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ভূিমকা 
সম� �শংসা সারা িবে�র �িতপালক আ�াহরই জনয্ পিবব ও 
বরকতময় অগিণত স্িত আ�াহর জনযই িনেবিদত্ আ�াহর 
জনযই সকল �শংসা িযিন স�ািনত  রেক মানুেষর িমলনেকক 
ও িনরাপদ �ােন পিরণত কেরেছন, েয  েরর �িত রেয়েছ 
আ�াহর মু’িমন বা�ােদর হদেয়র আকষষণ্ 

দরদ ও সালাম ি�য় নবী মু�াফার উপর িযিন   সকল বযি্েদর 
মেধয সেবষা্ম যারা আ�াহর  ের হজ ও উমরা পালন কেরেছন, 
যােক সারা জগেতর জনয রহমততরপ ে�রণ করা হেয়েছ্ িতিন 
আমানেতর দািয়� আদায় কেরেছন, উ�াতেক নসীহত কেরেছন, 
আ�াহর পেথ সবষাাক িজহাদ কেরেছন, আ�াহ তাঁেক �ীন 
ইসলাম সহকাের পািঠেয়েছন্ তা িদেয় িতিন বা�াহেদরেক 
সিঠক পেথর িদশা িদেয়েছন এবং কুফর ও িশেকষর অঅকার 
েথেক তােদরেক মু্ কের ইসলােমর �দী� সূযষােলােক িনেয় 
এেসেছন্ 

আ�াহ তা’আলা বেলন : 

ٓ  َوَ�َ�ٰلَِك  ﴿ وَۡحۡيَنا
َ
ۚ  ّمِنۡ  ُروٗحا إَِ�َۡك  أ ۡمرِنَا

َ
 َوَ�  ٱۡلِكَ�ُٰب  َما تَۡدرِي ُكنَت  َما أ

يَ�ٰنُ  ۚ  ِمنۡ  ََّشآءُ  َمن بِهِۦ َّۡهِدي نُوٗر� َجَعۡلَ�ٰهُ  َوَ�ِٰ�ن ٱۡ�ِ  َ�َۡهِديٓ  ننَّك  ِعَبادِنَا
 ]  ٥٢: حلشورى[ ﴾ ٥ ّمۡسَتقِي�ٖ  ِصَ�ٰٖط  إَِ�ٰ 
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‘‘আর এভােব আিম আপনার কােছ অহী ে�রণ কেরিছ যা আমার 
িনেদষেশর অঅগষত্ আপিন েতা জানেতন না িকতাব িক এবং ঈমান 
িক ! িক� আিম এেক এমনই এক আেলাকবিতষকায় পিরণত কেরিছ 
য�ারা আমার বা�ােদর েথেক যােক ই�া িহদায়াত দান কির্ আর 
আপিনেতা িন�য়ই সরল পেথর িদেক পথ �দশষনই কেরন্’’[সুরা 
আশ  রা: ৫২] 

েহ আ�াহ আপিন েয শরীয়ত �দান কেরেছন েস জনয আপনার 
�শংসা্ আপিন েয িনেদষশ িদেয়েছন েস জনয আপনার �শংসা্ 
আপিন যা সহজ কেরেছন এবং িনধষারণ কের িদেয়েছন েস জনয 
আপনার �শংসা্ 

ি�য় মুসিলম ভাই! ম�া সবষেে� �ান এবং আ�াহর কােছ 
সবেচেয় ি�য়, েযখােন রেয়েছ মাসিজদুল হারাম ও স�ািনত কাবা 
 র্ সকল �ােনই মুসিলমেদর ি�বলারেপ আ�াা এেক িনধষারণ 
কেরেছন্ আ�াহর অনুগত হেয় ও তাঁর ডােক সাড়া িদেয় তারা 
�িতিদন পাঁচবার েস  র অিভমুখী হয়্ ম�া নবীগেণর 
লালনভূিম, আমােদর িপতা ই�াহীম আলাইিহস সালােমর 
অব�ান�ল ও আমােদর নবী মুহা�াদ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ােমর নবুওয়াত �াি�র �ান্ 

ি�য় বঅু ! 

আপিন সুদূর েদেশ অব�ানকােল ম�া মুকাররমা ও কাবা 
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শরীেফর িদেক মুখ কের আ�াহর �িত নামােয অিভিনেবশ 
করেতন, মুস�ীগেণর হারােম নামায আদায় করার দৃশয 
অবেলাকন করেতন্ আ�াহর কােছ আশা করেতন েয, আপিনও 
তােদর একজন হেবন, তারা েযমন তাওয়াফ করেছ আপিনও 
েতমিন তাওয়াফ করেবন, তােদর মতই আপিনও কা‘বা চ�ের 
নামায আদায় করেবন, যমযেমর পািন পান করেবন, সাফা ও 
মারওয়ার মেধয সা‘য়ী করেবন এবং যত জায়গায় আ�াহর 
ইবাদাত করা হয় ত�েধয েে�তম �ােন আপিন তাঁর ইবাদাত 
করেবন্ 

ি�য় মুসিলম ভাই ! 

আপিন আ�াহর কােছ েদা‘আ কেরিছেলন িতিন েযন আপনার 
জনয হজ ও উমরার কাজ সহজ কের েদন্ তাই িতিন আপনার 
জনয তা সহজ কের িদেয়েছন এবং আপনার েদা‘আ কবুল কের 
আপনার আশা ও ই�া বা�বািয়ত কেরেছন্ আ�াহর জনযই 
সকল �শংসা ও কৃতজতা্ আ�াহর স�ািনত  েরর উেউেশয 
সফেরর জনয আপিন এখন দৃৃ সংকক্ এ  মেণ আপনােক 
সাহচযষ �দান কের এ স�ািনত শহের আপনার সফেরর সংকক 
করার মুহতষ েথেক িনরাপেদ আপনার পিরজেনর কােছ িফের 
যাওয়া পযষঅ সকল বৃ্াঅ বণষনা করা আপনার �িত আমােদর 
কতষবয্ 
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হজ ও উমরার ফিযলত: 
আ�াহর কােছ হজ ও উমরার ফিযলত অসীম ঐ বযি্র জনয েয 
তার িনয়যতেক আ�াহর জনয খােলস  কের েনেব এবং মহান 
আল কুরআন ও পিবব সু�াা েমাতােবক হজ ও উমরার সকল 
কাজ সমাধা করেব্ 

আবু হরায়রা রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিণষত, রাসূল সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�াম  বেলেছন : 

َت  َمنْ «
َ
َيَْت  َيَذح أ

ْ
رْهُ  َكَمي رََجعَ  َ�ْفُسْق  َولَمْ   َْرفُْث  فَغَمْ  حل َ

َ
ّمه َول

ُ
  »أ

‘‘েয বযি্ এ  ের আগমন করল এবং েকান অশালীন আচরণ 
কেরিন ও পাপকােজ িল� হয়িন (হজ েশেষ) েস ঐরপ হেয় 
িফের যােব েয রপ তার মা তােক �সব কেরিছল্’’ 0F

1 

অথষাা েস এমন অব�ায় িফের যােব েয, তার সকল পাপ মাফ 
কের েদয়া হেয়েছ, ঐ িশ র নযায় েয েকান পাপ বা অনযায় 
কেরিন্ 

আবু হরায়রা রািদআ�াহ আনহ েথেক আেরা বিণষত, রাসূলু�াহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলেছন: 

                                                           
1. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮১৯ ও সহীহ মুসিলম, হাদীস নং ৩৩৫৭। 
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ُعْمَرةُ «
ْ
  ال

َ
ُعْمَرةى  ِىل

ْ
اَرةٌ  ال َّ َ

ىَما َ ُّ  بَيَْنُهَما ل َ ارُ  َااْْ َمْبُ
ْ
يَْس  ال

َ
ُ  ل

َ
  َجَزاءٌ  ل

ّ
َى َّنة ِ  »اْْ

‘‘এক উমরা েথেক আেরক উমরা পালন এতদুভেয়র মধযবতষী 
সমেয় কৃত পােপর কাফফারা হেয় থােক্ আর পূণযময় হেজর 
পুর�ার জা�াত ছাড়া আর িকছূই নয়্’’ 1F

2 

ি�য় মুসিলম ভাই ! 

পূণযময় হজ হল েস হজ যােত েকান �দশষেন�া (িরয়া) ও 
�িসি� লােভর েলাভ েনই এবং যা পাপ ও িফসক িমিেত নয়্ 
আর তা এমন - হজ পালনকারী যার সকল কাজ পিরপূণষভােব 
সমাধা কেরেছ, েযমনিট আ�াহ তা’আলা ও তাঁর রাসূল সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�াম িনেদষশ িদেয়েছন্ 

 

হজ ও উমরার হকুম: 

হজ ইসলােমর প�ম েরাকন্ নবুওয়ােতর যুগ েথেকই মুসিলম 
উ�াহ এ কথার উপর একমত েয, �া�বয়�, িবেবকবুি�স��, 
তাধীন এবং শারীিরক ও আিথষকভােব সামথষবান �েতযক মুসিলম 
বযি্র উপর হজ ফরয্ 

আ�াহ তা’আলা বেলন, 

                                                           
2.  সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৭৭৩ ও সহীহ মুসিলম, হাদীস নং ৩৩৫৫। 
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﴿ ِ ّ ِِ ُّ  ٱَّاِس  َ�َ  َو  ]  ٩٧: عمرحن حل[ ﴾ َسبِيٗ�ۚ  إَِ�ۡهِ  ٱۡسَتَطاعَ  َمنِ  ٱۡ�َۡيِت  ِح

‘‘আ�াহর জনয বায়তু�ার হজ করা এমন েলাকেদর উপর ফরয 
যারা এর সামথষ রােখ্’’ 2F

3 

আেলমগেণর িবিভ� উি্র মধয েথেক সিঠক কথা হল জীবেন 
একবার উমরা করা ওয়ািজব্ চাই তা হেজর সােথই পালন করা 
েহাক িকংবা বছেরর অনয েয েকান সমেয় পৃথকভােব পালন করা 
েহাক্ �া� বয়� ও িবেবকবুি� স�� �েতযক এমন মুসিলম 
বযি্র উপর তা আদায় করা ওয়ািজব েয ম�া শরীেফ যাওয়ার 
মত পােথয় এবং েসখােন িনেজর সকল �েয়াজন িমটােনার মত 
অেথষর অিধকারী্ 

 

হজ ও উমরা কবুেলর শতষ: 

হজ ও উমরা হে� মহান আ�াহর ইবাদাত্ েছাট বড় সকল 
ইবাদােতরই দুেটা গু�পূণষ শতষ রেয়েছ, েযন তা আ�াহর কােছ 
কবুল হয় এবং এ �ারা আপিন আ�াহর স�ি� ও জা�াত লােভর েয 
বাসনা রােখন তা লাভ করেত পােরন্ 

 

                                                           
3. সূরা আল ইমরান-৯৭ 
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�থম শতষ: 

ইবাদাত একমাব আ�াহর উেউেশযই খােলছ হেত হেব্ এেত 
মুসিলম আ�াহর সােথ তাঁর সৃি�র কাউেকই শরীক করেব না্ 
হাদীেস কুদিসেত আ�াহ তা‘আলা বেলন, 

نَا«
َ
َ�  أ

ْ
�

َ
َ�ءى  أ َ ُّ كى  َعنى  ال ْ ُّ َل  َمنْ  ال ْشَكَ  َ�َمالً  َعمى

َ
ُتهُ  َ�ْ�ىى َمعى  �ىيهى  أ

ْ
 تََر�

هُ 
َ
َ ْ   »َاشى

‘‘শরীকেদর মেধয আিমই িশকষ েথেক স�ূণষ অমুখােপাী্ েয 
বযি্ই এমন েকান কাজ কের যােত েস আমার সােথ অনযেক 
শরীক কের েফেল, আিম তােক ও তার িশকষেক পিরতযাগ 
কির্’’ 3F

4 

এর অথষ হল আ�াহর সােথ িনয়যেত কাউেক শরীক করা অব�ায় 
আ�াহ বা�ার আমল কবুল কেরন না্ এরই অঅগষত হল ঐ বযি্ 
েয ইবাদাত পালন কের এই উেউেশয েয, তােক মানুষ হাজী বা 
উমরাকারী িহসােব েদখেব িকংবা মানুেষর কােছ েস তা েবণ 
করেব। এ সবই আমল িবন�কারী্ সুতরাং ি�য় ভাই এ সকল িকছু 
েথেক সাবধান থাকুন্ 

 

                                                           
4. সহীহ মুসিলম, হাদীস নং ৭৬৬৬। 
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ি�তীয় শতষ : 

ইবাদাত পালেন নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ােমর অনুসরণ্ 
আ�াহ যত ইবাদােতর িনেদষশ আমােদরেক �দান কেরেছন, িতিন 
েসসব িকছুরই বণষনা ও প�িত আমােদরেক িশাা িদেয়েছন্ 
আ�াহর মহান �� ও রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ােমর 
সু�ায় এটাই আমরা েপেয় থািক্ 

ইসলােম েয ইবাদাতই আপিন েদখুন না েকন, তা আদােয়র 
একিট প�িত রেয়েছ্ অতএব নামােযর েযমন একিট িবেশষ 
প�িত রেয়েছ, েতমিন রেয়েছ যাকােতরও্ একইভােব রমযােনর 
েরাযা, হজ ও সকল �কার ইবাদাত পালেনরও সুিনিদষ� প�িত 
রেয়েছ্ 

নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম হেজর আমল সমূহ পালন 
করেতন এবং বলেতন 

ِّ  ُخُذوح«  »َمغَيِسَكُ�م ََ

‘‘আমার কাছ েথেক েতামরা েতামােদর হেজর আমল �হণ 
কর্’’ 4F

5 

                                                           
5 .  আস-সুনান আল-কুবরা – ৯৭৯৬, মুসিলম হাদীসিট বণষনা কেরেছন 

কাছাকািছ শে�, েদখুন  সহীহ মুসিলম, হাদীস নং ৩১৯৭। 
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অথষাা েদখ আিম হজ ও উমরার িক িক  আমল করিছ এবং 
েসগেলা পালেন আমার অনুকরণ কর্ 

িতিন েস সকল অিতর�ন েথেক সতকষ কেরেছন, যা আ�াহ 
শরীয়ত িস� কেরনিন এবং িতিন িনেজও অনুেমাদন েদনিন্ 
িতিন বেলেছন : 

َمًال  َعِمَل  َمنْ « ْمُرنَي َعغَيْهِ  لَيَْس  ََ
َ
 »رَد َ�ُهوَ  أ

‘‘েয বযি্ এমন েকান কাজ করল েয কােজ আমােদর িনেদষশ 
েনই, তা �তযাখযাত্’’ 5F

6 

অথষাা েযই এমন েকান প�া ও ইবাদাত আনয়ন কের যা আ�াহ 
ও তাঁর রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম অনুেমাদন 
কেরনিন, তার েস প�া ও ইবাদাত �তযাখযাত ও অ�হণেযাগয। 

ি�য়ভাই, আপনার উিচত সকল ইবাদাত পালেনর োেব এ দু’িট 
শতষ আপনার স�ুেখ রাখা্ আপিন জােনন েয, হজ ও উমরা 
আদােয়র �া�ােল সবেচেয় গু�পূণষ েয িবষয়িট আপনার উপর 
ওয়ািজব তা হল আপনার এ বযাপাের িনি�ত হওয়া েয, আপিন 
িক আ�াহর জনয ইখলাস বা�বায়ন করেত েপেরেছন? আপিন িক 
ঐভােব হজ ও উমরা আদায় কেরেছন, েযভােব আ�াহ ও তাঁর 
রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম অনুেমাদন কেরেছন? 

                                                           
6 .সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২১৪১, সহীহ মুসিলম, হাদীস নং ৪৫৯০্ 
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েহ আ�াহ ! আমােদর সকল আমল আপনার জনয খােলস কের 
িনন্ এ�ারা েলাক েদখােনা ও �িসি� লােভর ই�া আমরা 
েপাষণ কির না্ েহ রব ! েযভােব আপিন ও আপনার  রাসূল 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম িনেদষশ �দান কেরেছন েসভােবই 
আমরা তা আপনার জনয পালন করব্ েহ আ�াহ ! আপিন কবুল 
কুন্ 

ি�য় মুসিলম ভাই ! 

হজ করার জনয ম�ায় আ�াহর স�ািনত  েরর উেউেশয সফেরর 
ি�র িস�াঅ আপিন যখন �হণ করেবন, তখন আপনার পােথয় 
ও খরচািদ পিবব ও হালাল মাল হেত চয়ন কুন্ আর পূনযবান 
সাথী-সহচর তালাশ কুন যারা পূনযকােজ আপনােক সহেযািগতা 
করেব ও হজ স�িকষত হকুম আহকাম িশাা িদেব, যােত আপিন 
েজেন  েন আ�াহর ইবাদাত করেত পােরন এবং এমন ভুেল 
পিতত না হন যা আপনার হজ বরবাদ কের েদেব্ আপনার েয 
েকান সমসযায় আপিন হজ স�েকষ অিভজ আেলমেদরেক 
িজজাসা কুন্ েকননা রাসুলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম 
বেলেছন: 

» َّ ى َماءَ  ِ
َ
ُعل

ْ
ةُ  ال

َ
نْبىيَاء َاَرث

َ
 »األ
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“িন�য় আেলমগণ নবীেদর উ্রািধকারী্’’ 6F

7 

স�ািনত ভাই, আপনােক �রণ কিরেয় িদি� েয, মাসিজদুল 
হারােমর অভযঅের এবং পিবব �ান সমূেহর সবষব ফাতাওয়ার 
অিফস ও মিহলােদর জনয ফাতাওয়া জানার উেউেশয েটিলেফােনর 
সুবযব�া রেয়েছ্ হজ এবং উমরায় আপনার েয েকান সমসযায় 
আপিন আেলমেদরেক �� করেত পােরন্ এ বযাপাের যারা 
ত�াবধায়ন করেছন আ�াহ তােদরেক উ্ম িবিনময় দান কুন্ 

মিহলােদর উপর ওয়ািজব হল  বাবা, ভাই, েছেল বা তামী িকংবা 
তােদর মত েকান মাহরাম বযি্র সােথ সফর করা্ তেব যিদ েকউ 
মাহরাম ছাড়াই একাকী সফর কেরন এবং হজ আদায় কেরন তেব 
িতিন েগানাহগার হেবন এবং আ�াহ তা‘আলা চােহত তার হজ  � 
হেব্ 

ি�য় ভাই ! এখন আপনােক িনেয় এ মহান �ীেনর আিঙনায় ও 
মহান একিট ইবাদােতর হকুেম আমরা �েবশ করব। আ�াহর 
সেবষা্ম ভূিমর িদেক আপনার সােথ আমরা যাবা  ু করব, 
এমন ভূিমর িদেক েযখােন আ�াহ বরকত েঢেল িদেয়েছন, যােক 
িতিন িনরাপদ শহর িহসােব িনধষারণ কেরেছন এবং এখােন যারা 
রেয়েছ তােদর সকলেক িতিন িনরাপ্া দান কেরেছন্ আমরা 
যাবা করব আ�াহর স�ািনত  েরর িদেক্ 

                                                           
7 আবু দাউদ এিট বণষনা কেরেছন (হাদীস নং ৩৬৪১) এবং এিট িব �্ 
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হেজর  �কারেভদ : 

হজ িতন �কার, এর েয েকানিট হাজী সােহব এখিতয়ার করেত 
পােরন্ আর েযিটই পালন কেরন না েকন, তার হজ  � হেব। 

এ �কারগেলা হে� িন�রপ : 

�থম �কার : তামা্ু 

আর তা হল হেজর মাসসমূেহ মীকাত েথেক  ধু উমরার 
ইহরােমর িনয়যত করা্ হেজর মাস সমূহ হল শাওয়াল, িযল�দ 
এবং িযলহজ মােসর �থম দশ িদন। 

এ কথা বেল ইহরােমর িনয়যত করেব েয,   ًْمَرة َُ  লাববাইকা‘ ليك 
উমরাতান’। 

এরপর উমরার কাজসমূহ পিরপূণষরেপ সমাধা করেব্ তাওয়াফ, 
সা‘য়ী ও মাথার চুল হলক করেল িকংবা েছঁেট িনেল উমরার কাজ 
েশষ হেব এবং ইহরােমর কারেণ তার উপর যা িকছু হারাম িছল 
সবই তার জনয হালাল হেয় যােব। এরপর িযলহজ মােসর আট 
তািরেখ েস ম�ার েয �ােন অব�ান করেব েসখান েথেকই  ধু 
হেজর ইহরােমর িনয়যত করেব এ কথা বেল েয,  

 ليك َحجيً 
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‘‘লাববাইকা হা�ান’’ 

তামা্ু হজ পালনাকারীর উপর হাদী যবাই করা ওয়ািজব। আর 
হাদী হল একিট ছাগল িকংবা উেটর এক স�মাংশ অথবা গুর 
এক স�মাংশ। যিদ কুরবানীর জনয হাদী না পাওয়া যায়, তাহেল 
হেজর মেধয িতন িদন েরাযা রাখেত হেব এবং িনজ পিরজেনর 
কােছ িফের এেল সাতিদন েরাযা রাখেব্ 

আেলমগেণর িব � মেতর আেলােক হেজর �কারেভেদর মেধয 
সেবষা্ম হল তামা্ু হজ ঐ বযি্র জনয, েয িনেজর সােথ হাদীর 
প  না েনয়, েকননা নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম সাফা ও 
মারওয়ায় সা‘য়ী করবার পর সাহাবীগণেক বেলিছেলন, 

ََ  َ�َمنْ « يَْس  مىْنُ�مْ  َك
َ
ّل  َهْدىٌ  َمَعهُ  ل ِى َي

ْ
ل
َ
َها َ

ْ
َْجَعل   »ُ�ْمَرة َالْ

‘‘েতামােদর মেধয যার সােথ কুরবানীর হাদী েনই েস েযন হালাল 
হেয় যায় এবং এ কাজ গেলােক উমরা িহসােব গনয কের্’’ 7F

8  

এ �কার হজ উ্ম হওয়ার আর একিট কারণ হল - হাজী 
সােহব তার সফের হজ ও উমরার উভয়কাজ িভ�ভােব স�াদন 
কেরেছন্ 

 

                                                           
8 . সহীহ মুসিলম, হাদীস নং ৩০০৯্ 
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ি�তীয় �কার : ি�রান 

আর তা হল হেজর মাসসমূেহ মীকাত েথেক হজ ও উমরার জনয 
একেব ইহরােমর িনয়যত করা্ হেজর কােজ �েবেশর িনয়যেতর 
সময় একথা বলেব েয,  

و َحجيً  ليك ُعمرةً   

“লাববাইকা উমরাতান ওয়া হা�ান” 

অত:পর ম�ায় েপৗেছ উমরার তাওয়াফ করেব এবং হজ ও 
উমরার জনয হেজর সা‘য়ী তাওয়ােফ ইফাদার পর পযষঅ িবলল 
করেত পারেব্ এভােব মাথার চুল হলক না কের িকংবা না েছঁেট 
ইহরাম অব�ায় থাকেব্ এরপর িযলহজ মােসর আট তািরেখ 
িমনায় রওয়ানা করেব এবং হেজর বািক কাজগেলা সমাধা 
করেব্ তামা্ু হজকারীর মতই ি�রান হজ আদায়কারীর উপরও 
‘‘হাদী’’ যবাই করা ওয়ািজব্ তেব ‘হাদী’ না েপেল হেজর মেধয 
িতনিদন ও পিরজেনর কােছ িফের যাওয়ার পর সাতিদন েরাযা 
রাখেব্ 

 

তৃতীয় �কার : ইফরাদ 

তা হল হেজর মাসসমূেহ মীকাত েথেক  ধু হেজর জনয ইহরােমর 
িনয়যত করেব্ হেজর কােজ �েবেশর িনয়যেতর সময় বলেব- 
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 »ليك َحجيً «

“লাববাইকা হা�ান” 

ইফরাদকারী ি�রান হজ পালনকারীর মতই আমল করেব্ অবশয 
ি�রান পালনকারীর উপর ‘হাদী’ যবাই করা ওয়ািজব, আর 
ইফরাদকারীর উপর ‘হাদী’ ওয়ািজব নয়; েকননা েস ি�রান ও 
তামা্ু কারীর নযায় হজ ও উমরােক একব কের িন্ 

এ িতন �কার হেজর েয েকানিট পালেনর বযাপাের হাজীসােহেবর 
এখিতয়ার রেয়েছ্ িক� ত�েধয সেবষা্ম হল তামা্ু - ঐ বযি্র 
জনয, েয িনেজর সােথ হাদী এর প  েনয়িন, েযমনিট ইতঃপূেবষ 
বলা হেয়েছ্ 

ি�য় মুসিলম ভাই!   

আপিন যখন হজ িকংবা উমরা করার সংকক িনেয় আ�াহর 
স�ািনত  েরর উেউেশয রওয়ানা হেবন, তখন েজেন িনন েয 
িমকাত েথেক ইহরাম করাই হল হেজর কােজ আপনার �েবেশর 
সূচনা্ আর ইহরাম করার অথষ হল - হজ িকংবা উমরার কােজ 
�েবেশর িনয়যত করা্ 

যারাই হজ িকংবা উমরা করার ই�া িনেয় ম�ায় আগমন করেব, 
তােদর �েতযকেকই মীকাত েথেক ইহরােমর িনয়যাত করেত হেব্ 
আর মীকাত হল েস সকল সুিনিদষ� �ানসমূহ যা আমােদর নবী 
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মুহা�াদ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম পৃিথবীর িবিভ� �ান 
হেত বায়তু�াহ শরীেফ আগমনকারীেদর জনয বণষনা ও িনধষারণ 
কের িদেয়েছন, েযন তারা েসখান েথেক বায়তু�ায় েপৗছার 
আেগই ইহরাম কের েনয়্ 

 

এ সকল মীকাত হল িন�রপ: 

যুল হলাইফা: 

এটা হল মদীনাবািস এবং যারা তােদর এ পথ িদেয় আসেব 
তােদর সকেলর মীকাত্ মাসিজেদ নববী ও এ �ােনর মধযবতষী 
দূর� হল েতর িকেলািমটার্ এিট ম�া েথেক সবেচেয় দূরবতষী 
মীকাত্ ম�া ও এর মধযকার দূর� হল চারশত িবশ 
িকেলািমটার্ বতষমােন এ �ােনর নাম হল ‘‘আবইয়ার আলী’’। 

আল জুহফা: 

এিট রােবগ শহেরর িনকটবতষী একিট �াম্ েলাকজন এখন 
রােবগ েথেকই ইহরােমর িনয়যাত কের, েকননা রােবগ জুহফার 
সামানয একটু আেগ অবি�ত্ এ �ান ও ম�ার মধযবতষী দূর� 
হল দুইশত আিশ িকেলািমটার্ এটা িমশর ও শাসবাসীেদর 
মীকাত এবং সউিদ আরেবর উ্রা�েলর অিধবাসী, উ্র পি�ম 
আি�কার েদশসমূেহর অিধবাসী এবং যারা এ পথ হেয় আগমন 



 

19 
 

করেব তােদর সকেলর মীকাত্ 

কারনুল মানােযল : 

এেক বলা হয় ‘আস সাইল আল কাবীর’। ম�া ও এর মধযকার 
দূর� হল আটাে্ার িকেলািমটার্ এটা নাজদবাসী, আরব 
উপসাগরীয় অ�ল, ইরাক ও ইরান সহ সকল পূবষ�লীয় 
েলাকেদর এবং যারা এ পেথ আগমন করেব তােদর মীকাত্ 
বতষমােন এ মীকােতর সমাঅরােল রেয়েছ ‘‘মীকােত ওয়াদী 
মুহিরম’’ যা তােয়েফর পি�েম আল হাদা েরােড অবি�ত্ ম�া 
েথেক এর দূর� পঁচা্র িকেলািমটার্ এটা তােয়ফবাসী ও 
তােদর পথ িদেয় আগমনকারীেদর মীকাত্ এটা আলাদা েকান 
মীকাত নয়্ 

ইয়ালামলাম: 

আজকাল এ �ানিটেক বলা হয় সা‘িদয়া, যা ম�া েথেক একশত 
িবশ িকেলািমটার দূের অবি�ত্ এটা হল ইয়ামানবাসী ও তােদর 
পথ িদেয় যারা আসেব তােদর মীকাত্ 

যাত-’ইকষ: 

এ �ান হল ইরাকবাসী ও পূবষা�েলর েলাকেদর মীকাত্ বতষমােন 
এ �ান পিরতযা্; েকননা েসখােন যাওয়ার েকান রা�া েনই্ 
�ানিট ম�া েথেক একশত িকেলািমটার দূরে� অবি�ত্ ইরাক 
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ও পূবষা�েলর হাজীগণ ‘আস সাইল আল কাবীর’ েথেক িকংবা 
যুল হলাইফা েথেক ইহরােমর িনয়যাত কের থােক্ 

আর ম�াবাসীগণ হেজর জনয িনজ িনজ বাস�ান েথেকই 
ইহরােমর িনয়যত করেব্ আর উমরার জনয তারা তান‘য়ীম িকংবা 
হারাম সীমানার বাইের েয েকান �ান েথেক ইহরােমর িনয়যত 
করেব্ হেজর সংকক িনেয় েয সকল মুসিলম এ মীকাতসমূহ 
অিত�ম করেব তােদর �েতযেকর জনয ওয়ািজব হল েসখান 
েথেক ইহরােমর িনয়যাত করা্ যিদ হেজর ই�া িনেয় ইহরাম 
করা ছাড়াই েকউ েত�ায় মীকাত অিত�ম কের তেব তার উপর 
ওয়ািজব হেব মীকােত িফের এেস েসখান েথেক ইহরাম করা্ তা 
না করেল তােক দম িদেত হেব্ আর তা হল -ম�ায় একিট 
ছাগল যেবহ কের েসখানকার দির� েলাকেদর মেধয তা ববন 
কের েদয়া্ যিদ েকউ ভুেল িকংবা িন�াব�ায় ইহরাম না কেরই 
মীকাত অিত�ম কের, তার উপর ওয়ািজব হল �রণ হওয়ার 
সােথ সােথ িফের িগেয় মীকাত েথেক ইহরাম করা্ তা না করেল 
তােকও দম িদেত হেব, েযরপ ইত ঃপূেবষ বিণষত হেয়েছ্ 

মীকােত হজ ও উমরাকারীর করণীয় কাজ: 

যিদ আপিন �ল পেথ গাড়ী িকংবা অনয েকান যানবাহেন কের 
মীকাত েপৗেছন, তাহেল আপনার জনয সু�াত হল েগাসল করা, 
সারা শরীের সুগিঅ মাখা এবং স�ব হেল নখ কাটা্ তারপের 
আপনার উপর ওয়ািজব হল ইহরােমর সাদা দু’িট কাপড় তথা 
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িসলাইিবহীন লুি� ও চাদর পিরধান করা্ এগেলা নতুন হওয়া 
উ্ম, অনযথায় পির�ার পির�� হেত হেব্ 

ইহরােমর কাপেড় সুগিঅ লাগােনা যােব না্ সুগিঅ যিদ এেত 
েলেগ যায়, তাহেল আপনার উিচত হেব তা ধুেয় েফলা্ 

ইহরােমর জনয মিহলােদর সু�াতী েকান েপাষাক েনই্ বরং তারা 
তােদর ই�ামত েপাষাক পিরধান করেত পারেব্ তেব তারা 
এমন েপাষাক পিরধান করেব যা হেব মািজষত ও শরীর 
আ�াদনকারী্ িফতনা সৃি� করার উপকরণ েথেক তােদর দূের 
থাকেত হেব্ পুুষেদর পাশ িদেয় যাতায়াত করেল ইহরােমর 
জনয মিহলারা সুগিঅ বযবহার করেত পারেব না্ 

ি�য় ভাই, েয েকান ফরয নামােযর পর ইহরােমর িনয়যত করা 
আপনার জনয মু�াহাব্ যিদ ফরয নামােযর ওয়া্ না হয়, 
তাহেল অযুর দু’রাকাত সু�াত নামােযর িনয়যত কের তা আদায় 
করেবন্ 

এসব করা েশষ হেল আপিন আপনার সংকক অনুযায়ী ইহরােমর 
িনয়যত করেবন্ আপিন যিদ তামা্ুকারী হন, তাহেল বলেবন, 
‘‘লাববাইকা উমরাতান’’ অথবা ি�রানকারী হেল বলেবন, 
‘‘লাববাইকা উমরাতান ওয়া হা�ান’’ িকংবা যিদ ইফরাদকারী হন 
তাহেল বলেবন ‘‘ লাববাইকা হা�ান’’। 

এরপর তালিবয়া পড়া  ু কের আপিন েস রকমই বলেবন, 
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েযমন আপনার নবী মুহা�াদ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম 
ইহরাম কের তালিবয়া পােঠর �া�ােল বেলিছেলন : 

ّْيَك « ُهمّ  ََ
ّ
ّْيَك  الل ّْيَك  ََ َك  َشى�َك  ََ  ََ

َ
ّْيَك  ل

َ
َ  َّ ى َْمدَ  ِ َك  َااِّْعَمةَ  اْْ

َ
كَ  ل

ْ
ُمل

ْ
 َاال

�َك  ََ  َك  َشى
َ
 »ل

“লাববাইকা আ�াহ�া লাববাইক, লাববাইকা লা শারীকা লাকা 
লাববাইক, ই�াল হামদা ওয়াি�’মাতা লাকা ওয়াল মুলক, লা 
শারীকা লাকা্’’ 8F

9 

অথষ : “আিম হািজর, েহ আ�াহ আিম হািজর, আিম আপনার 
কােছ হািজর্ আপনার েকান শরীক েনই্ আিম আপনার কােছ 
হািজর। িন�য়ই সকল �শংসা, অনু�হ ও রাজ� আপনারই্ 
আপনার েকান শরীক েনই্’’ 

আর জলপেথ িকংবা আকাশ পেথ আপনার আগমন হেল এ 
�থাই চেল আসেছ েয, ে�েনর পাইলট ও জাহােজর কযােেন 
যাবীেদরেক মীকােতর িনকটবতষী হওয়ার সংবাদ জািনেয় েদন, 
যােত হাজীগণ ও উমরাকারীগণ তােদর ইহরােমর কাপড় পিরধান 
করার �স্িত েনন্ এরপর মীকাত বরাবর েপৗছেলই তারা 
সকেল ইহরােমর িনয়যত কেরন, ঐভােব যা ইতঃপূেবষ আপনার 

                                                           
 ৯. সহীহ বৃখারী, হাদীস নং ১৫৪৯, ১৫৫০ও সহীহ মুসিলম, হাদীস নং ২৮৬৮, 

২৮৬৯।  
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উেউেশয আমরা বণষনা কেরিছ্ এ অব�ায় বাড়ী েথেক ইহরােমর 
কাপড় পিরধান কের রওয়ানা হেয় ে�েন িকংবা জাহােজ আেরাহণ 
করায় েকান অসুিবধা েনই্ অতঃপর মীকাত বরাবর েপৗছার 
সংবাদ যখন জানেত পারেবন, তখন ইহরােমর িনয়যত কের 
তালিবয়া পাঠ করেবন্  

হাজীেদর উিচত েবিশ েবিশ উ�তের তালিবয়া পাঠ করা্ তেব 
েমেয়রা এতটা িন�তের তালিবয়া পাঠ করেব েয,  ধু তারা 
িনেজরাই তা  নেত পােব্ উমরাকারী তাওয়াফ  ু করা পযষঅ 
তালিবয়া পাঠ করেত থাকেব্ আর হাজীগণ হেজর ইহরাম করার 
পর েথেক কুরবানীর িদন জামরাতুল আকাবায় পাথর িনোপ 
করা পযষঅ তালিবয়া পাঠ অবযাহত রাখেব্ 

ইহরাম অব�ায় িনিষ�কাজসমূহ: 

ি�য় ভাই ! 

হজ ও উমরার কােজ �েবেশর সােথ সােথ আপনার উপর 
অেনকগেলা কাজ িনিষ� হেয় যায়্ ফেল েস কাজগেলা আপনার 
জনয হারাম হেয় যায়্ এগেলােক বলা হয় ‘‘ইহরােমর 
িনিষ�কাজ’’। 

আর তা হল : 

1.েকেট বা অনয েকানভােব চুল উপেড় েফলা এবং হাত বা 
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পােয়র নখ কাটা্ অবশয হাত �ারা মুহিরম বযি্র মাথা 
চুলকােনা জােয়য যিদ তা �েয়াজন হয়্ এেত যিদ 
অিন�াকৃতভােব েকান চুল পেড় যায় অথবা মুহিরম বযি্ তা 
ভুেল িকংবা হকুম না েজেন কের েফেল, তাহেল তার উপর 
িকছু ওয়ািজব হেব না্ 

2.ইহরােমর পর কাপেড় িকংবা শরীের িকংবা অনযব সুগিঅ 
বযবহার করা্ তেব ইহরােমর আেগ মাথায় ও দাঁিড়েত েয 
সুগিঅ বযবহার করা হেয়েছ তা ইহরােমর পর বাকী থাকেলও 
েকান অসুিবধা েনই্ 

3.মুহিরম বযি্ �ী স�ম করেত পারেব না, েযৗন উে্জনার 
সােথ �ীেক �শষও করেব না, �ীেক চুমু খােব না এবং েযৗন 
কামনার বশবতষী হেয় তার িদেক তাকােনা যােব না্ মুহিরম 
বযি্ মিহলােদর কােছ িবেয়র ��াব পাঠােব না এবং িনেজর 
জনয বা অনয কােরা জনয িবেয়র আকদ করেব না যতাণ 
পযষঅ েস ইহরাম অব�ায় থাকেব্ 

4.মুহিরম বযি্ হাত েমাজা বযবহার করেব না্ 
5.মুহিরম বযি্র জনয খরেগাস ও কবুতর �ভৃিতর নযায় েকান 

�লজ িশকারী �াণীেক হতযা করা অথবা প�া�াবন করা িকংবা 
েস কােজ সাহাযয করা িনিষ�্ মুহিরম বযি্র জনয সবষাব�ায় 
িশকার করা িনিষ�্ আর মুহিরম নয় এমন বযি্র জনয হারাম 
শরীেফর সীমানার েভতর অব�ানকােল িশকার করা িনিষ�্ 

6.সবষাে� অথবা শরীেরর েকান অে� জামা িকংবা পাজামা, েগি�, 
পাগড়ী, টুপী ও েমাজার নযায় েসলাইকৃত কাপড় পিরধান করা 
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পুুেষর জনয হারাম্ তেব যিদ েকউ লুি�র কাপড় না পায় - 
েযমন েকউ তা িনেত ভুেল িগেয়েছ এবং ে�েনর মেধয অব�ান 
করেছ এমতাব�ায় েস েযেকান কাপড় পিরধান করেব্ আর 
তাও না েপেল পাজামা পের ইহরাম করেব্ অনুরপভােব যিদ 
েসে�ল না পায় তাহেল েমাজা পরেত পারেব এবং আ�াহ 
চােহত এেত েকান অসুিবধা হেব না্ 

মুহিরম বযি্র জনয েসে�ল, হাত  িড়, আংিট, চশমা, কােন 
েশানার য�, েব� এবং টাকা-পয়সা ও কাগজপব েহফাযেতর 
বযাগ বযবহার করা জােয়য্ 

7.মুহিরম বযি্ পুুষ হেল মাথার সােথ েলেগ থােক এমন িকছু 
েযমন ইহরােমর কাপড় বা পাগড়ী, ুমাল িকংবা টুিপ িদেয় 
মাথা ঢাকা হারাম্ 

তেব ছাতা, তাঁবু িকংবা গাড়ীর ছােদর ছায়ায় থাকেল অথবা মাথার 
উপর েবাঝা বহন করেল েকান অসুিবধা েনই্ মুহিরম বযি্ যিদ 
ভুেল িকংবা হকুম না েজেন মাথা েঢেক েফেল তাহেল তার উপর 
ওয়ািজব হল যখনই �রণ হেব িকংবা হকুম স�েকষ জানেত 
পারেব আবৃতকারী বস্িট সিরেয় েফলেব্ আর এেত তার উপর 
েকান দম আসেব না্ 

8.ইহরাম অব�ায় মিহলােদর হাত েমাজা পিরধান করা িনিষ� ও 
েনকাব িদেয় মুখ ঢাকা হারাম্ েনকাব হেলা েদখার জনয  
দু‘েচাখ েখালা েরেখ য�ারা মুখম�ল আবৃত করা হয়্ ইহরাম 
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অব�ায় মিহলােদর জনয এসেবর েকানটাই  বধ নয়্ তােদর 
জনয ওয়ািজব হেলা তারা পুুষেদর পাশ িদেয় অিত�ম করার 
সময় িকংবা পুুষরা তােদর পাশিদেয় যাওয়ার সময় শরীয়ত 
স�ত ওড়না িদেয় মুখ ঢাকা, যা মাথার উপেরর িদক েথেক 
মুেখর উপর েছেড় রাখেব্ 

9.মুহিরম এবং মুহিরম নয় এমন বযি্র জনয হারাম শরীেফর 
গাছ পালা এবং মানুেষর েচ�া-চিরব ছাড়াই জে� এমন সবুজ 
তৃণলতা কাটা িনিষ�্ হারাম শরীেফর মেধয পেড় থাকা িজিনস 
উিঠেয় েনয়া যােব না, অবশয মািলেকর কােছ েপৗছােনার 
উেউেশয �চার করার জনয তা উঠােনা যােব৯F

10। 

কখেনা আপনার ইহরােমর কাপড় পিরবতষন করা িকংবা পির�ার 
করা এবং মাথা ও শরীর েধৗত করার �েয়াজন হেত পাের্ 
এসব িকছু করা জােয়য্ এর ফেল অিন�াকৃতভােব েকান চুল 
পেড় েগেল তােত আপনার েকান অসুিবধা েনই্ 

হজ ও উমরা পালনকারী ভাই ! 

হজ ও উমরার কােজ �েবেশর ফেল আপনার উপর ওয়ািজব 
                                                           
10 তেব বতষমােন েপৗছােনার দািয়� না েনয়াই উিচত্ কারণ, সরকােরর পা 

েথেক কখনও কখনও এর মাধযেম েচার ধরার বযব�া করা হয়; আপিন হয়েতা 

ভােলা িনয়েত �হণ করেলন, িক� সরকারী বযব�াপনায় িনেয়ািজত েলােকরা 

েসটােক চুির িহেসেব �হণ করেব্ সুতরাং পেড় থাকা ব� েকান অব�ােতই 

হােত িনেবন না্ [স�াদক] 
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হেয় পেড় সকল পাপ েথেক দূের থাকা এবং েবশী েবশী িযকর ও 
তালিবয়া পাঠ করা্ গীবত (পরিন�া), েচাগলখুরী (অেনযর েদাষ 
�চার করা), অ�ীল কথা বাতষা ও ঝগড়াঝািট ইতযািদ যা েকান 
েকান েলাক বহল পিরমােণ কের থােক - আ�াহ তােদরেক 
েহদায়াত কুন - তা �ারা আপিন আপনার হজ ও উমরােক 
িবন� করা েথেক সতকষ থাকুন্  

অনুরপভােব আপনার উপর আেরা ওয়ািজব হেলা - আ�াহ যা 
হারাম কেরেছন তা েথেক আপনার েচাখ ও কানেক সংযত রাখা 
এবং আপনার �ভুর �িত মেনােযাগী হওয়া ও তাঁর ইবাদােত 
মশগল থাকা্  

আপনার কতষবয হেলা সবষদা তালিবয়া, িযকর ও কুরআন পােঠ 
ম� থাকা্ আর আপনার পুেরা সফরটাই ইবাদাত ও িযকের 
পিরণত হওয়া উিচত্ �েতযক হাজীর জনয আ�াহর কােছ আমরা 
েদা‘আ কির িতিন েযন তােদর হজ কবুল কেরন এবং তােদরেক 
সাহাযয কেরন্ আ�াহর কােছ আমােদর আেরা �াথষনা িতিন েযন 
আমােদর উ্ম আমল ও উ্ম ব� চাওয়ার তাওফীক েদন্ 

 

ম�া ও মাসিজদুল হারােম �েবশ: 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম ম�ায় �েবশ কের 
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েগাসল কেরিছেলন্১০F

11 অতএব ম�ায়  েপৗছার পর আপনার জনয 
েগাসল করা সু�াত্ অযু এবং েগাসল করার জনয মাসিজদুল 
হারােমর আেশপােশই বহ �ান  তরী করা হেয়েছ্ আ�াহর কােছ 
েদা‘আ কির িতিন এ কােজর পূণয েস বযি্রবেগষর েনকীর পা�ায় 
েরেখ িদন, যারা আ�াহর েমহমানেদর জনয এগেলা �াপেনর 
িনেদষশ িদেয়েছন এবং �াপন কেরেছন্ এরপর আপিন উমরার 
কাজগেলা সমাধা করার জনয তালিবয়া পড়েত পড়েত কা‘বার 
উেউেশয মাসিজদুল হারােমর িদেক গমন করেবন্ 

মাসিজদুল হারােম �েবেশর সময় আপনার জনয সু�াত হেলা ডান 
পা আেগ বািড়েয় েদয়া এবং এ েদা‘আ পড়া:১১F

12 

ُعوُْذ � حِهللا «
َ
ََ رَْحَِتَك، أ نَْوح

َ
الُع َر رَُسْوِل حهللا، حلغمُهما حْ�تَْ  ِلْ أ الُة َوحلسا َوحلوا

يِن حلراِجيْمِ  ََ يْ َدِد ِْم ِمَن حلشا
ْ
ينِِه حل ََ

ْ
َكِر�ِْم وَُسغ

ْ
َعِظيِم َو وَْجِهِه حل

ْ
  »نيِِهللا حل

অথষ : “আ�াহর নােম ( �েবশ করিছ )্ দুদ ও সালাম বিষষত 
েহাক আ�াহর রাসূেলর উপর। েহ আ�াা! আপিন আপনার 
অনু�েহর �ার আমার জনয উ�ু্ কের িদন। আিম িবতািড়ত 

                                                           
11 . বুখারী ও মুসিলম এিট বণষনা কেরেছন্ 
12 . এ হাদীেসর �থম অংশ ‘‘ িবসিম�ািহ ওয়াস সালাতু’ ইবনুস সুি� বণষনা 
কেরেছন এবং আলবানী তা সহীহ বেলেছন্ আর ‘ওয়াস সালামু ‘আলা 
রাসূিল�াা ...’ বণষনা কেরেছন ইমাম মুসিলম্ আর ‘আঊযুিব�ািহল আযীম’ 
েথেক েশষাংশ আবু দাউদ বণষনা কেরেছন এবং আলবানী সহীহহল জােম �ে� 
এেক সহীহ বেল অিভিহত কেরেছন্ 
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শয়তান হেত মহান আ�াা, তারঁ স�ািনত েচহারা ও স�া, আর 
অনািদ শি্র ওসীলায় আেয় �াথষনা করিছ”। 

সকল মাসিজেদ �েবেশর সময়ই এ েদা‘আ পড়েত হয়্ এরপর 
উমরার তাওয়াফ  ু করার জনয কা‘বার িদেক অ�সর হেবন। 
তাওয়াফ অব�ায় আপনার উপর ওয়ািজব হল পাক-পিবব থাকা। 
এ তাওয়ােফর  ু েখেক েশষ পযষঅ পুুষেদর জনয সু�াত হেলা 
ইদিতবা’ করা। আর ইদিতবা’ হল- ইহরােমর চাদেরর মধযবতষী 
অংশ ডান েবাগেলর িনেচ েরেখ, ডান কাঁধেক েখালা েরেখ 
চাদেরর দু’�াঅেক বাম কাঁেধর উপর ছিড়েয় েদয়া্ তাওয়াফ  ু 
করা অব�ায় তালিবয়া পড়া বঅ হেয় যােব। 

উমরার তাওয়াফ : 

তাওয়াফ  ু করার প�িত হল- হাজাের আসওয়ােদর িদেক 
অ�সর হেয় ডান হাত িদেয় আপিন তা �শষ করেবন এবং এেত 
চুলন করেবন্ যিদ হাত িদেয় পাথরিটেক �শষ করা স�ব না 
হয়, তাহেল েসিদেক িফের ডান হাত িদেয় ইশারা করেবন্ তেব 
হােত চুলন করেবন না। ইশারা করার সময় বলেবন ‘‘আ�াহ 
আকবার।१२F

13 

আর যিদ বেলন, ‘িবসিম�ািহ ওয়া�াহ আকবার’ তেব তা 

                                                           
13.  বুখারী তা বণষনা কেরেছন ্ 
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উ্ম।१३F

14 

তাওয়ােফর  ুেত আপনার জনয িনে�র েদা‘আিট পড়া সু�াত : 

ٍد   لُِسغاِة نَِييَّك ُ�َما
ً
ُهما إِْ�َمينيً نَِك َورَْوِد ْديً نِِ�تَينَِك َوَوفَيًع نَِعْهِدَا َوحّاعَيل

حلغم
ّا حُهللا َعغَيِْه َو َسغامَ   َص

অথষ : “েহ আ�াা! আপনার �িত ঈমান এেন, আপনার িকতাবেক 
সতয �িতপ� কের, আপনার �িত�িতেক পূণষ কের এবং 
আপনার রাসূেলর সু�াতেক অনুসরণ কের (আিম তাওয়াফ  ু 
করিছ)”।१४F

15 

উমরাকারীর জনয উ্ম হল ভীড় না জমােনা এবং েঠলােঠিল, 
গািল গালাজ ও ঝগড়াঝািট কের মানুষেক ক� না েদয়া। েকননা 
এটা এমন �িট যােত ইবাদােতর ভাবমূিতষ াু� হয়। 

এরপর হাজাের আসওয়াদ েথেক  ু কের কা‘বােক বাম পােশ 
েরেখ সাত চ�র তাওয়াফ  ু কুন। এ অব�ায় িযকর ও 
ইি�গফার করেত থাকুন এবং ই�ামত েদা‘আ ও কুরআন পােঠর 

                                                           
14.  ইবেন উমার েথেক অনুরপ সাবয� হেয়েছ,যা বায়হাকী বণষনা কেরেছন 

(৫/৭৯), হােফজ ইবেন হাজার আত-তালখীসুল হাবীর �ে� বেলন, এর সনদ 

 � ( ২/২৪৭) 
15. �াগ্ ��িট েদখুন। িবেশষ কের তা ইবন উমর ও কেয়কজন সাহাবী 

েথেক বিণষত হেয়েছ্ যিদও েকান েকান বণষনায় দুবষলতা রেয়েছ্ [স�াদক] 
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মাধযেম আ�াহর কােছ েদা‘আ কুন। তেব তর উ� কের িনিদষ� 
েকান েদা‘আ পাঠ করেবন না, েযমন অেনেক কের থােক; েকননা 
এেত তাওয়াফকারী অনয সকল ভাইেদর সমসযা হয়। 

আপিন যখন ুকেন ইয়ামানীেত েপৗছােবন, তখন স�ব হেল ডান 
হাত িদেয় তা �শষ কুন্ তেব তােত চুলন করেবন না এবং তা 
মােসহও করেবন না, েযমন কেতক েলােকরা কের থােক; েকননা 
নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম েথেক এ কাজ সাবয� হয়িন। 
আপিন আপনার তাওয়ােফর �েতযক চ�ের �শষ করার কাজিট 
করেবন। আর ুকেন ইয়ামানীেক �শষ করা স�ব না হেল 
েসিদেক েকানরপ ইশারা না কের ও ‘আ�াহ আকবার’ না বেলই 
এিগেয় যােবন। ুকেন ইয়ামানী ও হাজাের আসওয়ােদর মধযবতষী 
�ােন িনে�র েদা‘আিট পড়া আপনার জনয সূ�াত : 

﴿ ٓ ََّنا َيا ِ�  َءاتَِنا َر َۡ ُّ  ﴾ ٢ ٱَّارِ  َعَذاَب  َوقَِنا َحَسَنةٗ  ٱ�ِخَرةِ  َوِ�  َحَسَنةٗ  ٱ
 ]  ٢٠١: حلدرة[

“েহ আমােদর রব ! আমােদরেক দুিনয়ায় কলযাণ দান কুন এবং 
আিখরােতও কলযাণ দান কুন। আর (জাহা�ােমর) আগেনর 
শাি� েথেক আমােদর রাা কুন’’। [সূরা আল-বা�ারা : 
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২০১]১৫F

16 

এভােবই উমরাকারী �েতযক চ�র হাজাের আসওয়াদ েথেক 
 ু কের েসখােন এেস চ�র েশষ কের তার সাত চ�র 
তাওয়ােফর কাজ চািলেয় যােব। যখনই হাজাের আসওয়ােদর কাছ 
িদেয় অিত�ম করেব, তা �শষ কের চুলন করেব এবং ‘আ�াহ 
আকবার’ বলেব। হাজারেক �শষ ও চুলন করা স�ব না হেল েস 
বরাবর আসেল ডান হাত িদেয় েসিদেক ইশারা কের একবার 
‘আ�াহ আকবার’ বলেব। 

তাওয়ােফ কুদুেমর �থম িতন চ�ের রমল করা সু�াত। রমল 
হে�,  ন পা েফেল �ত চলা, তেব তা করেত সাম না হেল 
েকান েদাষ েনই। েকননা তা সু�াত, ওয়ািজব নয়। 

তাওয়ােফর কাজ েশষ হেল �ত আপনার ডান কাঁধ েঢেক 
িনন্ আর মাকােম ইবরাহীেমর েপছেন দু’ রাকাত সংিা� নামায 
পড়া আপনার জনয সু�াত, যিদ তা সহজসাধয হয়। তেব যিদ 
ভীড় বা অনুরপ েকান কারেণ েসখােন নামায আদায় করা স�ব 
না হয়, তাহেল মসিজদুল হারােমর েয েকান জায়গায় দু’রাকাত 
নামায পেড় িনন্ �থম রাকােত সূরা ফািতহার পর ‘�ুল ইয়া 
আইয়ুযহাল কািফরন’ পড়ুন এবং ি�তীয় রাকােত ফািতহার পর 

                                                           
16. আহমাদ,আবু দাউদ ও ইবেন খুযাইমা এ েদা‘আিট বণষনা কেরেছন্ 

আলবানী এেক সহীহ কেরেছন ্ 
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‘কুলহয়া�াহ আহাদ’ পড়ুন।१६F

17 

অবশয এ দু’সূরা ছাড়া অনয সূরা পড়েলও েকান অসুিবধা েনই। 

েজেন রাখুন, রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম তাওয়াফ 
স�� কের যমযেমর কােছ িগেয় যমযেমর পািন পান 
কেরিছেলন্১৭F

18 সুতরাং আপিনও যখন তাওয়ােফর কাজ েশষ 
করেবন, আপনার জনয তখন সু�াত হেলা যমযেমর কােছ িগেয় 
তা েথেক অথবা পােনর জনয রিাত পাব েথেক যমযেমর পািন 
পান করা্ এরপর আপনার জনয সহজসাধয হেল হাজাের 
আসওয়ােদর কােছ িফের এেস এেক চুলন করা মু�াহাব্ আর তা 
যিদ স�ব না হয় িবেশষ কের ভীেড়র সময় তাহেল তা েছেড় 
িদেত পােরন্ 

তাওয়ােফর সময় হজ ও উমরাকারীেদর কিতপয় �িট: 

কা‘বা শরীেফর তাওয়ােফর সময় কিতপয় হজ ও উমরাকারীেদর 
অেনক �িট পিরলিাত হয়্ এ ধরেনর ভুল �িটেত আপিন 
যােত িল� না হন েস জনয েতমিন িকছু ভুেলর বযাপাের আমরা 
আপনােক সতকষ  কের িদি�্ 

- কিতপয় তাওয়াফকারী কাবার সকল ুকন ( কণষার ) 

                                                           
17.  মুসিলম এ িবষয়িট বণষনা কেরন ্ 
18.  আহমাদ এটা বণষনা কেরন ্  
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এবং হয়ত বা সকল েদয়াল �শষ কের থােক। তারা 
মাকােম ইবরাহীম সহ এগেলােক মােসহ কের থােক। 
অথচ নবী সা�া�াহ আলাইেহ ওয়া সা�াম হাজাের 
আসওয়াদ ও ুকেন ইয়ামানী ছাড়া কা‘বার অনয েকান 
অংশ �শষ কেরন িন। 

- িকছু েলাক তাওয়ােফর সময় আওয়াজ উ� কের্ এেত 
বাকী তাওয়াফকারীেদর অসুিবধা হয়। অনুরপভােব 
হাজাের আসওয়াদেক চুলন করার জনয এবং মাকােম 
ইবরাহীেমর েপছেন নামায আদােয়র জনয অেনেক �চ� 
ভীড় সৃি� কের্ এেত নারী-পুুেষর সংিমেণ  েট্ 
অেনক সময় গালাগািল ও হাতাহািত পযষঅ হেয় যায়। 
এমনিট করা জােয়য েনই; েকননা এেত নারী-পুুেষর 
েফতনা সৃি� হয় এবং মুসিলমেদরেক ক� েদয়া হয়। 
তদুপির অনযায়ভােব েকান মুসিলম তার ভাইেক গািল 
েদয়া, মারেধার করা কখেনাই জােয়য নয়্  

মূলত: েয বযি্ আপনার বযাপাের �িট কেরেছ অথবা 
আপনার �িত দুবষযবহার কেরেছ তার �িত ামা �দশষনই হওয়া 
উিচত এ �ােন আপনার চািরিবক  বিশ�য্ 

- তাওয়াফকারীেদর েকউ েকউ তাওয়ােফর �েতযক 
চ�েরর জনয িবেশষ েদা‘আ িনধষারণ কের থােক, যা 
তারা এ বযাপাের �ণীত ��াবলী েথেক পাঠ কের থােক্ 
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এটা নতুন উ�ািবত েস েবদআ’ত সমূেহরই অঅগষত 
�ীেনর মেধয যার েকান িভি্ েনই্ েকননা নবী সা�া�াহ 
আলইিহ ওয়া সা�াম েথেক তাওয়ােফর মেধয হাজাের 
আসাওয়ােদর কােছ এেস তাকবীর পড়া ছাড়া অনয েকান 
িযকর বা েদা‘আ সাবয� হয়িন্ আর �েতযক চ�েরর 
েশেষ হাজাের আসাওয়াদ ও ুকেন ইয়ামানীর মধযবতষী 
�ােন িতিন বলেতন : 

﴿ ٓ ََّنا َيا ِ�  َءاتَِنا َر َۡ ُّ  ﴾ ٢ ٱَّارِ  َعَذاَب  َوقَِنا َحَسَنةٗ  ٱ�ِخَرةِ  َوِ�  َحَسَنةٗ  ٱ
 ]٢٠١: حلدرة[

“েহ আমােদর রব! আপিন দুিনয়ায় আমােদরেক কলযাণ দান 
কুন এবং আেখরােতও কলযাণ দান কুন্ আর আমােদরেক 
আগেনর শাি� েথেক েহফাযত কুন্’’ [সুরা আল বা�ারা: 
২০১] 

সুতরাং �থম চ�েরর জনয, ি�তীয় চ�েরর জনয, .....  এমিন 
কের স�ম চ�র পযষঅ েকান চ�েরর জনযই িবেশষ েকান েদা‘আ 
পােঠ িনেজেক বাধয না করা হল নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ােমর অনুসরেণরই অঅগষত্ এ বইেয়র েশেষ একগ� 
িনবষািচত েদা‘আ সংেযাজন করা হেয়েছ েযগেলা কুরআন ও সু�ায় 
বিণষত হেয়েছ্ আপিন েসগেলা পেড় আ�াহর কােছ েদা‘আ 
কুন্ আ�াহ চােহত এ গেলাই আপনার জনয যেথ� হেব্ 
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উমরার সা‘য়ী: 

ি�য় উমারাকারী ভাই ! 

এরপর আপিন অ�সর েহান সা‘য়ী করার �ােনর িদেক েযখােন 
রেয়েছ সাফা ও মারওয়া্ এ গেলা হল েসই দু’িট পাহাড় যার 
উপর আেরাহণ কেরিছেলন ইবরাহীম আলাইিহস সালােমর �ী 
আমােদর মা হােজর, যখন ইবরাহীম আলাইিহস সালাম তীয় 
�ভুর িনেদষেশ তােক েসখােন েরেখ িগেয়িছেলন্ তার ও তার 
েছেল ইসমাঈল আলাইিহস সালােমর �চ� িপপাসা েপেল িতিন 
এমন েলােকর সঅােন সাফার উপর উঠেলন েয তােদরেক পািন 
পান করােব। অত:পর সাফা েথেক েনেম একটু েহঁেট �ত েবেগ 
পদোপ েফলেত  ু করেলন্ এরপর তাভািবকভােব েহঁেট 
মারওয়ায় েপৗছেলন্ তােক ও তার েছেলেক পািন পান করােনার 
মত েলােকর সঅােন িতিন মারওয়ায় উঠেলন্ েশষ পযষঅ এ 
দুরব�া েথেক আ�াহ তােদরেক মুি্ িদেলন এবং তার েছেল 
ইসমাঈল আলাইিহস সালােমর সামেন পািন িনগষত করেলন্ 
আপিন যখন সাফার িনকটবতষী হেবন, তখন পড়ুন আ�াহর বাণী: 

﴿ َّ ِ َفا إإ َّ ِۖ  َشَعآ�ِرِ  ِمن َوٱلَۡمۡرَوةَ  ٱل ِّ ُّ  َ�َمنۡ  ٱ وِ  ٱۡ�َۡيَت  َح
َ
 ُجَناحَ  َفَ�  ٱۡ�َتَمرَ  أ

َ َعلَۡيهِ 
َ
ۚ  َطّطوَّف  أ � َََطّوعَ  َوَمن بِِهَما َّ  َخۡ�ٗ ِ َ  فَِ ِّ : حلدرة[ ﴾ ١ َعلِيمٌ  َشاكِرٌ  ٱ
١٥٨ [ 

‘‘িন�য়ই সাফা এবং মারওয়া আ�াহর িনদশষন সমূেহর অঅগষত্ 
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আর েয েকউ বায়তু�াহর হজ িকংবা উমরা করেব, েস যিদ 
এতদুভেয়র �দিাণ কের, তেব তার েকান পাপ হেব না্ েয 
েত�ায় েকান েনক কাজ কের, িন�য়ই আ�াহ (তার) �িতদান 
দাতা ও তা  অবগত্’’ [সুরা আল বা�ারা:১৫৮]১৮F

19 

সাফা পাহােড়র িনকটবতষী হেল তােত উঠার আেগই এ আয়াতিট 
পড়েবন্ এ �ােন এবং সা‘য়ীর �থম চ�েরর  ুেতই  ধুমাব 
এ আয়াতিট পড়েবন্ �েতযক চ�ের পােঠর পুনরাবৃি্ করেবন 
না্ এরপর সাফা পাহােড় উঠেবন্ তেব পাহােড়র েশষ �াঅ 
পযষঅ উঠার �েয়াজন েনই্ পাহােড়র সমতল �ােন েপৗছা পযষঅ 
িকছুদূর উঠেলই চলেব্ এরপর ে�বলামুখী হেয় িতনবার আ�াহ 
আকবার বলেবন্ তারপর পড়ুন: 

» ََ  َ
َ

  ِىل
ّ

َى ِ  ُ َّ ُ  َشى�َك  ََ  اَْحَدهُ  ا
َ

ُ  ، ل
َ

ُك  ل
ْ
ُمل

ْ
ُ  ال

َ
َْمدُ  َال ّ  َعَ  َاُهوَ  اْْ ءٍ  ُُ  َشْ

يرٌ  دى
َ
َ  ََ  ق

َ
  ِىل

ّ
َى ِ  ُ َّ َزَ  ا

ْ
�

َ
ْحَزاَب  َاَهَزمَ  َ�ْبَدهُ  َانََصَ  َاْعَدهُ  أ

َ
 »اَْحَده األ

“একক আ�াহ ছাড়া �কৃত েকান ইলাহ েনই্ তাঁর েকান শরীক 
েনই। সকল রাজ� ও সকল �শংসা তাঁরই জনয্ িতিন সব 
িকছুর উপর ামতাবান্ একক আ�াহ ছাড়া আর েকান ইলাহ 
েনই্ িতিন তীয় অি�কার পূরণ কেরেছন, তীয় বা�ােক সাহাযয 

                                                           
19. এিট মুসিলম বণষনা কেরেছন্ 
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কেরেছন এবং একাই দল সমূহেক পরািজত কেরেছন্’’19F

20 

এ িযকরিট িতনবার পড়ুন্ এগেলার মােঝ দুিনয়া ও আেখরােতর 
যত কলযাণ েপেত চান েসজনয েদা‘আ কুন্ যিদ এর েচেয়ও 
কম পেড় থােকন তেব আ�াহ চােহত েকান অসুিবধা েনই্ 
েদা‘আ করার সময়ই  ধু আপনার হাত উঠােবন্ িতনবার আ�াহ 
আকবার বলার সময় হাত উঠােনার �েয়াজন েনই্ 

এর পর সাফা েথেক েনেম তাভািবক চলার গিতেত মারওয়ার 
িদেক অ�সর হেবন্ এমতাব�ায় আ�াহেক �রণ করেত থাকুন 
এবং িনেজর জনয, িনেজর পিরবার ও মুসিলম ভাইেদর জনয 
যথাসাধয েদা‘আ কুন্ তারপর সবুজ সংেকেতর সামেন এেস 
েপৗছেল যথাস�ব �তেবেগ েদৗড়ােত থাকুন, যতাণ না অপর 
সবুজ সংেকেতর কােছ েপৗেছ যান্ এরপর তাভািবক গিতেত 
হাঁটেত থাকুন এবং মারওয়ায় উঠা পযষঅ চলেত থাকুন্ মারওয়ায় 
েপৗেছ তােত উেঠ েকবলামুখী েহান এবং সাফায় যা যা বেলিছেলন 
এখােনও তা বলুন, িতনবার তাকবীর িদন্ অত:পর স�ব হেল 
িতনবার বলুন: 

» ََ  َ
َ

  ِىل
ّ

َى ِ  ُ َّ ُ  َشى�َك  ََ  اَْحَدهُ  ا
َ

ُ  ، ل
َ

ُك  ل
ْ
ُمل

ْ
ُ  ال

َ
َْمدُ  َال ّ  َعَ  َاُهوَ  اْْ ءٍ  ُُ  َشْ

يرٌ  دى
َ
َ  ََ  ق

َ
  ِىل

ّ
َى ِ  ُ َّ َزَ  ا

ْ
�

َ
ْحَزاَب  َاَهَزمَ  َ�ْبَدهُ  َانََصَ  َاْعَدهُ  أ

َ
 »اَْحَده األ

                                                           
20. মুসিলম তা বণষনা কেরেছন্ 
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এর মেধয দুিনয়া আেখরােতর কলযাণ েচেয় েদা‘আ করেত 
পােরন্ 

তারপর েনেম সবুজ সংেকেতর কােছ েপৗছা পযষঅ হাঁটেত থাকুন্ 
সবুজ সংেকেত েপৗছেল অপর সংেকত পযষঅ �তেবেগ েদৗড়ােত 
থাকুন্ এরপর সাফা পাহােড় উঠা পযষঅ তাভািবকভােব হাঁটেত 
থাকুন্ 

এ িনয়েম আপিন সাত চ�র সা‘য়ী পূণষ করেবন্ সাফা েথেক 
 ু করেবন এবং মারওয়ায় িগেয় েশষ করেবন্ সাফা েথেক 
মারওয়ায় গমন একিট চ�র এবং মারওয়া েথেক সাফায় িফের 
আসা আর একিট চ�র বেল গণয হেব্ 

েহঁেট সা‘য়ী  ু করার পর যিদ আপিন নািঅ েবাধ কেরন 
তাহেল িবোম েনয়ায় েকান েদাষ েনই্ আপনার জনয হইল 
েচয়াের কের সা‘য়ী করাও জােয়য্ সা‘য়ী করা অব�ায় নামায 
 ু হেয় েগেল আপিন জামা’আেতর সােথ নামায আদায় কুন 
এবং েযখােন েথেমেছন েসখান েথেক পুনরায় সা‘য়ী  ু কুন্ 

সা‘য়ী করার সময় পাক পিবব থাকা মু�াহাব্ অবশয উমরাকারী 
নাপাক (অযুহীন) অব�ায় সা‘য়ী করেল তা আদায় হেব্ অনুরপ 
তাওয়ােফর পর েকান মিহলার হােয়য বা েনফাস হেল েস সা‘য়ী 
করেত পারেব এবং তা আদায় হেয় যােব; েকননা সা‘য়ীেত পাক 
হওয়া শতষ নয় বরং মু�াহাব  ্
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উমরার েশষ করণীয়: 

ি�য় ভাই! 

আপিন যখন সাফা েথেক  ু কের মারওয়ায় িগেয় সা‘য়ী েশষ 
করেবন, এমতাব�ায় আপিন আপনার মাথার চুল হলক করেবন 
যিদ আপিন তামা্ুকারী হন এবং হেজর সময় যিদ  িনেয় না 
আেস, বরং হেজর এতটুকু সময় বািক থােক যােত আপনার চুল 
ললা হেত পাের্ আর হেজর সময় িনকটবতষী হেল আপিন 
আপনার চুল েছাট কের ছাঁটেবন্ মাথার সবখান েথেক চুল েছাট 
করেত হেব্ কিতপয় েলােকর মত েকান এক অংশ েথেক েছাট 
করেল যেথ� হেব না্ 

েমেয়রা তােদর চুেলর েগাছা েথেক আ�ুেলর মাথা পিরমাণ অংশ 
কাটেব্ 

হলক িকংবা চুল ছাঁটার মাধযেম আপিন আপনার উমরা পিরপূণষ 
করেলন এবং এমনভােব আপিন আপনার ইবাদাতিট সু�রভােব 
স�� করেলন, েযভােব মহান আ�াহ িনেদষশ িদেয়েছন এবং তাঁর 
রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম েয িনয়েম আদায় কেরেছন্ 
এরপর আপনার জনয েস সব িকছূ হালাল হেয় যােব যা ইহরােমর 
কারেণ আপনার উপর হারাম হেয় িগেয়িছল্ এখন আপিন 
আপনার তাভািবক েপাষাক পরেত পারেবন, সুগিঅ বযবহার 
করেত পারেবন, আপনার �ীর সােথ েমলােমশা হালাল হেয় 
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যােব্ এভােব ইহরােমর সকল িনিষ� কাজগেলাও হালাল হেয় 
যােব্ 

িক� আপিন যিদ ি�রানকারী বা ইফরাদকারী হন, তাহেল  মাথার 
চুল হলক করেবন না, এবং েছাটও করেবন না, বরং কুরবানীর 
িদন হজ েথেক হালাল হওয়া পযষঅ আপিন আপনার ইহরাম 
অব�ার মেধযই েথেক যােবন্ 

তারিবয়ার িদন তথা িযলহজ মােসর ৮ তািরেখ হাজীর করণীয় 
কাজসমূহ: 

তারিবয়ার িদন তথা িযলহজ মােসর আট তািরখ সমাগত হেল 
তামা্ুকারী িযিন উমরা করার পর হালাল হেয়েছন তার জনয 
মু�াহাব হল িতিন েয বাস�ােন আেছন েসখান েথেক চাশেতর 
সময় হেজর ইহরাম করা্ একইভােব ম�াবাসীেদর যারা হজ 
করেত চান, তারা িনজ িনজ গৃহ েথেকই ইহরাম করেবন্ 

আর ি�রান ও ইফরাদকারী যারা তােদর ইহরাম েথেক হালাল 
হনিন তারা তােদর �থম ইহরােমর উপরই বলবা থাকেবন্ 

তামা্ুকারী এবং যারা হজ পালন করেত চান, এিদন তারা 
ইহরােমর কাপড় পিরধান করেবন এবং েগাসল, পাক সাফ হওয়া, 
খুশবু লাগােনা ইতযািদ েযসব কাজ মীকােত কেরিছেলন তা 
করেবন্ এরপর অঅের হেজর িনয়যত করেবন এবং মুেখ 
‘লাববাইকা হা�ান’ বেল িনে�া্ তালিবয়া পাঠ করেত থাকেবন: 
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ّْيَك « ُهمّ  ََ
ّ
ّْيَك  الل ّْيَك  ََ َك  َشى�َك  ََ  ََ

َ
ّْيَك  ل

َ
َ  َّ ى َْمدَ  ِ َك  َااِّْعَمةَ  اْْ

َ
كَ  ل

ْ
ُمل

ْ
 َاال

�َك  ََ  َك  َشى
َ
 »ل

ইতঃপূেবষ এর অথষ বণষনা করা হেয়েছ্ 

এিদন সূযষ ঢেল পড়ার আেগই সকল হাজী সােহবগণ িমনার 
পিবব ভূিমর িদেক রওয়ানা হেবন, চাই তারা তামা্ুকারী হন 
িকংবা ি�রানকারী িকংবা ইফরাদকারী্ তারা েসখােন িগেয় 
েযাহর ও আসেরর �েতযক নামায ওয়া্ অনুযায়ী দু’রাকাত কের 
আদায় করেবন। অনুরপভােব মাগিরেবর সময় িতন রাকাত 
মাগিরেবর নামায আদায় করেবন। এশার সময় দু’রাকাত এশার 
নামায এবং নয় তািরেখর ফজেরর নামায দু’রাকাত আদায় 
করেবন। 

হজ পালনকারী ভাই ! 

আপনার জনয আরাফার রাত িমনায় যাপন করা মু�াহাব, েযভােব 
আপনার নবী মুহা�াদ সা�া�াহ আলইিহ ওয়া সা�াম 
কেরিছেলন্ ফজর পেড় সূেযষাদয় পযষঅ অেপাা করেবন্ সূযষ 
উিদত হেল িমনা েথেক তালিবয়া পড়েত পড়েত ও তাকবীর িদেত 
িদেত আপিন ‘আরাফা অিভমুেখ রওয়ানা হেবন্ 

িযলহজ মােসর নয় তািরখ আরাফার িদন হাজীসােহবেদর 
করণীয়: 
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আরাফার িদন একিট বরকতময় িদন্ এ িদনিটর বহিবধ 
কলযােণর কারেণ এবং এ িদন েফেরশতাগণ ও রহমাত নািযল 
হওয়ায় আ�াহ তা‘আলা কুরআেন এর শপথ কেরেছন্ আরাফার 
িদেনর েচেয় অনয েকান িদন শয়তানেক এত েবশী অপমািনত ও 
অপদ� হেত েদখা যায় না্ 

ি�য়ভাই! আপিন যখন আরাফায় েপৗছেবন তখন আপনার জনয 
মু�াহাব হল স�ব হেল নািমরায় অবতরণ কের সূযষ ঢেল পড়া 
পযষঅ েসখােন অব�ান করা, েযভােব আপনার নবী মুহা�াদ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম কেরিছেলন্ আর যিদ নািমরায় 
অবতরণ স�ব না হয় তাহেল আরাফার সীমানার েভতর অনয 
েকান �ােন অব�ান করেত পােরন, এেত েকান অসুিবধা েনই্ 
িনেদষশনাদানকারী িচচ ও েবাডষ �ারা আরাফার সীমানা বণষনা কের 
েদয়া হেয়েছ্ 

আপিন সূেযষাদয় েথেক সূযষা� পযষঅ আরাফায় অব�ান করেবন্ 
আপনার পুেরা সময়টাই আপিন তালিবয়া পাঠ কের, েদা‘আ ও 
ইে�গফার কের এবং আ�াহর �রেণ অিতবািহত করেবন্ সূযষ 
ঢেল পড়েল এবং েযাহেরর ওয়া্ হেল ইমাম সােহেবর জনয 
েখাতবা েদয়া সু�াত্ েখাতবায় িতিন এ িদন এবং পরবতষীেত 
হাজী সােহবেদর জনয িক িক কাজ িবিধ স�ত তা বণষনা করেবন 
এবং মানুষেক উপেদশ িদেবন, ইসলােমর হকুম আহকাম তােদর 
�রণ কিরেয় িদেবন, তীয় রব, পিরবার ও মুসিলম ভাইেদর �িত 
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িক কতষবয রেয়েছ তা বণষনা করেবন, েযরপ আমােদর নবী 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম কেরিছেলন। 

এরপর আপিন েযাহেরর সময় একিট আযােন ও দু’িট একামােত 
েযাহর ও আসর নামায একেব কসর কের পড়েবন্ এ দু’ 
নামােযর পূেবষ, মধযখােন ও পের আর েকান নামায পড়েবন না্ 

ি�য়ভাই! নামায পড়া েশষ কের আপিন এ সময়িটেত ইবাদােত 
মেনািনেবশ করেত সেচ� েহান্ এ িবশাল সুেযাগ েযন আপনার 
েথেক না হারায়্ সূযষা� পযষঅ অিধক পিরমােণ িযকর, েদা‘আ, 
সুবহানা�াহ, আলহামদুিল�াহ, লা- ইলাহা ই�া�াা পড়েত থাকুন, 
তাওবা ও ইি�গফার কুন্ েদা‘আর সময় ে�বলামুখী হেয়, 
দু’হাত উে্ালন কুন্ েদা‘আর সময় আপিন েযন িবনীত, ন� 
এবং তীয় ��া ও মুিনেবর �িত মুখােপাী অব�ায় থােকন। আর 
নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ােমর এ বাণীিট  নুন : 

َعءى  َخْ�ُ « ّّ َعءُ  ا ةَ  يَْومى  ُُ
َ
ُت  َما اََخْ�ُ  َعَرَ

ْ
ل
ُ
نَا ق

َ
ََ  أ ْب�ى  مىنْ  َااِّبىّيو

َ
�  

َ
َ  َ

َ
  ِىل

ّ
َى ِ  ُ َّ  ا

  اَْحَدهُ 
َ

ُ  َشى�َك  َ
َ

ُ  ل
َ

ُك  ل
ْ
ُمل

ْ
ُ  ال

َ
َْمدُ  َال ّ  َعَ  َاُهوَ  اْْ ءٍ  ُُ يرٌ  َشْ دى

َ
 »ق

 “সেবষা্ম েদা‘আ হল ‘আরাফার িদেনর েদা‘আ। আিম এবং 
আমার পূবষবতষী নবীগণ যা বেলিছ, ত�েধয সবেচেয় উ্ম হল এ 
েদা‘আ েয : আ�াা ছাড়া �কৃত েকান ইলাা েনই, িতিন একক, 
তাঁর েকান শরীক েনই। রাজ� ও �শংসা তাঁরই জনয। িতিন সব 
িকছুর উপর ামতাবান”। 



 

45 
 

আপনার রেবর কােছ আপিন দুিনয়া ও আিখরােতর যাবতীয় 
কলযাণ  �াথষনা কুন্ 

ি�য় ভাই, আপিন এমন সব আমল েথেক সতকষ থাকুন, যা এ 
মহান �ােন আপনার সাওয়াব ও পূণয ন� কের েদেব। 

* ‘আরাফার িদন হাজীেদর েয সকল ভুল হেয় থােক : 

‘আরাফার িদন কিতপয় হাজীেদর পা েথেক িকছু ভুল সং িটত 
হেয় থােক। এ ধরেনর িকছু ভুল আমরা আপনার সামেন তুেল 
ধরিছ েযন আপিন তা েথেক েবঁেচ থাকেত পােরন্ 

১. কিতপয় হাজী সােহব ‘আরাফার সীমানার বাইের অব�ান 
কেরন। অথচ �� িচচ �ারা এর সীমানা িনধষারণ কের েদয়া 
হেয়েছ এবং তােদরেক সেচতন করা ও িদক-িনেদষশনা েদয়ার 
বযাপাের বহ েচ�া- সাধনা করা হয়। িক� তােদর তাড়াহেড়ার 
কারেণ এবং আেগভােগ ‘আরাফা েথেক েবর হেয় েযেত চাওয়ার 
কারেণ এ মহান ুকনিট পালেন তারা বযথষ হয়। অথচ রাসূল 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলেছন, ‘‘হজ হল ‘আরাফায়  
অব�ান্’’ 20F

21 

২. েকান েকান হাজী পাহােড় উঠার জনয ক� কের এবং পাহাড় 
ও পাহােড়র পাথর সমূহ মােসহ কের থােক্ তােদর িব�াস হল - 
                                                           
21.  হাদীসিট আবু দাউদ ও িতরিমযী বণষনা কেরেছন । 
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এ পাহােড়র এমন  বিশ�য ও ফযীলত রেয়েছ যার ফেল েস কাজ 
করা ওয়ািজব্ অথচ এটা এমনই এক েবদ‘আত যা পিরহার করা 
উিচত্ ওয়ািজব েতা হল – ‘আরাফার সীমানার েভতের েয েকান 
�ােন হাজীেদর অব�ান করা। 

৩. বহ হাজী ‘আরাফার িদন হািস, ঠা�া ও অনথষক বাকযালােপ 
বযিতবয� থােক এবং এ মহান �ােন িযকর, েদা‘আ ও ইে�গফার 
করা েছেড় েদয়। 

৪. অেনক হাজী েদা‘আর সময় ে�বলােক েপছেন, ডােন িকংবা 
বাঁেয় েরেখ পাহােড়র িদেক মুখ িফরায়্ অথচ সু�াত হেলা 
পাহাড়েক আপনার ও ে�বলার মাঝখােন রাখা যিদ তা স�ব হয়্ 
আর যিদ তা স�ব না হয় - অতযািধক ভীেড়র কারেণ এ 
িদনগেলােত সচরাচর এমনই হয় -  তাহেল সু�াত হেলা েদা‘আর 
সময় আপনার সামেন পাহাড় না থাকেলও ে�বলামুখী হওয়া। 

৫. সূযষাে�র পূেবষই েকান েকান হাজী ‘আরাফা েথেক চেল যায়। 
এমনিট জােয়য েনই। হাজীেদর উিচত হল যতাণ পযষঅ সূযষ অ� 
না যােব, ততাণ পযষঅ ‘আরাফা েথেক নবী সা�া�াহ আলাইেহ 
ওয়া সা�ােমর আদশষ অনুসরণ করত: েবর না হওয়া, িযিন হেজর 
কাজ পালনকােল বেলিছেলন : 

ِّ  ُخُذوح«  »َمغَيِسَكُ�م ََ
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“আমার কাছ েথেক েতামরা হেজর িবধান �হণ কর”। 

৬. েকান েকান হাজী ‘আরাফা েথেক �তযাবতষন কােল তাড়াহেড়া 
কের এবং তালিবয়া পাঠ েথেক িবরত থােক্ তার সম� আ�হ 
হল - কত �ত মুযদািলফায় েপৗছেত পারেব্ অথচ উ্ম হল-
হাজী সােহব ধীর -ি�র ও শাঅভােব পথ চলেবন্ তাড়াতািড় 
করার �ােন তাড়াতািড় করেবন এবং ভীেড়র �ােন শাঅ ভােব 
এগেবন। �েতযকিট �ােন তার ে�াগান হেব তালিবয়া। 

 

মুযদািলফায় রািব যাপন : 

‘আরাফার বরকতময় িদেনর সূযষ অ� যাওয়ার পর হাজীেদর 
জনে�াত মুযদািলফার িদেক চলেত থােক। ি�য় ভাই, মুযদািলফায় 
েপৗেছ আপিন �থম েয কাজিট করেবন তা হেলা মাগিরব ও 
এশার নামায একেব কসর কের পড়া্ আপিন মাগিরব পড়েবন 
িতন রাকাত এবং এশা পড়েবন দু’রাকাত্ এ রািব আপিন 
মুযদািলফায় যাপন করেবন্ একটু আেগভােগ  ুিমেয় পড়ার েচ�া 
কুন যােত কুরবানীর িদন হেজর কাজগেলা আদােয় তাপর 
হেত পােরন। সুেবহ সািদক উিদত হেল েদরী না কের ফজর পেড় 
িনন্ এরপর মাশ‘আুল হারােমর কােছ অব�ান �হণ কুন্ 
মাশ‘আুল হারাম মুযদািলফায় অবি�ত একিট পাহাড়্ এর 
কােছ একিট মাসিজদ িনমষাণ করা হেয়েছ, যা হাজী সােহবগণ 
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েদখেত পায়্ এ �ান ছাড়াও মুযদািলফার েয েকান �ােন আপিন 
অব�ান করেত পােরন্ আর ে�বলামুখী হেয় আ�াহর কােছ 
েদা‘আ কুন, তাকবীর িদন, লা ইলাহা ই�া�াহ পড়ুন এবং হাত 
তুেল েবশী েবশী েদা‘আ কুন্ চািরিদক আেলািকত হওয়া পযষঅ 
এভােব করেত থাকুন। 

েভােরর আেলা খুব ফসষা হেয় েগেল সূেযষাদেয়র আেগই মুযদািলফা 
েথেক িমনার িদেক চলেত থাকুন, যিদ তা সহজসাধয হয়। 

কুরবানীর িদন জামরােয় আকাবায় িনোেপর জনয মুযদািলফা 
েথেক  ধু সাতিট কংকর েনয়া এবং এর েবশী না েনয়াটাই হল 
সু�াত্ বাকী কংকরগেলা িমনা েথেকই েনয়া উ্ম্ তেব েয 
েকান �ান েথেকই কংকর সং�হ করা যেথ�্ মুযদািলফা েথেকই 
জামারােতর সকল কংকর সং�হ করেত হেব বেল অেনক েলাক 
েয িব�াস েপাষণ কের, তা  � নয়। বরং  � কথা হেলা -  
মুযদািলফা ও িমনা উভয় �ান েথেক এগেলা সং�হ করা জােয়য। 
এ কংকরগেলা বুেটর দানার েচেয় খািনকটা বড় হেব। �ীেনর 
বযাপাের বাড়াবািড় ও কংকেরর আকার বড় হওয়া েথেক নবী 
সা�া�াহ আলাইেহ ওয়াসা�াম িনেষধ কেরেছন।21F

22 

ি�য় ভাই ! মুযদািলফা েথেক রমীর কংকর আপনার সং�হ করা 

                                                           
22  নাসায়ী, ইবেন মাজাহ, আহমাদ ও আেরা অেনেক হাদীসিট বণষনা কেরেছন্ 

আলবানী এেক সহীহ বেলেছন ্ 
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হেয় েগেল আ�াহর অনু�েহ িমনার িদেক েযেত থাকুন এবং 
চলার সময় েবশী েবশী তালিবয়া পাঠ কুন্ ওয়াদী মুহাসসােরর  
কােছ েপৗেছ িকছুটা �ত চলা মু�াহাব্ এিট হল মুযদািলফা ও 
িমনার মাঝখােন একিট উপতযকা। তেব �ত চলেত িগেয় কাউেক 
েযন ক� েদয়া না হয়, েযরপ আপনার নবী মুহা�াদ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�াম কেরিছেলন্২২F

23 

মুযদািলফার রাত তথা ঈেদর রােত নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�াম নারী, দুবষল েলাক ও িশ েদরেক ফজেরর পূেবষই জামরােয় 
‘আকাবায় কংকর িনোেপর জনয চক অ�িমত হওয়ার পর 
রােতর েশষভােগ- যখন রােতর এক চতুথষাংশ িকংবা �ায় ততটুকু 
পিরমাণ সময় বাকী থাকেব তখন মুযদািলফা েথেক চেল যাওয়ার 
অনুমিত িদেয়িছেলন্২৩F

24 এ হকুমিট এসব েলােকর জনযই িনিদষ�। 

আর যারা ভীড় সহয করেত পাের, তােদর উপর ওয়ািজব হেলা 
নবী মুহা�াদ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ােমর অনুসরণ করত: 
সূেযষাদেয়র পর কংকর িনোপ করা। 

 

 

                                                           
23  সহীহ মুসিলম, হাদীস নং ৩০০৯। 
24  এ হাদীসিট  বুখারী, মুসিলম, আবু দাউদ ও নাসায়ী বণষনা কেরেছন ্ 
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িজলহজ মােসর দশ তািরখ কুরবাণীর িদন হাজীেদর করণীয় : 

কুরবানীর িদন হেলা- সম� মুসিলম েদেশ মুসিলমেদর ঈেদর 
িদন্ এ িদনিটেক তারা আন� ও উাফুে�র সােথ তাগত জানায়্ 
এ িদনিটই হল হেজর বড় িদন যােত হেজর অিধকাংশ কাজ 
সং িটত হয়, েযমন কংকর িনোপ করা, হলক করা, কুরবানী 
করা, বায়তু�ার তাওয়াফ করা ও সাফা - মারওয়ায় সা‘য়ী করা। 

ি�য় হাজী ভাই, আপিন যখন কুরবানীর িদন সকােল িমনায় 
েপৗছেবন, তখন আপিন চারিট কাজ পালন করেবন। েসগেলা 
হল: 

1. জামরােয় ‘আকাবায় যােবন্ এিট হল ম�ার িনকটবতষী 
েশেষা্ বড় জামরা্ েসখােন েপৗেছ তালিবয়া পড়া বঅ কুন্ 
িমনােক ডান পােশ, ে�বলােক বাম পােশ ও জামরাতুল 
‘আকাবােক সামেন েরেখ এেত পর পর সাতিট কংকর িনোপ 
কুন এবং �েতযকিট কংকর িনোেপর সােথ  ‘আ�াহ আকবার’ 
বলুন। 

এিটই একমাব জামরা - যােত এিদন সকাল েবলা কংকর 
িনোপ করা হেব। আর অনয জামরাগেলােত কংকর িনোপ 
এিদন নয়, বরং পেরর সব িদনগেলােত সূযষ ঢেল পড়ার পরই 
করেত হেব। 
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কংকর সাতিটর েচেয় কম িকংবা েবশী িনোপ করা যােব 
না। আর বাড়াবািড় করা েথেক িবরত থাকুন। েকননা েকান েকান 
হাজী বড় পাথর, জুতা ইতযািদ িনোপ কের থােকন্ কংকর 
িনোেপর জনয জামরার কােছ ভীড় জমােনা, ধ�াধি� ও আপনার 
মুসিলম ভাইেদরেক ক� েদয়া েথেক িবরত থাকুন; েকননা 
মুসিলম ভাইেদরেক ক� িদেয় আ�াা তাঁর ইবাদাত ও আনুগতয 
করার িনেদষশ েদনিন্ 

িকছু েলাক একসােথ সম� কংকর িনোপ কের। আপিন তা 
েথেক সতকষ থাকুন। েয বযি্ এমনিট করেব, তার জনয একিট 
কংকর মারা হেয়েছ বেল ধরা হেব। আর তার উিচত হেব িনেজর 
আশ পাশ েথেক কংকর সং�হ কের সাতিট কংকর িনোপ 
পিরপূণষ করা। অনুরপভােব েয বযি্ েকান একিট বা সকল 
কংকর হািরেয় েফেল, েস েয �ােন রেয়েছ েসখান েথেক কংকর 
কুিড়েয় িনেত পারেব, যিদও েস জামরার িনকেট থােক। 

অনুরপভােব কেতক হাজী জামরায় কংকর িনোেপর সময় েয 
িচাকার ও গািলগালাজ কের থােক এ িব�ােস েয, তারা 
শয়তােনর �িত কংকর িনোপ করেছ, তা েথেক ও সতকষ 
থাকুন; েকননা এ হল বািতল ধারণা্ জামরা সমূেহ ধীর- ি�র ও 
শাঅভােব এবং েদা‘আ ও িযকেরর সােথ কংকর িনোপ করা 
উিচত্ আর জামরা সমূেহ কংকর িনোপ েতা িন�য়ই আ�াহর 
িযকর �িত�ার জনযই ওয়ািজব করা হেয়েছ। 
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ি�য় ভাই, আপিন হাওয তথা েগালাকার বৃে্র েভতর কংকর 
িনোেপর েচ�া কুন্ েকান েকান হাজী ��িটেক মারার জনয 
ক� কের থােক্ অথচ এেত কখেনা কখেনা কংকর হাওয েথেক 
েবিরেয় যায়্ এটা হাজীেদর ভুল্ এোেব করণীয় হল কংকর 
হাওেয েফলা, তা িদেয় ��েক আ াত করা নয়্ 

2. কংকর িনোেপর কাজ েশষ কের আপিন হাদী কুরবানী 
কুন, যিদ আপিন তামা্ু বা ি�রানকারী হেয় থােকন্ আর তা 
েথেক িনেজ আহার কুন, ফকীরেদরেক দান কুন ও আহার 
করান এবং আপিন ভালবােসন এমন েলাকেদর হািদয়া িদন, চাই 
আপিন িমনােতই হাদী যেবহ কুন এবং এটাই উ্ম -  অথবা 
ম�ায় যেবহ কের থাকুন্ তেব ম�ার হারােমর সীমানার বাইের 
যেবহ করেবন না। 
3. হাদী কুরবানী করার কাজ যখন আপিন েশষ করেবন, 
তখন আপনার মাথা হলক কুন অথবা চুল েছাট কের েছঁেট 
িনন। পুুষেদর জনয হলক করাই উ্ম, েকননা নবী সা�া�াহ 
আলাইেহ ওয়া সা�াম হলককারীেদর জনয িতনবার  মাগিফরােতর 
েদা‘আ কেরিছেলন্ িতিন বেলিছেলন : 

ُهمّ «
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ْ
قى� اغ

ّ
ل َِ ُم

ْ
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ّ
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ْ
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ّ
ل َِ ُم

ْ
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ّ
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ْ
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ّ
ل َِ ُم

ْ
ىل  »ل

‘‘েহ আ�াহ! আপিন হলককারীেদর ামা কুন্েহ আ�াা! 
আপিন হলককারীেদর ামা কুন্ েহ আ�াা! আপিন 
হলককারীেদর ামা কুন্’’ এরপর িতিন কসরকারী তথা  চুল 
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েছাট কের যারা ছােঁটন তােদর জনয একবার েদা‘আ 
কেরিছেলন্২৪F

25  

আর েমেয়রা তােদর চুেলর �েতযক েগাছা েথেক আংগেলর মাথা 
পিরমাণ কাটেব্  

ি�য় ভাই, কুরবানীর িদন আপিন যখন কংকর মারেবন, চুল হলক 
করেবন িকংবা েছাট কের ছাঁটেবন,তখন ইহরােমর কারেণ যত 
িকছু আপনার উপর হারাম িছল,  ধুমাব �ী ছাড়া আর সব িকছু 
আপনার জনয হালাল হেয় যােব। এেক বলা হয় ‘�থম 
তাহা�ুল’(�থম হালাল)্ এ সময় আপনার জনয সু�াত হেলা পাক 
সাফ হেয় সুগিঅ লাগােনা এবং সু�র েপাষাক পিরধান করা। 

4. আপিন যখন কংকর িনোপ, হাদী কুরবানী এবং মাথার 
চুল হলক িকংবা েছাট করার কাজ েশষ করেবন, তখন বায়তু�ায় 
তাওয়াফ করার উেউেশয ম�ার িদেক রওয়ানা কুন্ এ 
তাওয়াফেক বলা হয় তাওয়ােফ ইফাদা বা তাওয়ােফ িযয়ারাা্ এ 
তাওয়াফ করার িনয়ম উমরার তওয়াফ িকংবা তাওয়ােফ কুদুেমর 
িনয়েমর মতই, যা ইতঃপূেবষ আপনার উেউেশয আমরা বণষনা 
কেরিছ। তেব এেত রমল (সেবেগ পদ স�ালন) ও ইদিতবা’ 
(ইহরােমর কাপড় ডান েবাগেলর িনচ িদেয় পরা এবং ডান কাঁধ 
খালী রাখা) েনই। পিববাব�ায় সাধারণ েপাষাক পের আপিন এ 

                                                           
25.  সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৭২৮ ও সহীহ মুসিলম, হাদীস নং ৩২০৮। 



 

54 
 

তাওয়াফ করেবন্ তাওয়াফ করা েশষ হেল মাকােম ইবরাহীেমর 
েপছেন দু’রাকাত নামায পড়েবন্ েবশীর ভাগ সময় ভীেড়র 
কারেণ হাজীেদর পো মাকােম ইবরাহীেমর েপছেন নামাজ পড়া 
ক�কর হেয় থােক্ তাই উ্ম হেলা িকছুটা দূের সের যাওয়া, 
যােত হাজী সােহব তাওয়াফকারীেদর ক� না েদন এবং 
তাওয়াফকারীগণও তােক ক� না েদয়। এরপর পূবষ বণষনানুযায়ী 
যমযেমর পািন পান কুন্ তারপর সা‘য়ীর �ােন িগেয় সাফা-
মারওয়ায় সাত চ�র সা‘য়ী কুন, উমরার সা‘য়ীর মতই, যা 
আপনার উেউেশয ইতঃপূেবষ আমরা বণষনা কেরিছ। তামা্ুকারীর 
উপর এ সা‘য়ী ওয়ািজব; েকননা তার �থম সা‘য়ী িছল উমরার 
জনয্ আর এ সা‘য়ী হল হেজর সা‘য়ী। 
ি�রান ও ইফরাদকারীেদর একিটই মাব সা‘য়ী করেত হয়্ যিদ 
তারা ইিতপূেবষ তাওয়ােফ কুদুেমর পর এ সা‘য়ী আদায় কের 
থােকন, তাহেল েসিটই তার জনয যেথ� এবং ঈেদর িদন 
তাওয়ােফ ইফাদার পর তার আর সা‘য়ী করেত হেব না। আর 
ি�রান ও ইফরাদকারী যিদ তাওয়ােফ কুদুেমর পর সা‘য়ী না কের 
থােকন, তাহেল তাওয়ােফ ইফাদার পর তার উপর সা‘য়ী করা 
ওয়ািজব। 

দু’একিদন েদরী কের তাওয়ােফ ইফাদা আদায় করা িকংবা 
হেজর কাজ েশষ কের ম�া েথেক যখন েবিরেয় যাওয়ার িনয়যত 
করেবন তখন িবদায়ী তাওয়ােফর সােথ িমিলতভােব তা আদায় 
আপনার জনয জােয়য এবং েশেষা্ োেব একিটই তাওয়াফ 
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আদায় করেবন্ 

ি�য় হাজী ভাই, আপিন যিদ জামরােয় ‘আকাবায় রমী 
কেরন, হলক িকংবা কসর কেরন, তাওয়ােফ ইফাদা ও এরপর 
সা‘য়ী কেরন যিদ আপনার উপর সা‘য়ী করা ওয়ািজব হেয় থােক, 
তাহেল এর �ারা আপনার উপর ইহরােমর কারেণ যত িকছু 
হারাম িছল সবই এমন িক �ীও হালাল হেয় যােব। আর এেক 
বলা হয় ‘ি�তীয় তাহা�ুল’(ি�তীয় হালাল)্ 

উ্ম হল- এ চারিট কাজ ধারাবািহকভােব করা, েযভােব আমরা 
আপনার উেউেশয বণষনা কেরিছ্ �থমত: জামরােয় আকাবায় রমী 
করেবন, তারপর কুরবানী করেবন, এরপর চুল হলক বা েছাট 
করেবন, তরপর বায়তু�ার তাওয়াফ করেবন এবং এরপর সা‘য়ী 
করেবন যিদ তামা্ুকারী হন িকংবা তাওয়ােফ কুদুেমর সা‘য়ী 
কেরনিন এমন ি�রানকারী বা ইফরাদকারী হন্ এভােবই িবদায় 
হেজর সময় আপনার নবী মুহা�াদ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�াম আদায় কেরিছেলন্ 

িকঅ এ চারিট কােজর ধারাবািহকতা ভ� কের একিটর আেগ 
অনযিট করেল আপনার েকান অসুিবধা েনই্ আর আ�াা চােহত 
আপনার হজ  � হেব্ এ বযাপাের কুরবানীর িদন সাহাবােয় 
েকরােমর পা েথেক নবী সা�া�াহ আলাইেহ ওয়া সা�ােমর �িত 
এেকর পর এক �� েপশ করা হেয়িছেলা্ তােদর েকউ 
কুরবানীর আেগ হলক কেরিছেলন, েকউ রমী করার আেগ 
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তাওয়াফ কেরিছেলন এবং এভােব আেরা  টনা সং িটত 
হেয়িছেলা্ নবী সা�া�াহ আলাইেহ ওয়া সা�াম উ্ের তােদরেক 
বেলিছেলন: “কুন, এেত েকান অসুিবধা েনই”। এটা আ�াহর 
পা েথেক বা�ােদর ক� লা বকরণ, তােদর �িত তাঁর দয়া ও 
কুণা। েহ আ�াা ! আপিন যা সহজকের িদেয়েছন এবং েয 
শরীয়ত �ণয়ন কেরেছন েস জনয সকল �শংসা আপনারই 
�াপয। 

 

আইয়ােম তাশরীেক হাজীেদর করণীয় : 

আইয়ােম তাশরীক হল িযলহেজর এগার, বার ও েতর 
তািরখ্ এগেলা পানাহার ও আ�াহর িযকর ও �রেণর িদন্ 
এগেলােত েরাযা রাখা জােয়য েনই্ অবশয হাজীেদর েকউ যিদ 
কুরবানীর হাদী েযাগাড় করেত না পাের, তাহেল েস েরাযা রাখেত 
পারেব। ি�য় ভাই, এ িদনগেলােত আপনার উপর িনে�া্ কাজ 
করা ওয়ািজব :  

১. িমনায় িতনরাব যাপন। আর আপিন �ত ��ানকারী হেল 
তাহেল দু’রাব যাপন্ ওয়ািজব হল িমনায় রােতর অিধকাংশ 
সময় অিতবািহত করা, চাই রােতর �থম ভােগ েহাক অথবা েশষ 
ভােগ্ তেব উ্ম হেলা পুেরা রাতই িমনায় অব�ান করা এবং 
তাওয়াফ  ও সা‘য়ীর নযায় িবেশষ েকান উেউশয ছাড়া রােত িকংবা 
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িদেন েসখােন েথেক েবর না হওয়া্ এ রাতগেলা যাপেনর পর 
হাজী তার বাস�ােন িফের যােব। 

২. �িতিদন সূযষ ঢেল পড়ার পর িতনিট জামরায় কংকর িনোপ্ 
সূযষ ঢেল পড়ার আেগ পাথর িনোপ জােয়য েনই; েকননা নবী 
সা�া�াহ আলাইেহ ওয়া সা�াম সূযষ ঢেল পড়ার পের ছাড়া কখেনা 
িনোপ কেরনিন্ যিদ তা জােয়যই হেতা, তাহেল উ�েতর উপর 
ক� লা েবর জনয িতিন তা করেতন্ িতনিট জামরায় রমী করার 
িনয়ম িন�রপ : 

ক. �থম জামরা- যা মাসিজেদ খােয়েফর িনকটবতষী েসখান েথেক 
 ু কুন্ েসখােন পরপর সাতিট কংকর িনোপ কুন্ 
িনোেপর সময় �েতযকিট কংকেরর সােথ হাত উঠােবন এবং 
�িতিট কংকর িনোেপর পর আ�াহ আকবার বলুন্ কংকর 
হাওয তথা েগালবৃে্ পিতত হওয়ার বযাপাের িনি�ত েহান্ যিদ 
বৃে্র মেধয পিতত না হয়, তাহেল তা যেথ� হেব না্ এরপর 
এিগেয় িগেয় ভীড় েথেক িকছুটা সের ে�বলামুখী েহান এবং 
দু’হাত তুেল দুিনয়া ও আিখরােতর যত কলযাণ চান েস সব 
আ�াহর কােছ দী ষাণ ধের �াথষনা কুন্ 

খ.এরপর মধযম জামরার িদেক অ�সর েহান এবং এেত পর পর 
সাতিট কংকর িনোপ কুন্ �েতযক কংকেরর সােথ আ�াহ 
আকবার বলুন্ তারপর এিগেয় যান এবং ভীড় েথেক একটু দূের 
সের ে�বলামুখী েহান ও হাত তুেল ললা েদা‘আ কুন  ্
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গ. এরপর জামরাতুল ‘আকাবার িদেক যান এবং তােত পরপর 
সাতিট কংকর িনোপ কুন্ �েতযক কংকেরর সােথ আ�াহ 
আকবার বলুন্ এখােন কংকর িনোেপর পর েদা‘আ করেবন 
না্ বরং পেরর িদন পযষঅ আপনার থাকার জায়গার উেউেশয 
��ান কুন্ 

এরপর বার তািরেখ সূযষ ঢেল যাওয়ার পর িতনিট জামরােতই 
কংকর িনোপ কুন, িঠক েযমিনভােব �থমিদন কেরিছেলন্ 

আর যিদ আপিন �ত ��ানকারী হন, তাহেল বার তািরেখ 
সূযষাে�র পূেবষই িমনা েথেক েবর হেয় যান এবং িবদায়ী 
তাওয়ােফর জনয ম�ায় গমন কুন। যিদ আপিন িবলেল ��ান 
করেত চান, তাহেল েতর তািরেখর রাত িমনায় যাপন কুন এবং 
ঐ িদন সূযষ ঢেল পড়ার পর পূবষ বিণষত িনয়ম অনুযায়ী িতনিট 
জামরায় কংকর িনোপ কুন্ 

ি�য় হাজী ভাই,  

এ িদনগেলােত আপনার জনয সু�াত হেলা ফরয নামায সমূেহর 
পর তাকবীর পড়া এবং িদন-রাত েবশী েবশী আ�াহর িযকর করা 
-কুরবানীর সময়, খাওয়ার সময় এবং আপনার �েতযকিট 
অব�ায়্ 

িবদায়ী তাওয়াফ : 
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আ�াা ও তাঁর রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম েযভােব 
িনেদষশ িদেয়েছন, েসভােবই আ�াহর অেশষ কৃপা ও দয়ায় 
হাজীগণ পিরপূণষভােব হেজর সকল কাজ আদায় করার পর এই 
েতা এােণ হাজীেদর কােফলাসমূহ পিবব ভূিম েথেক ��ােনর 
�স্িত িনে�্ তােদর এ বরকতময় সফেরর সমাি�  টেব 
িবদায়ী তাওয়েফর মাধযেম্ তেদশ �তযাবতষেনর জনয যারা ম�া 
েথেক রওয়ানা হেয় েযেত চান, এ তাওয়াফই হল তােদর জনয 
হেজর সবষেশষ ওয়ািজব কাজ্ আমােদর নবী মুহা�াদ সা�া�াহ 
আলাইেহ ওয়া সা�াম বেলেছন : 

» ََ  َّ َر َى ْن َحدٌ  ََ
َ
َّ  أ ََ  َح رُ  يَُ�و هى  آخى َْيتى  َ�ْهدى

ْ
ىاَ  »ب

‘‘বায়তু�ার তাওয়াফ �েতযক বযি্র েশষ কাজ না হওয়া পযষঅ 
েকউ েযন ম�া েথেক েবিরেয় না যায়্’’ 25F

26 

তেব েয সকল মিহলা হােয়য ও েনফাস অব�ায় রেয়েছ, এ 
বযাপাের তােদরেক িবেশষ ছাড় েদয়া হেয়েছ্ অতএব তােদর 
জনয িবদায়ী তাওয়াফ তরক করা জােয়য্ তেব তারা ছাড়া আর 
কােরা জনয িবদায়ী তাওয়াফ তযাগ করা জােয়য েনই্ 

িঠক উমরার তাওয়ােফর েয িনয়ম, িবদায়ী তাওয়ােফর িনয়মও 
েতমিন্ অবশয এ তাওয়াফ হাজী তার তাভািবক েপাষাক পেরই 

                                                           
26  সহীহ মুসিলম, হাদীস নং ৩২৮৩। 
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করেব এবং এেত রমল ও ইদিতবা’ করা সু�াত নয়্ তাওয়ােফর 
পর মাকােম ইবরাহীেমর েপছেন দু’রাকাত নামায পড়ুন্ এরপর 
মাসিজদুল হারাম েথেক েবিরেয় পড়ুন এবং মাসিজদ েথেক েবর 
হওয়ার েদা‘আিট পাঠ কুন :  

الُع َر رَُسْوِل حهللا،« الةُ َوحلسا ِّ  حلغاُهما  � حِهللا َوحلوا لَُك  إِ
َ
ْسأ
َ
 »فَْضِغك ِمنْ  أ

‘‘আ�াহর নােম (েবিরেয় যাি�)্ দুদ ও সালাম বিষষত েহাক 
আ�াহর রাসূেলর উপর্ েহ আ�াহ! আিম আপনার কােছ 
আপনার অনু�হ কামনা করিছ্’’26F

27 

এরপর আপিন িনজ েদেশর উেউেশয যাবা কুন্ আ�াহর পা 
েথেক িনরাপ্া ও ত�াবধান আপনােক ি ের রাখেব্ িবদায়ী 
তাওয়ােফর পর যিদ আপিন থাকাব�ায়ই ফরয নামােযর ওয়া্ 
হেয় যায় িকংবা আপিন নফল নামায পড়েত চান, তাহেল তােত 
অসুিবধা েনই্ তেব আপিন দী ষাণ অব�ান করেত পারেবন না্ 
েচ�া কুন েযন িবদায়ী তাওয়াফটাই ম�ায় েযন আপনার েশষ 
অব�ান হয়। 

 

                                                           
27.ইতঃপূেবষ হািদসিটর িববরণ েদয়া হেয়েছ ্ এর �থমাংশ ইবেন সু�ী বণষনা 

কেরেছন যা আলবানী হাসান বেলেছন এবং েশষাংশ মুসিলম বণষনা কেরেছন্ 
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রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইেহ ওয়া সা�ােমর মাসিজদ 
িযয়ারত : 

 

ি�য় মুসিলম ভাই, আ�াা যখন আপনার হজ পূণষ করার সামথষ 
িদেয়েছন এবং েয মাসিজদুল হারােম একিট নামায আদায় অনযব 
একলা নামায আদােয়র সমতুলয, েসখােন নামায আদােয়র 
তাওফীক িদেয় আপনার �িত অনু�হ করেলন, তখন এ মহান 
অনু�হ পিরপূণষ করার অংশ হেলা রাসূলু�াা সা�া�াহ আলইিহ 
ওয়া সা�ােমর িহজরত�ল, পিবব ও বরকতময় মদীনা নগরীেত 
অবি�ত রাসূলু�াা সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ােমর মাসিজদ 
িযয়ারত করা্ ফেল আপিন মাসিজেদ নববীেত নামায আদায় 
করেত পারেবন, যােত একিট নামায আদায় করা মাসিজদুল 
হারাম বযতীত অনয েয েকান মাসিজেদ এক হাজার নামায 
আদােয়র সমতুলয্ 

 ি�য় ভাই, আপনােক কেয়কিট িবষয় �রণ কিরেয় িদি� : 

1. পিবব মাসিজেদ নববী িযয়ারত করার সােথ হেজর েকান 
স�কষ েনই্ েকননা এর িযয়ারত হেজর েকান ওয়ািজব বা 
ুকন েকানটাই নয়্ বাসেরর সব সময়ই তা মু�াহাব্ 
হারামাইন শরীফাইেনর েদেশ আপনার অব�ােনর কারেণই 
এখােন েস স�েকষ আেলাকপাত করা সংগিতপূণষ্  
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   েয হাদীেস বলা হেয়েছ : ‘‘েয হজ কেরেছ অথচ আমার 
িযয়ারত করেলা না, েস আমােক ক� িদল্’’ েস হািদসিট 
বােনায়াট, যার বণষনা নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক 
 � নয়। 

2. িযয়ারতকারী ভাই, আপিন যখন মাসিজেদ নববীেত 
�েবশ করেবন, তখন আপনার জনয মু�াহাব হেলা- �েবেশর 
সময় আেগ ডান পা েদয়া ও বলা : 

ُعوُْذ «
َ
ََ رَْحَتَِك، أ نَْوح

َ
الُع َر رَُسْوِل حهللا، حلغمُهما حْ�تَْ  ِلْ أ الُة َوحلسا � حِهللا َوحلوا

يِن حلراِجيْمِ  ََ يْ َدِد ِْم ِمَن حلشا
ْ
ينِِه حل ََ

ْ
َكِر�ِْم وَُسغ

ْ
َعِظيِم َو وَْجِهِه حل

ْ
 »نيِِهللا حل

এ হাদীেসর অথষ ইতঃপূেবষ বণষনা করা হেয়েছ।२७F

28  

3. অনযানয মাসিজেদর মতই মাসিজেদ নববীর তািহয়যােতর 
দু’রাকাত নামায আদায় করেবন্ এেত আপিন আপনার 
ই�ানুযায়ী েদা‘আ করেবন্ উ্ম হেলা তা রওযা শরীেফ 
(িরয়াদুল জা�ায়) আদায় করা্ এ �ানিট নবী সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ােমর িমলর ও তাঁর েয হজরায় এখন তাঁর কবর রেয়েছ 
- এর মাঝামািঝ অবি�ত্ েকননা নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�াম বেলেছন:  

َغاةِ  ِر�َيِض  ِمنْ  َروَْضةٌ  َوِمغَْبِي نَيِْت  َ�ْ�َ  َمي«
ْ
 »َحوِْض  َرَ  َوِمغَْبِي حْ

                                                           
28  েদখুন পৃ : নং ১৩  
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‘‘আমার  র ও িমলেরর মাঝখােনর �ানিট জা�ােতর বািগচা 
সমূেহর একিট বািগচা্ আর আমার িমলর আমার হাওেযর উপর 
অবি�ত্’’ 28F

29 

আর আপিন এমনিট করেত না পারেল হারােমর েভতর েয 
�ােনই মুনািসব হয়, েসখােন দু’রাকাত পেড় িনন্ 

৪.এরপর আপিন সালাম েদয়ার জনয নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ােমর কবেরর কােছ গমন কুন্ আদব িশ�াচােরর সােথ 
তর িনচু েরেখ তাঁর কবেরর সামেন আপিন দাঁড়ান্ এরপর এ 
বেল সালাম িদন : 

و ر آل حلسالع عغيك أ هي حو  و رحة حهللا و نرهره، حص صل ر �مـد «
حص نـيرا . �مد كمي صغيت ر إنرحييم و ر آل إنرحييم إنك حيد �يد

ر �مد و ر آل �مد كمي نير�ت ر إنرحييم و ر آل إنرحييم إنك حيد 
 »�يد

আর িনেচর েদা‘আিট যিদ বেলন, তেব েকান অসুিবধা েনই : 

ألمينة، و جييدت أشهد أنك رسول حهللا حديً، و أنك نغات حلرسيلة و أد ت ح«
ف حهللا حق جهيده، و نوحت حألمة فجزحا حهللا عن أمتك أفضل مي جزى 

 ».نيييً عن أمته

                                                           
29  সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭৩৩৫ ও সহীহ মুসিলম, হাদীস নং ৩৪৩৬। 
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“আিম সাায িদি� েয, আপিন সতযই আ�াহর রাসূল্ িন�য়ই 
আপিন বাণী �চার কেরেছন, আমানত আদায় কেরেছন, আ�াহর 
পেথ যথাযথভােব িজহাদ কেরেছন, উ�তেক নসীহত কেরেছন্ 
আ�াহ আপনােক আপনার উ�েতর পা হেত েস সেবষা্ম 
িবিনময় দান কুন, যা িতিন একজন নবীেক তার উ�েতর পা 
হেত িদেয় থােকন”। 

এটা বলায় েকান েদাষ েনই এজনয েয, এসবই নবী সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ােমর গণাবলীর অঅগষত্ 

এরপর িকছুটা এিগেয় আবু বকর িসউীক রািদয়া�াহ আনহেক 
সালাম কুন এবং রহমত, মাগিফরাত ও উ্ম িবিনমেয়র যা 
িকছু তার সােথ স�িতপূণষ তা িদেয় তার জনয েদা‘আ কুন্ 
এরপর এিগেয় িকছুটা ডােন সের উমার ইবনুল খা্াব রািদয়া�াহ 
আনহেক সালাম কুন এবং রহমত, মাগিফরাত ও উ্ম 
িবিনমেয়র যা িকছু তার জনয মুনািসব তা িদেয় তার উেউেশয 
েদা‘আ কুন্ 

৫. ি�য় ভাই, মাসিজেদ নববী িযয়ারতকারীেদর েকউ েকউ এমন 
িকছু কাজ কের যা তােদর আদশষ নবী মুহা�াদ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ােমর িশাার পিরপ�ী, েয নবী মুহা�াদেক 
তারা তাঁর আেদশ ও িনেষেধর োেব মানয কের থােক্ সুতরাং 
আপিন তাঁর সু�াত িবেরাধীেদর অঅভূষ্ হওয়া েথেক সাবধান 
থাকুন্ েকান েকান িযয়ারতকারী আবার আ�াহর  নকটয লােভর 
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আশায় হজরা বা এর জানালা মােসহ কের এবং এর চারপােশ 
তাওয়াফ কের্ েকউ েকউ আবার রাসূেলর কােছ িনেজর অভাব 
েমাচন িকংবা েরােগর আেরাগয ইতযািদ �াথষনা কের থােক্ 
এসেবর িকছুই জােয়য েনই্ যিদ তা সিঠকই হেতা, তাহেল নবী 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম আমােদরেক তা করার িনেদষশ 
িদেতন এবং আমােদর আেগই সাহাবােয় েকরাম রািদয়া�াহ 
আনহম আজমায়ী’ন তা করেতন্ 

৬.মিহলােদর জনয নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ােমর কবর ও 
অনয কােরা কবর িযয়ারত জােয়য েনই্ তেব মিহলারা মাসিজেদ 
নববী িযয়ারত করেত পারেব এবং এেত ইবাদাতও করেত 
পারেব্ তারা িনজ �ােন বেস নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ােমর উপর সালাম পাঠােব্ আর তারা েযখােনই থাকুক েস 
সালাম তাঁর কােছ েপৗছেব্ 

7. ি�য় িযয়ারতকারী ভাই, মদীনায় অব�ান কােল 
পুুষেদর জনয সু�াত হেলা বাকী’ এর কবর িযয়ারত করা্ 
বাকী'েত যােদর কবর রেয়েছ তােদর মেধয রেয়েছন তৃতীয় 
খলীফা উসমান ইবেন আফফান্ পুুষেদর জনয আেরা সু�াত 
হেলা হামযা রািদয়া�াহ আনহ সহ ওহেদর শহীদ সাহাবােদর 
কবর িযয়ারত করা ; েকননা নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম 
তােদর কবর িযয়ারত কেরেছন এবং তােদর জনয েদা‘আ 
কেরেছন্ তােদর কবর িযয়ারতকােল িতিন বলেতন:   
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الَمُ « َّ ْيُ�مْ  ال
َ
ْهَل  َعل

َ
يَارى  أ ّّ ُمْؤمىنى�َ  مىنَ  ا

ْ
ىنّا ال لىمىَ� َاِ َْ ُم

ْ
َْ  َاال ى ُ  َشاءَ  ِ َّ  ا

ََ يَرَْحمُ  ُقو الَحى
َ
ُ  ل َّ مى�َ  ا تَْقدى َْ ُم

ْ
رى�ن مىّنا ال خى

ْ
تَأ َْ ُم

ْ
ُل  َاال

َ
ْسأ

َ
َ  أ َّ َا ا

َ
ُ�مُ  ِ

َ
 َال

َعا�ىيَةَ 
ْ
 »ال

“েহ কবরবাসী মু’িমন, মুসিলমগণ; আপনােদর উপর শািঅ বিষষত 
েহাক্ আ�াহ চােহত আমরাও আপনােদর সােথ িমিলত হব্ 
আমােদর পূবষবতষী ও পরবতষীেদরেক আ�াা রহম কুন্ 
আ�াহর কােছ আমােদর জনয এবং আপনােদর জনয িনরাপ্া 
কামনা করিছ”।२९F

30 

 

৮.িযয়ারতকারী ভাই ও েবােনরা, েয সকল �ান িযয়ারত করা 
শরীয়েত  বধ ত�েধয রেয়েছ মাসিজেদ কুবা্ ‘‘নবী সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�াম বাহেন চেড় ও েহঁেট এ মাসিজদ িযয়ারত 
করেতন এবং তােত দু’রাকাত নামায আদায় করেতন্’’ 30F

31 এেত 
নামায পড়ার ফযীলত স�েকষ সহল িবন হানীফ েথেক বিণষত 
হেয়েছ, িতিন বেলেছন, রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম 
বেলন, 

  ما �ُ  هتِ يْ نَ  ف رَ ها ََ اَ  نْ مَ «
َ
  نَ كَ  الةً َص  هيْ �ِ  ّا َو فَ  يععَ �ُ  دَ جِ سْ مَ  َت أ

َ
 كَ  ل

َ
 »ةٍ رَ مْ َُ  رِ جْ أ

                                                           
30  এ েদায়ািট সহীহ মুসিলেমর দু’েটা হাদীস েথেক সংকিলত ্ 
31 ইবেন উমার েথেক বুখারী ও মুসিলম এিট বণষনা কেরেছন, েদখুন সহীহ 

বুখারী-১১৯৩, সহীহ মুসিলম-৩৪৫৬।  
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“েয বযি্ িনজ গৃেহ পিববতা অজষন কের মাসিজেদ কুবায় এেস 
নামায পেড়, তার একিট উমরা করার সাওয়াব হেব্’’ 31F

32 

হজ ও উমরা পালন কারী ভাই ! 

এই বইেয়র েশেষ এখন আপনােক িকছু অসীয়ত করিছ। স�বত 
এ�ারা আ�াা আপনােক উপকৃত করেবন। পিবব  েরর আিঙনা 
আনুগেতযর সহায়ক এবং নাফরমানী ও পাপ িবতাড়নকারী। 

�থমত : মাসিজদুল হারােম পাঁচ ওয়া্ নামায আদােয় সেচ� 
থাকুন। আেগ ভােগ েপৗছেত িনেজেক বাধয কুন। নামােযর মেধয 
যথাস�ব ধযানম� হওয়া ও িবনয়াবনত থাকার েচ�া কুন। 

ি�তীয়ত : কুরআন পাঠ আ�াহর  নকটয লােভর বড় উপায় 
সমূেহর একিট। সুতরাং আপনার এ হজ ও উমরার মেধয 
কুরআেনর কতকাংশ চয়ন কের তা পাঠ কুন, আপনার 
সাধযানুযায়ী আপিন তা িঠক কুন। 

তৃতীয়ত : মাসিজদুল হারােম নামায পড়া অনয মাসিজেদ এক 
লা বার নামায পড়ার েচেয় উ্ম। অতএব এখােন েবশী েবশী  
নফল ও সু�াত আদােয় সেচ� থাকুন্ রাসূলু�াহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ােমর কােছ এক বযি্  এেস জা�ােত তাঁর 
                                                           
32.  নাসায়ী, ইবেন মাজাহ, আহমাদ ও হােকম কতৃষক বিণষত ্ আলবানী সহীহ 

বেলেছন ্ 
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সাহচযষ �াথষনা করল। িতিন বলেলন :‘‘অিধক েসজদা িদেয় 
আপনার বযাপাের আমােক সহায়তা কুন’’।३२F

33 

চতুথষত: সকাল-সঅযার িযকরসমুহ রীিতমত পাঠ করা কলযাণকর 
কাজ। তাই এ িযকর গেলা মুখ� করার েচ�া কুন্ এ িবষেয় 
িকছু �� ও িলফেলট সংকিলত হেয়েছ্ েযমন- ত�েধয একিট 
�� উ� উলামা পিরষেদর সদসয শায়খ বকর ইবেন আবদু�া 
আবু যােয়দ িলেখেছন্ 

প�মত: সু�র চিরব ও সু�র েমায়া’েমলার পিরচয় িদেত েচ�া 
কুন্ গীবত, েচাগলখুরী ও ক�দায়ক কথা বেল কােরা ম� 
িদকিট উে�খ করা েথেক সতকষ থাকুন্ েজেন রাখুন, ম�ায় 
েগানাহ ও নাফরমানীর কাজ অনযব  েগানাহ ও নাফরমানী করার 
েচেয় আ�াহর কােছ ভয়াবহ ও মারাাক। 

ষ�ত : ি�য় ভাই, আপিন আ�াহর কােছ তাওবা করার �িত �ত 
অ�সর েহান। আপনার জীবেনর নতুন একিট অধযায় উ�ু্ 
কুন, যা হেব ঈমান ও পূণয কােজ ভরপুর। আর এ বরকতময় 
সফরটা েযন কলযােণর েস দরজায় পিরণত হয় যা আপনােক 
আপনার ��া ও �ভুর িনকটবতষী কের েদেব। 

সবষেশেষ : হজ ও উমরাপালনকারীেদর হািদয়াদান সং�া 

                                                           
33  সহীহ মুসিলম, হাদীস নং ১১২২। 
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আপনােদর জনয আ�াহর কােছ েদা‘আ করেছ -িতিন েযন 
আপনােদর �েচ�ার �িতদান েদন, আপনােদর হজ ও উমরা 
কবুল কেরন, আপনােদরেক তজনেদর কােছ িনরাপেদ ও 
িব্শালী হেয় িফিরেয় েনন এবং আমােদর ও আপনােদর 
সকলেকই �ীেনর উপর অিবচল থাকার এবং উ্ম কাজ করার 
তাওফীক েদন। 
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কুরআন ও সু�ায় বিণষত িকছু েদা‘আ : 

ََّنا ﴿ ٓ  َر نُفَسَنا َظلَۡمَنا
َ
َا ََۡغفِرۡ  لّمۡ  نَ أ ََنّ  َوتَرَۡ�َۡنا ََ َُكو    ]٢٣: حالعرحف[ ﴾ ٢ ٱلَۡ�ِٰ�ِ�نَ  ِمنَ  ََ

‘‘েহ আমােদর রব্ আমরা িনেজেদর উপর যুলুম কেরিছ্ যিদ 
আপিন আমােদর ামা না কেরন এবং আমােদর �িত দয়া না 
কেরন, তাহেল আমরা অবশযই ািত��েদর অঅভূষ্ হেয় যাব্’’ 

نَت  إِنَّك  ﴿
َ
ٓۖ  َوتُۡب  ١ ٱلَۡعلِيمُ  ٱلّسِميعُ  أ نَت  إِنَّك  َعلَۡيَنا

َ
: حلدرة[ ﴾ ١ ٱلرِّحيمُ  ٱ�ّّواُب  أ

١٢٨  ،١٢٧[   

‘‘েহ আমােদর রব! আপিন আমােদর েথেক কবুল কুন্ িন�য়ই 
আপিন সবষেোতা, সবষজানী্ আর আপিন আমােদর ামা কুন্ 

িন�য়ই আপিন তাওবা কবুলকারী, দয়ালু্’’ 

لَٰوةِ  ُمقِيمَ  ٱۡجَعلِۡ�  َرّبِ  ﴿ َّ �  َوِمن ٱل ََّنا ُُّرِّ�ِ� َََقّبۡل  َر  ]  ٤٠: حنرحييم[ ﴾ ٤ ُدَ�ٓءِ  َو

‘‘েহ আমােদর রব! আমােক কুন নামায কােয়মকারী এবং 
আমার সঅানেদর মধয েথেকও্ েহ আমােদর রব! আর কবুল 
কুন আমার েদা‘আ।’’ 

ۡوزِۡعِ�ٓ  َرّبِ  ﴿
َ
َۡ  أ

َ
ۡشُكرَ  أ

َ
ََۡعۡمَت  ٱّلِ�ٓ  نِۡعَمَتَك  أ َ�  ّ َ�َ  ٰ يّ  َوَ�َ َ ُِ ٰ ََ  َۡ

َ
ۡ�َمَل  َوأ

َ
 َ�ٰلِٗحا أ

 ]  ١٩: حومل[ ﴾ تَۡرَضٮٰهُ 

‘‘েহ আমােদর রব! আপিন আমােক সামথষ িদন যােত আিম 
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আপনার েস েনয়া’মেতর কৃতজতা �কাশ করেত পাির, যা আপিন 
আমােক ও আমার িপতা-মাতােক দান কেরেছন এবং যােত আিম 
আপনার পছ�নীয় সাকমষ করেত পাির্’’ 

حۡ  َرّبِ  قَاَل  ﴿  ۡ  ٢ َصۡدرِي ِ�  ٱۡ�َ ۡمرِي ِ�ٓ  َو�َّ�ِ
َ
 ٢ لَِّساِ�  ّمِن ُ�ۡقَدةٗ  َوٱۡحلُۡل  ٢ أ

 ْ  ]  ٢٨  ،٢٥: طه[ ﴾ ٢ قَۡوِ�  َطۡفَقُهوا

‘‘েহ আমােদর রব! আমার বা �শ� কের িদন এবং আমার 
কাজ সহজ কের িদন্ আর আমার িজহবা েথেক জড়তা দূর 
কের িদন, যােত তারা আমার কথা বুঝেত পাের্’’ 

ََّنا ﴿ َا ٱۡغفِرۡ  َر َََنا ََ اَ�َنا ُُنُو ۡمرِنَا ِ�ٓ  نۡ�َ
َ
قَۡداَمَنا َوَ�ّبِۡت  أ

َ
نَا أ  ٱلَۡقۡومِ  َ�َ  َوٱنُ�ۡ

   ]١٤٧: عمرحن حل[ ﴾ ١ ٱلَۡ�ٰفِرِ�نَ 

‘‘েহ আমােদর রব! ামা কের িদন আমােদর পাপ এবং আমােদর 
কােজ আমােদর বাড়াবািড়, আর আমােদরেক অিবচল রাখুন এবং 
কািফর স�দােয়র উপর আমােদরেক সাহাযয কুন্ ’’ 

﴿  ٓ ََّنا نَك  ِمن َءاتَِنا َر ُ َا َوَهّيِئۡ  رَۡ�َةٗ  ُّ ۡمرِنَا ِمنۡ  ََ
َ
 ]  ١٠: حلكهف[ ﴾ ١ رََشٗدا أ

‘‘েহ আমােদর রব! আমােদরেক আপনার পা েথেক অনু�হ দান 
কুন এবং আমােদর জনয আমােদর কাজ সিঠক ভােব 
পিরচালনার বযব�া কের িদন। ’’ 

ُُ  ّرّبِ  ﴿ ُعو
َ
ُُ  ٩ ٱلّشَ�ِٰط�ِ  َهَمَ�ٰتِ  ِمنۡ  بَِك  أ ُعو

َ
َ َرّبِ  بِكَ  َوأ

َ
َِ  أ و ُ�ُۡ�َ ٩ ﴾ 

   ]٩٨  ،٩٧: حلؤمغون[



 

72 
 

“েহ আমােদর রব! আিম শয়তােনর �েরাচনা েথেক আপনার 
আেয় �াথষনা কির এবং েহ রব ! আমার িনকট তােদর উপি�িত 
েথেক আপনার আেয় �াথষনা কির্’’ 

ََّنا ﴿ ٓ  َ�  َر ٓ  إَِ تَُؤاِخۡذنَا وۡ  َِّسيَنا
َ
ۚ  أ نَا

ۡ
ۡخَط�

َ
ََّنا أ ٓ  َ�ِۡمۡل  َوَ�  َر � َعلَۡيَنا  َ�َ  َ�َلَۡتُهۥ َكَما إِۡ�ٗ

ِينَ  َّ ۚ  ِمن ٱ ََّنا َ�ۡبلَِنا َا َطاقَةَ  َ�  َما ُ�َّمِلَۡنا َوَ�  َر َا َوٱۡغفِرۡ  َ�ّنا َوٱۡ�ُف  بِهۦِۖ  ََ ََ  ۚٓ  َوٱرَۡ�َۡنا
نَت 

َ
نَا َمۡولَٮَٰنا أ  ]  ٢٨٦: حلدرة[ ﴾ ٢ ٱلَۡ�ٰفِرِ�نَ  ٱلَۡقۡومِ  َ�َ  فَٱنُ�ۡ

‘‘েহ আমােদর রব! যিদ আমরা িব�ৃত হই িকংবা ভুল কির, তেব 
আমােদরেক পাকড়াও করেবন না্ েহ আমােদর রব ! আর 
আমােদর উপর এমন দািয়� অপষণ করেবন না েযমন আমােদর 
পূবষবতষীেদর উপর অপষণ কেরিছেলন্ েহ আমােদর �ভু! আর 
আমােদর �ারা ঐ েবাঝা বহন করােবন না যা বহন করার শি্ 
আমােদর েনই্ আমােদর মাফ কুন, ামা কুন ও আমােদর  
�িত দয়া কুন্ আপিন আমােদর মুিনব্ সুতরাং কািফর 
স�দােয়র িবুে� আমােদরেক সাহাযয কুন্ ’’ 

ََّنا ﴿ َََنا تُزِغۡ  َ�  َر ُۡ  َ�ۡعدَ  قُلُو ِ َا َوَهۡب  َهَديۡتََنا إ نَك  ِمن ََ ُ ُّ  ۚ نَت  إِنّكَ  رَۡ�ًَة
َ
 ٨ ٱلۡوَّهاُب  أ

   ]٨: عمرحن حل[ ﴾

‘‘েহ আমােদর রব! আমােদরেক েহদায়াত েদয়ার পর আমােদর 
অঅরেক আপিন ব� করেবন না্ আর আপনার িনকট েথেক 
আমােদরেক অনু�হ দান কুন্ িন�য়ই আপিন বড় দানকারী্’’ 

ََّنا ﴿ َّ  َجَهّنَمۖ  َعَذاَب  َ�ّنا ٱۡ�ِۡف  َر ََ  َعَذاَ�َها إِ ََّها ٦ َغَراًما َ� ِ � َسآَءۡت  إ  ُمۡسَتَقّرٗ
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 ]  ٦٥  ،٦٤: حلفرقين[ ﴾ ٦ َوُمَقاٗما

 েহ আমােদর রব! আমােদর েথেক জাহা�ােমর শাি� হিটেয় িদন্ 
িন�য়ই এর শাি� হল িবনাশ্ বসবাস ও অব�ান �ল িহসােব 
তা কতইনা িনকৃ� জায়গা্’’ 

ََّنا﴿ َا َهۡب  َر ِٰجَنا ِمنۡ  ََ ََ ۡز
َ
ٰتَِنا أ َّ ُُّرِ ۡ�ُ�ٖ  ُقّرةَ  َو

َ
: حلفرقين[ ﴾ ٧ إَِماًما لِلُۡمّتقِ�َ  َوٱۡجَعلَۡنا أ

٧٣[   

‘‘েহ আমােদর রব! আমােদর এমন �ী ও সঅান দান কুন যারা 
হেব আমােদর নয়নমিন এবং আমােদরেক মু্াকীেদর ইমাম ও 
েনতা বািনেয় িদন্’’ 

﴿  ٓ ََّنا ََۡيا ِ�  َءاتَِنا َر ُّ  ]  ٢٠١: حلدرة[ ﴾ ٢ ٱَّارِ  َعَذاَب  َوقَِنا َحَسَنةٗ  ٱ�ِخَرةِ  َوِ�  َحَسَنةٗ  ٱ

‘‘েহ আমােদর রব! আমােদরেক দুিনয়ায় কলযাণ এবং আিখরােতও 
কলযাণ দান কুন্ আর জাহা�ােমর শাি� েথেক আমােদর রাা 
কুন্’’ 

َدْبِ «
ْ
َِ حل َدْبِ وََعَذح

ْ
َِ حوايِر َوفِتْغَِة حل ُعوُذ نَِك ِمْن فِتْغَِة حوايِر وََعَذح

َ
ُّ أ ُهما إِ

حلغا
ّ فِتْغَِة  ََ َمِسيِ  َو

ْ
ّ فِتْغَِة حل ََ ُعوُذ نَِك ِمْن 

َ
ُّ أ ُهما إِ

َفْدِر حلغا
ْ
ّ فِتْغَِة حل ََ َِ َو ِا

ْ
حل

يَْت  ََدا ي َي َكَمي  ََ َ
ْ
ِ  ِمْن حْ

ْ
ََّق قَغ َبَِد َو

ْ
ِج َوحل

ْ
ِ  نَِميِع حِاغ

ْ
َِْسْل قَغ يِل حلغاُهما ح جا حلا

�َِس َو�َ  ْ�يََ  ِمْن حلا
َ ْ
ََ حأل ي َيَي َكَمي نَيَعْدَت َ�ْ�َ حِاْو ََ يِعْد نَيِْ� َو�َْ�َ َخ

َمْاَرعِ 
ْ
ثَِم َوحل

ْ
َمأ
ْ
َكَسِل َوحل

ْ
ُعوُذ نَِك ِمْن حل

َ
ُّ أ

ُهما إِ
َِ حلغا َمْاِر

ْ
ِو َوحل َمْقِ

ْ
روحه  »حل

 .حلخيري ومسغم
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‘‘েহ আ�াহ! আিম আপনার কােছ জাহা�ােমর েফতনা ও আযাব 
হেত, কবেরর েফতনা ও কবেরর আযাব হেত, ঐ�েযষযর েফতনার 
অিন� এবং দািরে�র েফতনার অিন� হেত আেয় �াথষনা করিছ্ 
েহ আ�াহ! আিম আপনার কােছ দা�ােলর েফতনার অিন� েথেক 
আেয় চাই্ েহ আ�াহ! আপিন আমার অঅরেক বরফ ও 
িশিশেরর পািন িদেয় ধুেয় িদন্ আর আমার অঅরেক পাপ েথেক 
এমনভােব পির�ার কের িদন েযভােব সাদা কাপড়েক ময়লা 
েথেক পির�ার করা হয়্ আমার ও আমার পােপর মেধয দূর�  
 তরী কের িদন, েযভােব পূবষ ও পি�েমর মেধয দূর�  তরী 
কেরেছন। েহ আ�াহ! আিম আপনার কােছ অলসতা,পাপাচার ও 
ঋণভার হেত আেয় �াথষনা কির্ [ বুখারী ও মুসিলম ] 

» َِ ُعوُذ نَِك ِمْن َعَذح
َ
َهَرِع َوأ

ْ
ُْبِ َوحل

ْ
َكَسِل َوحْ

ْ
َعْجِز َوحل

ْ
ُعوُذ نَِك ِمْن حل

َ
ُّ أ ُهما إِ

حلغا
َمَميِت 

ْ
َمْحيَي َوحل

ْ
ُعوُذ نَِك ِمْن فِتْغَِة حل

َ
َدْبِ َوأ

ْ
 .روحه حلخيري ومسغم. »حل

‘‘েহ আ�াহ! আিম আপনার কােছ আেয় �াথষনা কির অামতা ও 
অলসতা হেত, কাপুুষতা ও অশীিতপর বৃ�াব�া ও কৃপণতা 
হেত্ আিম আপনার কােছ আেয় চাই কবেরর আযাব হেত এবং 
জীবন ও মরেনর েফতনা হেত্’’ [বুখারী ও মুসিলম ] 

َدَضيِع وََشَميرَِة «
ْ
َديِع وَُسوِع حل ََالِع وََدرَِا حلشا ُعوُذ نَِك ِمْن َجْهِد حلْ

َ
ُّ أ

ُهما إِ
حلغا
عْ 
َ ْ
 .روحه حلخيري ومسغم. »َدحعِ حأل

‘‘েহ আ�াহ ! আিম আপনার কােছ কিঠন মুিসবত, চরম ক�, 
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দুভষাগয ও শ�েদর মনতুি� েথেক আেয় �াথষনা করিছ।’’ [বুখারী 
ও মুসিলম ] 

ْصِغْ  ِل ُدَْيَيَي حلاِت «
َ
ْمِري َوأ

َ
ِي ُيَو ِعْوَمُة أ

ا
ْصِغْ  ِل ِد ِ� حي

َ
ِ�يَهي حلغاُهما أ

 َخْ�ٍ 
ّ ُُ َيَيَة ِزَ�يَدًة ِل ِف 

ْ
ْصِغْ  ِل آِخَرِي حلاِت ِ�يَهي َمَعيِدي َوحْجَعْل حل

َ
ِْ َوأ َمَعي

 ّ ََ  ّ ُُ َموَْت َرحَحًة ِل ِمْن 
ْ
 .روحه مسغم. » َوحْجَعْل حل

‘‘েহ আ�াহ ! আমার জনয আমার �ীনেক সিঠক কের িদন যা 
আমার কাজ কেমষর িনরাপ্ািবধায়ক্ আর আমার জনয আমার 
দুিনয়ােক সিঠক কের িদন যােত রেয়েছ আমার জীিবকা্ আমার 
জনয আমার আিখরাতেক ও  � কের িদন যার িদেক হেব আমার 
�তযাবতষন্ আমার জীবনেক �েতযক কলযাণকর কােজ বৃি� 
কুন এবং আমার মৃতুযেক সকল অিন�তা েথেক আরাম লােভর 
উপায় কের িদন’’। [মুসিলম] 

» َِ ِا
ْ
َعَفيَف َوحل

ْ
َّّق َوحل ُهَدى َوح

ْ
لَُك حل

َ
ْسأ
َ
ُّ أ ُهما إِ

 .روحه مسغم. »حلغا

‘‘েহ আ�াহ! আিম আপনার কােছ েহদায়াত, তাকওয়া, চািরবক 
পির ি� ও অভাবমুি্ �াথষনা কির।’’  [ মুসিলম ] 

نَْت «
َ
ِِ َاْدَوحَيي َوَزّ�َهي أ ََْف َيي حلغاُهما حلغاُهما آِت 

َ
نَْت َوِلَّهي َوَمْوال

َ
َيي أ َخْ�ُ َمْن َزها

ٍم الَ 
ْ
ُعوُذ نَِك ِمْن ِعغ

َ
ُّ أ ََْفٍس الَ  إِ  َ�َْشُع َوِمْن 

َ
ٍب ال

ْ
�َْشعَُع َوِمْن  َ�غَْفُع َوِمْن قَغ

َُ لََهي َدْعَوٍة الَ   .روحه مسغم. »�ُْستََجي

‘‘েহ আ�াহ! আমার আাােক �দান কুন তাকওয়া এবং এেক 
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পির � কুন্ আপিনই সেবষা্ম পির �কারী, আপিনই এর 
অিভভাবক ও মুিনব্ েহ আ�াহ! আিম আপনার কােছ আেয় 
�াথষনা করিছ এমন ইলম েথেক যা উপকারী নয় এবং এমন 
হদয় েথেক যা িবনয়াবনত হয় না ও এমন েদা‘আ’ েথেক যা 
কবুল হয়না’’। [মুসিলম ] 

» ُّ ُهما إِ
يِع  حلغا َّوِل َلِ�يَِتَك َوفَُجيَعِة نِْدَمتَِك وََجِ

َ
ُعوُذ نَِك ِمْن َزَوحِل نِْعَمِتَك َوو

َ
أ

َك  َِ  .روحه مسغم. »َسَخ

‘‘েহ আ�াহ ! আিম আপনার কােছ আেয় চাই আপনার েনয়ামত 
িবলু� হওয়া েথেক, আপনার েদয়া সু�তা পিরবিতষত হওয়া েথেক, 
আকি�ক আপনার শাি� আপিতত হওয়া েথেক এবং আপনার 
সকল ে�াধ েথেক্’’[ মুসিলম ] 

ْ َميِلْ « ِِ
ْ
ر
َ
ِ  حلغاُهما أ

َ
يْتَ ْي ، َوَول ََ َْ

َ
ْ َرَ َطيَعِتِك َوَ�يرِْا ِل ِ�يَمي أ ِْ

َ ِطْل َحيي
َ
ِ�، َوأ

ِفْر ِلْ  َْ ، َوح ْ ِِ َم
ََ ْحِسْن 

َ
 .»ِوأ

‘‘েহ আ�াহ! আমার স�দ ও সঅানািদ বািড়েয় িদন্ আপিন যা 
আমােক িদেয়েছন তােত আমার জনয বরকত িদন্ আপনার 
আনুগেতযর উপর আমার জীবনেক দী ষািয়ত কুন্ আমার 
আমল সু�র কুন ও আমােক ামা কুন্’’ 

[�থমাংশ বুখারী ও মুসিলেম আেছ এবং েশষাংেশ আেছ বুখারীর 
আল-আদাব আল- মুফরােদ ও িতরিমযীেত] 
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َ إِ ال«
َ
َعِظيُم ال إِل

ْ
ُ حل َا َِغيمُ  ح

ْ
َ إِال ،حل

َ
َعِظيمِ  ال إِل

ْ
َعْرِش حل

ْ
َّ حل ُ َر َا َ إِ  ،ح

َ
ُ الال إِل َا  ح

َكِر�مِ 
ْ
َعْرِش حل

ْ
َّ حل رِْض َوَر

َ
َّ حأل َمَوحِت َوَر َّ حلسا  .روحه حلخيري ومسغم »َر

‘‘সহনশীলতার অিধকারী মহান আ�াহ ছাড়া �কৃত েকান ইলাহ 
েনই্ আরেশর মহান অিধপিত ছাড়া সিতযকার েকান ইলাা েনই। 
আসমান সমূহ ও যমীেনর মািলক এবং আরেশর স�ািনত 
অিধপিত ছাড়া �কৃত েকান ইলাা েনই্’’[ বুখারী ও মুসিলম ] 

حص رحتك أرجو فال ر�غ� إف نفِ طرفة ع�، وأصغ  ل شأُ كه، «
�ه. »ال � إال أنت  .روحه أنو دحود وأحد وحسغه حألليُ َو

‘‘েহ আ�াহ! আিম আপনার রহমত �তযশা কির্ অতএব েচােখর 
এক পলেকর জনযও আপিন আমােক আমার িনেজর উপর েছেড় 
েদেবন না। আর আপিন আমার সকল বযাপার সংেশাধন কের 
িদন। আপিন ছাড়া আর েকান �কৃত ইলাা েনই্’’ [আবু দাউদ, 
আহমাদ, আলবানী ও অনয অেনেক এেক হাসান বেলেছন্ ] 

َمتَِك نَيِصيَِت �ِيَِدَا َميٍض ِفا ُحْكُمَك َعْدٌل ِفا حلغاُهما «
َ
عِْدَا وَح�ُْن أ ََ عُْدَا َوح�ُْن  ََ  ُّ إِ

ْو 
َ
ِدَك أ

ْ
َحًدح ِمْن َخغ

َ
ْو َعغاْمتَُه أ

َ
لَُك نُِ�ّل حْسٍم ُيَو لََك َسمايَْت نِِه ََْفَسَك أ

َ
ْسأ
َ
ََُا أ قََضي

 
ْ
ْو حْستَأ

َ
َُه ِف كِتَينَِك أ

ْ
نَْزّ

َ
ِ  أ

ْ
ُدْرآَن رَ�ِيَع قَغ

ْ
َْعَل حل

َ
ْن َ

َ
َايِْب ِعغَْدَا أ

ْ
ِم حل

ْ
ثَرَْت نِِه ِف ِعغ

ََ َيّ�  ِِ وَذََيي روحه أحد وحلي�م، وحسغه حنن حجر  »َونُوَر َصْدرِي وَِجَالَع ُحْز
 .وصححه حأللُي

‘‘েহ আ�াহ! আিম আপনার বা�া এবং আপনার বা�া ও বা�ীর 
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সঅান্ আপনার হােতই আমার ভাগয আপনার হকুম আমার উপর 
কাযষকর হেয়েছ্ আপনার ফয়সালা আমার োেব নযায়স�ত্ 
আপনার সকল নােমর অসীলায় আপনার কােছ �থষনা কির, েয নােম 
আপিন িনেজেক নামকরণ কেরেছন অথবা েয নাম আপিন তীয় �ে� 
নািযল কেরেছন িকংবা আপনার সৃি� কাউেক তা িশিখেয়েছন, বা 
েকান আপনার কােছ গােয়বী এেলেম তা েগাপন কের েরেখেছন- 
আপিন কুরআনেক আমার হদেয়র মধযমিণ কের িদন, এেক আমার 
বুেকর েজযািত, আমার দু:েখর িনরসন ও আমার দুি�অার অবসান 
কের িদন্’’ [আহমাদ, হােকম, ইবেন হাজার এেক হাসান বেলেছন 
এবং আলবানী  � বেলেছন।] 

» ّ ََ ّْف قُغُو�َغَي َرَ َطيَعِتَك حلغاُهما ُم َّ  َِ ُدغُو
ْ
 .روحه مسغم. » َف حل

‘‘েহ আ�াহ! অঅকরন সমূেহর পিরবতষন সাধনকারী ! আপিন 
আমার অঅরেক আপনার আনুগেতযর িদেক িফিরেয় িদন্’’ 
[মুসিলম] 

ِي َوِمْن «
ََ ّ نَ ََ ّ َسْمِو َوِمْن  ََ ُعوُذ نَِك ِمْن 

َ
ُّ أ ُهما إِ

ّ حلغا ََ ُِ َوِمْن  ّ لَِسي
ََ 

 ِّ ّ َمِغ ََ ِ  َوِمْن 
ْ
 .روحه أنو دحود وحليسيو وحلممذي وصححه حألليُ »قَغ

‘‘েহ আ�াহ! আিম আপনার কােছ আেয় �াথষনা কির আমার 
কেণষর অিন�তা েথেক, আমার দৃি�র অিন�তা েথেক, আমার 
িজহবার অিন�তা েথেক, আমার হদেয়র অিন�তা েথেক ও 
আমার বীেযষর েয েকান অিন�তা েথেক্’’ [আবু দাউদ, নাসা‘য়ী 
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ও িতরিমযী্ আলবানী এেক সহীহ বেলেছন] 

ْيَوحعِ «
َ ْ
َميِل َوحأل َْ

َ ْ
ْخَالِو َوحأل

َ ْ
ُعوُذ نَِك ِمْن ُمغَْكَرحِت حأل

َ
ُّ أ

ُهما إِ
روحه  »حلغا

 .حلممذي وحنن حعين وحلي�م وحلَبحُ

‘‘েহ আ�াহ! আিম আপনার কােছ আেয় �াথষনা করিছ চিরব, 
আমল ও �বৃি্র অনযায় সমূহ েথেক্’’ [িতরিমযী, ইবেন 
িহববান, হােকম, তাবারানী] 

» �ّ ََ ُف  َْ َعْفَو فَي
ْ
ّب حل ِ

ُ
ُفَو َكِر�ٌم و َُ ُهما إِناَك 

 .روحه حلممذي »حلغا

‘‘েহ আ�াা ! িন�য়ই আপিন ামাশীল উদার, আপিন ামা করা 
পছ� কেরন্ অতএব আপিন আমােক ামা কুন।’’ [িতরিমযী 
] 

حص إُ أسألك فعل حْ�حت، و ررا حلغكرحت، و حب حلسيك�، و أن «
رافر ل، و ررح�، و إذح أردت فتغة قوع فتوف� َ� مفتون، و أسألك حعك 

حلممذي و  روحه أحد و. »و حب من بعك، وحب عمل  در�� إف حعك
 .حلي�م

‘‘েহ আ�াা! আিম আপনার কােছ �াথষনা কির উ্ম কাজ সমূহ 
করা, অনযায় পিরতযাগ করা এবং িমসকীনেদরেক ভালবাসার 
তাওফীক লােভর, আর এটা েয, আপিন আমােক ামা কের 
েদেবন এবং রহম করেবন্ আপিন যখন িকছু েলােকর েফতনা 
চান, আমােক তখন েফতনাহীন অব�ায় মৃতুয িদন্ আিম �াথষনা 
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কির আপনার ভালবাসা, আপিন যােক ভালবােসন তার ভালবাসা 
এবং এমন আমেলর ভালবাসা যা আমােক আপনার ভালবাসার 
কােছ েপৗেছ েদয়্’’ 

لجغه و آجغه، مي عغمت مغه ومي لم أعغم، و : حص إُ أسألك من حْ� كه«
مي لم أعغم، حص إُ لجغه و آجغه، مي عغمت مغه و: أعوذ نك من حلق كه

أسألك من خ� مي سألك ععدا و نييك، و أعوذ نك من َ مي لذ مغه 
ععدا و نييك،  حص إُ أسألك حْغة، و مي قَر إلهي من قول أو عمل، و 
أعوذ نك من حوير ومي قَر إلهي من قول أو عمل، و أسألك أن َعل ُ 

حد و حلي�م و صححه و وحفده روحه حنن ميجه و أ. »قضيع قضيته ل خ�حً 
   .حيي 

‘‘েহ আ�াহ! আিম আপনার কােছ বতষমান ও ভিবষযেতর সকল 
কলযাণ �াথষনা করিছ, এসেবর যা আমার জানা রেয়েছ এবং যা 
আমার জানা েনই সবই চাই্ আিম আপনার কােছ বতষমান ও 
ভিবষযেতর সকল অিন� হেত আেয় চাই, এর যা আমার জানা 
রেয়েছ এবং যা জানা েনই, েস সব েথেক্ েহ আ�াহ! আিম 
আপনার কােছ �াথষনা করিছ েস কলযাণ যা আপনার বা�া ও নবী 
আপনার কােছ েচেয়েছন। আিম েস অিন� েথেক আপনার কােছ 
আেয় চাি� যা েথেক আপনার বা�া ও নবী আপনার কােছ 
আেয় েচেয়েছন্ েহ আ�াা! জা�াত এবং েয কথা িকংবা কাজ 
জা�ােতর কােছ েপৗেছ েদয় আিম তা আপনার কােছ �াথষনা 
করিছ্ আর জাহা�াম এবং েয কথা িকংবা কাজ জাহা�ােমর 
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কােছ েপৗেছ েদয় আিম তা হেত আপনার কােছ আেয় চাই। 
আপিন যা িকছু আমার জনয িনধষারণ কেরন তা েযন আমার জনয 
কলযাণকর কেরন েস কামনা আিম আপনার কােছ করিছ্’’ 
[ইবেন মাজাহ] 

حص ححفظ� نيإلسالع قيئميً، وححفظ� نيإلسالع قيعدحً، وححفظ� «
نيإلسالع رحقدحً، وال �شمت   عدوحً، وال حيسدحً، حص إُ أسيلك من ُ 

أخرجه حلي�م و . »و أعوذ نك من ُ َ خزحئغه نيدا خ�خزحئغه نيدا،
  .صححه و وحفده حيي 

‘‘েহ আ�াা! দাঁড়ােনা অব�ায় ইসলাম �ারা আমােক েহফাযত 
কুন, বসা অব�ায় ইসলাম �ারা আমােক েহফাযত কুন এবং 
শয়ন অব�ায় ইসলাম �ারা আমােক েহফাযত কুন্ েকান শ� 
ও িহংসুকেক আমার �ারা তু� করেবন না্ েহ আ�াহ! আিম 
আপনার কােছ েস সকল কলযাণ �াথষনা করিছ যার ভা�ার 
আপনার হােত এবং েস সব অিন� েথেক আেয় চাি� যার 
ভা�ারও আপনার হােত্’’ [ হােকম এিট বণষনা কেরেছন, এেক 
সহীহ বেলেছন এবং যাহাবী তার সােথ একমত হেয়েছন ] 

حص حقسم وي من خشيتك مي وول نه نيغغي و ن� معيصيك، و من طيعتك «
ويئب حلنيي، و حص مي رعغاغينه جغتك، و من حلد� مي رهون نه عغيغي م

متعغي نأسميعغي، و أنويرني،و قوحرغي مي أحييتغي، و حجعغه حلوحرث مغي، وحجعل 
ثأرني ر من  غمغي، و حنَني ر من لدحني، وال َعل موييتغي ف د يغي، وال 
. »َعل حلنيي أرب يمغي،و ال معغ  عغمغي، و ال �سغ  عغيغي من ال  رحغي
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  .لي�م و صححه و وحفده حيي روحه حلممذي، و ح

‘‘েহ আ�াা! আমােদরেক এমন ভয়-ভীিত দান কুন য�ারা 
আমােদর ও আপনার নাফরমানীর মাঝখােন আপিন অঅরায় সৃি� 
কের েদেবন্ আর এমন আনুগতয দান কুন, য�ারা আপিন 
আমােদরেক আপনার জা�ােত েপৗেছ েদেবন্ আর এমন �তযয় 
দান কুন, য�ারা আপিন আমােদর উপর দুিনয়ার সকল 
িবপদাপদ সহজ কের েদেবন্ েহ আ�াা! আমােদরেক আমােদর 
কণষ, চাু ও শি্ �ারা উপকৃত কুন যতিদন আমােদরেক 
বাঁিচেয় রাখেবন্ আর এসবেক আমােদর অিধন� রাখুন্ যারা 
আমােদর উপর যুলুম কেরেছ তােদর উপর আমােদর �িতেশােধর 
বযব�া কুন্ যারা আমােদর শ�তা কের তােদর উপর 
আমেদরেক সাহাযয কুন্ আমােদর মুসীবতেক আমােদর �ীেনর 
মেধয িনপিতত করেবন না্ দুিনয়ােক আমােদর সবেচেয় বড় 
কামনার বস্ ও জােনর েশষ সীমা কের েদেবন না্ আর েয 
আমােদর �িত দয়া করেব না তােক আমােদর উপর আিধপতয 
দান করেবন না্’’ [িতরিমযী, হােকম, আর হােকম এেক সহীহ 
বেলেছন এবং যাহাবী এেত একমত হেয়েছন ] 

حص إُ  غمت نفِ  غميً كا�حً و ال  افر حينَو إال أنت، فيَفر ل «
  روحه حلخيري و مسغم. »مافرة من عغدا، و حرح� إنك أنت حلافور حلرحيم

‘‘েহ আ�াহ! আিম িনেজর উপর বহ যুলুম কেরিছ্ আপিন ছাড়া 
েকউই এসব পাপ ামা করেত পারেব না্ অতএব আপিন িনজগেণ 



 

83 
 

আমােক ামা কের িদন এবং আমােক দয়া কুন্ িন�য়ই আপিন 
ামাশীল ও দয়ালু ’্’ [বুখারী ও মুসিলম ] 

حص إني �سألك موجعيت رحتك، و عزحئم مافررك، وحلسالمة من ُ إثم، و «
أخرجه حلي�م و .  »من حويرحلاغيمة من ُ نر، و حلفوز نيْغة، و حوجية 

  .صححه و وحفده حيي 

‘‘েহ আ�াা! আিম আপনার কােছ �াথষনা কির আপনার রহমত 
এবং আপনার ামার িনি�ত উপকরণ, সকল পাপ েথেক 
িনরাপ্া, সকল পূেণযর অিধকারী, জা�াত লােভর সফলতা এবং 
জাহা�াম েথেক মুি্’’। [হােকম এেক সহীহ বেলেছন ও যাহাবী 
তার সােথ একমত হেয়েছন] 

ّا عغد كب س�، وحندَيع عمري« أخرجه . »حص حجعل أوسع رزقك 
 .حلي�م و صححه حألليُ

‘‘েহ আ�াহ! আমার বাধষেকযর এবং জীবেনর েশষমুহেতষ আমার 
উপর আপনার িরিযক �শ� কের িদন।’’ [হােকম বণষনা কেরেছন 
এবং আলবানী সহীহ বেলেছন্] 

روحه . »حص إُ أعوذ نك أن أَا نك و أني أعغم، و أستافرا لي ال أعغم«
  .أحد و صححه حألليُ

‘‘েহ আ�াহ! আিম েজেন েন আপনার সােথ িশকষ করা হেত 
আপনার আেয় চাি� আর আিম যা জািন না তা হেত আপনার 
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কােছ ামা �াথষনা করিছ্’’ [আহমাদ বণষনা কেরেছন আলবানী 
সহীহ বেলেছন্] 

روحه حنن ميجه و . »حص إُ أسألك عغميً نيفعيً ورزقيً طيعيً وعمًال متدعالً «
  .صححه حألليُ

‘‘েহ আ�াহ! আিম আপনার কােছ উপকারী জান, উ্ম ও হালাল 
িরিযক এবং �হণেযাগয আমল কামনা করিছ্’’ [ইবেন মাযাহ 
বণষনা কেরেছন, আলবানী সহীহ বেলেছন্] 

أسألك خ� حلسألة، و خ� حللع، و خ� حوجيح، و خ�حلعمل، و حص إُ «
خ�  حِوحَ، و خ�  حليية، و خ�  حلميت، و ثيت�، وثدل موحز��، و حدق 
إ ميُ، و حرفع درجيْ، و ردعل صالْ، حَفر خَيتت، وأسألك حلرجيت 

معه ، و أول و حلعّ من حْغة، حص إُ أسألك فوحر  حْ� و خوحرمه و جوح
حص إُ أسألك خ� مي آْ، .  ييره، و نيطغه، حلرجيت حلعّ من حْغة آم�

و خ� مي نَن و خ� مي  هر، وحلرجيت  و خ� مي أفعل، و خ� مي أعمل،
حص إُ أسألك أن ررفع ذكري، و رضع وزري، و روغ  . حلعّ من حْغة آم�

غور قغ ،و رافر ل ذن ، و أسألك أمري،و رَهر قغ ،و وون فرج،و ر
حص إُ أسألك أن رعيرا ف نفِ، و ف . وحلرجيت حلعّ من حْغة آم�

سمو و ف نَي، و ف روي، و ف َخغ،،و ف ُخغُ،،و ف أيِ، و� �ييي، 
.  »و� ويْ،و ف عمِ، فتدعل حسغيْ، أسألك وحلرجيت حلعّ من حْغة آم�

   .ي�م و صححه و وحفده حيي أخرجه حل

‘‘েহ আ�াহ! আিম আপনার কােছ উ্ম �� কির, উ্ম েদা‘আ, 



 

85 
 

উ্ম সফলতা, উ্ম আমল, উ্ম সওয়াব, উ্ম জীবন, উ্ম 
মৃতুয চাই্ আমােক অিবচল রাখুন, আমার পা�াসমূহ ভাির কুন, 
আমার ঈমান বা�বািয়ত কুন, মযষাদা সুউ� কুন, নামায কবুল 
কুন, আমার গনাহ মাফ কুন্ আর জা�ােত সুউ� মযষাদা 
আিম আপনার কােছ কামনা করিছ্ েহ আ�াহ আিম আপনার 
কােছ কামনা কির  ুর কলযাণ, েশেষর কলযাণ ও সািবষক 
কলযাণ, �থম কলযাণ, �কাশয ও অ�কাশয কলযাণ আর জা�ােতর 
সুউ� মযষাদা্ েহ আ�াহ আপিন কবুল কুন। েহ আ�াহ আিম 
যা িনেয় আিস, যা কির ও যা আমেল েনই এ সেবর কলযাণ 
আপনার কােছ কামনা কির্ আেরা কামনা কির যা েগাপন থােক 
তার কলযাণ, যা �কািশত হয় তার কলযাণ এবং জা�ােতর সুউ� 
মযষাদা্ েহ আ�াহ আপিন কবুল কুন। েহ আ�াহ! আিম চাই 
আপিন আমার �রণেক সুউ� কুন, আমার পাপ মুেছ িদন, 
আমার বযাপাের সুরাহা কুন। আমার অঅর পিবব কুন, 
আমার গ��ান েহফাযত কুন, আমার অঅর আেলািকত কুন, 
আর আমার পাপ ামা কুন্ এটা আিম কামনা করিছ, আর 
আপনার কােছ চাই জা�ােত সুউ� মযষাদা সমূহ্ েহ আ�াহ! 
কবুল কুন। েহ আ�াহ! আপনার কােছ চাই আপিন আমার 
আাােক বরকতময় কুন, বরকত িদন আমার েবেণ, দৃি�েত, 
রেহ, সৃি�েত, চিরেব, পিরবার-পিরজেন, জীবেন, মৃতুযেত, 
কােজকেমষ, সুতরাং আমার েনক কাজসমূহ কবুল কুন। এটা 
আিম কামনা করিছ, আর আপনার কােছ চাই জা�ােত সুউ� 
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মযষাদা সমূহ্’’[হােকম বণষনা কেরেছন এবং সহীহ বেলেছন আর 
যাহাবী তা সমথষন কেরেছন্] 

حص متع� ،سمو، و نَي، وحجعغهمي حلوحرث م�، وحنَِ ر من «
أخرجه حلممذي، و حلي�م و صححه و وحفده . » غم�، وخذ مغه ناأري

 .حيي 

‘‘েহ আ�াহ! আমােক আমার েবণ ও দৃি�শি্র মাধযেম উপকৃত 
কর এবং আমার পা হেত এ দুেয়র উ্রািধকারী  তরী কর্ 
আর েয আমার উপর অনযায় কেরেছ তার উপর আমােক সাহাযয 
কর এবং তার েথেক আমার �িতেশাধ �হণ কর্’’[িতরিমযী 
এবং হােকম বণষনা কেরেছন এবং সহীহ বেলেছন, যাহাবী তা 
সমথষন কেরেছন্] 

. »وال فيض  يَ� �ز حً و ميتة سو�ة، و مردحص إُ أسيلك عيشة ندية، «
 .أخرجه حلرحر ف حلزوحئد و حلَبحُ

‘‘েহ আ�াহ! আিম েতামার কােছ ত� সু�র জীবন যাপন, 
তাভািবক মৃতুয এবং অপমান ও লাানাহীন �তযাবতষন কামনা 
করিছ্’’[বাযযার এিট যাওয়ােয়েদ বণষনা কেরেছন এবং 
তাবারানীও্] 

ر �مد و ر آل �مد كمي صغيت ر إنرحييم و ر آل إنرحييم  حص صل
حص نيرا ر �مد و ر آل �مد كمي نير�ت ر إنرحييم . إنك حيد �يد
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 و ر آل إنرحييم إنك حيد �يد

েহ আ�াহ! আপিন সালাত বষষণ কুন মুহা�াদ ও তাঁর পিরবার 
বেগষর উপর েযভােব তা কেরেছন ইবরাহীম ও তাঁর পিরবার 
পিরজেনর উপর, িন�য়ই আপিন �শংিসত ও মযষাদা স��্ েহ 
আ�াহ! আপিন বরকত দান কুন মুহা�াদ ও তাঁর পিরবার 
বেগষর উপর েযভােব তা কেরেছন ইবরাহীম ও তাঁর পিরবার 
পিরজেনর উপর, িন�য়ই আপিন �শংিসত ও মযষাদা স��্ 
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