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ভূিমকা
ﺴﻢ اﷲ الﺮﻤﺣﻦ الﺮﺣﻴﻢ
ه وﻧﺼ� ﻰﻠﻋ رﺳﻮﻪﻟ الﻜﺮ�ﻢ
বাংলা ভাষায় হজ িবষয়ক �ে�র সংখয্া এেকবাের নগনয্ ন
হেলও রাসূ লু�াহ ﷺ-এর হেজর আেদয্াপা� িববর সংবিলত
েকােনা বই আজ পযর্� �কািশত হয়িন। অথচ বতর্মােনর েজবুেঝ ইসলাম পালনকারী অেনক ধমর্ানুরাগী মুসিলমই এ িবষেয়
জানার আ�হ রােখন। তােদর এ আ�েহর কথা িবেবচনা কেরই
বাংলােদশ চয্ািরেটবল এ� িরসাচর্ ফাউে�শ (BCRF) শাইখ
নািসরু�ীন আলবানী র. সংকিলত এ সং�া� আকিরক ��
‘হা�াতুন নবী’ বাংলা ভাষাভাষী পাঠকেদর সামেন উপ�াপেনর
উেদয্াগ �হণ কেরেছ।
হজ িবষয়ক যত হাদীস রেয়েছ তার মেধয্ ‘হাদীসু জােবর রা.’
নােম খয্াত এই হাদীসিটর িবশু�তার বয্াপাের হাদীস িবশারদ
একমত হেয়েছন। হাদীসিটেত মহানবী  ﷺএর হেজর সফেরর
শরু েথেক হেজর সমাি� পযর্� হজ স�িকর্ত যাবতীয় কাে
ধারাবািহক বণর্না রেয়েছ।

3

হাদীসিট মূ লত মুসিলম শরীেফ �ান েপেয়েছ। তেব এই হাদীেসর
সােথ রাসূ লু�াহ  ﷺএর হজ সং�া� জােবর রা. বিণর্ত অনয্স
হাদীস যা অনয্ হাদীস �ে� রেয়েছ এমনিক মুসিলম শরীেফরও
অনয্ ধয্ােয় রেয়ে, েসগুেলা এখােন সি�েবিশত হেয়েছ।
েসেক্ষে� যথাযথ সূ� উে�খ করা হেয়েছ
মূ ল আরবী েথেক আিম ও ঢাকা িব�িবদয্ালেয়র আরবী িবভােগর
অধয্াপক . এিটএম ফখরু�ীন বইিট বাংলায় ভাষা�র কেরিছ।
মূ ল �ে�র সে� িমিলেয় দক্ষ হােত এিট স�াদনা কেরেছ
ইসলািমক ফাউে�শন বাংলােদেশর গেবষণা কমর্কতা . মাওলানা
আবদু ল জলীল এবং কুি�য়া ইসলািমক ইউিনভািসর্িটর আ-িফক্হ
ফয্াকাি�র েচয়ারময্ান. আবু বকর মুহা�দ জাকািরয়া
মজুমদার। বইিটর অনু বাদ ও ভাষাগত পিরমাজর্েন সহেযািগতা
কেরেছন িবিসআরএফ-এর গেবষণা কমর্কতর্া আলী হাসান য়ব।
এ বইেয়র সে� সংি�� সকলেক কৃতজ্ঞতা জানাি�। আ�া
তা‘আলা তােদর উ�ম িবিনময় দান করুন। আমীন।
নু মান আবুল বাশার
েচয়ারময্া
BCRF
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রাসূ লু�াহ  ﷺেযভােব হজ কেরেছন 1
০F

১- জােবর রা. 2 বেলন, রাসূ লু�াহ  ﷺমদীনায় বসবাসকােল দীঘর্
নয় বছর পযর্� হজ কেরনিন 3
১F

২F

২- িহজরী দশম বছের চািরিদেক েঘাষণা েদয়া হল, রাসূ লু�াহ ﷺ
এ বছর 4 হজ করেবন।
৩F

৩- অসংখয্ েলাক মদীনায় এেস জমােয়ত হল। ‘বাহেন চড়া
অথবা পােয় হাঁটার সামথর্ রােখ এরকম েকান বয্ি� অবিশ� রই
1

. রাসূ লু�াহ  ﷺমদীনায় িহজরত করার পর েমাট চার বার উমরা কেরেছন।
১ম বার : ৬� িহজরীেত যা হুদায়িবয়া নামক �ােন কুরাইশ কতৃর্ক বাধা�া
হবার ফেল িতিন স�� করেত পােরনিন। এবার িতিন শুধু মাথা মু�ন কের
হালাল হেয় যান এবং েসখান েথেকই মদীনায় েফরত আেসন। ২য় বার :
উমরাতুল কাযা ৭ম িহজরীেত। ৩য় বার : িজ‘ইররানা েথেক ৮ম িহজরীেত।
৪থর্ বার : িবদায় হেজর সময় ১০ম িহজরীেত। তেব রাসূ লু�াহ  ﷺউমরার
উে�েশয্ হারাম এলাকার বাইের েবর হেয় উমরা কেরেছন বেল েকােনা
�মাণ েনই (িব�ািরত েদখুন : যাদু ল মা‘আদ : ২/৯২-৯৫)।
2
. জােবর রা. উ�মযর্াদাস�� একজন সাহাবী। হজ স�িকর্ত সব’ বড়
হাদীসিটর বণর্নাকারী।
3
. নাসাঈ, িবশু� মতানুযায়ী িহজরী৯ম অথবা ১০ম সােল হজ ফরয হয়। হজ
ফরয হওয়ার পর িবল� না কের রাসূ লু�াহ  ﷺও তাঁর সাহাবীগণ হজ
কেরন। �. ইবনু ল কািয়য্, যাদু ল মা‘আদ।
4
. নাসাঈ।
5

না 5’। ‘সবাই এেসেছন রাসূ লু�াহ ﷺ-এর সােথ েবর হওয়ার
জনয 6’। সবার উে�শয, রাসূ লু�াহ ﷺএর অনু সরণ কের তাঁর
মতই হেজর আমল স�� করা।
৪F

৫F

৪- জােবর রা. বেলন, রাসূ লু�াহ  ﷺআমােদর উে�েশয্ ভাষণ
িদেলন 7 এবং বলেলন,
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৬F

‘মদীনাবািসেদর ইহরাম বাঁধার �ান হে�, যু ল-হুলাইফা 8
অনয্পেথর (েলাকেদর ইহরাম বাঁধার �ান) আল-জুহফা 9,
৭F

৮F

5

. নাসাঈ।
. নাসাঈ।
7
. বু খারী, মুসিলম ও মুসনােদ আহমেদর বণর্না অনুসাের রাসূল স. এ ভাষণ
িদেয়িছেলন মসিজেদ নববীেত। সময়টা িছল মদীনা েথেক হেজর সফের েবর
হওয়ার পূ েবর্।
8
. মদীনা েথেক ৬ মাইল দূ ের অবি�ত (কামূ স); হািফজ ইব্ন কাছীর র.-এর
মেত, ‘৩ মাইল দূ ের অবি�ত’ (িহদায়া : ৫/১১৪); ইবনু ল কািয়য্ম র.-এর
মেত, এক মাইল বা তার কাছাকািছ দূ রে� অবি�ত (যাদু ল মা‘আদ :
২/১৭৮)।
9
. ম�া েথেক ৩ মারহালার দূ রে� অবি�ত। শাইখুল ইসলাম ইবন তাইিময়া
রহ. বেলন, এিট একিট �াচীন শহর। এর নাম িছল মুহাইমা। এিট বতর্মােন
পিরতয্� �ান। যারা পি�ম েথেক হজ করেত আেসন এিট তােদর মীকাত।
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ইরাকবািসেদর ইহরাম বাঁধার �ান যাতু ইরক 10। নজদবািসেদর
ইহরাম বাঁধার �ান করন এবং ইয়ামানবািসেদর ইহরাম বাঁধার
�ান, ইয়ালামলাম 11।’ 12
৯F

১০F

1F

৫- ‘িতিন বেলন, রাসূ লু�াহ  ﷺিযলকদ মােসর পাঁচ িদন অথবা
চার িদন অবিশ� থাকেত েবর হেলন’। 13
१२F

েযমন িমশর ও শামবাসী। আর পি�েমর েলােকরা যখন মদীনা হেয় ম�া
গমন কেরন েযমন তারা বতর্মােন কের থােক, তখন তারা মদীনাবাসীর
মীকাত েথেকই ইহরাম বাঁধেবন। কারণ, তােদর জনয্ সবার ঐকয্মেত এিট
মু�াহাব (মাজমু‘ রাসাইল কুবরা’ মানািসকুল হা� : ২/৩৫৬)।
10
. যাতু ইরক ও ম�ার মেধয্৪২ মাইেলর দূ র� (ফাৎহ)।
11
. ম�া েথেক ি�শ মাইল দূ ের অবি�ত।
12
. মুসিলম।
13
. নাসাঈ। রাসূ লু�াহ  ﷺও তাঁর সাহাবীরা মাথায় েতল বয্বহার কের চুল
আচিড়েয় জামা-কাপড় পের েবর হন। িতিন এেক্ষে� জাফরান বয্ব
কাপড় ছাড়া অনয্ েকান কাপড় েযমন পাজামা বা চাদর ইতয্ািদ পরেত িনেষ
কেরনিন। বু খারীেত েযমন ইব্ন আববাস র. সূ ে� বিণর্ত হেয়েছ। ইবন
আববাস রা. সূ ে� বিণর্ত হাদীস েেক মীকােতর আেগই ইহরােমর কাপড়
পরার অনু মিত বু ঝা যায়। অথচ অেনেকই এটােক অনু েমািদত বেল মেন
কেরন না। তেব িনয়ত এর বয্িত�। কারণ, �হণেযাগয্ মতানুসাের িনয়ত
করেত হেব মীকাত েথেক আর িবমােন �মণ করেল ইহরােমর িনয়ত ছু েট
যাবার স�াবনায় মীকােতর কাছাকািছ েকােনা �ান েথেক।
মেন রাখেবন, িনয়ত কখেনা মুেখ উ�ারণ করার িবধান েনই; ইহরােমও না
সালাত, িসয়াম �ভৃিত ইবাদােতও না। িনয়ত সব সময়ই করেবন কলব বা
অ�ের। িনয়ত মুেখ উ�ারণ করা মূ লত িবদআত। তেব ইহরােম �ﻟﻴﻚ ا
7

৬- ‘এবং হাদী তথা কুরবানীর পশু পািঠেয় িদেল’। 14
१३F

৭- ‘আমরা তাঁর সােথ েবর হলাম। আমােদর সােথ িছল মিহলা ও
িশশ’। 15
१४F

৮- যখন আমরা যু ল-হুলাইফাে 16 েপৗঁছলাম। তখন আসমা িব�
উমােয়স রা. মুহা�দ ইবন আবূ বকর নামক এক স�ান �সব
করেলন।
১৫F

৯- অতপর িতিন রাসূ লু�া�াহ  ﷺএর কােছ েলাক পািঠেয়
জানেত চাইেলন েয, আিম কী করব?
১০- িতিন বলেলন,

َْ ْ َ
َ
ْ َ
َْ
�ِ اﺳتﺜ ِﻔ ِﺮى ﺑِﺜ ْﻮ ٍب َوأﺣ ِﺮ
اﻏت ِﺴ ِ� و

‘তুিম েগাসল কর, র�ক্ষরেণর �ােন একিট কাপড় েবঁেধ না
এবং ইহরাম বাঁধ।’

 ﻋﻤﺮة وﺣﺠﺎপেড়েছন বেল যা সহীহ িহেসেব বিণর্ত হেয়ে, তার উ�ের বলা
হয় িতিন শুধু এতটুকুই বেলেছ, এর অিতির� িকছু বেলনিন (শাইখুল
ইসলাম ইবন তাইিময়া রহ. ‘আন-িনয়য্া’ মজমু‘ রাসাইল কুবরা : ১/২৪৪২৪৫)।
14
. ইরওয়াউল গালীল।
15
. মুসিলম।
16
. যু ল-হুলাইফা মসিজেদ নববী েথেক৬ মাইল দূ ের অবি�ত।
8

১১- এরপর রাসূ লু�াহ  ﷺমসিজেদ সালাত আদায় করেলন ‘এবং
চুপচাপ রইেলন’। 17
१६F

ইহরাম
১২- ‘অতপর কাসওয়া নামক উটনীেত সওয়ার হেলন। উটনীিট
তাঁেক িনেয় বাইদা নামক জায়গায় েগেল িতিন ও তাঁর সািথগণ
হেজর তালিবয়া পাঠ করেলন’। 19
18

১৭F

१८F

১৩- জােবর রা. বেলন, আিম আমার দৃ ি� যতদূ র যায় তািকেয়
েদখলাম, তাঁর সামেন েকবল আেরাহী ও পােয় েহঁেট 20 যা�ারত
১৯F

17

. নাসাঈ। অথর্াৎ এখােন আর তালিবয়া পড়েলন না। এপর তালিবয়া পড়া
শুরু কেরন তাঁর উটনীিট বাইদা নামক �ােন েপৗঁছ ার, েযমনিট সামেন
আসেছ।
18
. এিট রাসূ লু�াহ ﷺ-এর উটনীর নাম। এর আরও নাম রেয়েছ েযমন :
‘আযবা’ এবং ‘জাদ‘আ’। কােরা কােরা মেত কাসওয়া তাঁর উেটর নাম
(নাববী, শারহ)।
19
. ইবন মাজা।
20
. ইমাম নাববী রহ. বেলন, এ েথেক সবাই একমত েয আেরাহন কের এবং
পােয় েহঁেট- উভয়ভােব হজ করা ৈবধ। তেব উভয়িটর মেধয্ উ�ম েকানিট
েস িবষেয় মতিবেরাধ রেয়েছ। অিধকাংশ আিলেমর মেত বাহেন কের হজই
উ�ম। কারণ, (ক) নবী  ﷺএমনিট কেরেছন (খ) বাহেন কের হজ করা
হেজর কাযর্ািদ আদােয় সহায়ক এবং (গ) এেত খরচও েবিশ হয়। তেব
দাউদ জােহরী �মুখ েহঁেট হজ করােক উ�ম বেলেছন। তার মেত এেত
েবিশ ক� হয় বেল তা উ�ম। তার এ মত সিঠক নয়। এ েথেক বু ঝা যায়
িবমােন সফর কের হেজ যাওয়া জািয়য বরং মু�াহাব। তেব েকউ েকউ েয
9

মানু ষ আর মানু ষ। তাঁর ডােন অনু রূ, তাঁর বােমও অনু রূপ তাঁর
েপছেনও অনু রূপ মানুষ আর মানুষ। আর রাসূলু�াহ ﷺআমােদর
মােঝ অব�ান করিছেলন। তাঁর ওপর পিব� কুরআন নািযল হয়।
িতিনই েতা তার বয্াখয্া জােনন। তাই িতিন েয আমল করিছেল
আমরা হুবহু তাই আমল করিছলা 21
২০F

১৪- িতিন তাওহীদ স�িলত

22
২১F

তালিবয়া পাঠ কেরন,

হাদীস বণর্না কের, ‘বাহেন হজকািরর �িতিট কদেম স�রিট েনিক েলখা
হয় আর েহঁেট হজকািরর �িত কদেম সাতশ েনিক েলখা হয়’ এিট স�ূ ণ্র
জাল ও বােনায়াট হাদীস। (েদখুন : িসলিসলাতুল আহাদীস আদ-দাঈফা :
৪৯৬-৪৯৭)। ইবন তাইিময়া রহ. বেলন, এ বয্াপারিট িনভর্র করে
হজকািরর ওপর। কােরা কােরা জনয্ বাহেন হজ উ�ম আবার কােরা কােরা
জেনয্ েহঁেট হজ উ�ম। িটই সিঠক মত।
21
. জািবর রা.-এর কথার মেধয্ এ কথার �িত সূ� ইি�ত রেয়েছ ে,
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ামই সাহাবীেদর সামেন পিব� কুরআন
তুেল ধরেতন। একমা� িতিনই কুরআেনর যথাথর্ তাফিসর ও বয্াখয
জানেতন। িতিন ছাড়া অনয্রা এমনিক েখাদ তাঁর সাহাবরাও তাঁর বয্াখয্া
মুখােপক্ষী িছেলন
22
. তাওহীদ ও িশরক িবপরীতমুখী দু ’িট িবষয় যা েকানিদন একি�ত হেত
পাের না। এ-দু েয়র একিটর উপি�িতর অথর্ অনয্িটর িবদায়। িঠক র-িদন
অথবা আগু-পািনর ৈবপিরে�র মতই। আ�াহ তা‘আলা বেলন,
ّ ت م ا ٱ جَ ٱ ع م ر ة
َ َََُُِّۡۡوْ �َّۡ وَل
ِِۚ�
‘েতামরা হজ ও উমরা আ�াহর জনয্ স�� কেরা’ রাসূ লু�াহ  ﷺএর জীবেন
তাওহীদ সবেচ’ েবিশ গুরু� েপেয়ে িতিন তাওহীদেক তাঁর জীবেনর মূ ল
লক্ষয্ বািনেয়েছন। হেজ িন�বিণর্ত আমলসমূহ স�াদেন তাওহীেদর
10

ْ ّ َ َ َ َ َ َ َ َ َّْ َ َّْ ّ ّ َ َّْ
َ ْ ْ َ َ َ ْ
ﺷ�ﻚ لﻚ َّﻴْﻚ  إِنَ اﻟ َ ْﻤ َﺪ َوﻟِّﻌ َﻤﺔ لﻚ َوال ُﻤﻠﻚ
ِ َﻴ َﻚ لﻠَ َُﻢَ َ ََﻴﻚ ﺒﻟَﻴﻚ ﻻ
َ
.ﺷ�ﻚ لﻚ
ِ ﻻ،
(লাববাইক আ�াহু�া লাববাই, লাববাইকা লা শারীকা লাকা
লাববাইক, ই�াল হামদা ওয়ান িন‘মাতা লাকা ওয়াল মু�, লা
শারীকা লাক)।
‘আিম হািযর, েহ আ�াহ, আিম হািযর। েতামার েকান শরীক েনই,
আিম হািযর। িন�য় যাবতীয় �শংসা ও িনয়ামত েতামার এবং
রাজ�ও, েতামার েকান শরীক েনই।’ 23
2F

১৫- আর মানু েষরাও েযভােব পারিছল এই তালিবয়া পাঠ
করিছল। তারা িকছু বাড়িত বলিছল। েযমন,
َ َْ َ َ َّْ
َ َْ َ َ ْ َ
.اﺿ ِﻞ
ِ  َّﻴﻚ ذا اﻟﻔﻮ،ﺎر ِج
ِ َﻴﻚ ذا الﻤﻌ
তাঁর গুরু� িবেশষভােব �কাশ েপেয়েছ। েয, ১. তালিবয়া পাঠ। ২.
েলাক-েদখােনা ও িরয়া েথেক মু� হজ পালেনর জনয্ আ�াহর কােছ দ‘আ।
৩. তাওয়াফ েশেষ দু ’রাক‘আত সালাত আদায় করার সময় তাওহীদ স�িলত
‘সূ রা আল-কািফরূ’ ও সূ রা ইখলাস’ পাঠ। ৪. সাফা ও মারওয়ায়
তাওহীদিনভর্র দ ‘আ পাঠ। ৫. আরাফার দু ‘আ ও িযকরসমূ েহও তাওহীদ
স�িলত বাণী উ�ারণ ৬. হাদী বা কুরবানীর পশু যেবেহর সময় তাকবীর
পাঠ। ৬. জামরায় পাথর িনেক্ষেপর সময় তাকবীর পাঠ ইতয্ািদ। ত
�েতয্ক বয্ি�র কতর, তাওহীেদর হাকীকত স�েকর্ সেচতন হওয়া। িশরক
ও িবদ‘আত েথেক সতকর্ থাকা।
23
. বু খারী : ৫৯১৫, মুসিলম : ১১৮৪।
11

(লাববাইকা যাল মাআিরিজ, লাববাইকা যাল ফাওয়ািযিল) িক�
রাসূ লু�াহ  ﷺতােদরেক তা রদ করেত বেলনিন। 24
২৩F

১৬- তেব িতিন বারবার তালিবয়া পাঠ করিছেলন।
َ َّْ
ّ َّﻚ لﻠ
১৭- জােবর রা. বেলন, আমরা বলিছলাম, َُﻢ
( َﻴলাববাইক
َ َّْ
َ
আ�াহু�) ( َﻴﻚ ِﺎﺤﻟ ِﺞলাববাইকা িবল-হা�)। আমরা খুব
িচৎকার কের তা বলিছলাম। আর আমরা েকবল হেজরই িনয়ত
করিছলাম। তখেনা আমরা হেজর সােথ উমরার কথা জানতাম
না। 25
২৪F

১৮- আর আেয়শা রা. উমরার িনয়ত কের এেলন। ‘সািরফ’ 26
25F

24

. ইবরাহীম আ. এর তালিবয়া িছল তাওহীদ স�িলত। সবর্�থম আমর ইবন
লু হাই খুযাঈ জােহলী যু েগ তালিবয়ােত িশরক যু � কের বেল,
َ َ
َ
ُ ُ َ َ َ ُ ً
.ﻻَّ ﺮﺷ��ﺎ ﻫ َﻮ لﻚ � ْﻤ ِﻠﻜﻪ َو َﻣﺎ َمﻠﻚ
ِ
‘িক� একজন শরীক যার তুিমই মািলক এবং তার যা িকছু রেয়েছ তারও’
(উমদাতুল কারী : ২৪/ ৬৫; আযরাকী, আখবাের ম�া : ১/২৩২)।
তার অনু সরেণ মুশিরকগণ হজ ও উমরার তালিবয়া পােঠ উ� িশরক স�িলত
বাকয্ যু� করত। রাসূলু�াহ ﷺতালিবয়ায় তাওহীেদর �� েঘাষণা িদেলন
এবং তা েথেক িশরকযু � বাকয্ দূর কের িদেলন(মুসিলম : ১১৮৫)।
25
. ইবন মাজা।
26
. এই জায়গািট তান‘ঈেমর কাছাকািছ বায়তুললাহ েথেক ১০ মাইল দূ ের
উ�র িদেক অবি�ত।
12

নামক �ােন এেস িতিন ঋতুবতী হেয় েগেলন। 27
২৬F

ম�ায় �েবশ ও বায়তু�াহর তাওয়াফ
১৯- এমিনভােব আমরা তাঁর সােথ বায়তু�াহ্ এেস েপৗঁছলাম
সময়টা িছল িযলহেজর চার তািরখ েভারেবলা। 28
২৭F

২০- নবী  ﷺমসিজেদর দরজার সামেন এেলন। অতপর িতিন
তাঁর উট বসােলন। তারপর মসিজেদ �েবশ করেলন।
২১- িতিন হাজের আসওয়াদ �শর্ করেলন
২২- এরপর িতিন তাঁর ডান িদেক চলেলন। 29
२८F

২৩- অতপর িতিন িতন চ�ের রমল 30 করেত করেত হাজের
আসওয়ােদর কােছ আসেলন। আর চতুথর্ �ের �াভািবকভােব
হাঁটেলন।
২৯F

২৪- এরপর মাকােম ইবরাহীম আ.-এ েপৗঁেছ এ আয়াতিট
ّ
িতলাওয়াত করেলন : ً�َﺨﺗَُّوا ﻣِﻦْ ﻣَﻘ َﺎمِ إِﺑْﺮَاﻫِﻴﻢَ مُﺼ
( ِﺬওয়া�ািখযূ
িমম মাকািম ইবরাহীমা মুসা�া)। িতিন উ��ের এই আয়াতিট
27

.
.
29
.
30
.
28

মুসিলম।
মুসিলম।
মুসিলম।
রমল হে�, ঘন পদেক্ষেপ বীেরর মত �ত হাঁটা
13

িতলাওয়াত করেলন যােত েলােকরা শুনেত পায় 31
৩০F

২৫- এরপর মাকােম ইবরাহীমেক তাঁর ও বায়তু�া� মাঝখােন
েরেখ দু ই রাক‘আত সালাত আদায় করেলন। 32
৩১F

২৬- ‘িতিন এ দু ’রাক‘আত সালােত সূ রা কািফরূন ও সূরা ইখলাস
পেড়িছেলন।’ 33
32F

২৭- এরপর িতিন যমযেমর কােছ িগেয় যমযেমর পািন পান
করেলন এবং তাঁর িনেজর মাথায় ঢালেলন। 34
৩৩F

২৮- এরপর িতিন হাজের আসওয়ােদর িনকট িগেয় তা �শর্
করেলন।
সাফা ও মারওয়ায় অব�ান
২৯- তারপর সাফা দরজা িদেয় েবর হেয় সাফা পাহােড় েগেলন।
সাফা পাহােড়র কাছাকািছ এেস পাঠ করেলন :
ُ َ ّ
َ َ ْ ََ ْ َْ َ َ ّ
ُّ
َﺎ ﺑَﺪَأَ ا�َ ﺑِ ِﻪ
�َ أﺑْ َﺪأ ِﺑ
ِ إِّ الﺼَﻔﺎ والﻤﺮوة ِﻣﻦ ﺷﻌﺎﺋِ ِﺮ
‘িন�য় সাফা ও মারওয়া আ�াহর িনদশর্নসমূেহর অনয্তম
31

. নাসাঈ।
. বায়হাকী, মুসনােদ আহমদ।
33
. নাসাঈ, িতরিমযী।
34
. আহমদ।
32
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আ�াহ যা িদেয় শুরু কেরে, আিমও তা িদেয় শুরু কর’।
অতপর িতিন সাফা িদেয় শুরু করেলন এবং কাবাঘর েদখা যা
এমন উঁচুেত উঠেলন।
৩০- অতপর িতিন িকবলামুখী হেয় আ�াহর এক�বাদ, বড়� ও
�শংসার েঘাষণা িদেয় বলেলন,
َ ُ ﻪﻟَُ الْﻤ
ِّ
 و
َ إِﻪﻟََ إِﻻَّ ا�َ َﻻ
ُّ
َ َ�ُﻤِﻴﺖُ و
َﻫُﻮ ﻰﻠﻋََ ﻞﻛ
َُِﻠْﻚُ وَﻪﻟَُ اﺤﻟَْﻤْﺪ �ُْي
 ﺮﺷِ�ﻚَ ﻪﻟ
َ
ْ َ َ ْ َ َ َ َ ُ َ ْ َ َ َ إِﻪﻟََ إِﻻَّ ا�َُّ وَﺣْﺪَهُ أَ�َْﺰَ وَﻋْﺪَهُ وَﻧَﺮ
 ﻗ
.اب َوﺣ َﺪه
ﺼ �ﺒﺪه وﻫﺰم اﻷﺣﺰ
ٍََﺪِﻳﺮٌ ﻻ
(লা-ইলাহা ই�া�াহু ওয়াহদাহু -শারীকালাহু লাহুল্ মু
ওয়ালাহুল হা�ু ইউহয়ী ওয়া ইয়ুমীতু ওয়াহুয়া আলা কুি� শাইিয়
কাদীর, লা-ইলাহা ই�া�াহু ওয়াহদাহু -শারীকালাহু আনজাযা
ওয়াদাহ, ওয়া নাছারা আবদাহু ওয়া হাযামাল আহযাবা ওয়াহদা)।
‘আ�াহ ছাড়া েকান ইলাহ েনই, িতিন এক। তাঁর েকান শরীক
েনই। রাজ� তাঁরই। �শংসাও তাঁর। িতিন জীবন ও মৃতুয্ েদন।
আর িতিন সকল িবষেয়র ওপর ক্ষমতাবান। আ�াহ ছাড়া েকা
ইলাহ েনই, িতিন এক। তাঁর েকান শরীক েনই। িতিন তাঁর
অ�ীকার পূ ণর্ কেরেছ; তাঁর বা�ােক সাহাযয্ কেরেছন এবং
একাই শ�-দলগুেলােক পরািজত কেরেছন’ 35 অতপর এর
মােঝ িতিন দু ‘আ করেলন এবং এরূপ িতনবার পাঠ করেলন
34F

৩১- এরপর মারওয়া পাহােড়র িদেক েহঁেট অ�সর হেলন। যখন
. নাসাঈ, মুসিলম। (খ�েকর যু ে�)

35
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িতিন বাতনু ল-ওয়াদীেত পদাপর্ন করেল, তখন িতিন েদৗড়ােত
লাগেলন। যখন িতিন ‘উপতয্কার অপর �াে’ 36 এেস েগেলন,
তখন িতিন �াভািবক গিতেত চলেত লাগেলন। মারওয়ায় এেস
িতিন তােত আেরাহন করেলন এবং বায়তু�া� িদেক
তাকােলন। 37
35F

৩৬F

৩২- অতপর সাফা পাহােড় যা কেরিছেলন মারওয়া পাহােড়ও তাই
করেলন।
হজেক উমরায় পিরণত করার আেদশ
৩৩- মারওয়া পাহােড় েশষ চ�রকােল িতিন বলেলন, েহ
েলাকসকল!
َ َ ُ ْ ْ َ
�
ْ
َ ً ُ
ْ ْ
َْ
ْ ِّ َ� َْﻮ
ُ ْاﺳﺘَ ْﻘﺒَﻠ
اﺳ َﺘﺪﺑَ ْﺮت ل ْﻢ أ ُﺳ ِﻖ ال َﻬﺪ َى َو َﺟ َﻌﻠﺘُ َﻬﺎ � ْﻤ َﺮة � َﻤ ْﻦ
ﺖ ِﻣ ْﻦ أم ِﺮى ﻣﺎ
ٌَ ﻣِﻨْ�ُﻢْ ﻟَيْ َ َ ﻪُ ﻫَﺪْى
ً ُ ْ ْ ْ
.ﻓَﻠْﻴَﺤِﻞَّ وَﻴ ﻟَﺠ َﻌﻠ َﻬﺎ � ْﻤ َﺮة
ﺲ ﻣَﻌ
ن
‘আিম পের যা বুেঝিছ তা যিদ আেগ বুঝেত পারতাম, তাহেল
হাদী বা কুরবানীর পশু সােথ িনেয় আসতাম না এবং হজেক
উমরায় পিরণত করতাম। েতামােদর মেধয্ যার সােথ হাদীবা পশু
েনই েস েযন হালাল হেয় যায় এবং এটােক উমরায় পিরণত

. মুসনােদ আহমদ।
. নাসাঈ।

36
37
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কের।’ 38 অনয্ বণর্নায় এেস,
ّ
ْ
ُ
ُ �َلﺼَّﻔَﺎ وَالْﻤَﺮْوَةِ وَﻗَﺮﺼُِّوا �ُﻢَ أ
ّ
ﻴﻤﻮا
َﺣِﻠُﻮا ِﻣ ْﻦ ِإﺣ َﺮا ِﻣ� ْﻢ ﻓُﻮا ﺑِﺎﺒﻟَْﻴْﺖِ وَ�َ�ْ َا
ِ
ً ْ
ْ َ ْوِ�َﺔِ ﻓَﺄ ّ َﺞِّ وَاﺟْﻌَﻠُﻮا ﻟَّﻲ
َ
َ َ ً  إ
.ا ِﺘ ﻗ ِﺪﻣﺘُ ْﻢ ﺑِ َﻬﺎ ُﻣﺘ َﻌ �ًﺔ
ِﺣﻼﻻ ِذَا ﺎﻛَنَ ﻳﻮْمُ اﻟﺮﺘَّ َﻫِﻠُﻮا ﺑ
37F

‘বায়তু�া� তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার মােঝ সা‘ঈ কের েতামরা
েতামােদর ইহরাম েথেক হালাল হেয় যাও এবং চুল েছাট কের
েফল। অতপর হালাল হেয় অব�ান কর। এমিনভােব যখন
তারিবয়া িদবস 39 (িযলহেজর আট তািরখ) হেব, তখন েতামরা
হেজর ইহরাম েবঁেধ তালিবয়া পাঠ কর। আর েতামরা েয হেজর
ইহরাম কের এেসছ, েসটােক তামা�ু েত পিরণত কর।’ 40
৩৮F

39F

৩৪- তখন সু রাকা ইব্ন মািলক ইব্ন জু‘শুম র. মারওয়া
পাহােড়র পাদেদেশ িছেলন, িতিন দাঁিড়েয় বলেলন, ইয়া
রাসূ লা�াহ, আমােদর এই উমরায় রূপা�র কের তামা�ু করা িক
38.

সাহাবীেদর মেধয্ যারা হাদী সে� িনেয় আেসনিন রাসূলু�াহ ﷺতাঁেদরেক
উমরা কের হালাল হেত িনেদর্শ িদেয়েছ, যােত তােদর হজ মুশিরকেদর
িবপরীত হয়। েকননা মুশিরকরা মেন করেতা, হেজর মাসসমূ েহ উমরা পালন
জঘনয্তম অপরাধ(বু খারী : ৭২৩০)।
39
. ৮ িযলহজেক ইয়াওমুত তারিবয়া বলা হয়। ইয়াওমুত-তারিবয়া অথর্ পািন
পান করােনার িদন। িমনায় পািন িছল না বেল এিদন হাজীরা পািন পান কের
িনেতন, সােথও িনেয় িনেতন এবং তােদর বাহন জ�গুেলােকও পািন পান
করােতন। তাই এই িদনেক পান করােনার িদন বলা হয়। ইব্ন কুদাম, আলমুগনী : ৩১৪।
40
. বু খারী ও মুসিলম।
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শুধু এ বছেরর জনয্ নািক সব সমেয়র জন? তখন নবী ﷺ
দু ’হােতর আ�ুলগুেলা পর�েরর মেধয্ �েবশ কিরেয় বলে,
َ َ ْ َ
َ َ ْ َ
َ ََﻠﺖِ اﻟْﻌُﻤْﺮَةُ ﻰﻓِ اﺤﻟَْﺞِّ  َﻟ ﻳَ ْﻮمِ اﻟْﻘﻴ
، ﻻ ﺑَﻞ ﻷﺑَ ٍﺪ أﺑَ ٍﺪ، ﻻ ﺑَﻞ ﻷﺑَ ٍﺪ أﺑَ ٍﺪ، ﺎﻣ ِﺔ
ِ
إِﻰ
‘হেজর েভতের উমরা িকয়ামত িদন পযর্� �িব হেয়েছ। না,
বরং তা সবসমেয়র জনয, না, বরং তা সবসমেয়র জনয’ এ কথািট
িতিন িতনবার বলেলন।’ 41
40F

৩৫- সু রাকা ইব্ন মািলক রা. বলেলন, ইয়া রাসূ লা�াহ,
আমােদরেক দীেনর বয্াখয্া ি, আমােদরেক েযন এখনই সৃ ি�
করা হেয়েছ (অথর্াৎ আমােদরেক সদয্ভূিম� স�ােনর নয্ায় দীে
তালীম িদন)। আজেকর আমল িকেসর ওপর িভি� কের? কলম
যা িলেখ শুিকেয় িগেয়েছ এবং তাকদীর েয িবষেয় অবধািরত হেয়
িগেয়েছ, তার িভি�েত? না িক ভিবষয্েত রিচতবয্ নতুন েকা
িবষেয়র িভি�েত? 42 িতিন বলেলন,
ّ
َ َ ْ ْ َ َ َ ُ َ َْْ
ْ ََﺎ ﺟَﻔ
ْ ِ
.لﻤﻘﺎ ِدﻳْ ُﺮ
ﺖ ﺑِﻪ اﻷﻗﻼم وﺟﺮت ﺑِﻪ ا
 ﺑَﻞ ﻲﻓ،َ
41F

‘না, বরং যা িলেখ কলম শুিকেয় িগেয়েছ এবং েয বয্াপাে
তাকদীর িনধর্ািরত হেয় িগেয়ে, তা-ই েতামরা আমল করেব।

41

. ইব্ন জার, আল-মুনতাকা।
. অথর্া, আমােদর কমর্কা� িক আেগই িনধর্ািরত নািক আমরা সামেন য
করব েসটাই চূ ড়া�?

42
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িতিন বলেলন, ‘তাহেল’ 43 আর আমেলর দরকার কী? তখন
রাসূ লু�াহ  ﷺবলেলন,
ّ ٌ ْﻤَﻠُﻮا ﻓَﻞﻜ
ُ
٤٤ ُ َ
ٌ ّ ُ يَﺮﺴ
]َ [ل ِ َﻤﺎ ﺧِﻖَ ﻪﻟ
42F

F43

‘েতামরা আমল কের যাও, েতামােদর েকউ েয জনয সৃ � হেয়ছ
তার জনয্ েস কাজ করা সহজ কের েদয়া হেয়েছ’ 45
4F

৩৬- জােবর রা. বেলন, ‘িতিন আমােদরেক আেদশ িদেলন,
আমরা হালাল হেয় েগেল েযন হাদীর বয্ব�া কির’ 46 ‘আমােদর
মধয্ েথেক এক উেট সাতজন অংশ িনেত পাের’ 47 ‘যার সােথ
হাদী েনই েস েযন হেজর সমেয় িতনিদন েরাযা রােখ আর যখন
িনজ পিরবােরর িনকট অথর্াৎ েদেশ িফের যােব তখন েযন
সাতিদন েরাযা রােখ।’ 48
45F

46F

47F

৩৭- ‘অতপর আমরা বললাম, কী হালাল হেব? িতিন বলেলন,

. মুসনােদ আহমদ।
. অথর্াৎ তাকদীের যিদ ভােলা িলখা হেয় থাে, তাহেল ভাল কাজ করা তার
জনয্ সহজ হেব। আর যিদ তাকদীের খারাপ িলখা থাে, তেব খারাপ কাজ
করা তার জনয্ সহজ কের েদয়া হেব
45
. মুসনােদ আহমদ।
46
. মুসিলম, মুসনােদ আহমদ।
47
. মুসনােদ আহমদ।
48
. মুয়া�া, বায়হাকী।
43
44
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٤٩

’সব িকছু হালাল হেয় যােব।‘

F48

ُُّ ّ
.ﻟِْﻞُ ُﻪ

৩৮- ‘িবষয়িট আমােদর কােছ কিঠন মেন হল এবং আমােদর
অ�র সংকুিচত হেয় েগল।’ 50
49F

বাতহা নামক জায়গায় অব�ান
৩৯- ‘জােবর রা. বেলন, আমরা েবর হেয় বাতহা 51 নামক �ােন
েগলাম। িতিন বেলন, এমতাব�ায় এক েলাক বলেত লাগল,
َ
ْ
ْ َ
�ﻬ ِﺪي ﺑِﺄْ�ِ اﻴﻟَ ْﻮ َم
৫০F

‘আজেক আমার পিরবােরর সােথ আমার সাক্ষােতর পাল’ 52
51F

৪০- ‘জােবর রা. বেলন, আমরা পর�র আেলাচনা করেত
লাগলাম। অতপর আমরা বললাম, আমরা হাজী িহেসেব েবর
হেয়িছলাম। হজ ছাড়া আমরা অনয্ িকছুর িনয়ত কিরিন।
এমতাব�ায় আমােদর কােছ আরাফা িদবস আসেত যখন আর
মা� চার িদন বাকী।’ 53 ‘এক বণর্নায় এেসে, পাঁচ রাি�, তখন
রাসূ লু�াহ  ﷺআমােদরেক িনেদর্শ িদেল, েযন আমরা আমােদর
52F

. মুসনােদ আহমদ, তাহাবী।
. মুসনােদ আহমদ, নাসাঈ।
51
. বায়তু�াহর পূ বর্িদেক অবি�ত
52
. মুসনােদ আহমদ।
53
. মুসনােদ আহমদ।
49

50
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�ীেদর সােথ িমিলত হই। অতপর আমরা আরাফার উে�েশয্
(িমনা) গমন কির, অথচ আমােদর পুরুষা�গুিল সেব মা
বীযর্�লন কেরেছ। জােবর র. এিট হাত িদেয় ইি�ত কের
েদখাি�েলন। বণর্নাকারী বেল, আিম েযন জােবর রা. এর কথার
সােথ হাত িদেয় ইি�ত কের েদখােনার বয্াপারিট েদখেত পাি�।
েমাট কথা, তাঁরা বলেলন, আমরা িকভােব তামা�ু করব অথচ
আমরা শুধু হেজর নাম উে�খ কেরিছ’ 54
53F

৪১- জােবর রা. বেলন, ‘িবষয়িট নবী ﷺএর কােছ েপৗঁছল।
আমরা জািন না এটা িক আসমান েথেক তাঁর িনকট েপৗঁছল নািক
মানু েষর িনকট েথেক েপৗঁছল’ 55
54F

হজেক উমরায় পিরণত করার েজার তািগদ িদেয় রাসূ লু�াহ ﷺ
এর ভাষণ এবং সাহাবীগেণর তাঁর আনু গতয
৪২- ‘অতপর রাসূ লু�াহ  ﷺদাঁিড়েয়’ 56 ‘মানু েষর উে�েশয্ ভাষণ
িদেলন। িতিন আ�াহর �শংসা ও গুণাবিল বণর্না কে
বলেলন,’ 57
ُّ�َ
َ
ُ ّ ْ ُ ُ َ ْ ََ ّ ْ ُ ََْ ّ ْ ُْ َ ْ َ ُ ّ
َأَﺑَﺮُ� ْﻢ
 ﻗﺪ ﻋ ِﻠﻤﺘﻢ َ�ِ أ�ﻘﺎ�ﻢ َِ ِ وأﺻﺪﻗ�ﻢ،�ِّ �ُﻌَﻠِّﻤُﻮ�ِ � ﻬَﺎ اﻨﻟَﺎس
5F

56F

54

.
.
56
.
57
.
55

বু খারী, মুসিলম।
মুসিলম।
মুসিলম, তাহাবী, ইবন মাজা।
মুসনােদ আহমদ, তাহাবী,
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‘েহ মানু ষ, েতামরা িক আমােক আ�াহ স�েকর্ জ্ঞান ? 58
েতামরা জােনা, িন�য় আিম েতামােদর েচেয় আ�াহেক েবিশ ভয়
কির, েতামােদর েচেয় অিধক সতয্বাদ, েতামােদর েচেয় অিধক
সৎকমর্শীল।
َ  ﻓَﺈِ ّ لَﻮْﻻَ ﻫَﺪْي
ْﻌَﻠُﻮا
ُ
ُ ْ ﺤﻟَﻠَﻠ
َ ﺖ َﻛﺤﺗَِﻠُّﻮن
ُ ﻣَﺎ آمُﺮ
ِّ ِ� َ وَﻟ�ِﻦْ ﻻَ �َِﻞُّ ﻣ
ِ
�
ﻢْ ﺑِﻪ
�
ِ
ِ
َ ُ ْ ْ َ
َْ
ْ  َولَﻮ.َامٌ ﺣَﻰﺘّ �َﺒْﻠُﻎَ الْﻬَﺪْيُ �َِﻠَّ ُﻪ
َ
ُ ْاﺳﺘَ ْﻘﺒَﻠ
اﺳﺘَﺪﺑَ ْﺮت ل ْﻢ أ ُﺳ ِﻖ
ﺖ ِﻣ ْﻦ أم ِﺮى ﻣﺎ
ِ
ّ
لْﻬَﺪْىَ ﻓَﺤِﻠُﻮا
57F

‘আিম েতামােদরেক যা িনেদর্শ করিছ তা পালন কর’ 59 আমার
সােথ যিদ হাদী (যেবেহর পশ) না থাকত, তাহেল আিম অবশয্ই
হালাল হেয় েযতাম েযরূপ েতামরা হালাল হেয় যা�। িক�
যতক্ষণ না হাদী তার িনিদর্� �া েন েপৗ, [অথর্াৎ দশ তািরখ
হাদী যেবহ না হেব] ততক্ষণ আমার পেক্ষ হারামকৃত িবষয়
হালাল হেব না।’ 60 ‘যিদ আিম পের যা েজেনিছ পূ েবর্ই তা
জানতাম, তাহেল হাদী সােথ িনেয় আসতাম না। অতএব, েতামরা
হালাল হেয় যাও।’ 61
58F

59F

60F

৪৩- ‘জােবর রা. বেলন, আমরা আমােদর �ীেদর সােথ সহবাস
করলাম এবং সু গি� বয্বহার করলাম। আমরা আমােদর �াভািবক
58

. বু খারী।
. বু খারী, মুসিলম।
60
. বু খারী।
61
মুসিলম, ইব্ন মাজ, তাহাবী।
59
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েপাশাক-পির�দ পিরধান করলাম।’ 62 ‘আমরা রাসূ লু�াহ ﷺএর
কথা শুনলাম এবং েমেন িনলাম’ 63 ‘অতপর নবী  ﷺিনেজ এবং
যােদর সােথ হাদী িছল 64 তারা ছাড়া সবাই হালাল হেয় েগল এবং
চুল েছাট করল।’ 65
61F

62F

৬৩F

64F

রাসূ লু�াহ  ﷺ-এর মত ইহরাম েবঁেধ ইয়ামান েথেক আলী রা.এর আগমন
৪৪- ‘এিদেক আলী রা. তাঁর কমর্�ল ইয়ামান েথেক রাসূল ু�াহ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�েমর উটগুেলা িনেয় আগম
করেলন।’ 66
65F

৪৫- িতিন ফািতমা রা. েক তােদর মেধয্ েপেলন যারা হালাল
হেয়েছন। িতিন মাথা আঁচিড়েয়েছন,’ 67 র�ীন েপাশাক পেরেছন
এবং সু রমা বয্বহার কেরেছন। িতিন ফািতমা র. েক এই অব�ায়
েদেখ তা অপছ� করেলন। ‘িতিন বলেলন, েতামােক এ রকম
6F

. মুসিলম, নাসাঈ, মুসনােদ আহমদ।
. মুসিলম, তাহাবী।
64
. যােদর সােথ হাদী িছল তাঁরা হেলন, রাসূ ল ﷺ., তালহা রা., আবু বকর রা.,
উমর রা., যু ল-ইয়াসারা রা. ও যু বাইর রা.। সু তরাং তাঁরা িকরান হজ
কেরেছন। এরা ছাড়া সবাই তামা�ু হজ কেরেছন (বু খারী, মুসিলম ও
মুসনােদ আহমদ)।
65
. ইবন মাজা, তাহাবী।
66
. মুসিলম, নাসাঈ।
67
. ইবনু ল-জারূদ
62

63
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করার জনয্ েক িনেদর্শ িদেয়?’ 68 ফােতমা রা. বলেলন, আমার
িপতা আমােক এ রকম করার িনেদর্শ িদেয়েছন
67F

৪৬- জােবর রা. বেলন, আলী রা. ইরােক থাকা অব�ায় বলেতন,
‘ফােতমার কৃতকেমর্র ওপর উে�িজত অব�ায় আিম রাসূল ু�াহﷺ
এর কােছ েগলাম, ফােতমা যা রাসূ েলর বরাত িদেয় বেলেছন েস
স�েকর্ তাঁর কােছ িজেজ্ঞস করলাম। আিম রাসূলেক জানম
েয, আিম ফােতমার এ কাজ অপছ� কেরিছ; িক� েস আমােক
বেলেছ, আমার িপতা আমােক এরকম করেত িনেদর্শ
িদেয়েছন।’ 69 তখন রাসূ লু�াহ  ﷺবলেলন,
ُ َ ََ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ
ﺖ أﻧﺎ أ َم ْﺮ� َﻬﺎ ﺑِ ِﻪ
ﺻﺪﻗﺖ ﺻﺪﻗﺖ ﺻﺪﻗ
68F

‘েস সতয্ বেলে, েস সতয্ বেলে, েস সতয্ বেলে’ 70। ‘আিমই
তােক এরকম করেত িনেদরশ িদেয়িছ।’ 71
69F

70F

৪৬- জােবর রা. বেলন, রাসূ লু�াহ আলী রা. েক বলেলন, হেজর
িনয়ত করার সময় তুিম কী বেলিছেল? িতিন বলেলন, আিম
বেলিছ,
ُ َُ
ّ
،ﷲ ﷺ
ِ ﻬُﻢَّ إِ�ِّ أُﻫِﻞَّ ﺑِﻤَﺎ أَﻫَﻞَ ﺑِ ِﻪ رﺳﻮل ا
68

. আবূ দাউদ, বায়হাকী।
. আবূ দাউদ, বায়হাকী।
70
. নাসাঈ, মুসনােদ আহমদ।
71
. নাসাঈ, মুসনােদ আহমদ।
69
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‘েহ আ�াহ, িন�য় আিম এভােব ইহরাম বাঁধিছ েযভােব রাসূ লু�াহ
 ﷺইহরাম েবঁেধেছন’।
৪৭- রাসূ লু�াহ  ﷺবলেলন,
ْ ُ ْ َ ّ َ َ َ َ ْ َْ َ َ ّ َ
ً ﺚ َﺣ َﺮ
َ ْ اﻣﺎ َﻛ َﻤﺎ أَﻧ
ﺖ
 واﻣﻜ،ُﺗ
ِ ﻓِنَ ﻣ ِﻌ الﻬﺪى ﻓﻼ
‘আমার সােথ হাদী রেয়েছ। সু তরাং তুিম হালাল হেয়া না। তুিম
হারাম অব�ায়ই থােকা েযমন আছ।’ 72
71F

৪৭- জােবর রা. বেলন, ইয়ামান েথেক আলী রা. কতৃর্ক আিনত
হাদী এবং ‘মদীনা েথেক’ 73 রাসূ লু�াহ  ﷺকতৃর্ক আিনত হাদীর
‘েমাট সংখয্া িছল একশত উট’ 74
72F

73F

৪৮- জােবর রা. বেলন, নবী  ﷺও যােদর সােথ হাদী িছল, তাঁরা
ছাড়া সব মানু ষ হালাল হেয় েগল এবং চুল েছাট করল।
৮ িযলহজ ইহরাম েবঁেধ িমনা যা�া
৪৯- অতপর যখন তারিবয়া িদবস (িযলহেজর আট তািরখ) হল,
তখন তাঁরা ‘তােদর আবাস�ল বাতহা েথেক’ 75 হেজর ইহরাম
74F

72

.
.
74
.
75
.
73

নাসাঈ।
নাসাঈ, ইবন মাজা।
দারমী।
বু খারী, মুসিলম।
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েবঁেধ িমনা অিভমুেখ রওয়ানা হেলন।
৫০- জােবর রা. বেলন, রাসূ লু�াহ  ﷺআেয়শার কােছ েগেলন।
িতিন তাঁেক ��নরত অব�ায় েপেলন। তখন িতিন বলেলন,
ّ� َ ْ َ َ
ْ َ َ ْ ْ َ َ
ُ َ
ّ
 وَﻗَﺪْ ﺣَﻞَّ اﻨﻟَﺎ ُس َول ْﻢ أﺣ ِﻠﻞ َول ْﻢ أ ُﻃﻒ
ُ  ﺷ ِﺎ� َِ ْ ﺣِﻀْﺖ: ﺖ
َﻣﺎ ﺷﺎﻧ ِﻚ ؟ ﻗﺎﻟ
ْ
َ ََ َ
ََ
ّ َﻟ
ّ ﻫَﺬَا أَمْﺮٌ ﻛَﺘَﺒَﻪُ ا�َُّ ﻰﻠﻋ
◌্
র
ﺎل
ﻘ
�
.
اﻵن
ِﻟَْﺞ
ﻟَْﻴ
ﺖِ وَاﻨﻟَّﺎسُ ﻳَﺬْﻫَﺒُﻮنَ إِﻰ
ّ
ْ َ َْ َ ّ
َْ َ َ
ََ
� أن
� ُﺎت آد َم ﻓﺎﻏت ِﺴ ِ� ﻢَّ أَﻫِ�ِ َْﺞِّ �ُﻢَّ ﺣُﻰﺠ ِّ َاﺻْﻨَﻰ ِﻌ ﺎ ﻳَﺼْﻨَﻊُ اﺤﻟَْﺎج
ِ �ﻨ
ّ
َُ َ
ِ�َﻮ� ﺎﺒﻟَْﻴْﺖِ وَﻻَ ﺗُﺼ
ِ ﻻ �ﻄ
‘েতামার কী হেয়েছ? আেয়শা রা. বলেলন, আমার হােয়য এেস
েগেছ। েলাকজন হালাল হেয় িগেয়েছ; িক� আিম হালাল হেত
পািরিন। বায়তু�াহর তাওয়াফও কিরিন। অথচ সব মানু ষ এখন
হেজ যাে�। রাসূ লু�াহ  ﷺবলেলন, এটা এমন একিট িবষয়, যা
আ�াহ আদেমর কনয্া স�ানেদর ওপর িনধর্ারণ কের িদেয়েছন
সু তরাং তুিম েগাসল কের নাও। অতপর হেজর তালিবয়া পাঠ
কর। ‘তারপর তুিম হজ কর এবং হজকারী যা কের তুিমও তা
কর; িক� বায়তু�া� তাওয়াফ কেরা না এবং সালাত আদায় কেরা
না’। 76 ‘অতপর িতিন তাই করেলন, িক� বায়তু�া� তাওয়াফ
করেলন না।’ 77
७५F

76F

. মুসনােদ আহমদ, আবূ দাউদ।
. মুসনােদ আহমদ।

76
77
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৫১- আর রাসূ লু�াহ  ﷺউেটর িপেঠ আেরাহন করেলন। 78 িতিন
‘আমােদরেক িনেয় িমনায়’ 79 েযাহর, আসর, মাগিরব, ইশা ও
ফজেরর সালাত আদায় করেলন।
৭৭F

78F

৫২- অতপর িতিন িকছু ক্ষণ অেপক্ষা করেলন। এভােবই স
উিদত হেলা। 80
৭৯F

৫৩- িতিন নািমরা নামক �ােন ‘তাঁর জনয’ 81 একিট পশেমর তাবু
�াপন করার িনেদর্শ িদেলন
80F

আরাফায় যা�া ও নািমরােত অব�ান
৫৪- এরপর রাসূ লু�াহ  ﷺরওয়ানা হেলন। কুরাইশেদর এ
বয্াপাের েকান সে�হ িছল না ে, িতিন মাশ‘আের হারাম (অথর্া)
‘মুযদািলফােতই’ 82 অব�ান করেবন এবং েসখােনই তাঁর
অব�ান�ল হেব। েকননা কুরাইশরা জােহলী যু েগ এরকম
81F

. এ েথেক বু ঝা যায় এসব �ােন হাঁটার েচেয় আেরাহনই উ�ম; েযমন পুেরা
রা�ায় েহঁেট আসার েচেয় বাহেন আসা উ�ম। েদখুন : আত-তা‘লীক : ১৬।
79
. আবূ দাউদ।
80
. এ েথেক জানা েগল, িমনায় রাি�যাপন করা এবং সকােলর আেগ এ�ান
তয্াগ না করা সু�ত।
81
. আবূ দাউদ, ইবন মাজা।
82
. আবূ দাউদ, ইব্ন মাজা
78
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করত। 83 িক� রাসু লূ�াহ  ﷺমাশ‘আের হারাম অিত�ম কের
আরাফায় উপনীত হেলন এবং নািমরা নামক �ােন তাঁর জনয্ তাঁবু
ৈতির করা অব�ায় েপেলন। িতিন েসখােন অবতরণ করেলন।
৮২F

৫৫- অতপর যখন সূ যর্ েহেল পড়, তখন িতিন কসওয়া নামক
উটনীিট আনেত বলেলন এবং তােত সওয়ার হেয় উপতয্কা
মেধয্ এেস থামেল 84।
৮৩F

আরাফার ভাষণ
৫৬- অতপর িতিন জনগেণর উে�েশয্ ভাষণ িদেলন এবং
বলেলন,
ُ ْ َ
 نَّ دِﻣَﺎءَ�ُﻢْ وَأَمْﻮَاﻟَ�ُﻢْ ﻋَﻠَﻴْ�ُﻢْ ﺣَﺮَامٌﻛَﺤُﺮْﻣَﺔِ ﻳَﻮْﻣ
ِ�ُﻢْ ﻫَﺬَا ﻰﻓ ﺷﻬ ِﺮ� ْﻢ
ِ
َ َ ُ ََ
.�� ْﻢ ﻫﺬا
ِ َﺬَا ﻰﻓ ﺑ
ِ
‘িন�য় েতামােদর র� ও েতামােদর স�দ েতামােদর জনয্
স�ািনত। েযমন েতামােদর এই শহের, েতামােদর এই মােস,
েতামােদর এই িদন স�ািনত’।
83

. হজ পালনকারী সাহাবীগণেক িনেয় রাসূ লু�াহ  ﷺআরাফার ময়দােন
অব�ান করেলন এবং এ-েক্ষে�ও মুশিরকেদর িবপরীত করে, েকননা
মুশিরকরা মুযদািলফায় অব�ান করেতা এবং বলেতা আমরা হারাম এলাকা
ছাড়া অনয্ জায়গায় যাব না এবং েসখান েথেক ��ান করব না। উে�খ,
আরাফা হারাম এলাকার বাইের অবি�ত।
84
. এ উপতয্কার নাম হে�‘উরনা’। এটা আরাফা এলাকার বাইের অবি�ত।
রাসূ লু�াহ  ﷺএই উরনা উপতযকা েথেক আরাফার ভাষণ িদেয়েছন।
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ٌ
َْ َ َّ
 ﻣِﻦْ أَمْﺮِ اﺠﻟَْﺎﻫِﻠِﻴَّﺔِ ﺤﺗَْﺖ
.� َم ْﻮ ُﺿﻮع
ٍ َّ ﻞﻛَُّ ﻰﺷَْء
ِ �َ ﻗَﺪَ�َ ﻫﺎ
‘েজেন রােখা! িন�য় জািহিলয়ােতর �েতয্কিট িবষয় আমার এই
দু ই পােয়র তেল রাখা হল’।
ََ َ ْ َُ َ َ ْ ُُ َ َ َ َّ
ّ
ُ  َو ِد َﻣ
ﻴﻌﺔ ﺑ ْ ِﻦ
ﻟَْﺎﻫِﻠِﻴَ ِﺔ َم ْﻮ ُﺿ
ﺎء
ِ�ٌ َﺔٌ وَ ِإنَّ أَوَل دمٍ أﺿﻌﻪ ِﻣﻦ ِدﻣﺎﺋِ َﻨﺎ َ د َم إﺑ ِﻦ َر
َ
ُ ُْ
ْ
ّ ِ ﺑْﻦِ �َﺒْﺪِ الْﻤُﻄ
.مُﺴْﺮﺘَْﺿَﻌًﺎ ﻰﻓ ﺑَ ِ� َﺳﻌ ٍﺪ �ﻘﺘَﻠﺘﻪ ﻫﺬﻳْﻞ
 ن.ﺐ
ِ
ِ َ ِﻠ
ﻟَْﺎرِث
‘জািহলী যু েগর যাবতীয় রে�র দাবী রিহত করা হল। আমােদর
রে�র দাবীসমূ েহর মেধয্ �থম রে�র দাবী যা রিহত করা হ,
তা ইবন রবী‘আ ইবনু ল-হািরেসর রে�র দাবী। েস সা‘দ েগাে�
দু ধ পানরত অব�ায় িছল। হুযাইল েগা� তােক হতয্া কেরি’।
ّ
ّ
ُ وَأَوَ ُل ر ً�ﺎ أَ َﺿ
ّ َﺎ �َﺒَﺎس ﺑْﻦ َ�ﺒْﺪ ال ْ ُﻤ
ّ ٌرِ�َﺎ اﺠﻟَْﺎﻫِﻠِﻴَ ِﺔ َم ْﻮ ُﺿع
ﺐ
ﻠ
َ
َ
ﻊ

ِ
ِ
ِ
ِ
�ِِ� ﺎﻧَﺎ ر
ِ
ِ
ُّ ُ
ُّ
ُ
َ
ْ
َﺈِﻧَﻪ مﻮﺿٌ ﻠﻛُﻪ
‘জােহলী যু েগর সু দ রিহত করা হল। সবর্�থম েয সুেদর দাবী
রিহত করিছ তা হল আববাস ইব্ন আবদু ল মু�ািলেবর সু দ। তার
পুেরাটাই রিহত করা হল’।
َ َ ّ
ّﻘُﻮا
ّ
ََ ّ
ّ
ََاﺳْﺘَﺤْﻠَﻠْﺘُﻢْ ﻓُﺮُوْﺟَﻬُﻦ
َ�

ِ ا�ََّ ﻰﻓ اﻟنِﺴ
ِ ﺎن
ِ
ِ ﺎء ﻓﺈِّ�ُﻢْ أَﺧَﺬْ�ُﻤُﻮﻫُﻦَ ﺑِﺄﻣ
ّ َ َ
َ�
ِ ﺑِ� ِﻠﻤ ِﺔ
‘আর েতামরা �ীেদর বয্াপাের আ�াহেক ভয় কর। েকননা েতামরা
তােদরেক আ�া� আমানত িহেসেব �হণ কেরছ এবং তােদর
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ল�া�ানসমূ হেক আ�াহর বাণী 85 �ারা হালাল কের িনেয়ছ’।
َ ُ َ ُ َْ
ْ َ ْ َ َُ ُ ْ َ
َ َْ ّ
ِ� 
ﺌ ﻓ ُﺮﺷ� ْﻢ أ َﺣ ًﺪا ﺗ� َﺮﻫﻮﻧﻪ ﻓ ِﺈن � َﻌﻠ َﻦ
نَّ ﻟَ�ُﻢْ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻦَ أن ﻻ ُﻮﻃِﻦ
ّ ِ �ًﺎ �َ�َْ ﻣُﺮﺒ
َ ٍح
َِْْ�ُﻮﻫُﻦَّ ﺮﺿ
‘িন�য় েতামােদর বয্াপাের তােদর ওপর দািয়� হে, তারা েযন
েতামােদর িবছানাসমূ হেক এমন েকান বয্ি� �ারা পদদিলত না
কের যােক েতামরা অপছ� কর (অথর্াৎ তারা েন
পরপুরুষেদরেক তােদর কােছ আসার অনুমিত না েদ)। যিদ
তারা তা কের, তেব েতামরা তােদরেক মৃদুভােব �হার কর।’
ْ َْ ّ
ُ َْ َ ّ
ّ � ْﻢ ر
وف
�ِ ْ�ُﻬُﻦَ َو
 َلَﻬُﻦَ ﻋﻠﻴ
ِ ْﻮَ�ُﻬُﻦَ ﺑِﺎلﻤﻌ ُﺮ
ِ
‘আর তােদর বয্াপাের েতামােদর উপর দািয়� হে, উ�ম প�ায়
তােদর ভরণ-েপাষণ ও েপাশাক-পির�েদর বয্ব�া কর’।
ْ
ّ
ْ ّ َ َ
ُ
ُ �ْ  َو� ِّ ﻗَ ْﺪ ﺗَ َﺮ
َ�َﺎبَ ا
ﺖ ِ�ﻴ� ْﻢ َﻣﺎ ﻟ ْﻦ ﺗ ِﻀُﻮا َ�ﻌ َﺪ ُه إِ ِن ا�ﺘَ َﺼ ْﻤﺘُ ْﻢ ﺑِ ِﻪ ِﻛ
ِ
ِ
‘আিম েতামােদর মেধয্ এমন এক িবষয় েরেখ যাি, যা েতামরা
অ◌া◌ঁকেড় ধরেল আর কখেনা পথ�� হেব না। তা হেলা,
আললা� িকতাব’।
َ
َ َّ ُ َ ْ َ ُ َ َ ُ َ ْ َُْ َ َ ّْ َ َ ُ ُ ْ َ ْ ََُْ
َ ﻚ ﻗَ ْﺪ ﺑََّ ْﻐ
ﺖ ِر َﺳﺎﻻ ِت
َ�  ﻗﺎلﻮا �ﺸﻬﺪ. وأ�ﺘﻢ مَﺴﺌﻮلﻮن �ِ �ﻤﺎ أ�ﺘﻢ ﻗﺎﺋِﻠﻮن
َ ّ َ ْ َ ََ َ ّْ َ َ َّ
.ُِﻣَ ِﺘﻚ
رِﻚ وأَﻳﺖ وﻧﺼﺤﺖ
‘আমার বয্াপাের েতামােদরেক �� করা হে, তখন েতামরা কী
৮৪F

ٓ ّ
َ
ُ َُواْ َ َ َ ل
. আ�াহর বাণীিট হে�, ﴾اب �م ّم َِن ٱلن َِسا ِء
‘ ﴿فٱن�ِح ما طতাহেল েতামরা
িবেয় কর মিহলােদর মেধয্ যােক েতামােদর ভােলা লাে’ (িনসা : ৩ )।
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বলেব ? তারা বলল, আমরা সাক্ষী িদ, িন�য় আপিন আপনার
রেবর বাণীসমূ হ েপৗিছেয় িদেয়েছন, অিপর্ত দািয়� আদায়
কেরেছন, উ�তেক উপেদশ িদেয়েছন’।
ََْ َ ّ
ْ ُ َ َ ّ
ّ
ّ
ّ
َﻠَّﻬُﻢ
◌্রﺎس
ﺎء و�ﻨ
ﻌِﻪ
ِ  الﺴَّﺒَﺎﺑَ ِﺔ ﻳَ ْﺮﻌُﻬَﺎ إِﻰﻟَ الﺴَﻤ
ِ َُﻬَﺎ إِﻰﻟَ اﻨﻟ
ِ  ُﻢَ ﻗﺎل ﺑِﺄﺻ
ْ ْ ّ
ْ ْ ّ
ْ ْ
.ﻠَّﻬُﻢَ اﺷ َﻬﺪ
ﻠَّﻬُﻢَ اﺷ َﻬﺪ
اﺷ َﻬﺪ
‘অতপর িতিন তাঁর শাহাদাত অ�ুলী আকােশর িদেক তুেল
মানু েষর িদেক ইশারা কের বলেলন, েহ আ�াহ আপিন সাক্ষ
থাকুন, েহ আ�াহ আপিন সাক্ষী থাক, েহ আ�াহ আপিন সাক্ষ
থাকুন’।
দু ই ওয়া� সালাত একসােথ আদায় ও আরাফায় অব�ান
৫৬- ‘এরপর িবলাল রা. একবার আযান িদেলন।’ 86
85F

৫৭- অতপর ইকামত িদেলন। রাসূ লু�াহ ( ﷺসবাইেক িনেয়)
েযাহেরর সালাত আদায় করেলন। িবলাল রা. পুনরায় ইকামত
িদেলন। রাসূ লু�াহ  ﷺআসেরর সালাতও আদায় করেলন।
৫৮- িতিন উভয় সালােতর মাঝখােন অনয্ েকান সালাত আদায়
কেরনিন।
৫৯- অতপর রাসূ লু�াহ ‘ ﷺকাসওয়া নামক উটনীর’ 87 িপেঠ
86F

86

. দােরমী।
. ইবন মাজা।
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আেরাহন করেলন। এভােব িতিন উকূেফর �ােন এেলন। তাঁর
উটনী কসওয়ার েপট পাথেরর 88 িদেক িফিরেয় রাখেলন। যারা
পােয় েহঁেট তাঁর সােথ এেসিছেলন, িতিন তাঁেদর সকলেক তাঁর
সামেন রাখেলন এবং িকবলামুখী হেলন। 89
৮৭F

৮৮F

৬০- সূ য্ ডুেব যাওয়া পযর্� 
র
িতিন েসখােনই উকূফ করেলন
এমিনভােব (পি�ম আকােশর) হলু দ আভা িফেক হেয় েগল
এমনিক লািলমাও দূ র হেয় েগল 90।
৮৯F

৬১- আর িতিন বলেলন,

ُّ
ٌ
َ
َ
ﻔْﺖُ ﻫَﻬُﻨَﺎ وَﻋ َﺮ َﻓﺔُ ﻠﻛُ َﻬﺎ َم ْﻮ ِﻗﻒ
�َﺪْ و

‘আিম এখােন উকূফ করলাম; িক� আরাফার পুেরা এলাকা

88

. এ পাথরিট জাবােল রহমেতর িনেচ িবছােনা। জাবােল রহমত অবি�ত
আরাফার মাঝামািঝ �ােন। ইমাম নাববী রহ. বেলন, এিটই উকূেফর মু�াহাব
�ান। অেনেক মেন কেরন জাবােল রহমেত না ওঠেল উকূফ পূ ণর্ হেব নএিট সিঠক নয়।
89
. অনয্ হাদীেস এেসে, িতিন উকূফ কেরেছন, উভয় হাত তুেল দু ‘আ
কেরেছন। হা�াতুন-নবী : ৭৩ পৃ �া।
90
. সূ যর্াে�র পর আরাফা েথেক রাসূ লু�াহ  ﷺএর ��ান মুশিরকেদর
আচােরর সােথ িভ�তা সৃ ি�র লেক্ষয্ই িছল। েকননা মুশিরকরা সূযর্া
আেগই আরাফা তয্াগ করেতা। রাসূলু�াহ ﷺবেলন, আমােদর আদশর্ তােদর
েথেক িভ�।
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উকূেফর �ান।’ 91
90F

৬২- এরপর িতিন উসামা ইব্ন যােয়দ রা. েক তাঁর উটনীর
েপছেন বসােলন।
আরাফা েথেক ��ান
৬৮- অতপর রাসূ লু�াহ  ﷺমুযদািলফার িদেক রওয়ানা হেলন।
‘আর িতিন িছেলন শা�-সু ি�র।’ 92 িতিন কাসওয়া নামক উ�ীর
লাগাম শ�ভােব েটেন ধরেলন, এমনিক উ�ীর মাথা তাঁর হাওদার
সােথ ছু ঁেয় যাি�ল। আর িতিন তাঁর ডান হাত িদেয় ইশারা কের
বলেলন,
َ
ّ َ َ َسُ الﺴ
ّ
ّ َ� ُّ َﻬ
ﻜﻴﻨَﺔ
َاﻨﻟ
ِ َﻜﻴﻨﺔ لﺴ
ِ
91F

‘েহ েলাকসকল! শা� হও শা� হও, ধীর-ি�রভােব এিগেয় চল’।
৬৭- যখনই িতিন েকান বালু র িটলায় েপৗঁছিছেল, তখনই তা
অিত�ম করার সু িবধােথর্ উ�ীর রিশ িঢলা কের িদি�েলন।
এমিনভােব তােত উেঠ তা অিত�ম করিছেলন।

91

. আবূ দাউদ, নাসাঈ, মুসনােদ আহমদ।
. আবূ দাউদ, নাসাঈ।

92
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মুযদািলফায় একসােথ দু ই সালাত আদায় এবং েসখােন রাি�
যাপন
৬৮- এভােব িতিন মুযদািলফায় এেলন। অতপর এক আযান ও
দু ই ইকামতসহ মাগিরব ও ইশার সালাত একসােথ আদায়
করেলন এবং এ দু ই সালােতর মাঝখােন িতিন েকান তাসবীহ বা
নফল সালাত আদায় করেলন না।
৬৯- এরপর রাসূ লু�াহ  ﷺশুেয় পড়েন। এভােবই সু বেহ
সােদক উিদত হল। ফজেরর সময় সু �� হওয়ার পর (আওয়াল
ওয়াে�) আযান ও ইকামেতর পর ফজেরর সালাত আদায়
করেলন।
মাশ‘আের হারাম তথা মুযদািলফায় অব�ান
৭০- অতপর িতিন কাসওয়ায় আেরাহন কের মাশ‘আের হারােম
এেলন। 93 অতপর িতিন তােত আেরাহন করেলন।’ 94
৯২F

93F

৭১- এরপর িতিন িকবলামুখী হেয় আ�াহর কােছ দু ‘আ করেলন।
‘অতপর আ�াহর �শংসা করেলন।’ 95 তাঁর মহ�, ে��� ও
94F

. মাশআের হারাম �ারা উে�শয্‘কুযাহ’ নামক �ান। এিট মুযদািলফার একিট
�িস� পাহাড়। সকল সীরাতিবদ ও মুফাসিসেরর মেত, সম� মুযদািলফােকই
মাশআের হারাম বেল। ইমাম নাববী রহ.।
২৫.
. আবূ দাউদ।
95
. আবূ দাউদ।
93
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এক�বােদর েঘাষণা িদেলন। পূ বর্ আকাশ পূণর্ ফসর্া হওয়া পয
িতিন েসখােন উকূফ করেলন।
৭২- ‘িতিন বলেলন,

ُّ
ٌ
َ
ﺪْ وَ�ﻔْﺖُ ﻫَﻬُﻨَﺎ وَالْﻤُﺰْدَﻟِﻔَﺔُ ﻠﻛُ َﻬﺎ َم ْﻮﻗِﻒ

‘আিম এখােন উকূফ কেরিছ; তেব মুযদািলফার পুেরাটাই উকূেফর
�ান।’ 96
95F

জামরায় ক�র িনেক্ষেপর উে�েশয্ মুযদািলফা েথেক রওয়
৭৩- অতপর িতিন সূ যর্ উঠার পূেবর্ ‘মুযদািলফা’ 97 েথেক িমনার
িদেক রওয়ানা হেলন। 98 ‘আর িতিন িছেলন শা� ও সু ি�র।’ 99
96F

৯৭F

98F

৭৪- িতিন ফযল ইবন আববাস রা েক িনেজর উটনীর েপছেন
বসােলন। 100 আর িতিন িছেলন সু �র চুল ও উ�ল ফসর্া
েচহারার অিধকারী।
৯৯F

96

. নাসাঈ।
. বাইহাকী।
98
. সূ েযর্াদেয়র পূেবর্ মুযদািলফা েথেক�ান মুশিরকেদর িনয়েমর িবপরীত
করার লেক্ষয্ই , েকননা মুশিরকরা মুযদািলফা তয্াগ করেতা সূেযর্াদেয়
পর। রাসূ ল  ﷺবেলেছন, ‘আমােদর আদশর্ ওেদর েথেক িভ�’
99
. আবূ দাউদ।
100
. এ হাদীস এবং পূ েবর্ বিণর্৫৬ নং হাদীস েথেক বু ঝা যায় বাহেনর
েপছেন কাউেক িনেত েকােনা অসু িবধা েনই।
97
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৭৫- রাসু লূ�াহ  ﷺযখন িমনার িদেক রওয়ানা হেলন। তখন তাঁর
কাছ িদেয় কিতপয় মিহলা চলেত লাগল, আর ফযল তােদর িদেক
তাকােতন লাগেলন, রাসূ লু�াহ  ﷺতাঁর হাত ফযেলর েচহারায়
রাখেলন। তখন ফযল তার েচহারা অনয্ িদেক িফিরেয় িনেলন।
এরপর রাসূ লু�াহ  ﷺতাঁর হাত অনয্ িদক েথেক সিরেয় ফযেলর
েচহারার ওপর আবার েরেখ েযিদেক িতিন তাকাি�েলন েসিদক
েথেক তার েচহারা ঘুিরেয় িদেলন।
৭৬- অবেশেষ িতিন মুহাস্সার উপতয্কার মধয্ 101 েপৗঁছেল
উেটর গিত িকছু টা বািড়েয় িদেলন এবং বলেলন,
َُ ّ ُ ُ َْ َ
١٠٢
’েতামরা শা� ও সু ি�রভােব চল।‘
ﻴﻨﺔ
ﻜ
ِ َﻋﻠﻴ�ﻢ لﺴ
১০০F

F10

বড় জামরায় ক�র িনেক্
৭৭- ‘তারপর িতিন মাঝপথ ধের চলেত লাগেলন 103, যা বড়
জামরার কাছ িদেয় েবর হেয় েগেছ।’ 104 অবেশেষ িতিন গােছর
১০২F

103F

101

. এই �ােন আবরাহার হি� বািহনীেক আ�াহ তা‘আলা �ংস কের
িদেয়িছেলন। ইবনু ল-কািয়য্ম র. বেলন, মুহাস্সার িমনা ও মুযদািলফার
মাঝখােন অবি�ত। এটা িমনা বা মুযদািলফার অ�ভু্
র � নয়।
102
. দােরমী।
103
. ইমাম নাববী রহ. বেলন, এ েথেক জানা েগল, আরাফা েথেক েফরার সময়
এ পেথ আসা অথর্াৎ এক পথ িদেয় যাওয়া এবং আেরক পথ িদেয় েফরা
সু �ত।
104
. নাসাঈ, আবূ দাউদ।
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সি�কেট অবি�ত জামরায় এেস েপৗঁছেলন
৭৮- অতপর ‘সূ যর পূ ণর্ আেলািকত হওয়ার প’ 105 িতিন বড়
জামরােত সাতিট ক�র িনেক্ষপ করেল
104F

৭৯- �িতিট ক�র িনেক্ষেপর সম ‘আ�াহু আকবা’ বলেলন।
�েতয্কিট ক�র িছল বুেটর নয্া 106
১০৫F

৮০- িতিন তাঁর বাহেন আেরাহন অব�ায় উপতয্কার মধয্ভা
েথেক ক�র িনেক্ষপ কের‘আর িতিন’ 107 বলিছেলন,’
َ ّ
َْ َ ّ َ ْ ُ َ ََ ُ ُ َْ
َ
َ
ّﻰﺘ ﻫ ِﺬ ِه
ﺣُﺞُّ �َﻌْﺪَ ﺣَﺠ
أ
ِ�َﻟَﻌ
ر
د
ِ ِﻟﺄﺧﺬوا ﻣﻨ
ِ ﺎﺳﻜ�ﻢ ﻓ ِﺈِ ﻻ أ
ِ
106F

‘েতামরা েতামােদর হেজর িবিধ-িবধান িশেখ নাও। কারণ আিম
জািন না, হয়ত আিম এই হেজর পের আর হজ করেত পারব
না।’ 108
107F

৮১- জােবর রা. বেলন, রাসূ লু�াহ ‘ ﷺতাশরীেকর সব িদেনই’ 109
108F

. মুসনােদ আহমদ, মুসিলম, আবূ দাউদ।
. ইমাম নাববী রহ. বেলন, পাথরগুেলা িছল িশেমর িবিচর মেতা। সুতরাং
এরেচেয় বড় বা েছাট না হওয়া সু �ত। তেব এরেচেয় েছাট বা বড় হেলও
তা জািয়জ হেব।
107
. নাসাঈ।
108
. মুসিলম, আবূ দাউদ, নাসাঈ।
109
. মুসনােদ আহমদ।
105

106
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‘সূ যর্ েেল যাওয়ার পের’ 110 ক�র িনেক্ষপ করে 111।
১১০F

109F

৮২- ‘িতিন আকাবা তথা বড় জামরােত ক�র িনেক্ষপকাে
সু রাকা তাঁর সােথ সাক্ষাত করেলন। অতপর বলে, ইয়া
রাসূ লা�াহ, এটা িক খাস কের আমােদর জনয্? িতিন বলেলন,
َ ْ َ
١١٢
’না, বরং সবসমেয়র জনয্‘ ﻻ ﺑَﻞ ﻷﺑَ ٍﺪ
َ�
F1

পশু যেবহ ও মাথা মুন
৮৩- অতপর িতিন পশু যেবেহর �ােন েগেলন। তারপর িনজ
হােত েতষি�িট ‘উট’ 113 যেবহ করেলন।
12F

৮৪- অতপর আলী রা. েক অবিশ�গুেলা যেবহ করার দািয়�
িদেলন িতিন তােক িনেজর হাদীেত শরীক রাখেলন।
৮৫- এরপর �েতয্ক যেবহকৃত উট েথেক এক টুকেরা কের িনেয়
রা�া করেত িনেদর্শ িদেন। তখন টুকেরাগুেলা এক পািতেল
েরেখ রা�া করা হল। অতপর দু জেন তার শুরবা পান

. মুসিলম।
. িযলহজ মােসর ১১-১২-১৩ তািরেখর িদনগুেলােক আইয়য্ােম তাশরীক বল
হয়।
112
. বু খারী , মুসিলম।
113
. ইবন মাজা।
110
111
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করেলন। 114
১১৩F

৮৬- এক বণর্নায় রেয়ে, ‘জােবর রা. বেলন, রাসু লু�াহ ﷺ
িনেজর �ীেদর পক্ষ েথেক একিট গািভ যেবহ কের’ 115
14F

৮৭- অনয্ বণর্নায় এেস, ‘িতিন সাত জেনর পক্ষ েথেক একি
উট যেবহ কেরন। আর সাতজেনর পক্ষ েথেক একিট গািভ যেব
কেরন।’ 116 ‘অতপর আমরা সাতজন উেট শরীক হলাম। এক
েলাক রাসূ লু�াহ  ﷺেক বলল, আপিন িক মেন কেরন, গািভেতও
শরীক হওয়া যােব? তখন িতিন বলেলন,
ّ َ َ
ْ ُْ
َ اﺒﻟﺪ ِن
� ِإَ ِﻣ
ِ ﻣﺎ
15F

গািভেতা উেটর (িবধােনর) অ�ভুর্�’ 117
16F

৮৮- ‘জােবর রা. বেলন, আমরা িমনায় িতনিদন উেটর েগাশত
েখেয় তারপর খাওয়া েথেক িবরত রইলাম। অতপর রাসূ লু�াহ ﷺ
আমােদরেক অনু মিত িদেয় বলেলন,
ُ
ُّ
ﻮا وَﺗَﺰَوَدوا
ُ
. এ েথেক জানা েগল, নফল বা ওয়ািজব কুরবানীর েগাশত কুরবানীকারী
িনেজ েখেত করেত পারেবন।
115
. মুসিলম।
116
. মুসিলম।
117
. বু খারী িফত-তারীখ।
114
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‘েতামরা খাও এবং পােথয় িহেসেব েরেখ দাও 118।’ 119 ‘জােবর রা.
বেলন, অতপর আমরা েখলাম এবং জমা কের রাখলাম।’ 120
‘এভােব েসগুেলা িনেয় আমরা মদীনায় েপৗঁছল।’ 121
১১৭F

18F

19F

120F

১০ িযলহেজর আমেল ধারাবািহকতা রক্ষা না হেল েকান অসুিবধ
েনই
৮৯- জােবর রা. বেলন, রাসূ লু�াহ  ﷺপশু যেবহ করেল,
‘অতপর মাথা মু�ন করেলন।’ 122
12F

৯০- ‘কুরবানীর িদন িমনায়’ 123 মানু েষর (�ে�া�েরর) জনয্
বসেলন। ‘েস িদেনর’ 124 আমলগুেলােত ‘আেগ পের
হেয়েছ’ 125এমন িবষেয় �� করা হেল িতিন বেলন,
َ
َ
ﻻ َﺣ َﺮ َج ﻻ َﺣ َﺮ َج
َ�
12F

123F

124F

. মুশিরকরা তােদর যেবহকৃত হাদীর েগাশত ভক্ষণ করত না। তার
িনজেদর জনয্ তা হারাম মেন করত। মহান আ�াহ ও তাঁর রাসূল তা
খাওয়ার িনেদর্শ �দােনর মাধয্েম জােহলী যুেগর কু�থার িবলুি� ঘটা
119
. মুসনােদ আহমদ।
120
. বু খারী, মুসনােদ আহমদ।
121
. মুসনােদ আহমদ।
122
. মুসনােদ আহমদ।
123
. ইব্ন মাজা।
124
. ইব্ন মাজা।
125
. ইব্ন মাজা
118
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‘েকান সমসয্া েন, েকান সমসয্া েন’। 126
१२५F

৯১- এক বয্ি� এেস বল, আিম যেবহ করার পূ েবর্ মাথা মু�ন
কের েফেলিছ। রাসূ লু�াহ  ﷺবলেলন,
َ
’েকােনা সমসয্া েনই‘ َوﻻ َﺣ َﺮج

৯২- অনয্ একজন এেস বল, ‘আিম ক�র িনেক্ষেপর পূেবর্ মা
মু�ন কের েফেলিছ, িতিন বলেলন,
َ
’েকােনা সমসয্া েনই‘ َوﻻ َﺣ َﺮج
৯৩- তারপর ‘আেরক জন এেস বলল, আিম ক�র িনেক্ষেপ
পূ েবর্ তাওয়াফ কেরি, িতিন বলেলন,
َ
١٢٧
’েকােনা সমসয্া েনই‘ َوﻻ َﺣ َﺮج
F126

৯৪- ‘অনয্ এক বয্ি� এেস ব, আিম পশু যেবেহর আেগ
তাওয়াফ কেরিছ। িতিন বলেলন,
َ
ْ
١٢٨
’যেবহ কর, েকােনা সমসয্া েনই‘ �ِاذﺑَ ْﺢ َوﻻ َﺣ َﺮج
F127

126

. অথর্াৎ েতামার েয আমলগুেলা বািক আেছ তা আদায় কের নাও। আ
েযগুেলা কেরেছ- তােত যা আেগ-িপেছ হেয়েছ তােত েকােনা অসু িবেধ েনই।
127
. দােরমী, ইব্ন মাজা।
128
. তাহাবী।
41

৯৫- তারপর অনয্ আেরক বয্ি� এেস ব, ‘আিম ক�র
িনেক্ষেপর পূেবর্ কুরবানী কের েফেলিছ। িতিন বল,
َ
ْ
 َوﻻ َﺣ َﺮ َج، ِارم
‘িনেক্ষপ কর। েকান সমসয্া ে’

129
128F

৯৬- ‘অতপর আ�াহর নবী  ﷺবলেলন,

ُ ً َ َُ َ ُ ََْ ْ َ
َ ْﻛُّ َﻬﺎ َﻣﻨ
ٌﺤﺮ
�ﻗﺪ �ﺮت ﻫﻬﻨﺎ و ِﻣ

‘আিম এখােন যেবহ করলাম, আরা িমনা পুেরাটাই যেবেহর
�ান।’ 130
129F

৯৭- ‘ম�ার �িতিট অিলগিল চলার পথ এবং যেবেহর �ান।’ 131
130F

৯৮- ‘অতএব, েতামরা েতামােদর অব�ান�েল েথেক পশু যেবহ
কর।’ 132
13F

ইয়াউমুন-নহর তথা ১০ তািরেখর ভাষণ
99 - জােবর রা. বেলন, ‘কুরবানীর িদন আমােদর উে�েশয্
. মুসনােদ আহমদ।
. মুসনােদ আহমদ।
131
. আবূ দাউদ।
132
. মুসিলম।
129

130
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রাসূ লু�াহ  ﷺভাষণ িদেলন। িতিন বলেলন,
ُ ََ ً
َ َ
َ ْ َ
ّ 
 ﻳَ ْﻮ ُﻣﻨَﺎ ﻫﺬا: َيُ ﻳَ ْﻮمٍ أ�ﻈ ُﻢ ُﺣ ْﺮ َﻣﺔ ؟ �ﻘﺎل ْﻮا
‘স�ােনর িদক েথেক েকান্ িদনিট সবে’ বড় ? তাঁরা বলেলন,
আমােদর এই িদনিট।
َ َ
َ َ َ ْ َ ُ ََ ً
َ ْ َ ْ َ ّ
 ﺷﻬ ُﺮﻧﺎ ﻫﺬا: َيُ ﺷﻬ ٍﺮ أ�ﻈ ُﻢ ُﺣ ْﺮ َﻣﺔ ؟ �ﻘﺎل ْﻮا
:  ﻗﺎل
‘িতিন বলেলন, েকান্ মাসিট স�ােনর িদক েথেক সবে’ বড় ?
তাঁরা বলেলন, আমােদর এই মাসিট।
َ َ
ُ ََ ً
َ َ َ َ
َ ْ َ ََ ّ
 ﺑَ ُ�ﻧﺎ ﻫﺬا: � أ�ﻈ ُﻢ ُﺣ ْﺮ َﻣﺔ ؟ �ﻘﺎل ْﻮا
ٍ  َيُ ﺑ:  ﻗﺎل
‘িতিন বলেলন, েকান্ শহরিট স�ােনর িদক েথেক সবে’ বড় ?
তাঁরা বলেলন, আমােদর এই শহরিট।’
َ َ
ّ
َﺈِنَ ِﻣَﺎءَ�ُﻢْ وَأَمْﻮَاﻟَ�ُﻢْ ﻋَﻠَﻴْ�ُﻢْ ﺣَﺮَاٌم ﻛَﺤُﺮْﻣَﺔِ ﻳَﻮْﻣ
ِ�ُﻢْ ﻫَﺬَا ﻲﻓ
:  ﻗﺎل
ِ
َ َ ُ ْ َ ْ
َ�َِ�ُﻢْ ﻫَﺬَا ﻲﻓ ﺷﻬ ِﺮ� ْﻢ ﻫﺬا
ِ
‘িতিন বলেলন, িন�য় েতামােদর র� ও েতামােদর স�দ
আজেকর এই িদন, এই শহর, এই মােসর নয্ায় স�ািনত’
َ َ
َ ُ َ ُ ّْ
ْ ْ ّ
. لﻠَّﻬُﻢَ اﺷ َﻬﺪ
:  ﻗﺎل.  � َﻌ ْﻢ: ﺖ ؟ ﻗﺎل ْﻮا
 َﻞْ ﺑَﻠَﻐ
‘আিম িক েপৗঁেছ িদেয়ি? তাঁরা বলেলন, হয্াঁ। িতিন বলেল, েহ
আ�াহ, আপিন সাক্ষী থাকু’ 133
132F

. মুসনােদ আহমদ।

133
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তাওয়ােফ ইফাযা তথা বায়তু�াহ্র ফরয তাওয়াফ আদায়
১০০- ‘অতপর রাসূ লু�াহ  ﷺবাহেন সওয়ার হেয় বাইতু�াহ
েগেলন এবং (বায়তু�া� ফরয) তাওয়াফ করেলন। সাহাবীগণও
তাওয়াফ করেলন।’
১০১- ‘রাসূ েলর সােথ যারা িকরান হজ কেরিছেলন তাঁরা সাফা ও
মারওয়ায় সা‘ঈ কেরনিন।’ 134
13F

১০২- অতপর িতিন ম�ায় েযাহেরর সালাত আদায় করেলন।
১০৩- তারপর আবদু ল মু�ািলব বংেশর কােছ এেলন, ‘তারা’ 135
যমযেমর পািন পান করাি�ল। িতিন বলেলন,
َْ َْ َ ََ
ُ َ َ ََ
ُ � ْﻋ
ّ ْ ُ َ َ ْ ُْﻄ
َ َ َ� ْﻢ ﻟ
ﺖ
ﺐ ﻓﻠ ْﻮﻻ أن �ﻐ�ُﻢُ اﻨﻟَّﺎسُ ﻰﻠﻋ ِﺳﻘﺎﻳ ِﺘ
ِ اﻧ ِﺰﻋﻮا ﺑ ِ� �ﺒ ِﺪ ال َ ِﻠ
ُ
َﻣ َﻌ� ْﻢ
134F

‘েহ আবদু ল মু�ািলেবর বংশধর! বালিত ভিতর্ কের পািন তুেল তা
(হাজীেদরেক) পান করাও। েতামােদর কাছ েথেক পািন পান
করােনার দািয়� েকেড় েনয়ার ভয় না থাকেল আিমও িনজ হােত
েতামােদর সােথ বালিত ভের পািন তুেল তা পান করাতাম।’ 136
135F

১০৪- অতপর তারা তাঁেক বালিত ভের পািন িদেলন, আর িতিন
134

. আবূ দাউদ, তাহাবী।
. দারমী।
136
. অথর্াৎ
135
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তা পান করেলন।
হেজর পর আেয়শা রা. এর উমরা পালন
১০৫- জােবর রা. বেলন, ‘আেয়শা রা. ঋতুবতী হেলন। তখন
বায়তু�া� তাওয়াফ ছাড়া িতিন হেজর আর সব আমল স��
করেলন।’ 137
136F

১০৬- িতিন বেলন, ‘যখন িতিন পিব� হেলন, তখন কা‘বার
তাওয়াফ করেলন এবং সাফা-মারওয়ায় সা‘ঈ করেলন।’
১০৭- অতপর রাসূ লু�াহ  ﷺবলেলন,
َ
َ
ً ﺣَﺠِّﻚِ وَ�ُﻤْﺮَﺗِﻚِ ﻤﺟ
ﻴﻌﺎ
ْﺪْ ﺣَﻠﻠْﺖِ ﻣِﻦ
ِ
‘তুিম েতামার হজ ও উমরা উভয়িট েথেক হালাল হেয়
িগেয়ছ।’ 138
137F

১০৮- আেয়শা রা. বলেলন, েহ আ�াহর রাসূ ল, ‘আপনারা সবাই
হজ ও উমরা কের যােবন আর আিম িক শুধু হজ কের যা?’ 139
িতিন বলেলন,
138F

. বু খারী, মুসনােদ আহমদ।
. মুসিলম, আবূ দাউদ, নাসাঈ।
139
. বু খারী, মুসনােদ আহমদ। অনয্ হাদীেস রেয়ে, েলােকরা দু ই ইবাদােতর
েনকী িনেয় িফরেব আর আিম িক এক কােজর েনকী িনেয় িফরেবা?
137

138
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َ َْ
َ ّ
ِنَ ل ِﻚ ِﻣﺜﻞ َﻣﺎ ل ُﻬ ْﻢ
‘েতামারও তােদর মতই হজ ও উমরা হেয় িগেয়েছ।’ 140
139F

১০৯- আেয়শা রা. বলেলন, ‘আিম মেন ক� পাি�, েকননা, আিম
েতা শুধু হেজর পের বায়ত ু�া� তাওয়াফ কেিছ।’ 141
140F

১১০- জােবর রা. বেলন, ‘রাসূ লু�াহ  ﷺনরম �ভােবর েলাক
িছেলন। যখন আেয়শা. িকছু কামনা করেতন, িতিন েসিদেক লক্ষ
রাখেতন।’ 142
14F

১১১- রাসূ লু�াহ  ﷺবলেলন,

ّْ
َ ْ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ ﺎ ﻳَﺎ �َﺒْ َ الﺮَّﻤ
ﻴﻢ
ِ ﺪ ﺣ ِﻦ ﻓﺄﻋ ِﻤﺮﻫﺎ ِﻣ اﺘﻟَﻨ ِﻌ
ِﻓﺎذﻫﺐ ﺑ

‘েহ আবদু র রহমান! তুিম তােক িনেয় যাও এবং তােক তানঈম
েথেক উমরা করাও।’ 143
142F

. মুসনােদ আহমদ।
. মুসিলম, আবূ দাউদ, নাসাঈ, মুসনােদ আহমদ।
142
. মুসিলম।
143
. ইবন আববাস রা. বেলন ‘আ�াহর শপথ! মুশিরকেদর �থা বািতল করার
জনয্ রাসূলু�াহ  ﷺআেয়শা রা. েক িযলহজ মােস উমরা কিরেয়েছন।
কুরাইশ েগা� ও তােদর অনু সারীরা বলেতা, ‘যখন উেটর েলাম গিজেয় েবিশ
হেব, পৃ �েদশ সু � হেব এবং সফর মাস �েবশ করেব তখনই উমরাকািরর
140
141
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১১২- অতপর, ‘আেয়শা রা. হেজর পের উমরা করেলন।’ 144
‘তারপর িফের এেলন।’ 145 ‘আর এটা িছল হাসবার রােত 146।’ 147
143F

১৪৫F

14F

146F

১১৩- জােবর রা. বেলন, ‘রাসূ লু�াহ  ﷺিবদায় হেজ িনেজর
বাহেন আেরাহন কের বায়তু�া� তাওয়াফ করেলন এবং িনেজর
বাঁকা লািঠ িদেয় হাজের আসওয়াদ �শর্ করেল, যােত েলাকজন
তাঁেক েদখেত পায় এবং িতিন ওপের েথেক তােদর ত�াবধান
উমরা সহীহ হেব’। তারা িযলহজ ও মুহররম েশষ হওয়ার পূ েবর্ উমরা হারাম
মেন করত’ (আবূ দাউদ : ১৯৮৭)।
144
. বু খারী, মুসনােদ আহমদ।
145
. মুসনােদ আহমদ।
146
. েসিট হে� আইয়ােম তাশরীেকর পেরর রাি�। অথর্াৎ ১৪ তািরেখর রাত।
এটােক মুহাস্সােবর রাতও বলা হয়। রাসূলু�াহ  ﷺও সাহাবীগণ ১৪
তািরেখর রাত এ �ােন যাপন কেরিছেলন। েযসব জায়গায় পূ েবর্ িশরক বা
কুফরী কমর্ অথবা আ�াহর শ�তা �কাশ করা হত েসসব জায়গায়
রাসূ লু�াহ  ﷺই�াকৃতভােব ইসলােমর িনদশর্নসমূহ �কাশ কেরেছন। এই
মেমর্ িতিন িমনায় বেল, ‘আমরা আগামীকাল বনূ িকনানার খায়েফ (অথর্াৎ
মুহাস্সাব তথা হাসবা নামক �াে) েযেত চাি�, েযখােন তারা কুফরীকেমর্র
ওপর অ�ীকারাব� হেয়িছল, আর তা িছল এই েয, কুরাইশ ও বনূ িকনানা,
বনূ হািশম ও বনূ আবদু ল মু�ািলেবর িবরুে� এই মেমর্ শপথ কেরিছল ,
তােদর সােথ তারা ৈববািহক স�কর্ কােয়ম করেব ন, েবচােকনা করেব না,
যতক্ষণ না তারা নবীেক তােদর কােছ েসাপদর্ ক (বু খারী : ১৫৯০)।
ইবনু ল কািয়য্ম র. বেলন, ‘এটাই িছল রাসূ লু�াহ  ﷺএর অভয্াস ে, িতিন
কুফেরর িনদশর্েনর �ানসমূেহ তাওহীেদর িনদশর্ন �কাশ করেতন (যাদু ল
মা‘আদ)।
147
. মুসিলম।
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করেত পােরন। আর যােত তারা তাঁর কােছ িজেজ্ঞস করে
পাের। েকননা েলাকজন তাঁেক িঘের েরেখিছল।’ 148
147F

১১৪- জােবর রা. বেলন, ‘এক মিহলা তার একিট বা�া তাঁর
সামেন উঁচু কের ধের বলেলন, েহ আ�াহর রাসূ ল, এর িক হজ
হেব? িতিন বলেলন,
ٌَ� َﻌ ْﻢ َول َ ِﻚ أَ ْﺟﺮ
‘হয্া, আর েতামার জনয্ রেয়েছ পুর�ার’ 149
148F

. মুসিলম, আবূ দাউদ, মুসনােদ আহমদ।
. িতরিমযী, ইবন মাজা। বা�ািটেক বহন করা এবং তােক মুহিরমরা েযসব
কাজ েথেক িবরত থােক েসসব কাজ েথেক িবরত রাখার িবিনমেয় এই েনকী
(নাববী রহ.)।

148
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