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ভূরমকা
بسم اهلل الرمحن الرحيم
 وبعد،احلمد هلل و الصالة والسالم ىلع رسول اهلل

হজ নারী-পুরুষ উভরয়র কক্ষরত্রই ফরয। তরব নারীর
হজ পুরুরষর হজ কর্রক রভন্ন ভাব-উপলরির ধারক।
ককননা নারীর হজ (এক হাদীস অনু যায়ী) রজহাদ
তুলয1। পক্ষান্তরর পুরুরষর হজ ককবলই হজ। হজ
পালরন নারীর অরধকার পুরুরষর কর্রক ককারনা
অাংরিই কম নয়, রবষয়রি িক্ত ভূরমরত দাাঁড় করারনার
জনযই

হয়রতা

রাসূ লুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু

আলাইরহ

ওয়াসাল্লাম উম্মহাতুল মুরমনীন সবাইরক সরে রনরয়
আদায় করররছন রবদায় হজ। শুধু তাই নয়, হজ করমথ
বরাং জরড়রয় ররয়রছ আল্লাহর সাহাযয প্রার্থী নারীর
1

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ১৫২০।
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ঈমান-রবরধৌত স্মৃরত যা সাফা-মারওয়ার সাঈর
আকারর আল্লাহর রজরকররর উরেরি আদায় কররত
হয় নারী-পুরুষ সকলরক সমানভারব।
নারীর প্রকৃরত পুরুষ কর্রক রভন্ন। কস রহরসরব হজ
পালন

অবস্থায়

নারীর

আচার-অবস্থা-আচররণর

ককারনা ককারনা কক্ষরত্র কদওয়া হরয়রছ রবরিষ রকছু
রদক-রনরদথিনা। হজ রবষরয় সামরিক ধারণা অজথরনর
সারর্ সারর্ হজ পালনকারী নারীরক এ সব রবষরয়
সমযক ধারণা অজথন করা অতযন্ত জরুরর।
আমারদর বতথমান প্রকািনারি নারীর হজ ও উমরাহ
রবষরয় একরি কমৌরলক গরবষণা। নারী-পুরুষ উভরয়র
কক্ষরত্র সমানভারব প্ররযাজয রবধানাবরল রবিদভারব
বণথনার পািাপারি নারীর কক্ষরত্র রবরিষভারব প্ররযাজয
রকছু রবধারনর অনু পুঙ্খ বণথনা সাংবরলত তর্য রনভথর
গরবষণারি অতযন্ত যরের সারর্ সম্পন্ন করররছন
রবরিষ্ট িরী‘আতরবদ ড. আবু বকর মুহাম্মাদ
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যাকাররয়া, কচয়ারমযান রফকহ্ রবভাগ, ইসলামী
রবশ্বরবদযালয়, কুরষ্টয়া। আল্লাহ তারক জাযারয় খারয়র
দান করুন।
নারীর হজ উমরাহ রবষরয় এ ধররণর স্বতন্ত্র গরবষণা
আমার ধারণা মরত বাাংলারদরি এই প্রর্ম। গরবষণাকমথরি হুজ্জাজ কচররিযাবল কসাসাইরির পক্ষ কর্রক
প্রকারির উরদযাগ কনওয়ায় উক্ত কসাসাইরির সকল
কমথকতথা ধনযবারদর দারব রারখ। গরবষণা কমথরি হজ
পালনকারী নারীরদর উপকারর আসরল আমারদর শ্রম
সার্থক হরয়রছ বরল মরন করব। আল্লাহ আমারদর
কমহনত কবুল করুন। আরমন।
মুহাম্মদ িামসু ল হক রসরেক
কচয়ারমযান,
হুজ্জাজ কচররিযাবল কসাসাইরি,
ঢাকা ৬/১১/২০০৭
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হরজর অর্থ:
হজ িরের অর্থ ইচ্ছা করা। িরী‘আরতর পররভাষায় হজ
বলা হয়, রনরদথষ্ট সমরয়, রনরদথষ্ট পদ্ধরতরত বায়তুল্লাহ ও
‘আরাফাসহ সু রনরদথষ্ট রকছু স্থারন যাওয়া।
হরজর গুরুত্ব ও ফযীলত:
হজ ইসলারমর পাাঁচরি স্তরের একরি। আল্লাহর বান্দারদর
মরধয যারা কা‘বা িরীফ পযথন্ত কপ ছার সামর্থয রারখন
তারদর ওপর হজ ফরয করা হরয়রছ। পরবত্র কুরআরন
আল্লাহ তা‘আলা এ বযাপারর এভারব তারগদ রদরয়
বরলরছন:

ََ َ َ
ٗ
َ َ ََ بَب َ ب
ََ
ََِِ كَف
ِ ِيل اِ َو َمن
ِ ّ اعِإ ّ بَل ِهِّ َسب
ِ نِٱستط
ِّ اسِحّجِِٱۡليتِِّم
ِ ّ ََعِٱنل
ِ ِّلِل
ِ ّ ﴿و
ب
َ َ
َ ََ َ َ
]٧٩ :ي﴾ [ال عمران
َِ نِٱلعَٰل ّم
ِّ نِ َع
ِٱلِلِغ ّ ي
ِ ِن
ِ ّ فإ
“মানু রষর মরধয যার কসখারন যাওয়ার সামর্থয আরছ,
আল্লাহর উরেরিয ঐ ঘররর হজ করা তার জনয অবিয
কতথবয এবাং কয ককউ প্রতযাখযান করল কস কজরন রাখুক,
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রনশ্চয় আল্লাহ রবশ্বজগরতর মুখারপক্ষী নন।” [সূ রা আরলইমরান, আয়াত: ৯৭]
উপররাক্ত আয়ারত হজরক আল্লাহর অরধকার রহরসরব
বণথনা করা হরয়রছ।
সূ রা আল-হরজ আল্লাহ তা‘আলা হরজর মূ রল কী এবাং তা
কখন শুরু হয় তা স্পষ্ট বণথনা করররছন:
ب
َ
َ ُ َٰ َ َ َ ٗ َ َ ُ ب َ َ ب
ِّي ِ ِّمن
َِ ك ِض َارَِِّيَأت
ِّ ِ َع
ِ ال ِو
ِ وك ِرّج
ِ ج ِيأت
ِّ اس ِبّٱۡل
ِ ّ َف ِٱنل
ِ ّ ِ ﴿ َوأذّن
َ
ُ
َ
ِل ّيَ بشَ ََ ُُوِِ َم َنََٰف َِّعِل َ َُ بِمِ َو َي بذ ُك َُوِِ ب٢٧ِِكِفَجِِ َعميق
ِِفِأيَام
ِٱلِلِّ ّ ي
ِ ِٱس َِم
ِّ
ّ
ََ
َ
َ َ َ ب َب
َ ُ
]٧٢ ،٧٩ :﴾ [احلج٢٨يمةِّٱۡلنعَٰ ِّم
َّ َعِ َماِ َر َزق َُمِمّنِِب
َِٰ َِِم بعلومَٰت
“এবাং মানু রষর কারছ হরজর কঘাষণা করর রদন, ওরা
আপনার কারছ আসরব পারয় কহাঁরি ও সব ধররনর
ক্ষীণকায় উরির রপরে, এরা আসরব দূ র-দূ রারন্তর পর্
অরতক্রম

করর।

যারত

তারা

তারদর

কলযাণময়

স্থানগুরলারত উপরস্থত হরত পারর এবাং রতরন তারদররক
চতুষ্পদ জন্তু হরত যা রররযক রহরসরব দান করররছন তার
ওপর রনরদথষ্ট রদনগুরলারত আল্লাহর নাম উচ্চারণ কররত
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পারর। তারপর কতামরা তা কর্রক খাও এবাং দু স্থ,
অভাবিস্তরক খাওয়াও।’ [সূ রা আল-হাজ: ২৭-২৮]
উপররাক্ত রনরদথিরি মহান আল্লাহ ইবরাহীম আলাইরহস
সালামরক রদরয়রছরলন। রতরন কস রনরদথি বাস্তবায়ন
করররছরলন। আয়ারতর তাফসীরর সাহাবী ও তারবঈরদর
কর্রক

সহীহভারব

বরণথত

হরয়রছ

কয,

ইবরাহীম

আলাইরহসসালাম এ রনরদথি পাওয়ার পর বরলরছরলন, কহ
আমার প্রভু! আমার কঘাষণা তারদর কারন কপ ছারব কক?
মহান

আল্লাহ

তখন

কসিা

কপ ছারনার

দারয়ত্ব

রনরয়রছরলন।2
হজ মুসরলমরদর একরি গুরুত্বপূ ণথ ও কলযাণকর ইবাদত।
এরি সামর্থযবানরদর জনয জীবরন একবারই ফরয। বারক
সমরয় কসরি তার জনয নফল রহরসরব র্ারক।

2

মুস্তাদরারক হারকম: ২/৪২১, ৬০১। ইবন আব্বাস রারদয়াল্লাহু
‘আনহুমা কর্রক সহীহ সনরদ বরণথত।
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রবরভন্ন হাদীরস রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম
তার উম্মতরক হরজর গুরুত্ব ও ফযীলত সম্পরকথ তারগদ
করররছন।
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লামরক
রজরেস করা হরলা, ককারনা কাজরি সবরচরয় উত্তম? রতরন
বলরলন: “আল্লাহ ও তাাঁর রাসূ রলর ওপর ঈমান আনা”।
রজরেস করা হরলা, তারপর ককানরি? রতরন বলরলন:
“আল্লাহর পরর্ রজহাদ করা”। রজরেস করা হরলা,
তারপর ককানরি? রতরন জবাব রদরলন: “তারপর হরচ্ছ
মাবরুর হজ।3 হরজ মাবরুর বলরত এমন হজরক বুঝায়
কয হরজ ত্রুরি হয় রন বা যা আল্লাহর রনকি িহণরযাগয।
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম আররা
বরলন, “এক উমরাহ আদায় করার পর আবার উমরাহ
আদায় কররল তা মাঝখারনর সময়িুকুর জনয কাফ্ফারা

3

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ১৫১৯সহীহ মুসরলম, হাদীস নাং ২৪৪।
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হরয় যায়। আর মাবরুর হরজর প্ররতদানই হরচ্ছ
জান্নাত”।4
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম আররা
বরলন, “কয বযরক্ত এমনভারব হজ কররব কয, তারত কস
অশ্লীল কর্া বরল না এবাং ককারনা গুনারহর কাজ করর
না, কস সকল গুনাহ কর্রক মা তারক প্রসব করার রদরনর
মত অবস্থায় রফরর যায়।”5
রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম আররা
বরলন, কয বযরক্ত এ ঘরর আসল, তারত কস অশ্লীল কর্া
বরল না এবাং ককারনা গুনারহর কাজ করর না, কস সকল
গুনাহ কর্রক মা তারক প্রসব করার রদরনর মত অবস্থায়
রফরর যায়।”6 হাদীসরি একই সারর্ হজ এবাং উমরারক
অন্তভূ থক্ত করর।7
4

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ১৭৭৩; সহীহ মুসরলম, হাদীস নাং ৩২৭৬।

5

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ১৫২১; সহীহ মুসরলম, হাদীস নাং ৩২৭৮।

6

সহীহ মুসরলম, হাদীস নাং ৯৮৩।

7

কদখুন: ফতহুল বারর, ৩/৩৮২।
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এ হরচ্ছ হরজর রকছু গুরুত্ব ও ফযীলত। যা নারী-পুরুষ
সবার কক্ষরত্র প্ররযাজয। তাছাড়া নারীরদর জনয হরজর
ররয়রছ রবরিষ গুরুত্ব।
মরহলারদর হরজর গুরুত্ব:
মরহলারদর হরজর গুরুত্ব পুরুষরদর কর্রক আলাদা।
কারণ, তা তারদর জনয কজহারদর সমতুলয। হাদীরস
এরসরছ, আরয়িা রারদয়াল্লাহু ‘আনহা রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইরহ ওয়াসাল্লামরক রজরেস কররলন: কহ আল্লাহর
রাসূ ল! আমরা কতা কদখরছ রজহাদই হরচ্ছ সবথরশ্রষ্ঠ আমল,
তাহরল আমরা (নারীরা) রজহাদ করব না ককন?
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম উত্তরর বলরলন:
“কতামারদর জনয মাবরুর হজই হরচ্ছ কশ্রষ্ঠ রজহাদ”।8
এ হাদীস কর্রক আমরা মরহলারদর জনয হরজর আলাদা
গুরুত্ব বুঝরত পারর। এরি ইসলারমর পঞ্চম স্তে হওয়ার
পািাপারি মরহলারদর জনয রজহাদ। সু তরাাং কয মরহলা
8

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ১৫২০।
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হরজর জনয কবর হরয়রছন কস হাজী সারহবারক আমরা
আমারদর অন্তর কর্রক ধনযবাদ জানাই। কারণ এমন
অরনক মরহলা আরছ যারদর ওপর হজ ফরয হরয়রছ অর্চ
তারা তা জারন না। আবার এমন অরনক মরহলাও আরছন
যারদর ওপর হজ ফরয হওয়ার পরর তা কররত গরড়মরস
কররত কররত অপারগ অবস্থায় উপনীত হরয়রছ। এরা
অবিযই

গুনাহগার, হরব। আপনারক আল্লাহ তার

আনু গরতযর জনয বাছাই করর রনরয়রছন কস জনয আল্লাহর
শুকররয়া আদায় করুন এবাং বলু ন: আল-হামদু রলল্লাহ।
হরজর িতথসমূ হ:
অনযানয এবাদরতর মরতা হরজরও রকছু িতথ ররয়রছ,
তন্মরধয এমন রকছু িতথ ররয়রছ যা না পাওয়া কগরল হজ
শুদ্ধই হরব না। কযমন,

1- মুসরলম হওয়া।
2- রবরবকবান হওয়া।
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এ ছাড়া আররা রকছু িতথ ররয়রছ যা হজ ফরয
হওয়ার জনয িতথ। শুদ্ধ হওয়ার জনয নয়। কযমন,

3- বারলগ হওয়া। যরদ ককারনা রিশু হজ করর তরব
তা তার রনরজর ফরয হজ রহরসরব আদায় হরব
না।

4- স্বাধীন হওয়া। দারসর ওপর হজ করা ফরয
নয়। রকন্তু যরদ ককারনা দাস হজ করর তরব তা
শুদ্ধ হরব। এ িতথগুরলার কক্ষরত্র নারী পুরুষ
সমান।

5- মক্কায় যাওয়ার ক্ষমতা র্াকা।
এ িরতথর বযাপারর পুরুষ ও মরহলার মরধয তারতময
ররয়রছ। পুরুরষর জনয এ সক্ষমতা দু ’ধররনর:
এক. আরর্থক সক্ষমতা।
দু ই. িারীররক সক্ষমতা।
যরদ কারও আরর্থক ও িারীররক ক্ষমতা র্ারক তরব কস
রনরজই হজ কররত হরব। আর যরদ আরর্থক ক্ষমতা র্ারক
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রকন্তু িারীররক ক্ষমতা না র্ারক তরব কাউরক রদরয় হজ
করারত হরব। আর যরদ শুধু িারীররক ক্ষমতা আরছ রকন্তু
আরর্থক ক্ষমতা কনই তাহরল তার ওপর হজ ফরয নয়।
রকন্তু তারপরও যরদ কস তা করর তা িহণরযাগয হরব।
নারীরদর জনয সক্ষমতা রতন ধররনর:
এক. আরর্থক সক্ষমতা।
দু ই. িারীররক সক্ষমতা।
রতন. মাহরাম সারর্ র্াকা।
সু তরাাং যরদ ককারনা মরহলা আরর্থক ও িারীররক
ক্ষমতাসম্পন্ন হয় এবাং মাহরাম পাওয়া যায় তরব তার
ওপর হজ ফরয হরব।
রকন্তু যরদ শুধু আরর্থক ক্ষমতা র্ারক তরব মরহলার ওপর
হজ ফরয হরব, রতরন রনরজ না কগরল কাউরক তার
পররবরতথ হরজ পাোরত হরব।
আর যরদ শুধু িারীররক ক্ষমতা র্ারক তরব তার জনয হজ
ফরয নয়। রকন্তু যরদ রতরন ককানভারব হরজ গমন কররন
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তরব তার হজ হরয় যারব। মুহররম সারর্ না র্াকরল কসজনয
গুনাহগার হরব।
আরর্থক সাংগরত বলরত কী বুঝায়? তার পররমাণ কত?
যরদ ককউ ঋণ পরররিাধ করা, যারদর খাবার কদওয়া তার
ওপর ওয়ারজব তারদর খাবার কদওয়া, রনরজর অতযাবিযক
সামিী কযমন, খাবার, পানীয়, পরররধয়, বাসস্থান ও
এতদসাংক্রান্ত অরত প্ররয়াজনীয় বস্তু কযমন বাহন, বইপত্র
ইতযারদর বাইরর হরজ যাওয়া আসা করা এবাং কসখারন
খরচ করার মত সম্পদ র্ারক তরব কস অবিযই হরজর
জনয ক্ষমতাবান। তারক হজ কররত হরব। আর এিাই
িরী‘আরতর দৃ রষ্টরত আরর্থক সাংগরত ধরা হরব। এর
পররমাণ সময়, কাল, অবস্থা ও বযরক্তর রভন্ন হওয়া
সারপরক্ষ রভন্ন রভন্ন হরত বাধয।
মাহরাম কারা?
এখারন মাহরাম তারাই যারদর সারর্ রবরয় হওয়া
স্থায়ীভারব হারাম। তারা রতন কশ্ররণরত রবভক্ত:
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এক. বাংিীয় মাহরাম।
বাংিীয় মাহরাম কমাি সাত কশ্ররণ:

1- মরহলার মূ ল কযমন, রপতা, দাদা, নানা। (যত
উপররই যাক)

2- মরহলার িাখা কযমন, পুত্র, পুরত্রর পুত্র, কনযার
পুত্র। (যত রনরচই যাক)

3- মরহলার ভাই। আপন ভাই বা ববরপরত্রয় ভাই
অর্বা ববমারত্রয় ভাই।

4- মরহলার চাচা। আপন চাচা বা ববরপরত্রয় চাচা
অর্বা ববমারত্রয় চাচা। অর্বা ককারনা মরহলার
রপতা বা মাতার চাচা।

5- মরহলার মামা, আপন মামা বা ববরপরত্রয় মামা
অর্বা ববমারত্রয় মামা। অর্বা ককারনা মরহলার
রপতা বা মাতার মামা।

6- ভাইরপা, ভাইরপার কছরল, ভাইরপার কনযারদর
কছরল (যত রনরচই যাক)।
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7- কবানরপা, কবানরপার কছরল, কবানরপার কনযারদর
কছরল (যত রনরচই যাক)।
দু ই. দু ধ খাওয়াজরনত মাহরাম।
দু ধ খাওয়াজরনত মাহরামও বাংিীয় মাহরারমর মত সাত
কশ্ররণ। যারদর বণথনা উপরর চরল কগরছ।
রতন. বববারহক সম্পরকথর কাররণ মাহরাম।
বববারহক কাররণ চার কশ্ররণ মাহরাম হয়।

1- মরহলার স্বামীর পুত্রগণ, তারদর পুরত্রর পুত্রগণ,
কনযার পুত্রগণ (যত নীরচই যাক)।

2- মরহলার স্বামীর রপতা, দাদা, নানা (যত উপররই
যাক)।

3- মরহলার কনযার স্বামী, মরহলার পুত্র সন্তারনর
কমরয়র স্বামী, মরহলার কনযা সন্তারনর কমরয়র
স্বামী (যত রনরচই যাক)
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4- কয সমস্ত মরহলারদর সারর্ সহবাস হরয়রছ কস
সমস্ত মরহলার মারয়র স্বামী এবাং দারদ বা নারনর
স্বামী।
মাহরাম-এর রকছু িতথ:
মাহরামরক অবিযই মুসরলম, রবরবকবান এবাং প্রাপ্ত বয়স্ক
হরত হরব।
হরজর আদবসমূ হ:
১- একমাত্র আল্লাহর সন্তুরষ্ট ও তার সাওয়ারবর আিা
করা।
২- খারি তাওবা করর কনওয়া
৩- পাওনাদাররদর কাছ কর্রক মাফ কনয়া।
৪- হরজর মালিুকু পরবত্র হওয়া।
৫- প্ররতরি কারজ একমাত্র আল্লাহর কারছ সাহাযয
চাওয়া এবাং ওপর ভরসা করা।
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৬- কযরহতু কস এক বরকতময় সফরর কবর হরয়রছ
সু তরাাং প্ররতযক মানরসক, িারীররক এবাং আরর্থক
কষ্ট ও খররচর জনয সওয়ারবর আিা করা।
৭- হরজর যাবতীয় কষ্টরক বধযথ সহকারর কমাকারবলা
করা।
৮- যারদর সারর্ কবর হরল ঈমান ও আমল রেক
র্াকরব তারদর সার্ী হওয়া।
৯- রনয়রমত ফরয সালাতসমূ হ আদায় করা।
১০- কবরি কবরি করর আল্লাহর রযরকর করা।
আল্লাহর দরবারর আমল কবুল হওয়ার জনয িতথসমূ হ:
মহান আল্লাহর দরবারর ককারনা আমল কবুল হরত হরল
দু ’রি িতথ অপররহাযথ।
এক. ইখলাস তর্া কাজরি একমাত্র আল্লাহর জনয হওয়া।
সু তরাাং আমল করার আরগ তাওহীদ রেক রাখরত হরব।
রিকথ কর্রক মুক্ত র্াকরত হরব।
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দু ই. রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম এর সু ন্নাত
কমাতারবক হরত হরব। যরদ রাসূ রলর সু ন্নাত অনু যায়ী না
হয় তা হরল রবদ‘আরত পররণত হরব।
হজ শুরু করার আরগ যা করণীয়
এক. হজ শুরু করার আরগ আপনারক করয়করি কাজ
কররত হরব:

1- স্বামীর অনু মরত:
(ক) যরদ আপনার হজরি ফরয হজ হরয় র্ারক তরব
স্বামীর অনু মরত কনওয়া আপনার জনয মুস্তাহাব। যরদ স্বামী
অনু মরত কদন তরব ভারলা। আর যরদ অনু মরত না কদন
তারপরও যরদ আপরন মুহররম সার্ী পান তরব আপনারক
হজ কররত হরব। ককারনা স্বামীর জনয আপন স্ত্রীরক ফরয
হজ আদায় কররত বাধা কদওয়া উরচৎ হরব না। হাাঁ, এ
বযাপারর স্ত্রীর রনরাপত্তা ও অনযানয যাবতীয় িতথারদ পূ রণ
হরয়রছ রক না তা কদখাও স্বামীর কতথরবযর মরধয পরড়।
কারণ, সক্ষম হরলই কদরর না করর হজ আদায় করর
কনওয়া উরচৎ। নরচৎ যরদ বাধা কদওয়ার কাররণ স্ত্রী
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ককারনা কাররণ পরবতথীরত অপারগ হরয় পরড় তরব স্বামী
সহ তারা উভয়ই গুনাহগার হরব।
আর যরদ আপনার হজরি নফল হজ হরয় র্ারক তরব
স্বামীর অনু মরত কনওয়া আপনার জনয ফরয। স্বামীর
অনু মরত বযতীত আপরন হরজ কযরত পাররবন না।
অনু রূপভারব, স্বামীও আপনারক নফল হরজ গমরনর
কক্ষরত্র তার অরধকাররর কর্া রবরবচনায় কররখ বাধা
কদওয়ার ক্ষমতা সাংরক্ষণ কররন।
আর যরদ ককারনা মরহলা স্বামীর মৃতুয-জরনত ইেত পালন
অবস্থায় র্ারক। তাহরল কস মরহলা ইেরতর সময় কিষ
না হওয়া পযথন্ত হরজ কযরত পাররব না। কারণ, আল্লাহ
তা‘আলা বরলন,
َ َ
َ َ َ َ ُ ُ ََ َ ي
َ َب
َٰٓ ﴿
ِِن ِ َوأ بح ُصََو
ِ َّ ّ ن ِلّعُّت
ِ ب ِإّذ ِ َطلق ُت ُِم ِٱلن ّسََا َِ ِفطل ّقوه
ِ ّ َيأي ََا ِٱنل
ب
ُُ َ ََ َب
ََ ََ ُ ب َ ُب
َُ
ُ
﴾ن
َِ ل َِي َُ بج
ِ ن ِو
ِ َّ ّ ن ِمّنِ ِبيوت
َِ ل ُِت َّ ُجوه
ِ ِ ٱلِل ِربك ِم
ِ ِ ِٱلع َُّ ِةَ ِ َوٱتقو
]١ :[الطالق
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“কহ নবী! কতামরা যখন কতামারদর স্ত্রী গণরক তালাক
রদরত ইরচ্ছ কর তারদররক তালাক রদরয়া ইেরতর প্ররত
লক্ষয কররখ এবাং কতামরা ইেরতর রহরসব কররখা এবাং
কতামারদর রব আল্লাহরক ভয় কররা। কতামরা তারদররক
তারদর ঘরবারড় কর্রক বরহষ্কার কররা না এবাং তারাও
কযন কবর না হয়।” [সূ রা আত-ত্বালাক, আয়াত: ১]
(খ) ককারনা রপতা বা মাতা ককউই তারদর কমরয় সন্তানরক
ফরয হরজ গমন কররত বাধা কদওয়ার অরধকার রারখ
না। যরদ ককারনা কমরয় হরজ যাওয়ার সামর্থয র্ারক এবাং
মাহরাম পায় তখন তার জনয রপতা-মাতার আনু গরতযর
কদাহাই রদরয় হরজ যাওয়া কর্রক রবরত র্াকা ববধ নয়।

2- মাহরাম র্াকা:
মরহলারদর ওপর হজ ফরয হওয়ার অনযতম িতথ হরচ্ছ,
মাহরাম র্াকা। ককননা

ককারনা মাহরাম বযতীত

মরহলারদর একাকী সফর করা জারয়য নয়। এ বযাপারর
যু বা-বৃ দ্ধা, সু ন্দরী-কুশ্রী, চাই কস সফর উরড়াজাহারজ
কহাক অর্বা গারড়-ররলগারড় কযিাই কহাক সবথাবস্থায়
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মাহরাম র্াকা বাধযতামূ লক। ইবন আব্বাস রারদয়াল্লাহু
‘আনহুমা বরলন, আরম রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ
ওয়াসাল্লামরক বলরত শুরনরছ,
 وال يادلاع عهي ا رجع ال و ع ا،«ال تسااا ر اأرأة ال ذ حم حمرم

، ين أريد أن ألرج يف جيش كذا وكذا: قال رجع يا رسول اهلل،حمرم

.» الرج ع ا:وامرأيت تريد احلج ؟ قال

“ককারনা মরহলা মাহরাম ছাড়া কযন সফর না করর,
অনু রূপভারব ককারনা মাহরাম এর উপরস্থরত ছাড়া ককারনা
পুরুষ কযন ককারনা মরহলার ঘরর প্ররবি না করর” এ
কর্া কিানার পর এক বযরক্ত বলল: কহ আল্লাহর রাসূ ল!
আরম অমুক অমুক যু রদ্ধ কযরত চাই অর্চ আমার স্ত্রী হরজ
কযরত চায়। তখন রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ
ওয়াসাল্লাম বলরলন: “তুরম তার সারর্ কবর হও”।9

9

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ১৭৬৩; সহীহ মুসরলম, হাদীস নাং ১৩৪১।
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3- খারি তাওবা:
তাওবাহর গুরুত্ব এ কর্রক কবাঝা যায় কয, আল্লাহ
তা‘আলা ককবল মুত্তাকীরদর কর্রকই কবুল কররন। মহান
আল্লাহ তা‘আলা বরলন,

ََ ََََُ َُ َ ب
]٧٩ :ّي﴾ [اأائدة
َِ ّنِٱل ُم َتق
ِ ٱلِلِم
ِ ِل
ِ ﴿إّنماِيتقب

“আল্লাহ ককবল মুত্তাকীরদর কর্রকই কবুল কররন”। [সূ রা
আল-মারয়দাহ, আয়াত: ২৭]
আর কয বযরক্ত বারবার ককারনা গুনাহ করর কস তাকওয়া
কর্রক দূ রর ররয়রছ। সু তরাাং এ গুরুত্বপূ ণথ সফররর পূ রবথ
অবিযই খারি তাওবা করর কনওয়া উরচৎ এবাং আল্লাহর
রদরক রফরর আসা দরকার। মহান আল্লাহ ককারনা বান্দার
তাওবায় এতই খুরি কহান কয, এ রবষয়রি রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম একরি উদাহররণর মাধযরম
কপি করররছন। রতরন বরলন,

ً
 حني يتوب يله ن أحدكم اكن ىلع،«هلل أشد رحا بتوبة عبده
 اأيس،راحهته بأرض الة انفهتت نه وعهي ا طعا ه ورشابه
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 إ ا وو،  بينماا وو كذل،ن ا أىت شجرة اضطجذ يف ظه اا
 امهلل:  ثم اال ن شاادة الفر، ألذ خبطا ا،ب اا اائمة عنده
.»  ألطأ ن شدة الفر، أنت عبدحم وأنا رب

“ককারনা বান্দা যখন তাওবা করর তখন আল্লাহ তার
তাওবায় এতই খুরি কহান কযমন কতামারদর ককউ শুষ্ক
জনমানবহীন মরুভূ রমরত রছল। এমন সময় তার বাহনরি
তার কাছ কর্রক পারলরয় কগল অর্চ কস বাহরনর ওপর
তার খাবার ও পানীয় ররয়রছ। কস রনরাি হরয় এক
গারছর রনরচ শুরয় পড়ল। তার মরন হরচ্ছ কয, মৃতুয তার
খুবই রনকরি। এমতাবস্থায় হোৎ করর কস কদখল কয,
তার বাহনরি তার পারি এরস দাাঁরড়রয়রছ। তখন কস
বাহনরির লাগাম ধরর খুরির কচারি ভুল করর বলল: কহ
আল্লাহ তুরম আমার বান্দা আর আরম কতামার প্রভু।”10
আর তাওবাহ তখনই পূ ণথ হরব যখন যাবতীয় হারাম
কাযথাদী কর্রক রনরজরক পরবত্র রাখা যায়। চাই তা কর্ার
মাধযরম কহাক বা কারজর মাধযরম কহাক কযমন, রগবত,
10

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ৫৯৫০; সহীহ মুসরলম, হাদীস নাং ২৭৪৭
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পররনন্দা, পরচচথা, কবপদথা, ও হারাম গান-বাদয ইতযারদ
কর্রক মুক্ত র্াকরত হরব।

4- ইখলাস:
তাকওয়ার ওপর রভরত্ত করর ককারনা এবাদত না হরল
কযমন তা কবুল হয় না কতমরনভারব এখলাস না র্াকরলও
কসিা আল্লাহর দরবারর িহণরযাগয হয় না। একমাত্র মহান
আল্লাহর উরেরিয ককারনা কাজ না হরল আল্লাহ কসিা
িহণ কররন না। সু তরাাং কয ককউ কলাক কদখারনা অর্বা
কিানারনার জনয, হাজী সারহবা বলারনার জনয হজ কররত
যারব কস সওয়ারবর বদরল তার জীবরনর সমস্ত সওয়াব
কিষ করর আসরব। রকয়ামরতর রদন মহান আল্লাহ
বলরবন:
)ا وبوا ىل اذلين كنتم تراءون
“তারদর কারছ যাও যারদররক কদখারনা বা কিানারনার
জনয কতামরা আমল করররছরল”।11
11

মুসনারদ আহমদ: ৫/৪২৯।
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5- অরসয়ত করা।
এ সফরর যাওয়ার আরগ আপরন আপনার গুরুত্বপূ ণথ
কারজর জনয অরসয়ত করুন। রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বরলন,
« ا حق امرئ مسهم هل يشء يويص يه يبيت يلهتني ال ووصيته

»مكتوبة عنده

“ককারনা মুসরলরমর যরদ ককারনা রকছু অরসয়ত করার
র্ারক তার জনয এিা উরচৎ হরব না কয, কস অরসয়ত না
করর দু ’রি রাত যাপন করর”।12
আরলমগণ বরলন, যরদ মানু রষর হরকর বযাপারর ককারনা
অরসয়ত র্ারক, কযমন কাররা ঋণ, আমানত অর্বা
ককারনা ফরয হক যা অরসয়ত ছাড়া সাবযস্ত করার উপায়
কনই এমতাবস্থায় অরসয়ত করর তা রলরখ রাখাও উরচৎ।
আর যরদ কাররা জরনয সম্পদ কর্রক নফল অরসয়ত

12

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ২৫৮৭; সহীহ মুসরলম, হাদীস নাং ১৬২৭

 29 

কররত চায় তাহরল এক তৃতীয়াাংরির মরধয তা সীমাবদ্ধ
রাখা প্ররয়াজন।

6- হরজর মাসলা-মাসারয়ল রিক্ষা করা.
হরজর হুকুম আহকাম জানা একরি গুরুত্বপূ ণথ কাজ।
অর্চ অরধকাাংি মানু ষ হরজর রনয়মাবরল না কজরন বা
ভাসা ভাসা ধারণা রনরয়ই সন্তুষ্ট র্ারক। ফরল অরনক সময়
কদখা যায় কয হরজর জনয এতরকছু রবসজথন রদল তার কস
হজ আিানু রূপ হরয় উরে না। অনযায়-ও িরী‘আত গরহথত
কারজ রনরজরা জরড়রয় পরড়। আবার অরনরক রবদ‘আতও
করর বরস। হজ করা কযমন ফরয, হরজর রনয়ম-নীরত
জানাও কতমরন ফরয। কারণ, ফকীহগরণর সু রনরদথষ্ট
একরি “ধারা” হরলা: “যা না হরল ফরয আদায় হয় না
তা করাও ফরয।”
সু তরাাং প্ররতযক হাজী সারহবারই উরচৎ হরজর মাসলামাসারয়ল সম্পরকথ সমযক োন অজথন করা। চাই কসিা
রবে আরলমরদর রজোসা কররই কহাক বা িহণরযাগয
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হরজর রকতাব পাে করার মাধযরমই কহাক অর্বা হজ
সাংক্রান্ত ককারনা কযারসি বা রসরড কদখার মাধযরমই কহাক।

7- রিকা িহণ করা:
মুসরলম নর-নারী সবারই উরচৎ কছাি-বড় যাবতীয় রবষরয়
একমাত্র আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করর কাজ করা। এ
তাওয়াক্কুরলর পযথারয় পরড় এতদসাংক্রান্ত রবরভন্ন উপায়
অবলম্বন করা। উপায়-উপকরণ িহরণর প্রর্রমই ররয়রছ,
রিকা িহণ করা। কারণ রবরভন্ন কদি কর্রক কসখারন
মানু রষর সমাগম হয়। রবরভন্ন ধররনর মহামাররর উপদ্রব
হওয়া অস্বাভারবক রকছু নয়। তাই আল্লাহর ওপর ভরসা
করার সারর্ সারর্ তারক মারাত্মক জ্বর-ররাগ-বযারমা
ইতযারদর জনয রিকা কনওয়া উরচৎ।
দু ই. হরজর সফরর আপনারক করয়করি রজরনস সারর্
রনরত হরব:
হরজর সফরর আপনারক গুরুত্বপূ ণথ করয়করি রজরনস
সারর্ রনরত হরত পারর, যা আপনার কারজ আসরব।
কযমন,
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1- এক খে কুরআন িরীফ:
যারত আপরন গারড়, রকাংবা রবমান অর্বা খীমা কযখারন
কয অবস্থায় র্াকুন না ককন রনরজর সময়িুকু কারজ
লাগারত পাররন। এ গুরুত্বপূ ণথ ঈমানী সফরিুকুরক কারজ
লাগারনার সবরচরয় উত্তম ও সরেক মাধযম হরলা, আল্লাহর
ককারআরনর সারর্ সময়িুকু কািারনা। রচন্তা করর কদখুন,
এক বরণথ দি কনরক কর্রক শুরু করর সাত িত কনকী
পযথন্ত।
অরনরক বাজারর প্রচরলত ওরজফা রনরয় র্ারক। এ সমস্ত
অযীফা অরধকাাংি কক্ষরত্রই িরী‘আত-রবরুদ্ধ কর্া ও
কারজ ভরপুর। এগুরলা সারর্ কনওয়া কযমন গরহথত কাজ
কতমরন এগুরলা পরড় সময় নষ্ট করাও খারাপ কাজ।
এগুরলার পররবরতথ রনরজরক পরবত্র ককারআরনর সারর্
রাখুন।

2- বযািারর সরমত কছাি একরি কযারসি কেয়ার:
কারণ যখন আপনার কুরআন পড়রত অসু রবধা হরব তখন
আপরন কাররা কুরআন পড়া শুনরত পাররন। কুরআন
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শুনরলও সওয়াব হয়। সু তরাাং আপনার প্ররতিা মুহূরতথ
ককারনা না ককারনা ভারলা কারজ বযয় করার জনয সরচষ্ট
র্াকুন। তাছাড়া ককারনা হজ বা দীরন ককারনা ভারলা
আরলরমর কযারসিও শুনরত পাররন।

3- গুরুত্বপূ ণথ রকছু দীরন রকতাব:
হরজর আহকাম সাংবরলত ভারলা ও িহণরযাগয ককারনা
িন্থ আপনার সারর্ রাখার কচষ্টা করুন। রবরিষ করর
িাইখ আেু ল আযীয ইবন বায ও িায়ইখ মুহাম্মদ ইবন
সারলহ আল-উসাইমীন রহ.-এর িন্থসমূ হ কর্রক আপরন
হরজর সরেক রদক-রনরদথিনা রনরত পাররন।

4- সযারনিারী নযাপরকন ও গুরুত্বপূ ণথ ঔষধ সারর্
কনওয়া:
রবরিষ করর যারদর স্বাস্থযগত সমসযা আরছ, তারদর উরচৎ
কয ঔষধ তারদর সবসময় কসবন কররত হয় তা সারর্
রনরয় কনওয়া। কযমন, ডায়ারবরিস, হাইপার-রিনিন,
রক্তচাপ, মার্া বযর্া ইতযারদর ঔষধ সারর্ রনরয় কনওয়া
জরুরর।
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রতন. হরজর সফরর যাওয়ার সময় আপনার রবরিষ
করণীয়

5- হরজ কবর হওয়ার পূ বথ ক্ষরণ দু ’রাকাআত সালাত
পরড় এ সালারতর অসীলা রদরয় কদা‘আ কররত পাররন
যারত আল্লাহ আপনার যাবতীয় কাজ সফলভারব সম্পন্ন
কররন।

6- হরজ কবর হওয়ার সময় সফররর শুরুরত
যানবাহরন উরে সফররর কদা‘আ পড়া। সফররর কদা‘আ
হরচ্ছ:
ُ ْ َ ذ
َ َ َ ذ
ُذ
اذلحم َسخ َر َلَا وذا َو َ ا كنا
ِ ﴿سبحان، اهلل أكرب، اهلل أكرب،«اهلل أكرب
َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ ُ ُ ْ َ َ ذ َ َ ِّ َ َ ُ َ ُ َ َ ُ ذ ذ
يف َسف ِرنا وذا
ِ هل ق ِر ِنني * وإِنا ِىل ربنا لمنق ِهبون﴾ "اله م نا نسأل
ْ
ْْ ذ َ ذ
َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ِّ َ ذ ذ
َ
 اله م وون عهينا ساافرنا وذا، َو ِ َن ال َع َما ِع َ ا ت ْرىض،القوى
ال ِرب و
َْ َ َ َ ذ
ْ ذُذ
ْ
ُْ َ ْ َذ
َ
ذ
ُ
َ
، وال ِهيف ِة ِيف األو ِع،احب ِيف السف ِر
ِ  اله م أنت الصا،واط ِو عنا بعده
َ َُْ ْ ُ َ ْ ََْْ َ ََ َ ذ
َ ْ َ ْ َ ُ ْ ُ ِّ ذ ُ ذ
ب
ِ  وكآب ِة المنظر وسو ِء المنقه،اله م ين أعو بِ ِ ن وعثا ِء الساف ِر
ْ
َ
»ال َواألو ِع
ِ ِيف الم

উচ্চারণ: “আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু
আকবার। সু বহানাল্লাযী সাখখারা লানা হাযা ওমা কুন্না
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লাহূ মুকররনীন, ওয়া ইন্না ইলা রারববনা লামুনকারলবূ ন।
আল্লাহুম্মা ইন্না নাসআলু কা ফী সাফাররনা হাযাল রবররা
ওয়াত্ তাক্ওয়া, ওয়া রমনাল ‘আমারল মা তারদ্বা,
আল্লাহুম্মা

হাওরয়ন

‘আলাইনা

সাফারানা

হাযা

ওয়াতওরয় ‘আন্না বু‘দাহু, আল্লাহুম্মা আনতাস সারহবু
রফস সাফারর ওয়াল খারলফাতু রফল আহরল, আল্লাহুম্মা
ইরন্ন আ‘উযু রবকা রমন ওয়া‘সারয়স সাফারর, ওয়া
কাআবারতল মানযারর ওয়া সূ ওরয়ল মুনকালারব রফল
মারল ওয়াল আহল”।
“আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার।
কতই না পরবত্র কস মহান সত্তা রযরন আমারদর জনয
এিারক বিীভূ ত করর রদরয়রছন যরদও আমরা তা বিীভূ ত
কররত সক্ষম রছলাম না, আর আমরা অবিযই প্রতযাবতথন
করব আমারদর প্ররতপালরকর রনকি।” কহ আল্লাহ!
আমারদর এ সফরর আমরা আপনার রনকি কনককাজ
আর তাকওয়া এবাং কয কারজ আপরন সন্তুষ্ট এমন কাজ
প্রার্থনা করর। কহ আল্লাহ! আমারদর জনয এ সফররক
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সহজসাধয করর রদন এবাং এর দূ রত্বরক আমারদর জনয
হ্রাস করর রদন। কহ আল্লাহ! আপরনই সফরর আমারদর
সার্ী এবাং গৃরহ কররখ আসা পররবার পররজরনর খরলফা
বা স্থলারভরষক্ত (তারদর রক্ষণারবক্ষণকারী)। কহ আল্লাহ!
আমরা আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করর সফররর কেি হরত
এবাং অবারিত কষ্টদায়ক দৃ িয দিথন হরত এবাং সফর
হরত প্রতযাবতথনকারল সম্পদ ও পররজরনর ক্ষয়ক্ষরতর
অরনষ্টকর দৃ িয দিথন হরত।13
মরহলা হাজী সারহবার জনয যা বজথনীয়:
ইহরারমর আরগ ও পরর সবথাবস্থায় বজথনীয় রবষয়সমূ হ:
রকছু রকছু রজরনস এমন আরছ কযগুরলা ইহরাম অবস্থা
ছাড়াও হারাম। তারপর যরদ কসগুরলা ইহরাম অবস্থায়
করা হয় তখন কসিা গুরুতর অপরাধ বরল রবরবরচত হয়।
সু তরাাং হরজর ইহরাম বাধা বা সাংকল্প করার সারর্ সারর্
প্ররতযরক হাজী সারহবার উরচৎ এগুরলা কর্রক রনরজরক
কহফাজত করা। কযমন, রগবত, কচাগলরখারী, পররনন্দা,
13

সহীহ মুসরলম, হাদীস নাং ১৩৯২।
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পর-চচথা, রমর্যা কর্া, রমর্যা সাক্ষী, হারাম গান-বাজনা
কিানা, হারাম বস্ত্ত্তর রদরক তাকারনা, গারল-গালাজ অনযায়
আচরণ ও ঝগড়া ইতযারদ কর্রক রনরজরক সম্পূ ণথরূরপ
দূ রর রাখরত হরব। মহান আল্লাহ বরলন,
َ َ َ َ َ َ َ ََ ب
َ َٰ َ ُ ب َ َ ب ُ َ ب
َ َ
ِل
ِ ث ِ َو
ِ ل ِرف
ِ ج ِف
ِ ن ِٱۡل
ِ َّ ض ِفّي
ِ ََ ت ِف َمن ِف
ِ﴿ٱۡلجِ ِأشََََِ ِمعلوم ا
ب
َ َ
َ
َ
ُ
ُ
ب
َ
َ
َ ب
َ ِف
ِٱلِل
ُِ ِ ي ِ َي بعل بم ُِه
ِ ّن ِخ ب
ِ ج ِ َو َما ِتَف َعلوِ ِم
ِّ ٱۡل
ِ ّ ِ ِ َُ َج
ِ ف ُسَََو ِ ِ َو
ّ ِل
ُ َ
ب َب
ُ َ َٰ َ َ ب
َ َ َ ََََُ
َ ِي
َٰٓ ِ ون
﴾١٩٧ِ ب
ِّ َٰل ِٱۡلل َب
ِ ّ يأ و
ِّ ى ِ َوٱتق
ِ ٱلز دِّ ِٱتلقو
َِ ن ِخ ب
ِ ّ وتزودوِ ِفَإ
]١٧٩ :[ابلقرة

“হজ হয় সু রবরদত মাসগুরলারত। তারপর কয ককউ এ
মাসগুরলারত হজ করা রস্থর করর তার জনয হরজর সময়
স্ত্রী-সরোগ, অনযায় আচরণ ও কলহ-রববাদ করা যারব
না। কতামরা উত্তম কারজর যা রকছু কর আল্লাহ তা জারনন
আর কতামরা পারর্য় সাংিহ কর, অবিয তাকওয়াই কশ্রষ্ঠ
পারর্য়। কহ কবাধসম্পন্ন বযরক্তগণ! কতামরা আমারক ভয়
কর।” [সূ রা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৯৭]
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এ জনয মরহলা হাজী সারহবারদর উরচৎ কয সমস্ত
কর্াবাতথায় ককারনা উপকার কনই কস সমস্ত কর্া তযাগ
করর চলা। এরত করর রতরন অরনক পাপাচার কর্রক
রনরজরক রহফায়ত কররত পাররবন। রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বরলন,
ً
ن اكن يؤ ن باهلل وايلوم اآللر هيقع لريا أو يلصمت
“কতামারদর মরধয কয ককউ আল্লাহ ও আরখরাত রদরনর
ওপর ঈমান রারখ কস কযন কলযারণর কর্া বরল অর্বা
চুপ র্ারক”।14
সু তরাাং আপনার উরচৎ কাজ হরব অবসর সময়িুকু
তালরবয়া, আল্লাহর রযরকর, কুরআন রতলাওয়াত, সৎ
কারজর আরদি অসৎ কাজ কর্রক রনরষধ অর্বা ককারনা
মূ খথরক রকছু কিখারনার মাধযরম কািারনা। কয সমস্ত কর্াবাতথায় গুনাহ কনই তা বলা জারয়য হরলও কম বলা
উরচৎ।

14

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ৫৬৭২; সহীহ মুসরলম, হাদীস নাং ৪৭।
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ইহরাম অবস্থায় রনরষদ্ধ কাজসমূ হ:

1) মার্ার চুল কামারনা বা উোরনা অর্বা কয
ককারনাভারব তা দূ র করা যারব না। মহান আল্লাহ বরলন,
َ َ ُ ََ َب ُ ُ ُ َ ُ ب َ َ َب ُ َ بَ ب
]١٧١ :يَِمّل ُِه﴾ [ابلقرة
ِ َُّتِيبل ِغِٱل
َِٰ لَِتل ّقوِِر وسك ِمِح
ِ ﴿و
“আর যতক্ষণ পযথন্ত হাদী তার স্থারন না কপ ছারব ততক্ষণ
পযথন্ত কতামরা কতামারদর মার্া মুেন কররা না”। [সূ রা
আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৯৬]
অরধকাাংি আরলরমর মরত, িরীররর অনযানয অাংরির
চুরলর রবধানও একই প্রকার। সু তরাাং ইহরাম অবস্থায়
িরীররর ককারনা অাংরির চুলই কািরত বা ছাাঁিরত পাররব
না।

2) নখ কািা:
আরলমগণ এ বযাপারর একমত হরয়রছন কয, ইহরাম
অবস্থায় চুল কািা কযমন হারাম কতমরন নখ কািাও
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হারাম। তরব যরদ ককারনা কাররণ নখ কভরে যায় তরব
কসিা কফরল কদওয়ায় ককারনা কদাষ কনই।15

3)

গারয় বা কাপরড় সু গরি লাগারনা:

ইহরাম অবস্থায় গারয় বা কাপরড় সু গরি লাগারনা যারব
না। রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বরলরছন:
» وال الورس.«ال تهبسوا ن اثلياب شيئا مسه الزعفران
“কতামরা এমন কাপড় পররধান কররা না যারত জাফরান
বা ওয়ারস সু গরি কলরগরছ।”16
অনু রূপভারব এক সাহারব হরজর সময় তার বাহন কর্রক
পরড় মারা যায় তখন রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ
ওয়াসাল্লাম তারক কাফন কদওয়ার রনয়ম বরল কদওয়ার
সময় বরলরছরলন:
»«وال تقربوه طيبا
15

ইবন মুনরযর কৃত আল-ইজমা‘

16

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ১৩৪; সহীহ মুসরলম, হাদীস নাং ১১৭৭।
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“কতামরা এরক আতর বা সু গরি লারগও না”।17 তাই
সু গরিযু ক্ত বস্তু পররতযাগ কররত হরব। কযমন, সু গরিযু ক্ত
সাবান, সু গরিযু ক্ত পানীয় ও খাবার ইতযারদও পররতযাজয।

4)

কনকাব ও হাত কমাজা পররধান করা পররতযাগ

কররত হরব। কারণ, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ
ওয়াসাল্লাম বরলরছন:
»«ال تتنقب اأرأة احلرم (أحم اأحر ة ) وال تهبس القفازين
“ইহরাম অবস্থায় ককারনা মরহলা কনকাব পররব না,
অনু রূপভারব হাত কমাজাও লাগারব না”।18

5) রবরয়-িারদ করা বা করারনা ককানিাই করা যারব
না। রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বরলরছন:
» «ال ينكح اأحرم وال ينكح وال خيطب

17

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ১৭৪২; সহীহ মুসরলম, হাদীস নাং ১২০৬।

18

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ১৭৪১।
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“ইহরাম অবস্থায় ককউ রবরয় কররব না, রবরয় কদরব না,
রবরয়র প্রস্তাবও কররব না”।19 যরদ ককউ এ ধররনর কাজ
করর তরব তা ফারসদ/বারতল বরল পররগরণত হরব।

6) সহবাস বা এর সারর্ সাংরশ্লষ্ট প্রার্রমক কমথকাে
কযমন প্রবল আকাাংখা জরনত স্পিথ, চুমু ইতযারদ কর্রকও
দূ রর র্াকরত হরব। যরদ ককউ প্রার্রমক হালাল হওয়ার
(পার্র মারার) পূ রবথ সহবাস করর তরব স্বামী-স্ত্রী
উভরয়রই হজ বারতল হরয় যারব।

7) স্থল ভূ রমর রিকার করা বা রিকারর সহায়তা
করাও রনরষদ্ধ। আল্লাহ তা‘আলা বরলন,
َ َ
َ
َ
ُ َ ٱلص بي َُِِ َوأ
َ ِِلِ َت بق ُتلُو
َٰٓ ﴿
]٧٩ :نت بِمِ ُح َُ ِم ا﴾ [اأائدة
ِ ِِّينِ َ َم ُنو
َِ يأي ََاِٱَّل
“কহ ঈমানদারগণ! কতামরা ইহরাম অবস্থায় রিকার কররা
না”। [সূ রা আল-মারয়দাহ, আয়াত: ৯৫] পুরুষ ও মরহলা
উভয়ই এ ধররনর রিকার কর্রক রনরজরদররক দূ রর
রাখরত হরব। তরব কয সমস্ত প্রাণী কষ্টদায়ক কসগুরলা
19

সহীহ মুসরলম, হাদীস নাং ১৪০৯।
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মাররত ককারনা কদাষ কনই। ইবন উমার রারদয়াল্লাহু
আনহুমা বরলন,
« أمر الرساول صاا اهلل عهيه وساهم بقتع فس واسق يف احلع
» احلدأة والغراب والفأرة والعقرب واللكب العقور:واحلرم
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম পাাঁচ ধররনর
প্রাণীরক হালাল এলাকা এবাং হারাম এলাকা উভয় স্থারনই
হতযা করার রনরদথি রদরয়রছন, তা হরলা: রচল, কাক,
ইাঁদুর, সাপ-রবচ্ছু এবাং রহাংস্র কুকুর”।20
যরদ ককউ রনরষদ্ধ রবষয়গুরলা করর কফরল তার রক করা
উরচৎ?
ককারনা মরহলা যরদ ইহরাম অবস্থায় রনরষদ্ধ বস্তুগুরলা করর
কফরল তখন তার রতনরি অবস্থা র্াকরত পারর:

-

কস তা ভুরল বা অসাবধানতাবিত. অর্বা

কজারকৃত হরয় বা ঘুমন্ত অবস্থায় করর কফরল তরব তার
রকছু ই করার কনই। কস আল্লাহর কারছ ক্ষমা চাইরব। এ
20

মুসনারদ আহমাদ ২/৬৫
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সব অবস্থায় আল্লাহ তা‘আলা বান্দারক কয কদা‘আ রিরখরয়
রদরয়রছন তা হরলা: কদা‘আ
ََََ َ َُ ب َي َ َي َ َ ب ب
]٧٢١ :ينِاِأ بِوِأخ َطأنِا ا﴾ [ابلقرة
س
ِ ِ﴿ربنا
ّ لِتؤ خّذنِاِإّنِن
“কহ আমারদর রব! আমরা যরদ রবস্মৃত হই বা ভুল করর
বরস তরব কস জনয আপরন আমারদর পাকড়াও কররব না”
[সূ রা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৮৬] রকন্তু যখনই কসই
ওজর কিষ হরয় যারব তখন কর্রক আর তা করা যারব
না। কযমন মূ খথ বযরক্ত জানার পর, ঘুমন্ত বযরক্ত জািত
হওয়ার পর, রবস্মৃত বযরক্ত মরন হওয়ার পর কস ধররনর
গুনাহ আর কররত পাররব না।

-

আর যরদ ককউ ইহরাম অবস্থায় রনরষদ্ধ

কাজগুরলা ককারনা ওজর র্াকার কাররণ করর তরব কস
গুনাহ কর্রক মুরক্ত কপরলও তারক কসগুরলার জনয রফরদয়া
রদরত হরব। মহান আল্লাহ বরলন,
َ َ َ ُ َ َ َ ب ُ ُ ُ َ ُ ب َ َ َٰ َ ب ُ َ ب َ ب
َ َ
ُ
ِّنكم
ِ نِم
ِ يَِمّل ُهۥاِِف َمنَِك
ِ َُّتِيبل ِغِٱل
ِ لَِتل ّقوِِر وسك ِمِح
ِ ﴿و
ب
ََ َ ب َ َ َ ب
َ
َ
ٗ
َ ب
َ
ِص َيامِِأ ِوِص َُةةِِأ ِو
ّ ِمَّيض َاِأ بِوِبّه ِّۦيِأذىِمّنِ َرأ ّس َهّۦِفَفُّيَةِِمّن
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َ
ب
َ ُ َ ُُ َ َي
َ
جِ َف َماِ ب
َ لِ ب
ِّن
َِ ٱس َ َت بي َ َ َِ ِم
ِّ ٱۡل
ِ ّ ّنت بِم ِف َمن ِت َم َت َِع ِبّٱل ُع بم ََِة ِّإ
نسكِ ِفإّذِ ِأم
َ
ب
َ
َ
َ
َ َ ُ َ َ بَ ب َ َ ب َ ب
َ ِف
ِجِ َو َس بب َعةِِإّذ ِ َِر َج بع ُت بِم
ِّ ٱۡل
ِ ّ ِِامِثلَٰثةِّأيَام
ِ ي ُِِف ّصَي
ِّ ِيِفمنِل ِم
ِّ َُٱل
َ َ َ َ َ َ ب
]١٧١ :َشةَِِكرّلةِ﴾ [ابلقرة
كِع
ِ ت ّل
“আর কয পযথন্ত কুরবানীর পশু তার স্থারন না কপ রছ
কতামরা মার্া মুেন কররা না। কতামারদর মরধয যরদ ককউ
পীরড়ত হয় বা মার্ায় বযর্া হয় তরব রসয়াম রকাংবা সাদকা
অর্বা কুরবানীর দ্বারা ওিার রফরদয়া কদরব। যখন কতামরা
রনরাপদ হরব তখন কতামারদর মরধয কয বযরক্ত হরজর পূ রবথ
‘উমরা দ্বারা লাভবান হরত চায় কস সহজলভয ‘হাদী’
জরবহ কররব। রকন্তু যরদ ককউ তা না পায় তরব তারক
হরজর সময় রতন রদন এবাং ঘরর কফরার পর সাত রদন
এ পূ ণথ দি রদন রসয়াম পালন কররত হরব।” [সূ রা আলবাকারাহ, আয়াত: ১৯৬]
আর যরদ ককউ ইহরাম অবস্থায় রনরষদ্ধ কাজগুরলা
ইচ্ছাকৃতভারব করর তরব কস গুনাহগার, হওয়ার
পািাপারি কসগুরলার জনয সু রনরদথষ্ট রফরদয়া রদরত হরব।
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রফদয়া

কদওয়ার

কক্ষরত্র

ইহরাম

অবস্থায়

রনরষদ্ধ

বস্ত্ত্তগুরলারক আমরা চারভারগ ভাগ কররত পারর:
কয রনরষদ্ধ কাজ কররল শুধু গুনাহ হয় রফরদয়া
কদওয়ার রবধান রাখা হয়রন এবাং তা হরলা, রবরয় করা বা
কদওয়া। এরত বযরক্ত

গুনাহগার, হরব এবাং কস রবরয়

বারতল বা ফারসদ হরব রকন্তু ককারনা রফরদয়া রদরয় মুরক্ত
পাওয়ার রবধান রাখা হয় রন।
কয রনরষদ্ধ কাজ কররল একরি পূ ণথ উি, অর্বা
গরু রফদয়া রহরসরব জবাই কররত হয় তা হরলা, পার্র
কমরর প্রার্রমক হালাল হওয়ার পূ রবথ সহবাস করা। মূ লত:
এ ধররনর সহবারসর কাররণ কমাি চাররি কাজ করা
বাধযতামূ লক হরয় যায়:
এক. হজ বারতল হরয় যারব।
দু ই. রফরদয়া রদরত হরব, আর তা হরলা, একরি পূ ণথ উি,
বা গরু।
রতন. কয হজরি কররছ তা পূ ণথ কররত হরব।
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চার. আগামীরত কস হরজর কাজা কররত হরব।
কয রনরষদ্ধ কাজ কররল এর সমপররমাণ
প্ররতরবধান কররত হয়। আর তা হরলা, ককারনা স্থল প্রাণী
রিকার করা। কযমন, হররণ রিকার বা খররগাি রিকার
করা। এিা কররল রিকারকৃত প্রাণীর অনু পারত জন্তু
জবাই কররত হরব।
কয রনরষদ্ধ কাজ কররল সাওম (ররাযা) বা সাদকা
বা একরি ছাগল/দু ম্বা জবাই কররত হরব। আর তা হরলা,
উরল্লরখত রনরষদ্ধ কাজগুরলা বযতীত ইহরাম অবস্থায়
রনরষদ্ধ অনযানয কাজগুরলার রকছু করা। কযমন, রবনা
ওজরর মার্া কামারনা, আতর লাগারনা। ইতযারদ। করাজার
পররমাণ হরলা, রতনরদন। আর সাদকার পররমাণ হরলা,
ছয়জন রমসরকনরক রতন সা‘ পররমাণ খাবার কদওয়া।
(এক সা‘= কমপরক্ষ ২০৪০ িাম)।
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মরহলা হাজী সারহবার ইহরারমর কপািাক
মরহলারদর ইহরারমর কপািারকর কক্ষরত্র িরী‘আত ককারনা
কপািাক রনরদথষ্ট করর কদয়রন। অরনরকই মরন করর র্ারক
মরহলারা কসরলায়ার কারমজ পড়রত হরব বা তারদর
কপািাক সাদা হরত হরব। এ ধররনর ককারনা রনয়ম
িরী‘আত রনধথারণ করর কদয় রন।
সু তরাাং মরহলা ইহরারমর জনয তার স্বাভারবক কপািাকই
পররত পাররব। তরব তারক অবিযই িরী‘আত রনরষদ্ধ
কপািাক পররতযাগ কররত হরব। তার কপািাক আাঁি সাি,
এমন রমরহ কযন না হয় যারত িরীর স্পষ্ট হয় তা কখয়াল
রাখরত হরব। তরব সবরচরয় ভারলা হয় এমন কপািাক
পরা যা মানু রষর দৃ রষ্ট কাড়রব না। ককননা, এখারন পুরুষ
মরহলা কাছাকারছ অবস্থান করর র্ারক। কসৌন্দযথময়
কপািাক পরার মরধয রফতনায় পরড় যাওয়া এবাং কফরল
কদওয়ার ভয় আরছ।
তারপরও মরহলারা করয়করি কপািাক পররত পাররব না:
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১ ও ২- ইহরাম অবস্থায় মরহলারদর জনয হাত কমাজা ও
কনকাব পড়া হারাম:
কারণ, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বরলন,
“ইহরাম অবস্থায় মরহলারা কনকাবও পররব না, আবার
হাত কমাজাও পররব না।” সহীহ বুখারর: ১৭৪১ রকন্তু যরদ
অপরররচত পুরুষ মরহলারদর পাি রদরয় যায়, তরব মার্ার
ওড়না দ্বারা মুখ কঢরক রাখরত হরব। আরয়িা রারদয়াল্লাহু
আনহা বরলন, “পুরুষরা আমারদর পাি রদরয় কযত যখন
আমরা রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লারমর সারর্
ইহরাম অবস্থায় রছলাম, তখন আমারদর রনকিবতথী হরল
আমারদর প্ররতযরক মার্ার ওড়না মুরখর উপর রদতাম।
যখন তারা আমারদর পাি রদরয় চরল কযত, তখন আবার
মুরখর কর্রক কাপড় সরররয় রনতাম।”21
৩- ইহরাম অবস্থায় মরহলারা সু গরিযু ক্ত কাপড় বযবহার
কররত পাররব না। ‘আরয়িা রারদয়াল্লাহু ‘আনহা ইহরাম

21

আবু দাঊদ, হাদীস নাং ১৮৩৩।
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অবস্থায় বরলন, “কোাঁরির ওপর ককারনা কাপড় কদরব না,
কনকাব পররব না এবাং কয কাপরড় জাফরান ও ওয়াসথ
(এক ধররনর সু গরি) কলরগ আরছ, কস কাপড় পররধান
কররব না।”22
৪- ইহরাম অবস্থায় মরহলারদর জনয কযরকারনা ররের
কপািাক পরা জারয়য আরছ। কযমন, কারলা, লাল, সবুজ,
হলু দ ইতযারদ। অনয ররের কচরয় সবুজ বা সাদা ররের
ককারনা রবরিষত্ব কনই।
৫- ইহরাম অবস্থায় মরহলারা তারদর কাপড় বদরলরয়
পররষ্কার অনয ককারনা কাপড় পররত পাররব।
৬- ইহরাম অবস্থায় যরদ ককারনা মরহলা ভুরল অর্বা
অোতবিত কনকাব পরর, তরব তার ওপর ককারনা
কাফ্ফারা কনই এবাং তার হজ বা উমরাহ সরেক হরব।
ককননা, কাফ্ফারা শুধু মাত্র ঐ বযরক্তর জনয, কয হুকুম
জানার পরও রনরষদ্ধ কারজ হাত কদয়।
22

সহীহ বু খারী ২/৫৫৯।
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৭- ইহরাম অবস্থায় মরহলারদর জনয পা-রমাজা পরা
জারয়য আরছ। বরাং তা উত্তম। ককননা এর দ্বারা তার পা
কঢরক রাখা যারব।
মরহলা হাজী সারহবারা কীভারব হজ এবাং উমরাহ সম্পন্ন
কররবন?
এরত রতনরি রবষয় আরলাচনা করা হরব। আর তা হল:
এক.

তামাত্তু

হাজী

সারহবারদর

জনয

রবস্তাররত

পদরক্ষপসমূ হ।
দু ই. তামাত্তু হাজী সারহবারদর জনয সাংরক্ষপ্ত ও স্পষ্ট
নকিা।
রতন. রকরান ও ইফরাদ হাজী সারহবারদর জনয সাংরক্ষপ্ত
নকিা।
এক.

তামাত্তু’

হাজী

সারহবারদর

জনয

রবস্তাররত

পদরক্ষপসমূ হ:
এিা স্বীকৃত কর্া কয, কয বযরক্ত হাদী সারর্ রনরয় আরস
রন তার জনয সবরচরয় উত্তম হজ হরলা, তামাত্তু হজ।
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ককননা, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম এিা
করার জনয সাহাবারয় ককরামরক রনরদথি রদরয়রছরলন এবাং
বরলরছরলন: “যরদ আরম রপছরন যা করর এরসরছ তা নতুন
করর করতাম তরব আরম ‘হাদী’ রনরয় আসতাম না।’23
অর্থাৎ যরদ আরম এখন যা কদখরছ তা আরগ কদখতাম
এবাং আমার আবার নতুনকরর কাজ শুরু করার সু রযাগ
র্াকত তরব আরম রকরান হজ না করর তামাত্তু হজ
করতাম। এবাং হজ ও উমরার মাঝখারন ইহরাম কছরড়
হালাল হরয় কযতাম।
উমরা অর্বা হরজর ইহরাম হওয়ার আরগ মরহলারদর
জনয যা রকছু মুস্তাহাব
কগাসল করা: মরহলারদর মরধয কারও যরদ হারয়য অর্বা
রনফাস র্ারক, তবুও কগাসল করা যারব। ককননা,
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম আসমা রবনরত
‘উমাইসরক যখন তার সন্তান মুহাম্মাদ ইবন আরব
23

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ১৫৬৮সহীহ মুসরলম, হাদীস নাং ১২১৬
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বকররর জন্ম হরলা তখন বলরলন: “কগাসল কর, কাপড়
রদরয় ভারলা করর কবাঁরধ নাও এবাং ইহরাম কর।”24
গারয় সু গরি বযবহার করা: রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ
ওয়াসাল্লারমর স্ত্রী-গণ ইহরাম করার আরগ গারয় সু গরি
কমরখ রনরতন। রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম
তারদর কদখরতন, রকন্তু রকছু বলরতন না। ‘আরয়িা
রারদয়াল্লাহু ‘আনহা বরলন, “আমরা যখন রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লারমর সারর্ মক্কায় কযতাম
তখন ইহরারমর আরগ আমারদর কপারল সু গরি কমরখ
রনতাম। যরদ ককউ কঘরম কযত, তরব তা মুখ রদরয় গরড়রয়
পড়ত। রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম তা
কদখরতন, রকন্তু রনরষধ কররতন না।”25

24

সহীহ মুসরলম, হাদীস নাং ১২১৮।

25

সু নান আরব দাউদ হাদীস নাং ১৮৩০।
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পররষ্কার পররচ্ছন্ন হওয়া: আর তা রবরভন্নভারব হওয়া যায়।
কযমন, নখ কািা, বগরলর চুল উরেরয় কফলা, নারভর
রনরচর চুল কািা ইতযারদ।
কমরহরদ লাগারনা: ইহরারমর আরগ কমরহরদ লাগারনা কযরত
পারর।
আর এ কাজগুরলা মুস্তাহাব, ওয়ারজব নয়। ‘সমস্ত উলামা
একমত হরয়রছন কয, কগাসল করা বারদ ইহরাম করা
জারয়য এবাং ইহরারমর আরগ কগাসল করা ওয়ারজব
নয়।’26
ইহরাম অবস্থায় মরহলারদর কপািাক:
এরপর মরহলা তার স্বাভারবক সাংযত কপািাক পরর
কনরব। িরী‘আত সমরর্থত কয ককারনা কপািাকই পরর কস
ইহরাম কররত পারর। আরলমগণ এ বযাপারর একমত

26

ইবনু ল মুনরযর, আল-ইজমা‘
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হরয়রছন কয, মরহলা তার কারমজ, ওড়না এবাং কসরলায়ার,
পা কমাজা সহ ইহরাম কররত পারর।27
তরব কস তার কচহারা ঢাকার জনয কনকাব বা ওড়না অর্বা
অনয ককারনা কাপড় পররত পাররব না। অনু রূপভারব কস
হাত কমাজা পররত পাররব না। রকন্তু যখন মাহরাম ছাড়া
অনয ককউ তার রদরক তাকারনার সোবনা র্াকরব তখন
কস মার্ার ওপর কর্রক কিরন তার কচহারারক কঢরক
রাখরব। কযমনরি আরয়িা রারদয়াল্লাহু ‘আনহা ও রাসূ রলর
স্ত্রী-গণ এবাং সালরফ সারলহীরনর স্ত্রী-গণ করররছরলন।
পুরুরষর মরতা মরহলাও িরী‘আত রনধথাররত স্থান কর্রক
ইহরাম বাাঁধরব। হজ ও উমরার জনয কস এ সমস্ত মীকাত
অরতক্রম কারলই ইহরাম বাাঁধরত হরব। এ স্থানগুরলা
হরচ্ছ: মদীনাবাসীরদর জনয রজল-হুলাইফাহ, (আবইয়ারর
আলী),

রসররয়াবাসীরদর

জনয

জুহফা

(রারবগ)

ইয়ামনবাসীরদর জনয ইয়ালমলম, নাজদবাসীরদর জনয
27

ইবনু ল মুনরযর: আল-ইজমা‘ পৃ . ১৮
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ক্বারনু ল মানারযল আর ইরারকরদর জনয যারত ইরক
নামক স্থানসমূ হ।28 আমরা পূ বথাঞ্চরলর অরধবাসীরা যরদ
সরাসরর মক্কায় যাওয়ার রনয়ত করর তরব ইয়ামরনর
মীকাত অনু সরণ করর আমারদররক ‘ইয়ালমলম’ কর্রক
ইহরাম বাাঁধরত হরব। রকন্তু এ স্থানরি কযরহতু কজোর
একিু আরগ এবাং এখারন রবমান অরপক্ষা করার মত
অবস্থা

র্ারক

না

তাই

আমারদররক

আমারদর

রবমানবন্দররই ইহরাম কবাঁরধ উেরত হরব। আর যরদ
আমরা সরাসরর মক্কায় না রগরয় মরদনা িরীরফ আরগ যাই
তরব আমারদররক মরদনায় রগরয় কসখানকার অরধবাসীরদর
নযায় ‘রজলহুলাইফা’ তর্া আবইয়ারর আলী কর্রক ইহরাম
বাাঁধরত হরব।
আর যরদ ককারনা মরহলা এ সমস্ত মীকাত-এর রভতরর
অবস্থান করর তরব কস তার ঘর কর্রকই হরজর ইহরাম
বাাঁধরব। কযমন, মক্কা ও কজোর অরধবাসীরা তারা তারদর
ঘর কর্রকই হরজর ইহরাম বাাঁধরব। রকন্তু মক্কাবাসীরা যরদ
28

সহীহ মুসরলম, হাদীস নাং ১১৮৩।
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উমরার ইহরাম করর তরব তারদররক কমপরক্ষ সবরচরয়
কারছর হালাল এলাকায় কযরত হরব যারক আমরা
‘মসরজরদ আরয়িা’ বা তান‘য়ীম বরল র্ারক।
মরন রাখা আবিযক কয, মীকাত কর্রক ইহরাম বাাঁধা
সু ন্নাত। যরদ ককউ তার পূ রবথই ইহরাম বাাঁরধ তরব তার
ইহরাম শুদ্ধ হরব যরদও তার একরি সু ন্নাত বাদ পরড়
কগল।
ককউ ইহরাম বযতীত মীকাত অরতক্রম কররল তারক
মীকারত রফরর কযরত হরব এবাং পুনরায় ইহরাম বাাঁধরত
হরব। আর যরদ মীকাত অরতক্রম করার পর ইহরাম বাাঁরধ
তাহরল তারক একরি ছাগল পশু সাদকা কররত হরব। যা
কস রনরজ কখরত পাররব না। হারাম এলাকার ফরকররদর
মারঝ রবরলরয় রদরত হরব।
ইহরাম বাধার জনয রবরিষ ককারনা সালাত কনই, তরব
ককারনা ফরয বা নফল সালারতর পরর ইহরামরি হওয়া
মুস্তাহাব। কযমন, তারহয়যাতুল অযু , বা তারহয়যাতুল
মসরজদ বা চািরতর সালাত বা রবতররর সালাত-এর পরর
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ইহরাম বাাঁধা। হাদীরস এরসরছ, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বরলরছন:
 واع،  صااع يف وذا الوادحم اأبار: قال،أتاين الهيهة آت ن ريب
.عمرة يف حجة
“এ রারত্ররত আমার রনকরি এক আগন্তুক (রফররিতা)
এরস আমারক বরলরছ, এ উপতযকায় সালাত পড়ুন এবাং
বলু ন: হরজর সারর্ উমরার রনয়ত কররছ”।29
সালারতর পরর ইহরাম বাধার জনয মরন মরন রনয়ত বা
দৃ ঢ় সাংকল্প করর রনরত হরব। তারপর ককারনা ধররনর
হজ আদায় কররছ তা মুরখ বলা সু ন্নাত। কযমনরি
উপররাক্ত হাদীরস এরসরছ।
যরদ তামাত্তু হজ করার ইচ্ছা করর তরব কস কযন বরল,
ً ُ َ
“ ذبليْ ع ْم َرةলাববাইকা ওমরাতান” বা “আরম উমরাহ
আদারয়র জনয হারযর হরচ্ছ”। তারপর তালরবয়া পাে
কররত হরব। তালরবয়া হরলা:
29

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ১৪৬১; সহীহ মুসরলম, হাদীস নাং ১৩৪৬।

 58 

ْ َ َ َ َ َ َ َ َ ذ
َ ْ
 ِن احل َ ْم َد َواَلِّع َمة، ْرشيْ ل ذبلي
ِ ال
َ
.»

ْ َ ذبلي، َ ُْ ذم َ ذبلي
َ َ ْ َ َ َ
رشي ل
ِ ال

َذْ َ َ ذ
«بلي اله
ْ ُْ َ َ َ
ل والمه

“লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা িারীকা
লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হামদা ওয়ান-রন‘মাতা লাকা
ওয়াল মুলক, লা িারীকা লাকা”।30
অর্থাৎ কহ আল্লাহ! আপরন কয জনয আমারক আসার
আহবান জারনরয়রছন আরম কস জনয হারযর, সদা হারযর।
আরম সদা উপরস্থত, আরম কঘাষণা কররছ কয, আপনার
ককারনা িরীক কনই। আরম এও কঘাষণা কররছ কয,
যাবতীয় হামদ তর্া সগুরণ প্রিাংসার অরধকারী রহরসরব
প্রাপয প্রিাংসা শুধু আপনারই, অনু রূপভারব যাবতীয়
রনয়ামাতও আপনার। কযমরনভারব সব ধররনর ক্ষমতা ও
প্ররতপরত্ত আপনারই। আপনার ককারনা িরীক কনই।
আপরন বযতীত আর ককউ এগুরলা কপরত পারর না।

30

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ১৪৭৪; সহীহ মুসরলম, হাদীস নাং ১১৮৪।
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এ তালরবয়া পাে করা অতযন্ত জরুরর। কবরি কবরি করর
তালরবয়া পাে করুন। তরব উচ্চ স্বরর নয়। মরহলারা
তালরবয়া পারের সময় তারদর স্বর উচ্চ কররব না।
ইহরাম করার পর-পরই তার ওপর রকছু রবষয় পররতযাজয
হরয় পরড়। যা আমরা ইরতপূ রবথ আরলাচনা করররছ।
তারপর যখন ইহরামকারী হাজী সারহবা মসরজরদ হারারম
কপ ছারবন তখন আপনার ডান পা রদরয় মসরজরদ প্ররবি
করুন এবাং রনরনাক্ত কদা‘আ পাে করুন:
ُُ ْ ْ ْ ذُ ذ
ُ َ ََ ُ ذ ُ َ ذ
،ل ن ْو ِيب
ِ ول ا
ِ «ِمْسِب ا
ِ  والصالة والسالم ىلع رس،هلل
ِ  اله م اغ ِفر،هلل
ْ
َ
ْ
ْ
ُ ، َ محتا
َ أع ْو ُ بااهلل
َ ْ َ َ َ ْ ْ وافتَ ْح
،الع ِظيْ ِم وبِ َوج ِ ا ِه الك ِريْ ِم
ِ ِ
ِ ل أبواب ر
ِ
ْ
َ ذ
َ
َ الشيْ َطان
»الرجيْ ِم
 ِ ن،َوب ِ ُسه َطانِ ِه الق ِدي ْ ِم
ِ
উচ্চারণ: “রবসরমল্লাহ, ওয়স্-সালাতু ওয়াস্-সালামু ‘আলা
রাসূ রলল্লাহ্, আল্লাহুম্মাগরফর লী যু নূবী, ওয়াফ্তাহ্ লী
আব্ওয়াবা রাহমারতকা, আ‘ঊযু রবল্লারহল ‘আযীম ওয়া রব
ওয়াজরহরহল কারীম, ওয়ারব সু লত্বারনরহল ক্বাদীম, রমনাশ্
িাইত্বারনর রাজীম।”
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তারপর যখন কা‘বার কারছ কপ ছরবন তখন তাওয়াফ
শুরু করার আরগ তালরবয়া পাে করা বি করর রদরত
হরব।
তারপর হাজারর আসওয়ারদর কারছ এরস সেব হরল তা
স্পিথ করুন, আর যরদ সেব না হয় তরব হাজারর
আসওয়ারদর কসাজা হরয় কসরদরক হাত রদরয় ইিারা করর
বলরবন:

ْ
ُ بسم اهلل َو
ُ َ اهلل أَ ْك
رب
ِ ِ

উচ্চারণ: “রবসরমল্লারহ ওয়াল্লাহু আকবার।” তারপর
কা‘বারক বাম পারি কররখ সাত বার তাওয়াফ করুন।
আর যরদ তাওয়ারফর সময় রুকরন ইয়ামানীর কারছ
যাওয়া সেব হয়, তরব তা স্পিথ করুন, নইরল হাত দ্বারা
ইিারা করা বযতীত এরগরয় যান। তারপর রুকরন ইয়া
মানী এবাং হাজারর আস্ওয়ারদর মাঝখান রদরয় পার
হওয়ার সময় এই আয়াতরি পাে করুন:
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ي
َ
ٗ
ٗ
ب
ِب
ِ َ ف ِٱٓأۡلخ ََِّة ّ ِ َح َسََ َن ِة ِ َوة َّنا ِ َعذ
ِ ّ ف ِٱدلن َيا ِ َح َسََ َن ِة ِ َو
ِ ّ ِ ﴿ َر َب َنِا ِ َ ت َّنا
]٧٠١ :ارّ﴾ [ابلقرة
ِ َٱنل
উচ্চারণ: “রাব্বানা আরতনা রফ দ দু রনয়া হাসানাতান, ওয়া
রফল আরখরারত হাসানাতান, ওয়া রক্বনা ‘আযাবান নার।”
অর্থাৎ “কহ আমারদর রব! আমারদররক দু রনয়ারত কলযাণ
দান করুন এবাং আরখরারত কলযাণ দান করুন এবাং
আমারদররক আগুরনর িারস্ত কর্রক রক্ষা করুন।” [সূ রা
আল-বাকারাহ, আয়াত: ২০১]
এ কদা‘আ বযতীত তাওয়ারফর সময় সু রনরদথষ্ট ককারনা
কদা‘আ কনই। অরনরক প্ররত তাওয়ারফর জনয রবরভন্ন
কদা‘আ বতরর করর রনরয়রছ, কসগুরলার ককারনা অরস্তত্ব
কনই। এগুরলা পড়া বাদ রদরয় আপরন আপনার ভাষায়
যত কবরি পাররন কদা‘আ করুন। আর যরদ কুরআন পাে
কররন অর্বা অনয ককারনা কদা‘আ পাে কররন তরব
ককারনা ক্ষরত কনই।
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যখন তাওয়াফ সমাপ্ত হরব, তখন মাকারম ইবরাহীমরক
সামরন রনরয় রকবলার রদক হরয় দু ই রাকাত সালাত
আদায় করুন। প্রর্ম রাকারত সূ রা আল-ফারতহার পরর
সূ রা কারফরূন বা কুল ইয়া আইয়ু হাল কারফরূন এবাং
রদ্বতীয় রাকারত সূ রা আল-ফারতহার পর সূ রা আলইখলাস বা কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ দ্বারা পড়া সু ন্নাত। তরব
অনয সূ রা দ্বারাও পড়া যারব। আর যরদ মাকারম ইব্রাহীরমর
কারছ সালাত পড়রত না পাররন, তরব হারাম িরীরফর
কয ককারনা স্থারন এই সালাত পড়া কযরত পারর।
তাওয়ারফর বযাপারর মরহলারদর রবরিষ রকছু রনরদথিনা:
১- তাওয়ারফর জনয পরবত্রতা িতথ। ককারনা মরহলা হারয়য
বা রনফাস অবস্থা অর্বা রবনা অজুরত তাওয়াফ কররত
পাররব না। আরয়িা রারদয়াল্লাহু ‘আনহা তাাঁর হরজর সময়
হারয়য এরস কগরল রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ
ওয়াসাল্লাম তারক বরলরছরলন:
.» غري أن ال تطويف حىت تط رحم،«ا عيل كما يفعع احلاج
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“হাজীরা যা করর তুরমও তা কররা, তরব পরবত্র না হরয়
বায়তুল্লাহর তাওয়াফ কররা না”।31
২- মরহলা হাজী সারহবা ‘রামল’ কররব না। রামল হরলা
উমরার তাওয়াফ এবাং হরজর তাওয়ারফ কুদু রমর প্রর্ম
রতন চক্কররর সময় ঘন ঘন পা কফরল িরক্ত প্রদিথন করর
তাওয়াফ করা। এরি পুরুষরদর জনয সু ন্নাত। মরহলারদর
জনয নয়।
৩- অনু রূপভারব মরহলা হাজী সারহবগণ ‘ইযরতবা’ও
কররব না। ‘ইযরতবা’ হরলা, উমরার তাওয়াফ এবাং
হরজর তাওয়ারফ কুদু রমর প্রর্ম রতন চক্কররর সময়
গারয়র চাদররক ডান বগরলর নীরচ রদরয় রনরয় কাাঁরধর
ওপর এমনভারব রাখা কযন ডান কাাঁধ কখালা র্ারক।
এরিও শুধু পুরুষরদর জনয প্ররযাজয, নারীরদর জনয নয়।
৪- মরহলারদর উরচৎ রভরড়র সময় কা‘বার পাশ্বথরদি
কর্রক একিু দূ র রদরয় তাওয়াফ করা যারত পুরুষরদর

31

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ২৯৯; সহীহ মুসরলম, হাদীস নাং ১২১১।
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সারর্ ধাক্কাধারক্ক বা রমরলরমরি যাওয়ার সোবনা না
র্ারক।
৫- হাজারর আসওয়ারদর রনকি পুরুষরদর সারর্ কমলাকমিা কর্রক মরহলারদর রবরত র্াকরত হরব এবাং হাজারর
আস্ওয়ারদ চুরমা খাওয়ার জনয পুরুষরদর সামরন মুখ
কখালা জারয়য হরব না। ককননা, এরি গুরুতর অনযায়
এবাং রবরভন্ন সমসযা সৃ রষ্ট কররত পারর।
৬- তাওয়াফ, সা‘ঈ এবাং অনযানয সময় পর পুরুরষর
সামরন মুখ কখালা রাখা, পদথাহীন অবস্থায় র্াকা এবাং
সাজ-সজ্জা প্রকাি করা রনিঃসরন্দরহ গুনারহর কাজ।
রবরিষ করর হাজারর আসওয়ারদ চুরমা কদওয়ার সময়।
লক্ষণীয় কয, হারারমর মরধয রফতনা সৃ রষ্ট করা সবরচরয়
বড় গরহথত কাজ। আল্লাহ তা‘আলা বরলন,
َ َ بُ ب
بَ ُ ب
ََ ُ ب
]٧٩ :ّنِ َعذ بِِأ َّلمِ﴾ [احلج
ِ ۡلادِِبّظلمِِنذّة ِهِم
ّ ﴿ومنِي َّ ِدِفّي ِهِّبّإ
“আর কয কসখারন সীমালাংঘন করর পাপ কারজর ইরচ্ছ
করর, তারক আরম আস্বাদন করাব যন্ত্রণাদায়ক িারস্ত।”
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[সূ রা আল-হজ, আয়াত: ২৫] অরনক মরহলা এভারব
কবপদথা হয় চলার জনয হারারমর মত স্থারন রনরজও
গুনাহগার, হয়, অনযরদররকও গুনাহগার, করর।
৭- কয সময়গুরলারত পুরুষরা কা‘বার পারি কম র্ারক,
কস সময়গুরলারত তাওয়াফ কররত মরহলারদর কচষ্টা
চালারত হরব। আতা ইবন আরব রাবাহ্ বরলন, নবী
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লারমর স্ত্রী-গণ তাওয়ারফর
সময় পুরুষরদর সারর্ রমিরতন না। আরয়িা রারদয়াল্লাহু
আনহা যখন তাওয়াফ কররতন, তখন রতরন পুরুষরদর
কর্রক দূ রর র্াকরতন। এক মরহলা তারক বলল, চলু ন,
আমরা হাজারর আসওয়ারদর রনকি যাই। তখন রতরন
বলরলন: ‘আমার কাছ কর্রক চরল যাও।’ রতরন কযরত
রারজ হনরন। 32 উমর রারদয়াল্লাহু আনহু মরহলারদর
পুরুষরদর সারর্ রমিরত মানা করররছরলন। একদা

32

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ১৫৩৯।
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কদখরলন, এক পুরুষ মরহলারদর সারর্ তাওয়াফ কররছ।
তখন রতরন তারক ছরড় রদরয় মাররলন।33
তারপর সা‘ঈ করার স্থারন যারব এবাং যখন সাফা
পাহারড়র কারছ কপ ছারব তখন বলরব:
َ َ َ ب
َ ي
َ َ َ ب َ َ بَب َ َ ب
ََِِ تِأ ِوِّٱع َت َم
ِ جِٱۡلي
ِ ن ِح
ِ ٱلِلِّفم
ِ ِ َِّ ّ ٱلصَََفا ِ َوٱل َم بَ َوِةَ ِمّن ِش َ َعار
ِن
ِ ّ ﴿إ
َ
َ َ َُ ََ
َ
َ ََ َ َ َٗ َ َ َ َ َ َ َ ب
َِِّك
ِ ٱلِلِشا
ِ ِن
ِ ّ عِخياِفإ
ِ فِب ّ َّمِا اِومنِتطو
ِ احِ َعل بي ِهِّأنِ َي َط َو
ِ لِجن
ِ ف
]١٩٢ :﴾ [ابلقرة١٥٨َِِعل ّيم
উচ্চারণ:

“ইন্নাস্

সাফা

ওয়াল

মাওথয়াতা

রমন

িা‘আ’ইররল্লারহ ফামান হাজ্জাল বাইতা আও ই‘তামারা
ফালা জুনাহা ‘আলাইরহ আন ইয়াত্তাওয়াফা রবরহমা
ওয়ামান তাত্বাওওয়া‘আ খাইরান ফা ইন্নাল্লাহা িারকরুন
‘আলীম।” [সূ রা আল-বাকারাহ আয়াত: ১৫৮]
এ প্রর্মবারই শুধু এ কদা‘আ পড়রত হরব। তারপর হাজী
সারহবা কা‘বার রদরক মুখ করর দাাঁড়ারবন এবাং দু ’হাত
উপরর উরেরয় আল্লাহর প্রিাংসা কররবন এবাং যা ইচ্ছা
33

ফারকহী: আখবারু মাক্কািঃ ১/২৫২
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কদা‘আ

কররবন।

রাসূ লুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু

আলাইরহ

ওয়াসাল্লাম এ সমরয় রতনবার ‘আল্লাহু আকবার’ বলরতন
তারপর কয কদা‘আ কররতন তা হরলা,
ْ ََُ ُ ْ ُْ َُ َُ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ ُ
ََ ذ
َ ُ
 َوو َو َىلع،هل احل َ ْم ُد
 هل المه و،رشي هل
ِ «آل هل ال اهلل وحاده ال
ََ ذ
َ ْ َ ِّ ُ
َ َ َ ََ ُ َ ْ َ ََْ ُ َ ْ َ ُ
،صاا عبْ َد ُه
 ون، أنز وعده،هل ال اهلل وحده
 آل،يشء اا ِدي ْر
ك
َ
ْ
ْ
ْ
َ
َ َو َو َز َم األح َز
.»اب َوحد ُه
উচ্চারণ: “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা িারীকা লাহু,
লাহুল মুল্কু ওয়ালাহুল হাম্দু ওয়াহুওয়া ‘আলা কুরল্ল
িাই’ইন ক্বাদীর। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু, আনজাযা
ওয়া‘দাহু ওয়া নাসারা ‘আোহু ওয়াহাযামাল আহযাবা
ওয়াহ্দাহু।”
তারপর মারওয়ার রদরক যারব। মারওয়ায় কপ ছার সারর্
সারর্ তার এক চক্কর পূ ণথ হরয় যারব। তারপর এভারব
সাফা এবাং মারওয়ার মারঝ সাত চক্কর লাগারব। সা‘ঈর
সমরয় মরন যা ইরচ্ছ হয় কদা‘আ কররব। ইচ্ছা কররল
সু ন্নাত কমাতারবক রযরকর, কুরআন পােও কররত পারর।
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মরন রাখা দরকার কয,

1- সা‘ঈর জনয পরবত্রতা িতথ নয়, তরব পরবত্র র্াকা
মুস্তাহাব।

2- মরহলা হাজী সারহবাগণ দু ই সবুজ রচ হ্নর
মাঝখারন কদৌড়ারবন না। কারণ মরহলাগণ কদৌড়ারল তা
তারদর জনয কবপদথা হওয়ার কারণ হরয় দাাঁড়ায়।

3- অনু রূপভারব মরহলা হাজী সারহবগণ সাফা ও
মারওয়া পাহারড়র উপররও উেরবন না। ইবন উমর
রারদয়াল্লাহু ‘আনহুমা বরলন, “মরহলাগণ সাফা ও মারওয়া
পাহারড় চড়রব না এবাং উচ্চ স্বরর তালরবয়াও পাে কররব
না”34

4- সা‘ঈ কিষ করার পর মরহলাগণ তারদর চুরলর
সমস্ত কবরণ হরত এক অেুরলর মার্া পযথন্ত (এক
কসরিরমিার পররমাণ) কছাি কররবন।

34

দারু কুতনীিঃ ২/২৫৯, বাইহাকীিঃ ৮৮২১
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আর এভারবই মরহলা হাজী সারহব তার উমরার কাজ
সমাধা করার মাধযরম হালাল অবস্থায় উপনীত হরবন এবাং
পূ রবথ যা যা তার ওপর হারাম রছল তা আবার হালাল হরয়
যারব।
তরব মরন রাখরত হরব কয, মরহলাগণ কযন তারদর চুল
কািার জনয ককারনা কবগানা পুরুরষর সামরন তা না করর।
বরাং এমনভারব কররব যারত ককউ তার চুল না কদরখ।
তামাত্তু হজকারী হাজী সারহবার জনয হরজর কাযথাবলী:
রযলহজ মারসর আি তাররখ চা-িরতর সময় মরহলা হাজী
সারহবা কয কযখারন আরছ কসখান কর্রকই হরজর ইহরাম
বাাঁধরবন। ইরতপূ রবথ উমরাহ এর ইহরাম বাধার পূ রবথ যা
যা করররছন এখনও তাই কররবন। অর্থাৎ কগাসল, সু গরি
এবাং পররষ্কার পররচ্ছন্নতা লাভ করার পর হরজর জনয
ً
দৃ ঢ় সাংকল্প করর বলরবন:  بلي حجاঅর্থাৎ, কহ আল্লাহ!
আরম হরজর জনয হারযর। হারযর।
তারপর রনরনাক্ত তালরবয়া পাে কররবন:
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َ َ َ َ ْ ِّ َ َ ْ َ ْ َ َ ذ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ ذ ْ َ ذ
 ِن احلمد واَلعمة ل، رشي ل بلي
ِ  بلي ال،
َ َ
.» ل

ْا َلهذ ُ ذم َ ذبلي
َ ْ َ َ
رشي
ِ ال

َ َْذ
«بليا
َ ْ ُْ َ
والمه

“লাববাইকা আল্লাহুম্মা লাববাইক, লাববাইকা লা িারীকা
লাকা লাববাইক, ইন্নাল হামদা ওয়ান-রন‘মাতা লাকা
ওয়াল মুলক, লা িারীকা লাকা”।35
অর্থাৎ কহ আল্লাহ! আপরন কয জনয আমারক আসার
আহবান জারনরয়রছন আরম কস জনয হারযর সদা হারযর।
আরম সদা উপরস্থত, আরম কঘাষণা কররছ কয, আপনার
ককারনা িরীক কনই। আরম এও কঘাষণা কররছ কয,
যাবতীয় হামদ তর্া সগুরণ প্রিাংসার অরধকারী রহরসরব
প্রাপয প্রিাংসা শুধু আপনারই, অনু রূপভারব যাবতীয়
রনয়ামতও আপনার। কযমরনভারব সব ধররনর ক্ষমতা ও
প্ররতপরত্ত আপনারই। আপনার ককারনা িরীক কনই।
আপরন বযতীত আর ককউ এগুরলা কপরত পারর না।

35

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ১৪৭৪; সহীহ মুসরলম, হাদীস নাং ১১৮৪।
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তারপর যরদ রতরন রমনার বাইরর অবস্থানকারী হন তরব
রমনায় চরল যারবন কসখারন কজাহর, আসর, মাগররব, ইিা
এবাং ফজররর সালাত আদায় কররবন। কজাহর ও আসর
এবাং ইিার সালাতরক কসর রহরসরব দু ’রাকাত পড়রবন।
তারপর নয় (৯) তাররখ (‘আরাফারতর রদন) সূ যথ উদরয়র
পর রমনা কর্রক ‘আরাফারত রওনা কদরবন। নামীরানামক স্থারন যরদ সেব হয় তরব সূ যথ কহরল যাওয়া পযথন্ত
ওখারন অবস্থান করা সু ন্নাত। সেব না হরল আরাফারতই
চরল যান। ‘আরাফারত সূ যথ কডাবা পযথন্ত অবস্থান কররত
হরব এবাং কজাহর ও আসররর সালাত একসারর্ কসর
অর্থাৎ দু ’রাকাত করর কজাহররর সমরয় আদায় করুন।
(কজাহররর আজান রদরল কজাহররর দু ’রাকাত সালাত
আদায় করার পর আবার আসররর ইকামত রদরয়
আসররর সালাত কজাহররর সারর্ দু ’রাকাত আদায়
করুন। এ দু ই সালারতর মাঝখারন ককারনা সু ন্নাত সালাত
কনই)
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মরন রাখা আবিযক কয, দু ’সালাত একসারর্ আদায় করা
এবাং কসর তর্া চার রাকা‘আরতর ফরয সালাত দু রাকাত
পড়া নারী-পুরুষ সকল হাজী সারহবরদর জনয প্ররযাজয।
এমনরক যরদ ককারনা হাজী মক্কা বাসীও হন।
‘আরাফারত অবস্থান কররত হরল পরবত্রতার প্ররয়াজন হয়
না। ‘আরয়িা রারদয়াল্লাহু ‘আনহা হারয়য রহরসরব
‘আরাফারত অবস্থান করররছরলন।
‘আরাফারত কপ ছারনার পর কবরি কবরি করর কদা‘আ,
রযরকর-আযকার এবাং কুরআন রতলাওয়াত করুন। আর
‘আরাফারতর রদরনর কদা‘আই সরবথাত্তম কদা‘আ। ককননা,
রাসূ লুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু

আলাইরহ

ওয়াসাল্লাম

বরলন,

“সরবথাত্তম কদা‘আ হল আরাফারতর রদরনর কদা‘আ, আর
আরম এবাং আমার পূ রবথর নবীগণ যা বরলরছ এর মরধয
সরবথাত্তম হল:
ْ ََُ ُ ْ ُْ َُ َُ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ ُ
ََ ذ
َ ُ
 َوو َو َىلع،هل احل َ ْم ُد
 هل المه و،رشي هل
ِ «آل هل ال اهلل وحاده ال
َ ْ َ ِّ ُ
»يشء ا ِدي ْر
ك
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উচ্চারণ: “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা িারীকা লাহু
লাহুল মুল্কু ওয়ালাহুল হাম্দু ওয়াহুওয়া ‘আলা কুরল্ল
িাই’ইন ক্বাদীর।”
অর্থাৎ “একমাত্র আল্লাহ ছাড়া ককারনা ইলাহ্ বা মা‘বুদ
কনই, তাাঁর ককারনা িরীক কনই, যাবতীয় ক্ষমতা, প্ররতপরত্ত
ও রাজত্ব তাাঁরই, রতরন সমস্ত প্রিাংসার অরধকারী এবাং
রতরন সব রকছু র ওপর ক্ষমতাবান।”36
কদা‘আ করার সময় রনরনাক্ত রবষয়গুরলা কখয়াল রাখা
দরকার:

1- রকবলামুখী হওয়া।
2- হাত তুরল কদা‘আ করা।
3- কদা‘আ করার সময় মন কর্রক করা।
4- বুরঝ কদা‘আ করা।

36

রতররমরজ : ৩৫৮৫
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5- বার বার কদা‘আ করা, তরব এমন রকছু না চাওয়া
যা চাওয়া জারয়য কনই।
সূ যথ ডুরব যাওয়া পযথন্ত ‘আরাফারত অবস্থান করা
ওয়ারজব। এ জনয অবস্থান কররত হরব কয, রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম তা করররছন আর অিকার
যু রগর কলারকরা সূ যথ কডাবার আরগই চরল কযত। রকন্তু
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম সূ যথ কডাবার
পরর কযরতন। তাই আমারদর সূ যথ কডাবার পরর কযরত
হরব।
রবরিষ োতবয কয, ককউ যরদ সূ যথ কডাবার আরগ ‘আরাফা
তযাগ করর, তরব তার ওপর ওয়ারজব কছরড় কদওয়ার
কাফ্ফারা রহরসরব দম তর্া একরি ছাগল মক্কার হারাম
এলাকায় জবাই করর সদকা করর রদরত হরব।
যখন সূ যথ ডুরব যারব, তখন তালরবয়া পড়রত পড়রত এবাং
আল্লাহর রযরকর কররত কররত মুযদারলফার রদরক রওনা
হরবন। যখন মুযদারলফায় কপ ছরবন তখন মারিব এবাং
এিারক জমা’ একরত্রত করর ইিার সময় আদায়
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কররবন। আযান রদরয় প্রর্রম মাগরররবর সালাত রতন
রাকাত এবাং পরর ইিার সালাত দু ‘রাকাত আদায় করুন।
এ দু ই সালারতর মাঝখারন ককারনা সু ন্নাত সালাত কনই।
পুরুষরদর মরতা মরহলারদর জনযও মুযদারলফায় অবস্থান
করা জরুরর। তরব মরহলারদর জনয মধয রারত্রর পরর
রমনার রদরক জামরা ‘আকাবা তর্া বড় জামরারত পার্র
রনরক্ষরপর জনয যাওয়া িয়ী‘আত অনু রমাদন করররছ।
যারত করর তারা পুরুষরদর রভরড়র আরগই পার্র রনরক্ষপ
কররত পারর। ‘আরয়িা রারদয়াল্লাহু ‘আনহা বরলন,
“উম্মু ল মুরমনীন সাওদা রারদয়াল্লাহু ‘আনহা সু বরহ
সারদরকর পূ রবথ মুযদারলফা কছরড় যাওয়ার জনয রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লারমর কারছ অনু মরত চাইরল
রতরন তারক অনু মরত প্রদান কররন। কারণ, রতরন কমািা
িরীররর জনয ধীর-চলার মরহলা রছরলন।37
মরহলারদর সারর্ তারদর মাহরাম এবাং দু বথল বযরক্তরাও
কযমন কছাি বাচ্চা, অসু স্থ বযরক্ত, বয়স্ক পুরুষরা সু বরহ
37

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ১৫৯৬; সহীহ মুসরলম, হাদীস নাং ১২৯০
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সারদরকর আরগই মুযদারলফা কর্রক কবর হরত পাররব।
ইবন আব্বাস রারদয়াল্লাহু ‘আনহু বরলন, “আমারক
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম মুযদারলফা
কর্রক দু বথল বযরক্তরদর সারর্ সু বরহ সারদরকর আরগ
রমনার রদরক পারেরয়রছরলন।”38
মরহলারদর দারয়ত্বপ্রাপ্ত বযরক্তর উরচৎ তারদর রনরাপত্তা ও
সারবথক তত্ত্বাবধান রনরশ্চত করা। আর কসজনয মরহলার
কাররণ তারদর অরভভাবকরাও প্ররতরি কক্ষরত্রই কদরর
করার অবকাি রারখন। রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ
ওয়াসাল্লাম বরলরছন: “কতামরা প্ররতযরকই রাখাল, এবাং
কতামারদর প্ররতযরকই তার পাল সম্পরকথ রজোসা করা
হরব। ...একজন পুরুষ তার পররবাররর ওপর রাখাল
স্বরূপ। সু তরাাং তারক তার পররবার সম্পরকথ রজোসা
করা হরব।”39

38

সহীহ মুসরলম, হাদীস নাং ১২৯৩।

39
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মুয়াত্তায় এরসরছ, “আেু ল্লাহ্ ইবন উমররর স্ত্রী সারফয়যা
রবনত্

আবী

উবাইদ

তার

এক

রনকিাত্মীয়াসহ

মুযদারলফায় ককারনা কাররণ এতই কদরর করররছল কয,
সূ যথ ডুরব রগরয়রছল। তারপর রমনায় আসার পরর আেু ল্লাহ্
ইবন উমর তারদর উভয়রক পার্র রনরক্ষরপর রনরদথি
রদরলন, এবাং তারদর ওপর অরতররক্ত ককারনা রকছু
ওয়ারজব মরন কররনরন।”40 এ কর্রক বুঝা কগল কয, রভড়
অর্বা সমসযার কাররণ মরহলা ও তারদর তত্ত্বাবধারনর
দারয়রত্ব যারা আরছ তারাও পার্র রনরক্ষরপর জনয রাত
পযথন্ত অরপক্ষা কররত পাররবন। যারত করর ইবাদতরি
অতযন্ত িারন্ত-িৃ ঙ্খলার সারর্ আদায় করা যায় এবাং রভড়
ও কবপদথা হওয়ার সোবনা কর্রক রক্ষা পাওয়া যায়।
িাইখ ইবন উসাইমীন রহ. বরলন, ‘যরদ কারও জনয
রদরনর কবলায় পার্র রনরক্ষপ সেব না হয়, তরব কস কযন
রারত পার্র রনরক্ষপ করর। আর যরদ রদরনর কবলায়
পার্র রনরক্ষপ করা কষ্ট ও সমসযাসহ সেব হয়, রকন্তু
40

মুয়াত্তা, হাদীস নাং ৯৩৭।
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রারতর কবলায় রনরক্ষপ কররল অরধক সহজ, সু িৃঙ্খল ও
সরেক পদ্ধরতরত আদায় করা সেব হয়, তরব কস কযন
রারতই রনরক্ষপ করর। ককননা, সমরয়র ফযীলরতর কচরয়
সরেক পদ্ধরতরত এবাদত করার ফযীলত কবরি হওয়ায়
তার প্ররত লক্ষয রাখা জরুরর।’41
রবরিষ োতবয

1- অরনরক মরন করর র্ারক রমনায় পার্র রনরক্ষপ
করার জনয কযসব পার্র দরকার তা মুযদারলফা কর্রক
সাংরক্ষণ কররত হরব সালারতর আরগ এবাং তা রবরধবদ্ধ
রনয়ম। এরি ভুল ধারণা। রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ
ওয়াসাল্লাম মুযদারলফায় পার্র কুরড়ারনার জনয বরলনরন।
রতরন পার্র কুরড়রয়রছরলন মুযদারলফা কর্রক রমনায়
যাওয়ার পরর্। আর কযরদক কর্রকই পার্র কনওয়া কহাক
না ককন তা জারয়য হরব। মুযদারলফা কর্রকই পার্র রনরত

41

আি-িাহুথল মুরি‘: ৭/৩৮৬
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হরব এরকম ককারনা কর্া কনই। রমনা কর্রকও পার্র
কনওয়া যারব।

2- সু ন্নাত হরলা প্রর্ম রদন সাতরি পার্র রনরয়
জাম-রাতুল ‘আকাবা তর্া বড় জামরায় রনরক্ষপ কররবন
এবাং বারক রতন রদরনর প্ররতযক রদন রমনা কর্রক একুি
(২১)রি করর পার্র রনরয় রতন ‘জামরা’য় রনরক্ষপ
কররবন।

3- আবার অরনরক মরন করর র্ারকন কয, পার্র
ধু রয় তারপর রনরক্ষপ কররত হরব। এরিও ভুল।
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম এবাং তার
সাহাবারয় ককরাম ককউই এ কাজ কররন রন।

4- কয পার্র একবার রনরক্ষপ করা হরয়রছ তা
আবার রনরক্ষপ করা যারব না।
যখন মরহলা হাজী সারহবা রযলহরজর দি (১০) তাররখ
ঈরদর রদন রমনায় কপ ছারবন, তখন প্রর্রমই বড়
‘জামরা’র রনকি যারবন। তারপর এরত সাতরি পার্র
পরপর রনরক্ষপ কররবন। প্ররতরি পার্র রনরক্ষরপর সময়
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‘আল্লাহু আকবার’ বলরবন এবাং প্রর্ম পার্র রনরক্ষরপর
সমরয় তালরবয়া পাে বি কররবন। এরপরর আর
তালরবয়া কনই। এর পররবরতথ কবরি কবরি করর ঈরদর
তাকবীর পাে কররবন। ঈরদর তাকবীর হল:
ْ
َْْ َ ُ َ َْْ َ ُ َ
َ َْْ َ ُ َ َْْ َ ُ َ ُ ََ ذ
.»ِل احل َ ْم ُد
ِ ِ  اهلل أكرب و، آل ِهل ِال اهلل واهلل أكرب،«اهلل أكرب اهلل أكرب
উচ্চারণ: “আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার লা ইলাহা
ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার ওয়া
রলল্লারহল হাম্দ।”
তাছাড়া অনযানয কদা‘আ ও রযরকর কররত পাররন।
জাম-রাতুল আকাবা বা বড় জামরারত পার্র রনরক্ষরপর
পর মরহলা হাজী সারহবা তার মাহরাম বা অনয ককারনা
বযরক্তর মাধযরম হাদী উি হরল নাহর, আর গরু-ছাগল
হরল জবাই করারবন। মরহলা হাজী সারহবা ইচ্ছা কররল
তার হাদী জবাই করার কাজরি রতনরদন অর্থাৎ, ঈরদর
রদন এবাং এর পরর রতনরদন পযথন্ত কদরর কররত পাররন।
আইয়ারম তািরীরকর তৃতীয় রদরনর সূ যথ কডাবার আরগ
কয ককারনা সময় জবাই কররলই তা আদায় হরয় যারব।

 81 

তারপর হাজী সারহবা তার সমস্ত চুরলর কবরণ হরত এক
আেুরলর মার্া (প্রায় এক কসরিরমিার) পররমাণ ককরি
কনরবন। এিা কখয়াল রাখা দরকার কয, যারত ককারনা
কবগানা পুরুরষর সামরন বা কবগানা পুরুষ দ্বারা তার
মার্ার চুল না কািা হয়।
আর এ কাজরি সম্পন্ন করার মাধযরমই ইহরারমর কাররণ
যা তার জনয হারাম রছল কসসব রকছু তার জনয পুনরায়
হালাল হরয় যারব। রকন্তু স্বামী সহবাস করা যারব না।
এিারক িরী‘আরত “আত-তাহাল্লু ল আল-আউয়াল” বা
“প্রার্রমক হালাল” বলা হয়।
এরপর হাজী সারহবা মক্কায় যারবন এবাং বায়তুল্লাহর
তাওয়াফ কররবন। এরি হরজর তাওয়াফ, যারক আমরা
তাওয়ারফ রযয়ারত বা তাওয়ারফ ইফাদাও বরল র্ারক। এ
তাওয়াফ কাজ কিষ করর সেব হরল মাকারম ইব্রাহীরমর
রপছরন দাাঁরড়রয় মাকারম ইবরাহীম ও কা‘বারক সামরন
কররখ দু ’রাকাত সালাত আদায় কররবন। আর যরদ তা
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সেব না হয় তরব মসরজরদ হারারমর কয ককারনা স্থারন
এ দু ’রাকাত সালাত আদায় কররত পাররন।
এরপর পূ বথ বরণথত রনয়রম উমরার জনয কযভারব সা‘ঈ
করররছন কসভারবই হরজর সা‘ঈ আদায় কররবন।
োতবয:

1- যরদ ককারনা হাজী সারহবা তাওয়ারফ ইফাযা বা
হরজর তাওয়ারফর পূ রবথ হারয়য এরস যায় তরব রতরন
তাওয়ারফর জনয পরবত্র হওয়া পযথন্ত অরপক্ষা কররবন।
কারণ, হারয়য অবস্থায় আল্লাহর ঘররর তাওয়াফ করা
জারয়য কনই।

2- রকন্তু যরদ অবস্থা এমন হয় কয, হাজী সারহবার
পরক্ষ মক্কায় অবস্থান করা দু ষ্কর হরয় পরড় তরব রতরন
ইচ্ছা কররল এ অবস্থায় মক্কা কছরড়ও কযরত পাররন। তরব
হালাল হওয়া মাত্রই মক্কায় এরস তার হরজর বারক কাজ
তাওয়ারফ ইফাযা বা তাওয়ারফ রযয়ারত তর্া হরজর
তাওয়াফ সম্পন্ন কররবন। তরব এ সময়িুকুরত রতরন
স্বামী সহবাস কর্রক দূ রর র্াকরবন।
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3- আর যরদ অবস্থা এমন হয় কয, হাজী সারহবার
পরক্ষ আর মক্কায় রফরর আসা সেব না হয় কযমন রবরদরি
কহান এবাং রভসা, অর্থ ও সেী পাওয়া সাংক্রান্ত জরিলতা
র্ারক তখন তার জনয হারয়য অবস্থা র্াকরলও হরজর
তাওয়াফ করা জারয়য হরব। রতরন তার সু রনরদথষ্ট স্থারন
কাপরড়র পরি কবরধ কনরবন এবাং তাওয়াফ কররবন।
যারত মসরজদ অপরবত্র না হরয় পরড়।

4- ককান ককারনা হাজীরদররক কদখা যায় কয, তারা
হরজর সা‘ঈরক ৮ তাররখ একরি নফল তাওয়াফ করর
তারপর অরিম আদায় করর র্ারকন। এ ধররনর ককারনা
রনয়ম িরী‘আত সমরর্থত নয়। রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইরহ ওয়াসাল্লাম রনরজ কসিা কররনরন। সাহাবারয়
ককরামও কসিা কররনরন। ইমামরদর মরধয িহণরযাগয
ককারনা ইমামও কসিা করররছন বরল প্রমারণত হয়রন।
তাই অরিম সা‘ঈ করার প্রবণতা বি করা উরচৎ।
তাওয়াফ কিষ করার পর হাজী সারহবা আবার রমনায়
রফরর

যারবন।

ককননা,

তারক

রমনায়

আইয়ারম
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তািরীরকর প্রর্ম ও রদ্বতীয় রাত রমনায় কািারত হরব।
এরপর যরদ ককউ তা‘জীল বা তাড়াতারড় করর চরল কযরত
চায় রতরন কযন রদ্বতীয় রদন সূ যথারস্তর পূ রবথই রমনা তযাগ
করর চরল যান। আর যরদ আইয়ারম তািরীরকর তৃতীয়
রদন পার্র রনরক্ষপ করার মাধযরম কদরর করর ককউ কযরত
চায় তরব রতরন আইয়ারম তািরীরকর তৃতীয় রারত্রও
কসখারন কািারবন এবাং পররদন কজাহররর পরর পার্র
রনরক্ষরপর পরর কসখান কর্রক রবদায় কনরবন। আর এিা
অরধক উত্তম, কারণ রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ
ওয়াসাল্লাম তৃতীয় রদন কজাহররর পরর পার্র রনরক্ষপ
করর তারপর মক্কায় রফরর রগরয়রছরলন।
মরহলা হাজী সারহবা আইয়ারম তািরীরকর রদনগুরলারত
অর্থাৎ এগাররা, বার এবাং যারা কতররা তাররখ পযথন্ত কদরর
কররত চায় তারা সূ যথ পরশ্চম আকারি কহরল যাওয়ার পর
প্ররতযক জামরায় সাতরি করর পার্র রনরক্ষপ কররবন
এবাং প্ররতযক পার্র রনরক্ষরপর সারর্ সারর্ ‘আল্লাহু
আকবার’ বলরবন। মধয ‘জামরা’ এবাং কছাি ‘জামরা’র
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পর রনরজর মত করর কদা‘আ কররবন, রকন্তু জাম-রাতুল
আকাবা বা বড় ‘জমরা’র পর কদা‘আ কররবন না। ককননা
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম শুধু মাত্র মধয
এবাং কছাি জামরার পর কদা‘আ করররছরলন। বড় জামরার
পর কদা‘আ কররনরন। আর জামরায় পার্র রনরক্ষপ
কররত হরব পযথায়ক্ররম প্রর্রম কছাি, তারপর মধয এবাং
সবরচরয় কিরষ বড় জামরায় পার্র রনরক্ষপ কররত হরব।
রবরিষ োতবয:

1- মরহলারদর উরচৎ এমন সময় পার্র রনরক্ষপ
করা, যখন রভড় কম র্ারক। কযমন, রারতর কবলায়।

2- যরদ ককারনা মরহলা হাজী সারহবা দ্রুত চরল
কযরত চান, তরব রযলহরজর ১২ তারররখ পার্র রনরক্ষরপর
পর সূ যথ কডাবার আরগ রমনা তযাগ কররত পাররন।

3- রযলহরজর বার (১২) তারররখ সূ যথ কডাবার আরগ
যরদ ককউ রমনা তযাগ কররত না পাররন, তরব কসখারন
আরও একরদন অবস্থান কররত হরব এবাং ১৩ তারররখ
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সূ যথ কহরল যাওয়ার পর রতন জাম্রায় পার্র রনরক্ষপ করর
তারপর রমনা তযাগ কররত হরব।
রমনার কাজ কিষ করর হাজী সারহবা যখন মক্কায় রফরর
যারবন তখন রতরন যরদ মক্কা কছরড় চরল কযরত চান তরব
রবদায় তাওয়াফ কররবন। আর যরদ মক্কায় রকছু রদন
অবস্থান কররন তরব মক্কা কছরড় যাওয়ার রেক আগ মূ হুরতথ
রবদায় তাওয়াফ কররবন। কস সময় যরদ ককারনা মরহলা
হাজী সারহবার হারয়য বা কনফাস র্ারক তরব তার রবদাই
তাওয়াফ করা লাগরব না।
এ কাজগুরলার মাধযরম তামাত্তু হজ আদায়াকারী মরহলার
তামাত্তু হজ সম্পন্ন হরয় যারব।
দু ই.

তামাত্তু

হজ

আদায়কারী

হাজী

সারহবারদর

হজকমথসমূ রহর সাংরক্ষপ্ত বণথনা:
উমরার কাজ:
হরজর মাওসু রম মীকাত কর্রক ইহরাম বাাঁধা
ইহরারমর সময় বলরব: লাব্বাইকা উমরাহ
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মক্কা কপ রছ হাজারর আসওয়াদ কর্রক শুরু
করর সাতবার বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করা তারপর সেব
হরল মাকারম ইবরাহীম ও কা‘বারক সামরন রনরয় নতুবা
মসরজরদ হারারমর অনযত্র দু ’রাকাত সালাত পড়া।
সাফা ও মারওয়া পাহাড় দ্বরয়র মাঝখারন সা‘ঈ
করা। তরব সাফা কর্রক সা‘ঈ শুরু কররত হরব।
চুল কছাি করা। এক আেুরলর মার্া পররমাণ
বা এক কসরিরমিার পররমাণ চুল কািা।
এর মাধযরম উমরাহ কর্রক হালাল হরয় যারব।
হরজর কাজ:
রনজ রনজ স্থান কর্রক হরজর
রযলহরজর ৮
(তারওয়ীয়াহ্র
রদন)

ইহরাম কবাঁরধ কনয়া। এবাং বলা কয,

“লাব্বাইকা হাজ্জান”।
রমনারত অবস্থান করর কজাহর,
আসর, মাগররব, ইিা ও ফজররর
সালাতসমূ হ

সু রনরদথষ্ট

ওয়ারক্ত
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আদায় করা। চার রাকারতর ফরয
সালাত দু ‘রাকাত পড়া।

কজাহররর পর কর্রক সূ যথ কডাবা
পযথন্ত ‘আরাফা’র ময়দারন অবস্থান
রযলহরজর ৯
(‘আরাফা’র
রদন)

করা।
৯ তারররখর রদন-গত রাত তর্া
১০

তারররখর

রারত

কমপরক্ষ

মধযরাত পযথন্ত মুযদারলফায় অবস্থান
করা।
রমনায় যাওয়া।
রযলহরজর ১০
(ঈরদর রদন)

জামারাতুল

আকাবায়

কছাি পার্র রনরক্ষপ করা।
হাদী জবাই করারনা।

সাতরি

 89 

এক আেুরলর মার্া (১ কস.রম.)
পররমাণ চুল কছাি করা।
তাওয়ারফ ইফাযা বা হরজর
তাওয়াফ করা।
হরজর সা‘ঈ করা।
রমনারত রারত্র যাপন করার জনয
রফরর যাওয়া।
সূ যথ কহরল যাওয়ার পর প্রর্রম
রযলহরজর ১১
(আইয়ারম
তািরীরকর
১ম রদন)

কছাি জামরা, তারপর মধয এবাং
সবথরিরষ বড় জামরায় প্ররতরিরত
পরপর সাতরি কছাি পার্র রনরক্ষপ
করা।
হাদী জবাই করা (দি তারররখ না
কররল)।
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এক আেুরলর মার্া (১ কসিঃরমিঃ)
পররমাণ চুল কছাি করা (যরদ ১০
তারররখ না করর র্ারক)।
তাওয়ারফ ইফাযা বা হরজর
তাওয়াফ ও সা‘ঈ করা। (যরদ ১০
তারররখ না করর র্ারক)।
রমনারত রারত্র যাপন করা।
সূ যথ কহরল যাওয়ার পর প্রর্রম
রযলহরজর ১২
(আইয়ারম
তািরীরকর
২য় রদন)

কছাি জাম্রা, তারপর মধয এবাং
সবথরিরষ বড় জামরায় প্ররতরিরত
পরপর সাতরি কছাি পার্র রনরক্ষপ
করা।
হাদী জবাই করা (দি বা এগাররা
তারররখ না কররল)।
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এক আেুরলর মার্া (১ কসিঃরমিঃ)
পররমাণ চুল কছাি করা (যরদ ১০ বা
১১ তারররখ না করর র্ারক)।
যারা তাড়াতারড় করর দু ‘রদরনর
মরধয কাজ কিষ কররত চায়, তারা
এ রদরন অর্থাৎ,

১২ তারররখ

সূ যথারস্তর পূ রবথ পার্র কমরর রমনা
পররতযাগ করা।
তাওয়ারফ ইফাযা বা হরজর
তাওয়াফ ও সা‘ঈ করা। (যরদ ১০
বা ১১ তারররখ না করর র্ারক)।
যারা এ রদন মক্কা তযাগ কররত
চায় তারদর জনয রবদারয় তাওয়াফ
করা।
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যারা ১৩ তারররখ পার্র রনরক্ষপ
কররত চায়, তারদর জনয রমনারত
রারত্র যাপন করা।
সূ যথ কহরল যাওয়ার পর প্রর্রম
কছাি জামরা, তারপর মধয এবাং
সবথরিরষ বড় জামরায় প্ররতরিরত
পরপর সাতরি কছাি পার্র রনরক্ষপ
করা।
রযলহরজর ১৩
(আইয়ারম
তািরীরকর
৩য় রদন)

হাদী জবাই করা (দি, এগার বা
বার তারররখ না কররল)।
এক আেুরলর মার্া (১ কসিঃরমিঃ)
পররমাণ চুল কছাি করা (যরদ ১০,
১১ বা ১২ তারররখ না করর র্ারক)।
তাওয়ারফ ইফাযা বা হরজর
তাওয়াফ ও সা‘ঈ করা। (যরদ ১০,
১১ বা ১২ তারররখ না করর র্ারক)।
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যারা এ রদন মক্কা তযাগ কররত
চায় তারদর জনয রবদারয় তাওয়াফ
করা।

তরব মরহলাগণ যরদ মক্কা তযাগ করার সময় হারয়য ও
রনফাস অবস্থায় র্ারক, তারদর রবদারয় তাওয়াফ করা
লাগরব না।
আর এভারবই তামাত্তু‘ হজকারী হাজী সারহবার হরজর
কাজ কিষ হরয় যারব।
রতন. ‘ইফরাদ’ অর্বা ‘রকরান’ হজ আদায়কারী হাজী
সারহবারদর কমথকারের সাংরক্ষপ্ত রূপ:
‘রকরান’

হজ

আদায়কারী

এবাং

‘ইফরাদ’

হজ

আদায়কারীর মরধয পার্থকয:
রকরান হজ আদায়কারী হাজী সারহবা উমরাহ এবাং
হজরক একসারর্ আদায় কররবন। রকন্তু ইফরাদ হজ
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আদায়কারী শুধু হজ কররবন, হরজর আরগ ককারনা
উমরাহ আদায় কররবন না।
১- রকরান হজ আদায়কারীর কমথকাে:
রকরান হজকারী রনরনাক্ত পদ্ধরতরত হজ কররবন.
হরজর মাওসু রম মীকাত কর্রক ইহরাম বাাঁধা।
ইহরারমর সময় বলরব: “লাববাইকা উমরাতান
ওয়া হাজ্জান” অর্থাৎ, আরম উমরাহ ও হজ আদায়
করার জনয হারযর হরয়রছ, হারযর হরয়রছ।
তাওয়ারফ কুদূ ম বা আগমরন তাওয়াফ: মক্কা
কপ রছ হাজারর আসওয়াদ কর্রক শুরু করর
সাতবার বাইতুল্লাহ্র তাওয়াফ করা।
সেব হরল মাকারম ইবরাহীম ও কা‘বারক
সামরন রনরয় নতুবা মসরজরদ হারারমর অনযত্র
দু ’রাকাত সালাত পড়া।
সাফা ও মারওয়া পাহাড় দ্বরয়র মাঝখারন সা‘ঈ
করা। তরব সাফা কর্রক সা‘ঈ শুরু কররত হরব।
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তাওয়াফ এবাং সা‘ঈ কিষ হওয়ার পরর ইহরাম
অবস্থারতই র্াকরবন। হালাল হরত পাররবন না।
তারপর ৮ ই রজলহজ হরত রনরনাক্ত ছক
অনু সরণ করুন:
কযরহতু রতরন পূ বথ কর্রকই ইহরাম
অবস্থায় আরছন, তাই রতরন হরজর
তালরবয়া

পড়রত

পড়রত

রমনায়

রযলহরজর ৮ যারবন।
(তালবীয়ার
রদন)

রমনারত অবস্থান করর কজাহর,
আসর, মাগররব, ইিা ও ফজররর
সালাতসমূ হ সু রনরদথষ্ট ওয়ারক্ত আদায়
করা। চার রাকা‘আরতর ফরয সালাত
দু ‘রাকাত পড়া।

রযলহরজর ৯
(আরাফাহর
রদন)

কজাহররর পর কর্রক সূ যথ কডাবা
পযথন্ত ‘আরাফা’র ময়দারন অবস্থান
করা।
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৯ তারররখর রদন-গত রাত তর্া
১০ তারররখর রারত কমপরক্ষ মধযরাত
পযথন্ত মুযদারলফায় অবস্থান করা।
রমনায় যাওয়া।
জামারাতুল আকাবায় সাতরি কছাি
পার্র রনরক্ষপ করা।
হাদী জবাই করা।
এক আেুরলর মার্া (১ কসিঃরমিঃ)

রযলহরজর ১০ পররমাণ চুল কছাি করা।
(ঈরদর রদন)

তাওয়ারফ

ইফাযা

বা

হরজর

তাওয়াফ করা।
হরজর সা‘ঈ করা। তরব যরদ রতরন
তাওয়ারফ কুদূ রমর পরর সা‘ঈ করর
র্ারকন, তাহরল অরনক আরলমরদর
রনকিই তার আর সাঈী কনই।
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রমনারত রারত্র যাপন করার জনয
রফরর যাওয়া।
সূ যথ কহরল যাওয়ার পর প্রর্রম
কছাি জাম্রা, তারপর মধয এবাং
সবথরিরষ বড় জামরায় প্ররতরিরত
পরপর সাতরি কছাি পার্র রনরক্ষপ
করা।
রযলহরজর ১১
(আইয়ারম
তািরীরকর
১ম রদন)

হাদী জবাই করা (দি তারররখ না
কররল)।
এক আেুরলর মার্া (১ কসিঃরম:)
পররমাণ চুল কছাি করা (যরদ ১০
তারররখ না করর র্ারক)।
তাওয়ারফ

ইফাযা

বা

হরজর

তাওয়াফ ও সা‘ঈ করা। (যরদ ১০
তারররখ না করর র্ারক। তরব যরদ
রতরন তাওয়ারফ কুদূ রমর পরর সা‘ঈ
করর

র্ারকন,

তাহরল

অরনক
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আরলমরদর রনকিই তার আর সা‘ঈ
কনই)।
রমনারত রারত্র যাপন করা।
সূ যথ কহরল যাওয়ার পর প্রর্রম
কছাি জামরা, তারপর মধয এবাং
সবথরিরষ বড় জামরায় প্ররতরিরত
পরপর সাতরি কছাি পার্র রনরক্ষপ
রযলহরজর ১২
(আইয়ারম
তািরীরকর
২য় রদন)

করা।
হাদী জবাই করা (দি বা এগাররা
তারররখ না কররল)।
এক আেুরলর মার্া (১ কস.রম.)
পররমাণ চুল কছাি করা (যরদ ১০ বা
১১ তারররখ না করর র্ারক)।
যারা তাড়াতারড় করর দু ‘রদরনর
মরধয কাজ কিষ কররত চায়, তারা এ
রদরন অর্থাৎ, ১২ তারররখ সূ যথারস্তর
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পূ রবথ পার্র কমরর রমনা পররতযাগ
করা।
তাওয়ারফ

ইফাযা

বা

হরজর

তাওয়াফ ও সা‘ঈ করা। (যরদ ১০ বা
১১ তারররখ না করর র্ারক। তরব যরদ
রতরন তাওয়ারফ কুদূ রমর পরর সা‘ঈ
করর

র্ারকন,

তাহরল

অরনক

আরলমরদর রনকিই তার আর সা‘ঈ
কনই)।
যারা এ রদন মক্কা তযাগ কররত চায়
তারদর জনয রবদারয় তাওয়াফ করা।
যারা ১৩ তারররখ পার্র রনরক্ষপ
কররত চায়, তারদর জনয রমনারত
রারত্র যাপন করা।
রযলহরজর ১৩
(আইয়ারম

সূ যথ কহরল যাওয়ার পর প্রর্রম
কছাি জামরা, তারপর মধয এবাং
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তািরীরকর

সবথরিরষ বড় জামরায় প্ররতরিরত

৩য় রদন)

পরপর সাতরি কছাি পার্র রনরক্ষপ
করা।
হাদী জবাই করা (দি, এগাররা বা
বার তারররখ না কররল)।
এক আেুরলর মার্া (১ কস.রম.)
পররমাণ চুল কছাি করা (যরদ ১০, ১১
বা ১২ তারররখ না করর র্ারক)।
তাওয়ারফ

ইফাযা

বা

হরজর

তাওয়াফ ও সা‘ঈ করা। (যরদ ১০,
১১ বা ১২ তারররখ না করর র্ারক।
তরব যরদ রতরন তাওয়ারফ কুদূ রমর
পরর সা‘ঈ করর র্ারকন, তাহরল
অরনক আরলমরদর রনকিই তার আর
সা‘ঈ কনই)।
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যারা এ রদন মক্কা তযাগ কররত চায়
তারদর জনয রবদারয় তাওয়াফ করা।

তরব মরহলাগণ যরদ মক্কা তযাগ করার সময় হারয়য ও
কনফাস অবস্থায় র্ারক, তারদর রবদারয় তাওয়াফ করা
লাগরব না।
আর এভারবই রকরান হজকারী হাজী সারহবার হরজর
কাজ কিষ হরয় যারব।
২- ইফরাদ হজ আদায়কারীর কমথকাে:
ইফরাদ হজকারী রনরনাক্ত পদ্ধরতরত হজ কররবন:
হরজর মাওসু রম মীকাত কর্রক ইহরাম বাাঁধা।
ইহরারমর সময় বলরব: “লাববাইকা হাজ্জান”
অর্থাৎ আরম হজ আদায় করার জনয হারযর হরয়রছ, হারযর
হরয়রছ।
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তাওয়ারফ কুদু ম বা আগমরন তাওয়াফ: মক্কা
কপ রছ হাজারর আসওয়াদ কর্রক শুরু করর সাতবার
বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করা।
সেব হরল মাকারম ইবরাহীম ও কা‘বারক
সামরন রনরয় নতুবা মসরজরদ হারারমর অনযত্র দু ’রাকাত
সালাত পড়া।
ইচ্ছা হরল সাফা ও মারওয়া পাহাড় দ্বরয়র
মাঝখারন সা‘ঈ করা। তরব সাফা কর্রক সা‘ঈ শুরু কররত
হরব। এ সা‘ঈরি হরজর তাওয়ারফর অরিম সা‘ঈ রহরসরব
রবরবরচত হরব। আর যরদ না করা হয়, পরবতথীরত হরজর
তাওয়ারফর পরর তা আদায় কররত হরব।
তাওয়াফ এবাং সা‘ঈ কিষ হওয়ার পরর ইহরাম
অবস্থারতই র্াকরবন। হালাল হরত পাররবন না।
তারপর ৮ই রযলহজ কর্রক রনরনাক্ত ছক অনু সারর
পালন করুন:
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কযরহতু রতরন পূ বথ কর্রকই
ইহরাম অবস্থায় আরছন, তাই
রতরন হরজর তালরবয়া পড়রত
রযলহরজর ৮
(তারওয়ীয়াহর
রদন)

পড়রত রমনায় যারবন।
রমনারত অবস্থান করর কজাহর,
আসর, মাগররব, ইিা ও ফজররর
সালাতসমূ হ

সু রনরদথষ্ট

ওয়ারক্ত

আদায় করা। চার রাকারতর ফরয
সালাত দু ‘রাকাত পড়া।
কজাহররর পর কর্রক সূ যথ কডাবা
পযথন্ত
রযলহরজর ৯
(আরাফাহর রদন)

আরাফাহর

ময়দারন

অবস্থান করা।
৯ তারররখর রদন-গত রাত তর্া
১০ তারররখর রারত কমপরক্ষ
মধযরাত

পযথন্ত

অবস্থান করা।

মুযদারলফায়
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রমনায় যাওয়া।
জামারাতুল আকাবায় সাতরি
কছাি পার্র রনরক্ষপ করা।
এক আেুরলর মার্া (১ কস.রম.)
পররমাণ চুল কছাি করা।
রযলহরজর ১০
(ঈরদর রদন)

তাওয়ারফ ইফাযা বা হরজর
তাওয়াফ করা।
হরজর সা‘ঈ করা। তরব যরদ
রতরন তাওয়ারফ কুদূ রমর পরর
সা‘ঈ করর র্ারকন, তাহরল আর
সা‘ঈ করা লাগরব না।
রমনারত রারত্র যাপন করার
জনয রফরর যাওয়া।
সূ যথ কহরল যাওয়ার পর প্রর্রম

রযলহরজর ১১

কছাি জামরা, তারপর মধয এবাং
সবথরিরষ বড় জামরায় প্ররতরিরত
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(আইয়ারম
তািরীরকর ১ম
রদন)

পরপর

সাতরি

কছাি

পার্র

রনরক্ষপ করা।
এক আেুরলর মার্া (১ কস.রম.)
পররমাণ চুল কছাি করা (যরদ ১০
তারররখ না করর র্ারক)।
তাওয়ারফ ইফাযা বা হরজর
তাওয়াফ ও সা‘ঈ করা। (যরদ ১০
তারররখ না করর র্ারকন। রকন্তু
যরদ রতরন তাওয়ারফ কুদূ রমর পরর
সা‘ঈ করর র্ারকন, তাহরল আর
সা‘ঈ করা লাগরব না)।
রমনারত রারত্র যাপন করা।

রযলহরজর ১২

সূ যথ কহরল যাওয়ার পর প্রর্রম

(আইয়ারম

কছাি জামরা, তারপর মধয এবাং

তািরীরকর ২য়

সবথরিরষ বড় জামরায় প্ররতরিরত

রদন)
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পরপর

সাতরি

কছাি

পার্র

রনরক্ষপ করা।
এক আেুরলর মার্া (১ কস.রম.)
পররমাণ চুল কছাি করা (যরদ ১০
বা ১১ তারররখ না করর র্ারক)।
যারা তাড়াতারড় করর দু ‘রদরনর
মরধয কাজ কিষ কররত চায়, তারা
এ রদরন অর্থাৎ ১২ তারররখ
সূ যথারস্তর পূ রবথ পার্র কমরর রমনা
পররতযাগ করা।
তাওয়ারফ ইফাযা বা হরজর
তাওয়াফ ও সা‘ঈ করা। (যরদ ১০
বা ১১ তারররখ না করর র্ারক।
রকন্তু যরদ রতরন তাওয়ারফ কুদূ রমর
পরর সা‘ঈ করর র্ারকন, তাহরল
আর সা‘ঈ করা লাগরব না)।
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যারা এ রদন মক্কা তযাগ কররত
চায় তারদর জনয রবদারয় তাওয়াফ
করা।
যারা

১৩

তারররখ

পার্র

রনরক্ষপ কররত চায়, তারদর জনয
রমনারত রারত্র যাপন করা।
সূ যথ কহরল যাওয়ার পর প্রর্রম
কছাি জামরা, তারপর মধয এবাং
রযলহরজর ১৩
(আইয়ারম
তািরীরকর ৩য়
রদন)

সবথরিরষ বড় জামরায় প্ররতরিরত
পরপর

সাতরি

কছাি

পার্র

রনরক্ষপ করা।
এক

আেুরলর

মার্া

(১

কসিঃরমিঃ) পররমাণ চুল কছাি করা
(যরদ ১০, ১১ বা ১২ তারররখ না
করর র্ারক)।
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তাওয়ারফ ইফাযা বা হরজর
তাওয়াফ ও সা‘ঈ করা। (যরদ ১০,
১১ বা ১২ তারররখ না করর র্ারক।
রকন্তু যরদ রতরন তাওয়ারফ কুদূ রমর
পরর সা‘ঈ করর র্ারকন, তাহরল
আর সা‘ঈ করা লাগরব না)।
যারা এ রদন মক্কা তযাগ কররত
চায় তারদর জনয রবদারয় তাওয়াফ
করা।

তরব মরহলাগণ যরদ মক্কা তযাগ করার সময় হারয়য ও
কনফাস অবস্থায় র্ারক, তারদর রবদারয় তাওয়াফ করা
লাগরব না।
আর এভারবই ইফরাদ হজকারী হাজী সারহবার হরজর
কাজ কিষ হরয় যারব।
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হারয়য বা কনফাস ওয়ালী মরহলা হাজী সারহবানরদর
রবরভন্ন কমথকাে
হরজ যরদ আপনার হারয়য বা কনফাস এরস যায় তরব তা
রনরয় মন খারাপ করার রকছু কনই। কারণ, এিা আল্লাহ্
তা‘আলা প্ররতযক নারীর জনযই রনধথারণ করর রদরয়রছন।
আমারদর দ্বীরন করেন ও সমসযাসাংকুল রকছু কনই। সব
ধররনর সমসযার সমাধান এরত ররয়রছ। এ কক্ষরত্র কবি
রকছু মাসলা-মাসারয়ল কজরন কনওয়া আবিযক।
এখারন একরি সাধারণ রনয়ম হরলা: সাধারণ হাজী
সারহবরা যা যা কররন হারয়য বা কনফাস ওয়ালী মরহলাও
কসগুরলা কররবন। তরব হারয়য ও কনফাস-ওয়ালী
মরহলাগণ পরবত্রতা অজথন পযথন্ত আল্লাহর ঘররর তাওয়াফ
কররবন না। এর প্রমাণ, আরয়িা রারদয়াল্লাহু ‘আনহার
হাদীস। হরজর সফরর কবর হওয়ার পর তার হারয়য
এরসরছল। রতরন বরলন,
 ا:اَل صااا اهلل عهيه وسااهم وأنا أبكل قال

« ادلع

 لعه نفساات:يبكيا اهت لوددت أين لم أحج وذا العام اال
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 ان ل شااك كتبه اهلل ىلع بنات: نعم اال:(أحم حضت ) اهت
.») غري أال تطويف بابليت حىت تط رحم، ا عيل ا يفعع احلاج. آدم
“তখন রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম আমার
কারছ প্ররবি করর কদখরলন আরম কাাঁদরছ। রতরন বলরলন:
তুরম কাাঁদছ ককন? আরম বললাম: হায়! আরম যরদ এ বছর
হজ না করতাম। রতরন বলরলন: কতামার কবাধ হয় হারয়য
হরয়রছ। আরম বললাম: হাাঁ। রতরন বলরলন: এিা কতা
মহান আল্লাহ আদরমর প্ররতরি কনযার ওপর রলরখ
কররখরছন। সু তরাাং তুরম পরবত্র হওয়া বযতীত তাওয়াফ
না করর অপরাপর হাজীরদর মত হরজর যাবতীয় কাজ
করর যাও”42
সু তরাাং হারয়য ও কনফাস হরল মরহলারদর হজ আদারয়
বড় ধররনর সমসযা সৃ রষ্ট হয় না। তারদর োতারর্থ রনরনাক্ত
মাসআলাগুরলারক স্পষ্টভারব বণথনা করা হরলা:

42

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ২৯০, ২৯৯; সহীহ মুসরলম, হাদীস নাং
১২১১।
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হারয়য বা কনফাস অবস্থায় একজন মরহলা
উমরাহ বা হরজর ইহরাম বাাঁধরত পাররব।
ইহরারমর সময় হারয়য ও কনফাসওয়ালী মরহলা
কগাসল কররব। কারণ হরজর সফরর আসমা রবনরত
উমাইরসর সন্তান হরল রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ
ওয়াসাল্লাম তারক কগাসল করা এবাং কাপড় কবাঁরধ কনয়ার
রনরদথি রদরয়রছরলন।
হারয়য ও কনফাস ওয়ালী মরহলা তালরবয়াহ পাে
কররত ককারনা বাধা কনই। অনু রূপভারব যাবতীয় কদা‘আও
কররত পাররব। এমনরক কুরআন স্পিথ না করর মুখস্থ
পড়ার অনু মরতও ককারনা ককারনা ইমাম রদরয়রছন। কারণ,
হারয়য বা কনফাস অবস্থায় কুরআন পড়রত রনরষধ করার
বযাপারর সহীহ ককারনা হাদীস কনই।
যরদ তামাত্তু হজ আদায়কারী হয় আর উমরাহ
অবস্থায় ককারনা মরহলার হারয়য আরস তাহরল কস উমরার
ইহরাম রনরয়ই ৯ তাররখ অর্থাৎ, আরাফার রদন পযথন্ত
কারিরয় কদরব। তারপর যরদ ৯ তাররখ কস পরবত্র হরয়
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যায় তরব কদখরত হরব কয কস উমরাহ আদায় করার পর
আরাফার মারে হারযর হওয়া সেব হরব তাহরল উমরাহ
পুরা করর কনরব। আর যরদ ৯ তাররখ পযথন্ত পরবত্র না
হয় বা ৯ তারররখ এমন সময় পরবত্র হরয়রছ কয, তার
আর উমরাহ আদায় করার সময় কনই তখন রতরন
উমরারক হরজ রূপান্তররত করর কফলরবন এবাং বলরবন:
কহ আল্লাহ! আরম আমার উমরার সারর্ই হজ করার জনয
ইহরাম কররছ। এভারব রতরন রকরান হজ আদায়কারী
রূরপ গণয হরবন এবাং মানু রষর সারর্ আরাফাহর ময়দারন
অবস্থান কররবন এবাং অনযানয হাজীরদর মত হরজর বারক
কাজ সম্পন্ন কররবন। তরব রতরন তাওয়াফ ও সা‘ঈরক
পরবত্র হওয়া পযথন্ত কদরর করর আদায় কররবন। পরবত্র
হওয়ার পর রতরন হরজর তাওয়াফ ও সা‘ঈ আদায়
কররলই তার উমরার তাওয়াফ ও উমরার সা‘ঈ করার
প্ররয়াজন পড়রব না। তরব তার ওপর হাদী জবাই করা
ওয়ারজব হরব।
যরদ রবদারয় তাওয়াফ করার পূ রবথ ককারনা
মরহলার হারয়য আরস এবাং তারক মক্কা ছাড়রত হয় তরব
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তার জনয রবদারয় তাওয়াফ করার আবিযকতা র্াকরব
না। রতরন রবদারয় তাওয়াফ না কররই মক্কা কছরড় কযরত
পাররবন। রকন্তু হরজর তাওয়াফ না কররল হজ সম্পন্ন
হরব না।
যরদ হরজর তাওয়াফ অর্থাৎ তাওয়ারফ ইফাযা
বা তাওয়ারফ রযয়ারাহ করার পূ রবথ কারও হারয়য বা
কনফাস আরস তাহরল রতরন পরবত্র হওয়া পযথন্ত অরপক্ষা
কররবন। আর যরদ মক্কায় অরপক্ষা করা তার জনয দু ষ্কর
হরয় পরড় তরব রতরন তার এলাকায় চরল কগরলও কয
পযথন্ত পরবত্র হওয়ার পর আবার মক্কায় এরস তাওয়াফ
না কররবন কস পযথন্ত তার হজ পূ ণথ হরব না। আর এ
সমরয় রতরন তার স্বামীর সারর্ সহবাসও কররত পাররবন
না। তারপর যখন রতরন মক্কায় এরস হরজর তাওয়াফ
সম্পন্ন কররবন তখন তার হজ পূ ণথ হরব। রকন্তু যরদ
অবস্থা এমন হয় কয, তার জনয আবার মক্কায় আসা
কষ্টসাধয বা মক্কায় অবস্থান করা অসেব। কযমন, দূ র
কদরির কলাক হয়, মাহরাম সফর সেী না পাওয়ার ভয়
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র্ারক তাহরল রতরন উম্মরতর রবে আরলমরদর মরত,
হারয়য বা কনফারসর স্থারন কাপড় কবাঁরধ তাওয়াফ করর
কফলরবন। অর্বা যরদ এমন ককারনা ইরেকিন পাওয়া
যায় যার মাধযরম তার রক্ত বি করা যারব তাহরল কসিাও
িহণ কররত পাররন।
মরহলা হাজী সারহবানরা হারয়য বি করার জনয
যরদ ককারনা ঔষধ িহণ কররত চায় তরব তাও জারয়য
হরব। ককননা এরত তার জনয প্রভূ ত কলযাণ ও সমসযা
কর্রক উত্তররণর উপায় ররয়রছ। তরব ককারনা িারীররক
ক্ষরতকারক রকছু করা যারব না।
হারয়য বা কনফাস ওয়ালী মরহলা সা‘ঈ করার
স্থারন বরস কারও জনয অরপক্ষা কররত ককারনা কদাষ
কনই। কারণ, সা‘ঈ করার স্থানরি মসরজদু ল হারারমর
বাইররর অাংি।
হরজ মরহলারদর কসৌন্দযথচচথা সাংক্রান্ত রবরভন্ন হুকুম
আহকাম

 115 

কসৌন্দযথচচথা কমরয়রদর একরি প্রাকৃরতক রীরত। রকন্তু
ইহরাম অবস্থায় মরহলারদর মূ ল অবস্থা ককমন হওয়া
উরচৎ তা সহরজই অনু রময়। কারণ, মক্কা-মরদনার মত
পরবত্র স্থারন সবাই হজ, রযয়ারত ও ইবাদরতর মাধযরম
আল্লাহর বনকিয লারভ সদা সরচষ্ট র্ারক। কসখারন
কসৌন্দযথচচথার

সু রযাগ

ককার্ায়?

পরবত্র

কুরআরন

হাজীরদররক হরজর তাওয়ারফর পূ রবথ রনরজরদর যাবতীয়
ধু রল-মরলনতা ও ময়লা অবস্থা কর্রক মুক্ত হরয় হরজর
তাওয়াফ কররত বলা হরয়রছ,
ب
ب
ُ ََ َُ ب َبُ ُ ُ ُ َ ُ ب
ُ ُ ب ب
ِّيق
ِّ وره بِم ِ َوَلَ َط َوفوِ ِبّٱۡلَ بيتِّ ِٱل َعت
﴿ث َِم َِلَقضََوِ ِتَفثَ ِم ِوَلوفوِ ِنذ
]٧٧ :﴾ [احلج٢٩

“তারপর তারা কযন তারদর অপররচ্ছন্নতা দূ র করর এবাং
তারদর মানত পূ ণথ করর এবাং তাওয়াফ করর প্রাচীন
ঘররর।” [সূ রা আল-হজ, আয়াত: ২৯]
তাছাড়া হাদীরস এরসরছ,
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« ن اهلل يبايه بأوع عر ات أوع السااماء يقول م انظروا ىل عبادحم
ً
ً
.»جاءوين شعثا غربا

“মহান আল্লাহ আরাফারত অবস্থানকারীরদর রনরয়
আসমারনর অরধবাসী (রফররিতা) কদর রনকি গবথ করর
বরলন, কদখ, আমার বান্দাগণ আমার রনকি উস্কাখুস্কু
ধু রল-মরলন অবস্থায় এরস হারযর হরয়রছ।”43
আরলমগণ কুরআরনর উপররাক্ত আয়াত ও হাদীস কর্রক
এিাই বুরঝরছন কয, হরজর সফর কসৌন্দযথচচথার জনয নয়।
তরব কসৌন্দযথ চচথার কশ্ররণরভরদ হুকুরমরও পার্থকয হরয়
র্ারক। মূ লতিঃ ইসলাম এ বযাপারর সু রনরদথষ্ট কবি রকছু
রদক-রনরদথিনা রদরয়রছ:
ইহরাম অবস্থায় ককারনা মরহলা হাজী সারহবার
জনয তার রনরজর চুল কািা হারাম। চাই কসিা মার্ার
কহাক, রকাংবা িরীররর অনয ককারনা অাংরির চুল।

43

মুসনারদ আহমাদ: ২/২২৪, ৩০৫।
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ইহরাম অবস্থায় ককারনা মরহলা হাজী সারহবার
জনয িরীরর রকাংবা কাপরড় সু গরি বযবহার করা হারাম।
তাছাড়া ককারনা মরহলার জনয িরীরর রকাংবা কাপরড়
সু গরি বা আতর লারগরয় কবগানা পুরুরষর সারর্ কমলাকমিা করা হারাম। চাই তা ইহরাম অবস্থায় কহাক অর্বা
না কহাক, আবার তা হরজর স্থারন কহাক রকাংবা অনয
ককারনা স্থারন কহাক। ককননা, এরি খুব বড় অনযায় এবাং
এরত ররয়রছ বড় কফতনা। আর যরদ মরহলারদর জনয
মসরজরদ সু গরি লারগরয় যাওয়া হারাম হয়, তরব অনযানয
স্থারন কী হরব? রকন্তু যখন ইহরাম অবস্থায় না র্ারক,
তখন ঘররর মরধয সু গরি বযবহার করা যারব। কযমনরি
করররছরলন ‘আরয়িা রারদয়াল্লাহু ‘আনহা।
ইহরামকারী মরহলা ইহরাম অবস্থায় িরীরর এমন
কতল লাগারত পারর, যারত ককারনা সু গরি কনই।
মরহলা হাজী সারহবা হারতর চুরড়, আাংরি ইতযারদ
পরর ইহরাম বাাঁধরত পাররন। তরব কস কযন তা মাহরাম
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নয় এমন পুরুষ অর্থাৎ, কবগানা পুরুরষর সামরন প্রকাি
না করর।
ইহরাম অবস্থায় মরহলা হাজী সারহবা আয়নার
রদরক তাকারত পাররবন।
ইহরামকারী মরহলা ইহরাম অবস্থায় কমরহরদ
বযবহার কররত পাররবন।
ইহরাম অবস্থায় মরহলারদর জনয সু মথা লাগারনা
মাকরূহ।
হরজ মরহলা ও তার সন্তান-সন্তরত
অরনক মরহলারাই হরজ তারদর কছাি সন্তান-সন্তরতরদর
রনরয় আরসন। তাই এখারন কছাি সন্তান সন্তরতরদর
হরজর হুকুম-আহকাম তুরল ধরা হল।
কছাি সন্তান কছরল কহাক বা কমরয় কহাক, তারদর
হজ শুদ্ধ হরব। রকন্তু তা দ্বারা ইসলারমর ফরয হজ আদায়
হরব না। অর্থাৎ যরদ প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আরগ হজ করর,
তরব কস হজ আদায় হরব। তরব প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর
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ইসলারমর ফরয হজ আদায় কররত হরব। ইবন আববাস
কর্রক বরণথত, “জননক মরহলা রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইরহ ওয়াসাল্লারমর কারছ এক সন্তানরক কদরখরয়
বলল, ‘এর জনয রক হজ আরছ?’ রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বলরলন: ‘হযাাঁ, এবাং কতামার জনয
সওয়াব ররয়রছ।”44
ইহরাম বাধার সময় বড় হাজীরা যা করর,
কছািরদররকও তাই করারত হরব। সন্তান কছরল হরল
পুরুষরদর জনয যা পরা যারব না কছাি কছরলর জনযও তা
পরা যারব না, আর সন্তান কমরয় হরল মরহলারদর জনয যা
পরা যারব না তা কছাি কমরয়র জনযও পরা যারব না।
অরভভাবকরা যরদ ইহরাম অবস্থায় র্ারক তরব
কছািরদর পরক্ষ ইহরাম বাাঁধরত পাররবন। চাই সন্তান
কছরল কহাক বা কমরয় কহাক।
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কছাি সন্তারনর পরক্ষ হরজর কযসব কাজ করা
সেব হরব, তা সন্তানরক কররত হরব। এসব কাজ তার
অরভভাবক তার পরক্ষ আদায় কররত পাররব না। কযমন,
‘আরাফারত অবস্থান করা, মুযদারলফায় রারত্র যাপন করা
ইতযারদ। আর কছাি সন্তান কযসব কাজ কররত পাররব
না, তার অরভভাবক তার পক্ষ হরত কসগুরলা কররত
পাররব। কযমন, তালরবয়া পাে, পার্র রনরক্ষপ ইতযারদ।
রকন্তু কয অরভভাবকগণ তারদর সন্তারনর পক্ষ
হরত পার্র রনরক্ষপ কররবন, তারদররক প্ররত জামরারত
প্রর্রম রনরজর পক্ষ কর্রক পার্র রনরক্ষপ করর পরর
তারদর সন্তারনর পক্ষ কর্রক রনরক্ষপ কররত হরব।
তাওয়ারফর সময় যরদ সন্তান হাাঁিরত সক্ষম হয়,
তরব কস রনরজ রনরজ কহাঁরি তাওয়াফ কররব। নইরল তারক
বহন করর বা সাওয়ার করর তাওয়াফ করারনা যারব। এ
অবস্থায় বহনকারীর জনয ইহরাম অবস্থা হওয়া িতথ নয়।
ককারনা ক্ররমই কছাি কছরল-রমরয়রদররক হারাম
িরীরফর বারান্দায় কখলা-ধু লার জনয কছরড় কদওয়া যারব
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না। ককননা এরত অনযানয মুসরল্লরদর অসু রবধা হয়, যা
অরভভাবরকর গুনারহর কারণ হরত পারর।
অনু রূপভারব কয সমস্ত সন্তান-সন্তরত রনরজরা
রনরজরদর পায়খানা-প্রস্রাব কর্রক পরবত্র হরত রিরখরন,
তারদররক তারদর অরভভাবক পরবত্র রাখরবন। যারত করর
মসরজরদর পরবত্রতা রক্ষা হয়।
একনজরর মরহলা ও পুরুষ হাজীরদর মরধয পার্থকযসমূ হ
মহান আল্লাহ মরহলা পুরুরষর মারঝ সৃ রষ্টগত কযমন রকছু
পার্থকয কররখরছন কতমরনভারব তারদর সৃ রষ্ট ও িরক্তসামরর্থযর সারর্ সামেসয কররখ এবাদরতর কক্ষরত্রও রকছু
রবষরয় পার্থকয করররছন।
আমরা যরদ হরজর আহকামসমূ রহর প্ররত তাকাই তাহরল
কদখরত পাব কয, এ পার্থরকযর মূ ল রভরত্ত হরচ্ছ রতনরি
রবষয়:

1- মরহলারদর ওপর পুরুষরদর দারয়ত্বিীলতা।
2- মরহলারদর হারয়য ও কনফাস জরনত সমসযা।
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3- মরহলারদর পদথা ও অবাধ রবচরণ রনয়ন্ত্রণ।
1- মরহলারদর ওপর পুরুষরদররক মহান আল্লাহ
দারয়ত্বিীল কঘাষণা করররছন। আর কস কাররণ
কয কয রবষরয় মরহলারা পুরুষরদর কর্রক রভন্ন তা
হরচ্ছ:
নফল হরজর জনয মরহলারদররক তারদর স্বামীর
অনু মরত রনরত হরব।
ফরয হরজর জনয মরহলারদররক তারদর স্বামীর
অনু মরত কনওয়া মুস্তাহাব।
ককারনা মরহলা ইেরত র্াকরল কস হরজর সফরর
কযরত পাররব না।

2- মরহলারদর হারয়য ও কনফাসজরনত সমসযার
কাররণ কয কয রবষরয় মরহলারা পুরুষরদর কর্রক
রভন্ন তা হরচ্ছ:
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হারয়য-রনফাস অবস্থায় মসরজদু ল হারারম প্ররবি
কররত পাররব না।
হারয়য-রনফাস অবস্থায় বায়তুল্লাহর তাওয়াফ
কররত পাররব না। (তরব কয অবস্থা সম্পরকথ
পূ রবথ আরলারচত হরয়রছ কসিা রভন্ন)
মক্কা ছাড়ার সময় ককারনা মরহলা হারয়য-রনফাস
অবস্থায় র্াকরল তার আর রবদারয় তাওয়াফ করা
লাগরব না।

3- মরহলারদর পদথা, ইজ্জত আব্রুর সাংরক্ষরণর
কক্ষরত্র তারা পুরুষরদর কর্রক কয কয রবষরয় রভন্ন
তা হরচ্ছ:
মাহরাম বযতীত সফর করা মরহলারদর জনয
জারয়য নয়।
যরদ হরজর কমথকাে শুরু করার পর কারও
মাহরাম মারা যায় তরব রতরন তার হজ কমরেি
করর কনরবন।
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মরহলাগণ হাত কমাজা বযবহার কররত পাররবন
না।
এমন কবারকা বযবহার করা যারব না যারত মুখ
ঢাকা পরড় যায়।
মরহলাগণ হরজ স্বাভারবক অবস্থায় মুখ ঢাকরত
পাররবন না।
যরদ গায়রর মাহরাম তারদর সামরন এরস যায়
তখন তারা মুখ কঢরক কফলরবন।
মার্ার ওপর কর্রক কঢরক রাখার মত কাপড়
রাখা যারব যা প্ররয়াজরনর সময় নীরচ নারমরয়
কফলা যায়।
কনকাব পররত পাররব না।
মরহলাগণ অলাংকার বযবহার কররত পাররবন।
সু গরি কনই এমন কসৌন্দযথমূলক রকছু পররত
পাররবন। তরব না পরা ভারলা।
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কমরহরদ ও কখজাব বযবহার কররত পাররবন।
তরব সু গরি রমরশ্রত হরত পাররব না।
বড় ও উাঁচু স্বরর তালরবয়া পাে কররব না।
অনু রূপভারব তাওয়াফ,

সা‘ঈ

ও

অনযানয

কদা‘আর সময়ও তার স্বর উাঁচু হরব না।
মরহলাগণ রমল কররব না।
মরহলাগরণর ওপর ‘ইযরতবা’ কনই।
মরহলাগণ পুরুষরদর রভড় কর্রক বাাঁচার জনয
প্রান্তরদক কর্রক তাওয়াফ কররবন।
রভড় র্াকরল হাজরর আসওয়াদ এবাং রুকরন
ইয়ামানী ধরার কচষ্টা না করাই ভারলা।
সা‘ঈর সময় মরহলাগণ দু ই সবুজ গম্বুরজর
মাঝখারন কদৌড়ারবন না।
সা‘ঈর সময় মরহলাগণ সাফা পাহারড়র উপরর
কবরয় উোর কচষ্টা কররবন না।
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মরহলা হাজী সারহবা রনরজর ‘হাদী’ রনরজ জবাই
করার কচরয় অরনযর মাধযরম তা করারনা উত্তম।
মরহলা চুল খাি কররব, যার পররমাণ পূ রবথ বণথনা
করা হরয়রছ। তারা মার্া কামারত পাররব না।
এিা জারয়য কনই।
িরী‘আত রনরষদ্ধ রকছু কমথকাে কর্রক সাবধানকরণ
সাবধান! ককারনা ক্ররমই কবপদথা হওয়া যারব না,
কয কাপড় িরীর ঢারক না কস কাপড় পরা যারব না। ইহরাম
অবস্থায় র্াকরলও ককারনা কবগানা পুরুরষর সামরন মুখ
কখালা রাখা যারব না।
সাবধান! যতিুকু সেব নারী-পুরুরষর অবাধ
রমলন হয় এমন অবস্থা কর্রক দূ রর র্াকরত হরব। আর
কয সময়গুরলারত রভড় কবরি হয় না, কস সময়গুরলারত
হরজর কাজ সম্পন্ন করার কচষ্টা কররত হরব। কযমন:
রারতর কবলায় পার্র রনরক্ষপ।
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সাবধান! রিকথ ও রবদ‘আত কর্রক রনরজরক দূ রর
রাখরত হরব। অনু রূপভারব না কজরন কারও অি
অনু করণ কর্রক রবরত র্াকুন এবাং হরজর আহকামসমূ হ
সরেক পদ্ধরতরত কজরন রনন। রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বরলরছন: “কতামরা আমার কর্রক
কতামারদর হরজর রনয়ম-কানু ন রিরখ নাও।” 45 তাই
ককারনা একরি িহণরযাগয হরজর বই সারর্ কনয়ার জনয
নসীহত কররছ।
সাবধান! রগবত, পররনন্দা, পরচচথা, ঝগড়া ও
দু রনয়াবী বযাপারর অরধক কর্াবাতথা বলা কর্রক রনরজরক
কহফাযত কররত হরব। রবরিষ করর এ পরবত্র ভূ রমর দারব
হরচ্ছ রযরকর এবাং কদা‘আ, তাই এখারন এ সমস্ত কারজ
সময় নষ্ট করার মত গুনাহ আর হরত পারর না।
সাবধান! সাধারণ কলাকরদররক দীরন বযাপারর
প্রশ্ন করা কর্রক দূ রর র্াকরত হরব। প্রশ্ন কররত হরব
45
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আরলমরদররক। মহান আল্লাহ বরলন, “কতামরা যরদ না
জান তরব োনীরদররক রজরেস কর।”46
সাবধান! অপরবত্র অবস্থায় আল্লাহর ঘররর
তাওয়াফ কযন না হয়। অনু রূপভারব হারয়য, কনফাস
অবস্থায় মসরজরদও প্ররবি কররবন না। এ বযাপারর লজ্জা
কযন আপনারক সরেক পরর্ চলরত বাধা না হরয় দাাঁড়ায়।
সাবধান! কয সমস্ত কমথকারে ককারনা উপকার
কনই তা পররতযাগ করুন। অকাররণ বাজারর বাজারর
কঘারা-কফরা তযাগ করুন। যরদ কযরতও হয় খুব সামানয
সমরয়র জনয এবাং রনজ মাহরামরক সারর্ রনরয় যান।
সাবধান: অপর মুসরলম কবানরদর ওপর অহাংকার
করর র্াকরবন না। তারদর রনরয় োিা করা কর্রক রবরত
র্াকুন। দীনদার মুসরলম কবানরদর সার্ী হওয়ার কচষ্টা
করুন।

46
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সাবধান! হরজর সফর এমরনরতই করষ্টর সফর।
এরত বধযথ ধরর রাখা একরি রবরাি গুণ। তাই অরত
সামানযরতই রাগারিত হওয়া, রবরক্ত হওয়া, অরভরযাগ
কদওয়া কর্রক রনরজরক সাংযত রাখুন। আর মরন রাখুন,
হরজর সফরর কষ্ট হরবই। করষ্টর কাররণ সাওয়াব পাওয়া
যারব এবাং গুনাহ মাফ হরব। তরব যরদ বধযথ রাখরত না
পাররন তরব তারত

গুনাহগার, হরত পাররন। আরয়িা

রারদয়াল্লাহু ‘আনহা তার উমরাহর সফরর কষ্ট হরচ্ছ জানারল
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বরলরছন:
“কতামার কষ্ট ও খরচ অনু পারত কতামার সওয়াব
ররয়রছ”।47
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম অনয
হাদীরস আররা বরলরছন: “মুসরলম ককারনা কষ্ট, বযর্া, রচন্তা,
কপররিান ইতযারদ যারতই রনপরতত কহাক না ককন আল্লাহ
এর দ্বারা তার গুনারহর কাফফারা করর র্ারকন”।48
47

মুস্তাদরারক হারকম, হাদীস নাং ১৭৩৩, ১৭৩৪্

48

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ৫৩১৮; সহীহ মুসরলম, হাদীস নাং ২৪৭৩।
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সাবধান! রনরজর কনক আমরলর বযাপারর খুব
কবরি আিাবাদী হরয় গবথরবাধ কররবন না। তাছাড়া কলাক
কদখারনা বা কলাকরা জানরত পারুক এমন প্রবণতা কযন
আপনার মরন না র্ারক। ককননা, সামানয কলাক কদখারনার
প্রবণতাও কছাি রিকথ। যা অপরাপর করবরা গুনাহ কর্রক
বড় ধররনর গুনাহ। যারা এ ধররনর কাজ করর হা িররর
মারে তারদর বলা হরব “যারদররক কতামরা দু রনয়ায়
কদখারনার জনয কাজ করররছরল তারদর কারছ যাও এবাং
কদখ কসখারন কতামারদর কমথকারের প্ররতদান পাও রক
না?”49
মরহলা হাজীসারহবা ও মরদনা িরীরফর রযয়ারত
(১) মসরজরদ নববীর রযয়ারত এবাং তারত সালাত
আদারয়র উরেরিয কযরকারনা সময় আপনার জনয মরদনায়
যাত্রা করা সু ন্নাত। কারণ, মসরজরদ নববীরত এক ওয়াক্ত
সালাত আদায় করা, মসরজরদ হারাম ছাড়া অনয কয

49

মুসনারদ আহমাদ ৪/৪২৯।
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ককারনা মসরজরদ হাজার ওয়াক্ত সালাত আদায় করা
অরপক্ষা কশ্রয়।
(২) মসরজরদ নববীর রযয়াররতর জনয ইহরাম বাাঁধা বা
তালরবয়া পড়ার ককারনা প্ররয়াজন কনই। মসরজরদ নববীর
রযয়াররতর সরে হরজর ককারনা রকম সম্পকথ কনই।
(৩) মসরজরদ নববীরত প্ররবরির সময় প্রর্ম ডান পা
রাখরবন এবাং রবসরমল্লাহ বরল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ
ওয়াসাল্লারমর ওপর দরুদ পাে কররবন। আর আল্লাহর
রনকি এ প্রার্থনা কররবন কয, রতরন কযন তাাঁর রহমরতর
দ্বারসমূ হ আপনার জনয উন্মু ক্ত করর কদন। এরপর
রনরনাক্ত কদা‘আ পড়রবন:
ْ
ْ
َ ْ
ُُْ َ
ذ
َْ
ْ
ِ ِ هلل ال َع ِظيْ ِم َو َوج ِ ِه الك ِ ِرِيْ ِ ِم َو ُسه َطانِ ِه الق ِديْ ِ ِم ِ َن الشيْ َط
ان
ِ «أعو بِا
َ َْ َ َ ََْ ْ ْ َْ ُ ذ
ذ
» مح ِت
 اله م افتح ِل أبواب ر، الر ِجيْ ِ ِم
অর্থাৎ রবতারড়ত িয়তারনর প্রররাচনা হরত মহান আল্লাহ,
তাাঁর সম্মারনত সত্তা ও প্রাচীন বাদিারহর রনকি আশ্রয়
প্রার্থনা কররছ। কহ আল্লাহ! তুরম আমার জনয কতামার
রহমরতর দ্বারসমূ হ উন্মু ক্ত করর দাও।
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এ কদা‘আ কয ককারনা মসরজরদ প্ররবরির সময়ও পাে
করা যায়।
মসরজরদ প্ররবি কররই তারহয়যাতুল মসরজরদর দু ’রাকাত
সালাত পড়রবন।
(৫) তারপর যখন মরহলাগণ ‘রাওদাহ’ নামক জান্নারতর
বাগারন

যারবন

তখন

নবী

সাল্লাল্লাহু

আলাইরহ

ওয়াসাল্লারমর উরেরিয দু রুদ ও সালাম কপি কররত
পাররন।
(৬) পরবত্রতা অজথন করতিঃ মসরজরদ ককাবা রযয়ারত
করর কসখারন সালাত পড়া আপনার জনয সু ন্নাত। ককননা
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম রনরজ তা করররছন
এবাং অনযরদররকও উদ্বু দ্ধ করররছন।
উরল্লরখত স্থানগুরলা ছাড়া মরদনার আর ককারনা মসরজদ
বা অনয ককারনা জায়গা রযয়ারত করা িরী‘আত সম্মত
নয়। অতএব, রবনা কাররণ রনরজরক কষ্ট কদওয়া ও
রনরজর ওপর এমন কবাঝা চারপরয় কনওয়া যারত ককানই
সাওয়াব কনই, বরাং উরটা পারপর সোবনা ররয়রছ, এমন
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কাজ করা কাররা উরচৎ নয়। আল্লাহ তা’লা আমারদর
সবাইরক এগুরলা কমরন চলার তাওফীক দান করুন।
আল্লাহর দরবারর কবুল না হওয়ার ভয় র্াকা
রপ্রয় কবান!
মহান আল্লাহ আপনারক এ হজ আদারয়র মত গুরুত্বপূ ণথ
কারজর জনয কবুল করররছন এবাং তাওফীক রদরয়রছন
আর আপনারক হরজর সফরর এ পরবত্র ভূ রমরত, উত্তম
রদনগুরলারত রযরকর, কদা‘আ করার মরতা কসৌভারগযর
অরধকারী করররছ এিাই কতা একরি রবরাি কনয়ামত। এ
কনয়ামরতর কর্া স্মরণ করর অনয ধররনর ভয়ও আপনার
মরন আসা উরচৎ আর তা হরলা, আমার আমলগুরলা রক
আল্লাহর দরবারর কবুল হরয়রছ?
কত মানু ষ এমনও আরছ যারা হজ কর্রক শুধু কষ্ট ও
মুরসবতই কুরড়রয়রছ। তারদর অরনক আবার এমনও
আরছ তারা যখন বরলরছ, “লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা
লাব্বাইক” কহ আল্লাহ! আরম আপনার দরবারর হারযর,
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তখন তারক বলা হরয়রছ, না কতামার হারজরা িহণ করা
হয়রন। কতামার হজ সওয়ারবর পররবরতথ গুনারহর জন্ম
রদরয়রছ।
এ জনয সালরফ সারলহীন সব সময় কনক আমল করার
বযাপারর সরচষ্ট র্াকরতন। আমল করার পর তারদর ভয়
হরতা কয, আমলরি আল্লাহর দরবারর কবুল হরয়রছ রক
না? আলী রারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলরতন: “কতামরা কনক
কাজ করার কচরয় কাজরি কবুল হরয়রছ রক না এ রদরক
কবরি গুরুত্ব দাও, কতামরা রক কিান না মহান আল্লাহর
কর্া, রতরন বরলরছন: “আল্লাহ কতা ককবল মুত্তাকীরদর
কর্রক কবুল করর র্ারকন।”50
রপ্রয় কবান!
আল্লাহর রনকি ককারনা আমল কবুল হওয়ার বড় প্রমাণ
হরলা:

50

সূ রা আল-মারয়দাহ, আয়াত; ২৭; রহলইয়াতুল আওরলয়াহ ১/৭৫।
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যাবতীয় গুনারহর কাজ কর্রক খাাঁরি তাওবাহ করার
তাওফীক হওয়া এবাং ভরবষযরত আল্লাহর দীন ও রাসূ রলর
আনু গরতযর ওপর দৃ ঢ় র্াকরত পারা। গুনাহ করার পর
সৎকাজ করা কতই না উত্তম তার কর্রক উত্তম হরলা
সৎকারজর পর সৎকাজ কররত সক্ষম হওয়া এবাং এর
ওপর দৃ ঢ় র্াকা। অপররদরক সবরচরক দু িঃখ ও
দু ভথাগযজনক কাজ হরলা, সৎ কারজর পর অসৎ কারজর
মাধযরম কস সৎকাজরক রনরশ্চহ্ন করর কদওয়া।
সম্মারনতা কবান!
আজ আপরন আল্লাহর আনু গরতয অবগাহন করর সম্মারনত
হরচ্ছন সু তরাাং এ বযাপারর সদা সতকথ র্াকা প্ররয়াজন
কযন কাল কস আনু গরতযর সম্মানরক অপরাধ ও অলসতা
দ্বারা অপমারনত না কররন।
রপ্রয় কবান!
আপনার মরন করা উরচৎ কয, আপরন নবী স্ত্রী আরয়িার
কগাষ্ঠীভুক্ত। আপনার সম্মান ও প্ররতপরত্ত নবী পেীরদর
মত। আপরন সামানয নািক ও খারাপ পরত্রকার খপ্পরর
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পরড় রনরজরক, রনরজর আত্মসম্মানরক ককারনা ক্ররমই নীচু
হরত কদরবন না। আপনার কান আজ আজারনর ধ্বরনরত
কুহররত, মুখ কুরআরনর বাণীরত মুখররত। আপরন
আপনার এ কান ও মুখরক গান-বারদযর মত িয়তারন
কমথকারের মরধয কররখ রবষাক্ত ও ক্ষরতিস্ত কররবন না।
রপ্রয় কবান!
আপনার সন্তানগুরলা আপনার কাাঁরধ আমানতস্বরূপ।
তারদররক দ্বীরনর ওপর পররচালনা করা এবাং তারদর
মরধয আল্লাহ ও তাাঁর রাসূ ল এবাং দীরনর মহব্বত জািত
করা ও তারত বলীয়ান করা আপনার ঈমানী দারয়ত্ব।
তারদররক কখরনা অনযায় করার সু রযাগ করর কদওয়া।
খারাপ বিু-বািব, সেীরদর সাংশ্রব কর্রক তারদর মুক্ত
রাখুন।
আপরন রনরজরক তারদর জনয আল্লাহর ইবাদত, আনু গতয
ও সচ্চররত্রতার কক্ষরত্র অনু সরণীয় ও অনু করণীয়
বযরক্তত্বরূরপ কপি করুন।
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রপ্রয় কবান!
আপনার স্বামী আপনারক একজন কনক স্ত্রী রূরপ কদখরত
চায়। যার রদরক তাকারল তার অন্তর খুরিরত ভরর যায়।
যারক ককারনা রনরদথি রদরল কস তা খুরি মরন কররত সদা
প্রস্ত্ত্তত র্ারক। সু তরাাং কস রকম হওয়ার কচষ্টা করুন।
তারক সৎকারজর আরদি রদন এবাং অসৎ কাজ কর্রক
রনরষধ করুন আর এর কুফল কর্রক সাবধান করুন।
রপ্রয় দীরন কবান!
আপরন রনরজ বযরক্তত্বসম্পন্না কহান। সৎ বািবীরদররক
আপনার সার্ী বানান। যারদররক সার্ী বানারল আল্লাহ,
তাাঁর রাসূ ল এবাং আরখরারতর কর্া আপনার স্মরণ হরব
তারদররক বিু বানান। খারাপ মরহলা ও দু ষ্ট প্রকৃরতর
কমরয়রদর সারর্ রমরি রনরজরক অপমারনত কররবন না।
সবরিরষ, এ কদা‘আ করব কয, আল্লাহ আপনারক রহফাযত
করুন। রতরন কতা রহফাযতকারী। দয়ািীল। রতরন
আপনার হজ, উমরাহ ও রযয়ারত কবুল করুন। আমীন।
আমীন।
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মরহলা হাজী সারহবার জনয সহীহ হাদীস কর্রক রনবথারচত
রকছু মাসনূ ন কদা‘আ
রনন রলরখত কদা‘আসমূ হ অর্বা তন্মরধয কর্রক যতিুকু
সেব ‘আরাফাত, মুযদারলফা ও অনযানয কদা‘আর স্থারন
পড়া উরচৎ:ِّ
َ ذ
َ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ ِّ
َْ َ
 اله ُ ذم ِين،اآلل َرة
ِ ِين أسااألا العفو َوالعاا ِفية ِيف اينيا َو
ْ ْ ْ
َ
ْ َ َ ََُْ ْ
» َو َ ِال،احم َوأو ِيل
ال َعف َو َوال َعا ِفيَة ِيف ِدي ِِن ودني

ذ
«اله ُ ذم
َ َُ ْ َ
أسأل

কহ আল্লাহ! আরম কতামার কারছ ক্ষমা এবাং দু রনয়া ও
আখরারত রনরাপত্তা প্রার্থনা কররছ। কহ আল্লাহ! আরম
কতামার কারছ ক্ষমা এবাং আমার দীন ও দু রনয়া, পররজন
ও সম্পরত্তর বযাপারর রনরাপত্তা চারচ্ছ।
ْ ذُ ذ
ْ «الهذ ُ ذم
ْ ُ اس
َ اح َف ْظِن ِ ْن َب ْني
،يا َد ذحم
 اله م، َوآ ِ ْن َر ْو ََع ِيت،ُت َع ْو َر ِايت
ِ
ِ
َ َ َ َ ُ ُ ََ َْ ْ َ
َ
َ ْ َ َ ْ ْ َ ْ َ
 وأعو بِعظم ِت، و ِ ن و ِِق، َوع ْن ِش َم ِال،يِن
ِ  وعن ي ِم،َو ِ ُن له ِف
َ ْ ْ
َْ
.»أن أغتَال ِ ْن َت ِت
কহ আল্লাহ! তুরম আমার কগাপন কদাষসমূ হ কঢরক রাখ।
আমার ভয় ভীরতরক রনরাপত্তায় পররণত কর। আমার
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অি-পশ্চাৎ, ডান-বাম এবাং উধথ হরত আপরতত রবপদ
কর্রক আমারক কহফাজত কর। রনন রদক হরত মৃতুযমুরখ
পরতত হওয়া কর্রক কতামার মহরত্ত্বর আশ্রয় প্রার্থনা
কররছ।

ْ ِ ِن
ْ ِ ِن
ْ ِ  الهذ ُ ذم ََع، ْ يف َس ا ْم
ْ ِ  الهذ ُ ذم ََع،اال
ْ يف بَ َدنِاا
ْ ِ «الهذ ُ ذم ََع
ِن ِيف
ِ
ِ
ِ
ِ
َْ ََ ذ
َ َ
َ
.» آل ِهل ِال أنت،ص ْحم
ِ ب

কহ আল্লাহ! তুরম আমারক বদরহক রনরাপত্তা দাও, আমার
শ্রবরণরিয় ও দৃ রষ্টিরক্তরক রনরাপদ রাখ। তুরম ছাড়া আর
ককারনা প্রকৃত মা‘বুদ কনই।
َ َ ْ َ ُ ُ َ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ُ ُ َ ِّ ذ ُ ذ
اب
ِ  وأعاااو بِ ِ ن عذ، والفق ِر،»اله م ِين أعو بِ ِ ن الكف ِر
َْ ْ َ ََ ذ
َ ْال أَن
.»ت
ِ  ال ِهل،رب
ِ الق
কহ আল্লাহ! আরম কুফুরী, দররদ্র ও কবররর আযাব হরত
কতামার রনকি আশ্রয় প্রার্থনা কররছ। তুরম ছাড়া আর
ককারনা হক মা’বুদ কনই।
َ ََ
َ ََ ْ َ َْ َ َ َْ ََ ذ
َ «الهذ ُ ذم أَ ْنا
ْ ت َر
 َوأنا َىلع، َ ِن َوأناا ع ْبا ُد
ت
ق
ه
ل
،
ت
نا
أ
ال
هل
آل
يب
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ َع ْ د َ َو َو ْعد َ َ ا
ُ رش َ ا َص انَ ْع
ُ اس اتَ َط ْع
ِّ َ  أَ ُعو ُ ب َ ِ ْن،ت
ُ أَبُ ْوء،ت
ِ
ِ
ِ
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َ ُ َْ َ َُ ْ ْ َ ذ
َ ُاذلن
وب
اغ ِفر ِل ِإنه ال يغ ِفر

ْ َ َ َ ُ ََُ َ َ ْ َ َ ََذ
ل بِ ِنعم ِت
ِ  وأبوء ل بِذن،
ذ
َ ْ ال أَن
.»ت
ِ

কহ আল্লাহ! তুরম আমার রব, তুরম ছাড়া আর ককারনা
সরতযকার মা‘বুদ কনই। তুরম আমারক সৃ রষ্ট কররছ। আরম
কতামার দাস। আরম সাধযানু সারর কতামার সারর্ কৃত
ওয়াদার ওপর ররয়রছ। আরম যা করররছ, তার অপকাররতা
হরত কতামার রনকি আশ্রয় চারচ্ছ। তুরম আমারক কয সব
কনয়ামত দান কররছ আরম তার স্বীকৃরত প্রদান কররছ।
আরম আমার সমুদয় গুনাহ স্বীকার কররছ। সু তরাাং তুরম
আমারক ক্ষমা কর। ককননা তুরম ছাড়া আর ককউ আমার
গুনাহসমূ হ মাফ কররত পাররব না।
ْ
ْ
َ ُ َ
َ ُ َ
ِّ ذ
ْ ْ
 َوأ ُعو بِ ِ َن ال َعج ِز،«اله ُ ذم ِنااااال أ ُعو بِ ِ َن ال َ ِّم َواحل ُ ْز ِن
ْ
َ ْ
ْ ُْ َ َ
َْ
 وأعو ب َ ْن َغهَبَة ذ،واْل ُ ُُب
ايي ْ ِن َوق ِر
ابلخع
 و ِ ن،َوالك َساا ِع
ِ ِ
ِ
ِ
َ ِّ
.»ال
ِ الرج
কহ আল্লাহ! আরম রচন্তা ও উরদ্বগ, অক্ষমতা ও অলসতা,
কৃপণতা ও কাপুরুষতা, ঋরণর গুরুভার ও মানু রষর
অধীনতা হরত কতামার রনকি আশ্রয় প্রার্থনা কররছ।
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ً َ َ ُ َ ََْ ً َ
َ ْ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ ذُ ذ
آل َر ُه
ِ  َو، َوأوسااطه الحا،«اله م اجعاع أ ذول وذا ايلَومِ صااالحا
ْ َْ َ
َ ْ امح
َْ َ َ َُ ْ َ ً ََ
آلل َر ِة يَا أَ ْر َح َم ذ
.»ني
ِ ِ الر
ِ  َوأسأل لري ِحم اينيا َوا،ناحا
কহ আল্লাহ! আজরকর রদরনর প্রর্ম অাংিরক সততা,
মধযভাগরক কলযাণ এবাং কিষ-ভাগরক সফলতায় ভরর
দাও। কহ পরম দয়ালু ! আরম কতামার কারছ দু রনয়াআরখরারতর কলযাণ কামনা কররছ।
ْ ْ
َ ِّ ُ ُ َ ْ َ ْ ِّ ذ ُ ذ
َْ ْ
ْ ْ َ
، َو َب َرد ال َعي ِش َبع َد ال َم ْو ِت،ِالرىض َبع َد الق َضاء
«اله م ِين أساأل
َ
َ
َْ َ ذ
َ ْ َ َ َ ََذ َ ذ
الشاا ْو َق ىل ِل َقائِ َ يف َغ ْري َ ذ
َّا ِء
ِ َ َ ِ ُ َ ِ َ َ  و،وذلة اَلظ ِر ِىل وج ِ الك َريم
ذ
َ ْ
ْ
ْ ْ َ ُ
ْ َ
ُم ذ
 أ ْو أع َت ِد َحم، َوأ ُعو بِ أن أظ ِه َم أ ْو أظهم،ِضاة َوال ِتنَة ُم ِضهة
ِ
َ ُ ُ ََ ُُ ْ َ َ ً َْ ْ َ ًَ َ َ
َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ ََذ
ِ وأعو ب، أو أكت ِسااب ل ِطيئة أو نبا ال غغ ِفره، أو يعتدى
ْ َ َ َ َ ْ ُ ذ
.»أن أ َرد ِىل أ ْر ِل ال ُع ُم ِر
কহ আল্লাহ! আরম কতামার কারছ প্রার্থনা কররছ কতামার
ফয়সালার পর খুরি র্াকার মরনাবৃ রত্ত, মৃতুযর পর সু খময়
জীবন, কতামার কচহারা মুবারাক দিথরনর স্বাদ িহণ,
কতামার সারর্ সাক্ষারতর প্রবল আকাঙ্ক্ষা -রকান ক্ষরতকর
স্বাচ্ছন্দয ও রবভ্রারন্তকর রফতনা ছাড়াই। কাররা প্ররত যু লুম
করা রকাংবা ককউ আমার প্ররত জুলুম করা কর্রক আরম
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কতামার কারছ আশ্রয় চাই।আশ্রয় চারচ্ছ কাররা প্ররত
সীমালাংঘন করা কর্রক বা ককউ আমার ওপর সীমালাংঘন
করা কর্রক, ক্ষমার অরযাগয ককারনা ভুল বা পাপ-কাজ
কর্রক। বাধথরকযর কিষ পযথারয় উপনীত হওয়া কর্রক
কতামার কারছ আশ্রয় চাই।
ذ
ْ ذُ ذ
ْ َ
َْ َ َ ْ َ ْ
َ ْ َ ْ َ ْ َ
ال َواأللال ِق ال ي ِد ْحم ألح َس ِن َ ا ِال
ِ «اله م او ِد ِين ِألحسا ِن األعم
َ ْ َ َ ْ ْ َ ِّ ْ َ ِّ َ َ َ َ ْ ْ َ ِّ ْ َ ِّ َ َ ذ
َ ْال أَن
.»ت
ِ صف عِن سيئ ا
ِ  ال ي،اْصف عِن سيئ ا
ِ  و، أنت
কহ আল্লাহ! আমারক সরবথাত্তম কাজ ও চরররত্রর রদরক
রহদায়াত দাও। তুরম ছাড়া আর ককউ এ বযাপারর রহদায়াত
রদরত পাররব না। আর আমা হরত রনকৃষ্ট কাজ ও
চররত্ররক রফরররয় রাখ। তুরম ছাড়া আর ককউ তা রফরররয়
রাখরত পাররব না।
َ
ْ ْ  َو َبار،يف َدار ْحم
ْ  َو َو ِّس ْذ،ِن
ْ «الهذ ُ ذم أ ْص ِه ْح
ْ يف ر ْز
ِْل
ِْل
ْ ْل ِدي
.»ِق
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
কহ আল্লাহ! আমার জনয আমার দীনরক সাংরিাধন করর
দাও। আমার বাসস্থানরক প্রিস্ত করর দাও এবাং আমার
রুরজরত বরকত দাও।
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ُ ُ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ِّ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ
 وأعو،ِ ن القسو ِة والغفه ِة واذلل ِة والمسكن ِة
ِّ َ
َ الش َقاق َواَلِّ َفاق َو
ُ ُْ َ
الس ْم َع ِة
وق و
ِ
ِ
ِ والفس
ْ
َ
ْ ُْ َ َ َ ذ
َ
 َو ِّ ِء، ِ َواْلُاااااذام،ابلك ِم
 و،ِ ن الصاام ِم

ذ
ُ َ ِّ
«اله ُ ذم ِين أ ُعو ِب
ْ ُ ْ
َ
ِ َن الكف ِر
ِب
َ ُ ُ َ َ َ ِّ َ
ِوأعو ب.ِوالريااء
َ َ ْ
.» ِاأل ْسقام
َ

কহ আল্লাহ! আরম অন্তররর পাষন্ডতা, গাফলতী, অবমাননা
ও অভাব-অরভরযাগ হরত কতামার রনকি আশ্রয় প্রার্থনা
কররছ। আরম কুফুরী, ফারসকী, সরতযর রবরুদ্ধাচরণ এবাং
কলাক কিানারনা ও কদখারনা হরত কতামার রনকি আশ্রয়
প্রার্থনা কররছ। আরম আররা আশ্রয় প্রার্থনা কররছ
বরধরতা, বাকিরক্ত-হীনতা, কুষ্ঠ ও অনযানয দু রাররাগয
বযারধ হরত।
َ ََْ ْ َْ
َ ْ أَن،ري َ ْن َز ذَّك َوا
َ ْ َو َز ِّك َ ا أَن،اوا
ذُ ذ
ُ ْ ت َل
ت َو ِ َيل َ ا
آت نف ِساا غقو
ِ «اله م
ََ
.»َو َم ْوالوا
কহ আল্লাহ আমার আত্মারক তাকওয়া দান কর এবাং এরক
পরবত্র কর। তুরম কতা সরবথাত্তম পরবত্রকারী। তুরমই এর
অরভভাবক ও প্রভু।
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َْ
َ
ذ
َْ
ََْ َ ْ
َ ُ َ ِّ
َ َْ َ
 َونفس ال، َواهب ال خيش ُذ،«اله ُ ذم ِين أ ُعو بِ ِ ْن ِعهم ال ينف ُذ
َ ُ َ َ ُْ َ َْ ََ َُ َْ
.»اب ل َ ا
 ودعوة ال يستج،تشبذ
কহ আল্লাহ! আরম কতামার রনকি উপকারহীন োন, রনভথয়
অন্তর, অতৃপ্ত আত্মা এবাং কবুল হয় না এমন কদা‘আ হরত
আশ্রয় চাই।
ْ ْ َ َ ِّ َ ْ َ ُ ْ َ َ ِّ َ ْ َ
،رش َ ا ل ْم أع َمع
 و ِ ن،ِ ن رش اا ع ِمهات
َْ ْ َ ْ َ َ ِّ َ ْ َ ُ ْ َ َ
.» و ِ ن رش ا لم أعهم،ا ع ِهمت

ذ
ُ َ ِّ
«اله ُ ذم ِين أ ُعو ِبا
ِّ َ َوأَ ُعو ُ ب َ ِ ْن
رش
ِ

কহ আল্লাহ! কয কাজ আরম করররছ এবাং যা করর রন, তার
অমেল কর্রক কতামার কারছ আশ্রয় চাই। কয রবষয় আরম
কজরনরছ এবাং যা জারন রন, এত দু ভরয়র অমেল কর্রক
কতামার আশ্রয় প্রার্থনা কররছ।
َ ُ  َو، َ  َو ََتَ َول ََعفيَت، َ «الهذ ُ ذم ِّين أَ ُعو ُ با َ ْن َز َوال ن ْع َمتا
َ ج
اء ِة
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
َ ْ َ
ََ َ َْ
.» يذ سخ ِط
ِ  و، نِقم ِت
ِ َج
কহ আল্লাহ! আমার প্ররত কতামার কনয়ামরতর অবক্ষয়,
অনারবল িারনবতর অপসারণ, িারস্তর আকরস্মক আক্রমণ
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এবাং কতামার সকল অসরন্তাষ হরত কতামার রনকি আশ্রয়
প্রার্থনা কররছ।
ْ
َْ
ِّ َ ذ ُ ذ ِّ َ ُ ُ َ َ ْ َ َ َ ذ
الُتد ْحم َو ِ َن الغ َر ِق َواحلَ ْرق
«الاه م ِين أعو ِبا ِ ن ال دمِ و
َ
ْ
ُ ُ َ
َ َْ َ ََ ُ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ ذ
ْ ُ
 وأعو،ِن الشيْ َطان ِعن َد ال َم ْو ِت
ِ  وأعو بِ ِ ن أن يتخبط،وال رم
َ ْ ْ َ َ َ ْ َ ُ ُ ََ ً َ َ َُ ْ َ ْ َ
ْ
َ
.» وأعو بِ ِ ن طمذ ي ِدحم ِىل طبذ،ييغا
ِ بِ ِ ن أن أموت
কহ আল্লাহ! আমার মার্ার ওপর রকছু ধরস পড়ার কাররণ
অর্বা অনয কয ককারনা কাররণ আরম ধ্বাংস হরয় যাই,
অর্বা পারনরত ডুরব রকাংবা আগুরন জ্বরল মারা যাই- এ
কর্রক এবাং বাধথকযজরনত করষ্টর হাত হরত কতামার রনকি
আশ্রয় প্রার্থনা কররছ। আরম আশ্রয় চারচ্ছ িয়তান কযন
মৃতুযর সময় আমারক গুমরাহ না করর। আশ্রয় চারচ্ছ
দাংরিত হরয় মারা যাওয়া এবাং কলাভ-লালসা হরত যা
মানু ষরক কুপ্রবৃ রত্তর রদরক রনরয় যায়।
َ ْ ُ ْ َ ُ ُ َ ِّ ذ ُ ذ
َْ ْ
َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ ك َر
ال َواألو َوا ِء
«اله م ِين أعو ِبا ِ ن ن
ِ
ِ ات األلال ِق واألعما
ََ َ ْ َ ُ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ
َ َ َ َ ِّ ُ َ ْ ْ َ َ ْ ذ
 وشااماات ِة، وق ِر العادو، وأعو ِبا ِ ن غهبا ِة ايي ِن،ِواألدواء
ْ َ ْ
.»األع َدا ِء
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কহ আল্লাহ! আরম কতামার রনকি আশ্রয় চারচ্ছ ঘৃ রণত
স্বভাব এবাং অবারিত আচরণ হরত, আর আমারক রক্ষা
কর কুপ্রবৃ রত্তর তাড়না এবাং বদরহক রুগ্নতা হরত এবাং
আশ্রয় চারচ্ছ ঋরণর গুরুভার, িত্রুর দু দথম অপ প্রভাব ও
উপহাস হরত।
َ
َ
ذُ ذ َ ْ ْ ْ ْ ذ
َ ل ُد ْن َي
ْ  َوأ ْص ِه ْح،اذل ْحم ُو َو ِع ْص َم ُة أ ْمر ْحم
َ «اله م أصا ِهح ِل ِدي
احم
ِ ِن
ِ
ِ
َ َِ
ذ
ْ َ ْ َ َ َْ ْ َ َ ْ ْ
ْ
َ
ْ ِ ت ِفيْ َ اا َ َع
ْ الذ
 واجع ِع،آلر ِت ال ِت ِفي ا عا ِدحم
ِ  وأصاا ِهح ِل،ايش
ِ
َ ِّ ُ ْ ْ ً َ
َ ْ َ ْ َ ْ َ ِّ ُ ْ ْ ً َ َ َ َ َ ْ
ر
.» والموت راحة ِل ِ ن ك رش،احلياة ِزيادة ِل ِيف ك لري
কহ আল্লাহ! আমার দীনরক আমার জনয পররশুদ্ধ করর
দাও যার মরধয ররয়রছ আমার সমুদয় কাযথারদর
আত্মরক্ষার রনরশ্চত উপায়। আর সাংরিাধন করর দাও
আমার পারর্থব জীবনরক যার মরধয ররয়রছ আমার
জীরবকা। আর আমার আরখরাতরক তুরম করর দাও
রবশুদ্ধ, কযখারন আমারক অবিযই প্রতযাবতথন কররত হরব।
আমার দীঘথ জীবনরক অরধকতর মেল কারজর অরস-লা
করর দাও। আর আমার মৃতুযরক প্ররতযক অরনষ্ট হরত
আমার জনয িারন্তর উসীলা করর দাও।
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ْ َ ِّ َ ِّ ْ َ َ ُ ْ َ ذ َ ْ ُ ْ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ ذ
ِّ َ ين َوي
ْ او ِد
ِّ
ِ  و،  وانصا ِين وال غنصا، «رب أ ِعِن وال ت ِعن
ِ
ْ
َ
.» ال ُ َدحم ذ
রব কহ! আমারক সাহাযয কর, আমার প্ররতপক্ষরক সাহাযয
কররা না। আমারক সফলতা দান কর,

আমার

প্ররতপক্ষরক দান কররা না। আমারক রহদায়াত দাও এবাং
রহদায়াত লাভ আমার জনয সহজ করর দাও।
َ َ ُْ َ َ ً
َ َ ً ذُ ذ ْ َْ ْ َ ذ ً َ َ َ ذ
، ْ ُم ِبتًا ِيل،  ِ ْط َواَع ل،  شااررا ل، ِن اكرا لا
ِ َ«اله م اجعه
َ
ً
ْ
ْ
ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
ً ذ
ْ
ِّ
َ
ْ  َوأجب دع َو،ت
ْ  َواغ ِسااع ح ْو َب،ت
ْ  َرب غق ذبع ت ْو َب،اواا ُ ِنيْباا
،ت
أو
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ُ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ِّ
ْ
ْ
َ  َواسهع َسخ،اين
ْ  َو َسدد ل ِ َس، ْ  َواو ِد اه،ت
ْ َوثبِّت ُح ذج
.»يمة َصد ِر ْحم
ِ
ِ
ِ
ِ
কহ আল্লাহ! আমারক এমন তাওফীক দান কর যারত আরম
কতামার খুব কবরি স্মরণকারী, কৃতেতা োপনকারী ও
অনু গত হরত পারর এবাং কতামারই রনকি রবনম্র হই এবাং
কতামারই রনকি দু িঃখ প্রকাি কররত রিরখ। কহ আমার
রব! আমার তাওবারক তুরম কবুল কর। আমার
গুনাহরারি ধু রয় মুরছ দাও। আমার কদা‘আ কবুল কর।
আমার প্রমাণ দৃ ঢ় কর। আমার অন্তররক কহদারয়ত দাও।
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আমার রজহবারক রেক রাখ। আমার অন্তররর কলু ষ
কারলমারক রবদূ ররত করর দাও।
َ َُ ْ ََ ْ َ ََ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ
َ ُ َ َ ْ ِّ ذ ُ ذ
َ
 وأسأل، والع ِزيمة ىلع الرش ِد،ين أ ْسأل اثلذبَات ِيف األم ِر
ِ «اله م
ً َ َ ً ْ َ ً ْ َ ُ َُ ْ ََ َ َ َ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ ْ ُ
 ول ِس اانا، وأس األ اهبا س ا ِهيما، ِ وحس ان ِعبادت، شاكر نِعم ِت
َ ْ َ ِّ ْ َ ُ ْ ُ َ َ ُ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ ً
َ
،رش َ ا غعه ُم
 وأعو بِ ِ ن،ري ا غعهم
ِ  وأسااأل ِ ن ل،صااا ِداا
ْ َ
َ ََْ ذ
ُ ذ
.» ن َعال ُم الغيُ ْو ِب،َوأ ْستَغ ِف ُر َ ل ِ َما غعه ُم
কহ আল্লাহ! আরম করমথ অরবচলতা, সৎ পরর্ দৃ ঢ় রনষ্ঠা,
কতামার কনয়ামরতর শুকরগুজারী ও কতামার ইবাদতরক
সু ষ্ঠু সু ন্দরভারব সম্পন্ন করার তাওফীক কতামার রনকি
প্রার্থনা কররছ। আরম কতামার রনকি প্রার্থনা করর
রনরভথজাল ও প্রিান্ত হৃদয় এবাং সতযরনষ্ঠ রসনা। আরম
কসই মেরলর প্রার্থনা জানাই যা তুরম আমার জনয ভারলা
মরন কর। আরম কতামার রনকি আশ্রয় চাই কস অমেল
হরত কয সম্পরকথ তুরম সু রবরদত। আর আরম মাগরফরাত
চাই কস অনযায় অপকমথ হরত যা একমাত্র তুরমই জান।
রনশ্চয় তুরম গারয়ব সম্পরকথ সু রবরদত।
َ
َ
ِّ َ ين ِ ْن
ْ «الهذ ُ ذم أل ْ ْمِن ُر ْش ِد ْحم َوأ ِع ْذ
ْ ِ رش َن ْف
.»س
ِ
ِ ِ
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কহ আল্লাহ! আমারক তুরম রহদায়াত দ্বারা অনু গৃহীত কর।
আর আমার প্রবৃ রত্তর অরনষ্ট হরত আমারক রক্ষা কর।
ذ
َ ُْ َ ْ
َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ َ ْ َ ْ ِّ الاها ُ ذم
 َو ُحا ذب،ات
«
ِ ات َوتر المنك َر
ِ ين أسااأ ل ِ عع الري
ِ
َ
ْ
َ َْ َ َ ْ َْ ََْ ْ َ َْ ْ َ ْ َ َ
ْ  َفتَ َو ذ،ت ب ِعبَا ِد َ ِتْنَ ًة
ِن
ِ المسا ِك
ِ  وإِ ا أرد، وأن غغ ِفر ِل وترمح ِِن،ني
ِ
ِّْ ذ ُ ذ
ْ َ َْ َ َ َْ
ُ
 َو ُحبذ، َ ب َ ْن ُُي َب
ين أَ ْسأَل ُ َ ُح ذب َ َو ُح ذ
ْ
 اله م،ِيل غري فتون
ِ
َ ِّ ُ َ ْ ُ ِّ َ ُ َ َ ِّ ُ
.» ك عمع يقرب ِِن ِىل حب
কহ আল্লাহ! আরম কতামার রনকি ভারলা কাজ সম্পাদন,
মন্দ কাজ পররহার এবাং গরবীরদররক ভারলাবাসার
তাওফীক কামনা কররছ। তুরম আমারক ক্ষমা কর। আমার
প্ররত রহমত বষথণ কর। কতামার বান্দারদররক ককারনা
পরীক্ষায় রনপরতত কররত ইচ্ছা কররল আমারক
কফতনামুক্ত অবস্থায় উরেরয় রনও। কহ আল্লাহ! আরম
কতামার ভারলাবাসা প্রার্থনা করর, আর ঐ বযরক্তর
ভারলাবাসা কয কতামারক ভারলা বারস এবাং এমন কারজর
ভারলাবাসা যা আমারক কতামার ভারলাবাসার রনকিবতথী
করর কদয়।
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َ اَل
َ ري
َ ْ  َو َل، ِ جا
َ ْ  َو َل،ِاي ََعء
َ ْ  َو َل،ري ال ْ َم ْسألَ ِة
َ ْ ين أَ ْسأَل ُ َ َل
ري ذ
ْ «ا َلهذ ُ ذم ذ
ري
ْ  َو،اين
ْ  َو َح ِّق ْق ْي َما،ِن
ْ ار َف ْذ َد َر َج
ْ ِْن َو َث ِّقا ْع َم َوازي
ْ ْ َوثَبِّت،اثلذ َواب
،ت
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ََْذ
َ َُ ْ ََ ْ َْ َ ْ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ
َ
َ
ذ
َ
ات
ِ  وأسااأل ايرج، واغ ِفر ل ِطيئ ِايت، و ِعباد ِايت،َوغقبع صااال ِيت
َ ْ
ْذ
.»ال ُعا ِ َن اْلَن ِة
কহ আল্লাহ! আরম কতামার রনকি সু ন্দরতম প্ররতদান,
উত্তম প্রার্থনা, ফলপ্রসূ সফলতা এবাং কশ্রষ্ঠ পুরস্কার
কামনা কররছ। তুরম আমারত দৃ ঢ়তা দান কর। আমার
কনরকর পাল্লা ভারী কর। আমার ঈমানরক মজবুত কর।
আমার সম্মান ও মযথাদা বরধথত কর। আমার সালাত ও
এবাদত কবুল কর। আমার গুনাহ মাজথনা কর। কহ
আল্লাহ! জান্নারত আমার পদমযথাদা বৃ রদ্ধ কর।
ْ «الهذ ُ ذم ِّين
ُ َ  َو ذ، َو َج َوا ِ َع ُه، َو َل َوات َم ُه،أساا َِأَل ُ َ َ َوات َح ال َ ْري
،آل َر ُه
ِ أوهل َو
ِ
ِ
ِ
َ ْ
ذ
َُ ََ َُ ََ
َ َ ذ
.»ات ال ُعا ِ َن اْلَن ِة
ِ وظا ِوره وب
ِ  َوايرج،اطنه
কহ আল্লাহ! আরম কতামার রনকি মেরলর সূ চনা, তার
পররসমারপ্ত, তার বযাপকতা, তার প্রর্ম ও কিষ, তার
প্রকািয ও অপ্রকািয এবাং জান্নারতর উচ্চ মযথাদা যাচ্ঞা
কররছ।
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َْ
ْ
ُ
َ
، ْ ِ  َوغ َط ِّ َر اه، َوت َضاا َذ ِو ْز ِر ْحم،ِ ك ِر ْحم
َُ
َ ْ ُنُ ْ َ ْ َ ُ َ ذ
العا ِ َن
ات
ِ  َوأسااألا ايرج،ويب
ِ

َ ُ ْ َ َ ُ َ َ ْ ِّ ذ ُ ذ
ين أ ْسااأل أن ت ْرف َذ
ِ «اله م
َ
ْ
َ
ْ ِ َو َُتَ ِّصاا ْن ْر
ْ  َوغغ ِف َر،ج
ل
ِ
ْذ
»،اْل َن ِة

কহ আল্লাহ! আমার স্মরণরক কগৌরবময়, আমার কবাঝা
অপসাররত, আমার অন্তররক পরবত্র,আমার গুপ্ত অেরক
সাংররক্ষত, আমার গুনাহগুরলারক মাজথনা এবাং জান্নারত
উচ্চ মযথাদা প্রদারনর জনয আরম কতামার রনকি আরবদন
কররছ।
َ َ َ ِّ َ ذ ُ ذ
ْ  َو،ِ
ْ  َو، ْ يف َس ْم
ْ ِ َ ين أ ْسأل ُ َ أ ْن ُغبَار
ْ «اله م
ْ ْ َ ْ َ ْ َ َيف ب
يف
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ َ َ ِ  و ِيف له،صحم
ِ
َ ُ ْ َ ْ َ َ َ ُْ ُ ْ َ ْ َ ْ ْ َ ْ ََْ َ َ ْ َ َ ْ َ ََ ذ
 وأسأل، وغقبع حسن ِايت، و ِيف عم ِيل، و ِيف أو ِيل و ِيف حمياحم،ِِ له
ذ
ُ اي َر َجات
ذ
َ الع
.»ا ِ َن اْل َن ِة
ِ
কহ আল্লাহ! তুরম আমার রনকি আমার শ্রবণ-িরক্তরত,
দৃ রষ্টিরক্তরত, কচহারা ও আকৃরতরত, স্বভাব ও চরররত্র,
পররবার-পররজরন এবাং জীবরন বরকত প্রদারনর জনয
আরবদন কররছ। আমার সৎকমথগুরলা কবুল কররত এবাং
জান্নারত উচ্চ মযথাদা প্রদারনর প্রার্থনা কররছ।
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ُ ْ ُ َ ْ ِّ ذ ُ ذ
َ ِّ
ْ
َ َ َْ
 َو ُسااو ِء،ِ َود َر ِ الشااقااء،ِابلالء
هلل ِ ْن َج ا ِد
ِ ين أعو ِباا
ِ «اله م
َ
َْ َ ْ َ َ َ َ
.ِ» وشمات ِة األعداء،ِالق َضاء
কহ আল্লাহ! আরম কতামার আশ্রয় প্রার্থনা কররছ রবপরদর
কষ্ট, দু রভথারগর আক্রমণ, মন্দ ফয়সালা ও রবপরদ িত্রুর
উপহাস হরত।
َ ِّ َ ُ ذ ُ ذ ُ َ ِّ َ ْ ُ ُ ْ َ ِّ ْ َ ْ ْ َ َ ْ َ ذ ُ ذ
صااف
 اله م م،  ثبات اه ِ ىلع ِدي ِنا،«اله م قهاب القهو ِب
َ َ َ َ َ َ َ ُ ُ ْ ِّ َ ْ ُ ُ ْ
.» اع ِت
القهو ِب ْصف اهوبنا ىلع ط
অন্তরসমূ রহর রববতথকারী কহ আল্লাহ! তুরম আমার
অন্তররক কতামার দ্বীরনর ওপর সু প্ররতরষ্ঠত রাখ।
অন্তরসমূ রহর পররবতথনকারী কহ আল্লাহ! তুরম আমার
অন্তররক কতামার আনু গরতযর রদরক রফরররয় দাও।
َ ذ
ْ َْ َ
ْ َ َ ْ ْ َ ُ ذ
ْ َُْ َ َْ
، َوأع ِطنَا َوال َت ِر نَا، َوأك ِر نَا َوال ت ِ نا،«اله ُ ذم ِزدنا َوال غنقصاانَا
َ
ُْ َ َ
.»َوآثِ ْرنا َوال تؤثِ ْر َعهيْنَا
কহ আল্লাহ! তুরম আমারদররক বারড়রয় রদরয়া, করমরয়
রদরয়া না। সম্মারনত কর, অসম্মারনত কররা না।
আমারদররক দাও, বরঞ্চত কররা না। আমারদররক
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অিারধকার দাও, আমারদর ওপর কাউরক অিারধকার
রদরয়া।
ُْ
ُ ِّ
َ ْ
َ ذ َ ْ
َ َ
َ
اينيَا
«اله ُ ذم أح ِساا ْن ََعاِبَت َناا ِيف األ ُم ْو ِر ك َ اَ ،وأ ِج ْرنا ِ ْن ِل ْز ِحم
َ َ َ
اآلل ِر ِة».
اب ِ
وعذ ِ
কহ আল্লাহ! আমারদর সকল কারজর পররণরত শুভ কর,
এবাং

অপমান

ও

লজ্জা

ইহজগরত

আমারদররক

আরখরারতর আযাব হরত রক্ষা কর।
َ
ذ
َ ُ
ْ
َ ْ
َ
َ
َََْ َََْ ْ
ني َ ع ِص َي ِت ،
«اله ُ ذم اا ِسا ْم َلَا ِ ْن لشايَ ِت َ ا َتُ ْول بِ ِه بيننا وب
َ
َ ذَ َ َ َ َْ ْ
ُ ُ
َ ْ َ َ َ َ ُ َ ِّ ُ َ
ني َ ا غ َ ِّون بِ ِه َعهيْنَا
و ِ ن طاع ِت ا غبهغنا بِ ِه جنت  ،و ِ ن ايل ِق ِ
ُ
ْ َ
َ َ ْ َ َ َ ِّ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ
َ َ
ارنا َوا ذواتِنَا َ ا أحيَتنا،
مصااائِب اينيا ،و تعنا بِأساام ْا ِعنا وأبصاا ِ
َ ْ َ َْ َْ َ ذ َ ْ َ ْ َ َ َ ََ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ
صاانا َىلع
ارث ِ نا ،واجعع ثأرنا ىلع ن ظهمنا ،وان
واجعه ا الو ِ
َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ِّ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ
ن َعدانا ،وال َع ِع اينيا أكرب ومنا ،وال بهَ ِعه ِمنا ،وال َعع
ُ ْ َ َ َ ْ ْ َ َ َ ُ َ ِّ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ُ َ َ َ
َوال يَ ْرمحْنَا».
م ِصيبتنا ِيف ِدينِنا ،وال تسهْ عهينا ن ال خيا
কহ আল্লাহ! তুরম আমারদর অন্তরর এমন ভীরতর সঞ্চার
করর দাও যা আমারদর ও পাপ কারজর মরধয প্ররতবিক
হরত পারর। আমারদররক এমন আনু গতয প্রদান কর যা
আমারদররক জান্নারত কপ রছ কদবার উপকরণ হয়। আর
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আমারদর অন্তরর এমন রবশ্বাস উদয় করর দাও যা
আমারদর বাস্তব জীবরনর অরনষ্টতা ও ক্ষরতর প্ররতরষধক
হরত পারর। আর তুরম যতরদন আমারদররক জীরবত
রাখরব ততরদন আমারদর শ্রবণিরক্ত ও দৃ রষ্টিরক্ত অক্ষত
রাখরব। যারত আমরা লাভবান হরত সমর্থ হই। এ কলযাণ
আমারদর পররও জারর কররখা। অরধকন্তু কয আমারদর
প্ররত অতযাচার কররব, আমারদর প্ররতরিাধ তুরম তারদর
ওপর িহণ কররা। আর আমারদররক আমারদর িত্রুরদর
ওপর সাহাযয কর। এই পারর্থব জীবনরক আমারদর
একমাত্র লরক্ষয পররণত কররা না এবাং কসিারক োরনর
কিষ পররণরত কররা না। দীরনর বযাপারর আমারদররক
রবপরদ রনরক্ষপ কররা না। আমারদর পারপর কাররণ
আমারদর ওপর এমন িাসক চারপরয় রদরয়া না, যার
অন্তরর কতামার ভয় ভীরত কনই এবাং কয আমারদর প্ররত
অনু কম্পা প্রদিথন কররব না।
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َ َْ
ْ
َ
َ ََْ
َ ْ ُ َ ُ َ ْ َ ْ ِّ «ا َلهذ ُ ذم
 َوالغ ِنيْ َمة، ِ َو َع َزائِ َم َ غ ِف َرت، مح ِت
ات ر
ِ ين أسااأل مو ِجب
ِ
ْ
َ ْ َ ْ ِّ ُ ْ َ َ َ ْ ُ ِّ ر َ ذ
َ اَل
ْ
َ
َج َاة ِ ن
 َو ذ،اْل َ ذن ِة
 والفوز ِبا، والسااال اة ِ ن ك ِثم،ِ ن ك بِر
ذ
.»ار
ِ اَل
কহ আল্লাহ! আরম কতামার রনকি কতামার রহমরতর
কারণসমূ হ, কতামার ক্ষমা লারভর দৃ ঢ় ইচ্ছা, প্ররতযক সৎ
কারজর গণীমত এবাং পাপ কাজ হরত রনরাপত্তা, জান্নাত
লারভর কসৌভাগয এবাং জাহান্নাম হরত পররত্রাণ লারভর
প্রার্থনা কররছ।
َ َ ََُْ َ ذُ ذ َ ََ ْ َ ًَْ ذ َ َ َُ ََ َ ًْ ذ
 َوال و اما،ُتته
 وال عيبا ال ساا،«اله م ال تدْ َلا نبا ال غفرته
ً َ َ ََ ُ َْ َ َ ذ َذ ْ َ ُ ََ ًَْ ا
َْ َ
َ
اجة ِ ْن ح َوائِ ِج اينيا
 وال ح، وال ديناا ِال اضاايتاه،ال رجتاه
َ
َْ
يه ل َ َ ر ًىض َو ََلَا َص َال ذال اَ َضيْتَ َ ا يَا أ ْر َح َم ذ
َ ِ اآلل َر ِة
.»امحني
ِ ِ الر
ِ َو
ِ
ِ
কহ আল্লাহ! তুরম আমারদর সবথপ্রকার অপরাধ মাজথনা
কর। সবথপ্রকার কদাষত্রুরি কগাপন কর। সকল দু রশ্চন্তা
অপসাররত কর। সকল ঋণ পরররিাধ করর দাও। দু রনয়া
ও আরখরারতর সব প্ররয়াজন পূ ণথ কর, যারত তুরম সন্তুষ্ট
র্াক এবাং যার মরধয আমারদর কলযাণ রনরহত ররয়রছ কহ
পরম দয়ালু !
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َْ
ً َ ْ َ َ ُ َ ْ َ ْ ِّ َ ذ ُ ذ
ْ
َْ
َْ
 َوَ َم ُذ بِ َ ا، ْ ِ  غ ِد ْحم بِ َ ا اه، َ محة ِ ْن ِعن َد
ين أسااألا ر
ِْ ِ «اله م
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َْ
َ
ْ
ُ
ُ
، َوَتفظ بِ َ ا غئِ ِ ْ َوت ْرف ُذ بِ َ ا شااا ِو ِد ْحم، ْ ِ  َوت ِه َم بِ َ ا شااع،أم ِر ْحم
ِّ
ْ
َ َ
ْ ِ َوتُبَيِّ َض ب َ ا َو ْج
ْ  َوتُهْ ُم،يل
ْ  َوتُ َزّكْ بِ َ ا َع َم،ه
 َوت ُرد بِ َ ا،ِن بِ َ ا ُرش ِد ْحم
ِ
ِ ِ
ِ
ِّ ُ ْ
ْ َ َ ْ ِّ َ َ َ ْ
ْ
ُ
ُ
ْ
.» وغع ِصم ِِن بِ ا ِ ن ك سوء،ال ِفت عِن
কহ আল্লাহ! আরম কতামার রনকি এমন রহমত যাচ্ঞা
কররছ যদ্বারা আমার হৃদয় সৎপরর্ পররচারলত হয়,
আমার কাযথারদ যর্াযর্ভারব সু সম্পন্ন হয়, অন্তররর
অিারন্ত রবদূ ররত হয়, কগাপনীয়তা সু ররক্ষত র্ারক,
কলাকসমারজ মান উন্নত হয়, আমার কচহারা উজ্জ্বল হয়,
আমার আমল রনষ্কলু ষ হয়, আরম সু পরর্র রদিারর হরত
পারর। আমার কর্রক রফতনা ফাসাদ দূ রর র্ারক এবাং
সবথপ্রকার অমেল কর্রক আমারক বাাঁরচরয় রারখ।
َ
ََْ
َ الس َع
َ  َو َعيْ َش،ِين أَ ْسأَل ُ َ الْ َف ْو َز يَ ْو َم الْ َق َضاء
ْ ِّ ُ ذم
ااازل
ن
و
،
ء
ا
د
ِ
ِ
ِ
ْ َ ََ َ ْ َ َ َ ُ َ ََ َْ َ َ ذ
َ
.» واَلص ىلع األعدا ِء، ومرافق ِة األن ِبيا ِء،ِداء

َ ذ
«اله
َ
الش

কহ আল্লাহ! আরম কতামার রনকি কিষ রবচার রদরনর
সফলতা, সু খী সজ্জরনর নযায় জীবন যাপন, িহীদরদর
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মযথাদা, নবীরদর সাহচযথ এবাং িত্রুরদর রবরুরদ্ধ সাহাযয
কামনা কররছ।
َ َ ِّ َ ذ ُ ذ
ً َ َو َن،يف ُح ْسن ُلهُق
ْ ِ ً  َوإ ْي َمانا،يف ْي َمان
ْ ِ ين أ ْسأل ُ َ ِص ذح ًة
ْ «اله م
احا
ِ
ِ
ِ
ِ
ََ ُ ُ ََْ
ً َ ْ َ َ ْ ًَ ْ ََ َ ْ ًَ َ َ َ ْ ًََْ
.» ورمحة ِ ن وَع ِفية ِ ن و غ ِفرة ِ ن و ِرضوانا، يتبعه ال
কহ আল্লাহ! কতামার রনকি আরম ঈমারনর রনষ্কলু ষতা
প্রার্থনা কররছ। আর এমন চররত্র কামনা করর যার কভতর
ঈমারনর প্রভাব কাযথকরী র্াকরব এবাং এমন সাফলয
আিা করর যদ্বারা পরকারল মুরক্ত কপরত পারর। আর
কতামার রহমত, বরকত, ক্ষমা ও মাগরফরাত এবাং সন্তুরষ্ট
কামনা কররছ।
ْ َ ْ َ َ ِّ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ َ َ َ ذ ُ ذ ْ َ ْ َ ُ َ ِّ ذ َ َ ْ ذ
.»اء بِالقد ِر
 وحسن اله ِق والرض،«اله م ِ ِين أسأل الصحة وال ِعفة
কহ আল্লাহ! আরম কতামার রনকি সু স্বাস্থয, পরবত্রতা, উত্তম
চররত্র এবাং ভারগযর প্ররত সন্তুষ্ট র্াকার মরনাবল কামনা
কররছ।
ِّ ُ ِّ َ ْ َ ْ ْ َ ِّ َ ْ َ ُ ْ ُ َ ْ ِّ ذ ُ ذ
َ ْك َدابذة أَن
ت آ ِلذ
 و ِ ن رش،«اله م ين أعو بِ ِ ن رش نف ِساا
َ َ ْ ِّ َ َ َ َ ذ
َ ِ ىلع
.»ْصاط ُم ْستَ ِقيْم
اصي ِت ا ن ريب
ِ بِن
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কহ আল্লাহ! আরম আমার অন্তররর অপকাররতা এবাং
পৃরর্বীর বুরক চলমান জীবজন্তু- যারদর ভাগযরারি কতামার
হারতর মুরোয় ররয়রছ তারদর অপকাররতা হরত কতামার
রনকি আশ্রয় প্রার্থনা কররছ। রনশ্চয় আমার প্ররতপালক
সহজ সরল পরর্ ররয়রছন।
ََ ُ َ ْ َ َ ذُ ذ ذ
ِّ  َو َغ ْعهَ ُم،ين
ْ  وتَ َرى َ َر،م
ْ ِ َك
ْ س ْحم َو َع َالنِيذ
 وال،ت
«اله م ن تساامذ
ِ
ِ
ِ
َ
ْ
ْ
ُ
َ
ْ ْ
ُ ْ
ُ ْ ابلاائ ِ ُس الفق
َ  َوأ َناا،أمر ْحم
ْ َ َ َْ َ ََْ
 َواأ ْسااتَ ِغ يث،ري
ِ
ِ خيف عهيا يشء ِ ن
َ ُ ْ
ْ َ َ َ ُ َْ ُ َ ُ ُ ْ ُْ ُ َ َ ُْ َ ْ ُ
 أسااأل،ُتف ِيلْ بِذن ِب ِه
ِ  والو ِجع المشاا ِفق الم ِقر المع،المساات ِجري
ْ ُْ َ َ ْ َ َْ ُ َََْ ْ
ََ ْ َ
ْ َ ْ ِّ ذ
َ أد ُع ْو
ْ
 و،ب اذليل ِع
ِ مسااألة ال ِمساا
ِ ك
ِ ِ وابت ِ ع ِيل اب ِت ال المذن،ني
َ َ ْ َ َ َ ُ َذ
َ
ُ
ُ
ُد ََع َء ال َائف ذ
، َو ل ل ِج ْس ُمه، د ََع َء َ ْن ل َض َعت ل َرقبَتُه،الِضيْ ِر
ِِ
ِ
ُ َُْ َ َ َ َ َ
.»ور ِغم ل أنفه
কহ আল্লাহ! অবিযই তুরম আমার বক্তবয শুনছ, আমার
অবস্থান অবরলাকন করছ, আমার প্রকািয ও অপ্রকািয
সবই অবগত আছ, আমার এমন রকছু কনই যা কতামার
অজানা আরছ। আরম রনিঃস্ব সহায় সম্বলহীন ফকীর।
কতামার দরবারর যাচঞা কররছ ও প্রার্থনা কররছ। আরম
ভীত, সন্ত্রস্ত। আরম আমার কৃত অপরারধর কর্া স্বীকার
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কররছ। আরম রনিঃস্ব রমসরকন, আরম রনকৃষ্ট পাপাচারীর
নযায় অশ্রু সজল নয়রন ক্রন্দন কররছ। লজ্জায় ভারাক্রান্ত
হৃদরয় রবনীতভারব কাকুরত রমনরত কররছ। আরম কতামার
রনকি ঐ বযরক্তর নযায় রমনরত জানাই যার স্কি কতামার
রনকি রবনীত, যার কদহ কতামার রনকি অবনত এবাং যার
নাক কতামার রনকি ধূ রল-ধূ সররত।
.وصا اهلل ىلع سيدنا حممد وىلع آهل وصحبه وسهم
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আমারদর বতথমান প্রকািনারি নারীর হজ ও উমরাহ
রবষরয় একরি কমৌরলক িন্থ। নারী-পুরুষ উভরয়র কক্ষরত্র
সমানভারব প্ররযাজয রবধানাবরল রবিদভারব বণথনার
পািাপারি নারীর কক্ষরত্র রবরিষভারব প্ররযাজয রকছু
রবধারনর অনু পুঙ্খ বণথনা স্থান কপরয়রছ িন্থরিরত। হজ
পালরনর পূ রবথ এ িন্থরির অধযয়ন বাাংলা ভাষাভাষী নারী
হজ পালনকারীরদর কক্ষরত্র অতযাবিযক বরল মরন করর।

 161 

