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আলী হাসান ততয়ব -তারা এ গজবেণা কমতক্ষটর ক্ষপ জন িজথষ্ট
শ্রম ক্ষদজয়জ ন। গ্রন্থক্ষট সম্পজকত আমরা এটুকু বলজত পাক্ষর দি,
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ভূ ক্ষমকা
ক্ষবসক্ষমল্লাক্ষহর রাহমাক্ষনর রাহীম
সকল প্রশংসা আল্লাহ তা‘আলার, ক্ষিক্ষন আমাজদর জনয ইসলামজক দীন
ক্ষহজসজব প ন্দ কজরজ ন এবং বাইতুল্লাহ’র হজ ফরি কজরজ ন।
সালাত ও সালাম সৃ ক্ষষ্টর দসরা দসই মহামানজবর ওপর, িাজক ক্ষতক্ষন
ক্ষহদায়াজতর দূ ত ক্ষহজসজব আমাজদর কাজ

দপ্ররণ কজরজ ন। শাক্ষন্ত

বক্ষেতত দহাক তাাঁর পক্ষরবার-পক্ষরজন, সঙ্গী-সাথী ও অনাগত সকল
অনু সারীর ওপর।
হজ ক্ষবশ্ব মুসক্ষলজমর ক্ষমলনজমলা। এ এক ক্ষবশাল ও মহক্ষত সমাজবশ।
ভাো, বণত, দদশ ও স্বভাব-প্রকৃক্ষতর ক্ষভন্নতা সজেও এখাজন দু ক্ষনয়ার
নানা প্রাজন্তর মানু ে এক মহৎ ইবাদজতর লজিয একক্ষত্রত হয়। এক্ষট
একক্ষট আক্ষিক, তদক্ষহক, আক্ষথতক ও দমৌক্ষখক ইবাদত। এজত সামাক্ষজক
ও তবক্ষশ্বক, দাওয়াহ ও প্রিার এবং ক্ষশিা ও সংস্কৃক্ষতর নানা ক্ষবেজয়র
সমাহার ঘজট। তাই এর িাবতীয় ক্ষনয়ম-কানু ন ও ক্ষবক্ষি-ক্ষবিান সম্পজকত
জ্ঞাত হওয়া এবং তা সক্ষিকভাজব পালন করা একান্ত প্রজয়াজন। মূ লত
এসজবর মািযজমই হাজী সাজহবান সক্ষিক অজথত তাজদর হজ পালন
করজত পারজবন। দপৌঁ জত পারজবন তাজদর মূ ল লজিয। কাক্ষিত দস
লজিয দপৌঁ ার দিজত্র তাজদরজক সহায়তা প্রদাজনর জনযই আমাজদর এ
প্রয়াস।

আমরা

কতটুকু

সফল

ক্ষবজ্ঞপািকজদর ওপর।
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হজয়ক্ষ ,

তা

ক্ষবিাজরর

ভার

বইক্ষটর আজদযাপান্ত জুজড় আজ

বাংলাজদশ িযাক্ষরজটবল এন্ড ক্ষরসািত

ফাউজন্ডশন (BCRF) -এর গজবেণা পক্ষরেদ ও সম্পাদকমণ্ডলীর
একান্ত ক্ষনষ্ঠা ও শ্রজমর স্বাির। এ াড়াও গজবেণার ক্ষবক্ষভন্ন পিতাজয়
িাজদর সহজিাক্ষগতা আমাজদরজক ঋণী কজরজ

তারা হজলন, মাওলানা

আসাদু োমান, মাওলানা জাজকরুল্লাহ আবুল খাজয়র, ভাই ওয়ালী
উল্লাহ, ঢাকা ক্ষবশ্বক্ষবদযালজয়র আরবী ক্ষবভাজগর

াত্র কামারুোমান

শামীম, মুহাম্মাদ জুনাজয়দ, উজম্ম হানী ও আব্দু ল্লাহ আল-মামুনসহ
দবশ ক’জন দমিাবী মুখ। ক্ষবজ্ঞজনজদর পরামশত ও সক্ষিয় অংশগ্রহণও
আমাজদরজক অজনকাংজশ ঋণী কজরজ ।
িার পৃষ্ঠজপােকতা ও সাক্ষবতক সহজিাক্ষগতায় বইক্ষট প্রকাজশর মুখ
দদখজত িাজে, ক্ষতক্ষন হজলন ঢাকা ও িট্টগ্রাম স্টক এক্সজিজের
সম্মাক্ষনত সদসয জনাব ক্ষমনহাজ মান্নান ইমন। ক্ষতক্ষন ও তাাঁর বন্ধু
জনাব নাঈমসহ সংক্ষিষ্ট সকজলর কাজ

আমরা কৃতজ্ঞ। আল্লাহ

তা‘আলা তাজদর সকলজক উত্তম প্রক্ষতদান ক্ষদন। আমীন!
বাংলাজদশ িযাক্ষরজটবল এন্ড ক্ষরসািত ফাউজন্ডশন (BCRF)
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হজজর সফর
সফজরর দদা‘আ
আবদু ল্লাহ ইবন উমার রাক্ষদয়াল্লাহু আনহুমা দথজক বক্ষণতত, রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম িখন সফজরর উজেজশয উজটর ক্ষপজি
আজরাহণ করজতন, তখন বলজতন,
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 وسو هء المنقل ه،بهك همن وعثا هء السف هر وكآب هة المنظر
(আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। সু বহানাল্লািী
সাখ্খারা লানা হািা ওয়ামা কুন্না

লাহূ

মুকক্ষরনীন; ওয়া ইন্না ইলা

রক্ষববনা লামুনকাক্ষলবূ ন। আল্লাহুম্মা ইন্না নাসআলু কা ক্ষফ সাফাক্ষরনা
হািাল-ক্ষবরতা ওয়াত-তাকওয়া, ওয়া ক্ষমনাল আমাক্ষল মা-তারদা।
আল্লাহুম্মা হাওক্ষয়ন ‘আলাইনা সাফারানা হািা ওয়াতক্ষব ‘আন্না বু‘দাহু।
আল্লাহুম্মা আনতাস-সাজহবু ক্ষফস-সাফাক্ষর, ওয়াল খালীফাতু ক্ষফল
আহক্ষল। আল্লাহুম্মা ইন্নী আউিু ক্ষবকা ক্ষমন ওয়া‘ াইস সাফাক্ষর ওয়া
কাআবাক্ষতল মানিাক্ষর ওয়া সূ ইল-মুনকালাক্ষব ক্ষফল মাক্ষল ওয়াল
আহক্ষল।)
“আল্লাহ মহান। আল্লাহ মহান। আল্লাহ মহান। পক্ষবত্র দসই মহান
সত্তা, ক্ষিক্ষন আমাজদর জনয এজক বশীভূ ত কজরজ ন, িক্ষদও আমরা
7

এজক বশীভূ ত করজত সিম ক্ষ লাম না। আর আমরা অবশযই ক্ষফজর
িাব আমাজদর রজবর ক্ষনকট। দহ আল্লাহ, আমাজদর এ সফজর আমরা
আপনার ক্ষনকট প্রাথতনা কক্ষর সৎকাজ ও তাকওয়ার এবং এমন
আমজলর িাজত আপক্ষন সন্তুষ্ট হন। দহ আল্লাহ, আমাজদর জনয এ
সফর সহজ করুন এবং এর দূ রত্ব কক্ষমজয় ক্ষদন। দহ আল্লাহ, এ
সফজর আপক্ষনই আমাজদর সাথী এবং পক্ষরবার-পক্ষরজজনর আপক্ষনই
তোবিানকারী। দহ আল্লাহ, আমরা আপনার আশ্রয় প্রাথতনা করক্ষ
সফজরর কষ্ট ও অবাক্ষিত দৃ শয দথজক এবং সম্পদ ও পক্ষরজজনর মজিয
মন্দ প্রতযাবততন দথজক।”
আর সফর দথজক ক্ষফজরও রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম
উপজরাক্ত দদা‘আগুজলা পড়জতন এবং সাজথ এ অংশক্ষট দিাগ করজতন:

َ
َ
َ
َ َ
» ل ه َ ِرهبهنَا َحا هم هد مون، ََعبه هد مون، تائهبه مون،«آئهبه مون

(আজয়বূ না, তাজয়বূ না, আজবদূ না, ক্ষল রাক্ষববনা হাক্ষমদূ ন)।
“আমরা আমাজদর রজবর উজেজশয প্রতযাবততনকারী, তওবাকারী,
ইবাদতকারী ও আমাজদর রজবর প্রশংসাকারী।”1
হজ-উমরার ক্ষবক্ষি-ক্ষনজেি জানা অবশয কততবয দকন?
প্রজতযক মুসক্ষলজমর ওপর ইসলামী জ্ঞান অজতন করা ফরি। আর
প্রজয়াজনীয় মুহূজততর জ্ঞান অজতন করা ক্ষবজশেভাজব ফরি। বযবসায়ীর
জনয বযবসা সংিান্ত ইসলামী ক্ষবক্ষি-ক্ষবিান জানা ফরি। কৃেজকর জনয
কৃক্ষে সংিান্ত ইসলাজমর িাবতীয় ক্ষনজদতশনা জানা ফরি। দতমক্ষন
1

সহীহ মুসক্ষলম, হদীস নং ১৩৪২।
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ইবাদজতর দিজত্রও সালাত কাজয়মকাক্ষরর জনয সালাজতর িাবতীয়
মাসআলা জানা ফরি। হজ পালনকারীর জনয হজ সংিান্ত িাবতীয়
মাসআলা জানা ফরি।
প্রিূ র অথত বযয় ও শারীক্ষরক কষ্ট সহয কজর হজ দথজক দফরার পর
িক্ষদ আজলজমর কাজ ক্ষগজয় বলজত হয়, ‘আক্ষম এই ভুল কজরক্ষ , দদখুন
দতা দকান পথ করা িায় ক্ষক-না’, তজব তা দু ুঃখজনক তব ক্ষক। অথি
তার ওপর ফরি ক্ষ ল, হজজর সফজরর পূ জবতই এ সম্পজকত সক্ষিক জ্ঞান
অজতন করা। ইমাম বুখারী রহ. তাাঁর রক্ষিত সহীহ গ্রজন্থর একক্ষট
পক্ষরজেদ-ক্ষশজরানাম কজরজ ন এভাজব:
َ َ
َّ َّ َ َٰ َ َ ۡ َ ۡ َ َّ ُ َ ا
مََ َ م
م مه َمَ مَ م
﴾ٱّلل
ُۡ ۡل
ۡ ِ لۡإِل ۡهۡإ
ۡ ۡ ﴿فٱعل ۡمۡأنهۥ:لل ت َعال
 هلقو هل ا ه.باب ال هعلم قبل القو هل َوالعم هل

]٩١ :[حممد

(এ অিযায় ‘কথা ও কাজজর আজগ জ্ঞান লাভ করার ক্ষবেজয়’। কারণ,
আল্লাহ তা‘আলা বজলন, ‘সু তরাং তুক্ষম ‘দজজন রাজখা’ দি, ক্ষতক্ষন

াড়া

দকাজনা ইলাহ দনই)। ইমাম বুখারী রহ. এখাজন কথা ও কাজজর আজগ
ইলম তথা জ্ঞানজকই অগ্রাক্ষিকার ক্ষদজয়জ ন। তা াড়া রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম দথজক সহীহ হাদীজস বক্ষণতত হজয়জ :
ه ه م َ ِّ م َ َ َ ه
»اسككم
«خذوا ع هن من ه
“দতামরা আমার কা

দথজক দতামাজদর হজ ও উমরার ক্ষবক্ষি-ক্ষবিান

ক্ষশজখ নাও।”2 এ হাদীস দথজক প্রমাক্ষণত হয়, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম আমাজদরজক হজ ও উমরা পালজনর আজগই হজ
2
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সংিান্ত িাবতীয় আহকাম সম্পজকত জ্ঞান লাভ করার ক্ষনজদতশ
ক্ষদজয়জ ন।
অতএব, আমরা ক্ষনুঃসজন্দজহ বলজত পাক্ষর, হজ-উমরা পালনকারী
প্রজতযক নর-নারীর জনয িথািথভাজব হজ ও উমরার ক্ষবেয়াক্ষদ জানা
ফরি। হজ ও উমরা পালজনর ক্ষবক্ষি-ক্ষবিান জানার পাশাপাক্ষশ প্রজতযক
হজ ও উমরাকাক্ষরজক অক্ষত গুরুজত্বর সাজথ হজ ও উমরার ক্ষশিণীয়
ক্ষদকগুজলা অিযয়ন ও অনু িাবন করজত হজব। রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম হজজর সফজর বা হজজর ক্ষদনগুজলাজত ক্ষকভাজব
আল্লাহর সাজথ সম্পকত ক্ষনক্ষবড় করার দিষ্টায় ক্ষলপ্ত ক্ষ জলন, উম্মত ও
পক্ষরবার-পক্ষরজন এবং স্বজনজদর সাজথ উিাবসায় কী িরজনর আিারআিরণ কজরজ ন তা রপ্ত করজত হজব। ক্ষনুঃসজন্দজহ এ ক্ষবেয়ক্ষটর
অিযয়ন, অনু িাবন ও রপ্তকরণ হজ-উমরার তাৎপিত ও উজেশয
সম্পজকত দিতনা সৃ ক্ষষ্ট করজব।
আল্লাহ তা‘আলা আমাজদর সকলজক সক্ষিকভাজব হজ-উমরার ক্ষবক্ষিক্ষবিান জানা, এর ক্ষশিণীয় ক্ষদকগুজলা অনু িাবন করা এবং সহীহভাজব
হজ-উমরা পালন করার তাওফীক দান করুন। আমীন।
হজ-উমরার সংজ্ঞা
হজ:
হজজর আক্ষভিাক্ষনক অথত ইো করা।3 শরী‘আজতর পক্ষরভাোয় হজ অথত
ক্ষনক্ষদতষ্ট সমজয়, ক্ষনক্ষদতষ্ট ক্ষক ু জায়গায়, ক্ষনক্ষদতষ্ট বযক্ষক্ত কতৃতক ক্ষনক্ষদতষ্ট ক্ষক ু

3

ইবনু ল আসীর, ক্ষনহায়া: ১/৩৪০।
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কমত সম্পাদন করা।4
উমরা:
উমরার আক্ষভিাক্ষনক অথত: ক্ষিয়ারত করা। শরী‘আজতর পক্ষরভাোয়
উমরা অথত, ক্ষনক্ষদতষ্ট ক্ষক ু কমত অথতাৎ ইহরাম, তাওয়াফ, সা‘ঈ ও মাথা
মুণ্ডন বা িুল দ াট করার মািযজম বায়তুল্লাহ শরীজফর ক্ষিয়ারত করা।5
হজ ও উমরার ফিীলত
হজ ও উমরার ফিীলত সম্পজকত অজনক হাদীস রজয়জ । ক্ষনজে তার
কজয়কক্ষট উজল্লখ করা হজলা:
১. হজ অনযতম দশ্রষ্ঠ আমল। আবূ হুরায়রা রাক্ষদয়াল্লাহু আনহু দথজক
বক্ষণতত, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লামজক ক্ষজজজ্ঞস করা
হজলা, দকান আমলক্ষট সজবতাত্তম? তখন ক্ষতক্ষন বলজলন:
َ
َ ه
َ ه َّ َ َ َ َ م َ ه
َ
ه
َ
لل هقيل ث َّم َماذا
لل َو َرس ه ه
يل ا ه
« هإيمان بها ه
ول هقيل ثم ماذا قال ه
اْلهاد هف س هب ه
قَ َال َحج َم م ه
.»َبور
“আল্লাহ ও তাাঁর রাসূ জলর প্রক্ষত ঈমান আনা। বলা হজলা, ‘তারপর
কী’? ক্ষতক্ষন বলজলন, ‘আল্লাহর পজথ ক্ষজহাদ করা’। বলা হজলা ‘তারপর
দকানক্ষট?’ ক্ষতক্ষন বলজলন, ‘কবুল হজ’।’6 অনয হাদীজস বক্ষণতত হজয়জ ,
সজবতাত্তম আমল কী- এ বযাপাজর এক বযক্ষক্ত রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লামজক ক্ষজজজ্ঞস করজলন। উত্তজর ক্ষতক্ষন বলজলন,
4

ইবন কুদামা, আল-মুগনী: ৫/৫।

5

ড. সাঈদ আল-কাহতানী, আল-উমরাতু ওয়াল হাে ওয়াি ক্ষিয়ারা, পৃ . ৯।

6

সহীহ বু খারী, হাদীস নং ৬২; সহীহ মুসক্ষলম, হদীস নং ৩৮।

11

َ ه َّ َ م َ ه ه َّ م َ ه
َ  هث َّم َح َّجة بَ َّرة َت مف هض هل َسائ َر الم َع َمل َك َما َب م،اد
ني
اْله
ه
اليمان هب ه
 ثم ه،اّلل وحده
« ه
ه
َ
م
َّ
.»َم مط هل هع الش مم هس هإل َمغ هربه َها
“এক আল্লাহর প্রক্ষত ঈমান, অতুঃপর মাবরূর হজ, িা সকল আমল
দথজক দশ্রষ্ঠ; সূ িত উদয় ও অজের মজিয দি পাথতকয ক্ষিক তারই মত
(অনযানয আমজলর সাজথ তার দশ্রষ্ঠজত্বর পাথতকয)।”7
২. পাপমুক্ত হজজর প্রক্ষতদান জান্নাত। আবূ হুরায়রা রাক্ষদয়াল্লাহু আনহু
দথজক বক্ষণতত, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম বজলন,
َ م
َّ م َّ ه
ور لَيم َس َ ه
َب ه
اْلَج ال م َم م ه
».ل َج َزاء هإل اْلَنة
«و
“আর মাবরূর হজজর প্রক্ষতদান জান্নাত ক্ষভন্ন অনয ক্ষক ু নয়”।8
৩. রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম হজজক ক্ষজহাদ ক্ষহজসজব
গণয কজরজ ন। আজয়শা রাক্ষদয়াল্লাহু আনহা দথজক বক্ষণতত , ক্ষতক্ষন বজলন,
‘দহ আল্লাহর রাসূ ল, ক্ষজহাদজক দতা সজবতাত্তম আমল ক্ষহজসজব মজন করা
হয়, আমরা ক্ষক ক্ষজহাদ করজবা না? ক্ষতক্ষন বলজলন,

َ ه َّ َ م َ َ م
اْل َهاد َحج َم م ه
»َبور
«لكن أفضل ه ه

“দতামাজদর জনয সজবতাত্তম ক্ষজহাদ হজে মাবরূর হজ।”9 অনয হাদীজস
বক্ষণতত হজয়জ , আজয়শা রাক্ষদয়াল্লাহু আনহা বলজলন, ‘ইয়া রাসূ লাল্লাহ,
আমরা ক্ষক আপনাজদর সাজথ ক্ষজহাজদ ও অক্ষভিাজন িাব না’? ক্ষতক্ষন
বলজলন,
7

আহমদ: ৪/৩৪২।

8

সহীহ বু খারী, হাদীস নং ৩৭৭১; সহীহ মুসক্ষলম, হদীস নং ৯৪৩১।

9

সহীহ বু খারী, হাদীস নং ৪৮৭২।

12

َ ه َّ َ م َ ه م َ َ َ م َ ه ه م
اْلَج َحج َم م ه
.»َبور
اْلها هد وأْجله
«لكن أحسن ه
“দতামাজদর জনয উত্তম ও সু ন্দরতম ক্ষজহাদ হজলা ‘হজ’- মাবরূর
হজ।”10 আবূ হুরাইরা রাক্ষদয়াল্লাহু আনহু দথজক বক্ষণতত, রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম বজলন,
َ م
م
َ َ ه م
م ه
َّ
َّ َ
». َوال هع مم َرة، اْلَج: َوال َم مرأ هة،يف
 َوالض هع ه،ري
 والص هغ ه،ري
« هجهاد الك هب ه
“বজয়াবৃ দ্ধ, অপ্রাপ্ত বয়স্ক, দু বতল ও মক্ষহলার ক্ষজহাদ হজে হজ ও
উমরা।”11
৪. হজ পাপ দমািন কজর। আবূ হুরায়রা রাক্ষদয়াল্লাহু আনহু দথজক
বক্ষণতত, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম বজলন,
َ
َ َ َّ َّ َ َ م
ه م َ َم
َ مه ه ه
»ّلل فل مم يَ مرفث َول مم يف هس مق َر َج َع كيَ مومه َو ََلته أمه
«من حج ه ه
“দি আল্লাহর জনয হজ করল, দিৌন সম্পকতিুক্ত অিীল কাজ ও কথা
দথজক ক্ষবরত থাকল এবং পাপ কাজ দথজক ক্ষবরত থাকল, দস তার
মাতৃগভত দথজক ভূ ক্ষমষ্ঠ হওয়ার ক্ষদজনর মজতা পক্ষবত্র হজয় ক্ষফজর এল।”12
এ হাদীজসর অথত আমর ইবনু ল আস রাক্ষদয়াল্লাহু আনহু দথজক বক্ষণতত
হাদীস িারা আজরা সু প্রক্ষতক্ষষ্ঠত হয়, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ
ওয়াসাল্লাম তাাঁজক বজলন ,
َ َ َ َ
َ َ َ َ ه َ َّ م م َ َ م
َ َم
َّ َ َ َ َ َ م
ال مسال َم يه هد هم َما َكن قبمله َوأن ال ههج َرة ته هد هم َما َكن قبمل َها
«أما ع هلمت أن ه
10

ফাতহুল বারী: ৪/১৮৬১।

11

সু নান নাসাঈ, হাদীস নং ২/৫৫৭।

12

সহীহ বু খারী, হাদীস নং ১৫২১; সহীহ মুসক্ষলম, হদীস নং ১৩৫০।

13

َ َّ م َ م
َ َ َ َه
».َوأن اْل َ َّج يه هد هم َما َكن قبمله
“তুক্ষম ক্ষক জান না, ‘কাজরা ইসলাম গ্রহণ তার পূ জবতর সকল গুনাহ
ক্ষবলু প্ত কজর দদয়, ক্ষহজরত তার পূ জবতর সকল গুনাহ ক্ষবলু প্ত কজর দদয়
এবং হজ তার পূ জবতর সকল গুনাহ ক্ষবলু প্ত কজর দদয়?”13
৫. হজজর নযায় উমরাও পাপ দমািন কজর। আবূ হুরায়রা রাক্ষদয়াল্লাহু
আনহু দথজক বক্ষণতত, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম বজলন,
َ
َ َ َ َ م ََ َ َ مَم
ه م َ َم
َ مه ه ه
».ت فل مم يَ مرفث َول مم يف هس مق َر َج َع كيَ موم َو ََلته أمه
«من أت هذا اْلي
“দি বযক্ষক্ত এই ঘজর এজলা, অতুঃপর দিৌন সম্পকতিুক্ত অিীল কাজ ও
কথা দথজক ক্ষবরত থাকল এবং পাপ কাজ দথজক ক্ষবরত থাকল, দস
মাজয়র গভত দথজক ভূ ক্ষমষ্ঠ হওয়ার ক্ষদজনর মত (ক্ষনষ্পাপ) হজয় ক্ষফজর
দগল।”
ইমাম ইবন হাজার আসকালানীর মতানু সাজর এখাজন হজকারী ও
উমরাকারী উভয় বযক্ষক্তজকই বুঝাজনা হজয়জ ।14
৬. হজ ও উমরা পাপ দমািজনর পাশাপাক্ষশ হজকারী ও উমরাকারীর
অভাব-অনটনও দূ র কজর দদয়। আবদু ল্লাহ ইবন মাসঊদ রাক্ষদয়াল্লাহু
আনহু কতৃতক বক্ষণতত, ক্ষতক্ষন বজলন, ‘রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ
ওয়াসাল্লাম বজলজ ন,
َ ه َمَ م
َ  فَإ َّن هه َما َينمفيَان الم َف مق َر َواذلنه،اْل َ ِّج َوالم هع مم َرة
وب َك َما َينمف المك ه
ري
«تابهعوا بني
ه
ه ه
ه ه
ه
13

সহীহ মুসক্ষলম, হদীস নং ১২১।

14

ফাতহুল বারী: ৩/৩৮২।

14

ََ َ م
َّ م
َ َّ َ
.»ب َوال هفض هة
خبث اْل َ هد ه
 واذله ه،يد
“দতামরা হজ ও উমরা পরপর করজত থাক, দকননা তা অভাব ও
গুনাহ দূ র কজর দদয়, দিমন দূ র কজর দদয় কামাজরর হাপর দলাহা,
দসানা ও রুপার ময়লাজক।”15
৭. হজ ও উমরা পালনকারীগণ আল্লাহর দমহমান বা প্রক্ষতক্ষনক্ষি। ইবন
উমার রাক্ষদয়াল্লাহু আনহুমা কতৃতক বক্ষণতত, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম বজলন,
َ م
َم
َ
 َو َسأَل ه ه،وه
 فَأَ َجابه ه، َد ََع هه مم، َوفم هد الل،اْلَاج َوال م هم معتَم هر
،وه
 و،لل
ه
يل ا ه
ه
«الغ ه
ازي هف س هب ه
ََ م ه
.»فأع َطاه مم
“আল্লাহর পজথ িু জদ্ধ ক্ষবজয়ী, হজকারী ও উমরাকারী আল্লাহর দমহমান
বা প্রক্ষতক্ষনক্ষি। আল্লাহ তাজদরজক আহবান কজরজ ন, তারা তাাঁর ডাজক
সাড়া ক্ষদজয়জ ন। আর তারা তাাঁর কাজ

দিজয়জ ন এবং ক্ষতক্ষন

তাজদরজক ক্ষদজয়জ ন।”16
অনয হাদীজস বক্ষণতত হজয়জ , আবূ হুরায়রা রাক্ষদয়াল্লাহু আনহু দথজক
বক্ষণতত, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম বজলন,
م
َ ََ م َمَه ه
اْل ه َّج ه
َ  َوفم هد الل إ من َد َع مو هه أَ َج،ار
اج َوالم هع َّم ه
.»وه غف َر ل هه مم
 َو هإ هن استغفر،اب هه مم
«
ه ه
“হজ ও উমরা পালনকাক্ষরগণ আল্লাহর দমহমান বা প্রক্ষতক্ষনক্ষি। তারা

15
16

ক্ষতরক্ষমিী, হাদীস নং ৮১০।
ইবন মাজাহ, হাদীস নং ২৮৯৩; ইবন ক্ষহব্বান, হাদীস নং ৩৪০০; মুসনাজদ
আহমদ, হাদীস নং ১৪৮৯।

15

আল্লাহজক ডাকজল ক্ষতক্ষন তাজদর ডাজক সাড়া দদন। তারা তাাঁর কাজ
মাগক্ষফরাত কামনা করজল ক্ষতক্ষন তাজদরজক িমা কজর দদন।”17
৮. এক উমরা দথজক আজরক উমরা- মিযবততী গুনাহ ও পাজপর
কাফফারা। আবূ হুরায়রা রাক্ষদয়াল্লাহু আনহু দথজক বক্ষণতত, রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম বজলজ ন,

م
َ «الم هع مم َر هة إ َل الم هع مم َرة َك َّف
».ارة ل ه َما بَينَ هه َما
ه
ه

“এক উমরা দথজক অনয উমরা- এ দু জয়র মাজঝ িা ক্ষক ু (পাপ) ঘটজব
তা তার জনয কাফফারা।”18
৯. হজ করার ক্ষনয়জত দবর হজয় মারা দগজলও হজজর সাওয়াব দপজত
থাকজব। আবূ হুরাইরা রাক্ষদয়াল্লাহু আনহু দথজক বক্ষণতত, ক্ষতক্ষন বজলন,
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম বজলজ ন,
َ م َ َ َ َ ًّ َ َ َ ه َ َ ه َ م ه م
َ
ِّ َاْل
َ َاج إ َل يَ مومه المقي
ام هة َو َم من خ َر َج
«من خرج حاجا فمات ك هتب ل أجر
ه
ه
م
َ ََ ً َه م
َ َل أَ مج هر ال م هم معتَمر إ َل يَ مو القي
َ ات هكت
ب َه
».ام هة
معت همرا فم
مه ه
ه
ه ه ه
“দি বযক্ষক্ত হজজর উজেজশয দবর হজয়জ , অতপর দস মারা দগজ , তার
জনয ক্ষকয়ামত পিতন্ত হজজর দনকী দলখা হজত থাকজব। আর দি বযক্ষক্ত
উমরার উজেজশয দবর হজয় মারা িাজব, তার জনয ক্ষকয়ামত পিতন্ত
উমরার দনকী দলখা হজত থাকজব।”19

17

ইবন মাজাহ, হাদীস নং ২৮৮৩ ।

18

সহীহ বু খারী, হাদীস নং ১৭৭৩; সহীহ মুসক্ষলম, হদীস নং ১৩৯৪।

19

সহীহুত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, হাদীস নং ১১১৪।

16

১০. আল্লাহ তা‘আলা রমিান মাজস উমরা আদায়জক অজনক
মিতাদাশীল কজরজ ন। ক্ষতক্ষন এজক রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ
ওয়াসাল্লাজমর সাজথ হজ করার সমতুলয সাওয়াজব ভূ ক্ষেত কজরজ ন।
ইবন আব্বাস রাক্ষদয়াল্লাহু আনহুমা দথজক বক্ষণতত, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম বজলন,

َ ً
ً
َ َم
ً َ َّ ه
».«ف هإن ع مم َرة هف َر َم َضان تق هض َح َّجة أ مو َح َّجة َم هع

“ক্ষনশ্চয় রমিাজন উমরা করা হজ করার সমতুলয অথবা ক্ষতক্ষন
বজলজ ন, আমার সাজথ হজ করার সমতুলয।”20
১১. বাইতুল্লাহর উজেজশয দবর হজল প্রক্ষত কদজম দনকী দলখা হয় ও
গুনাহ মাফ করা হয় এবং তার মিতাদা বৃ ক্ষদ্ধ করা হয়।
আবদু ল্লাহ ইবন উমার রাক্ষদয়াল্লাহু আনহুমা দথজক বক্ষণতত, রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম বজলন,
َ َ َّ َ َ َ َّ ه ه َ م َ م َ َ ه م م
ه ِّ َ م َ َ َ ه َ َ َ ه َ َ م
كته ه
ب
احلتك ي
«أما خ هروجك همن بي هتك تؤم اْلَيت ف هإن لك بهكل وطأة تطأها ر ه
ً
َ َّ ه َ َ َ َ َ َ ً َ َ م ه َ م
» حو عنك به َها َسيِّئَة
اّلل لك بهها حسنة ويم
“তুক্ষম িখন বাইতুল্লাহর উজেজশয আপন ঘর দথজক দবর হজব, দতামার
বাহজনর প্রজতযকবার মাক্ষটজত পা রাখা এবং পা দতালার ক্ষবক্ষনমজয়
দতামার জনয একক্ষট কজর দনকী দলখা হজব এবং দতামার গুনাহ মাফ
করা হজব।”21

20

সহীহ বু খারী, হাদীস নং ১৮৬৩; সহীহ মুসক্ষলম, হদীস নং ১২৫৬।

21

তাবরানী, মু‘জামুল কাবীর: ১১/৫৫।
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আনাস ইবন মাজলক রাক্ষদয়াল্লাহু আনহু দথজক বক্ষণতত, রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম বজলন,
م َم َ َه مَم َ م
ًّ َ َ َ ه
َ َّ َ
َ
َ ك إ َذا َخ َر مج
 ل ت َض هع ناق هتك خفا َول، ت اْل َ َرامه
ت همن بي هتك تؤم اْلي
«ف هإن ه
ً َ َ َ
ً َ
ً
َ َم
َ َ َ م َ ه ه َّ َ َ َ َّ ه
» َو َرف َعك د َر َجة، َو َح َّط عنك به هه خ هطيئَة،اّلل لك به هه َح َسنَة
ترفعه إهل كتب
“কারণ, িখন তুক্ষম বাইতুল্লাহর উজেজশয আপন ঘর দথজক দবর হজব,
দতামার উটনীর প্রজতযকবার পাজয়র িুর রাখা এবং িুর দতালার
সাজথ সাজথ দতামার জনয একক্ষট কজর দনকী দলখা হজব, দতামার
একক্ষট কজর গুনাহ িমা কজর দদওয়া হজব এবং দতামার মিতাদা বৃ ক্ষদ্ধ
করা হজব।”22
স্মরণ রাখা দরকার, দি দকবল আল্লাহজক রাজী করার জনয আমল
করজব, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাজমর সু ন্নাহ দমাতাজবক
হজ-উমরা সম্পন্ন করজব, দসই এসব ফিীলত অজতন করজব।
দিজকাজনা আমল আল্লাহর কাজ কবুল হওয়ার জনয দু ’ক্ষট শতত রজয়জ ,
িা অবশযই পূ রণ করজত হজব।
প্রথম শতত: একমাত্র আল্লাহর সন্তুক্ষষ্ট লাজভর জনয করা। রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম বজলন,
َّ َ َ م َ ه
َّ
ه ِّ م
َ
َّ
،» َو هإن َما هلك ام هرئ َما ن َوى،ات
« هإنما األعمال هباَلِّي ه
“সকল কাজজর ফলাফল ক্ষনয়জতর ওপর ক্ষনভতরশীল। প্রজতযজক তাই
পাজব, িা দস ক্ষনয়ত করজব।”23
22

সহীহুত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, হাদীস নং ১১১২।
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সহীহ বু খারী, হাদীস নং ১।

18

ক্ষিতীয় শতত: রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাজমর সু ন্নাহ
দমাতাজবক হওয়া। কারণ, ক্ষতক্ষন বজলজ ন,

َ َم َ َم
َ َ ً َم
.»« َم من َع همل ع َمال لي َس َعليم هه أم هرنا فه َو َرد

“দি এমন আমল করল, িাজত আমাজদর অনু জমাদন দনই, তা
প্রতযাখযাত।’24
অতএব, িার আমল দকবল আল্লাহজক সন্তুষ্ট করার জনয এবং
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাজমর সু ন্নাহ দমাতাজবক হজব
তার আমলই আল্লাহর ক্ষনকট কবুল হজব। পিান্তজর িার আমজল
উভয় শতত অথবা এর দিজকাজনা একক্ষট অনু পক্ষস্থত থাকজব, তার
আমল প্রতযাখযাত হজব। তাজদর আমল সম্পজকত আল্লাহ বজলন,
َ َ ا
ُ
ُ َّ ۡ َ َ َ َ َ ۡ َ َٰ ُ َ َ ا
ً نث
]٢٢ :﴾ [الفرقان٢٣ۡورا
ن ۡهۡهبۡاءۡۡم
ۡ ِنۡعملۡۡفجع ۡل
ۡ لۡ َماۡ َع ِملواۡۡم
َٰۡ ِ ﴿ َوقد ِۡۡم َنۡاۡإ
“আর তারা দি কাজ কজরজ

আক্ষম দসক্ষদজক অগ্রসর হব। অতুঃপর

তাজক ক্ষবক্ষিপ্ত িূ ক্ষলকণায় পক্ষরণত কজর ক্ষদব।” সূ রা আল-ফুরকান,
আয়াত: ২৩]
পিান্তজর িার আমজল উভয় শতত পূ রণ হজব, তার আমল সম্পজকত
আল্লাহ বজলন,

َ ۡ ََ
ۡ ُ ُ َّ ُ َ ۡ َ َ َ ۡ َ ۡ َّ
]٩٢١ :مسِ نۡ﴾ [النساء
ۡ ّۡللِۡ َوه َۡو
ۡ ِ ۡجه ۡهۥ
ۡ سل ۡمۡو
ۡ نۡأ
ۡ نۡدِينۡاۡمِم
ُۡ ح َس
ۡۡ نۡأ
ۡ ﴿وم

“আর দীজনর বযাপাজর তার তুলনায় দক উত্তম, দি সৎকমতপরায়ণ
অবস্থায় আল্লাহর কাজ ক্ষনজজক পূ ণত সমপতণ করল।” [সূ রা আন-ক্ষনসা,
24

সহীহ মুসক্ষলম, হাদীস নং ১৭১৮।
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আয়াত: ১২৫]
আল্লাহ আজরা বজলন,
َ ََ
َ
ۡ ُ ُ َّ ُ َ ۡ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َٰ َ َ
َ ََ
ۡل ۡخ ۡۡوفۡ ۡ َعل ۡۡي ِه ۡۡم
ۡ ِند ۡ َرب ِ ۡهِۦ ۡو
َۡ ج ُرۡهُۥ ۡع
ۡۡ مسِ نۡ ۡفل ُۡه اۡۥ ۡأ
ۡ ۡ ّللِ ۡ َوه َۡو
ۡ ِ ۡ جه ۡهۥ
ۡ سل ۡم ۡو
ۡ ن ۡأ
ۡ ل ىۡم
ۡ ﴿ب
َ
َ ُ ۡ ۡ ُ ََ
]٩٩٢ :ۡ﴾ [اْلقرة١١٢ۡون
ۡ ي َزن
ۡ ۡلۡه ۡم
ۡو
“হযাাঁ, দি ক্ষনজজক আল্লাহর কাজ

দসাপদত কজরজ

এবং দস

সৎকমতশীলও, তজব তার জনয রজয়জ

তার রজবর ক্ষনকট প্রক্ষতদান।

আর তাজদর দকান ভয় দনই এবং তারা দু ুঃক্ষখতও হজব না।” [সূ রা
আল-বাকারাহ, আয়াত: ১১২]
সু তরাং উমার রাক্ষদয়াল্লাহু আনহু বক্ষণতত, “সকল কাজজর ফলাফল
ক্ষনয়জতর ওপর ক্ষনভতরশীল” হাদীসক্ষট অন্তজরর আমলসমূ জহর মানদণ্ড
এবং আজয়শা রাক্ষদয়াল্লাহু আনহা বক্ষণতত “দি এমন আমল করল, িাজত
আমার অনু জমাদন দনই, তা প্রতযাখযাত” হাদীসক্ষট অঙ্গ-প্রতযজঙ্গর
আমলসমূ জহর মানদণ্ড। হাদীস দু ’ক্ষট বযাপক অথতজবািক। দীজনর মূ ল
ক্ষবেয়াক্ষদ ও শাখা-প্রশাখাসমূ হ এবং অন্তর ও অঙ্গ-প্রতযজঙ্গর আমজলর
দকাজনাক্ষটই এর বাইজর নয়। এক কথায় সম্পূ ণত দীন এর আওতাভুক্ত।

20

হজজর প্রকারজভদ
হজ ক্ষতনভাজব আদায় করা িায়: তামাত্তু, ক্ষকরান ও ইফরাদ।
১. তামাত্তু হজ
তামাত্তু হজজর পক্ষরিয়:
হজজর মাসগুজলাজত হজজর সফজর দবর হবার পর প্রথজম শুিু উমরার
ইহরাম বাাঁিা এবং সাজথ সাজথ এ উমরার পজর হজজর জনয ইহরাম
বাাঁিার ক্ষনয়তও থাকা।
তামাত্তু হজজর ক্ষনয়ম:
হাজী সাজহব হজজর মাসগুজলাজত প্রথজম শুিু উমরার জনয তালক্ষবয়া
পাজির মািযজম ইহরাম বাাঁিজবন। তারপর তাওয়াফ ও সা‘ঈ সম্পন্ন
কজর মাথা মুণ্ডন অথবা িুল দ াট করার মািযজম উমরা দথজক হালাল
হজয় িাজবন এবং স্বাভাক্ষবক কাপড় পজর ক্ষনজবন। তারপর ক্ষিলহজ
মাজসর আট তাক্ষরখ ক্ষমনা িাবার আজগ ক্ষনজ অবস্থানস্থল দথজক হজজর
ইহরাম বাাঁিজবন।
তামাত্তু হজ ক্ষতনভাজব আদায় করা িায়
ক) মীকাত দথজক উমরার ইহরাম দবাঁজি মক্কায় ক্ষগজয় তাওয়াফ-সা‘ঈ
কজর মাথা মুণ্ডন অথবা িুল দ াট কজর হালাল হজয় িাওয়া এবং হজ
পিতন্ত মক্কাজতই অবস্থান করা। ৮ ক্ষিলহজ হজজর ইহরাম দবাঁজি হজজর
কািতিম সম্পন্ন করা।
খ) মীকাত দথজক উমরার ক্ষনয়জত ইহরাম দবাঁজি মক্কা গমন করা।
উমরার কািতিম তথা তাওয়াফ, সা‘ঈ করার পর হজলাক-কসর
21

সম্পাদন কজর হালাল হজয় িাওয়া। হজজর পূ জবতই ক্ষিয়ারজত মদীনা
দসজর দনওয়া এবং মদীনা দথজক মক্কায় আসার পজথ িু ল-হুলাইফা বা
আবইয়াজর আলী দথজক উমরার ক্ষনয়জত ইহরাম দবাঁজি মক্কায় আসা।
অতুঃপর উমরা আদায় কজর হজলাক-কসর কজর হালাল হজয় িাওয়া,
তারপর ৮ ক্ষিলহজ হজজর জনয নতুনভাজব ইহরাম দবাঁজি হজ আদায়
করা।
গ) ইহরাম না দবাঁজি সরাসক্ষর মদীনা গমন করা। ক্ষিয়ারজত মদীনা
দশে কজর মক্কায় আসার পজথ িু ল-হুলাইফা বা আবইয়াজর আলী
দথজক উমরার ক্ষনয়জত ইহরাম বাাঁিা অতপর মক্কায় এজস তাওয়াফ,
সা‘ঈ ও হজলাক-কসর কজর হালাল হজয় িাওয়া। এরপর ৮ ক্ষিলহজ
হজজর ইহরাম বাাঁিা।
২. ক্ষকরান হজ
ক্ষকরান হজজর পক্ষরিয়:
উমরার সাজথ িু ক্ত কজর একই সফজর ও একই ইহরাজম উমরা ও
হজ আদায় করাজক ক্ষকরান হজ বজল।
ক্ষকরান হজজর ক্ষনয়ম: ক্ষকরান হজ দু ’ভাজব আদায় করা িায়।
ক) মীকাত দথজক ইহরাম বাাঁিার সময় একই সাজথ হজ ও উমরার
ً َ َ ه
ইহরাম বাাঁিার জনয ( َّْليمك ع مم َرة َو َح ًّجاলাববাইকা উমরাতান ওয়া
হোন) বজল তালক্ষবয়া পাি শুরু করা। তারপর মক্কায় দপৌঁজ প্রথজম
উমরা আদায় করা এবং ইহরাম অবস্থায় মক্কায় অবস্থান করা।
অতুঃপর হজজর সময় ৮ ক্ষিলহজ ইহরামসহ ক্ষমনা-‘আরাফামুিদাক্ষলফায় গমন এবং হজজর িাবতীয় কাজ সম্পাদন করা।
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খ) মীকাত দথজক শুিু উমরার ক্ষনয়জত ইহরাম বাাঁিা। পক্ষবত্র মক্কায়
দপৌঁ ার পর উমরার তাওয়াফ শুরু করার পূ জবত হজজর ক্ষনয়ত উমরার
সাজথ িু ক্ত কজর দনওয়া। উমরার তাওয়াফ-সা‘ঈ দশে কজর ইহরাম
অবস্থায় হজজর অজপিায় থাকা এবং ৮ ক্ষিলহজ ইহরামসহ ক্ষমনায়
গমন ও পরবততী কািতিম সম্পাদন করা।
৩. ইফরাদ হজ
ইফরাদ হজজর পক্ষরিয়:
হজজর মাসগুজলাজত শুিু হজজর ইহরাম দবাঁজি হজজর কািতিম সম্পন্ন
করাজক ইফরাদ হজ বজল।
ইফরাদ হজজর ক্ষনয়ম:

َ َ
হজজর মাসগুজলাজত শুিু হজজর ইহরাম বাাঁিার জনয َّْليمك َح ًّجا
(লাব্বাইকা হোন) বজল তালক্ষবয়া পাি শুরু করা। এরপর মক্কায়
প্রজবশ কজর তাওয়াজফ কুদূ ম অথতাৎ আগমনী তাওয়াফ এবং হজজর
জনয সা‘ঈ করা। অতুঃপর ১০ ক্ষিলহজ কুরবানীর ক্ষদন হালাল হওয়ার
পূ বত পিতন্ত ইহরাম অবস্থায় থাকা। এরপর হজজর অবক্ষশষ্ট কাজগুজলা
সম্পাদন করা।
তাওয়াজফ কুদূ জমর পর হজজর সা‘ঈজক তাওয়াজফ ইফািা অথতাৎ ফরি
তাওয়াজফর পর পিতন্ত ক্ষবলম্ব করা জাজয়ি আজ ।
ইহরাজমর সু ন্নাতসমূ হ
ইহরাম বাাঁিার পূ জবত ক্ষনজির ক্ষবেয়গুজলা সু ন্নাত:
১. নখ কাটা, দগাাঁফ াাঁটা, বগল ও নাক্ষভর ক্ষনজির িুল পক্ষরষ্কার করা।
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রাসূ লুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম বজলন,
َ
َ ََم ه َم
مَ ه َ م م َ ه ََمه
م م ه َم
م
ار َوقص
ف
 ه:«ال هفط َرة َخس
اْلتان وا ه
لس هتحداد ونتف ه
الب هط وتق هليم األظ ه
َّ
»ار هب
الش ه
‘পাাঁিক্ষট ক্ষজক্ষনস ক্ষফতরাজতর অংশ: খাতনা করা, দিৌরকািত করা,
বগজলর িুল উপড়াজনা, নখ কাটা ও দগাাঁফ দ াট করা।’ ক্ষফকহক্ষবদগণ
বজলজ ন, এই আমলগুজলা ইবাদজতর মজনারম পক্ষরজবশ ততক্ষরজত
সহায়ক। আনাস রাক্ষদয়াল্লাহু আনহু বজলন,
ََم
َ َم
َّ
َّ َ َ ه ه
ِّ َ
ار
ف
ار هب وتق هل ه
َلَا رسول ه
يم األظ ه
اّلل صىل الل عليه وسلم هف قص الش ه
َم َ م َ َمه َ َ م
مَ َ ََم
َ ث م من أَ مر َبع
.»ني يَ مو ًما
الب هط أن ل ن
ْتك أك َ ه
ه
العان هة ونت هف ه

َ « َو َّق
ت
م
َو َحل هق

“রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম আমাজদর জনয দগাাঁফ দ াট
করা, নখ কাটা, নাক্ষভর ক্ষনজির দলাম পক্ষরষ্কার করা ও বগজলর িুল
উপড়াজনার সজবতাচ্চ সময় ক্ষনিতারণ কজর ক্ষদজয়জ ন। আমরা দিন িক্ষল্লশ
ক্ষদজনর দবক্ষশ এসব কাজ দফজল না রাক্ষখ।”25
মাথার িুল দ াট না কজর দিভাজব আজ দসভাজবই দরজখ ক্ষদন। দকননা
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম ও সাহাবাজয় ক্ষকরাম
ইহরাজমর পূ জবত মাথার িুল দকজটজ ন বা মাথা মুণ্ডন কজরজ ন বজল
দকাজনা বণতনায় পাওয়া িায় না।
উজল্লখয, ইহরাজমর আজগ বা পজর কখজনা দাক্ষড় কামাজনা িাজব না।
দকননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম বজলন,

25

নাসাঈ, হাদীস নং ১৪; ক্ষতরক্ষমিী, হাদীস নং ২৯৮৪।
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ِّ َ َ َ م ه
َ َّ
« َخا هل هفوا ال م هم م َ َ ِّ ه
.»ار َب
ه
رش هكني وفروا اللح وأحفوا الشو ه
“দতামরা মুশক্ষরকজদর ক্ষবরুদ্ধািারণ কজরা। দাক্ষড় লম্বা কজরা এবং
দগাাঁফ দ াট কজরা।”26
২. দগাসল করা। িাজয়দ ইবন সাক্ষবত রাক্ষদয়াল্লাহু আনহু দথজক বক্ষণতত,
َ َ َ َّ َ م
َ َم
َّ « َأنَّ هه َرأَى
َّ اَل
.»لهال ه هل َواغت َسل
ب صىل الل عليه وسلم َترد ه
ه
“ক্ষতক্ষন দদজখজ ন দি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম ইহরাজমর
জনয দসলাইিু ক্ত কাপড় পাক্ষিজয়জ ন এবং দগাসল কজরজ ন।”27
এই দগাসল পুরুে ও মক্ষহলা উভজয়র জনয, এমনক্ষক ক্ষনফাস ও
হাজয়িবতীর জনযও সু ন্নাত। রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম
আসমা ক্ষবন্ত উমাইস রাক্ষদয়াল্লাহু আনহু দক িু ল-হুলায়ফায় সন্তান
প্রসজবর পর বজলন,

َ م َم
َ
َ م
َم
.»استث هف هرى بهث موب َوأح هر هم
«اغت هس هىل و

“তুক্ষম দগাসল কর, কাপড় ক্ষদজয় পক্ষট্ট বাাঁি এবং ইহরাম বাাঁজিা।”28
দগাসল করা সম্ভব না হজল অিু করা। অিু -দগাসল দকাজনাটাই িক্ষদ
করার সু জিাগ না থাজক তাহজলও দকান সমসযা দনই। এ দিজত্র
তায়াম্মু ম করজত হজব না। দকননা দগাসজলর উজেশয হজে, পক্ষরেন্নতা
অজতন ও দু গতন্ধমুক্ত হওয়া। তায়াম্মু ম িারা এই উজেশয হাক্ষসল হয় না।
26

সহীহ বু খারী, হাদীস নং ৫৮৯২; সহীহ মুসক্ষলম, হদীস নং ২৯৫।

27

ক্ষতরক্ষমিী, হাদীস নং ৮৩০।

28

সহীহ মুসক্ষলম, হদীস নং ১২১৮।
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৩. ইহরাম বাাঁিার পূ জবত শরীজর, মাথায় ও দাক্ষড়জত উত্তম সু গক্ষন্ধ
বযবহার করা। রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম ইহরাম
বাাঁিার পূ জবত সু গক্ষন্ধ বযবহার কজরজ ন। আজয়শা রাক্ষদয়াল্লাহু আনহার
হাদীজস
َ َ َ م
قبمل أن

এজসজ ,
َ م َ َ م ه م َ َ َ م َ َّ م
ت أه َطيِّ ه
« هكنم ه
َّ ب
َّ اَل
اَلح هر
ب صىل الل عليه وسلم قبل أن ُي هرم ويوم
ه
َ َه
وف ب م َ م
م
.»ت به هطيب هفي هه همسك
يط
اْلي ه
ه

“আক্ষম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লামজক তাাঁর ইহরাম বাাঁিার
পূ জবত এবং কুরবানীর ক্ষদন বাইতুল্লাহর তাওয়াজফর পূ জবত ক্ষমশকিু ক্ত
সু গক্ষন্ধ লাক্ষগজয় ক্ষদতাম।”29
আর রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাজমর সু গক্ষন্ধ তাাঁর মাথা ও
দাক্ষড়জত অবক্ষশষ্ট থাকত দিমনক্ষট অনু ক্ষমত হয় আজয়শা রাক্ষদয়াল্লাহু
আনহার উক্ষক্ত দথজক। ক্ষতক্ষন বজলন,
ت أه َطيِّ ه
« هكنم ه
َ ب صىل الل عليه وسلم بأَ مطيَب َما ََي هد َح َّّت أَج َد َوب
َّ ب
َّ اَل
يص
ه
ه
ه
ه
ه
م ه
َ
ِّ
َ
م
.»الطيب هف َرأ هس هه و هْلي هت هه
“আক্ষম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম দক তাাঁর কাজ থাকা উত্তম
সু গক্ষন্ধ লাক্ষগজয় ক্ষদতাম এমনক্ষক আক্ষম তাাঁর মাথা ও দাক্ষড়জত সু গক্ষন্ধর
িকিজক ভাব দদখজত দপতাম।” ক্ষতক্ষন আজরা বজলন,

29

সহীহ মুসক্ষলম, হদীস নং ১১৯১। কুরবানীর ক্ষদন বায়তুল্লাহ’র তাওয়াফ করার
আজগই হাজীগণ হালাল হজয় সািারণ পক্ষবত্র দপাশাক পজর থাজকন। এ সময়
ইহরাম অবক্ষশষ্ট থাজক না ক্ষবিায় সু গক্ষন্ধ বযবহার করা সু ন্নত। স্মততবয দি, ইহরাম
থাকা অবস্থায় সু গক্ষন্ধ বযবহার করা িাজব না।

26

َ
َم
َّ ه ه م
م م
َه
َ َ َ ِّ َ م ه ه
.» اّلل َوه َو حم هرم
ول ه
«كأن أنظر إل وبه ه
يص ال همس هك هف مف هر هق رس ه
“আক্ষম দিন মুহক্ষরম অবস্থায় রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম
এর ক্ষসাঁক্ষথজত ক্ষমশকিু ক্ত সু গক্ষন্ধর িকিজক ভাব লিয করক্ষ ।”30
লিণীয়, ইহরাম বাাঁিার পর শরীজরর দকাজনা অংজশ সু গক্ষন্ধর প্রভাব
রজয় দগজল তাজত দকাজনা সমসযা দনই। তজব ইহরাজমর কাপজড় সু গক্ষন্ধ
বযবহার করা দকাজনাভাজবই জাজয়ি নয়। রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম মুহক্ষরমজক সু গক্ষন্ধিু ক্ত কাপড় পক্ষরিান পক্ষরহার
করজত বজলজ ন। তাাঁজক ক্ষজজ্ঞাসা করা হজলা, ‘ইহরাম অবস্থায় কাপড়
পরজত আমাজদর কী করণীয়? উত্তজর ক্ষতক্ষন বজলন, ‘দতামরা জাফরান
এবং ওয়ারস (এক প্রকার সু গক্ষন্ধ) লাগাজনা কাপড় পক্ষরিান কজরা
না।’

31

৪. দসলাইক্ষবহীন সাদা লু ক্ষঙ্গ ও সাদা িাদর পরা এবং এক দজাড়া
জুজতা বা সযাজন্ডল পাজয় দদওয়া। রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ
ওয়াসাল্লাম বজলন,

ََ م َم
َ َ
َمه م م َ َ ه ه م
َ
.»ني
 ونعل ه، و هرداء،«وْلح هرم أحدكم هف إهزار

“দতামাজদর প্রজতযজক দিন একক্ষট লু ক্ষঙ্গ, একক্ষট িাদর এবং এক দজাড়া
িপ্পল পক্ষরিান কজর ইহরাম বাাঁজি।”32
সাদা কাপড় পুরুজের সজবতাত্তম দপাশাক। তাই পুরুজের ইহরাজমর
30

সহীহ বু খারী, হাদীস নং ১৫৩৮; সহীহ মুসক্ষলম, হদীস নং ১১৯০।

31

সহীহ বু খারী, হাদীস নং ১৮৩৮; সহীহ মুসক্ষলম, হদীস নং ১১৭৭।

32

মুসনাদ, হদীস নং ৪৮৯৯; ইবন খুিাইমা, হদীস নং ২৬০১।

27

জনয সাদা কাপজড়র কথা বলা হজয়জ । ইহরাজমর দিজত্র মক্ষহলার
আলাদা দকান দপাশাক দনই। শালীন ও ক্ষঢজল-ঢালা, পদতা বজায় থাজক
এ িরজনর দিজকাজনা দপাশাক পজর মক্ষহলা ইহরাম বাাঁিজত পাজর।
ইহরাম অবস্থায় দসলাইিু ক্ত কাপড় পরা ও মাথা আবৃ ত করা পুরুজের
জনয ক্ষনক্ষেদ্ধ হজলও মক্ষহলার জনয ক্ষনক্ষেদ্ধ নয়।33
তজব ইহরাম অবস্থায় ক্ষনকাব বা অনু রূপ দকান দপাশাক ক্ষদজয় সবতিণ
দিহারা দঢজক রাখা তবি নয়। হাদীজস এজসজ , ‘মক্ষহলা দিন দনকাব না
লাগায় ও হাতজমাজা না পজর।’34 তজব এর অথত এ নয় দি, দবগানা
পুরুজের সামজনও মক্ষহলা তার দিহারা দখালা রাখজব। এ দিজত্র
আক্ষলমগণ ঐকমতয দপােণ কজরজ ন দি, মাথার ওপর দথজক িাদর
ঝুক্ষলজয় ক্ষদজয় দিহারা দঢজক মক্ষহলাগণ দবগানা পুরুে দথজক পদতা
করজব।35
৫. সালাজতর পর ইহরাম বাাঁিা। রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ
ওয়াসাল্লাম সালাজতর পর ইহরাম দবাঁজিজ ন। জাক্ষবর রাক্ষদয়াল্লাহু
আনহুবজলন, ‘রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম মসক্ষজজদ
সালাত আদায় কজর উজটর ক্ষপজি আজরাহণ করজলন এবং তাওহীজদর
বাণী:

33

َ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ م َ َّ ه َّ َ َّ م َ َ َّ م
»َشيك لك َّْليمك
»ْليك اللهم ْليك ْليك ل ه

এ বযাপাজর ইমাম ইবনু ল মুনক্ষির ও ইবন আবক্ষদল বার ইমামজদর ইজমার কথা
উজল্লখ কজরজ ন। আল ইজমা: ১৮, আত-তামহীদ, ১৫/১০৪।

34

সহীহ বু খারী, হাদীস নং ১৮৩৮।

35

আত-তামহীদ: ১৫/১০৮।
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(লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক লা শারীকা লাকা লাব্বাইক) বজল
ইহরাম বাাঁিজলন।’36
ইবন উমার রাক্ষদয়াল্লাহু আনহুমা বজলন, ‘রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম িু ল-হুলাইফাজত দু ই রাকাত সালাত আদায়
কজরন। এরপর উটক্ষট িখন তাাঁজক ক্ষনজয় িু ল-হুলাইফার মসক্ষজজদর
পাজশ দসাজা হজয় দাাঁড়াল, তখন ক্ষতক্ষন দসই কাজলমাগুজলা উচ্চারণ
কজর ইহরাম বাাঁিজলন।’37
উমার রাক্ষদয়াল্লাহু আনহু বজলন, আক্ষম রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ
ওয়াসাল্লাম দক আকীক উপতযকায় বলজত শুজনক্ষ ,
ً هم ه
َ َ«أَتَان اللَّيملَ َة آت هم من َر ِّّب َف َق َال َص ِّل ف َه َذا ال م َوادي ال م همب
ار هك َوقل ع مم َرة هف
ه
ه
ه
.»َح َّجة
“আমার রজবর পি দথজক একজন আগন্তুক রাজতর দবলায় আমার
কাজ

এজস বলল, এই বরকতময় উপতযকায় সালাত আদায় করুন

এবং বলু ন, একক্ষট হজজর মজিয একক্ষট উমরা।”38
এসব হাদীজসর আজলাজক একদল আক্ষলম বজলন, ইহরাম বাাঁিার পূ জবত
দু ই রাকাত ইহরাজমর সালাত আদায় করা সু ন্নাত। আজরকদল
‘আক্ষলজমর মজত ইহরাজমর জনয দকাজনা ক্ষবজশে সালাত দনই। তারা
বজলজ ন, ইহরাম বাাঁিার সময় িক্ষদ ফরি সালাজতর ওয়াক্ত হজয় িায়,
36

সহীহ মুসক্ষলম, হদীস নং ১২১৮।

37

সহীহ বু খারী, হাদীস নং ১৫৪৯; সহীহ মুসক্ষলম, হদীস নং ১১৮৪।

38

সহীহ বু খারী, হাদীস নং ১৫৩৪।
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তাহজল হজ ও উমরা করজত ইেুক বযক্ষক্তর জনয ফরি সালাত
আদাজয়র পর ইহরাম বাাঁিা উত্তম। অনযথায় সালাত

াড়াই ইহরাম

বাাঁিজব। দকননা রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম ফরি
সালাজতর পর ইহরাম দবাঁজিক্ষ জলন। আর তাাঁর সালাজত এমন দকাজনা
লিণ ক্ষ ল না, িা ইহরাজমর ক্ষবজশে সালাজতর প্রক্ষত ইক্ষঙ্গত বহন
কজর।
তজব সক্ষিক কথা হজে, ইহরাজমর জনয সু ক্ষনক্ষদতষ্ট দকাজনা সালাত দনই।
তাই ইহরাম বাাঁিার সময় িক্ষদ ফরি সালাজতর ওয়াক্ত হজয় িায়,
তাহজল ফরি সালাত আদাজয়র পর ইহরাম বাাঁিজব। অনযথায় সম্ভব
হজল তাক্ষহয়যাতুল অিু ক্ষহজসজব দু ই রাকাত সালাত পজড় ইহরাজম
প্রজবশ করজব।39
৬. তালক্ষবয়ার শব্দগুজলা দবক্ষশ দবক্ষশ উচ্চারণ করা। দকননা তালক্ষবয়া
হজজর দিাগান। তালক্ষবয়া িত দবক্ষশ পাি করা িাজব, তত দবক্ষশ
সাওয়াব অক্ষজতত হজব।

39

ইবন বাি, ফাতাওয়া মুক্ষহম্মাহ তাতাআল্লাকু ক্ষবল হাক্ষে ওয়াল উমরা: পৃ . ৭; ইবন
তাইক্ষময়া, মাজমু‘ ফাতাওয়া: ২৬/১০৮; শারহু উমদাতুল ক্ষফকহ: ১/৪১৭; ইবন
উসাইক্ষমন, আল-মানহাজ ক্ষলমুরীক্ষদল উমরাক্ষত ওয়াল হাে: পৃ . ২৩।
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উমরা
বাংলাজদক্ষশ হাজীজদর অক্ষিকাংশই তামাত্তু হজ কজর থাজকন। আর
তামাত্তু হজজর প্রথম কাজ উমরা আদায় করা। তাই ক্ষনজে উমরা
আদাজয়র পদ্ধক্ষত ক্ষবোক্ষরত আজলািনা করা হজলা।
উমরার পক্ষরিয়:
ইহরাম বাাঁিা, তাওয়াফ করা, দু ই পবতজতর মিযবততী স্থাজন দদৌড়াজনা
এবং মাথার িুল মুণ্ডাজনা বা দ াট করা- এই ইবাদত সমক্ষষ্টর নাম
উমরা। এসজবর ক্ষবোক্ষরত ক্ষববরণ ক্ষনেরূপ:
প্রথম. ইহরাম
দিভাজব ফরি দগাসল করা হয় মীকাজত দপৌঁ ার পর দসভাজব দগাসল
করা সু ন্নাত। িাজয়দ ইবন সাক্ষবত রাক্ষদয়াল্লাহু আনহু বক্ষণতত হাদীজস
দিমন উজল্লখ হজয়জ :
َ َ َ َّ َ م
َ َم
َّ « َأنَّ هه َرأَى
َّ اَل
.»لهال ه هل َواغت َسل
ب صىل الل عليه وسلم َترد ه
ه
“ক্ষতক্ষন দদজখন, রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম ইহরাজমর জনয
40

আলাদা হজলন এবং দগাসল করজলন।”

ইহরাম-পূ বত এই দগাসল পুরুে-মক্ষহলা সবার জনয এমনক্ষক হাজয়ি ও
ক্ষনফাসবতী মক্ষহলার জনযও সু ন্নাত। কারণ, ক্ষবদায় হজজর সময় িখন
আসমা ক্ষবনজত উমাইস রাক্ষদয়াল্লাহু আনহুর পুত্র মুহাম্মাদ ইবন আবূ

40

ক্ষতরক্ষমিী, হাদীস নং ৮৩০; ইবন খুিাইমা, হদীস নং ২৫৯৫; বাইহাকী, হদীস নং
৮৭২৬।

31

বকর জন্ম গ্রহণ কজরন, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম
তার উজেজশয বজলন,

َ م َم
َ
َ م
َم
.»استث هف هرى بهث موب َوأح هر هم
«اغت هس هىل و

“তুক্ষম দগাসল কজরা, কাপড় ক্ষদজয় রক্ত আটকাও এবং ইহরাম দবাঁজি
নাও।”41
অতুঃপর ক্ষনজজর কাজ

থাকা সজবতাত্তম সু গক্ষন্ধ মাথা ও দাক্ষড়জত

বযবহার করজবন। ইহরাজমর পর এর সু বাস অবক্ষশষ্ট থাকজলও তাজত
দকান সমসযা দনই। আজয়শা ক্ষসক্ষেকা রাক্ষদয়াল্লাহু আনহু কতৃতক বক্ষণতত
হাদীস দথজক দিমনক্ষট জানা িায়, ক্ষতক্ষন বজলন,
َّ َ َ َ ه ه
َ َ َ َ َ َ م ه م َ َ َ َ َّ ه َ م
ب َما
«َكن رسول ه
اّلل صىل الل عليه وسلم إهذا أراد أن ُي هرم يتطيب بهأطي ه
م
َ َ م
م
َ ََي هد هث َّم أَ َرى َوب
.»يص اَله هن هف َرأ هس هه َو هْلميَته هه َبع َد ذلهك
ه
ه
“রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম ইহরাজমর প্রস্তুক্ষতকাজল তাাঁর
কাজ

থাকা উত্তম সু গক্ষন্ধ বযবহার করজতন। ইহরাজমর পরও আক্ষম

তাাঁর িুল ও দাক্ষড়জত এর দতজলর উজ্জ্বলতা দদখজত দপতাম।”42
প্রজয়াজন মজন করজল এ সময় বগল ও নাভীর ক্ষনজির পশম পক্ষরষ্কার
করজবন; নখ ও দগাাঁফ কততন করজবন। ইহরাজমর পর িাজত এসজবর
প্রজয়াজন না হয়- িা তখন ক্ষনক্ষেদ্ধ থাকজব। এসব কাজ সরাসক্ষর
সু ন্নাত নয়। ইবাদজতর পূ বত প্রস্তুক্ষত ক্ষহজসজব এসব করা উক্ষিৎ। ইহরাম
বাাঁিার অল্পকাল আজগ িক্ষদ এসব কাজ কজর দফলা হয় তাহজল
41

প্রাগুক্ত।

42

সহীহ বু খারী, হাদীস নং ৫৯২৩; সহীহ মুসক্ষলম, হদীস নং ১১৭০।
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ইহরাম অবস্থায় আর এসব করজত হজব না। এ দথজক আবার অজনজক
ইহরাজমর আজগ মাথার িুল দ াট করাও সু ন্নাত মজন কজরন। িারণাক্ষট
ভুল। আর এ উপলজি দাক্ষড় কাটার দতা প্রশ্নই ওজি না। কারণ, দাক্ষড়
কাটা সব সময়ই হারাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম বজলন,
ِّ َ َ ه م ه م
ِّ َ َ َ م ه
َّ
َ الش
.»ار َب
و
وا
ف
ني َوفه هروا ال هلح وأح
رش هك
«خا هلفوا الم ه
ه
“দতামরা মুশক্ষরকজদর ক্ষবরুদ্ধািারণ কজরা। দাক্ষড় লম্বা কজরা এবং
দগাাঁফ দ াট কজরা।”43
দগাসল, পক্ষরষ্কার-পক্ষরেন্নতা ও সু গক্ষন্ধ বযবহার- এসব পবত সমাপ্ত
করার পর ইহরাজমর দপাশাক পরজবন। সম্ভব হজল দকাজনা সালাজতর
পর এক্ষট পক্ষরিান করজবন। িক্ষদ এসময় দকাজনা ফরি সালাত থাজক
তাহজল তা আদায় কজর ইহরাম বাাঁিজবন। দিমনক্ষট রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু

আলাইক্ষহ

ওয়াসাল্লাম

কজরজ ন।

নয়জতা

দু ’রাকাত

‘তাক্ষহয়যাতুল অিু ’ সালাত পজড় ইহরাজমর কাপড় পক্ষরিান করজবন।
দজজন দনওয়া ভাজলা, পুরুেজদর ইহরাজমর দপাশাক হজলা, িাদর ও
লু ক্ষঙ্গ। তজব কাপড় দু ’ক্ষট সাদা ও পক্ষরষ্কার হওয়া মুোহাব। পিান্তজর
মক্ষহলারা ইহরাজমর দপাশাক ক্ষহজসজব িা ইজে তা পরজত পারজবন।
তজব লিয রাখজত হজব দপাশাকক্ষট দিন দ জলজদর দপাশাক সদৃ শ না
হয় এবং তাজত মক্ষহলাজদর দসৌন্দিতও প্রস্ফূক্ষটত না হয়। অনু রূপভাজব
তারা দনকাব িারা দিহারা আবৃ ত করজবন না। হাত দমাজাও পরজবন
না। তজব পর পুরুজের মুজখামুক্ষখ হজল দিহারায় কাপড় দটজন ক্ষদজবন।
43

সহীহ বু খারী, হাদীস নং ৫৮৯২; সহীহ মুসক্ষলম, হদীস নং ২৯৫।
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ইহরাম অবস্থায় জুজতাও পরজত পারজবন। রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম বজলন,
َ م َم َ م َم َم َم م
ََ م َم
َ َ َ
ني فليَلبَ مس
َيد نعل ه
 ف هإن لم ه،ني
 ونعل ه،هإزار و هرداء
َ ه َ َ م َ َ َ مَ َم
.»ني
يكونا أسفل همن الع هقب ه

َ
م م
ه
« َوْلهح هر مم أ َح هدك مم هف
ه َّ م
م م م
 َوْلَق َطع هه َما َح َّّت،ني
خف ه

“দতামাজদর প্রজতযজক দিন একক্ষট লু ক্ষঙ্গ, একক্ষট িাদর ও একজজাড়া
জুজতা পজর ইহরাম বাাঁজি। িক্ষদ জুতা না থাজক তাহজল দমাজা পরজব।
আর দমাজা দজাড়া একটু দকজট দনজব দিন তা পাজয়র দগাড়ালীর দিজয়
ক্ষনিু হয়।”44
উক্ষল্লক্ষখত সবগুজলা কাজ দশে হবার পর অন্তর দথজক উমরা শুরুর
ً َ َ ه
ক্ষনয়ত করজবন। আর বলজবন, ‘( َّْليمك ع مم َرةলাব্বাইকা উমরাতান’)
َّ
َ َ
ً ه
অথবা ‘( َّْليمك الل هه َّم ع مم َرةলাব্বাইকা আল্লাহুম্মা উমরাতান’)। উত্তম
হজলা, বাহজন িড়ার পর ইহরাম বাাঁিা ও তালক্ষবয়া পড়া। দকননা
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম মীকাত দথজক রওনা হবার
উজেজশয বাহজন িজড় বজসজ ন তারপর দসক্ষট নজড় উিজল ক্ষতক্ষন
তালক্ষবয়া পড়া শুরু কজরজ ন।
আর দি বযক্ষক্ত উমরার উজেজশয ইহরাম বাাঁিজব দস িক্ষদ দরাগ বা অনয
ক্ষক ু র আশংকা কজরন, িা তার উমরার কাজ সম্পাদজনর পজথ বািা
হজয় দাাঁড়াজব, তাহজল উমরা শুরুর প্রাক্কাজল এভাজব ক্ষনয়ত করজবন,
ِّ َ َّ َّ ه
َ
ه
.»حمّل َحيمث َحبَ مست هن
«اللهم ه

44

মুসনাদ আহমাদ, হদীস নং ৯৯৮৪; ইবন খুিাইমা, হদীস নং ১০৬২।
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(আল্লাহুম্মা মাজহল্লী হাই ু হাবাসতানী।)
“দহ আল্লাহ, আপক্ষন আমাজক দিখাজন আটজক ক্ষদজবন, দসখাজনই আক্ষম
হালাল হজয় িাব।”45 অথবা বলজবন,
َ
ِّ َ َ َ َ َّ م َ َّ ه َّ َ َّ م
ه َم
.»حمّل هم َن األ مر هض َحيمث َت هب هس هن
 و ه،«ْليك اللهم ْليك
(লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, ওয়া মাজহল্লী ক্ষমনাল আরক্ষদ হায় ু
তাহক্ষবসু নী)
“লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক। আর দিখাজন আপক্ষন আমাজক
আটজক ক্ষদজবন, দসখাজনই আক্ষম হালাল হজয় িাব।”46 কারণ,
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম দু বা‘আ ক্ষবনজত িু বাজয়র
রাক্ষদয়াল্লাহু আনহাজক এমনই ক্ষশিা ক্ষদজয়জ ন।
এসব কাজ সম্পন্ন করার পর অক্ষিকহাজর তালক্ষবয়া পড়জত থাকুন।
কারণ তালক্ষবয়া হজজর শব্দগত ক্ষনদশতন। ক্ষবজশেত স্থান, সময় ও
অবস্থার পক্ষরবততনকাজল দবক্ষশ দবক্ষশ তালক্ষবয়া পড়জবন। দিমন,
উচ্চস্থাজন আজরাহন বা ক্ষনেস্থাজন অবতরজণর সময়, রাত ও ক্ষদজনর
পক্ষরবততজনর সময় (সূ জিতাদয় ও সূ িতােকাজল), দকান অনযায় বা অনু ক্ষিত
কাজ হজয় দগজল এবং সালাত দশজে- ইতযাক্ষদ সমজয়। রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ
م
َ َ َ م
اْل َ مم َد َواَلِّع َمة لك

ওয়াসাল্লাম তালক্ষবয়া পড়জতন এভাজব:47
َ َ َّ م
َّ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ ه َّ َ َّ م َ َ َّ م
َشيك لك َّْليمك هإن
«ْليك اللهم ْليك ْليك ل ه

45

সহীহ বু খারী, হাদীস নং ৫০৮৯; সহীহ মুসক্ষলম, হদীস নং ১২০৭।
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নাসাঈ, হদীস নং ২৭৬৬।

47

সহীহ বু খারী, হাদীস নং ১৫৭৪; সহীহ মুসক্ষলম, হদীস নং ১২১৮।
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َ َ َ َ َ َ مه م
.»َشيك لك
والملك ل ه
(লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাববাইকা লা শারীকা লাকা
লাববাইকা, ইন্নাল হামদা ওয়ান ক্ষন‘মাতা লাকা ওয়াল মুল্ক, লা শারীকা
লাক।) কখজনা এর সাজথ একটু দিাগ কজর এভাজবও পড়জতন:48
َ َ َ َّ م َ َ َ م
.» َّْليمك،ل اْل َ ِّق
«ْليك إه
(লাব্বাইক ইলাহাল হাক্ক লাব্বাইক)।

َ َ َ َّ م
َ َم
ইহরাম পক্ষরিানকারী িক্ষদ ار هج
( ْليك ذا المع هলাব্বাইকা িাল
মা‘আক্ষরজ) তালক্ষবয়ায় দিাগ কজরন, তাও উত্তম। ক্ষবদায় হজজ
সাহাবীরা তালক্ষবয়ায় নানা শব্দ সংজিাজন করক্ষ জলন। নবী সাল্লাল্লাহু
49
আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম দসসব শুজনও তাাঁজদর ক্ষক ু বজলন ক্ষন।

িক্ষদ তালক্ষবয়ায় এভাজব সংজিাজন কজর:
َ َّ م َ َ َّ م َ َ َ م َ م َ َ م َ م ه َ َ م َ َ َّ َ َ َّ م َ ه َ َ م ه
.»اء إهْلمك َوال َع َمل
«ْليك ْليك وسعديك واْلري بهيديك ْليك والرغب
(লাব্বাইক, লাববাইকা ওয়া সা‘দাইকা ওয়াল খইরা ক্ষবইয়াদাইকা,
লাববাইকা ওয়ার রগবাউ ইলাইকা ওয়াল আমাল)। তজব তাজতও
দকান অসু ক্ষবজি দনই। কারণ উমার রাক্ষদয়াল্লাহু আনহু ও তাাঁর পুত্র
আবদু ল্লাহ রাক্ষদয়াল্লাহু আনহু দথজক এ িরজনর বাকয সংজিাজজনর
প্রমাণ রজয়জ ।50

48

ইবন মাজাহ, হদীস নং ২৯২০।

49

মুসনাদ, হদীস নং ১৪৪৪০।
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পুরুেজদর জনয তালক্ষবয়া উচ্চস্বজর বলা সু ন্নাত। রাসূ ল সাল্লাল্লাহু
আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম বজলন,
َ
َ َََ َ َ م ه
م ه
َ َ م
َ
ََ
آم َر أ مص َح هاب َو َم من َم هع أن يَ مرف هعوا أ مص َوات هه مم
 فأمر هن أن-ﷺ- َبيل
ج
ان
«أت ه ه ه
َ
م
َ
َ م
َّ  أ مو قَال – ب- الل
.»اتلل هبيَ هة
اله ه
ب ه ه.
ه
“আমার কাজ ক্ষজবরীল সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম এজলন। ক্ষতক্ষন
আমাজক (উচ্চস্বজর তালক্ষবয়া পড়জত) ক্ষনজদতশ ক্ষদজলন এবং এ মজমত
আমার সাহাবী ও সঙ্গীজদর ক্ষনজদতশ ক্ষদজত বলজলন দি, তারা দিন
ইহলাল অথবা ক্ষতক্ষন বজলজ ন তালক্ষবয়া উাঁিু গলায় উচ্চারণ কজর।”51
তা াড়া তালক্ষবয়া দজাজর উচ্চারজণর মািযজম আল্লাহর ক্ষনদশতজনর
প্রকাশ ঘজট, একত্ববাজদর দীপ্ত দঘােণা হয় এবং ক্ষশকত দথজক পক্ষবত্রতা
প্রকাশ করা হয়। পিান্তজর মক্ষহলাজদর জনয সকল আজলজমর
ঐকমজতয তালক্ষবয়া, ক্ষিক্ষকর ও দদা‘আ ইতযাক্ষদ শাক্ষব্দক ইবাদজত স্বর
উাঁিু না করা সু ন্নাত। এটাই পদতা রিা এবং ক্ষফতনা দমজন সহায়ক।
ক্ষিতীয়. মক্কায় প্রজবশ
পক্ষবত্র মক্কায় প্রজবজশর সময় প্রজতযক বযক্ষক্তর উক্ষিৎ, আল্লাহর দশ্রষ্ঠত্ব
ও মাহাজির কথা স্মরণ করা। মনজক নরম করা। আল্লাহর কাজ
পক্ষবত্র মক্কা দি কত সম্মাক্ষনত ও মিতাদাপূ ণত তা স্মরণ করা। পক্ষবত্র
মক্কায় থাকা অবস্থায় পক্ষবত্র মক্কার িথািথ মিতাদা দদওয়ার দিষ্টা করা।
হজ ও উমরাকারী বযক্ষক্তর ওপর পক্ষবত্র মক্কায় প্রজবজশর পর ক্ষনেরূজপ
আমল করা মুোহাব।
51

আবু দাউদ, হদীস নং ১৮১৪।

37

১. উপিু ক্ত দকাজনা স্থাজন ক্ষবশ্রাম দনয়া, িাজত তাওয়াজফর পূ জবত
সফজরর ক্লাক্ষন্ত দূ র হজয় িায়। শরীজরর স্বতস্ফূতততা ক্ষফজর আজস।
ক্ষবশ্রাম ক্ষনজত না পারজলও দকান সমসযা দনই। ইবন উমার রাক্ষদয়াল্লাহু
আনহুমা দথজক বক্ষণতত, ক্ষতক্ষন বজলন,
َ
َ َّ َ َ َ ه
َ َ
َّ ات
»اَل هب صىل الل عليه وسلم به هذي هط ًوى َح َّّت أ مصبَ َح ث َّم دخل َمكة
«ب
“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম (হজজর সফজর) িী-তুয়ায় এজস
রাত িাপন করজলন। সকাল হওয়ার পর ক্ষতক্ষন মক্কায় প্রজবশ
করজলন।”52 ইবন উমার রাক্ষদয়াল্লাহু আনহুমা মক্কায় আসজল িী-তুয়ায়
রাত িাপন করজতন। দভার হজল দগাসল করজতন। ক্ষতক্ষন বলজতন
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম অনু রূপ করজতন।53
বততমাজন মক্কায় হাজীজদর বাসস্থাজন ক্ষগজয় দগাসল কজর ক্ষনজলও এ
সু ন্নাত আদায় হজয় িাজব।
২. মুহক্ষরজমর জনয সবক্ষদক ক্ষদজয় মক্কায় প্রজবজশর অবকাশ রজয়জ ।
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম বজলন,

ه
َ َّ
َ
.»اج َمكة َط هريق
« َوك فهج ه

“মক্কার প্রক্ষতক্ষট অক্ষলগক্ষলই পথ (প্রজবজশর স্থান)।”54

52

সহীহ বু খারী, হাদীস নং ১৫৭৪; সহীহ মুসক্ষলম, হদীস নং ১২৫৯। (বততমাজন
জারওয়াল এলাকায় অবক্ষস্থত প্রসূ ক্ষত হাসপাতাজলর জায়গাক্ষটর নাম ক্ষ ল িীতুয়া।)

53

সহীহ বু খারী ৩/৪৩৬; সহীহ মুসক্ষলম ২/৯১৯।
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আবূ দাউদ, হদীস নং ১৯৩৭।
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রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম বাতহার মুয়াল্লার ক্ষদক
দথজক, িা বততমাজন হাজূ ন নামক উাঁিু জায়গায় অবক্ষস্থত ‘কাদা’ নামক
পথ ক্ষদজয় মক্কায় প্রজবশ কজরন এবং ক্ষনিু জায়গা অথতাৎ ‘কুদাই’
নামক পথ ক্ষদজয় দবর হন।55 সু তরাং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ
ওয়াসাল্লাজমর অনু করজণ কাজরা পজি মক্কায় প্রজবশ ও প্রস্থান করা
সম্ভব হজল তা হজব উত্তম।
ক্ষকন্তু বততমান-িু জগ দমাটরিাজন কজর আপনাজক মক্কায় দনওয়া হজব।
আপনার বাসস্থাজন িাওয়ার সু ক্ষবিামত পজথই আপনাজক দিজত হজব।
তাই রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম দিক্ষদক দথজক মক্কায়
প্রজবশ কজরজ ন, দসক্ষদন দথজক প্রজবশ করা আপনার জনয সম্ভব নাও
হজত পাজর। এজত দকান অসু ক্ষবিা দনই। আপনার গাক্ষড় সু ক্ষবিামত দি
পথ ক্ষদজয় িাজব, দসপজথ ক্ষদজয়ই আপক্ষন িাজবন। আপনার বাসস্থাজন
মালপত্র দরজখ, ক্ষবশ্রাম ক্ষনজয় উমরার প্রস্তুক্ষত ক্ষনজবন।
মুহক্ষরম দিজকাজনা সময় মক্কায় প্রজবশ করজত পাজর। তজব ক্ষদজনর
প্রথম প্রহজর প্রজবশ করা উত্তম। ইবন উমার রাক্ষদয়াল্লাহু আনহুমা
দথজক

বক্ষণতত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম ‘িী-তুয়ায়

রাতিাপন কজরন। সকাল হজল ক্ষতক্ষন মক্কায় প্রজবশ কজরন।’56
তৃতীয়. মসক্ষজজদ হারাজম প্রজবশ
তালক্ষবয়া পড়জত পড়জত পক্ষবত্র কা‘বার উজেজশয রওয়ানা হজবন।

55

সহীহ বু খারী, হাদীস নং ১৫৭৬।

56

প্রাগুক্ত।
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দিজকাজনা দরজা ক্ষদজয় ডান পা ক্ষদজয়, ক্ষবনয়-নম্রতা ও আল্লাহর
মাহাজির কথা স্মরণ কজর এবং হজজর উজেজশয বাইতুল্লাহ পিতন্ত
ক্ষনরাপজদ দপৌঁ ার তাওফীক দান করায় আল্লাহর শুকক্ষরয়া আদায়
কজর, মসক্ষজদু ল হারাজম প্রজবশ করজবন। প্রজবজশর সময় আল্লাহ দিন
তাাঁর রহমজতর সকল দরজা খুজল দদন দস আকুক্ষত ক্ষনজয় রাসূ লল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাজমর ওপর দু রূদ ও সালাম দপ্ররণ
সম্বক্ষলত ক্ষনজের
َ َّ م
َّ
يم
ان الر هج ه
الشيط ه
ههم م َ م
افتَ مح م
ل
 و،ذنو هّب
ه

দদা‘আক্ষট পড়জবন:57
َ م
َ ه ه
َم
َ َ م
َ وذ ب َّ م
َ كر َ ه م
يم هم من
يم وسلطانه هه الق هد ه
يم وبهوج هه هه ال ه ه
اّلل الع هظ ه
«أع ه ه
َّ ه َّ م
َّ َ ه
َّ َ ه َ َ ه م
اغ هف مر م
ل
 اللهم،لل
لل َوالصالة َوالسالم َع رسو هل ا ه
ِمْسِب ا ه
ه
َ ََمَ َ َ م
.»ْح هتك
أبواب ر

(আউিু ক্ষবল্লাক্ষহল আিীম ওয়া ওয়াজক্ষহক্ষহল কারীম ওয়া সু লতাক্ষনক্ষহল
কাদীক্ষম

ক্ষমনাশ

শায়তাক্ষনর

রাজীম।

ক্ষবসক্ষমল্লাহ

ওয়াস্সালাতু

ওয়াস্সালামু আলা রাসূ ক্ষলল্লাহ, আল্লাহুম্মাগক্ষফর ক্ষল িু নুবী ওয়াফতাহ ক্ষল
আবওয়াবা রাহমাক্ষতক।)
“আক্ষম মহান আল্লাহর, তাাঁর সম্মাক্ষনত দিহারার এবং তাাঁর ক্ষিরন্তন
কতৃতজত্বর মািযজম ক্ষবতাক্ষড়ত শয়তান দথজক আশ্রয় প্রাথতনা করক্ষ ।
আল্লাহর নাজম আরম্ভ করক্ষ । সালাত ও সালাম রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাজমর ওপর। দহ আল্লাহ! আপক্ষন আমার গুনাহসমূ হ
িমা কজর ক্ষদন এবং আমার জনয আপনার রহমজতর সকল দরজা
খুজল ক্ষদন।”
57

অনযানয দদা‘আর সাজথ এ দু ‘আ ক্ষবক্ষভন্ন হাদীজস বক্ষণতত হজয়জ ।
পড়ার কথা এজসজ । হাজকম: ১/৩২৫; আবু দাউদ, হদীস নং ৪৬৫।
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আর দূ রূদ

িতুথত. বাইতুল্লাহর তাওয়াফ
তাওয়াজফর ফিীলত:
তাওয়াজফর ফিীলত সম্পজকত বহু হাদীস এজসজ । দিমন,
o আল্লাহ তা‘আলা তাওয়াফকারীর প্রক্ষতক্ষট পদজিজপর ক্ষবক্ষনমজয়
একক্ষট কজর দনক্ষক ক্ষলখজবন এবং একক্ষট কজর গুনাহ মাফ
করজবন। আবদু ল্লাহ ইবন উমার রাক্ষদয়াল্লাহু আনহুমা বজলন,
আক্ষম রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লামজক বলজত শুজনক্ষ ,
م
َ َ َ م
ََ
ه ِّ ه
َ َاْليمت َكت
الل َع َّز َو َج َّل َ ه
ب ه
ل هبكل خ مط َوة َح َسنَة َوحما
«من طاف به َ ه
َمه
».عنه َسيِّئَة
“দি বযক্ষক্ত আল্লাহর ঘজরর তওয়াফ করজব, আল্লাহ তা‘আলা তার
প্রক্ষতক্ষট পদজিজপর ক্ষবক্ষনমজয় একক্ষট দনক্ষক ক্ষলখজবন এবং একক্ষট
গুনাহ িমা কজর ক্ষদজবন।”58
o তাওয়াফকারী ক্ষশশুর মজতা ক্ষনষ্পাপ হজয় িায়। ইবন উমার
রাক্ষদয়াল্লাহু আনহুমা দথজক বক্ষণতত, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ
ওয়াসাল্লাম বজলন,
َ َ ه م َ م
َ َ هه
َ َ م َ ه
َ اْليمت َخ َر مج
».ت هم من ذنوبهك كيَ مومه َو ََلتك أمك
«ف هإذا طفت به َ ه
“তুক্ষম িখন বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করজল, তখন পাপ দথজক
এমনভাজব দবর হজয় দগজল দিন আজই দতামার মা দতামাজক জন্ম
ক্ষদজয়জ ।’59
58

ক্ষতরক্ষমিী, হদীস নং ৯৫৯; আল-হাক্ষকম: ১/৪৮৯।
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o তাওয়াফকারী দাসমুক্ত করার নযায় সাওয়াব পায়। আবদু ল্লাহ
ইবন উমার রাক্ষদয়াল্লাহু আনহুমা বজলন, আক্ষম রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম দক বলজত শুজনক্ষ ,
َ
َ
َ
َ م
».« َم من َطاف َسبم ًعا ف هه َو ك هعد هل َرق َبة
“দি বযক্ষক্ত কাবাঘজরর সাত িক্কর তাওয়াফ করজব দস একজন
দাসমুু্ক্ত করার সাওয়াব পাজব।’60
o ক্ষফক্ষরশতার পি দথজক তাওয়াফকারী বযক্ষক্ত ক্ষনষ্পাপ হওয়ার
দঘােণা আজস। আনাস রাক্ষদয়াল্লাহু আনহু দথজক বক্ষণতত, রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম বজলন,
َ َم َ َ َ م
م َ َ َ َّ َ َ ه
َ َ َ َّ َ َ ه
ك ب مَم
 يَأ هت،ب لك
ت َبع َد ذلهك ف هإنك ت هطوف َول ذن
«وأما طواف
اْلي ه
ه
ه
َ
م
ه
َ َ ه َه
م
م ه ََ م
َ َملَك َح ِّّت يَ َض َع يَ َد هه َب م
ني ك هتفيمك ث َّم يقول اع َمل ل ه َما ت مستَقبَل فقد
َ َ ه
»غ هف َر لك َما َمىض
“আর িখন তুক্ষম বাইতুল্লাহর তাওয়াফ (তাওয়াজফ ইফািা বা
তাওয়াজফ ক্ষবদা) করজব, তখন তুক্ষম দতা ক্ষনষ্পাপ। দতামার কাজ
59

মুসান্নাফ আবদু ররািযাক: ৫/১৬ হাদীস নং ৮৮৩০; মু‘জামুল কাবীর ১২/৪২৫;
সহীহুল জাজম‘, হদীস নং ১৩৬০।

60

সু নান আন-নাসাঈ, হাদীস নং ২৯১৯। দাসমুক্ত করার সাওয়াব অনয হাদীজস
বক্ষণতত হজয়জ । এক হাদীজস রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম বজলন, দি
দকউ দকান মুক্ষমন দাস-দাসীজক মুক্ত করজব, দসটা তার জনয জাহান্নাম দথজক
মুক্ষক্তর কারণ হজব। [আবূ দাউদ, হদীস নং ৩৪৫৩] অনয হাদীজস এজসজ , দকউ
দকাজনা দাসমুক্ত করজল আল্লাহ দাজসর প্রক্ষতক্ষট অজঙ্গর ক্ষবক্ষনমজয় তার প্রক্ষতক্ষট অঙ্গ
জাহান্নাম দথজক মুক্ত করজবন। [ক্ষতরক্ষমিী, হাদীস নং ১৪৬১]

42

একজন ক্ষফক্ষরশতা এজস দতামার দু ই কাাঁজির মাঝখাজন হাত
দরজখ বলজবন, তুক্ষম ভক্ষবেযজতর জনয (জনক) আমল কর; দতামার
অতীজতর সব গুনাহ িমা কজর দদওয়া হজয়জ ।’61

61

সহীহুত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, হাদীস নং ১১১২।
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সক্ষিকভাজব তাওয়াফ করজত ক্ষনজির কথাগুজলা অনু সরণ করুন
১. সকল প্রকার নাপাক্ষক দথজক পক্ষবত্র হজয় অিু করুন তারপর
মসক্ষজদু ল হারাজম প্রজবশ কজর কা‘বা শরীজফর ক্ষদজক এক্ষগজয় িান।
িক্ষদ আপক্ষন তখনই তাওয়াজফর ইো কজরন তাহজল দু ’ রাকাত
তাক্ষহয়যাতুল মসক্ষজদ পড়া

াড়াই তাওয়াফ শুরু করজত িাজবন।

দকননা, বাইতুল্লাহর তাওয়াফই আপনার জনয তাক্ষহয়যাতুল মসক্ষজদ
ক্ষহজসজব পক্ষরগক্ষণত হজব। আর ক্ষিক্ষন সালাত বা অনয দকাজনা উজেজশয
মসক্ষজজদ হারাজম প্রজবশ করজ ন, ক্ষতক্ষন বসার আজগই দু ই রাকাত
তাক্ষহয়যাতুল মসক্ষজদ পজড় ক্ষনজবন। দিমন, অনয মসক্ষজজদ প্রজবজশর
পর পড়জত হয়। এরপর তাওয়াজফর জনয হাজজর আসওয়াজদর ক্ষদজক
িান। মজন রাখজবন:


উমরাকারী বা তামাত্তু হজকারীর জনয এ তাওয়াফক্ষট উমরার

তাওয়াফ। ক্ষকরান ও ইফরাদ হজকারীর জনয এক্ষট তাওয়াজফ কুদূ ম বা
আগমনী তাওয়াফ।


মুহক্ষরম বযক্ষক্ত অন্তজর তাওয়াজফর ক্ষনয়ত কজর তাওয়াফ শুরু

করজব।

দকননা,

অন্তরই

ক্ষনয়জতর

স্থান।

উমরাকারী

ক্ষকংবা

তামাত্তুকারী হজল তাওয়াফ শুরু করার পূ বত মুহূতত দথজক তালক্ষবয়া পাি
বন্ধ কজর ক্ষদজব।
তাওয়াজফর জনয হাজজর আসওয়াজদর কাজ দপৌঁ ার পর দসখানকার
আমলগুজলা ক্ষনেরূজপ করার দিষ্টা করজবন।
ক. ক্ষভড় না থাকজল হাজজর আসওয়াজদর কাজ ক্ষগজয় তা িুম্বন কজর
তাওয়াফ শুরু করজবন। হাজজর আসওয়াদ িুম্বজনর পদ্ধক্ষত হজলা,
44

হাজজর আসওয়াজদর উপর দু ’হাত রাখজবন। ‘ক্ষবসক্ষমল্লাক্ষহ আল্লাহু
আকবার’ বজল আলজতাভাজব িুম্বন করজবন। ক্ষকন্তু অন্তজর ক্ষবশ্বাস
রাখজত হজব, হাজজর আসওয়াদ উপকারও করজত পাজর না,
অপকারও করজত পাজর না। লাভ ও িক্ষত করার মাক্ষলক একমাত্র
আল্লাহ তা‘আলা। উমার ইবনু ল খাত্তাব রাক্ষদয়াল্লাহু আনহু হাজজর
আসওয়াজদর কাজ ক্ষগজয় তা িুজমা দখজয় বজলন,
َ َ َ م َ ه َ م َ َ ِّ َ َ م ه َ ه
ِّ َ م َ ه َ َّ َ َ َ َ َ ه
لل صىل
 َولول أن رأيت رسول ا ه،« َو هإن ألعلم أنك حجر ل تض َول تنفع
َ َ م
َ هَ ه
.» َما ق َّبلتهك،الل عليه وسلم يقبِّلك
“আক্ষম ক্ষনক্ষশ্চত জাক্ষন, তুক্ষম দকবল একক্ষট পাথর। তুক্ষম িক্ষত করজত
পার না এবং উপকারও করজত পার না। রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম দক িক্ষদ দতামায় িুম্বন করজত না দদখতাম,
তাহজল আক্ষম দতামায় িুম্বন করতাম না।”62

( َّ هআল্লাহু আকবার)
اّلل أَ مك َ ه
হাজজর আসওয়াজদ িুজমা দদওয়ার সময় َب
َّ
اّلل َو َّ ه
اّلل أَ مك َ ه
বলজবন63 অথবা َب
( ِمْسِبক্ষবসক্ষমল্লাক্ষহ আল্লাহু আকবার)
ه
বলজবন। ইবন উমার রাক্ষদয়াল্লাহু আনহুমা দথজক এ রকম বক্ষণতত
64

আজ ।

খ. হাজজর আসওয়াদ িুম্বন করা কষ্টকর হজল ডান হাত ক্ষদজয় তা
স্পশত করজবন এবং হাজতর দি অংশ ক্ষদজয় স্পশত কজরজ ন দস অংশ

62

ফাতহুল বারী: ৩/৪৬৩।

63

সহীহ বু খারী, ৩/৪৭৬।

64

আত-তালক্ষখসু ল হাবীর: ২/২৪৭।
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িুম্বন করজবন। নাজফ রহ. বজলন, ‘আক্ষম ইবন উমার রাক্ষদয়াল্লাহু
আনহুমা দক দদজখক্ষ , ক্ষতক্ষন ক্ষনজ হাজত হাজজর আসওয়াদ স্পশত
করজলন তারপর তাজত িুজমা ক্ষদজলন এবং বলজলন, ‘রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম দক এভাজব করজত দদখার পর দথজক
আক্ষম কখজনা তা পক্ষরতযাগ কক্ষর ক্ষন।’65
গ. িক্ষদ হাত ক্ষদজয় হাজজর আসওয়াদ স্পশত করা সম্ভব না হয়, লাক্ষি
ক্ষদজয় তা স্পশত করজবন এবং লাক্ষির দি অংশ ক্ষদজয় স্পশত কজরজ ন
দস অংশ িুম্বন করজবন। ইবন আব্বাস রাক্ষদয়াল্লাহু আনহুমা বজলন,
‘রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম ক্ষবদায় হজজ উজটর ক্ষপজি
বজস তাওয়াফ কজরন, ক্ষতক্ষন বাাঁকা লাক্ষি ক্ষদজয় হাজজর আসওয়াদ স্পশত
করজলন।’66
ঘ. হজজর সমজয় বততমাজন হাজজর আসওয়াদ িুম্বন ও স্পশত করা
উভয়টাই অতযন্ত কক্ষিন এবং অজনজকর পজিই দু ুঃসািয। তাই
এমতাবস্থায় হাজজর আসওয়াজদর বরাবর এজস দূ জর দাাঁক্ষড়জয় তার
ক্ষদজক মুখ ক্ষফক্ষরজয় ডান হাত উাঁিু কজর, ( الل أكَبআল্লাহু আকবার) বা
َّ َّ ه َ م
َاّلل أك ََب
ِ اّلل
( ِمْسِب هক্ষবসক্ষমল্লাক্ষহ আল্লাহু আকবার) বজল ইশারা করজবন।
পূ জবত হাজজর আসওয়াদ বরাবর িমীজন একক্ষট খজয়ক্ষর দরখা ক্ষ ল
বততমাজন তা উক্ষিজয় দদওয়া হজয়জ । তাই হাজজর আসওয়াদ বরাবর
মসক্ষজদু ল হারাজমর কাক্ষনতজশ থাকা সবুজ বাক্ষত দদজখ হাজজর
আসওয়াদ বরাবর এজসজ ন ক্ষক-না তা ক্ষনণতয় করজবন। আর দিজহতু
65

সহীহ বু খারী, হাদীস নং ১৬০৬; সহীহ মুসক্ষলম, হদীস নং ১২৬৮।

66

সহীহ বু খারী, হাদীস নং ১৬০৮।

46

হাত ক্ষদজয় হাজজর আসওয়াদ স্পশত করা সম্ভব হয় ক্ষন তাই হাজত
িুম্বনও করজবন না। ইবন আব্বাস রাক্ষদয়াল্লাহু আনহুমা বজলন,
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম তাাঁর উজটর ক্ষপজি বজস
তাওয়াফ করজলন। িখন ক্ষতক্ষন রুকন অথতাৎ হাজজর আসওয়াজদর
বরাবর হজলন তখন এর ক্ষদজক ইশারা করজলন এবং তাকবীর
67

ক্ষদজলন।

অপর বণতনায় রজয়জ , ‘িখন ক্ষতক্ষন হাজজর আসওয়াজদর

কাজ আসজলন তখন তাাঁর হাজতর বস্তুক্ষট ক্ষদজয় এর ক্ষদজক ইশারা কজর
তাকবীর ক্ষদজলন।68 তারপর িখনই এর বরাবর হজলন অনু রূপ
করজলন। সু তরাং িক্ষদ স্পশত করা সম্ভব না হয়, তাহজল হাজজর
আসওয়াজদর ক্ষদজক ইশারা কজর তাকবীর ক্ষদজবন। হাত িুম্বন করজবন
না।
ঙ. প্রিণ্ড ক্ষভজড়র কারজণ িক্ষদ পাথরক্ষটজক িুজমা দদওয়া বা হাজত স্পশত
করা সম্ভব না হয়, তাহজল মানু েজক কষ্ট ক্ষদজয় এ কাজ করজত িাজবন
না। এজত খুশূ তথা ক্ষবনয়ভাব নষ্ট হজয় িায় এবং তাওয়াজফর উজেশয
বযাহত হয়। এটাজক দকন্দ্র কজর কখজনা কখজনা ঝগড়া-ক্ষববাদ এমনক্ষক
মারামাক্ষর পিতন্ত শুরু হজয় িায়। তাই এ বযাপাজর সতকততা অবলম্বন
করা উক্ষিৎ।
ইবন উমার রাক্ষদয়াল্লাহু আনহুমা সহ দবশ ক্ষক ু সাহাবী তাওয়াজফর

67

সহীহ বু খারী, হাদীস নং ৫২৯৩।

68

সহীহ বু খারী, হাদীস নং ১৬৩২।
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শুরুজত বলজতন,69
َ
َ َ َّ
َ َ
ً َ َ م
ً َ َّ َّ ه
ً َاء ب َع مهد َك َو ِّاتب
اَع ل ه هسن هة ن هبيِّك
كتابهك َو َوف ً ه ه
«اللهم إيمانا بهك َوتص هديقا هب ه
َه
»حم َّمد
(আল্লহুম্মা ঈমানাম ক্ষবকা ওয়া তা দীকাম ক্ষবক্ষকতাক্ষবকা ওয়া
ওয়াফায়াম ক্ষব‘আহক্ষদকা ওয়াত- ক্ষতবা‘আন ক্ষলসু ন্নাক্ষত নাক্ষবক্ষয়যকা
মুহাম্মাক্ষদন।)
“আল্লাহ, আপনার ওপর ঈমাজনর কারজণ, আপনার ক্ষকতাজব সতযায়ন,
আপনার সাজথ কৃত অঙ্গীকার বােবায়ন এবং আপনার নবী মুহাম্মজদর
সু ন্নজতর অনু সরণ কজর তাওয়াফ শুরু করক্ষ ।”
সু তরাং দকউ িক্ষদ সাহাবীজদর দথজক বক্ষণতত হওয়ার কারজণ
তাওয়াজফর সূ িনায় এই দদা‘আক্ষট পজড়ন, তজব তাজত দদাে দনই।
২. হাজজর আসওয়াদ িুম্বন, স্পশত অথবা ইশারা করার পর কা‘বা
শরীফ হাজতর বাাঁজয় দরজখ তাওয়াফ শুরু করজবন। তাওয়াজফর আসল
লিয আল্লাহর আনু গতয ও তাাঁর প্রক্ষত মুখাজপক্ষিতা প্রকাশ করা এবং
তাাঁরই সামজন ক্ষনজজক সমপতন করা। তাওয়াজফর সময় নবী সাল্লাল্লাহু
আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম এর আিরজণ ক্ষবনয়-নম্রতা ও হীনতা-দীনতা
প্রকাশ দপত। দিহারায় ফুজট উিত আিসমপতজনর আবহ। পুরুেজদর
জনয এই তাওয়াজফর প্রক্ষতক্ষট িক্কজর ইিক্ষতবা এবং প্রথম ক্ষতন িক্কজর
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তাবরানী, হাদীস নং ৫৮৪৩; হাইসামী, মাজমাউি িাওয়াইদ: ৩/২৪০। এ
বণতনাক্ষটর সনদ সম্পজকত দু ’িরজণর মত পাওয়া িায়, তজব শাইখ মুহাম্মাদ সাজলহ
আল-উসাইমীন তা তাাঁর গ্রজন্থ উজল্লখ কজরজ ন। দদখুন, শারহু হাদীজস জাজবর।
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রমল করা সু ন্নাত। ইবন আব্বাস রাক্ষদয়াল্লাহু আনহুমা বক্ষণতত হাদীজস
এজসজ ,

َ َََ َ َ
م َ َ َ َ م َ َ َ َ َ َّ َ ه
.»َب ث َّم َر َمل ثالثة أ مط َواف
«اضطبع فاستلم وك

“রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম ইিক্ষতবা করজলন, হাজজর
আসওয়াজদ িুম্বন করজলন এবং তাকবীর প্রদান করজলন। আর প্রথম
ক্ষতন িক্কজর রমল করজলন।”70
ইিক্ষতবা হজলা, গাজয়র িাদজরর মিযভাগ ডান বগজলর ক্ষনজি দরজখ ডান
কাাঁি খাক্ষল রাখা এবং িাদজরর উভয় মাথা বাম কাাঁজির উপর রাখা।
রমল হজলা, ঘনঘন পা দফজল কাাঁি দহক্ষলজয় বীর-ক্ষবিজম দ্রুত িলা।
কা‘বার কা াকাক্ষ স্থাজন রমল করা সম্ভব না হজল দূ জর দথজকই রমল
করা উক্ষিৎ।
৩. রুকজন ইয়ামানী অথতাৎ হাজজর আসওয়াজদর আজগর দকাজণর
বরাবর এজল সম্ভব হজল তা ডান হাজত স্পশত করজবন।71 প্রক্ষত
িক্কজরই এর বরাবর এজস সম্ভব হজল এরকম করজবন।
৪. হাজজর আসওয়াদ ও রুকজন ইয়ামানী দকক্ষন্দ্রক আমলসমূ হ
প্রজতযক িক্কজর করজবন। রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম
এমনই কজরজ ন। রুকজন ইয়ামানী দথজক হাজজর আসওয়াদ পিতন্ত

70
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সহীহ বু খারী, হাদীস নং ৭৯৫১।

َّ
اّلل َو َّ ه
اّلل أَ مك َ ه
রুকজন ইয়ামানী স্পশত করার সময় َب
( ِمْسِب هক্ষবসক্ষমল্লাক্ষহ আল্লাহু

আকবর) বলা ভাজলা। কারণ, ইবন উমর রা দথজক এক্ষট সহীহভাজব বক্ষণতত
হজয়জ । দ্র. বাইহাকী: ৫/৭৯; ইবন হাজর, তালখীসু ল হাবীর: ২/২৪৭।
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রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম পড়জতন,
ُ ُ
ا
َ
ۡ
ِۡار
ۡ َّابۡٱنل
ۡ َ فۡٱٓأۡلخ َِرۡة ِۡ َح َس َنةۡۡ َوق َِناۡ َعذ
ۡ ِ فۡٱ ُّدل ۡن َياۡ َح َس َنةۡۡ َو
ۡ ِ ۡولۡ َر َّب َنۡاۡ َءات َِنا
ۡ ﴿ َوم ِۡۡن ُهمۡ َّمنۡ َيق
]٢٠٩ :﴾ [اْلقرة٢٠١

(রববানা আক্ষতনা ক্ষফদ্ দু নইয়া হাসানাতাও ওয়া ক্ষফল-আক্ষখরাক্ষত
হাসানাতাও ওয়াক্ষকনা ‘আিাবান নার।)
“দহ আমাজদর রব, আমাজদরজক দু ক্ষনয়াজত কলযাণ ক্ষদন। আর
আক্ষখরাজতও কলযাণ ক্ষদন এবং আমাজদরজক আগুজনর আিাব দথজক
রিা করুন।’72 সু তরাং এই দু ই রুকজনর মিযবততী স্থাজন প্রজতযক
িক্কজর উক্ত দদা‘আক্ষট পড়া সু ন্নাত।
তাওয়াজফর অবক্ষশষ্ট সমজয় দবক্ষশ দবক্ষশ কজর দদা‘আ করজবন।
আল্লাহর

প্রশংসা

করজবন।

রাসূ লুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু

আলাইক্ষহ

ওয়াসাল্লাজমর ওপর সালাত ও সালাম পড়জবন। কুরআন ক্ষতলাওয়াতও
করজত পাজরন। দমাটকথা, দি ভাো আপক্ষন ভাল কজর দবাজঝন,
আপনার মজনর আকুক্ষত দি ভাোয় সু ন্দরভাজব প্রকাশ পায় দস
ভাোজতই দদা‘আ করজবন। রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম
বজলন,
َ َ م َ َّ َ َ م َ م َ َ َ م ه م
م
َّ َ ه َ َّ َ ه
اف ب م َ م
َ َاْل َمار لق
ام هة هذك هر
«إهنما ج هعل الطو
اْلي ه
ت وبني الصفا والمرو هة ورم ه ه ه
ه
َّ
»اّلل
“বাইতুল্লাহর তাওয়াফ, সাফা-মারওয়ার মজিয সা‘ঈ ও জামারায় পাথর

72

আবূ দাউদ, হাদীস নং ১৮৯২।
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ক্ষনজিজপর ক্ষবিান আল্লাহর ক্ষিকর কাজয়জমর উজেজশয করা হজয়জ ।”73
দদা‘আ ও ক্ষিক্ষকর অনু চ্চ স্বজর হওয়া শরী‘আতসম্মত।
৫. কা‘বা ঘজরর ক্ষনকট ক্ষদজয় তাওয়াফ করা উত্তম। তা সম্ভব না হজল
দূ র ক্ষদজয় তাওয়াফ করজব। দকননা, মসক্ষজজদ হারাম পুজরাটাই
তাওয়াজফর স্থান। সাত িক্কর দশে হজল, ডান কাাঁি দঢজক দফলু ন, িা
ইক্ষতপূ জবত দখালা দরজখক্ষ জলন। মজন রাখজবন, শুিু তাওয়াজফ কুদূ ম ও
উমরার তাওয়াজফই ইিক্ষতবার ক্ষবিান রজয়জ । অনয দকাজনা তাওয়াজফ
ইিক্ষতবা দনই, রমলও দনই।
৬. সাত িক্কর তাওয়াফ দশে কজর মাকাজম ইবরাহীজমর ক্ষদজক
অগ্রসর হজবন,

ُ َّ
َ
]٩٢١ :ه َۡمۡ ُم َصلۡ﴾ [اْلقرة
ۡ ِ َٰ امۡإ ِۡبۡ َۡر
ِۡ ﴿ َۡوٱَّتِذواۡۡمِنۡ َّمق

(ওয়াত্তাক্ষখিূ ক্ষমম মাকাক্ষম ইবরাহীমা মুসাল্লা।)
“মাকাজম ইবরাহীমজক দতামরা সালাজতর স্থল বানাও।” [সূ রা আলবাকারাহ, আয়াত: ১২৫] মাকাজম ইবরাহীমজক ক্ষনজজর ও বাইতুল্লাহর
মাঝখাজন রাখজবন। দহাক না তা দূ র দথজক। তারপর সালাজতর
ক্ষনক্ষেদ্ধ সময় না হজল দু ’ রাকাত সালাত আদায় করজবন।
সালাজতর প্রথম রাকা‘আজত সূ রা ফাজতহার পর সূ রা ‘কাক্ষফরূন’ يَا
َ
َم
َ
 أي َها الَك هف هرونও ক্ষিতীয় রাকাজত সূ রা ফাক্ষতহার পর সূ রা ইখলাস
ه
 ه َو الل أحدপড়া সু ন্নাত।
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ক্ষতরক্ষমিী, হাদীস নং ৯০২, জাজমউল উমূ ল, হাদীস নং ১৫০৫।
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এ
هم
قل
هم
قل

মাকাজম ইবরাহীজম জায়গা না দপজল মসক্ষজদু ল হারাজমর দিজকাজনা
স্থাজন এমনক্ষক এর বাইজর পড়জলও িলজব। তবুও মানু েজক কষ্ট
দদওয়া িাজব না। পজথ-ঘাজট দিখাজন- দসখাজন সালাত আদায় করা
িাজব না। মাকরূহ সময় হজল এ দু ’রাকাত সালাত পজর আদায় কজর
ক্ষনন। সালাজতর পর হাত উক্ষিজয় দদা‘আ করার ক্ষবিান দনই।
৭. সালাত দশে কজর পুনরায় হাজজর আসওয়াজদর কাজ এজস ডান
হাজত তা স্পশত করুন। এটা সু ন্নাত। স্পশত করা সম্ভব না হজল ইশারা
করজবন না। হজজর সমজয় এরকম করা প্রায় অসম্ভব। জাজবর
রাক্ষদয়াল্লাহু আনহু বজলন,

َ
َ ه َّ َ َ َ َ م
ه
َ َّ
م
»الصفا
 ث َّم َر َج َع هإل،استَل َم الرك َن
«ثم رجع ف

“অতুঃপর আবার ক্ষফজর এজস রুকন (হাজজর আসওয়াদ) স্পশত
করজলন। তারপর দগজলন সাফা অক্ষভমুজখ।”74
৮. এরপর িমিজমর কাজ

িাওয়া, তার পাক্ষন পান করা ও মাথায়

ঢালা সু ন্নাত। জাক্ষবর রাক্ষদয়াল্লাহু আনহু দথজক বক্ষণতত, ক্ষতক্ষন বজলন,
َ َّ َ م
م
َ َ َ َ ه َّ َ َ َ َ َ م
»ب ََع َرأ هس هه
 َوص،رش َب همن َها
«ثم ذهب هإل زمزم ف ه
“তারপর রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম িমিজমর কাজ
দগজলন। িমিজমর পাক্ষন পান করজলন এবং তা মাথায় দঢজল
ক্ষদজলন”।75

74

মুসনাজদ আহমদ: ৩/৩৯৪; সহীহ মুসক্ষলম, হদীস নং ১২১৮ ও ১২৬২।
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মুসনাজদ আহমদ: ৩/৩৯৪; সহীহ মুসক্ষলম, হদীস নং ১২১৮ ও ১২৬২।
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পঞ্চম. সা‘ঈ
সক্ষিকভাজব সা‘ঈর কাজ সম্পন্ন করজবন ক্ষনজির ক্ষনয়জম
১. সাফা পাহাজড়র ক্ষনকটবততী হজল বলজবন,
َّ «إ َّن
 أَب م َدأه ب َما بَ َدأَ ه،الص َفا َوال م َم مر َو َة هم من َش َعائر الل
.»الل به هه
هه ه
ه
ه
(ইন্নাসসাফা ওয়াল মারওয়াতা ক্ষমন শাআইক্ষরল্লাহ। আবদাউ ক্ষবমা
বাদাআল্লাহু ক্ষবহী।)
“ক্ষনশ্চয় সাফা মারওয়া আল্লাহর ক্ষনদশতন। আক্ষম শুরু করক্ষ আল্লাহ িা
ক্ষদজয় শুরু কজরজ ন।”76
২. এরপর সাফা পাহাজড় উজি বাইতুল্লাহর ক্ষদজক মুখ কজর দাাঁড়াজবন77
এবং আল্লাহর একত্ববাদ, বড়ত্ব ও প্রশংসার দঘােণা ক্ষদজয় বলজবন,
َ ه َ م َ ه َ َ م َ َه
َّ َ َ ه َ م َ ه
 ه،َب
« ه
الل أَ مك َ ه
الل أَ مك َ ه
 هل،ل
َشيك
ل
ه
د
ح
و
الل
ل
إ
ل
إ
ل
،
َب
ك
أ
الل
،
َب
ه ه
ه
َ مه م ه ََه م
َّ َ َ
َ ه َ َ ه َ َ ه ِّ َ م
ل ه
الل
 ل هإل هإ،َشء ق هديمر
ل اْل مم هد ُيىي ويميت وهو َع ك
الملك و
َ
َ
م
َ
َ
َ َ َ م َه
مَ َ م
َ
َ َ َ ََ ه ََ َ م َه
»اب َوح َد هه
 َوه َز َم األحز،ص عبم َدهه
 ون، أْنز وعده،َشيمك ل
وحده ل ه
(আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা-ইলাহা
ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারীকালাহু লাহুল্ মুল্কু ওয়ালাহুল হাম্দু ইউহয়ী
ওয়া ইয়ু মীতু ওয়াহুয়া আলা কুক্ষল্ল শাইক্ষয়ন কাদীর, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু
ওয়াহদাহু লা-শারীকালাহু আনজািা ওয়াদাহু, ওয়া না ারা আবদাহু
ওয়া হািামাল আহিাবা ওয়াহদাহ্।)

76

সহীহ মুসক্ষলম ১/৮৮৮।
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সহীহ মুসক্ষলম, হদীস নং ১২১৮।
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“আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান!78 আল্লাহ াড়া দকাজনা সতয
ইলাহ দনই, ক্ষতক্ষন এক। তাাঁর দকান শরীক দনই। রাজত্ব তাাঁরই। প্রশংসাও
তাাঁর। ক্ষতক্ষন জীবন ও মৃতুয দদন। আর ক্ষতক্ষন সকল ক্ষবেজয়র ওপর
িমতাবান। আল্লাহ াড়া দকাজনা সতয ইলাহ দনই, ক্ষতক্ষন এক। তাাঁর দকান
শরীক দনই। ক্ষতক্ষন তাাঁর অঙ্গীকার পূ ণত কজরজ ন; তাাঁর বান্দাজক সাহািয
79

কজরজ ন এবং একাই শত্রু-দলগুজলাজক পরাক্ষজত কজরজ ন।”

৩. দদা‘আ করার সময় উভয় হাত তুজল দদা‘আ করজবন।80
৪. উক্ষল্লক্ষখত দদা‘আক্ষট এবং দু ক্ষনয়া-আক্ষখরাজতর জনয কলযাণকর
দিজকাজনা দদা‘আ সামথতয অনু িায়ী ক্ষতন বার পড়জবন। ক্ষনয়ম হজলা:
উপজরর দদা‘আক্ষট একবার পজড় তার সাজথ সামথতয অনু িায়ী অনয
দদা‘আ পড়জবন। তারপর আবার ঐ দদা‘আক্ষট পজড় তার সাজথ অনয
দদা‘আ পড়জবন। এভাজব ক্ষতন বার করজবন।’ কারণ, হাদীজস স্পষ্ট
উক্ষল্লক্ষখত হজয়জ , ‘তারপর ক্ষতক্ষন এর মাজঝ দদা‘আ কজরজ ন। অনু রূপ
ক্ষতনবার কজরজ ন।81 সাহাবাজয় দকরাম রাক্ষদয়াল্লাহু আনহু দথজক
সাফা-মারওয়ায় পাি করার ক্ষবক্ষবি দদা‘আ বক্ষণতত হজয়জ ।82
৫. সাফা পাহাজড় দদা‘আ দশে হজল মারওয়ার ক্ষদজক িাজবন। দিসব
দদা‘আ আপনার মজন আজস এবং আপনার কাজ সহজ মজন হয় তা-

78

নাসাঈ ২/৬২৪; মুসনাজদ আহমদ: ৩/৩৮৮।

79

নাসাঈ ২/২২৪; সহীহ মুসক্ষলম, হদীস নং ২/২২২।
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আবূ দাউদ: ১/৩৫১।

81

সহীহ মুসক্ষলম, হদীস নং ২১৩৭।

82

উদাহরণস্বরূপ দ্র. বাইহাকী: ৫/৪৯-৫০।
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ই পড়জবন। সাফা দথজক দনজম ক্ষক ু দূ র এজগাজলই উপজর ও ডাজনবাজম সবুজ বাক্ষত জ্বালাজনা দদখজবন। এজক বাতজন ওয়াদী (উপতযকার
দকাল) বলা হয়। এই জায়গাটুকুজত পুরুে হাজীগণ দদৌঁড়াজনার মজতা
কজর দ্রুত গক্ষতজত দহাঁজট িাজবন। পরবততী সবুজ বাক্ষতর আলামত
সামজন পড়জল িলার গক্ষত স্বাভাক্ষবক করজবন। তজব মক্ষহলারা এই
জায়গাটুকুজতও িলার গক্ষত স্বাভাক্ষবক রাখজবন। সবুজ দু ই আলামজতর
মাজঝ িলার সময় ক্ষনজির দদা‘আক্ষট পড়জবন,
َ َ َ ِّ م م َ م َ م َّ َ َ م
َ م
».ت األ َعز األك َر هم
 إهنك أن،«رب اغ هفر وارحم
(রাক্ষব্বগক্ষফর্ ওয়ারহাম্, ইন্নাকা আন্তাল আ‘য়ািু যল আকরাম্।)
“দহ আমার রব, আমাজক িমা করুন এবং রহম করুন। ক্ষনশ্চয়
আপক্ষন অক্ষিক শক্ষক্তশালী ও সম্মাক্ষনত।”83
৬. এখান দথজক স্বাভাক্ষবক গক্ষতজত দহাঁজট মারওয়া পাহাজড় উিজবন।
মারওয়া পাহাজড়র ক্ষনকটবততী হজল, সাফায় দপৌঁ ার পূ জবত দি আয়াতক্ষট
পজড়ক্ষ জলন, তা পড়জত হজব না।
৭. মারওয়ায় উিার পজর কা‘বাঘজরর ক্ষদজক মুখ কজর দু ই হাত তুজল
আল্লাহর একত্ববাদ, বড়ত্ব ও প্রশংসার দঘােণাসহ সাফার মজতা
এখাজনও দদা‘আ করজবন।84
৮. মারওয়া দথজক দনজম সাফায় আসার পজথ সবুজ বাক্ষতর কাজ
83

ইবন আবী শাইবা: ৪/৬৮; বাইহাকী: ৫/৯৫; তাবারানী, আদ-দদা‘আ: ৮৭০;
আলবানী, ক্ষহোতুন নবী পৃ . ১২০।
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নাসাঈ, হাদীস নং ৪৭৯২।
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দপৌঁ জল দসখান দথজক আবার দ্রুত গক্ষতজত িলজবন। পরবততী সবুজ
বাক্ষতর কাজ দপৌঁ জল িলার গক্ষত স্বাভাক্ষবক করজবন।
৯. সাফা পাহাজড় এজস কা‘বাঘজরর ক্ষদজক মুখ কজর উভয় হাত তুজল আজগর
মত ক্ষিক্ষকর ও দদা‘আ করজবন। সাফা মারওয়া উভয়ক্ষট দদা‘আ কবুজলর
জায়গা। তাই উভয় জায়গাজত ক্ষবজশেভাজব দদা‘আ করার দিষ্টা করজবন।
১০. একই ক্ষনয়জম সা‘ঈর বাক্ষক িক্করগুজলাও আদায় করজবন।
সা‘ঈ সংিান্ত জ্ঞাতবয:
 সা‘ঈ করার সময় জামা‘আত দাাঁক্ষড়জয় দগজল কাতারবন্দী হজয়
দাাঁক্ষড়জয় সালাত আদায় করজবন।
 সা‘ঈ করার সময় ক্লান্ত হজয় পড়জল বজস আরাম করজবন। এজত
সা‘ঈর দকাজনা িক্ষত হজব না।
 দশে সা‘ঈ-অথতাৎ সপ্তম সা‘ঈ-মারওয়াজত ক্ষগজয় দশে করজবন।
 সা‘ঈজত অিু শতত নয়। তজব অিু বা পক্ষবত্র অবস্থায় থাকা
মুোহাব।85
 তাওয়াফ দশে করার পর িক্ষদ দকান মক্ষহলার হাজয়ি শুরু হজয়
িায়, তজব ক্ষতক্ষন সা‘ঈ করজত পারজবন।
েষ্ঠ. মাথার িুল দ াট বা মুণ্ডন করা
সা‘ঈ দশে হওয়ার পর মাথার িুল দ াট বা মুণ্ডন কজর দনজবন।
ক্ষবদায় হজজর সময় তামাত্তুকারী সাহাবীগণ িুল দ াট কজরক্ষ জলন।
اَل ه
َ َ“ «فঅতুঃপর সমে মানু ে
اس هُك هه مم َوقَ َّ ه
َّ ح َّل
হাদীজস এজসজ , »ص موا
85

ফাতাওয়া ইবন বাি: ৫/২৬৪।
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হালাল হজয় দগল এবং তারা িুল দ াট কজর ক্ষনল।”86
দস ক্ষহজসজব তামাত্তু হাজীর জনয উমরার পর মাথার িুল দ াট করা
উত্তম। িাজত হজজর পর মাথার িুল কামাজনা িায়। মাথায় িক্ষদ
এজকবাজরই িুল না থাজক তাহজল শুিু িুর িালাজবন। িুল দ াট করা
বা মুণ্ডন করার পর দগাসল কজর স্বাভাক্ষবক দসলাই করা কাপড় পজর
দনজবন। ৮ ক্ষিলহজ পিতন্ত হালাল অবস্থায় থাকজবন।
আর মক্ষহলারা মাথার প্রক্ষতক্ষট িুজলর অগ্রভাগ দথজক আঙ্গুজলর কর
পক্ষরমাণ কততন করজবন; এর দিজয় দবক্ষশ নয়।87
উপজরাক্ত কাজগুজলা সম্পন্ন করার মািযজম মুহক্ষরজমর উমরা পূ ণত হজয়
িাজব। ক্ষতক্ষন িক্ষদ তামাত্তু হজকারী বা স্বতন্ত্র উমরাকারী হন, তজব তার
জনয ইহরাম অবস্থায় িা ক্ষনক্ষেদ্ধ ক্ষ ল তার সব হালাল হজয় িাজব।
পিান্তজর িক্ষদ ক্ষকরান বা ইফরাদ হজকারী হন, তাহজল এখন ক্ষতক্ষন
িুল দ াট বা মাথা মুণ্ডন করজবন না। বরং ক্ষিলহজজর ১০ তাক্ষরখ
(কুরবানীর ক্ষদন) পাথর মারার পর প্রথম হালাল না হওয়া পিতন্ত
ইহরাম অবস্থায় থাকজবন।
এ সমজয় দবক্ষশ দবক্ষশ তাওবা-ইজেগফার, সালাত, সাদাকা, তাওয়াফ
ইতযাক্ষদ দনক কাজজ ক্ষনজয়াক্ষজত থাকজবন। ক্ষবজশে কজর ক্ষিলহজজর
প্রথম দশক্ষদন, দিগুজলাজত দনক কাজ করজল অনয সমজয়র দিজয়
অজনক দবক্ষশ সাওয়াব হাক্ষসল হয়।
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সহীহ মুসক্ষলম, হদীস নং ১২১৮।
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মুসান্নাজফ ইবন আবী শাইবা: ৩/১৪৭।
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৮ ক্ষিলহজ: মক্কা দথজক ক্ষমনায় গমন
হজজর মূ ল কাজ শুরু হয় ৮ ক্ষিলহজ দথজক। ক্ষিক্ষন হজজর ক্ষনয়জত
এজসজ ন ক্ষতক্ষন তামাত্তুকারী হজল পূ জবতই উমরা সম্পন্ন কজরজ ন।
এখন তাজক শুিু হজজর কাজগুজলা সম্পাদন করজত হজব। ক্ষতক্ষন
পরবততী কাজগুজলা ক্ষনজির িারাবাক্ষহকতায় সম্পন্ন করজবন।
1. ৮ ক্ষিলহজ তামাত্তু হজকারী এবং মক্কাবাক্ষসজদর মিয দথজক িারা
হজ করজত ইেুক তারা হজজর জনয ইহরাম দবাঁজি ক্ষমনায় গমন
করজবন। পিান্তজর িারা মীকাজতর বাইজর দথজক ইফরাদ বা
ক্ষকরান হজজর জনয ইহরাম দবাঁজি এজসজ ন তারা ইহরাজম বহাল
থাকা অবস্থায় ক্ষমনায় গমন করজবন।
2. নতুন কজর ইহরাম বাাঁিার আজগ ইহরাজমর সু ন্নাত আমলসমূ হ
দিমন, পক্ষরষ্কার-পক্ষরেন্ন হওয়া, দগাসল করা, সু গক্ষন্ধ বযবহার
করার দিষ্টা করজবন। দিমনক্ষট পূ জবত মীকাত দথজক উমরার ইহরাম
বাাঁিার সময় কজরজ ন।
3. অতুঃপর ক্ষনজ ক্ষনজ অবস্থানস্থল দথজকই ইহরাজমর কাপড় পক্ষরিান
করজবন।
4. তারপর িক্ষদ দকান ফরি সালাজতর পর ইহরাম বাাঁিা িায় দতা
ভাজলা। আর িক্ষদ তখন দকাজনা সালাত না থাজক, তজব দু ’রাকাত
তাক্ষহয়যাতুল অিু পজড় ইহরাম বাাঁিা ভাজলা।

َ َ
5. তারপর মজন মজন হজজর ক্ষনয়ত কজর ( َّْليمك َح ًّجاলাব্বাইকা
হাোন) বজল হজজর কাজ শুরু করজবন।
6. িক্ষদ হজ পূ ণত করার দিজত্র দকাজনা প্রক্ষতবন্ধকতার আশংকা কজরন,
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তাহজল তালক্ষবয়ার পরপরই বলজবন,

ِّ َ َّ َّ ه
َ
ه
»حمّل حيث َحبَ مست هن
«اللهم ه

“আল্লাহুম্মা মাজহল্লী হাই ু হাবাসতানী”
“দহ আল্লাহ, আপক্ষন আমাজক দিখাজন আটজক ক্ষদজবন, দসখাজনই
আক্ষম হালাল হজয় িাব।”
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7. িক্ষদ বদলী হজ হয় তাহজল মজন মজন তার ক্ষনয়ত কজর বদলী
হজকারীর পি দথজক বলজবন,

َ َ
َ
.... َّْليمك َح ًّجا ع من

(লাববাইকা হাোন্ আন....)
(উমুক পুরুে/মক্ষহলার পি দথজক লাব্বাইক পাি করক্ষ ।)89
8. ক্ষমনায় ক্ষগজয় দিাহর-আসর, মাগক্ষরব-এশা ও পরক্ষদন ফজজরর
সালাত আদায় করজবন। এ কয়ক্ষট সালাত ক্ষমনায় আদায় করা
সু ন্নাত। প্রক্ষতক্ষট সালাতই তার ক্ষনিতাক্ষরত ওয়াজক্ত আদায় করজবন।
িার রাকাআত ক্ষবক্ষশষ্ট সালাতজক দু ’রাকাত কজর পড়জবন। জমা
করজবন না অথতাৎ দু ই ওয়াজক্তর সালাত একসাজথ আদায় করজবন
না। কারণ রাসূ লুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম ক্ষমনায়
একসাজথ দু ’ওয়াজক্তর সালাত আদায় কজরন ক্ষন।
9. মুোহাব হজলা, এ ক্ষদন ক্ষবশ্রাম ক্ষনজয় হজজর প্রস্তুক্ষত গ্রহণ করা,
88

সহীহ বু খারী, হাদীস নং ৫০৮৯; সহীহ মুসক্ষলম, হদীস নং ১২০৭।
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আবূ দাউদ, হদীস নং ১৮১১; ইবন মাজাহ, হদীস নং ২৯০৩।
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ক্ষিকর ও ইজেগফার করা এবং দবক্ষশ কজর তালক্ষবয়া পড়া। সময়সু জিাগ দপজল হজজর মাসআলা-মাসাজয়ল সম্পজকত পড়াজশানা
করজবন। ক্ষবজ্ঞ আজলমগজণর ওয়াজ-নসীহত ও হজ সম্পক্ষকতত
বযাখযা-ক্ষবজিেণ শুনজবন।
10. ৯ ক্ষিলহজ রাজত ক্ষমনায় রাক্ষত্র িাপন করা সু ন্নাত। রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম এই রাত ক্ষমনায় িাপন কজরজ ন।
দকান কারজণ রাক্ষত্র িাপন করা সম্ভব না হজল দকান সমসযা দনই।
আল্লাহ তা‘আলা ক্ষনয়ত অনু িায়ী সাওয়াব ক্ষদজবন ইনশাআল্লাহ।
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৯ ক্ষিলহজ: ‘আরাফা ক্ষদবস
‘আরাফা ক্ষদবজসর ফিীলত
ক্ষিলহজ মাজসর ৯ তাক্ষরখজক ‘ইয়াওমু ‘আরাফা’ বা ‘আরাফা ক্ষদবস
বলা হয়। এই ক্ষদবজস ‘আরাফায় অবস্থান করা হজজর দশ্রষ্ঠতম
আমল। রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম বজলন, ‘হজ হজলা
‘আরাফা।’90 সু তরাং ‘আরাফায় অবস্থান করা ফরি। ‘আরাফায়
অবস্থান াড়া হজ সহীহ হজব না। এ ক্ষদজনর ফিীলত ইয়াউমুন-নহর
বা কুরবানীর ক্ষদজনর কা াকাক্ষ । প্রজতযক হাজী ভাইজয়র উক্ষিৎ, এ
ক্ষদজন অতযন্ত গুরুত্ব সহকাজর আমল করা। এ ক্ষদজনর ফিীলত
সম্পজকত ক্ষবক্ষভন্ন হাদীস বক্ষণতত হজয়জ । ক্ষনজে তার ক্ষক ু উজল্লখ করা
হজলা:
১. আল্লাহ তা‘আলা ‘আরাফার ক্ষদন বান্দার ক্ষনকটবততী হন এবং
বান্দাজদর সবজি’ দবক্ষশ সংখযকজক ক্ষতক্ষন জাহান্নাজমর আগুন দথজক
মুক্ষক্ত দদন। আজয়শা রাক্ষদয়াল্লাহু আনহু দথজক বক্ষণতত, রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম বজলন,
َ َ َّ ه
َّ ه
َّ َ ً اّلل هفي هه َ م
ار هم من يَ مومه َع َرفة َو هإنه
عبدا همن اَل ه
َ َ َ َ
َ ه ه
»فيَقول َما أ َراد ه هؤل هء

َ م هم
َ َ « َما هم من يَ موم أَ مك
ث هم من أن يع هت َق
َ َ َ م
ََ مه ه ه
اه به هه هم ال َمالئهكة
ْلَدنو ث َّم يب ه

“এমন দকাজনা ক্ষদন দনই দিক্ষদজন আল্লাহ তা‘আলা ‘আরাফার ক্ষদন
দথজক দবক্ষশ বান্দাজক জাহান্নাজমর আগুন দথজক মুক্ষক্ত দদন। আল্লাহ
দসক্ষদন ক্ষনকটবততী হন এবং তাজদরজক ক্ষনজয় ক্ষফক্ষরশতাজদর সাজথ গবত
90

মুসনাজদ আহমদ, ৪/৩৩৫।
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কজর বজলন, ওরা কী িায়?91
২.

আল্লাহ

তা‘আলা

‘আরাফায়

অবস্থানকারীজদরজক

ক্ষনজয়

আকাশবাসীজদর সাজথ গবত কজরন। আবূ হুরাইরা রাক্ষদয়াল্লাহু আনহু
দথজক বক্ষণতত, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ
َ
َ َ ه ه
مه
َّ َع َرفَات أَ مه َل
 انظ هروا هإل:الس َما هء فيَقول ل هه هم
“ক্ষনশ্চয়

আল্লাহ

তা‘আলা

‘আরাফায়

ওয়াসাল্লাম বজলন,
َم
َ َّ َّ َ َ َ َ ه
اه بهأه هل
« هإن اّلل تعال يب ه
َ
ً اءون هش معثًا هغ م
َ ه
»َبا
هعبا هدى ج ه
অবস্থানকারীজদর

ক্ষনজয়

আকাশবাসীজদর সাজথ গবত কজরন। ক্ষতক্ষন তাজদরজক বজলন, আমার
বান্দাজদর ক্ষদজক তাক্ষকজয় দদখ, তারা আমার কাজ এজসজ উজস্কাখুজস্কা
ও িূ ক্ষলমক্ষলন অবস্থায়।”92
৩. ‘আরাফার ক্ষদন মুসক্ষলম জাক্ষতর জনয প্রদত্ত আল্লাহর দীন ও
ক্ষনয়ামত পক্ষরপূ ণততা প্রাক্ষপ্তর ক্ষদন। তাক্ষরক ইবন ক্ষশহাব বজলন, ‘ইহূ দীরা
উমার রাক্ষদয়াল্লাহু আনহু দক বলল, আপনারা একক্ষট আয়াত পজড়ন
থাজকন, িক্ষদ তা আমাজদর ওপর নাক্ষিল হজতা তাহজল তা নাক্ষিল
হবার ক্ষদন আমরা উৎসব পালন করতাম। উমার রাক্ষদয়াল্লাহু আনহু
বলজলন, আক্ষম অবশযই জাক্ষন কী উজেজশয ও দকাথায় তা নাক্ষিল
হজয়জ

এবং তা নাক্ষিল হবার সময় রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ

ওয়াসাল্লাম দকাথায় ক্ষ জলন। তা ক্ষ ল ‘আরাফার ক্ষদন। আর আল্লাহর
কসম! আমরা ক্ষ লাম ‘আরাফার ময়দাজন। (ক্ষদনক্ষট জুমা‘আ বার ক্ষ ল)
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সহীহ মুসক্ষলম, হদীস নং ১৩৪৮।
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মুসনাদ আহমদ: ২/২২৪।
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(আয়াতক্ষট ক্ষ ল

ُ
ُ َ ُ ۡ َ ۡ َ ََۡۡ
]٣ :تۡلك ۡۡمۡدِي َنك ۡۡمۡ﴾ [املائدة
ۡ كم ۡل
ۡ ل ۡو ۡمۡأ
ۡ ﴿ٱ

“আজ দতামাজদর জনয দতামাজদর দীনজক আক্ষম পক্ষরপূ ণত কজর
ক্ষদলাম”। [সূ রা আল-মাজয়দাহ, আয়াত: ৩]
৪. ক্ষজবরীল আলাইক্ষহস সালাম আল্লাহর পি দথজক ‘আরাফায়
অবস্থানকারী ও মুিদাক্ষলফায় অবস্থানকাক্ষরজদর জনয রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাজমর ক্ষনকট সালাম দপৌঁক্ষ জয়জ ন এবং
তাজদর অনযাজয়র ক্ষজম্মাদারী ক্ষনজয় ক্ষনজয়জ ন। আনাস রাক্ষদয়াল্লাহু
আনহু দথজক বক্ষণতত, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম
‘আরাফার ময়দাজন সূ িতাজের পূ জবত ক্ষবলাল রাক্ষদয়াল্লাহু আনহুজক ক্ষনজদতশ
ক্ষদজলন মানু েজদরজক িুপ করাজত। ক্ষবলাল রাক্ষদয়াল্লাহু আনহু বলজলন,
আপনারা রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ
ওয়াসাল্লাজমর জনয নীরবতা পালন করুন। জনতা নীরব হজল
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম বলজলন,
َ َ
َ
َّ م َّ َ َ م
َ َ
َ َ «يَا َم مع
َّ رش
ان ج مَب مي هل آنه ًفا فَأقَ َرأ م
اس أتَ م
السال هم أله هل َع َرفات
ن همن ر هّب
اَل ه
ه
ه ه ه
م
َ َّ َ َ َ م ه م
َ َ م مَ م
.»ات
َوأه هل المشع هر اْل َ َرامه َوض همن عنهم اتل هبع ه
“দহ দলাকসকল, একটু পূ জবত ক্ষজবরীল আমার কাজ

এজসক্ষ জলন।

ক্ষতক্ষন আমার রজবর পি দথজক ‘আরাফায় অবস্থানকারী ও
মুিদাক্ষলফায় অবস্থানকাক্ষরজদর জনয আমার কাজ সালাম দপৌঁক্ষ জয়জ ন
এবং তাজদর অনযাজয়র ক্ষিম্মাদারী ক্ষনজয়জ ন।”
উমার রাক্ষদয়াল্লাহু আনহু দাাঁক্ষড়জয় বলজলন, ইয়া রাসূ লাল্লাহ! এটা ক্ষক
শুিু আমাজদর জনয? ক্ষতক্ষন বলজলন, এটা দতামাজদর জনয এবং
63

দতামাজদর পর ক্ষকয়ামত পিতন্ত িারা আসজব তাজদর জনয। উমার
রাক্ষদয়াল্লাহু আনহু বলজলন, আল্লাহর রহমত অজঢল ও উত্তম।’93
৫. ‘আরাফায় অবস্থানকাক্ষরজদরজক আল্লাহ তা‘আলা ক্ষবজশেভাজব িমা
কজর দদন। ইবন উমার দথজক বক্ষণতত, ক্ষতক্ষন বজলন রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম বজলন,
َ َ َ َّ َ م ه
َمَ َه
َ َّ
اه به هه هم
ْنل هإل السما هء اَلنيا فيب ه
وجل ي ه
ِّ
ه
َ
ً اءون هش معثًا هغ م
َج ه
َبا هم من ك فج َع هميق
ه
َ َ َ َ َ
َ
َ َ ََ
 فكيمف ل مو َرأ مو هن؟ فل مو َكن،َول مم يَ َر مو هن
ً الس َما هء هذنه
َّ  أَ مو مثم هل َق مطر،َأيَّامه اَل منيَا
وبا
ه
ه

َ
الل َع َّز
هعبَا هدي
َ
،َعذ هاِب
َ
مه
أ مو همثل

َ
َ ه ه
َّ َ َ َ
« َوأ َّما هوقوفك به َع َرفة ف هإن
م
َ َ َ َ ه ه
ه هؤل هء: فيَقول،ال َمالئهكة
َ ََ ه
َ َم ه
َ ون َر م
 َوَيافون،ْح هِت
يرج
َ َ مه م
،َعليمك همثل َرم هل ََع هلج
َ َ َ َ َّ ه َ م
.»اّلل عنك
غسل

“আর ‘আরাফায় দতামার অবস্থান, তখন দতা আল্লাহ দু ক্ষনয়ার আকাজশ
দনজম

আজসন।

অতপর

ক্ষফক্ষরশতাজদর

সাজথ

‘আরাফায়

অবস্থানকারীজদরজক ক্ষনজয় গবত কজর বজলন, এরা আমার বান্দা, এরা
উজস্কাখুজস্কা ও িূ ক্ষলমক্ষলন হজয় প্রতযন্ত অঞ্চল দথজক আমার কাজ
এজসজ । এরা আমারই রহমজতর আশা কজর এবং আমার শাক্ষেজক
ভয় কজর। অথি এরা আমাজক দদজখ ক্ষন। আর িক্ষদ দদখজতা তাহজল
দকমন হজতা? অতুঃপর ক্ষবশাল মরুভূ ক্ষমর বালু কণা সমান অথবা
দু ক্ষনয়ার সকল ক্ষদবজসর সমান অথবা আকাজশর বৃ ক্ষষ্টর কণা রাক্ষশর
সমান পাপও িক্ষদ দতামার থাজক, আল্লাহ তা িু জয় মুজ

93

সহীহুত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, হদীস নং ১১৫১।

64

সাফ কজর

ক্ষদজবন।’94
৬. ‘আরাফা ক্ষদবজসর দদা‘আ সজবতাত্তম দদা‘আ। রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম বজলন,

ََ
ه
« َخ م ه
.»ري اَل ََع هء د ََع هء يَ مومه َع َرفة
95

“উত্তম দদা‘আ হজলা ‘আরাফা ক্ষদবজসর দদা‘আ।”

৭. িারা হজ করজত আজস ক্ষন তারা ‘আরাফার ক্ষদন ক্ষসয়াম পালন
করজল তাজদর পূ জবতর এক ব র ও পজরর এক ব জরর গুনাহ মাফ
কজর দদওয়া হয়। আবূ কাতাদা রাক্ষদয়াল্লাহু আনহু দথজক বক্ষণতত,
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লামজক ‘আরাফা ক্ষদবজসর ক্ষসয়াম
সম্পজকত ক্ষজজজ্ঞস করা হজল ক্ষতক্ষন বজলন,

َ َ ه َ ِّ ه َّ َ َ م َ َ َ َ م
.»اْلا هقيَة
اضية و
«يكفر السنة الم ه

“আরাফা ক্ষদবজসর ক্ষসয়াম পালন পূ জবতর এক ব র ও পজরর এক
ব জরর গুনাহ দমািন কজর দদয়।’96
তজব এ ক্ষসয়াম হাজীজদর জনয নয়, বরং িারা হজ করজত আজস ক্ষন
তাজদর জনয। হাজীজদর জনয ‘আরাফার ক্ষদবজস ক্ষসয়াম পালন সু ন্নাত
পক্ষরপন্থী। রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম ক্ষবদায় হজজর
সময় ‘আরাফা ক্ষদবজস ক্ষসয়াম পালন কজরন ক্ষন; বরং সবার সামজন

94

আবদু র রািিাক, মুসান্নাফ, হদীস নং ৮৮৩০।

95

ক্ষতরক্ষমিী, হাদীস নং ২৮৩৭; মুআত্তা মাজলক: ১/৪২২।
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সহীহ মুসক্ষলম, হদীস নং ১১৬৩।

65

ক্ষতক্ষন দু ি পান কজরজ ন।’97 ইকরামা বজলন, আক্ষম আবূ হুরায়রা
রাক্ষদয়াল্লাহু আনহু এর বাক্ষড়জত প্রজবশ কজর ‘আরাফা ক্ষদবজস
‘আরাফার ময়দাজন থাকা অবস্থায় ক্ষসয়াম পালজনর বযাপাজর ক্ষজজজ্ঞস
করলাম। ক্ষতক্ষন বলজলন, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম
‘আরাফার ময়দাজন ‘আরাফা ক্ষদবজসর ক্ষসয়াম পালন করজত ক্ষনজেি
98

কজরজ ন।

বরং এ ক্ষদন হাজী সাজহব ক্ষসয়াম পালন না করজল তা

দবক্ষশ কজর দদা‘আ, ক্ষিক্ষকর, ইজেগফার ও আল্লাহর ইবাদত-বজন্দগী
করার দিজত্র সহায়ক হয়।

97

সহীহ মুসক্ষলম, হদীস নং ১১২৩; মুসনাজদ আহমদ: ২/৩০৪।

98

মুসনাজদ আহমদ: ২/৩০৪।
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‘আরাফায় গমন ও অবস্থান
১. সু ন্নাত হজলা ৯ ক্ষিলহজ দভাজর ফজজরর সালাত ক্ষমনায় আদায়
করা।99 সূ জিতাদজয়র পর ‘তালক্ষবয়া’ পড়া অবস্থায় িীজর সু জস্থ
‘আরাফার ক্ষদজক রওয়ানা হওয়া। তাকবীর পড়জলও দকাজনা অসু ক্ষবিা
দনই। আনাস রাক্ষদয়াল্লাহু
َ
َ َ َ هم
».فال ينك هر َعليم هه

আনহু বজলন,
َ َ َ ه َ ِّ م ه َ ِّ َ ه م َ ه َ َ م َ ه َ ِّ ه م ه
ك ِّ ه
َب
«َكن يلب الملب ل ينكر علي هه ويكَب الم

‘তালক্ষবয়া পািকারী তালক্ষবয়া পাি করজতন। রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম তাজত দকান দদাে মজন কজরনক্ষন। আবার
তাকবীর পািকারী তাকবীর পাি করজতন। তাজতও ক্ষতক্ষন দদাে মজন
কজরন ক্ষন।’100
২. সু ন্নাত হজলা সূ িত দহজল পজর মসক্ষজজদ নাক্ষমরায় দিাহর আসর
একসাজথ হজজর ইমাজমর ক্ষপ জন আদায় কজর ‘আরাফার ময়দাজন
প্রজবশ করা। রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম দিাহজরর
সমজয়র পূ জবত নাক্ষমরায় অবস্থান কজরজ ন। এজত তাাঁর জনয ক্ষনক্ষমতত
তাবুজত ক্ষতক্ষন দিাহর পিতন্ত ক্ষবশ্রাম ক্ষনজয়জ ন। নাক্ষমরা ‘আরাফার
বাইজর। তজব ‘আরাফার সীমানায় অবক্ষস্থত। অতপর সূ িত দহজল পড়জল
ক্ষতক্ষন দিাহর ও আসজরর সালাত দিাহজরর প্রথম ওয়াজক্ত আদায় কজর

99

বততমাজন হাজীজদর সংখযা দবজড় িাওয়ায় ফজজরর পূ জবতই তাজদরজক আরাফায়
ক্ষনজয় িাওয়া হয়। ক্ষনশ্চয় এটা সু ন্নজতর পক্ষরপন্থী। তজব পক্ষরজবশ পক্ষরক্ষস্থক্ষতর
কারজণ এ সু ন্নত ু জট দগজল দকাজনা সমসযা হজব না ইনশাআল্লাহ।

100

সহীহ বু খারী, হাদীস নং ৯৭৫; সহীহ মুসক্ষলম, হদীস নং ১২৮৫।
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‘আরাফায় প্রজবশ কজরন।’101
বততমান সমজয় এ সু ন্নাজতর ওপর আমল করা প্রায় অসম্ভব। তজব
িক্ষদ কাজরা পথঘাট ভাজলা কজর দিনা থাজক; একা একা ‘আরাফায়
সাক্ষথজদর কাজ ক্ষফজর আসজত পারজব বজল ক্ষনক্ষশ্চত থাজক, অথবা একা
একাই মুিদাক্ষলফা গমন, রাক্ষত্রিাপন ও দসখান দথজক ক্ষমনার তাাঁবুজত
ক্ষফজর আসার মজতা শক্ষক্ত-সাহস ও আিক্ষবশ্বাস থাজক তজব তার পজি
নাক্ষমরার মসক্ষজজদ এ সু ন্নাত আদায় করা সম্ভব।
৩. সু ন্নাত হজলা হজজর ইমাম হাজীজদর উজেজশয সমজয়াপজিাগী খুতবা
প্রদান করজবন। ক্ষতক্ষন এজত তাওহীদ ও ইসলাজমর প্রজয়াজনীয় ক্ষবক্ষিক্ষবিান সম্পজকত আজলািনা করজবন। হাজীজদরজক হজজর আহকাম
সম্পজকত সজিতন করজবন। তাজদরজক তাওবার কথা স্মরণ কক্ষরজয়
ক্ষদজবন, কুরআন-সু ন্নাহর ওপর অটল থাকার আহবান জানাজবন।
দিমনক্ষট কজরক্ষ জলন রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম
‘আরাফাজত তাাঁর ক্ষবদায় হজজর খুতবার সময়।
৪. সু ন্নাত হজলা দিাহর আসর কসর কজর একসাজথ দিাহজরর সমজয়
আদায় করা এবং সু ন্নাত বা নফল দকাজনা সালাত আদায় না করা। এ
ক্ষনয়ম সব হাজী সাজহজবর জনযই প্রজিাজয। মক্কাবাসী বা ‘আরাফার
আশপাজশ বসবাসকারী ক্ষকংবা দূ জরর হাজী সাজহজবর মজিয দকান
পাথতকয দনই। রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম সাহাবাজয়
ক্ষকরামজক ক্ষনজয় দিাহর-আসর কসর কজর একসাজথ দিাহজরর সমজয়
আদায় কজরক্ষ জলন। উপক্ষস্থত সকল হাজী রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
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আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাজমর সাজথ কসর কজর দস দু ই ওয়াজক্তর সালাত
একসাজথ আদায় কজরজ ন। ক্ষতক্ষন কাউজক পূ ণত সালাত আদায় করার
আজদশ দদনক্ষন। অবশয দকান দকান বণতনায় এজসজ , অষ্টম ক্ষহজরীজত
মক্কা ক্ষবজজয়র সময় রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম
মক্কাবাক্ষসজদর উজেজশয বজলক্ষ জলন,

َ َ َّ َ َ م
م
َ َّ َ
.» أتهموا ؛ ف هإنا ق موم َسفر،«يَا أهل َمكة

“দহ মক্কাবাসী, দতামরা (সালাত) পূ ণত কজর নাও। কারণ, আমরা
মুসাক্ষফর।’ ক্ষকন্তু ক্ষবদায় হজজর সময় তা বজলন ক্ষন। তাই ক্ষবশুদ্ধ মজতা
হজে, এ সমজয়র সালাজতর কসর ও দু ই সালাত জমা‘ তথা একত্র
করা সু ন্নাত। কসর ও জমা‘ না করা অনযায়। ক্ষবদায় হজ সম্পজকত
জাজবর রাক্ষদয়াল্লাহু আনহু বজলন,
َ َّ َ َ َ َ م َ َ م َ َ َ َ َّ َ ه
َّ «أَ َّن
َّ اَل
، ث َّم أذن،اس
ب صىل الل عليه وسلم أت بطن الوا هدي فخطب اَل
ه
َّ َ َ َ َ َ َّ ه
م َ ه َّ َ َ َ َ َ َّ م َ م َ َ َ م ه َ ِّ َ م َ ه َ َ م
ً
.» ثم أقام فصىل العص ولم يص هل بينهما شيئا،ثم أقام فصىل الظهر
‘নবী সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম উপতযকার মিযখাজন এজলন।
ক্ষতক্ষন দলাকজজনর উজেজশয খুতবা ক্ষদজলন। অতুঃপর (ক্ষবলাল) আিান
ও ইকামত ক্ষদজলন এবং ক্ষতক্ষন সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম
দিাহজরর সালাজতর ইমামত করজলন। পুনরায় (ক্ষবলাল) ইকামত
ক্ষদজলন এবং ক্ষতক্ষন সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম আসজরর সালাত
আদায় করজলন। এ দু ’দয়র মাঝখাজন অনয দকাজনা সালাত আদায়
করজলন না।102
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৫. ইবন উমার রাক্ষদয়াল্লাহু আনহুমা হজজর ইমাজমর দপ জন
জামা‘আত না দপজলও দিাহর-আসর একসাজথ জমা করজতন, সহীহ
বুখারীজত একক্ষট বণতনা এজসজ ,
َ ََ م
َ َ َ َ َ م ه ه َ َ َ َ َّ ه َ م ه َ َ َ َ م ه َّ َ ه
.»ْج َع بَينَ هه َما
المامه
 ر هض اّلل عنهما هإذا فاتته الصالة مع ه،«وَكن ابن عمر
“ইবন উমার রাক্ষদয়াল্লাহু আনহুমা ইমাজমর সাজথ সালাত না দপজলও
দু ই সালাত একসাজথ পড়জতন।”103
প্রক্ষসদ্ধ হাদীস বণতনাকারী নাজফ‘ রহ. বজলন, ‘ইবন উমার রাক্ষদয়াল্লাহু
আনহুমা ‘আরাফা ক্ষদবজস ইমামজক সালাজত না দপজল, ক্ষনজ অবস্থাজনর
জায়গাজতই দিাহর-আসর একজত্র আদায় করজতন।’104
হানাফী মািহাজবর প্রক্ষসদ্ধ দু ই ইমাম, ইমাম মুহাম্মদ রহ. ও ইমাম
আবূ ইউসু ফ রহ.ও একই অক্ষভমত বযক্ত কজরজ ন:
َّ َ  َع من،َبنَا أَبه مو َحنيم َف َة
َ َّ إ َذا َصل: قَ َال، َع من إب م َراهيم َم،ْحاد
َ َ  أَ مخ:هحمَ َّمد قَ َال
يت يَ مومه
ه ه
ه
ه
َّ َ َ َ َ م م َ َ َ ِّ ه
َم َ ه م هم
َ َّ َ َ م
َ ك َو
َ م
ْنل
عرفة هف هرح هلك فص هل
 َِوتر ه،ني ل ه َوق هتها
ه
احدة همن الصالت ه
َتل همن م ه
ََّ َ َ َ َ َ َ َ َ م ه ه َ ه م َ م
َ َّ َ َ َ َّ َ م ه
 فأما ه م، َوبهذا َكن يأخذ أبو ح هنيفة: قَ َال هحمَ َّمد،ال هة
ف
حّت تفرغ همن الص
ه
ِّ َ َ َ ه
ََ ًَمَهه َ َ م
َ م َ َ َّ ه ه َ ِّ م َ م م
م
َ
َ
َ
َ
ْجيعا بهأذان
 َيمعهما ه، المامه
قو هَلا فإهنه يص هليها هف هرح هل هه كما يص هليها مع ه
َ
َ َ ََ
َ َ ََم
ِّ ك بَلَ َغنَا َع من ََعئ َش َة أهمه
أل َّن الم َع م َ َّ َ ه ِّ َ م م ه م
،ني
ص إِههنما ق هدمت لهل هوقو هف وكذل ه
ه
و هإقامت ه
َ
ََ ه
مه م مَ َ َ م
َ  َو َع من َع َط،لل بمن هع َم َر
اء بمن أ م
.  َوع من ُما ههد،ِب َر َباح
ه ه
 وعب هد ا ه ه،المؤ هم هنني
“ইমাম মুহাম্মদ রহ. বজলন, (ইমাম) আবূ হানীফা রহ. আমাজদরজক
103
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হাম্মাদ-ইবরাহীম সূ জত্র অবক্ষহত কজরজ ন। ক্ষতক্ষন বজলন, ‘আরাফার
ক্ষদন িক্ষদ তুক্ষম ক্ষনজজর অবস্থাজনর জায়গায় সালাত আদায় কর তজব
দু ই সালাজতর প্রজতযকক্ষট িার িার সমজয় আদায় করজব এবং সালাত
দথজক ফাজরগ হজয় ক্ষনজজর অবস্থাজনর জায়গা দথজক প্রস্থান করজব।
(ইমাম) মুহাম্মদ রহ. বজলন, (ইমাম) আবূ হানীফা রহ. এ মত গ্রহণ
কজরন। তজব আমাজদর কথা এই দি, (হাজী) তার উভয় সালাত
ক্ষনজজর অবস্থাজনর জায়গায় ক্ষিক একইরূজপ আদায় করজব দিভাজব
আদায় কজর ইমাজমর দপ জন। উভয় সালাতজক এক আিান ও দু ই
ইকামাজতর সাজথ একজত্র আদায় করজব। দকননা সালাতুল আসরজক
উকুজফর স্বাজথত এক্ষগজয় আনা হজয়জ । উম্মু ল মুক্ষমনীন আজয়শা
রাক্ষদয়াল্লাহু আনহা আবদু ল্লাহ ইবন উমর, আতা ইবন আবী রাবাহ ও
মুজাক্ষহদ রহ. দথজক এরূপই আমাজদর কাজ দপৌঁজ জ ।’105
তাই হজজর ইমাজমর দপ জন জামা‘আজতর সাজথ সালাত আদায় সম্ভব
দহাক বা না দহাক, সবতাবস্থায় দিাহর-আসর একজত্র পড়া সু ন্নাত।
৬. হাজীগণ সালাত দশজে ‘আরাফার দভতজর প্রজবশ না কজর থাকজল
প্রজবশ করজবন। িারা মসক্ষজজদ নাক্ষমরাজত সালাত আদায় করজবন
তারা এ ক্ষবেয়ক্ষট অবশযই লিয রাখজবন। দকননা মসক্ষজজদ নাক্ষমরার
ক্ষকবলার ক্ষদজকর অংশক্ষট ‘আরাফার সীমাজরখার বাইজর অবক্ষস্থত। মজন
রাখজবন, ‘আরাফার বাইজর অবস্থান করজল হজ হজব না।
৭. অতুঃপর দদা‘আ ও দমানাজাজত ক্ষলপ্ত হজবন। দাাঁক্ষড়জয়-বজস-িলমান
তথা সবতাবস্থায় দদা‘আ ও ক্ষিক্ষকর করজত থাকজবন। সালাত আদাজয়র
105
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পর দথজক সূ িত অে িাওয়া পিতন্ত দু ’হাত তুজল অনু চ্চস্বজর দবক্ষশ কজর
দদা‘আ, ক্ষিক্ষকর ও ইজেগফাজর ক্ষলপ্ত থাকজবন। উসামা ইবন িাজয়দ
রাক্ষদয়াল্লাহু আনহু বজলন,
َ َ َ َ ه
َ َ هم ه
ب ﷺ ب َع َرفَات فَ َر َف َع يَ َديمه يَ مد هعو َف َمالَ م
َّ يف
ِّ اَل
ت به هه ناقتهه ف َسق َط
«كنت ر هد
ه
ه
هه
ه
م
َ ه َ َََ ََ م َ َ م
ه
».ام هب هإح َدى يَ َدي م هه َوه َو َرافهع يَ َد هه األخ َرى
اْلط
هخطامها فتناول ه
“আক্ষম ‘আরাফায় রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাজমর দপ জন
উজটর ক্ষপজি বসা ক্ষ লাম। তখন ক্ষতক্ষন তাাঁর দু ’হাত তুজল দদা‘আ
করক্ষ জলন। অতুঃপর তাাঁর উষ্ট্রী তাাঁজক ক্ষনজয় ঝুাঁজক পড়ল। এজত তাাঁর
উষ্ট্রীর লাগাম পজড় দগল। রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম
তাাঁর এক হাত ক্ষদজয় লাগামক্ষট তুজল ক্ষনজলন এবং তাাঁর অনয হাত
106

উিাজনা অবস্থায়ই ক্ষ ল।”

রাসূ লূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম আজরা বজলন,
َّ َ َ َ
َ ه َ ه َ م َ َ َ َ َ َ م ه َ ه م ه َ َ َ َّ َ م َ م
َ مه
ل هإل
 ل إه.«خري اَلَع هء دَعء يومه عرفة وخري ما قلت أنا واَل هبيون همن قب هىل
َ َّ ه َ م َ ه َ َ َ َ ه َ ه م ه م ه َ َ ه م َ م ه َ ه َ َ َ ه ِّ َ م
.»َشء ق هدير
ك
َشيك ل ل الملك ول اْلمد وهو َع ه
اّلل وحده ل ه
“উত্তম দদা‘আ হজে ‘আরাফার ক্ষদজনর দদা‘আ; আর উত্তম দসই বাকয
িা আক্ষম ও আমার পূ বতবতী নবীগণ বজলক্ষ , তা হজে, (লা ইলাহা
ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু
ওয়াহুয়া আলা কুক্ষল্ল শাইক্ষয়ন কাদীর।) ‘আল্লাহ্

াড়া দকান ইলাহ

দনই, ক্ষতক্ষন এক, তাাঁর দকাজনা শরীক দনই, রাজত্ব ও সমে প্রশংসা
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তাাঁর জনয। ক্ষতক্ষন সবক্ষক ু র ওপর িমতাবান।”107
কুরআন ক্ষতলাওয়াত, ওয়াজ নসীহজতর তবিজক শরীক হওয়া ইতযাক্ষদও
‘আরাফায় অবস্থাজনর আমজলর মজিয শাক্ষমল হজব। তজব মক্ষহলাজদর
দিজত্র দকবল বজস বজস ক্ষনেস্বজর দদা‘আ-ক্ষিক্ষকর ও কুরআন
ক্ষতলাওয়াজতর ক্ষনজদতশ রজয়জ । ক্ষদজনর দশে সময়ক্ষটজক ক্ষবজশেভাজব
কাজজ লাগাজবন। পুজরাপুক্ষরভাজব দদা‘আয় মগ্ন থাকজবন।
৮. ‘আরাফার পুজরা জায়গাটাই হাজীজদর অবস্থাজনর জায়গা। মজন
রাখজবন, উরনা উপতযকা ‘আরাফার উকূজফর স্থাজনর বাইজর। নবী
সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম বজলজ ন,
ه
ََ
ََ
ََ م
َ
»ارت هف هعوا ع من َب مط هن هع َرنة
 و،«ك َع َرفة َم مو هقف
“আরাফার সব স্থানই অবস্থানস্থল। তজব বাতজন উরনা দথজক দতামরা
উজি িাও।”108
বততমান মসক্ষজজদ নাক্ষমরার একাংশ ও এর পাশ্বতস্থ ক্ষনে এলাকাই
বাতজন উরনা বা উরনা উপতযকা। সু তরাং দকউ দিন দসখাজন উকূফ
না কজর। মসক্ষজজদ নাক্ষমরায় সালাত আদাজয়র পর মসক্ষজজদর দি
অংশ ‘আরাফার দভতজর অবক্ষস্থত দস ক্ষদজক ক্ষগজয় অবস্থান করুন।
বততমাজন মসক্ষজজদর দভতজরই নীল বাক্ষত ক্ষদজয় ‘আরাফা ক্ষনজদতশক ক্ষিহ্ন
দদওয়া আজ । অতএব, এ সম্পজকত সজিতন থাকুন।
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মুিদাক্ষলফায় রাত িাপন
মুিদাক্ষলফার পজথ রওয়ানা
1. ক্ষিলহজজর ৯ তাক্ষরখ সূ িত ডুজব িাওয়ার ক্ষক ু িণ পর হাজী সাজহব
িীজর-সু জস্থ শান্তভাজব ‘আরাফা দথজক মুিদাক্ষলফার ক্ষদজক রওয়ানা
করজবন। হাজীজদরজক কষ্ট দদওয়া দথজক দূ জর থাকজবন।
দিাঁিাজমক্ষি ও খুব দ্রুত হাাঁটািলা পক্ষরহার করজবন। ইবন আব্বাস
রাক্ষদয়াল্লাহু আনহুমা বজলন, ‘ক্ষতক্ষন ‘আরাফার ক্ষদন রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়া সাল্লাজমর সাজথ ‘আরাফা দথজক
মুিদাক্ষলফা ক্ষগজয়ক্ষ জলন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম
দপ জন উট হাাঁকাজনার িমক ও দিাঁিাজমক্ষির আওয়াজ শুনজত
দপজলন। তখন ক্ষতক্ষন তাাঁর দবত ক্ষদজয় দলাকজদরজক ইশারা কজর
বলজলন,

َ َ َّ ه َ َ م ه
َ َب لَي م َس بال
َّ ك مم ب
َّ  فَإ َّن الم،السكينَة
يض ه
»اع
«أيها اَلاس علي
ه
ه
ه
ه ه
ه
ه

“দহ দলাকসকল! দতামাজদর শান্তভাজব িলা উক্ষিৎ। দকননা দ্রুত
িলাজত দকাজনা কলযাণ দনই।”109
2. রাোয় জায়গা পাওয়া দগজল দ্রুতগক্ষতজত িলাজত দকাজনা দদাে
দনই। উরওয়া রহ. বজলন, ‘উসামা রাক্ষদয়াল্লাহু আনহু দক ক্ষজজজ্ঞস
করা হজলা, ‘ক্ষবদায় হজজ রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম
কীভাজব পথ অক্ষতিম করক্ষ জলন? ক্ষতক্ষন বলজলন, রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম মিযম গক্ষতজত পথ অক্ষতিম
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করক্ষ জলন। আর িখন জায়গা দপজয়জ ন তখন দ্রুত গক্ষতজত
িলজ ন।’110
3. মাগক্ষরজবর সালাত ‘আরাফার ময়দাজন ক্ষকংবা মুিদাক্ষলফার
সীমাজরখায় প্রজবজশর আজগ দকাথাও আদায় করজবন না।
4. ‘আরাফার সীমজরখা পার হজয় প্রায় ৬ ক্ষক.ক্ষম. পথ অক্ষতিম
করার পর মুিদাক্ষলফা সীমাজরখা শুরু হয়। মুিদাক্ষলফার শুরু ও
দশে ক্ষনজদতশকারী দবাডত রজয়জ । দবাডত দদজখই মুিক্ষদলাফায় প্রজবশ
করজ ন ক্ষকনা তা ক্ষনক্ষশ্চত হজবন। তা াড়া বড় বড় লাইটজপাস্ট
ক্ষদজয়ও মুিদাক্ষলফা ক্ষিক্ষহ্নত করা আজ । তা দদজখও ক্ষনক্ষশ্চত হজত
পাজরন।
মুিদাক্ষলফায় করণীয়
১. মুিদাক্ষলফায় দপৌঁ ার পর ‘ইশার সমজয় ক্ষবলম্ব না কজর মাগক্ষরব ও
ইশা এক সাজথ আদায় করজবন। মাগক্ষরব ও ইশা উভয়টা এক আিান
ও দু ই ইকামাজত আদায় করজত হজব। জাজবর রাক্ষদয়াল্লাহু আনহু
বজলন,
َ
َ
َ َ ََم
َ اء بأ َذان
َ َ مَ م َ َ م
ني َول مم
ت
ام
ق
إ
و
د
اح
و
ه
ه
المغ هرب وال هعش ه
ه
َ مَ م
َّ َ ه ه
»اّلل ﷺ َح َّّت َطل َع الفج هر
رسول ه

َّ َ َ َ َ َ َ م
أت ال هم مزد هلفة ف َصىل به َها
َ م َ ه َ َ م ً ه َّ م
َ اض َط
ج َع
بينهما شيئا ثم

« َح َّّت
ي ه َس هِّب مح

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম মুিদাক্ষলফায় এজলন, দসখাজন
ক্ষতক্ষন মাগক্ষরব ও ইশা এক আিান ও দু ই ইকামতসহ আদায়
করজলন। এ দু ই সালাজতর মাঝখাজন দকাজনা তাসবীহ (সু ন্নাত বা
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নফল সালাত) পড়জলন না। অতুঃপর ক্ষতক্ষন শুজয় পড়জলন। ফজর
(সু বজহ সাজদক) উক্ষদত হওয়া পিতন্ত ক্ষতক্ষন শুজয় থাকজলন।”111
আিান দদওয়ার পর ইকামত ক্ষদজয় প্রথজম মাগক্ষরজবর ক্ষতন রাকাত
সালাত আদায় করজত হজব। এরপর সু ন্নাত-নফল না পজড়ই ‘ইশার
সালাজতর ইকামত ক্ষদজয় ‘ইশার দু ’রাকাত কসর সালাত আদায়
করজত হজব। ফরি সালাত আদাজয়র পর দবতজরর সালাতও আদায়
করজত হজব। কারণ রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম সফর
ও মুকীম দকাজনা অবস্থায়ই এ সালাত তযাগ করজতন না।
২. সালাত আদাজয়র পর ক্ষবলম্ব না কজর ক্ষবশ্রাম দনজবন এবং শুজয়
পড়জবন। দকননা ওপজরর হাদীস িারা বুঝা িায়, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম মুিদাক্ষলফায় সু বজহ সাজদক পিতন্ত শুজয় আরাম
কজরজ ন। দিজহতু ১০ ক্ষিলহজ হাজী সাজহবজক অজনক পক্ষরশ্রম
করজত হজব তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম মুিদাক্ষলফার
রাজত আরাম করার ক্ষবিান দরজখজ ন। সু তরাং হাজীজদর জনয
মুিদাক্ষলফার রাত দজজগ ইবাদত-বজন্দগী করা রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাজমর সু ন্নাজতর পক্ষরপক্ষন্থ।
৩. মুিদাক্ষলফায় দপৌঁ ার পর িক্ষদ ইশার সালাজতর সময় না হয় তজব
অজপিা করজত হজব। হাদীজস উজল্লখ হজয়জ ,
َ َّ
َّ َ َ م
َ ال َت مني هح ِّو َ َتلا َع من َوقم هته َما ف َه َذا ال م َم ََكن ال م َم مغر َب َوالم هع َش
»اء
ني الص
ه ه
ه
ه
« هإن هات ه
ه
‘এ স্থাজন (মুিদাক্ষলফায়) এ সালাত দু ’ক্ষট মাগক্ষরব ও ইশাজক তাজদর
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সময় দথজক পক্ষরবততন কজর দদওয়া হজয়জ ।’112
৪. সু ন্নাত হজলা সু বজহ সাজদক উক্ষদত হজল আওয়াল ওয়াজক্ত ফজজরর
সালাত আদায় কজর দকবলামুখী হজয় হাত তুজল দদা‘আ করা। আকাশ
ফসতা হওয়া পিতন্ত দদা‘আ ও ক্ষিক্ষকজর মশগুল থাকা। আকাশ ফসতা
হবার পর সূ জিতাদজয়র আজগই ক্ষমনার উজেজশয রওয়ানা করা। জাজবর
রাক্ষদয়াল্লাহু আনহু দথজক বক্ষণতত হাদীজস উজল্লখ হজয়জ ,
م
ًّ َ َ َ َ َ م َ ه
ََ
َ َ
ً
َّ
»«فل مم يَ َزل َوا هقفا َح َّّت أ مسف َر هجدا ف َدف َع قبمل أن ت مطل َع الش مم هس
“আকাশ ভালভাজব ফরসা হওয়া পিতন্ত রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ
ওয়াসাল্লাম উকূফ (অবস্থান) কজরজ ন। অতুঃপর সূ জিতাদজয়র পূ জবত
ক্ষতক্ষন (মুিদাক্ষলফা দথজক ক্ষমনার ক্ষদজক) িাত্রা আরম্ভ কজরজ ন।”113
তাই প্রজতযক হাজী সাজহজবর উক্ষিৎ রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ
ওয়াসাল্লাম দিভাজব মুিদাক্ষলফায় রাতিাপন কজরজ ন, ফজজরর পর
উকূফ কজরজ ন, ক্ষিক দসভাজবই রাতিাপন ও উকূফ করা।
৫.

রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম ফজজরর সালাত

আদাজয়র পর ‘কুিা’ পাহাজড়র পাদজদজশ ক্ষগজয় উকূফ কজরজ ন।
বততমাজন এই পাহাজড়র পাজশ মাশ‘আরুল হারাম মসক্ষজদ অবক্ষস্থত।
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম বজলন,

ه
َ
ََم ه َ ه
»ت هاهنَا َوْجمع ُك َها َم موقهف
«وقف

“আক্ষম এখাজন উকূফ করলাম তজব মুিদাক্ষলফা পুজরাটাই উকূজফর
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স্থান।”114
তাই সম্ভব হজল উক্ত মসক্ষজজদর কাজ ক্ষগজয় উকূফ করা ভাল। সম্ভব
না হজল দিস্থাজন রজয়জ ন দসটা মুিদাক্ষলফার সীমার দভতজর ক্ষক না তা
দদজখ ক্ষনজয় দসখাজনই অবস্থান করুন।
মুিদাক্ষলফায় উকূজফর হুকুম
১. মুিদাক্ষলফায় উকূফ করা ওয়াক্ষজব। আল্লাহ তা‘আলা বজলন,
ۡ
َ
ُ ۡ
ُ ۡ َ
َ
ۡ ۡ َ
ۡ ََ َ َا
َّ
ۡوهُ ۡك َما
ۡ ام ۡ َۡوٱ ۡذك ُر
ِۡ ل َر
َۡ ش َع ِۡر ۡٱ
ۡ ِند ۡٱۡل َم
ۡ ّلل ۡع
َۡ ِن ۡ َع َر ۡف َٰتۡ ۡ ۡفٱ ۡذك ُرواۡ ۡٱ
ۡۡ ض ُتم ۡم
ۡ ﴿فإِذۡا ۡأف
َ
َّ َ َ
ُ َٰ َ َ
ُ ك ۡۡمِۡإَونۡ ُك
]٩١١ :﴾ [اْلقرة١٩٨ِۡي
َۡ نۡٱلضٓال
ۡ نتمۡمِنۡق ۡۡبل ِ ۡهِۦۡل ِم
ۡهدۡى
“দতামরা িখন ‘আরাফা দথজক প্রতযাবততন করজব, মাশ‘আরুল
হারাজমর ক্ষনকট দপৌঁজ

আল্লাহজক স্মরণ করজব এবং ক্ষতক্ষন দিভাজব

ক্ষনজদতশ ক্ষদজয়জ ন ক্ষিক দসভাজব তাাঁজক স্মরণ করজব। িক্ষদও দতামরা
ইজতাপূ জবত ক্ষবভ্রান্তজদর অন্তভুক্ত
ত ক্ষ জল।” [সূ রা আল-বাকারাহ, আয়াত:
১৯৮]
২. ইমাম আবূ হানীফা রহ. বজলজ ন, ফজর দথজক মূ লত মুিদাক্ষলফায়
উকূজফর সময় শুরু হয়। তাাঁর মতানু সাজর মুিদাক্ষলফায় রাত িাপন
করা সু ন্নাত। আর ফজজরর পজর অবস্থান করা ওয়াক্ষজব। িক্ষদ দকউ
ফজজরর আজগ উির

াড়া মুিদাক্ষলফা তযাগ কজর, তার ওপর দম

(পশু িজবহ করা) ওয়াক্ষজব হজব। পক্ষবত্র কুরআজনর আজদশ এবং
মুিদাক্ষলফায় রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম ও সাহাবাজয়
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সহীহ মুসক্ষলম, হদীস নং ১২১৮।

78

ক্ষকরাজমর আমজলর ক্ষদজক তাকাজল ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর মতক্ষট
এখাজন ক্ষবশুদ্ধতম মত ক্ষহজসজব প্রতীয়মান হয়।’
৩. দু বতল বযক্ষক্ত ও তার দাক্ষয়ত্বশীল, মক্ষহলা ও তার মাহরাম এবং হজ
সংিান্ত দাক্ষয়ত্ব পালনকারী বযক্ষক্তর জনয মিযরাজতর পর িাাঁদ ডুজব
দগজল মুিদাক্ষলফা তযাগ করার অনু মক্ষত রজয়জ । কারণ,
ক. ইবন আব্বাস রাক্ষদয়াল্লাহু আনহুমা বজলন, ‘রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম আমাজক দু বতল দলাকজদরজক ক্ষদজয় রাজতই
মুিদাক্ষলফা দথজক পাক্ষিজয় ক্ষদজলন।’115
খ. ইবন উমার রাক্ষদয়াল্লাহু আনহুমা তাাঁর পক্ষরবাজরর মজিয িারা দু বতল
তাজদরজক আজগ ক্ষনজয় দিজতন। রাজতর দবলায় তারা মুিদাক্ষলফায়
মাশ‘আরুল হারাজমর ক্ষনকট উকূফ করজতন। দসখাজন তারা িজথো
আল্লাহর ক্ষিক্ষকর করজতন। অতপর ইমাজমর উকূফ ও প্রস্থাজনর পূ জবতই
তারা মুিদাক্ষলফা তযাগ করজতন। তাজদর মজিয দকউ ফজজরর
সালাজতর সময় ক্ষমনায় ক্ষগজয় দপৌঁ জতন। দকউ দপৌঁ জতন তারও পজর।
তারা ক্ষমনায় দপৌঁজ কঙ্কর ক্ষনজিপ করজতন। ইবন উমার রাক্ষদয়াল্লাহু
আনহুমা বলজতন, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম এজদর
বযাপাজর অনু মক্ষত ক্ষদজয়জ ন।’116
গ. আসমা রাক্ষদয়াল্লাহু আনহার মুক্তদাস আবদু ল্লাহ রহ. আসমা
রাক্ষদয়াল্লাহু আনহু দথজক বণতনা কজরন দি, আসমা রাক্ষদয়াল্লাহু আনহু
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রাক্ষত্র দবলায় মুিদাক্ষলফায় অবস্থান করজলন। অতুঃপর সালাজত দাাঁক্ষড়জয়
দগজলন। এরপর বলজলন, ‘দহ বৎস, িাাঁদ ক্ষক ডুজব দগজ ?’ আক্ষম
বললাম, না। অতপর আজরা এক ঘন্টা সালাত পড়ার পর ক্ষতক্ষন
আবার ক্ষজজ্ঞাসা করজলন, ‘বৎস, িাাঁদ ক্ষক ডুজব দগজ ?’ আক্ষম জবাব
ক্ষদলাম, হযাাঁ। তখন ক্ষতক্ষন বলজলন, িল। তখন আমরা রওয়ানা হলাম।
অতুঃপর ক্ষতক্ষন জামরায় কঙ্কর ক্ষনজিপ করজলন এবং ক্ষনজ আবাসস্থজল
দপৌঁজ

ফজজরর সালাত আদায় করজলন। তখন আক্ষম বললাম, ‘দহ

অমুক, আমরা দতা অজনক প্রতুযজে দবর হজয় দগক্ষ । ক্ষতক্ষন বলজলন, দহ
বৎস, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম মক্ষহলাজদর জনয এ
বযাপাজর অনু মক্ষত ক্ষদজয়জ ন।’117
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ক্ষিলহজজর দশম ক্ষদবস
দশম ক্ষদবজসর ফজর


আকাশ এজকবাজর ফসতা হওয়ার পর সূ জিতাদজয়র পূ জবতই ক্ষমনার
ক্ষদজক রওয়ানা করজবন। উমার রাক্ষদয়াল্লাহু আনহু মুিদাক্ষলফায়
ফজজরর সালাত আদায় কজর বলজলন, ‘মুশক্ষরকরা সূ িত উক্ষদত না
হওয়া পিতন্ত মুিদাক্ষলফা তযাগ করত না। আর তারা বলজতা,
َ ه
ََ َ َ
َّ
َ َ م م َ ه َ مَ ه ه ََ ه َ ه ه
يضون َح َّّت ت مطل َع الش مم هس فخالف هه مم
َشق ث هبري كيما ن هغري وَكنوا ل ي هف
«أ ه
َ
ه
ه
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
َّ
َه
اض قبمل هطل ه
»وع الش مم هس
اّلل ﷺ فأف
رسول ه
“দহ

াবীর তুক্ষম সূ জিতর ক্ষকরজণ আজলাক্ষকত হও, িাজত আমরা

দ্রুত প্রস্থান করজত পাক্ষর, আর তারা সূ জিতাদজয়র পূ জবত প্রস্থান
করত না; ক্ষকন্তু রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম তাজদর
ক্ষবপরীত কজরজ ন এবং সূ জিতাদজয়র পূ জবতই প্রস্থান কজরজ ন।”118


তালক্ষবয়া ও তাকবীর পাি করা অবস্থায় ক্ষমনার ক্ষদজক িলজত
থাকজবন। ওয়াক্ষদ মুহাসসাজর119 দপৌঁ জল একটু দ্রুত িলজবন।
বততমাজন মানু ে ও িানবাহজনর ক্ষভজড়র কারজণ তা কক্ষিন হজয়
দগজ । তজব সু ন্নজতর অনু সরজণর জনয মজন মজন ক্ষনয়ত করজবন।
সু জিাগ হজল আমল করার দিষ্টা করজবন।



বড় জামরায় কঙ্কর ক্ষনজিপ আরম্ভ না করা পিতন্ত তালক্ষবয়া পাি
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ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৩০২২।
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ক্ষমনা ও মুিদাক্ষলফার মিযবততী একক্ষট স্থাজনর নাম। এ স্থাজন আল্লাহ তা‘আলা

আবরাহা ও তার হক্ষে বাক্ষহনীজক ধ্বংস কজরক্ষ জলন।
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করজত থাকজবন। ফিল রাক্ষদয়াল্লাহু আনহু বজলন,
َ م
َ
َ َ َ م
َّ «أَ َّن
َّ اَل
»ب ﷺ ل مم يَ َزل يهل ِّب َح َّّت َر َم ْجم َرة ال َعقبَ هة
ه
“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম জামরাতুল আকাবায় (বড়
জামরায়) কঙ্কর ক্ষনজিজপর পূ বত মুহূতত পিতন্ত তালক্ষবয়া পাি
করক্ষ জলন।”120
১০ ক্ষিলহজজর অনযানয আমল
১. জামরাতুল আকাবা বা বড় জামরায় ৭ক্ষট কঙ্কর ক্ষনজিপ করা।
২. হাদী বা পশু িজবহ করা।
৩. মাথা মুণ্ডন করা অথবা িুল দ াট করা।
৪. তাওয়াজফ ইফািা (তাওয়াজফ ক্ষিয়ারত) বা ফরি তাওয়াফ
করা।
এগুজলার ক্ষবোক্ষরত আজলািনা ক্ষনজে উজল্লখ করা হজলা।
প্রথম আমল: জামরাতুল আকাবায় কঙ্কর ক্ষনজিপ
কঙ্কর ক্ষনজিজপর সময়সীমা
সূ িত উদজয়র সময় দথজক কঙ্কর ক্ষনজিজপর সময় আরম্ভ হয়। ক্ষকন্তু
সু ন্নাত হজে, সূ িত উিার ক্ষক ু সময় পর ক্ষদজনর আজলাজত বড় জামরায়
কঙ্কর ক্ষনজিপ করা। জাজবর রাক্ষদয়াল্লাহু আনহু বজলন, ‘কুরবানীর
ক্ষদবজসর প্রথমভাজগ (সূ িত উিার ক্ষক ু পজর) রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
120
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82

আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম তাাঁর উজটর ক্ষপজি জামরায় কঙ্কর ক্ষনজিপ
কজরজ ন।’121 সূ িত দহজল িাওয়ার পূ বত পিতন্ত এ-সু ন্নত সময় থাজক।
সূ িত দহজল িাওয়া দথজক শুরু কজর ১১ তাক্ষরজখর সু বজহ সাজদজকর পূ বত
পিতন্ত কঙ্কর ক্ষনজিপ জাজয়ি। দু বতল ও িারা দু বতজলর দশ্রণীভুক্ত তাজদর
জনয এবং মক্ষহলার জনয ১০ তাক্ষরজখর রাজতই সূ িত উদজয়র পূ জবত
ফজর হওয়ার পজর কঙ্কর ক্ষনজিজপর অবকাশ রজয়জ । দমাোকথা, ১০
ক্ষিলহজ সূ জিতাদয় দথজক শুরু কজর ১১ ক্ষিলহজ সু বজহ সাজদক উদজয়র
পূ বত পিতন্ত কঙ্কর মারা িজল, এ সমজয়র মজিয িখন সহজজ সু জিাগ
পাজবন তখনই কঙ্কর মারজত িাজবন।
দু বল
ত ও মক্ষহলাজদর কঙ্কর ক্ষনজিপ
িারা দু বতল, হাাঁটা-িলা করজত পাজর না, তারা কঙ্কর মারার জনয
প্রক্ষতক্ষনক্ষি ক্ষনিু ক্ত করজত পারজবন। প্রক্ষতক্ষনক্ষিজক অবশযই হজ
পালনরত হজত হজব। দস ক্ষনজজর কঙ্কর প্রথজম দমজর, পজর অজনযর
কঙ্কর মারজব।
মক্ষহলা মাত্রই দু বতল- এ কথা ক্ষিক নয়। রাসূ লুল্লাহসাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ
ওয়াসাল্লাজমর সাজথ উম্মাহাতুল মু’ক্ষমনীন সকজলই হজ কজরজ ন।
তাাঁরা সবাই ক্ষনজজর কঙ্কর ক্ষনজজই দমজরজ ন। দকবল সাওদা
রাক্ষদয়াল্লাহু আনহা দমাটা শরীজরর অক্ষিকারী হওয়ায় ফজজরর আজগই
অনু মক্ষত ক্ষনজয় কঙ্কর ক্ষনজিপ কজরজ ন। তারপরও ক্ষতক্ষন ক্ষনজজর কঙ্কর
ক্ষনজজই দমজরজ ন। তাই মক্ষহলা হজলই প্রক্ষতক্ষনক্ষি ক্ষনজয়াগ করা িাজব,
দতমন দকাজনা কথা দনই। িখন ক্ষভড় কম থাজক, মক্ষহলারা তখন ক্ষগজয়
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কঙ্কর মারজবন। তারা ক্ষনজজর কঙ্কর ক্ষনজজই মারজবন, এটাই ক্ষনয়ম।
বততমাজন জামরাজত কঙ্কর ক্ষনজিজপর বযবস্থাপনা খুব িমৎকার। তাজত
দিজকান হাজী সহজজ কঙ্কর ক্ষনজিপ করজত পারজব। হাাঁটা বা
িলাজফরা করজত পাজর, এরকম বযক্ষক্তর জনয প্রক্ষতক্ষনক্ষি ক্ষনজয়াজগর
দকাজনা প্রজয়াজন দনই।
কঙ্কর ক্ষনজিজপর পদ্ধক্ষত
তালক্ষবয়া পািরত অবস্থায় জামরাজতর ক্ষদজক এক্ষগজয় িাজবন। ক্ষমনার
ক্ষদক দথজক তৃতীয় ও মক্কার ক্ষদক দথজক প্রথম জামরায় [িাজক
জামরাতুল আকাবা বা জামরাতুল কুবরা (বড় জামরা) বলা হয়] ৭ক্ষট
কঙ্কর ক্ষনজিপ করজবন। কা‘বা ঘর বাাঁ ক্ষদজক ও ক্ষমনা ডান ক্ষদজক দরজখ
দাাঁড়াজবন, এভাজব দাাঁড়াজনা সু ন্নাত। অবশয অনয সবক্ষদজক দাাঁক্ষড়জয়ও
 ) َّ هবজল প্রক্ষতক্ষট কঙ্কর
اّلل أَ مك َ ه
ক্ষনজিপ করা জাজয়ি। আল্লাহু আকবার (َب
ক্ষভন্ন ক্ষভন্নভাজব ক্ষনজিপ করজবন। খুশূ-খুিূর সাজথ কঙ্কর ক্ষনজিপ
করজবন। মজন রাখজবন, কঙ্করগুজলা দিন লিস্থল তথা েম্ভ বা
হাউজজর দভতজর পজড়। কঙ্কর ক্ষনজিপ আল্লাহর ক্ষনদশতনসমূ জহর
অনযতম। দকননা আল্লাহ তা‘আলা বজলজ ন,
ُ ُۡ
َۡ
َّ َ َّ َ َ َ ۡ َ ُ َ َ
]٣٢ :﴾ [اْلج٣٢ۡوب
ِۡ ّللِۡفإِن َهاۡمِنۡت ۡق َوىۡٱ ۡلقل
ۡ عئ ِ ۡرۡٱ
ۡ ﴿ومنۡيع ِظ ۡمۡش
“আর দি আল্লাহর ক্ষনদশতনসমূ হজক সম্মান কজর, ক্ষনুঃসজন্দজহ তা
অন্তজরর তাকওয়া দথজকই।” [সূ রা আল-হাে, আয়াত: ৩২] আজয়শা
রাক্ষদয়াল্লাহু আনহা দথজক বক্ষণতত, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ
ওয়াসাল্লাম বজলন,
َ َ م َ َّ َ َ م َ م َ َ َ م ه م
م
َّ َ ه َ َّ َ ه
اف ب م َ م
َ َاْل َمار لق
ام هة هذك هر
ت وبني الصفا والمرو هة ورم
«إهنما ج هعل الطو
اْلي ه
ه
ه ه
ه
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».لل
ا ه
“বাইতুল্লাহর তাওয়াফ, সাফা মারওয়ার সা‘ঈ ও জামরাজত কঙ্কর
ক্ষনজিজপর ক্ষবিান

আল্লাহর

ক্ষিক্ষকর

কাজয়জমর

উজেজশই

করা

হজয়জ ।”122 তাই কঙ্কর ক্ষনজিজপর সময় িীরক্ষস্থরতা বজায় রাখা
জরুক্ষর, িাজত আল্লাহর ক্ষনদশতজনর অসম্মান না হয়। রাগ-আজিাশ
ক্ষনজয় জুজতা ক্ষকংবা বড় পাথর ক্ষনজিপ করা কখজনা উক্ষিৎ নয়; বরং
এক্ষট মারািক ভুল। জামরাজত শয়তান বাাঁিা আজ

বজল দকউ দকউ

িারণা কজরন, তা ক্ষিক নয়। এ িরজনর কথার দকাজনা ক্ষভক্ষত্ত দনই।
ক্ষিতীয় আমল: হাদী তথা পশু িজবহ করা
হাদী হজলা এক সফজর হজ ও উমরা আদায় করার সু জিাগ পাওয়ার
শুকক্ষরয়াস্বরূপ আল্লাহ তা‘আলার তনকটয লাজভর আশায় পশু িজবহ
করা।
ক্ষনয়ম হজলা, বড় জামরায় কঙ্কর ক্ষনজিজপর পজর হাদী িজবহ করা।
তামাত্তু ও ক্ষকরান হজকারী িক্ষদ মক্কাবাসী না হয়, তার ওপর হাদী
িজবহ করা ওয়াক্ষজব। ইফরাদ হাজীর জনয হাদী িজবহ করা নফল বা
মুোহাব।
হাদী বা কুরবানীর পশু সংিান্ত ক্ষদক-ক্ষনজদতশনা
1. হাদী বা কুরবানীর পশু হজত হজব গৃহপাক্ষলত িতুষ্পদ জন্তু। দিমন
উট, গরু, দভড়া, াগল।
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2. উট ও গরুজত সাতজন অথবা তার দিজয় কমসংখযক হাজী শরীক
থাকজত পাজরন।

াগল ও দভড়ায় শরীক হওয়ার সু জিাগ দনই।

হাজী সাজহবজদর জনয একাক্ষিক হাদী িজবহ করা এমনক্ষক
একাক্ষিক কুরবানী করার সু জিাগ রজয়জ । দকননা রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম ক্ষবদায় হজজ ক্ষনজজর পি দথজক
একশত উট িজবহ কজরজ ন।
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3. পশুর বয়স হজত হজব উজটর পাাঁি ব র, গরুর দু ’ব র, াগজলর
এক ব র। তজব দভড়ার বয়স য় মাস হজলও িলজব।
4. িজবহ করার সময় ক্ষনজোক্ত দদা‘আ বলজত হজব,
َّ َّ َّ ه َ م َ ه
َّ َ َ م
َ َ َ م
» الل هه َّم تق َّبل هم ِّن، الل هه َّم همنك َولك،َب
اّلل اّلل أك
«ِمْسِب ه
(ক্ষবসক্ষমল্লাক্ষহ ওয়াল্লাহু আকবার, আল্লাহুম্মা ক্ষমনকা ওয়া লাকা,
আল্লাহুম্মা তাকাববাল ক্ষমন্নী।)
“আল্লাহর নাজম, আল্লাহ মহান। দহ আল্লাহ, আমার পি দথজক
এবং দতামার উজেজশয, আল্লাহ, তুক্ষম আমার পি দথজক কবুল
কর”।124
5. হাদী বা কুরবানীর পশু িজবহ বা নহর করার সময় গরু ও
াগলজক বাম পাজশ্বত ক্ষকবলামুখী কজর িজবহ করা সু ন্নাত। আর

123

ক্ষনজ হাজত ৬৩ ক্ষট অনযগুজলা আলী রাক্ষদয়াল্লাহু আনহুর মািযজম। সহীহ মুসক্ষলম,

হদীস নং ১২১৭।
124

সহীহ মুসক্ষলম ৩/১৫৫৭; বাইহাকী ৯/২৮৭।

86

উটজক দাাঁড়াজনা অবস্থায় বাম পা দবাঁজি নহর করা সু ন্নাত।125
6. উত্তম হজলা, হাজী সাজহব ক্ষনজজর হাদী ক্ষনজ হাজত িজবহ
করজবন। তজব বততমাজন তা অজনকাংজশই সম্ভব হজয় উজি না।
কারণ, িজবহ করার জায়গা অজনক দূ জর। তদু পক্ষর দসখানকার
রাোঘাট অজিনা। সু তরাং ক্ষনজজ এ কক্ষিন কাজক্ষট করজত ক্ষগজয়
হজজর অনযানয ফরি কাজজর বযাঘাত দিন না ঘজট দসক্ষদজক
দখয়াল রাখজত হজব। তাই হাদী িজবহ করার দিজত্র ক্ষনেবক্ষণতত
দিজকান একক্ষট পদ্ধক্ষত অবলম্বন করুন।
7. বযাংজকর মািযজম হাদী িজবহ করার বযবস্থা করা। এ দিজত্র
হজজর আজগ দসৌক্ষদ আরবস্থ সরকার অনু জমাক্ষদত বযাংজকর মািযজম
হাদীর টাকা জমা ক্ষদজয় তাজদরজক উকীল বানাজত পাজরন। তারা
সরকারী

তোবিাজন

আক্ষলমজদর

ক্ষদক-ক্ষনজদতশনা

অনু িায়ী

সক্ষিকভাজব আপনার হাদী িজবহ করার কাজক্ষট সম্পন্ন করজবন।
এজিজত্র তারতীব বা দস ক্ষদজনর কাজগুজলার িারাবাক্ষহকতা রিা
করার প্রজয়াজন দনই। কারণ আপক্ষন উকীল ক্ষনিু ক্ত কজর দায়মুক্ত
হজয়জ ন। সু তরাং পাথর মারার পর আপক্ষন দকাজনা প্রকার দদরী
বা ক্ষিিা না কজর মাথা মুণ্ডন বা িুল

দ াট কজর হালাল হজয়

দিজত পারজবন। ক্ষবজশে কজর আপক্ষন িক্ষদ বযালক্ষট হাজী হন, তজব
এ পদ্ধক্ষতক্ষটই আপনার জনয দবক্ষশ উপজিাগী। দকননা বযালক্ষট
হাজীজদর হাদীর টাকা িার িার কাজ

দফরত দদওয়া হয়। এ

সু জিাজগ অজনক অসৎ দলাক হাজীজদর টাকা হাক্ষতজয় দনওয়ার
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জনয নানা প্রজলাভন দদখায়। এজত কজর অজনজকই িক্ষতগ্রে হজয়
থাজকন।
8. নন-বযালক্ষট হাজীগণ ক্ষবক্ষভন্ন কাজফলার আওতায় থাজকন।
অক্ষিকাংশ দিজত্র গ্রুপ ক্ষলডাররা হাদী িজবহ করার দাক্ষয়ত্ব ক্ষনজয়
থাজকন। এজিজত্র ক্ষনক্ষশ্চত হওয়ার জনয করণীয় হজলা, ক্ষবশ্বে
কজয়কজন তরুণ হাজীজক গ্রুপ ক্ষলডাজরর সাজথ ক্ষদজয় দদওয়া,
িারা সজরজক্ষমজন হাদী িয় এবং তা িজবহ প্রক্ষিয়া স্বিজি
প্রতযি করজবন এবং অনযানয হাজীজদরজক তা অবক্ষহত করজবন।
9. আর িক্ষদ মক্কায় কাজরা ক্ষবশ্বে আিীয়-স্বজন থাজক, তাহজল
তাজদর মািযজমও হাদী িজবহ করার কাজক্ষট করা দিজত পাজর।
তজব এজিজত্র লিয রাখজত হজব দি, িার মািযজম হাদী িজবহ
করার বযবস্থা করজ ন, তার িজথষ্ট সময় আজ

ক্ষক না। দকননা

হজ দমৌসু জম মক্কায় অবস্থানকারীরা নানা বযবসা-বাক্ষণজয ক্ষনজয়
বযে থাজকন।
10. হাদীস অনু িায়ী হাদী িজবহ করার সময় হজে িার ক্ষদন।
কুরবানীর ক্ষদন তথা ১০ই ক্ষিলহজ এবং তারপর ক্ষতন ক্ষদন।
11. উত্তম হজলা ক্ষমনাজত িজবহ করা। তজব মক্কার হারাম এলাকার
দভতজর দিজকান জায়গায় িজবহ করজল িলজব। দকননা রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম বজলন,
ً َم َ ه
ه
َ جاج َم َّك َة َطريق َو َمنم
َ
»حر
« َوك همن منحر َوك فه ه
ه
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‘ক্ষমনার সব জায়গা কুরবানীর স্থান এবং মক্কার প্রক্ষতক্ষট অক্ষলগক্ষল
পথ ও কুরবানীর স্থান।’126
12. কুরবানীদাতার জনয ক্ষনজজর হাদীর দগাে খাওয়া সু ন্নাত। কারণ,
জাজবর রাক্ষদয়াল্লাহু আনহু বক্ষণতত হাদীজস এজসজ ,
ً َ َ َ َ َ َ ه َّ م َ َ َ َ م َ م
َ َني بيَده هث َّم أَ مع َطى َعل ًّيا َفن
َ ِّ
ح َر
«ثم ان
صف هإل المنح هر فنح َر ثالثا َو هست ه ه ه
ه
َ َ م ه َّ َ َ َ م ه ِّ َ َ َ َ م َ َ ه
م
َ َ ََ ََ م َ َ ه
م
ما غَب وأَشكه هف هديه هه ثم أمر همن ك بدنة بهبضعة فج هعلت هف قهدر
َ َ َ َ ه َ م َ َ َ َ م َم
»َش َبا هم من َم َرقه َها
فط هبخت فأكال همن ْل همها و ه
“তারপর রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম পশু িজবহ করার
স্থাজন ক্ষগজয় দতেক্ষট্টক্ষট উট ক্ষনজ হাজত িজবহ কজরন। এরপর আলী
রাক্ষদয়াল্লাহু আনহু দক িজবহ করজত ক্ষদজলন। আলী রাক্ষদয়াল্লাহু
আনহু অবক্ষশষ্টগুজলাজক িজবহ কজরন এবং তার সাজথ ক্ষনজজর
হাদীও িজবহ কজরন। অতুঃপর রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ
ওয়াসাল্লাম প্রক্ষতক্ষট উট দথজক একক্ষট অংশ দকজট আনজত আজদশ
করজলন। এরপর সবগুজলা অংশ একসাজথ রান্না করা হজলা।
ক্ষতক্ষন তার দগাশত দখজলন এবং তার দঝাল পান করজলন।”127
13. হারাজমর

অক্ষিবাসী

ও

হারাজমর

এক্ষরয়াজত

বসবাসকারী

ক্ষমসকীনজদর মজিয দগাশ্ত ক্ষবক্ষলজয় দদওয়া িাজব। তজব কসাইজক এ
দগাশ্ত ক্ষদজয় তার কাজজর পাক্ষরশ্রক্ষমক দদওয়া িাজব না। বরং অনয
ক্ষক ু ক্ষদজয় তার কাজজর পাক্ষরশ্রক্ষমক ক্ষদজত হজব। ক্ষকন্তু কসাই িক্ষদ

126

আবূ দাউদ, হদীস নং ২৩২৪।

127

সহীহ মুসক্ষলম, হদীস নং ৩০০৯।
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গরীব হয়, তাহজল পাক্ষরশ্রক্ষমজকর সাজথ দকান সম্পকত না দরজখ
তাজক এ দগাশত দদওয়া িাজব।
14. তামাত্তু ও ক্ষকরান হজকারী িক্ষদ হাদী না পায়, ক্ষকংবা হাদী িয়
করজত সামথতবান না হয়, তাহজল হজজর ক্ষদনগুজলাজত ক্ষতনক্ষট এবং
বাক্ষড়জত ক্ষফজর এজস সাতক্ষট, সবতজমাট দশক্ষট সাওম পালন করজব।
আল্লাহ তা‘আলা বজলন,
َ َ ۡ َّ َ َ ۡ َ ۡ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َ َ ۡ َ َ ۡ ُ ۡ َ َّ َ َ َ َ
ۡام
ُۡ َي ۡۡد ۡف ِص َي
ِۡن ۡٱۡله ۡد ِى
ۡ س ۡم
ۡ ست ۡي
ۡ ج ۡفما ۡٱ
ِۡ ل
ۡ ل ۡٱ
ۡ ِ ﴿فمن ۡتمت ۡع ۡۡب ِٱ ۡلع ۡمرۡة ِۡإ
ِ ۡ ي ۡفمن ۡل ۡم
َ َ ََ
ۡ
ۡ
َّ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ َ ك ۡ َع
ۡن
ۡۡ ِك ۡل َِمن ۡل ۡۡم ۡيَك
ۡ َشةۡ َۡكمِلةۡ ۡ ۡذ َٰل
ۡ ج ۡ َو َس ۡۡب َعةۡ ۡإِذا ۡ َر َج ۡۡع ُت ۡۡم ۡت ِۡل
ِۡ ل
َۡ ف ۡٱ
ۡ ِ ۡ ۡث ۡل َٰثةِ ۡأيَّام
ۡ
ۡ
َ َُُۡ
]٩١١ :امىۡ﴾ [اْلقرة
ِۡ ل َر
َۡ ج ِۡدۡٱ
ۡۡ اِضيۡٱۡل َم
ِ س
ِ ِ أ ۡهل ۡهۥۡح
“অতপর দি বযক্ষক্ত উমরার পর হজ সম্পাদনপূ বতক তামাত্তু
করজব, দস দি পশু সহজ হজব, (তা িজবহ করজব)। ক্ষকন্তু দি তা
পাজব না দস হজজ ক্ষতন ক্ষদন এবং িখন দতামরা ক্ষফজর িাজব,
তখন সাত ক্ষদন ক্ষসয়াম পালন করজব। এই হজলা পূ ণত দশ। এই
ক্ষবিান তার জনয, িার পক্ষরবার মসক্ষজদু ল হারাজমর অক্ষিবাসী
নয়।” [সূ রা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৯৬]
হজজর ক্ষদনগুজলাজত ক্ষতনক্ষদন অথতাৎ হজজর সময় ক্ষকংবা হজজর
মাজস। দিমন ক্ষিলহজজর ৬,৭, ৮ বা ৭, ৮, ৯ অথবা ১১, ১২,
১৩। তজব কুরবানীর ক্ষদন ক্ষসয়াম পালন করা িাজব না। বাক্ষড়জত
ক্ষফজর এজস সাতক্ষট ক্ষসয়াম পালন করজব। এ সাতক্ষট ক্ষসয়াম
পালজন িারাবাক্ষহকতা বজায় রাখা ওয়াক্ষজব নয়। অসু স্থতা বা
দকাজনা ওিজরর কারজণ িক্ষদ ক্ষসয়াম পালন ক্ষবলম্ব হয়, তাহজল দম
ওয়াক্ষজব হজব না।
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হাদী াড়াও অক্ষতক্ষরক্ত কুরবানী করার ক্ষবিান:
ক্ষবজ্ঞ আক্ষলমগণ হজজর হাদীজক হাদী ও কুরবানী উভয়টার জনযই
িজথষ্ট হজব বজল মতামত বযক্ত কজরজ ন। তজব কুরবানী করজল তা
নফল ক্ষহজসজব গণয হজব। হাজী িক্ষদ মুকীম হজয় িায় এবং ক্ষনসাজবর
মাক্ষলক হয়, তার ওপর ক্ষভন্নভাজব কুরবানী করা ওয়াক্ষজব বজল ইমাম
আবূ হানীফা রহ. মতামত বযক্ত কজরজ ন। তজব হাজী মুকীম না
মুসাক্ষফর, এ ক্ষনজয় িজথষ্ট ক্ষবতকত থাকজলও বােজব হাজী সাজহবগণ
মুকীম নন। তারা তাজদর সময়টুকু ক্ষবক্ষভন্নস্থাজন অক্ষতবাক্ষহত কজরন।
তা াড়া দদা‘আ কবুল হওয়ার সু ক্ষবিাজথত তাজদর জনয মুসাক্ষফর অবস্থায়
থাকাই অক্ষিক িু ক্ষক্তিু ক্ত।
অজানা ভুজলর জনয দম দদওয়ার ক্ষবিান
হজকমত সম্পাদজনর পর দকউ দকউ সজন্দহ দপােণ করজত থাজকন
দি দক জাজন দকাথাও দকাজনা ভুল হজলা ক্ষক-না। অজনক গ্রুপ ক্ষলডার
হাজী সাজহবগণজক উৎসাক্ষহত কজরন দি ভুলত্রুক্ষট হজয় থাকজত পাজর
তাই ভুজলর মাশুল স্বরূপ একটা দম128 ক্ষদজয় ক্ষদন। ক্ষনুঃসজন্দজহ এরূপ
করা শরীয়ত পক্ষরপক্ষন্থ। দকননা আপক্ষন ওয়াক্ষজব ভঙ্গ কজরজ ন তা
ক্ষনক্ষশ্চত বা প্রবল িারণা হওয়া

াড়া ক্ষনজজর হজজক সজন্দহিু ক্ত

করজ ন। আপনার িক্ষদ সক্ষতয সক্ষতয সজন্দহ হয় তাহজল ক্ষবজ্ঞ
আজলমগজণর কাজ ভাল কজর ক্ষজজজ্ঞস করজবন। তারা িক্ষদ বজলন দি,
আপনার ওপর দম ওয়াক্ষজব হজয়জ তাহজল দকবল দম ক্ষদজয় শুিক্ষরজয়
দনজবন। অনযথায় নয়। শুিু সজন্দজহর ওপর ক্ষভক্ষত্ত কজর দম দদওয়ার
128

এটাজক দজম-খাতা ভুজলর মাশুল বলা হয়।
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দকাজনা ক্ষবিান ইসলাজম দনই। তাই দি িা বলু ক না দকন এ িরজনর
কথায় দমাজটও কণতপাত করজবন না।
তৃতীয় আমল: মাথা মুণ্ডন বা িুল দ াট করা
কঙ্কর ক্ষনজিপ ও হাদী িজবহ করার কাজ দশে হজল, পরবততী কাজ
হজে, মাথা মুণ্ডন অথবা িুল দ াট করা। তজব মুণ্ডন করাই উত্তম।
পক্ষবত্র কুরআজন মুণ্ডন করার কথা আজগ এজসজ , দ াট করার কথা
এজসজ পজর। আল্লাহ তা‘আলা বজলন,

ََُ ۡ ُ َ ُُ َ َُ
]٢٢ :ين﴾ [الفتح
َۡ ّص
ۡ ﴿ملِق
ِ ِ ِيۡرءوسك ۡمۡومق

“দতামাজদর দকউ দকউ মাথা মুণ্ডন করজব এবং দকউ দকউ িুল দ াট
করজব।” [সূ রা আল-ফাতহ, আয়াত: ২৭] এজত দবাঝা দগল, িুল দ াট
করার দিজয় মাথা মুণ্ডন করা উত্তম। মাথা মুণ্ডন বা িুল দ াট করা
হালাল হওয়ার একমাত্র মািযম।
মাথা মুণ্ডন অথবা িুল দ াট করার পদ্ধক্ষত
১. মাথা মুণ্ডন করা দহাক বা িুল দ াট করা দহাক পুজরা মাথাবযাপী
করা সু ন্নাত। রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম সারা মাথাই
মুণ্ডন কজরক্ষ জলন। মাথার ক্ষক ু অংশ মুণ্ডন করা বা দ াট করা, আর
ক্ষক ু অংশ দ জড় দদওয়া রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাজমর
সু ন্নাত ক্ষবজরািী। নাজফ‘ রহ. ইবন উমার রাক্ষদয়াল্লাহু আনহুমা দথজক
বণতনা কজরন,
َ
‘রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম (কািা‘)  ق َزعদথজক বারণ
কজরজ ন। কািা‘ সম্পজকত নাজফ‘ রহ.-দক ক্ষজজজ্ঞস করা হজল ক্ষতক্ষন
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বলজলন, ক্ষশশুর মাথার ক্ষক ু অংশ মুণ্ডন করা এবং ক্ষক ু অংশ দরজখ
দদওয়া।129
২. কসর অথতাৎ িুল দ াট করার অথত পুজরা মাথা দথজক িুল দকজট
দফলা। ইবন মুনক্ষির বজলন, িতটুকু কাটজল িুল দ াট করা বলা হয়,
ততটুকু কাটজলই িজথষ্ট হজব।130
৩. কাজরা টাক মাথা থাকজল মাথায় দেড অথবা িুর িাক্ষলজয় ক্ষদজল
ওয়াক্ষজব আদায় হজয় িাজব।
৪. মক্ষহলাজদর দিজত্র হাজতর আঙু জলর এক কর পক্ষরমাণ িুল দকজট
দফলাই িজথষ্ট। মক্ষহলাজদর জনয হজলাক দনই। ইবন আব্বাস
রাক্ষদয়াল্লাহু আনহুমা দথজক বক্ষণতত, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ
ওয়াসাল্লাম বজলন,

َ َ َ َّ َ م َ م ه
ِّ َ
َم
اتل مقص م ه
َّ َع النِّ َسا هء
.» ري
 و هإنما،«لي َس ََع ال هن َسا هء اْللق
ه
ه

“মক্ষহলাজদর বযাপাজর মাথা কামাজনার ক্ষবিান দনই, তাজদর ওপর
রজয়জ দ াট করার ক্ষবিান”।131
আলী রাক্ষদয়াল্লাহু আনহু দথজক বক্ষণতত,
م َه م
ه
َ َ
َ م َم
».«نه َر هس مول الل ﷺ أن َت هل َق ال َم مرأة َرأ َس َها
“সলু ল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম নারীজক মাথা মুণ্ডন করজত
129

সহীহ মুসক্ষলম, হদীস নং ৩৯৫৯।
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সাইক্ষয়দ আস-সাক্ষবক: ক্ষফকহুস সু ন্নাহ, ১/৭৪৩।

131

আবূ দাউদ, হদীস নং ১৯৮৫।
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ক্ষনজেি কজরজ ন।”132
সু তরাং মক্ষহলাজদর দিজত্র ক্ষনয়ম হজে, তারা তাজদর মাথার সব িুল
একজত্র িজর অথবা প্রক্ষতক্ষট দবণী দথজক এক আঙু জলর প্রথম কর
পক্ষরমাণ কাটজব।
৫. মাথা মুণ্ডজনর পর শরীজরর অনযানয অংজশর অক্ষবনযে অবস্থা দূ র
করা সু ন্নাত। দিমন, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম নখ
দকজটক্ষ জলন।133 ইবন উমার রাক্ষদয়াল্লাহু আনহুমা হজ অথবা উমরার
পর দগাাঁফ কাটজতন।134 অনু রূপভাজব বগল ও নাভীর ক্ষনজির পশম
পক্ষরষ্কার করাও বািনীয়। দকননা তা পক্ষবত্র কুরআজনর ক্ষনজদতশ

َ َ َ ُ ۡ ۡ َّ ُ
]٢١ :لَ ۡقضواۡۡتفث ُه ۡۡمۡ﴾ [اْلج
ۡ ۡ﴿ث ۡم

“তারপর তারা দিন তাজদর ময়লা পক্ষরষ্কার কজর।” [সূ রা আল-হাজ,
আয়াত: ২৯]-এর আওতায় পজড়।
মাথা মুণ্ডন বা িুল দ াট করার সু ন্নাত পদ্ধক্ষত
মাথা মুণ্ডন করা বা িুল দ াট করার সু ন্নাত পদ্ধক্ষত হজলা, মাথার ডান
ক্ষদজক শুরু করা, এরপর বা ক্ষদজক করা। হাদীজস এজসজ ,
َّ َ َ َ م
َ م َ ه َّ َ م َ ه
َ هم
َ َ َ َ ََ ه م
س ث َّم َج َعل يع هطي هه
«قال لهلحال هق خذ وأشار هإل جانه هب هه األيم هن ثم األي ه
َ اَل
َّ
.»اس
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ক্ষতরক্ষমিী, হাদীস নং ৯১৫।
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সাইক্ষয়দ আস-সাজবক: প্রাগুক্ত ১/৭৪৩।

134

বায়হাকী, হদীস নং ৯১৮৬।
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“রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়া সাল্লাম দিৌরকারজক বলজলন,
নাও। ক্ষতক্ষন হাত ক্ষদজয় (মাথার) ডান ক্ষদজক ইশারা করজলন, অতুঃপর
বাম ক্ষদজক। এরপর মানু েজদরজক তা ক্ষদজত লাগজলন।”135
িতুথত আমল: তাওয়াজফ ইফািা এবং হজজর সা‘ঈ
তাওয়াজফ ইফািা ফরি এবং এ তাওয়াজফর মািযজমই হজ পূ ণততা
লাভ কজর। তওয়াজফ ইফািাজক তাওয়াজফ ক্ষিয়ারতও বলা হয়।
আবার অজনজক এটাজক হজজর তাওয়াফও বজল থাজকন। এক্ষট না হজল
হজ শুদ্ধ হজব না। আল্লাহ তা‘আলা বজলন,
ۡ ُ ۡ َ ۡ ُ َ ُ ُ ُ ُ ۡ َ ۡ ُ َ َ َ ُ ۡ َ ۡ َّ ُ
ۡ
]٢١ :﴾ [اْلج٢٩ِۡيق
ِۡ لَ ۡۡيتِۡۡٱ ۡل َعت
ۡ لَ َّوَّط َّوفواۡۡۡب ِٱ
ۡ لوفواۡۡنذوره ۡمۡو
ۡ ل ۡقضواۡۡتفثه ۡمۡو
ۡ ۡ﴿ث ۡم
“তারপর তারা দিন পক্ষরষ্কার-পক্ষরেন্ন হয়, তাজদর মানতসমূ হ পূ রণ
কজর এবং প্রািীন ঘজরর তাওয়াফ কজর।” [সূ রা আল-হাজ, আয়াত:
২৯]
তাওয়াজফ ইফািার ক্ষনয়ম
কঙ্কর ক্ষনজিপ, হাদী িজবহ, মাথার িুল মুণ্ডন বা দ াট করা এ-ক্ষতনক্ষট
কাজ দশে কজর দগাসল কজর, সু গক্ষন্ধ দমজখ দসলাইিু ক্ত কাপড় পজর
পক্ষবত্র কাবার ক্ষদজক রওয়ানা হজবন। তাওয়াজফ ইফািার পূ জবত
স্বাভাক্ষবক দপাশাক পরা ও সু গক্ষন্ধ বযবহার করা সু ন্নাত। আজয়শা
রাক্ষদয়াল্লাহু
َ َ َم
أن ي هط موف
135

আনহা বজলন,
َ َ ِّ َ َ َ م َ َ م ه م
م
ت أه َط ِّي ه
« هكنم ه
َّ ب
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ه
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َ اْليم
َم
».ت
“আক্ষম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লামজক ক্ষতক্ষন ইহরাম বাাঁিার
পূ জবত ইহরাজমর জনয, আর হালাল হওয়ার জনয তাওয়াজফর পূ জবত
সু গক্ষন্ধ লাক্ষগজয় ক্ষদতাম।”136
শুরুজত উমরা আদাজয়র সময় দি ক্ষনয়জম তাওয়াফ কজরজ ন ক্ষিক দস
ক্ষনয়জম তাওয়াফ করজবন। অথতাৎ হাজজর আসওয়াদ দথজক তাওয়াফ
শুরু করজবন, তজব এ তাওয়াজফ রমল ও ইিক্ষতবা দনই।
তাওয়াফ দশে করার পর দু ’রাকাত সালাত আদায় কজর ক্ষনজবন।
দসটা িক্ষদ মাকাজম ইবরাহীজমর সামজন সম্ভব না হয়, তাহজল দিজকান
স্থাজন আদায় কজর ক্ষনজত পাজরন। সালাত দশজে িমিজমর পাক্ষন পান
করা মুোহাব। দকননা রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম তা
কজরজ ন।137
তাওয়াজফর পর, পূ জবত উমরার সময় দিভাজব সা‘ঈ কজরজ ন ক্ষিক
দসভাজব সাফা মারওয়ার সা‘ঈ করজবন।138
ঋতুবতী মক্ষহলার তাওয়াজফ ইফািা
ঋতুবতী মক্ষহলা পক্ষবত্র না হওয়া পিতন্ত তাওয়াফ করজব না। তাওয়াফ
াড়া হজজর অনয সব ক্ষবিান দিমন ‘আরাফায় অবস্থান, মুিদাক্ষলফায়
136

সহীহ মুসক্ষলম, হদীস নং ২০৪২।
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সহীহ বু খারী ৩/৪৯১; সহীহ মুসক্ষলম ২/৮৯২।
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আবূ হানীফা রহ.-এর মজত এ সাঈ করাটা ওয়াক্ষজব। তজব অক্ষিকাংশ সাহাবাজয়
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রাক্ষত্রিাপন, কঙ্কর ক্ষনজিপ, কুরবানী ও দদা‘আ-ক্ষিকর ইতযাক্ষদ সবই
করজত পারজব। ক্ষকন্তু স্রাব বন্ধ না হওয়া পিতন্ত তাওয়াফ করজত
পারজব না। স্রাব বন্ধ হজল তাওয়াজফ ক্ষিয়ারত দসজর ক্ষনজবন। এ দিজত্র
দকাজনা দম ক্ষদজত হজব না। আর িক্ষদ ঋতুবতী মক্ষহলা পক্ষবত্র হওয়া
পিতন্ত দকাজনা িু ক্ষক্তগ্রাহয কারজণ তাওয়াজফ ইফািার জনয অজপিা
করজত না পাজর এবং পরবততীজত তাওয়াজফ ক্ষিয়ারত আদায় কজর
দনওয়ারও দকাজনা সু জিাগ না থাজক, তাহজল দস দগাসল কজর
নযাপক্ষকন বা এ জাতীয় ক্ষক ু র সাহািয ক্ষনজয় রক্ত পড়া বন্ধ কজর
তাওয়াফ কজর দফলজব। দকননা আল্লাহ তা‘আলা কাউজক তার
সািযাতীত কাজজর আজদশ কজরন না।139 তা াড়া মাক্ষসক স্রাব বন্ধ
করার জনয শারীক্ষরক িক্ষত না হয় এমন ওেু ি বযবহাজরর অনু মক্ষত
রজয়জ ।
িারক্ষট আমজল িারাবাক্ষহকতা রিার ক্ষবিান
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাজমর ক্ষবদায় হজজর আমল অনু সাজর
১০ ক্ষিলহজজর িারাবাক্ষহক আমল হজলা, প্রথজম কঙ্কর ক্ষনজিপ করা,
অতপর হাদীর পশু িজবহ করা, এরপর মাথা মুণ্ডন করা বা িুল দ াট
করা। এরপর তাওয়াজফ ক্ষিয়ারত সম্পন্ন করা ও সা‘ঈ করা। সু তরাং
ইোকৃতভাজব এ ক্ষদজনর এই িারক্ষট আমজলর িারাবাক্ষহকতা ভঙ্গ করা
তথা আজগ-ক্ষপজ

করা রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাজমর

আমজলর পক্ষরপক্ষন্থ কাজ। তজব িক্ষদ দকউ ওির বা অপারগতার
139

ইবন তাইক্ষময়া রহ বজলন, এর জনয দস মক্ষহলার ওপর দকান দম ওয়াক্ষজব হজব
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কারজণ িারাবাক্ষহকতা রিা করজত না পাজর, অথবা ভুলবশত আজগপজর কজর বজস, তাহজল দকাজনা সমসযা হজব না। রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাজমর সাজথ হজ করার সময় সাহাবাজয় দকরাজমর
কজরজ ন। রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

দকউ দকউ এরূপ আজগ-ক্ষপজ

আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লামজক ক্ষজজ্ঞাসা করা হজল ক্ষতক্ষন বজলজ ন, দকাজনা
সমসযা দনই। ইবন আব্বাস রাক্ষদয়াল্লাহু আনহুমা বজলন,
َ
َ َ ه ه
َه
َ َ َه ه
َََ
 ل َح َر َج فأت هاه َر هجل، ل َح َر َج:لل ﷺ ي ه مسأل يَ مو َم هم ًن فيَقول
«َكن رسول ا ه
َ َ َ ََََ َ َ َم ه َمَ َ م َم
ت َب مع َد َما أَ مم َسيم ه
 َر َميم ه:ل َح َر َج قَ َال
ت
: قال، حلقت قبل أن أذبح:فقال

َ َ َ
.» ل َح َر َج:قال

“ক্ষমনায় (কুরবানীর ক্ষদন) রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম দক
ক্ষজজজ্ঞস করা হজল ক্ষতক্ষন বজলজ ন, ‘সমসযা দনই, সমসযা দনই’। এক
বযক্ষক্ত তাাঁর কাজ এজস তাাঁজক ক্ষজজজ্ঞস করল, ‘আক্ষম িজবহ করার পূ জবত
মাথা মুণ্ডন কজর দফজলক্ষ ।’ ক্ষতক্ষন বলজলন, ‘দকান সমসযা দনই।’ এক
দলাক বলল, ‘আক্ষম সন্ধযার পর কঙ্কর দমজরক্ষ ।’ ক্ষতক্ষন বলজলন,
‘সমসযা দনই”।140
আবদু ল্লাহ ইবন আমর ইবন আস রাক্ষদয়াল্লাহু আনহু দথজক বক্ষণতত,
ক্ষতক্ষন বজলন, এক বযক্ষক্ত ১০ ক্ষিলহজ রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ
ওয়াসাল্লাজমর কাজ

আসল। ক্ষতক্ষন তখন জামরার কাজ

ক্ষ জলন। দলাকক্ষট বলল,

140

ইবন মাজাহ, হদীস নং ৩০৫০।
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দাাঁড়াজনা

َ َ
َ
َ َ َه
َ
ََ
 م: َف َق َال.م
ن َحلَ مق ه
لل إ ِّ م
َ ت َقبم َل أ من أ مر ه
 َوأت هاه آخ هر،ارمه َول َح َر َج
«يا رسول ا ه ه
َ َ
ِّ َ َ َ َ
َ
ََ
 م: قَ َال.م
َف َق َال إ ِّن َذ ََبم ه
َ ت َقبم َل أ من أ مر ه
 َوأت هاه آخ هر فقال هإن،ارمه َول َح َر َج
ه
ََ م ه َ م
َ َ مَ َ م َ م َ َ َ م َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََم ه ه ه
م
َ
 قال فما رأيته س هئل، ارمه ول حرج: قال.ت قبل أن أر هم
أفضت هإل اْلي ه
َ
َّ َ َ م ه
يَ مو َمئهذ َع من َ م
» اف َعلوا َول َح َر َج:َشء إهل قال
“ইয়া রাসূ লাল্লাহ, আক্ষম কঙ্কর ক্ষনজিজপর পূ জবত মাথা মুণ্ডন কজর
দফজলক্ষ । ক্ষতক্ষন বলজলন, ক্ষনজিপ কজরা সমসযা দনই। অনয এক বযক্ষক্ত
এজস বলল, আক্ষম কঙ্কর ক্ষনজিজপর পূ জবত িজবহ কজরক্ষ । ক্ষতক্ষন
বলজলন, ক্ষনজিপ কর সমসযা দনই। আজরক বযক্ষক্ত এজস বলল, আক্ষম
কঙ্কর ক্ষনজিজপর পূ জবত তাওয়াজফ ইফািা কজরক্ষ । ক্ষতক্ষন বলজলন,
ক্ষনজিপ কর, সমসযা দনই। বণতনাকারী বজলন, দসক্ষদন রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম দক দি প্রশ্নই করা হজয়জ

তার

141

উত্তজরই ক্ষতক্ষন বজলজ ন, কর, সমসযা দনই।”

এ ক্ষবেজয় আজরা অজনক সহীহ হাদীস রজয়জ । উির ক্ষকংবা
অপরাগতার কারজণ দসসজবর আজলাজক আমল করজল ইনশাআল্লাহ
হজজর দকাজনা িক্ষত হজব না। ক্ষবজশে কজর বততমান সমজয় হাজীজদর
প্রিণ্ড ক্ষভড় আর হাদী িজবহ প্রক্ষিয়াও অজনক জক্ষটল। তাই ক্ষবেয়ক্ষটজক
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম দিমন সহজভাজব দদজখজ ন
আমাজদরও দসভাজব দদখা উক্ষিৎ। ক্ষবজশে কজর ইমাম আবূ হানীফা
রহ.-এর প্রখযাত দু ই াত্র ইমাম আবূ ইউসু ফ ও ইমাম মুহাম্মদ রহ.
১০ ক্ষিলহজজর কাজসমূ জহ িারাবাক্ষহকতা বজায় রাখজত না পারজলও
দম ওয়াক্ষজব হজব না বজল মতামত বযক্ত কজরজ ন।
141

সহীহ মুসক্ষলম, হদীস নং ২৩০৫।
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ক্ষফকজহ হানাফীর প্রক্ষসদ্ধ ক্ষকতাব বাদাজয়উস সানাজয়জত ক্ষলখা হজয়জ ,
َ َ
َ
َّ َ َ م
م َم م
َ
َ م َ َ َ َ م َ َّ م
ري إح َصار ف َعليم هه هْلَل هق هه قبمل اذلبم هح دم هف ق مو هل
ف هإن حلق قبل اذلب هح همن غ ه
َ
َ
َ
َ َ
َ ْج
َ َ وس َف َو هحمَ َّمد َو
 َوقَ َال أَبهو يه ه،يف َة
 أنَّ هه َل َ م:اعة هم من أ مهل الم هعلم هم
َش َء
ن
ح
ِب
ه
أه
ه
ََ م
علي هه
“িক্ষদ িজবহ করার পূ জবত মাথা মুণ্ডন কজর তজব এর জনয দম ক্ষদজত
হজব আবূ হানীফা রহ.-এর মতানু িায়ী। আর ইমাম আবূ ইউসু ফ ও
ইমাম মুহম্মদ ও একদল শরীয়ত ক্ষবজশেজজ্ঞর মতানু িায়ী, এর জনয
তার ওপর ক্ষক ু ই ওয়াক্ষজব নয়।”142

142

বাদাজয়উস্সানাজয়‘: ২/১৫৮।
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ইহরাম দথজক হালাল হওয়ার প্রক্ষিয়া
প্রাথক্ষমক হালাল হজয় িাওয়া
তামাত্তু ও ক্ষকরান হজকারী কঙ্কর ক্ষনজিপ, মাথা মুণ্ডন বা িুল দ াট
করা ও হাদী িজবহ করার মািযজম প্রাথক্ষমক হালাল হজয় িাজব। উমার
ইবনু ল খাত্তাব রাক্ষদয়াল্লাহু আনহু বজলন,
َ َ َ م ه ه مَ م َ َ َ َ َ م ه م َ َ َ م ه م َ َ م َ َ ه
ك مم هك َ م
»َش هء
 فقد حل ل،«اذا رميتم اْلمرة وذَبتم وحلقتم
“িখন দতামরা জামরায় কঙ্কর ক্ষনজিপ করজব এবং িজবহ ও হজলাক
করজব, তখন দতামাজদর জনয সব ক্ষক ু হালাল হজয় িাজব।”143 আর
ইফরাদ হজকারী মাথা মুণ্ডন বা িুল দ াট করার মািযজম হালাল হজয়
িাজব।
প্রাথক্ষমক হালাল হওয়ার পর স্ত্রীর সাজথ ক্ষমলন, দিৌন আিরণ

াড়া

ইহরাজমর কারজণ ক্ষনক্ষেদ্ধ সবক্ষক ু তবি হজয় িাজব। আজয়শা
রাক্ষদয়াল্লাহু আনহা বজলন,

« َح َّل َ ه
َ َش هء ال النِّ َس
ل هك َ م
.»اء

“স্ত্রীগণ াড়া তার জনয সবক্ষক ু তবি হজয় িাজব।”144
ইমাম আবূ হানীফা রহ. সহ অজনজকই উপজরাক্ত মতক্ষট গ্রহণ
কজরজ ন। তজব ইমাম মাজলক রহ. বজলন, কঙ্কর ক্ষনজিজপর মািযজমই

143

আবূ দাউদ: ৬/২১৯।
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আবূ দাউদ: ৬/২১৯।
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প্রাথক্ষমক হালাল হজয় িাজব। ইবন আব্বাস রাক্ষদয়াল্লাহু আনহু-এর
উক্ষক্ত তাাঁর মজতর পজি দলীল। ক্ষতক্ষন বজলন,
َّ
َ ل النِّ َس
َ َ َ م ه ه م َ م َ َ َ َ م َ َّ َ ه م ه َ م
.»اء
«إهذا رميتم اْلمرة فقد حل لكم ك َشء إه
“িখন দতামরা জামরায় কঙ্কর ক্ষনজিপ করজব, তখন দতামাজদর জনয
স্ত্রীগণ াড়া সব ক্ষক ু হালাল হজয় িাজব।”145
শাজফঈজদর মজত, কঙ্কর ক্ষনজিপ ও মাথা মুণ্ডন বা িুল দ াট করার
মািযজম প্রাথক্ষমক হালাল হজয় িাজব। পিান্তজর হাম্বলীজদর মজত, কঙ্কর
ক্ষনজিপ, মাথা মুণ্ডন বা িুল দ াট করা ও বায়তুল্লাহর ফরি- তাওয়াফ
এই ক্ষতনক্ষট আমজলর মিয দথজক দিজকান দু ক্ষট করার মািযজম প্রাথক্ষমক
হালাল হজয় িাজব।
িূ ড়ান্ত হালাল হজয় িাওয়া
কঙ্কর ক্ষনজিপ, পশু িজবহ, মাথা মুণ্ডন করা বা িুল দ াট করা,
বায়তুল্লাহর ফরি তাওয়াফ ও সা‘ঈ- এসব আমল সম্পন্ন করজল
হাজী সাজহব পুজরাপুক্ষর হালাল হজয় িাজব। তখন স্ত্রীর সাজথ দিৌনক্ষমলনও তার জনয তবি হজয় িাজব। আবদু ল্লাহ ইবন িু বাইর
রাক্ষদয়াল্লাহু আনহু বজলন,

145

সহীহ ইবন মাজাহ: ২/১৭৯।
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مَ م َ م ه
َ
َ اْل
َ َشء إ َّل النِّ َساء َحّت يَ هز
َبى حل َ ه
َكم
َ ور
لك َ م
»يت
«ف هإذا َر َم اْلمرة ال
ه
“আর িখন দস (হাজী) বড় জামরায় কঙ্কর ক্ষনজিপ করজব, তার জনয
সব ক্ষক ু হালাল হজয় িাজব। তজব বায়তুল্লাহর ক্ষিয়ারত না করা পিতন্ত
স্ত্রীগণ হালাল হজব না।”146
এ দথজক দবাঝা িায়, িূ ড়ান্ত হালাল তখনই হজব, িখন বাইতুল্লাহর
তাওয়াফ বা তাওয়াজফ ক্ষিয়ারত সম্পন্ন করজব।

146

সহীহ আবূ দাউদ: ৬/২২০।
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১০ ক্ষিলহজজর আজরা ক্ষক ু আমল

1.

ক্ষিকর ও তাকবীর

১০ ক্ষিলহজ কুরবানীর ক্ষদন। এ ক্ষদনক্ষট মূ লত আইয়াজম তাশরীজকর
অন্তভুতক্ত। আইয়াজম তাশরীক হজলা, ক্ষিলহজজর ১০, ১১, ১২ এবং
(ক্ষিক্ষন ক্ষবলম্ব কজরজ ন তার জনয) ১৩ তাক্ষরখ। তাশরীজকর এই
ক্ষদনগুজলাজত হাজী সাজহবজদর করণীয় হজলা, দবক্ষশ দবক্ষশ আল্লাহর
ক্ষিক্ষকর করা। আল্লাহ তা‘আলা বজলন,
ُ ۡ
َ
ۡ ََۡۡ ََ ا
َ َ
َ َٰ َ ُ ۡ َّ َّ َ َّ َ ا
َّ َ َ
ۡل ۡإ ِ ۡث َۡم ۡ َعل ۡۡي ۡهِۡ َو َمن ۡتأخ َۡر
ۡ ي ۡف
ِۡ ف ۡي ۡوم
ۡ ِ ۡل
ۡ ت ۡف َمن ۡت َع َّج
ۡود ى
ۡ ف ۡأيامۡ ۡم ۡعد
ۡ ِ ۡ ّلل
ۡ ﴿ َۡوٱ ۡذك ُرواۡ ۡٱ
ُ َّ َٰ َ َّ َ ۡ َ َ َ ۡ َ َ ا
َ ُ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ ُ َّ َ َّ َ َ ۡ َ ُ ا
: ۡ﴾ [اْلقرة٢٠٣ۡ ون
ۡ َش
ۡ ۡ ِل ۡه
ت
ۡ ِ علم ۡواۡ ۡأنك ۡم ۡإ
ۡ ّلل ۡ ۡوٱ
ۡ قىۡ َۡوٱتقواۡ ۡٱ
ۡ ن ۡٱت
ِۡ ل ۡإ ِ ۡث ۡم ۡعل ۡي ۡهِ ۡل ِم
ۡ ف
]٢٠٣

“আর আল্লাহজক স্মরণ কর ক্ষনক্ষদতষ্ট ক্ষদনসমূ জহ। অতুঃপর দি তাড়াহুড়া
কজর দু ’ক্ষদজন িজল আসজব, তার দকান পাপ দনই। আর দি ক্ষবলম্ব
করজব, তারও দকান অপরাি দনই। (এ ক্ষবিান) তার জনয, দি
তাকওয়া অবলম্বন কজরজ । আর দতামরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন
কর এবং দজজন রাখ, ক্ষনশ্চয় দতামাজদরজক তাাঁরই কাজ সমজবত করা
হজব।” [সূ রা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২০৩]

َ
َ م
আবদু ল্লাহ ইবন আব্বাস রাক্ষদয়াল্লাহু আনহুমা বজলন, أيَّام َمع هدودات
িারা উজেশয, আইয়াজম তাশরীক।
নু বাইশা আল-হুিালী রাক্ষদয়াল্লাহু আনহু দথজক বক্ষণতত, ক্ষতক্ষন বজলন,
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম বজলজ ন,
َ َّ ه َ م
َ َّ ه َّ م
َّ َ م
ه م
»ّلل
رش
 و هذكر هه... يق أيام أكل َوَشب
«أيام الت ه ه
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“আইয়াজমর

তাশক্ষরজকর ক্ষদনগুজলা

হজে

পানাহার...ও আল্লাহ

তা‘আলার ক্ষিক্ষকজরর ক্ষদন।”147

2.

ওয়াজ-নসীহত

এক্ষদন হজজর দাক্ষয়জত্ব ক্ষনজয়াক্ষজত বযক্ষক্তবগত মানু েজদরজক দীন ক্ষশিা
দদওয়ার জনয খুতবা প্রদান করজবন। আবূ বাকরা রাক্ষদয়াল্লাহু আনহু
বক্ষণতত হাদীজস উক্ষল্লক্ষখত হজয়জ

দি, ‘নবী সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ

ওয়াসাল্লাম তাাঁর উজটর ওপর বসা ক্ষ জলন আর এক বযক্ষক্ত তার লাগাম
িজর ক্ষ ল। এমতাবস্থায় রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম
বলজলন,
َ
َ َ َ
َ َ ََم
َ
كتمنَا َح َّّت َظ َن َّنا َأنَّ هه َسيه َس ِّميه س َوى م
 قال ألي َس يَ مو َم.اس هم هه
«أى يَ موم هذا؟ فس
ه ه
َم
ِّ َ َّ م ه م َ َ َ َ َ َ َ َ م َ َ َ َ َ م َ َ َّ َ َ َّ َ َّ ه َ ه
ري
 قال فأى شهر هذا فسكتنا حّت ظننا أنه سيس َمي هه بهغ ه.اَلح هر قلنا ب َىل
ََ َ َم
م َ ه
م َّ ه م َ َ َ َ َ َ َّ َ َ ه
م
اءك مم َوأم َوالك مم
اْلج هة قلنا بىل قال ف هإن هدم
اس هم هه فقال ألي َس به هذى ه
َ م ه
َ َ
َ َ
ه
ََ م َ َ ه م َمَ ه
ك مم َح َرام َك ه
 هف، هف شه هرك مم هذا،ح مر َم هة يَ مو همك مم هذا
وأعراضكم بين
َ
م
ِّ
ِّ
َ َ ََ ه م
َّ َّ َ َ َ َّ ه
َ م ه
ه
َ
َ
 ف هإن الشا هه َد َعس أن يبَلغ َم من ه َو،ب
ب ه
َلكم هذا هْلهبل هغ الشا ههد الغائه
َ
َم َ ه مه
»ل همنه
أوع
“এক্ষট দকান ক্ষদন? আমরা এই দভজব িুপ কজর রইলাম দি, হয়জতা
ক্ষতক্ষন এক্ষদজনর পূ জবতর নাম াড়া অনয দকাজনা নাম ক্ষদজবন। রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম বলজলন, এক্ষট ক্ষক কুরবানীর ক্ষদন নয়?
আমরা বললাম, অবশযই। ক্ষতক্ষন আবার বলজলন, এক্ষট দকান মাস?
আমরা এজভজব িুপ রইলাম দি, হয়জতা ক্ষতক্ষন এর পূ জবতর নাম
147
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াড়া

অনয দকান নাম ক্ষদজবন। রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম
বলজলন, এটা ক্ষক ক্ষিলহজ মাস নয়? আমরা বললাম, অবশযই।
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম বলজলন, ক্ষনশ্চয় দতামাজদর
রক্ত, দতামাজদর সম্পদ এবং দতামাজদর পারস্পক্ষরক সম্মান দতামাজদর
এই ক্ষদন, দতামাজদর এই মাস এবং দতামাজদর এই শহজরর মজতাই
হারাম তথা পক্ষবত্র ও সম্মাক্ষনত। উপক্ষস্থত বযক্ষক্ত দিন অনু পক্ষস্থত
বযক্ষক্তর কাজ

এ কথা দপৌঁজ

দদয়। কারণ, উপক্ষস্থত বযক্ষক্ত হয়জতা

এমন বযক্ষক্তর কাজ দপৌঁজ ক্ষদজব দি তার দিজয় অক্ষিক ক্ষহফািতকারী
হজব।”148
তা াড়া মানু েজক সক্ষিক পজথর ক্ষদশা দান করা এবং ক্ষশিা প্রদান
করা একক্ষট গুরুত্বপূ ণত ক্ষবেয়। আক্ষলম ও দা‘ঈজদর জনয অপক্ষরহািত
হজলা, িথািথভাজব তাজদর এ দাক্ষয়ত্ব পালন করা।
ক্ষমনায় রাত িাপজনর ক্ষবিান
১. ১০ ক্ষিলহজ ক্ষদবাগত রাত ও ১১ ক্ষিলহজ ক্ষদবাগত রাত ক্ষমনায়
িাপন করজত হজব। ১২ ক্ষিলহজ িক্ষদ ক্ষমনায় থাকা অবস্থায় সূ িত ডুজব
িায় তাহজল ১২ ক্ষিলহজ ক্ষদবাগত রাতও ক্ষমনায় িাপন করজত হজব।
১৩ ক্ষিলহজ কঙ্কর দমজর তারপর ক্ষমনা তযাগ করজত হজব।
২. আর হাজী সাজহবজদরজক দিজহতু তাশরীজকর রাতগুজলা ক্ষমনায়
িাপন করজত হয়। তাই দিসব হাজী সাজহব তাওয়াজফ ইফািা ও
সা‘ঈ করার জনয মক্কায় িজল দগজ ন, তাজদরজক অবশযই তাওয়াফ-
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সা‘ঈ দশে কজর ক্ষমনায় ক্ষফজর আসজত হজব।
৩. মজন রাখা দরকার দি, ক্ষমনায় রাক্ষত্রিাপন গুরুত্বপূ ণত একক্ষট আমল।
এমনক্ষক সক্ষিক মজত এক্ষট ওয়াক্ষজব। আজয়শা রাক্ষদয়াল্লাহু আনহু
বজলন,
َ
َّ
م ه
َّ َ ه ه
َ اّلل ﷺ م من آخر يَ مومه ح
ني َصىل الظه َر ث َّم َر َج َع هإل هم ًن
ه
ه ه هه ه
رسول ه
َّ م
َّال َأي
َ ب َها َْلَ ه
»يق
رش
الت
امه
ه
ه ه

َ ََ
«أفاض
َ َ َ
ف َمكث

“রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম দিাহজরর সালাত মসক্ষজদু ল
হারাজম আদায় ও তাওয়াজফ ক্ষিয়ারত দশে কজর ক্ষমনায় ক্ষফজর
এজসজ ন এবং তাশরীজকর রাতগুজলা ক্ষমনায় কাক্ষটজয়জ ন।”149
৪. হাজীজদর িমিজমর পাক্ষন পান করাজনার জনয রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম আব্বাস রাক্ষদয়াল্লাহু আনহু দক ক্ষমনার রাতগুজলা
মক্কায় িাপজনর অনু মক্ষত ক্ষদজয়জ ন এবং উজটর দাক্ষয়ত্বশীলজদরজক
ক্ষমনার বাইজর রাতিাপজনর অনু মক্ষত ক্ষদজয়জ ন। এই অনু মক্ষত প্রদান
দথজক প্রতীয়মান হয়, ক্ষমনার রাতগুজলা ক্ষমনায় িাপন করা ওয়াক্ষজব।
৫. ইবন উমার রাক্ষদয়াল্লাহু আনহুমা দথজক বক্ষণতত, ক্ষতক্ষন বজলন,
َ َ َ َ َّ ه َ َ َ َ َ م َ َ م
َ َ م ه َم
َ م
 َوَكن يَأ هم هره مم أن،يت أ َحد هم من َو َرا هء ال َعقبَ هة
«أن عمر َكن ينه أن ي هب
م ه ه
.»يَدخلوا هم ًن
“উমার রাক্ষদয়াল্লাহু আনহু আকাবার ওপাজর (ক্ষমনার বাইজর)
রাক্ষত্রিাপন করা দথজক ক্ষনজেি করজতন এবং ক্ষতক্ষন মানু েজদরজক
149
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ক্ষমনায় প্রজবশ করজত ক্ষনজদতশ ক্ষদজতন”।150 ক্ষমনায় দকউ রাক্ষত্রিাপন না
করজল উমার রাক্ষদয়াল্লাহু আনহু তাজক শাক্ষে ক্ষদজতন বজলও এক
বণতনায় এজসজ ।151
ইবন আব্বাস রাক্ষদয়াল্লাহু আনহুমা দথজক
َ م ً ً َ َّ َ َّ م
.»يق
رش ه
ْلال به همن أيام الت ه

বক্ষণতত, ক্ষতক্ষন বজলন,
َ َّ َ َ َ
َ م
يت أ َحد هم من َو َرا هء ال َعقبَ هة
«ل ي هب

“দতামাজদর দকউ দিন আইয়াজম তাশরীজক ক্ষমনার দকাজনা রাত
আকাবার ওপাজর িাপন না কজর।”152
এ‘লাউসসু নান গ্রজন্থ উজল্লখ আজ :
َ
َ َّ َ َّ َ َ َ م
َ
ََ ه م مَ م
 َوقد تقد َم أن ظا هه َر،ت به هم َن هف ْلَ هاْلم َها ظا هه َرة
َع ل هزومه الم هبي ه
م
َ م
يهش هع هر به هو هج موبه َها هعن َدنا

َ ََه َم
َودللة األث هر
م
َم
لف هظ ال هه َدايَ هة

“ক্ষমনায় রাক্ষত্রিাপজনর আবশযকতা ক্ষবেজয় হাদীজসর ভােয স্পষ্ট। আর
এটা পূ জবত উজল্লখ করা হজয়জ দি, দহদায়া153’র প্রকাশয বণতনা ক্ষমনায়
রাক্ষত্রিাপন আমাজদর মজত ওয়াক্ষজব বজল অক্ষভক্ষহত কজর।”154
সু তরাং হানাফী মািহাজবর ক্ষনভতরজিাগয মত হজলা, আইয়াজম তাশরীজক
ক্ষমনার বাইজর অবস্থান করা মাকরূজহ তাহরীক্ষম।
150
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দমাটকথা ক্ষবশুদ্ধ মজত, হাজী সাজহবজদর জনয ক্ষমনায় রাক্ষত্রিাপন করা
ওয়াক্ষজব। তাই উক্ত ক্ষদনগুজলাজত অতযন্ত গুরুজত্বর সাজথ ক্ষমনায়
অবস্থায় করুন। হাজী সাজহবগণ িক্ষদ দকান রাতই ক্ষমনায় িাপন না
কজরন, তাহজল আক্ষলমজদর মজত, তার ওপর দম দদওয়া ওয়াক্ষজব
হজব। আর িক্ষদ ক্ষক ু রাত ক্ষমনায় থাজকন এবং ক্ষক ু রাত অনযত্র,
তাহজল গুনাহগার হজবন। এজিজত্র ক্ষক ু সদকা করজত হজব।
পারতপজি ক্ষদজনর দবলায়ও ক্ষমনাজতই থাকুন। দকননা রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম আইয়াজম তাশরীজকর ক্ষদনগুজলাও
ক্ষমনায় কাক্ষটজয়জ ন।
৬. বলাবাহুলয, ক্ষমনায় রাক্ষত্রিাপজনর অথত ক্ষমনার এলাকাজত রাত
কাটাজনা। রাক্ষত্রিাপজনর উজেশয এ নয় দি, শুিু ঘুক্ষমজয় বা শুজয়
থাকজত হজব। সু তরাং িক্ষদ বজস সালাত আদায় কজর, দদা‘আ ক্ষিক্ষকর
ক্ষকংবা কথাবাততা বজল তাহজলও রাক্ষত্রিাপন হজয় িাজব। রাজতর দবক্ষশর
ভাগ ক্ষকংবা অিতরাত অবস্থাজনর মািযজম রাক্ষত্রিাপন হজয় িাজব।
এ হুকুম তাজদর জনয িাজদর পজি ক্ষমনায় অবস্থান করা সহজ এবং
িারা তাাঁবু দপজয়জ । পিান্তজর িারা ক্ষমনায় তাাঁবু পানক্ষন বরং তাজদর
তাাঁবু মুিদাক্ষলফার সীমায় পজড় দগজ , তাজদর তাাঁবু িক্ষদ ক্ষমনার তাাঁবুর
সাজথ লাগাজনা থাজক, তজব তারা তাজদর তাাঁবুজত অবস্থান করজলই
ক্ষমনায় রাক্ষত্রিাপন হজয় িাজব।
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আইয়ামুত-তাশরীক তথা ১১, ১২ ও ১৩ তাক্ষরখ
আইয়ামুত-তাশরীক বা তাশরীজকর ক্ষদনগুজলাজত করণীয়
এ ক্ষদনসমূ হ দিমন ইবাদত-বজন্দগী, ক্ষিক্ষকর-আিকাজরর ক্ষদন দতমক্ষন
আনন্দ-ফূক্ষতত করার ক্ষদন। দিমন পূ জবতই উজল্লখ করা হজয়জ , রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম বজলন, ‘আইয়ামুত-তাশরীক হজলা
খাওয়া-দাওয়া ও আল্লাহর ক্ষিক্ষকজরর ক্ষদন।’ এ ক্ষদনসমূ জহ আল্লাহ
রাববুল আলামীজনর দদওয়া ক্ষনয়ামত ক্ষনজয় আজমাদ-ফূক্ষতত করার
মািযজম তার শুকক্ষরয়া ও ক্ষিক্ষকর আদায় করা উক্ষিৎ। আর ক্ষিক্ষকর
আদাজয়র কজয়কক্ষট পদ্ধক্ষত হাদীজস উজল্লখ হজয়জ :
(১) সালাজতর পর তাকবীর পাি করা এবং সালাত

াড়াও সবতদা

তাকবীর পাি করা। আর এ তাকবীর আদাজয়র মািযজম আমরা প্রমাণ
ক্ষদই দি, এ ক্ষদনগুজলা আল্লাহর ক্ষিক্ষকজরর ক্ষদন। আর এ ক্ষিক্ষকজরর
ক্ষনজদতশ দিমন হাজী সাজহবজদর জনয, দতমক্ষন িারা হজ পালনরত নন
তাজদর জনযও।
(২) কুরবানী ও হজজর পশু িজবহ করার সময় আল্লাহ তা‘আলার নাম
ও তাকবীর উচ্চারণ করা।
(৩) খাওয়া-দাওয়ার শুরু ও দশজে আল্লাহ তা‘আলার ক্ষিক্ষকর করা।
আর এটা দতা সবতদা করার ক্ষনজদতশ রজয়জ ই তথাক্ষপ এ ক্ষদনগুজলাজত
এর গুরুত্ব দবক্ষশ দদওয়া। এমক্ষনভাজব হজ সংক্ষিষ্ট সকল কাজ এবং
সকাল-সন্ধযার ক্ষিক্ষকরগুজলার প্রক্ষত িত্নবান হওয়া।
(৪) হজ পালন অবস্থায় কঙ্কর ক্ষনজিজপর সময় আল্লাহ তা‘আলার
তাকবীর পাি করা।
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(৫) এগুজলা াড়াও দি দকাজনা সময় এবং দিজকান অবস্থায় আল্লাহর
ক্ষিক্ষকর করা।
১১ ক্ষিলহজজর আমল
পূ জবত উজল্লখ করা হজয়জ দি, হাজী সাজহবজদর ১০ ক্ষিলহজ ক্ষদবাগত
রাত অথতাৎ ১১ ক্ষিলহজজর রাত ক্ষমনাজতই িাপন করজত হজব। এক্ষট
দিজহতু আইয়ামুত-তাশরীজকর রাত তাই সবার উক্ষিৎ এ সময়টুকুর
সিযবহার করা এবং পরক্ষদন ১১ তাক্ষরজখর আমজলর জনয প্রস্তুত
থাকা। ১১ তাক্ষরজখর আমলসমূ হ ক্ষনেরূপ:

1. িক্ষদ ১০ তাক্ষরজখর দকান আমল অবক্ষশষ্ট থাজক, তাহজল এ ক্ষদজন
তা সম্পন্ন কজর ক্ষনজত দিষ্টা করজবন। অথতাৎ ১০ তাক্ষরজখর
আমজলর মজিয হাদী িজবহ, মাথা মুু্ণ্ডন বা িুল দ াট করা অথবা
তাওয়াজফ ইফািা বা ক্ষিয়ারত সম্পাদন িক্ষদ দসক্ষদন কাজরা পজি
সম্ভব না হজয় থাজক, তজব ক্ষতক্ষন আজ তা সম্পন্ন করজত পাজরন।

2. এ ক্ষদজনর সু ক্ষনক্ষদতষ্ট কাজ হজলা, কঙ্কর ক্ষনজিপ করা। এ ক্ষদন
ক্ষতনক্ষট জামরাজতই কঙ্কর ক্ষনজিপ করজত হজব। কঙ্কর ক্ষনজিজপর
জনয ক্ষনজোক্ত পদ্ধক্ষত অবলম্বন করুন:
গত

১০

তাক্ষরজখ

জামরাতুল

‘আকাবাজত

ক্ষনজিপ

করা

কঙ্করগুজলার নযায় ক্ষমনায় অবক্ষস্থত তাাঁবু অথবা রাো ক্ষকংবা অনয
দিজকাজনা স্থান দথজক এ কঙ্করগুজলা সংগ্রহ করজত পাজরন। আর
িারা পূ জবতই কঙ্কর সংগ্রহ কজর এজনজ ন তাজদর জনয তা-ই
িজথষ্ট।
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3. প্রজতযক জামরাজত সাতক্ষট কজর কঙ্কর ক্ষনজিপ করজত হজব।
সবগুজলার সমক্ষষ্ট দাাঁড়াজব একুশক্ষট কঙ্কর। তজব আজরা দু ’িারক্ষট
বাড়ক্ষত কঙ্কর সাজথ ক্ষনজবন। িাজত দকাজনা কঙ্কর লিভ্রষ্ট হজয়
ক্ষনক্ষদতষ্ট স্থাজনর বাইজর পজড় দগজল তা কাজজ লাগাজনা িায়।

4. ক্ষমনার সাজথ সংক্ষিষ্ট দ াট জামরা দথজক শুরু করজবন এবং মক্কার
সাজথ সংক্ষিষ্ট বড় জামরা ক্ষদজয় দশে করজবন।

5. কঙ্কর ক্ষনজিজপর সময় হজলা সূ িত দহজল িাওয়ার পর দথজক।
এক্ষদন সূ িত দহজল িাওয়ার পূ জবত কঙ্কর ক্ষনজিপ করা জাজয়ি নয়।
কারণ হাদীজস উজল্লখ হজয়জ :
ََ َه ه
م َ م َ َ َ م َ َّ م
حر هض ًح َوأَ َّما َب مع هد فَإ َذا َزالَ م
ت
«رم رسول ا ه
ه
لل ﷺ اْلمرة يوم اَل ه
َّ
»الش مم هس
“রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম কুরবানীর ক্ষদন সূ িত
পূ ণতভাজব আজলাক্ষকত হওয়ার পর জামরায় কঙ্কর ক্ষনজিপ
কজরজ ন। আর পজরর ক্ষদনগুজলাজত (ক্ষনজিপ কজরজ ন) সূ িত দহজল
িাওয়া পর।”156
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম তাাঁর উম্মজতর প্রক্ষত
দয়াশীল হওয়া সজেও সূ িত দহজল িাওয়া পিতন্ত অজপিা কজরজ ন
এবং তারপর ক্ষনজিপ কজরজ ন। আবদু ল্লাহ ইবন উমার
রাক্ষদয়াল্লাহু আনহুমা বজলন,

156

َ َ َ َ ه َّ َ َ َ َّ ه
َّ
.»ت الش مم هس َر َميمنَا
 ف هإذا زال ه،«كنا نتحني

সহীহ মুসক্ষলম, হদীস নং ১২৯৯।
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“আমরা অজপিা করতাম। অতপর িখন সূ িত দহজল দিজতা, তখন
আমরা কঙ্কর ক্ষনজিপ করতাম”।157 তা াড়া ইবন উমার
রাক্ষদয়াল্লাহু আনহুমা বলজতন,
َم
م
ََ
َّ َ َ
ََ هم
اْل َم ه
.»ار هف األيَّامه اثلَّالث هة َح َّّت ت هزول الش مم هس
«ل ترم ه
“ক্ষতনক্ষদন কঙ্কর মারা িাজব না সূ িত না দহলা পিতন্ত”।158
সু তরাং সূ িত দহজল িাওয়ার পজর কঙ্কর ক্ষনজিপ করা রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবাজয় ক্ষকরাজমর আমল।
আর এটা অনস্বীকািত দি, তাাঁজদর অনু সরণই আমাজদর জনয
ক্ষহদায়াজতর কারণ। আবদু ল্লাহ ইবন মাসউদ রাক্ষদয়াল্লাহু আনহু
বজলন, ‘দকউ িক্ষদ সু ন্নজতর অনু সরজণ ইেুক হয়, তাহজল দস দিন
মৃতজদর সু ন্নাত অনু সরণ কজর। দকননা জীক্ষবতরা দফৎনা দথজক
ক্ষনরাপদ নয়’।159
তা াড়া সূ িত পক্ষশ্চমাকাজশ দহজল িাওয়ার পূ জবত কঙ্কর ক্ষনজিপ
জাজয়ি হওয়ার পজি সমকালীন দকান দকান আক্ষলম দি মত
ক্ষদজয়জ ন, দসটা ১২ ক্ষিলহজজর বযাপাজর; ১১ ক্ষিলহজ নয়।
তদু পক্ষর দসক্ষট দকাজনা গ্রহণজিাগয মতও নয়।

6. প্রথজমই আসজত হজব জামরাজয় ু গরা বা দ াট জামরায়। ক্ষমনার
মসক্ষজজদ খাইফ দথজক এক্ষটই সবজি’ কাজ । দসখাজন ‘আল্লাহু
157

সহীহ বু খারী, হাদীস নং ১৭৪৬।

158

মুআত্তা মাক্ষলক: ১/৪০৮।

159

বাইহাকী: ১০/১১৬; ইবন আবদু ল বার, জাজমউ বায়াক্ষনল ইলম: ২/৯৭।
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আকবার’ বজল এক এক কজর সাতক্ষট কঙ্কর ক্ষনজিপ করজবন।
প্রক্ষতবার ক্ষনজিজপর সময় ‘আল্লাহু আকবার’ বলজবল। দি ক্ষদক
দথজকই ক্ষনজিপ করুন সমসযা দনই। এ জামরায় কঙ্কর ক্ষনজিপ
করা হজয় দগজল, ক্ষনজিপস্থল দথজক ক্ষিতীয় জামরার ক্ষদজক সামানয
অগ্রসর হজবন এবং একপাজশ দাাঁক্ষড়জয় উভয় হাত তুজল দদা‘আ
করজবন। এ সময় ক্ষকবলামুখী হজয় দীঘত দদা‘আ করা মুোহাব।

7. এরপর ক্ষিতীয় জামরা অক্ষভমুজখ রওয়ানা করজবন এবং পূ জবতর
নযায় দসখাজনও ‘আল্লাহু আকবার’ বজল এক এক কজর সাতক্ষট
কঙ্কর ক্ষনজিপ করজবন এবং প্রক্ষতবার ক্ষনজিজপর সময় ‘আল্লাহু
আকবার’ বলজবল। দিজকান ক্ষদক দথজকই ক্ষনজিপ করজল তা
আদায় হজয় িাজব। এ জামরায় কঙ্কর ক্ষনজিপ করা দশে হজল
ক্ষনজিপস্থল দথজক সামানয সজর আসজবন এবং হাত তুজল
ক্ষকবলামুখী হজয় দীঘত দদা‘আ করজবন।

8. এরপর তৃতীয় জামরাজত আসজবন। এক্ষট বড় জামরা, িা মক্কা
দথজক অক্ষিক ক্ষনকটবততী। দসখাজনও প্রক্ষতবার ‘আল্লাহু আকবার’
বজল এক এক কজর সাতক্ষট কঙ্কর ক্ষনজিপ করজবন। ক্ষনজিপ
করা হজয় দগজল দসখান দথজক সজর আসজবন, ক্ষকন্তু দদা‘আর জনয
দাাঁড়াজবন না। কারণ, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম
বড় জামরায় কঙ্কর ক্ষনজিপ কজর দাাঁড়ান ক্ষন।160
160

ইবন আববাস রাক্ষদয়াল্লাহু আনহুমা বজলন, রাসূ লুল্লাহ িখন বড় জামরায় কঙ্কর

ক্ষনজিপ দশে করজতন, তখন ক্ষতক্ষন দসাজা িজল দিজতন, দসখাজন ক্ষতক্ষন দাাঁড়াজতন
না (ইবন মাজাহ, হদীস নং ৩০৩৩)।
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9. হাজী সাজহব পুরুে দহান বা মক্ষহলা- ক্ষনজজই ক্ষনজজর কঙ্কর
ক্ষনজিপ করজবন, এটাই ওয়াক্ষজব। তজব িক্ষদ ক্ষনজজর পজি
কষ্টকর হজয় িায়, দিমন অসু স্থ বা দু বতল মক্ষহলা অথবা বৃ দ্ধা বা
ক্ষশশু ইতযাক্ষদ, তজব দসজিজত্র ক্ষদজনর দশে অথবা রাত পিতন্ত ক্ষবলম্ব
করার অবকাশ রজয়জ । তাও সম্ভব না হজল অনয দকাজনা
হাজীজক তার পি দথজক প্রক্ষতক্ষনক্ষি ক্ষনিু ক্ত করজবন, ক্ষিক্ষন তার
হজয় ক্ষনজিপ করজবন।

10. দকান হাজী সাজহব িখন অজনযর পি দথজক প্রক্ষতক্ষনক্ষি হজবন,
তখন প্রক্ষতক্ষনক্ষি হাজী প্রথজম ক্ষনজজর পি দথজক কঙ্কর ক্ষনজিপ
করজবন, তারপর তার মজক্কজলর পি দথজক ক্ষনজিপ করজবন।

11. এ ক্ষদজনর কঙ্কর ক্ষনজিপ করার সবতজশে সময় সম্পজকত প্রমাণয
দকান বণতনা দনই। তজব উত্তম হজলা সূ িতাজের পূ জবত কঙ্কর ক্ষনজিপ
করা। িক্ষদ রাজত ক্ষনজিপ কজর তাহজলও দকান অসু ক্ষবিা দনই।
কারণ, ক্ষবক্ষভন্ন বণতনায় সাহাবাজয় ক্ষকরাম দথজক তার প্রমাণ পাওয়া
িায়।

12. এ ক্ষদজনর অনযানয আমজলর মজিয একক্ষট আমল হজলা, ক্ষমনায়
রাক্ষত্রিাপন করা। দিমনক্ষট ইক্ষতপূ জবত ক্ষবোক্ষরতভাজব আজলািনা করা
হজয়জ ।

13. ইমাম বা ইমাজমর স্থলাক্ষভক্ষেক্ত বযক্ষক্ত দলাকজজনর উজেজশয খুতবা
প্রদান করজবন। এ খুতবায় ক্ষতক্ষন দীজনর ক্ষবেয়সমূ হ তুজল
িরজবন। দিমনক্ষট রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম
কজরজ ন। বনূ বকর দগাজত্রর দু ই বযক্ষক্ত দথজক বক্ষণতত, তারা
বজলন,
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“আমরা রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লামজক আইয়াজম
তাশরীজকর মিযবততী ক্ষদজন খুতবা প্রদান করজত দদজখক্ষ , তখন
আমরা ক্ষ লাম তার সাওয়াক্ষরর কাজ । এটাই ক্ষ ল রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাজমর খুতবা িা ক্ষতক্ষন ক্ষমনায় প্রদান
কজরক্ষ জলন।”161

14. এও দজজন রাখা প্রজয়াজন দি, এ ক্ষদনক্ষট আইয়াজম তাশরীজকর
অনযতম। আর আইয়াজম তাশরীক হজলা আল্লাহর ক্ষিক্ষকর করার
ক্ষদন। দিমনক্ষট পূ জবত বক্ষণতত হজয়জ । তা াড়া এ স্থানক্ষট হজে
ক্ষমনা। আর ক্ষমনা হারাম শরীজফই একটা অংশ। তাই হাজীজদর
কততবয স্থান, কাল ও অবস্থার মিতাদা অনু িাবন কজর তদানু িায়ী
িলা ও আমল করা। সময়টাজক আল্লাহ তা‘আলার ক্ষিক্ষকর,
তাকবীর বা অনয দকান দনক আমজলর মািযজম কাজজ লাগাজনা
এবং সব রকজমর অনযায়, অপরাি, ঝগড়া, অনথতক ও অজহতুক
ক্ষবেয় দথজক দবাঁজি থাকা।
১২ ক্ষিলহজজর আমল
১২ ক্ষিলহজজর আমল পুজরাপুক্ষর ১১ ক্ষিলহজজর আমজলর মতই। এ
ক্ষদজন হাজী সাজহবগণ সািারণত ‘মুতা‘আজেল’ তথা দ্রুতপ্রস্থানকারী
এবং ‘মুতা’আখজখর’ তথা িীরপ্রস্থানকারী- এ দু ইভাজগ ক্ষবভক্ত হজয়
161

আবূ দাউদ, হদীস নং ১৯৫২; সহীহ ইবন খুিাইমা, হদীস নং ২৯৭৩।
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“অতুঃপর দি তাড়াহুড়া কজর দু ’ক্ষদজন িজল আসজব। তার দকান পাপ
দনই। আর দি ক্ষবলম্ব করজব, তারও দকান অপরাি দনই। (এ ক্ষবিান)
তার জনয, দি তাকওয়া অবলম্বন কজরজ । আর দতামরা আল্লাহর
তাকওয়া অবলম্বন কর এবং দজজন রাখ, ক্ষনশ্চয় দতামাজদরজক তাাঁরই
কাজ সমজবত করা হজব”। [সূ রা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২০৩]
এখাজন ‘দি তাড়াহুড়া কজর’ বজল দসসব দলাকজক বুঝাজনা হজয়জ ,
িারা তাজদর হজ সমাপ্ত করার জনয এক্ষদনই ক্ষমনা দথজক দবর হজয়
িায়। পিান্তজর ‘দি ক্ষবলম্ব করজব’ বজল দসসব দলাকজক বুঝাজনা
হজয়জ , িারা এক্ষদন (ক্ষমনা দ জড়) িান না; বরং ক্ষমনাজতই অবস্থান
কজরন এবং পরক্ষদন সূ িত পক্ষশ্চম আকাজশ দহজল িাওয়ার পর পাথর
ক্ষনজিপ দশে কজর তারপর ক্ষমনা দ জড় িান। ১৩ তাক্ষরখ ক্ষমনায়
অবস্থান করাই উত্তম। কারণ,
ক. আল্লাহ্ তা‘আলা শুিু তাকওয়ার ক্ষভক্ষত্তজতই তাড়াতাক্ষড় করার
অনু মক্ষত ক্ষদজয়জ ন। দিমনক্ষট উক্ষল্লক্ষখত আয়াজত বক্ষণতত হজয়জ ।
আর তাকওয়ার বযাপারক্ষট মানু জের কমতকাজণ্ড প্রকাশ পায়। অজনজকই
হজজর কাজ দথজক ক্ষবরক্ত হজয় দশে ক্ষদন কঙ্কর ক্ষনজিপ তযাগ কজর
থাজকন। আবার অজনজক আক্ষথতক িক্ষতর সম্ভাবনায় ক্ষমনা তযাগ কজর
িজল িান। এক্ষট সম্পূ ণতরূজপ তাকওয়ার পক্ষরপক্ষন্থ। কাজজই হাজী
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সাজহজবর দমাজটও এমন করা উক্ষিৎ নয়।
খ. রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়া সাল্লাম ক্ষনজজ ১৩ তাক্ষরখ ক্ষমনায়
অবস্থান কজর কঙ্কর ক্ষনজিপ কজরজ ন। আর রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাজমর হুবহু অনু সরজণর মজিযই িাবতীয় কলযাণ
ক্ষনক্ষহত।
মুতা‘আজেল হাজী সাজহবজদর করণীয়
এক্ষদন হাজীজদর প্রিান কাজ হজে, জামরাজত কঙ্কর ক্ষনজিপ।
তাজদরজক ক্ষনজোক্ত পদ্ধক্ষতজত পাথর মারার কাজক্ষট সম্পন্ন করজত
হজব:


এগার তাক্ষরজখর নযায় প্রথজম মসক্ষজদু ল খাইফ এর ক্ষনকটস্থ দ াট
জামরায় পাথর মারজত হজব। পূ বত বক্ষণতত ক্ষনয়ম অনু িায়ী প্রক্ষতবার
‘আল্লাহু আকবার’ বজল এজক এজক সাতক্ষট কঙ্কর ক্ষনজিপ করজত
হজব। কঙ্কর ক্ষনজিপ দশে কজর ক্ষক ু টা সজর এজস ক্ষকবলামুখী
হজয় দদা‘আ করজত হজব।



তারপর মিযম জামরায় পাথর মারজত হজব। পূ জবত বক্ষণতত ক্ষনয়ম
অনু িায়ী ‘আল্লাহু আকবার’ বজল এজক এজক সাতক্ষট কঙ্কর
ক্ষনজিপ করজত হজব। কঙ্কর ক্ষনজিপ দশে কজর বাম ক্ষদজক সজর
এজস ক্ষকবলামুখী হজয় দদা‘আ করজত হজব।



তারপর বড় জামরা তথা জামরাতুল-আকাবায় পাথর মারজত
হজব। পূ বতবক্ষণতত ক্ষনয়ম অনু িায়ী ‘আল্লাহু আকবার’ বজল এজক
এজক সাতক্ষট কঙ্কর ক্ষনজিপ করজত হজব। কঙ্কর ক্ষনজিপ দশে
কজর এ স্থান তযাগ করজত হজব। এখাজন দকাজনা দদা‘আ দনই।
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মুতা‘আজেল হাজীজদর জনয এক্ষদন ক্ষমনা দথজক সূ িতাজের পূ জবতই
দবর হজয় িাওয়া অপক্ষরহািত। সূ িত অে দগজল আর দবর হজবন না।
দসজিজত্র মুতা’আখজখর হাজীজদর ক্ষবিান তার জনয প্রজিাজয হজব।
সু তরাং তারা রাক্ষত্রিাপন করজবন এবং পজরর ক্ষদন কঙ্কর ক্ষনজিপ
করজবন। কারণ, ইবন উমার রাক্ষদয়াল্লাহু আনহুমা বজলন,
َّ م
َّ َ َ َ م
ه
َّ َ َ م َ م
َ م َ َ َ م َ ه َّ م ه
يق َوه َو به هم ًن فال ين هف َرن
رش ه
«من غربت ل الشمس همن أوس هط أيامه الت ه
َ َّ َ م َ م
َم
َ اْل َم
.َ»ار هم من الغ هد
حّت ير ه
م ه
“আইয়াজম তাশরীজকর মাঝামাক্ষঝর ক্ষদজক (১২ তাক্ষরখ) দি বযক্ষক্ত
ক্ষমনায় থাকজত সূ িত ডুজব িায়, দস দিন পরক্ষদন কঙ্কর ক্ষনজিপ না
কজর (ক্ষমনা দথজক) প্রস্থান না কজর।”162



িক্ষদ দ্রুতপ্রস্থানকারী হাজীগণ দবর হওয়ার জনয প্রস্তুক্ষত ক্ষনজয়জ ন
এবং দিষ্টা কজরজ ন তারপরও দকান কারজণ দবর হজত পাজরনক্ষন
বা পক্ষথমজিয সূ িত অে ক্ষগজয়জ । তজব তারা অক্ষিকাংশ আক্ষলজমর
মজত মুতা‘আজেল থাকজবন এবং দবর হজয় দিজত পারজবন।
অনু রূপভাজব মুতা‘আজেল হাজীগণ িক্ষদ ক্ষমনায় তাজদর দকান
সামগ্রী দরজখ আজসন এবং সূ িতাজের পূ জবতই ক্ষমনা দথজক দবর হজয়
িান, তাহজল তারাও ক্ষফজর ক্ষগজয় তা ক্ষনজয় আসজত পারজবন। এ
জনয আর পরক্ষদন থাকজত হজব না।

162

মুআত্তা মাক্ষলক: ১/৪০৭।
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এ কাজজর মিয ক্ষদজয়ই মুতা‘আজেল হাজীগণ হজজর কািতাক্ষদ
সমাপ্ত করজবন। অবক্ষশষ্ট থাকল ক্ষবদায়ী তাওয়াফ। তার ক্ষবোক্ষরত
আজলািনা সামজন আসজ ।
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মুতাআখজখর হাজী সাজহবজদর জনয ১৩ ক্ষিলহজজর করণীয়


‘মুতা’আখজখর’ হাজীগণ িখন ১২ তাক্ষরখ ক্ষদবাগত বা ১৩
তাক্ষরজখর রাত ক্ষমনায় িাপন করজবন, তখন পজরর ক্ষদন তাজদরজক
ক্ষতন জামরাজতই কঙ্কর ক্ষনজিপ করজত হজব।



দস রাক্ষত্র তাজদরজক আল্লাহর ক্ষিক্ষকজর কাটাজত হজব। কারণ,
এক্ষটই ক্ষমনায় অবস্থাজনর মূ ল উজেশয।



১৩ তাক্ষরখ হাজীজদর প্রিান কাজ হজে, সূ িত পক্ষশ্চম আকাজশ
দহজল িাওয়ার পর জামরাজত পাথর ক্ষনজিপ করা। তাজদরজক
ক্ষনজোক্ত পদ্ধক্ষতজত পাথর মারার কাজক্ষট সম্পন্ন করজত হজব:



১২ তাক্ষরজখর নযায় প্রথজম মসক্ষজদু ল খাইফ-এর ক্ষনকটস্থ দ াট
জামরায় পাথর মারজত হজব। পূ বত বক্ষণতত ক্ষনয়ম অনু িায়ী ‘আল্লাহু
আকবার’ বজল এজক এজক সাতক্ষট কঙ্কর ক্ষনজিপ করজত হজব।
কঙ্কর ক্ষনজিপ দশে কজর একটু সজর এজস ক্ষকবলামুখী হজয়
দদা‘আ করজত হজব।



তারপর মিয জামরায় পাথর মারজত হজব। পূ বতবক্ষণতত ক্ষনয়ম
অনু িায়ী ‘আল্লাহু আকবার’ বজল এজক এজক সাতক্ষট কঙ্কর
ক্ষনজিপ করজত হজব। কঙ্কর ক্ষনজিপ দশে কজর একটু সজর এজস
ক্ষকবলামুখী হজয় দদা‘আ করজত হজব।



তারপর বড় জামরা তথা জামরাতুল-আকাবায় পাথর মারজত
হজব। পূ বতবক্ষণতত ক্ষনয়ম অনু িায়ী ‘আল্লাহু আকবার’ বজল এজক
এজক সাতক্ষট কঙ্কর ক্ষনজিপ করজত হজব। কঙ্কর ক্ষনজিপ দশে
কজর এ স্থান তযাগ করজত হজব। এখাজন দকাজনা দদা‘আ দনই।
121

এ কাজজর মিয ক্ষদজয়ই মুতাআখজখর হাজী সাজহবগণ হজজর কািতাক্ষদ
সমাপ্ত করজবন। বাক্ষক থাকল ক্ষবদায়ী তাওয়াফ। তাও দসসব হাজী
সাজহজবর জনয িারা মক্কার অক্ষিবাসী নন। এর ক্ষবোক্ষরত আজলািনা
সামজন আসজ ।
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ক্ষবদায়ী তাওয়াফ
মুতা‘আজেল বা দ্রুতপ্রস্থানকারী হাজীগণ ১২ ক্ষিলহজ এবং
মুতাআখজখর বা িীরপ্রস্থানকারী হাজীগণ ১৩ ক্ষিলহজ কঙ্কর ক্ষনজিপ
সম্পন্ন করজবন। তখনই তাজদর হজজর কািতাক্ষদ দশে হজয় িাজব। তজব
িক্ষদ তারা মক্কার অক্ষিবাসী না হজয় থাজকন, তাহজল ক্ষবদায়ী তাওয়াফ
করা

াড়া তাজদর জনয মক্কা দথজক দবর হওয়া জাজয়ি হজব না।

কারণ বাইজরর দলাকজদর জনয হজজর ক্ষবদায়ী তাওয়াফ ওয়াক্ষজব।
ক্ষবদায়ী তাওয়াজফর পদ্ধক্ষত
ক্ষবদায়ী তাওয়াফ অনয তাওয়াজফর মতই। তজব এ তাওয়াফ সািারণ
দপাশাক পজরই করা হয়। তাওয়াফ হাজজর আসওয়াদ দথজক শুরু
করজত হয়। এর সাতক্ষট িক্কজর দকান রমল দনই; ইিক্ষতবাও দনই।
তাওয়াফ দশে করার পর দু ’রাকাত তাওয়াজফর সালাত আদায় করজত
হজব। মাকাজম ইবরাহীজমর সামজন সম্ভব না হজল হারাজমর দিজকাজনা
জায়গায় আদায় করজবন। এ তাওয়াজফর পর দকান সা‘ঈ দনই।
ক্ষবদায়ী তাওয়াফ সংিান্ত ক্ষক ু মাসআলা


এ তাওয়াফক্ষট হারাম শরীফজক ক্ষবদায় দদওয়ার জনয ক্ষবদায়ী
সালাজমর মত। সু তরাং বাইতুল্লাহর সাজথ সংক্ষিষ্ট তার সবতজশে
দাক্ষয়ত্ব হজব এই তাওয়াফ সম্পন্ন করা। হাদীজস এজসজ ,
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম বজলন,
َ َ َ م َ َّ َ َ َ َّ َ ه
ون آخ هر َع مهده ب م َ م
» .ت
«ل ين هفرن أحد حّت يك
ه
اْلي ه
هه ه
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“দতামাজদর দকউ দিন তার সবতজশে কাজ বাইতুল্লাহর তাওয়াফ
না কজর মক্কা তযাগ না কজর।’163
দতমক্ষন আবদু ল্লাহ ইবন আব্বাস রাক্ষদয়াল্লাহু আনহুমা দথজক
বক্ষণতত, ক্ষতক্ষন বজলন,
َ م
َ ه َ َّ ه َ م َ ه
َ َ ِّ َّ َ َّ ه ه
ون آخ هر َع مهده مم ب م َ م
ت هإل أنه خفف ع من ال َم مرأ هة
«أ همر اَلاس أن يك
ه
ه
ه
اْلي ه
ه
م
».اْلَائه هض
“দলাকজদরজক ক্ষনজদতশ প্রদান করা হজয়জ

দি, বাইতুল্লাহর সাজথ

তাজদর সবতজশে কাজ দিন হয় তাওয়াফ করা। তজব মাক্ষসক
স্রাবগ্রে মক্ষহলাজদর দিজত্র এটা ক্ষশক্ষথল করা হজয়জ ।”164


ক্ষকন্তু মাক্ষসক স্রাবগ্রে মক্ষহলা িারা তাওয়াজফ ক্ষিয়ারত সম্পন্ন কজর
দফজলজ ন, তাজদর জনয সম্ভব হজল পক্ষবত্র হওয়া পিতন্ত অজপিা
করজবন এবং পক্ষবত্রতা অজতন দশজে ক্ষবদায়ী তাওয়াফ করজবন।
এটাই উত্তম। অনযথায় তাজদর দথজক এই তাওয়াফ রক্ষহত হজয়
িাজব। কারণ ক্ষবদায় হজজ রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ
ওয়াসাল্লাজমর স্ত্রী সাক্ষফয়া রাক্ষদয়াল্লাহু আনহার হাজয়ি এজস
িাওয়ায় ক্ষতক্ষন ক্ষজজজ্ঞস করজলন, দস ক্ষক তাওয়াজফ ইফািা
কজরজ ? তারা বলজলন, হযাাঁ। তখন রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ
ওয়াসাল্লাম বলজলন, ‘তাহজল দস এখন দিজত পারজব।’165

163

সহীহ মুসক্ষলম, হদীস নং ১৩২৭।

164

সহীহ মুসক্ষলম, হদীস নং ১৩২৮।

165

সহীহ বু খারী, হাদীস নং ৪৪০১; সহীহ মুসক্ষলম, হদীস নং ১২১১।
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হাজী সাজহবজদর সবতজশে আমল হজব এই তাওয়াফ। এক্ষট
ওয়াক্ষজব। এরপর আর দীঘত সময় মক্কায় অবস্থান করা িাজব না।
করজল পুনরায় ক্ষবদায়ী তাওয়াফ করজত হজব। তজব িক্ষদ সামানয
সময় অবস্থান কজর, দিমন দকান সঙ্গীর জনয অজপিা,
খাদযসামগ্রী িজয়র জনয অজপিা ক্ষকংবা উপহার সামগ্রীর জনয
অজপিা। এ জাতীয় দকান ক্ষবেয় হজল তাজত দকান সমসযা দনই।
এমক্ষনভাজব হাজী সাজহব িক্ষদ দকান কারজণ পূ জবত হজজর
তাওয়াজফর সা‘ঈ না কজর থাজকন, তাহজল ক্ষতক্ষন ক্ষবদায়ী
তাওয়াজফর পজর সা‘ঈ করজবন। এজত দকাজনা অসু ক্ষবিা হজব না।
দকননা এটা সামানয সময় বজল ক্ষবজবক্ষিত।
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এক নজজর হজ-উমরা
হজজর রুকন তথা ফরিসমূ হ
(1)

ইহরাম তথা হজ শুরু করার ক্ষনয়ত করা।

(2)

আরাফায় অবস্থান।

(3)

তাওয়াজফ ক্ষিয়ারত বা তাওয়াজফ ইফািা।

(4)

অক্ষিকাংশ শরীয়তক্ষবজদর মজত সাফা ও মারওয়ায় সা‘ঈ করা।
(ইমাম আবু হাক্ষনফা রহ. এটাজক ওয়াক্ষজব বজলজ ন।)

[এসব রুকজনর দকাজনা একক্ষট দ জড় ক্ষদজলও হজ হজব না।]
হজজর ওয়াক্ষজবসমূ হ
১. মীকাত অক্ষতিম করার আজগ ইহরাম বািাাঁ।
২. ‘আরাফার ময়দাজন সূ িতাে পিতন্ত অবস্থান করা।
৩. মুিদাক্ষলফায় রাত িাপন।
৪. কঙ্কর ক্ষনজিপ করা।
৫. মাথা মুণ্ডন বা িুল দ াট করা।
৬. আইয়াজম তাশরীজকর রাতসমূ হ ক্ষমনায় িাপন।
৭. ক্ষবদায়ী তাওয়াফ করা।
এসব ওয়াক্ষজজবর দকাজনা একক্ষট দ জড় ক্ষদজল, দম অথতাৎ পশু িজবহ
কজর িক্ষতপূ রণ ক্ষদজত হজব।
উমরার রুকন বা ফরিসমূ হ
ইহরাম তথা উমরা শুরু করার ক্ষনয়ত করা।
বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করা।
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সাফা ও মারওয়ায় সা‘ঈ করা।
উমরার ওয়াক্ষজবসমূ হ
1. মীকাত দথজক ইহরাম বাাঁিা।
2. মাথা মুণ্ডন বা িুল দ াট করা।
3. আবূ হানীফা রহ.-এর মজত সাফা-মারওয়ায় সা‘ঈ করা।
ইহরাম অবস্থায় ক্ষনক্ষেদ্ধ কাজসমূ হ
1. মাথার িুল কাট- াাঁট বা পুজরাপুক্ষর মুণ্ডন করা।
2. হাত বা পাজয়র নখ কততন বা উপজড় দফলা।
3. ইহরাম বাাঁিার পর শরীর, কাপড় ক্ষকংবা এ দু ’ক্ষটর সাজথ সম্পৃ ক্ত
অনয ক্ষক ু জত সু গক্ষন্ধ জাতীয় ক্ষক ু বযবহার করা।
4. ক্ষববাহ করা, ক্ষববাহ দদওয়া বা ক্ষববাজহর প্রোব পািাজনা।
5. ইহরাম অবস্থায় সহবাস করা।
6. ইহরাম অবস্থায় কাজমাজত্তজনাসহ স্বামী-স্ত্রীর দমলাজমশা।
7. ইহরাম অবস্থায় ক্ষশকার করা।
8. মাথা আবৃ ত করা (পুরুেজদর জনয)।
9. পুজরা শরীর দঢজক দনওয়ার মজতা দপাশাক ক্ষকংবা পাজামার মজতা
অিতাঙ্গ ঢাজক এমন দপাশাক পক্ষরিান করা। দিমন, জামা বা
পাজামা পক্ষরিান করা (পুরুেজদর জনয)।
10. হাত দমাজা বযবহার করা (মক্ষহলাজদর জনয)।
11. দনকাব পরা (মক্ষহলাজদর জনয)।
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এক নজজর তামাত্তু হজ
৮ ক্ষিলহজজর পূ জবত তামাত্তু হজ পালনকারীর করণীয়
১- মীকাত দথজক বা মীকাত অক্ষতিম করার আজগ ইহরাম বাাঁিা।
ً َ َ ه
উমরা আদাজয়র ক্ষনয়ত কজর মুজখ বলা, ( َّْليمك ع مم َرةলাববাইকা
উমরাতান)। বায়তুল্লাহর তাওয়াফ শুরু করার আগ পিতন্ত সািযমত
তালক্ষবয়া পাি করজত থাকা।
২- বায়তুল্লাজহ দপৌঁজ উমরার তাওয়াফ সম্পাদন করা।
৩- উমরার সা‘ঈ সম্পাদন করা।
৪- মাথার িুল দ াট করা অথবা মাথা মুণ্ডন করা। তজব এ উমরার
দিজত্র দ াট করাই উত্তম। এরপর দগাসল কজর পক্ষরেন্ন হজয়
স্বাভাক্ষবক কাপড় পজর দনয়া। অনয দকান উমরা না কজর ৮ ক্ষিলহজ
পিতন্ত হজজর ইহরাজমর অজপিায় থাকা। এ সমজয় নফল তওয়াফ,
কুরআন ক্ষতলাওয়াত, জামা‘আজতর সাজথ সালাত আদায়, হাজীজদর
দসবা ও ক্ষিলহজজর দশক্ষদজনর ফিীলত অিযাজয় ক্ষলক্ষখত আমলসমূ হ
প্রভৃক্ষত দনক আমজল ক্ষনজজজক ক্ষনজয়াক্ষজত রাখা।
৮ ক্ষিলহজ

ً
َ َ
ক্ষনজ অবস্থান স্থল দথজক হজজর ক্ষনয়জত ( َّْليمك َح ِّجاলাববাইকা
হাোন) বজল ইহরাম বাাঁিা এবং ক্ষমনায় গমন করা। দসখাজন দিাহর,
আসর, মাগক্ষরব, ইশা এবং পরক্ষদজনর ফজজরর সালাত ক্ষনজ ক্ষনজ
ওয়াজক্ত দু ’রাকাত কজর আদায় করা।
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৯ ক্ষিলহজ (‘আরাফা ক্ষদবস)
1) ৯ ক্ষিলহজ সূ জিতাদজয়র পর ‘আরাফায় রওয়ানা হওয়া। দসখাজন
দিাহজরর আউয়াল ওয়াজক্ত দিাহর ও আসর দু ই ওয়াজক্তর সালাত
এক আিান ও দু ই ইকামজত দু ’রাকাত কজর একসাজথ আদায়
করা। সালাত আদাজয়র পর দথজক সূ িতাে পিতন্ত দদা‘আ ও
ক্ষিক্ষকজর মশগুল থাকা। সািযমত উভয় হাত তুজল দদা‘আ করা।
2) সূ িতাজের ক্ষক ু িণ পর িীজর-সু জস্থ শান্তভাজব মুিদাক্ষলফায় রওয়ানা
হওয়া।
3) মুিদাক্ষলফায় দপৌঁজ ইশার ওয়াজক্ত এক আিান ও দু ই ইকামজত,
মাগক্ষরব ও ইশার সালাত একসাজথ আদায় করা। ইশার সালাত
কসর কজর দু ’রাকাত পড়া এবং সাজথ সাজথ ক্ষবতজরর সালাতও
আদায় কজর দনওয়া।
4) মুিদাক্ষলফায় রাত িাপন। ফজর হওয়ার পর আউয়াল ওয়াজক্ত
ফজজরর সালাত আদায় করা। আকাশ ফসতা হওয়া পিতন্ত দদা‘আ
দমানাজাজত মশগুল থাকা।
5) মুিদাক্ষলফা দথজক কঙ্কর সংগ্রহ করা দিজত পাজর তজব জরুরী
নয়। ৫৯ বা ৭০ক্ষট কঙ্কর সংগ্রহ করা। ক্ষমনা দথজকও কঙ্কর
সংগ্রহ করা দিজত পাজর। পাক্ষন ক্ষদজয় কঙ্কর দিৌত করার দকাজনা
ক্ষবিান দনই।
6) সূ জিতাদজয়র পূ জবত ক্ষমনায় রওয়ানা হওয়া। তজব দু বতলজদর দিজত্র
মিয রাজতর পর ক্ষমনার উজেজশ রওনা হজয় িাওয়া জাজয়ি।
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১০ ক্ষিলহজ
১। তালক্ষবয়া পাি বন্ধ কজর জামরাজয় আকাবা তথা বড় জামরায়
সাতক্ষট কঙ্কর ক্ষনজিপ করা। ক্ষনজিজপর সময় প্রজতযকবার ‘ক্ষবসক্ষমল্লাক্ষহ
আল্লাহু আকবর’ অথবা ‘আল্লাহু আকবর’ বলা।
২। হাদী তথা পশু িজবহ করা, অনযজক দাক্ষয়ত্ব ক্ষদজয় থাকজল হাদী
িজবহ হজয়জ

ক্ষক-না দস বযাপাজর ক্ষনক্ষশ্চত হওয়া। হারাজমর

অক্ষিবাসীজদর ওপর হাদী িজবহ করা ওয়াক্ষজব নয়।
৩। মাথা মুণ্ডন অথবা িুল দ াট করা। মুণ্ডন করাই উত্তম। মক্ষহলাজদর
দিজত্র আঙু জলর অগ্রভাগ পক্ষরমাণ দ াট করা।
৪। মাথা মুণ্ডজনর মািযজম ইহরাম হজত দবক্ষরজয় প্রাথক্ষমক হালাল হজয়
িাওয়া, এজত স্বামী-স্ত্রী দমলা-দমশা

াড়া ইহরাম অবস্থায় ক্ষনক্ষেদ্ধ

অনযসব ক্ষবেয় তবি হজয় িাজব।
৫। তাওয়াজফ ক্ষিয়ারত বা তাওয়াজফ ইফািা তথা ফরি তাওয়াফ
সম্পাদন করা। এ দিজত্র এগার ও বার তাক্ষরখ সূ িতাজের পূ বত পিতন্ত
ক্ষবলম্ব করার অবকাশ রজয়জ । অক্ষিকাংশ শরী‘আতক্ষবজদর মজত
এরপজরও আদায় করা িাজব, তজব ১৩ তাক্ষরখ সূ িতাজের পূ জবত দসজর
দনওয়া ভাজলা।
৬। সা‘ঈ করা ও পুনরায় ক্ষমনায় গমন।
৭ । ১০ তাক্ষরখ ক্ষদবাগত রাত ক্ষমনায় িাপন।
উজল্লখয, তাওয়াজফ ক্ষিয়ারত বা তাওয়াজফ ইফািা আদাজয়র পর স্বামীস্ত্রীর দমলা-দমশাও তবি হজয় িায়।
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১১ ক্ষিলহজ
সূ িত পক্ষশ্চম আকাজশ দহজল িাওয়ার পর দ াট, মিয, বড় জামরার
প্রজতযকক্ষটজত সাতক্ষট কজর কঙ্কর ক্ষনজিপ করা। দ াট জামরা দথজক
শুরু কজর বড় জামরায় দশে করা। দ াট ও মিয জামরায় ক্ষনজিজপর
পর দাাঁক্ষড়জয় দু ’হাত উক্ষিজয় দীঘত দদা‘আ করা।
১২ ক্ষিলহজ
১। ১২ তাক্ষরখ অথতাৎ ১১ তাক্ষরখ ক্ষদবাগত রাত ক্ষমনায় রাতিাপন।
২। সূ িত পক্ষশ্চম আকাজশ দহজল িাওয়ার পর ক্ষতন জামরার
প্রজতযকক্ষটজত সাতক্ষট কজর কঙ্কর ক্ষনজিপ। শুিু দ াট ও মিয জামরাজত
ক্ষনজিজপর পর দাাঁক্ষড়জয় দু ’হাত উক্ষিজয় দীঘত দদা‘আ করা।
হাজীজদর জনয ১২ তাক্ষরজখ ক্ষমনা তযাগ করা জাজয়ি। তজব শতত হজে
সূ িতাজের পূ জবতই ক্ষমনার সীমানা অক্ষতিম করজত হজব। দসক্ষদনই িক্ষদ
কাউজক মক্কা দ জড় দিজত হয় তাহজল মক্কা তযাজগর পূ জবত ক্ষবদায়ী
তাওয়াফ আদায় করা।
৩। ১২ তাক্ষরখ ক্ষদবাগত রাত ক্ষমনায় িাপন করা উত্তম। ১২ তাক্ষরজখর
রাত ক্ষমনায় িাপন করজল ১৩ তাক্ষরখ সূ িত দহজল িাওয়ার পর দ াট,
মিয ও বড় জামরায় কঙ্কর ক্ষনজিপ কজর ক্ষমনা তযাগ করা।
১৩ ক্ষিলহজ
১। সূ িত দহজল িাওয়ার পর পর দ াট, মিয ও বড় জামরায় সাতক্ষট
কজর কঙ্কর ক্ষনজিপ। দ াট জামরা দথজক শুরু কজর বড় জামরাজত
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ক্ষগজয় দশে করজব। শুিু দ াট ও মিয জামরাজত ক্ষনজিজপর পর দাাঁক্ষড়জয়
দু ’হাত উক্ষিজয় দদা‘আ করজব।
২। ক্ষমনা তযাগ কজর মক্কা অক্ষভমুজখ িাত্রা এবং মক্কা তযাজগর আজগ
ক্ষবদায়ী তাওয়াফ সম্পাদন করা। তজব প্রসূ ক্ষত ও স্রাবগ্রে মক্ষহলাজদর
জনয ক্ষবদায়ী তাওয়াফ না করার অনু মক্ষত আজ ।
হজজর তালক্ষবয়া ক্ষনেরূপ
َّ م
َ َ َ َ َ م
َ َ َ م
َ َ َّ م َ ِّ ه َّ َ َّ م م َ َّ م
 هإن اْل َ مم َد َواَلِّع َمة لك،َشيمك لك َّْليمك
 ْليك ل ه،«ْليك اللهم ْليك
َ َ َ
َ مه م م
»َشيمك لك
 ل ه،والملك
(লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা, লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা
লাব্বাইকা, ইন্নাল হামদা ওয়ান ক্ষন‘মাতা লাকা ওয়াল মুলক, লা
শারীকা লাকা)
“আক্ষম হাক্ষির, দহ আল্লাহ! আক্ষম হাক্ষির। দতামার দকাজনা শরীক দনই।
ক্ষনশ্চয় প্রশংসা ও ক্ষন‘আমত দতামার এবং রাজত্বও, দতামার দকাজনা
শরীক দনই।”
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তাওয়াজফর সময় রুকজন ইয়ামানী দথজক হজজর আসওয়াদ পিতন্ত
পড়ার ক্ষবজশে দদা‘আ
ا
َ
ۡ
:﴾ [اْلقرة٢٠١ۡ ِار
ۡ َّاب ۡٱنل
ۡ َ ف ۡٱٓأۡلخ َِرۡة ِ ۡ َح َس َنةۡ ۡ َوق َِنا ۡ َعذ
ۡ ِ ف ۡٱ ُّدل ۡن َيا ۡ َح َس َنةۡ ۡ َو
ۡ ِ ۡ ﴿ َر َّب َنۡا ۡ َءات َِنا
]٢٠٩

(রব্বানা আক্ষতনা ক্ষফদ দু নইয়া হাসানাহ, ওয়াক্ষফল আক্ষখরাক্ষত হাসানাহ,
ওয়াক্ষকনা আিাবান নার) “দহ আমাজদর রব! আমাজদর দু ক্ষনয়াজত
কলযাণ দাও এবং আজখরাজত কলযাণ দাও এবং আমাজদরজক অক্ষগ্নর
শাক্ষে হজত বা াও।” [সূ রা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২০১]
‘আরাফা ক্ষদবজসর ক্ষবজশে দদা‘আ
ِّ َ َ َ َّ ه َ م َ ه َ َ َ َ ه َ ه م ه م ه َ َ ه م َ م ه َ ه َ َ َ ه
ك َ م
َشء
 ول اْلمد وهو َع، ل الملك،َشيك ل
«ل إهل هإل الل وحده ل ه
َ
»ق هدير
(লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহূ লা শারীকালাহূ লাহুল মুলক, ওয়ালাহুল
হামদ, ওয়াহুয়া আলা কুক্ষল্ল শাইক্ষয়ন ক্বাদীর)
“আল্লাহ াড়া হক্ব দকান মা‘বুদ দনই। ক্ষতক্ষন এক তাাঁর দকান শরীক
দনই। রাজত্ব তাাঁরই এবং প্রশংসা মাত্রই তাাঁর। ক্ষতক্ষন সকল ক্ষক ু র
ওপর িমতাবান।”
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হজজর পক্ষরসমাক্ষপ্ত
হাজী সাজহব হজজর কািতাক্ষদ সম্পন্ন করার পর অক্ষিক পক্ষরমাজণ
ক্ষিক্ষকর ও ইক্ষেগফার করজবন। আল্লাহ তা‘আলা বজলন,
َ َ
ۡ ۡ َ ُ َّ َ َ َ ُ ۡ َ ۡ
ُ َ َ َّ َّ َ َّ
ُ َ ُ
ۡۡفإِذا١٩٩ّۡۡللۡغفورۡۡ َّرحِيم
ۡ نۡٱ
ۡ ِ ّللهۡإ
ۡ س َت ۡغف ُِرواۡۡٱ
ۡ اسۡ ۡوٱ
ۡ اضۡٱنل
ۡ ث ۡ أف
ۡ ِنۡح ۡي
ۡ ﴿ث َّۡمۡأفِيضواۡۡم
ُ ۡ َ َ َّ
ُ ۡ َ ُ َ َ َّ ُ ۡ َ َ
َ ۡ
ََ َ ُ ا
ۡاس
ۡ ِ َّن ۡٱنل
َۡ ّلل ۡكذ ِۡك ِرك ۡۡم ۡ َءابَۡا َءك ۡۡم ۡۡأ ۡۡو ۡأش َّۡد ۡذ ِۡكرۡاۡ ۡف ِم
ۡ نَٰسِكك ۡۡم ۡ ۡفٱ ۡذك ُرواۡ ۡٱ
ۡ قض ۡيتم ۡم
َُ َ َ َ ۡ ُّ
ُ ُ َ َّ ُ ۡ َ
ُ ُ
ا
ََٰ َ ۡ َ
ۡول
ۡ  ۡوم ِۡنهم ۡمن ۡيق٢٠٠ۡ ِۡن ۡخ ۡلق
ۡ ف ۡٱٓأۡلخِرۡة ِ ۡم
ۡ ِ ۡ لۥ
ۡ ۡ ف ۡٱدل ۡنيا ۡوما
ۡ ِ ۡ ول ۡ َر َّب َنۡا ۡ َءات َِنا
ۡ َمن ۡ َيق
َ َ َ ُ
ا
َ
ۡ
ۡك ۡل ُه ۡۡم
ۡ ِ لئ
ۡ  ۡأو٢٠١ۡ ِار
ۡ َّاب ۡٱنل
ۡ َ ف ۡٱٓأۡلخ َِرۡة ِ ۡ َح َس َنةۡ ۡ َوق َِنا ۡ َعذ
ۡ ِ ف ۡٱ ُّدل ۡن َيا ۡ َح َس َنةۡ ۡ َو
ۡ ِ ۡ َر َّب َنۡا ۡ َءات َِنا
ۡ ُ َ ُ َّ َ ُ َ َ َّ
َ
]٢٠٢ -٩١١ :ۡ﴾ [اْلقرة٢٠٢ۡاب
ِۡ ل ِ َس
ۡ يعۡٱ
ۡ َس
ۡ ن ِصيبۡۡمِماۡكسبواهۡۡ ۡوٱ
ِ ّۡلل
“অতুঃপর দতামরা প্রতযাবততন কর, দিখান দথজক মানু জেরা প্রতযাবততন
কজর এবং আল্লাহর কাজ িমা িাও। ক্ষনশ্চয় আল্লাহ িমাশীল, পরম
দয়ালু । তারপর িখন দতামরা দতামাজদর হজজর কাজসমূ হ দশে
করজব, তখন আল্লাহজক স্মরণ কর, দিভাজব দতামরা স্মরণ করজত
দতামাজদর বাপ-দাদাজদরজক, এমনক্ষক তার দিজয় অক্ষিক স্মরণ। আর
মানু জের মজিয এমনও আজ দি বজল, দহ আমাজদর রব, আমাজদরজক
দু ক্ষনয়াজতই ক্ষদজয় ক্ষদন। বস্তুত আক্ষখরাজত তার জনয দকাজনা অংশ
দনই। আর তাজদর মজিয এমনও আজ , িারা বজল, দহ আমাজদর রব,
আমাজদরজক দু ক্ষনয়াজত কলযাণ ক্ষদন। আর আক্ষখরাজতও কলযাণ ক্ষদন
এবং আমাজদরজক আগুজনর আিাব দথজক রিা করুন। তারা িা
অজতন কজরজ তার ক্ষহসযা তাজদর রজয়জ । আর আল্লাহ ক্ষহসাব গ্রহজণ
দ্রুত”। [সূ রা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২০১-২০২]
স্বজদজশ দফরার সময় সফজরর আদবসমূ হ এবং দদা‘আ আমজল
দনজবন। সফরসঙ্গী ও পক্ষরবার-পক্ষরজজনর সজঙ্গ সদয় ও উন্নত আিরণ
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করজবন। িক্ষদ তাজদর রীক্ষত এমন হজয় থাজক দি, দসখাজন হাক্ষদয়া
ক্ষনজয় দিজত হয়, তাহজল তাজদর মজনাতুক্ষষ্টর জনয হাক্ষদয়া ক্ষনজয় িাজবন।
হাজী সাজহবজদর জনয মদীনা শরীফ ক্ষিয়ারত করা অপক্ষরহািত নয়।
মদীনার ক্ষিয়ারত বরং একক্ষট স্বতন্ত্র সু ন্নাত। হজজর সজঙ্গ এর দকাজনা
সম্পৃ ক্ততা দনই। হজজর আজলািনার সাজথ এর আজলািনা হজয় থাজক,
দকননা অজনক মানু ে অজনক দূ র-দু রান্ত দথজক আজসন। আলাদা
আলাদাভাজব দু জায়গা সফজরর লজিয দু বার আসা কষ্টকর ক্ষবিায় এক
সজঙ্গই তারা দু ’জায়গায় সফর কজরন।
হাজী সাজহবজদর জনয সমীিীন হজলা, দৃ ঢ় ঈমান, নতুন প্রতযয়উপলক্ষি এবং অজনক দবক্ষশ আনু গতয, ইবাদত ও উন্নত িক্ষরত্র ক্ষনজয়
ক্ষফজর আসা। কারণ, হজজর মিয ক্ষদজয় দিন তার নব জন্ম ঘজট। (জহ
আল্লাহ তুক্ষম আমাজদরজক কবুল কর। ক্ষনশ্চয়ই তুক্ষম সবতজশ্রাতা, সবতজ্ঞ,
আমাজদর তওবা কবুল কর। ক্ষনশ্চয় তুক্ষম তাওবা কবুলকারী, দয়ালু ।)
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মদীনার ক্ষিয়ারত
পক্ষবত্র মক্কার নযায় মদীনাও পক্ষবত্র ও সম্মাক্ষনত শহর, ওহী নাক্ষিল
হওয়ার স্থান। পক্ষবত্র কুরআজনর প্রায় অজিতক নাক্ষিল হজয়জ মদীনায়।
মদীনা ইসলাজমর প্রাণজকন্দ্র, ঈমাজনর আশ্রয়স্থল। মুহাক্ষজর ও
আনসারজদর ক্ষমলনভূ ক্ষম। মুসলমানজদর প্রথম রাজিানী। এখান
দথজকই আল্লাহর পজথ ক্ষজহাজদর পতাকা উজত্তাক্ষলত হজয়ক্ষ ল, আর
এখান দথজকই ক্ষহদায়াজতর আজলার ক্ষবেুরণ ঘজটজ । ফজল আজলাক্ষকত
হজয়জ সারা ক্ষবশ্ব। এখান দথজক সজতযর পতাকাবাহী মু’ক্ষমনগণ সারা
দু ক্ষনয়ায় ক্ষড়জয় পজড়ক্ষ জলন। তাাঁরা মানু েজক অন্ধকার দথজক আজলার
ক্ষদজক দডজকজ ন। নবীজীর দশে দশ ব জরর জীবন িাপন, তাাঁর মৃতুয
ও কাফন-দাফন এ ভূ ক্ষমজতই হজয়জ । এ ভূ ক্ষমজতই ক্ষতক্ষন শাক্ষয়ত
আজ ন। এখান দথজকই ক্ষতক্ষন পুনরুক্ষিত হজবন। নবীজদর মজিয
একমাত্র তাাঁর কবরই সু ক্ষনিতাক্ষরত রজয়জ । তাই মদীনার ক্ষিয়ারত
আমাজদরজক ইসলাজমর দসানালী ইক্ষতহাজসর ক্ষদজক ক্ষফজর দিজত সাহািয
কজর। সু দৃঢ় কজর আমাজদর ঈমান-আকীদার ক্ষভক্ষত্ত।
হজজর সাজথ মদীনা ক্ষিয়ারজতর িক্ষদও দকান সংক্ষিষ্টতা দনই; ক্ষকন্তু
হজজর সফজর দিজহতু মদীনায় িাওয়ার সু জিাগ ততক্ষর হয়, দসজহতু
িারা বক্ষহক্ষবতশ্ব দথজক হজ করজত আজস তাজদর জনয ক্ষবজশেভাজব এ
সু জিাজগর সিযবহার করাটাই কাময।
মদীনা ক্ষিয়ারজতর সু ন্নাত তরীকা
মদীনা ক্ষিয়ারজতর সু ন্নাত তরীকা হজলা, মসক্ষজজদ নববী ক্ষিয়ারজতর
ক্ষনয়ত কজর আপক্ষন মদীনার উজেজশয রওয়ানা হজবন। দকননা আবূ
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হুরায়রা রাক্ষদয়াল্লাহু আনহু দথজক বক্ষণতত, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ
ওয়াসাল্লাম বজলন,

َ َ َ َّ ِّ َ ه
مَ َ َ َ م
الثَة َم َس َ م َ م
َّ ه
ول ﷺ
الرحال هإل هإل ث ه
اجد المس هج هد اْلرامه ومس هج هد الرس ه
ه
َ َم
.»األقص

“ক্ষতনক্ষট মসক্ষজদ

ََ ه
«ل تشد
َو َم مس هج هد

াড়া অনয দকাজনা স্থাজনর ক্ষদজক (ইবাদজতর

উজেজশয) সফর করা িাজব না: মসক্ষজজদ হারাম, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাজমর মসক্ষজদ (মসক্ষজজদ নববী) ও মসক্ষজজদ
আকসা।”166
এ হাদীজসর আজলাজক শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইক্ষময়া রহ.
বজলন,
َ َّ َ َ َ َ َ م َّ ِّ ه
َ
َ َّ َ َ َ م ه ه
 ف َه هذ هه،الصال هة هف َم مس هج هد هه
َب اَل هب دون
السف هر هزيارة ق
َكن قصده هب
ه
َ
َ
َ
َّ
م
م
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ث ال هعل َما هء أ َّن َه َذا َغ م ه
ذلي َعليم هه األئه َّم هة َوأك َ ه
ري
 فا ه،هفيها هخالف

َ
َ
َوأ َّما إذا
م ََه
ال َم مسألة
َم م ه
.رشوع

“সফরকারীর সফজরর উজেশয িক্ষদ শুিু নবীর কবর ক্ষিয়ারত হয়,
তাাঁর মসক্ষজজদ সালাত আদায় করা না হয়, তাহজল এই মাসআলায়
মতক্ষবজরাি রজয়জ । দি কথার ওপর ইমামগণ এবং অক্ষিকাংশ
শরী‘আত ক্ষবজশেজ্ঞ একমত দপােণ কজরজ ন তা হজলা, এটা
শরী‘আতসম্মত নয়।”167

166

সহীহ বু খারী, হাদীস নং ১১৮৯, সহীহ মুসক্ষলম, হদীস নং ১৩৯৭।

167

ইবন তাইক্ষময়া, আল-ফাতাওয়াল কুবরা: ৫/১৪৯।
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ইবন তাইক্ষময়া রহ. আজরা বজলন, ‘দজজন রাজখা, নবী সাল্লাল্লাহু
আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাজমর কবর ক্ষিয়ারত বহু ইবাদত দথজক মিতাদাপূ ণ,ত
অজনক নফল কমত দথজক উত্তম; ক্ষকন্তু সফরকারীর জনয দশ্রয় হজে,
দস মসক্ষজজদ নববী ক্ষিয়ারজতর ক্ষনয়ত করজব। অতপর দস নবী
সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম এর কবর ক্ষিয়ারত করজব এবং তাাঁর
ওপর সালাত ও সালাম দপশ করজব।’

168

প্রখযাত মুহাক্ষেস শাহ ওয়াক্ষলউল্লাহ দদহলভী রহ. এ হাদীজসর বযাখযায়
বজলন,
َ َ َ َ م ه م َ َّ َ م ه ه م َ َ َ َ ه َ َّ َ ً َ م م َ ه م ه م َ َ َ َ َ م َّ ه
َبك مون
 ويت،اضع معظمة بهزع هم ههم يزورونها
َكن أهل اْلا هه هلي هة يقصدون مو ه
َ
َّ َ َ َ َ م
َ
َ
م
َ
َ َّ م
َّ
َ َ م
َ
َّ  ف َسد،حريم هف َوالم َف َسا هد ما ل َيَف
اَل هب ﷺ الفساد ه ِلهئال
 و هفي هه همن اتل ه،بهها
م
َ َ َّ َ َ م َ َ م َ ً َ َ َ م
َ َّ
َ َّ َ م َ ه َ م ه
 َواْلَق،لل
ري ا ه
 و هِلال ي َصري ذ هريعة هل هعباد هة غ ه،يلت هحق َغري الشعائه هر هبالشعائه هر
َ َ ه
َ َ َ م م َّ م َ م
َ َ
م م
لل َوالط مو َر ك ذلهك َس َواء هف
هعن هدي أن القَب َوحمل هعباد هة َو ه ِّل همن أو هْلَا هء ا ه
َ َّ م َ ه َ م
. الل أعل هم
اَله و
‘জাজহলী িু জগর মানু জেরা তাজদর িারণামজত মিতাদাপূ ণত স্থানসমূ হজক
উজেশয কজর তা ক্ষিয়ারত করত এবং তার মািযজম (তাজদর
িারণামজত) বরকত লাভ করত। এজত রজয়জ

সতযিুযক্ষত, ক্ষবকৃক্ষত ও

ফাসাদ িা কাজরা অজানা নয়। অতপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ
ওয়াসাল্লাম এ ফাসাদ ক্ষিরতজর বন্ধ কজর দদন, িাজত শা‘আজয়র169 নয়
এমন ক্ষবেয়গুজলা শা‘আজয়র-এর অন্তভুতক্ত না হয় এবং িাজত এটা
168
169

আল-ফুরকান বাইনা আউক্ষলয়াইর রহমান ওয়া আউক্ষলয়াইশ-শাইতান: ১/৩০৭
শা‘আজয়র বলজত আল্লাহর ক্ষনদশতন এবং তাাঁর ইবাদজতর স্থানসমূ হ বু ঝায়

(কুরতুবী: ২/৩৭)।
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গায়রুল্লাহর ইবাদজতর মািযম না হয়। আমার মজত সক্ষিক কথা হজে,
কবর ও আল্লাহর দি দকাজনা অলীর ইবাদজতর স্থান, তূ র পাহাড়
ইতযাক্ষদ সবক্ষক ু উপজরাক্ত হাদীজসর ক্ষনজেিাজ্ঞার অন্তভুতক্ত।170
প্রখযাত মুহাক্ষেস আল্লামা আজনায়ার শাহ কাশ্মীরী রহ. উক্ত হাদীজসর
বযাখযায় বজলন,
ه
َ َّ َ ِّ َ َ م َ م
َ ه َّ َ َ م َ م
َ َ ََ م هم
َ ه
 ث َّم،ات
 و ه،نعم يستحب ل بهنهي ِهة هزيار هة المس هج هد اَلب هوي
ه همن أعظ هم الق هرب ه
َ
َ
َ
َه َ َه َ م
َ َ َ َََ مَ مََ ه م
ألنَّ هه يَص م ه
ري هحيمنئهذ هم من
،َبهه ﷺ أيم ًضا
ه
هإذا بلغ الم هدينة يستحب ل هزيارة ق ه
َ َ َ
م
َ َار هة هقبه مور َها هم مست
َ  َوز َي،اْل م ََلة
َ ال م
.ح َّبة هعن َد هه
ه
ه ه
حو ه
‘হযাাঁ, সফকাক্ষরর জনয মুোহাব হজে, মসক্ষজজদ নববী ক্ষিয়ারজতর
ক্ষনয়জত সফর করা। আর এটা তনকটয লাজভর অনযতম বড় উপায়।
অতপর দস িখন মদীনা দপৌঁ জব, তখন তার জনয রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাজমর কবর ক্ষিয়ারত করাও মুোহাব।
দকননা তখন দস মদীনা নগরীজত অবস্থানকারীজদর অন্তভুতক্ত হজব।
আর তখন নগরীজত অবক্ষস্থত কবরগুজলা ক্ষিয়ারত করা অবস্থানকাক্ষরর
দিজত্র মুোহাব।’171
সু তরাং মসক্ষজজদ নববী ক্ষিয়ারজতর ক্ষনয়জত মদীনা ক্ষিয়ারত করজত
হজব। কবর ক্ষিয়ারজতর ক্ষনয়জত মদীনা ক্ষিয়ারত হজল তা সহীহ হজব
না। মজন রাখজবন, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম কবরদকক্ষন্দ্রক সকল উৎসব দজারাজলাভাজব ক্ষনজেি কজরজ ন। ক্ষতক্ষন বজলন,

170

হুোতুল্লাক্ষহল বাজলগাহ: ১/৪০৮।

171

ফায়িু ল বারী: ৪/৪৩।

139

َ َ
ً ل ََتم َعلهوا َق مَبي ع
»يدا
«و
ه ه
“আর আমার কবরজক দতামরা উৎসজবর উপলিয বাক্ষনও না।”172
অথতাৎ আমার কবর-দকক্ষন্দ্রক নানা অনু ষ্ঠাজনর আজয়াজন কজরা না।
এই ক্ষনজেিাজ্ঞার মজিয কবর ক্ষিয়ারজতর উজেজশয সফর করাও
শাক্ষমল।’173
মদীনার ফিীলত
মদীনাতুর রাসূ জলর ফিীলত সম্পজকত অজনক হাদীস বক্ষণতত আজ ।
ক্ষনজে তার কজয়কক্ষট উজল্লখ করা হজলা:
1. মক্কার নযায় মদীনাও পক্ষবত্র নগরী। মদীনাও ক্ষনরাপদ শহর।
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম বজলন,
َ ِّ م َ َّ م ه م م
َ َّ
َّ
»ت ال َم هدينَة
 وإن حرم،« هإن هإبم َرا ههيم َم َح َّرم َمكة
“ক্ষনশ্চয় ইবরাহীম মক্কাজক হারাম বজল দঘােণা কজরজ ন আর
আক্ষম মদীনাজক হারাম দঘােণা করলাম।”174
2. মদীনা িাবতীয় অকলযাণকর বস্তুজক দূ র কজর দদয়। জাজবর ইবন
আবদু ল্লাহ রাক্ষদয়াল্লাহু আনহু দথজক বক্ষণতত, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম বজলন,

مَ َه َ م
م
َ َ
َم
.»ري تن هف خبَث َها َو َين َص هع هطيبه َها
«الم هدينة َكل ه
ك ه

172

আবূ দাউদ, হদীস নং ১৭৪৬।

173

আল-ফুরকান বাইনা আউক্ষলয়াইর রহমান ওয়া আউক্ষলয়াইশ শয়তান: ১/৩০৭।

174

সহীহ মুসক্ষলম, হদীস নং ২৪২৩।
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“মদীনা হজলা হাপজরর মজতা, এক্ষট তার িাবতীয় অকলযাণ দূ র
কজর দদয় এবং তার কলযাণজক পক্ষরষ্কার-পক্ষরেন্ন কজর।”175
3. দশে িামানায় ঈমান মদীনায় এজস একক্ষত্রত হজব এবং এখাজনই
তা ক্ষফজর আসজব। আবূ হুরাইরা রাক্ষদয়াল্লাহু আনহু দথজক বক্ষণতত,
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম বজলন,
َم
م َ َ م
َّ ه
َ م
َّ
م
»اْلية إل هجح هرها
الم هدينَ هة كما تأ هر هز
الي َمان ْلَأ هر هز إل
«إن ه
‘ক্ষনশ্চয় ঈমান মদীনার ক্ষদজক ক্ষফজর আসজব দিমক্ষনভাজব সাপ তার
গজতত ক্ষফজর আজস।’176
4. রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম মদীনার জনয বরকজতর
দদা‘আ কজরজ ন। আনাস ইবন মাজলক রাক্ষদয়াল্লাহু আনহু দথজক
বক্ষণতত, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম বজলন,
م م م
َ َ َ م َ م َ َ َ م َ َ َّ َ َ م
َّ َ
.»َبك هة
«الل هه َّم اج َعل بهال َم هدينَ هة هضعف ما جعلت بهمكة همن ال
“দহ আল্লাহ, আপক্ষন মক্কায় দি বরকত ক্ষদজয়জ ন মদীনায় তার
ক্ষিগুণ বরকত দান করুন।”177

175

সহীহ বু খারী, হাদীস নং ১৮৮৩; সহীহ মুসক্ষলম, হদীস নং ১৩৮৩।

176

সহীহ বু খারী, হাদীস নং ১৮৬৭; সহীহ মুসক্ষলম, হদীস নং ১৪৭। হাদীজসর অথত

হজলা: ঈমান মদীনা অক্ষভমুখী হজব এবং মদীনাজতই তা অবক্ষশষ্ট থাকজব। আর
মুসলমানগণ মদীনার উজেজশয দবর হজব এবং মদীনামুখী হজব। তাজদরজক তাজদর
ঈমান ও এ বরকতময় িমীজনর প্রক্ষত ভাজলাবাসা এ কাজজ উিু দ্ধ করজব।
177

সহীহ বু খারী, হাদীস নং ১৮৮৫; সহীহ মুসক্ষলম, হদীস নং ১৩৬০।
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আবূ হুরায়রা রাক্ষদয়াল্লাহু আনহু দথজক বক্ষণতত, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু



আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম বজলন,
 َو َبار مك ََلَا ه م،ف َم هديمنَ هتنَا
 َو َبار مك ََلَا ه م،ف َث َمرنا
بَار مك ََلَا ه م
،ف َصا هعنَا
ه
ه
ه
ه
َ
َ ِّ ه
.»َلَا هف مدنا

َّ َّ«اَلل
هم
ََ م
ارك
وب ه

“দহ আল্লাহ, তুক্ষম আমাজদর ফল-ফলাক্ষদজত বরকত দাও।
আমাজদর এ মদীনায় বরকত দাও। আমাজদর সা‘দত বরকত দাও
এবং আমাজদর মুদ-এ বরকত দাও।”178
আবদু ল্লাহ ইবন িাজয়দ রাক্ষদয়াল্লাহু আনহু দথজক বক্ষণতত, রাসূ লুল্লাহ



সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম বজলন,
َ َّ َ َ َ َ َ م َ َ ِّ َ َّ م ه م
َ َ
ت ال َم هدينَة ك َما َح َّر َم
مكة ودَع أله هلها و هإن حرم
َ َم ه
ىل َما َد ََع به إبم َراه ه
ت هف َصا هع َها َو هم ِّد َها به همثم َ م
يم
دعو
هه ه ه
“ইবরাহীম

মক্কাজক

হারাম

দঘােণা

َ «إ َّن إب م َراه
يم َح َّر َم
ه ه ه
ِّ َ َ َّ َ م َ ه
هإبرا ههيم مكة و هإن
َ َّ
َم
.»أله هل َمكة

কজরজ ন

এবং

তার

বাক্ষসন্দাজদর জনয দদা‘আ কজরজ ন। দিমক্ষনভাজব ইবরাহীম
মক্কাজক হারাম দঘােণা কাজরজ ন, আক্ষমও দতমক্ষন মদীনাজক হারাম
দঘােণা কজরক্ষ । আক্ষম মদীনার সা‘ ও মুদ-এ বরকজতর দদা‘আ
কজরক্ষ

দিমন মক্কার বাক্ষসন্দাজদর জনয ইবরাহীম দদা‘আ

কজরজ ন।”179
178

সহীহ মুসক্ষলম, হদীস নং ১৩৭৩।

179

সহীহ বু খারী, হাদীস নং ২১২৯; সহীহ মুসক্ষলম, হদীস নং ১৩৬০। সা‘ ও মুদ

দু ’ক্ষট পক্ষরমাজপর পাত্র। রাসূ লুল্লাহ

তার সম্পজকত দু ‘আ কজরজ ন দিন তাজত
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5. মদীনায় মহামারী ও দাোল প্রজবশ করজত পারজব না। রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাজমর বজলন,
َ َ م ه ه َ َّ ه ه َ َ َّ ه
م م
َََ َم
َ َ
.»اَل َّجال
 ل يدخلها الطاعون ول،اب ال َم هدينَ هة َمالئهكة
ق
«َع أن ه
“মদীনার প্রজবশিারসমূ জহ দফজরশতারা প্রহরায় ক্ষনিু ক্ত আজ ন,
এজত মহামারী ও দাোল প্রজবশ করজত পারজব না।”180
6. রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম মদীনায় মৃতুযবরণ করার
বযাপাজর উৎসাহ ক্ষদজয়জ ন। ক্ষতক্ষন বজলন,
َ َ م م َ َ َ َ م َ ه م َ م َ م َ َ م َ ه م َ َ ِّ م َ م
َ ه
.»ن أشف هع ل ه َم من ي هم موت به َها
«من استطاع أن يموت بهالم هدين هة فليمت بهها فإه ه
“িার পজি মদীনায় মৃতুযবরণ করা সম্ভব দস দিন দসখাজন
মৃতুযবরণ কজর। দকননা মদীনায় দি মারা িাজব আক্ষম তার পজি
সু পাক্ষরশ করব।”181
নবী সাল্লাল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম মদীনাজক হারাম

7.

দঘােণার প্রাক্কাজল এর মজিয দকান ক্ষবদ‘আত বা অনযায় ঘটনা
ঘটাজনার ভয়াবহতা সম্পজকত সাবিান কজরজ ন। আলী ইবন আবী
তাক্ষলব রাক্ষদয়াল্লাহু আনহু দথজক বক্ষণতত, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম বজলন,

বরকত হয় এবং তা ক্ষদজয় দিসব বস্ত্ত ওিন করা হয়- দসসব বস্তুজতও বরকত
হয়।
180

সহীহ বু খারী, হাদীস নং ১৮৮০; সহীহ মুসক্ষলম, হদীস নং ১৩৭৯।

181

সহীহ মুসক্ষলম, হদীস নং ১৩৭৪।
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َ َح َدثا ً أَو
آوى
ه
ه
يَقبَل الل همنه

َ َ م
َ
َ
 َم من أح َدث ِهفيم َها،ع مري إل ث مور
َ َ َ َ
َ َ َ
 ل،ني
اس أْج هع
َوالمالئهك هة َواَلَ ه

َ المدينَ هة َح َرم َما َب م
َ
ني
« ه
ه ً َََ َمَه
لل
حم هدثا فعلي هه لعنة ا ه
َ ً َ م
ً م
»َصفا َول َعدل

“মদীনা ‘আইর’ দথজক ‘সাওর’ পিতন্ত হারাম। দি বযক্ষক্ত মদীনায়
দকাজনা ক্ষবদ‘আত কাজ করজব অথবা দকাজনা ক্ষবদ‘আতীজক আশ্রয়
প্রদান করজব তার ওপর আল্লাহ, ক্ষফক্ষরশতা এবং সমে মানু জের
লা‘নত পড়জব। তার কা দথজক আল্লাহ দকাজনা ফরি ও নফল ক্ষক ু ই
কবুল করজবন না।”182
মদীনায় অজনক স্মৃক্ষত ক্ষবজক্ষড়ত ও ঐক্ষতহাক্ষসক স্থাজনর ক্ষিয়ারত করজত
হাদীজস উিু দ্ধ করা হজয়জ । দসগুজলা হজলা: মসক্ষজজদ নববী, মসক্ষজজদ
কুবা, বাকী‘র কবরস্থান, উহুজদর শহীদজদর কবরস্থান ইতযাক্ষদ। ক্ষনজি
সংক্ষিপ্তভাজব এসব স্থাজনর ফিীলত ও ক্ষিয়ারজতর আদব উজল্লখ করা
হজলা।
মসক্ষজজদ নববীর ফিীলত
মসক্ষজজদ নববীর রজয়জ বযাপক মিতাদা ও অসািারণ দশ্রষ্ঠত্ব। কুরআন
ও হাদীজস এ সম্পজকত একাক্ষিক দঘােণা এজসজ ।
পক্ষবত্র কুরআজন আল্লাহ তা‘আলা বজলন,
َّ َ
ُ َ َ ُّ َ َ ۡ َ َّ َ ۡ َٰ َ ۡ َّ َ َ َ ُ
َُ َ
ِۡومۡفِي ىۡهِۡفِي ۡه
َۡ قۡأنۡتق
ۡ ِنۡأو ِۡلۡي ۡومۡۡأح
ۡ ىۡم
ۡ َعۡٱتل ۡقو
ۡ ِۡس
ۡ جدۡۡأس
ۡۡ لۡتق ۡۡمۡفِي ۡهِۡأبَدۡۡاهۡل َم
ۡ﴿
ِ س
َ
ۡ
ُ
ُ
َ
َّ
]٩٠١ :ۡ﴾ [اتلوبة١٠٨ۡين
َۡ ِبۡٱۡل ُم َّوَّط ِه ِر
ۡ ُّ ّللۡي
ُۡ ونۡأنۡ َي َت َوَّط َّه ُرواهۡۡ َۡوٱ
ۡ رِ َجالۡۡي ُِّب
182

সহীহ বু খারী, হাদীস নং ১৮৭০; সহীহ মুসক্ষলম, হদীস নং ১৩৭০।
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“অবশযই দি মসক্ষজদ প্রক্ষতক্ষষ্ঠত হজয়জ

তাকওয়ার উপর প্রথম ক্ষদন

দথজক তা দবশী হকদার দি, তুক্ষম দসখাজন সালাত কাজয়ম করজত
দাাঁড়াজব। দসখাজন এমন দলাক আজ , িারা উত্তমরূজপ পক্ষবত্রতা অজতন
করজত

ভাজলাবাজস।

আর

আল্লাহ

পক্ষবত্রতা

অজতনকারীজদর

ভাজলাবাজসন।” [সূ রা আত-তাওবাহ, আয়াত: ১০৮]
আল্লামা সামহূ দী বজলন, ‘কুবা ও মদীনা- উভয় স্থাজনর মসক্ষজদ প্রথম
ক্ষদন দথজকই তাকওয়ার ওপর প্রক্ষতক্ষষ্ঠত। উক্ত আয়াজত তাই উভয়
মসক্ষজজদর কথা বলা হজয়জ ।’183
মসক্ষজজদ নববীর আজরকক্ষট ফিীলত হজলা, এজত এক নামাি পড়জল
এক হাজার নামাি পড়ার সাওয়াব পাওয়া িায়। সু তরাং এখাজন এক
ওয়াক্ত নামাি পড়া অনয মসক্ষজজদ য় মাস ক্ষবশ ক্ষদন সালাত পড়ার
সমতুলয। ইবন উমার রাক্ষদয়াল্লাহু আনহুমা দথজক বক্ষণতত, রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম বজলন,
م
َ « َصالة ف َم مسجدي َه َذا أَفم َض هل م من أَلمف َصالة ف
 هإل ال َم مس هج َد،يما هس َو هاه
ه
ه
ه ه
ه
ه
م
َ اْل َ َر
»ام
“আমার এ মসক্ষজজদ এক সালাত আদায় করা মসক্ষজজদ হারাম াড়া
অনযানয মসক্ষজজদ এক হাজার সালাত আদায় করার দিজয়ও
উত্তম।”184

183
184

শাইখ সফীউর রহমান মুবারকপুরী, তারীখুল মাদীনাক্ষতল মুনাওয়ারা: পৃ . ৭৫।
সহীহ বু খারী, হাদীস নং ১১৯০; সহীহ মুসক্ষলম, হদীস নং ১৩৯৪। (পাি

মুসক্ষলজমর)

145

আবূ দারদা রাক্ষদয়াল্লাহু আনহু দথজক বক্ষণতত অপর এক বণতনায়
রজয়জ , রাসূ লুল্লাহ
َم
هم
ف َم مس هج هد مي بهأل هف

সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম বজলন,
م
َ َم
َ َّ َ ه م م
َ َ َ َّ َ ه
الصالة
ف ال َم مس هج هد اْل َ َرامه به همائ هة أل هف صالة و
«الصالة ه
م
َ َ َ
َ
َ َ
َ
َّ َ
الصال هة م َ م
َّ الة َو
»ت ال همقد هس هِب مم هس همائة صالة
ص
ف بي ه
ه

“মসক্ষজজদ হারাজম এক সালাত এক লাখ সালাজতর সমান, আমার
মসক্ষজজদ (মসক্ষজজদ নববী) এক সালাত এক হাজার সালাজতর সমান
এবং বাইতুল-মুকাোজস এক সালাত পাাঁিশ সালাজতর সমান।”185
মসক্ষজজদ নববীর ফিীলত সম্পজকত অনয এক হাদীজস রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম বজলন,
م
َم
َّ ِّ َ ه
َ َ
َه
َ َ َ َ
، َو َم مس هج هد مي هذا، ال َم مس هج هد اْل َ َرام:اج َد
«ل تشد الرحال إل إل ثالث هة مس ه
م
َ َم
»َوال َم مس هج هد األقص
“ক্ষতনক্ষট মসক্ষজদ াড়া অনয দকাথায়ও (সওয়াজবর আশায়) সফর করা
জাজয়ি দনই: মসক্ষজদু ল হারাম, আমার এ মসক্ষজদ ও মসক্ষজদু ল
আকসা।”186
আবূ হুরাইয়া রাক্ষদয়াল্লাহু আনহু দথজক বক্ষণতত, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম বজলন,

185

মাজমা‘উি িাওয়াইদ: ৪/১১।

186

সহীহ বু খারী, হাদীস নং ১১৮৯, সহীহ মুসক্ষলম, হদীস নং ১৩৯৭।
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َ َ َم َم
َ َّ َ م َ َ َ َّ ه ه َ م ه َ ِّ ه ه َ ه َ َ م
َ م َ َ َ م
ْنل هة
م
ب
و
ه
ف
،
ه
م
ل
ع
ي
و
أ
ه
م
ل
ع
ت
ي
ري
ْل
ل
إ
ه
ت
ه
ه
ه
 لم يأ ه،«من جاء مس هج هدي هذا
ه ه
َ
َ َ ََ م َ َ َم
َمه
َ مه
َ
َّ  َف هه َو ب َم مْنلَ هة،ك
الر هج هل ينظ هر هإل
ري ذل ه
يل ا ه
ه ه
 ومن جاء هلغ ه،لل
المجا هه هد هف س هب ه
َمتَ ه َ م
»ريهه
اع غ ه
“দি আমার এই মসক্ষজজদ দকবল দকাজনা কলযাণ দশখার জনয ক্ষকংবা
দশখাজনার জনয আসজব, তার মিতাদা আল্লাহর রাোয় ক্ষজহাদকারীর
সমতুলয। পিান্তজর দি অনয দকান উজেজশয আসজব, দস ঐ বযক্ষক্তর
নযায়, দি অজনযর মাল-সামগ্রীর প্রক্ষত তাকায়।”187
আবূ উমামা আল-বাজহলী রাক্ষদয়াল্লাহু আনহু দথজক বক্ষণতত, রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম বজলন,
َ ً َ م َ َ َ َّ َ َ م
ِّ ه َ َ َ َ َ م
« َم من َغ َدا إ َل ال م َم مسجد ل يهر ه
 َكن هل كأج هر،ريا أ مو ِهيعل َمه
يد إهل أن يتعلم خ
ه ه
ه
ه
َّ ه ه
ًّ ََحاج ت
».اما هحجته
“দি বযক্ষক্ত একমাত্র দকান কলযাণ দশখা বা দশখাজনার উজেজশয
মসক্ষজজদ (নববীজত) আসজব, তার জনয পূ ণত একক্ষট হজজর সাওয়াব
দলখা হজব।”188
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাজমর ঘর (সাইজয়দা আজয়শা
রাক্ষদয়াল্লাহু আনহার ঘর) ও তাাঁর ক্ষমম্বজরর মাঝখাজনর জায়গাটুকুজক
জান্নাজতর অনযতম উদযান বলা হয়। রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ
ওয়াসাল্লাম বজলন,

َّ م
َ
ِت ومنم َ م
َ َ« َما ب
َ
ني بَي م م
».اض اْلَنة
َبي َر موضة همن هري ه
ه ه
ه

187

ইবন মাজাহ, হাদীস নং ২৭৭।
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“আমার ঘর ও আমার ক্ষমম্বজরর মাঝখাজনর অংশটুকু রওিাতুন ক্ষমন
ক্ষরয়াক্ষিল জান্নাত (জান্নাজতর উদযানসমুজহর একক্ষট উদযান)।”189
রওিা শরীফ ও এর আজশপাজশ অজনক গুরুত্বপূ ণত ক্ষনদশতন রজয়জ ।
এসজবর মজিয উজল্লখজিাগয হজলা, পূ বত ক্ষদজক রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাজমর হুজরা শরীফ। তার পক্ষশ্চম ক্ষদজকর দদওয়াজলর
মিযখাজন তাাঁর ক্ষমহরাব এবং পক্ষশ্চজম ক্ষমম্বর। এখাজন দবশ ক্ষক ু
পাথজরর খুাঁক্ষট রজয়জ । দসসজবর সাজথ জক্ষড়জয় আজ অজনক গুরুত্বপূ ণত
ক্ষনদশতন ও স্মৃক্ষত, িা হাদীস ও ইক্ষতহাজসর ক্ষকতাজব স্বণতািজর ক্ষলক্ষখত
আজ । রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাজমর িু জগ এসব খুাঁক্ষট
ক্ষ ল দখজুর গাজ র। এগুজলা ক্ষ ল: ১. উসতুওয়ানা আজয়শা বা আজয়শা
রাক্ষদয়াল্লাহু আনহু-এর খুাঁক্ষট। ২. উসতুওয়ানাতুল-উফূদ বা প্রক্ষতক্ষনক্ষি
দজলর খুাঁক্ষট। ৩. উসতুওয়ানাতুত-তাওবা বা তাওবার খুাঁক্ষট। এক্ষটজক
উসতুয়ানা আবূ লু বাবাও বলা হয়। ৪. উসতুওয়ানা মুখাল্লাকাহ বা
সু গক্ষন্ধ জ্বালাজনার খুাঁক্ষট। ৫. উসতুওয়ানাতুস-সারীর বা খাজটর সাজথ
লাজগায়া খুাঁক্ষট। এবং ৬. উসতুওয়ানাতুল-হার

বা ক্ষমহরা

তথা

পাহাদারজদর খুক্ষাঁ ট।
মুসক্ষলম শাসকজদর কাজ

এই রওিা বরাবরই ক্ষ ল খুব গুরুত্ব ও

িজত্নর ক্ষবেয়। উসমানী সু লতান সলীম রওিা শরীজফর খুাঁক্ষটগুজলার
অজিতক পিতন্ত লাল-সাদা মারজবল পাথর ক্ষদজয় মুক্ষড়জয় দদন। অতপর
আজরক উসমানী সু লতান আবদু ল মাজীদ এর খুাঁক্ষটগুজলার সংস্কার ও
পুনুঃক্ষনমতাণ কজরন। ১৯৯৪ সাজল দসৌক্ষদ সরকার পূ বতবততী সকল
189
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বাদশাহর তুলনায় উৎকৃষ্ট পাথর ক্ষদজয় এই রওিার খুাঁক্ষটগুজলা দঢজক
দদন এবং রওিার দমজঝজত দামী কাজপতট ক্ষবক্ষ জয় দদন।
মসক্ষজজদ নববীজত প্রজবজশর আদব
আবাসস্থল দথজক উিূ -দগাসল দসজর পক্ষরষ্কার-পক্ষরেন্ন হজয় িীজর-সু জস্থ
মসক্ষজজদ নববীর উজেজশয গমন করজবন। আল্লাহর প্রক্ষত ক্ষবনয় প্রকাশ
করজবন এবং রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাজমরর প্রক্ষত
দবক্ষশ দবক্ষশ দু রূদ পাি করজবন। ক্ষনজির দদা‘আ পড়জত পড়জত ডান
পা ক্ষদজয় মসক্ষজজদ নববীজত প্রজবশ করজবন:
َ م
َّ م
َم
َ َ م
َّ َ ه ه
َ اّلل الم
َ الشيم
َ كريم َو هسلم
َّ
يم
ط
ن
م
يم
د
ق
ال
ه
ن
ا
ط
ال
ه
ه
ج
و
ب
و
يم
ظ
ع
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ان الر هج ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه ه
«أعوذ به
ه
َّ
َ
َ
م
م
ه
َّ ه
َّ ه َ َ ه م
 َوافتَ مح م،ّب
 الل هه َّم اغ هف مر م،لل
ل ذنه مو م
ل
لل َوالصالة َوالسالم َع رسو هل ا ه
ِمْسِب ا ه
ه
ه
ه
َ ََمَ َ َ م
.»ْح هتك
أبواب ر
(আউিু ক্ষবল্লাক্ষহল আিীম ওয়া ক্ষবওয়াজক্ষহক্ষহল কারীম ওয়া সু লতাক্ষনক্ষহল
কাদীক্ষম ক্ষমনাশ শায়তাক্ষনর রাজীম। ক্ষবসক্ষমল্লাক্ষহ ওয়াস-সালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূ ক্ষলল্লাহ, আল্লাহুম্মাগক্ষফরলী িু নূবী ওয়াফ-তাহলী
আবওয়াবা রহমাক্ষতকা)।
“আক্ষম মহান আল্লাহর, তাাঁর সম্মাক্ষনত দিহারার এবং তাাঁর ক্ষিরন্তন
কতৃতজত্বর মািযজম ক্ষবতাক্ষড়ত শয়তান দথজক আশ্রয় প্রাথতনা করক্ষ ।’190
আল্লাহর নাজম আরম্ভ করক্ষ । সালাত ও সালাম রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাজমর ওপর। দহ আল্লাহ! আপক্ষন আমার গুনাহসমূ হ
িমা কজর ক্ষদন এবং আমার জনয আপনার রহমজতর দরজাসমূ হ খুজল
190

আবূ দাউদ, হাদীস নং ৪৬৬।
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ক্ষদন।”191
অতপর িক্ষদ দকাজনা ফরি সালাজতর জামাত দাাঁক্ষড়জয় িায় তজব
সরাসক্ষর জামাজত অংশ ক্ষনন। নয়জতা বসার আজগই দু ’রাকাত
তাক্ষহয়যাতুল মসক্ষজদ পড়জবন। আবূ কাতাদা রাক্ষদয়াল্লাহু আনহু দথজক
বক্ষণতত, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম বজলন,
َ َ َ َ َ َ ه ه ه م َ م َ َ َ َ م م َ َّ َ م َ َ َ م َ َ م
»ني
« هإذا دخل أحدكم المس هجد فال َي هلس حّت يركع ركعت ه
“দতামাজদর দকউ িখন মসক্ষজজদ প্রজবশ কজর, তখন দস দিন
দু ’রাকাত সালাত পজড় তজবই বজস।’192
আর সম্ভব হজল ফিীলত অজতজনর উজেজশয রওিার সীমানার মজিয
এই সালাত পড়জবন। কারণ, আবূ হুরাইরা রাক্ষদয়াল্লাহু আনহু দথজক
বক্ষণতত, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম বজলন,
َّ
َ
ِت ومنم َ م
َ َ« َما ب
َ
ني بَي م م
».اض اْلَنة
َبي َروضة همن هري ه
ه ه
ه
“আমার ঘর ও আমার ক্ষমম্বজরর মাঝখাজনর অংশটুকু রওিাতুন ক্ষমন
ক্ষরয়াক্ষিল জান্নাত (জান্নাজতর উদযানসমুজহর একক্ষট উদযান)।”193 আর
সম্ভব না হজল মসক্ষজজদ নববীর দিখাজন সম্ভব দসখাজনই পড়জবন।
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম কতৃতক মসক্ষজজদর এ
অংশজক অনযানয অংশ দথজক পৃথক গুজণ গুণাক্ষিত করা িারা এ
অংজশর আলাদা ফিীলত ও ক্ষবজশে দশ্রষ্ঠজত্বর প্রমাণ বহন কজর। আর
191

ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৭৭১।
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দস দশ্রষ্ঠত্ব ও ফিীলত অক্ষজতত হজব কাউজক কষ্ট না ক্ষদজয় দসখাজন
নফল সালাত আদায় করা, আল্লাহর ক্ষিক্ষকর করা, কুরআন পাি করা
িারা। তজব ফরি সালাত প্রথম কাতারগুজলাজত পড়া উত্তম। দকননা
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম বজলন,
َ
َ َ َ ِّ َ َ ه
َ مه ه ه م
».آخ هرها
ال أ َّولها َوَشها ه
«خري صفو هف الرج ه
“পুরুেজদর সবজিজয় উত্তম কাতার হজলা প্রথমক্ষট, আর সবজিজয়
খারাপ কাতার হজলা দশেক্ষট।”194
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম আজরা বজলন,
َ
َ
َ ه َّ َ م
ِّ َّ َ َ ِّ
َ َ م َ م َ ه ِّ ه
َي هد موا إل أن ي َّ مستَ هه هموا
«لو يعلم اَلاس ما هف اَلدا هء والصف األ ه
 ثم لم ه،ول
َ َ
َ
».َعليم هه ل مستَ َه هم موا َعليم هه
“মানু ে িক্ষদ আিান ও প্রথম কাতাজরর ফিীলত জানত, তারপর
লটাক্ষর করা

াড়া তা পাওয়ার সম্ভাবনা না থাকত, তাহজল অবশযই

তারা তার জনয লটাক্ষর করত।”195
সু তরাং এর িারা স্পষ্ট হজলা দি, মসক্ষজজদ নববীজত নফল সালাজতর
উত্তম জায়গা হজলা রাওিাতুম ক্ষমন ক্ষরয়াক্ষিল জান্নাত। আর ফরি
সালাজতর জনয উত্তম জায়গা হজলা প্রথম কাতার তারপর তার
ক্ষনকটস্থ কাতার।

194

সহীহ মুসক্ষলম, হদীস নং ১০১৩।

195

সহীহ বু খারী, হাদীস নং ৬১৫; সহীহ মুসক্ষলম, হদীস নং ৯৮১।
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রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম ও তাাঁর সাহাবীিজয়র কবর
ক্ষিয়ারত
তাক্ষহয়যাতুল মসক্ষজদ বা ফরি সালাত পড়ার পর রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম ও তাাঁর সাহাবীিজয়র কবজর সালাম ক্ষনজবদন
করজত িাজবন।
1. কবজরর কাজ

ক্ষগজয় কবজরর ক্ষদজক মুখ ক্ষদজয় ক্ষকবলাজক দপ জন

দরজখ দাাঁক্ষড়জয় বলজবন,
َّ
َ َ َّ ه َ َ م َ َ َ ه م
َمَه
َّ
َ هه
ه
الل َو َسل َم
 َصىل،لل َو َب َرَكته
لل َورْحة ا ه
السالم عليك يا رسول ا ه
َ ه
َ ََ َ َ َ َم َ َ َ َ َ َم
َ ه
.الل ن هب ًّيا ع من أ َّم هت هه
اك أف َضل َما َج َزى
 وجز،وبارك عليك
(আস্সালামু ‘আলাইকা ইয়া রাসূ লাল্লাহ ওয়া রাহমাতুল্লাক্ষহ ওয়া
বারাকাতুহু, সাল্লাু্ল্লাহু ও সাল্লামা ওয়া বারাকা ‘আলাইকা, ওয়া
জািাকা আফদালা মা জািাল্লাহু নাক্ষবয়যান ‘আন উম্মাক্ষতক্ষহ)।
“দহ আল্লাহর রাসূ ল, আপনার ওপর সালাম, আল্লাহর রহমত ও
তাাঁর বরকতসমূ হ। আল্লাহ আপনার ওপর সালাত, সালাম ও
বরকত প্রদান করুন। আর আল্লাহ দকান নবীর প্রক্ষত তার
উম্মজতর পি দথজক িত প্রক্ষতদান তথা সাওয়াব দপৌঁ ান,
আপনার প্রক্ষত তার দথজকও উত্তম প্রক্ষতদান ও সাওয়াব প্রদান
করুন।”
আর িক্ষদ এ িরজনর অনয দকাজনা উপিু ক্ত দদা‘আ পজড়ন তজব
তাও পড়জত পাজরন।
2. অতপর ডান ক্ষদজক এক হাত এক্ষগজয় আবূ বকর রাক্ষদয়াল্লাহু
আনহু-এর কবজরর সামজন িাজবন। দসখাজন পড়জবন,
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َ َّ ه َ َ م َ َ َ م َ َ َ ه م
لل هف
السالم عليك يا خ هليفة رسو هل ا ه
َ ه
ً
.ع من أمة حممد خريا

َ
،بَك مر
َ َو َج َز
اك

َ
َ َ َ َّ ه
الم َعليمك يَا أبَا
الس
ه
َ َ َ ه َم
الل عنك
 ر هض،أ َّم هت هه

(আস্সালামু ‘আলাইকা ইয়া আবা বাকর, আসসালামু ‘আলাইকা
ইয়া খালীফাতা রাসূ ক্ষলল্লাক্ষহ ফী উম্মাক্ষতহী, রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনকা
ওয়া জািাকা ‘আন উম্মাক্ষত মুহাম্মাক্ষদন খাইরা)।
3. এরপর আজরকটু ডাজন ক্ষগজয় উমার রাক্ষদয়াল্লাহু আনহুর কবজরর
সামজন দাাঁড়াজবন। দসখাজন বলজবন,
َ ه َ ه َ َّ ه َ َ م
َ الم مؤمن م
ري ه
ض ه
َ ك يَا أَ هم م
َ  َر ه،ني
الل
 السالم علي،عمر
هه
ه
ً
ه
.أ َّم هة حممد خريا

َ َ َ َّ ه
الم َعليمك يَا
الس
َ َ َ َ َ َ َم
اك ع من
عنك وجز

(আস্সালামু আলাইকা ইয়া উমার, আসসালামু ‘আলাইকা ইয়া
আমীরাল মুক্ষমনীন, রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনকা ওয়া জািাকা ‘আন
উম্মাক্ষত মুহাম্মাক্ষদন খাইরা।)
তারপর এখান দথজক িজল আসজবন। দদা‘আর জনয কবজরর
সামজন, ক্ষপ জন, পূ জবত বা পক্ষশ্চজম- দকাজনা ক্ষদজকই দাাঁড়াজবন না।
ইমাম মাজলক রহ. বজলন, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ
ওয়াসাল্লাজমর কবজরর সামজন শুিু সালাম জানাজনার জনয দাাঁড়াজব,
তারপর দসখান দথজক সজর আসজব। দিমনক্ষট ইবন উমার
রাক্ষদয়াল্লাহু আনহুমা করজতন। ইবনু ল জাওিী রহ. বজলন, শুিু
ক্ষনজজর দদা‘আ িাওয়ার জনয কবজরর সামজন িাওয়া মাকরূহ।
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ইবন তাইক্ষময়া রহ. বজলন, দদা‘আ িাওয়ার জনয কবজরর কাজ
িাওয়া এবং দসখাজন অবস্থান করা মাকরূহ।196
কবর ক্ষিয়ারজতর সময় ক্ষনজির আদবগুজলার প্রক্ষতও লিয রাখজবন:


রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাজমর উাঁিু মিতাদা ও
সম্মাজনর প্রক্ষত দখয়াল রাখজবন। উচ্চস্বজর দকাজনা কথা বলজবন
না।



ক্ষভজড়র মজিয িাক্কািাক্ষক্ক কজর অনযজক কষ্ট ক্ষদজবন না।



কবজরর সামজন দবক্ষশিণ দাাঁড়াজবন না।

মদীনায় দিসব জায়গা ক্ষিয়ারত করা সু ন্নাত
1. বাকী‘র কবরস্থান
2. মসক্ষজজদ কুবা’
3. শুহাদাজয় উহুজদর কবরস্থান
বাকী‘র কবরস্থান
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাজমর িু গ দথজক বাকী‘
মদীনাবাক্ষসর প্রিান কবরস্থান ক্ষহজসজব ক্ষবজবক্ষিত হজয় আসজ । এক্ষট
মসক্ষজজদ নববীর দক্ষিণ-পূ বত ক্ষদজক অবক্ষস্থত। মদীনায় মৃতুয বরণকারী
হাজার হাজার বযক্ষক্তর কবর রজয়জ

এখাজন। এজদর মজিয রজয়জ

স্থানীয় অক্ষিবাসী এবং বাইজর দথজক আগত ক্ষিয়ারতকারীগণ। এখাজন

196

ইবন তাইক্ষময়া, মাজমূ ‘ ফাতাওয়া: ২৪/৩৫৮।
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প্রায় দশ হাজার সাহাবীর কবর রজয়জ , িাজদর মজিয রজয়জ ন
(খাদীজা ও মায়মূ না রাক্ষদয়াল্লাহু আনহুমা

াড়া) রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাজমর সকল স্ত্রী, কনযা ফাজতমা, পুত্র ইবরাহীম, িািা
আব্বাস, ফুফু সাক্ষফয়যা, নাতী হাসান ইবন আলী এবং জামাতা উসমান
রাক্ষদয়াল্লাহু আনহুম াড়াও অজনক মহান বযক্ষক্ত।
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম প্রায়ই বাকী‘র কবরস্থান
ক্ষিয়ারত করজতন। দসখাজন ক্ষতক্ষন বলজতন,
َ َ َ َّ َ ه َ َ م ه م َ َ َ م ه م َ َ َ َ ه م َ ه
َّ َ ه
وع هدون غ ًدا هم َؤ َّجلون َو هإنا
«السالم عليكم دار قوم مؤ هم هنني وأتاكم ما ت
م
َ َ
إ من َش َ َّ ه
َ ه م َ ه َ َّ ه َّ م م َ م
».يع الغ مرقد
اء اّلل هبكم ل هحقون اللهم اغ هفر أله هل ب هق ه
ه
(আস্সালামু আলাইকুম দারা কাওক্ষমম মুক্ষমনীন ওয়া আতাকুম মা
তূ আ‘দু না গাদান মু‘আোলূ না ওয়া ইন্না ইনশাআল্লাহু ক্ষবকুম লাক্ষহকূন,
আল্লাহুম্মাগক্ষফর ক্ষলআহক্ষল বাকী‘ইল গারকাদ)।
“দতামাজদর ওপর শাক্ষন্ত বক্ষেতত দহাক দহ মু’ক্ষমনজদর ঘর, দতামাজদরজক
িার ওয়াদা করা হজয়ক্ষ ল তা দতামাজদর কাজ

এজসজ । আর

আগামীকাল (ক্ষকয়ামত) পিতন্ত দতামাজদর সময় বক্ষিতত করা হজলা। আর
ইনশাআল্লাহ দতামাজদর সাজথ আমরা ক্ষমক্ষলত হব। দহ আল্লাহ, বাকী‘
গারকাজদর অক্ষিবাসীজদর িমা করুন।”197
তা াড়া দকান দকান হাদীজস এজসজ , রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ
ওয়াসাল্লামজক আল্লাহ তা‘আলা বাকী‘উল গারকাজদ িাজদর দাফন করা
হজয়জ
197

তাজদর জনয িমা প্রাথতনার ক্ষনজদতশ ক্ষদজয়জ ন। এক হাদীজস

সহীহ মুসক্ষলম, হদীস নং ৯৭৪; ইবন ক্ষহববান: ৩১৭২।
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এজসজ , রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম বজলন, ‘আমার
কাজ ক্ষজবরীল এজসক্ষ জলন ...ক্ষতক্ষন বজলজ ন,
َ َّ َ َّ َ َ م ه ه َ َ م َ م
َ ََ م
َ ت أ مه َل م
َ « هإن ربك يأمرك أن تأ ه
»يع فت مستَغ هف َر ل ههم
اْل هق ه
“আপনার রব আপনাজক বাকী‘র কবরস্থাজন দিজত এবং তাজদর জনয
িমা প্রাথতনা করজত বজলজ ন।”
একদা আজয়শা রাক্ষদয়াল্লাহু আনহা বলজলন, দহ আল্লাহর রাসূ ল, আক্ষম
কীভাজব তাজদর
َ اّلل ال م هم مستَ مقدم
َّ ه
ني
ه ه

জনয দদা‘আ করজবা? ক্ষতক্ষন বলজলন, তুক্ষম বলজব,
َ َ َّ َ ه
َ ني َوال م هم مسلم
َ اَليَار م َن ال م هم مؤمن
ِّ َع أَ مهل
ني َو َي مر َح هم
«السالم
ه ه
هه
هه
ه
م
َ
َ
َ ه
ه
اء َّ ه
َ اوال م هم مستَأخر
َ ين َوإنَّا إ من َش
َ هم َّن
».اّلل بهك مم لال هحقون
ه ه
ه ه

(আসসালামু ‘আলা আহক্ষলদ ক্ষদয়াক্ষর ক্ষমনাল মুক্ষমনীন ওয়াল মুসক্ষলমীন
ওয়া ইয়ারহামুল্লাহুল মুসতাকক্ষদমীনা ক্ষমন্না ওয়াল মুসতা’ক্ষখরীন ওয়া
ইন্না ইনশাআল্লাহু ক্ষবকুম লালাক্ষহকূন)।
“মুক্ষমন-মুসক্ষলম বাক্ষসন্দাজদর ওপর সালাম। আল্লাহ আমাজদর পূ বতবততী
ও পরবততী সবার ওপর রহম করুন। ইনশাআল্লাহ আমরা দতামাজদর
সাজথ ক্ষমক্ষলত হব।”198
মসক্ষজজদ কুবা
মদীনা পল্লীজত রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম কতৃতক
প্রক্ষতক্ষষ্ঠত প্রথম মসক্ষজদ এক্ষট। মক্কা দথজক মদীনায় ক্ষহজরজতর পজথ

198

সহীহ মুসক্ষলম, হদীস নং ৯৭৪; নাসাঈ, হাদীস নং ২০৩৯।
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রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম প্রথজম কুবা199 পল্লীজত
আমর ইবন আউফ দগাজত্রর কুল ূ ম ইবন ক্ষহদজমর গৃজহ অবতরণ
কজরন। এখাজন তাাঁর উট বাাঁজিন। তারপর এখাজনই ক্ষতক্ষন একক্ষট
মসক্ষজদ ক্ষনমতাণ কজরন। এর ক্ষনমতাণকাজজ ক্ষতক্ষন স্বশরীজর অংশগ্রহণ
কজরন। এ মসক্ষজজদ ক্ষতক্ষন সালাত পড়জতন। এক্ষটই প্রথম মসক্ষজদ
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম দিখাজন তাাঁর সাহাবীজদর
ক্ষনজয় প্রকাজশয একসজঙ্গ নামাি আদায় কজরন।
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম তাাঁর জীবজনর দশে ক্ষদন
পিতন্ত এ মসক্ষজজদ নামাি আদায় করজত িাইজতন। সপ্তাজহ অন্তত
একক্ষদন ক্ষতক্ষন এ মসক্ষজজদর ক্ষিয়ারজত গমন করজতন। ইবন উমার
রাক্ষদয়াল্লাহু আনহুমা তাাঁর অনু করজণ প্রক্ষত শক্ষনবার মসক্ষজজদ কুবার
ক্ষিয়ারত করজতন। ইবন উমার রাক্ষদয়াল্লাহু আনহুমা বজলন, ‘নবী
সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম প্রক্ষত শক্ষনবাজর দহাঁজট ও বাহজন িজড়
মসক্ষজজদ কুবায় দিজতন।’200
মসক্ষজজদ কুবার ফিীলত সম্পজকত রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ
ওয়াসাল্লাম বজলন,
َ م َ َ َ َ َّ َ م َ َ َ م
َّ َ ه
َ َ َه م َ ه
»ل هعدل ع مم َرة
ت هذا ال َم مس هج َد َم مس هج َد قبَاء ف َصىل هفي هه َكن
«من خرج حّت يأ ه

199

মদীনার অদূ জর একক্ষট গ্রাজমর নাম। বততমাজন এক্ষট মদীনার অংশ।

200

সহীহ বু খারী, হাদীস নং ১১৯৩; সহীহ মুসক্ষলম, হদীস নং ১৩৯৯।
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“দি বযক্ষক্ত (ঘর দথজক) দবর হজয় এই মসক্ষজদ অথতাৎ মসক্ষজজদ কুবায়
আসজব। তারপর এখাজন সালাত পড়জব। তা তার জনয একক্ষট
উমরার সমতুলয।”201
শুহাদাজয় উহুজদর কবরস্থান
২য় ক্ষহজরীজত সংঘক্ষটত উহুদ িু জদ্ধর শহীদজদর কবরস্থান ক্ষিয়ারত
করা।

দসই িু জদ্ধ রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাজমর িািা

হামিা রাক্ষদয়াল্লাহু আনহু সহ ৭০ জন সাহাবী শহীদ হন। এখাজনই
তাাঁজদরজক কবর দদওয়া হয়। তাাঁজদর জনয দদা‘আ করা এবং তাাঁজদর
জনয রহমত প্রাথতনা করা। সপ্তাজহর দিজকান ক্ষদন দিজকান সময়
দসখাজন ক্ষিয়ারজত িাওয়া িায়। অজনজক জুমু‘আ বার বা বৃ হস্পক্ষতবার
িাওয়া উত্তম মজন কজরন, তা ক্ষিক নয়।
উপজরাক্ষল্লক্ষখত স্থানগুজলাজত িাওয়ার কথা হাদীজস এজসজ

ক্ষবিায়

দসখাজন িাওয়া সু ন্নাত। এ াড়াও মদীনাজত আজরা অজনক ঐক্ষতহাক্ষসক
ও স্মৃক্ষতক্ষবজক্ষড়ত স্থান রজয়জ । ইবাদত মজন না কজর দসসব স্থান
পক্ষরদশতন করাজত দকাজনা দদাে দনই। দিমন, মসক্ষজজদ ক্ষকবলাতাইন,
মসক্ষজজদ ইজাবা, মসক্ষজজদ জুমা‘, মসক্ষজজদ বনী হাজর া, মসক্ষজজদ
ফাৎহ, মসক্ষজজদ মীকাত, মসক্ষজজদ মুসাল্লা ও উহুদ পাহাড় ইতযাক্ষদ।
ক্ষকন্তু দকাজনািজমই দসগুজলাজক ইবাদজতর দিত্র বজল মজন করা িাজব
না।

201

হাজকম, মুোদরাক: ৩/১২।
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মসক্ষজজদ ক্ষকবলাতাইন
এক্ষট একক্ষট ঐক্ষতহাক্ষসক মসক্ষজদ। মদীনা দথজক পাাঁি ক্ষকজলাক্ষমটার দূ জর
খািরাজ দগাজত্রর বানূ সালামা শাখা দগাজত্র অবক্ষস্থত। বনূ সালামা
দগাজত্রর মহল্লায় অবক্ষস্থত হওয়ার কারজণ মসক্ষজজদ ক্ষকবলাতাইনজক
মসক্ষজজদ বনী সালামাও বলা হয়। একই সালাত এই মসক্ষজজদ দু ই
ক্ষকবলা তথা বাইতুল-মুকাোস ও কা‘বাঘজরর ক্ষদজক পড়া হজয়ক্ষ ল
বজল এজক মসক্ষজজদ ক্ষকবলাতাইন বা দু ই ক্ষকবলার মসক্ষজদ বলা হয়।
বারা’ ইবন আজিব রাক্ষদয়াল্লাহু আনহু দথজক বক্ষণতত, ‘রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম বাইতুল-মুকাোজসর ক্ষদজক ক্ষফজর দোল
বা সজতর মাস সালাত পজড়জ ন। তজব রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ
ওয়াসাল্লাম মজন মজন কা‘বামুখী হজয় সালাত পড়জত িাইজতন। এরই
দপ্রক্ষিজত আল্লাহ তা‘আলা নাক্ষিল কজরন,
َ َ َ ۡ َ َ َ َ َٰ َ ۡ َ َ ۡ َ َّ َ َ ُ َ َ َّ َ ا
َ ۡ َ َ ُّ َ َ َٰ َ َ ۡ َ
ۡوَّط َۡر
ۡۡ ك ۡش
ۡ جه
ۡ ك ۡق ِۡبلةۡ ۡت ۡرض ۡىهۡا ه ۡفو ِۡل ۡو
ۡ ف ۡٱلسمۡاءِۡ ۡفلنو ِلن
ِۡ ۡك
ۡ ج ِه
ۡ ب ۡو
ۡ ى ۡتقل
ۡ ﴿ق ۡد ۡنر
ۡ
ۡ
ُّ َ ُ ُ َ ُ ۡ َ َ َ َ
َ ُ َ
]٩١١ :وَّط َرۡهُۥۡ﴾ [اْلقرة
ۡۡ نت ۡۡمۡف َولواۡۡ ُو ُجوهك ۡۡمۡش
ثۡماۡك
ۡ امىۡوح ۡي
ِۡ لر
ۡ ج ِۡدۡٱ
ۡۡ ٱۡل َم
ِ س
“আকাজশর ক্ষদজক বার বার দতামার মুখ ক্ষফরাজনা আমরা অবশযই
দদখক্ষ । অতএব, আমরা অবশযই দতামাজক এমন ক্ষকবলার ক্ষদজক
ক্ষফরাব, িা তুক্ষম প ন্দ কর। সু তরাং দতামার দিহারা মাসক্ষজদু ল
হারাজমর ক্ষদজক ক্ষফরাও এবং দতামরা দিখাজনই থাক, তার ক্ষদজকই
দতামাজদর দিহারা ক্ষফরাও।” [সূ রা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৪৪] এ
আয়াত নাক্ষিল হবার সাজথ সাজথ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম
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কা‘বার ক্ষদজক ক্ষফজর িান।”202
ইবন সা‘দ উজল্লখ কজরন, ‘নবী সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম বনূ
সালামার উজম্ম ক্ষবশর ইবন বারা’ ইবন মা‘রূর রাক্ষদয়াল্লাহু আনহুএর
সািাজত িান। দসখাজন তাাঁর জনয খাদয প্রস্তুত করা হয়। ইজতামজিযই
দিাহর সালাজতর সময় ঘক্ষনজয় আজস। দকাজনা দকাজনা বণতনায়
আসজরর সালাজতর কথা উক্ষল্লক্ষখত হজয়জ । রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম তাাঁর সাহাবীজদর ক্ষনজয় সজব মাত্র দু ই রাকাত
সালাত আদায় কজরজ ন, এরই মজিয কা‘বামুখী হজয় সালাত আদাজয়র
ক্ষনজদতশ আজস। সাজথ সাজথ ক্ষতক্ষন কা‘বামুখী হজয় িান এবং দসক্ষদজক
ক্ষফজরই অবক্ষশষ্ট দু ’রাকাত আদায় কজরন। এ কারজণই মসক্ষজদক্ষটর
নাম হজয় িায় মসক্ষজজদ ক্ষকবলাতাইন বা দু ই ক্ষকবলার মসক্ষজদ।’203

202

সহীহ বু খারী, হাদীস নং ৩৯৯।

203

ড ইক্ষলয়াস আবদু ল গনী, আল-মাসাক্ষজদ আল-আ াক্ষরয়যা: পৃ . ১৮৬।
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