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কিরান হজ আদায়ের জনয কি হাদী সায়ে ননওো বাধ্যতামূ লি?
প্রশ্ন: বততমায়ন হয়ি কিরান িরা সম্পূ র্ত অসম্ভব কিনা জানয়ত চাই? িারর্, বততমায়ন মানু ষ
সাধ্ারর্ত কবমান বা জাহায়জ হজ িরয়ত যান কিিই কিন্তু হাদীর জন্তু সায়ে কনয়ে যাে এমন
িাউয়ি নদখা যাে না। (যারা কিরান হজ িয়র োয়িন তায়দর নদখা যাে তারা উমরা িরার পর
মক্কা নেয়িই হাদী ক্রে িয়র োয়িন। অেতাৎ হাদী সায়ে না ননোর িারয়র্, কিরান িরার সু য়যাগ
তায়দর হে না। তায়ত প্রতীেমান হে, কিরান হজ িরার নিায়না সু য়যাগ বততমায়ন ননই।) আমার
জানা ময়ত কিরানিারীর জনয ইহরায়মর শুরু নেয়িই হাদী সায়ে কনয়ে আসয়ত হে। কিন্তু যখনই
নস নিায়না হাদী কবমান বা জাহায়জ বহন িরল না, তার অেত হয়লা কিরানিারী পাওো নগল না।
নিবল তামাত্তু বা ইফরাদ হজিারীই পাওো নগল। আকম যা বুয়েকি তা সকিি কিনা জানায়বন?
উত্তর: আলহামদু কলল্লাহ
হাদী সায়ে কনয়ে যাওো ও কিরান হজ িরার ময়ধ্য নিায়না প্রিার বাধ্যবাধ্িতা ননই। নয বযকি
হাদী সায়ে কনয়ে যাে কন তার জনয কিরান হজ িরা সম্পূ র্ত ববধ্। অনু রূপভায়ব কযকন কিরান
হজিারী নে তার জনযও হাদী সায়ে কনয়ে যাওো ববধ্। কবশুদ্ধ মত অনু যােী রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহ
আলাইকহ ওোসাল্লাম কিরান হজিারী কিয়লন এবং কতকন হাদী সায়ে কনয়ে কগয়েকিয়লন। এয়ত
প্রমাকর্ত হে কিরান হজিারীর জনয হাদী সায়ে বহন িরা সু ন্নাত, তয়ব কিরান হজিারীর জনয
হাদী সায়ে কনয়ে আসা ওোকজব বা শতত নে।
শাইখ উসাইমীন রহ. বয়লন, হাদী সায়ে কনয়ে আসা সু ন্নাত, তা ওোকজব নে। িারর্, রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহ আলাইকহ ওোসাল্লাম কনয়জ সায়ে িয়র হাদী কনয়ে এয়সয়িন। কিন্তু িাউয়ি হাদী সায়ে
কনয়ে আসার আয়দশ নদন কন। রাসূ ল সাল্লাল্লাহ আলাইকহ ওোসাল্লায়মর িমত সম্পয়িত মূ লনীকত হয়লা,
নয িমত কতকন ইবাদত কহয়সয়ব িয়রয়িন, অনযয়ি িরার জনয কনয়দতশ নদন কন তা িরা সু ন্নাত।
নিায়না নিায়না আকলম কিরান হজিারীর জনয হাদী কনয়ে আসায়ি ওোকজব বয়লয়িন। কিন্তু তায়দর
এ িোকি দুবতল ও কভকত্তহীন এবং তায়দর িোকি শততহীনভায়ব কতন প্রিার হয়জর নয নিায়না
এিকি হজ আদাে িরা ববধ্ হওো কবষয়ে প্রকতকিত ঐিময়তযর (ইজমার) পকরপন্থী।
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শাইখ উসাইমীন রহ. বয়লন, নিায়না নিায়না আকলম এ িো বয়লয়িন নয, তামাত্তু িরা ওোকজব,
হাদী সায়ে কনয়ে না আসা িাড়া কিরান হজ িরা ববধ্ নে। তায়দর িোও সকিি নে, তায়দর িো
দুবতল। কবশুদ্ধ িো হয়লা, কতন প্রিায়রর হজ িরাই ববধ্। তয়ব নিান প্রিায়রর হজ িরা উত্তম এ
কবষয়ে ইমাময়দর ময়ধ্য মতপােতিয রয়েয়ি। সয়বতাত্তম হয়লা, তামাত্তু িরা, তারপর কযকন হাদী কনয়ে
আসয়বন তার জনয কিরান িরা, তারপর উত্তম হয়লা ইফরাদ হজ িরা।
ময়ন রাখয়বন, হজ ও ওমরার ইহরাম এিসায়ে বাাঁধ্ায়ি কিরান বলা হে। অেবা ওমরার ইহরাম
বাাঁধ্ার পর উমরা শুরু িরার পূ য়বত উমরার ময়ধ্য হয়জর অনু প্রয়বশয়ি কিরান বলা হে। নযমনকি
িয়রকিয়ল আয়েশা রাকদোল্লাহ আনহা। এ ব্যক্তির হজের কর্মসর্ূ হ হে ও উর্রা দু’কির জনযই যয়েষ্ট হয়ব,
তয়ব তায়ি অবশযই িুরবানী িরয়ত হয়ব। তামাত্তুিারী ও তার ময়ধ্য পােতিয হয়লা, তামাত্তুিারী
হয়জর মায়স ইহরাম বাাঁধ্য়ব এবং উমরা আদায়ের পর হালাল হয়ে পুনরাে হয়জর ইহরাম বাাঁধ্য়ব
এবং িুরবানী িরয়ব। ইফরাদ হজিারী শুধ্ু হয়জর ইহরাম নবাঁয়ধ্ হজ িরয়ব তায়ি নিায়না
িুরবানী কদয়ত হয়ব না। সু তরাং নয বযকি হজ ও উমরার ইহরাম এি সায়ে বাাঁধ্য়ব নস কিরান
হজিারী। যকদও নস হাদী বহন িয়রকন। তয়ব তায়ি মক্কা নেয়ি ক্রে িয়র হয়লও অবশযই হাদী
িুরবানী িরয়ত হয়ব। যকদ না পায়র তায়ি দশকি সাওম পালন িরয়ত হয়ব।
আল্লামা ইবন িুদামাহ রহ. বয়লন, তামাত্তু, কিরান ও ইফরাদ হয়জর নয নিায়না এিকির ইহরাম
নবাঁয়ধ্ হজ পালন িরায়ত নিায়না অসু কবধ্া ননই। তামাত্তু হজিারী হয়জর মায়স মীিাত নেয়ি শুধ্ু
উমরার ইহরাম বাাঁধ্য়ব এবং হালাল হয়ে এিই বির হয়জর সমে হয়জর ইহরাম নবাঁয়ধ্ হজ আদাে
িরয়ব। আর শুধ্ু হয়জর ইহরাম বাাঁধ্ায়ি ইফরাদ হজ বয়ল। হজ ও ওমরায়ি এিই ইহরায়ম এিত্র
িরায়ি কিরান বলা হে। অেবা ওমরার ইহরাম বাাঁধ্ার পর উমরার তাওোফ শুরু িরার পূ য়বত
হজয়ি উমরার ময়ধ্য অনু প্রয়বশয়ি কিরান বলা হে। সু তরাং এি বযকি নয নিায়না হয়জর কনেত
িরয়ব তা নস িরয়ত পারয়ব। আয়েশা রাকদোল্লাহ আনহা বয়লন,
.»«خرجنا مع رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل حبج وعمرة ومنا من أهل حبج
“আমরা রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইকহ ওোসাল্লায়মর সায়ে হয়জর উয়েয়শয নবর হলাম, আমায়দর
নিউ উমরা নিউ হজ ও উমরা আবার নিউ শুধ্ু হয়জর ইহরাম বাাঁধ্ল।” (সহীহ বুখারী, হাদীস নং
১৫৬২; সহীহ মুসকলম, হাদীস নং ১২১১)
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আহয়ল ইলমগর্ এ বযাপায়র এিমত নয, তামাত্তু, কিরান ও ইফরাদ হয়জর নয নিায়না এিকির
ইহরাম নবাঁয়ধ্ হজ িরয়ত পারয়ব। তয়ব নিানকি আদাে িরা উত্তম এ বযাপায়র মতাননিয রয়েয়ি।
সু তরাং উকল্লকখত আয়লাচনা নেয়ি এ িো স্পষ্ট হে নয, কিরান িরার সু য়যাগ বন্ধ হয়ে যােকন।
যকদ নিউ কিরান িরয়ত চাে তার জনয অবশযই কিরান িরার সু য়যাগ রয়েয়ি। তার জনয হাদী
সায়ে ননওো শতত নে। যারা এ িো বয়ল, কিরায়নর জনয হাদীর জন্তু বহন িরা জরুকর তায়দর
িো অগ্রহর্য়যাগয। তায়দর িোর প্রকত ভ্রুয়েপ িরা যায়ব না। বততমায়ন হাদী সায়ে কনয়ে যাওো
অসম্ভব হওোর িারয়র্ কিরান িরা কনকষদ্ধ হয়ে যাে কন। িারর্, হাদী কনয়ে যাওো সু ন্নাত ওোকজব
নে। আল্লাহই ভায়লা জায়নন।
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