
அஸ்ஸா அைலக்கும் வ ரஹ்ம ல்லாஹி வ பரகா ஹு: 

அல்ஹம் லில்லாஹ் நாங்கள் இங்கு ஒ  பக்கத்தில் ஹஜ் மற் ம் 

உம்ராஹ்வின் வழி ைறைய வழங்குகின்ேறாம். இந்த வழி ைற ஒ  

பக்கத்தில் அடங்கி இ ப்பதால் நீங்கள் அைத மடித்  உங்கள் ைகைபயிேலா 

அல்ல  பர்சிேலா ைவத்  ஹஜ் ெசய்வதற்கு பயன் ப த்திக்ெகாள்ளலாம். 

அல்ஹம் லில்லாஹ் இதில் உள்ளடங்கியைவ ல்லியமாக உள்ளன, 

ஏெனன்றால் இைவ அைனத் ம் ச தி அேரபியாவில் சrபார்த்  அ மதி 

ெபற்றைவயாகும். மிக சு க்கமாக இ ப்பதால் யார் ஒ வர் இந்த 

வழிகாட்டிைய பார்க்கிறாேரா, இதைன கழ்ந் ள்ளார்கள் ஏெனன்றால் இ  

விளக்கமாக ம் அதிகம் குழப்பம்இல்லாமல் இ ப்பதால்.  

பலதரப்பட்ட பக்கங்கைள ெகாண்ட பல த்தகங்கைள படித்  ேசார்  

அைடவைதவிட, ஸ்லிம்க க்கு இந்த ேதளிவான வழிகாட்டி ஒவ்ெவா  

ெசயல் ைறய ம்  ெதளிவாக பிrத்  காட் கிற . 

இ  ேலசாக ம், மடிக்கக்கூடியதாக ம், இந்த ஒ  பக்க ெதளிவான 

வழிகாட்டி உங்கள் ஹஜ் அ பவத்ைத எளிதாக ம், அ கக்கூடியதாக ம், 

ஏற் க்ெகாள்ளக்கூடியதாக ம் வாக்கு தி அளிக்கிற , இன்ஷா அல்லாஹ்! 

இ  A4 ைசஜ் (8.27 X 11.69) இன்ச், lகல் ைசஜ் (81/2 X 14)  ெபrய பாண் டன் 

ெபrயதாக ெதrவதற்க்கு மற் ம் அெமrக்க ப்rண்டிங்கிற்காக ெலட்டர் 

ைசஜ்களில் (81/2 X 11) இ க்கின்றன. 

இந்த வழி ைற எல்லாவிதமான அடிப்பைட மற் ம் அதிகபட்ச 

தகவல்கைள உங்க க்கு வழங்குகின்ற : 

***ஒவ்ெவா  வழக்கத்தின் படி படியான விளக்கம் 

***உங்க க்கு சஃபா மற் ம் மர்வா கண் பிடிக்க உத ம் ஒ  வைரபடம்  

***மனதில் பதிய கூடிய தவாஃபின் ெசய் ைற படிகள் 

***தகுந்த ேநரத்தில் தகுந்த சமயத்தில் ஓத ேவண்டிய க்கியமான ஆக்கள்  



***ேதவயான  வழிதடங்களின் ரம் மயில்கள் மற் ம் கிேலாமீடர்களில்  

***விைரவான குறிப் க க்கான அைடயாளங்கள் 

***நீங்கள் ெதrந்  ெகாள்ளேவண்டிய பயண குறிப் கள்  

இந்த இைணயில்லாத வழிகாட்டி அரபி அல்லாத பிறெமாழியாளர்க க்கு 

ஆங்கிலம், ஃபிெரஞ்சு, இந்ேதாேனஷியன், இட்டாலியன், ஸ்பானிஷ், டர்கிஷ் 

மற் ம் உ  ெமாழிகளில் ெமாழிெபயர்ப்  மற் ம் அரபி ெமாழியின் 

உச்சrப்பின் அச்சுக டன் பயன்ப கிற . இன்ஷா அல்லாஹ் மற் ம் பல 

ெமாழிகளில் ெவகு விைரவில்.  

உங்கள் வி ப்பம் ேபால் ேவார்ட் (word) அல்ல   பி. டி. எப்(pdf) ல் 

ட ன்ேலா  (Download) ெசய் ங்கள். 

அப்படி 81/2 X 14 ைசஜ் ேதைவ என்றால் ப்rண்டிங் ெசய் ம் ெபா  

ன்கூட்டிேய lகல் ைசஜ் ேதர்ந் எ த்  ெகாள் ங்கள். 

எங்களிடம் மிக உபேயாகமான ஹஜ் வடீிேயா, இலவச ஹஜ் தகங்கள் 

மற் ம் பல லிங்க்ஸ் இந்த ெவப்ைஸட்டில் உள்ளன 

 

   

  


