১১

باللغة اآلسامية

হিধ

হজ্জৰ আৰকান আৰু কৰণীয় সমূ হৰ তাবলকা আৰু তাৰ বিধান
কৰণীয়

নং

হুকুম

কাম সমূ হ
নু ছুকত প্ৰলিশ কৰাৰ আগলত গুছল

ককালনা ক্ষবত

(৮ম বদন।

আৰু েবৰস্কাৰ েবৰছন্ন হহ সু গবি

েূ ৰণ নাই।

ইয়াউমুত

িযিহাৰ কবৰি। সু গবি ককিল

তাৰবিয়াহ)

েুৰুষৰ িালি।
ককালনা ক্ষবত

নু ছুকত

েবৰস্কাৰ কালোৰ েবৰধান কবৰি।

েূ ৰণ নাই।

প্ৰলিশ কৰাৰ

আৰু মবহলাই কসৌন্দৰ্জ প্ৰদশজন

বনয়ত কবৰ

কনালহািা বৰ্লকালনা কালোৰ েবৰধান

ইহৰাম

কবৰি োলৰ।

েবৰধান

৩

ছু ন্নত

ওিাবৰ্ি

কৰা।

ঠাই বকন্তু িাতলন আৰািাৰ েৰা
ওেৰত থাবকিা।

১৩

১৪

তামাত্তু কাৰীৰ িালি সু ৰ্স্ত
জ কৰ্ািাৰ

ককালনা ক্ষবত

আগলতই কতওঁ বৰ্ ঠাইত অিস্থান

েূ ৰণ নাই।

১৫

ছু ন্নত

ছু ন্নত

عضو هيئة كبار العلماء
৬

হজ্জ সম্পন্ন কবৰি কনািাৰাৰ ককালনা

ককালনা ক্ষবত

আশংকা থাবকলল কৰ্লন কিমাৰ-

েূ ৰণ নাই।

ছু ন্নত

নিম বদনঃ
(ইয়াউলম
আৰািা।

৮

ছু ন্নত

মুৰ্দাবলিাৰ

আৰ্াৰ ইতযাবদ কতলনহ’কল এই িু বল

ছু ন্নত

িললাগডা, বনৰ্ খাৰুলেটীয়া দৰং অসম
1436-2015

ওিাবৰ্ি

োলন কৰা মকৰূহ। বকন্তু ৰ্াৰ

েূ ৰণ নাই।

বনয়ত কবৰি, “আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা

মুৰ্দাবলিাত উেবস্থত হহ এক
আৰ্ান আৰু দু ই ইকামতসহ

ককালনা ক্ষবত

মাগবৰি আৰু ইশ্বা ছালাত ৰ্মা কবৰ

েূ ৰণ নাই।

মুৰ্দাবলিাত ৰাবত অবতিাবহত

দম ( ক্ষবত েূ ৰণ

কবৰি। মাজ ৰাৰি লে অৱস্থান

) বদি লাবগি।

েূ ৰণ নাই।

কটাকা

আদায় কবৰ বদন উজ্জল কনালহািা

ছু ন্নত

হাজ্জান িা-ইন হািাছানী হাবিছ, িা-

হললক িবহ থাবক দু আ কবৰি। কাৰণ

মাহাল্লী হাইছু হািাস্তানী”। আৰু ৰ্বদ

নিী িল্লল্লাহু আলাইবহ অছাল্লামৰ েৰা

এলন ককালনা আশংকা নাথালক কতলে

িবণজত আলছ কৰ্ কতলখত
মুৰ্দাবলিাত বকিলা সন্মু খ হহ দু আ

নু ছুকত প্ৰলিশ কৰাৰ বেছত কিবছ

ককালনা ক্ষবত

কিবছ তালবিয়াহ োঠ কবৰি।
পুৰুষ সকলে উচ্চস্বলৰ পাঠ
কৰৰব।

েূ ৰণ নাই।

কবৰবছল তকিীৰ, তাহলীল আৰু
কতৌহীদ োঠ কবৰবছল। (মুছবলম)
১৭

িাওক ২ নং

হিধ

কটাকা।

ছু ন্নত

১০ম বদন

সু ৰ্জ উদয় কহািাৰ বেছত তালবিয়া হক

ককালনা ক্ষবত

আৰািাৰ িালল গমন কবৰি।

েূ ৰণ নাই।

মলনালৰ্াগ সহকালৰ খুতিা শুবনি তাৰ

ককালনা ক্ষবত

বেছত আওিাল ওিাক্তত ৰ্ুহৰ আৰু

েূ ৰণ নাই।

ককালনা ক্ষবত

কবৰ বিনম্ৰতালৰ অেৰ খুবল দু আ

েূ ৰণ নাই।

সু ৰ্স্ত
জ হললক আৰািাত অিস্থান

িাওক ৩নং

কবৰি।

কটাকা।

ককালনা ক্ষবত

লগলত কতওঁললাকৰ তত্বািধায়ক

েূ ৰণ নাই।

সু ৰ্জ উদয় কহািাৰ আগলত বমনা হল

ককালনা ক্ষবত

ৰাওিানা হ’ি। ৰ্াওঁলত কিবছ কিবছ

েূ ৰণ নাই।

দু আ কবৰি আৰু তালবিয়া োঠ
(ইয়াউমুন
নাহৰ)

কবৰি।
১৯

ছু ন্নত

ঈদৰ বদন

মুৰ্দাবলিাৰ েৰা বমনা হল ৰ্াওঁলত

ককালনা ক্ষবত

বৰ্লকালনা ঠাইৰ েৰা ৭টা সৰু (িু ট

েূ ৰণ নাই।

মাহৰ দলৰ) বশল গুবট উঠাই লি।
২০

বকিলা সন্মু খ হহ দু লয়া হাত উলত্তালন

দু িল
জ মানু হ আৰু মবহলা সকল
সকল মাৰ্ ৰাবত গুবি ৰ্াি োলৰ।

১৮

কবৰি।
১০

ককালনা ক্ষবত

অবতিাবহত কবৰি। িৰ্ৰ ছালাত

কবৰি। আৰ্ান এটা ইক্বামত দু টালৰ।
৯

হাবৰ্ সকলৰ িালি আৰািাৰ িওম

িাওক নং ১

আছৰ ৰ্মা কবৰ কছৰ আদায়

ৰাবত।

েূ ৰণ নাই।

ককালনা ক্ষবত

কবৰি। ৰ্মা নকবৰি।
৭

মুৰ্দাবলিাৰ িালল ৰাওিানা হ’ি।

মুৰ্দাবলিাত িৰ্ৰ হললক ৰাবত

১৬

মীনাত অিস্থান কবৰি আৰু ৪

:ترجمة

ককালনা ক্ষবত

কৰা ওিাবৰ্ি।

ৰাকাত বিবশষ্ট ছালাতলিাৰ কছৰ

দাৰুত তাওহীদ বলত্ তালীি অত্তাৰ্জামাহ

ওিাবৰ্ি

এইদলৰ বনয়ত কৰা ছু ন্নত নহয়।
৫

ৰবিকুল ইছলাম বিন হাবিিুৰ ৰহমান দৰঙী

ছু ন্নত

বনয়ত কবৰি।

فضيلة الشيخ الدكتور

অনু িাদঃ

মকৰূহ

সু ৰ্স্ত
জ কৰ্ািাৰ বেছত বধৰ বস্থলৰ

কছৰ আদায় কবৰি।

‘আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা হাজ্জান’ হক

راجعه

رفيق االسالم بن حبيب الرحمن

ছু ন্নত

ককাৰিানী নাই তাৰ িালি হিধ।

কবৰি আৰু ‘লাব্বাইকা হাজ্জান’ িা

৪

েূ ৰণ নাই।

আৰািাহ কগালটই বখবন বথয় কহািাৰ

কবৰলছ তাৰ েৰাই ইহৰাম েবৰধান

إعداد

ঠাইত অিস্থান কবৰি োলৰ। নিী
মই ইয়াত বথয় বদলছা, ৰ্াবন কথািা

১২

েুৰুলষ ইহৰামত বিলাইবিহীন দু টা

২

হজ্জৰ আৰকান, কৰণীয় আৰু তাৰ বিধান

ছু ন্নত

ককালনা ক্ষবত

িল্লাল্লাহু আলাইবহ অছাল্লালম হকলছঃ

কামলটা েবৰতযাগ
কাৰীৰ বিধান

১

িাতলন আৰািাৰ িাবহলৰ বৰ্লকালনা

২১

ওিাবৰ্ি
ছু ন্নত

৭ টা বশল গুবট ৰ্ামৰাতুল আক্বািালল

দম (ক্ষবত েূ ৰণ)

দবলয়াি।

বদি লাবগি

কািা িাওঁ িালল কবৰ আৰু বমনা কসাঁ

ককালনা ক্ষবত

িালল হল এটাৰ বেছত এটালক

েূ ৰণ নাই।

অিযাহত ভালি ৭টা বশলগুবট
দবলয়াি। প্ৰলতযকলটা বশলগুবট

দবলয়াওঁলত আল্লাহু আকিাৰ ক’ি।

৩১

ছু ন্নত

তালবিয়া নক’ি।
২২

ওিাবৰ্ি

তামাত্তুকাৰীৰ িালি ককাৰিানী কৰা

িাওক ৪ নং

আৰু ইয়াৰ সময় হহলছ ঈদৰ বদনৰ

কটাকা।

েৰা আয়যালম তাশ্বৰীকৰ তৃতীয় বদনৰ

ছু ন্নত

৩৩

ওিাবৰ্ি

তাশ্বৰীক্ব)

আৰু বমনা উভয় ঠাইৰ মাৰ্ত
মূ ৰ খুৰুিা িা িুবল িুবট কৰা। মূ ৰ

দম (ক্ষবত

খুৰুিা ভাল কাৰণ নিী িল্লল্লাহু

েূ ৰণ)বদি লাবগি।

৩৪

ছু ন্নত

২৬
২৭

ওিাবৰ্ি
হালাল

ইৰ্বতিা আৰু ৰমল নকৰালক

হজ্জ মুকাম্মল

তািালি ইিাৰ্া কৰা। ভ্ৰমন কৰা

নহ’ি।

ৰ্ামৰা ছু গৰা তাৰ বেছত ৰ্ামৰা

দম (ক্ষবত েূ ৰণ)

উস্তা তাৰ বেছত ৰ্ামৰা কুিৰা হল

বদি লাবগি।

প্ৰলতযক ৰ্ামাৰাতত এটাৰ বেছত

ককালনা ক্ষবত

এটালক অিযাহত ভালি ৭টা বশলগুবট

েূ ৰণ নাই।

“লাব্বাইকা ওমৰাতান অহাজ্জান”।
২) হলজ্জ ইিৰাদত ককাৰিানী নাই বকন্তু হলজ্জ বক্বৰানত ককাৰিানী আলছ কৰ্লনলক তামাত্তুত
ককাৰিানী আলছ।
ইহৰাম অিস্থাৰ বনবষদ্ধ কাম সমূ হঃ
ক্ৰমঃ

বনবষদ্ধ কাম সমূ হঃ

১

মূ ৰ আবদৰ িুবল খুৰুিা

২

নখ কটা

৩

আতৰ-সু গবি িযিহাৰ কৰা

৪

স্ত্ৰী আবলঙ্গন কৰা

৫

বিকাৰ কৰা

সময় হললক েলম কৰাত ককালনা

বেছত কসাঁ িালল অলে আগুিাই ৰ্াই

েূ ৰণ নাই।

৭

সহিাস কৰা

অসু বিধা নাই। তািালি বিদা

বকিলা অবভমুবখ হহ দু লয়া হাত

৮

বিলাই কৰা কালোৰ েবৰধান কৰা (েুৰুষৰ িালি বনবষদ্ধ)

কবৰললও ৰ্লথষ্ট।

উলত্তালন কবৰ বদৰ্জ সময় দু আ কৰা।

৯

মূ ৰ ঢাবক ৰখা (েুৰুষৰ িালি বনবষদ্ধ)

১০

কনক্বাি েবৰধান কৰা (মবহলাৰ িালি বনবষদ্ধ)

১১

Gloves িা হাত মুৰ্া েবৰধান কৰা (মবহলাৰ িালি বনবষদ্ধ)

ৰাবম (বশলগুবট দবলওিা) আৰু মূ ৰ

ককালনা ক্ষবত

খুৰুিাৰ বেছত ৰ্বদ তািালি ইিাৰ্া

েূ ৰণ নাই।

৩৬

ছু ন্নত

ছু ন্নত

ৰ্ামৰা ছু গৰাত বশলগুবট দবলওিাৰ

ককালনা ক্ষবত

বেছত িাওঁ িালল অলে আগুিাই

েূ ৰণ নাই।

কবৰিলল মক্কা ৰ্াি বিিালৰ কতলে

ৰ্াই বকিলা অবভমুবখ হহ দু লয়া হাত

সু গবি িযিহাৰ কবৰি।

উলত্তালন কবৰ বদৰ্জ সময় দু আ কৰা।
ককালনা ক্ষবত

নহ’ি।

িালল হল ৰ্ামাৰাতুল আক্বািাত

েূ ৰণ নাই।

েুৰুষৰ িালি উেলৰাক্ত বতবনটা

ককালনা ক্ষবত

বশলগুবট দবলয়াি আৰু তাৰ বেছত

িাধাপ্ৰাপ্ত কলাকৰ দলৰ।

(বশলগুবট দবলওিা, মূ ৰ খুৰুিা আৰু

েূ ৰণ নাই।

দু আ নকবৰি।

২) তালবিয়াঃ লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা শ্বাৰীকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল

হজ্জৰ ছাঈ আদায় কৰা।

হজ্জ মুকাম্মল

৩৭

৩৮

ছু ন্নত

১) িতজ কৰা থাবকলল ককালনা কাৰলণ হজ্জ আদায় কবৰি কনািাবৰলল তাৰ িালি দম (ৰ্বৰমনা

কািা িাওঁ িালল আৰু বমনা কসাঁ

৩৯

বমনাত ৰাবত অবতিাবহত কবৰি।

দম (ক্ষবত েূ ৰণ)

ওিাবৰ্ি সময়ৰ েবৰমান অধজ

বদি লাবগি।

ৰাবততলক কিবছ।

ওিাবৰ্ি

ছু ন্নত

ঈদৰ বদনা ৰ্ামৰাতুল আক্বািাত

ককালনা ক্ষবত

বশলগুবট দবলওিাৰ বেছত হাবৰ্

েূ ৰণ নাই।

৪০

ওিাবৰ্ি

এই কাম সমূ হ অগা বেছালক

ককালনা ক্ষবত

কবৰললও ককালনা ক্ষবত নাই।

েূ ৰণ নাই।

মূ ৰ খুৰুিা আৰু তািাি) কাৰণ নিী
িল্লল্লাহু আলাইবহ অছাল্লালম হকলছঃ
কৰা, ককালনা অসু বিধা নাই।

হামদা অবন্ন’মাতা লাকা অলমুলক, লা শ্বাৰীকা লাক।

অবতিাবহত কবৰি।

বদি লাবগি।

৩) বৰ্লয় আৰািাত অিস্থান নকবৰি তাৰ হজ্জ নহ’ি আৰু বৰ্লয় সূ ৰ্স্ত
জ কৰ্ািাৰ আগলত গুবি ৰ্াি

১৩ নং বদন হললক অিস্থান কবৰি।

ককালনা ক্ষবত

তাৰ দম (ক্ষবত েূ ৰণ) বদি লাবগি।

১২ নং বদনলতা আগবতয়ালক গুবি

েুৰণ নাই।

অহা হিধ।

িাওক ৬ নং

৪) ৰ্াৰ ককাৰিানী কৰাৰ সক্ষম নাই কতওঁ হজ্জৰ বতবন বদন িওম োলন কবৰি আৰু ইয়াৰ িালি

আগবতয়ালক ৰ্াি বিছৰা িযবক্তৰ

ওিাবৰ্ি

উত্তম বতবনটা বদন হহলছ ১১-১২-১৩ তাবৰখ িাবক ৭টা ৰ্ৰলল উভবত কৰ্ািাৰ বেছত কবৰি।
৫) তকিীৰঃ আল্লাহু আকিাৰ, আল্লাহু আকিাৰ, লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ, অল্লাহু আকিাৰ, আল্লাহু

ওেৰত ৰ্ামাৰাত সমূ হত বশলগুবট

আকিাৰ, অবলল্লাবহল হামদ।

দবলওিা ওিাবৰ্ি আৰু ১২ নং বদনৰ

৬) ৰ্বদ সূ ৰ্স্ত
জ কৰ্ািাৰ আগলত বমনাৰ েৰা কনালায় কতলে অিস্থান কৰা িাঞ্চনীয়।

সূ ৰ্স্ত
জ কৰ্ািাৰ আগলতই বমনা তযাগ
৪১

বেছত।

(বশলগুবট দবলওিা, ককাৰিানী কৰা,

দম (ক্ষবত েূ ৰণ)

 এই বখবনলত হজ্জৰ িণজনা সমাপ্ত কবৰলছাঁ। আল্লাহৰ ওিৰত দু আ কবৰলছাঁ কতওঁ

কৰা ওিাবৰ্ি।

এইলটা কশষ হ’ি ১৩ তাবৰলখ আছৰৰ

স্বৰূে ছাগলী এটা ৰ্লিহ কবৰি) নালাবগি। আৰু ৰ্বদ িতজ কৰা নাই কতলনহ’কল তাৰ হুকুম

অধজ ৰাবততলক অবধক সময় বমনাত

কটাকা।

সকলল তকিীৰ েঢা আৰম্ভ কবৰি।

হিধ

১) হলজ্জ ইিৰাদৰ বনয়ত কলৰাঁলত ক’ি “লাব্বাইকা হাজ্জান” আনহালত হলজ্জ বক্বৰানত ক’ি

বিিাহৰ আকদ কৰা

৩৫

সম্পু ণজ হালাল হহ ৰ্ায়।

৩০

েূ ৰণ নাই।

৬

আৰু বতবনওটা কাম কৰাৰ বেছত

ছু ন্নত

েঢা।

ককালনা ক্ষবত

ৰ্ায়। ইয়াক ককািা হয় প্ৰথম হালাল

২৯

ককালনা ক্ষবত

মূ হুতজ হললক।

স্ত্ৰীৰ িাবহলৰ সকললা িস্তু হালাল হহ

ওিাবৰ্ি

িৰৰ্ ছালাত সমূ হৰ বেছত তকিীৰ

ৰ্ামৰা ছু গৰাত বশলগুবট দবলওিাৰ

তািাি) কামৰ বৰ্লকালনা দু টা কবৰলল

২৮

হলজ্জ ইিৰাদ আৰু হলজ্জ বক্বৰানৰ মাৰ্ত দু টা িস্তুৰ োথজকয আলছ।

আৰু অবেম সময় িৰ্ৰৰ আগ

কাবটি।

ছু ন্নত

েূ ৰণ নাই।

আলিবল বশলগুবট দবলওিা ছু ন্নত

আঙু বলৰ এক েুৰ েবৰমান িুবল

২৫

সমূ হ ৰ্মা নকবৰ কছৰ েবঢি।

দবলয়াওঁলত আল্লাহু আকিাৰ ক’ি।

অগ্ৰাবধকাৰ বদবছল। মবহলা সকলল

ওিাবৰ্ি

আলোনাৰ সু বিধানু ৰ্ায়ী আেুবন হলজ্জ ইিৰাদ িা হলজ্জ বক্বৰান অথিা হলজ্জ তামাত্তু কবৰি োলৰ।

দবলয়াি। প্ৰলতযকলটা বশলগুবট

আলাইবহ অছাল্লালম ইয়ালক

২৪

ককালনা ক্ষবত

বশল গুবট দবলওিা।

বৰ্লকালনা ঠাইত কৰা হিধ।
ওিাবৰ্ি

৩২

১৩ নং বদনঃ
(আয়যামুত

সূ ৰ্স্ত
জ কৰ্ািাৰ আগ মুহুতজ হললক। মক্কা

২৩

১১-১২ আৰু

বমনাত িাবৰ ৰাকাত বিবশষ্ট ছালাত

ঋতুিতী আৰু বনিাছ গ্ৰস্থ মবহলা

দম (ক্ষবত েূ ৰণ)

সকলৰ িাবহলৰ িাবক সকলল তািালি

বদি লাবগি।

বিদা আদায় কৰা। কাৰণ নিী
িল্লাল্লাহু আলাইবহ অছাল্লালম হকলছঃ
কশষ তািাি নকৰালক কতামাললাকৰ
ককালনও ৰ্ালত উভবত নাৰ্ায়।

আলোনাৰ হজ্জ কিু ল কৰক। লগলত আলোনাৰ আৰু আমাৰ কনক আমল সমূ হ
আল্লাহৰ ওিৰত গৃ বহত হওঁক। আলোনাৰ কনক দু আত আমাক নাোহবৰি।

