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থম িদেনর করণীয় কাজঃ (৮ই িযলহা )  
১. িযিন ম া মুকাররামাহ ও তার 
আেশপােশর ান থেক আগমন করেবন 
িতিন িনজ অব ান থেক হে র জে  
ইহরাম বাঁধেবন, গাসল কের  গ ী 
ব বহার করেবন এবং ইহরােমর পাশাক 
পিরধান করেবন এরপর হে র িনয়েত এ 
তালিবয়া পাঠ করেবনঃ লাই াইকা 
হা ান,  লাই াইকা আ া া লা াইক,  
লা াইকা লা শািরকা লাকা লা াইক,  
ই াল হামদা ওয়ান িন' মাতা লাকা ওয়াল 
মুলক লা শািরকা লাক (আিম হে র  জে  
হািজর, হ আ া   ! আিম হািজর- আিম 
হািজর,  আপনার কান শরীক নই,  আিম 
হািজর, িন য়ই সম  শংসা ও িনয়ামত 
আপনারই,  আর সকল বাদশাহী আপনার,  
আপনার কান শরীক নই)।  
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( তেব িযিন ব ি  মীকােতর বাইের থেক এ 
তািরেখ  ম ায় আসেবন, িতিন ইহরাম ছাড়া 
মীকাত  অিত ম করেবন না)  
২. িমনা অিভমুেখ রওয়ানা করেবন এবং 
িমনায় গমন কের িযলহা  মােসর নয় 
তািরখ  ভাের সূেযাদয় পয  সখােন 
অব ান করেবন। িমনােত  আট তািরখ  
যাহর, আসর, মাগরীব ও ইশার নামায, 

এবং  নয় তািরখ  ফজেরর নামায যথা 
সমেয় আদায় করেবন এবং  চার রাকআত 
িবিশ  নামায কসর কের আদায় করেবন।  
ি তীয় িদেনর করণীয় কাজঃ (৯ই িযলহা )   
১. সেূযাদেয়র পের আরাফােতর ময়দােনর 
অিভমুেখ রওয়ানা করেবন। আরাফােতর 
ময়দােন যাহেরর সময় যাহর ও আসর 
নামায  একে  কসর কের আদায় করেবন 
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এবং মধ াে র পূেব ( পৗঁছা) স বপর হেল 
মসিজেদ নািমরায় যােবন। 
২. নামােযর পর হাত উিঠেয় িকবলা মুখী 
হেয় সূযা  পয  দায়া ও িযিকর করেবন । 
৩. সযূাে র পর মুযদািলফা অিভমুেখ 
রওয়ানা করেবন, ওখােন পৗঁছার পর ইশার 
সময় মাগরীব ও ইশার নামায আদায় 
করেবন। িক   ইশা কসর কের ' রাকআত  
নামায আদায় করেবন এবং মুযদািলফায় 
ফজর পয  রাি যাপন করেবন। 
৪. ফজেরর ওয়া  হেল ফজেরর নামায 
আদায় করেবন, অতঃপর আেলা উ ািসত 
হওয়া পয  দায়া ও িযিকর  করেবন ।  
৫. সেূযাদেয়র পূেব িমনা অিভমুেখ রওয়ানা 
হেবন ।  
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তৃতীয় িদেনর করণীয় কাজঃ (১০ই িযলহা  
ঈেদর িদন)  
১. যখন িমনায় পৗঁছােবন,  জামারা 
আকাবায় যােবন এবং তােত পযায় েম 
সাতিট  ক র িনে প করেবন, একিটর পর 
অ িট এবং েত ক ক র িনে েপর সময় 
তাকবীর বলেবন । 
২. যিদ সােথ হাদী ( কারবানীর প ) সােথ 
থােক তাহেল তা যবাই করেবন। 
৩. মাথা মু ন করেবন অথবা চুল খােটা 
করেবন এবং এর মাধ েম াথিমক হালাল 
হেবন।  অথাৎ ইহরােমর কাপড় খুেল  তাঁর 
সাধারণ পাশাক পিরধান করেবন এবং 

গ ী ব বহার করেবন। আর তাঁর  জ  ী 
সহবাস ব িতত  ইহরাম অব ায় িনিষ  
সম  কাজ হালাল হেয় যােব। 
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৪. ম ায় িগেয়  কা' বা শরীেফ "তাওয়ােফ 
ইফা াহ " করেবন। আর এটাই হে  
হে র (ফরয) তাওয়াফ। অতঃপর তামা ু 
হ কারী সাফা মারওয়াহেত হে র  সা' য়ী 
করেবন। অ প, যিদ তামা ু হ কারী না 
হেয় থােকন িক   তাওয়াফুল ু েমর পর 
সা' য়ী  কেরন িন,  তাহেল এখন সা' য়ী 
করেবন। আর এভােব ি তীয়বার হালাল 
হেবন এবং ী সহবাস সহ ইহরাম অব ায় 
িনিষ  সম  কাজ হালাল হেয় যােব। 
৫. িমনায় িফের আসেবন এবং সখােন 
(িযলহা  মােসর) একাদশ রাত যাপন 
করেবন । 
চতুথ িদেনর করণীয় কাজঃ (১১ই িযলহা )    
১. িতনিট জামারায়  িগেয় কংকর িনে প 
করেবন। েত থম জামারােত, তারপর 
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মধ বতী তারপর জামারা আকাবােত 
(বড়িট)। েত কিটেত সাতিট কের একিটর 
পর আেরকিট কংকর িনে প করেবন।  

েত ক ক র  িনে েপর সময় তাকবীর 
বলেব । এিদেনর কংকর িনে প করেত 
হেব মধ াে র পর।  মধ াে র পূেব  
িনে প জােয়য নয়,  এবং থম জামারায় ও 
মধ বতী জামারায় কংকর িনে েপর পর  
দায়া করার িবষয়িট িবেশষ ভােব খয়াল 

রাখেবন । 
২. এগার তািরখ িদনগত অথাৎ ( াদশ) 
রা িট িমনায় যাপন  করেবন।   
প ম িদেনর করণীয় কাজঃ (১২ই 
িযলহা )     
১. চতুথ িদেনর িনয়েম িতন জামারােত 
কংকর িনে প করেবন । 
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২. এই তািরেখ (আেগ আেগ) িমনা ত াগ 
করেত চাইেল সূযাে র পূেব  িমনা থেক 
চেল আসেবন,  আর দরী কের আসেত 
চাইেল সখােন রাি যাপন করেবন। 
   
ষ  িদেনর করণীয় কাজঃ (১৩ই িযলহা )     
িবেশষভােব িমনা ছাড়েত যারঁা  িবল  
কেরেছন  এই িদনিট তােঁদর জে । এই 
িদেনঃ     
১. িতন জামারােত কংকর িনে প করেবন 
যভােব পূেবর ' িদন কেরেছন । 

২. এরপর িমনা ছেড় চেল যােবন ।  
হে র সবেশষ করণীয় কাজ হে  িবদায়ী 
তাওয়াফ করা। আর আ া  ই সবেচেয় 
অিধক াত।   



 
 

কাশকঃ 
গেবষণা ও কাশনা িবষয়ক উপ-  ম ণালয়               
দাওয়াহ,  ইরশাদ, ওয়াকফ ও ধম িবষয়ক 

ম ণালয়  
 সৗিদ আরব                                                       

পা  ব - ৬১৮৪৩, 
  পা  কাড- ১১৫৭৫ 

 িরয়াদ                                                
ফানঃ ০০৯৬৬১১৪৭৩৬৯৯৯                              

ফ া ঃ ০০৯৬৬১১৪৭৩৭৯৯৯                                    
ই- মইলঃ info@islam.org.sa  

 
 
 




