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ভূরমকা
 ونعوذ باهلل من رشور، إن احلمد هلل حنمده ونستععين ونسعغفره

 ومن يضلل،  من يهده اهلل فال مضل هل، أنفسنا وسيئات أعمانلا
،  وأشتتهد أن ال اهل إال اهلل وحده ال رشيك هل، فال هادي لتتتت
. وأشهد أن حممدا عبده ورسوهل

মাবরুর হজ, একরি হছাি পুরিকা। আরম এরে খুবই
সহজ

ভািায়

এবাং

অরে

সাংরক্ষপ্তাকারর

রনরনাক্ত

রবিয়গুরলা আরলাচনা করররছ ওমরা ও হরজর মূ ল
আমলসমূ হ। আরাফারে প্রদত্ত রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইরহ ওয়াসাল্লারমর খুৎবা ও ো হেরক আমারদর
রিক্ষর্ীয় রকছু রবিয়। মসরজরদ নববী রযয়াররের করেপয়
রবরধ। হজ ও ওমরা পালন কারল হাজী সারহবগর্
সম্মু খীন হরয় োরকন এমন রকছু জরুরর রবিয়ও
সরেরবরিে করর রদরয়রছ।
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হহ আল্লাহ হমরহরবানী করর েুরম এ ক্ষুদ্র প্রয়াসিুকু কবুল
কর। এ োবে মুসরলমরদররক এর দ্বারা উপকৃে কর।
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ওমরার আমলসমূ হ
১- ইহরাম
২. োওয়াফ
৩. সাঈ
৪. চুল মুণ্ডারনা বা হছাি করা
প্রেমে: ইহরাম
১. ভারলাভারব হগাসল করর রনন এবাং সম্ভব হরল সু গরি
মাখুন। এরপর স্বাভারবক হপািাক হছরে ইহরারমর
রনধণাররে দু ’িুকররা কাপে পরর রনন। পুরুিরদররক মাো
উন্মু ক্ত রাখরে হরব। আর নারী হজযাত্রীগর্ রনজ
স্বাভারবক হপািাক পররই ইহরাম বাাঁধুন। হাে হমাজা
পররধান করর হাে হেরক রাখরবন না। অনয পুরুি
হদখরে পায় এমন অবস্থায় উপনীে হরল মাোয় রাখা
ওেনা রদরয় হচহারা আোল করুন।
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২. মীকারে হপৌঁরছ রকবলা মুখী হরয় দাাঁরেরয় বলু ন।
)( (بليك امهلل بعمرةেরব মীকারের আরগও এর মাধযরম
রনয়ে করা যায়) হকারনারূপ বাধা বা প্ররেবিকোর
আিঙ্কা কররল িেণ আররাপ করর বলরে পাররন, (امهلل
) حميل حيث حبستينঅেণাৎ হহ আল্লাহ েুরম হযখারন
আমারক আিরক হদরব হসরিই আমার হালাল হবার স্থান।
যরদ বািরবকই হকারনা প্ররেবিকো এরস পরে োহরল
ওমরা পালন না কররই হসস্থারন ইহরাম হেরক হালাল
হরয় হযরে পাররবন। োর জনয

দম, রফরদয়া রকছু ই

আদায় কররে হরব না।
৩. উচ্চস্বরর োলরবয়া পাঠ করুন, বলু নْ ب
َّ ب َّ ْ ب َّ ُ َّ ب َّ ْ ب ب َّ ْ ب ب ب ب ب ب ب ب
 إِن احل ب ْم بد بوانلِّع بمة،رشيك لك َّبليْك
ِ  بليك ال،«بليك اللهم بليك
ب ب ب ُ ْ ب ب ب ب ب ب
»رشيك لك
ِ  ال،لك والملك
“আরম হাজীর, হহ আল্লাহ আরম হাজীর, আরম হাজীর
হোমার হকারনা িরীক হনই আরম হারযর, রনশ্চয় সকল
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প্রিাংসা ও যাবেীয় রন‘আমে হোমার এবাং রাজত্বও,
হোমার হকারনা িরীক হনই”।1
ইহরাম অবস্থায় রনরিদ্ধ রবিয়সমূ হ:
বদরহক হমলারমিা ও হযৌনস্পিণ আরছ এমন যাবেীয়
কাজ। হয হকারনা ধররনর পাপ। ঝগো-রববাদ। অরহেুক
ও রনরিদ্ধ রবেকণ। পুরুিরদর জনয হসলাইযু ক্ত হপািাক ও
হচহারা-মাো হেরক রাখা। সু -গরি বযবহার করা (পূ রবণ
লাগারনা সু -গরি নারক আসরল সমসযা হনই)। মাোর চুল
ও িরীররর অনযানয পিম মুণ্ডন করা, ছাাঁিা ও উপরে
হফলা । নখ কািা বা উপরে হফলা। স্থলজ প্রার্ী রিকার
করা। রববারহর প্রিাব হদওয়া ও রববাহ বিরন আবদ্ধ
হওয়া।

1

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ১৫৪৯, সহীহ মুসরলম, হাদীস নাং ১১৮৪।
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ইহরাম অবস্থায় ববধ কাজসমূ হ:
হগাসল করা, মাো-িরীর মুোরনারেও হকারনা অসু রবধা
হনই। িরীর-মাো চুলকারনা ও চুল আচোরনা, এ কাররর্
দু রয়করি চুল রকাংবা পিম পরে হগরলও সমসযা হনই।
রসাংগা লাগারনা। (চলাচরল অসু রবধার সৃ রি করর এমন)
ভাঙ্গা নখ হকরি হফলা। দাাঁে উপোরনা। োাঁবু, ঘররর ছাদ,
গাছ-পালা রকাংবা ছাো ইেযারদ দ্বারা ছায়া গ্রহর্ করা,
েরব িেণ হরে এগুরলা মাোর সারে লাগারনা যারব না।
ইজার েো রনরচ পরররহে চাদর হবল্ট দ্বারা বাাঁধা,
প্ররয়াজন হরল রগট্টুও হদওয়া যারব। চপ্পল পররধান করা।
আাংরি, হাে ঘরে ও চিমা বযবহার করা। ইহরারমর
কাপে হধায়া ও পররবেণন করা। আল্লাহ ো‘আলা বরলন,
ُ ُ ُۡ ۡ ر ر
ۡ ُ
َ ُ ُ
:﴾ [ابلقرة١٨٥ُ س
ُيد ُبِك ُُم ُٱل ُع ۡ ر
ُُ ِل ُيُر
ُ س ُ رو
ُ ٱّلل ُبِك ُم ُٱلي
ُُ ُ يد
ُ ِ﴿ير
]٥٨١
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“আল্লাহ হোমারদর সারে সহজ কররে চান, রেরন
হোমারদর সারে করঠন কররে চান না”। [সূ রা আলবাকারা, আয়াে: ১৮৫]
রদ্বেীয়ে: োওয়াফ
১. মক্কা হপৌঁরছ োলরবয়া পাঠ বি করর রদন। অযু করুন।
অেঃপর মসরজরদ হারারম প্ররবি কারল রনধণাররে হদা‘আ
পাঠ করুন, বলু ন:
»«امهلل صل ىلع حممد امهلل أفعح يل أبواب رمحعك
“হহ আল্লাহ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লারমর
প্ররে রহমে বিণর্ করুন, আমার জনয আপনার রহমরের
দরজা খুরল রদন”।2

2

হাদীরসর রদ্বেীয় অাংি মুসরলরম ররয়রছ, হাদীস নাং ৭১৩। আবূ
দাউদ, হাদীস নাং ৪৬৫, আলবানী রহ. হাদীসরিরক সহীহ
বরলরছন।
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এবাং ডান পা রদরয় প্ররবি করুন। কা‘বা িরীফ পররদৃ ি
হরল দু ’হাে েুরল ইরে মরো হদা‘আ কররে পাররন
অেবা এই হদা‘আরি পাঠ করুনَّ ب
َّ ُ َّ ب ْ ب َّ ب ُ ب ْ ب َّ ب ُ ب ب ِّ ب ب َّ ب
3
» ِالسالم
ِ فحينا ربنا ب، و ِمنك السالم،«اللهم أنت السالم
২. পরবত্র কা‘বার চার পারি সাে বার প্রদরক্ষর্ করর
োওয়াফ

সম্পে করুন।

এরি আপনার

ওমরার

োওয়ারফর সারে সারে োওয়ারফ কুদূ মও বরি, োই
প্রেম রেন পারক হছাি হছাি কদম হফরল ইসৎ দ্রুে চরল
রমল করুন এবাং পুররা োওয়ারফ ডান কাাঁধ উন্মু ক্ত হররখ
ইজরেবা করুন। রমল আর ইজরেবা এই প্রেম
োওয়ারফই চলরব অনয হকারনা োওয়ারফ নয়। োওয়াফ
হাজরর আসওয়াদ হেরক শুরু হরব। আল্লাহু আকবার
বরল রেনভারব শুরু কররে পাররন আপরন োওয়াফ।
সরাসরর হাজরর আসওয়াদরক চুম্বন করর অেবা হাে বা
3

মুসনারদ িারফ‘য়ী, হাদীস নাং পৃ ষ্ঠা নাং ১২৫, সু নারন সগীর রলল
বাইহাকী, হাদীস নাং ১৬০৭।
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অনয রকছু দ্বারা স্পিণ করর োরে চুমু হখরয়। রভরের
কাররর্ এ দু ’হিা সম্ভব না হরল দূ র হরে ডান হাে েুরল
ইিারা করর। হাজরর আসওয়াদ চুম্বন কররে রগরয় এবাং
হসখারন অবস্থান করর অযো রভে বাোরবন না, এরে
অপর হলারকর কি হরব। োওয়ারফর সময় সম্ভব হরল
রুকরন য়ামারন স্পিণ করুন। রুকরন য়ামারনরক চুম্বন
করার হকারনা রবধান হনই। অনু রূপ স্পিণ করা সম্ভব না
হরল দূ র হরে ইিারা করারও রবধান হনই। োওয়াফ
অবস্থায় মরনর আকুরে বযক্ত করর অনু চ্চ স্বরর হয হকারনা
হদা‘আ কররে পাররন। রযরকরও করা যায়। আওয়াজ উাঁচু
করর অপররর রনমগ্নোয় রবঘ্নো সৃ রির হকারনা অনু মরে
হনই। একইভারব দলবদ্ধভারব সরম্মরলে হদা‘আরও
অনু রমাদন হনই। হকারনা চক্কররর জনয রনরদণি হকারনা
হদা‘আও হনই। েরব রুকরন য়ামারন ও হাজরর
আসওয়ারদর মধযবেণী স্থারন পাঠ করার হদা‘আরি হাদীস
দ্বারা সমরেণে। হসখারন পাঠ করুন-
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ر
ۡ ُّ
ُِار
ُ َاب ُٱنل
ُ ف ُٱٓأۡلخ رِرُة ُِ رح رس رنةُ ُ روق رِنا ُ رعذ ر
ُ ِ ٱدلن ريا ُ رح رس رنةُ ُ رو
ُف
ُ ِ ُ ﴿ رر َب رناُ ُ رءات رِنا
]١٠٥ :﴾ [ابلقرة٢٠١

“হহ আমারদর রব, আমারদররক দু রনয়ারে কলযার্ রদন।
আর আরখরারেও কলযার্ রদন এবাং আমারদররক আগুরনর
আযাব হেরক রক্ষা করুন”। [সূ রা আল-বাকারা, আয়াে:
২০১]
৩. োওয়াফ হিি করর ডান কাাঁধ হেরক হফলু ন। এবাং
মাকারম ইবরাহীরমর হপছরন চরল যান আর পেুন
ّ
ُ َ
ر
]٥١١ :﴾ [ابلقرة١٢٥ُل ى
ُ ه رُمُ ُم رص
ُ ِ َٰ امُإِبۡ رر
ُِ ﴿ روٱَّتِذواُُمِنُ َمق
“হোমরা মাকারম ইবরাহীমরক সালারের স্থানরূরপ গ্রহর্
কর”। [সূ রা আল-বাকারা, আয়াে: ১২৫]
অেঃপর দু ’রাকাে সালাে আদায় করুন। প্রেম রাকারে
সূ রা ফারেহার পর সূ রা কারফরুন আর রদ্বেীয় রাকারে
সূ রা ইখলাস পাঠ করুন। মাকারম ইবরাহীরমর হপছরন
সম্ভব না হরল মসরজদু ল হারারমর হয হকারনা জায়গায়
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উক্ত সালাে আদায় কররে পাররন। অনু রূপভারব উক্ত
সূ রাদ্বয় জানা না োকরল হয হকারনা সূ রা রদরয় আদায়
করা যায়।
৪. সালাে হিি করর জমজরমর পারন পান করুন এবাং
রকছু পারন মাোর উপর হেরল রদন। এরপর হাজরর
আসওয়ারদর রনকি রফরর আসু ন। সম্ভব হরল আল্লাহু
আকবার বরল চুমু খান। না হরল দূ র হরে ডান হাে দ্বারা
ইিারা করুন।
েৃেীয়ে: সাঈ
১. সাফার রদরক অগ্রসর হহান। পাহারের কাছাকারছ
হপৌঁছরল পাঠ করুনُ ب
ۡ َ َ ر
ر
َ
] «أب ْ بدأ بِ بما٥١٨ :ُ﴾ [ابلقرة١٥٨ُٱّللِه
ُ ُٱلصفاُ روٱل رم ۡر روُةرُمِنُش رعائ ِ ُِر
ُن
ُ ِ ﴿إ
ُ بب بدأب
» ِ ِاهلل ب
“রনশ্চয় সাফা ও মারওয়া আল্লাহর রনদিণনসমূ রহর
অন্তভুণক্ত। [সূ রা আল-বাকারা, আয়াে: ১৫৮] আল্লাহ
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হযখান হেরক শুরু করররছন আরমও হসখান হেরক শুরু
করব”।4
সাফায় আররাহন করর সম্ভব হরল কা‘বার রদরক োকান।
রকবলামুখী হরয় দাাঁরেরয় োকরবর, োহরলল ও হদা‘আ
করুন। বলু নْ ُُ ب ْ ب ُ ب ب ب بُ بُ ُْ ْ ُ بب
َّ ب ب ب
ِّ ُ ُ ب
هل احل ب ْم ُد بوه بو بىلع ُك
 هل الملك و،رشيك هل
ِ «ال إِهل إِال اهلل وحده ال
َّ ب ْ ب ٌ ب ب ب
ب
ُ ب ْ ب ُ ب ْبب ب ْ ب ُ بب ب ب ب
 بوه بز بم،َص عبْ بد ُه
 ون، أْنز وعده،هل ِإال اهلل وحده
 ال ِإ،َش ٍء ق ِدير
ْ ْب ْب ب
»اب بوح بد ُه
اْلحز
“আল্লাহ ছাো হকারনা ইলাহ হনই, রেরন এক, োাঁর হকারনা
িরীক হনই, োাঁর জনয রাজত্ব এবাং োাঁর জনয সমি
প্রিাংসা, রেরন প্ররেরি রজরনরসর ওপর িরক্তমান। আল্লাহ
ছাো হকারনা ইলাহ হনই, রেরন এক, রেরন রনরজর
প্ররেশ্রুরে পূ র্ণ করররছন, রনরজর বান্দারক সাহাযয

4

সহীহ মুসরলম, হাদীস নাং ১২১৮।
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করররছন এবাং একাই সমি সরম্মরলে িরক্তরক পরাভূ ে
করররছন”।5
এরপর হাে উরঠরয় হদা‘আ করুন। এরূপ পর পর রেন
বার করুন।
২. হদা‘আ হিি করর সামানয ডান রদরক সরর রগরয়
মারওয়া পারন অগ্রসর হহান। চলার গরে োকরব
স্বাভারবক। সবুজ দু ই আলামরের মারঝর জায়গা একিু
দ্রুে অরেক্রম করুন। আর মুরখْ ب ِّ ْ ْ ب ْ ب ْ َّ ب ب ْ ب ْ ب ب ْ ب
6»ع ُّز اْلك بر ُم
«رب اغ ِفر وارحم ِإنك أنت اْل
হদা‘আরি পাঠ কররে পাররল খুবই ভারলা।
৩. মারওয়ায় হপৌঁরছ রকবলামুখী হরয় দাাঁরেরয় সাফার নযায়
োকরবর, োহরলল ও হদা‘আ রেন রেনবার করর পাঠ
করুন।
5

সহীহ মুসরলম, হাদীস নাং ১২১৮।

6

মুসাোফ ইবন আবী িাইবা, হাদীস নাং ২৯৬৪৭।
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৪. এভারব সাে সাঈ সম্পে করুন। সাফা হেরক মারওয়া
পযণন্ত এক সাঈ আবার মারওয়া হেরক সাফায় রফরর
আসরল রদ্বেীয় সাঈ। সাফা হেরক শুরু হরব আর হিি
হরব মারওয়ায় ।
সাঈ হিি করর হারাম হেরক হবর হরয় আসু ন। বাম পা
রদরয় মসরজদ হরে হবর হহান এবাং পাঠ করুন.»«امهلل صل ىلع حممد امهلل إين أسألك من فضلك
“হহ আল্লাহ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লারমর
প্ররে রহমে বিণর্ করুন, হহ আল্লাহ আরম আপনার
অনু গ্রহ কামনা করর”।7

7

হারদরসর রদ্বেীয় অাংি মুসরলরম ররয়রছ, হাদীস নাং ৭১৩। আবূ
দাউদ, হাদীস নাং ৪৬৫, আলবানী রহ. হাদীসরিরক সহীহ
বরলরছন।
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চেুেণে: মাো মুণ্ডন
১. (হারাম হেরক হবর হরয়) সমি মাো মুণ্ডন করুনএরিই উত্তম। রকাংবা চুল হছাি করুন। রবরিি করর
হরজর সময় যরদ অরে সরেকরি হয়। নারী হজকারীগর্
সবণাবস্থায় চুল কেণন কররবন। চুরলর হগাছা একরত্রে
করর মাো হরে আঙ্গুরলর এক কো পররমার্ চুল হকরি
হনওয়া হরব।
এরই সারে আপনার ওমরার কাজ সম্পে হরয় হগল।
স্বাভারবক হপািাক পরর রনন। ইহরারমর কাররর্ হয সব
রবিয় হারাম হরয় রগরয়রছল এখন হেরক আপনার জনয
সবই হালাল।
স্মেণবয: রযরন ইফরাদ রকাংবা হকরান হরজর ইহরাম হবাঁরধ
এরসরছন

রেরনও

রাসূ লুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু

আলাইরহ

ওয়াসাল্লারমর পরামিণ-রনরদণি হমরন রনরয় মাো মুণ্ডন বা
চুল হছরি হালাল হরয় যান। নবীজী বরলরছন,
ب
ْب ب ْ ُ ب
ُ ْ ْ ْ َّ ْ ُ ب ْ ب
» بوْلبج بعل بها ع ْم برة،«ف بم ْن َكن ِمنك ْم لي بس بم بع هد ٌي فليب ِحل
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“হোমারদর যার সারে হাদী হনই হস হযন হালাল হরয়
যায় এবাং োরক ওমরায় পররর্ে করর হনয়”।8

8

সহীহ মুসরলম, হাদীস নাং ১২১৮।
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হরের আমলসমূ হ (২)
১. ইহরাম
২. রমনায় রারত্রযাপন
৩. আরাফায় অবস্থান
৪. মুযদারলফায় রারত্রযাপন
৫. জামরারে পাের রনরক্ষপ
৬. হাদী জবাই
৭. মাো মুণ্ডন
৮. োওয়ারফ রযয়ারে ও সাঈ
৯. ঈদ ও পাের রনরক্ষরপর রদনগুরলরে রমনায় রারত্রযাপন
১০. রবদায়ী োওয়াফ
প্রেমে: ইহরাম
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১- ৮ রযলহজ মক্কায় রনজ রনজ বাসস্থারন ইহরারমর
রনধণাররে কাপে পরর রনন। রকবলামুখী হরয় দাাঁরেরয়
বলু ন, بليك امهلل حجة
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লারমর অনু সররর্ আররা
বলরে পাররন,

َّ ُ َّ ب َّ ٌ ب ب ب ب ب
ب
» بوال ُس ْم بعة،يها
«اللهم حجة ال ِرياء ِف

“হহ আল্লাহ! এ এমন হজ, যারে হকারনা প্রদিণরনো বা
প্রচাররো হনই”।9
এরপর উাঁচু আওয়ারজ োলরবয়া পাঠ করুন। বলু নْ ب
َّ ب َّ ْ ب َّ ُ َّ ب َّ ْ ب ب َّ ْ ب ب ب ب ب ب ب ب
 ِإن احل ب ْم بد بوانلِّع بمة،رشيك لك َّبليْك
ِ  بليك ال،«بليك اللهم بليك
ب ب ب ُ ْ ب ب ب ب ب ب
»رشيك لك
ِ  ال،لك والملك

9

ইবন মাজাহ, হাদীস নাং ২৮৯০, আলবানী রহ. হাদীসরিরক সহীহ
বরলরছন।
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“আরম হারযর, হহ আল্লাহ আরম হারযর, আরম হারযর
হোমার হকারনা িরীক হনই আরম হারযর, রনশ্চয় সকল
প্রিাংসা ও যাবেীয় রন‘আমে হোমার এবাং রাজত্বও,
হোমার হকারনা িরীক হনই”।10
রদ্বেীয়ে: রমনায় রারত্রযাপন
১. ইহরাম সম্পে করর চারররদক আরলারকে হবার পর
রমনার উরেরিয যাত্রা করুন। হসখারন পাাঁচ ওয়াক্ত সালাে
কসর করর আদায় করুন। হজাহর, আসর ও ইিা রনজ
রনজ ওয়ারক্ত দু ’রাকাে করর আদায় করুন। এবাং
হসখারন রারত্রযাপন করর পররদরনর ফজর আদায় করুন।
েৃেীয়ে: আরাফায় অবস্থান
১. ৯ রযলহজ সূ যণ উরদে হরয় চারররদক ফসণা হরয় হগরল
(ইিরারকর পর) োলরবয়া ও োকরবর পাঠ কররে
কররে আরাফা অরভমুরখ যাত্রা করুন। হজাহররর ওয়ারক্ত
10

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ১৫৪৯, সহীহ মুসরলম, হাদীস নাং ১১৮৪।
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হজাহর ও আসর একসারে এক আযান ও দু ই ইকামরে
কসর করর আদায় করুন। সু েে আদায় কররে হরব না।
আরাফার রনধণাররে সীমানার অভযন্তরর অবস্থান কররছন
মরমণ রনরশ্চে হহান। হকননা উকুরফ আরাফা হরজর প্রধান
রুকন। এরি বাদ পরে হগরল হজই বারেল হরয় যারব।
২. সালাে আদায় করর রকবলামুখী হরয় দাাঁোন। দু ই হাে
েুরল হদা‘আ করুন। লা িরীক আল্লাহর রনকি প্রােণনা
করুন। োাঁর লা িররকরত্বর হঘাির্া উচ্চারর্ করর বলু ন,
ْ ُُ ب ْ ب ُ ب ب ب بُ بُ ُْ ْ ُ بب
َّ ب ب ب
ِّ ُ ُ ب
هل احل ب ْم ُد بوه بو بىلع ُك
 هل الملك و،رشيك هل
ِ «ال ِإهل ِإال اهلل وحده ال
ٌ َش ٍء قب ِد
ْ ب
»ير
“আল্লাহ ছাো হকারনা ইলাহ হনই, রেরন এক, োাঁর হকারনা
িরীক হনই, োাঁর জনয রাজত্ব এবাং োাঁর জনয সমি
প্রিাংসা, আর রেরন সকল রকছু র ওপর ক্ষমোবান”।11
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম ইরিাদ কররন,
11

সহীহ মুসরলম, হাদীস নাং ১২১৮।
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ب
ب ْ ُ ُّ ب ُ ب ُ ب ْ ب ب ب ب ب ب ْ ُ ب ُ ْ ُ ب ب ب َّ ب
:انل ِب ُّيون ِم ْن قبْ ِيل
 وخْي ما قلت أنا و،«خْي ادلَع ِء دَعء يومِ عرفة
ِّ ُ ب ب ب َّ َّ ُ ب ْ ب ُ ب ب ب ب ُ ب ُ ْ ُ ْ ُ ب ب ُ ب ْ ُ ب ُ ب ب ب
 هل الملك وهل احلمد وهو ىلع ُك،رشيك هل
ِ ال ِإهل ِإال اَّلل وحده ال
ٌ َش ٍء قب ِد
ْ ب
.»ير
“সরবণাত্তম হদা‘আ হরে আরাফার হদা‘আ, আরম এবাং
আমার পূ বণবেণী নবীগরর্র সরবণাত্তম কো হল:
ْ ُُ ب ْ ب ُ ب ب ب بُ بُ ُْ ْ ُ بب
َّ ب ب ب
ِّ ُ ُ ب
هل احل ب ْم ُد بوه بو بىلع ُك
 هل الملك و،رشيك هل
ِ «ال ِإهل ِإال اهلل وحده ال
ٌ َش ٍء قب ِد
ْ ب
»ير
“আল্লাহ ছাো হকারনা ইলাহ হনই, রেরন এক, োাঁর হকারনা
িরীক হনই, োাঁর জনয রাজত্ব এবাং োাঁর জনয সমি
প্রিাংসা, আর রেরন সকল রকছু র উপর ক্ষমোবান”।12
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম আররা বরলন,

12

রেররমযী, হাদীস নাং ৩৫৮৫, আলবানী রহ. হাদীসরিরক হাসান
বরলরছন। হদা‘আরি সহীহ মুসরলরম এরসরছ, হাদীস নাং ১২১৮।
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َّ ب ْ ب ْ ُ َّ ب ب
ب ب ُّ ْ ب ب ب
بْبٌ ُ ْ ب ب
 بوال ِإهلب ِإال،َّلل
ِ  سبحان ا:هلل أربع
ِ «أحب اللَكمِ ِإَل ا
ِ ِ  واحلمد،هلل
ُ  بو،اهلل
ُ
ُ اهلل أب ْك ب
»رب
আল্লাহর রনকি সবণারধক রপ্রয় বাকয চাররি, ো হরলা,
13

» واهلل أكرب، وال هلإ إال اهلل، واحلمد هلل،«سبحان اهلل

সূ যণাি পযণন্ত হদা‘আ ও রযরকরর মিগুল োকুন।
চেুেণে: মুযদারলফায় রারত্রযাপন
১- সূ যণারির পর ধীরর-সু রস্থ-িান্তভারব মুযদারলফা
অরভমুরখ রওয়ানা হহান। হসখারন হপৌঁরছ ইিার ওয়ারক্ত
এক আযান ও দু ই ইকামরে মাগররব ও ইিার সালাে
কসর করর আদায় করুন। সু েে আদায় কররে হরব না।
মুযদারলফায় রারত্রযাপন ওয়ারজব। আওয়াল ওয়ারক্ত
ফজর সালাে আদায় করুন। সালাে আদায়ারন্ত
মািআরর হারারম রকবলামুখী হরয় দাাঁরেরয় দু ই হাে
উরঠরয় আল্লাহরক ডাকুন। খুব দীন-হীন হরয় োাঁর করুর্া
13

সহীহ মুসরলম, হাদীস নাং ২১৩৭।
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প্রােণনা করুন। আলহামদু রলল্লাহ, আল্লাহু আকবার ও লা
ইলাহা ইল্লাল্লাহু বরল োাঁর প্রিাংসা করুন, বেত্ব ও
একত্ববারদর

স্বীকৃরে

রদন।

মুযদারলফা

পুররািাই

মািআর। দু বণলরদর জনয মধয রারের পর মুযদারলফা
েযারগর অনু মরে আরছ।
পঞ্চমে: কঙ্কর রনরক্ষপ
১- সূ রযণাদরয়র সামানয পূ রবণ চারররদক ফসণা হরয় হগরল
মুযদারলফা হরে োলরবয়া পাঠরে অবস্থায় িান্তভারব
রমনার উরেরিয রওয়ানা হহান। যাওয়ার পূ রবণ বুরির
দানার মরো হছাি হছাি কঙ্কর কুরেরয় রনরে পাররন।
রমনায় হপৌঁরছ প্রেরম বে জামরায় সােরি কঙ্কর রনরক্ষপ
করুন। রমনা ডারন আর মক্কা বারম হররখ দাাঁোন।
অেঃপর আল্লাহু আকবার বরল সাে বারর সােরি কঙ্কর
রনরক্ষপ করর রনধণাররে গরেণ হফলু ন। হকারনা কঙ্কর গরেণ
না পেরল এর পররবরেণ আররকরি রনরক্ষপ কররে হরব।
কঙ্কর রনরক্ষরপর সারে সারে োলরবয়া বি করর রদন।
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কঙ্কর সূ রযণাদরয়র পর হেরক শুরু করর পরবেণী রাে
পযণন্ত রনরক্ষপ করা যায়।
িষ্ঠে: হাদী জবাই
ঈরদর রদনগুরলার হয হকারনা রদন হাদী জবাই করুন।
ো হরে রনরজ খান এবাং দররদ্ররদর দান করুন। রনরজ
জবাই না করর অপররক উরকল বানারে পাররন। হস
হক্ষরত্র যার উপর আপনার আস্থা হয় োরক রকাংবা স্বীকৃে
হকারনা সাংস্থারক দারয়ত্ব রদরয় হারদর মূ লয বাবদ নগদ
অেণ হিান্তর কররে পাররন। হাদী জবাইরয়র আরেণক
সঙ্গরে না োকরল ১০রি সাওম পালন করুন।। ৩রি হরজ
আর অবরিি ৭রি রনজ পররজরনর রনকি প্রেযাবেণরনর
পর। নারী হজযাত্রী এ হক্ষরত্র পুরুরির নযায়। হাদী জবাই
রিরান ও োমাত্তু হজকারীর ওপর ওয়ারজব। ইফরাদ
হজকারীর জনয হাদী জবাই আবিযক নয়।
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সপ্তমে: মাো মুণ্ডন
১- পূ র্ণ মাোর চুল মুণ্ডন করর মাো নযাো করুন। অেবা
চুল হছাি করুন। মুণ্ডন করা উত্তম। নারীরা সবণাবস্থায়
চুরলর হগাছা হরে এক কো পররমান চুল কািরবন।
োরদর হক্ষরত্র মুণ্ডন হনই। অরনকরক হদখা যায় মাোর
রকছু অাংরির চুল হকরি অবরিি অাংি হররখ হদয়। এর
মাধযরম কসররর রবধান আদায় হরব না। বরাং পূ র্ণ মাোর
চুলই কািরে হরব। হকননা কসর (চুল কেণন) হলক
(মুণ্ডন)-এর স্থলারভরিক্ত। আর পূ র্ণ মাোর চুল হফরল
রদরলই হকবল হলক সারধে হয়।
২- হলরকর পর হগাসল করর সাধারর্ হপািাক পররধান
করুন। সু -গরি মাখুন। ইহরারমর কাররর্ যা রকছু হারাম
হরয় রগরয়রছল এখন হেরক স্ত্রী বযেীে সব রকছু ই হালাল।
অিমে: োওয়াফ ও সাঈ
১- মক্কার উরেরিয রওয়ানা রদন। ওমরারে বরর্ণে
পদ্ধরেরে (রমল ও ইজরেবা বযেীে) পরবত্র কা‘বা
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সােবার প্রদরক্ষর্ করর োওয়াফ করুন। আর সাফা
মারওয়ার মারঝ সােবার সাঈ করুন। োওয়াফ ও সাঈ
সম্পে করার পর স্ত্রীও হালাল হরয় যারব। োওয়াফ-সাঈ
এরদন কিকর মরন হরল আইয়ারম োিরররকর হয হকারনা
রদন আদায় কররে পাররন। ো-ও যরদ সম্ভব না হয়
োহরল রযলহজ মারসর হয হকারনা রদন হসরর রনরলই
হরব।
২- ঈরদর রদরনর আমল চেুিরয়র মারঝ ধারাবারহকো
রক্ষা করা সু েে। প্রেরম বে জামরার কঙ্কর রনরক্ষপ,
এরপর হাদী জবাই, োরপর মাো মুণ্ডন এবাং সবণরিি
োওয়ারফ ইফাযা। আর োমাত্তুকারীর জনয োওয়ারফর
পর সাঈ।
৩- আপরন যরদ ধারাবারহকো লঙ্ঘন করর আমলগুরলা
আরগ পরর করর হফরলন। োহরল সমসযা হনই। কারর্
এ হক্ষরত্র রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম ছাে
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রদরয়রছন। সাহাবরদর প্ররের জবারব রেরন বরলরছরলন।
) ال حرج، (ال حرجঅেণাৎ হকারনা সমসযা হনই।
নবমে: রমনায় রারত্রযাপন ও কঙ্কর রনরক্ষপ
১- ঈরদর রদনগুরলায় রমনায় রারত্রযাপন করা ওয়ারজব।
োই আপরন োওয়াফ হিি করর রমনায় রফরর আসু ন।
২- কঙ্কর রনরক্ষপ করুন। ১১, ১২ ও ১৩ োরররখর কঙ্কর
রনরক্ষরপর সময় হরে হজাহররর ওয়াক্ত হবার পর হেরক
সূ যণ অি যাওয়া পযণন্ত। প্ররয়াজন বিে: রারেও মারা
যায়।
৩- ১১ োররখ রেন জামরায় ৭রি করর ২১রি কঙ্কর
রনরক্ষপ করুন। হছাি জামরা হেরক শুরু করুন। কঙ্কর
রমনা হরে সাংগ্রহ কররে পাররন। হছাি জামরায় ( রমনা
ডান পারি ও মক্কা বাম পারি হররখ দাাঁরেরয়) আল্লাহু
আকবার বরল সাে বারর ৭রি কঙ্কর রনরক্ষপ করুন। এর
পর রকবলামুখী হরয় দাাঁরেরয় হাে উরঠরয় আল্লাহর রনকি
হদা‘আ করুন।
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৪- অেঃপর মধয জামরায় হছাি জামরার নযায় ৭রি কঙ্কর
মারুন এবাং হদা‘আ করুন।
৫- সবরিরি বে জামরায় একই রনয়রম ( রমনা ডান
পারি ও মক্কা বাম পারি হররখ দাাঁরেরয়) ৭রি কঙ্কর
রনরক্ষপ করুন। বে জামরারে পাের রনরক্ষরপর পর
হদা‘আর জনয আর দাাঁোরবন না।
৬- ঈরদর েৃেীয় রদন অেণাৎ ১২ রযলহজ ১১ রযল হরজর
নযায় রেন জামরারে ৭রি করর ২১রি পাের রনরক্ষপ
করুন। হছাি ও মধয জামরারে রনরক্ষরপর পর হদা‘আ
করুন। জামরারয় আকাবারে রনরক্ষরপর পর আর হদা‘আ
হনই। এবার আপরন ইো কররল রমনা হছরে চরল হযরে
পাররন। েরব সূ যণারির পূ রবণই আপনারক রওয়ানা রদরয়
রমনা েযাগ কররে হরব। রওয়ানা হদওয়ার আরগই সূ যণ
অিরমে হরয় হগরল হস রােও আপনারক রমনায় অবস্থান
করর পররদন হজাহররর পর রেন জামরায় কঙ্কর রনরক্ষপ
করা ওয়ারজব হরব। আর এরিই উত্তম। অেণাৎ ১২ োররখ
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না রগরয় ১৩ োররখ অবস্থান করর পাের হমরর োরখর
করর যাওয়াই উত্তম। নবীজী োই করররছন।
৭- মাজুর-অক্ষমরদর জনয ঈরদর রদ্বেীয় রদরনর ররম
(কঙ্কর রনরক্ষপ) েৃেীয় রদরন আর েৃেীয় রদরনররি চেুেণ
রদরন রবলরম্বে করা জারয়য। দু বণল, অসু স্থ নারী-পুরুি ও
রিশুরদর পরক্ষ অপররক রনরক্ষরপর জনয উরকল বানারনাও
জারয়য আরছ।
দিমে: রবদায়ী োওয়াফ
১- হারয়য ও রনফাসগ্রি নারী বযেীে দূ র হেরক আসা
সকল হজযাত্রীরদর জনয রবদারয় োওয়াফ ওয়ারজব।
রবদারয় োওয়াফ সম্পে কররই োরদররক মক্কা েযাগ
কররে হরব। না হরল দম রদরে হরব। অনু রূপভারব হকউ
পাের রনরক্ষপ রকাংবা রমনায় রারত্রযাপন েযাগ কররলও
পশু জবাই করর দম রদরে হরব।
হারাম হেরক হবর হবার সময়
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.»«امهلل صل ىلع حممد امهلل إين أسألك من فضلك
“হহ আল্লাহ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লারমর
প্ররে রহমে বিণর্ করুন, হহ আল্লাহ আরম আপনার
অনু গ্রহ কামনা করর”।14
বরল বাম পা রদরয় হবর হহান। সফররর প্রাক্কারল রনধণাররে
হদা‘আরি পাঠ কররে ভুল কররবন না।

14

হাদীরসর রদ্বেীয় অাংি সহীহ মুসরলরম ররয়রছ, হাদীস নাং ৭১৩।
আবূ দাউদ, হাদীস নাং ৪৬৫, আলবানী রহ. হাদীসরিরক সহীহ
বরলরছন।
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আরাফায় রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম
প্রদত্ত খুৎবা
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম আরাফারে
একরি খুৎবা প্রদান করররছরলন, োরে রেরন বরলরছরলন,
«إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم  ،كحرمة يومكم هذا،
يف شهركم هذا ،يف بدلكم هذا  ،أال ُك شئ من أمر اجلاهلية حتت
قديم موضوع ،ودماء اجلاهلية موضوعة ،وإن أول دم أضع من
دمائنا دم ابن ربيعة بن احلارث َكن مسرتضعا يف بين سعد فقعلع
هذيل وربا اجلاهلية موضوع ،وأول ربا أضع ربانا  :ربا عباس بن
عبداملطلب فإن موضوع لك  ،فاتقوا اهلل يف النساء ،فإنكم
أخذتموهن بأمان اهلل ،واسعحللعم فروجهن بكلمة اهلل ،ولكم
عليهن أن ال يوطنئ فرشكم أحدا تكرهون  ،فإن فعلن ذلك
فأرضبوهن رضبا غْي مربح (شديد) ،وهلن عليكم رزقهن،
وكسوتهن باملعروف.
وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اععصمعم ب كعاب اهلل،
وأنعم تسألون عين ،فما أنعم قائلون ؟)
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. نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت: قالوا
 وينكعها (يميلها) إَل، بأصبع السبابة يرفعها إَل السماء:فقال
.) امهلل أشهد، امهلل أشهد، (امهلل أشهد. انلاس
 ( تلأخذوا عين: وقال صىل اهلل علي وسلم عند الريم يوم انلحر
.) فإين ال أدري لعيل ال أحج بعد حجيت هذه، مناسككم
 (وحيكم أو قال ويلكم ال ترجعوا بعدي كفارا: وقال أيضا
.»)يرضب بعضكم رقاب بعض
“রনশ্চয় হোমারদর রক্ত (জীবন) ও সম্পদ হোমারদর
উপর হারাম (সম্মারনে) হযমরন করর হোমারদর এই
িহরর হোমারদর এই মারস হোমারদর এই রদনরি
হারাম। শুরন নাও! জারহরল যু রগর প্ররেরি রবিয় আমার
পারয়র রনরচ হররখ হদওয়া হল। (অেণাৎ বারেল করা হল)
জারহরল যু রগর রক্তপাে (সাংক্রান্ত হদনা-পাওনা) সব
বারেল। সবণ প্রেম রক্ত যা আরম আমারদর রক্ত হরে
ররহে কররছ, ররব‘আ ইবনু ল হারররছর হবিার রক্ত। -রস
বরন সা‘আরদ দু গ্ধপায়ী রছল, হহাযাইল হগারত্রর হলাকজন
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োরক হেযা করর- জারহরল যু রগর সব সু দ বারেল। সবণ
প্রেম সু দ যা আমারদর (পাওনা) সু দ হরে আরম বারেল
কররছ, আব্বাস ইবন আব্দু ল মুত্তারলরবর সু দ। হসগুরলা
সবই বারেল। নারীরদর বযাপারর হোমরা আল্লাহরক ভয়
কর। হোমরা োরদররক আল্লাহর (প্রদত্ত) রনরাপত্তায়
গ্রহর্ কররছ। োরদর হযৌনাঙ্গ হালাল রহসারব হপরয়ছ
আল্লাহর কারলমার মাধযরম অেণাৎ োর হুকুরম। োরদর
উপর হোমারদর (প্রাপয) অরধকার হরে, হোমরা যারদর
অপছন্দ কর োরা োরদররক হোমারদর রবছানায় জায়গা
রদরব না। যরদ োরা ো করর োহরল োরদররক হালকা
প্রহার কররে পার। আর হোমারদর ওপর োরদর
(পাওনা) অরধকার হরে, যোযে পন্থায় হোমরা োরদর
ভরর্-হপািরর্র বযবস্থা কররব।
আরম হোমারদর মারঝ এমন বস্তু হররখ যারে যরদ হোমরা
ো মজবুেভারব ধারর্ কর োহরল কখনও পেভ্রি হরব
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না। (আর ো হরে) আল্লাহর রকোব। আমার রবিরয়
হোমারদররক প্রে করা হরব। েখন হোমরা রক বলরব?
হলারকরা বলল: আমরা সাক্ষয হদব, আপরন হপৌঁরছরয়রছন,
আদায় করররছন এবাং রহোকারিো করররছন।
েখন রেরন আকাি পারন েজণনী উাঁরচরয় এবাং হলাকরদর
রদরক হহরলরয় বলরলন: হহ আল্লাহ েুরম সাক্ষী োক, হহ
আল্লাহ েুরম সাক্ষী োক, হহ আল্লাহ েুরম সাক্ষী োক।
কুরবানীর রদন রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম
পাের রনরক্ষরপর স্থারন বরলরছন,
 فإين ال أدري لعيل ال أحج بعد حجيت،«تلأخذوا عين مناسككم
.»هذه
“হোমরা আমার রনকি হরে হোমারদর হরজর মাসলামাসারয়ল রিরখ নাও, হকননা আমার জানা হনই, হরে
পারর আরম এই হরজর পর আর হজ কররে পারব না”।
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«وحيكم أو قال ويلكم ال ترجعوا بعدي كفارا يرضب بعضكم
.»رقاب بعض
রেরন আরও বরলরছন, আমার (রবদারয়র) পর হোমরা
কারফরর রূপান্তররে হরয় হযওনা হয এরক অপররর গ্রীবা
15

কেণন কররব”।

খুৎবা হরে রিক্ষনীয় রকছু রবিয়
এই খুৎবায় আমারদর জনয অরনক রিক্ষনীয় রবিয়
ররয়রছ। সম্মারনে পাঠকরদর উরেরিয আমরা এখারন
অল্প করয়করি উরল্লখ কররছ,
১- রনরপরাধ বযরক্তর রক্ত ঝরারনা এবাং অনযায়ভারব
োরদর সম্পদ হকরে হনয়া িররয়রের দৃ রিরে রনরিদ্ধ ও
হারাম। মানু রির জীবন ও সম্পরদর রনরাপত্তা ও স্বাধীনো
রনরশ্চে কররর্ এরি ইসলারমর একরি যু গান্তকারী রবধান।

15

সহীহ মুসরলম, হাদীস নাং ১২১৮। হাদীসরি সহীহ বর্ণনায় অরনক
রকোরবই নানা িরব্দ এরসরছ।
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এর মাধযরম মানবোর কলযার্ সাধরন বযেণ, অসার
সমাজেরের বােুলো প্রকৃিভারব প্রমারর্ে হরয়রছ।
সমাজেে নারিকযবাদী করমউরনজরমরই একরি িাখা।
ইরেমরধযই

রবশ্বমানবো

সমাজেরের

বযেণো

ও

অকাযণকাররো সম্পরকণ ধারর্ লাভ করর হফরলরছ। এবাং
োর অরভিাপ হরে হবর হরয় আসার জনয সাংগ্রাম শুরু
করর রদরয়রছ।
২- জারহরল যু রগর যাবেীয় কমণকাণ্ড ও রক্তপাে বারেল
করা হরয়রছ। হস সমরয় সঙ্ঘরিে হেযাযরের কাররর্
এখন আর হকসাস হনওয়া হরব না।
৩- সু দরক হারাম হঘাির্া করা হরয়রছ। (প্ররদয়)
মূ লধরনর অরেররক্ত আদায়কৃে অেণই হরে সু দ।
পররমারর্ কম হহাক রকাংবা হবরি। আল্লাহ ো‘আলা
বরলন,

ُُۡ ۡ رر ُ ۡ ُ ُ ر
ُ
]١٧٢ :﴾ [ابلقرة٢٧٩ُوسُأ ۡم روَٰل ِك ُۡم
ُ ﴿ِإَونُتبت ُمُفلك ُمُر ُء
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“যরদ হোমরা োওবা কর োহরল হোমারদর মূ লধন
হোমরা হফরে পারব”। [সূ রা আল-বাকারা, আয়াে:
২৭৯]
৪- সৎ কারজর আরদি ও অসৎ কারজ বাধা প্রদানকারীর
জনয জরুরর হরে, প্রেরম রনরজ ও রনজ আপনজরনর
মাধযরম উক্ত কারজর বািবায়ন শুরু করা।
৫- এই খুৎবা আমারদররক নারীর অরধকার রবিরয় সেকণ
হরে সাহাযয করর। োরদর প্ররে যত্নবান ও োরদর
রহোকািী হরে উৎসারহে করর। োরদর হখার-রপারির
বযাপারর গুরুত্বদারন প্ররর্ারদে করর। নারীরদর প্ররে সদয়
ও োরদর অরধকার আদারয় গুরুত্বদান রবিরয় বহু সরহহ
হাদীস বরর্ণে হরয়রছ। এবাং অবরহলাকারীরদররক করঠন
িারির ভয়ও হদখারনা হরয়রছ।
৬- িরী‘আে সমরেণে পন্থায় রববারহর মাধযরম নারীর
হযৌনাঙ্গ বযবহার হালাল। আল্লাহ ো‘আলা বরলন,
ر
ّ ُ ر ر ر ر ُ ّ ر
]٣ : ُ﴾ [النساء٣ُُِِنُٱلن رِساء
ُ ابُلكمُم
ُ ﴿فٱنكِحواُُماُط
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“হোমরা রবরয় কর নারীরদর মারঝ যারদর হোমারদর
ভারলা লারগ”। [সূ রা আন-রনসা, আয়াে: ৩]
৭- স্বামীর পছন্দ নয় এমন বযরক্তরদর োর বারেরে প্ররবি
কররে হদওয়া স্ত্রীর জনয জারয়য নয়। হস সব হলাক
অপরররচে হহাক রকাংবা মরহলা। এমনরক স্ত্রীর মাহরাম
হরলও না। এই রনরিদ্ধো উপররাক্ত সকলরকই িারমল
করর। ইমাম নববী এমনরিই বরলরছন।
৮- এই রনরিধাো স্ত্রী অমানয কররল স্বামীর পরক্ষ োরক
হালকা প্রহার করার অনু মরে আরছ, েরব করঠন িারি
রদরে পাররব না। অনু রূপভারব ভৎসর্া ও হচহারায়
আঘাে কররে পাররব না। কারর্, এরি আল্লাহর সৃ রি।
োছাো এ রবিরয় হাদীরস রনরিধাো আররাপ করা
হরয়রছ। এই িারি প্রদারনর অরধকার নারীর উপর
পুরুরির েত্ত্ববধান ও কেৃণরত্বর অন্তভুণক্ত। আল্লাহ ো‘আলা
বরলন,
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رر
ّ ر ُ ر َ َٰ ُ ر ر ر ّ ر ِ ر ر َ ر َ ُ ر
َُُعُ رب ُۡعضُُ روب ِ رما
َُٰ ُٱّللُ رب ۡعض ُه ُۡم
ُ ُل
ُ َعُٱلن ِساءُُبِماُفض
ُ ُون
ُ الُقوم
ُ ٱلرج
ِ ﴿
ر
ُر ر
]٣٣ : ﴾ [النساء٣٤ُِنُأ ۡم روَٰل ِ ِه ُۡم
ُۡ أنفقواُُم
“পুরুিরা নারীরদর েত্ত্ববধায়ক, এ কাররর্ হয, আল্লাহ
োরদর এরকর উপর অনযরক হেষ্ঠত্ব রদরয়রছন এবাং
হযরহেু োরা রনরজরদর সম্পদ হেরক বযয় করর”। [সূ রা
আন-রনসা, আয়াে: ৩৪]
৯- খুৎবায় মুসরলমরদররক আল্লাহ ো‘আলার রকোব
মহাগ্রন্থ আল-কুরআনরক আকরে ধরার জনয উৎসারহে
করা হরয়রছ। যারে ররয়রছ োরদর ইেে এবাং সাহাযয
প্রারপ্তর রনরশ্চয়ো। আররা উৎসারহে করা হরয়রছ হসই
হকারআরনর বযাখযা রাসূ লুল্লাহর হাদীসরক আকরে ধরার
জনয। চলমান সমরয় রবশ্ববযাপী মুসরলমরদর দু বণলোর
একরিই মাত্র কারর্, োরা হকারআন ও সু োহরক হছরে
রদরয়রছ। বািব জীবরনর হকারনা হক্ষরত্রই কুরআনসু োহর রবধারনর অনু বেণন হনই। সেয কো হল,
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রবশ্বমুসরলম হকারআন-সু োহর রদরক রফরর না আসরল
আল্লাহর পক্ষ হরে হকারনারূপ সাহারযযর রনশ্চয়ো হনই।
১০-

রাসূ লুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু

আলাইরহ

ওয়াসাল্লাম

যোযেভারব ররসালে হপৌঁরছরয়রছন, আমানে আদায়
করররছন এবাং উম্মরের রহোকারিো করররছন মরমণ
সাহাবীরদর সাক্ষয প্রদান।
১১- আল্লাহ ো‘আলা ‘আররি অবস্থান কররন, এই
খুৎবায় রবিয়রি খুবই প্রকৃিভারব প্রমারর্ে হরয়রছ।
কারর্, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম রনজ
েজণনী আকাি পারন উরঠরয় আল্লাহরক সাক্ষী করররছন
হয রেরন ররসালাে হপৌঁরছরয়রছন।
১২- হজসহ যাবেীয় আমল সম্পাদরনর হক্ষরত্র রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লারমর আদিণ গ্রহর্ করার
রনরদণি হদওয়া হরয়রছ।
১৩- খুৎবারে প্রেেভারব রাসূ লুল্লাহর রবদারয়র প্ররে
ইরঙ্গে করা হরয়রছ।
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১৪- মুসরলমরদররক পরস্পর মারামারর-হানাহারন হরে
সেকণ করা হরয়রছ। এবাং এরক কুফরর বরল অভরহে
করা হরয়রছ। এরি আমরল কুফর। এ কাররর্ সাংরিি
বযরক্ত ইসলাম হেরক খাররজ হরয় যারব না। এরি
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লারমর বার্ীْ ُ ُُ ب ُ ُ ْ ُ ُ ٌ ب ب
»اهل كف ٌر
 و ِقع،« ِسباب المس ِل ِم فسوق
“মুসরলমরক গাল-মন্দ করা ফারসকী আর হেযা করা
কুফুরী”।16-এর মে।
হকারনা হকারনা হলখক এখারন এরস মারাত্মক ভুল
করররছন। োরা (কমণগে) আমরল কুফররক (রবশ্বাসগে)
ইরেকারদ কুফররর নযায় োন করর উভরয়র একই হুকুম
রনধণারর্ করররছন। আমরল কুফররর সারে সাংরিি
বযরক্তরক ইসলাম হরে খাররজ করর রদরয়রছন। এরি
মারাত্মক ভুল। ইসলাম হরে খাররজ করর হকবল

16

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ৪৮, সহীহ মুসরলম, হাদীস নাং ৬৪।
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ইরেকাদী কুফর। আর আমরল কুফর করবরা গুনারহর
অন্তভূ ণক্ত।
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হজ ও ওমরার ফযীলে
১-আল্লাহ ো‘আলা বরলন,
ر َ رر
ُّ ۡ ر ۡ ر ۡ ر ر ر ر
رر
ُكف رُر
ُ ُاعُإ ِ َۡل ُهُِ رسبِيلُُ رو رمن
ُ نُٱستط
ُِ ِجُٱۡليتُُِم
ُ اسُح
ُ ِ ََعُٱنل
ُ ُِّلل
ُ ِ ﴿و
ۡ
ر
ر َ َر ر
ر
]٢٧ :ُ﴾ [ال عمران٩٧ُي
ُنُٱلعَٰل ِم ر
ُِ نُ رع
ُٱّللُغ ِ ي
ُ ُن
ُ ِ فإ
“সামেণযবান মানু রির ওপর আল্লাহর জনয বায়েুল্লাহর হজ
করা ফরজ। আর হয কুফুরী করর, েরব আল্লারো রনশ্চয়
সৃ রিকুল হেরক অমুখারপক্ষী”। [সূ রা আরল ইমরান,
আয়াে: ৯৭]
২- রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বরলন,
 بواحل ب ُّج ب،ار ٌة ل بما ببيْنب ُه بما
ُ ور لبيْ بس ب
ُ رب
ُ ْ ُ ب ُ ْ ب َّ ب
ُ ْ الم
ٌ هل بج بز
اء
ِ «العم برة ِإَل العم بر ِة كف
َّ
ُ َّ
»ِإال اجلبنة
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“এক ওমরা হরে অনয ওমরা, এ দু রয়র মারঝ (সঙ্ঘরিে
পারপর) জনয কাফ্ফারা। আর মাবরূর হরজর রবরনময়
জাোে রভে অনয রকছু নয়”।17
৩- রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম আরও
বরলন,
» «من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوب كيوم ودلت أم
“হয হজ করল এবাং িরী‘আে অনু মরে হদয় না এমন
কো ও কাজ হেরক রবরে রইল, হযৌনস্পিণ ররয়রছ এমন
কাজ ও হেরকও রবরে োকল, হস োর যাবেীয় পাপ
হেরক মােৃ-গভণ হরে ভূ রমি হওয়ার রদরনর মরো পরবত্র
হরয় রফরর এল”।18
৪ রেরন আরও বরলরছন,
17

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ১৭৭৩।

18

সহীহ মুসরলম, হাদীস নাং ১৩৫০, মুসনারদ আহমদ, হাদীস নাং
৭১৩৬, আল্লামা শুয়াইব আরনাউে হাদীসরিরক সহীহ বরলরছন।
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»«خذوا عين مناسككم
“হোমরা হোমারদর হরজর মানারসক (েো রবরধ-বাধান)
আমার কাছ হেরক গ্রহর্ কর”।19
৫- হজ ও ওমরার যাবেীয় বযয় হালাল মাল হরে হওয়া
আবিযক। যারে ো আল্লাহর দরবারর কবুল হয়।
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বরলন,
َّ ُ ْ َّ ب ب ِّ ٌ ب ب
»ب ال يقببل إِال بطيِّبا
«إِن اهلل طي
“রনশ্চয় আল্লাহ পরবত্র, রেরন পরবত্র রভে কবুল কররন
20

না”।

৬- হজ মুসরলমরদর জনয একরি মহান রমলনরমলা। এর
মাধযরম মুসরলম ভ্রােৃবৃ রন্দর মারঝ পররচয় ঘরি, হৃদযো
বৃ রদ্ধ পায়। পারস্পররক সহরযারগো ও সমসযারদ

19

সহীহ মুসরলম, হাদীস নাং ১২১৮, সু নানু ল কুবরা রলল বাইহাকী,
হাদীস নাং ৯৫২৪।

20

সহীহ মুসরলম, হাদীস নাং ১০১৫।
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সমাধারনর রািা প্রিি হয়। পারেণব ও ধমণীয় কলযার্
লারভ সমেণ হয়।
৭- ওমরার জনয হকারনা সময় রনরদণি করা হনই। বছররর
হয হকারনা সময়ই ো সম্পাদন করা যায়। েরব রমজান
মারস সম্পাদন করা উত্তম। রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ
ওয়াসাল্লাম বরলরছন,
»« ُعمرة يف رمضان تعدل حجة
“রমদারন সম্পারদে ওমরা হরজর সমান”।21
৮- মসরজদু ল হারারম সম্পারদে সালাে অনযস্থারন
সম্পারদে সালাে হরে এক লক্ষগুর্ হবরি উত্তম। হকননা
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বরলরছন,
َّ
ْب ب ب ٌْ ْ ب
ب ب
ٌب ب
ْ ب
الة ف ب
 إِال،يما ِس بو ُاه
ِ ٍ «صالة ِيف مس ِج ِدي هذا خْي ِمن أل ِف ص
الم ْسج بد احل ب بر ب
ب
»ام
ِ

21

সহীহ মুসরলম, হাদীস নাং ১২৫৬।
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“আমার এই মসরজরদ (নববী) সম্পারদে সালাে কা‘বা
বযেীে অনয সকল মসরজরদর সালাে হরে এক হাজার
গুর্ হবরি উত্তম”।22
রেরন আরও বরলন,
«وصالة يف املسجد احلرام أفضل من صالة يف مسجدي هذا بمائة
»صالة
“আর মসরজদু ল হারারম সম্পারদে সালাে আমার এই
মসরজরদ সম্পারদে সালাে হরে একি গুর্ হবরি
উত্তম”।23
এক কোয় হজ ইসলারমর একরি গুরুত্বপূ র্ণ হরাকন।
দু রনয়া ও আরখরাে বযাপী ররয়রছ োর বহুরবধ কলযার্ ও
উপকাররো। হহ রপ্রয় ভ্রােৃবৃ ন্দ, সামেণয োকরল পাপী হরয়
22

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ১১৯০; সহীহ মুসরলম, হাদীস নাং ১৩৯৪।

23

ইবন মাজাহ, হাদীস নাং ১৪১৩, আলবানী রহ. সমদরিরক দয়ীফ
বরলরছন। মুসনাদ আহমদ, হাদীস নাং ১৬১১৭, আল্লামা শুয়াইব
আরনাউে সনদরিরক সহীহ বরলরছন।
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মারা যাওয়ার পূ রবণ ো সম্পাদন করর রনন। আর
অিীলো, পাপাচার, ঝগো-রববাদ ও যাবেীয় অনযায়অপরাধ হেরক রবরে োকুন।
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হজ ও ওমরার করেপয় আদব
১- সবণ প্রেম রনয়ে পররশুদ্ধ করুন। হকবল আল্লাহর
সন্তুরির উরেরিযই এ মহান কাজরি আপরন সম্পাদন
কররছন মরমণ রনরশ্চে হহান। এ ছাো যাবেীয় ইে
পররহার করুন। এবাং হজ শুরুর সময় রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লারমর নযায় বলু ন।
َّ ُ َّ ب َّ ٌ ب ب ب ب ب
ب
» بوال ُس ْم بعة،يها
«اللهم حجة ال ِرياء ِف
“হহ আল্লাহ! এ এমন হজ, যারে হকারনা প্রদিণরনো বা
প্রচাররো হনই”।24
২- আপনার হজ যারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ
ওয়াসাল্লাম সম্পারদে হরজর অনু কররর্ হয় হস জনয
প্রার্ান্তকর হচিা ও সাধনা করুন। কারর্, রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বরলরছন,

24

ইবন মাজাহ, হাদীস নাং ২৮৯০, আলবানী রহ. হাদীসরিরক সহীহ
বরলরছন।
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»«خذوا عين مناسككم
“হোমরা হোমারদর হরজর মানারসক (েো রবরধ-বাধান)
আমার কাছ হেরক গ্রহর্ কর”।25
৩- আপনার হজ কবুল হরব হস আিায় অিীলো,
পাপাচার, অরহেুক ঝগো-রববাদ হরে সম্পূ র্ণ রবরে
োকুন।
৪- আল্লাহ বযেীে মৃে কাররা রনকি সাহাযয প্রােণনাফররয়াদ করা হরে এরকবারর রবরে োকুন। কারর্ এরি
রিকণ, যা হজসহ যাবেীয় আমলরক নি করর হদয়।
আল্লাহ ো‘আলা বরলন,
ر ۡ ر ۡ رۡ ر رر ۡ رر َ ر ر ُ ر ر رر ُ ر َ ر ۡ ر
﴾٦٥ُ ين
ُس ر
ُ ن ُم
ُ ك ُوَلكون
ُ ن ُعمل
ُ ت َُلحبط
ُ ن ُأۡشك
ُ ِ ﴿لئ
ِِ َِٰن ُٱلخ
]٤٣ :[الزمر

25

সহীহ মুসরলম, হাদীস নাং ১২১৮, সু নানু ল কুবরা রলল বাইহাকী,
হাদীস নাং ৯৫২৪।
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“েুরম যরদ রিকণ কর, োহরল অবিযই হোমার আমল নি
হরয় যারব। আর েুরম ক্ষরেগ্রিরদর অন্তভূ ণক্ত হরয় যারব”।
[সূ রা আয-যু মার, আয়াে: ৬৪]
৫- োওয়াফ, সাঈ, কঙ্কর রনরক্ষপসহ যাবেীয় রবধান
সম্পাদন কারল অনয হজকারীরদর প্ররে সদয় োকুন।
োরদর সু রবধা-অসু রবধার প্ররে সজাগ দৃ রি রাখুন।
করনাভারবই োরদর কি হদরবন না। োরদর কি হয়
এমন সব পন্থা-পদ্ধরে পররহার করুন। উচ্চ আওয়ারজ
হদা‘আ, রযরকর করর অপররর মনরযাগ নি কররবন না।
রবরিি করর সরম্মরলে হদা‘আ এরকবাররই এরেরয় চলু ন।
৬- হাজরর আসওয়াদ ইরিলাম করার জনয অযো রভে
সৃ রি করর হলাকরদর কি হদওয়া হরে রবরে োকুন।
হসখারন অবস্থান করর োওয়াফরক কিসঙ্কুল করর
েুলরবন না।
৭- োওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার সাঈ চলা কারল
সালারের ইকামে হরল োওয়াফ ও সাঈ বি হররখ
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সালারে অাংিগ্রহর্ করুন। সাঈ চালু হররখ জামাে েযাগ
কররবন না।
৮- মক্কায় অবস্থান কারল জামারের প্ররে অরধক যত্নবান
োকরবন। রবরিি করর হারারমর জামারের প্ররে।
৯- সম্মু রখ যাবার জনয মুসরল্লরদর গদণান মারেরয় োরদর
কি হদরবন না। হযখারন জায়গা পারবন, বরস পেরবন।
১০- উভয় হারারমও সালােরে মুসরল্লর সম্মু খ রদরয়
যাোয়াে কররবন না। এরি িয়োরনর কাজ। েরব
একান্ত প্ররয়াজন হরল রভে কো।
১১- মক্কায় অবস্থান কারল হবরি হবরি োওয়াফ করুন।
কারর্ োরে অরনক সাওয়াব ররছরয়। রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বরলরছন,
» َكن كععق رقبة، وصىل ركععني،«من طاف بابليت سبعا
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“হয বযরক্ত বায়েুল্লহরক সােবার প্রদরক্ষর্ করর োওয়াফ
কররব এবাং দু ’রাকাে সালাে আদায় কররব। োর এ
কাজরি একরি হগালাম আযাদ করার সমেুলয হরব”।26
অেণাৎ একরি োওয়ারফর পররবরেণ োরক একরি হগালাম
মুক্ত করার সমপররমার্ সাওয়াব দান করা হরব।
১২- কুরবানীর রদন আসার পূ রবণ আপনার হাদী জবাই
কররবন না। আর োর মূ লয সদকা করাও জারয়য হরব
না।
১৩- আপনার হজ কবুল হবার রনদিণন হরলা, আপনার
আরকদা, ইবাদে, মুয়ামালা, স্বভাব-চররত্র এক কোয়
যাবেীয় কারজ পররবেণন সাধন হওয়া। পূ রবণর অবস্থা
হেরক আররা উেে হরয় যাওয়া। এজনয আপরন এই
হদা‘আ কররে পাররন।

ۡ ُ َ رَر ررَۡ َ َ ر ر ر
]٥١٧ :﴾ [ابلقرة١٢٧ُِيم
ُُ يعُٱل رعل
ُ نتُٱلس ِم
ُ كُ أ
ُ لُمِنُا هُإِن
ُ ﴿ربناُتقب

26

শু‘আবু ল ঈমান রলল বাইহাকী, হাদীস নাং ৩৭৫১।
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“হহ আমারদর রব, আমারদর হেরক কবুল করুন।
আপরনরো সবণরোো, সবণে”।
আয়াে: ১২৭]

[সূ রা আল-বাকারা,
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হজযাত্রীর রনরমরত্ত রকছু গুরুত্বপূ র্ণ উপরদি
১- সােী রহসারব অরভে, হনককার ও আরলম হেরর্র
হলাকরদর হবরছ রনন এবাং হজ রবিরয় োরদর কাছ হেরক
প্ররয়াজনীয় রিক্ষা গ্রহর্ করুন।
২- সহনিীল, সহমমণী ও কি সরহষ্ণ মানরসকো হপািন
করুন। বধযণয ও সবররর প্ররেো করর রনন। সহযাত্রীরদর
কাউরক কি হদরবন না। োরদর পক্ষ হেরক আগে
যাবেীয় পীোর জবাব উত্তম পদ্ধরেরে প্রদান করুন।
মরন্দর জবাব ভারলার মাধযরম রদন।
৩- রমেযা, হধাকাবারজ, চুরর, পরচচণা-গীবে, পররনন্দাহচাগলরখারর ও ঠাট্টা-রবদ্রুপ-উপহাস করা হরে সম্পূ র্ণ
রবরে োকুন।
৪- পরনারী দিণন ও স্পিণ হেরক সেকণ োকুন এবাং রনজ
নারীরদর পদণার বযাপারর সজাগ োকুন।
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৫- ক্রয়-রবক্রয়সহ যাবেীয় কারজ উদার ও সহমমণীোর
নীরে গ্রহর্ করুন। এরে মহান আল্লাহ আপনার প্ররে
সদয় হরবন, রহম কররবন।
৬- রমসওয়াক বযবহার কররবন। োর বহু উপকার
ররয়রছ। রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বরলন,
ُ الس بو
ُ ِّاك ُي بطي
ِّ «
َّ  بو ُي ْر ِِض،ب الْ بف بم
»الر َّب
“রমসওয়াক মুখরক পররষ্কার করর এবাং ররবর সন্তুরি
আনয়ন করর”।27
হারদয়া হদবার জনয হমসওয়াক, হখজুর ও জমজরমর পারন
গ্রহর্ করুন। জমজরমর পারন সম্বরি নবী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বরলরছন,

ْ ُ َّ ب ُ ب ب ب ٌ َّ ب ب ب ُ ُ ْ ب ب
» اء ُسق ٍم
«إِنها مباركة إِنها طعام طع ٍم و ِشف

27

মুজামুল কাবীর রলত্বোবরানী, হাদীস নাং ১২২১৫।
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“জমজরমর পারন বরকেময়, এরি আহাররর জনয খাদয
এবাং হরারগর জনয প্ররেরিধক রবরিি”। 28
ُ اء بز ْم بز بم ل بما ُرش بب ب
ُ « بم
»هل
ِ
ِ
“জমজরমর পারন হয কারজর জনয বযবহার করা হরব
হসরি হস কারজর জনযই কাযণকর”।29
৭- ধু মপান হরে রবরে োকুন। হকননা ধু মপান স্বারস্থর
জনয ক্ষরেকর। সহযাত্রী ও প্ররেরবিীর জনয কিদায়ক।
এবাং এর মাধযরম সম্পদ নি হয়। সু েরাাং এরি হারাম।
আল্লাহ ো‘আলা বরলন,
ر ُ ُّ ر ُ ُ َ ّ ر َٰ ر ُ ر ّ ُ ر ر ۡ ُ ۡ ر ر َٰٓ ر
:﴾ [االعراف١٥٧ُ ث
ُ ِ بئ
ل ُله ُم ُٱلطيِبتُِ ُويح ِر ُم ُعلي ِه ُم ُٱۡل
ُح
ِ ﴿وي
]٥١٤

28

সু নারন কুবরা রলল বাইহাকী, হাদীস নাং ৯৬৫৯।

29

মুসনারদ আহমদ, হাদীস নাং ১৪৮৪৯, আল্লামা শুয়াইব আরনাউে
বরলরছন, হাদীসরি হাসান হরে পারর।
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“আর রেরন োরদর জনয পরবত্র রজরনিসমূ হ হালাল
করররছন আর হারাম করররছন রনকৃি রজরনিসমূ হ”।
[সূ রা আল-আ‘রাফ, আয়াে: ১৫৬]
৮- দাাঁরে পুরুরির হসৌন্দযণ। সু েরাাং দাাঁরে মুণ্ডন কররবন
না। আল্লাহ ো‘আলা োাঁর নবীরক এ রবিরয় রনরদণি
রদরয়রছন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বরলন,
.»«أمرين ريب عز وجل أن أعيف حلييت وأن أحف شاريب
“আমার রব আমারক দারে লম্বা ও হগাফ খাি করার
রনরদণি রদরয়রছন”।30
৯- স্বরর্ণর আাংরি োকরল ো খুরল হফলু ন। একান্ত বযবহার
কররে চাইরল রূপার আাংরি বযবহার কররে পাররন।
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম স্বরর্ণর আাংরি
বযবহার কররে রনরিধ করররছন। রেরন বরলন,
ُ ْ بْ ُ ب ب ُ ُ ْ ب بْب ْ ب ب
»ار فيبج بعل بها ِيف يب ِد ِه
ٍ «يع ِمد أحدكم ِإَل مجر ٍة ِمن ن
30

আমালী ইবন রবিরান, পৃ ষ্ঠা নাং ৭৩।
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“হোমারদর হকউ রক জ্বলন্ত কয়লার িুকরার কারছ রগরয়
ো উরঠরয় রনজ হারে স্থাপন কররব?”31
১০- অরধক পররমারর্ হকারআন হেলাওয়াে করুন।
োরে গভীরভারব রচন্তা করুন। োর রনরদণি অনু যায়ী
আমল করুন। রযরকর-আজকার, হদা‘আ ও সালারে সময়
বযয় করুন। হকাোও দরস হরল োরে অাংি গ্রহর্
করুন।
১১- সৎ কারজর আরদি ও অসৎ কারজর রনরিরধর
হমৌরলক দারয়ত্ব হেরক রবঃস্মৃ ে হরবন না। রহকমে ও
সু ন্দর সু ন্দর উপরদি, নম্রো ও রবনরয়র সারে এ দারয়ত্ব
চারলরয় যারবন।
১২- ঝগো-রববাদ এরেরয় চলরবন। রবেকণ অনু পকারী
হরল বািবো আপনার পরক্ষ োকরলও ো পররহার
করুন। রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বরলন,

31

সহীহ মুসরলম, হাদীস নাং ২০৯০।
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ًّ ُ ْ ب َّ ب ْ ب ب ب ْ ب ب ب ْ ب ب
ْبب ب ٌ ب
»حمقا
ِ ت ِيف بر بب ِض اجلن ِة لِمن ترك ال ِمراء و ِإن َكن
ٍ «أنا ز ِعيم بِبي
“আরম জাোরের পাশ্বণরদরি ওই বযরক্তর জনয একরি
রবরিি ঘররর রজম্মাদারর গ্রহর্ করলাম, হয হকপরন্থ হওয়া
সরত্ত্বও রবেকণ পররহার করল”।32
১৩- প্ররেপরক্ষর সারে দ্বন্দ্ব রমরিরয় হফলু ন। ঋর্ আদায়
করর ভারমুক্ত হরয় যান। এবাং রনজ পররজনরক নরসহে
করুন, োরা হযন সাজ-সো, হভাগ-রবলাস ও বারে-গারে
ইেযারদর হপছরন অপবযয় না করর। আল্লাহ ো‘আলা
বরলন,

َ ر
ُ ُۡ ر ُُ ر ۡ ر ُ ر ر
ۡ ُ ۡ ُ ُّ ل ُ ُُي
﴾٣١ُ ِي
ُسف ر
ُ ُ سفواُ ُإِن ُهۥ
ُ ﴿وُكواُ ُوٱۡشبواُ ُو
ِ ِب ُٱلم
ِ ل ُت
]٣٥ :[االعراف

32

আবু দাউদ, হাদীস নাং ৪৮০০, আলবানী রহ. হাদীসরিরক হাসান
বরলরছন।
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“আর হোমরা খাও, পান কর, অপবযয় কররা না। রনশ্চয়
আল্লাহ অপবযয়কারীরদর পছন্দ কররন না”। [সূ রা আলআ‘রাফ, আয়াে: ৩১]
১৪- পরবত্র মক্কায় যাওয়া-আসার খররচর বযবস্থা হরয়
হগরল কাল-রবলম্ব না করর হজ আদারয়র বযাপারর
উরদযাগী হহান। হসখান হেরক বিু-বািব, আত্মীয়পররজনরদর জনয রকছু রনরয় আসার মে পয়সা হনই
রকাংবা এ জােীয় হকারনা ওযর িরী‘আরের দৃ রিরে
গ্রহর্রযাগয নয়। সু েরাাং অসু স্থ, দররদ্র রকাংবা হজ না করর
পাপী হরয় মারা যাওয়ার আরগই হজ কমণ সম্পাদন করর
হফলু ন। কারর্, হজ ইসলারমর পাাঁচ হরাকরনর অনযেম ।
দু রনয়া ও আরখরারে োর ররয়রছ নানারবধ উপকাররো।
১৫- সবরচ গুরুত্বপূ র্ণ রবিয় হরে, আপরন হযসব কি ও
অসু রবধার আিঙ্কা কররছন োর জনয একমাত্র আল্লাহর
রনকি ধনণা রদন। োাঁরক ডাকুন। োাঁর রনকি প্রােণনা
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করুন। োাঁর সাহাযযই কামনা করুন। রেরন বযেীে অনয
সব প্রােণনা পররহার করুন। আল্লাহ বরলন,
ر
ُۡ ُۡ َ ر رۡ ُ رّ رر
]١٠ :﴾ [اجلن٢٠ُكُبِهِۦُُأ رحدا
ُُ ۡش
ُ بُو
ُ ِ لُإِنماُُأدعواُُر
ُ ﴿ق
ِ لُأ
“বল, রনশ্চয় আরম হকবল আমার রবরক ডারক এবাং োাঁর
সারে কাউরক িরীক করর না”। [সূ রা আল-রজে, আয়াে:
২০]
১৬- মক্কায় অবস্থান কারল স্মরর্ করুন, মহানবী
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম এ মক্কা নগরীরে দীঘণ
১৩রি বছর অবস্থান করর একত্ববারদর কারলমা ‘লা ইলাহা
ইল্লাল্লাহু’র প্ররে দাওয়াে রদরয়রছন। অেণাৎ ‘আল্লাহ
বযেীে সরেযকার হকারনা ইলাহ হনই’। এই তাওহীীদ
প্ররেষ্ঠার হপছরনই রেরন দীঘণ সময় হমহনে করররছন।
োওহীরদর একরি গুরুত্বপূ র্ণ রবিয় হরলা, আল্লাহ সম্বরি
এ রবশ্বাস হপাির্ করা হয রেরন ‘আররির উপর আরছন।
আল্লাহ ো‘আলা বরলরছন,

মাবরুর হজ

 64 

ۡ َ ۡ ر ُ رر
ۡ ُش
]١ : ﴾ [ط٥ُى
َُٰ ٱس رت رو
ُ ِ َعُٱل رع ۡر
ُ ُن
ُ َٰ﴿ٱلرحم
“পরম দয়ালু রহমান ‘আররি উরঠরছন”। [সূ রা ত্বাহা,
আয়াে: ৫]
আর রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাবরলরছন,
َّ َّ ب ب ب ب ب ب ْ ب ب ْ ب ْ ُ ب ب ْ ب َّ ب ْ ب ب ب ب ْ ب
،ت غ بض ِِب
 ِإن رمح ِيت سبق:« ِإن اَّلل كعب ِكعابا قبل أن َيلق اخللق
ْ بُب ب
ٌ ُكع
وب عنْ بد ُه فب ْو بق ب
»الع ْر ِش
فهو م
ِ
“রনশ্চয় আল্লাহ ো‘আলা সৃ রিকুল সৃ রির পূ রবণ একরি
রলখরন রলরখরছন, আমার রহমে (করুর্া) আমার
হক্রাধরক ছারেরয় রগরয়রছ। এরি োাঁর রনকি আররির
উপর রলরখে আরছ”।33
১৭- নারীর পরক্ষ মাহরাম বযেীে হজ ও অনযানয সফর
করা হারাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম ইরিাদ
কররন,
33

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ৭৫৫৪।
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َّ ُ ْ ب
ُ ب
ْب
» ٍ« بوال ت بسافِ ِر ال بم ْرأة ِإال بم بع ِذي حم برم
“নারী হযন মাহরাম বযেীে সফর না করর”।34
১৮- নারীর মাহরারমর অরবদযমানোয় হকারনা পুরুি োর
সারে চুরক্ত করর মাহরারমর ভূ রমকায় অবেীর্ণ হওয়া ববধ
নয়।
১৯- নারীর পরক্ষ হকারনা আজনবী পুরুিরক ভাই বারনরয়
মাহরাম বানারনা, এবাং োর সারে মাহরারমর নযায়
মুআমালা (আচরর্) করা িররয়ে অনু রমাদন করর না।
২০- নারীর পরক্ষ অপর রনভণররযাগয (োরদর ধারর্ায়)
নারী জামা‘আরের সারে সফর করা না জারয়য।
অনু রূপভারব োরদর একজরনর সারে মাহরাম আরছ
সু েরাাং রেরন সকরলর জনয মাহরাম এ ধারর্ায় অনয
নারীর পরক্ষ োর সারে সফর করাও না জারয়য।

34

সহীহ মুসরলম, হাদীস নাং ১৩৪১।
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মসরজরদ নববীর রকছু আদব
১- ডান পা রদরয় মসরজরদ প্ররবি করুন এবাং রনধণাররে
হদায়া পাঠ করুন, বলু ন:
»«امهلل صل ىلع حممد امهلل أفعح يل أبواب رمحعك
“হহ আল্লাহ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লারমর
প্ররে রহমে বিণর্ করুন, আমার জনয আপনার রহমরের
দরজা খুরল রদন”।35
২- মসরজরদ প্ররবি করর োরহয়যােুল মসরজরদর
দু ’রাকাে সালাে আদায় করুন। এরপর রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম ও োাঁর সােীদ্বয়রক সালাম
রদন। ভরক্ত ও আদরবর সারে সম্মু খপারন অগ্রসর হহান।
কবররক সম্মু রখ হররখ দাাঁরেরয় অনু চ্চ আওয়ারজ বলু ন,

35

হারদরসর রদ্বেীয় অাংি মুসরলরম ররয়রছ, হাদীস নাং ৭১৩। আবূ
দাউদ, হাদীস নাং ৪৬৫, আলবানী রহ. হাদীসরিরক সহীহ
বরলরছন।
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، السالم عليكم يا أبا بكر،«السالم عليكم يا رسول اهلل
»السالم عليكم يا عمر
৩- কবরমুখী হরয় হদা‘আ কররবন না। হদা‘আ রকবলামুখী
হরয় কররবন এবাং হকবলমাত্র এক আল্লাহর রনকিই
প্রােণনা কররবন। আল্লাহ ো‘আলা বরলরছন,
ررَ ۡر ر ر َ رر رۡ ُ ر ر َ ر
َٰ نُٱلم
]٥٨ :﴾ [اجلن١٨ُٱّللُِأ رحدا
ُ ُلُتدعواُُم ُع
ُ ّللُِف
ُ ِ ُج ُد
ُ ﴿وأ
ِ س
“আর রনশ্চয় মসরজদগুরলা আল্লাহরই জনয। কারজই
হোমরা আল্লাহর সারে অনয কাউরক হডরকা না”। [সূ রা
আল-রজে, আয়াে: ১৮]
৪- প্ররয়াজন পূ র্ণ করা, হপররিানী দূ র করা রকাংবা হরাগ
হেরক মুরক্ত লারভর জনয রাসূ লুল্লাহর রনকি প্রােণনা
কররবন না, বরাং এ জােীয় রবিয় সম্পূ র্ণ আল্লাহর
ক্ষমোভুক্ত। অনয হকউ এসব রবিরয় ক্ষমো রারখ না।
ফরল এগুরলা োাঁর রনকিই প্রােণনা করুন। রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বরলরছন,
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َّ
ْ ت فب
ْ ت فب
 بوإ بذا ا ْسعب بعنْ ب،اَّلل
اسأبل َّ ب
«إ بذا بسأبلْ ب
»اسعب ِع ْن بِاَّلل
ِ
ِ
ِ
“যখন প্রােণনা কররব হকবল আল্লাহর রনকিই কররব আর
যখন সাহাযয চাইরব হকবল আল্লাহর রনকিই চাইরব”।36
নবীর নাম যু ক্ত করর বলরে চাইরল এভারব বলরে
পাররন,
«امهلل بإيماين بكل وحبِب نلبيك حممد صىل اهلل علي وسلم أقض
»حاجيت وفرج كربيت
“হহ আল্লাহ, হোমার প্ররে আমার ঈমান ও হোমার নবী
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লারমর প্ররে আমার মুহব্বরের
দারব রনরয় বলরছ, েুরম আমার প্ররয়াজন রমরিরয় দাও,
আমার হপররিারন দূ র করর দাও”।

36

রেররমযী, হাদীস নাং ২৫১৬, রেরন হাদীসরিরক হাসান সহীহ
বরলরছন।
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কারর্ ঈমান ও নবীর মুহব্বে আমরল সারলরহর
অন্তভূ ণক্ত, যারক অরসলা রহসারব উরল্লখ করর আল্লাহর
রনকি প্রােণনা করারে হকারনা হদাি হনই।
৫- রাসূ লুল্লাহর কবররর সম্মু রখ ডান হাে বাম হারের
উপর হররখ সালারে দাাঁোরনার মরো করর দাাঁোরবন না।
কারর্ এই অবস্থারি রবনয়, নম্রো ও আনু গেয প্রকািক
অবস্থা, যা হকবল আল্লাহর জনযই প্ররযাজয।
৬- রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লারমর রনকি
িাফায়াে প্রােণনা কররবন না। কারর্, িাফা‘আে একমাত্র
আল্লাহর মারলকানাভূ ক্ত। আল্লাহ ো‘আলা বরলন,
ُ ُ َّ َ ر
]٣٣ :﴾ [الزمر٤٤ُّللُِٱلشفَٰ رع ُة
ُ ِ ُ﴿قل
আপরন এভারব বলরে পাররন,
»«امهلل أرزقنا حب واتباع وشفاعع يوم القيامة
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“হহ আল্লাহ েুরম আমারদররক োাঁরক ভারলাবাসা ও োাঁর
অনু সরর্ করার োওফীক দাও এবাং রকয়ামরের রদন োাঁর
িাফা‘আে আমারদর নসীব কর”।
৭- কবররর কারছ অবস্থানরক দীঘণ কররবন না। বরাং
অপররক সু রযাগ রদন। কবররর সামরন ভীে সৃ রি করর
অপররর করির কারর্ বনরবন না।
৮- কবররর সম্মু রখ আওয়াজ উাঁচু করর বহ বচ- এর সৃ রি
কররবন না। বরাং িররয় আদরবর প্ররে যত্নবান োকরবন।
আল্লাহ ো‘আলা বরলন,
َ َ ُ ر ر
َ َ ر ر ُ ُّ ر ر ر
ۡ ُِين
ٱم رُت ر
ُن
ُح ر
ُكُٱَّل ر
ُ ِ ٱّللُِأو َٰٓلئ
ُ ُِندُ رر ُسو ُِل
ُونُأ ۡص روَٰت ُه ُۡمُع ر
ُ ِينُيغض
ُ نُٱَّل
ُ ِ ﴿إ
ر
َ ُ ُ ُ ر ُ ۡ َ ۡ ر َٰ ر
ۡ
]٣ :﴾ [احلجرات٣ُُىُل ُهمُ َمغف رِرةُُ روأ ۡجرُُ رعظِيم
ُ ٱّللُقلوبه ُمُل ِلتقو
ُ
“রনশ্চয় যারা আল্লাহর রাসূ রলর রনকি রনজরদর আওয়াজ
অবনরমে

করর,

আল্লাহ

োরদরই

অন্তরগুরলারক

োকওয়ার জনয বাছাই করররছন, োরদর জনয ররয়রছ
ক্ষমা ও মহা প্ররেদান”। [সূ রা আল-হুজরাে, আয়াে: ৩]
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৯- বরকে লারভর আিায় কবররর জানালা, হদওয়াল
ইেযারদ স্পিণ, চুম্বন ও এ জােীয় যাবেীয় কাজ হরে
করঠন ভারব রবরে োকুন। কারর্, বরকরের উৎস হকবল
মহান আল্লাহ। যাবেীয় বরকে রেরন হরেই।
১০- কবর োওয়াফ করা হরে রবরে োকুন। কারর্
োওয়াফ একরি রনরদণি ইবাদে যা হকবল বাইেুল্লাহরক
রঘররই সম্পারদে হরয় োরক। অনয কোও এই ইবাদে
সম্পাদরনর সু রযাগ হনই। মহান আল্লাহ ো‘আলা বরলন,
ۡ ُ ۡ
ۡ
]١٢ : ﴾ [احلج٢٩ُِيق
ُِ ﴿ روَلر َط َوفواُُبِٱۡلر ۡيتُُِٱل رعت
“আর োরা হযন পুরােন ঘররর োওয়াফ করর”। [সূ রা
আল-হাজ, আয়াে: ২৯]
১১- রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লারমর প্ররে
হবরি হবরি দু রূদ পাঠ করুন। কারর্, রেরন বরলন,
ب ْ ب َّ ب ب َّ ب
ب
َّ
ْ
»لَع بصالة بصىل اهلل بعليْ ِ بِ بها بعْشا
«من صىل
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“হয বযরক্ত আমার ওপর একবার দু রূদ পাঠ কররব আল্লাহ
ো‘আলা োর উপর দিরি রহমে নারযল কররবন”।37
দু রূরদর মারঝ সরবণাত্তম দু রূদ হরে দু রূরদ ইবরাহীম।
কারর্,

দু রূদ রিক্ষা

হদবার

সময় রেরন

এরিই

সাহাবীগর্রক রিক্ষা রদরয়রছরলন। হাদীরস এরসরছ,
ُ ُ
َّ ُ َّ ب ِّ ب ب ُ ب َّ ب ب ب
ُب
»آل حم َّم ٍد
ِ  اللهم صل ىلع حمم ٍد وىلع:«قولوا
“হোমরা বল, আল্লাহুম্মা সারল্ল...38
১২- মসরজদ হেরক রবদায় হনবার সময় রপরঠর হপছরন
হহরি হবর হবার হকারনা রবধান হনই, বরাং এরি
রবদ‘আরের অন্তভুণক্ত।
১৩-

রাসূ লুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু

আলাইরহ

ওয়াসাল্লারমর

মসরজরদর রযয়ারে মুিাহাব। হজ সহীহ হওয়া এর ওপর

37

সহীহ মুসরলম, হাদীস নাং ৩৮৪।

38

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ৩৩৭০।
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রভরত্তিীল নয়। োর জনয রনরদণি হকারনা সময় হনই এবাং
রনধণাররে হকারনা মুেেও হনই।
১৪- রযয়ারে প্রসরঙ্গ প্রচরলে জাল হাদীস দ্বারা প্রোররে
হরবন না। এগুরলা রাসূ লুল্লাহর প্ররে রমেযা আররারপর
িারমল। হযমন,
»«من حج ولم يزرين فقد جفاين
“হয বযরক্ত হজ করল আর আমার রযয়ারে করল না হস
আমার প্ররে অরবচার করল”।
এরি একরি মওদু ‘ অেণাৎ জাল হাদীস।
.»«من زارين بعد ممايت فكأنما زراين يف حيايت) "موضوع
“হয বযরক্ত আমার মৃেুযর পর আমার রযয়ারে করল, হস
হযন আমার জীরবোবস্থায় আমার রযয়ারে করল। এরিও
মওদু ‘”।
১৫- মরদনার সফর হরব মসরজরদ নববী রযয়াররের
উরেরিয, অেঃপর প্ররবিকারল রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
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আলাইরহ ওয়াসাল্লামরক সালাম দারনর উরেরিয। হকননা
মসরজরদ নববীরে সম্পারদে সালাে মসরজদু ল হারাম
বযেীে অনয সকল মসরজরদ সম্পারদে সালাে অরপক্ষা
হাজারগুর্

উত্তম।

রাসূ লুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু

আলাইরহ

ওয়াসাল্লাম বরলরছন,

ب ب
ب ُ ب ُّ ِّ ب ُ َّ ب ب ب ب ب ب
 بو بم ْس ِج ِد، بم ْس ِج ِدي هذا:اج بد
ِ «ال تشد الرحال ِإال ِإَل ثالث ِة مس
ْ
ْبْ ب
» بو بم ْس ِج ِد اْلقص، ِاحل ب برام

“রেনরি মসরজদ বযেীে অনয হকাোও সফর জারয়য হনই,
মসরজদু ল হারাম, আমার এই মসরজদ এবাং মসরজদু ল
আকসা”।39
১৬- মসরজদ হরে হবর হবার সময় রনরনাক্ত হদা‘আ পরে
বাম পা রদরয় হবর হহান।
.»«امهلل صل ىلع حممد امهلل إين أسألك من فضلك

39

সহীহ মুসরলম, হাদীস নাং ১৩৯৭।
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“হহ আল্লাহ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লারমর
প্ররে রহমে বিণর্ করুন, হহ আল্লাহ আরম আপনার
অনু গ্রহ কামনা করর”।40
১৭- মরদনায় অবস্থান কারল শুহাদারয় উহুদ ও বাকী
কবরস্থান রযয়ারে করা মুিাহাব। এরি রনজ আরখরােরক
স্মরর্ করার জনয। হসখারন রগরয় হদা‘আ করার জনয
নয়।
১৮- সাওয়ারবর উরেরিয সাে মসরজরদ রযয়াররে
যাওয়ার হকারনা অনু রমাদন হনই। োই এ উরেরি
হসখারন যারবন না। বরাং আপরন হকাবা মসরজরদ হযরে
পাররন এবাং হসখারন দু ’রাকাে সালাে আদায় কররে
পাররন। রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম
বরলরছন,

40

হাদীরসর রদ্বেীয় অাংি সহীহ মুসরলরম ররয়রছ, হাদীস নাং ৭১৩।
আবূ দাউদ, হাদীস নাং ৪৬৫, আলবানী রহ. হাদীসরিরক সহীহ
বরলরছন।
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ُ بَك بن بهل، فب بص َّىل في بص بالة،اء
« بم ْن بت بط َّه بر يف ببي ْ ِع ِ ُث َّم أب بَت بم ْسج بد ُقبب ب
ِ ِ
ِ
ِ
ُ ْ بب
»كأج ِر ع ْم بر ٍة
“হয বযরক্ত রনজ বাসস্থান হরে পরবত্র হরয় মসরজরদ
হকাবায় এরস দু ’রাকাে সালাে আদায় কররব। োরক
একরি ওমরার সমপররমার্ সাওয়াব হদওয়া হরব”।

41

41

ইবন মাজাহ, হাদীস নাং ১৪১২, আলবানী রহ. হাদীসরিরক সহীহ
বরলরছন।
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মাবরুর হজ, একরি হছাি পুরিকা। এরে খুবই সহজ
ভািায় এবাং অরে সাংরক্ষপ্তাকারর আরলাচনা করা
হরয়রছ ওমরা ও হরজর মূ ল আমলসমূ হ। আররা
আরলাচনা করা হরয়রছ আরাফারে প্রদত্ত রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লারমর খুৎবা ও ো হেরক
আমারদর রিক্ষর্ীয় রকছু রবিয়, মসরজরদ নববী
রযয়াররের করেপয় রবরধ-রবধান এবাং হজ ও ওমরা
পালন কারল হাজী সারহবগর্ সম্মু খীন হরয় োরকন
এমন রকছু জরুরর রবিয়ও।
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