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িবসিম�ািহর রাহমািনর রাহীম
সম� �শংসা ঐ আ�াহর জনয্ িযিন এই িনিখল িে�র মািলক।
দরদ ও সালাম েশষনবী মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া,
তাঁর বংশধর এবং সাহাবীগেণর �িত।
িন�য়ই হ� অনয্তম ে��ইবাদত। েকননা, তা ইসলােমর ৫ম ��
বা িভি�। যা িদেয় আ�াহ তাঁর রাসূ লেক পািঠেয়েছন। যা বয্তীত
কােরা ঈমান ও �ীন �িতি�ত হয় না।
ইবাদত কবুল হওয়ার দু ’িট শতর্
1. ইখলাস অথর্াৎ সকল কাজ একমা� �াহর সাি�ধয্ লােভর
উে�েশয্ কর; যােত েলাক েদখােনা, �শংসা অজর্, অথবা দু িনয়া
পাওয়ার েলাভ েলশ মা�ও থাকেব না।
2. কথা এবং কাজ রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া এর
�দিশর্ত পেথ অনু সাের হেত হেব। আর নবী সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম এর অনু সরণ করেত হেল হাদীেসর জ্ঞা
থাকা আবশয্ক
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হে�র �কারেভদ
হ� িতন �কারঃ (১) তামা�ু ’ (২) ইফরাদ (৩) ি�রান।
হে� তামা�ু ঃ হ� েমৗসু েম শুধু উমরােহর ইহরাম েবঁেধ তাওয়াফ
এবং সা‘ঈ কের (ছাফা মারওয়ার েদৗড়েক সা‘ঈ বেল) মাথার চুল
মু�ন অথবা খােটা কের হালাল হেয় যােব। পের ৮ই িজলহ� শুধু
হে�র জেনয্ ইহরাম েবঁেধ হে�র সকল কাজ সমাধা করেব
হে� ইফরাদঃ শুধু হে�র জনয্ ইহরাম বাঁধ এবং ম�ায় েপৗঁেছ
তাওয়ােফ কুদূ ম বা আগমনী তাওয়াফ ও হে�র সা‘ঈ কের িনেব।
িক� হে� ইফরাদকারী ১০ই িজলহ� ঈেদর িদন জামরােয়
আকাবায় পাথর মারা পযর � ইহরাম অব�ায় থাকেব। পাথর েমের
হালাল হেব। যিদ েকহ সা‘ঈেক হে�র তাওয়ােফর পের িনেয় যায়
তাহেল েকােনা কিত েনই।
হে� ি�রানঃ উমরাহ্ ও হে�র জনয্ একসােথ ইহরাম বাঁধে
অথবা �থেম উমরােহর জনয্ ইহরাম বাঁধেব পের তাওয়াফ র
করার পূ েবর্ই হ�েক শািমল কের িনেব। ইফরাদকারীর েয কাজ
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তারও একই কাজ তেব ি�রানকারীেক েকারবানী করেত হেব। আর
ইফরাদকারীেক েকারবানী করেত হেব না।
উপেরাে�িখত িতন �কােরর মেধয্ তামা�ু হল সবেচেয় উ�ম।
েকননা, নবী সা�া�াহুআলাইিহ ওয়াসা�াম সাহাবীেদরেক তামা�ু
করার আেদশ কেরিছেলন। এমনিক েকউ যিদ তাওয়াফ ও সা‘ঈ
কের েফেল তবুও েস তামা�ু করেত পাের। েকননা, নবী করীম
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া এবং সা‘ঈ করার পর সাহাবীেদরেক
তামা�ু করার হুকুম িদেলন

এবং বলেলন েয যােদর সােথ

েকারবানীর জ� েনই তারা েযন তামা�ু কের। িতিন আরও বলেলন
েয, যিদ আমার সােথ েকারবানীর জ� না থাকত তাহেল আিমও
তাই করতাম যা করেত েতামােদর বেলিছ।
উমরােহর িববরণঃ
উমরাহকারী �থেম েগাসল করেব, সু গি� আতর দাড়ী ও মাথায়
লাগােব। ইহরােমর কাপড় পিরধােনর পর যিদও আতেরর িচ� বাকী
তােক তাহেলও েকােনা কিত েনই। সকল নারী-পুরষ এমনিক
ঋতুবতী ও েনফাসওয়ালী েমেয়েলােকর জনয্ও সু�ত। েগাসেলর পর
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ঋতুবতী ও েনফাসওয়ালী মিহলা ছাড়া সকেলই ফরয সালােতর
সময় হেল ফরয সালাত আর না হয় দু ’রাকাত সু �ত সালাত
তািহয়য্াতুল ওজুর িনয়েত পড়েব। সালাত েশেষ ইহরাম পিরধান
করেব এবং তালিবয়া পাঠ করেব। আর তালিবয়া হলঃ
»ﻟﻴﻚ ﻋﻤﺮة ﻟﻴﻚ ا� ﻟﻴﻚ ﻟﻴﻚ ﻻ ﺷ�ﻚ لﻚ ﻟﻴﻚ إن ﺤﻟﻤﺪ اﻨﻟﻌﻤﺔ لﻚ
«اﻤﻟﻠﻚ ﻻ ﺷ�ﻚ لﻚ
উ�ারণঃ লা�াইক উমরাতান। লা�াইকা আ�াহু�া লাববাইক,
লা�াইকা লা-শারীকা লাকা লা�াইকা, ই�াল হামদা ওয়াি�‘মাতা
লাকা ওয়াল মুলকা লা-শািরকা লাকা।
অথর্ঃ ‘‘উমরাহ আদােয়র জেনয্ আিম েতামার ডােক সড়া িদেয়
হািজর হেয়িছ, আিম েতামার দরবাের হািজর, েহ আ�াহ! আিম
েতামার দরবাের হািজর, েতামার দরবাের হািজর, েতামার েকােনা
অংশীদার েনই। আিম েতামার দরবাের হািজর। িন�য় সম�
�শংসা, সম� িনয়ামত এবং রাজ� েতামারই, েতামার েকােনা
অংশীদার েনই।’’

6

পুরেষরা উ��ের তালিবয়া পাঠ করেব। আর মিহলারা এমনভােব
পাঠ করেব েযন তার পা�র্বতর্ী বয্ি� শুনেত পায়। ইহরাম বাঁ
পর েবশী েবশী কের তালিবয়া পাঠ করেব। িবেশষ কের উঁচু �ােন
উঠেত বা িনেচ নামেত, রাত অথবা িদেনর আগমেন েবশী েবশী
কের তালিবয়া পাঠ করেব এবং আ�াহর কােছ তাঁর স�ি� লাভ ও
জা�ােতর জনয্ েমানাজাত করেব।জাহা�াম েথেক আ�য় �াথর্না
করেব। ইহরাম বাঁধা েথেক িনেয় তাওয়াফ শু করা পযর � তালিবয়া
পাঠ করেব। তেব হে�র জনয্ ইহরাম বাঁধা েথেক িনেয় ঈেদর িদন
জামরাতুল আকাবায় পাথর মারা পযর� তালিবয়া পাঠ করেব। যখন
হারােম �েবশ করেব তখন ডান পা �থেম রাখেব এবং এ েদা‘আ
পড়েবঃ
 ا� اﻏﻔﺮ� ذﻧﻮ� واﻓﺘﺢ ﻟ أﺑﻮاب، »�ﺴﻢ اﷲ والﺼﻼة والﺴﻼم ﻋ رﺳﻮل اﷲ
 أﻋﻮذ ﺑﺎﷲ اﻟﻌﻈﻴﻢ و�ﻮﺟﻬﻪ الﻜﺮ�ﻢ و�ﺴﻠﻄﺎﻧﻪ اﻟﻘﺪﻳﻢ ﻣﻦ الﺸﻴﻄﺎن،ﻤﺣﺘﻚ
«الﺮﺟﻴﻢ
উ�ারণঃ িবসিম�ািহ ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু ‘আলা রাসূ িল�াহ
আ�াহু�গিফরলী যু নূবী ওয়াফ্তাহলী আবওয়-বা রাহমািতকা,
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আঊযু িব�ািহল্ আযীিম ওয়া িবওয়াজিহিহল্ কারীি ওয়া
িবসু লতািনিহল কাদীিম িমনাশ শাইতািনর রাজীম।
অথর্ঃ ‘‘আ�াহর নােম। সালাত ও সালম বিষর্ত েহাক �াহর
রাসূ েলর উপর। েহ আ�াহ! তুিম আমার গুনাহ্সমূহ মাফ কেরা
এবং েতামার রহমেতর দরজাগুেলা আমার জনয্ খুেল দাও। আি
মহান আ�াহর িনকট তাঁর মিহয়ান স�া ও সনাতন রাজে�র
ওিসলায় িবতািড়ত শয়তােনর অিন� হেত আ�য় �াথর্না করিছ’’
এরপর তাওয়াফ শর করার জনয্ হাজের সওয়ােদর িনকট িগেয়
ডান হাত িদেয় হাজের আসওয়াদেক �শর ্ করতঃ চ ু�ন করেব।
আর যিদ স�ব না হয় তাহেল হাত িদেয় ইশারা করেব, চু�ন করেব
না। কারণ চুমু িদেত িগেয় অনয্েক ক� েদয়া যােব না। চুমু অথবা
ইশারা করার সময় এ েদা‘আ পড়েবঃ
ﺒ
»�ﺴﻢ اﷲ واﷲ �ﺮﺒ ا� إﻳﻤﺎﻧﺎ ﺑﻚ وﺗﺼﺪﻳﻘﺎ ﺑ�ﺘﺎﺑﻚ ووﻓﺎء ﺑﻌﻬﺪك �ﺗّﺎﺎﻋ
ّ لﺴﻨّﺔ
«ﻧبﻴﻚ �ﻤﺪ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ

উ�ারণঃ িবসিম�ািহ ওয়া আ�াহু আকবর, আ�া-হু�া ঈমনামিবকা ওয়া তাসদী�াম িবিকতা-িবকা ওয়া ওয়াফা-আন িব
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আহিদকা ওয়া ইি�বা-আন িলসু �ািত নািবইিয়য্কা মুহা�ািদন
সা�া�াহু আলাইিহওয়াসা�াম’’।
অথর্ঃ ‘‘আ�াহর নােম, আ�াহ মহান, েহ আ�াহ ! েতামার উপর
ঈমান েরেখ, েতামার িকতাবেক (কুরআন) সতয্ায়ন কে, েতামার
�িতজ্ পূ ণর ্ কের এবং েতামার নবী মুহা�দসা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম-এর আদেশর্র অনুসরণ কের(তাওয়াফ আদায় করিছ)।’’
এবং তাওয়াফ শর করেব। অতঃপর রকেন ইয়ামািনেত আসেল
হাত �ারা �শর্ করে, চু�ন করেব না আর রকেন ইয়ামানী ও
হাজের আসওয়ােদর মধয্�েল

েদা‘আ পড়েবঃ

َ �ُ ۡ�يَا َح َسنَ ٗة َو� ٱ�خ َِرة ِ َح َس َن ٗة َوق ِنَا َع َذ
ّ � ﴿ �َ َّنَا ٓ ءَات ِنَا
: ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة٢ ِ اب �َّار
ِ
ِ
[٢٠١
ّ
«»ا� إ � أﺳﺌﻠﻚ اﻟﻌﻔﻮ واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ﻓ ﺪﻟﻧﻴﺎ واﻵﺧﺮة
উ�ারণঃ রাববানা- আিতনা িফ�ু নইয়া হাসানাতান ওয়া িফল
আিখরািত হাসানাতান ওয়া ি�না আযাবা�ার।
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আ�াহু�া ই�ী আসআলুকাল আফওয়া ওয়াল আিফয়াত িফ�ুনইয়া
ওয়াল আিখরাহ।’’
অথর্ঃ ‘‘েহ আমােদর রব, তুিম আমােদরেক দু িনয়া-আেখরােতর
কলয্াণ দান কেরা এবং জাহা�ােমর আযাব হেত মুি� দান কেরা
েহ আ�াহ আিম েতামার কােছ দু িনয়া-আেখরােতর কলয্াণ ও
িনরাপ�া িভক্ চাই।’’
যখনই হাজের আসওয়ােদর কােছ আসেব তখিন হাত �ারা ইশারা
অথবা চুমু িদেয় তাকবীর বলেব। আর বাকী তাওয়ােফ িনজ
ই�ানু যায়ী িযকর, িতলাওয়াত ও েদা‘আ করেত থাকেব। েকননা,
কা‘বা ঘেরর তাওয়াফ, ছাফা-মারওয়ার সা‘ঈ এবং জামারায় পাথর
িনেক্ষ আ�াহ তা‘আলার িযকরই উে�শয্। আর এ তাওয়াফ অথর্া
আগমনী তাওয়ােফ পুরেষর জনয্ দ ’িট কাজ করেত হেব।
1. ই�িতবা, অথর্াৎ তাওয়াফকারী গােয়র চাদেরর মধয্ভাগ ডা
কাঁেধর িনেচ েরেখ উভয় িকনারা বাম কাঁেধর উপর
রাখেব। তাওয়াফ েশষ হওয়ার পর পূ েবর্র মত চাদর গােয়
িদেব। েকননা ই�িতবা শুধু তাওয়ােফই করেত হয়
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2. তাওয়ােফর �থম িতন চে� রমল অথর্ াৎ েছাট েছাট কদেম
িকছুটা �তগিতেত চলেব এবং বাকী চার চে� �াভািবক
গিতেত চলেব। যখন তাওয়াফ েশষ হেয় যােব তখন এ
আয়াতিট পড়েবঃ

ْ ُ ّ
ّٗ
َ
[١٢٥ :﴿َٱ�َ ِذوا مِن َّقا ِم إِبۡ َ� ٰ ِ�ۧ َم ُم َص�� ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة

উ�ারণঃ (ওয়া�ািখযু িমম মা�া-িম ইবরাহীমা েমাসা�া)
অথর্াৎ‘‘এবং েতামরা মা�ােম ইবরাহীমেক নামােযর �ান
বানাও’’
এবং সূ রা ফািতহার পর �থম রাকা‘আেত সূ রােয় কািফরূন এবং
ি�তীয় রাকাআেত সূ রাতুল ইখলাছ পাঠ কের দু ’রাকাআত সালাত
মা�ােম ইবরাহীেমর িপছেন পড়েব। সালাত েশেষ স�ব হেল হাজের
আসওয়ােদ িগেয় �শর্ করেব। এরপর ছাফা পাহােড়র িদেক যােব।
যখন ছাফার িনকটবতর্ী হেব তখন এ আয়াতিট পাঠ করেব
َ ۡ َ ّ ّ
ّ ٓ َ
َ﴿ إِن
[١٥٨ :�َۖ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة
ِ لصَفا َوٱل َم ۡر َوة مِن ش َعا� ِ ِر
উ�ারণঃ ই�া�াফা- ওয়াল মারওয়াতা িমন শা‘আ-ইির�া-হ
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অথর্ঃ ‘‘িন�য়ই সাফা এবং মারওয়া আ�াহর িনদশর্নাবলীর
অ�ভুর�।’’
তারপর সাফা পাহােড় উেঠ কা‘বার িদেক মুখ কের আ�াহ
তা‘আলার �শংসা ও গুণগান বণর্না কের িনজ ই�মত েদা‘আ
করেব। এ �েল নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া িন�িলিখত
েদা‘আ করেতনঃ
-  ﻟ ﻤﻟﻠﻚ ﻪﻟ ﺤﻟﻤﺪ وﻫﻮ ﻋ ﻛ ﺷء ﻗﺪﻳﺮ، »ﻻ � إﻻ اﷲ ﻤﺣﻪ ﻻ ﺷ�ﻚ ﻟ
«ﻻ � إﻻ اﷲ وﺣﺪه ا�ﺰ وﻋﺪه ﻧﺮﺼ ﻋﺒﺪه وﻫﺰم اﻷﺣﺰاب وﺣﺪه
উ�ারণঃ লা-ইলাহা ই�া�াহু ওয়াহদাহু - শারীকালাহু লাহুল মুলক
ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুওয়া আ-কুি� শাইিয়য্ন �াদীর। ল-ইলাহা
ই�া�াহু ওয়াহদাহু আনযা ওয়া‘দাহু ওয়া নাছারা আবদাহ ওয়া
হাযামাল আহযাবা ওয়াহদাহূ ।
অথর্ঃ‘‘আ�াহ ছাড়া সিতয্কাের েকােনা মা‘বুদ েনই। িতিন একা।
তাঁর েকােনা শরীক েনই। রাজ� তাঁরই এবং তাঁরই জেনয্ স�
�শংসা এবং িতিন সবিকছু র উপর কমতাবান। আ�াহ ছাড়া
সিতয্কাের েকােনা মা‘বুদ েনই। িতিন একা। িতিন তাঁর �িতজ্ঞ
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পূ ণর্ কেরেছ, তাঁর বা�ােক সাহাযয্ কেরেছন এবং সব’িট দলেক
একাই পরািজত কেরেছন।’’
এই েদা‘আিট িতনবার পড়েব। এবং এর সােথ অনয্ানয্ ে‘আও
করেব। এরপর সাফা েথেক েনেম মারওয়ার িদেক চলেব। যখন
সবুজ িচে� েপৗঁছােব তখন যথাস�ব �ত গিতেত চলেব। আর
যখন ি�তীয় সবুজ িচে� েপৗঁছােব তখন �াভািবক গিতেত চেল
মারওয়ায় যােব। মারওয়ায় েপৗঁেছ িকবলার িদেক মুখ কের দ ’হাত
উিঠেয় ছাফায় েযভােব েদা‘আ কেরিছেল েতমিন েদা‘আ করেব।
তারপর মারওয়া েথেক ছাফা’র িদেক যােব এবং েযখােব �ত
গিতেত �থেম চেলিছল েসখােন �ত গিতেত চলেব আর েযখােন
�াভািবক গিতেত চেলিছল েসখােন �াভািবক গিতেত চলেব। যখন
ছাফায় েপৗঁছােব তখন আেগর মেত েদা‘আ ইতয্ািদ করে, এভােব
মারওয়ায়ও করেব। ছাফা েথেক মারওয়ায় যাওয়া এক চ� এবং
মারওয়া েথেক ছাফায় আসা আেরক চ�। এভােব সাত চ� পূ ণর ্
করেব। আর সা‘ঈেত িনজ ই�ানু যায়ী কুরআন িতলাওয়াত, িযকর
ও েদা‘আ করেত থাকেব। সা‘ঈ েশেষ পুরেষর জনয্ স�ূণর্ মাথা
চুল মু�ন অথবা খােটা করেত হেব। আর মিহলােদর জনয্ আ�ুিলর
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অ�ভাগ পিরমাণ চুল কাটেত হেব। পুরেষর জনয্ মাথার চুলমু�ন
করাই উ�ম। হয্াঁ যিদ হে�র সময় অিত িনকটবতর্ী হয় তাহেল চু
েছাট করাই উ�ম, যােত হে�র সময় চুল মু�ন করা যায়। এরই
সােথ উমরাহ স�� হেয় েগল। আর ইহরােমর কারেণ েয সম�
কাজ হারাম িছল, েযমন েপাষাক, সু গি� বয্বহা, �ী সহবাস ইতয্ািদ
সবিকছুই হালাল হেয় েগল।

হে�র িববরণঃ
৮ই িযলহ� তারওিয়য়ার িদন �থম �হের ঐ �ােন ইহরাম বাঁধেব
েযখােন েথেক হ� করার ই�া করেব। উমরােহর ইহরাম বাঁধেত
েযভােব েগাসল, সু গি� বয্বহার ওসালাত আদায় কেরিছল; েতমিন
হে�র ইহরাম বাঁধার সময়ও করেব। এরপর হে�র ইহরােমর
িনয়ত করেব এবং এভােব তালিবয়া পাঠ করেবঃ
»ﻟﻴﻚ ﺣﺠﺎ ﻟﻴﻚ ا� ﻟﻴﻚ ﻻ ﺷ�ﻚ لﻚ ﻟﻴﻚ إن ﺤﻟﻤﺪ اﻨﻟﻌﻤﺔ لﻚ اﻤﻟﻠﻚ
«ﻻ ﺷ�ﻚ لﻚ
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উ�ারণঃ লা�াইকা হা�ান লা�াইকা আ�াহু�া লা�ইকা,
লা�াইকা লা-শারীকা লাকা লা�াইকা ই�াল হামদা ওয়াি�‘মাতা
লাকা ওয়াল মুলকা লা-শারীকা লাকা।
অথর্ঃ‘‘আিম েতামার ডােক সাড়া িদেয় হ� আদােয়র জেনয্ হািজর
হেয়িছ। আিম েতামার দরবাের হািজর, আিম েতামার দরবাের
হািজর, েতামার েকােনা শরীক েনই। আিম েতামার দরবাের হািজর।
িন�য়ই সম� িনয়ামত এবং রাজ� েতামারই। েতামার েকােনা
শরীক েনই।’’

আর যিদ হ� স�াদন করেত েকােনা বাধার আশংকা থােক
তাহেল শতর্ সােেক্িনয়ত করেব এবং বলেবঃ
«�»و�ن ﺣبﺴ� ﺣﺎ�ﺲ ﻓﻤﺤ� ﺣﻴﺚ ﺣبﺴت
অথর্াৎ যি েকােনা বাধাদায়ক ব� আমােক হ� স�াদক করেত
বাধা েদয়, তাহেল েহ আ�াহ! তুিম েযখােন আমােক আটিকেয় িদেব
েসখােনই আমার হালাল হওয়ার �ান হেব।
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িক� যিদ হ� স�াদন করেত েকােনা বাধার আশংকা না থােক
তাহেল শেতর ্র িনয়ত করেব ন বরং শতর্ ছাড়াই িনয়ত করেব।
অতঃপর িমনার িদেক রওয়ানা িদেব। িমনায় েপৗঁেছ েযাহ, আসর,
মাগিরব, এশা এবং ফজর এই পাঁচ ওয়া� সালাত িনধর্িতর সমেয়
কছর কের পড়েব। জমা বা দু ই ওয়াে�র সালাত একে� পড়েব না।
আরাফার িদন সূ যর্ উঠার পর িমনা েথেক আরাফার িদেক রওয়ানা
িদেব। এবং স�ব হেল নািমরা নামক �ােন অব�ান করেব। আর
তা যিদ স�ব না হয় তাহেল েকােনা ক্ষিেনই। েকননা, নািমরায়
অব�ান করা সু �ত। যখন সূ যর্ ঢেল যাে, তখন েযাহর ও আসেরর
সালাত একসােথ �থম ওয়া�েত দু -দু রাকাআত কের পড়েব।
েযমিন নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম কেরিছেলন। সালােতর
পর মহান ও মহীয়ান আ�াহর দরবাের কা�াকািট, িযকর ও েদা‘আয়
সময়েক িনযু � করেব। আর িনজ পছ�ানু যায়ী দু ’হাত উঁচু কের
িকবলামূ খী হেয় েদা‘আ করেব। যিদ জাবােল রাহমাত িপছেন পেড়
যায় তাহেল েকােনা অসু িবধা েনই। েকননা, িকবলামূ খী হওয়া সু �ত,
আর জাবােলর িদেক মুখ করা সু �ত নয়। এই মহান অব�ান �েল
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রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েবশী েবশী কের এই
েদা‘আ পাঠ করেতনঃ
«»ﻻ � إﻻ اﷲ وﺣﺪه ﻻ ﺷ�ﻚ ﻟ ﻟ ﻤﻟﻠﻚ ﻪﻟ ﺤﻟﻤﺪ وﻫﻮ ﻋ ﻛ ﺷﻴﺊ ﻗﺪﻳﺮ
উ�ারণঃ লা-ইলাহা ই�া�াহু ওয়াহদাহু -শারীকা লাহু লাহুল মুলক
ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আ-কুি� শাইিয়য্ন �াদীর
অথর্ঃ‘‘একমা� আ�াহ ছাড়া সিতয্কাের েকােনা মা‘বুদ েনই। তাঁর
েকােনা শরীক েনই। রাজ� তারই এবং তাঁরই জনয্ স� �শংসা।
এবং িতিন সবিকছু র উপর ক্তাবান।’’
যিদ েকােনা �াি� অনু ভূত হয় আর এই �াি� দূ র করেত সাথীেদর
সােথ লাভজনক কথাবাতর্া অথবা কলয্াণকর িকতাবা, িবেশষ কের
েয সম� িকতাব আ�াহ তা‘আলার দয়া ও দান স�েকর্ িলিখত ঐ
সম� িকতাব পাঠ করেত ই�া হয় তাহেল তা হেব উ�ম। অতঃপর
িবনেয়র সােথ আ�াহর িদেক রজু হেয় েদা‘আ করেব। এবং িদেনর
েশষ ভাগটা েদা‘আর মাধয্েম কাটাবার সুেযাগ �হণ করেব। েকনন,
আরাফার েদা‘আ হল সবর্ে��েদা‘আ।
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সূ যর্ � যাওয়ার পর মুজদািলফার িদেক যা�া করেব। েসখােন
েপৗেছ মাগিরব ও এশার সালাত একে� কের পড়েব। হয্াঁ যিদ
মুজদািলফায় এশার সমেয়র পূ েবর্ই েপৗঁেছ যায় তাহেল মাগিরেব
সালাত মাগিরেবর সময় পেড় িনেব এবং পের এশার সালাত তার
িনধর্ািরত সমেয় পড়েব। তেব যিদ �ি� বা পািনর ��তার দরন
জমা বা এক� করেতই হয় তাহেল েকােনা অসু িবধা েনই, যিদও
এশার সময় না হয়। আর যিদ আশংকা হয় েয, অধর্রােতর পূেবর
মুযদািলফায় েপৗঁছােত পারেব না তাহেলমুযদািলফায় েপৗঁছার পূেবর
হেলও সালাত পেড় িনেব, েকননা অধর্রাত পর পয� সালাত িপিছেয়
েনওয়া জােয়য নয়। আর মুযদািলফায় রাি�যাপন করেব এবং
ফজেরর সময় হওয়ার পরপরই আজান ও ই�ামত �ারা সালাত
আদায় করেব। অতঃপর মাশ‘আের হারােম িগেয় আ�াহ তা‘আলার
এক�বাদ ও বড়� বণর ্না করেব এবং স�ূণর্ ফসর্া হওয়া �
েদা‘আয় ম� থাকেব। যিদ মাশ‘আের হারােম যাওয়া স�ব না হয়
তাহেল িনজ অব�ান �েল েথেকই ি�বলামূ খী হেয় দু ’হাত উিঠেয়
েদা‘আ করেব। যখন পূ ণর্ ফসর্া হেয় যােব তখন সূযর্ উঠার পূেব
িমনার িদেক রওয়ানা িদেব এবং মুহাসিসর নামক উপতয্াকায়
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আসেল �তগিতেত চলেব। িমনায় েপৗঁছার পর িনকটবতর্ী পরপ
সাতিট কংকর িনেক্ষকরেব। কংকরগুিল বুেটর দানা পিরমাণ হেত
হেব। �িতিট কংকর িনেক্ষর সময় ‘‘আ�াহু আকবা’’ বলেব।
কংকর িনেকেপর পর েকারবাণীর পশু যেবহ করেব। তারপর
পুরেষরা মাথা মু�ন করেব। আর মিহলারা আ�ু ি লর অ�ভাগ
পিরমাণ চুল েছাট করেব। এরপর ম�ায় িগেয় হে�র তাওয়াফ ও
সা‘ঈ করেব। কংকার িনেকপ ও মাথা মু�েনর পর যখন তাওয়াফ
করার জনয্ ম�ায় যাওয়ারমন� করেব, তখন সু গি� বয্বহার করা
সু �ত। তাওয়াফ ও সা‘ঈ েশেষ িমনায় িফের এেস ১১ ও ১২
তািরেখর রাি� যাপন করেব এবং িদেন সূ যর্ ঢলার পর িতনিট
জামরায় পর পর সাতিট কংকর িনেকপ করেব। এই জামরািট ম�া
েথেক সবেচেয় দূ রবতর্ী মসিজেদ খায়ের িনকট অবি�ত। �িতিট
কংকর িনেকেপর সময় আ�াহু কবার �িন উ�ারণ করেব।
কংকর িনেকপ েশেষ সামানয্ এিগেয় িনজ পছ� েমাতােবক দীঘক্
ধের েদা‘আ করেব। যিদ েদা‘আর জনয্ সময় কাটােনা অস�ব হ
তাহেল সংেকেপ েদা‘আ কের িনেব, যােত সু �েতর উপর আমল
হেয় যায়। তারপর মধয্বতর্ী জামরায় পরপর সাতিট কর িনেকপ
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করেব। কংকর িনেকেপর পর বাম িদেক সামানয্ এিগেয় িকবলামূখী
হেয় দু ’হাত উঁচু কের স�ব হেল স�ব হের দীঘরকণ ধের েদা‘আ
করেব। আর না হয় স�ব পিরমাণ দাঁিড়েয় েদা‘আ কের িনেব।
তারপর জামরােয় আকাবায় পরপর সাতিট কংকর িনেকপ করেব।
�িতিট কংকর িনেকেপর সময় আ�াহু আকবার বলেব। এই
জামরায় কংকর িনেকেপর পর েদা‘আর জনয্ না েথেকই চেল যােব।
এভােব ১২ তািরেখ কংকর িনেকপ করার পর যিদ �তয্াবতর্
করেত ই�া হয়, তাহেল িমনা েথেক েবর হেয় যােব। আর যিদ
ই�া হয়, তাহেল িমনায় ১৩ তািরেখর রাি� যাপন করেব, এবং
িদেন উপেরাে�িখত িনয়ম অনু যায়ী িতনিট জামরায় কংকর িনেক্
করেব। ১২ তািরখ সূ যর্ � যাওয়ার পূ েবর ্ িমনা েথেক েবর না হ,
তাহেল আেরক িদন অব�ান কের ১৩ তািরখ সূ যর্ ঢলার পর িতনিট
জামরায় কংকর িনেকপ করা ওয়ািজব। যখন �েদেশ �তয্াবতর্
করার ই�া করেব, তখন তাওয়ােফ িবদা বা িবদায়ী তাওয়াফ না
করা পযর� �তয্াবতর্ন করেব না। েকননা নবসা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম বেলেছন েয, েতামােদর েকউ েযন তার সফেরর েশষ
আ�াহর ঘেরর সে� না কের �েদেশ �তয্াবতর্ন কের না। তে
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ঋতুবতী ও েনফাসওয়ালী মিহলােদর উপর িবদায়ী তাওয়াফ েনই।
আর তােদর পেক িবদােয়র জনয্ মসিজেদ হারােমর েগইেটর পােশ
অব�ান করা উিচত নয়। িনে� বিণর ্ত িবষয়গুিল হ� ও উমরা
আদায়কারীর উপর ওয়ািজবঃ
1. আ�াহ তা‘আলা েয সম� িবষয় ওয়ািজব কের িদেয়েছন তা
পুংখানু পুংখরেপ স�াদন করা। সিঠক সমেয় জামােতর সােথ
সালাত আদায় করা।
2. িনিষ� কাজ েথেক িবরত থাকা। েযমন, �ী সে�াগ, েবহুদা ও
িববাদ িবসংবাদমূ লক কাজ ও কথা-বাতর্া ইতয্াি
3. কথা ও কােজ েকােনা মুসলমানেক ক� না েদওয়া।
4. ইহরাম অব�ায় িনিষ� কাযর্ািদ েথেক দূের থাকা
এগুেলা ি�রূপ
ক. চুল বা নখ না কাটা। তেব কাঁটা িবধেল তা খুলেত েকােনা
অসু িবধা েনই, যিদও র� েবর হেয় যায়।
খ. শরীর, কাপড়, পানীয় বস্� অথবা খাদয্ �েবয্ সুগি� বয্বহার
করা। অনু রূপ সুগি�যু� সাবানও বয্বহার করেব না। িক� যি
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ইহরােমর পূ েবর্কার বয্বহৃত সুগ (শরীের) েথেক যায়, তােত
েকােনা েদাষ েনই।
গ. েকােনা হালাল �লচর জ� িশকার না করা।
ঘ. উে�জনাসহ �ীর গা �শর্ করেব না অথবা চুমু িদেব না। আর
�ী-সহবাস এর েচেয়ও েদাষণীয়।
ঙ. িনেজর জনয্ িকবা অপেরর জনয্ িববােহর �াব িদেব না, এবং
আকদও করেব না।
চ. হাত েমাজা বয্বহার করেব না। তেব েছঁড়া কাপড় িদেয় তা
বাঁধেল েকােনা অসু িবধা েনই।
িনে� বিণরত িবষয়ািদ িবেশষভােব পুরেষর জনয্ িনিষ�
ক. এমন িকছু িদেয় মাথা ঢাকেব না, যা মাথায় েলেগ যায়। তেব
ছাতা বয্বহার কর, গাড়ী ও তাঁবুেত অব�ান করা, অথবা মাথায়
েবাঝা চাপােনা েদাষণীয় নয়।
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খ. জামা, কাপড়, বুরনু স (এক �কার টুিপ সংযু � জামা), পায়জামা
এবং েমাজা বয্বহার করেব না। তেব যিদ লু ি� না পায় তাহের
পাজামা বয্বহার করেত পারেব। এমিনভােব যিদ জুতা না পায়
তাহের েমাজা বয্বহার করেত পারেব
গ. উপেরাে�িখত পিরেধয় ব�র সােথ যা সাম�সয্ রােখ তাও
বয্বহার করেত পারেব না। েযমন‘আবা (এক �কার জামা), টুিপ,
েগি� ইতয্ািদ। তেব জুত, আংিট, চশমা, েশানার জনয্ কােনর
েমিশন, হাতঘিড় বয্বহার এবং �েয়াজনীয় কাগজপ� ও টাকা পয়সা
রাখার জনয্ েকামব� ও েপিট বয্বহার করা জােয আেছ। অনু রূপ
পির�ার পির��তার জনয্ এমন িকছুর বয্বহার যােত সুগি� েন
তাও জােয়য আেছ। মাথা ও শরীর েধায়া জােয়য আেছ। অনু রপ
পির�ার পির��তার জনয্ এমন িকছুর বয্বহার যােত সুগি� েন
জােয়য আেছ। মাথা ও শরীর েধায়া জােয়য আেছ, এমতাব�ায় যিদ
অিন�াবশতঃ চুল পেড় যায় তাহেল েকােনা কিত েনই। আর
মিহলারা মুখা�াদন অথবা েবারকা পিরধান করেব না। ইহরাম
অব�ায় মিহলােদর জনয্ মুখ খুেল রাখা স�ত। তেব পর পুরেষর
সামেন মুখ েঢেক রাখা ওয়ািজব। এখােন উে�খয্ ে, অমুহিরম
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অব�ােতও নারীেদর জনয্ পর পুরেষর সামেন মুখ েঢেক রাখা
ওয়ািজব।

মসিজেদ নববীর িযয়ারতঃ
1. হাজীর আ�হ হেল হে�র আেগ অথবা পের মসিজেদ
নববীর িযয়ারত এবং েসখােন সালাত পড়ার উে�েশয্
মদীনার িদেক রওয়ানা িদেব। েকননা মসিজেদ নববীেত
সালাত পড়া মসিজেদ হারাম বয্তীত অনয্  েকােনা
মসিজেদ হাজার সালাত পড়া অেপক্ উ�ম।
2. মসিজেদ নববীেত েপৗঁেছ তািহয়য্াতুল মসিজদ’ রাকাআত
সালাত অথবা ইকামত হেয় েগেল ফরয সালাত আদায়
করেব।
3. অতঃপর নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াের কবেরর
িদেক অ�সর হেব এবং কবেরর সামেন দাঁিড়েয় এভােব
সালাম পাঠ করেবঃ

»الﺴﻼم ﻋﻠﻴﻚ ّأﻳﻬﺎ ﻟﻲﺒ رﻤﺣﺔ اﷲ و�ﺮ�ﺗﻪ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻚ وﺟﺰاك ﻋﻦ أﻣﺘﻚ
«ﺧ�ا
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4. তারপর ডান িদেক দু ’এক কদম সের িগেয় আবু বকর
িস�ীক রািদয়া�াহু‘আনহ এর কবেরর সামেন দাঁিড়েয় এ
বেল সালাম করেবঃ
»الﺴﻼم ﻋﻠﻴﻚ ﻳﺎ أﺑﺎ ﺑ�ﺮ ﺧﻠﻴﻔﺔ رﺳﻮل اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ رﻤﺣﺔ اﷲ
«و�ﺮ�ﺗﻪ ﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻚ وﺟﺰاك ﻋﻦ أﻣﺔ �ﻤﺪ ﺧ�ا
তারপর আরও দু এক কদম সের িগেয় উমর রািদয়া�াহু
‘আনহ এর সামেন দাঁিড়েয় এরূপ সালাম করেব
»الﺴﻼم ﻋﻠﻴﻚ ﻳﺎ ﻋﻤﺮ أﻣ� ﻤﻟﺆﻣﻨ� رﻤﺣﺔ اﷲ و�ﺮ�ﺗﻪ رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻚ وﺟﺰاك
«اﷲ ﻋﻦ أﻣﺔ �ﻤﺪ ﺧ�ا
5. পিব� অব�ায় ওজুসহ মসিজেদ কুবায় যােব এবং সালাত
আদায় করেব।
6. বাকী কবর�ােন িগেয় উছমান রািদয়া�াহু ‘আনহ এর
কবেরর সামেন দাঁিড়েয় এ বেল সালাম করেবঃ
»الﺴﻼم ﻋﻠﻴﻚ ﻳﺎ ﻋﺜﻤﺎن أﻣ� ﻤﻟﺆﻣﻨ� رﻤﺣﺔ اﷲ و�ﺮ�ﺗﻪ ﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻚ
«وﺟﺰاك ﻋﻦ أﻣﺔ �ﻤﺪ ﺧ�ا
বাকী কবর�ােন অনয্ানয্ মুসিলম কবরবাসীেদরও সালা
করেব।
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7. ওহুেদহামযাহ রািদয়া�াহু‘আনহ এবং তাঁর সােথ েয
সম� শহীদান রেয়েছন তাঁেদরেক সালাম করেব।
তাঁেদর জনয্ মাগিফরাত কামন, আ�াহর দয়া ও
স�ি�র জনয েদা‘আ করেব।

আ�াহ েতৗিফকদাতা
- �وﺻ� اﷲ وﺳﻠﻢ ﻋ ﻧبﻴﻨﺎ �ﻤﺪ ﻠﻋ ﻪﻟ وﺻﺤﺒﻪ ﻤﺟﻌ
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