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 জাবালে ‘আরাফা (জাবালে রহমত) 

   

প্রথমত: পবরচয়: 

উঁচু উঁচু পাহালের মালে এমন কবিন বে বে পাথর খলের পরস্পর োগালনা সাজালনা একবি ছ াি পাহাে যার 

পাথর সবগুলো কবিন প্রকৃবতরও নয় আবার সহজও নয়। যা জাবালে সালদর পাদলদলে ‘আরাফার পূবব পালবব 

অববিত। উচ্চতা দবিণ পাবব বদলয় প্রায় ৬৫ বম.। পাহােবি বহুনালম পবরবচত। ছযমন, ইোে, জাবালে ‘আরাফা, 

জাবালে রহমত, জাবালে ছদা‘আ, জাবালে মুোহ, জাবালে কুবকুব ও জাবালে করীন। 

তলব দু’বি নামই ববশুদ্ধ সূলে প্রমাবণত, আর তাহলো, জাবালে ইোে ও জাবালে ‘আরাফা। 

বিতীয়ত: পাহােবির হাকীকত বা রহসয: 

সকে মাযহালবর মুসবেম মনীবিগণ বণবনা কলরন ছয, এ পাহাে সম্পলকব ববলেি ছকালনা বক ুই প্রমাবণত হয় বন; 

বরং তা ‘আরাফার অনযানয ভূবমর মলতাই। অনুরূপ তারা এও প্রমাণ কলরন ছয, তার উপর আলরাহণ করাও ছকালনা 

েরী‘তসম্মত আমে নয় এবং এর বযাপালর হলজরও ছকালনা বববি-ববিান ছনই। 

আল্লামা ছমাল্লা আেী ক্বারী হানাফী োরহুে েুবালবর ৮৪ নং পৃষ্ঠায় বলেন: ‘‘এই পাহালে ওিার ছকালনা বভবি ছনই; 

বরং তা একবি বনকৃষ্ট ববদ‘আত।’’ 

বতবন আলরাও বলেন (পৃষ্ঠা-২২৪): ববনা বািা ও সংকীণবতায় ‘আরাফালতর ছযখালনই উপবিত হলব ছসখালনই অবিান 

করলব। পিান্তলর পাহালের উপর ছোকলদর আলরাহণ করা, ছোকলদর তার উপর অবিান ও বনিবাবরত সমলয়র 

পূলবব ও পলর তার উপর অবিান করা জঘনয ববদ‘আলতরই অন্তভুবক্ত। 

ইমাম ইবনুে হালজব আে-মালেকী রহ. বলেন: এ পাহালের বনকি যা বক ু ছোলকরা নতুন নতুন আমে কলর থালক 

তা ববদ‘আলতরই অন্তভুবক্ত। 

অনুরূপ ছসখালন ‘আরাফার রালত আগুন জ্বাোলনা এবং এর জনয গুরুত্বালরাপ কলর স্বীয় ছদে ছথলক আগরবাবত 

ছমামবাবত সালথ বনলয় আসা এবং তালত আলরাহণ ও অবতরলণর ছিলে নারী-পুরুলির সংবমশ্রণ, বনিঃসলেলহ এ 

সবই এ পববে িালন মুেবরকলদর নযায় করা কমব ও গুমরাহী-ভ্রষ্টতা। 

আল্লামা োনকীবত মালেকী রহ. তার প্রবসদ্ধ তাফসীর ‘‘আিওয়াউে বায়ান’’ ৫/২৬৩-এ বলেন: ‘‘ছজলন রাখুন! 

সািারণ জনগণ ছযভালব জাবালে রহমলত আলরাহণ কলর এর ছকালনা বভবি ছনই, তালত ছকালনা ফযীেত ছনই। 

ছকননা এ বযাপালর ছকালনা বক ুই ববণবত হয় বন; বরং তা ‘আরাফার অনযানয সমস্ত এোকার মতই এবং ‘আরাফার 

সমস্ত িানই অবিালনর িে। 

আে-জুওয়াইনী আে-োলফ‘ঈ রহ. বলেন: ‘আরাফার মিযবতবী িালন একবি পাহাে রলয়ল  যালক বো হয় জাবালে 

রহমত (রহমলতর পাহাে) তার উপর উিালত ছকালনা ছনকী ছনই, যবদও সািারণ মানুি তা কলর থালক। 
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ইমাম নাওয়াওয়ী আে-োলফ‘ঈ তাঁর প্রবসদ্ধ গ্রন্থ ‘‘আে-মাজমূ‘’’ (৮/১০৭)-ছত বলেন: সািারণ জনগলণর মলিয 

‘আরাফায় অববিত জাবালে রহমলত অবিালনর প্রবত গুরুলত্বর বযাপালর যা বক ু প্রবসদ্ধ রলয়ল  (যা ইলতাপূলববও 

বণবনা করা হলয়ল ) এবং ‘আরাফার অনযানয িান হলত তার প্রবত অগ্রাবিকার ছদওয়া, এমন বক কালরা কালরা অজ্ঞতা 

এমন স্তলর ছপৌঁল  ছয, তালত অবিান না করলে ‘আরাফা অবিানই বসদ্ধ হলব না। এমন মলন করা স্পষ্ট ভ্রাবন্ত ও 

সুন্নালতর পবরপন্থী। 

এ পাহালের উপর আলরাহলণর বযাপালর, বনিবাবরত ফযীেত প্রমাণ করার জনয যালদর বণবনার প্রবত বনভবর করা যায়, 

তালদর কালরা পি ছথলক বক ুই উলল্লখ ছনই; বরং তা ‘আরাফার অনযানয সকে ভূবমর মলতাই। 

আে-মুবহব আতত্বাবারী আে-োলফ‘ঈ রহ. ‘আে-বকরা ফী সাবকবন উমু্মে কুরা’ গ্রলন্থর (পৃষ্ঠা ৩৮৬) ছত বলেন: ‘‘ছয 

পাহােবিলত জনগণ আলরাহলণর বযাপালর গুরুত্ব বদলয় থালক তার বযাপালর ছকালনা িরলণর হাদীস বা দেীে সাবযস্ত 

ছনই।’’ 

ইবন জামা‘আ আে-োলফ‘ঈ রহ. বহদায়াতুস সালেলক বলেন: ‘‘সািারণ জনগলণর মলিয ‘আরাফার অনযানয িান হলত 

জাবালে রহমলত অবিালনর অগ্রাবিকার ছদওয়া বা ছসখালনই অবিান করলত হলব এমন বববাস এবং অবিালনর 

সময় হওয়ার পূলবব ছসখালন তালদর আনুষ্ঠাবনকতা উকূলফর পূবব রালত তালদর ছসখালন ছমামবাবত, আগরবাবত জ্বাোন 

ও এর প্রবত গুরুত্বালরাপ কলর তা বনজ ছদে হলতই বহন করা এবং তালত আলরাহণ-অবতরলণর ছিলে নারী-

পুরুলির সংবমশ্রন এক বে ভ্রাবন্ত ও অজ্ঞতা এবং সাোলফ সালেহীলনর অবতবাবহত হলয় যাওয়ার পর এক জঘনয 

আববস্কার। আমরা আল্লাহর বনকি এর ও যাবতীয় ববদ‘আলতর অপসারণ কামনা কবর। 

ইবন তাইবময়যা আে-হাম্বােী রহ. তার মাজমু‘ ফাতাওয়ায় (২৬/১৩৩) বলেন: ‘‘ছসখালন (‘আরাফায়) ছয পাহােবি 

রলয়ল  তালত আলরাহণ করা সুন্নালতর অন্তভুবক্ত নয়।’’ 

বতবন আে-ইখবতয়ারাত আে ইেবময়যাহলত (৯৬) আলরা বলেন: ‘‘জাবালে রহমলত আলরাহণ করা ঐকমলতয (ইজমা 

কতৃবক) েরী‘আতসম্মত নয়।’’ 

আে-মারদাউই আে-হাম্বেী তার ‘‘আে-ইনসাফ’’ (৪/২৯) গ্রলন্থ বলেন: সুন্নাতসম্মত হলো নবী সাল্লাল্লাহ আোইবহ 

ওয়াসাল্লালমর অবিান িে বনবিত করা; বকন্তু জাবালে রহমলতর বযাপালর ছকালনা দেীে সাবযস্ত ছনই। 

তৃতীয়ত: ছকালনা ছকালনা হাজী জাবালে রহমলত ছয সব ববদ‘আত ও কুসংস্কালর পবতত হলয় থালক: 

জাবালে ‘আরাফায় অলনক হাজীই ছবে বক ু ববদ‘আত ও সুন্নাত পবরপন্থী কালজ বেপ্ত হয়। তার কারণ হলো তালদর 

বনকি এ পাহালের পববেতা ও তার ববলেি বববেষ্ট থাকার ভ্রান্ত বববাস। তালদর এ কমব ছয ভ্রাবন্তলত পূণব তা প্রমালণ 

ইলতাপূলবব আবেমলদর মতামত বণবনা করা হলয়ল ; ছযন হাজীগণ ছস সব ববদ‘আত ও সুন্নাত পবরপন্থী কমব ছথলক 

সতকব হন। তার মিয হলত বনলনে  কবতপয় উলল্লখ করা হলো: 

১।  ‘আরাফার অনযানয িান হলত এ িালনর ফযীেত ছববে মলন করা। 

২। পাহালের উপর খুতবা ও সাোত আদায় করা। 

৩। পাহালে ‘আরাফায় অবিালনর পূবব রাবেলত ছমামবাবত ও আগুন জ্বাোলনা। 
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৪। পাহালের িুলো-বাবে ছনওয়া। 

৫। বপোর ছ ায়া ও চুম্বন করা। 

৬। বপোলরর বদলক নামায আদায় করা। 

৭। বপোলরর বনকি ছদা‘আর প্রবণতা ও তার বদক হলয় হাত তুলে ছদা‘আ করা। 

৮। বপোলর ছেখা-ছেবখ করা। 

৯। বপোলরর চতুবদবলক ত্বাওয়াফ করা। 

১০। ছসখালন কাপে বা সুতা বাঁিা। 

১১।  ছসখালন বববভন্ন মযালসজ বেবপবদ্ধ করা বা চুে, িাকা-পয়সা, বচোঙ্কন ও ছনকো ইতযাবদ নানা বববালস িাপন 

করা। ছযমন, ছযন আবার ছসখালন বফলর আসলত পালর, বা অমুলক হজ করলত পালর, অসুি ছোক সুি হলয় 

যায়, সন্তান হয় না তার সন্তান হয়। 

১২। ছয হজ কলরবন তালক ছসখান ছথলক আহ্বান করা ছযন ছস আগামী ব র হজ করলত আসলত পালর। 

 ইতযাবদ ববদ‘আত, েরী‘আত পবরপন্থী ও কুসংস্কালর ছসখালন তারা বেপ্ত, আল্লাহ ছয সলবর ছকালনা দেীে 

অবতীণব কলরন বন। 
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