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হজের সফজর একাধিক উমরা 

হে করা মহান আল্লাহ তা‘আলার একধি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। 
অনুরূপভাজব উমরা করাও একধি ইবাদত। আল্লাহ তা‘আলা 

বজলন, وا ْ﴿ تِمُّ
َ
َجْ َْوأ َرةَْْٱۡلح ِهَْْوٱلحُعمح [  ٦٩١: ابلقرة] ﴾١٩٦ِِْْل   “ততামরা হে ও 

উমরা আল্লাহর েনয পূর্ণ কজরা”1। তজব উমরা করা হজের মত 

আধবশ্যক ধকনা এ বযাপাজর ইমামজদর মজিয ধবধভন্ন মতামত পাওো 

যাে। তকউ ওোধেব বজলজেন, আবার তকউ সুন্নাত বজলজেন। দলীল 

প্রমাজর্র ধবজবচনাে তদখা যাে, উমরা করা ওোধেব হওোই অধিক 

সহীহ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইধহ ওোসাল্লাম েীবজন তমাি চারবার 

উমরা পালন কজরজেন। প্রধতধি উমরাই ধেল ধেল-ক্বদ মাজস।  

প্রথমবার: হুদাইধবোর উমরা। এধি ধেল ষষ্ট ধহেধরজত হুদাইধবোে 

এজস পজথ বািাপ্রাপ্ত হওোে ধতধন এ উমরা সম্পন্ন করজত পাজরন 

ধন। ফজল মাথা মুণ্ডন কজর তসখাজনই হালাল হজে যান।  

                                                           
1 সূরা বাকারা, আোত: ১৯৬ 
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ধিতীেবার: উমরাতুল কাযা। পরবতণী বের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইধহ 

ওোসাল্লাম মক্কাে প্রজবশ্ কজর উমরা পালন কজরন এবাং মক্কাে ধতধন 

ধতন ধদন অবস্থান কজরন।  

তৃতীেবার: ো‘রানাহ্ তথজক। হুনাইজনর যুদ্ধ তথজক তফরার সমে 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইধহ ওোসাল্লাম মক্কাে প্রজবশ্ কজরন এবাং 

ো‘রানাহ্  তথজক ইহরাম তবেঁজি উমরা আদাে কজরন।  

চতুথণবার: ধবদাে হজের সাজথ তয উমরাধি কজরন। তজব ধতধন ধকরান 

হে আদােকারী ধেজলন। প্রমার্:- 

نَِس بِْن َمالٍِك قَاَل 
َ
ْرعََ  ُعَمٍر  اْعَتَمَر رَُسوُل اّلَلِ »: َعْن أ

َ
ََ اّلَلُ َليَْهِ  سََسيََ  أ  َل

ْس َزَمَن : ُُكُُّهَن ِِف ِذي الَْقْعَدةِ  إََِّل الَِِت ََكنَْت َمَ  َحَجتِ ِ 
َ
َُديْبِهَِة أ ُعْمَرةٌ ِمَن اْلْ

َُديْبِهَِة ِِف ذِي الَْقْعَدةِ  سَُعْمَرٌة مَِن الَْعاِم الُْمْقبِِل ِِف ِذي الْقَ  ْعَدةِ  سَُعْمَرٌة ِمَن اْلْ
ْعَرانَِة َحْهُث قََسَ  َغَنائَِ  ُحَنْْيٍ ِِف ِذي الَْقْعَدةِ  سَُعْمَرٌة َمَ  َحَجتِ ِ  ِ

ْ
 . « اْل

“আনাস ইবন মাজলক রাধদোল্লাহু আনহু বজলন, “রাসূল সাল্লাল্লাহু 

আলাইধহ ওোসাল্লাম চারধি উমরা কজরন। প্রধতধি উমরাই ধতধন 

ধেলক্বদ মাজস কজরন। তজব তয উমরাধি ধতধন তার হজের সাজথ 

কজরন। [তা তশ্ষ কজরন ধেল হেমাজস, শুরু কজরন ধেল ক্বদ 
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মাজস] হুদাইধবোর উমরা, পরবতণী বের ধেল-ক্কদ মাজস উমরাতুল 

কাযা। ো‘রানাহ্  তথজক উমরা ধেলক্কদ মাজস যখন হুনাইজনর 

গধর্মত বন্টন কজরন এবাং হজের সাজথ পালনকৃত উমরা”।2  

তজব হজের সফজর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইধহ ওোসাল্লাম 

একবাজরর তবধশ্ উমরা পালন কজরন ধন এবাং তার সাজথ যত সাহাবী 

হে কজরজেন, তাজদর তকউ ঐ সফজর এক বাজরর তবধশ্ উমরা 

কজরজেন এমন প্রমার্ পাওো যাে না। এ োড়াও রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইধহ ওোসাল্লাম যত বার উমরা কজরজেন, ধতধন মক্কার 

বাধহর তথজক মক্কাে প্রজবজশ্র পূজবণ মীকাত তথজক ইহরাম তবেঁজি 

উমরা কজরজেন। ধকন্তু মক্কাে প্রজবজশ্র পর মক্কা তথজক তবর হজে 

হারাম এলাকার বাইজর ধগজে ইহরাম তবেঁজি এজস, ধতধন কখজনা 

উমরা কজরন ধন। এমনধক ধহেরজতর পূজবণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইধহ 

ওোসাল্লাম ততজরা বের মক্কাে অবস্থান কজরন। এ সমে ধতধন 

কখজনা মক্বার বাইজর ধগজে ইহরাম তবেঁজি এজস উমরা কজরন ধন। 

হজের সফজর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইধহ ওোসাল্লাম তার সাথী-

তামাতু্ত হেকারী-তদর উমরা আদাজের পর মক্কাে হালাল অবস্থাে 

                                                           
2 বুখাধর, হাধদস: ৪১৪৮; মুসধলম, হাধদস: ১২৫৩ 
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অবস্থান করার ধনজদণশ্ তদন। ধতধন বজলন,  قِهُموا َحََلَّلا َحَّت
َ
 إَِذا ََك ََ سَأ

َج   ِهيُّوا بِاْلْ
َ
سِيَِة فَأ  অথণাৎ, ততামরা হালাল অবস্থাে মক্কাে   يَْوُم الََّتْ

অবস্থান কর। অতঃপর আি তাধরখ ইোমুত তারওধেোর ধদন 

ততামরা হজের ইহরাম বােঁি।3 তাই সুন্নাত হজে, হােীগর্ হজের 

সমে তামাতু্তর উমরা তশ্ষ কজর, হালাল অবস্থাে মক্কা অবস্থান 

করজবন; হজের সফজর একাধিক উমরা না করা। বার বার উমরা না 

কজর, বার বার তাওোফ করাই হল অধিক গুরুত্বপূর্ণ। তজব যখন 

উমরাকারীজদর খুব ভীড় থাকজব তখন তবধশ্ তবধশ্ তাওোফ না কজর 

তবধশ্ তবধশ্ সালাত, কুরআন ততলাওোত ও ধযধকজর বযস্ত থাকা।   

হাধেজদরজক হজের সমে মক্কার বাইজর তান‘ঈম ধগজে মসধেজদ 

আজেশ্া রাধদোল্লাহু আনহা তথজক ইহরাম তবেঁজি বার বার উমরা 

করজত তদখা যাে। হজের সফজর ধবজশ্ষ তপ্রক্ষাপজি রাসূল সাল্লাল্লাহু 

আলাইধহ ওোসাল্লাম-এর স্ত্রী আজেশ্া রাধদোল্লাহু আনহা তান‘ঈম 

তথজক ইহরাম তবেঁজি উমরা পালন কজরজেন। োজবর রাধদোল্লাহু 

আনহু হজত বধর্ণত একধি হাধদস ইমাম মুসধলম বর্ণনা কজরন, োজবর 

রাধদোল্লাহু আনহু বজলন,  

                                                           
3 মুসধলম, হাধদস: ২১৬ 
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َهيَْت اعئشة بُِعْمَرةٍ َحَّت إَِذا ََكنَْت بََِسٍِف َلَرَكْت  ُثَ  َدَخَل َرُسوُل اّلَلِ »
َ
ََ  -أ َل

نُِك : " وََجَدَها َتْبِِك  َفَقاَل لََعَ اعئشة فَ  -اّلَلُ َليَْهِ  سََسيََ  
ْ
ِِن : ؟ قَالَْت "َما َشأ

ْ
َشأ

ُطْف بِاْْلَْهِت َسانلَاُس يَْذَهُبو ََ إََِل 
َ
ِحَل  َسلَْ  أ

َ
َحَل انلَاُس َسلَْ  أ

َ
ِن  قَْد ِحْضُت َسقَْد أ

َ
أ

َج  اْْل ََ  قَاَل  ْمٌر قَْد َكَتَبُ  اّلَلُ لََعَ َبَناِت : اْلْ
َ
ِهِل  إ ََِ َهَذا أ

َ
آَدَم  فَاْغتَِسِِل  ُثَ  أ

َج     َفَفَعيَْت َسَسَقَفِت الَْمَواقَِف ُُكََها  َحَّت إَِذا َطُهَرْت َطافَْت بِالَْكْعبَةِ َسعِالَصَفا "بِاْلْ
ِك سَُعْمَرتِِك : " ُثَ  قَاَل . َسالَْمْرَسةِ  ِ :   قَالَْت "قَْد َحيَيِْت ِمْن َحج  ِن  يَا َرُسوَل اّلَلِ إ

ُطْف بِاْْلَْهِت َحَّت َحَجْجُت 
َ
ِن  لَْ  أ

َ
ِجُد ِِف َنْفِِس أ

َ
فَاْذَهْب بَِها يَا لبد : " قَاَل . أ

ْلِمْرَها ِمَن اتلَْنِعه ِ 
َ
  «الرمحن فَأ

“আজেশ্া রাধদোল্লাহু আনহা উমরার ইহরাম তবেঁজি োরাফ নামক 

স্থাজন আসজল, তার মাধসক আরম্ভ হে। এ অবস্থাে রাসূল সাল্লাল্লাহু 

আলাইধহ ওোসাল্লাম তার ধনকি প্রজবশ্ কজর তদজখন- আজেশ্া 

রাধদোল্লাহু আনহা কােঁদজেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইধহ ওোসাল্লাম 

তাজক ধেজ্ঞাসা করজলন, ততামার ধক হজেজে? উত্তজর আজেশ্া 

রাধদোল্লাহু আনহা বলজলন, ‘আমার মাধসক শুরু হজেজে। সবাই 

উমরা তশ্ষ কজর হালাল হজে ধগজেজে। আধম হালাল হজত পাধর ধন 

এবাং মানুষ এখন হজের উজেজশ্ তবর হজব’। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইধহ ওোসাল্লাম বলজলন, এধি এমন একধি ধবষে যা আল্লাহ 
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তা‘আলা আদম সন্তাজনর তমজেজদর উপর অবিাধরত কজরজেন। তুধম 

তগাসল কর, অতঃপর হজের কাযণক্রম যথাযথ আদাে করজত থাক। 

তারপর ধতধন হজের কমণসমূহ যথাযথ পালন কজরন, সব োেগাে 

অবস্থান কজরন। পধবত্র হজে বাইতুল্লাহর তাওোফ ও সাঈ কজরন। 

তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইধহ ওোসাল্লাম তাজক বলজলন, 

ততামার হে ও উমরা সম্পন্ন হজে তগজে এবাং তুধম হালাল হজে 

তগে। তখন আজেশ্া রাধদোল্লাহু আনহা বজলন, তহ আল্লাহর রাসূল! 

আধম আমার অন্তজর দুবণলতা অনুভব করধে তয, আধম তাওোফ 

সম্পন্ন না কজর হে আদাে করধে। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইধহ 

ওোসাল্লাম বলজলন, তহ আবু্দর রহমান তাজক ধনজে যাও, তান‘ঈম 

তথজক উমরা কধরজে ধনজে আস”।4 

অপর বর্ণনাে এজসজে, ধতধন বজলন, আমার সাথীরা সবাই একধি 

হে ও একধি পূর্ণাঙ্গ উমরা আদাে কজর ধফজর যাজব, আর আধম শুিু 

একধি হে ধনজে ধফজর যাজবা! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইধহ ওোসাল্লাম 

তাজক বার বার বুঝাজনার তচষ্টা কজরন তয ততামার হে সম্পন্ন হজে 

তগজে। ধকন্তু তার অন্তজরর উসখুস রজেই তগল। রাসূল সাল্লাল্লাহু 

                                                           
4 মুসলধম, হাধদস: ১২১৩ 
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আলাইধহ ওোসাল্লাম এর অভযাস হল, তার স্ত্রীরা যখন তার ধনকি 

তকান ধকেু আবদার করত, ধতধন তা রক্ষা করজতন। এ েনয ধতধন 

তার আবদার রক্ষাজথণ এবাং তাজক খুধশ্ ও মন েে করার উজেজশ্য 

তার ভাইজক বলজলন, তহ আবু্দর রহমান! তুধম তাজক ধনজে যাও। 

তান‘ঈম তথজক ইহরাজমর ধনেত কধরজে উমরা কধরজে ধনজে আস। 

তার ভাই আবু্দর রহমান রাধদোল্লাহু আনহু তাজক তান‘ঈম ধনজে 

তগল এবাং উমরা করাজলা। এ সমে আজেশ্া রাধদোল্লাহু আনহা 

একাই উমরা পালন কজরন। তার সাজথ যাওো তার ভাই আবু্দর 

রহমান রাধদোল্লাহু আনহু ধনজেও উমরা পালন কজরন ধন এবাং ঐ 

সফজর একেন সাহাবীও উমরা পালন কজরন ধন। সুতরাাং তান‘ঈম 

তথজক উমরা করার প্রচলনধি ধেল ধবজশ্ষ একধি তপ্রক্ষাপিজক তকন্দ্র 

কজর। অনযথাে হজের সফজর বা একই সফজর বার বার উমরা করা 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইধহ ওোসাল্লাম ও তার সাহাবীজদর তথজক 

প্রমাধর্ত নে।5 সাহাবীজদর তক্ষজত্র তদখা যাে, তারা একবার উমরা 

আদাে করার পর তাজদর মাথার চুল কাজলা না হওো পযণন্ত পূর্রাে 

উমরা পালন করজতন না। চুল কাজলা হওোর পর উমরা করজতন। 

সুতরাাং হাধে সাজহবজদর প্রধত আহ্বান- বার বার উমরা নে, বার 
                                                           
5 [যাদুল মা‘আদ: খন্ড: ২, পৃ: ৯২-৯৫]   
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বার তাওোফ করুন। তাওোফ তশ্জষ মাতা-ধপতা, আত্মীে-স্বেন, 

মুরব্বীজদর েনয তদা‘আ করুন। কাজরা নাজম উমরা করা বা কাজরা 

েনয উমরা করা ইতযাধদ পধরহার করুন। কারর্, আপধন কত তবধশ্ 

আমল করজলন, এধি আল্লাহর ধনকি গুরুত্বপূর্ণ ধবষে নে; গুরুত্বপূর্ণ 

ধবষে হল, আপধন কতিুক আল্লাহ ও তার রাসূজলর আনুগতয 

করজলন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইধহ ওোসাল্লাম বজলন, « ُخُذسا
ْ
تِلَأ

ْدرِي لََعِل  ََّل 
َ
ُحجُّ َبْعَد َحَجِِت َهِذِِ َمَناِسَكُكْ   فَإِِن  ََّل أ

َ
« أ  “ততামরা আমার 

কাে তথজক হজের ধবষেগুজলা ধশ্জখ নাও। কারর্, হজত পাজর আধম 

আমার এ হজের পর আর নাও করজত পাধর”6। হাধদজসর দাবী হল, 

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইধহ ওোসাল্লাম যা কজরজেন তা করা 

আর আল্লাহর রাসূল যা কজরনধন তা হজত ধবরত থাকা। আল্লাহ 

আমাজদর আমল করার তাওধফক ধদন। আমীন 

                                                           
6 মুসধলম, হাধদস: ১২৯৭ 


