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দু ’িট যরূরী কথ
যাবতীয় �শংসা আ�াহ্র জনয। দরূদ এবং সালাম বিষর্
েহাক

আমােদর

ি�য়

মুহা�াদ

নবী

সা�া�াহু ‘আলাইিহ

ওয়াসা�াম-এর উপর। আরবী ভাষায় হে�র উপর অসংখয্ বপু�ক, িলফেলট �ণীত হেয়েছ, আমােদর বাংলা ভাষাও েসেক্ষে
খুব একটা িপিছেয় েনই। এ ভাষায় হে�র উপর েযমন রিচত
হেয়েছ কেয়ক ডজন বই, েতমিন আরবী েথেক অনূ িদত হেয়েছ
অসংখয্ ব, লীফেলট। বাংলা ৈদিনক পি�কা, িটিভ চয্ােনল এবং
হে�র লাইেস�ধারী �ায় সবগুিল হ� কােফলা পথক পৃথক
হ� ও ওমরা িনেদর্িশকা েবর কেরে। িক� এত েলখনী থাকা
সে�ও আ�ামা শায়খ আ�ু ল মুহিসন ইবেন হামাদ আল-বাদ্র
َ ﺼ � ا ﻨ ﺎﺳِﻚِ ﺑِﺎَﺣ ﺎ
َ َْ
(হােফযাহু�-হ) �ণীত ﺎﺳ ِﻚ
َّ( ِْ ُْ ﻟহ� ও
ِ ْﻜمِ الﻤﻨ
ওমরা পালনকারীেক এতদু ভেয়র িবিধিবধান স�েকর্

অবগত

করণ) বইিট অনু বােদ েকন আ�হী হলাম? জবােব এক কথায়
বলা যায়, বইিট হে�র উপর আমার েদখা সবেচেয় ভাল বই।
েকননা বইিটেত �ত� েবশ কেয়কিট গুরু�পূণর্ ৈবিশে�
সমােবশ ঘেটেছ, েযগুিল অনয্ েকান বইেয় িমলা ভ। েযমনঃ
১. স�ািনত েলখক বতর্মান িবে�র হাদীছ িবশারদগেণর
মেধয অনয্তম বয্ি�� এবং আ�ীদার েক্ষে� আহেল সু�াত ও
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জামা‘আেতর আ�ীদার এক অত� �হরী। েসজনয্ বইিটেত
িব�াি�পূ ণর্ এবং আ�ীদা িবেরাধী েকান �কার ব�েবয্র গ�
েনই।
২. বইিটেত হাজীেদর হ� শু� হওয়ার জনয্ যরূ
েছাট-বড়

�েতয্কিট িবিধিবধান এবং মাসআলা-মাসােয়ল

সি�েবিশত হেয়েছ।
৩. েছাট-বড় েকান মাসআলাই দলীলিবহীন উে�খ করা
হয় িন; বরং �েতয্কিট ব�েবয্র েপছেন পিব� �ুর, ছহীহ
হাদীছ বা ছাহাবােয় েকরাম (রািদয়া�াহু ‘আনহু)-এর আছার
েথেক এক বা একািধক দলীল েপশ করা হেয়েছ।
৪. বইিটর িবনয্াস অতয্� চমৎর এবং সাবলীল, যা
অনয্ েকােন বইেয় আিম েদিখ িন।
দু ঃখজনক হেলও সতয্ ে, কুরআন এবং হাদীেছর ভাষা
আরবী হওয়া সে�ও বাংলা ভাষাভাষী অেনক মুসিলম আরবী
পড়েত পাের না! েকবল তােদর �িত লক্ষয্ কের বইিটর যর
েদা‘আ এবং িযক্র—আয্কার বাংলায় উ�ারণ কের েদওয়া
হেয়েছ; যিদও আরবী বণরসমূ হেক বাংলা ভাষায় সিঠক এবং
পিরপূ ণর্ভােব উ�ারণ করা আেদৗ স�ব ন। িক� নাই মামার
েচেয় কানা মামা ভাল।
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অ� বইেয়র েদা‘আ/িযকেরর উ�ারণ প�িত
আরবী অক্

বাংলা

উদাহরণ

অক্/িচ�

সু কূনযু � হামযা
ْ ْ
ْء أ ؤ

’

ْ ِّ)َﻴ
হাইিয়’ (ﺊ

ع

‘

َ )أَ ْ� َﻌ ْﻤ, িন‘মাতাকা
আন‘আমতা (ﺖ
َ ْ
()ﻧِﻌ َﻤﺘَﻚ

 ص،ث

َ
ছাবা-তা ()ﻟَّﺒَﺎت, ছদ্রী

ছ

ْ َ
()ﺻﺪ ِري

ج

জ

 ظ، ض، ز،ذ

য

س

স

ش

শ

ُ
َ )م,
মূ িজবা-িত (ﺎت
ِ ﻮﺟﺒ
ِ
ْ ْ َ
ওয়াজ‘আল ()واﺟ َﻌﻞ

ٌ
আ-িখযু ন ()آﺧﺬ,
আওিয‘নী
ِ
َ ْ َ
ْ َ
(�ِ )أ ْو ِزﻋ, ফাযিলকা ()ﻓﻀ ِﻠﻚ,
َ َ
যলামনা- ()ﻇﻠ ْﻤﻨَﺎ
হুসন ()ﺣُ ْﺴ َﻦ, সালীমান () َﺳ ِﻠﻴ ًﻤﺎ
َّﻜ
শা�া-রান ()ﺎ ًرا
5

ط

�

ق

�

ً َ
�ইেয়য্বাহ()ﻃ ِّﻴﺒَﺔ
ﻠْﻲ
�লবী ()َ ِﺒ
র�ানা- ()َ� َّﻨَﺎ, ‘আযা-িব

েটেন পড়ার জনয

َ َ
(اب
ِ )ﻋﺬ

ً )ﻧَﻌ
না‘ঈমান (ﻴﻤﺎ
ِ
َﻄ ﻲ
খ�ীআতী () ِﻴئَ ِﺘ
َ ُ َ
আ‘ঊযু িবকা ()أ ُﻋﻮذ ﺑِﻚ
َ ُ َ
সাবা�ূনা- ()ﺳﺒَﻘﻮﻧﺎ

ঈ
◌ী
ঊ
◌ূ

পিরেশেষ, অনু বাদেকর কােজ �তয্ক্ষ ও পেরাক্ষ
যারা সািবর্ক সহেযািগতা কেরেছ, তাঁেদর �িত আমরা আ�িরক
কৃতজ্ঞতা �কাশ কর। আ�াহপাক তাঁেদরেক জাযােয় খােয়র
দান করু। মহান আ�াহ হাজীেদরেক জা�ত জ্ঞান সহকাের হ
করার তাওফী� দান করুন এবং তােদর হ�েক ‘�বূ ল হ�’
িহসােব ম�ু র করু। আমীন!
িবনীত
আ�ু ল আলীম ইবেন কাওসার
abdulalim.kawsar@yahoo.com
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িবসিম�ািহর রহমািনর রহীম
ভূ িমকা
যাবতীয় �শংসা েসই আ�াহ্র জনয, িযিন ফরযসমূ হ
ফরয কেরেছন, যথাযথভােব নানা িবিধিবধান �ণয়ন কেরেছন
এবং তাঁর স�ািনত ঘেরর হ�েক ইসলােমর অনয্তম একিট ��
ও বৃহৎ �াপনা িহসােব িনধর্ারণ কেেছন। আিম সাক্ষয্ িদি�,
শরীক িবহীন এক আ�াহ ছাড়া ি�তীয় েকান হ� মা‘বূ দ েনই,
িযিন অনু �হ, মহ� এবং মহাস�ােনর অিধকারী। আিম আেরা
সাক্ষয্ িদি�, মুহা�াদ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম আ�াহ্র
বা�া এবং রাসূ ল, িযিন মানব ও িজন জািতর জনয্ সেবর্া�
আদশর্ এবং িযিন ছালা, িছয়াম, যাকাত, হ� ও ওমরা পালেনর
েক্ষে� সেবর্া�ম বয। েহ আ�াহ! আপিন দরূ, সালাম ও
বরকত বষর্ণ কর, তাঁর �িত, তাঁর স�ািনত পিরবার-পিরজেনর
�িত, মানব ও িজন জািতর পথ�দশর্, অ�কােরর মশাল
ছাহাবােয় েকরােমর �িত এবং তাঁেদর পেথর পিথকেদর �িত,
যারা তােদর পের আগমণ কেরেছ, অ�র ও বাকয্েক িবশু�
ভােলা রাখেত সক্ষম হেয়,
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ُﻗُﻠ
َ
َ َِّ﴿� ُﻘﻮل ُ�َّﻨَﺎ اﻏْﻔِﺮْﻨﻟََﺎ و َﻹِِﺧْﻮَاﻧِﻨَﺎ اﺬﻟ
َ
ْﻌَﻞْ ﻲﻓ ﻮ�ِﻨَﺎ
َ ﺳَﺒ
ﻳﻦ
ِ َﻘُﻮﻧَﺎ ﺑِﺎﻹَِْﺎنِ وَﻻ ﺠﺗ
ﻳﻤ
ّ
ٌ  ﻟِ�َِّﻳﻦَ آﻣَﻨُﻮا رَ�َّﻨَﺎ إِﻧَّﻚَ رَءُوفٌ رَّﺣ
[١٠ :ﻴﻢ﴾ ]ﻮرة اﺤﻟﺸ
ِ
‘তারা বেল, েহ আমােদর পালনকতর্! আমােদরেক এবং
ঈমােন আমােদর অ�বতর্ �াতাগণেক ক্ষমা ন। ঈমানদারেদর
িবরুে� আমােদর অ�ের েকােন িবে�ষ আপিন রাখেবন না। েহ
আমােদর পালনকতর্! িন�য়ই আপিন অিতশয় দয়ালু , পরম
করুণাম’ (হাশ্র ১০)।
অতঃপর,
মহান আ�াহ মানব এবং িজন জািতেক অ�কার েথেক
আেলার পথ �দশর্েনর জনয্ তােদর িনকট মুহাদ সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক ে�রণ কেরেছন। িতিন তাঁর উ�তেক
কলয্াণকর যাবতীয় পথ বাৎেল িদেয়েছ, যাবতীয় অকলয্াণ েথেক
তােদরেক সতকর্ কেরেছন এবং িরসালােতর দািয়� যথাযথভােব
পালন কেরেছন। েশষ যামানায় আ�াহ কতৃর্ক মানব এবং িজন
জািতেক �দ� েন‘মতসমূ েহর মেধয্ এিটই হে� সেবর্াৎকৃ
েন‘মত। মহান আ�াহ তাঁর �ীনেক পাঁচিট �ে�র উপর �িতি�ত
কেরেছন; েসগুিল হে: লা ইলা-হা ই�া�া-হু মুহা�াদুর
রাসূ লু�াহ-এর সাক্ষয্ েদ, ছালাত �িত�া করা, যাকাত েদওয়া,
রামাযােনর িছয়াম পালন করা এবং হ� করা। �িস� হাদীছ
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‘হাদীেছ িজবরীল’-েয় এ �সে� িব�ািরত বিণর্ত হেয়ে। উ�
হাদীেছ িজবরীল ‘আলাইিহস্সালাম মুহা�াদ সা�া�াহু ‘আলাইিহ
ওয়াসা�ামেক ইসলাম, ঈমান, ইহসান, ি�য়ামত এবং ি�য়ামেতর
আলামত স�েকর্ িজেজ্ঞস কেরিছ; আর সবেশেষ িতিন
বেলিছেলন, “এই হে� িজবরীল, িতিন েতামােদরেক েতামােদর
�ীন িশক্ষা িদেত এেসে”।
ত�েধয্ইসলাম স�িকর্ত �ে�র জবােব রাসূলসা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলিছেলন,
َ َ
َ أ
َ َ َِّ وَﺗُﻘِﻴﻢَ الﺼ
َ
ﻼة
َّ�ا�َُّ وَأَنّ �َُﻤَّﺪًا رَﺳُﻮلُ ا
»مُ أَنْ �َﺸْﻬَﺪَ نْ ﻻَ إِﻪﻟَ إِ ّﻻ
َ
َ
ً
َ
َ �َِ  لاﺰ
«وَﺗَﺼُﻮمَ رَمَﻀﺎنَ وَﺤﺗَُ ﺞّ اﺒﻟَْﻴْﺖَ إِنِ اﺳْﺘَﻄَﻌْﺖَ إِﻴﻟْ ِﻪ َﺳ ِبﻴﻼ
َّﺎﻛَة
‘আ�াহ ছাড়া েকান হ� মা‘বূ দ েনই ও মুহা�াদ আ�াহ্র
রাসূ ল-একথার সাক্ষয্ েদ, ছালাত �ােয়ম করা, যাকাত েদওয়া,
রামাযান মােস িছয়াম পালন করা এবং সামথর্ থাকেল কা‘বায়
হ� করা-ই হে� ইসলাম’ (মুসিলম,হা/৯৩, ওমর ইবনু ল খা�াব

(রািদয়া�াহু‘আনহ) েথেক হাদীছিট বিণর্)।
অনু রূপভােব ছহীহ বুখারী (হা/৮) এবং মুসিলেম

(হা/১১৩) ইবেন ওমর (রািদয়া�াহু ‘আনহুম) েথেক বিণর্ত
হেয়েছ, িতিন বেলন, রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম
বেলেছন,
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َ
َ ٍﺲ
ُُدَةِ أَنْ ﻻَ إِﻪﻟ َ إِﻻ َ ّ ا�َُّ وَأَنَّ �َُﻤ َّﺪًا �َﺒْﺪُه ُ وَرَﺳُﻮﻪﻟ
َ»ﺳْﻼَمُ ﻰﻠﻋََ ﻤﺧَْ ﺷﻬ ﺎ
َ
ْ ْ
َ َِﺎم الﺼَّﻼَةِ وَ�ِﻳﺘ َﺎءِ الﺰَّﺎﻛَة
«ﺖ َو َﺻ ْﻮمِ َر َم َﻀﺎن
ِ وَﺣﺞِّ اﺒﻟَﻴ
ِ
‘ইসলাম পাঁচিট �ে�র উপর �িতি�ত: ‘আ�াহ ছাড়া
েকান হ� মা‘বূ দ েনই ও মুহা�াদ আ�াহ্র রাসূ ল-একথার সাক্ষ
েদওয়া, ছালাত �ােয়ম করা, যাকাত েদওয়া, হ� করা এবং
রামাযান মােস িছয়াম পালন করা’।
এই প��ে�র মেধয্ সবেচেয় গুরু�পূণর্ ��,
‘আ�াহ ছাড়া েকােনা হ� মা‘বূ দ েনই ও মুহা�াদ আ�াহ্র
রাসূ ল’-একথার সাক্ষয্ েদ। আর একথার সাক্ষয্ েদওয়ার অ
হে�, আ�াহ ছাড়া আর কােরা ইবাদত করা চলেব না এবং
ইবাদত হেত হেব রাসূ ল সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম �দিশর্ত
প�ায়। অতএব, েকান ইবাদত একিন�ভােব আ�াহ্র জনয্ এবং
রাসূ ল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম �দিশর্ত তরী�ায় না হেল
তা ইবাদতকারীর সামানয্তম েকােন কােজ আসেব না।
এরপেরর গুরু�পূণর্ �� , ছালাত �ােয়ম করা।
ছালাতেক ‘ইসলােমর মূ ল খুঁিট’ এবং ‘যাবতীয় অনয্ায়ও অ�ীলতা
েথেক বাধাদানকারী’ বলা হেয়েছ। দু িনয়ােত �ীন ইসলােমর
সবরেশষ েয ইবাদতিট হািরেয় যােব, তা হে� ছালাত। আর
ি�য়ামেতর িদন সবর্�থম েয িবষেয় বা�ার িহসাব েনওয়া হেব,
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তা হে� এই ছালাত। িদেন-রােত পাঁচ ওয়া� ছালাত আদায়
করেত হয় বেল এিট বা�া এবং তার �ভুর মেধয্ সংেযাগ
�াপেনর অতয্� শি�শালী একিট মাধয।
এরপর যাকােতর অব�ান। মহান আ�াহ এই যাকাতেক
পিব� কুরআেনর বহু আয়ােত ছালােতর সােথ একে� উে�খ
কেরেছন। যাকােতর নানািবধ উপকািরতা রেয়েছ; এর মাধয্েম
যাকাত আদায়কারী েযমন অেনক েনকী লােভ ধনয্ হ, েতমিন
ফ�ীর-িমসকীনও অেনক উপকৃত হয়। আ�াহ ধনীেদর স�েদ
�েতয্ক বছর সমানয্ পিরমাণ স�দ যাকাত িহসােব ফরয
কেরেছন। েসজনয্ যাকাত আদায় করেল ধন বয্ি� েমােটও
ক্ষিত�� হয় , িক� দির� মানু ষ খুব উপকৃত হয়।
যাকােতর পের িছয়ােমর অব�ান। �েতয্ক বছর রামাযান
মােস এই িছয়াম পালন করেত হয়।
অতঃপর আেস হে�র অব�ান, যা জীবেন একবার
ফরয।
অ�বতর্ী এবং পরবতর্ী আেলমগণ কতৃর্ক হ� ও ওমর
িবিধিবধান সং�া� েছাট-বড় বহু �� রিচত হেয়ে। অিধক
উপকারী ��সমূ েহর মেধয্ আমােদর শায়খ আ�ুল আযীয ইবেন
বায

(রেহমাহু�া)

িবরিচত

‘আত-তাহ�ী�
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ওয়াল

ঈযাহ

িলকাছীিরন িমন মাসাইিলল হাি� ওয়াল ওমরািত ওয়ায িযয়ারাহ
আলা যওইল িকতািব ওয়াস সু �াহ’ নামক পুি�কািট সিবেশষ
উে�খেযাগয। অেনকবার এই পুি�কািট ছাপা হেয়েছ এবং বহু
ভাষায় েসিট অনূ িদত হেয়েছ। ফেল এর মাধয্েম বয্াপক উপকা
সািধত হেয়েছ এবং জ্ঞান িপপাসুেদর িনকট তা �হণেযাগয্
েপেয়েছ। ১৩৬৩ িহজরীেত বাদশাহ আ�ু ল আযীয (রেহমাহু�া)এর অথর্ায়েন বইিট �থম �কাশ পা। পরবতর্ীেত শায়খ এেত
িকছু মাসআলা-মাসােয়ল সংেযাজন কেরন। িতিন ১৪২০ িহজরীেত
মৃতুয্বরণ কের।
দীঘর্িদন েথেক হ� ও ওমরার উপর একিট েছা� পুি�কা
রচনার �িত আিম আ�হী িছলাম। অবেশেষ, ১৪২৮ িহজরীেত
এই েছা� পুি�কা �ণয়েনর মাধয্েম মহান আ�াহ আমার আ�হ
বা�বায়েনর সু েযাগ কের েদন। আিম এই পুি�কার নাম িদেয়িছ:
‘তাবছীরুন নােসক িবআহকািমল মানােসক আলা যওইল িকতািব
ওয়াস সু �ািত ওয়াল মা’ছূ ির আিনছ ছহাবাহ’।
আ�াহ্র কােছ �াথর্না কি, িতিন আমার এই �য়াসটুকু
�বূ ল করু, দয়া কের িতিন আমােক এর িবিনমেয় েনকী দান
করু, জ্ঞান িপপাসু ছা�বৃ� এব আ�াহর স�ািনত ঘেরর
ই�ােপাষণকারী (হ� ও উমরাপালনকারী) েক এর মাধয্েম
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উপকৃত করু। বইিট িযিন �কাশক করেবন, বা �কােশ
সহেযািগতা করেবন আ�াহ তােক সওয়ােবর ভাগীদার করু,
আর সম� মুসিলমেক িতিন �ীেনর সিঠক বুঝ দান করুন এবং
তােদরেক হে�র উপর অিবচল রাখুন। িন�য়ই আ�াহ সবর্ে�াতা
এবং েদা‘আ �বূ লকারী।
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হ� ও ওমরা পালনকারীর েযসব আদব-আখলা� থাকা উিচৎ
১. সবেচেয় গুরু�পূণর্ িবষয় , হ� ও ওমরা
েকবলমা� আ�াহ্র স�ি�র জনয্ হেত হে; েলাক েদখােনা এবং
জন�িতর িনয়য্ত েথেক েবঁেচ থাকেত হে। তাহেল হ� ও
ওমরা পালনকারী এতদু ভেয়র মাধয্েম েনকী লাভ করেত পােব।
ছহীহ মুসিলেম (হা/৭৪৭৫) এেসেছ, আবূ হুরায়রা (রািদয়া�াহু
‘আনহ) বেলন, রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন,
‘মহান আ�াহ বেলন, িশকরকারীর িশকর েথেক আিম স�ূ ণর্ মু।
েয বয্ি� েকান আমল করেত িগেয় আমার সােথ কােরা অংশী
�াপন কের, আিম তােক তার িশকরযু� আমলসহ পিরতয্াগ কি’।
অনু রূপভােব সু নােন ইবেন মাজাহেত (হ/২৮৯০) যঈফ সূ ে�
আনাস (রািদয়া�াহু ‘আনহ) েথেক বিণর্ত হেয়ে, িতিন বেলন,
রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম িবদায় হে� বেলিছেলন,
‘েহ আ�াহ! এই হ� েলাক েদখােনার জনয্ নয় এবং নয়
জন�িত

অজর্েনর জন’।

শায়খ

আলবানী

(রেহমাহু�া)

‘িসলিসলাহ ছহীহাহ’ (হা/২৬১৭)-েত হাদীছিটর আেরা কেয়কিট
‘সনদ’ উে�খ কেরেছন, যার সবগুিল িেল হাদীছিট ‘হাসান
িলগায়িরহী’-এর পযর্ােয়েপৗঁে।
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২. জা�ত জ্ঞান সহকাের হ� ও ওমরা আদােয়
উে�েশয্ হাজী ছােহবেক এতদুভেয়র িবিধিবধান েজেন েনওয়ার
সবর্া�ক েচ�া করেত হে। েসজনয্ তােক এ িবষেয় �ণীত ভাল
একিট বই সং�হ করেত হেব। আমােদর শায়খ আ�ু ল আযীয
ইবেন বায (রেহমাহু�া) �ণীত একটু আেগ বিণর্ত পুি�কািট
অিধক উপকারী হওয়ায় হাজী ছােহব এিট সং�হ করেত পােরন।
আেরকিট িবষয় হে�, ভুেল পিতত হওয়ার কবল েথেক রক্ষ
েপেত হেল হ� ও ওমরার েকােনা কাজ শুরু করার আেগই ে
স�েকর্ িবজ্ঞ েকান আেলমেক িজেজ্ঞস কের িনে।
৩. হে�র সফের ভাল মানু ষেদর সাহচযর্ লােভর েচ�া
করেত হেব, তাহেল তােদর কাছ েথেক জ্ঞান এবং আদব উভ
েক্ষই উপকৃত হওয়া যােব। ছহীহ বুখারী (হা/৫৫৩৪) এবং
মুসিলেম (হা/৬৬৯২) আবূ মূ সা আশ‘আরী (রািদয়া�াহু ‘আনহ)
েথেক বিণর্ত হেয়ে, রাসূ ল সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,
ْ ََُ
ْ
ْ ُ
َ
ََ
ْ ﺤﺎمﻞ الْﻤ
َ ﺠﻟَﻠيﺲ لﺼَّﺎﻟﺢ َالﺴَّ ْﻮ ِء َﻛ
� ﻓ َﺤﺎ ِمﻞ ال ِﻤ ْﺴ ِﻚ
ﻜ
اﻟ
ﺦ
ﻓ
ﺎ
ﻧ
و
ﻚ
ﺴ
»ﻣﺜﻞ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ ُ ََ ًَّ ً ُْ َ َ ْ َ
َ َ ُْ ْ َ
ُْ َ ََْ ْ َ
� ِﻣَّﺎ
ِ ﺗﺪ ِﻣﻨﻪ ِر�ﺎ َﻴِﺒﺔ وﻧﺎﻓِﺦ اﻟ
ِ ِﻣَّﺎ أن � ِﺬﻳﻚ َ�ِﻣَّﺎ أن ﺗبﺘﺎع ِﻣﻨﻪ َ�ِﻣَّﺎ أن
ِ ﻜ
َ ْ َ
ًَ َ
َ َ َ َ ُْ ْ َ
«ﺗ َﺪ ِر�ًﺎ ﺧ ِﺒيﺜﺔ
ن
أ
َ�ِﻣَّﺎ
ﻚ
أن � ِﺮق ِ�ﻴﺎﺑ
ِ
‘সৎ স�ী এবং অসৎ স�ীর উদাহরণ হে� আতর
িবে�তা এবং কামােরর মত। আতর িবে�তা হয় েতামােক আতর
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�দান করেব, না হয় তুিম তার কাছ েথেক আতর িকেন িনেব,
আর না হয় তুিম অ�তঃ তার কাছ েথেক সু �াণ পােব। পক্ষা�ে
কামার হয় েতামার কাপড় পুিড়েয় িদেব, আর না হয় তুিম তার
কাছ েথেক দু গর্� পাে’।
৪. অেনয্র কােছ যােত হাত পাতেত না হ, েসজনয্
হে�র সফের �েয়াজনীয় অথর্ সে� িেব। রাসূ ল সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,

ْ ْ
ُ َّْ ْ ُﻌِﻔ
« َُّ� » َو َﻣ ْﻦ � َ ْﺴﺘَﻌ ِﻔﻒ ﻪ �َُّ َو َﻣ ْﻦ � َ ْﺴﺘَﻐ ِﻦ �ُﻐ ِﻨ ِﻪ

‘েয বয্ি� হারাম এবং অেনয্র কােছ হাত পাতা েথে
পিব� থাকেত চায়, আ�াহ তােক পিব� রাখেবন। অনু রূপভােব
েয বয্ি� �য়ংস�ূণর্ হেত চ, আ�াহ তােক �য়ংস�ূ ণর্ করেব’

(বুখারী, হা/১৪৬৯; মুসিলম, হা/২৪২৪, আবূ সা‘ঈদ খুদরী
(রািদয়া�াহু‘আনহ) েথেক বিণর্)।
৫. উ�ম চিরে� চির�বান হেত হেব এবং অেনয্র সােথ
ভাল বয্বহার করেত হে। রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম
বেলন,
ُُﻠ
ْ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ َّ� َّﺗ
َ َ ْ َ َ َ َ َْ َ َ ّ
َ
ﻟَّﺎس ِﺑ ٍﻖ
ﺤُﻬﺎ َوﺧﺎ ِﻟ ِﻖ
ﺖ َوأﺗ ِﺒ ِﻊ ﺴَّيِﺌﺔ ﺤﻟﺴﻨﺔ �ﻤ
ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻛُﻨ
» ِﻖ
« ٍَﺣ َﺴﻦ
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‘তুিম েযখােনই থােকা না েকন আ�াহ সেচতনতা
অবল�ন করেব। ম� িকছু ঘেট েগেল তারপের ভাল কাজ করেব,
তাহেল এই ভাল কাজ ঐ ম� কাজেক িনি�� কের েফলেব।
আর মানু েষর সােথ উ�ম বয্বহার করে’(িতরিমযী, হা/১৯৮৭,

আবূ যার (রািদয়া�াহু‘আনহ) েথেক ‘হাসান’ সূ ে� বিণর্)।
অনু রপভােব ছহীহ মসু িলেম (হা/৪৭৭৬) আ�ু �াহ ইবেন
আমর ইবনু ল আছ (রািদয়া�াহু ‘আনহমা) েথেক ‘মারফূ’ সূ ে�
বিণর্ত হেয়ে,
َّ�َ َ ْ ُ َ ﻟَْﻨَّ َ َ ْ َ ْ َﻨِيَّ ُ ُ َﻫُ َ ْ ﻦُ ِﺎ
َ ﻳُﺰ ْﺣ َﺰ َح
ّ » َ� َﻤ ْﻦ َﺣَﺐ
َ َ أَ ْن
ﻟَّﺎر و�ﺪﺧﻞ ﺔ ﻓﻠﺘﺄﺗِ ِﻪ ﺘﻪ و ﻮ ﻳُﺆ ِﻣ
ﻦ
ﻋ
ِ
ِ
ِ
َّﻟ
ْ
َ ْ ْ
َ َْ ْ َ ّ
«ُِﺐُ أن ﻳُﺆ� ِﻴﻟْ ِﻪ
ﻟَّﺎس ِ ى
َِاﻴﻟَ ْﻮم
ِ اﻵﺧ ِﺮ َوﻟَﺄ ِت ِﻰﻟ
ِ
‘েয বয্ি� জাহা�াম েথেক িন�ৃিত েপেত চায় এবং
জা�ােত �েবেশর আকা�া েপাষণ কের, েস েযন আ�াহ্র �িত,
েশষ িদবেসর �িত ঈমান আনা অব�ায় মৃতুয্বরণ কের এবং
মানু েষর সােথ এমন বয্বহার কে, েযমন বয্বহার েসতােদর কাছ
েথেক আশা কের’।
৬. হাজী ছােহব িযক্র-আযকার, েদা‘আ, আ�াহ্র িনকট
ক্ষমা �াথর্না ইতয্ািদেত বয্েব। ম� কথা েথেক িজ�ােক
সংরক্ষণ কর, ভাল কথা ছাড়া বলেব না। দু িনয়া এবং
আেখরােত �শংসনীয় ফলাফল বেয় আেন এমন কমর্কাে� তার
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সময়েক কােজ লাগােব। রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম
বেলন,

ْ َّ�َ ْ َ َ ْ ﻦُ ِﺎ
ْ �ا أَ ْو ﻟَ ْﺼ ُﻤ
ْ َ ْ ََُْ
«ﺖ
»ﻣﻦ ﻛن ﻳُﺆ ِﻣ
ِِ َاﻴﻟَ ْﻮم
ِ ً اﻵﺧ ِﺮ ﻓﻠﻴﻘﻞ ﺧ
ِ
‘েয বয্ি� আ�াহর �িত এবং পরকােলর �িত ঈমান

আেন, েস েযন ভাল কথা বেল অথবা চুপ থােক’ (বুখারী,

হা/৬৪৭৫; মুসিলম, হা/৭৪, আবূ হুরায়রা (রািদয়া�াহু ‘আনহ)এর সূ ে� বিণর্)।
রাসূ ল সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম আেরা বেলন,
ُ َْ ُ
ٌ ُْ َ َ َ ْ ﺒ
ٌ ﻮن �ﻴﻬ َﻤﺎ َﻛﺜ
« ﺼِّﺤَّ ﺔ َواﻟﻔ َﺮاغ: ﻟَّﺎس
ﺎن ﻣﻐ
ِ � ِﻣ َﻦ
ِ
ِ »ﻧِﻌﻤﺘ
ِ ِ
‘দু ই ধরেণর েন‘মেতর কােছ েবশীর ভাগ মানু ষ �বি�ত
হয়: সু �তা এবং অবসর’ (বুখারী, হা/৬৪১২, ইবেন আ�াস

(রািদয়া�াহু‘আনহুম) েথেক বিণর্)।
৭. কথা বা কমর্ �ারা অনয্ে ক ক� েদওয়া েথেক সতক
থাকেব। রাসূ ল সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,
ْ
ْ
َ
«»ال ُﻤ ْﺴ ِﻠ ُﻢ َﻣ ْﻦ َﺳ ِﻠ َﻢ ال ُﻤ ْﺴ ِﻠ ُﻤﻮن ِﻣ ْﻦ ل ِ َﺴﺎﻧِ ِﻪ َو َ� ِﺪ ِه
‘মুসিলম েস-ই বয্ি, যার মুখ এবং হােতর অিন� েথেক
অনয্ মুসিলম িনরাপেদ থাে’ (বুখারী, হা/১০; মুসিলম, হা/৬৪)।
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অনু রূপভােব কােরা ধূমপােনর বদাভয্াস থাকে েস
িসগােরেটর দু গর্ে�র মাধয্েম অনয্েক ক� েদওয়া েথেক সাবধ
থাকেব; বরং স�ূ ণর্রূেপ ধূমপান বজর্ন কের আ�র িনকট তার
তওবা করা ওয়ািজব। েকননা ধূ মপােন একিদেক েযমন �াে�য্র
ক্ষিত , অনয্িদেক েতমিন অথর্ ন� ।
জীবেনর সবর্েক্ষে� উপেরা� সু�র আদবগুিল বা�ব
করা উিচৎ। তেব হ� ও ওমরার সফের েসগুিলর গুরু� আে
বহুগুেণ বৃি� প।
হ� ও ওমরার ফযীলত
হ� ও ওমরার ফযীলত বণর্নায় রাসূল সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক অেনক হাদীছ বিণর্ত হেয়ে; ত�েধয্
কেয়কিট নীেচ উে�খ করা হলঃ
১. রাসূ ল সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,
ْ َ ُْ ة
ُ َّّ لْﻤَﺮ ْ ُ ُ َ ْ َ َ ُ َ َ ٌ ِﻻَّ ﻟَْﻨ
ْ
ٌَ
«ﺔ
َﻔَّﺎرة ل ِ َﻤﺎ ﺑَيﻨَﻬُ َﻤﺎ اﺤﻟَْﺞُ ﺒور ﻟيﺲ ﻟ ﺟﺰاء
»اﻟ ُﻌ ْﻤ َﺮ ِﻰﻟ اﻟ ُﻌ ْﻤ َﺮ ِة
‘এক ওমরা েথেক আেরক ওমরা পালন এতদু ভেয়র
মধয্বতর্ী সমর ছগীরা েগানাহসমূ েহর কাফফারা�রূ। আর
�বূ ল হে�র িবিনময় জা�াত ৈব িকছু ই নয়’ (বুখারী, হা/১৭৭৩;
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মুসিলম, হা/৩২৮৯, হাদীছিট আবূ হুরায়রা (রািদয়া�াহু ‘আনহ)এর সূ ে� বিণরত)।
২. রাসূ ল সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এরশাদ কেরন,
ْ ّ ُ َ َ َ َﻨْﻰ
ْ َ ْ َ ْ َ َ ُّ َ ْ ُ ْ َ َﺈ �َّﻬ
َ َ
ََْ ُ َ
ﻜ�ُ ﺧﺒَﺚ
ِ ﺎن اﻟﻔﻘ َﺮ اﺬﻟُﻧﻮب ﻛﻤﺎ ِﻔ اﻟ
ِ »ﺗﺎﺑِﻌﻮا �� ﻟَْﺞِ واﻟﻌﻤﺮ ِة ِ ﻤﺎ �ﻨ ِﻔﻴ
ْ
ُ ََّ َاﻟْﻔِﻀَّ َ َ ْ َ ِﻠْﺤَﺠ ّ لْﻤَﺮ ْ ُ َ َ َ ٌ ِﻻَّ ﻟَْﻨ
«ﺔ
ِﺔ وﻟيﺲ َ ِﺔ ﺒور ِة ﺛﻮاب
ﺐ
ِ ﺤﻟ َ ِﺪ
ِ ﻳﺪ اﺬﻟَّﻫ
‘েতামরা হ� ও ওমরা পালেনর ধারাবািহকতা অবয্াহত
রাখ। েকননা এতদু ভয় দির�তা এবং েগানাহ দূ র কের েদয়,
েযমিনভােব হাপর েলাহা ও েসানা-রূপার ময়লা দূর কে। আর
�বূ ল হে�র �িতদান জা�াত ৈব িকছু ই নয়’ (িতরিমযী, হা/৮১০;

ইবেন খুযায়মা, হা/২৫১২; নাসা‘ঈ, হা/২৬৩১, ইবেন মাসঊদ
(রািদয়া�াহু‘আনহ) েথেক হাদীছিট বিণর্ত এবং হাদীছিট‘হাসান’।
ইমাম নাসা‘ঈ ইবেন আ�াস (রািদয়া�াহু‘আনহুম) েথেক ‘ছহীহ’
সূ ে�ও হাদীছিট বণর্না কেরেন (হা/২৬৩০), তেব েসখােন
‘েসানা-রূপা’ কথা আেস িন এবং েশষ বাকয্িটও বিণর্ত হয়)।
৩. উ�ু ল মুিমনীন আেয়শা (রািদয়া�াহু ‘আনহা) হেত
বিণর্, িতিন রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক িজেজ্ঞ
কেরন,

َ َُ َ
َ ُ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ ﻮل �َّ ﻧَ َﺮى
«ﺎﻫ ُﺪ؟
»ﻳﺎ رﺳ
ِ �  أﻓﻼ،ﺠﻟﻬﺎد أﻓﻀﻞ اﻟﻌﻤ ِﻞ
ِ
ِ
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‘েহ আ�াহ্র রাসূ ল! িজহাদেক আমরা উ�ম আমল মেন
কির, তাহেল িক আমরা িজহাদ করব না?’ জবােব রাসূ ল
সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,

ْ ُ َ ْ َ ََّ �ُﻦ
ٌ ﺒ
ّ ﺠﻟ َﻬﺎد
ُ ْ َﺞٌ َﺮ
«ور
،»ﻻ
ِ ِ أﻓﻀﻞ

‘না! েতামােদর জনয্ উ�ম িজহাদ হে, �বূ ল হ�’

(বুখারী, হা/১৫২০)। হােফয ইবেন হাজার (রেহমাহু�া) ফতহুল
বারীেত (৩/৩৮২) বেলন, ‘অিধকাংশ িব�ান ( َّ)�ُﻦ-এর ‘কাফ’
ُ বেণর্ েপশ িদেয় পেড়েছ। শ�িট মিহলােদর সে�াধন সূ চক
()ك

পদ িহসােব বয্বহৃত হেয়। তেব ‘কাফ’ ()ك
ِ বেণর্ েজর িদেয়
এবং ‘কাফ’-এর পূ েবর্ একিট অিতির� আিলফ েযােগও শ�িট
পড়া হেয়েছ। েসেক্ষে� এি ‘ইি�দরাক’ ( )اﺳﺘﺪراكবা �িতকার
অেথর্ বয্বহৃত হ’। অতঃপর ইবেন হাজার বেলন, ‘েপশ িদেয়
পড়েল শ�িট েবশী ফায়দা েদয়। েকননা এেক্ষে� শ�িট একিদে
েযমন হে�র ফযীলত সাবয্� কে, অনয্িদেক েতমিন আেয়শা
(রািদয়া�াহু‘আনহা)-এর িজহাদ স�িকর্ত �ে�র জবাবও শািমল
কের’। তাছাড়া শ�িট ‘ইি�দরাক’ অেথর বয্বহৃত হেল হাদীছি
েথেক এও বুঝা েযেত পাের েয, হ� িজহােদর েচেয় উ�ম। আর
এমন অথর্ আবূ হুরায়র (রািদয়া�াহু ‘আনহ) বিণর্ত আগত
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হাদীেছর

িবেরাধী।

অতএব,

এই

যু ি�ও

ইবেন

হাজার

(রেহমাহু�া)-এর অিভমতেক শি�শালী কের।
ইবেন

(হা/২৯০১)

মাজাহ

এবং

ইবেন

খুযায়মা

(হা/৩০৭৪) উ�ু ল মুিমনীন আেয়শা (রািদয়া�াহু ‘আনহা) েথেক
বণর্না কের, িতিন বেলন,

َ َُ َ ُ ْ
ّ َ َْ
« ﻫﻞ َﻋ ﻟنِ َﺴﺎ ِء ِﻣ ْﻦ ِﺟ َﻬﺎ ٍد؟،ﷲ
ِ  ﻳﺎ رﺳﻮل ا:»ﻗُﻠﺖ

‘আিম িজেজ্ঞস করল, েহ আ�াহ্র রাসু ল! মিহলােদর
উপর িক িজহাদ আেছ?’ িতিন বলেলন,
َ َ ٌ
ُّ ْ ة
« ﻟَْﺞُ َواﻟ ُﻌ ْﻤ َﺮ
:»َﻠَﻴْﻬِﻦَّ ِﺟ َﻬﺎد ﻻ ﻗِﺘَﺎل ِ�ﻴ ِﻪ
‘তােদর উপর িজহাদ আেছ, তেব তােত লড়াই েনই।
আর তা হে�, হ� ও ওমরা’।
৪. আবূ হুরায়রা(রািদয়া�াহু‘আনহ) েথেক বিণর্, িতিন
বেলন, রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক িজেজ্ঞস কর
হেয়িছল, সেবর্া�ম কাজ েকানিট? জবােব িতিন বেলিছেলন,
‘আ�াহ এবং তাঁর রাসূ ল সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর �িত
ঈমান আনা’। তাঁেক বলা হেয়িছল, এরপর িক? িতিন বেলিছেলন,
‘আ�াহ্র রা�ায় িজহাদ করা’। তাঁেক আবার বলা হেয়িছল,
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এরপর িক? িতিন বেলিছেলন, ‘�বূ ল হ�’ (বুখারী, হা/২৬;

মুসিলম, হা/২৪৮)।
৫. আবূ হুরায়রা(রািদয়া�াহু‘আনহ) বেলন, আিম রাসূ ল
সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক বলেত শুেনি,
ُ ّ ُ ْ َ َ َ ْ َﺞَّ َِّ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ َ ْ َﺪ
«ُﻣُﻪ
ِ ﻓﻠﻢ ﻳﺮﻓﺚ ولﻢ �ﻔﺴﻖ رﺟﻊ ﻛﻴﻮمِ ﻟﺗﻪ
»ﻣﻦ
‘েয বযি� হ� করল এবং �ী সহবাস, যাবতীয় অ�ীল
কমর্ ও গালম� েথেক িবরত থাকল, েস ঐিদেনর মত হেয়
�তয্াবতর্ন ক, েযিদন তার মা তােক �সব কেরিছেলন’

(বুখারী, হা/১৫২১; মুসিলম, হা/৩২৯১)।
৬. রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম আমর ইবনু ল
আছ (রািদয়া�াহু‘আনহমা) েক বেলিছেলন,
َ َ َ َ
ْ َ َ ْ ْ َّْ َ َ َ ْ ُ َ َ َ َ ْ َ ُ َأَن
ََّ َ َ ْ َ َن
ال ِﻬﺠ َﺮة �ﻬ ِﺪ ُم َﻣﺎ ﻛن �ﺒْﻠ َﻬﺎ
اﻹﺳﻼم �ﻬ ِﺪم ﻣﺎ ﻛن �ﺒﻠﻪ
»أﻣﺎ ﻋ ِﻠﻤﺖ
ِ
َُ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ ََّأَنَّ ﻟَْﺞ
«�ﻬ ِﺪم ﻣﺎ ﻛن �ﺒﻠﻪ
‘েহ আমর! তুিম িক জােনা না েয, ইসলাম তার পূ বর্বতর্
সকল েগানাহ েমাচন কের েদয়? িহজরত তার পূ বর্বতর্ী সক
েগানাহ েমাচন কের েদয়? হ� তার পূ বর্বতর্ী সেেগানাহ েমাচন
�ংস কের েদয়?’ (মুসিলম, হা/৩২১)।
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রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর প�িতেত েয
হ� স�� করা হয়, যােত অ�ীল কমর্ ও কথার সংিম�ণ না
থােক এবং ইহরাম অব�ায় িনিষ� িবষয়সমূ হ েথেক িবরত থাকা
হয়, েসিটই হে� ‘�বূ ল হ�’। জােবর (রািদয়া�াহ ‘আনহ)
ُ ُ ْ
বেলন, রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন, » ِﻟَﺄﺧﺬوا
ْ ّ َ ّ �ََ َ َ ُ ْ َﺈ ّ َ َ ْ َﻌ
َ
«َِﺣُﺞُ َ�ﻌ َﺪ ﺠَّﻰ ِﺘ ﻫ ِﺬه
ﺎﺳﻜ�ﻢ �ِِ ﻻ أد ِرى ِ ﻻ
ِ ‘ ﻣﻨেতামরা (আমার

কাছ েথেক) হে�র িনয়ম-কানূ ন িশখ। আিম জািন না, স�বতঃ

আমার এই হে�র পের আিম আর হ� করব না’ (মুসিলম,

হা/৩১৩৭)। ইমাম নাসা‘ঈ (হা/৩০৬২) বুখারী ও মুসিলেমর
শতর্নু যায়ী ছহীহ সনেদ বণর্না কের, ‘েহ মানবম�লী! েতামরা
(আমার কাছ েথেক) হে�র প�িত িশখ। আিম জািন না, স�বতঃ
এই বছর পের আিম আর হ� করব না’।
আর �বূ ল হে�র িনদশর্ন হে, হ� েথেক িফের হাজী
ছােহব সু �র েথেক সু �রতর এবং ম� েথেক ভােলার পেথ পা
বাড়ােব। েকউ যিদ হে�র পূ েবর্ েকান পাপাচাের পিতত হেয়
থােক, তাহেল হে� িগেয় তােক খাঁিট তওবা করেত হেব;
পাপকাজ বজর্েনর অ�ীকার করেত হে, ঘিটত পােপর জনয্
অনু েশাচনা �কাশ করেত হেব এবং পুনরায় ঐপােপ িল� না
হওয়ার দৃ ঢ় সংক� করেত হেব। তেব তার পাপ যিদ েকান
মানু েষর সােথ স�িকর্ত হ, তেব তা িমিটেয় েনওয়ার কেয়কিট
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প�িত রেয়েছ: যিদ তা অথর্ৈনিতক েকােন িবষয় হয় এবং যার
সােথ েলনেদন, েস তা মাফ না কের, তাহেল অথর্ পিরেশাধ কের
িদেত হেব। আর মুখ এবং হাত �ারা যিদ কাউেক ক� িদেয়
থােক, তাহেল েসেক্ষে� তার কােছ ক্ষমা চাইেত। উে�খয্ ে,
কাউেক ক� েদওয়ার িবষয়িট তার সামেন উে�খ করেত েগেল
যিদ িহংসা-িবে�ষ এবং �� আেরা বৃ ি� পাওয়ার স�াবনা থােক,
তাহেল েস িবষয়িট তােক না বেল সাধারণভােব তার কােছ ক্ষম
চাইেত হেব, তার যেথাপযু � �শংসা করেত হেব এবং তার জনয্
েদা‘আ করেত হেব। উ� িবষয়গুিল েমেন চলেত পারেল হ�
তার সামেন কলয্ােণর দুয়ার উ�ু� কের িদেব এবংেস আ�াহ্র
ভীিতপূ ণর্ ও সরল পেথ �িতি�ত নতুন জীবন শুরু করেত পা।
িক� হে�র পূ েবর্িতিন যিদ ম� কােজ িল� থােকন এবং হে�র
পেরও েসই ধারাবািহকতা বজায় রােখন, তাহেল বুঝেত হেব,
তার হ� �বূ ল হয় িন।
ছালাত, হ�সহ অনয্ানয্ সৎ আমল েযসব েগানার
কাফফারাহ হয়, েসগুিল হে, ছগীরা বা েছাট েগানাহ। মহান
আ�াহ বেলন,

ُ َ ّ َ ۡ ُ َ ۡ ّ َ ُ ُ ۡ َ َ ۡ َ ُۡ َ َ َٓ َ ْ ُ ََۡ
:�ٔات ِ� ۡم﴾ ]اﻟنﺴﺎء
ِ ﴿ إِن �تن ِبوا كبا�ِر ما �نهون �نه ن� ِفر عن�م س
[٣١
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‘েযসব বড় েগানাহ েথেক েতামােদরেক িনেষধ করা
হেয়েছ, েসগুি েথেক যিদ েতামরা েবঁেচ থাকেত পার, তেব আিম
েতামােদর �িট-িবচুয্িতিল ক্ষমা কের ে’ (িনসা ৩১)। আর
রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এরশাদ কেরন, ‘পাঁচ
ওয়া� ছালাত, এক জুম‘আ অপর জুম‘আর সময় পযর্� এবং
এক রামাযান অপর রামাযােনর সময় পযর্� েছাট েগানাহসমূেহর
কাফফারা�রূ, যিদ বড় েগানাহসমূ হ েথেক েবঁেচ থাকা যায়’

(মুসিলম, হা/৫৫২, আবূ হুরায়রা (রািদয়া�াহু ‘আনহ)-এর সূ ে�
বিণর্)। তেব কাবীরাহ বা েছাট েগানাহসমূ হ তওবা ছাড়া েমাচন
হয় না।
সু তরাং েছাট-বড় যাবতীয় েগানাহ েথেক তওবা কের
একজন হাজী সদয্ �সূত িন�াপ িশশুর মত হেয় হ� েথে
েফরার মহা সাফলয্ অজর্ন করেত ের। পক্ষা�ের েকউ তওবা ন
কের যিদ পাপ কের অথবা পাপ করার সংক� কের, তাহেল েস
অপরাধী এবং িনি�ত িহসােব গণয্ হে। এরশাদ হে�,
ّ ٰ َ َ ٓ َ ۡ َ َ َ َ َ ُ َ ۡ ُ َ ۡ َ َ َ َ َ ٓ َ ّ ّ َ َ َ ۡز ى
َ�ِ ٓ
َُ �﴿ من جاء بِٱ�سنةِ فلهۥ ع� أمثال ِهاۖ ومن جاء ِٱلسَيِئةِ ف
َۡ
َ َ ۡ َ ُ
[١٦٠ : ﴾ ]اﻻﻧﻌﺎم١ مِثل َها َوه ۡم � ُ�ظل ُمون
‘েয বয্ি একিট সৎকমর্ করে, েস তার দশগুণ পােব
এবং েয একিট ম� কাজ করেব, েস তার সমান শাি�ই পােব।
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ব�তঃ তােদর �িত যু লম করা হেব না’ (আন‘আম ১৬০)। উ�
আয়ােতর বয্াখয্ায় হােফয ইবেন কাছী (রেহমাহু�া) বেলন,
‘পাপ কাজ পিরতয্াগকারী িতন ধরেনরঃ �থম ে�ণীর পাপ
পিরতয্াগকারী আ�াহর স�ি�র জনয্ই পাপ বজর্ন ক। আর
আ�াহ্র

স�ি�র জনয্ পাপ বজর্েনর কারেণ তার আমলনামা

েনকী েলখা হেব। েকননা এেক্ষে� আমল এবং িনয়য্ত উভ
িবদয্মান রেয়ে। েসজনয্ ছহীহ হাদীেছ এেসে, আ�াহ বেলন,
‘েস আমার জনয্ পাপ বজর্ন কের’। ি�তীয় ে�ণীর পাপ
বজর্নকারী ভুলবশতঃ এবং অনয্মন� হেয় পাপ বজর্ন । আর
এই ে�ণীর পাপ বজর্নকারীর েনকী বা পাপ েকানিটই হেব ন।
েকননা েস কলয্ােণরও িনয়য্ত ক িন, আবার ম� কাজও
স�াদন কের িন। আেরক ে�ণীর পাপ বজর্নকারী পাপ কােজর
�েচ�া করার পর অপারগতা এবং অলসতাবশতঃ তা তয্াগ কে।
এই ে�ণীর পাপ বজর্নকারী পাপ স�াদনকারীর তই। রাসূ ল
সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, “দু ’জন মুসিলম তরবারী
িনেয় লড়াইেয় িল� হেল হতয্াকারী এবং িনহত উভয়ই জাহা�ােম
যােব।” ছাহাবােয় েকরাম (রািদয়া�াহু‘আনহু) িজেজ্ঞস করে,
েহ আ�াহ্র রাসূ ল! হতয্াকারীর িবষয়িটেতা

�; িক� িনহত

বয্ি� েকন জাহা�েম যােব? িতিন বলেলন, কারণ িনহত বয্ি�ও
হতয্াকারীেক হতয্ার বয্াপাের আ�হী ’ (বুখারী, হা/৩১;
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মুসিলম, হা/৭২৫৩, আবূ বাকরা (রািদয়া�াহু ‘আনহ) েথেক
বিণর্)।
হ� ও ওমরা পালন ওয়ািজব
হ� ও ওমরা ফরয হওয়ার পর �ত স�াদন করা
জীবেন একবার ওয়ািজব। একবােরর েবশী হেল তা নফল িহসােব
গণয্ হে। তেব হ� বা ওমরার মানত করেল তা স�াদন করা
ওয়ািজব হেব। অনু রূপভােব েকউ নফল হ� বা ওমরা পালন
শুরু করেল তা পূণর্ করাও ওয়ািজব । মহান আ�াহ এরশাদ
কেরন,

ۡ
ْ ّ
ّ
[١٩٦ :َأَتِمُوا �َۡج َّ َوٱل ُع ۡم َرةَ َِِۚ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة
﴿
‘আর েতামরা আ�াহর উে�েশয্ হ ও ওমরা পূ ণর্ কর’

(বা�ারাহ ১৯৬)।
হ� ওয়ািজব হওয়ার �মােণ পিব� কুরআন, ছহীহ
সু �াহ এবং ইজমা রেয়েছ। মহান আ�াহ বেলন,
ََ
ٗ
َ َ
ّ َ َ َ َإ
ۡ ت َمن
َ ّ َِن
َۡۡ ّ
ِ َّ� � ِِّ َ �َ﴿
َ�
ٱس َت َطاع إ ِ ۡ�هِ َسبِي� ۚ َو َمن �فر
ِ ِ اس ِجُ ٱ�ي
َ ِ َعن ۡٱل َ�ٰلَم
ّ ٌ َغ
[٩٧ : ﴾ ]ال ﻋﻤﺮان٩ �
ِ
ِ
‘আর েয বয্ি� সামথর্য্ র, তার উপর আ�াহ্র স�ি�র
জনয্ এ ঘেরর হ� করা ফরয। িক� েয বয্ি তা মােন না;
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আ�াহ সম� সৃ ি� জগৎ েথেক �য়ংস�ূ ণর’ (আেল ইমরান ৯৭)।
রাসূ ল সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,
َ ْ َ َ َ َ
َ َ َ
ُُِﻪﻟ ِﻻَّ �َُّ َأَنَّ َُﻤَّ ًﺪا َ�ﺒْﺪُهُ َرَﺳُﻮﻪﻟ
ََ ﻻ
َ »
اﻹ ْﺳﻼ ُم َﻋ ﺧْﺲٍ ﺷﻬﺎدةِ أن
ِ �ُﺑ
ِ
ْ
َ َ َ لﺼَّ َ َ َ ﺎ
َ َ ََ ْ َ َ َْ ّ
«ﺖ وﺻﻮمِ رمﻀﺎن
ِ و ِ�ﻗﺎمِ ﻼةِ و ِ�ﻳﺘﺎ ِء ﺰَّﻛ ِة َﺣَﺞِ ﺒﻟﻴ
‘ইসলাম পাঁচিট �ে�র উপর �িতি�ত: ‘আ�াহ ছাড়া
েকান হ� মা‘বূ দ েনই ও মুহা�াদ আ�াহ্র রাসূ ল-একথার সাক্ষ
েদওয়া, ছালাত �ােয়ম করা, যাকাত েদওয়া, হ� করা এবং
রামাযান মােস িছয়াম পালন করা’ (বুখারী, হা/৮; মুসিলম,

হা/১১৩, আ�ু �াহ ইবেন ওমর (রািদয়া�াহু ‘আনহুম) েথেক
বিণর্)।
হাদীেছ িজবরীেল রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম
এরশাদ কেরন,
َ َ َّْ َ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ِﻻَّ �َُّ َأَنَّ َُﻤَّ ً َ ُ لُ �َّ َ ﺗُ َ لﺼ
ِ و ِﻘﻴﻢ ﻼة
ﺪا رﺳﻮ
اﻹﺳﻼم أن �ﺸﻬﺪ أن ﻻ ِﻪﻟ
ِ »
ْ
ً َ َْ َ ْ ََ ْ
َ
ْ َ
َ
َ
َ ْﺒﻟﻴ
َ ُﺰَّﻛة َوﺗَﺼ
� ﺎ
َ َّﻮم َر َم َﻀﺎن ﺤﺗَُﺞ
َ ﺗُﺆ
«ﺖ ِإ ِن اﺳﺘﻄﻌﺖ ِﻴﻟ ِﻪ ﺳ ِبﻴﻼ
ِ و
‘আ�াহ ছাড়া েকান হ� মা‘বূ দ েনই ও মুহা�াদ আ�াহ্র
রাসূ ল-একথার সাক্ষয্ েদ, ছালাত �ােয়ম করা, যাকাত েদওয়া,
রামাযান মােস িছয়াম পালন করা এবং সামথর্য্ থাকেল ‘বায়
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হ� করাই হে� ইসলাম’ (মুসিলম, হা/৯৩, ওমর ইবনু ল খা�াব

(রািদয়া�াহু‘আনহ) েথেক হাদীছিট বিণর্)।
আবূ হুরায়রা (রািদয়া�াহু ‘আনহ) হেত বিণর্, িতিন
বেলন, রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম একদা আমােদর
ُ َْ َ َ ْ َ ُ
َّ
ّ � ُﻢ
উে�েশয্ ব�বয্ িদেত িগেয় বে, ُﻟَْﺞ
ﻓُﺮض ﻋﻠﻴ
ِ »َ�ُﻬﺎ ﻟَّﺎس ﻗﺪ
ّ
«َﺤُﺠُﻮا
‘েহ মানবম�লী! েতামােদর উপর হ� ফরয করা হেয়েছ।
অতএব, েতামরা হ� কর’। এক বয্ি� িজেজ্ করেলন, েহ
আ�াহ্র রাসূ ল? �েতয্ক বছর হ� আদায় করা িক ফর? রাসূ ল
সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম চুপ থাকেলন। েলাকিট িতনবার
একই কথা িজেজ্ঞস করে; অতঃপর রাসূ ল সা�া�াহু‘আলাইিহ
ْ ْ َََ ْ َ َ ََ ْ َ َ ُ ْ َْ
ওয়াসা�াম বলেলন, «اﺳﺘَ َﻄﻌﺘُ ْﻢ
‘ »لﻮ ﻗُﻠﺖ �ﻌﻢ لﻮﺟﺒﺖ ولﻤﺎআিম যিদ
হয্াঁ বলতা, তাহেল �েতয্ক বছর তা ফরয হেয় েযত এবং
েতামরা তা পালন করেত সক্ষম হেত ’ (মুসিলম, হা/৩২৫৭)।
তাছাড়া যার মেধয্ হ� ফরয হওয়ার শতর্সমূহ িবদয্ম
থাকেব, তার উপর হ� ওয়ািজব হওয়ার বয্াপাের সল মুসিলম
একমত েপাষণ কেরেছন।
িনে�া� হাদীছসমূ হ ওমরা ওয়ািজব হওয়ার �মাণ বহন কেরঃ
১. আেয়শা (রািদয়া�াহু ‘আনহা) বেলন, আিম রাসূ ল
সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক িজেজ্ঞস করল, েহ আ�াহ্র
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রাসূ ল! নারীেদর উপর িক িজহাদ আেছ? িতিন বলেলন, ‘হয্াঁ
তােদর উপর িজহাদ আেছ; তেব তােত লড়াই েনই। আর তা
হে�, হ� এবং ওমরা’ (আহমাদ, হা/২৫৩২২; ইবেন মাজাহ,

হা/২৯০১; ইবেন খুযায়মা, হা/৩০৭৪)। ইমাম আহমাদ এবং
ইবেন মাজাহ্র িনকেট হাদীছিট বুখারী ও মুসিলেমর শতর্ িবিশ,
আর ইবেন খুযায়মা হাদীছিট বণর্নার পর বেল, নারীেদর উপর
লড়াইিবহীন িজহাদ আেছ’ বেল রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম বলেত েচেয়েছন েয, হে�র মত ওমরাও ওয়ািজব।
েকননা (‘ )ﻋﻠﻴﻬﻦতােদর উপর িজহাদ আেছ’ বাকয্িট ওয়ািজব
সাবয্� কে। কারণ নফল েকােনা িবষেয়র েক্ষে� এমন শ
বয্বহার করা হয় ন।
২. ওমর (রািদয়া�াহু ‘আনহ) বিণর্ত হাদীে িজবরীেল
রাসূ ল সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,
ُْ َ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ِﻻَّ �َُّ َأَنَّ َُﻤَّ ً َ ُ ل
َ َ ََّ َ ْ ﺗُ َ لﺼ
ﷲ وأن ِﻘﻴﻢ ﻼة
اﻹﺳﻼم أن �ﺸﻬﺪ أن ﻻ ِﻪﻟ
ِ ﺪا رﺳﻮ ا
ِ »
َ
ْ
ْ
َ
ْ َ
َ ُﻮء َوﺗَﺼ
� ﺎ
َ ﺰَّ َﻛ َة ﺤﺗَُﺞَّ َو َ� ْﻌﺘَﻤ َﺮ َو َ� ْﻐتَ ِﺴﻞ ِﻣ َﻦ ﺠﻟَﻨَﺎﺑَ ِﺔ َوأ ْن ﺗُﺘَّ ال ُﻮ ُﺿ
َ ﺗُﺆ
ﻮم
ِ
ِ
ِ و
َ
«َر َم َﻀﺎن
‘আ�াহ ছাড়া েকান হ� মা‘বূ দ েনই ও মুহা�াদ আ�াহ্র
রাসূ ল-একথার সাক্ষয্ েদ, ছালাত �ােয়ম করা, যাকাত আদায়
করা, হ� ও ওমরা করা, বীযর্পাত অথবা সহবাস জিনত কারেণ
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অপিব� হেল েগাসল করা, পূ ণর্রূেপ অযূ করা এবং রামাযান েস
িছয়াম পালন করা-ই হে� ইসলাম’ (ইবেন খুযায়মা, হা/৩০৬৫,

সনদ ‘ছহীহ’, বণর্নাকারীগণ িব�� ( ;)ﺛﻘﺎتদারা�ুতনী, ২/২৮২,
িতিন এর সনদেক ‘ছহীহ’ বেলেছন)।
৩. আবূ রাযীন উ�ায়লী (রািদয়া�াহু ‘আনহ) রাসূ ল
সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর িনকেট এেস বলেলন,
َ َ ْ ّ َ َ ْ َ
َ
ُ  َﻻ � َ ْﺴﺘَﻄ،�
ٌ »ِنَّ َﻲﺑ َﺷﻴْ ٌﺦ َﻛﺒ
 ُﺞَّ � ْﻦ: ﻗﺎل، َوﻻ ﻟﻈَﻌ َﻦ، َوﻻ اﻟ ُﻌ ْﻤ َﺮة، َّﻴﻊ ﻟَْﺞ
ِ
ِ
ِ
ْ َ َ َ
ْ«ا�ﺘَﻤﺮ
ِ أ ِ�ﻴﻚ و
‘েহ আ�াহ্র রাসূ ল! আমার িপতা বৃ� মানু ষ। িতিন হ�,
ওমরা বা সফর েকানিটই করেত সক্ষমন’। রাসূ ল সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন, ‘তুিম েতামার িপতার পক্ষ েথে
হ� এবং ওমরা আদায় কেরা’ (িতরিমযী, হা/৯৩০, িতিন বেলন,

হাদীছিট ‘হাসান-ছহীহ’; হাদীছিট মুসিলেমর শতর্িবিশ)।
৪. ছু বাই ইবেন মা‘বাদ ওমর (রািদয়া�াহু ‘আনহ) েক
বেলন, েহ আমীরুল মুিমনী! আিম েবদু ঈন খৃ�ান িছলাম; তেব
আিম ইসলাম �হণ কেরিছ। আিম িজহাদ করেত আ�হী, িক�
আমার উপর হ� ও ওমরা ফরয। আমার স�দােয়র একজনেক
এ িবষেয় িজেজ্ঞস করেল িতিন বে, তুিম হ� ও ওমরা
একসােথ আদায় কের নাও এবং কুরবানী কর। ফেল আিম
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একসােথ হ� ও ওমরার ইহরাম েবঁেধিছ। তখন ওমর
(রািদয়া�াহু ‘আনহ) আমােক বলেলন, ‘তুিম েতামার নবী
সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর সু �াত েমাতােবক আমল
কেরছ’ (আবূ দাঊদ, হা/১৭৯৯, বুখারী ও মুসিলেমর শতর্ানুযায়ী

হাদীছিটর সনদ ‘ছহীহ’)।
হ� ও ওমরা ওয়ািজব হওয়ার শতর্াবল
�েতয্কিট মুসিল, েবাধশি� স��, �া� বয়�, �াধীন
এবং সামথর্বান বয্ি�র উপর হ� ও ওমরা ফর। মিহলােদর
েক্ষে ৬� শতর্ যু� হে; আর তা হে�, তােদর সােথ মাহরাম
পুরুষ থাকেত হে।
* অতএব, ইসলাম �হেণর পূ েবর্ েকান কােফর হ�
এবং ওমরার আেদেশ আিদ� নয়; বরং কােফর অব�ায় েকউ তা
আদায় করেলও শু� হেব ন। েকননা কােফর সবর্�থ
শরী‘আেতর উছূ ল ( )أﺻﻮلবা ঈমান আনয়েন আিদ�। তেব উছূ ল
বা েমৗিলক িবষেয়র সােথ শরী‘আেতর অনয্ানয্ ফুরূ বা শ�শাখায় তারা আিদ� িকনা েস বয্াপাের মতাৈনকয্ থাকেল
সিঠক কথা হে�, তারা মূ ল উছূ েলর অনু গামী হেয় শরী‘আেতর
অনয্ানয্ ফুরূ বা শ-�শাখা �িতপালেনও আিদ�। মহান আ�াহ
বেলন,
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َ ّ َ ُ ُۡ َ َ ّ
َ
َ
ُ
ُ
َ ��ۡ ل ّل ِۡل ُمٞ �ۡ ﴿ َو َو
لزَك ٰوةَ َوهم بِٱ�خ َِرة ِ ه ۡم �ٰف ُِرون
 �َِين � يؤتون٦ �ِ
ِ
[٧ ،٦ :﴾ ]ﻓﺼﻠﺖ٧

‘আর মুশিরকেদর জনয্ রেয়েছ দুেভর্, যারা যাকাত েদয়
না এবং পরকালেক অ�ীকার কের’ (ফু ছিছলাত, ৬-৭)।
অনু রপভােব জাহা�ােম কােফরেদর ব�বয্ তুেল ধের
আ�াহ বেলন,
ُ َُ ّ
ُ َ ََۡ
ُ َ َۡ ْ ُ َ
َ ك ُ� ۡطع ُِم ٱلۡم ۡسك
َ ك م َِن ٱل ۡ ُم َص ّل
َ�ُنَا �وض َم َع
٤ �ِ
 ولم ن٤ �ِ
﴿ قالوا لم ن
ِ
َ
ۡ
َۡ
ُ ّ �تَى ٰ َنا ٱ�َق
َ �ٓٱ�ا
ّ َۡ ُ ّ َ ُ ّ
ٰ ٓ �َ ٤ ِين
: ﴾ ]ﻤﻟﺪﺛﺮ٤ �ِ
ِ ِ
ِ � َ�ُنَا ن�ذِب �ِيو ِم ٱ٤ �ض
[٤٧ ،٤٣
‘তারা বলেব, আমরা ছালাত আদায় করতাম না,
অভাব��েক আহাযর্য্ িদতাম । আমরা সমােলাচকেদর সােথ
সমােলাচনা করতাম। আর আমরা মৃতুযবিধ �িতফল িদবসেক
অ�ীকার করতাম’ (মু�াছিছর ৪৩-৪৭)। অনয্ মহান আ�াহ
বেলন,

ّ
َ
َ
َ
ّ
ٰ ّ َ� �﴿ فَ� دَ َّ َق َو
[٣٢ ،٣١ : ﴾ ]اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ٣ َٰ �َ َو�ٰ�ِن َذَ َب َتَو٣ َ
‘েস িব�াস কেরিন এবং ছালাত আদায় কেরিন; পর�

িমথয্ােরাপ কেরেছ ও পৃ� �দশর্ন কের’ (ি�য়ামাহ ৩১-৩২)।
শরী‘আেতর ‘ফুর’ ( )ﻓﺮوعবা শাখা-�শাখােত তােদরেক সে�াধন
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করার অথর্ হ, উছূ ল এবং ফুরূ তয্াগ করার কেণ তােদরেক
অিতির� শাি� েদওয়া হেব। আর এ কারেণই মুসিলমগণ েযমন
জা�ােত মযর্াদার িদক িদেয় সমান হেব ন, েতমিন কােফররাও
জাহা�ােমর িন� �ের অব�ােনর িদক িদেয় সমান হেব না। আর
কুফরীর ধরন িবিভ� হওয়ার কারেণ জাহা�ােম তােদর অব�ানও
িবিভ� হেব। েযমনঃ একজন মুনািফ�, অি�পূ জক ও ইয়াহুদখৃ�ােনর �াভািবক কুফর এবং তােদর অনয্ আেরক জন কতৃর্
েকােনা মুসিলমেক আ�াহ্র রা�া েথেক বাধা �দােনর মেধয্
পাথর্কয্ রেয়। আর েসজনয্ই মহান আ�াহ বেল,
ْ ُ َ َ
َ َۡ َ َۡ ٗ َ َ ۡ ُ َۡ ّ
َ َ ْ ّ ّ َ َ َ ُ ْ َص
اب بِما �نوا
ِ يل �َِ زِد�ٰهم عذابا فوق ٱلعذ
ِ ِ ﴿ �َِين �فروا َدُوا عن سب
ۡ
َ
[٨٨ : ﴾ ]ﻨﻟﺤﻞ٨ س ُدون
ِ ُ�ف
‘যারা কােফর হেয়েছ এবং আ�াহ্র পেথ বাধা সৃ ি�
কেরেছ, আিম তােদরেক আযােবর পর আযাব বািড়েয় েদব।
কারণ, তারা অশাি� সৃ ি� করত’ (নাহ্ল ৮৮)। হােফয ইবেন
কাছীর (রেহমাহু�া) বেলন, ‘অথর্াৎতােদর কুফরীর কারেণ শাি�
েদওয়া হেব, আর েলাকেদরেক হে�র পথ েথেক বাধা দােনর
কারেণ ি�গুণ শাি� েদওয়া হে’। মহান আ�াহ বেলন,
َ َ ُۡ ّ ۡ ُ ْ ُ َ ۡ ّ ۡ َٰ َ ۡ َ ْ ُ َ َ َ ّ ّ
َ ٓ
ٱزدادوا �ف ٗر� َن �ق َبل ت ۡو َ� ُت ُه ۡم َأُوْ� َٰ�ِك
َ﴿ ِنَ �َِين �فروا �عد إِي�ن ِ ِهم ُم
َ ّ ُ ضَّآ
[٩٠ : ﴾ ]ال ﻋﻤﺮان٩ ه ُم لُون
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‘যারা ঈমান আনার পর কুফরী কেরেছ এবং কুফরীেত
বৃ ি� ঘিটেয়েছ, কি�নকােলও তােদর তওবা �বুল করা হেব না।
আর তারাই হে� পথ��’ (আেল ইমরান ৯০)। অনয্ আয়ােত
এেসেছ,

ً
ُ َ َۡ ْ َُ ََ ْ ُ َ َ َ ّ ّ
ُ ّ �ن
َ ِ �َ �َ ِ�َ ۡغف َِر ل َ ُه ۡم َو
١ � ۡهد َِ� ُه ۡم َطرِ�قا
ِ ﴿ ِنَ �َِين �فروا وظلموا لم ي
ٗ َ َٓ َ َٰ َ ّ
َ َّ َطر
[١٦٩ ،١٦٨ :ِيها �بَد�ۚ﴾ ]اﻟنﺴﺎء
� �ق َهَنَم � ِ�ِين
�ِ
ِ
‘যারা কুফরী কেরেছ এবং যু লম কেরেছ, আ�াহ কখনও

তােদরেক ক্ষমা করেবন না এবং সরল পথ েদখােবন । তােদর
জনয্ রেয়েছ জাহা�ােমর প। েসখােন তারা বাস করেব
অন�কাল’ (িনসা ১৬৮-১৬৯)।
* অনু রূপভােব েকােনা পাগলও হ� ও ওমরার
িনেদর্েশর আওতাভ � নয়। েসজনয্ েকােন পাগল হ� ও ওমরা
আদায় করেলও হতবুি� হওয়ার কারেণ তা তার পক্ষ েথেক শ
হেব না। রাসূ ল সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,
َ َ ْ َ َُ َْ َ ُ
َْ
ّ ﻼﺛَ ٍﺔ َﻋﻦ ﻟَّﺎﺋِ ِﻢ ﻰﺘَّ � َ ْﺴتَﻴْ ِﻘ َﻆ َو َﻋﻦ َّﻰﺒ
ِ ﻰﺘَّ �ﺘَ ِﻠ َﻢ َو َﻋ ِﻦ
»ر ِﻓﻊ اﻟﻘﻠﻢ �ﻦ ﺛ
ِ
ِ
ِ
َ َْ
ُْ َ ْ ﻨ
«ﻮن ﻰﺘَّ �ﻌ ِﻘﻞ
ِ الﻤﺠ
‘িতন ে�ণীর বয্ি�র উপর েথেক কলম উিঠেয় েনওয়া
হেয়েছ: ঘুম� বয্ি� ঘুম েথেক জা�ত না হওয়া পযর, অ�া�
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বয়� েছেল-েমেয় �া� বয়� না হওয়া পযর্� এবং পাগল িবেববুি� িফের না পাওয়া পযর্’ (আবূ দাঊদ, হা/৪৪০৩, হাদীছিট

আলী (রািদয়া�াহু‘আনহ) েথেক বুখারী ও মুসিলেমর শতর্ানুযায়ী
ছহীহ সূ ে� বিণর্; আেয়শা (রািদয়া�াহু ‘আনহা) এবং ইবেন
আ�াস (রািদয়া�াহু ‘আনহুম) েথেকও এ মেমর্ হাদছ বিণর্ত
হেয়েছ)।
অনু রূপভােব অ�া� বয়� বাল-বািলকা এবং দােসর
উপেরও হ�-ওমরা ওয়ািজব নয়। তেব তারা যিদ এতদু ভয়িট
আদায় কের, তাহেল তা তােদর পক্ষ েথেক শু� হেব এবং যা
তােদরেক হ� ও ওমরা কিরেয়েছ, তারা সাওয়াব �া� হেব।
ইবেন আ�াস (রািদয়া�াহু‘আনহুম) বেলন,
َ َ َ ّ َ َ َ َّ� َ ُ َ َ ْ َ َ َ َ َ ّ ْ َ َ ٌ َﺒ
ْ َ َ
َََ
«َﺞٌ ﻗﺎل � َﻌ ْﻢ َول ِﻚ أﺟ ٌﺮ
ﺖ امﺮأة ِﻴًﺎ لﻬﺎ �ﻘﺎﻟﺖ ﻳﺎ رﺳﻮل ِ ألِﻬﺬا
ِ »ر�ﻌ
‘এক মিহলা তার বা�ােক উঁচু কের ধের বলেলন, েহ
আ�াহ্র রাসূ ল! এর িক হ� হেব? িতিন বলেলন, হয্া! আর তুিম
েনকী পােব’ (মুসিলম, হা/৩২৫৪)। ইমাম বুখারী সােয়ব ইবেন
ইয়াযীদ (রািদয়া�াহু আনহু) েথেক বণর্না কের, িতিন বেলন,
َ  َوأَﻧَﺎ ْا�ﻦُ َﺳﺒْﻊ ﺳن-  ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- َّ� »ُﺞَّ ﺑ َﻣ َﻊ َر ُﺳﻮل
«�
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
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‘সাত বছর বয়েস রাসূ ল সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�ামএর সােথ আমােক িনেয় হ� করা হেয়িছল’ (হা/১৮৫৮)। তেব
তােদর পক্ষ েথেক -ওমরা শু� হেলও �া� বয়� হওয়ার
পের এবং দাসমুি�র পের সামথর্য্বান হে তােদরেক আবার তা
আদায় করেত হেব। ইবেন আ�াস (রািদয়া�াহু‘আনহুম) বেলন,
ْ ُ
ُ َُ ْ ﻠ
َ ّ
ُْ َ ﻈ
ْ َ َ ُ َُ َ
ّ
 ُﻢَّ أﻋ ِﺘ َﻖ، َ�ُ َﻤﺎ �ﺒْ ٍﺪ َﺣَّ ﺑِ ِﻪ أﻫ ﻪ،ﺒَّﺎس
ٍ َ ُ ﻗﺎل ا�ﻦ: َوﻻ �ﻘﻮلﻮا،ِ�َ »اﺣﻔ ﻮا
َ َ َْ
ُ
ّ �َ ّ
َْ� َﻌﻠَﻴ
ّ ّ َﺞَّ ﺑﻪ أَ ْﻫﻠُ ُﻪ َﺒ
َ ُ�َ
« ُﻢَّ أد َر َك � َﻌﻠﻴْ ِﻪ َﺠ َّﺔ لﺮَّ ُﺟ ِﻞ،ِﻴًﺎ
ﺎ
ﻤ
،
ُﻟَْﺞ
ﻪ
ِِ
ِ
ٍِﻲﺒ
‘আমার পক্ষ েথেক েতামরা মুখ� কের ন, তেব
েতামরা বেলা না েয, ইবেন আ�াস বেলেছন, (তা হে� এই েয):
েকােনা দাসেক তার পিরবার-পিরজন হ� করােল, দাসমুি�র
পর তার উপর আবার তা ওয়ািজব হেব। অনু রূপভােব েয েকােন
অ�া� বয়� েছেল-েমেয়েক তার পিরবার-পিরজন বালয্াব�ায়
হ� করাল, �া� বয়� হওয়ার পর তার উপর তা আবার
ওয়ািজব হেব’ (ইবনু আবী শায়বাহ, হা/১৪৮৭৫, সনদ ‘ছহীহ’,

উে�খয্ ে, ইবনু আবী শায়বাহ ইমাম বুখারী ও মুসিলেমর উ�াদ
এবং তাঁর সনদ তাঁেদর শেতর্র অনুর; বায়হা�ী মারফূ সূ ে�
হাদীছিট বণর্না কের, ৪/৩২৫)। ইবেন আ�াস (রািদয়া�াহু
‘আনহুম)-এর উি� ‘আমার পক্ষ েথেক েতামরা মুখ� কের ন,
তেব েতামরা বেলা না েয, ইবেন আ�াস বেলেছন’ �মাণ কের
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েয, হাদীছিট রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক মারফূ
সূ ে� বিণর্।
হ� ও ওমরার েক্ষে� সামথর্য্ বান বলেত ৈদিহ
আিথর্ক উভয় সামথর্য্েক বুঝােনা হে। মহান আ�াহ বেলন,
ََ
ٗ
َ َ
ۡ ت َمن
َۡۡ ّ
ِ َّ� � ِِّ َ �َ﴿
[٩٧ :ٱس َت َطاع إ ِ ۡ�هِ َسبِي� ۚ ﴾ ]ال ﻋﻤﺮان
ِ ِ اس ِجُ ٱ�ي
‘আর েয বয্ি� সামথর্য্ র, তার উপর আ�াহ্র স�ি�র
জনয্ এ ঘেরর হ� করা ফরয’ (আেল ইমরান ৯৭)। অতএব,
বাধর্কয্ জিনত কারেণ অথবা সু� হওয়ার আশা করা যায় না এম
অসু �তার কারেণ েকউ হ� ও ওমরা আদােয় অপারগ হেল তা
তার উপর ওয়ািজব নয়। অনু রূপভােব শারীিরক সামথর্য্ আ
িক� অথর্ েনই এমন বয্ি�র উপেরও -ওমরা ওয়ািজব নয়।
তেব শারীিরকভােব অপারগ বয্ি�র িনকেট অথর্ থাকেল তাে
অবশয্ই কােরা মাধয্েম বদলী হ� কিরেয় িনেত হ। উে�খয্ ে,
বদলী হ� বা ওমরা আদায়কারীেক আেগ িনেজর পক েথেক তা
আদায় করেত হেব। আবূ রাযীন উ�ায়লী (রািদয়া�াহু ‘আনহ)
রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর িনকেট এেস বলেলন,
েহ আ�াহ্র রাসূ ল! আমার িপতা বৃ� মানু ষ। িতিন হ�, ওমরা বা
সফর েকানিটই করেত সক্ষম । রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম বলেলন, ‘তুিম েতামার িপতার পক্ষ েথেক হ� এব
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ওমরা আদায় কের দাও’ (হাদীছিট ‘হ� ও ওমরা ওয়ািজব’

অনু ে�েদ গত হেয় েগেছ)। ফাযল ইবেন আ�াস (রািযয়া�াহু
আনহুম) বেলন, ‘িবদায় হে�র বছের খাছ‘আম েগাে�র এক
মিহলা এেস বলেলন, ‘েহ আ�াহ্র রাসূ ল! আমার বৃ� িপতার
উপর হ� ফরয হেয়েছ; িক� িতিন সফর করেত সক্ষম ।
এক্ষেণ তর পক্ষ েথেক আিম হ� আদায়ের িদেল িক তা তার
পক্ষ েথেক আদায় হেয় যা? িতিন বলেলন, হয্া’ (বুখারী,

হা/১৮৫৪; মুসিলম, হা/৩২৫২)। হাদীছিট আেরা �মাণ কের েয,
পুরুেষর পক্ষ েথেক মিহলাও বদলী হ� করেত প।
কােরা আিথরক সামথর্য্ থাকা অব�ায় েস মারা েগেল তা
েরেখ যাওয়া স�দ েথেক হে�র খরেচর সমপিরমাণ অথর্ িনেয়
হ� কেরেছ এমন কাউেক িদেয় বদলী হ� কিরেয় িনেত হেব।
বুরায়দাহ ইবনু ল হাছীব (রািদয়া�াহু‘আনহ)-এর হাদীেছ এেসেছ,
এক মিহলার মা মারা েগেল িতিন রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ
ওয়াসা�ামেক িজেজ্ঞস কে, আমার মা কখনও হ� কেরন িন,
আিম িক তার পক্ষ েথেক হ� আদায় ক? িতিন বলেলন, হয্া,
তার পক্ষ েথেক হ� ’ (মুসিলম, হা/২৬৯৭)।
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েকান মিহলার ৈদিহক ও আিথর্ক সামথর্য্ থাকা সে
হে� তার সােথ মাহরাম পুরুষ না থাকা পযর্� তা সামথর্য্বা
গণয্ করা হেব ন। রাসূ ল সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,
ََّ ْ َ َ َ َ ْ ُ ُ َ َ ْ َ َ ُ ٌ ِﻻ
َّْ َ ْ َةُ ِﻻ
ُ� َ
َْ
«َو َﻣ َﻌ َﻬﺎ � َﺮ ٌم
َﻣ َﻊ ِذي �ﺮمٍ وﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ رﺟﻞ
»ﻻ َﺴﺎﻓِ ِﺮ الﻤﺮأ
‘মাহরাম পুরুেষর সােথ ছাড়া েকান মিহলা সফর করেব
না। েকান পুরুষ েকান মিহলার িনকেট তার মাহরােমর
অনু পি�িতেত যােব না। এক বয্ি� বলেল, েহ আ�াহ্র রাসূ ল!
আিম অমুক ৈসনয্ দেলর সােথ যুে� েযেত চা, িক� আমার �ী
চায় হে� েযেত? রাসূ ল সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন,
ْ ْ
« »اﺧﺮُ ج َﻣ َﻌ َﻬﺎতুিম েতামার �ীর সােথ যাও’ (বুখারী, হা/১৮৬২;

মুসিলম, হা/৩২৭২, ইবেন আ�াস (রািদয়া�াহু‘আনহুম) েথেক
বিণর্)। উ� হাদীেছ রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম
��কারীেক যু � েছেড় তার �ীর সােথ হে�র সফের েযেত
বলেলন। েকান মিহলা মাহরাম ছাড়া হ� স�াদন করেল তার
হ� শু� হে। তেব মাহরাম ছাড়া সফর করার কারেণ েস
েগানাহগার হেব। েকননা মাহরাম সে� থাকা হ� ওয়ািজব
হওয়ার শতর, হ� শু� হওয়ার শতর্ । অবশয ম�াবাসী েকােনা
মিহলা িনরাপদ ও িব�� েয েকান সফর স�ীর সােথ হ� করেত
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পাের। েকননা ম�া েথেক হ� করেল েকােনা সফেরর �েয়াজন
পেড় না। অতএব, েসখােন মাহরােমরও েকােনা �� আেস না।
আর একজন মিহলার মাহরাম হে�, তার �ামী এবং
বংশ ও অনয্ েয েকান ৈবধ সূে� তার জনয্ �ায়ীভােব িববা
ব�ন হারাম এমন পুরু। বংশ সূ ে� �ায়ী মাহরাম পুরুেষর
উদাহরণ হে�, মিহলার িপতা, েছেল, ভাই, চাচা, মামা। অনয্ দ’িট
‘ৈবধ সূ ে�’ েকউ �ায়ী মাহরাম হেত পােরঃ ১. দু �পান স�িকর্ত
সূ ে�, েযমন: মিহলার দু ধপান স�কর্ী িপতা, েছেল, ভাই, চাচা,
মামা; ২. ৈববািহক সূ ে�, েযমন: মিহলার �শু, তার �ামীর অনয্
�ীর েছেল, তার মােয়র অনয্ �াম- যার সােথ তার মােয়র িমলন
ঘেটেছ, েমেয়র জামাই।
‘ৈবধ সূ �’ �ারা িনজ �ীর িবরুে� েযনার অিভেযাগকারী
�ামীেক (যােত িল‘আন হেয় তােদর মেধয্ পৃথকীকরণ হেয়েছ
এমন েলাকেক) মাহরােমর তািলকা েথেক বাদ েদওয়া হেয়েছ।
েকননা অিভযু � �ী ঐ �ামীর জনয্ িচরিদেনর জনয্ হারামেব
এবং েস তার মাহরাম হেত পারেব না। েযসব পুরুষ েকােন
মিহলার জনয্ অ�ায়ীভােব হারা, তারাও মাহরাম হেত পারেব না।
েযমন: �ীর েবান, তার ফুফু, তার খালা, �ীর ভাই ও েবােনর
েমেয়। েকননা েকােনা পুরুষ েকােন মিহলার জনয্ মাহরাম হওয়ার
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শতর্ হ, তােদর উভেয়র মেধয্ িচরিদেনর জনয্ ৈববািহক ব�
হারাম হেত হেব।
হ� ও ওমরার রুকসমূ হ
হ� ও ওমরার রুকন বলেত ঐসব আমল উে�শ,
েযগুিল হ� ও ওমরায় অবশয্ই স�াদন করেত হেব এবং অন
েকান আমল েযগুিলর �লািভিষ� হেত পারেব ন।
ওমরার রুকন ৩িট। যথা: ইহরাম বাঁধা, �ওয়াফ করা
এবং সা‘ঈ করা। আর এই রুকনগুিল হে�রও র; তেব
হে�র েক্ষে৪থর্ আেরকিট রুকন যু� হ, তা হে�, আরাফার
ময়দােন অব�ান করা।
ইহরাম অথর, হ� শুরুর িনয়য্ত । মেন মেন িনয়য্ত
না করেল ইহরাম স�� হেব না। রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম বেলন,

ُِ�َّ َ ْ َ ْ َ ﺎل
ْ ّ ِ َ َّ�ِ�َ
َ
«ئ َﻣﺎ ﻧ َﻮى
» ﻤﺎ اﻷ�ﻤ
ِ
ٍ ﻨﻟِّﻴَّﺎت ﻤﺎ ﻞﻜُ ام ِﺮ

‘�েতয্কিট কাজ িনয়য্েতর উপর িনভর্র। আর
�েতয্েকই তার িনয়য্ত অনুযায়ী �িতফল পা’ (বুখারী, হা/১;

মুসিলম, হা/৪৯২৭, ওমর ইবনু ল খা�াব (রািদয়া�াহু ‘আনহ)
েথেক বিণর্)। ইবনু ল মুনিযর (রেহমাহু�া) বেলন, ‘সবাই
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একমত েপাষণ কেরেছন েয, েকউ হে�র তালিবয়া পড়ার ই�া
েপাষণ কের ওমরার তালিবয়া পেড় েফলেল অথবা ওমরার
তালিবয়া পড়ার ই�া কের হে�র তালিবয়া পেড় েফলেল তার
অ�েরর

িনয়য্তটাই ধতর্বয্ ;

েমৗিখক

উ�ারণ

নয়’

(ইজমা/৫৫)।
এখােন �ওয়াফ (যা রুকন িহেসেব বিণর্ত হেলা ) �ারা
�ওয়ােফ ইফাদা বা হে�র �ওয়াফ উে�শয, যা আরাফা এবং
মুযদািলফা েথেক িফের এেস করা হয়। মহান আ�াহ বেলন,
ۡ ْ ُ ّ َ �َۡط
َ ۡ ِ ٱ�َ ۡي
[٢٩ : ﴾ ]ﺤﻟﺞ٢ ِيق
ِ ﴿ ّوَفوا ب
ِ ت ٱلعت
‘তারা েযন এই সু সংরিক্ষত গৃেহর তাওয়াফ ক’ (হ�

২৯)। আেয়শা (রািদয়া�াহু‘আনহা) বেলন, আমরা নবী সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর সােথ হ� করলাম। মুযদািলফা েথেক
িফের কুরবানীর িদন ছিফইয়া ঋতু�� হেয় েগেলন। একজন
পুরুষ তার �ীর কাছ েথেক যা কামনা কে, রাসূ ল সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�ামও ছিফইয়ার কাছ েথেক তাই কামনা
করেলন। আিম বললাম, েহ আ�াহ্র রাসূ ল! উিনেতা ঋতু��।
َ ِ ‘ » َﺣﺎ� َﺴتُﻨَﺎেস
রাসূ ল সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন «�؟
ِ
িক আমােদরেক আটিকেয় িদল?’ তাঁরা বলেলন, েহ আ�াহ্র
রাসূ ল! েস কুরবানীর িদেন ঋতু�াব আসার আেগই �ওয়ােফ
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ইফা�া স�� কের েফেলেছ। তখন রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম বলেলন, তাহেল েতামরা ম�া তয্াগ ক’ (বুখারী,

হা/১৭৩৩; মুসিলম, হা/৩২২৩)।
এখােন রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর উি�
‘েস িক আমােদরেক আটিকেয় িদল?’ অথর্ হে, েস পিব� হেয়
�ওয়ােফ ইফা�া স�� করা পযর্� িক আমােদরেক ম�ােত
আটিকেয় িদল? ইবেন �ুদামা (রেহমাহু�া) বেলন, ‘�ওয়ােফ
ইফা�া হে�র একিট রুক, এিট বয্তীত হ� পূণর্ হেব না এব
এ িবষেয় েকান মতাৈনকয্ আেছ বেল আমােদর জানা েন।
েকননা মহান আ�াহ বেলন,

ۡ ْ ُ ّ َ �َۡط
َ ۡ ِ ٱ�َ ۡي
[٢٩ : ﴾ ]ﺤﻟﺞ٢ ِيق
ِ ﴿ ّوَفوا ب
ِ ت ٱلعت

‘তারা েযন এই সু সংরিকত গৃেহর তাওয়াফ কের’ (হা�

২৯)। ইবেন আ�ু ল বারর (রেহমাহু�া) বেলন, এিট হে�র
ফরযসমূ েহর একিট, তােত ওলামােয় েকরােমর মেধয্ েকােন
মতাৈনকয্ েন’ (মুগনী, ৫/৩১১)।
আর ওমরা পালনকারী ম�ায় গমন কের সবর্ �থম েয
�ওয়াফ কের, েসিটই হে� ওমরার েক্ষে� র। িবদায়াতুল
মুজতািহদ �েণতা বেলন, ‘সবাই এ িবষেয় একমত েয, �ওয়ােফ
�ুদূ ম অথর্াৎ ওমরার �ওয়াফ বয্তীত
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অনয্ েকাে �ওয়াফ

ওমরাকারীর উপর অপিরহাযর্ ন’ (১/৩৪৪)। ইবেন �ুদামা
(রেহমাহু�া) �ওয়ােফ ইফা�া হে�র রুকন একথা �মাণ
করেত িগেয় বেলন, ‘আর হ� েযেহতু দু ই ইবাদত (হ� ও
ওমরা) এর মেধয্একিট, েসেহতু ওমরার মত েসখােনও �ওয়াফ
একিট রুক’ (আল-মুগনী, ৫/৩১২)।
ওমরা ()اﻟﻌﻤﺮة-এর আিভধািনক অথর: সাক্ষ, সফর,
পিরদশর্ন ইতয্া। পিরভাষায়, কা‘বা ঘেরর �ওয়াফ এবং ছাফামারওয়ায় সা‘ঈ করার উে�েশয্ কা‘বা ঘেরর সাক্ষেক ‘ওমরা’
বেল। রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম ওমরাতুল �াযা ও
েজ‘রানাহ-এর ওমরােত কা‘বা ঘর �ওয়াফ কেরন এবং ছাফামারওয়ায় সা‘ঈ কেরন। আমর ইবেন দীনার বেলন, ‘আমরা ইবেন
ওমর (রািদয়া�াহু ‘আনহুম) েক িজেজ্ঞস করল, েয বয্ি�
ওমরােত কা‘বা ঘেরর �ওয়াফ কেরেছ, িক� ছাফা-মারওয়ায়
সা‘ঈ কের িন; েস িক �ী সহবাস করেত পাের?’ জবােব িতিন
বলেলন, ‘রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম ম�ায় আগমন
কের কা‘বা ঘর �ওয়াফ কেরেছন, মা�ােম ইবরাহীেমর েপছেন
দু ’রাক‘আত ছালাত আদায় কেরেছন এবং ছাফা-মারওয়ায় সা‘ঈ
কেরেছন। আর রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর
মেধয্ই েতামােদর জনয্ উ নমুনা রেয়েছ’ (বুখারী, হা/১৭৯৩;

মুসিলম, হা/২৯৯৯)।
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ওমরার েক্ষে� ‘ঈ করেত হেব �ওয়ােফর পের;
েযমনিট রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর ওমরাতুল
�াযা ও েজ‘রানাহ-এর ওমরােত এবং ইবেন ওমর (রািদয়া�াহু
‘আনহুম)-এর হাদীেছ গত হেয় েগেছ। আর তামা�ু হ�
পালনকারীেক �ওয়ােফ ইফা�ার পের সা‘ঈ করেত হেব।
পক্ষা�ের ি�রান ও ইফরাদ হ� আদায়কারী �ওয়ােফ �ুদূ
অথবা �ওয়ােফ ইফা�ার পের সা‘ঈ করেব। যিদ িতিন �ওয়ােফ
�ুদূ েমর পের সা‘ঈ না কের থােকন, তেব অবশয্ই তােক
�ওয়ােফ ইফা�ার পের সা‘ঈ করেত হেব। মহান আ�াহ বেলন,
َٓ َ
ۡ َ َ ۡ َ ۡ ّ ّ َ َ ۡ َج
ََ َۡۡ َ َ ّ ّ
َ ٱ� َت َم َر فَ َ� ُج َن
اح
ِ﴿ إِنَ لصَفا وٱلمروة مِن شعا�ِرِ �َِۖ �من َ ٱ�يت أو
َ ّ َ َ َۡ َ
[١٥٨ :ّوَف ب ِ ِه َما ۚ ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة
عليهِ أن ط
‘িনঃসে�েহ

ছাফা

ও

মারওয়া

আ�াহ

তা‘আলার

িনদশর্সমূ েহর অনয্ত। সু তরাং যারা কা‘বা ঘের হ� বা ওমরা
পালন কের, তােদর পেক্ষ এ ’িট �দিক্ষণ করােত েকাে েদাষ
েনই’ (বা�ারাহ ১৫৮)। রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম
বেলন,

ّ
ُ َ َ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َﺈ نَّ ﺴَّﻲ
«ﺐ َﻋﻠﻴْ� ْﻢ
ﻌ ﻗﺪ ﻛ ِﺘ
ِ »ﻳَﺎ َ�ُ َﻬﺎ ﻟَّﺎس اﺳﻌﻮا
‘েহ মানবম�লী! েতামরা সা‘ঈ কর। েকননা সা‘ঈ

েতামােদর উপর ফরয করা হেয়েছ’ (দারা�ুতনী, ২/২৫৫;
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দারা�ুতনীর সূ ে� বায়হা�ীও হাদীছিট বণর্না কেন, ৫/৯৭,
মা‘রূফ ইবেন মুশকান বয্তীত দা�ুতনীর বণর্নাকারীগণ সবাই
িনভর্রেযাগ ()ﺛﻘﺎت, মারূফ স�েকর্ ইব হাজার (রেহমাহু�া)
তাঁর �িস� ‘তা�রীবুত তাহযীব’-এ বেলন, িতিন ‘ছদূ �’ ()ﺻﺪوق
বা িব��। অতএব, হাদীছিটর সনদ ‘হাসান’। ইমাম নববী
(রেহমাহু�া) এিটেক ‘হাসান’ বেলেছন (মাজমূ , ৮/৮২) এবং
িময্যী ও ইবনু আি�ল হাদী ‘ছহীহ’ বেলেছন। শায়খ আলবানী
(রেহমাহু�হ) �ণীত ‘ইরওয়াউল গালীল’-এর ১০৭২ নং হাদীছ
�:, এখােন হাদীছিটর আেরা কেয়কিট সনদ উে�িখত হেয়েছ)।
আেয়শা (রািদয়া�াহু‘আনহা) বেলন,
ْ َ
ْ ََّ َ�َﻢَّ �َُّ َﺞ
َ ْ �َ امﺮئ َو َﻻ �ُ ْﻤ َﺮﺗَ ُﻪ ل َ ْﻢ َ�ﻄُ ْﻒ
«� لﺼَّﻔﺎ َوال َﻤ ْﺮ َو ِة
»ﻣﺎ
ٍ ِ
‘ছাফা-মারওয়ায় সা‘ঈ না করা পযর� আ�াহ কােরা হ�
বা ওমরা েকানটাই পূ ণর করেবন না’ (বুখারী, হা/১৭৯০; মুসিলম,

হা/৩০৮০)। এই আছারিটর শ�গুিল ইবেন জারীর(রেহমাহু�া)
সূ রা বা�ারাহ্র ১৫৮ নং আয়ােতর বয্াখয্া করেত িগেয় এভাে
উে�খ কেরন, আেয়শা (রািদয়া�াহু ‘আনহা) বেলন, ‘েয বয্ি�
ছাফা-মারওয়ায় সা‘ঈ করল না, েস মূ লতঃ হ�ই করল না।
েকননা মহান আ�াহ বেলন,

ۡ َ ّ ّ
ٓ َ
ّ
[١٥٨ :لصَفا َوٱل َم ۡر َوةَ مِن ش َعا� ِ ِر �َِۖ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة
َ﴿ إِن
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‘িনঃসে�েহ ছাফা ও মারওয়া আ�াহ তা‘আলার
িনদশর্সমূ েহর

অনয্ত’

(বা�ারাহ

১৫৮)।

ইবেন

জারীর

(রেহমাহু�া)-এর উ� বণরনার সূ � বুখারী ও মুসিলেমর শতর্
সােপক।
সকেলর ঐকমেতযর িভি�েত এ িতনিট অথর্াৎ ইহরাম
বাঁধা, �ওয়াফ করা এবং সা‘ঈ করা হ� ও ওমরার রুক।
সা‘ঈর েক্ষে� মতাৈনকয্ থাকেলও অিধকাংশ িব�ানগেণর িনক
এিটও রুক।
হে�র চতুথর্ রুকন হে� আরাফায় অব�ান ক। মহান
আ�াহ বেলন,

َ َ ۡ ّ ُ ۡ ََ َٓ َ
[١٩٨ :ت ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة
ٖ ٰ �﴿فإِذا أفضتم مِن ع َر

‘অতঃপর যখন েতামরা আরাফা েথেক িফের আসেব’

(বা�ারাহ ১৯৮)। আর আরাফায় অব�ােনর পেরই েতা েসখান
েথেক িফের আসা হয়। আরাফায় অব�ান এমন একিট রুক, যা
ছু েট েগেল হ�ই হেব না। আ�ু র রহমান ইবেন ইয়া‘মুর
(রািদয়া�াহু ‘আনহ) বেলন, ‘আিম রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ
ওয়াসা�ামেক আরাফায় অব�ান করেত েদেখিছ। এমতাব�ায়
তাঁর িনকেট নাজ্েদর কিতপয় েলাক এেস বলেলন, েহ আ�াহ্র
রাসূ ল! হ� েকমন কের (আদায় করব)? িতিন বলেলন,
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ُ ّ َّّ َ َ َ ُ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َﻢ
«َﺠُﻪ
 �ﻘﺪ،�ﻤﻦ ﺟﺎء �ﺒﻞ ﺻﻼ ِة اﻟﻔﺠ ِﺮ ﻟﻠﺔ ﺟ ٍﻊ، »ﻟَْﺞُ ﻋﺮﻓﺔ
‘আরাফায় অব�ানই হে� হ�। অতএব, েয বয্ি�
মুযদািলফার রােত ফজেরর পূ েবর্ এখােন আস, তার হ� পূ ণর্
হল’ (সু নােন আরবা‘আহ, হাদীেছর শ�গুিল ইবেন মাজাহর,

হা/৩০১৫; বুকাইর ইবেন আ�া নামক বণর্নাকারী বতীত
হাদীছিটর সনদ বুখারী ও মুসিলেমর শতর্ সােপ, বুকাইর হে�ন
িনভর্রেযাগ ()ﺛﻘﺔ। ইবনু ল মুনিযর (রেহমাহু�হ) বেলন, ‘সবাই
একমত েপাষণ কেরেছন েয, আরাফায় অব�ান করা ফরয। যার
এখানকার অব�ান ছু েট যােব, তার হ� েনই’ (আল-ইজমা/৬৪)।
হ� ও ওমরার ওয়ািজবসমূ হ
হ� ও ওমরার ঐসব আমলেক ওয়ািজব বলা হয়,
েযগুিল অবশয্ই পালন; তেব েসগুিল পালন না করা হেল‘দম’
( )دمিদেয় তার ক্ষিত পূরণ িদেত হ। যার উপর দম ওয়ািজব
হেব, েস তা েথেক েখেত পারেব না; বরং তা পুেরাটাই হারােমর
দির�েদরেক

খাওয়ােত

হেব।

ইবেন

আ�াস

(রািদয়া�াহু

‘আনহুম) বেলন, ‘েয বয্ি� হ-ওমরার েকােনা আমল েছেড়
িদেব, েস দম িদেব’ (মােলক, মুওয়া�া, ১/৪১৯, সনদ ‘ছহীহ’)।
ওমরার ওয়ািজব ২িট এবং হে�র ওয়ািজব ৭িটঃ
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১. মী�াত েথেক ইহরাম বাঁধা। রাসূ ল সা�া�াহু‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম মী�াতসমূ েহর বণর্না েদওয়ার পর বেল,
ّ ِ َُّﻦَّ َﻬُﻦ
َ َ ْ
َ َ
َ َ ْ
ْ َ ْ َُّ آت َﻰ َﺗ َﻠَﻴْﻬِﻦ
ِﻤَّﻦ أ َراد ﻟَْﺞَّ َواﻟ ُﻌ ْﻤ َﺮة � َﻤ ْﻦ ﻛن
� ِﻫ ْﻢ
»
ﻟِﻞﻜ
ٍ
ِ � َ ِﻣﻦ
َ َُّ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ ﻰﺘَّ ْ ُ َﻜَّ َ ْ َﻜ
«أﻫﻞ ﺔ ِﻣﻦ ﺔ
دون ذلِﻚ ﻓ ِﻤﻦ ﺣﻴﺚ أ�ﺸﺄ
‘এসব এলাকার অিধবাসীেদর মেধয্ যারা হ� ও ওমরা
করেত চায় এবং তারা বয্তীত যারাই এস এলাকা িদেয় হ� ও
ওমরা করেত আসেব, এগুিল তােদর সকেলর মী�া। যারা এসব
এলাকার েভতের বসবাস কের, তারা তােদর অব�ান েথেকই
ইহরাম বাঁধেব; এমনিক ম�াবাসী ম�া েথেক’ (বুখারী, হা/১৮৪৫;

মুসিলম, হা/২৮০৪, ইবেন আ�াস (রািদয়া�াহু‘আনহুম) েথেক
বিণর্)। অতএব, হ� ও ওমরা পালেন�ু েয-ই এই মী�াতগুিলর
েকােনা একিট অিত�ম করেব, তােকই েসই মী�াত েথেক
অবশয্ই ইহরাম বাঁধেত হে।
২. হ� ও ওমরা েথেক হালাল হওয়ার সময় মাথা মু�ন
করা অথবা চুল েছেট েফলা। মহান আ�াহ বেলন,
َ َۡ
َ َ ۡ دۡخُلُنَ ٱل ۡ َم ۡسج َد
َۡ ّ َُ ُ َ ُ ّ َ َ َ ۡ َّ
ُ ّ ام إن َشا ٓ َء
ّ
َ�
َ �ٱ� ّ ِق
ِ ٱ� َر
ِ
ِ ﴿ َقد صدق �َ رسو� لرُءيا ب
َ ُ ََ َ َ ّ َُ َ ۡ ُ َ ُُ َ َُّ َ َ
[٢٧ :�ن � �افونۖ﴾ ]اﻟﻔﺘﺢ
�
ِ ِ ءا ِمن ِ� �لِقِ� رءوس�م ومق
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‘আ�াহ

তাঁর

রাসূ লেক

সতয্ �� েদিখেয়েছ।

ইনশাআ�াহ েতামরা অবশয্ই িনরাপেদ ম�কমুি�ত অব�ায় এবং
েকশ কিতর্ত অব�য় মসিজেদ হারােম �েবশ করেব, েতামরা
কাউেক ভয় করেব না’ (ফাত্হ ২৭)। অনয্ আ�াহ বেলন,
ۡ َُ
ّ
ُ َ ُ ُ ْ ُ َۡ ََ
ٰ ّ � ۡم
[١٩٦ :َ�َ َ� ۡبلغ ٱل َه ۡد ُي َِلَ ُه ۚۥ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة
﴿و� �ل ِقوا رءوس
‘আর েতামরা ততক্ষণ পযর্� মাথা মু�ন করেব,
যতক্ষণ না কুরবানী যথা�ােন েপৗ যায়’ (বা�ারাহ ১৯৬)। রাসূ ল
সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,
َ َ َ ّ ّ َ َ ُ َ َ ُ َ �َّ لِﻠْﻤُﻘَﺮﺼ
ْ
ْ ْ َّ»ﻠَّﻬُﻢ
�ﻦ ﻗﺎل ﻠَّﻬُﻢَّ اﻏ ِﻔ ْﺮ
ِ
ِ  ﻗﺎلﻮا ﻳﺎ رﺳﻮل.�اﻏ ِﻔﺮ ِﻠْﻤُﺤَﻠِ ِﻘ
ِ
ُ َ َ ّ
َ َ َ ّ ّ َ َ ُ َ َ ُ َ �َّ لِﻠْﻤُﻘَﺮﺼ
ْ
 ﻗﺎلﻮا ﻳَﺎ.�
�ﻦ ﻗﺎل لﻠَّﻬُ َّ اﻏ ِﻔ ْﺮ ِﻠْﻤُﺤَﻠِ ِﻘ
ِ
ِ  ﻗﺎلﻮا ﻳﺎ رﺳﻮل.�ِﻠْﻤُﺤَﻠِ ِﻘ
ِ
َ َ َ ّ َ ُ َ �َّ لِﻠْﻤُﻘَﺮﺼ
لِﻠْﻤُﻘَﺮﺼ
ّ
َ ِ
«�ﻦ
�ﻦ ﻗﺎل
ِ
ِ رﺳﻮل
ِ
ِ
‘েহ আ�াহ! আপিন মাথা মু�নকারীেদরেক ক্ষমা ক’।
ছাহাবােয় েকরাম (রািদয়া�াহু ‘আনহু) বলেলন, েহ আ�াহ্র
রাসূ ল! চুল কতর্নকারীেদর িক হে? িতিন বলেলন, ‘েহ আ�াহ!
আপিন মাথা মু�নকারীেদরেক ক্ষমা ক’। তাঁরা বলেলন, েহ
আ�াহ্র রাসূ ল! চুল কতর্নকারীেদর িক হে? িতিন বলেলন, ‘েহ
আ�াহ! আপিন মাথা মু�নকারীেদরেক ক্ষমা ক’। তাঁরা
বলেলন, েহ আ�াহ্র রাসূ ল! চুল কতর্নকারীেদর িক হে? িতিন
বলেলন, ‘েহ আ�াহ! আপিন চুল কতর্নকারীেদরেক ক্ষমা ’
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(বুখারী, হা/১৭২৮; মুসিলম, হা/৩১৪৮, আবূ হুরায়রা(রািদয়া�াহু
‘আনহ) েথেক বিণর্)।
মী�াত েথেক ইহরাম বাঁধা এবং মাথা মু�ন করা বা
সম� মাথার চুল েছেট েফলা হ� ও ওমরা উভয় েক্ষই
ওয়ািজব।
৩. েয বয্ি� িদেনর েবলায় আরাফয় অব�ান করেব,
তার জনয্ সূযর্া� পযর্� েসখােন অব�ান । রাসূ ল সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর হে�র িববরণ স�িলত জােবর
(রািদয়া�াহু‘আনহ) বিণর্ দীঘর হাদীেছ এেসেছ,
ً َ ُّ ْ ة
َ
ََ َ
ُ»ﻓَﻠَ ْﻢ ﻳَ َﺰ ْل َواﻗ ًﻔﺎ ﻰﺘَّ َﻏ َﺮ َ�ﺖ لﺸَّ ْﻤﺲ
لﺼُﻔ َﺮ ﻗ ِﻠﻴﻼ ﻰﺘَّ ﻏ َب
ﺖ
ِ
ِ َوذﻫﺒ
ِ
ْ ْاﻟ
«ﻘُﺮ ُص
‘রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম সূ যর্ স�ূণর্রূ
অ�িমত হওয়া পযর্� (আরাফায়) অব�ান করেলন’ (মুসিলম,

হা/২৯৫০)। আর �য়ং রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম
বলেছন, ‘েতামরা (আমার কাছ েথেক) হে�র িনয়ম-কানূ ন িশখ।
আিম জািন না, স�বতঃ আমার এই হে�র পের আিম আর হ�
করব না’ (মুসিলম, হা/৩১৩৭, জােবর (রািদয়া�াহু‘আনহ) হেত

বিণর্)।
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৪. মুযদািলফায় রাি� যাপন করা। মহান আ�াহ বেলন,
ۡ َ َٰ َ َ ۡ ّ ُ ۡ َ َ ٓ َ َ
َ �َ ع
َ ّ ْ ٱذ ُك ُروا
َ ۡ ِند ٱل ۡ َم ۡش َعر
[١٩٨ :ٱ� َر ِام� ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة
تف
ٖ �﴿فإِذا أفضتم مِن عر
ِ
‘অতঃপর যখন আরাফা েথেক িফের আসেব, তখন
মাশ‘আের হারােমর িনকেট আ�াহ্র িযক্র কর’ (বা�ারাহ ১৯৮)।
এখােন মাশ‘আের হারাম অথর্ মুযদািলফ। তাছাড়া রাসূ ল সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম িনেজ সকাল পযর্� মুযদািলফায় অব�ান
কেরেছন। তেব িতিন দু ব্ল নারী
র
এবং বা�ােদরেক েশষ রােত
িমনায় যাওয়ার অনু মিত িদেয়েছন (বুখারী, হা/১৬৭৬; মুসিলম,

হা/৩১৩০, ইবেন ওমর (রািদয়া�াহু‘আনহুম) েথেক)। বুখারী ও
মুসিলম ইবেন আ�াস (রািদয়া�াহু ‘আনহুম) েথেকও হাদীছিট
বণর্না কেরন (বুখারী, হা/১৬৭৭; মুসিলম, হা/৩১২৬)। রাসূ ল
সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম কতৃর্ক কিতপয় ওযর�� মানুষেক
অনু মিত েদওয়ার অথর্ই হে, এখােন রাি� যাপন করা ওয়ািজব।
েকননা মুযদািলফায় রাি� যাপন ওয়ািজব না হেল অনু মিত েদওয়া
বা না েদওয়ার েকােনা ��ই আসত না।
৫. কুরবানীর িদন সূ যর্ ঢেল যাওয়ার আেগ বা পের
জামরাতুল আ�াবায় এবং তাশরীে�র িদনগুিলে অথর্াৎ ১১, ১২
ও ১৩ তািরেখ সূ য্র ঢেল যাওয়ার পের িতন জামরায় কংকর
িনেক্ষপ ক। জােবর (রািদয়া�াহু‘আনহ) বিণর্ত হাদীেছ এেসে,
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ْ
ْ
َ ْ
َّ� َُ َ َ ُ ل
 ﺠﻟ َ ْﻤ َﺮة ﻳَ ْﻮ َم ﻟَّﺤ ِﺮ ُﻰ ًﺤ َأَﻣَّﺎ َ�ﻌ ُﺪ-ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- ِ
»ر� رﺳﻮ
َ َ َ َ
َّلﺸ
« ُْﻤﺲ
ﺖ
ِ ﻓ ِﺈذا زاﻟ
‘রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম কুরবানীর িদন
সকােল জামরােত কংকর িনেক্ষপ কে। তেব এরপেরর
িদনগুিলেত সূযর্ ঢেল যাওয়ার পের িনেক্ষপ ’ (মুসিলম,

হা/৩১৪১)। ইবেন আ�াস (রািদয়া�াহু ‘আনহুম) বেলন,
‘কুরবানীর িদন িমনােত নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক
�� করা হি�ল এবং িতিন বলিছেলন, েকােনা অসু িবধা েনই।
এক বয্ি� তােক বলেল, আিম কুরবানীর পশু যেবহ করার
আেগই মাথা মু�ন কের েফেলিছ। িতিন বলেলন, এখন যেবহ
কর, সমসয্া েন। েলাকিট বলেলন, স�য্ার পের কংকর িনেক্
কেরিছ। িতিন বলেলন, সমসয্া েন’ (বুখারী, হা/১৭৩৫)।
ইবেন ওমর (রািদয়া�াহু ‘আনহুম) বেলন, আমরা
সমেয়র অেপক্ষা করত, সূ যর্ ঢেল েগেলই কংকর িনেক্
করতাম’ (বুখারী, হা/১৭৪৬) 1।
P0F

P

আেছম ইবেন আিদ (রািদয়া�াহু‘আনহ) বেলন,

1

এর �ারা িজলহেজর ১১, ১২ ও ১৩ তািরেখর পাথর িনেক্ষেপর সময় বণর্

উে�শয্।[স�াদক]
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ََّنَّ َ ُ َ �َّ َ�َّ �َُّ َ َ ْ َﺳَﻠَّ َ َﺧ
َ
َ ْ َْ
ﺒﻟيﺘُﻮﺗ ِﺔ ﻳَ ْﺮ ُمﻮن ﻳَ ْﻮ َم
َﺺ ﻠﺮُّﺎ َﻋ ِة ِﻓ
ﻋﻠﻴ ِﻪ ﻢ
ِ » رﺳﻮل
َ
َّ�ل
َ
َ
َ
ْ
ْ َ َْْ
ْ
ْ
«� ﻳ ْ ِﻦ َ�ﻌ َﺪهُ � َﻤ ُﻌﻮ�ﻬُ َﻤﺎ ِﻓ أ َﺣ ِﺪ ِﻫ َﻤﺎ
ِ ﻟَّﺤ ِﺮ َاﻴﻟﻮﻣ
‘রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম কুরবানীর পশুর
দািয়ে� িনেয়ািজত েলাকেদরেক িমনায় রাি� যাপেনর েক্ষে� ছা
িদেতন। ফেল তাঁরা কুরবানীর িদন কংকর মারেতন এবং
তৎপরবতর্ী দুই িদেনর কংকর একিদেন একসে� েমের িদেত’

(নাসা‘ঈ, হা/৩০৬৯, সনদ ছহীহ)। উ� হাদীেছ রাসূ ল সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম কতৃর্ক পশু েদখাশুনার দািয়ে� িনেয়াি
েলাকেদরেক দু ই িদেনর কংকর একিদেন একসে� মারার
অনু মিত েদওয়া এবং তাঁেদর উপর েথেক কংকর িনেক্ষেপ
দািয়� রিহত না হওয়াই �মাণ কের েয, কংকর মারা ওয়ািজব।
৬. িবল�কারীেদর জনয্ তাশরীে�র িতন রাত এবং
তাড়াহুড়া কের ��ানকারীেদর জনয্ �থম দুই রাত িমনায় যাপ
করা। মহান আ�াহ বেলন,
َ
ۡ ٓ ََ ََۡۡ
َ ّ
َ ُ ۡ ّ ّ ٓ َّ ْ ُُ ۡ َ
َ َ � ٰ �و
� ف� إِ� َم َعل ۡيهِ َو َمن
ٖ � َيَا ٖ� َعد
ِ َ� ﴿ ۞وٱذكروا
ِ ت �من َعَجَل ِ� يوم
َٰ ّ َ ۡ َ َ َ ۡ ٓ َ َ َ ّ َأ
[٢٠٣ :َخَر ف� إِ�م عليهِ� ل ِم ِن �َ��﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة
‘আর েতামরা িনিদর্� কেয়কিট িদে আ�াহ্র িযক্র কর।
অতঃপর েয বয্ি �থম দু ই িদেন তাড়াহুড়া কের চেল যাে,
তার জনয্ েকান পাপ েন। পক্ষা� েয বয্ি� তাড়াহুড়া না ক
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েথেক যােব, তাঁর উপর েকান পাপ েনই। অবশয্ যারা ভয় কে’

(বা�ারাহ ২০৩)। তাছাড়া রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম
িনেজ আইয়ােম তাশরীে�র িতন রাতই িমনায় যাপন কেরন এবং
১৩ তািরেখ সূ য্র ঢেল যাওয়ার র িতন জামরায় কংকর
িনেক্ষেপর পর িমনা তয্াগ ক। অনু রূপভােব রাসূ ল সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম কতৃর্ক পািন পিরেবশনকারী এবং পশ
েদখাশুনায় িনেয়ািজত বয্ি�েদরেক তাশরীে�র রাি�গুিল িমনায়
কাটােনার অনু মিত �দানই �মাণ কের েয, িমনায় রাি� যাপন
ওয়ািজব। ইবেন ওমর (রািদয়া�াহু ‘আনহুম) বেলন, ‘আ�াস
ইবেন আ�ু ল মু�ািলব হাজীেদরেক পািন পিরেবশেনর কােজ বয্�
থাকায় তাশরীে�র রাি�গুিল ম�ায় কাটােনার অনুমিত চাইেল
রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম তাঁেক অনু মিত েদন’

(বুখারী, হা/১৬৩৪; মুসিলম, হা/৩১৭৭)। পূ েবর্ উে�িখত আেছম
ইবেন আিদ (রািদয়া�াহু‘আনহ)-এর হাদীছও িমনায় রাি� যাপন
ওয়ািজব সাবয্� কে। অতএব, পািন পিরেবশনকারী এবং পশু
েদখাশুনায় িনেয়ািজত বয্ি�েদর মত যােদর িমনার বাইে র রাি
যাপেনর অবশয্ �েয়াজন েদখা িদেব, তারা রাসূ ল সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর অনু মিতর আওতায় পড়েব। েযমন:
িনরাপ�ায় িনেয়ািজত পুিলশ, েসনাবািহনী, ডা�ার �মুখ।
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৭. িবদায়ী �ওয়াফ করা। রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম ম�া তয্ােগর সময় িবদায়ী �ওয়াফ কেরেছ। ইবেন
আ�াস (রািদয়া�াহু ‘আনহুম) বেলন, ‘(ম�ায়) েলাকেদরেক
সবর্েষ েয কাজিটর আেদশ করা হেয়েছ, তা হে� বায়তু�াহ্র
�ওয়াফ। তেব ঋতুবতীেদর েক্ষে� িবধান িশিথল করা হেয়’

(বুখারী, হা/১৭৫৫; মুসিলম, হা/৩২২০)। হাদীছিটেত ঋতুবতী
মিহলােদরেক িবদায়ী �ওয়ােফর েক্ষে� ছাড় েদওয়ার অথর্ই হ
এিট ওয়ািজব। �সূ িত অব�ায় পিতত মিহলারাও এই ছােড়র
অ�ভুর্। ইবেন আ�াস (রািদয়া�াহু‘আনহুম) বেলন, ‘েলােকরা
িনজ িনজ এলাকায় িফের যাি�ল; অতঃপর রাসূ ল সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন, িবদায়ী �ওয়াফ না করা পযর্�
েকউ েযন ম�া তয্াগ না কে’ (মুসিলম, হা/৩২১৯)। আেয়শা
(রািদয়া�াহু‘আনহা) বিণর্ত হাদীেছ ছিফইয়া (রািদয়া�াহু‘আনহা)
ঋতু�� হেল রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, ‘েস
িক আমােদরেক ম�ায় আটিকেয় িদল?’ অতঃপর রাসূ ল সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম যখন জানেলন েয, েস কুরবানীর িদেন
�ওয়ােফ ইফা�া স�� কেরেছ, তখন বলেলন, ‘তাহেল এখন
েতামরা ম�া ছাড়েত পার’ (বুখারী, হা/১৭৩৩; মুসিলম,

হা/৩২২৩)। হাদীছিট হ� ও ওমরার রুকন উে�খ করার সময়
গত হেয় েগেছ।
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হ� ও ওমরার মু�াহাবসমূ হ
হে�র ঐসব কমর্েক মু�াহাব বে, েযগুিল েনকী �াি�র
আশায় হাজীেদর বা�বায়ন করা উিচৎ; তেব তা অপিরহাযর্ ন।
েকান হাজী এগুিল েছেড় িদেল েযমিনভােব তার উপর দম
ওয়ািজব হেব না, েতমিন েস পাপীও হেব না। তেব অপছ� এবং
অবজ্ঞাবশতঃ েছেড় িদেল েগানাহগার হ। রাসূ ল সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,

َ » َ� َﻤ ْﻦ َرﻏ
ّ ﺐ َ� ْﻦ نَّﻰﺘ ﻓَﻠَي ْ َﺲ
«ِ�ِ
ِ
ِ

‘সু তরাং েয বয্ি� আমর সু �াত েথেক মুখ িফিরেয় িনল,
েস আমার দলভু� নয়’ (বুখারী, হা/৫০৬৩; মুসিলম, হা/১৪০১)।
হাদীছিটেত সু �াত বলেত পিব� কুরআন ও হাদীেছ উে�িখত
ফরয, ওয়ািজব এবং মু�াহাবসমূ হ উে�শয। হে�র অেনকগুিল
মু�াহাব রেয়েছ; ত�েধয্ উে�খেযাগয্ হ: হ� ও ওমরার
উে�েশয্ ম�ায় আগমনকারী কতৃর্ক �থম �ওয়াে ‘রমল’ এবং
‘ইযি�বা’ করা। �ওয়ােফর সময় হাজাের আসওয়াদ চু�ন করা বা
�শর্ করা অথবা ইহার িদেক ইশারা করা এবং আ�া আকবার
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বলা। রুকেন ইয়ামানী

�শর্ ক। ফরয, ওয়ািজব বা নফল েয

েকান �ওয়ােফর পের দু ই রাক‘আত ছালাত আদায় করা এবং
যমযম পািন পান করা। ছাফা-মারওয়া পাহাড়�েয় আেরাহণ কের
ি�বলামুখী হেয় েদা‘আ করা। সা‘ঈর সময় দু ই সবুজ বািতর
মাঝখােন েজাের চলা। তারিবয়ার িদেন অথর্াৎ ৮ তািরেখ িমনায়
অব�ান করা। �থম এবং ি�তীয় জামরায় কংকর িনেক্ষেপর প
হাত তুেল েদা‘আ করা। কংকর িনেকেপর সময় তাকবীর েদওয়া
ইতয্াি।
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হ� ও ওমরার ইহরাম বাঁধার সময়-কাল এবং মী�াতসমূ হ
হ� ও ওমরার মী�াতসমূ হ বলেত ঐসব �ানেক বুঝায়,
েযসব �ান িদেয় হ� ও ওমরা পালনকারী অিত�ম করেল তার
জনয্ েসখান েথেক ইহরাম বাঁধা অপিরহাযর্ হেয় যা। রাসূ ল
সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক এই মী�াতসমূ েহর িবশদ
বণর্না এেসে। ইবেন আ�াস (রািদয়া�াহু‘আনহুম) বেলন,
ْ ََّ ْ لﺸ
َ ْ َ ْ َ َ ْ ْ َ َ ّ ِنَّ ّﻲﺒَِّ َ�َّ �َُّ َ َ ْ َﺳَﻠَّ َ َﻗ
َ ﻋﻠﻴ ِﻪ ﻢ
»
ِﺖ ِﻷﻫ ِﻞ ال َﻤ ِﺪﻳﻨ ِﺔ ذا ﺤﻟ ُﻠﻴﻔ ِﺔ َو ِﻷﻫ ِﻞ ﺄم
َْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ ْ
َ َ َ ْ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ُﻦَّ َﻬُﻦَّ َ َ ْ َﻰ
َ
ولِﻤﻦ ﺗ
ﺎز ِل و ِﻷﻫ ِﻞ ﻴﻟﻤ ِﻦ ﻳﻠﻤﻠﻢ
ِ ﺠﻟ ُﺤﻔﺔ و ِﻷﻫ ِﻞ � ٍﺪ ﻗﺮن الﻤﻨ
ُ ْ َ ْ َ َ َ َ ُ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ َّْ َ َ َ ﻟَْﺞ
واﻟﻌﻤﺮة وﻣﻦ ﻛن دون ذلِﻚ ﻓ ِﻤﻦ ﺣﻴﺚ
َﻠَﻴْﻬِﻦَّ ِﻣ ْﻦ َ�ِْﻫِﻦَّ ِﻤَّﻦ أراد
َ ََْ
َ ََّ ْ ُ َﻜَّ َ َﻜ
«أ�ﺸﺄ ﻰﺘَّ أﻫﻞ ﺔ ِﻣ ْﻦ ﺔ
‘রাসূ ল সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম মদীনাবাসীর জনয্
যু ল-হুলায়ফ, িসিরয়াবাসীর জনয্ জুহফা, নাজ্দবাসীর জনয্
�ারনু ল মানািযল এবং ইেয়েমনবাসীর জনয্ ইয়ালামলামেক মী�াত
িহসােব িনধর্ারণ কেরেছ। (িতিন বেলেছন), এসব এলাকার
অিধবাসীেদর মেধয্ যারা হ� ও ওমরা করেত চায় এবং তারা
বয্তীত যারই এসব এলাকা িদেয় হ� ও ওমরা করেত আসেব,
এগুিল তােদর সকেলর মী�া। যারা এসব এলাকার েভতের
বসবাস কের, তারা তােদর অব�ান েথেকই ইহরাম বাঁধেব;
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এমনিক ম�াবাসী ম�া েথেক’ (বুখারী, হা/১৫২৪; মুসিলম,

হা/২৮০৩)। ম�াবাসী কতৃর্ক তােদর বাড়ী েথেক ইহরাম বাঁধার
িবষয়িট শুধুমা� হে�র সােথ িনিদর। েকননা ওমরা করেত হেল
তােদরেক হারাম এলাকার বািহর েথেক ইহরাম বাঁধেত হয়।
রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম আেয়শা (রািদয়া�াহু
‘আনহা) েক তান‘ইেম ইহরাম বাঁধার জনয্ পািঠেয়িছেলন (বুখারী,

হা/১৭৬২; মুসিলম, হা/২৯১০, আেয়শা (রািদয়া�াহু ‘আনহা)
েথেক বিণর্)। উপেরা� হাদীছ দু ’িটেত ম�াবাসী এবং তােদর
মত যারা, তােদর সবাইেক হ�-ওমরায় হারাম এবং হালাল
এলাকার মেধয্ সম�য় সাধন করেত বলা হেয়ে। এই মী�াত
চারিট ইবেন ওমর (রািদয়া�াহু‘আনহুম) বিণর্ত হাদীেছও এেসেছ

(বুখারী, হা/১৩৩; মুসিলম, হা/২৮০৫)। আর প�ম মী�াত হে�
‘যাতু ইর্�’, ইহা ইরাকবাসীেদর মী�াত। আেয়শা (রািদয়া�াহু
‘আনহা) বিণর্ত হাদীেছ উপেরা� মী�াত চতু�েয়র সােথ এই
প�ম মী�াতও উে�িখত হেয়েছ (নাসা‘ঈ, হা/২৬৫৬, সনদ

‘ছহীহ’, বণর্নাকারীগণ সবাই িনভর্রেযাগ ()ﺛﻘﺎت। আেয়শা
(রািদয়া�াহু ‘আনহা) বিণর্ত অনয্ হাদীেছ শুধু এই মী�াতি
কথাও

এেসেছ,

‘রাসূ ল

সা�া�াহু ‘আলাইিহ

ওয়াসা�াম

ইরাকবাসীেদর জনয্ যাতু ইর�েক মী�াত িহসােব িনধর্ারণ
কেরেছন’ (আবূ দাঊদ, হা/১৭৩৯, ইমাম আবূ দাঊেদর উ�ােদর
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পর েথেক শুরু কের সনেদর বা�ী সবাই ইমাম সা‘ঈর সনেদর
রাবী)। তেব ইবেন ওমর (রািদয়া�াহু ‘আনহুম)-এর হাদীেছ
বিণর্ত আে, ‘কূফা ও বাছরা িবিজত হেল এসব এলাকার
েলাকজন ওমর (রািদয়া�াহু ‘আনহ)-এর িনকেট এেস বলল, েহ
আমীরুল মুিমনী!

রাসূ ল

সা�া�াহু ‘আলাইিহ

ওয়াসা�াম

নাজ্দবাসীর জনয্ �ারনুল মানািযলেক ম�াত িহসােব িনধর্ারণ
কের িদেয়েছন। িক� েসিট আমােদর রা�ায় না পড়ায় েসখােন
েযেত আমােদর কিঠন হয়। িতিন বলেলন, েতামরা েদখ,
েতামােদর রা�ার েকান �ানিট �ারনু ল মানািযল বরাবর পেড়।
অতঃপর িতিন তােদর জনয্ যাতু ইর� িনধর্ারণ কের িদেল’

(বুখারী, হা/১৫৩১)। এই হাদীেছর বয্াখয্া হ, রাসূ ল সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম কতৃর্ক যাতু ইর�েক ইরাকবাসীর মী�াত
িহসােব িনধর্ারণ করার মারফূ হাদীছিট ওমর(রািদয়া�াহু‘আনহ)এর জানা না থাকায় িতিন ইজেতহাদ কের তােদর জনয্ এিট
িনধর্ারণ কের েদন এবং তাঁর ইজেতহাদ হে�র সােথহুবহু িমে
যায়।
েয বয্ি� উ� মী�াসমূ েহর েকােনািটই অিত�ম করেব
না, েস মী�াত বরাবর েপৗঁছেল েসখান েথেকই ইহরাম বাঁধে,
চাই েস �ল পথ িদেয় আসু ক অথবা আকাশ পথ বা পািন পথ
িদেয় আসু ক। েকউ মী�ােত েপৗঁছার আেগ ইহরাম বাঁধেল তার
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ইহরামও শু� হে, তেব তা অনু �ম িবেবিচত হেব। ইবনু ল
মুনিযর (রেহমাহু�া) বেলন, ‘সবাই একমত েপাষণ কেরেছন, েয
বয্ি� মী�ােত েপৗঁছার পূেবর্ ইহরাম বাঁ, েস মুহিরম িহসােব
গণয্ হে’ (আল-ইজমা/৫৪)।
েয বয্ি� হ� বা ওমরার ই�া ছাড়াই মী�াত িদেয়
অথবা মী�াত বরাবর �ান িদেয় অিত�ম করেব, তার জনয্
েসখান েথেক ইহরাম বাঁধা অপিরহাযর্ ন। কারণ রাসূ ল সা�া�াহু
َ ْ
َ َ ْ
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর বাণী «ِﻤَّﻦ أ َراد ﻟَْﺞَّ َواﻟ ُﻌ ْﻤ َﺮة
» ‘েয বয্ি�
হ� বা ওমরা করেত চায়’ �মাণ কের েয, এই হুকুম হ� বা
ওমরা পালনকারী বয্তীত অনয্েদর জনয্ �েযাজয।
আর েয বয্ি� তার জনয্ িনধর্ািরত মী�াত েথেক ইহর
না েবঁেধ তা অিত�ম কের চেল আেস; েযমন েকান ইেয়েমনী
যিদ তার মী�াত ইয়ালামলাম অিত�ম কের �থেম মদীনায়
আেস অথবা েকউ যিদ িবমান েযােগ েজ�ায় েপৗঁেছ েসখান েথেক
মসিজেদ নববী িযয়ারেতর উে�েশয্ সরাসির মদীনায় আে,
অতঃপর মদীনাবাসীর মী�াত যু ল-হুলায়ফা েথেক ইহরাম বাঁে,
তাহেল তােত েকান সমসয্ েন। েকননা েস তার মী�াত েথেক
ইহরাম বাঁধার ই�াই কের িন; বরং িযয়ারেতর উে�েশয্ মদীনায়
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আসার পেথ েস তার মী�াত অিত�ম কেরেছ এবং পরবতর্ীেত
মদীনার মী�াত েথেক ইহরাম েবঁেধেছ।
িক� েয বয্ি� তার মী�াত েথেক ইহরাম বাঁধার পর
েজ�ায় েপৗঁছল এবং েসখান েথেক তােক সরাসির মদীনায় আসার
জনয্ বলা হ, েস ইহরাম অব�ােতই থাকেব। েকননা েয বয্ি�
হে�র কাযর্াবলী শুরু কে, তার জনয্ তা পূণর্ করা ওয়ািজ
হেয় যায়। মহান আ�াহ বেলন,

ۡ
ّ
ّ ﴿
َ ۡ ْ َأَتِمُوا
[١٩٦ :ٱ� َّ َوٱل ُع ۡم َرةَ َِِۚ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة

‘আর েতামরা আ�াহর উে�েশয্ হ ও ওমরা পূ ণর্ কর’

(বা�ারাহ ১৯৬)।
ইহরাম বাঁধার সময়-কাল বলেত ঐসব মাসেক বুঝােনা
হেয়েছ, েযগুিলেত হ� ও ওমরার ইহরাম বাঁধা যা। বছেরর সব
কয়িট মােসই ওমরা করা যায়। েকননা েকােনা মাসেক ওমরার
জনয্ িনিদর্� কের েনওয়ার েকান দলীল ে। তেব হে�র ইহরাম
বাঁধার জনয্ িনিদর্� কেয়কিট মাস রেয়। আর েসগুিল হে,
শাওয়াল, যু ল-�া‘দাহ এবং যু ল-িহ�াহ মােসর �থম দশ িদন।
মহান আ�াহ বেলন,
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َ َ ُ َ َ َ َ َ َۡ ّ
َ ٞ َٰ ُ ۡ ّ ٞ ُ ۡ َ ّ
َ َ
�ٱ� َّ ف� َرفث َو� ف ُسوق َو
َت � َمن ف َرض ِيهِن
ۚ �﴿ �َۡجُ أشهر َعلو
َ ۡ �ِ ج َد َال
[١٩٧ :ٱ� ِ ّجۗ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة
ِ
‘হে�র জনয্ িনিদর কেয়কিট মাস রেয়েছ। এসব মােস
েয বয্ি হে�র ইহরাম বাঁধেব, তার জনয্ হে �ী সহবাস করা,
অেশাভন েকান কাজ করা এবং ঝাগড়া-িববাদ করা জােয়য নয়’

(বা�ারাহ ১৯৭)। ইবেন ওমর (রািদয়া�াহু‘আনহুম) েথেক বিণর্ত
একিট আছাের 2 এই মাসগুিলর বণর্না এেস, ইমাম বুখারী
P1F

P

আ�াহ্র বাণী: ‘হে�র জনয্ িনিদর্� কেয়কিট মাস রেয়’
অনু ে�েদ আছারিটেক ‘মু‘আ�া�’ 3 িহসােব উে�খ কেরেছন।
P2F

P

ইমাম হােকম বুখারী ও মুসিলেমর শতর্ানুযায়ী এিটেক হীহ ও
‘মাওছূ ল 4’ সূ ে� বণর্না কেরেছন এবং হােফয যাহাবী তাঁেক সমথর্
P3F

2

P

আছার বলেত বু ঝায়, সাহাবা িকংবা তােব‘ঈেদর েকােনা বাণীেক। যা তাঁরা

কুরআন ও সু �াহর বয্াখয্ায় িকংবা এতদসং�া� েকােনা িফকহী দৃি�েকা
বয্াখয্া কেরেছন[স�াদক]
3

মু‘আ�াক অথর্ েস হাদীস বা বণর্না যার সনদ যার েথেক তা বিণর্ত হেয়

তার কাছ েথেক পর�রা �ারা সংযু � হয় িন। েযমন ইমাম বু খারী বলেলন
েয, ‘ইবন উমর এটা বেলেছন’। অথচ ইমাম বু খারী ও ইবেন উমেরর মােঝ
অেনক বণর্নাকারী রেয়েছ, কারণ ইমাম বু খারী ও ইবন উমেরর মােঝ বহু
বছেরর পাথর্কয্ রেয়েছ[স�াদক]
4

মাওছূ ল হে� েস হাদীস বা বণর্ন, যার সনদ যার েথেক তা বিণর্ত হেয়ে

তার কাছ েথেক বণর্না পর�রা �ারা সংযু� হেয়েছ।[স�াদক]
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কেরেছন। হােফয ইবেন কাছীর (রেহমাহু�া) তাঁর তাফসীের
আছারিটেক ওমর, আলী, ইবেন মাসঊদ, ইবেন যু বােয়র এবং
ইবেন আ�াস (রািদয়া�াহু আনহ)-এর িদেক স�ি�ত কেরেছন।
ইবেন আ�াস (রািদয়া�াহু‘আনহুম) বেলন, ‘হে�র মাসগুিলেত
ছাড়া অনয্ মােস হে�র ইহরাম বাঁধা যােব ন। েকননা হে�র
িনয়ম হে�, হে�র মাসসমূ েহ ইহার ইহরাম বাঁধা’ (ছহীহ ইবেন

খুযায়মা, হা/২৫৯৬, বুখারীর শতর্ানুযায়ী হাদীছিট ছহী)। ইমাম
বুখারী ‘আ�াহ্র বাণী: হে�র জনয্ িনিদর্� কেয়কিট স রেয়েছ’
অনু ে�েদ আছারিটেক ‘মু‘আ�া�’ িহসােব উে�খ কেরেছন; িতিন
বেলেছন, ইবেন আ�াস (রািদয়া�াহু ‘আনহুম) বেলন, ‘সু �াত
হে�, হে�র মাসসমূ হ ছাড়া অনয্ মােস হে�র ইহরাম বাঁধা
যােব না’। আর ছাহাবীর উি� (‘ )ﻣﻦ الﺴﻨﺔসু �াত হে�..’ মারফূ

5

P4F

P

হাদীেছর মত। অতএব, শাওয়াল মােসর �থম রাত েথেকই
হে�র ইহরাম বাঁধার ৈবধতা শুরু হয় এবং কুরবানীর িদন ফজ
5

রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম পযর্� েয হাদীেসর সনদ েপৗঁে,

েসটােক মারফূ‘ হাদীস বলা হয়।
অথর্াৎ সাহাবী যখন বেল, এটা সু �াত। তখন তাঁর উে�শয্ থােক েয এটা
রাসূ েলর সু �াত, বা �দিশর্ত পথ। েসটা ফরয িকংবা ওয়ািজবও হেত পাের।
িফকহী দৃ ি�েকাণ েথেক েয সু �াত (ফরয, ওয়ািজেবর েচেয় কম তািগদস��)
েস অেথর্ নয়।[স�াদক]
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উদয় হওয়ার মধয্ িদেয় তা েশষ হ। শাওয়াল এবং যু ল-�া ‘ দাহ
২

২

৩০ িদেন হেল েমাট িদেনর সংখয্া হয়৭০ িদন, উ� মাস�েয়র
েকান একিট ২৯ িদেন হেল হয় ৬৯ িদন এবং উভয় মাস ২৯
িদেন হেল হয় ৬৮ িদন। ঈদু ল িফতেরর রাত হে� �থম রাত
এবং ঈদু ল আযহার রাত হে� েশষ রাত। ঈদু ল আযহার পের
হে�র কিতপয় কাজ বা�ী থাকেলও তা এই ব�েবয্র সােথ
েমােটও সাংঘিষর্ক ন। েকননা এই মাসগুিলেত হে�র ইহরাম
বাঁধা উে�শয। মহান আ�াহ বেলন,

َ
َ َ
ّ
َ ۡ َِيهِن
[١٩٧ :ٱ� َّ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة
﴿� َمن ف َرض

‘ এসব মােস েয বয্ি হে�র ইহরাম বাঁধেব..’।

২T

২T

কুরবানীর রােত ফজর উিদত হওয়ার পের আরাফায়
অব�ােনর সময় েশষ হওয়ার কারেণ হে�র ইহরাম বাঁধার আর
েকােনা সু েযাগই থােক না।
উে�খয্ ে, হে�র মাসসমূ হ পূ ণর্ িতন মাস না হওয়া
সে�ও েসগুিলর েক্ বহুবচন বয্বহার করা হেয়েছ এবং তাে
েকান সমসয্াও েন। এমন বয্বহার কুরআেনর েবশ িকছু আয়ােত
এেসেছ। েযমন: মহান আ�াহ বেলন,

ُ ُ ُُ ۡ َ َ ۡ ََ
[٤ :و�� َماۖ﴾ ]ﺘﻟﺤﺮ�ﻢ
﴿�قد صغت قل
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‘েতামােদর

অ�র

অনয্ােয়র িদেক ঝুঁেক পেড়ে’

(তাহরীম ৪)। আয়ােত দু ’জেনর অ�েরর কথা বলা হেলও ()ﻗﻠﻮب
‘অ�রসমূ হ’ বয্বহার করা হেয়ে। অনয্ আয়ােত এেসে,
ُ َۡ ۡ َ َٰ َۡ ُ َ َ ُ َ َ
ّ ت �ِيهِ َ� َن ُم ۡٱل َق ۡو ِم
ۡ ث إ ۡذ َ� َف َش
ۡ َ ۡ � ك َمان
َ�ُنَا
� ﴿ وداوۥد وسلي�ن إِذ
ِ ِ ٱ�ر
ِ ِ
َ ۡ ۡ ُ
َ �هد
[٧٨ : ﴾ ]اﻻﻧبﻴﺎء٧ ِين
ِ ٰ ِ�ك ِم ِهم
‘আর �রণ করুন দঊদ ও সু লায়মােনর কথা, যখন
তাঁরা শসয্ে� স�েকর্ িবচার কেরিছেল। তােত রাি�কােল িকছু
েলােকর েমষ ঢুেক পেড়িছল। তােদর িবচার আমার স�ু েখ িছল’

(আি�য়া ৭৮)। আয়ােত দু ’জন বুঝােত বহু বচেনর সবর্না

ْ
()ﻟُﻜ ِﻤ ِﻬ ْﻢ
ِ বয্বহার করা হেয়ে। িনে�া� আয়ােতও দু ’জন বুঝােত
বহু বচেনর শ� বয্বহার করা হেয়:

ُ َ ٞ َ ۡ ٓ َُ َ َ َ
ُ لسُ ُد
ّ ِ� ّ ِمه
ِ ﴿فإِن �ن �ۥ إِخوة ف
[١١ :س﴾ ]اﻟنﺴﺎء
ۚ

‘অতঃপর যিদ মৃেতর কেয়কজন ভাই থােক, তেব তার
মাতা পােব ছয় ভােগর এক ভাগ’ (িনসা ১১)। েকননা মৃেতর দু ই
বা তেতািধক ভাই থাকেল মা িতন ভােগর এক ভােগর পিরবেতর্
ছয় ভােগর এক ভাগ পােব। এখােন দু ই ভাই বুঝােত বহু বচন
ٌ ْ
( ) ِإﺧ َﻮةবয্বহার করা হেয়ে। অনয্ মহান আ�াহ বেলন,
َ
ۡ ٓ ََ ََۡۡ
َ ّ
ََ
[٢٠٣ :� ف� إِ� َم َعل ۡيهِ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة
ِ ﴿�من َعَجَل ِ� يوم
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‘অতঃপর েয বয্ি� তাড়াহুড়া কের �থম দুই িদেন চে
যােব, তার েকােনা পাপ েনই’ (বা�ারাহ ২০৩)। এখােন এক িদন
ََْْ
এবং অধর্ িদন বুঝাে ি�-বচন (�
ِ  )ﻳﻮﻣবয্বহার করা হেয়ে।
আর েকউ হে�র মাসসমূ েহর বাইের অনয্ মােস হে�র
ইহরাম বাঁধেল তার ইহরাম শু� হে; তেব তা ওমরার ইহরাম
িহসােব গণয্ হে 6। অতএব, েস �ওয়াফ এবং সা‘ঈ কের মাথা
P5F

P

মু�ন বা সম� মাথার চুল েছেট হালাল হেয় যােব। এই ওমরার
7
সােথ তামা�ু হে�র েকােনা �কার স�কর্ থাকেব ন । েকননা
P6F

P

এই মুহিরম বয্ি� হে�র মাসমূ েহ ওমরার ইহরাম বাঁেধ িন।

6

অথর্াৎ েসিট উমরার ইহরােম রুপা�িরত হেয় যােব। হে�র ইহরাম থাকে

না। [স�াদক]
7

অথর্াৎ তামা�ু হ� করেত হেল হেজর মেসই উমরার ইহরাম হেত হেব।

হেজর মােসর বাইের ইহরাম করেল েসিট শুধু উমরা হেব। েযমন েকউ
রমযােনর েশষ রাি�েত উমরা করল, পের ম�ায় েথেক েগল, তাহেল েস যিদ
আর উমরা না কের তেব েস মুফিরদ িহেসেব িবেবিচত হেব। তামা�ু হজ
করেত হেল তােক শাওয়াল, িযলকদ ও িযলহ� মােসর �থম নয় িদেনর
মেধয্ই আেরকিট উমরার ইহরাম করেত হেব। পক্ষা�ের যিদ শাওয়াল ম
আসার পর উমরা কের, আর েস যিদ িনজ েদেশ িফের না যায়, তাহেল েস
বছর হ� করেলই েস তামা�ু হ�কারী িবেবিচত হেব। [স�াদক]
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আর স�ািনত মাস যার উে�খ মহান আ�াহ তাঁর
বাণীেত কেরেছন,
َ َ
ّ
َ
ُ ّ َّ ّ
ٗۡ َ َ َ َ َۡ ّ َ
ب �َِ يَ ۡو َم خل َق
ِ ٰ�ِ﴿ ِنَ ِدَة لشُهورِ عِند �َِ ٱ�نا ع� شهر� ِ� ك
ٌ َٓ
َ َۡ
َ ّ
[٣٦ : ۚ﴾ ]ﺘﻟﻮ�ﺔٞت َوٱ��ض م ِۡن َها أ ۡر َ� َعة ُح ُرم
ِ ٰ �َ ٰ �َلس
‘িন�য়ই আসমানসমূ হ ও পৃিথবী সৃি�র িদন েথেক
আ�াহর িকতাব ও গণনায় মােসর সংখয্ বারিট। ত�েধয্ চারিট
স�ািনত’ (তাওবাহ ৩৬)। উ� আয়ােত উে�িখত পিব� মাস
চারিট হে�, যু ল-�া‘দাহ, যু ল-িহ�াহ, মুহাররম এবং রজব;
িতনিট ধারাবািহক এবং চতুথর্িট পৃথ। কারণ রজব মাস বছেরর
মাঝখােনর একিট মাস, এিট ধারাবািহকতার িদক েথেক স�ািনত
অনয্ানয্ মসমূ হ েথেক আলাদা। যু ল-িহ�াহ মােস হ� আদায়
করা হয় এবং এর আেগর এক মােস মানু ষ হে� যায় আর
পেরর এক মােস হ� েথেক িফের আেস। মুহাররম এবং রজব
স�ািনত মাস হেলও এতদু ভয় হে�র মাসসমূ েহর অ�ভুর্� ন।
যু ল-িহ�াহ মাস পুেরাটাই স�ািনত মাস এবং এর �থম দশ িদন
হে�র মাসসমূ েহর অ�ভুর্। জােহলী যু েগও আরবরা স�ািনত
এই চার মাসেক স�ান করত এবং এই মাসগুিলেত তরা যু �িব�হ েথেক িবরত থাকত। েসকারেণ আ�ু ল �ায়েসর �িতিনিধ
দল রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর কাছ েথেক এমন
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িনেদর্শ তলব কেরিছেল, যা তারা তােদর েগাে�র েলাকেদরেক
বলেব এবং এর িবিনমেয় তারা জা�ােত েযেত পারেব; তারা
বেলিছেলন, ‘েহ আ�াহ্র রাসূ ল! স�ািনত মাসসমূ হ বয্তীত অনয
মােস আমরা আপনার কােছ আসেত পারব না। েকননা আমােদর
মােঝ এবং আপনার মােঝ মু�ার েগাে�র কােফরেদর বসিত
রেয়েছ’ (বুখারী, হা/৫৩; মুসিলম, হা/১১৫)।
আবু বাকরা (রািদয়া�াহু ‘আনহ)-এর হাদীেছ স�ািনত
এই মাসগুিলর িববরণ এেসেছ (বুখারী, হা/৩১৯৭; মুসিলম,

হা/৪৩৮৩)।
ইহরাম অব�ায় িনিষ� িবষয়সমূ হ
হ� ও ওমরার রুকন স�েকর্ আেলাচয় এেসেছ েয,
ইহরাম হে�, হ� বা উমরার কাযর্াবলী শুরু করার িনয়য্ত।
আর এ দু ’েটােত �েবেশর িনয়য্তেক ইহরাম বলার কারণ হে,
এর মাধয্েম এমন কিতপয় িজিনস িনিষ� হ, েযগিল এই
িনয়য্েতর পূেবর্ হালাল ি। ছালােতর তাকবীের তাহ্রীমার
েক্ষে�ও িঠক এমনিট । েকননা এর মাধয্েম এমন িকছু িবষয়
হারাম হেয়, েযগুিল এর পূেবর্ হালাল ি। হে�র ইহরাম বাঁধার
পর েয িবষয়গুিল হারাম হেয় যা, েসগুিলেক ইহরাম অব�ায়
িনিষ� িবষয়সমূ হ বেল। আর েসগিল হে� ৯িট: পশম
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উঠােনা/কাট-চাট করা, নখ কাটা, সু গি� বয্বহার কর, পুরুষ
কতৃর্ক মাথা েঢেক রাখ, পুরেষর জনয েসলাইকৃত েপাষাক
েপাষােকর �ীয় আকৃিতেত পিরধান করা, �েলর পশ-পািখ িশকার
করা, িববাহ স�� করা, �ী সহবাস করা এবং েযৗন উে�জনার
সিহত �ীেক আিল�ন করা।
এক. পশম উঠােনা: মাথার চুল, েগাঁফ, নাভীর নীেচর
েলাম, বগেলর েলাম বা শরীেরর েয েকােনা �ােনর পশম েয
েকােনা উপােয় উঠােনা। মহান আ�াহ বেলন,
َ ً
ۡ َُ
َ ّ
َ َ
ُ
ُ َ ُ ُ ْ ُ َۡ ََ
ٰ ّ � ۡم
َ�َ َ� ۡبلغ ٱل َه ۡد ُي َِلَ ُه ۚۥ � َمن �ن مِن�م َّ ِر�ضا أ ۡو
﴿و� �ل ِقوا رءوس
ّۡ ّ َٗ
ُُ ۡ َ َ َ َ ۡ َ َ
ٞ
َ
ّ َۡ
[١٩٦ :ك﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة
� ٖ بِهِۦٓ أذى ِمن َأ ِسهِۦ ففِدية مِن صِ يا ٍ� أو صدق ٍة أو �س
‘আর েতামরা ততক্ষণ পযর্� ম মু�ন করেব না,
যতক্ষণ নকুরবানীর পশ যথা�ােন েপৗেছ যায়। েতামােদর মেধয্
যারা অসু � হেয় পেড় িকংবা মাথায় যিদ েকান ক� থােক, তাহেল
তার পিরবেতর ছওম পালন করেব িকংবা ছাদা�া করেব অথবা
কুরবানী করেব’ (বা�ারাহ ১৯৬)। মাথার চুেলর মত সম�
শরীেরর েয েকােনা �ােনর পশমও এই িবধােনর আওতায়
পড়েব। েকননা এগুিলর সবই েশৗিখনতার অ�ভুর 8।
P7F

8

P

আর ইহরাম অব�ায় েশৗিখনতার িবষয়গুেলা িনিষ�।[স�াদক]
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তেব দািড় চাঁছা বা ছাটা ইহরাম এবং হালাল উভয়
অব�ায় হারাম। ইবেন ওমর (রািদয়া�াহু‘আনহুম) বেলন, রাসূ ল
সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন,
َ ُ ﻠِّﻰ
َ َّ» َﺧﺎ ِﻟﻔُ ﻮا لْﻤُﺮ ْ َ َ ْﻔُ لﺸ
«ار َب َوأ ْوﻓﻮا َﺤ
ِ
ِ ﺸ ِ�� أﺣ ﻮا ﻮ
‘েতামরা মুশিরকেদর িবেরািধতা কর; েগাঁফ ছাঁেটা এবং
দািড় েছেড় দাও’ (বুখারী, হা/৫৮৯২; মুসিলম, হা/৬০২)।
বুখারীেত ইবেন ওমর (রািদয়া�াহু ‘আনহুম)-এর হাদীেছর শ�
ّ ﻠِّﻰ
এেসেছ এভােব, «‘ »َوَﻓِﺮُ وا َﺤদািড় েবশী কর’। একই ছাহাবী
বিণর্ত মু�াফা� আলাই-এর হাদীেছ শ� এেসেছ এভােব,
َُ ْﻔ
«‘ » َوأ� ﻮاদািড় বড় হেত দাও’ (বুখারী, হা/৫৮৯৩; মুসিলম,

হা/৬০০)। আবূ হুরায়রা(রািদয়া�াহু‘আনহ) বিণরত হাদীেছ রাসূ ল
সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,
َ ُُﺰُوا لﺸَّ َﻮار َب َوأَ ْر ُﺧﻮا ﻠِّﻰ َﺤ َﺧﺎﻟﻔُ ﻮا الْﻤَﺠ
ّ »
«ﻮس
ِ
ِ
‘েতামরা েগাঁফ ছাঁেটা, দািড় েছেড় দাও; (এর মাধয্ে)
েতামরা অি�পূ জকেদর িবেরািধতা কর’ (মুসিলম, হা/৬০৩)। উ�
হাদীছ দু ’িটেত দািড় ছাড়ার আেদশ জ্পক চারিট শ� বয্বহার
করা হেয়েছ, েসগুিল হে:  اﻹرﺧﺎء، اﻹﻳﻔﺎء، اﻹﻋﻔﺎءএবং � ﺘﻟﻮﻓ।
আমােদর শায়খ আ�ু ল আযীয ইবেন বায (রেহমাহু�া) বেলন,
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‘বতর্মান যুেগ মুছীবত �কট আকার ধারণ কেরে। কারণ বহু
মানু ষ আজ এই সু �ােতর 9 িবেরািধতা কের এবং দািড়র িবরুে�
সং�াম চালায়। তারা কােফর এবং মিহলােদর সােত সাদৃ শয্ বজায়
েরেখ স�ি� �কাশ কের। ই�া িল�ািহ ওয়া ই�া ইলাইিহ
রেজঊন’।

আমােদর

শায়খ

মুহা�াদ

আমীন

শান�ী�ী

(রেহমাহু�া) তাঁর িবখয্াত তাফসীর �� ‘আযওয়াউল বায়ান
(৪/৬৩০)’-এ সূ রা �-হা-এর তাফসীর করেত িগেয় হারূন এবং
মূ সা (‘আলাইিহস্সালাম)-এর আেলাচনার সময় বেলন, ‘পিব�
কুরআন দািড় ছাড়ার �মাণ বহন কের এবং দািড় িছল
রাসূ লগেণর ৈবিশ�য। িতিন বেলন, ‘রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম িছেলন ঘন দািড় িবিশ�; অথচ িতিন িছেলন সু �রতম
মানু ষ। েযসব মহা পুরুষ িকসরা এব কায়ছােরর ধন-ভা�ার
�হেণ সক্ষম হেয়িছেলন এবং পূবর্ েথেক পি�ম পযর্� স
পৃিথবী যাঁেদর করতলগত হেয়িছল, তাঁেদর মেধয্ েকউ দািড় ছাটা
বা চাঁছা িছেলন না’।

9

শাইেখর উে�শয্ রাসূেলর সু�াত বল, িফকহী সু �াত বলা নয়। কারণ, দাঁিড়

রাখা ওয়ািজব। এ বয্াপাের শাইখ ইবন বােযর আলাদা �� রেয়েছ।[স�াদক]
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দু ই. নখ কাটা: ইবনু ল মুনিযর (রেহমাহু�া) বেলন,
‘সবাই একমত েপাষণ কেরেছন েয, মুহিরম বয্ি�র জনয্ ন
কাটা িনিষ�’ (আল-ইজমা/৫৭)। মহান আ�াহ বেলন,

َََ ْ ُ ۡ ۡ ّ
[٢٩ :ُمَ �َقضوا �فث ُه ۡم ﴾ ]ﺤﻟﺞ
﴿

‘এরপর তারা েযন ৈদিহক ময়লা দূ র কের েদয়’ (হ�

২৯)। হােফয ইবেন কাছীর (রেহমাহু�া) উ� আয়ােতর তাফসীর
করেত িগেয় বেলন, ‘আলী ইবনু আবী �লহা ইবেন আ�াস
(রািদয়া�াহু ‘আনহুম) েথেক বণর্না কের, ‘(এর অথর্ হে),
মাথা মু�ন করা, সাধারণ েপাষাক পরা এবং নখ কাটা 10। আ�া
P9F

এবং

মুজািহদ

(রেহমাহু�-হ)

ইবেন

আ�াস

P

(রািদয়া�াহু

‘আনহুম) েথেক এমনিটই বণর্না কেরেছ। ইকিরমা এবং
মুহা�াদ ইবেন কা‘ব (রেহমাহু�া)ও এমনিট বেলেছন’। উে�
সালামাহ (রািদয়া�াহু ‘আনহা) বিণর্ত হাদীেছ রাসূল সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,
َ َ َ ّ
ََ ْ َُْ َ
َْ ُ
ْ َ ْ َ ْ ْ ُْ َ َ ّ
َ ِﺔ َوأ َراد أ َﺣ ُﺪ� ْﻢ أن
»إِذا َرأ�ﺘﻢ ِﻫﻼل ِذى ﻟِْﺠ
ِﻀَﻰﺤِ ﻓﻠﻴﻤ ِﺴﻚ �ﻦ ﺷﻌ ِﺮه
«ِوأﻇﻔﺎره
10

আয়াত েথেক বু ঝা যাে� েয, মুহিরম বয্ি� এগুেলা করেব , তারপর যখন

হালাল হেব, তখন েযন এগুেলা কের িনেজেক ৈদিহক ময়লা েথেক ম� কের।
আর পিব� পির�� হেয় কা‘বা শরীেফর তাওয়াফ করেব।[স�াদক]
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‘যখন েতামরা যু ল-িহ�াহ মােসর চাঁদ েদখেব এবং
েতামােদর েকউ যিদ কুরবানী করার ই�া কের, তাহেল েস েযন
তার চুল এবং নখ না কােট’ (মুসিলম, হা/৫১১৯)। কুরবানী
করেত ই�ুক বয্ি�র তুলনায় মুহিরম বয্ি� এই িনেষধাজ্
অধীেন পড়ার অিধক উপযু �।
িতন. সু গি� বয্বহার কর: মুহিরম বয্ি� শরীের অথবা
কাপেড় েকােনা �কার সু গি� বযবহার েথেক িবরত থাকেব। ইবেন
ওমর (রািদয়া�াহু‘আনহুম)-এর হাদীেছ এেসেছ,
ْ َ ُْ َ ن
ْ َ
ُ
َّ َ
ُ ََْ َ َ
«ﺎب ﺷيﺌًﺎ َﺴَّ ﻪ لﺰَّ�ﻔ َﺮا َوﻻ ال َﻮ ْر ُس
ِ »وﻻ ﺗﻠبﺴﻮا ِﻣﻦ ﻟِﻴ
‘েতামরা যাফরান এবং ওয়ার্স (এক �কার উি�দ, যােত
সু গি� রেয়েছ) রি�ত কাপড় পরেব না’ (বুখারী, হা/১৫৪২;

মুসিলম, হা/২৭৯১)। ইয়া‘লা ইবেন উমাইয়া (রািদয়া�াহু‘আনহ)
বেলন, েজ‘রানােত সু গি� িমি�ত জু�া পিরিহত অব�ায় এক
েবদু ঈন বয্ি� রাসূল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর িনকেট
এেস বলেলন, েহ আ�াহ্র রাসূ ল! েকউ সু গি� িমি�ত জু�া পের
ওমরার ইহরাম বাঁধেল, তার স�েকর্ আপনার মতামত ি? িতিন
বলেলন,

َّﻟ
َ َ َ ُْ ْ َ َ
ْ َّث َﺮَّ ات َأَﻣَّﺎ ﻟُْﺒَّ ُﺔ ﻓَﺎﻧْﺰ ْ� َﻬﺎ ُﻢ
ّ »َﻣَّﺎ
اﺻﻨَ ْﻊ ِﻓ
ﻟﻄِﻴﺐُ ِ ى ﺑِﻚ ﻓﺎﻏ ِﺴﻠﻪ ﺛﻼ
ٍ
ِ
َ ّ
ْ َ َ َ
ُ�
«َﺠِﻚ
ْﻤ َﺮﺗِﻚ ﻛ َﻤﺎ ﺗﺼﻨَ ُﻊ ِﻓ
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‘েতামার গােয়র সু গি� তুিম িতনবার ধু েয় েফেলা এবং
েতামার জু�া খুেল েফেলা। অতঃপর েতামার ওমরার জনয্ ত�প
কর, েযরূপ তুিম েতামার হে�র জনয্ কের থ’ (বুখারী,

হা/৪৩২৯; মুসিলম, হা/২৭৯৮)। ইবেন আ�াস (রািদয়া�াহু
‘আনহুম) বেলন, ‘এক বয্ি� মুহিরম অব�ায় রাসূল সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর সােথ িছেলন; এমতাব�ায় তার উট
তার ঘাড় েভে� িদেল িতিন মারা েগেলন। অতঃপর রাসূ ল
সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন,
َ َ
َ َ ْ َ ْ َ ُّ ﻨُ ه
ُْ ﻠ
ْ
ُ ْ
ُّﻻ
ّ ﻻ
،َﻤِﺮُ وا َرأ َﺳﻪ
 و، ٍَﻤَﺴُﻮهُ ﺑِ ِﻄﻴﺐ
 و، َ�َﻔِ ﻮ ِﻓ ﺛﻮ�ﻴ ِﻪ،»اﻏ ِﺴ ﻮهُ ﺑِ َﻤﺎ ٍء َو ِﺳﺪ ٍر
َﺈ ﻧَّ ُ ْ َ ُ َ ْ َ ْ َ َ ُﻠَﺒ
«ﺎﻣ ِﺔ ِّﻴًﺎ
ِ ﻪ �ُﺒﻌﺚ ﻳﻮم اﻟ ِﻘﻴ
‘েতামরা পািন এবং বরই পাতা িদেয় তােক েগাসল
করাও। ইহরােমর কাপড় দু ’িট িদেয়ই তার কাফন স�� কর।
তার েদেহ েকান সু গি� লাগাইও না এবং তার মাথা েঢেকা না।
েকননা ি�য়ামেতর িদন তােক তালিবয়া পড়া অব�ায় উঠােনা
হেব’ (বুখারী, হা/১৮৫১; মুসিলম, হা/২৮৯২)।
উপেরা� হাদীছসমূ হ �মাণ কের েয, মুহিরম বয্ি�
ইহরাম অব�ায় সু গি� বয্বহার করেব ন। েকননা এিট
েশৗিখনতার অ�ভুর্। তেব মুহিরম বয্ি� ইহরাম বাঁধার পূেবর্ তা
শরীের সু গি� বয্বহার করেত পাে; কাপেড় নয়। ইহরাম বাঁধার
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পর সু গি� অবিশ� থাকেল তােত েকােনা সমসয্া েন। েকননা
ْ
َُُْ َ َ َ َ ْ ْ ﻓ
َُُْ
শরঈ �ায়দা হে�, اﻻﺑ ْ ِﺘ َﺪا ِء
ِ اﻻﺳ ِﺘﺪاﻣ ِﺔ ﻣﺎ ﻻ �ﻮز ِﻓ
ِ ْ ِ ‘ �ﻮزিকছু
িবষয় অবয্াহত রাখা জােয়য হেলও নতুনভােব শুরু করার েক
তা জােয়য নয়’। আেয়শা (রািদয়া�াহু‘আনহা) বেলন,
ّ
ْ
َّ� َ ُ َ ُْ ُ ّﺐ
َ ُْ ْ َ ََْ
ﺤﻟِﻠِ ِﻪ
ِ ﻹﺣ َﺮا ِﻣ ِﻪ �ﺒﻞ أن � ِﺮم
ِ -ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- ِ »ﻛُﻨﺖ ُﻃَﻴِ رﺳﻮل
ْ َ ْ َ َُ ْ َ َ ْ َ ﻄ
«ﺖ
�ﺒﻞ أن � ﻮف
ِ ِﺎﺒﻟﻴ
‘ইহরাম বাঁধার সময় ইহরােমর উে�েশয্ এবং ইহরাম
েথেক হালাল হওয়ার উে�েশয্ �ওয়ােফ ইফা�ার পূ েবর্ আিম
রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর গােয় সু গি� লািগেয়
িদতাম’ (বুখারী, হা/১৫৩৯; মুসিলম, হা/২৮৪১)। আেয়শা
(রািদয়া�াহু‘আনহা) আেরা বেলন,
ْ
ّ »َ� �َ ِّ أَ ْ�ﻈُﺮُ َﻟ َو�ﻴﺺ
ّ ﻴﺐ ِﻓ َﻣ ْﻔﺮ ِق ّﻰﺒ
 َوﻫ َﻮ-ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- ِ
ِﻟﻄ
ِ ِ
ِﻰ
ِ
ِ
ِ
ُْ
«� ِﺮ ٌم
‘রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম মুহিরম থাকা
অব�ায় আিম েযন তাঁর মাথার িসঁিথেত সু গি�র ঔ�লয্ েদখেত
পাি�’ (বুখারী, হা/২৭১; মুসিলম, হা/২৮৩২)।
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চার. মুহিরম বয্ি� কতৃর্ক মাথা বা মুেখর সােথ েলে
থােক এমন িকছু �ারা মাথা ও মুখম�ল েঢেক রাখা: ইবেন ওমর
(রািদয়া�াহু‘আনহুম)-এর হাদীেছ এেসেছ,

ْ َ
ْ َ
ُْ
«»ﻻ ﻳَﻠبَﺲُ اﻟﻘ ُﻤ َﺺ َوﻻ اﻟ َﻌ َﻤﺎﺋِ َﻢ

‘মুহিরম বয্ি� জামা এবং পাগড়ী েকানটাই পরেব ন’

(বুখারী, হা/১৫৪২; মুসিলম, হা/২৭৯১)। উেটর আঘােত েয বয্ি�
ঘাড় েভে� মারা যান, তার স�েকর্ রাসূল সা�া�াহু ‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম বেলিছেলন, ‘েতামরা পািন এবং বরই পাতা িদেয়
তােক েগাসল করাও। ইহরােমর কাপড় দু ’িট িদেয়ই তার কাফন
স�� কর। তার েদেহ েকােনা সু গি� লাগাইও না এবং তার মাথা
েঢেকা না। েকননা ি�য়ামেতর িদন তােক তালিবয়া পড়া অব�ায়
উঠােনা হেব’ (মুসিলম, হা/২৮৯৬)। তেব মাথা বা মুেখর সােথ
েলেগ থােক না এমন িকছু �ারা ছায়া �হণ করা েযেত পাের।
েযমন: ছাতা, গাড়ীর ছাদ, কাপড়, তাঁবু ইতয্াি। েকননা জামরাতুল
আ�াবায় কংকর িনেক্ষেপর সময় রাসূ সা�া�াহু ‘আলাইিহ
ওয়াসা�ামেক কাপড় �ারা ছায়া েদওয়া হেয়িছল (মুসিলম,

হা/৩১৩৮, উ�ু ল হুছায়ন রিদয়া�াহু আনহুমা েথেক বিণ)।
রাসূ ল সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর হে�র িববরণ স�িলত
জােবর (রািদয়া�াহু‘আনহ)-এর হাদীেছ এেসেছ, রাসূ ল সা�া�াহু
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‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর জনয্ নািমরােত েয তাঁবু খাটােনা
হেয়িছল, িতিন সূ যর্া পযর্ তার মেধয্ই

অব�ান �হণ

কেরিছেলন’ (মুসিলম, হা/২৯৫০)।
পাঁচ. পুরুষ কতৃর্ক সারা েদহ আবৃত ক- এমন েসলাই
করা েপাষাক েপাষােকর �ীয় আকৃিতেত পরা, েযমন: জামা;
অথবা শরীেরর িকছু অংশ আবৃ ত কের- এমন েসলাই করা
েপাষাক �ীয় আকৃিতেত পরা, েযমন: পায়জামা, চামড়ার েমাজা,
কাপেড়র েমাজা, েগ�ী ইতয্াি। ইবেন ওমর (রািদয়া�াহু
‘আনহুম) বেলন, ‘এক বয্ি� বলেল, েহ আ�াহ্র রাসূ ল! মুহিরম
বযি� েকান েকান েপাষাক পিরধান করেব?’ িতিন বলেলন,
ََّ َ َ ﻟْﺮ َ َ َ َ َ ْ َ َ ِﻻ
َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ُ ْ َُ َ ْ َﺲ
َ ّ ﻻ
،ﺨﻟﻔﺎف
َﺮﺴ
»ﻻ ﻳﻠب اﻟﻘﻤﺺ وﻻ اﻟﻌﻤﺎﺋِﻢ و
ِ او�ﻼ ِت وﻻ ﺒا�ِﺲ وﻻ
ِ
َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َُ َ ٌ َ َ ُ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ ُﻔَّ ْ َﻴ ْ َ ْ َ ْﻬ
 وﻻ،�
� ﻓﻠﻴﻠبﺲ
ِ  ﻟﻘﻄﻌ ﻤﺎ أﺳﻔﻞ ِﻣﻦ اﻟﻜﻌﺒ،�
ِ
ِ �ﺪ �ﻌﻠ
ِ أﺣ ﺪ ﻻ
َ
َ
ْ
َ
ْ
ُن
ُ
ٌ
ً
َّ َ
ُ ََْ
«ﺎب ﺷيﺌﺎ َﺴَّ ﻪ لﺰَّ�ﻔ َﺮا أ ْو َو ْرس
ِ ﺗﻠبﺴﻮا ِﻣﻦ ﻟِﻴ
‘েস জামা, পাগড়ী, পায়জামা, মাথাওয়ালা জামা, েমাজা
পিরধান করেব না। তেব কােরা যিদ েসে�ল না থােক, তাহেল েস
টাখনূ র নীচ পযর্� েমাজা েকেট েফেল তা পােয় িদে।
অনু রূপভােব েতামরা যাফরা এবং ওয়ার্স (এক �কার উি�দ)
রি�ত কাপড় পরেব না’ (বুখারী, হা/১৫৪২; মুসিলম, হা/২৭৯১)।
হাদীেছর ভাষয্ অনুসােরেসে�েলর মতই িবধান হেব টাখনূ র নীচ
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পযর্� েমাজর। আর রাসূ ল সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক
টাখনু র িনেচ েমাজা কাটার েয িনেদর্ এেসেছ তা িছল মদীনা
থাকা অব�ায়; িক� িতিন আরাফােত থাকা অব�ায় না েকেটই
েমাজা পরার িনেদর্শ েদন। ইবেন আ�াস (রািদয়া�াহু‘আনহুম)
বেলন, আিম আরাফােত রাসূ ল সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক
বলেত শুেনি,
َ َ ّ
ْ َ ْ َ ْ َ ً َ ْ َ » َﻣ ْﻦ ل َ ْﻢ َ�ﺪ ﻟَّ ْﻌﻠَ ْ� ﻓَﻠْﻴَﻠْبَﺲ ﻟُْﻔَّ ْ� َو َﻣ ْﻦ ل َ ْﻢ
او�ﻞ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ َ�ﺪ ِإزارا ﻓﻠﻴﻠبﺲ ﺮﺴ
ْ ْ
« ِلِﻠﻤُﺤ ِﺮم
‘যার েসে�ল েনই, েস েযন েমাজা পের। অনু রূপভােব
েকউ যিদ পরেনর কাপড় না পায়, তাহেল েস েযন পায়জামা
পের; এই হুকুম মুহিরেমর জন’ (বুখারী, হা/১৮৪১; মুসিলম,

হা/২৭৯৪)। তাঁর এই খুৎবা সব জায়গার হাজী শুেনিছেন।
অতএব, এই হাদীছ �ারা ইবেন ওমর (রািদয়া�াহু ‘আনহুম)
বিণর্ত েমাজা(টাখনু র িনচ েথেক) েকেট েফলার হাদীছিট মানসূ খ।
মুহিরম তার পরেনর কাপেড়র পা�র্ সূতা িদে বাঁধেত
পাের বা েব� বাঁধেত পাের। অনু রূপভােব েসলাই করা মািন
বয্া, েসলাই করা েসে�লও বয্বহার করেত পাের। পরেনর
কাপড় এবং গােয় েদওয়ার চাদেরর পা�র্ েসলাই �ারা আটকােনা
থাকেল অথবা পরেনর কাপড় বা গােয়র চাদেরর েকােনা একিট
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দু ই টুকরা কাপেড়র সম�েয় েসলাইেয়র মাধয্েম ৈতরীকৃত হেলও
তা পরা যােব। েকননা এখােন েসলাই করা েপাষাক পিরধান
েথেক িনেষধাজ্ঞউে�শয্ ন; বরং উে�শয্ হে, েয েপাষাক তার
�াভািবক আকৃিতেত পরা হয়। েযমন: জামা, পায়জামা। অতএব,
যিদ েকউ হ� বা ওমরার ই�া িনেয় মী�াত িদেয় যায় এবং
তার কােছ পরেনর কাপড় এবং গােয়র চাদর না থােক, তাহেল
েস তার জামােক পরেনর কাপেড়র মত কের পরেত পাের, যিদ
তা �ারা তার নািভ েথেক হাঁটু পযর্� ঢাকা স�ব হ। অনু রূপ
আেরকিট জামা বা পায়জামােক চাদেরর মত কের গােয় িদেত
পাের অথবা পরেনর কাপড় এবং গােয়র চাদর না পাওয়া পযর্�
পায়জামা পরেত পাের এবং জামােক গােয়র চাদেরর মত কের
গােয় িদেত পাের।
অনু রূপভােব মুহিরম পুরুষ আং, ঘিড় ইতয্ািদ পরেত
পাের। েযমন: েকউ �েয়াজেন তার হাঁটুেত বা েগাছায় কাপড়
অথবা অনয্ িকছু বাঁধেত পাে।
মিহলা মানু ষ শরী‘আতস�ত �াভািবক েয েকান েপাষাক
পরেত পাের। হাত েমাজা এবং েন�াবসহ মুখম�েলর মােপ
ৈতরীকৃত অনয্ানয্ কাপড় ছাড়া তার জনয্ অনয্ েকান েপা
িনেষধ েনই। রাসূ ল সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,
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َ
َْ َ ُ ْ ْ ْ
َ
«ﻟْﻘُﻔَّﺎز�ْ ِﻦ
َتَﻨَﻘَّﺐ الﻤُﺤ ِﺮ َﻣﺔ َوﻻ ﺗﻠبَ ْﺲ
» َوﻻ
‘মুহিরম মিহলা মুখা�াদন বয্বহার করেব না এবং হাত
েমাজা পরেব না’ (বুখারী, হা/১৮৩৮, ইবেন ওমর (রািদয়া�াহু

‘আনহুম) েথেক বিণর্)। তেব েবগানা পুরুেষর উপি�িতেত েস
তার কাপড় �ারা হাত এবং ওড়না �ারা মুখম�ল েঢেক িদেব।
আেয়শা (রািদয়া�াহু‘আনহা) বেলন,

َُ َ ّ ْ َﺎن
َّ� ُ َ َ َ ُّ َ َ َ َ ْﻦ
-ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- ِ ﻮل
ِ »ﻛن لﺮُﻛﺒ َﻤُﺮُون ﺑِﻨﺎ و� ﻣﻊ رﺳ
ْ
َ َ
ْ َ
ْ َ َ َ َ َْ َ َ َ ٌ َ ُْ
َ َﺖ إ ْﺣ َﺪاﻧَﺎ ﺟﻠْﺒ
ﺎ� َﻬﺎ ِﻣ ْﻦ َرأ ِﺳ َﻬﺎ ِﻰﻟ َوﺟ ِﻬ َﻬﺎ ﻓ ِﺈذا
ِ � ِﺮﻣﺎت ﻓ ِﺈذا ﺣﺎذوا ﺑِﻨﺎ ﺳﺪﻟ
ِ
ْ َ َ َ َ َ
«ُﺎو ُزوﻧﺎ ﻛﺸﻔﻨَﺎه
ﺟ
‘আমরা রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর সােথ

ইহরাম অব�ায় থাকাকালীন সময় আেরাহী পথযা�ীরা আমােদর
পাশ িদেয় অিত�ম করত। তারা আমােদর বরাবর েপৗঁছেল
আমরা আমােদর মাথার বড় চাদর েটেন মুখম�েলর উপের
ঝুিলেয় িদতাম এবং তারা আমােদরেক অিত�ম কের চেল েগেল
আবার মুখ খুেল িদতাম’ (আবূ দাঊদ, হা/১৮৩৩, হাদীছিটর

সনেদ দু বর্লতা রেয়ে)। দারা�ুতনী উে� সালামা (রািদয়া�াহু
‘আনহা) েথেক হাদীছিট (হা/২৭৬৪) বণর্না কেরেছ, এই
সনেদও আেগর হাদীেছর সনেদর েসই দু বর্ল রাবী রেয়ে; সু নােন
সা‘ঈদ ইবেন মানছূ র-এ বুখারী ও মুসিলেমর শতর্ েমাতােব�
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ছহীহ সনেদ আেয়শা (রািদয়া�াহু ‘আনহা) হেত বিণর্ত হাদীছও
উ� হাদীছেক শি�শালী কের। আেয়শা (রািদয়া�াহু ‘আনহা)
বেলন,

ْ
َ
ْ َ
َ َ»� َ ْﺴﺪلُ ال ْ َﻤ ْﺮأَةُ ﺟﻠْﺒ
«ﺎ� َﻬﺎ ِﻣ ْﻦ ﻓ ْﻮ ِق َرأ ِﺳ َﻬﺎ َﻋ َوﺟ ِﻬ َﻬﺎ
ِ
ِ
‘মিহলা তার মাথার চাদর েটেন মুখম�েলর উপর ঝুিলেয়

11
িদেব’ (ফাৎহুল বার, ৩/৪০৬)। এর আেরকিট ‘শােহদ ’ ()ﺷﺎﻫﺪ
P10F

P

রেয়েছ, েযিট ইমাম মােলক (রেহমাহু�া) ফােতমা িবনতুল
মুনিযর (রািদয়া�াহু ‘আনহা) েথেক বণর্না কের। ফােতমা
(রািদয়া�াহু‘আনহা) বেলন,
ﻨ
ْ َ ّ ﺮُ ُ ُ َ َ َ َ ْﻦُ ُ ْ َ ٌ َ َ ْﻦُ َ َ َ ْ َ َ ْ َﻲ
ّ
«ﻳﻖ
ِﺼِّﺪ
�
ِ »َُّﺎ َُﻤِ وﺟﻮﻫﻨﺎ و� � ِﺮﻣﺎت و� ﻣﻊ أﺳﻤﺎء ﺑِﻨ
ِ
ٍﺖ ِﺑ ﺑ ﺮ
‘আসমা িবনেত আবূ বকর িছ�ী�-এর সােথ ইহরাম
অব�ায় আমরা আমােদর মুখম�ল েঢেক রাখতাম’ (মুওয়া�া,

১/৩২৮)। হাদীছিট ইমাম হােকমও বণর্না কের; আসমা
(রািদয়া�াহু ‘আনহা) বেলন, ‘পুরুষেদর েেক আমরা আমােদর
মুখম�ল েঢেক রাখতাম এবং এর পূ েবর্ ইহরাম অব�ায় আমরা
মাথা আচড়াতাম’ (মু�াদরাক, ১/৪৫৪, হােকম বেলন, বুখারী ও

মুসিলেমর শতর্ানুযায়ী হাদীছিট ছহী, িক� তাঁরা এিট বণর্না
11

শােহদ বলা হয়, একই অেথর্ অনয্ সাহাবী েথেক বিণর্ত হাদীস[স�াদক]
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কেরনিন; হােফয যাহাবী (রেহমাহু�া) এই তাঁেক সমথর্ন
কেরেছন)।
ইবনু ল মুনিযর (রেহমাহু�া) বেলন, ‘সবাই একমত
েপাষণ কেরেছন েয, মিহলা েসলাইকৃত সব ধরেনর েপাষাক এবং
েমাজা পরেত পাের। েস তার মাথা এবং চুল েঢেক রাখেত পাের।
েস তার মুখম�েলর উপর একিট কাপড় ঝুিলেয় িদেব, যােত েস
েবগানা পুরুেষর দৃি�েগাচর েথেক িনেজেক রক্ষা করেত প’

(ফাৎহুল বার, ৩/৪০৬)। এ ব�েবয্র পেক্ষ ইবেন আ�ুল বা
(রেহমাহু�া)ও

ইজমা

উে�খ

কেরেছন

(আত-তামহীদ,

১৫/১০৮)। চতুদর্শ শতা�ী িহজরীর শুরুর িদেক মিহলাে
েবপদর্া শুরু হওয়ার পূবর্ পযর্� তারা েবগানা পুরুষ েথেক
মুখম�লেক েঢেক রাখত। হােফয ইবেন হাজার (রেহমাহু�হ)
বেলন, ‘পূ েবর্ এবং বতর্মােন েবগানা পুরুষ েথেক মিহলাে
মুখম�ল ঢাকার অভয্াস

অবয্াহত রেয়’ (ফাৎহুল বার,

৯/৩২৪)।
েকউ অজ্ঞতা বা ভুলবশতঃ উ� িনিষ ৫িট িবষেয়র
েকানিট কের েফলেল তােত েকান সমসয্া েন। তেব অজ্ঞ বয্
জানার পের এবং ভুলকারী �রণ হেল �ত পদেক্ষপ িন;
েসলাইকৃত েপাষাক পের থাকেল খুেল েফলেব, মাথা ঢাকেল মাথা
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আলগা কের েফলেব এবং সু গি� বয্বহার কের থাকেল তা দূর
করেব। েকউ ই�াকৃতভােব এগুিল কেল েস একিদেক েযমন
পাপী হেব, অনয্িদেক েতমিন তার উপর িফদইয়া ওয়ািজব হেব।
তেব �েয়াজেনর তাকীেদ েকউ েসগুিল কেল েস েগানাহগার
হেব না বেট, তেব তােক িফদ্ইয়া িদেত হেব। অবশয্ সুগি�র
েক্ষে� এ হুকুম �েযাজয। েকননা সু গি� বয্বহার মানুেষর
যরূরী েকােন িবষয় নয়। উ� িনিষ� িবষয়সমূ েহর িফদ্ইয়া হে�,
ছাগল যেবহ করা বা মাথািপছু আধা ‘ছা’ হাের ছয়জন িমসকীনেক
খাওয়ােনা অথবা িতন িদন ছওম পালন করা। এ িতনিটর েয
েকান একিট েবেছ েনওয়া যােব। মহান আ�াহ বেলন,
ۡ
َ َ
َ
َ ً
ٞ َ
َٗ
َ َ
ُ
﴿�ن مِن�م َّرِ�ضا أ ۡو بِهِۦٓ أذى ّمِن َّأ ِسهِۦ فف ِۡديَة ّمِن صِ َيا ٍ� أ ۡو َص َدق ٍة أ ۡو
ُُ
[١٩٦ :ك﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة
� ٖ �س
‘েতামােদর মেধয্ যারা অসু� হেয় পে, িকংবা মাথায়
যিদ ক�দায়ক িকছু থােক, তাহেল তার পিরবেতর্ ছওম পালন
করেব, িকংবা ছাদা�া করেব, অথবা কুরবানী করেব’ (বা�ারাহ

১৯৬)। ছাহাবী কা‘ব ইবেন উজরা (রািদয়া�াহু ‘আনহ) বিণর্ত
হাদীছ উ� আয়ােতর সংিক্ষ� ব�বয্েক ��ভােব বণর্না ক।
অসু �তার কারেণ তাঁর মাথার উকুন তাঁেক ক� েদওয়ায় রাসূ ল
সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম তাঁেক মাথা মু�ন করেত বলেলন
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এবং তাঁেক কাফফারাহ �রূপ ছাগল যেবহ কর, বা মাথািপছু
আধা ‘ছা’ হাের ছয় জন িমসকীনেক খাওয়ােনা, অথবা িতন িদন
ছওম পালন করার আেদশ করেলন (বুখারী, হা/৪৫১৭; মুসিলম,

হা/২৮৮৩)।
পিব� কুরআন এবং ছহীহ হাদীেছ শুধুমা� মাথা মু�েনর
েক্ষে� এই িফইয়ার কথা এেসেছ। তেব অবিশ� চারিট িনিষ�
িবষয়ও এই হুকুেমর অ�ভুর্� হ। েকননা মাথা মু�েনর মত
এগুিলেতও েশৗিখনতা রেয়ে।
৬. �েলর িশকারেযাগয্ �াণীিশকার করা: মহান আ�াহ
বেলন,

ُ َ لصَ ۡي َد َوأ
ّ ْ ِين َء َام ُنوا ْ َ� َ� ۡق ُتلُوا
ّ ٓ
َ َ�ّ َ�ُ َها
�ٰ ﴿
[٩٥ : ۚ﴾ ]ﻤﻟﺎﺋﺪةٞنت ۡم ُح ُرم
‘েহ ঈমানদারগণ! েতামরা ইহরাম অব�ায় িশকারেযাগয্

�াণী হতয্ কেরা না’ (মােয়দাহ ৯৫)।

ُ َّۡ ُ ۡ َ ۡ ُ َۡ َ َ ّ ُ َ
[٩٦ :� َما د ۡم ُت ۡم ُح ُر ٗماۗ ﴾ ]ﻤﻟﺎﺋﺪة
ِ ﴿وح ِرم علي�م صيد ٱل

‘আর েতামােদর ইহরামকারীেদর জনয �েলর িশকার
হারাম করা হেয়েছ, যতক্ষ েতামরা ইহরাম অব�ায় থাক’

(মােয়দাহ ৯৬)।

ّ ُ َۡ َ
ُ َ لصَ ۡيد َوأ
[١ :نت ۡم ُح ُر ٌم ۗ﴾ ]ﻤﻟﺎﺋﺪة
�﴿
ِ ّ �ِِ � �
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‘িক� ইহরাম অব�ায় েতামরা িশকারেক হালাল মেন
কেরা না’ (মােয়দাহ ১)।

ْ ُ ۡ َ َُۡۡ َ َ
[٢ :ٱص َطاد ۚوا﴾ ]ﻤﻟﺎﺋﺪة
﴿�ذا حللتم ف

‘যখন েতামরা ইহরাম েথেক হালাল হেয় যােব, তখন
িশকার কর’ (মােয়দাহ ২)। উ� আয়াতসমূ হ �মাণ কের েয, হ�
ও ওমরার ইহরাম বাঁধার পর েথেক হালাল হওয়া পযর্� মুহিরম
বয্ি�র জনয্ �লচর িশকারেক হতয্া েথেক িবরত থাকা ওয়া।
এমনিক িশকারকােযর্ সহেযািতা করা এবং অনয্ কাউেক
িশকােরর িনেদর্শনা েদওয়াও তার জনয্ ৈবধ । আবূ �াতাদাহ
(রািদয়া�াহু‘আনহ) কিতপয় ছাহাবীর সােথ সফের িছেলন; িক�
তাঁরা ইহরাম অব�ায় থাকেলও িতিন ইহরাম অব�ায় িছেলন না।
সফের তাঁরা কতগুিল বনয্ গাধা েদখেত েপে। আবূ �াতাদাহ
(রািদয়া�াহু ‘আনহ) েসগুিলর মেধয্ একিট গাধীেক িশকা
করেলন এবং তাঁরা েসই েগাশত েথেক েখেয়িছেলন। তাঁরা বেলন,
‘আমরা বললাম, ইহরাম অব�ায় আমরা িক �লচর িশকােরর
েগাশত খাব? একথা বেল আমরা অবিশ� েগাশত সে� কের
আনলাম। রাসূ ল সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন,
َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َُ ْ ُ ْ َ َ ٌ َ َ َه
«ﺎر ِﻴﻟْ َﻬﺎ
»أ ِﻣﻨ�ﻢ أﺣﺪ أمﺮ أن � ِﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ أو أﺷ
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‘েতামােদর েকউ িক তােক িশকার করেত আেদশ
কেরেছ, অথবা এিটর �িত ইশারা কেরেছ?’ তাঁরা বলেলন, না।
িতিন বলেলন,

َ
َ ِ »َﻠﻜُُﻮا َﻣﺎ َﻰ
«ﻘ ِﻣ ْﻦ ﻟ ْ ِﻤ َﻬﺎ

‘তাহেল েতামরা তার অবিশ� েগাশত েথেক েখেত পার’

(বুখারী, হা/১৮২৪; মুসিলম, হা/২৮৫৫)।
মহান আ�াহ পিব� কুরআেন �েলর িশকারেযাগয্
�াণীেক ই�াকৃতভােব হতয্াকারীর িবিনময় উে�খ কেরেছ।
এরশাদ হে�,
َ َ
َ
َ َ
ُۡ ٓ َ َ ََّّٗ ُ
ُ َۡ
 ّمِثل َما � َتل م َِن �َّ َع ِم �� ُم بِهِۦ ذ َواٞج َزاء
﴿ َو َمن � َتل ُهۥ مِن�م ُتع ِمدا ف
َ َ
َ ۡ َ ٰ َ َۢ ۡ َ ۡ ُ ّ ۡ َ
َ َ ُ
ُ  َط َعٞ ك ۡع َب ِة أ َ ۡو َ� َّٰ َرة
ٰ َ ام َم
ِ� أ ۡو َع ۡدل �ٰل ِك
�ك
عد ٖل مِن�م هدي� �ل ِغ ٱل
َ َ
َ ُ ّ ٗ َ
[٩٥ :اما ِ�َذوق َو َ�ال أ ۡمرِه ِۗۦ ﴾ ]ﻤﻟﺎﺋﺪة
صِ ي
‘েতামােদর

মেধয্ ে

বয্ি

ই�াকৃতভােব

�লচর

িশকারেক হতয্ করেব, তার উপর ঐ �াণীর সমান িবিনময়
ওয়ািজব হেব, যােক েস হতয্া কেরেছ; দু ’জন িনভর্রেযাগয্ বয্
এর ফায়ছালা করেবন। িবিনমেয়র �াণীিট উৎসগর্ িহসেব কা‘বায়
েপৗছােত হেব, অথবা কাফফারা �রূপ তার উপর কেয়কজন
দির�েক খাওয়ােনা ওয়ািজব হেব, অথবা তার সমপিরমাণ ছওম
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পালন করেব, যােত েস �ীয় কৃতকেমর্র �িতফল আ�দন কের’

(মােয়দাহ ৯৫)। উ� আয়ােতর আেলােক বলা যায়, ইহরাম
অব�ায় েকউ িশকারেযাগয্ �লচর �াণীেক হতয্া করেল যিদ তা
সমকক্ষ েকাে গৃহপািলত পশু পাওয়া যা, তাহেল তার সামেন
িতনিট পথ: হয় েস হতয্াকৃত �াণীর সমকক্ষ �াণীিটেক হার
এলাকায় যেবহ কের তার স�ূ ণর্ েগাশ ছাদা�া কের িদেব, তা
েথেক েস িনেজ েমােটও খােব না, অনয্থায় সমকক্ষ পশুিটর ম
খােদয্র িহসােব িহসাব কের মাথািপছু আধা ‘ছা’ হাের
িমসকীনেদর মােঝ ব�ন করেত হেব, অথবা িমসকীনেদর সংখয্ার
সমপিরমাণ ছওম পালন করেত হেব। িক� যিদ হতয্াকৃত
�াণীিটর সমকক্ষ পশু না য়া যায়, তাহেল উ� িববরণ
েমাতােবক খাদয্ খাওয়ােত হেব অথবা ছওম পালন করেত হে।
আয়াতিট

আেরা

�মাণ

কের

েয,

েকবলমা�

ই�াকৃতভােব হতয্াকারীর উপেরই এই িবিনময় ওয়ািজব হে;
ভুলবশতঃ বা অিন�াকৃতভােব হতয্াকারীর উপের ন। আমােদর
শায়খ আ�ু ল আযীয ইবেন বায তাঁর ‘মাজমূ উ ফাতাওয়া

(১৭/২০৩)’-েত, শায়খ মুহা�াদ আমীন শান�ী�ী ‘আযওয়াউল
বায়ান (২/১৬৯)’-এ এবং শায়খ আ�ু র রহমান সা‘দী সূ রা
মােয়দাহ্র উ� আয়াত স�েকর্ আেলাচনা করেত িগেয় এই
অিভমতিটেক �াধানয্ িদেয়েছ।
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উে�খয্ ে, হারাম এলাকার িশকারেযাগয্ �াণী মুহিরম
এবং সাধারণ মানু ষ সবার উপরই হারাম; বরং েসিটেক তাড়ােনাও
হারাম। অনু রূপভােব আ�াহর ই�ায় এমিনেত উদগত গাছগাছািল কাটাও হারাম। মানু েষর েরাপনকৃত গাছ-গাছািলর েক্ষে
এই িবধান �েযাজয্ ন। ইবেন আ�াস (রািদয়া�াহু ‘আনহুম)
বিণর্ত হাদীেছ রাসূলসা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,
َ ّ
َ ْ َ َ َ َِّنَّ �َّ َ َﺮَّ َ َﻜَّ َ َ َ ْ َِﻞ
ْ َّﻷ َﺣﺪ َ� ْﻌﺪي َ�ِ�َّ َﻤﺎ ُﺣِﻠ
ﺖ ِﻟ
م ﺔ ﻓﻠﻢ
»
ِ ٍ ِ ُِﻷﺣ ٍﺪ �ﺒ ِ� َوﻻ َِﻞ
َ َ َ ْ َ َُ َ ً ْ َ َ َ ُ ْ َ َ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ َ َ ﻨ َﻔَّﺮ
ﺎر ﻻ �ﺘ� ﺧﻼﻫﺎ وﻻ �ﻌﻀﺪ ﺷﺠﺮُﻫﺎ وﻻ ُ ﺻﻴﺪُﻫﺎ وﻻ
ٍ ﺳﺎﻋﺔ ِﻣﻦ �ﻬ
َّْ َ َ ُ ُ َ َ َ ِﻻ
ّ
« ٍﺗُﻠﺘﻘﻂ ﻟﻘﻄﺘُﻬﺎ ِﻤُﻌَﺮِف
‘আ�াহ ম�ােক হারাম এলাকা িহসােব িনধর্ারণ কেরেছ।
এিটেক আমার পূ েবর্ কােরা জনয্ হালাল করা হয়িন এবং আমা
পেরও কােরা জনয্ হালাল করা হেব ন। তেব আমার জনয
িকছু ক্ষণ েসিটেক হালাল করা হেয়ি। এখানকার তাযা ঘাস ছাটা
যােব না, গাছ কাটা যােব না, িশকারেযাগয্ �াণীেক তাড়ােনা চলেব
না এবং পিতত ব� উঠােনা যােব না; তেব মূ ল মািলেকর স�ান
িনেত ই�ুক বয্ি� তা উঠােত পাে’ (বুখারী, হা/১৮৩৩; মুসিলম,
َ
হা/৩৩০২)। হাদীেছ উে�িখত  ﺨﻟَﻼঅথর্ হে, তাযা ঘাস।
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মদীনার হারাম এলাকার েক্ষে�ও একই িবধান �েযা।
জােবর (রািদয়া�াহু ‘আনহ) বেলন, রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম বেলেছন,
َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ُ ْ َِّنَّ ْ َ َ َﺮَّ َ َﻜَّ َ ّ َﺮ
َ ﻻ ُ� ْﻘ َﻄ ُﻊ ﻋ َﻀ
ﺎﻫُﻬﺎ
» إِﺑﺮا ِﻫﻴﻢ م ﺔ َ�ِ�ِ ﻣﺖ الﻤ ِﺪﻳﻨﺔ ﻣﺎ �� ﻻﺑتﻴﻬﺎ
ِ
َ
ُ َ َ َ
«ﻳُﺼﺎد َﺻﻴْﺪُﻫﺎ
وﻻ
‘িন�য়ই ইবরাহীম ম�ােক হারাম এলাকা িহসােব েঘাষণা
কেরেছন এবং আিম মদীনার কােলা পাথরেবি�ত দু ই এলাকার
মধয্বতর্ী অ�লেক হারাম অ�ল িহসােব েঘাষণা িদল।
এখানকার গাছ-গাছািল কাটা যােব না এবং িশকারেযাগয্ পশ
িশকার করা যােব না’ (মুসিলম, হা/৩৩১৭)। আলী (রািদয়া�াহু
‘আনহ) হেত বিণর্ত হাদীেছ এেসে,

ََّ َ ﺗُ ْ َ َ ُ ُ َ َ َ ِﻻ
َ ََ
«ﺘُﻬﺎ ل ِ َﻤ ْﻦ أﺷﺎد ﺑِ َﻬﺎ
»وﻻ ﻠﺘﻘﻂ ﻟﻘﻄ

‘মূ ল মািলেকর স�ান িনেত আ�হী বয্ি� বয্তীত অন
কােরা জনয্ এখানকার পিতত ব� উঠােনা যােব ন’ (আবূ দাঊদ,

হা/২০৩৫, সনদ ছহীহ)।
মূ ল মািলেকর স�ান িনেত আ�হী বয্ি� বয্তীত অন
কােরা জনয্ দুই হারাম এলাকা পিতত ব� উঠােনা িনেষধ
হওয়ার কারণ হে�, এই দু ই জায়গায় মানু ষ িনয়িমত যাতায়াত
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কের। ফেল েকউ েকান িজিনস হারােল েস কেয়ক বছর পের
হেলও তার হারােনা িজিনস েপেয় যােব। আর েস কারেণ ম�া ও
মদীনায় আমানতদার এমন কতৃর্পক্ষ থাকা উ, যারা সংরক্ষেণ
উে�েশয্ মানুেষর হারােন িজিনস �হণ করেব এবং তার মূ ল
মািলক যখনই আসু ক, তা তােক েফরৎ িদেব।
আর আ�াহ েযেহতু হারাম এলাকার িশকারেযাগয্ �াণী
হতয্া করা হারাম কেরেছন এবং িতিন এিটেক িনরাপদ কেরেছ,
েসেহতু ঐসব �াণীর খাদয্ গা-গাছািল, সবুজ ঘাস ন� করাও
হারাম কেরেছন। ফেল এই িবধােনর মাধযেম ঐসব �াণী হারাম
এলাকায় েযমন তােদর িনরাপ�া েপল, েতমিন তােদর খাবার
বয্ব�াও িনি�ত হ।
৭. িববাহ স�� করা এবং িববােহর ��াব েদওয়া:
উসমান ইবেন আফফান (রািদয়া�াহু ‘আনহ) বেলন, রাসূ ল
সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন,
َ ْ َ
َْ َ
َْ َ
ْ ْ
« ُﻜ ُﺢ الﻤُﺤ ِﺮ ُم َوﻻ �ُﻨﻜ ُﺢ َوﻻ �ﻄُﺐ
ِ »ﻻ �ﻨ
‘মুহিরম বয্ি� িনেজ েযমন িবেয় করেব ন, েতমিন
অনয্েকও িবেয় িদেব না এবং িববােহর ��াবও েপশ করেব ন’

(মুসিলম, হা/৩৪৪৬)। েকান মুহিরম কতৃর্ক িববাহ সংঘিটত হেল
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উ� িববাহ সিঠক গণয্ হেব ন। েসজনয্ উ� ৈববািহক স�কর
অবয্াহতরাখেত হেল নতুনভােব আবার িবেয় পড়ােত হেব।
৮ ও ৯. �ী সহবাস করা এবং েযৗন উে�জনার সিহত
�ীেক আিল�ন করা: মহান মহান আ�াহ বেলন,
َ َ ُ َ َ َ ََ
َ ٞ َٰ ُ ۡ ّ ٞ ُ ۡ َ ّ
َ َ
ّ
�ِيهِنَ �َۡج َّ ف� َرفث َو� ف ُسوق َو
ت � َمن ف َرض
ۚ �﴿�َۡجُ أشهر َعلو
َ ۡ �ِ ج َد َال
[١٩٧ :ٱ� ِ ّجۗ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة
ِ
‘হে�র জনয্ িনিদর কেয়কিট মাস রেয়েছ। এসব মােস
েয বয্ি হে�র ইহরাম বাঁধেব, তার জনয্ হে �ী সহবাস করা,
অেশাভন েকান কাজ করা এবং ঝাগড়া-িববাদ করা জােয়য নয়’
َ ََ
(বা�ারাহ ১৯৭)। আয়ােত ‘রফাছ’ (ﺚ
 )رﻓশ�িট �ী সহবাস এবং
েযৗন উে�জনার সিহত �ামী-�ীর আিল�ন উভয়েক শািমল কের।
অনু রূপভােব ইহা অেশাভন কথা এবং কাজেকও শািমল কে।
َ ُ
‘ফুসূ �’ ( )ﻓ ُﺴﻮقশ�িট যাবতীয় পাপাচারেক বুঝায়। অনথর্ক এবং
َ
িহংসা-িবে�ষ মূ লক তকর-িবতকর্ ও ঝগড়া বুঝােত‘িজদাল’ ()ﺟ َﺪال
ِ
শ�িট বয্বহার করা হেয়ে। তেব হ�েক িবজয়ী করার উে�েশয্
িবতকর্ করা যা; বরং তা করা উিচৎ। মহান আ�াহ বেলন,
َ
ّ ُۡ َ َ
َ ِ �َِٱل
[١٢٥ :� أ ۡح َس ُنۚ﴾ ]ﻨﻟﺤﻞ
ِ ﴿و�ٰدِلهم
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‘তােদর সােথ উ�ম প�ায় িবতকর্ কর’ (নাহ্ল ১২৫)।
অনয্ আয়ােত এেসে,
ْ َ َ َ ّ ّ ُ َ ۡ َ َ
ّ ّ
َ ۡ َ ۡ َ ُْٓ َ ُ ََ
﴾ِۖين ظل ُموا م ِۡن ُه ۡم
َ� َ�ِ ب ِ�َ ِٱلَ ِ� ِ� أحسن
ِ ٰ�ِ﴿ ۞و� ت�ٰدِلوا أهل ٱلك
[٤٦ :]اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت

‘েতামরা উ�ম প�া বয্তীত আহেল িকতােদর সােথ
তকর-িবতকর্ করেব ন। তেব তােদর সােথ নয়, যারা তােদর মেধয্
যু লম কেরেছ’ (আনকাবূ ত ৪৬) ।
মুহিরম অব�ায় �ী সহবাস করেল বা েযৗন উে�জনার
সিহত পর�ের আিল�ন করেল িক আবশয্ক হে, তি�ষেয়
রাসূ ল সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক েকান হাদীছ পাওয়া
যায় না। তেব এ িবষেয় ছাহাবােয় েকরাম (রািদয়া�াহু ‘আনহু)
েথেক কিতপয় আছার বিণর্ত হেয়ে। আমর ইবেন শ‘আইব তাঁর
িপতা েথেক বণর্না কের, ‘এক বয্ি� আ�ু�াহ ইবেন আমর
(রািদয়া�াহু ‘আনহমা)-এর িনকেট এেস ইহরাম অব�ায় �ী
সহবাসকারী স�েকর্ িজেজ্ঞস কর। িতিন আ�ু �াহ ইবেন
ওমর (রািদয়া�াহু ‘আনহুম)-এর িদেক ইশারা কের তাঁেক
িজেজ্ঞস করেত বলে। শ‘আইব বেলন, েলাকিট আ�ু �াহ ইবেন
ওমর (রািদয়া�াহু ‘আনহুম) না েচনায় আিম তার সােথ েগলাম।
েলাকিট ইবেন ওমর (রািদয়া�াহু ‘আনহুম) েক িজেজ্ঞস করে
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َ
َ ّ
িতিন জবােব বেলন, «َﺠُﻚ
‘ » َ� َﻄﻞেতামার হ� বািতল হেয়
েগেছ’। েলাকিট বলেলন, এখন আমার করণীয় িক? িতিন
বলেলন,

َ ً َ َ ََْْ َ َ َ َُ ْ َ َ َْ ْ َ
َْ
َ َ ْ ْ
«ﺖ ﻗﺎﺑِﻼ ﻓُﺞَّ َوأﻫ ِﺪ
�ﻟَّﺎس واﺻﻨﻊ ﻣﺎ ﻳﺼﻨﻌﻮن ﻓ ِﺈذا أدر
ِ »اﺧﺮُ ج ﻣﻊ
‘েলাকেদর সােথ েবিরেয় যাও এবং তােদর মত তুিমও

হে�র কাযর্াবলী স�� ক। তেব আ�াহ বাঁচােল আগামী বছর
আবার হ� করেব এবং একিট িফদ্ইয়া িদেব’। (শ‘আইব বেলন)
অতঃপর েলাকিট আমার সােথ আ�ু �াহ ইবেন আমর (রািদয়া�াহু
‘আনহমা)-এর িনকেট িগেয় তাঁেক সবিকছু বলেলন। এবার িতিন
ইবেন আ�াস (রািদয়া�াহু ‘আনহুম)-এর িনকেট িগেয় িজেজ্ঞ
করেত বলেলন। শ‘আইব বেলন, আিম তার সােথ ইবেন আ�াস
(রািদয়া�াহু ‘আনহুম)-এর িনকেট েগলাম এবং তাঁেক িজেজ্ঞ
করা হেল িতিনও ইবেন ওমর (রািদয়া�াহু ‘আনহুম)-এর মত
জবাব িদেলন। অতঃপর েলাকিট আমার সােথ আবার আ�ু �াহ
ইবেন আমর (রািদয়া�াহু ‘আনহমা)-এর িনকেট এেস তাঁেক
ইবেন আ�াস (রািদয়া�াহু ‘আনহুম)-এর ব�বয্ শুনােলন এব
বলেলন, এ স�েকর্ আপনার অিভমত ি? িতিন বলেলন,
َ َ
َْ
َ
«»ﻗ ْﻮ ِ� ِﻣﺜﻞ َﻣﺎ ﻗﺎﻻ
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‘তাঁেদর অিভমেতর মতই আমার অিভমত’ (হােকম,

২/৬৫, িতিন বেলন, হাদীছিটর রাবীগণ িনভর্রেযাগয্ এবং হাে।
শুআইব ইবেন মুহা�াদ েয তাঁর দাদা আ�ু�াহ ইবেন আমর
(রািদয়া�াহু ‘আনহমা)-এর কাছ েথেক হাদীছ শুেনেছ, এই
হাদীছিট তারও বা�ব এবং িনি�ত �মাণ। হােফয যাহাবী
হােকমেক সমথর্ন কেরেছ)। ইমাম বায়হা�ী (রেহমাহু�া)
হােকেমর সূ ে� হাদীছিট বণর্নার পর বেল, ‘এর সনদ ছহীহ
এবং হাদীছিট আেরা �মাণ কের েয, শ‘আইব ইবেন মুহা�াদ
ইবেন আ�ু �াহ তাঁর দাদা আ�ু �াহ ইবেন আমর (রািদয়া�াহু
‘আনহমা)-এর কাছ েথেক হাদীছিট শুেনেছ’ (সু নােন কুবরা,

২/৬৫)। যােহাক, উ� আছাের আ�ু �াহ ইবেন আমর, আ�ু �াহ
ইবেন আ�াস এবং আ�ু �াহ ইবেন ওমর (রািদয়া�াহু‘আনহুম)এর সবর্স�িতেত �মািণত হয় ে, ইহরাম অব�ায় �ী
সহবাসকারীর হ� ন� হেয় যােব; তেব হে�র অবিশ� কাযর্াবলী
তােক পূ ণ্ করেত হে
র
। আর পরবতর্ী বছর তােক আবার হ
আদায় করেত হেব এবং একিট িফদ্ইয়া িদেত হেব। তাঁেদর
সবার উি� ‘েলাকেদর সােথ েবিরেয় যাও এবং তােদর মত তুিমও
হে�র কাযর্াবলী স�� ক। তেব আ�াহ বাঁচােল আগামী বছর
আবার হ� করেব এবং একিট িফদ্ইয়া িদেব’ �মাণ কের েয,
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�াথিমক হালাল হওয়ার পূ েবর্ই ঐ বয্ কতৃর্ক �ী সহবাস
সংঘিটত হেয়িছল।
�াথিমক হালাল হওয়ার পূ েবর্ �ী সহবাস করেল একিট
উট কুরবানী কের তার েগাশত হারাম এলাকার দির�েদর মােঝ
ব�ন কের িদেত হেব। পক্ষা�ের �াথিমক হালােলর পের �
সহবাস করেল সবর্স�িত�েম তার হ� ন� হেব না এবং
এেক্ষ তােক একিট ছাগল িফদ্ইয়া িদেত হেব।
আর ওমরার েক্ষে� িবধান হ, সা‘ঈ অথবা �ওয়ােফর
পূ েবর্ �ী সহবাস করেল ওমরা ন� হেয় যাে। তেব ঐ ওমরা
স�� করেত হেব এবং �থম ওমরার মী�াত েথেক ইহরাম
েবঁেধ নতুন আেরকিট ওমরা করেত হেব। সােথ সােথ তােক
একিট িফদ্ইয়াও িদেত হেব। এেক্ষে� িফইয়া হে�, ছাগল
যেবহ কের তার েগাশত হারাম এলাকার দির�েদর মােঝ ব�ন
কের েদওয়া। পক্ষা�ের যিদ েসা‘ঈর পের এবং মাথা মু�ন বা
চুল ছাটার পূ েবর্ �ী সহবাস কে, তাহেল তার ওমরা ন� হেব না।
তেব তােক একিট ছাগল িফদ্ইয়া িদেত হেব। অবশয্ যিদ েযৗন
উে�জনার সিহত �ামী-�ী পর�ের আিল�ন কের এবং বীযর্পাত
ঘেট, তাহেল তার হ� ন� হেব না। েকননা েযনার েক্ষে� এম
অব�ায় হা� অথর্াৎ শর‘আত কতৃর্ক িনধর্ািরত শা ওয়ািজব হয়
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না। তাছাড়া েয সহবােসর মাধয্েম হ� ন� হ, এিট েস পযর্ােয়র
নয়। তেব �াথিমক হালােলর পূ েবর্ এমনিট কের থাকেল তােক
উট িফদ্ইয়া িদেত হেব। আর �াথিমক হালােলর পের করেল
ছাগল িফদ্ইয়া িদেত হেব।
উ� িবিধিবধান পুরুেষর মত মিহলােদর েক্ষে
�েযাজয। তেব �ীেক যিদ একােজ বাধয্ করা হ, তেব তার উপর
িফদ্ইয়া ওয়ািজব হেব না।
হ� ও ওমরার সংিক্ষ� এবং িব�াি িনয়ম
এক নযের ওমরাঃ মী�াত েথেক ইহরাম বাঁধেব। হারােম
েপৗঁেছ �ওয়াফ এবংসা‘ঈ করেব। অতঃপর মাথা মু�ন কের বা
চুল েছেট হালাল হেয় যােব। ওমরার েক্ষে� ম�াবাসীেদরে
হারাম এলাকার বািহর েথেক ইহরাম বাঁধেত হেব।
এক নযের হ�ঃ বিহরাগত হাজীরা িনজ িনজ মী�াত
েথেক এবং ম�াবাসী ও েসখােন অব�ানকারীরা ম�া েথেকই
ইহরাম বাঁধেব। ি�রান এবং ইফরাদ হ� পালনকারী �ওয়ােফ
�ুদূ ম বা আগমনী �ওয়াফ করেব এবং ছাফা-মারওয়া সা‘ঈ
করেব। তেব �ওয়ােফ ইফা�ার পের সা‘ঈ করেত চাইেল তারা
এই সা‘ঈ িপিছেয় িদেত পাের। ৮ই িযল-হে�র িদেনর েবলায়
এবং ৯ই িযল-হে�র রােত হাজীরা িমনায় থাকেব। অতঃপর
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তারা আরাফায় অব�ান এবং মুযদািলফায় রাি�যাপন করেত
যােব। ঈেদর িদন জামরাতুল আ�াবায় কংকর িনেক্ষপ কর,
তার উপর কুরবানী থাকেল কুরবানী করেব, মাথা মু�ন বা চুল
ছাটেব, �ওয়ােফ ইফা�া করেব এবং তামা�ু হ� পালনকারী হেল
ছাফা-মারওয়া সা‘ঈ করেব। অনু রূপভােব ি�রান ও ইফরাদ হ�
পালনকারী �ওয়ােফ �ুদূ েমর সােথ সা‘ঈ না কের থাকেল তারাও
এসময় সা‘ঈ করেব। অতঃপর তাশরীে�র িদনগুিলেত িমনায়
রাি�যাপন করেব এবং �েতয্কিদন সূযর্ ঢেল যয়ার পের িতন
জামরােতই কংকর িনেক্ষপ কর। অতঃপর ম�া তয্ােগর সময়
িবদায়ী সাত চ�র �ওয়াফ কের ম�া ছাড়েব।

হ� ও ওমরার িব�ািরত িনয়ম
ইহরােমর ��িত
হ� ও ওমরা পালেন�ু মুসিলম বয্ি� মদীনার মত
মী�ােতর িনকটবতর্ী েকান �ান েথেক গাড়ী েযােগ ম�ায় আসেত
চাইেল বাড়ী েথেকই েস ইহরােমর ��িত িনেত পাের। ইহরােমর
��িত িহসােব �েয়াজন েদখা িদেল নখ কাটেব, েগাঁফ ছাটেব,
নাভীর নীেচর চুল েচঁেছ েফলেব, বগেলর েলাম ছাফ করেব।
অতঃপর ইহরােমর জনয্ েগাসল করে, সু গি� বয্বহার করেব
এবং পরেনর কাপড় ও গােয়র চাদর পরেব। অতঃপর মী�াত
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েথেক ইহরাম বাঁধেব। েস যিদ যু ল-িহ�াহ মােসর �থম দশক
শুরু হওয়ার পের ইহরাম বাঁেধ এবং কুরবানী করেত চ, তাহেল
চুল, নখ েকানিটই কাটেব না। উে� সালামা (রািদয়া�াহু‘আনহা)
বেলন, রাসূ ল সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন,
َ َ َ ّ
ََ ْ َُْ َ
َْ ُ
ْ َ ْ َ ْ ْ ُْ َ َ ّ
َ ِﺔ َوأ َراد أ َﺣ ُﺪ� ْﻢ أن
» ِإذا َرأ�ﺘﻢ ِﻫﻼل ِذى ﻟِْﺠ
ِﻀَﻰﺤِ ﻓﻠﻴﻤ ِﺴﻚ �ﻦ ﺷﻌ ِﺮه
َ ََْ
«ِﺎره
ِ وأﻇﻔ
‘যখন েতামরা যু ল-িহ�াহ মােসর চাঁদ েদখেব এবং
েতামােদর েকউ কুরবানী করার ই�া েপাষণ করেব, তখন েস
েযন তার চুল-নখ না কােট’ (মুসিলম, হা/৫১১৯)। তেব যু লিহ�াহ্র �থম দশেক স�ািদত ওমরা েথেক হালাল হওয়ার
জনয্ েয চুল ছাটা হ, তা এই হুকুেমর মেধয্ পড়েব । েকননা
তা ওমরার একিট ওয়ািজব কাজ।
েকউ যিদ দূ র েথেক গাড়ী েযােগ হ� বা ওমরা করেত
আেস, তাহেল েস মী�ােত নামেব এবং যা িকছু কাটা বা ছাটা
দরকার, করেব। অতঃপর ইহরােমর জনয্ েগাসল কের রেনর
কাপড় এবং গােয়র চাদর পরেব। তারপর ইহরাম বাঁধেব। েযমন:
েকােনা ইেয়েমনী যিদ ইয়ালামলাম অিত�ম কের, তাহেল েস
েসখােন েনেম উ� কাজগুিল করে। তেব েস যিদ িবমান েযােগ
আেস, তাহেল তার েদশ েথেকই েগাসলসহ ইহরােমর যাবতীয়
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��িত স�� করেব। অতঃপর িবমান মী�াত বরাবর আসেল
অথবা মী�ােতর িনকটবতর্ী হেল ইহরাম বাঁধে।

ইহরাম
১. হ� বা ওমরার কাযর্াবলী শুরু কর িনয়তেকই
ইহরাম বেল। অতএব, িনয়য্ত ছাড়া েকউ মুহিরমহেব না। রাসূ ল
সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,

ُِ�َّ َ َ ْ َ ﺎل
«ﻨﻟِّﻴَّﺎت
» ﻤﺎ اﻷ�ﻤ
ِ

�েতয্কিট আমল িনয়য্েত উপর িনভর্রশী’ (বুখারী,

হা/১; মুসিলম, হা/৪৯২৭)। িনয়য্তিবহীন ইহরােমর কাপড় পরােক
ইহরাম বলা যায় না; বরং ইহা ইহরাম বাঁধার ��িত িহসােব গণয।
অতএব, েস েয �কােরর হ� করেত চায়, মেন মেন তার িনয়য্ত
করেব। তামা�ু হ� করেত চাইেল ওমরার িনয়য্ত করে, ইফরাদ
হ� করেত চাইেল শুধু হে�র িনয়য্ত করেব এবং ি�রান হ
করেত চাইেল হ� ও ওমরা উভেয়র িনয়য্ত করে। হে�র
মাসগুিলেত �লপ, আকাশ পথ বা পািন পেথ মী�াত অিত�ম
করেল অথবা মী�াত বরাবর �ােন েপৗঁছেল উ� িনয়য্ত করে
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হয়। আর হে�র মাসগুিল হে, শাওয়াল, যু ল-�া‘দাহ এবং যু লিহ�াহ মােসর �থম দশক। তেব হে�র মাসগুিলর বাইের অনয
মােস েকউ যিদ মী�াত অিত�ম কের বা মী�াত বরাবর �ােন
েপৗঁে, তাহেল েস শুধুমা� ওমরার ইহরাম বাঁধেব এবং হে�র
সােথ এই ওমরার েকানরূপ স�করথাকেব না।
২. মুহিরম বয্ি মেন মেন েয িনয়য্ কেরেছ, তা মুেখ
َ َ
উ�ারণ করা ভাল। েস তার হে�র �কার অনু যায়ী বলেব, َّﻴْﻚ
ً ُ�
‘ ْﻤ َﺮةলা�াইক উমরাতান’ (অথর: আিম আপনার ডােক সাড়া
َ َ
ّ
িদেত ওমরার জনয্ হািয), বা َﺠًﺎ
‘ َّﻴْﻚলা�াইক হা�ান’
(অথর: আিম আপনার ডােক সাড়া িদেত হে�র জনয্ হািয),
ً ُ� َ َ
ّ
অথবা َﺣَﺠًﺎ
‘ َّﻴْﻚ ْﻤ َﺮةলা�াইক উমরাতান ওয়া হা�ান’ (অথর:
আিম আপনার ডােক সাড়া িদেত ওমরা ও হে�র জনয্ হািয)।
েকননা নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম ি�রান হ� কেরন
এবং একসােথ হ� ও ওমরার িনয়য্ত কের। আনাস (রািদয়া�াহু
‘আনহ) বেলন,

ً ُ� َ َ َُ ُ ل
َّ� َ
ّ
ُ » َﺳﻤ ْﻌ
«َﺣَﺠًﺎ
 �ﻘﻮ َّﻴْﻚ ْﻤ َﺮة-ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- ِ ﺖ َر ُﺳﻮل
ِ
‘আিম

রাসূ ল

সা�া�াহু ‘আলাইিহ

ওয়াসা�ামেক

'লা�াইক উমরাতান ওয়া হা�ান' বলেত শুেনি’ (মুসিলম,

হা/২৯৯৫)। অনু রূপভােব‘লা�াইকা আ�াহু�া উমরাতা’ (অথর:
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েহ আ�াহ! আিম আপনার ডােক সাড়া িদেত ওমরার জনয্ হািয),
বা ‘লা�াইকা আ�াহু�া হা�া’ অথবা ‘লা�াইকা আ�াহু�া
উমরাতান ওয়া হা�ান’ও পড়া যায়। জােবর (রািদয়া�াহু‘আনহ)
বেলন, ‘আমরা রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর সােথ
হে� িগেয় বেলিছলাম, ‘লা�াইকা আ�াহু�া ল�াইকা িবলহা�’। অতঃপর রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম আমােদর
হে�র িনয়য্তেক ওমরায় পিরণত করার আেদশ কেরিছেল, আর
আমরা তা-ই কেরিছলাম’ (বুখারী, হা/১৫৭০)।
হ� এবং ওমরার িনয়য্ত বয্তীত অনয্ েকা ইবাদেতর
িনয়য্ত মুেখ উ�ারণ করা যােব ন। েযমন: �ওয়াফ, সা‘ঈ,
ছালাত, যাকাত, িছয়াম ইতয্ািদর িনয়য। েকননা অনয্ েক্ষ
রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর হাদীছ বিণর্ত হয়ি।
অনয্ানয্ ইবাদেত মুেখ িনয়য্ত উ�ারণ করা যিদ কলয্াণক,
তেব ছাহাবােয় েকরামসহ এই উ�েতর অনয্ানয্ সালােফ ছােলহী
তা করেতন।
৩. মুহিরম বয্ি� ইহরাম বাঁধার সময় শতর্ জুেড় িদে
ّ
ْ َ
َ
ُ
পাের। েস বলেত পাের, �ِ ﻓ ِﺈن َﺣبَ َﺴ ِ� َﺣﺎ� ِ ٌﺲ َﻤَﺤِ�ِ َﺣﻴْﺚ َﺣبَ ْﺴت

(উ�ারণ: ফাইন হাবাসানী হা-িবসু ন ফামািহ�ী হায়ছু হাবাসতানী),
অথর: যিদ আমার হ� ও ওমরা পালেন েকান বাধা আেস, তাহেল
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(েহ আ�াহ!) েযখােন আপিন আমােক বাধা িদেবন, েসখােনই
আমার হালাল হওয়ার �ান গণয্ হে। আেয়শা (রািদয়া�াহু
‘আনহা) বেলন,

ََ
ْ ََ َ
َ
َّْ
ّ » َد َﺧ َﻞ ّﻰﺒ
ﺐ
� ﺑ ْ ِﻦ �ﺒْ ِﺪ
ِ
ِ  ﻋ ﺿُﺒﺎﻋﺔ ﺑِﻨ-ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- ِ
ِ لْﻤُﻄَّﻠ
ِ �ُﺖ لﺰ
ُ
َ َ َ ٌ َ َ َ َ َ ََّ َ َ ْ َ َ ُ َ �َّ ّ ُ ُ ﻟَْﺞ
ّﻰﺒ
ّ
ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ- ُِ  �ﻘﺎل.وأﻧﺎ ﺷﺎ ِﻛﻴﺔ
�ﻘﺎﻟﺖ ﻳﺎ رﺳﻮل ِ ِ�ِ أ ِر�ﺪ
َ ْ َ َ ُ ْ َ ّ َّﻰﺠ ّ اﺷْﺮﺘ ِ َن
«�ِ َﻃ َِ�ِ ﺣﻴﺚ ﺣبﺴت
ِ -وﺳﻠﻢ
ِﻰ
‘�ু বা‘আহ িবনেত যু বােয়র ইবেন আ�ু ল মু�ািলেবর

িনকট রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম আসেল �ু বা‘আহ
বেলন, েহ আ�াহ্র রাসূ ল! আিম হ� করেত চাই; িক� আিম
অসু �? নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন, তুিম হ�
করেত যাও এবং এই বেল শতর্ কর ে, (েহ আ�াহ!) আপিন
েযখােনই আমােক বাধা িদেবন, েসখােনই আমার হালাল হওয়ার
�ান গণয্ হে’ (বুখারী, হা/৫০৮৯; মুসিলম, হা/২৯০৩)। এরূপ
শতর্ােরাপ করার উপকার হে এই েয, মুহিরম বয্ি� অসু�তা বা
সড়ক দু ঘ্টনার কারেণ যিদ হ� বা ওমরা পালন করেত বয্থ
র
হয়, অথবা তােক হ� বা ওমরা েশষ করেত না েদওয়া হয়,
তাহেল েস ইহরাম েথেক হালাল হেয় যােব এবং তার উপর
িকছু ই বতর্ােব ন।
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৪. মুহিরম বয্ি� যিদ মদীনাবাসীর মী�াত যু-হুলাফা
েথেক ইহরাম বাঁেধ, তাহেল েস ইহরাম বাঁধার আেগ ফরয বা
নফল ছালাত আদায় কের ইহরাম বাঁধেত পাের। আ�ু �াহ ইবেন
আ�াস (রািদয়া�াহু ‘আনহুম) ওমর ইবনু ল খা�াব (রািদয়া�াহু
‘আনহ) েথেক বণর্না কের, ওমর (রািদয়া�াহু ‘আনহ) বেলন,
আিম রাসূ ল সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক আ�ী� উপতয্কায়
বলেত শুেনি,
ْ َ َ
َ ََ ّ
َ َ ْ ََّ َ لﻠ
ّ
ً ُ� ْ ُْ َ َ ﻗ
ﺎر ِك َو ﻞ ْﻤ َﺮة ِﻓ
آت ِﻣ ْﻦ َ� ِ �ﻘﺎل َﻞِ ِﻓ ﻫﺬا ال َﻮا ِدى الﻤُﺒ
ٍ »أﺗ ِﺎ� ﻴﻠﺔ
«َﺠ َّ ٍﺔ
‘রােত আমার িনকেট আমার �ভুর পক্ষ েথেক একজ
আগমনকারী (িজবরীল) এেস বেলন, আপিন বরকতময় এই
উপতয্কয় ছালাত আদায় করুন এবং বলু, 'উমরাতান ফী
হা�াহ' (অথর্াৎ একসে� হ� ও ওমরার ইহরাম বাঁধু)’ (বুখারী,

হা/১৫৩৪)।
মী�ােত যানবাহেন আেরাহেণর পর ইহরাম বাঁধা উ�ম।
আ�ু �াহ ইবেন ওমর (রািদয়া�াহু‘আনহুম) বেলন,
َﻫ
ً َ ُ َ َ
ْ ََْ َ
ّ » َﻞَّ ّﻰﺒ
«اﺣﻠﺘُﻪ ﻗﺎﺋِ َﻤﺔ
ِ  ِﺣ� اﺳﺘﻮت ﺑِ ِﻪ ر-  ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- ِ
ُ
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‘নবী সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক িনেয় তাঁর বাহন
দাঁড়ােনার পর িতিন িনয়য্ত কেরন এবং উৈ�ঃ�ের তালিবয়া
পেড়ন’ (বুখারী, হা/১৫৫২; মুসিলম, হা/২৮২১)। ইমাম বুখারী
ْ َّاﺘﻟ
ْ
ُ َﺑ
ْ َّﻟَّﺤﻤ َاﻟت
অনু ে�দ রচনা কেরেছন এভােব, �
ﺎب
ِ ِ
ِ ﻴﺪ ﺴ ِب
ِ ﻴﺢ ﻜ ِﺒ
َ ْ ْ ََْ
ُ ّ َْ
َ
ﻮب َﻋ َّاﺑَّ ِﺔ
ِ ‘ �ﺒﻞসওয়ারীর িপেঠ আেরাহেনর
ِ اﻹﻫﻼ ِل ِﻋﻨﺪ لﺮُﻛ
সময় িনয়য্ত বাঁধা এবং তালিবয়া পােঠর পূেবর্ আ�ার �শংসা
করা, তাঁর পিব�তা েঘাষণা করা এবং বড়� বণর্না কর’
অনু ে�দ। এরপর িতিন এমেমর্ বিণর্ত আনা (রািদয়া�াহু
‘আনহ)-এর হাদীছ উে�খ কেরন (হা/১৫৫১)। হােফয ইবেন
َ َ
ْ ْ
ُﻫ
হাজার (রেহমাহু�া) এর বয্াখয্ায় বে,  َو َﻮ- َوﻫﺬا ﺤﻟُ� ُﻢ
ْ
َ ْ ْ ََْ َُ َ َ ُ َ َ
َ
ْ َّْ ْ َ ُ ﻟت
ْ َ َّﻞ
ﻟﻛ ِﺮ ِه َﻣ َﻊ
ِ ِ  َ ﻣﻦ َﻌَﺮَّ ض-اﻹﻫﻼ ِل
ِ اﺳ ِﺘﺤﺒﺎب ﺴ ِب ِﻴ ِﺢ وﻣﺎ ذ ِﻛﺮ ﻣﻌﻪ �ﺒﻞ
‘ �ُﺒُ ْﻮﺗِ ِﻪইহরাম বাঁধার পূ েবর্ তাসবী-তাহলীল ইতয্ািদ উ�ম হওয়ার
িবষয়িট সাবয্� হওয়া সে�ও খুব অ� সংখয্ক িব�ানই তা উে�
কেরেছন’।
৫. ইহরাম না েবঁেধ মী�াত অিত�ম করেব না। েকননা
নবী সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম মী�াত িনধর্াণ কের েদওয়ার
সময় বেলন,

َ ْ
َ َ ْ
َّ»ُﻦَّ َﻬُﻦَّ َول ِ َﻤ ْﻦ َﻰ َﺗ َﻠَﻴْﻬِﻦَّ ِﻣ ْﻦ َ�ِْﻫِﻦ
«ِﻤَّﻦ أ َراد ﻟَْﺞَّ َواﻟ ُﻌ ْﻤ َﺮة
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‘এসব এলাকার অিধবাসীেদর মেধয্ যারা হ� ও ওমরা
করেত চায় এবং তারা বয্তীত যারাই এসব এলাকা িদেয় হ� ও
ওমরা করেত আসেব, এগুিল তােদর সকেলর মী�া’। মী�ােতর
আেলাচনার সময় হাদীছিট গত হেয় েগেছ।
৬. যার বাড়ী ম�া এবং মী�ােতর মধয্বতর্ী �া, েস
তার বাড়ী েথেকই ইহরাম বাঁধেব। ইহরাম না েবঁেধ বাড়ী তয্াগ
করেব না। েকননা তার বাড়ীই হে� তার মী�াত। তাছাড়া নবী
সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম যখন মী�াতসমূ হ িনধর্ারণ কেরন
এবং েসখান েথেক ইহরাম বাঁধার আেদশ েদন, তখন িতিন
বেলন,

َ ََْ ُ
َ ََّ ْ ُ َﻜَّ َ َﻜ
َ َ َ َ ُ َ َ
«» َو َﻣ ْﻦ ﻛن دون ذلِﻚ ﻓ ِﻤ ْﻦ َﺣﻴْﺚ أ�ﺸﺄ ﻰﺘَّ أﻫﻞ ﺔ ِﻣ ْﻦ ﺔ
‘যারা মী�াতসমূ েহর েভতের বসবাস কের, তারা তােদর

অব�ান েথেকই ইহরাম বাঁধেব; এমনিক ম�াবাসী ম�া েথেক’।
হাদীছিট ইেতাপূ েবর গত হেয় েগেছ।
৭. ম�াবাসী এবং েসখােন অব�ানরত অনয্ানয্েদ
হে�র ইহরাম হেব ম�া েথেকই। পক্ষা�ে তােদর (ম�াবাসী
এবং েসখােন অব�ানরত অনয্ানয্ে) ওমরার ইহরাম হেব হারাম
এলাকার বাইের েয েকােনা হালাল এলাকা েথেক। েকননা হে�র
পের রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম যখন আেয়শা
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রািদয়া�াহু ‘আনহােক ওমরার অনু মিত িদেয়িছেলন, তখন িতিন
হারাম এলাকার বাইের তান‘ঈম েথেক ইহরাম েবঁেধিছেলন

(বুখারী, হা/১৭৮৫; মুসিলম, হা/২৯১০)।
ওমরার উে�েশয্ ম�াবাসী কতৃর্ক হারাম এলাকার বাইে
েথেক ইহরাম বাঁধার কারেণ তােদর ওমরায় হারাম এবং হালাল
উভয় এলাকার সম�য় ঘেট। অনু রূপভােব হে�র জনয্ হারা
এলাকা েথেক ইহরাম বাঁধেলও হালাল এলাকা আরাফায়
অব�ােনর কারেণ তােদর হে�ও হারাম এবং হালাল উভয়
এলাকার সম�য় ঘেট।
৮. তামা�ু হে�র েক্ষ মুহিরম বয্ি� হে�র মাসগুিল
েকােনা এক সময় মী�াত েথেক ওমরার ইহরাম বাঁধেব। অতঃপর
�ওয়াফ এবং সা‘ঈ স�� কের মাথা মু�ন বা চুল েছেট হালাল
হেয় যােব। অতঃপর যু ল-িহ�াহ মােসর ৮ তািরেখ হে�র
ইহরাম বাঁধেব এবং পযর্ায়�েম হে�র কাযর্াবলী স�� কর।
তামা�ু হ� পালনকারী কুরবানী করেব। েস একিট ছাগল
কুরবানী িদেত পাের অথবা সাত জেন একিট উট বা গরুেত
অংশ�হণ করেত পাের। েকউ কুরবানী িদেত অক্ষম হেল তাে
১০িট ছওম পালন করেত হেব; িতনিট হে� এবং অবিশ� ৭িট
হ� েথেক িফের। মহান আ�াহ বেলন,
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ۡ َ ُۡۡ َّ
ُ � م َِن ٱل ۡ َه ۡدي َ� َمن َّ ۡم َ� ۡد فَص َي
ۡ ٱ� ّج َ� َما
ََ
َ َ ٱس َت ۡي
ام
ِ
�ِ
ِ َ �ِ﴿�من َمَتَع بِٱلعم َرة ِ إ
ِ
ّ
َ ََ
ُ
َ َ ٞ َ َ ٞ َ َ َ َ ۡ ۡ ُ ۡ َ َ َ َ ۡ َ َ ّ َۡ
�ة �مِلة ۗ �ٰل ِك ل َِمن َ ۡم يَ� ۡن
ث�ٰثةِ َيَّا ٖ� ِ� ٱ� ِج وسبع ٍة إِذا رجعتمۗ ت ِلك ع
ۡ َۡ
َ َُُۡ
َ ۡ ج ِد
[١٩٦ :ٱ� َر ِام�﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة
ِ ا�ي ٱلمس
ِ ِ أهلهۥ ح
‘আর েতামােদর মেধয্ যারা হ ও ওমরা একে� পালন
করেত চাও, যা িকছু সহজলভয, তা িদেয় হাদঈ (হে�র কুরবানী)
যেবহ করাই তােদর উপর কতর্ব। িক� যারা হাদঈর পশু পােব
না, তারা হে�র িদনগিলর মেধয্িতনিট ছওম পালন করেব আর
সাতিট পালন করেব হ� েথেক িফের যাওয়ার পর। এভােব
দশিট ছওম পূ ণর্ করেত হেব। এ িবধান তােদর জনয, যােদর
পিরবার-পিরজন মসিজেদ হারােমর আেশ-পােশ বসবাস কের না’

(বা�ারাহ ১৯৬)। তামা�ু এবং ি�রান হ� পালনকারীর উপর
শুকিরয়�রূপ এই হাদঈ যেবহ করা ওয়ািজব হয়; ক্ষিতপূর
িহসােব নয়। অথর্াৎ এক সফের হ� ও ওমরা দ ’িট ইবাদত
স�� করার কারেণ েস আ�াহ্র শুকিরয়�রূপ হাদঈ �দান
করেব; হে� �িট-িবচুয্িত ঘেট যাওয়ার কারেণ ন। মহান
আ�াহ্র বাণী, ‘আর েতামােদর মেধয্ যারা হ ও ওমরা একে�
পালন করেত চাও, যা িকছু সহজলভয, তা িদেয় কুরবানী করাই
তােদর উপর কতর্ব’-এর তাফসীের হােফয ইবেন কাছীর
(রেহমাহু�া) বেলন, ‘েতামােদর মেধয্ েয বি� তামা�ু হ�
করেব। আর তামা�ু হ� দু ইভােব হেত পাের: একই সােথ হ�
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ও ওমরা উভেয়র ইহরাম বাঁধেব 12। অথবা �থেম ওমরার ইহরাম
েবঁেধ ওমরা স�� করার পর হে�র ইহরাম বাঁধেব।
েশেষা�িটই খাছ এবং �িস� তামা�ু হ�। তেব সাধারণ অেথর্
তামা�ু বলেত উে�িখত দু ই �কার হ�েকই বুঝায়; ছহীহ
হাদীছসমূ হ একথার �মাণ বহন কের। েকননা েকােনা েকােনা
বণর্নাকারী বেল, রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম তামা�ু
হ� কেরেছন। আবার েকউ েকউ বেলন, িতিন ি�রান হ�
কেরেছন। যিদও িতিন েয কুরবানী সে� কের িনেয় িগেয়িছেলন,
13
তােত েকােনা মতাৈনকয্ েন’ ।

ি�রান হে�র েক্ষ মুহিরম বয্ি� মী�াত েথেক হ�
ও ওমরা উভেয়র ইহরাম বাঁধেব। অতঃপর ম�ায় েপৗঁেছ �ওয়ােফ
12

যা িকরান নােম �িস�। [স�াদক]

13

তাই িবশু� মত হে� েয িতিন িকরান হ� কেরেছন। তেব েযেহতু হে�র

মােস উমরা আদায় করার সু িবধা িনেয়িছেলন, েসটা এক�কার তামা�ু বা
উপকার অজর্ন। েস িহেসেব সাহাবােয় িকরাম িকরানেকও মমর্ােথর্র িদ
েখয়াল কের তামা�ু বলেতন। আর হাদঈ এর বয্াপাের উভয় �কার হে�র
িবধানই এক। তামা�ু ও িকরান উভয় �কার হে�র েক্ষে�ই তাে ‘দেম
েশাকর’ িদেত হেব। সু তরাং বয্াপক অেথর্ িকরানকারীও তামা�ু বা উপকা
অজর্ন করল। েস িহেসেবই কুরআেনর আয়ােত ‘তামা�া‘আ’ শ�িট এেসেছ।
আর েস িহেসেবই েকােনা েকােনা সাহাবী রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�ােমর িকরান হ�েকও তামা�ু নাম িদেয়িছেলন। [স�াদক]
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�ুদূ ম বা আগমনী �ওয়াফ েশেষ ছাফা-মারওয়ায় সা‘ঈ করতঃ
কুরবানীর িদন পযর্� ইহরাম অব�ায় থাকে। কুরবানীর িদন
জামরাতুল আ�াবায় কংকর িনেক্ষপ েশেষ মাথা মু�ন বা চু
েছেট হালাল হেয় যােব। তামা�ু হ� পালনকারীর মত ি�রান
হ� পালনকারীেকও কুরবানী করেত হেব।
ইফরাদ হে�র েক্ষে মুহিরম বয্ি� মী�াত েথেক
শুধুমা� হে�র ইহরাম বাঁধেব এবং ি�রান হ� পালনকারীর মত
একই কাজ করেব। তেব উভেয়র মেধয্ পাথর্কয্ হে� এই,
ি�রান হ� পালনকারীেক কুরবানী করেত হয়; িক� ইফরাদ হ�
পালনকারীেক কুরবানী িদেত হয় না।
৯. িতন �কার হে�র মেধয্ তামা�ু হ� সেবর্া।
েযসব ছাহাবী রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর সােথ
হ� কেরন, তাঁেদর মেধয েকউ েকউ ওমরার ইহরাম বাঁেধন,
েকউ েকউ হে�র ইহরাম বাঁেধন, আবার েকউ েকউ হ�-ওমরা
উভেয়র ইহরাম বাঁেধন। তাঁরা ম�ায় েপৗঁছেল তাঁেদর মেধয্ যাঁর
ি�রান অথবা ইফরাদ হ� পালনকারী িছেলন এবং সে� হাদঈ
িনেয় যান িন, তাঁেদর �েতয্েকর ইহরামেক রাসূল সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম ওমরার ইহরােম পিরণত করার আেদশ
কেরন। কারণ এর মাধয্েম তাঁরা তামা�ু হ� পালনকারী হেয়
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েযেত পারেবন। আর এিট সেবর্া�ম এবং ে��তম না হেল রাসূ ল
সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর �িত তাঁেদরেক পথিনেদর্শ
করেতন না। আর রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েযেহতু
ি�রান হে�র ইহরাম েবঁেধিছেলন এবং সে� হাদঈ িনেয়
িগেয়িছেলন, েসেহতু িতিন তাঁর আেগর ইহরােমর উপেরই
অবয্াহত েথেক িগেয়িছেলন। ছাহাবােয় েকরাম (রািদয়া�াহু
‘আনহু) তাঁেক এ িবষেয় িজেজ্ঞস করেল িতিন বেলিছে,
ْ ْ
ََّ ْ َ ْ َ ْ ُ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ ْ َ َن
َْ
ْ »ل َ ْﻮ
ُ ْاﺳﺘَ ْﻘﺒَﻠ
َﻲ ِﻌ ال َﻬﺪ َي
ﺖ ِﻣ ْﻦ أم ِﺮي ﻣﺎ اﺳﺘﺪﺑﺮت ﻣﺎ أﻫﺪﻳﺖ ولﻮﻻ
ََ
ُ ْﻷ ْﺣﻠَﻠ
«ﺖ
‘আিম আেগ েয কাজিট কেরিছ তা যিদ এখন করেত
পারতাম, তাহেল হাদঈ সে� আনতাম না। আর আমার সােথ যিদ
হাদঈ না থাকত, তাহেল আিম হালাল হেয় েযতাম’ (বুখারী,

হা/১৬৫১; মুসিলম, হা/২৯৪৩, জােবর (রািদয়া�াহু‘আনহ) হেত
বিণর্)।
১০. েকােনা েকােনা িব�ান তামা�ু হ�েক ওয়ািজব
বেলেছন। তেব অিধকাংশই এিটেক ওয়ািজব বেলন িন। েকননা
আবূ বকর, ওমর এবং উছমান (রািদয়া�াহু ‘আনহম) ইফরাদ
হ� করেতন। আর রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর
উ� ব�বয্ েথেক তাঁর যিদ তামা�ু হ� ওয়ািজব বুঝেতন,
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তাহেল তাঁরা অনয্ হ� করেতন ন। আর রাসূ ল সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন, ঈসা (‘আলাইিহস্সালাম) েশষ
যামানায় আসমান েথেক অবতরেণর পর িতিন িতন �কার হে�র
েয েকান একিটর ইহরাম বাঁধেবন (মুসিলম, হা/৩০৩০)। হাদীছিট
এরূ:
َ
َ ّ
ْ
ّ »اﺬﻟَّ ى َﻔْﻰ ﺴ �ﻴَﺪه ُﻬِﻠَّﻦَّ ْا�ﻦُ َم ْﺮ َ� َﻢ
َﺎﺟًﺎ أ ْو ُﻣﻌﺘَ ِﻤ ًﺮا أ ْو
ِﻔَﺞِ لﺮَّ ْو َﺣﺎ ِء
ِ
ِِ ِ ِ
َ
ُﻨِيَﻨَّﻬ
َ
«َثْ ﻤﺎ
‘যার হােত আমার �াণ, েসই স�ার কসম! অবশয্ই
মারইয়াম তনয় (ঈসা) ফা�ু র রওহা (ম�া-মদীনার মধয্বতর্
একিট) �ােন হ� অথবা ওমরা অথবা উভেয়র তালিবয়া পাঠ
করেবন’। উ� হাদীছও �মাণ কের েয, ি�রান এবং ইফরাদ
হে�র িবধান অবিশ� রেয়েছ।
১১. ি�রান এবং ইফরাদ হ� পালনকারী যিদ সে� কের
হাদঈ িনেয় যায়, তাহেল কুরবানীর িদন পযর্� ইহরাম অব�ায়
থাকেব। রাসূ ল সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�ামও তাঁর হে� তা-ই
কেরিছেলন। পক্ষা�ের তারা যিহাদঈর পশু সে� না িনেয় যা,
তাহেল তােদর ইহরামেক ওমরার ইহরােম রূপা�র করে।
ইেতাপূ েবর আমরা এমেমর্ রাসূল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�ামএর িনেদর্শ উে�খ কেরি। ওমরা পালনকারী যিদ হে�র মােসর
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বাইের অথবা হে�র মােস হাদঈর পশু সে� িনেয় যা, িক�
তার হে�র িনয়য্ত না থাে, তাহেল ওমরা েশেষ েস েসটােক
যেবহ কের েফলেব। েকননা নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম
হুদায়িবইয়ার ওমরােতহাদঈর পশু সে� কের িনেয় িগেয়িছেল;
িক� মুশিরকরা তাঁেক তাঁর ওমরা স�� করেত বাধা িদেয়িছল।
ফেল িতিন হুদায়িবইয়ােত েসিটেক যেবহ কেরিছেল। আর যিদ
েকউ তামা�ু হ� তথা হ� ও ওমরা উভেয়র ইহরাম বাঁেধ এবং
সে� কের হাদঈর পশুহাঁিকেয় বা বহন কের িনেয় যায়, তাহেল
েস ি�রান হ� পালনকারী িহসােবই িবেবিচত হেব এবং
কুরবানীর িদন পযর্� েস ইহরাম

অব�য় থাকেব। আেয়শা

(রািদয়া�াহু ‘আনহা) হেত বিণর্ত হাদীছিট একথার �মাণ বহন
কের (বুখারী, হা/১৫৫৬ ও ৪৩৯৫; মুসিলম, হা/২৯১০)।
১২. যিদ েকােনা পুরুষ বা মিহলার সােথ অ�া� বয়�
স�ান থােক, তাহেল তারা তােক হ� এবং ওমরা করােত পাের।
অ�া� বয়� স�ান ভাল-মে�র পাথর্কয্ িনণর্েয় সক্ষম হে
অিভভাবেকর অনু মিত�েম ইহরাম বাঁধেব। আর ভাল-মে�র
পাথর্কয্ িনণর্েয় সক্ষম না হেল তার অিভভাবক তার পক্
ইহরাম বাঁধেব। তেব অ�া� বয়� স�ােনর ইহরাম বাঁধা তার
অিভভাবেকর উপর ওয়ািজব নয়। অতএব, অিভভাবক যিদ অ�া�
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বয়� স�ােনর ইহরােমর বয্ব�া না কে, তাহেল তার েকান
েগানাহ হেব না।
উে�খয্ ে, অ�া� বয়� বা�া কতৃর্ক হ� ও ওমরা
স�ািদত হেলও তা নফল িহসােব গণয্ হে। েসজনয্ �া� বয়�
হওয়ার পের তার উপর হ� ও ওমরা ওয়ািজব হেব। হ� ও
ওমরার শতর্সমূহ উে�খ করার সময় এ িষেয় আমরা দলীল
েপশ কেরিছ। বা�া কংকর িনেক্ষেপ সক্ষম না হেল
অিভভাবক তার পক্ষ েথেক িনেক্ষপ কের । ইবনু ল মুনিযর
(রেহমাহু�া) বেলন, ‘সবাই একমত েপাষণ কেরেছন েয, বা�া
কংকর িনেক্ষেপ সক্ষম না হেল তার পক্ষ েথেক িনেক
েদওয়া যােব’ (আল-ইজমা/৬৬)। �া� বয়�রা হে�র েযসব কাজ
কের, বা�ােদরেকও েসগুেল করেত হেব। অনু রূপভােব �া�
বয়�রা েযসব িনিষ� িবষয় েথেক েবঁেচ থােক, বা�ােদরেকও
েসগুিল েথেক েবঁেচ থাকেত হে। অ�া� বয়� বা�ােক েকােল
িনেয় তার অিভভাবক �ওয়াফ বা সা‘ঈ করেল অিভভাবক িনেজর
পক্ষ েথে েযমন �ওয়াফ বা সা‘ঈর িনয়য্ত করে, েতমিন ঐ
বা�ার পক্ষ েথেকও �ওয়াফ বসা‘ঈর িনয়য্ত করে।
বা�ােদরেক

িনেয়

তােদর

অিভভাবকেদর

পৃথক

�ওয়ােফর েকােনা �েয়াজন েনই। েকননা েয মিহলািট তার
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বা�ার হ� স�েকর্ রাসূল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক
িজেজ্ঞস কেরিছন, তাঁেক িতিন এমনিট িনেদর্শ কের িন।
মিহলািট িজেজ্ঞস কেরিছে, েহ আ�াহ্র রাসূ ল! এর িক হ�
হেব? িতিন বলেলন, ‘হয্া! আর তুিম েনকী পােব’ (মুসিলম,

হা/৩২৫৪)।
১৩. হ� বা ওমরা পালেন�ু ঋতুবতী অথবা �সূ িত
মিহলা মী�াত অিত�ম করেল তারাও ইহরাম বাঁধেব এবং
�ওয়াফ বয্তীত সাধারণ হাজীরা যা কে, তারাও তাই করেব।
পিব� হওয়ার পর েগাসল কের �ওয়াফ কের িনেব। জােবর
(রািদয়া�াহু ‘আনহ) বিণর্ত হাদীেছ এেসে, ‘আমরা রাসূ ল
সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর সােথ েবর হেয় যখন যু লহুলায়ফােত েপৗঁছল, তখন আসমা িবনেত উমাইস (রািদয়া�াহু
‘আনহা) মুহা�াদ ইবেন আবূ বকরেক �সব করেলন। অতঃপর
িতিন রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর িনকট জানেত
েচেয় খবর পাঠােলন েয, আিম এখন িক করব? িতিন বলেলন,
َْ ْ َ
َ
ْ َ
َْ
«�ِ اﺳتﺜ ِﻔ ِﺮى ﺑِﺜ ْﻮ ٍب َوأﺣ ِﺮ
»اﻏت ِﺴ ِ� و
তুিম েগাসল কের নাও এবং একিট েনকড়া েবঁেধ ইহরাম
বাঁধ’ (মুসিলম, হা/২৯৫০)। আেয়শা (রািদয়া�াহু ‘আনহা) িবদায়
হে� রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর সােথ ওমরার
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ইহরাম বাঁধেলন। িক� িতিন ঋতুবতী হেয় েগেলন। েলাকজন
হে�র উে�েশয্ ম�া েথেক েবর হেয় যাওয়ার পরও িতিন
ঋতু�াব মু� হেলন না। ফেল রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম তাঁেক ঐ ওমরার সােথ হে�র ইহরাম বাঁধেত বলেলন
এবং এর মাধয্েম িতিন ি�রান হ� পালনকািরণেত পিরণত
হেলন। রাসূ ল সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম তাঁেক বেলিছেলন,
ْ
ََُْ َ َْ
ْ َ َِّﺎﺒﻟﻴْﺖ ﻰﺘ
ُّ َ ْ َ َ ْ َ َﻄ
«ﻬُﺮي
ِ َ �ﻮ
ِ �ﻄ
ِ � »إ�ﻌ ِ� ﻣﺎ �ﻔﻌﻞ ﻟَْﺎجُ �� أن ﻻ
‘একজন সাধারণ হাজী যা কের, তুিমও তাই কর। তেব
পিব� না হওয়া পযর্� তুিম বায়তু�াহ �ওয়াফ কেরা ন’ (বুখারী,

হা/৩০৫; মুসিলম, হা/২৯১৯)।
১৪. ঋতু�� হওয়ার কারেণ আেয়শা (রািদয়া�াহু
‘আনহা) হ� েথেক পৃথক একিট ওমরা স�াদন করেত সক্ষ
হন িন বেল িতিন হে�র পের রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম-এর কােছ একিট ওমরা করার আেবদন কেরন। ফেল
নবী সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম আেয়শা (রািদয়া�াহু‘আনহা)এর ভাই আ�ু র রহমান ইবেন আবূ বকর (রািদয়া�াহু‘আনহমা)
েক তাঁর েবানেক সে� কের ম�ার িনকটতম হালাল এলাকা
তান‘ঈম-এ িনেয় েযেত বেলন এবং আেয়শা (রািদয়া�াহু‘আনহা)
েসখান েথেকই ওমরার ইহরাম বাঁেধন (বুখারী, হা/১৭৮৫;
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মুসিলম, হা/২৯১০)। অতএব, আেয়শা (রািদয়া�াহু ‘আনহা)-এর
মত যার অব�া হেব, েস হে�র পের তাঁর মত ওমরা করেত
পাের। উে�খয্ ে, িকছু িকছু হাজী হালাল এলাকা েথেক ইহরাম
েবঁেধ একািধক ওমরা কের থােক। এিট একিট অনু িচৎ কাজ।
েকননা নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম আেয়শা রািদয়া�াহু
‘আনহােক ওমরার অনু মিত িদেয় িতিন এবং তাঁর ছাহাবীগণ যখন
আেয়শা (রািদয়া�াহু ‘আনহা)-এর ওমরা সমাি�র অেপক্ষা
িছেলন, তখন িতিন আর কাউেক এমন ওমরা পালন করেত
বেলন িন। তাছাড়া এর মাধয্েম একিদেক েযমন �চ� ভীেড়র সৃি�
হয়, েতমিন �ওয়াফ এবং সা‘ঈকারীেদরেক ক� েদওয়া হয়।
রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর সবগুিল ওমরাই িছল
ম�ায় �েবেশর সমেয়; ম�ায় অব�ানরত অব�ায় েসখান েথেক
বাইের িগেয় একিট ওমরাও িতিন স�� কেরন িন।
১৫. ইহরাম অব�ায় েপাষাক হেব একিট পরেনর কাপড়
এবং একিট গােয়র চাদর। নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম
বেলন,

َْ ْ ََ َ َ َ
ُ ُ َ َ ْ ْ ْ َﻴ
ْ�
«�
ز
إ
ﻓ
ﻢ
» ﻟُﺤ ِﺮم أﺣﺪ
ِ
ِ
ِ  و�ﻌﻠ،ٍار و ِرداء
ٍ
‘েতামােদর েয েকউ একিট পরেনর কাপড়, গােয়র চাদর

এবং সাে�ল পােয় ইহরাম বাঁধেব’ (আহমাদ, হা/৪৮৯৯, আ�ু �াহ
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ইবেন ওমর (রািদয়া�াহু‘আনহুম) েথেক বিণর্, হাদীছিটর সনদ
বুখারী ও মুসিলেমর শতর্ সােপেক্ষ ছ)। কাপড় দু ’িট সাদা এবং
পির�ার হওয়া উ�ম। ইহরােমর কাপড় ময়লা হেল মুহিরম বয্ি�
তা ধু েত পাের। অনু রূপভেব �েয়াজেন বদল কের ঐ জাতীয়
অনয্ কাপড়ও পরেত পাে। ইহরাম অব�ায় মুহিরম বয্ি� েগাসল
করেত পাের। েকননা নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম ম�ায়
�েবেশর সময় যূ -তুওয়া এলাকার কূপ েথেক েগাসল কেরিছেলন

(বুখারী, হা/১৫৫৩, আ�ু �াহ ইবেন ওমর (রািদয়া�াহু ‘আনহুম)
হেত বিণর্)। আবূ আইয়ূ ব আনছারী (রািদয়া�াহু‘আনহ) েথেকও
অনু রূপ হাদীছ বিণর্ত হেয়ে (বুখারী, হা/১৮৪০; মুসিলম,

হা/২৮৮৯)।
১৬. মুহিরম বয্ি�েক তার �াভািবক েপাষাক েরেখ
একিট পরেনর কাপড় এবং একিট গােয়র চাদর পরেত হয়।
এেক্ষে� ধ-দির�, রাজা-�জার মেধয্ েকােন পাথর্কয্ ে।
ইহরােমর েক্ষে� েপাষােকর এই সমতা হাজীেদরেক মৃতুয্র প
কাফন পিরধােনর েক্ষে �েতয্ের সমতার কথা �রণ কিরেয়
েদয়। েকান মুসিলম যখন মৃতুয্েক �রণ করে, তখন েস
সৎআমেলর মাধয্েমৈনকটয্ অজর্ন কেমৃতুয্র জনয্ ��িত িনে
পারেব।
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১৭. হে�র মাসসমূ েহ েকউ ওমরা কের তার েদেশ বা
অব�ান �েল িফের েগেল তার সফর েশষ হেয় যাওয়ার কারেণ
েস তামা�ু হ� পালনকারী গণয্ হেব ন।
হে�র মাসসমূ েহ েকউ ওমরা কের মদীনায় েগেল তার
হে�র সফর েশষ না হওয়ার কারেণ েস তামা�ু হ� পালনকারী
গণয্ হে। অতএব, আবার মী�াত অিত�েমর সময় েস হ� বা
আেরকিট ওমরার ইহরাম বাঁধেব। তেব ওমরার ইহরাম বাঁধাই
উ�ম। েকননা এর মাধয্েম েস মী�াত েথেক দ’িট ওমরা এবং
একিট হ� পালেন সক্ষম হ। এেক্ষে� তামা�ু হে�র জন
িনধর্ািরত একিটহাদঈ িদেলই চলেব।
১৮. েয বয্ি� িনেজর পক্ষ েথেক ফরয আদায়
কেরেছ অথবা ওমরা পালন কেরেছ, েস িনজ আ�ীয়-�জনসহ
অনয্েদর পক্ষ েথেক হ� বা ওমরা আদায় করেত প। তেব
যােদর পক্ষ েথেক হ� বা ওমরা করা জাে, েকবলমা� তােদর
পক্ষ েথেকই েসিট করা যা। ফরয এবং নফল উভয় হ�ই এই
িবধােনর আওতাভু� হেব। েকউ কােরা �িত অনু �হ কের তার
পক্ষ েথেক এই হ� বা ওমরা আদায় করেত পাের অথবা অেথর
িবিনমেয়ও আদায় করেত পাের। অথর-কিড় িকছু িনেলও েযন
েসিটই হ� পালেনর মূ ল উে�শয্ না হ। এমনিট িন�নীয়।
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েকননা েস তার আমেলর মাধয্েম দুিনয়া েপেত েচেয়ে। েনওয়ার
জনয্ হ� করা এবং হ� করার জনয েনওয়া এক নয়;
আমােদরেক এতদু ভেয়র মেধয্ পাথর্কয্ করেত । েকননা
েনওয়ার জনয্ হ� করা িন�নী। কারণ এেক্ষে� হ� হে
মাধয্ আর েনওয়া হে� মূ ল লক্। পক্ষা�ের হে�র জনয্ েনও
�শংসনীয়। কারণ এেক্ষে� েনওয়া হেমাধয্ এবং হ� হে�
মূ ল লক্। েযমন: েকউ হ� করেত চায়, িক� তার হ� করার
মত স�ল েনই। ফেল েস কােরা কাছ েথেক গৃহীত অথর্ িদেয়
হে� েযেত চায়।
েকউ কােরা পক্ষ েথেক হ� করেল মেন মেন ঐ বয্ি
পক্ষ েথেক িনয়য্ত ক, যার পক্ষ েথেক েস হ� করার ই�
েপাষণ কেরেছ। েস তার িনয়য্তটা মুেখও উ�ার করেত পাের।
َ ُ َ َ ْ ّ �ُ ْ َ ْ ّ َ ْ َﻲ
َ َ
েযমন: বলেত পাের, ٍِ أ ْو � ْﻦ ﻓﻼن
( َّﻴْﻚ َﺠًﺎ �ﻦ ِﺑ أوউ�ারণ:

লা�াইকা হা�ান আন আবী আও উ�ী আও আন ফু লান),
‘আমার িপতা, মাতা বা অমুক বয্ি�র পক্ষ েথেক হে�র 
আপনার ডােক সাড়া িদেয়িছ’। যার পক্ষ েথেক হ� কর, তার
নাম বলেব। আ�ু �াহ ইবেন আ�াস (রািদয়া�াহু ‘আনহুম)
বেলন, ‘নবী সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এক বয্ি�েক বলেত
শুনেল, আিম শুবরুমার পক্ষ েথেক িনয়য্ত। তখন রাসূ ল
সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন, তুিম িক িনেজর হ�
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কেরছ? িতিন বলেলন, না। অতঃপর নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম বলেলন,

َ ُ ْ ُﺞَّ َ ْ َ ْ َ ُﻢَّ ُﺞَّ َ ْ ُﺮ
«ﺒ َﻣﺔ
�ﻦ
» �ﻦ �ﻔ ِﺴﻚ

“তুিম আেগ েতামার িনেজর হ� কেরা, তারপর
শুবরুমার পক্ষ  হ� কেরা” (�বারানী, আল-মু‘জামুছ ছগীর,

পৃ: ২২৬, আ�ু র রহমান ইবেন খােলদ র�ী বয্তীত হাদীছিটর
বণর্নকারীগণ সবাই িনভর্রেযাগয ()ﺛﻘﺎت। আ�ু র রহমান স�েকর্
ইবেন হাজার (রেহমাহু�া) ‘তা�রীবুত তাহযীব’ �ে� বেলন,
িতিন িব�� ()ﺻﺪوق। অতএব, হাদীছিটর সনদ ‘হাসান’। শায়খ
আলবানী (রেহমাহু�া) হাদীছিটর আেরা কেয়কিট সূ � ()ﻃﺮق
উে�খ কেরেছন, েযগুিলর মাধয্েম এ ‘ছহীহ িলগায়িরহী’ হেব।
িতিন িনেজও এিটেক ‘ছহীহ’ বেলেছন এবং বায়হা�ী, ইবনু ল
মুলাি�ন ও ইবেন হাজার (রেহমাহু�া)-এর পক্ষ েথেক ছহী
হওয়ার উ�ৃ িত উে�খ কেরেছন)। হাদীছিট �মাণ কের, েয বয্ি�
িনেজর হ� কের িন, েস অেনয্র হ� করেত পারেব ন।
েকােনা মিহলা েকান পুরুেষর পক্ষ েথেক হ� আদ
করেত পাের। ফায্ল ইবেন আ�াস (রািদয়া�াহু ‘আনহুম)-এর
হাদীেছ খাছ‘আম েগাে�র এক মিহলা কতৃর্ক তাঁর িপতার পক
েথেক হ� পালেনর ঘটনা বিণর্ত হেয়েছ (বুখারী ও মুসিলম,
124

হাদীছিট হ� ও ওমরার শতরসমূ হ আেলাচনার সময় গত হেয়
েগেছ)।
অনু রূপভেব েকােনা পুরুষ েকােন মিহলার পক্ষ েথে
হ� করেত পাের। ইবেন আ�াস (রািদয়া�াহু‘আনহুম) বেলন,
এক বয্ি� রাসূলসা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর িনকেট এেস
বলেলন, আমার েবান হ� করার মানত কেরিছল, িক� েস মারা
েগেছ? নবী সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন,
َ َ ْ َ ٌ َْ ََْ َ َ َ َْ
ُ
«ﺎﺿﻴَﻪ
ِ »لﻮ ﻛن ﻋﻠﻴﻬﺎ د�ﻦ أ�ُﻨﺖ ﻗ
‘েস যিদ ঋণী হত, তাহেল িক তুিম তার ঋণ েশাধ কের
িদেত?’ েলাকিট বলেলন, হয্া। অতঃপর িতিন বলেলন,
َ ْ ّ َ ْ َ َ َّ� ْ َ
«َﺣَﻖُ ﺑِﺎﻟﻘ َﻀﺎ ِء
 �ﻬﻮ، »ﻓﺎﻗ ِﺾ
‘তাহেল তুিম আ�াহ্র ঋণ পিরেশাধ কের দাও। েকননা
িতিন ঋণ পিরেশােধর অিধকতর হ�দার’ (বুখারী, হা/৬৬৯৯)।
িতন ে�ণীর মানু েষর পক্ষ েথেক হ� এবং ওমরা কর
যায়: মৃত বয্ি, অিতশয় বৃ�, িযিন �মেণ সক্ষম নন এবং এম
অসু � বয্ি, যার অসু খ ভাল হওয়ার আশা করা যায় না। েয
বয্ি� তার েবােনর হ� কেরিছেল, েস বয্ি�র হাদীছ �মাণ
কের েয, মৃেতর পক্ষ েথেক হ� করা য। খাছ‘আমা েগাে�র
125

মিহলা কতৃর্ক তাঁর িপতার হ� স�িলত হাদীছিট �মাণ কের ে,
অিতশয় বৃে�র পক্ষ েথেক হ� করা য। সু � হওয়ার আশা
করা যায় না এমন েরাগীর েক্ষে�ও েশেষর িবধানিট বলব
থাকেব।
তালিবয়া
১. ‘তালিবয়া’ শ�িট ‘লা�া’ ( َّ)ﻰﺒ-এর ি�য়ামূ ল। আর
‘লা�া’ অথর্ হে, মুহিরম বয্ি� হ� ও ওমরােত ‘লা�াইক’
বলল। ইেতাপূ েবর আমরা বেলিছ েয, নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম তাঁর ইহরাম বাঁধার সময় বেলিছেলন, ‘লা�াইক
َ َّ
উমরাতান ওয়া হা�াতান’। ‘লা�াইক’ ()َﻴْﻚ
শ�িট কােরা ডােক
সাড়া েদওয়ার জনয্ সু�র একিট শ। রাসূ ল সা�া�াহু‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম কিতপয় ছাহাবীেক েডেকেছন এবং তাঁরা ‘লা�াইক’
বেল সাড়া িদেয়েছন মেমর্ �মাণ পাওয়া যা। রাসূ ল সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর ডােক তাঁেদর েকউ েকউ বলেতন,
َ
َ َّ
‘লা�াইকা ইয়া রাসূ লা�াহ! ()َﻴْﻚ ﻳَﺎ َر ُﺳ ْﻮل اﷲ,
আবার েকউ েকউ
َ ْ
َ َّ
বলেতন, ‘লা�াইকা ওয়া সাদাইক’ ()َﻴْﻚ َو َﺳﻌ َﺪﻳْﻚ।
ছহীহ
বুখারীেত এমন েবশ কেয়কিট হাদীছ পাওয়া যায় (েদখুন:

হা/১২৮, ৪৫৭, ৫৩৭৫ এবং ৬২৬৮)। ইমাম আবূ দাঊদ তাঁর
‘সু নান’-এর ‘িশ�াচার’ অধয্ােয় (হা/১৬৭) অনু ে�দ রচনা
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কেরেছন এভােব, ‘কাউেক ডাকা হেল েস বলেব, লা�াইক’।
ইমাম বুখারী তাঁর ‘আল-আদাবুল মুফরাদ’ �ে� (৪২৭) অনু ে�দ
রচনা কেরেছন এভােব, ‘েয বয্ি� ডােক সাড়া েদওয়ার সময়
লা�াইক বলেব’।
আর �য়ং মহান আ�াহ মানু ষেদরেক হ� করেত
েডেকেছন। িতিন তাঁর নবী ইবরাহীম ‘আলাইিহস্সালামেক বেলন,
ُّ
ّ ُ َٰ َ َ ٗ َ َ ُ ۡ َ ّ َۡ
َ � فَ ّج
َ �ۡ� َضامِر يَأ
َّ� � ﴿ َوأَ ّذِن
ِ
يق
م
ع
ِن
م
�ِ
�
و
�ا
ج
ر
وك
ت
�
ي
ج
�ٱ
ب
اس
ِ
ِ
ِ
ٍ ِ
ِ
ِ
ِ
ٖ
ٖ
[٢٧ : ﴾ ]ﺤﻟﺞ٢

‘আর মানু েষর মেধয্ হে�র জনয্ েঘাষণা িদেয় দাও।
তারা দূ র-দূ রা� েথেক পােয় েহঁেট এবং সবর্�কার হালকা-পাতলা
উেটর িপেঠ সওয়ার হেয় েতামার কােছ আসেব’ (হ� ২৭)।
অতএব, েকান মুসিলম যখন মী�ােত এেস ইহরাম েবঁেধ েফলেব,
তখন তালিবয়া পড়েব। যার অথর্ হে, েহ �িতপালক! আপিন
আপনার পিব� গৃেহ হ� করার জনয্ আমােক েডেকেছন এবং
আমার জনয্ তা সহজসাধয্ কের িদেয়ে। অতএব, েহ আ�াহ!
আিম আপনার আ�ােন সাড়া িদেয়িছ। ‘লা�াইক আ�াহু�া
লা�াইক’ অথর্ হে, ‘সাড়া �দান করার পর সাড়া েদওয়া’।
২. রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এভােব
তালিবয়া পড়েতন:
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ْ ََّ ّ ْ َ ﻠَّﻬُﻢَّ َ ّ ْ َ َ ّ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ ِن
َ ْ ْ َ َ َ ْ
 ﺤﻟ َ ْﻤ َﺪ اﻨﻟِّﻌ َﻤﺔ لﻚ َوالﻤُﻠﻚ،ﺷ�ﻚ لﻚ َّﻴْﻚ
»َﻴﻚ
ِ  َﻴﻚ ﻻ،َﻴﻚ
َ َ َ َ َ
«ﺷ�ﻚ لﻚ
ِ ﻻ

(উ�ারণ: লা�াইকা আ�াহু�া লা�াই, লা শারীকা
লাকা লা�াইক, ই�াল হামদা ওয়ান-িন‘মাতা লাকা ওয়াল-মুলক,
লা শারীকা লাক), অথর্াৎ ‘আিম আপনার ডােক সাড়া িদেয়িছ, েহ
আ�াহ! আিম আপনার ডােক সাড়া িদেয়িছ। আিম আাপনার ডােক
সাড়া িদেয়িছ, আপনার েকান শরীক েনই, আিম আপনার ডােক
সাড়া িদেয়িছ। িন�য়ই সম� �শংসা, েন‘মত এবং সা�াজয্
আপনারই। আপনার েকান শরীক েনই’ (বুখারী, হা/১৫৪৯;

মুসিলম, হা/২৮১১, ইবেন ওমর (রািদয়া�াহু ‘আনহুম) েথেক
বিণর্)। বুখারী ও মুসিলেমর অনয্ বণর্য় তালিবয়ার পের
এেসেছ, ‘িতিন এই চারিট বােকয্র েবশী বাড়ােতন না’ (বুখারী,

হা/৫৯১৫;

মুসিলম,

হা/২৮১৪)।

ছহীহ

মুসিলেম

জােবর

(রািদয়া�াহু ‘আনহ) বিণর্ত হাদীেছও এরূপ তালিবয়ার কথ
এেসেছ (হা/২৯৫০)। ছহীহ বুখারীেত আেয়শা (রািদয়া�াহু
‘আনহা) হেতও এরূপ তালিবয়া এেসে, তেব েসখােন েশেষা�
َ َ َ َ َ
ﺷ�ﻚ لﻚ
ِ  ﻻকথািট েনই (হা/১৫৫০)। সু নােন নাসা‘ঈেত বুখারী
ও মুসিলেমর শতর্ সােপক্ষ ছহীহ সনেদ আবূ হুরা (রািদয়া�াহু
‘আনহ) েথেক বিণর্ত হেয়ে, ‘রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ
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َ َّْ
ََ ﻚ
ওয়াসা�াম-এর তালিবয়া িছল, লা�াইক ইলাহাল হা� ( ِﻪﻟ
َﻴ
ّ
ِ’)ﻟَْﻖ
(হা/২৭৫২)।
ছহীহ মুসিলেম হাদীেছর েশষাংেশ এেসেছ, আ�ু �াহ
ইবেন ওমর রািদয়া�াহু‘আনহুম তালিবয়ােত িকছু শ� বৃ ি� কের
এভােব বলেতন,
ُ ْ َ َ ُ َ ْ َّْ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ ّ ْ َ َالﺮ
َ ْ
َ َ َ َ
«ﺎء ِﻴﻟْﻚ َواﻟ َﻌ َﻤﻞ
» َّﻴْﻚ َّﻴْﻚ َو َﺳﻌ َﺪﻳْﻚ َاﺨﻟ� ِ�ﻴﺪﻳﻚ َﻴﻚ �ﺒ

(হা/২৮১২)। ছহীহ মুসিলেম (হা/২৮১৪) হাদীেছর
েশষাংেশ আেরা এেসেছ, আ�ু �াহ ইবেন ওমর (রািদয়া�াহু
‘আনহুম) বলেতন, ওমর ইবনু ল খা�াব (রািদয়া�াহু ‘আনহ)
রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর মত চারিট বােকয্
তালিবয়া পড়েতন, িতিন বলেতন,
ْ
َ َ ُ َ ْ ََّ َ ْ َ َ ّ ْ َ َالﺮ
َ ْ
َ َ َ َ
َ َ
ُ ْ َ َاﺨﻟ
ﺎء ِﻴﻟْﻚ
�ﺒ
� ِﻓ ﻳﺪﻳﻚ َﻴﻚ
» َّﻴْﻚ ﻠَّﻬُﻢَّ َّﻴْﻚ َّﻴْﻚ َو َﺳﻌ َﺪﻳْﻚ
ُ ْ
«َواﻟ َﻌ َﻤﻞ
৩. রাসূ ল সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর তালিবয়ায়
তাওহীেদর

বাণী

িবেঘািষত

হেয়েছ

এবং

িশেকরর

সােথ

স�কর্হীনতা েঘাষণা করা হেয়ে। আর ‘লা ইলা-হা ই�া�া-হ’َِّﻻ
َ َ
َ َ
এর দাবীও তাই। এখােন  َّﻴْﻚ ﻠَّﻬُﻢَّ َّﻴْﻚঅথর্( ) اﷲবা ‘আ�াহ
َ َ َ َ َ
َ
বয্তী’। আর ﺷ�ﻚ لﻚ
ِ  ﻻঅথর্ ( )َ إَﻪﻟবা ‘েকােনা মা‘বূ দ েনই’।
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অনয্ানয্ ইবাদেতর মত হ�ও একিট ইবা। সু তরাং েকবল
আ�াহ্র স�ি�র জনয্ এবং রাসূলসা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম
�দিশর্ত প�িতেতই তা আদায় করেত হে। েকননা ইবাদাত
কবুল হওয়ার দু ’িট শতর্ হে, আ�াহ্র স�ি� কামনা এবং রাসূ ল
সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর অনু সরণ। তালিবয়ায় আ�াহ্র
বড়� এবং �শংসা রেয়েছ। িতিনই রাজািধরাজ, অনু �হ পরায়ণ
এবং যাবতীয় �শংসা পাওয়ার েযাগয। পক্ষা�ের মুশিরকেদ
তালিবয়ায় িশেকরর সংিম�ণ রেয়েছ। তারা �ওয়াফরত অব�ায়
َ َ َ َ َ َ َّْ
বলত, ﺷ�ﻚ لﻚ
ِ ‘ َﻴﻚ ﻻআিম আপনার ডােক সাড়া িদেয়িছ,

আপনার েকান শরীক েনই’। তখন রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ
َْ َْ ُ َ
ওয়াসা�াম বলেতন, ‘ َو�ْﻠ� ْﻢ ﻗﺪ ﻗﺪএখােনই ক্ষা� , আর
َ َِّﻻ
ُ ُ َ َ َ ًُ ﻫ
সামেন েবেড়া না’। অতঃপর তারা বলত, ﺷ��ﺎ َﻮ لﻚ � ْﻤ ِﻠﻜﻪ
ِ
َ َ
‘ َو َﻣﺎ َمﻠﻚতেব ঐ শরীক বয্তী, যা আপনার জনয্ রেয়ে, আপিন
যার মািলক আর যা িকছু র েস মািলক’ (মুসিলম, হা/২৮১৫)।
َ َْ ُ َ
 َو�ْﻠ� ْﻢ ﻗﺪ ﻗﺪ-এর অথর্ হে, তাওহীেদর কােলমা পযর্ বেলই
েথেম যাও, এর সােথ িশেকরর সংেযাজন ঘটাইও না।
৪. পুরুষেদর ৈ�ঃ�ের তালিবয়া পড়া উ�ম। সােয়ব
ইবেন খা�াদ (রািদয়া�াহু ‘আনহ)-এর হাদীেছ রাসূ ল সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,
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َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ ُ ََّ َُﻤ
ْ
َ ََ ُ ْ
َ
َ َ
«ﺤﺎﺑَﻚ أن ﻳَ ْﺮ� ُﻌﻮا أ ْﺻ َﻮا�ﻬُ ْﻢ ﺎﺘﻟَّﻠ ِﺒﻴَ ِﺔ
ﺒ�ﻞ �ﻘﺎل ِﻟ ﻳﺎ ﺪ مُﺮ أﺻ
ِ »ﺟﺎء ِ� ِﺮ
‘িজবরীল (‘আলাইিহস্সালাম) এেস আমােক বলেলন, েহ
মুহা�াদ! আপিন আপনার স�ীগণেক উৈ�ঃ�ের তালিবয়া পড়ার
আেদশ করু’ (নাসা‘ঈ, হা/২৭৫৩, সনদ ছহীহ)।
তেব মিহলারা িন��ের তালিবয়া পাঠ করেব। ইমাম
িতরিমযী ৯২৭ নং হাদীছ উে�খ করার পর বেলন, ‘মিহলােদর
উৈ�ঃ�ের তালিবয়া পড়া মাকরূ’।
৫. হ� বা ওমরার ইহরাম বাঁধার পর েথেক তালিবয়া
পাঠ শুরু করেব এবং হ� পালনকার ১০ তািরেখ জামরাতুল
আ�াবায় কংকর িনেক্ষেপর পর তালিবয়া ব� কর। ফাযল
ইবেন আ�াস (রািদয়া�াহু ‘আনহুম) বিণর্ত হাদী এর দলীল

(বুখারী,

হা/১৬৮৫)।

হাদীছিটর

বয্াখয্ায় ইবেন হাজা

(রেহমাহু�া) বেলন (ফাতহুল বার, ৩/৫৩৩), জামরাতুল
আ�াবায় কংকর িনেক্ষ প পযর্� ন সা�া�াহু ‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম তালিবয়া পড়েত থাকেতন। িতিন বেলন, ‘জামরাতুল
আ�াবায় �থম কংকরিট িনেক্ষেপর সােথ েথ তালিবয়া ব�
করেব নািক সবগুিল কংকর িনেক্ষেপর পর ব� ক, তা িনেয়
মতাৈনকয্ রেয়ে। তেব অিধকাংশ িব�ানই �থম মেতর পেক্
রায় িদেয়েছন। অবশয্ আহমাদ এবং শাে‘ঈ মাযহােবর েকউ
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েকউ ি�তীয় মতিটেক সমথর্ন কেরেছ। েশেষর মতাবল�ীেদর
দলীল হে�, ইবেন আ�াস (রািদয়া�াহু ‘আনহুম) ফাযল েথেক
বণর্না কের, িতিন বেলন,
ْ ﻠَﻰﺒ
ََ َََ ْ
ُ »أَﻓَ ْﻀ
ّ ﺖ َﻣ َﻊ ّﻰﺒ
�َ ﺎت ﻓﻠ ْﻢ ﻳَ َﺰل ِّ ﻰﺘَّ َر
ٍ  ِﻣﻦ ﻋﺮﻓ-ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- ِ
ِ
َ َ ْ َ َ َ َّّ ُ َ َ ِ ّ َ َ ُﻢ
َ
َ
َ
َ
َََْ َ َْ
«ٍآﺧ ِﺮ ﺣﺼﺎة
ِ ﺟ َﺮة اﻟﻌﻘﺒ ِﺔ �َﺮﺒِ ﻣﻊ ُ ﺣﺼﺎةٍ �ﻄﻊ ﻟَّﻠ ِﺒﻴﺔ ﻣﻊ
‘আিম রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর সােথ
আরাফা েথেক এেসিছলাম। িতিন জামরাতুল আ�াবায় কংকর
িনেক্ষ প পযর্� তালিবয়া পড়েতই িছ, �েতয্কিট কংকর
িনেক্ষেপর সময় িতিন তাকবীর িদি�ে। অতঃপর েশষ
কংকরিট িনেক্ষেপর সােথ সােথ তালিবয়া ব� কের িদে’

(ছহীহ ইবেন েখাযায়মা, হা/২৮৮৭)। হাদীছিট বণর্নার পর ইবেন
েখাযায়মা (রেহমাহু�া) বেলন, ‘হাদীছিট ছহীহ এবং অনয্ানয
অ�� বণর্নাসমূেহর বয্াখয্া । এখােন ‘জামরাতুল আ�াবায়
কংকর িনেক্ষ প পযর্� তালিবয়া পড়’-এর অথর্ হে, কংকর
িনেক্ষপ েশষ করা পযর্� তালিবয়া পড়’। িতিন আেরা বেলন,
‘এই হাদীছিট �� বণর্না কের ে, রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম েশষ কংকরিট িনেক্ষেপর সােথ সােথ তালিবয়া ব
কেরিছেলন; �থম কংকর িনেক্ষেপর সময় ’। উে�খয্ ে,
ইবেন খুযাইমার সনেদর ওমর নামক একজন রাবীেক ভুল�েম
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মুহা�াদ বলা হেয়েছ। িক� ইমাম বায়হা�ী (রেহমাহু�া)
হাদীছিট বলার সময় রাবীর সিঠক নামিট উে�খ কেরেছন (সু নােন

বায়হা�ী, ৫/১৩৭)।
আর ওমরা পালনকারী �ওয়াফ শুরু করার সম
তালিবয়া ব� কের িদেব। ইবেন আ�াস (রািদয়া�াহু ‘আনহুম)
বিণর্ত হাদীেছ এর �মাণ িমেল(সু নােন বায়হা�ী, ৫/১০৪)। ইমাম
িতরিমযী (হা/৯১৯) হাদীছিট বণর্না পর বেলন, এিটই অিধকাংশ
িব�ােনর অিভমত। এরপর িতিন সু ফইয়ান, শােফ‘ঈ, আহমাদ,
ইসহা� �মুেখর নাম উে�খ কেরন। তেব ইবেন আ�াস
রািদয়া�াহু ‘আনহুম েথেক মারফূ সূ ে� বিণর্ত িতরিমযীর এই
হাদীছিটর সনদ যঈফ।

মসিজেদ হারােম �েবশ
১. মসিজেদ হারােমর দু ’িট পিরভাষা রেয়েছঃ এক. কা‘বা
স�িলত পুেরা মসিজদ এবং দু ই. পুেরা ম�া। িনে�া� আয়াতিট
ি�তীয় পিরভাষািটর �মাণ বহন কের: মহান আ�াহ বেলন,
َ ٱ� َر
ۡ َ ۡ ْ ُ َ ۡ َ َ َ ٞ َ َ َ ُ ۡ ِين َء َام ُن ٓوا ْ ِّ�َ َما ٱل ۡ ُم
ّ ٓ
َ َ�ّ َ�ُ َها
َ ۡ ج َد
�ٰ ﴿
ام َ� ۡع َد
ِ ��ون �س ف� �قر�وا ٱلمس
ِ
َ َ
[٢٨ :َ� ِم ِه ۡم �ٰذ�ۚ ﴾ ]ﺘﻟﻮ�ﺔ
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‘েহ ঈমানদারগণ! মুশিরকরা অপিব�। সু তরাং এ বছেরর
পর তারা েযন মসিজেদ হারােমর িনকেট না আেস 14’ (তওবাহ

২৮)।
২. মসিজেদ হারামসহ েয েকােনা মসিজেদ �েবেশর
সময় আেগ ডান পা রাখেব (মু�াদরােক হােকম, ১/২১৮, িতিন

মুসিলেমর শতর্ানুযায়ী হাদীছিটেক ছহীহ বেলেছন এবং হােফয
যাহাবী তাঁেক সমথর্ন কেরেছ)। অতঃপর বলেব,

ْ
ُُْ َ
ّ
ْ
ْ َُ ََ ّْ
َّ لﻠَّﻬُﻢ،»� اﷲ
 َو�ِ َﻮﺟ ِﻬ ِﻪ،ﷲ اﻟ َﻌ ِﻈﻴْ ِﻢ
ِ  اﻋﻮذ ﺑﺎ،ﷲ
ِ َﻞِ َﺳَﻠِﻢ ﻋ رﺳﻮ ِل ا
َ
َ َ ْ َ َ ْ ْ ْ َ ْ َّْ َ ْ َ لﺸَّ ْ َ لﺮَّ ْ لﻠَّﻬُﻢ
َْ َ ْ َ ْ
«َﻤﺣ ِﺘﻚ
ا�ﺘﺢ ِﻟ أﺑﻮاب
،ﺎن ِﺟﻴ ِﻢ
ِ  وﺳُﻠﻄﺎﻧِ ِﻪ اﻟﻘ ِﺪﻳ ِﻢ ِﻣﻦ ﻴﻄ،اﻟﻜ ِﺮ� ِﻢ
‘আ�াহ্র নােম �েবশ করিছ। েহ আ�াহ! আপিন রাসূ ল

সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর উপর দরূদ এবং সালাম বষর্
করু। আিম মহান আ�াহ, তাঁর স�ািনত েচহারা ও স�া এবং
অনািদ শি�র অসীলায় িবতািড়ত শয়তান েথেক আ�য় �াথর্না
করিছ। েহ আ�াহ! আপিন আমার জনয্ আপনার রহমেতর
দু য়ারসমূ হ খুেল িদন’। এই েদা‘আিট কেয়কিট হাদীছ �� েথেক
চয়ন কের একি�ত করা হেয়েছ (��বয: ছহীহ মুসিলম,

হা/১৬৫২; সু নােন আবূ দাঊদ, হা/৪৬৬; জােম িতরিমযী,
14

এখােন মাসিজদু ল হারাম বলেত ম�ার সম� হারাম এলাকা বু ঝােনা

হেয়েছ। [স�াদক]
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হা/৩১৪; ইবনু স সু �ী �ণীত ‘আমালু ল ইয়াওিম ওয়াল-লায়লাহ’,
পৃ: ৮৯ এবং ইসমাঈল �াযী �ণীত ‘ফাযলু ছ-ছালািত আলাননাবী’, পৃ: ৮২)।
৩. হ� ও ওমরা পালনকারী মসিজেদ হারােমর েয িদক
িদেয় �েবশ করেত সহজ হয়, েস িদক িদেয় �েবশ করেব।
মসিজেদ হারােম �েবশ করেল েস �চেক্ষ ‘বা েদখেব, নমুনা
নয়, েস সরাসির মানু ষেদরেক বায়তু�াহ্র �ওয়াফ করেত এবং
ছালাত আদায় করেত েদখেব। েস �রণ করেব, এই কা‘বােক
িঘেরই পৃিথবীর সব�া� েথেক মুসিলমরা ছালাত আদায় কের,
�াথর্না কে। এিট সকেলর িমলন�ল। সবাই েগালাকার বৃ ে�র
মত কা‘বামুখী হেয় ছালাত আদায় কের; কা‘বার সবেচেয়
িনকটবতর্ী েগালাকার বৃ�িট হে� সবর্ােপক্ষা েছাট বৃ�
পৃিথবীর েশষ �াে�র বৃ�িট হে� সবর্ােপক্ষা বড় ।
৪. �ওয়াফ করার ই�া িনেয় েকউ মসিজেদ হারােম
�েবশ করেল �ওয়াফই তার জনয্‘তািহইয়াতুল মাসিজদ’ িহসােব
গণয্ হে। অতঃপর �ওয়াফ েশেষ েস মা�ােম ইবরাহীেমর
েপছেন দু ই রাক‘আত ছালাত আদায় করেব। পক্ষা�ের ছালা
আদায় বা কুরআন েতলাওয়াত অথবা অনয্ েকান উে�েশয
মসিজেদ হারােম �েবশ করেল তােক ‘তািহইয়াতুল মাসিজদ’
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িহসােব দু ই রাক‘আত ছালাত আদায় করেত হেব। রাসূ ল
সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এরশাদ কেরন,
ْ َ َ ْ َ َ ّ �ََ َ َ َ َ َ ُ ُ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ ْ ﻰﺘَّ ُﺼ
«�
»إِذا دﺧﻞ أﺣﺪ�ﻢ الﻤﺴ ِﺠﺪ ﻓﻼ � ِﻠﺲ
ِ ِ ر�ﻌﺘ
‘েতামােদর েকউ যখন মসিজেদ �েবশ করেব, তখন দু ই
রাক‘আত ছালাত আদায় না করা পযর্� েযন েস না বে’ (বুখারী,

হা/১১৬৩; মুসিলম, হা/১৬৫৪, আবূ কাতাদাহ (রািদয়া�াহু
‘আনহ) হেত বিণর্)।

�ওয়াফ
১. �ওয়াফ আ�াহ িনধর্ািরত একিট ইবাদত এবং এিট
কা‘বার ৈবিশ�যসমূ েহর একিট। অতএব, কা‘বা বয্তীত েকােন
�বর বা অনয্ েকােন িকছু েক েক� কের �ওয়াফ করা যােব না।
কা‘বা বয্তীত অনয্ েকাথাও যিদ �ওয়ােফর কথা েশানা য,
তাহেল বুঝেত হেব, শরী‘আেত েসিটর েকান �ান েনই; বরং তা
আ�াহ্র �ীেন নতুন আিব�ার। েসজনয্ আমরা বলেত পাি,
পৃিথবীর সব জায়গায় কত মুছ�ী বা দানশীল বা িছয়াম
পালনকারী বা আ�াহ্র িযক্রকারীইনা রেয়েছ। িক� আমরা
বলেত পাির না েয, পৃিথবীর সব জায়গায় কত �ওয়াফকারীইনা
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রেয়েছ। েকননা কা‘বা েকি�ক �ওয়াফ বয্তীত শর‘আেত আর
েকাথাও �ওয়ােফর েকােনা অি�� েনই।
২. বায়তু�াহ্র �ওয়াফ কখনও রুকন িহসােব গণয্ ।
েযমন: হে�র েক্ষে ‘�ওয়ােফ ইফা�া’, ওমরার েক্ষে� ওমরা
�ওয়াফ। আবার কখনও ওয়ািজব িহসােব গণয্ হ। েযমন: িবদায়ী
�ওয়াফ। অনু রূপভােব ওয়াফ কখনও নফল িহসােব গণয্ হ।
েযমন: উপেরা� �ওয়াফগুিল বয্তীত অনয্ানয্ �। উ�
ব�েবয্র �মাণািদ ইেতপূ েবর্ ‘হ� ও ওমরার রুকনসমূ’ এবং
‘হ� ও ওমরার ওয়ািজবসমূ হ’ আেলাচনার সময় গত হেয় েগেছ।
�ওয়ােফর ফিযলত বণর্নায় যা িকছু বিণর্ত হেয়েছ ত�েধ
ইবেন ওমর রািদয়া�াহু‘আনহুমর িনে�া� হাদীছিট অনয্ত,
َ ْ َ َ َ
ْ ََ ً
ْ ْ َ َ َ َ ْ َ
«ُﺳْﺒُﻮﺎﻋ ﻓﺄﺣ َﺼﺎهُ ﻛن ﻛ ِﻌﺘ ِﻖ َر�ﺒَ ٍﺔ
ﺖ
ِ »ﻣﻦ ﻃﺎف ﺑِﻬﺬا ﺒﻟَﻴ
‘েয বয্ি� সাতবার এই ঘেররএমনভােব �ওয়াফ করেব
েয এেত গণনায় ভুল িকংবা কম-েবিশ করেব না, তার একিট
দাসমুি�র েনকী হেব’ (িতরিমযী, হা/৯৫৯, িতিন বেলন, হাদীছিট

‘হাসান’; হাদীছিট ইমাম বাগাভীও বণর্না কেরন এবং িতিনও
এিটেক ‘হাসান’ বেলন (শারহুস সু�া, হা/১৯১৬)।
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�ওয়াফকারী �ওয়ােফর সময় ‘হাজাের আসওয়াদ’ এবং
‘রুকেন ইয়ামান’ �শর্ করে। এক বয্ি� আ�ু�াহ ইবেন ওমর
রািদয়া�াহু ‘আনহুমেক িজেজ্ঞস করে, েহ আবূ আি�র
রহমান! আপনােক বায়তু�াহ্র এই দু ই েকাণ ছাড়া অনয্ েকাথাও
�শর্ করেত েদিখ না ে? িতিন বলেলন, আিম রাসূ ল সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক বলেত শুেনি,

َ ْ
َ »ِنَّ َم ْﺴ
«َُﻄَّﺎن ﺨﻟ َ ِﻄﻴﺌَﺔ
ﺤﻬُ َﻤﺎ
ِ

‘এই েকাণ�য় �শর্ করেল তা েগানাহ ঝিরেয় েদয়’। আিম তাঁেক
আেরা বলেত শুেনি,

َ
َ ْ َ َ
«» َﻣ ْﻦ َﻃﺎف َﺳﺒْ ًﻌﺎ �ﻬُ َﻮ ﻛ ِﻌﺪ ِل َر�ﺒَ ٍﺔ

‘েয বয্ি� সাতিট �ওয়াফ কর, েস েযন একিট দাস মু� করল’

(নাসা‘ঈ, হা/২৯১৯, সনদ হাসান)।
৩. বায়তু�াহ্র �ওয়াফ হেব সাতিট চ�েরর মাধয্ে।
�েতয্কিট চ�র হাজাের আসওয়াদ েথেক শুরু হেয় েসখােন
আবার েশষ হেব। উে�খয্ ে, কা‘বার দরজার পােশর েকাণিটেত
হাজাের আসওয়াদ রেয়েছ। �ওয়াফকারী পিব� হেয় কা‘বােক
বাম পােশ েরেখ �ওয়াফ করেব। �ওয়ােফর সময় ‘িহজ্র’ 15
P14F

15

আমােদর েদেশ েযটা হাতীম নােম িবখয্াত।[স�াদক]
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P

নামক �ানিটর বািহর িদেয় �ওয়াফ করেব; েভতর িদেয় নয়।
েকননা এই �ানিটও কা‘বার অ�ভুর্। মেন রাখেত হেব, িহজ্েরর
েভতর িদেয় �ওয়াফ করেল তা শু� হেব ন। েকননা েস পুেরা
বায়তু�াহ্র �ওয়াফ কের িন। তাছাড়া নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ
ওয়াসা�ামও িহজ্েরর বািহর িদেয়ই �ওয়াফ করেতন। মসিজেদ
হারােমর েভতেরর েয েকান জায়গা িদেয় �ওয়াফ করেল হেয়
যােব, তেব মসিজেদর বািহর িদেয় করেল হেব না। ইবনু ল মুনিযর
(রেহমাহু�া) বেলন, ‘সবাই একমত েয, মসিজেদর বািহর িদেয়
�ওয়াফ করেল হেব না’ (আল-ইজমা/৬২)।
৪. �ওয়াফকারী যখন হাজাের আসওয়াদ বরাবর
েপৗঁছে, তখন সহজ হেল হাজাের আসওয়াদেক চু�ন করেব।
স�ব না হেল হাত অথবা অনয্ েকান িকছু িদেয় তা

�শর্ করে

এবং যা িদেয় �শর্ কেরে, তা চু�ন করেব। েসিটও স�ব না
হেল হাত িদেয় ইশারা করেব। পাথরিট চু�ন করার দলীল
িন�রূ: ওমর (রািদয়া�াহু‘আনহ) হাজাের আসওয়াদ চু�ন কের
বেলন,

َ ْ َ َ ُ َ ْ َ َ َ ّ ُ ّ َ ْ َ ُ ﻧَّ َ َ َ ٌ َ ﻀ
ُ ْ ﻻ �َ ِّ َرأَﻳ
َّ ﺖ ّﻰﺒ
 ﺻ� اﷲ- ِ
 ولﻮ،»ِ�ِ أﻋﻠﻢ َ ﻚ ﺣﺠﺮ ﻻ ﺮُ وﻻ �ﻨﻔﻊ
َ ْ
َ ُُﻘَﺒ ﻠ
« ِّ ﻚ َﻣﺎ َﺒَّﻠﺘُﻚ- ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
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‘িন�য়ই আিম জািন েয, তুিম একিট পাথর মা�। তুিম
েযমন েকান ক্ষিত করেত পােরা , েতমিন েকান উপকারও
করেত পােরা না। আিম রাসূ ল সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক
যিদ েতামােক চুমু িদেত না েদখতাম, তাহেল আিম েতামােক চু�ন
করতাম না’ (বুখারী, হা/১৫৯৭; মুসিলম, হা/৩০৭০)। যু বােয়র
ইবেন আরাবী বেলন, এক বয্ি� ইবেন ওমর (রািদয়া�াহু
‘আনহুম) েক হাজাের আসওয়াদ �শর্ করা স�েকর্ িজেজ
করেল িতিন বেলন,

ََّ َ ْ ُ َ ُ َ �َّ َ�َّ �َُّ َ َ ْ َﺳَﻠ
ُ ُُ َ�ُﻘَﺒ ﻠ
«َﻢ � َ ْﺴﺘَ ِﻠ ُﻤﻪ ِّ ﻪ
ﻋﻠﻴ ِﻪ
ِ »رأﻳﺖ رﺳﻮل

‘আিম রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক পাথরিট
�শর্ করেত এবং চুমু িদেত েদেখি’ (বুখারী, হা/১৬১১)। েকান
িকছু িদেয় পাথরিট �শর্ কের তা চু�ন করার দলীল িন�র:
নােফ‘ বেলন,
ْ ُ َ ْ َ َ َ ُ� َ ْ ُ ْ َ َ
َ َ ﺤﻟ
ُ ْ ﺠ َﺮ �ﻴَﺪه ُﻢَّ َﺒَّ َﻞ ﻳَ َﺪهُ َوﻗَ َﺎل َﻣﺎ ﺗَ َﺮ ْ�ﺘُ ُﻪ ﻣُﻨْ ُﺬ َرأَﻳ
ﺖ
»رأﻳﺖ ا�ﻦ ﻤﺮ �ﺴﺘ ِﻠﻢ
ِِ ِ
ُﻠ
ُ َْ
َّ� َ
« �ﻔ َﻌ ﻪ-ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- ِ َر ُﺳﻮل
‘আিম ইবেন ওমর (রািদয়া�াহু‘আনহুম) েক হাত িদেয়
পাথরিট �শর্ করে, অতঃপর হােত চুমু েখেত েদেখিছ। হােত
চুমু েখেয় িতিন বেলন, যখন েথেক আিম রাসূ ল সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক এমনিট করেত েদেখিছ, তখন েথেক
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আিম আর তা পিরতয্াগ কি িন’ (মুসিলম, হা/৩০৬৫)। আবুত
�ুফাইল (রািদয়া�াহু‘আনহ) বেলন,
َُ ﻄُ ف
ْ ّ ُ َ ْ َ َ َْْ
َّ� َ ُ َ ُ ْ َ َ
لﺮُ� َﻦ
ﺖ و�ﺴﺘ ِﻠﻢ
ِ  � ﻮ ِﺎﺒﻟﻴ-ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- ِ »رأﻳﺖ رﺳﻮل
ْ ْ ُ ّ ْ َ َ َ ُ َ�ُﻘَﺒ
َ ﺤ
«ﺠ َﻦ
ﺑِ ِﻤﺤﺠﻦٍ ﻣﻌﻪ ِﻞ ال ِﻤ
‘আিম

রাসূ ল

সা�া�াহু ‘আলাইিহ

ওয়াসা�ামেক

বায়তু�াহ্র �ওয়াফরত অব�ায় একিট মাথাবাঁকা লািঠ িদেয়
রুকন (হাজাের আসওয়াদ) �শর্ করেত এবং লািঠিটেক চুমু
িদেত েদেখিছ’ (মুসিলম, হা/৩০৭৭)। হাত িদেয় হাজাের
আসওয়ােদর িদেক ইশারা করার দলীল িন�রূ: ইবেন আ�াস
(রািদয়া�াহু‘আনহুম) বেলন,
َ َ
َ َ ْ َ ْ َ َّّ َ�َّ �َُّ َ َ ْ َﺳَﻠ
ْ ّ َ َ َ َّ َ َﻰ
َﻋ ﺑ
َ �ﻦ أَ َﺷ
ﺎر
ُلﺮ
ﻋ
ﺗ
ﺎ
ﻤ
ُ
ﻌ
ﺖ
ِ
ِ ﻋﻠﻴ ِﻪ ﻢ ِﺎﺒﻟﻴ
ٍ�
ِ
ُِ»ﻃﺎف ّﻲﺒ
َ
«ِﻴﻟْ ِﻪ
‘রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম উেটর িপেঠ
আেরাহণ অব�ায় বায়তু�াহ্র �ওয়াফ কেরন। িতিন যখনই রুকন
(হাজাের আসওয়াদ)-এর িনকেট আসিছেলন, তখনই েসটার িদেক
ইশারা করিছেলন’ (বুখারী, হা/১৬১২)। উেটর িপেঠ আেরাহণ
কের �ওয়ােফর সময় রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম
কতৃর্ক লািঠ িদে হাজাের আসওয়াদ �শর্ করার হাদীছিটও
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একথার

�মাণ

বহন

কের

(বুখারী, হা/১৬০৭; মুসিলম,

হা/৩০৭৩)।
চু�ন বা �শর্ করার জনয্ হাজাের আসওয়ােদর িনকে
েপৗঁছেত হেল যিদ কাউেক ক� েদওয়ালােগ, তেব েসখােন যােব
না; বরং ইশারা কের �ওয়াফ চািলেয় যােব। েকননা পাথর �শর্
করা উ�ম, িক� মানু ষেক ক� েদওয়া হারাম। আর েকােনা হারাম
কাজ স�াদেনর মাধয্েম েকােন উ�ম কােজর �িত ধািবত হওয়া
যােব না।
হাজাের আসওয়াদ �শর্ বা চু�ন করার সময় বলে,
َ�ْﺮ
ُ َ َُّ�( � �َّ َاউ�ারণ: িবসিম�ািহ ওয়া�াহু আকবা), অথর্াৎ
ﺒ
ِ
‘আ�াহ্র নােম চুমু িদি� বা �শর্ করি। আ�াহ মহান’। আর
�َُّ َ�ْﺮ
পাথেরর িদেক ইশারা করার সময় বলেব, َﺒ
‘আ�াহ
মহান’। ইবেন আ�াস (রািদয়া�াহু‘আনহুম) বেলন,
َ َ َ َ َ ْ ّ َ َّ َ َﻰ
َ َ
َ
ْ َ ْ ّ َ�َّ �َُّ َﻋﻠَﻴْﻪ َﺳَﻠَّ َﻢ
ﺎر ِﻴﻟْ ِﻪ
ﺖ َﻋ ﺑَ ِﻌ�ٍ ُﻤﺎ ﺗ لﺮُ�ﻦ أﺷ
ِ
ِ ِﺎﺒﻟﻴ
ُِ»ﻃﺎف ّﻲﺒ
ْ َ َ ْ َ
« َ َّﺸ ٍء ﻛن ِﻋﻨ َﺪهُ َ�ﺮﺒ
ِﻲ
‘রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম উেটর িপেঠ
আেরাহণ কের বায়তু�াহ্র �ওয়াফ কেরন। িতিন যখনই রুকন
(হাজাের আসওয়াদ)-এর িনকেট আসিছেলন, তখনই িকছু একটা
িদেয় ইহার িদেক ইশারা করিছেলন এবং ‘আ�াহ আকবার’
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বলিছেলন’ (বুখারী, হা/১৬১৩)। পাথরিট �শর্ করার সময়
‘িবসিম�াহ’ এবং ‘আ�াহু আকবা’ উভয়ই পড়ার �মােণ ইবেন
ওমর (রািদয়া�াহু ‘আনহুম) েথেক ছহীহ সূ ে� হাদীছ বিণর্ত
হেয়েছ (বায়হা�ী, ৫/৭৯)। হােফয ইবেন হাজার (রেহমাহু�া)
বেলন (আত-তালখীছু ল হাবীর, ২/২৪৭), ‘বায়হা�ী এবং �বারানী
‘আওসা�’ ও ‘েদা‘আ’ �ে� ইবেন ওমর (রািদয়া�াহু ‘আনহুম)
এমেমর্ হাদীছ বণর্না কেরন , িতিন যখন হাজাের আসওয়াদ
ُ َ ‘ »� �َّ َا�َُّ َ�ْﺮআ�াহ্র নােম
�শর্ করেত, তখন বলেতন, «ﺒ
ِ
�শর্ করি। আ�াহ মহান’। হাদীছিটর সনদ ছহীহ।
৫. �ওয়াফকারী যখন রুকেন ইয়ামানী বরাবর েপৗঁছ,
তখন সহজ হেল হাত িদেয় েস এিটেক �শর্ করে; েস েযমন
রুকেন ইয়ামানীেক চু�ন করেব ন, েতমিন হাত িদেয় �শর্ কের
হাতও চু�ন করেব না। পক্ষা�ের তার পেক্ষ যিদ রুকেন ইয়া
�শর্ করা সহজ না হ, তেব তার িদেক ইশারা না কেরই
�ওয়াফ চািলেয় যােব। ইবেন ওমর (রািদয়া�াহু‘আনহুম) বেলন,
ْ َ َ َ ْ ْ َ ْ ّ ََّ ْ َ َ ّﻲﺒَِّ َ�َّ �َُّ َ َ ْ َﺳَﻠَّ َ َ ْ َ ُ ْ ْ َ ْ ِﻻ
«�
»لﻢ أر
ِ ﻋﻠﻴ ِﻪ ﻢ �ﺴﺘ ِﻠﻢ ِﻣﻦ ﺒﻟﻴ
ِ � ﻴﻟﻤﺎﻧِي
ِ ﺖ لﺮُﻛﻨ
‘আিম রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক রুকেন
ইয়ামানী এবং হাজাের আসওয়াদ বয্তীত বায়তু�াহর অনয্
েকাথাও �শর্ করেত েদিখি’ (বুখারী, হা/১৬০৯; মুসিলম,
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হা/৩০৬১)। এমেমর্ ইবেন আ�াস(রািদয়া�াহু‘আনহুম) েথেকও
হাদীছ বিণর্ত হেয়েছ(মুসিলম, হা/৩০৬৬)।
মেন রাখেত হেব, রুকেন ইয়ামানীেত

�শর্ ছাড়া আ

িকছু ই করা যােব না; চু�ন করা যােব না, েদা‘আ পড়া যােব না
এবং ইশারা করাও চলেব না।
৬. রুকেন ইয়ামানী এবং হাজাের আসওয়াদ বয্তী
কা‘বার অনয্ েকান েকা বা েদওয়ােলর অনয্ েকান �ান

�শর

করা যােব না। ইেতাপূ েবর্ উে�িখত ইবেন ওমর এবং ইবেন
আ�াস (রািদয়া�াহু‘আনহুম)-এর হাদীছ�য় একথার �মাণ বহন
কের। তাছাড়া ইয়া‘লা ইবেন উমাইয়া বেলন,
ْ
ْ ّ َْ ُ ْ
ُ�
َ ﺒﻟ
ُ ُﻔ
َ ْ �َ�ﻦ ﻟَّ ِ ي ﻳ
�ِ َﺎب ِﻤَّﺎ ﻳ
ﺖ َﻣ َﻊ َﻤ َﺮ ﺑ ْ ِﻦ
»ﻃ
ِ
ِ ُﻟَْﻄَّﺎب َﻠَﻤَّﺎ ﻛُﻨ َﺖ ِﻋﻨﺪ لﺮ
ِ
َ
َْ َ َُّ� َّ�َ
َ
ْ
ََ َ َ ْ َ
َُ َ َ َ ْ َ
َ ُ َ َ َ َْ
ﻋﻠﻴ ِﻪ
ﷲ
ِ ﻮل ا
ِ  أﻣﺎ ﻃُﻔﺖ ﻣﻊ رﺳ:�ﻘﺎل،  أﺧﺬت ِ�ﻴ ِﺪ ِه ِﻟيﺴﺘ ِﻠﻢ،ﺤﻟﺠﺮ
ََّﺳَﻠَّ َ ْ ُ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ ُ ُ ْ ُ َ َ َ َ ْﻔُ ْ َ ْ َ َﺈ ن
ِ  ﻓﺎ� ﺬ �ﻨﻚ: ﻗﺎل، ﻻ: �ﻬﻞ رأ�ﺘﻪ �ﺴﺘ ِﻠﻤﻪ؟ ﻗُﻠﺖ: ﻗﺎل،� ﺑ:ﻢ؟ ﻗُﻠﺖ
ً
َ َ
ً ُ
َُ
«ﷲ أ ْﺳ َﻮة َﺣ َﺴﻨَﺔ
ِ ﻮل ا
ِ لﻚ ِﻓ رﺳ
‘আিম ওমর ইবনু ল খা�াব (রািদয়া�াহু ‘আনহ)-এর
সােথ �ওয়াফ করলাম। আিম কা‘বার রুকেন শামী বা দিক-পূ বর্
েকােণ এেস েসিটেক �শর্ করার উে�েশয্ ওম (রািদয়া�াহু
‘আনহ)-এর হাত ধরলাম। িতিন বলেলন, তুিম রাসূ ল সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর সােথ �ওয়াফ কেরািন? আিম বললাম,
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হয্া। িতিন বলেলন, তুিম িক তাঁেক এই েকাণ �শর্ করেত
েদেখছ? আিম বললাম, না। িতিন বলেলন, তাহেল তুিমও েসিট
�শর্ কেরা ন। েকননা রাসূ ল সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর
মেধযই েতামার জনয্ উ�ম আদশর্ িনিহত রেয়’ (আহমাদ,

হা/২৫৩, মুসিলেমর শতর্ানুযায়ী হাদীছিটর সনদ ছহী)।
৭. �শর্ করা ৈবধ েকাণ�য় বয্তীত কা‘বা ঘেরর অনয্
েকান েকাণ এবং েদওয়াল েযমন চু�ন বা �শর্ করা যােব ন,
েতমিন পৃিথবীর অনয্ েকান পাথর বা ভবন চু�ন বা

�শর্ কও

যােব না। বরং সু �াত অনু যায়ী হাজাের আসওয়াদ চু�ন বা �শর্
এবং রুকেন ইয়ামানী

�েশর্র মেধয্ সীমাব� থাকাই ওয়া।

েসজনয্ ওমর (রািদয়া�াহু ‘আনহ) হাজাের আসওয়াদ স�েকর
বেলিছেলন,
َ ََْ
َ ْ
َ ُُﻘَﺒ ﻠ
ُ ْ ﻻ �َ ِّ َرأَﻳ
َّ ﺖ ّﻰﺒ
« ِّ ﻚ َﻣﺎ َﺒَّﻠﺘُﻚ-  ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- ِ
»ولﻮ
‘আিম রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক যিদ
েতামােক চু�ন করেত না েদখতাম, তাহেল আিম েতামােক চু�ন
করতাম না’। ইমাম নববী (রেহমাহু�া) বেলন, ‘রাসূ ল সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর �বর �ওয়াফ করা ৈবধ নয়।
অনু রূপভােব �বেরর েদওয়ােল েপট ও িপঠ লাগােনা মাকরূ।
আবূ ওবায়িদ�াহ হালীমীসহ অেনেকই একথা বেলন। তাঁরা বেলন,
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েদওয়াল হাত িদেয় �শর্ করা বা চু�ন করাৈবধ নয়। বরং রাসূ ল
সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর জীব�শায় তাঁর কােছ আসেল
েযমন েস তাঁর েথেক দূ ের থাকত, িঠক এখনও েতমিন তাঁর
েথেক দূ ের থাকেত হেব; ওলামােয় েকরােমর ব�বয্ অনুযায়ী
এিটই হে� সিঠক কথা। েবশীর ভাগ মানু েষর এই ব�বয্ িবেরাধী
আমেলর কারেণ েকউ েযন �তািরত না হয়। েকননা ছহীহ হাদীছ
এবং ওলামােয় েকরােমর ব�বয্ অনুযায়ী আমল করেত হে;
সাধারণ জনতার িবদ‘আতী কমর্কা� এবং মূখর্তার �ি ত �েক
করা যােব না। বুখারী ও মুসিলেম আেয়শা (রািদয়া�াহু ‘আনহা)
হেত বিণর্ত হেয়ে, রাসূ ল সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,
‘েয বয্ি� আমােদর �ীেনর মেধয্ নতুন িক আিব�ার করল, তার
েসই নবািব�ৃ ত কমর্ �তয্াখয’। ছহীহ মুসিলেম এেসেছ, ‘েয
বয্ি� আমােদর �দিশর্ত পেথর বাইের েকান আমল ক, তার
েসই আমল �তয্াখয্’। আবূ হুরায়রা(রািদয়া�াহু‘আনহ) বেলন,
রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন, আমার �বরেক
ঈদ অনু �ােনর দৃ েশয্ পিরণত কেরা ন; বরং েতামরা আমার উপর
দরূদ পাঠ ক। েকননা েতামরা েযখান েথেকই দরূদ পাঠ কেরা
না েকন, তা আমার িনকেট েপৗঁেছ যাে’ (আবূ দাঊদ ছহীহ

সনেদ বণর্না কেরেছ)। ফুযাইল ইবেন আয়ায (রেহমাহু�া)
বেলন, যার অথর্ হে, ‘েহদায়ােতর পেথর অনু সরণ কর, এ পেথ
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গমনকারীর সংখয্া কম বেল তা েতামােক েকােন ক্ষিত করেব ।
পক্ষা�ের তুিম িব�াি�র পথ পিরহার কের চে; �ংস �া�েদর
সংখয্ােবশী বেল তােত তুিম �তািরত হেয়া না’। েয বয্ি� েন
করেব, েদওয়াল �শর্ করেল েবি বরকত হািছল করা যােব,
বুঝেত হেব েসিট তার মূ খর্ত এবং অজ্ঞতারই পিরচা। েকননা
শরী‘আেতর অনু সরেণর মেধয্ই �কৃত বরকত িনিহত রেয়ে।
সিঠক িবষেয়র িবেরািধতা কের িকভােব অনু �হ তালাশ করা
স�ব! (মাজমূ শারহুল মুহাযযা, ৮/২০৬)।
ইমাম নববী (রেহমাহু�া) েয হাদীছিটর �িত ইি�ত
কেরেছন, তা ছহীহ বুখারী (হা/২৬৯৭) ও মুসিলেম (হা/৪৪৯২)
এেসেছ, আেয়শা (রািদয়া�াহু ‘আনহা) বেলন, রাসূ ল সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন,
َ ُْ
َ َ َ َْ َ ْ َ
َْ
ّ
«ٌ» َﻣ ْﻦ أﺣ َﺪث ِﻓ أم ِﺮﻧﺎ ﻫﺬا َﻣﺎ ﻟي َﺲ ِﻣﻨﻪ �ﻬُ َﻮ َد
‘েয বয্ি� আমােদর �ীেনর মেধয্ নতুন িকছু আিব�া
করল, তার েসই নবািব�ৃ ত কমর্ �তযখয্া’। ছহীহ মুসিলেম

(হা/৪৪৯৩) অনয্ শে� হাদীছিট এেসে 16 এবং এিট �থম
P15F

হাদীছিটর তুলনায় বয্াপক
16

P

অথর্েবা। েকননা এিট �েতয্ক

ّ
ﻤَﻼً ﻟَيْﺲ
মুসিলেমর অপর শ� হে�, «ٌَ ﻋَﻠَﻴْﻪِ أَمْﺮُﻧَﺎ �َﻬُﻮَ رَد
َ� َ »َﻦْ ﻋَﻤِﻞএিট

উপের বিণর্ত শ� েথেকও বয্াপ
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আমলকারীেকই অ�ভুর্� কে, চাই েস নতুন কাজিট িনেজ
আিব�ার করুক বা

অনয্ কারও আিব�ােরর অনুগামী হেয়

কাজিট করু, সবর্াব�ায় ে এই হুকুেমর আওতায় পেড় যাে।
ইবেন

তায়িমইয়াহ

(রেহমাহু�া)

বেলন

(মাজমূ উ

ফাতাওয়া, ২৭/৭৯), ‘িব�ানগণ একমত েপাষণ কেরেছন, েয
বয্ি� নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর �বর বা অনয্
েকােনা নবী (‘আলাইিহস্সালাম)-এর �বর ও েনককারেদর কবর
েযমন, ছাহাবােয় েকরাম ও আহলু ল বাইতসহ অনয্ েকান
সৎমানু েষর �বর িযয়ারত করেব, েস তাঁেদর �বর �শর্ করেব
না এবং চুমুও খােব না। বরং দু িনয়ােত হাজাের আসওয়াদ বয্তীত
ি�তীয় েকােনা জড়পদাথর্ চু�ন করা শর‘আতস�ত নয়। ছহীহ
বুখারী ও মুসিলেম এেসেছ, ওমর (রািদয়া�াহু ‘আনহ) বেলন,
‘আ�াহ্র কসম! আিম জািন েয, তুিম একিট পাথর মা�। তুিম
েযমন েকােনা ক্ষিত করেত পােরা , েতমিন েকােনা উপকারও
করেত পােরা না। আিম রাসূ ল সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক
যিদ েতামােক চু�ন করেত না েদখতাম, তাহেল আিম েতামােক
চু�ন করতাম না’। েসকারেণ িব�ানগেণর ঐকয্মেতর িভি�েত
বলা যায়, কােরা জনয্ ক‘বার িহজ্েরর িনকটবতর্ী েকাণা�,
কা‘বার

েদওয়াল,

মা�ােম

ইবরাহীম,
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বায়তুল

মা�েদেসর

পাথরখ� এবং েকান নবী ও সৎমানু েষর �বর চু�ন বা �শর্
করা ৈবধ নয়।
৮. �ওয়ােফর জনয্ িনিদর্� েকাে েদা‘আ েনই। সু তরাং
�ওয়াফকারী তার সহজসাধয্ েয েকােন েদা‘আর মাধয্েম তার
�ভুর িনকেট �াথর্না করেব এবং কুরআন েতলাওয়াত করে।
নবী সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক সাবয্� েদ‘আসমূ হ পাঠ
করা উ�ম। �ওয়াফকারী রুকেন ইয়ামানী এবং হাজাের
আসওয়ােদর মধয্বতর্ী �ােন বল,
ّ ﴿
ّ � َ�َ َنا ٓ َءات َِنا
َ �ُ ۡ� َيا َح َس َن ٗة َو� ٱ�خ َِرة ِ َح َس َن ٗة َوق َِنا َع َذ
﴾ ٢ ِاب �َّار
ِ
ِ
[٢٠١ :]ﺒﻟﻘﺮة
‘েহ আমােদর পালনকতর্! আপিন দু িনয়ােত আমােদরেক
কলয্াণ দান কন এবং আেখরােতও কলয্াণ দান কন। আর
আপিন আমােদরেক জাহা�ােমর আযাব েথেক রক্ষা ন’ [সূ রা
আল-বাকারাহ:২০১]

(আহমাদ,

হা/১৫৩৯৮;

আবূ

দাঊদ,

হা/১৮৯২, সনদ হাসান)।
িকছু িকছু মানু ষ �েতয্ক চ�ের আলাদা আলাদ েদা‘আ
পেড় থােক, শরী‘আেত যার েকােনা দলীল েনই। এিট নবািব�ৃ ত
আমলসমূ েহর মেধয্ একি।
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৯. শুধুমা� �ওয়ােফর সময় হাজাের আসওয়াদ চু�ন বা
�শর্ করা উিচৎ এবং রুকেন ইয়ামানী

�শর করা উিচৎ; অনয্

সমেয় নয়। েকননা নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক
�ওয়াফ ছাড়া অনয্ সমেয় এগুিল চু�ন বা �শর্ করার কথা 
িন। তেব জােবর (রািদয়া�াহু ‘আনহ)-এর হাদীেছ িবদায় হে�
�ওয়ােফর দু ই রাক‘আত ছালাত অে� রাসূ ল সা�া�াহু‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম কতৃর্ক হজাের আসওয়াদ �েশর্র কথা এেসেছ

(মুসিলম, হা/২৯৫০)। অতএব, রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম েথেক সাবয্� হওয়ায় এিট উ�ম কা। অনু রূপভােব
েকউ যিদ �ওয়ােফর বাইের হাজাের আসওয়াদ �শর্ কে, তেব
তা জােয়য রেয়েছ। ইবেন ওমর (রািদয়া�াহু ‘আনহুম) েথেক
সাবয্�আেছ,
َ َ َ ُ َّﻧ
َْ َْ
َ َ َ َ َ َ ْ َ َّﻻ َ�ْﺮُ ُج ِﻣ َﻦ ال ْ َﻤ ْﺴﺠﺪ ﻰﺘ
« ٍ� َﻃ َﻮاف
»َ ﻪ ﻛن
ِ ِ
ِ �  أو ﻓ، ٍﻛن ِﻓ ﻃﻮاف، �ﺴﺘ ِﻠﻢ
‘িতিন �ওয়ােফর সময় বা �ওয়ােফর বাইের হাজাের
আসওয়াদ �শর্ না করা পযর্� মসিজদ েথেক েবর হেত ন ’

(মুছা�ােফ ইবেন আবী শায়বাহ, আ/১৩৫৭১, ইবনু আবী শায়বাহ
বুখারী ও মুসিলেমর ও�াদ, হাদীছিট তাঁেদর উভেয়র শতর্
সােপক)।
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১০. ওমরার �ওয়ােফ এবং ি�রান ও ইফরাদ হ�
পালনকারীর �ওয়ােফ �ুদূ েম ‘ইযে�বা’ করা উ�ম। ইযে�বা
হে�, গােয়র চাদর ডান বগেলর নীচ িদেয় বাম কাঁেধর উপের
উিঠেয় িদেয় ডান কাঁধ খািল রাখা। �ওয়াফকারী সাত চ�েরই
ইযে�বা অব�ায় থাকেব। ইবেন আ�াস (রািদয়া�াহু ‘আনহুম)
বেলন,
َ ْ ْ
ﺠﻟﻌ َﺮاﻧ ِﺔ
ِ
َُﻋ َﻮاﺗﻘﻬﻢ
ِِِ

ْ
ا�ﺘَ َﻤﺮُ وا ِﻣ َﻦ
َ َ ََُ
ﻗﺬﻓﻮﻫﺎ َﻋ

ََّن
ُ َ ْ ََ
َّ� َ
ﺤﺎﺑَﻪ
 وأﺻ-ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- ِ َر ُﺳﻮل
»
َ
ْ
َ
ُﻠ
ُﻠ
َْ
ْ َ ﻓَ َﺮ َم ﻮا
َ َ
َ َ ْ ْ ُْ َ َﻬ
ﺎﻃ ِﻬ ْﻢ ﻗﺪ
ِ ﺖ َوﺟﻌ ﻮا أر ِد�ﺘ ﻢ ﺗﺖ آﺑ
ِ ِﺎﺒﻟﻴ
َ ْ
«ﻟْيُﺮﺴى

‘রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এবং তাঁর
ছাহাবােয় েকরাম েজ‘রানাহ েথেক ওমরা কেরন। তাঁরা রমল
কেরন এবং তাঁেদর গােয়র চাদর বগেলর নীচ িদেয় বাম কাঁেধর
উপের উিঠেয় েদন’ (আবূ দাঊদ, হা/১৮৮৪, সনদ ছহীহ)। ইয়া‘লা
ইবেন উমাইয়া (রািদয়া�াহু‘আনহ) বেলন,
ٌ ْ َْ َ َ ً َ ْ ُ َْْ َ َ
َّ »َنَّ ّﻰﺒ
«ﺑُﺮد
ﺖ مﻀﻄ ِﺒﻌﺎ وﻋﻠﻴ ِﻪ
ِ  ﻃﺎف ِﺎﺒﻟﻴ-ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- ِ
‘নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম একিট েডারা-কাটা
চাদের ইযে�বা অব�ায় বায়তু�াহ্র �ওয়াফ কেরন’ (িতরিমযী,

হা/৮৫৯, িতিন হাদীছিটেক ‘হাসান-ছহীহ’ বেলেছন)।
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শুধুমা� উে�িখত �ওয়ােফই ইযে�বা করেত হে।
ইযে�বার অব�া বয্তীত ইহরােমর বা�ী সব অব�ায় চাদর উভয়
কাঁেধর উপর থাকেব।
১১. ওমরার �ওয়াফ এবং ি�রান ও ইফরাদ হ�
পালনকারীর �ওয়ােফ �ুদূ েমর �থম িতন চ�ের পুরুষেদর জনয
‘রমল’ করাও উ�ম। রমল হে�, ঘন ঘন ধােপ একটু েজাের
চলা। নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এবং তাঁর ছাহাবােয়
েকরাম ‘উমরাতুল �াযা’-েত রমল কেরিছেলন (বুখারী, হা/১৬০২;

মুসিলম, হা/৩০৫৯)। ইবেন ওমর (রািদয়া�াহু‘আনহুম) বেলন,

ْ ّ
َ
َ
َ َ َ
ََّن
َّ� َ
ﻟَْﺞِ َواﻟ ُﻌ ْﻤ َﺮ ِة َوَّل َﻣﺎ
 ﻛن إِذا َﻃﺎف ِﻓ-ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- ِ » َر ُﺳﻮل
ً َ
َْْ
ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َﺈ ﻧَّ ُ َﺴْﻰ
«ﺖ ُﻢَّ َﻤْﻰ ِﺸ أ ْر َ� َﻌﺔ
ٍ�ﻘﺪم ِ ﻪ ﻌ ﺛﻼﺛﺔ أﻃ َﻮاف
ِ ِﺎﺒﻟﻴ
‘রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম ম�ায় আগমন

কের হ� এবং ওমরার �থম �ওয়ােফর �থম িতন চ�ের
েজাের হাঁটেতন এবং পেরর চার চ�ের �াভািবক হাঁটেতন’

(বুখারী, হা/১৬০৩; মুসিলম, হা/৩০৪৯)। জােবর (রািদয়া�াহু
ً َ َ َ َ ْ ّ َ َ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َّﻰﺘ
‘আনহ) বেলন, لﺮُ� َﻦ ﻓ َﺮ َمﻞ ﺛﻼﺛﺎ
إِذا أﺗيﻨﺎ ﺒﻟﻴﺖ ﻣﻌﻪ اﺳﺘﻠﻢ
»
َ
َ
«‘ َمَﻰ ﺸ أ ْر َ� ًﻌﺎআমরা রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর
সােথ যখন বায়তু�াহেত েপৗঁছলা, তখন িতিন রুকন (হাজাের
আসওয়াদ) �শর্ করেল। অতঃপর �ওয়ােফর �থম িতন চ�ের
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রমল করেলন এবং পেরর চার চ�ের �াভািবক হাঁটেলন’

(মুসিলম, হা/২৯৫০)।
তেব মিহলােদর জনয্ রমল েন। ইবনু ল মুনিযর
(রেহমাহু�া) বেলন, ‘সবাই একমত েপাষণ কেরেছন েয,
মিহলােদর জনয্ েকান রমল েন; না বায়তু�াহ্র �ওয়ােফর
সময়, না ছাফা-মারওয়ায় সা‘ঈর সময়’ (আল-ইজমা/৬১)।
১২. রমল করার কারণ হে�, নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম এবং তাঁর ছাহাবােয় েকরাম (রািদয়া�াহু‘আনহম) ৭ম
িহজরীেত ‘উমরাতুল �াযা’ আদায় করেত আসেল মুশিরকরা
ْ ِﻧَّ ُ َ ْ َ ُ َ َ ْ ُ ْ َ ْ ٌ َ َ َﻬُ ْ ُ� ّ َﺮ
তাঁেদরেক লক্ষয্ কের , ﺜ َب
ِ َ ﻪ �ﻘﺪم ﻋﻠﻴ�ﻢ وﻓﺪ وﻫﻨ ﻢ

‘েতামােদর িনকট এমন এক স�দায় আগমন কেরেছ, যােদরেক
ইয়াছিরেবর �র দু বর্ল কের েফেলে’। তখন নবী সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম ছাহাবােয় েকরাম (রািদয়া�াহু‘আনহু) েক
কােফরেদর সামেন তাঁেদর শি� �দশর্েনর উে�েশয্ �থম িত
চ�ের রমল করার আেদশ কেরন’ (বুখারী, হা/১৬০২; মুসিলম,

হা/৩০৫৯)। ঘটনািট রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর
ْ
ٌ ْ َ
িনে�া� হাদীছিটর বা�ব �েয়াগ: «‘ »ﺤﻟ َ ْﺮ ُب ﺧﺪ َﻋﺔএকিট মা�

েধাঁকা �ারাই যু � েশষ হেয় যায়’ বা ‘যু � েধাঁকা েদয়’ বা ‘যু ে�
েধাঁকা চেল’ (বুখারী, হা/৩০৩০; মুসিলম, হা/৪৫৩৯)। তেব
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িবদায় হে� রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এবং তাঁর
ছাহাবােয় েকরাম (রািদয়া�াহু ‘আনহু) রমল করার কারেণ এই
হুকুমিট �ায়ী হেয় যা। ইবেন ওমর (রািদয়া�াহু‘আনহুম) এবং
জােবর (রািদয়া�াহু ‘আনহ)-এর হাদীেছ এমেমর্ বিণর্ত হেয়।
ওমর ইবনু ল খা�াব (রািদয়া�াহু ‘আনহ) বেলন, ‘আমরা েকন
এখন রমল কির? আমরােতা (েসিদন) মুশিরকেদরেক েদখােনার
জনয্ রমল কেরিছলা; িক� আ�াহেতা তােদরেক �ংস কের
িদেয়েছন’। অতঃপর িতিন বলেলন,
َ َ ََ ْ َ
ُ َ ُْ ْ َ ّ
ُ
ْ َ»
«َﺮﺘﻛﻪ
ﻠﻢ ﻓﻼ ُِﺐُ أن
ﺷ ٌء َﺻﻨَ َﻌﻪ ّﻲﺒُِ ّ َﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴ ِﻪ وﺳ
‘েযেহতু রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এিট
কেরেছন, েসেহতু আমরা তা েছেড় েদওয়া পছ� কির না’

(বুখারী, হা/১৬০৪)।
১৩. েকউ যিদ চ�র সংখয্া ভুেল যা, তাহেল �বল
ধারণার উভর িনভর্র করে। অনয্থায় কম সংখয্ার উপর িনভর
করেব। েযমনঃ যিদ পাঁচ চ�র েদয়, িক� প�ম চ�র িনেয়
সে�হ হয়: েসিট িক প�ম চ�র নািক ষ�! এেক্ষে� যিদ তা
সে�হ �বল হয় েয, েসিট ষ�, তাহেল েসিটেক ষ� ধের িনেয়
এরপের আেরকিট চ�র িদেব। পক্ষা�ের যিদ েকাে িদেকই তার
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সে�হ �বল না হয়, তাহেল কম সংখয্কটা ধের িনেয় এরপের
আর দু ’িট চ�র িদেব।
�ওয়াফরত অব�ায় যিদ ছালােতর ই�ামত িদেয় েদয়,
তাহেল েস আেগ ছালাত আদায় কের িনেব এবং েযখােন ছালাত
আদায় কেরেছ, েসখান েথেক �ওয়ােফর বা�ী অংশ পূ রণ করেব।
ইবনু ল মুনিযর (রেহমাহু�া) এ িবষেয় ‘ইজমা’ উে�খ কেরেছন

(আল-ইজমা/৬২)।
১৪. �ওয়াফ েশেষ সহজ হেল �ওয়াফকারীর জনয্
মা�ােম ইবরাহীেমর েপছেন সূ রা কািফরূন এবং সূরা ইখলাছ
িদেয় দু ই রাক‘আত ছালাত আদায় করা উ�ম। আর সহজ না
হেল মসিজেদর েয েকােনা �ােন দু ই রাক‘আত ছালাত আদায়
করেব। জােবর (রািদয়া�াহু ‘আনহ)-এর হাদীেছ এর �মাণ
এেসেছ (মুসিলম, হা/২৯৫০)। আ�ু �াহ ইবেন ওমর (রািদয়া�াহু
‘আনহুম) বেলন,
َ ْ َ ْ َ َّ�ََ َ َ ْ َ ْ َ ْ ً َﺻ
ّ »ﻗَ ِﺪ َم ّﻰﺒ
ﺖ ﺳﺒﻌﺎ
ِﺧﻠﻒ ال َﻤﻘﺎم
ِ  �ﻄﺎف ِﺎﺒﻟﻴ-  ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- ِ
ُ
َ َ َ َ ََّ ْ َ َ ْ ُﻢ
َ
« ﺧﺮج ِﻰﻟ لﺼَّﻔﺎ،�
ِ ر�ﻌﺘ
‘নবী সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম ম�ায় আগমন কের
বায়তু�াহ্র সাতিট �ওয়াফ করেলন এবং মা�ােম ইবরাহীেমর
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েপছেন দু ই রাক‘আত ছালাত আদায় করেলন। অতঃপর ছাফা
পাহােড়র িদেক েগেলন’ (বুখারী, হা/১৬২৭; মুসিলম, হা/২৯৯৯)।

যমযম পািন পান
১. যমযম পািন পান করা উ�ম। মহান আ�াহ এই পািন
َ
َ )ﻫ
ইসমাঈল (‘আলাইিহস্সালাম) এবং তাঁর মা হা-জার ( ُﺎﺟﺮ
এর
জনয্ �বািহত কের; েযিট আ�াহ্র ই�া এবং অেশষ কৃপায়
অদয্াবিধ চালু রেয়ে।

ঘটনািট

ছহীহ

বুখারীেত

এেসেছ

(হা/৩৩৬৪)। রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম িবদায় হে�
�ওয়াফ এবং মা�ােম ইবরাহীেমর েপছেন ছালাত অে� যমযম
পািন পান কেরন এবং মাথায় েদন (আহমাদ, হা/১৫২৪৩,

মুসিলেমর শতর্ানুযায়ী হাদীছিটর সনদ ছহী)। জােবর (রািদয়া�াহু
‘আনহ) েথেক বিণর্ত দীঘর্ হাদীেসর েশেষ এেসে, রাসূ ল
সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম �ওয়ােফ ইফা�ার পের এই পািন
পান কেরন (মুসিলম, হা/২৯৫০)।
২. যমযম পািনর ফযীলত বণর্নায় ছহীহ মুসিলেম আবূ
যার (রািদয়া�াহু‘আনহ) হেত একিট দীঘর্ হাদীেছ এেসে,
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ْ ُ َ َ َ ٌ ََ َ َ
«ﺎم ُﻃﻌ ٍﻢ
»ِ�َّﻬﺎ ﻣُﺒﺎر�ﺔ ِ�َّﻬﺎ ﻃﻌ
‘এিট

বরকতময়।

এিট

খাদয্গুণ সম’

(মুসিলম,

হা/৬৩৫৯)। আবূ দাঊদ �য়ালাসী তাঁর ‘মুসনাদ’-এ মুসিলেমর
সনেদ হাদীছিট বণর্না কেরন এবং িতিন িনে�া� বাকয্িট উে�
ْ ُ
কেরন, «ﻔﺎء ﺳﻘ ٍﻢ
وﺷ
ِ » ‘আর এিট ঔষিধগুণ সমৃ’ (হা/৪৫৯)।
জােবর (রািদয়া�াহু ‘আনহ) বিণর্ত িনে�া� হাদীছিটও
এই পািনর ফযীলত বণর্না কে, রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ
َ
ُ َ َ ََْ ُ َ
ওয়াসা�াম বেলন, «ﺷ َب ُﻟ
ِ ‘ »ﻣﺎء زمﺰم لِﻤﺎযমযম পািন েয উে�েশয্

পান করা হেব, েস উে�শয্ই পূর হেব’ (ইবেন মাজাহ,

হা/৩০৬২, হাদীছিটেক েকউ েকউ ‘হাসান’, আবার েকউ েকউ
‘ছহীহ’ বেলেছন; েদখুন: (ইরওয়াউল গালীল, হা/১১২৩)।
ইবনু ল �াইিয়ম (রেহমাহু�া) বেলন, ‘যমযম পািন হে�
পািনর সরদার। এিট েযমন সবেচেয় মযর্াদাপূণর্ পা, েতমিন তা
মানু েষর িনকেট ি�য়তর। এিট মানু েষর কােছ সবেচেয় মূ লয্বান
পািন’ (যাদু ল মা‘আদ, ৪/৩৯২)।
৩. হ� ও ওমরা পালনকারী পান করার, আেরাগয্ লাভ
করার এবং অনয্েক উপহার েদওয়ার জন েবশী কের যমযম
পািন সে� িনেত পাের। এই পািন সবেচেয় মূ লয্বান উপহা।
েকননা এিট বরকতময় এবং ঔষিধগুণ সমৃ� পাি। আেয়শা
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(রািদয়া�াহু ‘আনহা) সে� কের যমযম পািন িনেয় আসেতন।
িতিন বেলন, রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�ামও এই পািন
সে� কের আনেতন (িতরিমযী, হা/৯৬৩, সনদ ‘হাসান’)।

ছাফা-মারওয়ায় সা‘ঈ
১. ওমরাকারী ওমরার �ওয়াফ েশেষ ছাফা-মারওয়ায়
�ওয়াফ করেত যােব। অনু রূপভােব ি�রান ও ইফরাদ হ�
আদায়কারী �ওয়ােফ �ুদূ েমর পের সা‘ঈ করেব। তেব তারা
�ওয়ােফ ইফা�ার পর পযর্� এই সা‘ঈ িপিছেয় িদেত পাের।
রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম ি�রান হ� কেরন এবং
�ওয়ােফ �ুদূ েমর পের ছাফা-মারওয়ায় সা‘ঈ কেরন (মুসিলম,

হা/২৯৫০, জােবর (রািদয়া�াহু ‘আনহ) হেত বিণর্)। হ� ও
ওমরার রুকসমূ হ আেলাচনার সময় আমরা সা‘ঈর হুকুম বণর্ন
কেরিছ। �ওয়াফ এবং সা‘ঈ অিবি��ভােব স�� করা উ�ম।
তেব েকান �েয়াজেন �ওয়ােফর পের সা‘ঈেক িবলি�ত করা
যােব।
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২. ছাফা এবং মারওয়ায় সাতবার সা‘ঈ করেত হেব।
ছাফা েথেক শুরু হেব এবং মারওয়ােত িগেয় েশষ হ। ছাফা
েথেক মারওয়া পযর্� এক চ�র এবং মারওয়া েথেক ছাফা পযর্
আেরক চ�র। েসজনয্ ছাফা েথেক েয চ�গুিল হে, েসগুিল সব
হেব িবেজাড়। আর েসগুিল হে� চার চ�, যথা: ১ম, ৩য়, ৫ম
এবং ৭ম। পক্ষা�ের মারওয়া েথেক েয চ�রগুিল , েসগুিল
হেব েজাড়। েসগুিল হে� িতন চ�, যথা: ২য়, ৪থর্ এবং ৬�।
সা‘ঈ শুরকরার জনয্ যখন ছাফার িনকটবতর্ী হ, তখন পড়েব,
ۡ َ ّ ّ
ٓ َ
ّ
[١٥٨ :لصَفا َوٱل َم ۡر َوةَ مِن ش َعا�ِرِ �َِۖ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة
َ﴿ إِن
‘িনঃসে�েহ ছাফা ও মারওয়া আ�াহ্র িনদশর্সমূ েহর
অনয্ত’ (বা�ারাহ ১৫৮) এবং বলেব, ‘যা িদেয় আ�াহ শুর
কেরেছন, তা িদেয় আমরাও শুরু কর। েকননা নবী সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এমনিট কেরেছন (মুসিলম, হা/২৯৫০,

জােবর (রািদয়া�াহু ‘আনহ) হেত বিণর্)। এর অথর্ হে, মহান
আ�াহ পিব� কুরআেন ছাফা ও মারওয়ার কথা উে�খ করার
সময় আেগ ছাফার কথা উে�খ কেরেছন। অতএব, আ�াহ
েযিটেক আেগ উে�খ কেরেছন, আমরা েসখান েথেকই আমােদর
সা‘ঈ শুরু ক। �েতয্কিট চ�েরর সয় ছাফা ও মারওয়ার
মধয্বতর্ পুেরা এলাকা জুেড় চ�র হেত হেব। সবুজ বািতর
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মধয্বতর্ী জায়, েযখােন পূ েবর্ উপ�কার েকাল িছ, েসখােন
েজাের চলেত হেব এবং বা�ী সবখােন �াভািবকভােব হাঁটেত হেব

(মুসিলম, হা/২৯৫০)। সা‘ঈ স�াদনকারী �েতয্ক চ�ের ছাফা
এবং মারওয়ার উপের ি�বলামুখী হেয় দাঁিড়েয় আ�াহ্র এক�বাদ
ও বড়� বণর্না করে। েস বলেব,
َ َ َ َُ َ َ ِﻻَّ �َُّ َ ْ َ هُ َ َ َ َ ُ َ ُ ْ ْ ُ َ ُ ْ َ ْ ُ َﻫ
ٌ ﺷ ٍء ﻗَ ِﺪ
ْ َ ّ َِ ﻋ
ﻳﺮ
ﺷ�ﻚ ﻟ ﻟ الﻤُﻠﻚ َﻪﻟ ﺤﻟﻤﺪ و ﻮ
»ﻻ ِﻪﻟ
ِ وﺣﺪ ﻻ
َ
َ
ْ
َِّﻻ
َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َُ َ َ �َُّ َ ْ َ هُ َ َ َ ْ َ هُ َ َ َ ْ َ ه
«ُاب َوﺣﺪه
وﺣﺪ أ�ﺰ وﻋﺪ َﻧَﺮﺼ �ﺒﺪ وﻫﺰم اﻷﺣﺰ
ﻻ ِﻪﻟ
‘শরীকিবহীন এক আ�াহ ছাড়া আর েকান হ� মা‘বূ দ
েনই। তাঁরই সকল রাজ� এবং তাঁর জনয্ই যাবতীয় �শংস।
িতিন সবিকছু র উপর ক্ষমতাব। এক আ�াহ ছাড়া আর েকান
হ� মা‘বূ দ েনই। িতিন তাঁর অ�ীকার পূ ণর্ কেরেছ, তাঁর বা�ােক
িবজয়ী কেরেছন এবং িতিন একাই শ� বািহনীেক পরা�
কেরেছন’। এরপর যত ই�া েদা‘আ করেব। এভােব িতনবার
করেব (মুসিলম, হা/২৯৫০)।
মেন রাখেত হেব, সা‘ঈর জনয্ িনিদর্� েকাে েদা‘আ
েনই। বরং সা‘ঈ স�াদনকারী তাঁর �ভুর িনকেট �াণ খুেল
�াথর্না করেব এবং কুরআন পড়ে। েযমনিট পূ েবর্ �ওয়ােফর
বয্াপােরও বিণর্ত হেয়েছ
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৩. ছাফা-মারওয়ার সা‘ঈর জনয্ অযু অব�ায় থাকা শতর্
নয়। েকননা এমেমর্ েকােন দলীল পাওয়া যায় না। ইবনু ল মুনিযর
(রেহমাহু�া) বেলন, ‘সবাই একমত েপাষণ কেরেছন েয,
অযূ িবহীন অব�ায় ছাফা-মারওয়ায় সা‘ঈ করেল তা শু� হে’

(আল-ইজমা/৬৩)।
৪. সা‘ঈ মূ লতঃ ইসমাঈল (‘আলাইিহস্সালাম)-এর মা
হা-জােরর কমর্ েথেকই শুরু হে। ঘটনািট ইবেন আ�াস
(রািদয়া�াহু‘আনহুম) েথেক ছহীহ বুখারীেত বিণর্ত হেয়ে; ঘটনা
বণর্না েশেষ নবীসা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,
َ ََ
ْ
ُ ْ ﻚ َﻲ
«ﻟَّﺎس ﺑَيﻨَﻬُ َﻤﺎ
ِ ﻌ
ِ »ﻓﺬل
‘আর এিটই হে� এই পাহাড়�েয় েলাকেদর সা‘ঈ করার
ইিতহাস’ (হা/৩৩৬৪)।
৫. হ� ও ওমরা ছাড়া অনয্ সমেয়সা‘ঈ করা যােব না।
আমরা আেগই বেলিছ েয, এিট হ� ও ওমরার একিট রুক।
েকােনা নফল সা‘ঈ করা যােব না। েকননা এমেমর্ েকােন দলীল
পাওয়া যায় না। তেব নফল �ওয়াফ করা যােব। �� হেত পাের,
তাহেল নীেচর আয়াতাংেশর অথর্ ি?

ّ ّ َ َ ۡ ٗ َإ
َ ّ َِن
ٌ �َ َشاك ٌِر َعل
[١٥٨ : ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة١ ِيم
��﴿ َو َمن َطَوَع خ
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‘েকউ যিদ ে��ায় িকছু েনকীর কাজ কের, তেব আ�াহ
অবশয্ই তা অবগত হেবন এবং তার েস আমেলর সিঠক মূলয
িদেবন’। জবাব হল, এখােন ে��ায় েনকীর কাজ বলেত নফল
সা‘ঈ বুঝােনা হয় িন; বরং নফল হ� বা ওমরা বুঝােনা হেয়েছ।
ইবেন জারীর (রেহমাহু�া) বেলন, ‘আয়ােতর অথর্ হে, েকউ
যিদ তার ওয়ািজব হ� স�াদন করার পর নফল হ� বা ওমরা
কের, তাহেল আ�াহ্র স�ি�র জনয্ নফল কাজ করার কারেণ
িতিন তােক এর যথাযথ পুর�ার িদেবন এবং িতিন তার নফল
ইবাদেতর �কৃত উে�শয্ স�েকর্ অবগত আে’। হােফয ইবেন
হাজার ইমাম �হাবীর উ�ৃ িত িদেয় বেলন,

َ ّ
ٗ ۡ ع َخ
[١٥٨ :��﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة
َ﴿ َو َمن َطَو

‘আয়াত �ারা েয বয্ি� বলেত চায় ে, সা‘ঈ মু�াহাব,
এেত তার পেক্ষ েকাে দলীল েনই। েকননা আয়াতিট মূ ল হ�
ও ওমরােক বুিঝেয়েছ; এককভােব সা‘ঈেক বুঝায় িন। কারণ
সকল মুসিলম একমত েপাষণ কেরেছন েয, হ� ও ওমরা
পালনকারী বয্তীত অেনয্র জন সা‘ঈ করা শরী‘আতস�ত নয়।
আ�াহই ভাল জােনন’ (ফাতহুল বার, ৩/৪৯৯)। ইমাম নববী
(রেহমাহু�া) জােবর (রািদয়া�াহু ‘আনহ)-এর হাদীেছর বয্াখয্
করেত িগেয় বেলন, “অনু ে�দ: ‘সা‘ঈ বারবার করা যােব না”
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জােবর (রািদয়া�াহু ‘আনহ) এর বাণী, ‘নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম এবং তাঁর ছাহাবােয় েকরাম ছাফা-মারওয়ায় একিটর
েবশী সা‘ঈ কেরন িন’। অথর্াৎ �থম সা‘ঈ। উ� হাদীছ �মাণ
কের েয, হ� বা ওমরায় সা‘ঈর পুনরাবৃ ি� করা যােব না; বরং
একবার কেরই ক্ষা� করেত হ। সা‘ঈর পুনরাবৃ ি� করা ৈবধ
নয়। েকননা ইহা িবদ‘আত (শারহু ছহীিহ মুসিল, ৯/২৪)।

َ ّ
ٗ ۡ ع َخ
আবার েকউ েকউ উ� ﴾��
َ ﴿ َو َمن َطَوআয়ােতর

বয্াখয্ায় বে, এখােন ে��ায় েনকীর কাজ করা বলেত েযসব
েক্ষ নফল ইবাদত ৈবধ করা হেয়েছ, েসগুিলেক বুঝােনা
হেয়েছ। েযমন: ছালাত, দান, িছয়াম, হ�, ওমরা, কুরআন
েতলাওয়াত ইতয্াি। শায়খ আ�ু র রহমান সা‘দী (রেহমাহু�া)
উ� আয়ােতর বয্াখয্ায় এই অথর্ করার পর ব, ‘এটা �মাণ
কের েয, বা�া যতেবশী আ�াহ্র আনু গতয্ করেত পােব, ঈমান
বাড়ার কারেণ আ�াহ্র িনকট তার কলয্া, পূ ণর্তা এবং মযর্াদ
ততেবশী বৃ ি� পােব। আর ‘কলয্াণকর কা ে��ায় করা’ এর
শতর্িট জুেড় েদয়া�মাণ কের েয, েয বয্ি� আ�াহ ও তাঁর রাসূল
সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর অননু েমািদত িবদ‘আতী
কমর্কাে� ে��য় অংশ�হণ করেব, েস পির�ম ৈব েকান
কলয্াণই

অজর্ন করেত পারেব । বরং যিদ এমন কেমর্র
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অৈবধতা জানা সে�ও ই�াকৃতভােব তা কের, তাহেল তা তার
জনয্ অকলয্াণ বেয় আন’।

মাথা মু�ন বা চুল ছাটা
১. মাথা মু�ন করা বা চুল েছেট েফলা হ� ও ওমরার
ওয়ািজবসমূ েহর একিট। আমরা ‘হ� ও ওমরার ওয়ািজবসমূ হ’
আেলাচনার সময় দলীল-�মাণসহ এ িবষেয় কথা বেলিছ।
২. হ� েথেক হালাল হওয়ার জনয্ মাথা মু�ন করা চুল
ছাটার েচেয় উ�ম। অনু রূপভােব তামা�ু হ� পালনকারীর ওমরা
বয্তীত অনয্ ওমরা েথেক হালাল হওয়ার জনয্ও মাথা মু�ন ক
উ�ম। তেব তামা�ু হ� পালনকারী যিদ এমন সময় ওমরা েথেক
হালাল হয়, যখন মাথা নয্াড়া করেল হে�র পূেবর্ তার মাথার চু
আবার গজােনার সু েযাগ পােব, তাহেল তার েক্ষে� মাথা মু�ন
উ�ম। আর হে�র খুব কাছাকািছ সমেয় ওমরা েথেক হালাল
হেল চুল ছাটাই উ�ম। েকননা িকছু চুল তার মাথায় অবিশ�
থাকেল হ� েথেক হালাল হওয়ার সময় েস তা েচঁেছ েফলেত
পারেব। তামা�ু হ� পালনকারী ছাহাবীগণ ৪ যু ল-িহ�ায় রাসূ ল
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সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর সােথ যখন ম�ায় েপৗঁেছ,
তখন তাঁরা ওমরা েথেক হালাল হওয়ার জনয্ মাথা মু�ন না কের
চুল েছেট েফেলন। জােবর (রািদয়া�াহু ‘আনহ)-এর হাদীেছ বলা
হেয়েছ,
ََّﺤَﻞ
ُ َ َ
ُ
َّ ﻟَّﺎس ُُّﻬُ ْﻢ ﻗَﺮﺼَُّ وا ِﻻَّ ّﻰﺒ
 َو َﻣ ْﻦ ﻛن َﻣ َﻌﻪ-ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- ِ
»
ْ َ
«ﻫﺪ ٌى
‘নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�ামসহ যাঁেদর সােথ
কুরবানীর পশু িছ, তাঁরা বয্তীত সবাই চুল েছেট হালাল হেয়
েগেলন’ (মুসিলম, হা/২৯৫০)। হাদীেছ উে�িখত উ� অব�া
বয্তীত অনয্ েক্ষে� মাথা মু�ন করা উ�ম হওয়ার কারণ,
রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম মাথা মু�নকারীেদর
মাগেফরােতর জনয্ িতনবার েদ‘আ কেরেছন এবং কতর্নকারীেদর
জনয্ একবার েদ‘আ কেরেছন (বুখারী, হা/১৭২৮; মুসিলম,

হা/৩১৪৮)। তাছাড়া চুল েছেট আ�াহ্র স�ি�র জনয্ েশাভাবধর্
বজর্েনর িবষয়িটেতা রেয়েছ।
৩. মাথা মু�ন বা চুল ছাটার েক্ষে� পুরুষেদরেক স�ূ
মাথার চুল মু�ন করেত হেব অথবা েছেট েফলেত হেব। মাথার
িকছু অংেশর চুল ছাটেল এবং িকছু অংেশর চুল েছেড় িদেল তা
যেথ� হেব না। অনু রূপভােব িকছু
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অংেশর চুল নয্াড়া কে

অবিশ�াংেশর চুল েছেড় িদেল তাও যেথ� হেব না। কাঁিচ বা
ইেলি�ক য� �ারা চুল ছাটেব; আর ক্ষুর বা ে�ড �ারা মাথা মু�
করেব।
মিহলারা চুেলর মাথা েথেক আ�ুেলর অ�ভাগ পিরমাণ
েকেট েফলেব। রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,
ْ
َّ�ِ ْ
ّ َ
ّ َ
َْ
« ُ�‘ »ﻟي َﺲ َﻋ ﻟنِ َﺴﺎ ِء َﺣﻠ ٌﻖ َﻤﺎ َﻋ ﻟنِ َﺴﺎ ِء ﻟَّﻘ ِﺼমিহলােদর জনয্ মাথা
মু�েনর িবধান েনই। বরং তােদরেক চুল েছেট েফলেত হেব’

(আবূ দাঊদ, হা/১৯৮৫, ইবেন আ�াস (রািদয়া�াহু ‘আনহুম)
েথেক বিণর্, সনদ ‘ছহীহ’)। ইবনু ল মুনিযর (রেহমাহু�া) বেলন,
‘সবাই একমত েয, মিহলােদর জনয্ মাথা মু�েনর িবধান েন’

(আল-ইজমা/৬৬)।
৪. মুহিরম বয্ি� হ� বা ওমরা েথেক হালাল হওয়ার
সময় িনেজ েযমন িনেজর মাথার চুল ছাটেত পাের বা মু�ন
করেত পাের, েতমিন হালাল হওয়ার জনয্ অেনয্র মার চুলও
েছেট িদেত পাের বা মু�ন কের িদেত পাের। েকননা মাথা মু�ন
বা চুল ছাটা হ� বা ওমরার ওয়ািজবসমূ েহর একিট। সু তরাং এ
সময় এিট ইহরাম অব�ায় িনিষ� িবষয়সমূ েহর অ�ভুর্� গণয্ হে
না।
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৮ তািরেখ ম�া েথেক হে�র ইহরাম বাঁধা এবং িমনায়
গমন
১. ম�াবাসীরা এবং ম�ায় অব�ানরত অনয্ানয্রা যিহ�াহ মােসর ৮ তািরেখ অথর্াৎ তারিবয়ার িদন তােদর �-�
অব�ান েথেকই হে�র ইহরাম বাঁধেব। অতঃপর িমনায় িগেয়
েসখােন েযাহর, আছর, মাগিরব, এশা এবং ফজেরর ছালাত �ছর
কের আদায় করেব; জমা কের নয়। েয সকল ছাহাবী ওমরা
েথেক হালাল হেয়িছেলন, তাঁরা এবং অনয্ানয্ ম�াবাসীরা এমনিট
কেরিছেলন। িক� রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এবং
যাঁেদর সে� কুরবানীর পশু িছ, তাঁরা ইহরাম অব�ােতই িছেলন।
েয বয্ি�৮ তািরেখর পূ েবর্ িমনায় যাে, েস িমনা েথেকই
ইহরাম বাঁধেব; ইহরাম বাঁধার জনয্ তাে ম�ায় েযেত হেব না।
২. ম�াবাসী বা অনয্ানয্ যারাই ম�া েথেক ইহরা
বাঁধেব, তােদরেক েযমন ইহরাম বাঁধার জনয্ মসিজেদ হারােম
েযেত হেব না, েতমিন হে� যাওয়ার জনয্ বায়তু�াহ েথেক িবদায়
�রূপ �ওয়াফও করেত হেব ন। অনু রূপভােব হে�র সা‘ঈও
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আেগভােগ কের িনেব না। বরং �ওয়ােফ ইফা�ার পর সা‘ঈ
করেব। েকননা েয সকল ছাহাবী ম�া েথেক হে�র ইহরাম
েবঁেধিছেলন, তাঁরা েকউ এমনিট কেরন িন; বরং তাঁরা ইহরাম
েবঁেধ িমনায় চেল িগেয়িছেলন।
৩. হে� ছালাত �ছর এবং জমা কের আদােয়র েক্ষে
বিহরাগত এবং ম�াবাসী হাজী সবাই সমান। েকননা েযসব
ম�াবাসী রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর সােথ হ�
কেরিছেলন, তাঁেদরেক িতিন ছালাত পূ ণর্ করেত বেল িন। যােয়দ
ইবেন আসলাম তাঁর িপতা েথেক বণর্না কের, ‘ওমর ইবনু ল
খা�াব (রািদয়া�াহু‘আনহ) ম�ায় ছালােতর ইমামিত কেরন এবং
দু ই রাক‘আত ছালাত আদায় কেরন। অতঃপর িতিন বেলন, েহ
ম�াবাসী! েতামরা েতামােদর ছালাত পূ ণর্ ক। েকননা আমরা
মুসািফর। অতঃপর িতিন িমনায় িগেয় দু ই রাক‘আত ছালাত
আদায় কেরন। িক� েসখােন িতিন ম�াবাসীেদরেক এমন িকছু
বেলিছেলন মেমর আমােদর কােছ েকান বণর্না আেসি’ (মােলক,

মুওয়া�া, ১/৪০৩, সনদ ‘ছহীহ’)। রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম কতৃর্ক িতিন ম�ায় থাকা অব�ায় ম�াবাসীেদরেক
ছালাত পূ ণর্ করার আেদশ স�িলত মারফূ হাদীছির সনদ �ঈফ
বা দু বর্ (আবূ দাঊদ, হা/১২২৯)।
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হে� ম�াবাসীেদর জনয্ ছালাত �ছর এবং জমা কের
আদােয়র িবধান হে�র কারেণ; সফেরর কারেণ নয়। েসজনয্
েকােনা ম�াবাসী যিদ ইহরামিবহীন অব�ায় হাজীেদর সােথ েবর
হয়, তাহেল েস �ছর বা জমা েকােনািটই করেত পারেব না।
৪. তামা�ু হ� পালনকারীেদর মেধয্ েকউ যিদ হে�র
ইহরাম বাঁেধ, অতঃপর তার �রণ হয় েয, েস ওমরার �ওয়াফ
বা সা‘ঈ কের িন অথবা �ওয়াফ বা সা‘ঈর এক বা একািধক
চ�র েছেড় িদেয়েছ, তাহেল েস ি�রান হ� পালনকারীেত
পিরণত হেব। েকননা হে�র কাযর্াবলী শুরু করার কারেণ ত
পেক্ষ আর ওমরা পূণর্ করা স�ব। আেয়শা (রািদয়া�াহু
‘আনহা) ঋতু�� হওয়ার কারেণ হে�র পূ েবর্ ওমরা করেত সক্
না হওয়ায় রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম তাঁেক হে�র
ইহরাম বাঁধেত বেলন। আর এর মাধয্েম িতিন ি�রান হ�
আদায়কািরণীেত

পিরণত

হন

(বুখারী, হা/৩০৫; মুসিলম,

হা/২৯১৯)।
তেব তামা�ু হ� আদায়কারী ওমরার �ওয়াফ ও সা‘ঈ
করার পর মাথা মু�ন বা চুল ছাটার আেগ যিদ হে�র ইহরাম
েবঁেধ েফেল, তাহেল েস তামা�ু হ� আদায়কারীই থাকেব। তেব
ওমরার একিট ওয়ািজব েছেড় েদওয়ার কারেণ তােক িফদ্ইয়া
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িদেত হেব। এেক্ষে� িফইয়া হে�, একিট ছাগল কুরবানী করা
অথবা একিট উট বা একিট গরুেত সাতজের এক অংশ িহেসেব
অংশ�হণ করা। িফদ্ইয়ার েগাশত হারাম এলাকার দির�েদর
মেধয্ ব�ন কের িদেত হে, তা েথেক েস িনেজ একটুও খােব
না।
৫. আরাফার রােত িমনায় রাি�যাপন করা মু�াহাব। এ
রােত েকউ যিদ িমনায় না থােক, তাহেল তার েকােনা েগানাহ
হেব না মেমর্ ইবনুল মুনিযর ‘ইজমা’ উে�খ কেরেছন (আল-

ইজমা/৬৪)।

আরাফায় অব�ান
১. আরাফার িদবেস সূ য্ উঠার পের িমনা েথেক
র
আরাফায় যাওয়া উ�ম (মুসিলম, হা/২৯৫০)। আরাফায় যাওয়ার
সময় হাজীরা ‘আ�াহু আকবা’ এবং তালিবয়া পড়েত পড়েত
যােব। আ�ু �াহ ইবেন ওমর (রািদয়া�াহু‘আনহুম) বেলন,
ْﻤُﻠَﻰﺒ
َ َ َ ً ْ
َّ� ُ َ َ َ َ ْ َ َ
ِّ
ﺎت ِﻨَّﺎ
ٍ  ِﻣﻦ ِﻣ� ِﻰﻟ ﻋ َﺮﻓ-ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- ِ ﻮل
ِ »ﻏﺪوﻧﺎ ﻣﻊ رﺳ
ُّ
«ِْﻤُﻜَﺮﺒ
َﻣِﻨَّﺎ
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‘আমরা েভাের রাসূ ল সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর
সােথ িমনা েথেক আরাফায় িগেয়িছলাম; আমােদর মেধয্ েকউ
েকউ তালিবয়া পড়িছেলন, আবার েকউ েকউ ‘আ�াহু আকবা’
বলিছেলন’ (মুসিলম, হা/৩০৯৫)। আনাস (রািদয়া�াহু‘আনহ) েক
িজেজ্ঞস করা হেয়ি, ‘আপনারা রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম-এর সােথ এই িদেন িক করিছেলন? জবােব িতিন
বেলন,
َ
ّ َ َ
ْ َ َ ُّ
ْ َ َ ّ
َْ َ
ُّ
«ﻜﺮُ َﻋﻠﻴْ ِﻪ
ِ  �ُ �َﺮﺒِ ِﻨَّﺎ ْﻤُﻜَﺮﺒِ ﻓﻼ �ُﻨ،ﻜﺮُ ﻋﻠﻴ ِﻪ
ِ »ﻛن ُﻬِﻞُ ِﻨَّﺎ لْﻤُﻬِﻞُ ﻓﻼ �ُﻨ
‘আমােদর েকউ েকউ তালিবয়া পড়িছেলন, িক� রাসূ ল
সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম তােক অ�ীকৃিত জানাি�েলন না।
আবার েকউ েকউ ‘আ�াহু আকবা’ বলিছেলন, িক� রাসূ ল
সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম তােকও অ�ীকৃিত জানাি�েলন না’

(বুখারী, হা/১৬৫৯; মুসিলম, হা/৩০৯৭)।
২. আরাফায় েপৗঁেছ অব�ান হণ করেব। হাজী ছােহেবর
অব�ান আরাফার সীমানার মেধয্ হে� িকনা েস িবষেয় িনি�ত
হওয়া অতয্� যরূ। আরাফার সীমানা িনরূপক সাইনেবাডর্গুি
মাধয্েম েস তার অব�ান জানেত পারে। মেন রাখেত হেব,
আরাফায় অব�ান হে�র একিট রুক, যা েছেড় িদেল হ�ই
স�� হেব না। রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,
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َُ
ّ » ‘আরাফায় অব�ানই হে� হ�’। হ� ও ওমরার
«ﻟَْﺞُ َﻋ َﺮﻓﺔ
রুকনসমূহ আেলাচনার সময় এ িবষেয় আমরা কথা বেলি।
৩. আরাফার িদন সূ যর্ ঢেল যাওয়ার পর েথেক কুরবানীর
রােতর ফজর (সু বেহ সািদক) উদয় হওয়া পযর্� আরাফায়
অব�ােনর সময়। েকননা রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম
সূ যর্ ঢেল যাওয়ার পের আরাফায় অব�ান কেরেছন (মুসিলম,

হা/২৯৫০)। আবার েকউ েকউ বলেছন, আরাফার িদন ফজর
উিদত হওয়ার পর েথেক আরাফায় অব�ােনর সময় শুরু ।
উরওয়াহ ইবেন মু�ারিরস (রািদয়া�াহু‘আনহ) বেলন,
َْ
َّ� َ ُ َ ُ ْ َ َ
َْ
ُ ْ ﺖ ﺟﺌ
ُ ْ
ْ َْ
ﺖ
ِ  ﻗُﻠ-�ﻌ ِ� ِﺑﻤ ٍﻊ-  ﺑِﺎلﻤﻮ ِﻗ ِﻒ-ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- ِ »أ�ﻴﺖ رﺳﻮل
َ َُ َ
ُ �ْ ﺖ َﻔْﻰ ﺴ َا�َّ َﻣﺎ ﺗَ َﺮ
ُ ْﺖ ﻄِﻴَّﻰﺘ َوأَ ْ� َﻌﺒ
ُ ْ ﻮل �َّ ﻣ ْﻦ َﺟﺒَﻞ َﻴِّﺊ أَ ْ�ﻠَﻠ
ﺖ ِﻣ ْﻦ
ﻳﺎ رﺳ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
َِّﻻ
ُل
َ
َ
ْ َ
َّ� ُ َ َ َ ّ ْ
ُ َو َ� ْﻔ
ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ- ِ
ﺖ َﻋﻠﻴْ ِﻪ � َﻬﻞ ِﻟ ِﻣﻦ َﺞٍ �ﻘﺎل رﺳﻮ
َﺟﺒَ ٍﻞ
َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ لﺼَّ َ َ َأَﻰ
ْ ََ ً ََ َْ ً َْ َ َ ََْ
ﺎرا �ﻘﺪ
ﺎت �ﺒﻞ ذلِﻚ ﻟﻼ أو �ﻬ
ٍ  ﻣﻦ أدرك ﻣﻌﻨﺎ ﻫ ِﺬهِ ﻼة ﺗ ﻋ َﺮﻓ-وﺳﻠﻢ
ُ َ َ َ َ َﻢَّ ّ ُ ﻰ
«َﺠُﻪ َﻗ َﻀ �ﻔﺜﻪ
‘আিম

মুযদািলফায়

রাসূ ল

সা�া�াহু

‘আলাইিহ

ওয়াসা�াম-এর িনকেট এেস বললাম, েহ আ�াহ্র রাসূ ল! আিম
�াই েগা� েথেক এেসিছ, আিম আমার বাহনিটেক দু বর্ল কের
েফেলিছ এবং আমার িনেজেক কের েফেলিছ �া�। আ�াহ্র
কসম! আিম এমন েকােনা পাহাড় বা িটলা েছেড় আিস িন,
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েযখােন অব�ান কির িন। তাহেল িক আমার হ� হেব? রাসূ ল
সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন, েয বয্ি� আমােদর সােথ
এই ছালাত (ফজর) েপল এবং এর পূ েবর্ রােত বা িদেন আরাফায়
আসল, তার হ� পূ ণর্ হল এবং হালাল হওয়ার পর যা করা যা,
েস েযন তা করল’ (আবূ দাঊদ, হা/১৯৫০, সনদ ‘ছহীহ’)। যিদও
আরাফার িদন সূ যর্ ঢেল যাওয়ার আেগ আরাফায় অব�ান করেল
চলেব, তথািপও েকউ েযন উ� অব�ানেকই যেথ� মেন না কের;
বরং সূ যর্ ঢেল যাওয়ার পরও অব�ান কে।
৪. েয বয্ি� িদেনর েবলায় আরাফায় অব�ান করে, েস
সূ য্াে�র পের েসখান েথেক 
র
��ান করে; সূ যর্াে�র আেগ নয়

(মুসিলম, হা/২৯৫০)। হ� ও উমরার ওয়ািজব বণর্নায় তার
আেলাচনা চেল েগেছ।
৫. হাজীরা আরাফায় েযাহেরর �থম ওয়াে� এক আযান
ও দু ই এ�ামেত জমা-�ছর কের েযাহর এবং আছেরর ছালাত
আদায় করেব (মুসিলম, হা/২৯৫০)। ছালােতর পূ েবর্ ইমাম বা
তাঁর �িতিনিধ কতৃর্ক জনগেণর উে�েশয্ খবা েদওয়া উ�ম। এই
খুৎবায় িতিন হে�র অবিশ� িবিধিবধান এবং অনয্ান িবষেয়
আেলাচনা রাখেবন (মুসিলম, হা/২৯৫০)।
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৬. আরাফায় হাজীেদর ছওম পালন না করাই ভাল।
েকননা এর মাধয্েম তারা এই মহান িদেন েবশী েবশী েদ‘আ ও
িযকর-আযকার করার শারীিরক শি� অজর্ন করেত পারে।
তাছাড়া নবী সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�ামও এিদেন ছওম পালন
কেরন িন। উ�ু ল ফা�ল িবনেত হােরছ (রািদয়া�াহু ‘আনহা)
বেলন,
َ َ َ َّّ َ�َّ �َُّ َ َ ْ َﺳَﻠ
ََ
َ َْ
ً َ»َنَّ ﻧ
َ ﺎﺳﺎ َ� َﻤ
َﻢ �ﻘﺎل
ﻋﻠﻴ ِﻪ
ِّﻲﺒ
ِﺎر ْوا ِﻋﻨﺪﻫﺎ ﻳَ ْﻮ َم َﻋ َﺮﻓﺔ ِﻓ َﺻ ْﻮم
ِ
َُ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َﻦ َ ﻫ
َ
َ ْ َ ْ َُ ْ ُﻬُ ْ ﻫُ َ َ ٌ َ َ َ َ ْ ُﻬ
ﺒ َو َﻮ
ٍ �ﻌﻀ ﻢ ﻮ ﺻﺎﺋِﻢ وﻗﺎل �ﻌﻀ ﻢ ﻟيﺲ ﺑِﺼﺎﺋِ ٍﻢ ﻓﺄرﺳﻠﺖ ِﻴﻟ ِﻪ ﺑِﻘﺪ ِح
ُ َ َ ٌ َ َ َ َﺮ
«ﺸ�َﻪ
ِ ِ�ه
ِ واﻗِﻒ ﻋ ﺑ ِﻌ
‘একদল েলাক তাঁর িনকেট আরাফার িদেন রাসূ ল
সা�া�াহু ‘আলাইিহ

ওয়াসা�াম-এর

ছওম

িনেয়

মতেভদ

করিছেলন। তাঁেদর েকউ েকউ বলিছেলন, িতিন ছওমরত অব�ায়
আেছন। আবার েকউ েকউ বলিছেলন, িতিন ছওমরত অব�ায়
নন। অতঃপর িতিন (উ�ু ল ফা�ল) রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম উেটর িপেঠ আেরাহী থাকা অব�ায় তাঁর িনকেট এক
েপয়ালা দু ধ িদেয় পাঠােলন এবং রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম তা পান করেলন’ (বুখারী, হা/১৯৮৮; মুসিলম,

হা/২৬৩২)।
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তেব হাজীরা বয্তীত অনয্ানয্েদর জনয্ এিদন ছওমন
করাই উ�ম; বরং নফল ছওেমর এিটই সবর্ে�� িদ। আবূ
�াতাদাহ (রািদয়া�াহু ‘আনহ) বেলন, রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ
ওয়াসা�ামেক আরাফার িদেন ছওম পালন স�েকর্ িজেজ্ঞস ক
َ َْ ََ َْ ََ
ّ
হেল িতিন বেলন, «َاﺒﻟﺎ ِ�ﻴَﺔ
ﺎﺿﻴﺔ
ِ ‘ »ُ�َﻔِﺮُ لﺴَّﻨﺔ الﻤইহা পূ েবর্র এক
বছেরর এবং পরবতর্ী এক বছেরর (ছগীরাহ) েগানাহসমূ েহর
কাফফারাহ হয়’ (মুসিলম, হা/২৭৪৭)। ছহীহ মুসিলেমর অনয্ শে�
হাদীছিট এেসেছ এভােব,
َ َّﻰ
ّ
ْ َ َّ� َ
َْ َ ََ
ُ َ َ َ َّﻰ
ُ َ»ﺻﻴ
ﺎم ﻳَ ْﻮمِ َﻋ َﺮﻓﺔ أﺣت ِﺴﺐُ َﻋ ِ أن ُ�َﻔِ َﺮ لﺴَّﻨَﺔ ِﺘ �ﺒْﻠﻪ َالﺴَّﻨَﺔ ِﺘ
ِ
ْ
َ
«َُ�ﻌﺪه
‘আিম আ�াহ্র িনকট আশা কির, িতিন আরাফার
ছওেমর মাধয্েম এই িদেনর পূবর্বত এক বছেরর এবং পরবতর্ী
এক

বছেরর

(ছগীরাহ)

েগানাহসমূ হ

মাফ

কের

িদেবন’

(হা/২৭৪৬)।
৭. ি�বলামুখী হেয় আরাফার ময়দােনর েয েকােনা �ােন
অব�ান করেলই চলেব। এই মহান িদবেস েবশী েবশী কের
তালিবয়া, েদা‘আ ও িযকর-আযকার করেত হেব। েদা‘আ করার
সময় মহান আ�াহ্র িনকট কাকুিত-িমনিত েপশ করেত হেব
এবং দু িনয়া ও আেখরাত উভয় িযে�গীর সািবর্ক কলয্াণ �াথর্
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করেত হেব। হাজীরা যাবতীয় পাপাচার েথেক মু� হেয় আ�াহ্র
িনকট খািটঁ তওবার মাধয্েম তাঁেক স�� করে। পক্ষা�ের এ
মাধয্েম শয়তানেক করেব পরা, লাি�ত এবং দু ি��া��। এই
মহান িদবেস আরাফার ময়দােন ঘুরােফরা কের এবং ‘জাবােল
রহমত’ নামক পাহােড় উঠার েচ�া কের সময় ন� করা উিচৎ
নয়। েকননা এই পাহােড় উঠার েকােনা দলীল েনই।
৮. ইবাদেতর উে�েশয্ আরাফার ময়দােনর অব�ান হে�
মুসিলমেদর সবর্বৃহৎ িমলনেমল। এই অব�ােনর মাধয্েম একজন
মুসিলম ি�য়ামত িদবেস হাশেরর ময়দােন পূ বর্ ও পেরর সকল
মানু েষর সমােবেশর কথা �রণ করেব এবং সৎআমল �ারা েসই
িদেনর জনয্ ��িত �হণ করে।
৯. আরাফায় অব�ান এবং এই িদবেসর ফযীলত বণর্নায়
রাসূ ল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,
ُْ َْ
ُ ََّ َ َ�ِﻧ
َ
َ َ » َﻣﺎ ِﻣ ْﻦ ﻳَ ْﻮمٍ َ�ْﺮ
ﻟَّﺎر ِﻣ ْﻦ ﻳَ ْﻮمِ َﻋ َﺮﻓﺔ ﻪ
ﺜ ِﻣ ْﻦ أن �ﻌ ِﺘ َﻖ �َُّ ِ�ﻴ ِﻪ �ﺒْ ًﺪا ِﻣ َﻦ
ِ
َ َ َ َ ُْ َ َ َ َ ُ ل
ُْ َ
َ
«ﺎ� ﺑِ ِﻬ ُﻢ ال َﻤﻼﺋِ�ﺔ �ﻴَﻘﻮ َﻣﺎ أ َراد ﻫﺆُﻻ ِء
ِ ﻟَﺪﻧﻮ ُﻢَّ �ُﺒ
‘আরাফার িদন বয্তীত অনয্ েকান িদেন মহ আ�াহ
এতেবশী সংখয্ক বা�ােক জাহা�ােমর আগুন েথেক মু� কের
না। িতিন এই িদন কাছাকািছ চেল আেসন এবং বা�ােদরেক
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িনেয় গবর্ কের েফেরশতাম�লীেক বেল, ওরা িক চায়?’

(মুসিলম, হা/৩২৮৮, আেয়শা (রািদয়া�াহু‘আনহা) হেত বিণর্)।
এই িদেন েদা‘আ করার ফযীলত বণর্নায় রাস ল সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,
ََّ َ َ ِﻻ
َ
َ ّ
َ َ ُ ْ َ ُ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ ُ ُّﺎ َ ُﺎ
 ﻻ ِﻪﻟ:�ِ ْﻨﻟَّبِﻴُﻮن ِﻣ ْﻦ �ﺒ
ﺖ أﻧﺎ
وﺧ� ﻣﺎ ﻗُﻠ، »ﺧ� ﻋ ِء ﻋء ﻳﻮمِ ﻋﺮﻓﺔ
ّ
َ
ِ
َ
َ
ُ ْ ْ ُ َ ُ َ َ َ َ ُ�َُّ َ ْ َ ه
َُ ﻚ
ْ ُ َﻪﻟ ﺤﻟ َ ْﻤ ُﺪ َوﻫُ َﻮ َﻋ
«ﺷ ٍء ﻗ ِﺪﻳ ٌﺮ
 ﻟ الﻤُﻠ،ﺷ�ﻚ ﻟ
ِ وﺣﺪ ﻻ
‘সবর্ে�� েদ‘আ হে� আরাফার িদবেসর েদা‘আ। আিম
َ
ََ ﻻ
এবং নবীগণ সেবর্া�ম েয েদ‘আিট কেরিছ, তা হে� এই, ِﻪﻟ
»
َ
َ
َ
ْ
ْ
َِّﻻ
َ
ّ
َ
ِ
َ
َ
ُ
َ
َ
ْ
ُﻫ
ُ  ُﻟ الﻤُﻠﻚ،�َُّ َوﺣ َﺪهُ ﻻ ﺷ�ﻚ ُﻟ
ٌ ﺷ ٍء ﻗ ِﺪ
ْ ُ َﻪﻟ ﺤﻟ َ ْﻤ ُﺪ َو َﻮ َﻋ
«ﻳﺮ
ِ

(উ�ারণ: লা ইলা-হা ই�া�া-হ ওয়াহ্দাহূ লা শারীকা লাহূ , লাহুল
মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়া হুওয়া আলা  কু্ি� শাইিয়ন �দ),
অথর্াৎ আ�াহ ছাড়া েকান হ� ম‘বূ দ েনই। িতিন এক ও অি�তীয়,
তাঁর েকােনা শরীক েনই। যাবতীয় রাজ� তাঁরই এবং তাঁর জনয্ই
যাবতীয় �শংসা। িতিন সবিকছু র উপর ক্ষমতাব’ (িতরিমযী,

হা/৩৫৮৫, আ�ু �াহ ইবেন ওমর (রািদয়া�াহু ‘আনহুম) েথেক
বিণর্, হাদীছিট ‘হাসান িলগািয়িরহী’, আলবানী (রেহমাহু�া)
�ণীত ‘িসলিসলাহ ছহীহাহ্র ১৫০৩ নং হাদীছ ��বয)।
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আরাফায় েদা‘আ করার সময় দু ই হাত উিঠেয় েদা‘আ
করার কথা হাদীেছ এেসেছ। উসামা ইবেন যােয়দ (রািযয়া�াহু
আনহুম) বেলন,
َْ ُ ْ
ْ َ َ� َﻤﺎﻟ،ّﻲﺒِ َ�َّ �َُّ َﻋﻠَﻴْﻪ َﺳَﻠَّ َﻢ ﺑ َﻌ َﺮﻓَﺎت ﻓَ َﺮ َ� َﻊ ﻳَ َﺪﻳْﻪ ﻳَ ْﺪ ُﻋﻮ
ّ
ﺖ ﺑِ ِﻪ
ﺖ ِردف
»ﻛُﻨ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ْ ُ َُ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َﻫُ َ َ ٌ َ َ ه
َ َ َ َُُ َ
َ
َ
«ﺨﻟﻄﺎم ﺑِﺈِﺣﺪى ﻳﺪﻳ ِﻪ و ﻮ راﻓِﻊ ﻳﺪ اﻷﺧﺮى
ِ  �ﺘﻨﺎول،ﻧﺎ�ﺘﻪ ﻓﺴﻘﻂ ِﺧﻄﺎمُﻬﺎ
‘আরাফায় (উেটর িপেঠ) আিম রাসূ ল সা�া�াহু‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম-এর েপছেন িছলাম। িতিন দু ই হাত উিঠেয় েদা‘আ
কেরন। তাঁর উটিট একটু ঝুঁেক পড়েল উেটর লাগাম পেড় যায়।
অতঃপর িতিন এক হাত উে�ািলত অব�ায় অপর হাত িদেয়
লাগামিট উঠান’ (নাসা‘ঈ, হা/৩০১১, সনদ ‘ছহীহ’)।
আরাফায় েদা‘আ করার জনয্ িনিদর্� েকান ে‘আ েনই।
হ� পালনকারী তার �ভুর িযকর-আযকার করেব, তালিবয়া পাঠ
করেব, তার �ভুর িনকট �াথর্না করে, কুরআন েতলাওয়াত
করেব। পিব� কুরআন ও ছহীহ হাদীেছ বিণর্ত েদ‘আসমূ হ পড়া
উিচৎ। েকননা এই েদা‘আগুিল েযমন বয্াপক অথর্েব, েতমিন
এগুিলেত রেয়েছ েদ‘আয় ভুল-�াি� েথেক বাঁচার উপায়।
এখােন কুরআন ও ছহীহ সু �াহ েথেক কিতপয় েদা‘আ উে�খ
করা

যেথাপযু �

মেন

অব�ানকােল, �ওয়াফ

করিছ।

আরাফা

ও

মুযদািলফায়

ও সা‘ঈেত এবং সবর্াব�ায় উ�
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েদা‘আসমূ েহর মাধয্েম একজন মুসিলেমর �াথর্না করা উি।
এসব েদা‘আর মাধয্েম েস ছালেতর েসজদােত এবং সালাম
িফরােনার আেগ �াথর্না করেত পাে। ইবেন আ�াস (রািদয়া�াহু
‘আনহুম) বেলন,
ّ َ َ
ّ ُ ُ ّ
َ َْ ً َ َ ْ ْ َََْ ْ َ ُ
لﺮُﻛﻮع َﻌَﻈِ ُﻤﻮا ِ�ﻴ ِﻪ
ﺎﺟ ًﺪا َﺄَﻣَّﺎ
ِ ﻧُﻬﻴﺖ أن أﻗﺮأ اﻟﻘُﺮآن را ِﻛﻌﺎ أو ﺳ
ِ ِ�ِ�َ »أﻻ
َّﺮَّبَّ َﺰَّ َﺟَﻞ
ْ َ ُ ّ
ُ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ ٌ َ َ َ ُّﺎ
«ﺎب ﻟ� ْﻢ
لﺴُﺠُ ﻮد ﻓﺎﺟﺘَ ِﻬ ُﺪوا ِﻓ ﻋ ِء �ﻘ ِﻤﻦ أن �ﺴﺘﺠ
َأَﻣَّﺎ
‘সাবধান! রুকূ এবং েসজদারত অব�ায় আমােক কুরআন পড়েত
িনেষধ করা হেয়েছ। তেব রুকূেত েতামরা আ�াহর বড়� বণর্না
কর এবং েসজদায় েবশী েবশী েদা‘আ করার েচ�া কর। েকননা
এিট েতামােদর েদা‘আ �বূ েলর েবিশ উপযু �’ (মুসিলম,

হা/১০৭৪)। আ�ু �াহ ইবেন মাসঊদ (রািদয়া�াহু ‘আনহ) বিণর্ত
তাশাহ্হুেদর িববরণ স�িলত হাদীেছর েশষাংেশ এেসে,
ْ َ َ ُ َ ْ َ َ ُﻢَّ َِﺘَﺨ �َّ ْ ْ ﻟُّﺎ
« �ﻴَﺪ ُﻋﻮ،ﺠﺒُﻪ ِﻴﻟْ ِﻪ
َ ِﻣﻦ ﻋ ِء أﻋ
»
‘অতঃপর েস তার পছ�মত েদা‘আ চয়ন কের তা িদেয় েদা‘আ
করেব’ (বুখারী, হা/৮৩৫; মুসিলম, হা/৮৯৮)। ইমাম আবূ দাঊদ
(রেহমাহু�া) ‘ছালােত েদা‘আ’ অনু ে�েদর ৮৮৪ নং হাদীেছর
পের বেলন, ‘ইমাম আহমাদ বেলেছন, ফরয ছালােত কুরআেনর
েদা‘আ সং�া� আয়াতসমূ হ �ারা েদা‘আ করা আমার িনকট
পছ�নীয়’। ইহা রুকূ ও েসজদায় িনিষ� কুরআন েতলাওয়ােতর
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অ�ভুর্ গণয্ হেব ন; বরং তা েদা‘আ। উদাহরণ�রূপ বলা যা,
েকউ যিদ েসজদায় পেড়,

অথবা

ۡ َ ۡ ّ َ َ َ
[٢٥ : ﴾ ]ﻃﻪ٢ ٱ�ح ِ� َص ۡدرِي
ب
ِ ﴿ قال ر

ۡ َ
َۡ ُ َۡ َ ّ ّ َ َ َ
[١٦ :ت �ف ِ� فٱغف ِۡر ِ�﴾ ]اﻟﻘﺼﺺ
ب إ ِ ِ� ظلم
ِ ﴿ قال ر

তাহেল তােক েতলাওয়াতকারী বলা হেব না; বরং েস েদা‘আকারী
িহসােব গণয্ েব।
নীেচ পিব� কুরআন ও ছহীহ হাদীেছ বিণর্ কিতপয় িযক্রআযকার ও েদা‘আ উে�খ করা হল, েযগুিলর মাধয্েম আরাফাস
অনয্ানয্ েযেকা�ােন েদা‘আ করা যােবঃ
ۡ ّ َ ُ َ ُ ۡ ّ �َّ ۡ ْ َ ُ ۡ َ ۡ َ ّ ُ َ ٓ َ ٰ َ ّ ُ َ َ َ ۡ َو
َ
َبُ ٱل َع ۡر ِش
• ﴿ فإِن َوَلَوا �قل حس ِ� �َ � إِ�ه ِ�َ هو ۖ عليهِ َتۖ وهو
ۡ
[١٢٩ : ﴾ ]ﺘﻟﻮ�ﺔ١ ٱل َعظِي ِم

(উ�ারণ: হাসিবয়া�া-হু ল- ইলা-হা ই�া- হুওয়, ‘আলাইিহ
তাওয়া�ালতু ওয়া হুওয়া র�ুল আরিশল আযী),
অথর: ‘আ�াহই আমার জনয্ যেথ, িতিন বয্তীত আর েকােন
(হ�) মা‘বূ দ েনই। আিম তাঁরই উপর ভরসা কির এবং িতিনই
মহান আরেশর র�’ (তওবাহ ১২৯)।
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َ ۡ
ّ �َ ٱل ۡ َمل ُِك
َ ۡ ّ �َۡقُ َ�ٓ إ َ� ٰ َه َّ ُه َو
ُ ّ �َ ٰ�َ • ﴿ َ� َت
:�م ﴾ ]ﻤﻟﺆﻣﻨﻮن
ِ َبُ ٱلع ۡر ِش ٱلك ِر
�ِ ِ ۖ
[١١٦

(উ�ারণ: ফাতা‘আ-লা�া-হুল মািলকুল হা, লা- ইলা-হা ই�াহুওয়, র�ু ল আরিশল কারীম)
অথর:

‘অতএব, শীষর্ মিহমায় আ�া, িতিন সিতয্কার মািল,

িতিন বয্তীত েকান (হ�) মা‘বূ দ েনই। িতিন স�ািনত আরেশর
র�’ (আল-মুিমনূ ন ১১৬)।

َ َ�ّ ِ � ع َِبادِه
َۡ ﴿ •
ٰ َ َ ٱ� ۡم ُد َ ِِّ َو َس َ� ٰ ٌم
ٰ ٓ �َِين صۡط
[٥٩ :َۗ ﴾ ]ﻨﻟﻤﻞ

(উ�ারণ: আল-হামদু িল�া-িহ ওয়া সালা-মুন ‘আলা- ইবািদিহ�াযীনাছ্�ফা-)
অথর: ‘সকল �শংসাই আ�াহর এবং শাি� তাঁর মেনানীত
বা�াগেণর �িত’ (নামল ৫৯)।
َۡ
َ ّ � ٱ� ۡم ُد َ ِِّ ّ�َِي َ ُ�ۥ َما
ُ ۡ َ ۡ �ُ َ �ض َو
َۡ ﴿ •
ِ �ت َو َما ِ� ٱ
ِ ٰ �َ ٰ�َلس
�ِ ٱ�مد ِ� ٱ�خ َِرة
ِ
َ ۡ ُ َ ۡ َو ُه َو
ُ ٱ�ب
[١ : ﴾ ]ﺳﺒﺎ١ �
ِ ٱ�كِيم

(উ�ারণ: আল-হামদু িল�া-িহ�াযী লাহূ মা- িফস্সামাওয়া-িত
ওয়ামা- িফল-আরিয, ওয়ালাহুল হামদু িফলআ-িখরিত, ওয়াহুওয়াল
হাকীমুল খাবীর),
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অথর: ‘সম� �শংসা আ�াহর, িযিন আসমান ও যমীেনর সব
িকছু র মািলক। তাঁরই �শংসা পরকােল। িতিন �জ্ঞা, সময্ক
অবিহত’ (সাবা ১)।

َ ُّ َ ۡ َ
َ ُّ ۡ ُّ
[٣٨ : ﴾ ]الﺰمﺮ٣ �َۖ َعل ۡيهِ َتَوَ� َ ٱل ُم َت َو ِ�ون
�ِ • ﴿حس

(উ�ারণ:

হাসিবয়া�া-হু

‘আলাইিহ

ইয়াতাওয়া�ালু ল

মুতাওয়াি�লূ ন),
অথর: ‘আমার জনয্ আ�াহই যেথ। ভরসাকারীরা তাঁরই উপর
২T

ভরসা কের’ (যু মার ৩৮)।

ّۡ
َ
ّ لرَ ۡح َ� ٰ ُن
ّ • ﴿ قُ ۡل ُه َو
[٢٩ :َامَنَا بِهِۦ َو َعل ۡيهِ َوَ� َ َناۖ ﴾ ]ﻤﻟﻠﻚ

(উ�ারণ: হুওয়া রহমা-নু আ-মা�া- িবহী ওয়া ‘আলাইিহ
তাওয়া�ালনা-),
অথর: ‘িতিনই পরম করুণাম। আমরা তাঁর �িত ঈমান আিন এবং
তাঁরই উপর ভরসা কির’ (মুলক ২৯)।
ّ ِ َ َ َ َُ َ َ ِﻻَّ �َُّ َ ْ َ هُ َ َ َ َ ُ َ ُ ْ ْ ُ َ ُ ْ َ ْ ُ َﻫ
ْ َ ُ
ﺷ ٍء
ﺷ�ﻚ ﻟ ﻟ الﻤُﻠﻚ َﻪﻟ ﺤﻟﻤﺪ و ﻮ ﻋ
• »ﻻ ِﻪﻟ
ِ وﺣﺪ ﻻ
ٌ ﻗَ ِﺪ
«ﻳﺮ
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(উ�ারণ: লা- ইলা-হা ই�া�া-হু ওয়াহদাহূ লা- শারীকা লাহূ ,
লাহুল মুলক , ওয়ালাহুল হামদু, ওয়া হুওয়া ‘আলা- কুি� শাইিয়ন
�দীর),
অথর: ‘আ�াহ ছাড়া েকান (হ�) মা‘বূ দ েনই। িতিন একক, তাঁর
েকােনা শরীক েনই। সম� রাজ� তাঁরই এবং তাঁরই জনয্ যাবতীয়
�শংসা। িতিন সব িকছু র উপর ক্ষমতাব’। 17
«ِ

َّ�َ ِﻻَّ ِﺎ

َ َ
َ
• »ﻻ َﺣ ْﻮل َوﻻ ُﻮَّة

(উ�ারণ: লা- হাওলা ওয়ালা- �ুওওয়াতা ই�া- িব�া-হ),
অথর: ‘েনই েকান ক্ষমতা এবং েনই েকান শি� আ�াহ বয্’। 18
ُ ْ ْ
«• » َﺣ ْﺴبُﻨَﺎ �َُّ َوﻧِﻌ َﻢ ال َﻮ ِ�ﻴﻞ
P17F

(উ�ারণ: হাসবুনা�া-হু ওয়া ি‘মাল ওয়াকীল),

17

িতরিমযী, হা/৩৫৮৫, ইবেন ওমর (রািদয়া�াহু ‘আনহুম) েথেক বিণর্,

হাদীছিট ‘হাসান িলগািয়িরহী’ (েদখুন: আলবানী (রহঃ) �ণীত িসলিসলাহ
ছহীহাহ, হা/১৫০৩)।
18 বু খারী, হা/৪২০২; মুসিলম, হা/৬৮৬৮, আবূ মূ সা আশ‘আরী (রািদয়া�াহু
‘আনহ) হেত বিণর্, উ� হাদীেছ এই বাকয্িটেক জা�ােতর সি�ত ধন লা
হেয়েছ।
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অথর: ‘আমােদর জনয্ আ�াহই যেথ। িতিন কতই না চমৎকার
রক্ষাকা’। 19

(উ�ারণ:

সু বহা-না�া-িহ

ْ َ ْ َ َ �َّ َﺤ
َ ْ َّ� َ َ ْ
«ﻴﻢ
ِ • »ﺳُﺒﺤﺎن ِ ِﺑﻤ ِﺪهِ ﺳُﺒﺤﺎن ِ اﻟﻌ ِﻈ

ওয়া

িবহামিদহী,

সু বহা-না�া-িহল

‘আযীম),
অথর: ‘আিম আ�াহ্র পিব�তা েঘাষণা করিছ এবং তাঁর �শংসা
আদায় করিছ। আিম মহান আ�াহ্র পিব�তা বণর্না করি’। 20
َ َ َِّ ُ ْ َ ْ
َّ� َ َ ْ
ُ َ ِﻪﻟ ِﻻَّ �َُّ َا�َُّ َ�ْﺮ
ََ ﻻ
«ﺒ
ﺤﺎن ِ َاﺤﻟﻤﺪ ِ و
• »ﺳُﺒ
P19F

(উ�ারণ: সু বহা-না�া-িহ ওয়ালহামদু িল�া-িহ, ওয়ালা- ইলা-হা
ই�া�া-হ, ওয়া�া-হু আকবা),

19 বু খারী, হা/৪৫৬৩, ইবেন আ�াস (রািদয়া�াহু‘আনহুম) েথেক।
20 বু খারী, হা/৬৬৮২; মুসিলম, হা/৬৮৪৬, আবূ হুরায়রা(রািদয়া�াহু‘আনহ)
ََ َ
ََ َ
ََ َ»
َ ّ ََ
হেত বিণর্। হাদীছিটর শ�গুিল এর: ﺎن ِﻓ
ِ
ِ ﺎن ﺧ ِﻔﻴﻔﺘ
ِ ﺛ ِﻘﻴﻠﺘ، ﺎن
ِ ﺎن ﻋ لﻠِﺴ
ِ ﻛﻤﺘ
ْ َّ� َ َ ْ
َ
ْ
َْ
ْ َ ْ َ َ �َّ َﺤ
َ
َ
َ
َ
َ
«ِ ﺳُﺒﺤﺎن ِ ِﺑﻤ ِﺪه،ﻴﻢ
ِ  ﺳُﺒﺤﺎن ِ اﻟﻌ ِﻈ،ﺎن ِﻰﻟ ﺮَّﻤﺣ ِﻦ
ِ  ﺣ ِﺒيﺒﺘ،ان
ِ �‘ ال ِﻤএমন দু ’িট
বাকয্ আে, যা মুেখ বলেত সহজ, অথচ দািড়পা�ায় তা ভারী এবং দয়াময়
ْ َ ْ َ َ �َّ َﺤ
َ ْ َّ� َ َ ْ
আ�াহ্র িনকট ি�য়। বাকয্ দ’িট হে�, ﻴﻢ
ِ  ﺳُﺒﺤﺎن ِ ِﺑﻤ ِﺪ ِه ﺳُﺒﺤﺎن ِ اﻟﻌ ِﻈ।
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অথর: ‘আিম আ�াহ্র পিব�তা বণর্না করি। যাবতীয় �শংসা
তাঁরই িনিমে�। আ�াহ বয্তীত েকান (হ�) মা‘বূ দ েনই। আ�াহ
সবেচেয় বড়’। 21
ْ َ َ
ََ
َ َ
َْ
َّ� َ َ ْ
«ﺤﺎن ِ َﺤ ِﺑَ ْﻤ ِﺪهِ َﻋ َﺪد ﺧﻠ ِﻘ ِﻪ َو ِر َﺿﺎ �ﻔ ِﺴ ِﻪ َو ِزﻧﺔ َﻋ ْﺮ ِﺷ ِﻪ َو ِﻣ َﺪاد ﻛِ َﻤﺎﺗِ ِﻪ
• »ﺳُﺒ

(উ�ারণ: সু বহা-না�া-িহ ওয়া িবহামিদহী ‘আদাদা খল্ি�হী ওয়া
িরযা- নাফিসহী ওয়া িযনাতা আরিশহী ওয়া িমদা-দা কািলমা-িতহ),
অথর: ‘আিম আ�াহ্র পিব�তা ও �শংসা জ্ঞাপন করিছ তাঁ
সৃ ি�কুেলর সংখয্ার সমপিরমা, তাঁর স�ার স�ি�র সমতুলয্ এবং
তাঁর আরেশর ওযন ও কােলমাসমূ েহর বয্াি� সমপিরমা’। 22
َ َ َ َُ َ َ ِﻻَّ �َُّ َ ْ َ ه
َ َ ْ ً َ َِّ ُ ْ َ ْ
ُ َ �ﻚ َ ُﻟ �َُّ َ�ْﺮ
ً ﺒ َﻛﺒ
ﺤﺎن
�ا َاﺤﻟﻤﺪ ِ ﻛ ِﺜ�ا ﺳُﺒ
ﺷ
• »ﻻ ِﻪﻟ
ِ
ِ وﺣﺪ ﻻ
ْ
ْ
ْ
َِّﻻ
َ
َ
َ
َ
َ
ّ َّ�
َ َّ�� ﻻ َﺣ ْﻮل َوﻻ ُﻮَّةَ ِﺎ
َ َبِ اﻟ َﻌﺎلﻤ
ْ
ّﻬُﻢَّ اﻏْﻔِﺮْ ﻲﻟ
 ﻠ،ﻴﻢ
ِ َ �ﺰ ﺤﻟ
ِ
ِ ﻜ
ِ
ِ
ِ ِ اﻟﻌ ِﺰ
ْ
ْ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ْ � واﻫ ِﺪ
ْ َارْﻤﺣ
ْ � وارزُﻗ
«�
ِ
ِ
ِ
P21F

(উ�ারণ: লা- ইলা-হা ই�া�া-হু ওয়াহদাহূ লা- শারীকা লাহূ ,
আ�া-হু আকবারু কাবীর, ওয়ালহামদু িল�া-িহ কাছীরান,
সু বহা-না�া-িহ রি�ল ‘আলামীন, লা- হাওলা ওয়ালা- �ুওওয়াতা
21

মুসিলম, হা/৫৬০১, সামুরাহ ইবেন জুনদাব (রািদয়া�াহু ‘আনহ) হেত

বিণর্, হাদীছিটেত উ� চারিট বাকয্েক আ�াহর িনকট সবেচেয় ি�য় বলা
হেয়েছ।
22 মুসিলম, হা/৬৯১৩, জুওয়াইিরইয়া (রািদয়া�াহু‘আনহা) হেত বিণর্।
185

ই�া- িব�া-িহল আযীিযল হাকীম, আ�া-হু�াগিফরলী ওয়ারহামনী
ওয়াহ্িদনী ওয়ারযু �নী),
অথর: ‘আ�াহ ছাড়া েকান (হ�) মা‘বূ দ েনই। িতিন একক, তাঁর
েকােনা শরীক েনই। আ�াহ সবেচেয় বড়। যাবতীয় এবং অগিণত
�শংসা আ�াহ্র জনয। সম� সৃ ি�কুেলর র� আ�াহ্র পিব�তা
বণর্না করি। েনই েকান ক্ষমতা এবং েনই েকান শি
পরা�মশালী, �জ্ঞাময় আ�াহ বযত। েহ আ�াহ! আপিন
আমােক ক্ষমা ক, আমার �িত রহমত বষর্ণ কর, আমােক
েহদায়াত দান করুন এবং আমােক িরিয� দান কর’। 23
ً
َ
َ ّ َّ�َ ُ ِﺎ
«ﺎﻹ ْﺳﻼمِ ِدﻳﻨًﺎ َ�ِﻤُﺤَﻤَّ ٍﺪ َر ُﺳﻮﻻ
ِ ِ�• »ر ِﺿﻴﺖ ِ َ�ًﺎ و

(উ�ারণ: রযীতু িব�া-িহ র�ান, ওয়ািবল ইসলা-িম �ীনান, ওয়ািব
মুহা�ািদন রাসূ লা),
অথর: ‘আিম স�� হেয় েগলাম আ�াহেক র� িহেসেব, ইসলামেক
�ীন িহসােব এবং মুহা�াদেক রাসূ ল িহেসেব �হণ কের’। 24
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23 মুসিলম, হা/৬৮৪৮, সাদ ইবেন আবী ওয়া�াছ (রািদয়া�াহু‘আনহ) েথেক
বিণর্।
আবূ দাঊদ, হা/১৫২৯, সনদ ‘ছহীহ’, আবূ সাঈদ খুদরী (রািদয়া�াহু
َ َ ْ َ
ُ ﺎل َرﺿ
ّ َّ�ﻴﺖ ِﺎ
‘আনহ) হেত বিণর্, আবূ দাঊেদর শ�গুিল এর: َ�ًﺎ
»ﻣﻦ ﻗ
ِ
ِ
186
24

َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ لﻠَُّﻢَّ َﺤ
ّ َ
ُ ْ �َ ِﻪﻟ
َ َ َﺪُ َك َو َﻻ
«� َك
اﺳ ُﻤﻚ َ�َﻌَﺎﻰﻟ
ِﺑﻤ ِﺪك و�ﺒﺎرك
• »ﺳُﺒﺤﺎﻧﻚ

(উ�ারণ: সু বহা-নাকা�া-হু�া ওয়া িবহামিদকা ওয়া তাবরাকাসমুকা ওয়া তা‘আ-লা- জা�ুকা ওয়ালা ইলা-হা গয়রু),
অথর: ‘েহ আ�াহ! আিম আপনার পিব�তা বণর্না করিছ এবং
আপনার �শংসা জ্ঞা করিছ। আপনার নাম অিত বরকতময়
এবং আপনার স�ান সু মহান। আপিন ছাড়া েকান (হ�) মা‘বূ দ
েনই’। 25
ْ ُ َ ْ َُّ� ََّ َ َ ِﻻ
ََّ َ َ ِﻻ
َْ
ْ َ ْ ّ َُّ� َِّﻪﻟ ِﻻ
َ َ ﻴﻢ َﻻ
ُ ﺤﻟَﻠ
ﻴﻢ ﻻ ِﻪﻟ
• »ﻻ ِﻪﻟ
ِ اﻟﻌ ِﻈﻴﻢ
ِ َبُ اﻟﻌﺮ ِش اﻟﻌ ِﻈ
َْ ّ
ْ ّ
َ ْ
ّ
َ
ْ
َ
َُّ�
َّلﺴ
ْ
َ
«�ﻢ
ِ َبُ ﻤﻮ
ِ ات َرَبُ اﻷر ِض َرَبُ اﻟﻌﺮ ِش اﻟﻜ ِﺮ
P24F

P

ً
َ ْ َ ّ َّ�َ ُ ِﺎ
َ ْ َ
ُ َّْ َ ﻟَْﻨ
ً
ً
«ﺎﻹﺳﻼمِ ِدﻳﻨﺎ َ�ِﻤُﺤَﻤَّ ٍﺪ َر ُﺳﻮﻻ َو َﺟﺒَﺖ ُﻟ ﺔ
ِ �ِ ر ِﺿﻴﺖ ِ َ�ًﺎ و
ِ ِ�‘ وেয বয্ি ﺎﻹﺳﻼمِ ِدﻳﻨﺎ
ً ُ َ ََّ�ِﻤُﺤَﻤ
ٍﺪ رﺳﻮﻻ
বলল, তার জনয্ জা�াত অবধািরত হেয় েগ’; ইমাম মুসিলম
হাদীছিট একই অেথর্ বণর্না কের (হা/৪৮৭৯), িতিন আ�াস (রািদয়া�াহু
َ َ
ّ َّ�ﺿ ِﺎ
َ ِ اق َﻃ ْﻌ َﻢ اﻹﻳ َﻤﺎن َﻣ ْﻦ َﻰ
‘আনহ) েথেক হাদীছিট বণর্না কেরন এভাে, َ�ًﺎ
»ذ
ِ
ِ ِ
ً ُ َ ًَّ َ�ِﻤُﺤَﻤ
َ ْ َ
«ٍﺪ رﺳﻮﻻ
ﺎﻹﺳﻼمِ ِدﻳﻨﺎ
ِ ِ�‘ وেয বয্ি� স�� হেয় েগল �িতপালক িহসােব
আ�াহ্র �িত, �ীন িহসােব ইসলােমর �িত এবং রাসূ ল িহসােব মুহা�ােদর
�িত, েস ঈমােনর �াদ আ�াদন করল’ (হা/১৫১)।
25

নাসাঈ, আমালু ল ইয়াওিম ওয়াল-লায়লাহ, হা/৮৪৯, সনদ ‘ছহীহ’,

িসলিসলাহ ছহীহাহ, হা/২৫৯৮ ��বয, রাসূ ল (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম)
বাকয্ চারিটেক আ�াহর িনকট ি�য়তর বেল উে�খ কেরেছন।
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(উ�ারণ: লা- ইলা-হা ই�া�া-হুল আযীমুল হালী, লা- ইলা-হা
ই�া�া-হু র�ুল আরিশল আযী, লা- ইলা-হা ই�া�া-হু
র�ু স্সামাওয়া-িত ওয়া র�ু ল আরিয ওয়া র�ু ল ‘আরিশল
কারীম),
অথর: ‘মহান এবং পরম সিহ�ু আ�াহ বয্তত আর েকােনা (হ�)
মা‘বূ দ েনই। মহান আরেশর �িতপালক আ�াহ বয্তীত আর েকান
(হ�) মা‘বূ দ েনই। স�ািনত আরেশর �িতপালক এবং আসমান
ও যমীেনর �িতপালক আ�াহ বয্তীত েকােন (হ�) মা‘বূ দ
েনই’। 26

َ ّ ۖٓ ّ ۡ ّ َ ّ
ّ نت
َ َك أ
ُ لسَ ِم
ُ يع ۡٱل َعل
[١٢٧ : ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة١ ِيم
َ• ﴿َ�َنا َقَبَل ِنَا ِن

(উ�ারণ: র�ানা- তা�া�াল িম�া- ই�াকা আনতাস সামী‘উল
‘আলীম),
অথর: ‘েহ আমােদর �িতপালক! আমােদর পক্ষ েথেক �বূল কে
িনন। িন�য়ই আপিন সবর্ে�াত, সবর্’ (বা�ারাহ ১২৭)।
ّ � • ﴿ َ� َّﻨَﺎ�ٓ َءات َِنا
َ �ُ ۡ� َيا َح َس َن ٗة َو� ٱ�خ َِرة ِ َح َس َن ٗة َوق َِنا َع َذ
﴾ ٢ ِاب �َّار
ِ
ِ
[٢٠١ :]ﺒﻟﻘﺮة

26

বু খারী, হা/৬৩৪৬; মুসিলম, হা/৬৯২১, ইবেন আ�াস (রািদয়া�াহু

‘আনহুম) হেত বিণর্।
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(উ�ারণ: র�ানা- আ-িতনা িফদ্দুন্ইয়া- হাসানাহ ওয়া িফলআিখরিত হাসানাহ ওয়া ি�না- ‘আযা-বা�া-র),
অথর: ‘েহ আমােদর �িতপালক! আপিন আমােদরেক দু িনয়া ও
পরকাল উভয় জীবেন কলয্াণ দান কন। আর আপিন
আমােদরেক জাহা�ােমর আযাব েথেক রক্ষা ন’ (বা�ারাহ

২০১)।

َ ٗ ۡ ََٓۡ َ ۡ َۡ ََ َّ َۡ َ ۡ َ َۡ َٓ ّ
َٓ ۡ َُ َ َّ
�� ك َما
﴿•
ِ َ َ�َنا � تؤاخِذنا إِن
ِ سينا أو أخط�نا ۚ َ�َنا و� � ِمل علينا إ
َ
ّ
َ
ُ
َ
َ
ۡ
ۡ
ََ
ۡ َ
ّ ٱ� ُف
ََ
ّ ۚ ِين مِن َ� ۡبل َِنا
َ َ� �َ �ل َت ُهۥ
َنَا
َ�َ َنا َو� �َ ّ ِمل َنا َما � َطاقة �َا بِهِۖۦ و
َ ۡ ۡ َ ۡ َ َ َ ۡ ُ َ َٰ َ ۡ َ َ َ ٓ َ ۡ َ ۡ َ َ َ ۡ ۡ َ
َ �ٰفِر
: ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة٢ �ن
وٱغفِر �ا وٱر�نا ۚ أنت مولٮنا فٱن�نا � ٱلقو ِم ٱل
ِ
[٢٨٦

(উ�ারণ: র�ানা- লা-তুআ-িখয্না- ইন নাসীনা- আও আখ�া’না-,
র�ানা- ওয়ালা- তাহিমল ‘আলাইনা- ইছরান কামা- হামালতাহূ
‘আলা�াযীনা িমন �াবিলনা-, র�ানা- ওয়ালা- তুহাি�ল্না- মালা- �-�াতা লানা- িবহ, ওয়া‘ফু আ�া- ওয়াগিফর লানা- ওয়ার
হামনা-,

আনতা

মাওলা-না-

ফানছু রনা-

‘আলাল

�ওিমল

কািফরীন),
অথর: ‘েহ আমােদর পালনকতর্! যিদ আমরা ভুেল যাই িকংবা ভুল
কির, তাহেল আপিন আমােদরেক পাকড়াও করেবন না। েহ
আমােদর পালনকতর্! আমােদর উপর এমন িকছু চািপেয় দািয়�
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অপর্ণ রেবন না, েযমন আমােদর পূ বর্বতর্ীেদর উপর অপর
কেরেছন। েহ আমােদর �ভু! আপিন আমােদর উপর এমন েবাঝা
চাপােবন না, যা বহন করার শি� আমােদর েনই। অতএব,
আপিন আমােদর পাপ েমাচন কের িদন। আমােদরেক ক্ষমা ন
এবং আমােদর �িত দয়া করু। আপিনই আমােদর �ভু। সু তরাং
কােফর স�দােয়র িবরুে� আপিন আমােদরেক সাহাযয্ কর’

(বা�ারাহ ২৮৬)।

َ ۡ َ َ ََۡ َ َ ۡ َ َۡ ََ ُُ ۡ ُ َ َّ
َ ّ ًۚ َ ۡ َ َ ُّ
َ َك أ
نت
َب �َا مِن َنك ر�ة ِن
• ﴿َ�َنا � ت ِزغ قلو�نا �عد إِذ هديتنا وه
ّ
ُ َلۡوَه
[٨ : ﴾ ]ال ﻋﻤﺮان٨ اب

(উ�ারণ: র�ানা- লা-তুিযগ �ুলূ বানা- বা‘দা ইয হাদায়তানা-,
ওয়া হাব লানা- িম�াদু নকা রহমাহ, ই�াকা আনতাল ওয়াহ্হা-ব),
অথর: ‘েহ আমােদর পালনকতর্! সরল পথ �দশর্েনর পর আপিন
আমােদর অ�রেক ব� করেবন না এবং আপিন আমােদরেক
আপনার পক্ষ েথ

অনু �হ দান করন। িন�য়ই আপিন বড়

দাতা’ (আেল ইমরান ৮)।

ۡ َ ّ َّٓ َّٓ
َ ُٱغف ِۡر َ�َا ُذن
َ و� َنا َوق َِنا َع َذ
[١٦ : ﴾ ]ال ﻋﻤﺮان١ ِاب �َّار
• ﴿َ�َنا ِ�َنا َامَنَا ف

(উ�ারণ: র�ানা- ই�ানা- আ-মা�া- ফাগিফর লানা- যু নূবানা-,
ওয়া ি�না- ‘আযা-বা�া-র),
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অথর: ‘েহ আমােদর পালনকতর্! আমরা ঈমান এেনিছ। অতএব,
আপিন আমােদর েগানাহসমূ হ ক্ষমা কেিদন। আর আমােদরেক
আপিন জাহা�ােমর আযাব েথেক রক্ষা ন’ (আেল ইমরান

১৬)।

ٓ ّ ُ َ َ ّ ًَّ َ ّٗ
َ ّ
ۡ • ﴿قَ َال َر ّب َه
:�ُ َ�ءِ﴾]ال ﻋﻤﺮان
ب ِ� مِن َُنك ُرِّ�َة طيِبة ۖ ِنَك س ِميع
ِ
[٣٨

(উ�ারণ: রি� হাব লী িম�াদু ন্কা যু র্িরইয়াতান �ইেয়য্বা,
ই�াকা সামী‘উদ দু ‘আ-),
অথর: ‘েহ আমার পালনকতর্! আপিন আমােক আপনার পক্ষ েথে
উ�ম স�ান দান করু। িন�য়ই আপিন �াথর্না �বণকার’

(আেল ইমরান ৩৮)।

ّ َ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ ُ ّ َ ۡ َ ّ ّ َ ٓ ّ َ ٓ َ َ ۡ َ َٱ
َ ل�َهد
﴾ ]ال٥ِين
ِ ٰ • ﴿ َ�َنا َامَنَا بِما أنزلت �َبعنا لرَسول فٱ�تبنا مع
[٥٣ :ﻋﻤﺮان

(উ�ারণ: র�ানা- আ-মা�া- িবমা- আন্যালতা, ওয়া�াবা‘নার
রসূ লা ফাকতুবনা- মা‘আশ্শা-িহদীন),
অথর: ‘েহ আমােদর �িতপালক! আমরা েস িবষেয়র �িত ঈমান
এেনিছ, যা আপিন নািযল কেরেছন। আর আমরা রাসূ েলর
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আনু গতয্ কেরি। অতএব, আপিন আমােদরেক সাক্ষয্দেদর
তািলকাভু� কের িনন’ (আেল ইমরান ৫৩)।
ُ ّ َ ْ ُ َ ۡ َ َٰ ۡ
ّ ٔ�
َُ ٗ َُ َۡ َ َّ َّٓ
ّ ۚ مَنَا
َ َ � ۡم
َ�َ َنا
ِ �• ﴿ ّ�َنا ِ�َنا س ِمعنا منادِيا �نادِي ل ِِ�ي� ِن أن ءامِنوا بِر
َۡ
ۡ َ
ّ
ّ و� َنا َو َ� ّف ِۡر
َ ّ َنَا َس
َ ُٱغفِ ۡر َ�َا ُذن
: ﴾ ]ال ﻋﻤﺮان١ ِ�ٔات َِنا َتَوَ�َ َنا َم َع ٱ�بۡ َرار
ف
ِ
[١٩٣

(উ�ারণ: র�ানা- ই�ানা- সািম‘না মুনা-িদইয়াই্ ইউনা-দী
িলল্ঈমা-িন আন আ-িমনূ িবরি�কুম ফাআ-মা�া-, র�ানাফাগ্িফর লানা- যু নূবানা-, ওয়া কাফিফর আ�া- সাইেয়য্-িতনা-,
ওয়া তাওয়াফ্ফানা- মা‘আল আবরা-র, র�ানা- ওয়া আ-িতনামা- ওয়াদ্তানা- ‘আলা- রুসুিলকা ওয়াল- তুখিযনা- ইয়াওমাল
ি�য়া-মাহ, ই�াকা লা-তুখিলফু ল মী‘আদ),
অথর: ‘েহ আমােদর পালনকতর্! আমরা িনি�তরূেপ একজন
আ�ানকারীেক ঈমােনর �িত এভােব আ�ান করেত শুেনি,
েতামরা েতামােদর পালনকতর্ার �িত ঈমান আ। ফেল আমরা
ঈমান এেনিছ। েহ আমােদর পালনকতর্! আপিন আমােদর
েগানাহসমূ হ মাফ কের িদন এবং আমােদর পাপসমূ হ েমাচন কের
িদন। আর আপিন আমােদরেক েনক েলাকেদর অ�ভুর্� অব�ায়
মৃতুয্ দান কর। েহ আমােদর পালনকতর্! আপিন আমােদর জনয্
আপনার

রাসূ লগেণর

মাধয্েম যার ওয়াদা কেরেছ,
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তা

আমােদরেক

দান

করু

এবং

ি�য়ামেতর

িদন

আপিন

আমােদরেক অপমািনত করেবন না। িন�য়ই আপিন ভ� কেরন
না অ�ীকার’ (আেল ইমরান ১৯৩-১৯৪)।
َ َۡ َ
َ َۡ ّ
ُ َ ٓ َ َ ّ
َ ۡ َ ّ
َ �ِ ٰ�
�ن
َ�َ َنا ظل ۡم َنا أنف َس َنا �ن َ ۡم �غف ِۡر �َا َوت ۡر� َنا َكُو�َنَ مِن ٱل
﴿•
ِ
[٢٣ :﴾]اﻻﻋﺮاف٢

(উ�ারণ: র�ানা- যলামনা- আনফু সানা-, ওয়া ই�াম তাগিফর
লানা- ওয়া তারহাম্না- লানাকূনা�া িমনাল খ-িসরীন),
অথর: ‘েহ আমােদর পালনকতর্! আমরা িনেজেদর �িত যু লম
কেরিছ। আপিন যিদ আমােদরেক ক্ষমা নকেরন এবং আমােদর
�িত অনু �হ না কেরন, তাহেল আমরা অবশয্ই

অবশয্

ক্ষিত��েদর অ�ভুর্�  যাব’ (আ‘রাফ ২৩)।
ّ ِۡ َۡ َ َ َۡ َ َۡ َ َّ
َ ل�َٰلِم
[٤٧ : ﴾ ]اﻻﻋﺮاف٤ �
• ﴿َ�َنا � �علنا مع ٱلقوم
ِ

(উ�ারণ: র�ানা- লা- তাজ‘আল্না- মা‘আল �ওিময য-িলমীন),
অথর: ‘েহ আমােদর �িতপালক! আপিন আমােদরেক যােলমেদর
স�ী করেবন না’ (আ‘রাফ ৪৭)।
َ ۡ ُۡ َ
َۡ ۡ َ ََ ۡ ۡ َ َّ َ َ
ُ ۡ نت َخ
َ َ� َناۖ َوأ
َ � ۡٱل َ�ٰفِر
�ِ ب �َا
 ۞وٱ�ت١ �ن
• ﴿ أنت َ�ُِ نا فٱغفِر �ا وٱر
ِ
ٗ
ّۡ
َ
[١٥٦ ،١٥٥ :�ُ� َيا َح َس َنة َو ِ� ٱ�خ َِرة ِ﴾ ]اﻻﻋﺮاف
ِ �ٰ ِذه
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(উ�ারণ: আনতা ওয়ািলই্য়ু না- ফাগিফর লানা- ওয়ার্হাম্না-, ওয়া
আনতা খয়রুল -িফরীন, ওয়াক্তুব লানা- ফী হা-িযিহদ দু ন্ইয়া
হাসানাহ ওয়া িফল্আ-িখরাহ),
অথর: ‘আপিন আমােদর অিভভাবক। সু তরাং আমােদরেক ক্ষম
কের িদন এবং আমােদর �িত অনু �হ করন। আপিনইেতা
সেবর্া� ক্ষকারী। আর দু িনয়ােত এবং আেখরােত আমােদর
জনয্ কলয্াণ িলেিদন’ (আ‘রাফ ১৫৫-১৫৬)।
ّ ِ ۡ َ ۡ ّ ٗ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َ َ ّ َ ۡ ّ �ََ َ ّ َو
َ ل�َٰلِم
[٨٥ : ﴾ ]ﻳﻮ�ﺲ٨ �
• ﴿ � �َِ َنا َ�َنا � �علنا ف ِتنة ل ِلقوم
ِ

(উ�ারণ: ‘আলা�া-িহ তাওয়া�াল্না-, র�ানা- লা-তাজ‘আল্নািফতনাতান িলল্�ওিময য-িলমীন, ওয়া নাি�না- িবরহমািতকা
িমনাল �ওিমল কািফরীন),
অথর: ‘আমরা আ�াহর উপর ভরসা কেরিছ। েহ আমােদর
পালনকতর্! আপিন আমােদরেক অতয্াচারীেদর উৎপীড়েনর পা�
বানােবন

না।

আর

আমােদরেক

আপনার

অনু �হ

�ারা

কােফরেগা�ীর কবল েথেক উ�ার করু’ (ইউনু স ৮৫-৮৬)।
ٓ ُ ّۡ
ۡ ّ
ۡ • ﴿ َر ّب
ّ ِيم
ّ �َ�ُِّر
ّ لصَلَ ٰوة ِ َومِن
َ ٱج َع ۡل� ُمق
َ�َ َنا ٱغف ِۡر
٤ َِ�َقَبَل د َ�ء
َ�َ َنا
� ِ
ِ
ِ
ۡ
ۡ
ُ
ۡ
ُ ِ� يَ ۡو َم َ�ق
َ َلِ�َٰ�َِيَ َول ِل ُمؤ ِمن
ُ وم ٱ� َِس
ّ
[٤١ ،٤٠ : ﴾ ]اﺑﺮاﻫﻴﻢ٤ اب
�ِ
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(উ�ারণ: রি�জ‘আল্নী মু�ীমাছ ছলা-িত ওয়া িমন যু র্িরইয়ািত,
র�ানা- ওয়া তা�া�াল দু ‘আ-, র�ানা-গ্িফর লী ওয়া িলওয়ািলদাইয়া ওয়া িললমু’িমনীনা ইয়াওমা ইয়া�ূমুল িহসা-ব),
অথর: ‘েহ আমার পালনকতর্! আমােক ছালাত �ােয়মকারী করুন
এবং আমার স�ানেদর মধয্ েথেক। েহ আমােদর পালনকতর্!
আপিন েদা‘আ �বূ ল করু। েহ আমােদর পালনকতর্! আমােক,
আমার িপতা-মাতােক এবং সকল মুিমনেক িহসাব-িন�ােশর িদন
ক্ষমা ক’ (ইবরাহীম ৪০-৪১)।

َۡۡ ّ ّ
ّ � ُه َما َك َما
ٗ َ�َ َيا� َصغ
[٢٤ :ِ��﴾ ]ﻻﺮﺳاء
ب ٱر
ِ
ِ َ﴿ •

(উ�ারণ: রি�র্হামহুম- কামা- র�াইয়া-নী ছগীরা),
অথর: ‘েহ আমার রব! আপিন তােদর উভেয়র �িত রহমত বষর্ণ
করু, েযমন তাঁরা আমােক ৈশশবকােল লালন-পালন কেরেছন’

(ইসরা ৩৪)।

َ ۡ َّ َ َٗۡ َ َ ُّ
ٗ َ َ َ
َ َ َّٓ
[١٠ : ﴾ ]الﻜﻬﻒ١ ئ �َا م ِۡن أ ۡم ِرنا َرشدا
ِ • ﴿ َ�َنا ءات ِنا مِن َنك ر�ة وهي

(উ�ারণ: র�ানা- আ-িতনা- িম�াদু ন্কা রহমাহ, ওয়া হাইিয়’
লানা- িমন আমিরনা- রশাদা),
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অথর: ‘েহ আমােদর পালনকতর্! আপিন আমােদরেক আপনার পক্
েথেক রহমত দান করুন এবং আমােদর জনয্ আমােদর কা
সিঠকভােব পূ ণর্ কর’ (কাহ্ফ ১০)।
َ ۡ ََّ
َ ۡ • ﴿ َر ّب
ٓ ِ �ِ � و٢ ٱ� ۡح ِ� َص ۡدري
[٢٦ ،٢٥ : ﴾ ]ﻃﻪ٢ � أ ۡمرِي
ِ
ِ

(উ�ারণ: রি�শ্রহ লী ছদ্রী ওয়া ইয়াস্িসর লী আমরী),
অথর: ‘েহ আমার পালনকতর্! আমার বক্ষ �শ� কের ি এবং
আমার কাজ সহজ কের িদন’ (�-হা ২৫-২৬)।

ۡ
ۡ ّ ّ
[١١٤ :ب زِد ِ� عِل ٗما ﴾]ﻃﻪ
ِ َ﴿•

(উ�ারণ: রি� িযদ্নী ‘ইলমা),
অথর: ‘েহ আমার পালনকতর্! আপিন আমার জ্ঞান বৃি� ক িদন’

(�-হা ১১৪)।

ّ َ ُ ُ ّ َ َ ٰ َ ۡ ُ َ َ ٓ ّ َ َٰ ٓ ّ
َ ل�َٰلِم
[٨٧ :�﴾ ]اﻻﻧبﻴﺎء
• ﴿َ إِ�ه ِ�َ أنت سب�نك إ ِ ِ� كنت مِن
ِ

(উ�ারণ: লা- ইলা-হা ই�া- আনতা, সু বহা-নাকা ই�ী কুনতু
িমনায য-িলমীন),
অথর: ‘আপিন বয্তী েকান উপাসয েনই। আিম আপনার পিব�তা
বণর্না করি। িন�য় আিম যােলমেদর অ�ভুর্�’ (আি�য়া ৮৭)।
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َ ّ َ َ ُ ُ ََ
َ ُ ُ َ ّ ّ
َ ّ ِ ٰ �َ ك م ِۡن َه َم
ُ ُ َۡ
٩ ون
ِ �� ب أن
ِ ت لشَ� ٰ ِط
ِ ب أعوذ ب
ِ  وأعوذ بِك ر٩ �
ِ َ﴿ •
[٩٨ ،٩٧ :﴾ ]ﻤﻟﺆﻣﻨﻮن

(উ�ারণ: রি� আ‘ঊযু িবকা িমন হামাযা-িতশ শায়া-�ীন, ওয়া
আ‘ঊযু িবকা রি� আইইয়াহ্যুরূ),
অথর: ‘েহ আমার পালনকতর্! আিম শয়তানেদর �েরাচনা েথেক
আপনার আ�য় �াথর্না করি। েহ আমার পালনকতর্! আমার
িনকট তােদর উপি�িত েথেক আপনার আ�য় �াথর্না করি’

(মুিমনূ ন ৮৭-৮৮)।

َۡ ۡ َ ََ ۡ ۡ َ ّ َّٓ
ّ �
َ �ِ ٰ َ�ل
ُ ۡ نت َخ
َ َ � َنا َوأ
[١٠٩ :ِ�﴾ ]اﻟﺆﻣﻨﻮن
• ﴿َ�َنا َامَنَا فٱغفِر �ا وٱر

(উ�ারণ: র�ানা- আ-মা�া- ফাগিফর লানা- ওয়ার্হামনা- ওয়া
আনতা খয়রু র-িহমীন),
অথর: ‘েহ আমােদর পালনকতর্! আমরা ঈমান এেনিছ। অতএব,
আপিন আমােদরেক ক্ষ কের িদন এবং আমােদর �িত রহম
করু। আপিনইেতা সেবর্া� দয়ালু ’ (মুিমনূ ন ১০৯)।
ۡ ّ ّ
ّ �
َ �ِ ٰ َ�ل
ُ ۡ نت َخ
َ َ ٱر َح ۡم َوأ
ۡ ٱغف ِۡر َو
[١١٨ :ِ�﴾ ]ﻤﻟﺆﻣﻨﻮن
ب
ِ َ﴿ •

(উ�ারণ: রি�গ্িফর ওয়ার্হাম্ ওয়া আনতা খয়র র-িহমীন),
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অথর: ‘েহ আমার পালনকতর্! আপিন ক্ষ করু ও রহম করু।
আপিনইেতা সেবর্া� দয়ালু ’ (মুিমনূ ন ১১৮)।
َ َ َ
َ ّ ّ
ّ ٱ� ۡف
ۡ َ�َ َنا
ّ ﴿•
َ َنَا َع َذ
: ﴾ ]اﻟﻔﺮﻗﺎن٦ َهَنَ َمۖ ِنَ َعذ َا� َها �ن غ َر ًاما
اب
ِ
[٦٤

(উ�ারণ: র�ানাছ্িরফ ‘আ�া-‘আযা-বা জাহা�ামা, ই�া ‘আযাবাহা কা-না গরা-মা),
অথর:

‘েহ

আমােদর

পালনকতর্!

আপিন

আমােদর

েথেক

জাহা�ােমর শাি� সিরেয় িদন। িন�য়ই এর শাি� অ�িতহত’

(ফু র�ান ৬৫)।

َ ۡ َ ۡ َ ُ �ۡ َُرَ َة أ
َ ٰ�َ َ�َ َنا َه ۡب َ�َا م ِۡن أَ ۡز
ً ِ� إ َم
َ ّ
ّ ﴿•
ّ َّٰت َِنا
﴾ اما
ِ � وٱجعلنا ِلۡمُتَق
ِ
ٖ
�ِّجنا َذُر
[٧٤ :]اﻟﻔﺮﻗﺎن

(উ�ারণ: র�ানা- হাব লানা- িমন আয্ওয়া-িজনা- ওয়া
যু রি্রইয়া-িতনা- �ুর্রাতা আ‘য়ু ন, ওয়াজ‘আলনা- িললমু�া�ীনা
ইমা-মা),
অথর: ‘েহ আমােদর পালনকতর্! আমােদর �ী এবং আমােদর
স�ান-স�িতর পক েথেক আমােদরেক েচাখ জুড়ােনা আন�
�দান করু। আর আপিন আমােদরেক মু�া�ীেদর জনয
আদশর্�র করু’ (ফু র�ান ৭৪)।
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َ ۡ َ َۡ ّ
َ ََ ۡ َ ُ َۡ ۡ َ ٓ ۡ َۡ ّ َ
َ � َ� ۡ� َع ۡم
َّ َ ت
ٰ َ َ َ َو
ٓ ِ َك ّل
َٰ�َِيَ َوأن أ� َمل
�
ب أوزِع ِ� أن أشكر ن ِعمت
ِ •﴿ر
َ
ۡ
َ
ّ َ َ
ۡ
َ ََۡ
َ َ
َ ل�َٰلِح
[١٩ :�﴾ ]ﻨﻟﻤﻞ
�ت ِك ِ� عِبادِك
�ٰل ِٗحا ت ۡرضٮ ٰ ُه َوأدخِل ِ� بِر
ِ

(উ�ারণ: রি� আওিয‘নী আন আশকুরা িন‘মাতাকা�াতী
আন‘আমতা ‘আলাইয়া ওয়া ‘আলা- ওয়া-িলদাইয়া, ওয়া আন
আ‘মালা ছ-িলহান তারযা-হ, ওয়া আদ্িখলনী িবরহমািতকা ফী
ইবা-িদকাছ ছ-িলহীন),
অথর: ‘েহ আমার পালনকতর্! আপিন আমােক সামথর্য্ দান ক,
যােত আিম আমার �িত এবং আমার িপতা-মাতার �িত আপনার
�দ� েন‘মেতর কৃতজ্ঞ �কাশ করেত পাির এবং যােত আিম
আপনার পছ�নীয় সৎকমর করেত পাির। আপিন আমােক িনজ
অনু �েহ আপনার সৎকমর্পরায় বা�ােদর অ�ভুর্ কের িনন’

(নামল ১৯)।

ۡ َ
َۡ ُ َۡ َ ّ ّ َ
[١٦ :ت �ف ِ� فٱغف ِۡر ِ�﴾ ]اﻟﻘﺼﺺ
ب إ ِ ِ� ظلم
ِ • ﴿ر

(উ�ারণ: রি� ই�ী যলামতু নাফসী ফাগিফর লী),
অথর: ‘েহ আমার পালনকতর্! আিমেতা িনেজর উপর যু লম কের
েফেলিছ। অতএব, আপিন আমােক ক্ষ করু’ (�াছাছ ১৬)।

ّ َ
َ ل�َٰلِح
ۡ • ﴿ َر ّب َه
[١٠٠ :�﴾ ]الﺼﺎﻓﺎت
ب ِ� مِن
ِ
ِ

(উ�ারণ: রি� হাব লী িমনাছ ছ-িলহীন),
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অথর: ‘েহ আমার �িতপালক! আপিন আমােক সৎস�ান দান
করু’ (ছফ্ফা-ত ১০০)।
َْ ْ ن
َ ْ َ َْ
 ََٰ َ َ َ اﻟَّﻲ َ ْ َ َ و
ﻰﻠﻋ و َاﺪﻟَِيَّ َوأن أ� َﻤﻞ
ّ ََِﺘ أ�ﻌﻋ
• ﴿ َر ِّب أ ْو ِزﻋ ِ� أَﺷْﻜُﺮَ ﻧِﻌْﻤَﺘﻚ
َ َْ
َ ﻚ َو� ّ� ﻣ َﻦ ال ْ ُﻤ ْﺴﻠﻤ
ّ
﴾�
ذُرِّ�َ ﻲﺘِ إِ�ِّ �ُﺒْﺖُ إِﻴﻟ
ًﺎ ﺗَﺮْﺿَﺎهُ وَأَﺻْﻠِﺢْ ﻲﻟِ ﻲﻓ
ِ ِِ
ِِ
ِ
[١٥ :]اﻻﺣﻘﺎف

(উ�ারণ: রি� আওিয‘নী আন আশকুরা িন‘মাতাকা�াতী
আন‘আমতা ‘আলাইয়া ওয়া ‘আলা- ওয়া-িলদাইয়া, ওয়া আন
আ‘মালা ছ-িলহান তারযা-হ, ওয়া আছিলহ লী ফী যু র্িরইয়ািত,
ই�ী তুবতু ইলাইকা, ওয়া ই�ী িমনাল মুসিলমীন),
অথর: ‘েহ আমার পালনকতর্! আপিন আমােক সামথর্য্ দান ক,
যােত আিম আমার �িত এবং আমার িপতা-মাতার �িত আপনার
�দ� েন‘মেতর কৃতজ্ঞ �কাশ করেত পাির এবং যােত আিম
আপনার পছ�নীয় সৎকমর করেত পাির। আপিন আমােক আমার
স�ানেদর েক্ষ সৎকমর্পরায় করু, আিম আপনার িনকট
তওবা করলাম এবং আিম মুসিলমেদর অনয্ত’ (আহ�াফ ১৫)।
ّٗ
ُُ
ۡ َّ
ۡ َۡ َ
َ �ِين َس َب ُقونَا ب ۡٱ
َ َ�ّ ٱغف ِۡر َ�َا َو ِ� ۡخ َ�ٰن َِنا
�ِي� ٰ ِن َو� � َعل ِ� قلو� ِ َنا غ
• ﴿ َ�َنا
ِ ِ
ِ
ْ
ٓ
ٞ
َ ّ َّ َُ َ َ ّ
ٌ ك َر ُءوف َّح
[١٠ : ﴾ ]ﻟﺮﺸ١ ِيم
َِّ�َِين ءامنوا َ�َنا ِن
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(উ�ারণ:

র�ানাগ্িফর

লানা-

ওয়া

িলইখ্ওয়া-িননা�াযীনা

সাবা�ূনা- িবলঈমা-ন, ওয়ালা- তাজ‘আল ফী �ুলূ িবনা- িগ�াল
িল�াযীনা আ-মানূ র�ানা- ই�াকা রঊফু র রহীম),
অথর: ‘েহ আমােদর পালনকতর্! আমােদরেক এবং ঈমােন
আমােদর অ�বতর্ী�াতাগণেক ক্ষমা ন। ঈমানদারেদর িবরুে�
আমােদর অ�ের েকােনা িবে�ষ আপিন রাখেবন না। েহ আমােদর
পালনকতর্! িন�য়ই আপিন অিতশয় দয়ালু , পরম করুণাম’’

(হাশর ১০)।

ۡ َۡ َ ّ
ٗ
َ ۡ َ َ ۡ َ َ َ ۡ َ َ ۡ ّ �َّ َ َ َ ۡ َ َو
ُ ك ٱل ۡ َم ِص
َ�َ َنا � � َعل َنا ف ِۡت َنة
٤�
�� • ﴿ّ�َنا عليك َنا ��ك �نبنا
ۡ
ۡ
َ ّ ۖٓ َ ّ َ َ ۡ ۡ َ ْ ُ َ َ َ ّ
َ َك أ
ُ نت ٱل َعز
ُ ٱ�ك
َ �ز
،٤ :﴾]ﻤﻟﻤﺘﺤﻨﺔ٥ ِيم
َِّ�َِين �فروا وٱغفِر �ا َ�َنا ِن
ِ
[٥

(উ�ারণ: র�ানা- ‘আলাইকা তাওয়া�াল্না- ওয়া ইলাইকা
আনাব্না- ওয়া ইলাইকাল মাছীর, র�ানা- লা-তাজ‘আল্নািফতনাতাল িল�াযীনা কাফার, ওয়াগ্িফর লানা- র�ানা-, ই�াকা
আনতাল আযীযু ল হাকীম),
অথর: ‘েহ আমােদর পালনকতর্! আমরা আপনার উপরই ভরসা
কেরিছ, আপনার িদেকই �তয্াবতর কেরিছ এবং আপনার
িনকেটই আমােদর �তয্াবতর। েহ আমােদর পালনকতর্! আপিন
আমােদরেক কােফরেদর পরীক্ষার পাবানােবন না। েহ আমােদর
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পালনকতর্!

আমােদরেক

ক্ষমা ন।

িন�য়ই

আপিন

পরা�মশালী, �জ্ঞা’ (মুমতাহানাহ ৩-৪)।
ْ َ َ َ ْ َ َّﻠَّﻬُﻢَّ َ ْ َ َ� ّ َ َ َ ِﻻ
ْ
ْ َ َ ََ
َ ََ
ﺖ ﺧﻠﻘﺘَ ِ� َوأﻧﺎ �ﺒْ ُﺪ َك َوأﻧﺎ َﻋ �ﻬ ِﺪ َك َو َوﻋ ِﺪ َك
أﻧﺖ ِ ﻻ ِﻪﻟ أﻧ
»•
َ َ ُ َُ ْ َ َ ْ ُ َ ُ ُ َ ْ َِ ّ َ َ َ ْ ُ َﺑُ ُ َ َ ْ َ َ َ َ ّ َ َﺑ
ﻣﺎ اﺳﺘﻄﻌﺖ أﻋﻮذ ﺑِﻚ ِﻣﻦ ﻣﺎ ﺻﻨﻌﺖ أ ﻮء لﻚ ﺑِ ِﻨﻌﻤ ِﺘﻚ َ وأ ﻮء لﻚ
ّ ُِﺬَﻧْﻲ َ ْ ْ َﺈ ﻧَّ ُ َ َ ْ ﺮ
َ ُﻟُﻧ
َ ْﻮب ِﻻَّ أَﻧ
«ﺖ
ِﺒ ﻓﺎﻏ ِﻔﺮ ِﻟ ِ ﻪ ﻻ �ﻐ ِﻔ

(উ�ারণ: আ�া-হু�া আনতা র�, লা- ইলা-হা ই�া- আনতা,
খলা�তানী ওয়া আনা ‘আ�ু কা ওয়া আনা ‘আলা-‘আহ্িদকা ওয়া
ওয়া‘িদকা মাসতা�‘তু, আ‘ঊযু িবকা িমন শারির মা ছনা‘তু, আবূ উ
লাকা িবিন‘মািতকা ‘আলাইয়া ওয়া আবূ উ লাকা িবযা�ী ফাগিফর
লী, ফাই�াহু ল-ইয়াগ্িফরু যু নূবা ই�া- আনতা),
অথর: ‘েহ আ�াহ! আপিন আমার �িতপালক, আপিন বয্তীত আর
েকান (সিতয্কা) উপাসয্ েন। আপিন আমােক সৃ ি� কেরেছন
এবং আিম আপনার বা�া। আর সাধয্ানুযায়ী আিম আপনার
�িত�িতেত

অ�ীকারাব�।

আিম

আপনার

কােছ

আমার

কৃতকেমর্র অিন� েথেক আ�য় �াথর্না কর। আিম আমার �িত
আপনার �দ� েন‘মেতর �ীকৃিত �দান করিছ এবং আপনার
িনকট আমার েগানাহ �ীকার কের িনি�। অতএব,
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আপিন

আমােক ক্ষমা ক। েকননা আপিন বয্তীত আর েকউ
েগানাহসমূ হ মাজর্না করেত পাের ন’। 27
ْ َ َ ْ َ َّْ ً َ ً َ َ َ ْ ﺮُ ّ ُ َ ِﻻ
ﻠَّﻬُﻢَّ ّ َ َ ْ ُ َﻔْﻲ
ﺖ ﻓﺎﻏ ِﻔ ْﺮ ِﻟ
ﺖ ِﺴ ﻇُﻠﻤﺎ ﻛﺜِ�ا وﻻ �ﻐ ِﻔ ﻟُﻧﻮب أﻧ
ِ�ِ ﻇﻠﻤ
»•
َ
ََﻣ ْﻐﻔ َﺮ ًة ﻣ ْﻦ ﻋﻨْﺪك
َ ْ َارْﻤﺣْ� ِﻧَّﻚ أَﻧ
ُ ُﺖ اﻟْﻐَﻔ
ُ«ﻮر لﺮَّﺣﻴﻢ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ

(উ�ারণ: আ�া-হু�া ই�ী যলামতু নাফসী যুলমান কাছীরা,
ওয়ালা-

ইয়াগ্িফরু

যু নূবা

ই�া-

আনতা,

ফাগিফর

লী

মাগিফরাতাম িমন ‘ইনিদকা ওয়ার্হামনী, ই�াকা আনতাল গফূ রু
রহীম),
অথর: ‘েহ আ�াহ! আিম আমার িনেজর �িত অেনক যু লম কেরিছ,
আর আপিন বয্তীত অনয্ েকউ ঐসব েগানাহ ক্ষমা করেত প
না। অতএব, আপনার পক্ষ েথেক আপিন আমােক িবেশষভাে
ক্ষমা করুন এবং আমার �িত রহম । িন�য়ই আপিন পরম
ক্ষমাশ, অিতশয় দয়ালু ’। 28
P27F

27

বু খারী, হা/৬৩০৬, শা�াদ ইবেন আওস (রািদয়া�াহু ‘আনহ) েথেক

বিণর্; রাসূ ল (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম) এই েদা‘আিটেক ‘সাইেয়য্দুল
ইে�গফার’ বা ‘ক্ষমা �াথর্নার ে�� ‘আ’ িহসােব আখয্া িদেয়েছ।
28

বু খারী, হা/৮৩৪; মুসিলম, হা/৬৮৬৯, আবূ বকর (রািদয়া�াহু ‘আনহ)

হেত বিণর্।
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ْ ْ
َ ُ ُ َ ّ َّ ُلﻠَّﻬ
ْ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ اﺠﻟُْﻦ
ّ ﻚ ِﻣ َﻦ
ﺒ َاﺒﻟُﺨ ِﻞ
ﻞ
ﺴ
ﻜ
اﻟ
و
ﺰ
ﺠ
ﻌ
اﻟ
و
ن
ﺰ
َاﺤﻟ
ِلْﻬَﻢ
»•
ِ
ِ
ِِ�ِ أﻋﻮذ ﺑ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ َ
َ ّ َ َ ْ
«ﺎل
ِ وﺿﻠ ِﻊ ﻟَّﻳ ِﻦ وﻏﻠﺒ ِﺔ لﺮِﺟ

(উ�ারণ: আ�া-হু�া ই�ী ‘ঊযু িবকা িমনাল হাি� ওয়াল হাযািন
ওয়াল আয্িজ ওয়াল কাসািল ওয়াল জুবি্ন ওয়াল বুখি্ল ওয়া
যলাইদ দাইিন ওয়া গলাবািতর িরজা-ল),
অথর: ‘েহ আ�াহ! আিম আপনার কােছ (ঘিটত েকােনা িবষেয়)
দু ি��া,

(আগত

েকােনা

িবষেয়)

িচ�া-ভাবনা,

অপারগতা,

অলসতা, কাপুরুষত, কৃপণতা এবং ঋেণর েবাঝা ও দু � েলােকর
�াধানয্ েথেক আ�য় �াথর্না কর’। 29
َ َّﻠَّﻬُﻢَّ ّ َ ُ ُ َ ْ ْ ْ َ َ ُ ُ َ ْ ﻟُْﻦ ْ َ ُ َ َ ْ ُرَد
ﺒ َوأ ُﻋﻮذ ﺑِﻚ أن ِﻰﻟ
ِ�ِ أﻋﻮذ ﺑِﻚ ِﻣﻦ ﺒﻟُﺨ ِﻞ وأﻋﻮذ ﺑِﻚ ِﻣﻦ
»•
ِ
َ ْ َ ْ ُ َ َ ُ ُ َ ْ ْ َ ّ ْ َ َ َ ُ ُ َ ْ َ َ ﻟْﻘَﺮ
ْ
«ﺒ
اب
ِ ﻤُﺮ وأﻋﻮذ ﺑِﻚ ِﻣﻦ ﻓِﺘﻨ ِﺔ ﻟُ�ﻴﺎ وأﻋﻮذ ﺑِﻚ ِﻣﻦ ﻋﺬ
ِ
ِ أرذ ِل اﻟﻌ
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(উ�ারণ: আ�া-হু�া ই�ী ‘ঊযু িবকা িমনাল বুখ্িল, ওয়া
আ‘ঊযু িবকা িমনাল জুবিন, ওয়া আ‘ঊযু িবকা আন উরা�া ইলাআরযািলল উমুর, ওয়া আ‘ঊযু িবকা িমন িফতনািতদ দু ন্ইয়া-, ওয়া
আ‘ঊযু িবকা িমন ‘আযা-িবল �ব্র),
অথর: ‘েহ আ�াহ! আিম আপনার িনকট কৃপণতা েথেক আ�য়
�াথর্না করি, কাপুরুষতা েথেক আ�য় �াথর্না কর, জরাজীণর্
29 বু খারী, হা/৬৩৬৯, আনাস (রািদয়া�াহু‘আনহ) হেত বিণর্।
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বয়স েথেক আ�য় �াথর্না করি, দু িনয়ার েফৎনা েথেক আ�য়
�াথর্না করিছ এবং �বেরর আযাব েথেক আ�য় �াথর্না কর’। 30
َ ْ ْ َ ُ ُ َ ّ َّﻠَّﻬُﻢ
ْ ﻜ َﺴﻞ َوال ْ َﻬ َﺮ َوال ْ َﻤﺄْﺛَﻢ َوال ْ َﻤ ْﻐ َﺮ َوﻣ ْﻦ ﻓﺘْﻨَﺔ ﻟْﻘَﺮ
ﺒ
ِ�ِ أﻋﻮذ ﺑِﻚ ِﻣﻦ اﻟ
»•
ِم
ِ ِ ِ ِم
ِ
ِ
ِ
َ َ َ
َ ُ ُ َ َ َ ْ َ ْ ّ َِ ْ َ
ْ ْ َ ْ َ َ َ ﻟْﻘَﺮ
َ
ﻟَّﺎر و ِﻣﻦ ﻓِﺘﻨ ِﺔ اﻟ ِﻐ� وأﻋﻮذ ﺑِﻚ
اب
ﺒ و ِﻣﻦ ﻓِﺘﻨ ِﺔ
اب
ِ ﻟَّﺎر وﻋﺬ
ِ وﻋﺬ
ِ
ِ
ِ
ْ َْ ْ َ ُ ُ ََ ْ َْ َْ ْ
ْ َّﻠَّﻬُﻢ
ِّ�َ اﻏﺴ ْﻞ
َ
َّﺟَّﺎل
ﻴﺢ
ِ
ِ ِﻣﻦ ﻓِﺘﻨ ِﺔ اﻟﻔﻘ ِﺮ وأﻋﻮذ ﺑِﻚ ِﻣﻦ ﻓِﺘﻨ ِﺔ الﻤ ِﺴ
ِ
ْ ْ
ّ ﻠْﻲ
َﺖ ﻟَّ ْﻮب
َ ْﺨﻟ َ َﻄﺎﻳَﺎ َﻛ َﻤﺎ َﻘَّ ﻴ
َ ََﺧ َﻄﺎﻳ
َ َ ﺎي ﺑ َﻤﺎ ِء ﻟَّﻠْﺞ َاﻟْﺮ
َ�َﻖِ َ ِﺒ ِﻣﻦ
ﺒ ِد
ِ
ِ
ْ ْ ﻟَّ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ لْﻤَﺮ
َ ََْْ
ﺸ ِق
�
�
ت
ﺪ
ﺎﻋ
ﺑ
ﺎ
ﻤ
ﻛ
ﺎي
ﺎﻳ
ﻄ
ﺧ
�
�
و
�
ي
ﺑ
ﺪ
ﻋ
ﺎ
�
و
ﺲ
�
ﻦ
ﻣ
ﺾ
اﻷ�ﻴ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ َْ َ
«والﻤﻐ ِﺮ ِب
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(উ�ারণ: আ�া-হু�া ই�ী ‘ঊযু িবকা িমনাল কাসািল ওয়াল
হারািম ওয়াল মা’ছািম ওয়াল মাগরািম, ওয়া িমন িফতনািতল
�ব্ির ওয়া ‘আযা-িবল �ব্র, ওয়া িমন িফতনািতন না-ির ওয়া
‘আযা-িবন না-র, ওয়া িমন শারির িফতনািতল িগনা-, ওয়া
আ‘ঊযু িবকা িমন িফতনািতল ফা�ির, ওয়া আ‘ঊযু িবকা িমন
িফতনািতল মাসীিহদ দা�া-ল। আ�া-হু�াগিসল ‘আ�ী খ�া-ইয়াইয়া িবমা-ইছ ছালিজ ওয়াল বারাদ, ওয়া নাি� �লবী িমনাল খ�াইয়া- কামা না�ায়তাছ ছাওবাল আবইয়াযা িমনাদ দানাস, ওয়া বা-

30 বু খারী, হা/৬৩৬৫, সা‘দ ইবেন আবী ওয়া�াছ (রািদয়া�াহু‘আনহ) েথেক
বিণর্।
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‘ইদ বায়নী ওয়া বায়না খ�া-ইয়া-ইয়া কামা বা-‘আদ্তা বায়নাল
মাশিরি� ওয়াল মাগিরব),
অথর: ‘েহ আ�াহ! আিম আপনার িনকট অলসতা, অশীিতপর
বৃ�াব�া, পাপ ও ঋণ েথেক এবং �বেরর েফৎনা, �বেরর
আযাব, জাহা�ােমর েফৎনা, জাহা�ােমর আযাব ও ধন-স�েদর
েফৎনার অিন� েথেক আ�য় �াথর্না করি। আিম আপনার িনকট
দির�তার েফৎনা েথেক আ�য় �াথর্না করি। আিম আপনার
িনকট আেরা �াথর্না করিছ দা�ােলর েফৎনা েথে। েহ আ�াহ!
আপিন আমার পাপরািশেক বরফ ও িশিশেরর পািন িদেয় ধু েয়
িদন। আপিন আমার অ�রেক পাপরািশ েথেক এমনভােব ছাফ
কের িদন, েযমিনভােব ময়লা েথেক সাদা কাপড়েক ছাফ কের
েদন। আপিন আমার এবং পাপরািশর মেধয্ এমন দূর� সৃি� কের
িদন, েযমিনভােব আপিন পূ বর্ ও পি�ম িদগে�র মেধয্ দূর� সৃি
কেরেছন’। 31
ْ ّ َ
ّ ﺖ أَ ْﻋﻠَ ُﻢ ﺑﻪ
َ ْ اﻏﻔ ْﺮ ﻟ َﻄ ِﻴئَﻲﺘ َو َﺟ ْﻬ� �ِﺮﺳَْاﻲﻓ ﻓ أَ ْمﺮي ُِّﻪ َو َﻣﺎ أَﻧ
ِ�ِ
ِِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ• »ر
ِ
ِ
ِ
ْ
َ َ ّ ُ �َ ْ َ َ ْ َ َ
ْ َ َ َ َ َ
َّﻚ ِﻋﻨْﺪي ﻠَّﻬُﻢ
ِ ﻠَّﻬُﻢَّ اﻏ ِﻔ ْﺮ ِﻟ ﺧﻄﺎﻳﺎي َو�ﻤ ِﺪي وﺟﻬ ِ� وﻫﺰ ِ� ُ ذل
ِ

31

বু খারী, হা/৬৩৬৮; মুসিলম, হা/৬৮৭১, আেয়শা (রািদয়া�াহু ‘আনহা)

হেত বিণর্।
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ْ
ّ
ُ ْ َ ْ ْ ُ َ َ َﺮ
َ ْ لْﻤُﻘَﺪِ ُم َوأَﻧ
َ ْﺖ أَﻧ
ُ ْت َو َﻣﺎ أَ ْﻋﻠَﻨ
ُ اﻏﻔ ْﺮ ﻟ َﻣﺎ َﺪَّ ْﻣ
ﺖ
ﺖ
ﺖ َو َﻣﺎ َﺧَّﺮت وﻣﺎ ﺳر
ِ ِ
ّ ِ َ َ َ ْ َ َ ُّ ﺮ
ٌ ﺷ ٍء ﻗَ ِﺪ
ْ َ ُ
«ﻳﺮ
لْﻤُﺆَﺧِ وأﻧﺖ ﻋ

(উ�ারণ: রি�গ্িফর লী খ�ীআতী ওয়া জাহ্লী ওয়া ইসরা-ফী ফী
আমরী কুি�হী ওয়ামা- আনতা আ‘লামু িবহী িম�ী, আ�াহু�াগিফর লী খ�া-ইয়া-ইয়া ওয়া ‘আম্দী ওয়া জাহ্লী ওয়া হায্লী
ওয়া কু�ু যা-িলকা ‘ইনদী, আ�া-হু�াগিফর লী মা- ��ামতু
ওয়ামা- আখ্খারতু ওয়ামা- আসরারতু ওয়ামা- আ‘লানতু, আনতাল
মু�াি�মু ওয়া আনতাল মুআখিখরু ওয়া আনতা ‘আলা- কুি�
শাইিয়ন �দীর),
অথর: ‘েহ আমার �িতপালক! আপিন আমার পাপ, আমার অজ্ঞ,
সবর্ িবষেয় আমার সীমালংঘন এবং েয পাপ স�েকর্ আপি
আমার েচেয় েবশী জােনন, তা ক্ষমা কের ি। েহ আ�াহ!
আপিন আমার পাপরািশ, আমার ই�াকৃত পাপ, অজ্ঞতা
হালকািমবশতঃ ঘিটত পাপ এবং আমার যাবতীয় পাপ ক্ষমা কে
িদন। েহ আ�াহ! আমার পূ েবর্ কৃ, ভিবষয্েত িটতবয, েগাপনীয়
এবং �কাশয্ যাবতীয় পাপ আপিন ক্ষমা কের । আপিনই
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অ�সরকারী এবং প�াতকারী এবং আপিন সবিকছু র উপর
ক্ষমতাব’। 32
َ َّﻠَّﻬُﻢَّ َبَّ لﺴَّ َ َ َرَب
ّ ِ َّْ َ َ� َ َرَب
ْ َ ْ َّاﻷ ْر ِض َرَب
ْ َ ُ
ﺷ ٍء
ﻴﻢ َّﻨﺎ
ات
»•
ِ ﻤﻮ
ِ اﻟﻌﺮ ِش اﻟﻌ ِﻈ
ْ َ َ ْ َّّ اﻨﻟَّ َ َ ُ ْ َ ﻟ
ّ ِ ّ َِ ْ َ ُ ُ َ َ ْ ْ َ
َ
َ
ُ ﺎن أﻋﻮذ ﺑِﻚ ِﻣﻦ
ﻓﺎ ِﻟﻖ ﻟَْﺐِ ﻮى وﻣ
ِ ﻴﻞ واﻟﻔُﺮﻗ
ِ اﻹ
ِ �ل ﻮرا ِة و
ِ �
َ ٌَّ َ َ ِ ﻠَّﻬُﻢ
َ
َ
ُﻷَوَّل
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َﺷ ٌء َوأَﻧْﺖ
َ
َ َْ ْ َ
َ
ُاﻵﺧﺮ
ْ ﻓﻠيﺲ �ﺒﻠﻚ
أﻧﺖ
ﺎﺻﻴ ِﺘ ِﻪ
ِ
ِ ﺷ ٍء أﻧﺖ
ِ آﺧﺬ ﺑِﻨ
َ َ ْ َ َ ْ َ َ ُﺮ
ََْ
َ ْ ﺷ ٌء َوأَﻧ
َ ْ َ ْ َ ﻓَﻠَي ْ َﺲ َ� ْﻌ َﺪ َك
َْ ﺖ
ْ َ ﻚ
ﺎﻃﻦُ ﻓﻠي َﺲ
ّﺎﻫ ﻓﻠيﺲ ﻓﻮﻗ
ِ ﺒﻟ
ِ َﺷ ٌء َوأﻧﺖ ﻟﻈ
ْ َ ْ
ْ ْ َ َ َ ُ
ْ َْ
«ﺷ ٌء اﻗ ِﺾ َﻨَّﺎ ﻟَّ � َﻦ َوأﻏ ِﻨﻨَﺎ ِﻣ َﻦ اﻟﻔﻘ ِﺮ
دوﻧﻚ

(উ�ারণ: আ�া-হু�া র�া সামাওয়া-িত ওয়া র�াল আরিয ওয়া
র�াল ‘আরিশল আযীম, র�ানা- ওয়া র�া কুি� শাই, ফািল�াল হাি� ওয়ান নাওয়া-, ওয়া মুনিযলাত তাওরা-িত ওয়াল
ইনজীিল ওয়াল ফু র�া-ন, আ‘ঊযু িবকা িমন শারির কুি� শাইিয়ন
আনতা আ-িখযু ন িবনা-িছয়ািতহী। আ�া-হু�া আনতাল আওওয়ালু
ফালায়সা �বলাকা শাই, ওয়া আনতাল আ-িখরু ফালায়সা ব‘দাকা
শাই, ওয়া আনতায য-িহরু ফালায়সা ফাও�াকা শা, ওয়া
আনতাল বা-ি�নু ফালায়সা দূ নাকা শাই, ই�িয ‘আ�াদ দায়না
ওয়া আগ্িননা- িমনাল ফা�র),

32

বু খারী, হা/৬৩৯৮; মুসিলম, হা/৬৯০১, আবূ মূ সা (রািদয়া�াহু ‘আনহ)

হেত বিণর্।
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অথর: ‘েহ আ�াহ! আকাশম�লীর �ভু, পৃিথবীর �ভু, মহান
আরেশর �ভু, আমােদর �ভু এবং সবিকছু র �ভু! বীজ এবং
আিঠ েথেক চারা অ�ু িরতকারী! তাওরাত, ইনজীল এবং কুরআন
অবতীণর্কার! আিম আপনার কােছ ঐসবিকছু র অিন� েথেক
আ�য় �াথর্না করি, েযগুিল আপনারই হ�গ। েহ আ�াহ!
আপিনই আিদ, আপনার পূ েবর্ েকান িকছুরই অি�� িছল ন;
আপিনই অ�, আপনার পের েকান িকছু ই েনই বা থাকেব না;
আপিনই �কাশমান ও সবিকছু র উপর িবজয়ী, আপনার উপের
িকছু ই েনই; আপিনই অ�কাশমান, আপিন ছাড়া েকান িকছু র
অি�� েনই। আপিন আমার ঋণ পিরেশাধ কের িদন এবং আপিন
আমােক দাির�য্মু� কর’। 33
ْ ْ َ َ
َ ُ ُ َ ّ
َِ
ُ ْﻚ ﻣ ْﻦ َِ ّ َﻣﺎ َﻋﻤﻠ
«ﺖ َو ِﻣ ْﻦ ّ َﻣﺎ ل ْﻢ أ� َﻤﻞ
ِ ِ• »ﻠَّﻬُﻢَّ ِ�ِ أﻋﻮذ ﺑ
ِ

(উ�ারণ: আ�া-হু�া ই�ী ‘ঊযু িবকা িমন শারির মা ‘আিমলতু
ওয়া িমন শারির মা লাম আ‘মাল),
অথর: ‘েহ আ�াহ! যা আিম কেরিছ, তার অিন� েথেক এবং যা
কিরিন, তার অিন� েথেক আপনার িনকট আ�য় �াথর্না করি’। 34
P3F

33 মুসিলম, হা/৬৮৮৯, আবূ হুরায়রা(রািদয়া�াহু‘আনহ) হেত বিণর্।
34 মুসিলম, হা/৬৮৯৫, আেয়শা (রািদয়া�াহু‘আনহা) হেত বিণর্।
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َ � ﺎى َّﻰﺘ
ْ • »ﻠَّﻬُﻢَّ أَ ْﺻﻠ
َ َﻳ� ﻟَّ ى ﻫُ َﻮ ﻋ ْﺼ َﻤ ُﺔ أَ ْمﺮى َوأَ ْﺻﻠ ْﺢ ﻟ ُد�ْﻴ
َ
ﻴﻬﺎ
د
ﻟ
ﺢ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ْ
َّﻰ
ِّ
ْ
ًَ
َ
َ � َﻌَﺎﻰﺷ َوأَ ْﺻﻠ ْﺢ ﻟ آﺧ َﺮ� ﺘ
ُ ﻴﻬﺎ َﻣ َﻌﺎ ِدى َواﺟ َﻌ ِﻞ ﺤﻟَﻴَﺎة ِز َ�ﺎدة ِﻟ ِﻓ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ْ
ّ
ِ
ً
ٍَ
ْ
َ َْ
َْ
َ ت َر
« ّ ُ اﺣﺔ ِﻟ ِﻣ ْﻦ
� َواﺟ َﻌ ِﻞ الﻤﻮ
ٍ ﺧ

(উ�ারণ: আ�া-হু�া আছেল লী �ীিনয়া�াযী হুওয়া ‘ইছমাতু
আমরী, ওয়া আছেলহ লী দু ন্ইয়া-ইয়া�াতী ফীহা মা‘আ-শী, ওয়া
আছেলহ লী আ-েখরিত�াতী ফীহা মা‘আ-দী, ওয়াজ‘আিলল হায়াতা িযয়া-দাতান লী ফী কুি� খােয়র, ওয়াজ‘আিলল মাওতা রাহাতান লী িমন কুি� শারর),
অথর: ‘েহ আ�াহ! আমার জনয্ আমর �ীনেক সিঠক কের িদন, যা
আমার সবিকছু র উপায়। আর আপিন আমার জনয্ আমর
দু িনয়ােক সিঠক কের িদন, যােত রেয়েছ আমার জীিবকা। আমার
জনয্ আমর আেখরাতেকও শু� কের িদ, েযখােন হেব আমার
�তয্াবতর। আপিন আমার জীবনকালেক �েতয্ক কলয্াণক
কােজ বৃি� করুন এবং আমর মৃতুয্েক সকল অিন�তা েথেক
�শাি� লােভর উপায় কের িদন’। 35
ْ
ْ َ َُ َ ّ
َ َ ْ
َ
«�َ • »ﻠَّﻬُﻢَّ ِ�ِ أ ْﺳﺄلﻚ الﻬُ َﺪى ﺘﻟُّﻰﻘ َواﻟ َﻌﻔﺎف َواﻟ ِﻐ
P34F

35 মুসিলম, হা/৬৯০৩, আবূ হুরায়রা(রািদয়া�াহু‘আনহ) হেত বিণর্।
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(উ�ারণ: আ�া-হু�া ই�ী আসআলুকাল হুদা ওয় তু�া ওয়াল
আফা-ফা ওয়াল িগনা-),
অথর: ‘েহ আ�াহ! আিম আপনার িনকট সৎপেথর িনেদর্শন,
আ�াহভীরুত, চািরি�ক িন�লু ষতা এবং স�লতা �াথর্না
করিছ’। 36
َ َ َ َ َْ َ ْ ْ
ْ ّﻬُﻢَّ ّ َ ُ ُ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ اﺠﻟُْﻦ
اب
ﺬ
ﻋ
و
ﺮ
ﻬ
ال
و
ﻞ
ُﺨ
َاﺒﻟ
ﺒ
• »ال ِ�ِ أﻋﻮذ ﺑِﻚ ِﻣﻦ اﻟﻌﺠ ِﺰ واﻟﻜﺴ ِﻞ
ِم
ِ
ِ
ِ
ََ ْ َ َ َ ّ َ ْ َ َ �َ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ ّ
ﻟْﻘَﺮ ْ ﻠَّﻬُﻢَّ َﻔْﻰ
َ َْ
آت ِﺴ �ﻘ َﻮاﻫﺎ َزَ�ِﻬﺎ أﻧﺖ ﺧ� ﻣﻦ َّﻫﺎ أﻧﺖ ﻴﻟُِ ﻬﺎ ومﻮﻻﻫﺎ
ﺒ
ِ
ِ
ْ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ ْ ْ َ ُ ُ َ ّ َّﻠَّﻬُﻢ
َ
َْ ْ َ ُ َ َْ َ
ِ�ِ أﻋﻮذ ﺑِﻚ ِﻣﻦ ِﻋﻠ ٍﻢ ﻻ �ﻨﻔﻊ و ِﻣﻦ ﻗﻠﺐٍ ﻻ �ﺸﻊ و ِﻣﻦ �ﻔﺲٍ ﻻ
َ ُ َ َ ُْ َ َْ َ ْ َ َُ َْ
«ﺎب ل َﻬﺎ
�ﺸﺒﻊ و ِﻣﻦ دﻋﻮةٍ ﻻ �ﺴﺘﺠ

(উ�ারণ: আ�া-হু�া ই�ী ‘ঊযু িবকা িমনাল আজ্িয ওয়াল
কাসািল ওয়াল জুবিন ওয়াল বুখিল ওয়াল হারািম ওয়া ‘আযা-িবল
�বির, আ�া-হু�া -িত নাফসী তা�ওয়া-হা- ওয়া যাি�হাআনতা খয়রু মান যা�-হা- আনতা ওয়ািলইয়ু হা- ওয়া মাওলা-হা,
আ�া-হু�া ই�ী ‘ঊযু িবকা িমন ‘ইলিমন লা- ইয়ান্ফা‘ ওয়া িমন
�লিবন লা- ইয়াখ্শা‘ ওয়া িমন নাফিসন লা- তাশবা‘ ওয়া িমন
দা‘ওয়ািতন লা- য়ু সতাজা-বু লাহা),

36 মুসিলম, হা/৬৯০৪, ইবেন মাসঊদ (রািদয়া�াহু‘আনহ) হেত বিণর্।
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অথর: ‘েহ আ�াহ! আিম আপনার িনকট অপারগতা, অলসতা,
ভীরুত, দির�তা, অশীিতপর বৃ�াব�া এবং �বেরর আযাব েথেক
আ�য় �াথর্না করি। েহ আ�াহ! আমার আ�ােক আপিন
তা�ওয়া �দান করুন এবং ইহােক করুন কলুষম। ইহােক
িন�লু ষ করার সেবর্া�ম স�ােতা আপিনই এবং আপিনই এর
অিভভাবক ও মুিনব। েহ আ�াহ! আিম আপনার কােছ আ�য়
�াথর্না করি এমন ইলম েথেক, যা কলয্াণ বেয় আেন ন; এমন
হৃদয় েথে, যা আ�াহ্র ভেয় ভীত-স�� হয় না; এমন অ�র
েথেক, যা েকান িকছু েতই পিরতৃ� হয় না এবং এমন েদা‘আ
েথেক, যা �বূ ল হয় না’। 37
َ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ ُ ْ ّ �َّ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ َﻮ
ُ ﺎﺻ ْﻤ
َ ﻚ َﺧ
ﺖ
ِ�• »لَّهُمَ لﻚ َ أﺳﻠﻤﺖ و�ِﻚ آﻣﻨﺖ و َﻋﻠﻴﻚ َ َﺖ َ�ِﻴ َﻟﻚ أ�ﺒﺖ و
َّﻟ
َ َ
ُ ُ ّ َّﻠَّﻬُﻢ
ُ َُ َ
َ ْﺖ أ ْن ُﻀِﻠَّ� أﻧ
َ ْ ِﻪﻟ ِﻻَّ أﻧ
ََ ﻻ
ﺖ ْﻰﺤَُ ّ ِ ى ﻻ �ﻤﻮت
ﻚ
ِﻌِﺰَّﺗ
ﻮذ
ِ�ِ أﻋ
ِ
ِ
َ ُّ َ ْﺲُ َ ُ ﺗ
«اﻹ� �ﻤﻮ ﻮن
ِ اﺠﻟِْﻦُ و

(উ�ারণ: আ�া-হু�া লাকা আসলামতুওয়া িবকা আ-মানতু ওয়া
‘আলাইকা তাওয়া�ালতু ওয়া ইলাইকা আনাবতু ওয়া িবকা খছামতু, আ�া-হু�া ই�ী ‘ঊযু িবইয্যািতকা, লা- ইলা-হা ই�া-

37

মুসিলম, হা/৬৯০৬, যােয়দ ইবেন আর�াম (রািদয়া�াহু ‘আনহ) হেত

বিণর্।
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আনতা আন তুিয�ানী, আনতাল হাইয়ু �াযী লা-ইয়ামূ ত ওয়াল িজ�ু
ওয়াল ইনসু ইয়ামূ তূন),
অথর: ‘েহ আ�াহ! আপনারই বশয্তা �ীকা কেরিছ, আপনার
�িতই ঈমান এেনিছ, আপনার উপরই ভরসা কেরিছ, আপনার
িদেকই �তয্াবতর্ন কেরিছ এবং আপনার জনয্ই আপনার দ�মাণািদ �ারা িববাদ-লড়াইেয় �বৃ� হেয়িছ। েহ আ�াহ! আমােক
পথ�� করা েথেক আপনার ইয্যেতর েদাহাই িদেয় আপনার
আ�য় �াথর্না করি। আপিন বযতীত েকােনা হ� ইলাহ েনই।
আপিন এমন এক িচর�ীব স�া, যার েকান মৃতুয্ েন; িক� মানব
এবং িজন জািত মরণশীল’। 38
َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ّ َ َ َْ
َ َ ْ َ ُ ُ َ ّ َّ• »ﻠَّﻬُﻢ
ﻴﻊ
ال ﻧِﻌﻤﺘِﻚ ﺤﺗَﻮُ ِل ﻋ ِ�ﻴﺘِﻚ وﻓُﺠ
ِ ﺎء ِة ﻧِﻘﻤ ِﺘﻚ َﻤ
ِ ﺟ
ِ ِ�ِ أﻋﻮذ ﺑِﻚ ِﻣﻦ زو
َ َ
«َﺳﺨ ِﻄﻚ

(উ�ারণ: আ�া-হু� ই�ী আঊযু িবকা িমন যাওয়া-িল িন‘মািতকা
ওয়া তাহাওউিল ‘আ-িফয়ািতকা ওয়া ফু জা-আিত িন�মািতকা ওয়া
জামী‘ই সাখাি�কা),

38

বু খারী, হা/৭৩৮৩; মুসিলম, হা/৬৮৯৯, ইবেন আ�াস (রািদয়া�াহু

‘আনহুম) েথেক বিণর্।
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অথর: ‘েহ আ�াহ! আিম আপনার িনকট আপনার েন‘মত িবলু �
হওয়া েথেক, আপনার েদওয়া সু �তার পিরবতর্ন েথে, আপনার
শাি�র আকি�ক আ�মণ েথেক এবং আপনার সকল ে�াধঅস�ি� েথেক আ�য় �াথর্না করি’। 39
ُﻠَّﻬُﻢَّ ﺮﺼَِ ّ َ ْ ُﻠ
َ َ َ َ َ َ َ ُِ ّ ْ ﻗُﻠ
«ﺎﻋ ِﺘﻚ
ﻮب َف ﻮ�ﻨﺎ ﻋ ﻃ
»•
ِ ف اﻟﻘ

(উ�ারণ: আ�া-হু�া মুছািরর্ফাল �ুলূব ছিরর্ফ �ুলূব- ‘আলা�-‘আিতক),
অথর: ‘েহ অ�রসমূ েহর পিরবতর্ন সাধনকার আ�াহ! আপিন
আমােদর অ�রসমূ হেক আপনার আনু গেতয্র িদেক িফিরেয়
িদন’। 40
P39F

ُ َ
ْ ْ ّ
ُ َ َ ُ ََّّ ُ ّ ُ َﺟِﻠ
«ُآﺧﺮَهُ َو َﻋﻼﻧِيَﺘَﻪ ﺮﺳَِّه
ِ َﻧْﻰﺒ ُﻪ ِﻗ َﻪ ﻪ َأوّﻪﻟ َو
ِ • »لَّهُمَ اﻏ ِﻔﺮ ِﻟ

(উ�ারণ: আ�া-হু�াগিফর লী যা�ী কু�াহু িদ�াহু ওয়া িজ�া
ওয়া আওওয়ালাহু ওয়া -েখরাহু ওয়া ‘আলািনয়াতাহু ওয়া
িসরর্া),

39 মুসিলম, হা/৬৯৪৩, ইবেন ওমর (রািদয়া�াহু‘আনহুম) হেত বিণর্।
40

মুসিলম, হা/৬৭৫০, আ�ু �াহ ইবেন আমর (রািদয়া�াহু ‘আনহ) হেত

বিণর্।
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অথর: ‘েহ আ�াহ! আপিন আমার েছাট-বড়, আেগর-পেরর এবং
�কাশয-অ�কাশয্ যাবতীয় েগানাহ ক্ষমা কের ’। 41
َ
َ َ ْ
َ َ
َ َْ
َّلَّهُمَ َب
َ َ َّﻴﻞ ﻓَ ِ لﺴ
ّ »•
ات َواﻷ ْر ِض َﻋل ِ َﻢ
�ِ ﺒا ِ�ﻴﻞ َﻣِﻴﺎﻜ ِ�ﻴﻞ َ�ِﺮﺳا
ِ ﺎﻃ َﺮ ﻤﻮ
ِﺮ
ْ َ َُ ْ ﻔ
ُ َ َ َ َ ََْ ُ ُ َْ َ َْ َ َ
َْْ
ﻴﻤﺎ ﻛﻧﻮا ِ�ﻴ ِﻪ �ﺘَ ِﻠ ﻮن اﻫ ِﺪ ِ� ل ِ َﻤﺎ
�ِ ﺐ َالﺸَّﻬﺎد ِة أﻧﺖ ﺗ�ﻢ �� ِﻋﺒﺎ ِدك
ِ اﻟﻐﻴ
َ ُ ََ ْ َ
َ ْ
ْ َ َ َّّ ْ َ ِﻧ
َ ْ ُ ﺻ
«ﻴﻢ
ﻟَْﻖِ ﺑِ ِﺈذﻧِﻚ ﻚ �ﻬ ِﺪى ﻣﻦ �ﺸ
اﺧﺘ ُِﻠﻒ ِ�ﻴ ِﻪ ِﻣ َﻦ
ٍ َ ِ ﺎء ِﻰﻟ
ٍ اط مﺴﺘ ِﻘ

(উ�ারণ: আ�া-হু�া র�া িজবর-ঈল ওয়া মীকা-ঈল ওয়া ইসরাফীল, ফা-িতরাস সামাওয়া-িত ওয়াল আরিয, ‘আ-িলমাল গয়িব
ওয়াশ শাহা-দাহ, আনতা তাহকুমু বায়না ‘ইবা-িদকা ফীমা- কা-নূ
ফীিহ ইয়াখ্তািলফূ ন, ইহ্িদনী িলমাখ্তুিলফা ফীিহ িমনাল হাি�
িবইযিনকা, ই�াকা তাহদী মান তাশা-উ ইলা- িছরা-িতম
মু�া�ীম),
অথর: ‘েহ আ�াহ! িজবরীল, মীকাঈল এবং ইসরাফীেলর �ভু!
আসমানসমূ হ এবং যমীেনর সৃ ি�কতর্! গােয়ব ও উপি�ত সবিকছু
স�েকর্ সবর! আপনার বা�ারা েযসব িবষেয় মতাৈনকয্ কর,
আপিন েসসব িবষেয় তােদর মেধয্ ফায়ছালা িদেব। হে�র েয
েক্ষে� মতাৈনকয্ হে, েস েক্ষে� আপিন আমােক সিঠক পথি

41 মুসিলম, হা/১০৮৪, আবূ হুরায়রা(রািদয়া�াহু‘আনহ) হেত বিণর্।
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�দশর্ন কর। িন�য়ই আপিন যােক ই�া সরল-সিঠক পথ
�দশর্ন কের থােক’। 42
َ ْ َ ُ َ َ َ ُ ُ� ْ َ َ َ ُ َ َ َ َ ْ َ َ ُ ُ َ َّﻠَّﻬُﻢ
ﻮ� ِﺘﻚ َوأ ُﻋﻮذ ﺑِﻚ ِﻣﻨﻚ
أﻋﻮذ ﺑِ ِﺮﺿﺎك ِﻣﻦ ﺳﺨ ِﻄﻚ و�ِﻤﻌﺎﻓﺎﺗِﻚ ِﻣﻦ ﻘ
»•
َ َْ ََ َ ََْْ َ َ َ َْ َ َْ َ ً ََ
َ ُﺣ ﻰ
«ﻻ ْ ِﺼ �ﻨﺎء ﻋﻠﻴﻚ أﻧﺖ ﻛﻤﺎ أﺛنﻴﺖ ﻋ �ﻔ ِﺴﻚ

(উ�ারণ: আ�া-হু�া ‘ঊযু িবিরযা-কা িমন সাখাি�ক ওয়া
িবমু‘আ-ফা-িতকা িমন উ�ূবািতক, ওয়া আ‘ঊযু িবকা িমনকা লাউহ্ছী ছানা‘আন ‘আলাইকা, আনতা কামা আছনায় ‘আলানাফিসক),
অথর: ‘েহ আ�াহ! আিম আপনার স�ি�র মাধয্েম আপনার অস�ি�
েথেক এবং আপনার ক্ষমার মাধয্েম আপনার শাি� ও ধ
েথেক আপনার িনকট আ�য় �াথর্না করি। আিম আেরা আ�য়
�াথর্না করিছ আপনার েথেক আপনারই কাে। আিম আপনার
গু-গান কের েশষ করেত পারব না। েযরূপ �শংসা আপিন
আপনার িনেজর জনয্ বণর্না কেরে, আপিন িঠক ত�প’। 43
َْ
َ َّْ ْ َ َ لﺸ
َ ُ َ ّ
َ َ
 َوﺷ َﻤﺎﺗ ِﺔ،ِ َو ُﺳﻮ ِء اﻟﻘ َﻀﺎء،ِ َود َر ِك ﻘﺎء،• »ﻠَّﻬُﻢَّ ِ�ِ أ ُﻋﻮذ ﺑِﻚ ِﻣ ْﻦ َﺟﻬ ِﺪ ﺒﻟَﻼ ِء
ْ َ
«اﻷﻋ َﺪا ِء
P42F

42 মুসিলম, হা/১৮১১, আেয়শা (রািদয়া�াহু‘আনহা) হেত বিণর্।
43 মুসিলম, হা/১০৯০, আেয়শা (রািদয়া�াহু‘আনহা) েথেক বিণর্।
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(উ�ারণ: আ�া-হু�া ‘ঊযু িবকা িমন জাহ্িদল বালা- ওয়া
দারািকশ শা�া- ওয়া সূ ইল �াযা- ওয়া শামা-তািতল আ‘দা-),
অথর: ‘েহ আ�াহ! আিম আপনার কােছ কিঠন বালা-মুছীবত, চরম
ক�, ফয়সালার অিন� এবং (আমার িবরুে) শ�েদর মনতুি�
েথেক আ�য় �াথর্না করি’। 44

ْ َ ْ َّﻠَّﻬُﻢ
َ
ً َُﺮﺼى ﻧ
َ ً ُ َ ُ ً َ َﻤْﻰ
َ ً ُ
ﻮرا
»•
ِ �ِ َﻠْﻰﺒ ﻧﻮرا و ِ� لِﺴ ِﺎ� ﻧﻮرا و ِ� ِﻌ ﻧﻮرا و
ِ اﺟﻌﻞ ِﻟ ِﻓ
َ
َْ ْ َ ً ُ َ ْ َ َ ً ُ
َْﻰ
ُ
ُ
ْ َ ً
ْ ْ َ
َ ْ َ َ ً
�
ِ � ﻴ� ﻧﻮرا و�ﻦ ِﺷﻤﺎ ِﻟ ﻧﻮرا و ِﻣﻦ
ِ و ِﻣﻦ ﻓﻮ ِ� ﻧﻮرا و ِﻣﻦ ِﺘ ﻧﻮرا و�ﻦ ﻳ ِﻤ
َ
ْ َ ً ُ ﺪَىَّ ُ ً َ ْ َﻠْﻰ
ً ُﻮرا َوأ ْﻋﻈ ْﻢ ﻟ ﻧ
ً ُاﺟ َﻌ ْﻞ ﻓ َﻔْﻰ ﺴ ﻧ
«ﻮرا
َ ﻧﻮرا و ِﻣﻦ ِﻔ ﻧﻮرا و
ِ
ِ ِ
ِ

(উ�ারণ: আ�া-হু�া‘আল লী ফী �লবী নূ রান, ওয়া ফী িলসানী নূ রান, ওয়া ফী সাম‘ঈ নূ রান, ওয়া ফী বাছারী নূ রান, ওয়া িমন
ফাও�ী নূ রান, ওয়া িমন তাহ্তী নূ রান, ওয়া ‘আন ইয়ামীনী নূ রান,
ওয়া ‘আন িশমা-লী নূ রান, ওয়া িমন বাইিন ইয়াদাইয়া নূ রান, ওয়া
িমন খলফী নূ রান, ওয়াজ‘আল ফী নাফসী নূ রান, ওয়া আ‘িযম লী
নূ রা),
অথর: ‘েহ আ�াহ! আমার অ�ের নূ র িদন, যবােন নূ র িদন, �বণ
শি�েত নূ র িদন, দৃ ি� শি�েত নূ র িদন, আমার উপের নূ র িদন
44 বু খারী, হা/৬৩৪৭; মুসিলম, হা/৬৮৭৭, আবূ হুরায়রা(রািদয়া�াহু‘আনহ)
হেত বিণর্। হাদীছিটর শ� এরূ: ‘রাসূ ল (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম)
আ�য় �াথর্না করেতন.....হেত’।
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ও নীেচ নূ র িদন, আমার ডােন নূ র িদন ও বােম নূ র িদন, আমার
সামেন নূ র িদন ও েপছেন নূ র িদন এবং আমার আ�ায় আপিন
নূ র িদন। আপিন আমার জনয্ েজয্ািতেক অেনক বৃি� কে
িদন’। 45
ََ
َ  ﺻَﻞِّ ﻰﻠﻋ
َ ْ َّﻤَّﺪٍ وَﻰﻠﻋَ آلِ �َُﻤ َّﺪٍ ﻛَﻤَﺎ ﺻَﻠ
َ
َ
آل
ُ� َ
»•
ِ ﻴﺖ َ إِﺑْﺮَاﻫِﻴﻢَ وَﻰﻠﻋ
ْ
َ ُ� َََ ٌ َ ٌ َّ ﺑَﺎرِكْ ﻰﻠﻋ
َ
َ �ﺎر
َ َﻤَّﺪٍ وَﻰﻠﻋَ آلِ �َُﻤَّ ﺪ َﻛ َﻤﺎ ﺑ
ﺖ
،�ﻴﺪ
ِ
ٍ
ِ ﺑْﺮَاﻫِﻴﻢَ إِﻧَّﻚَ ﻤﺣﻴﺪ
ٌ َ ٌ َ
َ
«�ﻴﺪ
ِإِﺑْﺮَاﻫِﻴﻢَ وَﻰﻠﻋَ آل
ِ
ِ إِﺑْﺮَاﻫِﻴﻢَ إِﻧَّﻚَ ﻤﺣﻴﺪ

(উ�ারণ: আ�া-হু�া ছি� ‘আলা- মুহা�াদ ওয়া ‘আলা- আ-িল
মুহা�াদ কামা ছ�ায়তা ‘আলা- ইবরা-হীম ওয়া ‘আলা- আ-িল
ইবরাহীম, ই�াকা হামীদু ম মাজীদ। আ�া-হু�া ব-িরক ‘আলামুহা�াদ ওয়া ‘আলা- আ-িল মুহা�াদ কামা বা-রকতা ‘আলাইবরাহীম ওয়া ‘আলা- আ-িল ইবরাহীম ই�াকা হামীদু ম মাজীদ),
অথর: ‘েহ আ�াহ! আপিন মুহা�ােদর উপর এবং মুহা�ােদর
পিরবার-পিরজেনর উপর সালাত ে�রণ (তােদরেক ভােলা িহেসেব
�রণ) করু, েযমিনভােব আপিন ইবরাহীেমর উপর এবং
ইবরাহীেমর পিরবার-পিরজেনর উপর সালাত ে�রণ কেরিছেলন।
িন�য়ই আপিন মহা �শংিসত, মহা স�ািনত। েহ আ�াহ! আপিন
45

বু খারী, হা/৬৩১৬; মুসিলম, হা/১৭৯৭, ইবেন আ�াস (রািদয়া�াহু

‘আনহুম) হেত বিণর্।
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বরকত নািযল করুন মুহা�ােদর উপর এবং মুহা�ােদর পিরবাপিরজেনর উপর, েযমিনভােব আপিন বরকত নািযল কেরিছেলন
ইবরাহীেমর উপর এবং ইবরাহীেমর পিরবার-পিরজেনর উপর।
িন�য়ই আপিন মহা �শংিসত, মহা স�ািনত’। 46
ْ َ َ ُ َ ْ َ ّ َّﻠَّﻬُﻢ
َْ َ َ
ُْ ُ ْ َ َ
َ ّ ِ ْ َ ﺨﻟ
َ
،ﺖ ِﻣﻨﻪ َو َﻣﺎ ل ْﻢ أﻋﻠ ْﻢ
 ﻣﺎ ﻋ ِﻠﻤ،آﺟ ِﻠ ِﻪ
ِ�ِ أﺳﺄلﻚ ِﻣﻦ
»•
ِ � ُ ِﻪ ﻋ ِﺟ ِﻠ ِﻪ و
ِ
َ
َ
ّ
َ ُ ُ
ُ  َﻣﺎ َﻋﻠ ْﻤ، ﻚ ﻣ َﻦ ﺸَِّ ّ ُِﻪ َﻋﺟﻠﻪ َوآﺟﻠﻪ
َّ ﻠَّﻬُﻢ،ﺖ ِﻣﻨْ ُﻪ َو َﻣﺎ ل َ ْﻢ أ ْﻋﻠَ ْﻢ
ِ َِوأﻋﻮذ ﺑ
ِِ ِ ِِ ِ ِ
ِ
َ
َ ُ َ َ ّ
َ َُ ْ َ ّ
َِ
َ َ ََ
ْ ﻚ ﻣ ْﻦ َﺧ
 َوأ ُﻋﻮذ ﺑِﻚ ِﻣ ْﻦ ّ َﻣﺎ َﻋذ ﺑِ ِﻪ،َﻧَبِﻴُﻚ
� َﻣﺎ َﺳﺄلﻚ �ﺒْ ُﺪ َك
ِ�ِ أﺳﺄل
ِ
ِ
َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َّّ َ ﻠَّﻬُﻢَّ ّ َ ْ َ ُ َ ﻟَْﻨَّ َ َ َ ﺮ
َ
َ
،ِ�ِ أﺳﺄلﻚ ﺔ وﻣﺎ َ ب ِﻴﻟﻬﺎ ِﻣﻦ ﻗﻮلٍ أو �ﻤ ٍﻞ
،�ﺒْ ُﺪ َك َﻧَبِﻴُﻚ
َ
َّ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ َ
َ ُ ُ ََ
َ َ َ
َ ﻚ ِﻣ
ُ  َوأ ْﺳﺄلﻚ أن ﺗ َﻌﻞ،ﻟَّﺎر َو َﻣﺎ َﺮَّ َب ِﻴﻟْ َﻬﺎ ِﻣ ْﻦ ﻗ ْﻮلٍ أ ْو � َﻤ ٍﻞ
ﻦ
ِوأﻋﻮذ ﺑ
ِ
َ
ُ
ْ
ْ
َ
َ
ً ﻗَ َﻀﺎ ٍء ﻗَﻀﻴﺘﻪ ﻟ ﺧ
«�ا
ِ

(উ�ারণ: আ�া-হু�া ই�ী আসআলুকা িমনাল খয়ির কুি�হী‘আিজিলহী ওয়া আ-িজিলহ, মা ‘আিলমতু িমনহু ওয়াম- লাম আ‘লাম,
ওয়া আ‘ঊযু িবকা িমনাশ শািরর্ কুি�হী ‘আ-িজিলহী ওয়া আিজিলহ, মা ‘আিলমতু িমনহু ওয়াম- লাম আ‘লাম, আ�া-হু�া ই�ী
আসআলু কা িমন খয়ির মা- সাআলাকা ‘আ�ু কা ওয়া নািবইয়ু ক,
ওয়া আ‘ঊযু িবকা িমন শািরর্ ম- ‘আ-যা িবহী ‘আ�ু কা ওয়া
নািবইয়ু ক, আ�া-হু�া ই�ী আসআলুকাল জা�াতা ওয়াম- �রর্াবা
46

বু খারী, হা/৩৩৭০; মুসিলম, হা/৯০৮, কাব ইবেন উজরাহ (রািদয়া�াহু

‘আনহ) হেত বিণর্।
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ইলাইহা- িমন �ওিলন ওয়া আমাল, ওয়া আ‘ঊযু িবকা িমনা�া-ির
ওয়ামা- �রর্াবা ইলাইহ- িমন �ওিলন ওয়া আমাল, ওয়া
আসআলু কা আন তাজ‘আলা কু�া �াযা-ইন �াযাইতাহূ লী খয়রা),
অথর: ‘েহ আ�াহ! আিম আপনার কােছ বতর্মান ও ভিবষয্ে
জানা-অজানা সকল কলয্াণ �াথর্না কর। পক্ষা�ে আিম
আপনার কােছ বতর্মান ও ভিবষয্েত জানা-অজানা সকল অিন�
হেত আ�য় চাি�। েহ আ�াহ! আিম আপনার কােছ এমন কলয্াণ
�াথর্না করি, যা আপনার বা�া ও নবী আপনার কােছ �াথর্না
কেরেছন। েহ আ�াহ! আিম এমন অিন� েথেক আপনার কােছ
আ�য় চাি�, যা েথেক আপনার বা�া ও নবী আপনার কােছ
আ�য় েচেয়েছন। েহ আ�াহ! আিম আপনার কােছ জা�াত এবং
েয কথা বা কাজ জা�ােতর িনকটবতর্ী কে েদয়, তা �াথর্না
করিছ। পক্ষা�ের আিম আপনার কােজাহা�াম এবং েয কথা বা
কাজ জাহা�ােমর িনকটবতর্ী কে েদয়, তা েথেক আ�য় চাি�।
আিম আপনার কােছ �াথর্না করিছ ে, আপিন যা িকছু আমার
জনয্ িনধর্ারণ কে, তা েযন আমার জনয্ কলয্াণকর কে’। 47

47

ইবেন মাজাহ, হা/৩৮৪৬, সনদ ‘ছহীহ’, আেয়শা (রািদয়া�াহু ‘আনহা)

হেত বিণরত। আলবানী �ণীত ‘িসলিসলাহ ছহীহাহ’, হা/১৫৪২।
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ْ َ ْ َ َ
ْ َ ْ ْ َ َ ْ ُّ ّ ْ َ ْ َ ْ ﻗ
ً ْ ﺤﻟَﻴَ َﺎة َﺧ
،�ا ِﻟ
ﺐ َو ﺪ َرﺗِﻚ َﻋ ﺨﻟَﻠ ِﻖ أﺣ ِﻴ ِ� ﻣﺎ ﻋ ِﻠﻤﺖ
ِ • »للَُمَ ﺑِ ِﻌﻠ ِﻤﻚ اﻟﻐﻴ
َ
َ
ْ
ْ
ُ
َ َ َ ْ َ َ ْ َ َّﻠَّﻬُﻢ
َْ
َ َﺗَﻮَﻓَّ� إ َذا َﻋﻠ ْﻤ
ً ْ ﺖ ال َﻮﻓَ َﺎة َﺧ
ﺐ
،�ا ِﻟ
ِ
ِ ِ
ِ وأﺳﺄلﻚ ﺧﺸيﺘﻚ ِﻓ اﻟﻐﻴ
َ َ َ َ َُ ْ ََ َ َ
ْ َْ
َْ َ َ ّ
ْ َْ َ َُ ْ ََ
َ
َ
ّ
 وأﺳﺄلﻚ اﻟﻘﺼﺪ ِﻓ اﻟﻔﻘ ِﺮ،ﺐ
ِ  وأﺳﺄلﻚ،َالﺸَّﻬﺎد ِة
ِ ﻛﻤﺔ ﻟَْﻖِ ِﻓ لﺮِﺿﺎ واﻟﻐﻀ
َ
َُ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ َ ْ َ َ
َُ َ ْ َ َ
ََْ
ً َ َ َُ ْ ََ َ ْ َ
 وأﺳﺄلﻚ،� ﻻ �ﻨﻘ ِﻄﻊ
ٍ � ُ وأﺳﺄلﻚ ُﺮَّة، وأﺳﺄلﻚ ﻧ ِﻌﻴﻤﺎ ﻻ �ﻨﻔﺪ،�واﻟ ِﻐ
ْ ْ
َْ ْ َ َ ّ
ْ ْ َ َ َُ َ
َ َ َّ َ َُ َ
 َوأ ْﺳﺄلﻚ َة ﻟَّﻈ ِﺮ، َوأ ْﺳﺄلﻚ ﺑَ ْﺮد اﻟ َﻌي ِﺶ َ�ﻌ َﺪ ال َﻤ ْﻮ ِت،ِﺎء َ�ﻌ َﺪ اﻟﻘ َﻀﺎء
لﺮِﺿ
َ
َ َ َ َ ْ ََّ َ ْ َ َالﺸ
ْ
َ
َّﻠَّﻬُﻢ، َو َﻻ ﻓﺘْﻨَﺔ ُﻀِﻠَّﺔ
ّ
َ
،ِﻰﻟ وﺟ ِﻬﻚ
ٍ
ٍ ِ
ٍ� َاء ﺮﻀَِّة
ِ � ﻮق ِﻰﻟ ِﻟﻘﺎﺋِﻚ ِﻓ
ْ َ
ْ ً َ َُ ْ َ ْ َ ﻫ
َ
َ«مُﻬﺘَﺪﻳﻦ
 واﺟﻌﻠﻨﺎ ﺪاة،ﺎن
ِ
ِ اﻹﻳﻤ
ِ �ِّﻨَّﺎ ﺑِ ِﺰ�ﻨ ِﺔ

(উ�ারণ: আ�া-হু�া ি‘ইলিমকাল গয়িব ওয়া �ুদরািতকা ‘আলাল
খলি� আহ্ইনী মা- ‘আিলমতাল হায়া-তা খয়রান লী, ওয়া
তাওয়াফ্ফানী ইযা- ‘আিলমতাল ওয়াফা-তা খয়রান লী, আ�া-হু�া
ওয়া আসআলু কা খশ্ইয়াতাকা িফল গয়িব ওয়াশ শাহা-দাহ, ওয়া
আসআলু কা কািলমাতাল হাি� িফর্িরযা-ই ওয়াল গযাব, ওয়া
আসআলু কাল �ছদা িফল ফা�ির ওয়াল িগনা-, ওয়া আসআলু কা
না‘ঈমান লা- ইয়ান্ফাদ, ওয়া আসআলু কা �ুরর্াতা ‘আইিনন লাতান�ােত‘, ওয়া আসআলু কার িরযা- বা‘দাল �াযা-, ওয়া
আসআলু কা বারদাল ‘আইিশ বা‘দাল মাউত, ওয়া আসআলু কা
লাযযাতান নাযাির ইলা- ওয়াজ্িহক, ওয়াশ শাও�া ইলা- িল�াইকা ফী গয়ির যরর্-ইন মুিযরর্াহ্য়ালা- িফতনািতন মুিয�াহ,
আ�া-হু�া যাইিয়য্- িবযীনািতল ঈমা-ন, ওয়াজ‘আলনা- হুদ-তান
মুহতাদীন),
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অথর: ‘েহ আ�াহ! আপনার গােয়েবর জ্ঞান এবং সৃি�কুেলর উপ
আপনার সাবর্েভৗম ক্ষমতার মাধয্েম আপনার িনকট এমেমর্ �া
করিছ েয, আপিন আমােক ততিদন জীিবত রাখুন, যতিদেনর
জীবনকাল আপিন আমার জনয্ কলয্াণকর মেন কে। পক্ষা�ে
আপিন আমােক এমন সময় মৃতুয্ দান কর, েয সমেয়র মৃতুয্
আপিন আমার জনয্ কলয্াণকর মেন কে। েহ আ�াহ! েগাপেন
এবং �কােশয্ সবর্াব�ায় আিম আপনার িনকট আপনার ভীি
�াথর্না করি। স�� এবং ে�াধাি�ত উভয় অব�ায় আিম
আপনার িনকট হ� কথা বলার তাওফী� �াথর্না করি। দির�তা
এবং

ধনাঢয্তার েক্ষে� আিম আপনার িনকট মধয্ম

অবল�েনর তাওফী� �াথর্না করি। আিম আপনার িনকট
অফুর� েন‘মত �াথর্না করি। আিম আপনার িনকট অিবি��
েচাখ জুড়ােনা ব� �াথরনা করিছ। আপনার িনকট আিম তা�দীেরর
�িত স�ি� �াথর্না করি। আিম আপনার িনকট মৃতুয্র পের
সু খসমৃ� জীবন �াথর্না করি। অিন�কারীর অিন�তা এবং
পথ��কারীর েফৎনা ছাড়াই আিম আপনার িনকট আপনার
েচহারা দশর্েনর �াদ এবং আপনার সাক্ষাত লােভর আকা
�াথর্না করি। েহ আ�াহ! আপিন আমােদরেক ঈমােনর েশাভায়
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সু েশািভত করুন এবং আমােদরেক একিদেক করুন সিঠক পেথ
িদশারী, অনয্িদেক করুন সুপথ�’। 48
َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ ّ َّﻠَّﻬُﻢ
ْ ْ َ َُ َ ّ
َْ ّ
 ﻠَّﻬُﻢَّ ِ�ِ أ ْﺳﺄلﻚ اﻟ َﻌﻔ َﻮ، اﻵﺧ َﺮ ِة
»•
ِ ِ�ِ أﺳﺄلﻚ اﻟﻌﺎ ِ�ﻴﺔ ِﻓ ﻟُ�ﻴﺎ َو
ََ َْ َ
ْ ََ َ َْ َُ
ُﻠَّﻬُﻢَّ ﺳْﺮﺘ
وْﺎﻋَﻰ
ْ
ْ
َ
،ِﺗ
 وآ ِﻣﻦ،َﻮْرَاﻰﺗ
،َﻣَﺎﻰﻟ
�ِ ﻳ� ود�ﻴﺎى وأﻫ
ِ
ِ
ِ واﻟﻌﺎ ِ�ﻴﺔ ِﻓ ِد
ْ َّﻠَّﻬُﻢ
ْاﺣ َﻔ ْﻈ� ﻣ ْﻦ َ� ْ� َﺪَىَّ َوﻣ ْﻦ َﻠْﻰﻔ َو َ� ْﻦ ﻳَﻤﻴ� َو َ� ْﻦ ِﻤَﺎﻰﻟ َوﻣﻦ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َ ْ ُ َْ َ َ ُ َ
َ
َْﻰ
« َوأ ُﻋﻮذ ﺑِ َﻌﻈ َﻤ ِﺘﻚ أن أ�ﺘَﺎل ِﻣ ْﻦ ِﺘ، �ِ ﻓ ْﻮ
P47F

(উ�ারণ: আ�া-হু�া ই�ী আসআলুকাল ‘আ-িফয়াতা িফদ
দু ন্ইয়া- ওয়াল আ-েখরাহ, আ�া-হু�া ই�ী আসআলুকাল
‘আফওয়া ওয়াল ‘আ-িফয়াতা ফী �ীনী ওয়া দু ন্ইয়া-ইয়া ওয়া
আহ্লী ওয়া মা-লী, আ�া-হু�াসতুর ‘আওরা-তী, ওয়া আ-িমন
রও‘আ-তী, আ�া-হু�াহফায্নী িমন বাইিন ইয়াদাইয়া ওয়া িমন
খলফী ওয়া ‘আন ইয়ামীনী ওয়া ‘আন িশমা-লী ওয়া িমন ফাও�ী,
ওয়া আ‘ঊযু িবআযামািতকা আন উগ্তা-লা িমন তাহ্তী),
অথর: ‘েহ আ�াহ! আিম দু িনয়া ও আেখরােত আপনার ক্ষমা
িনরাপ�া �াথর্না করি। েহ আ�াহ! আমার �ীন ও দু িনয়ায়,
আমার পিরবাের ও ধন-স�েদ আপনার ক্ষমা এবং িনরাপ�
�াথর্না করি। েহ আ�াহ! আপিন আমার েগাপনীয়তা রক্ষা কর
48

নাসাঈ, হা/১৩০৫, সনদ ‘হাসান’, আ�ার ইবেন ইয়ােসর (রািদয়া�াহু

‘আনহ) হেত বিণর্।
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এবং ভয়-ভীিতেক িনরাপ�ায় রূপা�িরত কর। আপিন আমােক
আমার সামেনর-েপছেনর, ডােনর-বােমর এবং উপেরর সকল
িবপদাপদ েথেক েহফাযত করু। আপনার মহে�র েদাহাই িদেয়
আপনার িনকট আমার িন�েদশ েথেক মািট �েস আকি�ক মৃতুয্
হেত আ�য় �াথর্না করি’। 49
ّ ِ ََّ َ ْ َب
َ َ
ْ َ ْ َ َ َّ• »ﻠَّﻬُﻢ
َ َ َّﺎد ِة ﻓَ ِ لﺴ
ْ َ ُ
ﺷ ٍء
ات واﻷر ِض
ﺐ َالﺸَّﻬ
ِ ﺎﻃ َﺮ ﻤﻮ
ِ ﻋلِﻢ اﻟﻐﻴ
َ ُ ُ َ َ ْ َ ََّ َ َ ُ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ ِﻻ
ّ َِ ﻚ ِﻣ ْﻦ َِ ّ َﻔْﻰ ﺴ َو ِﻣ ْﻦ
وم ِﻠﻴﻜﻪ أﺷﻬﺪ أن ﻻ ِﻪﻟ
ِ
ِأﻧﺖ أﻋﻮذ ﺑ
ْ لﺸَّ ﻴْ َﻄﺎن َﺮ
«ﺷ ِﻛ ِﻪ
ِ ِ

(উ�ারণ: আ�া-হু�া ‘আ-িলমাল গয়িব ওয়াশ শাহা-দাহ, ফাি�রাস সামা-ওয়া-িত ওয়াল আরিয র�া কুি� শাইিয়ন ওয়া
মালীকাহূ আশহাদু আ�া- ইলা-হা ই�া- আনতা, আ‘ঊযু িবকা িমন
শারির নাফসী ওয়া িমন শারিরশ শায়�া-িন ওয়া িশরিকহী),
অথর: ‘েহ আ�াহ! দৃশয্ এবং অদৃশয্ সবিকছু স�েকর্ স!
আসমানসমূ হ এবং যমীেনর সৃ ি�কতর্! সবিকছু র �ভু এবং
মািলক! আিম সাক্ষয্ িদি�, আপিন ছাড়া আর েকান হ� মা‘বূ দ

49 আবূ দাঊদ, হা/৫০৭৪, সনদ ‘ছহীহ’, ইবেন ওমর (রািদয়া�াহু‘আনহুম)
হেত বিণর্।
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েনই। আমার আ�ার অিন� েথেক এবং শয়তান ও তার িশেকরর 50
অিন� েথেক আিম আপনার আ�য় �াথর্ন করিছ’। 51
َ َُ ْ ََ ْ ّ ََ َ َ َ ْ َ ْ َ
َ َُ َ ّ
َ
َ ﻚ ُم
ﺎت
 وأﺳﺄل، واﻟﻌ ِﺰ�ﻤﺔ ﻋ لﺮُﺷ ِﺪ،• »ﻠَّﻬُﻢَّ ِ�ِ أ ْﺳﺄلﻚ ﻟَّﺒَﺎت ِﻓ اﻷم ِﺮ
ِ ﻮﺟﺒ
ِ
ْ
َ َُ َ َ َ
َ ْ ْ َُ َ َ ُ َ ﺷ
َ َْ
 َوأ ْﺳﺄلﻚ،  َوﺣُ ْﺴ َﻦ ِﻋﺒَﺎدﺗِﻚ، َوأ ْﺳﺄلﻚ ﻜ َﺮ ﻧِﻌ َﻤ ِﺘﻚ، َو َﻋ َﺰاﺋِ َﻢ َﻣﻐ ِﻔ َﺮﺗِﻚ،َﻤﺣ ِﺘﻚ
َ ُ َ ََْ
َ َُ ْ ََ ً َ ً َ َ ً َ ًْ َ
َِ
ْ ﻚ ﻣ ْﻦ َﺧ
 َوأ ُﻋﻮذ ﺑِﻚ ِﻣ ْﻦ ّ َﻣﺎ،� َﻣﺎ �ﻌﻠ ُﻢ
وأﺳﺄل،  ولِﺴﺎﻧﺎ ﺻﺎ ِدﻗﺎ،ﻗﻠﺒﺎ ﺳ ِﻠﻴﻤﺎ
ِ
ِ
َُ ْ َ ُ َ َ ْ َ ْ ﺮُ َ َ َ ْ َ ُ ِﻧَّ َ َ ْ َ َ ُ ْﻐ
ُ
«ﻮب
ِ  ﻚ أﻧﺖ ﻋﻼم اﻟ ﻴ، وأﺳﺘﻐ ِﻔ ك لِﻤﺎ �ﻌﻠﻢ،�ﻌﻠﻢ

(উ�ারণ: আ�া-হু�া ই�ী আসআলুকাছ ছাব-তা িফল আমির,
ওয়াল আযীমাতা ‘আলার রুশি, ওয়া আসআলু কা মূ িজবা-িত
রহমািতক ওয়া ‘আযা-ইমা মাগিফরািতক, ওয়া আসআলু কা শুকরা
িন‘মািতকা ওয়া হুসনা ‘ইবা-দািতক, ওয়া আসআলু কা �লবান
সালীমান ওয়া িলসা-নান ছ-িদ�ান, ওয়া আসআলু কা িমন খয়ির
মা- তা‘লাম, ওয়া আ�াগিফরুকা িলম- তা‘লাম, ই�াকা আনতা
আ�া-মুল গুয়ূ),
অথর: ‘েহ আ�াহ! আিম আপনার িনকট �ীেনর বয্াপাের দৃঢ়তা
এবং হে�র উপের ঋজুতা �াথর্না করি। আিম আপনার কােছ
50

অথবা শয়তান ও তার জাল এর অিন� েথেক আিম আপনার কােছ আ�য়

চাি�। [স�াদক]
51
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এমন আমল �াথর্না কিছ, যা আপনার রহমত লাভ িনি�ত
করেব এবং যা আমার জনয্ আপনারিনি�ত ক্ষমা বেয় েব।
আিম আপনার িনকট িন�লু ষ অ�র এবং সতয্বাদী যবান �াথর্ন
করিছ। আিম আপনার জানা কলয্াণ �াথর্না কর। অপরপেক্
আপনার জানা অকলয্াণ েথেক পানাহ চাি। আমার স�েকর্
আপনার জানা �িট-িবচুয্িতর জনয্ আিম আপনার ক্ষমা ি
করিছ। িন�য়ই আপিন গােয়বী িবষয়সমূ হ স�েকর্ সময্
অবগত’। 52

ْ
ْ َ َ
َ ْ َ
َ َ َ
َ َﻤَّﻦ ﺳ َﻮ
ْ
«اك
• »ﻠَّﻬُﻢَّ اﻛ ِﻔ ِ� ِﺑَﻼلِﻚ � ْﻦ َﺣ َﺮا ِمﻚ َوأﻏ ِﻨ ِ� ﺑِﻔﻀ ِﻠﻚ
ِ

(উ�ারণ: আ�া-হু�াকিফনী িবহাল-িলকা ‘আন হারা-িমক, ওয়া
আগিননী িবফাযিলকা ‘আ�ান িসওয়া-ক),
অথর: ‘েহ আ�াহ! আপিন আমােক আপনার হারাম েথেক রক্ষ
কের আপনার হালােলর মাধয্েম পিরতু� করুন এবং আপনা

52

�বারানী, আল-মু‘জামুল কাবীর, হা/৭১৩৫, শা�াদ ইবেন আওস

(রািদয়া�াহু ‘আনহ) েথেক বিণর্, সনদ ‘হাসান’, আলবানী (রহঃ) �ণীত
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অনু �হ �ারা আপিন িভ� অনয্ সবার েথেক আমােক মুখােপক্ষীহ
করু’। 53
ََّ َ َ ِﻻ
َ
َ َّ• »ﻠَّﻬُﻢَّ َﻋﻓ� ﻓ ﺑَ َﺪ� ﻠَّﻬُﻢَّ َﻋﻓ� ﻓ َﻤْﻰ ﻌ ﻠَّﻬُﻢ
َﺮﺼى ﻻ ِﻪﻟ
ِ ِِ
ِ ِِ
ِ
ِ
ِ ﻋﻓِ ِ� ِﻓ
َ َ ْ َ ُ ُ َ ّ ََّ ْ َ ﻠَّﻬُﻢَّ ّ َ ُ ُ َ َ ْ ْ َ ْ َ ْ ﻠَّﻬُﻢ
اب
ِ�ِ أﻋﻮذ ﺑِﻚ ِﻣﻦ اﻟ�ُﻔ ِﺮ واﻟﻔﻘ ِﺮ
أﻧﺖ
ِ ِ�ِ أﻋﻮذ ﺑِﻚ ِﻣﻦ ﻋﺬ
ْ َ َّﻟْﻘَﺮ ْ َ َ َ ِﻻ
َ
«ﺒ ﻻ ِﻪﻟ أﻧﺖ
ِ

(উ�ারণ: আ�া-হু�া ‘আ-িফনী ফী বাদানী, আ�া-হু�া ‘আ-িফনী
ফী সাম‘ঈ, আ�া-হু�া ‘আ-িফনী ফী বাছারী, লা- ইলা-হা ই�াআনতা, আ�া-হু�া ই�ী ‘ঊযু িবকা িমনাল কুফির ওয়াল ফা�ির,
আ�া-হু�া ই� আ‘ঊযু িবকা িমন ‘আযা-িবল �বির, লা- ইলা-হা
ই�া- আনতা),
অথর: ‘েহ আ�াহ! আপিন আমােক শারীিরক সু �তা দান করু।
েহ আ�াহ! আপিন আমার কােনর সু �তা দান করু। েহ আ�াহ!
আপিন আমার েচােখর সু �তা দান করু। আপিন ছাড়া আর
েকান হ� মা‘বূ দ েনই। েহ আ�াহ! কুফরী এবং দাির�য্ েথেক
আিম আপনার িনকট আ�য় �াথর্না করি। েহ আ�াহ! �বেরর

53

িতরিমযী, হা/৩৫৬৩, সনদ ‘হাসান’, আলী (রািদয়া�াহু ‘আনহ) েথেক
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আযাব েথেক আিম আপনার িনকট আ�য় �াথর্না করি। আপিন
বয্তীত আর েকান হ� ম‘বূ দ েনই’। 54
َ َ
ْ َ ّ َ َ ْ ُّ َ َ ﺗُ ْ َ َ ّ َاﻧْﺮﺼُ ْ َ َ َﻨْﺮﺼ
ّ »•
ْ ﻻ َ� ْﻤ
ْ اﻣ
ّ َ َ ﻜُﺮ
َ
ﻜُﺮ ِﻟ و
َو
ِ� وﻻ
َ َبِ َﻋِ�ِ وﻻ ِﻌﻦ
ْ ّ َ
ََّاﻧْﺮﺼُ ْ َ َ َ ْ َﻰ َ َ َ ّ ّ ْ ْ َ َ ﻜ
ْ َ
َبِ اﺟ َﻌﻠ ِ� لﻚ ﺎ ًرا
َ ِ� ﻋ ﻣﻦ ﻐ
ﺮﺴِ الﻬُ َﺪى ِﻟ
ِ � �ِ واﻫ ِﺪ
ْ
َ َ
َ َ ََّ َ ﺎﻛ
ً ًَّ َ َ ُ ْ ً َ ْ َ َو
ّ اﻫﺎ ﻣُﻨيﺒًﺎ
َبِ َﻘَﺒَّﻞ َﻮْ� ﻰَ ِﺘ
ًرا لﻚ َﻫَّﺎﺑًﺎ لﻚ ِﻄْﻮَاﺎﻋ لﻚ � ِﺒﺘﺎ ِﻴﻟﻚ
لﻚ
ِ
ْ ْ َ
َ َ ْ َ ْ َ َ�َﺒ
ْ َ
ْ ّ
ْ
ﺠَّﻰ
ّ
�َْﻮ
ﻰ
َ
َﻠْﻰﺒ
واﻏ ِﺴﻞ َ ِﺘ وأ ِﺟﺐ دﻋﻮ ِ� ِﺖ
ِ ِﺘ َﺳَﺪِد لِﺴ ِﺎ� واﻫ ِﺪ
ْ َ َ َ ْ َُ ْ ﻠ
«ﻴﻤﺔ َﺻﺪ ِرى
واﺳ ﻞ ﺳ ِﺨ

(উ�ারণ: রি� আ‘ই�ী ওয়ালা- তু‘ইন ‘আলাইয়া, ওয়ানছু রনী
ওয়ালা- তানছু র ‘আলাইয়া, ওয়ামকুর লী ওয়ালা- তামকুর
‘আলাইয়া, ওয়াহ্িদনী ওয়া ইয়াস্িসিরল হুদ- লী, ওয়ানছু রনী
‘আলা- মান বাগা- ‘আলাইয়া। রি�জ‘আলনী লাকা শা�া-রান,
লাকা যা�া-রান, লাকা রাহ্হা-বান, লাকা িম�ওয়া-‘আন, লাকা
মুখিবতান, ইলাইকা আওওয়া-হান মুনীবান। রি� তা�া�াল
তাওবাতী ওয়াগিসল হাওবাতী ওয়া আিজব দা‘ওয়াতী ওয়া ছাি�ত
হু�াতী ওয়া সাি�দ িলস-নী ওয়াহ্িদ �লবী ওয়াস্লুল সাখীমাতা
ছদ্রী),

54 আবূ দাঊদ, হা/৫০৯০, সনদ ‘হাসান’, আবূ বাকরাহ (রািদয়া�াহু‘আনহ)
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অথর: ‘েহ আমার রব! আপিন আমােক সাহাযয্ কর; আমার
িবরুে� কাউেক আপিন সাহাযয্ করেব ন । আপিন আমােক
িবজয়ী করু; আমার িবরুে� কাউেক আপিন িবজয়ী করেবন ন।
আপিন আপনার েকৗশল �ারা আমােক সাহাযয্ কর; আমার
িবরুে� কাউে আপনার েকৗশল �ারা সাহাযয্ করেবন ন।
আপিন আমােক েহদায়াত দান করুন এবং েহদায়ােতর পথেক
আমার জনয্ সহজ কের িদ। আমার �িত েয বয্ি� অিবচার
কের, তার িবরুে� আপিন আমােক সহেযািগতা কর। েহ আমার
রব! আপিন আমােক আপনার অিধক কৃতজ, অিধক িযক্রকারী,
অিধক ভীত-স��, অিধক আনু গতয্শী, অিধক ন� এবং আপনার
িদেক অিধক �তয্াবতর্নকারী বা�ায় পিরণত ক। েহ আমার
রব! আপিন আমার তওবা �বূ ল করু, আমার পাপ ধু েয়-মুেছ
ছাফ কের িদন, আমার �াথর্না �বূল কর, আমার �মাণািদ দৃ ঢ়
করু, আমার যবানেক সিঠক বলার তাওফী� িদন, আমার
হদয়েক সিঠক পথ েদিখেয় িদন এবং আমার মেনর কািলমা দূ র
কের িদন’। 55

55 িতরিমযী, হা/৩৫৫১, সনদ ‘ছহীহ’, ইবেন আ�াস (রািদয়া�াহু‘আনহুম)
েথেক বিণর্।
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لﻠﻬُﻢَّ َ َ ْ
ﺖَ ،و َﻻ ﺑَﺎﺳ َﻂ ل َﻤﺎ َ�ﺒَ ْﻀ َ
ﺤﻟ َ ْﻤ ُﺪ ُُّ ُﻪ ،لﻠﻬُﻢَّ َﻻ ﻗَﺎﺑ َﺾ ل َﻤﺎ � َ َﺴ ْﻄ َ
ﺖ،
لﻚ
•»
ِ ِ
ِ ِ
َ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ُﻀِﻞَّ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ
لِﻤﻦ ﻫﺪﻳﺖ ،وﻻ ﻣﻌ ِﻄﻲ لِﻤﺎ ﻣﻨﻌﺖ ،وﻻ
وﻻ ﻫﺎ ِدي لِﻤﺎ أﺿﻠﻠﺖ ،وﻻ
َ
َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ
ّ َ َ َ َ ْ َ
تَ ،وﻻ ﻣُﺒَﺎﻋ َﺪ ل َﻤﺎ َﺮَّ�ْ َ
ﺖ ،لﻠﻬُﻢَّ
ﺖَ ،وﻻ ُﻘَﺮِب لِﻤﺎ ﺑﺎﻋﺪ
ﻣﺎﻧِﻊ لِﻤﺎ أ�ﻄﻴ
ِ ِ
َ
َ
ّ
ُ
َ
َ
َ
ْ
ْ َ
َ
ْ َ
َ َ
َ
ْ
ﻚ ﻟَّﻌ َ
ﻴﻢ
َرَﻤﺣ ِﺘﻚ َوﻓﻀ ِﻠﻚ َو ِر ْزﻗِﻚ ،لﻠﻬُﻢَّ ِ�ِ أﺳﺄل
ا� ُﺴ ْﻂ َﻋﻠﻴْﻨَﺎ ِﻣ ْﻦ ﺑَ َﺮ�ﺗِﻚ
ِ
ْ ُ َ ﻟَّ َ َ ُ لُ َ َ َﺰُ لُ لﻠﻬُﻢَّ ّ َ ْ َ ُ َ
ْ َ َْْ
ﻚ ﻟَّﻌ َ
ﻴﻢ ﻳَ ْﻮ َم اﻟ َﻌﻴْﻠ ِﺔ َواﻷﻣ َﻦ
ِ�ِ أﺳﺄل
الﻤ ِﻘﻴﻢ ِ ي ﻻ �ﻮ وﻻ ﻳ و ،
ِ
َ
ّ َ ٌ َ
ﻚ ﻣ ْﻦ َِ ّ َﻣﺎ أ ْ� َﻄﻴْتَﻨَﺎ ﺮﺷَِ ّ َﻣﺎ َﻣﻨَ ْﻌ َ
َ ْ َ َْ ْ
ﺖ ،لﻠﻬُﻢَّ
ﻳﻮم ﺨﻟﻮ ِف ،لﻠﻬُﻢَّ ِ�ِ ﻋﺋِﺬ ﺑِ ِ
ّ َ
ﻗُﻠُ
ْ ْ
ْﻔُ َ
َﺒ ّ ْ َ ْ َ ْ َ َ
ُّْ
َ�َﺮِهْ ِﻴﻟْﻨَﺎ اﻟ�ُﻔ َﺮَ ،واﻟ ُﺴﻮق،
َزَ�ِﻨﻪ ِﻓ ﻮ�ِﻨَﺎ ،
ﻳﻤﺎن
اﻹ
ِﺐ ِﻴﻟﻨﺎ ِ
َ
ْ
َ ْ ْ َ َ َ ْ
�َ ،وأ ْﺣﻴﻨَﺎ ُم ْﺴﻠﻤ َ
ﻳﻦ ،لﻠﻬُﻢَّ َﻮَ�َّﻨَﺎ ُم ْﺴﻠﻤ َ
اﺟ َﻌﻠﻨَﺎ ِﻣ َﻦ لﺮَّ اﺷﺪ َ
�،
واﻟ ِﻌﺼﻴﺎن ،و
ِ ِ
ِِ
ِِ
ِ
َأَﺤ ْ
ﻟَّ
ْ
َ
َ
َ
ﻟ ْﻘﻨَﺎ ﺎ
� َﺧ َﺰاﻳَﺎ َوﻻ َﻣ ْﻔﺘُﻮ� َ
ﺎلﺼَّﺤﻟ َ
� َﻔ َﺮ َة ِ َ
� َ� ْ َ
ﻳﻦ
�  ،لﻠﻬُﻢَّ ﻗﺎﺗِ ِﻞ اﻟ
ِِ
ِ
ِ
ْ ْ َ
َ َ
َ
َ َ
ْ
ّ َ
ّ َ َ
ُ�َﺬِﺑُﻮن ُرﺳُﻠﻚَ�َ ،ﺼُﺪُون � ْﻦ َﺳ ِبﻴ ِﻠﻚَ ،واﺟ َﻌﻞ َﻋﻠﻴْ ِﻬ ْﻢ ِرﺟ َﺰ َك َو َﻋﺬاﺑَﻚ،
َ
ْ َ
ﻳﻦ أُوﺗُﻮا اﻟْﻜﺘَ َ
ِﻪﻟ ّ
ﺎب َ َ
� َﻔ َﺮ َة ﻟَّ ِ َ
ﻟَْﻖِ«
لﻠﻬُﻢَّ ﻗﺎﺗِ ِﻞ اﻟ
ِ

(উ�ারণ: আ�া-হু�া লাকাল হামদু কু�ুহ, আ�া-হু�া ল- �-িবযা
িলমা- বাসা�া ওয়ালা- বা-েস�া িলমা- �বাযতা, ওয়ালা- হা-িদয়া
িলমা- আযলালতা ওয়ালা- মুিয�া িলমান হাদায়তা, ওয়ালামু‘ি�য়া িলমা- মানা‘তা ওয়ালা- মা-েন‘আ িলমা আ‘�য়তা, ওয়ালামু�িরর্বা িলম- বা-‘আদতা ওয়ালা- মুবা-‘ইদা িলমা- �ররাবতা,
আ�া-হু�াবসু� ‘আলাইনা- িমন বারাকা-িতকা ওয়া রহমািতকা
ওয়া ফাযিলকা ওয়া িরয্ি�ক, আ�া-হু�া ই�ী আসআলুকান
না‘ঈমাল মু�ীমা�াযী লা- ইয়াহূ লু ওয়ালা- ইয়াযূ ল, আ�া-হু�া ই�ী
আসআলু কান না‘ঈমা ইয়াওমাল ‘আয়লাহ ওয়াল আমনা ইয়াওমাল
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খয়িফ, আ�া-হু�া ই�ী ‘আ-ইযু ন িবকা িমন শারির মাআ‘�য়তানা- ওয়া শারির মা- মানা‘তা, আ�া-হু�া হাি�
ইলাইনাল ঈমা-না ওয়া যাইিয়য্নহু ফী �ুলূিবন-, ওয়া কারিরহ
ইলাইনাল কুফরা ওয়াল ফু সূ �া ওয়াল ‘ইছ্ইয়া-ন, ওয়াজ‘আলনািমনার রা-িশদীন, আ�া-হু�া তাওয়াফফান- মুসিলমীন ওয়া
আহ্ইনা- মুসিলমীন, ওয়া আল্িহ�না- িবছ্ছ-েলহীন গয়রা খযাইয়া ওয়ালা- মাফতূ নীন, আ�া-হু�া -িতলাল কাফারাতা�াযীনা
ইউকায্িযবূ না

রুসুলাক ওয়া ইয়াছু�ূনা ‘আন

সাবীিলক,

ওয়াজ‘আল ‘আলাইিহম িরজ্যাকা ওয়া ‘আযা-বাক, আ�া-হু�া িতলাল কাফারাতা�াযীনা উতুল িকতা-বা ইলা-হাল হা�),
অথর: ‘েহ আ�াহ! যাবতীয় �শংসা আপনার জনয। েহ আ�াহ!
আপিন যােক �সািরত কেরেছন, তার সংেকাচনকারী েকউ েনই
আর আপিন যােক সংেকাচন কেরেছন, তার �সারকারী েকউ
েনই। আপিন যােক পথ�� কেরেছন, তার পথ�দশর্নকারী েকউ
েনই আর আপিন যােক পথ�দশর্ন কেরেছ, তার পথ��কারী
েকউ েনই। আপিন যােক মাহরূম কেরেছ, তােক দানকারী েকউ
েনই আর আপিন যােক দান কেরেছন, তােক মাহরূমকারী েকউ
েনই। আপিন যােক দূ ের েরেখেছন, তােক িনকটবতর্ীকারী েকউ
েনই আর আপিন যােক িনকটবতর্ী কেরেছ, তােক দূ রবতর্ীকারী
েকউ েনই। েহ আ�াহ! আপনার বরকত, রহমত, অনু �হ এবং
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িরিয� েথেক আমােদরেক �চুর পিরমােণ দান করু। েহ আ�াহ!
আিম আপনার কােছ এমন �ায়ী েন‘মত চাি�, যা পিরবিতর্ত হয়
না এবং েশষ হেয়ও যায় না। েহ আ�াহ! আিম আপনার কােছ
�েয়াজেনর িদেন আপনার েন‘মত এবং ভেয়র িদেন িনরাপ�া
�াথর্না করি। েহ আ�াহ! আপিন আমােদরেক যা িদেয়েছন, তার
অিন� েথেক এবং যা েদনিন, তার অিন� েথেক আিম আপনার
কােছ আ�য় �াথর্না করি। েহ আ�াহ! ঈমানেক আপিন
আমােদর িনকট ি�য় কের িদন এবং ইহােক আপিন আমােদর
অ�েরর েশাভা কের িদন। পক্ষা�ের কুফ, ফােস�ী এবং
নাফরমানীেক আপিন আমােদর িনকেট ঘৃ িণত কের িদন; আর
আপিন আমােদরেক েহদায়াত�া�েদর অ�ভুর্� কের িদ। েহ
আ�াহ! মুসিলম অব�ায় আমােদরেক মৃতুয্ দান করুন এব
মুসিলম অব�ায় আমােদরেক বাঁিচেয় রাখুন। আর েকানরূপ
লা�না-িব�াি� ছাড়াই আপিন আমােদরেক েনককারগেণর সে�
িমিলত করু। আপনার রাসূ লগণেক িমথয্া �িতপকারী এবং
আপনার পথ েথেক বাধাদানকারী কােফর স�দায়েক িনধনকারী
েহ আ�াহ! আপিন তােদর শাি�র বয্ব�া কর। িকতাবধারী
কােফর স�দায়েক িনধনকারী েহ আ�াহ! েহ সতয্ ম‘বূ দ!’। 56

56

আহমাদ, হা/১৫৪৯২; বু খারী, আল-আদাবু ল মুফরাদ, হা/৬৯৯, সনদ
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মুযদািলফায় রাি� যাপন
১. আরাফার িদন সূ যর্াে�র পর হাজীরা পর�র
পর�রেক ক� না িদেয় শা�িশ�ভােব মুযদািলফার িদেক
রওয়ানা হেব। মুযদািলফায় েপৗঁেছ েসখােন অব�ান �হণ করে।
হাজীেদরেক মুযদািলফা সীমানায় েপৗঁছার িবষয়িট িনি�ত হেত
হেব। েকননা সকাল পযর্� মুযদািলফার বাইের কাটােল েসিট হেব
চরম অবেহলার পিরচায়ক। আজকাল মুযদািলফার সীমানা
িনেদরশক সাইনেবাডর্ এবং েসখানকার উ� শি� স�� লাইট
েদেখ খুব সহেজই এই এলাকা েচনা যায়।
২. মুযদািলফায় হাজীরা মাগিরেবর সময় েপৗঁছাক বা
এশার সময় েপৗঁছাক েসখােন অব�ান �হেণর পর তােদর �থম
কাজ হে�, এক আযান ও দু ই এ�ামেত মাগিরব এবং এশার
ছালাত জমা-�ছর কের আদায় করা। েকননা রাসূ ল সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এমনিটই কেরেছন।
মুযদািলফায় েপৗঁেছ অেনক হাজীেক কংকর সং�েহ বয্
হেত েদখা যায়, েযিট ভুল। েকননা মুযদািলফা েথেক িমনােত

‘ছহীহ’, িরফা‘আহ যু রা�ী (রািদয়া�াহু‘আনহ) েথেক বিণর্।
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রওয়ানা হওয়ার আেগ রাসূ ল সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর
জনয্ কংকর কুড়ােনা হ িন।
৩. হাজীরা মুযদািলফােত সকাল পযর্� অব�ান করে,
েযমনিট রাসূ ল সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম কেরেছন। অতএব,
েকউ যিদ মধয্রােতর আেগ মুযদািলফা তয্াগ ক, তাহেল তােক
দম ( )دمিদেত হেব। মেন রাখেত হেব, মধয্রােতর পূেবর্ �ওয়াে
ইফা�া েযমন জােয়য নয়, েতমিন কংকর িনেক্ষ জােয়য নয়।
মুযদািলফার রাি�র জনয্ ছালাত বা অনয্ েকাে ইবাদত িনিদর্�
েনই। তেব বছেরর অনয্ রাি�েত একজন মুসিলম েযমন িবতর
ছালাত আদায় কের থােক, এ রােতও েস তা আদায় করেত
পাের।
৪. ফজর উদয় হওয়ার পর �থম ওয়াে� ফজেরর
ছালাত আদায় করেব। অতঃপর সকাল খুব পির�ার হওয়া পযর্�
িযক্র-আযকার এবং েদা‘আয় মশগূ ল থাকেব। েকননা রাসূ ল
সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এমনিট কেরেছন। আর মহান
আ�াহ বেলন,
َ
ُ ۡ
ۡ َ َٰ َ َ ۡ ّ ُ ۡ َ َ ٓ َ َ
َ �َ ع
َ ّ ْ ٱذ ُك ُروا
َ ۡ ِند ٱل ۡ َم ۡش َعر
ٱ� َر ِام� َوٱذك ُروهُ ك َما
تف
ٖ �﴿فإِذا أفضتم مِن عر
ِ
ّ
َ
َ
ّ َ
ُ ٰ َ َ
ُ � ۡم �ن ُك
َ لضَآل
[١٩٨ : ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة١ �ِ
نتم ّ ِمن � ۡبلِهِۦ ل ِمن
ه دٮ
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‘অতঃপর যখন �ওয়ােফর জনয আরাফাত েথেক িফের
আসেব, তখন মাশ‘আের হারােমর িনকেট আ�াহ্র িযক্র কর।
আর তাঁর িযক্র কর েতমিন কের, েযমন েতামােদরেক িতিন
েহদায়াত কেরেছন। যিদও ইেতাপূ েবর েতামরা িছেল পথ��েদর
অ�ভুর্’ (বা�ারাহ ১৯৮)। এখােন ‘মাশ‘আের হারাম’ বলেত
মুযদািলফােক বুঝােনা হেয়েছ। েকননা এিট হারাম এলাকার মেধয্
অবি�ত। আর আরাফা হে� ‘মাশ‘আের হালাল’। েকননা এিট
হারাম এলাকার বাইের অবি�ত।
৫. দু বর্ল নার, িশশু এবং এজাতীয় হাজীরা েশষ রােত
মুযদািলফা েথেক িমনায় েযেত পাের। েকননা নবী সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম তােদরেক অনু মিত িদেয়েছন (বুখারী,

হা/১৬৭৬; মুসিলম, হা/৩১৩০, আ�ু �াহ ইবেন ওমর (রািদয়া�াহু
‘আনহুম) হেত বিণর্। বুখারী, হা/১৬৭৮; মুসিলম, হা/৩১২৭,
ইবেন আ�াস (রািদয়া�াহু ‘আনহুম) হেত বিণর্। বুখারী,
হা/১৬৭৯; মুসিলম, হা/৩১২২, আসমা িবনেত আবূ বকর
(রািদয়া�াহু ‘আনহা) হেত বিণর্। বুখারী, হা/১৬৮১; মুসিলম,
হা/৩১১৮)।
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কুরবানীর িদেনর কাজসমূ হ
১. কুরবানীর িদন চারিট কাজ, যথাঃ ক. জামরাতুল
আ�াবায় কংকর িনেক্ষপ ক, খ. হাদঈ যবাই বা নাহর করা, গ.
মাথা মু�ন করা বা চুল েছেট েফলা এবং ঘ. �ওয়ােফ ইফা�া
করা এবং েয বয্ি�সা‘ঈ কের িন, তার জনয্ এই �ওয়ােফর পর
সা‘ঈ

করা।

রাসূ ল

সা�া�াহু ‘আলাইিহ

ওয়াসা�াম

উ�

ধারাবািহকতা অনু যায়ীই কাজগুিল কেরেছ। েকননা িতিন �থেম
কংকর িনেক্ষপ কেরে, অতঃপর হাদঈ নহর/যেবহ কেরেছন,
অতঃপর মাথা মু�ন কেরেছন, অতঃপর �ওয়াফ কেরেছন।
আরবী ভাষায় এই চারিট কােজর �েতয্কিটর �থম অক্ষে
সম�েয় ‘রানহাত’ ( )ر�ﻂশ�িট গঠন করা হেয়েছ। শ�িট মেন
রাখেলই হাজীেদর জনয্ উ� চারিট কােজর ধারাবািহকতা র�
করা সহজ হেব। ( ر� = رকংকর িনেক্), ( �ﺮ = نহাদঈ
নাহর/যেবহ করা, ( ﺣﻠﻖ = حমাথা মু�ন করা), ﻃﻮاف = ط
(�ওয়াফ করা)। রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর মত
এই িদেনর কাজগুিলেক উ� ধারাবািহকতা
উ�ম।

অনুযায়ী করাই

57

P56F

57

বাংলা ভাষায় ‘িনকুমাত’ শ�িট মেন রাখেল বাংলা ভাষাভাষী হাজীরাও

উ� চারিট কােজর ধারাবািহকতা র� করেত পারেব। িন= িনেক্, কু=
কুরবানী, মা= মাথা মু�ন, ত= তওয়াফ। --অনু বাদক।
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২.

কিতপয়

ছাহাবী

(রািদয়া�াহু ‘আনহম)

রাসূ ল

সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর উ� ধারাবািহকতা বজায় না
েরেখ কাজগুিল কের েফলেল তাঁরা এ স�েকর্ রাসূ সা�া�াহু
‘আলাইিহ

ওয়াসা�ামেক

িজেজ্ঞস কে;

রাসূ ল

সা�া�াহু

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম জবােব বেলন, েকান সমসয্া েন। তাঁেদর
িজজ্ঞািসত িবষয়গু িল িছল িন�রূপঃ কুরবানীর আেগ মাথা ,
কংকর িনেক্ষেপর আেগ কুরবা, কংকর িনেক্ষেপর আেগ মাথ
মু�ন, কংকর িনেক্ষেপর আেগ �ওয়াে ইফা�া, িবকােল কংকর
িনেক্; েকননা রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম সকােল
চাশেতর সময় কংকর িনেক্ষপ কেরিছে। অনু রূপভােব(তােদর
আরও িজজ্ঞািসত িবষয় ি) �ওয়ােফর আেগ সা‘ঈ; েকননা নবী
সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম �ওয়ােফ �ুদূ েমর পের সা‘ঈ
কেরিছেলন। তাছাড়া েযসব ছাহাবী (রািদয়া�াহু ‘আনহম)-এর
উপর সা‘ঈ িছল, তাঁরা �ওয়ােফ ইফা�ার পের তা আদায়
কেরিছেলন। আ�ু �াহ ইবেন আমর ইবনু ল ‘আছ (রািদয়া�াহু
‘আনহমা) বেলন,
ْ ّ َﺠ
َُ َ ﻠ
ََ
ََّن
َّ� َ
ِ َ ِﺔ ال َﻮ َد
ﺠ َﻌ ﻮا
 ﻓ،اع
 َو�ﻒ ِﻓ-  ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- ِ » َر ُﺳﻮل
َ
َ َ
ْ
ْ َ ْ َ َ َ ُ َْ َ َ ْ ْ َ ْ َ ٌ ُ َ َ َ َ ُ َ َُ ْ َ
.« »اذﺑَ ْﺢ َوﻻ َﺣ َﺮ َج:ﺖ �ﺒْﻞ أن أذﺑَ َﺢ؟ ﻗﺎل
 لﻢ أﺷﻌُﺮ ﻓﺤﻠﻘ: �ﻘﺎل رﺟﻞ،�ﺴﺄلﻮﻧﻪ
َ َ ْ
َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ ْ ْ َ ْ َ َ َ َ َُ َ َ َ ﺮ
َ َ�ﻤﺎ.«ﻻ َﺣ َﺮ َج
 »ارمِ و: لﻢ أﺷﻌُﺮ �ﻨﺤﺮت �ﺒﻞ أن أر ِ�؟ ﻗﺎل:ﻓﺠﺎء آﺧ �ﻘﺎل
َ ْ ْ َ َ ََّ ّ ِﻻ
َ
ّ ْ َ ْ َ
« ا� َﻌﻞ َوﻻ َﺣ َﺮ َج:ﺷ ٍء ُﺪِ َم َوﻻ ُﺧِ َﺮ ﻗﺎل
ُﺳﺌِﻞ ﻳَ ْﻮ َﻣﺌِ ٍﺬ �ﻦ
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‘রাসূ ল সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম িবদায় হে�র িদন
দাঁড়ােল ছাহাবােয় েকরাম তাঁেক �� করেত লাগেলন; একজন
বলেলন, আিম না বুেঝই হাদঈ যবাই করার আেগ মাথা মু�ন
কের েফেলিছ? িতিন বলেলন, েকান সমসয্া েন, এখন হাদঈ
�দান কর। আেরকজন এেস বলেলন, আিম না বুেঝ কংকর
িনেক্ষেপর আেগ হাদঈ যবাই কের েফেলিছ? িতিন বলেলন,
েকান সমসয্া েন, এখন কংকর িনেক্ষপ । েসিদন আেগ-িপেছ
ঘেট যাওয়া আমল সং�া� �েতয্কিট �ে�র জবােবই রাসূল
সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলিছেলন, েকােনা সমসয্া েন,
এখন কর’ (বুখারী, হা/১৭৩৬; মুসিলম, হা/৩১৫৬)। ছহীহ
মুসিলেমর অনয্ বণর্নায় এেস, আ�ু �াহ ইবেন ‘আমর
(রািদয়া�াহু ‘আনহমা) বেলন, ‘নাহেরর িদন (১০ ই িযল-হ�)
রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম জামরায় দ�ায়মান থাকা
অব�ায় এক বয্ি� এেস তাঁেক িজেজ্ঞস কর, েহ আ�াহ্র
রাসূ ল! আিম কংকর িনেক্ষেপর আেগই মাথা মু�ন কের েফেল?
িতিন বেলন, েকােনা সমসয্া েন, এখন কংকর িনেক্ষপ ।
আেরক বয্ি� এেস বলেল, আিম কংকর িনেক্ষেপর আ হাদঈ
যবাই কের েফেলিছ? িতিন বেলন, েকােনা সমসয্া েন, এখন
কংকর িনেক্ষপ । আেরকজন এেস বলেলন, কংকর িনেক্ষেপ
আেগই �ওয়ােফ ইফা�া কের েফেলিছ? িতিন বলেলন, েকােনা
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সমসয্া েন, এখন কংকর িনেক্ষপ । আিম েসিদন তাঁেক
�েতয্কিট �ে�র জবােব বলেত শুেন, েকােনা সমসয্া েনই,
এখন কর’ (হা/৩১৬৩)। ইমাম বুখারী (রেহমাহু�া) একই
ধরেনর হাদীছ ইবেন আ�াস (রািদয়া�াহু‘আনহুম) েথেক বণর্না
কেরেছন (হা/১৭২২)। িতিন ইবেন আ�াস (রািদয়া�াহু‘আনহুম)
েথেক আেরা বণর্না কের, িতিন বেলন, ‘নাহেরর িদন (১০ই
িযল-হ�) িমনােত রাসূ ল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক ��
করা হি�ল আর িতিন বলিছেলন, েকােনা সমসয্া েন। এক বয্ি�
িজেজ্ঞস করে, হাদঈ �দান করার আেগই আিম মাথা মু�ন
কের েফেলিছ? িতিন বলেলন, েকােনা সমসয্া েন, এখন হাদঈ
�দান কর। েলাকিট বলেলন, দু পুেরর পের কংকর িনেক্ষ
কেরিছ? িতিন বলেলন, সমসয্া েন’ (হা/১৭৩৫)। উসামা ইবেন
শারীক (রািদয়া�াহু‘আনহ) বেলন,
َ ُ َ ُُ ْﺗ
َ َ ّ َﺎ
ُ » َﺧ َﺮ ْﺟ
ّ ﺖ َﻣ َﻊ ّﻰﺒ
 � َﻤ ْﻦ،ﻟَّﺎس ﻳَﺄ ﻮﻧﻪ
َﺎﺟًﺎ ﻜن
-ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- ِ
ِ
ْ َ ُ ْ ْ َ ً ْ َ ُ ْ ََّ َ َ َ ُ َ �َّ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ ﺪ
َﺧَّﺮت ﺷيﺌًﺎ؟
 ﻳﺎ رﺳﻮل ِ ﺳﻌﻴﺖ �ﺒﻞ أن أﻃﻮف؟ أو َ ﻣﺖ ﺷيﺌﺎ أو:ﻗﺎل
َ ََّﺎ َ َ َ ُ لُ َ َ َ َ َ َ َ َ ِﻻ
َ
َ ََ
ُﻫ
ُ
ُ
ْ
�ْﺮﺘض ِﻋ ْﺮض َرﺟ ٍﻞ مﺴ ِﻠ ٍﻢ َو َﻮ
َﻋ َر ُﺟ ٍﻞ
 ﻻ ﺣﺮج، ﻻ ﺣﺮج: ﻜن �ﻘﻮ
ََّ َ َ ﻟ
َ َ َ
َ
« ﻓﺬلِﻚ ِ ى َﺣ ِﺮ َج َوﻫﻠﻚ،ﻇﺎل ِ ٌﻢ
‘নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর সােথ হ�

করেত েগলাম। েলাকজন তাঁর কােছ আসিছেলন; যারা িজেজ্ঞ
করিছেলন, েহ আ�াহ্র রাসূ ল! �ওয়ােফর আেগ সা‘ঈ কের
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েফেলিছ? অথবা অমুক কাজিট আেগ বা পের কের েফেলিছ?,
তাঁেদর িজজ্ঞাসার জবােব িতিন বলিছে, েকােনা সমসয্া েন,
েকােনা সমসয্া েন। তেব েয বয্ি� অনয্ায়ভােব েকান মুসিলেম
স�ােন আঘাত হােন, তার জনয্ সমসয্া রেয়েছ এবং েসিত��
হেলা’ (আবূ দাঊদ, হা/২০১৫, বুখারী ও মুসিলেমর শতর্ানুযায়ী

হাদীছিটর সনদ ‘ছহীহ’)।
৩. উ� চারিট কােজর মেধয্ িতনিটর মাধয্েম হালা
হওয়া যায়। েসগুিল হে, কংকর িনেক্, মাথা মু�ন এবং
�ওয়াফ। েকননা এই িতনিট কাজ তামা�ু , ি�রান এবং ইফরাদ
িতন �কার হজ পালনকারীেদরেকই করেত হয়। অতএব, ‘হালাল
َ
হওয়ার সােথ হাদঈ �দান করার েকানরূপ স�কর্ ে’ ) َوأ ّﻣﺎ

ّ
َ َ َ
(ْﺮُ ﻓَﻼَ ﻋَﻼَﻗﺔ ﻪﻟ ُ ﺑِﺎﺘﻟَّﺤَﻠُ ِﻞ
। েকননা হাদঈ �দান করা শুধুমা�
ি�রান ও তামা�ু হ� পালনকারীেদরেক করেত হয়, ইফরাদ
হ� পালনকারীেদরেক করেত হয় না।
েয বয্ি� উ� িতনিট কাজ কের েফলে, েস
পিরপূ ণর্ভােব হালাল হেয় যাে। তার জনয্ �ী সহবাসসহ সবিকছু
হালাল হেয় যােব। পক্ষা�ের েয বয্ি� িতনিটর মেধয’িট করেব,
েস �াথিমক হালাল হেব। �ী সহবাস বয্তীত সবিকছু তার জনয
হালাল হেয় যােব। আেয়শা (রািদয়া�াহু‘আনহা) বেলন,
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ّ
ْ
َّ� َ ُ َ ُْ ُ ّﺐ
َ ُْ ْ َ ََْ
ﺤﻟِﻠِ ِﻪ
ِ ﻹﺣ َﺮا ِﻣ ِﻪ �ﺒﻞ أن � ِﺮم
ِ -ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- ِ »ﻛُﻨﺖ ُﻃَﻴِ رﺳﻮل
َ َُ ْ َ َ ْ َ ﻄ
ْ َ ْ ﻮف
«ﺖ
� �ﺒﻞ أن
ِ ِﺎﺒﻟﻴ
‘ইহরাম বাঁধার সময় ইহরােমর উে�েশয্ এবং ইহরাম
েথেক হালাল হওয়ার উে�েশয্ �ওয়ােফ ইফা�ার পূ েবর্ আিম
রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর গােয় সু গি� লািগেয়
িদতাম’ (বুখারী, হা/১৫৩৯; মুসিলম, হা/২৮৪১)। উে�খয্ ে,
রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর �ওয়াফ িছল কংকর
িনেক্ষপ এবং মাথা মু�েনর প। িতনিট কােজর েয েকান দু ’িট
করেল �াথিমক হালাল হেব একারেণ বলা হেয়েছ েয, েসগুিল
আগ-পাছ কের স�াদন করা জােয়য।
৪. রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম সকাল খুব
পির�ার হেল সূ েযর্াদেয়র �া�ােল মুযদািলফা তয্াগ কে।
পিথমেধয্ ফ�ল ইবেন আ�াস (রািদয়া�াহু ‘আনহুম) নবী
সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর জনয সাতিট কংকর কুিড়েয়
েদন, সকােল েযগুিল িতিন জামরাতুল আ�াবায় িনেক্ষপ ক।
নাহেরর িদন (১০ই িযলহ�) সারা িদন জামরাতুল আ�াবায়
কংকর িনেক্ষপ করা য। তেব সূ েযর্াদেয়র পের িনেক্ষপ ক
উ�ম। পূ েবর্ বিণর্ ইবেন আ�াস (রািদয়া�াহু ‘আনহুম)-এর
হাদীেছ আমরা েদেখিছ, েয বয্ি� রাসূল সা�া�াহু ‘আলাইিহ
ওয়াসা�ামেক িজেজ্ঞস কেরিছে, আিম দু পুেরর পের কংকর
241

িনেক্ষপ কের?, জবােব িতিন বেলিছেলন, েকােনা সমসয্া েন।
ইবনু ল মুনিযর (রেহমাহু�া) বেলন, ‘সবাই ঐকয্মত েপাষণ
কেরেছন েয, ফজর উদয় হওয়ার পের এবং সু েযর্াদেয়র আেগ
কংকর িনেকপ করেল তা আদায় হেয় যােব’ (আল-ইজমা/৬৫)।
েকউ যিদ সূ য্াে�র পূেবর্ 
র
কংকর িনেক্ষপ করেত সক্
হয়, তাহেল েস সূ যর্াে�র পের িনেক্ষপ করেত পা। নােফ
(রেহমাহু�া) বেলন,
َنَّ ْ َ َ َ ِﺼَﻔِﻴَّ َ ْ َﻲ
ُ
َ ََ َ َْ ْ ْ َ
ْ ﻠَّﻔ
َ ِ ﺖ
� َﺻَﻔِﻴَّﺔ
َ �ﺘ،ﺖ ِﺑ �ُﺒَﻴْ ٍﺪ ﻧ ُِﻔﺴﺖ ﺑِﺎلﻤُﺰد ِﻟﻔ ِﺔ
» ا�ﻨﺔ أ ٍخ
ِ ﺔ ﺑِﻨ
َ
َ
َّلﺸ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
ُْ ﻓَﺄَ َم َﺮﻫُ َﻤﺎ َ�ﺒْ ُﺪ �َّ �ﻦ،ﻟَّﺤﺮ
ْ َﻰﺘَّ أَ َ�ﺘَﺎ ﻣ ً� َ�ﻌﺪ أن ﻏ َﺮ َ�ﺖ ﻤﺲُ ﻣ ْﻦ ﻳ
ﻮ
ِم
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ًْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ�
«ﻤﺮ أن ﺗﺮ ِﻣﻴﺎ ﺠﻟﻤﺮة ِﺣ� أ�ﺘﺎ ولﻢ ﻳﺮ ﻋﻠﻴ ِﻬﻤﺎ ﺷيﺌﺎ

‘ছিফইয়া িবনেত আবূ উবাইেদর ভািতিজ মুযদািলফায় �সূ িত

অব�ায় পিতত হেল িতিন এবং ছিফইয়া িবল� কের সূ যর্াে�র
পের িমনায় আেসন। অতঃপর আ�ু �াহ ইবেন ওমর (রািদয়া�াহু
‘আনহুম) ঐসময় তাঁেদরেক কংকর িনেক্ষপ করেত বে, িক�
তাঁেদর উপর েকােনা িকছু বতর্ায় বেল িতিন মেন কের িন’ 58
P57F

P

(মুওয়া�া, ১/৪০৯)।

58

অথর্াৎ েকােনা দম আসেব বেল িতিন মত েদন িন। সুতরাং সুযর্াে�র পে

কংকর িনেক্ষপ করেলও েকােনা ক্ষিত েনই। এর জনয্ েকােনা দম িদেত
না। এটা শরী‘আেতর সহজ হওয়ার �মাণ বহন কের। [স�াদক]
242

যােদরেক েশষ রােত মুযদািলফা তয্ােগর অনুমিত েদওয়া
হেয়েছ, তারা িমনায় েপৗঁেছই জামরাতুল আ�াবায় কংকর িনেক্
করেত পাের। আসমা (রািদয়া�াহু‘আনহা)-এর মু� দাস আ�ু �াহ
ْ
َ
ْ  ُﻢَّ َر َﺟ َﻌ،ﺠﻟ َ ْﻤ َﺮ َة
ّ ﺖ َﺼَﻠَّﺖ
َ َ َّ َو َم َﻀﻴْﻨَﺎ ﻰﺘ، َﺎرْﺤﺗَﻠْﻨَﺎ
বেলন, لﺼُﺒْ َﺢ ِﻓ
ﺖ
»
ِ
ِ رﻣ
َْ
«�ل ِ َﻬﺎ
ِ ‘ ﻣআমরা (মুযদািলফা েথেক) রওয়ানা করলাম, অতঃপর

আমরা (িমনায়) েপৗঁছেল িতিন(আসমা) জামরােত কংকর িনেক্ষ
করেলন। অতঃপর েসখান েথেক িফের এেস িতিন তাঁর অব�ান
�েল ফজেরর ছালাত আদায় করেলন’ (বুখারী, হা/১৬৭৯;

মুসিলম, হা/৩১২২)। আেয়শা (রািদয়া�াহু‘আনহা) বেলন,

ََُْْ ْ َ َ
َّ� َ
ُ ْ َ
ْ ﺖ
ُ ْ اﺳﺘَﺄْ َذﻧ
ُ ْت �َ ِّ ﻛُﻨ
اﺳﺘَﺄذ�ﺘﻪ
 ﻛﻤﺎ-ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- ِ ﺖ َر ُﺳﻮل
»و ِدد
ْ ْ َ َ ْ َ َ ْ ﺄْﻰ
َ َ ً َ ْ ّ ّ �ََ ْ َةُ َﺄُﺻ
ُ
ْ
َ ِ َ ِ لﺼُﺒﺢ ﺑ ِﻤ� ﻓﺄر ِ� ﺠﻟَﻤ َﺮة �ﺒﻞ أن
«ﺗ ﻟَّﺎس
ﺳﻮد
ِ
‘সাউদার

মত

আিমও

রাসূ ল

সা�া�াহু ‘আলাইিহ

ওয়াসা�াম-এর কাছ েথেক অনু মিত িনেয় িমনায় েযেয় ফজেরর
ছালাত আদায় করতঃ েলাকজেনর িমনায় আসার আেগই
জামরােত কংকর িনেক্ষপ কের েনওয়ার আকা�া কেরিছল’

(মুসিলম, হা/৩১২০)।
৫. হাদঈর পশু উট হেলনাহেরর িদেন (১০ই িযল-হ�)
এবং তাশরীে�র িতন িদেন রাত বা িদেনর েবলায় েয েকােনা
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সময় তােক নহর করেত হেব 59, আর গরু বা ছাগল হেল যেবহ
করেত হেব। তামা�ু , ি�রান বা মানেতর কারেণ পশু যেবহ করা
ওয়ািজব েহাক িকংবা এমিনেতই নফল েহাক একই িবধান
�েযাজয্ হে।
�াভািবক কুরবানীর পশু েযমন কমপেক্ষ একিট ছা
অথবা উট বা গরুর সাত ভােগর এক ভাগ হেত হে, হে�র
হাদঈর েকে�ও িঠক একই িনয়ম বলবৎ থাকেব। েমষ বা েভড়া
হেল ৬ মাস বয়স পূ ণর্কারীেক কুরবানী করা যাে। ছাগেলর অনয্
জােতর পশু হেল কমপেক্ষ এক বছর বয়স পূণর্কারীেক কুরব
করেত হেব। গরুর বয়স দুই বছর পূণর্ হেত হ। আর উেটর
বয়স পাঁচ বছর পূ ণর্ হেত হে।
যেবহ িমনা এবং ম�ায় স�� হেত হেব। জােবর
(রািদয়া�াহু‘আনহ) বেলন, রাসূ ল সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম
বেলেছন,

59

َ ْ�ﻖ َو َﻣﻨ
َ ُّ
َ ْ َ َُّ ً
ٌ ﺠﺎج َﻜَّ َﺔ َﻃﺮ
«ﺤ ٌﺮ
ِ ِ َ� ُ ﻓ،» ِﻣ� ُﻬﺎ ﻣﻨﺤ ٌﺮ
ِ

নাহর হে�, উেটর সামেনর বাম পা েবঁেধ এর গ�েদেশ আঘাত কের র�

�বািহত করা। [স�াদক]
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‘িমনার স�ূ ণর্ এলাকা কুরবানীর �া। অনু রূপভােব
ম�ার �েতয্কিট এলাকা চলার প 60 এবং কুরবানীর �ান’

(ইবেন মাজাহ, হা/৩০৪৮, সনদ ‘ছহীহ’)।
ি�রান বা তামা�ু হ� পালনকারী হাদঈ িদেত না পারেল
হে� িতনিট ছওম পালন করেব এবং বাড়ী িফের সাতিট ছওম
পালন করেব। মহান আ�াহ বেলন,
َ
ُ ۡ
ۡ َ َٰ َ َ ۡ ّ ُ ۡ َ َ ٓ َ َ
َ �َ ع
َ ّ ْ ٱذ ُك ُروا
َ ۡ ِند ٱل ۡ َم ۡش َعر
ٱ� َر ِام� َوٱذك ُروهُ ك َما
تف
ٖ �﴿فإِذا أفضتم مِن عر
ِ
ّ
َ
َ
ّ َ
ُ ٰ َ َ
ُ � ۡم �ن ُك
َ لضَآل
[١٩٨ : ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة١ �ِ
نتم ّمِن � ۡبلِهِۦ ل ِمن
ه دٮ
‘ব�তঃ যারা কুরবানীর পশু পােব ন, তারা হে�র
িদনগিলর মেধয্ িতনি ছওম পালন করেব আর সাতিট ছওম
পালন করেব িফের যাবার পর’ (বা�ারাহ ১৯৬)। হে�র
িদনগিলর িতনিট ছওম এবং বাড়ীেত এেস সাতিট ছওম েযমন
ধারাবািহকভােব আদায় করা যায়, েতমিন িবি��ভােবও আদায়
করা যায়। হে�র িদনগুিলর িতনিট ছওম আরাফার িদবেসর পূেবর
হে�র িনকটতম সময় পযর্� িবলি�ত করা উ�। েয বয্ি� এই
িতনিট ছওেমর সবগুিল অথবা এক বা একািধক হের পূ েবর্
পালন করেব না, েস তাশরীে�র িদনগুিলেত েসগুিল পাল
করেব। ইবেন ওমর ও আেয়শা (রািদয়া�াহু‘আনহুম) বেলন,
60

অথর্াৎ ম�ায় �েবেশর জনয্ �িতিট পথই অবল�ন করা য, এেত েকােনা

সমসয্া েন, যিদও ‘ছািনয়য্াতু কাদ’ িদেয় ম�া �েবশ করা উ�ম। [স�াদক]
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ْ ﻳ تَّﺮ
ْ ْ َ ْ َ ْ َ ََّ ْ َ ْ َ ِﻻ
ََّ ْ ُﺮَﺧ
«� ِﺪ ال َﻬﺪ َي
ﻢ
ل
ﻦ
ﻤ
ل
ﻦ
ﻤ
ﻳُﺼ
ن
أ
�ﻖ
ﺸ
»لﻢ
ِْﺺ ِﻓ ََّﺎم
ِ
ِ
ِ ِ

‘েয বয্ি� হাদঈ িদেত সক্ষম হেব , েস ছাড়া অনয্
কােরা জনয্ তাশরীে�র িদনগুিলেত ছওম পালেনর অনুমি
েদওয়া হয় িন’ (বুখারী, হা/১৯৯৭)।
হাদঈদাতার জনয্ হাদঈর পশুর েগাশত খাওয়া এবং
ছাদা�া করা উ�ম। মহান আ�াহ বেলন,
َ ﴿فَ ُ�ُوا ْ م ِۡن َها َوأَ ۡطع ُِموا ْ ۡٱ�َآ� َس ۡٱل َفق
[٢٨ : ﴾ ]ﺤﻟﺞ٢ �ِ
ِ
‘অতঃপর েতামরা তা েথেক খাও এবং দু ঃ�-অভাব��েক

খাওয়াও’ (হ� ২৮)। হাদঈদাতা তার হাদঈর েগাশত েথেক
কাউেক হািদয়া িদেত পাের; এমনিক হািদয়া �হণকারী ধনী
হেলও েকােনা সমসয্া েন। রাসূ ল সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম
তাঁর হাদঈর েগাশত েথেক েখেয়েছন এবং েঝাল পান কেরেছন।
জােবর (রািদয়া�াহু‘আনহ) বেলন,
ً َ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َُّﻢ
َ ََﻠِﻴًﺎ َ�ﻨ
ّ � �ﻴَﺪه ُﻢَّ أَ ْ� َﻄﻰ
َ ّ
َ َ ﺤ َﺮ َﻣﺎ َﺮ
ﺒ
»
ِ ِ ِ ِﻧْﺮﺼف ِﻰﻟ الﻤﻨﺤ ِﺮ �ﻨﺤ َﺮ ﺛﻼﺛﺎ َﺳِت
َأَﺮ
َ
َ
َ َ ََ ْ َ َ ْ
َ
ّ
ِ
َ
ْ
ُ َ
ْ َُ َ َ َ ْ َ ﺠ
ْ َ َ ََّ ْ ُﻢ
ﻄُﺒﺨﺖ ﻓﺄ�ﻼ
ِ � ﺷ�ﻪ ِﻓ ﻫﺪﻳِ ِﻪ أمﺮ ِﻣﻦ ُ ﺑﺪﻧ ٍﺔ ﺑِﺒﻀﻌ ٍﺔ ﻓ ِﻌﻠﺖ ِﻓ ﻗِﺪ ٍر
َ َ َ َْ ْ
«ﺷ َ�ﺎ ِﻣ ْﻦ َم َﺮ ِﻗ َﻬﺎ
ِ ِﻣﻦ ﻟ ِﻤﻬﺎ و
‘অতঃপর িতিন কুরবানীর �ােন এেস িনজ হােত ৬৩িট

(উট) নাহর কেরন আর আলী (রািদয়া�াহু‘আনহ) েক বা�ীগুিল
নাহর করার দািয়� েদন এবং তাঁেক তাঁর হাদঈেত শরীক কের
েনন। অতঃপর �েতয্কিট উট েথেক এক টুকরা কের েগাশত
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পািতেল একি�ত কের রা�া করেত বেলন। অতঃপর তাঁরা
উভেয়ই উ� েগাশত েথেক খান এবং েঝাল পান কেরন’

(মুসিলম, হা/২৯৫০)।
অবশয্ হাদঈর েগাশত খাওয়া হাদঈদাতার জনয্ যরূর
নয়। েকননা নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম তাঁর নাহরকৃত
১০০িট হাদঈ উেটর �েতয্কিটর েগাশত খা িন। তাছাড়া িতিন
মদীনা েথেক ম�ায় হাদঈর পশু পাঠােত, ঐ পশুর েগাশত
ম�ায় ব�ন কের েদওয়া হত; তাে�েক িতিন েমােটও েখেতন না।
আেয়শা (রািদয়া�াহু‘আনহা) বেলন,
ْ
َ َ ُ ََْ
ْ
َّ� َُ َ َ ُ ل
 �ُﻬ ِﺪى ِﻣ َﻦ ال َﻤ ِﺪﻳﻨَ ِﺔ ﻓﺄﻓﺘِﻞ ﻗﻼﺋِ َﺪ-ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- ِ
»ﻛن رﺳﻮ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ َ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
ً
َ
«ﻫﺪﻳِ ِﻪ ُﻢَّ ﻻ �ﺘ ِﻨﺐُ ﺷيﺌﺎ ِﻤَّ ﺎ �ﺘﻨِﺐُ الﻤُﺤ ِﺮ ُم
‘রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম মদীনা েথেক

কুরবানীর পশু পাঠােত; আিম উহার গলায় িফতা পিরেয় িদতাম।
িক� মুহিরম বয্ি� েযসব িবষয় েথেক িবরত থাে, রাসূ ল
সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েসসব িবষয় েথেক িবরত
থাকেতন না 61’ (বুখারী, হা/১৬৯৮; মুসিলম, হা/৩১৯৪)।
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অথর্াৎ েকউ ই�া করেল হ� বা উমরার ইহরাম না করেলও ম�ায় হাদঈ

পাঠােত পাের। আ�াহর স�ি�র উে�েশয্ হাদঈ পািঠেয় েসখােন তা যবাই
করার মাধয্েম সাওয়াব অজর্ন করেত পাের। হাদঈ পাঠােলই মুহিরম হেয় যা
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৬. কুরবানীর িদেনর তৃতীয় কাজ হে�, মাথা মু�ন করা
বা চুল েছেট েফলা। ওমরার কাজসমূ হ স�েকর্ আেলাচনার
েশেষর িদেক এ িবষেয় আেলাচনা গত হেয় েগেছ।
৭. কুরবানীর িদেনর চতুথর্ কাজ হে, �ওয়ােফ ইফা�া
করা। এই �ওয়াফ হে�র রুকসমূ েহর মেধয্ অনয্; এিট
বয্তীত হ� পূণর্ হেব । হে�র রুকসমূ হ স�েকর্ আেলাচনার
সময় এিট রুকন হওয়ার দলীল আেলাচনা করা হেয়ে। �ওয়ােফ
ইফা�া তাশরীে�র িদনগুিলেত বা তার পেরও স�াদন করা যা।
ি�রান বা ইফরাদ হ� পালনকারী যিদ �ওয়ােফ �ুদূ েমর পের
সা‘ঈ না কের থােক অথবা আরাফায় অব�ােনর পের ছাড়া যিদ
ম�ায় না এেস থােক, তাহেল �ওয়ােফ ইফা�ার পের সা‘ঈ কের
িনেব। েকননা ি�রান ও ইফরাদ হ� পালনকারীেক একিট সা‘ঈ
করেত হয় আর এই সা‘ঈ দু ই সমেয় করা যায়: ১. �ওয়ােফ
�ুদূ েমর পের, ২. �ওয়ােফ ইফা�ার পের। অতএব, েয বয্ি
�থম সমেয় তা স�াদন কের না, তােক ি�তীয় সমেয় তা
স�াদন করেত হয়।
পক্ষা�ের তামা�ু হ� পালনকারীর জনয্ �ওয়া
ইফা�ার পের সা‘ঈ করা আবশয্। েকননা তার উপের দু ’িট
না বা মুহিরেমর মত আচরণ করার দরকার হয় না, অনু রূপভােব হাদঈ যবাই
হেলই তা েথেক েখেত হেব এমন নয়। [স�াদক]
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�ওয়াফ এবং দু ’িট সা‘ঈ ওয়ািজব। একিট �ওয়াফ এবং একিট
সা‘ঈ ওমরার জনয্ আর অপরসা‘ঈ এবং �ওয়াফিট হে�র জনয।
ইবেন আ�াস রািদয়া�াহু ‘আনহুমেক তামা�ু হ� স�েকর্
িজেজ্ঞস করা হেল িতিন বে, িবদায় হে� মুহািজর, আনছার ও
রাসূ ল সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর �ীগণ ইহরাম বাঁধেলন
এবং আমরাও ইহরাম বাঁধলাম। অতঃপর আমরা ম�ায় েপৗঁছেল
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন,
َّّ �ُ ْ َ ً ِﻻ
ْ ْ ّ�
ُ َ َ ْ ُْ ﻠ
«َﻣ ْﻦ َ ََ ال َﻬﺪي
»اﺟ َﻌ ﻮا ِإﻫﻼﻟ� ْﻢ ﺎﺤﻟَْﺞِ ﻤﺮة
‘যারা হাদঈর পশুর গলায় িফতা পিরেয়ে, তারা বয্তীত
েতামরা সবাই েতামােদর হে�র ইহরামেক ওমরায় পিরণত কর’।
আমরা বায়তু�াহ্র �ওয়াফ করলাম এবং ছাফা-মারওয়ায় সা‘ঈ
করলাম। অতঃপর আমােদর �ীেদর কােছ এেস সাধারণ েপাষাক
পরলাম। রাসূ ল সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম আেরা বলেলন,
َ ّ َ ُ َّ� ّ ْ ْ َﺈ ﻧ
ُ ََّ ﻠُ َ ْ ْ َِﻠ
«» َﻣ ْﻦ َ ََ ال َﻬﺪ َى ِ ﻪ ﻻ َِﻞُ ُﻟ ﻰﺘَّ �ﺒْ ﻎ ال َﻬﺪ ُى ﻪ
‘যারা হাদঈর পশুর গলায় িফতা পিরেয়ে, তারা ঐ পশু
62
তার যথা�ােন না েপৗঁছা পযর্� হালাল হেব ’ । অতঃপর
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অথর্াৎ তারা ইহরাম অব�য় থাকেব, তারা উমরা কের হালাল হয় েযেত

পারেব না, কারণ তারা িকরান হ� করেছ। তারা েকবল ১০ ই িযলহে�ই
হালাল হেত পারেব; কারণ তখন হাদঈ তার যবাই করার �েল েপৗঁেছ েগেছ।
[স�াদক]
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তারিবয়ার িদন সকােল িতিন আমােদরেক হে�র ইহরাম বাঁধেত
বলেলন। অতঃপর হে�র কাযর্াবলী স�� কের আমরা �ওয়াফ
এবং সা‘ঈ করেত আসলাম (বুখারী, হা/১৫৭২, ইমাম বুখারী

হাদীছিট ‘মু‘আ�া�’ভােব, তেব শি�শালী শে� ()ﻴﻐﺔ اﺠﻟﺰم
বণর্না কেরেছ। িতিন বেলেছন, ‘আবূ কােমল ফু যাইল ইবেন
হুসাইন বাছরী বেল...’)। তেব ইমাম বায়হা�ী হাদীছিট ছহীহ
সনেদ এবং ‘মাউছূ ল’ সূ ে� বণর্না কেরেছন(সু নান, ৫/২৩)। ছহীহ
বুখারী (হা/১৫৫৬) এবং ছহীহ মুসিলম (হা/২৯১০)-এ আেয়শা
(রািদয়া�াহু ‘আনহা)-এর

সূ ে�ও

হাদীছিট

বিণর্ত হেয়ে।

মুসিলেমর শ�গুিল এরূ
ْ َ
ّ
َ ََ
ً
ُ
ْ َ ْ ﻳﻦ َﻫَﻠُّﻮا ﺑﺎﻟْ ُﻌ ْﻤ َﺮة
َ ِ َّﺎف ﻟ
ﺖ َ�ِﺎلﺼَّﻔﺎ َوال َﻤ ْﺮ َو ِة ُﻢَّ َﻠُﻮا ُﻢَّ َﻃﺎﻓﻮا َﻃ َﻮاﻓﺎ
»�ﻄ
ِ
ِ ِﺎﺒﻟﻴ
ِ
َ
َّﻟ
ْ
َّ� َ َﺈ
َ
ّ �ً آﺧ َﺮ َ� ْﻌ َﺪ أ ْن َر َﺟ ُﻌﻮا ﻣ ْﻦ ﻣ
َ َ ﻳﻦ َﻛﻧُﻮا
َ ِ َِﺠِﻬ ْﻢ َأَﻣَّﺎ
ﺟ ُﻌﻮا ﻟَْﺞَّ َواﻟ ُﻌ ْﻤ َﺮة ِ َﻤﺎ
ِ ِ
ِ
ً َ َ ُ َ
«اﺣ ًﺪا
ِ ﻃﺎﻓﻮا ﻃﻮاﻓﺎ َو
‘যারা ওমরার ইহরাম েবঁেধিছেলন, তারা �ওয়াফ এবং
সা‘ঈ কের হালাল হেয় েগেলন। অতঃপর িমনা েথেক িফের
হে�র জনয্ তারা আেরিট �ওয়াফ করেলন। িক� যারা ি�রান
হে�র ইহরাম েবঁেধিছেলন, তারা একিটমা� সা‘ঈ করেলন’।
হাদীেছ তামা�ু হ� পালনকারীেদর জনয্ িনিদর্‘হে�র আেরকিট
�ওয়াফ’ বলেত সা‘ঈ বুঝােনা হেয়েছ। েকননা �ওয়ােফ ইফা�া
সবর্�কার হাজীেদর জনয্ই র, আর তা তাঁরা ইেতামেধয্ কের
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েফেলেছন। তেব জােবর (রািদয়া�াহু‘আনহ) বিণর্ত নীেচর হাদছ
এবং ইবেন আ�াস ও আেয়শা (রািদয়া�াহু ‘আনহুম)-এর
হাদীেছর মেধয্ বাহয্তঃ ৈবপরীতয্ মেন হেত প। জােবর
(রািদয়া�াহু ‘আনহ) বেলন, ‘নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম
এবং ছাহাবীগণ ছাফা-মারওয়ায় একবােরর েবশী সা‘ঈ কেরন িন’

(মুসিলম, হা/২৯৪২)। সমাধান হে�, জােবর (রািদয়া�াহু
‘আনহ)-এর হাদীেছ ঐসকল ছাহাবী (রািদয়া�াহু ‘আনহু)-এর
কথা বুঝােনা হেয়েছ, যাঁরা সে� কের কুরবানীর পশু এেনিছেলন
এবং রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর সােথ কুরবানীর
িদন ছাড়া হালাল হেত পােরন িন। েকননা তাঁরা �ওয়ােফ �ুদূ েমর
পের একিটমা� সা‘ঈই কেরিছেলন। িক� তামা�ু হ� পালনকারী
ছাহাবীগণ (রািদয়া�াহু ‘আনহম) দু ’িট সা‘ঈ কেরিছেলন: একিট
ওমরার জনয্ এবং

অপরিট হে�র জন। বাহয্তঃ িবপরীত

হাদীছ�েয়র সমাধােন আেরা বলা যায়, ইবেন আ�াস এবং
আেয়শা (রািদয়া�াহু‘আনহা)-এর হাদীছ তামা�ু হ� পালনকারী
ছাহাবীগেণর জনয্ আেরকিটসা‘ঈ সাবয্� কে; পক্ষা�ের জােব
(রািদয়া�াহু ‘আনহ)-এর হাদীছ তা সাবয্� কের ন। আর িনয়ম
হে�, েকােনা িকছু সাবয্�কারী ব�বয্ তার িবপরীতমুখী -সূ চক
ব�েবয্র উপর �াধানয্ পা। আমােদর শায়খ আ�ু ল আযীয
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ইবেন বায (রেহমাহ�াহ) তাঁর হে�র বইেয় িবষয়িট খুব
��ভােব বণর্না কেরেছ।
তাশরীে�র িদনগুিলেত িমনায় রাি� যাপ
১. সকল হাজী ১১ এবং ১২ তািরখ রােত িমনায় রাি�
যাপন করেব। েয বয্ি� তাড়াহুড়া কের চেল আসেত চ, েস ১২
তািরখ অপরাে� কংকর িনেক্ষেপর পর সূযর্াে�র আেগই ি
তয্াগ করে। পক্ষা�ের েয িবল� করেত চ, েস ১৩ তািরখ
রােতও িমনায় রাি�যাপন করেব এবং ১৩ তািরখ অপরাে�
কংকর িনেক্ষেপর পর িমনা তয্াগ ক। মহান আ�াহ বেলন,
َ
ۡ ٓ ََ ََۡۡ
َ ّ
َ ُ ۡ ّ ّ ٓ َّ ْ ُُ ۡ َ
َ َ � ٰ �و
� ف� إِ� َم َعل ۡيهِ َو َمن
ٖ � َيَا ٖ� َعد
ِ َ� ﴿ ۞وٱذكروا
ِ ت �من َعَجَل ِ� يوم
ٓ َ ّ َأ
ٰ َ َ�ّ َخَ َر فَ� إ ِ ۡ� َم َعلَ ۡيهِ� ل َِم ِن
[٢٠٣ :��﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة
‘আর েতামরা িনিদর্� কেয়কিট িদে আ�াহ্র িযক্র কর।

অতঃপর েয বয্ি �থম দু ই িদেন তাড়াহুড়া কের চেল যাে,
তার জনয্ েকান পাপ েন। পক্ষা� েয বয্ি� তাড়াহুড়া না ক
েথেক যােব, তাঁর উপর েকােনা পাপ েনই। অবশয্ যারা ভয় কে’

(বা�ারাহ ২০৩)। িমনায় েয দু ’িদেনর কাজ েশষ করতঃ তাড়াহুড়া
কের িমনা তয্াগ করা যা, েস দু ’িদন হে�, ১১ এবং ১২ তািরখ;
নাহেরর িদনিট ঐ দু ’িদেনর অ�ভুর্� ন। েকননা হাদঈ/কুরবানী
যেবহ/নাহর করার িদন হে� চারিটঃ ১. কুরবানীর িদন, ২. ১১
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ّ  )ﻳﻮمবা ‘অব�ান �হণ বা
তািরখ, ইহােক ‘ইয়াওমুল �ারর’ (اﻟﻘﺮ
শা� হওয়ার িদন’ বলা হয়। েকননা এই িদেন সবাই িমনােত
অব�ান �হণ কের থােক। ৩. ১২ তািরখ, ইহােক ‘ইয়াওমুন
নাফািরল আওওয়াল’ ( )ﻮم اﻨﻟﻔﺮ اﻷولবা ‘�থম িমনা তয্ােগর িদ’
বলা হয়। ৪. ১৩ তািরখ, যােক ‘ইয়াওমুন নাফািরছ ছানী’ ( ﻳﻮم
� )ﻟﻔﺮ اﺜﻟﺎবা ‘ি�তীয় িমনা তয্ােগর িদ’ বলা হয়।
২. রােতর শুরুর িদক েথেক েহাক বা েশেষর িদক েথে
েহাক, হাজী েজেগ থাকুক বা ঘুিমেয় থাকুক রােতর েবশীর ভাগ
সময় িমনায় কাটােলই েসটােক িমনায় রাি�যাপন ধরা হেব।
রােতর অেধর্েকর েবশী সময় িমনায় অব�ােনর মাধয্ে
রােতর েবশীর ভাগ সময় িমনায় কাটােনা স�� হেব। িনয়ম
হে�, মাগিরব েথেক ফজর পযর্� সময়েক দুইভােগ ভাগ করেত
হেব। হাজীরা �থম ভাগ এবং ি�তীয় ভােগর িকছু অংশ অথবা
ি�তীয় ভাগ এবং �থম ভােগর িকছু অংশ িমনায় কাটােব।
অতএব, েকান হাজী �ওয়াফ বা অনয্ েকান কােজ ম�ায় েযেত
চাইেল অধর্রাি� অিতবািহত হওয়ার পের যাে। অধর্রােত ম�ার
উে�েশয্ েবর হেল িমনায় রাি�যাপন ছুেট যাওয়ার স�াবনা েথেক
যায়।
৩. ১২ তািরেখ তাড়াহুেড় কের িমনা েথেক চেল আসার
চাইেত ১৩ তািরখ পযর্� িবল� করাই �ম। েকননা নবী
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সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম তাড়াহুড়া না কের িবল�ই
কেরেছন। এছাড়া িবল� করেল িকছু অিতির� আমল করা যােব
এবং এর মাধয্েম হাজী েবশী েনকী �া� হে। এেক্ষে� অিতির
আমল হে�, ১৩ তািরেখ িমনায় রাি�যাপন এবং ঐিদন অপরাে�
কংকর িনেক্। িবল� করার আেরকিট উপকািরতা হে�, ১২
তািরেখর ভীড় েথেক হাজী িনরাপেদ থাকেত পারেব।
৪. িমনায় দু ই বা িতন রাত যাপন করা হে�র অনয্তম
ওয়ািজব কাজ। এিবষেয় �মাণািদ গত হেয় েগেছ।
৫. ১২ তািরেখ কােরা িমনায় থাকা অব�ায় সূ যর্ ডুেব
েগেল তােক িমনােতই রাত কাটােত হেব এবং ১৩ তািরখ
অপরাে� কংকর িনেক্ষপ করেত হ। তেব িমনা েথেক রওয়ানা
করা অব�ায় অথবা রওয়ানা হওয়ার কােজ বয্� থাকায় সূযর্ ডুে
েগেল এই রাি�যাপন এবং কংকর িনেক্ষপ যরূরী হেব। বরং
েস িমনা তয্াগ করেত পারে। নােফ বেলন, আ�ু �াহ ইবেন ওমর
(রািদয়া�াহু‘আনহুম) বলেতন,
َ َ ً َ َُﻫ
ْ ْ َ ْ َ ﻳ تَّﺮ
ْ ََّ ْ َ لﺸ
َّﻼ َﻨْﻔِﺮَنَّ ﻰﺘ
�ﻖ و ﻮ ﺑِ ِﻤ� ﻓ
ﺸ
ِ» َﻣ ْﻦ ﻏ َﺮ َ�ﺖ ُﻟ ﻤﺲُ ِﻣﻦ أوﺳ ِﻂ ََّﺎم
ِ ِ
ْ َ َْ
َْ
َ ﺠﻟ َﻤ
«ﺎر ِﻣ َﻦ اﻟﻐ ِﺪ
ِ ﻳﺮ
ِ �
‘তাশরীে�র িদনগুিলর মধয্বতর্ী িদেন কােরা িমনায় থা
অব�ায় যিদ সূ য্ ডুেব যা
র
, তাহেল েস পেরর িদন কংকর
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িনেকপ না করা পযর্� িমনা তয্াগ করেব ’ (মােলক, মুওয়া�া,

১/৪০৭)।
তাশরীে�র িদনগুিলেত কংকর িনেক
১. কুরবানীর িদন পূ বর্াে� শুধুমা� জামরাতুল আ�াবা
এবং তাশরীে�র িদনগুিলেত অপরাে� সবগুিল জামরায় কংক
িনেক্ষপ করা হে�র ওয়ািজব আসমূ েহর অ�ভুর্। এিবষেয়
�মাণািদ গত হেয় েগেছ।
২. জামরাতসমূ েহ িনেক্ষেপর কংকর কুড়ােনার িনিদর
েকােনা �ান েনই। েসজনয্ মুযদািলফ, িমনা বা ম�া েথেক তা
কুড়ােনা যােব। তাড়াহুড়া কের িমনা তয্াগকারীেদর জন ৪৯িট
এবং িবল�কারীেদর জনয্৭০িট কংকর �েয়াজন হয়। হাজী িনেজ
েযমন িনেজর কংকর কুড়ােত পাের, েতমিন তার জনয্ অনয
েকউও কুিড়েয় িদেত পাের। অনু রূপভােব েকউ কংকর িবি�
করেল তা িকেন েনওয়াও জােয়য রেয়েছ। হাজী ছােহব সবগুিল
কংকর েযমন একিদেন কুড়ােত পাের, েতমিন �েতয্ক িদেনর
কংকর �েতয্ক িদেনও কুড়ােত পাে। নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম মুযদািলফা েথেক জামরাতুল আ�াবায় আসার পেথ
তাঁর জনয িমনা েথেক ৭িট কংকর সং�হ করা হেয়িছল। ফা�ল
ইবেন আ�াস (রািদয়া�াহু ‘আনহুম) বেলন, ‘নবী সা�া�াহু
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‘আলাইিহ ওয়াসা�াম িমনার মুহাস্সার এলাকায় �েবশ কের
বেলন, েতামরা জামরাতুল আ�াবায় িনেক্ষেপর কর সং�হ
কর’ (মুসিলম, হা/৩০৮৯)। ইবেন আ�াস (রািদয়া�াহু‘আনহুম)
বেলন, আমােক ফা�ল ইবেন আ�াস (রািদয়া�াহু ‘আনহুম)
বণর্না কের, ‘নাহেরর িদন (১০ই িযল-হ�) সকােল রাসূ ল
সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম আমােক বেলন, আমার জনয্
কংকর কুড়াও। অতঃপর আিম েছালার দানার েচেয় একটু বড়
সাইেজর কংকর কুিড়েয় তাঁর হােত েদই। রাসূ ল সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, েতামরা এ জাতীয় কংকর সং�হ
কর। এেক্ষে� বাড়াবািড় কেরা । েকননা �ীেনর বয্াপাের
বাড়াবািড়ই েতামােদর পূ বর্বতর্ীেদরেক �ংস কের’ (বায়হা�ী,

সু নান,

৫/১২৭,

সনদ

‘হাসান’)।

সু নােন

ইবেন

মাজাহ

(হা/৩০২৯)-েত ছহীহ সনেদ ইবেন আ�াস (রািদয়া�াহু
‘আনহুম) েথেক অনু রূপ হাদীছ বিণর্ত হেয়। েসখােন সংগৃহীত
কংকেরর সংখয্া ৭িট বলা হেয়েছ। তেব এই হাদীছিট আ�ু �াহ
ইবেন আ�াস (রািদয়া�াহু‘আনহুম)-এর ‘মুরসাল’ হাদীছসমূ েহর
অ�ভুর্। েকননা ফা�ল ইবেন আ�াস (রািদয়া�াহু ‘আনহুম)
রাসূ ল

সা�া�াহু ‘আলাইিহ

ওয়াসা�াম-এর

জনয্ কংকর

কুিড়েয়িছেলন এবং জামরােত আসার পেথ িতিনই রাসূ ল সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর েপছেন আেরাহী িছেলন। পক্ষা�ে
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আ�ু �াহ ইবেন আ�াস রািদয়া�াহু ‘আনহুমেক নবী সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম আেগই দু বর্লেদর সােথ পািঠেয় িদেয়িছেল।
যার বণর্না ম যদািলফায় রাি� যাপন সং�া� হাদীেস চেল েগেছ।
৩. কংকরসমূ হ েছালার দানার েচেয় একটু বড় সাইেজর
হেত হেব; এর েচেয় বড় হওয়া জােয়য নয়। েকননা এর েচেয়
বড় হেল তা �ীেনর মেধয্ বড়াবািড় িহসােব িবেবিচত হেব।
কংকর বয্তীত কা, মািট, েলাহা, কাঁচ, হাড় ইতয্ািদর
টুকরা িদেয় িনেক্ষপ করা যােব । অনু রূপভােব কংকর েধৗত
করাও যােব না। েকননা এমেমর্ েকােন �মাণ পাওয়া যায় না।
হাজী ছােহব �েয়াজেন জামরাতসমূ েহর আেশপােশ পেড় থাকা
কংকর িদেয়ও িনেক্ষপ করেত ের। েকননা হয় েসগুিল
হাজীেদর হাত েথেক পেড় েগেছ, আর না হয় েকউ দূ র েথেক
িনেক্ষপ করেত িগেয় বাইের িনেক্ষপ কের েফ। সু তরাং শরঈ
দৃি�েকাণ েথেক েসগুিলেক িনিক্ষ� কংকর গণয্ করা হে।
৪. হাজীেক িনি�ত হেত হেব অথবা েবশীরভাগ ধারণা
হেত হেব েয, তার িনিক্ষ� কংিট িনেক্ষেপর যথা�ােন িগে
পেড়েছ। �েতয্কিট কংকর আলাদাভােব িনেক্ষপ করেত হেব এ
�েতয্কিট কংকর িনেক্ষেপর স‘আ�াহু আকবা’ বলেত হেব।
সবগুিল কংকর একসে� িনেক্ষপ করেল হেব। অনু রূপভােব
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কংকরগুিলেক িনেক্ষেপর যথা�ােন েরেখ িদেলও হেব। েকননা
েরেখ েদওয়া এবং িনেক্ষপ করা কথা নয়।
৫. নাহেরর িদেনর (১০ই িযলহ� এর) আমলসমূ হ
আেলাচনার সময় ঐিদন জামরাতুল আ�াবায় কংকর িনেক্ষেপ
সময়সীমা স�েকর্ আেলাচনা গত হেয় েগে। তেব তাশরীে�র
িদনগুিলেত �েতয্কিদন অপরাে� কংকর িনেক্ষপ করেত;
এর পূ েবর্ িনেক্ষপ করা জােয়য। েকননা নবী সা�া�াহু
‘আলাইিহ

ওয়াসা�াম

তাশরীে�র

িদনগুিলেত �েতয্কিদ

অপরাে� কংকর িনেক্ষপ কেরে। আর িতিন বেলেছন, ‘েতামরা
(আমার কাছ েথেক) হে�র িনয়ম-কানূ ন িশখ। আিম জািন না,
স�বতঃ আমার এই হে�র পের আিম আর হ� করব না’

(মুসিলম, হা/৩১৩৭, জােবর (রািদয়া�াহু ‘আনহ) হেত বিণর্)।
জােবর (রািদয়া�াহু‘আনহ) বেলন, ‘কুরবানীর িদন সকােল রাসূ ল
সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম জামরােত কংকর িনেক্ষপ কে।
িক� এর পের িনেক্ষপ কেরন অপরা’ (মুসিলম, হা/৩১৪১)।
ইবেন ওমর (রািদয়া�াহু ‘আনহুম) বেলন, ‘আমরা সমেয়র
অেপক্ষা করত, সূ যর্ ঢেল েগেলই কংকর িনেক্ষপ কর’

(বুখারী, হা/১৭৪৬)। নােফ‘ বেলন, আ�ু �াহ ইবেন ওমর
(রািদয়া�াহু‘আনহুম) বলেতন, ‘তাশরীে�র িতন িদেন সূ যর্ ঢেল
না যাওয়া পযর্� কংকর িনেক্ষপ করা যােব’ (মােলক, মুওয়া�া,
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১/২৮৪)। ইমাম িতরিমযী জােবর (রািদয়া�াহু‘আনহ)-এর হাদীছ
(হা/৮৯৪) উে�খ করার পর বেলন, ‘উ� হাদীেছর উপর িভি�
কের অিধকাংশ িব�ান বেলন, কুরবানীর িদেনর পেরর িদনগুিলেত
অপরাে� ছাড়া কংকর িনেক্ষপ করা যােব ’।
েকউ যিদ সূ যর্াে�র আেগ কংকর িনেক্ষপ করেত স
না হয়, তাহেল রােত িনেক্ষপ কর। ইবেন ওমর (রািদয়া�াহু
‘আনহুম) তাঁর �ী ছিফইয়া এবং আেরক জন মিহলােক সূ যর্াে�র
পের কংকর িনেক্ষেপর অনুমিত েদ (মােলক, মুওয়া�া,

১/২৮৪)। আর েযেহতু তাশরীে�র িদনগুিলেত কংকর িনেক্ষে
সমেয়র তুলনায় কুরবানীর িদেন কংকর িনেক্ষেপর সময় েবশ
�শ�, েসেহতু এই িদনগুিলেত রােত কংকর িনেক্ষপ অি
যু ি�যু �। তাছাড়া নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম কুরবানীর
পশু েদখাশুনায় িনেয়ািজত বয্ি�েদরেক রােত কংকর িনেক্
অনু মিত িদেয়েছন (বায়হা�ী, ৫/১৫১, সনদ ‘হাসান’ ইবেন ওমর

(রািদয়া�াহু ‘আনহুম)

েথেক

বিণর্;

হাদীছিটর

কেয়কিট

‘শােহদ’ও রেয়েছ (শায়খ আলবানী �ণীত ‘িসলিসলাহ ছহীহাহ’এর ২৪৭৭ নং হাদীছ ��বয)।
তেব ১৩ তািরেখ সূ য্াে�র সােথ সােথ কংকর িনেক্ষে
র
সময় েশষ হেয় যায়। অতএব, এই িদেন সূ য্াে�র পের কংকর
র
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িনেক্ষপ করা জােয়য । েসজনয্ এই িদন সূযর্াে�র পূেবর্ ে
কংকর িনেক্ষপ না কের থাকেল তােক িফইয়া িদেত হেব।
এেক্ষে� িফইয়া হে�, একিট ছাগল অথবা উট বা গরুর সাত
ভােগর এক ভাগ।
৬. তাশরীে�র িদনগুিলেত হাজী ছােহব জামরাতগুিলে
ধারাবািহকভােব কংকর িনেক্ষপ কর। শুরুেত �থম জামরা
িদেয় আর� করেব; আর এিট হে� ম�া েথেক সবেচেয় দূ রবতর্ী
এবং মসিজেদ খােয়েফর িনকটবতর্ী জামরা। অতঃপর মধয্
জামরাত, এরপর জামরাতুল আ�াবায় কংকর িনেক্ষপ কর।
এই ধারাবািহকতার েখলাফ করা জােয়য েনই। েকননা নবী
সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম �েতয্ক িদন এই ধারাবািহকতা
বজায় েরেখই কংকর িনেক্ষপ কেরে। �থম এবং ি�তীয়
জামরােত কংকর িনেক্ষেপর পর দাঁিড়েয় দুই হাত উিঠেয় ে‘আ
করেব। ইবেন ওমর (রািদয়া�াহু ‘আনহুম) বেলন, ‘রাসূ ল
সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম িমনার মসিজেদর িনকটবতর্ী
জামরােত সাতিট কংকর িনেক্ষপ কে; �েতয্কিট কংকর
িনেক্ষেপর সময় আ�াহু আকবার ন। অতঃপর একটু সামেনর
িদেক অ�সর হন এবং ি�বলামুখী হেয় দাঁিড়েয় দু ই হাত উিঠেয়
েদা‘আ কেরন। িতিন দীঘর্ সময় দাঁিড়েয় েদ‘আ কেরন। অতঃপর
ি�তীয় জামরায় এেস সাতিট কংকর িনেক্ষপ কেরন এব
260

�েতয্কিট কংকর িনেক্ষেপর সময় আ�াহু আক বার ।
অতঃপর একটু বাম িদেক এেস ি�বলামুখী হেয় দাঁড়ান এবং দু ই
হাত উিঠেয় েদা‘আ কেরন। অতঃপর জামরাতুল আ�াবায় এেস
সাতিট কংকর িনেক্ষপ কেরন এবং �েতয্কিট কংকর িনেক্
সময় আ�াহু আকবার বেল। এরপর িতিন না দাঁিড়েয় চেল
আেসন’ (বুখারী, হা/১৭৫৩)।
৭. হাজী ছােহব েয েকােনা িদক েথেক কংকর িনেক্ষ
করেত পাের। তেব িমনােক ডান িদেক এবং ম�ােক বাম িদেক
েরেখ কংকর িনেক্ষপ করা উ। আ�ু র রহমান ইবেন ইয়াযীদ
ইবেন মাসঊদ (রািদয়া�াহু‘আনহ)-এর সােথ হ� কেরন। িতিন
ইবেন মাসঊদ (রািদয়া�াহু ‘আনহ) েক বায়তু�াহেক বােম এবং
িমনােক ডােন েরেখ বড় জামরায় কংকর িনেক্ষপ করেত েখন।
অতঃপর ইবেন মাসঊদ (রািদয়া�াহু ‘আনহ) বেলন, এখােনই
সূ রা বা�ারাহ অবতীণর্ হেয়েছ (বুখারী, হা/১৭৪৯; মুসিলম,

হা/৩১৩৪)। স�বতঃ ইবেন মাসঊদ (রািদয়া�াহু ‘আনহ) কতৃর্ক
িবেশষতঃ সূ রা বা�ারাহ উে�খ করার কারণ হে�, সূ রািট হে�র
অেনকগুিল আমল ধারণ কেরে। েযমন: কংকর িনেক্ষপ ক।
েকননা কংকর িনেক্ষপ িনে�া� আয়ােত িনেদর্িশত আ�র
িযক্েরর অ�ভুর্। মহান আ�াহ বেলন,
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َ
ۡ ٓ ََ ََۡۡ
َ ّ
َ ُ ۡ ّ ّ ٓ َّ ْ ُُ ۡ َ
َ َ � ٰ �و
� ف� إِ� َم َعل ۡيهِ َو َمن
ٖ � َيَا ٖ� َعد
ِ َ� ﴿ ۞وٱذكروا
ِ ت �من َعَجَل ِ� يوم
ٓ َ ّ َأ
ٰ َ َ�ّ َخَ َر فَ� إ ِ ۡ� َم َعلَ ۡيهِ� ل َِمن
[٢٠٣ :��﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة
ِ
‘আর েতামরা িনিদর্� কেয়কিট িদে আ�াহ্র িযক্র কর।
অতঃপর েয বয্ি �থম দু ই িদেন তাড়াহুড়া কের চেল যাে,
তার জনয্ েকান পাপ েন। পক্ষা� েয বয্ি� তাড়াহুড়া না ক
েথেক যােব, তাঁর উপর েকান পাপ েনই। অবশয্ যারাভয় কের’

(বা�ারাহ ২০৩)।
৮. ইহরােমর আেলাচনার সময় আমরা ইবনু ল মুনিযর
(রেহমাহু�া) কতৃর্ক উে�িখত ইজমার উ�ৃিত িদেয় বেলি, েছাট
বা�া কংকর িনেক্ষেপ সক্ষম না হেল তার পক্ষ েথেক
কের েদওয়া যােব। অনু রূপভােব অসু�ত, বাধর্কয্ বা গভর্ধা
স�িকর্ত সমসযর কারেণও একই িবধান বলবৎ থাকেব। মহান
আ�াহ বেলন,

ّ
ۡ �َ َما
َ ّ ْ َٱ�َ ُقوا
[١٦ :ٱس َت َط ۡع ُت ۡم﴾ ]ﺘﻟﻐﺎﺑﻦ
﴿

‘অতএব েতামরা যথাসাধয্ আ�াহেক ভয় ক’ (তাগাবুন

১৬)। তাছাড়া তােদর পক্ষ েথে ক কংকর িনেক্ষপ কের না ি
কংকর িনেক্ষেপর িনধর্ািরত সময় েশষ হেয় য, আর িনিদর�
সময় েশষ হেয় েগেল কংকর িনেক্ষেপর েকাে সু েযাগ বা�ী
থাকেব না। হে�র কাযর্াবলীর মেধয্ শুধুমা� এই একিট কা
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�লািভিষ�তা চেল; অনয্ কােজ ন। অতএব, আরাফায় অব�ান,
মুযদািলফা ও িমনায় রাি� যাপেনর েক্ষে� অসু� বয্ি�েক েসখা
উপি�ত হেত হেব। আর �ওয়াফ এবং সা‘ঈ কুরবানীর
িদনগুিলেত অথবা এরপের হে�র মােসর অবিশ� িদনগুিলেত ব
হে�র মােসর পেরও স�াদন করেত পারেব। কংকর িনেক্ষে
ভার�া� বয্ি� �েতয্ক জামরায় �থেম িনেজর পক্ষ ,
অতঃপর অেনয্র পক্ষ েথেক কংকর িনে ক্ষপ। তেব
ভার�া� বয্ি�েক অবশয্ই হ� পালনকারী হেত হে। হ�
পালনকারী বয্তীত অনয্ েকউ কংকর িনেক্ষপ করেল তা গৃ
হেব না। েকননা হাজী বয্তীত অনয্ কােরা জনয্ েযমন তার িনে
পক্ষ েথেক কংকর িনেক্ষপ করা জােয়, েতমিন অেনয্র পক
েথেক িনেক্ষপ করাও জােয়য ।
৯. কংকর িনেক্ষেপর মূল কািহনীে�, শয়তান
জামরাত এলাকার কেয়কিট �ােন ইবরাহীম (‘আলাইিহস্সালাম)এর সামেন আসেল িতিন তােক সাতিট কংকর িনেক্ষপ কে।
ইবেন আ�াস (রািদয়া�াহু‘আনহুম) ‘মারফূ’ সূ ে� বণর্না কের,
‘ইবরাহীম (‘আলাইিহস্সালাম) যখন হ� করেত আেসন, তখন
জামরাতুল আ�াবায় শয়তান তাঁর মুেখামুিখ হয়। অতঃপর িতিন
তােক সাতিট কংকর িনেক্ষপ করেল েস মািটেত েগেড় য।
এরপর ি�তীয় জামরােতও েস তাঁর মুেখামুিখ হেল িতিন তােক
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সাতিট কংকর মােরন। ফেল েস মািটেত েগেড় যায়। একইভােব
তৃতীয় জামরােতও শয়তান তাঁর মুেখামুিখ হয়। ফেল িতিন তােক
সাতিট কংকর মােরন এবং েস মািটেত েগেড় যায়’। ইবেন
আ�াস (রািদয়া�াহু‘আনহুম) বেলন, ‘েতামরা শয়তানেক ��র
িনেক্ষপ কের থাক এবং েতামােদর জািতর িপতার অনুসরণ কে
থাক’ (হােকম, ১/৪৬৬, িতিন হাদীছিটেক ‘ছহীহ’ বেলেছন এবং

হােফয যাহাবী তাঁেক সমথর্ন কেরেছ; আলবানী �ণীত ‘ছহীহুত
তারগীব ওয়াত-তারহীব’ �ে�র ১১৫৬নং হাদীছ �:; হােকেমর
সনেদ বণর্নাকারী হাফছ ইবেন আ�ু �াহ-এর নাম পিরবতর্ন হেয়
জা‘ফর ইবেন আ�ু �াহ হেয় েগেছ। িক� বায়হা�ী হােকেমর
সনেদ নামিট সিঠকভােব বণর্না কেরেছন(৫/১৫৩)।
হাদীছিটেত কংকর মারার মূ ল কািহনী বণর্না করা
হেয়েছ। সা‘ঈর আেলাচনার সময় সা‘ঈর মূ ল কািহনী গত হেয়
েগেছ এবং �ওয়ােফর আেলাচনার সময় রমল করার মূ ল উে�শয্
বণর্না করা হেয়ে। সা‘ঈ মূ লতঃ ইসমাঈল (‘আলাইিহস্সালাম)এর মােয়র কমর্ েথেক এেসে। আর উমরাতুল �াযায় রমেলর
মাধয্েম নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এবং তাঁর ছাহাবােয়
েকরাম

(রািদয়া�াহু ‘আনহু)

মূ লতঃ

কােফরেদর

সামেন

মুসিলমেদর শি� েদখােত েচেয়িছেলন। িক� রাসূ ল সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম তাঁর হ� এবং ওমরােত উ� কাজগুিল
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করার কারেণ েসগুিল সু�ােত পিরণত হেয়ে। সু তরাং মুসিলমরা
রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর অনু সরেণর উে�েশয্
েসগুিল কের থাে; কংকর িনেক্ষেপর মাধয্েম তারা শয়তান
মাের না- েযমনিট েকউ েকউ মেন কের থােক। আর েসকারেণই
তারা বেল, জামরায় কংকর িনেক্; শয়তানেক নয়।

িবদায়ী �ওয়াফ
১. হ� েশষ কের ম�া তয্ােগর সময় হাজীরা েয
�ওয়াফ কের থােক, তােক িবদায়ী �ওয়াফ বেল। এই �ওয়াফ
হে�র অনয্তম একিট ওয়ািজ। ঋতুবতী এবং �সূ িত অব�ায়
পিতত মিহলা ছাড়া অনয্ কাউেক এই �ওয়াফ েছেড় েদওয়ার
অনু মিত েদওয়া হয় িন। হ� ও ওমরার ওয়ািজবসমূ হ আেলাচনার
সময় এই �ওয়াফ ওয়ািজব হওয়ার দলীল গত হেয় েগেছ।
২. ওমরাকারীর জনয্ িবদায়ী ওয়াফ ওয়ািজব নয়; বরং
তার জনয্ মু�াহাব বা উ�। েকননা িবদায়ী �ওয়াফ ওয়ািজব
সাবয্�কারী সবগুিল হাদীছ এেসেছ হে�র েক। সু তরাং ওমরা
েশেষ েকউ িবদায়ী �ওয়াফ না কেরই যিদ ম�া তয্াগ কে,
তাহেল তার উপর িফদ্ইয়া আবশয্ক হেব ন।
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৩. েকােনা হাজী যিদ ম�া তয্েগর সময় পযর্� �ওয়ােফ
ইফা�ােক িবলি�ত কের এবং এই �ওয়াফ কেরই ম�া তয্াগ
কের, তাহেল এই �ওয়াফই তার জনয্ যেথ� হে, তােক আর
িবদায়ী �ওয়াফ করেত হেব না। েকননা এেক্ষে� �ওয়াে
ইফা�া-ই হে� তার জনয্ বায়তু�াহর সবর্েশষ কা। �ওয়ােফ
ইফা�ার পের যিদ তােক সা‘ঈও করেত হয়, তথািপও েকান
অসু িবধা েনই। েকননা সা‘ঈ �ওয়ােফর সােথ সংি��। আর
�ওয়াফ এবং সা‘ঈ উভয় কােজই আ�াহ্র িযক্র এবং েদা‘আ
রেয়েছ।
৪. িবদায়ী �ওয়াফ েশেষ সামেনর িদেক মুখ কের
�াভািবকভােব মসিজদ েথেক েবর হেব, কা‘বার িদেক মুখ কের
প�াৎগামী হেয় েবর হেব না- েযমনিট কিতপয় অজ্ঞ মানুষ কে
থােক। েকননা এমেমর্ েকান দলীল পাওয়া যায় ন; বরং এিট
নবািব�ৃ ত িবদ‘আতসমূ েহর একিট।
মসিজেদ নববী িযয়ারত
মসিজেদ নববী িযয়ারত করা মু�াহাব। রাসূ ল সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,
َ
َّ�َ ُ َّْ َ َ َ َ ْ لﺮ
ّ
ْ َ ْ َ لﺮِ َﺣﺎلُ ِﻻَّ َﻟ ﺛَ َﻼﺛَﺔ َم َﺴ
ّ ُُﺸَﺪ
ﻮل
»ﻻ
ِ
ِ ﺎﺟﺪ الﻤﺴ ِﺠ ِﺪ ﺤﻟﺮامِ ومﺴ ِﺠ ِﺪ ﺳ
ِﻰ
ِ
َّ�َُّ َ َ ْ َﺳَﻠ
َ ﻷَْﻗْﻰ
«َﻢ َو َم ْﺴ ِﺠ ِﺪ ﺼ
ﻋﻠﻴ ِﻪ
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‘িতনিট মসিজদ বয্তীত অনয্ েকাথা (েনকীর উে�েশয) সফর
করা যােব না: মসিজেদ হারাম, মসিজদ নববী এবং মসিজেদ
আ�ছা’ (বুখারী, হা/১১৮৯, শ�গুিল ইমাম বুখারী; মুসিলম,

হা/৩৩৮৪)। রাসূ ল সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম আেরা বেলন,

ْ َ ْ َ ْ ََّ َ َ َ هُ ِﻻ
َْ
َ َ
َ ﺤﻟ َ َﺮ
ٌ ْ ﻼ ٌة ﻓ َم ْﺴﺠﺪى َﻫ َﺬا َﺧ
«ام
� ِﻣ ْﻦ أﻟ ِﻒ ﺻﻼةٍ ِ�ﻴﻤﺎ ِﺳﻮا الﻤﺴ ِﺠﺪ
ِ ِ
ِ »ﺻ

‘মসিজেদ হারাম বয্তীত অনয্ েয েকান মসিজেদ ছালাত আদােয়
েনকীর তুলনায় আমার এই মসিজেদ ছালাত আদায় করেল এক
হাযার গুণ েবশী েনকী হ’ (বুখারী, হা/১১৯০; মুসিলম,

হা/৩৩৭৫)।
একজন মুসিলম মসিজেদ নববীেত ছালাত আদায় ছাড়াও
মদীনায় শরী‘আতস�ত অনয্ানয্ কাজও কর। েযমন: মসিজেদ
�ুবায় ছালাত আদায় করা, রাসূ ল সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম
ও তাঁর স�ী�েয়র �বর িযয়ারত করা, বা�ী নামক �বর�ান
িযয়ারত করা এবং উহুেদ শহীদগেণর �বর�ান িযয়ারত কর।
মদীনােত শুধুমা� এই পাঁচিট �ান িযয়ারত করাই শর‘আত
স�ত;

দলীল

না

থাকায়

অনয্ানয্ �ান িযয়ারত কর

শরী‘আতস�ত নয়। �বর�ানগুিল িযয়ারেতর সম শরঈ প�িত
অবল�ন

করেত

হেব,

তাহেল

এই

িযয়ারেতর

মাধয্েম

িযয়ারতকারী মৃতুয্েক �রণ এবং তার জনয্ ��িত �হেণ
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উপকার লাভ করেত পারেব। আবূ হুরায়রা (রািদয়া�াহু ‘আনহ)
বেলন, রাসূ ল সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন,
َ ْ ّ َ َُﺰُ ُ ْ ُﺒُ َ َﺈ َ ﺗ
«ِ�َّﻬﺎ ﺬِﺮُ ال َﻤ ْﻮت
»ﻓ وروا اﻟﻘ ﻮر
‘েতামরা �বর িযয়ারত কর। েকননা তা (েতামােদরেক) মৃতুয্র
কথা �রণ কিরেয় েদয়’ (মুসিলম, হা/২২৫৯)। শরঈ প�িতেত
�বর

িযয়ারত

করেল

িযয়ারতকারীর

েদা‘আর

মাধয্েম

�বরবাসীরাও উপকৃত হেব। েকননা নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম বা�ী নামক �বর�ান িযয়ারত করেতন এবং
�বরবাসীেদর জনয্ েদ‘আ করেতন।
িবদ‘আতী �বর িযয়ারত েথেক সাবধান থাকেত হেব। েয
�বর িযয়ারেতর মাধয্েম �বরবাসীেদর িনকট �াথর্না করা হ
এবং তােদর সাহাযয্ চাওয়া হ, তােকই িবদ‘আতী �বর িযয়ারত
বেল। েকননা েদা‘আ বা �াথর্না একিট ইবাদ; আর েকােনা
ইবাদত আ�াহ ছাড়া অনয্ কােরা উে�েশয্ করা যােব । মহান
আ�াহ বেলন,

ْ
ّ
َ ََ ّ
ٗ َ ّ
ٰ َ َأَنَ ٱل ۡ َم
[١٨ : ﴾ ]ﺠﻟﻦ١ ج َد َِِ ف� ت ۡد ُعوا َم َع �َِ أ َحدا
﴿
ِ �

‘আর মসিজদসমূ হ আ�াহ তা‘আলােক �রণ করার জনয।
অতএব, েতামরা আ�াহ্র সােথ কাউেক েডেকা না’ (িজন ১৮)।
অতএব, একমা� আ�াহ্র িনকট েদা‘আ করেত হয়। পক্ষা�ে
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অেনয্র িনকট েদ‘আ করেত হয় না; বরং তার জনয্ আ�াহর
িনকট েদা‘আ করেত হয়।
হ�, ওমরা এবং িযয়ারত একিটর সােথ আেরকিট
ওতে�াতভােব জিড়ত নয়। অতএব, একজন মুসিলম একই
সফের হ�, ওমরা এবং িযয়ারত িতনিটর উে�েশযই আসেত
পাের। আবার শুধু হ� এবং ওমরার জনয্ও আসেত পা।
অনু রূপভােব হ� ও ওমরা ছাড়াই শু ধু িযয়ারেতর জনয্ও আস
পাের। আিম ‘ফাযলু ল মাদীনাহ ওয়া আদাবু সু কনাহা ওয়া
িযয়ারিতহা’ নামক পৃথক এক পুি�কায় মদীনা িযয়ারেতর িবষয়িট
সিব�াের আেলাচনা কেরিছ।
পিরেশেষ, মহান আ�াহ্র কােছ �াথর্না কি, িতিন
হাজীেদরেক এমনভােব হ� করার তাওফী� দান করু, েযভােব
হ� করেল তা তাঁেক স�� করেব। িতিন তােদর হ�েক �বূ ল
করু, েগানাহখাতা মাফ করুন এবং তােদর �েচ�া ও পির�েমর
উ�ম �িতদান দান করু। িতিন �েতয্কিট হাজীেক হে�রপের
হে�র পূ েবর্র অব�ার তুলনায় উ�ম অব�ায় রূপা�িরত হওয়া
তাওফী� দান করু। েয ভাল িছল, েস আেরা ভাল হেয় যাক
আর েয খারাপ িছল, েস ভাল হেয় যাক। ১৪২৮ িহজরীর ১২ই
জুমাদাল আেখরায় এই পুি�কা েলখার কাজ েশষ হয়। মহান
র�ু ল আলামীেনর জনয্ই যাবতীয় �শংস। আ�াহ তাঁর বা�া ও
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রাসূ ল আমােদর নবী মুহা�ােদর উপর, তাঁর পিরবার-পিরজন
এবং সকল ছাহাবীর উপর দরূ, সালাম এবং বরকত বষর্
করু।
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সূ চীপ�
•

ভূ িমকা

•

হ� ও ওমরা পালনকারীর েযসব আদব-আখলা� থাকা
উিচৎ

•

হ� ও ওমরার ফযীলত

•

হ� ও ওমরা পালন ওয়ািজব

•

হ� ও ওমরা ওয়ািজব হওয়ার শতর্াবল

•

হ� ও ওমরার রুকসমূ হ

•

হ� ও ওমরার ওয়ািজবসমূ হ

•

হ� ও ওমরার মু�াহাবসমূ হ

•

হ� ও ওমরার ইহরাম বাঁধার সময়-কাল এবং
মী�াতসমূ হ

•

ইহরাম অব�ায় িনিষ� িবষয়সমূ হ

•

হ� ও ওমরার সংিক্ষ� এ িব�ািরত িনয়ম

•

ইহরােমর ��িত �হণ

•

ইহরাম

•

তালিবয়া

•

মসিজেদ হারােম �েবশ
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•

�ওয়াফ

•

যমযম পািন পান

•

ছাফা-মারওয়ায় সা‘ঈ

•

মাথা মু�ন বা চুল ছাটা

•

৮ তািরেখ ম�া েথেক হে�র ইহরাম বাঁধা এবং িমনায়
গমন

•

আরাফায় অব�ান

•

কুরআন ও ছহীহ হাদীেছ উে�িখত কিতপয় িযক্রআযকার এবং েদা‘আ, েযগুিলর মাধয্েম আরাফাস
অনয্ানয্ েযেকা�ােন েদা‘আ করা যােবঃ

•

মুযদািলফায় রাি� যাপন

•

কুরবানীর িদেনর কাজসমূ হ

•

তাশরীে�র িদনগুিলেত িমনায় রাি� যাপ

•

তাশরীে�র িদনগুিলেত কংকর িনেক

•

িবদায়ী �ওয়াফ

•

মসিজেদ নববী িযয়ারত

•

সূ চীপ�
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