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হজের কােসমূহ কীভাজে করজেন? 
((সাংজেজে 

 



 

 

কেসকমল্লাকহর রাহমাকনর রাকহম 

ইফরাদ, ককরান ও তামাতু্ত‘ হে োলনকারীরা যযভাজে তাজদর হজের কেধানসমূহ োলন করজেন 

আেকন ককরান হে োলনকারী 
হজল যা করজেন       

আেকন তামাতু্ত হে োলনকারী 
হজল যা করজেন 

আেকন ইফরাদ হে োলনকারী 
হজল যা করজেন 

কদনসমূহ 

১- কমকাজত এজস  যয যকাজনা 
(ফরয ো নফল( সালাজতর ের 
(লাব্বাইকা ‘উমরাতান ওয়া 
হাজ্জান( েজল ইহরাম োাঁধজেন। 
২- তাওয়াফুল কুদুম করজেন, 
৩- সা‘ঈ করজেন       (ককরান 
োলনকারী ১০ তাকরখ ঈজদর কদন 
েযযন্ত ইহরাম অেস্থায় থাকজেন, 
আর ইহরাম অেস্থায় কনকিদ্ধ 
কােসমুহ হজত দূজর থাকজেন(।    
 

১- কমকাজত এজস যয যকাজনা 
(ফরয ো নফল( সালাজতর ের 
‘‘লাব্বাইকা ‘উমরাতান’’ েজল 
উমরার ইহরাম যোঁজধ উমরাহ 
োলন করজেন।  
২- ‘উমরার তাওয়াফ করজেন। 
৩- সা‘ঈ করজেন 
৪- মাথা কামাজেন ো সকল চুল 
সমানভাজে যছাট করজেন 
৫- ইহরাম তযাগ কজর স্বাভাকেক 
যোিাক েজর হালাল হজেন। (৮ ই 
কেলহাে েযযন্ত স্বাভাকেক যোিাজক 
থাকজেন(। েজর ৮ ই কেলহাে 
মক্কাোসী এোং েকহরাগতরা মক্কায় 
তাজদর কনে োয়গা হজত   
“লাব্বাইকা হাজ্জান” েজল হজের 
েনয ইহরাম োাঁধজেন। 
(সােধান! কভড় হজত োজর মজন 
কজর ১০ তাকরজখর ফরয তাওয়াফ 
করজল তা আদায় হজে না। আর 
নফল তাওয়াফ কজর ফরয 
তাওয়াজফর েজরর সা‘ঈ ৮ তাকরজখ 
করাও ভুল ‘আমল। রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম 
এমনকট কজরন কন, করজত েজলও 
যান কন।(   

১- কমকাজত এজস যয যকাজনা 
(ফরয ো নফল( সালাজতর ের 
“লাব্বাইকা হাজ্জান” েজল ইহরাম 
োাঁধজেন (মক্কাোসী ো মক্কায় 
অেস্থানকারীরা মক্কায় তাজদর কনে 
োড়ী ো যহাজটল হজত ইহরাম 
োাঁধজেন। 
২- ‘তাওয়াফুল কুদুম’ করজেন। 
৩- সা‘ঈ করজেন। (আেকন 
ইফরাদ োলনকারী, তাই আেকন 
যকদ তাওয়াজফ কুদুজমর েজর সা‘ঈ 
না কজর থাজকন  অথো, তাওয়াজফ 
কুদুম না কজর যকদ সরাসকর কমনা 
কগজয় থাজকন, তজে আেকন 
‘তাওয়াজফ ইফাদা’ ো ফরয 
তাওয়াজফর েজর সা‘ঈ করজেন(, 
এভাজে আেকন ইহরাম অেস্থায় 
১০ তাকরখ ঈজদর কদন েযযন্ত 
থাকজেন।   

৮ই 
কেলহজের 
আজগ যা 
করজেন 

সূজযযাদজয়র ের যথজক যযাহজরর 
আগ েযযন্ত কনে োয়গা যথজক 
ইহরাম যোঁজধ কমনায় যাওয়া 
মুস্তাহাে (যসখাজন যযাহর, আছর, 
মাগকরে, ‘ইশা ও ফের সহ ৫ 
ওয়াক্ত সালাত সময়মজতা আদায় 

সূজযযাদজয়র ের যথজক যযাহজরর 
আগ েযযন্ত কনে োয়গা যথজক 
ইহরাম যোঁজধ কমনায় যাওয়া 
মুস্তাহাে  (যসখাজন যযাহর, আছর, 
মাগকরে, ‘ইশা ও ফের সহ ৫ 
ওয়াক্ত সালাত সময়মজতা আদায় 

সূজযযাদজয়র ের যথজক যযাহজরর 
আগ েযযন্ত কনে োয়গা যথজক 
ইহরাম যোঁজধ কমনায় যাওয়া মুস্তাহাে 
(যসখাজন যযাহর, আছর, মাগকরে, 
‘ইশা ও ফের সহ ৫ ওয়াক্ত সালাত 
সময়মজতা আদায় করজেন। তজে, ৪ 

৮ ই কেলহাে 
তাকরজখ 

(ইয়ামুত্তারউয়ার 
কদজন( যা যা 
করজেন 
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করজেন। তজে, ৪ রাকা‘আত 
কেকশষ্ট সালাত কছর কজর ২ 
রাকা‘আত আদায় করজেন, কারণ 
আেকন হজের সফজর আজছন(। 

করজেন। তজে, ৪ রাকা‘আত 
কেকশষ্ট সালাত কছর কজর ২ 
রাকা‘আত আদায় করজেন, কারণ 
আেকন হজের সফজর আজছন(।   
 

রাকা‘আত কেকশষ্ট সালাত কছর 
কজর ২ রাকা‘আত আদায় করজেন, 
কারণ আেকন হজের সফজর 
আজছন(।  

১-    ৯ই কেলহাে সুজযযাদজয়র ের 

‘আরাফাজত যাজেন। আরাফাজত 

কগজয় যযাহজরর সমজয়, যযাহর ও 

আছর ২কট নামাযই যযাহজরর 

ওয়াজক্ত এক আযান ও ২ ইকামত 

কদজয় ২ রাকাআত কজর (কসর 

কহজসজে) আদায় কজর কনজেন, আর 

যযাহর েড়ার ের েরই আসর 

আদায় কজর কনজেন, (এভাজে নামায 

আদায় করাজক ‘েমা‘ করা’ েজল), 

ইমাজমর সাজথ োমা‘আজত না 
েড়জত োরজলও উেজরাক্ত েদ্ধকত ও 

কনয়জম নামায ২কট েড়জেন। সুন্নাত 

েড়জেন না।  (রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইকহ ওয়াসাল্লাম এভাজে 

েজড়জছন, তাই আেকনও েড়ুন, 

কাজরা কথায় কেভ্রান্ত হজেননা, কারণ 

আেকন হজের সফজর আজছন) । 

আরাফাহর কদজন আরাফাজত 

হােীজদর েনয সূন্নাত হজলা: যেশী 
যেশী েকরমাজণ আল্লাহর কযকর তথা 
সুেহানাল্লাহ, আল-হামদুকলল্লাহ, 

আল্লাহু আকোর, লা ইলাহা 
ইল্লাল্লাহ, আস্তাগকফরুল্লাহ ইতযাকদ 

োঠ করজেন এোং কুরআন 

যতলাওয়াত করজেন। আর এই 

যদা‘আকটও যেশী যেশী োঠ করজেন:  
ْحدا  ُ وا ِريكا لاُه، لاُه َلا إِلاها إَِلا َّللاا هُ َلا شا

ْيٍء  لاى ُكلِّ شا ُهوا عا ْمُد وا لاُه الحا الُمْلُك وا
ِديٌر   قا

‘‘লা ইলাহা ইল্লাা্ল্লাহু ওয়াহদাহু লা 
শারীইকা লাহু,  লাহুল মুলকু ওয়া 
লাহুল হামদু ওয়া হুয়া ‘আলা কুকল্ল 

শাইকয়যন কাকদ-র ”। 

 ১-  ৯ই কেলহাে সুজযযাদজয়র ের 

‘আরাফাজত যাজেন। আরাফাজত 

কগজয় যযাহজরর সমজয়, যযাহর ও 

আছর ২কট নামাযই যযাহজরর 

ওয়াজক্ত এক আযান ও ২ ইকামত 

কদজয় ২ রাকাআত কজর (কসর 

কহজসজে) আদায় কজর কনজেন, আর 

যযাহর েড়ার ের েরই আসর 

আদায় কজর কনজেন, (এভাজে নামায 

আদায় করাজক ‘েমা‘ করা’ েজল), 

ইমাজমর সাজথ োমা‘আজত না 
েড়জত োরজলও উেজরাক্ত েদ্ধকত ও 

কনয়জম নামায ২কট েড়জেন। সুন্নাত 

েড়জেন না।  (রাসুল এভাজে 

েজড়জছন, তাই আেকনও েড়ুন, 

কাজরা কথায় কেভ্রান্ত হজেন না, 
কারণ আেকন হজের সফজর 

আজছন)। আরাফাহর কদজন 

আরাফাজত হােীজদর েনয সুন্নাত 

হজলা: যেশী যেশী েকরমাজণ আল্লাহর 

কযকর তথা সুেহানাল্লাহ, আল-

হামদুকলল্লাহ, আল্লাহু আকোর, লা 
ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আস্তাগকফরুল্লাহ 

ইতযাকদ োঠ করজেন এোং কুরআন 

যতলাওয়াত করজেন। আর এই 

যদা‘আকটও যেশী যেশী োঠ করজেন: 

ِريكا لاُه، لاُه  هُ َلا شا ْحدا ُ وا َلا إِلاها إَِلا َّللاا
ْيٍء  لاى ُكلِّ شا ُهوا عا ْمُد وا لاُه الحا الُمْلُك وا

ِديٌر   قا

‘‘লা ইলাহা ইল্লাা্ল্লাহু ওয়াহদাহু লা 
শারীইকা লাহু,  লাহুল মুলকু ওয়া 
লাহুল হামদু ওয়া হুয়া ‘আলা কুকল্ল 

শাইকয়যন কাকদ-র ”। 

 সুন্নাত কনয়ম হজলা: ককেলামুখী হজয় 

১-   ৯ই কেলহাে সুজযযাদজয়র ের 

‘আরাফাজত যাজেন। আরাফাজত 

কগজয় যযাহজরর সমজয়, যযাহর ও 

আছর ২কট নামাযই যযাহজরর 

ওয়াজক্ত এক আযান ও ২ ইকামত 

কদজয় ২ রাকাআত কজর (কসর 

কহজসজে) আদায় কজর কনজেন, আর 

যযাহর েড়ার ের েরই আসর 

আদায় কজর কনজেন, (এভাজে নামায 

আদায় করাজক ‘েমা‘ করা’ েজল), 

ইমাজমর সাজথ োমা‘আজত না 
েড়জত োরজলও উেজরাক্ত েদ্ধকত ও 

কনয়জম নামায ২কট েড়জেন। সুন্নাত 

েড়জেন না।  (রাসুল এভাজে 

েজড়জছন, তাই আেকনও েড়ুন, 

কাজরা কথায় কেভ্রান্ত হজেন না, 
কারণ আেকন হজের সফজর 

আজছন)। আরাফাহর কদজন 

আরাফাজত হােীজদর েনয সুন্নাত 

হজলা: যেশী যেশী েকরমাজণ আল্লাহর 

কযকর তথা সুেহানাল্লাহ, আল-

হামদুকলল্লাহ, আল্লাহু আকোর, লা 
ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আস্তাগকফরুল্লাহ 

ইতযাকদ োঠ করজেন এোং কুরআন 

যতলাওয়াত করজেন। আর এই 

যদা‘আকটও যেশী যেশী োঠ করজেন:  
ِريكا لاُه، لاُه  هُ َلا شا ْحدا ُ وا َلا إِلاها إَِلا َّللاا
ْيٍء  لاى ُكلِّ شا ُهوا عا ْمُد وا لاُه الحا الُمْلُك وا

ِديٌر   قا

‘‘লা ইলাহা ইল্লাা্ল্লাহু ওয়াহদাহু লা 
শারীইকা লাহু,  লাহুল মুলকু ওয়া 
লাহুল হামদু ওয়া হুয়া ‘আলা কুকল্ল 

শাইকয়যন কাকদ-র ”। 

 সুন্নাত কনয়ম হজলা: ককেলামুখী হজয় 

৯ ই কেলহাে 
‘আরাফার কদজন 
যয ‘আমল 
করজেন 
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 সুন্নাত কনয়ম হজলা: ককেলামুখী হজয় 

দু হাত উকঠজয় আল্লাহর কনকট 

যদা‘আ করজেন। যযভাজে  

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ 

ওয়াসাল্লাম যদা‘আ কজরজছন। 

োোজল রহমতজক সামজন যরজখ 

যদা‘আ করজেন না। (কে:দ্র: 

আরাফাহর কদন যরাযা রাখজেন যারা 
হে কজরজছননা তারা, তাই যদজশ 

যারা আজছন, তারা যকদ সেম হয় 

তাজদরজক ঐ কদন যরাযা রাখজত 

েলুন)। 

২- সূযয ডুজে যাওয়ার ের 

মুযদাকলফার কদজক রাওয়ানা কদজেন। 

(সূযয ডুোর আজগ যের হজয় আর 

আরাফাজত কফজর না এজল দম কদজত 

হজে, তজে ভুল কজর যের হজল 

আোর কফজর এজল দম লাগজে না)। 

৩- মুযদাকলফায় কগজয়ই মাগকরে ও 

‘এশা ২কট নামাযই ‘এশার ওয়াজক্ত 

এক আযান ও ২ ইকামত কদজয় 

প্রথজম মাগকরে ৩ রাকা‘আত 

এরের এশা ২ রাকা‘আত (কসর 

কহজসজে) আদায় কজর কনজেন, আর 

মাগকরে েড়ার সাজথ সাজথই ‘এশাও 

আদায় কজর কনজেন, (এভাজে নামায 

আদায় করাজক ‘েমা‘ করা’ েজল) । 

সুন্নাত েড়জত হজেনা, তজে কেতর ো 
উইতজরর নামায েড়জত 

োজরন।মুযদাকলফা যযজত আরাফাহ 

যথজকই আেনার হে গাইজডর সঙ্গ 

ছাড়জেন না। 

৪- োমারাতুল ‘আকাোজত কাংকর 

কনজেজের েনয েুজটর মজতা ৭ কট 

োথর মুযদাকলফা হজত সাংগ্রহ করা। 

যকদও কমনা যথজক যনওয়া ও োজয়য 

আজছ। 

৫- মুযদাকলফায় রাজত  থাকজেন, 

দু হাত উকঠজয় আল্লাহর কনকট 

যদা‘আ করজেন। যযভাজে  

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ 

ওয়াসাল্লাম যদা‘আ কজরজছন। 

োোজল রহমতজক সামজন যরজখ 

যদা‘আ করজেন না। (কে:দ্র: 

আরাফাহর কদন যরাযা রাখজেন যারা 
হে কজরজছননা তারা, তাই যদজশ 

যারা আজছন, তারা যকদ সেম হয় 

তাজদরজক ঐ কদন যরাযা রাখজত 

েলুন)। 

২- সূযয ডুজে যাওয়ার ের 

মুযদাকলফার কদজক রাওয়ানা কদজেন। 

(সূযয ডুোর আজগ যের হজয় আর 

আরাফাজত কফজর না এজল দম কদজত 

হজে, তজে ভুল কজর যের হজল 

আোর কফজর এজল দম লাগজে না)। 

৩- মুযদাকলফায় কগজয়ই মাগকরে ও 

‘এশা ২কট নামাযই ‘এশার ওয়াজক্ত 

এক আযান ও ২ ইকামত কদজয় 

প্রথজম মাগকরে ৩ রাকা‘আত 

এরের এশা ২ রাকা‘আত (কসর 

কহজসজে) আদায় কজর কনজেন, আর 

মাগকরে েড়ার সাজথ সাজথই ‘এশাও 

আদায় কজর কনজেন, (এভাজে নামায 

আদায় করাজক ‘েমা‘ করা’ েজল) । 

সুন্নাত েড়জত হজেনা, তজে কেতর ো 
উইতজরর নামায েড়জত োজরন। 
মুযদাকলফা যযজত আরাফাহ যথজকই 

আেনার হে গাইজডর সঙ্গ ছাড়জেন 
না। 

৪- োমারাতুল ‘আকাোজত কাংকর 

কনজেজের েনয েুজটর মজতা ৭ কট 

োথর মুযদাকলফা হজত সাংগ্রহ করা। 

যকদও কমনা যথজক যনওয়া ও োজয়য 

আজছ। 

৫- মুযদাকলফায় রাজত থাকজেন, 

যসখাজন সময় হওয়ার েরেরই 

দু হাত উকঠজয় আল্লাহর কনকট 

যদা‘আ করজেন। যযভাজে  

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ 

ওয়াসাল্লাম যদা‘আ কজরজছন। 

োোজল রহমতজক সামজন যরজখ 

যদা‘আ করজেন না। (কে:দ্র: 

আরাফাহর কদন যরাযা রাখজেন যারা 
হে কজরজছননা তারা, তাই যদজশ 

যারা আজছন, তারা যকদ সেম হয় 

তাজদরজক ঐ কদন যরাযা রাখজত 

েলুন)। 

২- সূযয ডুজে যাওয়ার ের 

মুযদাকলফার কদজক রাওয়ানা 
কদজেন।( সূযয ডুোর আজগ যের হজয় 

আর আরাফাজত কফজর না এজল দম 

কদজত হজে, তজে ভুল কজর যের হজল 

আোর কফজর এজল দম লাগজে না) 
৩- যতই যদরী হউক  মুযদাকলফায় 

যেৌঁজছই  মাগকরে ও ‘এশা ২কট 

নামাযই ‘এশার ওয়াজক্ত এক আযান 

ও ২ ইকামত কদজয় প্রথজম মাগকরে 
৩ রাকা‘আত এরের এশা ২ 

রাকা‘আত (কসর কহজসজে) আদায় 

কজর কনজেন, আর মাগকরে েড়ার 

সাজথ সাজথই ‘এশাও আদায় কজর 

কনজেন, (এভাজে নামায আদায় 

করাজক ‘েমা‘ করা’ েজল)।তজে, ২ 

নামাযজক যদরী কজর অধযরাকির েজর 

আর যদরী করা কঠক হজেনা। আর 

যসখাজন সুন্নাত-নফল েড়জেন না।   
তজে কেতর ো উইতজরর নামায 

েড়জেন। মুযদাকলফা যযজত 

আরাফাহ যথজকই আেনার হে 

গাইজডর সঙ্গ ছাড়জেন না। 

৪- োমারাতুল ‘আকাোজত কাংকর 

কনজেজের েনয েুজটর মজতা ৭ কট 

োথর মুযদাকলফা হজত সাংগ্রহ করা। 

যকদও কমনা যথজক যনওয়া ও োজয়য 
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যসখাজন সময় হওয়ার েরেরই 

ফেজরর নামায েজড় মাশ‘আরুল 

হারাম (একট মুযদাকলফার োহাড়), 

সম্ভে হজল যসখাজন যাজেন, না হয় 

আেনার োয়গায় েজস ককেলামুখী 
হজয় ফসযা হওয়া েযযন্ত যেশী যেশী 
দু‘আ ও কযকর করজেন। আর 

অসুস্থ, দূেযল েুরুি ও নারী এোং 
কশশুজদর েনয মধযরাজতর ের (চাাঁদ 

ডুজে যাওয়ার ের) মুযদাকলফাহ 

যছজড় যাওয়া োজয়য আজছ।  

 

ফেজরর নামায েজড় মাশ‘আরুল 

হারাম (একট মুযদাকলফার োহাড়), 

সম্ভে হজল যসখাজন যাজেন, না হয় 

আেনার োয়গায় েজস ককেলামুখী 
হজয় ফসযা হওয়া েযযন্ত যেশী যেশী 
দু‘আ ও কযকর করজেন। আর 

অসুস্থ, দূেযল েুরুি ও নারী এোং 
কশশুজদর েনয মধযরাজতর ের (চাাঁদ 

ডুজে যাওয়ার ের) মুযদাকলফাহ 

যছজড় যাওয়া োজয়য আজছ। 

 

আজছ। 

৫- মুযদাকলফায় রাজত ঘুকমজয় 

থাকজেন, যসখাজন সময় হওয়ার 

সাজথ সাজথই সুন্নাতসহ ফেজরর 

সালাত আদায় কজর  মাশ‘আরুল 

হারাজমর কনকটেতযী হজয় চতুযকদক 
আজলাককত ও ফসযা হওয়া েযযন্ত, 

ককেলামুখী অেস্থায় দাাঁকড়জয় হাত 
উকঠজয় আল্লাহর কাজছ যদা‘আ 
করজত থাকুন (মাশআরুল হারাম 
একট মুযদাকলফার োহাড়), সম্ভে 

হজল যসখাজন যাজেন, না হয় 

আেনার োয়গায় েজস ককেলামুখী 
হজয় ফসযা হওয়া েযযন্ত যেশী যেশী 
দু‘আ ও কযকর করজত থাকুন।     
(কে:দ্র:- অসুস্থ, দূেযল েুরুি ও নারী 
এোং কশশুজদর েনয মধযরাজতর ের 

(চাাঁদ ডুজে যাওয়ার ের) মুযদাকলফাহ 

যছজড় যাওয়া োজয়য আজছ(। 

  
ককরানকারীর েনয: 
১০ই কেলহে (সম্ভে হজল( সূযয 
উঠার আজগই  তালকেয়া ও তাকেীর 
েড়জত েড়জত শান্তভাজে কমনায় 

যাজেন, েড় োমারায় যেৌঁছা মাি 

তালকেয়যা োঠ েন্ধ কজর কদজত হজে। 

সূযয উঠার আজগ আেনারা কাংকর 

মারজেন না ।   
১- প্রকতকট কাংকর মারার সময় 

‘আল্লাহু আকোর’ েজল ‘োমারাতুল 

‘আকাো’যক (েড় োমারাতজক) ৭কট 

কাংকর মারজেন। 

২- (ককরাজনর) ‘হাদী’ যজেহ 

করজেন।  
৩- মাথা নযড়া করজেন ো সমান 

কজর চুল ছাাঁটজেন।  
৪- ইহরাম খুজল স্বাভাকেক যোিাক 
েরজেন। 

তামাতু্ত‘কারীর েনয : 
১০ই কেলহে (সম্ভে হজল) সূযয 
উঠার আজগই তালকেয়যা ও তাকেীর 
েড়জত েড়জত শান্তভাজে কমনায় 

যাজেন, েড় োমারায় যেৌঁছা মাি 

তালকেয়যা োঠ েন্ধ কজর কদজত হজে। 

সূযয উঠার আজগ আেনারা কাংকর 

মারজেন না ।  
১- প্রকতকট কাংকর মারার সময় 

‘আল্লাহু আকোর’ েজল ‘োমারাতুল 

‘আকাো’যক (েড় োমারাতজক) ৭কট 

কাংকর মারজেন। 

২- (তামাতু্তর) ‘হাকদ’ যজেহ 

করজেন। 
৩- মাথা নযড়া করজেন ো সমান 

কজর চুল ছাাঁটাজেন। 
৪- ইহরাম খুজল স্বাভাকেক যোিাক 

েরজেন। এটাজকই হালাল হওয়া 

ইফরাদকারীর েনয:  
১০ই কেলহে (সম্ভে হজল) সূযয 
উঠার আজগই তালকেয়যা ও তাকেীর 
েড়জত েড়জত শান্তভাজে কমনায় 

যাজেন, েড় োমারায় যেৌঁছা মাি 

তালকেয়যা োঠ েন্ধ কজর কদজত হজে। 

সূযয উঠার আজগ আেনারা কাংকর 

মারজেন না।  

 ১- প্রকতকট কাংকর মারার সময় 

‘আল্লাহু আকোর’ েজল ‘োমারাতুল 

‘আকাো’যক (েড় োমারাতজক) ৭কট 

কাংকর মারজেন। 

২- মাথা নযড়া করজেন ো সমান 

কজর চুল ছাটাজেন। 

৩- ইহরাম হজত হালাল হজয় 

স্বাভাকেক যোিাক েরজেন। (এই 

৩কট কােজক যছাট হালাল েজল, 

এোর আেকন স্ত্রী সহোস েযতীত 

১০ ই কেলহাে 
(ঈজদর কদজন( 
যা যা করজেন 
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৪- তাওয়াজফ কযয়ারাত ো ফরয 

তাওয়াফ (তাওয়াজফ ইফাদাহ) 

করজেন (এটা করার মধযকদজয় 

আেকন ‘েড় হালাল’ সম্পন্ন 

করজলন)। 

৫- আেকন আজগ সাঈ না করজল 

এখন করুন। 

 

েজল। (এই ৩কট কােজক যছাট 

হালাল েজল, এোর আেকন স্ত্রী 
সহোস েযতীত সকল ককছু করজত 

োরজেন)।  

৫- তাওয়াজফ কযয়ারাত ো ফরয 

তাওয়াফ (তাওয়াজফ ইফাদাহ) 

করজেন (এটা করার মধযকদজয় 

আেকন ‘েড় হালাল’ সম্পন্ন 

করজলন)। 

৬- সা‘ঈ করজেন। (তামাতু্তর সা‘ঈ 

২কট, আজগ এককট কজরজছন, আর 

একট ২য় সা‘ঈ)। 

  

সকল ককছু করজত োরজেন)। 

৪- তাওয়াজফ কযয়ারাত ো ফরয 

তাওয়াফ (তাওয়াজফ ইফাদাহ) 

করজেন (এটা করার মধযকদজয় 

আেকন ‘েড় হালাল’ সম্পন্ন 

করজলন)। 

৫- আেকন আজগ সাঈ না করজল 

এখন করুন। 

 

১-  কমনায় রাজত থাকুন, থাকা 
ওয়াকেে  

২- সূযয যহজল যাওয়ার ের কসকরয়াল 

সহকাজর যছাট, যমজ া ও েড় 

োমারাজতর প্রজতযককটজত ‘আল্লাহু 

আকোর’ েজল এজক এজক ৭কট কজর 

কাংকর মারজেন। ৩- োথর মারার 

ের ককেলামুখী হজয় যদা‘আ 

করজেন। েড় োমারাজত যকাজনা 
যদা‘আ যনই।      

১-  কমনায় রাজত থাকুন, থাকা 
ওয়াকেে  

২- সূযয যহজল যাওয়ার ের কসকরয়াল 

সহকাজর যছাট, যমজ া ও েড় 

োমারাজতর প্রজতযককটজত ‘আল্লাহু 

আকোর’ েজল এজক এজক ৭কট কজর 

কাংকর মারজেন।  ৩- োথর মারার 

ের ককেলামুখী হজয় যদা‘আ 

করজেন। েড় োমারাজত যকাজনা 

যদা‘আ যনই।    

১-  কমনায় রাজত থাকুন, থাকা 
ওয়াকেে  

২- সূযয যহজল যাওয়ার ের কসকরয়াল 

সহকাজর যছাট, যমজ া ও েড় 

োমারাজতর প্রজতযককটজত ‘আল্লাহু 

আকোর’ েজল এজক এজক ৭কট কজর 

কাংকর মারজেন। 

 ৩- োথর মারার ের ককেলামুখী 
হজয় যদা‘আ করজেন। েড় 

োমারাজত যকাজনা যদা‘আ যনই।   

১১ই কেলহজ্জ 
যা যা করজেন   

১-  কমনায় রাজত থাকুন, থাকা 
ওয়াকেে। 
২- সূযয যহজল যাওয়ার ের কসকরয়াল 

সহকাজর যছাট, মাধযম ও েড় 

োমা‘রাজতর প্রজতযককটজত ‘আল্লাহু 

আকোর’ েজল এজক এজক ৭কট কজর 

কাংকর মারজেন ৩- যছাট ও যমজ া 
োমারাজত োথর মারার ের 

ককেলামুখী হজয় যদা‘আ করজেন। 
েড় োমারাজত যকাজনা যদা‘আ 

যনই। 

 ৪- যকদ আেকন ইচ্ছা কজরন ১২ 

তাকরখ কাংকর যমজর মক্কায় চজল 

যযজত, এটা আেনার েনয োজয়য 

আজছ। এমতােস্থায় আেকন যযন ১২ 

১-  কমনায় রাজত থাকুন, থাকা 
ওয়াকেে। 
 ২- সূযয যহজল যাওয়ার ের কসকরয়াল 

সহকাজর যছাট, মাধযম ও েড় 

োমা‘রাজতর প্রজতযককটজত ‘আল্লাহু 

আকোর’ েজল এজক এজক ৭কট কজর 

কাংকর মারজেন। 
 ৩- যছাট ও যমজ া োমারাজত োথর 

মারার ের ককেলামুখী হজয় যদা‘আ 

করজেন। েড় োমারাজত যকাজনা 
যদা‘আ যনই     

৪- যকদ আেকন ইচ্ছা কজরন ১২ 

তাকরখ কাংকর যমজর মক্কায় চজল 

যযজত, এটা আেনার েনয োজয়য 

আজছ। এমতােস্থায় আেকন যযন ১২ 

১-  কমনায় রাজত থাকুন, থাকা 
ওয়াকেে। 
 ২- সূযয যহজল যাওয়ার ের কসকরয়াল 

সহকাজর যছাট, মাধযম ও েড় 

োমা‘রাজতর প্রজতযককটজত ‘আল্লাহু 

আকোর’ েজল এজক এজক ৭কট কজর 

কাংকর মারজেন। 
 ৩- যছাট ও যমজ া োমারাজত োথর 

মারার ের ককেলামুখী হজয় যদা‘আ 

করজেন। েড় োমারাজত যকাজনা 

যদা‘আ যনই।  
৪- যকদ আেকন ইচ্ছা কজরন ১২ 

তাকরখ কাংকর যমজর মক্কায় চজল 

যযজত, এটা আেনার েনয োজয়য 

আজছ। এমতােস্থায় আেকন যযন ১২ 

১২ ই কেলহাে 
মুনায় আইয়াজম 

তাশরীজকর 
কদনগুজলার ২য় 
কদজন যা যা 
করজেন   
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ই কেলহে মাগকরজের আজগ কমনা 
তযাগ কজর মাক্কায় চজল আজসন। 
এরের কেদায়ী তাওয়াফ করুন। 
আর যকদ যদরী কজরন অথযাৎ েজরর 

কদনও কমনায় অেস্থান কজর োথর 

মারজত চান, তাহজল ১৩ তাকরজখর 

‘আমলগুজলা ও করজেন।  
 

ই কেলহে মাগকরজের আজগ কমনা 
তযাগ কজর মাক্কায় চজল আজসন। 
এরের কেদায়ী তাওয়াফ করুন। 
আর যকদ যদরী কজরন অথযাৎ েজরর 

কদনও কমনায় অেস্থান োথর মারজত 

চান, তাহজল ১৩ তাকরজখর 

‘আমলগুজলা ও করজেন। 
 

ই কেলহে মাগকরজের আজগ কমনা 
তযাগ কজর মাক্কায় চজল আজসন। 
এরের কেদায়ী তাওয়াফ করুন। 
আর যকদ যদরী কজরন অথযাৎ েজরর 

কদনও কমনায় অেস্থান কজর োথর 

মারজত চান, তাহজল ১৩ তাকরজখর 

‘আমলগুজলা ও করজেন।      
 

১৩/১২ 

১-  কমনায় রাজত থাকুন, থাকা 
ওয়াকেে। 
২- সূযয যহজল যাওয়ার ের কসকরয়াল 

সহকাজর যছাট, মাধযম ও েড় 

োমারাজতর প্রজতযককটজত ‘আল্লাহু 

আকোর’ েজল এজক এজক ৭কট কজর 

কাংকর মারজেন। 
৩- যছাট ও মধযম োমা‘রাজত োথর 

মারার ের ককেলামুখী হজয় যদা‘আ 

করজেন। তজে, েড় োমারাজত 

নজহ। 
 ৪- কমনা যছজড় মক্কাতুল মুকাররামায় 

চজল আসুন এোং কেদায়ী তাওয়াফ 

করুন। কেদায়ী তাওয়াফ করা 
ওয়াকেে, না করজল দম কদজত হজে। 
তজে হাজয়য ও যনফাসওয়ালী 
মকহলাজদর েনয এ তাওয়াফ যনই।  
  

১৩/১২ 
১-  মুনায় রাজত থাকুন, থাকা 
ওয়াকেে। 
২- সূযয যহজল যাওয়ার ের কসকরয়াল 

সহকাজর যছাট, মাধযম ও েড় 

োমারাজতর প্রজতযককটজত ‘আল্লাহু 

আকোর’ েজল এজক এজক ৭কট কজর 

কাংকর মারজেন। 
৩- যছাট ও মধযম োমারাজত োথর 

মারার ের ককেলামুখী হজয় যদা‘আ 

করজেন। তজে, েড় োমারাজত 

নজহ। 
 ৪- কমনা যছজড় মক্কাতুল মুকাররামায় 

চজল আসুন এোং কেদায়ী তাওয়াফ 

করুন। কেদায়ী তাওয়াফ করা 
ওয়াকেে, না করজল দম কদজত হজে। 

তজে হাজয়য ও যনফাসওয়ালী 
মকহলাজদর েনয এ তাওয়াফ যনই। 
 

১৩/১২ 

১-  কমনায় রাজত থাকুন, থাকা 
ওয়াকেে। 
২- সূযয যহজল যাওয়ার ের কসকরয়াল 

সহকাজর যছাট, মাধযম ও েড় 

োমারাজতর প্রজতযককটজত ‘আল্লাহু 

আকোর’ েজল এজক এজক ৭কট কজর 

কাংকর মারজেন। 

৩- যছাট ও মধযম োমারাজত োথর 

মারার ের ককেলামুখী হজয় যদা‘আ 

করজেন। তজে,েড় োমারাজত নজহ।  
 ৪- কমনা যছজড় মক্কাতুল মুকাররামায় 

চজল আসুন এোং কেদায়ী তাওয়াফ 

করুন। কেদায়ী তাওয়াফ করা 
ওয়াকেে, না করজল দম কদজত হজে। 
তজে হাজয়য ও যনফাসওয়ালী 
মকহলাজদর েনয এ তাওয়াফ যনই।  

  

১৩ ই কেলহাে 
কমনায় আইয়াজম 
তাশরীজকর 
কদনগুজলার যশি 
কদজন যা যা 
করজেন 

 

 

* তামাতু্ত ও ককরানকারী ৪ কদজনর ( অথযাৎ ঈজদর কদন ও েরেতযী ৩ কদজনর( যয যকাজনা কদজন তার হাকদ যজেহ  করজত োরজেন 

এোং ফরয তাওয়াফও যকদ যকাজনা সমসযায়/অসুকেধায় েজড় ১০ তাকরজখ করা সম্ভে না হয়, তাহজল েরেতযী ২/কদজনর মজধয 

কজর যফলজেন। {সাধারণত: ১১ই কযলহে তাকরজখ তাওয়াফ, সাঈ করজল কভড় ো কষ্ট কম হজে ইনশা-আল্লাহ}।  
      

কতন :  ‘প্রাথকমক হালাল’ হওয়ার আজগ ও েজর স্ত্রীসঙ্গম করা সাংক্রান্ত েরুরী আহকাম : 

 ১০ তাকরজখ হজের ৩কট কাে অথযাৎ, (১( ‘োমারাতুল ‘আকাোজত ৭কট কাংকর মারা (২( যজেহ করা (৩( মাথা মুণ্ডণ করা ো সমান 

কজর চুল চাটা (৪( তাওয়াজফ কযয়ারাত ো ফরয তাওয়াফ এোং সা‘ঈ করা। এ ৩কট কাজের মজধয ২কট কাে কজর যফলজল আেনার 

‘প্রাথকমক হালাল’ সম্পন্ন হজলা। এখন আেকন স্ত্রী সহোস ছাড়া সে কাে করজত োজরন। (যযমন সাধারণ যোিাক েকরধান, 
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আতর ো খুশজো লাগাজনা, ইতযাকদ( আেনার োকী ফরয কাে অথযাৎ তাওয়াফ ও সা‘ঈ করার েজর আেনার েনয স্ত্রী সহোস, 

কেোহ যদওয়া, করাজনা ইতযাকদ সকল কাে আেনার েনয হালাল হজলা, ফজল আেকন চুড়ান্ত হালাল হজয় যগজলন। 

* ‘প্রাথকমক হালাল’ হওয়ার আজগ যকদ যকউ স্ত্রীসঙ্গম কজর যফজল তাহজল: 

১-  তার হে োকতল হজয় যাজে, 

২-  তজে হজের োকী কােগুজলা যস আদায় কজর কনজে, মক্কা শরীজফ কমযহীন েজস থাকজে না অথো মক্কা যছজড় চজলও যাজে 

না। 

৩- আগামী েছর মক্কা শরীজফ এজস আোর হে আদায় করজত হজে,  

৪ আর হারাম এলাকায় এককট উট যজেহ করজে। 

 

আর যকদ ‘প্রাথকমক হালাজল’র েজর স্ত্রী সহোস কজর তজে, তার হে নষ্ট হজে না। তজে, এমন কনকিদ্ধ কাে করার শাকস্ত কহজসজে 

হারাজমর এলাকায় এককট েকরী যজেহ করজে। 
 

হজের রুকন (ফরয( ৪কট: 

১- ইহরাম, অথযাৎ  হজের কাজে প্রজেজশর কনয়ত করা। 

২- ‘আরাফায় অেস্থান করা। 

৩- তাওয়াজফ কযয়ারাহ ো ইফাদাহ। 

৪- সা‘ঈ করা।  

হজের ওয়াকেে সমূহ ৭কট : 

১- কমকাত যথজক ইহরাম োাঁধা। 

২- সূযয ডুো েযযন্ত ‘আরাফাজত অেস্থান করা 

৩- মুযদাকলফায় রাকিযােন করা। 

৪- আইয়াজম তাশরীজকর রাতসমূজহ কমনায় থাকা। 

৫- ৩কট োমারাজত কাংকর মারা। 

৬- মাথার চুল মুণ্ডণ করা ো সমান কজর চাটাজনা। 

৭- কেদায়ী তাওয়াফ করা। 

* যেজন রাখুন:    

 * যকদ যকউ হজের যকাজনা এককট রুকন যছজড় যদয়, তাহজল ঐ রুকনকট আদায় না করা েযযন্ত তার হে েূণয হজে না। 

 * আর যকদ যকাজনা েযকক্ত হজের যকাজনা এককট ওয়াকেে যছজড় যদয়, তাহজল তাজক এককট দম ো েকরী যোই করজত হজে। না 

কদজল হে েূণয হজে না। যস তা যথজক যখজত োরজে না।  

 *  আর যয েযকক্ত হজের যকাজনা সুন্নাত যছজড় কদজলা, তার হজের যকাজনা েকত হজেনা, তাজক ককছু কদজতও হজে না। 
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* খুেই গুরুত্বেূণয মাসয়ালা: যেজন রাখুন 

 ** উমরাহ করার ের যকদ যকাজনা হােী মদীনায় চজল যায়, যস উমরাহ ো হে যয যকাজনা একটার কনয়জত ইহরাম যোঁজধ মক্কায় 

প্রজেশ করজে:  

যকদও যস শুধু হজের ইহরাম যোঁজধ মক্কা শরীজফ প্রজেশ কজর, তার হে তামাতু্তই হজে, ইফরাদ নয়। কারণ, তারা যতা েূজেযর 

উমরাহ যশজি কনে যদজশ কফজর যায় কন, আর ঐ উমরাহকট তারা হজের মাজসই আদায় কজরজছন। হজের মাস হজলা ৩কট : 

শাওয়াল, কযলকদ এোং কযলহে।  

   

ইহরাম অেস্থায় কনকিদ্ধ কােসমূহ ১১কট :  
 

১- চুল কাটা ো উঠাজনা। ককন্তু যকদ শরীর চুলকাজনার সময় ভুজল ো না যেজন যকাজনা যলাম উজঠ যায় ো েজড় যায়, তাজত ককছু 

কদজত হজে না। 

২- েুরুজির েনয যসলাই করা যোিাক েরা। (োমার মজতা কজর োনাজনা যোিাক( 

৩- নখ কাটা 

৪- (ইহরাম োাঁধার ের( সুগকন্ধ েযেহার করা। 

৫- মাথার সাজথ যলজগ থাজক এমন ককছু দ্বারা েুরুিজদর মাথা যেজক রাখা। 

৬- কেোহ করা ো কেোহ যদওয়া, এমনকক প্রস্তাে যদওয়াও কনজিধ। চাই কনজের ো অজনযর েনয হউক। (এই কনজিধাজ্ঞা নারী-

েুরুি উভজয়র যেজিই প্রজযােয(। 

৭- স্ত্রী সহোস, যযৌনকক্রয়া ো উজত্তেনার সাজথ স্ত্রীর কদজক তাকাজনা, ো স্পশয করা, চুম্বন ো আকলঙ্গন করা ো এ োতীয় কথা ো 

কাে করা। 

৮- মকহলারা হাত যমাো েরজে না। তজে, ো যমাোর েযাোজর হাদীজস কনজিধ করা হয় কন। 

৯- হারাজমর সীমানার কভতজর এমকনজতই গোজনা যকাজনা গাছ ো সেুেলতা কাটা কনজিধ (ইহরাম অেস্থায় ো ইহরাম ছাড়া(। 

১০- মকহলারা কনকাে েরজে না  

১১- যকাজনা স্থলভাজগর প্রাণী যমজর যফলা ো কশকার করা ো এজত সহজযাকগতা করা যাজে না।  
ইহরাম অেস্থায় যয সে কাে করজত োরজে:  

যগাসল করা, েরজনর ইহরাম েদকলজয় আজরক যোড়া েরজত োরজে, োকনর মাছ ধরা, কশকার েযতীত অনয েশু-োখী (যযমন 

গরু, ছাগল, যমারগ, ইতযাকদ( যজেহ করা োজয়য আজছ। তজে, মানুজির েনয েকতকর প্রাণী যযমন: মশা, মাকছ, কচল-কাক, সাে, 
ইদুর, সাে, কেচু্ছ, কেেড়া, যতলাজোকা, কুকুর, ইতযাকদ মারজত োরজে। শরীক চুলকাজনা যাজে। যেল্ট, আাংকট, ঘকড়, চশমা 
েযেহার করজত োরজে। ছাতা, তাাঁেু, অনুরূেভাজে গাড়ীর ছায়ায় েসজত োরজে। আক্রমনকারীজক দমন করা যাজে।  
  

 ** যকদ ভুজল ো না যেজন (মূখযতােশতঃ( ইহরাম অেস্থায় কনকিদ্ধ কাজের যকাজনা এককট কাে কজর যফজল তাহজল এর েনয 

যকাজনা দম, কফদয়া ো ককছুই লাগজে না। মজন হওয়ার সাজথ সাজথ এ কাে আর করজে না  কসদ্ধান্ত কনজত হজে এোং এেনয 

আল্লাহর কনকট ইজস্তগফার করজে (েমা চাইজে(, তজে প্রাথকমক হালাজলর আজগ স্ত্রী সঙ্গম করজল তার হে োকতল হজয় যাজে। 

আর যকদ ইচ্ছাকৃতভাজে ো োধয হজয় ো ওযরেশত: উেজর েকণযত কনকিদ্ধ কাে কজর তাজক অেশযই কফদইয়া কদজত হজে। 

কফদইয়া হজলা কনজচ েকণযত ৩ কটর মজধয এককট কাে করা:  
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ক( হারাম এলাকায় এককট ছাগল যজেহ কজর এর যগাস্ত ফকীর-কমসককনজদর মজধয কেকলজয় যদয়া। 

 অথো 

খ(  ৬ েন কমসকীনজক খাোর কদজত হজে,  প্রজতযক কমসককনজক আধা চা‘ (অথযাৎ ১ যককে ২০ গ্রাম( েকরমাণ একজেলা খানা 

খাওয়াজত হজে। 

অথো 

গ( ৩ কদন যরাযা রাখজত হজে।  


