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হজ্জৰ মাহ সমূহত উমৰা
কৰাৰ বিধান
] অসমীয়া – Assamese – [ آسامي

শ্বাইখ মুহাম্মদ ছলেহ আে-মুনাবজ্জদ


অনু বাদ
ৰফিকুল ইছলাম ফবন হাফববু ৰ ৰহমান দৰঙী
ইছল়ামী বিশ্ববিদ্য়ালয মদ্ীন়া ছছৌবদ্ আৰি
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العمرة يف أشهر احلج

الشيخ حممد صالح املنجد

ترمجة :رفيق االسالم بن حبيب الرمحن
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হজ্জৰ মাহ সমূ হত উমৰা কৰাৰ বিধান

প্ৰশ্ন: হজ্জৰ মাহ সমূ হত উমৰা কৰা জালেজ নন?; যবদ নসই িছৰ
নমাৰ হজ্জ কৰাৰ বনেত নাথালক। ঊদাহৰণ স্বৰূলে হজ্জৰ প্ৰাে ১৫
বদন আগত মই মক্কা গগ উমৰা কবৰলো। উমৰা কবৰ উভবত
আবহলো। এইল া জালেজ হি নন?
উত্তৰ:
সকলো ধৰণৰ প্ৰশংসা আল্লাহৰ িালি।
হজ্জৰ মাহত উমৰা কৰা জালেজ; এলকই িছৰত হজ্জ কৰাৰ বনেত
থাকক অথিা ননথাকক। এই নেত্ৰত আবেমসকেৰ মাজত নকালনা
মতলভদ নাই।
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নিী চাল্লাল্লাহু আোইবহ অছাল্লাম সলিবামুঠ ৪ া উমৰা কবৰবছে।

নতলখতৰ নগাল ই উমৰা জুেক্বাদা মাহত আবছে। জুেক্বাদা হজ্জৰ
মাহ (শ্বাওৱাে, জুেক্বাদা আৰু জুেবহজ্জা) ৰ অন্তভূক্ত
ব । নকৱে
নতলখত নতলখতৰ জীৱনৰ নশষ উমৰাৰ েগত বিদােী হজ্জ
কবৰবছে।
িুখাৰী আৰু মুছবেলম আনাছ ৰাবদআল্লাহু আনহুৰ েৰা িণবনা
কবৰলছ নয, ৰাছু ে চাল্লাল্লাহু আোইবহ অছাল্লাম চাবৰ া উমৰা
কবৰবছে। নকৱে নতলখতৰ হজ্জৰ উমৰাৰ িাবহলৰ নগাল ইলিাৰ
আবছে জুেক্বাদা মাহত: হুদাইবিোৰ উমৰা অথিা হুদাইবিোৰ সবিৰ
সমেত উমৰা আবছে জুেক্বাদা মাহত। বেছৰ িছৰৰ উমৰাও
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আবছে জুেক্বাদা মাহত। হুনাইনৰ গবনমত (যু দ্ধত বিজে োভ কবৰ
নোৱা ধন) বিতৰণ কৰা ঠাই বজবেৰবানাৰ েৰা অহা উমৰাল াও
আবছে জুেক্বাদা মাহত। আৰু আনল া গহলছ নতলখতৰ হজ্জৰ
উমৰা।
ইমাম নৱৱী ৰাবহমাহুল্লাহ এই হাদীছৰ িযাখযাত গকলছ: “আনাছ
আৰু ইিলন ওমৰ ৰাবদআল্লাহু আনহুমাৰ িণবনাৰ সাৰকথা গহলছনতওঁলোক দুলোজন ৪ া উমৰাৰ নেত্ৰত একমত। এ া আবছে
হুদাইবিোৰ িছৰ বহজৰী ৬ষ্ঠ চন জুেক্বাদা মাহত। নসই িছৰ
নতলখত সকলে িাধাপ্ৰাপ্ত গহ ইহৰামৰ েৰা হাোে গহ উভবত
গগবছে; উমৰা কবৰি েৰা নাবছে। বিতীেল া আবছে ৭ম বহজৰীৰ
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জুেক্বাদা মাহত। তৃতীেল া আবছে ৮ম বহজৰীত মক্কা বিজেৰ
িছৰ। চতুথবল া আবছে হজ্জৰ েগত। নসই উমৰাৰ ইহৰাম জুেক্বাদা
মাহত িাবিবছে আৰু উমৰাৰ কাম সমূ হ জুেবহজ্জা মাহত নশষ
কবৰবছে।”
নতওঁ আৰু গকলছ: “আবেম সকলে গকলছ: নিী চাল্লাল্লাহু আোইবহ
অছাল্লালম জুেক্বাদা মাহৰ ফবজেতৰ িালি আৰু জালহবে (অজ্ঞতা)
যু গৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কবৰিলে এই উমৰা সমূ হ জুেক্বাদা মাহত োেন
কবৰবছে। কাৰণ জালহবে যু গত, এই মাহত উমৰা কৰাক গুনাহৰ
কাম িুবে ভিা গহবছে। নসলে নিী চাল্লাল্লাহু আোইবহ অছাল্লাম এই
মাহত অবধক হাৰত উমৰা কবৰবছে যালত এই মাহত উমৰা কৰা
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গিধ নহাৱা বিষেক মজিুত কবৰি োলৰ আৰু অলিধ নহাৱাৰ
জালহেী দৃ বিভবিক তীব্রভালৱ অেলনাদন কবৰি োলৰ। আল্লালহই
সিবজ্ঞানী।”
ইছোম প্ৰশ্ন আৰু উত্তৰ

