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ভূহেকা 
 

সকল প্রশাংসার হকদার একোত্র আল্লাহ তা‘আলা, হযহন 

আোজদরজক সৃহি কজরজেন শুধু তার ইবাদত করার েনয 

এবাং সালাত ও সালাে বহষিত হহাক েুহাম্মাদ, তার 

পহরবার, তার সকল সাথী ও তাজদর অনুসারীজদর ওপর। 

অতঃপর আেরা সাক্ষ্য হদই হয, আল্লাহ বযতীত হকাজনা 

ইলাহ হনই, অথিাৎ ইবাদত বলজত যা বুঝায় তার হকদার 

আল্লাহ তা‘আলা, আেরা হবনা োধযজে সকল ইবাদত 

তাজক হসাপদি করব, এটাই তাওহীদ। আেরা আজরা সাক্ষ্য 

হদই হয, েুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লাে আল্লাহর 

নবী ও রাসূল, অথিাৎ ইবাদজতর অথি, সেয়, পহরোণ, 

পদ্ধহত ও আল্লাহর সন্তুহি-অসন্তুহি যাবতীয় হবষয় আেরা 

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লাে হথজক গ্রহণ করব, 

এটাই হরসালাতজক হেজন হনওয়া। 
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আল্লাহ তা‘আলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লাজের 

আনুগতয করার হনজদিশ প্রদান কজর বজলন: 

ِطيُعوا ْ﴿
َ
ِطيُعوا ْْٱّلَلَْْأ

َ
ُْحمَِلَْْماَْعلَۡيهِْْفَإَِنَماْتََولَۡوا ْْفَإِنْٱلرَُسوَل َْْوأ

ِۡلُتۡمْ َْماْوََعلَۡيُكم   [  ٤٥: انلور] ﴾َتۡهَتُدوا ْْتُِطيُعوهُِْْإَونُْحم

“হতােরা আল্লাহর আনুগতয কর ও রাসূজলর আনুগতয 

কর। তারপর যহদ হতােরা েুখ হফহরজয় নাও, তজব হস শুধু 

তার ওপর অহপিত দাহয়জের েনয দায়ী এবাং হতাোজদর 

ওপর অহপিত দাহয়জের েনয হতােরা দায়ী। আর যহদ 

হতােরা তার আনুগতয কর তজব হতােরা হহদায়াতপ্রাপ্ত 

হজব”। [সূরা আন-নূর, আয়াত: ৫৪] 

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লাে বজলজেন: “আোর 

প্রজতযক উম্মত োন্নাজত প্রজবশ করজব তজব অস্বীকারকারী 

বযতীত, সাহাবীগণ হেজ্ঞাসা কজরন অস্বীকারকারী হক? 

হতহন বজলন: হয আোর আনুগতয করজব হস োন্নাজত 
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প্রজবশ করজব, আর হয আোর অবাধয হজব হসই 

অস্বীকারকারী”।1 

হে ইসলাজের পঞ্চে রুকন ও েহান এক ইবাদত। 

আেরা যহদ আল্লাহর েনয হে সম্পাদন কহর তাওহীজদর 

দাহব পূরণ হজব, আর হজের যাবতীয় আেল যহদ নবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লাজের সুন্নাহ হোতাজবক আঞ্জাে 

হদই হরসালজতর দাহব পূরণ হজব। হবদায় হজে সাহাবীগণ 

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লােজক হদজখ হে পালন 

কজরন, তবুও কাজরা হথজক ভুল সাংঘহটত হয়, হকউ 

সেসযার সমু্মখীন হজল তার শরাণাপন্ন হন। হতহন 

তাজদরজক হয সাংজশাধনী ও সোধান হদজয়জেন এখাজন 

তাই আেরা অনুবাদ কজর হপশ করহে, যা সাংগ্রহ 

কজরজেন সাঈদ ইবন আবু্দল কাহদর বাশানফার “আল-

েুগহন হফ হফকহহল হাে ওয়াল উেরাহ” গ্রজের হশজষ। 

                                                            
1 সহীহ বুখারী 
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কাজরা েনয ফাতওয়ার অনুবাদ যজথি, হকন্তু এেন অজনক 

রজয়জে যাজদর েনয অনুবাদ যজথি নয়, তাই অস্পি 

কতক হবষয় স্পি করার েনয হটকার সাহাযয গ্রহণ 

কজরহে, যা হথজক পাঠকবগি বযাপকভাজব উপকৃত হজবন, 

ইনশাআল্লাহ। প্রজনাত্তর আকাজর হওয়ায় সহেজবাধয এবাং 

অনায়াজস সৃ্মহতজত ধারণজযাগয হজব অহভজ্ঞতায় প্রোহণত। 

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লাজের ফাতওয়ার পর 

ইোেজদর োযহাব ও েতবাদ োনার প্রজয়ােন হনই। 

প্রজয়ােন শুধু হবশুদ্ধ সূজত্র প্রোহণত হক-না হসটা যাচাই 

করা। ইোেগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লাজের 

আনুগতয কজরই ইোে হজয়জেন, ইোেগণজক সম্মান 

করব, হকন্তু তারা ভুজলর ঊজবি নয়, তাজদর হবশুদ্ধটা গ্রহণ 

করব ও ভুলটা তযাগ করব এটাই কুরআন ও সুন্নাহর 

নীহত ও হনজদিশ। হকাজনা োযহাব বা ইোজের কথায় নবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লাজের ফাতওয়া ও আদশিজক 



 

 

হজে প্রদত্ত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লাজের ফাতাওয়া 
 6  

তযাগ করা সুন্নাহর সাজথ হবজরাহ করার শাহেল, যার 

পহরণহত ভয়াবহ। আল্লাহ তা‘আলা বজলন: 

ۡمرِهِۦ َْْعنْْۡافُِوونَُْيَْْٱََّلِينَْْفَۡلَيۡحَذرِْ﴿
َ
نْأ

َ
وْْۡفِۡتَنةْ ْتُِصيَبُهمْْۡأ

َ
ْيُِصيَبُهمْْۡأ

ْ ِِلمْ َْعَذاب 
َ
  [  ٣٦: انلور] ﴾أ

“অতএব যারা তার হনজদিজশর হবরুদ্ধাচরণ কজর তারা হযন 

তাজদর ওপর হবপযিয় হনজে আসা অথবা যন্ত্রণাদায়ক 

আযাব হপৌঁোর ভয় কজর”। [সূরা আন-নূর, আয়াত: ৬৩]  

বতিোন আোজদর হবপযিয় ও হফতনার কারণ নবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লাজের হবরুদ্ধাচরণ করা। 

অতএব হনহদিি ইোে ও োযহাবজক আদশি না হেজন নবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লােজক আদশি োনাই েুহির 

একোত্র পথ। কারণ, প্রজতযক ইোে বা োযহাব হকাজনা 

না হকাজনা হক্ষ্জত্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লাজের 

আদশি হবচুযত হজয়জে, েুসহলে োহত হসই ভুল ও হবচুযহত 

আঁকজে ধজরই একাহধক দল ও োযহাজব হবভি। 
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ইোেগণ তাজদর ইখলাস ও ইেহতহাদ দ্বারা সহঠক 

হসদ্ধাজে উপনীত হজত সক্ষ্ে হজল দু’হট সাওয়াব পান, 

অনযথায় একহট সাওয়াব লাভ কজরন। আোজদর হচিা 

হজব তাজদর সহঠক হসদ্ধাে োনা ও আদজবর সাজথ ভুলটা 

প্রতযাখযান করা, তজব আেরা সহঠক পজথর ওপর প্রহতহিত 

থাকজবা। আল্লাহ তাওহফক দান করুন। 

অনুবাদক 
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ফাতওয়া: ১. আবু হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু বজলন, 

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লােজক হেজজ্ঞস করা 

হজলা হকান আেল সবজচজয় উত্তে? হতহন বজলন:  

: ِقيَل  «اّلَلِ  َسِبيلِ  ِف  ِجَهاد  »: قَاَل  َماَذا؟ ُثمَ : ِقيَل  «َورَُسوِلِ  بِاّلَلِ  إِيَمان  »
ُور   َحج  »: قَاَل  َماَذا؟ ُثمَ   .«َمْبر

“আল্লাহ ও তার রাসূজলর ওপর ঈোন”। বলা হজলা 
অতঃপর কী? হতহন বলজলন: “আল্লাহর রাস্তায় হেহাদ 
করা”। বলা হজলা অতঃপর হক? হতহন বলজলন: “োবরুর 
হে”2।3 

                                                            
2 সহীহ বুখারী হাদীস নাং ১৫১৯; সহীহ েুসহলে, হাদীস নাং ১৩৬। 
3 আহজল ইলেগণ োবরুর হজের একাহধক অথি বণিনা কজরজেন, সকল 

অজথির সারেেি হজে: োবরুর বলা হয় এেন হেজক, যার সকল 
হবধান যথাযথ পালন করা হয় এবাং হয ইখলাস ও ইহসাজনর সাজথ 
আদায় করার কথা হসভাজব আদায় করা হয়। হকউ বজলজেন: হয 
হজে হকাজনা পাপ সাংগহঠত হয় না তাই োবরুর হে। হকউ 
বজলজেন: োবরুর অথি খাহলস, হয হে খাহলস আল্লাহর েনয করা হয় 
তাই োবরুর। 
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ফাতওয়া: ২. আজয়শা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহা নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহহ ওয়াসাল্লােজক হেজজ্ঞস কজরন: 

، رَُسوَل  يَا  َهادَ  نََرى اّلَلِ ِ
فرَضَل  اْلر

َ
فََل  الرَعَمِل، أ

َ
 ََل،»: قَاَل  ُُنَاِهُد؟، أ

فرَضَل  نَ لَك
َ
َهادِ  أ ِ

ُور   َحج   اْلر  .«َمْبر
“হহ আল্লাহর রাসূল, আেরা হতা হেহাদজক সজবিাত্তে 
আেল জ্ঞান কহর, আেরা হক হেহাদ করজবা না? হতহন 
বলজলন: না, হতাোজদর েনয উত্তে হেহাদ োবরুর 
হে”।4 
ফাতওয়া: ৩. আজয়শা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহা বজলন, আহে 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লােজক হেজজ্ঞস কহর: 

                                                                                              

হকউ বজলজেন: োবরুর অথি োকবুল অথিাৎ কবুল হে। োকবুল 
হজের কতক আলােত: ১. হজের পর ভাজলা কাজে অহধক হনজবহদত 
হওয়া। ২. ইবাদজতর পহরোণ বৃহদ্ধ পাওয়া। ৩. অজপক্ষ্াকৃত ভাজলা 
অবস্থায় হফরা। ৪. হে হথজক হফজর পাজপ হলপ্ত না হওয়া। 

 হাসান বসহর রহ. বজলন: হােীর দুহনয়া তযাগী ও আহখরাত েুখী হজয় 
প্রতযাবতিন করা হে কবুল হওয়ার আলােত। -অনুবাদক। 

4 সহীহ বুখারী হাদীস নাং ১৫২০। 
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، رَُسوَل  يَا» ،»: قَاَل  ؟ ِجَهاد   النَِّساءِ  ََعَ  اّلَلِ  قِتَاَل  ََل  ِجَهاد   َعلَيرِهنَ  َنَعمر
َج   ِفيِه، َرةُ  اْلر  .«َوالرُعمر

“হহ আল্লাহর রাসূল, নারীজদর ওপর হক হেহাদ আজে? 
হতহন বলজলন: হযাঁ, তাজদর ওপর হেহাদ আজে, তাজত 
োরাোহর হনই, হে ও উেরা”5।6 

                                                            
5 আহেদ, হাদীস নাং ২৩৯৪১; ইবন োোহ, হাদীস নাং ২৯০১; সহীহ 
ইবন খুযাইোহ, হাদীস নাং ২৮৭৭। 

6 হশক্ষ্ণীয় হবষয়: ২ ও ৩ নাং ফাতওয়ার হবষয় এক, দু’হট প্রনই 
কজরজেন আম্মাোন আজয়শা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহা। ফাতওয়া দু’হট 
হথজক কজয়কহট হবষয় স্পি হয়: 

 ক. হেহাজদর েযিাদা, সাওয়াব ও ফযীলত নারী-পুরুষ সবার হনকট 
প্রহসদ্ধ হেল। 

 খ. ইসলাজের প্রথে যুজগ পুরুজষর পাশাপাহশ নারীরাও সজবিাত্তে 
আেল ও ফযীলত লাভ করার হক্ষ্জত্র আগ্রহী হেল। 

 গ. ইসলাে তার অনুসারীজদর উপর সাধযাতীত দাহয়ে অপিণ কজর না, 
নারীজদর হথজক হেহাদ রহহত করা তার এক দৃিাে। 

 ঘ. েুসহলেরা বীজরর োহত। োন্নাজতর েনয তাজদর নারীরাও হনজেজক 
উৎসগি করজত প্রস্তুত। 
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ফাতওয়া: ৪. েননক বযহি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহহ 

ওয়াসাল্লােজক হেজজ্ঞস কজরন, আহে ভীরু ও দুবিল। হতহন 

তাজক বজলন: এেন হেহাজদর হদজক অগ্রসর হও হযখাজন 

ক্ষ্েতা প্রদশিন হনই, আর তা হজলা হে”।7 

ফাতওয়া: ৫. আবু বকর রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু হথজক বহণিত, 

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লােজক েননক বযহি 

হেজজ্ঞস কজরন, হকান হে উত্তে? হতহন বজলন: 
 «َواثلَج   الرَعج  »

“আজু্জ ও সাজু্জ”। হতরহেযী বজলজন হাদীসহট গরীব। 

আজু্জ অথি উচ্চস্বজর তালহবয়াহ পাঠ করা, আর সাজু্জ অথি 

কুরবাহন করা।8  

                                                                                              

 ঙ. োবরুর হে ফযীলতপূণি ও নারীজদর েনয হেহাদ সেতুলয। -
অনুবাদক। 

7 েু‘োেুল আওসাত হলত তাবরানী, হাদীস নাং ৪২৮৭ ও ২৯১০; 
দারাকুতহন; বায়হাহক। আলবাহন হাহদসহট সহীহ বজলজেন। 

8 ‘আজু্জ’ এর আহভধাহনক অথি উচ্চস্বজর আওয়াে করা। হজের হক্ষ্জত্র 
আজু্জ অথি উচ্চস্বজর তালহবয়াহ পাঠ করা। কতক আহভধাহনক 
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ফাতওয়া: ৬. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লােজক 

হেজ্ঞাসা করা হজলা, হকজস হে ফরয কজর? হতহন 

বলজলন: “সম্বল ও সওয়ারী”।9 হাদীসহট ইোে হতরহেযী 

ইবন উোর সূজত্র বণিনা কজরজেন, হতহন বজলজেন হাসান। 

                                                                                              

তালহবয়ার সাজথ হদা‘আ ও ফহরয়াদজক যুি কজরজেন, অথিাৎ আজু্জ 
অথি হজে উচ্চস্বজর তালহবয়া, দুআ ও আল্লাহর দরবাজর ফহরয়াদ 
করা। আর ‘সাজু্জ’ এর আহভধাহনক অথি প্রবাহহত করা। হজের 
হক্ষ্জত্র সাজু্জ অথি হাহদ ও কুরবাহনর পশুর রি প্রবাহহত করা। এ 
দু’হট ইবাদত হজের প্রাণ। আজু্জ ইবাদত আঞ্জাে হদজত হয় েুখ হদজয় 
আর সাজু্জ ইবাদত আঞ্জাে হদজত হয় তাোতু্ত ও হকরান হেকারীর 
েুহর হদজয়। -অনুবাদক। 
9 এ প্রজনর উৎস কুরআনুল কাহরজের একহট আয়াত, হযখাজন আল্লাহ 
তা‘আলা বজলজেন: “োনুজষর উপর আল্লাহর েনয কাবার হজ্জ করা 
ফরয, হয হসখান হপৌঁেজত সক্ষ্ে”। আয়াজত সক্ষ্েতা বলজত হক 
বুঝায় হসটা োনার েনয েননক সাহাবী প্রন কজরজেন। সক্ষ্েতার 
বযাখযায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লাে হেৌহলক দু’হট হবষয় 
উজল্লখ কজরজেন: ১. সম্বল তথা খাবার, পহরজধয় বস্ত্র ও থাকার 
বযয়ভাজরর োহলকানা। ২. বায়তুল্লাহ পযিে হপৌঁোর যানবাহন বা তার 
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ফাতওয়া: ৭. েননক বযহি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহহ 

ওয়াসাল্লােজক হেজজ্ঞস কজরন: হহ আল্লাহর রাসূল, আোর 
স্ত্রী হজের উজেজশয হবর হজয়জে, এ হদজক আোর নােও 
অেুক অেুক যুজদ্ধ হলখা হজয়জে? হতহন বলজলন: “যাও, 

                                                                                              

ভাোর োহলক হওয়া। এ দু’হট সক্ষ্েতা োনুজষর উপর হে ফরয 
কজর। 

 আহল ইলেগণ সম্বল ও সওয়ারীর বযাখযাস্বরূপ আজরা হকেু শতি হযাগ 
কজরজেন, হযেন সাবালক হওয়া, শারীহরক ও োনহসকভাজব সুস্থ 
হওয়া, বযহির ওপর যাজদর ভরণজপাষণ ওয়াহেব হে হথজক হফজর 
আসা পযিে তাজদর ভরণজপাষণ হদজত সক্ষ্ে হওয়া এবাং হফজর এজস 
অবহশি অথি ও সম্পহত্ত হদজয় স্বাভাহবক েীবন-যাপন করার ক্ষ্েতা 
রাখা হযরূপ হে করার পূজবি হেল। আর নারীর হক্ষ্জত্র আরও একহট 
অহতহরি শতি হজে, স্বােী বা অনয হকাজনা োহরাে সাজথ থাকা 
েরুহর, হযহন তার সাজথ হে বা উেরার সফর সঙ্গী হজবন। এসব 
শতিও দলীল দ্বারা প্রোহণত। -অনুবাদক। 
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হতাোর স্ত্রীর সাজথ হে কর”।10 ইবন আব্বাস হথজক 

বুখারী ও েুসহলে বণিনা কজরন। 

                                                            
10 পুজরা হাদীস হনম্নরূপ, ইবন আব্বাস নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহহ 
ওয়াসাল্লােজক বলজত শুজনন: 

 يا: فقال رجل فقام  ،«حمرم معها وإَل امرأة تسافرن وَل بامرأة، رجل خيلون َل»
 فحج اذهب»: قال حاجة؟ امرأيت وخرجت وكذا، كذا غزوة ف اكتتبت اهلل رسول

  .«امرأتك مع

 “হকাজনা পুরুষ নারীর সাজথ একাকীে অবলম্বন করজব না এবাং 
হকাজনা নারী োহরাে বযতীত সফর করজব না, তখন এক বযহি 
দাঁহেজয় বলল: হহ আল্লাহর রাসূল, আোর নাে অেুক অেুক যুজদ্ধ 
হলখা হজয়জে, এ হদজক আোর স্ত্রীও হজের উজেজশয হবর হজয়জে? 
হতহন বলজলন: যাও, হতাোর স্ত্রীর সাজথ হে কর”। (সহীহ বুখারী ও 
েুসহলে) 

 শাইখ ইবন বায রহ. বজলন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লাজের 
হনজষধাজ্ঞা “নারী কখজনা োহরাে বযতীত সফর করজব না” হে ও 
গায়জর হে সব সফরজক শাহেল কজর। অতএব সফরসঙ্গী পুরুষ 
োহরাে বযতীত নারীর উপর হে ফরয হজব না। কতক আহজল-ইলে 
বজলজেন: নারী নারীজদর সাজথ পুরুষ োহরাে বযতীত হে করজত 
পারজব যহদ তাজদর সাজথ আোনতদার বযহিবগি থাজকন। তাজদর এ 
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ফাতওয়া: ৮. েননক নারী সম্পজকি নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইহহ ওয়াসাল্লােজক হেজজ্ঞস করা হজলা, যার স্বােী ও 

সম্পদ রজয়জে হকন্তু স্বােী তাজক হজের অনুেহত হদয় না? 

হতহন বলজলন: “স্বােীর অনুেহত বযতীত তার যাত্রা করার 

সুজযাগ হনই”।11 

ফাতওয়া: ৯. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লােজক 

হেজজ্ঞস করা হজলা ওেরা হক ওয়াহেব? হতহন বলজলন: 

“না, তজব ওেরা উত্তে”।12 

                                                                                              

কথার সপজক্ষ্ হকাজনা দহলল হনই, বরাং উজল্লহখত হাহদস তাজদর 
বিবযজক প্রতযাখযান কজর”। োেেু ফাতাওয়া ইবন বায: (১৬/৩৮০) 
-অনুবাদক। 

11 দারাকুতহন, বায়হাহক ও তাবরাহন হফস সাগীর। হদখুন: তালহখসুর 
হাহবর: (২/২৮৯)। 

12 ইোে হতরহেযী োজবর হথজক হাদীসহট বণিনা কজরন, অতঃপর বজলন 
হাসান ও সহীহ। [তজব শাইখ আলবানী রহ. হাদীসহটজক দুবিল 
বজলজেন। -সম্পাদক] 
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ফাতওয়া: ১০. েননক নারী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহহ 

ওয়াসাল্লােজক হেজজ্ঞস কজরন, আপনার সাজথ হে করার 

সেতুলয হক? হতহন বলজলন: “রেযাজন ওেরা করা”13।14 

                                                            
13 আহেদ। 
14 হজের হনহদিি োস ও হদন রজয়জে হকন্তু ওেরার তা হনই। ওেরা 
সারা বের যখন ইো করা যায়, তজব রেযান োজসর ওেরায় অজনক 
ফহেলত ও ববহশিয রজয়জে, যা অনযানয োজসর ওেরায় হনই। আবু 
োকাল রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু হথজক বহণিত েুসনাজদ আহেদ ও ইবজন 
োোর হাহদস হথজক োহন রেযাজনর ওেরা হজের সেপহরোণ। 
ইবজন আব্বাস রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু সূজত্র আজরা বযাখযাসহ হাহদসহট 
বহণিত হজয়জে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লাে েননক আনসারী 
নারীজক বজলন: “হকজস হতাোজক বাধঁা হদজয়জে আোজদর সাজথ হে 
করহন?” হস বলল: আোজদর দু’হট উট হেল, একহটর উপর অেুজকর 
বাবা ও তার হেজল যাত্রা কজরজে। অপরহট আোজদর েনয হরজখ 
হগজে, আেরা তা হদজয় কৃহষ েহে হসচ করতাে। নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহহ ওয়াসাল্লাে বলজলন: 

 .«حجة رمضان ف عمرة   فإن فيه، اعتمري رمضان اكن فإذا»
 “যখন রেযান আসজব ওেরা কর, কারণ রেযাজনর ওেরা হে”। 
নবীর সাজথ হে করজত না পারা নারীজক হতহন রেযাজন ওেরা করার 
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হনজদিশ হদজেন হযন হজের বরাবর সাওয়াব হাহসল হয়। এজত 
আশ্চজযির হকেু হনই, কারণ রেযান োস কলযাজণর োস, তাই 
রেযাজনর ওেরা হজের সোন হওয়া অস্বাভাহবক নয়, তজব তার দ্বারা 
হজের ফরে আদায় হজব না। এ োতীয় ফহেলজতর উদাহরণ, হযেন 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লাে বজলজেন: 

 .عليه متفق .«القرآن ثلث قرأ فقد" أحد اهلل هو قل" قرأ من»
“হয সূরা ইখলাস পাঠ করল, হস কুরআনুল কারীজের এক তৃতীয়াাংশ 
পাঠ করল”। (সহীহ বুখারী ও েুসহলে) অনুরূপ নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহহ ওয়াসাল্লাে বজলন: 

 إَل سواه فيما صلة ألف من أفضل -انلبوي املسجد أي- مسجدي ف صلة»
 .«سواه فيما صلة ألف مئة من أفضل اْلرام املسجد ف وصلة اْلرام، املسجد

 “আোর েসহেজদ এক সালাত অনযানয েসহেজদ এক হাোর সালাত 
হথজক উত্তে েসহেজদ হারাে বযতীত, আর েসহেজদ হারাজে এক 
সালাত অনযানয েসহেজদ এক হশা হাোর সালাত হথজক উত্তে”। 
(আহেদ ও ইবন োোহ)। 

 এসব ফযীলজতর অথি এটা নয় হয, নবীর েসহেজদ এক সালাত এক 
হাোর সালাজতর হোকাহবলায় যজথি, অতএব পরবতিী এক হাোর 
সালাত না পেজলও হজব, এরূপ অথি হকউ বুজঝ না। রেযাজনর ওেরা 
হজের বরাবর অথি সাওয়াজবর হক্ষ্জত্র বরাবর, সুতরাাং রেযাজনর 
ওেরা ফরয হজের হোকাজবলায় যজথি নয়। এ োতীয় হাদীস দ্বারা 
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ফাতওয়া: ১১. উজম্ম ো‘কাল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহহ 

ওয়াসাল্লােজক হেজজ্ঞস কজরন, হহ আল্লাহর রাসূল, আোর 

ওপর হে ফরয। আবু ো‘কাজলর একহট উট আজে। 

তখন আবু ো‘কাল বলজলন, হস সতয বজলজে, আহে তা 

সদকা কজর আল্লাহর রাস্তায় হদজয় হদজয়হে। নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইহহ ওয়াসাল্লাে আবু ো‘কালজক বলজলন: “তুহে 

উটহট তাজক হদজয় দাও হযন হস তার ওপর হে করজত 

পাজর, কারণ হসটাও আল্লাহর রাস্তায়”। আবু ো‘কাল 

তাজক উট হদজয় হদন। হস আবার বলল: হহ আল্লাহর 

রাসূল, আহে নারী, আোর বয়স হবজে হগজে এবাং আহে 

অসুস্থ হজয় পেহে। এেন হকাজনা আেল আজে যা হজের 

                                                                                              

উৎসাহ প্রদান ও আল্লাহর অনুগ্রজহর পহরোণ বুঝাজনা উজেশয। হে 
ওেরা হথজক উত্তে সজেহ হনই, রেযাজনর ওেরায় হজের সেপহরোণ 
সাওয়াব আজে, হকন্তু হজের হয ববহশিয, ফযীলত ও েযিাদা রজয়জে 
হযেন আরাফা ও রহের হদা‘আ করা, নহর করা, ইতযাহদ ওেরাজত 
হকাথায়? -অনুবাদক। 
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হোকাজবলায় হজব? হতহন বলজলন: “রেযাজনর ওেরা 

হজের হোকাজবলায় যজথি”।15 

ফাতওয়া: ১২. ইবন আব্বাস রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুো হথজক 
বহণিত, হতহন বজলন: েননক নারী তার এক বাচ্চাজক 
উঁহচজয় বজলন, হহ আল্লাহর রাসূল, তার হক হে আজে? 
হতহন বজলন: 

ر   َولَِك  َنَعمر » جر
َ
 .« أ

 “হযা,ঁ তজব সাওয়াব হতাোর”।16 ইোে েুসহলে হাদীসহট 
বণিনা কজরজেন। 
                                                            

15 আবু দাউদ। হাদীসহটর প্রথে অাংশ এবাং হশষাাংশ হবশুদ্ধ। আহে 
একেন বৃদ্ধ... এ অাংশটুকু দুবিল। [সম্পাদক] 

16 হোট বাচ্চাজদর হে সহীহ, তজব ফরয হজের পজক্ষ্ যজথি হজব না, 
বরাং নফল হজব, সাবালক হওয়ার পর সােজথিযর োহলক হজল পুনরায় 
হে করা েরুহর। 

 শাইখ ইবন বায রহ. এক প্রজনর উত্তজর বজলন: “হজের হক্ষ্জত্র 
বাচ্চারাও বেজদর েত, বেরা বাচ্চাজদর হজয় ইহরাে ও অনযানয 
কাযিাহদ সম্পন্ন করজব যহদ বাচ্চাজদর বয়স সাত বেজরর কে হয়। 
আর যহদ সাত বেজরর হবশী হয় তাজদর ইহরাে হশহখজয় হদজব, হযেন 
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ফাতওয়া: ১৩. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লাে একদা 
খুতবায় বজলন: “হহ হলাক সকল, আল্লাহ হতাোজদর ওপর 
হে ফরয কজরজেন, অতএব হতােরা হে কর”। েননক 
বযহি তাজক হেজজ্ঞস করল, হহ আল্লাহর রাসূল প্রজতযক 
বের? হতহন বলজলন: 

 .«تركتكم ما ذروين: قال ثم! استطعتم وملا! لوجبت نعم: قلت لو»

                                                                                              

হেজল হজল বলজব: হসলাই করা কাপে খুজল হফল, চাদর ও (হসলাই 
হবহীন) লুহঙ্গ পর ও োথা হখালা রাখ। বাচ্চা যহদ সাত বেজরর কে 
হয় একহট কাপে হপঁহচজয় োথা হখালা রাখজব, োো ও পায়োো 
খুজল হফলজব, কাপে হপহঁচজয় হদজব হযন সতর প্রকাশ না পায়। বাচ্চা 
বে হজল বলজব, এটা কর ওটা কর ইতযাহদ। হেজয়জদর ইহরাে 
তাজদর হচহারায় শরীজর নয়, হস তার ইোেত স্বাভাহবক হপাশাক 
পহরধান করজব”। ফজতায়া নুরুন আলাদদারব। 

 বাচ্চা পাজব হজের সাওয়াব, ো-বাবা পাজব সাহাযয করার সাওয়াব। 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লাে বজলন:  ر  ََعَ  َدَل  َمنر رِ  ِمثرُل  فَلَهُ  َخير جر

َ
 أ

 হয হকাজনা ভাজলা কাে হদখাল তার েনয রজয়জে কতিার সোন“ فَاِعِلهِ 

সাওয়াব”। েুসহলে, হাদীস নাং ৩৫০৯। -অনুবাদক। 
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“আহে যহদ বহল হযাঁ, অবশযই ওয়াহেব হজয় যাজব, হকন্তু 
হতােরা আদাজয় সক্ষ্ে হজব না”। অতঃপর হতহন বজলন: 
“আহে হয বযাপাজর হতাোজদরজক োে হদজয় রাহখ হস 
বযাপাজর হতােরা আোজক চুপ থাকজত দাও...”। আবু 
হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু সূজত্র ইোে েুসহলে হাদীসহট 
বণিনা কজরজেন। 
ফাতওয়া: ১৪. সাহাবী আকরা ইবন হাহবস রাহদয়াল্লাহু 

‘আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লােজক 

হেজজ্ঞস কজরন: হে প্রহত বের ফরয না একবার? হতহন 

বলজলন, বরাং একবার, হয হবহশ করজব নফল হজব”। 

ইবন আব্বাস রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু সূজত্র আবু দাউদ 

হাদীসহট বণিনা কজরন। 

ফাতওয়া: ১৫. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লােজক 

খাসআে হগাত্রীয় েননক নারী হেজজ্ঞস কজরন, হহ 

আল্লাহর রাসূল, বাোর ওপর আল্লাহর ফরয হে আোর 

বাবাজক বাধিকয অবস্থায় হপজয়জে, হতহন বাহজনর উপর 

বসজত পাজরন না, আহে হক তার পক্ষ্ হথজক হে করব? 
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হতহন বলজলন: “হযাঁ”। ইবন আব্বাস বজলন, এটা হেল 

হবদায় হজের ঘটনা।17 

ফাতওয়া: ১৬. আবু রাযীন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহহ 

ওয়াসাল্লােজক হেজজ্ঞস কজরন, হহ আল্লাহর রাসূল, আোর 

বাবা বৃদ্ধ, হতহন হে, ওেরা ও সফর করজত পাজরন না? 

হতহন বলজলন: “হতাোর বাবার পক্ষ্ হথজক তুহে হে ও 

ওেরা কর”।18 

ফাতওয়া: ১৭. েননক বযহি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহহ 

ওয়াসাল্লােজক হেজজ্ঞস কজরন, আোর হবান োন্নত 

কজরহেল হে করজব, হকন্তু হস োরা হগজে? নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইহহ ওয়াসাল্লাে বলজলন: “যহদ তার ওপর ঋণ 

থাকত তুহে হক পহরজশাধ করজত”? হস বলল: হযা,ঁ হতহন 

                                                            
17 সহীহ বুখারী ও েুসহলে। 
18 আবু দাউদ, নাসাঈ ও হতরহেযী। ইোে হতরহেযী হাদীসহট হাসান ও 
সহীহ বজলজেন। 
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বলজলন: “আল্লাহর ঋণও আদায় কর, হতহন পাওনার 

অহধক হকদার”। ইবন আব্বাস রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুো 

হথজক বুখারী ও েুসহলে হাদীসহট বণিনা কজরজেন। 

ফাতওয়া: ১৮. েননক নারী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহহ 

ওয়াসাল্লােজক হেজজ্ঞস কজরন, আোর ো োরা হগজে হকন্তু 

হস হে কজর হন, তার পক্ষ্ হথজক আহে হক হে করব? 

হতহন বলজলন: হযা,ঁ তার পক্ষ্ হথজক হে কর”। বুরাইদাহ 

হথজক ইোে হতরহেযী হাদীসহট বণিনা কজরজেন। 

ফাতওয়া: ১৯. েুহাইনাহ হগাত্রীয় েননক নারী নবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লােজক হেজজ্ঞস কজরন, আোর 

ো হে করার োন্নত কজরজেন, হকন্তু হতহন হে করার 

পূজবি োরা হগজেন, তার পক্ষ্ হথজক আহে হক হে করব? 

হতহন বলজলন: হযাঁ, তার পক্ষ্ হথজক হে কর। তুহে হক 

হভজবে যহদ হতাোর োজয়র ওপর ঋণ থাকত তুহে 

পহরজশাধ করজত? আল্লাহর হকও পহরজশাধ কর, হতহন 
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পাওনার অহধক হকদার”। ইবন আব্বাস হথজক বুখারী 

হাদীসহট বণিনা কজরজেন। 

ফাতওয়া: ২০. েননক নারী হনজের বাবা সম্পজকি নবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লােজক হেজজ্ঞস কজরন, বাবা 

োরা হগজে হকন্তু হে কজর হন? হতহন বলজলন: “হতাোর 

বাবার পক্ষ্ হথজক হে কর”।19 ইবন আব্বাস হথজক 

নাসাঈ হাদীসহট বণিনা কজরজেন। 

ফাতওয়া: ২১. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লাে েননক 

বযহিজক বলজত শুজনন, শুবরুোর পক্ষ্ হথজক লাব্বাইক। 

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লাে তাজক বজলন, 

“হতাোর পক্ষ্ হথজক হে কজরজো?” হস বলল: না, হতহন 

                                                            
19 ১৫-নাং ফজতায়া হথজক স্পি হল২০, নারীর পক্ষ্ হথজক নারী, অনুরূপ 
বাবা, ভাই, স্বােী, োো, খালু এবাং যাজক নারী আল্লাহর েনয েহব্বত 
কজর তার পক্ষ্ হথজক হস হে করজত পারজব, যহদ তাজদর হকউ োরা 
যায়, অথবা হে করজত অক্ষ্ে হয়। অনুরূপ পুরুষরাও পুরুষ ও 
নারীর পক্ষ্ হথজক হে করজত পারজব হকাজনা বাধা হনই। -অনুবাদক। 
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বলজলন: “আজগ হতাোর পক্ষ্ হথজক হে কর, অতঃপর 

শুবরুোর পক্ষ্ হথজক হে কর”20।21 

ফাতওয়া: ২২. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লােজক 

সাহাবী উকবাহ হেজজ্ঞস কজরন, হহ আল্লাহর রাসূল, 

আোর হবান োন্নত কজরজে খাহল পাজয় হহঁজট বায়তুল্লাহ 

যাজব? হতহন বজলন: “হস হযন হহঁজট ও বাহজন চজে 

বায়তুল্লাহ যায়”22।23 

                                                            
20 আরনাউত: োজেউল উসূল: (৩/৪২২) গ্রজে এবাং আলবাহন 
হেশকাজতর (২/৭৭৬) হটকায় হাদীসহট সহীহ বজলজেন। অনুবাদক। 

21 আবু দাউদ ও ইবন োোহ। 
22 সহীহ বুখারী ও েুসহলে। 
23 কতক আহজল-ইলে বজলজেন: কাজরা োন্নজত ইবাদত ও ববধকেি 
দু’হট হবষয় থাকজল ইবাদত আঞ্জাে হদওয়াই যজথি, ববধকেি করা 
েরুহর নয়। হযেন, এখাজন বায়তুল্লাহ গেন ও হাঁটার অনুেহত হদওয়া 
হজয়জে, খাহল পাজয় হাঁটার অনুেহত হদওয়া হয় হন। কারণ, তা 
ইবাদত নয়। অতএব, তযাগ করার েনয কাফফারাও হনই। -
অনুবাদক। 
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ফাতওয়া: ২৩. আনাস রাহদয়াল্লাহু আনহু বজলন, নবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লােজক েননক নারী সম্পজকি 

হেজজ্ঞস করা হয়, হয খাহল পাজয় ও খাহল োথায় হহঁজট 

বায়তুল্লাহ গেন করার োন্নত কজরজে? নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইহহ ওয়াসাল্লাে তাজক হনজদিশ হদন: “সওয়ার হও, 

োথায় কাপে পহরধান কর এবাং হতন হদন হসয়াে 

রাখ”24।25 

ফাতওয়া: ২৪. েননক নারী সম্পজকি নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইহহ ওয়াসাল্লােজক হেজজ্ঞস করা হয়, হয হহঁজট 

                                                            
24 আবু দাউদ ও হতরহেযী। [দুবিল সনদ] 
25 হাজফয ইবন হাোর বজলন: উকবার হবান হাঁটজত সক্ষ্ে হেল, তাই 
তাজক হতহন কাফফারার কথা বজলন হন, হকন্তু আনাজসর হাদীজস 
উহল্লহখত নারী হাটঁজত সক্ষ্ে নয়, তাই তাজক বাহজন চোর হনজদিশ 
হদন ও কাফফারা আদায় করজত বজলন। কারণ, হস হাঁটার 
(ইবাদজতর) োন্নত কজরজে যা তার পজক্ষ্ সম্ভব নয়, অতএব তার 
হবহনেজয় হস কাফফারা হদজব। -অনুবাদক। 

তজব শাইখ আলবানী বজলন, হাদীসহটর সনদ দুবিল। [সম্পাদক]  
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বায়তুল্লাহ যাওয়ার োন্নত কজরজে, হতহন বজলন: “আল্লাহ 

তার হাঁটার েুখাজপক্ষ্ী নয়, তাজক হনজদিশ কর হযন 

সওয়ার হয়”। আবু হুরায়রা সূজত্র হতরহেযী হাদীসহট 

বণিনা কজরজেন। 

ফাতওয়া: ২৫. েননক বযহি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহহ 

ওয়াসাল্লােজক হেজজ্ঞস কজরন, হহ আল্লাহর রাসূল, আোর 

হবান হহঁজট বায়তুল্লাহ গেন করার োন্নত কজরজে অথবা 

বজলজেন: হহঁজট হে করার োন্নত কজরজে? রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লাে বজলন: “হতাোর হবাজনর 

কি হদজয় আল্লাহ হকেুই করজবন না, হস হযন সওয়ার 

হজয় হে কজর এবাং তার কসজের কাফফারা হদয়”। 

ইবজন আব্বাস হথজক আবু দাউদ হাদীসহট বণিনা 

কজরন26। 

                                                            
26 তজব শাইখ আলবানী বজলন, তার সনদ দুবিল। [সম্পাদক] 
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ফাতওয়া: ২৬. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লাে েননক 

বযহিজক হদজখন উট হাঁহকজয় হনজয় যাজে, তাজক হতহন 

বজলন: “তার ওপর সওয়ার হও”। হস বলল এটা বুদনাহ 

(কুরবাহনর উট)। হতহন বজলন: “তার ওপর সওয়ার 

হও”।27 

ফাতওয়া: ২৭. েননক বযহি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহহ 
ওয়াসাল্লােজক হেজজ্ঞস কজরন, আহে হজের সফজর 
(বাহন) ভাো হদই, োনুজষরা বজল হতাোর হে হনই? নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লাে হকেুক্ষ্ণ চুপ থাকজলন 
হকাজনা উত্তর হদজলন না, অতঃপর নাহযল হজলা: 

نُْجَناحْ َْعلَۡيُكمْْۡفَۡيَسْ﴿
َ
ِنَْفۡضٗلْْتَبَۡتُغوا ْْأ : ابلقرة] ﴾٨٩١َْْربمُِكۡمْ ْمم

٨٩١  ] 
“হতাোজদর ওপর সেসযা হনই হয, হতােরা হতাোজদর 
রজবর অনুগ্রহ অনুসন্ধান করজব”। [সূরা আল-বাকারাহ, 
আয়াত: ১৯৮] অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহহ 

                                                            
27 সহীহ বুখারী ও েুসহলে। 



 

 

হজে প্রদত্ত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লাজের ফাতাওয়া 
 29  

ওয়াসাল্লাে তার হনকট হলাক পাহঠজয় আয়াতহট 
হতলাওয়াত করজলন এবাং বলজলন হতাোর হে 
আজে”28।29 
ফাতওয়া: ২৮. েননক সাহাবী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহহ 

ওয়াসাল্লােজক হেজজ্ঞস কজরন, হহ আল্লাহর রাসূল আেরা 

হকাজেজক ইহরাে বাঁধজবা? হতহন বজলন: েহদনাবাসীরা যুল 

হুলাইফা হথজক, শােবাসীরা েুহফাহ হথজক, নােদবাসীরা 

কারন হথজক ও ইয়াোনবাসীরা ইয়ালােলাে হথজক”।30 

                                                            
28 আবু দাউদ। 

29 হজের সফজর বযবসা করার সুজযাগ আজে হযেন হয চালক েক্কা, 
েদীনা, হেো, হেনা, আরাফাহ ও েুেদাহলফার রাস্তায় ভাো খাজট 
এবাং হনজেও হজের কাযিক্রে যথাযথ আঞ্জাে হদয় তার হে শুদ্ধ। 
এটাই কুরআনুল কারীজের আয়াজতর বযাখযা। অনুবাদক। 

30 েীকাতসেূজহর পহরহচহত: যুল হুলাইফা: েক্কা হথজক ৪২০ 
হকজলাহেটার দূজর অবহস্থত। বতিোন আবইয়াজর আলী নাজে োয়গাহট 
পহরহচত। েদীনাবাসী ও এই পথ হদজয় যারা েক্কায় আজসন যুল 
হুলাইফা তাজদর েীকাত। েুহফাহ: এই স্থানহট বতিোন পহরতযি 
হওয়ায় রাজবগ হথজক ইহরাে বাঁধা হয়। েক্কা হথজক রাজবজগর দূরে 
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হতরহেযী ইবন উোর হথজক হাদীসহট বণিনা হশজষ বজলন, 

হাসান ও সহীহ। 

ফাতওয়া: ২৯. েননক বযহি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহহ 

ওয়াসাল্লােজক হেজজ্ঞস কজরন, েুহহরে হক পহরধান 

করজব? হতহন বলজলন: োো, পাগেী, পায়োো, োথা 

ঢাকা যায় এেন বে হকাতিা ও চােোর হোো পরজব না, 

                                                                                              

১৮৬ হকজলাহেটার। হসৌহদ আরজবর উত্তরাঞ্চলীয় এলাকার হলাকেন, 
পহশ্চে ও উত্তর আহিকার হলাকেন, হলবানন, হসহরয়া, েডিান ও 
হফহলহস্তহনরা এই োয়গা হথজক ইহরাে বাঁজধন। কারনুল োনাহযল: 
এই োয়গার হদ্বতীয় নাে ‘আসসাইলুল কাহবর’। েক্কা হথজক এর 
দূরে ৭৮ হকজলাহেটার। ইরাক, ইরান ও অনযানয উপসাগরীয় 
অঞ্চজলর হলাকজদর েীকাত এই কারনুল োনাহযল। ইয়ালােলাে: েক্কা 
হথজক এর দূরে ১২০ হকজলাহেটার। ইয়াোন, পাক, ভারত ও 
বাাংলাসহ প্রাচয ও দূরপ্রাচয হথজক েলপজথ আগেনকারীজদর েীকাত 
এই ইয়ালােলাে। অনুবাদক। 
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যহদ েুজতার বযবস্থা না হয় হোো পরজব, তজব টাখনুর 

নীচ হথজক তা হকজট হনজব”।31 

ফাতওয়া: ৩০. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লােজক 

হখাযা‘আ হগাজত্রর নাহেয়া হেজজ্ঞস কজরন, হহ আল্লাহর 

রাসূল, হযসব হাহদ অচল হজয় যায় হক করব? হতহন 

বলজলন: “েজবহ কর, অতঃপর তার পা রজি চুহবজয় দাও 

এবাং োনুষ ও তার োঝ হথজক সজর দাঁোও, হযন তারা 

তা হখজয় হনয়”।32 

ফাতওয়া: ৩১. আসো হবনজত উোইস েুল হুলাইফা 

হপৌঁজে যখন বাচ্চা প্রসব কজরন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহহ 

ওয়াসাল্লােজক হেজজ্ঞস কজরন হক করব? হতহন বজলন: 

“হগাসল কর, কাপে হবঁজধ নাও অতঃপর হজের তালহবয়া 

                                                            
31 সহীহ বুখারী ও েুসহলে। 
32 হতরহেযী ও আবু দাউদ। আবু দাউদ নাহেয়াজক আসলােী হগাজত্রর 
বজলজেন। 
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পাঠ কর”। ইোে েুসহলে বহণিত োজবর এর হাদীজসর 

অাংশ হবজশষ। 

ফাতওয়া: ৩২. সুরাকাহ ইবন োহলক নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইহহ ওয়াসাল্লােজক হেজজ্ঞস কজরন, হহ আল্লাহর 

রাসূল, আোজদর ওেরা, অপর বণিনায় এজসজে: আোজদর 

েুত‘আহ (তাোতু্ত) এ বেজরর েনয না সবিদার েনয? 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লাে এক হাজতর 

আঙু্গলসেূহ অপর হাজতর আঙু্গজল দাহখল কজর বজলন: 

“ওেরা হজের েজধয প্রজবশ কজরজে এ বেজরর েনয নয়, 

বরাং সবিদার েনয”। এটা হেল োরওয়া পাহাজের উপর। 

ইোে েুসহলে বহণিত োজবর এর হাদীজসর অাংশ হবজশষ। 

ফাতওয়া: ৩৩. আলী রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু যখন ইয়াোন 

হথজক আগেন কজরন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লাে 

তাজক হেজজ্ঞস কজরন: “হকভাজব তালহবয়াহ পাঠ 

কজরজো?” হতহন বলজলন: রাসূলুল্লাহর তালহবয়ার েজতা 

তালহবয়া পাঠ কজরহে। হতহন বলজলন: “আোর সাজথ হাহদ 
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রজয়জে তাই তুহে হালাল হজব না”। ইোে েুসহলে বহণিত 

োজবর এর হাদীজসর অাংশ হবজশষ। 

ফাতওয়া: ৩৪. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লাে আবু 

েুসা রাহদয়াল্লাহু আনহুজক বজলন: “কীভাজব তালহবয়াহ 

পাঠ কজরজো?” আবু েুসা বজলন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহহ 

ওয়াসাল্লাজের তালহবয়ার েত তালহবয়া পাঠ কজরহে। হতহন 

বলজলন: “তুহে হক হাহদ হনজয় এজসজো?” আবু েুসা 

বজলন: না, হতহন বলজলন: “তুহে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ 

কর, সাফা ও োরওয়ার সাঈ কর এবাং হালাল হজয় 

যাও”। েুসহলে বহণিত োজবর রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুর 

হাদীজসর অাংশ হবজশষ। 

ফাতওয়া: ৩৫. সুরাকাহ ইবন োহলক হেদলাহে নবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লােজক হেজজ্ঞস কজরন, -তখন 

তারা উসফান নােক স্থাজন হেজলন- হহ আল্লাহর রাসূল, 

আোজদরজক তাজদর েত বুহঝজয় বলুন, যারা আেজক 

েন্মগ্রহণ কজরজে, অতঃপর হতহন বজলন: “আল্লাহ 
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তা‘আলা হতাোজদর এই হজে ওেরা দাহখল কজর 

হদজয়জেন। অতএব হতােরা যখন েক্কায় আস, হতাোজদর 

হথজক হয বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ও সাফা-োরওয়ার সাঈ 

করজব হালাল হজয় যাজব, তজব যার সাজথ হাহদ থাকজব হস 

বযতীত”।33 

ফাতওয়া: ৩৬. েননক বযহি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহহ 

ওয়াসাল্লােজক হেজজ্ঞস কজরন, হহ আল্লাহর রাসূল, আতর 

োখা সুগহন্ধেয় েুব্বা পজে হয ওেরার ইহরাে হবঁজধজে 

তার সম্পজকি কী বজলন? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহহ 

ওয়াসাল্লাে বলজলন: “আতর, যা হতাোর শরীজর রজয়জে 

ধুজয় হফল, আর েুব্বা খুজল হফল, অতঃপর হজে হযরূপ 

কর ওেরাজতও হসরূপ কর”। ইয়ালা ইবন উোইয়া হথজক 

বুখারী ও েুসহলে হাদীসহট বণিনা কজরজেন। 

                                                            
33 আবু দাউদ। 
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ফাতওয়া: ৩৭. ধুবা‘আহ হবনজত যুবাজয়র রাহদয়াল্লাহু 

‘আনহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লােজক হেজজ্ঞস 

কজরন, হহ আল্লাহর রাসূল, আহে হে করজত চাই হকন্তু 

অসুস্থ? হতহন বলজলন: হে কর ও শতি কর, হযখাজন 

আোজক বাধাগ্রস্ত করা হয় হসখাজন আহে হথজে যাজবা”।34 

আজয়শা সূজত্র বুখারী ও েুসহলে হাদীসহট বণিনা কজরন। 

                                                            
34 সাধারণ হালজত হজের শুরুজত শতি করার হনয়ে হনই, কারণ নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লাে হে হকাংবা ওেরায় শতি কজরন হন। 
হুদাইহবয়ার সেয়ও বজলন হন বাধা হযখাজন রুজখ হদজব হসখাজন 
আোর হে সোপ্ত হজব। হকাজনা সাহাবীজক হতহন শতি করার হনজদিশ 
কজরনহন। হযা,ঁ হয নারী ফজতায়া হচজয়জে তাজক হতহন শতি করার 
পরােশি হদন, কারণ হস শহিত হেল হয়জতা হরাগ হবজে হগজল হে 
অপূণি হথজক যাজব। অতএব, হেযাত্রী যহদ হরাগ, অথি-সিট, শত্রু বা 
হকাজনা কারজণ হে বা ওেরা পূণি করার বযাপাজর সহেহান হয় শতি 
কজর হনজব, হযরূপ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লাে বজলজেন। 
সাহাবীজদর োজঝ হজের শুরুজত শতি করার হরওয়াে হেল। ইোে 
শাজফ‘ঈ ও বায়হাকী সহহ সনজদ বণিনা কজরন, সুওআইদ ইবন 
গাফলাহ বজলন: “উের ইবনুল খাত্তাব আোজক বজলন, হহ আবু 
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উোইয়যাহ, হে কর ও শতি কর। কারণ, হযভাজব শতি করজব হসভাজব 
আবশযক হজব এবাং হতাোর ওপর আল্লাহর তাই পাওনা হজব যার 
তুহে শতি করজব”। োেেুউল ফজতায়া: (৮/৩০৯)। 
ইবন োসউদ রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু এক বযহিজক বজলন: “হে কর ও 
শতি কর এবাং বল: হহ আল্লাহ হতাোর েনয হজের ইো করহে যহদ 
সম্ভব হয়, অনযথায় ওেরা কজর ক্ষ্াে হজবা”। বায়হাহক হাসান ও 
সহীহ সনজদ বণিনা কজরজেন। হদখুন: োেেুউল ফজতায়া: (৮/৩০৯)। 
আজয়শা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহা হথজক বহণিত, হতহন উরওয়াজক বজলন: 
“তুহে যখন হে কর ইজস্তসনা (শতি) কর হক? উরওয়া বজলন: 
হকভাজব করজবা? হতহন বজলন, বল: হহ আল্লাহ হজের দৃঢ় সাংকল্প 
কজরহে, যহদ আপহন সহে কজরন হে হজব, আর বাধার সমু্মখীন 
হজল ওেরা হজব”। বাণীহট বুখারী ও েুসহলজের নযায় সহীহ সনজদ 
বায়হাহক ও শাজফ‘ঈ বণিনা কজরজেন। 
শতি করার ফায়দা: হেযাত্রী যহদ শতি কজর েক্কায় হপৌঁেজত সক্ষ্ে না 
হয় বাধার স্থাজন হালাল হজয় যাজব, হাহদ, হফহদয়া, হসয়াে, কাযা ও 
োথােুণ্ডন ইতযাহদর প্রজয়ােন হনই। শতি না কজর বাধাগ্রস্ত হজল 
‘েুহসার’ হজব, হারাজের এলাকায় তার হাহদ েজবহ করা েরুহর যহদ 
সম্ভব হয়, আল্লাহ তা‘আলা বজলন:  

ُتمْْۡفَإِنْْۡ﴿ ۡحِِصۡ
ُ
ْٱلَۡهۡديَُْْيۡبلُغََْْحَّتْىُْرُءوَسُكمََْْۡتۡلُِقوا َْْوَلْْٱلَۡهۡدِيْ ِْمنَْْٱۡسَتۡيَسََْْمافَْْأ

ْ ۥ   [  ٨٩٣: ابلقرة] ﴾٨٩١ََْْمَِلُه
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ফাতওয়া: ৩৮. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লােজক 

হেজজ্ঞস করা হয় েুহহরে হকাজনা হকাজনা প্রাণী হতযা 

করজত পারজব? হতহন বলজলন: “সাপ, হবেু ও ইঁদুর, 

কাক হঢল েুজে তাহেজয় হদজব হতযা করজব না, আর 

                                                                                              

“অতঃপর যহদ হতােরা আটজক পে, তজব হয পশু সহে হজব (যজবহ 
কর), আর হতােরা হতাোজদর োথােুণ্ডন কজরা না, যতক্ষ্ণ না পশু 
তার যথাস্থাজন হপৌঁজে”। [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৯৬] যহদ 
হারাজে েজবহ করা সম্ভব না হয় বাধাপ্রাপ্ত স্থাজনই েজবহ ও 
োথােুণ্ডন করা েরুহর, হযেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লাে 
হুদাইহবয়ায় কজরজেন, যখন কাজফররা তাজক েক্কায় প্রজবজশ বাধা 
হদজয়হেল। হতহন হাহদ নহর হশজষ োথােুণ্ডন কজরন, সাহাবীজদর তার 
হনজদিশ হদন: 

 .«احلقوا ثم فاحنروا قوموا»
“হতােরা দাঁোও, নহর কর, অতঃপর োথােুণ্ডন কর”। সহীহ বুখারী, 
হাদীস নাং ২৭৩৪। 

 শতি করার পর ওেরা বা হে পূণি করা সম্ভব না হজল কাযা করা 
েরুহর নয়, তজব হে ফরয হজল কাযা করা েরুহর। আল্লাহ ভাজলা 
োজনন। -অনুবাদক। 
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কােোজনা কুকুর ও হচল।35 আবু দাউদ ও অনযানয 

েুহাহেস আবু সা‘ঈদ হথজক হাদীসহট বণিনা কজরজেন। 

ফাতওয়া: ৩৯. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লােজক 

হাফসা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহা হেজজ্ঞস কজরন, োনুষজদর হক 

হজলা হালাল হজয়জে অথচ আপহন হালাল হন হন? হতহন 

বজলন: “আহে হাহদজক োলা পহরজয়হে ও োথায় সুগহন্ধ 

হেজখ ইহরাে হবঁজধহে, অতএব হাহদ নহর না কজর হালাল 

হজবা না”।36 

ফাতওয়া: ৪০. আজয়শা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহা ঋতুেতী হজল 

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লাজের হনকট োনজত চান, 

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লাে বজলন: “হাহে 

                                                            
35 েুহহরজের পজক্ষ্ হশকার করা ববধ নয়, তজব এসব প্রাণী হতযা করা 
ববধ। অনুবাদক। 
36 সহীহ বুখারী ও েুসহলে। 
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সাজহবগণ যা কজর তুহে তাই কর, তজব পহবত্র হওয়ার 

আগ পযিে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ কর না”।37 

ফাতওয়া: ৪১. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লােজক 

হেজজ্ঞস করা হয়, সাহফয়াহ হবনজত হুয়াই তাওয়াজফ 

ইফাদা হশজষ ঋতুেতী হজয়জে? হতহন বজলন: “তাহজল হস 

রওয়ানা করুক”।38 

ফাতওয়া: ৪২. আলী রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইহহ ওয়াসাল্লােজক হেজজ্ঞস কজরন হজজ্জ আকবর 

হকান হদন, হতহন বজলন: “নহজরর হদন”।39 

ফাতওয়া: ৪৩. েননক বযহি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহহ 

ওয়াসাল্লােজক হেজজ্ঞস কজরন, হাহে হক? হতহন বজলন: 

“এজলাজেজলা চুল ও অপহরপাহট শরীর সম্পন্ন বযহি”। হস 

                                                            
37 সহীহ বুখারী ও েুসহলে। 
38 েুসান্নাফ ইবন আবু শায়বাহ, হাদীস নাং ১৪৭৩৪। 
39 হতরহেযী। 
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বলল, হকান হে উত্তে? হতহন বজলন: “উচ্চস্বজর তালহবয়া 

পাঠ করা ও কুরবাহন করা”। হস বলল: “(হে করার) 

রাস্তা (তথা সােথিয) কী? হতহন বজলন: “সম্বল ও 

সওয়ারী”। হতরহেযী ইবন উের হথজক বণিনা কজরজেন40। 

ফাতওয়া: ৪৪. আবু কাতাদাহ হনজের হশকার করা এক 

প্রাণী সম্পজকি হেজজ্ঞস কজরন, যা তার সাথীরা ইহরাে 

অবস্থায় ভক্ষ্ণ কজরজে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহহ 

ওয়াসাল্লাে বজলন: হতাোজদর সাজথ তার হগাস্ত আজে? 

হতহন একহট বাহু এহগজয় হদন, যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহহ 

ওয়াসাল্লাে ইহরাে অবস্থায় খান”।41 

ফাতওয়া: ৪৫. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লাে কা‘ব 

ইবন আেরাহজক উকুজনর কি হথজক বাচার েনয ইহরাে 

অবস্থায় োথােুণ্ডন করার ফজতায়া হদন, “তার পহরবজতি 

                                                            
40 তজব এর সনদ দুবিল। হবজশষ কজর প্রথে অাংশ। -সম্পাদক 
41 সহীহ বুখারী ও েুসহলে। 
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হস একহট বকহর দে হদজব, অথবা েয়েন হেসহকনজক 

খাবার হদজব অথবা হতন হদন হসয়াে রাখজব”।42 

ফাতওয়া: ৪৬. আবু হাহরস ইবন হবলাল নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইহহ ওয়াসাল্লােজক হেজজ্ঞস কজরন, হহ আল্লাহর 

রাসূল, হে ভাঙ্গা আোজদর েনয খাস, না আোজদর 

পরবতিীজদর েনযও? হতহন বজলন: “হতাোজদর েনয 

খাস”।43 

ফাতওয়া: ৪৭. উরওয়াহ ইবন হেদরাস নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইহহ ওয়াসাল্লােজক হেজজ্ঞস কজরন, হহ আল্লাহর 

রাসূল, আহে োবাজল তাঈ হথজক এজসহে। আোর 

সওয়ারীজক দুবিল ও আোর নফসজক আহে ক্লাে কজর 

হফজলহে। আল্লাহর কসে হকাজনা পাহাে বাদ হনই হযখাজন 

আহে ওকুফ কহর হন, আোর হক হে আজে? হতহন বজলন: 

                                                            
42 সহীহ বুখারী ও েুসহলে। 
43 আবু দাউদ ও নাসাঈ। তজব হাদীসহটর সনদ দুবিল [সম্পাদক] 
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“হয আোজদর এই (ফেজরর) সালাজত হাহযর হজয়জে ও 

প্রস্থান করা পযিে আোজদর সাজথ হথজকজে, তার আজগ 

হদন বা রাজত ‘আরাফার েয়দাজন হাহযর হজয়জে, তার হে 

পূণি হজলা এবাং হস েয়লা দূর করল”।44 

ফাতওয়া: ৪৮. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লােজক 

নেজদর কতক হলাক হেজজ্ঞস করল, তখন হতহন 

আরাফায় হেজলন, হহ আল্লাহর রাসূল, হে হক? “হতহন 

একেন হঘাষণাকারীজক হঘাষণা করার হনজদিশ হদজলন হয, 

আরাফাই হে। (১০ তাহরজখর, েুযদাহলফার) রাজত হয 

ফের উদয় হওয়ার আজগ আরাফায় হপৌঁেল হস হে 

হপল।45 হেনার হদন হতনহট, হয দু’হদজন দ্রুত করল তার 

                                                            
44 হতরহেযী, হতহন বজলন: হাদীসহট হাসান ও সহীহ। 

45 ‘আরাফায় অবস্থান করার হেয়াদ ৯ে তাহরখ সূযি ঢজল যাওয়ার পর 
হথজক েুযদাহলফার রাজতর হশষ সেয় পযিে। হয ১০ে তাহরখ সুবজহ 
সাহদজকর আজগ আরাফায় হপৌঁেল হস হে হপল। নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহহ ওয়াসাল্লাে সূযি ঢজল যাওয়ার পর এক আযান ও দুই 
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পাপ হনই, আর হয হতন হদন হদরী করল তারও পাপ 

হনই”46।47 

ফাতওয়া: ৪৯. সাথীগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহহ 

ওয়াসাল্লােজক হেজজ্ঞস করজলন, হহ আল্লাহর রাসূল, 

আপনার োয়ার েনয হেনায় হক আেরা তাঁবু টাঙাজবা? 

                                                                                              

একােত দ্বারা হোহর ও আসর সালাত হোহজরর সেয় একত্র আদায় 
কজর সূযি অস্ত যাওয়া পযিে ‘আরাফায় অবস্থান কজরন। -অনুবাদক। 
46 হতরহেযী, নাসাঈ ও আবু দাউদ। 

47 ইবজন উসাইেীন বজলন :“এ কথার অথি হজের েনয আরাফায় 
অবস্থান করা েরুহর, হয আরাফায় অবস্থান করল না তার হে হল 
না। আবার আরাফায় অবস্থান করাই হজের হশষ আেল নয়, বরাং 
আজরা কাে বাহক থাজক, হযেন েুেদাহলফায় অবস্থান, তাওয়াজফ 
ইফাদাহ, সাফা ও োরওয়ার সাঈ, পাথর হনজক্ষ্প ও হেনায় রাত 
যাপন করা। সবজচজয় গুরুেপূণি আেল আরাফায় অবস্থান করা। তাই 
আহজল ইলেগণ বজলজেন, যার ওকুজফ আরাফা েুজট হগল, তার হে 
েুজট হগল”। োেেু ফজতায়া ইবন উসাইেীন ) :২৩/২৪ (অনুবাদক।  
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হতহন বজলন: “না, হেনায় হযখাজন হয আজগ হপৌঁেজব 

হসটাই তার োয়গা”।48 

ফাতওয়া: ৫০. হেনার হদনগুজলাজত হােীজদর পাহন পান 

করাজনার উজেজশয আব্বাস রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু যখন েক্কায় 

থাকার অনুেহত প্রাথিনা কজরন, হতহন তাজক অনুেহত 

হদন।49 

                                                            
48 আহেদ, আবু দাউদ, হতরহেযী, হতহন হাদীসহট হাসান বজলজেন, 
হাহকে বজলজেন সহীহ এবাং যাহাবী তাজক সেথিন কজরজেন। 

49 ইবন বায রহ.-হক হেজ্ঞাসা করা হয়, হকউ যহদ আরাফা হথজক 
হেনায় হপৌঁজে প্রথে োেরায় কির হেজর তাওয়াফ ও সাঈ কজর, 
এবাং আসর পযিে েক্কায় অবস্থান হশজষ হেনায় হগজয় হাহদ েজবহ 
কজর, েক্কায় অবস্থান করার কারজণ তার উপর হকেু ওয়াহেব হজব 
হক? হতহন বজলন, না, হকাজনা সেসযা হনই। যহদ হকউ ঈজদর হদন 
অথবা তাশরীজকর হদজনর হবলা েক্কায় বা হনে বােীজত বা হনে 
সাথীজদর হনকট অবস্থান কজর হকাজনা সেসযা হনই, উত্তে হজে নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লাে ও সাহাবীজদর আদশি হেজন হেনায় 
অবস্থান করা, যহদ হেনায় থাকা সম্ভব না হয় বা কিকর হয়, হদজন 
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ফাতওয়া: ৫১. আজয়শা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহা হহের50 

সম্পজকি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লােজক হেজজ্ঞস 
                                                                                              

েক্কায় অবস্থান কজর রাজত হেনায় চজল যাওয়া ও হসখাজন রাত যাপন 
করা হদাজষর নয়”। োেেু‘উল ফজতায়া ) :১৭/৩৬৫ (  

 এরূপ এক প্রজনর উত্তজর ইবন উসাইেীন রাহহোহুল্লাহ বজলন: 
“তাশরীজকর হদনগুজলায় েক্কা বা তার পার্শ্িবতিী এলাকা-হেোয় 
যাওয়া সেসযা নয়, তজব উত্তে হজে হদন-রাত হেনায় অবস্থান করা, 
হযরূপ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লাে অবস্থান কজরজেন”। 
ফজতায়া শাইখ ইবন উসাইেীন: (২৩/২৪১,২৪৩) অপর এক 
ফজতায়ায় হতহন বজলন: “আহলেগণ বজলন, রাজতর অহধকাাংশ সেয় 
হেনায় অবস্থান করা ওয়াহেব”। ফজতায়া শায়খ ইবজন উসাইেীন: 
(২৩/২৪৪) অনুবাদক। 

50 কা‘বার রুকজন শাহে ও রুকজন ইরাহকর উত্তর পাজশর হত্রভুে 
আকৃহতর অাংশজক ‘হহের’ বলা হয়, বতিোন যা অধি হগালাকার বৃত্ত 

)বা হদয়াল (হঘরা। ইবরাহীে  ও ইসোঈল আলাইহহোস সালাজের 
হনহেিত েূল কাবার অাংশ হহের। যখন আগুন হলজগ ও প্রবল 
বৃহিপাজতর কারজণ কা‘বার হদয়াজলর অাংশ হবজশষ হভজঙ্গ পজে ,

কুরাইশরা অবহশি হদয়াল হভজঙ্গ নতুনভাজব কাবা হনেিাণ করার 
উজদযাগ গ্রহণ কজর, হকন্তু ইবরাহীে সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লাজের 
হভহত্তর উপর হনেিাণ করার প্রজয়ােনীয় হালাল অথি তাজদর হোগাে 
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হয় হন। কারণ, তারা শতি কজরহেল কাবার হনেিাজণ হারাে অথি 
বযবহার করজব না, হযেন বযহভচারীর হোহর, সুদ ও অপজরর হক 
ইতযাহদ, তাই উত্তর পাজশর হকেু অাংশ হেজে কাবা হনেিাণ করা হয়, 
হেজে হদওয়া অাংশ পাথজরর হদয়াল হদজয় সাধারজণর েনয হনহষদ্ধ 
করা হয়, হযন োনুষ বুজঝ এটাও কাবার অাংশ এবাং তার বাইর হদজয় 
তাওয়াফ কজর। এ কারজণ অত্র অাংশজক হহের বলা হয়, কারণ 
হহের অথি হনহষদ্ধ করা। এটা হেল নবুওয়াজতর পূজবির ঘটনা। 
আজয়শা রাহদয়াল্লাহু আনহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লােজক 
হেজজ্ঞস কজরন, “হহের কাবার অাংশ হক না? হতহন বজলন: হযা,ঁ 
আজয়শা বজলন, তাহজল হকন তারা এটাজক কাবার অেভুিি কজর হন, 
হতহন বজলন: হতাোর কওজের অথি সাংকট হজয়হেল”। সহীহ বুখারী, 
হাদীস নাং ১৫৮৪; সহীহ েুসহলে, হাদীস নাং ১৩৩৩। 
আজয়শা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহা হথজক বহণিত, হতহন নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহহ ওয়াসাল্লােজক বজলন: আহে আল্লাহর ঘজর সালাত আদায় 
করজত পেে কহর, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লাে তার হাত 
ধজর হহেজর দাহখল কজরন, এবাং বজলন “হহেজর সালাত পে যহদ 
ঘজর প্রজবশ করজত চাও, কারণ এটাও ঘজরর অাংশ, হতাোর কওে 
কাবা হনেিাণ করার সেয় েূল ঘর হথজক হহের বাইজর হরজখ হদয়”। 
আবু দাউদ, হাদীস নাং ২০২৮; হতরহেযী, হাদীস নাং ৮৭৬; নাসাঈ, 
হাদীস নাং ২৯১২।    
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আজয়শা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহা হথজক বহণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহহ 
ওয়াসাল্লাে বজলজেন: “যহদ হতাোর কওে হশরহক যুজগর হনকটবতিী না 
হত, আহে কাবা হভজঙ্গ (তার হেঝহট) োহটর সোন কজর হদতাে এবাং 
পূবি ও পহশ্চজে দু’হট দজরাো রাখতাে, (একহট প্রজবশ করার ও 
অপরহট হবর হওয়ার), আর হহেজরর হদক হথজক কাবা েয় হাত 
বাহেজয় হদতাে, কারণ কুরাইশরা কাবা হনেিাণ করার সেয় তা বাদ 
হদজয়জে”। সহীহ েুসহলে, হাদীস নাং ২৩৬৯। 
ইবন উসাইেীনজক হহের সম্পজকি হেজ্ঞাসা করা হয়, হতহন বজলন: 
“অজনজক হহেরজক হহেজর ইসোইল বজল যার পশ্চাজত হকাজনা হভহত্ত 
হনই। কারণ, ইসোইল হহের সম্পজকি োনজতন না, তাই এটাজক 
হহেজর ইসোইল না বজল শুধু হহের বলাই হেয়”। ফজতায়া: 
(১২/৩৯৮)। 
হহেরজক হাতীেও বলা হয়: হাতীে অথি ভাঙ্গা বস্তু, েক্কার কুরাইশরা 
কাবা হনেিাণ করার সেয় হাতীে হোট হদয়াল হঘরা কজর হদয়। 
হদয়ালহট কাবার সেপহরোণ হেল না, অজনকটা অসমূ্পণি ও উপর 
হথজক ভাঙ্গা হদয়াজলর েজতা হেল, তাই এটাজক হাতীে বলা হয়।  
হকউ বজলজেন: েক্কার হলাজকরা এখাজন পরস্পর চুহিজত আবদ্ধ হত 
ও হবহভন্ন শপথ করত, হকউ তার হখলাফ করজল বাংস হজয় হযত 
তাই এটাজক হাতীে বলা হয়। কারণ, হাতীে অথি বাংস। হকউ 
 



 

 

হজে প্রদত্ত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লাজের ফাতাওয়া 
 48  

কজরন? হতহন বজলন: হহের কাবার অাংশ”। বুখারী ও 

েুসহলে। হতরহেযীর বণিনায়, আজয়শা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহা 

বজলন: হহ আল্লাহর রাসূল, আহে বায়তুল্লায় সালাত আদায় 

করার োন্নত কজরহে? হতহন বজলন: “হহেজর সালাত 

আদায় কর, কারণ হহের বায়তুল্লাহর অাংশ”। 

ফাতওয়া: ৫২. উজম্ম সালাোহ রাহদয়াল্লাহু ‘আনহা নবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লােজক সেসযার কথা োনান, 

                                                                                              

বজলজেন: েক্কার হলাজকরা তাওয়াজফর কাপে এখাজন হরজখ হদত এবাং 
এখাজনই হসগুজলা বাংস হত তাই এটাজক হাতীে বলা হয়। 

 হোোকথা, হাতীে কাবার অাংশ, এজত সালাত আদায় করার অথি 
কাবার হভতর সালাত আদায় করা, কাবার হভতর ফরয আদায় করা 
অজনজকর হনকট ববধ নয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লাে কাবার 
হভতর ফরয সালাত আদায় কজরন হন। কারণ, এভাজব সালাত আদায় 
করজল কাবার হকয়দাংশ পশ্চাদেুখী হয়, যা ফরয সালাজত ববধ নয়, 
নফল সালাজত ববধ, হযেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লাে বাহজন 
চজে নফল আদায় করজতন, হয হদজক তার েুখ হত ভ্রুজক্ষ্প করজতন 
না। -অনুবাদক। 
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হতহন বজলন: “তুহে সওয়ার হজয় োনুজষর পাশ হদজয় 

তাওয়াফ কর”।51 

ফাতওয়া: ৫৩. েননক বযহি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহহ 

ওয়াসাল্লােজক হেজজ্ঞস কজরন, আহে বুঝজত পাহরহন ফজল 

হাহদ েজবহ করার পূজবি োথা েুণ্ডন কজরহে? হতহন বজলন: 

“েজবহ কর হকাজনা সেসযা হনই”। অপর বযহি হেজজ্ঞস 

কজরন, আহে বুঝজত পাহরহন রহে করার পূজবি েজবহ 

কজরহে? হতহন বজলন: “রহে কর হকাজনা সেসযা হনই”। 

আবু্দল্লাহ ইবন আের হথজক বুখারী ও েুসহলে হাদীসহট 

বণিনা কজরজেন। 

ফাতওয়া: ৫৪. েননক বযহি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহহ 

ওয়াসাল্লােজক হেজজ্ঞস কজরন, েজবহ করার পূজবি আহে 

োথােুণ্ডন কজরহে? হতহন বজলন: যজবহ কর হকাজনা সেসযা 

হনই”। হস বলল: সন্ধযা হওয়ার পর আহে রহে কজরহে? 

                                                            
51 সহীহ বুখারী ও েুসহলে। 
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হতহন বজলন: “হকাজনা সেসযা হনই”।52 ইবন আব্বাস 

হথজক বুখারী হাদীসহট বণিনা কজরজেন। 

ফাতওয়া: ৫৫. েননক বযহি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহহ 

ওয়াসাল্লােজক হেজজ্ঞস করল, হহ আল্লাহর রাসূল, 

তাওয়াফ করার পূজবি আহে সা‘ঈ কজরহে? হতহন বজলন: 

“হকাজনা সেসযা হনই”। উসাোহ ইবন শারীক হথজক আবু 

দাউদ হাদীসহট বণিনা কজরজেন। 

ফাতওয়া: ৫৬. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লােজক 

েননক বযহি হেজজ্ঞস কজরন, আহে ঋণী, আোর ওপর 
                                                            

52 নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লাে পূবিাজে তথা হদ্বপ্রহজরর আজগ 
রহে কজরজেন, অতঃপর নহর কজরজেন, অতঃপর কজরজেন হলক 
তথা োথােুণ্ডন। এরপর আজয়শা তাজক আতর লাহগজয় হদন, এভাজব 
হতহন প্রথেবাজরর েত হালাল হন, অথিাৎ স্ত্রী বযতীত সব হকেু তার 
েনয হালাল হয়। অতঃপর তাওয়াফ ও সা‘ঈ কজর চূোেভাজব হালাল 
হন। এটাই হােীজদর েনয করণীয় সুন্নত, তজব এসব কেি সম্পাদজন 
অগ্র -পশ্চাৎ হজল হকাজনা সেসযা হনই , এটাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহহ 
ওয়াসাল্লাজের ফাতওয়া। অনুবাদক। 
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হক হে ফরয? হতহন বজলন: “হতাোর ঋণ আদায় কর”। 

ইবনুল আহসর রহ. ‘োজেউল উসুল’ গ্রজে আবু হুরায়রা 

রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু হথজক হাদীসহট বণিনা কজরজেন, হকন্তু 

তার সনদ বজলন হন। 

ফাতওয়া: ৫৭. আজয়শা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহা নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইহহ ওয়াসাল্লােজক বজলন: োনুজষরা হে ও ওেরা 

দু’হট হনজয় বাহে হফরজে, আহে শুধু হে হনজয় বাহে 

হফরহে? হতহন আবু্দর রহোন ইবন আবু বকরজক তার 

সাজথ তানঈে হযজত বজলন, হসখান হথজক হতহন হজের 

পর ওেরা কজরন”।53 

সোপ্ত 

                                                            
53 সহীহ বুখারী ও েুসহলে। 
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নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাে বজলজেন, হতােরা 

আোর হথজক হজের কেিকাণ্ড হশজখ নাও, কারণ হজত 

পাজর আহে এ বেজরর পর হতাোজদর সাজথ সাক্ষ্াত 

করজত পারজবা না, হস কারজণ সাহাবাজয় হকরাে 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লােজক হেজজ্ঞস কজর 

যাবতীয় হবষয় হেজন হনজত সজচি হেজলন। এ প্রবজন্ধ 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লাে কতৃিক প্রদত্ত 

ফজতায়াসেূহ েো করা হজয়জে। এর োধযজে হজের 

অজনক োসআলা োনা যাজব।   
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