ைகம் முதலிய) 
நோற்கோல் பிரோணிகள் மீது குறிப்பிைப்பட்ை நோட்களில் கூறுவதற்கோகவும் 
(வருவோர்கள்.) ஆககவ, அ(றுக்கப்பட்ை)டவகளிலிருந்து, நீங்களும் 
புசியுங்கள், கஷ்ைப்படும் ஏடழக்கும் உண்ணக் தகோடுங்கள். [சூரோ அல் 
ஹஜ்: 28] 
 

இந்த வசனத்தில் 'குறிப்பிட்ை நோட்கள்' (  ُْعلُْوٰمتُ  أيَّام مَّ  ) என்று அல்லோஹ் 
கருதுவது துல்ஹஜ் ேோதத்தின் முதல் பத்து நோட்கேோகும் என்று  இப்னு 
அப்போஸ், இப்னு உேர் ரலியல்லோஹு அன்ஹும் கபோன்ற 
ஸஹோபோக்கள்  தகோடுத்துள்ே தஃப்ஸீர்களில் வந்துள்ேது. கேலும் 
அதிகேோன உலேோக்களும் (ஜும்ஹூர்) இந்தக் கருத்டதக் 
தகோண்டுள்ேோர்கள்.  
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கேலும் அல்லோஹ் தபோரக வ தஆலோ ேற்தறோரு இைத்தில் இந்த நோட்கடே 
குறிப்பிட்டுள்ேோன்.   
 

ْعلُْوٰمتٌ اَْلَحجُّ اَشْ ﴿  ﴾ُهٌر مَّ

ஹஜ்ஜுக்குரிய கோலம் அறியப்பட்ை ேோதங்கேோகும் [சூரோ அல் பகரோ: 197] 
 

அதோவது அறியப்பட்ை ேோதங்கள் ( ْعلُْوٰمتُ  اَْشُهرُ  مَّ ) என்பது குடறஷிகளுக்கு 
ேத்தியில் அறியப்பட்ை  குறிப்பிட்ை ேோதங்கேோகும் என்று கூறுகிறோன்.  
 

இப்னு உேர், இப்னு அப்போஸ் ரழியல்லோகு அன்ஹும் ேற்றும் ஸலஃப்  
உலேோக்களின் அதிகேோகனோர் ஹஜ்டஜ கசர்ந்த ேோதங்கள் என்பது 
ஷவ்வோல், துல் கஅதோ ேற்றும் துல்ஹஜ் ேோதத்தில் முதல் பத்து நோட்கள் 
என்று கூறியுள்ேோர்கள். ேற்றும் சில உலேோக்கள் துல்ஹஜ் ேோதம் 
முழுவதும் இதில் வரும் என்றும் கூறியுள்ேோர்கள். 
 

எனகவ இத்தடகய வசனங்களில் அல்லோஹ் சுப்ஹோனஹூ வ தஆலோ 
துல்ஹஜ் ேோதத்தின் பத்து நோட்கடே குறிப்பிட்டுள்ேோன். 
 

இடவ அடனத்தும் இந்த பத்து நோட்களுடைய முக்கியத்துவத்டதயும், 
அருடேடயயும், கேலும் அதனுடைய கேன்டேடயயும்,  சிறப்டபயும் 
ேகத்துவத்டதயும் கோட்டுகிறது. 
 
 
 

துல் ஹிஜ்ஜாவின் முதல் பத்து நாட்களில் செய்யவேண்டிய நல்-
அமல்கள் 
 
இந்த நோட்களில் நோம் தசய்யகவண்டிய நற்தசயல்கள் என்ன? 
 

இேோம் புகோரி ரஹிேஹுல்லோஹ் அவர்கள் தன்னுடைய ஸஹீஹ் அல்-
புகோரியில் அய்யோமுல் தஷ்ரீக் என்ற துல்ஹஜ் ேோதத்தின் 11,12,13 ஆகிய 
நோட்களில் தசய்யப்படும் அேல்களின் சிறப்பு என்ற தடலப்பின் கீழ் 
கீழ்க்கண்ை ஹதீடஸ பதிவு தசய்துள்ேோர். 
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இப்னு அப்போஸ் ரலியல்லோஹு அன்ஹுேோ அறிவிக்கிறோர்கள்: "இந்த 
(துல்ஹஜ் ேோதத்தின்) பத்து நோட்களில் தசய்யப்பைக்கூடிய நற்தசயல்கடே 
விை சிறந்த நோட்கள் இருக்க முடியோது" என்று ரஸுலுல்லோஹி ُملسو هيلع هللا ىلص 
கூறியகபோது ஸஹோபோக்கள், "ஜிஹோத் தசய்வடதவிைவுேோ?" என்று 
ககட்ைனர். அதற்கு ரஸுலுல்லோஹி ملسو هيلع هللا ىلص அவர்கள் : “அல்லோஹ்வின் 
போடதயில் ஜிஹோத் தசய்வடதவிைவும் சிறந்தது தோன். ஆயினும் தனது 
உயிருைனும், தனது தசல்வத்துைனும் புறப்பட்டுச் தசன்று அவ்விரண்டில் 
எடதயும் திரும்பக் தகோண்டுவரோதவடரத் தவிர" என்று கூறினோர்கள்.  
 

இகத ஹதீஸ் திர்மிதியில் "இந்த (துல்ஹஜ் ேோதத்தின்) பத்து நோட்களில் 
தசய்யப்பைக்கூடிய நற்தசயல்கடே விை மிகவும் அல்லோஹ்விற்கு 
விருப்பேோன நற்தசயல்கள் கவறு எதுவும் இருக்க முடியோது" என்று 
வந்துள்ேது.  
 

அகதகபோல் தோரமி, டபஹகி ஆகிய புத்தகங்களில் வரும் அறிவிப்பில், 
நோட்களிகலகய மிகவும் சிறந்த அேல்கள் நடைதபறக்கூடிய நோட்கள் 
துல்ஹிஜ்ஜோவுடைய  முதல் பத்து நோட்கள் என்று ரஸுலுல்லோஹி ُملسو هيلع هللا ىلص 
அவர்கள் கூறியதோக வந்துள்ேது. 
அஷ்-தஷய்க் அல்-அல்போனி ரஹிேஹுல்லோஹ் அவர்கள் இடத 
ஹஸன் என்று கூறியுள்ேோர்கள் . 
 

அல்லோஹ் சுப்ஹோனஹூ வ தஆலோ இந்த பத்து நோட்கடே ஏன் 
கேன்டேப்படுத்தி டவத்துள்ேோன் என்படத குறித்து அல்-ஹோஃபிழ் 
இப்னு ஹஜர் ரஹிேஹுல்லோஹ் கூறும்கபோது: ⟪இந்த நோட்களில் எல்லோ 
நற்தசயல்களும் ஒன்று கசர்ந்து தசய்யப்பைலோம் என்று கூறியுள்ேோர்.⟫ 
 

அதோவது இந்த நோட்களில் ஹஜ்ஜுக்குரிய நற்தசயல்கள், ததோழுடககள், 
கநோன்பு டவப்பது உட்பை அடனத்து விதேோன நற்தசயல்களும் 
தசய்யப்பைலோம். ஆனோல் ேற்ற நோட்களில் இந்த அடனத்து 
நற்தசயல்களும் ஒன்றுகசர முடியோது. ஏதனனில் ஒரு வருைத்தில் இந்த 
நோட்களிகல அன்றி ேற்ற நோட்களில் ஹஜ் தசய்ய முடியோது. இதன் 
காரணமாகவே அல்லோஹ் சுப்ஹோனஹூ வ தஆலோ இந்த பத்து 
நோட்களுக்கு இத்தடகய சிறந்த அந்தஸ்டத தன்னிைத்தில் டவத்துள்ேோன். 
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அதேத ோல் இந்ே நோட்களில் குறிப் ோக ரஸுலுல்லோஹி ملسو هيلع هللا ىلص அேிகமோக ேிக்ர ்
செய்யுமோறு ஏவியுள்ளோர்கள். 
 

இப்னு உேர் ரலியல்லோஹு அன்ஹுேோ அவர்கள் அறிவிக்கின்றோர்கள்: 
⟪நோட்களிகலகய மிகவும் சிறந்த நோட்கேோக அல்லோஹ்விற்கு அடவகளில் 
நற்கருேங்கள் தசய்வது மிகவும் விருப்பேோக இருக்கக்கூடிய நோட்கள் 
இந்த பத்து நோட்கடே அன்றி கவறு நோட்கேோக இருக்க முடியோது. எனகவ 
இந்த பத்து நோட்களில் நீங்கள் அதிக அதிகேோக லோஇலோஹ இல்லல்லோஹ் 
என்று தஹ்லீல் தசய்யுங்கள், அல்லோஹு அக்பர் என்று கூறி தக்பீர் 
தசய்யுங்கள், அல்ஹம்துலில்லோஹ் என்று கூறி தஹ்மீது தசய்து 
அல்லோஹ்டவ புகழுங்கள்⟫ என்று ரஸுலுல்லோஹி ملسو هيلع هللا ىلص கூறியுள்ேோர்கள். 
நூல்: (முஸ்னத் அஹ்ேத்) 
 

இப்னு உேர் ேற்றும் அபூஹுடரரோ ரலியல்லோஹு அன்ஹும் ஆகிய 
இரண்டு ஸஹோபோக்களும் இந்த பத்து நோட்களில் கடை வீதிகளுக்கு 
தசன்று தக்பீர் கூறக் கூடியவர்கேோக இருந்திருக்கின்றோர்கள். 
அவர்கடேப் போர்த்த ேக்களும் அவர்களுக்குப் பின்னோல் அவர்கடே 
முன்ேோதிரியோகக் தகோண்டு தக்பீர் கூறக் கூடியவர்கேோக இருப்போர்கள். 
 

இது இேோம் புகோரி ஸஹீஹுல் புஹோரியில் முழு அறிவிப்போேர் ததோைர் 
இல்லோேல் பதிவு தசய்துள்ேோர். கேலும் இடத இேோம் இப்னு ஹுடேத் 
ரஹிேஹுல்லோஹ் அறிவிப்போேர் ததோைகரோடு பதிவு தசய்துள்ேோர்.  
அஷ்தஷய்க் அல்-அல்போனி ரஹிேஹுல்லோஹ் இடத ஸஹீஹ் என்று 
கூறியுள்ேோர்கள்.  
 

எனகவ இது ஸஹோபோக்களுடைய தசயலோகும். நோமும் இந்த பத்து 
நோட்களில் ரஸுலுல்லோஹி ُملسو هيلع هللا ىلص கூறியது கபோன்று லோ இலோஹ 
இல்லல்லோஹ்,  அல்லோஹு அக்பர், அல்ஹம்துலில்லோஹ் கபோன்ற 
திக்ருகடே அதிக அதிகேோக தசய்வது அல்லோஹ்வுக்கு மிகவும் 
விருப்பேோன தசயலோக இருக்கின்றது. 
 

கேலும் இந்த நோட்களில் ஹஜ் தசய்பவர்கள் முதலில் உம்ரோ தசய்யலோம் 
பின்னர் இஹ்ரோடே கடலயோேல் அப்படிகய ஹஜ் தசய்யலோம். அல்லது 
உம்ரோ தசய்து விட்டு இஹ்ரோடேக் கடலந்து விட்டு பிறகு யவ்முத் 
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தர்வியோ என்ற எட்ைோவது நோள் மீண்டும் இஹ்ரோம் அணிந்து 
ஹஜ்ஜுடைய அேல்கடே ஆரம்பிக்கலோம்.  
 
 

அரஃபா தினம்  
 

யவ்மு அரஃபோ என்ற ஒன்பதோவது தினம் இஸ்லோமிய ேோர்க்கத்தில் 
மிகவும் சிறந்த கேன்டேயோன ஒரு நோேோகும்.  
 

அந்த அரஃபோ தினத்தில் ஹஜ்ஜோஜிகள் அரஃபோ என்ற பிரகதசத்திற்கு 
தசன்று அங்கு இருந்து துஆ, திக்ர் கபோன்ற அேல்களில் ஈடுபடுவோர்கள்.  
 

ஹஜ் என்பது அரஃபோவிற்கு தசன்று இருப்பதோகும் என்று 
ரஸுலுல்லோஹி ملسو هيلع هللا ىلص அவர்கள் கூறுகின்றோர்கள். 
 

ஆககவ அரஃபோவிற்கு தசன்று தங்குவது ஹஜ்ஜுடைய (ருகுன்) முக்கிய 
தூன் ஆகும். 
 

ஒருவர் அரஃபோவில் தங்கவில்டல என்றோல் அவருடைய ஹஜ் 
ஏற்றுக்தகோள்ேப்பைேோட்ைோது.  
 

அகதகபோன்று அந்த அரஃபோ தினத்தன்று ஹஜ் தசய்யோதவர்கள் கநோன்பு 
கநோற்பது மிகவும் சிறந்த ஒரு நற்தசயலோகும்.  
 

அபூ கதோதோ ரலியல்லோஹு அன்ஹு அவர்கள் அறிவிக்கின்றோர்கள்: 
ஒரு நபர் ரஸுலுல்லோஹ்விைத்தில் வந்து அரஃபோ தினத்தன்று கநோன்பு 
பிடிப்பது சம்பந்தேோக ககள்வி ககட்ை கபோது, ரஸுலுல்லோஹி ُملسو هيلع هللا ىلص 
கூறினோர்கள்: ⟪"அரஃபோ தினத்தன்று கநோன்பு டவப்பது முன்தசன்ற 
வருைத்திலும் பின் வரக்கூடிய வருைத்திலும் நிகழ்ந்து விடுகின்ற 
போவங்களுக்கு பரிகோரேோக இருக்கின்றது"⟫ என்று கூறினோர்கள். நூல்: 
(ஸஹீஹ் முஸ்லிம்) 
 

எனகவ நோம் அரஃபோ தினத்தன்று கநோன்பு கநோற்பதற்கு ஆர்வம் கோட்ை 
கவண்டும். அடத ஒருகபோதும் விட்டு விைக்கூைோது.  
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அகதகபோன்று அரஃபோ தினத்தன்று தசய்ய கவண்டிய ேற்தறோரு 
முக்கியேோன கோரியம் அந்த நோளில் துஆ தசய்வதோகும். இது 
ரஸுலுல்லோஹ்வின் ஸூன்னோவோக இருந்தது.  
 

அப்துல்லோஹ் இப்னு அம்ர் இப்னுல்ஆஸ் ரலியல்லோஹு அன்ஹு 
அறிவிக்கிறோர்கள்; ⟪'துஆக்களில் மிகவும் சிறந்த துஆ அரஃபோ தினத்தில் 
தசய்யப்பைக்கூடிய துஆ நோனும் எனக்கு முன் வந்த நபிேோர்களும் கூறிய 
கூற்றுகளில் மிகச் சிறந்த கூற்று லோ இலோஹ இல்லல்லோஹு வஹ்தஹு 
லோ ஷரீக லஹு லஹுல் முல்கு வலஹுல் ஹம்து வஹுவ அலோ குல்லி 
டஷயின் கதீர் ஆகும்⟫ என்று ரஸுலுல்லோஹி ُملسو هيلع هللا ىلص கூறினோர்கள். நூல்: 
(திர்ேதி முஸ்னத் அஹ்ேத்) அஷ் தஷய்க் அல்-அல்போனி 
ரஹிேஹுல்லோஹ் இடத ஹஸன் என்று கூறியுள்ேோர்கள். 
 

எனகவ இந்த திக்ர் வமலும் துஆடவ நோம் அதிகேோக செய்ய கவண்டும். 
அகத கபோன்று நேது கதடவகடே அதிக அதிகேோக அல்லோஹ்விைம் 
ககட்டுக்தகோள்வது சிறந்த ஒரு கோரியேோகும். 
 

ஆயிஷோ ரலியல்லோஹு அன்ஹோ அவர்கள் அறிவிக்கின்றோர்கள்; 
⟪'அல்லோஹ் தபோரக வ தஆலோ அதிக அதிகேோக  தனது அடியோர்கடே 
நரகத்திலிருந்து விடுதடல தசய்யக்கூடிய தினம் அரஃபோ தினத்டத விை 
கவறு தினம் இருக்க முடியோது'⟫ என்று ரஸுலுல்லோஹி ملسو هيلع هللا ىلص கூறினோர்கள். 
நூல்: (ஸஹீஹ் முஸ்லிம்) 
 

அகதகபோன்று அரஃபோ தினத்தன்று ேோடல பகுதியில் அல்லோஹ் 
தன்னுடைய அடியோர்களின் போல் தநருங்கி வருகிறோன் பிறகு 
ேலக்குேோர்கள் இைத்தில் அவர்கடேப் போரோட்டிப் கபசுகிறோன். எனது 
அடியோர்கள் என்ன நோடுகிறோர்கள் என்று ேலக்குேோர்கள் இைத்தில் 
அல்லோஹ் ககட்கிறோன்.  
 

அபூஹுடரரோ ேற்றும் அப்துல்லோஹ் இப்னு அம்ர் இப்னுல்ஆஸ் 
ரலியல்லோஹு அன்ஹும் ஆகிகயோர் அறிவிக்கிறோர்கள்; ⟪'நிச்சயேோக 
அல்லோஹ் சுப்ஹோனஹூ வ தஆலோ அரஃபோ தினத்தின் ேோடலயில் 
அரஃபோவிற்கு வந்திருக்கக்கூடிய ேக்கடே குறித்து ேலக்குேோர்களிைம் 
புகழ்ந்து கபசுகிறோன். "எனது ேலக்குேோர்ககே! எனது அடியோர்கடே 
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கநோக்கி போருங்கள். அவர்களில் அந்தஸ்த்து உள்ேவர்கள், அந்தஸ்து 
இல்லோதவர்கள் என அடனவரும் பரட்டை தடலயுடையவர்கேோகவும், 
புழுதி படிந்தவர்கேோகவும் என்னிைம் வந்துள்ேோர்கள் என்று அல்லோஹ் 
கூறுகிறோன்.⟫ என்று ரஸுலுல்லோஹி ملسو هيلع هللا ىلص கூறினோர்கள். நூல்: (முஸ்னத் 
அஹ்ேத்) 
 

அரஃபோ தினம் என்பது இஸ்லோமிய வரலோற்றில் மிகவும் முக்கியேோன 
ஒரு தினேோக இருக்கிறது.  
 

அன்டறய தினத்தில் தோன் அல்லோஹ் சுப்ஹோனஹூ வ தஆலோ 
இஸ்லோமிய ேோர்க்கத்டத பரிபூரணப் படுத்தி தகோடுத்தோன். 
 

உேர் ரலியல்லோஹு அன்ஹு அறிவிக்கின்றோர்கள்; ⟪'யூதர் ஒருவர் உேர் 
ரலியல்லோஹு அன்ஹு அவர்களிைம் வந்து, "யோ அமீரல் முஃமினீன்! 
உங்களுடைய புத்தகத்தில் ஒரு வசனம் இருக்கின்றது. இந்த வசனம் 
யூதர்கேோகிய எங்கள் மீது இறங்கி இருந்தோல் அந்த நோடே நோங்கள் 
தபருநோேோக எடுத்து இருப்கபோம்" என்று கூறினோர்.  அப்தபோழுது உேர் 
ரலியல்லோஹு அன்ஹு அவர்கள் "அது எந்த வசனம்?" என்று 
ககட்ைோர்கள். அதற்கு அந்த யூதன்  

مَ ٱلَُكُم  تُ يَوَرِض  ی نِۡعَمتِ  ُكمۡ يۡ َوأَۡتَمۡمُت َعلَ  نَُكمۡ يأَۡكَمۡلُت لَُكۡم دِ  ۡومَ يَ لۡ ٱ﴿ ـٰ ۡسلَ  يدِ  ۡۡلِ
 
 ﴾ ان

இன்டறயத்தினம் உங்களுக்கோக உங்களுடைய ேோர்க்கத்டத நோன் 
பரிபூரணேோக்கி டவத்து விட்கைன், என்னுடைய அருட்தகோடைடய 
உங்களின் மீது முழுடேயோேோக்கி விட்கைன், இன்னும் உங்களுக்கோக 
இஸ்லோத்டத ேோர்க்கேோக நோன் தபோருந்திக் தகோண்கைன். [சூரோ அல் 
ேோயிதோ: 3] 
 
என்ற வசனத்டத ஓதிக் கோட்டினோன். அதற்கு உேர் ரலியல்லோஹு 
அன்ஹு அவர்கள், "அல்லோஹ்வின் மீது சத்தியேோக இந்த வசனம் 
எப்தபோழுது ரஸுலுல்லோஹி ملسو هيلع هللا ىلص மீது அல்லோஹ் இறக்கி டவத்தோன் என்று 
எனக்குத் ததரியும். நிச்சயேோக இந்த வசனேோனது ரஸுலுல்லோஹி ملسو هيلع هللا ىلص  
அரஃபோ தினத்தன்று அரபோவில் நின்று தகோண்டு இருந்த தபோழுது 
அல்லோஹ் சுப்ஹோனஹூ வ தஆலோ நபி ملسو هيلع هللا ىلص மீது இறக்கி டவத்தோன். அந்த 
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அரஃபோ தினம் ஜும்ஆ தினேோக இருந்தது"⟫ என்று கூறினோர்கள். 
நூல்கள்: (ஸஹீஹ் அல்-புஹோரி, ஸஹீஹ் முஸ்லிம்) 
 

ஆககவ இந்த அரஃபோ தினம் என்பது முஸ்லிம்களுக்கு தபருநோள் 
தினேோக இருக்கின்றது. நோம் அந்த நோளில் கநோன்பு டவத்தோலும் சரி 
அந்நோடே தபருநோள் தினேோக கருத கவண்டும்.  
 

உக்பத் இப்னு ஆமிர் ரலியல்லோஹு அன்ஹு அவர்கள் 
அறிவிக்கக்கூடிய ஹதீஸில்; ⟪'நிச்சயேோக அரஃபோ தினம் ( ஒன்பதோவது 
தினம்), யவ்முந் நஹ்ர் (பத்தோது தினம்), அய்யோமுத் தஷ்ரீக் (11, 12, 13 வது 
தினம்) ஆகிய இந்த அடனத்து தினங்களும் தபருநோள் தினங்கேோகும். 
கேலும் இந்த நோட்களில் உணவுகடே தபற்று சந்கதோஷேோக இருக்க 
கூடிய நோேோகவும் இருக்கிறது.⟫ என்று ரஸுலுல்லோஹி ُملسو هيلع هللا ىلص கூறினோர்கள். 
நூல்கள்: (ஸுனன் அபுதோவூத், திர்மிதி, நஸோஈ) அஷ்தஷய்க் அல்-
அல்போனி, அஷ்தஷய்க் முக்பில் ரஹிேஹுமுல்லோஹ் இந்த ஹதீடஸ 
ஸஹீஹ் என்று கூறியுள்ேோர்கள். 
 

எனகவ அரஃபோ தினம் என்பது தபருநோள் தினேோக இருக்கின்றது. 
கேலும் இஸ்லோமிய வரலோற்றில் மிகவும் முக்கியேோன ஒரு நோேோகவும் 
இருக்கின்றது என்படத கேற்கண்ை ஆதோரங்களிலிருந்து விேங்கிக் 
தகோள்ே முடிகின்றது. 
 
யவ்முந் நஹ்ர் [அறுத்து பலியிடும் தினம்] 
 
யவ்முந் நஹ்ர் என்ற பத்தோது தினம் வருைத்தில் வரக்கூடிய 
நோட்களிகலகய மிகவும் சிறந்த ஒரு நோேோக இருக்கின்றது. எவ்வோறு 
ஒவ்தவோரு கிழடேயிலும் ஜும்ேோ தினம் சிறந்தகதோ அகதகபோன்று 
ஒவ்தவோரு வருைத்திலும் உள்ே சிறந்த நோள் துல்ஹஜ் ேோதத்தின் 
பத்தோவது நோள் ஆகும்.  
 

அப்துல்லோஹ் இப்னு குர்த் அல் அஸ்தி அல் ஸிேோலி ரலியல்லோஹு 
அன்ஹு அவர்கள் அறிவிக்கின்றோர்கள்; ⟪'நிச்சயேோக 
அல்லோஹ்விைத்தில் நோட்களிகலகய மிகவும் ேகத்துவேோன நோேோக 
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(துல்ஹிஜ்ஜோவின் பத்தோேது தினேோகிய) யவ்முன்-நஹ்ர் இருக்கின்றது.⟫ 
என்று ரஸுலுல்லோஹி ملسو هيلع هللا ىلص கூறினோர்கள். நூல்: (முஸ்னத் அஹ்ேத்)  
 

யவ்முன் நஹ்ர் ( النحر يوم ) என்றோல் அறுத்து பலியிடும் தினேோகும். இந்த 
நோளில் தோன் ேக்கள் அல்லோஹ்விற்கோக ஆடு, ேோடு, ஒட்ைகங்கடே 
அறுத்து பலியிட்டு அல்லோஹ்வின்போல் தநருங்கக் கூடிய நோேோக 
இருக்கிறது. இது அல்லோஹ்விைத்தில் மிகவும் விருப்பத்திற்குரிய 
தசயலோக இருக்கின்றது.  
 

அல்லோஹ் தன்னுடைய அடியோர்களிைம் வழங்கியுள்ே தசல்வத்தில் 
அவனுக்கு மிகவும் விருப்பேோன தசயல், அவர்கள் நோற்கோல் 
பிரோணிகேோகிய ஆடு, ேோடு, ஒட்ைகத்டத அல்லோஹ்வுக்கோக கவண்டி 
அறுத்து பலி தகோடுத்து அதன் இரத்தங்கடே சிந்துவதோகும். 
 

அகதகபோன்று இந்த பிரோணிகளின் இரத்தத்டத அல்லோஹ்விற்கோக 
இல்லோேல் ஜின்களுக்கு, நபிேோர்களுக்கு அல்லது அவ்லியோக்களுக்கோக 
கவண்டி சிந்துவது ஷிர்க்கோகும். இது மிகப்தபரிய போவேோன தசயலோக 
இருக்கிறது. எனகவ முஸ்லிம்கள் அடனவரும் இத்தடகய 
தசயல்களிலிருந்து தவிர்ந்து தகோள்ே கவண்டும்.  
 

அறுத்து பலி தகோடுக்க கவண்டிய இந்த தசயல் அல்லோஹ் சுப்ஹோனஹூ 
வ தஆலோவுக்கு ேட்டுகே உரியதோகும். அதனோல் தோன் அல்லோஹ் 
கூறுகின்றோன்: 

ُلَِّرب َِّكُوَُ﴿ َحرأُٱفََصل ِّ  ﴾نأ
 

ஆககவ, நீர் உேதிரட்சகடனத் ததோழுது இன்னும் (குர்போனியும் தகோடுத்து 
அடத) அறுப்பீரோக. [சூரோ அல் கவ்ஸர்: 2] 
 

இந்த வசனத்தில் அல்லோஹ் சுப்ஹோனஹூ வ தஆலோ அறுத்து 
பலியிடுவடத ததோழுடகயுைன் கசர்த்து கூறுகிறோன். இடத டவத்து 
உலேோக்கள் கூறுகிறோர்கள்; அல்லோஹ்விற்கு மிகவும் விருப்பேோன தசயல் 
ததோழுடகயோகும். அகதகபோன்று தசல்வங்களில் இருந்து 
தசய்யப்பைக்கூடிய மிகவும் சிறந்த இபோதத் அறுத்து பலியிட்டு 
இரத்தத்டத சிந்தக்கூடிய இபோதத் ஆகும். 



துல்-ஹிஜ்ஜாவின் மு ல் பத்து நாட்களின் சிறப்புக்கள், சட்டதிட்டங்கள், மற்றும் நல்-அமல்கள் 

 

SALAFICALL 15 

 

 

அகதகபோல் இந்த தினம் சம்பந்தேோக ேற்தறோரு ஹதீஸில் அலி 
ரலியல்லோஹு அன்ஹு அறிவிக்கின்றோர்கள்: ⟪'யவ்முந் நஹ்ர் என்ற 
அறுத்து பலியிடும் நோள் தோன் தபரும் ஹஜ்ஜுடைய நோேோகும்.⟫ என்று 
ரஸுலுல்லோஹி ُملسو هيلع هللا ىلص கூறினோர்கள். நூல்: (ஸுனன் அத் திர்மிதி) இந்த 
ஹதீடஸ அஷ்தஷய்க் அல்-அல்போனி ரஹிேஹுல்லோஹ் ஸஹீஹ் 
என்று கூறியுள்ேோர்கள். 
 

அந்த நோடே குறித்து அல்லோஹ் சுப்ஹோனஹூ வ தஆலோ 
அல்குர்ஆனில் சூரோ தவ்போவின் முதல் பகுதியில் குறிப்பிட்டுள்ேோன். 
 

இந்த தினத்டத குறித்து ரஸுலுல்லோஹி ُملسو هيلع هللا ىلص அேர்கள் விேக்கும் கபோது 
⟪'யவ்முந் நஹ்ர் என்பது பத்தோவது நோள் ஆகும்.⟫ என்று கூறியுள்ேோர்கள்.'  
 

இந்த தினம் அல்லோஹ்வினோல் ஹரோேோக்கப்பட்ை ஒரு தினம் ஆகும். 
அதோவது புனிதேோக்கப்பட்ை ஒரு தினேோகும். 
 

இடதக்குறித்து அபூபக்ரோ ரலியல்லோஹு அன்ஹு அறிவிக்கக்கூடிய 
ஹதீஸில்; ⟪'நிச்சயேோக உங்களுடைய இரத்தங்கள், உங்களுடைய 
ேோனங்கள், உங்களுடைய தசல்வங்கள் அடனத்தும் ஹரோம் 
ஆக்கப்பட்டுள்ேது. அடவகடே அநீதியோக எடுப்பது ஹரோேோகும். 
எவ்வோறு இந்த தினம் (10வது தினம்), இந்த ேோதம் (துல்ஹஜ்), இந்த இைம் 
(ேக்கோ) ஹரோம் ஆக்கப்பட்டுள்ேகதோ அகதகபோன்று முஸ்லிம்களுடைய 
ேோனங்கள், அவர்களுடைய உயிர்கள், அவர்களுடைய 
தசல்வங்கடேயும் அல்லோஹ் ஹரோேோக்கி (புனிதேோக்கி) டவத்துள்ேோன். 
அடவகடே அநீதியோக எடுப்பகதோ, அநீதியோக தசலவு தசய்வகதோ, 
அநீதியோக இரத்தங்கடே சிந்துவகதோ அல்லோஹ் ஹரோேோக்கிய மிகவும் 
போவேோன விஷயேோகும்.'⟫ நூல்கள்: (ஸஹீஹ் அல்-புகோரி, ஸஹீஹ் 
முஸ்லிம்) 
 

ஆககவ இதிலிருந்து துல்ஹஜ் பத்தோவது நோள் புனிதேோன நோள் என்பது 
ததளிவோகிறது. 
 

கேலும் இந்த நோளில் ரஸுலுல்லோஹி ملسو هيلع هللا ىلص உள்ஹிய்யோ தகோடுக்கக் 
கூடியவர்கேோக இருந்துள்ேோர்கள். 
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அனஸ் பின் ேோலிக் ரலியல்லோஹு அன்ஹு அறிவிக்கின்றோர்கள்; 
⟪'ரஸுலுல்லோஹி ملسو هيلع هللا ىلص அவர்கள் இரண்டு ஆடுகடே  அல்லோஹ்வுடைய 
தபயடரக் கூறி தக்பீர் கூறி அவர்களுடைய கோடல அந்த ஆட்டின் மீது 
டவத்து தனது புனிதேோன டககேோல் அறுத்து ரத்தத்டத சிந்த டவத்து 
உள்ஹிய்யோ தகோடுத்தோர்கள்.⟫ நூல்கள்: (ஸஹீஹ் அல்-புகோரி, ஸஹீஹ் 
முஸ்லிம்) 
 

உள்ஹிய்யோடவ குறித்து உலேோக்களுக்கு ேத்தியில் இருக்கும் 
கருத்துக்களில் அதிகேோன உலேோக்கள் கூறிய சரியோன கருத்து 
உள்ஹிய்யோ என்பது கைடே அல்ல ேோறோக அல்லோஹ் விரும்பக்கூடிய 
முஸ்தஹபோன தசயலோகும். அடத விட்டுவிட்ைோல் போவேல்ல. ஆனோல் 
தசல்வத்டத உடையவர்கள் உள்ஹிய்யோ  தகோடுப்பது மிகவும் 
சிறந்ததோகும்.  
 

ரஸுலுல்லோஹி ملسو هيلع هللا ىلص அவர்கள் உள்ஹிய்யோ தகோடுப்பதில் எங்களுக்கு முன் 
ேோதிரியோக தசய்து கோட்டியுள்ேோர்கள். அகதகபோல் உற்சோகப் படுத்தி 
உள்ேோர்கள். அகத கவடேயில் உள்ஹிய்யோ என்பது தபருநோள் 
ததோழுடகடயத் ததோழுது முடித்த பிறகுதோன் தகோடுக்க கவண்டும். யோர் 
ஒருவர் தன்னுடைய உள்ஹிய்யோடவ ததோழுடகக்கு முன்னோல் 
தகோடுத்து விடுகின்றோகரோ அது உள்ஹிய்யோவோக ஏற்றுக் 
தகோள்ேபபைேோட்ைோது. 
 

உள்ஹிய்யோ தகோடுப்பதற்கு எண்ணம் தகோண்ைவர்  துல்ஹிஜ்ஜோவுடைய 
பத்து நோட்கள் ஆரம்பித்துவிட்ைோள் அவர் தன்டன தயோர் தசய்து 
தகோள்ே கவண்டும். 
 

உம்மு ஸலேோ ரழியல்லோஹு அன்ஹோ அறிவிக்கின்றோர்கள்: ⟪'உங்களில் 
ஒருவர் உள்ஹிய்யோ தகோடுக்க நோடினோல் அவர் தன்னுடைய 
முடிகடேகயோ,  நகங்கடேகயோ அகற்றுவதிலிருந்து தவிர்ந்து 
தகோள்ேட்டும்.⟫ என்று ரஸுலுல்லோஹி ُملسو هيلع هللا ىلص கூறினோர்கள். நூல்: (ஸஹீஹ் 
முஸ்லிம்) 
 



துல்-ஹிஜ்ஜாவின் மு ல் பத்து நாட்களின் சிறப்புக்கள், சட்டதிட்டங்கள், மற்றும் நல்-அமல்கள் 

 

SALAFICALL 17 

 

இதற்கு பின்னோல் உள்ே ஹிக்ேத்டத குறித்து சில உலேோக்கள் விேக்கும் 
கபோது;  அல்லோஹ் ஒருவடர நரக கவதடனயிலிருந்து விடுதடல தசய்யும் 
தபோழுது அவர் பரிபூரணேோக இருக்க கவண்டும் என்படத அதன் 
ஹிக்ேத்தோக  விேக்கியுள்ேோர்கள். கேலும் சில உலேோக்கள் கூறும்கபோது, 
ஹஜ் தசய்பவர்கள் எவ்வோறு தன்னுடைய முடிகடேயும் நகங்கடேயும் 
அகற்ற ேோட்ைோர்ககேோ அவர்கடேப் கபோன்று உள்ஹிய்யோ 
தகோடுக்கக்கூடியவர்களும் இருக்க கவண்டும் என்படத அதன் 
ஹிக்ேத்தோக கூறியுள்ேோர்கள்.  
இதன் உண்டேடய அல்லோஹ்கவ நன்கறிந்தவனோக இருக்கின்றோன். 
 
 

இந்த சிறப்புமிக்க பத்து நாட்களில் செய்ய வவண்டிய அமல்கள்: 
 

அரஃபோவுடைய தினத்தில் கநோன்பு கநோற்பது முக்கியேோன அம்சேோகும்.  
அதற்கு முன்பு வரக்கூடிய எட்டு நோட்களிலும் கநோன்பு டவக்கலோம்.  
ஸஹீஹ் அல்-புகோரியில் வரக்கூடிய ஆயிஷோ ரளியல்லோஹு அன்ஹோ 
அறிவிக்கக்கூடிய ஹதீஸில் ரஸுலுல்லோஹி ملسو هيلع هللا ىلص கநோன்பு கநோற்கவில்டல 
என்று வந்திருந்தோலும் ரஸுலுல்லோஹி ُملسو هيلع هللا ىلص எந்த ஹதீஸிலும் கநோன்பு 
டவக்கக் கூைோது என்று தடுக்கவில்டல.  
எனகவ இந்த நோட்களில் கநோன்பு டவப்பதும் விரும்பத்தக்க தசயலோகும். 
 

கேலும் இந்த நோட்களில் எல்லோ விதேோன நற்தசயல்கடேயும் 
தசய்துதகோள்ேகவண்டும்.  
குறிப்போக கட்ைோயக் கைடேயோன ததோழுடககளிலும், ேற்ற கைடேயோன 
இபோதத்களிலும் கூடுதல் ஆர்வேோக இருப்பது; நஃபிலோன 
ததோழுடககளில் ஈடுபடுவது; தோனதர்ேங்கள் வழங்குவது; கநோன்பு 
டவப்பது; பத்தோவது நோள் ததோைங்கி பதிமூன்றோவது நோள் வடர 
உள்ஹிய்யோ தகோடுப்பது; அதிகேோன திக்ருகள் தசய்வது; தபருநோள் 
தினங்கேோக இருக்கக்கூடிய அய்யோமுல் தஷ்ரீக் நோட்களில் 
சந்கதோஷேோக இருப்பது; அத்துைன் ேற்ற நற்கருேங்கடேயும் தசய்து 
தகோள்ே கவண்டும். 
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ஆககவ துல்ஹஜ் ேோதத்தின் முதல் பத்து நோட்களுடைய ேகத்துவத்டத 
உணர்ந்து சந்தர்ப்பத்டத உபகயோகித்துக் தகோள்ே கவண்டும். 
 

எல்லோ புகழும் அல்லோஹ்விற்கக உரித்தோகட்டும். அவனது ஸலோமும் 
ஸலவோத்தும் ரஸுலுல்லோஹி ُملسو هيلع هللا ىلص மீதும்; அவர்கேது குடும்பத்தினர் மீதும்; 
அவர்கேது கதோழர்கள் மீதும் உண்ைோகட்டும். 
 
 
 


