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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

31822: হজ্জ আদায় কৰাৰ পদ্ধতি 

প্ৰশ্ন: মই হজ্জ আদায় কৰাৰ পদ্ধতি তবস্তাতৰি জাতনব তবচাৰৰা। 
 

উত্তৰ: 

আলহামদুতলল্লাহ। 

হজ্জ এটা উত্তম আৰু মৰ্যদাপূৰ্য ইবাদি। এইৰটা ইছলামৰ পঞ্চ স্তম্ভৰ অনযিম, 
তৰ্ ইছলাম প্ৰদান কতৰ আল্লাহ িাআলাই নবী মুহাম্মদ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ 
অছাল্লামক ৱপ্ৰৰৰ্ কতৰতছল। তৰ্ স্তম্ভসমূহ অতবহৰন ৱকাৰনা বযতিৰ দ্বীনদাতৰ 
পূৰ্যিা পাব ৱনাোৰৰ। তৰ্ৰকাৰনা ইবাদিৰ দ্বাৰা আল্লাহৰ ননকটয অজযন কতৰবলল 

হ’ৱল আৰু ইবাদি কবুল হ’বলল হ’ৱল দুটা তবষয় আেশ্যক: 

 এক. একমাত্ৰ আল্লাহৰ বাৰব মুখতলছ বা একতনষ্ঠ ৱহাো। অৰ্যাৎ ৱসই ইবাদিৰ 

মাধ্যমি আল্লাহৰ সন্তুতি আৰু পৰকালৰ কলযাৰ্ক উৰ্শ্য কৰা; প্ৰদশ্যৰনচ্ছা, 
প্ৰচাৰতপ্ৰয়িাৰ উৰ্ৰশ্য নকৰা অৰ্বা আন ৱকাৰনা পাতৰ্যে উৰ্শ্যৰ বাৰব 
নকৰা। 

 দুই. কৰ্া আৰু কমযি নবী চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লামৰ অনুসৰৰ্ কৰা। নবী 
চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লামৰ আদশ্য নজনালক ৱিওঁক অনুসৰৰ্ কৰা সম্ভে 
নহয়। এৰিৰক তৰ্ বযতি হজ্জ পালনৰ মাধ্যমি অৰ্বা আন ৱকাৰনা ইবাদি 
পালনৰ মাধ্যমি আল্লাহৰ ননকটয লাভ কতৰব তবচাৰৰ িাৰ কিযবয নহৰছ নবী 
চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লামৰ আদশ্য জাতন ৱলাো। িলি আতম ছুন্নাহ মুিাতবক 
হজ্জ আদায় কৰাৰ পদ্ধতি সংতিপ্ত ভাৰে দাতঙ ধ্তৰম। ইতিপূৱবয আতম ওমৰাহ 
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আদায় কৰাৰ পদ্ধতি 31819 নং প্ৰশ্নৰ উত্তৰি দাতঙ ধ্তৰৰছা। ওমৰাহ আদায় 
কৰাৰ পদ্ধতি ৱসই প্ৰশ্নৰ উত্তৰৰ পৰা জাতন লব পাৰৰ। 

 হজ্জৰ প্ৰকাৰ: 

হজ্জ তিতন প্ৰকাৰ: িামাতু্ত, ইিৰাদ আৰু তিৰান। 

 িামাতু্ত হজ্জ: হজ্জৰ মাহসমূহি (হজ্জৰ মাহসমূহ নহৰছ- শ্বাওোল, জুলিাদাহ, 
জুলতহজ্জা চাওঁক আল-শ্বাৰহুল মুমতি ৭/৬২) এককভাৰে ওমৰাৰ ইহৰাম 
পতৰধ্ান কৰা, মক্কাি উপতিি নহ িাোি কৰা, ওমৰাৰ ছায়ী কৰা, মূৰ খুৰৰাো 
অৰ্বা চুতল চুতট কতৰ ওমৰাৰ পৰা হালাল নহ ৱৰ্াো। ইয়াৰ তপছি িাৰতবয়াৰ 

তদনা অৰ্যাৎ ৮ জুলতহজ্জাৰ তদনা এককভাৰে হজ্জৰ ইহৰাম পতৰধ্ান কতৰ হজ্জৰ 
ৰ্ােিীয় কাৰ্যােলী ৱশ্ষ কৰা। এৰিৰক, িামাতু্ত হজ্জকাৰী পতৰপূৰ্য এটা ওমৰাহ 

পালন কৰৰ আৰু পতৰপূৰ্য এটা হজ্জ পালন কৰৰ। 

 ইিৰাদ হজ্জ: ৱকেল হজ্জৰ বাৰব ইহৰাম পতৰধ্ান কৰা, মক্কাি উপতিি নহ 
িাোৰি কুদুম কৰা, হজ্জৰ বাৰব ছায়ী কৰা, মূৰ নুখুৰাই বা চুতল চুতট নকতৰ 
আৰু ইহৰামৰ পৰা হালাল নলহ ইহৰাম অেিাি ৰ্কা আৰু ঈদৰ তদনা 
জামাৰাহ আকাবাি তশ্লগুতট দতলওোৰ তপছি ইহৰামৰ পৰা হালাল নহ ৱৰ্াো। 
ৰ্তদ হজ্জৰ ছায়ীক হজ্জৰ িাোিৰ তপছি আদায় কতৰব তবচাৰৰ ৱিৰে 
ৱিৰনকুো কতৰৰলও ৱকাৰনা অসুতবধ্া নাই। 

 তিৰান হজ্জ: ওমৰাহ আৰু হজ্জৰ বাৰব এৰকলৰে ইহৰাম পতৰধ্ান কৰা অৰ্বা 
প্ৰৰ্মৰি ওমৰাৰ বাৰব ইহৰাম পতৰধ্ান কৰা িাৰ তপছি িাোি আৰম্ভ কৰাৰ 
আেি হজ্জক ওমৰাৰ লেি সমৃ্পি কৰা (অৰ্যাৎ িাোি আৰু ছায়ীক হজ্জ 
আৰু ওমৰাৰ ছায়ী তহচাৰপ তনয়ি কৰা)। তিৰান হজ্জকাৰীৰ আমলসমূহ 
ইিৰাদ হজ্জকাৰীৰ আমলৰ দৰৰ। তকন্তু তিৰান হজ্জকাৰীৰ বাৰব হাতদ লাতেব ; 

আৰু ইিৰাদ হজ্জকাৰীৰ বাৰব হাতদ নালাৰে। 

https://islamqa.info/bn/31819
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 হজ্জৰ প্ৰকাৰসমূহৰ মাজি আটাইিলক উত্তম নহৰছ- িামাতু্ত হজ্জ। নবী 
চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লাৰম ৱিওঁৰ ছাহাবীসকলক এই হজ্জ আদায় কৰাৰ 
তনৰদযশ্ তদৰছ আৰু এই হজ্জ আদায় কৰাৰ প্ৰতি উদু্বদ্ধ কতৰৰছ। আনতক ৰ্তদ 
ৱকাৰনাবাই তিৰান হজ্জ বা ইিৰাদ হজ্জৰ তনয়ি কতৰ ৱপলায় িৰ্াতপও 
ৱিৰখৰি িাৰ ইহৰামক ওমৰাৰ ইহৰামি পতৰবিযন কতৰ হালাল নহ ৱৰ্াোৰ 
িাতেদ তদৰছ। ৰ্াৰি ৱসই বযতি িামাতু্ত হজ্জ পালনকাৰী হ’ব পাৰৰ। আনতক 
এইৰটা িাোৰি কুদুম আৰু ছায়ীৰ তপছৰিা হ’ব পাৰৰ। কাৰৰ্ নবী চাল্লাল্লাহু 
আলাইতহ অছাল্লাৰম ৱিওঁৰ তবদায়ী হজ্জি িাোি আৰু ছায়ী কৰাৰ তপছি 
ৱিওঁৰ ছাহাবীসকলক তনৰদযশ্ তদতছল- ৱিামাৰলাকৰ মাজি ৰ্াৰ ৰ্াৰ লেি হাতদ 
নাই তস ৱৰ্ন তনজৰ ইহৰামক ওমৰাৰ ইহৰামি পতৰবিযন কতৰ মূৰৰ চুতল চুতট 
কতৰ হালাল নহ ৰ্ায়। ৱিও ঁ আৰু নকৰছ: মই ৰ্তদ হাতদ নাতনৰলাৰহঁৰিন 
ৱিৰনহ’ৱল ৱিামাৰলাকক তৰ্ তনৰদযশ্ তদৰছা মৰয়া ৱসইৰটা পালন কতৰৰলাৰহঁৰিন। 

 ইহৰাম: অলপ আেি তৰ্ প্ৰশ্নৰ ৱৰিাৰৰন্স তদয়া নহৰছ ৱসই প্ৰশ্নৰ উত্তৰি 
ইহৰামৰ ছুন্নিসমূহ ৱৰ্ৰন- গুছল কৰা, সুেতি বযেহাৰ কৰা, নামাজ পঢা 
ইিযাতদ উৰল্লখ কৰা নহৰছ। ইহৰামৰ আেি ৱসই ছুন্নিসমূহ পালন কতৰব 
লাতেব। ইয়াৰ তপছি নামাজ ৱশ্ষ কতৰ অৰ্বা তনজ বাহনি আৰৰাহৰ্ কতৰ 

ইহৰাম বাতিব। ৰ্তদ িামাতু্ত হজ্জকাৰী হয় ৱিৰনহ’ৱল ক’ব: 

 بُِعْمَرةَ  اللَّهُمََّ لَبَّْيكََ

লাব্বাইকাল্লাহুম্মা তব উমৰাতিন (অৰ্য- ৱহ আল্লাহ! ওমৰাহকাৰী তহচাৰপ ৱিামাৰ 
দৰবাৰি হাতজৰ)। 

আৰু ৰ্তদ তিৰান হজ্জ আদায়কাৰী হয় ৱিৰনহ’ৱল ক’ব: 

ةَ  اللَّهُمََّ لَبَّْيكََ  َوُعْمَرةَ  بَِحجَّ
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লাব্বাইকাল্লাহুম্মা তব হাজ্জাতিন ওো উমৰাতিন (ৰহ আল্লাহ! হজ্জ আৰু 
ওমৰাহকাৰী তহচাৰপ ৱিামাৰ দৰবাৰি হাতজৰ) 

আৰু ৰ্তদ ইিৰাদ হজ্জকাৰী হয় ৱিৰনহ’ৱল ক’ব: 

ا اللَّهُمََّ لَبَّْيكََ  َحج ًّ

লাব্বাইকাল্লাহুম্মা হাজ্জান (ৰহ আল্লাহ! হজ্জকাৰী তহচাৰপ ৱিামাৰ দৰবাৰি 
হাতজৰ)। 

িাৰ তপছি ক’ব: سمعة وال فيها رياء ال حجة هذه اللهم  আল্লাহুম্মা হাতৰ্তহ 
হাজ্জািুন লা তৰয়াআ তি-হা অলা ছুমআ (ৰহ আল্লাহ! এই হজ্জক এৰনকুো হজ্জ 
তহচাৰপ কবুল কৰা ৰ্াৰ মাজি ৱলৌতককিা আৰু প্ৰচাৰতপ্ৰয়িা নাই)। ইয়াৰ 
তপছি নবী চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লাৰম ৱৰ্ৰনলক িালতবয়া পাঠ কতৰৰছ 
ৱিৰনলক িালতবয়া পাঠ কতৰব। ৱসই িালতবয়া নহৰছ- 

 َشِريكََ ال َواْلُمْلكََ لَكََ َوالنِّْعَمةََ اْلَحْمدََ إِنََّ ، لَبَّْيكََ لَكََ َشِريكََ ال لَبَّْيكََ ، لَبَّْيكََ اللَّهُمََّ لَبَّْيكََ
 لَكََ

 লাব্বাইকাল্লাহুম্মা লাব্বাইক। লাব্বাইকা লা শ্বাতৰকা লাকা লাব্বাইক। ইন্নাল 
হামদা অন তন’মািা লাকা অল মুলক। লা শ্বাতৰকা লাক। 

(অৰ্য- মই ৱিামাৰ দৰবাৰি উপতিি, ৱহ আল্লাহ মই ৱিামাৰ দৰবাৰি 
উপতিি। মই ৱিামাৰ দৰবাৰি উপতিি ৱিামাৰ ৱকাৰনা অংশ্ীদাৰ নাই, মই 
ৱিামাৰ দৰবাৰি উপতিি। তনশ্চয় ৰ্ােিীয় প্ৰশ্ংসা, ৰ্ােিীয় তনয়ামি ৱিামাৰ 
বাৰবই আৰু ৰাজত্ব ৱিামাৰৰই। ৱিামাৰ ৱকাৰনা অংশ্ীদাৰ নাই।) 

 নবী চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লাৰম আৰু এটা িালতবয়া পতঢতছল ৱসইৰটা নহৰছ- 

 اْلَحقَِّ إِلَهََ لَبَّْيكََ

লাব্বাইকা ইলাহাল হাি (অৰ্য- ৱহ সিয উপাসয! ৱিামাৰ দৰবাৰি উপতিি)। 
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ইবৰন ওমৰ (ৰাতদয়াল্লাহু আনহুৰে) আৰু অলপ ৱবতছলক পতঢতছল: 

ْغبَاءَُ بِيََدْيكََ َواْلَخْيرَُ َوَسْعَدْيكََ لَبَّْيكََ  َواْلَعَملَُ إِلَْيكََ َوالرَّ

লাব্বাইকা অছাদাইক। অল খাইৰু তব ইয়াদাইক। অৰ-ৰােবা-উ ইলাইকা অল 
আমাল। (অৰ্য- মই ৱিামাৰ দৰবাৰি উপতিি, মই ৱিামাৰ ৱসৌজনযি 
উপতিি। কলযাৰ্ ৱিামাৰৰই হািি। আকাংখা আৰু আমল ৱিামাৰ প্ৰতি 

তনৰবতদি)। পুৰুষসকৰল উচ্চস্বৰৰ িালতবয়া পাঠ কতৰব আৰু নাৰীসকৰল 
এৰনলক পতঢব ৰ্াৰি ওচৰৰ ৱলাৰক শুতনব পাৰৰ আৰু ৰ্তদ ওচৰি অপৰ পুৰুষ 
ৰ্াৰক ৱিৰনহ’ৱল ৱোপৰন িালতবয়া পতঢব। 

 ইহৰামকাৰী ৰ্তদ ৱকাৰনা প্ৰতিবিকিাৰ আশ্ংকা কৰৰ ৱৰ্ৰন ৱবমাৰ, শ্ত্ৰু বা 
ৱেিিাৰ ইিযাতদ ৱিৰনহ’ৱল ইহৰাম কৰা অেিাি চিয কতৰ ৱলাো ভাল। 
ইহৰাম কৰা অেিাি ৱিওঁ ক’ব: 

 َحبَْستَنِيَْ َحْيثَُ فََمِحلِّيَْ َحابِسَ  َحبََسنِيَْ إِنَْ

ইন হাবাছাতন হাতবছ িা মাতহতল্ল হাইছু হাবাছিাতন (অৰ্য- ৰ্তদ ৱকাৰনা 
প্ৰতিবিকিা - ৱৰ্ৰন ৱৰাে, পলম ৱহাো ইিযাতদ ৱমাৰ হজ্জ পালনি- বাধ্া নহ 
তৰ্য় হয় ৱিৰনহ’ৱল মই ৰ্’ি প্ৰতিবিকিাৰ তচকাৰ হম িৰিই ইহৰামৰ পৰা 
হালাল নহ ৰ্াম)।  

 اإلحرام أرادت حني الزبري بنت ضباعة أمر"  وسلم عليه اهلل صىل انليب ألن
 ابلخاري رواه"  استثنيت ما ربك ىلع لك إن:  وقال تشرتط أن مريضة ويه

 (7081) ومسلم( 9805)

তকয়ৰনা জুবাআ তবনৰি ৰু্বাইৰ অসুি ৱহাোি নবী চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লাৰম 
ইহৰাম কৰা অেিাি ৱিওঁক চিয কৰাৰ তনৰদযশ্ তদতছল আৰু নকতছল: “িুতম তৰ্ 



 

 

 
 7  

চিয কতৰছা ৱসয়া ৱিামাৰ ৰবৰ ওচৰি েহৰ্ৰৰ্ােয।”[ছহীহ বুখাৰী (৫০৮৯) 
আৰু ছহীহ মুছতলম (১২০৭)]  

ৰ্তদ ইহৰামকাৰী চিয কতৰ ৰ্াৰক আৰু নুছুক (হজ্জ-ওমৰাহ) পালনি 
প্ৰতিবিকিাৰ সনু্মখীন হয় ৱিৰনহ’ৱল তস ইহৰামৰ পৰা হালাল নহ ৰ্াব। এৰন 
কতৰৰল িাৰ ওপৰি আন ৱকাৰনা দাতয়ত্ব নাতহব। আৰু ৰ্তদ প্ৰতিবিকিাৰ 

ৱকাৰনা আশ্ংকা নাৰ্াৰক ৱিৰনহ’ৱল চিয নকৰাই বাঞ্ছনীয়। কাৰৰ্ নবী চাল্লাল্লাহু 
আলাইতহ অছাল্লাৰম চিয কৰা নাতছল আৰু সাধ্াৰৰ্ভাৰে সকৰলাৰক চিয কৰাৰ 
তনৰদযশ্ও তদয়া নাতছল। জুবাআ তবনৰি ৰু্বাইৰ অসুি ৱহাোৰ কাৰৰৰ্ ৱিওঁক 
তনৰদযশ্ তদতছল। ইহৰামকাৰীৰ উতচি অতধ্ক হাৰি িালতবয়া পাঠ কৰা। 
তবৰশ্ষলক সময় আৰু অেিাৰ পতৰবিযনসমূহি। ৱৰ্ৰন ওখ ঠাইি উঠাৰ 
সময়ি। িলিাৰল নমাৰ সময়ি। ৰাতি বা তদনৰ আেমনকালি। িালতবয়া 

পাঠৰ তপছি আল্লাহৰ সন্তুতি আৰু জান্নাি প্ৰাৰ্যনা কৰা আৰু জাহান্নামৰ পৰা 
আশ্ৰয় প্ৰাৰ্যনা কৰা উতচি। 

ওমৰাৰ ইহৰামৰ ৱিত্ৰি ইহৰামৰ আৰম্ভতৰ্ৰ পৰা িাোি আৰম্ভ কৰাৰ আে 
নলৰক িালতবয়া পাঠ কৰাৰ তবধ্ান আৰছ। আৰু হজ্জৰ ৱিত্ৰি ইহৰাম পতৰধ্ান 
কৰাৰ তপছৰ পৰা ঈদৰ তদনা জামাৰাহ আকাবাি তশ্লগুতট দতলওো নলৰক 
িালতবয়া পঢাৰ তবধ্ান আৰছ। 

মক্কাি প্ৰৰেশ্ৰ বাৰব গুছল কৰা: মক্কাৰ ওচৰি উপতিি হ’ৱল ৰ্তদ সম্ভে হয় 
মক্কাি প্ৰৰেশ্ৰ বাৰব গুছল কতৰ লব। কাৰৰ্ নবী চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লাৰম 
মক্কাি প্ৰৰেশ্ কৰাৰ সময়ি গুছল কতৰতছল। [ছহীহ মুছতলম (১২৫৯)] 

ইয়াৰ তপছি মছতজৰদ হাৰামি প্ৰৰেশ্ৰ সময়ি ৱসাঁ ভতৰ আেি তদব আৰু 
ক’ব: 
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ة   اهلله  ِمْسِب َلا م   والصَّ َلا ا  واالسَّ ْوله  َعا مَّ  اهلله  راس  رْ  الَّله  ْ  اْغفه ْ  له بْواابا  له  واْفتاحْ  ذ ن ْوبه
ا
وذ   رامْحاتهكا  أ ع 

ا
 أ

ه  يمه  بهاّللَّ هه  الْعاظه بهواْجهه يمه  وا ره
انههه  الْكا لْطا يمه  واس  ده نا  الْقا انه  مه يْطا يمه  الشَّ  الرَّجه

(অৰ্য- আল্লাহৰ নামি আৰম্ভ কতৰৰছা। ৰাছুল চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লামৰ 

প্ৰতি ৰহমি আৰু শ্াতে বতষযি হওঁক। ৱহ আল্লাহ! ৱমাৰ সকৰলা গুনাহ িমা 
কতৰ তদয়া। ৱমাৰ বাৰব ৱিামাৰ ৰহমিৰ দুোৰসমূহ খুতল তদয়া। মই তনলতিি 

চয়িানৰ পৰা মহান আল্লাহৰ ওচৰি ৱিওঁৰ মহান ৱচহাৰাৰ মাধ্যমি, ৱিওঁৰ 
অনাতদ ৰাজত্বৰ মাধ্যমি আশ্ৰয় প্ৰাৰ্যনা কতৰৰছা।) 

িাৰ তপছি িাোি আৰম্ভ কৰাৰ বাৰব হাজাৰৰ আছোদৰ িাৰল আগুোই ৰ্াব। 
িাোি কৰাৰ পদ্ধতি ইতিপূৰবয (31819) নং প্ৰশ্নৰ উত্তৰি উৰল্লখ কৰা নহৰছ। 

িাোিৰ তপছি আৰু িাোিৰ দুই ৰাকাি নিল নামাজৰ তপছি মাছআ (ছায়ী 
কৰাৰ িান)ৰ িাৰল আগুোই ৰ্াব আৰু ছািা-মাৰো পাহাৰৰ মাজ িানি ছায়ী 
(প্ৰদতিৰ্) কতৰব। (31819) নং প্ৰশ্নৰ উত্তৰি ছায়ীৰ তবেৰৰ্ উৰল্লখ কৰা নহৰছ 

িামাতু্ত হজ্জকাৰী ওমৰাৰ ছায়ী কতৰব। আৰু ইিৰাদ ও তিৰান হজ্জকাৰী হজ্জৰ 
ছায়ী কতৰব লেৰি ইচ্ছা কতৰৰল ছায়ীৰটা হজ্জৰ িৰজ িাোিৰ তপছৰিা আদায় 
কতৰব পাতৰব। 

মূৰ খুৰৰাো অৰ্বা চুতল চুতট কৰা: 

িামাতু্ত হজ্জকাৰী ৱৰ্তিয়া ছায়ীৰ সািটা প্ৰদতিৰ্ ৱশ্ষ কতৰব ৱিতিয়া পুৰুৰষ 
মূৰ খুৰাব নাইবা চুতল চুতট কতৰব। মূৰ খুৰাৰল মূৰৰ সবযাংশ্ খুৰাব লাতেব। 
এইদৰৰ চুতল চুতট কতৰৰলও মূৰৰ সবযাংশ্ৰ চুতল চুতট কতৰব লাতেব। চুতল চুতট 

কৰািলক মূৰ খুৰৰাো উত্তম। তৰ্ৰহিু নবী চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লাৰম মূৰ 
খুৰৰাোসকলৰ বাৰব তিতনবাৰ দুআ কতৰৰছ আৰু চুতল চুতট কৰা সকলৰ বাৰব 
এবাৰ দুআ কতৰৰছ। [ছহীহ মুছতলম (১৩০৩)] তকন্তু হজ্জৰ সময় ৰ্তদ অতি 

https://islamqa.info/bn/31819
https://islamqa.info/bn/31819
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তনকটেিযী হয় আৰু নিুন চুতল ওলাবলল সময় নাৰ্াৰক ৱিৰনহ’ৱল চুতল চুতট 
কৰা উত্তম; ৰ্াৰি হজ্জৰ সময়ি মূৰ খুৰাব পাৰৰ। দলীল নহৰছ- তবদায় হজ্জি 

নবী চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লাৰম ৱিওঁৰ ছাহাবীসকলক ওমৰাৰ বাৰব মূৰৰ চুতল 
চুতট কৰাৰ তনৰদযশ্ তদতছল। কাৰৰ্ ৱিওঁৰলাৰক জুলতহজ্জা মাহৰ ৪ িাতৰৰখ 
ৱপাোৰ ভােি মক্কাি উপতিি নহতছল। আৰু নাৰীসকৰল আঙুতলৰ এক কৰ 

পতৰমাৰ্ চুতল কাতট লব। এইতখতনৰি িামাতু্ত হজ্জকাৰীৰ ওমৰাৰ কাম সম্পন্ন 
হ’ল আৰু িামাতু্ত হজ্জকাৰী সমূ্পৰ্যৰূৰপ হালাল নহ ৰ্াব। অৰ্যাৎ হালাল অেিাি 
এজন বযতি তৰ্ তৰ্ কতৰব পাৰৰ (ৰৰ্ৰন- তচলাইকৃি ৱপাছাক পতৰধ্ান কৰা, 
সুেতি বযেহাৰ কৰা, স্ত্ৰী সহবাস কৰা ইিযাতদ) িামাতু্ত হজ্জকাৰীও ইয়াৰ তপছি 
ৱসইসমূহ কাম কতৰব পাতৰব। 

 আনহাৰি ইিৰাদ আৰু তিৰান হজ্জকাৰী মূৰ নুখুৰাব; অৰ্বা মূৰৰ চুতল চুতট 
নকতৰব; ৱিওঁৰলাৰক ইহৰামৰ পৰা হালাল নহ’ব। বৰং ইহৰাম অেিাি ৰ্াতকব 
আৰু ঈদৰ তদনা জামাৰা আকাবাি তশ্লগুতট দতলওোৰ তপছি মূৰ খুৰাব অৰ্বা 
চুতল চুতট কতৰ হালাল নহ ৰ্াব। 

িাৰতবয়াৰ তদনা বা তিলতহজ্জাৰ ৮ িাতৰৰখ িামাতু্ত হজ্জকাৰী মক্কাি িাৰ 
অেিানিলৰ পৰা ইহৰাম বাতিব। ওমৰাৰ ইহৰাম কৰা অেিাি তৰ্ তৰ্ কৰা 
মুস্তাহাব আতছল হজ্জৰ ইহৰামৰ সময়ৰিা ৱসয়া কৰা (ৰৰ্ৰন- গুছল কৰা, সুেতি 
বযেহাৰ কৰা, নামাজ পঢা ইিযাতদ) মুস্তাহাব। এই ইহৰামৰ সময়ি হজ্জৰ 
তনয়ি কতৰব, িালতবয়া পাঠ কতৰব আৰু ক’ব: حجاًَّ اللهم لبيك  (ৰহ আল্লাহ! 
হজ্জকাৰী তহচাৰপ ৱিামাৰ দৰবাৰি উপতিি)। ৰ্তদ হজ্জ সমাপ্তকৰৰ্ি ৱকাৰনা 
প্ৰতিবিকিাৰ আশ্ংকা ৰ্াৰক ৱিৰে চিয কতৰ লব। فمحلي حابس حبسني وإن 

حبستني حيث  (অৰ্য- ৰ্তদ ৱকাৰনা প্ৰতিবিকিাই ৱমাক আটক কৰৰ ৱিৰনহ’ৱল 
মই ৰ্ৰিই আটক হম ৱসই ঠাইৰি হালাল নহ ৰ্াম)। আৰু ৰ্তদ এৰন ৱকাৰনা 

আশ্ংকা নাৰ্াৰক ৱিৰনহ’ৱল চিয কৰা অনুতচি। এজন হাজ্জীৰ বাৰব মুস্তাহাব 
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নহৰছ ঈদৰ তদনা জামাৰা আকাবাি তশ্লগুতট দতলওোৰ আেললৰক উচ্চস্বৰৰ 
িালতবয়া পাঠ কৰা। 

 মীনালল ৰাওনা: 

ইয়াৰ তপছি মীনালল ৰাোনা হ’ব। িাি উপতিি নহ ৱজাহৰ, আছৰ, মােতৰব, 
ঈশ্বা আৰু িজৰৰ নামাজ কছৰ (৪ ৰাকািৰ িলি ২ ৰাকাি) কতৰ ৰ্ৰ্া 
সময়ি আদায় কতৰব। দলীল নহৰছ- নবী চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লাৰম মীনাি 

এই নামাজসমূহ কছৰ কতৰতছল; তকন্তু এৰকলৰে আদায় কৰা নাতছল। 

 কছৰ: ৪ ৰাকাি তবতশ্ি নামাজসমূহ ২ ৰাকাি নক আদায় কৰা। মক্কাবাসী 

আৰু আন আন ৱলাকসকৰলও মীনা, আৰািা আৰু মুজদাতলিাি নামাজ কছৰ 
কতৰব। দলীল নহৰছ- নবী চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লাৰম হজ্জ আদায় কৰা 
অেিাি ৱলাকসকলক নল নামাজ আদায় কতৰতছল। ৱিওঁৰ লেি 

মক্কাবাসীসকৰলও আতছল। তকন্তু ৱিওঁ ৱিওঁৰলাকক পতৰপূৰ্য নামাজ আদায় কৰা 
তনৰদযশ্ তদয়া নাতছল। ৰ্তদ ৱসয়া িৰজ হ’ৱলৰহঁৰিন ৱিৰনহ’ৱল ৱিওঁ 

ৱিওঁৰলাকক ৱসয়া তনৰদযশ্ তদৰলৰহঁৰিন ৱৰ্ৰনলক মক্কা তবজয়ৰ বছৰি তনৰদযশ্ 
তদতছল। তকন্তু মক্কাৰ অট্ৰতলকা আৰু ঘৰ দুোৰসমূহ প্ৰসাতৰি নহ নহ মীনা মক্কাৰ 
অেভূযি নহ নেৰছ। এৰন লাৰে ৱৰ্ন মীনা মক্কাৰৰই এটা অংশ্। ৱসৰয় 

মক্কাবাসীসকৰল িাি কছৰ নকতৰব। 

 আৰািালল েমন: 

আৰািাৰ তদনা সূৰৰ্যাদয়ৰ তপছি মীনাৰ পৰা আৰািাৰ উৰ্ৰশ্য ৰাোনা তদব। 
সম্ভে হ’ৱল ৱজাহৰৰ আেললৰক নাতমৰাি অেিান কতৰব (নাতমৰা নহৰছ- 
আৰািাৰ সনু্মখভােৰ এটা িানৰ নাম)। আৰু ৰ্তদ ৱসয়া সম্ভে নহয় 

ৱিৰনহ’ৱলও ৱকাৰনা অসুতবধ্া নাই। কাৰৰ্ নাতমৰাি অেিান কৰা ছুন্নি; 
ওোতজব নহয়। সূৰ্য পতশ্চমাকাশ্ি ঢতল পৰাৰ তপছি (অৰ্যাৎ ৱজাহৰৰ সময় 
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ৱহাোৰ তপছি) ৱজাহৰ আৰু আছৰ উভয় নামাজ এৰকলৰে ৱজাহৰৰ ওোিি 
দুই দুই ৰাকাি নক আদায় কতৰ লব; তঠক ৱৰ্ৰনলক নবী চাল্লাল্লাহু আলাইতহ 
অছাল্লাৰম আদায় কতৰতছল ৰ্াৰি আৰািাৰ ময়দানি দীঘয সময় অেিান কতৰ 
দুআ কতৰব পাৰৰ। নামাজৰ তপছি আল্লাহৰ তৰ্তকৰ আৰু দুআি বযস্ত হ’ব। 

আল্লাহৰ ওচৰি িতৰয়াদ কতৰব, দু হাি িুতল তকবলামুখী নহ তৰ্ ইচ্ছা দুআ 
কতৰব। ৰ্তদ তকবলামুখী হওঁৰি জাবাৰল আৰািা তপছ পৰৰ িৰ্াতপও ৱকাৰনা 
অসুতবধ্া নাই। তৰ্ৰহিু দুআৰ ৱিত্ৰি ছুন্নি নহৰছ- তকবলামুখী ৱহাো; পাহাৰ 
অতভমুখী নহয়। নবী চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লাৰম পাহাৰৰ ওচৰি অেিান 
কতৰতছল আৰু নকতছল: “মই ইয়াি অেিান কতৰৰলা; আৰািাৰ ময়দানৰ 
সবযাংশ্ অেিানিল।” ৱসই মহান তদনা ৰাছুল চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লাৰম 
তৰ্ৰটা দুআ আটাইিলক ৱবতছ কতৰৰছ ৱসইৰটা নহৰছ- 

ا  لا  ه   ، اّللَّ   إهلَّ  إهلا يكا  لا  واْحدا ه لْك   لا   ، لا   َشا لا   ، الْم  وا  ، اْْلاْمد   وا ا  واه  ل  َعا ء   ك  ْ ير   َشا  قاده

লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহু অহদাহু লা শ্বাতৰকা লাহু। লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু। 
ওোহুো আলা কুতল্ল শ্বাইতয়যন িাদীৰ। (অৰ্য- একমাত্ৰ আল্লাহৰ বাতহৰৰ আন 
ৱকাৰনা সিয উপাসয নাই। ৱিওঁৰ ৱকাৰনা অংশ্ীদাৰ নাই। ৰাজত্ব ৱিওঁৰৰই। 
প্ৰশ্ংসা ৱিওঁৰৰই। ৱিওঁ সকৰলা তবষয়ৰি িমিাবান)। ৰ্তদ অলপ অপ্ৰীতিকৰ 

লাৰে আৰু সঙ্গী-সাৰৰ্ীসকলৰ লেি কৰ্া বিৰা নক অলপ সৰিজ হ’বলল মন 
ৰ্ায় ৱিৰনহ’ৱল ভাল কৰ্া ক’ব অৰ্বা ভাল ৱকাৰনা পুতৰ্ পতঢব। তবৰশ্ষলক 
আল্লাহ িাআলাৰ বদানযিা, ৱিওঁৰ মহান অনুেহ তবষয়ক ৱকাৰনা পুতৰ্ পতঢব। 
ৰ্াৰি ৱসই মহান তদনৰটাি আল্লাহৰ প্ৰতি আশ্াৰ তদশ্ৰটা ভাৰী নহ ৰ্াৰক। 
ইয়াৰ তপছি পুনৰ আল্লাহৰ ওচৰি প্ৰাৰ্যনা আৰু দুআি উভতি আতহব আৰু 
তদনৰ ৱশ্ষভােক কামি লোবলল সৰচি হ’ব। তকয়ৰনা আটাইিলক উত্তম দুআ 
নহৰছ- আৰািা তদেসৰ দুআ। 

 মুজদাতলিালল ৰাওোনাাঃ 
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সূৰ্য অস্ত ৱৰ্াোৰ তপছি মুজদাতলিালল ৰাওোনা হ’ব। মুজদাতলিাি উপতিি নহ 
মােতৰব আৰু ঈশ্বাৰ নামাজ এটা আজান আৰু দুই ইকামিি আদায় কতৰব। 
ৰ্তদ এই আশ্ংকা হয় ৱৰ্, মুজদাতলিাি উপতিি হওঁৰি মাজ ৰাতি পাৰ নহ 
ৰ্াব ৱিৰন ৱিত্ৰি পৰ্ি নামাজ আদায় কতৰ লব। কাৰৰ্ নামাজক মাজ ৰাতিৰ 
ৱবতছ পলম কৰা তঠক নহয়। মুজদাতলিাি আতহ ৰাতি অতিবাতহি কতৰব। 

িজৰৰ ওোি ৱহাোৰ তবষৰয় তনতশ্চি ৱহাোৰ তপছি পলম নকতৰ এক আজান 
আৰু এক ইকামিি িজৰৰ নামাৰ্ পতঢ লব। ইয়াৰ তপছি আল-মাশ্বআতৰল-
হাৰামৰ িাৰল আগুোই ৰ্াব (বিযমান মুজদাতলিাি মছতজদৰটা তৰ্ িানি আৰছ 
এইৰটাৰে ৱসই ঠাই)। িাি নে আল্লাহৰ একত্ববাদৰ ৱঘাষৰ্া তদব, আল্লাহৰ 
মহত্ব ৱঘাষৰ্া কতৰব আৰু িাকবীৰ ক’ব আৰু ইছিাৰ ৱহাো (ইছিাৰ মাৰন- 
সূৰৰ্যাদয়ৰ আেি পূেতদশ্ি ৱপাোৰ তকৰৰ্ প্ৰষু্ফতটি নহ উঠা) নলৰক তৰ্ মন ৰ্ায় 
দুআ কতৰব। ৰ্তদ আল-মাশ্বআতৰল-হাৰামি ৱৰ্াো সম্ভে নহয় ৱিৰনহ’ৱল তনজ 
িানি অেিান কতৰ দুআ কতৰব। দলীল নহৰছ নবী চাল্লাল্লাহু আলাইতহ 
অছাল্লামৰ বাৰ্ী: “মই এই িানি অেিান কতৰৰলা। ৱোৰটই মুজদাতলিা 
অেিানিল।” হাি উৰত্তালন কতৰ তকবলামুখী নহ দুআ আৰু তৰ্তকৰ কতৰব। 

 মীনালল ৰাওোনাাঃ 

সূৰৰ্যাদয়ৰ আেি আকাশ্ ভাললক উজ্জতলি নহ উতঠৰল মীনাৰ উৰ্ৰশ্য ৰাওোনা 
তদব। ওোতদৰয় মুহাচ্ছাৰ (মুজদাতলিা আৰু মীনাৰ মধ্যেিযী এটা উপিযকা) 
দ্ৰুি পাৰ হ’ব। মীনাি উপতিি নহ অৰপিাকৃি মক্কাৰ তনকটেিযী ‘আকাবা’ 
নামক জামাৰািি এটা এটালক মুঠ ৭টা তশ্লগুতট তনৰিপ কতৰব। প্ৰতিৰটা 
তশ্লগুতটৰ আকাৰ হ’ব প্ৰায় বুটমাহৰ সম-পতৰমান। প্ৰতিৰটা তশ্লগুতট তনৰিপৰ 
সময়ি িাকবীৰ কব। জামাৰা আকাবাি তশ্লগুতট তনৰিপ কৰাৰ ছুন্নি পদ্ধতি 
নহৰছ- জামাৰাক সনু্মখি ৰাতখব, মক্কাক বাওঁ িাৰল ৰাতখব আৰু মীনাক ৱসাঁ 
িাৰল। তশ্লগুতট দতলওো সম্পন্ন ৱহাোৰ তপছি হাতদ জৰবহ কতৰব। ইয়াৰ 
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তপছি পুৰুৰষ মূৰ খুৰাব অৰ্বা মূৰৰ চুতল চুতট কতৰব। আৰু মতহলাসকৰল 
আঙুতলৰ এক কৰ পতৰমাৰ্ চুতল কাতট লব। (ইয়াৰ মাধ্যমি ইহৰামৰ পৰা 
প্ৰাৰ্তমক হালাল অজযন হ’ব; অৰ্যাৎ এই হালাল ৱহাোৰ তপছি ৱকেল স্ত্ৰী 
সহবাসৰ বাতহৰৰ আন সকৰলা কাম হাজী চাৰহবৰ বাৰব হালাল।) ইয়াৰ তপছি 
মক্কাি নে হজ্জৰ িাোি আৰু ছায়ী কতৰব। (ইয়াৰ তপছি হাজী চাৰহব তদ্বিীয় 
হালাল হ’ব। এই হালালৰ মাধ্যমি ইহৰামৰ কাৰৰ্ি তৰ্ তৰ্ হাৰাম নহতছল ৱসই 
সকৰলা হাজীৰ বাৰব হালাল হ’ব)। তশ্লগুতট তনৰিপ আৰু মূৰ খুৰৰাোৰ তপছি 
িাোি কৰাৰ বাৰব মক্কাি ৰ্াব তবচাতৰৰল ছুন্নি নহৰছ- সুেতি বযেহাৰ কৰা। 
দলীল নহৰছ আইশ্বা ৰাতদয়াল্লাহু আনহাৰ হাতদছ “মই ইহৰাম কৰাৰ আেি 
ইহৰামৰ বাৰব আৰু হালাল ৱহাোৰ তপছি িাোিৰ বাৰব নবী চাল্লাল্লাহু 
আলাইতহ অছাল্লামক সুেতি লোই তদতছৰলা।” [ছহীহ বুখাৰী (১৫৩৯) আৰু 
ছহীহ মুছতলম (১১৮৯)]। ইয়াৰ তপছি িাোি আৰু ছায়ী কৰাৰ তপছি মীনাি 

উভতি আতহব। জুলতহজ্জাৰ একাদশ্ আৰু দ্বাদশ্িম ৰাতি মীনাি অতিবাতহি 
কতৰব আৰু ৱসই দুতদন সূৰ্য পতশ্চমাকাশ্ি ঢতল পৰাৰ তপছি তিতনওটা 
জমাৰািি তশ্লগুতট তনৰিপ কতৰব। উত্তম নহৰছ- তশ্লগুতট তনৰিপৰ বাৰব 
ৱখাজকাতঢ ৱৰ্াো। বাহনি উতঠ েৰলও অসুতবধ্া নাই। প্ৰৰ্মৰি প্ৰৰ্ম জমাৰািি 
এটা এটালক ৭টা তশ্লগুতট তনৰিপ কতৰব। এই জামাৰাৰটা মক্কাৰ পৰা 
অৰপিাকৃি দূৰি আৰু মছতজৰদ খাইিৰ ওচৰি। প্ৰতিৰটা তশ্লগুতট তনৰিপৰ 
সময়ি িাকবীৰ ক’ব। ইয়াৰ তপছি অলপ আগুোই নে দীঘয সময় তৰ্ ইচ্ছা 
দুআ কতৰব। ৰ্তদ দীঘয সময় তৰ্য় ৱহাো আৰু দুআ কৰা কাৰৰাবাৰ বাৰব কিকৰ 
হয় ৱিৰনহ’ৱল সাধ্যানুৰ্ায়ী অলপ সময়ৰ বাৰব হ’ৱলও দুআ কতৰব; ৰ্াৰি ছুন্নি 
পালন হয়। ইয়াৰ তপছি মধ্যেিযী জামাৰািি এটাৰ তপছি এটালক মুঠ ৭টা 
তশ্লগুতট তনৰিপ কতৰব। প্ৰতিৰটা তশ্লগুতটৰ লেি িাকবীৰ পতঢব। ইয়াৰ 
তপছি অকনমান বাওঁ িাৰল আঁিতৰ নে তকবলামুখী নহ তৰ্য় হ’ব আৰু হাি 
উৰত্তালন কতৰ সম্ভে হ’ৱল দীঘয সময় দুআ কতৰব। দীঘয সময় দুআ কৰা সম্ভে 
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নহ’ৱল অলপ সময়ৰ বাৰব হ’ৱলও তৰ্য় নহ দুআ কতৰব। এই দুআৰটা এতৰ তদয়া 
উতচি নহয়। তৰ্ৰহিু এইৰটা ছুন্নি। বহুৰিা মানুৰহ নজনাৰ বাৰব অৰ্বা 
অেৰহলা কতৰ এই ছুন্নিৰটা এতৰ তদৰয়। ৱৰ্তিয়া ৱকাৰনা ছুন্নি অপ্ৰচতলি নহ 
পৰৰ ৱিতিয়া ৱসই ছুন্নিৰ ওপৰি আমল কৰা আৰু মানুহৰ মাজি ইয়াৰ 
প্ৰসাৰ আৰু প্ৰচাৰ কৰা অতধ্ক গুৰুত্বপূৰ্য নহ উৰঠ। ৰ্াৰি এই ছুন্নিৰটা 
এৰকবাৰৰ বাদ পতৰ নাৰ্ায়। 

 ইয়াৰ তপছি জামাৰা আকাবাি এটাৰ তপছি এটালক মুঠ ৭টা তশ্লগুতট তনৰিপ 
কতৰব। প্ৰতিৰটা তশ্লগুতট তনৰিপৰ সময়ি িাকবীৰ পতঢব। এই জামাৰািি 
তশ্লগুতট তনৰিপ কৰাৰ তপছি তৰ্য় নহ’ব আৰু দুআও নকতৰব। এইদৰৰ 
জুলতহজ্জা মাহৰ ১২ িাতৰৰখ ৩টা জামাৰািি তশ্লগুতট তনৰিপ কৰাৰ তপছি 
ইচ্ছা কতৰৰল ৱদতৰ নকতৰ ৱসই তদনাই মীনা িযাে কতৰ গুতচ আতহব পাৰৰ। আৰু 
ইচ্ছা কতৰৰল জুলতহজ্জাৰ ১৩ িাতৰৰখ ৰাতি মীনাি অেিান কতৰ তপছ তদনা সূৰ্য 
পতশ্চমাকাশ্ি ঢতল পৰাৰ তপছি ৩টা জামাৰািি তশ্লগুতট তনৰিপ কতৰ মীনা 
িযাে কতৰব পাৰৰ। এতদন পলমলক মীনা িযাে কৰাৰটা উত্তম; তকন্তু ওোতজব 
নহয়। তকন্তু জুলতহজ্জাৰ ১২ িাতৰৰখ সূৰৰ্যাদয়ৰ সময়ৰিা ৰ্তদ ৱকাৰনাবাই মীনাি 
অেিান কৰৰ ৱিৰনহ’ৱল িাৰ বাৰব ১৩ িাতৰৰখ ৰাতি মীনাি অতিবাতহি কৰা 
আৰু তপছ তদনা ৩টা জামাৰািি তশ্লগুতট তনৰিপ কৰা ওোতজব। তকন্তু মীনাি 
সূৰ্য ডুতব ৱৰ্াো ৰ্তদ িাৰ ইখতিয়াৰৰ বাতহৰৰ ৱকাৰনা কাৰৰ্ি হয় ৱৰ্ৰন 
ৱকাৰনাবাই তনজ ঠাই িযাে কতৰ োড়ীি উতঠৰছ তকন্তু পৰ্ি জযাম বা এই 
জািীয় ৱকাৰনা কাৰৰ্ি পলম নহ ৰ্ায় ৱিৰনহ’ৱল ১৩ িাতৰখ নলৰক ৱদতৰ কৰা 
িাৰ বাৰব ওোতজব নহ’ব। কাৰৰ্ এই পলম িাৰ তনজ ইখতিয়াৰভুি নহয়। 
িাৰ তপছি ৱৰ্তিয়া মক্কা িযাে কতৰ তনজ ৱদশ্লল গুতচ ৱৰ্াোৰ ইচ্ছা কতৰব 
ৱিতিয়া তবদায়ী িাোি নকৰা নলৰক মক্কা িযাে নকতৰব। দলীল নহৰছ- 
“ৱিামাৰলাকৰ ৱকাৰনও ৰ্াৰি প্ৰিান নকৰৰ ৱৰ্তিয়া নলৰক তস ৱশ্ষ কাম 
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বায়িুল্লাহৰ (িাোি) নকৰৰ।” [ছহীহ মুছতলম (১৩২৭)] আন এটা বৰ্যনাি 
আৰছ- “ৱলাকসকলক আৰদশ্ কৰা নহৰছ- ৱিওঁৰলাকৰ সবযৰশ্ষ আমল ৰ্াৰি 
বায়িুল্লাহৰ (িাোি) হয়। তকন্তু হাৰয়জেস্ত নাৰীক এই তবষৰয় এতৰ তদয়া 
নহৰছ।”[ছহীহ বুখাৰী (১৭৫৫) আৰু ছহীহ মুছতলম (১৩২৮)] হাৰয়জ আৰু 
তনিাছেস্ত নাৰীসকলৰ বাৰব তবদায়ী িাোি নাই আৰু তসহঁিৰ বাৰব মছতজৰদ 
হাৰামৰ দুোৰৰ ওচৰি তৰ্য় নহ তবদায় জৰনাোৰটাও উতচি নহয়। কাৰৰ্ এই 
ধ্ৰৰ্ৰ পদ্ধতি নবী চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লামৰ পৰা বতৰ্যি ৱহাো নাই। 
ৱৰ্তিয়া তনজ ৱদশ্লল গুতচ ৱৰ্াোৰ ইচ্ছা কতৰব ৱিতিয়া হাজী চাৰহবৰ সবযৰশ্ষ 
কাম হ’ব িাোি। ৰ্তদ তবদায়ী িাোি কৰাৰ তপছি সঙ্গীসকলৰ বাৰব অৰপিা 
কতৰবলেীয়া হয় অৰ্বা মালপত্ৰ বাহনি উৰঠাোবলল অৰপিা কতৰবলেীয়া হয় 
অৰ্বা পৰ্ৰ সিল তহচাৰপ তকবা তকতনবলেীয়া হয় ৱিৰে ৱকাৰনা অসুতবধ্া নাই। 
ইয়াৰ বাৰব পুনৰ িাোি কতৰব নালাতেব। তকন্তু ৰ্তদ ভ্ৰমৰ্ তবলিৰ তনয়ি 
কতৰবলেীয়া হয় (উদাহৰৰ্ স্বৰূৰপ ভ্ৰমৰ্ আতছল তদনৰ পূবযাহ্ণি আৰু তবদায়ী 
িাোি কতৰ নলৰছ তকন্তু তপছি ৰ্তদ ভ্ৰমৰ্ তদনৰ অপৰাহ্ণি কতৰবলেীয়া হয়) 
ৱিৰনহ’ৱল পুনৰ তবদায়ী িাোি কতৰ ৱলাো ওোতজব; ৰ্াৰি সবযৰশ্ষ আমলৰটা 
িাোি হয়। 

 হজ্জ বা ওমৰাৰ ইহৰাম পতৰধ্ান কৰাৰ তপছি ইহৰামকাৰীৰ ওপৰি তনৰনাি 
তবষয়সমূহ ওোতজবাঃ 

১. ইছলামী ৰ্ােিীয় অনুশ্াসন পতৰপূৰ্যভাৰে মাতন চলা। ৱৰ্ৰন- ৰ্ৰ্া সময়ি 
নামাজসমূহ আদায় কৰা। 

২. আল্লাৰহ তৰ্ তৰ্ তনৰষধ্ কতৰৰছ ৱৰ্ৰন পাপ কৰ্া, পাপ কাম আৰু অবাধ্যিাৰ 
পৰা তবৰি ৰ্কা। দলীল নহৰছ আল্লাহ িাআলাৰ বাৰ্ী: “এৰিৰক তৰ্ৰয় এই 
মাহসমূহি হজ্জ কতৰবলল তিৰ কৰৰ তস ৱৰ্ন হজ্জৰ সময়ি স্ত্ৰী-সৰম্ভাে, অনযায় 
আচৰৰ্ আৰু কলহ-তববাদ নকৰৰ”। [ছুৰা বাকাৰাহ; ২: ১৯৭] 
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৩. পতেত্ৰ িানসমূহৰ তভিৰি অৰ্বা বাতহৰি কৰ্া বা কমযৰ দ্বাৰা মুছলমানক 
কি তদয়াৰ পৰা তবৰি ৰ্কা। 

৪. ইহৰাম অেিাি তৰ্ তৰ্ কৰা তনতষদ্ধ ৱসইৰবাৰৰ পৰা তবৰি ৰ্কা: ৱৰ্ৰন 

ক. চুতল বা নখ কাতটব নালাৰে। তকন্তু কাঁইট বা এই জািীয় তকবা িুতল 
ৱপলাওঁৰি ৱিজ ওলাৰলও গুনাহ নহ’ব। 

খ. ইহৰাম পতৰধ্ান কৰাৰ তপছি শ্ৰীৰি, পতৰধ্ান কৰা ৱপাছাকি বা ৱখাোৰ 
সামেীি সুেতি বযেহাৰ নকতৰব। সুেতিৰু্ি চাৰবান বযেহাৰ নকতৰব। তকন্তু 
ইহৰামৰ আেি বযেহাৰকৃি সুেতি ৱকাৰনা আলামি ৰ্তদ ৰ্াতক ৰ্ায় িাি 
ৱকাৰনা অসুতবধ্া নাই। 

ে. তচকাৰ কতৰব ৱনাোতৰব। 

ঘ. স্ত্ৰী সহবাস কতৰব ৱনাোতৰব। 

ঙ. উৰত্তজনাসহ স্ত্ৰীক আৰকাঁোলী লব ৱনাোতৰব, চুমা খাব ৱনাোতৰব বা এই 
জািীয় তকবা নকতৰব। 

চ. তনৰজ তববাহৰ চুতি নকতৰব অৰ্বা আন কাৰৰাবাৰ তববাহৰ আকদ কতৰব 
ৱনাোতৰব অৰ্বা ৱকাৰনা নাৰীক তনজৰ বাৰব অৰ্বা আন কাৰৰাবাৰ বাৰবও 
তববাহৰ প্ৰস্তাে তদব ৱনাোতৰব। 

ছ. হািৰমাজা পতৰধ্ান নকতৰব। তকন্তু ৱকাৰনা কাৰপাৰৰ টুকুৰাৰৰ হাি 
ৱমতৰয়াৰল গুনাহ নহ’ব। 

 এই সািটা তনতষদ্ধ কামৰ ৱিত্ৰি নাৰী-পুৰুষ উভৰয় সমান। তকন্তু তবৰশ্ষলক 
পুৰুষৰ বাৰব কামসমূহ নহৰছ- 
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-          লাতে ৰ্কা ৱকাৰনা বস্তুৰৰ মূৰ নাঢাতকব। তকন্তু ছাতিৰ দ্বাৰা অৰ্বা োড়ীৰ ছাঁি, 
ৱখমাৰ ছাঁ নাইবা মূৰি ৱকাৰনা ৱবাজা বহন কতৰবলল ৱকাৰনা ৱদাষ নাই। 

-          তচলাইকৃি কাৰপাৰ, পাগুৰী, টুতপ, পায়জামা, ৱমাজা পতৰধ্ান কৰা নাৰ্াব। তকন্তু 
লুতঙ্গ ৱপাো নেৰল পায়জামা পতৰধ্ান কতৰব। জুিা নাপাৰল ৱমাজা পতৰব পাৰৰ। 

-          ইতিপূৰবয উৰল্লতখি ৱপাছাকসমূহৰ িলাতভতষি ৱকাৰনা ৱপাছাৰকা পতৰধ্ান কৰা 
নাৰ্াব। ৱৰ্ৰন- জুব্বা, কযাপ, টুতপ, ৱেতি ইিযাতদ।  

-          জুিা, আঙুতঠ, চশ্মা, ৱহডৰিান ইিযাতদ বযেহাৰ কতৰব পাৰৰ। হািি ঘতড় 
ৰাতখব পাৰৰ, হাৰ (আই কাডয) পতৰধ্ান কতৰব পাতৰব। টকা-পয়চা ৰখাৰ বাৰব ৱবল্ট 
পতৰধ্ান কতৰব পাতৰব। 

-          সুেতিহীন বস্তুৰ দ্বাৰা পতৰষ্কাৰ-পতৰচ্ছন্ন ৱহাো ৰ্াব। মূৰ আৰু শ্ৰীৰ ৱধ্াো 
ৰ্াব আৰু মাতলচ কৰা ৰ্াব। এৰন কৰাি অতনচ্ছাকৃিভাৰে ৱকাৰনা চুতল সতৰ পতৰৰলও 
ৱকাৰনা ৱদাষ নাই। 

নাৰীসকৰল ৱনকাব পতৰধ্ান নকতৰব। ৱনকাব নহৰছ- এৰনকুো কাৰপাৰ তৰ্ৰটাৰ দ্বাৰা 
নাৰীসকৰল তসহঁিৰ মুখ ঢাতক ৰাৰখ; ৱকেল চকু দুটা ৱদখা ৰ্ায়। নাৰীসকলৰ বাৰব 
ছুন্নি নহৰছ- মুখ ঢাতক ৰাখা। তকন্তু ৰ্তদ অপৰ পুৰুষৰ দৃতি পাি ৱহাোৰ সম্ভােনা ৰ্াৰক 
ৱিৰনহ’ৱল ইহৰাম অেিাি অৰ্বা ইহৰামৰ বাতহৰৰ মুখ ঢাতক ৰখা ওোতজব। 

 চাওঁক: আলবানীৰ “মানাতছকুল হজ্জ অল ওমৰাহ” আৰু শ্বাইখ উছাইমীনৰ “তছিািুল 
হজ্জ অল ওমৰাহ” আৰু “আল-মানহাজ তল মুতৰতদল ওমৰাহ অল হাজ্জ” 

ইছলাম প্ৰশ্ন আৰু উত্তৰ ৱেবছাইট 

 

 


