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গ্রন্থযি হজ, উমরা ও মসযজষদ নববীর যিয়ারত যবেয়ক একযি 
পূণ্াঙ্গ ও সব্াঙ্গসুন্দর সঙ্কলন। হজ-উমরা-যিয়ারষতর যবযধ্-যবধ্ান 
বণ্নার দেষত্র যবশুদ্ধতা ও সূক্ষ্মতার প্রযত দলখকবৃন্দ গুরুত্ব 
যদষয়ষুন। সহীহ হাদীস ও মষতর আষলাষক, দুব্ল হাদীস ও 
মত বজ্ন কষর গ্রন্থযিষক হাজী, উমরা পালনকারী ও 
যিয়ারতকারী প্রযতযি মানুষের দবাধ্েময করার প্রয়াসও লেণীয়। 
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ভূযমকা 
 

যবসযমল্লাযহর রাহমাযনর রাহীম 

সকল প্রশংসা আল্লাহ তা‘আলার, যিযন আমাষদর জনয ইসলামষক দীন 
যহষসষব পুন্দ কষরষুন এবং বাইতুল্লাহ’র হজ ফরি কষরষুন। 
সালাত ও সালাম সৃযষ্টর দসরা দসই মহামানষবর ওপর, িাষক যতযন 
যহদায়াষতর দূত যহষসষব আমাষদর কাষু দপ্ররণ কষরষুন। শাযন্ত 
বযে্ত দহাক তাাঁর পযরবার-পযরজন, সঙ্গী-সার্থী ও অনােত সকল 
অনুসারীর ওপর।  

হজ যবশ্ব মুসযলষমর যমলনষমলা। এ এক যবশাল ও মহযত সমাষবশ। 
ভাো, বণ,্ দদশ ও স্বভাব-প্রকৃযতর যভন্নতা সষেও এখাষন দুযনয়ার 
নানা প্রাষন্তর মানুে এক মহৎ ইবাদষতর লষেয একযত্রত হয়। এযি 
একযি আযিক, তদযহক, আযর্্থক ও দমৌযখক ইবাদত। এষত সামাযজক 
ও তবযশ্বক, দাওয়াহ ও প্রিার এবং যশো ও সংসৃ্কযতর নানা যবেষয়র 
সমাহার ঘষি। তাই এর িাবতীয় যনয়ম-কানূন ও যবযধ্-যবধ্ান সম্পষক্ 
জ্ঞাত হওয়া এবং তা সযঠকভাষব পালন করা একান্ত প্রষয়াজন। মূলত 
এসষবর মাধ্যষমই হাজী সাষহবান সযঠক অষর্্থ তাষদর হজ পালন 
করষত পারষবন, দপৌঁুষত পারষবন তাষদর মূল লষেয। কাযিত দস 
লষেয দপৌঁুার দেষত্র তাষদরষক সহায়তা প্রদাষনর জনযই আমাষদর এ 
প্রয়াস। আমরা কতিুকু সফল হষয়যু, তা যবিাষরর ভার 
যবজ্ঞপাঠকষদর ওপর।  

বইযির আষদযাপান্ত জুষড় আষু বাংলাষদশ িযাযরষিবল এণ্ড যরসাি্ 
ফাউষেশন (BCRF) -এর েষবেণা পযরেদ এবং সম্পাদকমণ্ডলীর 
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একান্ত যনষ্ঠা ও শ্রষমর স্বাের। এুাড়াও েষবেণার যবযভন্ন পি্াষয় 
িাষদর সহষিাযেতা আমাষদরষক ঋণী কষরষু তারা হষলন, মাওলানা 
আসাদুোমান, মাওলানা জাষকরুল্লাহ আবুল খাষয়র, ভাই 
ওয়ালীউল্লাহ, ঢাকা যবশ্বযবদযালষয়র আরবী যবভাষের ুাত্র 
কামারুোমান শামীম, মুহাম্মাদ জুনাষয়দ, উষম্ম হানী ও আবু্দল্লাহ 
আল-মামুনসহ দবশ কজন দমধ্াবী মুখ। যবজ্ঞজনষদর পরামশ্ ও 
সযক্রয় অংশগ্রহণও আমাষদরষক অষনকাংষশ ঋণী কষরষু। আল্লাহ 
তা‘আলা তাষদর সকলষক উত্তম প্রযতদান যদন।  

 

মুফযত মুহাম্মাদ নু‘মান আবুল বাশার 

দিয়ারমযান 

      BCRF 
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সম্পাদকমণ্ডলীর কর্থা 

যবসযমল্লাযহর রাহমাযনর রাহীম 

হজ ইসলাষমর অনযতম স্তম্ভ। যবশ্বমুসযলষমর দশ্রষ্ঠতম একক 
যমলনষকযিক আমল। হষজর এ আমলযি যবশুদ্ধভাষব পালষনর 
সহায়ক যহষসষব যবযভন্ন ভাোয় প্রিুর বই-পুস্তক রষয়ষু। বাংলা 
ভাোয়ও বইষয়র অভাব দনই। অভাব রষয়ষু পযরপূণ্ ও পূণ্াঙ্গ তর্থয-
প্রমাণ সমৃদ্ধ হষজর মূল কাি্াবযলসহ িাবতীয় কম্সমূষহর সযঠক 
যনষদ্শনামূলক একযি স্বতন্ত্র বইষয়র। বাংলাষদশ িযাযরষিবল এণ্ড 
যরসাস্ ফাউষেশন (BCRF) দস অভাব পূরষণ এযেষয় এষসষু।  

হষজর আমলসমূষহর যবেষয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম 
দর্থষক বণ্নাকারীর বণ্নার যভন্নতার কারষণ মতযবষরাধ্পূণ ্
বণ্নাসমূষহর মষধ্য সমন্বয় সাধ্ন বা অযধ্ক যবশুদ্ধ মতগুষলা বইযিষত 
সযন্নষবযশত হষয়ষু। প্রষয়াজনীয় দদা‘আগুষলার বাংলা উচ্চারণ দদওয়া 
হষয়ষু। আরবী যকুু বষণ্র সযঠক উচ্চারণ অনয ভাোয় সম্ভব হয় না। 
দসষেষত্র পাঠকষক আষলমেষণর কাু দর্থষক সযঠক উচ্চারণ দজষন 
দনওয়ার অনুষরাধ্ রইল। যকুু যকুু পযরভাোর সংযেি বণ্না 
আলাদাভাষব প্রদান করা হষয়ষু। সকল আমষলর দেষত্রই শুধু্ বই 
পষড় পূণ্াঙ্গ ও সুিারুরূষপ আমল করা সম্ভব নয়। দসজনয যবজ্ঞ 
আষলমষদর কাু দর্থষক যশো দনওয়া উযিৎ।  

বইযি যনভু্ল করার দিষ্টা করা হষয়ষু। মানুে ভুষলর উষব ্নয়। িযদ 
কাষরা দিাষখ দকাষনা ভুল ধ্রা পষড়, তা অবযহত করষল কৃতজ্ঞ হব। 
BCRF-এর অষনকগুষলা ভাষলা কাষজর মষধ্য এ বইযি প্রকাষশর 
উষদযাে খুবই প্রশংসনীয়। এর উষদযাক্তা ও সংয্ষ্ট সকলষক আল্লাহ 
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কবুল করুন এবং তাষদর কম্পযরযধ্ বৃযদ্ধ করুন। আমীন।  

ড. আবু্দল জলীল 
ও 

ড. আবু বকর মুহাম্মাদ জাকাযরয়া মজুমদার 
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لَرّحيمِّٱِلَرِنَٰمۡحٱِلَِلِّٱِِمۡسِب  

হষজর সফর 
সফষরর দদা‘আ 

আবদুল্লাহ ইবন উমার রাযদয়াল্লাহু আনহুমা দর্থষক বযণ্ত, রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম িখন সফষরর উষেষশয উষির যপষঠ 
আষরাহণ করষতন, তখন বলষতন,  

َر ََلَا َهَذا َوَما ُكنَّا ََلُ ُمْقِرِننْي، » ، ُسبْحاَن اذِلْي َسخَّ ْكََبُ
َ
، اهلُل أ ْكََبُ

َ
، اهلُل أ ْكََبُ

َ
اهلُل أ

إِنَّا نَْسألَُك ِِفْ َسَفِرِِنا َهَذا الَِبَّ واتلَّْقوى، وِمَن الَْعَمِل وإِنَّا إََِل ربِّنَا لَُمنَْقِلبُون، الَّلُهمَّ 
اِحُب ِف  ن َعلَيْنا َسَفَرنا َهَذا واْطوِعنَّا بُعَده، الَّلُهمَّ أنَْت الصَّ ما تَْرََض، الَّلُهمَّ هِوِّ

ُعوُْذ بَِك ِمنْ 
َ
ْ أ لُهمَّ إِِِنِّ

ْهِل، الَّ
َ
َفِر، َواْْلَِليَْفُة ِِف األ َفِر َوَكآبَِة الَْمنَْظر،  السَّ َوْعثَاِء السَّ

ْهِل 
َ
  .«وَُسوِء الُمنَْقلَِب ِِفْ الَْماِل واأل

(আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। সুবহানাল্লািী 
ুাখ্খারা লানা হািা ওয়ামা কুন্না লাহূ মুকযরনীন; ওয়া ইন্না ইলা 
রযববনা লামুনকাযলবুন। আল্লাহুম্মা ইন্না নাসআলুকা যফ সাফাযরনা 
হািাল-যবর্া ওয়াত-তাকওয়া, ওয়া যমনাল আমাযল মা-তারদা। 
আললাহুম্মা হাওযয়ন ‘আলাইনা সাফারানা হািা ওয়াতযব ‘আন্না 
বু‘দাহু। আল্লাহুম্মা আনতাস সাষহবু যফস-সাফাযর, ওয়াল খালীফাতু 
যফল আহযল। আল্লাহুম্মা ইন্নী আউিুযবকা যমন ওয়া‘ুাইস সাফাযর ওয়া 
কাআবাযতল মানিাযর ওয়া সূইল মুনকালাযব যফল মাযল ওয়াল 
আহযল।) 

“আল্লাহ মহান। আল্লাহ মহান। আল্লাহ মহান। পযবত্র দসই মহান সো 
যিযন আমাষদর জনয এষক বশীভূত কষরষুন, িযদও আমরা এষক 
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বশীভূত করষত সেম যুলাম না। আর আমরা অবশযই যফষর িাব 
আমাষদর রষবর যনকি। দহ আল্লাহ, আমাষদর এ সফষর আমরা 
আপনার যনকি প্রার্্থনা জানাই সৎকাজ ও তাকওয়ার এবং এমন 
আমষলর িাষত আপযন সন্তুষ্ট হন। দহ আল্লাহ, আমাষদর জনয এ 
সফর সহজ করুন এবং এর দূরত্ব কযমষয় যদন। দহ আল্লাহ, এ 
সফষর আপযনই আমাষদর সার্থী এবং পযরবার-পযরজষনর আপযনই 
তোবধ্ানকারী। দহ আল্লাহ, আমরা আপনার আশ্রয় প্রার্্থনা করযু 
সফষরর কষ্ট ও অবাযিত দৃশয দর্থষক এবং সম্পদ ও পযরজষনর মষধ্য 
মন্দ প্রতযাবত্ন দর্থষক।”  

আর সফর দর্থষক যফষরও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম 
উপষরাক্ত দদা‘আগুষলা পড়ষতন এবং সাষর্থ এ অংশযি দিাে করষতন-  

 .«َحاِمُدْونَ  آئِبُْوَن، تَائِبُْوَن، ََعبُِدْوَن، لَِرِِبِنَا»

(আযয়বূনা, তাযয়বূনা, আযবদূনা, যল রাযববনা হাযমদূন)  

“আমরা আমাষদর রষবর উষেষশয প্রতযাবত্নকারী, তাওবাকারী, 
ইবাদতকারী ও আমাষদর রষবর প্রশংসাকারী।”1 

 

                                                           
1 সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১৩৪২। 
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প্রর্থম অধ্যায়: হজ-উমরা কী, দকন ও কখন 

 

 হজ-উমরার যবযধ্-যনষেধ্ জানা ওয়াযজব দকন 

 বদলী হজ 

 হষজর প্রকারষভদ 

 হষজর ফরি-ওয়াযজব 

 উমরার যবধ্ান 

 উমরার ফরি-ওয়াযজব 

 হজ ফরি ও উমরা ওয়াযজব হওয়ার শতস্মূহ 

 হজ ও উমরার ফিীলত 

 হষজর প্রকারষভদ 

 বদলী হজ 
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হজ-উমরার যবযধ্-যনষেধ্ জানা ওয়াযজব দকন 

প্রষতযক মুসযলষমর ওপর ইসলামী জ্ঞান অজ্ন করা ফরি। আর 
প্রষয়াজনীয় মুহূষত্র জ্ঞান অজ্ন করা যবষশেভাষব ফরি। বযবসায়ীর 
জনয বযবসা সংক্রান্ত ইসলামী যবযধ্-যবধ্ান জানা ফরি। কৃেষকর জনয 
কৃযে সংক্রান্ত ইসলাষমর িাবতীয় যনষদ্শনা জানা ফরি। দতমযন 
ইবাদষতর দেষত্রও সালাত কাষয়মকারীর জনয সালাষতর িাবতীয় 
মাসআলা জানা ফরি। হজ পালনকারীর জনয হজ সংক্রান্ত িাবতীয় 
মাসআলা জানা ফরি।  

প্রিুর অর্্থ বযয় ও শারীযরক কষ্ট সহয কষর হজ দর্থষক দফরার পর 
িযদ আষলষমর কাষু যেষয় বলষত হয়,‘আযম এই ভুল কষরযু, দদখুন 
দতা দকাষনা পর্থ করা িায় যক-না’, তষব তা দুুঃখজনক তব যক। অর্থি 
তার ওপর ফরি যুল, হষজর সফষরর পূষব্ই এ সম্পষক্ সযঠক জ্ঞান 
অজ্ন করা। ইমাম বুখারী রহ. তার রযিত সহীহ গ্রষন্থর একযি 
পযরষেদ-যশষরানাম কষরষুন এভাষব: 

ُ }باب الِْعلُْم َقبَْل الَْقْوِل َوالَْعَمِل.ِلَقْوِل اهلِل َتَعاََل:  نَُّه اَل إََِلَ إاِلَّ اّللَّ
َ
 {فَاْعلَْم أ

(এ অধ্যায় ‘কর্থা ও কাষজর আষে জ্ঞান লাভ করার যবেষয়’; কারণ 
আল্লাহ তা‘আলা বষলন, ‘সুতরাং তুযম ‘জান’ দি, যতযন ুাড়া দকাষনা 
ইলাহ দনই)। ইমাম বুখারী রহ. এখাষন কর্থা ও কাষজর আষে ইলম 
তর্থা জ্ঞানষকই অগ্রাযধ্কার যদষয়ষুন। তাুাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইযহ ওয়াসাল্লাম দর্থষক সহীহ হাদীষস বযণ্ত হষয়ষু:  

ُخُذوا»»
ْ
 «َمنَاِسَكُكمْ  تِلَأ
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“দতামরা আমার কাু দর্থষক দতামাষদর হজ ও উমরার যবযধ্-যবধ্ান 
যশষখ নাও।”2 এ হাদীস দর্থষক প্রমাযণত হয়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইযহ ওয়াসাল্লাম আমাষদরষক হজ ও উমরা পালষনর আষেই হজ 
সংক্রান্ত িাবতীয় আহকাম সম্পষক্ জ্ঞান লাভ করার যনষদ্শ 
যদষয়ষুন।  

অতএব, আমরা যনুঃসষন্দষহ বলষত পাযর, হজ-উমরা পালনকারী 
প্রষতযক নর-নারীর জনয ির্থাির্থভাষব হজ ও উমরার যবেয়াযদ জানা 
ফরি। হজ ও উমরা পালষনর যবযধ্-যবধ্ান জানার পাশাপাযশ প্রষতযক 
হজ ও উমরাকারীষক অযত গুরুষত্বর সাষর্থ হজ ও উমরার যশেণীয় 
যদকগুষলা অধ্যয়ন ও অনুধ্াবন করষত হষব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইযহ ওয়াসাল্লাম হষজর সফষর বা হষজর যদনগুষলাষত কীভাষব 
আল্লাহর সাষর্থ সম্পক্ যনযবড় করার দিষ্টায় যলি যুষলন, উম্মত ও 
পযরবার-পযরজন এবং স্বজনষদর সাষর্থ উঠাবসায় কী ধ্রষনর আিার-
আিরণ কষরষুন তা রি করষত হষব। যনুঃসষন্দষহ এ যবেয়যির 
অধ্যয়ন, অনুধ্াবন ও রিকরণ হজ-উমরার তাৎপি ্ ও উষেশয 
সম্পষক্ দিতনা সৃযষ্ট করষব।  

আল্লাহ তা‘আলা আমাষদর সকলষক সযঠকভাষব হজ-উমরার যবযধ্-
যবধ্ান জানা, এর যশেণীয় যদকগুষলা অনুধ্াবন করা এবং সহীহভাষব 
হজ-উমরা পালন করার তাওফীক দান করুন। আমীন। 

  

                                                           
2 সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১২৯৭। 
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হজ-উমরার সংজ্ঞা 

হজ:  

হষজর আযভধ্াযনক অর্্থ ইো করা।3 শরী‘আষতর পযরভাোয় হজ অর্্থ 
যনযদ্ষ্ট সমষয়, যনযদ্ষ্ট যকুু জায়োয়, যনযদ্ষ্ট বযযক্ত কতৃ্ক যনযদ্ষ্ট যকুু 
কম্ সম্পাদন করা।4 

উমরা:   

উমরার আযভধ্াযনক অর্্থ: যিয়ারত করা। শরী‘আষতর পযরভাোয় 
উমরা অর্্থ, যনযদ্ষ্ট যকুু কম্ অর্্থাৎ ইহরাম, তাওয়াফ, সাঈ ও মার্থা 
মুণ্ডন বা িুল দুাি করার মাধ্যষম বায়তুল্লাহ শরীষফর যিয়ারত করা।5  

 

হষজর যবধ্ান 

১. হজ ইসলাষমর পাাঁি রুকন বা স্তষম্ভর অনযতম, িা আল্লাহ তা‘আলা 
সামর্্থবান মানুষের ওপর ফরি কষরষুন। আল্লাহ তা‘আলা বষলন, 

﴿ِّ َِِولِّلَ َِٱِّحجِ ِنلَاّسِٱََِعَ ِّنِيغَِِلَِلَِٱِفَإّنََِِكَفرََِِوَمنَِسبّيٗلاِِهِّإََّلِبَِتَطاعَِسِبٱَِمنِِّّتِيِبۡلب
 [ ٧٩: عمران ال] ﴾٩٧ِلَّميََِع ِلِبٱَِعنِّ

“এবং সামর্্থযবান মানুষের ওপর আল্লাহর জনয বাইতুল্লাহ’র হজ করা 
ফরি। আর দি কুফুরী কষর, তষব আল্লাহ দতা যনশ্চয় সৃযষ্টকুল দর্থষক 

                                                           
3 ইবনুল আসীর, যনহায়া : (১/৩৪০)। 
4 ইবন কুদামা, আল-মুেনী : (৫/৫)। 
5 ড .সাঈদ আল-কাহতানী, আল-উমরাতু ওয়াল হাে ওয়াি যিয়ারাহ, পৃ .৯। 
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অমুখাষপেী।” [সূরা আষল ইমরান, আয়াত: ৯৭]  

ইবন উমার রাযদয়াল্লাহু আনহুমা দর্থষক বযণ্ত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলন, 

ًدا رَُسوُل اهلِل ، َوإِقَاِم »  حُمَمَّ
نَّ
َ
ُ ، َوأ ْن اَل إََِلَ إاِلَّ اّللَّ

َ
بُِِنَ اإلِْساَلُم لََعَ ََخٍْس َشَهاَدِة أ

ََكِة َواْْلَجِّ ، وََصْوِم َرَمَضانَ  اَلِة ، َوإِيتَاِء الزَّ  .«الصَّ

“ইসলাষমর যভযত্ত রাখা হষয়ষু পাাঁিযি বস্তুর ওপর: এ মষম্ সােয 
প্রদান করা দি, আল্লাহ ুাড়া দকাষনা ইলাহ দনই এবং মুহাম্মাদ 
আল্লাহর রাসূল; সালাত কাষয়ম করা; িাকাত প্রদান করা; হজ করা 
এবং রমিাষনর যসয়াম পালন করা।”6  

সুতরাং হজ ফরি হওয়ার যবধ্ান কুরআন-সুন্নাহর অকািয দলীল িারা 
প্রমাযণত। এ বযাপাষর সকল মুসযলম একমত।  

২. হজ সামর্থ্বান বযযক্তর ওপর সারা জীবষন একবার ফরি। ইবন 
আব্বাস রাযদয়াল্লাহু আনহুমা দর্থষক বযণ্ত, যতযন বষলন, 

َ َكتََب َعلَيُْكُم » َها اَلَّاُس إِنَّ اّللَّ يُّ
َ
ِ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: يَا أ َخَطبَنَا رَُسوُل اّللَّ

.َفَقاَم ا ؟ قَاَل: لَْو قُلْتَُها اْْلَجَّ ِ ِِف ُُكِّ ََعٍم يَا رَُسوَل اّللَّ
َ
قَْرُع ْبُن َحابٍِس َفَقاَل: أ

َ
أل

ٌة َفَمْن  ْن َتْعَملُوا بَِها. اْْلَجُّ َمرَّ
َ
لَوََجبَْت، َولَْو وََجبَْت لَْم َتْعَملُوا بَِها ، َولَْم تَْستَِطيُعوا أ

  .«َزاَد َفتََطوُّعٌ 

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম আমাষদরষক সষবাধ্ন কষর 
বলষলন, ‘দহ দলাক সকল, আল্লাহ তা‘আলা দতামাষদর ওপর হজ 

                                                           
6 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ০৮; সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ৬১। 
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ফরি কষরষুন।’ তখন আকরা‘ ইবন হাযবস রাযদয়াল্লাহু আনহু 
দাাঁযড়ষয় বলষলন, দহ আল্লাহর রাসূল, প্রষতযক বুর? যতযন বলষলন, 
‘আযম বলষল অবশযই তা ফরি হষয় িাষব। আর িযদ ফরি হষয় িায়, 
তষব দতামরা তার ওপর আমল করষব না এবং দতামরা তার ওপর 
আমল করষত সেমও হষব না। হজ একবার ফরি। দি অযতযরক্ত 
আদায় করষব, দসিা হষব নফল।”7  

৩. সেম বযযক্তর ওপর যবলব না কষর হজ করা জরুরী। কালষেপণ 
করা দমাষিই উযিৎ নয়। এিা মূলত যশযর্থলতা ও সমষয়র অপিয় 
মাত্র। ইবন আব্বাস রাযদয়াল্লাহু আনহুমা দর্থষক বযণ্ত, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলষুন,  

لُوا إََِل اْْلَجِّ » َحَدُكْم اَل يَْدرِي َما َيْعِرُض ََلُ  -َيْعِِن: الَْفِريَضَة  -َتَعجَّ
َ
 «.فَإِنَّ أ

“দতামরা যবলব না কষর ফরি হজ আদায় কর। কারণ, দতামাষদর 
দকউ জাষন না, কী যবপদাপদ তার সামষন আসষব।”8  

অনয বণ্নায় এষসষু, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম 
বষলষুন,  

َرادَ  َمنْ »
َ
ْل، اْْلَجَّ  أ الَُّة، َوتَِضلُّ  الَْمِريُض، َيْمَرُض  قَدْ  فَإِنَّهُ  فَلْيَتََعجَّ  َوَتْعرُِض  الضَّ
 «اْْلَاَجةُ 

“দি দকউ হজ করার ইো কষর দস দিন তা তাড়াতাযড় কষর, কারণ 

                                                           
7 মুসনাষদ আহমদ, হাদীস নং ২৩০৪; আবূ দাঊদ, হাদীস নং ১৭৫১; ইবন মাজাহ, 

হাদীস নং ২৮৮৬; অনুরূপ সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১৩৩৭। 
8 মুসনাষদ আহমদ, হাদীস নং ২৮৬৭; অনুরূপ ইবন মাজাহ, হাদীস নং ২৮৮৩।  
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দকাষনা দরােীর দরাে এষস দিষত পাষর, দকাষনা পর্থভ্রষ্ট পর্থভ্রষ্টতায় 
দিষত পাষর, অনুরূপ দকাষনা মানুষের দকাষনা যবষশে প্রষয়াজন এষস 
তাষক হজ দর্থষক যবরত রাখষত পাষর।”9  

উমার ইবনুল খাত্তাব রাযদয়াল্লাহু আনহু বষলন, 

ْبَعَث رَِجااًل إََل َهِذهِ »
َ
ْن أ
َ
ْمَصاِر َفيَنُْظُروا ُُكَّ َمْن ََلُ َجَدٌة َولَْم ََيُجَّ  لََقْد َهَمْمُت أ

َ
اأْل

ْزَيَة َما ُهْم بُِمْسِلِمنَي َما ُهْم بُِمْسِلِمنيَ  ُبوا َعلَيِْه اجْلِ  .«َفيَْْضِ

“আমার ইো হয়, এসব শহষর আযম দলাক দপ্ররণ কযর, তারা দিন 
দদষখ দক সামর্থ্বান হওয়ার পরও হজ কষর যন। অতুঃপর তারা তার 
ওপর যজযিয়া10 আষরাপ করষব। কারণ, তারা মুসযলম নয়, তারা 
মুসযলম নয়।”11  

উমার রাযদয়াল্লাহু আনহু আষরা বষলন,   

اِنيًّا» ْو نَْْصَ
َ
ات -ِِلَُمْت َيُهوِديًّا أ لَِك -َيُقولَُها ثاََلَث َمرَّ ٍِ رَُجٌل َماَت َولَْم ََيُجَّ َووََجَد ذِلَ

.«َسَعةً 

“ইয়াহূদী হষয় মারা িাক বা যিস্টান হষয় -যতযন কর্থাযি যতনবার 
বলষলন- দসই বযযক্ত দি আযর্্থক স্বেলতা সষেও হজ না কষর মারা 
দেল।’12 

                                                           
9 ইবন মাজাহ, হাদীস নং ২৮৮৩।  
10 কর বা িযাক্স।   
11 ইবন হাজার, আত-তালখীসুল হাবীর : (২/২২৩)।  
12 বা বাইহাকী : (৪/৩৩৪), হাদীস নং ৮৪৪৪; আবূ নু‘আইম যফল যহলইয়াহ 

(৯/২৫২); অনুরূপ, ইবন আযব শাইবাহ (৩/৩০৬), হাদীস নং ১৪৪৫৫। 
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হষজর ফরি-ওয়াযজব 

হষজর ফরিসমূহ: 

১. ইহরাম তর্থা হষজর যনয়ত করা। দি বযযক্ত হষজর যনয়ত করষব না 
তার হজ হষব না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলন, 

ْعَماُل بِاَلِّيَّاِت، َوإِنََّما ِلُُكِّ اْمِرٍئ َما نََوى إِنََّما»
َ
 .«األ

“যনশ্চয় আমলসমূহ যনয়ষতর উপর যনভ্রশীল। আর প্রষতযষকর জনয 
তাই হষব, িা দস যনয়ত কষর।”13 

২. উকূষফ আরাফা বা আরাফায় অবস্থান।14 রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলন, 

 .«اْْلَجُّ َعَرفَةُ »

                                                           
13 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১। 
14 হষজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম ইবরাহীম আলাইযহস সালাষমর 

আদষশ্র অনুকরণ কষরষুন। যতযন মুশযরকষদর বযাপাষর মুসযলমষদরষক 
বলষুন, ‘ لَِهْديِِهمْ  ُُمَاِلٌف  َهْدُينَا “আমাষদর আদশ্ তাষদর আদশ্ দর্থষক যভন্ন।” 

সুতরাং যতযন মুসযলমষদরষক যনষয় আরাফার ময়দাষন অবস্থান করষলন এবং এ 
দেষত্রও কুরাইশষদর যবপরীত করষলন। দকননা কুরাইশরা মুিদাযলফা অযতক্রম 
করত না; বরং মুিদাযলফাষতই অবস্থান করত এবং বলত, আমরা হারাম 
এলাকা ুাড়া অনয জায়ো দর্থষক প্রস্থান করব না। উষল্লখয, আরাফা হারাষমর 
সীমাষরখার বাইষর। [মুস্তাদরাক, হাদীস নং ৩০৯৭ ও বায়হাকী : আস-সুনানুল-
কুবরা : (৫/১২৫)] 
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“হজ হষে আরাফা।”15 

৩. তাওয়াষফ ইফািা বা তাওয়াষফ যিয়ারা (বাইতুল্লাহ’র ফরি 
তাওয়াফ)। আল্লাহ তা‘আলা বষলন, 

ََطَوفُوا ِ﴿ َيبّتَِِوَلب  [  ٩٧: اْلج] ﴾ٱلبَعتّيقِِّبّٱۡلب

“আর তারা দিন প্রািীন ঘষরর16 তাওয়াফ কষর।” [সূরা আল-হাে, 
আায়াত: ২৯] 

সাযফয়যা রাযদয়াল্লাহু আনহা িখন ঋতুবতী হষলন, তখন নবীজী 
বলষলন, ‘দস যক আমাষদরষক আিযকষয় রাখষব? আষয়শা রাযদয়াল্লাহু 
আনহা বলষলন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, দস দতা ইফািা অর্্থাৎ বায়তুল্লাহ’র 
তাওয়াফ কষরষু। তাওয়াষফ ইফািার পর দস ঋতুবতী হষয়ষু। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বলষলন, ‘তাহষল এখন 
িাত্রা কর।17 এ দর্থষক বুঝা িায়, তাওয়াষফ ইফািা ফরি। 

৪. সাফা ও মারওয়ায় সাঈ করা।18 অযধ্কাংশ সাহাবী, তাষবঈ ও 

                                                           
15 নাসাঈ, হাদীস নং ৩০১৬; যতরযমিী, হাদীস নং ৮৮৯; ইবন মাজাহ, হাদীস নং 

৩০১৫। 
 বা পুরাতন ঘর বলষত আল্লাহর ইবাদাষতর জনয ততযরকৃত সবিাইষত اْْلَيِْت  الَْعِتيق16

পুরাতন ঘর তর্থা কা‘বা ঘরষক বুঝাষনা হষয়ষু। কারণ, ইবাদষতর জনয যনযম্ত 
এযিই িমীষনর বুষক সব্প্রর্থম ঘর।  

17 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪২৮।  
18 জাষহলী িুষে আনসারষদর যকুু দলাক মূযত্র উষেষশয হজ পালন করত এবং 

মষন করত দি, সাফা-মারওয়ার মাষঝ সাঈ করা তবধ্ নয়। তারা িখন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাষমর সাষর্থ হজ করষত আসল, তখন 
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ইমাষমর মষত এিা ফরি।19 রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম 
বষলন, 

ْع » َ َكتََب َعلَيُْكُم السَّ  .«اْسَعْوا فَإِنَّ اّللَّ

“দতামরা সাঈ কর, দকননা আল্লাহ তা‘আলা দতামাষদর ওপর সাঈ 
ফরি কষরষুন।”20  

আষয়শা রাযদয়াল্লাহু আনহা বষলন,  

َفا َوالَْمْرَوةِ » ُ َحجَّ َمْن لَْم َيُطْف َبنْيَ الصَّ َتمَّ اّللَّ
َ
 «.فَلََعْمِرى َما أ

“আমার জীবষনর কসম! আল্লাহ কখষনা দস বযযক্তর হজ পযরপূণ্ 
করষবন না দি সাফা-মারওয়ার মাষঝ সাঈ কষর না।”21  

মষন রাখষবন, দি বযযক্ত দকাষনা একযি ফরি দুষড় যদষব, তার হজ 
হষব না।  

হষজর ওয়াযজবসমূহ:  

১. মীকাত দর্থষক ইহরাম বাাঁধ্া। অর্্থাৎ মীকাত অযতক্রষমর আষেই 
ইহরাম বাাঁধ্া।  

                                                                                                                  

যবেয়যি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাষমর কাষু উপস্থাপন করল। 
যতযন বলষলন, ‘সাঈ কর, দকননা আল্লাহ দতামাষদর ওপর সাঈ ফরি 
কষরষুন।’ (যবস্তাযরত দদখুন: সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৬৪৩) 

19 ইমাম আবূ হানীফা রহ-.এর মষত এযি ওয়াযজব। 
20 মুসনাষদ আহমদ, হাদীস নং ২৭৩৬৭; সহীহ ইবন খুিাইমাহ, হাদীস নং ২৭৬৪। 
21 সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১২৭৭। 
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রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম মীকাতগুষলা যনধ্্ারণ করার 
সময় বষলন, 

ََت َعلَيْهِ »
َ
ْهِلِهنَّ لَِمْن ََكَن يُِريُد اْْلَجَّ َوالُْعْمَرةُهنَّ لَُهنَّ َولَِمْن أ

َ
 .«نَّ ِمْن َغْْيِ أ

“এগুষলা তাষদর জনয এবং িারা অনযত্র দর্থষক ঐ পষর্থ আষস হজ ও 
উমরা আদাষয়র ইো যনষয় তাষদর জনযও।”22  

২. সূি্াস্ত পি্ন্ত আরাফায় অবস্থান করা।  

দি বযযক্ত আরাফার ময়দাষন যদষন উকূফ করষব, তার ওপর ওয়াযজব 
হষে সূি্াস্ত পি্ন্ত আরাফাষত অবস্থান করা। দকননা রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম আরাফার ময়দাষন যদষন উকূফ 
কষরষুন এবং সূি্াস্ত পি্স্ত দসখাষন অবস্থান কষরষুন। যমসওয়ার 
ইবন মাখরামা রাযদয়াল্লাহু আনহু বষলন, “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইযহ ওয়াসাল্লাম ‘আরাফায় আমাষদর উষেষশ বকৃ্ততা করার সময় 
বলষলন, মুশযরক ও দপৌত্তযলকরা সূি্াষস্তর সময় এখান দর্থষক প্রস্থান 
করত, িখন সূি্ পাহাষড়র মার্থায় পুরুষের মার্থায় পােযড়র মষতাই 
অবস্থান করত। অতএব, আমাষদর আদশ্ তাষদর আদশ্ দর্থষক 
যভন্ন”।23 সুতরাং সূি্াষস্তর পর আরাফা দর্থষক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইযহ ওয়াসাল্লাষমর প্রস্থান মুশযরকষদর আিাষরর সাষর্থ যভন্নতা 
সৃযষ্টর লষেযই যুল।  

৩. মুিদাযলফায় রাত িাপন।  

                                                           
22 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫২৪; সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১১৮১। 
23 বায়হাকী, আস-সুনানুল-কুবরা : (৫/১২৫)। 
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ক. দকননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম মুিদাযলফায় রাত 
িাপন কষরষুন এবং বষলষুন,  

ِِت نُُسَكهَ » مَّ
ُ
ُخْذ أ

ْ
لَْقاُهْم َبْعَد ََعِِم َهَذاتِلَأ

َ
ْدرِي لََعِّلِّ اَل أ

َ
 «.ا ، فَإِِنِّ اَل أ

“আমার উম্মত দিন হষজর যবধ্ান যশষখ দনয়। কারণ, আযম জাযন না 
দি, এ বুষরর পর সম্ভবত তাষদর সাষর্থ আমার আর সাোত হষব 
না।”24 

খ. যতযন অধ্্রাষতর পর দুব্লষদরষক মুিদাযলফা প্রস্থাষনর অনুমযত 
যদষয়ষুন। এ দর্থষক বুঝা িায়, মুিদাযলফায় রাত িাপন ওয়াযজব। 
কারণ অনুমযত তখনই প্রষয়াজন হয় িখন যবেয়যি গুরুষত্বর দাবী 
রাষখ।  

ে. আল্লাহ তা‘আলা মাশ‘আষর হারাষমর যনকি তাাঁর যিযকর করার 
আষদশ যদষয়ষুন। আল্লাহ তা‘আলা বষলন, 

فَضبِِفَإَّذا ِ﴿
َ
ّنِبُِتمأ بِٱِّعندَِِلَِلَِٱُِكُروا ِذِبٱفَِِت َِعَرَف ِِم  ِ لبَِٱَِعرَِّمشِبل ّۖ   [٨٧١: اْلقرة] ﴾َرا

“সুতরাং িখন দতামরা আরাফা দর্থষক দবর হষয় আসষব, তখন 
মাশ‘আষর হারাষমর যনকি আল্লাহষক স্মরণ কর।” [সূরা আল-
বাকারা, আয়াত: ১৯৮] 

৪. তাশরীষকর রাতগুষলা যমনায় িাপন।  

১০ তাযরখ যদবােত রাত ও ১১ তাযরখ যদবােত রাত যমনায় িাপন 
করষত হষব। ১২ তাযরখ িযদ যমনায় র্থাকা অবস্থায় সূি্ ডুষব িায় 

                                                           
24 মুসনাষদ আহমদ, হাদীস নং ১৪৯৪৬; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৩০২৩। 
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তাহষল ১২ তাযরখ যদবােত রাতও যমনায় িাপন করষত হষব। ১৩ 
তাযরখ কঙ্কর দমষর তারপর যমনা তযাে করষত হষব।  

আষয়শা রাযদয়াল্লাহু আনহা বষলন,  

ْهرَ » ِ صىل اهلل عليه وسلم ِمْن آِخِر يَْوِمِه ِحنَي َصىلَّ الظُّ فَاَض رَُسوُل اّللَّ
َ
ُثمَّ رََجَع  أ

يِق  يَّاِم التَّرْشِ
َ
 «إََِل ِمًًن َفَمَكَث بَِها َِلَاَِلَ أ

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম দিাহষরর সালাত মসযজদুল 
হারাষম আদায় ও তাওয়াষফ যিয়ারত দশে কষর যমনায় যফষর 
এষসষুন এবং তাশরীষকর রাতগুষলা যমনায় কাযিষয়ষুন।”25  

হাজীষদরষক িমিষমর পাযন পান করাষনার জনয রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইযহ ওয়াসাল্লামষক যমনার রাতগুষলা মক্কাষত িাপষনর অনুমযত 
যদষয়ষুন এবং উষির দাযয়ত্বশীলষদরষক যমনার বাইষর রাতিাপষনর 
অনুমযত যদষয়ষুন। এই অনুমযত প্রদান দর্থষক প্রতীয়মান হয়, যমনার 
রাতগুষলাষত যমনাষত িাপন করা ওয়াযজব।  

৫. জামরায় কঙ্কর যনষেপ করা। 

১০ যিলহজ জামরাতুল আকাবায় (বড় জমারায়) কঙ্কর যনষেপ করা। 
তাশরীষকর যদনসমূহ ির্থা, ১২, ১২ এবং িারা ১৩ তাযরখ যমনায় 
র্থাকষবন, তাষদর জনয ১৩ তাযরষখও। ির্থাক্রষম দুাি, মধ্যম ও বড় 
জামরায় কঙ্কর যনষেপ করা। দকননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ 
ওয়াসাল্লাম এভাষব জামরাষত কঙ্কর যনষেপ কষরষুন। জাষবর 
রাযদয়াল্লাহু আনহু বষলন,  
                                                           
25 আবূ দাঊদ, হাদীস নং ১৯৭৩।  
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يُْت اَلَِِّبَّ صىل اهلل عليه وسلم يَْرِِم لََعَ َراِحلَِتِه يَْوَم اَلَّْحِر َوَيُقوُل »
َ
ُخُذوا »َرأ

ْ
تِلَأ

ِِت َهِذهِ  ُحجُّ َبْعَد َحجَّ
َ
ْدرِى لََعىلِّ اَل أ

َ
 «.َمنَاِسَكُكْم فَإِِّنِّ اَل أ

“আযম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লামষক দদষখযু কুরবানীর যদন 
যতযন তাাঁর বাহষনর ওপর বষস কঙ্কর যনষেপ করষুন এবং বষলষুন, 
দতামরা দতামাষদর হষজর যবধ্ান দজষন নাও। কারণ, আযম জাযন না, 
সম্ভবত আমার এ হষজর পর আযম আর হজ করষত পারব না।”26 

৬. মার্থা মুণ্ডাষনা বা িুল দুাি করা।  

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম মার্থা মুণ্ডাষনা বা িুল দুাি 
করার আষদশ যদষয় বষলন, َوِْلُِحلل ،  অর্্থাৎ দস দিন মার্থার িুল َوِْلُْقِْصْ

দুাি কষর এবং হালাল হষয় িায়।27 আর যতযন মার্থা মুণ্ডনকারীষদর 
জনয যতনবার মােযফরাষতর দদা‘আ কষরষুন এবং িুল দুািকারীষদর 
জনয একবার মােযফরাষতর দদা‘আ কষরষুন।  

৭. যবদায়ী তাওয়াফ।  

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম যবদায়ী তাওয়াষফর আষদশ 
যদষয় বষলন, 

َحٌد َحِتَّ يَُكوَن آِخُر َعْهِدهِ بِاْْلَيْت»
َ
 .«اَل َينِْفَرنَّ أ

“বাইতুল্লাহ’র সাষর্থ তার দশে সাোত না হওয়া পি্ন্ত দকউ দিন না 

                                                           
26 সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১২৯৭; আবূ দাঊদ, হাদীস নং ১৯৭০।  
27 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৬৯১; সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১২২৭।  
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িায়।”28 

ইবন আব্বাস রাযদয়াল্লাহু আনহুমা বষলন, 

ِة اْْلَائِِض »
َ
َف َعِن الَْمْرأ نَُّه ُخفِّ

َ
ْن يَُكوَن آِخُر َعْهِدِهْم بِاْْلَيِْت إاِلَّ أ

َ
ِمَر اَلَّاُس أ

ُ
 «.أ

“দলাকষদরষক যনষদ্শ দদওয়া হষয়ষু, তাষদর দশে কাজ দিন হয় 
বাইতুল্লাহ’র সাোত। তষব যতযন ঋতুবতী মযহলার জনয ুাড় 
যদষয়ষুন।”29 

উষল্লখয, দি এসষবর একযিও দুষড় যদষব, তার ওপর দম ওয়াযজব 
হষব অর্্থাৎ একযি পশু িষবহ করষত হষব।  

ইবন আব্বাস রাযদয়াল্লাহু আনহুমা বষলন, 

ْو تََرَكُه فَلْيُْهِرْق َدًما»
َ
 .«َمْن نَِِسَ َشيْئًا ِمْن نُُسِكِه أ

“দি বযযক্ত তার হষজর দকাষনা কাজ করষত ভুষল িায় অর্থবা দুষড় 
দদয় দস দিন একযি পশু িষবহ কষর।”30 

 

                                                           
28 সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১৩২৭।  
29 সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১৩২৮।  
30 মুআত্তা মাষলক, হাদীস নং ১৮৮; দারাকুতনী : (৩/২৭০), হাদীস নং ২৫৩৪। 
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উমরার যবধ্ান 

যবশুদ্ধ মতানুসাষর উমরা করা ওয়াযজব।31 আর তা জীবষন একবার। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলন,  

ْن »
َ
ًدا رَُسوُل اهلِل َوأ نَّ حُمَمَّ

َ
ُ َوأ ْن اَل إََِلَ إاِلَّ اّللَّ

َ
ْن تَْشَهَد أ

َ
اَلَة َوتُْؤِِتَ اإلِْساَلُم أ تُِقيَم الصَّ

ََكَة َوََتُجَّ َوَتْعتَِمَر َوَتْغتَِسَل ِمَن اجْلَنَابَِة َوتُِتمَّ الْوُُضوَء َوتَُصوَم َرَمَضانَ   .«الزَّ

“ইসলাম হষে দতামার সােয দদওয়া দি, আল্লাহ ুাড়া দকাষনা ইলাহ 
দনই, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল; সালাত কাষয়ম করা; িাকাত প্রদান 
করা; হজ করা ও উমরা করা; নাপাযক দর্থষক পযবত্র হওয়ার দোসল 
করা; পূণ্রূষপ অিু করা এবং রমিাষনর যসয়াম পালন করা।”32  

আষয়শা রাযদয়াল্লাহু আনহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ 
ওয়াসাল্লাষমর যনকি যজজ্ঞাসা করষলন, মযহলাষদর যক যজহাদ আষু? 
উত্তষর যতযন বলষলন,  

 «.يِْهنَّ ِجَهاٌد ، اَل قِتَاَل ِفيِه: اْْلَجُّ َوالُْعْمَرةُ َنَعْم ، َعلَ »

                                                           
31 ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর মষত উমরা করা সুন্নাত। প্রমাণ, জাষবর রাযদয়াল্লাহু 

‘আনহু দর্থষক বযণ্ত হাদীস: উমরা করা ওয়াযজব যক-না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইযহ ওয়াসাল্লামষক যজজ্ঞাসা করা হষয়যুল। উত্তষর যতযন বষলষুন,  َنْ  ال

َ
 َوأ

لََك  َخْْيٌ  َتْعتَِمرَ   “না, তষব িযদ উমরা কষরা তা হষব দতামার জনয উত্তম।” 

উভয়পষের দলীল-প্রমাণ পি্াষলািনা করষল িারা ওয়াযজব বষলষুন তাষদর 
মতই প্রাধ্ানযষিােয বষল মষন হয়। 

32 ইবন খুিাইমা, হাদীস নং ৩০৬৫; সহীহ ইবন যহব্বান, হাদীস নং ১৭৩।  
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‘হযাাঁ, তাষদরও যজহাদ33 আষু, তাষত দকাষনা লড়াই দনই। তা হষলা, 
হজ ও উমরা।”34  

ইবন উমার রাযদয়াল্লাহু আনহুমা বষলন, 

ٌة َوُعْمَرٌة َواِجبَتَاِن اَل بُدَّ ِمنُْهَما » َحٍد إاِلَّ وََعلَيِْه َحجَّ
َ
َفَمْن َزاَد َبْعَد َذلَِك لَيَْس ِمْن أ
 «.َخْْيٌ َوَتَطوُّعٌ 

“প্রষতযষকর ওপর একবার হজ ও একবার উমরা ওয়াযজব,35 িা 
অবশযই আদায় করষত হষব। দি এরপর অযতযরক্ত করষব, তা হষব 
উত্তম ও নফল।”36  

জাষবর রাযদয়াল্লাহু আনহু বষলন, 
َحٌد إاِلَّ وََعلَيِْه ُعْمَرةٌ »

َ
ِ أ  «. َواِجبَةٌ  لَيَْس ِمْن َخلِْق اّللَّ

“আল্লাহর প্রযতযি মাখলূক (সামর্্থবান মানুে)-এর ওপর অবশযই 

                                                           
33 যজহাদ খুবই কষ্টসাধ্য আমল। মযহলাষদর জনয হজ) পুরুেষদর তুলনায় (অযধ্ক 

কষ্টসাধ্য কাজ। দসষহতু তা মযহলাষদর যজহাদ। মযহলাষদর অষনক প্রযতকূলতার 
সমু্মখীন হষত হয়। তাুাড়া শারীযরকভাষবও অষনক কাজ কযঠন হষয় দাাঁড়ায়। 
এুাড়া আষরা অষনক বযাখযা রষয়ষু। 

34 মুসনাষদ আহমদ, হাদীস নং ২৫৩২২; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ২৯০১; ইবন 
খুিাইমা, হাদীস নং ৩০৭৪। 

35 সুন্নাষহর পযরভাোয় ফরি ও ওয়াযজব উভয়যির জনয ওয়াযজব শব্দ বযবহার করা 
হয়।  

36 ইবন খুিাইমাহ, হাদীস নং ৩০৬৬; হাষকম, হাদীস নং ১৭৩২; বুখারী, 
তা‘যলকাহ। 
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উমরা ওয়াযজব।”37 

ইবন আব্বাস রাযদয়াল্লাহু আনহুমা বষলন, 

 .«اْْلَجُّ َوالُْعْمَرة َواِجبَتَانِ »

“হজ ও উমরা উভয়িা ওয়াযজব।”38  

 

উমরার ফরি-ওয়াযজব  

উমরার ফরি:  

1. ইহরাম বাাঁধ্ার যনয়ত করা। দি বযযক্ত উমরার যনয়ত করষব না 
তার উমরা হষব না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলন, 

ْعَماُل بِاَلِّيَّاِت، َوإِنََّما ِلُُكِّ اْمِرٍئ َما نََوى»
َ
 .«إِنََّما األ

‘যনশ্চয় আমলসমূহ যনয়ষতর ওপর যনভ্রশীল। আর প্রষতযষকর জনয 
তাই হষব, িা দস যনয়ত কষর।’39 

2. বাইতুল্লাহ’র তাওয়াফ করা। আল্লাহ তা‘আলা বষলন,  

﴿َِ َِِّطَوفُوا َِوَلب َِٱب  [ ٩٧: اْلج] ﴾٢٩َِعتّيقِّلِبٱِّتِيِبۡلب

“আর তারা দিন প্রািীন ঘষরর তাওয়াফ কষর।” [সূরা আল-হাে, 
আয়াত: ২৯]  

                                                           
37 ইবন খুিাইমা, হাদীস নং ৩০৬৭। 
38 মুহাল্লা: (৫/৮)। 
39 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১। 
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3. সাফা ও মারওয়ার মাষঝ সাঈ করা। (অযধ্কাংশ সাহাবী, তাষবঈ 
ও ইমাষমর মষত)। ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর মষত এযি ওয়াযজব। 
সাফা ও মারওয়ায় সাঈ ফরি হওয়া সম্পষক্ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলন,  

َفا َوالَْمْرَوة» ْهَدى فَلْيَُطْف بِاْْلَيِْت َوبِالصَّ
َ
 «َوَمْن لَْم يَُكْن ِمنُْكْم أ

“আর দতামাষদর মষধ্য দি হাদী যনষয় আষসযন দস দিন বাইতুল্লাহ’র 
তাওয়াফ কষর এবং সাফা ও মারওয়ার সাঈ কষর।”40 তাুাড়া যতযন 
সাঈ সম্পষক্ আষরা বষলন, 

ْع » َ َكتََب َعلَيُْكُم السَّ  .«اْسَعْوا فَإِنَّ اّللَّ

“দতামরা সাঈ কষরা, দকননা আল্লাহ দতামাষদর ওপর সাঈ ফরি 
কষরষুন।”41 

সুতরাং িযদ দকউ ইহরাম বাাঁধ্ার যনয়ত না কষর, তষব তার উমরা 
আদায় হষব না। িযদও দস তাওয়াফ, সাঈ সম্পাদন কষর। দতমযন 
িযদ দকউ তাওয়াফ বা সাঈ না কষর, তাহষল তার উমরা আদায় হষব 
না। তাওয়াফ ও সাঈ আদায় না করা পি্ন্ত দস ইহরাম অবস্থায় 
র্থাকষব। এমতাবস্থায় তাষক িুল দুাি বা মার্থা মুণ্ডন না কষর ইহরাম 
অবস্থায় র্থাকষত হষব।  

                                                           
40 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৬৯১; সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১২২৭।  
41 মুসনাদ আহমাদ : (৬/৪২১), হাদীস নং ২৭৩৬৭; মুস্তাদরাক হাষকম, হাদীস নং 

(৪/৭০), হাদীস নং ৬৯৪৩; ইবন খুিাইমাহ, হাদীস নং ২৭৬৪। 
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উমরার ওয়াযজব:  

1. মীকাত দর্থষক ইহরাম বাাঁধ্া।  

ক. মীকাষতর বাইষর অবস্থানকারীষদর জনয দি মীকাত যদষয় যতযন 
প্রষবশ করষবন দসখান দর্থষকই ইহরাম বাাঁধ্া। কারণ, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম মীকাতগুষলা যনধ্া্রণ করার সময় 
বষলন, 

ْهِلِهنَّ لَِمْن ََكَن يُِريدُ »
َ
ََت َعلَيِْهنَّ ِمْن َغْْيِ أ

َ
«.اْْلَجَّ َوالُْعْمَرة ُهنَّ لَُهنَّ َولَِمْن أ  

“এগুষলা তাষদর জনয এবং িারা অনযত্র দর্থষক ঐ পষর্থ আষস হজ ও 
উমরা আদাষয়র ইো যনষয় তাষদর জনযও।”42  

খ. মক্কায় অবস্থানকারীষদর জনয যহল্ল অর্্থাৎ হারাম এলাকার বাইষর 
দর্থষক ইহরাম বাাঁধ্া। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম 
আষয়শা রাযদয়াল্লাহু আনহাষক তান‘ঈম দর্থষক ইহরাম বাাঁধ্ার আষদশ 
যদষয়ষুন।43 তানঈম হারাষমর সীমার বাইষর অবযস্থত। মক্কায় 
অবস্থানকারী উমরাকারীষদর জনয এযি সবষিষয় কাষুর মীকাত অর্্থাৎ 
উমরার ইহরাম বাাঁধ্ার স্থান।  

ে. িারা মীকাষতর দভতষর অর্থি হারাম এলাকার বাইষর অবস্থান 
কষরন তারা যনজ যনজ অবস্থানস্থল দর্থষকই উমরার ইহরাম বাাঁধ্ষবন। 
কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলষুন,  

« 
َ
نَْشأ
َ
 «َوَمْن ََكَن ُدوَن َذلَِك فَِمْن َحيُْث أ

                                                           
42 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫২৪; সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১১৮১। 
43 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫৬১; সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১২১১।  
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“আর িারা মীকাষতর দভতষর অবস্থানকারী তারা দিখান দর্থষক (হজ 
বা উমরার) ইো কষর দসখান দর্থষকই ইহরাম বাাঁধ্ষব।”44 

2. মার্থা মুণ্ডন করা অর্থবা িুল দুাি করা।  

কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম মার্থা মুণ্ডন অর্থবা িুল 
দুাি করার আষদশ যদষয় বষলন, َوِْلُْقِْصْ ، َوِْلُِحلل অর্্থাৎ দস দিন 

মার্থার িুল দুাি কষর এবং হালাল হষয় িায়।45 

3. সাফা ও মারওয়ার সাঈ করা। ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর মষত 
সাফা ও মারওয়ার সাঈ করা ওয়াযজব। তষব যবশুদ্ধ মত হষলা, এযি 
ফরি। 

                                                           
44 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫২৪; সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১১৮১।  
45 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৬৯১; সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১২২৭।  
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িয়যনকা 

‘িার অন্তর আল্লাহ তা‘আলার বড়ত্ব ও মহষের দিতনায় পূণ্, তার 
পষে স্রষ্টার যবরুদ্ধািরণ করা অসম্ভব। কারণ, এ মহান সোর 
যবরুদ্ধািরণ আর অনযষদর আষদশ লঙ্ঘন সমান নয়। দি যনজষক 
যিনষত দপষরষু, যনষজর প্রকৃত অবস্থা জানষত দপষরষু এবং প্রযতযি 
মুহূষত্ ও প্রযতযি শ্বাস-প্রশ্বাষস স্বীয় তদনযতা আর তাাঁর প্রযত তীব্র 
মুখাষপযেতার বাস্তবতা অনুধ্াবন করষত দপষরষু, তার পষে দসই 
মহান সোর যবরুদ্ধািরণ এবং তাাঁর যনষদ্শ লঙ্ঘন করা অসম্ভব হষয় 
পষড়। যনষজর করুণ দশা আর রষবর অসীম েমতার উপলযিই 
তাষক িাবতীয় পাপািার ও স্রষ্টার যবরুদ্ধািরণ দর্থষক যফযরষয় রাষখ। 
ফষল দস দি দকাষনা মূষলয প্রভূর যবরুদ্ধািরণ দর্থষক দবাঁষি র্থাকষত 
সষিষ্ট হয়। শাযস্তর সতক্ বাণীষত তার যবশ্বাস িত দৃঢ় হয়, শাযস্ত 
দর্থষক বাাঁিষত তার দিষ্টাও তত প্রাণান্তকর হয়।’46  

-ইমাম ইবনুল কাইষয়যম রহ.  

 

                                                           
46 মাদাযরজুস সাযলকীন : (১/১৪৪-১৪৫)।  
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হজ ফরি ও উমরা ওয়াযজব হওয়ার শতস্মূহ 

হজ-উমরা সহীহ হওয়ার জনয বযযক্তষক অবশযই মুসযলম ও 
জ্ঞানসম্পন্ন হষত হষব। আর তার ওপর হজ-উমরা আবশযক হওয়ার 
জনয তাষক প্রাি বয়স্ক ও সামর্্থবান হষত হষব। মযহলা হষল হষজর 
সফষর তার সাষর্থ মাহরাম র্থাকষত হষব। যনষি এর যববরণ তুষল ধ্রা 
হষলা:  

হজ ও উমরা সহীহ হওয়ার শত্:  

১. মুসযলম হওয়া।  

আল্লাহ তা‘আলা বষলন, 

َهاَيِ ﴿ ي 
َ
بِٱِإَّنَماِا َِءاَمُنوِ ََِّلّينَِٱِأ ِّل ِِوُُكونَُِمشب بِٱَِرُبوا َِيقِبِفََلََِِنَس  َِۖلبَِٱِّجدََِمسِبل ِدََِبعِبَِرا

 [ ٩١: اتلوبة] ﴾َذااَِه ََِِعّمّهمِب

“দহ ঈমানদারেণ, যনশ্চয় মুশযরকরা নাপাক, সুতরাং তারা দিন 
মসযজদুল হারাষমর যনকিবত্ী না হয় তাষদর এ বুষরর পর।” [সূরা 
আত-তাওবাহ, আয়াত: ২৮] আল্লাহ তা‘আলা বষলন,  

نَِمَنَعُهمِبَِوَما﴿
َ
َنُهمِبِإَّّل ُِِتُهمِبَنَفَق ُِِهمِبّمنِبَِبَلُِتقِبِأ

َ
َِِّكَفُروا ِِأ : وبةاتل] ﴾ۦَوبَّرُسوّلِِّلَِلِّٱب

٤٥ ] 

“আর তাষদর দান কবুল দর্থষক একমাত্র বাধ্া এই যুল দি, তারা 
আল্লাহ ও তাাঁর রাসূলষক অস্বীকার কষরষু।” [সূরা আত-তাওবাহ, 
আয়াত: ৫৪] আবূ হুরায়রা রাযদয়াল্লাহু আনহু দর্থষক বযণ্ত, যতযন 
বষলন, আবূ বকর যসেীক রাযদয়াল্লাহু আনহু আমাষক যবদায় হষজর 
পূষব্র বুর, দি হষজ তাষক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম 
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হষজর আমীর যনিুক্ত কষরযুষলন- এমন এক দষলর সদসয কষর 
পাঠাষলন িারা কুরবানীর যদন যমনায় দঘােণা যদযেল, 

 «. اَل ََيُجُّ َبْعَد الَْعاِم ُمرْشٌِك َواَل َيُطوُف بِاْْلَيِْت ُعْرَيانٌ »

“এ বুষরর পর আর দকাষনা মুযশক্ হজ করষব না এবং দকাষনা 
উলঙ্গ বযযক্ত বাইতুল্লাহ’র তাওয়াফ করষব না।”47 বুঝা দেল, এষত 
দিষকাষনা ইবাদত সহীহ ও কবুল হওয়ার জনয মুসযলম হওয়া 
পূব্শত্।  

২. আকল বা যবষবকসম্পন্ন হওয়া।  

তাই যবষবকশূনয বযযক্তর ওপর হজ-উমরা জরুরী নয়। কারণ, দস 
ইসলাষমর যবযধ্-যবধ্ান জানা এবং আল্লাহর আষদশ বুঝার েমতা 
রাষখ না। সুতরাং দস দাযয়ত্ব পালষন অেম। তাই আল্লাহর যনষদ্শ 
পালষন দস আযদষ্ট নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম 
বষলন,  

ِغْي َوَعْن الَْمْجنُون َوَعْن اَلَّائِم»  .«يُْرفَع الَْقلَم َعْن الصَّ

“বাচ্চা, পােল ও ঘুমন্ত বযযক্তর ওপর দর্থষক কলম উযঠষয় দনওয়া 
হয়।”48 িযদ দকউ ইহরাম বাাঁধ্ার পূষব্ই দবহুাঁশ বা অজ্ঞান হয়, তার 
জনয দবহুাঁশ অবস্থায় ইহরাম বাাঁধ্ার অবকাশ দনই। দকননা হষজ বা 
উমরা আদাষয়র জনয যনয়ত করা তার পষে সম্ভব নয়। িযদ দস 
ইহরাম বাাঁধ্ার পর দবহুাঁশ হয় তাহষল তার ইহরাম শুদ্ধ হষব। দবহুাঁশ 

                                                           
47 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৬৯।  
48 ইবন মাজাহ, হাদীস নং ২০৪২। 
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হওয়ার কারষণ তার ইহরাষমর দকাষনা েযত হষব না। এমতাবস্থায় 
তার সফরসঙ্গীষদর উযিৎ তাষক বহন কষর যনষয় িাওয়া, দস দিন 
সময়মত আরাফাষত অবস্থান করষত পাষর।  

হজ ও উমরা আবশযক হওয়ার শত্:  

১. প্রাি বয়স্ক হওয়া।  

অপ্রাি বয়স্ক বাচ্চা-িযদও দস বুঝার মত বা ভাষলা-মন্দ পার্্থকয করার 
মত জ্ঞান রাষখ- তার জনয হজ-উমরা আবশযক নয়। দকননা তার 
জ্ঞান ও শযক্ত এখষনা পূণ্তা পায় যন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ 
ওয়াসাল্লাম বষলন,  

ِِبِّ َحِتَّ يَِشبَّ  - َوِفيهِ  -:ُرفَِع الَْقلَُم َعْن ثاََلثَةٍ »  «.وََعِن الصَّ

“যতনজন দর্থষক কলম উযঠষয় দনওয়া হষয়ষু: (তন্মষধ্য) যশশু দর্থষক, 
িতেণ না দস দিৌবষন উপনীত হয়।”49  

অনয বণ্নায় রষয়ষু, 

ِِبِّ َحِتَّ ََيْتَِلمَ »  «.وََعِن الصَّ

“এবং যশশু দর্থষক িতেণ না দস বাষলে হয়।”50  

তষব বাচ্চারা িযদ হজ বা উমরা আদায় কষর, তষব তা নফল যহষসষব 
েণয হষব। ইবন আব্বাস রাযদয়াল্লাহু আনহুমা বষলন, ‘একজন মযহলা 
একযি যশশুষক উাঁিু ধ্ষর জানষত িাইল, ‘দহ আল্লাহর রাসূল, এর জনয 

                                                           
49 যতরযমিী, হাদীস নং ১৪৩২  
50 আবূ দাঊদ, হাদীস নং ৪৪০৩। 
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যক হজ রষয়ষু?’ যতযন বলষলন,  

 «.َنَعْم ، َولِك أْجر»

“হযাাঁ, আর সাওয়াব হষব দতামার।”51  

প্রাি বয়স্কষদর মষতা যশশুও ইহরাম অবস্থায় যনযেদ্ধ সব যবেয় দর্থষক 
দূষর র্থাকষব। তষব তার ইোকৃত ভুলগুষলাষক অযনোকৃত ভুল 
যহষসষব েণয করা হষব। ভুষলর কারষণ তার ওপর যকংবা তার 
অযভভাবষকর ওপর যফদয়া ওয়াযজব হষব না। এ হজ তার জনয নফল 
হষব। সামর্থ্বান হষল বাষলে হওয়ার পর তাষক ফরি হজ করষত 
হষব। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলন,  

يُّما َصِِبٍّ َحجَّ ُثمَّ بَلَ »
َ
ْخَرىأ

ُ
ٌة أ ْن ََيُجَّ ِحجَّ

َ
 .«َغ اْْلِنَْث َفَعلَيِْه أ

“দকাষনা বাচ্চা িযদ হজ কষর, অতুঃপর দস বয়ুঃপ্রাি হয়, তষব 
পরবত্ীকাষল সামর্্থবান হষল তাষক আষরকযি হজ করষত হষব।”52  

অষনক যফকহযবদ বষলন, ‘যশশু িযদ বাষলে হওয়ার আষে ইহরাম 
বাাঁষধ্ এবং ইহরাম অবস্থায় বয়ুঃপ্রাি হষয় আরাফায় অবস্থান কষর, 
তাহষল তার ফরি হজ আদায় হষয় িাষব।’ 

২. সামর্থ্বান হওয়া।  

আল্লাহ তা‘আলা বষলন, 

                                                           
51 সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১৩৩৬।  
52 আল-আওসাত : ২৭৩১; মাজমাউজ িাওয়াষয়দ : (৩/৬০২); অনুরূপ সহীহ ইবন 

খুিাইমাহ, হাদীস নং ৩০৫১; মুস্তাদরাক হাষকম, হাদীস নং ১৭৬৯। 
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﴿ِّ َِِولِّلَ َِٱِّحجِ ِنلَاّسِٱََِعَ َِغّنِيِلَِلَِٱِفَإّنََِِكَفرََِِوَمنَِسبّيٗلاِِهِّإََّلِبَِتَطاعَِسِبٱَِمنِِّّتِيِبۡلب
 [ ٧٩: عمران ال] ﴾٩٧ِلَّميََِع ِلِبٱَِعنِّ

“এবং সামর্থ্বান মানুষের ওপর আল্লাহর জনয বাইতুল্লাহ’র হজ করা 
ফরি। আর দি কুফুরী কষর, তষব আল্লাহ দতা যনশ্চয় সৃযষ্টকুল দর্থষক 
অমুখাষপেী।” [সূরা আষল ইমরান, আয়াত: ৯৭] 

আপনার দকাষনা ঋণ দর্থষক র্থাকষল হজ করার পূষব্ই তা পযরষশাধ্ 
কষর যনন। িাকাত, কাফ্ফারা ও মানত ইতযাযদ পযরষশাধ্ না কষর 
র্থাকষল তাও আদায় কষর যনন। দকননা এগুষলা আল্লাহর ঋণ। 
মানুষের ঋণও পযরষশাধ্ কষর যনন। মষন রাখষবন, িাবতীয় ঋণ 
পযরষশাধ্ ও হষজর সফরকালীন সমষয় পযরবাষরর বযয় দমিাষনার 
বযবস্থা কষর হষজর কািা্যদ সম্পন্ন করার মত অর্্থ-কযড় বা সামর্থ্ 
িযদ আপনার র্থাষক তাহষল হষজ দিষত আপযন আযর্্থকভাষব 
সামর্থব্ান। আপনার ওপর হজ ফরি। তষব আপযন িযদ এমন 
ধ্রষনর বড় বযবসায়ী হন, যবযভন্ন প্রষয়াজষন িার বড় ধ্রষনর ঋণ 
করষতই হয়, তাহষল আপনার দোিা ঋষণর বযাপাষর একিা আলাদা 
অযসয়ত নামা ততযর করুন। আপনার ওয়াযরশ বা উত্তরাযধ্কারী িারা 
হষবন তাষদরষক এ যবেষয় দাযয়ত্ব অপ্ণ কষর িান।  

আপযন হালাল যরযিক উপাজ্ন কষর হষজ িাওয়ার মষতা িাকা 
দজাোড় করার দিষ্টা করুন। কখষনা হারাম িাকায় হজ করার 
পযরকল্পনা করষবন না। িযদ এমন হয় দি, আপনার সমগ্র সম্পদই 
হারাম, তাহষল আপযন তাওবা করুন। হারাম পর্থ বজ্ন কষর হালাল 
পষর্থ সম্পদ উপাজ্ন শুরু করুন। আর দকাষনা যদন হারাম পষর্থ 
িাষবন না বষল প্রযতজ্ঞা করুন।  
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আপযন িযদ তদযহকভাষব সুস্থ দহান। অর্্থাৎ শারীযরক দুব্লতা, বাধ্্কয 
বা দীঘ্ অসুস্থতার কারষণ হষজর সফর বা হষজর রুকন আদায় 
করষত অেম না দহান, তাহষল আপযন হষজ দিষত শারীযরকভাষব 
সামর্থ্বান যবষবযিত হষবন। 

আপযন িযদ আযর্্থক ও শারীযরকভাষব সামর্থ্বান দহান, তাহষল 
আপনার ওপর সশরীষর হজ করা ফরি। আর িযদ আযর্্থকভাষব 
সামর্থ্বান যকন্তু শারীযরকভাষব সামর্থ্বান না দহান, তাহষল আপযন 
প্রযতযনযধ্ যনধ্্ারণ করষবন, যিযন আপনার পে দর্থষক হজ ও উমরা 
আদায় করষবন। ‘বদলী হজ’ অধ্যাষয় এ বযাপাষর যবস্তাযরত আষলািনা 
আসষু। 

৩. হষজর সফষর মযহলার সাষর্থ মাহরাম পুরুে র্থাকা।  

ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আহমদ রহ.-এর মষত সফষরর দূরষত্ব 
যেষয় হজ করষত হষল মাহরাম সাষর্থ র্থাকা শত্। দি মযহলার মাহরাম 
দনই তার ওপর হজ ফরি নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ 
ওয়াসাল্লাম বষলন,  

ُة إاِلَّ َمَع ِذي حَمْ »
َ
َرٍم ، َواَل يَْدُخُل َعلَيَْها رَُجٌل إاِلَّ َوَمَعَها حَمَْرٌم َفَقاَل اَل تَُسافِِر الَْمْرأ

ِِت تُِريُد اْْلَجَّ 
َ
ْخُرَج ِِف َجيِْش َكَذا َوَكَذا َواْمَرأ

َ
ْن أ
َ
ِريُد أ

ُ
رَُجٌل يَا رَُسوَل اهلِل إِِنِّ أ

 «.َفَقاَل اْخُرْج َمَعَها

“দকাষনা মযহলা দিন মাহরাম ুাড়া সফর না কষর আর দকাষনা পুরুে 
দিন দকাষনা মযহলার সাষর্থ মাহরাম র্থাকা ুাড়া তার কাষু না িায়। 
এক বযযক্ত দাাঁযড়ষয় বলল, ‘ইয়া রাসূলাল্লাহ, আযম অমুক অমুক িুষদ্ধ 
িাবার ইো কষরযু। এযদষক আমার স্ত্রী হষজর ইো কষরষু। 
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রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বলষলন, তুযম দতামার স্ত্রীর 
সাষর্থ িাও।”53  

ইবন আব্বাস রাযদয়াল্লাহু আনহুমা দর্থষক বযণ্ত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলন,  

نَّ اْمَرأٌة إاِل َوَمَعَها ُذْو حَمَْرمٍ »  «.ال ََتُجَّ

“দকাষনা মযহলা দিন মাহরাম ুাড়া কখষনা হজ না কষর।”54 

মযহলার মাহরাম 

িাষদর সাষর্থ যববাহ বন্ধষন আবদ্ধ হওয়া স্থায়ীভাষব হারাম, তারাই 
শরী‘আষতর পযরভাোয় মাহরাম। মাহরাম কষয়ক ধ্রষনর হষয় র্থাষক।  

এক. বংশেত মাহরাম।  

বংশেত মাহরাম দমাি সাত প্রকার:  

মযহলার যপতৃকূল: দিমন যপতা, দাদা, নানা, পর-দাদা, পর-নানা এবং 
তদুধ্্ যপতৃপুরুে।  

মযহলার দুষল-সন্তান: দিমন পুত্র, পুষত্রর পুত্র, কনযার পুত্র ও তাষদর 
অধ্স্তন পুরুে।  

মযহলার ভাই: সষহাদর তর্থা আপন ভাই বা তবযপষত্রয় ভাই অর্থবা 
তবমাষত্রয় ভাই।  

                                                           
53 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮৬২।  
54 দারাকুতনী : (৩/২২৭), হাদীস নং ২৪৪০।  
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মযহলার িািা: আপন িািা বা তবযপষত্রয় িািা অর্থবা তবমাষত্রয় িািা। 
অর্থবা যপতা বা মাতার িািা।  

মযহলার মামা: আপন মামা বা তবযপষত্রয় মামা অর্থবা তবমাষত্রয় মামা। 
অর্থবা যপতা বা মাতার মামা। 

মযহলার ভাইষয়র দুষল: ভাইষয়র দুষল, ভাইষয়র দুষলর দুষল, 
ভাইষয়র দুষলর কনযাষদর দুষল ও তাষদর অধ্স্তন পুরুে।  

মযহলার দবাষনর দুষল: দবাষনর দুষল, দবাষনর দুষলর দুষল, দবাষনর 
দুষলর কনযাষদর দুষল ও তাষদর অধ্স্তন পুরুে।  

দুই. দুগ্ধপানজযনত মাহরাম।  

দুগ্ধপানজযনত মাহরামও বংশেত মাহরাষমর নযায় সাত প্রকার, িার 
যববরণ উপষর উষল্লখ করা হষয়ষু। 

যতন. তববাযহক সম্পক্জাত মাহরাম।  

তববাযহক সম্পক্জাত মাহরাম পাাঁি ধ্রষনর:  

1- স্বামী।  

2- স্বামীর পুত্র, তার পুষত্রর পুত্র, কনযার পুত্র এবং তাষদর অধ্স্তন 
পুরুে।  

3- স্বামীর যপতা, দাদা, নানা এবং তদূব্ পুরুে।  

4- কনযার স্বামী, পুত্রসন্তাষনর দমষয়র স্বামী, কনযাসন্তাষনর দমষয়র 
স্বামী এবং তাষদর অধ্স্তন কনযাষদর স্বামী। 

5- মাষয়র স্বামী এবং দাদী বা নানীর স্বামী।  
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মাহরাম যবেয়ক শত্  

মাহরাম পুরুে অবশযই মুসযলম, যবষবকবান ও প্রািবয়স্ক হষত হষব। 
দকননা মাহরাম সাষর্থ দনওয়ার উষেশয হষে হষজর কাি্াযদ সম্পাদষন 
মযহলার সাযব্ক সহষিাযেতা ও যনরাপত্তা যনযশ্চত করা। মাহরাম িযদ 
অমুসযলম হয় অর্থবা ভাষলা-মন্দ যবিার-েমতা না রাষখ অর্থবা বালক 
যকংবা যশশু হয় যকংবা পােল হয়, তষব তার িারা মযহলার সাযব্ক 
সহষিাযেতা ও যনরাপত্তা যনযশ্চত হষব না।  

িযদ দকাষনা মযহলা মাহরাম ুাড়া হজ কষর, তাহষল তা আদায় হষব 
বষি। যকন্তু মাহরাম ুাড়া সফষরর কারষণ দস গুনাহোর হষব। দকননা 
মযহলাষদর সাষর্থ মাহরাম র্থাকা হজ ফরি হওয়ার শত।্ আদায় 
হওয়ার শত্ নয়।  

হজ ও উমরার ফিীলত 

হজ ও উমরার ফিীলত সম্পষক্ অষনক হাদীস রষয়ষু। যনষে তার 
যকুু উষল্লখ করা হষলা:  

১. হজ অনযতম দশ্রষ্ঠ আমল। আবূ হুরায়রা রাযদয়াল্লাহু আনহু দর্থষক 
বযণ্ত, ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লামষক যজষজ্ঞস করা 
হষলা, দকান আমলযি সষব্াত্তম?  

َهاُد ِِف َسِبيِل » اهلِل ِقيَل ُثمَّ َماَذا قَاَل  َفَقاَل إِيَماٌن بِاهلِل َورَُسوَِلِ ِقيَل ُثمَّ َماَذا قَاَل اجْلِ
 .«َحجٌّ َمَْبُور
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“যতযন বলষলন, আল্লাহ ও তাাঁর রাসূষলর প্রযত ঈমান। বলা হষলা, 
‘তারপর কী’? যতযন বলষলন, ‘আল্লাহর পষর্থ যজহাদ করা’। বলা হষলা 
‘তারপর দকানযি?’ যতযন বলষলন, ‘কবুল হজ’।”55  

অনয হাদীষস বযণ্ত হষয়ষু, সষব্াত্তম আমল কী- এ বযাপাষর এক 
বযযক্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লামষক যজষজ্ঞস করষল 
উত্তষর যতযন বলষলন, 

ٌة َتْفُضُل َسائَِر الَْعَمِل َكَما َبنْيَ َمْطِلِع » ٌة بَرَّ َهاُد، ُثمَّ َحجَّ ِ وَْحَدُه، ُثمَّ اجْلِ اإِليَماُن بِاّللَّ
ْمِس إََِل َمْغِربَِها  «.الشَّ

“এক আল্লাহর প্রযত ঈমান; অতুঃপর মাবরূর হজ, িা সকল আমল 
দর্থষক দশ্রষ্ঠ; সূি্ উদয় ও অষস্তর মষধ্য দি পার্্থকয যঠক তারই মষতা 
(অনযানয আমষলর সাষর্থ তার দশ্রষ্ঠষত্বর পার্থ্কয)।”56 

২. পাপমুক্ত হষজর প্রযতদান জান্নাত। আবূ হুরায়রা রাযদয়াল্লাহু আনহু 
দর্থষক বযণ্ত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলন, 

 «.َواْْلَجُّ الَْمَْبُوُر لَيَْس ََلُ َجَزاٌء إاِلَّ اجْلَنَّةُ »

“আর মাবরূর হষজর প্রযতদান জান্নাত যভন্ন অনয যকুু নয়।”57  

৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম হজষক যজহাদ যহষসষব 
েণয কষরষুন। আষয়শা রাযদয়াল্লাহু আনহা দর্থষক বযণ্ত, যতযন বষলন, 

                                                           
55 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৬; সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ৮৩।  
56 আহমদ : (৪/৩৪২), হাদীস নং ১৯০১০। 
57 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৭৭৩; সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১৩৪৯। 
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‘দহ আল্লাহর রাসূল, যজহাদষক দতা সষব্াত্তম আমল যহষসষব মষন করা 
হয়, আমরা যক যজহাদ করষবা না? যতযন বলষলন,  

َهاِد َحجٌّ َمَْبُورٌ » فَْضَل اجْلِ
َ
 .«لَُكنَّ أ

“দতামাষদর জনয সষব্াত্তম যজহাদ হষে মাবরূর হজ।”58  

অনয হাদীষস বযণ্ত হষয়ষু, আষয়শা রাযদয়াল্লাহু আনহা বলষলন, ‘ইয়া 
রাসূলাল্লাহ, আমরা যক আপনাষদর সাষর্থ যজহাষদ ও অযভিাষন িাব 
না’? যতযন বলষলন, 

ْْجَلُُه اْْلَجُّ َحجٌّ َمَْبُورٌ »
َ
َهاِد َوأ ْحَسُن اجْلِ

َ
 .«لَُكنَّ أ

“দতামাষদর জনয উত্তম ও সুন্দরতম যজহাদ হল ‘হজ’- মাবরূর 
হজ।”59 আবূ হুরায়রা রাযদয়াল্লাহু আনহু দর্থষক বযণ্ত, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলন,  

ِة: اْْلَجُّ ، َوالُْعْمَرةُ »
َ
ِعيِف ، َوالَْمْرأ ِغِْي ، َوالضَّ  «.ِجَهاُد الَْكِبِْي ، َوالصَّ

“বষয়াুঃবৃদ্ধ, অপ্রাি বয়স্ক, দুব্ল ও মযহলার যজহাদ হষে হজ ও 
উমরা।”60  

৪. হজ পাপ দমািন কষর। আবূ হুরায়রা রাযদয়াল্লাহু আনহু দর্থষক 
বযণ্ত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলন,  

هُ » مُّ
ُ
تُْه أ ِ فَلَْم يَْرفُْث َولَْم َيْفُسْق رََجَع َكيَْوِم َوََلَ  .«َمْن َحجَّ ّلِلَّ

                                                           
58 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৭৮৪।  
59 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮৬১। 
60 নাসাঈ, হাদীস নং ২৬২৬।  
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“দি আল্লাহর জনয হজ করল, দিৌন-স্পশ্ রষয়ষু এমন কাজ ও কর্থা 
দর্থষক যবরত র্থাকল এবং শরী‘আত অনুমযত দদয় না এমন কাজ 
দর্থষক যবরত র্থাকল, দস তার মাতৃেভ্ দর্থষক ভূযমষ্ঠ হওয়ার যদষনর 
মষতা পযবত্র হষয় যফষর এল।”61 

এ হাদীষসর অর্্থ আমর ইবনুল আস রাযদয়াল্লাহু আনহু দর্থষক বযণ্ত 
হাদীস িারা আষরা সুপ্রযতযষ্ঠত হয়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ 
ওয়াসাল্লাম তাষক বষলন, 

َما َعِلْمَت »
َ
نَّ أ

َ
نَّ الِْهْجَرَة َتْهِدُم َما ََكَن َقبْلََها َوأ

َ
نَّ اإلِْساَلَم َيْهِدُم َما ََكَن َقبْلَُه َوأ

َ
أ

 .«اْْلَجَّ َيْهِدُم َما ََكَن َقبْلَهُ 

“তুযম যক জান না, ‘কাষরা ইসলাম গ্রহণ তার পূষব্র সকল গুনাহ 
যবলুি কষর দদয়, যহজরত তার পূষব্র সকল গুনাহ যবলুি কষর দদয় 
এবং হজ তার পূষব্র সকল গুনাহ যবলুি কষর দদয়?”62  

৫. হষজর নযায় উমরাও পাপ দমািন কষর। আবূ হুরায়রা রাযদয়াল্লাহু 
আনহু দর্থষক বযণ্ত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলন, 

ََت َهَذا اْْلَيَْت فَلَْم يَْرفُْث َولَْم َيْفُسْق رََجَع َكَما َوََلَ »
َ
هُ َمْن أ مُّ

ُ
 .«تُْه أ

“দি বযযক্ত এই ঘষর এষলা, অতুঃপর দিৌন-স্পশ্ রষয়ষু এমন কাজ 
ও কর্থা দর্থষক যবরত র্থাকল এবং শরী‘আত বযহভু্ত কাজ দর্থষক 
যবরত র্থাকল, দস মাষয়র েভ্ দর্থষক ভূযমষ্ঠ হওয়ার যদষনর মত 
(যনষ্পাপ) হষয় যফষর দেল।” ইমাম ইবন হাজার আসকালানীর 

                                                           
61 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫২১; সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১৩৫০। 
62 সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১২১। 
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মতানুসাষর এখাষন হজকারী ও উমরাকারী উভয় বযযক্তষকই বুঝাষনা 
হষয়ষু।63 

৬. হজ ও উমরা পাপ দমািষনর পাশাপাযশ হজকারী ও উমরাকারীর 
অভাবও দূর কষর দদয়। আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ রাযদয়াল্লাহু আনহু 
কতৃ্ক বযণ্ত, যতযন বষলন, ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম 
বষলষুন, 

نُوَب َكَما َينِِْف الِْكُْي َخبََث تَابُِعوا َبنْيَ اْْلَجِّ َوالُْعمْ » ُهَما َينِْفيَاِن الَْفْقَر َواذلُّ َرِة، فَإِنَّ
ةِ  َهِب َوالِْفضَّ   .«اْْلَِديِد، َواذلَّ

“দতামরা হজ ও উমরা পরপর করষত র্থাক, দকননা তা অভাব ও 
গুনাহ দূর কষর দদয়, দিমন দূর কষর দদয় কামাষরর হাপর দলাহা, 
দসানা ও রুপার ময়লাষক।”64 

৭. হজ ও উমরা পালনকারীেণ আল্লাহর দমহমান বা প্রযতযনযধ্। ইবন 
উমার রাযদয়াল্লাহু আনহুমা কতৃ্ক বযণ্ত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলন, 

لُوُه ،»
َ
َجابُوُه ، وََسأ

َ
 الَْغازِي ِِف َسِبيِل اهلِل ، َواْْلَاجُّ َوالُْمْعتَِمُر ، َوفُْد اهلِل ، َدََعُهْم ، فَأ

ْعَطاُهمْ 
َ
 «.فَأ

“আল্লাহর পষর্থ িুষদ্ধ যবজয়ী, হজকারী ও উমরাকারী আল্লাহর দমহমান 
বা প্রযতযনযধ্। আল্লাহ তাষদরষক আহবান কষরষুন, তারা তাাঁর ডাষক 
সাড়া যদষয়ষুন। আর তারা তাাঁর কাষু দিষয়ষুন এবং যতযন 

                                                           
63 সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১৩৫০।  
64 যতরযমিী, হাদীস নং ৮১০; নাসাঈ, হাদীস নং ২৬৩০। 
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তাষদরষক যদষয়ষুন।”65 অনয হাদীষস বযণ্ত হষয়ষু, আবূ হুরায়রা 
রাযদয়াল্লাহু আনহু দর্থষক বযণ্ত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ 
ওয়াসাল্লাম বষলন, 

َجاَبُهْم ، َوإِِن اْستَْغَفُروُه َغَفَر لَُهمْ »
َ
اُر ، َوفُْد اهلِل إِْن َدَعوُْه أ اُج َوالُْعمَّ  «.اْْلُجَّ

“হজ ও উমরা পালনকারীেণ আল্লাহর দমহমান বা প্রযতযনযধ্। তারা 
আল্লাহষক ডাকষল যতযন তাষদর ডাষক সাড়া দদন। তারা তাাঁর কাষু 
মােযফরাত কামনা করষল যতযন তাষদরষক েমা কষর দদন।”66 

৮. এক উমরা দর্থষক আষরক উমরা- মধ্যবত্ী গুনাহ ও পাষপর 
কাফ্ফারা। আবূ হুরায়রা রাযদয়াল্লাহু আনহু দর্থষক বযণ্ত, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলষুন,  

اَرٌة لَِما بَيْنَُهَماالُْعْمَرُة إََِل الْ »  .«ُعْمَرِة َكفَّ

“এক উমরা দর্থষক অনয উমরা- এ দুষয়র মাষঝ িা যকুু (পাপ) ঘিষব 
তা তার জনয কাফফারা।”67  

৯. হষজর করার যনয়ষত দবর হষয় মারা দেষলও হষজর সাওয়াব 
দপষত র্থাকষব। আবূ হুরায়রা রাযদয়াল্লাহু আনহু দর্থষক বযণ্ত, যতযন 
বষলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলষুন,  

ْجُر اْْلَاجِّ إََِل يَْوِم الِْقيَاَمِة َوَمْن َخَرَج ُمْعتَِمًرا»
َ
ا َفَماَت ُكِتَب ََلُ أ  َمْن َخَرَج َحاجًّ

ْجُر الُْمْعتَِمِر إََِل يَْوِم الِْقيَاَمةِ 
َ
 .«َفَماَت ُكِتَب ََلُ أ

                                                           
65 ইবন মাজাহ, হাদীস নং ২৮৯৩; ইবন যহব্বান, হাদীস নং ৪৬১৩। 
66 ইবন মাজাহ, হাদীস নং ২৮৯২ । 
67 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৭৭৩; সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১৩৪৯। 
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“দি বযযক্ত হষজর উষেষশয দবর হষয়ষু; অতুঃপর দস মারা দেষু, তার 
জনয যকয়ামত পি্ন্ত হষজর দনকী দলখা হষত র্থাকষব। আর দি বযযক্ত 
উমরার উষেষশ দবর হষয় মারা িাষব, তার জনয যকয়ামত পি্ন্ত 
উমরার দনকী দলখা হষত র্থাকষব।”68 

১০. আল্লাহ তা‘আলা রমিান মাষস উমরা আদায়ষক অষনক 
মি্াদাশীল কষরষুন, যতযন এষক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ 
ওয়াসাল্লাষমর সাষর্থ হজ করার সমতুলয সাওয়াষব ভূযেত কষরষুন। 
ইবন আব্বাস রাযদয়াল্লাহু আনহুমা দর্থষক বযণ্ত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলন,  

ًة َمِع » ْو َحجَّ
َ
ًة أ  .«فَإِنَّ ُعْمَرًة ِِف َرَمَضاَن َتْقِِض َحجَّ

“যনশ্চয় রমিাষন উমরা করা হজ করার সমতুলয অর্থবা যতযন 
বষলষুন, আমার সাষর্থ হজ করার সমতুলয।”69 

১১. বাইতুল্লাহ’র উষেষশয দবর হষল প্রযত কদষম দনকী দলখা হয় ও 
গুনাহ মাফ করা হয় এবং তার মি্াদা বৃযদ্ধ করা হয়। আবদুল্লাহ 
ইবন উমার রাযদয়াল্লাহু আনহুমা দর্থষক বযণ্ত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলন,  

َها »
ُ
ٍة َتَطأ

َ
ا ُخُروُجَك ِمْن بَيْتَِك تَُؤمُّ اْْلَيَْت فَإِنَّ لََك بُِكلِّ َوْطأ مَّ

َ
َراِحلَتَُك يَْكتُُب أ

ُ لََك بَِها َحَسنًَة َوَيْمُحو َعنَْك بَِها َسيِّئَةً    «.اّللَّ

“তুযম িখন বাইতুল্লাহ’র উষেষশয আপন ঘর দর্থষক দবর হষব, দতামার 
                                                           
68 সহীহুত-তারেীব ওয়াত-তারহীব, হাদীস নং ১১১৪।  
69 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮৬৩; সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১২৫৬। 
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বাহষনর প্রষতযকবার মাযিষত পা রাখা এবং পা দতালার যবযনমষয় 
দতামার জনয একযি কষর দনকী দলখা হষব এবং দতামার গুনাহ মাফ 
করা হষব।”70  

আনাস ইবন মাষলক রাযদয়াল্লাহু আনহু দর্থষক বযণ্ত, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলন,  

ا َوال تَْرَفُعُه فَإِنََّك إَِذا َخرَْجَت ِمْن بَيِْتَك » تَُؤمُّ اْْلَيَْت اْْلََراِم ، ال تََضُع نَاَقتَُك ُخفًّ
ُ لََك بِِه َحَسنًَة ،  «وََحطَّ َعنَْك بِِه َخِطيئًَة ، َوَرَفَعَك َدرََجةً  إاِلَّ َكتََب اّللَّ

“কারণ, িখন তুযম বাইতুল্লাহ’র উষেষশয আপন ঘর দর্থষক দবর হষব, 
দতামার উিনীর প্রষতযকবার পাষয়র েুর রাখা এবং েুর দতালার 
সাষর্থ সাষর্থ দতামার জনয একযি কষর দনকী দলখা হষব, দতামার 
একযি কষর গুনাহ েমা কষর দদওয়া হষব এবং দতামার মি্াদা বৃযদ্ধ 
করা হষব।”71 

স্মরণ রাখা দরকার, দি দকবল আল্লাহষক রাজী করার জনয আমল 
করষব, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাষমর সুন্নাহ মুতাযবক 
হজ-উমরা সম্পন্ন করষব, দসই এসব ফিীলত অজ্ন করষব। 
দিষকাষনা আমল আল্লাহর কাষু কবুল হওয়ার জনয দু’যি শত্ রষয়ষু, 
িা অবশযই পূরণ করষত হষব। 

প্রর্থম শত্: একমাত্র আল্লাহর সন্তুযষ্ট লাষভর জনয করা। রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলন, 

                                                           
70 তাবরানী, মু‘জামুল কাবীর : (১১/৫৫); সহীহুল জাষম‘, হাদীস নং ১৩৬০।  
71 সসহীহুত-তারেীব ওয়াত-তারহীব, হাদীস নং ১১১২।  



55 
 

ْعَماُل بِاَلِّيَّاِت، َوإِنََّما ِلُُكِّ اْمِرٍئ َما نََوىإِنَّ »
َ
 «َما األ

“সকল কাষজর ফলাফল যনয়ষতর ওপর যনভ্রশীল। প্রষতযষক তাই 
পাষব, িা দস যনয়ত করষব।”72  

যিতীয় শত্: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাষমর সুন্নাহ 
দমাতাষবক হওয়া। কারণ, যতযন বষলষুন,     

ْمُرنَا َفْهَو رَدٌّ مَ »
َ
 «.ْن َعِمَل َعَماًل لَيَْس َعلَيِْه أ

“দি এমন আমল করল, িাষত আমাষদর অনুষমাদন দনই, তা 
প্রতযাখযাত।”73 

অতএব, িার আমল দকবল আল্লাহষক সন্তুষ্ট করার জনয এবং 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাষমর সুন্নাহ মুতাযবক হষব তার 
আমলই আল্লাহর যনকি কবুল হষব। পোন্তষর িার আমষল উভয় 
শত্ অর্থবা এর দিষকাষনা একযি অনুপযস্থত র্থাকষব, তার আমল 
প্রতযাখযাত হষব। তাষদর আমল সম্পষক্ আল্লাহ বষলন,  

 [ ٩٩: الفرقان] ﴾٢٣َِمنُثوًراِءَِٗهَبا ِِهَُِن َِفَجَعلِبَِعَملِ ِّمنِبَِعّملُوا َِِماِإَّلِ َِنا َِوقَّدمِب﴿

“আর তারা দি কাজ কষরষু আমরা দসযদষক অগ্রসর হব। অতুঃপর 
তাষক যবযেি ধূ্যলকণায় পযরণত কষর যদব।” [সূরা আল-ফুরকান : 
৩৩] 

পোন্তষর িার আমষল উভয় শত্ পূরণ হষব, তার আমল সম্পষক্ 

                                                           
72 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১; সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১৯০৭।  
73 সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১৭১৮।  
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আল্লাহ বষলন,  

حِبَِوَمنِب﴿
َ
َّمنِّٗلِقَوِبَِسنُِأ بِٱِنَِمِِّإّنَّنَِِوقَاَلِِالّحَِٗص ِِوََعّمَلِِلَِلِّٱِإَّلَِِدََع ِِم   ﴾٣٣ِلّّميَُِمسِبل

 [ ٣٣: فصلت]

“আর দীষনর বযাপাষর তার তুলনায় দক উত্তম, দি সৎকম্পরায়ণ 
অবস্থায় আল্লাহর কাষু যনজষক পূণ্ সমপ্ণ করল।” [সূরা ফুযসসলাত, 
আয়াত: ৩৩]  

আল্লাহ আষরা বষলন,  

ىِِ﴿ سِبَِمنِبِبََل 
َ
ِِّۥَههُِوَجِبِلَمَِأ جِبِِۥ فَلَهُِِّسنِ ُمِبِوَُهوَِِلِّلَ

َ
َِخوِبَِوَّلِِۦَرب ّهِِّّعندَِِۥُرهُِأ ِّهمِبَعلَيِبِف 

 [ ٨٨٩: اْلقرة] ﴾١١٢َِِزنُونََِيِبُِهمِبَِوَّلِ

“হযাাঁ, দি যনজষক আল্লাহর কাষু দসাপদ্ কষরষু এবং দস 
সৎকম্শীলও, তষব তার জনয রষয়ষু তার রষবর যনকি প্রযতদান। 
আর তাষদর দকাষনা ভয় দনই এবং তারা দুুঃযখতও হষব না।” [সূরা 
আল-বাকারাহ, আয়াত: ১১২]  

সুতরাং উমার রাযদয়াল্লাহু আনহু বযণ্ত, ‘সকল কাষজর ফলাফল 
যনয়ষতর ওপর যনভ্রশীল’ হাদীসযি অন্তষরর আমলসমূষহর মানদণ্ড 
এবং আষয়শা রাযদয়াল্লাহু আনহা বযণ্ত ‘দি এমন আমল করল, িাষত 
আমার অনুষমাদন দনই, তা প্রতযাখযাত’ হাদীসযি অঙ্গ-প্রতযষঙ্গর 
আমলসমূষহর মানদণ্ড। হাদীস দু’যি বযাপক অর্্থষবাধ্ক। দীষনর মূল 
যবেয়াযদ ও শাখা-প্রশাখাসমূহ এবং অন্তর ও অঙ্গ-প্রতযষঙ্গর আমষলর 
দকাষনাযিই এর বাইষর নয়। এক কর্থায় সমূ্পণ্ দীন এর আওতাভুক্ত। 
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হষজর প্রকারষভদ 

হজ যতনভাষব আদায় করা িায়: তামাতু্ত, যকরান ও ইফরাদ।  

১. তামাতু্ত হজ 

তামাতু্ত হষজর পযরিয়:  

হষজর মাসগুষলাষত হষজর সফষর দবর হবার পর প্রর্থষম শুধু্ উমরার 
ইহরাম বাাঁধ্া এবং সাষর্থ সাষর্থ এ উমরার পষর হষজর জনয ইহরাম 
বাাঁধ্ার যনয়তও র্থাকা।  

তামাতু্ত হষজর যনয়ম:  

হাজী সাষহব হষজর মাসগুষলাষত প্রর্থষম শুধু্ উমরার জনয তালযবয়া 
পাষঠর মাধ্যষম ইহরাম বাাঁধ্ষবন। তারপর তাওয়াফ ও সাঈ সম্পন্ন 
কষর মার্থা মুণ্ডন অর্থবা িুল দুাি করার মাধ্যষম উমরা দর্থষক হালাল 
হষয় িাষবন এবং স্বাভাযবক কাপড় পষর যনষবন। তারপর যিলহজ 
মাষসর আি তাযরখ যমনা িাবার আষে যনজ অবস্থানস্থল দর্থষক হষজর 
ইহরাম বাাঁধ্ষবন।  

তামাতু্ত হজ যতনভাষব আদায় করা িায় 

ক) মীকাত দর্থষক উমরার ইহরাম দবাঁষধ্ মক্কায় যেষয় তাওয়াফ সাঈ 
কষর মার্থা মুণ্ডন অর্থবা িুল দুাি কষর হালাল হষয় িাওয়া এবং হজ 
পি্ন্ত মক্কাষতই অবস্থান করা। ৮ যিলহজ হষজর ইহরাম দবাঁষধ্ হষজর 
কাি্ক্রম সম্পন্ন করা।  

খ) মীকাত দর্থষক উমরার যনয়ষত ইহরাম দবাঁষধ্ মক্কা েমন করা। 
উমরার কাি্ক্রম তর্থা তাওয়াফ, সাঈ করার পর কসর-হলক 



58 
 

সম্পাদন কষর হালাল হষয় িাওয়া। হষজর পূষব্ই যিয়ারষত মদীনা 
দসষর দনওয়া এবং মদীনা দর্থষক মক্কায় আসার পষর্থ িুল-হুলাইফা বা 
আবইয়াষর আলী দর্থষক উমরার যনয়ষত ইহরাম দবাঁষধ্ মক্কায় আসা। 
অতুঃপর উমরা আদায় কষর কসর কষর হালাল হষয় িাওয়া; তারপর 
৮ যিলহজ হষজর জনয নতুনভাষব ইহরাম দবাঁষধ্ হজ আদায় করা।  

ে) ইহরাম না দবাঁষধ্ সরাসযর মদীনা েমন করা। যিয়ারষত মদীনা 
দশে কষর মক্কায় আসার পষর্থ িুল-হুলাইফা বা আবইয়াষর আলী 
দর্থষক উমরার যনয়ষত ইহরাম বাাঁধ্া অতুঃপর মক্কায় এষস তাওয়াফ, 
সাঈ ও কসর-হলক কষর হালাল হষয় িাওয়া। এরপর ৮ যিলহজ 
হষজর ইহরাম বাাঁধ্া। 

তামাতু্ত হজ সংক্রান্ত জ্ঞাতবয:  

 িযদ দকউ হষজর মাষস হষজর যনয়ত না কষর উমরা কষর, 
পরবত্ীকাষল তার মষন হজ পালষনর ইো জাষে, তাহষল দস 
তামাতু্তকারী হষব না।  

 তামাতু্তকারীর ওপর এক সফষর দু’যি ইবাদষতর সুষিাে লাষভর 
শুকযরয়া স্বরূপ হাদী বা পশু িষবহ করা ওয়াযজব। 

 উমরা সমাি করার পর যতযন স্বষদষশ দফরত িাষবন না। যনজ 
দদষশ দেষল এযি আর তামাতু্তর উমরা হষব না; বরং স্বতন্ত্র উমরা 
বষল েণয হষব।  

 উমরা করার পর যতযন হালাল হষয় িাষবন। এখন ইহরাম 
অবস্থায় হারাম কাজগুষলা তার জনয হালাল হষয় িাষব এবং 
যনযি্ধ্ায় যতযন তা করষত পারষবন।  
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 তামাতু্তকারী উমরা সম্পন্ন করার পর মদীনায় দেষল দসখান দর্থষক 
মক্কায় আসার জনয তাষক উমরা বা হষজর ইহরাম দবাঁষধ্ আসষত 
হষব। এমতাবস্থায় প্রর্থম উমরাযিই তার জনয তামাতু্তর উমরা 
যহষসষব েণয হষব।  

২. যকরান হজ 

যকরান হষজর পযরিয়:  

উমরার সাষর্থ িুক্ত কষর একই সফষর ও একই ইহরাষম উমরা ও 
হজ আদায় করাষক যকরান হজ বষল।  

যকরান হষজর যনয়ম:  

যকরান হজ দু’ভাষব আদায় করা িায়।  

ক) মীকাত দর্থষক ইহরাম বাাঁধ্ার সময় একই সাষর্থ হজ ও উমরার 
ইহরাম বাাঁধ্ার জনয ا  লাব্বাইকা উমরাতান ওয়া) َْلَّيَْك ُعْمَرًة وََحجًّ

হোন) বষল তালযবয়া পাঠ শুরু করা। তারপর মক্কায় দপৌঁষু প্রর্থষম 
উমরা আদায় করা এবং ইহরাম অবস্থায় মক্কায় অবস্থান করা। 
অতুঃপর হষজর সময় ৮ যিলহজ ইহরামসহ যমনা-আরাফা-
মুিদাযলফায় েমন এবং হষজর িাবতীয় কাজ সম্পাদন করা।  

খ) মীকাত দর্থষক শুধু্ উমরার যনয়ষত ইহরাম বাাঁধ্া। পযবত্র মক্কায় 
দপৌঁুার পর উমরার তাওয়াফ শুরু করার পূষব্ হষজর যনয়ত উমরার 
সাষর্থ িুক্ত কষর দনওয়া। উমরার তাওয়াফ-সাঈ দশে কষর ইহরাম 
অবস্থায় হষজর অষপোয় র্থাকা এবং ৮ যিলহজ ইহরামসহ যমনায় 
েমন ও পরবত্ী কাি্ক্রম সম্পাদন করা।  
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যকরান হজ সংক্রান্ত জ্ঞাতবয:  

 যকরান হজকারীর ওপর সব্ সম্মযতক্রষম শুকযরয়া স্বরূপ 
হাদী বা পশু িষবহ করা ওয়াযজব।  

 দকাষনা বযযক্ত তামাতু্তর যনয়ত কষর ইহরাম দবাঁষধ্ষু; যকন্তু 
আরাফায় অবস্থাষনর পূষব্ এই উমরা সম্পাদন করা তার 
পষে সম্ভব হয় যন। তাহষল তার হজ উমরার মষধ্য প্রযবষ্ট 
হষয় িাষব এবং দস যকরান হজকারী যহষসষব েণয হষব। এর 
দুই অবস্থা হষত পাষর। ির্থা:  

1. দকাষনা মযহলা তামাতু্ত হষজর যনয়ত কষর ইহরাম বাাঁধ্ল; যকন্তু 
উমরার তাওয়াফ করার আষেই তার হাষয়ি বা যনফাস শুরু হষয় 
দেল এবং আরাফায় অবস্থাষনর আষে দস হাষয়ি বা যনফাস দর্থষক 
পযবত্র হষত পারল না। এমতাবস্থায় তার ইহরাম হষজর ইহরাষম 
পযরণত হষব এবং দস যকরান হজকারী যহষসষব েণয হষব। দস 
অনযসব হাজীর মত হষজর অবযশষ্ট কাজগুষলা সম্পাদন করষব। 
শুধু্ কা‘বা ঘষরর তাওয়াফ বাযক রাখষব। হাষয়ি বা যনফাস দর্থষক 
পযবত্র হওয়ার পর দোসল কষর এই তাওয়াফ দসষর যনষব। 

2. দকাষনা বযযক্ত তামাতু্তর যনয়ষত হষজর ইহরাম বাাঁধ্ল; যকন্তু 
আরাফায় অবস্থাষনর পূষব্ তার পষে তাওয়াফ করা সম্ভব হষলা 
না। তাহষল হষজর পূষব্ উমরা পূণ্ করা অসম্ভব হওয়ার কারষণ 
হজ উমরার মষধ্য প্রযবষ্ট হষয় িাষব। আর যতযন যকরান হজকারী 
যহষসষব েণয হষবন।  
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৩. ইফরাদ হজ 

ইফরাদ হষজর পযরিয়:  

হষজর মাসগুষলাষত শুধু্ হষজর ইহরাম দবাঁষধ্ হষজর কািক্্রম সম্পন্ন 
করাষক ইফরাদ হজ বষল।  

ইফরাদ হষজর যনয়ম:  

হষজর মাসগুষলাষত শুধু্ হষজর ইহরাম বাাঁধ্ার জনয  ا َْلَّيَْك   َحجًّ
(লাব্বাইকা হোন) বষল তালযবয়া পাঠ শুরু করা। এরপর মক্কায় 
প্রষবশ কষর তাওয়াষফ কুদূম অর্্থাৎ আেমনী তাওয়াফ এবং হষজর 
জনয সাঈ করা। অতুঃপর ১০ যিলহজ কুরবানীর যদন হালাল হওয়ার 
পূব্ পি্ন্ত ইহরাম অবস্থায় র্থাকা। এরপর হষজর অবযশষ্ট কাজগুষলা 
সম্পাদন করা।  

ইফরাদ হজ সংক্রান্ত জ্ঞাতবয:  

 তাওয়াষফ কুদূষমর পর হষজর সাঈষক তাওয়াষফ ইফািা অর্্থাৎ 
ফরি তাওয়াষফর পর পি্ন্ত যবলব করা জাষয়ি আষু।  

 ইফরাদ হজকারীর ওপর হাদী বা পশু িষবহ করা ওয়াযজব নয়।  

 যকরান হজকারী ও ইফরাদ হজকারীর আমল অযভন্ন। যকন্তু 
যকরানকারীর জনয দু’যি ইবাদত (হজ ও উমরা) পালষনর কারষণ 
কুরবানী ওয়াযজব হয়, িা ইফরাদকারীর ওপর ওয়াযজব নয়। 
তামাতু্তকারীর দেষত্র যকুু যভন্নতা রষয়ষু। তাষক এ জনয দু’যি 
তাওয়াফ ও দু’যি সাঈ করষত হয়। একযি তাওয়াফ ও সাঈ 
উমরার জনয আষরকযি হষজর জনয। 
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 যকরানকারী ও ইফরাদকারী উভষয়ই তাওয়াষফ কুদূম করষবন। 
তষব এযি ুুষি দেষল অযধ্কাংশ আষলষমর মষত দকাষনা দম 
ওয়াযজব হষব না। পোন্তষর তাওয়াষফ ইফািা (তাওয়াষফ 
যিয়ারত) ফরি। এযি ুাড়া হজ শুদ্ধ হষব না।  

 যকরানকারী ও ইফরাদকারী উভষয়র দেষত্র হষজর জনয একযি 
সাঈ প্রষিাজয হষব। এযি তাওয়াষফ কুদূষমর পষরও সম্পাদন 
করষত পারষব বা তাওয়াষফ ইফািা বা ফরি তাওয়াষফর পষরও 
সম্পাদন করষত পারষব।  

হজ যতন ভাষে যবভক্ত হওয়ার প্রমাণ 

১. কুরআন দর্থষক:  

আল্লাহ তা‘আলা বষলন,  

ّمنُتمِبِفَإَّذا ِ﴿
َ
َِِّتَمَتعََِِفَمنِأ بِٱِّمنََِِسََِتيِبسِبٱَِفَماِج ِّلبَِٱِإَّلَِِرةُِّعمِبلِبٱب [ ٨٧١: قرةاْل] ﴾ّيِىَهدِبل  

“আর িখন দতামরা যনরাপদ হষব তখন দি বযযক্ত উমরার পর হজ 
সম্পাদনপূব্ক তামাতু্ত করষব, তষব দি পশু সহজ হষব, তা িষবহ 
করষব।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৯৬]  

এ আয়াত দর্থষক প্রতীয়মান হয় দি, তামাতু্ত করার বযাপারযি 
বাধ্যতামূলক নয়। দি দকাষনা প্রকার হজই করা িাষব।  

২. হাদীস দর্থষক:  

আষয়শা রাযদয়াল্লাহু আনহা বষলন,  

« ِ َهلَّ  صىل اهلل عليه وسلمَخرَْجنَا َمَع رَُسوِل اّللَّ
َ
ِة الْوََداِع ، فَِمنَّا َمْن أ ََعَم َحجَّ
 ِ َهلَّ رَُسوُل اّللَّ

َ
َهلَّ بِاْْلَجِّ َوأ

َ
ٍة َوُعْمَرٍة ، َوِمنَّا َمْن أ َهلَّ ِِبَجَّ

َ
صىل  بُِعْمَرٍة، َوِمنَّا َمْن أ
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َهلَّ بِاْْلَِجِّ بِاْْلَِجِّ اهلل عليه وسلم 
َ
ا َمْن أ مَّ

َ
لُّوا َحِتَّ  ، فَأ ْو َْجََع اْْلَجَّ َوالُْعْمَرَة لَْم ََيِ

َ
أ

 . «ََكَن يَْوُم اَلَّْحرِ 

“আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাষমর সাষর্থ যবদায় 
হষজর যদন দবর হলাম। আমাষদর দকউ উমরার ইহরাম বাাঁধ্ষলন, 
দকউবা হজ ও উমরার জনয একসাষর্থ ইহরাম বাাঁধ্ষলন। আবার দকউ 
শুধু্ হষজর ইহরাম বাাঁধ্ষলন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ 
ওয়াসাল্লাম শুধু্ হষজর ইহরাম বাাঁধ্ষলন। আর িারা শুধু্ হজ যকংবা 
হজ ও উমরা উভয়যির ইহরাম দবাঁষধ্যুষলন তারা কুরবানীর যদন 
পি্ন্ত হালাল হন যন।”74 

হাদীষস আরও এষসষু, হানিালা আসলামী বষলন, আযম আবূ হুরায়রা 
রাযদয়াল্লাহু আনহুষক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম দর্থষক 
বণ্না করষত শুষনযু, যতযন বষলষুন, 

ْو »
َ
ْو ُمْعتَِمًرا أ

َ
ا أ وَْحاِء َحاجًّ ِى َنْفِِس بِيَِدهِ َِلُِهلَّنَّ اْبُن َمْريََم بَِفجِّ الرَّ  .«َِلَثِْنيَنَُّهَماَواذلَّ

“িার হাষত আমার প্রাণ তাাঁর কসম, অবশযই ইবন মারইয়াম (ঈসা) 
ফােুর-রাওহাষত তালযবয়া পাঠ করষবন। হজ অর্থবা উমরার যকংবা 
উভয়িার জনয।”75 

৩. ইজমাষয় উম্মত:  

ইমাম নববী রহ. বষলন, ইফরাদ, তামাতু্ত ও যকরান হজ জাষয়ি 

                                                           
74 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫৬২; সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১২১১।  
75 সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১২৫২। 
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হওয়ার ওপর ঐকমতয প্রযতযষ্ঠত হষয়ষু।76 খাত্তাবী রহ. বষলন, 
ইফরাদ, যকরান ও তামাতু্ত হজ জাষয়ি হওয়ার বযাপাষর উম্মষতর 
মষধ্য দকাষনা মতযবষরাধ্ দনই।77  

যতন প্রকাষরর হষজর মষধ্য দকানযি উত্তম? 

হানাফী আষলমষদর মষত যকরান হজ সষব্াত্তম। তারা উমার 
রাযদয়াল্লাহু আনহুর হাদীস দর্থষক দলীল গ্রহণ কষরষুন,  

تَاِِّن اللَّيْلََة آٍت صىل اهلل عليه وسلم ِِبَّ َيُقوُل َسِمْعُت اَلَّ »
َ
بَِواِدى الَْعِقيِق َيُقوُل: أ

ةٍ   .«ِمْن َرِّبِّ َفَقاَل َصلِّ ِِف َهَذا الَْواِدى الُْمبَارَِك َوقُْل ُعْمَرةً ِِف َحجَّ

“যতযন বষলন, আযম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লামষক 
আকীক উপতযকায় বলষত শুষনযু, যতযন বষলন, ‘আমার রষবর পে 
দর্থষক একজন আেন্তুক আমার কাষু এষস বলল, এই বরকতময় 
উপতযকায় সালাত আদায় করুন এবং বলুন, হষজর মষধ্য উমরা।”78 

জাযবর রাযদয়াল্লাহু আনহু বযণ্ত হাদীষস রষয়ষু,  

« ِ نَّ رَُسوَل اّللَّ
َ
 «قََرَن اْْلَجَّ َوالُْعْمَرةَ  صىل اهلل عليه وسلم أ

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম হজ ও উমরা একসাষর্থ 
আদায় কষরষুন।”79 অনয হাদীষস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ 
ওয়াসাল্লাম বষলষুন, 

                                                           
76 শারহুন নাববী যলমুসযলম : (৮/২৩৫)। 
77 আউনুল মা‘বূদ : (৫/১৯৫)। 
78 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫৩৪।  
79 যতরযমিী, হাদীস নং ৯৪৭।  
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 .«فَإِِنِّ ُسْقُت الَْهْدَي َوقََرنُْت »

“আযম হাদী দপ্ররণ করলাম এবং যকরান হজ আদায় করলাম।”80 

সুতরাং আল্লাহ তা‘আলা তাাঁর নবীর জনয যকরান হজষকই পুন্দ 
কষরষুন। আর দসযি সষব্াত্তম বষলই তাাঁর নবীর জনয পুন্দ 
কষরষুন। হানাফী আষলমেণ আরও বষলন, যকরান হজ অনয সকল 
হজ দর্থষক উত্তম, কারণ এযি উমরা ও হষজর সমযষ্ট এবং এর মষধ্য 
দীঘ্েণ ইহরাম অবস্থায় র্থাকা হয়, তাুাড়া এযি কষ্টকরও বষি, তাই 
এর সাওয়াব অযধ্ক ও পযরপূণ্ হওয়াই স্বাভাযবক।81 

মাষলকী ও শাষফ‘ঈষদর মষত ইফরাদ সষব্াত্তম। তাষদর দলীল হষলা, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাষমর পষর খুলাফাষয় রাষশদীন 
ইফরাদ হজ আদায় কষরষুন। আর এখাষন হাদী িষবহ করার 
মাধ্যষম বদলা দদওয়ারও বাধ্যবাধ্কতা র্থাষক না; যকন্তু যকরান ও 
তামাতু্ত হষজর পূণ্তার জনয দসখাষন হাদী িষবহ করার বাধ্যবাধ্কতা 
রষয়ষু। তাুাড়া ইফরাদ হষজ হাজী দকবল হজষক উষেশয কষরই 
সফর কষর।82 

হাবলী আষলমষদর মষত তামাতু্ত হজ সষব্াত্তম। দকননা রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম যবদায় হষজর সময় দিসব সাহাবী হাদী 
তর্থা কুরবানীর জন্তু সাষর্থ যনষয় আষসন যন, তাষদরষক তামাতু্তর জনয 

                                                           
80 নাসাঈ, হাদীস নং ২৭২৫।  
81 ইবন হুমাম, ফাতহুল কাদীর : (৩/১৯৯-২১০)। 
82 শারহু খালীল যলল-খুরাশী : (২/৩১০)। 
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উৎসাযহত কষরন। এমনযক তামাতু্তর জনয হষজর যনয়তষক উমরার 
যনয়ষত রূপান্তযরত করার যনষদ্শ যদষয় যতযন বষলন, 

َ الَْهْدَي »  .«اْجَعلُوا إِْهاَللَُكْم بِاْْلَجِّ ُعْمَرًة إاِلَّ َمْن قََّلَّ

“দতামরা দতামাষদর হষজর ইহরামযিষক উমরায় বদষল নাও। তষব 
িারা হাদীষক মালা পযরষয়ু (হাদী সাষর্থ কষর যনষয় এষসু) তারা 
ুাড়া।”83 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম আষরা বষলযুষলন,  

ْحلَلُْت »
َ
نَّ َمِع الَْهْدَي أل

َ
ْهَديُْت َولَْواَل أ

َ
ْمِري َما اْستَْدبَْرُت َما أ

َ
 .«لَِو اْستَْقبَلُْت ِمْن أ

“আযম িা আষে কষর দফষলযু তা িযদ নতুন কষর করার সুষিাে 
র্থাকত, তাহষল আযম হাদী সাষর্থ যনষয় আসতাম না। আর িযদ আমার 
সাষর্থ হাদী না র্থাকষতা, তাহষল আযম হালাল হষয় দিতাম।”84 সুতরাং 
এ হাদীস িারা তামাতু্ত হজ উত্তম হওয়ার বযাপারযি প্রমাযণত হষলা।  

দকাষনা দকাষনা আষলম উপষরাক্ত মতামষতর মষধ্য সামঞ্জসয যবধ্াষন 
বষলন, ‘সুন্নাহ িারা িা প্রমাযণত তা হষে, ‘দি বযযক্ত হাদী যনষয় আষসযন 
তার জনয তামাতু্ত উত্তম। দি হাদী যনষয় এষসষু তার জনয যকরান উত্তম। 
আর তা তখনই হষব িখন একই সফষর হজ ও উমরা করষব। পোন্তষর 
িযদ উমরার জনয যভন্ন সফর এবং হষজর জনয যভন্ন সফর হয়, তাহষল 
তার ইফরাদ উত্তম। এ বযাপাষর িার ইমাম একমত।’85 

                                                           
83 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫৭২।  
84 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৫০৫; সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১২৫০।  
85 ইবন তাইযময়া, মাজমু‘ ফাতাওয়া : (২০/৩৭৩)।  
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বদলী হজ 

িযদ দকাষনা বযযক্তর ওপর হজ ফরি ও উমরা ওয়াযজব হয়; যকন্তু দস 
সশরীষর তা আদায় করষত সেম না হয়, তাহষল তার পে দর্থষক 
দাযয়ত্ব যনষয় অনয দকাষনা বযযক্তর হজ পালনষক বদলী হজ এবং 
উমরা আদায়ষক বদলী উমরা বলা হয়। দবশ যকুু হাদীস িারা বদলী 
হজ ও বদলী উমরার যবধ্ান প্রমাযণত হয়। দিমন ইবন আব্বাস 
রাযদয়াল্লাহু আনহুমা বযণ্ত হাদীষস উযল্লযখত হষয়ষু, খাুআম দোষত্রর 
জননক মযহলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লামষক বলষলন, 

ِ لََعَ » ِ إِنَّ فَِريَضَة اّللَّ ِ  َشيًْخا َكبًِْيا ، اَل يَثْبُُت يَا رَُسوَل اّللَّ
َ
ْدَرَكْت أ

َ
 ِعبَاِدهِ ِِف اْْلَجِّ أ

ُحجُّ َعنُْه قَاَل 
َ
فَأ
َ
اِحلَِة ، أ ِة الْوََداِع «. َنَعْم » لََعَ الرَّ  «.وََذلَِك ِِف َحجَّ

“দহ আল্লাহর রাসূল, আল্লাহ তার বান্দাষদর ওপর িা হষজর বযাপাষর 
ফরি কষরষুন তা আমার যপতাষক খুব বৃদ্ধ অবস্থায় দপষয়ষু। যতযন 
বাহষনর ওপর যস্থর হষয় বসষত পাষরন না। তষব যক আযম তার পে 
দর্থষক হজ আদায় কষর যদব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ 
ওয়াসাল্লাম উত্তর যদষলন, ‘হযাাঁ’, ঘিনাযি যুল যবদায় হষজর 
সময়কার।”86 

আবূ রািীন বযণ্ত হাদীষস উযল্লযখত হষয়ষু, জননক বযযক্ত বলল,  

ْعَن قَاَل ُحجَّ » ِِب َشيٌْخ َكِبٌْي اَل يَْستَِطيُع اْْلَجَّ َواَل الُْعْمَرَة َواَل الظَّ
َ
ِ إِنَّ أ يَا رَُسوَل اّللَّ
بِيَك َواْعتَِمرْ 

َ
 .«َعْن أ

                                                           
86 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫১৩; সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১৩৩৪।  
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“দহ আল্লাহর রাসূল, আমার যপতা এষকবাষর বৃদ্ধ। যতযন হজ-উমরা 
করার শযক্ত রাষখন না। সাওয়ারীর উপর উষঠ িলষতও পাষরন না। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বলষলন, দতামার যপতার 
পে দর্থষক তুযম হজ ও উমরা কষরা।”87  

িার ওপর হজ ফরি যতযন িযদ হজ না কষরই মারা িান, তাহষল 
তার দরষখ িাওয়া সম্পদ দর্থষক হজ আদাষয়র জনয প্রষয়াজনীয় অর্্থ 
দবর করষত হষব। ইবন আব্বাস রাযদয়াল্লাহু আনহুমা বযণ্ত হাদীষস 
এষসষু,  

« ِ َل رَُسوَل اّللَّ
َ
ْن يَْسأ

َ
ٌة ِسنَاَن ْبَن َسلََمَة اجْلَُهِِنَّ أ

َ
َمَرْت اْمَرأ

َ
نَّ  صىل اهلل عليه وسلمأ

َ
أ

ْن ََتُجَّ َعنَْها قَاَل 
َ
َها أ مِّ

ُ
َفيُْجِزُئ َعْن أ

َ
َها َماتَْت َولَْم ََتُجَّ أ مَّ

ُ
َها »أ مِّ

ُ
َنَعْم لَْو ََكَن لََعَ أ

َهاَديْ  مِّ
ُ
لَْم يَُكْن ُُيِْزُئ َعنَْها فَلْتَُحجَّ َعْن أ

َ
 .«ٌن َفَقَضتُْه َعنَْها أ

“যসনান ইবন আবদুল্লাহ জুহাযনর স্ত্রী তাষক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইযহ ওয়াসাল্লাষমর কাষু যজষজ্ঞস করষত বলষলন দি, তার মা 
মারা দেষুন অর্থি যতযন হজ করষত পাষরন যন। তার জনয যক তার 
মাষয়র পে দর্থষক হজ করা িষর্থষ্ট হষব? যতযন বলষলন, ‘হযাাঁ, িযদ 
তার মাষয়র ওপর দকাষনা ঋণ র্থাকত, আর দস তার পে দর্থষক তা 
পযরষশাধ্ করত, তাহষল তার পে দর্থষক যক তা পযরষশাধ্ হত না? 
তাই দস দিন তার মাষয়র পে দর্থষক হজ আদায় কষর।”88 

ইবন আব্বাস রাযদয়াল্লাহু আনহুমা দর্থষক বযণ্ত অপর এক হাদীষস 

                                                           
87 যতরযমিী, হাদীস নং ৯৩০; আবূ দাঊদ, হাদীস নং ১৮১০।  
88 নাসাঈ, হাদীস নং ২৬৩৩।  
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এষসষু,  

ًة ِمْن ُجَهيْنََة َجاَءْت إََِل اَلَِِّبِّ »
َ
نَّ اْمَرأ

َ
ِمِّ نََذرَْت صىل اهلل عليه وسلم  أ

ُ
َفَقالَْت إِنَّ أ

ُحجُّ َعنَْها قَاَل 
َ
فَأ
َ
ْن ََتُجَّ ، فَلَْم ََتُجَّ َحِتَّ َماتَْت أ

َ
يِْت لَْو ََكَن «. َنَعمْ »أ

َ
رَأ
َ
ُحِّجِّ َعنَْها ، أ

مِّ 
ُ
َحقُّ بِالَْوفَاءِ لََعَ أ

َ
ُ أ َ ، فَاّللَّ ُكنِْت قَاِضيًَة اقُْضوا اّللَّ

َ
 «.ِك َدْيٌن أ

“জুহাইনা বংষশর জননক মযহলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ 
ওয়াসাল্লাষমর কাষু এষস যজষজ্ঞস করল, ‘আমার মা হষজর মানত 
কষরযুষলন। যতযন দস হজ আদাষয়র আষেই মারা দেষুন। আযম যক 
তার পে দর্থষক হজ করষবা?’ যতযন বলষলন, ‘হযাাঁ, তুযম তার পে 
দর্থষক হজ কষরা। দতামার মাষয়র িযদ দকাষনা ঋণ র্থাকষতা তুযম যক 
তা পযরষশাধ্ করষত না? তুযম (ষতামার মাষয়র যিম্মায় র্থাকা) আল্লাহর 
হক পযরষশাধ্ কষরা। দকননা আল্লাহর পাওনা অযধ্ক 
পযরষশাধ্ষিােয।”89  

বদলী হষজর পূষব্ হজ করা জরুরী যক না? 

যবশুদ্ধ মতানুসাষর প্রযতযনযধ্ হওয়ার আষে তার যনষজর হজ করা 
জরুরী।90 ইবন আব্বাস রাযদয়াল্লাহু আনহুমা দর্থষক বযণ্ত,  

نَّ اَلَِِّبَّ 
َ
َمُة  صىل اهلل عليه وسلم أ َمَة قَاَل َمْن ُشَْبُ َسِمَع رَُجاًل َيُقوُل َْلَّيَْك َعْن ُشَْبُ

ْو قَِريٌب ِِل قَاَل َحَجْجَت 
َ
ٌخ ِِل أ

َ
َعْن َنْفِسَك قَاَل اَل قَاَل ُحجَّ َعْن َنْفِسَك ُثمَّ  قَاَل أ

                                                           
89 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮৫২। 
90 ইমাম আবূ হানীফা রহ-.এর মষত, বদলী হজ করার জনয তার পূষব্ হজ করা 

জরুরী নয়। তষব যিযন পূষব্ হজ কষরষুন তাষক যদষয় বদলী হজ করাষনা 
উত্তম।  
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َمَة.  ُحجَّ َعْن ُشَْبُ

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম জননক বযযক্তষক বলষত 
শুনষলন, শুবরুমার পে দর্থষক লাব্বাইক। যতযন বলষলন, শুবরুমা দক? 
দস বলল, আমার ভাই, অর্থবা দস বলল আমার যনকিািীয়। যতযন 
বলষলন, তুযম যক যনষজর হজ কষরু? দস বলল, না। যতযন বলষলন, 
(আষে) যনষজর হজ কষরা, তারপর শুবরুমার পে দর্থষক হজ 
করষব।”91 

বদলী হজ সম্পষক্ জ্ঞাতবয: 

১. বদলী হষজ দপ্ররণকারীর উযিৎ একজন সযঠক ও দিােয বযযক্তষক 
তার পষে হজ করষত পাঠাষনা, যিযন হজ-উমরার যনয়ম-কানূন 
সম্পষক্ সমযক জ্ঞাত এবং িার অন্তষর রষয়ষু তাকওয়া বা আল্লাহর 
ভয়।  

২. বদলী হজকারীর কত্বয আপন যনয়ত পযরশুদ্ধ করা এবং দুই 
উষেষশযর দিষকাষনা একযি সামষন দরষখ বদলী হজ করষত িাওয়া:  

ক. দি বযযক্ত িায় মৃত বযযক্তষক তার হষজর দায় দর্থষক মুক্ত করষত। 
আল্লাহর প্রাপয এই ঋণ পযরষশাষধ্র মাধ্যষম তার উপকার করষত। 
দস এিা করষব হয়ষতা মৃত বযযক্তর সাষর্থ তার আিীয়তার সূষত্র 
যকংবা একজন মুসযলম ভাই যহষসষব। অতএব, িতিুকু অর্্থ খরি 
হষব তা-ই গ্রহণ করষব। অবযশষ্টগুষলা যফরত যদষব। এযি একযি 
ইহসান বা সৎকম্ আর আল্লাহ তা‘আলা সৎকম্শীলষক ভাষলাবাষসন। 

                                                           
91 আবূ দাঊদ, হাদীস নং ১৮১১; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ২৯০৩। 
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খ. দি বযযক্ত হজ করষত এবং হষজর যনদশ্নাবযল দদখষত ভাষলাবাষস 
অর্থি দস হষজর খরি দিাোষত অেম। অতএব, দস তার প্রষয়াজন 
পযরমাণ অর্্থ যনষব এবং তার ভাইষয়র পে দর্থষক হষজর ফরি 
আদায় করষব।  

দমািকর্থা, বদলী হজকারী হষজর জনয িাকা যনষব। িাকার জনয হষজ 
িাষব না। আশা করা িায়, এ বযযক্ত যবশাল দনকীর অযধ্কারী হষব 
এবং তাষক দপ্ররণকারীর মষতা দসও পূণ্ হষজর সাওয়াব পাষব 
ইনশাআল্লাহ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলন, 

َقنْيِ » َحُد الُْمتََصدِّ
َ
ِمَر بِِه َطيِّبًَة بِِه َنْفُسُه أ

ُ
ي يُؤدِّي َما أ ِمنُي اذلَّ

َ
 «.اْْلَاِزُن األ

“দি যবশ্বস্ত দকাোধ্যে সন্তুষ্টযিষত্ত তার দাযয়ত্ব পালন কষর দসও 
একজন সদকাকারী।”92  

আর বদলী হষজর মাধ্যষম িার উষেশয অর্্থ উপাজ্ন করা, 
আযখরাষতর আমষলর উসীলায় দুযনয়া কামাই করা এবং দুযনয়াবী 
দকাষনা স্বার্্থ লাভ করা, দস আযখরাষত যকুুই পাষব না।93  

হষজর সামর্থ্ র্থাকা না র্থাকা সংক্রান্ত কষয়কযি মাসআলা  

 দি বযযক্ত অযত বাধ্্ষকয উপনীত অর্থবা িার সুস্থয হওয়ার সম্ভাবনা 
দনই এমন দরাষের কারষণ হজ-উমরা আদাষয় অেম এ অবস্থায় 
িযদ দস আযর্্থকভাষব সেম হয় তষব তার ওপর হজ ফরি হষব 
না।  

                                                           
92 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৪৩৮; সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১০২৩। 
93 মাজমু‘, ইবন তাইযময়া) : ২৬/২৮(। 
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 দি বত্মাষন শারীযরকভাষব অেম যকন্তু দস শারীযরক ও 
আযর্্থকভাষব সেম যুল। তার ওপর হজ ফরি এবং তার কত্বয 
হষলা, তার পে দর্থষক হজ আদাষয়র জনয একজনষক প্রযতযনযধ্ 
যনষয়াে করা।  

 িার ওপর হজ ফরি দস িযদ হজ না কষরই মারা িায় আর তার 
সম্পদ র্থাষক, তাহষল তার দস সম্পদ দর্থষক হষজর খরি পযরমাণ 
অর্্থ যনষয় অনয কাউষক যদষয় তার বদলী হজ আদায় করাষত 
হষব।  

 মযহলাষদর মষধ্য িারা হজ-উমরা সম্পাদন কষরষু তারাও 
মযহলাষদর পে দর্থষক বদলী হজ ও বদলী উমরা করষত পারষব।  

 মযহলারা আযর্্থক ও শারীযরকভাষব সেম হষলও দকাষনা মাহরাম 
না র্থাকষল হজ করষত পারষব না। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলষুন, 

ٌة إاِلَّ وَ » 
َ
نَّ اْمَرأ  «. َمَعَها ُذو حَمَْرٍم اَل ََتُجَّ

“দকাষনা মযহলা দিন তার মাহরাষমর সাষর্থ ুাড়া হজ না 
কষর।”94 

বদলী হজ দকান প্রকাষরর হষব 

যতন প্রকার হষজর মষধ্য বদলী হজ দকান প্রকাষরর হষব, তা দি 
বযযক্তর পে দর্থষক হজ করা হষে যতযন যনধ্্ারণ কষর যদষবন। িযদ 

                                                           
94 দারাকুতনী, হাদীস নং ২৪৪০।  
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ইফরাদ করষত বষলন, তাহষল ইফরাদ করষত হষব। িযদ যকরান 
করষত বষলন, তাহষল যকরান করষত হষব। আর িযদ তামাতু্ত করষত 
বষলন, তাহষল তামাতু্ত করষত হষব। এর অনযর্থা করা িাষব না। মষন 
রাখষবন, বদলী হজ ইফরাদই হষত হষব, এমন দকাষনা কর্থা দনই। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম এক সাহাবীষক বষলযুষলন,  

بِيَك »
َ
 «َواْعتَِمرْ  ُحجَّ َعْن أ

“দতামার যপতার পে দর্থষক তুযম হজ ও উমরা কষরা।”95 এই 
হাদীষস হজ ও উমরা উভয়িার কর্থাই আষু। এষত প্রমাযণত হয়, 
বদলী হজকারী তামাতু্ত ও যকরান হজ করষত পারষব। 

বদলী হজকারী ইফরাদ যভন্ন অনয দকাষনা হজ করষল তার হজ হষব 
না- হাদীষস এমন দকাষনা বাধ্য-বাধ্কতা দনই। আর এর সপষে 
দকাষনা দলীল-প্রমাণও দনই। ‘হজ’ শব্দ উচ্চারণ করষল শুধু্ই ইফরাদ 
দবাঝাষব, এর দপুষনও দকাষনা প্রমাণ দনই। দকননা এক হাদীষস 
এষসষু,  َِّدَخلَِت الُْعْمَرُة ِِْف اْْلَج (হষজ উমরা প্রযবষ্ট হষয়ষু)।96 সুতরাং 

হষজর সাষর্থ উমরা ওতষপ্রাতভাষব জযড়ত। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইযহ ওয়াসাল্লাম খাস‘আম দোষত্রর মযহলাষক তার যপতার বদলী-
হজ করার অনুমযত দদওয়ার সময় দি বষলষুন,  َُعنْه ْ  দতামার‘ فَُحِّجِّ

যপতার পে দর্থষক হজ কষরা’-এর িারা যতযন উমরাযবহীন হজ 
বুযঝষয়ষুন- এ কর্থার দপুষন দকাষনা িুযক্ত দনই।  

                                                           
95 যতরযমিী, হাদীস নং ৯৩০।  
96 সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১২১৮।  
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বদলী-হজ দকবলই ইফরাদ হজ হষত হষব- যফক্হশাষস্ত্রর যনভ্রষিােয 
দকাষনা যকতাষবও এ কর্থা দলখা দনই। যফকহশাষস্ত্রর যকতাষব দলখা 
আষু, বদলী-হজ িার পে দর্থষক করা হষে যতযন দি ধ্রষনর যনষদ্শ 
যদষবন দস ধ্রষনর হজই করষত হষব। দিমন প্রযসদ্ধ যকতাব 
বাদাষয়উস সানাষয় গ্রষন্থ উযল্লযখত হষয়ষু:  

ْو بِ 
َ
ٍة ُمْفَرَدٍة أ َمَر ِِبَجَّ

َ
ِِب َحنِيَفَة إَذا أ

َ
ُعْمَرٍة ُمْفَرَدٍة َفَقَرَن َفُهَو ُُمَاِلٌف َضاِمٌن ِِف قَْوِل أ

ٌد: ُُيِْزي َذلَِك َعْن اْْلِمِر نَْستَْحِسُن َونََدُع الِْقيَاَس ِفيِه ، َولَْو  بُو يُوُسَف َوحُمَمَّ
َ
َوقَاَل أ

نَُّه َخا
َ
ْن ََيُجَّ َعنُْه فَاْعتََمَر َضِمَن ؛ أِل

َ
َمَرُه أ

َ
َة يَْضَمُن أ لََف َولَْو اْعتََمَر ُثمَّ َحجَّ ِمْن َمكَّ

 
َ
ََت بِاْْلَجِّ ِمْن َغْْيِ َسَفٍر ؛ أِل

َ
ْمِرهِ بِِه بِاْْلَجِّ ، بَِسَفٍر َوقَْد أ

َ
يًعا أِل نَُّه اَلََّفَقَة ِِف قَْولِِهْم ؛ َْجِ

َل إََل الُْعْمَرِة ، فَََكَن ُُمَاِلًفا َفيَ  وَّ
َ
َمَرُه بِاْْلَجِّ َعنُْه ََصََف َسَفَرُه اأْل

َ
ْضَمُن اَلََّفَقَة . َولَْو أ

ْحَرَم بِالُْعْمَرِة َعْن َنْفِسِه فََحجَّ 
َ
ْحَرَم بِاْْلَجِّ َعنُْه َوأ

َ
فََجَمَع َبنْيَ إْحَراِم اْْلَجِّ َوالُْعْمَرِة فَأ

َوايَِة عَ  ِِب َحِنيَفَة.َعنُْه َواْعتََمَر َعْن َنْفِسِه َصاَر ُُمَاِلًفا ِِف َظاِهِر الرِّ
َ
 ْن أ

“(যিযন বদলী-হজ করাষেন) যতযন িযদ শুধু্ হজ করার যনষদ্শ দদন 
অর্থবা শুধু্ উমরা করার যনষদ্শ দদন, আর বদলী-হজকারী যকরান 
হজ কষর তষব ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর মষত, বদলী-হজকারীষক 
েযতপূরণ যদষত হষব। ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ রহ. 
বষলন, যনষদ্শকারীর পে দর্থষক তা আদায় হষয় িাষব। এষেষত্র 
আমরা ‘ইসযতহসান’-এর ওপর আমল কযর এবং যকয়াস পযরতযাে 
কযর। যিযন বদলী হজ করাষেন, যতযন িযদ হজ করার যনষদ্শ দদন 
আর বদলী-হজকারী উমরা কষর, তষব তাষক েযতপূরণ যদষত হষব। 
দকননা দস যনষদ্শ দমাতাষবক কাজ কষর যন। 

াা কষর এবং পষর মক্কা দর্থষক হজ কষর তাহষল সকষলর মষত 
েযতপূরণ যদষত হষব। দকননা বদলী-হজকারীর প্রযত যিযন হজ 
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করাষেন তার যনষদ্শ যুল হষজর সফর করার, দস সফর ুাড়াই হজ 
কষরষু। কারণ, প্রর্থম সফরিা দস উমরার জনয কষরষু। তাই দস 
যনষদ্ষশর উষটা কাজ কষরষু। দস জনয তাষক েযতপূরণ যদষত হষব। 
িযদ যনষদ্শদাতা হজ ও উমরা উভয়িা এক ইহরাষম একষত্র আদায় 
করষত বষলন, আর বদলী-হজকারী যনষদ্শদাতার জনয শুধু্ হজ কষর, 
যকন্তু উমরা কষর যনষজর জনয, তষব দস ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর 
িাষহরী দরওয়াষয়ত97 অনুসাষর-যনষদ্ষশর উষটা করল।’98  

উপষরর উদৃ্ধযত দর্থষক এিা স্পষ্ট দি, বদলী-হজ যিযন করাষেন তার 
কর্থা মষতা হজ সম্পাদন করষত হষব। যতযন দি ধ্রষনর হষজর 
যনষদ্শ যদষবন দস ধ্রষনর হজ করষত হষব। যনষদ্শ দমাতাষবক হজ 
না করষল দকার্থায় দকার্থায় েযতপূরণ যদষত হষব তা যনষয় মতপার্্থকয 
রষয়ষু। বদলী-হজকারীষক সব্াবস্থায় ইফরাদ হজ করষত হষব, এ 
কর্থা ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মুহাম্মাদ ও ইমাম আবূ ইউসুফ রহ. 
দকউই বষলন যন। বরং যিযন হজ করাষবন তার উযিৎ তামাতু্ত হজ 
করাষনা। কারণ, এষত হজ-উমরা উভয়যি রষয়ষু। আর যবশুদ্ধ 
মতানুিায়ী উমরা করা ওয়াযজব। ফষল তামাতু্ত করষল উভয়যি আদায় 
হষয় িায়। 

  

 

                                                           
97 দি ুয়যি প্রযসদ্ধ গ্রষন্থর বণ্না হানাফী মািহাষবর ফাতাওয়ার জনয গ্রহণষিােয 

দসগুষলাষক িাষহরী যরওয়াষয়ত বষল।  
98 বাদাষয়উস্ সানাষয় : (২/২১৩-২১৪)। 
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যিলহজ মাষসর প্রর্থম দশযদষনর ফিীলত 

যিলহজ মাষসর প্রর্থম দশযদন অতযন্ত ফিীলতপূণ্। ইবন আব্বাস 
রাযদয়াল্লাহু আনহুমা দর্থষক বযণ্ত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ 
ওয়াসাল্লাম বষলন, 

. َما مِ » يَّاَم الَْعرْشِ
َ
يَّاِم. َيْعًِن أ

َ
ِ ِمْن َهِذهِ األ َحبُّ إََِل اّللَّ

َ
اِلُح ِفيَها أ يَّاٍم الَْعَمُل الصَّ

َ
ْن أ

ِ إاِلَّ رَُجٌل  َهاُد ِِف َسِبيِل اّللَّ ِ قَاَل َواَل اجْلِ َهاُد ِِف َسِبيِل اّللَّ ِ َواَل اجْلِ قَالُوا يَا رَُسوَل اّللَّ
ءٍ َخَرَج بِنَْفِسِه وَ   «َماَِلِ فَلَْم يَرِْجْع ِمْن َذلَِك بََِشْ

“এমন দকাষনা যদন দনই িার আমল যিলহজ মাষসর এই দশ যদষনর 
আমল দর্থষক আল্লাহর কাষু অযধ্ক যপ্রয়। সাহাবাষয় দকরাম বলষলন, 
দহ আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর পষর্থ যজহাদও নয়? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বলষলন, আল্লাহর পষর্থ যজহাদও নয়। তষব দি 
বযযক্ত তার জান-মাল যনষয় আল্লাহর পষর্থ িুষদ্ধ দবর হষলা এবং এর 
দকাষনা যকুু যনষয়ই যফরত এষলা না (তার কর্থা যভন্ন)।”99 

আবদুল্লাহ ইবন উমার রাযদয়াল্লাহু আনহুমা দর্থষক বযণ্ত, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলন, 

ْعَظُم ِعنْ »
َ
يَّاٍم أ

َ
يَّاِم، َما ِمْن أ

َ
ِ ِمْن َهِذهِ األ َحبُّ إََِل اّللَّ

َ
ِ َوال الَْعَمُل ِفيِهنَّ أ َد اّللَّ

. يَّاَم الَْعرْشِ
َ
ْكِِثُوا ِفيَها ِمَن اتلَّْهِليِل، َواتلكبْي واتلَّْحِميِد، َيْعِِن: أ

َ
 «فَأ

“এ দশ যদষন দনক আমল করার দিষয় আল্লাহর কাষু দবযশ যপ্রয় ও 
মহান দকাষনা আমল দনই। তাই দতামরা এ সমষয় তাহলীল (লা-
ইলাহা ইল্লাল্লাহ), তাকবীর (আল্লাহু আকবার) ও তাহমীদ (আল-
                                                           
99 আবূ দাঊদ, হাদীস নং ২৪৩৮; যতরযমিী, হাদীস নং ৭৫৭।  
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হামদুযলল্লাহ) দবযশ দবযশ কষর পড়।”100  

অনয বণ্নায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলন,  

ِة قَ » يَّاِم َعرَشِ ِذي اْْلِجَّ
َ
ِ ِمْن أ فَْضُل ِعنَْد اّللَّ

َ
يَّاٍم أ

َ
، َوال َما ِمْن أ ِ الُوا: يَا رَُسوَل اّللَّ

َاِب. َر وَْجَهُه ِِف الُّتُّ ؟ قَاَل: إاِل َمْن َعفَّ ِ  «ِمثْلَُها ِِف َسِبيِل اّللَّ

“যিলহষজর (প্রর্থম) দশযদষনর মষতা আল্লাহর কাষু উত্তম দকাষনা 
যদন দনই। সাহাবীেণ বলষলন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আল্লাহর পষর্থ 
যজহাষদও যক এর দিষয় উত্তম যদন দনই? যতযন বলষলন, হযাাঁ, দকবল 
দস-ই দি (যজহাষদ) তার দিহারাষক মাযিষত যমযশষয় যদষয়ষু।”101 

এ হাদীসগুষলার মম্ হষলা, বুষর িতগুষলা মি্াদাপূণ্ যদন আষু তার 
মষধ্য এ দশ যদষনর প্রযতযি যদনই সষব্াত্তম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইযহ ওয়াসাল্লাম এ যদনসমূষহ দনক আমল করার জনয তাাঁর 
উম্মতষক উৎসাযহত কষরষুন। তাাঁর এ উৎসাহ প্রদান এ সময়িার 
ফিীলত প্রমাণ কষর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম এ 
যদনগুষলাষত দবযশ দবযশ কষর তাহলীল ও তাকবীর পাঠ করষত 
যনষদ্শ যদষয়ষুন। দিমন ওপষর ইবন আব্বাস রাযদয়াল্লাহু আনহুমার 
হাদীষস বযণ্ত হষয়ষু।  

যিলহজ মাষসর প্রর্থম দশষক রষয়ষু আরাফা ও কুরবানীর যদন। আর 
এ দু’দিা যদষনরই রষয়ষু অষনক মি্াদা। যিলহজ মাষসর প্রর্থম 
দশষকর যদনগুষলা মি্াদাপূণ ্ হওয়ার আষরকযি কারণ এ যদনগুষলায় 

                                                           
100 মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং ৬১৫৪, ৫৪৪৬। 
101 সহীহুত-তারেীব ওয়াত-তারহীব) : ২/৩২(, হাদীস নং ১১৫০।  
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সালাত, যসয়াম, সদাকা, হজ ও কুরবানীর মষতা গুরুত্বপূণ্ 
ইবাদতগুষলা একযত্রত হষয়ষু িার অনয দকাষনা উদাহরণ খুাঁষজ পাওয়া 
িায় না।102 

যিলহষজর প্রর্থম দশষক দনক আমষলর ফিীলত 

ইবন রজব রহ. বষলন, উপষরাক্ত হাদীসগুষলা দর্থষক বুঝা িায়, দনক 
আমষলর দমৌসুম যহষসষব যিলহজ মাষসর প্রর্থম দশক হষলা সষব্াত্তম, এ 
যদবসগুষলায় সম্পাযদত দনক আমল আল্লাহর কাষু অযধ্ক যপ্রয়। 
হাদীষসর দকাষনা দকান বণন্ায়  َُّحب

َ
 শব্দ (আহাববু’ তর্থা সব্াযধ্ক যপ্রয়‘) أ

এষসষু আবার দকাষনা দকান বণন্ায়  فَْضُل
َ
 (আফিালু’ তর্থা সষব্াত্তম‘) أ

শব্দ বযবহৃত হষয়ষু। 

অতএব, এ সমষয় দনক আমল করা বুষরর অনয দি দকাষনা সমষয় 
দনক আমল করার দর্থষক দবযশ মি্াদা ও ফিীলতপূণ্। 

যিলহষজর প্রর্থম দশষক দিসব আমল করা দিষত পাষর 

১. খাাঁযি তাওবা করা 

তাওবার অর্্থ প্রতযাবত্ন করা বা যফষর আসা। দিসব কর্থা ও কাজ 
আল্লাহ রাবু্বল আলামীন অপুন্দ কষরন তা বজ্ন কষর দিসব কর্থা 
ও কাজ যতযন পুন্দ কষরন তার যদষক যফষর আসা। সাষর্থ সাষর্থ 
অতীষত এ ধ্রষনর কাষজ যলি হওয়ার কারষণ অন্তর দর্থষক অনুতাপ 
ও অনুষশািনা বযক্ত করা। 

                                                           
102 দুরূসু আশযর যিল-হজ: ২২-২৩। 
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২. হজ ও উমরা পালন করা 

হজ ও উমরা পালষনর ফিীলত যবেষয় পূষব্ যবস্তাযরত আষলািনা 
হষয়ষু।  

৩. যসয়াম পালন করা ও দবযশ দবযশ দনক আমল করা 

দনক আমষলর সময়ই আল্লাহ রাববুল আলামীষনর কাষু যপ্রয়। তষব 
এই বরকতময় যদনগুষলাষত দনক আমষলর মি্াদা ও সাওয়াব অষনক 
দবযশ। িারা এ যদনগুষলাষত হজ আদাষয়র সুষিাে দপষয়ষুন তারা দি 
অষনক ভােযবান তাষত দকাষনা সষন্দহ দনই। তাষদর উযিৎ হষব 
যিলহজ মাষসর এই দমাবারক যদনগুষলাষত িত দবযশ সম্ভব যসয়াম 
পালন করা এবং দনক আমল করা।  

৪. কুরআন যতলাওয়াত ও যিযকর-আিকাষর যনমগ্ন র্থাকা 

এ যদনগুষলায় যিযকর-আিকাষরর যবষশে গুরুত্ব রষয়ষু, হাদীষস 
এষসষু: 

আবদুল্লাহ ইবন উমার রাযদয়াল্লাহু আনহুমা দর্থষক বযণ্ত, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলন, ‘এ দশ যদষন দনক আমল 
করার দিষয় আল্লাহ রাববুল আলামীষনর কাষু যপ্রয় ও মহান দকাষনা 
আমল দনই। দতামরা এ সমষয় তাহলীল (লাইলাহা ইল্লাল্লাহ) তাকবীর 
(আল্লাহু আকবার) তাহমীদ (আল-হামদুযলল্লাহ) দবযশ কষর আদায় 
কর।’103 এুাড়া কুরআন যতলাওয়াত দিষহতু সষব্াত্তম যিযকর তাই 
দবযশ দবযশ কুরআন যতলাওয়াত করা উযিৎ।  
                                                           
103 মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং ৫৪৪৬।  
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৫. উচ্চস্বষর তাকবীর পাঠ করা 

এ যদনগুষলাষত আল্লাহ রাববুল আলামীষনর মহে দঘােণার উষেষশয 
তাকবীর পাঠ করা সুন্নাত। এ তাকবীর প্রকাষশয ও উচ্চস্বষর 
মসযজষদ, বাযড়-ঘষর, রাস্তা-ঘাি, বাজারসহ সব্ত্র উচ্চ আওয়াষজ পাঠ 
করা বািনীয়। তষব মযহলাষদর তাকবীর হষব যনে স্বষর। তাকবীষরর 
শব্দগুষলা যনেরূপ:  

ْكََبُ َوّلِل اْلَ 
َ
، اهلَُل أ ْكََبُ

َ
، اَل إََِلَ إاِلَّ اهلُل، َواهلُل أ ، اهلَُل أْكََبُ ْكََبُ

َ
 ْمُد.اهلَُل أ

(আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু 
আকবার আল্লাহু আকবার ওয়া যলল্লাযহল হাম্দ)  

তাকবীর বত্মাষন হষয় পষড়ষু একযি পযরতযাক্ত ও যবলুিপ্রায় 
সুন্নাত। আমাষদর সকষলর কত্বয এ সুন্নাষতর পুনজ্ীবষনর লষেয এ 
সংক্রান্ত বযাপক প্রিারণা িালাষনা। 

যিলহজ মাষসর সূিনা দর্থষক আইয়াষম তাশরীক দশে না হওয়া পি্ন্ত 
এ তাকবীর পাঠ করা সকষলর জনয বযাপকভাষব মুস্তাহাব। তষব 
যবষশেভাষব আরাফা যদবষসর ফজষরর পর দর্থষক যমনার যদনগুষলার 
দশে পি্ন্ত অর্্থাৎ দিযদন যমনায় পার্থর যনষেপ দশে করষব দসযদন 
আসর পি্ন্ত প্রষতযক সালাষতর পর উক্ত তাকবীর পাঠ করার জনয 
যবষশে দজার দদওয়া হষয়ষু। আবদুল্লাহ ইবন মাস‘ঊদ ও আলী 
রাযদয়াল্লাহু আনহুমা দর্থষক এ মতযি বযণ্ত। ইবন তাইযময়া রহ. এষক 
সবষিষয় যবশুদ্ধ মত বষলষুন। উষল্লখয, িযদ দকাষনা বযযক্ত ইহরাম 
বাষধ্, তষব দস তালযবয়ার সাষর্থ মাষঝ মাষঝ তকবীরও পাঠ করষব। 
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হাদীস িারা এ যবেয়যি প্রমাযণত।104 

 

দদা‘আ: হজ-উমরার প্রাণ 

দদা‘আ যবষশে গুরুত্ব ও মি্াদাপূণ্ একযি আমল। আল্লাহর 
মুখাষপযেতা ও অনুনয়-যবনয় প্রকাষশর মাধ্যম হষলা দদা‘আ। 
রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম দদা‘আষকই সষব্াচ্চ 
ইবাদত যহষসষব সাবযস্ত কষরষুন। যতযন বষলন, 

ََعُء ُهَو الِْعبَاَدةُ »  «اَلُّ

“দদা‘আই ইবাদত।”105  

যতযন আষরা বষলন,  

كَرَم لََع اهلل ُسبَْحانَه ِمَن اَلََعء»
َ
ء أ  «.لَيَْس ََشْ

“দদা‘আর দিষয় অযধ্ক যপ্রয় আল্লাহর কাষু অনয যকুু দনই।”106  

আবূ সাঈদ খুদরী রাযদয়াল্লাহু আনহু দর্থষক বযণ্ত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলন, 

ا » ْعَطاُه إِْحَدى ثاََلٍث: إِمَّ
َ
َما ِمْن ُمْسِلٍم يَْدُعو، لَيَْس بِإِثٍْم َواَل بَِقِطيَعِة رَِحٍم ، إاِلَّ أ

وِء  ْن يَْدَفَع َعنُْه ِمَن السُّ
َ
ا أ ِخَرَها ََلُ ِِف اْْلِخَرةِ ، َوإِمَّ ْن يَدَّ

َ
ا أ َل ََلُ َدْعَوتَُه، َوإِمَّ ْن ُيَعجِّ

َ
أ
ْكَِثُ مِ 

َ
ُ أ  «.ثْلََها ، قَاَل: إًِذا نُْكِِثُ ، قَاَل: اّللَّ

                                                           
104 ইবন তাইযময়া, মজমু‘ ফাতাওয়া : (২৪/২২০)। 
105 যতরযমিী, হাদীস নং ২৯৬৯। 
106 যতরযমিী, হাদীস নং ৩৩৭০। 
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“একজন মুসযলম িখন দকাষনা দদা‘আ কষর, আর দস দদা‘আয় 
গুনাষহর যবেয় র্থাষক না এবং আিীয়তার বন্ধন যুন্ন করার কর্থাও 
র্থাষক না, তখন আল্লাহ তাষক যতনযি যবেষয়র একযি যদষয়ই র্থাষকন: 
হয়ষতা তার দদা‘আর ফলাফল তাষক দুযনয়াষত নেদ যদষয় দদন। 
অর্থবা দসিা তার জনয আযখরাষত জমা কষর রাষখন। নতুবা দদা‘আর 
সমপযরমাণ গুনাহ তার দর্থষক দূর কষর দদন। সাহাবী বলষলন, 
তাহষল আমরা দবযশ দবযশ দদা‘আ করব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বলষলন, আল্লাহও দবযশ দবযশ যদষবন।”107  

হষজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাষমর সাষর্থ দদা‘আর যুল 
যনযবড় সম্পক্। যতযন তাওয়াষফর সময় তাাঁর রষবর যনকি দদা‘আ 
কষরষুন।108 সাফা ও মারওয়ার উপর দাাঁযড়ষয় দদা‘আ কষরষুন; 
আরাফায় উষির উপর বষস হাত যসনা পি্ন্ত উযঠষয় যমসকীন দিভাষব 
খাবার িায় দসভাষব দীঘ্ দদা‘আ ও কান্নাকাযি কষরষুন; আরাফার দি 
জায়োয় যতযন অবস্থান কষরষুন দসখাষন যস্থর হষয় সূি্ দহষল দেষল 
সালাত আদায় করার পর দর্থষক সূি্াস্ত পি্ন্ত দদা‘আ কষরষুন। 
মুিদাযলফার মাশ‘আরুল হারাষম ফজষরর সালাষতর পর আকাশ ফস্া 
হওয়া পি্ন্ত দীঘ্ আকুযত-যমনযত ও দমানাজাষত রত দর্থষকষুন।109 
তাশরীষকর যদনগুষলাষত প্রর্থম দুই জামরায় কঙ্কর যনষেষপর পর 

                                                           
107 আল-আদাবুল মুফরাদ, হাদীস নং ৭১০।  
108 আবূ দাঊদ, হাদীস নং ১৮৯২। 
109 সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১২১৮। 
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দাাঁযড়ষয় হাত উযঠষয় দীঘ্েণ দদা‘আ কষরষুন।110 

ইবনুল কাইষয়যম রহ. বষলন,  

ُل  وِّ
َ
ََعِء. الَْمْوقُِف اأْل تُُه صىل اهلل عليه وسلم ِستِّ َوَقَفاٍت لَِّلِّ نَْت َحجِّ َفَقْد تََضمِّ

َفا ، َواثلِّاِِن: لََعَ الَْمْرَوِة ، َواثلِّاِلُث بَِعَرفََة ، وَ  ابُِع بُِمْزَدِلَفَة ، َواْْلَاِمُس لََعَ الصِّ الرِّ
اِدُس ِعنَْد اجْلَْمَرِة اثلِّاِنيَةِ  وََل ، َوالسِّ

ُ
  ِعنَْد اجْلَْمَرِة اأْل

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাষমর হজ যুল ুয়যি স্থাষন 
যবষশেভাষব দদা‘আয় পূণ্। প্রর্থম সাফায়, যিতীয় মারওয়ায়, তৃতীয় 
আরাফায়, িতুর্্থ মুিদাযলফায়, পঞ্চম প্রর্থম জামরায় এবং েষ্ঠ যিতীয় 
জামরায়।”111  

এ হষলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম দর্থষক বযণ্ত 
দদা‘আর আংযশক বণ্না মাত্র। অর্থি যতযন মদীনা দর্থষক দবর হওয়ার 
সময় দর্থষক দসখাষন প্রতযাবত্ন পি্ন্ত কখষনা আল্লাহর প্রশংসা ও 
যিযকর দর্থষক যবরত র্থাষকন যন। এ সমষয় তাাঁর িবান যুল আল্লাহর 
যিযকষর সদা যসক্ত। আল্লাহর মি্াদার উপষিােী প্রশংসা যতযন দবযশ 
দবযশ কষর কষরষুন। দিমন, তালযবয়ায়, তাকবীষর, তাহলীষল, 
তাসবীহ ও আল্লাহর হামদ বণ্নায়; কখষনা বষস, কখষনা দাাঁযড়ষয়, 
আবার কখষনা িলন্ত অবস্থায়, তর্থা সব্ষেষত্র যতযন আল্লাহর প্রশংসা 
বণ্নায় যলি দর্থষকষুন। হষজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ 

                                                           
110 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৭৫১। 
111 িাদুল মা‘আদ : (২/২৬৩)। 
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ওয়াসাল্লাষমর যবযভন্ন অবস্থা পি্াষলািনা করষল এ যবেয়যিই আমাষদর 
কাষু সুস্পষ্টরূষপ প্রযতভাত হষব।  

উষল্লখয, হষজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাষমর দদা‘আ ও 
তাাঁর প্রভূর প্রশংসার িতিুকু বণ্না পাওয়া িায় তা অবযণ্ত অংষশর 
তুলনায় অযত সামানয। দকননা দদা‘আ হষলা বান্দা ও তাাঁর প্রভূর মাষঝ 
এক দোপন রহসয। প্রষতযক বযযক্ত সংষোপষন তার প্রভূর সামষন িা 
যকুু তার প্রষয়াজন দস যবেষয় যনযবড় আকুযত ও দমানাজাত দপশ 
কষর। রাসূলুু্ল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম দি অংশিুকু প্রকাশ 
কষরষুন তা যুল দকবল উম্মষতর জনয আদশ্ প্রযতষ্ঠার খাযতষর িাষত 
তারা তাাঁর অনুসরণ করষত পাষর।  

দদা‘আ ও যিযকর হষজর উষেশয ও বড় মকসূদসমূষহর অনযতম। 
যনষে বযণ্ত আয়াষত একর্থারই ইযঙ্গত পাওয়া িায়: 

وِبَِءُكمِبَءابَا ِِروُُّكمِبَكّذوُكِبِلَِلَِٱُِكُروا ِذِبٱفَِِّسَكُكمِبَمَن ُِِتمقََضيِبِفَإَّذا﴿
َ
َشدَِِأ

َ
 ﴾اِ رِٗذّكِبِأ

 [ ٩٢٢: اْلقرة]

“তারপর িখন দতামরা দতামাষদর হষজর কাজসমূহ দশে করষব, 
তখন আল্লাহষক স্মরণ কর, দিভাষব দতামরা স্মরণ করষত দতামাষদর 
বাপ-দাদাষদরষক, এমনযক তার দিষয় অযধ্ক স্মরণ।” [সূরা আল-
বাকারাহ, আয়াত: ২০০]  

আল্লাহ তা‘আলা আষরা বষলন, 

 [ ٩١: اْلج] ﴾ِلَِلِّٱِمَِسِبٱُِكُروا َِوَيذِبِلَُهمِبِفّعََِمَن َِِهُدوا ِل ّيَشِبِ﴿
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“িাষত তারা তাষদর পষে কলযাণকর যবেষয়র স্পষশ্ আসষত পাষর 
এবং আল্লাহর নাম স্মরণ করষত পাষর।” [সূরা আল-হাে, আয়াত : 
২৮] শুধু্ তাই নয় বরং হষজর সকল আমল আল্লাহর যিযকষরর 
উষেষশযই যবযধ্বদ্ধ করা হষয়ষু।  

আষয়শা রাযদয়াল্লাহু আনহা দর্থষক বযণ্ত, যতযন বষলন,  

« ِ َماِر إِلقَاَمِة ِذْكِر اّللَّ َفا َوالَْمْرَوِة َوَرِْمُ اجْلِ َواُف بِاْْلَيِْت َوَبنْيَ الصَّ   .«إِنََّما ُجِعَل الطَّ

“বাইতুল্লাহ’র তাওয়াফ, সাফা-মারওয়ার সা‘ঈ এবং কঙ্কর যনষেপ 
আল্লাহর যিযকর কাষয়ষমর লষেযই যবযধ্বদ্ধ করা হষয়ষু।”112  

এজনয দস বযযক্তই সফল, দি এষেষত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ 
ওয়াসাল্লাষমর পদাঙ্ক অনুসরণ কষর এবং দবযশ দবযশ দদা‘আ-যিকর ও 
কান্নাকাযি কষর; আল্লাহর সামষন যনষজর মুখাষপযেতা প্রকাশ কষর; 
প্রষয়াজন তুষল ধ্ষর; স্বীয় মাওলার জনয নত হয় এবং যনজষক হীন 
কষর উপযস্থত কষর। সষিতন হৃদষয় একাগ্র যিষত্ত বযাপক অর্্থষবাধ্ক 
দদা‘আর মাধ্যষম তাাঁর কাষু প্রার্্থনা কষর। 

দদা‘আর আদব:  

দদা‘আর দবশ যকুু আদব রষয়ষু, দিগুষলা অনুসরণ করষল দদা‘আ 
কবূষলর আশা করা িায়। যনষে দদা‘আর কষয়কযি আদব উষল্লখ করা 
হষলা:  

1. একযনষ্ঠভাষব আল্লাহ তা‘আলার কাষু দদা‘আ করা। আল্লাহ 

                                                           
112 আবূ দাঊদ, হাদীস নং ১৮৮৮। 
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তা‘আলা বষলন,  

سِبُِعوّنِ دِبٱِ﴿
َ
ِأ ِاَِتّجبب  [ ١٢: اغفر] ﴾ِلَُكمب

“দতামরা আমার কাষু দদা‘আ কর, আযম দতামাষদর দদা‘আয় 
সাড়া যদব।” [সূরা োযফর, আয়াত: ৬০] 

2. উিু অবস্থায় দদা‘আ করা। দিষহতু দদা‘আ একযি ইবাদত তাই 
অিু অবস্থায় করাই উত্তম।  

3. হাষতর তালু দিহারার যদষক যফযরষয় দদা‘আ করা। রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলন, 

لُوهُ بُِظُهورَِها»
َ
ُكْم َواَل تَْسأ ُكفِّ

َ
لُوُه بِبُُطوِن أ

َ
تْلُُم اهلَل فَاْسأ

َ
 .«إَِذا َسأ

“দতামরা িখন আল্লাহর কাষু প্রার্্থনা করষব তখন হাষতর তালু 
যদষয় প্রার্্থনা করষব। হাষতর যপঠ যদষয় নয়।”113 রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাষমর আমল সম্পষক্ বযণ্ত হষয়ষু,  

ِه إََِل وَْجِههِ »  .«ََكَن إَِذا َدَع َجَعَل بَاطَن َكفِّ

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম দদা‘আ করার সময় 
হাষতর তালু তাাঁর দিহারার যদষক রাখষতন।”114 

এযিই প্রষয়াজন ও যবনয় প্রকাষশর সষব্াত্তম পন্থা, িাষত একজন 
অভাবী যকুু পাবার আশায় দাতার যদষক যবনয়াবনত হষয় হাত 
বাযড়ষয় দদয়।  

                                                           
113 আবূ দাঊদ, হাদীস নং ১৪৮৬। 
114 তাবরানী : (১১/৪৩৫), হাদীস নং ১২২৩৪।  
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4. হাত দতালা। প্রষয়াজষন এতিুকু উাঁিুষত দতালা িাষত বেষলর যনি 
দদখা িায়। রাসূলুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলন, 

لًَة إاِلَّ أتَاَها إِيَّاهُ َما ِمْن َعبٍْد يَ »
َ
ُل اهلَل َمْسأ

َ
 .«ْرَفُع يََديِْه يَْسأ

“দি বযযক্ত তার উভয় হাত উঠায় এবং আল্লাহর কাষু দকাষনা 
যকুু িায়, আল্লাহ তাষক তা যদষয়ই দদন।”115  

5. আল্লাহ তা‘আলার প্রশংসা করা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইযহ ওয়াসাল্লাষমর ওপর সালাত ও সালাম পাঠ করা।  

ফুিালা ইবন উবাষয়দ রাযদয়াল্লাহু আনহু দর্থষক বযণ্ত, যতযন 
বষলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম সালাষতর মষধ্য 
এক বযযক্তষক এভাষব দদা‘আ করষত শুনষলন দি, দস আল্লাহ 
তা‘আলার প্রশংসা করল না, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ 
ওয়াসাল্লাম এর ওপর সালাত ও সালাম পাঠ করল না। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম তখন বলষলন, ‘এ 
দলাকযি তাড়াহুড়া করল।’ এরপর যতযন বলষলন, 

 بِتَْحِميِد َربِِِّه َجلَّ وََعزَّ َواثلَّنَاِء َعلَيِْه ُثمَّ يَُصىِلِّ لََعَ »
ْ
َحُدُكْم فَلْيَبَْدأ

َ
إَِذا َصىلَّ أ

ِّ صىل اهلل عليه وسلم  «ُثمَّ يَْدُعو َبْعُد بَِما َشاءَ  اَلَِِّبِ

“দতামাষদর দকউ িখন দদা‘আ করষব, তখন দস দিন প্রর্থষম তার 
রষবর প্রশংসা কষর এবং তার স্তুযত জ্ঞাপন কষর। এরপর নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাষমর ওপর সালাত ও সালাম পাঠ 

                                                           
115 যতরযমিী, হাদীস নং ৩৬০৩। 
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কষর। অতুঃপর িা ইষে প্রার্্থনা কষর।”116 অনয হাদীষস এষসষু,  

ِّ  ُُكُّ » ِِبِ
 .«ُدَعٍء حَمُْجوٌب َحِتَّ يَُصىلَّ لََعَ اَلَّ

“প্রষতযক দদা‘আ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাষমর প্রযত 
সালাত না পড়া পি্ন্ত বাধ্াপ্রাি অবস্থায় র্থাষক।”117 

6. যনষজর জনয ও যনষজর আপনজনষদর জনয কলযাষণর দদা‘আ 
করা, মন্দ বা অকলযাষণর দদা‘আ না করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলন,  

ْو قَِطيَعِة رَِحمٍ »
َ
 .«اَل يََزاُل يُْستََجاُب لِلَْعبِْد َما لَْم يَْدُع بِإِثٍْم أ

“বান্দার দদা‘আ কবুল হয়, িতেণ না দস দকাষনা পাপ কাষজর 
বা আিীয়তার বন্ধন যুন্ন করার দদা‘আ কষর।”118 রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম আষরা বষলন, 

ْمَواِلُكمْ »
َ
ْوالَِدُكْم َواَل تَْدُعوا لََعَ أ

َ
ْنُفِسُكْم َواَل تَْدُعوا لََعَ أ

َ
 .«اَل تَْدُعوا لََعَ أ

“দতামরা দতামাষদর যনজষদর, দতামাষদর সন্তান-সন্তুযতর এবং 
দতামাষদর সম্পষদর বযাপাষর বদ-দদা‘আ কষরা না।”119  

7. দদা‘আ কবুল হওয়ার দৃঢ় যবশ্বাস যনষয় আল্লাহর কাষু দদা‘আ 
করা। 

                                                           
116 আবূ দাঊদ, হাদীস নং ১৪৮১।  
117 দায়লামী : (৩/৪৭৯১); সহীহুল জাষম‘, হাদীস নং ৪৫২৩।  
118 সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ২৭৩৫।  
119 সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ৩০০৯।  
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نَّ اهلَل ال يَْستَِجيُب ُدََعًء ِمْن »
َ
ْنتُْم ُموقِنُوَن بِاإلَِجابَِة، َواْعلَُموا أ

َ
اُْدُعوا اهلَل َوأ
 .«قَلٍْب اَغفٍِل الهٍ 

“কবুল হবার দৃঢ় যবশ্বাস যনষয় দতামরা আল্লাহর কাষু দদা‘আ 
কর। দজষন রাষখা, যনশ্চয় আল্লাহ োষফল ও উদাসীন হৃদয় 
দর্থষক দবর হওয়া দদা‘আ কবুল কষরন না।”120 

8. দদা‘আর সময় সীমালঙ্ঘন না করা। সা‘দ রাযদয়াল্লাহু আনহু 
বষলন, দহ বৎস! আযম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ 
ওয়াসাল্লামষক বলষত শুষনযু:  

ََعءِ »  .«َسيَُكوُن قَْوٌم َيْعتَُدوَن ِِف اَلُّ

“অযিষরই এমন এক সম্প্রদায় আসষব িারা দদা‘আয় সীমালঙ্ঘন 
করষব।”121  

আর দস সীমালঙ্ঘন হষে, এমন যকুু িাওয়া িা হওয়া অসম্ভব। 
দিমন, নবী বা যফযরশতা হবার দদা‘আ করা অর্থবা জান্নাষতর 
দকাষনা সুযনযদ্ষ্ট অংশ লাষভর জনয দদা‘আ করা।  

9. যবনয় প্রকাশ ও কাকুযত-যমনযত করা। আল্লাহ তা‘আলা বষলন, 

ِِّلَِّقوِبلِبٱِّمنَِِرِّهِبلبَِٱَِوُدونَِِوَّخيَفةِِٗتَََض َٗعِِّسَكَِنفِبِّفَِِرَبَكُِِكرذِبٱوَِ﴿ ِّلِبٱب ُِغُدو 
 [ ٩٢٤: االعراف] ﴾َصالِّٓأۡلٱوَِ

“আর তুযম যনজ মষন আপন রবষক স্মরণ কর সকাল-

                                                           
120 যতরযমিী, হাদীস নং ৩৪৭৯।  
121 আহমদ, হাদীস নং ১৪৮৩; আবূ দাঊদ, হাদীস নং ১৪৮০।  
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সন্ধযায় অনুনয়-যবনয় ও ভীযত সহকাষর এবং অনুচ্চ 
স্বষর।” [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ২০৫] 

10. বযাপক অর্্থষবাধ্ক ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম দর্থষক 
বযণ্ত শব্দ ও বাকয বযবহার করা। দকননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইযহ ওয়াসাল্লাম দি শব্দ ও বাকয বযবহার কষরষুন তা 
জাষম‘ তর্থা পূণ্াঙ্গ ও বযাপক। এক বণ্নায় এষসষু, 

ََعِء َويََدُع َما  ِ صىل اهلل عليه وسلم يَْستَِحبُّ اجْلََواِمَع ِمَن اَلُّ ََكَن رَُسوُل اّللَّ
 َذلَِك. ِسَوى

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বযাপক অর্্থষবাধ্ক 
দদা‘আ পুন্দ করষতন এবং অনযগুষলা তযাে করষতন।”122  

11. আল্লাহ তা‘আলার সুন্দর নামসমূহ ও তাাঁর সুমহান গুণাবযলর 
উসীলা যদষয় দদা‘আ করা। আল্লাহ তা‘আলা বষলন,  

﴿ِّ ِٱَِولِّلَ
َ  [ ٨١٢: االعراف] ﴾ِبَّها ُِِعوهُِدِبٱفََِِنِ سِبلبُِٱِءَُِما ِسِبلب

“আল্লাহর রষয়ষু সুন্দর নামসমূহ, দসগুষলার মাধ্যষম দতামরা 
তাাঁর যনকি দদা‘আ কর।” [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ১৮০] 

12. ঈমান ও আমষল সাষলহ তর্থা দনক কাষজর উসীলা যদষয় দদা‘আ 
করা। 

ক. ঈমাষনর উসীলা যদষয় দদা‘আ করার উদাহরণ কুরআনুল 
কারীষম উষল্লখ হষয়ষু, 

                                                           
122 আবূ দাঊদ, হাদীস নং ১৪৮২। 



92 
 

ُِِّيَنادّيِاُمَناّديَِِٗناَسّمعِبِإَّنَناِا َِرَبنَِ﴿ َٰ ِلّلب نِبِنِّي
َ
اَِفِِبَّرب ُّكمِبَِءاّمُنوا ِِأ َِرَبَناِاَمَنا

ّرِبُِذنُوَبَناِنَلَاِفّرِبغِبٱفَِ َِِعَناَِووَُكف  ّ ِٱَِمعََِِوتَوََفَناِاتَّناَسي 
َ : عمران ال] ﴾١٩٣َِرارِّببِلب

٨٧٣ ] 

“দহ আমাষদর রব, যনশ্চয় আমরা শুষনযুলাম একজন 
আহবানকারীষক, দি ঈমাষনর যদষক আহবান কষর দি, ‘দতামরা 
দতামাষদর রষবর প্রযত ঈমান আন’। তাই আমরা ঈমান এষনযু। 
দহ আমাষদর রব আমাষদর গুনাহসমূহ েমা করুন এবং যবদূযরত 
করুন আমাষদর ত্রুযি-যবিুযযত, আর আমাষদরষক মৃতুয যদন 
দনককারষদর সাষর্থ।” [সূরা আষল ইমরান, আয়াত: ১৯৩] 

খ. আমষল সাষলহ তর্থা দনক কাষজর উসীলা যদষয় দদা‘আ করার 
উদাহরণ হাদীষস উযল্লযখত হষয়ষু, 

‘যতন বযযক্ত িাত্রাপষর্থ রাত িাপষনর জনয একযি গুহায় আশ্রয় 
দনয়। হঠাৎ পাহাড় দর্থষক একযি পার্থর খষস পষড় গুহার মুখ বন্ধ 
হষয় িায়। এমন অসহায় অবস্থায় তাষদর প্রষতযষক যনজ যনজ 
দনক আমষলর উসীলা যদষয় দদা‘আ কষর। একজন বৃদ্ধ যপতা-
মাতার দখদমত, অপরজন অনবধ্ দিৌনািার দর্থষক যনজষক রো 
এবং তৃতীয়জন আমানষতর ির্থাির্থ দহফািষতর উসীলা যদষয় 
পার্থষরর এই মহা যবপদ দর্থষক মুযক্তর জনয আল্লাহর যনকি 
দদা‘আ করষলন। তাষদর দদা‘আর ফষল পার্থর সষর দেল। তারা 
সকষলই যনরাপষদ গুহা দর্থষক দবর হষয় এষলন।’123 

                                                           
123 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২২১৫। 
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13.  যনষজর গুনাষহর কর্থা স্বীকার কষর দদা‘আ করা। উদাহরণস্বরূপ, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলন, ‘মাষুর দপষি 
র্থাকাবস্থায় ইউনুস আলাইযহস সালাম দি দদা‘আর মাধ্যষম আল্লাহ 
তা‘আলাষক দডষকযুষলন (অর্্থাৎ  َنَْت ُسبَْحانََك إِِِنِّ ُكنُْت ِمن

َ
 اَل إََِلَ إاِلَّ أ

الِِمني  লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নী কুনতু যমনাি الظَّ

িাযলমীন। ‘আপযন ুাড়া দকাষনা ইলাহ দনই। আপযন পযবত্র 
মহান। যনশ্চয় আযম যুলাম িাযলম।’) দিষকাষনা মুসযলম বযযক্ত তা 
যদষয় দদা‘আ করষল আল্লাহ তা‘আলা তার দদা‘আ কবুল কষর 
যনষবন।’124 

14.  উচ্চ স্বষর দদা‘আ না করা; অনুচ্চ স্বষর দদা‘আ করা। আল্লাহ 
তা‘আলা বষলন,  

اِوَُخفِبِتَََض َٗعَِِرَبُكمِبُِعوا ِدِبٱِ﴿ َِِّلِِۥإّنَهَُِِيًة بِٱُِيّب   [ ٤٤: االعراف] ﴾٥٥َِِتّدينَُِمعِبل

“দতামরা দতামাষদর রবষক ডাক অনুনয় যবনয় কষর ও 
িুযপসাষর। যনশ্চয় যতযন পুন্দ কষরন না 
সীমালঙ্ঘনকারীষদরষক।” [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ৫৫] 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলন,  

ْنُفِسُكْم ، فَإِنَُّكْم اَل تَ »
َ
َها اَلَّاُس ، اْرَبُعوا لََعَ أ يُّ

َ
َصمَّ َواَل اَغئِبًايَا أ

َ
، ْدُعوَن أ

 .«إِنَُّه َمَعُكْم ، إِنَُّه َسِميٌع قَِريٌب 

“দহ দলাক সকল, দতামরা যনজষদর প্রযত সদয় হও এবং যনিু 
স্বষর দদা‘আ কষরা। কারণ, দতামরা বযধ্র বা অনুপযস্থত কাউষক 

                                                           
124 যতরযমিী, হাদীস নং ৩৫০৫; মুস্তাদরাক হাষকম, হাদীস নং ৪১২১।  
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ডাকষুা না। যনশ্চয় যতযন (তাাঁর জ্ঞান) দতামাষদর সাষর্থই 
আষুন। যতযন অযতশয় শ্রবণকারী, যনকিবত্ী।”125 

15.  আল্লাহর কাষু বারবার িাওয়া। দকননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইযহ ওয়াসাল্লাম তাই করষতন। ইবন মাস‘ঊদ রাযদয়াল্লাহু 
আনহু বষলন,  

ْن يَْدُعَو ثاََلثًا، َويَْستَْغِفَر ثاََلثًا.
َ
 ََكَن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ُيْعِجبُُه أ

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম দদা‘আর বাকযগুষলা 
যতনবার কষর বলষত এবং যতযন যতনবার কষর ইষস্তেফার 
করষত পুন্দ করষতন।”126 

16.  যকবলামুখী হষয় দদা‘আ করা। আবদুল্লাহ ইবন মাস‘ঊদ 
রাযদয়াল্লাহু আনহু দর্থষক বযণ্ত, যতযন বষলন,  

الَْكْعبََة فََدََع لََعَ َنَفٍر ِمْن قَُريٍْش ، لََعَ  صىل اهلل عليه وسلم اْستَْقبََل اَلَِِّبُّ 
ِ  َجْهِل بِْن ِهَشا

َ
ٍم . َشيْبََة بِْن َربِيَعَة ، َوُعتْبََة بِْن َربِيَعَة َوالَْوِِلِد بِْن ُعتْبََة ، َوأ

ْمُس ، َوََكَن يَْوًما َحارًّا . ْتُهُم الشَّ َ ََع ، قَْد َغْيَّ ْيتُُهْم ََصْ
َ
ِ لََقْد َرأ ْشَهُد بِاّللَّ

َ
 فَأ

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম কা‘বামুখী হষলন। অতুঃপর 
কুরাইশষদর কষয়কজষনর জনয বদ-দদা‘আ করষলন, তারা হষলা, 
শাইবা ইবন রবী‘আ, উতবা ইবন রবী‘আ, ওয়ালীদ ইবন উতবা 
এবং আবূ জাহল ইবন যহশাম। আল্লাহর কসম, আযম তাষদরষক 

                                                           
125 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৯৯২; সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ২৭০৪।  
126 মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং ৩৭৪৪।  
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মৃত অবস্থায় লুযিষয় পষড় র্থাকষত দদখলাম। দরাদ তাষদরষক 
বদষল যদষয়যুল। তখন যুল েরষমর যদন।”127 

দিসব কারষণ দদা‘আ কবুল হয় না:  

আল্লাহর কাষু প্রার্্থনাকারীর যকুু যকুু অনযায় ও ত্রুযি এমন রষয়ষু, 
িার ফষল তার দদা‘আ কবুল করা হয় না। দিমন,  

১. পানীয় হারাম, খাদযবস্তু হারাম অর্থবা দপাশাক-পযরেদ হারাম 
হষল। অর্্থাৎ প্রার্্থনাকারী িযদ তার খাদয ও পান সামগ্রী এবং 
দপাশাক-আশাক হারাম উপাজ্ন যদষয় ক্রয় কষর র্থাষক, তাহষল তার 
দদা‘আ কবুল হষব না। 

আবূ হুরায়রা রাযদয়াল্লাহু আনহু দর্থষক বযণ্ত, যতযন বষলন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলষুন, দহ দলাক সকল, যনশ্চয় 
আল্লাহ পযবত্র, যতযন পযবত্র যবেয়ই গ্রহণ কষরন। আল্লাহ তা‘আলা 
রাসূলেণষক দি যনষদ্শ প্রদান কষরষুন, মুযমনষদরষকও দস যনষদ্শই 
প্রদান কষরষুন। আল্লাহ তা‘আলা বষলষুন, 

َهاَيِ ﴿ ي 
َ
َّب ِٱِّمنَُُِِكُوا ُِِسُلِلرِ ٱِأ ِِلًّحا َِص َِِملُوا ِعِبٱوَِِّتِلَطي   ﴾٥١َِِعلّيمِ َِملُونََِتعِبِبَّماِإّن ّ
 [ ٤٨: املؤمنون]

“দহ রাসূলেণ, দতামরা পযবত্র ও ভাষলা বস্তু দর্থষক খাও এবং সৎকম্ 
কর। যনশ্চয় দতামরা িা কর দস সম্প্ষক আযম সমযক জ্ঞাত।” [সূরা 
আল-মুযমনূন, আয়াত: ৫১] আল্লাহ তা‘আলা আষরা বষলন,  

                                                           
127 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৯৬০; সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১৭৯৪।  
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َهاَيِ ﴿ ي 
َ
َّب ِِّمنُُِكُوا َِِءاَمُنوا ََِِّلّينَِٱِأ ُِِّكُروا ِشِبٱوَُِِكمِبَن َِرزَقِبَِماِّتَِطي  ِإّيَاهُُِِكنُتمِبِإّنِلِّلَ

 [ ٨٩٩: اْلقرة] ﴾١٧٢ُِبُدونََِتعِب

“দহ মুযমনেণ, আহার কর আমরা দতামাষদরষক দি হালাল যরিক 
যদষয়যু তা দর্থষক।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৭২] এরপর 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম দস বযযক্তর কর্থা উষল্লখ 
করষলন, দি দীঘ্ সফষর উষস্কাখুষস্কা ও ধূ্যলমযলন অবস্থায় আকাষশর 
যদষক দু’হাত প্রসাযরত কষর দদা‘আ কষর: দহ আমার রব! দহ আমার 
রব! অর্থি তার পানাহার হারাম, দপাশাক-পযরেদ হারাম এবং হারাম 
মাল যদষয়ই দস খাবার গ্রহণ কষরষু, কীভাষব তার দদা‘আ কবুল করা 
হষব!’128 

২. দদা‘আ কবুল হওয়ার জনয তাড়াহুড়া করা। 

৩. আিীয়তার বন্ধন যুন্ন করার জনয দদা‘আ করা। আবূ হুরায়রা 
রাযদয়াল্লাহু আনহু দর্থষক বযণ্ত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ 
ওয়াসাল্লাম বষলন, 

ْو قَِطيَعِة رَِحٍم َما لَْم يَْستَْعِجْل ِقيَل يَا  اَل يََزاُل يُْستََجاُب »
َ
لِلَْعبِْد َما لَْم يَْدُع بِإِثٍْم أ

َر يَْستَِجيُب ِِل 
َ
ِ َما ااِلْسِتْعَجاُل قَاَل َيُقوُل قَْد َدَعوُْت َوقَْد َدَعوُْت فَلَْم أ رَُسوَل اّللَّ

ََعءَ   .«فَيَْستَْحِِسُ ِعنَْد َذلَِك َويََدُع اَلُّ

“বান্দার দদা‘আ ততেণ পি্ন্ত কবুল হষত র্থাষক, িতেণ না দস 
দকাষনা গুনাহ বা আিীয়তার বন্ধন যুন্ন করার দদা‘আ কষর অর্থবা 
িতেণ না দস তাড়াহুড়া কষর। বলা হষলা, তাড়াহুড়া কী ইয়া 

                                                           
128 সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১০১৫।  
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রাসূলাল্লাহ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বলষলন, একর্থা 
বলা দি, আযম দদা‘আ কষরযু, যকন্তু কবুল হষত দদখযু না। অতুঃপর 
আষেপ করষত র্থাষক এবং দদা‘আ করা দুষড় দদয়।”129 

দিসব সময় ও অবস্থায় দদা‘আ কবুল হয়: 

১. আিাষনর সময় এবং আল্লাহর পষর্থ িুষদ্ধ এষক অপষরর ওপর 
ঝাাঁযপষয় পড়ার সময়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম 
বষলন,  

ْو قَلَّ »
َ
اِن أ ََعُء ِعنَْد اَلَِِّداِء وَِعنَْد اْْلَأِس ِحنْيَ يُلِْحُم َبْعُضُهْم ثِنْتَاِن اَلتَُردَّ اِن اَلُّ َما تَُردَّ

 .«َبْعًضا

“দু’যি সমষয়র দদা‘আ প্রতযাখযাত হয় না বা খুব কমই প্রতযাখযাত হয়: 
আিাষনর সমষয়র দদা‘আ এবং িুষদ্ধর সময় িখন এষক অপরষক 
আঘাত করষত র্থাষক।”130  

২. আিান ও ইকামষতর মধ্যবত্ী সমষয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলন, 

َذاِن َواإِلقَاَمِة فَاْدُعوا»
َ
ََعَء اَل يَُردُّ َبنْيَ األ اَل إِنَّ اَلُّ

َ
 «.أ

“দজষন রাষখা, আিান ও ইকামষতর মধ্যবত্ী সমষয়র দদা‘আ যফযরষয় 
দদওয়া হয় না। অতএব, দতামরা দদা‘আ কর।”131  

                                                           
129 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৩৪০; সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ২৭৩৫।  
130 আবূ দাঊদ, হাদীস নং ২৫৪০; মুস্তাদরাক হাষকম, হাদীস নং ৭১২।  
131 আহমদ, হাদীস নং ১২৫৮৪; যতরযমিী, হাদীস নং ২১২।  
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৩. সাজদারত অবস্থায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম 
বষলন,  

ََعءَ » ْكِِثُوا اَلُّ
َ
قَْرُب َما يَُكوُن الَْعبُْد ِمْن َربِِّه وَُهَو َساِجٌد فَأ

َ
 «.أ

“বান্দা তার প্রযতপালষকর সবষিষয় দবযশ যনকিবত্ী হয় সাজদারত 
অবস্থায়। সুতরাং দতামরা অযধ্ক পযরমাষণ দদা‘আ কর।”132  

৪. জুমু‘আর যদষনর দশে সমষয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ 
ওয়াসাল্লাম বষলন, 

َ َعزَّ وََجلَّ َشيْئًا إاِلَّ » ُل اّللَّ
َ
َة يُِريُد َساَعًة اَل يُوَجُد ُمْسِلٌم يَْسأ يَْوُم اجْلُُمَعِة ثِنْتَا َعرْشَ

ُ َعزَّ وََجلَّ فَاتْلَِمُسوَها آِخَر َساَعٍة َبْعَد الَْعْْصِ   «.آتَاُه اّللَّ

“জুমু‘আর যদষনর সময়গুষলা বারযি ভাষে যবভক্ত। তন্মষধ্য একযি 
সময় এমন দি, ঐ সমষয় দকাষনা মুসযলম আল্লাহ তা‘আলার কাষু িা 
িায়, আল্লাহ তা‘আলা তাষক তা যদষয়ই দদন। অতএব, দতামরা 
আসষরর পষরর দশে সমষয় তা তালাশ কর”।133

 

৫. রাষতর দশেভাষে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম 
বষলন,  

ْنيَا ِحنَي َيبََْق ثُلُُث اللَّيِْل اْلِخِر َفيَُقوُل َمْن » ُل َربُّنَا ُُكَّ َِلْلٍَة إََِل َسَماِء اَلُّ َيْْنِ
ْغِفَر ََلُ 

َ
ْعِطيَُه َمْن يَْستَْغِفُرِِن فَأ

ُ
لًُِن فَأ

َ
ْستَِجيَب ََلُ َمْن يَْسأ

َ
 .«يَْدُعوِِن فَأ

“আমাষদর রব প্রযত রাষত িখন রাষতর দশে তৃতীয়াংশ অবযশষ্ট 

                                                           
132 সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ৪৮২।  
133 আবূ দাঊদ, হাদীস নং ১০৪৮; নাসাঈ, হাদীস নং ১৩৮৯।  
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র্থাষক তখন দুযনয়ার আকাষশ অবতরণ কষরন। এরপর বলষত 
র্থাষকন, দকউ যক আমার যনকি দদা‘আ করষব, আযম তার দদা‘আ 
কবুল করব? দকউ যক আমার কাষু িাইষব, আযম তাষক তা দান 
করষবা? দকউ যক আমার কাষু েমা িাইষব, আযম তাষক েমা 
করষবা?”134 

৬. যসয়াম পালনকারী, মুসাযফর, মািলুম, সন্তাষনর জনয যপতার 
দদা‘আ এবং সন্তাষনর জনয যপতার বদ-দদা‘আ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলন, 

ثاََلُث َدَعَواٍت ُمْستََجابَاٌت اَل َشكَّ ِفيِهنَّ َدْعَوةُ الَْواَِلِ وََدْعَوُة الُْمَسافِِر وََدْعَوُة »
 «.الَْمْظلُومِ 

“যতনযি দদা‘আ এমন দি, তা কবুল হওয়ার বযাপাষর দকাষনা সষন্দহ 
দনই: সন্তাষনর জনয যপতার দদা‘আ; মুসাযফর বযযক্তর দদা‘আ এবং 
মািলুষমর দদা‘আ।”135  

অনয বণ্নায় রষয়ষু, ‘যসয়াম পালনকারীর দদা‘আ।’136 রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম মু‘আি রাযদয়াল্লাহু আনহুষক ইয়ামাষনর 
উষেষশয দপ্ররষণর সময় বষলযুষলন, 

 .«ِق َدْعَوَة الَْمْظلُوِم فَإِنََّها لَيَْس بَيْنََها َوَبنْيَ اهلِل ِحَجاٌب اتَّ »

“মিলুষমর (বদ) দদা‘আ দর্থষক দবাঁষি র্থাক। কারণ, মিলুষমর দদা‘আ 

                                                           
134 সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ৭৫৮।  
135 আলআদাবুল মুফরাদ-, হাদীস নং ৩২; আবূ দাঊদ, হাদীস নং ১৫৩৬।  
136 যতরযমিী, হাদীস নং ২৫২৬।  
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এবং আল্লাহর মাষঝ দকাষনা অন্তরায় দনই।”137 

৭. অসহায় ও যবপদগ্রস্ত বযযক্তর দদা‘আ। আল্লাহ তা‘আলা অসহায় ও 
যবপদগ্রস্ত বযযক্তর দদা‘আ কবুল কষরন। আল্লাহ তা‘আলা বষলন, 

َمن﴿
َ
بِٱُُِيّيُبِِأ وِ ٱِّشُفَِوَيكِبَِدََعهُِِإَّذاَِطرَُِمضبِل  [ ١٩: اَلمل] ﴾ِءَِلس 

“বরং যতযন, যিযন যনরুপাষয়র আহবাষন সাড়া দদন এবং যবপদ 
দূরীভূত কষরন।” [সূরা আন-নামল, আয়াত: ৬২] 

৮. আরাফার যদবষসর দদা‘আ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ 
ওয়াসাল্লাম বষলন,  

نَا َواَلَِّبيُّوَن ِمْن َقبىِْل »
َ
ََعِء ُدََعُء يَْوِم َعَرفََة وََخْْيُ َما قُلُْت أ ُ  .َخْْيُ اَلُّ اَل إََِلَ إاِلَّ اّللَّ

ٍء قَِدير يَك ََلُ ََلُ الُْملُْك َوََلُ اْْلَْمُد وَُهَو لََعَ ُُكِّ ََشْ  «وَْحَدُه اَل ََشِ

“উত্তম দদা‘আ হষে আরাফার যদষনর দদা‘আ, আর দসই বাকয িা 
আযম ও আমার পূব্বতী নবীেণ বষলযু, (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু 
ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়াহুয়া 
আলা কুযল্ল শাইযয়ন কাদীর।) ‘আল্লাহ্ ুাড়া দকাষনা ইলাহ দনই, যতযন 
এক, তাাঁর দকাষনা শরীক দনই, রাজত্ব ও সমস্ত প্রশংসা তাাঁর জনয। 
যতযন সব যকুুর ওপর েমতাবান।”138  

৯. হজ ও উমরাকারী এবং আল্লাহ তা‘আলার রাস্তায় যজহাদকারীর 
দদা‘আ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলন,  

                                                           
137 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৪৯৬। 
138 যতরযমিী, হাদীস নং ৩৫৮৫। 
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َجابُوُه ، وَ »
َ
لُوُه ، الَْغازِي ِِف َسِبيِل اهلِل ، َواْْلَاجُّ َوالُْمْعتَِمُر ، َوفُْد اهلِل ، َدََعُهْم ، فَأ

َ
َسأ

ْعَطاُهمْ 
َ
 «.فَأ

“আল্লাহর রাস্তায় যজহাদকারী, হজ ও উমরাকারী আল্লাহর দূত। যতযন 
তাষদরষক দডষকষুন, তারা তাাঁর ডাষক সাড়া যদষয়ষু। তারা তাাঁর 
কাষু প্রার্্থনা কষরষু, তাই যতযন তাষদরষক তা দান কষরষুন।”139  

 

                                                           
139 ইবন মাজাহ, হাদীস নং ২৮৯৩।  
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মাবরূর হজ 

‘মাবরূর অর্্থ মকবুল। মাবরূর হজ অর্্থ মকবুল হজ। রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলন,  

 «.َواْْلَجُّ الَْمَْبُوُر لَيَْس ََلُ َجَزاٌء إاِلَّ اجْلَنَّةُ »

“আর মাবরূর হষজর প্রযতদান জান্নাত যভন্ন অনয যকুু নয়।”140 তাই 
আমাষদর হজ মাবরূর বা মকবুল হওয়ার জনয যনষের যবেয়গুষলার 
প্রযত দখয়াল রাখা উযিৎ। 

তবধ্ উপাজন্  

হষজর সফর দদা‘আ কবুষলর সফর। তারপরও িযদ হারাম মাল যদষয় 
তা কষর তষব তা কবুল না হওয়ার যবেয়যি এষসই িায়। হাদীষস 
এষসষু, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলন,  

َها» يُّ
َ
  اهللَ  َوإِنَّ  َطيِّبًا، إاِلَّ  َيْقبَُل  اَل  َطيٌِّب  اهللَ  إِنَّ  اَلَّاُس، أ

َ
َمرَ  بَِما الُْمْؤِمِننيَ  َمرَ أ

َ
 بِهِ  أ

َها يَا: }َفَقاَل  الُْمرَْسِلنَي، يُّ
َ
يِّبَاِت  ِمنَ  ُُكُوا الرُُّسُل  أ  بَِما إِِنِّ  َصاِْلًا، َواْعَملُوا الطَّ

َها يَا: }َوقَاَل [ ٤٨: املؤمنون{ ]َعِليمٌ  َتْعَملُونَ  يُّ
َ
ينَ  أ ِ  َما َطيِّبَاِت  ِمنْ  ُُكُوا آَمنُوا اذلَّ

َفرَ  يُِطيُل  الرَُّجَل  َذَكرَ  ُثمَّ [ ٨٩٩: اْلقرة{ ]ْقنَاُكمْ َرزَ  ْشَعَث  السَّ
َ
، أ ْغََبَ

َ
 إََِل  يََديْهِ  َيُمدُّ  أ

َماِء، ، يَا السَّ ، يَا رَبِّ ُبهُ  َحَراٌم، َوَمْطَعُمهُ  رَبِّ  وَُغِذيَ  َحَراٌم، َوَملْبَُسهُ  َحَراٌم، َوَمرْشَ
ِّنَّ  بِاْْلََراِم،

َ
 «لَِك؟ذِلَ  يُْستََجاُب  فَأ

“দহ মানুেেণ, যনশ্চয় আল্লাহ পযবত্র, যতযন পযবত্র বস্তু ুাড়া আর যকুু 
গ্রহণ কষরন না। আর আল্লাহ মুযমনষদরষক দসই কাষজর যনষদ্শ 

                                                           
140 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৭৭৩; সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১৩৪৯। 
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যদষয়ষুন, িার যনষদ্শ পয়েবরষদরষক যদষয়ষুন। সুতরাং মহান আল্লাহ 
বষলষুন, ‘দহ রাসূলেণ! দতামরা পযবত্র বস্তু হষত আহার কর এবং 
সৎকম্ কর।’ (সূরা মুযমনূন ৫১ আয়াত) যতযন আরও বষলন, ‘দহ 
ঈমানদারেণ! আযম দতামাষদরষক দি রুিী যদষয়যু তা দর্থষক পযবত্র বস্তু 
আহার কর এবং আল্লাহর কাষু কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর; িযদ দতামরা শুধু্ 
তাাঁরই উপাসনা কষর র্থাক।’’ (সূরা বাকারাহ ১৭২ আয়াত) 

অতুঃপর যতযন দসই দলাষকর কর্থা উষল্লখ কষর বলষলন, দি 
এষলাষমষলা িুষল, ধূ্লামযলন পাষয় সুদীঘ্ সফষর দর্থষক আকাশ পাষন 
দু’ হাত তুষল ‘ইয়া রবব্! ‘ইয়া রবব্!’ বষল দদা‘আ কষর। অর্থি তার 
খাদয হারাম, তার পানীয় হারাম, তার দপাশাক-পযরেদ হারাম এবং 
হারাম বস্তু যদষয়ই তার শরীর পুষ্ট হষয়ষু। তষব তার দদা‘আ কীভাষব 
কবুল করা হষব?’’141  

দলাক দদখাষনা যকংবা সুনাম কুড়াষনার মানযসকতা বজন্  

আনাস ইবন মাষলক রাযদয়াল্লাহু আনহু দর্থষক বযণ্ত, যতযন বষলন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলষুন,  

ًة اَل ِرَياَء ِفيَْها َواَل ُسْمَعةَ »  .«اَللُِّهمَّ َحجَّ

“দহ আল্লাহ, এমন হষজর তাওফীক দান করুন, িা হষব দলাক 
দদখাষনা ও সুনাম কুড়াষনার মানযসকতা মুক্ত।”142 

                                                           
141 সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১০১৫। 
142 ইবন মাজাহ, হাদীস নং ২৮৯০।  
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আহার করাষনা ও ভাষলা কর্থা বলা  

জাষবর ইবন আবদুল্লাহ রাযদয়াল্লাহু আনহু দর্থষক বযণ্ত, যতযন বষলন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লামষক যজষজ্ঞস করা হষলা, 
দকান কাজ হজষক মাবরূর কষর? যতযন বলষলন,  

َعاِم وَ »  .«ِطيُب اللََْكَمِ إِْطَعاُم الطَّ

“আহার করাষনা এবং ভাষলা ও সুন্দর কর্থা বলা।”143 খাল্লাদ ইবন 
আবদুর রহমান দর্থষক বযণ্ত, যতযন বষলন, আযম সাঈদ ইবন 
িুবাইরষক যজষজ্ঞস করলাম, দকান হাজী উত্তম? যতযন বলষলন, দি 
আহার করায় এবং তার যজহ্বাষক যনয়ন্ত্রণ কষর। যতযন বষলন, 
আমাষক ুাওরী বষলষুন, আমরা শুষনযু, এযিই মাবরূর হজ।’144  

সালাম যবযনময়  

জাষবর ইবন আবদুল্লাহ রাযদয়াল্লাহু আনহু দর্থষক বযণ্ত, যতযন বষলন, 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লামষক যজষজ্ঞস করা হষলা, দকান 
কাষজর িারা হজ মাবরূর হয়? যতযন বলষলন,  

اَلمِ » َعاِم، َوإِفَْشاُء السَّ  .«إِْطَعاُم الطَّ

“খাবার খাওয়াষনা এবং দবযশ দবযশ সালাম যবযনমষয়র িারা।”145 

                                                           
143 মুস্তাদরাক, হাদীস নং ১৭৭৮; যসলযসলাতুস সহীহাহ, হাদীস নং ১২৬৪; সহীহুত 

তারেীব : ১১০৪ (১১)। 
144 মুসান্নাষফ আবদুর-রািিাক : (৫/১০), হাদীস নং ৮৮১৬। 
145 মুসনাষদ আহমদ: (৩/৩২৫, ৩৩৪), তষব এর সনদ দুব্ল। 
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তালযবয়া পাঠ ও কুরবানী করা  

আবূ বকর রাযদয়াল্লাহু আনহু দর্থষক বযণ্ত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইযহ ওয়াসাল্লামষক যজষজ্ঞস করা হষলা, হষজ দকান্ কাষজ 
সাওয়াব দবযশ? যতযন বলষলন,  ُّالَْعجُّ َواثلَّج ‘উচ্চস্বষর তালযবয়া পড়া 

এবং জন্তুর রক্ত প্রবাযহত করা।’146  

সৎ প্রযতষবশীসুলভ আিরণ করা 

আবদুল্লাহ ইবন উমার রাযদয়াল্লাহু আনহুমা দর্থষক বযণ্ত, যতযন বষলন, 
‘হষজর মষধ্য সবষিষয় পুণযময় কাজ খাবার খাওয়াষনা এবং সৎ 
প্রযতষবশীসুলভ আিরণ করা।’147 

তধ্ি,্ তাকওয়া ও সদািার  

ুাওর ইবন ইয়ািীদ দর্থষক বযণ্ত, যতযন বষলন, ‘দি এই কা‘বা ঘষরর 
ইো করল অর্থি তার মষধ্য যতনযি তবযশষ্টয দনই, তার হজ যনরাপদ 
নয়। তধ্ি্, িা যদষয় দস তার মূখ্তাষক যনয়ন্ত্রণ করষব; তাকওয়া, িা 
তাষক আল্লাহর যনযেদ্ধ কাজ দর্থষক যবরত রাখষব এবং সঙ্গী-সাযর্থর 
সাষর্থ সদািার।’148 

দুযনয়ার প্রযত অনাগ্রহ এবং আযখরাষত আগ্রহ 

এক বযযক্ত হাসান বসরীষক বলষলন, দহ আবূ সাঈদ, মাবরূর হজ 
দকাযি? যতযন বলষলন, ‘দি হজ দুযনয়ার প্রযত অনাগ্রহী এবং 
                                                           
146 সুনাষন যতরযমিী, হাদীস নং ৮২৭। 
147 আল-ইসযতিকার : (৪/১০৪)। 
148 আল-ইসযতিকার : (৪/১০৪)। 
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আযখরাষত আগ্রহী বানায়।’149  

হষজর আষের অবস্থা দর্থষক পষরর অবস্থার উন্নযত  

একজন হাজী িখন হষজর সফষর দবর হষবন। পযবত্র ভূযমষত পদাপ্ণ 
করষবন। তারপর হজ সম্পন্ন কষর যনজ দদষশ যফষর আসষবন, তখন 
আমরা তাষক পি্ষবেণ কষর বুঝষত পারব তার অবস্থার উন্নযত 
হষয়ু যক-না? িযদ অষনযর সাষর্থ আিার-আিরণ, দলনষদন, 
আমানতদারী, অষনযর হক আদায় এবং ইবাদষতর ওপর অযবিলতায় 
তার অবস্থার উন্নযত হয়, তষব বুঝষত হষব, তার হজ মাবরূর 
হষয়ষু।’  

দমািকর্থা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম দর্থষক মাবরূর 
হষজর যবযভন্ন রকম বযাখযা বযণ্ত হষয়ষু। এর কারণ, মাবরূর হজ 
দুই পন্থায় হয়। এক. মানুষের সাষর্থ সদািার। দুই. হষজর যবযধ্-যবধ্ান 
পযরপূণ্রূষপ পালন।  

মানুষের সাষর্থ সদািাষরর যবেয়যি বযাপক। দিমন এর বযাপকতা 
প্রকাষশ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলন,  

ِريِْق، ُُكُّ َذلَِك َصَدقَةٌ » ُ لََعَ الطَّ ْن تُِعنْيَ الرَُّجُل لََعَ َدابَِّتِه، ََتِْملُُه َعلَيَْها َوتَُدَلُّ
َ
 «أ

“তুযম মানুেষক তার বাহষন িড়ষত সাহািয করষব, তাষক তাষত 
উযঠষয় যদষব এবং পর্থ দদযখষয় যদষব- এসবই সাদাকা।”150  

ইবন উমার রাযদয়াল্লাহু আনহুমা বলষতন, 
                                                           
149 আল-ইসযতিকার : (৪/১০৪)। 
150 ইবন খুিাইমাহ, হাদীস নং ১৪৯৩।  
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« ٌ : وجٌه طليٌق والكٌم لنيِّ ٌ  .الَبُّ َشٌء هنيِّ

“দনক কাজ অষনক সহজ: হাষসযাজ্জ্বল দিহারা আর নরম বাকয।”151 

হজ দমৌসুষম দিষহতু পৃযর্থবীর নানা প্রান্ত দর্থষক যবযিত্র স্বভাব ও 
যবযভন্ন পযরষবষশর দলাক সমষবত হয়। তাই কুরআনুল কারীষম 
আল্লাহ তা‘আলা এসব তবযিত্রয ও বযবধ্ান ঘুযিষয়, সব ধ্রষনর যববাদ-
ঝেড়া এযড়ষয় পরস্পষর ভ্রাতৃত্ব ও দসৌহাষদ্যর দিতনায় একাকার 
হবার যশো যদষয়ষুন। আল্লাহ তা‘আলা বষলন, 

شِبِجِ لبَِٱ﴿
َ
ِالُوَم َِمعِبُِهرِ أ ِّفِِّجَداَلَِِّلِوَِِفُُسوَقَِِوَّلَِِرفََثِِفََلِِجَِلبَِٱِفّيّهنَِِفََرَضَِِفَمنِت 

 [ ٨٧٩: اْلقرة] ﴾ج ّ ِلبَِٱ

“হষজর সময় যনযদ্ষ্ট মাসসমূহ। অতএব, এ মাসসমূষহ দি যনষজর 
ওপর হজ আষরাপ কষর যনল, তার জনয হষজ অ্ীল ও পাপ কাজ 
এবং ঝেড়া-যববাদ তবধ্ নয়।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৮৭] 

সারকর্থা, দসযিই মাবরূর হজ, িাষত কলযাষণর পূণ্ সমাহার ঘষি। পূণ্ 
মাত্রায় িাষত আদায় করা হয় হষজর সব রুকন, ওয়াযজব, সুন্নাত ও 
মুস্তাহাব। উপরন্তু তাষত যবরত র্থাকা হয় সব ধ্রষনর গুনাহ ও 
পাপািার দর্থষক। বস্তুত দি বযযক্ত সকল ওয়াযজব, সুন্নাত ও 
মুস্তাহাবসহ হজ পুষরাপুযরভাষব আদায় করষব, অবশযই দস এই পুণয 
সফষর পাপািার দর্থষক যবরত র্থাকষব।’ 

আর একমাত্র জান্নাতই দিষহতু মাবরূর হষজর প্রযতদান। তাই এ 
সফষর দবর হষয় দি এর সকল যবযধ্-যবধ্ান সুিারুরূষপ পালন কষর 
                                                           
151 ইবন রজব, জাষমউল উলূম ওয়াল-যহকাম : (২/৯৮), হাদীস নং ২৭। 
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হজ সম্পন্ন কষর, দস প্রকৃতপষে জান্নাত যনষয়ই যফষর আষস। মৃতুযর 
পর জান্নাতই তার যঠকানা। অতএব, আল্লাহ তা‘আলা দি দসৌভােযবান 
বযযক্তষক এ যন‘আমত ও অনুগ্রষহ ভূযেত কষরন তার জনয যকুুষতই 
সমীিীন নয় দহলায় এ যন‘আমত হাতুাড়া করা; হষজর যশো যবষরাধ্ী 
কম্কাষণ্ডর মাধ্যষম যনজষক এ মহা পুরস্কার দর্থষক বযঞ্চত করা; বরং 
তার উযিৎ, দিষকাষনা মূষলয এ যন‘আমত ধ্ষর রাখা। 

মুসযলম মাষত্ররই জানা উযিৎ, হষজর জনয মক্কা েমন আল্লাহর এক 
যবষশে দান ও অনুগ্রহ। দকউ তার সম্পদগুষণ, শরীষরর শযক্তবষল, 
যনষজর েমতা বা পদ বষল দসখাষন েমন করষত পাষর না। এ জনযই 
তাফসীরকারেণ বষলষুন, ইবরাহীম আলাইযহস সালাম িখন এর 
প্রর্থম যভত রাষখন; কা‘বা ঘর যনম্াণ কষরন; তখন আল্লাহ তা‘আলা 
তাাঁর কাষু ওহী পাঠান, ‘দহ ইবরাহীম, তুযম মানবজাযতষক কা‘বায় 
আসষত আহবান জানাও। যতযন বলষলন, দহ আমার রব, আমার 
আওয়াজ আর কতদূর দপৌঁুষব? তাষদর সবার কাষু আমার দাওয়াত 
কীভাষব দপৌঁুষব? আল্লাহ তা‘আলা বলষলন, দতামার দাযয়ত্ব আহবান 
জানাষনা আর আমার দাযয়ত্ব তা দপৌঁষু দদওয়া। অতুঃপর ইবরাহীম 
আলাইযহস সালাম মাকাষম ইবরাহীষম দাাঁযড়ষয় উদাত্ত কষে আহ্বান 
জানান, ‘দহ মানব সম্প্রদায়, আল্লাহ দতামাষদর জনয একযি ঘর যনম্াণ 
কষরষুন, অতএব, দতামরা এর উষেষশয আেমন কষরা।’ এ কর্থায় 
অনােতকাষল িারা হজ করষব তারা সবাই লাব্বাইক বষলষু। 
এমনযক যকয়ামত পি্ন্ত িত মানুে আসষব তারা সবাই তাষদর বাপ-
দাদার যপঠ দর্থষক সাড়া যদষয়ষু। দি একবার লাব্বাইক বষলষু, দস 
একবার হজ করষব। দি দু’বার লাব্বাইক বষলষু দস দু’বার হজ 
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করষব। দি িতবার বষলষু তার ততবার হজ নসীব হষব।152  

এজনযই হাজী সাষহব িখন হষজর কাি্াযদর সূিনা কষরন তখন তার 
দ্াোন হয়, ‘লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক’। আযভধ্াযনকভাষব 
লাব্বাইক অর্্থ আহবাষন সাড়া দদয়া, উত্তর দদয়া। দকউ িখন কাউষক 
ডাষক, তার উত্তষর বষল, লাব্বাইক, তাহষল তার অর্্থ দাাঁড়ায়, আযম 
এখাষন আযু। আযম আপনার যনষদ্শ পালষন প্রস্তুত। আযম আপনার 
ডাষক সাড়া যদযে ইতযাযদ। সুতরাং হাজী সাষহব িখন লাব্বাইক বষল 
হষজর কাি্ক্রম শুরু কষরন, তখন যতযন মূলত ইবরাহীম আলাইযহস 
সালাষমর দস আহ্বাষনই সাড়া দদন। 

দমািকর্থা হষজ দিষত পারা একমাত্র আল্লাহ তা‘আলার অনুগ্রহ। 
প্রযতযি মানুেই জাষন তার স্বষোষত্রর বহু দলাষকর এ দসৌভােয হয় 
যন। অর্থি তারা ধ্ষন, জষন, শযক্তষত ও পদযবষত তার দিষয় অষনক 
বড়। িযদ তার ওপর আল্লাহর দয়া না হত তাহষল দস হজ করষত 
পারত না। কাউষক িযদ এ দসৌভাষেয ভূযেত করা হয়, তষব বুঝষত 
হষব তা দকবলই আল্লাহর দয়া। সুবহানাল্লাহ্! ‘জান্নাতই মাবরূর 
হষজর প্রযতদান!’ 

 

 

 

 

 

                                                           
152 নসবুর-রায়াহ : (৩/২৩)। 
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তৃতীয় অধ্যায়: ইহরাম, হজ-উমরার শুরু 
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 ইহরাষমর মীকাত 
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 তালযবয়ার বণন্া  

 ইহরাম অবস্থায় যনযেদ্ধ যবেয়সমূহ 

 ইহরাম অবস্থায় অনুষমাযদত কাজ ও যবেয় 
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ইহরাম 

ইহরাষমর সংজ্ঞা 

ইহরাম বাাঁধ্ার মধ্য যদষয় হজ ও উমরার আনুষ্ঠাযনকতা শুরু হয়। 
ইহরাম শষব্দর আযভধ্াযনক অর্্থ যনযেদ্ধ করা। হজ ও উমরা করষত 
ইেুক বযযক্ত িখন হজ বা উমরা যকংবা উভয়যি পালষনর উষেষশয 
যনয়ত কষর তালযবয়া পাঠ কষর, তখন তার ওপর কযতপয় হালাল ও 
জাষয়ি বস্তুও হারাম হষয় িায়। এ কারষণই এ প্রযক্রয়াযিষক ইহরাম 
বলা হয়।  

শুধু্ হজ বা উমরার সংকল্প করষলই দকউ মুহযরম হষব না। িযদও দস 
যনজ দদশ দর্থষক সফর শুরুর সময় হষজর সংকল্প কষর। দতমযন শুধু্ 
সুেযন্ধ তযাে অর্থবা তালযবয়া পাঠ আরম্ভ করষলই মুহযরম হষব না। এ 
জনয বরং তাষক হষজর আনুষ্ঠাযনকতা শুরু করার যনয়ত করষত হষব। 

তাই হজ ও উমরা করষত ইেুক বযযক্ত দোসল ও পযবত্রতা অজ্ন 
সম্পন্ন কষর ইহরাষমর কাপড় পযরধ্ান করষবন, অতুঃপর হজ অর্থবা 
উমরা যকংবা উভয়যি শুরুর যনয়ত করষবন। িযদ তামাতু্তকারী হন, 
তাহষল বলষবন, 

 )লাব্বাইকা উমরাতান(َْلَّيَْك ُعْمَرةً. 

তষব মষন মষন যসদ্ধান্ত যনষবন, এ উমরা দর্থষক হালাল হবার পর এ 
সফষরই হষজর ইহরাম করব। িযদ যকরানকারী হন, তাহষল বলষবন,  

ا   (লাব্বাইকা উমরাতান ও হাোন) .َْلَّيَْك ُعْمَرةً وََحجًّ

আনাস রাযদয়াল্লাহু আনহু দর্থষক বযণ্ত, যতযন বষলন, আযম রাসূলুল্লাহ 
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সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লামষক বলষত শুষনযু,153  
ا   .َْلَّيَْك ُعْمَرةً وََحجًّ

আর িযদ ইফরাদকারী হন, তাহষল বলষবন, 

ا َْلَّيَْك    )লাব্বাইকা হাোন( .ََِحجًّ

পোন্তষর িযদ উমরা পালনকারী হন, তাহষল বলষবন, 

 )লাব্বাইকা উমরাতান( .ةً َْلَّيَْك ُعْمرَ 

এরপর তালযবয়া পাঠ করষত র্থাকষবন। হজ পালনকারী বযযক্ত িযদ 
অসুখ যকংবা শত্রু অর্থবা অনয দকাষনা কারষণ হজ সম্পন্ন করার 
বযাপাষর শঙ্কা দবাধ্ কষরন, তাহষল যনষজর ওপর শত্াষরাপ কষর 
বলষবন,  

  )আল্লাহুম্মা মাযহল্লী হাইুু হাবাসতানী( اللَُّهمَّ حَمِِّلِّ َحيُْث َحبَْستَِِن 

“দহ আল্লাহ, আপযন আমাষক দিখাষন রুষখ যদষবন, দসখাষনই আযম 
হালাল হষয় িাব।”154 অর্থবা বলষব,  

رِْض َحيُْث ََتِْبُسِِن 
َ
 .َْلَّيَْك اللَُّهمَّ َْلَّيَْك ، َوحَمِِّلِّ ِمَن األ

(লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, ওয়া মাযহল্লী যমনাল আরযদ হাইুু 
তাহযবসুনী)  

‘লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, দিখাষন তুযম আমাষক আিষক যদষব, 

                                                           
153 সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১২৩২।  
154 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫০৮৯; সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১২০৭। 
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দসখাষনই আযম হালাল হষয় িাব।’155 রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ 
ওয়াসাল্লাম দুবা‘আ যবন্ত জুবাষয়র রাযদয়াল্লাহু আনহু দক এমনই 
যশযখষয়ষুন। 

নাবালষকর ইহরাম  

মুহযরম বযযক্ত িযদ ভাষলা-মন্দ পার্্থকযকারী ও দবাধ্সম্পন্ন বালক হয়, 
তাহষল দস দসলাইিুক্ত কাপড় পযরহার কষর ইহরাষমর কাপড় 
পযরধ্ান কষর যনষজই ইহরাম বাাঁধ্ষব। হজ বা উমরার দিসব আমল 
দস যনষজ করষত পাষর, যনষজ করষব। অবযশষ্টগুষলা অযভভাবক তার 
পে দর্থষক আদায় করষবন।  

বালক িযদ ভাষলা-মন্দ পার্্থকযকারী বা দবাধ্সম্পন্ন না হয়, তাহষল 
অযভভাবক তার শরীর দর্থষক দসলাইিুক্ত কাপড় খুষল ইহরাষমর 
কাপড় পযরধ্ান করাষবন। অতুঃপর তার পে দর্থষক ইহরাম বাাঁধ্ষবন 
এবং তাষক যনষয় হষজর সকল আমল সম্পন্ন করষবন।  

ইহরাষমর যবধ্ান 

ইহরাম হষজর অনযতম রুকন বা ফরি। ইহরাম ুাড়া হজ যকংবা 
উমরা- দকানযিই সহীহ হষব না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ 
ওয়াসাল্লামবষলন,  

ْعَماُل بِاَلِّيَّاِت، َوإِنََّما ِلُُكِّ اْمِرٍئ َما نََوى»
َ
 «إِنََّما األ

“সব কাষজর ফলাফল যনয়ষতর ওপর যনভ্রশীল। প্রষতযক বযযক্ত তাই 

                                                           
155 নাসাঈ, হাদীস নং ২৭৬৬। 
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পাষব িা দস যনয়ত কষর।”156 আর হজ শুরু করার যনয়ষতর নামই 
ইহরাম। অতএব, ইহরাষমর যনয়ত ুাড়া হজ সহীহ হষব না। 

দকউ নফল হজ বা নফল উমরার ইহরাম বাাঁধ্ষল তার ওপর তাও 
পূরণ করা ওয়াযজব। আল্লাহ তা‘আলা বষলন, 

وا ِ﴿ تّم 
َ
ّاَِِرةَُِعمِبلِبٱوَِِجَِلبَِٱَِوأ  [ ٨٧١: اْلقرة] ﴾ِلِّلَ

“আর দতামরা আল্লাহর জনয হজ ও উমরা পূণ্ কর।” [সূরা আল-
বাকারা, আয়াত: ১৯৬]  

হজ বা উমরা পালনকারীেণ ইহরাষমর কাপড় খুষল দফলার সময় 
হওয়ার পূষব্ই তা খুষল দফষল হালাল হষয় িাওয়ার সংকল্প করষলও 
তার ইহরাম বাযতল হষব না, বরং তার ইহরাম তযােই অসার কাজ 
যহষসষব েণয হষব- এষত কাষরা যিমত দনই। সুতরাং দিষকাষনা ভাষব 
তাষক ইহরাম পরবত্ী কাজ দশে করষত হষব।157  

                                                           
156 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ০১; সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১৯০৭। 
157 একমাত্র ইসলাম পযরতযাে করা ুাড়া অনয যকুু ইহরাষমর জনয অন্তরায় নয়। 

সুতরাং দকাষনা বযযক্ত মুরতাদ হষয় দেষল তার ইহরাম বাযতল বষল েণয হষব। 
আল্লাহ তা‘আলা বষলন,  

ينَ ٱوَ  ﴿ ِ بُواْ  ذلَّ َٰتِنَابِ  َكذَّ ِخَرةِ ۡ  لٱ َوِلَقآءِ  ِ َِايَ
ٓ
ع ۡ  َحِبَطت أ

َ
ۡ  َمَٰلُُهمۡ  أ  ِإالَّ  نَ ۡ  َزوۡ  يُج ۡ  َهل ۡ 

ْ  َما  ]  ٨٥٩: االعراف[ ﴾ ٨٥٩ َملُونَ ۡ  يَع ََكنُوا

“আর িারা আমার আয়াতসমূহ ও আযখরাষতর সাোষত যমর্থযাষরাপ কষরষু 
তাষদর কম্সমূহ যবনষ্ট হষয় দেষু। তারা িা কষর তা ুাড়া যক তাষদর প্রযতদান 
দদওয়া হষব?” এরপর িযদ দস তাওবা কষর এবং ইসলাষম যফষর আষস, তষব 
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ইহরাষমর মীকাত 

মীকাত শষব্দর অর্্থ, যনধ্্াযরত সীমাষরখা। স্থান বা কাষলর যনধ্্াযরত 
সীমাষরখাষক মীকাত বষল। অর্্থাৎ হজ বা উমরা পালষন ইেুক 
বযযক্তর জনয ইহরাম ুাড়া দি স্থান অযতক্রম করা িায় না অর্থবা দি 
সমষয়র পূষব্ হষজর ইহরাম বাাঁধ্া িায় না দসিাই মীকাত। আল্লাহ 
তাাঁর যনদশ্নসমূহষক সম্মান ও শ্রদ্ধা করষত যনষদ্শ যদষয়ষুন। যতযন 
দিসব যবেষয়র সম্মাষনর যনষদ্শ যদষয়ষুন ির্থার্থ্ভাষব দসগুষলার 
সম্মান প্রদশ্ন করা ইবাদত কবুল হওয়ার পূব্শত্ এবং কলযাণ 
অজ্ষনর পর্থ। আল্লাহ তা‘আলা বষলন,  

مِبَِوَمن﴿ ّ  [ ٣٩: اْلج] ﴾٣٢ُِقلُوّبِلِبٱَِوىَتقِبِّمنِفَإَّنَهاِلَِلِّٱِئّرََِشَعِ ُِيَعظ 

“এবং িারা আল্লাহর যনদশ্নসমূহষক সম্মান করষব, তাষদর হৃদষয়র 
তাকওয়ার কারষণই তা করষব।” [সূরা আল-হাে, আয়াত: ৩২] 
মহান আল্লাহর যবষশে যনদশ্ন বাইতুল্লাহ’র সম্মানাষর্্থ দবশ দূর দর্থষক 
ইহরাম দবাঁষধ্, আল্লাহর সন্তুযষ্ট লাভাষর্্থ তার যদষক ুুষি িাওয়ার জনযই 
হজ বা উমরার মীকাতসমূহ যনধ্্ারণ করা হষয়ষু। যনষে মীকাষতর 
যববরণ দদওয়া হষলা। 

প্রর্থম: মীকাষত িামানী অর্থা্ৎ কালযবেয়ক মীকাত  

মীকাষত িামানী বলষত দসই সময়সমূহষক বুঝায় িার বাইষর ওির 
ুাড়া হষজর দকাষনা আমলই সহীহ হয় না। আল্লাহ তা‘আলা বষলন, 

                                                                                                                  

তাষক হজ বা উমরা করার জনয নতুন কষর ইহরাম বাাঁধ্ষত হষব। দকননা, 
ইসলাম তযাষের কারষণ তার আষের ইহরাম বাযতল হষয় দেষু। 



116 
 

شِبِجِ لبَِٱ﴿
َ
ِالُوَم َِمعِبُِهرِ أ  [ ٨٧٩: اْلقرة] ﴾ِت 

“হষজর সময় যনযদ্ষ্ট মাসসমূহ।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৯৭]  

এ যনযদ্ষ্ট মাসগুষলা হষলা, পূণ্ শাওয়াল ও যিলকদ এবং কাষরা কাষরা 
মষত যিলহষজর ১০ তাযরখ পি্ন্ত হষজর মাস। যকন্তু যবশুদ্ধ 
মতানুসাষর যিলহজ মাষসর পুষরাযিও হষজর মাস। দকননা হষজর 
যকুু কাজ দিমন পার্থর যনষেপ, যমনায় রাযত্র িাপন ইতযাযদ রুকন 
১০ যজলহষজর পষর আইয়াষম তাশরীষক আদায় করা হয়। শাওয়াল 
মাষসর িাাঁদ উদয় হওয়ার পূষব্ হষজর ইহরাম বাাঁধ্া কুরআন ও সুন্নাহ 
পযরপন্থী। 

কালযবেয়ক মীকাত সম্পষক্ যকুু যবধ্ান ও সতযকক্রণ  

1. কালযবেয়ক মীকাত দকবল হষজর জনয। উমরার জনয 
কালযবেয়ক দকাষনা মীকাত দনই। সারা বুরই উমরা করা িায়। 
কারণ, আল্লাহ তা‘আলা সূরা আল-বাকারা’র ১৯৭ নং আয়াষত 
হষজর সময় যনযদ্ষ্ট কষরষুন, উমরার দকাষনা সময় যনযদ্ষ্ট কষরন 
যন। এুাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম হষজর 
মাসসমূহ ুাড়া অনয মাষস উমরা পালষনর প্রযত উৎসাহ 
যদষয়ষুন। যতযন বষলষুন, 

ًة َمِع » ْو َحجَّ
َ
ًة أ  «فَإِنَّ ُعْمَرًة ِِف َرَمَضاَن َتْقِِض َحجَّ

“রমিাষন উমরা করা হজ অর্থবা যতযন বষলষুন, আমার সাষর্থ 
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হজ করার সমতুলয।”158 

2. হষজর মাস শুরু হওয়ার আষে হষজর ইহরাম সহীহ নয়। আল্লাহ 
তা‘আলা হষজর মাসসমূহ যনযদ্ষ্ট কষর যদষয়ষুন। ইহরাম দিষহতু 
হষজরই একযি আমল, তাই হষজর সমষয়র আষে এযি সহীহ 
হষবনা। দকউ িযদ হষজর মাস অর্্থাৎ শাওয়াষলর িাাঁদ উদষয়র 
আষেই হষজর ইহরাম বাাঁষধ্ তষব তার দস ইহরাম যবশুদ্ধ 
মতানুিায়ী হষজর ইহরাম হষব না, বরং তা উমরার ইহরাম 
যহষসষব েণয হষব। দিমন, সালাষতর ওয়াক্ত হওয়ার আষে দকউ 
সালাত আদায় করষল তা নফল যহসাষব েণয করা হয়।  

3. হষজর দকাষনা আমল ওির ুাড়া যিলহজ মাষসর পষর পালন 
করা জাষয়ি নয়। িযদ সঙ্গত ওির র্থাষক তষব যভন্ন কর্থা। দিমন, 
যনফাসবতী মযহলা যিলহজ মাষস পযবত্র না হষল যতযন তাওয়াষফ 
ইফািা অর্্থাৎ ফরি তাওয়াফ যিলহজ মাষসর পষর আদায় করষত 
পারষবন। আর কাষরা মার্থায় জখম র্থাকষল তা ভাষলা হওয়া 
পি্ন্ত যতযন তার মার্থা মুণ্ডন বা িুল দুাি করা যবলযবত করষত 
পারষবন। অর্্থাৎ যিলহজ মাষসর পষরও করষত পারষবন। 

যিতীয়: মীকাষত মাকানী বা স্থানযবেয়ক মীকাত 

হজ ও উমরা করষত ইেুক বযযক্তর ইহরাম বাাঁধ্ার জনয রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম দি স্থানসমূহ যনধ্্ারণ কষর যদষয়ষুন 
দসগুষলাষক মীকাষত মাকানী বা স্থানযবেয়ক মীকাত বলা হয়। 

                                                           
158 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮৬৩; সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১২৫৬। 
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মীকাষত মাকানী পাাঁিযি। ির্থা:  

১. িুল-হুলাইফা। মসযজষদ নববীর দযেষণ ৭ যক.যম. এবং মক্কা দর্থষক 
উত্তষর ৪২০ যক.যম. দূরষত্ব অবযস্থত, িা আবইয়াষর আলী নাষম 
পযরযিত। এযি মদীনাবাসী এবং এ পষর্থ িারা আষসন তাষদর 
মীকাত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম এই মীকাত দর্থষক 
হষজর ইহরাম দবাঁষধ্ষুন। বাংলাষদশী হাজীেণও িারা আষে মদীনা 
শরীফ িাষবন, তারা মদীনার কাজ সমাি কষর মক্কা িাবার পষর্থ এ 
মীকাত দর্থষক ইহরাম বাাঁধ্ষবন।  

২. জুহফা। রাষবে নামক স্থাষনর যনকিবত্ী একযি যনযশ্চহ্ন জনপদ, 
িা মক্কা দর্থষক ১৮৭ যক.যম. দূরষত্ব অবযস্থত। এযি যসযরয়া, যমসর ও 
মরষক্কা অযধ্বাসীষদর মীকাত। জুহফার যনদশ্নাবযল যবলীন হষয় 
িাবার কারষণ বত্মাষন দলাষকরা মক্কা দর্থষক ২০৪ যক.যম. দূরষত্ব 
অবযস্থত রাষবে নামক স্থান দর্থষক ইহরাষমর যনয়ত কষর।  

৩. ইয়ালামলাম। িা সা‘যদয়া নাষমও পযরযিত। মক্কা দর্থষক ১২০ 
যক.যম. দূরষত্ব অবযস্থত। এযি ইয়ামানবাসী ও পাক-ভারত-
বাংলাষদশসহ প্রািয ও দূর প্রািয দর্থষক আেমনকারীষদর মীকাত। 

৪. কারনুল মানাযিল। িা আস-সাইলুল কাবীর নাষমও পযরযিত। মক্কা 
দর্থষক ৭৫ যক.যম. দূরষত্ব অবযস্থত। এযি নজদ ও তাষয়ফবাসী এবং 
এ পষর্থ িারা আষসন তাষদর মীকাত।  

৫. িাতু ইক্। বত্মাষন এষক দাযরবাহ নাষমও অযভযহত করা হয়। 
মক্কা দর্থষক পূব্ যদষক ১০০ যক.যম. দূরষত্ব অবযস্থত। এযি প্রািযবাসী 
তর্থা ইরাক, ইরান এবং এর পরবত্ী দদশগুষলার অযধ্বাসীষদর 
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মীকাত। বত্মাষন এ মীকাতযি পযরতযক্ত। কারণ, ঐ পষর্থ বত্মাষন 
দকাষনা রাস্তা দনই। স্থল পষর্থ আসা পূব্াঞ্চলীয় হাজীেণ বত্মাষন 
সাইলুল কাবীর অর্থবা িুল-হুলাইফা দর্থষক ইহরাম বাাঁষধ্ন। 

ইবন আব্বাস রাযদয়াল্লাহু আনহুমা দর্থষক বযণ্ত হাদীষস এই 
মীকাতসমূষহর বণ্না পাওয়া িায়। যতযন বষলন,  

نَّ رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
َ
اِم  أ ْهِل الشَّ

َ
ْهِل الَْمِدينَِة َذا اْْلُلَيَْفِة َوأل

َ
َوقََّت أل
ْهِل ََنٍْد قَْرنًا

َ
ْهِل اِْلََمِن يَلَْملََم َوأل

َ
 .اجْلُْحَفَة َوأل

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লামমদীনাবাসীষদর জনয িুল-
হুলাইফা, শামবাসীষদর জনয জুহফা, ইয়ামানবাসীষদর জনয 
ইয়ালামলাম এবং নজদবাসীষদর জনয কান্ষক মীকাত যনধ্্ারণ 
কষরষুন।”159 

অনুরূপভাষব আষয়শা যসেীকা রাযদয়াল্লাহু আনহা দর্থষক বযণ্ত,  

ْهِل الِْعَراِق َذاَت ِعْرٍق.
َ
ِ صىل اهلل عليه وسلم َوقََّت أل نَّ رَُسوَل اّللَّ

َ
 أ

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম ইরাকবাসীষদর জনয িাতু 
ইক্ষক মীকাত যনধ্্ারণ কষরষুন।”160 

স্থান যবেয়ক মীকাত সম্পষক্ যকুু যবধ্ান ও সতযকক্রণ  

১. হজ ও উমরা আদায়কারীর জনয ইহরাষমর যনয়ত না কষর মীকাত 
অযতক্রম করা জাষয়ি নয়। িযদ দকউ ইহরাম না দবাঁষধ্ মীকাত 

                                                           
159 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫২৯; সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১১৮১।  
160 আবূ দাঊদ, হাদীস নং ১৭৩৯।  



120 
 

অযতক্রম কষর দভতষর িষল আষস তার উযিৎ হষব মীকাষত যফষর 
যেষয় ইহরাষমর যনয়ত করা। এমতাবস্থায় তার ওপর েযতপূরণ 
যহষসষব ‘দম’ দদওয়া ওয়াযজব হষব না। িযদ দস মীকাষত যফষর না 
যেষয় দিখাষন আষু দসখান দর্থষক ইহরাষমর যনয়ত কষর, তাহষল তার 
হজ-উমরা হষয় িাষব বষি তষব তার ওপর ‘দম’ দদওয়া ওয়াযজব 
হষব। দকননা দস অন্তষর হজ বা উমরা অর্থবা উভয়িার ইো দরষখই 
মীকাত অযতক্রম কষরষু। ইবন আব্বাস রাযদয়াল্লাহু আনহুমা বষলন,  

ْو تََرَكُه فَلْيُْهِرْق َدًما
َ
 َمْن نَِِسَ ِمْن نُُسِكِه َشيْئًا أ

“দকউ িযদ তার হষজর দকাষনা আমল ভুষল িায় বা দুষড় দদয় দস 
দিন পশু িষবহ কষর।”161 

২. মীকাত দর্থষক ইহরাষমর যনয়ত করার যবধ্ান মীকাত অযতক্রমকারী 
সবার জনয প্রষিাজয। তারা দসখানকার অযধ্বাসী দহাক বা না দহাক। 
দকননা এ সম্পষক্ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলন,  

َراَد اْْلَجَّ َوالُْعْمَرةَ »
َ
ْن أ ََت َعلَيِْهنَّ ِمْن َغْْيِِهنَّ ِممَّ

َ
 «ُهنَّ لَُهنَّ َولَِمْن أ

“এগুষলা তাষদর জনয এবং িারা অনযত্র দর্থষক ঐ পষর্থ আষস হজ ও 
উমরা আদাষয়র ইো যনষয় তাষদর জনয।”162  

৩. িযদ কাষরা পষর্থ দু’যি মীকাত পষড়, তাহষল যবশুদ্ধ মতানুিায়ী 
যতযন যিতীয় মীকাষত দপৌঁষু ইহরাম বাাঁধ্ষত পারষবন। বাংলাষদশ 
দর্থষক মদীনা হষয় মক্কায় েমনকারী হাজীেণ এই মাসআলার আওতায় 

                                                           
161 মুআত্তা মাষলক (১/৪১৯); দারাকুতনী : (২/২৪৪); বাইহাকী : (৫/১৫২)। 
162 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫২৪; সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১১৮১। 
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পষড়ন। তারা দজো যবমান বন্দষরর পূষব্ দি মীকাত আষস দসখান 
দর্থষক ইহরাম না দবাঁষধ্ মদীনা দর্থষক মক্কা িাওয়ার পষর্থ দি মীকাত 
পষড় (িুল হুলায়ফা) দসখান দর্থষক ইহরাম দবাঁষধ্ র্থাষকন।  

৪. িযদ দকাষনা বযযক্ত এমন পর্থ যদষয় িায় দিখাষন দকাষনা মীকাত 
দনই, তষব অষপোকৃত যনকিবত্ী মীকাত বরাবর দপৌঁুষল তার 
ইহরাম বাাঁধ্া ওয়াযজব। বসরা ও কুফা জয় লাষভর পর এই দুই 
শহষরর অযধ্বাসীরা উমার রাযদয়াল্লাহু আনহুর যনকি এষস বলল, দহ 
আমীরুল মুযমনীন! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম 
নাজদবাসীষদর জনয কারনুল মানাযিলষক মীকাত যহষসষব যনধ্্ারণ 
কষরষুন, যকন্তু এিা আমাষদর পর্থ দর্থষক অষনক দূষর। িযদ আমরা 
দসখাষন দিষত িাই তষব আমাষদর অষনক কষ্ট হষব। উমার 
রাযদয়াল্লাহু আনহু বলষলন,  

 فَاْنُظُروا َحْذوََها ِمْن َطِريِقُكْم فََحدَّ لَُهْم َذاَت ِعْرٍق.

“দতামরা দতামাষদর পষর্থ কারনুল মানাযিল বরাবর ইহরাম বাাঁধ্ার 
স্থান দদখ, এরপর যতযন ‘িাতু ইরক’ দক তাষদর মীকাত যহষসষব 
যনধ্্ারণ কষর যদষলন।”163  

৫. িখন দকাষনা হজ বা উমরাকারী যবমান বা জাহাষজ সফর করষবন, 
তখন যনকিতম মীকাষতর বরাবর হওয়ার সাষর্থ সাষর্থ তার ইহরাম 
বাাঁধ্া ওয়াযজব। এ দেষত্র সতক্তা অবলবন করা উযিৎ, যবষশে কষর 
িারা যবমান আষরাহী। কারণ, যবমাষনর েযত অষনক দবযশ। 

                                                           
163 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫৩১।  
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৬. িযদ দকাষনা মুহযরম স্থানযবেয়ক মীকাষত আসার পূষব্ই ইহরাম 
বাাঁষধ্, তাহষল তার ইহরাম সহীহ হষব, তষব তা হষব সুন্নাত পযরপন্থী। 
দকননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম এ রকম কষরন যন। 

উম্মতষকও এ রকম যশো দদন যন। এ দর্থষক বুঝা িায়, মীকাষত 
আেমষনর পূষব্ই ইহরাম বাাঁধ্া দকাষনা সাওয়াব বা ফিীলষতর কাজ 
নয়। 

৭. দি বযযক্ত মীকাত না যিষনই দজোয় দপৌঁষু এযদষক তার পষে 
আবার মীকাষত যফষর আসাও সম্ভব নয়, তার জনয দজোষতই ইহরাম 
দবাঁষধ্ দনওয়া িষর্থষ্ট হষব। 

৮. হজ ও উমরা পালন করষব না- এমন বযযক্ত িযদ ইহরাম বাাঁধ্া 
ুাড়াই মীকাত অযতক্রম কষর, তষব তাষত দকাষনা সমসযা দনই। 
দকননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম দকবল হজ ও উমরা 
পালষন ইেুক বযযক্তর জনযই মীকাত অযতক্রষমর পূষব্ ইহরাম বাাঁধ্া 
বাধ্যতামূলক কষর যদষয়ষুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ 
ওয়াসাল্লামবষলন, ‘এগুষলা তাষদর জনয এবং িারা অনযত্র দর্থষক 
হজ ও উমরা আদাষয়র ইো যনষয় ঐ পষর্থ আষস তাষদর জনয।’164  

৯. িযদ দকাষনা হাজী মুআযল্লষমর কর্থা অনুিায়ী প্রর্থষম মদীনা িাওয়ার 
ইো কষরন, যকন্তু দজোয় অবতরষণর পর তার কাষু প্রতীয়মান হয়, 
হষজর আষে তার পষে মদীনায় িাওয়া সম্ভব নয়, তাহষল যতযন 
দজো দর্থষকই হষজর ইহরাম বাাঁধ্ষবন। এ কারষণ তাষক দম যদষত 
হষব না।  
                                                           
164 প্রাগুক্ত। 
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১০. িাষদর আবাস মীকাষতর সীমাষরখার দভতর, দিমন ‘বাহরাহ’ ও 
‘শারাষয়’ এর অযধ্বাসীেণ, তারা যনজ যনজ আবাসস্থল দর্থষকই হজ ও 
উমরার ইহরাম বাাঁধ্ষবন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম 
বষলন,  

ْهِلهِ »
َ
 «.َفَمْن ََكَن ُدوَنُهنَّ َفُمَهلُُّه ِمْن أ

“দি বযযক্ত মীকাতসমূষহর দভতষর র্থাষক তার আবাসস্থলই তার 
ইহরাষমর স্থান।”165 

১১. যিযন মক্কায় অবস্থান করষুন, যতযন হজ করষত ইষে করষল মক্কা 
দর্থষকই হষজর ইহরাম বাাঁধ্ষবন। িাই যতযন মক্কার অযধ্বাসী দহান বা 
না দহান। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলন,  

« 
َ
َة يُِهلُّوَن ِمنَْهاَحِتَّ إِنَّ أ  «.ْهَل َمكَّ

“এমনযক মক্কাবাসীরা মক্কা দর্থষকই হষজর ইহরাম বাাঁধ্ষব।”166  

তাুাড়া ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম যবদায় হষজর সময় 
তাাঁর সাষর্থ আসা সাহাবাষয় দকরাম রাযদয়াল্লাহু আনহুমষক তাষদর 
অবস্থানস্থল ‘আবতাহ’ দর্থষকই ইহরাম বাাঁধ্ার যনষদ্শ যদষয়যুষলন।’167 
তারা তামাতু্ত হজ কষরযুষলন। উমরার জনয তারা বাইষর দর্থষক 
ইহরাম বাাঁধ্ষলও হষজর জনয মক্কায় তাষদর আবাসস্থল দর্থষক ইহরাম 
দবাঁষধ্ষুন।  

                                                           
165 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫২৬; সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১১৮১।  
166 সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১১৮১।  
167 সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১২১৪।  



124 
 

১২. মক্কায় অবস্থানকারী দকাষনা বযযক্তর জনয হারাষমর সীমাষরখার 
দভতর দর্থষক উমরার ইহরাম বাাঁধ্া জাষয়ি হষব না। তাষক হারাষমর 
সীমানার বাইষর যেষয় ইহরাম বাাঁধ্ষত হষব। উমু্মল মুযমনীন আষয়শা 
রাযদয়াল্লাহু আনহা িখন উমরা করষত িাইষলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইযহ ওয়াসাল্লাম তখন তাাঁর ভাই আবদুর রহমানষক বলষলন,  

ْخِتَك ِمَن اْْلََرِم فَلْتُِهلَّ بُِعْمَرةٍ »
ُ
 .«اْخُرْج بِأ

“তুযম দতামার দবানষক হারাষমর বাইষর যনষয় িাও, িাষত দস উমরার 
ইহরাম বাাঁধ্ষত পাষর।”168 

১৩. বাইষরর দলাক িযদ হজ করষত যেষয় দস্বোয় বা ভুলক্রষম 
ইহরাম না দবাঁষধ্ মীকাত অযতক্রম কষর দফষল, তাহষল তারা 
মীকাষতর দভতষর ঢুষক ‘তান‘ঈষম’ অবযস্থত মসযজষদ আষয়শায় যেষয় 
হষজর ইহরাম বাাঁধ্ষল িলষব না। দকননা মসযজষদ আষয়শা হারাম 
এলাকার অভযন্তষর বসবাসকারীষদর উমরার মীকাত। বাইষরর 
দলাকষদর জনয হষজর মীকাত নয়।  

১৪. ইহরাম বাাঁধ্ার জনয পযবত্রতা শত্ নয়। তাই হাষয়ি ও 
যনফাসবতী মযহলা বা অনুরূপ দি দকউ অপযবত্র অবস্থায় র্থাকষলও 
যনযি্ধ্ায় হজ বা উমরার ইহরাম বাাঁধ্ষত পারষবন।  

ইহরাষমর সুন্নাতসমূহ 

ইহরাম বাাঁধ্ার পূষব্ যনষির যবেয়গুষলা সুন্নাত:  

                                                           
168 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫৬০; সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১২১১।  
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১. নখ কািা, দোাঁফ ুাাঁিা, বেল ও নাযভর যনষির িুল পযরষ্কার করা। 
রাসূলুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলন, 

ْظَفاِر َوقَ »
َ
صُّ الِْفْطَرُة ََخٌْس: اْْلِتَاُن َواالِْستِْحَداُد َوَنتُْف اإِلبِْط َوَتْقِليُم األ

ارِِب   «.الشَّ

“পাাঁিযি যজযনস যফতরাষতর অংশ: খাতনা করা, দেৌরকাি্ করা, 
বেষলর িুল উপড়াষনা, নখ কািা ও দোাঁফ দুাি করা।”169 

যফকহযবদেণ বষলষুন, এই আমলগুষলা ইবাদষতর মষনারম পযরষবশ 
ততযরষত সহায়ক। আনাস রাযদয়াল্লাহু আনহু বষলন, 

ِ صىل اهلل عليه وسل ْظَفاِر وََحلِْق َوقََّت ََلَا رَُسوُل اّللَّ
َ
ارِِب َوَتْقِليِم األ م ِِف قَصِّ الشَّ

ْرَبِعنَي يَْوًما.
َ
ْكَِثَ ِمْن أ

َ
ْن اَل َنُّْتَُك أ

َ
 الَْعانَِة َوَنتِْف اإِلبِْط أ

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম আমাষদর জনয দোাঁফ দুাি 
করা, নখ কািা, নাযভর যনষির দলাম পযরষ্কার করা ও বেষলর িুল 
উপড়াষনার সষব্াচ্চ সময় যনধ্্ারণ কষর যদষয়ষুন। আমরা দিন িযল্লশ 
যদষনর দবযশ এসব কাজ দফষল না রাযখ।”170  

মার্থার িুল দুাি না কষর দিভাষব আষু দসভাষবই দরষখ যদন। দকননা 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম ও সাহাবাষয় দকরাম 
ইহরাষমর পূষব্ মার্থার িুল দকষিষুন বা মার্থা মুণ্ডন কষরষুন বষল 
দকাষনা বণ্নায় পাওয়া িায় না।  

উষল্লখয, ইহরাষমর আষে বা পষর কখষনা দাযড় কামাষনা িাষব না। 
                                                           
169 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৮৮৯; সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ২৫৭। 
170 নাসাঈ, হাদীস নং ১৪; যতরযমিী, হাদীস নং ২৭৫৯।  
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দকননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলন, 

َوارَِب » ْحُفوا الشَّ
َ
ِكنَي َوفُِّروا اللََِّح َوأ  .«َخاِلُفوا الُْمرْشِ

“দতামরা মুশযরকষদর যবরুদ্ধািারণ কষরা। দাযড় লবা কষরা এবং 
দোাঁফ দুাি কষরা।”171 

২. দোসল করা। িাষয়দ ইবন সাযবত রাযদয়াল্লাহু আনহু দর্থষক বযণ্ত,  

ى اَلَِِّبَّ صىل اهلل عليه وسلم ََتَرََّد إلِْهاَلَِلِ َواْغتََسَل »
َ
نَُّه َرأ

َ
 «.أ

“যতযন দদষখষুন দি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম ইহরাষমর 
জনয দসলাইিুক্ত কাপড় পাযটষয়ষুন এবং দোসল কষরষুন।”172  

এই দোসল পুরুে ও মযহলা উভষয়র জনয, এমনযক যনফাস ও 
হাষয়িবতীর জনযও সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম 
আসমা যবনষত উমাইস রাযদয়াল্লাহু আনহাষক িুল-হুলায়ফায় সন্তান 
প্রসষবর পর বষলন, 

ْحِرِِم  اْغتَِسىِل َواْستَثِْفِرى بِثَوٍْب »
َ
 .«َوأ

“তুযম দোসল কর, কাপড় যদষয় পযি বাাঁধ্ এবং ইহরাম বাাঁষধ্া।”173 

দোসল করা সম্ভব না হষল অিু করা। অিু-দোসল দকাষনাযিই িযদ 
করার সুষিাে না র্থাষক তাহষলও দকাষনা সমসযা দনই। এ দেষত্র 
তায়ামু্মম করষত হষব না। দকননা দোসষলর উষেশয হষে, পযরেন্নতা 

                                                           
171 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৮৯২; সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ২৯৫।  
172 যতরযমিী, হাদীস নং ৮৩০।  
173 সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১২১৮।  
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অজ্ন ও দুে্ন্ধমুক্ত হওয়া। তায়ামু্মম িারা এই উষেশয হাযসল হয় না। 

৩. ইহরাম বাাঁধ্ার পূষব্ শরীষর, মার্থায় ও দাযড়ষত উত্তম সুেযন্ধ 
বযবহার করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম ইহরাম 
বাাঁধ্ার পূষব্ সুেযন্ধ বযবহার কষরষুন। আষয়শা রাযদয়াল্লাহু আনহার 
হাদীষস এষসষু,  

ْن َيُطوَف ُكنْ 
َ
ْن َُيِْرَم َوَيْوَم اَلَّْحِر َقبَْل أ

َ
َطيُِّب اَلَِِّبَّ صىل اهلل عليه وسلم َقبَْل أ

ُ
ُت أ
 بِِطيٍب ِفيِه ِمْسٌك. بِاْْلَيِْت 

“আযম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লামষক তাাঁর ইহরাম বাাঁধ্ার 
পূষব্ এবং কুরবানীর যদন বাইতুল্লাহ’র তাওয়াষফর পূষব্ যমশকিুক্ত 
সুেযন্ধ লাযেষয় যদতাম।”174 

আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাষমর সুেযন্ধ তাাঁর মার্থা ও 
দাযড়ষত অবযশষ্ট র্থাকত, দিমনযি অনুযমত হয় আষয়শা রাযদয়াল্লাহু 
‘আনহার উযক্ত দর্থষক। যতযন বষলন, 

ُد َحِتَّ  ْطيَِب َما َُيِ
َ
َطيُِّب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم بِأ

ُ
ِجَد َوبِيَص ُكنُْت أ

َ
 أ

يب ِسِه َوِْلْيَِتهِ  الطِّ
ْ
 .«ِِف َرأ

“আযম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লামষক তাাঁর কাষু র্থাকা উত্তম 
সুেযন্ধ লাযেষয় যদতাম এমনযক আযম তাাঁর মার্থা ও দাযড়ষত সুেযন্ধর 

                                                           
174 সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১১৯১। কুরবানীর যদন বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করার 

আষেই হাজীেণ হালাল হষয় সাধ্ারণ পযবত্র দপাশাক পষর র্থাষকন। এ সময় 
ইহরাম অবযশষ্ট র্থাষক না যবধ্ায় সুেযন্ধ বযবহার করা সুন্নাত। জ্ঞাতবয দি, 
ইহরাম র্থাকা অবস্থায় সুেযন্ধ বযবহার করা িাষব না। 
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িকিষক ভাব দদখষত দপতাম।”175 যতযন আষরা বষলন,  

ْنُظُر إََل َوبِيِص الِْمسْ »
َ
ِنِّ أ
َ
ِ وَُهَو حُمِْرمٌ َكأ  « .ِك ِِف َمْفِرِق رَُسوِل اّللَّ

“আযম দিন মুহযরম অবস্থায় রাসূলুললাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ 
ওয়াসাল্লাম এর যসাঁযর্থষত যমশকিুক্ত সুেযন্ধর িকিষক ভাব লেয 
করযু।”176  

লেণীয়, ইহরাম বাাঁধ্ার পর শরীষরর দকাষনা অংষশ সুেযন্ধর প্রভাব 
রষয় দেষল তাষত দকাষনা সমসযা দনই। তষব ইহরাষমর কাপষড় সুেযন্ধ 
বযবহার করা দকাষনাভাষবই জাষয়ি নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইযহ ওয়াসাল্লাম মুহযরমষক সুেযন্ধিুক্ত কাপড় পযরধ্ান পযরহার 
করষত বষলষুন। তাাঁষক যজজ্ঞাসা করা হষলা, ‘ইহরাম অবস্থায় কাপড় 
পরষত আমাষদর কী করণীয়? উত্তষর যতযন বষলন, ‘দতামরা জাফরান 
এবং ওয়ারস (এক প্রকার সুেযন্ধ) লাোষনা কাপড় পযরধ্ান কষরা 
না।’177  

৪. দসলাইযবহীন সাদা লুযঙ্গ ও সাদা িাদর পরা এবং এক দজাড়া 
জুষতা বা সযাষেল পাষয় দদওয়া। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ 
ওয়াসাল্লাম বষলন,  

َحُدُكْم ِِف إَِزاٍر، َورَِداٍء، َوَنْعلنَْيِ »
َ
 .«َوِْلُْحِرْم أ

“দতামাষদর প্রষতযষক দিন একযি লুযঙ্গ, একযি িাদর এবং এক দজাড়া 

                                                           
175 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৯২৩। 
176 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫৩৮; সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১১৯০।  
177 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮৩৮; সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১১৭৭।  
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িপ্পল পযরধ্ান কষর ইহরাম বাাঁষধ্।”178  

সাদা কাপড় পুরুষের সষব্াত্তম দপাশাক। তাই পুরুষের ইহরাষমর 
জনয সাদা কাপষড়র কর্থা বলা হষয়ষু। ইহরাষমর দেষত্র মযহলার 
আলাদা দকাষনা দপাশাক দনই। শালীন ও যঢষল-ঢালা, পদ্া বজায় 
র্থাষক এ ধ্রষনর দিষকাষনা দপাশাক পষর মযহলা ইহরাম বাাঁধ্ষত 
পাষর। ইহরাম অবস্থায় দসলাইিুক্ত কাপড় পরা ও মার্থা আবৃত করা 
পুরুষের জনয যনযেদ্ধ হষলও মযহলার জনয যনযেদ্ধ নয়।179  

তষব ইহরাম অবস্থায় যনকাব বা অনুরূপ দকাষনা দপাশাক যদষয় 
সব্েণ দিহারা দঢষক রাখা তবধ্ নয়। হাদীষস এষসষু, ‘মযহলা দিন 
দনকাব না লাোয় ও হাতষমাজা না পষর।’180 তষব এর অর্্থ এ নয় 
দি, দবোনা পুরুষের সামষনও মযহলা তার দিহারা দখালা রাখষব। এ 
দেষত্র আষলমেণ ঐকমতয দপােণ কষরষুন দি, মার্থার উপর দর্থষক 
িাদর ঝুযলষয় যদষয় দিহারা দঢষক মযহলােণ দবোনা পুরুে দর্থষক পদ্া 
করষব।181  

৫. সালাষতর পর ইহরাম বাাঁধ্া। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ 
ওয়াসাল্লাম সালাষতর পর ইহরাম দবাঁষধ্ষুন। জাযবর রাযদয়াল্লাহু 
‘আনহু বষলন, ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম মসযজষদ 

                                                           
178 মুসনাদ, হাদীস নং ৪৮৯৯; ইবন খুিাইমা, হাদীস নং ২৬০১।  
179 এ বযাপাষর ইমাম ইবনুল মুনযির ও ইবন আবযদল বার ইমামষদর ইজমার কর্থা 

উষল্লখ কষরষুন। আল-ইজমা : ১৮, আত-তামহীদ, (১৫/১০৪)। 
180 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮৩৮।  
181 আত-তামহীদ : (১৫/১০৮)। 
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সালাত আদায় কষর উষির যপষঠ আষরাহণ করষলন এবং তাওহীষদর 
বাণী:  َّيَك لََك َْلَّيَْك َْلَّيَْك اللَُّهمَّ َْلَّيَْك َْل يَْك اَل ََشِ  (লাব্বাইক আল্লাহুম্মা 

লাব্বাইক লা শারীকা লাকা লাব্বাইক) বষল ইহরাম বাাঁধ্ষলন।’182  

ইবন উমার রাযদয়াল্লাহু আনহুমা বষলন, ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইযহ ওয়াসাল্লাম িুল-হুলাইফাষত দুই রাকাত সালাত আদায় 
কষরন। এরপর উিযি িখন তাাঁষক যনষয় িুল-হুলাইফার মসযজষদর 
পাষশ দসাজা হষয় দাাঁড়াল, তখন যতযন দসই কাষলমাগুষলা উচ্চারণ 
কষর ইহরাম বাাঁধ্ষলন।’183 

উমর রাযদয়াল্লাহু আনহু বষলন, আযম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ 
ওয়াসাল্লামষক আকীক উপতযকায় বলষত শুষনযু,  

تَاِِن اللَّيْلََة آٍت ِمْن َرِّبِّ َفَقاَل َصلِّ »
َ
ةٍ أ  «.ِِف َهَذا الَْواِدي الُْمبَارَِك َوقُْل ُعْمَرةً ِِف َحجَّ

“আমার রষবর পে দর্থষক একজন আেন্তুক রাষতর দবলায় আমার 
কাষু এষস বলল, এই বরকতময় উপতযকায় সালাত আদায় করুন 
এবং বলুন, একযি হষজর মষধ্য একযি উমরা।”184  

এসব হাদীষসর আষলাষক একদল আষলম বষলন, ইহরাম বাাঁধ্ার পূষব্ 
দুই রাকাত ইহরাষমর সালাত আদায় করা সুন্নাত। আষরকদল 
আষলষমর মষত ইহরাষমর জনয দকাষনা যবষশে সালাত দনই। তারা 
বষলষুন, ইহরাম বাাঁধ্ার সময় িযদ ফরি সালাষতর ওয়াক্ত হষয় িায়, 

                                                           
182 সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১২১৮।  
183 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫৫১; সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১১৮৪।  
184 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫৩৪।  
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তাহষল হজ ও উমরা করষত ইেুক বযযক্তর জনয ফরি সালাত 
আদাষয়র পর ইহরাম বাাঁধ্া উত্তম। অনযর্থায় সালাত ুাড়াই ইহরাম 
বাাঁধ্ষব। দকননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম ফরি 
সালাষতর পর ইহরাম দবাঁষধ্যুষলন। আর তাাঁর সালাষত এমন দকাষনা 
লেণ যুল না, িা ইহরাষমর যবষশে সালাষতর প্রযত ইযঙ্গত বহন 
কষর।  

তষব সযঠক কর্থা হষে, ইহরাষমর জনয সুযনযদ্ষ্ট দকাষনা সালাত দনই। 
তাই ইহরাম বাাঁধ্ার সময় িযদ ফরি সালাষতর ওয়াক্ত হষয় িায়, 
তাহষল ফরি সালাত আদাষয়র পর ইহরাম বাাঁধ্ষব। অনযর্থায় সম্ভব 
হষল তাযহয়যাতুল অিু যহষসষব দুই রাকাত সালাত পষড় ইহরাষম 
প্রষবশ করষব।185  

৬. তালযবয়ার শব্দগুষলা দবযশ দবযশ উচ্চারণ করা। দকননা তালযবয়া 
হষজর দ্াোন। তালযবয়া িত দবযশ পাঠ করা িাষব, তত দবযশ 
সাওয়াব অযজ্ত হষব।  

তালযবয়াহ 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম দর্থষক সহীহ সূষত্র বযণ্ত 
তালযবয়ার ভােয হষলা,  

يَك لََك َْلَّيَْك إِنَّ اْْلَْمَد َواَلِّْعَمَة لََك َوالُْملَْك الَ »  َْلَّيَْك اللَُّهمَّ َْلَّيَْك َْلَّيَْك اَل ََشِ
                                                           
185 ইবন বাি, ফাতাওয়া মুযহম্মাহ তাতাআল্লাকু যবল হাযে ওয়াল উমরা : পৃ. ৭; 

ইবন তাইযময়া, মাজমু‘ ফাতাওয়া : (২৬/১০৮); শারহু উমদাতুল যফকহ : 
(১/৪১৭); ইবন উসাইযমন, আল-মানহাজ যলমুরীযদল উমরাযত ওয়াল হাে : পৃ. 
২৩। 
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يَك لَك  «.ََشِ

(লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা 
লাব্বাইক, ইন্নাল হামদা ওয়ান যন‘মাতা লাকা ওয়াল মুল্ক, লা শারীকা 
লাক)। 

“আযম হাযির, দহ আল্লাহ, আযম হাযির। দতামার দকাষনা শরীক দনই, 
আযম হাযির। যনশ্চয় িাবতীয় প্রশংসা ও যন‘আমত দতামার এবং 
রাজত্বও, দতামার দকাষনা শরীক দনই।”186 

উপিু্ক্ত তালযবয়াযিই ইবন উমার রাযদয়াল্লাহু আনহুমা রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম দর্থষক বণ্না কষরষুন। যতযন আষরা 
বষলন, ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম এ শব্দমালায় আর 
যকুু দিাে করষতন না।’187  

পোন্তষর, আবূ হুরায়রা রাযদয়াল্লাহু আনহুর বণ্না মষত, তালযবয়ায় 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলষুন  َْلَّيَْك إََِل اَْْلقِّ َْلَّيَْك 
(লাব্বাইকা ইলাহাল হযক্ক লাব্বাইক) ‘আযম হাযির, সতয ইলাহ! আযম 
হাযির’।188 যবদায় হষজ দকাষনা দকাষনা সাহাবী উপিু্ক্ত তালযবয়ার 
পষর  َذا الَْمَعاِرِج َْلَّيَْك  (লাব্বাইকা িাল মা‘আযরজ) বষলষুন। রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম তা শুষন যকুু বষলন যন।189 আবার 

                                                           
186 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫৪৯।  
187 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৯১৫।  
188 ইবন মাজাহ, হাদীস নং ২৯২০; নাসাঈ, হাদীস নং ২৭৫২। 
189 মুসনাষদ আহমাদ, হাদীস নং ১৪৭৫।  
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ইবন উমার রাযদয়াল্লাহু আনহুমা দর্থষক বযণ্ত আষু, যতযন বলষতন,190  

ْغبَاُء إَِِلَْك َوالَْعَمُل. َْلَّيَْك اللَُّهمَّ َْلَّيَْك، َْلَّيَْك وََسْعَديَْك َواْْلَْْيُ بِيََديَْك   َْلَّيَْك َوالرَّ

(লাব্বাইক আল্লহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা ওয়া সা‘দাইক, ওয়াল 
খইরু যবইয়াদাইক, লাব্বাইকা ওয়ার রেবাউ ইলাইকা ওয়াল আমল।)  

“আযম হাযির দহ আল্লাহ আযম হাযির। আযম হাযির একমাত্র দতামারই 
সন্তুযষ্টকষল্প। কলযাণ দতামার হাষত, আমল ও দপ্ররণা দতামারই কাষু 
সমযপ্ত।” 

উপষরাক্ত তালযবয়াগুযল পাঠ করাষত দকাষনা সমসযা দনই। তষব 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম ও সাহাবীষদর বযবহৃত 
শব্দমালার বাইষর িাওয়া িাষব না।  

তালযবয়া পড়ার যনয়ম:  

পুরুেেণ ইহরাম বাাঁধ্ার সময় ও পষর উচ্চস্বষর তালযবয়া পাঠ 
করষবন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলষুন,  

ْصَواَتُهمْ »
َ
ْن يَْرَفُعوا أ

َ
ْصَحاِ  َوَمْن َمِِع أ

َ
ْن آُمَر أ

َ
َمَرِِن أ

َ
يُل فَأ تَاِِّن ِجَْبِ

َ
 -بِاإلِْهاَلِل  أ

ْو قَاَل 
َ
 «.بِاتلَّلِْبيَةِ  -أ

“আমার যনকি যজবরীল সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম191 এষস 
আষদশ যদষলন। আযম দিন আমার সাযর্থষদরষক তালযবয়া িারা তাষদর 

                                                           
190 সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১১৮৪।  
191 এখাষন হাদীষস যজবরীল নাষমর পষর সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম এষসষু।  
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কেস্বর উিুাঁ করষত যনষদ্শ যদই।”192 

পুরুে-মযহলা সকষলর দেষত্রই তালযবয়া পাঠ ও অনযানয যিক রসমূষহর 
গুরুত্ব সমান। পার্্থকয এতিুকু দি, মযহলারা পুরুষের মত উচ্চস্বষর 
তালযবয়া পাঠ করষব না। যনষজ শুনষত পাষর এতিুকু আওয়াষি 
মযহলারা তালযবয়া পাঠ ও অনযানয যিযকরসমূহ করষব। ইবন আবদুল 
বার বষলন, আষলমেণ এ বযাপাষর একমত দি, মযহলাষদর দেষত্র 
কেস্বর উাঁিু না করাই সুন্নাত। মযহলারা এমনভাষব তালযবয়া পাঠ 
করষবন দিন তারা শুধু্ যনষজরাই শুনষত পান। তাষদর আওয়াষি 
যফতনার আশঙ্কা আষু যবধ্ায় তাষদর স্বর উিুাঁ করাষক অপুন্দ করা 
হষয়ষু। এ কারষণ তাষদর জনয আিান ও ইকামাত সুন্নাত নয়। 
সালাষত ভুল শুধ্ষর দদওয়ার দেষত্র মযহলাষদর জনয সুন্নাত হষলা 
তাুফীক তর্থা মৃদু তাযল যদষয় দৃযষ্ট আকে্ণ করা।193 অর্থি পুরুেষদর 
দেষত্র তা হষে, তাসবীহ বা সুবহানাল্লাহ্ বষল ইমাষমর দৃযষ্ট আকে্ণ 
করা। ইবন আব্বাস রাযদয়াল্লাহু আনহুমা বষলন, মযহলারা স্বর উচ্চ 
কষর তালযবয়া পাঠ করষব না।194  

উমরাকারী বযযক্ত বায়তুল্লাহ’র তাওয়াফ শুরু করার পূব্ মুহূষত্ 
তালযবয়া পাঠ বন্ধ করষব। আর হজ পালনকারীেণ বযযক্ত কুরবানীর 
যদন জামরাতুল ‘আকাবায় কঙ্কর যনষেষপর পূব্ মুহূষত্ তালযবয়া পাঠ 
বন্ধ করষব। ফিল ইবন আব্বাস রাযদয়াল্লাহু আনহু বষলন,  

                                                           
192 আবূ দাঊদ, হাদীস নং ১৮১৪।  
193 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৮৪।  
194 সাঈদ আবদুল কাদীর : প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭। 
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 «.لَْم يََزِل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يُلَِبِّ َحِتَّ َرَِم َْجَْرَة الَْعَقبَةِ »

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম জামরাতুল ‘আকাবায় কঙ্কর 
যনষেপ না করা পি্ন্ত তালযবয়া পাঠ করষতন।”195  

তালযবয়ার পাষঠর ফিীলত  

১. তালযবয়া পাঠ হজ-উমরার দ্াোন। দকননা তালযবয়া পাষঠর মধ্য 
যদষয় হজ ও উমরায় প্রষবষশর দঘােণা দদওয়া হয়। আবূ হুরায়রা 
রাযদয়াল্লাহু আনহু দর্থষক বযণ্ত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ 
ওয়াসাল্লাম বষলন, 

َمَرِِنْ ِجَْبِ »
َ
وِْت ِِف اإلْهاَلِل، فَإِنَُّه ِمْن ِشَعاُر اْْلَِجِّ أ  «.يُْل بَِرفِْع الصَّ

“তালযবয়াষত স্বর উাঁিু করার জনয যজবরীল আমাষক যনষদ্শ 
যদষয়ষুন। কারণ, এযি হষজর যবষশে দ্াোন।”196  

িাষয়দ ইবন খাযলদ জুহানী রাযদয়াল্লাহু আনহু দর্থষক বযণ্ত, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলন,  

ْن يَّْرَفُعوا»
َ
ْصَحابََك أ

َ
ُمَر أ

ْ
ْن تَأ

َ
ُمُرَك أ

ْ
: إِنَّ اهلَل يَأ يُْل َفَقاَل ِِلْ تَاِِنْ ِجَْبِ

َ
ْصَواَتُهْم  أ

َ
أ

 «.بَاتلَّلِْبيَِّة فَإِنََّها ِمْن ِشَعاِراْْلَِجِّ 

“যজবরীল আমার যনকি আসষলন অতুঃপর বলষলন, যনশ্চয় আল্লাহ 
যনষদ্শ যদষেন, দিন আপযন আপনার সার্থীষদরষক যনষদ্শ প্রদান 

                                                           
195 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫৪৪; সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১২৮১।  
196 ইবন খুিাইমাহ, হাদীস নং ২৬৩০; মুসনাষদ আহমাদ, হাদীস নং ৮৩১৪।  
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কষরন দি, তারা দিন তালযবয়া িারা স্বর উাঁিু কষর। কারণ, এযি 
হষজর দ্াোনভুক্ত।”197 

২. তালযবয়া পাঠ হজ-উমরার দশাভা বৃযদ্ধ কষর। ইবন আব্বাস 
রাযদয়াল্লাহু আনহুমা দর্থষক বযণ্ত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ 
ওয়াসাল্লাম বষলন, 

 ََل ا إِ وْ دُ مَ ا عَ نً الَ فُ  اهللُ  نَ عَ لَ »
َ
  مَ َظ عْ  أ

َ
 إِ وَ  هُ تَ نَ يْ ا زِ وْ حَ مَ فَ  ِجِّ اْْلَ  امِ يَّ أ

 «ةُ يَّ بِ لْ اتلَّ  ِجِّ اْْلَ  ةُ نَ يْ ا زِ مَ نَّ

“অমুষকর ওপর আল্লাহর অযভশাপ! তারা হষজর সবষিষয় গুরুত্বপূণ্ 
যদষনর ইো কষর তার দশাভা যমযিষয় যদল। আর যনশ্চয় হষজর দশাভা 
হষলা তালযবয়া।”198 

৩. দি হষজ উচ্চস্বষর তালযবয়া করা হয় দসযি সষব্াত্তম হজ। আবূ 
বকর রাযদয়াল্লাহু আনহু দর্থষক বযণ্ত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ 
ওয়াসাল্লামষক যজষজ্ঞস করা হষলা, দকাষনা হজযি সবষিষয় উত্তম? 
অনয বণ্নায় এষসষু, যজষজ্ঞস করা হষলা,  

فَْضُل ؟ قَاَل: 
َ
ْعَماِل أ

َ
يُّ األ

َ
 «.َواثلَّجُّ الَْعجُّ ، »أ

“হষজর মষধ্য দকাষনা আমলযি সবষিষয় উত্তম? যতযন বলষলন, 
উচ্চস্বষর তালযবয়া পাঠ করা এবং পশুর রক্ত প্রবাযহত করা।”199 

                                                           
197 তাবরানী যফল কাবীর, হাদীস নং ৫১৭২; অনুরূপ ইবন মাজাহ, হাদীস নং 

২৯২৩। 
198 মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং ১৮৭০।  
199 যতরযমিী, হাদীস নং ৮২৭।  
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৪. তালযবয়া পাঠকারীর সাষর্থ পৃযর্থবীর জড় বস্তুগুষলাও তালযবয়া 
পড়ষত র্থাষক। সাহল ইবন সা‘দ রাযদয়াল্লাহু আনহু দর্থষক বযণ্ত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলন,  

َما ِمْن ُمْؤِمٍن يُلَِبِّ إاِلَّ لَِبَّ َما َعْن يَِميِنِه ، َوَعْن ِشَماَِلِ ، ِمْن َشَجٍر وََحَجٍر َحِتَّ »
رُْض ِمْن َها ُهنَا وََها ُهنَا ، َعْن يَِميِنِه ، َوَعْن ِشَماَِلِ 

َ
 «.َتنَْقِطَع األ

“প্রষতযক মুযমন বযযক্ত দি তালযবয়া পষড় তার সাষর্থ তার ডান-বাষমর 
োু-পার্থর দর্থষক যনষয় সবযকুুই তালযবয়া পড়ষত র্থাষক। িতেণ না 
ভূ-পৃষ্ঠ এযদক দর্থষক ওযদক দর্থষক অর্্থাৎ ডান দর্থষক এবং বাম দর্থষক 
যবযেন্ন হষয় িায়।”200 

ইহরাম অবস্থায় যনযেদ্ধ যবেয়সমূহ 

হজ ও উমরার ইহরাষমর ফষল দিসব তবধ্ কাজ যনযেদ্ধ হষয় িায় 
দসগুষলাষক যতন ভাষে ভাে করা িায়।  

পুরুে মযহলা উভষয়র জনয যনযেদ্ধ।  

দকবল পুরুষের জনয যনযেদ্ধ।  

দকবল মযহলার জনয যনযেদ্ধ। 

পুরুে-মযহলা উভষয়র জনয যনযেদ্ধ যবেয় সাতযি 

প্রর্থমত. মার্থার িুল দুাি করা বা পুষরাপুযর মুণ্ডাষনা। আল্লাহ তা‘আলা 
বষলন, 

                                                           
200 মুস্তাদরাক হাষকম, হাদীস নং ১৬৫৬।  
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بِٱِلُغَِبِبيََِِحَّتِ ِرُُءوَسُكمِبِلُّقوا َِتِبَِوَّلِ﴿ َِمَّلهُِِيَُِهدِبل  [ ٨٧١: اْلقرة] ﴾ۥا

“আর দতামরা দতামাষদর মার্থা মুণ্ডন কষরা না, িতেণ না পশু তার 
ির্থাস্থাষন দপৌঁষু।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৯৬]  

তষব অসুস্থতা যকংবা ওিষরর কারষণ ইহরাম অবস্থায় মার্থার িুল 
দফলষত বাধ্য হষল দকাষনা পাপ হষব না, তষব তার ওপর যফদয়া 
ওয়াযজব হষব। কা‘ব ইবন ‘উজরা রাযদয়াল্লাহু আনহু বষলন, আমার 
মার্থায় িন্ত্রণা হযেল, আযম রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাষমর 
যনকি দেলাম। তখন আমার মুষখ উাঁকুন েযড়ষয় পড়যুল। তা দদষখ 
যতযন বলষলন, তুযম এতিা কষ্ট পাে এিা আমার ধ্ারণা যুল না। 
তুযম যক ুােল িষবহ করষত পারষব? আযম বললাম, না। অতুঃপর 
নাযিল হষলা, 

وِبَِمرّيًضاِّمنُكمََِكنََِِفَمن﴿
َ
ذِِٗۦ ِبّهِِّأ

َ
ّنِىأ ِِم 

ب
ّنِيَة ِفَفّدِبِۦّسهَِّرأ وِبِّصَيامِ ِم 

َ
وِبَِصَدقَةِ ِأ

َ
ِأ

ِى  [ ٨٧١: اْلقرة] ﴾ِنُُسك 

“আর দতামাষদর মষধ্য দি অসুস্থ যকংবা তার মার্থায় িযদ দকাষনা কষ্ট 
র্থাষক তষব যসয়াম যকংবা সদকা অর্থবা পশু িষবহ এর মাধ্যষম যফদয়া 
যদষব।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৯১] এরপর রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম যবেয়যি বযাখযা কষর তাষক বষলন, 

ِو انُْسْك بَِشاة»
َ
ْطِعْم ِستََّة َمَساِكنَي ، أ

َ
ْو أ
َ
يَّاٍم ، أ

َ
َسَك وَُصْم ثاََلثََة أ

ْ
 .«اْحِلْق َرأ

“তুযম দতামার মার্থা মুণ্ডন কর এবং যতন যদন যসয়াম পালন কর, 
অর্থবা ুয়জন যমসকীনষক খাবার দান কর, নতুবা একযি ুােল িষবহ 
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কর।”201
 

এ বযাপাষর বযাখযা যদষত যেষয় অপর এক বণ্নায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলন, 

ْو إِْطَعاُم ِستَِّة َمَساكِ »
َ
يَّاٍم أ

َ
 .«نَي نِْصَف َصاٍع َطَعاًما ِلُُكِّ ِمْسِكنيٍ َصْوُم ثاََلثَِة أ

“যতন যদন যসয়াম পালন করষত হষব, যকংবা ুয়জন যমসকীনষক 
আহার করাষত হষব। প্রষতযক যমসকীষনর জনয অধ্্ সা‘ (এক দকযজ 
২০ গ্রাম) খাবার।”202 

সুতরাং মার্থা মুণ্ডষনর যফদয়া যতনভাষব দদওয়া িায়: ুােল িষবহ করা 
অর্থবা যতনযি সাওম পালন করা যকংবা ুয়জন যমসকীনষক দপি পুষর 
খাওয়াষনা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম কা‘ব ইবন 
উজরা রাযদয়াল্লাহু আনহুষক যনষদ্শ যদষলন,  

يَّامٍ »
َ
ْو يَُصوَم ثاََلثََة أ

َ
ْو ُيْهِدَي َشاًة ، أ

َ
ْن ُيْطِعَم فََرقًا َبنْيَ ِستٍَّة ، أ

َ
 .«أ

“দস দিন ুয়জন যমসকীনষক খাবার যদষব, যকংবা একযি ুােল িষবহ 
করষব অর্থবা যতনযদন সাওম পালন করষব।”203 

উপষরাক্ত আয়াত ও হাদীস দর্থষক স্পষ্ট হয় দি, যসয়াষমর সংখযা হষে 
যতনযি। সদকার পযরমাণ হষে ুয় জন যমসকীষনর জনয যতন সা‘ 
(সাত দকযজ ৩০ গ্রাম)। প্রযত যমসকীষনর জনয অধ্্ সা’ (এক দকযজ 
২০ গ্রাম)। আর পশু িষবষহর ইো করষল ুােল বা তার দিষয় বড় 
                                                           
201 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮১৪; সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১২০১।  
202 সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১২০১; অনুরূপ সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৫১৭।  
203 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮১৭; সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১২০১। 
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দিষকাষনা পশু িষবহ করষত হষব। এ যতনযির দি দকাষনা একযি 
যফদয়া যহষসষব প্রদাষনর সুষিাে রষয়ষু। শরী‘আত যবষশেজ্ঞেণ এ 
যবেষয় ঐকমতয দপােণ কষরষুন। তষব পশু িষবহ করার মাধ্যষম 
যফদয়ার দেষত্র এমন ুােল হওয়া বািনীয়, িা কুরবানীর উপিুক্ত; 
িার অঙ্গ-প্রতযঙ্গ িাবতীয় ত্রুযি দর্থষক মুক্ত। আষলমেণ এষক 
‘যফদয়াতুল আিা’ তর্থা কষ্টজযনত কারষণ যফদয়া যহষসষব অযভযহত 
কষরষুন, কারণ আল্লাহ তা‘আলা এষক কুরআনুল কারীষম ﴿وِب

َ
ِبّهّۦ ِِأ

يَة ِِ﴾ ]اْلقرة: ٨٧١[ ّسهّۦِفَفّدب
ب
ّنَِرأ ٗذىِم 

َ
 বষল বণ্না কষরষুন।204 أ

যবশুদ্ধ মতানুসাষর পযরপূণ্রূষপ মার্থা মুণ্ডন করা ুাড়া উযল্লযখত যফদয়া 
ওয়াযজব হষব না। দকননা পযরপূণ্ মার্থা মুণ্ডন ুাড়া হলক বলা হয় 
না। ইবন আব্বাস রাযদয়াল্লাহু আনহুমা বষলন, 

ِسهِ »
ْ
 «اْحتََجَم وَُهَو حُمِْرٌم ِِف َرأ

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম ইহরাম অবস্থায় যনষজর 
মার্থায় যশঙ্গা লাযেষয়ষুন।”205 

বলা বাহুলয, মার্থায় যশঙ্গা লাোষনার স্থান দর্থষক অবশযই িুল দফষল 
যদষত হষয়ষু; যকন্তু এ কারষণ যতযন যফদয়া যদষয়ষুন এ রকম দকাষনা 
প্রমাণ দনই।  

মার্থা ুাড়া দদষহর অনয দকাষনা স্থাষনর দলাম মুণ্ডন করষল অযধ্কাংশ 
আষলম তা মার্থার িুষলর ওপর যকয়াস কষর উভয়যিষক একই 

                                                           
204 খাষলুুল জুমান : ৭৭। 
205 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৭০১; সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১২০২।  
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হুকুষমর আওতাভুক্ত কষরষুন। কারণ, মার্থা মুণ্ডন করার ফষল দিমন 
পযরেন্নতা ও স্বােন্দয অনুভূত হয়, দতমযন দদষহর দলাম দফলষলও 
এক প্রকার স্বযস্ত অনুভূত হয়। তষব তারা যকুু দেষত্র যফদয়ার কর্থা 
বষলষুন, যকুু দেষত্র দষমর কর্থা বষলষুন।206 বস্তুত এ দেষত্র দম 
বা যফদয়া দদওয়া আবশযক হওয়ার সপষে দকাষনা শযক্তশালী প্রমাণ 
দনই। যকন্তু হাজীষদর উযিৎ ইহরাম অবস্থায় শরীষরর দকাষনা অংষশর 
িুল বা দলাম দিন দুড়া বা কািা না হয়। তারপরও িযদ দকাষনা িুল 
পষড় িায়, তষব তাষত দদাষের যকুু দনই।  

যিতীয়ত. হাত বা পাষয়র নখ উপষড় দফলা, কত্ন যকংবা দুাি করা। 

ইহরাম অবস্থায় মযহলা-পুরুে উভষয়র জনয এ ধ্রষনর কাজ যনযেদ্ধ 
হওয়ার কর্থা িারা বষলষুন তারা িুল মুণ্ডন করার হুকুষমর ওপর 
যকয়াস কষরই বষলষুন। কুরআন বা হাদীষস এ সম্পষক্ বণ্না দনই। 
ইবন মুনযির বষলন, আষলমেণ এ বযাপাষর একমত দি, নখ কািা 
মুহযরষমর জনয হারাম। হাত যকংবা পাষয়র নখ-উভষয়র দেষত্র একই 
হুকুম। তষব িযদ নখ দফষি িায় এবং তাষত িন্ত্রণা হয় তষব 
িন্ত্রণাদায়ক স্থানযিষক দুাঁষি দদওয়ায় দকাষনা েযত দনই। এ কারষণ 
দকাষনা যফদয়া ওয়াযজব হষব না।207 

তৃতীয়ত. ইহরাম বাাঁধ্ার পর শরীর, কাপড় যকংবা এ দু’যির সাষর্থ 
সমৃ্পক্ত অনয যকুুষত সুেযন্ধ জাতীয় যকুু বযবহার করা।  

                                                           
206 খাষলুুল জুমান : ৮৩। 
207 মানাযসকুল হজ ওয়াল উমরা : ৪৪। 
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ইবন উমার রাযদয়াল্লাহু আনহুমা দর্থষক বযণ্ত হাদীস িারা জানা িায়, 
মুহযরষমর বযাপাষর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলন, 

ُه َزْعَفَراٌن ، َواَل َورٌْس »  «.َواَل تَلْبَُسواَشيْئًا ِمَن اثلِّيَاِب َمسَّ

“দতামরা জাফরান যকংবা ওয়ারস (এক জাতীয় সুেযন্ধ) লাোষনা 
কাপড় পযরধ্ান করষব না।”208  

অপর এক হাদীষস যতযন আরাফায় অবস্থানকাষল বাহষন যপষ্ট হষয় 
মৃতুযবরণকারী এক সাহাবী সম্পষক্ বষলন,  

ُبوُه ِطيبًا فَإِنَُّه ُيبَْعُث يُِهلُّ »  .«َواَل ُتَقرِّ

“তার কাষু দতামরা সুেযন্ধ যনও না। কারণ, তাষক এমন অবস্থায় 
উঠাষনা হষব দি, দস তালযবয়া পাঠ করষত র্থাকষব।”209 অপর এক 
বণ্নায় এষসষু, 

وُه ِطيبًا»  .«فَإِنَُّه ُيبَْعُث يَْوَم الِْقيَاَمِة ُملَبِّيًا َواَل تُِمسُّ

“আর দতামরা তাষক সুেযন্ধ স্পশ্ করাষব না। কারণ, যকয়ামত যদবষস 
তালযবয়া পাঠরত অবস্থায় তাষক উঠাষনা হষব।”210  

সুতরাং মুহযরষমর জনয সুেযন্ধ বা এ জাতীয় যকুুর বযবহার তবধ্ নয়। 
দিমন পাযন যমযশ্রত জাফরান, িা পানীষয়র স্বাষদ ও েষন্ধ প্রভাব সৃযষ্ট 
কষর, অর্থবা িাষয়র সাষর্থ এতিা দোলাপ জষলর যমশ্রণ, িা তার স্বাষদ 

                                                           
208 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮৩৮; সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১১৭৭।  
209 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮৩৯; সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১২০৬।  
210 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১২৬৭; নাসাঈ, হাদীস নং ২৪৫৪।  
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ও েষন্ধ পযরবত্ন ঘিায়। দতমযন মুহযরম বযযক্ত সুেযন্ধ যমযশ্রত সাবান 
বযবহার করষবন না।211 ইহরাষমর পূষব্ বযবহৃত সুেযন্ধর যকুু িযদ 
অবযশষ্ট র্থাষক তষব তাষত দকাষনা সমসযা দনই। আষয়শা রাযদয়াল্লাহু 
আনহা দর্থষক বযণ্ত এক হাদীষস এষসষু,  

ِ صىل اهلل عليه وسلم وَُهَو » ْنُظُر إََِل َوبِيِص الِْمْسِك ِِف َمْفِرِق رَُسوِل اّللَّ
َ
ِّنِّ أ
َ
َكأ
 .«حُمِْرمٌ 

“ইহরাম অবস্থাষতই আযম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাষমর 
মার্থার যসাঁযর্থষত দিন যমশষকর িকিষক অবস্থার যদষক 
তাকাযেলাম।”212 অর্্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম 
ইহরাষমর পূষব্ দি যমশক বযবহার কষরযুষলন তার যিহ্ন ইহরাষমর 
পষরও তাাঁর যসাঁযর্থষত অবযশষ্ট যুল।  

িতুর্থত্. যববাহ সংক্রান্ত আষলািনা করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলন,  

 .«ََيُْطُب  ُينَْكُح َوالَ  َينِْكُح الُْمْحِرُم َوالَ  الَ »

“মুহযরম যববাহ করষব না, যববাহ যদষব না এবং যববাষহর প্রস্তাবও 
পাঠাষব না।”213  

সুতরাং দকাষনা মুহযরষমর জনয যবষয় করা, যকংবা অলী ও উযকল হষয় 
কাষরা যবষয়র বযবস্থা করা অর্থবা ইহরাম দর্থষক মুক্ত হওয়া অবযধ্ 

                                                           
211 মানযসকুল হজ ওয়াল উমরা : ৪৭। 
212 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৭১; সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১১৯০।  
213 সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১৪০৯।  
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কাউষক যবষয়র প্রস্তাব পাঠাষনা তবধ্ নয়। মযহলা মুহযরষমর জনযও 
একই হুকুম।  

পঞ্চমত. ইহরাম অবস্থায় সহবাস করা।  

আষলমষদর ঐকমষতয ইহরাম অবস্থায় যনযেদ্ধ যবেয়গুষলার মষধ্য 
দকবল সহবাসই হজষক সমূ্পণ্রূষপ নষ্ট কষর দদয়। আল্লাহ তা‘আলা 
বষলন,  

 [ ٨٧٩: اْلقرة] ﴾ج ّ ِلبَِٱِّفِِّجَداَلَِِوَّلِِفُُسوَقَِِوَّلَِِرفََثِِفََلِِجَِلبَِٱِفّيّهنَِِفََرَضَِِفَمن﴿

“দি বযযক্ত এই মাসগুষলাষত হজ করা যস্থর কষর, তার জনয হষজর 
সমষয় স্ত্রী সষম্ভাে, অনযায় আিরণ ও কলহ-যববাদ যবষধ্য় নয়।” [সূরা 
আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৯৭]  

আয়াষত উযল্লযখত  فَُث  শব্দযি একই সাষর্থ সহবাস ও (আররাফাসু) الرَّ

সহবাসজাতীয় িাবতীয় যবেয়ষকই সযন্নষবশ কষর। সুতরাং ইহরাষমর 
অনবধ্ যবেয়গুষলার মষধ্য সহবাসই সবষিষয় দবযশ েযতকর। এর 
কষয়কযি অবস্থা হষত পাষর: 

প্রর্থম অবস্থা: উকুষফ আরাফা বা আরাফায় অবস্থাষনর পূষব্ মুহযরম 
বযযক্তর স্ত্রী-সষম্ভাষে যলি হওয়া। এমতাবস্থায় সমস্ত আষলষমর মষতই 
তার হজ বাযতল হষয় িাষব। তষব তার কত্বয হষে, হষজর কাি্ক্রম 
িাযলষয় িাওয়া এবং পরবত্ীকাষল তা কাজা করা। তাুাড়া তাষক দম 
(পশু কুরবানী) যদষত হষব। পশুযি দকমন হষব এ বযাপাষর মতযবষরাধ্ 
রষয়ষু।  
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ইমাম আবূ হানীফা রহ. বষলন, যতযন একযি ুােল িষবহ করষবন।214 
অনয ইমামেষণর মষত, একযি উি িষবহ করষবন।  

ইমাম মাষলক রহ. বষলন, ‘আযম জানষত দপষরযু দি, উমার, আলী ও 
আবূ হুরায়রা রা.-দক এমন বযযক্ত সম্পষক্ যজজ্ঞাসা করা হষলা, দি 
মুহযরম র্থাকা অবস্থায় স্ত্রীর সাষর্থ সহবাষস যলি হষয়ষু। তারা ঐ 
বযযক্ত সম্পষক্ বলষলন, দস আপন েযতষত হজ দশে করষব। তারপর 
পরবত্ী বুর হজ আদায় করষব এবং হাদী িষবহ করষব। যতযন 
বষলন, আলী রাযদয়াল্লাহু আনহু বষলষুন, পরবত্ী বুর িখন তারা 
হষজর ইহরাম বাাঁধ্ষব, তখন হজ দশে করা অবযধ্ স্বামী-স্ত্রী এষক 
অপর দর্থষক যবযেন্ন র্থাকষব।’215 

দমািকর্থা, সব্সম্মত মত হষলা, আরাফায় অবস্থাষনর পূষব্ স্ত্রী সহবাস 
করষল হজ বাযতল হষয় িায়। আর বড় জামরায় পার্থর মারার পর 
এবং হষজর ফরি তাওয়াষফর পূষব্ িযদ দকউ স্ত্রী সহবাস কষর, 
তাহষল এ দেষত্র সকষলর মত হষলা, তার হজ বাযতল হষব না তষব 
যফদয়া যদষত হষব। আর িযদ আরাফায় অবস্থাষনর পর এবং বড় 
জামরায় পার্থর মারার পূষব্ সহবাস হয়, তষব ইমাম আবূ হানীফা রহ. 
ুাড়া অযধ্কাংশ ইমাষমর মষত হজ নষ্ট হষয় িাষব।216  

যিতীয় অবস্থা: আরাফায় অবস্থাষনর পষর, বড় জামরায় পার্থর মারা 
এবং হষজর ফরি তাওয়াষফর পূষব্ িযদ সহবাস সংঘযিত হয়, তষব 

                                                           
214 খাষলুুল জুমান : ১১৪। 
215 মুআত্তা মাষলক, হাদীস নং, হাদীস নং ১৫১। 
216 খাষলুুল জুমান : ১১৪। 
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ইমাম আবূ হানীফা রহ. বষলন, তার হজ আদায় হষয় িাষব, যকন্তু 
তার ওপর একযি উি িষবহ করা কত্বয। এ বযাপাষর যতযন হাদীষসর 
বাযহযক ভােয দর্থষকই যতযন দলীল গ্রহণ কষরষুন। হাদীষস এষসষু 
 অর্্থাৎ হজ হষে আরাফা।217 (আল-হােু আরাফাতু) اْلَجُّ  َعَرفَةُ 

পোন্তষর ইমাম মাষলক, শাষফ‘ঈ ও আহমদসহ অযধ্কাংশ ফকীহর 
মষত তার হজ ফাষসদ। এ অবস্থায় তাষক দু’যি কাজ করষত হষব: 
এক. তার ওপর যফদয়া ওয়াযজব হষব। আর দস যফদয়া আদায় 
করষত হষব একযি উি বা োযভ িারা, িা কুরবানী করার উপিুক্ত 
এবং তার সব দোশত যমসকীনষদর মষধ্য যবযলষয় যদষত হষব; যনষজ 
যকুুই গ্রহণ করষত পারষব না। যিতীয়. সহবাষসর ফষল হজযি ফাযসদ 
বষল েণয হষব। তষব এ হজযির অবযশষ্ট কাি্ক্রম সম্পন্ন করা তার 
কত্বয এবং যবলব না কষর পরবত্ী বুষরই ফাযসদ হজযির কািা 
করষত হষব।  

তৃতীয় অবস্থা: বড় জামরায় পার্থর মারা ও মার্থা মুণ্ডষনর পর এবং 
হষজর ফরি তাওয়াষফর পূষব্ সহবাস সংঘযিত হষল, হজযি সহীহ 
যহষসষব েণয হষব। তষব প্রযসদ্ধ মতানুসাষর তার ওপর দু’যি যবেয় 
ওয়াযজব হষব। এক. একযি ুােল যফদয়া যদষবন, িার সব দোশত 
েরীব-যমসকীনষদর মাষঝ যবযলষয় যদষত হষব। যফদয়া দানকারী যকুুই 
গ্রহণ করষব না। দুই. হারাম এলাকার বাইষর যেষয় নতুন কষর 
ইহরাম বাাঁধ্ষবন এবং মুহযরম অবস্থায় হষজর ফরি তাওয়াষফর জনয 

                                                           
217 আবূ দাঊদ, হাদীস নং ১৯৪৯; নাসাঈ, হাদীস নং ৩০১৬।  
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লুযঙ্গ ও িাদর পষর যনষবন।218 

েষ্ঠত. ইহরাম অবস্থায় কাষমাষত্তজনাসহ স্বামী-স্ত্রীর দমলাষমশা। দিমন 
িুবন, স্পশ্ ইতযাযদ। আল্লাহ তা‘আলা বষলন, 

 [ ٨٧٩: رةاْلق] ﴾ج ّ ِلبَِٱِّفِِّجَداَلَِِوَّلِِفُُسوَقَِِوَّلَِِرفََثِِفََلِِجَِلبَِٱِفّيّهنَِِفََرَضَِِفَمن﴿

“দি বযযক্ত এ মাসগুষলাষত হজ করা যস্থর কষর, তার জনয হষজর 
সমষয় স্ত্রী সষম্ভাে, অনযায় আিরণ ও কলহ-যববাদ যবষধ্য় নয়।” [সূরা 
আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৯৭]  

আয়াষত উযল্লযখত  َُّث فَ الر  শব্দযি একই সাষর্থ নানা অষর্্থর সযন্নষবশ 

কষর: ১. সহবাস বা সষম্ভাে ২. সহবাস পূব্ দমলাষমশা -দিমন 
কাষমাষত্তজনার সাষর্থ িুবন, স্পশ্ ও আষমাদ-প্রষমাদ ইতযাযদ। সুতরাং 
মুহযরষমর জনয কাষমাষত্তজনার সাষর্থ স্বামী-স্ত্রীর িুবন, স্পশ,্ আষমাদ-
প্রষমাদ ইতযাযদ দকাষনাযিই তবধ্ নয়। এমযনভাষব মুহযরম অবস্থায় স্ত্রীর 
জনয তার স্বামীষক সুষিাে কষর দদয়াও তবধ্ নয়। কামভাব যনষয় স্ত্রীর 
প্রযত নজর করাও যনযেদ্ধ। ৩. সহবাস সম্পযক্ত কর্থষপাকর্থন।219 

আয়াষত উযল্লযখত  الُْفُسوُق (আল-ফুসুক) শব্দযি একই সাষর্থ আল্লাহর 

আনুেষতযর িাবতীয় যবেয় দর্থষক দবর হষয় িাওয়া বুঝায়।220 

সিমত. ইহরাম অবস্থায় যশকার করা।  

                                                           
218 মানাযসকুল হযে ওয়াল উমরা : ৪৯। 
219 খাষলুুল জুমান : ৭৬। 
220 খাষলুুল জুমান : ৭৬। 
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হজ বা উমরা- দিষকাষনা অবস্থাষতই মুহযরষমর জনয স্থলভাষের প্রাণী 
যশকার যনযেদ্ধ-এ বযাপাষর আষলমেণ একমত। আল্লাহ তা‘আলা 
বষলন,  

﴿َِِۖ ّ ِّلِبٱِدَُِصيِبُِكمِبَعلَيِبِوَُحر   [ ٧١: دةاملائ] ﴾ِا ُِحُرمُِِٗتمِبُدمِبَِماَِب 

“আর স্থষলর যশকার দতামাষদর ওপর হারাম করা হষয়ষু িতেণ 
দতামরা ইহরাম অবস্থায় র্থাক।” [সূরা আল-মাষয়দা, আয়াত: ৯৬] 
অনযত্র উযল্লযখত হষয়ষু, 

َهاَيِ ِ﴿ ي 
َ
نُتمِبِدَِلَصيِبٱُِتلُوا َِتقِبَِّلَِِءاَمُنوا ََِِّلّينَِٱِأ

َ
اَِِوأ  [ ٧٤: دةاملائ] ﴾ُِحُرۖ 

“দহ মুযমনেণ, ইহরাষম র্থাকা অবস্থায় দতামরা যশকারষক হতযা কষরা 
না।” [সূরা আল-মাষয়দাহ, আয়াত: ৯৫]  

সুতরাং যশকারকৃত জন্তু ইহরাম অবস্থায় হতযা করা তবধ্ নয়। তষব 
আষলমেণ প্রাণী যশকার বলষত এমন সব প্রাণী বষল একমত দপােণ 
কষরষুন, িার দোশত মানুষের খাদয এবং িা বনয প্রাণীভুক্ত। তাই 
‘যশকার’ বলষত এমন সব প্রাণী বুঝায়, িা স্থলভাষে বাস কষর, 
হালাল ও প্রকৃযতেতভাষবই বনয। দিমন হযরণ, খরষোশ ও কবুতর 
ইতযাযদ।  

উযল্লযখত প্রাণীসমূষহর যশকার দিমন যনযেদ্ধ দতমযন দসগুষলাষক হতযা 
করা এবং হতযার সহায়তা করাও যনযেদ্ধ। দিমন দদযখষয় দদওয়া, 
ইশারা করা বা অস্ত্র যদষয় সাহািয করা। আবূ কাতাদা রাযদয়াল্লাহু 
আনহু দর্থষক এক হাদীষস বযণ্ত হষয়ষু,  

 
َ
ٍل  صىل اهلل عليه وسلم ْصَحاِب اَلَِِّبِّ قَاَل ُكنُْت يَْوًما َجالًِسا َمَع رَِجاٍل ِمْن أ ِِف َمْْنِ
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ِ صىل اهلل عليه وسلم َة َورَُسوُل اّللَّ نَا  ِِف َطِريِق َمكَّ
َ
َماَمنَا َوالَْقْوُم حُمِْرُموَن ، َوأ

َ
نَاِزٌل أ

ْخِصُف َنْعىِل ، فَلَمْ 
َ
نَا َمْشُغوٌل أ

َ
وا ِِحَاًرا وَْحِشيًّا ، َوأ بَْْصُ

َ
يُؤِْذنُوِِن بِِه ،  َغْْيُ حُمِْرٍم ، فَأ

ْْسَْجتُُه ُثمَّ َرِكبُْت 
َ
تُُه ، َفُقْمُت إََِل الَْفَرِس فَأ بَْْصْ

َ
تُُه ، َواتْلََفتُّ فَأ بَْْصْ

َ
ِّنِّ أ
َ
َحبُّوا لَْو أ

َ
َوأ

 ، ِ ْمَح . َفَقالُوا اَل َواّللَّ وَْط َوالرُّ ْمَح َفُقلُْت لَُهْم نَاِولُوِِن السَّ ْوَط َوالرُّ اَل َونَِسيُت السَّ
َخْذُتُهَما ، ُثمَّ َرِكبُْت ، فََشَدْدُت لََعَ اْْلَِماِر 

َ
لُْت فَأ ٍء . َفَغِضبُْت َفَْنَ نُِعينَُك َعلَيِْه بََِشْ

ْكِلِهْم 
َ
وا ِِف أ ُكلُونَُه ، ُثمَّ إِنَُّهْم َشكُّ

ْ
َفَعَقْرتُُه ، ُثمَّ ِجئُْت بِِه َوقَْد َماَت ، فََوَقُعوا ِفيِه يَأ

ِ صىل اهلل عليه  إِيَّاُه ، وَُهمْ  ْدَرْكنَا رَُسوَل اّللَّ
َ
ُت الَْعُضَد َمِِع ، فَأ

ْ
ُحُرٌم ، فَرُْحنَا وََخبَأ
َْلَاُه َعْن َذلَِك َفَقاَل 

َ
ءٌ »وسلم فََسأ . َفُقلُْت َنَعْم . َفنَاَوتْلُُه الَْعُضَد «َمَعُكْم ِمنُْه ََشْ

َدَها وَْهَو حُمِْرٌم .  َكلََها ، َحِتَّ َنفَّ
َ
 فَأ

“আবূ কাতাদা রাযদয়াল্লাহু আনহু বষলন, একদা আযম রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাষমর একদল সাহাবীর সাষর্থ মক্কার পষর্থ 
এক জায়োয় বসা যুলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম 
যুষলন আমাষদর অগ্রভাষে। সাহাবীেণ যুষলন মুহযরম আর আযম 
যুলাম হালাল। তারা একযি বনয োধ্া দদখষত দপষলন। আযম তখন 
জুষতা দসলাইষয় বযস্ত যুলাম। তারা আমাষক যবেয়যি অবযহত কষরন 
যন। তষব তারা িাযেষলন দিন আযম তা দদখষত পাই। অতুঃপর আযম 
তাকালাম এবং দসিাষক দদখষত দপলাম। অতুঃপর আযম আমার 
দঘাড়ার যদষক দেলাম এবং তার মুষখ লাোম পরালাম। তারপর আযম 
দঘাড়ায় িড়লাম; যকন্তু তীর-ধ্নুক ভুষল দেলাম। আযম তাষদর বললাম, 
আমাষক তীর ধ্নুক দাও। তারা বলষলন, না, আল্লাহর কসম! আমরা 
আপনাষক এ কাষজ দকানরূপ সাহািয করষত পারব না। এষত আযম 
রাোযন্বত হষয় দনষম এলাম। অতুঃপর তীর-ধ্নুক যনষয় দঘাড়ায় 
িড়লাম এবং োধ্ার ওপর আক্রমণ করলাম। এমনযক বনয োধ্াযিষক 
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িষবহ কষর যনষয় এলাম। ইষতামষধ্য দসযি মষর যেষয়যুল। সকষল তা 
দর্থষক আহার করষত দলষে দেষলন। দিষহতু তারা যুষলন মুহযরম 
দসষহতু পষর তাষদর োধ্াযি আহাষরর বযাপাষর সষন্দহ হল। সাল্লাল্লাহু 
আলাইযহ ওয়াসাল্লাষমর কাষু দেলাম। আযম তার সামষনর পা লুযকষয় 
আমার সাষর্থ যনলাম। অতুঃপর আমরা তাাঁষক দপষয় এ সম্পষক্ 
যজষজ্ঞস করলাম। যতযন বলষলন, দতামাষদর মষধ্য দকউ যক ইযঙ্গত 
কষরু বা দকাষনা যকুুর যনষদ্শ যদষয়ু? আযম উত্তর যদলাম, না। 
আযম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লামষক সামষনর পায়াযি 
যদলাম। যতযন তা দখষলন। এমনযক দশে কষর দফলষলন। অর্থি যতযন 
মুহযরম যুষলন।”221  

মুহযরম বযযক্ত িযদ ইোকৃতভাষব যশকার হতযা কষর, তষব এর জনয 
তাষক েযতপূরণ যদষত হষব। আল্লাহ তা‘আলা বষলন, 

ّدِِّٗمنُكمِۥَقَتلَهَُِِوَمن﴿ َتَعم  ّثِبِء ِفََجَزا ِِام  ِلِ َعدِبَِذَواِۦبّهُِِّكمَُِيِبِنلََعمِّٱِّمنََِِقَتَلَِِماُِلِم 

                                                           
221 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৫৭০; সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১১৯৬। জ্ঞাতবয, 

মুহযরষমর সংয্ষ্টতায় যশকারকৃত জন্তুর বযাপাষর যতন ধ্রষনর যবধ্ান হষব : 
প্রর্থম এমন জন্তু িা মুহযরম বযযক্ত হতযা কষরষু যকংবা হতযায় শরীক হষয়ষু। 
এমন জন্তু খাওয়া মুহযরম ও অনয সকষলর জনয হারাম। যিতীয় মুহযরষমর 
সাহািয যনষয় দকাষনা হালাল বযযক্ত একযি জন্তুষক হতযা কষরষু, দিমন মুহযরম 
বযযক্ত যশকার দদযখষয় যদষয়ষু অর্থবা যশকাষরর অস্ত্র এযেষয় যদষয়ষু -এমন জন্তু 
দকবল মুহযরষমর জনয হারাম; অনয সবার জনয হালাল। তৃতীয় হালাল বযযক্ত দি 
জন্তু মুহযরষমর জনয হতযা কষরষু, এমন জন্তুও মুহযরষমর জনয হারাম। অনয 
সবার জনয হালাল। (খাষলসুল জুমান : ১২৩-১৩৬) যব.দ্র. এই যরওয়াষয়ষতর 
তরজমা বুখারী-মুসযলম যমযলষয় করা হষয়ষু। 
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ّنُكمِب وِبِةّبََِكعِبلِبٱِلّغََِب ِِايَ َِهدِبِم 
َ
َُِِۖرة َِكَف ِِأ وِبِّكيََِمَسِ َِطَعا

َ
َُذوَقِِاّصَيامِِٗلَّكَِذ ُِِلَِعدِبِأ ّ َِل 

مِبَِوَباَلِ
َ
ِّأ ِرّه ِنتَّقامِ ٱُِذوَِعزّيزِ ِلَِلُِٱوَُِِهِاّمنِبِلَِلُِٱَِفَينَتقّمََُِِعدََِِوَمنِبَِسلََفِاَِعَماِلَِلُِٱَِعَفاِۦ 

 [ ٧٤: دةاملائ] ﴾٩٥

“আর দি দতামাষদর মষধ্য ইোকৃতভাষব তা হতযা করষব তার 
যবযনময় হষলা, িা হতযা কষরষু তার অনুরূপ েৃহপাযলত পশু, িার 
ফয়সালা করষব দতামাষদর মষধ্য দু’জন নযায়পরায়ণ দলাক- কুরবানীর 
জন্তু যহসাষব কা‘বায় দপৌঁুষত হষব অর্থবা যমসকীনষক খাবার দাষনর 
কাফফারা যকংবা সমসংখযক যসয়াম পালন, িাষত দস যনজ কষম্র 
শাযস্ত আস্বাদন কষর। িা েত হষয়ষু তা আল্লাহ েমা কষরষুন। দি 
পুনরায় করষব আল্লাহ তার দর্থষক প্রযতষশাধ্ যনষবন। আর আল্লাহ 
মহাপরাক্রমশালী, প্রযতষশাধ্ গ্রহণকারী।’222 

ইহরাষমর কারষণ বৃে কত্ন মুহযরষমর জনয যনযেদ্ধ নয়। কারণ, 
এষত ইহরাষম দকাষনা প্রকার প্রভাব সৃযষ্ট হয় না। তষব তা িযদ 
হারাম শরীষফর যনযদ্ষ্ট সীমার দভতষর হয়, তষব মুহযরম দহাক যকংবা 
হালাল-সকষলর জনয হারাম। এই দমৌলনীযতর যভযত্তষত আরাফায় 
মুহযরম যকংবা হালাল, উভষয়র জনয বৃে কত্ন তবধ্; মক্কা, যমনা ও 
                                                           
222 সূরা আল-মাষয়দা, আয়াত: ৯৫। সুতরাং িযদ দকাষনা বযযক্ত কবুতর হতযা কষর 

তষব তার যবযনময় হষে একযি ুােল িষবহ করা, িা দযরদ্রষদর মাষঝ যবযলষয় 
যদষব যকংবা ুােলর মূলয যনধ্্ারণ কষর সমপযরমাণ খাদয যমসকীনষদর যদষয় 
যদষব। প্রষতযক যমসকীনষক অধ্্ সা‘ আহার প্রদান করষব অর্থবা প্রষতযক 
যমসকীষনর খাষদযর পযরবষত্ একযদন সাওম পালন করষব। এ যতন পদ্ধযতর 
দিষকাষনা একযি অবলবন করা িাষব। (দ্রষ্টবয: মানাযসকুল হাযে ওয়াল উমরা : 
৫১।) 
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মুিদাযলফা অনবধ্। কারণ, আরাফা হারাম শরীষফর বাইষর, মক্কা, 
যমনা ও মুিদাযলফা হারাষমর সীমাভুক্ত। উপষরাক্ত সাতযি যবেয় 
মযহলা-পুরুে উভষয়র জনয যনযেদ্ধ।  

পুরুষের জনয যনযেদ্ধ আষরা দু’যি যবেয় রষয়ষু:  

১. মার্থা আবৃত করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম 
আরাফায় বাহষন যপষ্ট মুহযরম বযযক্তর বযাপাষর বষলষুন, 

نُوُه ِِف » َسُه.اْغِسلُوُه بَِماٍء وَِسْدٍر َوَكفِّ
ْ
ُروا َرأ  «ثَْوَبنْيِ ، َواَل َُتَنُِّطوهُ ، َواَل ُُتَِمِّ

“তাষক পাযন ও বরই পাতা যদষয় দোসল দাও, তাষক দুইযি কাপষড় 
কাফন দাও; যকন্তু তার মার্থা আবৃত কষরা না।”223 

অপর এক বণ্নায় রষয়ষু, 

َسُه َواَل وَْجَههُ »
ْ
ُروا َرأ  .«َواَل ُُتَِمِّ

“তার মার্থা ও মুখমণ্ডল আবৃত কষরা না।”224  

সুতরাং পুরুে মুহযরষমর জনয পােযড়, িুযপ ও রুমাল জাতীয় কাপড় 
যদষয় মার্থা আবৃত করা তবধ্ নয়, িা তার দদষহর সাষর্থ দলষে র্থাষক। 
দতমযন মুখ আবৃত করাও যনযেদ্ধ।  

২. পুষরা শরীর দঢষক দনওয়ার মষতা দপাশাক যকংবা পাজামার মষতা 
অধ্্াঙ্গ ঢাষক এমন দপাশাক পযরধ্ান করা যনযেদ্ধ। দিমন জামা বা 
পাজামা পযরধ্ান করা। দমািকর্থা, স্বাভাযবক অবস্থায় দি দপাশাক 

                                                           
223 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১২৬৫; সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১২০৬।  
224 সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১২০৬। 
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পযরধ্ান করা হয়, তা পযরধ্ান করা পুরুষের জনয তবধ্ নয়। দকননা 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাষমর কাষু মুহযরষমর পযরষধ্য় 
দপাশাক সম্পষক্ যজষজ্ঞস করা হষল যতযন বষলন, দস জামা, পােযড়, 
মস্তকাবরণীিুক্ত লবা দকাি, পাজামা, দমাজা এবং এমন কাপড় 
পযরধ্ান করষত পারষব না, িাষত জাফরান ও ওয়ারস (এক প্রকার 
সুেযন্ধ) বযবহার করা হষয়ষু।225  

তষব িযদ লুযঙ্গ দকনার মষতা িাকা না র্থাষক, তাহষল পাজামাই 
পযরধ্ান করষব। জুষতা দকনার মষতা সঙ্গযত না র্থাকষল দমাজা পরষব, 
সাষর্থ অনয যকুু পরষব না। ইবন আব্বাস রাযদয়াল্লাহু আনহুমা দর্থষক 
বযণ্ত, যতযন বষলন, আযম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লামষক 
আরাফার ময়দাষন খুতবায় বলষত শুষনযু,  

« َ ِ  ُل يْ اوِ الِسَّ َ  نْ مَ ل ِ  اُف فَ اْْلُ وَ  ارُ زَ اإلِ  دْ َُيِ  مْ ل َ  نْ مَ ل  .«نْيِ لَ عْ اَلَّ  دْ َُيِ  مْ ل

“দি লুযঙ্গ পাষব না, দস দিন পাজামা পষর দনয়। দি জুষতা পাষব না, 
দস দিন দমাজা পষর দনয়।”226  

মযহলাষদর জনয যনযেদ্ধ যবেয়গুষলা:  

মযহলারা তাষদর মার্থা আবৃত রাখষব। তাুাড়া তারা ইহরাম অবস্থায় 
দিষকাষনা ধ্রষনর দপাশাকই পরষত পারষব। তষব অতযযধ্ক সাজ-
সো করষব না। ইহরাম অবস্থায় তাষদর জনয িা যনযেদ্ধ তা হষে,  

1. হাত দমাজা বযবহার করষব না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ 

                                                           
225 সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১১৭৭।  
226 সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১১৭৮।  
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ওয়াসাল্লাম বষলষুন,  

اَزيِْن »  .«َواَل تَلْبَِس الُْقفَّ

“আর মযহলারা হাত দমাজা পরষব না।”227 

2. দনকাব পরষব না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম 
বষলষুন,  

ُة الُْمْحِرَمةُ »
َ
 «َواَل تَنْتَِقِب الَْمْرأ

“আর মুহযরম মযহলারা দনকাব পরষব না।”228 অর্্থাৎ এমনভাষব 
মুখ ঢাকষব িাষত সহষজই দস আবরণ উঠাষনা িায় এবং নামাষনা 
িায়। পর পুরুষের সামষন মুখ দঢষক রাখষব। কারণ, মাহরাম 
ুাড়া পর-পুরুষের সামষন মুখমণ্ডল উনু্মক্ত করা মযহলাষদর জনয 
তবধ্ নয়। 

ইহরাম অবস্থায় যনযেদ্ধ কাষজ কখন গুনাহ হষব আর কখন হষব না  

মুহযরম বযযক্ত ইহরাম যবষরাধ্ী কাষজ যলি হষত পাষর যতনভাষব: 

প্রর্থমত: হয়ষতা দস তা ভুষল, না দজষন, বাধ্য হষয় যকংবা যনযদ্রত 
অবস্থায় করষব। এ দেষত্র তার দকাষনা পাপ হষব না। তার ওপর 
দকাষনা যকুু ওয়াযজবও হষব না। আল্লাহ তা‘আলা বষলন, 

خِبِفّيَما ِِاحِ ُجنَُِِكمِبَعلَيِبَِسَِولَيِب﴿
َ
ِأ

ب
ِاَِتَعَمَدتبَِِماِّكنَوَل ِِۦبّهِِّتُمَطأ  ﴾قُلُوُبُكمب

 [ ٤: االحزاب]

                                                           
227 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮৩৮।  
228 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮৩৮।  
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“আর এ যবেষয় দতামরা দকাষনা ভুল করষল দতামাষদর দকাষনা পাপ 
দনই; যকন্তু দতামাষদর অন্তষর সংকল্প র্থাকষল (পাপ হষব)।” [সূরা 
আল-আহিাব, আয়াত: ০৫] অনয এক আয়াষত এষসষু,  

وِبِنَّسيَنا ِِإّنِنَا ِتَُؤاّخذِبَِّلَِِرَبَنا﴿
َ
خِبِأ

َ
ِأ

ب
اَِطأ  [ ٩١١: اْلقرة] ﴾نَا

“দহ আমাষদর রব! আমরা িযদ ভুষল িাই অর্থবা ভুল কযর তাহষল 
আপযন আমাষদরষক পাকড়াও করষবন না।” [সূরা আল-বাকারাহ, 
আয়াত: ২৮৬] আল্লাহ তা‘আলা অনযত্র বষলন,  

َِِّكَفرََِِمن﴿ َٰ ِِدَِّبعِبِّمنِ ِلَِلِّٱب َِِمنِبِإَّّلِِۦ ِنّهِّإّي
ُ
ِ ُمطبِِۥُبهَُِوقَلِبِرّهَِكِبأ َِِّمئّن  ِّٱب َٰ ِلب ِّكنَوَل ِِنِّي

حََِِمن ََِِّشَ ّنََِِغَضبِ ِّهمِبَفَعلَيِبِارَِٗصدِبِرُِّكفِبلِبٱب  ﴾١٠٦َِعّظيمِ َِعَذاب َِِولَُهمِبِلَِلِّٱِم 
 [ ٨٢١: اَلحل]

“দি ঈমান আনার পর আল্লাহর সাষর্থ কুফরী কষরষু এবং িারা 
তাষদর অন্তর কুফরী িারা উনু্মক্ত কষরষু, তাষদর ওপরই আল্লাহর 
দক্রাধ্ এবং তাষদর জনয রষয়ষু মহা আিাব। ঐ বযযক্ত ুাড়া িাষক 
বাধ্য করা হয় (কুফুরী করষত) অর্থি তার অন্তর র্থাষক ঈমাষন 
পযরতৃি।” [সূরা আন-নাহল, আয়াত: ১০৬] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলন, 

ِِت ا» مَّ
ُ
َ ََتَاَوَز َعْن أ  َوالنِّْسيَاَن َوَما اْستُْكرُِهوا َعلَيْهإِنَّ اّللَّ

َ
 .«ْْلََطأ

“যনশ্চয় আল্লাহ আমার উম্মষতর ভুল করা ও ভুষল িাওয়া জযনত 
এবং িার ওপর তাষদরষক বাধ্য করা হষয়ষু এমন গুনাহ েমা কষর 
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যদষয়ষুন।”229  

যতযন আষরা বষলন, 

 .«َظ ُرفَِع الَْقلَُم َعْن ثاََلثٍَة َعِن اَلَّائِِم َحِتَّ يَْستَيْقِ »

“যতন বযযক্ত দর্থষক কলম উযঠষয় দনওয়া হষয়ষু- ঘুমন্ত বযযক্ত দর্থষক 
িতেণ দস ঘুযমষয় র্থাষক।”230  

এসব আয়াত ও হাদীস দর্থষক সুস্পষ্ট প্রতীয়মাণ হয় দি, উপিু্ক্ত 
অবস্থায় িযদ কাষরা ইহরাষমর যনযেদ্ধ যবেয় সংঘযিত হষয় িায়, তষব 
তা হুকুম ও শাযস্তর আওতাভুক্ত হষব না; বরং তা েমা কষর দদওয়া 
হষব। তষব িখন ওির দূর হষব এবং অজ্ঞাত বযযক্ত জ্ঞাত হষব, 
যবসৃ্মত বযযক্ত স্মরণ করষত সেম হষব, যনযদ্রত বযযক্ত জাগ্রত হষব, 
তৎেণাৎ তাষক যনযেদ্ধ যবেয় দর্থষক যনষজষক মুক্ত কষর যনষত হষব 
এবং দূষর রাখষত হষব। ওির দূর হওয়ার পরও িযদ দস ঐ কাষজ 
জযড়ত র্থাষক, তষব দস পাপী হষব এবং ির্থারীযত তাষক যফদয়া প্রদান 
করষত হষব। উদাহরণত, ঘুমন্ত অবস্থায় মুহযরম িযদ মার্থা দঢষক 
দনয়, তাহষল িতেণ দস যনযদ্রত র্থাকষব, ততেণ তার ওপর যকুুই 
ওয়াযজব হষব না। জাগ্রত হওয়ার সাষর্থ সাষর্থ তার কত্বয হষলা মার্থা 
খুষল রাখা। িযদ ঘুম দর্থষক জাগ্রত হওয়ার পরও দজষন-বুষঝ মার্থা 
আবৃত দরষখ দদয়, তষব দসজনয তাষক যফদয়া প্রদান করষত হষব। 

যিতীয়ত: যনযেদ্ধ যবেয় ওির সাষপষে ইোকৃতভাষব সংঘযিত করা, 

                                                           
229 ইবন মাজাহ, হাদীস নং ২০৪৩।  
230 আবূ দাঊদ, হাদীস নং ৪৪০২।  
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যকন্তু এ দেষত্র দস পাপী হষব না, তষব তাষক যফদয়া প্রদান করষত 
হষব। আল্লাহ তা‘আলা বষলন,  

بِٱِلُغََِيبِبَِحَّتِ ِرُُءوَسُكمِبِلُّقوا َِتِبَِوَّلِِ﴿ َِمَّلهُِِيَُِهدِبل وِبَِمرّيًضاِّمنُكمََِكنََِِفَمنِۥا
َ
ِۦ ِبّهِِّأ

ذِٗ
َ
ّنِىأ ِِم 

ب
ّنِيَة ِفَفّدِبِۦّسهَِّرأ وِبِّصَيامِ ِم 

َ
وِبَِصَدقَةِ ِأ

َ
ِىِأ  [ ٨٧١: اْلقرة] ﴾ِنُُسك 

“আর দতামরা দতামাষদর মার্থা মুণ্ডন কষরা না, িতেণ না পশু তার 
ির্থাস্থাষন দপৌঁষু। আর দতামাষদর মষধ্য দি অসুস্থ যকংবা তার মার্থায় 
িযদ দকাষনা কষ্ট র্থাষক তষব যসয়াম যকংবা সদাকা অর্থবা পশু 
জবাইষয়র মাধ্যষম যফদয়া যদষব।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: 
১৯৬]  

তৃতীয়ত: যনযেদ্ধ যবেয় ইোকৃতভাষব তবধ্ দকাষনা ওির ুাড়া 
সংঘযিত করা। এ দেষত্র তাষক যফদয়া প্রদান করষত হষব এবং দস 
পাপীও হষব। এ দেষত্র দকাষনা অপরাষধ্র দরুণ কী যফদয়া যদষত 
হষব তার যবস্তাযরত যববরণ পূষব্ দদওয়া হষয়ষু।  

ইহরাম অবস্থায় অনুষমাযদত কাজ ও যবেয় 

ইহরাম অবস্থায় যনযেদ্ধ ও মাকরূহ কাজগুষলা ুাড়া মুহযরষমর জনয 
সব কাজ করার অনুমযত রষয়ষু। দিমন,  

১. পাযন যদষয় দোসল করা।  

২. সুেযন্ধমুক্ত সাবান বযবহার করা।  

৩. ইহরাষমর কাপড় দধ্ায়া এবং এর বদষল অনযযি পযরধ্ান করা। 

৪. দবট বা অনয যকুু যদষয় লুযঙ্গ বাাঁধ্া। িযদও তাষত দসলাই র্থাষক।  

৫. যশঙ্গা লাোষনা। দকননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম 
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ইহরাম অবস্থায় যশঙ্গা লাযেষয়ষুন।231 

৬. দসলাইিুক্ত িাদর পরা।  

৭. দপাো প্রাণী িষবহ করা। কারণ, এযি যশকাষরর আওতায় পষড় 
না। দিমন, হাাঁস, মুরেী ও ুােল ইতযাযদ।  

৮. যমসওয়াক করা। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম 
শত্হীনভাষবই দবযশ দবযশ দমসওয়াক করষত উিুি কষরষুন।232 
যমসওয়াষকর স্থষল এ জাতীয় অনয যকুু দিমন ব্রাশ ইতযাযদ 
বযবহাষররও অবকাশ রষয়ষু। এষত িযদ সুেযন্ধ র্থাষক, তাষতও 
অসুযবধ্া দনই িযদ না তা দকবল সুবাস দপষতই বযবহার করা হয়।  

৯. িশমা, ঘযড় বা আংযি পরা যকংবা শ্রবণিন্ত্র বযবহার করা অর্থবা 
আয়নায় মুখ দদখা।  

১০. বযবসা করা। আল্লাহ তা‘আলা বষলন,  

نُِجَناحِ َِعلَيبُكمِبِلَيبَسِِ﴿
َ
ٗلِِتَببَتُغوا ِِأ ّنِفَضب ِاِم   [ ٨٧١: اْلقرة] ﴾َرب ُّكمب

“দতামাষদর ওপর দকাষনা পাপ দনই দি, দতামরা দতামাষদর রষবর 
পে দর্থষক অনুগ্রহ অনুসন্ধান করষব।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: 
১৯৮] সকল তাফসীর যবশারষদর মষত আয়াষত ‘অনুগ্রহ’ িারা 
বুঝাষনা হষয়ষু বযবসাযয়ক মুনাফা।  

১১. স্বাভাযবকভাষব মার্থার িুল আিড়াষনা বা িুলকাষনা। িযদও এষত 

                                                           
231 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৯৩৮; সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১২০২। 
232 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৮৮৮।  
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দকাষনা িুল পষড়। যবষশে কষর মানুষের মার্থা দর্থষক দিসব িুল পষড় 
দসগুষলা আসষল মরা িুল। তষব এমন দজাষর যিরুযন বযবহার দর্থষক 
যবরত র্থাকা উযিৎ সাধ্ারণত িাষত িুল পষড়। 

১২. িা মার্থার সাষর্থ দলষে র্থাষক না। দিমন ুাতা, োযড়র হুড, তাাঁবু 
ইতযাযদ বযবহার করা। উষম্ম হাসীন দর্থষক বযণ্ত, যতযন বষলন, 
‘আমরা রাসূলুল্লাহর সাষর্থ হজ পালন করলাম। যতযন আকা‘বার কঙ্কর 
যনষেপ করষলন। অতুঃপর যতযন বাহষন িষড় প্রতযাবত্ন করষলন, 
তার সাষর্থ যুষলন যবলাল ও উসামা। তাষদর একজন বাহন 
িালাযেষলন, অনযজন রাসূলুল্লাহর মার্থার উপর কাপড় উাঁিু কষর ধ্ষর 
দরষখযুষলন, িা তাষক সূি্ দর্থষক ুায়া যদযেল।233 অপর এক বণ্না 
মষত, ‘িা তাাঁষক তাপ দর্থষক রো করযুল, িতেণ না যতযন 
আকা‘বার কঙ্কর যনষেপ সমাি করষলন।’ 

১৩. মার্থায় আসবাব-পত্র বহন করা, িযদও তা মার্থার যকুু অংশ 
দঢষক রাষখ। কারণ, সাধ্ারণত এর মাধ্যষম দকউ মার্থা আবৃত করার 
উষেশয কষর না, বরং দবাঝা বহন করাই মূল উষেশয র্থাষক।  

১৪. পাযনষত ডুব দদয়াষত দকাষনা অসুযবধ্া দনই, িযদও এর ফষল 
সমূ্পণ্ মার্থা আবৃত হষয় িায়। 

১৫. পযরধ্ান না কষর জামা শরীষরর সাষর্থ জযড়ষয় রাখা।  

১৬. স্বাভাযবক অবস্থায় দিভাষব লবা জামা পযরধ্ান করা হয়, দসভাষব 
পযরধ্ান না কষর িাদর যহষসষব বযবহার করাষত দকাষনা দদাে দনই।  

                                                           
233 সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১২৯৮। 
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১৭. তাযল িুক্ত িাদর বা লুযঙ্গ পযরধ্াষন দকাষনা বাধ্া দনই।  

১৮. েলায় পাযনর মশক বা পানপাত্র ঝুলাষত পারষব।  

১৯. িযদ িাদর খুষল পষড় িাওয়ার আশঙ্কা র্থাষক, তষব তা দবাঁষধ্ 
রাখষত পারষব। কারণ, এসব যবেষয় রাসূলুল্লাহর পে দর্থষক দকাষনা 
স্পষ্ট যকংবা ইযঙ্গতসূিক যনষেধ্াজ্ঞা আষরাপ করা হয় যন। রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লামষক িখন মুহযরষমর পযরষধ্য় বস্ত্র 
সম্পষক্ যজজ্ঞাসা করা হষয়যুল, তখন যতযন বষলযুষলন, দস জামা, 
পােযড়, মস্তকাবরণীিুক্ত লবা দকাি, পাজামা এবং দমাজা পযরধ্ান 
করষব না। পযরষধ্য় সম্পষক্ যজজ্ঞাসা করার পর িখন রাসূলুল্লাহ 
পযরধ্াষনর দেষত্র যনযেদ্ধ বস্ত্রগুষলা সম্পষক্ জানাষলন, তখন প্রমাযণত 
হয় দি, উযল্লযখত পযরষধ্য় বস্ত্র ুাড়া অনয িাবতীয় দপাশাক মুহযরম 
বযযক্ত পযরধ্ান করষত পারষব।  

২০. জুষতা না র্থাকষল পাষয়র সুরোর জনয মুহযরম বযযক্তর জনয 
দমাজা বযবহার তবধ্।  

২১. েযতকর দপাকা-মাকড় যকংবা যহংস্র প্রাণীষক যশকার-জন্তু যহষসষব 
েণয করা হষব না। সুতরাং হারাম শরীষফর এলাকা যকংবা অনয 
দিষকাষনা স্থাষন মুহযরম বা হালাল বযযক্ত, সকষলর জনয তা হতযা করা 
তবধ্। আবূ সাঈদ খুদরী দর্থষক বযণ্ত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ 
ওয়াসাল্লাম মুহযরষমর জনয হতযা করা তবধ্ এমন সব প্রাণীর উষল্লখ 
কষর বষলন, সাপ, যবেু, েযতকর কীি-পতঙ্গ, যিল, পােলা কুকুর, 
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যহংস্র পশু।234 

দতমযন, আষয়শা রাযদয়াল্লাহু আনহা দর্থষক বযণ্ত, যতযন বষলন, ‘হারাম 
যকংবা হালাল উভয় এলাকায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ 
ওয়াসাল্লাম পাাঁি প্রকার প্রাণীষক হতযা করা তবধ্ বষল উষল্লখ 
কষরষুন: কাক, যিল, যবেু, ইাঁদুর ও যহংস্র কুকুর। অনয বণ্নায় আষু 
‘সাদা কাক’।235  

অপর বণ্নায় এষসষু, ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম 
যমনায় এক মুহযরমষক সাপ হতযা করার অনুমযত যদষয়যুষলন।’236  

 

                                                           
234 যতরযমিী, হাদীস নং ৮৩৮; আবূ দাঊদ, হাদীস নং ১৮৪৮; মুসনাষদ আহমদ, 

হাদীস নং ১০৯৯০।  
235 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮২৯; সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১১৯৮।  
236 সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ২২৩৫।  



162 
 

 

 

 

 

 

 

িয়যনকা 

‘যবলেণ সতয দজষনা, পৃযর্থবীষত িত খাদয, পানীয় ও পযরষধ্য় তর্থা 
দভাে-উপকরণ ও সম্পষদর সুখ রষয়ষু, তার দকাষনাযির স্বাদই হষজ 
আস্বাযদত হাজীষদর স্বাষদর যবনু্দরও তুলয নয়। তাই আল্লাহর কাষু 
প্রার্্থনা কযর, যতযন দিন দতামাষদর কাউষক এ যন‘আমত দর্থষক বযঞ্চত 
না কষরন। বল, আমীন।’  

-শায়খ আলী তানতাবী রহ.  
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িতুর্থ্ অধ্যায়: নবীজী ও তাাঁর সাহাবীেষণর হজ-উমরা 

 রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম ও 
তাাঁর সাষর্থ সাহাবীেণ দিভাষব হজ-উমরা 
কষরষুন237

 

  
 

 

 

 

 

                                                           
237 রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম মদীনায় যহজরত করার পর দমাি িার 

বার উমরা কষরষুন। ১ম বার : হুদায়যবয়ার উমরা, ৬ষ্ট যহজরীষত িা পষর্থ 
বাধ্াপ্রাি হষয় সম্পন্ন করষত পাষরন যন। মার্থা মুণ্ডন কষর হালাল হষয় িান। 
২য় বার : উমরাতুল কািা ৭ম যহজরীষত। ৩য় বার : যজযয়ররানা দর্থষক ৮ম 
যহজরীষত। ৪র্থ্ বার : যবদায় হষজর সাষর্থ ১০ যহজরীষত। তষব রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম উমরার উষেষশয হারাম এলাকার বাইষর দবর 
হষয় উমরা কষরষুন বষল দকাষনা প্রমাণ দনই। [যবস্তাযরত দদখুন : িাদুল 
মা‘আদ : (২/৯২-৯৫)] 
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রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম ও তাাঁর সাষর্থ সাহাবাষয় দকরাম 

দিভাষব হজ-উমরা কষরষুন 

 

হজ যবেয়ক সব্বৃহৎ একক হাদীস:  

হজ যবেয়ক িত হাদীস রষয়ষু তার মষধ্য হাদীসু জাষবর রাযদয়াল্লাহু 
আনহু নাষম খযাত এই হাদীসযির যবশুদ্ধতার বযাপাষর হাদীস 
যবশারদেণ একমত হষয়ষুন। হাদীসযিষত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ 
ওয়াসাল্লাম এর হষজর সফষরর শুরু দর্থষক হষজর সমাযি পি্ন্ত হজ 
সম্পযক্ত িাবতীয় কাষজর ধ্ারাবাযহক বণ্না রষয়ষু।  

হাদীসযি রষয়ষু মূলত মুসযলম শরীষফ238
। তষব এই হাদীষসর সাষর্থ 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম এর হজ সংক্রান্ত জাষবর 
রাযদয়াল্লাহু আনহু বযণ্ত অনযসব হাদীস িা অনযানয হাদীস গ্রষন্থ 
রষয়ষু এমনযক মুসযলম শরীষফরও অনয অধ্যাষয় রষয়ষু, দসগুষলা 
এখাষন সযন্নষবযশত হষয়ষু। দসষেষত্র ির্থাির্থ সূত্র উষল্লখ করা 
হষয়ষু।239  

১- জাষবর রাযদয়াল্লাহু ‘আনহু240 বষলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

                                                           
238 সহীহ সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১২১৮, অধ্যায় : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ 

ওয়াসাল্লাষমর হজ। 
239 এই অধ্যায়যি শাইখ নাযসরুেীন আলবানী রহ. সংকযলত ‘যহোতুন নবী’ দর্থষক 

বাংলায় রূপান্তর করা হষয়ষু।  
240 জাষবর রাযদয়াল্লাহু ‘আনহু উচ্চমি্াদাসম্পন্ন একজন সাহাবী। হজ সম্পযক্ত 

সবষিষয় বড় হাদীসযির বণ্নাকারী।  
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আলাইযহ ওয়াসাল্লাম [মদীনায় বসবাসকাষল241] দীঘ্ নয় বুর পি্ন্ত 
হজ কষরন যন।242  

২- দশম বুষর িাযরযদষক দঘােণা দদওয়া হষলা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইযহ ওয়াসাল্লাম [এ বুর243] হজ করষবন। 

৩- অসংখয দলাক মদীনায় এষস জমাষয়ত হল। [বাহষন িড়া অর্থবা 
পাষয় হাাঁিার সামর্থ্ রাষখ এরকম দকাষনা বযযক্ত অবযশষ্ট রইল না244] 
[সকষলই এষসষু রাসূষলর সাষর্থ দবর হওয়ার জনয245] সকষলরই 
উষেশয হষলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাষমর অনুসরণ 
কষর তাাঁর মষতাই হষজর আমল সম্পন্ন করা।  

৪- জাষবর রাযদয়াল্লাহু আনহু বষলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ 
ওয়াসাল্লাম আমাষদর উষেষশয ভােণ যদষলন246 এবং বলষলন,  

ْهِل الَْمدِ »
َ
ْهِل[ ينَِة ِمْن ِذى اْْلُلَيَْفِة وَ ُمَهلُّ أ

َ
ِريُق اْلَخُر اجْلُْحَفُة َوُمَهلُّ  ]ُمَهلُّ أ الطَّ

ْهِل اِْلََمِن ِمْن يَلَْملَمَ 
َ
ْهِل ََنٍْد ِمْن قَْرٍن َوُمَهلُّ أ

َ
ْهِل الِْعَراِق ِمْن َذاِت ِعْرٍق َوُمَهلُّ أ

َ
 «.أ

                                                           
241 নাসাঈ, হাদীস নং ২৭৪০। 
242 নাসাঈ, হাদীস নং ২৭৬১। যবশুদ্ধ মতানুিায়ী যহজরী ৯ম অর্থবা ১০ম সাষল হজ 

ফরি হয়। হজ ফরি হওয়ার পর যবলব না কষর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইযহ 
ওয়াসাল্লাম ও তাাঁর সাহাবীেণ হজ কষরন। দ্র  .ইবনুল কাইষয়যম , িাদুল মা‘আদ।  

243 নাসাঈ, হাদীস নং ২৭৪০।  
244 নাসাঈ, হাদীস নং ২৭৬১।  
245 নাসাঈ, হাদীস নং ২৭৬১।  
246 বুখারী, মুসযলম ও মুসনাষদ আহমষদর বণ্না অনুসাষর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইযহ 

ওয়াসাল্লাম এই ভােণ যদষয়যুষলন মসযজষদ নববীষত। সময়িা যুল মদীনা 
দর্থষক হষজর সফষর দবর হওয়ার পূষব্।  
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“মদীনাবাযসষদর ইহরাম বাাঁধ্ার স্থান হষে, িুল হুলাইফা। অনযপষর্থর 
[দলাকষদর ইহরাম বাাঁধ্ার স্থান হষে] আল-জুহফা, আর 
ইরাকবাসীষদর ইহরাম বাাঁধ্ার স্থান হষে, িাতু ইরক। নাজদবাসীষদর 
ইহরাম বাাঁধ্ার স্থান হষে করন। ইয়ামানবাসীষদর স্থান হষে, 
ইয়ালামলাম।”247 

৫- [যতযন বলষলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম যিলকদ 
মাষসর পাাঁি যদন অর্থবা িার যদন অবযশষ্ট র্থাকষত দবর হষলন।248]  

৬- [এবং হাদীর পশু পাযঠষয় যদষলন।249] 

৭- আমরা তাাঁর সাষর্থ দবর হলাম। [আমাষদর সাষর্থ যুল মযহলা ও 
যশশু।250]  

৮- িখন আমরা িুল-হুলাইফাষত251 দপৌঁুলাম। তখন আসমা যবন্ত 
উমাষয়স মুহাম্মাদ ইবন আবূ বকর নামক সন্তান প্রসব করষলন। 

৯- অতুঃপর যতযন রাসূলুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাষমর 
কাষু দলাক পাযঠষয় জানষত িাইষলন দি, আযম কী করব?  

১০- যতযন বলষলন, 

ْحِرِِم »
َ
 «اْغتَِسىِل َواْستَثِْفِرى بِثَوٍْب َوأ

                                                           
247 সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১১৮৩। 
248 নাসাঈ, হাদীস নং ২৭৪০। 
249 নাসাঈ, হাদীস নং ২৭৪৩। 
250 সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১২১৩। 
251 িুলহুলাইফা মসযজষদ নববী দর্থষক ৬ মাইল দূষর অবযস্থত। 
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“তুযম দোসল কর, রক্তেরষণর স্থাষন একযি কাপড় দবাঁষধ্ নাও এবং 
ইহরাম বাাঁধ্।”252 

১১- এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম মসযজষদ সালাত 
আদায় করষলন [এবং িুপিাপ রইষলন।253]  

ইহরাম 

১২- অতুঃপর কাসওয়া নামক উষি সওয়ার হষলন। উিযি তাাঁষক 
যনষয় বাইদা নামক জায়োয় দেষল [যতযন ও তাাঁর সার্থীেণ হষজর 
তালযবয়া পাঠ করষলন।254] 

১৩- জাষবর রাযদয়াল্লাহু আনহু বষলন, আযম আমার দৃযষ্টপষর্থ িতদূর 
িায় তাযকষয় দদখলাম, তাাঁর সামষন দকবল আষরাহী ও পাষয় দহাঁষি 
িাত্রারত মানুে আর মানুে। তাাঁর ডাষন অনুরূপ, তাাঁর বাষমও অনুরূপ 
তাাঁর দপুষনও অনুরূপ মানুে আর মানুে। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইযহ ওয়াসাল্লাম আমাষদর মাষঝ অবস্থান করযুষলন এবং তাাঁর 
ওপর পযবত্র কুরআন নাযিল হয়। যতযনই দতা তার বযাখযা জাষনন। 
আর দি আমল যতযন করযুষলন আমরা তা হুবহু আমল করযুলাম।  

১৪- যতযন তাওহীদ সবযলত255 তালযবয়া পাঠ কষরন, 

                                                           
252 সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১২১৮। 
253 নাসাঈ, ২৭৫৬। 
254 ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৩০৭৪।  
255 তাওহীদ ও যশক্ যবপরীতমুখী দু’যি যবেয় িা দকাষনা যদন একযত্রত হষত পাষর 

না। এ দুষয়র একযির উপযস্থযতর অর্থ্ অনযযির যবদায়, যঠক রাত-যদন অর্থবা 
আগুন-পাযনর তবপযরষত্বর মষতাই। আল্লাহ তা‘আলা বষলন, 
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يَك لََك َْلَّيَْك ، الُْملَْك ، إِنَّ اْْلَْمَد َواَلِّْعَمَة لََك وَ  ٩٤١َْلَّيَْك اللَُّهمَّ َْلَّيَْك ، َْلَّيَْك اَل ََشِ
يَك لََك   .اَلََشِ

১৫- আর মানুষেরাও দিভাষব পারযুল এই তালযবয়া পাঠ করযুল। 
তারা যকুু বাড়যত বলযুল। দিমন,  
                                                                                                                  

وا تِمُّ
َ
ِ  َوالُْعْمَرةَ  اْْلَجَّ  َوأ  ّلِلَّ

“দতামরা হজ ও ওমরাহ আল্লাহর জনয সম্পন্ন কষরা।” রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইযহ ওয়াসাল্লাম এর জীবষন তাওহীদ সবষিষয় দবযশ গুরুত্ব দপষয়ষু। যতযন 
তাওহীদষক তাাঁর জীবষনর মূল লেয বাযনষয়ষুন। হষজ যনেবযণ্ত আমলসমূহ 
সম্পাদষন তাওহীষদর প্রযত তাাঁর গুরুত্ব যবষশেভাষব প্রকাশ দপষয়ষু। দিমন, ১. 
তাাঁর তালযবয়া পাঠ, ২. দলাক-দদখাষনা ও যরয়া দর্থষক মুক্ত হজ পালষনর জনয 
আল্লাহর কাষু তাাঁর দদা‘আ। ৩. তাওয়াফ দশষে দু’রাকাত সালাত আদায় করার 
সময় তাওহীদ সবযলত ‘সূরা ইখলাস’ ও ‘সূরা আল-কাযফরুন’ পাঠ। ৪. সাফা 
ও মারওয়ায় তাওহীদযনভ্র দদা‘আ পাঠ। ৫. আরাফার দদা‘আ ও যিযকরসমূষহর 
তাওহীদ সবযলত বাণী উচ্চারণ। ৬. হাদী বা কুরবানীর পশু িষবষহর সময় 
তাকবীর পাঠ। ৭. জামরাষত পার্থর যনষেষপর সময় তাকবীর পাঠ ইতযাযদ। 
তাই প্রষতযক বযযক্তর কত্বয হষে, তাওহীষদর হাকীকত সম্পষক্ সষিতন 
হওয়া। যশক্ ও যবদ‘আত দর্থষক সতক্ র্থাকা।  

256 ইবরাহীম আলাইযহস সালাষমর তালযবয়া তাওহীদ সবযলত যুল। সব্প্রর্থম 
আমর ইবন লুহাই খুিাঈ জাষহলী িুষে তালযবয়াষত যশক্ িুক্ত কষর বষল,  

يًكا إِالَّ   .َملََك  َوَما َتْمِلُكهُ  لََك  ُهوَ  ََشِ

‘যকন্তু একজন শরীক িার তুযমই মাযলক এবং তার িা যকুু রষয়ষু তারও।’ 
[উমদাতুল কারী : (২৪/৬৫); আখবাষর মক্কা, আিরাকী : (১/২৩২)] 
তার অনুসরষণ মুশযরকেণ হজ ও উমরার তালযবয়া পাষঠ উক্ত যশক্ সবযলত 
বাকয তালযবয়াষত িুক্ত করত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম 
তালযবয়ায় তাওহীষদর স্পষ্ট দঘােণা যদষলন এবং তা দর্থষক যশক্িুক্ত বাকয 
সযরষয় যদষলন। (সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১১৮৫)  
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 َْلَّيَْك َذا الَْمَعاِرِج, َْلَّيَْك َذا الَْفَواِضِل.

(লাব্বাইকা িাল মাআযরযজ, লাব্বাইকা িাল ফাওয়াযিযল) যকন্তু 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম তাষদরষক এিা রদ করষত 
বষলন যন।  

১৬- তষব যতযন বার বার তালযবয়া পাঠ করযুষলন।  

১৭- জাষবর রাযদয়াল্লাহু আনহু বষলন, আমরা বলযুলাম,  ََّْلَّيَْك اللَُّهم 
(লাব্বাইক আল্লাহুম্মা) َْلَّيَْك باْلج (লাব্বাইকা যবলহাে)। আমরা খুব 

যিৎকার কষর তা বলযুলাম। আর আমরা দকবল হষজরই যনয়ত 
করযুলাম। আমরা হষজর সাষর্থ উমরার কর্থা তখনও জানতাম না।257  

১৮- আর আষয়শা রাযদয়াল্লাহু আনহা উমরার যনয়ত কষর এষলন। 
‘সাযরফ’258 নামক স্থাষন এষস যতযন ঋতুবতী হষয় দেষলন।259  

মক্কায় প্রষবশ ও বায়তুল্লাহর তাওয়াফ 

১৯- এমযনভাষব আমরা তাাঁর সাষর্থ বায়তুল্লাহ্ এষস দপৌঁুলাম। 
সময়িা যুল যিলহষজর িার তাযরখ দভারষবলা।260 

২০- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম মসযজষদর দরজার সামষন 
এষলন। অতুঃপর যতযন তাাঁর উি বসাষলন। তারপষর মসযজষদ প্রষবশ 

                                                           
257 ইবন মাজাহ, হাদীস নং ২৯৮০।  
258 এই জায়োযি তানঈষমর কাুাকাযু বায়তুল্লাহ দর্থষক ১০ মাইল দূষর উত্তর 

যদষক অবযস্থত। 
259 সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১২১৩।  
260 সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১২১৬।  
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করষলন। 

২১- যতযন হাজষর আসওয়াদ স্পশ্ করষলন। 

২২- [এরপর যতযন তাাঁর ডান যদষক িলষলন।]261  

২৩- অতুঃপর যতযন যতন িক্কষর রমল করষলন262 [এমনযক যতযন 
হাজষর আসওয়াষদর কাষু যফষর আসষলন263] এভাষব যতন িক্কর 
দশে করষলন। আর িার িক্কর [স্বাভাযবকভাষব264] হাাঁিষলন।  

২৪- এরপর মাকাষম ইবরাহীম (আলাইযহস সালাম)-এ দপৌঁষু এ 
আয়াতযি যতলাওয়াত করষলন:  ًُّذوا ِمْن َمَقاِم إِبَْراِهيَم ُمَصىل ِ  َواُتَّ
(ওয়াত্তাযখিূ যমম মাক্বাযম ইবরাহীমা মুসাল্লা)   

[যতযন উচ্চস্বষর এই আয়াতযি যতলাওয়াত করষলন িাষত দলাষকরা 
শুনষত পায়।]265  

২৫- এরপর মাকাষম ইবরাহীমষক তাাঁর ও বায়তুল্লাহ’র মাঝখাষন 
দরষখ [দু’রাকাত সালাত আদায় করষলন।266]  

২৬- [যতযন এ দু’রাকাত সালাষত সূরা কাযফরূন ও সূরা ইখলাস 

                                                           
261 সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১২১৮; যতরযমিী, হাদীস নং ৮৫৬।  
262 রমল হষে, ঘন পদষেষপ বীষরর মষতা দ্রুত হাাঁিা।  
263 মুসনাষদ আহমাদ ১৪৬৬১।  
264 শারহু মা‘আযনল আসার, হাদীস নং ৩৮৩৬।  
265 নাসাঈ, হাদীস নং ২৯৬১। 
266 যতরযমিী, হাদীস নং ৮৫৬। বায়হাকী, মুসনাষদ আহমদ।  
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পষড়যুষলন।267] 

২৭- [এরপর যতযন িমিষমর কাষু যেষয় িমিষমর পাযন পান 
করষলন এবং তাাঁর যনষজর মার্থায় ঢালষলন।268] 

২৮- এরপর যতযন হাজষর আসওয়াষদর যনকি যেষয় তা স্পশ্ 
করষলন।  

সাফা ও মারওয়ায় অবস্থান 

২৯- তারপর সাফা দরজা যদষয় দবর হষয় সাফা পাহাষড় দেষলন। 
সাফা পাহাষড়র কাুাকাযু এষস পাঠ করষলন: 

ُ بِهِ »  اّللَّ
َ
 بَِما بََدأ

ُ
بَْدأ
َ
ِ أ َفا َوالَْمْرَوَة ِمْن َشَعائِِر اّللَّ  «إِنَّ الصَّ

“যনশ্চয় সাফা ও মারওয়া আল্লাহর যনদশ্নসমূষহর অনযতম। আল্লাহ 
িা যদষয় শুরু কষরষুন, আযমও তা যদষয় শুরু করযু”। অতুঃপর যতযন 
সাফা যদষয় শুরু করষলন এবং কাবাঘর দদখা িায় এই রকম উাঁিুষত 
উঠষলন। 

৩০- অতুঃপর যতযন যকবলামুখী হষয় আল্লাহর একত্ববাদ, বড়ত্ব ও 
[প্রশংসা]-র কর্থা দঘােণা করষলন এবং বলষলন, 

يَك ََلُ ََلُ الُْملُْك َوََلُ اْْلَْمد » ُ وَْحَدُه اَل ََشِ وَُهَو لََعَ َُكِّ  [َُيِِْي َوُيِميُت ]اَل إََِلَ إاِلَّ اّللَّ
ٍء قَِديٌر اَل إََِلَ  ُ وَْحَدُه  ََشْ يَك ََلُ ]إاِلَّ اّللَّ َْنََز وَْعَدُه َونََْصَ َعبَْدُه وََهَزَم [ اَل ََشِ

َ
أ

ْحَزاَب وَْحَده
َ
 . «األ

                                                           
267 নাসাঈ, হাদীস নং ২৯৬০; যতরযমিী, হাদীস নং ৮৬৯। 
268 আহমদ, হাদীস নং ১৫২৮০। 
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(লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারীকালাহু লাহুল্ মুলু্ক ওয়ালাহুল 
হামু্দ [ইউহয়ী ওয়া ইয়ুমীতু] ওয়াহুয়া আলা কুযল্ল শাইযয়ন কাদীর, লা-
ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারীকালাহু আনজািা ওয়াদাহু, ওয়া 
নাুারা আবদাহু ওয়া হািামাল আহিাবা ওয়াহদাহ্।)  

“আল্লাহ ুাড়া দকাষনা ইলাহ দনই, যতযন এক। তাাঁর দকাষনা শরীক 
দনই। রাজত্ব তাাঁরই। প্রশংসাও তাাঁর। [যতযন জীবন ও মৃতুয দদন।] 
আর যতযন সকল যবেষয়র ওপর েমতাবান। আল্লাহ ুাড়া দকাষনা 
ইলাহ দনই, যতযন এক। [তাাঁর দকাষনা শরীক দনই।] যতযন তাাঁর 
অঙ্গীকার পূণ্ কষরষুন; তাাঁর বান্দাষক সাহািয কষরষুন এবং একাই 
শত্রু-দলগুষলাষক পরাযজত কষরষুন।”269 অতুঃপর এর মাষঝ যতযন 
দদা‘আ করষলন এবং এরূপ যতনবার পাঠ করষলন। 

৩১- এরপর মারওয়া পাহাষড়র যদষক [দহাঁষি] িলষলন। িখন যতযন 
বাতনুলওয়াদীষত পদাপ্ন করষলন, তখন যতযন দদৌড়াষত লােষলন। 
অবষশষে িখন তাাঁর পদিুেল [উপতযকার অপর প্রাষন্ত270] মারওয়ায় 
আষরাহন করষত দেল, তখন যতযন স্বাভাযবক েযতষত িলষত 
লােষলন। অবষশষে মারওয়ায় আসষলন। [অতুঃপর তাষত িড়ষলন 
এবং বায়তুল্লাহ’র যদষক তাকাষলন।271] 

৩২- অতুঃপর সাফা পাহাষড় িা কষরযুষলন মারওয়া পাহাষড়ও তাই 
করষলন।  

                                                           
269 সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১২১৮।  
270 মুসনাষদ আহমদ, হাদীস নং ১৪৪৮০। 
271 নাসাঈ, হাদীস নং ২৯৮০।  
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হজষক উমরাষত পযরণত করার আষদশ 

৩৩- মারওয়া পাহাষড় দশে িক্করকাষল যতযন বলষলন, [দহ দলাক 
সকল! 272] 

ِّنِّ »
َ
ُسِق الَْهْدَى وََجَعلْتَُها ُعْمَرًة َفَمْن ََكَن لَْو أ

َ
ْمِرى َما اْستَْدبَْرُت لَْم أ

َ
اْستَْقبَلُْت ِمْن أ

 « .َس َمَعُه َهْدٌى فَلْيَِحلَّ َوِْلَْجَعلَْها ُعْمَرةً ِمنُْكْم لَيْ 

“আযম আষে িা কষর এষসযু তা িযদ আবার নতুন কষর শুরু করার 
সুষিাে র্থাকত, তাহষল হাদীর পশু সাষর্থ যনষয় আসতাম না এবং 
[অবশযই273] আযম হজষক উমরায় পযরণত করতাম। দতামাষদর মষধ্য 
িার সাষর্থ হাদী বা পশু দনই দস দিন হালাল হষয় িায় এবং এিাষক 
উমরাষত পযরণত কষর।”274  

অনয বণ্নায় এষসষু,  

وا ِمْن إِْحَراِمُكمْ »
ِحلُّ
َ
ِقيُموا  أ

َ
وا ُثمَّ أ ُ َفا َوالَْمْرَوِة َوقَْصِّ َفُطوفُوا بِاْْلَيِْت َوبَنْيَ الصَّ

ِهلُّوا بِاْْلَجِّ َواْجَعلُوا الَِِّت 
َ
ِوَيِة فَأ ْ  .« قَِدْمتُْم بَِها ُمتَْعًةًَِحاَلاًل َحِتَّ إَِذا ََكَن يَْوُم الُّتَّ

“বায়তুল্লাহ’র তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার মাষঝ সাঈ কষর দতামরা 
দতামাষদর ইহরাম দর্থষক হালাল হষয় িাও এবং িুল দুাি কষর 

                                                           
272 মুসনাষদ আহমাদ, হাদীস নং ১৪৪৪০।  
273 আবু দাউদ, হাদীস নং ১৯০৫। 
274 সাহাবীেষণর মষধ্য িারা হাদী সষঙ্গ যনষয় আষসন যন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইযহ 

ওয়াসাল্লাম তাষদরষক উমরা কষর হালাল হষত যনষদ্শ যদষয়ষুন, িাষত তাষদর 
হজ মুশযরকষদর যবপরীত হয়। দকননা মুশযরকরা মষন করষতা হষজর 
মাসসমূষহ উমরা পালন জঘনযতম অপরাধ্। (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭২৩০) 
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দফল275। অতুঃপর হালাল অবস্থায় অবস্থান কর। এমনভাষব িখন 
তারযবয়া যদবস (যিলহষজর আি তাযরখ) হষব, দতামরা হষজর ইহরাম 
দবাঁষধ্ তালযবয়া পাঠ কর। আর দতামরা দি হষজর ইহরাম কষর 
এষসু, দসিাষক তামাতু্তষত পযরণত কর।”276 

৩৪- তখন সুরাকা ইবন মাযলক ইবন জু‘শুম মারওয়া পাহাষড়র 
পাদষদষশ যুষলন, যতযন দাাঁযড়ষয় বলষলন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, [আমাষদর 
এ উমরায় রূপান্তর করা277, অপর শষব্দ এষসষু যতযন বষলষুন, 
এভাষব তামাতু্ত করা যক278] শুধু্ আমাষদর এ বুষরর জনয নাযক সব 
সমষয়র জনয? তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম দু’হাষতর 
আঙু্গলগুষলা পরস্পষরর মষধ্য প্রষবশ কযরষয় বলষলন,  

بٍَد[»
َ
بٍَد أ
َ
بٍَد، ]اَل بَْل أل

َ
بٍَد أ
َ
  «َدَخلَِت الُْعْمَرُة ِِف اْْلَجِّ ]إََِل يَْوِم الِْقيَاَمِة[ ، اَل بَْل أل

“হষজর দভতষর উমরা যকয়ামত যদন পি্ন্ত প্রযবষ্ট হষয়ষু, না বরং তা 
সব সমষয়র জনয, না বরং তা সব সমষয়র জনয’ এ কর্থাযি যতযন 

                                                           
275 আর এযিই হষে উত্তম। অর্থ্াৎ তামাতু্ত হাজী উমরার পষর মার্থার িুল দুাি 

করষব, কামাষব না। িাষত কষর পষর দশ তাযরখ মার্থা কামাষত পাষর। িারা 
মার্থা কামাষব তাষদর জনয রাসূল দি দদা‘আ কষরষুন তা হষজর পষরর হালাল 
হওয়া বা শুধু্ উমরার জনয আসার পর তা সম্পাদন করার পর হালাল হওয়ার 
সাষর্থ সমৃ্পক্ত।   

276 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫৬৮; সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১২১৬।  
277 নাসাঈ, হাদীস নং ২৮০৫। 
278 আবূ দাউদ, হাদীস নং ১৭৮৭। 
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যতনবার বলষলন।”279 

৩৫- সুরাকা ইবন মাযলক রাযদয়াল্লাহু আনহু বলষলন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, 
আমাষদরষক দীষনর বযাখযা যদন, আমাষদরষক দিন এখনই সৃযষ্ট করা 
হষয়ষু (অর্্থাৎ আমাষদরষক সদযভূযমষ্ট সন্তাষনর নযায় দীষনর তালীম 
যদন)। আজষকর আমল যকষসর ওপর যভযত্ত কষর? কলম িা যলষখ 
শুযকষয় যেষয়ষু এবং তাকদীর দি যবেষয় অবধ্াযরত হষয় যেষয়ষু, 
তার যভযত্তষত? না যক ভযবেযষতর নতুন দকাষনা যবেষয়র যভত রযিত 
হষব?280 যতযন বলষলন,  

قاَلم وََجَرت به الَمَقاديرُ فَّ اَل، بَل فيَما جَ »
َ
 «.ت به األ

“না, বরং িা যলষখ কলম শুযকষয় যেষয়ষু এবং দি বযাপাষর তাকদীর 
যনধ্্াযরত হষয় যেষয়ষু, তা-ই দতামরা আমল করষব।”281 যতযন 
বলষলন, তাহষল আর আমষলর দরকার যক? [তখন] রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বলষলন,  

ٌ ]لَِما ُخِلَق ََلُ[اْعَملُوا فَُُكٌّ »  « ُميَِسَّ

“দতামরা আমল কষর িাও, দতামাষদর দকউ দি জনয সৃষ্ট হষয়ু তার 

                                                           
279 মু‘জামুল কাবীর যলত তাবারানী, হাদীস নং ৬৫৮৬; আবূ দাঊদ, হাদীস নং 

১৯০৫; ইবনুল জারূদ, হাদীস নং ৪৬৫। 
280 অর্থ্াৎ আমাষদর কম্কাণ্ড যক আষেই যনধ্্াযরত নাযক আমরা সামষন িা করব 

দসিাই িূড়ান্ত?  
281 মুসনাষদ আহমদ, হাদীস নং ১৪১৪৮। 
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জনয দস কাজিা করা সহজ কষর দদওয়া হষয়ষু282।”283 

৩৬- (জাষবর রাযদয়াল্লাহু আনহু বষলন, যতযন আমাষদরষক আষদশ 
যদষলন, আমরা হালাল হষয় দেষল দিন হাদীর বযবস্থা কযর।284) 
[আমাষদর মধ্য দর্থষক এক উষি সাতজন অংশ যনষত পাষর।285] [িার 
সাষর্থ হাদী দনই দস দিন হষজর সমষয় যতনযদন সাওম পালন কষর, 
আর িখন যনজ পযরবাষরর যনকি অর্্থাৎ দদষশ যফষর িাষব তখন দিন 
সাতযদন সাওম পালন কষর।286] 

৩৭- [অতুঃপর আমরা বললাম, কী হালাল হষব? যতযন বলষলন,  

 اْْلِلُّ ُُكُُّه.

“সব যকুু হালাল হষয় িাষব।’’287] 

৩৮- [যবেয়যি আমাষদর কাষু কযঠন মষন হল এবং আমাষদর অন্তর 
সংকুযিত হষয় দেল।288] 

                                                           
282 অর্থ্াৎ তাকদীর িযদ ভাষলা যলখা হষয় র্থাষক, তাহষল ভাষলা কাজ করা তার 

জনয সহজ হষব। আর িযদ তাকদীষর খারাপ যলখা র্থাষক, তষব খারাপ কাজ 
করা তার জনয সহজ কষর দদওয়া হষব। 

283 মুসনাষদ আহমদ, হাদীস নং ১৪১৪৮। 
284 সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১৩১৮; মুসনাষদ আহমদ। 
285 মুসনাষদ আহমদ, হাদীস নং ১৪১৪৮।  
286 মুয়াত্তা, হাদীস নং ১৫৯২; বায়হাকী, হাদীস নং ৮৮৫৭। 
287 মুসনাষদ আহমদ, হাদীস নং ১৫২৮১। 
288 মুসযলম, হাদীস নং ১২১৬; মুসনাষদ আহমদ, হাদীস নং ১৪২৭৬; নাসাঈ, হাদীস 

নং ২৯৯৪। 
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বাতহা নামক জায়োয় অবস্থান 

৩৯- [জাষবর রাযদয়াল্লাহু আনহু বষলন, আমরা দবর হষয় বাতহা289 
নামক জায়োয় দেলাম। যতযন বষলন, এমতাবস্থায় একজন দলাক 
বলষত লােল, 

ْهِِّل اِْلَْومَ 
َ
 َعْهِدي بِأ

“আজষক আমার পযরবাষরর সাষর্থ আমার সাোষতর পালা।’’290] 

৪০- [জাষবর রাযদয়াল্লাহু আনহু বষলন, আমরা পরস্পর আষলািনা 
করষত লােলাম। অতুঃপর আমরা বললাম, আমরা হাজী যহষসষব দবর 
হষয়যুলাম। হজ ুাড়া আমরা অনয যকুুর যনয়ত কযর যন। 
এমতাবস্থায় আমাষদর কাষু আরাফা যদবস আসষত িখন আর মাত্র 
িার যদন বাকী।291] (এক বণ্নায় এষসষু, পাাঁি [রাযত্র], তখন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম আমাষদরষক যনষদ্শ যদষলন, 
দিন আমরা আমাষদর স্ত্রীষদর সাষর্থ যমযলত হই। অতুঃপর আমরা 
আমাষদর আরাফার উষেষশয (যমনাষত) েমন করব, অর্থি আমাষদর 
যলঙ্গসমূহ সষব মাত্র বীি্ স্খযলত কষরষু। [অর্্থাৎ এিা দকমন কাজ 
হষব?] বণ্নাকারী বলষলন, আযম দিন জাষবর রাযদয়াল্লাহু আনহুর 
কর্থার সাষর্থ হাত যদষয় ইযঙ্গত কষর দদখাষনার বযাপারযি দদখষত 
পাযে। [দমািকর্থা, তারা বলষলন, আমরা কীভাষব তামাতু্ত করব অর্থি 

                                                           
289 বায়তুল্লাহ’র পূব্যদষক অবযস্থত। 
290 মুসনাষদ আহমদ, হাদীস নং ১৪৯৬৫। 
291 মুসনাষদ আহমদ, হাদীস নং ১৪৯৮৫। 
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আমরা শুধু্ হষজর উষল্লখ কষরযু।292]  

৪১- জাষবর রাযদয়াল্লাহু আনহু বষলন, [যবেয়যি নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইযহ ওয়াসাল্লাষমর কাষু দপৌঁুল। আমরা জাযন না এিা যক 
আসমান দর্থষক তাাঁর যনকি দপৌঁুল নাযক মানুষের যনকি দর্থষক 
দপৌঁুল।293]  

হজষক উমরায় পযরণত করষত রাসূল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ 

ওয়াসাল্লাষমর আহ্বান সাহাবীেষণর সাড়া  

৪২- [অতুঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম দাাঁযড়ষয়294] 
[মানুষের উষেষশয ভােণ যদষলন। যতযন আল্লাহর প্রশংসা ও গুণাবযল 
বণ্না কষর বলষলন,295]  

ُكمْ » بَرُّ
َ
ْصَدقُُكْم َوأ

َ
ِ َوأ ْتَقاُكْم ّلِلَّ

َ
ِنِّ أ
َ
َها اَلَّاُس، قَْد َعِلْمتُْم أ يُّ

َ
ِ ُتَعلُِّموِِن أ بَاّللَّ

َ
 «أ

“দহ মানুে, দতামরা যক আমাষক আল্লাহ সম্পষক্ জ্ঞান যদে? দতামরা 
জাষনা যনশ্চয় আযম দতামাষদর দিষয় আল্লাহষক দবযশ ভয় কযর, 
দতামাষদর দিষয় অযধ্ক সতযবাযদ, দতামাষদর দিষয় অযধ্ক 
সৎকম্শীল।”296 

لُّون َولَِكْن اَل ََيِ » لُّ ِمِنِّ اْفَعلُوا َما آُمُرُكْم بِِه فَإِِّنِّ لَْواَل َهْدِِي َْلَلَلُْت َكَما ََتِ

                                                           
292 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫৬৮; সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১২১৬। 
293 সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১২১৬। 
294 শারহু মা‘আযনল আসার, হাদীস নং ৩৮৮২।  
295 ত্বা-হাবী, হাদীস নং ৩৮৮২। 
296 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫৬৮।  
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ُسِق  َحَراٌم َحِتَّ َيبْلَُغ الَْهْدُي حَمِلَُّه.
َ
ْمِرى َما اْستَْدبَْرُت لَْم أ

َ
َولَِو اْستَْقبَلُْت ِمْن أ

 «الَْهْدَى فَِحلُّوا

“[আযম দতামাষদরষক িা যনষদ্শ করযু তা পালন কর।297] আমার 
সাষর্থ িযদ হাদী (িষবষহর জনয পশু) না র্থাকত, তাহষল আযম অবশযই 
হালাল হষয় দিতাম দিরূপ দতামরা হালাল হষয় িাে। [যকন্তু িতেণ 
না হাদী তার যনযদ্ষ্ট স্থাষন দপৌঁুষব, (অর্্থাৎ দশ তাযরখ হাদী িষবহ না 
হষব) ততেণ আমার পষে হারামকৃত যবেয়াযদ হালাল হষব না।298] 
িযদ আযম িা যপুষন দরষখ এষসযু এমন কাজগুষলা আবার নতুন 
কষর করার সুষিাে র্থাকত, তাহষল হাদী সাষর্থ যনষয় আসতাম না। 
অতএব, দতামরা হালাল হষয় িাও।”299 

৪৩- [জাষবর রাযদয়াল্লাহু আনহু বলষলন, আমরা আমাষদর স্ত্রীষদর 
সাষর্থ সহবাস করলাম এবং সুেযন্ধ বযবহার করলাম। আমরা 
আমাষদর স্বাভাযবক দপাশাক-পযরষেদ পযরধ্ান করলাম।300] [আমরা 
রাসূষলর কর্থা শুনলাম এবং দমষন যনলাম।301] 

৪৪- [অতুঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম যনষজ এবং িাষদর 
সাষর্থ হাদী যুল302 তারা বযযতত সবাই হালাল হষয় দেল এবং িুল 
                                                           
297 সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১২১৬। 
298 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫৬৪। 
299 সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১২১৬; ত্বা-হাবী, হাদীস নং ৩৮৮২। 
300 সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১২১৩; নাসাঈ, হাদীস নং ২৭৬৩। 
301 সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১২১৬।  
302 িাষদর সাষর্থ হাদী যুল তারা হষলন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম, 

তালহা, আবূ বকর, উমার, িুল ইয়াসারা ও িুবাইর রাযদয়াল্লাহু ‘আনহুম। 
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দুাি করল।]303 

৪৫- [যতযন আষরা বষলন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম এবং 
তালহা বযতীত কাষরা কাষু হাদী যুল না।304] 

রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাষমর মষতা ইহরাম দবাঁষধ্ 

ইয়ামান দর্থষক আলী রাযদয়াল্লাহু ‘আনহুর আেমন

৪৬- এযদষক আলী রাযদয়াল্লাহু আনহু [তার কম্স্থল] ইয়ামান দর্থষক 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লষমর উিগুষলা যনষয় আেমন 
করষলন।305  

৪৭- যতযন ফাযতমা রাযদয়াল্লাহু আনহাষক তাষদর মষধ্য দপষলন িারা 
হালাল হষয়ষুন। [এমনযক যতযন মার্থা আাঁিযড়ষয়ষুন,306] রঙ্গীন 
দপাশাক পষরষুন এবং সুরমা বযবহার কষরষুন। যতযন ফাযতমা 
রাযদয়াল্লাহু আনহু দক এই অবস্থায় দদষখ তা অপুন্দ করষলন। [যতযন 
বলষলন, দতামাষক এ রকম করার জনয দক যনষদ্শ যদষয়ষু?307] 
ফাযতমা রাযদয়াল্লাহু আনহু বলষলন, আমার যপতা আমাষক এ রকম 
                                                                                                                  

সুতরাং তারা যকরান হজ কষরষুন। এরা ুাড়া সবাই তামাতু্ত হজ কষরষুন। 
(সহীহ বুখারী, সহীহ মুসযলম ও মুসনাষদ আহমদ) 

303 সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১২১৮; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৩০৭৪; ত্বা-হাবী, 
হাদীস নং ৩৮৭৭। 

304 সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১২১৮; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৩০৭৪; ত্বা-হাবী, 
হাদীস নং ৩৮৭৭। 

305 সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১২১৮। 
306 ইবনুল জারূদ ৪৬৯। 
307 আবূ দাঊদ, হাদীস নং ১৯০৫; বায়হাকী, হাদীস নং ৮৮২৭। 
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করার যনষদ্শ যদষয়ষুন। 

৪৮- জাষবর রাযদয়াল্লাহু আনহু বষলন, আলী রাযদয়াল্লাহু আনহু 
ইরাষক র্থাকা অবস্থায় বলষতন, ফাষতমার কৃতকষম্র ওপর আযম 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাষমষক দেযপষয় দতালার জনয 
তাাঁর কাষু দেলাম, ফাষতমা িা রাসূষলর বরাত যদষয় বষলষুন দস 
সম্পষক্ তাাঁর কাষু যজষজ্ঞস করলাম। আযম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইযহ 
ওয়াসাল্লামষক জানালাম দি, আযম ফাষতমার এই কাজষক অপুন্দ 
কষরযু; [যকন্তু দস আমাষক বষলষু, আমার যপতা আমাষক এরকম 
করষত যনষদ্শ যদষয়ষুন।308] তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ 
ওয়াসাল্লাম বলষলন, 

َمْرُتَها بِهِ َصدَ »
َ
نَا أ
َ
 «قَْت َصَدقَْت َصَدقَْت أ

“দস সতয বষলষু, দস সতয বষলষু, [দস সতয বষলষু,]309 ‘আযমই 
তাষক এ রকম করষত যনষদ্শ যদষয়যু।”310  

৪৯- জাষবর রাযদয়াল্লাহু আনহু বষলন, রাসূলুল্লাহ আলীষক বলষলন, 
হষজর যনয়ত করার সময় তুযম যক বষলযুষল? যতযন বলষলন, আযম 
বষলযু,  

« ِ  بِِه رَُسوُل اّللَّ
َهلَّ
َ
 بَِما أ

ِهلَّ
ُ
ُهمَّ إِِنِّ أ

َما قُلَْت ِحنَي فََرْضَت اْْلَجَّ ؟ قَاَل: قُلُْت: اللَّ
 «صىل اهلل عليه وسلم

                                                           
308 আবূ দাঊদ, হাদীস নং ১৯০৫; বায়হাকী, হাদীস নং ৮৮২৭। 
309 নাসাঈ, হাদীস নং ২৭১২, মুসনাষদ আহমদ, হাদীস নং ১৪৪৪০। 
310 নাসাঈ, হাদীস নং ২৭১২, মুসনাষদ আহমদ, হাদীস নং ১৪৪৪০। 
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“দহ আল্লাহ, যনশ্চয় আযম এভাষব ইহরাম বাাঁধ্যু দিভাষব রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম ইহরাম দবাঁষধ্ষুন”। 

৫০- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বলষলন,  

نَْت »
َ
، َواْمُكْث َحَراًما َكَما أ  «فَإِنَّ َمِِعَ الَْهْدَى فاََل ََتِلُّ

“তাহষল আমার সাষর্থ হাদী রষয়ষু। সুতরাং তুযম হালাল হষয়া না। 
[তুযম হারাম অবস্থায়ই র্থাষকা দিমন আু।”311] 

৫১- জাষবর রাযদয়াল্লাহু আনহু বষলন, ইয়ামান দর্থষক আলী 
রাযদয়াল্লাহু আনহু কতৃ্ক আযনত হাদী এবং [মদীনা দর্থষক312] 
রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম কতৃ্ক আযনত হাদীর [দমাি 
সংখযা যুল একশত উি।313]  

৫২- জাষবর রাযদয়াল্লাহু আনহু বষলন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ 
ওয়াসাল্লাম এবং িাষদর সাষর্থ হাদী যুল তারা ুাড়া সব মানুে হালাল 
হষয় দেল এবং িুল দুাি করল।  

৮ যিলহজ ইহরাম দবাঁষধ্ যমনা িাত্রা 

৫৩- অতুঃপর িখন তারযবয়া যদবস (যিলহষজর আি তাযরখ) হষলা, 
তারা [তাষদর আবাসস্থল বাতহা দর্থষক314] হষজর ইহরাম দবাঁষধ্ যমনা 
অযভমুষখ রওয়ানা হষলা। 

                                                           
311 নাসাঈ, হাদীস নং ২৭৪৪। 
312 ইবন মাজাহ্, হাদীস নং ৩০৭৪। 
313 দাষরমী, হাদীস নং ১৮৯২। 
314 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৬৫২; সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১২১৬। 
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৫৪- জাষবর রাযদয়াল্লাহু আনহু বষলন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ 
ওয়াসাল্লাম আষয়শার কাষু দেষলন। যতযন দদখষত দপষলন, আষয়শা 
কাাঁদষু। রাসূল বলষলন,  

ُطْف 
َ
ْحِلْل َولَْم أ

َ
ِّنِّ قَْد ِحْضُت َوقَْد َحلَّ اَلَّاُس َولَْم أ

َ
َما َشانُِك ؟ قَالَْت: َشاِِّن أ

ُ لََعَ َبنَاِت آَدَم  إِنَّ َهَذا»بِاْْلَيِْت َواَلَّاُس يَْذَهبُوَن إََِل اْْلَجِّ اْلَن. َفَقاَل  ْمٌر َكتَبَُه اّللَّ
َ
أ

ْن اَل َتُطوِِف 
َ
ِهىلِّ بِاْْلَجِّ ُثمَّ ُحِّجِّ َواْصنَِِع َما يَْصنَُع اْْلَاجُّ َغْْيَ أ

َ
فَاْغتَِسىِل ُثمَّ أ

 «بِاْْلَيِْت َواَل تَُصىلِّ 

“দতামার যক হষয়ষু? আষয়শা বলষলন, আমার হাষয়ি এষস দেষু। 
দলাকজন হালাল হষয় যেষয়ষু যকন্তু আযম হালাল হষত পাযর না। 
বায়তুল্লাহর তাওয়াফও কযর না। অর্থি সব মানুে এখন হষজ িাষে। 
রাসূল বলষলন, এিা এমন একযি যবেয় িা আল্লাহ আদষমর দমষয় 
সন্তানষদর ওপর যনধ্্ারণ কষর যদষয়ষুন। সুতরাং তুযম দোসল কষর 
নাও। অতুঃপর হষজর তালযবয়া পাঠ কর। [তারপর তুযম হজ কর 
এবং হজকারী িা কষর তুযম তা কর। যকন্তু বায়তুল্লাহর তাওয়াফ 
কষরা না এবং সালাত আদায় কষরা না315,316] [সুতরাং যতযন তাই 

                                                           
315 এই হাদীস প্রমাণ কষর দি, ঋতুবতী মযহলার জনয কুরআন যতলাওয়াত করা 

জাষয়ি। যনুঃসষন্দষহ হষজর সফষর কুরআন যতলাওয়াত করা অনযতম উত্তম 
আমল। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম আষয়শা রাযদয়াল্লাহু 
‘আনহাষক তাওয়াফ ও সালাত আদায় ুাড়া সব আমল করার অনুমযত 
যদষয়ষুন। িযদ ঋতু অবস্থায় কুরআন যতলাওয়াত জাষয়ি না হত, রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম অবশযই তাষক তা যনষেধ্ করষতন। হাদীস 
যবশারদেণ ‘নাপাক ও ঋতুবতী মযহলা কুরআন পড়ষব না।’ হাদীসযি দুব্ল 
বষলষুন...।  
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করষলন317।] অপর বণ্নায় এষসষু, অতুঃপর যতযন হষজর িাবতীয় 
কাজ সমাধ্া করষলন, যকন্তু বায়তুল্লাহ’র তাওয়াফ করষলন না।318 

৫৫- আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম উষির যপষঠ 
আষরাহন করষলন। যতযন দসখাষন319 (অর্্থাৎ যমনাষত) অপর বণ্নায়, 
[আমাষদরষক যনষয় যমনাষত320] দিাহর, আসর, মােযরব, ইশা ও 
ফজষরর সালাত আদায় করষলন। 

৫৬- অতুঃপর যতযন যকুুেণ অষপো করষলন। এমনযক সূি্ উদয় 
হষলা। 

৫৭- যতযন নাযমরা নামক স্থাষন [তাাঁর জনয321] একযি পশষমর তাবু 
স্থাপন করার যনষদ্শ যদষলন। 

আরাফায় িাত্রা ও নাযমরাষত অবস্থান 

৫৮- এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম রওয়ানা 
হষলন। কুরাইশরা সষন্দহাতীতভাষব মষন করযুল দি, যতযন মাশ‘আষর 
হারাম (অর্্থাৎ) [মুিদাযলফাষতই322] অবস্থান করষবন [এবং দসখাষনই 
তাাঁর অবস্থানস্থল হষব।] দকননা কুরাইশরা জাষহলী িুষে এরকম 

                                                                                                                  
316 আবূ দাঊদ, হাদীস নং ১৭৮৬। 
317 মুস্তাখরাষজ আবী আওয়ানাহ, ৩১৭১। 
318 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৬৫১; মুসনাষদ আহমাদ, হাদীস নং ১৪২৭৯। 
319 সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১২১৮। 
320 যতরযমিী, হাদীস নং ৮৭৯। 
321 আবূ দাঊদ, হাদীস নং ১৯০৫; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৩০৭৪। 
322 আবূ দাঊদ, হাদীস নং ১৯০৫; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৩০৭৪। 
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করত।323 যকন্তু রাসুলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম মাশ‘আষর 
হারাম অযতক্রম কষর আরাফার যনকি উপনীত হষলন এবং নাযমরা 
নামক স্থাষন তাাঁর জনয তাবু ততযর করা অবস্থায় দপষলন। যতযন 
দসখাষন অবতরণ করষলন।  

৫৯- অতুঃপর িখন সূি্ দহষল পড়ল, যতযন কাসওয়া নামক উি 
আনষত বলষলন এবং [তাষত সাওয়ার হষয়] উপতযকার দকাষল এষস 
র্থামষলন324। 

আরাফার ভােণ 

৬০- অতুঃপর মানুষের উষেষশয ভােণ যদষলন এবং বলষলন,  
ْمَوالَُكْم َعلَيُْكْم َحَراٌم َكُحْرَمِة يَْوِمُكْم َهَذا ِِف َشْهِرُكْم » 

َ
إِنَّ ِدَماَءُكْم َوأ

ُكمْ   .«َهَذا َهَذا ِِف بَََّلِ

“যনশ্চয় দতামাষদর রক্ত ও দতামাষদর সম্পদ দতামাষদর জনয 
সম্মাযনত। দিমন দতামাষদর এই শহষর, দতামাষদর এই মাষস, 
দতামাষদর এই যদন সম্মাযনত।” 

                                                           
323 হজ পালনকারী সাহাবীেণ যনষয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম আরাফার 

ময়দাষন অবস্থান করষলন এবং এ দেষত্রও মুশযরকষদর যবপরীত করষলন, 
দকননা মুশযরকরা মুিদাযলফায় অবস্থান করষতা এবং বলষতা আমরা হারাম 
এলাকা ুাড়া অনয জায়োয় িাব না এবং দসখান দর্থষক প্রস্থান করব না। 
উষল্লখয, আরাফা হারাম এলাকার বাইষর অবযস্থত।  

324 এই উপতযকার নাম হষে ‘উরনা’। এিা আরাফার এলাকার বাইষর অবযস্থত। 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম এই উরনা উপতযকা দর্থষক আরাফার 
ভােণ যদষয়ষুন। 
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ْمِر اجْلَاِهِليَِّة ََتَْت قََدَِمَّ َهاَتنْيِ َموُْضوعٌ  
َ
ٍء ِمْن أ اَل إِنَّ ُُكَّ ََشْ

َ
 .أ

“দজষন রাষখা! যনশ্চয় জাযহযলয়যাষতর প্রষতযকযি যবেয় আমার এই দুই 
পাষয়র তষল রাখা হষয়ষু।” 

َضُعُه ِدَماُؤنَا َدُم. َدُم َربِيَعَة بِْن اْْلَارِِث بِْن  
َ
ُل َدٍم أ وَّ

َ
وَِدَماُء اجْلَاِهِليَِّة َموُْضوَعٌة َوأ

ِلِب   )ََكَن ُمْسَُّتَْضًعا ِِف بًَِن َسْعٍد َفَقتَلَتُْه ُهَذيٌْل(َعبِْد الُْمطَّ

“জাযহলী িুষের িাবতীয় রষক্তর দাবী রযহত করা হষলা। আমাষদর 
রষক্তর দাবীসমূষহর মষধ্য প্রর্থম রষক্তর দাবী িা রযহত করা হষলা, তা 
ইবন রবী‘আ ইবনুল-হাযরষসর রষক্তর দাবী। দস সা‘দ দোষত্র দুধ্ 
পানরত অবস্থায় যুল। হুিাইল দোত্র তাষক হতযা কষরযুল।” 

   
َ
ِلِب َوِرَبا اجْلَاِهِليَِّة َموُْضوٌع َوأ َضُع ِرَبانَا ِرَبا َعبَّاِس بِْن َعبِْد الُْمطَّ

َ
ُل ِرًبا أ وَّ

 فَإِنَُّه َموُْضوٌع ُُكُُّه 

“জাষহলী িুষের সুদ রযহত করা হল। সব্প্রর্থম দি সুষদর দাবী রযহত 
করযু তা হষলা আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তাযলষবর সুদ। তা 
পযরপূণ্রূষপ রযহত করা হষলা।” 

َ ِِف   ِ َواْستَْحلَلْتُْم فُُروَجُهنَّ اتَُّقوا اّللَّ َمانَِة اّللَّ
َ
َخْذُتُموُهنَّ بِأ

َ
النَِّساِء فَإِنَُّكْم أ

 ِ  بَِكِلَمِة اّللَّ

“আর দতামরা স্ত্রীষদর বযাপাষর আল্লাহষক ভয় কর। দকননা দতামরা 
তাষদরষক আল্লাহর আমানত যহষসষব গ্রহণ কষরু এবং তাষদর 
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লোস্থানসমূহষক আল্লাহর বাণী325 িারা হালাল কষর যনষয়ু।” 

َحًدا تَْكَرُهونَُه فَإِْن َفَعلَْن  
َ
ْن اَل يُوِطْْئَ فُُرَشُكْم أ

َ
َوإِنَّ لَُكْم َعلَيِْهنَّ أ
ٍح  ًبا َغْْيَ ُمََبِّ ُبوُهنَّ َْضْ  فَاْْضِ

“যনশ্চয় দতামাষদর বযাপাষর তাষদর ওপর দাযয়ত্ব হষে, তারা দিন 
দতামাষদর যবুানাসমূহষক এমন দকাষনা বযযক্ত িারা পদদযলত না কষর 
িাষক দতামরা অপুন্দ কর (অর্্থাৎ তারা দিন পরপুরুেষদরষক তাষদর 
কাষু আসার অনুমযত না দদয়)। িযদ তারা তা কষর, দতামরা 
তাষদরষক মৃদুভাষব প্রহার কর।” 

 َولَُهنَّ َعلَيُْكْم ِرْزُقُهنَّ َوِكْسَوُتُهنَّ بِالَْمْعُروِف  

“আর তাষদর বযাপাষর দতামাষদর ওপর দাযয়ত্ব হষে, উত্তম পন্থায় 
তাষদর ভরণ-দপােণ ও দপাশাক-পযরষেষদর বযবস্থা করা।” 

  ِ  َوإِِّنِّ قَْد تََرْكُت ِفيُكْم َما لَْن تَِضلُّوا َبْعَدُه إِِن اْعتََصْمتُْم بِِه ِكتَاَب اّللَّ

“আযম দতামাষদর মষধ্য দরষখ দেলাম আল্লাহর যকতাব। িযদ দতামরা 
তা আাঁকষড় ধ্র এরপষর দতামরা কখষনা পর্থভ্রষ্ট হষব না।” 

يَْت   دَّ
َ
نََّك قَْد بَلَّْغَت َوأ

َ
ْنتُْم قَائِلُوَن. قَالُوا نَْشَهُد أ

َ
ْنتُْم َمْسئُولُوَن َعًنِّ َفَما أ

َ
َوأ

 َونََصْحَت. 

“আমার বযাপাষর দতামাষদরষক প্রশ্ন করা হষব, তখন দতামরা যক 
বলষব? তারা বলল, আমরা সােী যদযে, যনশ্চয় আপযন আপনার 

                                                           
325 আল্লাহর বাণীযি হষে,  ِفَانِْكُحوا َما َطاَب  لَُكمْ  ِمنَ  النَِّساء “তাহষল দতামরা যবষয় কর 

মযহলাষদর মষধ্য িাষক দতামাষদর ভাষলা লাষে”। [সূরা আন-যনসা, আয়াত: ৩] 
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রষবর বাণীসমূহ দপৌঁযুষয় যদষয়ষুন, অযপ্ত দাযয়ত্ব আদায় কষরষুন, 
উম্মতষক উপষদশ যদষয়ষুন।” 

َماِء َوَينِْكبَُها إََِل اَلَّاِس   بَّابَِة يَْرَفُعَها إََِل السَّ ْصبُِعِه السَّ
ُ
اللَُّهمَّ اْشَهِد » ُثمَّ قَاَل بِأ

 «.اللَُّهمَّ اْشَهِد اللَُّهمَّ اْشَهدْ 

“অতুঃপর যতযন তাাঁর শাহাদাত আঙু্গলী আকাষশর যদষক তুষল মানুষের 
যদষক ইশারা কষর বলষলন, দহ আল্লাহ আপযন সােী র্থাকুন, দহ 
আল্লাহ আপযন সােী র্থাকুন, দহ আল্লাহ আপযন সােী র্থাকুন।” 

দুই ওয়াক্ত সালাত একসাষর্থ আদায় ও আরাফায় অবস্থান 

৬১- [এরপর যবলাল রাযদয়াল্লাহু আনহু একবার আিান যদষলন।326] 

৬২- অতুঃপর ইকামত যদষলন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ 
ওয়াসাল্লাম (সবাইষক যনষয়) দিাহষরর সালাত আদায় করষলন। যবলাল 
রাযদয়াল্লাহু আনহু পুনরায় ইকামত যদষলন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইযহ ওয়াসাল্লাম আসষরর সালাতও আদায় করষলন। 

৬৩- যতযন উভয় সালাষতর মাঝখাষন অনয দকাষনা সালাত আদায় 
কষরন যন। 

৬৪- অতুঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম [কাসওয়া 
নামক উষির327] যপষঠ আষরাহন করষলন। এমনযক যতযন উকুষফর 
স্থাষন এষলন। তাাঁর বাহন কসওয়ার দপি বড় বড় পার্থষরর যদষক 
যফযরষয় রাখষলন এবং িারা পাষয় দহাঁষি তাাঁর সাষর্থ এষসযুষলন, যতযন 
                                                           
326 দাষরমী, হাদীস নং ১৮৯২। 
327 যতরযমিী, হাদীস নং ৮৭৯।  
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তাষদর সকলষক তাাঁর সামষন রাখষলন। অতুঃপর যকবলামুখী 
হষলন।328  

৬৫- যতযন দসখাষনই উকূফ করষত র্থাকষলন, এমনযক সূি্ ডুষব 
দেষল। (পযশ্চম আকাষশর) হলুদ আভা যফষক হষয় দেল এমনযক 
লাযলমাও দূর হষয় দেল329। 

৬৬- আর যতযন বলষলন,  

 «قَْد َوَقْفُت َهُهنَا وََعَرفَُة ُُكَُّها َمْوقٌِف »

“আযম এখাষন উকুফ করলাম যকন্তু আরাফার পুষরা এলাকা উকূষফর 
স্থান।”330  

৬৭- এরপর যতযন উসামা ইবন িাষয়দষক তাাঁর উষির দপুষন 
বসাষলন।  

আরাফা দর্থষক প্রস্থান 

৬৮- অতুঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম মুিদাযলফার 
যদষক রওয়ানা হষলন। ‘আর যতযন তখন যুষলন শান্ত-সুযস্থর।’331 
                                                           
328 অনয হাদীষস এষসষু, যতযন উকূফ কষরষুন, উভয় হাত তুষল দদা‘আ কষরষুন। 

হাোতুন নাবী, পৃ. ৩৭। 
329 সূি্াষস্তর পর আরাফাহ দর্থষক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাষমর প্রস্থান 

মুশযরকষদর আিাষরর সাষর্থ যভন্নতা সৃযষ্টর লষেযই যুল। দকননা মুশযরকরা 
সূি্াষস্তর আষেই আরাফা তযাে করষতা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম 
বষলষুন, আমাষদর আদশ্ তাষদর দর্থষক যভন্ন। 

330 আবূ দাঊদ, নাসাঈ, মুসনাষদ আহমদ। 
331 আবূ দাঊদ, হাদীস নং ১৯২০; নাসাঈ, হাদীস নং ৩০২১। 
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কাসওয়া নামক উষির লাোম শক্তভাষব দিষন ধ্রষলন, এমনযক 
উষির মার্থা তাাঁর হাওদার332 সাষর্থ ুুাঁষয় িাযেল। আর যতযন তাাঁর ডান 
হাত যদষয় ইশারা কষর বলষলন, 

ِكينَةَ » ِكينََة السَّ َها اَلَّاُس السَّ يُّ
َ
 «أ

“দহ দলাক সকল! শান্ত হও শান্ত হও, ধ্ীর-যস্থরভাষব এযেষয় িল”।  

৬৯- িখনই যতযন দকাষনা বালুর যিলায় দপৌঁুষতন, তখনই তা 
অযতক্রম করার সুযবধ্াষর্্থ উষির রযশ যঢলা কষর যদষতন। এমযনভাষব 
এষত উষঠ তা অযতক্রম করষতন।  

মুিদাযলফায় দুই সালাত একসাষর্থ আদায় এবং দসখাষন রাযত্র িাপন 

৭০- অবষশষে যতযন মুিদাযলফায় এষলন। অতুঃপর এক আিান ও 
দুই ইকামতসহ মােযরব ও এশার সালাত একসাষর্থ আদায় করষলন। 

৭১- এ দু’সালাষতর মাঝখাষন যতযন দকাষনা তাসবীহ বা নফল সালাত 
আদায় করষলন না।  

৭২- এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম শুষয় পড়ষলন। 
যতযন দশায়া অবস্থায় ফজর (সুবষহ সাযদক) উদয় হষলা। 

৭৩- ফজষরর সময় যনযশ্চত হওয়ার পর (আওয়াল ওয়াষক্ত) আিান ও 
ইকামষতর পর ফজষরর সালাত আদায় কষরন। 

                                                           
332 আবূ দাঊদ, হাদীস নং ১৯০৫। 
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মাশ‘আষর হারাম তর্থা মুিদাযলফায় অবস্থান 

৭৪- অতুঃপর যতযন কাসওয়ায় আষরাহন কষর মাশ‘আষর হারাষম 
এষলন। [যতযন তাষত িড়ষলন।333]  

৭৫- এরপর যতযন যকবলামুখী হষয় আল্লাহর কাষু দদা‘আ 
করষলন।334 [অতুঃপর আল্লাহর প্রশংসা করষলন।335] তাাঁর মহত্ব, 
দশ্রষ্ঠত্ব ও একত্ববাষদর দঘােণা যদষলন। 

৭৬- পূব্ আকাশ পূণ্ ফস্া হওয়া পি্ন্ত যতযন দসখাষন অবস্থান 
করষলন। 

৭৭- [যতযন বলষলন,  

 «قَْد َوَقْفُت َهُهنَا َوالُْمْزَدِلَفُة ُُكَُّها َمْوقٌِف »

“আযম এখাষন অবস্থান কষরযু যকন্তু মুিদাযলফার পুষরািাই 
অবস্থানস্থল।”336] 

জামরাষত কঙ্কর যনষেষপর উষেষশয মুিদাযলফা দর্থষক রওয়ানা 

৭৮- অতুঃপর যতযন সূি্ উঠার পূষব্ই [মুিদাযলফা337] দর্থষক যমনার 

                                                           
333 আবূ দাউদ, হাদীস নং ১৯০৫। 
334 আবূ দাঊদ, হাদীস নং ১৯০৫। 
335 আবূ দাঊদ, হাদীস নং ১৯০৫।  
336 নাসাঈ, হাদীস নং ৩০৪৫।  
337 বাইহাকী, আসসুনানুল কুবরা, হাদীস নং ৯৫২০।  
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যদষক রওয়ানা হষলন।338 [আর যতযন যুষলন শান্ত ও সুযস্থর।339] 

৭৯- যতযন ফিল ইবন আব্বাসষক যনষজর উষির দপুষন বসাষলন। 
আর দস যুল সুন্দর িুল, উেল ফস্ার অযধ্কারী বযযক্ত।  

৮০- রাসুলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম িখন যমনার যদষক 
রওয়ানা হষলন। তাাঁর কাু যদষয় কযতপয় মযহলা িলষত লােল, আর 
ফিল তাষদর যদষক তাকাযেষলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ 
ওয়াসাল্লাম তাাঁর হাত ফিষলর দিহারায় রাখষলন। আর ফিল তার 
দিহারা অনযযদষক যফযরষয় যনষলন। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইযহ ওয়াসাল্লাম তাাঁর হাত অনয যদক দর্থষক সযরষয় ফিষলর 
দিহারার উপর আবার দরষখ দিযদষক দস দদখযুল দসযদক দর্থষক তার 
দিহারা ঘুযরষয় যদষলন।  

৮১- অবষশষে যতযন মুহাসসার উপতযকার দকাষল340 দপৌঁুষল উষির 
েযত যকুুিা বাযড়ষয় যদষলন [এবং বলষলন, « ُِكينَة «َعلَيُْكُم السَّ  

“দতামরা শান্ত ও সুযস্থরভাষব িল।”341] 

                                                           
338 সূষি্াদষয়র পূষব্ মুিদাযলফা দর্থষক প্রস্থান মুশযরকষদর আিাষরর সাষর্থ যভন্নতা 

সৃযষ্টর লষেযই যুল। দকননা মুশযরকরা মুিদাযলফা তযাে করষতা সূষি্াদষয়র 
পর। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলষুন, ‘আমাষদর আদশ্ ওষদর 
দর্থষক যভন্ন।’ 

339 আবূ দাঊদ, হাদীস নং ১৯৪৪।  
340 এই জায়োষত আবরাহার হযস্ত বাযহনীষক আল্লাহ তা‘আলা বংশ কষর 

যদষয়যুষলন। ইবনুল -কাইষয়যম রহ .বষলন , মুহাসসর যমনা ও মুিদাযলফার 
মাঝখাষন অবযস্থত। এিা যমনা ও মুিদাযলফার অন্তভ্ুক্ত নয়।  

341 দাষরমী, হাদীস নং ১৯৩৩।  
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বড় জামরায় কঙ্কর যনষেপ 

৮২- তারপর যতযন মাঝপর্থ ধ্ষর িলষত র্থাকষলন, িা দতামাষক বড় 
জামরার যনকি যদষয় দবর কষর দদয়।342 অবষশষে যতযন োষুর 
সযন্নকষি অবযস্থত জামরায় এষস দপৌঁুষলন। 

৮৩- অতুঃপর [সূি্ পূণ্ আষলাযকত হওয়ার পর343] যতযন বড় 
জামরাষত সাতযি কঙ্কর যনষেপ করষলন। 

৮৪- প্রযতযি কঙ্কর যনষেষপর সময় ‘আল্লাহু আকবার’ বলষলন। বুষির 
নযায় যুল প্রষতযকযি কঙ্কর। 

৮৫- যতযন তাাঁর বাহষন আষরাহন অবস্থায় উপতযকার মধ্যভাে দর্থষক 
কঙ্কর যনষেপ কষরষুন ‘আর যতযন’344 বলযুষলন,’  

ُحجُّ »
َ
ْدرِى لََعىلِّ اَل أ

َ
ُخُذوا َمنَاِسَكُكْم فَإِِّنِّ اَل أ

ْ
ِِت َهِذهِ  تِلَأ  «َبْعَد َحجَّ

‘দতামরা দিন দতামাষদর হষজর যবযধ্-যবধ্ান যশষখ নাও। দকননা 
আমার জানা দনই, হয়ত আযম এই হষজর পষর আর হজ করষত 
পারব না।’345 

৮৬- জাষবর রাযদয়াল্লাহু আনহু বলষলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ 

                                                           
342 নাসাঈ, হাদীস নং ৩০৫৪; আবূ দাঊদ, হাদীস নং ১৯০৫। 
343 সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১২৯৯; সহীহ ইবন খুিাইমাহ, হাদীস নং ২৯৬৭; 

বাইহাকী, মা‘যরফাতুস সুনাযন ওয়াল আসার, হাদীস নং ১০২৩৮।  
344 নাসাঈ, হাদীস নং ৩০৬২।  
345 সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১২৭৯; আবূ দাঊদ, হাদীস নং ১৯৭০। 
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ওয়াসাল্লাম[তাশরীষকর সকল যদষন346] [সূি্ দহষল িাওয়ার 
পষর347] কঙ্কর যনষেপ করষলন348। 

৮৭- [যতযন আকাবা তর্থা বড় জামরাষত কঙ্কর যনষেপরত অবস্থায় 
সুরাকা তাাঁর সাষর্থ সাোত করষলন। অতুঃপর বলষলন, ইয়া 
রাসূলাল্লাহ এিা যক খাস কষর আমাষদর জনয? যতযন বলষলন,  

بَدٍ »
َ
 «اَل بَْل أل

“না। বরং সবসমষয়র জনয।”349] 

পশু িষবহ ও মার্থা মুণ্ডন 

৮৮- অতুঃপর যতযন পশু িষবষহর স্থাষন দেষলন। যনজ হাষত দতেযিযি 
[উি350] িষবহ করষলন। 

৮৯- অতুঃপর আলী রাযদয়াল্লাহু আনহুষক অবযশষ্টগুষলা িষবহ করার 
দাযয়ত্ব যদষলন যতযন তাষক যনষজর হাদীষত শরীক রাখষলন।  

৯০- এরপর প্রষতযক িষবহকৃত জন্তু দর্থষক এক িুকষরা কষর যনষয় 
রান্না করষত হুকুম যদষলন। সবিুকষরাগুষলা এক পাযতষল দরষখ রান্না 
করা হল। অতুঃপর দু’জষন দোশত দখষলন এবং শুরবা পান 
করষলন।  

                                                           
346 মুসনাষদ আহমদ, হাদীস নং ১৫২৯১।  
347 সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১২৯৯।  
348 যিলহজ মাষসর ১১, ১২ ও ১৩ তাযরখষক বলা হয় আইয়যাষম তাশরীক। 
349 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭২৩০।  
350 ইবন মাজাহ্, হাদীস নং ৩০৭৪।  
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৯১- [এক বণ্নায় এষসষু, জাষবর রাযদয়াল্লাহু আনহু বষলন, 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম যনষজর স্ত্রীেষণর পে দর্থষক 
একযি োভী িষবহ কষরষুন।351]  

৯২- [অনয বণ্নায় এষসষু, যতযন সাত জষনর পে দর্থষক একযি উি 
িষবহ কষরষুন। আর সাতজষনর পে দর্থষক একযি োভী িষবহ 
কষরষুন।352] সুতরাং আমরা সাতজন উষি শরীক হলাম। একজন 
দলাক রাসূলষক বলষলন, আপযন যক মষন কষরন, োযভষতও শরীক 
হওয়া িাষব? তখন যতযন বলষলন, 

 «َما ِِهَ إاِلَّ ِمَن اْْلُْدنِ »

“োভীষতা উষির (যবধ্াষনর) অন্তভু্ক্ত।”353 

৯৩- অপর বণ্নায় জাষবর রাযদয়াল্লাহু আনহু বষলন, আমরা যমনায় 
যতনযদন উষির দোশত দখষয় যবরত রইলাম। অতুঃপর রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম আমাষদরষক অনুমযত যদষয় বলষলন, 

 «ُُكُوا َوتََزوَُّدوا»

“দতামরা খাও এবং পাষর্থয় যহষসষব দরষখ দাও354”355 [জাষবর 
                                                           
351 সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১৩১৯। 
352 সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১২১৩। 
353 সহীহ বুখারী যফত তারীখ। 
354 মুশযরকরা তাষদর িষবহকৃত হাদীর দোশত ভেণ করত না। তা তারা যনষজষদর 

জনয হারাম মষন করত। মহান আল্লাহ ও তাাঁর রাসূল তা খাওয়ার আষদশ 
দদওয়ার মাধ্যষম জাষহলী কু-প্রর্থাগুষলার যবলুযি ঘিান। 

355 মুসনাষদ আহমদ, হাদীস নং ১৪৪১২। 
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রাযদয়াল্লাহু আনহু বষলন, অতুঃপর আমরা দখলাম এবং জমা কষর 
রাখলাম।356] [এমনযক এগুষলা যনষয় আমরা মদীনায় দপৌঁুলাম।357] 

১০ যিলহষজর আমলসমূষহ ধ্ারাবাযহকতা রো না হষল অসুযবধ্া দনই 

৯৪- জাষবর রাযদয়াল্লাহু আনহু বষলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ 
ওয়াসাল্লাম পশু িষবহ করষলন, [অতুঃপর মার্থা মুণ্ডন করষলন।358] 

৯৫- [কুরবানীর যদন যমনাষত359] মানুষের প্রষশ্নাত্তষরর জনয বসষলন, 
[দস যদষনর360] আমলগুষলাষত [আষে পষর হষয়ষু361] এমন যবেষয় 
প্রশ্ন করা হষল যতযন বষলষুন, 

 «اَل َحَرَج اَل َحَرجَ »

“দকাষনা সমসযা দনই, দকাষনা সমসযা দনই”। 

এমনযক এক বযযক্ত এষস বলষলন, আযম িষবহ করার পূষব্ মার্থা 
মুণ্ডন কষর দফষলযু। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম 
বলষলন,  

 «َواَل َحَرج»

“দকাষনা সমসযা দনই।” 

                                                           
356 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৭১৯; মুসনাষদ আহমদ, হাদীস নং ১৪৪১২।  
357 মুসনাষদ আহমদ, হাদীস নং ১৪৪১২। 
358 মুসনাষদ আহমদ, হাদীস নং ৬৩৯১।  
359 ইবন মাজাহ্ , হাদীস নং ৩০৫২।  
360 ইবন মাজাহ্ , হাদীস নং ৩০৫২। 
361 ইবন মাজাহ্ , হাদীস নং ৩০৫২। 
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৯৬- অনয একজন এষস বলষলন, ‘আযম কঙ্কর যনষেষপর পূষব্ মার্থা 
মুণ্ডন কষরযু, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বলষলন, 

 «اَل َحَرجَ »

“দকাষনা সমসযা দনই।”  

৯৭- এরপর আষরক জন বলষলন, আযম কঙ্কর যনষেষপর পূষব্ 
তাওয়াফ কষরযু, যতযন বলষলন, 

 «اَل َحَرجَ »

“দকাষনা সমসযা দনই।”362  

৯৮- [অনয আষরক বযযক্ত এষস বলল, আযম পশু িষবষহর আষে 
তাওয়াফ কষরযু। যতযন বলষলন, িষবহ কর। 

 «اَل َحَرجَ »

‘দকান সমসযা দনই।’363]  

৯৯- [অনয আষরক বযযক্ত এষস বলষলন, আযম কঙ্কর যনষেষপর পূষব্ 
পশু িষবহ কষরযু। যতযন বলষলন, 

 «اْرِم ، َواَل َحَرجَ »

“যনষেপ কর। দকাষনা সমসযা দনই।”364] 

                                                           
362 দাষরমী, হাদীস নং ১৯২১।  
363 দাষরমী, হাদীস নং ১৯২১।  
364 মুসনাষদ আহমদ, হাদীস নং ৬৮০০।  
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১০০- [অতুঃপর আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম 
বলষলন, 

 «َمنَْحرٌ  قَْد ََنَْرُت َهُهنَا َوِمًًن ُُكَُّها»

“আযম এখাষন িষবহ করলাম, আরা যমনা পুষরািাই িষবষহর 
স্থান।”365] 
১০১-  ٌَة َطِريٌْق َوَمنَْحر «َوُُكُّ فَِجاٍج َمكَّ  [“মক্কার প্রযতযি অযলেযল, িলার 

পর্থ এবং িষবষহর স্থান।”366] 

১০২- رحالكم فاَنروا ِف  [“অতএব, দতামরা দতামাষদর অবস্থানস্থষল 

পশুসমূহ দর্থষক িষবহ কর।”367] 

ইয়াউমুন-নহর তর্থা ১০ তাযরষখর ভােণ 

১০৩- জাষবর রাযদয়াল্লাহু আনহু বষলন, ‘কুরবানীর যদন আমাষদর 
উষেষশয রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম ভােণ যদষলন। 
যতযন বলষলন,  

ْعَظُم ُحْرَمٌة ؟» 
َ
يُّ يَْوٍم أ

َ
 َفَقالُْوا: يَْوُمنَا َهَذا «أ

“সম্মাষনর যদক দর্থষক দকাষনা যদনযি সবষিষয় বড় ? তারা বলষলন, 
আমাষদর এই যদনিা।” 

ْعَظُم ُحْرَمٌة ؟» قَاَل: 
َ
يُّ َشْهٍر أ

َ
 قالوا: َشْهُرنَا َهَذا «أ

                                                           
365 মুসনাষদ আহমদ, হাদীস নং ১৪৪৪০। 
366 আবূ দাঊদ, হাদীস নং ১৯৩৭। 
367 সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১২১৮।  
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“যতযন বলষলন, দকাষনা মাস সম্মাষনর যদক দর্থষক সবষিষয় বড়? 
তারা বলষলন, আমাষদর এই মাস।” 

ْعَظُم ُحْرَمًة ؟»قَاَل:  
َ
يُّ بَََّلٍ أ

َ
نَا َهذَ « أ  اَفَقالُْوا: بَََّلُ

“যতযন বলষলন, দকাষনা শহর সম্মাষনর যদক দর্থষক সবষিষয় বড়? 
তারা বলষলন, আমাষদর এই শহর।” 

ْمَوالَُكْم َعلَيُْكْم َحَراٌم َكُحْرَمِة يَْوِمُكْم َهَذا ِِف » قَاَل: 
َ
فَإِنَّ ِدَماَءُكْم َوأ

ُكْم َهَذا ِِفْ َشْهِرُكْم َهَذا  «بَََّلِ

“যতযন বলষলন। যনশ্চয় দতামাষদর রক্ত ও দতামাষদর সম্পদ আজষকর 
এই যদন, এই শহর, এই মাষসর নযায় সম্মাযনত।” 

 .«اَللَُّهمَّ اْشَهدْ » قَالُْوا: َنَعْم . قَاَل: «َهْل بَلَّْغُت ؟ » 

“আযম যক দপৌঁুাষত দপষরযু? তারা বলষলন, হযাাঁ। যতযন বলষলন, দহ 
আল্লাহ আপযন সােী র্থাকুন।”368 

তাওয়াষফ ইফািা তর্থা বায়তুল্লাহর ফরি তাওয়াফ আদায় 

১০৪- ‘অতুঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বাহষন 
সাওয়ার হষয় মক্কায় দেষলন। যতযন তাওয়াফা ইফািা (তর্থা 
বায়তুল্লাহর ফরি তাওয়াফ) কষর যনষলন। [সাহাবীেণও তাওয়াফ 
কষর যনষলন।] 

১০৫- [রাসূষলর সাষর্থ িারা যকরান হজ কষরযুষলন তারা সাফা ও 

                                                           
368 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৭১৪। 
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মারওয়ায় সাঈ কষরন যন।369]  

১০৬- অতুঃপর যতযন মক্কায় দিাহষরর সালাত আদায় করষলন।  

১০৭- তারপর আবু্দল মুত্তাযলব দোষত্রর সন্তানষদর যনকি এষলন, 
[আর তারা370] িমিষমর পাযন পান করাযেল যতযন বলষলন,  

ْن َيْغِلبَُكُم اَلَّاُس لََعَ ِسَقايَِتُكْم لََْنَعْ »
َ
ِلِب فَلَْواَل أ ُت انْزُِعوا بًَِن َعبِْد الُْمطَّ

 «َمَعُكمْ 

“দহ আবু্দল মুত্তাযলষবর সন্তানেণ! বালযত ভযত্ কষর পাযন তুষল তা 
হাজীষদরষক পান করাও। দতামাষদর কাু দর্থষক পাযন পান করাষনার 
দাযয়ত্ব দকষড় দনওয়ার ভয় না র্থাকষল আযমও যনজ হাষত দতামাষদর 
সাষর্থ বালযত ভষর পাযন তুষল তা পান করাতাম।”  

১০৮- অতুঃপর তারা তাাঁষক বালযত ভষর পাযন যদষলন, আর যতযন তা 
পান করষলন। 

হষজর পর আষয়শা রাযদয়াল্লাহু আনহার উমরা পালন 

১০৯- [জাষবর রাযদয়াল্লাহু আনহু বষলন, আষয়শা রাযদয়াল্লাহু আনহা 
ঋতুবতী হষলন, যতযন হষজর সমস্ত আমল সম্পন্ন করষলন। যকন্তু 
বায়তুল্লাহ’র তাওয়াফ কষরন যন।371]  

১১০- [যতযন বলষলন, িখন যতযন পযবত্র হষলন, কা‘বার তাওয়াফ 

                                                           
369 আবূ দাঊদ, হাদীস নং ১৭৮৮; ত্বা-হাবী, হাদীস নং ২৪৩৬।  
370 আবূ দাঊদ, হাদীস নং ১৯০৫; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৩০৭৪।  
371 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৭৮৫; মুসনাষদ আহমদ, হাদীস নং ২৪৯৩২।  
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করষলন এবং সাফা-মারওয়ায় সাঈ করষলন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বলষলন, 

يًعا» ِك َوُعْمَرتِِك َْجِ  «قَْد َحلَلِْت ِمْن َحجِّ

“তুযম দতা দতামার হজ ও উমরা উভয় দর্থষক হালাল হষয়ষু।”372] 

১১১- [আষয়শা রাযদয়াল্লাহু আনহা বলষলন, দহ আল্লাহর রাসূল, 
দতামরা সবাই হজ ও উমরা কষর িাষব আর আযম যক শুধু্ হজ কষর 
িাব?373] যতযন বলষলন,  

 «إِنَّ لَِك ِمثَْل َما لَُهمْ »

[দতামারও দতা তাষদর মষতা হজ ও উমরা হষয় যেষয়ষু।374] 

১১২- [আষয়শা রাযদয়াল্লাহু আনহা বলষলন, আযম মষন কষ্ট পাযে, 
দকননা আযম দতা শুধু্ হষজর পষর বায়তুল্লাহ’র তাওয়াফ কষরযু।375] 

১১৩- [জাষবর রাযদয়াল্লাহু আনহু বলষলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইযহ ওয়াসাল্লাম নরম স্বভাষবর দলাক যুষলন। িখন আষয়শা 
রাযদয়াল্লাহু ‘আনহা যকুু কামনা করষতন, যতযন দসযদষক লেয 
রাখষতন।376] 

                                                           
372 সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১২১৩; আবূ দাঊদ, হাদীস নং ১৭৮৫। 
373 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৭৮৫; মুসনাষদ আহমদ, হাদীস নং ১৪২৭৯।  
374 মুসনাষদ আহমদ, হাদীস নং ১৪৯৪৩। 
375 সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১২১৩; আবূ দাঊদ, হাদীস নং ১৭৮৫; নাসাঈ, হাদীস 

নং ২৭৬৩; মুসনাষদ আহমদ, হাদীস নং ১৪৩২২। 
376 সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১২১৩। 
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১১৪- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বলষলন,  

ْعِمْرَها ِمَن اتلَّنِْعيمِ فَاْذهَ »
َ
 «ْب بَِها يَا َعبَْد الرَِّْحَِن فَأ

“দহ আবু্দর রহমান তুযম তাষক যনষয় িাও এবং তাষক তানঈম দর্থষক 
উমরা করাও।”377  

১১৫- [অতএব, আষয়শা রাযদয়াল্লাহু আনহা হষজর পষর উমরা 
করষলন।378] [এরপর যফষর এষলন।379] [এই ঘিনাযি যুল হাসবার 
রাষত380’381] 

                                                           
377 ইবন আব্বাস রাযদয়াল্লাহু ‘আনহুমা বষলন ‘আল্লাহর শপর্থ মুশযরকষদর প্রর্থা 

বাযতল করার জনয রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম আষয়শা 
রাযদয়াল্লাহু ‘আনহাষক যিলহজ মাষস উমরা কযরষয়ষুন। কুরাইশ দোত্র ও 
তাষদর অনুসারীরা বলষতা, ’িখন উষির দলাম েযজষয় দবযশ হষব এবং পৃষ্ঠষদশ 
সুস্থ হষব এবং সফর মাস প্রষবশ করষব তখনই উমরাকারীর উমরা সহীহ 
হষব’। তারা যিলহজ ও মুহররম দশে হওয়ার পূষব্ উমরা হারাম মষন করত।’ 
(আবূ দাঊদ, হাদীস নং ১৯৮৭)  

378 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৬৫১; মুসনাষদ আহমদ, হাদীস নং ২৪৯৩৩।  
379 মুসনাষদ আহমদ, হাদীস নং ১৪৯৪২। 
380 দসযি হষে আইয়াষম তাশরীষকর পষরর রাত্রী। অর্থ্াৎ ১৪ তাযরষখর রাত। 

এিাষক মুহাসসাষবর রাতও বলা হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম ও 
সাহাবীেণ ১৪ তাযরষখর রাষত এই জায়োয় রাত িাপন কষরযুষলন। দিসব 
জায়োয় পূষব্ যশক্ বা কুফর কম্ অর্থবা আল্লাহর শত্রুতা প্রকাশ করা হষয়ষু 
দসসব জায়োয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম ইোকৃতভাষব 
ইসলাষমর যনদশ্নসমূহ প্রকাশ কষরষুন। এই মষম্ যতযন মীনায় বষলন, ‘আমরা 
আোমীকাল বনু যকনানার খায়ষফ (অর্থ্াৎ মুহাসসব তর্থা হাসবা নামক জায়োয়) 
দিষত িাযে, দিখাষন তারা কুফরকষম্র ওপর অঙ্গীকারাবদ্ধ হষয়যুল, আর তা 
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১১৬- [জাষবর রাযদয়াল্লাহু আনহু বষলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ 
ওয়াসাল্লাম যবদায়ী হষজ যনষজর বাহষন আষরাহন কষর বায়তুল্লাহর 
তাওয়াফ করষলন আর যনষজর বাাঁকা লাযঠ যদষয় হাজষর আসওয়াদ 
স্পশ্ করষলন, িাষত মানুষেরা তাাঁষক দদখষত পায় এবং উপষর হষয় 
তাষদর তত্বাবধ্ান করষত পাষরন। আর িাষত তারা তাাঁর যনকি 
যজজ্ঞাসা করষত পাষর। দকননা মানুষেরা তাাঁষক যঘষর রাখযুল।382] 

১১৭- [জাষবর রাযদয়াল্লাহু আনহু বষলন, ‘একজন মযহলা তার একযি 
বাচ্চা তাাঁর সামষন উাঁিু কষর ধ্ষর বলষলন, দহ আল্লাহর রাসূল, এই 
বাচ্চা যক হজ করষত পারষব? যতযন বলষলন,  « ٌْجر

َ
«َنَعْم َولَِك أ  “হযাাঁ। 

আর দতামার জনয রষয়ষু পুরস্কার।”383] 

                                                                                                                  

যুল এই দি কুরাইশ ও যকনানাহ, বনু হাশীম ও বনু আবু্দল মুত্তাযলব এর 
যবরুষদ্ধ এই মষম্ শপর্থ কষরযুল দি, তাষদর সাষর্থ তারা তববাযহক সম্পক্ 
কাষয়ম করষব না, দবিাষকনা করষব না, িতেণ না নবীষক তাষদর কাষু 
দসাপদ্ করা হয়। (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫৯০।) ইবনুল কাইষয়যম 
বষলষুন, ‘এিাই যুল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাষমর অভযাস দি 
যতযন কুফষরর যনদশ্ষনর স্থানসমূষহ তাওহীষদর যনদশ্ন প্রকাশ করষতন। 
(িাদুল মা‘আদ)  

381 সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১২১৩; আবূ দাঊদ, হাদীস নং ১৭৮৫। 
382 সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১২৭৩।  
383 যতরযমিী, হাদীস নং ৯২৪; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ২৯১০। 
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পঞ্চম অধ্যায়: উমরা 

 

 প্রর্থম. ইহরাম  

 যিতীয়. মক্কায় প্রষবশ  

 তৃতীয়. মসযজষদ হারাষম প্রষবশ  

 িতুর্থ.্ বাইতুল্লাহ’র তাওয়াফ  

 পঞ্চম. সাঈ  

 েষ্ঠ. মার্থার িুল দুাি বা মুণ্ডন করা  
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উমরা 

বাংলাষদশী হাজীষদর অযধ্কাংশই তামাতু্ত হজ কষর র্থাষকন। আর 
তামাতু্ত হষজর প্রর্থম কাজ উমরা আদায় করা। তাই যনষে উমরা 
আদাষয়র পদ্ধযত যবস্তাযরত আষলািনা করা হষলা।  

উমরার পযরিয়:  

ইহরাম বাাঁধ্া, তাওয়াফ করা, দুই পব্ষতর মধ্যবত্ী স্থাষন দদৌড়াষনা 
এবং মার্থার িুল মুণ্ডাষনা বা দুাি করা- এই ইবাদত সমযষ্টর নাম 
উমরা। এসষবর যবস্তাযরত যববরণ যনেরূপ:  

প্রর্থম. ইহরাম:  

দিভাষব ফরি দোসল করা হয় মীকাষত দপৌঁুার পর দসভাষব দোসল 
করা সুন্নাত। িাষয়দ ইবন সাযবত রাযদয়াল্লাহু আনহু বযণ্ত হাদীষস 
দিমন উযল্লযখত হষয়ষু:  

ى اَلَِِّبَّ صىل اهلل عليه وسلم ََتَرََّد إلِْهاَلَِلِ َواْغتََسَل »
َ
نَُّه َرأ

َ
 «.أ

“যতযন দদষখন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম ইহরাষমর জনয 
আলাদা হষলন এবং দোসল করষলন।”384  

ইহরাম-পূব্ এই দোসল পুরুে-মযহলা সবার জনয এমনযক হাষয়ি ও 
যনফাসবতী মযহলার জনযও সুন্নাত। কারণ, যবদায় হষজর সময় িখন 
আসমা যবনষত উমাইস রাযদয়াল্লাহু ‘আনহুর পুত্র মুহাম্মাদ ইবন আবূ 

                                                           
384 যতরযমিী, হাদীস নং ৮৩০; ইবন খুিাইমা, হাদীস নং ২৫৯৫; বাইহাকী, হাদীস 

নং ৮৯৪৪।  
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বকর জন্ম গ্রহণ কষরন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম 
তার উষেষশয বষলন,  

ْحِرِِم »
َ
 .«اْغتَِسىِل َواْستَثِْفِرى بِثَوٍْب َوأ

“তুযম দোসল কষরা, কাপড় যদষয় রক্ত আিকাও এবং ইহরাম দবাঁষধ্ 
নাও।”385 

অতুঃপর যনষজর কাষু র্থাকা সষব্াত্তম সুেযন্ধ মার্থা ও দাযড়ষত 
বযবহার করষবন। ইহরাষমর পর এর সুবাস অবযশষ্ট র্থাকষলও তাষত 
দকাষনা সমসযা দনই। আষয়শা যসযেকা রাযদয়াল্লাহু আনহু কতৃ্ক বযণ্ত 
হাদীস দর্থষক দিমনযি জানা িায়, যতযন বষলন,  

ُد ثُ » ْطيَِب َما َُيِ
َ
ْن َُيِْرَم َيتََطيَُّب بِأ

َ
َراَد أ

َ
ِ صىل اهلل عليه وسلم إَِذا أ مَّ ََكَن رَُسوُل اّللَّ
ِسِه َوِْلْيَتِِه َبْعَد َذلَِك 

ْ
ْهِن ِِف َرأ رَى َوبِيَص اَلُّ

َ
«.أ

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম ইহরাষমর প্রস্তুযতকাষল তাাঁর 
কাষু র্থাকা উত্তম সুেযন্ধ বযবহার করষতন। ইহরাষমর পরও আযম 
তাাঁর িুল ও দাযড়ষত এর দতষলর উজ্জ্বলতা দদখষত দপতাম।”386  

প্রষয়াজন মষন করষল এ সময় বেল ও নাভীর যনষির পশম পযরষ্কার 
করষবন; নখ ও দোাঁফ কত্ন করষবন। ইহরাষমর পর িাষত এসষবর 
প্রষয়াজন না হয়- িা তখন যনযেদ্ধ র্থাকষব। এসব কাজ সরাসযর 
সুন্নাত নয়। ইবাদষতর পূব্ প্রস্তুযত যহষসষব এসব করা উযিৎ। ইহরাম 

                                                           
385 সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১২১৮; নাসাঈ, হাদীস নং ২৯১; ইবন মাজাহ, হাদীস 

নং ৩০৭৪। 
386 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৯২৩; সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১১৯০।  
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বাাঁধ্ার অল্পকাল আষে িযদ এসব কাজ কষর দফলা হয় তাহষল 
ইহরাম অবস্থায় আর এসব করষত হষব না। এ দর্থষক আবার অষনষক 
ইহরাষমর আষে মার্থার িুল দুাি করাও সুন্নাত মষন কষরন। ধ্ারণাযি 
ভুল। আর এ উপলষে দাযড় কািার দতা প্রশ্নই ওষঠ না। কারণ, দাযড় 
কািা সবসময়ই হারাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলন, 

كِ » َوارَِب َخاِلُفوا الُْمرْشِ ْحُفوا الشَّ
َ
 .«نَي َوفُِِّروا الِلََِّح َوأ

“দতামরা মুশযরকষদর যবরুদ্ধািারণ কষরা। দাযড় লবা কষরা এবং 
দোাঁফ দুাি কষরা।”387 

দোসল, পযরষ্কার-পযরেন্নতা ও সুেযন্ধ বযবহার -এসব পব্ সমাি 
করার পর ইহরাষমর দপাশাক পরষবন। সম্ভব হষল দকাষনা নামাষজর 
পর এযি পযরধ্ান করষবন। িযদ এসময় দকাষনা ফরি সালাত র্থাষক 
তাহষল তা আদায় কষর ইহরাম বাাঁধ্ষবন। দিমনযি রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম কষরষুন। নয়ষতা দু’রাকাত 
‘তাযহয়যাতুল অিু’ সালাত পষড় ইহরাষমর কাপড় পযরধ্ান করষবন।  

দজষন দনওয়া ভাষলা, পুরুেষদর ইহরাষমর দপাশাক হষলা, িাদর ও 
লুযঙ্গ। তষব কাপড় দু’যি সাদা ও পযরষ্কার হওয়া মুস্তাহাব। পোন্তষর 
মযহলারা ইহরাষমর দপাশাক যহষসষব িা ইষে তা পরষত পারষবন। 
তষব লেয রাখষত হষব দপাশাকযি দিন দুষলষদর দপাশাক সদৃশ না 
হয় এবং তাষত মযহলাষদর দসৌন্দি্ও প্রসূ্ফযিত না হয়। অনুরূপভাষব 
তারা দনকাব িারা দিহারা আবৃত করষবন না। হাত দমাজাও পরষবন 

                                                           
387 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৮৯২; সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ২৫৯।  



208 
 

না। তষব পর পুরুষের মুষখামুযখ হষল দিহারায় কাপড় দিষন যদষবন। 
ইহরাম অবস্থায় জুষতাও পরষত পারষবন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলন,  

ْد َنْعلنَْيِ فَ » َحُدُكْم ِِف إَِزاٍر َورَِداٍء ، َوَنْعلنَْيِ ، فَإِْن لَْم َُيِ
َ
نْيِ ، َوِْلُْحِرْم أ لْيَلْبَْس ُخفَّ

ْسَفَل ِمَن الَْعِقبَنْيِ 
َ
 .«َوِْلَْقَطْعُهَما َحِتَّ يَُكونَا أ

“দতামাষদর প্রষতযষক দিন একযি লুযঙ্গ, একযি িাদর ও একষজাড়া 
জুষতা পষর ইহরাম বাাঁষধ্। িযদ জুতা না র্থাষক তাহষল দমাজা পরষব। 
আর দমাজা দজাড়া একিু দকষি যনষব দিন তা পাষয়র দোড়ালীর দিষয় 
যনিু হয়।”388  

উযল্লযখত সবগুষলা কাজ দশে হবার পর অন্তর দর্থষক উমরা শুরুর 
যনয়ত করষবন। আর বলষবন,  ًَْلَّيَْك ُعْمَرة (‘লাব্বাইকা উমরাতান’) 

অর্থবা  ًَْلَّيَْك اللَُّهمَّ ُعْمَرة (‘লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা উমরাতান’)। উত্তম 

হষলা, বাহষন িড়ার পর ইহরাম বাাঁধ্া ও তালযবয়া পড়া। দকননা 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম মীকাত দর্থষক রওনা হবার 
উষেষশয বাহষন িষড় বষসষুন তারপর দসযি নষড় উঠষল যতযন 
তালযবয়া পড়া শুরু কষরষুন।  

আর দি বযযক্ত উমরার উষেষশয ইহরাম বাাঁধ্ষব দস িযদ দরাে বা অনয 
যকুুর আশংকা কষরন, িা তার উমরার কাজ সম্পাদষনর পষর্থ বাধ্া 
হষয় দাাঁড়াষব, তাহষল উমরা শুরুর প্রাক্কাষল এভাষব যনয়ত করষবন,  

                                                           
388 মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নং ৪৮৯৯; ইবন খুিাইমা, হাদীস নং ২৬০১।  
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 .«اللَُّهمَّ حَمِِّلِّ َحيُْث َحبَْستَِِن »

(আল্লাহুম্মা মাহাল্লী হায়ুু হাবাসতানী।) 

“দহ আল্লাহ, আপযন আমাষক দিখাষন আিষক যদষবন, দসখাষনই আযম 
হালাল হষয় িাব।”389 অর্থবা বলষবন,  

رِْض َحيُْث ََتِْبُسِِن  َْلَّيَْك اللَُّهمَّ َْلَّيَْك »
َ
 .«، َوحَمِِّلِّ ِمَن األ

(লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, ওয়া মাহাল্লী যমনাল আরযদ হায়ুু 
তাহযবসুনী) 

“লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক। আর দিখাষন আপযন আমাষক 
আিষক যদষবন, দসখাষনই আযম হালাল হষয় িাব।”390 কারণ, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম দুবা‘আ যবনষত জুবাষয়র 
রাযদয়াল্লাহু আনহুষক এমনই যশো যদষয়ষুন। 

এসব কাজ সম্পন্ন করার পর অযধ্কহাষর তালযবয়া পড়ষত র্থাকুন। 
কারণ, তালযবয়া হষজর শব্দেত যনদশ্ন। যবষশেত স্থান, সময় ও 
অবস্থার পযরবত্নকাষল দবযশ দবযশ তালযবয়া পড়ষবন। দিমন, 
উচ্চস্থাষন আষরাহন বা যনেস্থাষন অবতরষণর সময়, রাত ও যদষনর 
পযরবত্ষনর সময় (সূষিা্দয় ও সূি্াস্তকাষল), দকাষনা অনযায় বা 
অনুযিত কাজ হষয় দেষল এবং সালাত দশষে- ইতযাযদ সমষয়।391 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম তালযবয়া পড়ষতন এভাষব: 

                                                           
389 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫০৮৯; সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১২০৭। 
390 নাসাঈ, হাদীস নং ২৭৬৬। 
391 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫৪৪; সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১২৮১। 
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ي» َك لََك َْلَّيَْك إِنَّ اْْلَْمَد َواَلِّْعَمَة لََك َوالُْملَْك اَل َْلَّيَْك اللَُّهمَّ َْلَّيَْك َْلَّيَْك اَل ََشِ
يَك لَك  .«ََشِ

(লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা 
লাব্বাইকা, ইন্নাল হামদা ওয়ান যন‘মাতা লাকা ওয়াল মুল্ক, লা শারীকা 
লাক।)392 কখষনা এর সাষর্থ একিু দিাে কষর এভাষবও পড়ষতন:393 

 .يَْك إََِلَ اْْلَقِّ ، َْلَّيَْك َْلَّ 

(লাব্বাইক ইলাহাল হাক্ক লাব্বাইক)। 

ইহরাম পযরধ্ানকারী িযদ  َْلَّيَْك َذا الَْمَعاِرِج (লাব্বাইকা িাল মা‘আযরজ) 

তালযবয়ায় দিাে কষরন, তাও উত্তম। যবদায় হষজ সাহাবীরা 
তালযবয়ায় নানা শব্দ সংষিাজন করযুষলন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ 
ওয়াসাল্লাম দসসব শুষনও তাষদর যকুু বষলন যন।394  

িযদ তালযবয়ায় এভাষব সংষিাজন কষর:  

ْغبَاُء إَِِلَْك َوالَْعَمُل.  َْلَّيَْك َْلَّيَْك وََسْعَديَْك َواْْلَْْيُ بِيََديَْك َْلَّيَك َوالرَّ

(লাব্বাইক, লাব্বাইকা ওয়া সা‘দাইকা ওয়াল খইরা যবইয়াদাইকা, 
লাব্বাইকা ওয়ার রেবাউ ইলাইকা ওয়াল আমাল)। তষব তাষতও 
দকাষনা অসুযবষধ্ দনই। কারণ উমার রাযদয়াল্লাহু আনহু ও তাাঁর পুত্র 
আবদুল্লাহ রাযদয়াল্লাহু আনহু দর্থষক এ ধ্রষনর বাকয সংষিাজষনর 

                                                           
392 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫৪৯, ৫৯১৫; সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১২৮৪। 
393 ইবন মাজাহ, হাদীস নং ২৯২০; নাসাঈ, হাদীস নং ২৭৫২। 
394 মুসনাদ, হাদীস নং ১৪৭৫। 
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প্রমাণ রষয়ষু।395 

পুরুেষদর জনয তালযবয়া উচ্চস্বষর বলা সুন্নাত। রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলন,  

تَاِِّن ِجَْبِ »
َ
ْصَواَتُهْم أ

َ
ْن يَْرَفُعوا أ

َ
ْصَحاِ  َوَمْن َمِِع أ

َ
ْن آُمَر أ

َ
َمَرِِن أ

َ
 -بِاإلِْهاَلِل .يُل فَأ

ْو قَاَل 
َ
 .«بِاتلَّلِْبيَةِ  –أ

“আমার কাষু যজবরীল সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম এষলন। যতযন 
আমাষক (উচ্চস্বষর তালযবয়া পড়ষত) যনষদ্শ যদষলন এবং এ মষম্ 
আমার সাহাবী ও সঙ্গীষদর যনষদ্শ যদষত বলষলন দি, তারা দিন 
ইহলাল অর্থবা যতযন বষলষুন তালযবয়া উাঁিু েলায় উচ্চারণ কষর।”396  

তাুাড়া তালযবয়া দজাষর উচ্চারষণর মাধ্যষম আল্লাহর যনদশ্ষনর 
প্রকাশ ঘষি, একত্ববাষদর দীি দঘােণা হয় এবং যশক্ দর্থষক পযবত্রতা 
প্রকাশ করা হয়। পোন্তষর মযহলাষদর জনয সকল আষলষমর 
ঐকমষতয তালযবয়া, যিযকর ও দদা‘আ ইতযাযদ শাযব্দক ইবাদষত স্বর 
উাঁিু না করা সুন্নাত। এিাই পদ্া রো এবং যফতনা দমষন সহায়ক।  

ইহরাষমর আষে ও পষর হজ-উমরাকারীরা দিসব ভুল কষর র্থাষকন 

১. সমুদ্র বা আকাশ পষর্থ মীকাষতর সমান্তরাল হষল ইহরাম না দবাঁষধ্ 
যবমান অবতরণ করা পি্ন্ত দদযর করা। এযি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ 
ওয়াসাল্লাষমর বাণীর পযরপন্থী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ 
ওয়াসাল্লাম বষলষুন,  

                                                           
395 সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১১৮৪। 
396 আবু দাঊদ, হাদীস নং ১৮১৪। 
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َراَد اْْلَجَّ َوالُْعْمَرةَ »
َ
ْن أ ََت َعلَيِْهنَّ ِمْن َغْْيِِهنَّ ِممَّ

َ
 «.ُهنَّ لَُهنَّ َولَِمْن أ

“এই মীকাতগুষলা এসষবর অযধ্বাসী এবং এসব স্থাষন পদাপ্ণকারী 
বযহরােত প্রযতযি হজ ও উমরাকারীর জনয ইহরাম বাাঁধ্ার স্থান।”397  

অতএব, যবমাষন বা জাহাষজ আেমনকারীর কত্বয হষলা, মীকাষত 
দপৌঁুার আষেই ইহরাষমর দপাশাক পষর যনষব যকংবা ইহরাষমর 
কাপড় হাষত যনষয় রাখষব, িাষত মীকাষত দপৌঁুা মাত্র তা পষর যনষত 
পাষর। দি যবমাষন ইহরাষমর দপাশাক পরার কর্থা ভুষল িায় যকংবা 
তার পষে বযাে দর্থষক কাপড় দবর করা সম্ভব না হয়, দস তার 
পযরষধ্য় বস্ত্র খুষল একযি িাদর ও একযি লুযঙ্গ পষর যনষব। িযদ লুযঙ্গ 
পরার সুষিাে না পায় তাহষল আপাতত পাজামা বা পযাি পষরই 
লোস্থান ঢাকষব। তারপর িখন সুষিাে পাষব, পাজামা খুষল 
ইহরাষমর কাপড় পষর যনষব। এ জনয তাষক দকাষনা েযতপূরণ যদষত 
হষব না। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলষুন:  

اِويَل » َ ْد إَِزاًرا فَلْيَلْبَِس الِسَّ  «َمْن لَْم َُيِ

“িার লুযঙ্গ দনই দস পাজামা পষর যনষব।”398 

২. অষনক মযহলা ধ্ারণা কষরন, ইহরাষমর জনয কাষলা, সবুজ বা 
সাদা এ জাতীয় যবষশে দপাশাক রষয়ষু। এর দকাষনা যভযত্ত দনই। 
মযহলারা দিষকাষনা কাপড় পযরধ্ান করষত পারষবন। তষব দপাশাকযি 
দসৌন্দি্ প্রদশ্ষন সহায়ক যকংবা পুরুে বা অমুসযলমষদর সাষর্থ 

                                                           
397 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫২৪; সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১১৮১। 
398 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮৪৩, সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১১৭৮। 
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সাদৃশযপূণ্ হষত পারষব না। 

৩. অষনষকর ধ্ারণা, ইহরাষমর দপাশাক ময়লা হষল বা যুাঁষড় দেষলও 
পযরবত্ন করা িায় না। এিা যঠক নয়। সযঠক হষলা, মুহযরষমর জনয 
ইহরাষমর দপাশাক দখালা এবং িখন ইো পযরবত্ন করার অনুমযত 
রষয়ষু।  

৪. অষনক মযহলা তার দিহারা ও দনকাষবর মধ্যস্থাষন কাঠ বা এ 
জাতীয় যকুু রাষখন। িাষত দনকাব তার দিহারা স্পশ্ না কষর। এও 
এক যভযত্তহীন দলৌযককতা। ইসলাষমর সূিনা িুষের দকাষনা মুসযলম 
মযহলা এমন কষরন যন; বরং মযহলারা পরপুরুে সামষন এষল মুষখ 
দনকাব না যদষয় ওড়না ঝুযলষয় দিহারা আড়াল করষব। পরপুরুে না 
র্থাকষল মুখ দখালা রাখষবন। ওড়না তার দিহারা স্পশ্ করষলও 
দকাষনা সমসযা দনই।  

৫. উমরা বা হজ করার যনয়ত কষরও অষনক মযহলা হাষয়ি বা 
যনফাস অবস্থায় মীকাত দর্থষক ইহরাম বাাঁষধ্ন না। এ এক প্রকাশয 
ভুল। যনফাস বা হাষয়িবতী মযহলার জনযও মীকাত দর্থষক ইহরাম 
বাাঁধ্া ফরি। উপরন্তু যনফাস বা হাষয়িযবহীন স্বাভাযবক মযহলাষদর 
মষতা তাষদর জনযও দোসল ও পযবত্রতা অজ্ন করার যবধ্ান রাখা 
হষয়ষু। যনফাস ও হাষয়িবতী মযহলারা অনযসব হজ ও উমরাকারীর 
নযায় সবই করষত পারষবন। দকবল পযবত্র হওয়ার আে পি্ন্ত 
বাইতুল্লাহ’র তাওয়াফ করষত পারষবন না। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইযহ ওয়াসাল্লাম আসমা যবনষত উমাইসষক মীকাষত (বাচ্চা প্রসব 
করার পর) যনফাস শুরু হষল বষলন,  



214 
 

ْحِرِِم اْغتَِسىِل َواْستَثِْفِرى بِثَوْ »
َ
 «.ٍب َوأ

“দোসল কষরা, কাপড় যদষয় রক্ত আিকাও আর ইহরাম দবাঁষধ্ 
নাও।”399 আর ইহরাম অবস্থায় আষয়শা রাযদয়াল্লাহু ‘আনহার ঋতুস্রাব 
শুরু হষল তাাঁর উষেষশয যতযন বষলন,  

« 
َ
ُ لََعَ َبنَاِت آَدَم فَاقِِْض َما َيْقِِض اْْلَاجُّ َغْْيَ أ ْمٌر َكتَبَُه اّللَّ

َ
ْن اَل َتُطوِِف إِنَّ َهَذا أ
 .«بِاْْلَيِْت 

“এযি এমন এক যবেয় িা আল্লাহ তা‘আলা আদম কনযাষদর ওপর 
যলষখ যদষয়ষুন। (এিা দতা হষবই) সুতরাং তুযম অনয হাজীষদর মষতা 
সবই করষত পারষব, দকবল বাইতুল্লাহ’র তাওয়াফ করষব না।”400  

৬. ইহরাষমর সময় দুই রাকাত সালাত পড়া ওয়াযজব মষন করা।  

৭. অষনষক ইহরাষমর দপাশাক পরষলই ইহরাষমর যনযেদ্ধ কাজগুষলা 
দর্থষক যবরত র্থাকষত হষব বষল মষন কষরন; যকন্তু সযঠক হষলা, বান্দা 
ইহরাম বাাঁধ্ার যনয়ত করষলই দকবল ঐসব কাজ যনযেদ্ধ হয়। িাই 
যতযন তার আষে ইহরাষমর দপাশাক পরুন বা তার পষর।  

৮. অষনষক যশশু-যকষশারষদর ইহরাষমর পর তাষদরষক ক্লান্ত দদষখ 
হজ দভষঙ্গ দদয়। এযিও ভুল। বরং যশশুর অযভভাবষকর উযিৎ, তাষক 
হষজর কাি্াযদ সুষু্ঠভাষব সম্পন্ন করষত সমর্্থন ও সহষিাযেতা করা। 
দিগুষলা দস আদায় করষত পারষব না, অযভভাবক তার পষে দসগুষলা 
আদায় করষবন। 

                                                           
399 সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১২১৮। 
400 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৯৪; সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১২১১। 
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৯. সমষবত কষে তালযবয়া পড়া শরী‘আত কতৃ্ক অনুষমাযদত নয়। 
কারণ, তালযবয়া এমন একযি ইবাদত িা দকবল দসভাষবই করা িায় 
দিভাষব তা বযণ্ত হষয়ষু। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম 
বা তাাঁর সাহাবাষয় দকরাম সমষবতকষে তালযবয়া পষড়ষুন বষল 
প্রমাণ পাওয়া িায় না। 

১০. অনর্্থক কর্থা বা কাজ এবং িা পষর করষলও িষল এমন কাষজ 
যলি হষয় তালযবয়া পড়া দর্থষক যবরত র্থাকা। এর দিষয়ও ভয়ানক 
বযাপার হষলা, েীবত, দিােলষখাযর যকংবা োন বা অনর্্থক দকাষনা 
কাষজ মূলযবান সময় নষ্ট করা।  

যিতীয়. মক্কায় প্রষবশ:  

পযবত্র মক্কায় প্রষবষশর সময় প্রষতযক বযযক্তর উযিৎ, আল্লাহর দশ্রষ্ঠত্ব 
ও মাহাষির কর্থা স্মরণ করা। মনষক নরম করা। আল্লাহর কাষু 
পযবত্র মক্কা দি কত সম্মাযনত ও মি্াদাপূণ্ তা স্মরণ করা। পযবত্র 
মক্কায় র্থাকা অবস্থায় পযবত্র মক্কার ির্থাির্থ মিা্দা দদওয়ার দিষ্টা করা। 
হজ ও উমরাকারী বযযক্তর ওপর পযবত্র মক্কায় প্রষবষশর পর যনেরূষপ 
আমল করা মুস্তাহাব। 

১. উপিুক্ত দকাষনা স্থাষন যবশ্রাম দনয়া, িাষত তাওয়াষফর পূষব্ 
সফষরর ক্লাযন্ত দূর হষয় িায়। শরীষরর স্বতসূ্ফত্তা যফষর আষস। 
যবশ্রাম যনষত না পারষলও দকাষনা সমসযা দনই। ইবন উমার 
রাযদয়াল্লাহু আনহুমা দর্থষক বযণ্ত, যতযন বষলন, 

ةَ » ْصبََح ُثمَّ َدَخَل َمكَّ
َ
 «بَاَت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم بِِذي ُطوًى َحِتَّ أ

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম (হষজর সফষর) িী-তুয়ায় এষস 



216 
 

রাত িাপন করষলন। সকাল হওয়ার পর যতযন মক্কায় প্রষবশ 
করষলন।”401 ইবন উমার রাযদয়াল্লাহু আনহুমা মক্কায় আসষল িী-
তুয়ায় রাত িাপন করষতন। দভার হষল দোসল করষতন। যতযন 
বলষতন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম অনুরূপ 
করষতন।402 বত্মাষন মক্কায় হাজীষদর বাসস্থাষন যেষয় দোসল কষর 
যনষলও এ সুন্নাত আদায় হষয় িাষব।  

২. মুহযরষমর জনয সবযদক যদষয় মক্কায় প্রষবষশর অবকাশ রষয়ষু। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলন,  

َة َطِريٌق »  .«َوُُكُّ فَِجاِج َمكَّ

“মক্কার প্রযতযি অযলেযলই পর্থ (প্রষবষশর স্থান)।”403 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বাতহার মুয়াল্লার যদক 
দর্থষক, িা বত্মাষন হাজূন নামক উাঁিু জায়োয় অবযস্থত ‘কাদা’ নামক 
পর্থ যদষয় মক্কায় প্রষবশ কষরন এবং যনিু জায়ো অর্্থাৎ ‘কুদাই’ 
নামক পর্থ যদষয় দবর হন।404  

সুতরাং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাষমর অনুকরষণ কাষরা পষে 
মক্কায় প্রষবশ ও প্রস্থান করা সম্ভব হষল তা হষব উত্তম।  

                                                           
401 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫৭৪; সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১২৫৯। (বত্মাষন 

জারওয়াল এলাকায় অবযস্থত প্রসূযত হাসপাতাষলর জায়োযির নাম যুল িী-তুয়া।) 
402 সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১২৫৯।  
403 আবূ দাঊদ, হাদীস নং ১৯৩৭।  
404 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫৭৬, অনুরূপ, হাদীস নং ১৫৭৭, ১৫৭৮, ১৫৭৯, 

১৫৮০, ১৫৮১। 



217 
 

যকন্তু বত্মান-িুষে দমািরিাষন কষর আপনাষক মক্কায় দনওয়া হষব। 
আপনার বাসস্থাষন িাওয়ার সুযবধ্ামত পষর্থই আপনাষক দিষত হষব। 
তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম দিযদক দর্থষক মক্কায় 
প্রষবশ কষরষুন, দসযদন দর্থষক প্রষবশ করা আপনার জনয সম্ভব নাও 
হষত পাষর। এষত দকাষনা অসুযবধ্া দনই। আপনার োযড় সুযবধ্ামত 
দি পর্থ যদষয় িাষব, দসপষর্থ যদষয়ই আপযন িাষবন। আপনার বাসস্থাষন 
মালপত্র দরষখ, যবশ্রাম যনষয় উমরার প্রস্তুযত যনষবন।  

মুহযরম দিষকাষনা সময় মক্কায় প্রষবশ করষত পাষর। তষব যদষনর 
প্রর্থম প্রহষর প্রষবশ করা উত্তম। ইবন উমার রাযদয়াল্লাহু আনহুমা 
দর্থষক বযণ্ত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম ‘িী-তুয়ায় রাতিাপন 
কষরন। সকাল হষল যতযন মক্কায় প্রষবশ কষরন।’405 

মক্কা নেরীর মিা্দা 

যবষশ্বর প্রযতযি মুসযলষমর অন্তষর রষয়ষু পযবত্র মক্কা নেরীর প্রযত 
েভীর সম্মান ও শ্রদ্ধাষবাধ্। যিযন হজ বা উমরা করষত িান, অবশযই 
তাষক এ পযবত্র ভূযমষত েমন করষত হষব। তাই এ সম্মাযনত শহর 
সম্পষক্ জানা প্রযতযি মুসযলষমর উপর একান্ত কত্বয। যনষে এই 
মহান নেরীর যকুু তবযশষ্টয তুষল ধ্রা হষলা:  

ক. কুরআন কারীষম পযবত্র মক্কা নেরীর কষয়কযি নাম উষল্লখ করা 
হষয়ষু। দিমন, ১- মক্কা406; ২- বাক্কা407; ৩- উমু্মল কুরা (প্রধ্ান 
                                                           
405 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫৭৪। 
406 সূরা আল-ফাতহ, আয়াত: ২৪। 
407 সূরা আষল ইমরান, আয়াত: ৯৬। 
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শহর)408; ৪- আল-বালাদুল আমীন (যনরাপদ শহর)409। বস্তুত দকাষনা 
যকুুর নাম দবযশ হওয়া তার মাহাষির পযরিায়ক। 

খ. আল্লাহ তা‘আলার পে দর্থষক ওহীর মাধ্যষম হারাষমর সীমানা 
যনধ্্াযরত হষয়ষু। যজবরীল আলাইযহস সালাম কা‘বা ঘষরর যনম্াতা 
ইবরাহীম আলাইযহস সালামষক হারাষমর সীমানা দদযখষয় যদষয়যুষলন। 
তার দদখাষনা মষত ইবরাহীম আলাইযহস সালাম তা যনধ্্ারণ কষরন। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাষমর িুষে হারাষমর সীমানা 
সংস্কার করা হয়।410  

ইমাম নববী রহ. বষলন, হারাষমর সীমানা সম্পষক্ জানা অতযন্ত 
গুরুত্বপূণ্ যবেয়। কারণ এর সাষর্থ প্রিুর যবযধ্-যবধ্াষনর সংয্ষ্টতা 
রষয়ষু।411

 

ে. মক্কা নেরীষত আল্লাহ তা‘আলার অষনক যনদশ্ন রষয়ষু: দিমন, 
আল্লাহ তা‘আলা এ মষম্ বষলন, 

َّن ُِِتِ َءاَي ِِفّيهِّ﴿ ُِِۖتِ َبي   [ ٧٩: مرانع ال] ﴾ِهّيَمِ َر ِإّببَِِمَقا

“তাষত (মক্কা নেরীষত) রষয়ষু অষনক সুস্পষ্ট যনদশ্ন দিমন মাকাষম 
ইবরাহীম।” [সূরা আষল ইমরান, আয়াত: ৯৭] কাতাদা ও মুজাযহদ 

                                                           
408 সূরা আশ-শূরা, আয়াত: ৭। 
409 সূরা আত-তীন, আয়াত: ৩। 
410 আল-ইসাবা : (১/১৮৩)। 
411 তাহিীবুল আসমা ওয়াল লুোত : (৩/৮২)। 



219 
 

রহ. বষলন, ‘প্রকাশয যনদশ্নগুষলার একযি হষলা মাকাষম 
ইবরাহীম।’412 

মূলত মক্কা নেরীর একাযধ্ক নাম, তার সীমাষরখা সুযনধ্্াযরত র্থাকা, 
তার প্রার্থযমক পি্ায় ও যনমা্ষণর সূিনা এবং তাষক হারাম দঘােণার 
মধ্য যদষয় এ নেরীর সম্মান ও উাঁিু মি্াদার কর্থা ফুষি উষঠ।  

১. আল্লাহ তা‘আলা মক্কা নেরীষক হারাম (সম্মাযনত) দঘােণা কষরষুন 

আল্লাহ তা‘আলা দিযদন িমীন ও আসমান সৃযষ্ট কষরষুন দসযদন 
দর্থষকই মক্কা ভূযমষক সম্মাযনত কষরষুন। আল্লাহ তা‘আলা বষলন, 

ّمرِبِإَّنَما ِِ﴿
ُ
نِبُِتِأ

َ
عِبِأ

َ
َِّه َِِرَبُِِبدَِأ َِٱِّذه َِۡلب  [ ٧٨: اَلمل] ﴾َحَرَمَهاََِّلّيٱِةِّلب

“আযমষতা আযদষ্ট হষয়যু এ নেরীর মাযলষকর ইবাদত করষত যিযন 
এষক সম্মাযনত কষরষুন।” [সূরা আন-নামল, আয়াত: ৯১] মক্কা 
যবজষয়র যদন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলন,  

رَْض َفُهَو َحَراٌم ِِبُْرَمِة اهلِل إََِل »
َ
َماَواِت َواأل َمُه اهلُل يَْوَم َخلََق السَّ إِنَّ َهَذا اْْلَََّلَ َحرَّ

 .«يَْوِم الِْقيَاَمةِ 

‘এ শহরযিষক আল্লাহ িমীন ও আসমান সৃযষ্টর যদন দর্থষকই হারাম 
অর্্থাৎ সম্মাযনত কষরষুন। আল্লাহ কতৃ্ক সম্মাযনত এ শহরযি 
যকয়ামত পি্ন্ত সম্মাযনত র্থাকষব।413  

                                                           
412 তাফসীষর তাবারী : (৪/৮)। 
413 সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১৩৫৩। 
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আল্লাহর খলীল ইবরাহীম আলাইযহস সালাম মক্কাষক হারাম হওয়ার 
দঘােণা দদন। আল্লাহর যনষদ্ষশ যতযন আল্লাহর ঘর কা‘বা যনম্াণ 
কষরন এবং এষক পযবত্র কষরন। অতুঃপর মানুষের উষেষশয যতযন 
হষজর দঘােণা দদন এবং মক্কা নেরীর জনয দদা‘আ কষরন। যতযন 
বষলন, 

َة وََدََع لََها» َم َمكَّ  «.إِنَّ إِبَْراِهيَم َحرَّ

“ইবরাহীম মক্কাষক হারাম দঘােণা কষরন এবং শহরযির জনয দদা‘আ 
কষরন।”414  

২. আল্লাহ মক্কা নেরীর কসম দখষয় তাষক সম্মাযনত কষরষুন  

আল্লাহ তা‘আলা বষলন,  

َِٱَِذاَوَه ٢ِِِّسينّيََِِوُطور١ُِِِّتونِّلَزيِبٱوَِِل ّيِّٱوَِِ﴿ ِٱَِلِّۡلب
َ  [ ٣ ،٨: اتلني] ﴾٣ِِّميِّلب

“কসম তীন ও িাইতূষনর। কসম যসনাই পব্ষতর এবং কসম এ 
যনরাপদ শহষরর।” [সূরা আত-তীন, আয়াত: ১-৩] আয়াষত ‘এই 
যনরাপদ শহর’ বষল মক্কা নেরী বুঝাষনা হষয়ষু। আল্লাহ তা‘আলা 
আষরা বষলন, 

قِبَِّل ِِ﴿
ُ
َِٱَِذابَّه ِِّسمُِأ ن١َِِلِّۡلب

َ
َِٱَِذابَّه ِِّحُّۢلَِتَِوأ  [ ٩ ،٨: اْلَّل] ﴾٢َِِلِّۡلب

“আযম কসম করযু এ শহষরর। আর আপযন এ শহষরর অযধ্বাসী।” 
[সূরা আল-বালাদ, আয়াত: ১-২] 

                                                           
414 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮৮৩, ২১২৯; সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১৩৬০।  



221 
 

৩. মক্কা ও এর অযধ্বাসীর জনয ইবরাহীম আলাইযহস সালাম দদা‘আ 
কষরষুন  

আল্লাহ তা‘আলা বষলন, 

ِِّهّيمَُِر ِإّببَِِقاَلِِِإَوذِب﴿ َِٱَِذاَه َِِعلبِجِبٱَِرب  نَِوَبّنَِِّنُِنبِبجِبٱوَِِاَءاّمنَِِٗلَِۡلب
َ
ِٱُِبدََِنعِبِأ

َ َِۖصبِلب َِنا
 [ ٣٤: ابراهيم] ﴾٣٥

“আর (স্মরণ করুন) িখন ইবরাহীম বষলযুষলন, দহ আমার রব! এ 
শহরষক যনরাপদ করুন এবং আমাষক ও আমার পুত্রেণষক মূযত্ পূজা 
হষত দূষর রাখুন।” [সূরা ইবরাহীম, আয়াত: ৩৫-৩৭] 

৪. মক্কা নেরী রাসূলুল্লাহর যপ্রয় শহর  

ইবন আব্বাস রাযদয়াল্লাহু আনহুমা দর্থষক বযণ্ত, যতযন বষলন, 
যহজরষতর সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম মক্কা 
শরীষফর উষেষশয বষলন, 

ْخرَُجوِِن ِمنْ »
َ
نَّ قَْوِمك أ

َ
َحبَِّك إَِِلَّ َولَْواَل أ

َ
ْطيَبَِك ِمْن بَََّلٍ َوَما أ

َ
ِك َما َسَكنُْت َما أ
 «.َغْْيَكِ 

“কতই না পযবত্র শহর তুযম! আমার কাষু কতই না যপ্রয় তুযম! িযদ 
দতামার কাওম আমাষক দতামার দর্থষক দবর কষর না যদত তাহষল 
তুযম ুাড়া অনয দকাষনা শহষর আযম বসবাস করতাম না।”415 

৫. দাোল এ নেরীষত প্রষবশ করষত পারষব না  

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলন, 
                                                           
415 যতরযমিী, হাদীস নং ৩৯২৬। 
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َة َوالَْمِدينََة لَيَْس ََلُ ِمْن نَِقابَِها َنْقٌب إِالَّ » اُل إاِلَّ َمكَّ جَّ لَيَْس ِمْن بَََّلٍ إاِلَّ َسيََطُؤُه اَلَّ
ْهِلَها ثاََلَث رََجَفاٍت 

َ
َعلَيِْه الَْماَلئَِكُة َصافِّنَي ََيُْرُسوَنَها ُثمَّ تَرُْجُف الَْمِدينَُة بِأ

 «.اهلُل ُُكَّ ََكفٍِر َوُمنَافٍِق َفيُْخِرُج 

“এমন দকাষনা ভূখণ্ড দনই িা দাোষলর পদভাষর মযর্থত হষব না। 
তষব মক্কা ও মদীনায় দস প্রষবশ করষত পারষব না। দসখানকার 
প্রযতযি েযলষত যফযরশতােণ সাযরবদ্ধভাষব দহফািষত যনষয়াযজত 
রষয়ষু। এরপর মদীনা তার অযধ্বাসীসহ যতনযি ঝাাঁকুযন খাষব। 
আল্লাহ (মদীনা দর্থষক) সকল কাযফর ও মুনাযফকষক দবর কষর 
যদষবন।”416 

৬. ঈমাষনর প্রতযাবতন্  

ইবন উমার রাযদয়াল্লাহু আনহুমা দর্থষক বযণ্ত, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলন, 

ِرُز َبنْيَ الَْمْسجِ »
ْ
 وَُهَو يَأ

َ
 َغِريبًا وََسيَُعوُد َغِريبًا َكَما بََدأ

َ
ِرُز إِنَّ اإلِْساَلَم بََدأ

ْ
َديِْن َكَما تَأ

 «اْْلَيَُّة ِِف ُجْحرَِها

“ইসলাষমর সূিনা হষয়যুল অপযরযিত যহষসষব এবং সূিনা কাষলর 
মতই আবার তা অপযরযিত অবস্থার যদষক যফষর িাষব। আর তা 
পুনরায় দু’যি মসযজষদ যফষর আসষব, দিমন সাপ যনজ েষত্ যফষর 
আষস।”417  

                                                           
416 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮৮১; সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ২৯৪৩। 
417 সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১৪৬। 
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ইমাম নববী রহ. বষলন, ‘দু’যি মসযজদ িারা মক্কা ও মদীনার 
মসযজদষক বুঝাষনা হষয়ষু।’418 

৭. মসযজদুল হারাষম সালাত আদাষয়র সাওয়াব  

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলন, 

لِْف َصاَلٍة ِفيَما ِسَواُه إاِلَّ الَْمْسِجَد اْْلََراَم »
َ
فَْضُل ِمْن أ

َ
َصاَلٌة ِِف َمْسِجِدى َهَذا أ

لِْف َصاَلٍة ِفيَما ِسَواهُ وََصاَلٌة ِِف الَْمْسِجِد ا
َ
فَْضُل ِمْن ِمائَِة أ

َ
 .«ْْلََراِم أ

“আমার মসযজষদ একবার সালাত আদায় মসযজষদ হারাম ুাড়া 
অনযানয মসযজষদ হাজার বার সালাত আদাষয়র দিষয় দবযশ উত্তম। 
তষব মসযজদুল হারাষম একবার সালাত আদায় অনযানয মসযজষদর 
তুলনায় এক লে গুণ দবযশ।”419  

মসযজষদ হারাম বলষত দকউ দকউ শুধু্ কা‘বার িতুষ্পাশ্্বস্থ সালাত 
আদায় করার স্থান বা মসযজদষক বুষঝষুন; যকন্তু অযধ্কাংশ 
শরী‘আতযবষদর মষত, হারাষমর সীমাষরখাভুক্ত পূণ্ এলাকা মসযজষদ 
হারাষমর আওতাভুক্ত। প্রযসদ্ধ তাষবঈ ‘আতা ইবন আবী রাবাহ আল-
মক্কী রহ. যিযন মসযজষদ হারাষমর ইমাম যুষলন। তাষক একবার 
রাবী‘ ইবন সুবাইহ প্রশ্ন করষলন, ‘দহ আবূ মুহাম্মাদ! মসযজষদ হারাম 
সম্পষক্ দি ফিীলত বযণত্ হষয়ষু এিা যক দকবল মসযজষদর জনয, 
না সমূ্পণ্ হারাম এলাকার জনয?’ জবাষব আতা’ রহ. বলষলন, এর 

                                                           
418 শরহু মুসযলম যলন নাওয়াওয়ী। 
419 মুসনাষদ আহমাদ (২৩/৪৬), হাদীস নং ১৪৬৯৪; ইবন মাজাহ, হাদীস নং 

১৪০৬; সহীহ ইবন যহব্বান : ১৬২০। 
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িারা সমূ্পণ্ হারাম এলাকাই বুঝাষনা হষয়ষু। কারণ, হারাম এলাকার 
সবিাই মসযজদ বষল েণয করা হয়।’420 অযধ্কাংশ আষলম এ 
মতযিষকই প্রাধ্ানয যদষয়ষুন।421 

সুতরাং বুঝা িাষে দি, পযবত্র মক্কা নেরীর হারাম এলাকার দিখাষনই 
সালাত আদায় করা হষব, দসখাষনই এক সালাষত এক লে সালাষতর 
সাওয়াব পাওয়া িাষব।  

                                                           
420 মুসনাদুত ত্বায়াযলসী : ১৪৬৪। 
421 আল-ইখযতয়ারাতুল যফকযহয়যা যল ইবন তাইযময়া : পৃ. ১১৩; ইবনুল 

কাইষয়যম, িাদুল মা‘আদ (৩/৩০৩-৩০৪); মাজমূ‘ ফাতাওয়া ইবন বাি : 
(৪/১৪০)। 
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মক্কা নেরীষত দিসব কাজ যনযেদ্ধ 

১. মক্কা নেরীষত দকাষনা পাষপর ইো করা  

মক্কা মুকাররমায় পাপািাষর যলি হওয়ার বযাপাষর কুরআনুল কারীষম 
কষঠার সাবধ্ানবাণী এষসষু। আল্লাহ তা‘আলা বষলন, 

ِِّمنِبِهُِن ّذقِبِمِ بُّظلِبِاد ِبّإّلبَِِفّيهِِّيُرّدِبَِوَمنِ﴿ َّلمِ َِعَذاب 
َ
 [ ٩٤: اْلج] ﴾٢٥ِأ

“আর এখাষন দি সামানযতম পাপািাষরর ইষে দপােণ করষব তাষক 
আযম অতযন্ত িন্ত্রণাদায়ক শাযস্ত প্রদান করব।” [সূরা আল-হাে, 
আয়াত: ২৫] 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলন, ‘যতন ধ্রষনর দলাক 
আল্লাহর কাষু দবযশ ঘৃযণত। হারাম শরীষফ অনযায়কারী, ইসলাষমর 
দভতষর জাযহযল রীযত-নীযত অন্তভু্ক্তকারী এবং অনযায়ভাষব দকাষনা 
বযযক্তষক হতযাকারী।’422 

এখাষন যবষশেভাষব উষল্লখষিােয দি, কুরআষনর উযল্লযখত আয়াষত 
অনযায় কষম্র যনুক ইো দপােণ করার জনয কযঠন শাযস্তর হুমযক 
প্রদশ্ন করা হষয়ষু িযদও দস বাস্তষব দস ইো পূরণ কষর যন। 

তাহষল দি বাস্তষব অনযায় করষব তার অবস্থা দকমন হষব? তাই 
আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রাযদয়াল্লাহু আনহু বষলষুন, ইয়ামাষন 
অবযস্থত এষডন শহষর বসবাসকারী দকাষনা বযযক্ত িযদ হারাষম দকাষনা 
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ধ্রষনর অনযাষয়র ইো দপােণ কষর তাহষল আল্লাহ তাষক কযঠন 
শাযস্ত প্রদান করষবন!423  

২. মক্কাবাযসষদর কষ্ট দদওয়া ও দসখাষন িুদ্ধ-যবগ্রহ করা  

আল্লাহ তা‘আলা বষলন, 

َِٱَِناَجَعلِبِِإَوذِب﴿ مِبِل ّلَناّسَِِمَثابَةَِِٗتِيِبۡلب
َ
 [ ٨٩٤: اْلقرة] ﴾انَِٗوأ

“আর স্মরণ করুন, িখন আযম কা‘বা ঘরষক মানুষের জনয 
যমলনষকি এবং শাযন্তর আষলায় করলাম।” [সূরা আল-বাকারাহ, 
আয়াত: ১২৫] যতযন আষরা বষলন,  

َِٱَِذاَوَه ٢ِِِّسينّيََِِوُطور١ُِِِّتونِّلَزيِبٱوَِِل ّيِّٱوَِِ﴿ ِٱَِلِّۡلب
َ  [ ٣ ،٨: اتلني] ﴾٣ِِّميِّلب

“তীন, িাইতুন, তূর পব্ত এবং এ যনরাপদ শহষরর শপর্থ।” [সূরা 
আত-তীন, আয়াত: ১-৪] আল্লাহ তা‘আলা আষরা বষলন,  

وَِِ﴿
َ
نَاِا ِيََروِبِلَمِبِأ

َ
ِاَحوِبِّمنِبِنلَاُسِٱَِوُيَتَخَطُفِِاَءاّمنَِِٗحَرًماَِناَجَعلِبِأ ِِّلّّهمب فَب

َ
ِّطلَِّب ِلِبٱأ

 [ ١٩: العنكبوت] ﴾٦٧ُِِفُرونَِيَكِبِلَِلِّٱَِمةَّوبّنّعِبِّمُنونَِيُؤِب

“তারা যক দদষখ না দি, আযম (মক্কাষক) যনরাপদ পযবত্র অঞ্চল 
বাযনষয়যু, অর্থি তাষদর আশপাশ দর্থষক মানুেষদরষক যুযনষয় দনওয়া 
হয়? তাহষল যক তারা অসষতযই যবশ্বাস করষব এবং আল্লাহর 
যন‘আমতষক অস্বীকার করষব?” [সূরা আল-‘আনকাবূত, আয়াত: ৬৭] 
এ কারষণই মক্কা নেরীষত যবনা প্রষয়াজষন অস্ত্রধ্ারণ করা যনযেদ্ধ করা 
হষয়ষু। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলন,  
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ةَ » اَلَح بَِمكَّ ْن ََيِْمَل السِّ
َ
َحٍد أ

َ
 .«اَل ََيِلُّ أل

“মক্কা নেরীষত কাষরা জনয অস্ত্র বহন করা তবধ্ নয়।”424 

অতএব, হারাম শরীষফ অবস্থানকারী ও আেমনকারী সকলষক 
সাবধ্ান র্থাকষত হষব দি, হারাম শরীষফর পযবত্রতা দিন নষ্ট না হয়, 
আর এখানকার দকাষনা দলাষকর কষ্ট ও দিন না হয়। এমনযক দকাষনা 
ধ্রষনর ভীযতপ্রদশ্নও অনবধ্। এগুষলা জঘনয অপরাষধ্র অন্তভু্ক্ত। 

৩. মক্কা নেরীষত কাযফর ও মুশযরকষদর প্রষবশ করা  

আল্লাহ তা‘আলা বষলন, 

َهاَيِ ﴿ ي 
َ
بِٱِإَّنَماِا َِءاَمُنوِ ََِّلّينَِٱِأ ِّل ِِوُُكونَُِمشب بِٱَِرُبوا َِيقِبِفََلََِِنَس  َِۖلبَِٱِّجدََِمسِبل ِدََِبعِبَِرا

اَِشا ِِإّنِۦ ِلّهِّفَضبِِّمنِلَِلُِٱِنّيُكمُُِيغِبَِفِفََسوِبِلَةَِٗعيِبُِتمِبّخفِبِِإَونِبَِذااَِه ََِِعّمّهمِب ِلَِلَِٱِإّنََِِء
 [ ٩١: اتلوبة] ﴾٢٨َِحّكيمِ َِعلّيمِ 

“দহ ঈমানদারেণ, যনশ্চয় মুশযরকরা নাপাক, সুতরাং তারা দিন 
মসযজদুল হারাষমর যনকিবত্ী না হয় তাষদর এ বুষরর পর। আর 
িযদ দতামরা দাযরদ্রষক ভয় কর, তষব আল্লাহ িাইষল যনজ অনুগ্রষহ 
দতামাষদর অভাবমুক্ত করষবন। যনশ্চয় আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।” 
[সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ২৮] 

মহান আল্লাহর এ যনষদ্শযি বাস্তবায়ষনর লষেয রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইযহ ওয়াসাল্লাম নবম যহজরী সাষল আবূ বকর রাযদয়াল্লাহু আনহু 
দক মক্কায় পাঠাষলন এ দঘােণা দদওয়ার জষনয দি, 
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الَ  »
َ
 «.َيُطوُف بِاْْلَيِْت ُعْرَيانٌ اَل ََيُجُّ َبْعَد الَْعاِم ُمرْشٌِك َواَل  أ

“দিষন নাও দি, এ বুষরর পর দকাষনা মুশযরক হজ করষত পারষব 
না এবং দকউ উলঙ্গাবস্থায় আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করষত পারষব 
না।”425 

৪. হারাম এলাকায় যশকার করা, োু কািা বা পষড় র্থাকা যজযনস 
উঠাষনা  

মক্কা যবজষয়র পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম জনতার 
সামষন বক্তবয রাখষলন। প্রর্থষম যতযন আল্লাহর হাম্দ ও সানা বণ্না 
কষরন, অতুঃপর বলষলন, 

لَّ » َة الِْفيَل وََسلََّط َعلَيَْها رَُسوََلُ َوالُْمْؤِمِننَي َوإِنََّها لَْن ََتِ إِنَّ اهلَل َحبََس َعْن َمكَّ
ِحلَّْت ِِل سَ 

ُ
َها أ َحٍد ََكَن َقبِِّْل َوإِنَّ

َ
َحٍد َبْعِدي فَاَل أِل

َ
اَعًة ِمْن َنَهاٍر َوإِنََّها لَْن ََتِلَّ أِل

ُر َصيُْدَها َواَل َُيْتىََل َشْوُكَها َواَل ََتِلُّ َساقَِطتَُها إاِلَّ لُِمنِْشٍد   ....«ُينَفَّ

“আল্লাহ হযস্তদল দর্থষক মক্কাষক রো কষরষুন এবং দস মক্কার ওপর 
তাাঁর রাসূল ও মুযমনষদর যবজয় দান কষরষুন। এ মক্কা আমার আষে 
কাষরা জনয কখষনা হালাল (লড়াই করার অনুমযত) যুল না, তষব 
আজ একযি যনযদ্ষ্ট সমষয়র জনয তাষক আমার জনয হালাল করা 
হষয়ষু (এষত লড়াই করার অনুমযত প্রদান করা হষয়ষু) এবং 
আজষকর পর আর কখষনা এিাষক কাষরা জনয হালাল করা হষব না। 
অতএব, এখানকার দকাষনা পশুষক তাড়াষনা িাষব না, এখানকার 
দকাষনা কাাঁিা দতালা িাষব না। এখানকার পষড় র্থাকা দকাষনা যজযনস 
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হালাল হষব না। তষব দঘােণাকারী (সযঠক মাযলষকর কাষু দপৌঁুাবার 
লষেয) দঘােণা দদওয়ার জনয দসিা উঠাষত পাষর।”426

 

তষব কষ্টদায়ক জীব হতযা করা তবধ্ করা হষয়ষু। তা হারাম 
এলাকায় দহাক অর্থবা হারাম এলাকার বাইষর িমীষনর দি দকাষনা 
জায়োয় দহাক। এ প্রসষঙ্গ স্পষ্ট হাদীস রষয়ষু। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলন, 

ُة َوالَْعْقَرُب »
َ
َوابِّ ُُكُُّهنَّ فَاِسٌق َيْقتُلُُهنَّ ِِف اْْلََرِم الُْغَراُب َواْْلَِدأ ََخٌْس ِمْن اَلَّ

َرُة َوالََْكُْب الْعَ 
ْ
 «.ُقورُ َوالَْفأ

“পাাঁি ধ্রষনর প্রাণীর সবগুষলাই েযতকারক, দিগুষলাষক হারাষমও 
হতযা করা িাষব: কাক, যিল, যবেু, ইাঁদুর ও যহংস্র কুকুর।”427 

আষয়শা রাযদয়াল্লাহু আনহা দর্থষক বযণ্ত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ 
ওয়াসাল্লাম বষলন, 

َرُة َوالََْكُْب ََخٌْس فََواِسُق ُيْقتَلَْن ِِف اْْلِلِّ َواْْلََرِم ا»
ْ
ْبَقُع َوالَْفأ

َ
ْْلَيَُّة َوالُْغَراُب اأْل

 .«الَْعُقوُر َواْْلَُديَّا

“পাাঁিযি প্রাণী েযতকারক। যহল্ল (মীকাত ও হারাষমর মধ্যবত্ী স্থান) 
অর্থবা হারাষম দিখাষনই পাওয়া িাষব দসগুষলা হতযা করা িাষব: সাপ, 
কাক, ইাঁদুর, যহংস্র কুকুর ও যিল।”428 
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আষলমেণ বষলন, উযল্লযখত হাদীসসমূষহ দিসব প্রাণীর নাম বলা 
হষয়ষু। তাুাড়াও অনযানয েযতকারক প্রাণীও এর অন্তভু্ক্ত হষব।  

মক্কায় প্রষবষশর সময় হাজীেণ দিসব ভুল কষরন  

 এ সময় অষনক হাজী সাষহব অপষরর সমাষলািনা ও দদাে িি্া 
কষরন, এমন পযবত্র স্থাষন িা এষকবাষরই পযরতযাজয।  

 অষনক হাজী সাষহব মক্কায় প্রষবষশর পূষব্ তালযবয়া পাঠ করষত 
ভুষল িান। অর্থি তখযন দবযশ দবযশ কষর তালযবয়া পাঠ করার সময়।  

 অষনক হাজী সাষহব একসাষর্থ সমস্বষর তালযবয়া পাঠ করষত 
র্থাষকন। এযি সুন্নাত পযরপন্থী কাজ। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইযহ ওয়াসাল্লাম ও সাহাবাষয় দকরাম যভন্ন যভন্নভাষব তালযবয়া 
পাঠ কষরষুন।  

 অষনক হাজী সাষহব মক্কায় প্রষবষশর জনয যনযদ্ষ্ট দদা‘আ পষড় 
র্থাষকন। মক্কা প্রষবষশর জনয যনযদ্ষ্ট দদা‘আ দনই।  

তৃতীয়. মসযজষদ হারাষম প্রষবশ:  

তালযবয়া পড়ষত পড়ষত পযবত্র কা‘বার উষেষশয রওয়ানা হষবন। 
দিষকাষনা দরজা যদষয় ডান পা যদষয়, যবনয়-নম্রতা ও আল্লাহর 
মাহাষির কর্থা স্মরণ কষর এবং হষজর উষেষশয বাইতুল্লাহ পি্ন্ত 
যনরাপষদ দপৌঁুার তাওফীক দান করায় আল্লাহর শুকযরয়া আদায় 
কষর, মসযজদুল হারাষম প্রষবশ করষবন। প্রষবষশর সময় আল্লাহ দিন 
তাাঁর রহমষতর সকল দরজা খুষল দদন দস আকুযত যনষয় রাসূলল্লাহ 
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সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাষমর ওপর দুরূদ ও সালাম দপ্ররণ 
সবযলত যনষের দদা‘আযি পড়ষবন:429 

ُعوذُ »
َ
ِ  أ يَْطانِ  ِمنْ  الَْقِديمِ  وَُسلَْطانِهِ  الَْكِريمِ  َوبِوَْجِههِ  الَْعِظيمِ  بِاّللَّ ِمْسِب  الرَِّجيمِ  الشَّ

اَلُم لََع رَُسْوِل اهلِل، اللَُّهمَّ  اَلةُ َوالسَّ بَْواَب اهلِل َوالصَّ
َ
، َواْفتَْح ِِلْ أ اْغِفْر ِِلْ ُذنُْوِِّبْ

 «.رَِْحَِتَك 

(আউিুযবল্লাযহল আিীম ওয়া ওয়াজযহযহল কারীম ওয়া সুলতাযনযহল 
কাদীযম যমনাশ শায়তাযনর রাজীম। যবসযমল্লাহ ওয়াসসালাতু 
ওয়াসসালামু আলা রাসূযলল্লাহ, আল্লাহুম্মােযফর যল িুনুবী ওয়াফতাহ যল 
আবওয়াবা রাহমাযতক।) 

“আযম মহান আল্লাহর, তাাঁর সম্মাযনত দিহারার এবং তাাঁর যিরন্তন 
কতৃ্ষত্বর মাধ্যষম যবতাযড়ত শয়তান দর্থষক আশ্রয় প্রার্্থনা করযু। 
আল্লাহর নাষম আরম্ভ করযু। সালাত ও সালাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইযহ ওয়াসাল্লাষমর ওপর। দহ আল্লাহ! আপযন আমার গুনাহসমূহ 
েমা কষর যদন এবং আমার জনয আপনার রহমষতর সকল দরজা 
খুষল যদন।” 

মসযজষদ হারাষম প্রষবষশর সময় হাজী সাষহব দিসব ভুল কষরন  

1. অষনষক মষন কষর, বাবুস সালাম বা অনয দকাষনা যনযদ্ষ্ট দরজা 
যদষয় প্রষবশ করষত হষব। এিা যনুক ভুল ধ্ারণা। দকননা মসযজদুল 

                                                           
429 অনযানয দদা‘আর সাষর্থ এ দদা‘আ যবযভন্ন হাদীষস বযণ্ত হষয়ষু। আর দুরূদ ও 

সালাষমর পড়ার কর্থা এষসষু। আবূ দাঊদ, হাদীস নং ৪৬৫; ইবনুস সুন্নাহ, 
হাদীস নং ৮৮; সহীহুল জাষম‘ (১/৫২৮)।  
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হারাষমর প্রযতযি দরজাই পরবত্ীিুষে বানাষনা হষয়ষু। তাই যনযদ্ষ্ট 
দরজা যদষয় প্রষবশ করা মুস্তাহাব বা সুন্নাত হষত পাষর না।  

2. মসযজষদ হারাষম প্রষবষশর সময় সুযনযদ্ষ্ট দকাষনা দদা‘আ যনধ্্ারণ 
করা। অর্থি মসযজষদ হারাষম প্রষবষশর সময় সুযনযদ্ষ্ট দকাষনা দদা‘আ 
দনই। বরং ওপষর দি দদা‘আযি বযণ্ত হষয়ষু, তা মসযজষদ হারামসহ 
সব মসযজষদ প্রষবষশর দদা‘আ।  

িতুর্থ.্ বাইতুল্লাহ’র তাওয়াফ:  

তাওয়াষফর ফিীলত:  

তাওয়াষফর ফিীলত সম্পষক্ বহু হাদীস এষসষু। দিমন, 

o আল্লাহ তা‘আলা তাওয়াফকারীর প্রযতযি পদষেষপর যবযনমষয় 
একযি কষর দনযক যলখষবন এবং একযি কষর গুনাহ মাফ 
করষবন। আবদুল্লাহ ইবন উমার রাযদয়াল্লাহু আনহুমা বষলন, 
আযম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লামদক বলষত 
শুষনযু,  

َكتََب اهلُل َعزَّ وََجلَّ ََلُ بُِكلِّ ُخْطَوةٍ َحَسنٍَة  َُيِْصيِه، َمْن َطاَف بِاْْلَيِْت َسبًْعا»
 «.َوحَمَا َعنُْه َسيِّئَةٍ 

“দি বযযক্ত আল্লাহর ঘষরর তওয়াফ সাত িক্কর ির্থাির্থভাষব 
করষব, আল্লাহ তা‘আলা তার প্রযতযি পদষেষপর যবযনমষয় একযি 
দনযক যলখষবন এবং একযি গুনাহ েমা কষর যদষবন।”430 

                                                           
430 মুসনাষদ ত্বায়াযলযস : ২০১২। 
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o তাওয়াফকারী যশশুর মষতা যনষ্পাপ হষয় িায়। ইবন উমার 
রাযদয়াল্লাহু আনহুমা দর্থষক বযণ্ত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ 
ওয়াসাল্লাম বষলন, 

َك فَإَِذا ُطْفَت بِاْْلَيِْت َخرَْجَت ِمْن ذُ » مُّ
ُ
تَْك أ  .«نُوبَِك َكيَْوِم َوََلَ

“তুযম িখন বাইতুল্লাহ’র তাওয়াফ করষল, তখন পাপ দর্থষক 
এমনভাষব দবর হষয় দেষল দিন আজই দতামার মা দতামাষক জন্ম 
যদষয়ষু।”431 

o তাওয়াফকারী দাসমুক্ত করার নযায় সাওয়াব পায়। আবদুল্লাহ 
ইবন উমার রাযদয়াল্লাহু আনহুমা বষলন, আযম রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লামষক বলষত শুষনযু,  

 .«َمْن َطاَف َسبًْعا َفُهَو َكِعْدِل َرَقبَةٍ »

“দি বযযক্ত কাবাঘষরর সাত িক্কর তাওয়াফ করষব দস একজন 
দাসমুু্ক্ত করার সাওয়াব পাষব।”432 

                                                           
431 মুসান্নাফ আবদুর রািযাক : (৫/১৪), হাদীস নং ৮৮৩০; মু‘জামুল কাবীর 

১২/৪২৫; সহীহুল জাষম‘: ১৩৬০।  
432 নাসাঈ, হাদীস নং ২৯১৯। দাসমুক্ত করার সাওয়াব অনয হাদীষস বযণ্ত হষয়ষু। 

এক হাদীষস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলন, দি দকউ দকাষনা 
মুযমন দাস-দাসীষক মুক্ত করষব, দসিা তার জনয জাহান্নাম দর্থষক মুযক্তর কারণ 
হষব। (আবূ দাঊদ, হাদীস নং ৩৪৫৩) অনয হাদীষস এষসষু, দকউ দকাষনা 
দাসমুক্ত করষল আল্লাহ দাষসর প্রযতযি অষঙ্গর যবযনমষয় তার প্রযতযি অঙ্গ 
জাহান্নাম দর্থষক মুক্ত করষবন। (যতরযমিী, হাদীস নং ১৪৬১) 
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o যফযরশতার পে দর্থষক তাওয়াফকারী বযযক্ত যনষ্পাপ হওয়ার 
দঘােণা আষস। আনাস রাযদয়াল্লাহু আনহু দর্থষক বযণ্ত, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলন,  

ِِت َملٌَك َحِتَّ »
ْ
ا َطَوافَُك بِاْْلَيِْت َبْعَد َذلَِك فَإِنََّك َتُطوُف َواَل َذنَْب لََك، يَأ مَّ

َ
َوأ

 .«لََك َما َمَض يََضَع يََدُه َبنْيَ َكِتَفيَْك ُثمَّ َيُقوُل اْعَمْل لَِما تُْستَْقبَُل َفَقْد ُغِفَر 

“আর িখন তুযম বাইতুল্লাহ’র তাওয়াফ (তাওয়াষফ ইফািা বা 
তাওয়াষফ যবদা) করষব, তখন তুযম দতা যনষ্পাপ। দতামার কাষু 
একজন যফযরশতা এষস দতামার দুই কাাঁষধ্র মাঝখাষন হাত দরষখ 
বলষবন, তুযম ভযবেযষতর জনয (ষনক) আমল কর; দতামার 
অতীষতর সব গুনাহ েমা কষর দদওয়া হষয়ষু।”433  

সযঠকভাষব তাওয়াফ করষত যনষির কর্থাগুষলা অনুসরণ করুন  

 সকল প্রকার নাপাযক দর্থষক পযবত্র হষয় অিু করুন তারপর 
মসযজদুল হারাষম প্রষবশ কষর কা‘বা শরীষফর যদষক এযেষয় িান।434  

                                                           
433 সহীহুত-তারেীব ওয়াত-তারহীব, হাদীস নং ১১১২। 
434 মষন রাখষবন, কাবা শরীফ দদখার সময় সুযনযদ্ষ্ট দকাষনা দদা‘আ রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম দর্থষক বযণ্ত দনই। তষব উমার রাযদয়াল্লাহু 
‘আনহু িখন বাইতুল্লাহ’র যদষক তাকাষতন তখন যনষির দদা‘আযি পড়ষতন: 

المُ  أنَْت  اَللُِّهمَّ  المُ  َوِمنَْك  السَّ المِ  َربَّنَا فََحيِّنَا السَّ  .ِبالسَّ

(আল্লহুম্মা আন্তাস সালাম ওয়া যমন্কাস সালাম ফাহাযয়যনা রব্বানা যবস সালাম।) 
‘দহ আল্লাহ, আপযনই সালাম (শাযন্ত), সালাম (শাযন্ত) আপনার কাু দর্থষকই 
আষস। সুতরাং আপযন আমাষদরষক সালাম (শাযন্ত)-এর মাধ্যষম সাদ সম্ভােণ 
জানান।’ দ্র. বাইহাকী, সুনাষন কুবরা : (৫/৭৩); আলবানী, মানাযসকুল হাযে 
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িযদ আপযন তখনই তাওয়াষফর ইো কষরন তাহষল দু’ রাকাত 
তাযহয়যাতুল মসযজদ পড়া ুাড়াই তাওয়াফ শুরু করষত িাষবন। 
দকননা বাইতুল্লাহ’র তাওয়াফই আপনার জনয তাযহয়যাতুল মসযজদ 
যহষসষব পযরেযণত হষব। আর যিযন সালাত বা অনয দকাষনা উষেষশয 
মসযজষদ হারাষম প্রষবশ করষুন, যতযন বসার আষেই দুই রাকাত 
তাযহয়যাতুল মসযজদ পষড় যনষবন। দিমন, অনয মসযজষদ প্রষবষশর 
পর পড়ষত হয়। এরপর তাওয়াষফর জনয হাজষর আসওয়াষদর যদষক 
িান। মষন রাখষবন:  

 উমরাকারী বা তামাতু্ত হজকারীর জনয এ তাওয়াফযি উমরার 
তাওয়াফ। যকরান ও ইফরাদ হজকারীর জনয এযি তাওয়াষফ কুদূম বা 
আেমনী তাওয়াফ।  

 মুহযরম বযযক্ত অন্তষর তাওয়াষফর যনয়ত কষর তাওয়াফ শুরু 
করষব। দকননা অন্তরই যনয়ষতর স্থান। উমরাকারী যকংবা তামাতু্তকারী 
হষল তাওয়াফ শুরু করার পূব্ মুহূত্ দর্থষক তালযবয়া পাঠ বন্ধ কষর 
যদষব।  

তাওয়াষফর জনয হাজষর আসওয়াষদর কাষু দপৌঁুার পর দসখানকার 
আমলগুষলা যনেরূষপ করার দিষ্টা করষবন।  

ক. যভড় না র্থাকষল হাজষর আসওয়াষদর কাষু যেষয় তা িুবন কষর 
তাওয়াফ শুরু করষবন। হাজষর আসওয়াদ িুবষনর পদ্ধযত হষলা, 

                                                                                                                  

ওয়াল উমরা : ১৯। সুতরাং দকউ সাহাবীর অনুসরষণ দদা‘আযি পড়ষল দকাষনা 
অসুযবধ্া দনই।  
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হাজষর আসওয়াষদর ওপর দু’হাত রাখষবন। ‘যবসযমল্লাযহ আল্লাহু 
আকবার’ বষল আলষতাভাষব িুবন করষবন।435 যকন্তু অন্তষর যবশ্বাস 
রাখষত হষব, হাজষর আসওয়াদ উপকারও করষত পাষর না, 
অপকারও করষত পাষর না। লাভ ও েযত করার মাযলক একমাত্র 
আল্লাহ তা‘আলা। উমার ইবনুল খাত্তাব রাযদয়াল্লাহু আনহু হাজষর 
আসওয়াষদর কাষু যেষয় তা িুষমা দখষয় বষলন,  

ِ صىل اهلل  يُْت رَُسوَل اّللَّ
َ
ِنِّ َرأ

َ
نََّك َحَجٌر اَل تَُْضُّ َواَل َتنَْفُع ، َولَْواَل أ

َ
ْعلَُم أ

َ
َوإِِنِّ أل

 .عليه وسلم ُيَقبِّلَُك ، َما َقبَّلْتَُك 

“আযম যনযশ্চত জাযন, তুযম দকবল একযি পার্থর। তুযম েযত করষত 
পার না এবং উপকারও করষত পার না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইযহ ওয়াসাল্লামষক িযদ দতামায় িুবন করষত না দদখতাম, 
তাহষল আযম দতামায় িুবন করতাম না।”436  

হাজষর আসওয়াষদ িুষমা দদওয়ার সময়  ُْكََب
َ
ُ أ  (আল্লাহু আকবার) اّللَّ

বলষবন437 অর্থবা  ُْكََب
َ
ُ أ ِ َواّللَّ  (যবসযমল্লাযহ আল্লাহু আকবার) ِمْسِب اّللَّ

বলষবন। ইবন উমার রাযদয়াল্লাহু আনহুমা দর্থষক এ রকম বযণ্ত 

                                                           
435 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৬১০, ১৬১১, ১৬১৩। তাুাড়া আল্লাহষক 

সম্মানপ্রদশ্ন ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাষমর অনুসরষণ সম্ভব 
হষল হাজষর আসওয়াষদর উপর সাজদাও করষত পাষরন। দিমনযি যবযভন্ন সহীহ 
বণ্নায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম দর্থষক প্রমাযণত। দ্র. মুসনাদ 
আত-তায়াযলসী : (১/২১৫-২১৬)। 

436 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫৯৭; সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১২৭০। 
437 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৬১৩। 
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আষু।438 

খ. হাজষর আসওয়াদ িুবন করা কষ্টকর হষল ডান হাত যদষয় তা 
স্পশ্ করষবন এবং হাষতর দি অংশ যদষয় স্পশ্ কষরষুন দস অংশ 
িুবন করষবন। নাষফ রহ. বষলন, ‘আযম ইবন উমার রাযদয়াল্লাহু 
আনহুমাষক দদষখযু, যতযন যনজ হাষত হাজষর আসওয়াদ স্পশ্ 
করষলন তারপর তাষত িুষমা যদষলন এবং বলষলন, ‘রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লামষক এভাষব করষত দদখার পর দর্থষক 
আযম কখষনা তা পযরতযাে কযর যন।’439 

ে. িযদ হাত যদষয় হাজষর আসওয়াদ স্পশ্ করা সম্ভব না হয়, লাযঠ 
যদষয় তা স্পশ্ করষবন এবং লাযঠর দি অংশ যদষয় স্পশ্ কষরষুন 
দস অংশ িুবন করষবন। ইবন আব্বাস রাযদয়াল্লাহু আনহুমা বষলন, 
‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম যবদায় হষজ উষির যপষঠ 
বষস তাওয়াফ কষরন, যতযন বাাঁকা লাযঠ যদষয় হাজষর আসওয়াদ স্পশ্ 
করষলন।’440 

ঘ. হষজর সমষয় বত্মাষন হাজষর আসওয়াদ িুবন ও স্পশ্ করা 
উভয়িাই অতযন্ত কযঠন এবং অষনষকর পষেই দুুঃসাধ্য। তাই 
এমতাবস্থায় হাজষর আসওয়াষদর বরাবর এষস দূষর দাাঁযড়ষয় তার 
যদষক মুখ যফযরষয় ডান হাত উাঁিু কষর,  ْكََب

َ
ُ أ  বা (আল্লাহু আকবার) اّللَّ

 ِ ْكََب  َِمْسِب اّللَّ
َ
ُ أ اّللَّ  ‘যবসযমল্লাযহ আল্লাহু আকবার’ (আল্লাহু আকবার) বষল 

                                                           
438 আত-তালযখসুল হাবীর : (২/২৪৭)। 
439 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৬০৬; সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১২৬৮। 
440 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৬০৮। 
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ইশারা করষবন।441 পূষব্ হাজষর আসওয়াদ বরাবর িমীষন একযি 
খষয়যর দরখা যুল বত্মাষন তা উযঠষয় দদওয়া হষয়ষু। তাই হাজষর 
আসওয়াদ বরাবর মসযজদুল হারাষমর কাযন্ষশ র্থাকা সবুজ বাযত 
দদষখ হাজষর আসওয়াদ বরাবর এষসষুন যক-না তা যনণ্য় করষবন। 
আর দিষহতু হাত যদষয় হাজষর আসওয়াদ স্পশ্ করা সম্ভব হয় যন 
তাই হাষত িুবনও করষবন না। ইবন আব্বাস রাযদয়াল্লাহু আনহুমা 
বষলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম তাাঁর উষির যপষঠ 
বষস তাওয়াফ করষলন। িখন যতযন রুকন অর্্থাৎ হাজষর 
আসওয়াষদর বরাবর হষলন তখন এর যদষক ইশারা করষলন এবং 
তাকবীর যদষলন।442 অপর বণ্নায় রষয়ষু, ‘িখন যতযন হাজষর 
আসওয়াষদর কাষু আসষলন তখন তাাঁর হাষতর বস্তুযি যদষয় এর 
যদষক ইশারা কষর তাকবীর যদষলন।443 তারপর িখনই এর বরাবর 
হষলন অনুরূপ করষলন। সুতরাং িযদ স্পশ্ করা সম্ভব না হয়, 
তাহষল হাজষর আসওয়াষদর যদষক ইশারা কষর তাকবীর যদষবন। 
হাত িুবন করষবন না।  

ঙ. প্রিণ্ড যভষড়র কারষণ িযদ পার্থরযিষক িুষমা দদওয়া বা হাষত স্পশ্ 
করা সম্ভব না হয়, তাহষল মানুেষক কষ্ট যদষয় এ কাজ করষত িাষবন 
না। এষত খুশূ তর্থা যবনয়ভাব নষ্ট হষয় িায় এবং তাওয়াষফর উষেশয 
বযাহত হয়। এিাষক দকি কষর কখষনা কখষনা ঝেড়া-যববাদ এমনযক 
মারামাযর পি্ন্ত শুরু হষয় িায়। তাই এ বযাপাষর সতক্তা অবলবন 
                                                           
441 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৬১২। 
442 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫২৯৩। 
443 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৬৩২। 
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করা উযিৎ।  

ইবন উমার রাযদয়াল্লাহু আনহুমাসহ দবশ যকুু সাহাবী তাওয়াষফর 
শুরুষত বলষতন,444  

دٍ اللَُّهمَّ إيَمانًا بَِك َوتَْصِديًقا بِِكتَابَِك َوَوفَاًء بَِعْهِدَك   .َواتِّبَاًَع لُِسنَِّة نَِبيَِّك حُمَمَّ

(আল্লহুম্মা ঈমানাম যবকা, ওয়া তাুদীকাম যবযকতাযবকা, ওয়া 
ওয়াফায়াম যব‘আহযদকা, ওয়াত- যতবা‘আন যলসুন্নাযত নাযবযয়যকা 
মুহাম্মাযদন।) 

‘আল্লাহ, আপনার ওপর ঈমাষনর কারষণ, আপনার যকতাষব সতযায়ন, 
আপনার সাষর্থ কৃত অঙ্গীকার বাস্তবায়ন এবং আপনার নবী মুহাম্মষদর 
সুন্নাষতর অনুসরণ কষর তাওয়াফ শুরু করযু।’ 

সুতরাং দকউ িযদ সাহাবীষদর দর্থষক বযণ্ত হওয়ার কারষণ 
তাওয়াষফর সূিনায় এই দদা‘আযি পষড়ন, তষব তাও উত্তম।  

 হাজষর আসওয়াদ িুবন, স্পশ্ অর্থবা ইশারা করার পর কা‘বা 
শরীফ হাষতর বাাঁষয় দরষখ তাওয়াফ শুরু করষবন। তাওয়াষফর আসল 
লেয আল্লাহর আনুেতয ও তাাঁর প্রযত মুখাষপযেতা প্রকাশ করা এবং 
তাাঁরই সামষন যনজষক সমপ্ন করা। তাওয়াষফর সময় নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইযহ ওয়াসাল্লাম এর আিরষণ যবনয়-নম্রতা ও হীনতা-দীনতা 
প্রকাশ দপত। দিহারায় ফুষি উঠত আিসমপ্ষনর আবহ। পুরুেষদর 

                                                           
444 তাবরানী : ৫৮৪৩; হাইসামী, মাজমাউি িাওয়াইদ : ৩/২৪০। [তষব এর সনদ 

দুব্ল] তাই প্রখযাত ফকীহ্ ‘আতাহ ইবন রাবাহ বষলন, এিা ইরাকীষদর 
যবদ‘আত। [আখবারু মাক্কাহ যলল ফাষকহী (১/১০০)]  )১/১০০[(  
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জনয এই তাওয়াষফর প্রযতযি িক্কষর ইিযতবা এবং প্রর্থম যতন িক্কষর 
রমল করা সুন্নাত। ইবন আব্বাস রাযদয়াল্লাহু আনহুমা বযণ্ত হাদীষস 
এষসষু, 

ْطَواٍف 
َ
َ ُثمَّ َرَمَل ثاََلثََة أ  .اْضَطبََع فَاْستَلََم َوَكَبَّ

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম ইিযতবা করষলন, হাজষর 
আসওয়াষদ িুবন করষলন এবং তাকবীর প্রদান করষলন। আর প্রর্থম 
যতন িক্কষর রমল করষলন।”445 

ইিযতবা হষলা, োষয়র িাদষরর মধ্যভাে ডান বেষলর যনষি দরষখ ডান 
কাাঁধ্ খাযল রাখা এবং িাদষরর উভয় মার্থা বাম কাাঁষধ্র উপর রাখা।  

আর রমল হষলা, ঘনঘন পা দফষল কাাঁধ্ দহযলষয় বীর-যবক্রষম দ্রুত 
িলা। কা‘বার কাুাকাযু স্থাষন রমল করা সম্ভব না হষল দূষর দর্থষকই 
রমল করা উযিৎ। 

 রুকষন ইয়ামানী অর্্থাৎ হাজষর আসওয়াষদর আষের দকাষণর 
বরাবর এষল সম্ভব হষল তা ডান হাষত স্পশ্ করষবন।446 প্রযত 
িক্কষরই এর বরাবর এষস সম্ভব হষল এরকম করষবন।  

                                                           
445 আবূ দাঊদ, হাদীস নং ১৮৮৯; অনুরূপ, সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১২১৮, 

১২৬২।  
446 রুকষন ইয়ামানী স্পশ্ করার সময়  ُْكََب

َ
ُ  أ ِ  َواّللَّ  যবসযমল্লাযহ আল্লাহু) ِمْسِب اّللَّ

আকবর) বলা ভাষলা। কারণ, ইবন উমার রাযদয়াল্লাহু ‘আনহুমা দর্থষক এযি 
সহীহভাষব বযণ্ত হষয়ষু। দ্র. বাইহাকী : (৫/৭৯); ইবন হাজর, তালখীসুল 
হাবীর : (২/২৪৭)। 
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 হাজষর আসওয়াদ ও রুকষন ইয়ামানী দকযিক আমলসমূহ 
প্রষতযক িক্কষর করষবন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম 
এমনই কষরষুন। রুকষন ইয়ামানী দর্থষক হাজষর আসওয়াদ পি্ন্ত 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম পড়ষতন, 

نِبٱِّفَِِءاتَّناَِرَبَنا ِ﴿ : اْلقرة] ﴾٢٠١ِارِّنلَِٱَِعَذاَبَِِوقَّناَِحَسَنةِِّٗخَرةِّٓأۡلٱَِوّفَِِحَسَنةَِِٗيادل 
٩٢٨ ] 

(রববানা আযতনা যফদ্ দুনইয়া হাসানাতাও ওয়া যফল-আযখরাযত 
হাসানাতাও ওয়াযকনা ‘আিাবান নার।) [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: 
২০১] 

“দহ আমাষদর রব, আমাষদরষক দুযনয়াষত কলযাণ যদন। আর 
আযখরাষতও কলযাণ যদন এবং আমাষদরষক জাহান্নাষমর আিাব দর্থষক 
রো করুন।”447 সুতরাং এ দুই রুকষনর মধ্যবত্ী স্থাষন প্রষতযক 
িক্কষর উক্ত দদা‘আযি পড়া সুন্নাত।  

তাওয়াষফর অবযশষ্ট সমষয় দবযশ দবযশ কষর দদা‘আ করষবন। 
আল্লাহর প্রশংসা করষবন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ 
ওয়াসাল্লাষমর ওপর সালাত ও সালাম পড়ষবন। কুরআন যতলাওয়াতও 
করষত পাষরন। দমািকর্থা, দি ভাো আপযন ভাষলা কষর দবাষঝন, 
আপনার মষনর আকুযত দি ভাোয় সুন্দরভাষব প্রকাশ পায় দস 
ভাোষতই দদা‘আ করষবন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম 
বষলন, 

                                                           
447 আবূ দাঊদ, হাদীস নং ১৮৯২।  
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َماِر إِلقَاَمِة ِذْكرِ » َفا َوالَْمْرَوِة َوَرِْمُ اجْلِ َواُف بِاْْلَيِْت َوَبنْيَ الصَّ  «اّللَّ  إِنََّما ُجِعَل الطَّ

“বাইতুল্লাহ’র তাওয়াফ, সাফা-মারওয়ায় সাঈ ও জামারায় পার্থর 
যনষেষপর যবধ্ান আল্লাহর যিযকর কাষয়ষমর উষেষশয করা 
হষয়ষু।”448 দদা‘আ ও যিযকর অনুচ্চ স্বষর হওয়া শরী‘আতসম্মত।  

 কা‘বা ঘষরর যনকি যদষয় তাওয়াফ করা উত্তম। তা সম্ভব না হষল 
দূর যদষয় তাওয়াফ করষব। দকননা মসযজষদ হারাম পুষরািাই 
তাওয়াষফর স্থান। সাত িক্কর দশে হষল, ডান কাাঁধ্ দঢষক দফলুন, িা 
ইযতপূষব্ দখালা দরষখযুষলন। মষন রাখষবন, শুধু্ তাওয়াষফ কুদূম ও 
উমরার তাওয়াষফই ইিযতবার যবধ্ান রষয়ষু। অনয দকাষনা তাওয়াষফ 
ইিযতবা দনই, রমলও দনই।  

 সাত িক্কর তাওয়াফ দশে কষর মাকাষম ইবরাহীষমর যদষক 
অগ্রসর হষবন, 

ِِّّۖمنََِّتُّذوا ِٱوَِ﴿  ِِمَِّهَِر ِإّببَِِمَقا
 [ ٨٩٤: اْلقرة] ﴾ُمَصل ٗ

(ওয়াত্তাযখিূ যমম মাকাযম ইব্রাহীমা মুসল্লা।) 

“মাকাষম ইবরাহীমষক দতামরা সালাষতর স্থল বানাও।” [সূরা আল-
বাকারাহ, আয়াত: ১২৫] মাকাষম ইবরাহীমষক যনষজর ও বাইতুল্লাহ’র 
মাঝখাষন রাখষবন। দহাক না তা দূর দর্থষক। তারপর সালাষতর 

                                                           
448 যতরযমিী, হাদীস নং ৯০২; আবূ দাঊদ, হাদীস নং ১৮৮৮; মুসনাষদ আহমদ, 

হাদীস নং ২৪৩৫১, তষব এর সনদ মরফু‘ যহষসষব দুব্ল। যবশুদ্ধ কর্থা হষে, 
এযি আষয়শা রাযদয়াল্লাহু ‘আনহা দর্থষক মাওকূফ যহষসষব সাবযস্ত। 
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যনযেদ্ধ সময় না হষল দু’ রাকাত সালাত আদায় করষবন।449 

মাকাষম ইবরাহীষম জায়ো না দপষল মসযজদুল হারাষমর দি দকাষনা 
স্থাষন এমনযক এর বাইষর পড়ষলও িলষব।450 তবুও মানুেষক কষ্ট 
দদওয়া িাষব না। পষর্থ-ঘাষি দিখাষন- দসখাষন সালাত আদায় করা 
িাষব না। মাকরূহ সময় হষল এ দু’রাকাত সালাত পষর আদায় কষর 
যনন। সালাষতর পর হাত উযঠষয় দদা‘আ করার যবধ্ান দনই।  

 সালাত দশে কষর পুনরায় হাজষর আসওয়াষদর কাষু এষস ডান 
হাষত তা স্পশ্ করুন। এিা সুন্নাত। স্পশ্ করা সম্ভব না হষল ইশারা 
করষবন না। হষজর সমষয় এরকম করা প্রায় অসম্ভব। জাষবর 
রাযদয়াল্লাহু আনহু বষলন,  

َفا» ْكَن، ُثمَّ رََجَع إََِل الصَّ  «ُثمَّ رََجَع فَاْستَلََم الرُّ

“অতুঃপর আবার যফষর এষস রুকন (হাজষর আসওয়াদ) স্পশ্ 

                                                           
449 এ সালাষতর প্রর্থম রাকা‘আষত সূরা ফাষতহার পর সূরা ‘কাযফরূন’ -  َها يُّ

َ
قُْل  يَا أ

- ও যিতীয় রাকাষত সূরা ফাযতহার পর সূরা ইখলাস - الََْكفُِرونَ  أَحدٌ  اهللُ  ُهوَ  قُْل   

- পড়া সুন্নত। (যতরযমিী, হাদীস নং ৮৬৯।) এ দুই রাকাত সালাষতর সাওয়াব 
সম্পষক্ অষনক হাদীস বযণ্ত হষয়ষু। দিমন, ইবন উমার রাযদয়াল্লাহু ‘আনহুমা 
দর্থষক বযণ্ত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলন, 

   السالم عليه إسماعيل بِن من رقبة كعتق الطواف بعد ركعتاك وأما

“তুযম িখন তাওয়াষফর পর দুই রাকাত সালাত আদায় করষব, তা ইসমাঈল 
আলাইযহস সালাষমর বংষশর একজন দোলাম আিাদ করার সমতুলয েণয 
হষব।” দ্র. সহীহুত-তারেীব ওয়াত-তারহীব, হাদীস নং ১১১২।  

450 এই সালাতযি হানাফী মািহাষব ওয়াযজব, অনযানয মািহাষব সুন্নাত।  
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করষলন। তারপর দেষলন সাফা অযভমুষখ।”451  

 এরপর িমিষমর কাষু িাওয়া, তার পাযন পান করা ও মার্থায় 
ঢালা সুন্নাত। জাযবর রাযদয়াল্লাহু আনহু দর্থষক বযণ্ত, যতযন বষলন,  

ِسهِ »
ْ
رَشَِب ِمنَْها، وََصبَّ لََعَ َرأ

 .«ُثمَّ َذَهَب إََِل َزْمَزَم فَ

“তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম িমিষমর কাষু 
দেষলন। িমিষমর পাযন পান করষলন এবং তা মার্থায় দঢষল 
যদষলন।”452 

 

িমিষমর পাযনর ফিীলত  

 িমিষমর পাযন সষবা্ত্তম পাযন: ইবন আব্বাস রাযদয়াল্লাহু আনহুমা 
দর্থষক বযণ্ত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলন, 

رِْض َماُء َزْمَزمَ »
َ
  «َخْْيُ َماٍء لََعَ وَْجِه األ

“িমীষনর বুষক িমিষমর পাযন সষব্াত্তম পাযন।”453  

 িমিষমর পাযন বরকতময়: আবূ ির যেফারী রাযদয়াল্লাহু আনহু 
বষলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলন, 

                                                           
451 মুসনাষদ আহমদ, হাদীস নং ১৫২৪৩; অনুরূপ সহীহ মুসযলম, হাদীস নং 

১২১৮। 
452 মুসনাষদ আহমদ, হাদীস নং ১৫২৪৩।  
453 তাবরানী যফল কাবীর, হাদীস নং ১১১৬৭; সহীহুত তারেীব ওয়াত-তারহীব, 

হাদীস নং ১১৬১।  
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  «ُمبَاَرَكةٌ  إِنََّها»

“যনশ্চয় তা বরকতময়।”454
 

 িমিষমর পাযনষত রষয়ষু খাষদযর উপাদান: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলন, 

 «ُطْعمٍ  َطَعامُ  إِنََّها ُمبَاَرَكٌة، إِنََّها»

“যনশ্চয় তা বরকতময়, আর খাবাষরর উপাদানসমৃদ্ধ।”455 

 দরাষের যশফা: ইবন আব্বাস রাযদয়াল্লাহু আনহুমা দর্থষক বযণ্ত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলন,  

  «إِنََّها ُمبَاَرَكٌة، َطَعاُم ُطْعٍمٍٍِِ وَِشَفاُء ُسْقٍمٍِ»

“যনশ্চয় তা সুখাদয খাবার এবং দরাষের যশফা।”456  

 িমিষমর পাযন দি উষেষশয পান করষবন তা পূণ্ হয়: জাষবর 
ইবন আবদুল্লাহ রাযদয়াল্লাহু আনহু দর্থষক বযণ্ত, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলন,  

 «ََلُ  َُشَِب  لَِما َزْمَزمَ  َماءُ »

“িমিষমর পাযন দি উষেষশযই পান করা হয় তা সাযধ্ত 
হষব।”457

 

                                                           
454 সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ২৪৭৩। 
455 সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ২৪৭৩। 
456 মুসনাষদ আবূ দাঊদ ত্বায়াযলযস, হাদীস নং ৪৫৯; তাবরানী যফস সােীর, হাদীস 

নং ২৯৫। 
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 িমিষমর পাযন সবষিষয় দাযম হাযদয়া: প্রািীন িুে দর্থষক হাজী 
সাষহবেণ িমিষমর পাযন বহন কষর যনষয় দিষতন। আষয়শা 
রাযদয়াল্লাহু ‘আনহা দর্থষক বযণ্ত: 

نََّها»
َ
نَّ  َوُُتَِْبُ  َزْمَزمَ  َماءِ  ِمنْ  ََتِْمُل  ََكنَْت  أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ   «ََيِْملُهُ  ََكنَ  اّللَّ

“যতযন িমিষমর পাযন বহন কষর যনষয় দিষতন এবং বলষতন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লামও তা বহন 
করষতন।”458 

িমিষমর পাযন পান করার আদব 

 িমিষমর পাযন যকবলামুখী হষয় আল্লাহর নাম যনষয় পান 
করষবন। যনয়ম হষে যতন শ্বাষস পান করা এবং দপি ভষর পান 
করা। পান করা দশে হষল আল্লাহর প্রশংসা করা। ইবন আব্বাস 
রাযদয়াল্লাহু আনহুমা বষলন,  

بَْت » ْس ثاََلثًا، َوتََضلَّْع  إَِذا ََشِ ِمنَْها، فَاْستَْقِبِل الِْقبْلََة، َواْذُكِر اْسَم اهلِل، َوَتنَفَّ
ِ صىل اهلل عليه وسلم  ، فَإِنَّ رَُسوَل اّللَّ َ َعزَّ وََجلَّ ِمنَْها، فَإَِذا فََرْغَت، فَاِْحَِد اّللَّ

 «، إِنَُّهْم اَل َيتََضلَُّعوَن ِمْن َزْمَزمَ قَاَل: إِنَّ آيََة َما بَيْنَنَا، َوَبنْيَ الُْمنَافِِقنيَ 

“িখন তুযম িমিষমর পাযন পান করষব , তখন দকবলামুখী হষব, 
আল্লাহষক স্মরণ করষব এবং যতন বার যনুঃশ্বাস যনষব। তুযম তা 
দপি পুষর খাষব এবং দশে হষল মহান আল্লাহর প্রশংসা করষব। 
দকননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলষুন, 

                                                                                                                  
457 ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৩০৬২। 
458 যতরযমিী, হাদীস নং ৯৬৩।  
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আমাষদর ও মুনাযফকষদর মষধ্য পার্্থকয এই দি, মুনাযফকরা দপি 
ভষর িমিষমর পাযন পান কষর না।”459  

 ইবন আব্বাস রাযদয়াল্লাহু আনহুমা িমিষমর পাযন পাষনর পূষব্ 
এই দদা‘আ পড়ষতন, 

لَُك ِعلْمً 
َ
ْسأ
َ
ْ أ ُهمَّ إِِنِّ

 ٍء.نَافًِعا، َوِرْزقًا َواِسًعا، وَِشَفاًء ِمْن ُُكِّ َدا االلَّ

“দহ আল্লাহ! আযম আপনার কাষু উপকারী জ্ঞান, যবসৃ্তত সম্পদ ও 
সকল দরাে দর্থষক যশফা কামনা করযু।”460

  

পাযন পান করার পর মার্থায়ও যকুু পাযন ঢালুন। দকননা রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম এরূপ করষতন।461  

  

জাষবর রাযদয়াল্লাহু আনহু বষলন,  

َفا ُثمَّ رََجَع فَاْستَلَمَ » ْكَن، ُثمَّ رََجَع إََِل الصَّ  «الرُّ

“অতুঃপর আবার যফষর এষস রুকন (হাজষর আসওয়াদ) স্পশ্ 
করষলন। তারপর দেষলন সাফা অযভমুষখ।”462  

 মযহলাষদর তাওয়াফও পুরুেষদর মষতাই। তষব তারা রমল ও 
ইিযতবা করষব না। মযহলারা খাযল জায়ো না দপষল তাষদর জনয 
                                                           
459 ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৩০৬১। তষব এর সনদ দুব্ল। 
460 দারা কুতনী, হাদীস নং ২৭৩৮। 
461 মুসনাষদ আহমাদ, হাদীস নং ১৫২৪৩। 
462 মুসনাষদ আহমদ, হাদীস নং ১৫২৪৩; অনুরূপ, সহীহ মুসযলম, হাদীস নং 

১২১৮। 
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পুরুেষদর যভড় দঠষল হাজষর আসওয়াদ বা রুকষন ইয়ামানী স্পশ্ 
করা জাষয়ি দনই। মযহলারা দদা‘আ ও যিযকষর স্বর উাঁিু করা দর্থষক 
যবরত র্থাকষব। পদ্া লঙ্ঘন বা রূপ-লাবণয প্রকাশ করা িাষব না। 
কারণ তা যফতনা বষয় আনষত পাষর। দিহারা দিষহতু সকল 
দসৌন্দষি্র আধ্ার, তাই তা প্রকাশ করা িাষব না। মুসযলম মযহলাষদর 
আদশ্ হষলন উম্মাহাতুল মুযমনীন। আর উমু্মল মুযমনীন আষয়শা 
রাযদয়াল্লাহু আনহা এক প্রাষন্ত পুরুেশূনয জায়োয় তাওয়াফ করষতন। 
পুরুেষদর এযড়ষয় একাকী িক্কর যদষতন। এক মযহলা তাষক বলষলন, 
‘দহ উমু্মল মুযমনীন, িলুন পার্থর ুুষয় আযস’। যতযন অস্বীকৃযত জাযনষয় 
বলষলন, তুযম িষল িাও।463 আতা রহ. উম্মাহাতুল মুযমনীষনর অবস্থার 
বণ্না যদষত যেষয় বষলন,  

َراٍت بِاللَّيِْل َفيَُطْفَن َمَع الرَِّجاِل َولَِكنَُّهنَّ ُكنَّ إَِذا َدَخلَْن » َوُكنَّ ََيْرُْجَن ُمتَنَكِّ
ْخِرَج الرَِّجاُل .اْْلَيَْت ُقْمَن َحِتَّ يَْدُخلَْن 

ُ
 .«َوأ

“তারা রাষতর দবলা অপযরযিতরূষপ দবর হষয় পুরুেষদর সাষর্থ 
তাওয়াফ করষতন। তষব তারা িখন কা‘বা ঘষর প্রষবশ করষত 
িাইষতন, তখন পুরুেষদর দবর কষর দদওয়া পি্ন্ত অষপো করষতন। 
পুরুেরা দবর হষল তারা প্রষবশ করষতন।”464 

‘আষয়শা রাযদয়াল্লাহু আনহা এর এক দাসী সাতবার বাইতুল্লাহ 
তাওয়াফ করষলন এবং দু’বার বা যতনবার হাজষর আসওয়াদ স্পশ্ 
করষলন, তা দদষখ আষয়শা রাযদয়াল্লাহু আনহা বলষলন, 
                                                           
463 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৬১৮।  
464 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৬১৮। 



249 
 

ِْت َوَمَررِْت » اَل َكَبَّ
َ
ُ تَُدافِِعنَي الرَِّجاَل أ ، اَل آَجَرِك اّللَّ ُ  .«اَل آَجَرِك اّللَّ

“আল্লাহ দতামাষক প্রযতদান যদষবন না, আল্লাহ দতামাষক প্রযতদান 
যদষবন না। পুরুেষদর সাষর্থ তুযম দঠলাষঠযল করষুা? দকন তুযম 
তাকবীর যদষয় অযতক্রম কষরা যন?”465  

  তাওয়াফকাষল িযদ িক্কষরর সংখযা যনষয় সষন্দহ হয়, তাহষল দি 
সংখযার যদষক ধ্ারণা প্রবল হষব দসিাষকই ধ্ষর যনষত হষব। আর িযদ 
দকাষনা সংখযার বযাপাষরই ধ্ারণা প্রবল না হয়, তাহষল কম সংখযািাই 
ধ্ত্বয হষব এবং দস অনুিায়ী িক্কর পুষরা করষব। দিমন: তার িযদ 
সষন্দহ হয়, ুয় িক্কর যদষয়ষু না সাত িক্কর? তাহষল ুয় িক্কর 
হষয়ষু বষলই েণনা করষব। পোন্তষর এ সষন্দহ িযদ তাওয়াফ দশে 
করার পর দদখা দদয়, তাহষল এষক আমষল যনষব না, িতেণ না কম 
হওয়ার বযাপাষর যনযশ্চত ধ্ারণা হয়। সুতরাং িযদ কম হওয়ার 
ধ্ারণাযি যনযশ্চত হয়, তাহষল যফষর আসষব এবং সংখযা পূণ্ করষব।  

  িযদ হাজীর পষে অসুস্থতা বা বাধ্্কয দহতু িলািল করা কযঠন 
হষয় পষড়, তাহষল তার জনয অষনযর যপষঠ বা বাহষন িষড় তাওয়াফ 
করা জাষয়ি আষু। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লামষক উষম্ম 
সালমা রাযদয়াল্লাহু আনহা যনষজর সমসযার কর্থা জানাষল যতযন 
বলষলন, 

نِْت َراِكبَةٌ »
َ
 .«ُطوِِف ِمْن َوَراِء اَلَّاِس َوأ

                                                           
465 বাইহাকী : (৫/১৩১), হাদীস নং ৯২৬৮; মুসনাষদ শাষফঈ, হাদীস নং ১২৭। 
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“বাহষন িষড় দলাকষদর দপুষন দপুষন তাওয়াফ কষরা’!466 আষরক 
বণ্নায় রষয়ষু, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম তাাঁষক 
বলষলন,  

بِْح َفُطوِِف لََعَ بَِعِْيكِ » ِقيَمْت َصاَلُة الصُّ
ُ
َواَلَّاُس يَُصلُّوَن َفَفَعلَْت َذلَِك فَلَْم  إَِذا أ

 .«تَُصلِّ َحِتَّ َخرََجْت 

“ফজষরর সালাত শুরু হষল দলাষকরা িখন সালাষত রত হষব, তুযম 
তখন উষির যপষঠ বষস তাওয়াফ করষব।’ যতযন তাই কষরন এবং 
দলাষকরা দবর হষয় িাবার পর সালাত আদায় কষর দনন।”467 

  তাওয়াফ সহীহ হওয়ার জনয জরুরী যবেয়গুষলা হষলা: পযবত্রতা 
অজ্ন করা, সতর ঢাকা, হাজষর আসওয়াদ দর্থষক শুরু কষর 
দসখাষনই দশে করা, সাত িক্কর দদওয়া, কা‘বাঘর বাাঁ পাষশ রাখা, 
পুষরা কা‘বা ঘর যঘষরই তাওয়াফ করা এবং ধ্ারাবাযহকভাষব তাওয়াফ 
পূণ্ করা। তষব মাঝখাষন ফরি সালাত বা জানািা হাযজর হষল 
সালাষতর পর িক্কর পূণ্ করষবন।  

তাওয়াষফর যকুু ভুল-ত্রুযি  

১. তাওয়াষফর যনয়ত মুষখ উচ্চারণ করা। দিমন, এরূপ বলা:  

ْشَواٍط 
َ
ُطوَْف َطَواَف الُْعْمَرِة َسبَْعَة أ

َ
ْن أ
َ
ْ نََويُْت أ ُهمَّ إِِِنِّ

 . اَللَّ

স্মত্বয দি, দকাষনা ইবাদাষত যনয়ত উচ্চারষণর দকাষনা যনয়ম দনই। 
একমাত্র হজ বা উমরা শুরু করার সময় প্রর্থমবার ‘লাব্বাইকা 
                                                           
466 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৬১৯; সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১২৭৬। 
467 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৬২৬। 
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হাোন’ বা ‘লাব্বাইকা উমরাতান’ যকংবা ‘লাব্বাইকা হাোন ওয়া 
উমরাতান’ উচ্চারণ কষর যনয়ত করার বযাপারযি হাদীষস এষসষু; 
অনয দকার্থাও নয়।  

২. তাওয়াষফর প্রষতযক িক্কষরর জনয আলাদা যবষশে দদা‘আ পড়া, 
শুধু্ দুই রুকষনর মাঝখাষন ুাড়া অনয দকার্থাও নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইযহ ওয়াসাল্লাম দর্থষক যবষশে দকাষনা দদা‘আ বযণ্ত দনই। তষব 
উত্তম হষে, কুরআন ও হাদীষস দিসব দমৌযলক দদা‘আ এষসষু 
দসগুষলা বষল দদা‘আ করা। দতমযন যনষজর ভাোয় দুযনয়া-আযখরাষতর 
কলযাণ কামনায় দিষকাষনা পুন্দনীয় যবেয় প্রার্্থনা করা।  

৩. হাজষর আসওয়াদ িুবন করষত যেষয় যভড় বৃযদ্ধর মাধ্যষম মানুেষক 
কষ্ট দদওয়া। হাজষর আসওয়াদ িুবন করা সুন্নাত। পোন্তষর মানুেষক 
কষ্ট দদওয়া হারাম। আর দকাষনা মুসযলষমর জনয সুন্নাত আদায় 
করষত যেষয় হারাষম যলি হওয়া তবধ্ নয়। তাই সহষজ িুবন করা 
সম্ভব হষল করষবন, নয়ষতা ডান হাষত ইশারা কষর তাকবীর যদষয় 
তাওয়াফ পুষরা করষবন।  

৪. কা‘বা ঘষরর পদ্া বা মাকাষম ইবরাহীম স্পশ্ করা এবং এর জনয 
যনযদ্ষ্ট দদা‘আ পড়া। এ কাজ শরী‘আতসম্মত নয়, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম এমন কষরষুন বষল প্রমাণ দনই। 
সাহাবীরা দকউ কষরষুন বষলও নযজর দনই। কাজযি িযদ উত্তম হত, 
তাহষল তারা আমাষদর আষে অবশযই এসব করষতন। রুকষন 
ইয়ামানী স্পশ্ করার পর হাত িুবন করা অর্থবা সরাসযর রুকষন 
ইয়ামানীষক িুবন করা সুন্নাহ’র পযরপযন্থ। রুকষন ইয়ামানী স্পশ্ করা 
সম্ভব না হষল এর যদষক ইশারা করা ও তাকবীর দদওয়া 
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শরী‘আতসম্মত নয়। সুতরাং রুকষন ইয়ামানী ও হাজষর আসওয়াদ 
ুাড়া বাইতুল্লাহ’র আর যকুুই স্পশ্ করষবন না। নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইযহ ওয়াসাল্লাম এ দু’যি ুাড়া অনয যকুু স্পশ্ কষরন যন। ইবন 
আব্বাস রাযদয়াল্লাহু আনহুমা মু‘আযবয়া রাযদয়াল্লাহু ‘আনহুর সাষর্থ 
বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করযুষলন। মু‘আযবয়া রাযদয়াল্লাহু আনহু 
বাইতুল্লাহ’র সব রুকন অর্্থাৎ সব দকাণ স্পশ্ করষল ইবন আব্বাস 
রাযদয়াল্লাহু আনহুমা তাষক বলষলন, ‘আপযন সব রুকন স্পশ্ করষুন 
দকন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম দতা সব রুকন স্পশ্ 
কষরন যন?’ মু‘আযবয়া রাযদয়াল্লাহু আনহু বলষলন, কা‘বার যকুুই 
পযরতযাে করার মষতা নয়।’ একর্থা শুষন ইবন আব্বাস রাযদয়াল্লাহু 
আনহুমা যতলাওয়াত করষলন,  

سِبِلَِلِّٱِرَُسولِِّّفِِلَُكمِبََِكنََِِلَقدِب﴿
ُ
 [ ٩٨: االحزاب] ﴾َحَسَنة َِِوة ِأ

“দতামাষদর জনয আল্লাহর রাসূষলর মষধ্য রষয়ষু উত্তম আদশ্।” [সূরা 
আল-আহিাব: ২১] মু‘আযবয়া রাযদয়াল্লাহু আনহু তাাঁর কর্থা দমষন যনষয় 
বলষলন, ‘আপযন যঠকই বষলষুন’।468  

৫. অষনষক মষন কষরন তাওয়াষফর দুই রাকাত সালাত মাকাষম 
ইবরাহীষমর দপুষনই পড়ষত হষব। মষন রাখষবন, দসখাষন সহষজই 
আদায় করা সম্ভব না হষল মসযজষদ হারাষমর দিষকাষনা জায়োয় 
এমনযক হারাষমর বাইষর পড়ষলও হষয় িাষব। উমার রাযদয়াল্লাহু আনহু 

                                                           
468 মুসনাষদ আহমদ, হাদীস নং ১৮৭৭।  
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ও অনয সাহাবীেণও এমন কষরষুন।469 

৬. তাওয়াষফর সময় মযহলাষদর দিহারার আবরণ দখালা রাখা এবং 
দসৌন্দি্ প্রকাশ করা। এযি সমূ্পণ্ যনযেদ্ধ কাজ। এমন পযবত্র জায়োয় 
ও মহান ইবাদষতর সময় আল্লাহর যবধ্ান লঙ্ঘন কীভাষব করা সম্ভব? 

৭. তাওয়াষফর সময় কা‘বাষক বাষম না রাখা। তা দি কারষণই দহাক 
না দকন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলন,  

 .«تلأُخُذوا َمنَاِسَكُكمْ »

“িাষত দতামরা দতামাষদর হজ যশষখ নাও।”470  

সুতরাং তাওয়াফ সহীহ হওয়ার জনয কা‘বাষক বাাঁষম রাখার দকাষনা 
যবকল্প দনই।  

৮. যহজর অর্্থাৎ কা‘বাঘর সংলগ্ন দঘরা দদওয়া স্থাষনর অভযন্তরভাে 
যদষয় তাওয়াফ করষল তা সহীহ হষব না, কারণ তা কা‘বা ঘষররই 
অংশ। আষয়শা রাযদয়াল্লাহু আনহা বষলন, ‘আযম কা‘বা ঘষর ঢুষক 
সালাত আদায় করষত পুন্দ করতাম। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইযহ ওয়াসাল্লাম আমার হাত ধ্ষর যহজষর ঢুযকষয় যদষয় বলষলন, 

رَْدِت ُدُخوَل اْْلَيِْت فَإِنَّ »
َ
َما ُهَو قِْطَعٌة ِمَن اْْلَيِْت فَإِنَّ قَْوَمِك َصىلِّ ِِف اْْلِْجِر إَِذا أ

ْخرَُجوُه ِمَن اْْلَيِْت 
َ
وا ِحنَي َبنَُوا الَْكْعبََة فَأ  .«اْقتََْصُ

“িযদ কা‘বা ঘষর ঢুকষত িাও তষব যহজষর সালাত আদায় কর। 

                                                           
469 সহীহ বুখারী, হজ অধ্যায়। 
470 সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১২৯৭। 



254 
 

কারণ এযি কা‘বারই অংশ। (জাষহলী িুষে) কা‘বা ঘর যনম্াষণর সময় 
দতামার দোত্র (কুরাইশরা) এষক দুাি কষর দফষলষু। তারা তা 
কা‘বার ঘর দর্থষক বাইষর দরষখষু।”471  

৯. ইহরাম বাাঁধ্ার পর দর্থষক হষজর সমাযি পি্ন্ত ইিযতবা করষত হয় 
বষল দি যকুু দলাক ধ্ারণা কষর, তা সযঠক নয়। অষনষক আবার সালাত 
আদাষয়র সময়ও ইজযতবা অবস্থায় র্থাষকন, তাও সযঠক নয়। দকননা 
সালাত আদাষয়র সময় কাাঁধ্ দঢষক রাখাই যনয়ম।  

পঞ্চম. সাঈ:  

সাফা ও মারওয়ায় সাঈর ফিীলত 

ইবন উমার রাযদয়াল্লাহু আনহুমা দর্থষক বযণ্ত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলন, 

 وَ »
َ
ْ ا وَ فَ الصَّ بِ  َك افُ وَ ا َط مَّ أ  «ةً بَ قَ رَ  نْيَ عِ بْ سَ  ِق تْ عِ كَ  ةِ وَ رْ مَ ال

“িখন সাফা ও মারওয়ায় সাঈ করষব, তা সত্তরজন দোলাম আিাদ 
করার দনকী বষয় আনষব।”472 

সযঠকভাষব সাঈর কাজ সম্পন্ন করষবন যনষির যনয়ষম  

১. সাফা পাহাষড়র যনকিবত্ী হষল বলষবন, 

 
َ
َفا َوالَْمْرَوَة ِمْن َشَعائِِر اهلِل، أ  دَ بْ إِنَّ الصَّ

ُ
 دَ ا بَ مَ بِ  أ

َ
 .هِ بِ  اهللُ  أ

                                                           
471 যতরযমিী, হাদীস নং ৮৭৬; আষরাও দদখুন : সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫৮৪; 

সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১৩৩৩। 
472 সহীহুত-তারেীব ওয়াত-তারহীব, হাদীস নং ১১১২। 
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(ইন্নাসসাফা ওয়াল মারওয়াতা যমন শাআইযরল্লাহ। আবদাউ যবমা 
বাদাআল্লাহু যবহী।) 

“যনশ্চয় সাফা মারওয়া আল্লাহর যনদশ্ন। আযম শুরু করযু আল্লাহ িা 
যদষয় শুরু কষরষুন।”473  

২. এরপর সাফা পাহাষড় উষঠ বাইতুল্লাহ’র যদষক মুখ কষর 
দাাঁড়াষবন474 এবং আল্লাহর একত্ববাদ, বড়ত্ব ও প্রশংসার দঘােণা যদষয় 
বলষবন,  

 
َ
، اهلُل أ ْكََبُ

َ
، اهلُل أ ْكََبُ

َ
يَْك ََلُ، ََلُ الُْملُْك َوََلُ اهلُل أ ، اَل إََِل إاِلَّ اهلُل وَْحَدُه اَل ََشِ ْكََبُ

يَْك ََلُ،  ٍء قَِديٌْر، اَل إََِل إاِلَّ اهلُل وَْحَدهُ اَل ََشِ اَْْلْمُد َيىي ويميت وََهُو لََعَ ُُكِّ ََشْ
ْحَزاَب وَْحَدهُ 

َ
َْنََز وَْعَدُه، َونََْصَ َعبَْدُه، وََهَزَم األ

َ
 . أ

(আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা-ইলাহা 
ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারীকালাহু লাহুল্ মুলু্ক ওয়ালাহুল হামু্দ ইউহয়ী 
ওয়া ইয়ুমীতু ওয়াহুয়া আলা কুযল্ল শাইযয়ন কাদীর, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু 
ওয়াহদাহু লা-শারীকালাহু আনজািা ওয়াদাহু, ওয়া নাুারা আবদাহু 
ওয়া হািামাল আহিাবা ওয়াহদাহ্।)  

“আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান!475 আল্লাহ ুাড়া দকাষনা 
ইলাহ দনই, যতযন এক। তাাঁর দকাষনা শরীক দনই। রাজত্ব তাাঁরই। 
প্রশংসাও তাাঁর। যতযন জীবন ও মৃতুয দদন। আর যতযন সকল যবেষয়র 

                                                           
473 সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১২১৮।  
474 সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১২১৮। 
475 নাসাঈ, হাদীস নং ২৯৭২; মুসনাষদ আহমদ, হাদীস নং ৪৬২৮।  
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ওপর েমতাবান। একমাত্র আল্লাহ ুাড়া দকাষনা সতয ইলাহ দনই। 
তাাঁর দকাষনা শরীক দনই। যতযন তাাঁর অঙ্গীকার পূণ্ কষরষুন; তাাঁর 
বান্দাষক সাহািয কষরষুন এবং একাই শত্রু-দলগুষলাষক পরাযজত 
কষরষুন।”476  

৩. দদা‘আ করার সময় উভয় হাত তুষল দদা‘আ করষবন।477  

৪. উযল্লযখত দদা‘আযি এবং দুযনয়া-আযখরাষতর জনয কলযাণকর 
দিষকাষনা দদা‘আ সামর্্থয অনুিায়ী যতন বার পড়ষবন। যনয়ম হষলা: 
উপষরর দদা‘আযি একবার পষড় তার সাষর্থ সামর্্থয অনুিায়ী অনয 
দদা‘আ পড়ষবন। তারপর আবার ঐ দদা‘আযি পষড় তার সাষর্থ অনয 
দদা‘আ পড়ষবন। এভাষব যতন বার করষবন।’ কারণ, হাদীষস স্পষ্ট 
উযল্লযখত হষয়ষু, ‘তারপর যতযন এর মাষঝ দদা‘আ কষরষুন। অনুরূপ 
যতনবার কষরষুন।478 সাহাবাষয় দকরাম রাযদয়াল্লাহু আনহুম দর্থষক 
সাফা-মারওয়ায় পাঠ করার যবযবধ্ দদা‘আ বযণ্ত হষয়ষু।479 

৫. সাফা পাহাষড় দদা‘আ দশে হষল মারওয়ার যদষক িাষবন। দিসব 
দদা‘আ আপনার মষন আষস এবং আপনার কাষু সহজ মষন হয় তা-
ই পড়ষবন। সাফা দর্থষক দনষম যকুু দূর এষোষলই ওপষর ও ডাষন-
বাষম সবুজ বাযত জ্বালাষনা দদখষবন। এষক বাতষন ওয়াদী (উপতযকার 

                                                           
476 সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১২১৮।  
477 আবূ দাঊদ, হাদীস নং ১৮৭২। 
478 সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১২১৮; আবূ দাঊদ, হাদীস নং ১৯০৫; ইবন মাজাহ, 

হাদীস নং ৩০৭৪।  
479 উদাহরণস্বরূপ, দ্র. বাইহাকী : (৫/৪৯-৫০)।  
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দকাল) বলা হয়। এই জায়োিুকুষত পুরুে হাজীেণ দদৌড়াষনার মত 
কষর দ্রুত েযতষত দহাঁষি িাষবন। পরবত্ী সবুজ বাযতর আলামত 
সামষন পড়ষল িলার েযত স্বাভাযবক করষবন। তষব মযহলারা এই 
জায়োিুকুষতও িলার েযত স্বাভাযবক রাখষবন। সবুজ দুই আলামষতর 
মাষঝ িলার সময় যনষির দদা‘আযি পড়ষবন,  

َعزُّ »
َ
نْت َاأل

َ
ْكَرمُ  رَبِّ اْغِفْر َوارَْحْم، إِنََّك أ

َ
 .«األ

(রাযববযফফর্ ওয়াহ্াম্, ইন্নাকা আন্তাল আ‘য়ািুযল আকরাম্।)  

“দহ আমার রব, আমাষক েমা করুন এবং রহম করুন। যনশ্চয় 
আপযন অযধ্ক শযক্তশালী ও সম্মাযনত।”480  

৬. এখান দর্থষক স্বাভাযবক েযতষত দহাঁষি মারওয়া পাহাষড় উঠষবন। 
মারওয়া পাহাষড়র যনকিবত্ী হষল, সাফায় দপৌঁুার পূষব্ দি আয়াতযি 
পষড়যুষলন, তা পড়ষত হষব না।  

৭. মারওয়ায় উঠার পষর কা‘বা ঘষরর যদষক মুখ কষর দুই হাত তুষল 
আল্লাহর একত্ববাদ, বড়ত্ব ও প্রশংসার দঘােণাসহ সাফার মত 
এখাষনও দদা‘আ করষবন।481  

৮. মারওয়া দর্থষক দনষম সাফায় আসার পষর্থ সবুজ বাযতর কাষু 
দপৌঁুষল দসখান দর্থষক আবার দ্রুত েযতষত িলষবন। পরবত্ী সবুজ 
বাযতর কাষু দপৌঁুষল িলার েযত স্বাভাযবক করষবন।  

                                                           
480 ইবন আবী শাইবা : (৪/৬৮); বাইহাকী : (৫/৯৫); তাবারানী, আদ্ দদা‘আ : 

৮৭০; আলবানী, যহোতুন নবী পৃ. ১২০। 
481 নাসাঈ, হাদীস নং ২৯৬১, ২৯৮৪।  
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৯. সাফা পাহাষড় এষস কা‘বাঘষরর যদষক মুখ কষর উভয় হাত তুষল 
আষের মত যিযকর ও দদা‘আ করষবন। সাফা মারওয়া উভয়যি দদা‘আ 
কবুষলর জায়ো। তাই উভয় জায়োষত যবষশেভাষব দদা‘আ করার 
দিষ্টা করষবন।  

১০. একই যনয়ষম সাঈর বাযক িক্করগুষলাও আদায় করষবন।  

সাঈ সংক্রান্ত জ্ঞাতবয:  

 সাঈ করার সময় সালাষতর জামা‘আত দাাঁযড়ষয় দেষল 
কাতারবন্দী হষয় দাাঁযড়ষয় সালাত আদায় করষবন। 

 সাঈ করার সময় ক্লান্ত হষয় পড়ষল বষস আরাম করষবন। 
এষত সাঈর দকাষনা েযত হষব না।  

 দশে সাঈ অর্্থাৎ সিম সাঈ মারওয়াষত যেষয় দশে করষবন।  

 সাঈষত অিু শত্ নয়। তষব অিু বা পযবত্র অবস্থায় র্থাকা 
মুস্তাহাব।482  

 তাওয়াফ দশে করার পর িযদ দকাষনা মযহলার হাষয়ি শুরু 
হষয় িায়, তষব যতযন সাঈ করষত পারষবন।  

হজ ও উমরাকারীরা সাঈষত দিসব ভুল কষরন 

1. যকুু দলাক মষন কষর, সাঈ সাফা দর্থষক শুরু হষয় মারওয়া দর্থষক 
যফষর সাফাষত এষসই এক িক্কর পুষরা হয়। এযি সুস্পষ্ট ভুল। 
সযঠক হষলা, সাফা দর্থষক মারওয়া পি্ন্ত িাওয়া এক িক্কর এবং 

                                                           
482 ফাতাওয়া ইবন বাি : (৫/২৬৪)। 
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মারওয়া দর্থষক ঘুষর আবার সাফায় এষল তার দুই িক্কর পূণ্ হয়।  

2. সাফা পাহাষড় উষঠ দুই হাত দতালা এবং সালাষতর তাকবীষরর 
মষতা কা‘বার যদষক দুই হাত তুষল ইশারা করা।  

3. সাফা ও মারওয়ায় প্রষতযকবার উঠা-নামার সময় ﴿َِِٱلَصَفاِإّن
َوةَِ بَمرب [ ٨٤١: اْلقرة] ﴾ٱلَِلّ َِِشَعا ئّرِِّّمنَِوٱل  [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: 

১৫৮] এ আয়াত যতলাওয়াত করা। দকননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইযহ ওয়াসাল্লাম এ আয়াতযি শুধু্ প্রর্থমবার সাফায় ওঠার 
সময়ই পষড়ষুন।  

4. সাঈর প্রষতযক িক্কষরর জনয যনযদ্ষ্ট দদা‘আ যনধ্্ারণ করা। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম দর্থষক এ ধ্রষনর 
দকাষনা হাদীস বযণ্ত হয় যন। তাই উত্তম হষলা যনধ্্াযরত যকুু না 
পষড় কুরআন-হাদীষস বযণ্ত দিষকাষনা দদা‘আ করা বা যনজ 
ভাোয় দুযনয়া-আযখরাষতর কলযাষণ িা মষন িায় তা-ই প্রার্্থনা 
করা। এযিই অযধ্ক কবুলষিােয এবং সুন্নাতসম্মত আমল।  

5. সাঈষত ইিযতবা করা। সযঠক হষলা তাওয়াষফ কুদূম ুাড়া অনয 
দকার্থাও ইিযতবার যবধ্ান দনই। দিমন পূষব্ বলা হষয়ষু।  

6. সাঈ পূণ্ করষত সাফা-মারওয়ার িূড়ায় ওঠাষক শত্ মষন করা। 
অর্থি এযি শত্ নয়। সাফা-মারওয়া উভয় পাহাষড়র মধ্যবত্ী 
দুব্লষদর হুইল দিয়ার দঘারাষনার দি স্থান রষয়ষু, দসখাষন 
যবিরণ করাই িষর্থষ্ট।  

7. তাওয়াষফর মষতা সাঈর জনযও পযবত্রতা ও অিুষক শত্ মষন 
করা। সাঈর জনয পযবত্রতা ও অিু শত্ নয়, তষব তা উত্তম।  
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8. এমন ধ্ারণা করা দি, প্রষয়াজন র্থাকষলও সাঈর ধ্ারাবাযহকতা 
ভঙ্গ করা িাষব না। দিমন, ক্লাযন্ত অবসাষনর জনয যবশ্রাম, পাযন 
পান, মল-মূত্র তযাে যকংবা সালাত বা জানািার সালাষত 
অংশগ্রহণ ইতযাযদ প্রষয়াজষন যবরযত দদওয়া িাষব না। এিা যঠক 
নয়; বস্তুত এগুষলা করাষত দকাষনা দদাে দনই।  

9. তাওয়াষফর পরপরই সাঈ না করষল তা সহীহ হষব না বষল 
ধ্ারণা করা। সাঈ দতা তাওয়াষফর পরই করষত হষব; যকন্তু দসিা 
সাষর্থসাষর্থই করষত হষব তা জরুরী নয়। িযদও রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাষমর অনুকরষণ তাওয়াষফর পর 
ির্থাসম্ভব যবলব না কষর সাঈ করাই উত্তম।  

10. নফল তাওয়াষফর মষতা নফল সাঈ করা। কারণ সাঈ দকবল হজ 
সংয্ষ্ট যবষশে ইবাদত। নফল যহষসষব স্বতন্ত্রভাষব সাঈ করার 
দকাষনা যবধ্ান দনই। তাই নফল সাঈষত দকাষনা সাওয়াবও দনই।  

 

েষ্ঠ. মার্থার িুল দুাি বা মুণ্ডন করা: 

সাঈ দশে হওয়ার পর মার্থার িুল দুাি বা মুণ্ডন কষর যনষবন। যবদায় 
হষজর সময় তামাতু্তকারী সাহাবীেণ িুল দুাি কষরযুষলন। হাদীষস 
এষসষু, 

ْوا» ُ «فََحلَّ اَلَّاُس ُُكُُّهْم َوقَْصَّ   

“অতুঃপর সমস্ত মানুে হালাল হষয় দেল এবং তারা িুল দুাি কষর 
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যনল।”483 দস যহষসষব তামাতু্ত হাজীর জনয উমরার পর মার্থার িুল 
দুাি করা উত্তম। িাষত হষজর পর মার্থার িুল কামাষনা িায়। মার্থায় 
িযদ এষকবাষরই িুল না র্থাষক তাহষল শুধু্ েুর িালাষবন। িুল দুাি 
করা বা মুণ্ডন করার পর দোসল কষর স্বাভাযবক দসলাই করা কাপড় 
পষর যনষবন। ৮ যিলহজ পি্ন্ত হালাল অবস্থায় র্থাকষবন। আর 
মযহলারা মার্থার প্রযতযি িুষলর দোুার অগ্রভাে দর্থষক আঙু্গষলর কর 
পযরমাণ কতন্ করষবন; এর দিষয় দবযশ নয়।484  

উপষরাক্ত কাজগুষলা সম্পন্ন করার মাধ্যষম মুহযরষমর উমরা পূণ্ হষয় 
িাষব। যতযন িযদ তামাতু্ত হজকারী বা স্বতন্ত্র উমরাকারী হন, তষব তার 
জনয ইহরাম অবস্থায় িা যনযেদ্ধ যুল তার সব হালাল হষয় িাষব। 
পোন্তষর িযদ যকরান বা ইফরাদ হজকারী হন, তাহষল এখন যতযন 
িুল দুাি বা মার্থা মুণ্ডন করষবন না। বরং যিলহষজর ১০ তাযরখ 
(কুরবানীর যদন) পার্থর মারার পর প্রর্থম হালাল না হওয়া পি্ন্ত 
ইহরাম অবস্থায় র্থাকষবন।  

এ সমষয় দবযশ দবযশ তাওবা-ইষস্তেফার, সালাত, সাদাকা, তাওয়াফ 
ইতযাযদ দনক কাষজ যনষয়াযজত র্থাকষবন। যবষশে কষর যিলহষজর 
প্রর্থম দশযদন, দিগুষলাষত দনক কাজ করষল অনয সমষয়র দিষয় 
অষনক দবযশ সাওয়াব হাযসল হয়।  

                                                           
483 সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১২১৮।  
484 মুসান্নাষফ ইবন আবী শাইবা : (৩/১৪৭)। 
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হজ-উমরাকারীেণ িুল দুাি বা মার্থা মুণ্ডন করষত যেষয় দিসব ভুল 

কষরন  

1. মার্থা মুণ্ডন বা িুল দুাি করার সময় সমূ্পণ্ মার্থা পযরবযাি না 
করা। দকউ দকউ একাযধ্ক উমরা আদাষয়র লষেয এরূপ কষর 
র্থাষক িা সুন্নাত পযরপন্থী ও ভুল।  

2. সাঈর পর বাসায় যেষয় স্বাভাযবক কাপড়-দিাপড় পষর িুল দুাি 
করা বা মার্থা মুণ্ডন করা। অর্থি যনয়ম হষলা, ইহরাষমর কাপড় 
পযরযহত অবস্থায় িুল দুাি করা বা মার্থা মুণ্ডন করা।  

3. অষনক হাজী সাষহব মষন কষরন, তারা এষক অষনযর িুল দুাি বা 
মুণ্ডন করষত পারষবন না। এযি ভুল ধ্ারণা। হাজী সাষহব যনষজর 
ইহরাম না ুাড়ষলও অষনযর মার্থার িুল দুাি বা কাযমষয় যদষত 
পারষবন।  

উমরা সংক্রান্ত যকুু মাসআলা 

1. উমরার দকাষনা রুকন ুুষি দেষল উমরা আদায় হষব না। তষব 
দসই রুকনযি আদায় করষল উমরা হষয় িাষব।  

2. উমরার দকাষনা ওয়াযজব ুুষি দেষল তা আবার কষর যনষল উমরা 
হষয় িাষব, তা সম্ভব না হষল দম যদষয় তা শুধ্ষর দনওয়ার 
সুষিাে রষয়ষু।  

3. উমরা অবস্থায় দকউ দিৌন সঙ্গম করষল, িযদ এ কাজযি 
বাইতুল্লাহ’র তাওয়াষফর পূষব্ সংঘযিত হষয় র্থাষক তষব 
সব্সম্মযতক্রষম তার উমরা বাযতল হষয় িাষব। আর িযদ 
তাওয়াষফর পর সাফা-মারওয়ার সাঈ এর পূষব্ হয়, তাহষলও 
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অযধ্কাংশ আষলমষদর যনকি তার উমরা নষ্ট হষয় িাষব। তষব 
তাষক সব্াবস্থায় এ নষ্ট উমরাযির কাজ িাযলষয় দিষত হষব। 
তারপর দসিার কািা করষত হষব এবং হাদী িষবহ করষত হষব। 
আর িযদ বাইতুল্লাহ’র তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার সাঈ করার 
পর মার্থার িুল দুাি বা মুণ্ডাষনার পূষব্ সঙ্গম অনুযষ্ঠত হয়, তষব 
তার উমরা আদায় হষয় দেষলও তাষক একযি ুােল যফদয়া 
যহষসষব িষবহ করষত হষব। ইবন আব্বাস রাযদয়াল্লাহু আনহুমা 
দর্থষক অনুরূপ বযণ্ত হষয়ষু।485  

4. হষজর সফষর একাযধ্ক উমরা:  

হষজর সফষর অষনক হাজী সাষহবষক ইহরাম দবাঁষধ্ মক্কায় যেষয় 
উমরা আদাষয়র পর বারবার উমরা করষত দদখা িায়। অর্থি এর 
সপষে গ্রহণষিােয দকাষনা প্রমাণ দনই। তাই যনয়ম হষলা, এক সফষর 
একাযধ্ক উমরা না করা। একাযধ্ক উমরা দর্থষক বরং দবযশ দবযশ 
তাওয়াফ করাই উত্তম। কারণ,  

 রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম এক সফষর 
একাযধ্ক উমরা কষরন যন।  

 রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম সাহাবাষয় দকরামও 
এক সফষর একাযধ্ক উমরা আদায় কষরন যন।  

 রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম তামাতু্ত 

                                                           
485 বাইহাকী : (৫/১২৭); আদওয়াউল বায়ান (৫/৩৮৯); আল-ইযস্তিকার 

(১২/২৯০)। 
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হজকারীষদরষক উমরা আদাষয়র পর হালাল অবস্থায় র্থাকষত 
বষলষুন।486  

 তাুাড়া এক বণ্না অনুসাষর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ 
ওয়াসাল্লাম জীবষন দমাি িার বার উমরা কষরষুন।487 যকন্তু 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম উমরার উষেষশয 
মক্কার দভতর দর্থষক হারাষমর সীমানার বাইষর দবর হষয় 
উমরা কষরষুন বষল দকাষনা প্রমাণ দনই।488 

 অবশয হষজর সময় বযতীত অনয সমষয় বুষর একাযধ্কবার 
উমরা করার প্রমাণ রষয়ষু। মক্কায় ইবন িুবাষয়র রাযদয়াল্লাহু 
আনহুর শাসনামষল ইবন উমার বুষর দু’যি কষর উমরা 
কষরষুন। আষয়শা রাযদয়াল্লাহু আনহা বুষর যতনযি পি্ন্ত 
উমরাও কষরষুন।489 তাুাড়া তাাঁর দর্থষক মাস দু’যি উমরাও 
বযণ্ত আষু।490 এক হাদীষস এষসষু, ‘দতামরা বার বার হজ 
ও উমরা আদায় কষরা। দকননা এ দু’যি দাযরদ্রয ও গুনাহ 

                                                           
486 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫৬৮; সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১২১৬। 
487 প্রর্থমবার: হুদায়যবয়ার উমরা, িা পষর্থ বাধ্াপ্রাি হওয়ায় সম্পন্ন করষত 

পাষরনযন। বরং দসখাষনই মার্থা মুোষনার মাধ্যষম হালাল হষয় িান। যিতীয় বার: 
উমরাতুল কাজা। তৃতীয় বার : যজযয়ররানা দর্থষক। িতুর্থ্বার : যবদায় হষজর 
সাষর্থ। 

488 িাদুল মা‘আদ : (২/৯২-৯৫)। 
489 সাইযয়দ সাযবক, যফকহুস সুন্নাহ : (৭/৭৪৯)। 
490 িাদুল মা‘আদ : (২/৯৩)। 
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দমািন কষর।’491 সাহাবাষয় দকরাষমর দেষত্র দদখা দিত, এক 
উমরা আদাষয়র পর তাষদর মার্থার িুল কাল হষয় িাওয়ার 
পর আবার উমরা করষতন, তার আষে করষতন না।492 তাই 
িযদ দকউ উমরা করষতই িায় তাহষল হষজর পষর করা 
দিষত পাষর, দিমনযি কষরযুষলন আষয়শা রা.। যকন্তু রাসূল 
তাষক এ বযাপাষর উৎসাযহত কষরষুন -এমন দকাষনা প্রমাণ 
দনই।493  

 

 

                                                           
491 যতরযমিী, হাদীস নং ৮১০; নাসাঈ, হাদীস নং ২৬৩০; ইবন মাজাহ, হাদীস নং 

২৮৮৭; মুসনাদ আহমদ (১/২৫)। 
492 িাদুল মা‘আদ : (২/৯০-৯৫)। 
493 িাদুল মা‘আদ : (২/৯২-৯৫)। 
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েষ্ঠ অধ্যায়: হষজর মূল পব ্

 

 ৮ যিলহজ: মক্কা দর্থষক যমনায় েমন 

 ৯ যিলহজ: আরাফা যদবস 

 মুিদাযলফায় রাত িাপন 

 যিলহষজর ১০ম যদবস 

 ১১, ১২ ও ১৩ যিলহজ: আইয়ামুত তাশরীক 

 যবদায়ী তাওয়াফ 

 হষজর পযরসমাযি 
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৮ যিলহজ: (তারযবয়া যদবস) মক্কা দর্থষক যমনায় েমন 

হষজর মূল কাজ শুরু হয় ৮ যিলহজ দর্থষক। যিযন হষজর যনয়ষত 
এষসষুন যতযন তামাতু্তকারী হষল পূষব্ই উমরা সম্পন্ন কষরষুন। 
এখন তাষক শুধু্ হষজর কাজগুষলা সম্পাদন করষত হষব। যতযন 
পরবত্ী কাজগুষলা যনষির ধ্ারাবাযহকতায় সম্পন্ন করষবন।  

1. তারযবয়া494র যদন অর্্থাৎ ৮ যিলহজ তামাতু্ত হজকারী এবং 
মক্কাবাযসষদর মধ্য দর্থষক িারা হজ করষত ইেুক তারা হষজর 
জনয ইহরাম দবাঁষধ্ যমনায় েমন করষবন। পোন্তষর িারা 
মীকাষতর বাইষর দর্থষক ইফরাদ বা যকরান হষজর জনয ইহরাম 
দবাঁষধ্ এষসষুন তারা ইহরাষম বহাল র্থাকা অবস্থায় যমনায় েমন 
করষবন।  

2. নতুন কষর ইহরাম বাাঁধ্ার আষে ইহরাষমর সুন্নাত আমলসমূহ 
দিমন, পযরষ্কার-পযরেন্ন হওয়া, দোসল করা, সুেযন্ধ বযবহার 
করার দিষ্টা করষবন। দিমনযি পূষব্ মীকাত দর্থষক উমরার 
ইহরাম বাাঁধ্ার সময় কষরষুন।  

3. অতুঃপর যনজ যনজ অবস্থানস্থল দর্থষকই ইহরাষমর কাপড় 
পযরধ্ান করষবন।  

                                                           
494 ৮ যিলহজষক ইয়াওমুত তারযবয়া বলা হয়। ইয়াওমুত-তারযবয়া অর্থ্ পাযন পান 

করাষনার যদন। যমনায় পাযন যুল না বষল এযদন হাজীরা পাযন পান কষর 
যনষতন, সাষর্থও যনষয় যনষতন এবং তাষদর বাহন জন্তুগুষলাষকও পাযন পান 
করাষতন। তাই এই যদনষক পান করাষনার যদন বলা হয়। ইবন কুদামা, আল-
মুেনী : ৩১৪। 
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4. তারপর িযদ দকাষনা ফরি সালাষতর পর ইহরাম বাাঁধ্া িায় তষব 
তা ভাষলা। আর িযদ তখন দকাষনা সালাত না র্থাষক, তষব ওিু 
করা সম্ভব হষল ওিুর পর দু’রাকাত তাযহয়যাতুল ওিুর সালাত 
পষড় ইহরাম বাাঁধ্া ভাষলা। আর িযদ তাও সম্ভব না হয় তাষত 
দকাষনা অসুযবধ্া দনই, শুধু্ যনয়ত কষর যনষলই িলষব।  

5. তারপর মষন মষন হষজর যনয়ত কষর ا  লাব্বাইকা) َْلَّيَْك َحجًّ

হাোন্) বষল হষজর কাজ শুরু করষবন।  

6. িযদ হজ পূণ্ করার দেষত্র দকাষনা প্রযতবন্ধকতার আশংকা 
কষরন, তাহষল তালযবয়ার পরপরই বলষবন,  

  اللَُّهمَّ حَمِِّلِّ َحيُْث َحبَْستَِِن 

(আল্লাহুম্মা মাহাল্লী হাইুু হাবাসতানী) 

“দহ আল্লাহ, আপযন আমাষক দিখাষন আিষক যদষবন, দসখাষনই 
আযম হালাল হষয় িাব।”495  

7. িযদ বদলী হজ হয় তাহষল মষন মষন তার যনয়ত কষর বদলী 
হজকারীর পে দর্থষক বলষবন,  

ا عن... َْلَّيَْك َحجًّ  (লাব্বাইকা হাোন্ ‘আন....) (উমুক 

পুরুে/মযহলার পে দর্থষক লাব্বাইক পাঠ করযু।)496  

8. যমনায় যেষয় দিাহর-আসর, মােযরব-এশা ও পরযদন ফজষরর 

                                                           
495 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫০৮৯; সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১২০৭। 
496 আবূ দাঊদ, হাদীস নং ১৮১১; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ২৯০৩।  
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সালাত আদায় করষবন। এ কয়যি সালাত যমনায় আদায় করা 
সুন্নাত। প্রযতযি সালাতই তার যনধ্্াযরত ওয়াষক্ত আদায় করষবন। 
িার রাকাত যবযশষ্ট সালাতষক দু’রাকাত কষর পড়ষবন। এখাষন 
সালাত জমা করষবন না অর্্থাৎ দুই ওয়াষক্তর সালাত একসাষর্থ 
আদায় করষবন না। কারণ, রাসূলুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ 
ওয়াসাল্লাম যমনায় একসাষর্থ দু’ওয়াষক্তর সালাত আদায় কষরন 
যন।  

9. মুস্তাহাব হষলা, এ যদন যবশ্রাম যনষয় হষজর প্রস্তুযত গ্রহণ করা, 
যিক র ও ইষস্তেফার করা এবং দবযশ কষর তালযবয়া পড়া। 
সময়-সুষিাে দপষল হষজর মাসআলা-মাসাষয়ল সম্পষক্ 
পড়াষশানা করষবন। যবজ্ঞ আষলমেষণর ওয়াজ-নসীহত ও হজ 
সম্পযক্ত বযাখযা-যবষ্েণ শুনষবন।  

10.  ৯ যিলহজ রাষত যমনায় রাযত্র িাপন করা সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম এই রাত যমনায় িাপন কষরষুন। 
দকাষনা কারষণ রাযত্র িাপন করা সম্ভব না হষল দকাষনা সমসযা 
দনই। আল্লাহ তা‘আলা যনয়ত অনুিায়ী সাওয়াব যদষবন 
ইনশাআল্লাহ। 

যমনা িাওয়ার আষে বা পষর হাজীেণ দিসব ভুল কষরন  

1. নফল তাওয়াষফর মাধ্যষম হষজর অযগ্রম সাঈ কষর দনওয়া  

৮ যিলহজ হষজর ইহরাষমর পর তাওয়াফ-সাঈ করা। অষনক তামাতু্ত 
হজকারী হষজর এই ইহরাষমর পর নফল তাওয়াফ কষর সাঈ কষর 
দনন। এরূপ করার কর্থা হাদীষস দনই। সাহাবাষয় দকরাষমর মষধ্যও 



270 
 

দকউ এরূপ কষরষুন বষল দকাষনা প্রমাণ দনই। দিষহতু হাদীষস এবং 
সাহাবাষয় দকরাম ও সালষফ সাষলহীষনর িুষে এরূপ করার দকাষনা 
প্রমাণ দনই, তাই এ যবেয়যি অবশযই বজ্ন করষত হষব। নতুবা 
সুন্নাষতর জায়োয় যবদ‘আত কাষয়ম হষব। তাই ইহরাম দবাঁষধ্ বা 
ইহরাম বাষদ দকানভাষবই দসযদন তাওয়াফ-সাঈ করষত িাষবন না। 
দিসব সাহাবী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাষমর সাষর্থ তামাতু্ত 
কষরযুষলন, তারা ৮ যিলহজ ইহরাম বাাঁধ্ার পূষব্ বা পষর দকাষনা 
প্রকার সাঈ করা দতা দূষরর কর্থা তাওয়াফও কষরন যন। আষয়শা 
রাযদয়াল্লাহু আনহা বষলন, ‘যবদায় হষজর বুর আমরা রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাষমর সাষর্থ দবর হলাম... িারা উমরার 
জনয ইহরাম দবাঁষধ্যুষলন, তারা তাওয়াফ ও সাঈ কষর হালাল হষয় 
যেষয়যুষলন। এরপর যমনা দর্থষক দফরার পর তারা হষজর জনয 
তাওয়াফ কষরন।’497  

িযদ ৮ তাযরষখর যদষন তাওয়াফ বা সাঈ করার সুষিাে র্থাকত, 
তাহষল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম তা অবশযই 
সাহাবীেণষক জানাষতন। আর সাহাবীেণও এিা তযাে করষতন না। 
হানাফী যফকষহর প্রযসদ্ধ যকতাব বাদাযয়উস্ সানাষয়’দত যলখা হষয়ষু:  

ِِب َحِنيَفَة ، 
َ
ْحَرَم الُْمتََمتُِّع بِاْْلَجِّ فاََل َيُطوُف بِاْْلَيِْت ، َواَل يَْسَِع ِِف قَْوِل أ

َ
َوإَِذا أ

َة بِإِ 
نَّ َطَواَف الُْقُدوِم لِلَْحجِّ لَِمْن قَِدَم َمكَّ

َ
ٍد ؛ أِل ْحَراِم اْْلَجِّ ، َوالُْمتََمتُِّع إنََّما َوحُمَمَّ

َة ، َوَطَواُف  َة بِإِْحَراِم الُْعْمَرِة اَل بِإِْحَراِم اْْلَجِّ ، َوإِنََّما َُيِْرُم لِلَْحجِّ ِمْن َمكَّ
قَِدَم َمكَّ

يًْضا 
َ
ْعَ الُْقُدوِم اَل يَُكوُن بُِدوِن الُْقُدوِم ، َوَكَذلَِك اَل َيُطوُف ، َواَل يَْسَِع أ نَّ السَّ

َ
؛ أِل

                                                           
497 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫৫৬, সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১২১১। 
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َياَرِة ؛  ْعِ َما َبْعَد َطَواِف الزِّ
ْصِِّلَّ لِلسَّ

َ
نَّ الَْمَحلَّ اأْل

َ
وٍع ، َوأِل َواِف َغْْيُ َمرْشُ بُِدوِن الطَّ

ا  مَّ
َ
َياَرِة فَْرٌض ، َوالَْواِجُب يَْصلُُح َتبًَعا لِلَْفْرِض ، فَأ ْعَ َواِجٌب ، َوَطَواُف الزِّ نَّ السَّ

َ
أِل

َص َتْقِديَمُه لََعَ حَمَلِِّه  الُْقُدوِم فَُسنٌَّة . َطَواُف  نَُّه رَخَّ
َ
نََّة إالَّ أ َوالَْواِجُب اَل يَتْبَُع السُّ

َصاَر َواِجبًا َعِقيبَُه بَِطِريِق الرُّْخَصِة ، َوإَِذا لَْم يُوَجْد 
ْصِِّلِّ َعِقيَب َطَواِف الُْقُدوِم فَ

َ
اأْل

ُر السَّ  َياَرةِ َطَواُف الُْقُدوِم يُؤَخَّ ْصِِّلِّ فَاَل َُيُوُز َقبَْل َطَواِف الزِّ
َ
 .ْعُ إََل حَمَلِِّه اأْل

“তামাতু্ত হজকারী িখন হষজর ইহরাম বাাঁষধ্ তখন দস বাইতুল্লাহ’র 
তাওয়াফ করষব না। সাঈও করষব না। এিা হল ইমাম আবু হানীফা 
রহ. ও ইমাম মুহাম্মাদ রহ.-এর অযভমত। কারণ, তাওয়াষফ কুদূম ঐ 
বযযক্তর জনয যনধ্্াযরত দি হষজর ইহরাম যনষয় মক্কায় আেমন করল। 
পোন্তষর তামাতু্ত হজকারী উমরার ইহরাম যনষয় মক্কায় আেমন 
কষরষু। হষজর ইহরাম যনষয় আেমন কষর যন। তামাতু্ত হজকারী 
বযযক্ত মক্কা দর্থষকই হষজর ইহরাম বাাঁষধ্। আর তাওয়াষফ কুদূম বাইর 
দর্থষক আেমন বযতীত হয় না। তাওয়াফ-সাঈ এ জষনযও করষব না 
দি, তাওয়াফ বযতীত সাঈ করা শরী‘আতসম্মত নয়। দকননা সাঈর 
মূল জায়ো তাওয়াষফ যিয়ারষতর পর। দকননা সাঈ হল ওয়াযজব। 
আর তাওয়াষফ যিয়ারত হল ফরি। ওয়াযজব, ফরষির তাষব’ বা 
অনুবত্ী হষত পাষর। পোন্তষর তাওয়াষফ কুদূম হষে সুন্নাত। আর 
ওয়াযজব সুন্নাষতর তাষব’ বা অনুবত্ী হষত পাষর না। তষব তাওয়াষফ 
কুদূষমর দেষত্র সাঈষক তার মূল জায়ো দর্থষক এযেষয় যনষয় আসার 
অনুমযত দদওয়া হষয়ষু। এই অনুমযতর কারষণ তাওয়াষফ কুদূষমর 
পর ‘ওয়াযজব’ আদায়ষিােয হষয়ষু। তাই তাওয়াষফ কুদূষমর 
অনুপযস্থযতষত সাঈষক তার মূল জায়োয় যপযুষয় যনষত হষব। সুতরাং 
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তাওয়াষফ যিয়ারষতর পূষব্ সা‘ঈ আদায় করা জাষয়ি হষব না।”498  

উক্ত আষলািনার আষলাষক বলা িায় দি, আমাষদর বাংলাষদশী 
হাজীেণ যমনায় িাওয়ার সময় ইহরাম দবাঁষধ্, নফল তাওয়াফ কষর, 
দিভাষব হষজর সাঈ অযগ্রম দসষর দনন, তা আষদৌ শরী‘আতসম্মত 
নয়। দকননা এর দপুষন কুরআন, সুন্নাহ ও সাহাবীেষণর আমল 
দর্থষক দকাষনা দলীল-প্রমাণ দনই। সুতরাং এ শরী‘আতযবষরাধ্ী 
যবদ‘আত কাজযি পযরতযাে করুন। 

2. মসযজষদ হারাষম যেষয় ইহরাম বাাঁধ্া  

মসযজষদ হারাষম যেষয় ইহরাম বাাঁধ্া।499 যবদায় হষজ সাহাবাষয় 
দকরাম যনজ যনজ অবস্থানস্থল দর্থষক ইহরাম দবাঁষধ্যুষলন। িযদ 
মসযজষদ হারাষমর দভতষর বা বাইষরর দকাষনা যনযদ্ষ্ট জায়ো দর্থষক 
ইহরাম বাাঁধ্ার যবধ্ান র্থাকষতা, তাহষল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ 
ওয়াসাল্লাম তাষদরষক এ বযাপাষর যনষদ্শ যদষতন এবং সাহাবাষয় 
দকরাম অগ্রাযধ্কার যভযত্তষত তা আমষল যনষতন। 

3. ৮ তাযরখ যমনায় দপৌঁুা পি্ন্ত ইহরাম যবলযবত করা। এযি 
জাষয়ি; যকন্তু উত্তম নয়। দকননা যবদায় হষজ সাহাবীেণ যনজ যনজ 
অবস্থানস্থল দর্থষক ইহরাম দবাঁষধ্ষুন। অতুঃপর যমনার যদষক রওনা 

                                                           
498 আল কাসানী : বাদাযয়উসসানাষয়’: ২/৩৪৭। 
499 মষন রাখষবন, ইহরাম বাাঁধ্ার দেষত্র সুন্নাত হষে দু’যি। এক পযবত্র মক্কায় 

হারাষমর সীমাষরখায় অবযস্থত আপনার অবস্থানস্থল দর্থষক ইহরাম বাাঁধ্া। দুই ৮ 
তাযরখ সূষি্াদষয়র পর দর্থষক তা দহষল পড়ার পূষব্ই দিষকাষনা সমষয় ইহরাম 
বাাঁধ্া। 
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হষয়ষুন।500  

4. দকাষনা দকাষনা হাজী মষন কষরন, উমরায় পযরযহত ইহরাষমর 
কাপড় না ধু্ষয় হষজর জনয পযরধ্ান করা তবধ্ নয়। এযি ভুল ধ্ারণা। 
দকননা ইহরাষমর কাপড় নতুন ও পযরষ্কার র্থাকা শত্ নয়। পযরষ্কার 
র্থাকষল ভাষলা। যকন্তু ওয়াযজব নয়। 

5. অষনক হাজী সাষহব যমনায় রওনা হবার সময় তালযবয়া উচ্চস্বষর 
পাঠ কষরন না। অর্থি উচ্চস্বষর পাঠ করা সুন্নাত। দকননা  

ক. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলন,  

نْ 
َ
ُمُرَك أ

ْ
َ يَأ يُل، َفَقاَل: إِنَّ اّللَّ تَاِِن ِجَْبِ

َ
ْصَواَتُهْم بِاتلَّلِْبيَِة.  أ

َ
ْن يَْرَفُعوا أ

َ
ْصَحابََك أ

َ
ُمَر أ
ْ
تَأ

 رواية: فَإِنََّها ِمْن ِشَعاِر اْْلَجِّ . وِف

“যজবরীল আমার কাষু আেমন কষর বলষলন, যনশ্চয় আল্লাহ 
আপনাষক আষদশ যদষেন, িাষত আপযন আপনার সাহাবীেণষক 
যনষদ্শ দদন, তারা দিন উচ্চস্বষর তালযবয়া পাঠ কষর। দকননা এযি 
হষজর দ্াোষনর অন্তভু্ক্ত।”501  

খ. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লামষক যজষজ্ঞস করা হষলা, দকাষনা 

                                                           
500 তষব িযদ ৭ তাযরখ দকাষনা কারষণ কাউষক যমনা িষল দিষত হয়, তষব তার 

জনয উত্তম হষলা, ৮ তাযরখ যতযন দিখাষন র্থাকষবন দসখান দর্থষক ইহরাম বাাঁধ্া। 
িযদও তা যমনা হয়। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম ৮ তাযরখ 
ইহরাম দবাঁষধ্ষুন। তার আষে নয়।  

501 আহমাদ, হাদীস নং ১৬৫৬৮, ইবন যহব্বান, হাদীস নং ৩৮০৩। 
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হজ উত্তম? যতযন বলষলন, ‘আল-‘আেু ওয়াু-ুােু।’502 আল-আেু 
হষে তালযবয়ার মাধ্যষম আওয়াজ উচ্চ করা, আর আুুােু হষে 
হাদী বা কুরবানীর পশুর রক্ত প্রবাযহত করা।  

ে. সাহাবাষয় দকরাম এই আষদশ পালন কষরষুন। তারা উচ্চস্বষর 
তালযবয়া পাঠ কষরষুন। রীযতমত িড়া েলায় তারা তালযবয়া 
পষড়ষুন। এমনযক এর ফষল তাষদর েলার স্বর দভষঙ্গ যেষয়যুল।503 
ইমাম নববী রহ. তালযবয়ার আওয়াজ উচ্চ করা প্রসষঙ্গ বষলন, ‘এযি 
সব্সম্মত মত। যকন্তু শত্ হষে, পযরযমতভাষব উচ্চ করা িাষত 
যনষজর কষ্ট না হয়। 

আর মযহলারা এমন আওয়াষজ পড়ষব িাষত তারা যনষজরা শুনষত 
পায়। দকননা তাষদর উচ্চ আওয়াষজ যফতনার আশংকা রষয়ষু।’504 

ইবন আবযদল বার বণ্না কষরন, ‘এ যবেষয় সব্সম্মত মত হষে, 
মযহলারা অযত উাঁিুস্বষর তালযবয়া পাঠ করষব না। বরং এমন 
আওয়াষজ পড়ষব িাষত যনষজরা শুনষত পায়।’505 এ বযাপাষর 
সাহাবাষয় দকরাম দর্থষকও বণ্না এষসষু। ইবন আব্বাস রাযদয়াল্লাহু 
আনহুমা বষলন, ‘মযহলারা তালযবয়া উচ্চস্বষর পড়ষব না।’506 ইবন 
উমার রাযদয়াল্লাহু আনহুমা বষলষুন, মযহলাষদর জষনয অনুমযত দনই 
                                                           
502 যতরযমিী, হাদীস নং ৮২৭; হাষকম, হাদীস নং ১৬৫৫; বায়হাকী, হাদীস নং 

৩৯৭৪।  
503 মুুান্নাফ ইবন আবী শাইবা : (৪/৪৬৪)। 
504 শারহু মুসযলম যলন-নাবাবী : (৪/৩৫১)। 
505 আল-ইসযতিকার : (৪/৫৭); যবদায়াতুল মুজতাযহদ : (১/৪৬৭)। 
506 মুুান্নাষফ ইবন আবী শাইবা : (৪/৪১৬); সুনাষন বায়হাকী : (৫/৪৬)। 
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দি, তারা উচ্চস্বষর তালযবয়া পাঠ করষব।’507  

6. দকাষনা দকাষনা হাজী যমনায় দুই ওয়াষক্তর সালাত একত্র কষর 
আদায় কষরন। আবার দকউ দকউ িার রাকাত যবযশষ্ট সালাষত কসর 
কষরন না। অর্থি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম দর্থষক 
বযণ্ত আষু দি, যতযন যমনায় দুই ওয়াষক্তর সালাত একষত্র আদায় না 
কষর পৃর্থক পৃর্থকভাষব কসর কষরষুন। আর মুসযলমষদর িাবতীয় 
কাষজ সুন্নাষতর অনুসরণ করা একান্ত প্রষয়াজন। 

                                                           
507 মুুান্নাষফ ইবন আবী শাইবা : ৪/৪১৬; উমদাতুল কারী : ৯/১৭১। 
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িয়যনকা 

‘আরাফার প্রযত আমার হৃদয় দকাষণ এমন এক িান ও আকে্ণ সদা 
বত্মান, িা আমাষক বারবার এর কাষু যফষর আসষত বষল। এর 
পষর্থ-প্রান্তষর রাযত্র িাপষন আগ্রহী কষর দতাষল এবং তাওবা-
ইষস্তেফার ও তালযবয়া-শুকযরয়ার মাধ্যষম দসখাষন সময় কািাষত 
অযস্থর কষর দতাষল। এ এমন এক স্থান, দি স্থানযির মষতা আল্লাহর 
প্রযত প্রকাশ না পাওয়া যনখাাঁদ একাগ্রতা ও সমুজ্জ্বল যনষ্ঠা জীবষন আর 
দকার্থাও খুাঁষজ পাই যন। আল্লাহর ভাষলাবাসায় উষিল দি ভ্রাতৃষত্বর 
দপ্ররণা এখাষন দদখা িায়, তার নমুনাও আজীবন দকার্থাও পাই 
যন।’508 

-মুহাম্মাদ হুসাইন হাইকাল  

 

 

                                                           
508 ফী মানযিযলল ওয়াহঈ : ১০০। 
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৯ যিলহজ: আরাফা যদবস 

আরাফা যদবষসর ফিীলত  

যিলহজ মাষসর ৯ তাযরখষক ‘ইয়াওমু আরাফা’ বা আরাফা যদবস বলা 
হয়। এই যদবষস আরাফায় অবস্থান করা হষজর দশ্রষ্ঠতম আমল। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলন, ‘হজ হল 
আরাফা।’509 

সুতরাং আরাফায় অবস্থান করা ফরি। আরাফায় অবস্থান ুাড়া হজ 
সহীহ হষব না। এ যদষনর ফিীলত ইয়াউমুন-নহর বা কুরবানীর 
যদষনর কাুাকাযু। প্রষতযক হাজী ভাইষয়র উযিৎ, এ যদষন অতযন্ত 
গুরুত্ব সহকাষর আমল করা। এ যদষনর ফিীলত সম্পষক্ যবযভন্ন 
হাদীস বযণ্ত হষয়ষু। যনষে তার যকুু উষল্লখ করা হষলা:  

১. আল্লাহ তা‘আলা আরাফার যদন বান্দার যনকিবত্ী হন এবং 
বান্দাষদর সবষিষয় দবযশ সংখযকষক যতযন জাহান্নাষমর আগুন দর্থষক 
মুযক্ত দদন। আষয়শা রাযদয়াল্লাহু আনহা দর্থষক বযণ্ত, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলন, 

ْن ُيعْ »
َ
ْكَِثَ ِمْن أ

َ
ُ ِفيِه َعبًْدا ِمَن اَلَّاِر ِمْن يَْوِم َعَرفََة َوإِنَُّه َِلَْدنُو ُثمَّ َما ِمْن يَْوٍم أ تَِق اّللَّ

َراَد َهُؤالَءِ 
َ
 « ُيبَاِِه بِِهُم الَْماَلئَِكَة َفيَُقوُل َما أ

“এমন দকাষনা যদন দনই দিযদষন আল্লাহ তা‘আলা আরাফার যদন 
দর্থষক দবযশ বান্দাষক জাহান্নাষমর আগুন দর্থষক মুযক্ত দদন। আল্লাহ 
দসযদন যনকিবত্ী হন এবং তাষদরষক যনষয় যফযরশতাষদর সাষর্থ েব্ 
                                                           
509 নাসাঈ, হাদীস নং ৩০১৬; মুসনাষদ আহমদ (৪/৩৩৫), হাদীস নং ১৪৭৭৪। 
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কষর বষলন, ওরা কী িায়?”510  

২. আল্লাহ তা‘আলা আরাফায় অবস্থানকারীষদরষক যনষয় 
আকাশবাসীষদর সাষর্থ েব্ কষরন। আবূ হুরায়রা রাযদয়াল্লাহু আনহু 
দর্থষক বযণ্ত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলন, 

َماِء َفيَُقوُل لَُهُم: اْنُظُروا إََِل ِعبَاِدى » ْهَل السَّ
َ
ْهِل َعَرفَاٍت أ

َ
َ َتَعاََل ُيبَاِِه بِأ إِنَّ اّللَّ

 « َجاُءوِِن ُشْعثًا ُغَْبًا

“যনশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা আরাফায় অবস্থানকারীষদর যনষয় 
আকাশবাসীষদর সাষর্থ েব্ কষরন। যতযন তাষদরষক বষলন, আমার 
বান্দাষদর যদষক তাযকষয় দদখ, তারা আমার কাষু এষসষু উষস্কাখুষস্কা 
ও ধূ্যলমযলন অবস্থায়।”511  

৩. আরাফার যদন মুসযলম জাযতর জনয প্রদত্ত আল্লাহর দীন ও 
যন‘আমত পযরপূণ্তা প্রাযির যদন। তাযরক ইবন যশহাব বষলন, 
‘ইয়াহূদীরা উমার রাযদয়াল্লাহু আনহুষক বলল, আপনারা একযি আয়াত 
পষড়ন র্থাষকন, িযদ তা আমাষদর ওপর নাযিল হষতা তাহষল তা 
নাযিল হওয়ার যদন আমরা উৎসব পালন করতাম। উমার রাযদয়াল্লাহু 
আনহু বলষলন, আযম অবশযই জাযন কী উষেষশয ও দকার্থায় তা 
নাযিল হষয়ষু এবং তা নাযিল হবার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইযহ ওয়াসাল্লাম দকার্থায় যুষলন। তা যুল আরাফার যদন। আর 
আল্লাহর কসম! আমরা যুলাম আরাফার ময়দাষন। (যদনযি জুমাবার 

                                                           
510 সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১৩৪৮। 
511 মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং (২/২২৪), হাদীস নং ৭০৮৯, ৮০৪৭। 



279 
 

যুল) (আয়াতযি যুল 

َِٱ﴿ كِبَِِۖوِبَلب
َ
 [ ٣: دةاملائ] ﴾ِدّيَنُكمِبِلَُكمِبُِتَِملِبأ

“আজ দতামাষদর জনয দতামাষদর দীনষক আযম পযরপূণ্ কষর 
যদলাম।”512  

৪. যজবরীল আলাইযহস সালাম আল্লাহর পে দর্থষক আরাফায় 
অবস্থানকারী ও মুিদাযলফায় অবস্থানকারীষদর জনয রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাষমর যনকি সালাম দপৌঁযুষয়ষুন এবং 
তাষদর অনযাষয়র যজম্মাদারী যনষয় যনষয়ষুন। আনাস রাযদয়াল্লাহু 
আনহু দর্থষক বযণ্ত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম 
                                                           
512 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৬০৬। ‘আরাফা যদবষস দীন পযরপূণ্ কষর দদওয়ার 

বযাখযায় ইবন রজব রহ বষলন, ঐ যদষন কষয়কভাষব দীনষক পযরপূণ্ কষর 
দদওয়া হষয়ষু। এক. হজ ফরি হওয়ার পর সমূ্পণ্ ইসলামী আবষহ মুসযলমেণ 
ইষতাপূষব্ আর কখষনা হজ পালন কষরন যন। অযধ্কাংশ আষলম এ অযভমতই 
বযক্ত কষরষুন। দুই. আল্লাহ তা‘আলা হজষক (এই যদষন) ইবরাহীমী যভযত্তষত 
যফযরষয় আষনন এবং যশক্ ও মুশযরকষদরষক যবযেন্ন কষরন। অতুঃপর 
আরাফার ঐ স্থাষন তাষদর দকউই মুসযলমষদর সাষর্থ যমযলত হয় যন। আর 
যন‘আমষতর পযরপূণ্তা ঘষিষু আল্লাহর েমা ও মাজ্না লাষভর মাধ্যষম। দকননা 
আল্লাহর েমা ুাড়া যন‘আমত পযরপূণ্ হয় না। এর উদাহরণ, আল্লাহ তা‘আলা 
তাাঁর নবীষক বষলন,  

فّرَِ﴿ َغب ّ ََِِۖماِٱلَِلُِِلََكَِِل  َخرََِِوَماَِذۢنبَّكِِّمنَِتَقَد
َ
َمَتُهۥَِوُيتّمَِِتَأ ّديََكَِِعلَيبَكِِنّعب َتقّيٗماِّصَر ٗطاَِوَيهب سب ِم 

 [  ٩: الفتح] ﴾٢ِ

‘িাষত আল্লাহ েমা কষরন দতামার অতীষতর ও ভযবেযষতর ত্রুযি এবং পূণ্ 
কষর দদন দতামার ওপর তাাঁর যন‘আমত। আর প্রদশ্ন কষরন দতামাষক সরল 
পর্থ”। [সূরা আল-ফাতহ, আয়াত: ২], লাতাষয়ষফ মা‘আষরফ : ৪৮৬।  
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আরাফার ময়দাষন সূি্াষস্তর পূষব্ যবলাল রাযদয়াল্লাহু ‘আনহুষক যনষদ্শ 
যদষলন, মানুেষদরষক িুপ করাষত। যবলাল রাযদয়াল্লাহু আনহু বলষলন, 
আপনারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাষমর জনয নীরবতা 
পালন করুন। জনতা নীরব হষল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ 
ওয়াসাল্লাম বলষলন,  

تَاِِنْ ِجَْبِ »
َ
اَلُم قَاَل يَا َمعاَِشَ اَلَّاِس أ ِِّبْ السَّ ِِنْ ِمن رَّ

َ
قََرأ
َ
َ  إِنَّ : يُْل آنًِفا فَأ  وََجلَّ  َعزَّ  اّللَّ

ْهِل الَْمْشَعِر اْْلََراِم وََضِمَن َعنُْهْم اتلَّبَِعاِت 
َ
ْهِل َعَرفَاَت َوأ

َ
 .«َغَفَر أل

“দহ দলাকসকল, একিু পূষব্ যজবরীল আমার কাষু এষসযুষলন। 
যতযন আমার রষবর পে দর্থষক আরাফায় অবস্থানকারী ও মুিদাযলফায় 
অবস্থানকারীষদর জনয আমার কাষু সালাম দপৌঁযুষয়ষুন এবং তাষদর 
অনযাষয়র যিম্মাদারী যনষয়ষুন। উমার রাযদয়াল্লাহু আনহু দাাঁযড়ষয় 
বলষলন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এিা যক শুধু্ আমাষদর জনয? যতযন বলষলন, 
এিা দতামাষদর জনয এবং দতামাষদর পর যকয়ামত পি্ন্ত িারা আসষব 
তাষদর জনয। উমার রাযদয়াল্লাহু আনহু বলষলন, আল্লাহর রহমত 
অষঢল ও উত্তম।”513  

৫. আরাফায় অবস্থানকারীষদরষক আল্লাহ তা‘আলা যবষশেভাষব েমা 
কষর দদন। ইবন উমার দর্থষক বযণ্ত, যতযন বষলন রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলন, 

ا ُوقُوفَُك بَِعَرفَةَ » مَّ
َ
نْيَا َفيُبَاِِه بِِهُم  َوأ َماِء اَلُّ ُل إََِل السَّ  َيْْنِ

فَإِنَّ اهلَل َعزَّ وََجلَّ
الَْمالئَِكَة، َفيَُقوُل:َهُؤالِء ِعبَاِدي َجاُءوِِن ُشْعثًا ُغَْبًا ِمْن ُُكِّ فَجٍّ َعِميٍق يَرُْجوَن 

                                                           
513 সহীহুত-তারেীব ওয়াত-তারহীব, হাদীস নং ১১৫১। 
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ْوِِن؟رَِْحَِِت، َوََيَافُوَن َعَذاِِب، َولَْم يََرْوِِن، فََكيَْف لَْو رَ 
َ
فَلَْو ََكَن َعلَيَْك ِمثُْل َرْمِل  أ

ُ َعنَْك  َماِء ُذنُوًبا َغَسلََها اّللَّ ْو ِمثُْل َقْطِر السَّ
َ
ْنيَا، أ يَّاِم اَلُّ

َ
ْو ِمثُْل أ

َ
 .«ََعِلٍج، أ

“আর আরাফায় দতামার অবস্থান, তখন দতা আল্লাহ দুযনয়ার আকাষশ 
দনষম আষসন। অতুঃপর যফযরশতাষদর সাষর্থ আরাফায় 
অবস্থানকারীষদরষক যনষয় েব্ কষর বষলন, এরা আমার বান্দা, এরা 
উষস্কাখুষস্কা ও ধূ্যলমযলন হষয় প্রতযন্ত অঞ্চল দর্থষক আমার কাষু 
এষসষু। এরা আমারই রহমষতর আশা কষর এবং আমার শাযস্তষক 
ভয় কষর। অর্থি এরা আমাষক দদষখ যন। আর িযদ দদখষতা তাহষল 
দকমন হষতা? অতুঃপর যবশাল মরুভূযমর বালুকণা সমান অর্থবা 
দুযনয়ার সকল যদবষসর সমান অর্থবা আকাষশর বৃযষ্টর কণারাযশর 
সমান পাপও িযদ দতামার র্থাষক, আল্লাহ তা ধু্ষয় মুষু সাফ কষর 
যদষবন।”514

 

৬. আরাফা যদবষসর দদা‘আ সষব্াত্তম দদা‘আ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলন, 

 .«َخْيُر الدَُّعاِء ُدَعاُء يَْوِم َعَرفَةَ »

‘উত্তম দদা‘আ হল আরাফা যদবষসর দদা‘আ।’515 

৭. িারা হজ করষত আষসযন তারা আরাফার যদন যসয়াম পালন 
করষল তাষদর পূষব্র এক বুর ও পষরর এক বুষরর গুনাহ মাফ 
কষর দদওয়া হয়। আবূ কাতাদা রাযদয়াল্লাহু আনহু দর্থষক বযণ্ত, 

                                                           
514 আবদুর রািিাক, মুসান্নাফ, হাদীস নং ৮৮৩০।  
515 যতরযমিী, হাদীস নং ৩৫৮৫; মুআত্তা মাষলক (১/২১৪), হাদীস নং ৩২।  
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রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লামষক আরাফা যদবষসর যসয়াম 
সম্পষক্ যজষজ্ঞস করা হষল যতযন বষলন,  

نََة الَْماِضيََة َواْْلَاِقيَةَ » ُر السَّ  .«يَُكفِّ

“আরাফা যদবষসর যসয়াম পালন পূষব্র এক বুর ও পষরর এক 
বুষরর গুনাহ দমািন কষর দদয়।”516  

তষব এ যসয়াম হাজীষদর জনয নয়, বরং িারা হজ করষত আষস যন 
তাষদর জনয। হাজীষদর জনয আরাফার যদবষস যসয়াম পালন সুন্নাত 
পযরপন্থী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম যবদায় হষজর 
সময় আরাফা যদবষস যসয়াম পালন কষরন যন; বরং সবার সামষন 
যতযন দুধ্ পান কষরষুন।’517 ইকরামা বষলন, আযম আবূ হুরায়রা 
রাযদয়াল্লাহু আনহুর বাযড়ষত প্রষবশ কষর আরাফা যদবষস আরাফার 
ময়দাষন র্থাকা অবস্থায় যসয়াম পালষনর বযাপাষর যজষজ্ঞস করলাম। 
যতযন বলষলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম আরাফার 
ময়দাষন আরাফা যদবষসর যসয়াম পালন করষত যনষেধ্ কষরষুন।518  

বরং এ যদন হাজী সাষহব যসয়াম পালন না করষল তা দবযশ কষর 
দদা‘আ, যিযকর, ইষস্তেফার ও আল্লাহর ইবাদত-বষন্দেী করার দেষত্র 
সহায়ক হয়। 

                                                           
516 সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১১৬২।  
517 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৬৫৮; সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১১২৩; মুসনাষদ 

আহমদ, হাদীস নং ১৮৭০, ২৫১৭, ৩২৬৬, ৩৩৭৬। 
518 মুসনাষদ আহমদ, হাদীস নং ৮০৩১, তষব এর সনদ দুব্ল। 
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আরাফায় েমন ও অবস্থান 

১. সুন্নাত হষলা ৯ যিলহজ দভাষর ফজষরর সালাত যমনায় আদায় 
করা।519 সূষি্াদষয়র পর ‘তালযবয়া’ পড়া অবস্থায় ধ্ীষর সুষস্থ 
আরাফার যদষক রওয়ানা হওয়া। তাকবীর পড়ষলও দকাষনা অসুযবধ্া 
দনই। আনাস রাযদয়াল্লাহু আনহু বষলন, 

ُ فَاَل ُينَْكُر َعلَيْهِ  ََكَن يُلَِبِّ الُْملَِبِّ » ُ الُْمَكَبِّ  .«اَل ُينَْكُر َعلَيِْه َويَُكَبِّ

“তালযবয়া পাঠকারী তালযবয়া পাঠ করষতন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইযহ ওয়াসাল্লাম তাষত দকাষনা দদাে মষন কষরন যন। আবার 
তাকবীর পাঠকারী তাকবীর পাঠ করষতন। তাষতও যতযন দদাে মষন 
কষরন যন।”520  

২. সুন্নাত হষলা সূি্ দহষল পড়ার পষর মসযজষদ নাযমরায় দিাহর 
আসর একসাষর্থ হষজর ইমাষমর যপুষন আদায় কষর আরাফার 
ময়দাষন প্রষবশ করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম 
দিাহষরর সমষয়র পূষব্ নাযমরায় অবস্থান কষরষুন। এষত তাাঁর জনয 
যনযম্ত তাবুষত যতযন দিাহর পি্ন্ত যবশ্রাম যনষয়ষুন। নাযমরা আরাফার 
বাইষর। তষব আরাফার সীমানায় অবযস্থত। অতুঃপর সূি্ দহষল 
পড়ষল যতযন দিাহর ও আসষরর সালাত দিাহষরর প্রর্থম ওয়াষক্ত 

                                                           
519 বত্মাষন হাজীষদর সংখযা দবষড় িাওয়ায় ফজষরর পূষব্ই তাষদরষক আরাফায় 

যনষয় িাওয়া হয়। যনশ্চয় এিা সুন্নাষতর পযরপন্থী। তষব পযরষবশ পযরযস্থযতর 
কারষণ এ সুন্নাত ুুষি দেষল দকাষনা সমসযা হষব না ইনশাআল্লাহ।  

520 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৬৫৯; সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১২৮৫।  
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আদায় কষর আরাফায় প্রষবশ কষরন।’521  

বত্মান সমষয় এ সুন্নাষতর ওপর আমল করা প্রায় অসম্ভব। তষব 
িযদ কাষরা পর্থঘাি ভাষলা কষর দিনা র্থাষক; একা একা আরাফায় 
সাযর্থষদর কাষু যফষর আসষত পারষব বষল যনযশ্চত র্থাষক, অর্থবা একা 
একাই মুিদাযলফা েমন, রাযত্রিাপন ও দসখান দর্থষক যমনার তাাঁবুষত 
যফষর আসার মষতা শযক্ত-সাহস ও আিযবশ্বাস র্থাষক তষব তার পষে 
নাযমরার মসযজষদ এ সুন্নাত আদায় করা সম্ভব।  

৩. সুন্নাত হষলা হষজর ইমাম হাজীষদর উষেষশয সমষয়াপষিােী খুতবা 
প্রদান করষবন। যতযন এষত তাওহীদ ও ইসলাষমর প্রষয়াজনীয় যবযধ্-
যবধ্ান সম্পষক্ আষলািনা করষবন। হাজীষদরষক হষজর আহকাম 
সম্পষক্ সষিতন করষবন। তাষদরষক তাওবার কর্থা স্মরণ কযরষয় 
যদষবন, কুরআন-সুন্নাহ’র ওপর অিল র্থাকার আহবান জানাষবন। 
দিমনযি কষরযুষলন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম 
আরাফাষত তাাঁর যবদায় হষজর খুতবার সময়।  

৪. সুন্নাত হষলা দিাহর আসর কসর কষর একসাষর্থ দিাহষরর সমষয় 
আদায় করা এবং সুন্নাত বা নফল দকাষনা সালাত আদায় না করা। এ 
যনয়ম সব হাজী সাষহষবর জনযই প্রষিাজয। মক্কাবাসী বা আরাফার 
আশপাষশ বসবাসকারী যকংবা দূষরর হাজী সাষহষবর মষধ্য দকাষনা 
পার্্থকয দনই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম সাহাবাষয় 
দকরামষক যনষয় দিাহর-আসর কসর কষর একসাষর্থ দিাহষরর সমষয় 
আদায় কষরযুষলন। উপযস্থত সকল হাজী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
                                                           
521 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৬৬২; সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১২১৮। 
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আলাইযহ ওয়াসাল্লাষমর সাষর্থ কসর কষর দস দুই ওয়াষক্তর সালাত 
একসাষর্থ আদায় কষরষুন। যতযন কাউষক পূণ্ সালাত আদায় করার 
আষদশ দদনযন। অবশয দকাষনা দকাষনা বণ্নায় এষসষু, অষ্টম 
যহজরীষত মক্কা যবজষয়র সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ 
ওয়াসাল্লাম মক্কাবাযসষদর উষেষশয বষলযুষলন, 

وا ؛ فَإِنَّا قَْوٌم سَ » تِمُّ
َ
َة ، أ ْهَل َمكَّ

َ
 «.ْفرٌ يَا أ

“দহ মক্কাবাসী, দতামরা (সালাত) পূণ্ কষর নাও। কারণ আমরা 
মুসাযফর।”522 যকন্তু যবদায় হষজর সময় তা বষলনযন। তাই যবশুদ্ধ মত 
হষে, এ সমষয়র সালাষতর কসর ও দুই সালাত জমা‘ তর্থা একত্র 
করা সুন্নাত। কসর ও জমা‘ না করা অনযায়। যবদায় হজ সম্পষক ্
জাষবর রাযদয়াল্লাহু আনহু বষলন,  

ذََّن، ُثمَّ »
َ
ََت َبْطَن الَواِدْي فََخَطَب اَلَّاَس، ُثمَّ أ

َ
ِ صىل اهلل عليه وسلم أ نَّ رسول اّللَّ

َ
أ

ْهَر، قَاَم فََصىلَّ الظُّ
َ
قَاَم فََصىلَّ الَْعْْصَ َولَْم يَُصِلِّ بَيْنَُهَما َشيْئًا أ

َ
 . «ُثمَّ أ

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম উপতযকার মধ্যখাষন এষলন। 
যতযন দলাকজষনর উষেষশয খুতবা যদষলন। অতুঃপর (যবলাল) আিান 
ও ইকামত যদষলন এবং যতযন সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম 

                                                           
522 বাইহাকী : (৩/১৩৫); মুসনাদ আহমদ (৪/৪৩২)। (হাদীসযির সনদ দুব্ল। 

তষব মুআত্তা মাষলষক এযি উমার রাযদয়াল্লাহু ‘আনহু দর্থষক তার কর্থা যহষসষব 
বযণ্ত হষয়ষু। যতযন একবার মক্কায় আেমন কষর সার্থীষদর যনষয় সালাত কসর 
কষর আদায় কষরযুষলন। তারপর তার সাষর্থ স্থানীয় িারা সালাত আদায় 
কষরযুল তাষদরষক পূণ্ করার আষদশ যদষয়যুষলন। (মুআত্তা : (১/১৪০) হাদীস 
নং ২০২) 
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দিাহষরর সালাষতর ইমামত করষলন। পুনরায় (যবলাল) ইকামত 
যদষলন এবং যতযন সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম আসষরর সালাত 
আদায় করষলন। এ দু’দয়র মাঝখাষন অনয দকাষনা সালাত আদায় 
করষলন না।523  

৫. ইবন উমার রাযদয়াল্লাহু আনহুমা হষজর ইমাষমর দপুষন জামাত 
না দপষলও দিাহর-আসর একসাষর্থ জমা করষতন, সহীহ বুখারীষত 
একযি বণ্না এষসষু, 

اَلةُ َمَع اإِلَماِم َْجََع » ُ َعنُْهَما إَِذا فَاَتتُْه الصَّ  .«بَيْنَُهَماَوََكَن اْبُن ُعَمَر ، رَِِضَ اّللَّ

“ইবন উমার রাযদয়াল্লাহু আনহুমা ইমাষমর সাষর্থ সালাত ুুষি দেষলও 
দুই সালাত একসাষর্থ পড়ষতন।”524 

প্রযসদ্ধ হাদীস বণ্নাকারী নাষফ‘ রহ. বষলন, ‘ইবন উমার রাযদয়াল্লাহু 
আনহুমা আরাফা যদবষস ইমামষক সালাষত না দপষল, যনজ অবস্থাষনর 
জায়োষতই দিাহর-আসর একষত্র আদায় করষতন।’525  

হানাফী মািহাষবর প্রযসদ্ধ দুই ইমাম, ইমাম মুহাম্মাদ রহ. ও ইমাম 
আবূ ইউসুফ রহ.ও একই অযভমত বযক্ত কষরষুন: 
بُْو َحِنيَْفَة، َعْن َِحَّاٍد، َعْن إِبَْراِهيَْم، قَاَل: إَِذا َصلَّيَت يَْوِم َعَرفََة 

َ
نَا أ ْخََبَ

َ
ٌد قَاَل: أ حُمَمَّ

ٍل َحِتَّ َتْفُرَغ ِِفْ رِْحِلَِِك فََصِلِّ ُُكَّ وَ  ُل ِمْن ُمْْنِ اَلَتنْيِ لَِوقِْتَها، َوتَْرََتِ اِحَدٍة ِمَن الصَّ

                                                           
523 সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১২১৮। 
524 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৬৬২।  
525 জা‘ফর আহমদ উসমানী, এ‘লাউসসুনান, (৭/৩০৭৩), দারুল যফকর, তবরূত, 

২০০১।  
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ا ِِفْ قَْوَِلَا فَإِنَُّه يَُصِلِّيَْها  مَّ
َ
بُْو َحِنيَْفَة، فَأ

َ
ُخُذ أ

ْ
ٌد: َوبَِهَذا ََكَن يَأ اَلِة، قَاَل حُمَمَّ ِِفْ ِمَن الصَّ

نَّ الَْعْْصَ إِِِنََّما رِْحِلِه َكَما يَُصِلِّيَْها َمَع اإِلَمامِ 
َ
، أل َذاٍن َوإِقَاَمتَنْيِ

َ
يًْعا بِأ ، َُيَْمُعُهَما َْجِ

، َوَعبِْد اهلِل بِْن ُعَمَر، َوَعْن  ِمِّ الُْمْؤِمِننْيَ
ُ
َمْت لِلُْوقُوِْف َوَكَذلَِك بَلََغنَا َعْن ََعئَِشَة أ قُِدِّ

ِِبْ َرَباٍح، َوَعْن ُُمَاِهٍد . 
َ
 َعَطاَء بِْن أ

“ইমাম মুহাম্মাদ রহ. বষলন, (ইমাম) আবূ হানীফা রহ. আমাষদরষক 
হাম্মাদ-ইবরাহীম সূষত্র অবযহত কষরষুন। যতযন বষলন, আরাফার যদন 
িযদ তুযম যনষজর অবস্থাষনর জায়োয় সালাত আদায় কর তষব দুই 
সালাষতর প্রষতযকযি িার িার সমষয় আদায় করষব এবং সালাত 
দর্থষক ফাষরে হষয় যনষজর অবস্থাষনর জায়ো দর্থষক প্রস্থান করষব। 
(ইমাম) মুহাম্মাদ রহ. বষলন, (ইমাম) আবূ হানীফা রহ. এ মত গ্রহণ 
কষরন। তষব আমাষদর কর্থা এই দি, (হাজী) তার উভয় সালাত 
যনষজর অবস্থাষনর জায়োয় যঠক একইরূষপ আদায় করষব দিভাষব 
আদায় কষর ইমাষমর দপুষন। উভয় সালাতষক এক আিান ও দুই 
ইকামাষতর সাষর্থ একষত্র আদায় করষব। দকননা সালাতুল আসরষক 
উকুষফর স্বাষর্্থ এযেষয় আনা হষয়ষু। উমু্মল মুযমনীন আষয়শা 
রাযদয়াল্লাহু আনহা আবদুল্লাহ ইবন উমার, আতা ইবন আবী রাবাহ ও 
মুজাযহদ রহ. দর্থষক এরূপই আমাষদর কাষু দপৌঁষুষু।”526  

তাই হষজর ইমাষমর দপুষন জামা‘আষতর সাষর্থ সালাত আদায় সম্ভব 
দহাক বা না দহাক, সব্াবস্থায় দিাহর-আসর একষত্র পড়া সুন্নাত।  

৬. হাজীেণ সালাত দশষে আরাফার দভতষর প্রষবশ না কষর র্থাকষল 
প্রষবশ করষবন। িারা মসযজষদ নাযমরাষত সালাত আদায় করষবন 
                                                           
526 জা‘ফর আহমদ উসমানী, প্রাগুক্ত।  
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তারা এ যবেয়যি অবশযই লেয রাখষবন। দকননা মসযজষদ নাযমরার 
যকবলার যদষকর অংশযি আরাফার সীমাষরখার বাইষর অবযস্থত। মষন 
রাখষবন, আরাফার বাইষর অবস্থান করষল হজ হষব না।  

৭. অতুঃপর দদা‘আ ও মুনাজাষত যলি হষবন। দাাঁযড়ষয়-বষস-িলমান 
তর্থা সব্াবস্থায় দদা‘আ ও যিযকর করষত র্থাকষবন। সালাত আদাষয়র 
পর দর্থষক সূি্ অস্ত িাওয়া পি্ন্ত দু’হাত তুষল অনুচ্চস্বষর দবযশ কষর 
দদা‘আ, যিযকর ও ইষস্তেফাষর যলি র্থাকষবন। উসামা ইবন িাষয়দ 
রাযদয়াল্লাহু আনহু বষলন,  

ِّ صىل اهلل عليه وسلم بَِعَرفَاٍت فََرَفَع يََديِْه يَْدُعو َفَمالَْت بِِه » ُكنُْت رَِديَف اَلَِِّبِ
ْخَرى

ُ
 «.نَاَقتُُه فََسَقَط ِخَطاُمَها َفتَنَاَوَل اْْلَِطاَم بِإِْحَدى يََديِْه وَُهَو َرافٌِع يََدُه األ

“আযম আরাফায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাষমর দপুষন 
উষির যপষঠ বসা যুলাম। তখন যতযন তাাঁর দু’হাত তুষল দদা‘আ 
করযুষলন। অতুঃপর তাাঁর উষ্ট্রী তাাঁষক যনষয় ঝুাঁষক পড়ল। এষত তাাঁর 
উষ্ট্রীর লাোম পষড় দেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম 
তাাঁর এক হাত যদষয় লাোমযি তুষল যনষলন এবং তাাঁর অনয হাত 
উঠাষনা অবস্থায়ই যুল।”527 

রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম আষরা বষলন,  

نَا َواَلَِّبيُّوَن ِمْن َقبىِْل »
َ
ََعِء ُدََعُء يَْوِم َعَرفََة وََخْْيُ َما قُلُْت أ ُ  .َخْْيُ اَلُّ اَل إََِلَ إاِلَّ اّللَّ

يَك ََلُ  ٍء قَِدير وَْحَدُه اَل ََشِ  ُُكِِّ ََشْ
 .«ََلُ الُْملُْك َوََلُ اْْلَْمُد وَُهَو لََعَ

“উত্তম দদা‘আ হষে আরাফার যদষনর দদা‘আ; আর উত্তম দসই বাকয 
                                                           
527 মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং ২১৮২১; নাসাঈ, হাদীস নং ৩০১১। 
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িা আযম ও আমার পূব্বতী নবীেণ বষলযু, তা হষে, (লা ইলাহা 
ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু 
ওয়াহুয়া আলা কুযল্ল শাইযয়ন কাদীর।) ‘আল্লাহ্ ুাড়া দকাষনা ইলাহ 
দনই, যতযন এক, তাাঁর দকাষনা শরীক দনই, রাজত্ব ও সমস্ত প্রশংসা 
তাাঁর জনয। যতযন সবযকুুর ওপর েমতাবান।”528  

কুরআন যতলাওয়াত, ওয়াজ নসীহষতর তবঠষক শরীক হওয়া ইতযাযদও 
আরাফায় অবস্থাষনর আমষলর মষধ্য শাযমল হষব। তষব মযহলাষদর 
দেষত্র দকবল বষস বষস যনেস্বষর দদা‘আ-যিকর ও কুরআন 
যতলাওয়াষতর যনষদ্শ রষয়ষু। যদষনর দশে সময়যিষক যবষশেভাষব 
কাষজ লাোষবন। পুষরাপুযরভাষব দদা‘আয় মগ্ন র্থাকষবন।  

৮. আরাফার পুষরা জায়োিাই হাজীষদর অবস্থাষনর জায়ো। মষন 
রাখষবন, উরানা উপতযকা আরাফার উকূষফর স্থাষনর বাইষর। নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলষুন,  

 «ُُكُّ َعَرفََة َمْوقٌِف ، َواْرتَِفُعوا َعْن َبْطِن ُعَرنَةَ »

“আরাফার সব স্থানই অবস্থানস্থল। তষব বাতষন উরানা দর্থষক দতামরা 
উষঠ িাও।”529

 

বত্মান মসযজষদ নাযমরার একাংশ ও এর পাশ্ব্স্থ যনে এলাকাই 
বাতষন উরনা বা উরনা উপতযকা। সুতরাং দকউ দিন দসখাষন উকূফ 

                                                           
528 যতরযমিী, হাদীস নং ৩৫৮৫।  
529 ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৩০১২; মুআত্তা মাষলক, হাদীস নং ১৬৬; মুসনাষদ 

আহমদ, হাদীস নং ১৬৭৫১।  
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না কষর। মসযজষদ নাযমরায় সালাত আদাষয়র পর মসযজষদর দি 
অংশ আরাফার দভতষর অবযস্থত দস যদষক যেষয় অবস্থান করুন। 
বত্মাষন মসযজষদর দভতষরই নীল বাযত যদষয় আরাফা যনষদ্শক যিহ্ন 
দদওয়া আষু। অতএব, এ সম্পষক্ সষিতন র্থাকুন।  

আরাফায় অবস্থান সংক্রান্ত যকুু মাসআলা  

 আষলমেণ এ বযাপাষর একমত দি, ইয়াওমুন নাহর বা ১০ই 
যিলহষজর যদন সুবষহ সাযদক উযদত হওয়া পি্ন্ত আরাফার মাষঠ 
অবস্থাষনর সময়সীমা প্রলযবত। িযদ দকউ ৯ তাযরখ যদবােত রাত 
(দশ তাযরষখর রাত)-এর সুবষহ সাযদক পি্ন্ত আরাফার মাষঠ 
দপৌঁুষত না পাষর, তার হজ হষব না।  

 আর িযদ দকউ ৯ তাযরখ যদবােত রাত (দশ তাযরষখর রাত) সুবষহ 
সাযদষকর আষে আরাফার মাষঠ িত অল্প সময়ই দহাক না দকন, 
এমনযক িযদ দকবল দস মাঠ অযতক্রম কষর িায় তাষতই আরাফায় 
অবস্থান সম্পন্ন হষয় িাষব। কারণ হাদীষস এষসষু, সাহাবী উরওয়া 
ইবন মুিারযরস দদযর কষর হষজ আেমন কষরন। যতযন যবযভন্ন 
উপতযকা দপযরষয় রাষতর দবলায় আরাফায় অবস্থান কষর 
মুিদাযলফায় এষস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লামষক 
যনষজর হজ সম্পষক্ যজষজ্ঞস করষল যতযন বলষলন,  

ْو َنَهارً »
َ
اَلةَ َوقَْد َوَقَف َقبَْل َذلَِك بَِعَرفَة َِلاًْل أ ْدرََك َمَعنَا َهِذهِ الصَّ

َ
ا َفَقْد َتمَّ َمْن أ

ُه َوقََض َتَفثَهُ   «َحجُّ

‘দি বযযক্ত আমাষদর সাষর্থ এই সালাত (মুিদাযলফায় ফজর) আদায় 
করষব। আর এর পূষব্ রাষত বা যদষন আরাফায় অবস্থান কষরষু 
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তার হজ পূণ্ হষয়ষু এবং দস পযরষ্কার-পযরেন্ন হষয়ষু।’530 

অপর হাদীষস এষসষু, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লামষক 
নজষদর যকুু দলাক হজ সম্পষক্ যজষজ্ঞস করষল যতযন তাষদর 
বষলন,  

هُ »  «اْْلَجُّ َعَرفَُة ، َفَمْن َجاَء َعَرفَة َقبَْل َصاَلِة الَْفْجِر ، َِلْلََة َْجٍْع ، َفَقْد َتمَّ َحجُّ

“হজ হষে আরাফা। দি দকউ মুিদাযলফার রাযত্রষত ফজষরর 
সালাষতর পূষব্ আরাফায় হাযির হষত পারষব তার হজ পূণ্ 
হষব।”531 

 আরাফার মাষঠ ঐ বযযক্তই পূণ্ভাষব অবস্থান করষত সেম হষয়ষুন, 
যিযন দিাহষরর পর দর্থষক সূি্াষস্তর পর যকুুিা অন্ধকার হওয়া 
পি্ন্ত আরাফার মাষঠ অবস্থান কষরষুন। 

 িযদ দকউ শুধু্ যদষনর অংষশ অবস্থান কষর। দিমন সূি্াষস্তর পূষব্ই 
দবর হষয় দেল। তার বযাপাষর আষলমেণ যবযভন্ন মত যদষয়ষুন। 
ইমাম মাষলক রহ. বষলন, তার হজই হষব না। পোন্তষর ইমাম 
আবূ হানীফা রহ., শাষফঈ ও আহমদ রহ.-এর মষত তার হজ শুদ্ধ 
হষলও তাষক এর জনয দম যদষত হষব।  

 অযধ্কাংশ আষলষমর মষত, আরাফার মাষঠ অবস্থাষনর সময় শুরু 
হয় সূি্ দহষল িাওয়ার পর; এর পূষব্ নয়। কারণ, রাসূলুল্লাহ 

                                                           
530 মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং ১৬২০৮; নাসাঈ, হাদীস নং ৩০৪১; আবূ দাঊদ, 

হাদীস নং ১৯৫০; যতরযমিী, হাদীস নং ৮৯১। 
531 নাসাঈ, হাদীস নং ৩০১৬।  
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সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম তা-ই কষরষুন। ইমাম আহমদ রহ. 
বষলন, উকূষফ আরাফার সময় ৯ তাযরখ যদষনর শুরু দর্থষকই 
আরম্ভ হয়।  

 দকাষনা বযযক্ত িযদ আরাফায় অবস্থানকাষল অজ্ঞান হষয় িায়, তাহষল 
তার আরাফায় অবস্থান (উকূফ) শুদ্ধ হষব। 

 মষন রাখষবন, আরাফার পাহাষড় আষরাহন করা হষজর 
দকাষনা কাজ নয়। এযি দুযনয়ার অনযানয পাহাষড়র মষতাই একযি 
পাহাড়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম এ পাহাষড় 
উষঠনযন। যতযন উষির উওপর সাওয়ার যুষলন। দসযি পাহাষড়র 
পাদষদষশ বড় পার্থরগুষলার কাষু দণ্ডায়মান যুল। সুতরাং পাহাষড় 
ওঠা পুষণযর কাজ নয়। অর্থি এ পাহাষড় উঠষত যেষয় অষনষক 
মারািকভাষব আহত, অসুস্থ বা সাযর্থষদর হাযরষয় দফলার মষতা 
ঘিনার যশকার হন। িা এষকবাষর অনাকাযিত ও সুন্নাত যবষরাধ্ী 
কাজ।  

মুিদাযলফায় রাত িাপন 

মুিদাযলফায় অবস্থাষনর ফিীলত  

মুিদাযলফায় অবস্থানকারীষদর ওপর আল্লাহ তা‘আলা অনুকম্পা 
কষরন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলন,  

َل َعلَيُْكْم ِِف َْجِْعُكْم َهَذا، فَوََهَب ُمِسيئَُكْم، لُِمْحِسِنُكْم، » إِنَّ اهلَل َتَطوَّ
َل 
َ
ْعَطى حُمِْسنَُكْم َما َسأ

َ
 .«َوأ

“আল্লাহ তা‘আলা দতামাষদর এই (মুিদাযলফার) সমাষবষশ দতামাষদর 
ওপর অনুকম্পা কষরষুন, তাই যতযন গুনাহ্োরষদরষক দনককারষদর 
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কাষু দসাপদ্ কষরষুন। আর দনককাররা িা দিষয়ষু তা যতযন 
যদষয়ষুন।”532 

মুিদাযলফার পষর্থ রওয়ানা 

1. যিলহষজর ৯ তাযরখ সূি্ ডুষব িাওয়ার যকুুেণ পর হাজী সাষহব 
ধ্ীষর-সুষস্থ শান্তভাষব আরাফা দর্থষক মুিদাযলফার যদষক রওয়ানা 
করষবন। হাজীষদরষক কষ্ট দদওয়া দর্থষক দূষর র্থাকষবন। 
দিাঁিাষমযি ও খুব দ্রুত হাাঁিািলা পযরহার করষবন। ইবন আব্বাস 
রাযদয়াল্লাহু আনহুমা বষলন, ‘যতযন আরাফার যদন রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাষমর সাষর্থ আরাফা দর্থষক মুিদাযলফা 
যেষয়যুষলন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম দপুষন উি 
হাাঁকাষনার ধ্মক ও দিাঁিাষমযির আওয়াজ শুনষত দপষলন। তখন 
যতযন তাাঁর দবত যদষয় দলাকষদরষক ইশারা কষর বলষলন,  

ِكينَِة ، فَإِنَّ الَِْبَّ لَيَْس بِاإِليَضاِع » َها اَلَّاُس َعلَيُْكْم بِالسَّ يُّ
َ
  «أ

“দহ দলাকসকল! দতামাষদর শান্তভাষব িলা উযিৎ। দকননা দ্রুত 
িলাষত দকাষনা কলযাণ দনই।”533 

2. রাস্তায় জায়ো পাওয়া দেষল দ্রুতেযতষত িলাষত দকাষনা দদাে 
দনই। উরওয়া রহ. বষলন, ‘উসামা রাযদয়াল্লাহু আনহু দক যজষজ্ঞস 
করা হষলা, ‘যবদায় হষজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম 
কীভাষব পর্থ অযতক্রম করযুষলন? যতযন বলষলন, রাসূলুল্লাহ 

                                                           
532 ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৩০২৪। 
533 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৬৭১।  
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সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম মধ্যম েযতষত পর্থ অযতক্রম 
করযুষলন। আর িখন জায়ো দপষয়ষুন তখন দ্রুত েযতষত 
িষলষুন।’534  

3. মােযরষবর সালাত আরাফার ময়দাষন যকংবা মুিদাযলফার 
সীমাষরখায় প্রষবষশর আষে দকার্থাও আদায় করষবন না। 

4. আরাফার সীমষরখা পার হষয় প্রায় ৬ যক.যম. পর্থ অযতক্রম করার 
পর মুিদাযলফা সীমাষরখা শুরু হয়। মুিদাযলফার শুরু ও দশে 
যনষদ্শকারী দবাড্ রষয়ষু। দবাড্ দদষখই মুিযদলাফায় প্রষবশ 
কষরষুন যকনা তা যনযশ্চত হষবন। তাুাড়া বড় বড় লাইিষপাস্ট 
যদষয়ও মুিদাযলফা যিযহ্নত করা আষু। তা দদষখও যনযশ্চত হষত 
পাষরন।  

মুিদাযলফায় করণীয় 

১. মুিদাযলফায় দপৌঁুার পর ‘ইশার সমষয় যবলব না কষর মােযরব ও 
ইশা এক সাষর্থ আদায় করষবন। মােযরব ও ইশা উভয়িা এক আিান 
ও দুই ইকামাষত আদায় করষত হষব। জাষবর রাযদয়াল্লাহু আনহু 
বষলন, 

َذاٍن َواِحٍد َوإِقَاَمتَنْيِ َولَْم يَُسِبِّ »
َ
ََت الُْمْزَدِلَفَة فََصىلَّ بَِها الَْمْغرَِب َوالِْعَشاَء بِأ

َ
ْح َحِتَّ أ

ِ صىل اهلل عليه وسلم َحِتَّ َطلََع الَْفْجرُ  بَيْنَُهَما َشيْئًا ُثمَّ   «اْضَطَجَع رَُسوُل اّللَّ

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম মুিদাযলফায় এষলন, দসখাষন 

                                                           
534 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৬৬৬; সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১২৮৬; মুসনাষদ 

আহমদ, হাদীস নং ২১৭৬০; মুআত্তা মাষলক, হাদীস নং ৩৯৯। 
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যতযন মােযরব ও ইশা এক আিান ও দুই ইকামতসহ আদায় 
করষলন। এ দুই সালাষতর মাঝখাষন দকাষনা তাসবীহ (সুন্নাত বা 
নফল সালাত) পড়ষলন না। অতুঃপর যতযন শুষয় পড়ষলন। ফজর 
(সুবষহ সাষদক) উযদত হওয়া পি্ন্ত যতযন শুষয় র্থাকষলন।”535 

আিান দদওয়ার পর ইকামত যদষয় প্রর্থষম মােযরষবর যতন রাকাত 
সালাত আদায় করষত হষব। এরপর সুন্নাত-নফল না পষড়ই ‘ইশার 
সালাষতর ইকামত যদষয় ‘ইশার দু’রাকাত কসর সালাত আদায় 
করষত হষব। ফরি সালাত আদাষয়র পর দবতষরর সালাতও আদায় 
করষত হষব। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম সফর 
ও মুকীম দকাষনা অবস্থায়ই এ সালাত তযাে করষতন না।  

২. সালাত আদাষয়র পর যবলব না কষর যবশ্রাম যনষবন এবং শুষয় 
পড়ষবন। দকননা ওপষরর হাদীস িারা বুঝা িায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইযহ ওয়াসাল্লাম মুিদাযলফায় সুবষহ সাষদক পি্ন্ত শুষয় আরাম 
কষরষুন। দিষহতু ১০ যিলহজ হাজী সাষহবষক অষনক পযরশ্রম 
করষত হষব তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম মুিদাযলফার 
রাষত আরাম করার যবধ্ান দরষখষুন। সুতরাং হাজীষদর জনয 
মুিদাযলফার রাত দজষে ইবাদত-বষন্দেী করা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইযহ ওয়াসাল্লাষমর সুন্নাষতর পযরপযন্থ। 

৩. মুিদাযলফায় দপৌঁুার পর িযদ ইশার সালাষতর সময় না হয় তষব 
অষপো করষত হষব। হাদীষস উষল্লখ হষয়ষু, 

                                                           
535 সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১২১৮। 
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تَلَا َعْن َوقِْتِهَما ِِف َهَذا الَْمََكِن الَْمْغرَِب َوالِْعشَ » اَلَتنْيِ ُحوِّ  «اءَ إِنَّ َهاَتنْيِ الصَّ

“এ স্থাষন (মুিদাযলফায়) এ সালাত দু’যি মােযরব ও ইশাষক তাষদর 
সময় দর্থষক পযরবত্ন কষর দদওয়া হষয়ষু।”536  

৪. সুন্নাত হষলা সুবষহ সাষদক উযদত হষল আওয়াল ওয়াষক্ত ফজষরর 
সালাত আদায় কষর যকবলামুখী হষয় হাত তুষল দদা‘আ করা। আকাশ 
ফস্া হওয়া পি্ন্ত দদা‘আ ও যিযকষর মশগুল র্থাকা। আকাশ ফস্া 
হবার পর সূষি্াদষয়র আষেই যমনার উষেষশয রওয়ানা করা। জাষবর 
রাযদয়াল্লাহু আনহু দর্থষক বযণ্ত হাদীষস উযল্লযখত হষয়ষু,  

ْمُس » ْن َتْطلَُع الشَّ
َ
ا فََدَفَع َقبَْل أ ْسَفَر ِجدًّ

َ
 «فَلَْم يََزْل َواقًِفا َحِتَّ أ

“আকাশ ভাষলাভাষব ফরসা হওয়া পি্ন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ 
ওয়াসাল্লাম উকূফ (অবস্থান) কষরষুন। অতুঃপর সূষি্াদষয়র পূষব্ 
যতযন (মুিদাযলফা দর্থষক যমনার যদষক) িাত্রা আরম্ভ কষরষুন।”537  

তাই প্রষতযক হাজী সাষহষবর উযিৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ 
ওয়াসাল্লাম দিভাষব মুিদাযলফায় রাতিাপন কষরষুন, ফজষরর পর 
উকূফ কষরষুন, যঠক দসভাষবই রাতিাপন ও উকূফ করা।   

৫. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম ফজষরর সালাত 
আদাষয়র পর ‘কুিা’ পাহাষড়র পাদষদষশ যেষয় উকূফ কষরষুন। 
বত্মাষন এই পাহাষড়র পাষশ মাশ‘আরুল হারাম মসযজদ অবযস্থত। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলন,  

                                                           
536 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৬৮৩।  
537 সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১২১৮।  
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 «َوَقْفُت َهاُهنَا وََْجٌْع ُُكَُّها َمْوقٌِف »

“আযম এখাষন উকূফ করলাম তষব মুিদাযলফা পুষরািাই উকূষফর 
স্থান।”538  

তাই সম্ভব হষল উক্ত মসযজষদর কাষু যেষয় উকূফ করা ভাষলা। সম্ভব 
না হষল দিস্থাষন রষয়ষুন দসিা মুিদাযলফার সীমার দভতষর যক না তা 
দদষখ যনষয় দসখাষনই অবস্থান করুন। 

মুিদাযলফায় উকূষফর হুকুম 

১. মুিদাযলফায় উকূফ করা ওয়াযজব। আল্লাহ তা‘আলা বষলন, 

فَضبِِفَإَّذا ِ﴿
َ
ّنِبُِتمأ بِٱِّعندَِِلَِلَِٱُِكُروا ِذِبٱفَِِتِ َعَرَف ِِم  ِ لبَِٱَِعرَِّمشِبل ّۖ َِكَماُِكُروهُِذِبٱوََِِرا

ّنُِكنُتمِِإَونُِكمِبَهَدى ِ  [ ٨٧١: اْلقرة] ﴾١٩٨ِِل ّيَِلَضٓاٱِلَّمنَِِۦلّهَِّقبِبِم 

“দতামরা িখন আরাফা দর্থষক প্রতযাবত্ন করষব, মাশ‘আরুল 
হারাষমর যনকি দপৌঁষু আল্লাহষক স্মরণ করষব এবং যতযন দিভাষব 
যনষদ্শ যদষয়ষুন যঠক দসভাষব তাাঁষক স্মরণ করষব। িযদও দতামরা 
ইষতাপূষব্ যবভ্রান্তষদর অন্তভুক্্ত যুষল।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: 
১৯৮] 

২. ইমাম আবূ হানীফা রহ. বষলষুন, ফজর দর্থষক মূলত মুিদাযলফায় 
উকূষফর সময় শুরু হয়। তাাঁর মতানুসাষর মুিদাযলফায় রাত িাপন 
করা সুন্নাত। আর ফজষরর পষর অবস্থান করা ওয়াযজব। িযদ দকউ 
ফজষরর আষে ওির ুাড়া মুিদাযলফা তযাে কষর, তার ওপর দম 

                                                           
538 সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১২১৮। 
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(পশু িষবহ করা) ওয়াযজব হষব। কুরআনুল কারীষমর আষদশ এবং 
মুিদাযলফায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম ও সাহাবাষয় 
দকরাষমর আমষলর যদষক তাকাষল ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর মতযি 
এখাষন যবশুদ্ধতম মত যহষসষব প্রতীয়মান হয়।’539  

৩. দুব্ল বযযক্ত ও তার দাযয়ত্বশীল, মযহলা ও তার মাহরাম এবং হজ 
সংক্রান্ত দাযয়ত্ব পালনকারী বযযক্তর জনয মধ্যরাষতর পর িাাঁদ ডুষব 
দেষল মুিদাযলফা তযাে করার অনুমযত রষয়ষু। কারণ,  

ক. ইবন আব্বাস রাযদয়াল্লাহু আনহুমা বষলন, ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইযহ ওয়াসাল্লাম আমাষক দুব্ল দলাকষদরষক যদষয় রাষতই 
মুিদাযলফা দর্থষক পাযঠষয় যদষলন।’540  

খ. ইবন উমার রাযদয়াল্লাহু আনহুমা তাাঁর পযরবাষরর মষধ্য িারা দুব্ল 
তাষদরষক আষে যনষয় দিষতন। রাষতর দবলায় তারা মুিদাযলফায় 
মাশ‘আরুল হারাষমর যনকি উকূফ করষতন। দসখাষন তারা িষর্থো 
আল্লাহর যিযকর করষতন। অতুঃপর ইমাষমর উকূফ ও প্রস্থাষনর 
পূষব্ই তারা মুিদাযলফা তযাে করষতন। তাষদর মষধ্য দকউ ফজষরর 
সালাষতর সময় যমনায় যেষয় দপৌঁুষতন। দকউ দপৌঁুষতন তারও পষর। 

                                                           
539 ইমাম শাষফঈ রহ ও ইমাম আহমদ ইবন হাবল রহ.-এর মষত মধ্যরাত পি্ন্ত 

উকূফ করা ওয়াযজব। মধ্য রাষতর পূষব্ মুিদাযলফা তযাে করষল দম ওয়াযজব 
হষব। ইমাম মাষলক রহ.-এর মষত মােযরব ও ইশার সালাত আদায় করষত 
িতিুকু সময় লাষে ততিুকু সময় মুিদাযলফায় অবস্থান করষলই উকূফ হষয় 
িাষব। খাযলসুল জুমান : পৃ. ২১৪। 

540 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৬৭৮, সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১২৯৪।  
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তারা যমনায় দপৌঁষু কঙ্কর যনষেপ করষতন। ইবন উমার রাযদয়াল্লাহু 
আনহুমা বলষতন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম এষদর 
বযাপাষর অনুমযত যদষয়ষুন।’541  

ে. আসমা রাযদয়াল্লাহু ‘আনহার মুক্তদাস আবদুল্লাহ রহ. আসমা 
রাযদয়াল্লাহু আনহা দর্থষক বণ্না কষরন দি, আসমা রাযদয়াল্লাহু আনহা 
রাযত্র দবলায় মুিদাযলফায় অবস্থান করষলন। অতুঃপর সালাষত দাাঁযড়ষয় 
দেষলন। এরপর বলষলন, ‘দহ বৎস, িাাঁদ যক ডুষব দেষু?’ আযম 
বললাম, না। অতুঃপর আষরা এক ঘিা সালাত পড়ার পর যতযন 
আবার যজজ্ঞাসা করষলন, ‘বৎস, িাাঁদ যক ডুষব দেষু?’ আযম জবাব 
যদলাম, হযাাঁ। তখন যতযন বলষলন, িল। তখন আমরা রওয়ানা হলাম। 
অতুঃপর যতযন জামরায় কঙ্কর যনষেপ করষলন এবং যনজ আবাসস্থষল 
দপৌঁষু ফজষরর সালাত আদায় করষলন। তখন আযম বললাম, ‘দহ 
অমুক, আমরা দতা অষনক প্রতুযষে দবর হষয় দেযু। যতযন বলষলন, দহ 
বৎস, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম মযহলাষদর জনয এ 
বযাপাষর অনুমযত যদষয়ষুন।’542  

মুিদাযলফা সংক্রান্ত যকুু মাসআলা 

1. হাজী সাষহষবর িযদ ভয় হয় দি, মুিদাযলফায় দপৌঁষু যতযন ইশার 
সমষয়র মষধ্য মােযরব ও ইশার সালাত আদায় করষত পারষবন না, 
তাহষল পষর্থই যতযন ইশার সময় র্থাকষতই মােযরব ও ইশা 
একসাষর্থ আদায় কষর যনষবন।  

                                                           
541 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৭৭৬। 
542 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৬৭৯; সহীহ মুসযলস, হাদীস নং ১২৯১।  
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2. বত্মাষন মুিদাযলফার যকুু অংশ যমনা যহষসষব বযবহার করা হয়। 
ননবযালযি অযধ্কাংশ বাংলাষদশী হাজীর যমনার তাাঁবু মুিদাযলফায় 
অবযস্থত। এ জায়োিুকু যমনা যহষসষব বযবহৃত হষলও দিষহতু 
দমৌযলকভাষব তা মুিদাযলফার অংশ তাই এ অংষশ রাযত্রিাপন 
করষলও মুিদাযলফায় রাযত্রিাপন হষয় িাষব।  

3. অষনক হাজী সাষহব মষন কষরন, মুিদাযলফা দর্থষক কঙ্কর 
কুড়াষনা ফিীলতপূণ্ কাজ। এিা এষকবাষর ভুল ধ্ারণা। বরং 
দিখান দর্থষক সহজ হয় দসখান দর্থষকই তা সংগ্রহ করা িাষব। তষব 
বত্মাষন যমনায় যেষয় কঙ্কর খুাঁষজ পাওয়া রীযতমষতা কষষ্টর বযাপার। 
তাই মুিদাযলফা দর্থষক তা কুযড়ষয় যনষল দকাষনা অসুযবধ্া দনই। 

4.  রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম শুধু্ প্রর্থম যদষনর কঙ্করই 
মুিদাযলফা দর্থষক কুযড়ষয় যনষয়যুষলন। তাই শুধু্ প্রর্থম যদষনর 
সাতযি কঙ্কর কুযড়ষয় যনষলই হষব। পরবত্ীগুষলা যমনা দর্থষক যনষল 
িলষব। আর িযদ মষন কষরন দি, একবাষর সব যদষনর পার্থর যনষয় 
যনষবন তষব তাও যনষত পাষরন। দস যহষসষব িযদ যমনায় ১৩ তাযরখ 
র্থাকার ইো র্থাষক তষব ৭০যি কঙ্কর যনষবন। নতুবা ৪৯যি পার্থর 
যনষবন। তষব এষকবাষর সমান সমান না যনষয় দু’একযি দবযশ 
দনওয়া ভাষলা। কারণ, যনষেষপর সময় দকানযি লেযভ্রষ্ট হষল তখন 
কম পষড় িাষব। আর দসখাষন কঙ্কর পাষবন না। 

5. বুিাকৃযতর কঙ্কর যনষবন, িা আঙুল যদষয় যনষেপ করা িায়।  

6. কঙ্কর পাযন যদষয় ধু্ষত হষব এমন দকাষনা যবধ্ান দনই। দকননা 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম কঙ্কর ধু্ষয়ষুন বষল 
দকাষনা হাদীষস পাওয়া িায় না। 
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যিলহষজর দশম যদবস 

দশম যদবষসর ফিীলত: 

1. এই যদন ‘ইয়াওমুল হাযেল আকবার’ অর্্থাৎ মহান হষজর যদন। 
আল্লাহ তা‘আলা বষলন, 

َذ ِ﴿
َ
ّنَِِنِ َوأ ِٱِج ِّلبَِٱَِِۖيَوِبِنلَاّسِٱِإَّلِِۦ َِورَُسوّلِِّلَِلِّٱِم 

َ نََِِبِّكِبلب
َ
ّنَِِء ِبَرّيِ ِلَِلَِٱِأ ِم 

بِٱ ِّل َِورَُسوُلُِِوُكّيَُِمشب  [ ٣: اتلوبة] ﴾ۥا

“আর মহান হষজর যদষন আল্লাহ ও তাাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইযহ 
ওয়াসাল্লাষমর পে দর্থষক দলাকষদর প্রযত দঘােণা কষর দদওয়া হষে 
দি, আল্লাহ মুশযরকষদর দর্থষক দাযয়ত্বমুক্ত এবং তাাঁর রাসূলও।” [সূরা 
আত-তাওবাহ, আয়াত: ৩]  

ইবন উমার রাযদয়াল্লাহু আনহুমা দর্থষক বযণ্ত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইযহ ওয়াসাল্লাম কুরবানীর যদন বষলন,  

ْكََبِ »
َ
ىُّ يَْوٍم َهَذا، قَالُوا يَْوُم اَلَّْحِر. قَاَل َهَذا يَْوُم اْْلَجِّ األ

َ
 «.أ

“এিা দকাষনা যদন? তারা বলল, ‘কুরবানীর যদন।’ যতযন বলষলন, এিা 
বড় হষজর যদন।”543 দকননা এই যদষন হষজর িারযি দমৌযলক কাজ 
সম্পন্ন করষত হয়। কাজগুষলা হষলা, বড় জামরায় পার্থর মারা; 
কুরবানী করা, হলক বা কসর করা এবং বায়তুল্লাহ’র ফরি তাওয়াফ 
করা।  

2. এই যদন বুষরর সবষিষয় বড় তর্থা মহৎ যদন। আবদুল্লাহ ইবন 

                                                           
543 আবূ দাঊদ, হাদীস নং ১৯৪৫। 
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কুত্ রাযদয়াল্লাহু আনহু দর্থষক বযণ্ত, যতযন বষলন, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলষুন, 

ِ يَْوُم اَلَّحْ » يَّاِم ِعنَْد اّللَّ
َ
ْعَظَم األ

َ
 «ِر ُثمَّ يَْوُم الَْقرِّ إِنَّ أ

“আল্লাহ তা‘আলার যনকি সবষিষয় বড় যদন হল কুরবানীর যদন 
তারপর এোষরা তাযরষখর যদন।”544  

দকননা এই যদষন সালাত ও কুরবানী একযত্রত হষয়ষু। এ দু’যি 
আমল সালাত ও সদকার দিষয় উত্তম। এ কারষণ আল্লাহ তা‘আলা 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লামষক এই বষল যনষদ্শ 
যদষয়ষুন, ‘আযম দতামাষক কাওসার545 দান কষরযু, তাই তুযম 
দতামার রষবর সন্তুযষ্ট লাষভর জনয শুকযরয়া স্বরূপ সালাত আদায় কর 
এবং কুরবানী কর।546 

দশম যদবষসর ফজর 

 আকাশ এষকবাষর ফস্া হওয়ার পর সূষি্াদষয়র পূষব্ই যমনার 
যদষক রওয়ানা করষবন। উমার রাযদয়াল্লাহু আনহু মুিদাযলফায় 
ফজষরর সালাত আদায় কষর বলষলন, ‘মুশযরকরা সূি্ উযদত না 
হওয়া পি্ন্ত মুিদাযলফা তযাে করত না। আর তারা বলষতা,  

ْمُس فََخالََفُهْم رَُسوُل  ْق ثَِبُْي َكيَْما نُِغُْي َوََكنُوا اَل يُِفيُضوَن َحِتَّ َتْطلَُع الشَّ َْشِ
َ
أ

                                                           
544 আবূ দাঊদ, হাদীস নং ১৭৬৫; মুসনাষদ আহমদ, হাদীস নং ১৯০৭৫।  
545 অষনক কলযাণ ও জান্নাষতর যবষশে ঝ্ণাধ্ারা। (আদওয়াউল বায়ান তাফসীর 

গ্রষন্থ সূরা কাউসাষরর বযাখযা)। 
546 লাতাইফুল মা‘আযরফ : ২৮২-২৮৩। 
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ِ صىل اهلل عليه وسلم  فَاَض قَ »اّللَّ
َ
ْمِس فَأ  «بَْل ُطلُوِع الشَّ

‘দহ ুাবীর547 তুযম সূষির্ যকরষণ আষলাযকত হও, িাষত আমরা 
দ্রুত প্রস্থান করষত পাযর, আর তারা সূষি্াদষয়র পূষব্ প্রস্থান 
করত না; যকন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম তাষদর 
যবপরীত কষরষুন এবং সূষিা্দষয়র পূষব্ই প্রস্থান কষরষুন।’548  

 তালযবয়া ও তাকবীর পাঠ করা অবস্থায় যমনার যদষক িলষত 
র্থাকষবন। ওয়াযদ মুহাস্ সাষর549 দপৌঁুষল একিু দ্রুত িলষবন। 
বত্মাষন মানুে ও িানবাহষনর যভষড়র কারষণ তা কযঠন হষয় 
দেষু। তষব সুন্নাষতর অনুসরষণর জনয মষন মষন যনয়ত 
করষবন। সুষিাে হষল আমল করার দিষ্টা করষবন। 

 বড় জামরায় কঙ্কর যনষেপ আরম্ভ না করা পি্ন্ত তালযবয়া পাঠ 
করষত র্থাকষবন। ফিল রাযদয়াল্লাহু আনহু বষলন,  

ِّ صىل اهلل عليه وسلم لَْم يََزْل يُلَِبِّ َحِتَّ َرَِم َْجَْرَة الَْعَقبَةِ »  اَلَِِّبِ
نَّ
َ
 «.أ

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম জামরাতুল আকাবায় (বড় 
জামরায়) কঙ্কর যনষেষপর পূব্ মুহূত্ পি্ন্ত তালযবয়া পাঠ 

                                                           
547 ুাবীর মুিদাযলফায় অবযস্থত মক্কার সবষিষয় বড় পাহাড়। সূষি্র আষলা দস 

পাহাষড় পড়ষল সূি্ উযদত হষয়ষু বষল যনযশ্চত হওয়া িায় এবং যমনার উষেষশয 
িাত্রা করা সহজ হয়। এ জনয তারা ুাবীষরর উপর সূষি্র যকরণ পষড় 
আষলাযকত হওয়ার আহ্বান জানাত।  

548 ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৩০২২।  
549 যমনা ও মুিদাযলফার মধ্যবত্ী একযি স্থাষনর নাম। এ স্থাষন আল্লাহ তা‘আলা 

আবরাহা ও তার হযস্ত বাযহনীষক বংস কষরযুষলন।  
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করযুষলন।”550  

১০ যিলহষজর অনযানয আমল 

১. জামরাতুল আকাবা বা বড় জামরায় ৭যি কঙ্কর যনষেপ করা। 

২. হাদী বা পশু িষবহ করা। 

৩. মার্থা মুণ্ডন করা অর্থবা িুল দুাি করা। 

৪. তাওয়াষফ ইফািা (তাওয়াষফ যিয়ারত) বা ফরি তাওয়াফ 
করা। 

এগুষলার যবস্তাযরত আষলািনা যনষে উষল্লখ করা হল।  

প্রর্থম আমল: জামরাতুল আকাবায় কঙ্কর যনষেপ  

জামরাষত কঙ্কর যনষেষপর ফিীলত 

 কঙ্কর যনষেষপর সাওয়াব আযখরাষতর জনয সযঞ্চত র্থাকষব। ইবন 
উমার রাযদয়াল্লাহু আনহুমা দর্থষক বযণ্ত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলন, 

ا رَ » مَّ
َ
َماَر فَإِنَُّه َمْذُخوٌر لََك َوأ  «ْميَُك اجْلِ

“আর দতামার কঙ্কর যনষেপ, তা দতা দতামার জনয সযঞ্চত কষর 
রাখা হয়।”551  

 কঙ্কর যনষেষপর সাওয়াব দিাখ জুড়াষনা সাওয়াব। রাসূলুল্লাহ 

                                                           
550 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫৪৪, ১৬৭০; সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১২৮১।  
551 মুজাষম কাবীর‘, হাদীস নং ১৩৫৬৬।  
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সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলন,  

َماَر قَاَل اهلُل َعزَّ وََجلَّ » ا َرِميَْك اجْلِ مَّ
َ
لَمُِِفََلِ﴿ َوأ َِِتعب س  ّفََِِما َِِنفب خب

ُ
ّنِلَُهمِأ ِقَُرةِِّم 

ُيِ  عب
َ
َملُونَََِِكنُوا ِِبَّماَِجَزا َء ِِأ  «[٨٩: السجدة] ﴾١٧َِيعب

“আর জামরায় পার্থর যনষেপ, এ দেষত্র মহান আল্লাহর যনষের 
বাণীযি প্রষিাজয, ‘অতুঃপর দকাষনা বযযক্ত জাষন না তাষদর জনয 
দিাখ জুড়াষনা কী যজযনস লুযকষয় রাখা হষয়ষু, তারা িা করত, 
তার যবযনময়স্বরূপ।” [সূরা আস-সাজদাহ, আয়াত: ১৭]552 

 যনযেি প্রযতযি কঙ্কর এক একিা গুনাষহ কাবীরা দমািন করষব। 

ةٍ ِمَن الُْمْوبَِقاِت » َماَر فَلََك بُِكِلِّ َحَصاٍة َرَميْتََها تَْكِفْْيُ َكِبْْيَ ا َرْميَُك اجْلِ مَّ
َ
 «َوأ

“আর জামরায় দতামার কঙ্কর যনষেপ, এষত দতামার যনযেি 
প্রযতযি কঙ্কষরর যবযনমষয় এক একিা বংসকারী কবীরা গুনাহ 
দমািন করা হষব।”553 

 যনযেি প্রযতযি কঙ্কর যকয়ামষতর যদন নূর হষব। রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলন,  

 «ياَمةِ إذا َرَميَْت اجِلماَر َكَن لََك نُوراً يَْوَم القِ »

“তুযম িখন কঙ্কর যনষেপ কর, দতামার জনয যকয়ামষতর যদন নূর 
হষব।”554  

                                                           
552 সহীহুত-তারেীব ওয়াত-তারহীব, হাদীস নং ১১১৩। 
553 সহীহুত-তারেীব ওয়াত-তারহীব, হাদীস নং ১১১২। 
554 সহীহুত-তারেীব ওয়াত-তারহীব, হাদীস নং ১১৫৭। 
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কঙ্কর যনষেষপর সময়সীমা 

সূি্ উদষয়র সময় দর্থষক কঙ্কর যনষেষপর সময় আরম্ভ হয়। যকন্তু 
সুন্নাত হষে, সূি্ উঠার যকুু সময় পর যদষনর আষলাষত বড় জামরায় 
কঙ্কর যনষেপ করা। জাষবর রাযদয়াল্লাহু আনহু বষলন, ‘কুরবানীর 
যদবষসর প্রর্থমভাষে (সূি্ উঠার যকুু পষর) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইযহ ওয়াসাল্লাম তাাঁর উষির যপষঠ জামরায় কঙ্কর যনষেপ 
কষরষুন।’555 সূি্ দহষল িাওয়ার পূব্ পি্ন্ত এ-সুন্নত সময় র্থাষক। 
সূি্ দহষল িাওয়া দর্থষক শুরু কষর ১১ তাযরষখর সুবষহ সাষদষকর পূব্ 
পি্ন্ত কঙ্কর যনষেপ জাষয়ি। দুব্ল ও িারা দুব্ষলর দশ্রণীভুক্ত তাষদর 
জনয এবং মযহলার জনয ১০ তাযরষখর রাষতই সূি্ উদষয়র পূষব্ 
ফজর হওয়ার পষর কঙ্কর যনষেষপর অবকাশ রষয়ষু। দমাোকর্থা, ১০ 
যিলহজ সূষি্াদয় দর্থষক শুরু কষর ১১ যিলহজ সুবষহ সাষদক উদষয়র 
পূব্ পি্ন্ত কঙ্কর মারা িষল, এ সমষয়র মষধ্য িখন সহষজ সুষিাে 
পাষবন তখনই কঙ্কর মারষত িাষবন।  

দুবল্ ও মযহলাষদর কঙ্কর যনষেপ 

িারা দুব্ল, হাাঁিা-িলা করষত পাষর না, তারা কঙ্কর মারার জনয 
প্রযতযনযধ্ যনিুক্ত করষত পারষবন। প্রযতযনযধ্ষক অবশযই হজ 
পালনরত হষত হষব। দস যনষজর কঙ্কর প্রর্থষম দমষর, পষর অষনযর 
কঙ্কর মারষব।  

মযহলা মাত্রই দুব্ল- এ কর্থা যঠক নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ 

                                                           
555 আবূ দাঊদ (২/১৪৭)। 
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ওয়াসাল্লাষমর সাষর্থ উম্মাহাতুল মুযমনীন সকষলই হজ কষরষুন। তারা 
সবাই যনষজর কঙ্কর যনষজই দমষরষুন। দকবল সাওদা রাযদয়াল্লাহু 
আনহু দমািা শরীষরর অযধ্কারী হওয়ায় ফজষরর আষেই অনুমযত 
যনষয় কঙ্কর যনষেপ কষরষুন। তারপরও যতযন যনষজর কঙ্কর যনষজই 
দমষরষুন। তাই মযহলা হষলই প্রযতযনযধ্ যনষয়াে করা িাষব, দতমন 
দকাষনা কর্থা দনই। িখন যভড় কম র্থাষক, মযহলারা তখন যেষয় কঙ্কর 
মারষবন। তারা যনষজর কঙ্কর যনষজই মারষবন, এিাই যনয়ম। 
বত্মাষন জামরাষত কঙ্কর যনষেষপর বযবস্থাপনা খুব িমৎকার। তাষত 
দিষকাষনা হাজী সহষজ কঙ্কর যনষেপ করষত পারষব। হাাঁিা বা 
িলাষফরা করষত পাষর, এরকম বযযক্তর জনয প্রযতযনযধ্ যনষয়াষের 
দকাষনা প্রষয়াজন দনই। 

কঙ্কর যনষেষপর পদ্ধযত 

তালযবয়া পাঠরত অবস্থায় জামরাষতর যদষক এযেষয় িাষবন। যমনার 
যদক দর্থষক তৃতীয় ও মক্কার যদক দর্থষক প্রর্থম জামরায়- িাষক 
জামরাতুল আকাবা বা জামরাতুল কুবরা (বড় জামরা) বলা হয়- ৭যি 
কঙ্কর যনষেপ করষবন। কা‘বা ঘর বাাঁ যদষক ও যমনা ডান যদষক দরষখ 
দাাঁড়াষবন, এভাষব দাাঁড়াষনা সুন্নাত। অবশয অনয সবযদষক দাাঁযড়ষয়ও 
যনষেপ করা জাষয়ি। আল্লাহু আকবার (  ُ ْكََبُ  اّللَّ

َ
أ ) বষল প্রযতযি কঙ্কর 

যভন্ন যভন্নভাষব যনষেপ করষবন। খুশূ-খুিূর সাষর্থ কঙ্কর যনষেপ 
করষবন। মষন রাখষবন, কঙ্করগুষলা দিন লেস্থল তর্থা স্তম্ভ বা 
হাউষজর দভতষর পষড়। কঙ্কর যনষেপ আল্লাহর যনদশ্নসমূষহর 
অনযতম। দকননা আল্লাহ তা‘আলা বষলষুন, 

مِبَِوَمن﴿ ّ  [ ٣٩: اْلج] ﴾٣٢ُِِقلُوّبِلِبٱَِوىَتقِبِّمنِفَإَّنَهاِلَِلِّٱِئّرََِشَعِ ُِيَعظ 
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“আর দি আল্লাহর যনদশ্নসমূহষক সম্মান কষর, যনুঃসষন্দষহ তা 
অন্তষরর তাকওয়া দর্থষকই।” [সূরা আল-হাে, আয়াত: ৩২] 

আষয়শা রাযদয়াল্লাহু আনহা দর্থষক বযণ্ত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলন, 

َماِر إِلقَاَمِة ِذْكِر اهللِ إِنَّمَ » َفا َوالَْمْرَوِة َوَرِْمُ اجْلِ َواُف بِاْْلَيِْت َوَبنْيَ الصَّ  «.ا ُجِعَل الطَّ

“বাইতুল্লাহ’র তাওয়াফ, সাফা মারওয়ার সাঈ ও জামরাষত কঙ্কর 
যনষেষপর যবধ্ান আল্লাহর যিযকর কাষয়ষমর উষেষশযই করা 
হষয়ষু।”556  

তাই কঙ্কর যনষেষপর সময় ধ্ীরযস্থরতা বজায় রাখা জরুরী, িাষত 
আল্লাহর যনদশ্ষনর অসম্মান না হয়। রাে-আষক্রাশ যনষয় জুষতা 
যকংবা বড় পার্থর যনষেপ করা কখষনা উযিৎ নয়; বরং এযি মারািক 
ভুল। জামরাষত শয়তান বাাঁধ্া আষু বষল দকউ দকউ ধ্ারণা কষরন, 
তা যঠক নয়। এ ধ্রষনর কর্থার দকাষনা যভযত্ত দনই। 

কঙ্কর যনষেপ সংক্রান্ত যকুু মাসআলা 

১. হাত উাঁিু কষর বা বাহু তুষল কঙ্করগুষলা লেযস্থষল এমনভাষব 
যনষেপ করষত হষব, িাষক যনষেপ বলা িায়। উক্ত স্থাষন শুধু্ দরষখ 
দদওয়া িষর্থষ্ট নয়।  

২. ধ্ারাবাযহকভাষব এষকর পর এক কঙ্কর যনষেপ করষবন। দীঘ্ 
যবরযত যদষবন না। সামানয যবরযত যদষল দকাষনা সমসযা দনই। যভড় বা 

                                                           
556 আবূ দাঊদ, হাদীস নং ১৮৮৮, তষব মরফূ‘ দুব্ল, মাওকূফ সহীহ। 



309 
 

দকাষনা সমসযা ুাড়া যবরযত যদষবন না।  

৩. সষন্দষহর বশবত্ী হষয় সতক্তামূলক সাতবাষরর অযতযরক্ত কঙ্কর 
যনষেপ করা সমীিীন নয়। তষব িযদ দকাষনা কঙ্কর লেযস্থষলর 
বাইষর পষড় িায় তাহষল পুনরায় আর একিা যনষেপ করষব।  

৪. কঙ্কর ুাড়া দসানা, যসরাযমক, দলাহা, শুকষনা মাযি ইতযাযদ বস্তু 
যনষেপ করা িাষব না।  

৬. কতবার যনষেপ কষরষু দস বযাপাষর সষন্দহ হষল সব্যনে সংখযা 
ধ্ত্বয হষব। তষব শুধু্ শুধু্ সষন্দহ ধ্ত্বয হষব না। দসিাষক আমষল 
না যনষয় দূর কষর যদষত হষব।  

৭. িযদ দকউ যনযশ্চত হয় দি, দস ুয়বারই কঙ্কর যনষেপ কষরষু, তষব 
সাতযি পূণ্ করষত হষব। আর িযদ পার্থর মারা দশে কষর িষল আসার 
পর যনযশ্চত হয় দি, যতযন ুয়যি কঙ্করই যনষেপ কষরযুষলন, তাহষল 
সতক্তামূলক পন্থা হষলা, পরবত্ী যদন সিমবাষরর কঙ্কর যনষেপযি কািা 
কষর দনওয়া। িযদ দকউ কািা না কষর তাহষল উত্তম হষলা, যকুু সদকা 
করা। 

৮. বড় জামরায় কঙ্কর যনষেপ কষর হাত তুষল দদা‘আ করষবন না। 

যিতীয় আমল: হাদী তর্থা পশু িষবহ করা 

হাদী হষলা এক সফষর হজ ও উমরা আদায় করার সুষিাে পাওয়ার 
শুকযরয়াস্বরূপ আল্লাহ তা‘আলার তনকিয লাষভর আশায় পশু িষবহ 
করা। হাদীর পশুর রক্ত অবশযই হারাম এলাকায় পড়ষত হষব।  

যনয়ম হষলা, বড় জামরায় কঙ্কর যনষেষপর পষর হাদী িষবহ করা। 
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তামাতু্ত ও যকরান হজকারী িযদ মক্কাবাসী না হয়, তার ওপর হাদী 
িষবহ করা ওয়াযজব। ইফরাদ হাজীর জনয হাদী িষবহ করা নফল বা 
মুস্তাহাব। 

হাদী িষবহ বা কুরবানী করার ফিীলত 

যবযভন্ন হাদীষস হাদী িষবহ করার ফিীলত বযণ্ত হষয়ষু। দিমন,  

 ঐ হজই সবষিষয় উত্তম িাষত হাদী বা কুরবানীর জন্তুর রক্ত 
প্রবাযহত করা হয়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লামষক প্রশ্ন 
করা হষয়যুল, দকাষনা হজ সবষিষয় উত্তম? উত্তষর যতযন বলষলন,  

 الَْعجُّ ، َواثلَّجُّ 

“তালযবয়া িারা স্বর উচ্চ করা এবং পশুর রক্ত প্রবাযহত করা।”557  

 পশুর রক্ত প্রবাযহত করার সাওয়াব আল্লাহ্ র কাষু সংরযেত 
র্থাকষব। হাদীষস এষসষু, রাসূলুল্লার সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম 
বষলন,  

ا ََنُْرَك ، َفَمْذُخوٌر لََك ِعنَْد َربَِّك » مَّ
َ
 «َوأ

“আর দতামার (িারা) পশুর রক্ত প্রবাযহত করা, তা দতা আল্লাহর 
কাষু দতামার জনয েযেত র্থাকষব।”558  

 রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম যনষজও পশু িষবহ 
কষরষুন। হাদীষস এষসষু,  

                                                           
557 যতরযমিী, হাদীস নং ৮২৭।  
558 সহীহ তারেীব ওয়াত তারহীব, হাদীস নং ১১১২।  
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 «.َوََنََر اَلَِِّب صىل اهلل عليه وسلم بِيَِدهِ َسبَْع بُْدٍن ِقيَاًما»

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম যনজ হাষত সাতযি উি দাাঁড়াষনা 
অবস্থায় নহর (িষবহ) করষলন।”559 

সুতরাং পশু িষবহ করা উত্তম কাজ। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ 
ওয়াসাল্লাম যনষজও দসিা কষরষুন এবং তা করষত উিুদ্ধ কষরষুন।  

হাদী বা কুরবানীর পশু সংক্রান্ত যদক-যনষদশ্না  

1. হাদী বা কুরবানীর পশু হষত হষব েৃহপাযলত িতুষ্পদ জন্তু। দিমন 
উি, েরু, দভড়া, ুােল।  

2. উি ও েরুষত সাতজন অর্থবা তার দিষয় কমসংখযক হাজী শরীক 
র্থাকষত পাষরন। ুােল ও দভড়ায় শরীক হওয়ার সুষিাে দনই। 
হাজী সাষহবষদর জনয একাযধ্ক হাদী িষবহ করা এমনযক 
একাযধ্ক কুরবানী করার সুষিাে রষয়ষু। দকননা রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম যবদায় হষজ যনষজর পে দর্থষক 
একশত উি িষবহ কষরষুন।560  

3. পশুর বয়স হষত হষব উষির পাাঁি বুর, েরুর দু’বুর, ুােষলর 
এক বুর। তষব দভড়ার বয়স ুয় মাস হষলও িলষব। 

4. িষবহ করার সময় যনষোক্ত দদা‘আ বলষত হষব,  

                                                           
559 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৭১২। অনয বণ্না মষত যতযন ৬৩যি হাদী যনজ হাষত 

িষবহ কষরষুন। সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১২১৮।  
560 যনজ হাষত ৬৩ যি অনযগুষলা আলী রাযদয়াল্লাহু ‘আনহুর মাধ্যষম। সহীহ মুসযলম, 

হাদীস নং ১২১৮।  
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ْكََبُ ، اللَُّهمَّ ِمنَْك َولََك »
َ
ُ أ ِ اّللَّ  .«ِمْسِب اّللَّ

(যবসযমল্লাযহ ওয়াল্লাহু আকবার, আল্লাহুম্মা যমনকা ওয়া লাকা)  

‘আল্লাহ্ র নাষম, আল্লাহ মহান। দহ আল্লাহ, আমার পে দর্থষক 
এবং দতামার উষেষশয।”561

 

5. হাদী বা কুরবানীর পশু িষবহ বা নহর করার সময় েরু ও 
ুােলষক বাম পাষশ্্ব যকবলামুখী কষর িষবহ করা সুন্নাত। আর 
উিষক দাাঁড়াষনা অবস্থায় বাম পা দবাঁষধ্ নহর করা সুন্নাত।562  

6. উত্তম হষলা, হাজী সাষহব যনষজর হাদী যনজ হাষত িষবহ 
করষবন। তষব বত্মাষন তা অষনকাংষশই সম্ভব হষয় উষঠ না। 
কারণ িষবহ করার জায়ো অষনক দূষর। তদুপযর দসখানকার 
রাস্তাঘাি অষিনা। সুতরাং যনষজ এ কযঠন কাজযি করষত যেষয় 
হষজর অনযানয ফরি কাষজর বযাঘাত দিন না ঘষি দসযদষক 
দখয়াল রাখষত হষব। তাই হাদী িষবহ করার দেষত্র যনেবযণ্ত 
দিষকান একযি পদ্ধযত অবলবন করুন।  

 বযাংষকর মাধ্যষম হাদী িষবহ করার বযবস্থা করা। এ দেষত্র 
হষজর আষে দসৌযদ আরবস্থ সরকার অনুষমাযদত বযাংষকর মাধ্যষম 
হাদীর িাকা জমা যদষয় তাষদরষক উকীল বানাষত পাষরন। তারা 
সরকারী তোবধ্াষন আষলমষদর যদক-যনষদ্শনা অনুিায়ী 
সযঠকভাষব আপনার হাদী িষবহ করার কাজযি সম্পন্ন করষবন। 

                                                           
561 সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১৯৬৬; বাইহাকী, হাদীস নং ১০২১৭।  
562 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৭১৩; সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১৩২০।  
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এষেষত্র তারতীব বা দস যদষনর কাজগুষলার ধ্ারাবাযহকতা রো 
করার প্রষয়াজন দনই। কারণ, আপযন উকীল যনিুক্ত কষর 
দায়মুক্ত হষয়ষুন। সুতরাং পার্থর মারার পর আপযন দকাষনা 
প্রকার দদরী বা যিধ্া না কষর মার্থা মুণ্ডন বা িুল দুাি কষর 
হালাল হষয় দিষত পারষবন। যবষশে কষর আপযন িযদ বযালযি 
হাজী হন, তষব এ পদ্ধযতযিই আপনার জনয দবযশ উপষিােী। 
দকননা বযালযি হাজীষদর হাদীর িাকা িার িার কাষু দফরত 
দদওয়া হয়। এ সুষিাষে অষনক অসৎ দলাক হাজীষদর িাকা 
হাযতষয় দনওয়ার জনয নানা প্রষলাভন দদখায়। এষত কষর 
অষনষকই েযতগ্রস্ত হষয় র্থাষকন।  

 নন-বযালযি হাজীেণ যবযভন্ন কাষফলার আওতায় র্থাষকন। 
অযধ্কাংশ দেষত্র গ্রুপ যলডাররা হাদী িষবহ করার দাযয়ত্ব যনষয় 
র্থাষকন। এষেষত্র যনযশ্চত হওয়ার জনয করণীয় হষলা, যবশ্বস্ত 
কষয়কজন তরুণ হাজীষক গ্রুপ যলডাষরর সাষর্থ যদষয় দদয়া, িারা 
সষরজযমষন হাদী ক্রয় এবং তা িষবহ প্রযক্রয়া স্বিষে প্রতযে 
করষবন এবং অনযানয হাজীষদরষক তা অবযহত করষবন।  

 আর িযদ মক্কায় কাষরা যবশ্বস্ত আিীয়-স্বজন র্থাষক, তাহষল 
তাষদর মাধ্যষমও হাদী িষবহ করার কাজযি করা দিষত পাষর। 
তষব এষেষত্র লেয রাখষত হষব দি, িার মাধ্যষম হাদী িষবহ 
করার বযবস্থা করষুন, তার িষর্থষ্ট সময় আষু যক না। দকননা 
হজ দমৌসুষম মক্কায় অবস্থানকারীরা নানা বযবসা-বাযণজয যনষয় 
বযস্ত র্থাষকন।  

7. হাদীস অনুিায়ী হাদী িষবহ করার সময় হষে িার যদন। 
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কুরবানীর যদন তর্থা ১০ই যিলহজ এবং তারপর যতনযদন।  

8. উত্তম হষলা যমনাষত িষবহ করা। তষব মক্কার হারাম এলাকার 
দভতষর দিষকাষনা জায়োয় িষবহ করষল িলষব। দকননা 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলন,  

َة َطِريٌق َوَمنَْحرٌ »  «َوُُكُّ ِمًًن َمنَْحٌر َوُُكُّ فَِجاِج َمكَّ

“যমনার সব জায়ো কুরবানীর স্থান এবং মক্কার প্রযতযি অযলেযল 
পর্থ ও কুরবানীর স্থান।”563  

9. কুরবানীদাতার জনয যনষজর হাদীর দোশত খাওয়া সুন্নাত। কারণ 
জাষবর রাযদয়াল্লাহু আনহু বযণ্ত হাদীষস এষসষু,  

ْعَطى َعِليًّا َفنََحَر َما ُثمَّ انَْْصََف إََِل الَْمنَْحِر َفنََحَر ثاَلَ »
َ
ثًا وَِستِّنَي بِيَِدهِ ُثمَّ أ

 
َ
َكُه ِِف َهْديِِه ُثمَّ أ َْشَ

َ
َمَر ِمْن ُُكِّ بََدنٍَة بِبَْضَعٍة فَُجِعلَْت ِِف قِْدٍر َفُطِبَخْت َغََبَ َوأ
َكالَ 
َ
َبا ِمْن َمَرقَِها فَأ  «ِمْن َْلِْمَها َوََشِ

“তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম পশু িষবহ করার 
স্থাষন যেষয় দতেযিযি উি যনজ হাষত িষবহ কষরন। এরপর আলী 
রাযদয়াল্লাহু আনহুষক িষবহ করষত যদষলন। আলী রাযদয়াল্লাহু 
আনহু অবযশষ্টগুষলাষক িষবহ কষরন আর রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইযহ ওয়াসাল্লাম আলীষক তাাঁর হাদীষত শরীক কষর যনষলন। 
অতুঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম প্রযতযি উি 
দর্থষক একযি অংশ দকষি আনষত আষদশ করষলন। এরপর 

                                                           
563 আবূ দাঊদ, হাদীস নং ১৯৩৭, ২৩২৪।  
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সবগুষলা অংশ একসাষর্থ রান্না করা হষলা। যতযন তার দোশ্ত 
দখষলন এবং তার দঝাল পান করষলন।”564  

10. হারাষমর অযধ্বাসী ও হারাষমর এযরয়াষত বসবাসকারী 
যমসকীনষদর মষধ্য দোশ্ত যবযলষয় দদওয়া িাষব। তষব কসাইষক এ 
দোশত যদষয় তার কাষজর পাযরশ্রযমক দদওয়া িাষব না। বরং 
অনয যকুু যদষয় তার কাষজর পাযরশ্রযমক যদষত হষব। যকন্তু কসাই 
িযদ েরীব হয়, তাহষল পাযরশ্রযমষকর সাষর্থ দকাষনা সম্পক্ না 
দরষখ তাষক এ দোশত দদওয়া িাষব। 

11. তামাতু্ত ও যকরান হজকারী িযদ হাদী না পায়, যকংবা হাদী ক্রয় 
করষত সামর্থ্বান না হয়, তাহষল হষজর যদনগুষলাষত যতনযি এবং 
বাযড়ষত যফষর এষস সাতযি, সব্ষমাি দশযি দরািা রাখষব। আল্লাহ 
তা‘আলা বষলন, 

َِِّتَمَتعََِِفَمن﴿ بِٱِّمنََِِسََِتيِبسِبٱَِفَماِج ِّلبَِٱِإَّلَِِرةُِّعمِبلِبٱب َُُِِۖيّدِبَِلمِبَِفَمنِّيِىَهدِبل ِفَّصَيا
يَامِ َِثةّثََل ِ

َ
ة َِِكِتّلِبُِتمب ِرََجعِبِإَّذاَِعةِ وََسبِبِج ِّلبَِٱِّفِِأ ِيَُكنِبَِلمِبِلَّمنِلَّكَِذ ََِِكّملَة  َِِعَشَ

هِب
َ
بِٱَِحاِّضّيِۥلُهُِأ ىِلبَِٱِّجدَِّمسِبل ّۖ  [ ٨٧١: اْلقرة] ﴾َِرا

“অতুঃপর দি বযযক্ত উমরার পর হজ সম্পাদনপূব্ক তামাতু্ত 
করষব, দস দি হাদীর পশু সহজ হষব, (তা িষবহ করষব)। যকন্তু 
দি তা পাষব না দস হষজ যতন যদন এবং িখন দতামরা যফষর 
িাষব, তখন সাত যদন যসয়াম পালন করষব। এই হষলা পূণ্ দশ। 

                                                           
564 সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১২১৮। 
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এই যবধ্ান তার জনয, িার পযরবার মসযজদুল হারাষমর অযধ্বাসী 
নয়।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৯৬]  

হষজর যদনগুষলাষত যতনযদন অর্্থাৎ হষজর সময় যকংবা হষজর মাষস। 
দিমন, যিলহষজর ৬, ৭, ৮ বা ৭, ৮, ৯ অর্থবা ১১, ১২, ১৩। তষব 
কুরবানীর যদন যসয়াম পালন করা িাষব না। বাযড়ষত যফষর এষস 
সাতযি যসয়াম পালন করষব। এ সাতযি যসয়াম পালষন ধ্ারাবাযহকতা 
বজায় রাখা ওয়াযজব নয়। অসুস্থতা বা দকাষনা উিষরর কারষণ িযদ 
যসয়াম পালন যবলব হয়, তাহষল দম ওয়াযজব হষব না। 

হাদী ুাড়াও অযতযরক্ত কুরবানী করার যবধ্ান:  

যবজ্ঞ আষলমেণ হষজর হাদীষক হাদী ও কুরবানী উভয়িার জনযই 
িষর্থষ্ট হষব বষল মতামত বযক্ত কষরষুন। তষব কুরবানী করষল তা 
নফল যহষসষব েণয হষব। হাজী িযদ মুকীম হষয় িায় এবং দনসাষবর 
মাযলক হয়, তার ওপর যভন্নভাষব কুরবানী করা ওয়াযজব বষল ইমাম 
আবূ হানীফা রহ. মতামত বযক্ত কষরষুন। তষব হাজী মুকীম না 
মুসাযফর, এ যনষয় িষর্থষ্ট যবতক্ র্থাকষলও বাস্তষব হাজী সাষহবেণ 
মুকীম নন। তারা তাষদর সময়িুকু যবযভন্নস্থাষন অযতবাযহত কষরন। 
তাুাড়া দদা‘আ কবুল হওয়ার সুযবধ্াষর্্থ তাষদর জনয মুসাযফর অবস্থায় 
র্থাকাই অযধ্ক িুযক্তিুক্ত।  

অজানা ভুষলর জনয দম দদওয়ার যবধ্ান  

হজকম্ সম্পাদষনর পর দকউ দকউ সষন্দহ দপােণ করষত র্থাষকন দি 
দক জাষন দকার্থাও দকাষনা ভুল হল যক-না। অষনক গ্রুপ যলডার হাজী 
সাষহবেণষক উৎসাযহত কষরন দি ভুলত্রুযি হষয় র্থাকষত পাষর তাই 
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ভুষলর মাশুল স্বরূপ একিা দম565 যদষয় যদন। যনুঃসষন্দষহ এরূপ করা 
শরী‘আত পযরপযন্থ। দকননা আপযন ওয়াযজব ভঙ্গ কষরষুন তা 
যনযশ্চত বা প্রবল ধ্ারণা হওয়া ুাড়া যনষজর হজষক সষন্দহিুক্ত 
করষুন। আপনার িযদ সযতয সযতয সষন্দহ হয় তাহষল যবজ্ঞ 
আষলমেষণর কাষু ভাষলা কষর যজষজ্ঞস করষবন। তারা িযদ বষলন দি, 
আপনার ওপর দম ওয়াযজব হষয়ষু তাহষল দকবল দম যদষয় শুধ্যরষয় 
যনষবন। অনযর্থায় নয়। শুধু্ সষন্দষহর ওপর যভযত্ত কষর দম দদওয়ার 
দকাষনা যবধ্ান ইসলাষম দনই। তাই দি িা বলুক না দকন এ ধ্রষনর 
কর্থায় দমাষিও কণপ্াত করষবন না।  

তৃতীয় আমল: মার্থা মুণ্ডন বা িুল দুাি করা  

কঙ্কর যনষেপ ও হাদী িষবহ করার কাজ দশে হষল, পরবত্ী কাজ 
হষে, মার্থা মুণ্ডন অর্থবা িুল দুাি করা। তষব মুণ্ডন করাই উত্তম। 
কুরআনুল কারীষম মুণ্ডন করার কর্থা আষে এষসষু, দুাি করার কর্থা 
এষসষু পষর। আল্লাহ তা‘আলা বষলন, 

ّينَِِرُُءوَسُكمِبُِمَل ّقّيَِ﴿ ّ [ ٩٩: الفتح] ﴾َوُمَقّص   

“দতামাষদর দকউ দকউ মার্থা মুণ্ডন করষব এবং দকউ দকউ িুল দুাি 
করষব।” [সূরা আল-ফাতহ, আয়াত: ২৭] এষত দবাঝা দেল, িুল দুাি 
করার দিষয় মার্থা মুণ্ডন করা উত্তম। মার্থা মুণ্ডন বা িুল দুাি করা 
হালাল হওয়ার একমাত্র মাধ্যম।  

                                                           
565 এিাষক দষম-খাতা ভুষলর মাশুল বলা হয়। 
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মার্থা মুণ্ডষনর ফিীলত:  

মার্থা মুণ্ডষনর ফিীলত সম্পষক্ যবযভন্ন বণ্না এষসষু। দিমন,  

 িারা মার্থা মুণ্ডন করষব, তাষদর জনয রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইযহ ওয়াসাল্লাম েমার দদা‘আ কষরষুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলন,  

ِ ُهمَّ اْغِفْر لِلُْمَحِلِّ اللَّ » ، قَالََها ثاََلثًا، ِقنيَ قَاَل اللَُّهمَّ اْغِفْر لِلُْمَحِلِّ  ،ينَ ِقنَي قَالُوا َولِلُْمَقِْصِّ
 ِ ِ ، ينَ قَالُوا َولِلُْمَقِْصِّ   «ينَ قَاَل َولِلُْمَقِْصِّ

‘দহ আল্লাহ, মার্থা মুণ্ডনকারীষদর েমা করুন।’ তারা বলষলন, িুল 
দুািকারীষদরষকও, যতযন বলষলন, ‘দহ আল্লাহ মার্থা মুণ্ডনকারীষদর 
েমা করুন।’ যতনবার যতযন তা বলষলন। তারা বলষলন, 
দুািকারীষদরও। তখন যতযন বলষলন, িুল দুািকারীষদরষকও (েমা 
করুন)।”566  

এষত মার্থা মুণ্ডনকারীষদর জনয দদা‘আ কষরষুন যতনবার আর িারা 
িুল দুাি কষরষু, তাষদর জনয দদা‘আ কষরষুন একবার।  

 িারা মার্থা মুণ্ডন করষব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম 
তাষদর জষনয রহমষতর দদা‘আ কষরষুন। ইবন উমার রাযদয়াল্লাহু 
আনহুমা দর্থষক বযণ্ত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম 
বষলন, 

                                                           
566 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৭২৮।  
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يَن يَا رَُسوَل اهللِ » ِ ُ الُْمَحلِِّقنَي قَالُوا: َوالُْمَقْصِّ ُ الُْمَحلِِّقنَي رَِحَم اّللَّ  ؟ قَاَل: رَِحَم اّللَّ
يَن يَا  ِ ُ الُْمَحلِِّقنَي قَالُوا: َوالُْمَقْصِّ يَن يَا رَُسوَل اهلِل ؟ قَاَل: رَِحَم اّللَّ ِ قَالُوا: َوالُْمَقْصِّ

ينَ  ِ  «.رَُسوَل اهلِل ؟ قَاَل: َوالُْمَقْصِّ

“মার্থা মুণ্ডনকারীষদর ওপর আল্লাহ রহম করুন। তারা বলষলন, ‘দহ 
আল্লাহর রাসূল, িুল দুািকারীষদর ওপরও?’ যতযন বলষলন, ‘মার্থা 
মুণ্ডনকারীষদর ওপর আল্লাহ রহম করুন।’ তারা বলষলন, দহ 
আললাহর রাসূল, িুল দুািকারীষদর ওপরও? যতযন বলষলন, ‘মার্থা 
মুণ্ডনকারীষদর ওপর আল্লাহ রহম করুন।’ তারা বলষলন, দহ আল্লাহর 
রাসূল, িুল দুািকারীষদর ওপরও’ যতযন বলষলন, িুল দুািকারীষদর 
ওপরও।”567 

 রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম যনষজও মার্থা মুণ্ডন 
কষরষুন। হাদীষস এষসষু,  

ََلُ بِِمًًن » ََت َمْْنِ
َ
ََت اجْلَْمَرَة فََرَماَها ُثمَّ أ

َ
ََت ِمًًن فَأ

َ
ِ صىل اهلل عليه وسلم أ نَّ رَُسوَل اّللَّ

َ
أ

يَِْسِ ُثمَّ َجَعَل ُيْعِطيِه َوََنََر ُثمَّ قَاَل لِلْحَ 
َ
ْيَمِن ُثمَّ األ

َ
َشاَر إََِل َجانِِبِه األ

َ
الَِّق ُخْذ َوأ

 «.اَلَّاَس 

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম যমনায় এষলন, জামরাষত 
এষস যতযন কঙ্কর যনষেপ করষলন। এরপর যমনায় তাাঁর অবস্থাষনর 
জায়োয় এষলন এবং কুরবানী করষলন। তারপর দেৌরকারষক 
বলষলন, নাও। যতযন হাত যদষয় (মার্থার) ডান যদষক ইশারা করষলন, 

                                                           
567 ইবন মাজাহ্, হাদীস নং ৩০৪৪। 



320 
 

অতুঃপর বাম যদষক। তারপর দলাকষদরষক তা যদষত লােষলন।”568 

আর যনুঃসষন্দষহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম িা 
কষরষুন তাই সষব্াত্তম কাজ। 

 মার্থা মুণ্ডষনর কারষণ প্রযতযি িুষলর জনয একযি দনকী ও একযি 
দোনাহ মাফ কষর দদওয়া হয়। ইবন উমার রাযদয়াল্লাহু আনহুমা 
দর্থষক বযণ্ত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলন,  

ِّئَةٌ »  َشْعَرٍة َحَسنٌَة َوتَْسُقُط َسيِ
ِسَك فَإِنَّ لََك بُِكِلِّ

ْ
ا َحلُْقَك لَِرأ مَّ

َ
 «َوأ

“আর দতামার মার্থা মুণ্ডন, এষত প্রষতযক িুষলর যবযনমষয় দতামার 
জষনয একযি সাওয়াব ও একযি গুনাষহর েমা রষয়ষু।”569 

আনাস ইবন মাষলক রাযদয়াল্লাহু আনহু দর্থষক বযণ্ত, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলন, 

َسَك ، فَلََك بُِكلِّ َشْعَرٍة َحلَْقتََها َحَسنٌَة ، َوُتْمََح َعنَْك بَِها »
ْ
ا ِحالقَُك َرأ مَّ

َ
َوأ
قَلَّ ِمْن َذلَِك ؟ قَاَل: " إًِذا يُْذَخُر لََك خَ 

َ
نُوُب أ ِ ، فَإِْن ََكنَِت اذلُّ ِطيئٌَة " قَاَل: يَا رَُسوَل اّللَّ

 «ِِف َحَسنَاتَِك 

“আর দতামার মার্থা মুণ্ডষনর ফষল মুণ্ডাষনা প্রষতযক িুষলর যবযনমষয় 
দতামার জনয একযি সাওয়াব রষয়ষু এবং একযি কষর গুনাষহর 
যবলুযি রষয়ষু। যতযন বলষলন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, গুনাহসমূহ িযদ এর 
দিষয় কম হয়? রাসূলুল্লাহ বলষলন, তাহষল তা দতামার দনক 

                                                           
568 সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১৩০৫। 
569 সহীহুত তারেীব ওয়াত তারহীব, হাদীস নং ১১১২।  
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আমলসমূষহ জমা রাখা হষব।”570 

 যকয়ামষতর যদন মুযণ্ডত প্রষতযকযি িুল নূষর পযরণত হষব। উবাদা 
ইবন সাষমত রাযদয়াল্লাহু আনহু দর্থষক বযণ্ত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলন, 

 وَ »
َ
 رَ  َك قُ لْ ا حَ مَّ أ

َ
  هُ نَّ إِ فَ  َك سَ أ

 ِِف  عُ قَ تَ  ةٌ رَ عْ شَ  كَ رِ عْ شَ  نْ مِ  َس يْ لَ
َ
 إِ  ِض رْ  األ

َ  ْت نَ َكَ  الَّ ا رً وْ نُ  َك ل
 .«ةِ امَ يَ قِ الْ  مَ وْ يَ 

“আর, দতামার মার্থা মুণ্ডষনর ফষল মুণ্ডাষনা িুল দর্থষক িা িমীষন 
পড়ষব, তার প্রষতযকিা যকয়ামষতর যদন দতামার জনয নূষর পযরণত 
হষব।”571 

মার্থা মুণ্ডন অর্থবা িুল দুাি করার পদ্ধযত 

১. মার্থা মুণ্ডন করা দহাক বা িুল দুাি করা দহাক পুষরা মার্থাবযাপী 
করা সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম সারা মার্থাই 
মুণ্ডন কষরযুষলন। মার্থার যকুু অংশ মুণ্ডন করা বা দুাি করা, আর 
যকুু অংশ দুষড় দদওয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাষমর 
সুন্নাত যবষরাধ্ী। নাষফ‘ রহ. ইবন উমার রাযদয়াল্লাহু আনহুমা দর্থষক 
বণ্না কষরন,  

‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম (কািা‘)  ٌقََزع দর্থষক বারণ 

কষরষুন। কািা‘ সম্পষক্ নাষফ‘ রহ.-দক যজষজ্ঞস করা হষল যতযন 

                                                           
570 কাশফুল-আস্তার (মুসনাষদ বািিার) : (১/৪১১; সহীহুত তারেীব, হাদীস নং 

১১১৩।  
571 তাবারানী ফীল কাবীর, হাদীস নং ১৩৫৬৬। 
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বলষলন, যশশুর মার্থার যকুু অংশ মুণ্ডন করা এবং যকুু অংশ দরষখ 
দদওয়া।572 

২. কসর অর্্থাৎ িুল দুাি করার অর্্থ পুষরা মার্থা দর্থষক িুল দকষি 
দফলা। ইবন মুনযির বষলন, িতিুকু কািষল িুল দুাি করা বলা হয়, 
ততিুকু কািষলই িষর্থষ্ট হষব।573  

৩. কাষরা িাক মার্থা র্থাকষল মার্থায় দেড অর্থবা েুর িাযলষয় যদষল 
ওয়াযজব আদায় হষয় িাষব।  

৪. মযহলাষদর দেষত্র িুষলর দোুা দর্থষক হাষতর আঙুষলর এক কর 
পযরমাণ িুল দকষি দফলাই িষর্থষ্ট। মযহলাষদর জনয হলক দনই। ইবন 
আব্বাস রাযদয়াল্লাহু আনহুমা দর্থষক বযণ্ত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলন, 

 «.، َوإِنََّما لََعَ النَِِّساِء اتلَّْقِصْْيُ  لَيَْس لََعَ النَِِّساِء اْْلَلُْق »

“মযহলাষদর বযাপাষর মার্থা কামাষনার যবধ্ান দনই, তাষদর ওপর 
রষয়ষু দুাি করার যবধ্ান।”574  

আলী রাযদয়াল্লাহু আনহু দর্থষক বযণ্ত,  

َسَها»
ْ
ُة َرأ
َ
ْن ََتِْلَق الَْمْرأ

َ
 .«َنََه رَُسْوُل اهلل صىل اهلل عليه وسلم أ

“রাসলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম নারীষক মার্থা মুণ্ডন করষত 

                                                           
572 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৯২০, ৫৯২১; সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ২১২০।  
573 সাইযয়দ আস-সাযবক : যফকহুসসুন্নাহ (১/৭৪৩)। 
574 আবূ দাঊদ, হাদীস নং ১৯৮৫।  
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যনষেধ্ কষরষুন।”575  

সুতরাং মযহলাষদর দেষত্র যনয়ম হষে, তারা তাষদর মার্থার সব িুল 
একষত্র ধ্ষর অর্থবা প্রযতযি দবণী দর্থষক এক আঙুষলর প্রর্থম কর 
পযরমাণ কািষব। 

৫. মার্থা মুণ্ডষনর পর শরীষরর অনযানয অংষশর অযবনযস্ত অবস্থা দূর 
করা সুন্নাত। দিমন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম নখ 
দকষিযুষলন।576 ইবন উমার রাযদয়াল্লাহু আনহুমা হজ অর্থবা উমরার 
পর দোাঁফ ও নখ কািষতন।577  

অনুরূপভাষব বেল ও নাযভর যনষির পশম পযরষ্কার করাও বািনীয়। 
দকননা তা কুরআনুল কারীষমর যনষদ্শ  ْوِلَْقُضْوا َتَفثَُهم ‘এবং তারা দিন 

তাষদর ময়লা পযরষ্কার কষর।’578-এর আওতায় পষড়।  

মার্থা মুণ্ডন বা িুল দুাি করার সুন্নাত পদ্ধযত  

মার্থা মুণ্ডন করা বা িুল দুাি করার সুন্নাত পদ্ধযত হষলা, মার্থার ডান 
যদষক শুরু করা, এরপর বাম যদক মুণ্ডন করা। হাদীষস এষসষু,  

َشاَر إِ »
َ
يَِْسِ ُثمَّ َجَعَل ُيْعِطيِه اَلَّاَس قَاَل لِلَْحالَِّق ُخْذ َوأ

َ
ْيَمِن ُثمَّ األ

َ
 «.ََل َجانِبِِه األ

“রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম দেৌরকারষক বলষলন, 
নাও। যতযন হাত যদষয় (মার্থার) ডান যদষক ইশারা করষলন, অতুঃপর 

                                                           
575 যতরযমিী, হাদীস নং ৯১৫, তষব এর সনদ দুব্ল। 
576 সাইযয়দ আস-সাষবক : প্রাগুক্ত (১/৭৪৩)। 
577 বায়হাকী, হাদীস নং ৯৪০৩।  
578 সূরা আলহাে-, আয়াত।২৯ : 
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বাম যদষক। এরপর মানুেষদরষক তা যদষত লােষলন।”579 

মার্থা মুণ্ডন সংক্রান্ত যকুু মাসআলা  

1) মার্থা মুণ্ডন বা মার্থার িুল দুাি করার বযাপাষর ইহরাম অবস্থায় 
র্থাকা না র্থাকার দকাষনা বাধ্য-বাধ্কতা দনই। অর্্থাৎ হাজী সাষহব 
যনষজর মার্থা যনষজ কামাষত বা িুল দুাি করষত পাষরন। যনষজ 
হালাল না হষয়ও অপষরর মার্থা কামাষত বা িুল দুাি কষর যদষত 
পাষরন।  

2) পুষরা মার্থা মুণ্ডন করষত হষব অর্থবা পুষরা মার্থার িুল দুাি 
করষত হষব। সামানয যকুু িুল দফলা িষর্থষ্ট হষব না। দকননা 
এিাষক মুণ্ডন বা দুাি করা দকানিাই বলা িায় না।  

3) মার্থা মুণ্ডন বা মার্থার িুল দুাি না কষর অনয যকুুষক এিার 
স্থলাযভযেক্ত করা িাষব না।  

4) কুরবানীর দশে যদন পি্ন্ত মার্থা মুণ্ডন যবলযবত করা জাষয়ি।  

5) মযহলারা পুষরা মার্থার িুল দর্থষক এক আঙু্গষলর অগ্রভাে অর্্থাৎ 
এক কর পযরমাণ দুাি করষব। িার পযরমাণ প্রায় ২ 
দসযিযমিার।  

6) কঙ্কর যনষেপ, পশু িষবহ ও মার্থা মুণ্ডন বা িুল দুাি করষলই 
হাজী সাষহষবর জনয দিৌনযমলন ুাড়া ইহরাষমর সাষর্থ সংয্ষ্ট 
অনযানয যনযেদ্ধ সব যবেয় হালাল হষয় িাষব।  

                                                           
579 সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১৩০৫। 
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7) এখন দর্থষক হাজী সাষহব দসলাই করা কাপড় পযরধ্ান, সুেযন্ধ 
বযবহার ইতযাযদ করষত পারষবন। তষব স্বামী-স্ত্রীর িুবন, যমলন 
ইতযাযদ এখনও তবধ্ হষব না। তাওয়াষফ ইফািা বা তাওয়াষফ 
যিয়ারষতর পরই দকবল এসব তবধ্ হষব। তখন হাজী সাষবহ 
সমূ্পণ্রূষপ হালাল হষয় িাষবন। 

িতুর্থ ্আমল: তাওয়াষফ ইফািা এবং হষজর সা‘ঈ  

তাওয়াষফ ইফািা ফরি এবং এ তাওয়াষফর মাধ্যষমই হজ পূণ্তা 
লাভ কষর। তওয়াষফ ইফািাষক তাওয়াষফ যিয়ারতও বলা হয়। 
আবার অষনষক এিাষক হষজর তাওয়াফও বষল র্থাষকন। এযি না হষল 
হজ শুদ্ধ হষব না। আল্লাহ তা‘আলা বষলন,  

َُِِثمَِِ﴿ َُِِثُهمِبَتفَُِِضوا ِقِبَلب َِِنُُذورَُهمِبِوفُوا َِوَلب َِِّطَوفُوا َِوَلب َِٱب  [ ٩٧: اْلج] ﴾٢٩َِِعتّيقِّلِبٱِّتِيِبۡلب

“তারপর তারা দিন পযরষ্কার-পযরেন্ন হয়, তাষদর মানতসমূহ পূরণ 
কষর এবং প্রািীন ঘষরর তাওয়াফ কষর।” [সূরা আল-হাে, আয়াত: 
২৯] 

তাওয়াষফ ইফািার যনয়ম:  

কঙ্কর যনষেপ, হাদী িষবহ, মার্থার িুল মুণ্ডন বা দুাি করা এ যতনযি 
কাজ দশে কষর দোসল কষর, সুেযন্ধ দমষখ দসলাইিুক্ত কাপড় পষর 
পযবত্র কাবার যদষক রওয়ানা হষবন। তাওয়াষফ ইফািার পূষব্ 
স্বাভাযবক দপাশাক পরা ও সুেযন্ধ বযবহার করা সুন্নাত। আষয়শা 
রাযদয়াল্লাহু আনহা বষলন,  

« ِ َطِيُِّب رسول اّللَّ
ُ
ْن َُيِْرَم َوِْلِِلِِّه َقبَْل ُكنُْت أ

َ
 صىل اهلل عليه وسلم إلْحَراِمِه َقبَْل أ

ْن َيُطوَْف اْْلَيَْت 
َ
 .«أ



326 
 

“আযম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লামষক যতযন ইহরাম বাাঁধ্ার 
পূষব্ ইহরাষমর জনয, আর হালাল হওয়ার জনয তাওয়াষফর পূষব্ 
সুেযন্ধ লাযেষয় যদতাম।”580 

শুরুষত উমরা আদাষয়র সময় দি যনয়ষম তাওয়াফ কষরষুন যঠক দস 
যনয়ষম তাওয়াফ করষবন। অর্্থাৎ হাজষর আসওয়াদ দর্থষক তাওয়াফ 
শুরু করষবন। তষব এ তাওয়াষফ রমল ও ইিযতবা দনই।  

তাওয়াফ দশে করার পর দু’রাকাত সালাত আদায় কষর যনষবন। 
দসিা িযদ মাকাষম ইবরাহীষমর সামষন সম্ভব না হয়, তাহষল দিষকান 
স্থাষন আদায় কষর যনষত পাষরন। সালাত দশষে িমিষমর পাযন পান 
করা মুস্তাহাব। দকননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম তা 
কষরষুন।581 

তাওয়াষফর পর, পূষব্ উমরার সময় দিভাষব সা‘ঈ কষরষুন যঠক 
দসভাষব সাফা মারওয়ার সা‘ঈ করষবন।582  

তাওয়াষফ ইফািা সংক্রান্ত যকুু মাস’আলা 

১. হাজী সাষহব িযদ তামাতু্ত হজ আদায়কারী হষয় র্থাষকন তাহষল 
যতযন তাওয়াষফর পষর সাফা-মারওয়ার সা‘ঈ করষবন। এিা তামাতু্ত 
হাজীর হষজর সা‘ঈ। আষয়শা রাযদয়াল্লাহু ‘আনহা বষলন,  

                                                           
580 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫৩৯; সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১১৮৯। 
581 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৬৩৫; সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১২১৮, ২০২৭।  
582 আবূ হানীফা রহ.-এর মষত এ সাঈ করািা ওয়াযজব। তষব অযধ্কাংশ সাহাবাষয় 

দকরাম ও ইমাম এযিষক ফরি বষলষুন। আর এযিই অগ্রাযধ্কারপ্রাি মত। 
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َفا َوالَْمْرَوِة ُثمَّ َحلُّوا ُثمَّ َطافُوا » َهلُّوا بِالُْعْمَرِة بِاْْلَيِْت َوبِالصَّ
َ
يَن أ ِ َطَوافًا َفَطاَف اذلَّ

ِهْم  ْن رََجُعوا ِمْن ِمًًن ِْلَجِّ
َ
ا وآَخَر َبْعَد أ مَّ

َ
يَن ََكنُوا َْجَُعوا اْْلَجَّ َوالُْعْمَرَة فَإِنََّما اأ ِ

ذلَّ
 «َطافُوا َطَوافًا َواِحًدا

“তারপর িারা উমরার ইহরাম দবাঁষধ্যুষলন তারা বাইতুল্লাহ’র 
তাওয়াফ করষলন, সাফা ও মারওয়ার সা‘ঈ করষলন। তারপর হালাল 
হষয় দেষলন। অতুঃপর তারা হষজর সময় যমনা দর্থষক যফষর আসার 
পর তাষদর হষজর জনয আষরকযি তাওয়াফ করষলন। আর িারা হজ-
উমরা উভয়যির যনয়ত কষরযুষলন তারা একযি তাওয়াফ 
করষলন।”583 এ হাদীষস তাওয়াফ বলষত সাফা ও মারওয়ার সা‘ঈ 
দবাঝাষনা হষয়ষু।  

২. যকরান ও ইফরাদকারী হাজীেণ িযদ তাওয়াষফ কুদূষমর সাষর্থ 
সা‘ঈ না কষর র্থাষকন, তষব তারা তাওয়াষফর পষর সা‘ঈ করষবন।  

৩. ইফরাদ হজকারী তাওয়াষফ কুদূষমর পর সা‘ঈ কষর র্থাকষল এখন 
আর সা‘ঈ করষত হষব না। অনুরূপ যকরান হজকারীও পূষব্ সা‘ঈ 
কষর র্থাকষল এখন আর সা‘ঈ করষত হষব না। তষব তামাতু্ত 
হজকারীষক অবশযই সা‘ঈ করষত হষব। দকননা তামাতু্ত হজকারীর 
জনয ইষতাপূষব্ সা‘ঈ কষর দনওয়ার দকাষনা সুষিাে দনই।  

৪. দকাষনা দকাষনা হাজী সাষহব হষজর আষে ৭/৮ তাযরখ যমনা িাবার 
সময় নফল তাওয়াফ কষর যকংবা হষজর ইহরাম দবাঁষধ্ নফল 
তাওয়াফ কষর হষজর অযগ্রম সা‘ঈ কষর র্থাষকন। িযদ দকউ দসিা 

                                                           
583 সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১২১১।  
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কষর র্থাষকন, তষব তা আদায় হষব না। তার দস কাজ পণ্ডশ্রম 
হষয়ষু। তাষক অবশযই তাওয়াষফ ইফািা বা তাওয়াষফ যিয়ারষতর 
পর তা আদায় করষত হষব।584 

ঋতুবতী মযহলার তাওয়াষফ ইফািা  

ঋতুবতী মযহলা পযবত্র না হওয়া পি্ন্ত তাওয়াফ করষব না। তাওয়াফ 
ুাড়া হষজর অনয সব যবধ্ান দিমন আরাফায় অবস্থান, মুিদাযলফায় 
রাযত্রিাপন, কঙ্কর যনষেপ, কুরবানী ও দদা‘আ-যিকর ইতযাযদ সবই 
করষত পারষব। যকন্তু স্রাব বন্ধ না হওয়া পি্ন্ত তাওয়াফ করষত 
পারষব না। স্রাব বন্ধ হষল তাওয়াষফ যিয়ারত দসষর যনষবন। এ দেষত্র 
দকাষনা দম যদষত হষব না। আর িযদ ঋতুবতী মযহলা পযবত্র হওয়া 
পি্ন্ত দকাষনা িুযক্তগ্রাহয কারষণ তাওয়াষফ ইফািার জনয অষপো 
করষত না পাষর এবং পরবত্ীষত তাওয়াষফ যিয়ারত আদায় কষর 
দনয়ারও দকাষনা সুষিাে না র্থাষক, তাহষল দস দোসল কষর নযাপযকন 
বা এ জাতীয় যকুুর সাহািয যনষয় রক্ত পড়া বন্ধ কষর তাওয়াফ কষর 

                                                           
584 তষব িযদ দকউ ১০ তাযরষখ তাওয়াফ করার পূষব্ সাঈ কষর দনয় তষব তা 

সুন্নাষতর যবপরীত হষলও আদায় হষয় িাষব। হাদীষস এষসষু, এক বযযক্ত 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লামষক যজজ্ঞাসা করষলন, أن قبل سعيت 

আযম তাওয়াফ করার পূষব্ সা أطوف ‘ঈ কষর দফষলযু ’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইযহ ওয়াসাল্লাম উত্তষর বলষলন, ‘কষরা, সমসযা দনই’ [আবূ দাঊদ, হাদীস 
নং ১৭২৩ [তষব হাদীষসর ভােয দর্থষক এিা পযরষ্কার দি, দলাকযি ১০ যিলহজ 
তাযরষখ অযগ্রম সাঈ কষরযুষলন। এর পূষব্ যতযন তা কষরন যন। তাই ১০ 
তাযরষখর পূষব্ তামাতু্ত হাজীর জনয হষজর অযগ্রম সা‘ঈ করার দকাষনা সুষিাে 
দনই।  
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দফলষব। দকননা আল্লাহ তা‘আলা কাউষক তার সাধ্যাতীত কাষজর 
আষদশ কষরন না।585 তাুাড়া মাযসক স্রাব বন্ধ করার জনয শারীযরক 
েযত না হয় এমন ওেুধ্ বযবহাষরর অনুমযত রষয়ষু। 

তাওয়াষফ ইফািার দেষত্র যকুু যদক-যনষদশ্না  

1) তাওয়াষফ ইফািার সব্প্রর্থম জাষয়ি সময় হষে, কুরবানীর যদন 
মধ্যরাত দর্থষক। অর্থবা (কঙ্কর যনষেষপর প্রর্থম ওয়াক্ত সংক্রান্ত 
আষলমষদর যভন্ন মষতর যভযত্তষত) ফজষরর ওয়াক্ত হওয়ার পর 
দর্থষক। 

2) তাওয়াষফ ইফািার জনয সষব্াত্তম সময় হষলা কুরবানীর যদন 
কঙ্কর যনষেপ, কুরবানী এবং মার্থা মুণ্ডন বা িুল দুাি করার 
পর।  

3) এ তাওয়াফ রাত পি্ন্ত যবলযবত হষলও দকাষনা সমসযা দনই। 
তষব উত্তম হষলা, তাওয়াষফ ইফািা যবলযবত না করা। ওির 
ুাড়া যিলহষজর পর পি্ন্ত তাওয়াষফ ইফািা যবলযবত করা 
জাষয়ি হষব না।  

4) অযধ্কাংশ যফকহযবষদর মষত, তাওয়াষফ ইফািা ১৩ তাযরখ 
সূি্াষস্তর পূষব্ কষর দনওয়া উত্তম। তষব এরপষরও করা দিষত 
পাষর এবং এর জনয দকাষনা দম যদষত হষব না। ইমাম আবূ 
ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ রহ.-এর মতও তা-ই। তাষদর মষত 

                                                           
585 ইবন তাইযময়া রহ বষলন, এর জনয দস মযহলার ওপর দকাষনা দম ওয়াযজব 

হষব না।  
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তাওয়াষফ ইফািা বা তাওয়াষফ যিয়ারত আদাষয়র সময়সীমা 
উনু্মক্ত এবং বাষরা তাযরষখর পষর আদায় করষলও দকাষনা দম 
যদষত হষব না।586 পোন্তষর ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর মষত 
১০ যিলহজ সুবষহ সাষদক উদয় হওয়ার পর দর্থষক ১২ 
যিলহষজর সূি্াস্ত পি্ন্ত তাওয়াষফ যিয়ারত করা ওয়াযজব। 
এরপষরও তাওয়াষফ যিয়ারত শুদ্ধ হষব এবং ফরি আদায় হষয় 
িাষব তষব দম যদষত হষব। ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর মষতর 
সপষে শযক্তশালী দকাষনা দলীল দনই। সুতরাং ১২ তাযরষখর 
পরও তাওয়াষফ যিয়ারত করষত দকাষনা বাধ্া দনই এবং তার 
জনয দকাষনা দমও যদষত হষব না। তষব িত তাড়াতাযড় সম্ভব 
আদায় করা উত্তম হওয়ার বযাপাষর দকাষনা যিমত দনই। 

5) িারযি আমল তর্থা কঙ্কর যনষেপ, হাদী িষবহ, মার্থা মুণ্ডন অর্থবা 
িুল দুাি ও তাওয়াষফ ইফািা করষল দিৌনযমলনও হাজীর 
সাষহষবর জনয হালাল হষয় িাষব। 

6) হাজী সাষহবষদর দকউ িযদ যবদায় মুহূত্ পি্ন্ত তাওয়াষফ ইফািা 
যবলযবত কষর, তষব তাওয়াষফ ইফািার সাষর্থ তার যবদায়ী 
তাওয়াফও আদায় হষয় িাষব। তাষক আর যবদায়ী তাওয়াফ 
করষত হষব না।  

7) উত্তম হষলা তাওয়াষফ যিয়ারত ও সা‘ঈ পরপর 
করা, দীঘ্ যবরযত না দদয়া। আষলমেণ সাধ্ারণত একযদন বা ১২ 
ঘিা পি্ন্ত সময়ষক যবরযতর সষবব্াচ্চ সীমা যনধ্্ারণ কষর 

                                                           
586 আল কাসানী : বাদাযয়উসসানাষয়‘ : (২/৩১৪)। 
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র্থাষকন।  

িারযি আমষল ধ্ারাবাযহকতা রোর যবধ্ান  

নবীজীর যবদায় হষজর আমল অনুসাষর ১০ যিলহষজর ধ্ারাবাযহক 
আমল হষলা, প্রর্থষম কঙ্কর যনষেপ করা, অতুঃপর হাদীর পশু িষবহ 
করা, এরপর মার্থা মুণ্ডন করা বা িুল দুাি করা। এরপর তাওয়াষফ 
যিয়ারত সম্পন্ন করা ও সা‘ঈ করা। সুতরাং ইোকৃতভাষব এ যদষনর 
এই িারযি আমষলর ধ্ারাবাযহকতা ভঙ্গ করা তর্থা আষে-যপষু করা 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাষমর আমষলর পযরপযন্থ কাজ। 
তষব িযদ দকউ ওির বা অপারেতার কারষণ ধ্ারাবাযহকতা রো 
করষত না পাষরঅর্থবা ভুলবশত আষে-পষর কষর বষস, তাহষল 
দকাষনা সমসযা হষব না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাষমর 
সাষর্থ হজ করার সময় সাহাবাষয় দকরাষমর দকউ দকউ এরূপ আষে-
যপষু কষরষুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লামষক যজজ্ঞাসা 
করা হষল যতযন বষলষুন, দকাষনা সমসযা দনই। ইবন আব্বাস 
রাযদয়াল্লাহু আনহুমা বষলন,  

ُل يَْوَم ِمًًن َفيَقُ »
َ
ِ صىل اهلل عليه وسلم يُْسأ وُل: اَل َحَرَج ، اَل َحَرَج ََكَن رَُسوُل اّللَّ

ْمَسيُْت 
َ
ْذبََح ، قَاَل: اَل َحَرَج قَاَل: َرَميُْت َبْعَد َما أ

َ
ْن أ
َ
تَاُه رَُجٌل َفَقاَل: َحلَْقُت َقبَْل أ

َ
فَأ

 «.قَاَل: اَل َحَرجَ 

‘যমনায় (কুরবানীর যদন) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লামষক 
যজষজ্ঞস করা হষল যতযন বষলষুন, ‘সমসযা দনই, সমসযা দনই’। এক 
বযযক্ত তাাঁর কাষু এষস তাাঁষক যজষজ্ঞস করল, ‘আযম িষবহ করার পূষব্ 
মার্থা মুণ্ডন কষর দফষলযু।’ যতযন বলষলন, ‘দকাষনা সমসযা দনই।’ এক 
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দলাক বলল, ‘আযম সন্ধযার পর কঙ্কর দমষরযু।’ যতযন বলষলন, 
‘সমসযা দনই’।587  

‘আবদুল্লাহ ইবন ‘আমর ইবন আস রাযদয়াল্লাহু আনহু দর্থষক বযণ্ত, 
যতযন বষলন, এক বযযক্ত ১০ যিলহজ রাসূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ 
ওয়াসাল্লাষমর কাষু এল। যতযন তখন জামরার কাষু দাাঁড়াষনা 
যুষলন। দলাকযি বলল, 

. َفَقاَل » ْرِِمَ
َ
ْن أ
َ
ْ َحلَْقُت َقبَْل أ تَاُه آخَ  :يَا رَُسوَل اهلِل إِِّنِّ

َ
ُر َفَقاَل إِِّنِّ اْرِم َواَل َحَرَج ، َوأ

فَْضُت إََِل اْْلَيِْت 
َ
تَاُه آَخُر َفَقاَل إِِّنِّ أ

َ
. قَاَل: اْرِم َواَل َحَرَج ، َوأ ْرِِمَ

َ
ْن أ
َ
َذَِبُْت َقبَْل أ

ٍء إاِلَّ قَاَل:  ْيتُُه ُسئَِل يَْوَمئٍِذ َعْن ََشْ
َ
. قَاَل: اْرِم َواَل َحَرَج ، قَاَل َفَما َرأ ْرِِمَ

َ
ْن أ
َ
َقبَْل أ
 «.وا َواَل َحَرجَ اْفَعلُ 

“দহ আল্লাহর রাসূল, আযম কঙ্কর যনষেষপর পূষব্ মার্থা মুণ্ডন কষর 
দফষলযু। যতযন বলষলন, যনষেপ কষরা সমসযা দনই। অনয এক বযযক্ত 
এষস বলল, আযম কঙ্কর যনষেষপর পূষব্ িষবহ কষরযু। যতযন 
বলষলন, যনষেপ কর সমসযা দনই। আষরক বযযক্ত এষস বলল, আযম 
কঙ্কর যনষেষপর পূষব্ তাওয়াষফ ইফািা কষরযু। যতযন বলষলন, 
যনষেপ কর, সমসযা দনই। বণ্নাকারী বষলন, দসযদন রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লামষক দি প্রশ্নই করা হষয়ষু তার উত্তষরই 
যতযন বষলষুন, কর, সমসযা দনই।”588  

এ যবেষয় আষরা অষনক সহীহ হাদীস রষয়ষু। ওির যকংবা 

                                                           
587 ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৩০৫০।  
588 সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১৩০৬। 
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অপরােতার কারষণ দসসষবর আষলাষক আমল করষল ইনশাআল্লাহ 
হষজর দকাষনা েযত হষব না। যবষশে কষর বত্মান সমষয় হাজীষদর 
প্রিণ্ড যভড় আর হাদী িষবহ প্রযক্রয়াও অষনক জযিল। তাই যবেয়যিষক 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম দিমন সহজভাষব দদষখষুন 
আমাষদরও দসভাষব দদখা উযিৎ। যবষশে কষর ইমাম আবূ হানীফা 
রহ.-এর প্রখযাত দুই ুাত্র ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ রহ. 
১০ যিলহষজর কাজসমূষহ ধ্ারাবাযহকতা বজায় রাখষত না পারষলও 
দম ওয়াযজব হষব না বষল মতামত বযক্ত কষরষুন।  

যফকষহ হানাফীর প্রযসদ্ধ যকতাব বাদাষয়উস্ সানাষয়ষত যলখা হষয়ষু,  

ِِب فَإِْن َحلََق َقبْ 
َ
بِْح َدٌم ِِف قَْوِل أ بِْح ِمْن َغْْيِ إْحَصاٍر َفَعلَيِْه ِْلَلِْقِه َقبَْل اذلَّ

َل اذلَّ
َء َعلَيِْه، نَُّه اَل ََشْ

َ
ْهِل الِْعلِْم: أ

َ
ٌد ، وََْجَاَعٌة ِمْن أ بُو يُوُسَف ، َوحُمَمَّ

َ
 َحِنيَفَة، َوقَاَل أ

“িযদ িষবহ করার পূষব্ মার্থা মুণ্ডন কষর তষব এর জনয দম যদষত 
হষব আবূ হানীফা রহ.-এর মতানুিায়ী। আর ইমাম আবূ ইউসুফ ও 
ইমাম মুহম্মাদ ও একদল শরী‘আত যবষশেষজ্ঞর মতানুিায়ী, এর জনয 
তার ওপর যকুুই ওয়াযজব নয়।”589 

 

ইহরাম দর্থষক হালাল হওয়ার প্রযক্রয়া 

প্রার্থযমক হালাল হষয় িাওয়া:  

তামাতু্ত ও যকরান হজকারী কঙ্কর যনষেপ, মার্থা মুণ্ডন বা িুল দুাি 
করা ও হাদী িষবহ করার মাধ্যষম প্রার্থযমক হালাল হষয় িাষব। উমার 
                                                           
589 বাদাষয়উস সানাষয়‘ : (২/১৫৮)। 
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ইবন খাত্তাব রাযদয়াল্লাহু আনহু বষলন,  

ءِ »  «اَذا َرَميْتُُم اجْلَْمَرَة وََذَِبْتُْم وََحلَْقتُْم ، َفَقْد َحل لَُكْم ُُكُّ ََشْ

“িখন দতামরা জামরায় কঙ্কর যনষেপ করষব এবং িষবহ ও হলক 
করষব, তখন দতামাষদর জনয সব যকুু হালাল হষয় িাষব।”590 

আর ইফরাদ হজকারী মার্থা মুণ্ডন বা িুল দুাি করার মাধ্যষম হালাল 
হষয় িাষব।  

প্রার্থযমক হালাল হওয়ার পর স্ত্রীর সাষর্থ যমলন, দিৌন আিরণ ুাড়া 
ইহরাষমর কারষণ যনযেদ্ধ সব যকুু তবধ্ হষয় িাষব। আষয়শা রাযদয়াল্লাহু 

আনহা বষলন,  

ءِ اال النَِّساءَ  َله  َحل  » ُّ ََشْ  .«ُكه

“স্ত্রীেণ ুাড়া তার জনয সব যকুু তবধ্ হষয় িাষব।”591 

ইমাম আবূ হানীফা রহ. সহ অষনষকই উপষরাক্ত মতযি গ্রহণ 
কষরষুন। তষব ইমাম মাষলক রহ. বষলন, কঙ্কর যনষেষপর মাধ্যষমই 
প্রার্থযমক হালাল হষয় িাষব। ইবন আব্বাস রাযদয়াল্লাহু আনহুমার উযক্ত 
তার মষতর পষে দলীল। যতযন বষলন, 

ٍء إاِلَّ النَِّساءَ »  .«إَِذا َرَميْتُُم اجْلَْمَرَة َفَقْد َحلَّ لَُكْم ُُكُّ ََشْ

“িখন দতামরা জামরায় কঙ্কর যনষেপ করষব, তখন দতামাষদর জনয 

                                                           
590 বাইহাকী : (৫/১৩৫); ইবন খুিাইমাহ, হাদীস নং ২৯৩৯; দারাকুতনী, হাদীস 

নং ২৬৮৭, ২৬৮৮; মুসনাষদ শাষফ‘ঈ, হাদীস নং ১০২৩। 
591 সহীহ আবূ দাঊদ, হাদীস নং ১৯৭৮; নাসাঈ, হাদীস নং ৩০৮৪। 



335 
 

স্ত্রীেণ ুাড়া সব যকুু হালাল হষয় িাষব।”592  

শাষফ‘ঈষদর মষত, কঙ্কর যনষেপ ও মার্থা মুণ্ডন বা িুল দুাি করার 
মাধ্যষম প্রার্থযমক হালাল হষয় িাষব। পোন্তষর হাবলীষদর মষত, কঙ্কর 
যনষেপ, মার্থা মুণ্ডন বা িুল দুাি করা ও বায়তুল্লাহ’র ফরি- তাওয়াফ 
এই যতনযি আমষলর মধ্য দর্থষক দিষকান দু’যি করার মাধ্যষম 
প্রার্থযমক হালাল হষয় িাষব।  

িূড়ান্ত হালাল হষয় িাওয়া:  

কঙ্কর যনষেপ, পশু িষবহ, মার্থা মুণ্ডন করা বা িুল দুাি করা, 
বায়তুল্লাহ’র ফরি তাওয়াফ ও সাঈ- এসব আমল সম্পন্ন করষল 
হাজী সাষহব পুষরাপুযর হালাল হষয় িাষব। তখন স্ত্রীর সাষর্থ দিৌন-
যমলনও তার জনয তবধ্ হষয় িাষব। আবদুল্লাহ ইবন িুবাইর 
রাযদয়াল্লাহু আনহু বষলন,  

ء إاِلَّ النَِّساء َرَِم اجْلَْمَرة حل ََلُ  إَِذا »  «اْلَيَت  َحِت َيُطوَف  ُك ََشْ

“আর িখন দস (হাজী) বড় জামরায় কঙ্কর যনষেপ করষব, তার জনয 
সব যকুু হালাল হষয় িাষব। তষব বায়তুল্লাহ’র যিয়ারত না করা পি্ন্ত 
স্ত্রীেণ হালাল হষব না।”593 

এ দর্থষক দবাঝা িায়, িূড়ান্ত হালাল তখনই হষব, িখন বাইতুল্লাহ’র 
তাওয়াফ বা তাওয়াষফ যিয়ারত সম্পন্ন করষব।  

                                                           
592 ইবন মাজাহ্, হাদীস নং ৩০৪১। 
593 মুসান্নাষফ ইবন আযব শাইবাহ, হাদীস নং ১৩৮০৮। 
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১০ যিলহষজর আষরা যকুু আমল 

 যিকর ও তাকবীর  

১০ যিলহজ কুরবানীর যদন। এ যদনযি মূলত আইয়াষম তাশরীষকর 
অন্তভু্ক্ত। আইয়াষম তাশরীক হষলা, যিলহষজর ১০, ১১, ১২ এবং 
(যিযন যবলব কষরষুন তার জনয) ১৩ তাযরখ। তাশরীষকর এই 
যদনগুষলাষত হাজী সাষহবষদর করণীয় হষলা, দবযশ দবযশ আল্লাহ্ র 
যিযকর করা। আল্লাহ তা‘আলা বষলন, 

يَامِ ِّفِ ِلَِلَِٱُِكُروا ِذِبٱوَِ﴿
َ
ِىُدوَد َِمعِبِأ ِّيَوِبِّفَِِتَعَجَلَِِفَمنِت  َخرََِِوَمنِهَِّعلَيِبِمَِإّثِبِفََل َِِميب

َ
ِتَأ

ِىٱِلَّمنِِّهِّ َعلَيِبِمَِإّثِبِفََل ِ نَُكمِبِا ِلَُموِ عِبٱوَِِلَِلَِٱَِتُقوا ِٱوََِِتَق 
َ
ونَُِتِبِهِّإََّلِبِأ : اْلقرة] ﴾٢٠٣َِشُ

٩٢٣ ] 

“আর আল্লাহষক স্মরণ কর যনযদ্ষ্ট যদনসমূষহ। অতুঃপর দি তাড়াহুড়া 
কষর দু’যদষন িষল আসষব, তার দকাষনা পাপ দনই। আর দি যবলব 
করষব, তারও দকাষনা অপরাধ্ দনই। (এ যবধ্ান) তার জনয, দি 
তাকওয়া অবলবন কষরষু। আর দতামরা আল্লাহর তাকওয়া অবলবন 
কর এবং দজষন রাখ, যনশ্চয় দতামাষদরষক তাাঁরই কাষু সমষবত করা 
হষব।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২০৩] 

আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রাযদয়াল্লাহু আনহুমা বষলন,  ٍيَّام
َ
َمْعُدوَداٍت  أ  

িারা উষেশয আইয়াষম তাশরীক। 

নুবাইশা আল-হুিালী রাযদয়াল্লাহু আনহু দর্থষক বযণ্ত, যতযন বষলন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলষুন,  

ْكٍل َوَُشٍْب »
َ
يَّاُم أ

َ
يِق أ يَّاُم التَّرْشِ

َ
ِ ...  أ  «وَِذْكٍر ّلِلَّ
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“আইয়াষমর তাশযরষকর যদনগুষলা হষে পানাহার...ও আল্লাহ 
তা‘আলার যিযকষরর যদন।”594 

 ওয়াজ-নসীহত  

এযদন হষজর দাযয়ষত্ব যনষয়াযজত বযযক্তবে্ মানুেষদরষক দীন যশো 
দদওয়ার জনয খুতবা প্রদান করষবন। আবূ বাকরা রাযদয়াল্লাহু আনহু 
বযণ্ত হাদীষস উযল্লযখত হষয়ষু দি, ‘নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ 
ওয়াসাল্লাম তাাঁর উষির উপর বসা যুষলন আর এক বযযক্ত তার লাোম 
ধ্ষর যুল। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম 
বলষলন, 

ىُّ يَْوٍم َهَذا»
َ
لَيَْس يَْوَم اَلَّْحِر  ؟أ

َ
يِه ِسَوى اْسِمِه. قَاَل أ نَُّه َسيَُسمِّ

َ
فََسَكتْنَا َحِتَّ َظنَنَّا أ

يِه بَِغْْيِ اْسِمِه َفَقاَل  نَُّه َسيَُسمِّ
َ
ىُّ َشْهٍر َهَذا فََسَكتْنَا َحِتَّ َظنَنَّا أ

َ
قُلْنَا بىََل. قَاَل فَأ

لَيَْس 
َ
ْعَراَضُكْم بَيْنَُكْم أ

َ
ْمَوالَُكْم َوأ

َ
ِة قُلْنَا بىََل قَاَل فَإِنَّ ِدَماَءُكْم َوأ بِِذى اْْلِجَّ

اِهُد  ُكْم َهَذا ِِلُبَلِِّغ الشَّ َحَراٌم َكُحْرَمِة يَْوِمُكْم َهَذا ، ِِف َشْهِرُكْم َهَذا ، ِِف بَََّلِ
ْن ُيبَلِّغَ 

َ
اِهَد َعَِس أ ْوََع ََلُ ِمنْهُ  الَْغائَِب ، فَإِنَّ الشَّ

َ
 .«َمْن ُهَو أ

“এযি দকান যদন? আমরা এই দভষব িুপ কষর রইলাম দি, হয়ষতা 
যতযন এযদষনর পূষব্র নাম ুাড়া অনয দকাষনা নাম যদষবন। রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বলষলন, এযি যক কুরবানীর যদন নয়? 
আমরা বললাম, অবশযই। যতযন আবার বলষলন, এযি দকান মাস? 
আমরা এই দভষব িুপ রইলাম দি, হয়ষতা যতযন এর পূষব্র নাম ুাড়া 
অনয দকাষনা নাম যদষবন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম 

                                                           
594 সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১১৪১।  
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বলষলন, এিা যক যিলহজ মাস নয়? আমরা বললাম, অবশযই। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বলষলন, যনশ্চয় দতামাষদর 
রক্ত, দতামাষদর সম্পদ এবং দতামাষদর পারস্পযরক সম্মান দতামাষদর 
এই যদন, দতামাষদর এই মাস এবং দতামাষদর এই শহষরর মষতাই 
হারাম তর্থা পযবত্র ও সম্মাযনত। উপযস্থত বযযক্ত দিন অনুপযস্থত 
বযযক্তর কাষু এ কর্থা দপৌঁষু দদয়। কারণ, উপযস্থত বযযক্ত হয়ষতা 
এমন বযযক্তর কাষু দপৌঁষু যদষব দি তার দিষয় অযধ্ক যহফািতকারী 
হষব।”595  

তাুাড়া মানুেষক সযঠক পষর্থর যদশা দান করা এবং যশো প্রদান 
করা একযি গুরুত্বপূণ্ যবেয়। আষলম ও দা‘ঈষদর জনয অপযরহাি্ 
হষলা, ির্থাির্থভাষব তাষদর এ দাযয়ত্ব পালন করা।  

যমনায় রাত িাপষনর যবধ্ান 

১. ১০ যিলহজ যদবােত রাত ও ১১ যিলহজ যদবােত রাত যমনায় 
িাপন করষত হষব। ১২ যিলহজ িযদ যমনায় র্থাকা অবস্থায় সূি্ ডুষব 
িায় তাহষল ১২ যিলহজ যদবােত রাতও যমনায় িাপন করষত হষব। 
১৩ যিলহজ কঙ্কর দমষর তারপর যমনা তযাে করষত হষব।  

                                                           
595 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৭।  
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২. আর হাজী সাষহবষদরষক দিষহতু তাশরীষকর রাতগুষলা যমনায় 
িাপন করষত হয়। তাই দিসব হাজী সাষহব তাওয়াষফ ইফািা ও সাঈ 
করার জনয মক্কায় িষল দেষুন, তাষদরষক অবশযই তাওয়াফ-সাঈ 
দশে কষর যমনায় যফষর আসষত হষব। 

৩. মষন রাখা দরকার দি, যমনায় রাযত্রিাপন গুরুত্বপূণ্ একযি আমল। 
এমনযক সযঠক মষত এযি ওয়াযজব। আষয়শা রাযদয়াল্লাহু আনহা 
বষলন,  

ِ صىل اهلل عليه وسلم ِمْن آِخِر يَوْ » فَاَض رَُسوُل اّللَّ
َ
ْهَر ُثمَّ رََجَع أ ِمِه ِحنَي َصىلَّ الظُّ

يِق  يَّاِم التَّرْشِ
َ
 «إََِل ِمًًن َفَمَكَث بَِها َِلَاَِلَ أ

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম দিাহষরর সালাত মসযজদুল 
হারাষম আদায় ও তাওয়াষফ যিয়ারত দশে কষর যমনায় যফষর 
এষসষুন এবং তাশরীষকর রাতগুষলা যমনায় কাযিষয়ষুন।”596 

৪. হাজীষদর িমিষমর পাযন পান করাষনার জনয রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইযহ ওয়াসাল্লাম আব্বাস রাযদয়াল্লাহু আনহুষক যমনার রাতগুষলা 
মক্কায় িাপষনর অনুমযত যদষয়ষুন এবং উষির দাযয়ত্বশীলষদরষক 
যমনার বাইষর রাতিাপষনর অনুমযত যদষয়ষুন। এই অনুমযত প্রদান 
দর্থষক প্রতীয়মান হয়, যমনার রাতগুষলা যমনায় িাপন করা ওয়াযজব। 

৫. ইবন উমার রাযদয়াল্লাহু আনহুমা দর্থষক বযণ্ত, যতযন বষলন,  

ْن يَْدُخلُوا »
َ
ُمُرُهْم أ

ْ
َحٌد ِمْن َوَراِء الَْعَقبَِة ، َوََكَن يَأ

َ
ْن يَِبيَت أ

َ
نَّ ُعَمَر ََكَن َينََْه أ

َ
أ

 .«ِمًًن 

                                                           
596 আবূ দাঊদ, হাদীস নং ১৬৮৩।  
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“উমর রাযদয়াল্লাহু আনহু আকাবার ওপাষর (যমনার বাইষর) রাযত্রিাপন 
করা দর্থষক যনষেধ্ করষতন এবং যতযন মানুেষদরষক যমনায় প্রষবশ 
করষত যনষদ্শ যদষতন।”597 যমনায় দকউ রাযত্রিাপন না করষল উমার 
রাযদয়াল্লাহু আনহু তাষক শাযস্ত যদষতন বষলও এক বণ্নায় এষসষু।598 

ইবন আব্বাস রাযদয়াল্লাহু আনহুমা দর্থষক বযণ্ত, যতযন বষলন,  

يِق اَل يَِبيَتَّ » يَّاَم التَّرْشِ
َ
َحٌد ِمْن َوَراِء الَْعَقبَِة َِلاًْل بِِمًًن أ

َ
 «. أ

“দতামাষদর দকউ দিন আইয়াষম তাশরীষক যমনার দকাষনা রাত 
আকাবার ওপাষর িাপন না কষর।”599      

এলাউসসুনান গ্রষন্থ উষল্লখ আষু:  

ثِْر لََعَ لُُزْوِم الَْمِبيِْت بِِمًَن ِِف َِلَاِِلْ 
َ
نَّ َظاِهَر لَْفِظ وََداَللَُة األ

َ
َم أ َها َظاِهَرٌة، َوقَْد َتَقدَّ

 الِْهَدايَِة يُْشِعُر بِوُُجْوبَِها ِعنَْدنَا

“যমনায় রাযত্রিাপষনর আবশযকতা যবেষয় হাদীষসর ভােয স্পষ্ট। আর 
এিা পূষব্ উষল্লখ করা হষয়ষু দি, যহদায়া600র প্রকাশয বণ্না যমনায় 
রাযত্রিাপন আমাষদর মষত ওয়াযজব বষল অযভযহত কষর।”601 

সুতরাং হানাফী মািহাষবর যনভ্রষিােয মত হষলা, আইয়াষম তাশরীষক 

                                                           
597 ইবন আবী শায়বা, হাদীস নং ১৪৩৬৮।  
598 ই‘লাউসসুনান : (৭/৩১৯৫)। 
599 ইবন আবী শায়বা, হাদীস নং ১৪৩৬৭।  
600 হানাফী মািহাষবর একখাযন যবখযাত যফক্হ গ্রষন্থর নাম।  
601 এ এ‘লাউসসুনান : (৭/৩১৯৫)। (تَْركُ  الُْمَقامِ  بَِها َمْكُروْهٌ  ََتِْريًْما)  
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যমনার বাইষর অবস্থান করা মাকরূষহ তাহরীমী।602  

দমািকর্থা যবশুদ্ধ মষত, হাজী সাষহবষদর জনয যমনায় রাযত্রিাপন করা 
ওয়াযজব। তাই উক্ত যদনগুষলাষত অতযন্ত গুরুষত্বর সাষর্থ যমনায় 
অবস্থায় করুন। হাজী সাষহবেণ িযদ দকাষনা রাতই যমনায় িাপন না 
কষরন, তাহষল আষলমষদর মষত, তার ওপর দম দদওয়া ওয়াযজব 
হষব। আর িযদ যকুু রাত যমনায় র্থাষকন এবং যকুু রাত অনযত্র, 
তাহষল গুনাহোর হষবন। এষেষত্র যকুু সদকা করষত হষব। 
পারতপষে যদষনর দবলায়ও যমনাষতই র্থাকুন। দকননা 
রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম আইয়াষম তাশরীষকর 
যদনগুষলাও যমনায় কাযিষয়ষুন।  

                                                           
602 প্রাগুক্ত 
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৬. বলাবাহুলয, যমনায় রাযত্রিাপষনর অর্্থ যমনার এলাকাষত রাত 
কািাষনা। রাযত্রিাপষনর উষেশয এ নয় দি, শুধু্ ঘুযমষয় বা শুষয় 
র্থাকষত হষব। সুতরাং িযদ বষস সালাত আদায় কষর, দদা‘আ যিযকর 
যকংবা কর্থাবাত্া বষল তাহষলও রাযত্রিাপন হষয় িাষব। রাষতর দবযশর 
ভাে যকংবা অধ্্রাত অবস্থাষনর মাধ্যষম রাযত্রিাপন হষয় িাষব। 

এ হুকুম তাষদর জনয িাষদর পষে যমনায় অবস্থান করা সহজ এবং 
িারা তাাঁবু দপষয়ষু। পোন্তষর িারা যমনায় তাাঁবু পান যন বরং তাষদর 
তাাঁবু মুিদাযলফার সীমায় পষড় দেষু, তাষদর তাাঁবু িযদ যমনার তাাঁবুর 
সাষর্থ লাোষনা র্থাষক, তষব তারা তাষদর তাাঁবুষত অবস্থান করষলই 
যমনায় রাযত্রিাপন হষয় িাষব।  

রাযত্র িাপষনর দেষত্র দিসব ভুল-ত্রুযি হষয় র্থাষক  

1. অষহতুক আলাপিাযরতার মাধ্যষম সময় নষ্ট করা। কখষনা এ 
আলাপিাযরতা েীবত, শ্রুযতকিুতা এমনযক অ্ীলতা পি্ন্ত 
েড়ায়। অর্থি যমনার যদনগুষলা দকবল আল্লাহ তা‘আলার যিযকষরর 
যদন।  

2. িাষদর পষে যমনাষত তাবু স্থাপন করার সুষিাে হয় যন, তাষদর 
মষধ্য দকউ দকউ যমনার দকাষনা রাস্তায় বষস পষড়ন। আবার 
মধ্যরাত হষলই তারা যনষজষদর যঠকানাষত যফষর আষসন। কখষনা 
কখষনা তাষদর এধ্রষনর কাজ তার যনষজর জনয অর্থবা তার 
পযরবার ও সন্তাষনর জনয কষষ্টর কারণ হষয় দাাঁড়ায়। এধ্রষনর 
কাজ শর‘ঈ নীযতমালার সাষর্থ সামঞ্জসযপূণ্ নয়। দকননা এর 
ফষল যনষজর কষ্ট হয় আবার অপরষদরষকও কষ্ট দদওয়া হয়। 
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3. দকাষনা দকাষনা হাজী সাষহব তাওয়াষফ ইফািার জনয মক্কায় যেষয় 
আর রাষত যফষর আসার দিষ্টা কষরন না। যনুঃসষন্দষহ এযি যনয়ম 
যবরুদ্ধ কাজ।  

4. দকাষনা দকাষনা হাজী সাষহব তাওয়াফ ও সা‘ঈ দশে করার পর 
যমনা অযভমুষখ রওয়ানা হন; যকন্তু রাষত অতযযধ্ক োযড়র িাষপর 
কারষণ ির্থাসমষয় যমনা আসষত সেম হন না। এমতাবস্থায় 
তাষদর করণীয় হষলা, মক্কা দর্থষক যমনায় োযড়ষত আসার দিষ্টা 
বাদ যদষয় পাষয় িলা পষর্থ আসা। আর িযদ দুব্লতা দহতু অর্থবা 
সঙ্গী-সার্থীষদর সমসযার কারষণ তা করা সম্ভব না হয়, তাহষল 
রাযত্র িাপষনর যনয়ত দিন র্থাষক। তারপরও িযদ আসষত সেম 
না হন, তষব ‘আল্লাহ কাউষক তার সাষধ্যর বাইষর কষ্ট দদন না’।  

 

১১, ১২ ও ১৩ যিলহজ: আইয়ামুত-তাশরীক 

 

আইয়ামুত-তাশরীষকর ফিীলত  

ক. এ যদনগুষলা ইবাদত-বষন্দেী, আল্লাহ রাববুল আলামীষনর যিযকর 
ও তাাঁর শুকযরয়া আদাষয়র যদন। আল্লাহ তা‘আলা বষলন,  

يَامِ ِّفِ ِلَِلَِٱُِكُروا ِذِبٱوَِ﴿
َ
ِىُدوَد َِمعِبِأ  [ ٩٢٣: اْلقرة] ﴾ت 

“আর আল্লাহষক স্মরণ কর যনযদ্ষ্ট যদনসমূষহ।” [সূরা আল-বাকারাহ, 
আয়াত: ২০৩] এ আয়াষতর বযাখযায় ইবন আব্বাস রাযদয়াল্লাহু 
আনহুমা বষলন,  
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يِْق  يَّاُم التَّرْشِ
َ
يَّاِم الَْمْعُدوَْداُت: أ

َ
 .األ

‘যনযদ্ষ্ট যদনসমূহ’ বলষত আইয়ামুত-তাশরীক বুঝাষনা হষয়ষু।’603 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলন,  

« 
َ
  ُق يْ رْشِ التَّ  امُ يَّ أ

َ
  امُ يَّ أ

َ
 .«اهللِ  رِ كْ ذِ وَ  ٍب َُشْ وَ  ٍل كْ أ

“আইয়ামুত-তাশরীক হষলা, খাওয়া-দাওয়া ও আল্লাহ রাববুল 
আলামীষনর যিযকষরর যদন।”604 

ইমাম ইবন রজব রহ. এ হাদীষসর বযাখযায় বষলন, আইয়ামুত-
তাশরীক এমন কতগুষলা যদন িাষত ঈমানদারষদর দদহ-মষনর 
যন‘আমত তর্থা স্বতুঃসূ্ফত্তা একত্র করা হষয়ষু। কারণ, খাওয়া-দাওয়া 
দদষহর দখারাক আর আল্লাহর যিযকর ও শুকযরয়া মষনর দখারাক। 
আর এভাষবই এ যদনসমূষহ যন‘আমষতর পূণ্তা লাভ কষর। 

খ. আইয়ামুত-তাশরীক তর্থা তাশরীষকর যদনগুষলা ঈষদর যদন 
যহষসষব েণয। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলন,  

 ، وَ رِ حْ اَلَّ  مُ وْ يَ ، وَ ةَ فَ رَ عَ  مُ وْ يَ »
َ
يِق  امُ يَّ أ يَّا َوِِهَ  التَّرْشِ

َ
ْكٍل  مُ أ

َ
 نَ دُ يْ عِ  «َوَُشٍْب  أ

َ
 ُل هْ ا أ

 .«مِ الَ سْ اإلِ 

“আরাফার যদন, কুরবানীর যদন ও যমনার যদনগুষলা (কুরবানী পরবত্ী 
যতন যদন) আমাষদর তর্থা ইসলাম অনুসাযরষদর ঈষদর যদন।”605 

                                                           
603 সহীহ বুখারী, ঈদ অধ্যায়।  
604 সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১১৪১।  
605 আবূ দাঊদ, হাদীস নং ২৪১৯।  
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এ যদনসমূহ যিলহজ মাষসর প্রর্থম দশষকর সাষর্থ িুক্ত, িা খুবই 
ফিীলতপূণ্। তাই এ কারষণও এর িষর্থষ্ট মি্াদা রষয়ষু। তাুাড়া 
যদনগুষলাষত হষজর কযতপয় গুরুত্বপূণ্ আমল সম্পাযদত হয়। এ 
কারষণও এ যদনগুষলা ফিীলষতর অযধ্কারী। 

আইয়ামুত-তাশরীক বা তাশরীষকর যদনগুষলাষত করণীয় 

এ যদনসমূহ দিমন ইবাদত-বষন্দেী, যিযকর-আিকাষরর যদন দতমযন 
আনন্দ-ফূযত্ করার যদন। দিমন পূষব্ই উষল্লখ করা হষয়ষু, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলন, ‘আইয়ামুত-তাশরীক হষলা 
খাওয়া-দাওয়া ও আল্লাহর যিযকষরর যদন।’ এ যদনসমূষহ আল্লাহ 
রাববুল আলামীষনর দদওয়া যন‘আমত যনষয় আষমাদ-ফূযত্ করার 
মাধ্যষম তার শুকযরয়া ও যিযকর আদায় করা উযিৎ। আর যিযকর 
আদাষয়র কষয়কযি পদ্ধযত হাদীষস উষল্লখ হষয়ষু:  

(১) সালাষতর পর তাকবীর পাঠ করা এবং সালাত ুাড়াও সব্দা 
তাকবীর পাঠ করা। আর এ তাকবীর আদাষয়র মাধ্যষম আমরা প্রমাণ 
দদই দি, এ যদনগুষলা আল্লাহর যিযকষরর যদন। আর এ যিযকষরর 
যনষদ্শ দিমন হাজী সাষহবষদর জনয, দতমযন িারা হজ পালনরত নন 
তাষদর জনযও।  

(২) কুরবানী ও হষজর পশু িষবহ করার সময় আল্লাহ তা‘আলার 
নাম ও তাকবীর উচ্চারণ করা। 

(৩) খাওয়া-দাওয়ার শুরু ও দশষে আল্লাহ তা‘আলার যিযকর 
করা। আর এিা দতা সব্দা করার যনষদ্শ রষয়ষুই তর্থাযপ এ 
যদনগুষলাষত এর গুরুত্ব দবযশ দদয়া। এমযনভাষব হজ সংয্ষ্ট সকল 
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কাজ এবং সকাল-সন্ধযার যিযকরগুষলার প্রযত িত্নবান হওয়া। 

(৪) হজ পালন অবস্থায় কঙ্কর যনষেষপর সময় আল্লাহ তা‘আলার 
তাকবীর পাঠ করা। 

(৫) এগুষলা ুাড়াও দিষকাষনা সময় এবং দিষকাষনা অবস্থায় 
আল্লাহর যিযকর করা। 
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১১ যিলহষজর আমল 

পূষব্ উষল্লখ করা হষয়ষু দি, হাজী সাষহবষদর ১০ যিলহজ যদবােত 
রাত অর্্থাৎ ১১ যিলহষজর রাত যমনাষতই িাপন করষত হষব। এযি 
দিষহতু আইয়ামুত-তাশরীষকর রাত তাই সবার উযিৎ এ সময়িুকুর 
সিযবহার করা এবং পরযদন ১১ তাযরষখর আমষলর জনয প্রস্তুত 
র্থাকা। ১১ তাযরষখর আমলসমূহ যনেরূপ: 

1. িযদ ১০ তাযরষখর দকাষনা আমল অবযশষ্ট র্থাষক, তাহষল এ যদষন 
তা সম্পন্ন কষর যনষত দিষ্টা করষবন। অর্্থাৎ ১০ তাযরষখর 
আমষলর মষধ্য হাদী িষবহ, মার্থা মুু্ণ্ডন বা িুল দুাি করা অর্থবা 
তাওয়াষফ ইফািা বা যিয়ারত সম্পাদন িযদ দসযদন কাষরা পষে 
সম্ভব না হষয় র্থাষক, তষব যতযন আজ তা সম্পন্ন করষত পাষরন।  

2. এ যদষনর সুযনযদ্ষ্ট কাজ হষলা, কঙ্কর যনষেপ করা। এ যদন 
যতনযি জামরাষতই কঙ্কর যনষেপ করষত হষব। কঙ্কর যনষেষপর 
জনয যনষোক্ত পদ্ধযত অবলবন করুন:  

েত ১০ তাযরষখ জামরাতুল ‘আকাবাষত যনষেপ করা 
কঙ্করগুষলার নযায় যমনায় অবযস্থত তাাঁবু অর্থবা রাস্তা যকংবা অনয 
দিষকাষনা স্থান দর্থষক এ কঙ্করগুষলা সংগ্রহ করষত পাষরন। আর 
িারা পূষব্ই কঙ্কর সংগ্রহ কষর এষনষুন তাষদর জনয তা-ই 
িষর্থষ্ট। 

3. প্রষতযক জামরাষত সাতযি কষর কঙ্কর যনষেপ করষত হষব। 
সবগুষলার সমযষ্ট দাাঁড়াষব একুশযি কঙ্কর। তষব আষরা দু’িারযি 
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বাড়যত কঙ্কর সাষর্থ যনষবন। িাষত দকাষনা কঙ্কর লেভ্রষ্ট হষয় 
যনযদ্ষ্ট স্থাষনর বাইষর পষড় দেষল তা কাষজ লাোষনা িায়।  

4. যমনার সাষর্থ সংয্ষ্ট দুাি জামরা দর্থষক শুরু করষবন এবং মক্কার 
সাষর্থ সংয্ষ্ট বড় জামরা যদষয় দশে করষবন।  

5. কঙ্কর যনষেষপর সময় হষলা সূি্ দহষল িাওয়ার পর দর্থষক। 
এযদন সূি্ দহষল িাওয়ার পূষব্ কঙ্কর যনষেপ করা জাষয়ি নয়। 
কারণ হাদীষস উষল্লখ হষয়ষু:  

ِ صىل اهلل عل» ا َبْعُد فَإَِذا َرَِم رَُسوُل اّللَّ مَّ
َ
يه وسلم اجْلَْمَرَة يَْوَم اَلَّْحِر ُضًَح َوأ

ْمُس   «َزالَْت الشَّ

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম কুরবানীর যদন সূি্ 
পূণ্ভাষব আষলাযকত হওয়ার পর জামরায় কঙ্কর যনষেপ 
কষরষুন। আর পষরর যদনগুষলাষত (যনষেপ কষরষুন) সূি ্দহষল 
িাওয়া পর।”606 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম তাাঁর উম্মষতর প্রযত 
দয়াশীল হওয়া সষেও সূি্ দহষল িাওয়া পি্ন্ত অষপো কষরষুন 
এবং তারপর যনষেপ কষরষুন। আবদুল্লাহ ইবন উমার 
রাযদয়াল্লাহু আনহুমা বষলন, 

ْمُس َرَميْنَ » ُ ، فَإَِذا َزالَِت الشَّ  .«اُكنَّا َنتََحنيَّ

“আমরা অষপো করতাম। অতুঃপর িখন সূি্ দহষল দিষতা, 

                                                           
606 সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১২৯৯। 
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তখন আমরা কঙ্কর যনষেপ করতাম।”607 তাুাড়া ইবন উমার 
রাযদয়াল্লাহু আনহুমা বলষতন,  

يَّاِم اثلَّالَ  الَ »
َ
َماُر ِِف اأْل ْمُس تُْرَِم اجْلِ  .«ثَِة َحِتَّ تَُزوَل الشَّ

“যতনযদন কঙ্কর মারা িাষব না সূি্ না দহলা পি্ন্ত।”608  

সুতরাং সূি্ দহষল িাওয়ার পষর কঙ্কর যনষেপ করা রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবাষয় দকরাষমর আমল। 
আর এিা অনস্বীকাি্ দি, তাষদর অনুসরণই আমাষদর জনয 
যহদায়াষতর কারণ। আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রাযদয়াল্লাহু আনহু 
বষলন, ‘দকউ িযদ সুন্নাষতর অনুসরষণ ইেুক হয়, তাহষল দস 
দিন মৃতষদর সুন্নাত অনুসরণ কষর। দকননা জীযবতরা দফৎনা 
দর্থষক যনরাপদ নয়’।609 

তাুাড়া সূি্ পযশ্চমাকাষশ দহষল িাওয়ার পূষব্ কঙ্কর যনষেপ 
জাষয়ি হওয়ার পষে সমকালীন দকাষনা দকাষনা আষলম দি মত 
যদষয়ষুন, দসিা ১২ যিলহষজর বযাপাষর; ১১ যিলহজ নয়। 
তদুপযর দসযি দকাষনা গ্রহণষিােয মতও নয়।  

6. প্রর্থষমই আসষত হষব জামরাষয় ুুেরা বা দুাি জামরায়। যমনার 
মসযজষদ খাইফ দর্থষক এযিই সবষিষয় কাষু। দসখাষন ‘আল্লাহু 
আকবার’ বষল এক এক কষর সাতযি কঙ্কর যনষেপ করষবন। 

                                                           
607 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৭৪৬।  
608 মুআত্তা মাযলক, হাদীস নং ২১৭।  
609 বাইহাকী : (১০/১১৬); ইবন আবদুল বার, জাষমউ বায়াযনল ইলম : (২/৯৭)।  
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প্রযতবার যনষেষপর সময় ‘আল্লাহু আকবার’ বলষবল। দি যদক 
দর্থষকই যনষেপ করুন সমসযা দনই। এ জামরায় কঙ্কর যনষেপ 
করা হষয় দেষল, যনষেপস্থল দর্থষক যিতীয় জামরার যদষক সামানয 
অগ্রসর হষবন এবং একপাষশ দাাঁযড়ষয় উভয় হাত তুষল দদা‘আ 
করষবন। এ সময় যকবলামুখী হষয় দীঘ্ দদা‘আ করা মুস্তাহাব।  

7. এরপর যিতীয় জামরা অযভমুষখ রওয়ানা করষবন এবং পূষব্র 
নযায় দসখাষনও ‘আল্লাহু আকবার’ বষল এক এক কষর সাতযি 
কঙ্কর যনষেপ করষবন এবং প্রযতবার যনষেষপর সময় ‘আল্লাহু 
আকবার’ বলষবল। দিষকাষনা যদক দর্থষকই যনষেপ করষল তা 
আদায় হষয় িাষব। এ জামরায় কঙ্কর যনষেপ করা দশে হষল 
যনষেপস্থল দর্থষক সামানয সষর আসষবন এবং হাত তুষল 
যকবলামুখী হষয় দীঘ্ দদা‘আ করষবন।  

8. এরপর তৃতীয় জামরাষত আসষবন। এযি বড় জামরা, িা মক্কা 
দর্থষক অযধ্ক যনকিবত্ী। দসখাষনও প্রযতবার ‘আল্লাহু আকবার’ 
বষল এক এক কষর সাতযি কঙ্কর যনষেপ করষবন। যনষেপ 
করা হষয় দেষল দসখান দর্থষক সষর আসষবন, যকন্তু দদা‘আর জনয 
দাাঁড়াষবন না। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম 
বড় জামরায় কঙ্কর যনষেপ কষর দাাঁড়ান যন।610

 

                                                           
610 ইবন আব্বাস রাযদয়াল্লাহু ‘আনহুমা বষলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ 

ওয়াসাল্লাম িখন বড় জামরায় কঙ্কর যনষেপ দশে করষতন, তখন যতযন দসাজা 
িষল দিষতন, দসখাষন যতযন দাাঁড়াষতন না। (ইবন মাজাহ্, হাদীস নং ৩০৩৩)। 
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9. হাজী সাষহব পুরুে দহান বা মযহলা- যনষজই যনষজর কঙ্কর 
যনষেপ করষবন, এিাই ওয়াযজব। তষব িযদ যনষজর পষে 
কষ্টকর হষয় িায়, দিমন অসুস্থ বা দুব্ল মযহলা অর্থবা বৃদ্ধা বা 
যশশু ইতযাযদ, তষব দসষেষত্র যদষনর দশে অর্থবা রাত পি্ন্ত যবলব 
করার অবকাশ রষয়ষু। তাও সম্ভব না হষল অনয দকাষনা 
হাজীষক তার পে দর্থষক প্রযতযনযধ্ যনিুক্ত করষবন, যিযন তার 
হষয় যনষেপ করষবন।  

10. দকান হাজী সাষহব িখন অষনযর পে দর্থষক প্রযতযনযধ্ হষবন, 
তখন প্রযতযনযধ্ হাজী প্রর্থষম যনষজর পে দর্থষক কঙ্কর যনষেপ 
করষবন, তারপর তার মষক্কষলর পে দর্থষক যনষেপ করষবন।611  

11. এ যদষনর কঙ্কর যনষেপ করার সব্ষশে সময় সম্পষক্ প্রমাণয 
দকাষনা বণ্না দনই। তষব উত্তম হষলা সূি্াষস্তর পূষব্ কঙ্কর 
যনষেপ করা। িযদ রাষত যনষেপ কষর তাহষলও দকাষনা অসুযবধ্া 

                                                           
611 যনষজর করণীয় যবেয় প্রর্থষম করার যবেয়যি আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রাযদয়াল্লাহু 

‘আনহুমার এক হাদীষস পাওয়া িায়। আবদুল্লাহ ইবন আব্বারাযদয়াল্লাহু 
‘আনহুমা বষলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম এক বযযক্তষক বলষত 
শুনষলন, দলাকযি বলযুল, লাব্বাইক আন শুবরুমা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইযহ ওয়াসাল্লাম যজষজ্ঞস করষলন, শুবরুমা দক? দলাকযি বলল, আমার 
ভাই অর্থবা দস বলযুল, আমার যনকিািীয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইযহ 
ওয়াসাল্লাম যজষজ্ঞস করষলন, তুযম যক যনষজর হজ কষরষুা? দলাকযি বলল, না। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বলষলন, (প্রর্থষম) যনষজর হজ কর। 
তারপর শুবরুমার পে দর্থষক হজ কষরা।  (আবূ দাঊদ, হাদীস নং ১৮১১)।  



352 
 

দনই। কারণ, যবযভন্ন বণ্নায় সাহাবাষয় দকরাম দর্থষক তার প্রমাণ 
পাওয়া িায়।  

12. এ যদষনর অনযানয আমষলর মষধ্য একযি আমল হষলা, যমনায় 
রাযত্রিাপন করা। দিমনযি ইষতাপূষব্ যবস্তাযরতভাষব আষলািনা 
করা হষয়ষু।  

13. ইমাম বা ইমাষমর স্থলাযভযেক্ত বযযক্ত দলাকজষনর উষেষশয খুতবা 
প্রদান করষবন। এ খুতবায় যতযন দীষনর যবেয়সমূহ তুষল 
ধ্রষবন। দিমনযি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম 
কষরষুন। বনূ বকর দোষত্রর দুই বযযক্ত দর্থষক বযণ্ত, তারা 
বষলন, 

يِق َوََنُْن » يَّاِم التَّرْشِ
َ
وَْسِط أ

َ
ِ صىل اهلل عليه وسلم ََيُْطُب َبنْيَ أ ْينَا رَُسوَل اّللَّ

َ
َرأ

ِ صىل اهلل عليه وسلم الَِِّت َخَطَب بِِمًًن ِعنَْد َراِحلَِتِه َوِِهَ ُخْطبَُة رَسُ   .«وِل اّللَّ

“আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লামষক আইয়াষম 
তাশরীষকর মধ্যবত্ী যদষন খুতবা প্রদান করষত দদষখযু, তখন 
আমরা যুলাম তার সাওয়ারীর কাষু। এিাই যুল রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাষমর খুতবা িা যতযন যমনায় প্রদান 
কষরযুষলন।”612 

14. এও দজষন রাখা প্রষয়াজন দি, এ যদনযি আইয়াষম তাশরীষকর 
অনযতম। আর আইয়াষম তাশরীক হষলা আল্লাহর যিযকর করার 
যদন। দিমনযি পূষব্ বযণ্ত হষয়ষু। তাুাড়া এ স্থানযি হষে 

                                                           
612 আবূ দাঊদ, হাদীস নং ১৯৫২; সহীহ ইবন খুিাইমা, হাদীস নং ২৯৭৩।  
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যমনা। আর যমনা হারাম শরীষফই একিা অংশ। তাই হাজীষদর 
কত্বয স্থান, কাল ও অবস্থার মি্াদা অনুধ্াবন কষর তদনুিায়ী 
িলা ও আমল করা। সময়িাষক আল্লাহ তা‘আলার যিযকর, 
তাকবীর বা অনয দকাষনা দনক আমষলর মাধ্যষম কাষজ লাোষনা 
এবং সব রকষমর অনযায়, অপরাধ্, ঝেড়া, অনর্্থক ও অষহতুক 
যবেয় দর্থষক দবাঁষি র্থাকা।  
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১২ যিলহষজর আমল 

১২ যিলহষজর আমল পুষরাপুযর ১১ যিলহষজর আমষলর মষতাই। এ 
যদষন হাজী সাষহবেণ সাধ্ারণত ‘মুতা‘আষেল’ তর্থা দ্রুতপ্রস্থানকারী 
এবং ‘মুতা’আখষখর’ তর্থা ধ্ীরপ্রস্থানকারী- এ দুইভাষে যবভক্ত হষয় 
িান। দিমনযি আল্লাহ তা‘আলা বষলন,  

ِّيَوِبِّفَِِتَعَجَلَِِفَمن﴿ َخرََِِوَمنِهَِّعلَيِبِمَِإّثِبِفََل َِِميب
َ
ِىٱِلَّمنِِّهِّ َعلَيِبِمَِإّثِبِفََل ِِتَأ َِتُقوا ِٱوََِِتَق 

نَُكمِبِا ِلَُموِ عِبٱوَِِلَِلَِٱ
َ
ونَُِتِبِهِّإََّلبِِأ  [ ٩٢٣: اْلقرة] ﴾٢٠٣َِِشُ

“অতুঃপর দি তাড়াহুড়া কষর দু’যদষন িষল আসষব। তার দকাষনা পাপ 
দনই। আর দি যবলব করষব, তারও দকাষনা অপরাধ্ দনই। (এ 
যবধ্ান) তার জনয, দি তাকওয়া অবলবন কষরষু। আর দতামরা 
আল্লাহর তাকওয়া অবলবন কর এবং দজষন রাখ, যনশ্চয় 
দতামাষদরষক তাাঁরই কাষু সমষবত করা হষব।” [সূরা আল-বাকারাহ, 
আয়াত: ২০৩] 

এখাষন ‘দি তাড়াহুড়া কষর’ বষল দসসব দলাকষক বুঝাষনা হষয়ষু, 
িারা তাষদর হজ সমাি করার জনয এযদনই যমনা দর্থষক দবর হষয় 
িায়। পোন্তষর ‘দি যবলব করষব’ বষল দসসব দলাকষক বুঝাষনা 
হষয়ষু, িারা এযদন (যমনা দুষড়) িান না; বরং যমনাষতই অবস্থান 
কষরন এবং পরযদন সূি্ পযশ্চম আকাষশ দহষল িাওয়ার পর পার্থর 
যনষেপ দশে কষর তারপর যমনা দুষড় িান। ১৩ তাযরখ যমনায় 
অবস্থান করাই উত্তম। কারণ,  

ক. আল্লাহ্ তা‘আলা শুধু্ তাকওয়ার যভযত্তষতই তাড়াতাযড় করার 
অনুমযত যদষয়ষুন। দিমনযি উযল্লযখত আয়াষত বযণ্ত হষয়ষু।  
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আর তাকওয়ার বযাপারযি মানুষের কম্কাষে প্রকাশ পায়। অষনষকই 
হষজর কাজ দর্থষক যবরক্ত হষয় দশে যদন কঙ্কর যনষেপ তযাে কষর 
র্থাষকন। আবার অষনষক আযর্্থক েযতর সম্ভাবনায় যমনা তযাে কষর 
িষল িান। এযি সমূ্পণ্রূষপ তাকওয়ার পযরপযন্থ। কাষজই হাজী 
সাষহষবর দমাষিও এমন করা উযিৎ নয়।  

খ. রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম ১৩ তাযরখ যমনায় 
অবস্থান কষর কঙ্কর যনষেপ কষরষুন। আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আলাইযহ ওয়াসাল্লাষমর হুবহু অনুসরষণর মষধ্যই িাবতীয় কলযাণ 
যনযহত।  

 

মুতা‘আষেল হাজী সাষহবষদর করণীয় 

এযদন হাজীষদর প্রধ্ান কাজ হষে, জামরাষত কঙ্কর যনষেপ। 
তাষদরষক যনষোক্ত পদ্ধযতষত পার্থর মারার কাজযি সম্পন্ন করষত 
হষব:  

 এোর তাযরষখর নযায় প্রর্থষম মসযজদুল খাইফ এর যনকিস্থ দুাি 
জামরায় পার্থর মারষত হষব। পূব্ বযণ্ত যনয়ম অনুিায়ী প্রযতবার 
‘আল্লাহু আকবার’ বষল এষক এষক সাতযি কঙ্কর যনষেপ করষত 
হষব। কঙ্কর যনষেপ দশে কষর যকুুিা সষর এষস যকবলামুখী 
হষয় দদা‘আ করষত হষব।  

 তারপর মধ্যম জামরায় পার্থর মারষত হষব। পূষব্ বযণ্ত যনয়ম 
অনুিায়ী ‘আল্লাহু আকবার’ বষল এষক এষক সাতযি কঙ্কর 
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যনষেপ করষত হষব। কঙ্কর যনষেপ দশে কষর বাম যদষক সষর 
এষস যকবলামুখী হষয় দদা‘আ করষত হষব। 

 তারপর বড় জামরা তর্থা জামরাতুল-আকাবায় পার্থর মারষত 
হষব। পূব্বযণ্ত যনয়ম অনুিায়ী ‘আল্লাহু আকবার’ বষল এষক 
এষক সাতযি কঙ্কর যনষেপ করষত হষব। কঙ্কর যনষেপ দশে 
কষর এ স্থান তযাে করষত হষব। এখাষন দকাষনা দদা‘আ দনই।  

 মুতা‘আষেল হাজীষদর জনয এযদন যমনা দর্থষক সূি্াষস্তর পূষব্ই 
দবর হষয় িাওয়া অপযরহাি্। সূি্ অস্ত দেষল আর দবর হষবন না। 
দসষেষত্র মুতা’আখষখর হাজীষদর যবধ্ান তার জনয প্রষিাজয হষব। 
সুতরাং তারা রাযত্রিাপন করষবন এবং পষরর যদন কঙ্কর যনষেপ 
করষবন। কারণ, ইবন উমার রাযদয়াল্লাহু আনহুমা বষলন,  

يِق وَُهَو بِِمًًن فاََل َينِْفَرنَّ َحِتَّ َمْن » يَّاِم التَّرْشِ
َ
وَْسِط أ

َ
ْمُس ِمْن أ َغَرَبْت ََلُ الشَّ

َماَر ِمْن الَْغدِ   .«ََََيَْرِِمَ اجْلِ

“আইয়াষম তাশরীষকর মাঝামাযঝর যদষক (১২ তাযরখ) দি বযযক্ত 
যমনায় র্থাকষত সূি্ ডুষব িায়, দস দিন পরযদন কঙ্কর যনষেপ না 
কষর (যমনা দর্থষক) প্রস্থান না কষর।”613

 

 িযদ দ্রুতপ্রস্থানকারী হাজীেণ দবর হওয়ার জনয প্রস্তুযত যনষয়ষুন 
এবং দিষ্টা কষরষুন তারপরও দকাষনা কারষণ দবর হষত 
পাষরনযন বা পযর্থমষধ্য সূি ্অস্ত যেষয়ষু। তষব তারা অযধ্কাংশ 
আষলষমর মষত মুতা‘আষেল র্থাকষবন এবং দবর হষয় দিষত 

                                                           
613 মুআত্তা মাযলক : (১/৪০৭), হাদীস নং ২১৪।  
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পারষবন। অনুরূপভাষব মুতা‘আষেল হাজীেণ িযদ যমনায় তাষদর 
দকাষনা সামগ্রী দরষখ আষসন এবং সূি্াষস্তর পূষব্ই যমনা দর্থষক 
দবর হষয় িান, তাহষল তারাও যফষর যেষয় তা যনষয় আসষত 
পারষবন। এ জনয আর পরযদন র্থাকষত হষব না।  

 এ কাষজর মধ্য যদষয়ই মুতা‘আষেল হাজীেণ হষজর কাি্াযদ 
সমাি করষবন। অবযশষ্ট র্থাকল যবদায়ী তাওয়াফ। তার যবস্তাযরত 
আষলািনা সামষন আসষু। 

 

মুতা’আখষখর হাজী সাষহবষদর জনয ১৩ যিলহষজর করণীয় 

 ‘মুতা’আখষখর’ হাজীেণ িখন ১২ তাযরখ যদবােত বা ১৩ 
তাযরষখর রাত যমনায় িাপন করষবন, তখন পষরর যদন তাষদরষক 
যতন জামরাষতই কঙ্কর যনষেপ করষত হষব।  

 দস রাযত্র তাষদরষক আল্লাহ্ র যিযকষর কািাষত হষব। কারণ এযিই 
যমনায় অবস্থাষনর মূল উষেশয।  

 ১৩ তাযরখ হাজীষদর প্রধ্ান কাজ হষে, সূি্ পযশ্চম আকাষশ 
দহষল িাওয়ার পর জামরাষত পার্থর যনষেপ করা। তাষদরষক 
যনষোক্ত পদ্ধযতষত পার্থর মারার কাজযি সম্পন্ন করষত হষব:  

 ১২ তাযরষখর নযায় প্রর্থষম মসযজদুল খাইফ-এর যনকিস্থ দুাি 
জামরায় পার্থর মারষত হষব। পূব্ বযণ্ত যনয়ম অনুিায়ী ‘আল্লাহু 
আকবার’ বষল এষক এষক সাতযি কঙ্কর যনষেপ করষত হষব। 
কঙ্কর যনষেপ দশে কষর একিু সষর এষস যকবলামুখী হষয় 
দদা‘আ করষত হষব।  
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 তারপর মধ্য জামরায় পার্থর মারষত হষব। পূব্বযণ্ত যনয়ম 
অনুিায়ী ‘আল্লাহু আকবার’ বষল এষক এষক সাতযি কঙ্কর 
যনষেপ করষত হষব। কঙ্কর যনষেপ দশে কষর একিু সষর এষস 
যকবলামুখী হষয় দদা‘আ করষত হষব। 

 তারপর বড় জামরা তর্থা জামরাতুল-আকাবায় পার্থর মারষত 
হষব। পূব্বযণ্ত যনয়ম অনুিায়ী ‘আল্লাহু আকবার’ বষল এষক 
এষক সাতযি কঙ্কর যনষেপ করষত হষব। কঙ্কর যনষেপ দশে 
কষর এ স্থান তযাে করষত হষব। এখাষন দকাষনা দদা‘আ দনই।  

এ কাষজর মধ্য যদষয়ই মুতাআখষখর হাজী সাষহবেণ হষজর 
কাি্াযদ সমাি করষবন। বাযক র্থাকল যবদায়ী তাওয়াফ। তাও 
দসসব হাজী সাষহষবর জনয িারা মক্কার অযধ্বাসী নন। এর 
যবস্তাযরত আষলািনা সামষন আসষু। 

১১, ১২ বা ১৩ তাযরষখ পার্থর মারা সংক্রান্ত যকুু ভুল-ত্রুযি  

 অষনক হাজী সাষহব সূি্ দহষল িাওয়ার পূষব্ই ১১, ১২ বা ১৩ 
তাযরখ জামরায় কঙ্কর যনষেপ কষর র্থাষকন। এিা অবশযই ভুল। 
এষত কষর তার কঙ্কর যনষেপ হয় না। তাষক অবশযই দসিা সূি্ 
পযশ্চমাকাষশ দহষল িাওয়ার পর যনষেপ করষত হষব। কারণ, 
সমষয়র আষে দকাষনা ইবাদত গ্রহণষিােয নয়।  

 দকাষনা দকাষনা হজ কাষফলার দনতাষদরষক দদখা িায় দি, তারা 
১১ তাযরখ মধ্য রাষতর পর হাজী সাষহবষদরষক যনষয় যমনা তযাে 
কষর িষল িান। রাষতর বাযক অংশ মক্কায় িাপন কষর পরযদন 
দিাহষরর পর মক্কা দর্থষক এষস কঙ্কর যনষেপ কষরন তারপর 
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আবার মক্কায় িষল িান। এমন করা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইযহ ওয়াসাল্লাষমর আদষশ্র পযরপযন্থ। যবষশে অসুযবধ্ায় না 
পড়ষল এরূপ করা উযিৎ নয়। আর যমনায় রাত ও যদন উভয়িাই 
িাপন করা উযিৎ। দকননা যমনায় রাযত্রিাপন িযদ ওয়াযজষবর 
পি্াষয় পষড় র্থাষক তাহষল যদন িাপন করা অবশযই সুন্নাত, এষত 
দকাষনা সষন্দহ দনই। দকননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ 
ওয়াসাল্লাম যদন ও রাত উভয়িাই যমনায় িাপন কষরষুন। 

 অষনক মুতা‘আষেল তর্থা দ্রুতপ্রস্থানকারী হাজী সাষহব পষরর 
যদষনর কঙ্করগুষলা এযদষনর কঙ্কর যনষেষপর সাষর্থ দমষর 
র্থাষকন। এিা দমাষিই যঠক নয়। কারণ, এযিও সমষয়র পূষব্ করা 
হষে, িা সহীহ নয়। তাই তাষদরষক এ কাজ দর্থষক যবরত 
র্থাকষত হষব।  

 অষনষক ১২ তাযরখ কঙ্কর যনষেষপর পর যমনা দুষড় দ্রুতপ্রস্থান 
কষরন; যকন্তু যতযন মক্কায় রাযত্র িাপন কষর পরযদন ১৩ তাযরখ 
আবার যমনায় পার্থর মারষত আষসন। এিা যঠক নয়। এ কাষজর 
দকাষনা মূলয দনই।  
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যবদায়ী তাওয়াফ 

মুতা‘আষেল বা দ্রুতপ্রস্থানকারী হাজীেণ ১২ যিলহজ এবং 
মুতাআখষখর বা ধ্ীরপ্রস্থানকারী হাজীেণ ১৩ যিলহজ কঙ্কর যনষেপ 
সম্পন্ন করষবন। তখনই তাষদর হষজর কাি্াযদ দশে হষয় িাষব। তষব 
িযদ তারা মক্কার অযধ্বাসী না হষয় র্থাষকন, তাহষল যবদায়ী তাওয়াফ 
করা ুাড়া তাষদর জনয মক্কা দর্থষক দবর হওয়া জাষয়ি হষব না। 
কারণ বাইষরর দলাকষদর জনয হষজর যবদায়ী তাওয়াফ ওয়াযজব।  

যবদায়ী তাওয়াষফর পদ্ধযত  

যবদায়ী তাওয়াফ অনয তাওয়াষফর মতই। তষব এ তাওয়াফ সাধ্ারণ 
দপাশাক পষরই করা হয়। তাওয়াফ হাজষর আসওয়াদ দর্থষক শুরু 
করষত হয়। এর সাতযি িক্কষর দকাষনা রমল দনই; ইিযতবাও দনই। 
তাওয়াফ দশে করার পর দু’রাকাত তাওয়াষফর সালাত আদায় করষত 
হষব। মাকাষম ইবরাহীষমর সামষন সম্ভব না হষল হারাষমর দিষকাষনা 
জায়োয় আদায় করষবন। এ তাওয়াষফর পর দকাষনা সা‘ঈ দনই।  

যবদায়ী তাওয়াফ সংক্রান্ত যকুু মাসআলা  

 এ তাওয়াফযি হারাম শরীফষক যবদায় দদওয়ার জনয যবদায়ী 
সালাষমর মষতা। সুতরাং বাইতুল্লাহ’র সাষর্থ সংয্ষ্ট তার সব্ষশে 
দাযয়ত্ব হষব এই তাওয়াফ সম্পন্ন করা। হাদীষস এষসষু, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লামবষলন,  

َحٌد َحِتَّ يَُكوَن آِخُر َعْهِدهِ بِاْْلَ »
َ
 .«يِْت اَل َينِْفَرنَّ أ
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“দতামাষদর দকউ দিন তার সব্ষশে কাজ বাইতুল্লাহ’র তাওয়াফ 
না কষর মক্কা তযাে না কষর।”614  

দতমযন আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রাযদয়াল্লাহু আনহুমা দর্থষক 
বযণ্ত, যতযন বষলন, 

َف َعْن الَْمرْ » نَُّه ُخفِّ
َ
ْن يَُكوَن آِخُر َعْهِدِهْم بِاْْلَيِْت إاِلَّ أ

َ
ِمَر اَلَّاُس أ

ُ
ِة أ

َ
أ

 .«اْْلَائِِض 

“দলাকষদরষক যনষদ্শ প্রদান করা হষয়ষু দি, বাইতুল্লাহ’র সাষর্থ 
তাষদর সব্ষশে কাজ দিন হয় তাওয়াফ করা। তষব মাযসক 
স্রাবগ্রস্ত মযহলাষদর দেষত্র এিা যশযর্থল করা হষয়ষু।”615 

 যকন্তু মাযসক স্রাবগ্রস্ত মযহলা িারা তাওয়াষফ যিয়ারত সম্পন্ন কষর 
দফষলষুন, তাষদর জনয সম্ভব হষল পযবত্র হওয়া পি্ন্ত অষপো 
করষবন এবং পযবত্রতা অজ্ন দশষে যবদায়ী তাওয়াফ করষবন। 
এিাই উত্তম। অনযর্থায় তাষদর দর্থষক এই তাওয়াফ রযহত হষয় 
িাষব। কারণ, যবদায় হষজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ 
ওয়াসাল্লাষমর স্ত্রী সাযফয়া রাযদয়াল্লাহু ‘আনহার হাষয়ি এষস 
িাওয়ায় যতযন যজষজ্ঞস করষলন, দস যক তাওয়াষফ ইফািা 
কষরষু? তারা বলষলন, হযাাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ 
ওয়াসাল্লাম বলষলন, ‘তাহষল দস এখন দিষত পারষব।’616  

                                                           
614 সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১৩২৭।  
615 সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১৩২৮।  
616 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৪০১; সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১২১১।  
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 হাজী সাষহবষদর সব্ষশে আমল হষব এই তাওয়াফ। এযি 
ওয়াযজব। এরপর আর দীঘ্ সময় মক্কায় অবস্থান করা িাষব না। 
করষল পুনরায় যবদায়ী তাওয়াফ করষত হষব। তষব িযদ সামানয 
সময় অবস্থান কষর, দিমন দকাষনা সঙ্গীর জনয অষপো, 
খাদযসামগ্রী ক্রষয়র জনয অষপো যকংবা উপহার সামগ্রীর জনয 
অষপো। এ জাতীয় দকাষনা যবেয় হষল তাষত দকাষনা সমসযা 
দনই। এমযনভাষব হাজী সাষহব িযদ দকাষনা কারষণ পূষব্ হষজর 
তাওয়াষফর সা‘ঈ না কষর র্থাষকন, তাহষল যতযন যবদায়ী 
তাওয়াষফর পষর সা‘ঈ করষবন। এষত দকাষনা অসুযবধ্া হষব না। 
দকননা এিা সামানয সময় বষল যবষবযিত।  
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হষজর পযরসমাযি 

হাজী সাষহব হষজর কাি্াযদ সম্পন্ন করার পর অযধ্ক পযরমাষণ 
যিযকর ও ইযস্তেফার করষবন। আল্লাহ তা‘আলা বষলন, 

ُِِثمَِِ﴿
َ
فَاَضُِِثَِحيِبِّمنِبِفّيُضوا ِأ

َ
اِٱِفُّروا َِتغِبسِبٱوَِِنلَاُسِٱِأ ١٩٩ِِرَّحيمِ َِغُفور ِِلَِلَِٱِإّنَِِلَِلَ

وِبَِءُكمِبَءابَا ِِروُُّكمِبَكّذوُكِبِلَِلَِٱُِكُروا ِذِبٱفَِِّسَكُكمِبَمَن ُِِتمقََضيِبِفَإَّذا
َ
َشدَِِأ

َ
ِفَّمنَِِاِ رِٗذّكِبِأ

َِمنُِهمَوّمنِب٢٠٠ِِقِ َخَل ِِّمنِبِّخَرةِّٓأۡلٱِّفِِۥَلَُِِوَماَِيانِبدلِ ٱِّفَِِءاتَّناَِرَبَنا َِِيُقوُلَِِمنِنلَاّسِٱ
نِبٱِّفَِِءاتَّناَِرَبَنا َِِيُقوُلِ َلِ ٢٠١ِِنلَارِّٱَِعَذاَبَِِوقَّناَِحَسَنةِِّٗخَرةِّٓأۡلٱَِوّفَِِحَسَنةَِِٗيادل  و 

ُ
ِئَّكِأ

َّماِنَّصيب ِِلَُهمِب ِّٱََِسّيعُِِلَِلُِٱوََِِكَسُبوا اِِم   [ ٩٢٩ ،٨٧٧: اْلقرة] ﴾٢٠٢َِِساّبِلب

“অতুঃপর দতামরা প্রতযাবত্ন কর, দিখান দর্থষক মানুষেরা প্রতযাবত্ন 
কষর এবং আল্লাহর কাষু েমা িাও। যনশ্চয় আল্লাহ েমাশীল, পরম 
দয়ালু। তারপর িখন দতামরা দতামাষদর হষজর কাজসমূহ দশে 
করষব, তখন আল্লাহষক স্মরণ কর, দিভাষব দতামরা স্মরণ করষত 
দতামাষদর বাপ-দাদাষদরষক, এমনযক তার দিষয় অযধ্ক স্মরণ। আর 
মানুষের মষধ্য এমনও আষু দি বষল, দহ আমাষদর রব, আমাষদরষক 
দুযনয়াষতই যদষয় যদন। বস্তুত আযখরাষত তার জনয দকাষনা অংশ 
দনই। আর তাষদর মষধ্য এমনও আষু, িারা বষল, দহ আমাষদর রব, 
আমাষদরষক দুযনয়াষত কলযাণ যদন। আর আযখরাষতও কলযাণ যদন 
এবং আমাষদরষক আগুষনর আিাব দর্থষক রো করুন। তারা িা 
অজ্ন কষরষু তার যহসযা তাষদর রষয়ষু। আর আল্লাহ যহসাব গ্রহষণ 
দ্রুত।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৯৯-২০২]   

স্বষদষশ দফরার সময় সফষরর আদবসমূহ এবং দদা‘আ আমষল 
যনষবন। সফরসঙ্গী ও পযরবার-পযরজষনর সষঙ্গ সদয় ও উন্নত আিরণ 
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করষবন। িযদ তাষদর রীযত এমন হষয় র্থাষক দি, দসখাষন হাযদয়া 
যনষয় দিষত হয়, তাহষল তাষদর মষনাতুযষ্টর জনয হাযদয়া যনষয় িাষবন।  

হাজী সাষহবষদর জনয মদীনা শরীফ যিয়ারত করা অপযরহাি্ নয়। 
মদীনার যিয়ারত বরং একযি স্বতন্ত্র সুন্নাত। হষজর সষঙ্গ এর দকাষনা 
সমৃ্পক্ততা দনই। হষজর আষলািনার সাষর্থ এর আষলািনা হষয় র্থাষক, 
দকননা অষনক মানুে অষনক দূর-দুরান্ত দর্থষক আষসন। আলাদা 
আলাদাভাষব দুজায়ো সফষরর লষেয দুবার আসা কষ্টকর যবধ্ায় এক 
সষঙ্গই তারা দুজায়োয় সফর কষরন।  

হাজী সাষহবষদর জনয সমীিীন হষলা, দৃঢ ঈমান, নতুন প্রতযয়-
উপলযি এবং অষনক দবযশ আনুেতয, ইবাদত ও উন্নত িযরত্র যনষয় 
যফষর আসা। কারণ, হষজর মধ্য যদষয় দিন তার নব জন্ম ঘষি। (ষহ 
আল্লাহ তুযম আমাষদরষক কবুল কর। যনশ্চয় তুযম সব্ষশ্রাতা, সব্জ্ঞ, 
আমাষদর তাওবা কবুল কর। যনশ্চয় তুযম তাওবা কবুলকারী, দয়ালু।)  
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মদীনার যিয়ারত 

পযবত্র মক্কার নযায় মদীনাও পযবত্র ও সম্মাযনত শহর, ওহী নাযিল 
হওয়ার স্থান। কুরআনুল কারীষমর অষধ্্ক নাযিল হষয়ষু মদীনায়। 
মদীনা ইসলাষমর প্রাণষকি, ঈমাষনর আশ্রয়স্থল, মুহাযজর ও 
আনসারষদর যমলনভূযম। মুসযলমষদর প্রর্থম রাজধ্ানী। এখান দর্থষকই 
আল্লাহর পষর্থ যজহাষদর পতাকা উষত্তাযলত হষয়যুল, আর এখান 
দর্থষকই যহদায়াষতর আষলার যবেুরণ ঘষিষু, ফষল আষলাযকত হষয়ষু 
সারা যবশ্ব। এখান দর্থষক সষতযর পতাকাবাহী মুযমনেণ সারা দুযনয়ায় 
ুযড়ষয় পষড়যুল। তারা মানুেষক অন্ধকার দর্থষক আষলার যদষক 
দডষকষুন। নবীজীর দশে দশ বুষরর জীবন িাপন, তাাঁর মৃতুয ও 
কাফন-দাফন এ ভূযমষতই হষয়ষু। এ ভূযমষতই যতযন শাযয়ত আষুন। 
এখান দর্থষকই যতযন পুনরুযিত হষবন। নবীষদর মষধ্য একমাত্র তাাঁর 
কবরই সুযনধ্্াযরত রষয়ষু। তাই মদীনার যিয়ারত আমাষদরষক 
ইসলাষমর দসানালী ইযতহাষসর যদষক যফষর দিষত সাহািয কষর। সুদৃঢ় 
কষর আমাষদর ঈমান-আকীদার যভযত্ত।  

হষজর সাষর্থ মদীনা যিয়ারষতর িযদও দকাষনা সংয্ষ্টতা দনই। যকন্তু 
হষজর সফষর দিষহতু মদীনায় িাওয়ার সুষিাে ততযর হয়, দসষহতু 
িারা বযহযব্শ্ব দর্থষক হজ করষত আষস তাষদর জনয যবষশেভাষব এ 
সুষিাষের সিযবহার করািাই দশ্রয়।  

মদীনা যিয়ারষতর সুন্নাত তরীকা 

মদীনা যিয়ারষতর সুন্নাত তরীকা হষলা, মসযজষদ নববী যিয়ারষতর 
যনয়ত কষর আপযন মদীনার উষেষশয রওয়ানা হষবন। দকননা আবূ 
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হুরায়রা রাযদয়াল্লাহু আনহু দর্থষক বযণ্ত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ 
ওয়াসাল্লাম বষলন, 

َوَمْسِجِد الرَُّسوِل صىل اهلل اَل تَُشدُّ الرَِّحاُل إاِلَّ إََِل ثاََلثَِة َمَساِجَد، الَْمْسِجِد اْْلََراِم »
قَْص 

َ
 «.عليه وسلم َوالَمْسِجِد األ

“যতনযি মসযজদ ুাড়া অনয দকাষনা স্থাষনর যদষক (ইবাদষতর 
উষেষশয) সফর করা িাষব না: মসযজষদ হারাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইযহ ওয়াসাল্লাম এর মসযজদ (মসযজষদ নববী) ও মসযজষদ 
আকসা।”617 এ হাদীষসর আষলাষক ইমাম ইবন তাইযময়া রহ. বষলন, 

اَلةِ ِِف َمْسِجِدهِ، َفَهِذهِ  َفِر ِزَياَرَة َقَْبِ اَلَِِّبِّ ُدوَن الصَّ ْصُدُه بِالسَّ
ا إَذا ََكَن قَ مَّ

َ
َوأ

وٍع  نَّ َهَذا َغْْيُ َمرْشُ
َ
ْكَِثُ الُْعلََماِء أ

َ
ُة َوأ ئِمَّ

َ
ِي َعلَيِْه األ لَُة ِفيَها ِخاَلٌف، فَاذَلَّ

َ
 .الَْمْسأ

“সফরকারীর সফষরর উষেশয িযদ শুধু্ নবীর কবর যিয়ারত হয়, 
তাাঁর মসযজষদ সালাত আদায় করা না হয়, তাহষল এই মাসআলায় 
মতযবষরাধ্ রষয়ষু। দি কর্থার ওপর ইমামেণ এবং অযধ্কাংশ 
শরী‘আত যবষশেজ্ঞ একমত দপােণ কষরষুন তা হষলা, এিা 
শরী‘আতসম্মত নয়।”618  

ইবন তাইযময়া রহ. আষরা বষলন, ‘দজষন রাষখা, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইযহ ওয়াসাল্লাম এর কবর যিয়ারত বহু ইবাদত দর্থষক মি্াদাপূণ্, 
অষনক নফল কম্ দর্থষক উত্তম। যকন্তু সফরকারীর জনয দশ্রয় হষে, 
দস মসযজষদ নববী যিয়ারষতর যনয়ত করষব। অতুঃপর দস নবী 

                                                           
617 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১১৮৯, সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১৩৯৭।  
618 ইবন তাইযময়া, আল-ফাতাওয়াল কুবরা : (৫/১৪৯)।  
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সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাষমর কবর যিয়ারত করষব এবং তাাঁর 
ওপর সালাত ও সালাম দপশ করষব।’619  

প্রখযাত মুহাযেস শাহ ওয়াযলউল্লাহ দদহলভী রহ. এ হাদীষসর বযাখযায় 
বষলন, 

ُكْوَن بَِها،  َمًة بَِزْعِمِهْم يَُزْوُرْوَنَها، َوَيتََْبَ ْهُل اجْلَاِهِليَِّة َيْقُصُدْوَن َمَواِضَع ُمَعظَّ
َ
ََكَن أ

ِ صىل اهلل عليه وسلم َوِفيِْه ِمَن اتلَّْحِريِْف َوالَْفَساِد َما اَل ََيْ  ،ىََف، فََسدَّ رسول اّللَّ
 يََصْْيَ َذِريَْعًة ِلِعبَاَدِة َغْْيِ اهلِل، 

َعائِِر، َوِِلاَلَّ َعائِِر بِالشَّ الَْفَساَد ِِلَالَّ يَلْتَِحُق َغْْيُ الشَّ
ْوِِلَاِء اهللِ 

َ
 ِعبَاَدِة َوِلٍِّ ِمْن أ

نَّ الَْقَْبَ َوحَمَلُّ
َ
ْوَر ُُكُّ َذلَِك َسَواٌء ِِف  َواْْلَقُّ ِعنِْدْي أ َوالطُّ

ْعلَُم .
َ
 اَلَّْْه َواهلُل أ

‘জাষহলী িুষের মানুষেরা তাষদর ধ্ারণামত মি্াদাপূণ্ স্থানসমূহষক 
উষেশয কষর তা যিয়ারত করত এবং তার মাধ্যষম (তাষদর 
ধ্ারণামত) বরকত লাভ করত। এষত রষয়ষু সতযিুযযত, যবকৃযত ও 
ফাসাদ িা কাষরা অজানা নয়। অতুঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ 
ওয়াসাল্লাম এ ফাসাদ যিরতষর বন্ধ কষর দদন, িাষত শা‘আষয়র620 নয় 

এমন যবেয়গুষলা শা‘আষয়র-এর অন্তভু্ক্ত না হয় এবং িাষত এিা 
োয়রুল্লাহর ইবাদষতর মাধ্যম না হয়। আমার মষত সযঠক কর্থা হষে, 

                                                           
619 আল-ফুরকান বাইনা আউযলয়াইর রহমান ওয়া আউযলয়াযয়শ শয়তান : 

১/৩০৭। 
620 শা শা‘আষয়র বলষত বুঝায়, আল্লাহর যনদশ্ন এবং তাাঁর ইবাদষতর স্থানসমূহ। 

(কুরতুবী : ২/৩৭)। 



369 
 

কবর ও আল্লাহর দি দকাষনা ওলীর ইবাদষতর স্থান, তূর পাহাড় 
ইতযাযদ সবযকুু উপষরাক্ত হাদীষসর যনষেধ্াজ্ঞার অন্তভু্ক্ত।621 

প্রখযাত মুহাযেস আল্লামা আষনায়ার শাহ কাশ্মীরী রহ. উক্ত হাদীষসর 
বযাখযায় বষলন, 

، وَ  ْعَظِم الُقُرَباِت، ُثمَّ إَِذا بَلَغَ َنَعْم يُْستََحبُّ ََلُ بِنِيَِّةِِ ِزَياَرِة الَْمْسِجِد اَلَّبَوِيِّ
َ
 ِِهَ ِمْن أ

نَُّه يَِصْْيُ ِحيْنَئٍِذ ِمْن 
َ
يًْضا، أل

َ
الَْمِدْينََة يُْستََحبُّ ََلُ ِزَياَرُة َقَْبِهِ صىل اهلل عليه وسلم أ

ةِ، َوِزَياَرُة ُقبُْورَِها ُمْستََحبٌَّة ِعنَْدُه.  َحَواَِلِ اْْلََّْلَ

‘হযাাঁ, সফকারীর জনয মুস্তাহাব হষে, মসযজষদ নববী যিয়ারষতর 
যনয়ষত সফর করা। আর এিা তনকিয লাষভর অনযতম বড় উপায়। 
অতুঃপর দস িখন মদীনা দপৌঁুষব, তার জনয রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইযহ ওয়াসাল্লাষমর কবর যিয়ারত করাও মুস্তাহাব। দকননা তখন 
দস মদীনা নেরীষত অবস্থানকারীষদর অন্তভু্ক্ত হষব। আর তখন 
নেরীষত অবযস্থত কবরগুষলা যিয়ারত করা অবস্থানকারীর দেষত্র 
মুস্তাহাব।’622 

সুতরাং মসযজষদ নববী যিয়ারষতর যনয়ষত মদীনা যিয়ারত করষত 
হষব। কবর যিয়ারষতর যনয়ষত মদীনা যিয়ারত হষল, তা সহীহ হষব 
না। মষন রাখষবন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম কবর 
দকযিক সকল উৎসব দজারাষলাভাষব যনষেধ্ কষরষুন। যতযন 
বষলষুন,  

                                                           
621 হুোতুল্লাযহল বাষলোহ : (১/৪০৮)। 
622 ফায়িুল বারী : (৪/৪৩)। 
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 « ََتَْعلُوا َقَْبِي ِعيًداَوالَ »

“আর আমার কবরষক দতামরা উৎসষবর উপলেয বাযনও না।”623 
অর্্থাৎ আমার কবর-দকযিক নানা অনুষ্ঠাষনর আষয়াজন কষরা না।’ 
এই যনষেধ্াজ্ঞার মষধ্য কবর যিয়ারষতর উষেষশয সফর করাও 
শাযমল।’624  

মদীনার সীমানা 

পযবত্র মক্কার নযায় এ বরকতময় মদীনা নেরীষকও হারাম অর্্থাৎ 
সম্মাযনত এলাকা দঘােণা করা হষয়ষু। দশ্রষ্ঠত্ব ও মি্াদার দেষত্র মক্কা 
নেরীর পষর মদীনার স্থান। আবূ সাঈদ খুদরী রাযদয়াল্লাহু আনহু 
দর্থষক বযণ্ত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলন,  

‘ইবরাহীম মক্কাষক হারাম দঘােণা যদষয়ষুন এবং যতযন তাষক 
সম্মাযনত কষরষুন। আর আযম এই দুই পাহাষড়র মাঝখাষন অবযস্থত 
মদীনাষক হারাম দঘােণা করলাম।’625  

হারাষমর সীমাষরখা হষে, উত্তষর লবায় উহুদ পাহাষড়র দপুষন সাওর 
পাহাড় দর্থষক দযেষণ আইর পাহাড় পি্ন্ত। পূষব্ হার্া ওয়াযকম অর্্থাৎ 
কাষলা পার্থর যবযশষ্ট এলাকা দর্থষক পযশ্চষম হার্া আল-ওয়াবরা অর্্থাৎ 
কাষলা পার্থর যবযশষ্ট এলাকা পি্ন্ত। 

                                                           
623 আবূ দাঊদ, হাদীস নং ২০৪২। 
624 আল-ফুরকান বাইনা আউযলয়াইর রহমান ওয়া আউযলয়াযয়শ শয়তান : 

(১/৩০৭)। 
625 সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১৩৭৪।  
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রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলন,  

 «اَلَْمِدْينَُة َحَرٌم ما َبنْيَ َعْْيٍ إَل ثَْورٍ »

“মদীনার ‘আইর’ দর্থষক ‘সাওর’-এর মধ্যবত্ী স্থানিুকু হারাম।”626  

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম আষরা বষলন,  

ْو ُيْقتََل َصيُْدَها»
َ
ْن ُيْقَطَع ِعَضاُهَها أ

َ
ُم َما َبنْيَ اَلَبَِتِ الَْمِدينَِة أ َحِرِّ

ُ
 «.إِِِّنِّ أ

“আযম মদীনার দুই হাররা বা কাষলা পার্থর যবযশষ্ট িমীষনর 
মাঝখাষনর অংশিুকু হারাম তর্থা সম্মাযনত বষল দঘােণা যদযে। এর 
দকাষনা োু কািা িাষব না বা দকাষনা যশকারী জন্তু হতযা করা িাষব 
না।”627  

সুতরাং মদীনাও যনরাপদ শহর। এখাষন রক্তপাত তবধ্ নয়। তবধ্ নয় 
যশকার করা বা োু কািা। এ শহর সম্পষক্ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইযহ ওয়াসাল্লাম এক হাদীষস বষলষুন,  

 «.بََط ِفيَها َشَجَرٌة إاِلَّ ِلَعلٍْف اَل ُيَهَراَق ِفيَها َدٌم َواَل َُيَْمَل ِفيَها ِساَلٌح ِلِقتَاٍل َواَل َُيْ »

“এখাষন রক্তপাত করা িাষব না। এখাষন লড়াইষয়র উষেষশয অস্ত্র 
বহন করা িাষব না। ঘাস সংগ্রষহর জনয ুাড়া দকাষনা োুও কািা 
িাষব না।”628 

 

                                                           
626 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৭৫৫; সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১৩৭০। 
627 সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১৩৬৩। 
628 সহীহ মুসযলম (২/১০০১), হাদীস নং ১৩৭৪  
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মদীনার ফিীলত 

মদীনাতুর রাসূষলর ফিীলত সম্পষক্ অষনক হাদীস বযণ্ত আষু। 
যনষে তার কষয়কযি উষল্লখ করা হল:  

1. মক্কার নযায় মদীনাও পযবত্র নেরী। মদীনাও যনরাপদ শহর। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলন,  

ْمُت الَْمِدْينَةَ » ْ َحرَّ َة، وإِنِّ م َمكَّ  «إِنَّ إِبَْراِهيَْم َحرَّ

“যনশ্চয় ইবরাহীম মক্কাষক হারাম বষল দঘােণা যদষয়ষুন আর 
আযম মদীনাষক হারাম দঘােণা করলাম।”629  

2. আবদুল্লাহ ইবন িাষয়দ রাযদয়াল্লাহু আনহু দর্থষক বযণ্ত, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলন,  

َم إِبَْراِهيُم » ْمُت الَْمِدينََة َكَما َحرَّ ْهِلَها َوإِِّنِّ َحرَّ
َ
َة وََدََع أل َم َمكَّ إِنَّ إِبَْراِهيَم َحرَّ

َة َوإِِّنِّ َدَعوُْت ِِف 
ةَ َمكَّ ْهِل َمكَّ

َ
َها بِِمثىَْلْ َما َدََع بِِه إِبَْراِهيُم أل  «. َصاِعَها َوُمدِّ

“ইবরাহীম মক্কাষক হারাম দঘােণা যদষয়ষুন এবং তার 
বাযসন্দাষদর জনয দদা‘আ কষরষুন। দিমযনভাষব ইবরাহীম 
মক্কাষক হারাম দঘােণা যদষয়ষুন, আযমও দতমন মদীনাষক হারাম 
দঘােণা কষরযু। আযম মদীনার সা’ ও মুদ-এ বরকষতর দদা‘আ 

                                                           
629 সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১৩৬২।  
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কষরযু দিমন মক্কার বাযসন্দাষদর জনয ইবরাহীম দদা‘আ 
কষরষুন।”630  

3. মদীনা িাবতীয় অকলযাণকর বস্তুষক দূর কষর দদয়। জাষবর ইবন 
আবদুল্লাহ রাযদয়াল্লাহু আনহু দর্থষক বযণ্ত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলন,  

 «.بَثََها َوَينَْصُع ِطيبَُهاالَْمِدينَُة ََكلِْكِْي َتنِِْف خَ »

“মদীনা হষলা হাপষরর মষতা, এযি তার িাবতীয় অকলযাণ দূর 
কষর দদয় এবং তার কলযাণষক পযরষ্কার-পযরেন্ন কষর।”631 

4. দশে িামানায় ঈমান মদীনায় এষস একযত্রত হষব এবং এখাষনই 
তা যফষর আসষব। আবূ হুরায়রা রাযদয়াল্লাহু আনহু দর্থষক বযণ্ত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলন,  

ِرُز اْليَُّة إَل ُجْحرِها»
ْ
ِرُز إَل الَمِدْينَِة كما تَأ

ْ
 «إنَّ اإِلْيَماَن َِلَأ

“যনশ্চয় ঈমান মদীনার যদষক যফষর আসষব দিমযনভাষব সাপ তার 
েষত্ যফষর আষস।”632  

                                                           
630 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২১২৯; সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১৩৬০। সা‘ ও মুদ 

দু’যি পযরমাষপর পাত্র। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম তার সম্পষক্ 
দদা‘আ কষরষুন দিন তাষত বরকত হয় এবং তা যদষয় দিসব বস্তু ওিন করা 
হয়- দসসব বস্তুষতও বরকত হয়। 

631 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮৮৩; সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১৩৮৩।  
632 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮৭৬; সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১৪৭। হাদীষসর অর্থ্ 
হষলা : ঈমান মদীনা অযভমুখী হষব এবং মদীনাষত অবযশষ্ট র্থাকষব। আর 
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5. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম মদীনার জনয বরকষতর 
দদা‘আ কষরষুন। আনাস ইবন মাষলক রাযদয়াল্লাহু আনহু দর্থষক 
বযণ্ত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলন,  

َكةِ » َة ِمَن الََْبَ  «.اَللَُّهمَّ اْجَعْل بِالَْمِدينَِة ِضْعَِفْ َما َجَعلَْت بَِمكَّ

“দহ আল্লাহ, আপযন মক্কায় দি বরকত যদষয়ষুন মদীনায় তার 
যিগুণ বরকত দান করুন।”633 

 আবূ হুরায়রা রাযদয়াল্লাহু আনহু দর্থষক বযণ্ত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলন,  

اَللَّهمَّ بَارِْك ََلَا ِِفْ َثَمِرنا، َوَبارِْك ََلَا ِِفْ َمِديْنَِتنَا، َوَبارِْك ََلَا ِِفْ َصاِعنَا، َوَبارِْك »
نَا  «. ََلَا ِِف ُمدِّ

“দহ আল্লাহ, তুযম আমাষদর ফল-ফলাযদষত বরকত দাও। 
আমাষদর এ মদীনায় বরকত দাও। আমাষদর সা’দত বরকত দাও 
এবং আমাষদর মুদ-এ বরকত দাও।”634

 

 আবদুল্লাহ ইবন িাষয়দ রাযদয়াল্লাহু আনহু দর্থষক বযণ্ত, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলন,  

                                                                                                                  

মুসযলমেণ মদীনার উষেষশয দবর হষব এবং মদীনামুখী হষব। তাষদরষক তাষদর 
ঈমান ও এ বরকতময় িমীষনর প্রযত ভাষলাবাসা এ কাষজ উিুদ্ধ করষব।  

632 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮৮৫; সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১৩৬৯। 
633 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮৮৫; সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১৩৬৯।  
634 সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১৩৭৩।  
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« 
َ
َة وََدََع أل َم َمكَّ َم إِبَْراِهيُم إِنَّ إِبَْراِهيَم َحرَّ ْمُت الَْمِدينََة َكَما َحرَّ ْهِلَها َوإِِّنِّ َحرَّ

ةَ  ْهِل َمكَّ
َ
َها بِِمثىَْلْ َما َدََع بِِه إِبَْراِهيُم أل َة َوإِِّنِّ َدَعوُْت ِِف َصاِعَها َوُمدِّ

 «.َمكَّ

“ইবরাহীম মক্কাষক হারাম দঘােণা যদষয়ষুন এবং তার 
বাযসন্দাষদর জনয দদা‘আ কষরষুন। মক্কাষক ইবরাহীম দিমন 
হারাম দঘােণা যদষয়ষুন আযমও দতমন মদীনাষক হারাম দঘােণা 
কষরযু। আযম মদীনার সা’ দত এবং মুদ-এ বরকষতর দদা‘আ 
করযু দিমন মক্কার বাযসন্দাষদর জনয ইবরাহীম দদা‘আ 
কষরষুন।”635  

6. মদীনায় মহামারী ও দাোল প্রষবশ করষত পারষব না। রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলন,  

اُل » جَّ اُعوُن َواَل اَلَّ ْنَقاِب الَْمِدْينَِة َماَلئَِكٌة، اَل يَْدُخلَُها الطَّ
َ
 «.لََعَ أ

“মদীনার প্রষবশ িারসমূষহ যফযরশতারা প্রহরায় যনিুক্ত আষুন, 
এষত মহামারী ও দাোল প্রষবশ করষত পারষব না।”636 

7. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম মদীনায় মৃতুয বরণ 
করার বযাপাষর উৎসাহ যদষয়ষুন। যতযন বষলন,  

ْشَفُع لَِمْن َيُموُْت بَِها»
َ
ْ أ ْن َيُموَْت بِالَْمِدْينَِة فَلْيَُمْت بَِها فَإِِِنِّ

َ
  .«َمْن اْستََطاَع أ

“িার পষে মদীনায় মারা িাওয়া সম্ভব দস দিন দসখাষন মারা 
িায়। দকননা মদীনায় দি মারা িাষব আযম তার পষে সুপাযরশ 
করব।”637 

                                                           
635 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২১২৯; সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১৩৬০।  
636 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮৮০; সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১৩৭৯।  
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8.  নবী সাল্লাল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম মদীনাষক হারাম 
দঘােণার প্রাক্কাষল এর মষধ্য দকাষনা যবদ‘আত বা অনযায় ঘিনা 
ঘিাষনার ভয়াবহতা সম্পষক্ সাবধ্ান কষরষুন। আলী ইবন আবী 
তাযলব রাযদয়াল্লাহু আনহু দর্থষক বযণ্ত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলন,  

و آَوى حُمِدثاً »
َ
ْحَدَث ِفيَْها َحَدثاً أ

َ
الَمِدينَُة َحَرٌم َما َبنْيَ َعْْيٍ إَل ثَْوٍر، َمْن أ

فاً َواَل  َْجِعنَي، اَل يَقبَُل اهلٌل ِمنُه ََصْ
َ
َفَعلَيِه لَْعنَُة اهلِل َوالَماَلئَِكِة َواَلَاِس أ

 «.َعْدالً 

“মদীনা ‘আইর’ দর্থষক ‘সাওর’ পি্ন্ত হারাম। দি বযযক্ত মদীনায় 
দকাষনা অনযায় কাজ করষব অর্থবা দকাষনা অনযায়কারীষক আশ্রয় 
প্রদান করষব তার ওপর আল্লাহ, যফযরশতা এবং সমস্ত মানুষের 
লা‘নত পড়ষব। তার কাু দর্থষক আল্লাহ দকাষনা ফরি ও নফল 
যকুুই কবুল করষবন না।”638  

মদীনায় অষনক সৃ্মযত যবজযড়ত ও ঐযতহাযসক স্থাষনর যিয়ারত 
করষত হাদীষস উিুদ্ধ করা হষয়ষু। দসগুষলা হষলা: মসযজষদ 
নববী, মসযজষদ কুবা, বাকী‘র কবরস্থান, উহুষদর শহীদষদর 
কবরস্থান ইতযাযদ। যনষি সংযেিভাষব এসব স্থাষনর ফিীলত ও 
যিয়ারষতর আদব উষল্লখ করা হষলা।  

 

                                                                                                                  
637 যতরযমিী, হাদীস নং ৩৯১৭।  
638 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৭৫৫; সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১৩৭০।  
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মসযজষদ নববীর ফিীলত 

মসযজষদ নববীর রষয়ষু বযাপক মি্াদা ও অসাধ্ারণ দশ্রষ্ঠত্ব। কুরআন 
ও হাদীষস এ সম্পষক্ একাযধ্ক দঘােণা এষসষু।  

কুরআনুল কারীষম আল্লাহ তা‘আলা বষলন,  

َسِِّجدِ لََمسِب﴿ ّ س 
ُ
ِِأ َولِِّّمنِبَِوىِ َلقِبٱََِعَ

َ
َحق ِِمِ يَوِبِأ

َ
نِأ

َ
َِِۖأ نُِيّب ونَِِرَّجالِ ِفّيهِِّفّيهِّىَِتُقو

َ
ِأ

ِِلَِلُِٱوََِِيَتَطَهُروا اِ بِٱُِيّب  ّرّينَِل  [ ٨٢١: اتلوبة] ﴾١٠٨ُِِمَطه 

“অবশযই দি মসযজদ প্রযতযষ্ঠত হষয়ষু তাকওয়ার উপর প্রর্থম যদন 
দর্থষক তা দবযশ হকদার দি, তুযম দসখাষন সালাত কাষয়ম করষত 
দাাঁড়াষব। দসখাষন এমন দলাক আষু, িারা উত্তমরূষপ পযবত্রতা অজ্ন 
করষত ভাষলাবাষস। আর আল্লাহ পযবত্রতা অজ্নকারীষদর 
ভাষলাবাষসন।” [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ১০৮] 

আল্লামা সামহুদী বষলন, ‘কুবা ও মদীনা- উভয় স্থাষনর মসযজদ প্রর্থম 
যদন দর্থষকই তাকওয়ার ওপর প্রযতযষ্ঠত। উক্ত আয়াষত তাই উভয় 
মসযজষদর কর্থা বলা হষয়ষু।’639  

মসযজষদ নববীর আষরকযি ফিীলত হষলা, এষত এক সালাত পড়ষল 
এক হাজার সালাত পড়ার সাওয়াব পাওয়া িায়। সুতরাং এখাষন এক 
ওয়াক্ত সালাত পড়া অনয মসযজষদ ুয় মাস সালাত পড়ার সমতুলয। 
ইবন উমার রাযদয়াল্লাহু আনহুমা বযণ্ত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ 
ওয়াসাল্লাম বষলন,  

                                                           
639 শাইখ সযফউর রহমান মুবারকপুরী, তারীখুল মাদীনাযতল মুনাওয়ারা : পৃ. ৭৫। 
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لِْف َصالٍة ِفيَما ِسَواُه، إاِل الَْمْسِجَد اْْلََرامَ »
َ
فَْضُل ِمْن أ

َ
 «َصالٌة ِِف َمْسِجِدي َهَذا أ

“আমার এ মসযজষদ এক সালাত আদায় করা মসযজষদ হারাম ুাড়া 
অনযানয মসযজষদ এক হাজার সালাত আদায় করার দিষয়ও 
উত্তম।”640 

আবূ দারদা রাযদয়াল্লাহু আনহু দর্থষক বযণ্ত অপর এক বণ্নায় 
রষয়ষু, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলন,  

اَلُة ِِفْ الَْمْسِجِد اْْلََراِم بِِمائَ » لِْف َصاَلٍة اَلصَّ
َ
اَلةُ ِِفْ َمْسِجِدْي بِأ لِْف َصاَلٍة َوالصَّ

َ
ِة أ

ِس ِِبَْمِسِمائٍَة َصاَلةٍ  اَلُة ِِفْ َبيِْت الُْمَقدَّ  «.َوالصَّ

“মসযজষদ হারাষম এক সালাত এক লাখ সালাষতর সমান, আমার 
মসযজষদ (মসযজষদ নববী) এক সালাত এক হাজার সালাষতর সমান 
এবং বাইতুল মাকদাষস এক সালাত পাাঁিশ সালাষতর সমান।”641 

মসযজষদ নববীর ফিীলত সম্পষক্ অনয এক হাদীষস রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলন,  

ال تَُشدُّ الرَِّحاُل إالَّ إَل ثاَلثَِة َمَساِجَد: اَلَْمْسِجِد اْْلََرام، َوَمْسِجِدْي َهَذا، »
قَْص 

َ
 «. َوالَْمْسِجِد األ

“যতনযি মসযজদ ুাড়া অনয দকার্থায়ও (সাওয়াব আশায়) সফর করা 
জাষয়ি দনই: মসযজদুল হারাম, আমার এ মসযজদ ও মসযজদুল 
আকসা।”642 

                                                           
640 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১১৯০; সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১৩৯৪। (ইবারত 

মুসযলষমর) 
641 মাজমাউি িাওয়াইদ : ৫৮৭৩। 
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আবূ হুরাইয়া রাযদয়াল্লাহু আনহু দর্থষক বযণ্ত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলন,  

 ِْلَْْيٍ َيتََعلَّ »
تِِه إاِلَّ

ْ
لَِة الُْمَجاِهِد َمْن َجاَء َمْسِجِدي َهَذا ، لَْم يَأ ُمُه ، َفُهَو بَِمْْنِ

ْو ُيَعلِّ
َ
ُمُه أ

لَِة الرَُّجِل َينُْظُر إََِل َمتَاِع َغْْيِهِ   «.ِِف َسِبيِل اهلِل ، َوَمْن َجاَء ِلَغْْيِ َذلَِك ، َفُهَو بَِمْْنِ

“দি আমার এই মসযজষদ দকবল দকাষনা কলযাণ দশখার জনয যকংবা 
দশখাষনার জনয আসষব, তার মি্াদা আল্লাহর রাস্তায় যজহাদকারীর 
সমতুলয। পোন্তষর দি অনয দকাষনা উষেষশয তা দদখষত আসষব, দস 
ঐ বযযক্তর নযায়, দি অষনযর মাল-সামগ্রীর প্রযত তাকায়।”643 

আবূ উমামা আল-বাষহলী রাযদয়াল্লাহু আনহু দর্থষক বযণ্ত, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলন,  

ْجِر َحاجٍّ  َمْن َغَدا»
َ
ْو ُيعلَِّمُه، ََكَن ََلُ َكأ

َ
ا أ ْن َيتََعلََّم َخْْيً

َ
إََِل الَْمْسِجِد ال يُِريُد إاِل أ

تُهُ  ا ِحجَّ  «.تَامًّ

“দি বযযক্ত একমাত্র দকাষনা কলযাণ দশখা বা দশখাষনার উষেষশয 
মসযজষদ (নববীষত) আসষব, তার জনয পূণ্ একযি হষজর সাওয়াব 
দলখা হষব।”644 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাষমর ঘর (সাইষয়দা আষয়শা 
রাযদয়াল্লাহু ‘আনহার ঘর) ও তাাঁর যমবষরর মাঝখাষনর জায়োিুকুষক 

                                                                                                                  
642 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১১৮৯, সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১৩৯৭।  
643 ইবন মাজাহ, হাদীস নং ২৭৭। 
644 মাজমাউি িাওয়াইদ : (১/১২৩), হাদীস নং ৪৯৯।  
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জান্নাষতর অনযতম উদযান বলা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ 
ওয়াসাল্লাম বষলন,  

 «نَّةٍ َما بنََي بَيِِْتْ وِمنََْبِْي َروَْضٌة ِمن ِريَاِض اجْلَ »

“আমার ঘর ও আমার যমবষরর মাঝখাষনর অংশিুকু রওিাতুন যমন 
যরয়াযদল জান্নাত (জান্নাষতর উদযানসমুষহর একযি উদযান)।”645  

রওিা শরীফ ও এর আষশপাষশ অষনক গুরুত্বপূণ্ যনদশ্ন রষয়ষু। 
এসষবর মষধ্য উষল্লখষিােয হষলা, পূব্ যদষক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইযহ ওয়াসাল্লাষমর হুজরা শরীফ। তার পযশ্চম যদষকর দদয়াষলর 
মধ্যখাষন তাাঁর যমহরাব এবং পযশ্চষম যমবর। এখাষন দবশ যকুু 
পার্থষরর খুাঁযি রষয়ষু। দিসষবর সাষর্থ জযড়ষয় আষু হাদীস ও 
ইযতহাষসর যকতাষব বযণ্ত অষনক গুরুত্বপূণ্ যনদশ্ন ও সৃ্মযত। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাষমর িুষে এসব খুাঁযি যুল 
দখজুর োষুর। এগুষলা যুল- ১. উসতুওয়ানা আষয়শা বা আষয়শা 
রাযদয়াল্লাহু ‘আনহার খুাঁযি। ২. উসতুওয়ানাতুল-উফূদ বা প্রযতযনযধ্ 
দষলর খুাঁযি। ৩. উসতুওয়ানাতুত্তাওবা বা তাওবার খুাঁযি। ৪. 
উসতুওয়ানা মুখাল্লাকাহ বা সুেযন্ধ জালাষনার খুাঁযি। ৫. 
উসতুওয়ানাতুস-সারীর বা খাষির সাষর্থ লাষোয়া খুাঁযি এবং 
উসতুওয়ানাতুল-হারু বা যমহরাু তর্থা পাহাদারষদর খুাঁযি।  

মুসযলম শাসকেষণর কাষু এই রওিা যুল বরাবর খুব গুরুত্ব ও 
িষত্নর যবেয়। উসমানী সুলতান সলীম রওিা শরীষফর খুাঁযিগুষলার 

                                                           
645 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১১৯৫; সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১৩৯০।  
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অষধ্্ক পি্ন্ত লাল-সাদা মারষবল পার্থর যদষয় মুযড়ষয় দদন। অতুঃপর 
আষরক উসমানী সুলতান আবদুল মাজীদ এর খুাঁযিগুষলার সংস্কার ও 
পুনুঃযনম্াণ কষরন। ১৯৯৪ সাষল দসৌযদ সরকার পূব্বত্ী সকল 
বাদশাহ’র তুলনায় উৎকৃষ্ট পার্থর যদষয় এই রওিার খুাঁযিগুষলা দঢষক 
দদন এবং রওিার দমষঝষত দামী কাষপ্ি যবযুষয় দদন।  

মসযজষদ নববীষত প্রষবষশর আদব  

আবাসস্থল দর্থষক উিূ-দোসল দসষর পযরষ্কার-পযরেন্ন হষয় ধ্ীষর-সুষস্থ 
মসযজষদ নববীর উষেষশয েমন করষবন। আল্লাহর প্রযত যবনয় প্রকাশ 
করষবন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাষমর প্রযত দবযশ 
দবযশ দরূদ পাঠ করষবন। যনষির দদা‘আ পড়ষত পড়ষত ডান পা যদষয় 
মসযজষদ নববীষত প্রষবশ করষবন:  

بَْواَب ِمْسِب اهللِ »
َ
، َواْفتَْح ِِلْ أ اَلُم لََع رَُسْوِل اهلِل، اللَُّهمَّ اْغِفْر ِِلْ ُذنُْوِِّبْ اَلُة َوالسَّ  َوالصَّ

 «.رَِْحَِتَك 

(যবসযমল্লাযহ ওয়াস-সালাতু ওয়াস-সালামু আলা রাসূযলল্লাহ, 
আল্লাহুম্মােযফরলী িুনূবী ওয়াফ-তাহলী আবওয়াবা রহমাযতকা)। 

“আল্লাহর নাষম আরম্ভ করযু। সালাত ও সালাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইযহ ওয়াসাল্লাষমর ওপর। দহ আল্লাহ! আপযন আমার গুনাহসমূহ 
েমা কষর যদন এবং আমার জনয আপনার রহমষতর দরজাসমূহ খুষল 
যদন।”646 এ দদা‘আও পড়ষত পাষরন, 

ُعوذُ »
َ
ِ  أ يَْطانِ  ِمنْ  مِ الَْقِدي وَُسلَْطانِهِ  الَْكِريمِ  َوبِوَْجِههِ  الَْعِظيمِ  بِاّللَّ  «الرَِّجيمِ  الشَّ

                                                           
646 ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৭৭১।  
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(আউিুযবল্লাযহল আিীম ওয়া ওয়াজযহযহল কারীম ওয়া সুলতাযনযহল 
কাদীযম যমনাশ শায়তাযনর রাজীম।)  

“আযম মহান আল্লাহর, তাাঁর সম্মাযনত দিহারার এবং তাাঁর যিরন্তন 
কতৃ্ষত্বর মাধ্যষম যবতাযড়ত শয়তান দর্থষক আশ্রয় প্রার্্থনা করযু।”647 

অতুঃপর িযদ দকাষনা ফরি সালাষতর জামা‘আত দাাঁযড়ষয় িায় তষব 
সরাসযর জামা‘আষত অংশ যনন। নয়ষতা বসার আষেই দু’রাকাত 
তাযহয়যাতুল মসযজদ পড়ষবন। আবূ কাতাদা রাযদয়াল্লাহু আনহু দর্থষক 
বযণ্ত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলন,  

َحُدُكُم الَْمْسِجَد فاََل َُيِْلْس َحِتَّ »
َ
 «. يَْرَكَع َرْكَعتَنْيِ إَِذا َدَخَل أ

“দতামাষদর দকউ িখন মসযজষদ প্রষবশ কষর, দস দিন দু’রাকাত 
সালাত পষড় তষবই বষস।”648 

আর সম্ভব হষল ফিীলত অজ্ষনর উষেষশয রাওিার সীমানার মষধ্য 
এই সালাত পড়ষবন। কারণ আবূ হুরায়রা রাযদয়াল্লাহু আনহু দর্থষক 
বযণ্ত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলন,  

 «َما بنََي بَيِِْتْ وِمنََْبِْي َروَضٌة ِمن ِريَاِض اجلَنَّةٍ »

“আমার ঘর ও আমার যমবষরর মাঝখাষনর অংশিুকু রওিাতুন যমন 
যরয়াযদল জান্নাত (জান্নাষতর উদযানসমুষহর একযি উদযান)।”649 আর 
সম্ভব না হষল মসযজষদ নববীর দিখাষন সম্ভব দসভাষবই পড়ষবন। 
                                                           
647 আবূ দাঊদ, হাদীস নং ৪৬৬।  
648 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৪৪; সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ৭১৪।  
649 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১১৯৫; সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১৩৯০।  
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রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম কতৃ্ক মসযজষদর এ 
অংশষক অনযানয অংশ দর্থষক পৃর্থক গুষণ গুণাযন্বত করা িারা এ 
অংষশর আলাদা ফিীলত ও যবষশে দশ্রষ্ঠষত্বর প্রমাণ বহন করষু। 
আর দস দশ্রষ্ঠত্ব ও ফিীলত অযজ্ত হষব কাউষক কষ্ট না যদষয় 
দসখাষন নফল সালাত আদায় করা, আল্লাহর যিযকর করা, কুরআন 
পাঠ করা িারা। ফরি সালাত প্রর্থম কাতারগুষলাষত পড়া উত্তম; 
দকননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলন,  

َها آِخُرَها» لَُها َوََشُّ وَّ
َ
 .«َخْْيُ ُصُفوِْف الرَِّجاِل أ

“পুরুেষদর সবষিষয় উত্তম কাতার হষলা প্রর্থমযি, আর সবষিষয় 
খারাপ কাতার হষলা দশেযি।”650 রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইযহ 
ওয়াসাল্লাম আষরা বষলন, 

َّْسِْتَِهُموا َعلَيِْه » ن ي
َ
ُدْوا إال أ وِل، ُثمَّ لَْم َُيِ

َ
فِّ األ لَْو َيْعلَُم اَلِّاُس َما ِِف اَلَِّداِء َوالصَّ

 «.اَلْستََهُمْوا َعلَيْهِ 

“মানুে িযদ আিান ও প্রর্থম কাতাষরর ফিীলত জানত, তারপর 
লিাযর করা ুাড়া তা পাওয়ার সম্ভাবনা না র্থাকত, তাহষল অবশযই 
তারা তার জনয লিাযর করত।”651  

সুতরাং এর িারা স্পষ্ট হষলা দি, মসযজষদ নববীষত নফল সালাষতর 
উত্তম জায়ো হষলা রাওিাতুম যমন যরয়ািুল জান্নাত। আর ফরি 

                                                           
650 সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ৪৪০। 
651 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬১৫; সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ৪৩৭।  
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নামাষজর জনয উত্তম জায়ো হষলা প্রর্থম কাতার তারপর তার 
যনকিস্থ কাতার।  

 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম ও তাাঁর সাহাবীিষয়র কবর 

যিয়ারত 

তাযহয়যাতুল মসযজদ বা ফরি সালাত পড়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইযহ ওয়াসাল্লাম ও তাাঁর সাহাবীিষয়র কবষর সালাম যনষবদন 
করষত িাষবন।  

1. কবষরর কাষু যেষয় কবষরর যদষক মুখ যদষয় যকবলাষক দপুষন 
দরষখ দাাঁযড়ষয় বলষবন,  

الُم َعلَيَْك يَا رَُسْوُل اهلِل َورَِْحَُة اهلِل َوَبَرََكتُُه، َصىلَّ اهلُل وََسلََّم َوَبارََك  اَلسَّ
ِتِه.  مَّ

ُ
فَْضَل َما َجَزى اهلُل نَِبيًّا َعْن أ

َ
 َعلَيَْك، وََجَزاَك أ

(আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ ওয়া রাহমাতুল্লাযহ ওয়া 
বারাকাতুহু, সাল্লাু্ল্লাহু ও সাল্লামা ওয়া বারাকা আলাইকা, ওয়া 
জািাকা আফদালা মা জািাল্লাহু নাযবয়যান আন উম্মাযতযহ।) 

“দহ আল্লাহর রাসূল, আপনার ওপর সালাম, আল্লাহর রহমত ও 
তাাঁর বরকতসমূহ। আল্লাহ আপনার ওপর সালাত, সালাম ও 
বরকত প্রদান করুন। আর আল্লাহ দকাষনা নবীর প্রযত তার 
উম্মষতর পে দর্থষক িত প্রযতদান তর্থা সাওয়াব দপৌঁুান, 
আপনার প্রযত তার দর্থষকও উত্তম প্রযতদান ও সাওয়াব প্রদান 
করুন।” আর িযদ এ ধ্রষনর অনয দকাষনা উপিুক্ত দদা‘আ পষড় 
তষব তাষতও দকাষনা সমসযা দনই। 
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2. অতুঃপর ডান যদষক এক হাত এযেষয় আবূ বকর রা.-এর 
কবষরর সামষন িাষবন। দসখাষন পড়ষবন,  

المُ  ِتِه, رَِِضَ  اَلسَّ مَّ
ُ
الُم َعلَيَْك يَا َخِليَْفَة رَُسْوِل اهلِل ِِف أ بَا بََكْر, اَلسَّ

َ
َعلَيَْك يَا أ

مة حممد خْياً.
ُ
 اهلُل َعنَْك وََجَزاَك َعْن أ

(আসসালামু আলাইকা ইয়া আবা বাকর, আসসালামু আলাইকা 
ইয়া খালীফাতা রাসূযলল্লাযহ ফী উম্মাযতহী, রাযদয়াল্লাহু ‘আনকা 
ওয়া জািাকা ‘আন উম্মাযত মুহাম্মাযদন খাইরা।) 

3. এরপর আষরকিু ডাষন যেষয় উমার রাসূলরাযদয়াল্লাহু ‘আনহুর 
কবষরর সামষন দাাঁড়াষবন। দসখাষন বলষবন,  

, رَِِضَ اهلُل َعنَْك  ِمْْيَ الُمْؤِمنِنْيَ
َ
الُم َعلَيَْك يَا أ الُم َعلَيَْك يَا ُعَمُر, اَلسَّ اَلسَّ

ِة حمُم مَّ
ُ
 د خْياً. وََجَزاَك َعْن أ

(আসসালামু আলাইকা ইয়া উমার, আসসালামু আলাইকা ইয়া 
আমীরাল মুযমনীন, রাযদয়াল্লাহু আনকা ওয়া জািাকা আন উম্মাযত 
মুহাম্মাযদন খাইরা।)  

তারপর এখান দর্থষক িষল আসষবন। দদা‘আর জনয কবষরর 
সামষন, দপুষন, পূষব্ বা পযশ্চম- দকাষনা যদষকই দাাঁড়াষবন না। 
ইমাম মাষলক রহ. বষলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ 
ওয়াসাল্লাষমর কবষরর সামষন শুধু্ সালাম জানাষনার জনয দাাঁড়াষব, 
তারপর দসখান দর্থষক সষর আসষব। দিমনযি ইবন উমার 
রাযদয়াল্লাহু আনহুমা করষতন। ইব্নুল জাওিী রহ. বষলন, শুধু্ 
যনষজর দদা‘আ িাওয়ার জনয কবষরর সামষন িাওয়া মাকরূহ। 
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ইবন তাইযময়া রহ. বষলন, দদা‘আ িাওয়ার জনয কবষরর কাষু 
িাওয়া এবং দসখাষন অবস্থান করা মাকরূহ।652 

কবর যিয়ারষতর সময় যনষির আদবগুষলার প্রযতও লেয রাখষবন:  

 রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাষমর উাঁিু মি্াদা ও 
সম্মাষনর প্রযত দখয়াল রাখষবন। উচ্চস্বষর যকুু বলষবন না।  

 যভষড়র মষধ্য ধ্াক্কাধ্াযক্ক কষর অনযষক কষ্ট যদষবন না। 

 কবষরর সামষন দবযশেণ দাাঁড়াষবন না।  

 

                                                           
652 ইবন তাইযময়া, মাজমূ‘ ফাতাওয়া : ২৪/৩৫৮। 
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কবর যিয়ারষত দিসব কাজ যনযেদ্ধ  

কবরষক তাওয়াফ করা, কবর স্পশ ্করা বা িুমু দদওয়া:  

যিয়ারষত কবর তাওয়াফ, স্পশ্ ও িুবন করষবন না। ইবন তাইযময়া 
রহ. বষলন, ‘অনুসরণীয় ইমাম ও পূব্সুরী আষলমেণ এ বযাপাষর 
একমত দি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাষমর কবষর 
সালাম পাঠকাষল তাাঁর কবষরর পার্থর িুবন বা স্পশ্ করা মুস্তাহাব 
নয়। দিন সৃষ্টজীষবর ঘর (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাষমর 
কবর) আর স্রষ্টার ঘর (কা‘বা) সমপি্াষয়র না হষয় িায়। রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলন,  

 .«امهلل ال جتعل قربي وثنا يعبد»

“দহ আল্লাহ, আমার কবরষক এমন মূযত্র মষতা বাযনষয়া না, িার 
পূজা করা হয়।”653 মানব জাযতর দশ্রষ্ঠ বযযক্তষত্বর কবষরর দেষত্র 
িখন এই যবধ্ান, তাহষল অনযষদর কবর িুবন ও স্পশ্ না করািা দি 
যনযেদ্ধ তা বলাই বাহুলয।654 

যতযন আষরা বষলন, ‘শরী‘আষত শুধু্ কা‘বা শরীষফর তাওয়াফ করা, 
রুকষন ইয়ামানীিয় স্পশ্ করা এবং হাজষর আসওয়াষদ িুবন করার 
যবধ্ান রষয়ষু। পোন্তষর মসযজষদ নববী, মসযজষদ আকসা এবং 
অনয দকাষনা মসযজষদ এমন যকুু দনই, িাষক তাওয়াফ, স্পশ্ বা 
িুবন করা িাষব। অতএব, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাষমর 

                                                           
653 মুআত্তা মাষলক, হাদীস নং ৮৫। 
654 ইবন তাইযময়া, মজমূ‘ ফাতাওয়া : (২৬/৯৭)। 
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হুজরা শরীফ, বাইতুল মুকাোষসর দকাষনা পার্থর বা অনয বস্তুর 
তাওয়াফ করা তবধ্ নয়। দিমন, আরাফা ও তদ্রুপ স্থাষনর েবুজ। 
বরং ভূপৃষষ্ঠ এমন দকাষনা স্থান দনই কা‘বা শরীষফর মষতা িার 
তাওয়াফ করা হষব। আর দি এই আকীদা দপােণ কষর দি, কা‘বা 
শরীফ ুাড়া অনয বস্তুর তাওয়াফ করা তবধ্, দস ঐ বযযক্তর দিষয় মন্দ 
দি কা‘বা শরীফ ুাড়াও অনয বস্তুর যদষক সালাত পড়াষক তবধ্ মষন 
কষর।’ যতযন এও বষলন, ‘দি হুজরায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ 
ওয়াসাল্লাষমর কবর যবদযমান ইবাদষতর দেষত্র দসই হুজরার দকাষনা 
ধ্ম্ীয় যবষশেত্ব দনই।’655 

ইবন তাইযময়া রহ. আষরা বষলন, ‘আর স্পশ্ করার দেষত্র যবধ্ান 
হষলা, দিষকান কবর স্পশ্ করা বা িুষমা দদওয়া এবং তাষত োল ঘো 
সকল মুসযলষমর ঐকমষতয যনযেদ্ধ। িযদও তা নবীেষণর কবর হয়। 
এই উম্মষতর ইমামেণ এবং পূব্সুরী আষলমষদর দকউ এসব কষরন 
যন। বরং এিা করা যশক্।’656 তাাঁর মষত, ‘তাাঁর কবর এমনভাষব 
স্থাপন করা হষয়ষু িাষত মানুে দসখাষন দপৌঁুষত না পাষর। দসখাষন 
যিয়ারতকারীষদর কবষর দপৌঁুার জনয দকাষনা রাস্তা রাখা হয় যন। আর 
করবযি এমন যবশাল জায়োয় অবযস্থত নয় দি সকল যিয়ারতকারীর 
স্থান সংকুলান হষত পাষর। আর জায়োযিষত এমন দকাষনা জানালাও 
দনই িা যদষয় কবর দদখা িায়। বরং মানুেষক কবষর দপৌঁুা ও 
প্রতযেভাষব তা দদখা দর্থষক যবরত রাখা হষয়ষু। উপষরাক্ত প্রষতযকযি 
                                                           
655 ইবন তাইযময়া, মজমূ‘ ফাতাওয়া : (২৭/১০); ইবন তাইযময়া, আল-জাওয়াবুল 

বাযহর ফী িুওয়াযরল মাকাযবর : ৮২। 
656 ইবন তাইযময়া, মজমূ‘ ফাতাওয়া : (২৭/৯১); ইবন কুদামা, মুেনী : (৩/৫৫৯)। 
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কাষজর উষেশয হষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাষমর 
কবরেৃহষক ঈদ ও মূযত্ যহষসষব গ্রহণ করা দর্থষক রো করা।’ 

দতমযনভাষব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাষমর কবষরর দদয়াল 
স্পশ্ ও িুবন করাও তবধ্ নয়। ইমাম আহমদ রহ. বষলন, ‘আযম 
এিাষক (কবর স্পশ্ বা িুবন) তবধ্ বষল জাযন না।’ আুরাম রহ. 
বষলন, আযম মদীনার আষলমষদর দদষখযু, তারা কবষরর এক পাষশ 
দাাঁযড়ষয় সালাম দপশ কষরন। আবূ আবদুল্লাহ বষলন, ইবন উমার 
রাযদয়াল্লাহু আনহুমা এমনই করষতন। কবর স্পশ্ ও িুবন এ কারষণ 
অনবধ্ দি, িযদ তা আল্লাহর ইবাদত বা রাসূলুল্লাহর সম্মানাষর্্থ করা 
হয়, তাহষল তা হষব যশক্। মু‘আযবয়া রাযদয়াল্লাহু আনহু কা‘বা 
শরীষফর রুকষন শামী ও পযশ্চষমর রুকন স্পশ্ করষল ইবন আব্বাস 
রাযদয়াল্লাহু আনহুমা তাাঁর ওপর অসন্তুষ্ট হন। িযদও এ ধ্রষনর কাজ 
দুই রুকষন ইয়ামানীর দেষত্র করার যবধ্ান রষয়ষু। বস্তুত রাসূলুল্লাহর 
মৃতুযর কষয়কশ’ বুর পর যনযম্ত দকাষনা ঘষরর দদয়াষল এভাষব িুবন 
বা স্পশ্ করার মাধ্যষম নবীজীর ভাষলাবাসা বা সম্মান প্রকাশ পায় 
না। বরং তাাঁর প্রযত ভাষলাবাসা ও সম্মান প্রকাশ পায় বাযহযক ও 
আভযন্তরীণভাষব তাাঁর অনুসরণ এবং তাাঁর আনীত দীষন নতুন যকুু 
সংষিাজন তর্থা যবদ‘আত সৃযষ্ট না করার মাধ্যষম। আল্লাহ তা‘আলা 
বষলন, 

ِاِلَُكمِبِّفرِبَوَيغِبِلَِلُِٱُِكمُِبّبِبُيِبِتَبُّعوّنِٱفَِِلَِلَِٱُِتّب ونَُِِكنُتمِبِإّنِقُلبِِ﴿ ِلَِلُِٱوَُِِذنُوَبُكمب
 [ ٣٨: عمران ال] ﴾٣١ِِرَّحيمِ َِغُفور ِ
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“বল, ‘িযদ দতামরা আল্লাহষক ভাষলাবাস, তাহষল আমার অনুসরণ 
কর, আল্লাহ দতামাষদরষক ভাষলাবাসষবন।” [সূরা আষল ইমরান, 
আয়াত: ৩১] 

আর িযদ রাসূলুল্লাহর রওিার দদয়াল স্পশ্ বা িুবন ইবাদষতর জনয 
না হষয় দকবল আষবষের বষশ হয় যকংবা এমযন এমযন করা হয়, 
তাহষল তা হষব এমন ভ্রাযন্ত িাষত দকাষনা কলযাণ দনই। তাুাড়া তা 
হষব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম ও তাাঁর সাহাবীষদর 
আদশ্ ও যশো পযরপন্থী। তদ্রুপ এযি অজ্ঞ দলাকষদর জনয হষব 
েযতকর ও প্রবঞ্চক িারা দদখষল এসবষক ইবাদত মষন করষব।  

কলযাণ লাভ ও অকলযাণ দূর করার জনয নবীজীর কাষু প্রার্থ্না করা:  

যিয়ারতকারী দকাষনা কলযাণ লাভ বা অকলযাণ দূর করার জনয 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাষমর কাষু দদা‘আ করষবন না। 
এযি যশষক্র অন্তভু্ক্ত। আল্লাহ তা‘আলা বষলন,  

سِبُِعوّنِ دِبٱَِرب ُكمَُِِوقَاَلِ﴿
َ
ِأ ِالََِِتّجبب ونََِتكِبيَسِبََِّلّينَِٱِإّنَُِِكمب ِّعَباَدّتَِِعنِبِّبُ

 [ ١٢: اغفر] ﴾٦٠َِداّخرّينََِِجَهَنمَُِِخلُونََِسَيدِب

“আর দতামাষদর রব বষলষুন, দতামরা আমাষক ডাক, আযম 
দতামাষদর জনয সাড়া দদব। যনশ্চয় িারা অহঙ্কার বশত আমার 
ইবাদত দর্থষক যবমুখ র্থাষক, তারা অযিষরই লাযিত অবস্থায় জাহান্নাষম 
প্রষবশ করষব।” [সূরা, োযফর, আয়াত: ৬০] 

আল্লাহ তা‘আলা আরও বষলন, 

نَِ﴿
َ
بِٱَِوأ ِِّّجدََِمَسِ ل َحدِِٗلَِلِّٱَِمعَُِِعوا ِتَدِبِفََلِِلِّلَ

َ
 [ ٨١: اجلن] ﴾١٨ِاأ
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“আর যনশ্চয় মসযজদগুষলা আল্লাহরই জনয। কাষজই দতামরা আল্লাহর 
সাষর্থ অনয কাউষক দডষকা না।” [সূরা আল-যজন্ন, আয়াত: ১৮] 

আল্লাহ তা‘আলা তাাঁর নবীষক এ দঘােণা যদষত যনষদ্শ যদষয়ষুন দি, 
নবী যনষজও যনষজর কলযাণ ও অকলযাষণর মাযলক নন। আল্লাহ 
বষলন, 

مِبَِّل ِِقُل﴿
َ
اَِوَّلِِاعَِٗنفِبِّسِنّلَفِبِلُّكِأ اِٱِءََِشا َِِماِإَّّلَِِِضًّ  [ ٨١١: االعراف] ﴾لَِلُ

“বল, ‘আযম আমার যনষজর দকাষনা উপকার ও েযতর েমতা রাযখ 
না, তষব আল্লাহ িা িান।” [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ১৮৮] 

নবী দিষহতু যনষজই যনষজর লাভ-েযতর েমতা রাষখন না তাই 
অষনযর লাভ-েযতর েমতা রাখার দতা প্রশ্নই ওষঠ না। আল্লাহ 
তা‘আলা তাাঁষক উম্মষতর মষধ্য এ দঘােণাও যদষত বষলষুন। 
কুরআনুল কারীষম আল্লাহ বষলন,  

ِِلبِقُِِ﴿ مِبَِّل ِِإّن ّ
َ
 [ ٩٨: اجلن] ﴾٢١ِِارََشدَِِٗوَّلِِاَِض ِِٗلَُكمِبِلُّكِأ

“বল, ‘যনশ্চয় আযম দতামাষদর জনয না দকাষনা অকলযাণ করার েমতা 
রাযখ এবং না দকাষনা কলযাণ করার।” [সূরা আল-যজন্ন, আয়াত: ২১] 

আষয়শা রাযদয়াল্লাহু আনহা দর্থষক বযণ্ত, যতযন বষলন, িখন 

نّذرِبِ﴿
َ
ِٱِتََكَِعّشيََِِوأ

َ  [ ٩٨٥: الشعراء] ﴾٢١٤َِِربّيَِقِبلب

“আর তুযম দতামার যনকিািীয়ষদরষক সতক্ কর।” [সূরা আশ-
শু‘আরা, আয়াত: ২১৪] আয়াতযি অবতীণ্ হষলা, তখন রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম দাাঁযড়ষয় দেষলন। তারপর যতযন 
বলষলন, ‘দহ মুহাম্মাষদর দমষয় ফাযতমা, দহ আবদুল মুু্ত্তাযলষবর দমষয় 
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সাযফয়যা (নবীজীর ফুফু) এবং দহ আবদুল মুত্তাযলষবর বংশধ্র, আযম 
আল্লাহর হুকুম দর্থষক দতামাষদরষক রো করার দকাষনা েমতা রাযখ 
না। দতামরা আমার কাষু আমার সম্পদ দর্থষক িা িাওয়ার িাইষত 
পার।’ (আযম তা যদষত পারব; যকন্তু আল্লাহর হুকুষমর বযাপাষর আযম 
দতামাষদর িাযমন হষত পারব না)।657 

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাষমর কাষু দদা‘আ-ইযস্তেফার করার 
জনয আষবদন করা:  

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাষমর কাষু দকউ আল্লাহর 
দরবাষর যনষজর জনয দদা‘আ বা ইযস্তেফার করার আষবদন করষবন 
না। কারণ তাাঁর মৃতুযর মধ্য যদষয় এ সুষিাষের সমাযি ঘষিষু। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলন,  

َحُدُكْم اْنَقَطَع َعَملُهُ »
َ
 .«إَِذا َماَت أ

“দতামাষদর দকউ িখন মারা িায়, তখন তার আমল বন্ধ হষয় 
িায়।”658  

আর আল্লাহ তা‘আলার বাণী,  

َنُهمِبَِولَوِب﴿
َ
نُفَسُهمِبِا َِظلَُموِ ِإّذِأ

َ
ِلَرُسوُلِٱِلَُهمَُِِفرََِتغِبسِبٱوَِِلَِلَِٱَِفُروا َِتغِبسِبٱفَُِِءوكََِجا ِِأ

 [ ١٥: النساء] ﴾٦٤ِِارَّحيمِِٗاتََوابِِٗلَِلَِٱِلَوََجُدوا ِ

                                                           
657 সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ৫০৩।  
658 সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ২৬৮২।  
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“আর িযদ তারা- িখন যনজষদর প্রযত িুলুম কষরযুল তখন দতামার 
কাষু আসত অতুঃপর আল্লাহর কাষু েমা িাইত এবং রাসূলও 
তাষদর জনয েমা িাইত তাহষল অবশযই তারা আল্লাহষক তাওবা 
কবুলকারী, দয়ালু দপত।” [সূরা আন-যনসা, আয়াত: ৬৪]  

এযি রাসূষলর জীবেশার সাষর্থ সমৃ্পক্ত। তাই এ আয়াষতর মাধ্যষম 
তাাঁর মৃতুযর পর তাাঁর কাষু ইযস্তেফাষরর আষবদন করার তবধ্তা 
প্রমাযণত হয় না। কারণ, আল্লাহ তা‘আলা আয়াষত অতীতবািক যক্রয়া 
বযবহার কষরষুন; ভযবেযতবািক যক্রয়া বযবহার কষরন যন। 

আয়াতখাযন দস সম্প্রদাষয়র দেষত্র অবতীণ্ হষয়ষু, িারা রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাষমর জীবৎকাষল যুল। সুতরাং তা তাাঁর 
পরবত্ী দলাকষদর দেষত্র প্রষিাজয হষব না।  

নবীজী ও তাাঁর সাহাবীিষয়র কবর যিয়ারষতর এই যবধ্ান শুধু্ 
পুরুেষদর জনয। আর মযহলাষদর দেষত্র যবধ্ান হষলা, তাষদর জনয 
নবীজী বা অনয দিকাষরা কবরই যিয়ারত না করা উত্তম। কারণ, আবূ 
হুরায়রা রাযদয়াল্লাহু আনহু দর্থষক বযণ্ত, যতযন বষলন, 

ِ صىل اهلل عليه وسلم َزائَِراِت الُْقبُورِ »  «.لََعَن رَُسوُل اّللَّ

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম কবর যিয়ারতকারী 
মযহলাষদরষক অযভশাপ যদষয়ষুন।”659  

 

                                                           
659 যতরযমিী, হাদীস নং ৩২০।  
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মদীনায় দিসব জায়ো যিয়ারত করা সুন্নাত  

1. বাকী‘র কবরস্থান 

2. মসযজষদ কুবা 

3. শুহাদাষয় উহুষদর কবরস্থান 

বাকী‘র কবরস্থান 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাষমর িুে দর্থষক বাকী‘ 
মদীনাবাসীর প্রধ্ান কবরস্থান। এযি মসযজষদ নববীর দযেণ-পূব্ 
যদষক অবযস্থত। মদীনায় মৃতুয বরণকারী হাজার হাজার বযযক্তর কবর 
রষয়ষু এখাষন। এষদর মষধ্য রষয়ষু স্থানীয় অযধ্বাসী এবং বাইষর 
দর্থষক আেত যিয়ারতকারীেণ। এখাষন প্রায় দশ হাজার সাহাবীর 
কবর রষয়ষু। িাষদর মষধ্য রষয়ষুন (খাদীজা ও মায়মূনা রাযদয়াল্লাহু 
আনহুমা ুাড়া) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাষমর সকল স্ত্রী, 
কনযা ফাষতমা, পুত্র ইবরাহীম, িািা আব্বাস, ফুফু সুযফয়যা, নাতী 
হাসান ইবন আলী এবং জামাতা উসমান রাযদয়াল্লাহু আনহুম ুাড়াও 
অষনক মহান বযযক্ত।  

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম প্রায়ই বাকী‘র কবরস্থান 
যিয়ারত করষতন। দসখাষন যতযন বলষতন,  

لُوَن َوإِنَّا إِْن َشاَء » تَاُكْم َما تُوَعُدوَن َغًدا ُمؤَجَّ
َ
اَلُم َعلَيُْكْم َداَر قَْوٍم ُمْؤِمِننَي َوأ السَّ

ْهِل بَِقيِع الَْغْرقَد
َ
ُ بُِكْم الَِحُقوَن اللَُّهمَّ اْغِفْر أل   «اّللَّ
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(আসসালামু আলাইকুম দারা কাওযমম মুযমনীন ওয়া আতাকুম মা 
তুআ‘দুনা োদান মুআোলুনা ওয়া ইন্না ইনশাআল্লাহু যবকুম লাযহকূন, 
আল্লাহুম্মাে যফর যলআহযল বাকী‘ইর োরকাদ।) 

“দতামাষদর ওপর শাযন্ত বযেত্ দহাক দহ মুযমনষদর ঘর, দতামাষদরষক 
িার ওয়াদা করা হষয়যুল তা দতামাষদর কাষু এষসষু। আর 
আোমীকাল (যকয়ামত) পি্ন্ত দতামাষদর সময় বযধ্্ত করা হল। 
ইনশাআল্লাহ দতামাষদর সাষর্থ আমরা যমযলত হব। দহ আল্লাহ, বাকী‘ 
োরকাষদর অযধ্বাসীষদর েমা করুন।”660 

তাুাড়া দকাষনা দকাষনা হাদীষস এষসষু, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ 
ওয়াসাল্লামষক আল্লাহ তা‘আলা বাকী‘উল োরকাষদ িাষদর দাফন করা 
হষয়ষু তাষদর জনয েমা প্রার্থ্নার যনষদ্শ যদষয়ষুন। এক হাদীষস 
এষসষু, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলষুন, ‘আমার 
কাষু যজবরীল এষসযুষলন ...যতযন বলষলন, 

ْهَل اْْلَِقيِع فَتَْستَْغِفَر لَُهمْ »
َ
َِتَ أ
ْ
ْن تَأ
َ
ُمُرَك أ

ْ
 «إِنَّ َربََّك يَأ

“আপনার রব আপনাষক বাকী‘র কবরস্থাষন দিষত এবং তাষদর জনয 
দদা‘আ করষত বষলষুন।” আষয়শা রাযদয়াল্লাহু আনহা বলষলন, দহ 
আল্লাহর রাসূল, আযম কীভাষব তাষদর জনয দদা‘আ করষবা? যতযন 
বলষলন, তুযম বলষব,  

ُ الُْمسْ » يَاِر ِمَن الُْمْؤِمِننَي َوالُْمْسِلِمنَي َوَيرَْحُم اّللَّ ْهِل اَلِّ
َ
اَلُم لََعَ أ تَْقِدِمنَي السَّ

ُ بُِكْم لاَلَِحُقونَ  ِخِريَن َوإِنَّا إِْن َشاَء اّللَّ
ْ
 «.ِمنَّاَوالُْمْستَأ

                                                           
660 সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ৯৭৪; ইবন যহব্বান, হাদীস নং ৩১৭২।  
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(আসসালামু আ‘লা আহযলদ যদয়াযর যমনাল মুযমনীন ওয়াল মুসযলমীন 
ওয়া ইয়ারহামুল্লাহুল মুসতাকযদমীন যমন্না ওয়াল মুসতা’যখরীন ওয়া 
ইন্না ইনশাআল্লাহু যবকুম লালাযহকূন।)  

“মুযমন-মুসযলম বাযসন্দাষদর ওপর সালাম। আল্লাহ আমাষদর পূব্ ও 
পরবত্ী সবার ওপর রহম করুন। ইনশাআল্লাহ আমরা দতামাষদর 
সাষর্থ যমযলত হব।”661 

মসযজষদ কুবা’  

মদীনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম প্রযতযষ্ঠত প্রর্থম 
মসযজদ এযি। মক্কা দর্থষক মদীনায় যহজরষতর পষর্থ রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম প্রর্থষম কুবা662 পল্লীষত আমর ইবন 
আউফ দোষত্রর কুলুুম ইবন যহদষমর েৃষহ অবতরণ কষরন। এখাষন 
তাাঁর উি বাাঁষধ্ন। তারপর এখাষনই যতযন একযি মসযজদ যনম্াণ 
কষরন। এর যনম্াণকাষজ যতযন সশরীষর অংশগ্রহণ কষরন। এ 
মসযজষদ যতযন সালাত পড়ষতন। এযিই প্রর্থম মসযজদ রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম দিখাষন তাাঁর সাহাবীষদর যনষয় প্রকাষশয 
একসষঙ্গ সালাত আদায় কষরন। এ মসযজষদর যকবলা প্রর্থষম বাইতুল 
মাকযদষসর যদষক যুল। পষর যকবলা পযরবত্ন হষল কা‘বার যদষক 
এর যকবলা যনধ্্াযরত হয়।  

                                                           
661 সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ৯৭৪; অনুরূপ নাসাঈ, হাদীস নং ২০৩৯।  
662 মদীনার অদূষর একযি গ্রাষমর নাম। বত্মাষন এযি মদীনার অংশ।  
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রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম তাাঁর জীবষনর দশে যদন 
পি্ন্ত এ মসযজষদ সালাত আদায় করষত িাইষতন। সিাষহ অন্তত 
একযদন যতযন এ মসযজষদর যিয়ারষত েমন করষতন। ইবন উমার 
রাযদয়াল্লাহু আনহুমা তাাঁর অনুকরষণ প্রযত শযনবার মসযজষদ কুবার 
যিয়ারত করষতন। ইবন উমার রাযদয়াল্লাহু আনহুমা বষলন, ‘নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম প্রযত শযনবাষর দহাঁষি ও বাহষন িষড় 
মসযজষদ কুবায় দিষতন।’663 

মসযজষদ কুবার ফিীলত সম্পষক্ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ 
ওয়াসাল্লাম বষলন,  

َِتَ َهَذا الَْمْسِجَد َمْسِجَد ُقبَاٍء فََصىلَّ ِفيِه ََكَن ََلُ ِعْدَل ُعْمَرةٍ »
ْ
 «َمْن َخَرَج َحِتَّ يَأ

“দি বযযক্ত (ঘর দর্থষক) দবর হষয় এই মসযজদ অর্্থাৎ মসযজষদ কুবায় 
আসষব। তারপর এখাষন সালাত পড়ষব। তা তার জনয একযি 
উমরার সমতুলয।”664 

শুহাদাষয় উহুষদর কবরস্থান 

২য় যহজরীষত সংঘযিত উহুদ িুষদ্ধর শহীদষদর কবরস্থান যিয়ারত 
করা। তাষদর জনয দদা‘আ করা এবং তাষদর জনয রহমত প্রার্্থনা 
করা। সিাষহর দি দকাষনা যদন দি দকাষনা সময় যিয়ারষত িাওয়া 
িায়। অষনষক জুমাবার বা বৃহস্পযতবার িাওয়া উত্তম মষন কষরন, তা 
যঠক নয়। 

                                                           
663 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১১৯৩; সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১৩৯৯।  
664 নাসাঈ, হাদীস নং ৬৯৯; হাষকম, মুস্তাদরাক, হাদীস নং ৪২৭৯।  
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উযল্লযখত স্থানগুষলাষত িাওয়ার কর্থা হাদীষস এষসষু যবধ্ায় দসখাষন 
িাওয়া সুন্নাত। এুাড়াও মদীনাষত আষরা অষনক ঐযতহাযসক ও 
সৃ্মযতযবজযড়ত স্থান রষয়ষু। ইবাদত মষন না কষর দসসব পযরদশ্ন 
করাষত দকাষনা সমসযা দনই। দিমন, মসযজষদ যকবলাতাইন, মসযজষদ 
ইজাবা, মসযজষদ জুমা‘, মসযজষদ বনী হাষরুা, মসযজষদ ফাৎহ, 
মসযজষদ মীকাত, মসযজষদ মুসাল্লা ও উহুদ পাহাড় ইতযাযদ। যকন্তু 
দকাষনা ক্রষমই দসগুষলাষক ইবাদষতর জনয যনযদ্ষ্ট করা িাষব না।  

মসযজষদ যকবলাতাইন  

এযি একযি ঐযতহাযসক মসযজদ। মদীনা দর্থষক পাাঁি যকষলাযমিার দূষর 
খািরাজ দোষত্রর বানূ সালামা দোষত্র অবযস্থত। বনূ সালামা দোষত্রর 
মহল্লায় অবযস্থত হওয়ার কারষণ মসযজষদ যকবলাতাইনষক মসযজষদ 
বনী সালামাও বলা হয়। একই সালাত এই মসযজষদ দুই যকবলা তর্থা 
বাইতুল মাকযদস ও কা‘বাঘষরর যদষক পড়া হষয়যুল বষল এষক 
মসযজষদ যকবলাতাইন বা দুই যকবলার মসযজদ বলা হয়।  

বারা’ ইবন আষিব রাযদয়াল্লাহু আনহু দর্থষক বযণ্ত, ‘রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বাইতুল মাকযদষসর যদষক যফষর দোল 
বা সষতর মাস সালাত পষড়ষুন। তষব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ 
ওয়াসাল্লাম মষন মষন কা‘বামুখী হষয় সালাত পড়ষত িাইষতন। এরই 
দপ্রযেষত আল্লাহ তা‘আলা নাযিল কষরন,  

ََنَكِِءّ ِلَسَما ِٱِّفِِهَّكِوَجِبَِتَقل َبِِنََرىِ ِقَدِبِ﴿ ّ اَِضى ِتَرِبِلَةِٗقّبِبِفَلَُنَوَل  َِِّها ِرََِشطبَِِهَكِوَجِبِفََول 
بِٱ ىِلبَِٱِّجدَِّمسِبل ّۖ  [ ٨٥٥: اْلقرة] ﴾ِِۥ َرهَُِشطبِِوُُجوَهُكمِبِوا ِفََولِ ُِكنُتمِبَِماُِثِوََحيِبَِرا
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“আকাষশর যদষক বার বার দতামার মুখ যফরাষনা আমরা অবশযই 
দদখযু। অতএব, আমরা অবশযই দতামাষক এমন যকবলার যদষক 
যফরাব, িা তুযম পুন্দ কর। সুতরাং দতামার দিহারা মাসযজদুল 
হারাষমর যদষক যফরাও এবং দতামরা দিখাষনই র্থাক, তার যদষকই 
দতামাষদর দিহারা যফরাও।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৪৪] এ 
আয়াত নাযিল হবার সাষর্থ সাষর্থ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম 
কা‘বার যদষক যফষর িান।665 

ইবন সা‘দ উষল্লখ কষরন, ‘নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বানূ 
সালামার উষম্ম যবশর ইবন বারা’ ইবন মা‘রূর রাযদয়াল্লাহু ‘আনহুর 
সাোষত িান। তার জনয খাদয প্রস্তুত করা হয়। ইষতামষধ্যই দিাহর 
সালাষতর সময় ঘযনষয় আষস। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ 
ওয়াসাল্লাম তাাঁর সাহাবীষদর যনষয় দুই রাকাত সালাত পষড়ন। এরই 
মষধ্য কা‘বামুখী হওয়ার যনষদ্শ আষস। সাষর্থ সাষর্থ (সালাষতর 
অবযশষ্ট রাকাষতর জনয) যতযন কা‘বামুখী হষয় িান। এ দর্থষকই 
মসযজদযির নাম হষয় িায় মসযজষদ যকবলাতাইন বা দুই যকবলার 
মসযজদ।’666  

মদীনা মুনাওওয়ারা সংক্রান্ত যকুু যবদ‘আত 

১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম এর কবষরর উষেষশযই 
শুধু্ সফর করা।  

                                                           
665 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৯৯।  
666 ডইযলয়াস আবদুল েনী ., আল : যরয়যাআুা-মাসাযজদ আল-পৃ।১৮৬ . 
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২. হষজ েমনকারীষদর মাধ্যষম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ 
ওয়াসাল্লাষমর কাষু দকাষনা যকুু দিষয় পাঠাষনা।  

৩. মদীনায় প্রষবষশর পূষব্ দোসল করা। 

৪. মদীনায় প্রষবষশর সময় কুরআন ও হাদীষস বযণ্ত হয় যন এমন 
দদা‘আ বাযনষয় বলা। 

৫. মসযজষদ নববীষত প্রষবশ কষর দকাষনা সালাত আদাষয়র পূষব্ই 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাষমর কবর যিয়ারষতর জষনয 
িাওয়া। 

৬. কবষরর সামষন সালাষত দাাঁড়াষনার মত ডান হাত বাম হাষতর 
ওপর দরষখ হাত দবাঁষধ্ দাাঁড়াষনা। 

৭ দদা‘আ করার সময় কবষরর যদষক যফষর দদা‘আ করা। 

৮. কবষরর যদষক যফষর দদা‘আ করষল কবুল হষব মষন করা। 

৯. রাসূষলর সো তাাঁর সম্মাষনর উসীলা যদষয় দদা‘আ করা। 

১০. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাষমর কাষু সুপাযরশ 
িাওয়া। 

১১. এিা মষন করা দি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ 
ওয়াসাল্লামআমাষদর অবস্থা জাষনন। এরূপ মষন করা সুস্পষ্ট যশক্। 

১২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাষমর কবষরর দুাি যুদ্র 
পষর্থ বরকত লাষভর আশায় হাত ঢুকাষনা। এিাও যশক্।  
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১৩. বরকত লাষভর আশায় কবর িুবন অর্থবা স্পশ্ করা এবং 
কবষরর সাষর্থ লাষোয়া দকাষনা কাঠ দুায়া বা স্পশ্ করা। 

১৪. কবর যিয়ারষতর সময় ﴿َنُهمِبَِولَوِب
َ
نُفَسُهمِبِا َِظلَُموِ ِإّذِأ

َ
[١٥: النساء] ﴾....ِأ  

-(যনসা ৬৪ নং) আয়াত পড়া। 

১৫. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম এর কবষরর যদষক 
যফষর সালাত আদায় করা। 

১৬. কবষরর কাষু বষস কুরআন পাঠ বা যিযকর করা। 

১৭. প্রযত সালাষতর পরই কবর যিয়ারষতর জনয কবষরর কাষু 
িাওয়া। 

১৮. মসযজষদ প্রষবশ কষরই কবর যিয়ারত করার মানযসকতা। 

১৯. মসযজষদ নববীষত প্রষবশ করার সময় এবং দবর হওয়ার সময় 
কবষরর যদষক মুখ কষর র্থাকা। 

২০. দূর দর্থষক কবরষক উষেশয কষর যবনীতভাষব দাাঁযড়ষয় কান্নাকাযি 
করা। 

২১. সালাষতর পর পর আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ বলা। 

২২. মসযজষদর প্রর্থম অংশ বাদ যদষয় রওিাষত সালাত পড়া উত্তম 
মষন করা।  

২৩. মদীনার মসযজদুর রাসূল এবং কুবা’ মসযজদ ুাড়া অনয 
মসযজষদ সাওয়াষবর উষেষশয েমন করা। 

২৪. প্রযতযদন বাকী‘ কবরস্থান যিয়ারত করা। 
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২৫. উহুষদর শহীদষদর কবষরর কাষু যেষয় তাষদর কাষু যকুু 
িাওয়া। তাষদর যদষক যফষর দদা‘আ করা। 

২৬. মসযজদ দর্থষক দবর হওয়ার সময় দপুন যদষক উষটা দহাঁষি দবর 
হওয়া। 

২৭. মদীনার মাযি বষয় যনষয় দবড়াষনা।  
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হজ-উমরার আমলসমূষহর সংযেি ইযতহাস 

বাইতুল্লাহ’র তাওয়াফ  

বাইতুল্লাহ’র তাওয়াফ কা‘বাঘর যনম্াষণর পর দর্থষকই শুরু হষয়ষু। 
আল্লাহ তা‘আলা বষলন, 

ِِِإَوذِب﴿
ب
ببِِنَابََوأ َِٱَِمََكنَِِهّيمََِر ِّلّ نِّتِيِبۡلب

َ
َِِّّلِِأ ِِّبِِكِبتُشب ّرِبِاَشيب ِئّفّيَِلّلَطا ِِّّتَِبَيِبَِوَطه 

َكعِّٱوَِِئّّميََِقا ِلِبٱوَِ ُجودِّٱِلر   [ ٩١: اْلج] ﴾٢٦ِلس 

“আর স্মরণ কর, িখন আমরা ইবরাহীমষক দস ঘষরর (বাইতুল্লাহ’র) 
স্থান যনধ্্ারণ কষর যদষয়যুলাম এবং বষলযুলাম, ‘আমার সাষর্থ 
কাউষক শরীক করষব না এবং আমার ঘরষক পাক সাফ রাখষব 
তাওয়াফকারী, রুকূ-সাজদাহ ও দাাঁযড়ষয় সালাত আদায়কারীর জনয।” 
[সূরা আল-হাে, আয়াত: ২৬] আল্লাহ তা‘আলা আষরা বষলন, 

نِعّيَلَِٰ ِِإَوسِبِمَِّهَِر ِإّببِِإَّلِ ِنَا ِوََعّهدِب﴿
َ
َّراِأ َكعِّٱوَِِّكفّيََِع ِلِبٱوَِِئّفّيَِلّلَطا ِِّّتَِبَيِبَِطه  ِلر 

ُجودِّٱ  [ ٨٩٤: اْلقرة] ﴾١٢٥ِِلس 

“আর আমরা ইবরাহীম ও ইসমাঈলষক দাযয়ত্ব যদষয়যুলাম দি, 
দতামরা আমার েৃহষক তাওয়াফকারী, ই‘যতকাফকারী ও রুকূ-
সাজদাকারীষদর জনয পযবত্র কর।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: 
১২৫] উভয় আয়াত দর্থষক বুঝা িায়, কা‘বা যনম্াষণর পর দর্থষকই 
তাওয়াফ শুরু হষয়ষু।  

রমল ও ইিযতবা 

রমষলর অর্্থ হষে, ঘনঘন পা দফষল শরীর দুযলষয় বীরদষপ্ দ্রুত 
িলা। ইিযতবার অর্্থ হষে, িাদর ডান বেষলর যনষি দরষখ ডান কাাঁধ্ 
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উনু্মক্ত রাখা। রমল ও ইিযতবা শুরু হয় সিম যহজরীষত। রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম েষ্ঠ যহজরীষত মক্কার মুশযরকষদর সাষর্থ 
সযন্ধ কষর হুদায়যবয়া দর্থষক উমরা না কষরই মদীনায় যফষর িান। 
হুদায়যবয়ার সযন্ধ অনুিায়ী পরবত্ী বুর যিলকদ মাষস যতযন উমরা 
করার উষেষশয আবার মক্কায় আষসন। এ বুর সাহাবীষদর দকউ 
দকউ জ্বরাক্রান্ত হষয়যুষলন। ইবন আব্বাস রাযদয়াল্লাহু আনহুমার 
বণ্না দর্থষক বুঝা িায় দি, মক্কার মুশযরকরা মুসযলমষদরষক যনষয় বযঙ্গ 
কষর এভাষব বলাবযল করষত লােল,  

ِ صىل اهلل عليه  َمَرُهُم رسول اّللَّ
َ
إِنَُّه َيْقَدُم َعلَيُْكْم َوقَْد وََهنَُهْم ُحَّمَّ َيِْثَِب فَأ

ْكننَْيِ  ْن َيْمُشوا َما َبنْيَ الرُّ
َ
ْشَواَط اثلَّاَلثََة ، َوأ

َ
ْن يَْرُملُوا األ

َ
ْن وسلم أ

َ
 َولَْم َيْمنَْعُه أ

ْشَواَط ُُكََّها إاِلَّ اإِلْبَقاُء َعلَيِْهمْ 
َ
ْن يَْرُملُوا األ

َ
ُمَرُهْم أ

ْ
 .يَأ

এমন এক সম্প্রদায় দতামাষদর কাষু আসষু, ইয়াুযরষবর 667 জ্বর 
িাষদরষক দুব্ল কষর যদষয়ষু।668 একর্থা শুষন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইযহ ওয়াসাল্লাম সাহাবীষদরষক রমল অর্্থাৎ ঘনঘন পা দফষল 
শরীর দুযলষয় বীরদষপ্ দ্রুত িলার যনষদ্শ যদষলন, িাষত মুশযরকরা 
বুষঝ দনয় দি, মুযমন কখষনা দুব্ল হয় না। একই উষেষশয যতযন 
রমষলর সাষর্থ সাষর্থ ইিযতবা অর্্থাৎ িাদর ডান বেষলর যনষি দরষখ 
ডান কাাঁধ্ উনু্মক্ত রাখারও যনষদ্শ যদষলন। দসই দর্থষক রমল ও 
ইিযতবার যবধ্ান িালু হষয়ষু।  

                                                           
667 মদীনার পূষব্র নাম। 
668 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৬০২; সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১২৬৪।  
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িমিষমর পাযন ও সাফা মারওয়ার সাঈ  

ইবন আব্বাস রাযদয়াল্লাহু আনহুমা বষলন, ‘ইবরাহীম আলাইযহস 
সালাম হাষজরা669 ও তার দুগ্ধষপােয যশশু ইসমাঈলষক যনষয় এষলন 
এবং বাইতুল্লাহ’র কাষু িমিষমর ওপর একযি োষুর কাষু 
রাখষলন। মক্কায় দস সময় জনমানষবর দকাষনা যিহ্ন যুল না। তখন 
দসখাষন দকাষনা পাযন যুল না। এক পাষত্র দখজুর ও একযি মশষক 
পাযন দরষখ ইবরাহীম আলাইযহস সালাম যফষর িাওয়ার জনয রওয়ানা 
হষলন। ইসমাঈল আলাইযহস সালাষমর মা তার যপুু যনষলন। 
বলষলন, এই জনমানবশূনয তৃণ-লতাহীন মরুভূযমষত আমাষদরষক 
দরষখ আপযন দকার্থায় িাষেন? যতযন একাযধ্কবার ইবরাহীম 
আলাইযহস সালামষক এ প্রশ্ন করষলন। ইবরাহীম তার প্রযত ভ্রূষেপও 
না কষর সামষনর যদষক এযেষয় িলষলন। অতুঃপর হাষজরা বলষলন, 
‘আল্লাহ যক আপনাষক এর যনষদ্শ যদষয়ষুন? ইবরাহীম আ. উত্তর 
করষলন: হযাাঁ। তখন হাষজরা বলষলন, ‘তাহষল আল্লাহ আমাষদরষক 
বংস করষবন না’। হাষজরা যফষর এষলন। আর ইবরাহীম আলাইযহস 
সালাম িলষত িলষত সাযনয়যার যনকি যেষয় র্থামষলন। তারা তাাঁষক 
দদখষত পাযেল না। যতযন যকবলামুখী হষয় উভয় হাত তুষল যনষোক্ত 
দদা‘আ করষলন, 

ِ َِرَبَنا ِ﴿ سِبِإّن ّ
َ
َّيّّتِِّمنَِكنُتِأ ِِّبَّوادِ ُِذر  بِٱِتَّكِبَيِبِّعندَِِع َِزرِبِذّيَِغيب ِّۖل َِّلُقّيُموا َِِرَبَناُِمَحَر

َِِعلبِجِبٱفَِِةَِلَصلَوِ ٱ فب
َ
ّنََِِدةِٗأ ّنَُِِهمزُقِبرِبٱوَِِّهمِبإََّلِبِوّيِ َتهِبِنلَاّسِٱِم  ِلََعَلُهمِبِتِّثلََمَر ِٱِم 

 [ ٣٩: ابراهيم] ﴾٣٧ُِكُرونَِيَشِب

                                                           
669 সযঠক উচ্চারণ হাজার। 
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“দহ আমাষদর রব, যনশ্চয় আযম আমার যকুু বংশধ্রষদরষক ফসলহীন 
উপতযকায় দতামার পযবত্র ঘষরর যনকি বসযত স্থাপন করালাম। দহ 
আমাষদর রব, িাষত তারা সালাত কাষয়ম কষর। সুতরাং যকুু 
মানুষের হৃদয় আপযন তাষদর যদষক ঝুাঁযকষয় যদন এবং তাষদরষক 
যরযিক প্রদান করুন ফল-ফলাযদ দর্থষক, আশা করা িায় তারা 
শুকযরয়া আদায় করষব।” [সূরা ইবরাহীম, আয়াত: ৩৭] 

হাষজরা ইসমাঈল আলাইযহস সালামষক দুধ্ পান করাষত লােষলন 
এবং যনষজ ঐ পাযন পান করষত লােষলন। পাষত্রর পাযন দশে হষয় 
দেষল যতযন যপপাসাত্ হষলন। যপপাসাত্ হষলা সন্তানও। সন্তানষক 
যতযন দতষ্টায় ুিফি করষত দদষখ দূষর সষর দেষলন, িাষত এ 
অবস্থায় সন্তানষক দদষখ কষ্ট দপষত না হয়। কাষু দপষলন সাফা 
পাহাড়। যতযন সাফায় আষরাহণ কষর উপতযকার যদষক মুখ কষর 
দাাঁড়াষলন দকাষনা িাত্রীদল দদখা িায় যক-না, িাষদর কাষু খাদয ও 
পানীয় র্থাকষব। কাউষক দদখষত না দপষয় সাফা দর্থষক যতযন দনষম 
এষলন। উপতযকায় দপৌঁুষল যতযন তাাঁর কাযমজ দিষন ধ্ষর পযরশ্রান্ত 
বযযক্তর মষতা দ্রুত িলষলন। উপতযকা অযতক্রম করষলন। অতুঃপর 
মারওয়ায় আষরাহণ করষলন। মারওয়ায় দাাঁযড়ষয়ও যতযন তাযকষয় 
দদখষলন কাউষক দদখা িায় যক-না। কাউষক দদখষত না দপষয় দনষম 
এষলন মারওয়া দর্থষক। ুুষি দেষলন আবার সাফা পাহাষড়। এভাষবই 
দু’পাহাষড়র মাষঝ সাতবার দদৌড়াষদৌযড় করষলন। ইবন আব্বাস 
রাযদয়াল্লাহু আনহুমা বষলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম 
বষলষুন, 

 .«فََذلَِك َسْعُ اَلَّاِس بَيْنَُهَما»
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এযিই হষলা সাফা-মারওয়ার মাষঝ মানুষের সাঈ (করার কারণ)। 
যতযন মারওয়ার ওপর র্থাকাকাষল একযি আওয়াজ শুনষত দপষয় 
যনজষক লেয কষর বলষলন, ‘র্থাষমা!’ যতযন আবারও আওয়াজযি 
শুনষত দপষয় বলষলন, শুনষত দপষয়যু; তষব দতামার কাষু দকাষনা 
ত্রাণ আষু যক-না তাই বষলা। এরপর যতযন দদখষলন, িমিষমর 
জায়োয় একজন যফযরশতা তার পাষয়র দোাঁড়াযল বা পাখা যদষয় মাযি 
খুাঁড়ষু। এক পি্াষয় দসখান দর্থষক পাযন দবর হল। যতযন হাউষজর 
মষতা কষর বাযলর বাাঁধ্ যদষয় পাযন আিকাষত লােষলন। ইবন আব্বাস 
রাযদয়াল্লাহু আনহুমা বষলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম 
বষলষুন, 

ْو قَاَل لَْو لَْم َتْغرِْف ِمَن الَْماِء »
َ
مَّ إِْسَماِعيَل لَْو تََرَكْت َزْمَزَم ، أ

ُ
ُ أ لَََكنَْت  -يَرَْحُم اّللَّ
 .«َعيْنًا َمِعينًا

“আল্লাহ ইসমাঈষলর মাষয়র ওপর রহম করুন। যতযন িমিমষক 
দুষড় যদষল, বণ্নান্তষর-িমিষমর পাযন না উঠাষল, িমিম একযি 
িলমান ঝরণায় পযরণত হত।” 

যফযরশতা হাষজরাষক বলষলন,  

بُوهُ َوإِنَّ اهلَل اَل يَُضيُِّع »
َ
يَْعِة فَإِنَّ َهُهنَا َبيَْت اهلِل يَبْنِيِه َهَذا الُْغاَلُم َوأ اَل َُتَاِِف ِمَن الضَّ

ْهلَهُ 
َ
 «أ

“দতামরা বংস হওয়ার ভয় কষরা না, দকননা এখাষন হষব বাইতুল্লাহ, 
িা যনম্াণ করষব এই দুষল ও এর যপতা। আর আল্লাহ তাাঁর 
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পযরবারষক বংস করষবন না।”670 

এ িমিষমর পাযন যদষয় ইসরা ও যম‘রাষজর রাষত রাসূল িমিষমর 
পাযন যদষয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাষমর বুক দধ্ায়া 
হষয়ষু। আবূ ির রাযদয়াল্লাহু আনহু দর্থষক বযণ্ত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলষুন, 

اَلم َفَفَرَج َصْدرِي ُثمَّ َغَسلَُه بَِماِء » يُل َعلَيِْه السَّ َل ِجَْبِ َة َفَْنَ
نَا بَِمكَّ

َ
فُِرَج َسْقِِف َوأ

فَْرَغَها ِِف َص 
َ
ْدرِي ُثمَّ َزْمَزَم ُثمَّ َجاَء بَِطْسٍت ِمْن َذَهٍب ُمْمتَِلٍئ ِحْكَمًة َوإِيَمانًا فَأ

ْنيَا َماِء اَلُّ َخَذ بِيَِدي َفَعَرَج إََِل السَّ
َ
ْطبََقُه ُثمَّ أ

َ
 .«أ

“মক্কায় অবস্থানকাষল একযদন আমার ঘষরর ুাদ ফাাঁক করা হষলা। 

এরপর যজবরীল আলাইযহস সালাম দনষম আসষলন। যতযন আমার বুক 
যবদীণ্ কষর িমিষমর পাযন যদষয় তা দধ্ৌত করষলন। এরপর যতযন 
যহকমত ও ঈমাষন পযরপূণ্ স্বষণ্র একযি দেি যনষয় এষস আমার 
বষে দঢষল যদষলন। অতুঃপর বে দজাড়া লাযেষয় আমার হাত ধ্ষর 
যনকিবত্ী আসমাষন আষরাহণ করষলন।”671 

আরাফায় অবস্থান  

 ইবরাহীম আলাইযহস সালাম আরাফাষত অবস্থান কষরষুন 

ইবন যমরবা আনসারী আমাষদর কাষু এষস বলষলন, আযম 
আপনাষদর কাষু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাষমর 
প্রযতযনযধ্। যতযন বষলষুন,  

                                                           
670 ঘিনাযি যবস্তাযরত দদখুন: সহীহ সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৩৬৪।  
671 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৬৩৬। 
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اَلمَ  إِبَْراِهيَم َعلَيْهِ  إِرِْث  ِمنْ  إِرٍْث  لََعَ  َمَشاِعِرُكْم هذه فَإِنَُّكمْ  لََعَ  ُكونُوا»  «.السَّ

“দতামরা হষজর মাশাষয়ষর (হষজর যবযধ্-যবধ্ান পালষনর যবষশে 
যবষশে স্থান) অবস্থান কর। দকননা দতামরা দতামাষদর যপতা 
ইবরাহীষমর ঐযতষহযর ওপর রষয়ু।”672 এর অর্্থ ইবরাহীম 
আলাইযহস সালাম আরাফায় অবস্থান কষরযুষলন, দস যহষসষব 
আমরাও কযর। 

 হজ সম্পাদনকারী নবীেণ আলাইযহস সালাম আরাফায় অবস্থান 
কষরষুন 

রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম আষরা বষলন, উত্তম দদা‘আ 
হষে আরাফার যদষনর দদা‘আ আর দসই বাকয িা আযম ও আমার 
পূব্বতী নবীেণ বষলযু,  

ٍء قَِدير» يَك ََلُ ََلُ الُْملُْك َوََلُ اْْلَْمُد وَُهَو لََعَ ُُكِّ ََشْ ُ وَْحَدُه اَل ََشِ  «اَل إََِلَ إاِلَّ اّللَّ

“আল্লাহ ুাড়া দকাষনা ইলাহ দনই, যতযন এক, তাাঁর দকাষনা শরীক 
দনই, রাজত্ব ও সমস্ত প্রশংসা তাাঁর জনয। যতযন সব্ শযক্তমান।”673 এ 
হাদীস দর্থষক বুঝা িায় আযবয়াষয় যকরাম আলাইযহমাস সালাম 
আরাফায় অবস্থান কষর দদা‘আ কষরষুন।  

মুিদাযলফায় অবস্থান  

ইবরাহীম আলাইযহস সালামষক আল্লাহ তা‘আলা হষজর দি পদ্ধযত 
যশযখষয়যুষলন তাষত মুিদাযলফায় অবস্থানও যশো যদষয়যুষলন। 
                                                           
672 নাসাঈ, হাদীস নং ৩০১৪; যতরযমিী, হাদীস নং ৮৮৩।  
673 যতরযমিী, হাদীস নং ৩৫৮৫।  
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রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম ইবরাহীম আলাইযহস 
সালাষমর পদাঙ্ক অনুসরণ কষরযুষলন। যতযন বষলষুন,  

بِيُكْم إِبَْراِهيمَ »
َ
 َمَشاِعِرُكْم فَإِنَُّكْم لََعَ إِرٍْث ِمْن إِرِْث أ

 .«قُِفوا لََعَ

“দতামরা দতামাষদর মাশাষয়র (তর্থা আরাফা, মুিদাযলফা ও যমনা)-এ 
অবস্থান কষরা। কারণ, দতামরা দতামাষদর যপতা ইবরাহীষমর দরষখ 
িাওয়া যবধ্াষনর উত্তরাযধ্কার।”674 এ দর্থষক বুঝা িায়, আরাফা, 
মুিদাযলফা ও যমনা- প্রযতযি স্থাষনই ইবরাহীম আলাইযহস সালাম 
অবস্থান কষরযুষলন।  

যমনায় অবস্থান  

ইবরাহীম আলাইযহস সালাম যমনায় অবস্থান কষরযুষলন। তাুাড়া 
যবযভন্ন বণ্নায় দদখা িায়, সত্তরজন নবী-রাসূল আলাইযহমুস সালাম 
যমনায় অবযস্থত মসযজষদ খাইষফ সালাত আদায় কষরষুন। রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলন,  

وِف َولََقْد َصىلَّ ِِف » اًجا َعلَيِْهْم ِثيَاُب الصُّ وَْحاِء َسبُْعوَن نَِبيًّا ُحجَّ لََقْد َسلََك فَجَّ الرَّ
 «.اْْلَيِْف َسبُْعوَن نَِبيًّاَمْسِجِد 

“ফাে-রাওহা যদষয় সত্তরজন নবী পশমী কাপড় পষর হজ করষত 
যেষয়যুষলন এবং মসযজষদ খাইষফ সত্তরজন নবী সালাত আদায় 
কষরযুষলন।”675  

অনয হাদীষস এষসষু, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম 
                                                           
674 আবূ দাঊদ, হাদীস নং ১৯১৯।  
675 মুস্তাদরাক হাষকম, (২/৬৫৩), হাদীস নং ৪১৬৯।  
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বষলষুন,  

ِنِّ  ُموَس  ِمنُْهمْ  نَِبيًّا َسبُْعونَ  اْْلَيِْف  َمْسِجدِ  ِِف  َصىلَّ »
َ
ْنُظرُ  َكأ

َ
 َعبَاَءتَانِ  وََعلَيْهِ  إَِِلْهِ  أ

َطامِ  َُمُْطومٌ  شنؤة ابل من بعْي لَع حمرم وَُهوَ  َقَطَوانِيَّتَانِ   .«ِضْفَرانِ  ََلُ  ِِلٍف  ِِبِ

“মসযজষদ খাইষফ সত্তরজন নবী সালাত আদায় কষরষুন, মূসা 
আলাইযহস সালাম তাষদর অনযতম। আযম দিন তার যদষক তাযকষয় 
আযু। তার োষয় দু’যি কুতওয়ানী িাদর জড়াষনা। যতযন দুই গুে 
সংবযলত লাোম যবযশষ্ট উষির উপর ইহরাম দবাঁষধ্ বষস আষুন।”676 

জামরায় কঙ্কর যনষেপ  

ইবন আব্বাস রাযদয়াল্লাহু আনহুমা দর্থষক বযণ্ত, যতযন বষলন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলষুন, 

يَْطاُن ِعنَْد َْجَْرةِ » اَلُم الَْمنَاِسَك َعَرَض ََلُ الشَّ ِ َعلَيِْه السَّ ََت إِبَْراِهيُم َخِليُل اّللَّ
َ
ا أ لَمَّ

رِْض ُثمَّ َعَرَض ََلُ ِعنَْد اجْلَْمَرِة اثلَّاِنيَِة 
َ
الَْعَقبَِة فََرَماُه بَِسبِْع َحَصيَاٍت َحِتَّ َساَخ ِِف األ

رِْض ُثمَّ َعْرَض ََلُ ِِف اجْلَْمَرِة اثلَّاثِلَِة فََرَماُه فََرَماُه بَِسبِْع حَ 
َ
َصيَاٍت َحِتَّ َساَخ ِِف األ

يَْطاَن  ُ َعنُْه: الشَّ رِْض. قَاَل اْبُن َعبَّاٍس رََِضَ اّللَّ
َ
بَِسبِْع َحَصيَاٍت َحِتَّ َساَخ ِِف األ
بِيُكْم تَتَِّبُعونَ 

َ
 «.تَرُْْجُوَن َوملَة أ

“ইবরাহীম খলীলুল্লাহ আলাইযহস সালাম িখন হষজর যবযধ্-যবধ্ান 
আদায় করযুষলন। তখন জামরাতুল আকাবার কাষু তাাঁর সামষন 
শয়তান উপযস্থত হল। যতযন শয়তানষক সাতযি পার্থর মারষলন। ফষল 
দস মাযিষত ঢুষক দেল। এরপর দস আবার যিতীয় জামরায় উপযস্থত 
                                                           
676 মু‘জামুল কাবীর : (১১/৪৫২), হাদীস নং ১২২৮৩। এর একাংশ, মুস্তাদরাষক 

হাষকম : (২/৬৫৩), হাদীস নং ৪১৬৯)। 
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হষলা। যতযন আবার সাতযি পার্থর মারষলন। ফষল দস মাযিষত ঢুষক 
দেল। এরপর দস আবার তৃতীয় জামরায় উপযস্থত হল। যতযন আবার 
সাতযি পার্থর মারষলন। ফষল দস মাযিষত ঢুষক দেল। ইবন আব্বাস 
রাযদয়াল্লাহু আনহুমা বষলন, দতামরা শয়তানষক পার্থর মাষরা আর 
দতামাষদর যপতা ইবরাহীষমর দীষনর অনুসরণ কর।”677  

তষব এিা মষন করা কখষনা সমীিীন হষব না দি, বত্মাষন িারা 
পার্থর যনষেপ করষু তারা শয়তানষক আঘাত করষু; বরং আমরা 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লামষক অনুসরণ কষরই আল্লাহর 
যিযকরষক সমুন্নত রাখার জনয কঙ্কর যনষেপ কষর র্থাযক। রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলন,  

َواُف بِاْْلَيِْت َوبَ » َماِر إِلقَاَمِة ِذْكِر اّللَّ إِنََّما ُجِعَل الطَّ َفا َوالَْمْرَوِة َوَرِْمُ اجْلِ  «نْيَ الصَّ

“বাইতুল্লাহ’র তাওয়াফ, সাফা-মারওয়ার মষধ্য সাঈ এবং জামরায় 
পার্থর যনষেষপর যবধ্ান আল্লাহর যিক র কাষয়ষমর উষেষশয করা 
হষয়ষু।”678  

 

                                                           
677 সহীহুত-তারেীব ওয়াত-তারহীব, হাদীস নং ১১৫৬। 
678 যতরযমিী, হাদীস নং ৯০২; জাষমউল উলূম : ১৫০৫ (তষব এর সনদ দুব্ল)। 
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নবম অধ্যায়: মক্কার পযবত্র ও ঐযতহাযসক স্থানসমূহ  

পযবত্র স্থানসমূহ  

ঐযতহাযসক স্থানসমূহ  
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হজ-উমরার পযবত্র স্থানসমূষহর পযরযিযত 

পযবত্র স্থানসমূহ:  

কা‘বাঘর  

 ইবাদষতর উষেষশয িমীষন সব্প্রর্থম স্থাযপত হয় কা‘বাঘর। 
আল্লাহ তা‘আলা বষলন, 

َوَلِِإّنَِ﴿
َ
ِِّىَوُهدُِِٗمَباَرٗكِِبَّبَكةَِِلَََّلّيِلّلَناّسُِِوّضعَِِت َِبيِبِأ : عمران ال] ﴾٩٦ِلَّميََِع ِلِبل 
٧١ ] 

“যনশ্চয় প্রর্থম ঘর, িা মানুষের জনয স্থাপন করা হষয়ষু, তা মক্কায়। 
িা বরকতময় ও সৃযষ্টকুষলর জনয যহদায়াত।” [সূরা আষল ইমরান, 
আয়াত: ৯৬]  

আবূ ির যেফারী রাযদয়াল্লাহু আনহু একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইযহ ওয়াসাল্লামষক বলষলন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, িমীষন সব্প্রর্থম 
দকান মসযজদ স্থাযপত হষয়ষু? যতযন বলষলন, মসযজষদ হারাম।679  

 প্রায় পাাঁি হাজার বুর পূষব্ ইবরাহীম ও ইসমাঈল আ. মক্কা 
নেরীষত পযবত্র কা‘বাঘর পুণযনম্াষনর যনষদ্শ পান। তারা উভষয় 
তা যনম্াণ কষরন। এই যনম্াষণর যবেয়যি পযবত্র কুরআন ও 
হাদীষস যবষশেভাষব স্থান দপষয়ষু।680

 

                                                           
679 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৩৬৬। 
680 যবস্তাযরত দ্রষ্টবয: সূরা বাকারার ১২৭ আয়াষতর তাফসীর। আষরা দদখুন: সহীহ 

বুখারী, হাদীস নং ৩৩৬৪। 
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 অষনক ঐযতহাযসষকর মষত কা‘বাঘর ১২ (বাষরা) বার যনম্াণ 
পুনুঃযনম্াণ ও সংস্কার করা হষয়ষু। যনষি যনম্াতা, পুনুঃযনমা্তা ও 
সংস্কারষকর নাম উষল্লখ করা হষলা:  

১. যফযরশতা ২. আদম ৩. শীু ইবন আদম ৪. ইবরাহীম ও ইসমাঈল 
আলাইযহমুস সালাম ৫. আমাষলকা সম্প্রদায় ৬. জুরহুম দোত্র ৭. 
কুসাই ইবন যকলাব ৮. কুরাইশ ৯. আবদুল্লাহ ইবন িুবাষয়র 
রাযদয়াল্লাহু আনহু (৬৫ যহ.) ১০. হাোজ ইবন ইউসুফ (৭৪ যহ.) ১১. 
সুলতান মারদান আল-উসমানী (১০৪০ যহ.) এবং বাদশাহ ফাহদ 
ইবন আবদুল আজীজ (১৪১৭ যহ.)।681  

 সুলতান মারদান আল উসমাযনর সংস্কাষরর পর বাদশাহ ফাহষদর 
সংস্কার কাি্ক্রম হষলা সব্াষপো বযাপক।  

কা‘বাঘষরর তদঘয্-প্রস্থ ও উচ্চতা  

উচ্চতা মুলতািাষমর 
যদষক তদঘ্য 

হাতীষমর 
যদষক 
তদঘ্য 

রুকষন 
ইয়ামানী ও 
হাতীষমর 
মাঝখাষনর 

তদঘ্য 

হাজষর 
আসওয়াদ ও 

রুকষন 
ইয়ামানীর 
মাঝখাষনর 

তদঘ্য 

                                                           
681 ড. মুহাম্মদ ইযলয়াস আবু্দল েনী : তারীখু মাক্কাযতল মুকাররামা, পৃ. ৩৪, 

মাতাযবউর রাশীদ, মদীনা মুনাওয়ারা। 
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১৪ 
যমিার 

১২.৮৪ 
যমিার 

১১.২৮ 
যমিার 

১২.১১ 
যমিার 

১১.৫২ 
যমিার 

যকয়ামষতর অনযতম বড় আলামত হষে, এক হাবশী কা‘বাঘর বংস 
কষর দফলষব। এরপর কা‘বা ঘর আর যনযম্ত হষব না। কা‘বা ঘর 
বংষসর ঘিনা দসই যদন ঘিষব দিযদন ‘আল্লাহ’ ‘আল্লাহ’ বলার মত 
দকাষনা দলাক পৃযর্থবীষত র্থাকষব না। এরপর যকয়ামত সংঘযিত হষব।  

হাজষর আসওয়াদ (কাষলা পার্থর)  

 কা‘বাঘষরর দযেণ-পূব্ দকাষণ, িমীন দর্থষক ১.১০ যমিার উচ্চতায় 
হাজষর আসওয়াদ স্থাযপত। হাজষর আসওয়াদ তদষঘ্য ২৫ 
দসযিযমিার ও প্রষস্থ ১৭ দসযিযমিার।  

 পূষব্ হাজষর আসওয়াদ এক খণ্ড যুল, কারামাতা সম্প্রদায় ৩১৯ 
(যতনশত উযনশ) যহজরীষত পার্থরযি উযঠষয় যনজষদর অঞ্চষল 
যনষয় িায়। দসসময় পার্থরযি দভষঙ ৮ (আি) িুকষরা হষয় িায়। 
এ িুকষরাগুষলার সবষিষয় বড়যি দখজুষরর মষতা। িুকষরাগুষলা 
বত্মাষন অনয আষরকযি পার্থষর প্রযতস্থাপন করা হষয়ষু, িার 
িারপাষশ দদওয়া হষয়ষু রুপার বড্ার। তাই রুপার বড্ারযবযশষ্ট 
পার্থরযি িুবন নয় বরং তাষত স্থাযপত হাজষর আসওয়াষদর 
িুকষরাগুষলা িুবন বা স্পশ্ করষত পারষলই দকবল হাজষর 
আসওয়াদ িুবন বা স্পশ্ করা হষয়ষু বষল ধ্রা হষব।  

 ইবন আব্বাস রাযদয়াল্লাহু আনহুমা দর্থষক বযণ্ত, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলন, 

ْسوَُد ِمَن اجْلَنَِّة وَُهوَ »
َ
َشدُّ  نََزَل اْْلََجُر األ

َ
ََبِ وِف رواية ُهَو أ

َشدُّ َبيَاًضا ِمَن اللَّ
َ
أ
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 «.َبيَاًضا ِمَن اثلَّلِْج فََسوََّدتُْه َخَطايَا بًَِن آَدمَ 

“হাজষর আসওয়াদ জান্নাত দর্থষক দনষম এষসষু। আর এর রং 
দুষধ্র দিষয় সাদা। অনয বণ্নায়, বরষফর দিষয়ও সাদা যুল। 
পষর আদম-সন্তাষনর পাপ তাষক কাষলা কষর দদয়।”682  

 অপর এক হাদীষস এষসষু,  

ُ نُورَُهَما َولَْو لَْم » ْكَن َوالَْمَقاَم يَاقُوَتتَاِن ِمْن يَاقُوِت اجْلَنَِّة َطَمَس اّللَّ إِنَّ الرُّ
ِق َوالَْمْغرِِب  َضاَءتَا َما َبنْيَ الَْمرْشِ

َ
 .«َيْطِمْس نُورَُهَما أَل

“রুকন (হাজষর আসওয়াদ) ও মাকাষম ইবরাহীম- পার্থর দু’খাযন 
জান্নাষতর ইয়াকুত পার্থরগুষলার মধ্য দর্থষক দু’যি পার্থর, আল্লাহ 
দিগুষলাষক আষলাহীন কষর যদষয়ষুন। িযদ যতযন এসবষক 
আষলাহীন না কষর যদষতন, তষব তা পূব্-পযশ্চমষক আষলাযকত 
কষর যদত।”683 

 

 ইবন উমার রাযদয়াল্লাহু আনহুমা দর্থষক বযণ্ত, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলন,  

 .«إِنَّ َمْسَحُهَما ََيُطُّ اْْلََطايَا»

“যনশ্চয় ঐ দু’যির (হাজষর আসওয়াদ ও রুকষন ইয়ামানী) দক 

                                                           
682 যতরযমিী, হাদীস নং ৮৭৭; ইবন খুিাইমা, (৪/২৮২), হাদীস নং ২৭৩৩। 
683 যতরযমিী, হাদীস নং ৮৭৮; মুসনাদ আহমদ, (১১/৫৭৭), হাদীস নং ৭০০০; 

ইবন খুিাইমা, হাদীস নং ২৭৩১।  
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স্পশ্ করার িারা গুনাহ মাফ কষর দদওয়া হয়।”684  

 ইবন আব্বাস রাযদয়াল্লাহু আনহুমা দর্থষক বযণ্ত, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম হাজষর আসওয়াদ সম্পষক্ বষলন,  

اهلِل َِلَبَْعثَنَُّه اهلُل يَْوَم الِْقيَاَمِة ََلُ َعيْنَاِن ُيبِْْصُ بِِهَما َولَِساٌن َينِْطُق بِِه يَْشَهُد وَ »
 .«لََعَ َمِن اْستَلََمُه ِِبَقٍّ 

“আল্লাহর কসম, হাজষর আসওয়াদষক আল্লাহ যকয়ামষতর যদন 
পুনরুিান করষবন। তার র্থাকষব দু’যি দিাখ িা যদষয় দস দদখষব, 
আর র্থাকষব একযি যজহবা, িা যদষয় দস কর্থা বলষব। দি তাষক 
িুবন বা স্পশ্ করষব, তার পষে দস যকয়ামষতর যদন সােী 
যদষব।”685  

রুকষন ইয়ামানী  

এযি কা‘বাঘষরর দযেণ পযশ্চম দকাষণ অবযস্থত। এযি ইয়ামান দদষশর 
যদষক হওয়াষত এষক রুকষন ইয়ামানী বলা হষয়ষু র্থাষক।686 হাদীষস 
এষসষু, এই রুকষন ইয়ামানী স্পশ্ করষল মানুষের গুনাহ মাফ হয়। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলন,  

 .«إِنَّ َمْسَحُهَما ََيُطُّ اْْلََطايَا»

“যনশ্চয় ঐ দু’যি (হাজষর আসওয়াদ ও রুকষন ইয়ামানী) দক স্পশ্ 

                                                           
684 নাসাঈ, (৫/২২১), হাদীস নং ২৯১৯। 
685 যতরযমিী, হাদীস নং ৯৬১; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ২৯৪৪; আহমদ : (৪/৯১), 

হাদীস নং ২২১৫। 
686 নাববী, শরহু সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ২/৮৪৪।  
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করার িারা গুনাহ মাফ কষর দদওয়া হয়।”687  

অনয হাদীষস এষসষু,  

 . «ركن اِلماِن يوم القيامة أعظم من أِب قبيس َل لسانان وشفتانيأِت ال»

“রুকষন ইয়ামানী যকয়ামষতর যদন আবূ কুবাইস পব্ষতর দিষয়ও বড় 
আকাষর আযবভূ্ত হষব। তার র্থাকষব দু’যি যজহবা এবং দু’যি 
দঠাাঁি।”688  

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাষমর সুন্নাত হষে: এযিষক িুমু 
না যদষয় শুধু্ স্পশ্ করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম 
যনজ হাষত এ রুকনযিষত স্পশ্ করষতন। ইবন উমার রাযদয়াল্লাহু 
আনহুমা দর্থষক বযণ্ত, যতযন বষলন, 

«. ْكنَنْيِ اِْلََمانِينَْيِ  الرُّ
َر رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يَْستَِلُم ِمْن اْْلَيِْت إاِلَّ

َ
 لَْم أ

“দু’যি রুকন ইয়ামানী ুাড়া আযম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ 
ওয়াসাল্লামষক অনয দকাষনা রুকন স্পশ্ করষত দদযখ যন।”689 

আল্লামা িারকানী বষলন, কা‘বাঘষরর িারযি দকাণ রষয়ষু। প্রর্থম 
দকাষণর রষয়ষু দু’যি ফিীলত। এষতই রযেত আষু হাজষর 
আসওয়াদ আর এযি ইবরাহীম আলাইযহস সালাষমর যভযত্তর ওপর 

                                                           
687 নাসাঈ, (৫/২২১), হাদীস নং ২৯১৯। 
688 সহীহুত-তারেীব ওয়াত-তারহীব : (২/২৯), হাদীস নং ১১৪৫; মুসনাদ আহমদ, 

(১১/৫৬০), হাদীস নং ৬৯৭৮। তষব মুসনাদ আহমষদর বণ্নায় শুধু্ রুকন শব্দ 
বলা হষয়ষু।  

689 সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১২৬৭। 
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প্রযতযষ্ঠত। আর যিতীয় দকাণ অর্্থাৎ রুকষন ইয়ামানীর রষয়ষু একযি 
ফিীলত। তা হষলা এযি ইবরাহীম আলাইযহস সালাষমর যভযত্তর ওপর 
প্রযতযষ্ঠত। অপর দুই রুকষনর দকাষনা যবষশেত্ব দনই। কারণ, তা 
ইবরাহীম আলাইযহস সালাষমর যভযত্তর ওপর প্রযতযষ্ঠত নয়।690 তাই 
শুধু্ হাজষর আসওয়াদ ও রুকষন ইয়ামানীষকই স্পশ্ করা হয়।  

মুলতািাম 

হাজষর আসওয়াদ দর্থষক কা‘বা শরীষফর দরজা পি্ন্ত জায়োিুকুষক 
মুলতািাম বষল।691 মুলতািাম শষব্দর আেযরক অর্্থ এাঁষি র্থাকার 
জায়ো। আবদুর রহমান ইবন সাফওয়ান বষলন, 

ْصحَ 
َ
يُْت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قَْد َخَرَج ِمْن الَْكْعبَِة ُهَو َوأ

َ
ابُُه َوقَْد َرأ

 ِ اْستَلَُموا اْْلَيَْت ِمْن اْْلَاِب إََِل اْْلَِطيِم َوقَْد وََضُعوا ُخُدوَدُهْم لََعَ اْْلَيِْت َورَُسوُل اّللَّ
 صىل اهلل عليه وسلم وَْسَطُهْم.

“আযম মক্কা যবজষয়র যদন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম ও তাাঁর 
সার্থীষদর কা‘বা ঘর দর্থষক দবর হষত দদখলাম। অতুঃপর তারা 
কা‘বাঘষরর দরজা দর্থষক যনষয় হাতীম পি্ন্ত স্পশ্ করষলন এবং 
তারা তাষদর োল বাইতুল্লাহ’র সাষর্থ লাযেষয় রাখষলন। রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম তখন তাষদর মাষঝ যুষলন।”692 

                                                           
690 মুবারকপুরী, যমর‘আতুল মাফাতীহ : ৯/১৪। 
691 আল মুসান্নাফ যল আযব্দর রায িাক : (৫/৭৬), হাদীস নং ৯০৪৭  
692 আবূ দাঊদ, হাদীস নং ১৮৯৮। এই হাদীষসর সনষদ দুব্লতা আষু। যকন্তু তার 

অনুরূপ একযি হাদীস ‘আবদুল্লাহ ইবন আমর দর্থষক বযণ্ত। যতযন রুকন ও 
দরজার মাঝখাষন দাাঁড়াষলন। যতযন তার বে, দু’বাহু ও দু’হাষতর তালু 
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আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রাযদয়াল্লাহু আনহুমা দর্থষক বযণ্ত, যতযন 
বষলন, কা‘বা েৃষহর দরজা ও রুকষনর মাঝামাযঝ স্থানযি 
মুলতািাম।693 

 সাহাবাষয় দকরাম মক্কায় এষস মুলতািাষম দিষতন এবং দসখাষন 
দু’হাষতর তালু, দু’হাত, দিহারা ও বে দরষখ দদা‘আ করষতন। 
যবদায়ী তাওয়াষফর পূষব্ বা পষর অর্থবা অনয দিষকাষনা সময় 
মুলতািাষম যেষয় দদা‘আ করা িায়। ইবন তাইযময়া রহ. বষলন, 

ْسوَِد َواْْلَاِب َفيََضُع َعلَيِْه 
َ
َم وَُهَو َما َبنْيَ اْْلََجِر األ ِِتَ الُْملََْتَ

ْ
ْن يَأ

َ
َحبَّ أ

َ
إِْن أ

ُل اهلَل َتَعاََل َحاَجتَُه، َفَعَل َذلَِك 
َ
يِْه َوَيْدُعْو، َويَْسأ َصْدرَهُ َووَْجَهُه وَِذَراَعيِْه َوَكفَّ

ْن َيْفَعَل َقبَْل َطَواِف 
َ
ْن يَُكْوَن  َوََلُ أ

َ
الْوََداِع، فَإِنَّ َهَذا ااِللَِْتَاُم اَل فَْرُق َبنْيَ أ

ةَ  َحابَُة ََكنُْوا َيْفَعلُْوَن َذلَِك ِحنْيَ يَْدُخلُْوَن َمكَّ   .َحال الْوََداِع َوَغْْيِهِ، َوالصَّ

“িযদ দস ইো কষর হাজষর আসওয়াদ ও দরজার মধ্যবতী্ স্থান 
মুলতািাষম আসষব। অতুঃপর দসখাষন তার বে, দিহারা, দুই 
বাহু ও দুই হাত রাখষব এবং দদা‘আ করষব, আল্লাহর কাষু তার 
প্রষয়াজনগুষলা িাইষব, তষব এরূপ করা িায়। যবদায়ী তাওয়াষফর 
পূষব্ও এরূপ করষত পারষব। মুলতািাম ধ্রার দেষত্র যবদায়ী 
অবস্থা ও অনযানয অবস্থার মষধ্য দকাষনা পার্্থকয দনই। আর 

                                                                                                                  

সম্প্রসাযরত কষর কা‘বাঘষরর ওপর রাখষলন। অতুঃপর বলষলন, আযম 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লামষক এমনযি করষত দদষখযু। আবূ 
দাঊদ, হাদীস নং ১৮৯৯; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ১৯৬২। এ হাদীষসর সনদ 
উত্তম। 

693 আবদুর রায িাক সানআনী, আল-মুসান্নাফ : (৫/৭৬), হাদীস নং ৯০৪৭।  
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সাহাবীেণ িখন মক্কায় প্রষবশ করষতন তখন এরূপ 
করষতন।”694  

তষব বত্মান িুষে লে লে মানুষের যভষড় মুলতািাষম িাওয়া 
খুবই কষ্টসাধ্য বযাপার। তাই সুষিাে দপষল দসখাষন িাষবন। 
অনযর্থায় িাওয়ার দরকার দনই। দকননা মুলতািাষম িাওয়া 
তাওয়াষফর অংশ নয়। তাওয়াষফর সময় তা করা িাষব না।  

যহজর বা হাতীম 

যহজর বা হাতীম হষে, কা‘বার উত্তরযদষক অবযস্থত অষধ্্ক বৃত্তাকার 
অংশ। হাতীম শষব্দর অর্্থ ভগ্নাংশ। আর যহজর অর্্থ পার্থর স্থাপন 
করা। এিা কা‘বা ঘষরর অংশ। অর্্থাভাষব কা‘বার পুনযনম্াষণর সময় 
কুরাইশরা এজায়োযি ইবরাহীম আলাইযহস সালাষমর যভযত্তর উপর 
যনম্াণ করষত পাষর যন। তারা ইবরাহীম আলাইযহস সালাষমর যভযত্তর 
স্থানগুষলাষত পার্থর স্থাপন করল। আষয়শা রাযদয়াল্লাহু আনহা বষলন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বষলন, 

َعْدُت َما »
َ
ِْك أ وا ِمْن بُنْيَاِن اْْلَيِْت َولَْواَل َحَداثَُة َعْهِدِهْم بِالرشِّ إِنَّ قَْوَمِك اْستَْقَْصُ

َراَها تَرَ 
َ
ِرَيِك َما تََرُكوا ِمنُْه فَأ

ُ
ْن يَبْنُوهُ َفَهلُِّمِّ أِل

َ
ُكوا ِمنُْه فَإِْن بََدا ِلَقْوِمِك ِمْن َبْعِدي أ

ْذُرٍع 
َ
 «.قَِريبًا ِمْن َسبَْعِة أ

“দতামার দোষত্রর দলাষকরা কা‘বাঘর পুনযন্মাষণর সময় এষক দুাি 
কষর দফষলষু। তারা িযদ সদয যশক্ দর্থষক আেত না হত তষব দি 
অংশিুকু তারা বাইষর দরষখষু দসিুকু আযম কা‘বাঘষরর দভতষর 

                                                           
694 ইবন তাইযময়া, মাজমু‘ ফাতাওয়া : (২৬/১৪২)। 
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যফযরষয় আনতাম। আমার মৃতুযর পর দতামার সমাষজর দলাষকরা িযদ 
পুনরায় এষক যনম্াণ করষত িায়। (তখন তুযম তাষদরষক এিা দদযখষয় 
যদষব।) তাই এষসা দহ আষয়শা! দতামাষক ঐ স্থানিুকু দদযখষয় দদই 
দিিুকু কুরাইশরা কা‘বাঘর পুনযনম্াষণর সময় বাইষর দরষখষু। এই 
বষল যতযন বাইষর র্থাকা সাত হাত পযরমাণ স্থান দদযখষয় যদষলন।”695 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম দি পযরমাণ স্থান বাইষর 
যুল বষল যনধ্্ারণ কষরষুন দসিুকুই কা‘বার অংশ। বত্মাষন উত্তর 
যদষকর দদয়াষলর দভতষর িতিুকু স্থান দঢাকাষনা হষয়ষু, তা সযঠক 
পযরমাষণর দিষয় অষনক দবযশ। দি এখাষন সালাত আদায় করষত 
িায়, তার উযিৎ হাদীষস বযণ্ত সযঠক স্থানিুকু তালাশ কষর দবর 
করা। 

যহজষর সালাত আদায় করা কা‘বার অভযন্তষর সালাত আদাষয়র 
সমান। কারণ এিা কা‘বাঘষররই অংশ। আষয়শা রাযদয়াল্লাহু আনহা 
বষলন, 

ْدخُ 
َ
ْن أ
َ
ِحبُّ أ

ُ
ِ صىل اهلل عليه وسلم ُكنُْت أ َخَذ رَُسوُل اّللَّ

َ
َ ِفيِه فَأ َصِّلِّ

ُ
َل اْْلَيَْت فَأ

رَْدِت ُدُخوَل اْْلَيِْت فَإِنََّما ُهَو 
َ
ْدَخلَِِن ِِف اْْلِْجِر َفَقاَل ِِل َصِّلِّ ِِف اْْلِْجِر إَِذا أ

َ
يَِدي فَأ

وا ِحنَي بَ  ْخرَُجوهُ ِمْن اْْلَيِْت.قِْطَعٌة ِمْن اْْلَيِْت َولَِكنَّ قَْوَمِك اْستَْقَْصُ
َ
 نَْوا الَْكْعبََة فَأ

“আযম কা‘বা েৃষহ প্রষবশ কষর সালাত আদায় করষত আগ্রহ প্রকাশ 
করতাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম আমার হাত 
ধ্ষর যহজষর প্রষবশ কযরষয় যদষলন এবং বলষলন, তুযম কা‘বাঘষর 

                                                           
695 সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১৩৩৩। 
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প্রষবশ করষত িাইষল যহজষর সালাত আদায় কর। কারণ এিা 
কা‘বারই অংশ। যকন্তু দতামার সমাষজর দলাষকরা কা‘বার পুনযন্মাষণর 
সময় এিাষক দুাি কষর দফষলষু এবং যহজরষক কা‘বার বাইষর 
দরষখ যদষয়ষু।”696 

ইষতাপূষব্ আষলাযিত হষয়ষু দি, কা‘বা ঘষরর তাওয়াফকারী অবশযই 
যহজষরর বাইষর যদষয় তওয়াফ করষব। কারণ, এিা কা‘বারই অংশ। 
বযাপকভাষব প্রিাযরত ভুষলরই একযি হষে এিাষক ‘যহজর ইসমাঈল’ 
কষর নামকরণ করা। এ নামকরণযি সযঠক নয়। যকুু মানুে মষন 
কষর, ইসমাঈল আলাইযহস সালাম অর্থবা অনয অষনক নবীষক এখাষন 
দাফন করা হষয়ষু। এযি আরও জঘনয ধ্ারণা।697 

 

মাকাষম ইবরাহীম  

মাকাম শষব্দর আযভধ্াযনক অর্্থ, দণ্ডায়মান হওয়ার জায়ো। আর 
মাকাষম ইবরাহীম অর্্থ ইবরাহীম আলাইযহস সালাষমর দণ্ডায়মান 
হওয়ার জায়ো। এযি একযি বড় পার্থর, িার ওপর দাাঁযড়ষয় ইবরাহীম 
আলাইযহস সালাম কা‘বা যনম্াণ কষরযুষলন। এযি একযি গুরুত্বপূণ্ 
যনদশ্ন। কারণ, 

 এযি কা‘বা শরীফ যনম্াষণর সময় ইসমাঈল আলাইযহস সালাম 
যনষয় এষসযুষলন, িাষত যপতা ইবরাহীম আলাইযহস সালাম এই 

                                                           
696 নাসাঈ, হাদীস নং ২৯১২; মুসনাদ আহমাদ : (৪০/১৬৩), হাদীস নং ২৪৬১৬; 

সহীহ ইবন খুিাইমা, হাদীস নং ৩০১৮।  
697 ড. আবদুল্লাহ দুমাইজী, আল-বালাদুল হারাম : ফািাইল ওয়া আহকাম : ৬৬। 
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পার্থষরর উপর দাাঁযড়ষয় কা‘বাঘর যনম্াণ করষত পাষরন। 
ইসমাঈল আলাইযহস সালাম পার্থর এষন যদষতন এবং ইবরাহীম 
আলাইযহস সালাম তাাঁর পযবত্র হাষত তা কা‘বার দদয়াষল 
রাখষতন। এভাষব যতযন কা‘বাঘর যনম্াণ কষরন।698

 

 এযি জান্নাত দর্থষক আেত ইয়াকূত পার্থর। হাদীষস এষসষু, 
‘রুকন (হাজষর আসওয়াদ) ও মাকাষম ইবরাহীম- পার্থর দু’খাযন 
জান্নাষতর ইয়াকুত পার্থরগুষলার মধ্য দর্থষক দু’যি পার্থর, আল্লাহ 
দিগুষলাষক আষলাহীন কষর যদষয়ষুন। িযদ যতযন এসবষক 
আষলাহীন না কষর যদষতন, তষব তা পূব্-পযশ্চমষক আষলাযকত 
কষর যদত।’699 

 হারাম শরীষফর প্রকাশয যনদশ্ষনর মষধ্য রষয়ষু মাকাষম 
ইবরাহীম। কা‘বাঘষরর যনম্াণ কাজ দশষে ঐ পার্থষরর উপর 
দাাঁযড়ষয় যতযন সারা যবষশ্বর মানুেষক হষজর আহবান 
জাযনষয়যুষলন।700

 

 কুরআনুল কারীষম মাকাষম ইবরাহীমষক হারাম শরীষফর স্পষ্ট 
যনদশ্ষনর অন্তভু্ক্ত করা হষয়ষু। আল্লাহ তা‘আলা বষলন, 

َّن ُِِتِ َءاَي ِِفّيهِّ﴿ ُِِۖتِ َبي   [ ٧٩: عمران ال] ﴾ِهّيَمِ َر ِإّببَِِمَقا

                                                           
698 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৩৬৪।  
699 যতরযমিী, হাদীস নং ৮৭৮; মুসনাদ আহমদ, (২/২১৩); ইবন খুিাইমা, হাদীস 

নং ২৭৩১  
700 আল-ফাসী, যশফাউল োরাম : (২০৩/১)। 
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“তাষত রষয়ষু স্পষ্ট যনদ্শনসমূহ, মাকাষম ইবরাহীম।” [সূরা 
আষল ইমরান, আয়াত: ৯৭] 

এ আয়াষতর বযাখযায় মুফাসযসরেণ বষলন, বাইতুল্লাহ’য় আল্লাহর 
কুদরষতর স্পষ্ট যনদশ্ন রষয়ষু এবং খলীলুল্লাহ ইবরাহীম 
আলাইযহস সালাষমর যনদশ্নাবযল রষয়ষু, িার মষধ্য একযি হষলা 
ঐ পার্থষর তাাঁর খলীল ইবরাহীম আলাইযহস সালাষমর পদযিহ্ন, 
িার উপর যতযন দাাঁযড়ষয়যুষলন।701  

ইবনুল জাওিী বষলন, ইবরাহীম আলাইযহস সালাষমর পদযিহ্ন 
এখন পি্ন্ত মাকাষম ইবরাহীষম যবদযমান। হারামবাসীষদর কাষু 
এযি খুব পযরযিত।702 

 ইবরাহীম আলাইযহস সালাম বাইতুল্লাহ’র যনম্াণ কাজ সম্পন্ন 
করার পর মানুেষক এর উপর দাাঁযড়ষয়ই আহ্বান জাযনষয়যুষলন, 
দিন তারা তালযবয়া পাঠ করষত করষত হজ পালষনর উষেষশয 
তাষদর প্রভূর ঘষরর যদষক ুুষি আষস। আল্লাহ তা‘আলা বষলন, 

ذ ّنِ﴿
َ
ِِّنلَاّسِٱِّفَِِوأ ِِج ِّلبَِٱب

ب
ِ ِرَّجاّٗلِِتُوكَِيَأ ِِاّمر َِضُِِك َِِّوََعَ

ب
ُِِك ِِّّمنِتّيَِيَأ ِفَج  

 [ ٩٩: اْلج] ﴾٢٧َِِعّميقِ 

“আর মানুষের যনকি হষজর দঘােণা দাও; তারা দতামার কাষু 
আসষব পাষয় দহাঁষি এবং কৃশকায় উষি িষড় দূর পর্থ পাযড় 

                                                           
701 তাফসীষর তাবারী : (৪/১১)। 
702 ইবন হাজার আসকালানী ফাতহুল বারীষত এ বক্তবযযি ইবনুল জাওিী দর্থষক 

উদৃ্ধত কষরষুন (১৬৯/৮); তাফসীর ইবন কাসীর : (৩৮৪/১)। 
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যদষয়।” [সূরা আল-হাে, আয়াত: ২৭] 

দস যনষদ্শ অনুিায়ী ইবরাহীম আলাইযহস সালাম মাকাষম 
দাাঁড়াষলন এবং আল্লাহর যনষদ্শ অনুিায়ী মানুষের মষধ্য হষজর 
দঘােণা প্রদান করষলন। ইবন আব্বাস রাযদয়াল্লাহু আনহুমা 
বষলন, ‘ইবরাহীম আলাইযহস সালাম পার্থরযির উপর দাাঁড়াষলন 
এবং বলষলন, দহ মানুে, দতামাষদর ওপর হজ ফরি করা 
হষয়ষু। দঘােণাযি যতযন দস অনােত প্রজন্মষকও শুযনষয় যদষলন, 
িারা যুল তখনও পুরুষের দমরুদষে এবং নারীষদর েষভ।্ িারা 
ঈমান এষনযুষলন এবং যকয়ামত পি্ন্ত িারা হজ করষবন বষল 
আল্লাহ জানষতন তারা এ দঘােণায় সাড়া যদষয় বলষলন, 
‘লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক’।’703 

 ইবরাহীম আলাইযহস সালাষমর পদযিষহ্নর একযি ১০ দসযিযমিার 
েভীর ও অনযযি ৯ দসযিযমিার। লবায় প্রযতযি পা ২২ 
দসযিযমিার ও প্রষস্থ ১১ দসযিযমিার। বত্মাষন এক যমযলয়ন 
যরয়াল বযয় কষর মাকাষমর বাক্সযি যনম্াণ করা হষয়ষু। যপতল ও 
১০ যমযল যমিার পুষরা গ্লাস যদষয় যনম্াণ করা হষয়ষু এযি। 
দভতষরর জাষল দসানা িড়াষনা। হাজষর আসওয়াদ দর্থষক মাকাষম 
ইবরাহীষমর দূরত্ব হষলা ১৪.৫ যমিার।704

 

 তাওয়াফ দশষে মাকাষম ইবরাহীষমর দপুষন দু’রাকাত সালাত 

                                                           
703 ইবন হাজার তার ফাতহুল বারী গ্রষন্থ ৬৬৮ নং হাদীষসর সনদ সহীহ বষল 

বণ্না কষরষুন। 
704 ড ড. মুহাম্মদ ইলয়াস আবু্দল েনী : প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫-৭৬।। 
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আদায় করষত হয়। জায়ো না দপষল অনয দকার্থাও আদায় করষল 
এ যবধ্ান পালন হষয় িায়।  

মাতাফ  

কা‘বা শরীষফর িারপাষশ উনু্মক্ত জায়োষক মাতাফ বষল। মাতাফ 
শষব্দর অর্্থ, তাওয়াফ করার জায়ো। মাতাফ সব্প্রর্থম পাকা কষরন 
আবদুল্লাহ ইবন িুবাষয়র রাযদয়াল্লাহু আনহু ৬৫ যহজরীষত। এর 
আয়তন যুল তখন কা‘বার িারপাষশ প্রায় ৫ (পাাঁি) যমিাষরর মত। 
কালক্রষম মাতাফ সম্প্রসাযরত হষত র্থাষক। বত্মাষন মাতাফ শীতল 
মাষব্ল পার্থর যদষয় যনমা্ণ করা হষয়ষু, িা প্রিণ্ড দরাষদর তাষপও 
শীতলতা হারায় না, ফষল হাজীেণ আরাষমর সাষর্থ তার ওপর যদষয় 
দহাঁষি তাওয়াফ সম্পন্ন করষত পাষরন।  

সাফা 

কা‘বা শরীফ দর্থষক দযেণ-পূব্ যদষক, ১৩০ যমিার দূষর, সাফা পাহাড় 
অবযস্থত। সাফা একযি দুাি পাহাড়, িার ওপর বত্মাষন েবুজ যনম্াণ 
করা হষয়ষু। এ পাহাষড়র একাংশ এখনও উনু্মক্ত রাখা হষয়ষু। আর 
বাযক অংশ পাকা কষর দদওয়া হষয়ষু। সমতল দর্থষক উাঁিুষত এই 
পাকা অংষশর ওপষর এষল সাফায় উষঠষুন বষল ধ্ষর দনওয়া হষব। 
সাফা পাহাষড়র যনযদ্ষ্ট জায়ো দর্থষক এখনও পযবত্র কা‘বা দদখা িায়।  

মারওয়া  

শক্ত পার্থষরর দুাি একযি পাহাড়। পযবত্র কা‘বা দর্থষক ৩০০ যমিার 
দূষর পূব্-উত্তর যদষক অবযস্থত। বত্মাষন মারওয়া দর্থষক কা‘বা শরীফ 
দদখা িায় না। মারওয়ার সামানয অংশ দখালা রাখা হষয়ষু। বাযক 
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অংশ পাকা কষর দঢষক দদওয়া হষয়ষু।  

মাস‘আ 

সাফা ও মারওয়ার মধ্যবত্ী স্থানষক মাস‘আ বলা হয়। মাস‘আ তদষঘ্য 
৩৯৪.৫ যমিার ও প্রষস্থ ২০ যমিার। মাস‘আর গ্রাউণ্ড দলার ও প্রর্থম 
তলা সুন্দরভাষব সাজাষনা। গ্রাউণ্ড দলাষর যভড় হষল প্রর্থম বা যিতীয় 
তলায় যেষয়ও সা‘ঈ করষত পাষরন। প্রষয়াজন হষল ুাষদ যেষয়ও 
সা‘ঈ করা িাষব, তষব দখয়াল রাখষত হষব, আপনার সা‘ঈ দিন 
মাস‘আর মষধ্যই হয়। মাস‘আ দর্থষক বাইষর দূষর দকার্থাও সাঈ 
করষল সাঈ হয় না।  

আল-মসযজদুল হারাম  

কা‘বা শরীফ ও তার িারপাষশর মাতাফ, মাতাষফর ওপাষর যবযডং, 
যবযডংষয়র ওপাষর মাষব্ল পার্থর যবুাষনা উনু্মক্ত িত্বর- এগুষলা যমষল 
বত্মান আল-মসযজদুল হারাম েযঠত। কারও কারও মষত পুষরা 
হারাম অঞ্চল আল-মসযজদুল হারাম যহষসষব যবষবযিত। কুরআনুল 
কারীষমর এক আয়াষত এষসষু- 

بِٱُِخلُنََِلَدِب﴿ َِۖرَِلبَِٱِّجدََِمسِبل  [ ٩٩: الفتح] ﴾ا

“দতামরা আল-মাসযজদুল হারাষম অবশযই প্রষবশ করষব।”705 অর্্থাৎ 
হারাম অঞ্চষল প্রষবশ করষব। সূরা ইসরায় আল-মসযজদুল হারাষমর 
কর্থা উষল্লখ হষয়ষু। আল্লাহ তা‘আলা বষলন,  

                                                           
705 সূরা আলফাতহ-, আয়াত ।২৭ : 
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َََِِّلّيِ ٱِنََِح ُِسبِب﴿ َسب
َ
ِّبَّعبِبِىِ أ ّنَِِٗلََِلِبِۦّده بِٱِم  ِّۖلبَِٱِّجدَِّمسِبل بِٱِإَّلَِِرا ِٱِّجدِّسِبمَِل

َ َِصاقِبلب
َِٱِلَسّميعُِٱُِهوَِِۥإّنَهُِِتَّنا اَِءاَي ِِّمنِبِۥلُُّنَّيهُِِۥَلَُِحوِبَِناَروُكِبَب ََِِّلّيٱ  [ ٨: االْساء] ﴾١ِّصيُِۡلب

“পযবত্র মহান দস সো, যিযন তাাঁর বান্দাষক রাষত যনষয় যেষয়ষুন আল 
মাসযজদুল হারাম দর্থষক আল মাসযজদুল আকসা706 পি্ন্ত, িার 
আশপাষশ আযম বরকত যদষয়যু, দিন আযম তাষক আমার যকুু 
যনদশ্ন দদখাষত পাযর। যতযনই সব্ষশ্রাতা, সব্দ্রষ্টা।” [সূরা আল-
ইসরা, আয়াত: ১] ইযতহাসযবদষদর বণ্নামষত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইযহ ওয়াসাল্লামষক উষম্ম হানীর ঘর দর্থষক ইসরা ও যম‘রাষজর 
জনয যনষয় িাওয়া হষয়ষু। আর তৎকাষল কা‘বা শরীষফর িারপাষশ 
সামানয এলাকা জুষড় যুল আল-মসযজদুল হারাম, উষম্ম হানীর ঘর 
আল-মসযজদুল হারাম দর্থষক যুল দূষর। তা সষেও উক্ত স্থানষক 
আয়াষত মসযজদুল হারাম বষল উষল্লখ করা হষয়ষু।  

হারাষমর সীমানা  

আল্লাহ তা‘আলা যজবরীষলর মাধ্যষম ইবরাহীম আ. দক হারাষমর 
সীমানা দদযখষয় দদন। যতযন যজবরীষলর যনষদ্শনা মষত সীমানা স্তম্ভ 
স্থাপন কষরন। মক্কা যবজয় পি্ন্ত এ অবস্থাষতই দসযি অপযরবযত্ত 
যুল। দস বুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম তামীম ইবন 
আসাদ আল-খুিা‘য়ীষক দপ্ররণ কষর তা সংস্কার কষরন। এরপর উমার 
রাযদয়াল্লাহু আনহু যনজ দখলাফতকাষল িারজন কুরাইশীষক পাযঠষয় 
আবাষরা তা সংস্কার কষরন। আল্লাহ তা‘আলা আল-বাইতুল ‘আতীক 
অর্্থাৎ কা‘বার সম্মানাষর্্থ ‘হারাম’ সীমানা যনধ্্ারণ কষরষুন এবং 
                                                           
706 যফযলস্তীষন অবযস্থত বাইতুল মাকযদস, িা মুসযলমষদর প্রর্থম যকবলা যুল।  
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এষক যনরাপদ এলাকা যহষসষব দঘােণা যদষয়ষুন। এ যনধ্্াযরত স্থাষন 
মানুেসহ সকল পশু-পাযখ এমনযক োু-পালা তরু-লতা পি্ন্ত 
যনরাপদ। এখাষন দনক আমষলর ফিীলত অনযানয সকল স্থান অষপো 
অষনক দবযশ। হারাষমর সীমানা মক্কার িারপাশবযাপী যবসৃ্তত। তষব 
সবযদষকর দূরত্ব এক সমান নয়। বত্মাষন মক্কা প্রষবষশর সদর 
দরাষড হারাষমর সীমাষরখার একযি যনষদ্শনা লাোষনা আষু। িা 
যনেরূপ- 

 পযশ্চম যদষক দজোর পষর্থ ‘আশ-শুমাইসী’ নামক স্থান পি্ন্ত। 
িাষক আল হুদায়যবয়া বলা হয়। এযি মক্কা দর্থষক ২২ যক.যম. 
দূরষত্ব অবযস্থত। 

 দযেষণ ‘যতহামা’ হষয় ইষয়ষমন িাওয়ার পষর্থ ‘ইিাআত যলব্ন’ 
নামক স্থান পি্ন্ত। িা মক্কা দর্থষক ১২ যক.যম. দূরষত্ব অবযস্থত।  

 পূষব্ ‘ওয়াযদষয় উয়ায়নাহ’ নামক স্থাষনর পযশ্চম যকনারা পি্ন্ত। 
িা মক্কা দর্থষক ১৫ যক.যম. দূরষত্ব অবযস্থত। 

 উত্তর-পূব্ যদষক ‘যজ‘ইররানাহ’ এর পষর্থ। শারাষয় মুজাষহদীষনর 
গ্রাম পি্ন্ত, িা মক্কা দর্থষক ১৬ যক.যম. দূরষত্ব অবযস্থত। 

 উত্তষর ‘তানঈম’ নামক স্থান পি্ন্ত। এযি মক্কা দর্থষক ৭ যক.যম. 
দূরষত্ব অবযস্থত। বত্মাষন এখাষন একযি মসযজদ রষয়ষু, িা 
মসযজষদ আষয়শা নাষম যবখযাত। 
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মক্কার ঐযতহাযসক স্থানসমূহ 

দহরা পাহাড় 

দহরা পাহাড় মক্কা দখষক যমনার পষর্থ বাম যদষক অবযস্থত। এর উচ্চতা 
৬৩৪ যমিার। বত্মাষন মক্কাবাযসরা এষক জাবাষল নূর বষল র্থাষকন। 
এ পাহাষড়র ওপষরই দসই গুহা রষয়ষু দিখাষন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইযহ ওয়াসাল্লাম নবুওয়াষতর পূষব্ ইবাদত করষতন। ইবাদতরত 
অবস্থায় এখাষনই সব্প্রর্থম কুরআষনর আয়াত নাযিল হষয়যুল। এ 
গুহার প্রষবশিার উত্তর যদক যদষয়। এষত পাাঁিজন দলাক বসষত 
পাষর। এর উচ্চতা মাঝাযর আকাষরর। এ পাহাষড় উঠষল মক্কার ঘর-
বাযড় দদখা িায়। দদখা িায় ুাওর পাহাড়। পাহাষড়র িূড়া উষির 
কুষজর মত। মক্কাসহ সারা পৃযর্থবীষত দহরা পাহাষড়র মষতা দকাষনা 
পাহাড় দনই। এ এক অননয পাহাড়।  

নবীজীর জন্মস্থান  

নবীজীর পযবত্র জন্মস্থানযি সুপযরযিত। যশ‘আষব আলীর প্রষবশমুষখ 
অবযস্থত। বনী হাষশম দোত্র দিখাষন বাস করত দসযিই যশ‘আষব 
আলী। দিখাষন কুরাইশেণ বনূ হাযশম দোত্রষক অবরুদ্ধ কষর রাষখ। 
মানুে বরকত স্বরূপ দস স্থাষনর মাযি গ্রহণ করা শুরু কষরযুল। িা 
একযি েযহ্ত ও যশক্ী কাজ। তাই পরবত্ীষত দসখাষন একযি 
লাইষব্রযর স্থাপন করা হয়। এযি শাষয়খ আব্বাস কাত্তান ১৩৭১ 
যহজরীষত তার বযযক্তেত সম্পদ যদষয় যনম্াণ কষরন।  
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োষর ুাওর 

োষর ুাওরযি ুাওর পাহাষড় অবযস্থত। মসযজষদ হারাম দর্থষক ৪ 
যকষলাযমিার দূষর এর অবস্থান। এর উচ্চতা সমুদ্র পৃষ্ঠ দর্থষক প্রায় 
৭৪৮ যমিার আর পাহাষড়র পাদষদশ দর্থষক প্রায় ৪৫৮ যমিার ওপষর। 
এ েত্যি পাহাষড়র উপষর এক পাষশ অবযস্থত, িার সষব্াচ্চ উচ্চতা 
১.২৫ যমিার এবং সষব্াচ্চ তদঘয ও প্রস্থ ৩.৫৩.৫ যমিার। এ েষত্ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম আশ্রয় গ্রহণ কষরযুষলন।  

আবূ কুবাইস ও আজইয়াদ পাহাড়  

আয়তষন খুব একিা বড় না হষলও আবূ কুবাইস মক্কার অনযতম 
প্রযসদ্ধ পাহাড়। এ পাহাড়যি যশ‘আষব আবী তাষলব ও ‘আজইয়াষদর 
মধ্যখাষন অবযস্থত। বত্মাষন এর উপর বাদশার বাড়ী রষয়ষু। 
আজইয়াদ হষে মক্কার উষল্লখষিােয পাহাড়। এযি মক্কার শক্তমাযির 
পাহাড়িষয়র একযি। শক্ত মাযির অপরযি হষলা, কু‘আইযক‘আন 
পাহাড়। এ দুই পাহাষড়র যবেষয় হাদীষস রষয়ষু- (আল্লাহ) বষলন, ‘দহ 
মুহাম্মদ, আপযন িাইষল আযম তাষদরষক (কাষফরষদরষক) এই 
পাহাড়িষয়র মাষঝ িাপা যদব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ 
ওয়াসাল্লামবষলন, না বরং আযম আশা কযর তাষদর বংশধ্রষদর 
মধ্য দর্থষক এমন দলাক জন্ম যনষব িারা এক আল্লাহর ইবাদত 
করষব।707 

                                                           
707 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩২৩১।  
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দারুন নাদওয়া  

এযি যনম্াণ কষরন কুসাই ইবন যকলাব যহজরষতর প্রায় ২০০ বুর 
আষে। এ নাষম নামকরণ করা হয় এ কারষণ দি, তারা এখাষন 
পরামশ্ করষতা। এিাই ঐ েৃহ দিখাষন কুরাইশ দনতৃবৃন্দ ইসলাম 
প্রিাষরর যবরুষদ্ধ পযরকল্পনা প্রণয়ষনর জষনয একযত্রত হষতা। তারা 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লামষক হতযার পযরকল্পনাও 
এখাষনই কষর।  

আববাসী খলীফা মু‘তািাদ ২৮৪ যহজরীষত মসযজষদ হারাম 
সম্প্রসারষণর সময় দারুন নাদওয়াষক মসযজষদ হারাষমর অন্তভু্ক্ত 
কষরন। বত্মাষন দসিা মসযজষদ হারাষমর উত্তর-পযশ্চম প্রাষন্ত 
অবযস্থত।  

নহষর দিাবায়দা  

নহষর দিাবায়দা একযি যমযষ্ট পাযনর নহর বা খাল যবষশে। খলীফা 
হারুনুর রশীষদর স্ত্রী দিাবায়দা হাজীষদর পাযন পাষনর বযবস্থা করার 
জনয এযি খনন কষরন। এযি সুদূর ইরাষকর মসুল নেরীর নু‘মান 
উপতযকা দর্থষক উৎসাযরত হষয় তাষয়ষফর পাশ যদষয় আরাফা ও 
উরনাহ উপতযকা যদষয় প্রবাযহত হষয় মক্কার যদষক িষল দেষু। নহষর 
দিাবায়দা খনন করা হয় আজ দর্থষক প্রায় ১২০০ বুর আষে। 
বত্মাষনও এর বংসাবষশে পযরলযেত হয়। যহজরী ১৪২১ সাষল 
িুবরাজ আবদুল্লাহ ইবন আবদুল আজীজ (বত্মান বাদশাহ) এ নহর 
দর্থষক বত্মাষন কীভাষব উপকৃত হওয়া িায় তা খযতষয় দদখার জনয 
এক ফরমান জাযর কষরন। 
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িী-তুয়া 

িী-তুয়া উপতযকা মক্কার উপতযকাগুষলার একযি। এর পুষরািাই 
বত্মাষন আবাযসক এলাকায় পযরণত হষয়ষু। এ নামযিও মুষু দেষু। 
তষব জারওয়াষলর কূপযিষক (যব’দর তুওয়া) তুওয়া কূপ নাষম 
নামকরণ করা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম এখাষন 
একবার রাযত্রিাপন কষর সকালষবলা এর কূষপর পাযন যদষয় দোসল 
কষর মক্কায় প্রষবশ কষরন। কূপযি জারওয়াষলর প্রসূযত হাসপাতাষলর 
যবপরীষত এখষনা যবদযমান। 
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বাংলাষদশ দর্থষক হষজর সফর: প্রষয়াজনীয় যদকযনষদশ্না 

বাংলাষদশ দর্থষক আপযন দু’ভাষব হষজ েমন করষত পাষরন। সরকারী 
বযবস্থাপনায় ও প্রাইষভি হজ এষজযির মাধ্যষম। উভয় দশ্রণীর 
হাজীষদর প্রর্থম কাজ পাসষপাি্ সংগ্রহ করা। পাসষপাি্ সংগ্রহ দিষহতু 
সময়সাষপে বযাপার তাই আষে দর্থষকই এর জনয প্রস্তুযত যনষবন।  

সরকারী বযবস্থাপনায় হজ সম্পাদন 

আপযন সরকারী বযবস্থাপনায় হষজ দিষত িাইষল যনষে বযণ্ত 
আনুষ্ঠাযনকতা সম্পন্ন করুন:  

 সরকার যনধ্্াযরত তাযরষখর মষধ্য সমুদয় িাকা দিষকাষনা 
অনুষমাযদত বযাংষক একষত্র জমা যদষবন। সরকার কতৃ্ক 
সরবরাহকৃত যনধ্্াযরত ফরম পূরণ কষর তা দঘাযেত তাযরষখর 
মষধ্য জমাকৃত িাকার রযসদসহ দজলা প্রশাসষকর অযফষস জমা 
যদষবন।  

 জমা দদওয়া িাকার রযসদ ও অনযানয কােজ-পত্র দদযখষয় অযফস 
কতৃক্ যনধ্্াযরত সমষয় উপযস্থত হষয় হজ কযাম্প দর্থষক যবমাষনর 
যিযকি সংগ্রহ করষবন।  

 আপনার জমা দদওয়া িাকা দিসব খাষত বযয় করা হয় তা 
যনেরূপ: ১. যবমান ভাড়া। ২. এবারষকশন যফ। ৩. ভ্রমণ কর। ৪. 
ইনসুযষরি ও সারিাজ্ (বযাজ কাড্, পুযস্তকা, কবযজ-দবট, আইযি 
সাযভ্স ইতযাযদ)। ৫. মু‘আযল্লম যফ। ৬. মক্কা ও মদীনা শরীষফর 
বাযড় ভাড়া। ৭. দসৌযদ আরষব অবস্থানকালীন খাওয়া-দাওয়া ও 
কুরবানী খরি, িা হাজীষদরষক বাংলাষদষশই যদষয় দদওয়া হয়।  
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দবসরকারী বযবস্থাপনায় হজ সম্পাদন 

 দবসরকারী বযবস্থাপনায় যবযভন্ন কযািােযর রষয়ষু। আপনার 
সামর্্থয অনুিায়ী কযািােযর যনব্ািন করষবন। সরকার অনুষমাযদত 
দিসব এষজযির সুনাম রষয়ষু দসগুষলার মষধ্য দকাষনা একযি 
দবষু যনষবন। তাষদর যনধ্া্যরত িাকা িুযক্ত মত পযরষশাধ্ 
করষবন। িাকা পযরষশাধ্ কষর পাকা রযসদ যনষয় যনষবন।  

 কী-কী সুযবধ্া আপযন তাষদর কাু দর্থষক পাষবন তা যনযশ্চতভাষব 
দজষন যনন। 

 সরকার কতৃ্ক অনুষমাযদত নয়, এমন এষজযিষক কখষনা িাকা 
যদষবন না।  

 এষজযিযি সরকার অনুষমাযদত যক-না দজষন যনন। দসৌযদ 
সরকাষরর অনুষমাদন আষু যক-না তা জানষত পারষবন 
www.hajjinformation.com- সাইষির মাধ্যষম।  

হজ িাত্রীষদর করণীয়  

১. স্বাস্থয পরীো: স্বাস্থয পরীো ও দমযননজাইযিস প্রযতষরাধ্ক যিকা 
বাধ্যতামূলক। স্বাস্থয পরীো ও যিকা যনষয় দমযডষকল সাযি্যফষকি 
সংগ্রহ করষত হষব। দজলা পি্াষয় ও হাজী কযাষম্প এর সুষু্ঠ বযবস্থা 
রষয়ষু। দমযডষকল সাযি্যফষকি ুাড়া দকউ হষজ দিষত পারষবন না। 

২. হজ প্রযশেণ:  

 সরকারী বযবস্থাপনায় হজ পালষনেুষদর জনয ১ম পি্াষয় 
ইসলাযমক ফাউষেশষনর যজলা ও যবভােীয় কাি্ালয়গুষলাষত 
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সুযবধ্া মত সমষয় প্রযশেষণর আষয়াজন করা হয়। ২য় পি্াষয় 
হজ িাত্রার ৩ যদন আষে হজ কযাষম্প অবস্থানকাষল প্রযশেষণর 
বযবস্থা করা হয়।  

 দবসরকারী হজ এষজযিগুষলার দকাষনা দকানযি বযযক্তেত উষদযাষে 
দসৌযদ আরব েমষনর পূষব্ই একযদনবযাপী প্রযশেষণর বযবস্থা 
কষর র্থাষক। এসব প্রযশেণ দপ্রাগ্রাষম মষনাষিাষের সাষর্থ 
অংশগ্রহণ করা উযিৎ। এ ুাড়াও দকাষনা দকান যবজ্ঞ আষলম 
অর্থবা মসযজদ কতৃ্পে হজ প্রযশেষণর বযবস্থা কষর। দসখাষনও 
অংশ গ্রহণ করা উযিৎ।  

ঢাকা হজ কযাষম্প  

 সরকারী বযবস্থাপনার হজিাত্রীেণ হজ অযফস দর্থষক দপ্রযরত 
অনুমযতপষত্র যনধ্্াযরত দি তাযরখ র্থাকষব দসযদন পি্াি সময় 
হাষত যনষয় হজ কযাষম্প যেষয় যরষপাি্ করষবন।  

 দবসরকারী বযবস্থাপনার হজিাত্রীেণ এষজযির পরামশ্ অনুিায়ী 
পরবত্ী পদষেপ গ্রহণ করষবন।  

 হজ কযাষম্প যরষপাি্ করার সময় সরকারী বযবস্থাপনার হাজীেণ 
পাসষপাি,্ বযাংষক িাকা জমা দদওয়ার ডুযেষকি রযসদসমূহ, 
দমযডষকল সাযি্যফষকি ও অনযানয কােজপত্র সংয্ষ্ট এষজযির 
পরামশ্ অনুিায়ী সাষর্থ আনষবন।  

 হজ কযাম্প ডরযমিযরষত শুধু্মাত্র হজিাত্রীষদর প্রষবষশর অনুমযত 
দদওয়া হয়। তাই আিীয়-স্বজন সাষর্থ আনা উযিৎ নয়। তষব নীি 
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তলায় আিীয়-স্বজনেণ তাষদর হজিাত্রীষক নানাযবধ্ দািযরক 
কাষজ সহায়তা যদষত পাষরন। 

 হজ কযাষম্প পান খাওয়া বা ধূ্মপান করা যনযেদ্ধ। প্রষয়াজনীয় 
খাবার সরবরাষহর জনয রষয়ষু ৩যি কযাযিন, িা রাত যদন ২৪ 
ঘিা দখালা র্থাষক। তাই বাইষর দর্থষক খাবার যনষয় আসার 
দকাষনা প্রষয়াজন দনই।  

 যিযকি, পাসষপাি্, তবষদযশক মুদ্রা ও অনযানয কােজপত্র খুবই 
িষত্নর সাষর্থ সংরেণ করষবন। এগুষলা হাযরষয় দেষল হষজ 
িাওয়া সম্ভব হষব না।  

 মালামাল বহষনর জনয দি লাষেজ যনষবন তার োষয় নাম, 
পাসষপাি্ নং ও যঠকানা যলষখ যনষবন।  

 কমপষে ২ দসি ইহরাষমর কাপড়, ২ দসি পায়জামা-পাঞ্জাযব, 
২যি লুযঙ্গ, ২যি িুযপ, ২যি দেযঞ্জ, একযি দতায়াষল, ২যি োমুা 
সাষর্থ যনষবন। শীত দমৌসুম হষল দু’একযি েরম কাপড় যবষশে 
কষর িাদর সাষর্থ যনষবন। মযহলা হজিাত্রীষদর জনয উত্তম হষে 
সালওয়ার-কাযমজ দনয়া।  

 ুুযর, কাাঁযি, সুই ইতযাযদ ধ্ারাষলা যজযনস হাতবযাষে বা সাষর্থ 
দনওয়া যনষেধ্। তষব লাষেষজ দনওয়া িাষব।  

 আপনার দকাষনা অসুখ দর্থষক র্থাকষল ডাক্তাষরর বযবস্থাপত্র 
অনুিায়ী পি্াি ওেুধ্ সাষর্থ যনষবন। তষব বযবস্থাপত্র অবশযই 
সাষর্থ রাখষবন। অনযর্থায় দজো এয়ারষপাষি্ সমসযায় পড়ষত 
পাষরন। মষন রাখষবন, বাংলাষদশ হজ যমশন জযিল দকাষনা 
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দরাষের যিযকৎসা দদয় না। দসৌযদ আরষব ওেুষধ্র দাম প্রিুর। 
তাই এ বযাপাষর যবষশেভাষব িত্নবান হষবন। অনযযদষক 
বযবস্থাপত্র ুাড়া ঔেুধ্ বহন দসষদষশ দণ্ডনীয় অপরাধ্। অষনযর 
দদওয়া ঔেুধ্ও যনষজর বযাষে যনষবন না।  

 আপযন িযদ প্রর্থষম মক্কা প্রষবষশর ইো কষরন, তাহষল যবমাষনর 
যশযডউষলর বযাপাষর যনযশ্চত হষয় যবমাষন উঠার আষেই ইহরাম 
বাাঁধ্ার িাবতীয় প্রস্তুযত সম্পন্ন কষর যনষবন। সুতরাং ইহরাষমর 
কাপড় বযাষের দভতর যদষবন না; বরং তা পষর যনষবন। শুধু্ 
ইহরাষমর যনয়তিা বাযক রাখষবন। যবমাষন উঠার আষেও 
ইহরাষমর যনয়ত করা িায়, তষব তা সুন্নাষতর বরষখলাফ। সুন্নাত 
হষে মীকাষত দপৌঁষু ইহরাম বাাঁধ্া বা ইহরাষমর যনয়ত করা।  

 আপযন িযদ প্রর্থষম মসযজষদ নববী যিয়ারষতর যনয়ত কষর 
র্থাষকন এবং যনযশ্চত হন দি, প্রর্থষমই আপযন মদীনায় দিষত 
পারষবন, তাহষল এসময় ইহরাম বাাঁধ্ষবন না। দকননা মদীনা 
দর্থষক মক্কায় আসার পষর্থ মদীনাবাযসষদর দি মীকাত পড়ষব, 
দসখান দর্থষক ইহরাম বাাঁধ্ষবন। 

দজো যবমান বন্দষর  

 দজো যবমান বন্দষর যবমান দর্থষক নামার পর দজো হজ 
িাযম্নাষল দনওয়া হষব। দসখাষন যবশ্রাম কষে অষপো করষবন। 
যবশ্রাম কে দর্থষক বযহে্মন যবভাষে যেষয় পাসষপাষি্ যসলষমাহর 
লাোষত হষব। এখাষন আপনাষক লাইন দবাঁষধ্ বসষত হষব। 
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 পাসষপাষি্ যসল লাোষনা হষল আপনার বযাে সংগ্রহ করষবন। 
বযাে দমযশষন স্কযান কযরষয় মূল যবযডং দর্থষক দবর হষয় িাষবন। 
দবর হওয়ার দেষিই ট্রািষপাি্ কতৃ্পে আপনার কাু দর্থষক বযাে 
যনষয় যনষব, িা আপযন জায়ো মষতা দপষয় িাষবন।  

 একিু সামষন এগুষল যকুু অযফসার দদখষত পাষবন। তারা 
আপনার পাসষপাষি্ যকংবা অনয দকাষনা কােষজ বাষসর যিযকি 
লাযেষয় যদষব।  

 বাংলাষদষশর পতাকা িানাষনা জায়োয় যেষয় পাসষপাষি্ 
মু‘আযল্লষমর যস্টকার লাোষবন। এরপর বাষস ওঠার জনয লাইন 
ধ্ষর দাাঁড়াষবন। আপনার মাল-সামানা োযড়ষত ওঠাষনা হল যক-না 
দস বযাপাষর যনযশ্চত হষয় যনন। বাষস ওঠার পর ড্রাইভার হজ 
িাত্রীষদর পাসষপাি্ যনষয় যনষব এবং মক্কায় দপৌঁষু হজ কন্ট্রাক্টর 
বা মু‘আযল্লষমর কাষু তা হস্তান্তর করষব। আর িযদ মদীনায় 
দপৌঁষুন তষব ড্রাইভার পাসষপাি্যি মদীনার আযদল্লাহ অযফষস 
জমা যদষবন। পাসষপাি্ জমা হওয়ার পর একযি হযাণ্ডষবট 
দদওয়া হষব, িা সবসময় হাষত রাখষত হষব। দকাষনা অবস্থায়ই 
হারাষনা িাষব না। যফষর আসার সময় যবমানবন্দষর পাসষপাি্ 
দফরত দদওয়া হষব। দস পি্ন্ত এই হযাণ্ডষবটই পাসষপাষি্র কাজ 
করষব।  

মক্কা ও মদীনায়  

 বাস দর্থষক দনষম প্রর্থষম যনষজর মাল-সামানা সংগ্রহ করষবন। 
মাল-সামানা যনষয় সরকার অর্থবা এষজযির ভাড়া করা বাসায় 
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আপনার জনয বরাে করা কষে যেষয় উঠষবন। দি দহাষিল বা 
বাসায় উঠষবন তার কষয়কযি কাড্ সংগ্রহ কষর রাখুন।  

 মক্কায় দপৌঁুার পর মু‘আযল্লম অযফস দর্থষক দদওয়া হাত দবট 
সবসময় সাষর্থ রাখষবন। এ দবষট মু‘আযল্লম অযফষসর নবর 
দলখা আষু, িা আপযন হাযরষয় দেষল কাষজ লােষব। ঘর দর্থষক 
বাইষর িাওয়ার সময় দবযশ িাকা সাষর্থ রাখষবন না। যভষড়র 
মষধ্য িাকা হাযরষয় দিষত পাষর যকংবা পষকিমাষরর খপ্পষর 
পড়ষত পাষরন। আর সবসময় দলবদ্ধ হষয় িলার দিষ্টা করষবন। 
একা কখষনা ঘষরর বাইষর িাষবন না িতেণ না আপনার বাসার 
দলাষকশন ভাষলাভাষব আয়ত্ব করষত পাষরন।  

 দোসল কষর খাওয়া দাওয়া দসষর সামানয যবশ্রাম যনষয় উমরা 
আদাষয়র প্রস্তুযত যনন। সরকারী বযবস্থাপনার আওতাধ্ীন হষল 
আপনার লযাষি অর্থবা আপনার নাোষলর মষধ্য দকাষনা আষলম 
আষুন যক-না তা দজষন যনন। আষলম না দপষল হজ উমরা 
যবেষয় িাষক দবযশ জ্ঞানসম্পন্ন মষন হষব তার দনতৃষত্ব উমরা 
করার উষেষশয রওয়ানা হষবন।  

 িাওয়ার পষর্থ রাস্তার যকুু যজযনস আলামত যহসাষব যনধ্্ারণ 
করষবন, িাষত হাযরষয় দেষল সহষজই আপনার বাসা খুাঁষজ দবর 
করষত পাষরন। আষলম অর্থবা দনতা যনধ্্ারষণর সময় হকপন্থী 
যক-না, তা ভাষলা কষর িািাই কষর যনন। অনযর্থায় আপনার হজ 
ও উমরা নষ্ট হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রষয়ষু।  

 দরাষদর মষধ্য বাইষর দবযশ দঘারা-দফরা করষবন না। প্রিুর ফষলর 
রস ও পাযন পান করষবন। প্রষয়াজষন লবণ যমযশষয় পান 
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করষবন। শারীযরক অসুস্থতা অনুভব করষল বাংলাষদশ হজ 
যমশষনর ডাক্তার অর্থবা দসৌযদ সরকার কতৃ্ক স্থাযপত 
যিযকৎসাষকিসমূষহ যেষয় প্রষয়াজনীয় বযবস্থাপত্র ও ঔেুধ্ সংগ্রহ 
করষবন। এ বযাপাষর দকাষনা অলসতা করা উযিৎ নয়। দকননা 
অসুস্থ শরীর যনষয় হষজর কাি্ক্রম সম্পন্ন করা খুবই কযঠন।  

 হজ এষজযি বা মু‘আযল্লষমর সাষর্থ দকাষনা সমসযা দদখা যদষল 
আষলািনার মাধ্যষম, ঠাো মার্থায় তা সমাধ্াষনর দিষ্টা করষবন। 
প্রষয়াজন মষন করষল বাংলাষদশ হজ যমশষনর কম্কত্াষদর 
সাহািযও যনষত পাষরন।  

যমনা, আরাফা ও মুিদাযলফায় 

 ৭ যিলহজ যদবােত রাষত অর্থবা ৮ যিলহজ সকাষল ইহরাম 
অবস্থায় মু‘আযল্লম কতৃ্ক সরবরাহকৃত বাষস যমনার উষেষশয 
রওয়ানা হষবন। সাষর্থ হালকা যকুু কাপড়-দিাপড়, শুকষনা খাবার 
ও সামানয িাকা যনষবন। মূলযবান যজযনসপত্র সাবধ্াষন ঘষর দরষখ 
িাষবন। যনরাপত্তার স্বাষর্্থ িাকা মু‘আযল্লম অযফষসর কম্কত্ার 
কাষু জমা রাখষত পাষরন। তষব িাকা আমানত দরষখ রযসদ 
যনষত ভুলষবন না। শক্ত-সবল এবং মাইষলর পর মাইল পাষয় 
দহাঁষি অযতক্রম করায় অভযস্ত না হষল এবং যনষজষদর তাবু না 
যিনষল যমনা আরাফায় পাষয় দহাঁষি িাওয়ার পযরকল্পনা করষবন 
না। 

 আরাফার ময়দাষন জাবাষল আরাফায় উঠার দিষ্টা করষবন না 
এমনযক তার কাষু িাওয়ারও দিষ্টা দর্থষক যবরত র্থাকুন। 
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আরাফায় হাযরষয় িাওয়া খুবই স্বাভাযবক। হাযরষয় দেষল যনজ 
তাাঁবুষত যফষর আসা কযঠন। তাই যনজ তাাঁবুষতই অবস্থান করুন। 

 আরাফায় িয়ষলি বযবহার করষত হষল কাউষক সাষর্থ যনষয় দবর 
দহান। মুিদাযলফাষতও িয়ষলি বযবহাষরর প্রষয়াজন হষল একই 
পন্থা অবলবন করুন। 

 যমনা বা আরাফায় কখষনা যনষজর তাাঁবু হাযরষয় দফলষল বাংলাষদশ 
হজ যমশষনর তাাঁবুষত দপৌঁুার দিষ্টা করুন। দসখান দর্থষক দকাষনা 
না দকাষনা উপাষয় যনজ তাাঁবুষত যফষর আসার বযবস্থা হষব। 
আপনার হজ পালষন দকাষনা সমসযা হষব না। 

 কঙ্কর মারার সময় কখষনা পাষয়র সযাষেল খুষল দেষল অর্থবা 
হাত দর্থষক কঙ্কর পষড় দেষল তা উঠাষত দিষ্টা করষবন না।  

 যনষজরা কুরবানীর পশু িষবহ করার পযরকল্পনা করষল সবার 
পে দর্থষক সবল ও তরুণ ২/৩ জনষক প্রযতযনযধ্ যহষসষব 
পাযঠষয় িষবহ করাষবন। তষব এ প্রযক্রয়াযি িষর্থষ্ট কষ্টসাধ্য। তাই 
মক্কা মদীনায় দিষকাষনা বযাংষক অযগ্রম িাকা জমা যদষয় রযসদ 
সংগ্রহ করষল সংয্ষ্ট কতৃ্পে হজিাত্রীষদর পে দর্থষক কুরবানী 
যদষয় যদষবন। এ প্রযক্রয়াযি সহজ ও যনযশ্চত। সুতরাং অযত 
দলাভনীয় অনযসব প্রস্তাব বাদ যদষয় এিাই দবষু যনন।  
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পযরযশষ্ট 

 এক নজষর হজ-উমরা 

 কুরআষনর যনব্াযিত দদা‘আ 

 হাদীষসর যনব্াযিত দদা‘আ 

 হজ-উমরা সংক্রান্ত পযরভাো-পযরযিযত 

 বযবহাযরক আরবী শব্দসম্ভার 
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এক নজষর হজ-উমরা  

হষজর রুকন তর্থা ফরিসমূহ 

(1) ইহরাম তর্থা হজ শুরু করার যনয়ত করা। 

(2) আরাফায় অবস্থান। 

(3) তাওয়াষফ যিয়ারত বা তাওয়াষফ ইফািা।  

(4) অযধ্কাংশ শরী‘আতযবষদর মষত সাফা ও মারওয়ায় সাঈ করা। 
(ইমাম আবু হাযনফা রহ. এিাষক ওয়াযজব বষলষুন।)  

{এসব রুকষনর দকাষনা একযি দুষড় যদষলও হজ হষব না।} 

হষজর ওয়াযজবসমূহ 

১. মীকাত অযতক্রম করার আষে ইহরাম বাধ্াাঁ। 

২. আরাফার ময়দাষন সূি্াস্ত পি্ন্ত অবস্থান করা। 

৩. মুিদাযলফায় রাত িাপন। 

৪. কঙ্কর যনষেপ করা। 

৫. মার্থা মুণ্ডন বা িুল দুাি করা। 

৬. আইয়াষম তাশরীষকর রাতসমূহ যমনায় িাপন। 

৭. যবদায়ী তাওয়াফ করা। 

এসব ওয়াযজষবর দকাষনা একযি দুষড় যদষল, দম অর্্থাৎ পশু িষবহ 
কষর েযতপূরণ যদষত হষব।} 
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উমরার রুকন বা ফরিসমূহ 

ইহরাম তর্থা উমরা শুরু করার যনয়ত করা। 

বাইতুল্লাহ’র তাওয়াফ করা। 

সাফা ও মারওয়ায় সাঈ করা। 

উমরার ওয়াযজবসমূহ 

1. মীকাত দর্থষক ইহরাম বাাঁধ্া।  

2. মার্থা মুণ্ডন বা িুল দুাি করা। 

3. আবূ হানীফা রহ.-এর মষত সাফা-মারওয়ায় সাঈ করা।  

ইহরাম অবস্থায় যনযেদ্ধ কাজসমূহ 

1. মার্থার িুল কাি-ুাাঁি বা পুষরাপুযর মুণ্ডন করা। 

2. হাত বা পাষয়র নখ কত্ন বা উপষড় দফলা। 

3. ইহরাম বাাঁধ্ার পর শরীর, কাপড় যকংবা এ দু’যির সাষর্থ সমৃ্পক্ত 
অনয যকুুষত সুেযন্ধ জাতীয় যকুু বযবহার করা। 

4. যববাহ করা, যববাহ দদওয়া বা যববাষহর প্রস্তাব পাঠাষনা।  

5. ইহরাম অবস্থায় সহবাস করা। 

6. ইহরাম অবস্থায় কাষমাষত্তজনাসহ স্বামী-স্ত্রীর দমলাষমশা। 

7. ইহরাম অবস্থায় যশকার করা।  

8. মার্থা আবৃত করা। (পুরুেষদর জনয) 
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9. পুষরা শরীর দঢষক দনওয়ার মত দপাশাক যকংবা পাজামার মত 
অধ্্াঙ্গ ঢাষক এমন দপাশাক পযরধ্ান করা। দিমন জামা বা 
পাজামা পযরধ্ান করা। (পুরুেষদর জনয) 

10. হাত দমাজা বযবহার করা। (মযহলাষদর জনয) 

11. দনকাব পরা। (মযহলাষদর জনয) 
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এক নজষর তামাতু্ত হজ 

৮ যিলহষজর পূষব্ তামাতু্ত হজ পালনকারীর করণীয় 

১- মীকাত দর্থষক বা মীকাত অযতক্রম করার আষে ইহরাম বাাঁধ্া। 
উমরা আদাষয়র যনয়ত কষর মুষখ বলা,  ُعْمَرةً  َْلَّيَْك  (লাব্বাইকা 

উমরাতান)। বায়তুল্লাহ’র তাওয়াফ শুরু করার আে পি্ন্ত সাধ্যমত 
তালযবয়া পাঠ করষত র্থাকা।  

২- বায়তুল্লাষহ দপৌঁষু উমরার তাওয়াফ সম্পাদন করা। 

৩- উমরার সাঈ সম্পাদন করা।  

৪- মার্থার িুল দুাি করা অর্থবা মার্থা মুণ্ডন করা। তষব এ উমরার 
দেষত্র দুাি করাই উত্তম। এরপর দোসল কষর পযরেন্ন হষয় 
স্বাভাযবক কাপড় পষর দনয়া। অনয দকাষনা উমরা না কষর ৮ যিলহজ 
পি্ন্ত হষজর ইহরাষমর অষপোয় র্থাকা। এ সমষয় নফল তওয়াফ, 
কুরআন যতলাওয়াত, জামাষতর সাষর্থ সালাত আদায়, হাজীষদর দসবা 
ও যিলহষজর দশযদষনর ফিীলত অধ্যাষয় যলযখত আমলসমূহ প্রভৃযত 
দনক আমষল যনষজষক যনষয়াযজত রাখা।  

৮ যিলহজ  

যনজ অবস্থান স্থল দর্থষক হষজর যনয়ষত  اً  َْلَّيَْك َحجَّ  (লাব্বাইকা 

হাোন) বষল ইহরাম বাাঁধ্া এবং যমনায় েমন করা। দসখাষন দিাহর, 
আসর, মােযরব, ইশা এবং পরযদষনর ফজষরর সালাত যনজ যনজ 
ওয়াষক্ত দু’রাকাত কষর আদায় করা।  
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৯ যিলহজ (আরাফা যদবস) 

1) ৯ যিলহজ সূষি্াদষয়র পর আরাফায় রওয়ানা হওয়া। দসখাষন 
দিাহষরর আউয়াল ওয়াষক্ত দিাহর ও আসর দুই ওয়াষক্তর সালাত 
এক আিান ও দুই ইকামষত দু’রাকাত কষর একসাষর্থ আদায় 
করা। সালাত আদাষয়র পর দর্থষক সূি্াস্ত পি্ন্ত দদা‘আ ও 
যিযকষর মশগুল র্থাকা। সাধ্যমত উভয় হাত তুষল দদা‘আ করা। 

2) সূি্াষস্তর যকুুেণ পর ধ্ীষর-সুষস্থ শান্তভাষব মুিদাযলফায় রওয়ানা 
হওয়া। 

3) মুিদাযলফায় দপৌঁষু ইশার ওয়াষক্ত এক আিান ও দুই ইকামষত, 
মােযরব ও ইশার সালাত একসাষর্থ আদায় করা। ইশার সালাত 
কসর কষর দু’রাকাত পড়া এবং সাষর্থ সাষর্থ যবতষরর সালাতও 
আদায় কষর দনওয়া।  

4) মুিদাযলফায় রাতিাপন। ফজর হওয়ার পর আউয়াল ওয়াষক্ত 
ফজষরর সালাত আদায় করা। আকাশ ফস্া হওয়া পি্ন্ত দদা‘আ 
দমানাজাষত মশগুল র্থাকা।  

5) মুিদাযলফা দর্থষক কঙ্কর সংগ্রহ করা দিষত পাষর তষব জরুরী 
নয়। ৫৯ বা ৭০যি কঙ্কর সংগ্রহ করা। যমনা দর্থষকও কঙ্কর 
সংগ্রহ করা দিষত পাষর। পাযন যদষয় কঙ্কর দধ্ৌত করার দকাষনা 
যবধ্ান দনই।  

6) সূষি্াদষয়র পূষব্ যমনায় রওয়ানা হওয়া। তষব দুব্লষদর দেষত্র 
মধ্যরাষতর পর যমনার উষেষশ রওনা হষয় িাওয়া জাষয়ি। 
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১০ যিলহজ 

১। তালযবয়া পাঠ বন্ধ কষর জামরাষয় আকাবা তর্থা বড় জামরায় 
সাতযি কঙ্কর যনষেপ করা। যনষেষপর সময় প্রষতযকবার ‘যবসযমল্লাযহ 
আল্লাহু আকবর’ অর্থবা ‘আল্লাহু আকবর’ বলা।  

২। হাদী তর্থা পশু িষবহ করা, অনযষক দাযয়ত্ব যদষয় র্থাকষল হাদী 
িষবহ হষয়ষু যক-না দস বযাপাষর যনযশ্চত হওয়া। হারাষমর 
অযধ্বাযসষদর ওপর হাদী িষবহ করা ওয়াযজব নয়।  

৩। মার্থা মুণ্ডন অর্থবা িুল দুাি করা। মুণ্ডন করাই উত্তম। মযহলাষদর 
দেষত্র আঙুষলর অগ্রভাে পযরমাণ দুাি করা।  

৪। মার্থা মুণ্ডষনর মাধ্যষম ইহরাম হষত দবযরষয় প্রার্থযমক হালাল হষয় 
িাওয়া, এষত স্বামী-স্ত্রী দমলা-দমশা ুাড়া ইহরাম অবস্থায় যনযেদ্ধ 
অনযসব যবেয় তবধ্ হষয় িাষব।  

৫। তাওয়াষফ যিয়ারত বা তাওয়াষফ ইফািা তর্থা ফরি তাওয়াফ 
সম্পাদন করা। এ দেষত্র এোর ও বার তাযরখ সূি্াষস্তর পূব্ পি্ন্ত 
যবলব করার অবকাশ রষয়ষু। অযধ্কাংশ শরী‘আতযবষদর মষত 
এরপষরও আদায় করা িাষব, তষব ১৩ তাযরখ সূি্াষস্তর পূষব্ দসষর 
দনওয়া ভাষলা।  

৬। সাঈ করা ও পুনরায় যমনায় েমন। 

৭ । ১০ তাযরখ যদবােত রাত যমনায় িাপন। 

উষল্লখয, তাওয়াষফ যিয়ারত বা তাওয়াষফ ইফািা আদাষয়র পর স্বামী-
স্ত্রীর দমলা-দমশাও তবধ্ হষয় িায়।  
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১১ যিলহজ 

সূি্ পযশ্চম আকাষশ দহষল িাওয়ার পর দুাি, মধ্য, বড় জামরার 
প্রষতযকযিষত সাতযি কষর কঙ্কর যনষেপ করা। দুাি জামরা দর্থষক 
শুরু কষর বড় জামরায় দশে করা। দুাি ও মধ্য জামরায় যনষেষপর 
পর দাাঁযড়ষয় দু’হাত উযঠষয় দীঘ্ দদা‘আ করা। 

১২ যিলহজ 

১। ১২ তাযরখ অর্্থাৎ ১১ তাযরখ যদবােত রাত যমনায় রাতিাপন। 

২। সূি্ পযশ্চম আকাষশ দহষল িাওয়ার পর যতন জামরার 
প্রষতযকযিষত সাতযি কষর কঙ্কর যনষেপ। শুধু্ দুাি ও মধ্য জামরাষত 
যনষেষপর পর দাাঁযড়ষয় দু’হাত উযঠষয় দীঘ্ দদা‘আ করা। 

হাজীষদর জনয ১২ তাযরষখ যমনা তযাে করা জাষয়ি। তষব শত্ হষে 
সূি্াষস্তর পূষব্ই যমনার সীমানা অযতক্রম করষত হষব। দসযদনই িযদ 
কাউষক মক্কা দুষড় দিষত হয় তাহষল মক্কা তযাষের পূষব্ যবদায়ী 
তাওয়াফ আদায় করা। 

৩। ১২ তাযরখ যদবােত রাত যমনায় িাপন করা উত্তম। ১২ তাযরষখর 
রাত যমনায় িাপন করষল ১৩ তাযরখ সূি্ দহষল িাওয়ার পর দুাি, 
মধ্য ও বড় জামরায় কঙ্কর যনষেপ কষর যমনা তযাে করা।  

১৩ যিলহজ 

১। সূি্ দহষল িাওয়ার পর পর দুাি, মধ্য ও বড় জামরায় সাতযি 
কষর কঙ্কর যনষেপ। দুাি জামরা দর্থষক শুরু কষর বড় জামরাষত 
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যেষয় দশে করষব। শুধু্ দুাি ও মধ্য জামরাষত যনষেষপর পর দাাঁযড়ষয় 
দু’হাত উযঠষয় দদা‘আ করষব। 

২। যমনা তযাে কষর মক্কা অযভমুষখ িাত্রা এবং মক্কা তযাষের আষে 
যবদায়ী তাওয়াফ সম্পাদন করা। তষব প্রসূযত ও স্রাবগ্রস্ত মযহলাষদর 
জনয যবদায়ী তাওয়াফ না করার অনুমযত আষু। 
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এক নজষর যকরান হজ  

৮ যিলহষজর পূষব্ যকরান হজকারীর করণীয় 

১- মীকাত দর্থষক বা মীকাত অযতক্রম করার আষে ইহরাম বাাঁধ্া। 
যকরান হজ পালনকরী বলষব- 

ا ُعْمَرةً  َْلَّيَْك   وََحجًّ

(লাব্বাইকা উমরাতান ওয়া হাোন) 

এরপর সাধ্যমত তালযবয়া পাঠ করষত র্থাকা। ১০ যিলহজ বড় 
জামরাষত কঙ্কর যনষেষপর আে মুহূষত্ তালযবয়া পাঠ বন্ধ করা।  

২- তাওয়াষফ কুদূম সম্পাদন করা। 

৩- হষজর মূল সাঈ অযগ্রম আদায় করার ইো করষল তাওয়াষফ 
কুদুষমর পর সাঈ কষর দনয়া। এ তাওয়াফ সুন্নাত, ওয়াযজব নয়। 
দকননা এই তাওয়াফ না কষর সরাসযর যমনায় িষল িাবার অনুমযতও 
আষু। তখন সাঈ তাওয়াষফ যিয়ারষতর পর করষত হষব। কুরবানীর 
যদন পি্ন্ত ইহরাম অবস্থায় র্থাকা।  

৮ যিলহজ  

যমনায় েমন করা এবং দসখাষন দিাহর, আসর ও ইশা দুই রাকাত 
এবং মােযরব ও পরযদষনর ফজষরর সালাত যনজ যনজ ওয়াষক্ত আদায় 
করা।  

৯ যিলহজ (আরাফা যদবস) 

(১) ৯ যিলহজ সূষি্াদষয়র পর আরাফা অযভমুষখ িাত্রা। দসখাষন 
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দিাহর ও আসর দুই ওয়াষক্তর সালাত দিাহষরর ওয়াষক্ত এক আিান 
ও দুই ইকামষত দু’রাকাত কষর একসাষর্থ আদায় করা। সালাত 
আদায় দশে কষর সূি্াস্ত পি্ন্ত দদা‘আ ও যিযকষর মশগুল র্থাকা।  

(২) সূি্াষস্তর যকুুেণ পর ধ্ীষর-সুষস্থ শান্তভাষব মুিদাযলফা অযভমুষখ 
রওয়ানা হওয়া। 

(৩) মুিদাযলফায় দপৌঁষু ইশার ওয়াষক্ত এক আিান ও দুই ইকামষত, 
মােযরব ও ইশা একসাষর্থ আদায় করা। ইশার সালাত কসর কষর 
দু’রাকাত পড়া এবং সাষর্থ দবতষরর সালাতও আদায় কষর দনওয়া।  

(৪) মুিদাযলফায় রাযত্রিাপন। ফজর হওয়ার পর আউয়াল ওয়াষক্তই 
ফজষরর সালাত আদায় করা। আকাশ ফস্া হওয়া পি্ন্ত দদা‘আ ও 
দমানাজাষত মশগুল র্থাকা।  

(৫) সূষি্াদষয়র পূষব্ যমনায় রওয়ানা হওয়া। তষব দুব্লষদর দেষত্র 
মধ্যরাষতর পর যমনার উষেষশ রওনা করা জাষয়ি। 

(৬) মুিদাযলফা দর্থষক কঙ্কর সংগ্রহ করা দিষত পাষর তষব জরুরী 
নয়। কঙ্কর সংখযা হষব ৫৯ বা ৭০যি। যমনা দর্থষকও কঙ্কর সংগ্রহ 
করা িষল। পাযন যদষয় কঙ্কর দধ্ৌত করার দকাষনা যবধ্ান দনই। 

১০ যিলহজ 

১। জামরাষয় আকাবা তর্থা বড় জামরায় সাতযি কঙ্কর যনষেপ করা। 
যনষেষপর সময় প্রষতযকবার যবসযমল্লাযহ আল্লাহু আকবার বা আল্লাহু 
আকবার বলা। 
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২। হাদী তর্থা পশু িষবহ করা, অনযষক দাযয়ত্ব যদষয় র্থাকষল হাদী 
িষবহ হষয়ষু যক-না দস বযাপাষর যনযশ্চত হওয়া। হারাষমর 
অযধ্বাসীষদর জনয হাদী িষবহ দনই। 

৩। মার্থা মুণ্ডন অর্থবা িুল দুাি করা। মুণ্ডন করাই উত্তম। নারীষদর 
দেষত্র আঙুষলর অগ্রভাে পযরমাণ দুাি করা।  

৪। মার্থা মুণ্ডন বা িুল দুাি করার মাধ্যষম ইহরাম হষত দবযরষয় 
প্রার্থযমক হালাল হষয় িাওয়া, এষত স্বামী-স্ত্রী দমলা-দমশা ুাড়া ইহরাম 
অবস্থায় হারাম হষয় িাওয়া অনযসব যকুু জাষয়ি হষয় িাষব।  

৫। তাওয়াষফ যিয়ারত সম্পাদন করা। এ দেষত্র ১১ ও ১২ তাযরখ 
সূি্াষস্তর পূব্ পি্ন্ত যবলব করার অবকাশ রষয়ষু। অযধ্কাংশ 
শরী‘আতযবষদর মতানুসাষর এরপষরও আদায় করা িাষব, তষব ১৩ 
তাযরখ সূি্াষস্তর পূষব্ দসষর দনওয়া ভাষলা।  

৬। তাওয়াষফ কুদুষমর সাষর্থ সাঈ না কষর র্থাকষল সাঈ করা। 

৭ । ১০ তাযরখ যদবােত রাত যমনায় িাপন। 

উষল্লখয, তাওয়াষফ যিয়ারত আদাষয়র পর স্বামী-স্ত্রীর দমলা-দমশাও 
জাষয়ি হষয় িায়।  

১১ যিলহজ 

সূি্ পযশ্চম আকাষশ দহষল িাওয়ার পর যতন জামরার প্রষতযকযিষত 
সাতযি কষর কঙ্কর যনষেপ। দুাি জামরা দর্থষক শুরু কষর বড় 
জামরায় দশে করা। দুাি ও মধ্য জামরায় যনষেষপর পর দাাঁযড়ষয় 
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দু’হাত উযঠষয় দীঘ্ দদা‘আ করা। বড় জামরায় কঙ্কর যনষের পর 
দদা‘আ দনই। 

১২ যিলহজ 

১। ১২ তাযরখ (১১ তাযরখ যদবােত রাত) যমনায় রাতিাপন। 

২। সূি্ পযশ্চম আকাষশ দহষল িাওয়ার পর যতন জামরার 
প্রষতযকযিষত সাতযি কষর কঙ্কর যনষেপ। শুধু্ দুাি ও মধ্য জামরাষত 
যনষেষপর পর দাাঁযড়ষয় দু’হাত উযঠষয় দীঘ্ দদা‘আ করা। 

৩। হাজীষদর জনয ১২ তাযরষখ যমনা তযাে করা জাষয়ি। তষব শত্ 
হষে সূি্াষস্তর পূষব্ই যমনার সীমানা অযতক্রম করষত হষব।  

৪। মক্কা তযাষের পূষব্ যবদায়ী তাওয়াফ সম্পন্ন করা। 

১৩ যিলহজ 

১। সূি্ দহষল িাওয়ার পর পর যতন জামরায় সাতযি কষর কঙ্কর 
যনষেপ করা। দুাি জামরা দর্থষক শুরু কষর বড় জামরাষত যেষয় দশে 
করা। শুধু্ দুাি ও মধ্য জামরাষত যনষেষপর পর দাাঁযড়ষয় দু’হাত 
উযঠষয় দীঘ্ দদা‘আ করা। 

২। যমনা তযাে কষর মক্কায় রওয়ান করা। মক্কা তযাষের আষে যবদায়ী 
তাওয়াফ সম্পাদন করা। প্রসূযত ও স্রাবগ্রস্ত মযহলাষদর জনয যবদায়ী 
তাওয়াফ না করার অনুমযত আষু। 
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এক নজষর ইফরাদ হজ  

৮ যিলহষজর পূষব্ ইফরাদ হজকারীর করণীয় 

১- মীকাত অযতক্রম করার আষে ইহরাম বাাঁধ্া। ইফরাদ হজ 
পালনকারী বলষব,  

ا َْلَّيَْك    َحجًّ

 )লাব্বাইকা হাোন( 

এরপর সাধ্যমত তালযবয়া পাঠ করা।  

২- তাওয়াষফ কুদুম সম্পাদন করা। 

৩- হষজর মূল সাঈ অযগ্রম আদায় করার ইো করষল তাওয়াষফ 
কুদূষমর পর সাঈ কষর দনয়া। এ তাওয়াফ সুন্নাত, ওয়াযজব নয়। 
দকননা এই তাওয়াফ না কষর সরাসযর যমনায় িষল িাওয়ারও 
অনুমযত আষু। তখন সাঈ তাওয়াষফ যিয়ারষতর পর সম্পাদন করা। 
কুরবানীর যদন পি্ন্ত ইহরাম অবস্থায় র্থাকা।  

৮ যিলহজ  

যমনায় েমন করা এবং দসখাষন দিাহর, আসর, মােযরব, ইশা এবং 
পরযদষনর ফজষরর সালাত যনজ যনজ ওয়াষক্ত দু’রাকাত কষর আদায় 
করা।  

৯ যিলহজ (আরাফা যদবস) 

১. ৯ যিলহজ সূষি্াদষয়র পর আরাফা অযভমুষখ িাত্রা। দসখাষন - 
দিাহর ও আসর- এই দুই ওয়াষক্তর সালাত দিাহষরর ওয়াষক্ত এক 
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আিান ও দুই একামষত দু’ রাকাত কষর একসাষর্থ আদায় করা। 
সালাত আদায় দশে কষর সূি্াস্ত পি্ন্ত দদা‘আ ও যিযকষর মশগুল 
র্থাকা।  

২. সূি্াষস্তর যকুুেণ পর ধ্ীষর-সুষস্থ শান্তভাষব মুিদাযলফাযভমুষখ 
রওয়ানা হওয়া। 

৩. মুিদাযলফায় দপৌঁষু ইশার ওয়াষক্ত, এক আিান ও দুই একামষত, 
মােযরব ও ইশা একসাষর্থ আদায় করা। ইশার সালাত কসর কষর 
দু’রাকাত পড়া এবং সাষর্থ সাষর্থ যবতষরর সালাতও আদায় কষর 
দনয়া।  

৪. মুিদাযলফায় রাযত্রিাপন। সুবষহ সাযদক উদষয়র পর অন্ধকার র্থাকা 
অবস্থাষতই ফজষরর সালাত আদায় করা। আকাশ ফস্া হওয়া পি্ন্ত 
দদা‘আ মুনাজাষত মশগুল র্থাকা।  

৫. সূষি্াদষয়র পূষব্ যমনা অযভমুষখ িাত্রা। তষব দুব্লষদর দেষত্র 
মধ্যরাষতর পর যমনার উষেষশ রওনা করা তবধ্। 

৬. মুিদাযলফা দর্থষক কঙ্কর সংগ্রহ করা দিষত পাষর তষব জরুরী নয়। 
দমাি কঙ্কর সংখযা ৫৯ বা ৭০যি। যমনা দর্থষকও কঙ্কর সংগ্রহ করা 
িষল। পাযন যদষয় কঙ্কর দধ্ৌত করার দকাষনা যবধ্ান দনই। 

১০ যিলহজ 

১। জামরাষয় আকাবা তর্থা বড় জামরায় সাতযি কঙ্কর যনষেপ।  

২। মার্থা মুণ্ডন অর্থবা িুল দুাি করা। মুণ্ডন করাই উত্তম। নারীষদর 
দেষত্র আঙুষলর অগ্রভাে পযরমাণ দুাি করা।  
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৪। মার্থা মুণ্ডন বা িুল দুাি করার মাধ্যষম ইহরাম হষত দবযরষয় 
প্রার্থযমক হালাল হষয় িাওয়া, অর্্থাৎ স্বামী-স্ত্রী দমলা-দমশা বযতীত 
ইহরাম অবস্থায় হারাম হষয় িাওয়া অনযসব যকুু তবধ্ হষয় িাওয়া।  

৫। তাওয়াষফ যিয়ারত সম্পাদন। এ দেষত্র ১১ ও ১২ তাযরখ 
সূি্াষস্তর পূব্ পি্ন্ত যবলব করার অবকাশ রষয়ষু। অযধ্কাংশ 
দফকহযবদষদর মতানুসাষর এর পষরও আদায় করা িাষব। তষব ১৩ 
তাযরখ সূি্াষস্তর পূষব্ দসষর দনওয়া ভাষলা।  

৬। তাওয়াষফ কুদুষমর সাষর্থ সাঈ না কষর র্থাকষল সাঈ করা। 

৭ । ১০ তাযরখ যদবােত রাত যমনায় িাপন। 

উষল্লখয, তাওয়াষফ যিয়ারত আদাষয়র পর স্বামী-স্ত্রীর দমলা-দমশাও 
তবধ্ হষয় িায়।  

১১ যিলহজ 

সূি্ পযশ্চম আকাষশ দহষল িাওয়ার পর যতন জামরার প্রষতযকযিষত 
সাতযি কষর কঙ্কর যনষেপ। দুাি জামরা দর্থষক শুরু কষর বড় 
জামরায় দশে করা। দুাি ও মধ্য জামরায় যনষেষপর পর দাাঁযড়ষয় 
(দু’হাত উযঠষয়) দদা‘আ করা। বড় জামরায় কঙ্কর যনষের পর দদা‘আ 
দনই। 

১২ যিলহজ 

১। ১২ তাযরখ (১১ তাযরখ যদবােত রাত) যমনায় রাতিাপন। 
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২। সূি্ পযশ্চম আকাষশ দহষল িাওয়ার পর যতন জামরার 
প্রষতযকযিষত সাতযি কষর কঙ্কর যনষেপ। শুধু্ দুাি ও মধ্য জামরাষত 
যনষেষপর পর দাাঁযড়ষয় দু’হাত উযঠষয় দদা‘আ করা। 

৩। হাজীষদর জনয ১২ তাযরষখ যমনা তযাে করা তবধ্। তষব শত্ হষে 
সূি্াষস্তর পূষব্ই যমনার সীমানা অযতক্রম করষত হষব।  

৪. মক্কা তযাষের পূষব্ যবদায়ী তাওয়াফ সম্পন্ন করা। 

১৩ যিলহজ 

১। সূি্ দহষল িাওয়ার পর পর যতন জামরায় সাতযি কষর কঙ্কর 
যনষেপ। দুাি জামরা দর্থষক শুরু কষর বড় জামরাষত যেষয় দশে 
করষব। শুধু্ দুাি ও মধ্য জামরাষত যনষেষপর পর দাাঁযড়ষয় (দু’হাত 
উযঠষয়) দদা‘আ করষব। 

২। যমনা তযাে কষর মক্কা অযভমুষখ িাত্রা এবং মক্কা তযাষের আষে 
যবদাযয় তাওয়াফ সম্পাদন। তষব প্রসূযত ও স্রাবগ্রস্ত মযহলারা এ 
দর্থষক অবযাহযত পাষব। 

হষজর তালযবয়া যনেরূপ 

يَْك  ال َْلَّيَْك  َْلَّيْْك، اللُِّهمَّ  َْلَّيَْك   ال ، َوالُْملْْك  لََك  َواَلِّْعَمةَ  اْْلَْمدَ  إِنَّ  ، َْلَّيْْك  لََك  ََشِ
يَْك   لَْك  ََشِ

(লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা, লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা 
লাব্বাইকা, ইন্নাল হামদা ওয়ান যন‘মাতা লাকা ওয়াল মুলক, লা 
শারীকা লাকা) 



464 
 

“আযম হাযির, দহ আল্লাহ! আযম হাযির। দতামার দকাষনা শরীক দনই। 
যনশ্চয় প্রশংসা ও যন‘আমত দতামার এবং রাজত্বও, দতামার দকাষনা 
শরীক দনই।” 

তওয়াষফর সময় রুকষন ইয়ামানী 

দর্থষক হজষর আসওয়াদ পিন্্ত পড়ার যবষশে দদা‘আ 

 اَلَّارِ  َعَذاَب  َوقِنَا َحَسنَةً  اْْلَِخَرةِ  َوِِف  َحَسنَةً  نْيَااَلُّ  ِِف  آَتِنَا َربَّنَا

(রববানা আযতনা যফদ দুনইয়া হাসানাহ, ওয়াযফল আযখরাযত হাসানাহ, 
ওয়াযকনা আিাবান নার) “দহ আমাষদর রব! আমাষদর দুযনয়াষত 
কলযাণ দাও এবং আষখরাষত কলযাণ দাও এবং আমাষদরষক অযগ্নর 
শাযস্ত দর্থষক বািাও।”  

আরাফা যদবষসর যবষশে দদা‘আ 

يَك  الَ  وَْحَدهُ  اهللُ  إاِلَّ  إََِلَ  الَ  ءٍ  ُُكِّ  لََعَ  وَُهوَ  اْْلَْمدُ  َوََلُ  الُْملُْك، ََلُ  ََلُ، ََشِ  قَِديرٌ  ََشْ

(লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহূ লা শারীকালাহূ লাহুল মুলক, ওয়ালাহুল 
হামদ, ওয়াহুয়া আলা কুযল্ল শাইযয়ন ক্বাদীর) 

‘আল্লাহ ুাড়া ইবাদষতর দিােয দকাষনা মা‘বুদ দনই। যতযন এক তাাঁর 
দকাষনা শরীক দনই। রাজত্ব তাাঁরই এবং প্রশংসা মাত্রই তাাঁর। যতযন 
সকল যকুুর ওপর েমতাবান।’  
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কুরআষনর যনবা্যিত দদা‘আ 

১- ﴿ِنُفَسَناَِنا َِظلَمِبَِرَبَنا
َ
ِّسّينََِخ ِلِبٱِّمنَِِنَلَُكوَننََِِناَحِبَوتَرِبِنَلَاِفّرِبَتغِبَِلمِبِِإَونِأ

 [ ٩٣: االعراف] ﴾٢٣ِ

(১) ‘দহ আমাষদর রব, আমরা যনজষদর উপর িুল্ম কষরযু। আর িযদ 
আপযন আমাষদরষক েমা না কষরন এবং আমাষদরষক রহম না 
কষরন তষব অবশযই আমরা েযতগ্রস্তষদর অন্তভু্ক্ত হব।’ [সূরা আল-
আ‘রাফ, আয়াত: ২৩] 

২- ﴿ِِّ يََِولَّو ِِّلِِفّرِبغِبٱَِرب  بِٱوَِِّمنّيَُِمؤِبَولّلِبِاّمنُِٗمؤِبِّّتَِبَيِبَِدَخَلِِنَولّمَِِدّلَ ِّتِ ّمَن ُِمؤِبل
 [ ٩١: نوح] ﴾٢٨ِِاَتَباَر ِِإَّّلِِلّّميَِلَظ ِٱِتَزّدَِِّوَّلِ

(২) ‘দহ আমার রব! আমাষক, আমার যপতা-মাতাষক, দি আমার ঘষর 
ঈমানদার হষয় প্রষবশ করষব তাষক এবং মুযমন নারী-পুরুেষক েমা 
করুন এবং বংস ুাড়া আপযন িাযলমষদর আর যকুুই বাযড়ষয় যদষবন 
না।’ [সূরা নূহ, আয়াত: ২৮] 

৩- ﴿ِِّ ىَِِوّمنِةِّلَصلَوِ ٱُِمقّيمَِِّنَِعلِبجِبٱَِرب  َّيّّت ِّفرِبغِبٱَِرَبَنا٤٠ِِءُِّدََع َِِوَتَقَبلبَِِرَبَناُِذر 
يََِولَّو ِِّلِ َُِِِۖۖيَوِبِّمنّيَُِمؤِبَولّلِبِدّلَ ِّٱَِيُقو  [٥٨ ،٥٢: ابراهيم] ﴾٤١َِِساُبِلب

(৩) ‘দহ আমার রব, আমাষক সালাত কাষয়মকারী বানান এবং আমার 
বংশধ্রষদর মধ্য দর্থষকও, দহ আমাষদর রব, আর আমার দদা‘আ 
কবুল করুন। দহ আমাষদর রব, দিযদন যহসাব কাষয়ম হষব, দসযদন 
আপযন আমাষক, আমার যপতামাতাষক ও মুযমনষদরষক েমা কষর 
যদষবন।’ [সূরা ইবরাহীম, আয়াত: ৪০-৪১]  

৪- ﴿َِِنَبِبَِكِِإَوََلِبَِناتََوَّكبَِِكَِعلَيِبَِناَرب
َ
بِٱَِكِِإَوََلِبَِناأ  [ ٥: املمتحنة] ﴾٤َِِمّصيُِل
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(৪) ‘দহ আমাষদর প্রযতপালক, আমরা আপনার ওপরই ভরসা কযর, 
আপনারই অযভমুখী হই আর প্রতযাবত্ন দতা আপনারই কাষু।’ [সূরা 
আল-মুমতাযহনা, আয়াত: ৪] 

৫- ﴿ِنَتِِإّنََكَِِرَبَنا  ِِنَلَاِفّرِبغِبٱوََِِكَفُروا ِِل ََّّلّينََِِنةِٗفّتِبَِناَعلِبَتِبَِّلَِِرَبَنا
َ
َِعزّيزُِلِبٱِأ

 [ ٤: املمتحنة] ﴾٥ِِّكيمُِلبَِٱ

(৫) ‘দহ আমাষদর রব, আপযন আমাষদরষক কাযফরষদর উৎপীড়ষনর 
পাত্র বানাষবন না। দহ আমাষদর রব, আপযন আমাষদর েমা কষর 
যদন। যনশ্চয় আপযন মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।’ [সূরা আল-
মুমতাযহনা, আয়াত: ৫]  

৬- ﴿ِِِِّقَاَل َِٱَِرب  ِب٢٥ِِرّيَصدِبِّلِِحِبَشب ّ مِبِّلِ َِويَس 
َ
ّنَِدةُِٗعقِبِلُلبِحِبٱو٢٦َِِِرّيأ ِم 

 [ ٩٩ ،٩٤: طه] ﴾٢٧ِِل َّساّنِ

(৬) ‘দহ আমার রব, আমার বুক প্রশস্ত কষর যদন। এবং আমার কাজ 
সহজ কষর যদন। আর আমার যজহবার জড়তা দূর কষর যদন।’ [সূরা 
ত্বা-হা, আয়াত: ২৫-২৭] 

-৭ ﴿ِِ نَزلِبِبَّما َِِءاَمَناَِرَبَنا
َ
 ﴾٥٣ِِّهّدينَِلَشِ ٱَِمعََِِناُتبِبكِبٱفَِِلَرُسوَلِٱَِناَتَبعِبٱوََِِتِأ

 [ ٤٣: عمران ال]

(৭) ‘দহ আমাষদর রব, আপযন িা নাযিল কষরষুন তার প্রযত আমরা 
ঈমান এষনযু এবং আমরা রাসূষলর অনুসরণ কষরযু। অতএব, 
আমাষদরষক সােযদাতাষদর তাযলকাভুক্ত করুন।’ [[সূরা আষল 
ইমরান, আয়াত: ৫৩] 
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৮- ﴿ِِ َِِفَقالُوا َِوََن َّنا٨٥ِِلّّميَِلَظ ِٱَِِّۖقوِبل ّلِبَِنةِٗفّتِبَِناَعلِبَتِبَِّلَِِرَبَناَِناتََوَّكبِِلَِلِّٱََِعَ
َِ  [ ١١ ،١٤: يونس] ﴾٨٦ِِفّرّينََِك ِلِبٱَِِّۖقوِبلِبٱِّمنَِِتَّكِبّرَحب

(৮) ‘তখন তারা বলল, ‘আমরা আল্লাহর উপরই তাওয়াকু্কল করলাম। 
দহ আমাষদর রব, আপযন আমাষদরষক িাযলম কওষমর যফতনার পাত্র 
বানাষবন না। আর আমাষদরষক আপনার অনুগ্রষহ কাযফর কাওম 
দর্থষক নাজাত যদন।’ [সূরা ইউনুস, আয়াত: ৮৬] 

৯- ﴿َُِِِذنُوَبَناِنَلَاِفّرِبغِبٱَِرَبَنا مِبِّفِ ِاَفَناِإَوَسب
َ
ِِرّنَاأ قِبَِوَثب ّتب

َ
ِِنَانُّصِبٱوََِِداَمَناأ ََِعَ

 [ ٨٥٩: عمران ال] ﴾١٤٧ِِّفرّينََِك ِلِبٱَِِّۖقوِبلِبٱ

(৯) ‘দহ আমাষদর রব, আমাষদর পাপ ও আমাষদর কষম্ আমাষদর 
সীমালঙ্ঘন েমা করুন এবং অযবিল রাখুন আমাষদর পদসমূহষক, 
আর কাযফর কওষমর উপর আমাষদরষক সাহািয করুন’। [[সূরা আষল 
ইমরান, আয়াত: ১৪৭] 

 -১০ ﴿ِِّ نَتَِِحمِبرِبٱوَِِّفرِبغِبٱَِرب 
َ
َُِِوأ  [ ٨٨١: املؤمنون] ﴾١١٨ِِّحّيَِلَر ِٱَِخيب

(১০) ‘দহ আমাষদর রব, আপযন েমা করুন, দয়া করুন এবং 
আপযনই সব্ষশ্রষ্ঠ দয়ালু।’ [সূরা আল-মুযমনুন, আয়াত : ১১৮] 

১১- ﴿ِِ نِبٱِّفَِِءاتَّناَِرَبَنا  ﴾٢٠١ِِنلَارِّٱَِعَذاَبَِِوقَّناَِحَسَنةِِّٗخَرةِّٓأۡلٱَِوّفَِِحَسَنةَِِٗيادل 
 [ ٩٢٨: اْلقرة]

(১১) দহ আমাষদর রব, আমাষদরষক দুযনয়াষত কলযাণ যদন। আর 
আযখরাষতও কলযাণ যদন এবং আমাষদরষক আগুষনর আিাব দর্থষক 
রো করুন।’ [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২০১] 
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১২- ﴿وِبِنَّسيَنا ِِإّنِنَا ِتَُؤاّخذِبَِّلَِِرَبَنا
َ
خِبِأ

َ
ِأ

ب
اَِطأ َِِٗنا َِعَليِبِّملبَِتِبَِوَّلَِِرَبَناِنَا َِكَماِاإّصب

ِِۥَتهَُِحَلِب اَِقبِبِّمنََِّلّينَِٱََِعَ ّلِبَِوَّلَِِرَبَناِلَّنا ِبّهِِّنَلَاَِطاقَةََِِّلَِِماَِناُتَم  َِعَناُِفِعِبٱوَِِۦ 
نَتَِِنا اَِحِبرِبٱوَِِنَلَاِفّرِبغِبٱوَِ

َ
ِِنَانُّصِبٱفََِِنالَى َِموِبِأ  [ ٩١١: اْلقرة] ﴾٢٨٦ِِفّرّينََِك ِلِبٱِِّۖوِبقَِلِبٱََِعَ

(১২) ‘দহ আমাষদর রব, আমাষদর উপর দবাঝা িাযপষয় যদষবন না, 
দিমন আমাষদর পূব্বত্ীষদর উপর িাযপষয় যদষয়ষুন। দহ আমাষদর 
রব, আপযন আমাষদরষক এমন যকুু বহন করাষবন না, িার সামর্থ্য 
আমাষদর দনই। আর আপযন আমাষদরষক মাজ্না করুন এবং 
আমাষদরষক েমা করুন, আর আমাষদর উপর দয়া করুন। আপযন 
আমাষদর অযভভাবক। অতএব, আপযন কাযফর সম্প্রদাষয়র যবরুষদ্ধ 
আমাষদরষক সাহািয করুন।’ [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৮৬] 

১৩- ﴿ِِِتََناَهَديبِِإّذِبِدََِبعِبِقُلُوَبَناِتُزّغِبَِّلَِِرَبَنا نَكِِّمنِنَلَاَِوَهبب َِِدَلُ اِرَحب ِإّنََكًِِة
نَتِ

َ
بِٱِأ  [ ١: عمران ال] ﴾٨ِِوََهاُبِل

(১৩) ‘দহ আমাষদর রব, আপযন যহদায়াত দদওয়ার পর আমাষদর 
অন্তরসমূহ বক্র করষবন না এবং আপনার পে দর্থষক আমাষদরষক 
রহমত দান করুন। যনশ্চয় আপযন মহাদাতা।’ [সূরা আষল ইমরান, 
আয়াত: ৮]  

১৪- ﴿ََِِِِرَبَناَِيُقولُونَََِِّلّينَِٱو زِبِّمنِبِنَلَاَِهبب
َ
َّي ِِّجَناَو ِأ عِبِقَُرةَِِتَّناَوُذر 

َ
َِناَعلِبجِبٱوَُِِيِ أ

 [ ٩٣: الفرقان] ﴾٧٤ِِإَّماًماُِمَتقّيَِلّلِب

(১৪) ‘দহ আমাষদর রব, আপযন আমাষদরষক এমন স্ত্রী ও সন্তানাযদ 
দান করুন িারা আমাষদর িেু শীতল করষব। আর আপযন 
আমাষদরষক মুত্তাকীষদর দনতা বাযনষয় যদন’। [সূরা আল-ফুরকান, 
আয়াত: ৭৪]  
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১৫- ﴿َِِِّسَبُقونَاََِّلّينَِٱِنَّناَو َِوّلّخِبِنَلَاِفّرِبغِبٱَِرَبَنا ِّٱب َٰ ِلب ِقُلُوبَّناِّفَِِعلبَِتِبَِوَّلِِنِّي
ِ ِِإّنََكَِِرَبَنا َِِءاَمُنوا ِِل ََّّلّينَِِّغل ٗ  [ ٨٢: اْلرش] ﴾١٠ِِرَّحيمِ ِرَُءوف 

(১৫) ‘দহ আমাষদর রব, আমাষদরষক ও আমাষদর ভাই িারা ঈমান 
যনষয় আমাষদর পূষব্ অযতক্রান্ত হষয়ষু তাষদরষক েমা করুন; এবং 
িারা ঈমান এষনযুল তাষদর জনয আমাষদর অন্তষর দকাষনা যবষিে 

রাখষবন না; দহ আমাষদর রব, যনশ্চয় আপযন দয়াবান, পরম দয়ালু।’ 
[সূরা আল-হাশর, আয়াত: ১০]  

১৬-﴿ِِ تبَِِرَبَنا
َ
ِ ِإّنََكِِنَلَا  ِِفّرِبغِبٱوَِِنُوَرنَاِنَلَاِّممِبأ  ﴾٨ِِقَّدير ِِء َِشِبُِك ََِِّعَ

 [ ١: اتلحريم]

(১৬) ‘দহ আমাষদর রব, আমাষদর জনয আমাষদর আষলা পূণ্ কষর 
যদন এবং আমাষদরষক েমা করুন; যনশ্চয় আপযন সব্যবেষয় 
েমতাবান।’ [সূরা আত-তাহরীম, আয়াত: ৮] 

১৭-﴿ِ عمران ال] ﴾١٦ِِنلَارِّٱَِعَذاَبَِِوقَّناِنُوَبَناذُِِنَلَاِّفرِبغِبٱفََِِءاَمَناِإَّنَنا َِِرَبَنا :
٨١ ] 

(১৭) ‘দহ আমাষদর রব, যনশ্চয় আমরা ঈমান আনলাম। অতএব, 
আমাষদর পাপসমূহ েমা করুন এবং আমাষদরষক আগুষনর আিাব 
দর্থষক রো করুন’। [সূরা আষল ইমরান, আয়াত: ১৬] 

১৮-﴿ِّ َِٱَِذاَه َِِعلبِجِبٱَِرب  نَِوَبّنَِِّنُِنبِبجِبٱوَِِاَءاّمنَِِٗلَِۡلب
َ
ِٱُِبدََِنعِبِأ

َ َِۖصبِلب  ﴾٣٥َِنا
 [ ٣٤: ابراهيم]
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(১৮) ‘দহ আমার রব, আপযন এ শহরষক যনরাপদ কষর যদন এবং 
আমাষক ও আমার সন্তানষদরষক মূযত্ পূজা দর্থষক দূষর রাখুন’। [সূরা 
ইবরাহীম, আয়াত: ৩৫] 

১৯- ﴿ِ[ ٥٩: العرافا] ﴾٤٧ِِلّّميَِلَظ ِٱَِِّۖقوِبلِبٱَِمعََِِناَعلِبَتِبَِّلَِِرَبَنا 

(১৯) ‘দহ আমাষদর রব, আমাষদরষক িাযলম কওষমর অন্তভু্ক্ত 
করষবন না’। [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ৪৭] 

২০- ﴿َِِِوُهوَُِِتِ تََوَّكبِِهَِّعلَيِبُِهَو ِِإَّّلِِهَِإَّل َِِّل ِِلَِلُِٱِّبََِحسِب ١٢٩َِِعّظيمِّلِبٱِّشَِعرِبلِبٱَِرب 
 [ ٨٩٧: اتلوبة] ﴾

(২০) ‘আমার জনয আল্লাহই িষর্থষ্ট, যতযন ুাড়া দকাষনা (সতয) ইলাহ 
দনই। আযম তাাঁরই ওপর তাওয়াকু্কল কষরযু। আর যতযনই 
মহাআরষশর রব।’ [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ১২৯] 
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হাদীষসর যনবা্যিত দদা‘আ 

ِعِنِّ اَللَُّهمَّ » .٨
َ
 «لََعَ ِذْكِرَك وَُشْكِرَك وَُحْسِن ِعبَاَدتَِك  أ

(১) ‘দহ আল্লাহ! দতামার যিযকর করার, দতামার শুকযরয়া জ্ঞাপন 
করার এবং দতামার ইবাদত সযঠক ও সুন্দরভাষব সম্পাদন করার 
কাষজ আমাষক সহায়তা কর।’708 

ُعوُذ بَِك » .٩
َ
، َوأ ُعوُذ بَِك ِمَن اجْلَُْبِ

ُ
ُعوُذ بَِك ِمَن اْْلُْخِل، َوأ

َ
ْن  من اَللَُّهمَّ إِِنِّ أ

َ
أ

ُعوُذ بَِك ِمْن فِتْنَِة 
ُ
رَْذِل الُْعُمِر، َوأ

َ
رَدَّ إََِل أ

ُ
نْيَا، َو ِمْن َعَذاِب الَْقَْبِ أ  .«اَلُّ

(২) ‘দহ আল্লাহ! আযম আশ্রয় িাযে কৃপণতা দর্থষক এবং আশ্রয় িাযে 
কাপুরুেতা দর্থষক। আর আশ্রয় িাযে বাধ্্ষকযর িরম পি্ায় দর্থষক। 
দুযনয়ার যফতনা-ফাসাদ ও কবষরর আিাব দর্থষক।’709 

ُهمَّ إِِنِّ َظلَْمُت َنْفِِس ُظلْماً َكِثْياً » .٣
نَْت، اَللَّ

َ
نُوَب إاِلَّ أ ، َواَل َيْغِفُر اذلُّ

نَْت الَْغُفوُر الرَِّحيمُ 
َ
 «فَاْغِفْر ِِل َمْغِفَرًة ِمْن ِعنِْدَك، َوارَِْحِِْن إِنََّك أ

(৩) ‘দহ আল্লাহ, আযম আমার যনষজর উপর অষনক দবযশ জুলুম 
কষরযু আর তুযম ুাড়া গুনাহ্সমূহ দকউই মাফ করষত পাষর না। 
সুতরাং তুযম দতামার যনজ গুষণ মাজ্না কষর দাও এবং আমার প্রযত 
তুযম রহম কর। তুযম দতা মাজ্নাকারী ও দয়ালু।’710 

                                                           
708 নাসাঈ, হাদীস নং ১৩০৩; আবূ দাঊদ, হাদীস নং ১৫২২; মুসনাষদ আহমাদ : 

(৩৬/৪৩০), হাদীস নং ২২১১৯; হাযকম : (১/৪০৭), হাদীস নং ১০১০। 
709 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৩৬৫। 
710 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৮৩৪। 
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هْ إَِِلْنَا الُْكْفَر » .٥ اَللَُّهمَّ َحبِّْب إَِِلْنَا اإِلِِيَماَن َوَزيِّنُْه ِِف قُلُوبِنَا، َوَكرِّ
اِشِديَن، اَللَُّهمَّ  ْحيِنَا  َوالُْفُسوَق َوالِْعْصيَاَن، َواْجَعلْنَا ِمَن الرَّ

َ
نَا ُمْسِلِمنَي َوأ تََوفَّ

اِْلِنَي َغْْيَ َخَزايَا َواَل َمْفتُوِننيَ  ْْلِْقنَا بِالصَّ
َ
 .«ُمْسِلِمنَي، َوأ

(৪) ‘দহ আল্লাহ! তুযম ঈমানষক আমাষদর যনকি সুযপ্রয় কষর দাও 
এবং তা আমাষদর অন্তষর সুষশাযভত কষর দাও। কুফর, অবাধ্যতা ও 
পাপািারষক আমাষদর অন্তষর ঘৃযণত কষর দাও, আর আমাষদরষক 
দহদাষয়ত প্রািষদর অন্তভু্ক্ত কষর নাও। দহ আল্লাহ! আমাষদরষক 
মুসযলম যহষসষব মৃতুয দাও। আমাষদর মুসযলম যহষসষব বাাঁযিষয় রাখ। 
লাযিত ও যবপি্স্ত না কষর আমাষদরষক সৎকম্শীলষদর সাষর্থ সমৃ্পক্ত 
কর।711 

رُْجو، فاََل تَِكلْ » .٤
َ
ْصِلْح ِِل اَللَُّهمَّ رَِْحَتََك أ

َ
، َوأ ِِن إََِل َنْفِِس َطْرفََة َعنْيٍ

نَْت 
َ
ِِن ُُكَُّه اَل إََِلَ إاِلَّ أ

ْ
 .«َشأ

(৫) দহ আল্লাহ! দতামারই রহমষতর আকািী আযম। সুতরাং এক 
পলষকর জনযও তুযম আমাষক আমার যনষজর ওপর দুষড় যদষয়া না। 
তুযম আমার সমস্ত যবেয় সুন্দর কষর দাও। তুযম যভন্ন প্রকৃত দকাষনা 
মা‘বুদ দনই।712

 

، اَل إََِلَ َكِريْمِ اَل إََِلَ إاِلَّ اهلُل اْْلَِليُم الَْعِظيُم، اَل إََِلَ إاِلَّ اهلُل رَبُّ الَْعْرِش الْ » .١
رِْض رَبُّ الَْعْرِش 

َ
َمَواِت َورَبُّ األ َِْعْرِش الَْعِظيُم اَل إََِلَ إاِلَّ اهلُل رَبُّ السَّ إاِلَّ اهلُل رَبُّ

 .«َكِريْمِ الْ 

                                                           
711 আহমদ, হাদীস নং ১৫৪৯২। 
712 আবূ দাঊদ, হাদীস নং ৫০৯০। 
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(৬) আল্লাহ ুাড়া দকাষনা মা‘বুদ দনই, যিযন সহনশীল, মহীয়ান। 
আল্লাহ ুাড়া দকাষনা মা‘বুদ দনই, যিযন সুমহান আরষশর রব। আল্লাহ 
ুাড়া দকাষনা মা‘বুদ দনই। যতযন আকাশমণ্ডলীর রব, িযমষনর রব 
এবং সুমহান আরষশর রব।713 

نَْت اْلخِ » .٩
َ
ٌء، َوأ ُل فَلَيَْس َقبْلََك ََشْ وَّ

َ
نَْت األ

َ
ٌء، اَللَُّهمَّ أ ُر فَلَيَْس َبْعَدَك ََشْ

ٌء، ِاقِْض عَ  نَْت اْْلَاِطُن فَلَيَْس ُدونََك ََشْ
َ
ٌء، َوأ اِهُر فَلَيَْس فَْوقََك ََشْ نَْت الظَّ

َ
 نَّاَوأ

ْغِننَ 
َ
ْيَن َوأ  .«ِمَن الَْفْقرِ  ااَلَّ

(৭) ‘দহ আল্লাহ! তুযমই প্রর্থম, দতামার পূষব্ যকুু দনই। তুযমই 
সব্ষশে, দতামার পষর যকুু দনই। তুযম সবার ওপর, দতামার ওপষর 
যকুুই দনই। তুযম সবষিষয় কাষুর, দতামার দিষয় যনকিবত্ী যকুুই 
দনই; তুযম আমার ঋণ পযরষশাধ্ কষর দাও আমাষক দাযরদ্রযমুক্ত কষর 
অমুখাষপেী কর।’714 

ْن ِسَواكَ » .١ ْغنِِِن بَِفْضِلَك َعمَّ
َ
 .«اَللَُّهمَّ اْكِفِِن ِِبَاَللَِك َعْن َحَراِمَك، َوأ

(৮) ‘দহ আল্লাহ! তুযম দতামার হারাম বস্তু হষত বাাঁযিষয় দতামার হালাল 
বস্তু যদষয় আমার প্রষয়াজন যমযিষয় দাও এবং দতামার অনুগ্রহ িারা সমৃদ্ধ 
কষর। তুযম যভন্ন অনয সবার দর্থষক আমাষক অমুখাষপেী কষর দাও।’715 

ُعوُذ » .٧
َ
ُعوُذ بَِك ِمْن َعَذاِب َجَهنََّم، َوأ

َ
ُهمَّ إِِنِّ أ

، اَللَّ بَِك ِمْن َعَذاِب الَْقَْبِ
ُعوُذ بَِك ِمْن فِتْنَِة الَْمْحيَا َوالَْمَماِت 

َ
اِل، َوأ جَّ ُعوُذ بَِك ِمْن ََشِّ الَْمِسيِح اَلَّ

َ
 .«َوأ

                                                           
713 আহমদ, হাদীস নং ২৪১১। 
714 সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ২৭১৩। 
715 যতরযমিী, হাদীস নং ৩৫৬৩। 
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(৯) ‘দহ আল্লাহ! আযম দতামার আশ্রয় িাযে জাহান্নাষমর আিাব হষত, 
কবষরর আিাব হষত, মযসহ দাোষলর অযনষ্ট দর্থষক এবং জীবন 
মৃতুযর যফতনা দর্থষক।’716 

َمُد » .٨٢ َحُد الصَّ
َ
نَْت األ

َ
نَْت اهلُل اَل إََِلَ إاِلَّ أ

َ
نََّك أ

َ
ْشَهُد أ

َ
ِنِّ أ
َ
ْساَلَُك بِأ

َ
اَللَُّهمَّ إِِنِّ أ

َحدٌ 
َ
، َولَْم يَُكْن ََلُ ُكْفًوا أ ي لَْم يََِّلْ َولَْم يُوََلْ ِ  .«اذلَّ

(১০) ‘দহ আল্লাহ! আযম দতামার কাষু িাই; দকননা আযম সােয যদই 
দি- তুযমই আল্লাহ। তুযম ুাড়া দকাষনা ইলাহ দনই। তুযম এক 
অযিতীয়। সকল যকুুই িার মুখাষপেী। যিযন জন্ম দদনযন এবং জন্ম 
দননযন এবং িার সমকে দকউ দনই।’717 

َقاِء، وَُسوِء الَْقَضاِء، »  .٨٨ ُعوُذ بَِك ِمْن َجْهِد اْْلَالَِء، َوِمْن َدرَِك الشَّ
َ
ُهمَّ إِِنِّ أ

اَللَّ
ْعَداءِ وََشمَ 

َ
 .«اتَِة األ

(১১) ‘দহ আল্লাহ! আযম আশ্রয় প্রার্্থনা করযু যবপষদর কষ্ট, যনয়যতর 
অমঙ্গল, দুভ্াষেযর স্পশ্ ও যবপষদ শত্রু উপহাস দর্থষক।’718 

ََلُ َوآِخَرهُ » .٨٩ وَّ
َ
هُ، َوأ  .«اَللَُّهمَّ اْغِفْر ِِل َذنِِْب ُُكَُّه، ِدقَُّه وَِجلَُّه، وََعاَلنِيَتَُه َوِْسَّ

(১২) ‘দহ আল্লাহ! আমার সমস্ত গুনাহ মাফ কষর দাও দুাি গুনাহ, 
বড় গুনাহ, প্রকাশয ও দোপন গুনাহ, আষের গুনাহ, পষরর গুনাহ।’719 

                                                           
716 সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ৫৮৯। 
717 যতরযমিী, হাদীস নং ৩৪৭৫। 
718 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৩৪৭। 
719 সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ৪৮৩। 
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َْت، »  .٨٣ َا ِفيَمْن تََوِلَّ اَللَُّهمَّ اْهِدنَا ِفيَمْن َهَديَْت، وَََعفِنَا ِفيَمْن ََعَفيَْت، َوتََوَلَّ
ْعَطيَْت، َوقِنَا

َ
ََشَّ َما قََضيَْت، إِنََّك َتْقِِض َواَل ُيْقَض َعلَيَْك، َوإِنَُّه  َوَبارِْك ََلَا ِفيَما أ

 .«َتبَاَرْكَت ربَّنَا َوَتَعاَِلَْت  َوال يَعزُّ َمن ََعَديَت,اَل يَِذلُّ َمْن َواَِلَْت،

(১৩) ‘দহ আল্লাহ! তুযম িাষদরষক দহদাষয়ত কষরু, আমাষদরষক 
তাষদর অন্তভু্ক্ত কর। তুযম িাষদরষক যনরাপদ দরষখু আমাষদরষক 
তাষদর দলভুক্ত কর। তুযম িাষদর অযভভাবকত্ব গ্রহণ কষরু, 
আমাষদরষক তাষদর দলভুক্ত কষরা। তুযম আমাষদরষক িা যদষয়ু 
তাষত বরকত দাও। তুযম দি অমঙ্গল যনযদ্ষ্ট কষরু তা হষত 
আমাষদরষক রো কষরা। কারণ তুযমই দতা ফয়সালা কর। দতামার 
ওপষর দতা দকউ ফয়সালা করার দনই। তুযম িার অযভভাবকত্ব গ্রহণ 
কষরু, দস দকাষনা যদন অপমাযনত হষব না এবং তুযম িার সাষর্থ 
শত্রুতা কষরু, দস কখষনা সম্মাযনত হষত পাষব না। দহ আমাষদর রব! 
তুযম বরকতময় ও সুমহান।’720 

اَللَُّهمَّ اْجَعْل ِِف قَلِِْب نُوًرا، َوِِف َسْمِع نُوًرا، َوِِف بََْصِي نُوًرا، َوِمْن َبنْيِ »  .٨٥
يَّ نُوًرا، َوِمْن َخلِِْف نُوًرا، َوَعْن يَِميِِن نُوًرا، َوَعْن ِشَماِِل نُوًرا، َوِمْن فَْوِِق نُوًرا، يَدَ 

ْعِظْم ِِل نُوًرا يَا رَبَّ الَْعالَِمنيَ 
َ
 .«َوِمْن ََتِِْت نُوًرا، َوأ

(১৪) ‘দহ আল্লাহ! তুযম আমার অন্তষর নূর প্রদান কর। আমার কষণ্ 
নূর দাও। আমার দিাষখ নূর দাও। আমার সমু্মষখ নূর দাও। আমার 
পশ্চাষত নূর দাও। আমার ডাষন নূর দাও। আমার বাষম নূর দাও। 

                                                           
720 যতরযমিী, হাদীস নং ৪৬৪। 
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আমার উপষর নূর দাও। আমার যনষি নূর দাও। আর দহ সৃযষ্টকুষলর 
রব, আমার নূরষক তুযম প্রশস্ত কষর দাও।’721 

 .«يَا ُمَقلَِّب الُْقلُوِب َثبِّْت قَلِِْب لََعَ ِديِنَك »  .٨٤

(১৫) ‘দহ অন্তরসমূষহর পযরবত্নকারী! দতামার দীষনর ওপর আমার 
অন্তরষক অযবিল রাখ।’722 

 

                                                           
721 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৩১৬; সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ৭৬৩। 
722 যতরযমিী, হাদীস নং ২১৪০। 
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হজ-উমরা যবেয়ক আরবী পযরভাোসমূহ  

আইয়াষম তাশরীক: যিলহজ মাষসর ১১, ১২, ১৩ তাযরখষক আইয়াষম 
তাশরীক বলা হয়।                       

ইিযতবা: ডান বেষলর যনি যদষয় িাদষরর প্রান্ত বাম কাাঁষধ্র ওপর 
উযঠষয় রাখা। এভাষব, ডান কাাঁধ্ খাযল দরষখ উভয় প্রান্ত বাম কাাঁষধ্র 
ওপর ঝুযলষয় রাখা। 

ইয়াওমুত তারযবয়াহ: যিলহজ মাষসর ৮ তাযরখ যমনায় িাওয়ার যদন।  

ইয়াওমু আরাফা: আরাফা যদবস। যিলহজ মাষসর ৯ তাযরখ সূি্ দহষল 
িাওয়ার পর দর্থষক সূিাস্ত পি্ন্ত ফরি যহষসষব আরাফায় অবস্থান 
করষত হয়। এ যদনষক ইয়াওমু আরাফা বষল।  

ইহরাম: হারাম বা যনযেদ্ধ কষর দনয়া। হজ ও উমরা পালষনর উষেষশয 
সুযনযদ্ষ্ট যকুু কর্থা ও কাজ যনষজর ওপর যনযেদ্ধ কষর দনওয়ার 
সংকল্প করা।  

ওয়াযদ মুহাসসার: এযি মুিদাযলফা ও যমনার মাঝামাযঝ একযি জায়োর 
নাম, দিখাষন আবরাহা ও তার হস্তী বাযহনীষক বংস করা হষয়যুল। 
স্থানযি দহষরষমর দভতষর অবযস্থত যকন্তু ইবাদষতর স্থান নয়। এখাষন 
দপৌঁুষল আল্লাহর েজব নাযিল হওয়ার স্থান যহষসষব তা দ্রুত 
অযতক্রম করা উযিৎ।  

ওয়াযদ উরনাহ: আরাফার মাষঠর পাষশ যবসৃ্তত উপতযকা, িা 
মুিদাযলফার যদক দর্থষক আরাফায় প্রষবষশর দঢাকার সময় প্রর্থম 
সামষন পষড়। 
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উকূফ: অবস্থান করা। আরাফা ও মুিদাযলফায় অবস্থান করাষক 
ির্থাক্রষম উকূষফ আরাফা ও উকূষফ মুিদাযলফা বলা হয়। 

কসর: সংযেি করা। িার রাকাত যবযশষ্ট সালাতগুষলা দু’রাকাত কষর 
আদায় করা।  

যকরান: যমযলষয় করা। হজ ও উমরাষক একই সাষর্থ আদায় করার 
নাম যকরান করা। এযি যতন প্রকার হষজর অনযতম।  

জামরাহ: শাযব্দক অর্্থ পার্থর। যমনায় অবযস্থত শয়তানষক পার্থর 
মারার স্থান। জামরার সংখযা যতনযি।  

জাবাল: পাহাড়।  

জাবাষল আরাফা: আরাফায় অবযস্থত পাহাড়, িাষক জাবাষল রহমতও 
বষল।  

তাওয়াফ: প্রদযেণ করা। কা‘বার িারপাষশ প্রদযেণ করাষক তাওয়াফ 
বষল। 

তাওয়াষফ ইফািা বা তাওয়াষফ যিয়ারাহ: ১০ যিলহজ কুরবানী ও 
হলক-কসষরর পর দর্থষক ১২ যিলহষজর মষধ্য কা‘বা শরীষফর 
তাওয়াফ করাষক তাওয়াষফ ইফািা বা তাওয়াষফ যিয়ারাহ বষল। এ 
তাওয়াফ ফরি। 

তাওয়াষফ কুদূম: কদূম অর্্থ আেম করা। সুতরাং এর অর্্থ আেমনী 
তাওয়াফ। মীকাষতর বাইষরর দলাষকরা িখন হজ বা উমরার উষেষশয 
কা‘বা শরীষফ আষসন, তখন তাষদরষক বায়তুল্লাহ তর্থা কা‘বার 
সম্মানাষর্্থ এ তাওয়াফযি করষত হয়। এযি সুন্নাত।  
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তাওহীদ: আল্লাহর একত্ববাদ।  

তাকবীর: বড় করা। ইসলামী পযরভাোয় ‘আল্লাহু আকবার’ বলাষক 
তাকবীর বষল।  

তামাতু্ত: উপকৃত হওয়া, উপকার দনওয়া, দভাে করা। একই সফষর 
প্রর্থষম উমরা আর পষর হজ আলাদাভাষব আদায় করাষক তামাতু্ত 
বষল। এযি যতন প্রকার হষজর অনযতম। 

তালযবয়া: সাড়া দদয়া। এখাষন আল্লাহর ডাষক সাড়া যদষয় হজ বা 
উমরার উষেষশয আেমনকারীষক ‘লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক’ বষল 
দি বাণী পাঠ করষত হয় তাষক তালযবয়া বলা হয়।  

তাহলীল: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা।  

দম: রক্ত। হজ-উমরা আদাষয় ওয়াযজব ুুষি িাওয়া জযনত ভুল-ত্রুযি 
হষল তার কাফ্ফারা স্বরূপ একযি পশু িষবহ কষর েরীব-যমসকীনষদর 
মষধ্য যবযলষয় যদষত হয়। এই পশু িষবহষক বষল দম দদওয়া। 

নহর: কুরবানী করা। উি কুরবানী করার জনয দাাঁড়াষনা অবস্থায় তার 
েলায় ধ্ারাষলা অস্ত্র যদষয় আঘাত করা হয়। এ প্রযক্রয়াষক নহর বষল। 

যফদয়া: েযতপূরণ। সাধ্ারণ দকাষনা অপরাধ্ হষয় দেষল যতনযি 
কাষজর দিষকান একযি করষত হয়। ুয়জন যমসকীনষক এক দকযজ 
দশ গ্রাম পযরমাণ খাবার প্রদান যকংবা যতনযদন যসয়াম পালন করা 
অর্থবা ুােল িষবহ কষর েরীব-যমসকীনষদর মষধ্য যবতরণ কষর 
দদওয়া। 
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বাতষন ওয়াদী: বাতন অর্্থ দপি বা মধ্যভাে। আর ওয়াদী অর্্থ 
উপতযকা। তাই বাতষন ওয়াদী শব্দদু’যির অর্্থ উপতযকার মধ্যভাে। 
সাফা ও মারওয়া পাহাড়িষয়র মাঝখাষন যনিু উপতযকা এলাকা যুল। 
দস উপতযকাযিষকই বাতষন ওয়াদী বষল। 

মাকাষম ইবরাহীম: ইবরাহীম আলাইযহস সালাষমর দাাঁড়াষনার স্থান। 
একযি বড় পার্থষরর উপর দাাঁযড়ষয় ইবরাহীম আলাইযহস সালাম কা‘বা 
শরীফ যনম্াণ সম্পন্ন কষরন। দস পার্থষর তার পদযিহ্ন পষড় িায়, িা 
এখষনা বত্মান রষয়ষু। কা‘বা শরীষফর সামষন অবযস্থত এই 
পার্থরষক মাকাষম ইবরাহীম বলা হয়।  

মাতাফ: তাওয়াফ করার স্থান। কা‘বা ঘষরর িারযদষক সাদা পার্থর 
যবুাষনা এলাকাষক মাতাফ বলা হয়। এখান যদষয়ই তাওয়াফ করা 
হয়।  

মাবরুর: মকবুল। হাদীষস মকবুল হজষক হষে মাবরূর বলা হষয়ষু।  

মাশ‘আর: যনদশ্ন সবযলত স্থান। আর মাশ‘আরুল হারাম বলষত 
মুিদাযলফাষক বুঝাষনা হষয়ষু। 

মাস‘আ: সাঈ করার স্থান। সাফা ও মারওয়া পাহাষড়র মধ্যবত্ী 
জায়ো, দিখাষন দলাকজন সাঈ কষর। 

মুলতািাম: দলষে র্থাকার স্থান। হাজষর আসওয়াদ ও রুকষন 
ইয়ামানীর মাঝখাষন অবযস্থত কা‘বা ঘষরর স্থান, িা দদা‘আ কবুষলর 
স্থান যহষসষব পযরযিত। তাই এখাষন সবসময় দলাকজন দলষেই 
র্থাষক।  
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রওিা: বাোন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম যনজ যমবর 
ও ঘষরর মাঝখাষনর অংশষক রওিাতুম যমন যরয়াযিল জান্নাত বা 
জান্নাষতর একযি বাোন বষল অযভযহত কষরষুন।  

রমল: ঘন পদষেষপ দ্রুত হাাঁিা। হজ বা উমরার প্রর্থম তাওয়াষফর 
সময় প্রর্থম যতন িক্কর ঘন পদষেষপ বীরদষপ্ বাহু ঘুযরষয় দ্রুত 
হাাঁিষত হয়। এিাষক রমল বষল।  

রুকন: স্তম্ভ। হষজর রুকষনর অর্্থ হষজর স্তম্ভসমূহ, িার ওপর হষজর 
যভযত্ত। এর দকানযি বাদ দেষল হজ হয় না। 

রুকষন ইয়ামানী: রুকষন ইয়ামানীর অর্্থ কা‘বার দসই স্তম্ভ দিযি 
ইয়ামান দদষশর যদষক স্থাযপত। 

সাঈ: দদৌড়াষনা। এখাষন সাফা ও মারওয়া পাহাষড়র মাঝখাষন 
সাতবার িাওয়া আসা করাষক বুঝায়। 

হষে আকবার: যিলহষজর দশ তাযরষখর যদনষক কুরআষন ‘ইয়াওমুল 
হাযেল-আকবার তর্থা বড় হষজর যদন বলা হষয়ষু। যিলহষজর ৯ 
তাযরখ তর্থা আরাফা যদবস িযদ শুক্রবাষর হয় তাহষল আরাফা যদবস 
ও জুমাবার- উভষয়র ফিীলত লাভ হয়। তষব এযি আকবরী হজ 
নাষম দি দলাক মুষখ প্রিযলত তার দকাষনা যভযত্ত দনই।  

হলক-কসর: হজ বা উমরার কাজ সম্পন্ন হষল মার্থার িুল কামাষত বা 
দুাি করষত হয়। মার্থা কামাষনাষক হলক এবং িুল দুাি করাষক 
কসর বলা হয়। 

হারাম: যনযেদ্ধ বস্তুষক হারাম বষল। আবার সম্মাযনত স্থানষকও হারাম 
বষল। মক্কা ও মদীনার যনযদ্ষ্ট সীমাষরখাষক হারাম বষল। 
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হালাল: তবধ্ হওয়া। ইহরাম দশে হওয়ার পর মুক্ত অবস্থাষক হালাল 
হওয়া বষল। 

যহজর বা হাতীম: কা‘বা শরীফ সংলগ্ন উত্তর পাষশ দখালা জায়ো, িা 
ইবরাহীম আ. কতৃ্ক যনযম্ত মূল কা‘বার অংশ যুল।  
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হষজর সফষর প্রষয়াজনীয় আরবী শব্দসমূহ 

খাদয ও পানীয় 

বাংলা আরবী বাংলা আরবী 

পাযন     মুইয়া নাস্তা ফুতুর 

যমযষ্ট পাযন মুইয়া দহলু দুপুষরর খাবার োদা 

কষলর পাযন মুইয়া মাযকনা রাষতর খাবার আশা 

বৃযষ্টর পাযন মুইয়া মাতার হুক্কা  যশশা 

বরষফর পাযন মুইয়া মুসাল্লাি যসোষরি  যসজারা 

িাউল/ভাত রুয যিযন সুগ্গার 

দোশত্ লাহাম িা শাই 

েরুর দোশত লাহমুল বাকার কযফ োহওয়া 

মুরেীর দোশত লাহমুোজাজ পরািা মুতাববাখ 

খাসীর দোশত লাহাম মাষয়ি মাখন িুবদা 

উষির দোশত লাহমুল জামাল পনীর িুবন 

দমে/দুবার 
দোশ্ত 

লাহমুল োনাম  ততল িাইত 

ভূনা দোশত  লাহাম মাশাওয়ী সালুন ইদাম 

যবযরয়ানী রুি মাশওয়ী আিা দকীক 



484 
 

সাদা ভাত  রুি সালুল যকমা মাফ্রেম  

দপালাও  রুি বুখারী পান তাবুল 

দুধ্ হালীব িুন নূরা 

বাংলা আরবী বাংলা আরবী 

দযধ্ লাবান মার্থা রা’স 

রুযি খুবি/আইশ কযলজা যকবদা 

আলু দোশ্ত  লাহামবাতাযতস গুরদা কলব 

শুরুয়া শুরবা  েুধ্াত ্ জাওআন 

যপপাযসত আতশান সমুষদ্রর মাু হূতুলবাহার 

দুাি মাু সামাক নদীর মাু হূতুননাহার 

মাু হূত   

 

মসলা জাতীয় 

বাংলা আরবী বাংলা আরবী 

সযরোর ততল িাইতুখারদাল মসল্লা মাসাল্লা 

মযরি যফলযফল লবণ যমলহ 

রসুন সূম দপাঁয়াজ বাসাল 

লবঙ্গ দোরনফুল এলািী যহল 
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যজরা  কামনুন দারুযিযন গুরবা 

আদা জানজাযবল হলুদ দহারদ 

 

তযর তরকারী 

বাংলা আরবী বাংলা আরবী 

শাকসবজী খাদরাওয়াত িষমষিা তামাতা 

সব্জীওয়ালা খাদারী বাাঁধ্া কযপ কুরবা 

মুদী বাককাল শশা যখয়ার 

মুদী দদাকান বাককালা  ডাল আদাস 

সীম, বীি ফুল দঢড়শ বাযময়া 

দবগুন বাযদন্জান  শালেম শালজাম 

মূলা যফযজল পালং শাক যশলক 

দোল আলু বাতাযতস দলবু যলমুন 

 

ফল জাতীয় 

বাংলা আরবী বাংলা আরবী 

বাদাম লওয তরমুজ হাব্হাব্  

দখজুর তামার আনারস আনানাস 
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আম মানো আংগুর ইনাব 

আষপল  তুফফাহ কমলা দলবু বুরতুোল 

মাটা বুরতুোল দবদানা দরামমান 

কলা মাওি পাকা দখজুর রাতাব 

নাযরষকল জািলুল যহন্দ   

 

যদক, সময় ও যদষনর নাম  

বাংলা আরবী বাংলা আরবী 

পূব্ মাশযরক শযনবার ইয়াওমুস সাবত 

পযশ্চম মােযরব রযববার ইয়াওমুল আহাযদ 

উত্তর  যশমাল দসামবার ইয়াওমুল ইছ্নাইন 

দযেণ জুনুব মঙ্গলবার ইয়াওমুস ুুলাুা 

এখাষন হুনা বুধ্বার ইয়াওমুলআরযবয়া 

ওখাষন হুনাকা  বৃহস্পযতবার ইয়াওমুল খামীস 

দূষর  বাঈদ শুক্রবার ইয়াওমুল জুমুআ 

কাষু কারীব যদন ইয়াওমুন/নাহার 

আমার কাষু ইনদী দতামার কাষু ইনদাক 

আমার যমননী রাযত্র লায়ল 
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দর্থষক 

আমার লী আোমীকাল বুকরা 

বুর আম/সানা পরশু বা ’দা 

যমযনি দাক্বীক্বা েতকলয আমস 

মাস শাহর ঘযড়/ঘিা সাআত 

 

দপশা ও যিযকৎসা সম্পযকত্ 

বাংলা আরবী বাংলা আরবী 

বাদশাহ মাযলক প্রার্থযমক 
যিযকৎসা 

ইসআফ 

যবিারক কািী হাসপাতাল মুসতাশফা 

কম্িারী মুওয়ািিাফ ফাষম্সী সাইদালা 

দাষরায়ান বাওওয়াব ওেুধ্  দাওয়া 

দিৌযকদার  দিৌযকদার বযড় হুবুব 

শ্রযমক উম্মাল বযর্থা আলাম 

ইযঞ্জযনয়ার মুহানযদস দরােী মারীদ 

ডাক্তার তাবীব দরাে মরাদ 

নাস ্ মুমারষরদা আষরােয দশফা 
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সবন্াম 

বাংলা আরবী বাংলা আরবী 

আযম আনা দতামরা (পুং) আনতুম 

আমরা নাহনু দতামরা (স্ত্রী) আনতুন্না 

তুযম (পুং) আনতা দস (পুং) হুয়া 

তুযম (স্ত্রী) আনযত দস (স্ত্রী) যহয়া 

দতামরা 
দুইজন 

আনতুমা তাহারা (স্ত্রী) হুন্না 

 

বযবহাযরক দ্রবযাযদ 

 

বাংলা আরবী বাংলা আরবী 

িাষয়র কাপ যফনজান সুরমা কুহল 

দট্র যতফ্ যস  ুুযর যসক্কীন 

িামি যমল‘আো সুযিষকস/বযাে হাক্বীবা 

দপষট্রাল দবন্ যিন  তালা গুফল 

পাখা যমরওয়াহা দিপষরকড্ার মুসাোল 

মে মুেরাব দরযডও রাযদও 
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গ্লাস কা’স দিযলষফান যতলফুন 

পাযতল দেষহর দিপ বা যফতা শযরত্ 

বালযত ুতল যডস্ক দরকড্ উস্তুয়ানা 

সাবান সাবুন যরষফ্রজাষরির র্থাল্লাজা 

ুাতা শামযসয়া বযািারী বাত্তারীয়া 

আয়না যমরআয়া কােজ ওয়ারাক 

যিরুনী  মুশত কলম ক্বালাম 

বাক্স  সুনদূক যিযঠ যকতাব 

িাযব যমফতাহ মযাপ খারীতা 

দস্কল যমসতারা   

 

আিীয়-স্বজন 

বাংলা আরবী বাংলা আরবী 

যপতা আব দাদী জাোহ 

মা উম্ম দমষয় যবনত 

দবান উখত দুষল ওয়ালাদ 

ভাই আখ স্ত্রী/স্ত্রীষলাক হুরমাত/হারীম 

বনু্ধ রাফীক্ব রক্ত সম্পকী্য়  মুহাররাম 
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আিীয় 

িািা আম দাদা জাে 

ফুফু আম্মাহ যমস্টার আসসাযয়যদ 

 

যক্রয়াকম,্ প্রশ্নষবাধ্ক ও বাকযাংশ 

বাংলা আরবী বাংলা আরবী 

কত? কাম অষধ্্ক যনসফ 

দক? মান যকুু না মাযলশ্ 

দকার্থায় যফন্ তাই নয় 
যক? 

মুশ যকদা? 

কখন মাতা এখন না যলস 

এখন দাহীন বাইষর বাররা 

আষসা তাআল দভতষর জুওয়া 

িষড়া আরকাব কম/অল্প কালীল 

পান কর আশরাব দবযশ কাুীর 

খাও কু্বল কত োদাশ 

উঠাও যশলু ধ্র আমসাক 

নামাও নািযিল উঠ কু্বম 
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িাও দরাহ কাি ক্বাযত্ত’ 

অল্প যকুু শাই দদখ শুফ 

দশান ইসমা দাও যেব্ 

রাখ দহাত্তা িাও আমযশ 

আন হাযত ওজন কর ওয়ািযিন 

সামষন 
সামষন 

ক্বাবলা ক্বাবলা খযরদ কর ইশতাযর 

দপুষন সর ওষর ওষর যবযক্র কর  যবঅ’ 

উপষর ফাওক্বা িষবহ কর আিাহ্  

নীষি তাহতা পযরধ্ান কর ইলযবস 

ডাষন ইয়ামীন িাকা 
ভাঙ্গাষনার 

দদাকান 

মাসরাফ/সারা্ফ 

বাষয় ইয়াসার কসাই কাসসাব 

সমান 
সমান 

সাওয়া সাওয়া নাযপত হাললাক 

আষু ফী নাই মা ফী 

 

ভ্রমণ সংক্রান্ত 
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বাংলা আরবী বাংলা আরবী 

যবমানবন্দর মাতার কুযল  উবাশ 

লাউঞ্জ/কাউিার সালাহ দমািরকার  সাইয়ারা 

অনুসন্ধান ইসযতলামা দমািরোযড়/বাস  হাষফলা 

বযাংক মাসরাফ দিযক্স তাকসী 

যবমান তাইয়ারা ড্রাইভার সাষয়ক 

পাসষপাি ্ জাওয়াি রাস্তা তারীক 

যভসা তাশীরা ওভার যব্রজ কুবরা 

কাস্টম জুমরুক িাকার ভাংযত  তাফরীক 

 

দহাষিল-দরসু্টষরি 

বাংলা আরবী বাংলা আরবী 

দহাষিল  ফনদুক বাবুযি্ তাববাখ 

দরসু্টষরি মাতআম বাজার সুক 

মযাযসয়ার সুফরজী দোসলখানা হামমাম 

 

েণনা 

বাংলা  আরবী বাংলা আরবী 
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১ এক ওয়াষহদ ১৯ ঊযনশ যতসআতা 
আশারা  

২ দুই ইুনাষন ২০ যবশ ইশরীন 

৩ যতন ুালাুা ৩০ যত্রশ ুালাুীন 

৪ িার আরবাআ ৪০ িযল্লশ আরবাঈন 

৫ পাাঁি খামসা ৫০ পঞ্চাশ খামসীন 

৬ ুয় যসত্তা ৬০ োি যসততীন 

৭ সাত সাবআ ৭০ সত্তর সাবঈন 

৮ আি ুামাযনয়া ৮০ আযশ ুামানীন 

৯ নয় যতসআ ৯০ নববই  যতসঈন 

১০ দশ আশারা 
 

১০০ একশ যমআহ 

১১ এোর ইহদা আশারা ২০০ দুইশ যমআতাইন 

১২ বার ইুনা আশারা ৩০০ 
যতনশত 

ুালাু যমআহ 

১৩ দতর ুালাুাতা আশারা এক হাজার আলফ 

১৪ দিৌে আরবাআতাআশারা দুই হাজার আলফাইন 

১৫ পষনর খামসাতা আশারা যতন হাজার ুালাু আলাফ 
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১৬ দোল যসত্তাতা আশারা প্রর্থম আওয়াল 

১৭ সষতর সাবআতা আশারা দশে আযখর 

১৮ আঠার ুামাযনয়া আশারা মষধ্য ওয়াসাত 

 

দপাশাক জাতীয় 

বাংলা  আরবী বাংলা আরবী 

কাপড় কুমমাশ মশারী নামুসীয়া 

পাজামা যসরওয়াল খাযিয়া খাশাব 

জায়নামাি সাজজাদা দেযঞ্জ যফনলা 

জামা কামীস োইড দালীল 

পযাি বুনতুল মু‘আযল্লম মুতাওয়ীক 

দতায়াষল ফুতা অবতরণ কর তানািিাল 

রুমাল যমনদীল িযাক্স দরীবা 

সযাষেল শাবশাব বাংলাষদশ বাংলাষদশ 

বাযলশ দমাখাদ দূতাবাস সাফারা 

 

যকুু কষর্থাপকর্থন 

বাংলা  আরবী 
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সুপ্রভাত সবাহাল খাইর/সবাহান নূর 

শুভ সন্ধযা মাসাআল খাইর/মাসাআন নূর 

দকমন আষুন? কাইফা হালুক/কাইফা যসহহা  

আলহামদুযলল্লাহ্, আযম ভাষলা  কুয়াইস, আলহামদুযলল্লাহ 

আপনার নাম যক? ইশ, ইসমুক? 

আমার নাম মুহাম্মাদ ...... ইসযম মুহাম্মাদ 

আযম বাংলাষদশী আনা যমন বাংলাষদশ 

আযম বাংলাষদশী তাাঁবু খুাঁজযু আবো যখমা বাংলাষদশ? 

আপনার মুআযল্লম দক? মন মুতাওয়াফকা 

আমার মুআযল্লম িায়দ মুতাওয়াফী িাইদ 

মদীনায় আপনার পর্থপ্রদশ্ক 
দক? 

মন দালীলুকা যফল মদীনা 

আযম রাস্তা হাযরষয় দফষলযু আনা ফাকাদতু তারীক 

আযম দজোস্থ বাংলাষদশ 

দূতাবাষসর রাস্তা দখাাঁজ করযু  

আনা উরীদু সাফারা বংলাষদশ 
লাদা দজো  

আপযন যক িান? ইশ তাবো? 

আযম বাংলাষদশ হে যমশন 
অযফষস দিষত িাই  

আবো আন আবরাহা ইলা 
মাকতাব যব’সাযতল হাজ 
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বাংলাষদশ  

মক্কা শরীষফর বাসস্টযাণ্ড 
দকার্থায়? 

দফন মাওকাফ আতবাস মাক্কা 

বাংলাষদশ হে যমশন বাষব 
আবু্দল আিীষির সামষন  

মাকতাব যব‘সাযতল হাজ 
বাংলাষদশ কুদদাম বাব আবদুল 
আিীি  

দতামার সাষর্থ দক? মান মাআকা 

যতযন আমার বনু্ধ হুয়া রাযফযক 

এই কুলী, এযদষক আষসা! তাআল ইয়া হামমাল 

এই যজযনসগুষলা উঠাও দশলু হাযজযহল আশয়া 

ড্রাইভার তুযম যক মক্কা িাষব? ইয়া সাওওয়াক হাল তারবাহ 
ইলামাককা 

কত ভাড়ায়? যবকাম? 

এই উিযির দাম কত? যবকাম হাজাল জামাল? 

কুরবানীর জায়ো দকার্থায়? দফন মািবাহ? 

আমাষক জামরার রাস্তা বলুন দুললাযন তারীক জামরা 

মসযজদ খাইফ দকার্থায়? দফন মাসযজদ খাইফ? 

হাজী সাষহব, আসুন! তাফাদদাল ইয়া হাযে 

ধ্নযবাদ, এক দেি ভাত দাও শুকরান, হাযত সাহম রুি  
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যক তরকারী আষু? ইশ ফী ইদাম? 

েরুর দোশত এবং মাু দাও হাযত লাহম বাকার ওয়া সামাক 

ঠাো পাযন দাও যজবু মুইয়া সাল্লাজা 

দুধ্ আষু ? হালীব ফী? 

দুধ্ নাই তষব কযফ আষু মাফী হাষলব লাযকন কাহওয়া ফী 

দাম কত হষয়ষু? কাম আল যহসাব? 

সাষড় পাাঁি যরয়াল খামস যরয়াল ওয়া যনসফ 

আল্লাহ দতামার ওপর রাজী 
র্থাকুন 

আল্লাহ আরদা আলাইকা 

আল্লাহ দীঘ্জীযব করুন হাইয়াকুমুল্লাহ 

আমার সাষর্থ আস তাআল মাঈ 

তার সাষর্থ িাও দরাহ মাআহ 

দকন দদযর কষরু? দলমা তাআখখারতা? 

আমার অষনক কাজ ইনযদ শুগুল কাুীর 

সামষন িলুন কুদদাম কুদদাম 

দপুষন সরুন ওয়ারা ওয়ারা 

এই তরমুজযি কত দবকাম হাবহাব হাজা  

এর দাম দুই যরয়াল হাজা দবযরয়ালাইন 
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এক কর্থাষতা ওয়াষহদ কালাম 

দদড় যরয়াল দশে কর্থা যরয়াল ওয়াষহদ ওয়াযনসফ 
আষখর কালাম 

দকষি দদযখষয় যদষব দতা? আলাস যসককীন 

যনশ্চয় দকষি দদযখষয় দদব ওয়াল্লাষহ আলাস যসককীন 

এিা খারাপ তরমুজ হাজা হাবহাব বাত্তাল 

এিা ভাষলা যমঠা হাজা তাইষয়ব হুলু 

যক িান হাজী সাষহব ইশ তাবো হাযে 

আযম ডাক্তার খানা িাই আবো ইয়াদ তা ’বীর 

রাস্তার দশে মার্থায় হাজা যফ আযখর তাযরক 

ডাক্তার আষুন? তাবীব ফী? 

আযু, দভতষর আসুন ফী তাফাদদাল 

হাজী সাষহব কী হষয়ষু? মা যবকা হাযে? 

ওহ্ মার্থা বযার্থা! উহ রা’যস 

দপষি ভীেণ বযার্থা! আলাম শাদীদ ফী বাতনী 

েত রাষত কী দখষয়যুষলন? মাজা আকালতা যবল বাযরহা 

রুযি ও দোশত দখষয়যুলাম তানাওয়ালতু খুবি ওয়া লাহাম 

আমার িখম হষয়ষু আসাবতু যবল জুরহ 
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আমার জ্বর হষয়ষু আসাবতু যবল দহমা  

এ ওেুধ্ দতামাষক সুস্থ করষব হাজা দাওয়া ইয়াশযফক 

ওেুধ্ দকার্থায় পাব? দফন আযজদ দাওয়া? 

ফাষম্যসষত  দফস সায়দালা 

যকভাষব দসবন করষবা? কাইফা আসতা‘যমল 

১ বযড় তদযনক ৩ বার ওয়াষহদ কুরস ুালাু মাররা 

১ যি কষর কযাপসুল যদষন ২ 
বার  

ওয়াষহদ কাবসুল মাররাতান দফল 
ইয়াওম  

ধ্নযবাদ শুকরান 

 


