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ভূ িমকা
িবসিম�ািহর রাহমািনর রাহীম
সকল �শংসা আ�াহ তা‘আলার, িযিন আমােদর জনয্ ইসলামেক
দীন িহেসেব পছ� কেরেছন এবং বাইতু�াহর হজ  ফরয 
কেরেছন। সালাত ও সালাম সৃ ি�র েসরা েসই মহামানেবর ওপর,
যােক  িতিন িহদায়ােতর  দূ ত  িহেসেব আমােদর কােছ ে�রণ
কেরেছন। শাি� বিষর্ত েহাক তাঁর পিরবা-পিরজন, স�ী-সাথী ও 
অনাগত সকল অনু সািরর ওপর।
হজ  িব� মুসিলেমর  িমলনেমলা। এ এক  িবশাল ও মহিত 
সমােবশ। ভাষা, বণর, েদশ ও  �ভাব-�কৃিতর  িভ�তা  সে�ও 
এখােন দু িনয়ার  নানা  �াে�র মানু ষ এক মহৎ ইবাদেতর  লেক্ষ
একি�ত হয়। এিট একিট আি�ক, ৈদিহক, আিথর্ক ও েমৗিখক
ইবাদত। এেত সামািজক ও ৈবি�ক, দাওয়াহ ও �চার এবং িশক্ষ
ও  সং�ৃ িতর  নানা  িবষেয়র  সমাহার  ঘেট। তাই  এর যাবতীয় 
িনয়ম-কানু ন ও  িবিধ-িবধান স�েকর্

জ্ঞাত হওয়া এবং 

সিঠকভােব পালন করা একা� �েয়াজন। মূ লত এসেবর মাধয্েমই
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হাজী  সােহবান সিঠক  অেথর্ তােদর হজ পালন করেত পারেবন।
েপৗছেত পারেবন তােদর মূ ল লেক্ষয্। কাি�ত েস লেক্ষয্ ে
েক্ষে� তােদরেক সহায়তা �দােনর জনয্ই আমােদর এ �য়া
আমরা কতটুকু সফল হেয়িছ, তা  িবচােরর  ভার  িবজ্ঞপাঠকেদ
ওপর।
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বইিটর  আেদয্াপা� জুেড় আেছ বাংলােদশ চয্ািরেটবল এ� িরসাচ
ফাউে�শন (BCRF) -এর  গেবষণা পিরষদ ও  স�াদকম�লীর 
একা� িন�া ও  �েমর  �াক্ষর। এছাড়াও গেবষণার িবিভ� পযর্া
যােদর সহেযািগতা আমােদরেক ঋণী কেরেছ তারা হেলন, মাওলানা 
আসাদু �ামান,
ওয়ালীউ�াহ,

মাওলানা জােকরু�াহ আবুল খােয়,

ভাই 

ঢাকা  িব�িবদয্ালেয়র আরবী িবভােগর ছা�

কামারু�ামন শামীম, েমাহা�াদ জুনােয়দ, উে� হানী ও আ�ু �াহ 
আল মামুনসহ  েবশ ক’জন েমধাবী মুখ। িবজ্ঞজনেদর পরামশর্
সি�য় অংশ�হণও আমােদরেক অেনকাংেশ ঋণী কেরেছ।
যার পৃ�েপাষকতা ও  সািবর্ক সহেযািগতায় বইিট �কােশর মুখ
েদখেত যাে�, িতিন হেলন ঢাকা ও  চ��াম  �ক  এ�েচে�র 
স�ািনত সদসয্ জনাব িমনহাজ মা�ান ইমন। িতিন ও তাঁর ব�ু
জনাব নাঈমসহ  সংি�� সকেলর কােছ আমরা কৃতজ্ঞ। আ�া
তা‘আলা তােদরেক সকলেক উ�ম �িতদান িদন।  
বাংলােদশ চয্ািরেটবল এ� িরসাচর্ ফাউে�শ(BCRF)
সূ িচ
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সফেরর দু ‘আ
হজ-উমরার িবিধ-িনেষধ জানা ওয়ািজব েকন
হজ-উমরার সংজ্
হজ ও উমরার ফযীলত
হেজর �কারেভদ
ইহরােমর সু �তসমূ হ
উমরা
�থম. ইহরাম :
ি�তীয়. ম�ায় �েবশ :
তৃতীয়. মসিজেদ হারােম �েবশ :
চতুথর. বাইতু�াহর তাওয়াফ :
প�ম. সা‘ঈ :
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ষ�. মাথার চুল েছাট বা মু�ন করা  :
৮ িযলহজ : ম�া েথেক িমনায় গমন
৯ িযলহজ : আরাফা িদবস
আরাফায় গমন ও অব�ান
মুযদািলফায় রাত যাপন
মুযদািলফার পেথ রওয়ানা
মুযদািলফায় করণীয়
মুযদািলফায় উকূেফর হুকু
িযলহেজর দশম িদবস
দশম িদবেসর ফজর
১০ িযলহেজর অনয্ানয্ আ
১. �থম আমল : জামরাতুল আকাবায় ক�র িনেক্ষ
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ি�তীয় আমল : হাদী তথা পশু যেবহ কর
তৃতীয় আমল : মাথা মু�ন বা চুল েছাট করা 
চতুথর্ আমল: তাওয়ােফ ইফাযা এবং হেজর সা‘ঈ
ঋতুবতী মিহলার তাওয়ােফ ইফাযা  
চারিট আমেল ধারাবািহকতা রক্ষার িবধা
ইহরাম েথেক হালাল হওয়ার �ি�য়া
১০ িযলহেজর আেরা িকছু আমল
িমনায় রাত যাপেনর িবধান
আইয়ামুত-তাশরীক তথা ১১, ১২ ও ১৩ তািরখ
১১ িযলহেজর আমল
১২ িযলহেজর আমল
মুতা‘আে�ল হাজী সােহবেদর করণীয়
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মুতা’আখেখর হাজী সােহবেদর জনয্১৩ িযলহেজর করণীয়
িবদায়ী তাওয়াফ
এক নজের হজ-উমরা
এক নজের তামা�ু  হজ
হেজর পিরসমাি�
মদীনার িযয়ারত
মদীনা িযয়ারেতর সু �ত তরীকা
মদীনার ফযীলত 
মসিজেদ নববীর ফযীলত
মসিজেদ নববীেত �েবেশর আদব
রাসূ লু�াহ  ﷺও তাঁর সাহাবী�েয়র কবর িযয়ারত
মদীনায় েযসব জায়গা িযয়ারত করা সু �ত
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মসিজেদ িকবলাতাইন

� ا ِ ﻤ ْ َ لﺮَّ
ﻴﻢ
ﷲ ﺮَّﺣ ِﻦ ِﺣ ِ
হেজর সফর
সফেরর দু ‘আ
 যখনﷺ আবদু �াহ ইবন উমর রা. েথেক  বিণর্, রাসূ লু�াহ
সফেরর উে�েশয্ উেটর িপেঠ আেরাহণ করেত, তখন বলেতন,
َ
َ
ﺎ ﻛُﻨَّﺎ ﻪﻟُ
»ﺮﺒَُ ،اﷲُ أَ�ْﺮﺒَُ ،اﷲُ أَ�ْﺮﺒَُُ ،ﺒ
ﺎ ﻫَﺬ َ
ا وَﻣ
ﺳْ ﺤﺎن َاﺬﻟِيْ ﺳَﺨَّﺮَ ﻨﻟََ
ْ
َﻤُﻨْﻘَﻠِ
ﺴْﺄ ُﻚ ْ َ َﺬَا 
 ﻲﻓ َﺳﻔ ِ �ِﺮ اﻟﺮﺒَِّ واﺘﻟَّﻘﻮى،
َّﺎ إﻰﻟَ ر�ِّﻨَﺎل ﺒُﻮن ،اﻟَّﻠﻬُﻢَّ إِﻧَّﺎ �َ ل َ ِ
ِ�ْ ،و ِ�ﻧ ِ
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َ  ا،
ﻋ َﻠَﻴْﻨﺎ ﺳَﻔَﺮَﻧﺎ ﻫَﺬَا و
َ ْ اﻟَّﻠﻬُﻢَّ أﻧ،ّﺎ ﺑُﻌﺪَه
 َ ﻤَﻞِ ﻣﺎ
ﺖ
َاﻃْﻮِﻋﻨ
 اﻟْﻌ ﺗَﺮْﻰﺿَ ﻟّﻠﻬُﻢَّ ﻫﻮِّن
َِ ﻴْﻔَﺔُ ﻲﻓ
َ
ﺜ
 اﻟَّﻠﻬُﻢَّ إِ�ِّْ أَﻋُﻮْذُ ﺑِﻚَ ﻣِﻦْ وَ� َْﺎءِ الﺴَّ ﻔ ِﺮ،ِاﻷَﻫْﻞ
ِ وَاﺨﻟْﻠ،ِﺐُ ﻲﻓ الﺴَّﻔَﺮ
َْ
َْ ْ
َ َ َِ الْﻤَﻨْﻈ
.«ﺎل واﻷﻫ ِﻞ
َ
و�ﺂﺑ
ِ
ِ  وَﺳُﻮءِ الﻤُﻨْﻘَﻠَﺐِ ﻲﻓ الﻤ،ﺮ
(আ�াহু আকবা,

আ�াহু আকবা,

আ�াহু আকবার।

সু বহানা�াযী  সাখ্খারা লানা হাযা ওয়ামা কু�া  লাহূ  মুকিরনী;
ওয়া ই�া ইলা রিববনা লামুনকািলবূ ন। আ�াহু�া ই�া নাসআলুকা
িফ সাফািরনা হাযাল-িবরর্ ওয়াত-তাকওয়া, ওয়া  িমনাল আমািল
মা-তারদা। আ�াহু�া হাওিয়ন‘আলাইনা সাফারানা হাযা ওয়াতিব
‘আ�া  বু‘দাহু। আ�াহু�া আনত-সােহবু িফস-সাফাির, ওয়াল
খালীফাতু িফল আহিল। আ�াহু�া

ই�ী আউযুিবকা িমন

ওয়া‘ছাইস সাফাির ওয়া কাআবািতল মানযাির ওয়া  সূ ইলমুনকালািব িফল মািল ওয়াল আহিল।)
‘আ�াহ মহান। আ�াহ মহান। আ�াহ মহান। পিব� েসই মহান
স�া, িযিন আমােদর জনয্ এেক বশীভূত কেরেছ, যিদও আমরা 
এেক  বশীভূ ত করেত  সক্ষ ম িছলাম না। আর আমরা অবশয
িফের যাব আমােদর রেবর  িনকট। েহ  আ�াহ, আমােদর  এ
সফের আমরা আপনার িনকট �াথর্না কি সৎকাজ ও তাকওয়ার 
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এবং এমন আমেলর যােত  আপিন স�� হন। েহ  আ�াহ,
আমােদর জনয্ এ সফর সহজ করুন এবং এর দূর� কিমে
িদন। েহ  আ�াহ, এ সফের  আপিনই  আমােদর  সাথী  এবং
পিরবার-পিরজেনর  আপিনই ত�াবধানকারী। েহ  আ�াহ, আমরা 
আপনার  আ�য়  �াথর্না করিছ সফেরর ক� ও অবািত  দৃ শয্
েথেক এবং স�দ ও পিরজেনর মেধয্ ম� �তয্াবতর্ন েথ’
আর  সফর  েথেক  িফেরও রাসূ লু�াহ   ﷺউপেরা� দু ‘আগুেলা
পড়েতন এবং সােথ এ অংশিট েযাগ করেতন :

َ ُ َ
َ َ
«ﺎﻣ ُﺪ ْو َن
ِ  ل ِ َ �ﺮِﺑِﻨﺎ ﺣ، ﺎﻋﺑِﺪ ْون،َ ﺗَﺎﺋِﺒُﻮْن،َ»ﺋِﺒُﻮْن
(আেয়বূ না, তােয়বূ না, আেবদূ না, িল রািববনা হািমদূ ন)।
‘আমরা  আমােদর রেবর উে�েশয্ �তয্াবতর্নক, তওবাকারী,
ইবাদতকারী ও আমােদর রেবর �শংসাকারী।’ 1
0F

1

. মুসিলম : ১৩৪২।  
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হজ-উমরার িবিধ-িনেষধ জানা অবশয্ কতর্ েকন?
�েতয্ক মুসিলেমর ওপর ইসলামী জ্ঞান অজর্ন করা ফরয।
�েয়াজনীয় মুহূেতর্র

জ্ঞান অজর্ন করা িবেশষভােব।

বয্বসায়ীর জনয্ বয্বসা সং�া� ইসলামী ি-িবধান জানা ফরয।
কৃষেকর জনয্ কৃিষ  সং�া� ইসলােমর যাবতীয় িনেদর্শনা জান
ফরয। েতমিন ইবাদেতর  েক্ষে�ও সালাত কােয়মকািরর জন
সালােতর যাবতীয় মাসআলা জানা  ফরয। হজ পালনকািরর জনয্
হজ সং�া� যাবতীয় মাসআলা জানা ফরয।
�চুর অথর্ বয্য় ও শারীিরক ক� সহয্ কের হজ েথেক েফরার 
যিদ আেলেমর কােছ িগেয়  বলেত হয়, ‘আিম  এই  ভুল কেরিছ,
েদখুন েতা  েকান পথ করা যায়  িক-না’, তেব তা  দু ঃখজনক  ৈব
িক। অথচ তার ওপর  ফরয  িছল, হেজর  সফেরর পূ েবর্ই এ
স�েকর্ সিঠক জ্ঞান অজর্ন করা। ইমাম বুখার. তাঁর রিচত 
সহীহ �ে�র একিট পিরে�দ-িশেরানাম কেরেছন এভােব :
َ
َ  ُْ ﻪ
ُّ
َ َْ َ ْ َْ ََْ ُْ ْ
{َ�ّ ا
َ }ْﻠَﻢ �َﻧَّ ﻻ إِﻪﻟََ إِﻻ: ِﻘَﻮْلِ اﷲِ �َﻌَﺎﻰﻟ.ﺑﺎب اﻟ ِﻌﻠﻢ �ﺒﻞ اﻟﻘﻮ ِل واﻟﻌﻤ ِﻞ
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(এ অধয্ায় ‘কথা ও কােজর  আেগ জ্ঞান লাভ করার িবষ’;
কারণ আ�াহ তা‘আলা  বেলন, ‘সু তরাং তুিম  ‘েজেন রােখা’ েয,
িতিন ছাড়া েকান ইলাহ েনই)। ইমাম বুখারী রহ. এখােন কথা ও 
কােজর আেগ ইলম তথা জ্ঞানেকই অ�ািধকার িদেয়েছন। তাছাড়
রাসূ লু�াহ  ﷺেথেক সহীহ হাদীেস বিণর্ত হেয়েছ:
ُ َ ََ َّْ ْ ُ ُ
«ﺎﺳﻜ�ﻢ
ِ »ﺧﺬوا ﻋ ِ� ﻣﻨ
‘েতামরা আমার কাছ েথেক েতামােদর হজ ও উমরার িবিধ-িবধান
িশেখ নাও।’ 2 এ হাদীস েথেক  �মািণত হয়, রাসূ লু�াহ  ﷺ
1F

আমােদরেক হজ ও উমরা পালেনর আেগই হজ সং�া� যাবতীয় 
আহকাম স�েকর্ জ্ঞান লাভ করার িনেদর্শ িদেয়ে
অতএব আমরা  িনঃসে�েহ  বলেত পাির, হজ-উমরা পালনকারী 
�েতয্ক ন-নারীর জনয্ যথাযথভােব হজ ও উমরার িবষয়ািদ
জানা ফরয। হজ ও উমরা পালেনর িবিধ-িবধান জানার পাশাপািশ
�েতয্ক হজ ও উমরাকািরেক অিত গুরুে�র সােথ হজ ও উমর
িশক্ষণীয় িদকগুেলা অধয্য়ন ও অনুধাবন করেত হেব। রাসূল
2

. মুসিলম : ৭৯২১।
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 ﷺহেজর সফের বা হেজর িদনগুেলােত িকভােব আ�াহর সােথ
স�কর্ িনিবড় করার েচ�ায় িল� িছেল, উ�ত ও পিরবারপিরজন এবং �জনেদর  সােথ উঠাবসায় কী  ধরেনর  আচারআচরণ কেরেছন তা র� করেত হেব। িনঃসে�েহ  এ িবষয়িটর 
অধয্য়, অনু ধাবন ও র�করণ হজ-উমরার তাৎপযর্ ও উে�শয
স�েকর্ েচতনা সৃি� করেব।
আ�াহ তা‘আলা আমােদর সকলেক সিঠকভােব হজ-উমরার িবিধিবধান জানা, এর  িশক্ষণীয় িদকগুেলা অনুধাবন করা এ
সহীহভােব হজ-উমরা পালন করার তাওফীক  দান করুন।
আমীন।

15

হজ-উমরার সংজ্
হজ :
হেজর  আিভধািনক  অথর্ ই�া করা 3 শরীয়েতর পিরভাষায় হজ 
২

অথর্ িনিদর্� সম, িনিদর্� িকছু জায়গা, িনিদর্� বয্ি� কতৃর
িনিদর্� িকছু কমর্ স�াদকরা। 4
৩

উমরা :
উমরার  আিভধািনক  অথর্ : িযয়ারত করা। শরীয়েতর পিরভাষায় 
উমরা  অথর, িনিদর্� িকছু কমর্ অথর্াৎ ইহ, তাওয়াফ, সা‘ঈ ও 
মাথা  মু�ন বা  চুল েছাট করার মাধয্েম বায়তু�াহ শরীেফর
িযয়ারত করা। 5
৪

হজ ও উমরার ফযীলত
3

. ইবনু ল আসীর, িনহায়া : ১/৩৪০।

4

. ইবন কুদামা, আল-মুগনী : ৫/৫।  

5

. ড. সাঈদ আল-কাহতানী, আল-উমরাতু ওয়াল হা� ওয়ায িযয়ারা, পৃ . ৯।
16

হজ ও উমরার  ফযীলত  স�েকর্ অেনক হাদীস রেয়েছ। িনে�
তার কেয়কিট উে�খ করা হল :
১. হজ  অনয্তম ে�� আমল। আবূ হুরায়রা . েথেক  বিণর্,
‘রাসূ লু�াহ  ﷺেক িজেজ্ঞস করা , েকান্ আমলিট সেবর্া?
َ ََ
َ
َ َ
ﷲ
ﻴﻞَ �ُﻢَّ ﻣَﺎذا ﻗَﺎل اﺠﻟِْﻬَﺎدُ ﻲﻓِ ﺳَبِﻴﻞِ اﷲِ �ِﻴﻞَ �ُﻢَّ َﻣﺎذا
�ِ ِِ »ﺎنٌ ﺑِﺎ ِ وَرَﺳُﻮﻪﻟ:�ﻘﺎل
ُ ْ ٌّﺎلَ ﺣَﺞ
.«ﻣَﺮﺒور
িতিন বলেলন, ‘আ�াহ ও তাঁর রাসূ েলর �িত ঈমান আনা। বলা 
হল, ‘তারপর কী’? িতিন বলেলন, ‘আ�াহর পেথ িজহাদ করা’।
বলা হল ‘তারপর  েকাি�?’ িতিন বলেলন, ‘কবুল হজ’।’ 6 অনয্
5F

হাদীেস বিণর্ত হেয়ে, সেবর্া�ম আমল ক- এ বয্াপাের এক বয্ি
রাসূ লু�াহ  ﷺেক িজেজ্ঞস করেলন। উ�ের িতিন বলে,
َ
َ ْ �َ  �ُﻢَّ ﺣَﺠّﺔٌ ﺑَﺮَّ ٌة َ� ْﻔ ُﻀ ُﻞ َﺳﺎﺋ َﺮ اﻟْ َﻌ َﻤﻞ َﻛ َﻤﺎ،ُ �ُﻢَّ اﺠﻟِْﻬَﺎد،ُﺣْﺪَه
�
َ»ﺎنُ ﺑِﺎ�َِّ و
ِ
ِ
ْ َ
ﻤ
.« إِﻰﻟ َﻣﻐ ِﺮ�ِ َﻬﺎ
ِ ﻄْ ﻠ ِِﻊ الﺸَّْﺲ
‘এক  আ�াহর  �িত  ঈমান; অতঃপর মাবরূর হ, যা  সকল
6

. বু খারী : ৬২; মুসিলম : ৩৮।
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আমল েথেক  ে��; সূ যর্ উদয় ও অে�র মেধয্ েয পাথর্কয্ 
তারই মত (অনয্ানয্ আমেলর সােথ তার ে��ে�র পাথর)।’ 7
২. পাপমু� হেজর  �িতদান জা�াত। আবূ হুরায়রা র. েথেক 
বিণর্, রাসূ লু�াহ  ﷺবেলন,
ْ ﻤ
َ
ُ
«.ﺞُّ الَْﺮﺒُورُ ﻟَيْﺲ َﻪﻟُ ﺟَﺰَاءٌ إِﻻَّ اﺠﻟَْﻨَّﺔ
»
‘আর মাবরূর হেজর �িতদান জা�াত িভ� অনয্ িকছু ’ 8
7F

৩. রাসূ লু�াহ  ﷺহজেক িজহাদ িহেসেব গণয্ কেরেছন। আেয়শা
রা. েথেক বিণর্, িতিন বেলন, ‘েহ আ�াহর রাসূ ল, িজহাদেক েতা 
সেবর্া�ম আমল িহেসেব মেন করা হ, আমরা িক িজহাদ করেবা 
না? িতিন বলেলন,
ْ
ٌ ﻣَﺮﺒ
ُ ْ ٌّ�ُﻦَّ أَﻓْﻀَﻞَ اﺠﻟﺎدِ ﺣَﺞ
«ور
»
ِ
‘েতামােদর জনয্ সেবর্া�ম িজহাদ হে� মাবরূর ’ 9 অনয্
8F

7

. আহমদ : ৪/৩৪২।

8

. বু খারী : ৩৭৭১; মুসিলম : ৯৪৩১।

9

. বু খারী : ৪৮৭২।
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হাদীেস বিণর্ত হেয়ে, আেয়শা রা. বলেলন, ‘ইয়া রাসূ লা�াহ,
আমরা িক আপনােদর সােথ িজহােদ ও অিভযােন যাব না’? িতিন
বলেলন,
ٌ ﻣَﺮﺒ
ُ ْ ٌّ» أَﺣْﺴَﻦُ اﺠﻟِْﻬَﺎد  وَأَﻤﺟَْﻠُﻪُ اﺤﻟَْﺞُّ ﺣَﺞ
.«ور
ِ
‘েতামােদর জনয্ উ�ম ও সু�রতম িজহাদ হল ‘হজ’- মাবরূর
হজ।’ 10 আবূ হুরাইরা র. েথেক বিণর্, রাসূ লু�াহ  ﷺবেলন,
9F

َ ْ
ُ ْ
َّ وَالﻀ، 
«. َواﻟ ُﻌ ْﻤ َﺮة، ُّ ﻟَْﺞ:  َوال َﻤ ْﺮأ ِة، ﻴﻒ
ِ �ِ وَالﺼَّﻐ، �ِﻬَﺎدُ اﻟْﻜَﺒ
»
ِ ِﻌ
ِ
‘বেয়াবৃ �, অ�া�  বয়�, দু বর্ল ও মিহলার িজহদ হে� হজ ও 
উমরা।’ 11
10F

৪. হজ পাপ  েমাচন কের। আবূ হুরায়রা র. েথেক  বিণর্,
রাসূ লু�াহ  ﷺবেলন,
َ
َ
ُ
َ ْوَلﻢْ �َﻔْﺴُﻖ
َ ْ ﺣَﺞَّ �َِّ ﻓَﻠَﻢْ ﻳَﺮْﻓُﺚ
«.رَﺟ َﻊ ﻛَﻴﻮْمِ وَﺪﻟَﺗْﻪُ أُﻣُّﻪ
»
ِ

10

. ফাতহুল বারী: ৪/১৮৬১।

11

. নাসাঈ : ২/৫৫৭।
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‘েয  আ�াহর জনয্ হজ কর, েযৗন স�কর্যু� অ�ীল কাজ ও
কথা েথেক িবরত থাকল এবং পাপ কাজ েথেক িবরত থাকল, েস
তার মাতৃগভর্ েথেক ভূিম� হওয়ার িদেনর মেতা পিব� হেয় িফের
এল।’ 12
এ হাদীেসর অথর্ আমর ইবনুল আস র. েথেক বিণর্ত হাদীস �ারা
আেরা সু �িতি�ত হয়, রাসূ লু�াহ  ﷺতাঁেক বেলন ,
ََ ْ َ َ َ
َ
َ
َ َ َ َ
ﻪُ وَأنّ الْﻬِﺠْﺮَةَ �َﻬْﺪِمُ ﻣَﺎ ﺎﻛن �ﺒْﻠ َﻬﺎ
»ﻣﺎ ﻋَﻠِﻤْﺖَ أَنّ اﻹِﺳْﻼ َمَ �َﻬْﺪِمُ ﻣَﺎ ﺎﻛن �ﺒ
َّ اﺤﻟَْﺞ
َُ َ َ َ
«.َّ �َﻬْﺪِمُ ﻣَﺎ ﺎﻛن �ﺒْﻠﻪ
ن
‘তুিম িক জান না, ‘কােরা ইসলাম �হণ তার পূ েবর্র সকল গুনা
িবলু � কের  েদয়, িহজরত তার পূ েবর্র সকল গুনাহ িবলু� কে
েদয় এবং হজ তার পূ েবর্র সকল গুনাহ িবল কের েদয়?’ 13
12F

৫. হেজর  নয্ায় উমরাও পাপ েমাচন কের। আবূ হুরায়রা .
েথেক বিণর্, রাসূ লু�াহ  ﷺবেলন,

12

. বু খারী : ১৫২১; মুসিলম : ১৩৫০।

13

. মুসিলম : ১২১।
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َ
َ
ُ
َ ْوَلﻢْ �َﻔْﺴُﻖ
َ ْ» أَﻰﺗَ  َﻫﺬَا اﺒﻟَْﻴْﺖَ ﻓَﻠَﻢْ ﻳَﺮْﻓُﺚ
«.رَﺟ َﻊ ﻛَﻴﻮْمٍ و َﺪﻟَﺗْﻪُ أُﻣُّﻪ
‘েয বয্ি� এই ঘের এেল, অতঃপর েযৗন স�কর্যু� অ�ীল কাজ
ও কথা েথেক িবরত থাকল এবং পাপ কাজ েথেক িবরত থাকল,
েস মােয়র  গভর্ েথেক ভূিম� হওয়ার িদেনর মত (িন�াপ) হেয় 
িফের েগল।’
ইমাম ইবন হাজার আসকালানীর মতানু সাের এখােন হজকারী ও 
উমরাকারী উভয় বয্ি�েকই বুঝােনা হেয়েছ 14
১৩F

৬. হজ ও উমরা পাপ  েমাচেনর পাশাপািশ হজকারী ও 
উমরাকািরর  অভাব-অনটনও  দূ র কের  েদয়। আবদু �াহ ইবন
মাসঊদ রা. কতৃর্ক বিণর, িতিন বেলন, ‘রাসূ লু�াহ  ﷺবেলেছন,
ْ
َ ﻤ
َ ْ َْ�َ� »ُﻮا
ُ َﺎ �َﻨْﻔِﻴَﺎنِ اﻟْﻔَﻘْﺮَ و اﺬﻟُّﻧُﻮبَ ﻛَﻤَﺎ �َﻨْﻲﻔ اﻟْﻜ
َ
�
ُ ﻓَﺈِ�ّﻬ،ِاﺤﻟ ﺞِّ وَاﻟْﻌُﻤﺮَة
ِ
ِ
َ
.« وَاﺬﻟَّﻫَﺐِ وَاﻟْﻔِﻀَّﺔ،
ﺚ اﺤﻟَْﺪِﻳ ِﺪ
ِ
‘েতামরা হজ ও উমরা পরপর করেত থাক, েকননা তা অভাব ও 
গুনাহ দূর কের েদ, েযমন দূ র কের েদয় কামােরর হাপর েলাহা,
14

. ফাতহুল বারী: ৩/৩৮২।  
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েসানা ও রুপার ময়লােক’ 15
৭. হজ ও উমরা পালনকািরগণ আ�াহর  েমহমান বা  �িতিনিধ।
ইবন উমর রা. কতৃর্ক বিণর, রাসূ লু�াহ  ﷺবেলন,
ُ َو َﺳﺄَلُﻮه، ُ ﻓَﺄَ َﺟﺎﺑُﻮه،  دَﺎ َﻋ ُﻫ ْﻢ، ِ وَﻓْﺪُ اﷲ، ُ َوَْﺎجُّ وَالْﻤُﻌْﺘَﻤِﺮ، »ﻟْﻐَﺎزِي ﻲﻓ َﺳبﻴﻞ اﷲ
ِ ِ ِ ِ
ُ ْ ََ
.« ﻓﺄ� َﻄﺎﻫ ْﻢ،
‘আ�াহর পেথ যু ে� িবজয়ী, হজকারী ও উমরাকারী  আ�াহর 
েমহমান বা �িতিনিধ। আ�াহ তােদরেক আহবান কেরেছন, তারা 
তাঁর ডােক সাড়া িদেয়েছন। আর তারা তাঁর কােছ েচেয়েছন এবং
িতিন তােদরেক  িদেয়েছন।’ 16
15F

অনয্ হাদীেস বিণর্ত হেয়, আবূ হুরায়রা র. েথেক  বিণর্,
রাসূ লু�াহ  ﷺবেলন,
َ ََ ُ ََُْْ
َ  َوﻓْ ُﺪ اﷲ إ ْن َد َﻋ ْﻮ ُه أَ َﺟ، ﺎجُ وَاﻟْﻌُﻤَّﺎر
ُ
.«وه �ﻔ َﺮ ل ُﻬ ْﻢ
 َو ِ� ِن اﺳﺘﻐﻔﺮ، ﺎ� ُﻬ ْﻢ
َّ»ُْﺠ
ِ ِ
‘হজ ও উমরা পালনকািরগণ আ�াহর  েমহমান বা  �িতিনিধ।
15

. িতরিমযী : ৮১০।

16

. ইবন মাজা : ২৮৯৩; ইবন িহববান : ৩৪০০; মুসনােদ আহমদ : ১৪৮৯।
22

তারা  আ�াহেক ডাকেল িতিন তােদর ডােক  সাড়া  েদন। তারা 
তাঁর কােছ মাগিফরাত কামনা করেল িতিন তােদরেক ক্ষমা কে
েদন।’ 17
৮. এক উমরা  েথেক  আেরক উমরা- মধয্বতর্ী গুন াহ ও পাে
কাফ্ফারা। আবূ হুরায়রা র. েথেক  বিণর্, রাসূ লু�াহ  ﷺ
বেলেছন,
َ
ْ
ٌَ
«.ﻟْﻌُﻤْﺮَةِ ﻛَﻔَّﺎرة ل ِ َﻤﺎ ﺑَيﻨَ ُﻬ َﻤﺎ
»ﻟْﻌُﻤْﺮَةُ إِﻰﻟ
‘এক উমরা  েথেক  অনয্ উমর- এ দু েয়র মােঝ যা  িকছু (পাপ)
ঘটেব তা তার জনয্ কাফফারা’ 18
17F

৯. হজ করার  িনয়েত  েবর হেয় মারা  েগেলও হেজর  সওয়াব
েপেত  থাকেব। আবূ হুরাইরা র. েথেক  বিণর্, িতিন বেলন,
রাসূ লু�াহ  ﷺবেলেছন,

17

. ইবন মাজা : ২৮৮৩ ।

18

. বু খারী : ১৭৭৩; মুসিলম : ১৩৯৪।

23

َ
َ
َ
َ
َ َإِﻰﻟ ﻳَ ْﻮمِ اﻟْﻘﻴ
َ
ﺎﻣ ِﺔ َو َﻣ ْﻦ ﺧ َﺮ َج
ِّﺘِﺐَ ﻪﻟ ُ أَﺟْﺮُ اﺤﻟَْﺎج
ُﺎﺟًّﺎ �ﻤَﺎتَ ﻛ
» َﻣ ْﻦ ﺧ َﺮ
ِ
َ
َ
َ َﺎتَ ﻛُﺘِﺐَ ﻪﻟَُ أَﺟْﺮُ الْﻤُﻌْﺘَﻤِﺮِ إِﻰﻟ ﻳَ ْﻮمِ اﻟْﻘﻴ
«.ﺎﻣ ِﺔ
ﻌْﺘَﻤِﺮًا�َﻤ
ِ
‘েয  বয্ি� হেজর উে�েশয্ েবর হেয়; অতপর  েস মারা  েগেছ,
তার জনয্ িকয়ামত পযর্� হেজেনকী েলখা হেত থাকেব। আর 
েয  বয্ি� উমরার উে�েশয্ েবর হেয় মারা যা, তার জনয্
িকয়ামত পযর্� উমরার েনকী েলখা হেত থাকেব’ 19
18F

১০. আ�াহ তা‘আলা রমযান মােস উমরা  আদায়েক  অেনক 
মযর্াদাশীল কেরেছন। িতিন এেক রাসূলু�াহ ﷺ-এর  সােথ হজ 
করার সমতুলয্ সওয়ােব ভূিষত কেরেছন।
ইবন আ�াস রা. েথেক বিণর্, রাসূ লু�াহ  ﷺবেলন,
 َِ ﺎنَ �َﻘْﻲﻀ
َ
ًَﺠَّﺔ
«.أَوْ ﺣَﺠّﺔًﻣَﻲ ِﻌ
ﺣ
»ّ �ُﻤْﺮَةً ﻲﻓِرَمَﻀ
‘িন�য় রমযােন উমরা করা হজ করার  সমতুলয্ অথবা িতিন
বেলেছন, আমার সােথ হজ করার সমতুলয্’ 20
19F

19

. সহীহু-তারগীব ওয়াত-তারহীব : ১১১৪।

20

. বু খারী : ১৮৬৩; মুসিলম : ১২৫৬।

24

১১. বাইতু�াহর উে�েশয্ েবর হেল �িত কদেম েনকীেলখা হয় 
ও গুনাহ মাফ করা হয় এবং তার মযর্াদা বৃি� করা হয়
আবদু �াহ ইবন উমর রা. েথেক বিণর্, রাসূ লু�াহ  ﷺবেলন,
َ َ َ َ ُ َ َ َ ْ َ ِّﺆُمُ  اﺒﻟَْﻴْﺖَ ﻓَﺈِنَّ لَﻚ  ﺑِ�ُﻞ
اﺣﻠﺘُﻚ
َ
ّ َ»ﺎ ﺧُﺮُوﺟُﻚَ ﻣِﻦْ ﺑَيْﺘِﻚَ ﺗ
ِ وﻃﺄ ٍة �ﻄﺄﻫﺎ ر
ًﺔ
ّ ُ َ َ َ َ َ َﺔً َ َﻤْﺤُﻮ �َﻨْﻚ
« ََ ﺑِﻬَﺎ ﺳَيِّﺌ
َ�ْﺘُﺐُ ا�َ لﻚ ﺑِﻬﺎ ﺣﺴﻨ و
‘তুিম যখন বাইতু�াহর উে�েশয্ আপন ঘর েথেক েবর হে,
েতামার  বাহেনর  �েতয্কবার মািটেত পা রাখা এবং পা েতালার
িবিনমেয় েতামার জনয্ একিট কের েনকী েলখা হেব এবং েতামার
গুনাহ মাফ করা হেব’ 21
20F

আনাস ইবন মােলক রা. েথেক বিণর্, রাসূ লু�াহ  ﷺবেলন,
َ
ُﺆُم
ُ َ َ
َ َّﻚَ إِذَا ﺧ
 ﻻ ﺗَﻀَﻊُ ﻧَﺎ�َﺘُﻚَ ﺧُﻔًّﺎ َوﻻ ﺗ ْﺮ� ُﻌﻪ،ِﺮَﺟْﺖ ﻣِﻦْ ﺑَيْﺘِﻚَ ﺗَ ّ اﺒﻟَْﻴْﺖَ اﺤﻟَْﺮَام
»
َ
ًَ َ َ ﺔ
ًﺔ
َ َْ
َ ُّ
َ
«  َو َر� َﻌﻚ د َر َﺟ،ً َﺣَﻂ َّ �ﻨﻚ ﺑِ ِﻪ ﺧ ِﻄﻴﺌَﺔ، َ ﻛَﺘَﺐَ ا�َ لﻚ ﺑِ ِﻪ َﺣ َﺴﻨ
َّﻻ
‘কারণ যখন তুিম  বাইতু�াহর উে�েশয্ পন ঘর  েথেক  েবর 
হেব, েতামার উটনীর  �েতয্কবার পােয়র ক্ষ ুর রাখা এবং ক
21

. তাবরানী, মু‘জামুল কাবীর : ১১/৫৫।
25

েতালার  সােথ সােথ েতামার জনয্ একিট কের েনকী েলখা হে,
েতামার  একিট কের  গুনাহ ক্ষ মা ক ের েদয়া হেব এবং েতাম
মযর্াদা বৃি� করা হেব’ 22
�রণ রাখা দরকার, েয েকবল আ�াহেক রাজী করার জনয্ আমল
করেব, রাসূ লু�াহ   ﷺ-এর  সু �াহ মুতািবক হজ-উমরা  স��
করেব, েসই  এসব ফযীলত  অজর্ন করেব। েযেকােনা আমল
আ�াহর কােছ কবুল হওয়ার জনয্ দুিট শতর্ রেয়, যা  অবশয্ই
পূ রণ করেত হেব।
�থম  শতর্ : একমা� আ�াহর  স�ি� লােভর জনয্ করা।
রাসূ লু�াহ  ﷺবেলন ,
َ َ َّ�ِ
ْ ِّ
َ
،«ئ َﻣﺎ ﻧ َﻮى
ٍ  وَ�ِ�َّﻤَﺎ ﻟِﻞﻜُ ام ِﺮ،ِ» ﻤﺎ اﻷُ ﺑِﺎﻨﻟِّﻴَّﺎت
‘সকল কােজর ফলাফল িনয়েতর ওপর িনভর্রশীল। �েতয্েক তা
পােব, যা েস িনয়ত করেব।’ 23
2F

22
23

. সহীহু-তারগীব ওয়াত-তারহীব : ১১১২।

. বু খারী : ১/৯; মুসিলম : ৩/১৫১৫।  
26

ি�তীয় শতর্ : রাসূ লু�াহ ﷺ-এর সু �াহ েমাতােবক হওয়া। কারণ,
িতিন বেলেছন,
.«

ٌَّ ْ َ َ َ َ ﻼً َ ْ َ َﻠَﻴْﻪِ أَمْﺮُﻧَﺎ �َﻬْﻮَ رَد
»ﻣﻦ ﻋ ِﻤﻞ �ﻤ ﻟيﺲ

‘েয  এমন আমল করল, যােত  আমােদর  অনু েমাদন েনই, তা 
�তয্াখয্া’ 24
23F

অতএব, যার  আমল েকবল আ�াহেক  স�� করার জনয্ এবং
রাসূ লু�াহ  ﷺএর  সু �াহ মুতািবক হেব তার  আমলই  আ�াহর 
িনকট কবুল হেব। পক্ষা�ের যার আমেল উভয় শতর্ অথবা 
েযেকােনা একিট অনু পি�ত থাকেব, তার আমল �তয্াখয্াত হেব
তােদর আমল স�েকর্ আ�াহ বেল,
ُ ّ ٗ ٓ َ َ ُ ٰ َ ۡ َ َ َ َ َ ۡ ْ ُ َ َ َٰ ٓ َ ۡ َ َ
ً نث
[٢٢ : ﴾ ]اﻟﻔﺮﻗﺎن٢ ورا
َ ﴿ وقدِمنا إِ� ما ع ِملوا مِن �م ٖل فجعل�ه هباء
‘আর তারা েয কাজ কেরেছ আিম েসিদেক অ�সর হব। অতঃপর 

24

. মুসিলম : ৩/৩৪৪।   

27

তােক িবিক্ষ� ধূিণায় পিরণত কের েদব।’ 25
পক্ষা�ের যার আমেল উভয় শতর্ পূরণ , তার আমল স�েকর্
আ�াহ বেলন,
ُۡ ُ ّ
ٗ
ۡ َ َ
ۡ َ
. [١٢٥ :ن﴾ ]اﻟنﺴﺎءٞ س
ِ � ﴿ َو َم ۡن أح َس ُن دِينا ِّ ّمَ ۡن أ ۡسل َم َوج َه ُهۥ َِِ َوه َو
‘আর  দীেনর  বয্াপাের তার তুলনায় েক উ�, েয  সৎকমর্পরায়ণ
অব�ায় আ�াহর কােছ িনজেক পূ ণ্ সমপর্ণ কর
র
’ 26
25F

আ�াহ আেরা বেলন,
ٌ َ َ
ۡ ُ َ ُ َ ّ ُ َ ۡ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َٰ َ
َ ن فَلَ ُه ٓۥ أَ ۡج ُرهُۥ عٞ ِ�س
ِند َر ّ�ِهِۦ َو� خ ۡوف
﴿ ب� � من أسلم وجههۥ َِِ وهو
َ
َ ُ َۡ ُ َ
[١١٢ : ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة١ َعل ۡي ِه ۡم َو� ه ۡم � َزنون
‘হয্া, েয  িনজেক  আ�◌াহর কােছ েসাপদর্ কেরেছ এবং েস
সৎকমর্শীল, তেব তার জনয্ রেয়েছ তার রেবর িনকট �িতদান।

25

. ফুরকান : ২৩।  

26

. িনসা : ১২৫।  

28

আর তােদর েকান ভয় েনই এবং তারা দু ঃিখতও হেব না।’ 27
সু তরাং উমর রা. বিণর্, ‘সকল কােজর ফলাফল িনয়েতর ওপর 
িনভর্রশী’ হাদীসিট অ�েরর আমলসমূ েহর মানদ� এবং আেয়শা 
রা. বিণর্ত ‘েয এমন আমল করল, যােত আমার অনু েমাদন েনই,
তা  �তয্াখয্’ হাদীসিট অ�-�তয্ে�র আমলসমূেহর মানদ�।
হাদীস দু ’িট বয্াপক অথর্েবাধক। দীেনর মূল িবষয়ািদ ও শা�শাখাসমূ হ  এবং অ�র ও অ�-�তয্ে�র আমেলর েকানিটই এর
বাইের নয়। এক কথায় স�ূ ণর্ দীন এর আওতাভু�

27

. বাকারা : ১১২।  

29

হেজর �কারেভদ
হজ িতনভােব আদায় করা যায় : তামা�ু , িকরান ও ইফরাদ।
1. তামা�ু  হজ
তামা�ু  হেজর পিরচয় :
হেজর মাসগুেলােত হেজর সফের েবর হবার পর �থেম শু ধ
উমরার ইহরাম  বাঁধা  এবং সােথ সােথ এ উমরার পের হেজর 
জনয্ ইহরাম বাঁধার িনয়তও থাকা।
তামা�ু  হেজর িনয়ম :
হাজী  সােহব হেজর মাসগুেলােত থেম  শুধু উমরার

জনয

তালিবয়া পােঠর মাধয্েম ইহরাম বাঁধেবন। তারপর তাওয়াফ ও
সা‘ঈ স�� কের মাথা  মু�ন অথবা  চুল েছাট করার মাধয্েম
উমরা  েথেক হালাল হেয় যােবন এবং �াভািবক কাপড় পের 
েনেবন। তারপর  িযলহজ মােসর  আট তািরখ িমনা যাবার  আেগ
িনজ অব�ান�ল েথেক হেজর ইহরাম বাঁধেবন।
তামা�ু  হজ িতনভােব আদায় করা যায়
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ক) মীকাত  েথেক উমরার ইহরাম  েবঁেধ ম�ায়  িগেয় তাওয়াফসা‘ঈ কের মাথা মু�ন অথবা চুল েছাট কের হালাল হেয় যাওয়া 
এবং হজ পযর্� ম�ােতই অব�ান করা। ৮ িযলহজ হেজর 
ইহরাম েবঁেধ হেজর কাযর্�ম স�� করা।
খ) মীকাত েথেক উমরার িনয়েত ইহরাম েবঁেধ ম�া গমন করা।
উমরার কাযর্�ম তথা তাওয়া, সা‘ঈ করার পর হলক-কসর 
স�াদন কের হালাল হেয় যাওয়া। হেজর পূ েবর্ই িযয়ারেত মদীনা
েসের  েনয়া  এবং মদীনা  েথেক ম�ায়  আসার পেথ যু ল-হুলাইফা
বা  আবইয়াের  আলী  েথেক উমরার  িনয়েত ইহরাম  েবঁেধ ম�ায় 
আসা। অতপর উমরা আদায় কের হলক-কসর কের হালাল হেয় 
যাওয়া; তারপর  ৮ িযলহজ হেজর জনয্ নতুনভােব ইহরাম েবঁেধ
হজ আদায় করা।
গ) ইহরাম না েবঁেধ সরাসির মদীনা গমন করা। িযয়ারেত মদীনা 
েশষ কের ম�ায়  আসার পেথ যু ল-হুলাইফা বা আবইয়াের আলী
েথেক উমরার িনয়েত ইহরাম বাঁধা অতপর ম�ায় এেস তাওয়াফ,
সা‘ঈ ও হলক-কসর কের হালাল হেয় যাওয়া। এরপর ৮ িযলহজ 
হেজর ইহরাম বাঁধা।
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২. িকরান হজ 
িকরান হেজর পিরচয় :
উমরার সােথ যু � কের একই সফের ও একই ইহরােম উমরা ও 
হজ আদায় করােক িকরান হজ বেল।
িকরান হেজর িনয়ম :
িকরান হজ দু ’ভােব আদায় করা যায়।
ক) মীকাত  েথেক ইহরাম বাঁধার  সময়  একই  সােথ হজ ও 
উমরার ইহরাম  বাঁধার জনয ( َّﻴْﻚَ �ُﻤْﺮَةً وَﺣَﺠًّﺎলাববাইকা 
উমরাতান ওয়া হ�ান) বেল তালিবয়া পাঠ শুরু করা। তারপ
ম�ায়  েপৗঁেছ �থেম উমরা আদায় করা এবং ইহরাম অব�ায়
ম�ায় অব�ান করা। অতঃপর হেজর সময় ৮ িযলহজ ইহরামসহ 
িমনা-আরাফা-মুযদািলফায়  গমন এবং হেজর যাবতীয় কাজ 
স�াদন করা।
খ) মীকাত েথেক শুধু উমরার িনয়েত ইহরাম বাঁধা। পিব� ম�ায়
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েপৗঁছার পর উমরার তাওয়াফ শুরু কর ার পূেবর্ হেজর ি
উমরার সােথ যু � কের েনয়া। উমরার তাওয়াফ-সা‘ঈ েশষ কের 
ইহরাম  অব�ায় হেজর  অেপক্ষায় থাকা এব ৮ িযলহজ 
ইহরামসহ িমনায় গমন ও পরবতর্ী কাযর্�ম স�াদন করা
৩. ইফরাদ হজ
ইফরাদ হেজর পিরচয় :
হেজর মাসগুেলােত শু ধু হেজর ইহরাম েবঁেধ হেজর কাযর্
স�� করােক ইফরাদ হজ বেল।
ইফরাদ হেজর িনয়ম :
َ َ
হেজর মাসগুেলােত শু ধু হেজর ইহরাম বাঁধার জ َّﻴْﻚ َﺠًّﺎ
(লাববাইকা হ�ান) বেল তালিবয়া পাঠ শুরু করা। এরপর ম�া
�েবশ কের তাওয়ােফ কুদূ ম  অথর্াৎ আগমনী তাওয়াফ এবং
হেজর জনয্ স‘ঈ করা। অতঃপর  ১০ িযলহজ কুরবানীর  িদন
হালাল হওয়ার পূ বর্ পযর্� ইহরাম অব�ায় থাকা। এরপর হেজ
অবিশ� কাজগুেলা স�াদন করা।
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 তাওয়ােফ কুদূ েমর পর হেজর  সা‘ঈেক তাওয়ােফ ইফাযা 
অথর্াৎ ফরয তাওয়ােফর পর পযর্� িবল� করা জােয়য আে
ইহরােমর সু �তসমূ হ
ইহরাম বাঁধার পূ েবর্ িনেচর িবষয়গুিল সু�:
১. নখ কাটা, েগাঁফ ছাঁটা, বগল ও  নািভর  িনেচর  চুল পির�ার 
করা। রাসূ লু�া�াহ  ﷺবেলন,
ْ َ ُ َ ْﺘِﺤْﺪَادُ وَ�َﺘْﻒُ اﻹِﺑْﻂِ وَ� ﻘْﻠِﻴﻢُ اﻷَﻇ ﻔَﺎرِ وَﻗَﺺ
َْ
ُّ
ْ
َ
ﻻ
ِ : ٌ»ﻟْﻔِﻄْﺮَةُ ﻤﺧﺲ
ِ ﺨﻟﺘﺎن وا
«لﺸَّﺎر ِب
ِ
‘পাঁচিট িজিনস িফতরােতর অংশ : খাতনা করা, েক্ষৗরকাযর্ ,
বগেলর  চুল উপড়ােনা, নখ কাটা ও  েগাঁফ েছাট করা।’
িফকহিবদগণ বেলেছন, এই  আমলগুেলা ইবাদেতর মেনারম
পিরেবশ ৈতিরেত সহায়ক। আনাস রা. বেলন,
َ ََّﻗ
ََْ
َ َْ
َْ َ ْ ْ
ّ
ﺎر َو َﺣﻠ ِﻖ اﻟ َﻌﺎﻧ ِﺔ َو�ﺘ ِﻒ
ﻔ
ِّﺎ رَﺳُﻮلُ ا�َ ﷺ ﻗَﺺ
َ»  ﻨﻟ
ِ الﺸَّﺎر ِب و�ﻘ ِﻠ
ِ
ِ ﻴﻢ اﻷﻇ
ِ
َ ِﺑْﻂِ أَنْ ﻻَ �َﺮﺘ ُك  أَ�ْﺮ
َ ﺜ ﻣ ْﻦ أَ ْر َ�ﻌ
.«� ﻳَ ْﻮﻣًﺎ
ِ َ َْ
ِ
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‘রাসূ লু�াহ  ﷺআমােদর জনয্ েগাঁফ েছাট কর, নখ কাটা, নািভর 
িনেচর  েলাম পির�ার করা ও  বগেলর  চুল উপড়ােনার  সেবর্া�
সময়  িনধর্ারণ কের িদেয়েছন। আমরা েযন চি�শ িদেনর েবিশ
এসব কাজ েফেল না রািখ।’ 28
27F

মাথার  চুল েছাট না কের  েযভােব আেছ েসভােবই  েরেখ িদন।
েকননা রাসূ লু�াহ  ﷺও সাহাবােয় িকরাম ইহরােমর পূ েবর্ মাথার
চুল েকেটেছন বা মাথা মু�ন কেরেছন বেল েকান বণর্নায় পওয়া 
যায় না।
উে�খয, ইহরােমর আেগ বা পের কখেনা দািড় কামােনা যােব না।
েকননা নবী  ﷺবেলন,
ِْ�ِ�َ وَﻓِّﺮُوا الﻠِّﻰﺤ
َ
.«ار َب
َ
»ﻔُﻮا الْﻤُﺮﺸ
ِ  وَأَﺣْﻔُﻮا الﺸَّﻮ
‘েতামরা মুশিরকেদর  িবরু�াচারণ কেরা। দািড় ল�া কেরা এবং
েগাঁফ েছাট কেরা।’ 29
28F

28

. নাসাঈ : ১৪; িতরিমযী : ২৯৮৪।

29

. বু খারী : ৫৮৯২; মুসিলম : ২৯৫।
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২. েগাসল করা। যােয়দ ইবন সািবত রা. েথেক বিণর্,
ﺮ َّدَ ﻹِﻫْﻼ ﻪ
َ َْ
َّ »ﻪُ رَأَى اﻨﻟَّﻰﺒ
.«َ ِ ِﻟ َواﻏت َﺴﻞ
َِﷺ
‘িতিন েদেখেছন েয  নবী   ﷺইহরােমর জনয্ েসলাইযু� কাপড়
পাি�েয়েছন এবং েগাসল কেরেছন।’ 30
29F

এই  েগাসল পুরুষ  ও মিহলা উভেয়র জন, এমনিক  িনফাস ও 
হােয়যবতীর জনয্ও সু�ত। রাসূলু�াহ ﷺআসমা িব� উমাইস রা.
েক যু ল-হুলায়ফায় স�ান �সেবর পর বেল,
َْ ْ
َ
ْ َ
َْ
.«�ِ »اﻏت ِﺴ ِ� َواﺳتﺜ ِﻔ ِﺮى ﺑِﺜ ْﻮبٍ َوأﺣ ِﺮ
‘তুিম েগাসল কর, কাপড় িদেয় পি� বাঁধ এবং ইহরাম বাঁেধা।’ 31
30F

েগাসল করা স�ব না হেল উযু  করা। উযু -েগাসল েকানটাই যিদ
করার  সু েযাগ না  থােক তাহেলও  েকান সমসয্া েনই এেক্ষে
তায়া�ু ম করেত হেব না। েকননা  েগাসেলর উে�শয্ হে,
পির��তা অজর্ন ও দুগর্�মু � হওয়া। তায়া�ুম �ারা এই উে�শ
30

. িতরিমযী : ৮৩০।

31

. মুসিলম : ১২১৮।
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হািসল হয় না।
৩. ইহরাম  বাঁধার পূ েবর্ শরীে, মাথায় ও  দািড়েত উ�ম  সু গি� 
বয্বহার করা। রাসূলু�াহ  ﷺইহরাম  বাঁধার পূ েবর্ সুগি বয্বহার
কেরেছন। আেয়শা রা. এর হাদীেস এেসেছ,
َ ْﻞ
ْ َ ْ َِمَ و �َﻮْمَ اﻨﻟَّﺤْﺮِ �َﺒْﻞَ أَنْ �َﻄُﻮف
َ َ أ نْ �ُْﺮ
َّ »ُ أُﻃَﻴِّﺐُ اﻨﻟَّﻰﺒ
ﺖ
ِﷺ
ِ  ﺑِﺎﺒﻟﻴ
ٌﻚ
.« ﻴﺐ ِ�ﻴ ِﻪ ِم ْﺴ
ٍ ﺑِ ِﻄ
‘আিম নবী ﷺেক তাঁর ইহরাম বাঁধার পূ েবর্ এবং কুরবানীর িদন
বাইতু�াহর তাওয়ােফর পূ েবর িমশকযু � সু গি� লািগেয় িদতাম।’ 32
31F

আর রাসূ লু�াহ  ﷺএর  সু গি� তাঁর মাথা ও  দািড়েত  অবিশ�
থাকত েযমনিট অনু িমত হয় আেয়শা রা.-এর উি� েথেক। িতিন
বেলন,
ْ
َ ِ ﷺ َﻃْﻴَﺐِ ﻣَﺎ �َِﺪ
َّ »ُ أُﻃَﻴِّﺐُ اﻨﻟَّﻲﺒ
ُ ﺣَﻰﺘّ أَﺟِﺪَ وَ�ِﻴﺺَ اﻟﻄِّ ﻴﺐ ِﻓ َرأ ِﺳ ِﻪ
32

. মুসিলম : ১১৯১। কুরবানীর িদন বায়তু�া� তাওয়াফ করার আেগই হাজীগণ
হালাল হেয়  সাধারণ পিব� েপাশাক পের  থােকন। এ সময় ইহরাম 
অবিশ� থােক  না  িবধায়  সু গি�  বয্বহার করা সু�ত। �তর্বয্, ইহরাম 
থাকা অব�ায় সু গি� বয্বহার করা যােব না।
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.«َﺤ ِﻟْﻴَﺘِ ِﻪ
‘আিম নবী  ﷺেক তাঁর কােছ থাকা উ�ম সু গি� লািগেয় িদতাম 
এমনিক আিম তাঁর মাথা ও দািড়েত সু গি�র চকচেক ভাব েদখেত 
েপতাম।’ িতিন আেরা বেলন,
ِ�
ُْ ُ ّ
.« ٌ رَﺳُﻮلِ ا�َ َوﻫ َﻮ � ِﺮم
ِ » ّ أَ�ْﻈُﺮُ إﻰﻟَ وَ�ِﻴﺺِ الْﻤِﺴْﻚِ ﻲﻓِ ﻣَﻔْﺮِق
ِ
‘আিম েযন মুহিরম অব�ায় রাসূ লু�াহ  ﷺএর িসঁিথেত িমশকযু �
সু গি�র চকচেক ভাব লক্ষয্ কর’ 33
32F

লক্ষণ, ইহরাম বাঁধার পর শরীেরর েকান অংেশ সু গি�র �ভাব
রেয়  েগেল তােত  েকান সমসয্া েনই। তেব ইহরােমর কাপেড়
সু গি�  বয্বহার করা েকানভােবই

জােয়য নয়। রাসূলু�াহ ﷺ

মুহিরমেক  সু গি�যু � কাপড় পিরধান পিরহার করেত  বেলেছন।
তাঁেক  িজজ্ঞাসা করা , ‘ইহরাম  অব�ায় কাপড় পরেত 
আমােদর কী করণীয়? উ�ের  িতিন বেলন, ‘েতামরা জাফরান
এবং ওয়ারস (এক �কার সু গি�) লাগােনা কাপড় পিরধান কেরা 
33

. বু খারী : ১৫৩৮; মুসিলম : ১১৯০।

38

না।’ 34
৪. েসলাইিবহীন সাদা লু ি� ও সাদা চাদর পরা এবং এক েজাড়া 
জুেতা বা সয্াে� পােয় েদয়া। রাসূ লু�াহ  ﷺবেলন,
َْ ْ ََ
َ َ
�ُ»ﻴﻟُْﺤْﺮِمْ أَﺣَﺪ
َ
.«�
ِ ُ
ِ  و�ﻌﻠ، ٍ و ِرداء، ار
ٍ ﻢْ ﻲﻓ إِز
‘েতামােদর  �েতয্েক েযন একিট লুি, একিট চাদর  এবং এক 
েজাড়া চ�ল পিরধান কের ইহরাম বাঁেধ।’ 35
34F

সাদা কাপড় পুরুেষর সেবর্া�ম েপাশাক। তাই পুরুেষর ইহরাে
জনয্ সাদা কপেড়র কথা বলা হেয়েছ। ইহরােমর েক্ষে� মিহলা
আলাদা  েকান েপাশাক  েনই। শালীন ও  িঢেল-ঢালা, পদর্া বজায়
থােক  এ ধরেনর  েযেকােনা  েপাশাক পের মিহলা ইহরাম  বাঁধেত 
পাের। ইহরাম  অব�ায়  েসলাইযু � কাপড় পরা ও মাথা  আবৃ ত 
করা পুরুেষর জনয্ িনিষ� হেলও মিহলার জনয্ িনিষ�  36
৩৫F

34

. বু খারী : ১৮৩৮; মুসিলম : ১১৭৭।  

35

. মুসনাদ : ৪৮৯৯; ইবন খুযাইমা : ২৬০১।

36

. এ বয্াপাের ইমাম ইবনুল মুনিযর ও ইবন আবিদল বার ইমামেদর ইজমার 
কথা উে�খ কেরেছন। আল ইজমা : ১৮, আত-তামহীদ, ১৫/১০৪।
39

তেব ইহরাম  অব�ায়  িনকাব বা  অনু রূপ েকান েপাশাক িদেয়
সবর্ক্ষণ েচহারা েঢেক রাখা ৈবধ নয়। হাদীেস এে, ‘মিহলা 
েযন েনকাব না লাগায় ও হাতেমাজা না পের।’ 37 তেব এর অথর্
এ নয়  েয, েবগানা পুরুেষর সামেনও মিহলা তার েচহারা েখালা
রাখেব। এ েক্ষে� আিলমগণ ঐকমতয্ েপাষণ কেরেছন, মাথার 
ওপর  েথেক  চাদর ঝুিলেয়  িদেয়  েচহারা  েঢেক মিহলাগণ েবগানা 
পুরুষ েথেক পদর্া করে 38
৩৭

৫. সালােতর পর ইহরাম  বাঁধা। রাসূ লু�াহ   ﷺসালােতর পর 
ইহরাম  েবঁেধেছন। জািবর রা.বেলন, ‘রাসূ লু�াহ   ﷺমসিজেদ
সালাত  আদায় কের উেটর  িপেঠ আেরাহণ করেলন এবং
তাওহীেদর বাণী :
َ َّ َ
َ
َ َ َ َ ﺒﻟ
« ﺒﻟَﻴْﻚ
�ﻚَ لَﻚ
َِ» َّﻴْﻚ ال ََّﻴْﻚ ﺒﻟَّﻴْﻚَ ﻻ ﺮﺷ
(লা�াইক আ�াহু�ালা�াইক লা শারীকা লাকা লা�াইক) বেল

37

. বু খারী : ১৮৩৮।  

38

. আত-তামহীদ : ১৫/১০৮।

40

ইহরাম বাঁধেলন।’ 39
ইবন উমর রা. বেলন, ‘রাসূ লু�াহ   ﷺযু ল-হুলাইফােত দুই
রাকা‘আত সালাত আদায় কেরন। এরপর উটিট যখন তাঁেক িনেয় 
যু ল-হুলাইফার মসিজের পােশ েসাজা হেয়  দাঁড়াল, তখন িতিন
েসই কােলমাগুেলা উ�ারণ কের ইহরাম বাঁধেলন’ 40
39F

উমর রা. বেলন, আিম রাসূ লু�াহ   ﷺেক  আকীক উপতয্কায়
বলেত শুেনি,
َ َ
ٍ�ِ الﻠَّﻴْﻠَﺔَ آت
ﻣِﻦْ رَ�ِّ  �َﻘَﺎل ﺻ ﻞِّ ﻲﻓِ ﻫَﺬَا الْﻮَادِي الْﻤُﺒ َﺎرَكِ وَﻗُﻞْ �ُﻤْﺮَةً ِﻲﻓ
»
.« ٍَﺠَّﺔ
‘আমার রেবর পক্ষ েথেক একজন আগ�ক রােতর েবলায় আমা
কােছ এেস বলল, এই  বরকতময় উপতয্কায় সালাত আদায়
করুন এবং বলু, একিট হেজর মেধয্ একিট উমরা’ 41
40F

39

. মুসিলম : ১২১৮।

40

. বু খারী : ১৫৪৯; মুসিলম : ১১৮৪।  

41

. বু খারী : ১৫৩৪।  

41

এসব হাদীেসর  আেলােক  একদল আিলম  বেলন, ইহরাম  বাঁধার 
পূ েবর্ দুই রা‘আত ইহরােমর  সালাত  আদায় করা  সু �ত।
আেরকদল আেলেমর মেত ইহরােমর জনয্ েকান িবেশষ  সালাত
েনই। তারা  বেলেছন, ইহরাম  বাঁধার  সময় যিদ ফরয  সালােতর 
ওয়া� হেয় যায়, তাহেল হজ ও উমরা করেত ই�ুক বয্ি�র জনয
ফরয সালাত আদােয়র পর ইহরাম বাঁধা উ�ম। অনয্থায় সালাত
ছাড়াই ইহরাম বাঁধেব। েকননা রাসূ লু�াহ  ﷺফরয সালােতর পর 
ইহরাম  েবঁেধিছেলন। আর তাঁর  সালােত  এমন েকান লক্ষ ণ িছ
না, যা ইহরােমর িবেশষ সালােতর �িত ইি�ত বহন কের।  
তেব সিঠক কথা হে�, ইহরােমর জনয্ সুিনিদর্� েকান সালা
েনই। তাই ইহরাম বাঁধার সময় যিদ ফরয সালােতর ওয়া� হেয় 
যায়, তাহেল ফরয সালাত আদােয়র পর ইহরাম বাঁধেব। অনয্থায়
স�ব হেল তািহয়য্াতুল উযু িহেসেব দুই রা‘আত  সালাত পেড় 
ইহরােম �েবশ করেব। 42
৪১F

42

. ইবন বায, ফাতাওয়া মুিহ�াহ তাতাআ�াকু িবল হাি� ওয়াল উমরা : পৃ . ৭;
ইবন তাইিময়া, মাজমু‘ ফাতাওয়া  : ২৬/১০৮; শারহু উমদাতুল িফকহ :
42

৬. তালিবয়ার  শ�গুেলা েবিশ েবিশ উ�ারণ করা। েকননা
তালিবয়া হেজর  ে�াগান। তালিবয়া যত  েবিশ পাঠ করা যােব,
তত েবিশ সওয়াব অিজর্ত হেব।

১/৪১৭; ইবন উসাইিমন, আল-মানহাজ িলমুরীিদল উমরািত ওয়াল হা� :
পৃ . ২৩।

43

উমরা
বাংলােদশী হাজীেদর অিধকাংশই তামা�ু  হজ কের থােকন। আর 
তামা�ু  হেজর  �থম কাজ উমরা  আদায় করা। তাই  িনে� উমরা 
আদােয়র প�িত িব�ািরত আেলাচনা করা হেলা।
উমরার পিরচয় :
ইহরাম বাঁধা, তাওয়াফ করা, দু ই পবর্েতর মধয্বতর্ী �ােন েদৗড়াে
এবং মাথার চুল মু�ােনা বা েছাট করা- এই ইবাদত সমি�র নাম 
উমরা। এসেবর িব�ািরত িববরণ িন�রূপ:
�থম. ইহরাম :
েযভােব ফরয  েগাসল করা হয় মীকােত  েপৗঁছার পর েসভােব
েগাসল করা সু �ত। যােয়দ ইবন সািবত রা. বিণর্ত হাদীেস েযমন
উি�িখত হেয়েছ :
ﺮ َّدَ ﻹِﻫْﻼ ﻪ
َ َْ
َّ »ﻪُ رَأَى اﻨﻟَّﻰﺒ
.«َ ِ ِﻟ َواﻏت َﺴﻞ
َِﷺ

44

িতিন েদেখন, ‘রাসূ ল  ﷺইহরােমর জনয আলাদা হেলন এবং
েগাসল করেলন।’ 43
42F

ইহরাম-পূ বর্ এই েগাসল পুর-মিহলা সবার জনয্ এমনিক হােয়য
ও িনফাসবতী মিহলার জনয্ও সু�ত। কার, িবদায় হেজর সময় 
যখন আসমা  িবনেত উমাইস রা.-এর পু� মুহা�দ ইবন আবূ
বকর জ� �হণ কেরন, রাসূ লু�াহ  ﷺতার উে�েশয্ বেল,
َْ ْ َ
َ
ْ َ
َْ
.«�ِ اﺳتﺜ ِﻔ ِﺮى ﺑِﺜ ْﻮبٍ َوأﺣ ِﺮ
»اﻏت ِﺴ ِ� و
‘তুিম  েগাসল কেরা, কাপড়  িদেয় র� আটকাও  এবং ইহরাম 
েবঁেধ নাও।’ 44
43F

অতপর  িনেজর কােছ থাকা  সেবর্া�ম সুগি� মাথা ও দািড়েত
বয্বহার করেবন। ইহরােমর পর এর সুবাস অবিশ� থাকেলও
তােত  েকান সমসয্া েনই। আেয়শা িসি�কা র. কতৃর্ক বিণর্
হাদীস েথেক েযমনিট জানা যায়, িতিন বেলন,
43

. িতরিমযী : ৮৩০; ইবন খুযাইমা : ২৫৯৫; বাইহাকী : ৮৭২৬।

44

. �াগু�।

45

َْادَ أَن
َ
ّ
َ ��َﺘﻄَ َﻴّﺐُ ﺑِﺄَﻃْﻴَﺐِ ﻣَﺎ �َِﺪُ �ُﻢَّ أَ َرى َو
ﻴﺺ
َنَ رَﺳُﻮلُ ا�َ ﷺ ذَا أَر
»
ِ
ِ
َ�ُْﺮِم
َ َ ْ
.«ّﻫْﻦِ ﻰﻓِ رَأْﺳِﻪِ وَﺤ ِﻟْﻴَ ِﺘ ِﻪ َ�ﻌ َﺪ ذلِﻚ
‘রাসূ লু�াহ   ﷺইহরােমর  ��িতকােল তাঁর কােছ থাকা উ�ম
সু গি�  বয্বহার করেতন। ইহরােমর পরও আিম তাঁর চুল ও
দািড়েত এর েতেলর উ�লতা েদখেত েপতাম।’ 45
4F

�েয়াজন মেন করেল এ সময়  বগল ও  নাভীর  িনেচর পশম 
পির�ার করেবন; নখ ও  েগাঁফ কতর্ন করেবন। ইহরােমর পর
যােত এসেবর �েয়াজন না হয়- যা তখন িনিষ� থাকেব। এসব
কাজ  সরাসির  সু �ত  নয়। ইবাদেতর পূ বর্ �িত  িহেসেব এসব
করা উিচত। ইহরাম বাঁধার অ�কাল আেগ যিদ এসব কাজ কের 
েফলা হয় তাহেল ইহরাম অব�ায় আর এসব করেত হেব না। এ
েথেক  আবার  অেনেক ইহরােমর  আেগ মাথার  চুল েছাট করাও 
সু �ত মেন কেরন। ধারণািট ভুল। আর এ উপলেক্ষ দািড় কাটা
েতা ��ই ওেঠ না। কারণ, দািড় কাটা সবসময়ই হারাম। নবী ﷺ
বেলন,
45

. বু খারী : ৫৯২৩; মুসিলম : ১১৭০।   
46

لﻠِّﻰﺤ
�ِْﻟِﻔُﻮا الْﻤُﺮﺸ
َ
.«ار َب
َ ِ �َ وَﻓِّﺮُوا ا
»
ِ  وَأَﺣْﻔُﻮا الﺸَّﻮ
‘েতামরা মুশিরকেদর  িবরু�াচারণ কেরা। দািড় ল�া কেরা এবং
েগাঁফ েছাট কেরা।’ 46
45F

েগাসল, পির�ার-পির��তা ও  সু গি�  বয্বহা-এসব পবর্ সমা�
করার পর ইহরােমর  েপাশাক পরেবন। স�ব হেল েকান
নামােজর পর  এিট পিরধান করেবন। যিদ এসময়  েকান ফরয 
সালাত থােক তাহেল তা আদায় কের ইহরাম বাঁধেবন। েযমনিট
রাসূ লু�াহ   ﷺকেরেছন। নয়েতা  দু ’রাকা‘আত  ‘তািহয়য্াতুল উয ’
সালাত পেড় ইহরােমর কাপড় পিরধান করেবন।
েজেন েনয়া ভােলা, পুরুষেদর ইহরেমর েপাশাক হেলা, চাদর ও 
লু ি�। তেব কাপড়  দু ’িট সাদা ও পির�ার হওয়া মু�াহাব।
পক্ষা�ের মিহলারা ইহরােমর েপাশাক িহেসেব যা ইে� তা পরে
পারেবন। তেব লক্ষ য্ রাখেত হ েব েপাশাকিট েযন েছেলে
েপাশাক সদৃ শ না হয় এবং তােত মিহলােদর েসৗ�যর্ও ��ূিটত
না হয়। অনু রূপভাে তারা  েনকাব �ারা  েচহারা  আবৃ ত করেবন
46

. বু খারী : ৫৮৯২; মুসিলম : ২৯৫।
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না। হাত েমাজাও পরেবন না। তেব পর পুরুেষর মুেখামুিখ হেল
েচহারায় কাপড়  েটেন েদেবন। ইহরাম  অব�ায় জুেতাও পরেত 
পারেবন। রাসূ লু�াহ  ﷺবেলন,
ْ َْ َْ ْ َ ْ َ َْ ْ َ
َْ ْ َ َ
َ َ َ
�ُ»ﻴﻟُْﺤْﺮِمْ أَﺣَﺪ
� ﻓﻠﻴَﻠبَ ْﺲ
ِ
ِ �ﺪ �ﻌﻠ
ِ  ﻓ ِﺈن لﻢ، �
ِ  و�ﻌﻠ، ٍار و ِرداء
ٍ ُﻢْ ﻲﻓ إِز
ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ُ َ َّ وَﻴﻟَْﻘْﻄَﻌْﻬُﻤَﺎ ﺣَﻰﺘ، ِْ�ّ
.«�
ِ ﻳ�ﻮﻧﺎ أﺳﻔﻞ ِﻣﻦ اﻟﻌ ِﻘﺒ
‘েতামােদর �েতয্েক েযন একিট লুি, একিট চাদর ও একেজাড়া 
জুেতা পের ইহরাম  বাঁেধ। যিদ জুতা  না  থােক তাহেল েমাজা 
পরেব। আর  েমাজা  েজাড়া  একটু েকেট েনেব েযন তা পােয়র 
েগাড়ালীর েচেয় িনচু হয়।’ 47
46F

উি�িখত সবগুেলা কাজ েশষ হবার পর অ�র েথেক উমরা শুর
ً ُ َ َ
িনয়ত করেবন। আর বলেবন, ‘( َّﻴْﻚ � ْﻤ َﺮةলাববাইকা উমরাতান’)

ً ُ
অথবা  ‘( ّﻴْﻚَ الﻠَّﻬُﻢَّ � ْﻤ َﺮةলাববাইকা আ�াহু�া উমরাতা’)। উ�ম 
হেলা, বাহেন চড়ার পর ইহরাম  বাঁধা ও তালিবয়া পড়া। েকননা 
রাসূ লু�াহ   ﷺমীকাত  েথেক রওনা হবার উে�েশয্ বাহেন চেড়
বেসেছন তারপর  েসিট নেড় উঠেল িতিন তালিবয়া পড়া  শুর
47

. মুসনাদ আহমাদ : ৯৯৮৪; ইবন খুযাইমা : ১০৬২।
48

কেরেছন।
আর েয বয্ি� উমরার উে�েশয্ ইহরাম বাঁধেব েস যিদ েরাগ ব
অনয্ িকছুর আশংকা কের, যা তার উমরার কাজ  স�াদেনর 
পেথ বাধা হেয়  দাঁড়ােব, তাহেল উমরা শুরুর �া�ােল এভাে
িনয়ত করেবন,

(আ�াহু�া মাে�ী হাইছু  হাবাসতানী।)

ّ
َ
ُ
.«�ِ »َّﻬُﻢَّ �َِ�ِ َﺣﻴْﺚ َﺣبَ ْﺴت

‘েহ  আ�াহ, আপিন আমােক  েযখােন আটেক  েদেবন, েসখােনই 
আিম হালাল হেয় যাব।’ 48 অথবা বলেবন,
47F

َ
ّ
َ َ
َْ
.«�ِ  ﺣَﻴْﺚُ ﺤﺗ ِب ُﺴ
ِ وَ�َِ�ِ ِﻣ َﻦ اﻷْض، َ»ﻚ الﻠّﻬُﻢَّ ﺒﻟََّﻴْﻚ
(লা�াইক আ�াহু�ালা�াইক, ওয়া মােহ�ী িমনাল আরিদ হায়ছু
তাহিবসু নী)
‘লা�াইক আ�াহু�া লা�াইক। আর  েযখােন আপিন আমােক 

48

. বু খারী : ৫০৮৯; মুসিলম : ১২০৭।

49

আটেক  েদেবন, েসখােনই  আিম হালাল হেয় যাব।’ 49 কারণ,
48F

রাসূ লু�াহ   ﷺদু বা‘আ িবনেত  যু বােয়র রা. েক  এমনই  িশক্ষ
িদেয়েছন।
এসব কাজ  স�� করার পর  অিধকহাের তালিবয়া পড়েত 
থাকুন। কারণ তালিবয়া হেজর  শ�গত  িনদশর্ন। িবেশষত �া,
সময় ও  অব�ার পিরবতর্নকােল েবিশ েবিশ তালিবয়া পড়েবন।
েযমন : উ��ােন আেরাহন বা  িন��ােন অবতরেণর  সময়, রাত 
ও  িদেনর পিরবতর্েনর সময় (সূ েযর্াদয় ও সূযর�কােল), েকান
অনয্ায় বা অনুিচত কাজ হেয় েগেল এবং সালাত েশে- ইতয্ািদ
সমেয়। রাসূ লু�াহ  ﷺতালিবয়া পড়েতন এভােব : 50
৪৯F

َ
َ َ ْ ْ َ َ َ ْ
َ
َ
»ﻬُﻢَّ ﺒﻟََّﻴْﻚَ ﺒﻟَّﻴْﻚَ ﻻَ ﺮﺷِ�ﻚَ لَﻚَ ﺒﻟَّﻴْﻚَ إِنَّ اﺤﻟَْﻤْﺪَ وَاﻨﻟِّﻌ َﻤﺔ لﻚ َوال ُﻤﻠﻚ ﻻ
َ َ َ
.«ﺷ�ﻚ لﻚ
ِ
(লা�াইক আ�াহু�া লা�াইক, লাববাইকা  লা  শারীকা  লাকা 
লাববাইকা, ই�াল হামদা ওয়ান িন‘মাতা  লাকা ওয়াল মু�, লা 
49

. নাসািয় : ২৭৬৬।

50

. বু খারী : ১৫৭৪; মুসিলম : ১২১৮।

50

শারীকা  লাক।) কখেনা  এর  সােথ একটু েযাগ কের  এভােবও 
পড়েতন : 51
৫০

َ ّ َ ، َِّ  إِﻪﻟََ اﺤﻟَْﻖ
.«ﺒﻟَﻴْﻚ
»ﻚ
(লা�াইক ইলাহাল হা� লা�াইক)।
َ َْ َ َ َّْ
ইহরাম পিরধানকারী যিদ «ﺎر ِج
ِ ( » َﻴﻚ ذا الﻤﻌলাববাইকা যাল
মা‘আিরজ) তালিবয়ায়  েযাগ কেরন, তাও উ�ম। িবদায় হেজ 
সাহাবীরা তালিবয়ায়  নানা  শ� সংেযাজন করিছেলন। নবী  ﷺ
েসসব শুেনও তাঁেদর িকছু বেলনিন 52
৫১F

যিদ তালিবয়ায় এভােব সংেযাজন কের :
ْ َ ْ ُ َ َ َ َّﻴﻚَ وَالﺮَّ�ْﺒ
ُ ْ َ َ
.«َﺎءُ إِﻴﻟْﻚ َواﻟ َﻌ َﻤﻞ
»ﻴْﻚَ ﺒﻟََّﻴْﻚَ وَﺳَﻌْﺪَﻳْﻚَ وَاﺨﻟ� ِ�ﻴﻚ ﺒﻟ
(লা�াইক, লাববাইকা ওয়া সা‘দাইকা ওয়াল খইরা িবইয়াদাইকা,
লাববাইকা ওয়ার রগবাউ ইলাইকা ওয়াল আমাল)। তেব তােতও 
েকান অসু িবেধ েনই। কারণ উমর রা. ও তাঁর পু� আবদু �াহ রা.
51

. ইবন মাজা : ২৯২০।
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. মুসনাদ : ১৪৪৪০।

51

েথেক এ ধরেনর বাকয্ সংেযাজেনর �মাণ রেয়েছ 53
৫২

পুরুষেদর জনয্ তালিবয়া উ��ের বলা সু�ত। রাসূ ﷺবেলন,
َ
َْ َ َ �ِ أَن
َﺗ
ُ ْ
َ ْ َ
َ
آمُﺮَ أَﺻْﺤَﺎﻰﺑِ وَﻣَﻦْ ﻣَﻰ ِﻌ أن ﻳَ ْﺮ� ُﻌﻮا أ ْﺻ َﻮا� ُﻬ ْﻢ
 ﺄمﺮ-ﷺ-  ﺟِﺮﺒ�ﻞ
ِ
�َﺎ
»
ِ
َ
ْ
َ َ
َ ْ
.« أ ْو ﻗﺎل – ﺎﺘﻟَّﻠ ِﺒﻴَ ِﺔ- ﺎﻹﻫﻼ ِل
ِ ِﺑ.
‘আমার কােছ িজবরীল  ﷺএেলন। িতিন আমােক  (উ��ের 
তালিবয়া পড়েত) িনেদর্শ িদেলন এবং এ মেমর্ আমার সাহাবী 
স�ীেদর িনেদর্শ িদেত বলেলন ে, তারা েযন ইহলাল অথবা িতিন
বেলেছন তালিবয়া উঁচু গলায় উ�ারণ কের। 54
৫৩F

তাছাড়া তালিবয়া  েজাের উ�ারেণর মাধয্েম আ�াহর িনদশর্েন
�কাশ ঘেট, এক�বােদর  দী�  েঘাষণা হয়  এবং িশকর েথেক 
পিব�তা  �কাশ করা হয়। পক্ষা�ের মিহলােদর জনয্ স
আেলেমর ঐকমেতয্ তালিবয়, িযিকর ও  দু ‘আ ইতয্ািদ শাি�ক
ইবাদেত �র উঁচু না করা সু �ত। এটাই পদর্া রক্ষা এবং িফত
দমেন সহায়ক।
53

. বু খারী : ১৫৪৯, মুসিলম : ১১৮৪।
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. আবু দাউদ : ১৮১৪।

52

ি�তীয়. ম�ায় �েবশ :
পিব� ম�ায়  �েবেশর  সময়  �েতয্ক বয্ি উিচত, আ�াহর 
ে��� ও মাহাে�র কথা �রণ করা। মনেক নরম করা। আ�াহর 
কােছ পিব� ম�া েয কত স�ািনত ও মযর্াদাপূণর্ তা �রণ করা
পিব� ম�ায়  থাকা  অব�ায় পিব� ম�ার যথাযথ মযর্াদা েদয়ার
েচ�া করা। হজ ও উমরাকারী  বয্ি�র ওপর পিব� ম�ায়
�েবেশর পর িন�রূেপ আমল করা মু�াহাব
১. উপযু � েকান �ােন িব�াম  েনয়া, যােত তাওয়ােফর পূ েবর্
সফেরর  �াি� দূ র হেয় যায়। শরীেরর  �ত�ূ তর্তা িফের আেস।
িব�াম  িনেত  না পারেলও  েকান সমসয্া েনই। ইবন উমর র.
েথেক বিণর্, িতিন বেলন,
َ
ُّ »َ اﻨﻟَّﻲﺒ
«ِ ﷺ ﺑِ ِﺬي ُﻃﻮًﻰﺘَّ أَﺻْﺒَﺢَ �ُﻢَّ دَﺧَﻞَ ﻣَﻜَّﺔ
‘নবী  ( ﷺহেজর  সফের) যী-তুয়ায়  এেস রাত যাপন করেলন।
সকাল হওয়ার পর  িতিন ম�ায়  �েবশ করেলন।’ 55 ইবন উমর 
54F

রা. ম�ায়  আসেল যী-তুয়ায় রাত যাপন করেতন। েভার হেল
55

. বু খারী : ১৫৭৪; মুসিলম : ১২৫৯। (বতর্মােন জারওয়াল এলাকায় অবি�ত
�সূ িত হাসপাতােলর জায়গািটর নাম িছল যী-তুয়া।)
53

েগাসল করেতন।

িতিন

বলেতন রাসূ লু�াহ  ﷺ

অনু রূপ

করেতন। 56 বতর্মােন ম�ায় হাজীেদর  বাস�ােন িগেয়  েগাসল
৫৫F

কের িনেলও এ সু �ত আদায় হেয় যােব।
২. মুহিরেমর জনয্ সবিদক িদেয় ম�ায় �েবেশর অবকাশ
রেয়েছ। রাসূ লু�াহ  ﷺবেলন,
َ
.« ٌ»�ُ ُّ ﻓِﺠَﺎجِ ﻣَﻜَّﺔ َﻃ ِﺮ�ﻖ
‘ম�ার �িতিট অিলগিলই পথ (�েবেশর �ান)।’ 57
56F

রাসূ লু�াহ   ﷺবাতহার মুয়া�ার  িদক  েথেক, যা  বতর্মােন হাজূন
নামক উঁচু জায়গায় অবি�ত ‘কাদা’ নামক পথ িদেয় ম�ায় �েবশ
কেরন এবং িনচু জায়গা  অথর্াৎ ‘কুদাই’ নামক পথ িদেয়  েবর 
হন। 58 সু তরাং নবী ﷺএর অনু করেণ কােরা পেক্ষ ম�ায় �েব
৫৭ F

ও ��ান করা স�ব হেল তা হেব উ�ম।  

56

. বু খারী : ৩/৪৩৬; মুসিলম : ২/৯১৯।   

57

. আবূ দাউদ : ১৯৩৭।   

58

. বু খারী : ১৫৭৬।

54

িক� বতর্মা-যু েগ েমাটরযােন কের আপনােক ম�ায় েনয়া হেব।
আপনার  বাস�ােন যাওয়ার  সু িবধামত পেথই  আপনােক  েযেত 
হেব। তাই রাসূ লু�াহ   ﷺেযিদক  েথেক ম�ায়  �েবশ কেরেছন,
েসিদন েথেক �েবশ করা আপনার জনয্ স�ব নাও হেত পাের।
এেত েকান অসু িবধা েনই। আপনার গািড় সু িবধামত েয পথ িদেয় 
যােব, েসপেথ িদেয়ই আপিন যােবন। আপনার বাস�ােন মালপ�
েরেখ, িব�াম িনেয় উমরার ��িত েনেবন।
মুহিরম েযেকােনা সময় ম�ায় �েবশ করেত পাের। তেব িদেনর 
�থম  �হের  �েবশ করা উ�ম। ইবন উমর রা. েথেক   বিণর্,
নবী  ‘ ﷺযী-তুয়ায় রাতযাপন কেরন। সকাল হেল িতিন ম�ায় 
�েবশ কেরন।’ 59
58F

তৃতীয়. মসিজেদ হারােম �েবশ :
তালিবয়া পড়েত পড়েত পিব� কা‘বার উে�েশয্ রওয়ানা হেবন।
েযেকােনা  দরজা  িদেয় ডান পা  িদেয়, িবনয়-ন�তা ও  আ�াহর 
মাহাে�র কথা �রণ কের এবং হেজর উে�েশয্ বাইতু�াহ পযর্
59

. �াগ�।

55

িনরাপেদ েপৗঁছার তাওফীক দান করায় আ�াহর শুকিরয়া আদা
কের, মসিজদু ল হারােম  �েবশ করেবন। �েবেশর  সময়  আ�াহ 
েযন তাঁর রহমেতর  সকল দরজা  খুেল েদন েস আকুিত  িনেয় 
রাসূ ল�াহ  ﷺএর ওপর  দরূদ ও সালাম ে�রণ স�িলত িনে�র
দু ‘আিট পড়েবন : 60
৫৯ F

َ ْ
ُ ُ َ
ْ َ َ
َ ْ ّ ﻮذ
َّﻜﺮ�ﻢ َو ُﺳﻠْ َﻄﺎﻧِ ِﻪ اﻟْ َﻘ ِﺪﻳﻢ ِﻣ ْﻦ لﺸَّ ﻴْ َﻄ لﺮ
� ﻴﻢ
»أﻋ
ِ ﺎن ِﺟ
ِ
ِ ِ ﻴﻢ و�ِﻮﺟ ِﻬ ِﻪ اﻟ
ِ ِﺎ�َ اﻟﻌ ِﻈ
ِ
ِ
 الﻠَّﻬُﻢ، ِﺳُﻮْل
َ  وَا�ْﺘَﺢْ ﻲﻟ أَﺑ ْ َﻮ،ِْ�َّْ اﻏْﻔِﺮْ ﻲﻟِْ ذُﻧُﻮ
َ
ْ
اب
ِاﷲ
َﺼَّﻼَةُ وَالﺴَّﻼمُ ﻰﻠﻋَ ر
ِ
َ َ ْ َﻤ
.«ﺣ ِﺘﻚ
(আউযু িব�ািহল আযীম ওয়া ওয়াজিহিহল কারীম ওয়া সু লতািনিহল
কাদীিম  িমনাশ শায়তািনর রাজীম। িবসিম�াহ ওয়াস্সালাতু
ওয়াস্সালামু আলা রাসূিল�া, আ�াহু�াগিফর িল যুনুবী ওয়াফতাহ
িল আবওয়াবা রাহমািতক।)
‘আিম মহান আ�াহর, তাঁর স�ািনত েচহারার এবং তাঁর িচর�ন
কতৃর্ে�র মাধয্েম িবতািড়ত শয়তান েথেক আ�য় �াথর্না করি

60

. অনয্ানয্ ‘আর সােথ এ দু ‘আ িবিভ� হাদীেস বিণর্ত হেয়েছ।  আর দরূ
পড়ার কথা এেসেছ। হােকম : ১/৩২৫; আবু দাউদ : ৪৬৫।
56

আ�াহর নােম আর� করিছ। সালাত ও সালাম রাসূ লু�াহ ﷺএর 
ওপর। েহ  আ�াহ! আপিন আমার  গুনাহসমূহ ক্ষ মা কের ি
এবং আমার জনয্ আপনার রহমেতর সকল দরজা খুেল িদন’
চতুথর. বাইতু�াহর তাওয়াফ :
তাওয়ােফর ফযীলত :
তাওয়ােফর ফযীলত স�েকর্ বহু হাদীস এেসেছ। েযম:
o

আ�াহ তা‘আলা তাওয়াফকািরর �িতিট পদেক্ষেপর িবিেয় 
একিট কের  েনিক  িলখেবন এবং একিট কের  গুনাহ মাফ
করেবন। আবদু �াহ ইবন উমর রা. বেলন, আিম রাসূ লু�াহ 

ﷺেক বলেত শুেনি,
َ
ُ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ ُ ِّ وَﺟَﻞَّ ﻪﻟَُ ﺑِ�ُﻞ
ﺧﻄﻮ ٍة ﺣﺴﻨﺔٍ و�ﺎ �ﻨﻪ
َّ» َﻃﺎفَ ﺑِﺎﺒﻟَْﻴْﺖِ ﻛَﺘَﺐ اﷲُ ﻋَﺰ
«. ٍَيِّﺌَﺔ

57

‘েয  বয্ি� আ�াহর ঘেরর তওয়া করেব, আ�াহ তা‘আলা তার 
�িতিট পদেক্ষেপর িবিনমেয় একিট েনিক িলখেবন এবং একি
গুনাহ ক্ষমা কের েদে’ 61
তাওয়াফকারী িশশুর মত িন�াপ হেয় যায়। ইবন উমর র.

o

েথেক বিণর্, রাসূ লু�াহ  ﷺবেলন,
ْ َ ْ ُ َ َ
َ َ ُُ
َ
َ ْ َ
َ ِﺎﺒﻟﻴْﺖ َﺧ َﺮ ْﺟ
«.ﺖ ِﻣ ْﻦ ذﻧﻮ�ِﻚ ﻛﻴَ ْﻮمِ َو َﻟﺗﻚ ُﻣُّﻚ
ِ َ »ﻓ ِﺈذا ﻃﻔﺖ
‘তুিম যখন বাইতু�াহর তাওয়াফ করেল, তখন পাপ  েথেক 
এমনভােব েবর হেয় েগেল েযন আজই েতামার মা েতামােক জ�
িদেয়েছ।’ 62
61F

তাওয়াফকারী  দাসমু� করার  নয্ায় সওয়াব পায়। আবদু�াহ

o

ইবন উমর রা. বেলন, আিম রাসূ লু�াহ  ﷺেক বলেত শুেনি,
َ
َ ْ َ َ
«. ٍ» َﻣ ْﻦ َﻃﺎف َﺳﺒْﻌًﺎ � ُﻬ َﻮ ﻛ ِﻌﺪ ِل َر�ﺒَﺔ

61

. িতরিমযী ৯৫৯; আল-হািকম : ১/৪৮৯।

62

. মুসা�াফ আবদু ররাযয্াক : ৫/১৬ হাদীস নং ৮৮৩০; মু‘জামুল কাবীর 
১২/৪২৫; সহীহুল জাে‘: ১৩৬০।
58

‘েয  বয্ি� কাবাঘেরর সাত চ�র তাওয়াফ করেব েস একজন
দাসমু্�  করার সওয়াব পােব।’ 63
েফেরশতার পক্ষ েথেক তাওয়াফকারী বয্ ি� িন�াপ হওয়

o

েঘাষণা আেস। আনাস রা. েথেক বিণর্, রাসূ লু�াহ  ﷺবেলন,
َ
ّ ﻳَﺄْﻲﺗِ مَﻠَﻚٌ ﺣَﻰﺘ،َﻄُﻮفُ وَﻻ ذَﻧْﺐَ لَﻚ
َ َّ»َﻣ
َ
ﺎ ﻃَﻮاﻓُﻚَ ﺑِﺎﺒﻟَْﻴْﺖِ �َﻌْﺪَ ذَلِﻚَ ﻓَﺈِﻧَّﻚ
ﺴْﺘَﻘْﺒ ﻞُ �َﻘَﺪْ ﻏُﻔِﺮَ لَﻚ
«َ ﻣَﺎ مَﻰ ﻀ
َ ُ� ﻀَ َﻊ ﻳَﺪَهُ �َ�َْ ﻛَﺘِﻔَﻴْﻚَ �ُﻢَّ �َﻘُﻮلُ ا�ْﻤَﻞْ لِﻤَﺎ
‘আর যখন তুিম  বাইতু�াহর তাওয়াফ (তাওয়ােফ ইফাযা  বা 
তাওয়ােফ িবদা) করেব, তখন তুিম  েতা  িন�াপ। েতামার কােছ
একজন েফেরশতা এেস েতামার দু ই কাঁেধর মাঝখােন হাত েরেখ
বলেবন, তুিম  ভিবষয্েতর

জনয (েনক) আমল কর; েতামার 

অতীেতর সব গুনাহ ক্ষমা কের েদয়া হেয়’ 64
63F

63

সু নান আন-নাসাঈ : ২২১/৫। দাসমু� করার সাওয়াব অনয্ হাদীেস বিণর্
হেয়েছ। এক হাদীেস রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলন, েয 
েকউ  েকান মুিমন দাস-দাসীেক মু� করেব, েসটা তার জনয্ জাহা�াম
েথেক মুি�র কারণ হেব। [আবূ দাউদ : ৩৪৫৩] অনয্ হাদীেস এেসে,
েকউ  েকান দাসমু� করেল আ�াহ  দােসর  �িতিট অে�র  িবিনমেয় তার 
�িতিট অ� জাহা�াম েথেক মু� করেবন। [িতরিমযী : ১৪৬১]

64

. সহীহু-তারগীব ওয়াত-তারহীব:১১১২।
59

সিঠকভােব তাওয়াফ করেত িনেচর কথাগুেলা অনুসরণ করু
1. সকল �কার  নাপািক  েথেক পিব� হেয় উযু  করুন তারপর
মসিজদু ল হারােম �েবশ কের কা‘বা শরীেফর িদেক এিগেয় যান।
যিদ আপিন তখনই তাওয়ােফর ই�া কেরন তাহেল দু ’ রাক‘আত 
তািহয়য্াতুল মসিজদ পড়া ছাড়াই তাওয়াফ শুরু করেত যােব
েকননা, বাইতু�াহর তাওয়াফই আপনার জনয্ তািহয়য্াতুল মসিজ
িহেসেব পিরগিণত হেব। আর িযিন সালাত বা অনয্ েকান উে�েশয
মসিজেদ হারােম  �েবশ করেছন, িতিন বসার  আেগই  দু ই 
রাকা‘আত তািহয়য্াতুল

মসিজদ পেড় েনেবন। েযমন অনয

মসিজেদ �েবেশর পর পড়েত হয়। এরপর তাওয়ােফর জনয্
হাজের আসওয়ােদর িদেক যান। মেন রাখেবন:
 উমরাকারী বা তামা�ু  হজকারীর জনয্ এ তাওয়াফিট উমরার
তাওয়াফ। িকরান ও ইফরাদ হজকারীর জনয এিট তাওয়ােফ
কুদূ ম বা আগমনী তাওয়াফ।
 মুহিরম  বয্ি� অ�ের তাওয়ােফর িনয়ত কের তাওয়াফ শু
করেব। েকননা, অ�রই  িনয়েতর  �ান। উমরাকারী  িকংবা 
তামা�ু কারী হেল তাওয়াফ শুরু করার পূবর্ মুহূতর্ েথেক তালি
পাঠ ব� কের েদেব।
60

তাওয়ােফর জনয্ হাজের আসওয়ােদর কােছ েপছার পর 
েসখানকার আমলগুেলা িন�রূেপ করার েচ�া করেবন
ক. িভড়  না  থাকেল হাজের  আসওয়ােদর কােছ িগেয় তা  চু�ন
কের তাওয়াফ শুরু করেবন। হাজের আসওয়াদ চু�েনর প�ি
হল, হাজের  আসওয়ােদর ওপর  দু ’হাত রাখেবন। ‘িবসিম�ািহ 
আ�াহু আকবা’ বেল আলেতাভােব চু�ন করেবন। িক� অ�ের 
িব�াস রাখেত হেব, হাজের  আসওয়াদ উপকারও করেত পাের 
না, অপকারও করেত পাের  না। লাভ ও  ক্ষিত করার মািল
একমা� আ�াহ তা‘আলা। উমর ইবন খা�াব রা. হাজের 
আসওয়ােদর কােছ িগেয় তা চুেমা েখেয় বেলন,
َ ُ َ ُ ْ َ َ ّ �َ� ََﺮٌ ﻻَ ﺗَﺮﻀ ُ ّ َ َ َ ْ َ ُ َلَﻮْﻻ
ﷲﷺ
، ُ وﻻ �ﻨﻔﻊ
»�ِّ ﻷَﻋْﻠَﻢُ �َﻧَّﻚَ ﺣَﺠ
ِ ِ رأﻳﺖ رﺳﻮل ا
َ ْ  ﻣَﺎ �َﺒ،  ﻘَ ِّﻠُﻚ
.«َّﻠﺘُﻚ
َ ﺒ
‘আিম িনি�ত জািন, তুিম েকবল একিট পাথর। তুিম ক্ষিত করে
পার না এবং উপকারও করেত পার না। রাসূ লু�াহ  ﷺেক যিদ
েতামায়  চু�ন করেত  না  েদখতাম, তাহেল আিম  েতামায়  চু�ন

61

করতাম না। 65
৬৪

َُ
হাজের আসওয়ােদ চুেমা েদয়ার সময়  َُّ أَ�ْﺮﺒ
(আ�াহু আকবা)
َُ
বলেবন 66 অথবা  َِّ وَا�َُّ أَ�ْﺮﺒ
� (িবসিম�ািহ  আ�াহু আকবা)
৬৫F

বলেবন। ইবন উমর রা. েথেক এরকম বিণর্ত আেছ 67
৬৬F

খ. হাজের আসওয়াদ চু�ন করা ক�কর হেল ডান হাত িদেয় তা 
�শর্ করেবন এবং হােতর েয অংশ িদে �শর্ কেরেছন েস
অংশ চু�ন করেবন। নােফ রহ. বেলন, ‘আিম ইবন উমর রা. েক 
েদেখিছ, িতিন িনজ হােত হাজের  আসওয়াদ �শর্ করেলন
তারপর তােত  চুেমা  িদেলন এবং বলেলন, ‘রাসূ লু�াহ   ﷺেক 
এভােব করেত েদখার পর েথেক আিম কখেনা তা পিরতয্াগ কির
িন।’ 68
67F

গ. যিদ হাত  িদেয় হাজের  আসওয়াদ �শর্ করা স�ব না হ,

65

. ফাতহুল বারী: ৩/৪৬৩।

66

. বু খারী : ৩/৪৭৬।

67

. আত-তালিখসু ল হাবীর : ২/২৪৭।

68

. বু খারী : ১৬০৬; মুসিলম : ১২৬৮।
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লািঠ িদেয় তা  �শর্ করেবন এবং লািঠর েয অংশ িদেয় �শর
কেরেছন েস অংশ চু�ন করেবন। ইবন আ�াস রা. বেলন,
‘রাসূ লু�াহ   ﷺিবদায় হেজ উেটর  িপেঠ বেস তাওয়াফ কেরন,
িতিন বাঁকা লািঠ িদেয় হাজের আসওয়াদ �শর্ করেলন’ 69
68F

ঘ. হেজর সমেয় বতর্মােন হাজে আসওয়াদ চু�ন ও �শর্ করা
উভয়টাই  অতয্� কিঠন এবং অেনেকর পেক্ষই দুঃসাধয্। 
এমতাব�ায় হাজের আসওয়ােদর বরাবর এেস দূ ের দাঁিড়েয় তার 
িদেক মুখ িফিরেয় ডান হাত উঁচু কের, ( ﷲ أ�ﺮﺒআ�াহু আকবা)
َ
বা َِّ َا�َُّ أَ�ْﺮﺒ
� (িবসিম�ািহ  আ�াহু আকবা) বেল ইশারা 
করেবন। পূ েবর্ হাজের আসওয়াদ বরাবর যমীেন একিট খেয়ির
েরখা  িছল বতর্মােন তা উিঠেয় েদয়া হেয়েছ। তাই হাজের
আসওয়াদ বরাবর মসিজদু ল হারােমর কািনর্েশ থাকা সবুজ বািত
েদেখ হাজের  আসওয়াদ বরাবর  এেসেছন িক-না তা  িনণর্য়
করেবন। আর  েযেহতু হাত  িদেয় হাজের  আসওয়াদ �শর্ করা 
স�ব হয়িন তাই হােত  চু�নও করেবন না। ইবন আ�াস রা.
বেলন, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ামতাঁর উেটর িপেঠ
69

. বু খারী : ১৬০৮।
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বেস তাওয়াফ করেলন। যখন িতিন রুকন অথর্াৎ হাজে
আসওয়ােদর বরাবর হেলন তখন এর িদেক ইশারা করেলন এবং
তাকবীর  িদেলন। 70 অপর  বণর্নায় রেয়ে, ‘যখন িতিন হাজের 
৬৯

আসওয়ােদর কােছ আসেলন তখন তাঁর হােতর ব�িট িদেয় এর 
িদেক ইশারা কের তাকবীর  িদেলন। 71 তারপর যখনই  এর 
৭০

বরাবর হেলন অনু রূপ করেলন। সুতরাং যিদ �শর্ করা স�ব ন
হয়, তাহেল হাজের  আসওয়ােদর  িদেক ইশারা কের তাকবীর 
েদেবন। হাত চু�ন করেবন না।
ঙ. �চ�  িভেড়র কারেণ যিদ পাথরিটেক  চুেমা  েদয়া  বা হােত 
�শর্ করা স�ব না হ, তাহেল মানু ষেক ক� িদেয়  এ কাজ 
করেত যােবন না। এেত খুশূ তথা িবনয়ভাব ন� হেয় যায় এবং
তাওয়ােফর উে�শয্ বয্াহত হয়। এটােক েক� কের কখেন
কখেনা ঝগড়া-িববাদ এমনিক মারামাির পযর্� শুরু হেয় যা
তাই এ বয্াপের সতকর্তা অবল�ন করা উিচত।
ইবন উমর রা. সহ  েবশ িকছু সাহাবী তাওয়ােফর  শুরুে
70

. বু খারী : ৫২৯৩।

71

. বু খারী : ১৬৩২।

64

বলেতন, 72
َ
َِ َ ﻓَﺎءً ﺑِﻌَﻬْﺪِك  وَا�ِّﺒَﺎﺎﻋً لِﺴُﻨَّﺔ
«ﻧَبِﻴّﻚَ �َُﻤَّ ٍﺪ
َ
ﺼْﺪِﻳﻘًﺎ ﺑِ�ِﺘَﺎﺑﻚ وَو
»ﻢَّ إﻳﻤَﺎﻧًﺎ ﺑِﻚَ وَﺗ
ِ
ِ
(আ�হু�া ঈমানাম িবকা ওয়া তাছদীকাম িবিকতািবকা ওয়া
ওয়াফায়াম  িব‘আহিদকা ওয়াত- িতবা‘আন িলসু �ািত  নািবিয়য্কা
মুহা�ািদন।)
‘আ�াহ, আপনার ওপর  ঈমােনর কারেণ, আপনার  িকতােব
সতয্ায়, আপনার  সােথ কৃত  অ�ীকার  বা�বায়ন এবং আপনার 
নবী মুহা�েদর সু �েতর অনু সরণ কের তাওয়াফ শুরু করি’
সু তরাং েকউ যিদ সাহাবীেদর  েথেক  বিণরত হওয়ার কারেণ
তাওয়ােফর সূ চনায় এই দু ‘আিট পেড়ন, তেব তােত েদাষ েনই।
2. হাজের  আসওয়াদ চু�ন, �শর্ অথবা ইশারা করার পর ক‘বা 
শরীফ হােতর  বাঁেয়  েরেখ তাওয়াফ শুরু করেবন। তাওয়ােফ
72

. তাবরানী : ৫৮৪৩; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ : ৩/২৪০। এ বণর্নািটর
সনদ স�েকর্ দ ’ধরেণর মত পাওয়া যায়; তেব শাইখ মুহা�াদ সােলহ 
আল-উসাইমীন তা তাঁর  �ে� উে�খ কেরেছন। েদখুন, শারহু হাদীেস
জােবর।

65

আসল লক্ষয্ আ�াহর আনুগতয্ ও তাঁর �িত মুখােপিক্ষতা
করা এবং তাঁরই সামেন িনজেক সমপর্ন করা। তাওয়ােফর সময়
নবী  ﷺএর আচরেণ িবনয়-ন�তা ও হীনতা-দীনতা �কাশ েপত।
েচহারায়  ফুেট উঠত  আ�সমপর্েনর আবহ। পুরুষেদর জনয্ 
তাওয়ােফর �িতিট চ�ের ইযিতবা এবং �থম িতন চ�ের রমল
করা সু �ত। ইবন আ�াস রা. বিণর্ত হাদীেস এেসে,
َ َََ َ َ
َ َ ْ َ ََ َ ْ
.« ٍﺎﺳﺘَﻠ َﻢ َوﺒَّ �ُﻢَّ َر َمﻞ ﺛﻼﺛﺔ أ ْﻃ َﻮاف
»اﺿﻄﺒﻊ ﻓ
‘রাসূ লু�াহ   ﷺইযিতবা করেলন, হাজের  আসওয়ােদ চু�ন
করেলন এবং তাকবীর  �দান করেলন। আর  �থম  িতন চ�ের 
রমল করেলন।’ 73
72F

ইযিতবা হেলা, গােয়র চাদেরর মধয্ভাগ ডান বগেলর িনেচ েরেখ
ডান কাঁধ খািল রাখা এবং চাদেরর উভয় মাথা বাম কাঁেধর ওপর 
রাখা। রমল হেলা, ঘনঘন পা  েফেল কাঁধ েহিলেয়  বীর-িব�েম 
�ত চলা। কা‘বার কাছাকািছ �ােন রমল করা স�ব না হেল দূ ের 
েথেকই রমল করা উিচত।

73

. বু খারী : ৭৯৫১।
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3. রুকেন ইয়ামানী অথর্াৎ হাজের আসওয়ােদর আেগর েকােণ
বরাবর  এেল স�ব হেল তা ডান হােত  �শর্ করেবন 74 �িত 
৭৩

চ�েরই এর বরাবর এেস স�ব হেল এরকম করেবন।
4. হাজের  আসওয়াদ ও  রুকেন ইয়ামানী েকি�ক আমলসমূহ
�েতয্ক চ�ের করেবন। রাসূলু�াহ ﷺএমনই কেরেছন। রুকেন
ইয়ামানী েথেক হাজের আসওয়াদ পযর্� রাসূলু�াহ ﷺপড়েতন,
ُ َُ ّ ُۡ َ
ّ ول
َ َ�َ َنا ٓ َءات َِنا � ٱ ُّ ۡ� َيا َح َس َن ٗة َو� ٱ�خ َِرة ِ َح َس َن ٗة َوق َِنا َع َذ
اب
﴿ ومِنهم َن �ق
ِ
ِ
[٢٠١ :﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة٢ ِٱَّار
(রববানা  আিতনা  িফদ্ দুনইয়া হাসানাতাও ওয়া িফ-আিখরািত 
হাসানাতাও ওয়ািকনা ‘আযাবান নার।)
‘েহ  আমােদর রব, আমােদরেক  দু িনয়ােত কলয্াণ িদন। আর
আিখরােতও কলয্াণ িদন এবং আমােদরেক আগুেনর আযাব েথে
রক্ করুন’ 75 সু তরাং এদু ই  রুকেনর মধয্বতর্ী �ােন �েত
74F

চ�ের উ� দু ‘আিট পড়া সু �ত।
ّ
ُ ّ َ�
ُ َ َ�َا
. রুকেন ইয়ামানী �শর্ করার সম َ�ْﺮﺒ
ِ � (িবসিম�ািহ  আ�াহু

74

আকবর) বলা ভােলা। কারণ, ইবন উমর রা. েথেক এিট সহীহভােব বিণর্ত
হেয়েছ। �. বাইহাকী : ৫/৭৯; ইবন হাজর, তালখীসু ল হাবীর : ২/২৪৭।
75

. আবূ দাউদ : ১৮৯২।  

67

তাওয়ােফর  অবিশ� সমেয়  েবিশ েবিশ কের  দু ‘আ করেবন।
আ�াহর  �শংসা করেবন। রাসূ লু�াহ  ﷺএর ওপর  সালাত ও 
সালাম পড়েবন। কুরআন িতলাওয়াতও করেত পােরন। েমাটকথা,
েয  ভাষা  আপিন ভাল কের েবােঝন, আপনার মেনর  আকুিত  েয 
ভাষায়  সু �রভােব �কাশ পায়  েস ভাষােতই  দু ‘আ করেবন।
রাসূ লু�াহ  ﷺবেলন,
ْ
ْ
َ َ�َْ الﺼَّﻔَﺎ وَالْﻤَﺮْوَةِ وَرَ�ُْ اﺠﻟ َﻤﺎر ﻹﻗ
َ
ﺎﻣ ِﺔ ِذﻛ ِﺮ
�َﻤَﺎ ﺟُﻌِﻞَ اﻟﻄَّﻮَافُ ﺑِﺎﺒﻟَْﻴْﺖِ و
»
ِ ِ ِ
ّ
«َ�
‘বাইতু�াহর তাওয়াফ, সাফা-মারওয়ার মেধয সা‘ঈ ও জামারায় 
পাথর  িনেক্ষেপর িবধান আ�াহর িযর কােয়েমর উে�েশয্ করা
হেয়েছ।’ 76 দু ‘আ ও িযক্র অনু � �ের হওয়া শরীয়তস�ত।  
75F

5. কা‘বা  ঘেরর  িনকট িদেয় তাওয়াফ করা উ�ম। তা  স�ব না 
হেল দূ র  িদেয় তাওয়াফ করেব। েকননা, মসিজেদ হারাম 
পুেরাটাই তাওয়ােফর �ান। সাত চ�র েশষ হেল, ডান কাঁধ েঢেক 
েফলু ন, যা ইিতপূ েবর্ েখালা েরেখিছেলন। মেন রাখেব, শুধু
76

. িতরিমযী : ৯০২, জােমউল উমূ ল : ১৫০৫।
68

তাওয়ােফ কুদূ ম ও উমরার তাওয়ােফই ইযিতবার  িবধান রেয়েছ।
অনয্ েকান তাওয়ােফ ইযিতবা েন, রমলও েনই।
6. সাত  চ�র তাওয়াফ েশষ কের মাকােম ইবরাহীেমর  িদেক 
অ�সর হেবন,

ْ ُ ّ
ّٗ
ِ ﴿ َوٱَِذوا مِن َّ َق
[١٢٥ :� َم ُم َص� �﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة
ۧ ِ ٰ �َ ۡام إِب

(ওয়া�ািখযূ িমম মাকািম ইবরাহীমা মুসা�া।)
‘মাকােম ইবরাহীমেক  েতামরা  সালােতর  �ল বানাও।’ 77 মাকােম 
76F

ইবরাহীমেক িনেজর ও বাইতু�াহর মাঝখােন রাখেবন। েহাক না 
তা  দূ র  েথেক। তারপর  সালােতর  িনিষ� সময়  না হেল দু ’
রাকা‘আত  সালাত  আদায় করেবন।

এ

সালােতর  �থম 
َ �َ ﻗُ ْﻞ ﻳَﺎ
রাকা‘আেত  সূ রা  ফােতহার পর  সূ রা  ‘কািফরূ’ - ُّﻬﺎ
َ ﻟْﺎ
َ
 ﻜﻓِ ُﺮون- ও ি�তীয় রাকা‘আেত সূ রা  ফােতহার পর সূ রা ইখলাস
ٌ
ُ ُْ
- ﻗﻞ ﻫ َﻮ اﷲ أﺣﺪ- পড়া সু �ত।

মাকােম ইবরাহীেম জায়গা না েপেল মসিজদু ল হারােমর েযেকােনা 
�ােন এমনিক  এর  বাইের পড়েলও  চলেব। তবুও মানু ষেক ক�
77

. বাকারা : ১২৫।
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েদয়া যােব না। পেথ-ঘােট েযখােন- েসখােন সালাত আদায় করা 
যােব না। মাকরূহ সময় হেল এ দ’রাকা‘আত সালাত পের আদায় 
কের িনন। সালােতর পর হাত উিঠেয় দু ‘আ করার িবধান েনই।
7. সালাত েশষ কের পুনরায় হাজের আসওয়ােদর কােছ এেস ডান
হােত তা  �শর্ করুন। এটা সু�ত। �শর্ করা স�ব না হ
ইশারা করেবন না। হেজর  সমেয়  এরকম করা  �ায়  অস�ব।
জােবর রা. বেলন,

َ
َ رَﺟَﻊ ﻓَﺎﺳْﺘَﻠَﻢ
َ
َ »
« �ُﻢَّ رَﺟ َﻊ إِﻰﻟَ الﺼَّ ﻔﺎ،َ الﺮُّ�ْﻦ

অতঃপর  আবার  িফের  এেস রুকন (হাজের  আসওয়াদ) �শর্
করেলন। তারপর েগেলন সাফা অিভমুেখ।’ 78
7F

8. এরপর যমযেমর কােছ যাওয়া, তার পািন পান করা ও মাথায় 
ঢালা সু �ত। জািবর রা. েথেক বিণর্, িতিন বেলন,
ْ ََ
َ
َ
« وَﺻَﺐَّ ﻰﻠﻋ َرأ ِﺳ ِﻪ، ﻣِﻨْﻬَﺎ
ذَﻫَﺐَ إِﻰﻟَ زَمْﺰمَ ﻓَﺮﺸَِب
»
‘তারপর রাসূ লু�াহ   ﷺযমযেমর কােছ েগেলন। যমযেমর পািন

78

. মুসনােদ আহমদ : ৩/৩৯৪; মুসিলম : ১২১৮ ও ১২৬২।
70

পান করেলন এবং তা মাথায় েঢেল িদেলন। 79
৭৮

প�ম. সা‘ঈ :
সিঠকভােব সা‘ঈর কাজ স�� করেবন িনেচর িনয়েম  
১. সাফা পাহােড়র িনকটবতর্ী হেল বলেব,
ُ َ أَﺑْ َﺪأُ ﺑ َﻤﺎ ﺑَ َﺪأ،»نَّ الﺼَّ َﻔﺎ َوال ْ َﻤ ْﺮ َو َة ِﻣ ْﻦ َﺷ َﻌﺎﺋﺮ اﷲ
.«اﷲ ﺑِ ِﻪ
ِ ِِ
ِ
(ই�াস্সাফা ওয়াল মারওয়াতা  িমন শাআইির�াহ। আবদাউ  িবমা 
বাদাআ�াহু িবহী)
‘িন�য়ই  সাফা মারওয়া  আ�াহর  িনদশর্ন। আিম শুরু কর
আ�াহ যা িদেয় শুরু কেরেছ’ 80
79F

২. এরপর  সাফা পাহােড় উেঠ বাইতু�াহর  িদেক মুখ কের 

79

. মুসনােদ আহমদ : ৩/৩৯৪; মুসিলম : ১২১৮ ও ১২৬২।

80

. মুসিলম : ১/৮৮৮।
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দাঁড়ােবন 81 এবং আ�াহর  এক�বাদ, বড়� ও  �শংসার  েঘাষণা 
৮০

িদেয় বলেবন,
ُ ْ ُ ْ ُ َ ُ َ ُ َ ُ ُ َ ُ ُ َ ْ َ ُ ﻻَ إِﻪﻟَ إِﻻَّ ُ َ ْ َ ُ  ﺮﺷَِ�ْﻚ
ُ َ ﻚ َﻪ
ﻟ
َ ﻪﻟ ﻪﻟ الﻤﻠ
اﷲ وﺣﺪه
 اﷲ أ�ﺒ، اﷲ َ�ْﺮﺒ،»اﷲ َ�ْﺮﺒ
َ ْﺤ
َُ  ﻻَ إِﻪﻟَ إِﻻَّ ُ َ ْ َ ُ  ﺮﺷَِ�ْﻚ،ٌِّ ءٍ ﻗَﺪِﻳْﺮ
َ ُ
،َ ﻪﻟ
اﷲ وﺣﺪه
َُْ ﻞﻛ
َ و�ﻤﻴﺖ َوﻫ ُﻮ
�� ﻟ ْﻤ ُﺪ
ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ وَﻧَﺮ
«اب َوﺣ َﺪ ُه
 وﻫﺰم اﻷﺣﺰ،أ�ﺰ وﻋﺪه ﺼ �ﺒﺪه
(আ�াহু আকবা, আ�াহু আকবা, আ�াহু আকবা, লা-ইলাহা 
ই�া�াহু ওয়াহদাহু -শারীকালাহু লাহুল্ মু�ু ওয়ালাহুল হ
ইউহয়ী ওয়া ইয়ু মীতু ওয়াহুয়া আলা কুি� শাইিয়ন কাদী, লাইলাহা ই�া�াহু ওয়াহদাহু -শারীকালাহু আনজাযা ওয়াদা, ওয়া 
নাছারা আবদাহু ওয়াহাযামাল আহযাবা ওয়াহদাহ্)
‘আ�াহ মহান, আ�াহ মহান, আ�াহ মহান! 82 আ�াহ  ছাড়া 
৮১ F

েকােনা সতয্ ইলাহ  েনই, িতিন এক। তাঁর  েকান শরীক  েনই।
রাজ� তাঁরই। �শংসাও তাঁর। িতিন জীবন ও মৃতুয্ েদন। আর
িতিন সকল িবষেয়র ওপর ক্ষমতাবান। আ�াহ ছাড়া েকাে সতয
ইলাহ  েনই, িতিন এক। তাঁর  েকান শরীক  েনই। িতিন তাঁর 

81

. মুসিলম : ১২১৮।

82

. নাসাঈ : ২/ ৬২৪; মুসনােদ আহমদ : ৩/৩৮৮।
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অ�ীকার পূ ণর্ কেরেছ; তাঁর  বা�ােক  সাহাযয্ কেরেছন এবং
একাই শ�-দলগুেলােক পরািজত কেরেছন’ 83
৩. দু ‘আ করার সময় উভয় হাত তুেল দু ‘আ করেবন। 84
৮৩

৪. উপের উে�িখত  দু ‘আিট এবং দু িনয়া-আিখরােতর জনয্
কলয্াণকর েযেকােনা দ‘আ সামথর্য্ অনুযায়ী ন বার পড়েবন।
িনয়ম হেলা  : উপেরর  দু ‘আিট একবার পেড় তার  সােথ সামথর্য
অনু যায়ী  অনয্ দ‘আ পড়েবন। তারপর  আবার ঐ  দু ‘আিট পেড় 
তার  সােথ অনয্ দ‘আ পড়েবন। এভােব িতন বার করেবন।’
কারণ, হাদীেস �� উি�িখত হেয়েছ, ‘তারপর  িতিন এর মােঝ 
দু ‘আ কেরেছন। অনু রূপ িতনবার কেরেছন 85 সাহাবােয়  িকরাম 
৮৪

রা. েথেক  সাফা-মারওয়ায় পাঠ করার  িবিবধ দু ‘আ বিণর্ত
হেয়েছ। 86
৮৫

83

. নাসাঈ ২/২২৪; মুসিলম : ২/২২২।

84

. আবু দাউদ : ১/৩৫১।

85

. মুসিলম : ২১৩৭।

86

. উদাহরণ �রূপ . বাইহাকী : ৫/৪৯-৫০।
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৫. সাফা পাহােড় দু ‘আ েশষ হেল মারওয়ার িদেক যােবন। েযসব
দু ‘আ আপনার মেন আেস এবং আপনার কােছ সহজ মেন হয় 
তা-ই পড়েবন। সাফা েথেক েনেম িকছু দূ র  এেগােলই ওপের ও 
ডােন-বােম  সবুজ  বািত  �ালােনা  েদখেবন। এেক  বাতেন ওয়াদী 
(উপতয্কার েকা) বলা হয়। এই জায়গাটুকুেত পুরুষ  হাজীগণ
েদৗড়ােনার মত কের  �ত  গিতেত  েহঁেট যােবন। পরবতর্ী সবুজ
বািতর  আলামত  সামেন পড়েল চলার  গিত  �াভািবক করেবন।
তেব মিহলারা এই জায়গাটুকুেতও চলার গিত �াভািবক রাখেবন।
সবুজ দু ই আলামেতর মােঝ চলার সময় িনেচর দু ‘আিট পড়েবন,
ْ َ
 إِﻧَّﻚ،ِّْ اﻏْﻔِﺮْ وَارْﺣَﻢ
«.َ أَﻧْﺖَ اﻷَﻋَﺰُّ اﻷ� َﺮ ُم
»
(রাি�গিফর্ ওয়রহাম, ই�াকা আ�াল আ‘য়াযু য্ল আকরাম)
‘েহ আমার রব, আমােক ক্ষমা করুন এবং রহম করুন। িন
আপিন অিধক শি�শালী ও স�ািনত।’ 87
86F

৬. এখান েথেক  �াভািবক  গিতেত েহঁেট মারওয়া পাহােড় 
87

. ইবন আবী  শাইবা  : ৪/৬৮; বাইহাকী  : ৫/৯৫; তাবারানী, আদ্ দ‘আ :
৮৭০; আলবানী, িহ�াতুন নবী পৃ . ১২০।
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উঠেবন। মারওয়া পাহােড়র িনকটবতর্ী হে, সাফায় েপৗঁছার পূেবর
েয আয়াতিট পেড়িছেলন, তা পড়েত হেব না।
৭. মারওয়ায় উঠার পের কা‘বাঘেরর  িদেক মুখ কের  দু ই হাত 
তুেল আ�াহর  এক�বাদ, বড়� ও  �শংসার  েঘাষণাসহ  সাফার 
মত এখােনও দু ‘আ করেবন। 88
৮৭

৮. মারওয়া েথেক েনেম সাফায় আসার পেথ সবুজ  বািতর কােছ
েপৗঁছেল েসখান েথেক আবার �ত গিতেত চলেবন। পরবতর্
সবুজ বািতর কােছ েপৗঁছেল চলার গিত �াভািবক করেবন।
৯. সাফা পাহােড়  এেস কা‘বাঘেরর  িদেক মুখ কের উভয় হাত 
তুেল আেগর মত িযকর ও দু ‘আ করেবন। সাফা মারওয়া উভয়িট
দু ‘আ কবুেলর জায়গা। তাই উভয় জায়গােত  িবেশষভােব দু ‘আ
করার েচ�া করেবন।
১০. একই িনয়েম সা‘ঈর বািক চ�রগুেলাও আদায় করেবন।
সা‘ঈ সং�া� জ্ঞাতব:
88

. নাসাঈ : ৪৭৯২।
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 সা‘ঈ করার  সময় জামাত  দাঁিড়েয়  েগেল কাতারব�ী হেয় 
দাঁিড়েয় সালাত আদায় করেবন।
 সা‘ঈ করার সময় �া� হেয় পড়েল বেস আরাম করেবন।
এেত সা‘ঈর েকান ক্ষিত হেব না
 েশষ সা‘ঈ-অথর্াৎ স�ম স‘ঈ-মারওয়ােত  িগেয়  েশষ
করেবন।
 সা‘ঈেত উযু শতর্ নয়। তেব উযু বা পিব� অব�ায় থাকা
মুসতাহাব। 89
৮৮

 তাওয়াফ েশষ করার পর যিদ েকান মিহলার হােয়য  শুর
হেয় যায়, তেব িতিন সা‘ঈ করেত পারেবন।
ষ�. মাথার চুল েছাট বা মু�ন করা  :
সা‘ঈ েশষ হওয়ার পর মাথার  চুল েছাট বা মু�ন কের  েনেবন।
িবদায় হেজর সময় তামা�ু কারী সাহাবীগণ চুল েছাট কেরিছেলন।
হাদীেস এেসেছ,
ُ
َ ُّ اﻨﻟَّﺎسُ ﻠﻛ
«ﻬُﻢْ وَﻗﺮﺼَّ ُ ْوا
»
‘অতঃপর সম� মানু ষ হালাল হেয় েগল এবং তারা চুল েছাট কের 
89

. ফাতাওয়া ইবন বায : ৫/২৬৪।
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িনল।’ 90
েস িহেসেব তামা�ু  হাজীর জনয উমরার পর মাথার চুল েছাট করা 
উ�ম। যােত হেজর পর মাথার  চুল কামােনা যায়। মাথায় যিদ
এেকবােরই  চুল না  থােক তাহেল শুধু ক্ষ ুর চালােবন। চুল েছ
করা  বা  মু�ন করার পর  েগাসল কের  �াভািবক  েসলাই করা 
কাপড় পের েনেবন। ৮ িযলহজ পযর্� হালাল অব�ায় থাকেবন।
আর মিহলারা মাথার �িতিট চুেলর অ�ভাগ েথেক আ�ুেলর কর 
পিরমাণ কতর্ন করেব; এর েচেয় েবিশ নয়। 91
৯০

উপেরা� কাজগুেলা স�� করার মাধয্েম মুহিরেমর উমর া পূণ
হেয় যােব। িতিন যিদ তামা�ু  হজকারী  বা �ত� উমরাকারী হন,
তেব তার জনয্ ইহরাম অব�ায় যা িনিষ� িছল তার সব হালাল
হেয় যােব। পক্ষা�ের যিদ িকরান বা ইফরাদ হজকারী ,
তাহেল এখন িতিন চুল েছাট বা মাথা  মু�ন করেবন না। বরং
িযলহেজর  ১০ তািরখ (কুরবানীর  িদন) পাথর মারার পর  �থম 
90

. মুসিলম : ১২১৮।

91

. মুসা�ােফ ইবন আবী শাইবা : ৩/১৪৭।  
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হালাল না হওয়া পযর্� ইহরাম অব�ায় থাকেবন
এ সমেয়  েবিশ েবিশ তাওবা-ইে�গফার, সালাত, সাদাকা,
তাওয়াফ ইতয্ািদ েনক কােজ িনেয়ািজত থাকেবন। িবেশষ  কের
িযলহেজর  �থম  দশিদন, েযগুেলােত েনক কাজ করেল অনয
সমেয়র েচেয় অেনক েবিশ সওয়াব হািসল হয়।
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৮ িযলহজ : ম�া েথেক িমনায় গমন
হেজর মূ ল কাজ শুরু হ৮ িযলহজ েথেক। িযিন হেজর িনয়েত 
এেসেছন িতিন তামা�ু কারী হেল পূ েবর্ই উমরা স� কেরেছন।
এখন তােক  শুধু হেজর কাজগুেলা স�াদন করেত হেব। িতি
পরবতর্ী কাজগুেলা িনেচর ধারাবািহকতায় স�� করেবন

1. ৮ িযলহজ তামা�ু  হজকারী  এবং ম�াবািসেদর মধয্ েথেক
যারা হজ করেত ই�ুক তারা হেজর জনয্ ইহরাম েবঁেধ
িমনায়  গমন করেবন। পক্ষা�ের যারা মীকােতর বের 
েথেক ইফরাদ বা িকরান হেজর জনয্ ইহরাম েবঁেধ এেসেছন
তারা ইহরােম বহাল থাকা অব�ায় িমনায় গমন করেবন।

2. নতুন কের ইহরাম বাঁধার আেগ ইহরােমর সু �ত আমলসমূ হ 
েযমন, পির�ার-পির�� হওয়া, েগাসল করা, সু গি� বয্বহার
করার  েচ�া করেবন। েযমনিট পূ েবর্ মীকাত েথেক উমরার
ইহরাম বাঁধার সময় কেরেছন।

3. অতঃপর  িনজ  িনজ  অব�ান�ল েথেকই ইহরােমর কাপড় 
পিরধান করেবন।

4. তারপর যিদ েকান ফরয  সালােতর পর ইহরাম  বাঁধা যায় 
েতা  ভােলা। আর যিদ তখন েকান সালাত  না  থােক, তেব
79

দু ’রাক‘আত তািহয়য্াতুল উযু পেড় ইহরাম বাঁধা ভােলা।
َ
5. তারপর মেন মেন হেজর িনয়ত কের  ( َّْﻚَ ﺣَﺠًّﺎলাববাইকা 
হা�ান) বেল হেজর কাজ শুরু করেবন

6. যিদ হজ পূ ণর্ করার েক্ষ ে� েকান �িতব�কতার আশং
কেরন, তাহেল তালিবয়ার পরপরই বলেবন,
ّ
َ
ُ
«�ِ »َّﻬُﻢَّ �َِ�ِ ﺣﻴﺚ َﺣبَ ْﺴت

“আ�াহু�া মাে�ী হাইছু  হাবাসতানী”

‘েহ  আ�াহ, আপিন আমােক  েযখােন আটেক েদেবন,
েসখােনই আিম হালাল হেয় যাব।’ 92
91F

7. যিদ বদলী হজ হয় তাহেল মেন মেন তার  িনয়ত কের 
বদলী হজকারীর পক্ষ েথেক বলে,

َ
.... َّﻴْﻚَ ﺣَﺠًّﺎ � ْﻦ

(লাববাইকা হা�ান্ আ....)
(উমুক পুরু/মিহলার পক্ষ েথেলা�াইক পাঠ করিছ।) 93
৯২F

8. িমনায় িগেয় েযাহর-আসর, মাগিরব-এশা ও পরিদন ফজেরর 
92
93

. বু খারী : ৫০৮৯; মুসিলম : ১২০৭।

. আবূ দাউদ : ১৮১১; ইবন মাজা : ২৯০৩।
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সালাত  আদায় করেবন। এ কয়িট সালাত  িমনায়  আদায় 
করা সু �ত। �িতিট সালাতই তার িনধর্ািরত ওয়াে� আদায়
করেবন। চার রাকাআত িবিশ� সালাতেক দু ’রাকাআত কের 
পড়েবন। জমা করেবন না  অথর্াৎ দুই ওয়াে�র সালাত
একসােথ আদায় করেবন না। কারণ রাসূ লু�া�াহ  ﷺিমনায় 
একসােথ দু ’ওয়াে�র সালাত আদায় কেরন িন।

9. মু�াহাব হেলা, এ িদন িব�াম  িনেয় হেজর  ��িত  �হণ
করা, িযক্র ও ইে�গফার করা  এবং েবিশ কের তালিবয়া 
পড়া। সময়-সু েযাগ েপেল হেজর মাসআলা-মাসােয়ল স�েকর্
পড়ােশানা করেবন। িবজ্ঞ আেলমগেণর ওয়-নসীহত ও 
হজ স�িকর্ত বয্াখ-িবে�ষণ শুনেবন। 

10. ৯ িযলহজ রােত িমনায় রাি� যাপন করা সু �ত। রাসূ লু�াহ 
 ﷺএই রাত  িমনায় যাপন কেরেছন। েকান কারেণ রাি�
যাপন করা  স�ব না হেল েকান সমসয্া েনই। আ�াহ
তা‘আলা িনয়ত অনু যায়ী সওয়াব েদেবন ইনশাআ�াহ।
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৯ িযলহজ : আরাফা িদবস
আরাফা িদবেসর ফযীলত 
িযলহজ মােসর ৯ তািরখেক ‘ইয়াওমু আরাফা’ বা আরাফা িদবস
বলা হয়। এই  িদবেস আরাফায়  অব�ান করা হেজর  ে��তম 
আমল। রাসূ লু�াহ   ﷺবেলন, ‘হজ হল আরাফা।’ 94 সু তরাং
93F

আরাফায় অব�ান করা ফরয। আরাফায় অব�ান ছাড়া হজ সহীহ 
হেব না। এ িদেনর ফযীলত ইয়াউমুন-নহর বা কুরবানীর িদেনর 
কাছাকািছ। �েতয্ক হাজী ভাইেয়র উিচ, এ িদেন অতয্� গুর
সহকাের আমল করা। এ িদেনর ফযীলত স�েকর্ িবিভ� হাদীস
বিণর্ত হেয়েছ। িনে� তার িকছু উে�খ করা হল:
১. আ�াহ তা‘আলা  আরাফার  িদন বা�ার  িনকটবতর্ী হন এবং
বা�ােদর সবেচ’ েবিশ সংখয্কেক িতিন জাহা�ােমর আগ েথেক 
মুি� েদন। আেয়শা রা. েথেক বিণর্, রাসূ লু�াহ  ﷺবেলন,
َ
ُ
ْ ْ»ِﻦ
َ
ُّ �ِﻴﻪ �َﺒْﺪًا ﻣِﻦَ اﻨﻟَّﺎرِ ﻣِﻦْ ﻳَﻮْمِ ﻋَﺮَﻓَﺔَ وَ�ِﻧَّﻪ
�َ ﻣِﻦْ أَنْ �ُﻌْﺘِﻖَ ا
ﻳَﻮمٍ أَ�ْﺮﺜ
ِ
َ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ ْ
َ ﺪْﻧُﻮ
َُ
«ﺎ� ﺑِ ِﻬ ُﻢ ال َﻤﻼﺋِ�ﺔ �ﻴَﻘﻮل َﻣﺎ أ َراد ﻫ ُﺆﻻ ِء
ِ َ �ُﻢَّ �ﺒ

94

. মুসনােদ আহমদ, ৪/৩৩৫।
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‘এমন েকান িদন েনই  েযিদেন আ�াহ তা‘আলা  আরাফার  িদন
েথেক েবিশ বা�ােক জাহা�ােমর আগুন েথেক মুি� েদন। আ�াহ
েসিদন িনকটবতর্ী হন এবং তােদরেক িনেয় েফেরশতােদর সােথ
গবর্ কের বেল, ওরা কী চায়? 95
২.

আ�াহ তা‘আলা  আরাফায়  অব�ানকারীেদরেক  িনেয় 

আকাশবাসীেদর সােথ গবর্কেরন। আবূ হুরাইরা র. েথেক বিণর্,
রাসূ লু�াহ  ﷺবেলন,
َ
َ ُ ُ َ َ ََّﺎﻰﻟَ �ُﺒ ﺎ�ِ ﺑِﺄَﻫْﻞِ ﻋَﺮَﻓَﺎتٍ أَﻫْﻞَ الﺴ
 �ْﻈُﺮُوا إِﻰﻟ: ﺎء �ﻴَﻘﻮل ل ُﻬ ُﻢ
َ
»ّ ا�ََّ �َﻌ
ِ ﻤ
ًْ
«َﺎدِى ﺟَﺎءُو�ِ ﺷُﻌْﺜًﺎ �ُﺮﺒا
ِﺒ
‘িন�য়  আ�াহ তা‘আলা  আরাফায়  অব�ানকারীেদর  িনেয় 
আকাশবাসীেদর সােথ গবর্ কেরন। িতিন তােদরেক বেল, আমার 
বা�ােদর  িদেক তািকেয়  েদখ, তারা  আমার কােছ এেসেছ
উে�াখুে�া ও ধূ িলমিলন অব�ায়।’ 96
95F

৩. আরাফার  িদন মুসিলম জািতর জনয্ �দ� আ�াহর দীন ও
95

. মুসিলম : ১৩৪৮।

96

. মুসনাদ আহমদ : ২/২২৪।
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িনয়ামত পিরপূ ণর্তা �াি�র িদন। তািরক ইবন িশহাব বেল,
‘ইহূ দীরা উমর রা. েক  বলল, আপনারা  একিট আয়াত পেড়ন
থােকন, যিদ তা আমােদর ওপর নািযল হেতা তাহেল তা নািযল
হবার  িদন আমরা উৎসব পালন করতাম। উমর রা. বলেলন,
আিম  অবশয্ই জািন কী উে�েশয্ ও েকাথায় তা নািযল হেয়ে
এবং তা  নািযল হবার  সময় রাসূ লু�াহ   ﷺেকাথায়  িছেলন। তা 
িছল আরাফার িদন। আর আ�াহর কসম! আমরা িছলাম আরাফার 
ময়দােন। (িদনিট জুমাবার িছল) (আয়াতিট িছল
ُ َ ۡ ُ َ ُ ۡ َ ۡ َ ََۡۡ
[٣ :ِين� ۡم ﴾ ]ﻤﻟﺎﺋﺪة
﴿ٱ�وم أ�ملت ل�م د
‘আজ  েতামােদর জনয্ েতামােদর দীনেক আিম পিরপূণর্ কে
িদলাম’)।
৪. িজবরীল আলাইিহস সালাম  আ�াহর পক্ষ েথেক আরাফা
অব�ানকারী ও মুযদািলফায়  অব�ানকািরেদর জনয্ রাসূলু�াহ
ﷺএর  িনকট সালাম  েপৗঁিছেয়েছন এবং তােদর অনয্ােয়
িজ�াদারী  িনেয়  িনেয়েছন। আনাস রা. েথেক  বিণর্, রাসূ লু�াহ 
 ﷺআরাফার ময়দােন সূ যর্াে�র পূেবর্ িবলাল .-েক  িনেদর্শ
84

িদেলন মানু ষেদরেক  চুপ করােত। িবলাল রা. বলেলন, আপনারা 
রাসূ লু�াহ ﷺএর জনয নীরবতা পালন করুন। জনতা নীরব হেল
রাসূ লু�াহ  ﷺবলেলন,
َََ
َْ َ َ
َْ َ
َ اﻨﻟ
»ﻌْﺮﺸَ َ ّﺎسِ أَﺗَﺎ�ِْ ﺟِﺮﺒِْ�ْﻞُ آﻧِﻔًﺎﻓَﺄﻗﺮ َأ�ِْ ﻣِﻦ رَّ�ِْ الﺴَّﻼ ُم ﻷﻫ ِﻞ َﻋ َﺮﻓﺎت َوأﻫ ِﻞ
َ
َ ِﻤَﺸْﻌَﺮِ اﺤﻟَْﺮ َام
.«ﺎت
وَﺿ
ِ ﻤِﻦَ �َﻨْﻬُﻢْ اﺘﻟَّﺒﻌ
ِ

‘েহ  েলাকসকল, একটু পূ েবর্ িজবরল আমার কােছ এেসিছেলন।

িতিন আমার রেবর পক্ষ েথেক আরাফায় অব�ানকারী 
মুযদািলফায়  অব�ানকািরেদর জনয্ আমার কােছ সালাম
েপৗঁিছেয়েছন এবং তােদর অনয্ােয়র িয�াদারী িনেয়েছন
উমর রা. দাঁিড়েয় বলেলন, ইয়া রাসূ লা�াহ! এটা িক শুধু আমােদর
জনয? িতিন বলেলন, এটা  েতামােদর জনয্ এবং েতামােদর পর
িকয়ামত পযর্� যারা আসেব তােদর জনয্। উমর . বলেলন,
আ�াহর রহমত অেঢল ও উ�ম।’ 97
96F

৫. আরাফায়  অব�ানকািরেদরেক  আ�াহ তা‘আলা  িবেশষভােব
ক্ষমা কের েদন। ইবন উমর েথেক বিণ, িতিন বেলন রাসূ লু�াহ 
97

. সহীহু-তারগীব ওয়াত-তারহীব : ১১৫১।
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 ﷺবেলন,

َ ُ َ َ ْ ُّ» َأﻣَّﺎ وُﻗُﻮﻓُﻚَ ﺑِﻌَﺮَﻓَﺔَ ﻓَﺈِنَّ ﺰَّ َوﺟَﻞَّ �َ�ِْل ُ إِﻰﻟَ الﺴَّﻤَﺎءِ اﺪﻟ
ﺎ� ﺑِ ِﻬ ُﻢ
ِ �ﻴﺎ �ﻴﺒ
ْ
ُ ََُ َ َ
َ
ّ ُِّﻻءِ ﻋِﺒَﺎدِي ﺟَﺎءُو�ِ ﺷُﻌْﺜًﺎ �ُﺮﺒًْا ﻣِﻦْ ﻞﻛ:ﻮل
ﻓَﺞٍ َﻋ ِﻤﻴﻖٍ ﻳَ ْﺮ ُﺟﻮن
 �ﻴﻘ،ال َﻤﻼﺋِ�ﺔ
َ َ َ َ َ
َ
ُْ َ َ َ َ
َ
 ﻓﻜﻴْﻒ ل ْﻮ َرأ ْو ِ�؟ َﻠَﻮْ ﺎﻛن َﻋﻠﻴْﻚ ِﻣﺜﻞ،�ِ  َول ْﻢ ﻳَ َﺮ ْو،ﺎﻓُﻮنَ ﻋَﺬَاﻲﺑ
َ �َ و،ِﺣَْﻲﺘ
ِ
َ ْ َ ُّ
ﻤ
ْ َْ أ،ٍ ﺎﻋَﻟﺞ
.«َﺎءِ ذُﻧُﻮ�ًﺎ ﻏَﺴَﻞَ ا�َ �ﻨﻚ
َّ أَوْ ﻣِﺜْﻞُ �َﻄْﺮِ الﺴ،ﻞُ �َﻳَّﺎمِ اﺪﻟُّ�ْﻴَﺎ
ﻣِﺜ
و
ِ

‘আর  আরাফায়  েতামার  অব�ান, তখন েতা  আ�াহ  দু িনয়ার 
আকােশ েনেম  আেসন। অতপর  েফেরশতােদর  সােথ আরাফায় 
অব�ানকারীেদরেক  িনেয় গবর্ কের বেল, এরা  আমার  বা�া,
এরা উে�াখুে�া ও  ধূ িলমিলন হেয়  �তয্� অ�ল েথেক আমার
কােছ এেসেছ। এরা  আমারই রহমেতর  আশা কের  এবং আমার 
শাি�েক  ভয় কের। অথচ এরা  আমােক  েদেখিন। আর যিদ
েদখেতা তাহেল েকমন হেতা? অতঃপর িবশাল মরুভূিমর বালুকণা
সমান অথবা  দু িনয়ার  সকল িদবেসর  সমান অথবা  আকােশর
বৃ ি�র কণারািশর  সমান পাপও যিদ েতামার  থােক, আ�াহ তা 
ধু েয় মুেছ সাফ কের েদেবন।’ 98
97F

৬. আরাফা িদবেসর দু ‘আ সেবর্া�ম দ ‘আ। রাসূ লু�াহ  ﷺবেলন,

98

. আবদু র রাযযাক, মুসা�াফ : ৮৮৩০।    
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ََ
 دُﺎ
.«»ُ اﺪﻟُّﺎﻋَء ِ َﻋ ُء ﻳَ ْﻮمِ َﻋ َﺮﻓﺔ
‘উ�ম দু ‘আ হল আরাফা িদবেসর দু ‘আ।’ 99
98F

৭. যারা হজ করেত আেসিন তারা  আরাফার  িদন িসয়াম পালন
করেল তােদর পূ েবর্র এক বছর ও পেরর এক বছেরর গুনা
মাফ কের  েদয়া হয়। আবূ  কাতাদা রা. েথেক  বিণর্, রাসূ লু�াহ 
 ﷺেক আরাফা িদবেসর িসয়াম স�েকর্ িজেজ্ঞস করা হেল িত
বেলন,
َ َْ
.«َﻔِّﺮُ الﺴَّﻨَﺔَ الْﻤَﺎﺿِﻴَﺔَ وَاﺒﻟﺎ ِ�ﻴَﺔ
»
‘আরাফা  িদবেসর  িসয়াম পালন পূ েবর্র এক বছর ও পেরর এক
বছেরর গুনাহ েমাচন কের েদয়’ 100
9F

তেব এ িসয়াম হাজীেদর জনয্ ন, বরং যারা হজ করেত আেসিন
তােদর জনয্। হাজীেদর জনয্ আরাফার িদবেস িসয়াম পালন সু�
পিরপ�ী। রাসূ লু�াহ   ﷺিবদায় হেজর  সময়  আরাফা  িদবেস
িসয়াম পালন কেরনিন; বরং সবার  সামেন িতিন দু ধ পান
99

. িতরিমযী : ২৮৩৭; মুআ�া মােলক : ১/৪২২।

100

. মুসিলম : ১১৬৩।
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কেরেছন।’ 101 ইকরামা  বেলন, আিম  আবূ হুরায়রা র. এর 
10F

বািড়েত  �েবশ কের  আরাফা  িদবেস আরাফার ময়দােন থাকা 
অব�ায় িসয়াম পালেনর বয্াপাের িজেজ্ঞস করলাম। িতিন বল,
রাসূ লু�াহ   ﷺআরাফার ময়দােন আরাফা  িদবেসর  িসয়াম পালন
করেত  িনেষধ কেরেছন। 102 বরং এ িদন হাজী  সােহব িসয়াম 
১০১F

পালন না করেল তা  েবিশ কের  দু ‘আ, িযকর, ইে�গফার ও 
আ�াহর ইবাদত-বে�গী করার েক্ষে� সহায়ক হ
আরাফায় গমন ও অব�ান
১. সু �ত হেলা  ৯ িযলহজ  েভাের  ফজেরর  সালাত  িমনায়  আদায় 
করা। 103 সূ েযর্াদেয়র পর ‘তালিবয়া’ পড়া  অব�ায়  ধীের  সু ে�
১০২F

আরাফার িদেক রওয়ানা হওয়া। তাকবীর পড়েলও েকান অসু িবধা 
101

. মুসিলম : ১১২৩; মুসনােদ আহমদ : ২/৩০৪।  

102

. মুসনােদ আহমদ : ২/৩০৪।

103

. বতর্মােন হাজীেদর সংখয্া েবেড় যাওয়ায় ফজেরর পূেবর্ই তােদর
আরাফায় িনেয় যাওয়া হয়। িন�য় এটা সু �েতর পিরপ�ী। তেব পিরেবশ
পিরি�িতর কারেণ এ সু �ত  ছু েট েগেল েকােনা  সমসয্া হেব না
ইনশাআ�াহ।
88

েনই। আনাস রা. বেলন,
َ
َ ُْ َ َ
َ
«.�ُﻨْﻜَﺮُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَ�ُ�ﺮﺒُِّالْﻤُﻜَﺮﺒِّ ُ ﻓﻼ �ﻨﻜ ُﺮ َﻋﻠﻴْ ِﻪ
َ»َﻲﺒِّ الْﻤُﻠَﻲﺒِّ ﻻ
‘তালিবয়া পাঠকারী তালিবয়া পাঠ করেতন। রাসূ লু�াহ  ﷺতােত 
েকান েদাষ মেন কেরনিন। আবার তাকবীর পাঠকারী তাকবীর
পাঠ করেতন। তােতও িতিন েদাষ মেন কেরনিন।’ 104
103F

২. সু �ত হেলা  সূ যর্ েহেল পের মসিজেদ নািমরায় েযাহর আসর
একসােথ হেজর ইমােমর িপছেন আদায় কের আরাফার ময়দােন
�েবশ করা। রাসূ লু�াহ   ﷺেযাহেরর  সমেয়র পূ েবর্ নািমরায়
অব�ান কেরেছন। এেত তাঁর জনয্ িনিমর্ত তাবুেত িতিন েযাহ
পযর� িব�াম িনেয়েছন। নািমরা আরাফার বাইের। তেব আরাফার 
সীমানায়  অবি�ত। অতপর  সূ যর্ েহেল পড়েল িতিন েযাহর ও
আসেরর  সালাত  েযাহেরর  �থম ওয়াে� আদায় কের  আরাফায় 
�েবশ কেরন।’ 105
104F

বতর্মান সমেয় এ সু�েতর ওপর আমল করা �ায় অস�ব। তেব
104

. বু খারী : ৯৭৫; মুসিলম : ১২৮৫।  

105

. বু খারী : ১৬৬০; মুসিলম : ১২১৮।
89

যিদ কােরা পথঘাট ভােলা কের েচনা থােক; একা একা আরাফায় 
সািথেদর কােছ িফের আসেত পারেব বেল িনি�ত থােক, অথবা 
একা একাই মুযদািলফা গমন, রাি�যাপন ও েসখান েথেক িমনার 
তাঁবুেত িফের আসার মেতা শি�-সাহস ও আ�িব�াস থােক তেব
তার পেক্ষ নািমরার মসিজেদ এ সু�ত আদায় করা স�ব
৩. সু �ত হেলা হেজর ইমাম হাজীেদর উে�েশয্ সমেয়াপেযাগী
খুতবা  �দান করেবন। িতিন এেত তাওহীদ ও ইসলােমর 
�েয়াজনীয় িবিধ-িবধান স�েকর্ আেলাচনা করেবন। হাজীেদরেক
হেজর  আহকাম  স�েকর্ সেচতন করেবন। তােদরেক তওবার
কথা  �রণ কিরেয়  েদেবন, কুরআন-সু �াহর ওপর  অটল থাকার 
আহবান জানােবন। েযমনিট কেরিছেলন রাসূ লু�াহ  ﷺআরাফােত 
তাঁর িবদায় হেজর খুতবার সময়।  
৪. সু �ত হেলা  েযাহর  আসর কসর কের  একসােথ েযাহেরর 
সমেয় আদায় করা এবং সু �ত বা নফল েকান সালাত আদায় না 
করা। এ িনয়ম সব হাজী সােহেবর জনয্ই �েযাজয্। ম�াবাসী ব
আরাফার  আশপােশ বসবাসকারী  িকংবা  দূ েরর হাজী  সােহেবর 
মেধয েকান পাথর্কয্ েনই। রাসূলু�া ﷺসাহাবােয় িকরামেক িনেয় 
েযাহর-আসর কসর কের  একসােথ েযাহেরর  সমেয়  আদায় 
90

কেরিছেলন। উপি�ত  সকল হাজী রাসূ লু�াহ  ﷺএর  সােথ কসর 
কের েস দু ই ওয়াে�র সালাত একসােথ আদায় কেরেছন। িতিন
কাউেক পূ ণ্ সাল
র
াত আদায় করার আেদশ েদনিন। অবশয্ েকা
েকান বণর্নায় এেসে, অ�ম  িহজরীেত ম�া  িবজেয়র  সময় 
রাসূ লু�াহ  ﷺম�াবািসেদর উে�েশয্ বেলিছেল,
، ََ ﻜَّﺔ
ْ
َ
.«أَﺗِﻤُّﻮا ؛ ﻓَﺈِﻧَّﺎ ﻗﻮْمٌ َﺳﻔ ٌﺮ
» أَﻫْﻞَ ﻣ
‘েহ ম�াবাসী, েতামরা  (সালাত) পূ ণর্ কের নাও। কারণ আমরা
মুসািফর।’ িক� িবদায় হেজর সময় তা বেলনিন। তাই িবশ� মত 
হে�, এ সমেয়র  সালােতর কসর ও  দু ই  সালাত জমা‘ তথা 
এক� করা  সু �ত। কসর ও জমা‘ না করা  অনয্ায়। িবদায় হজ
স�েকর্ জােবর র. বেলন,
َ
،َ �ُﻢَّ أَذَّن،ََ ّﺎس
َ َ
ْ
َّ » اﻨﻟَّﻲﺒ
،�ُﻢَّ أَﻗﺎمَ ﻓَﺼ َ�ّ اﻟﻈُّﻬ َﺮ
ِ ﷺ ﻄْﻦ الﻮَادِيْ ﻓَﺨَﻄَﺐَ اﻨﻟ
َ َ ْ ﻢَّ َ َ َ َ ّ اﻟْﻌَﺮ
ْ َ
ْ ّ
.«ﺼ َول ْﻢ ﻳُ َﺼ ِﻞ ﺑَيﻨَ ُﻬ َﻤﺎ ﺷيﺌًﺎ
�ُ أﻗﺎ ﻓَﺼ
‘নবী  ﷺউপতয্কার মধয্খােন এেলন। িতিন েলাকজেনর উে�েশ
খুতবা িদেলন। অতঃপর (িবলাল) আযান ও ইকামত িদেলন এবং
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িতিন  ﷺেযাহেরর সালােতর ইমামত করেলন। পুনরায় (িবলাল)
ইকামত িদেলন এবং িতিন  ﷺআসেরর সালাত আদায় করেলন।
এ দু ’েয়র মাঝখােন অনয্ েকান সালাত আদায় করেলন না 106
১০৫F

৫. ইবন উমর রা. হেজর ইমােমর  েপছেন জামাত  না  েপেলও 
েযাহর-আসর  একসােথ জমা করেতন, সহীহ  বুখারীেত  একিট
বণর্না এেসে,
ْ ََ
 رَﻲﺿِ ا�َُّ �َﻨْﻬُﻤَﺎ إِذَا ﻓَﺎ�َﺘْﻪُ الﺼَّﻼ، َا�ْﻦُ �ُﻤَﺮ
َ
.«َةُ ﻣَﻊَ اﻹِﻣَﺎمِ ﻤﺟ َﻊ ﺑَيﻨَ ُﻬ َﻤﺎ
» َن
‘ইবন উমর রা. ইমােমর  সােথ সালাত  না  েপেলও  দু ই  সালাত 
একসােথ পড়েতন।’ 107
106F

�িস� হাদীস বণর্নাকারী নাে‘ রহ. বেলন, ‘ইবন উমর রা.
আরাফা  িদবেস ইমামেক  সালােত  না  েপেল, িনজ  অব�ােনর 
জায়গােতই েযাহর-আসর একে� আদায় করেতন।’ 108
107F

106

. মুসিলম : ১২১৮।

107

. বু খারী : ১৬৬২।  

108

. জা‘ফর আহমদ উসমানী, এ‘লাউস্সুনা, ৭/৩০৭৩, দারুল িফক, ৈবরূ,
২০০১।  
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হানাফী মাযহােবর �িস� দু ই ইমাম, ইমাম মুহা�দ রহ. ও ইমাম 
আবূ  ইউসু ফ রহ.ও একই অিভমত বয্� কেরেছন:
َ َّ إَا ﺻَﻠ: ﻗَ َﺎل، َ� ْﻦ إﺑ ْ َﺮاﻫﻴْ َﻢ،ٍ َ� ْﻦ ََّﺎد،ﺒﻧَﺎ أَﺑُ ْﻮ َﺣﻨﻴْ َﻔ َﺔ
َ َ  أَ ْﺧ:َُﻤَّ ٌﺪ ﻗَ َﺎل
ِﻴﺖ ﻳَ ْﻮم
ِ ِ
ِ
ِ
َّ ّ َ َ َ ْ ْ
ْ
ْ ُ ْ ُ َ ﺮْﺤ
ََْ
َ ُ َو
� ٍل
َﺮَﻓَﺔَ ﻲﻓ ِرﺣ ِﻠﻚ ﻓﺼ ِﻞ
ِ َ َوﺗ،� ل ِ َﻮﻗ ِﺘَﺎ
ِ
ِ
ِ �اﺣﺪةٍ ِﻣَ الﺼَّﻼ
ِ ﺗﻞ ِﻣﻦ ﻣ
ََ َ َ َُْ ُ ُ َْ َ َ
َ
َ
ْ ِ  ﻓَﺄﻣ، َو�َﺬَا ﺎﻛن ﻳﺄﺧﺬ أﺑﻮ ﺣ ِﻨﻔَﺔ:ﻰﺘَّ َ� ْﻔ ُﺮغ ِﻣَ الﺼَّﻼ ِة ﻗَﺎلَ �َُﻤَّ ٌﺪ
ﻗَﻮْﻨﻟَﺎ
ِ ّﺎ ﻲﻓ
ِ
َ
َ
َ
ََْ َ
ُ َ
ْ َ
َ َ َ ْ ّ َ ُ َ َ ْ ْ َّﻪ ﻳُ َﺼﻠّْﻬ
،�
ﻓ ِﺈ
ِاﻹ َﻣﺎم
ِ
ِ ِ
ِ  �َْﻤَﻌُﻬُﻤَﺎ ﻤﺟﻴﻌًﺎ ﺑِﺄذانٍ و�ِﻗﺎﻣﺘ
ِ َﺎ ﻲﻓ ِرﺣ ِﻠ ِﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﺼ ِﻠﻴﻬﺎ ﻣﻊ
ُ
َ
َ َ
ُ ْ ْ ّ ُ َّ َ ْ ّ اﻟْﻌَﺮ
َ َْ ْ ُْ ّ َ َ َ
ن
 َو�ﺒْ ِﺪ،�
ﺼ ِ�ِإ َﻤﺎ ﻗ ِﺪ َﻣﺖ ل ِﻠ ُﻮﻗ ْﻮ ِف َو�ﺬل َِ ﺑَﻠَﻐَﻨَﺎ �َﻦْ ﺎﻋ� ِﺸﺔ أمِ الﻤﺆ ِﻣ ِﻨ
َ
َُ ْ َ
َ َ َ ْ َ َ ََ ُ ْ ِ ا
ْ ﺎء ﺑْﻦ أ
ٍ َ�ﺑ َر
. ﺎﻫ ٍﺪ
ِ �  َو�ﻦ،ﺎح
ِ ِ  و�ﻦ �ﻄ،ﷲ ﺑ ِﻦ �ﻤﺮ
‘ইমাম মুহা�দ রহ. বেলন, (ইমাম) আবূ  হানীফা রহ. আমােদরেক 
হা�াদ-ইবরাহীম সূ ে� অবিহত কেরেছন। িতিন বেলন, আরাফার 
িদন যিদ তুিম  িনেজর  অব�ােনর জায়গায়  সালাত  আদায় কর 
তেব দু ই সালােতর �েতয্কিট যার যার সমেয় আদায় করেব এবং
সালাত েথেক ফােরগ হেয় িনেজর অব�ােনর জায়গা েথেক ��ান
করেব। (ইমাম) মুহা�দ রহ. বেলন, (ইমাম) আবূ  হানীফা রহ. এ
মত  �হণ কেরন। তেব আমােদর কথা  এই  েয, (হাজী) তার 
উভয় সালাত িনেজর অব�ােনর জায়গায় িঠক একইরূেপ আদায়
করেব েযভােব আদায় কের ইমােমর  েপছেন। উভয়  সালাতেক 
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এক  আযান ও  দু ই ইকামােতর  সােথ একে� আদায় করেব।
েকননা  সালাতুল আসরেক উকুেফর  �ােথর এিগেয়  আনা হেয়েছ।
উ�ু ল মুিমনীন আেয়শা রা. আবদু �াহ ইবন উমর, আতা ইবন
আবী রাবাহ ও মুজািহদ রহ. েথেক  এরূপই আমােদর কােছ
েপৗঁেছেছ’ 109
তাই হেজর ইমােমর েপছেন জামােতর সােথ সালাত আদায় স�ব
েহাক বা না েহাক, সবর্াব�ায় েযাহ-আসর একে� পড়া সু �ত।
৬. হাজীগণ সালাত  েশেষ আরাফার  েভতের  �েবশ না কের 
থাকেল �েবশ করেবন। যারা মসিজেদ নািমরােত সালাত আদায় 
করেবন তারা  এ িবষয়িট অবশয্ই লক্ষয্ রাখেবন। েক
মসিজেদ নািমরার  িকবলার  িদেকর  অংশিট আরাফার  সীমােরখার 
বাইের অবি�ত। মেন রাখেবন, আরাফার বাইের অব�ান করেল
হজ হেব না।
৭. অতঃপর দু ‘আ ও মুনাজােত িল� হেবন। দাঁিড়েয়-বেস-চলমান
তথা সবর্াব�ায় দ ‘আ ও িযকর করেত থাকেবন। সালাত আদােয়র 
109

. জা‘ফর আহমদ উসমানী, �াগ�।  
94

পর  েথেক  সূ যর্ অ� যাওয়া পযর্� ’হাত তুেল অনু ��ের  েবিশ
কের  দু ‘আ, িযকর ও ইে�গফাের  িল�  থাকেবন। উসামা ইবন
যােয়দ রা. বেলন,
َ َ ُ َ َ
ْ َْﺖُ رَدِﻳﻒَ اﻨﻟَّﻰﺒ ﷺ ﺑ َﻌ َﺮﻓَ ﻓَ َﺮ َ� َﻊ ﻳَ َﺪﻳْﻪ ﻳَ ْﺪ ُﻋﻮ َ� َﻤﺎﻟ
ّ
ﺖ ﺑِ ِﻪ ﻧﺎ�ﺘُﻪ ﻓ َﺴﻘ َﻂ
»
ِ
ٍِ ﺎت
ِِ
ْ ُ
ْ َ َ ْ
ُ
ِﻄَﺎمُﻬ
«.ﺎم ﺑِ ِﺈﺣ َﺪى ﻳَ َﺪﻳْ ِﻪ َوﻫ َﻮ َرا ِﻓﻊٌ ﻳَ َﺪ ُه اﻷﺧ َﺮى
َﺎ �َﺘَﻨَﺎوَلَ اﺨﻟﻄ
ِ
‘আিম  আরাফায় রাসূ লু�াহ  ﷺএর  েপছেন উেটর  িপেঠ বসা 
িছলাম। তখন িতিন তাঁর দু ’হাত তুেল দু ‘আ করিছেলন। অতঃপর 
তাঁর উ�ী তাঁেক িনেয় ঝুঁেক পড়ল। এেত তাঁর উ�ীর লাগাম পেড় 
েগল। রাসূ লু�াহ  ﷺতাঁর এক হাত িদেয় লাগামিট তুেল িনেলন
এবং তাঁর অনয্ হাত উঠােনা অব�ায়ই িছল’ 110
109F

রাসূ লূ�াহ  ﷺআেরা বেলন,
َ َ ُ ْ ُ َ ُ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َ ُ اﺪﻟُّﺎﻋَء  دُﺎ
َْ ْ َ
ُّ
َ�ّ ا
»
َ إِﻪﻟََ إِﻻ.�ِ ِ ﻋء ﻳﻮمِ ﻋﺮﻓﺔ وﺧ� ﻣﺎ ﻗﻠﺖ أﻧَاﻨﻟَّبِﻴُّﻮن ِﻣﻦ �ﺒ
َ ْ َ
َ
َ َﻻ
ُ ِ�ﻚَ ﻪﻟُ ﻪﻟَُ الْﻤ
َ
.«ِّ ﻰﺷءٍ ﻗ ِﺪﻳﺮ
ُ ﻞﻛ
ََﻠْﻚُ وَﻪﻟَُ اﺤﻟَْﻤْﺪُ وَﻫُﻮ ﻰﻠﻋ
 ﺮﺷ
‘উ�ম দু ‘আ হে� আরাফার িদেনর দু ‘আ; আর উ�ম েসই বাকয্
110

. মুসনাদ আহমদ : ২১৮৭০; সু নােন নাসাঈ : ৩০১১।
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যা আিম ও আমার পূ বর্বতী নবীগণ বেলি, তা হে�, (লা ইলাহা 
ই�া�াহু ওয়াহদাহু লা শারীকা ল, লাহুল মুলকু ওয়া লাহু
হামদু  ওয়াহুয়া আলা কুি� শাইিয়ন কাদীর) ‘আ�াহ্ ছাড়া েকান
ইলাহ  েনই, িতিন এক, তাঁর  েকান শরীক  েনই, রাজ� ও  সম� 
�শংসা তাঁর জনয্। িতিন সবিকছুর ওপর ক্ষমতাব’ 111
কুরআন িতলাওয়াত, ওয়াজ  নসীহেতর  ৈবঠেক  শরীক হওয়া 
ইতয্ািদও আরাফায় অব�ােনর আমেলর মেধয্ শািমল হেব। তে
মিহলােদর  েক্ষে� েকবল বেস বেস িন��ের ‘আ-িযকর ও 
কুরআন িতলাওয়ােতর  িনেদর্শ রেয়েছ। িদেনর েশষ  সময়িটেক
িবেশষভােব কােজ লাগােবন। পুেরাপুিরভােব দু ‘আয় ম� থাকেবন।
৮. আরাফার পুেরা জায়গাটাই হাজীেদর অব�ােনর জায়গা। মেন
রাখেবন, উরনা উপতয্কা আরাফার উকূেফর �ােনর বাইের। নবী
 ﷺবেলেছন,
ُّ
ََ
ََ
ٌ
َْ َ
َ
«ارﺗ ِﻔ ُﻌﻮا � ْﻦ َ� ْﻄ ِﻦ ُﻋ َﺮﻧﺔ
 و، »ُ َﻋ َﺮﻓﺔ َم ْﻮﻗِﻒ

111

. িতরিমযী : ৩৫৭৫।  
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‘আরাফার  সব �ানই  অব�ান�ল। তেব বাতেন উরনা  েথেক 
েতামরা উেঠ যাও।’ 112
বতর্মান মসিজেদ নািমরার একাংশ ও এ পা�র্� িন� এলাকাই
বাতেন উরনা  বা উরনা উপতয্কা। সুতরাং েকউ েযন েসখােন
উকূফ না কের। মসিজেদ নািমরায়  সালাত  আদােয়র পর 
মসিজেদর  েয  অংশ আরাফার  েভতের  অবি�ত  েস িদেক  িগেয় 
অব�ান করুন। বতর্মােন মসিজেদর েভতেরই নীল বািত িদে
আরাফা  িনেদর্শক ি� েদয়া  আেছ। অতএব এ স�েকর্ সেচতন
থাকুন।

112

. মুআ�া মােলক : ৩০১; মুসনােদ আহমদ : ১৬৭৯৭।    
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মুযদািলফায় রাত যাপন
মুযদািলফার পেথ রওয়ানা
1. িযলহেজর  ৯ তািরখ সূ যর্ ডুেব যাওয়ার িকছুক্ষণ পর হা
সােহব ধীের-সু ে� শা�ভােব আরাফা  েথেক মুযদািলফার 
িদেক রওয়ানা করেবন। হাজীেদরেক ক� েদয়া  েথেক  দূ ের 
থাকেবন। েচঁচােমিচ ও  খুব �ত হাঁটাচলা পিরহার করেবন।
ইবন আ�াস রা. বেলন, ‘িতিন আরাফার  িদন রাসূ লু�াহ 
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�ােমর সােথ আরাফা েথেক
মুযদািলফা িগেয়িছেলন। নবী  ﷺেপছেন উট হাঁকােনার ধমক 
ও  েচঁচােমিচর  আওয়াজ  শুনেত েপেলন। তখন িতিন তাঁর
েবত িদেয় েলাকেদরেক ইশারা কের বলেলন,
ُ َْ َ ُ
َ  ﻓَﺈ اﻟْﺮﺒَِّ ﻟَيْ َﺲ ﺑﺎﻹ، � ْﻢ ﺑلﺴَّ ﻜﻴﻨَﺔ
َ »
ِ ﻳﻀ
«ﺎع
َ�ُّﻬاﻨﻟَّﺎس ﻋﻠﻴ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
‘েহ  েলাকসকল! েতামােদর  শা�ভােব চলা উিচত। েকননা  �ত 
চলােত েকােনা কলয্াণ েনই’ 113
12F

2. রা�ায় জায়গা পাওয়া  েগেল �তগিতেত  চলােত  েকান েদাষ
েনই। উরওয়া রহ. বেলন, ‘উসামা রা. েক িজেজ্ঞস করা ,
113
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‘িবদায় হেজ রাসূ লু�াহ  ﷺকীভােব পথ অিত�ম করিছেলন?
িতিন বলেলন, রাসূ লু�াহ   ﷺমধয্ম গিতেত পথ অিত�ম
করিছেলন। আর যখন জায়গা েপেয়েছন তখন �ত  গিতেত 
চলেছন।’ 114
13F

3. মাগিরেবর  সালাত  আরাফার ময়দােন িকংবা মুযদািলফার 
সীমােরখায় �েবেশর আেগ েকাথাও আদায় করেবন না।
4. আরাফার  সীমেরখা পার হেয়  �ায়  ৬ িক.িম. পথ অিত�ম 
করার পর মুযদািলফা সীমােরখা শুরু হয়। মুযদািলফার শ
ও েশষ িনেদর্শকারী েবাডর্ রেয়েছ। েবাডর্ েদেখই মুযিদলাফ
�েবশ করেছন িকনা তা  িনি�ত হেবন। তাছাড়া  বড়  বড় 
লাইটেপা� িদেয়ও মুযদািলফা  িচি�ত করা  আেছ। তা 
েদেখও িনি�ত হেত পােরন।
মুযদািলফায় করণীয়
১. মুযদািলফায়  েপৗঁছার পর ‘ইশার  সমেয়  িবল�  না কের  
মাগিরব ও ইশা  এক  সােথ আদায় করেবন। মাগিরব ও ইশা 
উভয়টা এক আযান ও দু ই ইকামােত আদায় করেত হেব। জােবর 
রা. বেলন,

114
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َ ََْ َ َ
َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َّ�ََّ أَﻰﺗَ الْﻤُﺰْدَﻟِﻔَﺔَ ﻓَﺼ
� َول ْﻢ
ﺑِﻬﺎ الﻤﻐ ِﺮب واﻟ ِﻌﺸ
»
ِ ﺎء ﺑِﺄذانٍ َو
ِ اﺣ ٍﺪ و ِ�ﻗﺎﻣﺘ
ْ
ْ َ َ
ّ
«�ُﻢَّ اﺿْﻄَﺠَﻊَ رَﺳُﻮلُ ا�َ ﷺ ﻰﺘَّ َﻃﻠ َﻊ اﻟﻔﺠ ُﺮ
� ُ َﺴ ِّﺒ ﺑَيْﻨَﻬُﻤَﺎ ﺷَيْﺌًﺎ
ِ
‘নবী  ﷺমুযদািলফায় এেলন, েসখােন িতিন মাগিরব ও ইশা এক 
আযান ও  দু ই ইকামতসহ  আদায় করেলন। এ দু ই  সালােতর 
মাঝখােন েকােনা তাসবীহ (সু �ত বা নফল সালাত) পড়েলন না।
অতঃপর  িতিন শুেয় পড়েলন। ফজর (সু বেহ  সােদক) উিদত 
হওয়া পযর্� িতিন শুেয় থাকেল’ 115
14F

আযান েদয়ার পর ইকামত  িদেয়  �থেম মাগিরেবর  িতন
রাক’আত  সালাত  আদায় করেত হেব। এরপর  সু �ত-নফল না 
পেড়ই ‘ইশার সালােতর ইকামত িদেয় ‘ইশার দু ’রাক‘আত কসর 
সালাত আদায় করেত হেব। ফরয সালাত আদােয়র পর েবতেরর 
সালাতও  আদায় করেত হেব। কারণ রাসূ লু�াহ   ﷺসফর ও 
মুকীম েকান অব�ায়ই এ সালাত তয্াগ করেতন না। 
২. সালাত আদােয়র পর িবল� না কের িব�াম েনেবন এবং শুেয়
পড়েবন। েকননা ওপেরর হাদীস �ারা  বুঝা যায়, রাসূ লু�াহ  ﷺ
115
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মুযদািলফায় সু বেহ সােদক পযর্� শুেয় আরাম কেরেছন। েযেহত
১০ িযলহজ হাজী সােহবেক অেনক পির�ম করেত হেব তাই নবী 
 ﷺমুযদািলফার রােত  আরাম করার  িবধান েরেখেছন। সু তরাং
হাজীেদর জনয্ মুযদািলফার রাত েজেগ ইবাদ-বে�গী করা 
রাসূ লু�াহ ﷺএর সু �েতর পিরপি�।
৩. মুযদািলফায়  েপৗঁছার পর যিদ ইশর  সালােতর  সময়  না হয় 
তেব অেপক্ষা করেত হেব। হাদীেস উি�িখত হেয়,
َ ﺎ �َﻦْ وَﻗْﺘِﻬﻤَﺎ ﻰﻓِ ﻫَﺬَا الْﻤَﺎ َﻜن ال ْ َﻤ ْﻐﺮ َب َواﻟْ ِﻌ َﺸ
«ﺎء
َ َ»ﻫَﺎ�َ�ِْ الﺼَّﻼَ�َ�ِْ ﺣُﻮِّﺘﻟ
ِ
ِ
ِ
‘এ �ােন (মুযদািলফায়) এ সালাত  দু ’িট মাগিরব ও ইশােক 
তােদর সময় েথেক পিরবতর্ন কের েদয় হেয়েছ।’ 116
15F

৪. সু �ত হেলা  সু বেহ  সােদক উিদত হেল আওয়াল ওয়াে�
ফজেরর  সালাত  আদায় কের  েকবলামুখী হেয় হাত তুেল দু ‘আ
করা। আকাশ ফসর্া হওয়া পযর্�  ‘আ ও িযকের মশগুল থাকা।
আকাশ ফসর্া হবার পর সূেযর্াদেয়র আেগই িমনার উে�েশ
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রওয়ানা করা। জােবর রা. েথেক বিণর্ত হাদীেসউি�িখত হেয়েছ,
َ
َّﻄْﻠُﻊَ الﺸ
«ْﻤ ُﺲ
َ� ْ»ﻢْ ﻳَﺰَلْ وَاﻗِﻔًﺎ ﺣَﻰﺘَّ أَﺳْﻔَﺮ ﺟِﺪًّا ﻓَﺪَ�َﻊَ �َﺒْﻞَ أَن
‘আকাশ ভালভােব ফরসা হওয়া পযর্� রাসূলু�াহ  ﷺউকূফ
(অব�ান) কেরেছন। অতঃপর সূ েযর্াদেয়র পূেবর্ িতি(মুযদািলফা 
েথেক িমনার িদেক) যা�া আর� কেরেছন।’ 117
16F

তাই  �েতয্ক হাজী সােহেবর উিচত রাসূলু�াহ  ﷺেযভােব
মুযদািলফায় রাতযাপন কেরেছন, ফজেরর পর উকূফ কেরেছন,
িঠক েসভােবই রাতযাপন ও উকূফ করা।
৫. রাসূ লু�াহ  ﷺফজেরর সালাত আদােয়র পর ‘কুযা’ পাহােড়র 
পাদেদেশ িগেয় উকূফ কেরেছন। বতর্মােন এই পাহােড়র পােশ
মাশ‘আরু হারাম মসিজদ অবি�ত। রাসূ লু�াহ  ﷺবেলন,
ُ
ٌ
َ
«َﻔْﺖُ ﻫَﺎﻫُﻨَﺎ وَﻤﺟْﻊٌ ﻠﻛُ َّﻬﺎ َم ْﻮ ِﻗﻒ
»
‘আিম এখােন উকূফ করলাম তেব মুযদািলফা পুেরাটাই উকূেফর 
117
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�ান।’ 118
তাই  স�ব হেল উ� মসিজেদর কােছ িগেয় উকূফ করা  ভাল।
স�ব না হেল েয�ােন রেয়েছন েসটা মুযদািলফার সীমার েভতের 
িক না তা েদেখ িনেয় েসখােনই অব�ান করুন’
মুযদািলফায় উকূেফর হুকু
১. মুযদািলফায় উকূফ করা ওয়ািজব। আ�াহ তা‘আলা বেলন,
َ
ُ ۡ
َ َع
َ ّ ﴿فَإ َذا ٓ أَفَ ۡض ُتم ّم ِۡن َع َر َ� ٰت فَٱ ۡذ ُك ُروا ْ ٱ
َ ۡ ِند ٱل ۡ َم ۡش َعر ٱ
� َر ِام� َوٱذك ُروهُ ك َما
ٖ
ِ
ِ
ّ
َ
ُ
َ
ّ َ
ُ ٰ َ َ
ُ � ۡم �ن ك
َ ضَآل
[١٩٨ : ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة١ �ِ
نتم ّمِن � ۡبلِهِۦ ل ِمن ٱ
ه دٮ
‘েতামরা যখন আরাফা  েথেক  �তয্াবতর্ন কর, মাশ‘আরুল
হারােমর িনকট েপৗঁেছ আ�াহেক �রণ করেব এবং িতিন েযভােব
িনেদর্শ িদেয়েছন িঠক েসভােব তাঁেক �রণ করেব। যিদও েতামরা
ইিতপূ েবর্ িব�া�েদর অ�ভুর্� িছে’ 119
18F

২. ইমাম  আবূ  হানীফা রহ. বেলেছন, ফজর  েথেক মূ লত 
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মুযদািলফায় উকূেফর  সময়  শুরু হয়। তাঁর মতানুসাে
মুযদািলফায় রাত যাপন করা সু �ত। আর ফজেরর পের অব�ান
করা ওয়ািজব। যিদ েকউ  ফজেরর  আেগ উযর  ছাড়া মুযদািলফা 
তয্াগ কে, তার ওপর  দম  (পশু যেবহ কর) ওয়ািজব হেব।
পিব� কুরআেনর  আেদশ এবং মুযদািলফায় রাসূ লু�াহ   ﷺও 
সাহাবােয়  িকরােমর  আমেলর  িদেক তাকােল ইমাম  আবূ  হানীফা 
রহ.-এর মতিট এখােন িবশু�তম মত িহেসেব �তীয়মান হয়’
৩. দু বর্ল বয্ি� ও তার দািয়�শ, মিহলা ও তার মাহরাম এবং
হজ সং�া� দািয়� পালনকারী বয্ি�র জনয্ মধয্রােপর চাঁদ
ডুেব েগেল মুযদািলফা তয্াগ করার অনুমিত রেয়েছ। কার,
ক. ইবন আ�াস রা. বেলন, ‘রাসূ লু�াহ   ﷺআমােক  দু বর্ল
েলাকেদরেক িদেয় রােতই মুযদািলফা েথেক পািঠেয় িদেলন।’ 120
19F

খ. ইবন উমর রা. তাঁর পিরবােরর মেধয্ যারা দুবর্ল তােদরে
আেগ িনেয় েযেতন। রােতর েবলায় তারা মুযদািলফায় মাশ‘আরুল
হারােমর  িনকট উকূফ করেতন। েসখােন তারা যেথ�া  আ�াহর 
120
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িযকর করেতন। অতপর ইমােমর উকূফ ও ��ােনর পূ েবর্ই তারা
মুযদািলফা তয্াগ করেতন। তােদর মেধয্ েকউ ফজেরর সালােত
সময় িমনায় িগেয় েপৗঁছেতন। েকউ েপৗঁছেতন তারও পের। তার
িমনায়  েপৗঁেছ ক�র িনেক্ষরেতন। ইবন উমর রা. বলেতন,
রাসূ লু�াহ  ﷺএেদর বয্াপাের অনুমিত িদেয়েছন’ 121
120F

গ. আসমা রা.-এর মু�দাস আবদু �াহ রহ. আসমা রা. েথেক 
বণর্না কেরন ে, আসমা রা. রাি� েবলায় মুযদািলফায়  অব�ান
করেলন। অতঃপর সালােত দাঁিড়েয় েগেলন। এরপর বলেলন, ‘েহ 
বৎস, চাঁদ িক ডুেব েগেছ?’ আিম  বললাম, না। অতপর  আেরা 
এক  ঘ�া  সালাত পড়ার পর  িতিন আবার  িজজ্ঞাসা করে,
‘বৎস, চাঁদ িক ডুেব েগেছ?’ আিম জবাব িদলাম, হয্াঁ। তখন িতিন
বলেলন, চল। তখন আমরা রওয়ানা হলাম। অতঃপর  িতিন
জামরায় ক�র  িনেক্ষ প করেলন এবং িনজ আবাস�েল েপৗঁ
ফজেরর সালাত আদায় করেলন। তখন আিম বললাম, ‘েহ অমুক,
আমরা  েতা  অেনক  �তুয্েষ  েবর হেয় েগিছ। িতিন বলেল, েহ 
বৎস, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম মিহলােদর জনয
121

. বু খারী : ১৫৬৪।
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এ বয্াপাের অনুমিত িদেয়েছন’ 122

122

. বু খারী : ১৬৭৯, মুসিলম : ১২৯১।
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িযলহেজর দশম িদবস
দশম িদবেসর ফজর
 আকাশ এেকবাের ফসর্া হওয়ার পর সূেযর্াদেয়র পূেবর্ই িমন
িদেক রওয়ানা করেবন। উমর রা. মুযদািলফায়  ফজেরর 
সালাত আদায় কের বলেলন, ‘মুশিরকরা সূ যর্ উিদত না হওয়া
পযর্� মুযদািলফা তয্াগ করত না। আর তারা বলে,
ُ ُ َ ْ ُ َ َ َ َ ُ ْ َّﻳُﻔِﻴﻀُﻮنَ َ َ ﻄْﻠُﻊَ الﺸ
ْ
ﻤﺲ ﻓﺨﺎﻟﻔﻬﻢ رﺳﻮل
َ� ّﺣ ﻰﺘ
َِْق ﺛَبِ�ُ ﻛَﻴْﻤَﺎ ﻧُﻐِ�ُ وَ�َﻧُﻮا ﻻ
َََّﻓَﺎضَ �َﺒْﻞَ ﻃُﻠُﻮعِ الﺸ
ّ
ْﻤ ِﺲ
�َ ﷺ ﻓ
ِ
‘েহ ছাবীর তুিম সূ েযর্র িকরেণ আেলািকত হ, যােত আমরা �ত 
��ান করেত পাির, আর তারা সূ েযর্াদেয়র পূেবর্ ��ান করত ;
িক� রাসূ লু�াহ   ﷺতােদর  িবপরীত কেরেছন এবং সূ েযর্াদেয়র
পূ েবর্ই ��ান কেরেছন’ 123
12F

 তালিবয়া ও তাকবীর পাঠ করা অব�ায় িমনার িদেক চলেত 
থাকেবন। ওয়ািদ মুহাস্সাের 124 েপৗঁছেল একটু �ত চলেবন।
১২৩ F

123

. ইবন মাজাহ: ৩০২২।   

124

. িমনা ও মুযদািলফার মধয্বতর্ী একিট �ােনর নাম। এ �ােন আ�া
তা‘আলা আবরাহা ও তার হি� বািহনীেক �ংস কেরিছেলন।
107

বতর্মােন মানুষ ও যানবাহেনর িভেড়র কারেণ তা কিঠন হেয়
েগেছ। তেব সু �েতর  অনু সরেণর জনয্ মেন মেন িনয়ত
করেবন। সু েযাগ হেল আমল করার েচ�া করেবন।
 বড় জামরায় ক�র  িনেক্ষ প আর� না কর পযর্� তালিবয়া
পাঠ করেত থাকেবন। ফযল রা. বেলন,
َ
َ ْ َ َ
َ
َّ » اﻨﻟَّﻰﺒ
«.ﺰَلْ ﻳُﻠَﻰﺒِّ ﺣَﻰﺘّ رَ�َ ﻤﺟْ َﺮة اﻟ َﻌﻘﺒَ ِﺔ
ِﷺﻳ
‘নবী  ﷺজামরাতুল আকাবায় (বড় জামরায়) ক�র িনেক্ষেপর পূব
মুহূতর্ পযর্� তালিবয়া পাঠ করিছেল’ 125
124F

১০ িযলহেজর অনয্ানয্ আ
১. জামরাতুল আকাবা  বা  বড় জামরায়  ৭িট ক�র  িনেক্ষ
করা।
২. হাদী বা পশু যেবহ করা
৩. মাথা মু�ন করা অথবা চুল েছাট করা।
৪. তাওয়ােফ ইফাযা (তাওয়ােফ িযয়ারত) বা ফরয তাওয়াফ
125

. বু খারী ১৫৪৪, মুসিলম : ১২৮১।
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করা।
এগুেলার িব�ািরত আেলাচনা িনে� উে�খ করা হল।
১. �থম আমল : জামরাতুল আকাবায় ক�র িনেক্ষ
ক�র িনেক্ষেপর সময়সী
সূ যর্ উদেয়র সময় েথেক ক�র িনেক্ষেপর সময় আর� হয়। ি
সু �ত হে�, সূ যর্ উঠার িকছু সময় পর িদেনর আেলােত বড়
জামরায় ক�র  িনেক্ষ প করা। জােবর . বেলন, ‘কুরবানীর 
িদবেসর  �থমভােগ (সূ যর্ উঠার িকছু পে) রাসূ লু�াহ   ﷺতাঁর 
উেটর  িপেঠ জামরায় ক�র  িনেক্ষ প কেরেছ’ 126 সূ যর্ েহেল
125F

যাওয়ার পূ ব্ পযর্�
র
-সু �ত সময় থােক। সূ যর্ েহেল যাওয়া েথেক
শুরু কে১১ তািরেখর সু বেহ সােদেকর পূ বর্ পযর্� ক�র িনেক
জােয়য। দু বর্ল ও যারা দুবর্েলর ে�ণীভু� তােদর জনয্ এ
মিহলার জনয্ ১০ তািরেখর রােতই  সূ যর্ উদের পূ েবর্ ফজর
হওয়ার পের ক�র  িনেক্ষেপর অবকাশ রেয়েছ। েমা�াক, ১০

126

. আবূ দাউদ : ২/১৪৭।
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িযলহজ  সূ েযর্াদয় েথেক শুরু ক ১১ িযলহজ  সু বেহ  সােদক 
উদেয়র পূ বর্ পযর্� ক�র মারা চ, এ সমেয়র মেধয্ যখন সহেজ
সু েযাগ পােবন তখনই ক�র মারেত যােবন।
দু ব্ল ও
র
মিহলােদর ক�র িনেক
যারা  দু বর্, হাঁটা-চলা করেত পাের  না, তারা ক�র মারার জনয্
�িতিনিধ িনযু � করেত পারেবন। �িতিনিধেক  অবশয্ই হজ
পালনরত হেত হেব। েস   িনেজর ক�র  �থেম  েমের, পের 
অেনয্র ক�র মারেব।
মিহলা মা�ই  দু বর্- এ কথা  িঠক  নয়। রাসূ লু�াহ  ﷺএর  সােথ
উ�াহাতুল মু’িমনীন সকেলই হজ কেরেছন। তাঁরা সবাই িনেজর 
ক�র  িনেজই  েমেরেছন। েকবল সাওদা রা. েমাটা  শরীেরর 
অিধকারী হওয়ায়  ফজেরর  আেগই  অনু মিত  িনেয় ক�র  িনেক্ষ
কেরেছন। তারপরও িতিন িনেজর ক�র িনেজই েমেরেছন। তাই 
মিহলা হেলই  �িতিনিধ িনেয়াগ করা যােব, েতমন েকােনা কথা 
েনই। যখন িভড় কম থােক, মিহলারা তখন িগেয় ক�র মারেবন।
তারা  িনেজর ক�র  িনেজই মারেবন, এটাই  িনয়ম। বতর্মােন
110

জামরােত ক�র  িনেক্ষেপর বয্ব�াপনা খুব চমৎকার। তা
েযেকান হাজী  সহেজ ক�র  িনেক্ষ প করেত পারেব। হাঁটা ব
চলােফরা করেত পাের, এরকম বয্ি�র জনয্ �িতিনিধ িনেয়ােগ
েকান �েয়াজন েনই।
ক�র িনেক্ষেপর প�
তালিবয়া পাঠরত  অব�ায় জামরােতর  িদেক  এিগেয় যােবন।
িমনার  িদক  েথেক তৃতীয় ও ম�ার  িদক  েথেক  �থম জামরায়যােক জামরাতুল আকাবা বা জামরাতুল কুবরা (বড় জামরা) বলা 
হয়- ৭িট ক�র  িনেক্ষ প করেবন। ‘বা  ঘর  বাঁ  িদেক ও  িমনা 
ডান িদেক েরেখ দাঁড়ােবন, এভােব দাঁড়ােনা সু �াত। অবশয্ অনয
ُّ
সবিদেক  দাঁিড়েয়ও  িনেক্ষ প করা জােয়য। আ�াহু আকব ( َ�
َُ
)َ�ْﺮﺒ
বেল �িতিট ক�র  িভ� িভ�ভােব িনেক্ষ প করেবন। খুখুযূর  সােথ ক�র  িনেক্ষ প করেবন। মেন রাখে, ক�রগুেলা
েযন লক্ষ�ল তথা �� বা হাউেজর েভতের পেড়। ক�িনেক্ষ
আ�াহর  িনদশর্নসমূেহর অনয্তম। েকননা আ�াহ ‘আলা 
বেলেছন,
111

ُ ُۡ َ َۡ
َ ّ ّ َ ٰ ٓ َ� ﴿ َو َمن ُ� َع ّ ِظ ۡم
[٣٢ : ﴾ ]ﺤﻟﺞ٣ وب
ِ َ�ِر ٱَِ َإِ�َها مِن �قوى ٱلقل
‘আর  েয  আ�াহর  িনদশর্নসমূহেক স�ান কে, িনঃসে�েহ তা 
অ�েরর তাকওয়া  েথেকই।’ 127 আেয়শা রা. েথেক  বিণর্,
126F

রাসূ লু�াহ  ﷺবেলন,
ْ
ْ
َ َ�َْ الﺼَّﻔَﺎ وَالْﻤَﺮْوَةِ وَرَ�ُْ اﺠﻟ َﻤﺎر ﻹﻗ
َ
ﺎﻣ ِﺔ ِذﻛ ِﺮ
�َﻤَﺎ ﺟُﻌِﻞَ اﻟﻄَّﻮَافُ ﺑِﺎﺒﻟَْﻴْﺖِ و
»
ِ ِ ِ
«.ﷲ
ِ ا
‘বাইতু�াহর তাওয়াফ, সাফা মারওয়ার  সা‘ঈ ও জামরােত ক�র 
িনেক্ষেপর িবধান আ�াহর িযিকর কােয়েমর উে�েশই কর
হেয়েছ।’ 128 তাই ক�র  িনেক্ষেপর সময় ধীরি�রতা বজায় রাখ
127F

জরুর, যােত আ�াহর িনদশর্েনর অস�ান না হয়। রা-আে�াশ
িনেয় জুেতা  িকংবা  বড় পাথর  িনেক্ষ প করা কখেনা উিচত ;
বরং এিট মারা�ক ভুল। জামরােত শয়তান বাঁধা আেছ বেল েকউ 
েকউ ধারণা কেরন, তা িঠক নয়। এ ধরেনর কথার েকান িভি�
েনই।
127

. হজ : ৩২।  

128

. আবূ দাউদ : ১৮৯০।
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ি�তীয় আমল : হাদী তথা পশু যেবহ কর
হাদী হেলা  এক  সফের হজ ও উমরা  আদায় করার  সু েযাগ
পাওয়ার  শুকিরয়া�রূপ আ�াহ ‘আলার  ৈনকটয্ লােভর আশায়
পশু যেবহ করা। 
িনয়ম হেলা, বড় জামরায় ক�র িনেক্ষেপর পের হাদী যেবহ করা
তামা�ু  ও িকরান হজকারী যিদ ম�াবাসী না হয়, তার ওপর হাদী 
যেবহ করা ওয়ািজব। ইফরাদ হাজীর জনয্ হাদী যেবহ করা নফল
বা মু�াহাব।  
হাদী বা কুরবানীর পশু সং�া� িদ-িনেদর্শনা
1. হাদী  বা কুরবানীর পশু হেত হেব গৃহপািলত চতু�দ জ�।
েযমন উট, গর, েভড়া, ছাগল।
2. উট ও  গরুেত সাতজন অথবা তার েচেয় কমসংখয্ক হাজ
শরীক  থাকেত পােরন। ছাগল ও  েভড়ায়  শরীক হওয়ার 
সু েযাগ েনই। হাজী  সােহবেদর জনয্ একািধক হাদী যেবহ
করা  এমনিক  একািধক কুরবানী করার  সু েযাগ রেয়েছ।
েকননা রাসূ লু�াহ  ﷺিবদায় হেজ িনেজর পক্ষ েথেক একশ
113

উট যেবহ কেরেছন। 129
১২৮

3. পশুর বয়স হেত হেব উেটর পাঁচ বছ, গরুর দ’বছর,
ছাগেলর  এক  বছর। তেব েভড়ার  বয়স ছয় মাস হেলও 
চলেব।
4. যেবহ করার সময় িনে�া� দু ‘আ বলেত হেব,
َ َ  الﻠَّﻬُﻢ،  َ َُّ أَ�ْﺮﺒَُ   الﻠَّﻬُﻢَّ ﻣِﻨْﻚَ و
« ِّ�َِّ �َﻘﺒّﻞْ ﻣ
َلَﻚ
،
�»
(িবসিম�ািহ ওয়া�াহু আকবা, আ�াহু�া িমনকা ওয়া লাক,
আ�াহু�া তাকাববাল িম�ী)
‘আ�াহ্র  নােম, আ�াহ মহান। েহ  আ�াহ, আমার পক্ষ েথে
এবং েতামার উে�েশয, আ�াহ, তুিম  আমার পক্ষ েথেক কবু
কর’। 130
१२९F

5. হাদী  বা কুরবানীর পশু যেবহ বা নহর করার সময় গরু 
ছাগলেক বাম পাে�র্ িকবলামুখী কের যেবহ করা সু�ত। আর
উটেক দাঁড়ােনা অব�ায় বাম পা েবঁেধ নহর করা সু �ত। 131
১৩০F

6. উ�ম হেলা, হাজী  সােহব িনেজর হাদী  িনজ হােত যেবহ 
করেবন। তেব বতর্মােন তা অেনকাংেশই স�ব হেয় উেঠ না।
কারণ যেবহ করার জায়গা অেনক দূ ের। তদু পির েসখানকার 
129

. িনজ হােত ৬৩ িট অনয্গুেলা আলী .-এর মাধয্েম। মুসিলম: ১২১৭।
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. মুসিলম : ৩/১৫৫৭; বাইহাকী ৯/২৮৭।

131

. বু খারী : ৩/৫৫৩; মুসিলম : ২/৯৫৬।
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রা�াঘাট অেচনা। সু তরাং িনেজ  এ কিঠন কাজিট করেত 
িগেয় হেজর  অনয্ানয্ ফরয কােজর বয্াঘাত েযন না ঘ
েসিদেক েখয়াল রাখেত হেব। তাই হাদী যেবহ করার েক্ষে
িন�বিণর্ত েযেকান একিট প�িত অবল�ন করুন
7. বয্াংেকর মাধয্েম হাদী যেবহ করার বয্ব�া করা। এ েক
হেজর  আেগ েসৗিদ আরব� সরকার  অনু েমািদত  বয্াংেকর
মাধয্েম হাদীর টাকা জমা িদেয় তােদরেক উকীল বানােত
পােরন। তারা সরকারী ত�াবধােন আিলমেদর িদক-িনেদর্শনা
অনু যায়ী  সিঠকভােব আপনার হাদী যেবহ করার কাজিট
স�� করেবন। এেক্ষে� তারতীব বা েস িদেনর কাজগুেল
ধারাবািহকতা রক্ষ া করার �েয়াজন েনই। কারণ আপি
উকীল িনযু � কের  দায়মু� হেয়েছন। সু তরাং পাথর মারার 
পর  আপিন েকান �কার  েদরী  বা  ি�ধা  না কের মাথা  মু�ন
বা চুল  েছাট কের হালাল হেয় েযেত পারেবন। িবেশষ কের 
আপিন যিদ বয্ালিট হাজী হ, তেব এ প�িতিটই  আপনার 
জনয্ েবিশ উপেযাগী। েকননা বয্ালিট হাজীেদর হাদীর টাক
যার যার কােছ েফরত  েদয়া হয়। এ সু েযােগ অেনক  অসৎ
েলাক হাজীেদর  টাকা হািতেয়  েনয়ার জনয্ নানা �েলাভন
েদখায়। এেত কের অেনেকই ক্ষিত�� হেয় থােকন
8. নন-বয্ালিট হাজীগণ িবিভ� কােফলার আওতায় থােকন।
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অিধকাংশ েক্ষে � �প িলডাররা হাদী যেবহ করার দািয়
িনেয়  থােকন। এেক্ষে� িনি�ত হওয়ার জনয্ করণীয় হ,
িব�� কেয়কজন তরুণ হাজীেক �প িডােরর  সােথ িদেয় 
েদয়া, যারা  সেরজিমেন হাদী  �য়  এবং তা যেবহ  �ি�য়া 
�চেক্ষ �তয্ক্ষ করেবন এবং অনয্ানয্ হাজীেদরেক তা
করেবন।
9. আর যিদ ম�ায় কােরা  িব��  আ�ীয়-�জন থােক, তাহেল
তােদর মাধয্েমও হাদী যেবহ করার কাজিট করা েযেত পাের।
তেব এেক্ষে� ল রাখেত হেব েয, যার মাধয্েম হাদী যেবহ
করার  বয্ব�া করেছ, তার যেথ� সময়  আেছ িক  না।
েকননা হজ  েমৗসু েম ম�ায়  অব�ানকারীরা  নানা  বয্বসবািণজয্ িনেয় বয্� থােকন
10. হাদীস অনু যায়ী হাদী যেবহ করার  সময় হে� চার  িদন।
কুরবানীর িদন তথা ১০ই িযলহজ এবং তারপর িতনিদন।  
11. উ�ম হেলা িমনােত যেবহ করা। তেব ম�ার হারাম এলাকার 
েভতের  েযেকান জায়গায় যেবহ করেল চলেব। েকননা 
রাসূ লু�াহ  ﷺবেলন,

َ
َ ّْ ﻓِﺠَﺎجِ ﻣَﻜَّﺔ َﻃﺮ�ﻖٌ َو َﻣﻨ
َ ْ»َ� ُ ُّ ﻣ ً� َﻣﻨ
«ﺤ ٌﺮ
ُ ُ� ﺤ ٌﺮ
ِ
ِ
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‘িমনার  সব জায়গা কুরবানীর  �ান এবং ম�ার  �িতিট অিলগিল
পথ ও কুরবানীর �ান।’ 132
12. কুরবানীদাতার জনয্ িনেজর হাদীর েগা� খাওয়া সু�ত। কারণ
জােবর রা. বিণর্ত হাদীেস এেসে,
َ َ َ َ ََ َ ْ َْ َ
َ
 ﻼوَﺳِتِّ�َ�ِﻴَﺪِهِ �ُﻢَّ أَ�ْﻄَﻰ
َﻋَﻠِﻴًّﺎ �َﻨَﺤَﺮَ ﻣَﺎ �َﺮﺒ
َ ف
َّ اﻧْﺮﺼََ إِﻰﻟ الﻤﻨﺤ ِﺮ �ﻨﺤﺮ ﺛ
»
َ َ ََ ْ َ ُ َ ْ
ِّ ْ َ َ َ َّﻢ
�ََْﺮﺷ
َ
َﻀْﻌَﺔٍ ﻓَﺠُﻌِﻠَﺖْ ﻲﻓ ﻗِﺪ ٍر �ﻄ ِﺒﺨﺖ ﻓﺄ�ﻼ
ِ
ﻪُ ﻲﻓِ ﻫَﺪْﻳِﻪِ �ُ أمﺮ ِﻣﻦ ﺑَﺪَﻧَﺔٍ ﺑِﺒ
َ
«َﺎ وَﺮﺷ َ�ﺎ ِﻣ ْﻦ َم َﺮﻗِ َﻬﺎ
ﻦْ ﺤﻟَْﻤِﻬ
ِ

‘তারপর রাসূ ল  ﷺপশু যেবহ করার �ােন িগেয় েতষি�িট উট
িনজ হােত যেবহ কেরন। এরপর  আলী রা. েক যেবহ করেত 
িদেলন। আলী রা. অবিশ�গুেলােক যেবহ কেরন এবং তা সােথ
িনেজর হাদীও যেবহ কেরন। অতপর রাসূ লু�াহ  � ﷺিতিট উট
েথেক  একিট অংশ েকেট আনেত  আেদশ করেলন। এরপর 
সবগুেলা অংশ একসােথ রানণা করা হেলা। িতিন তার েগা�
েখেলন এবং তার েঝাল পান করেলন।’ 133
132F

13. হারােমর  অিধবাসী ও হারােমর  এিরয়ােত  বসবাসকারী 
িমসকীনেদর মেধয্ েগা� িবিলেয় েদয় যােব। তেব কসাইেক 
এ েগা� িদেয় তার কােজর পাির�িমক েদয়া যােব না। বরং

132

. আবূ দাউদ : ২৩২৪।

133

. মুসিলম : ৩০০৯।  
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অনয্ িকছু িদেয় তার কােজর পাির�িমক িদেত হেব। িক�
কসাই যিদ গরীব হয়, তাহেল পাির�িমেকর  সােথ েকান
স�কর্ না েরেখ তােক এ েগা� েদয়া যােব
14. তামা�ু  ও  িকরান হজকারী যিদ হাদী  না পায়, িকংবা হাদী 
�য় করেত  সামথর্বান না হ, তাহেল হেজর  িদনগুেলােত
িতনিট এবং বািড়েত  িফের  এেস সাতিট, সবর্েমাট দশিট
েরাযা রাখেব। আ�াহ তা‘আলা বেলন,
ّ ﴿ َ� َمن
ُ� م َِن ٱل ۡ َه ۡدي َ� َمن َّ ۡم َ� ۡد فَص َيام
َ َ � ِ ّج َ� َما ٱ ۡس َت ۡي
َ ۡ َمَتَ َع بٱ ۡل ُع ۡم َرة ِ إ ِ َ� ٱ
ِ
�ِ
ِ
ِ
ّ
َ ََ
ُ
َ َ ٞ َ َ ٞ َ َ َ َ ۡ ۡ ُ ۡ َ َ َ َ ۡ َ َ ّ َۡ
�ة �مِلة ۗ � ٰل ِك ل َِمن َ ۡم يَ� ۡن
ث� ٰثةِ َيَّا ٖ� ِ� ٱ� ِج وسبع ٍة إِذا رجعتمۗ ت ِلك ع
ۡ َۡ
َ َُُۡ
َ ۡ ج ِد ٱ
[١٩٦ :� َر ِام� ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة
ِ ا�ي ٱلمس
ِ ِ أهلهۥ ح

‘অতপর েয বয্ি� উমরার পর হজ স�াদনপূবর্ক তামা�ু কর,

েস েয পশু সহজ হে, (তা যেবহ করেব)। িক� েয তা পােব না 
েস হেজ  িতন িদন এবং যখন েতামরা  িফের যােব, তখন সাত 
িদন িসয়াম পালন করেব। এই হল পূ ণর্ দশ। এই িবধান তার
জনয, যার পিরবার মসিজদু ল হারােমর অিধবাসী নয়।’ 134
13F

হেজর  িদনগুেলােত িতনিদন অথর্াৎ হেজর সময় িকংবা হেজ
মােস। েযমন িযলহেজর  ৬,৭, ৮ বা  ৭, ৮, ৯ অথবা ১১, ১২,
১৩। তেব কুরবানীর  িদন িসয়াম পালন করা যােব না। বািড়েত 

134

. বাকারা : ১৯৬।
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িফের এেস সাতিট িসয়াম পালন করেব। এ সাতিট িসয়াম পালেন
ধারাবািহকতা  বজায় রাখা ওয়ািজব নয়। অসু �তা  বা  েকান
উযেরর কারেণ যিদ িসয়াম পালন িবল� হয়, তাহেল দম ওয়ািজব
হেব না।
হাদী ছাড়াও অিতির� কুরবানী করার িবধান :
িবজ্ঞ আিলমগণ হেজর হাদীেক হাদী ও কুরবানী উভয়টার জনয
যেথ� হেব বেল মতামত  বয্� কেরেছন। তেব কুরবানী করেল
তা  নফল িহেসেব গণয্ হেব। হাজী যিদ মুকীম হেয় যায় এবং
েনসােবর মািলক হয়, তার ওপর িভ�ভােব কুরবানী করা ওয়ািজব
বেল ইমাম আবূ  হানীফা রহ. মতামত বয্ কেরেছন। তেব হাজী 
মুকীম  না মুসািফর, এ িনেয় যেথ� িবতকর্ থাকেলও বা�েব হাজী
সােহবগণ মুকীম  নন। তারা তােদর  সময়টুকু িবিভ��ােন
অিতবািহত কেরন। তাছাড়া দু ‘আ কবুল হওয়ার সু িবধােথর্ তােদর
জনয্ মুসািফর অব�ায় থাকাই অিধক যুি�যু�।
অজানা ভুেলর জনয্ দম েদয়া িবধান
হজকমর্ স�াদেনর পর েকউ েকউ  সে�হ েপাষণ করেত
থােকন েয  েক জােন েকাথাও  েকােনা  ভুল হল িক-না। অেনক 
119

�প িলডার হাজী সােহবগণেক উৎসািহত কেরন েয ভুল�িট হেয় 
থাকেত পাের তাই ভুেলর মাশুল �রূপ একটা

135
১৩৪

িদেয় িদন।

িনঃসে�েহ এরূপ করা শরীয়ত পিরপি�। েকননা আপি ওয়ািজব
ভ� কেরেছন তা  িনি�ত  বা  �বল ধারণা হওয়া  ছাড়া  িনেজর 
হজেক সে�হযু � করেছন। আপনার যিদ সিতয্ সিতয্ সে�হ হ
তাহেল িবজ্ঞ আেলমগেণর কােছ ভাল কের িজেজ্ঞস করেবন। ত
যিদ বেলন েয, আপনার ওপর দম ওয়ািজব হেয়েছ তাহেল েকবল
দম িদেয় শুধিরেয় েনেবন। অনয্থায় । শুধু সে�েহর ওপর িভি�
কের দম েদওয়ার েকােনা িবধান ইসলােম েনই। তাই েয যা বলু ক 
না েকন এ ধরেনর কথায় েমােটও কণর্পাত করেবন ন।

তৃতীয় আমল : মাথা মু�ন বা চুল েছাট করা 
ক�র িনেক্ষপ ও হাদী যেবহ করার কাজ েশষ হ, পরবতর্ী কাজ
হে�, মাথা মু�ন অথবা চুল েছাট করা। তেব মু�ন করাই উ�ম।
পিব� কুরআেন মু�ন করার কথা  আেগ এেসেছ, েছাট করার 
135

. এটােক দেম-খাতা ভুেলর মাশুল বলা হয়
120

কথা এেসেছ পের। আ�াহ তা‘আলা বেলন,
ّ ََُ ۡ ُ َ ُُ َ َُّ
َ �
[٢٧ :�ن﴾ ]اﻟﻔﺘﺢ
ِ ِ ﴿�لِقِ� رءوس�م ومق
‘েতামােদর  েকউ  েকউ মাথা  মু�ন করেব এবং েকউ  েকউ  চুল
েছাট করেব।’ 136 এেত  েবাঝা  েগল, চুল েছাট করার  েচেয় মাথা 
135F

মু�ন করা উ�ম। মাথা  মু�ন বা  চুল েছাট করা হালাল হওয়ার 
একমা� মাধয্ম।
মাথা মু�ন অথবা চুল েছাট করার প�িত
১. মাথা মু�ন করা েহাক বা চুল েছাট করা েহাক পুেরা মাথাবয্াপী
করা সু �ত। রাসূ লু�াহ  ﷺসারা মাথাই মু�ন কেরিছেলন। মাথার 
িকছু অংশ মু�ন করা বা েছাট করা, আর িকছু অংশ েছেড় েদয়া 
রাসূ লু�াহ  ﷺএর  সু �ত  িবেরাধী। নােফ‘ রহ. ইবন উমর রা.
েথেক বণর্না কের,

ٌ َ
‘রাসূ লু�াহ ( ﷺকাযা‘)  ﻗ َﺰعেথেক বারণ কেরেছন। কাযা‘ স�েকর্
নােফ‘ রহ. েক  িজেজ্ঞস করা হেল িতিন বলে, িশশুর মাথার

136

. আল ফাতহ : ২৭।
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িকছু অংশ মু�ন করা এবং িকছু অংশ েরেখ েদয়া। 137
১ ৩৬

২. কসর অথর্াৎ চুল েছাট করার অথর্ পুেরা মাথা েথেক চুল েকে
েফলা। ইবন মুনিযর  বেলন, যতটুকু কাটেল চুল েছাট করা  বলা 
হয়, ততটুকু কাটেলই যেথ� হেব। 138
১৩৭

৩. কােরা টাক মাথা থাকেল মাথায় ে�ড অথবা ক্ষুর চািলেয় িদে
ওয়ািজব আদায় হেয় যােব।
৪. মিহলােদর  েক্ষ হােতর  আঙু েলর  এক কর পিরমাণ চুল
েকেট েফলাই যেথ�। মিহলােদর জনয্ হলক েনই। ইবনআ�াস
রা. েথেক বিণর্, রাসূ লু�াহ  ﷺবেলন,
ْ
ُ ْ  اﻟنِّﺴَﺎءِ اﺘﻟَّﻘﺼ
.« �
ََ وَ�ِ�َّﻤَﺎ ﻰﻠﻋ، ُﻠﻋََ اﻟنِّﺴَﺎء اﺤﻟَْﻠْﻖ
»
ِ
ِ
‘মিহলােদর  বয্াপাের মাথা কামােনার িবধান েন, তােদর ওপর 
রেয়েছ েছাট করার িবধান’। 139
१३८F

আলী রা. েথেক বিণর্,
ْ َُ ْ
ُ
َ َ
َْ
«.»�� َر ُﺳ ْﻮل اﷲ ﷺ َنْ ﺤﺗ ِﻠ َﻖ ال َﻤ ْﺮأة َرأ َﺳ َﻬﺎ
137

. মুসিলম : ৩৯৫৯।

138

. সাইিয়দ আস-সািবক : িফকহুস্সু�, ১/৭৪৩।

139

. আবূ দাউদ : ১৯৮৫।
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‘রাসলু �াহ  ﷺনারীেক মাথা মু�ন করেত িনেষধ কেরেছন।’ 140
139F

সু তরাং মিহলােদর  েক্ষে� িনয়ম হ, তারা তােদর মাথার  সব
চুল একে� ধের অথবা �িতিট েবণী েথেক এক আঙু েলর �থম 
কর পিরমাণ কাটেব।
৫. মাথা মু�েনর পর  শরীেরর  অনয্ানয্ অংেশর অিবনয্� অব
দূ র করা  সু �ত। েযমন রাসূ লু�াহ  ﷺনখ েকেটিছেলন। 141 ইবন
১৪০F

উমর রা.

হজ  অথবা উমরার পর  েগাঁফ কাটেতন। 142
১৪১ F

অনু রূপভােব বগল ও নািভর িনেচর  পশম পির�ার করাও
বা�নীয়। েকননা তা পিব� কুরআেনর িনেদর্

َََ ْ ُ ۡ ۡ ّ
[٢٩ :ُمَ �َقضوا �فث ُه ۡم ﴾ ]ﺤﻟﺞ
﴿

‘তারপর তারা  েযন তােদর ময়লা পির�ার কের।’ 143 -এর 
142F

আওতায় পেড়।
মাথা মু�ন বা চুল েছাট করার সু �ত প�িত 
মাথা  মু�ন করা  বা  চুল েছাট করার  সু �ত প�িত হেলা, মাথার 
140

. িতরিমযী : ৯১৫।

141

. সাইিয়দ আস-সােবক : �াগু�১/৭৪৩।  

142

. বায়হাকী : ৯১৮৬।

143

. হজ : ২৯।
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ডান িদেক শুরু ক, এরপর বা িদেক করা। হাদীেস এেসেছ,
َ
ََِ ﺟَﺎﻧِﺒِﻪِ اﻷَ�ْﻤَﻦِ �ُﻢَّ اﻷَ�ْﺮﺴ
َ
َ
.« �ُﻌْﻄِﻴﻪِ اﻨﻟَّﺎس
�ُﻢَّ ﺟَﻌ َﻞ
»ِﻠْﺤﻼَّقِ ﺧُﺬْ وَأَﺷَﺎرَ إِﻰﻟ
‘রাসূ লু�াহ্ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম েক্ষৗরকারেক ব,
নাও। িতিন হাত  িদেয়  (মাথার) ডান িদেক ইশারা করেলন,
অতঃপর বাম িদেক। এরপর মানু ষেদরেক তা িদেত লাগেলন।’ 144
143F

চতুথর্ আমল: তাওয়ােফ ইফাযা এবং হেজর সা‘ঈ
তাওয়ােফ ইফাযা ফরয এবং এ তাওয়ােফর মাধয্েমই হজ পূণর্ত
লাভ কের। তওয়ােফ ইফাযােক তাওয়ােফ িযয়ারতও  বলা হয়।
আবার অেনেক এটােক হেজর তাওয়াফও বেল থােকন। এিট না 
হেল হজ শু� হেব না। আ�হ তা‘আলা বেলন,
َ ۡ ِ وَفُوا ْ بٱ ۡ�َ ۡي
َ ُمَ ۡ�َ ۡق ُضوا ْ َ� َف َث ُه ۡم َو ۡ�ُوفُوا ْ نُ ُذ
ّ ﴿
ّ َّ�ۡ ور ُه ۡم َو
: ﴾ ]ﺤﻟﺞ٢ ِيق
ِ
ِ ت ٱلعت
[٢٩

144

. মুসিলম : ২২৯৮।
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‘তারপর তারা  েযন পির�ার-পির�� হয়, তােদর মানতসমূ হ 
পূ রণ কের এবং �াচীন ঘেরর তাওয়াফ কের।’ 145
তাওয়ােফ ইফাযার িনয়ম :
ক�র  িনেক্, হাদী যেবহ, মাথার  চুল মু�ন বা  েছাট করা  এিতনিট কাজ  েশষ কের  েগাসল কের, সু গি�  েমেখ েসলাইযু �
কাপড় পের পিব� কাবার  িদেক রওয়ানা হেবন। তাওয়ােফ
ইফাযার পূ েবর্ �াভািবক েপাশাক পরা ও সুগি� বয্বহার কর
সু �ত। আেয়শা রা. বেলন,
َ
ُ ُ ُْ
ْ
َ ْﺒﻟﻴ
َ ُْ ْ َ ََْ
ّ
َ ْ ﻟ ِﻠ ِّﻪ َ�ﺒْ َﻞ أ ْن َ� ُﻄ ْﻮ َف
َّ َّﺐُ اﻨﻟ
«.ﺖ
ﺖ أ َﻃ
»ﻛﻨ
ِ ِ ِ ﷺ ﻹﺣ َﺮا ِﻣ ِﻪ �ﺒﻞ أن � ِﺮم َو
‘আিম নবী ﷺেক িতিন ইহরাম বাঁধার পূ েবর্ ইহরােমর জন, আর 
হালাল হওয়ার জনয্ তাওয়ােফর পূেবর্ সুগি� লািগেয় িদতা’ 146
145F

শুরুেত উমরা আদােয়র সময় েয িনয়েম তাওয়াফ কেরেছন িঠ
েস িনয়েম তাওয়াফ করেবন। অথর্াৎ হাজের আসওয়াদ েথেক

145

. হজ : ২৯।

146

. মুসিলম : ২০৪২।
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তাওয়াফ শুরু করেবন। তেব এ তাওয়ােফ রমল ও ইযিতব
েনই।
তাওয়াফ েশষ করার পর  দু ’রাক‘আত  সালাত  আদায় কের 
েনেবন। েসটা যিদ মাকােম ইবরাহীেমর  সামেন স�ব না হয়,
তাহেল েযেকান �ােন আদায় কের  িনেত পােরন। সালাত  েশেষ
যমযেমর পািন পান করা  মু�াহাব। েকননা রাসূ লু�াহ্  ﷺতা 
কেরেছন। 147
১৪৬F

তাওয়ােফর পর, পূ েবর্ উমরার সময় েযভােব স‘ঈ কেরেছন িঠক 
েসভােব সাফা মারওয়ার সা‘ঈ করেবন। 148
১৪৭ F

ঋতুবতী মিহলার তাওয়ােফ ইফাযা  
ঋতুবতী মিহলা পিব� না হওয়া পযর্� তাওয়াফ করেব না।
তাওয়াফ ছাড়া হেজর  অনয্ সব িবধান েযমন আরাফায় অব�ান,

147

. বু খারী : ৩/৪৯১; মুসিলম : ২/৮৯২।  

148

. আবূ  হানীফা রহ.-এর মেত  এ সাঈ করাটা ওয়ািজব। তেব অিধকাংশ

সাহাবােয় িকরাম ও ইমাম এিটেক ফরয বেলেছন। আর এিটই অ�ািধকার�া� 
মত।
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মুযদািলফায় রাি�যাপন, ক�র  িনেক্, কুরবানী ও  দু ‘আ-িযকর 
ইতয্ািদ সবই করেত পারেব। িক� �াব ব� না হওয়া পযর্
তাওয়াফ করেত পারেব না। �াব ব� হেল তাওয়ােফ িযয়ারত 
েসের  েনেবন। এ েক্ষে� েকােনা দম িদেত হেব না। আর যি
ঋতুবতী মিহলা পিব� হওয়া পযর� েকান যু ি��াহয্ কারেণ
তাওয়ােফ ইফাযার জনয্ অেপক্ষা করেত না পাের এবং পরবতর্
তাওয়ােফ িযয়ারত আদায় কের েনয়ারও েকােনা সু েযাগ না থােক,
তাহেল েস েগাসল কের  নয্াপিকন বা এ জাতীয় িকছুর সাহাযয
িনেয় র� পড়া ব� কের তাওয়াফ কের েফলেব। েকননা আ�াহ 
তা‘আলা কাউেক তার  সাধয্াতীত কােজর আেদশ কেরন না 149
১৪৮

তাছাড়া মািসক �াব ব� করার জনয্ শারীিরক ক্ষিত না হয় এ
ওষু ধ বয্বহােরর অনুমিত রেয়েছ

চারিট আমেল ধারাবািহকতা রক্ষার িবধা

149

. ইবন তাইিময়া রহ. বেলন, এর জনয্ েস মিহলার ওপর েকান দম ওয়ািজব
হেব না।
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নবীজীর িবদায় হেজর আমল অনু সাের ১০ িযলহেজর ধারাবািহক 
আমল হল, �থেম ক�র িনেক্ষপ ক, অতপর হাদীর পশ যেবহ 
করা, এরপর মাথা  মু�ন করা  বা  চুল েছাট করা। এরপর 
তাওয়ােফ িযয়ারত  স�� করা ও  সা‘ঈ করা। সু তরাং
ই�াকৃতভােব এ িদেনর  এই  চারিট আমেলর  ধারাবািহকতা  ভ�
করা তথা আেগ-িপেছ করা রাসূ লু�াহ ﷺএর আমেলর পিরপি�
কাজ। তেব যিদ েকউ উযর বা অপারগতার কারেণ ধারাবািহকতা
রক্ষ া করেত ন া পা, অথবা  ভুলবশত  আেগ-পের কের  বেস,
তাহেল েকােনা  সমসয্া হেব না। রাসূলু�াহ  ﷺএর  সােথ হজ 
করার  সময়  সাহাবােয়  িকরােমর  েকউ  েকউ  এরূপ আে-িপেছ
কেরেছন। রাসূ লু�াহ   ﷺেক  িজজ্ঞাসা করা হেল িতিন বেলে,
েকােনা সমসয্া েনই। ইবনআ�াস রা. বেলন,
َ
ُ ُ َ
َُ
ُ َُ َ َ
ٌَ َ َ َ َ َ َ ُ َ ُ ﻞ
 ﻻ ﺣﺮج ﻓﺄﺗﺎه رﺟ،  ﻻ َﺣ َﺮ َج: ﷲ ﷺ � ُ ْﺴﺄل ﻳَ ْﻮ َم ِﻣ ً� �ﻴَﻘﻮل
ِ »ﻛن رﺳﻮل ا
َ َ ُ ْ َ َْ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َََْ ْ َ ََْ ُ َْ َ َ ََ
ﺖ ﻗﺎل
 رﻣﻴﺖ �ﻌﺪ ﻣﺎ أمﺴﻴ:  ﻻ ﺣﺮج ﻗﺎل:  ﻗﺎل،  ﺣﻠﻘﺖ �ﺒﻞ أن أذﺑﺢ: �ﻘﺎل
َ
.« ﻻ َﺣ َﺮ َج:
‘িমনায়  (কুরবানীর  িদন) রাসূ লু�াহ   ﷺেক  িজেজ্ঞস ক হেল
128

িতিন বেলেছন, ‘সমসয্া েন, সমসয্া েন’। এক বয্ি� তাঁর কােছ
এেস তাঁেক িজেজ্ঞস ক, ‘আিম যেবহ করার পূ েবর্ মাথামু�ন
কের  েফেলিছ।’ িতিন বলেলন, ‘েকান সমসয্া েনই’ এক  েলাক 
বলল, ‘আিম  স�য্ার পর ক�র েমেরিছ’ িতিন বলেলন, ‘সমসয্া
েনই’। 150
१४९

‘আবদু �াহ ইবন আমর ইবন আস রা. েথেক বিণর্, িতিন বেলন,
এক বয্ি�১০ িযলহজ রাসূ লু�াহ ﷺএর কােছ এল। িতিন তখন
জামরার কােছ দাঁড়ােনা িছেলন। েলাকিট বলল,
َ َ
َ
َ َ َ َ ََ
َ َُ َ
ْ : َ� َﻘ َﺎل.�
ُ ﻮل اﷲ إ�ّ ْ َﺣﻠَ ْﻘ
َ ِ ﺖ َ�ﺒْ َﻞ أ ْن أ ْر
 َوأﺗ ُﺎه آﺧ ُﺮ �ﻘﺎل، ارمِ َوﻻ َﺣ َﺮ َج
»ﻳﺎ رﺳ
ِ ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ وَﻻ
ُ ْ�ّ ذَﺤ َﺑ
َ ،  ﺣَﺮ َج
َ ِ ْم:  ﻗَ َﺎل.�
َ ِ ﺖ َ�ﺒْ َﻞ أ ْن أ ْر
ﺎلَ إِ�ّ أَﻓَﻀْﺖُ إِﻰﻟ
وَأﺗﺎهُ آﺧَﺮُ �َﻘ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َْ
ُ
ْ
ْ
َ
ُ
َ
َ
ْ :  ﻗﺎل.�
َ
َ ِ ﺖ �ﺒﻞ أن أ ْر
 ﻗﺎل � َﻤﺎ َرأ�ﺘﻪ ُﺳﺌِﻞ ﻳَ ْﻮﻣﺌِﺬٍ �ﻦ، ارمِ َوﻻ ﺣ َﺮج
ِ ﺒﻟﻴ
َ
ُ ْ َ َ ََّْءٍ إِﻻ
« ا� َﻌﻠﻮا َوﻻ َﺣ َﺮ َج: ﻗﺎل
‘ইয়া রাসূ লা�াহ, আিম ক�র  িনেক্ষেপর পূেবর্ মা মু�ন কের 
েফেলিছ। িতিন বলেলন, িনেক্ষ প কেরা সমসয্া েনই। অনয্
বয্ি� এেস বল, আিম ক�র  িনেক্ষেপর পূেবর্ যেবহ কেরি
150

. ইবন মাজা : ৩০৫০।
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িতিন বলেলন, িনেক্ষ প কর সমসয্া েনই। আেরক বয্ি� 
বলল, আিম ক�র  িনেক্ষেপর পূেবর্ তাওয়ােফ যা কেরিছ।
িতিন বলেলন, িনেক্ষ প , সমসয্া েনই। বণর্নাকারী বে,
েসিদন রাসূ লু�াহ   ﷺেক  েয  ��ই করা হেয়েছ তার উ�েরই 
িতিন বেলেছন, কর, সমসয্া েনই’ 151
150F

এ িবষেয়  আেরা  অেনক  সহীহ হাদীস রেয়েছ। উযর  িকংবা 
অপরাগতার কারেণ েসসেবর আেলােক আমল করেল ইনশাআ�াহ 
হেজর  েকােনা  কিত হেব না। িবেশষ কের  বতর্মান সমেয়
হাজীেদর  �চ�  িভড়  আর হাদী যেবহ  �ি�য়াও  অেনক জিটল।
তাই  িবষয়িটেক রাসূ লু�াহ   ﷺেযমন সহজভােব েদেখেছন
আমােদরও েসভােব েদখা উিচত। িবেশষ কের ইমাম আবূ  হানীফা 
রহ.-এর  �খয্াত দুই ছা� ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহা�দ
রহ.

১০ িযলহেজর কাজসমূ েহ  ধারাবািহকতা  বজায় রাখেত  না 

পারেলও দম ওয়ািজব হেব না বেল মতামত বয্� কেরেছন।

151
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িফকেহ হানাফীর  �িস� িকতাব বাদােয়উস্ সানােয়েত িলখা
হেয়েছ,
َ ِ أَﻲ
َ َﻠْﻘِﻪِ �َﺒْﻞ
َ اﺬﻟَّﺑْﺢِ دَمٌ ﻲﻓ ﻗ ْﻮ ِﺑ
ﻴْﻪِ ﺤﻟ
ِ  ﺣَﻠَﻖَ �َﺒْﻞَ اﺬﻟَّﺑْﺢِ ﻣِﻦْ �َ�ِْ إﺣْﺼَﺎرٍ �َﻌَﻠ
ِ
َ ْ ْ ْ َ ْ ٌَ َ َ ﺔ
َ
َ
َ ُﻮ ﻳُﻮﺳُﻒَ وَ�َُﻤ
ّْﻪُ ﻻَ ﻲﺷ َء َﻋﻠَﻴﻪ
َ ﻨِﻴﻔَﺔ
ْ
 ﻧ: ّﺪٌ وَﻤﺟﺎﻋ ِﻣﻦ أﻫ ِﻞ اﻟ ِﻌﻠ ِﻢ
 وَﻗﺎلَ أَﺑ،
ِ

‘যিদ যেবহ করার পূ েবর্ মাথামু�ন কের তেব এর জনয্ দম িদেত
হেব আবূ  হানীফা রহ.-এর মতানু যায়ী। আর ইমাম  আবূ  ইউসু ফ
ও ইমাম মুহ�দ ও একদল শরীয়ত িবেশষেজ্ঞর মতানুযা, এর 
জনয্ তার ওপর িকছুই ওয়ািজব নয়’ 152
15F

ইহরাম েথেক হালাল হওয়ার �ি�য়া
�াথিমক হালাল হেয় যাওয়া :
তামা�ু  ও িকরান হজকারী ক�র িনেক্, মাথা মু�ন বা চুল েছাট
করা ও হাদী যেবহ করার মাধয্েম �াথিমক হালাল হেয় যােব।
উমর ইবন খা�াব রা. বেলন,

152

. বাদােয়উস্সানাে‘ : ২/১৫৮।  
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ﻟ ﻢ
ﺪ
ّ
ْ ُﻢ ﻠَﻘ ﺘُﻢ
َ َﺮ
ﺘ ﻢ
ْ َ ُُﻛ
ِﻲﺷء
 �َﻘَْﺣَﻞ َ�ُْﻞ، ْ ْ َُ اﺠﻟَْﻤْة و َذَﺤﺑَﺘْ وَﺣ
ُْرَﻣَﻴ
‘যখন েতামরা জামরায় ক�র িনেক্ষপ করেব এবং যেবহ ও হল
করেব, তখন েতামােদর জনয্ সব িকছু হালাল হেয় যােব’ 153
152F

আর ইফরাদ হজকারী মাথা  মু�ন বা  চুল েছাট করার মাধয্েম
হালাল হেয় যােব।
�াথিমক হালাল হওয়ার পর �ীর সােথ িমলন, েযৗন আচরণ ছাড়া 
ইহরােমর কারেণ িনিষ� সব িকছু ৈবধ হেয় যােব। আেয়শা রা.
বেলন,
َ ﻲﺷِ اﻻ اﻟنِّ َﺴ
ْ َ ُّ َُﻞّ َﻪﻟ
.ﺎء
‘�ীগণ ছাড়া তার জনয্ সব িকছু ৈবধ হেয় যােব’ 154
153F

ইমাম  আবূ  হানীফা রহ. সহ  অেনেকই উপেরা� মতিট �হণ
কেরেছন। তেব ইমাম মােলক রহ. বেলন, ক�র  িনেক্ষেপ
মাধয্েমই �াথিমক হালাল হেয় যােব। ইবনআ�াস রা.-এর উি�
তাঁর মেতর পেক্ষ দলীল। িতিন বে,

153

. সহীহ আবূ দাউদ : ৬/২১৯।
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َ ّ َ ْ َ َ َ ْ َْ
ّ
َ َ
َ ﻰﺷٍإِﻻَّ ﻟنِّ َﺴ
ْ َ ُُﻛ
.ﺎء
ْﺘُﻢُ اﺠﻟﻤ َﺮة �ﻘﺪ ﺣَ ﻟْﻞ
إِذا َرﻣ
‘যখন েতামরা জামরায় ক�র  িনেকপ করেব, তখন েতামােদর 
জনয্ �ীগণ ছাড়া সব িকছু হালাল হেয় যােব’ 155
154F

শােফঈেদর মেত, ক�র িনেক্ষপ ও মাথমু�ন বা চুল েছাট করার 
মাধয্েম �াথিমক হালাল হেয় যােব। পক্ষা�ের হা�লীেদর ,
ক�র িনেক্, মাথা মু�ন বা চুল েছাট করা ও বায়তু�াহর ফরযতাওয়াফ এই িতনিট আমেলর মধয্ েথেক েযেকান দুিট করার
মাধয্েম �াথিমক হালাল হেয় যােব।
চূ ড়া� হালাল হেয় যাওয়া :
ক�র  িনেক্, পশু যেব, মাথা  মু�ন করা  বা  চুল েছাট করা,
বায়তু�াহর ফরয তাওয়াফ ও সা‘ঈ- এসব আমল স�� করেল
হাজী সােহব পুেরাপুির হালাল হেয় যােব। তখন �ীর সােথ েযৗনিমলনও তার জনয্ ৈবধ হেয় যােব। আবদু�াহ ইবন যুবাইর র.
বেলন,

155

. সহীহ ইবন মাজা: ২/১৭৯।
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ّ َ ﻰﺘ ﺰ
َ
 رَ� َ اﺠﻟْ َﻤْﺮَة اﻟْﻜُﺮﺒَْى ﻞ
ﺣﻪﻟَُ ﻞﻛ ﻲﺷَْء إِﻻَّاﻟنِﺴﺎء ﻳَُورَ اﺒﻟَﻴﺖ
‘আর যখন েস (হাজী) বড় জামরায় ক�র  িনেক্ষ প কর, তার 
জনয্ সব িকছু হালাল হেয় যােব। তেব বায়তু�হর  িযয়ারত  না 
করা পযর্� �ীগণ হালাল হেব না’ 156
15F

এ েথেক েবাঝা যায়, চূ ড়া� হালাল তখনই হেব, যখন বাইতু�াহর 
তাওয়াফ বা তাওয়ােফ িযয়ারত স�� করেব।

১০ িযলহেজর আেরা িকছু আমল

1. িযকর ও তাকবীর 
১০ িযলহজ কুরবানীর িদন। এ িদনিট মূ লত আইয়ােম তাশরীেকর 
অ�ভুর্�। আইয়েম তাশরীক হেলা, িযলহেজর ১০, ১১, ১২ এবং
(িযিন িবল� কেরেছন তার জনয) ১৩ তািরখ। তাশরীেকর  এই 
িদনগুেলােত হাজী সােহবেদর করণীয় হেল, েবিশ েবিশ আ�াহর
িযকর করা। আ�াহ তা‘আলা বেলন,

156
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َ
ۡ ٓ ََ ََۡۡ
َ ّ
َ ُ ۡ ّ ّ ٓ َّ ْ ُُ ۡ َ
َ َ � ٰ �و
� ف� إِ� َم َعل ۡيهِ َو َمن
ٖ � َيَا ٖ� َعد
ِ َ﴿وٱذكروا ٱ
ِ ت �من َعَجَل ِ� يوم
َ ُ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ ُ ّ ْ ٓ ُ َ ۡ َ َ ّ ْ ُ ّ َ ٰ َ ّ َ ۡ َ َ َ ۡ ٓ َ َ َ ّ َأ
﴾ ٢ �ون
� َِخَر ف� إِ�م عليهِ� ل ِم ِن ٱَ�� وٱَقوا ٱَ وٱعلموا َنَ�م إِ�ه
[٢٠٣ :]ﺒﻟﻘﺮة

‘আর  আ�াহেক  �রণ কর  িনিদর্� িদনসমূেহ। অতঃপর েয
তাড়াহুড়া কের দ’িদেন চেল আসেব, তার েকান পাপ েনই। আর 
েয  িবল� করেব, তারও  েকান অপরাধ েনই। (এ িবধান) তার 
জনয, েয তাকওয়া  অবল�ন কেরেছ। আর  েতামরা  আ�াহর 
তাকওয়া  অবল�ন কর  এবং েজেন রাখ, িন�য়  েতামােদরেক 
তাঁরই কােছ সমেবত করা হেব।’ 157
156F

َ ْ
আবদু �াহ ইবন আ�াস রা. বেলন, ٍ� َﻳَّﺎمٍ َﻣﻌ ُﺪوداتারা উে�শয,
আইয়ােম তাশরীক।
নু বাইশা আল-হুযালী র. েথেক বিণর্, িতিন বেলন, রাসূ লু�াহ ﷺ
বেলেছন,
«ِ

َِّ� ٍَذِﻛْﺮ

157
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َ
ْ ُ
... ٍّﺎمُ أَ�ْﻞٍ وَﺮﺷب
»ﺎمُ اﻟتَّﺮﺸِْ�ﻖِ �َﻳ

‘আইয়ােমর তাশিরেকর  িদনগুেলা হে� পানাহা...ও  আ�াহ 
তা‘আলার িযকেরর িদন।’ 158

2. ওয়াজ-নসীহত 
এিদন হেজর দািয়ে� িনেয়ািজত বয্ি�বগর্ মানুষেদরেক দীন িশক
েদয়ার জনয্ খুতবা �দান করেবন। আবূ বাকরা র. বিণর্ত হাদীেস
উি�িখত হেয়েছ েয, ‘নবী  ﷺতাঁর উেটর ওপর বসা িছেলন আর 
এক  বয্ি� তার লাগাম ধের িছল। এমতাব�ায় রাসূলু�াহ ﷺ
বলেলন,
ََْ َ َ
ُ
َ ََّ َ ﺘْﻨَﺎ ﺣَﻰﺘ
َ
ْ ّﺎ �َﻧَّﻪ َﺳيَُﻤِّ ﻴﻪ ﺳ َﻮى
ََﻨﻨ
 ﻗﺎل أﻟي َﺲ ﻳَ ْﻮ َم.اﺳ ِﻤ ِﻪ
»َىُّ ﻳَ ْﻮمٍ ﻫﺬا؟ ﺴﻜ
ِ ِ
َ َ َ
ْ
ُ
َ
ْ �ْ ّﺎ �َﻧَّﻪ َﺳيَُﻤِّ ﻴﻪ ﺑ َﻐ
َﻰﺘَّ ﻇَﻨﻨ
َﺘْﻨﺎ ﺣ
ُّ َﺎلَ ﻓَﺄَى.�َ َﻟَّﺤﺮ ﻗُﻠْﻨَﺎ ﺑ
اﺳ ِﻤ ِﻪ
ﺴَﻜ
ﺮٍ ﻫَﺬَا ﻓ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ُ َ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ َُّْﻨَﺎ ﺑَ�َ ﻗَﺎلَ ﻓَﺈِن
اﺿ� ْﻢ
ِدﻣﺎء�ﻢ وأمﻮاﻟ�ﻢ وأﻋﺮ
ى اﺤﻟِْﺠَّﺔ ﻗ
ِ
ِﻘﺎلَ أَﻟيْﺲَ ﺑِﺬ
ُ ْ َ
ِّﻠ
ُ ََ
ُ
ُ ََْ
ُ � ْﻢ َﺣ َﺮامٌ َﻛ
ْ ﻫَﺬَا ﻴﻟَُ ِﻎ
��
� ﻰﻓ ﺷﻬ ِﺮ، ْ ﻫَﺬَا
�ﺤ ْﺮ َﻣ ِﺔ ﻳَ ْﻮ ِﻣ
ﺑي ﻨ
ِ
ِ  ﻰﻓ ﺑ، ْ ﻫَﺬَا
ِ
ِ
َ
ُ ْ ُ َ ْ ُ ﻠِّ َ َ ْ ُ أَوْﻰﻋ
َ
« ﻪﻟ ِﻣﻨﻪ
َ  ﻓَﺈِنَّ الﺸَّﺎﻫِﺪَ ﻋَﻰ ﺴ أن �َ ﻎ ﻣﻦ ﻫ، َلﺸَّﺎﻫ ُﺪ ﻐَﺎﺋِﺐ
ِ
এিট েকান্ িদ? আমরা এই েভেব চুপ কের রইলাম েয, হয়েতা 
িতিন এিদেনর পূ েবর্র নাম ছাড়া অনয্ েকা ন নাম েদেবন
158

. মুসিলম : ১১৪১।
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রাসূ লু�াহ   ﷺবলেলন, এিট িক কুরবানীর  িদন নয়? আমরা 
বললাম, অবশয্ই। িতিন আবার বলেল, এিট েকান্ মা? আমরা 
এই  েভেব চুপ রইলাম  েয, হয়েতা  িতিন এর পূ েবর্র নাম ছাড়া
অনয্ েকান নাম েদেবন। রসূ লু�াহ  ﷺবলেলন, এটা িক িযলহজ 
মাস নয়? আমরা  বললাম, অবশয্ই। রাসূলু�াহ  ﷺবলেলন,
িন�য়ই  েতামােদর র�, েতামােদর  স�দ এবং েতামােদর 
পার�িরক স�ান েতামােদর এই িদন, েতামােদর এই মাস এবং
েতামােদর  এই  শহেরর মতই হারাম তথা পিব� ও  স�ািনত।
উপি�ত বয্ি� েযন অনুি�ত বয্ি�র কােছ এ কথােপৗেছ েদয়।
কারণ উপি�ত বয্ি� হয়েতা এমন বয্ি�র কােছ েপৗঁেছ েদেব 
তার েচেয় অিধক েহফাযতকারী হেব।’ 159
158F

তাছাড়া মানু ষেক সিঠক পেথর িদশা দান করা এবং িশক্ষা �দা
করা একিট গুরু�পূণর্ িবষয়। আিলম ও‘ঈেদর জনয্ অপিরহাযর
হেলা, যথাযথভােব তােদর এ দািয়� পালন করা।
িমনায় রাত যাপেনর িবধান
159

. বু খারী : ৬৭।
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১. ১০ িযলহজ িদবাগত রাত ও ১১ িযলহজ িদবাগত রাত িমনায় 
যাপন করেত হেব। ১২ িযলহজ যিদ িমনায়  থাকা  অব�ায়  সূ যর্
ডুেব যায় তাহেল ১২ িযলহজ িদবাগত রাতও িমনায় যাপন করেত 
হেব। ১৩ িযলহজ ক�র েমের তারপর িমনা তয্াগ করেত েব।
২. আর হাজী সােহবেদরেক েযেহতু তাশরীেকর রাতগুেলা িমনায়
যাপন করেত হয়। তাই েযসব হাজী সােহব তাওয়ােফ ইফাযা ও 
সা‘ঈ করার জনয্

ম�ায় চেল েগেছ, তাঁেদরেক  অবশয্ই

তাওয়াফ-সা‘ঈ েশষ কের িমনায় িফের আসেত হেব।
৩. মেন রাখা  দরকার  েয, িমনায় রাি�যাপন গুরু�পূণর্ এক
আমল। এমনিক সিঠক মেত এিট ওয়ািজব। আেয়শা রা. বেলন,
َ
َ َ َ
ّ
َﻓَﺎضَ رَﺳُﻮلُ ا�َ ﷺ  آﺧِﺮِ ﻳَﻮْﻣِﻪِ ﺣِ�َ ﺻَ�َّ اﻟﻈُّﻬْﺮَ �ُﻢَّ رَﺟَﻊَ إِﻰﻟ ِﻣ ً� � َﻤﻜﺚ
»
ِ
ْ َ اﻟتَّﺮ
َ
«�ﻖ
ِ ﻴﻟَﺎﻰﻟَِ � ﻳَّﺎم
ِ ﺸ
ِ
‘রাসূ লু�াহ   ﷺেযাহেরর  সালাত মসিজদু ল হারােম  আদায় ও 
তাওয়ােফ িযয়ারত  েশষ কের  িমনায়  িফের  এেসেছন এবং
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তাশরীেকর রাতগুেলা িমনায় কািটেয়েছন’ 160
৪. হাজীেদর যমযেমর পািন পান করােনার জনয্  রাসূলু�াহ ﷺ
আ�াস রা. েক  িমনার রাতগুেলা ম�ায় যাপেনর অনুমিত
িদেয়েছন

এবং উেটর  দািয়�শীলেদরেক  িমনার  বাইের 

রাতযাপেনর  অনু মিত  িদেয়েছন। এই  অনু মিত  �দান েথেক 
�তীয়মান হয়, িমনার রাতগুেলা িমনায় যাপন করা ওয়ািজব
৫. ইবন উমর রা. েথেক বিণর্, িতিন বেলন,
َ
ُ ُ ْ ْ َ ُ ْ َ َ
َ ْ
ٌ َ َ َ ْ َ ََْ َ َ
 َو�ن ﻳَﺄ ُم ُﺮﻫ ْﻢ أن ﻳَﺪﺧﻠﻮا، ﻴﺖ أ َﺣﺪ ِﻣ ْﻦ َو َرا ِء اﻟ َﻌﻘﺒَ ِﺔ
نّ �ُﻤَﺮَ ﺎﻛن �ﻨ� أن ﻳ ِب
.�ً ِﻣ

‘উমর রা. আকাবার ওপাের  (িমনার  বাইের) রাি�যাপন করা 
েথেক  িনেষধ করেতন এবং িতিন মানু ষেদরেক  িমনায়  �েবশ
করেত  িনেদর্শ িদেত’। 161 িমনায়  েকউ রাি�যাপন না করেল
१६० F

160

. আবূ দাউদ: ১৬৮৩।

161

. ইবন আবী শায়বা : ১৪৩৬৮।
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উমর রা. তােক শাি� িদেতন বেলও এক বণর্নায় এেসেছ 162
১৬১

ইবন আ�াস রা. েথেক বিণর্, িতিন বেলন,
َ
ً اﻟْﻌَﻘَﺒ َ ﻼ
ْ اﻟتَّﺮ
.�ﻖ
َﻳبِﻴﻦﺘََّ أَﺣَﺪٌ ﻣِﻦْ وَرَاءِ َﺔِ ﻴﻟْ ﺑًِ  �َﻳَّﺎم
ِ ﺸ
ِ
‘েতামােদর  েকউ  েযন আইয়ােম তাশরীেক  িমনার  েকােনা রাত 
আকাবার ওপাের যাপন না কের।’ 163
162F

এ‘লাউস্সুনান �ে� উে�খ আেছ :
َ َ
َ َّﻘَﺪَّ َ أَن
ﺎﻫ َﺮ
َ� ْ وَﻗَﺪ،ٌلُﺰُوْمِ الْﻤَﺒِﻴْﺖ ﺑِﻤِ�َ ﻲﻓِ ﻴﻟََﺎﻴﻟِْﻬَﺎ ﻇَﺎﻫِﺮَة
ِ ﻇ
ِ
ََﻟﺔُ اﻷﺛْﺮِ ﻰﻠﻋ
ْ َْ
ْ
َ ْ
ﻟﻔ ِﻆ ال ِﻬ َﺪاﻳَ ِﺔ �ُﺸ ِﻌ ُﺮ ﺑِ ُﻮ ُﺟ ْﻮ�ِ َﻬﺎ ِﻋﻨ َﺪﻧﺎ
‘িমনায় রাি�যাপেনর  আবশয্কতা িবষেয় হাদীেসর ভাষয্ ��
আর এটা পূ েবর্ উে�খ করা হেয়েছ ে, েহদায়া 164র �কাশয্ বণর্ন
১৬৩ F

িমনায় রাি�যাপন আমােদর মেত ওয়ািজব বেল অিভিহত 

162

. ই‘লাউস্সুনান: ৭/৩১৯৫।

163

. ইবন আবী শায়বা : ১৪৩৬৭।  

164

. হানাফী মাযহােবর একখািন িবখয্াত িফক্হ �ে�র নাম
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কের।’ 165
সু তরাং হানাফী মাযহােবর  িনভর্রেযাগয্ মত , আইয়ােম 
তাশরীেক িমনার বাইের অব�ান করা মাকরূেহ তাহরীিম 166
১৬৫

েমাটকথা  িবশু� মে, হাজী  সােহবেদর জনয্ িমনায় রাি�যাপন
করা ওয়ািজব। তাই উ� িদনগুেলােত অতয্� গুরুে�র স
িমনায়  অব�ায় করুন। হাজী সােহবগণ যিদ েকান রাতই িমনায়
যাপন না কেরন, তাহেল আিলমেদর মেত, তার ওপর দম েদয়া 
ওয়ািজব হেব। আর যিদ িকছু  রাত িমনায় থােকন এবং িকছু  রাত 
অনয্, তাহেল গুনাহগার হেবন। এেক্ষ ে� িকছু সদকা কর
হেব। পারতপেক্ষ িদেনর েবলায়ও িমনােতই থাকুন। েকনন
রাসূ লু�াহﷺ

আইয়ােম তাশরীেকর  িদনগুেলাও িমনায়

কািটেয়েছন।   
৬. বলাবাহুল, িমনায় রাি�যাপেনর  অথর্ িমনার এলাকােত রাত
কাটােনা। রাি�যাপেনর উে�শয্ এ নয় ে, শুধু ঘুিমেয় বা শুে
َْ
165. এ‘লাউস্সুনান : ৭/৩১৯৫। ()َﺮْكُ الْﻤُﻘَﺎمِ ﺑِﻬَﺎ ﻣَﻜْﺮُوْهٌ ﺤﺗ ِﺮ�ْﻤًﺎ
166

. �াগু
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থাকেত হেব। সু তরাং যিদ বেস সালাত আদায় কের, দু ‘আ িযকর 
িকংবা কথাবাতর্া বেল তাহেলও রাি�যাপন হেয় যােব। রােতর
েবিশর  ভাগ িকংবা  অধর্রাত অব�ােনর মাধয্েম রাি�যাপন হেয়
যােব।
এ হুকুম তােদর জনয্ যােদর পেক্ষ িমনায় অব�ান করা 
এবং যারা তাঁবু েপেয়েছ। পক্ষা�ের যারা িমনায় তাঁবু পানিন বর
তােদর তাঁবু মুযদািলফার  সীমায় পেড়  েগেছ, তােদর তাঁবু যিদ
িমনার তাঁবুর  সােথ লাগােনা  থােক, তেব তারা তােদর তাঁবুেত 
অব�ান করেলই িমনায় রাি�যাপন হেয় যােব।

142

আইয়ামুত-তাশরীক তথা ১১, ১২ ও ১৩ তািরখ
আইয়ামুত-তাশরীক বা তাশরীেকর িদনগুেলােত করণী
এ িদনসমূ হ েযমন ইবাদত-বে�গী, িযকর-আযকােরর িদন েতমিন
আন�-ফূিতর্ করার িদ। েযমন পূ েবর্ই উে�খ করা হেয়ে,
রাসূ লু�াহ  ﷺবেলন, ‘আইয়ামুত-তাশরীক হেলা খাওয়া-দাওয়া ও 
আ�াহর িযকেরর িদন।’ এ িদনসমূ েহ আ�াহ রাববুল আলামীেনর 
েদয়া িনয়ামত িনেয় আেমাদ-ফূিতর্ করার মাধয্েম তার শুকিরয়া
িযকর আদায় করা উিচত। আর িযকর আদােয়র কেয়কিট প�িত 
হাদীেস উে�খ হেয়েছ :
(১) সালােতর পর তাকবীর পাঠ করা  এবং সালাত  ছাড়াও 
সবর্দা তাকবীর পাঠ করা। আর এ তাকবীর আদােয়র মাধয্ে
আমরা �মাণ েদই েয, এ িদনগুেলা আ�াহর িযকেরর িদন। আর
এ িযকেরর িনেদর্শ েযমন হাজী সােহবেদর জন, েতমিন যারা হজ 
পালনরত নন তােদর জনয্ও।
(২) কুরবানী ও হেজর পশু যেবহ করার সময় আ�াহ
তা‘আলার নাম ও তাকবীর উ�ারণ করা।
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(৩) খাওয়া-দাওয়ার  শুরু ও েশেষ আ�াহ ‘আলার  িযকর 
করা। আর  এটা  েতা  সবর্দা করার িনেদর্শ রেয়েছই তথািপ 
িদনগুেলােত এর গুরু� েবিশ েদয়া। এমিনভােব হজ সংি
সকল কাজ এবং সকাল-স�য্ার িযকরগুেলার �িত য�বান হওয়
(৪) হজ পালন অব�ায় ক�র  িনেক্ষেপর সময় আহ 
তা‘আলার তাকবীর পাঠ করা।
(৫) এগুেলা ছাড়াও েযেকান সময় এবং েযেকান অব�ায়
আ�াহর িযকর করা।

১১ িযলহেজর আমল
পূ েবর্ উে�খ করা হেয়েছ ে, হাজী  সােহবেদর  ১০ িযলহজ 
িদবাগত রাত  অথর্াৎ ১১ িযলহেজর রাত  িমনােতই যাপন করেত 
হেব। এিট েযেহতু আইয়ামুত-তাশরীেকর রাত তাই সবার উিচত 
এ সময়টুকুর স�য্বহার করা এবং পরিদন১১ তািরেখর আমেলর 
জনয্ �ত থাকা। ১১ তািরেখর আমলসমূ হ িন�রূপ:
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1. যিদ ১০ তািরেখর  েকান আমল অবিশ� থােক, তাহেল এ
িদেন তা  স�� কের  িনেত  েচ�া করেবন। অথর্াৎ ১০
তািরেখর আমেলর মেধয্ হাদী যেব, মাথা মু্�ন বা চুল েছাট
করা  অথবা তাওয়ােফ ইফাযা  বা  িযয়ারত  স�াদন যিদ
েসিদন কােরা পেক্ষ স�ব না হেয় থা, তেব িতিন আজ তা 
স�� করেত পােরন।

2. এ িদেনর সু িনিদর্� কাজ হেল, ক�র িনেক্ষপ করা। এ িদ
িতনিট জামরােতই ক�র  িনেক্ষ প করেত হেব। ক�
িনেক্ষেপর জনয্ িনে�া� প�িত অবল�রুন:
গত  ১০ তািরেখ জামরাতুল ‘আকাবােত  িনেক্ষ প কর
ক�রগুেলার নয্ায় িমনায় অবি�ত তাঁবু অথবা রা�া িকংব
অনয্ েযেকােনা �ান েথেক এ ক�রগুেলা সং�হ করে
পােরন। আর যারা পূ েবর্ই ক�র সং�হ কের এেনেছন তােদর
জনয্ ত-ই যেথ�।

3. �েতয্ক জামরােত সাতিট কের ক�র িনেক্ষ প করেত হেব
সবগুেলার সমি� দাঁড়ােব একুশিট ক�র। তেব আেরা
দু ’চারিট বাড়িত ক�র  সােথ েনেবন। যােত  েকান ক�র 
লক্ষ� � হেয় িনিদর্� �ােনর বাইের প েড় েগেল তা কা
লাগােনা যায়।
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4. িমনার  সােথ সংি�� েছাট জামরা  েথেক  শুরু করেবন এব
ম�ার সােথ সংি�� বড় জামরা িদেয় েশষ করেবন।

5. ক�র  িনেক্ষেপর সময় হেলা সূযর্ েহেল যাওয় ার পর েথে
এিদন সূ যর্ েহেল যাওয়ার পূেবর্ ক�র িনেক্ষপ করা জা
নয়। কারণ হাদীেস উে�খ হেয়েছ :
ُ َُ ََ
ََّ ْ ُ َﺈِذَا زَاﻟَﺖْ الﺸ
ْ
َ
«ْﻤ ُﺲ
َْﻤْﺮَة ﻳَﻮْمَ اﻨﻟَّﺤ ِﺮ ُﺿًوَأَﻣَّﺎ �ﻌﺪ
ﷲﷺ
ِ »ر� رﺳﻮل ا
‘রাসূ লু�াহ   ﷺকুরবানীর  িদন সূ যর্ পূণর্ভােব আেলািকত হওয়া
পর জামরায় ক�র  িনেক্ষ প কেরেছন। আর পেরর িদনগুেলা
(িনেক্ষপ কেরে) সূ যর্ েহেল যাওয়া পর’ 167
16F

রাসূ লু�াহ   ﷺতাঁর উ�েতর  �িত  দয়াশীল হওয়া  সে�ও  সূ যর্
েহেল যাওয়া পযর্� অেপক্ষা কেরেছন এবং তার িনেক্ষ
কেরেছন। আবদু �াহ ইবন উমর রা. বেলন,
َّ ﻓَﺈِذَا زَاﻟَﺖِ الﺸ، ُّ َ َ َ
.ْﻤ ُﺲ َر َﻣﻴْﻨَﺎ
�َّﺎ �َﺘﺤ
‘আমরা অেপক্ষা করতাম। অতপর যখন সূযর্ েহেল েয, তখন

167

. মুসিলম : ১২৯৯।
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আমরা ক�র  িনেক্ষ প করত’। 168 তাছাড়া ইবন উমর রা.
१६७

বলেতন,
َ
ََّ َ َ ﺰُولَ الﺸ
.ْﻤ ُﺲ
َﻻ َ اﺠﻟِْﻤَﺎرُ  ﻲﻓِ اﻷَْﻳَّﺎمِ اﺜﻟَّﻼﺛﺣَﻰﺘّ ﺗ
‘িতনিদন ক�র মারা যােব না সূ যর্ না েহলা পযর’। 169
१६८ F

সু তরাং সূ যর্ েহেল যাওয়ার পের ক�র িনেক্ষপ করা রাসূলু�ﷺ
এবং সাহাবােয় িকরােমর আমল। আর এটা অন�ীকাযর্ ে, তাঁেদর 
অনু সরণই  আমােদর জনয্ িহদায়ােতর কারণ। আবদু�াহ ইবন
মাসউদ রা. বেলন, ‘েকউ যিদ সু �েতর  অনু সরেণ ই�ুক হয়,
তাহেল েস েযন মৃতেদর সু �ত অনু সরণ কের। েকননা জীিবতরা 
েফৎনা েথেক িনরাপদ নয়’। 170
१६९ F

তাছাড়া  সূ যর্ পি�মাকােশ েহেল যাওয়ার পূেবর্ ক�র িনেক
জােয়য হওয়ার পেক্ষ সমকালীন েকান েকান আিলম েয ম
িদেয়েছন, েসটা ১২ িযলহেজর বয্পাের; ১১ িযলহজ নয়। তদু পির 
168

. বু খারী : ১৭৪৬।

169

. মুআ�া মািলক : ১/৪০৮।

170

. বাইহাকী : ১০/১১৬; ইবন আবদু ল বার, জােমউ বায়ািনল ইলম : ২/৯৭।
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েসিট েকান �হণেযাগয্ মতও নয়।

6. �থেমই  আসেত হেব জামরােয়  ছু গরা  বা  েছাট জামরায়।
িমনার মসিজেদ খাইফ েথেক  এিটই  সবেচ’ কােছ। েসখােন
‘আ�াহু আকবা’ বেল এক এক কের সাতিট ক�র িনেক্ষ
করেবন। �িতবার  িনেক্ষেপর সম ‘আ�াহু আকবা’
বলেবল। েয  িদক  েথেকই  িনেক্ষ প করুন সমসয্া েনই
জামরায় ক�র  িনেক্ষ প করা হেয় েগ, িনেক্ষপ�ল েথে
ি�তীয় জামরার  িদেক  সামানয্ অ�সর হেবন এবং একপােশ
দাঁিড়েয় উভয় হাত তুেল দু ‘আ করেবন। এ সময় িকবলামুখী 
হেয় দীঘর্ দ ‘আ করা মু�াহাব।  

7. এরপর ি�তীয় জামরা অিভমুেখ রওয়ানা করেবন এবং পূ েবর্র
নয্ায় েসখােনও‘আ�াহু আকবা’ বেল এক এক কের সাতিট
ক�র  িনেক্ষ প করেবন এবং �িতবার িনেক্ষ েপর 
‘আ�াহু আকবা’ বলেবল। েযেকান িদক  েথেকই  িনেক্ষ
করেল তা আদায় হেয় যােব। এ জামরায় ক�র িনেক্ষপ কর
েশষ হেল িনেক্ষপ�ল েথেক সামানয্ সের আসেবন এহাত 
তুেল িকবলামুখী হেয় দীঘর্ দ ‘আ করেবন।  

8. এরপর তৃতীয় জামরােত আসেবন। এিট বড় জামরা, যা ম�া 
েথেক  অিধক  িনকটবতর্ী। েসখােনও �িতবার ‘আ�াহু
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আকবার’ বেল এক  এক কের  সাতিট ক�র  িনেক্ষ
করেবন। িনেক্ষ প করা হেয় েগেল েসখান েথেক সে
আসেবন, িক� দু ‘আর জনয্ দাঁড়ােব না। কারণ, রাসূ লু�াহ 
 ﷺবড় জামরায় ক�র িনেক্ষপ কের দাঁড়ান ি 171
১৭০F

9. হাজী  সােহব পুরুষ  েহান বা মিহল- িনেজই  িনেজর ক�র 
িনেক্ষ প করে, এটাই ওয়ািজব। তেব যিদ িনেজর পেক্
ক�কর হেয় যায়, েযমন অসু � বা  দু বর্ল মিহলা অথবা বৃ�া
বা  িশশু ইতয্া, তেব েসেক্ষে� িদে েশষ অথবা রাত 
পযর্� িবল� করার অবকাশ রেয়েছ। তাও স�ব না হেল অনয
েকান হাজীেক তার পক্ষ েথেক �িতিনিধ িনযু� করে,
িযিন তার হেয় িনেক্ষপ করেবন

10.েকান হাজী সােহব যখন অেনয্র পক্ষ েথেক �িতিনিধ হ,
তখন �িতিনিধ হাজী  �থেম  িনেজর পক্ষ েথেক ক�
িনেক্ষকরেবন, তারপর তার মে�েলর পক্ষ েথেক িনেক
করেবন।

11.এ িদেনর ক�র িনেক্ষপ করার সবর্েশষ সময় স�েকর্ �ম
েকান বণর্না েনই। তেব উ�ম হেলা সূযর্াে�র পূেবর্ ক
171

. ইবন আববাস রা. বেলন, রাসূ লু�াহ যখন বড় জামরায় ক�র িনেক্ষপ েশ
করেতন, তখন িতিন   েসাজা  চেল েযেতন, েসখােন িতিন দাঁড়ােতন না 
(ইবেন মাজা : ৩০৩৩)।
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িনেক্ষ প করা। যিদ রােত িনেক্ষপ কের তাহ েলও ে
অসু িবধা েনই। কারণ, িবিভ� বণর্নায় সাহাবােয় িকরম েথেক 
তার �মাণ পাওয়া যায়।

12.এ িদেনর অনয্ানয্ আমেলর মেধয্ একিট আমল হ, িমনায় 
রাি�যাপন করা। েযমনিট ইিতপূ েবর িব�ািরতভােব আেলাচনা 
করা হেয়েছ।

13.ইমাম  বা ইমােমর  �লািভিষ� বয্ি� েলাকজেনর উে�েশয
খুতবা  �দান করেবন। এ খুতবায়  িতিন দীেনর  িবষয়সমূ হ 
তুেল ধরেবন। েযমনিট রাসূ লু�াহ   ﷺকেরেছন। বনূ বকর 
েগাে�র দু ই বয্ি� েথেক বিণর, তারা বেলন,
َ َ َْ ُ َْ َ
ْ اﻟتَّﺮ
َ أ
ّ
اﺣﻠ ِﺘ ِﻪ
ِﻄُﺐُ �َ�ْ َ وْﺳَﻂِ �َﻳَّﺎم
َأَ�ْﻨَﺎ رَﺳُﻮلَ ا�َ ﷺ
»
ِ �ﻖ و�ﻦ ِﻋﻨﺪ ر
ِ
ِ ﺸ
ِ
ّ
َ�َِ ﺧُﻄْﺒ
َ َﺔُ رَﺳُﻮلِ ا�َ ﷺ َّﻲﺘ َﺧ َﻄ
«.�ً ﺐ ﺑِ ِﻤ
ِ
ِ
‘আমরা রাসূ লু�াহ  ﷺেক  আইয়ােম তাশরীেকর মধয্বতর্
িদেন খুতবা �দান করেত েদেখিছ, তখন আমরা িছলাম তার 
সওয়ািরর কােছ। এটাই  িছল রাসূ লু�াহ   ﷺএর  খুতবা যা 
িতিন িমনায় �দান কেরিছেলন।’ 172
17F

172

. আবূ দাউদ : ১৯৫২; সহীহ ইবন খুযাইমা : ২৯৭৩।
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14.এও েজেন রাখা �েয়াজন েয, এ িদনিট আইয়ােম তাশরীেকর 
অনয্তম। আর আইয়ােম তাশরীক হেলা আ�াহ িযকর 
করার িদন। েযমনিট পূ েবর্ বিণর্ত হেয়েছ। তাছাড়া এ �ানি
হে� িমনা। আর  িমনা হারাম  শরীেফই  একটা  অংশ। তাই 
হাজীেদর কতর্বয্ �, কাল ও অব�ার মযর্াদা অনুধাবন কের
তদনু যায়ী  চলা ও আমল করা। সময়টােক আ�াহ তা‘আলার 
িযকর, তাকবীর বা অনয্ েকান েনক আমেলর মাধয্েম েজ 
লাগােনা  এবং সব রকেমর অনয্া, অপরাধ, ঝগড়া, অনথর্ক
ও অেহতুক িবষয় েথেক েবঁেচ থাকা।
১২ িযলহেজর আমল
১২ িযলহেজর আমল পুেরাপুির ১১ িযলহেজর আমেলর মতই। এ
িদেন হাজী  সােহবগণ

সাধারণত  ‘মুতা‘আে�ল’

তথা 

�ত��ানকারী  এবং ‘মুতা’আখেখর’ তথা  ধীর��ানকারী- এ
দু ইভােগ িবভ� হেয় যান। েযমনিট আ�াহ তা‘আলা বেলন,
ٓ َ ّ َ ۡ َ ۡ َ َ ٓ ۡ َ َ َ ۡ َ َ َأ
َ ّ
ََ
ٰ َ َّ َخَ َر فَ� إ ِ ۡ� َم َعلَ ۡيهِ� ل َِم ِن ٱ
� ف� إِ�م عليهِ ومن
��
ِ ﴿�من َعَجَل ِ� يوم
َ ُ َ ُۡ َۡ ۡ ُ ّ ْٓ ُ َ ۡ َ َّ ْ ُّ َ
[٢٠٣ : ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة٢ �ون
� ِوٱَقوا ٱَ وٱعلموا َنَ�م إِ�ه
‘অতঃপর  েয তাড়াহুড়া কের দ’িদেন চেল আসেব। তার  েকান
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পাপ েনই। আর েয িবল� করেব, তারও েকান অপরাধ েনই। (এ
িবধান) তার জনয, েয তাকওয়া  অবল�ন কেরেছ। আর  েতামরা 
আ�াহর তাকওয়া  অবল�ন কর  এবং েজেন রাখ, িন�য় 
েতামােদরেক তাঁরই কােছ সমেবত করা হেব’। 173
१७२

এখােন ‘েয তাড়াহুড়া কে’ বেল েসসব েলাকেক বুঝােনা হেয়েছ,
যারা তােদর হজ সমা� করার জনয্ এিদনই িমনা েথেক েবর হেয়
যায়। পক্ষা�ে ‘েয  িবল� করেব’ বেল েসসব েলাকেক  বুঝােনা 
হেয়েছ, যারা এিদন (িমনা েছেড়) যান না; বরং িমনােতই অব�ান
কেরন এবং পরিদন সূ যর্ পি�ম আকােশ েহেল যাওয়ার পর
পাথর  িনেক্ষ প েশষের তারপর  িমনা  েছেড় যান। ১৩ তািরখ
িমনায় অব�ান করাই উ�ম। কারণ,
ক. আ�াহ্ ত‘আলা  শুধু তাকওয়ার িভি�েতই তাড়াতািড় করার
অনু মিত িদেয়েছন। েযমনিট উপেরাি�িখত আয়ােত বিণর্ত হেয়েছ।
আর তাকওয়ার  বয্াপারিট

মানুেষর কমর্কাে � �কাশ পায়

অেনেকই হেজর কাজ েথেক িবর� হেয় েশষ িদন ক�র িনেক্ষ
তয্াগ কের থােকন। আবার অেনেক আিথর্ ক ক্ষ িতর স�াব
173

. বাকারা : ২০৩।
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িমনা তয্াগ কের চেল যান। এিট স�ূণর্রূেপ তাকওয়ার পিরপি
কােজই হাজী সােহেবর েমােটও এমন করা উিচত নয়।
খ. রাসূ লু�াহ্ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম িনে ১৩ তািরখ
িমনায়  অব�ান কের ক�র  িনেক্ষ প কেরেছন। আর রাসূলু�া
ﷺএর হুবহু অনুসরেণর মেধয্ই যাবতীয় কলয্াণ িনিহ
মুতা‘আে�ল হাজী সােহবেদর করণীয়
এিদন হাজীেদর  �ধান কাজ হে�, জামরােত ক�র  িনেক্ষপ
তােদরেক িনে�া� প�িতেত পাথর মারার কাজিট স�� করেত 
হেব :
 এগার তািরেখর নয্ায় �থেম মসিজদুল খাইফ এর িনকট�
েছাট জামরায় পাথর মারেত হেব। পূ বর্ বিণর্ত িনয়ম অনুযায়
�িতবার  ‘আ�াহু আকবা’ বেল এেক  এেক  সাতিট ক�র 
িনেক্ষ প করেত হেব। ক�র িনেক্ষপ েশষ কের িকছুটা 
এেস িকবলামুখী হেয় দু ‘আ করেত হেব।
 তারপর মধয্ম জামরায় পাথর মারেত েব। পূ েবর্ বিণর্ত িনয়
অনু যায়ী  ‘আ�াহু আকবা’ বেল এেক  এেক  সাতিট ক�র 
িনেক্ষ প করেত হেব। ক�র িনেক্ষপ েশষ কের বাম ি
সের এেস িকবলামুখী হেয় দু ‘আ করেত হেব।
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 তারপর  বড় জামরা তথা জামরাতুল-আকাবায় পাথর মারেত 
হেব। পূ বর্বিণর্ত িনয়ম অনুযায়‘আ�াহু আকবা’ বেল এেক
এেক সাতিট ক�র িনেক্ষপ করেত হেব। ক�র িনেক্ষপ 
কের এ �ান তয্াগ করেত হেব। এখােন েকান দ‘আ েনই।
 মুতা‘আে�ল হাজীেদর জনয্ এিদন িমনা েথেক সূযর্াে�
পূ েবর্ই েবর হেয় যাওয়া অপিরহাযর্। সূযর্ অ� েগেল আর ে
হেবন না। েসেক্ষে� মু’আখেখর হাজীেদর িবধান তার জনয্
�েযাজয্ হেব। সুতরাং তারা রাি�যাপন করেবন এবং পেরর
িদন ক�র িনেক্ষপ করেবন। কারণ ইবন উমর . বেলন,
َ َََ ْ َ
َّْ ﻪﻟُ الﺸَّ ْﻤ ُﺲ ﻣ ْﻦ أَ ْو َﺳﻂ َ�َّمِ اﻟتَّ ْﺸ�ﻖ َو ُﻫ َﻮ ﺑﻤ ً� ﻓَ َﻼ َ�ﻨْﻔ َﺮَّ َﺣ
�ﻣﻦ ﻏﺮ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ ِ
َْ ْ َ َ ْ َ ْ َ
.ﺠﻟﻤﺎر ِﻣﻦ اﻟﻐ ِ �َﺪ
ِ �ِ ﻳﺮ
‘আইয়ােম তাশরীেকর মাঝামািঝর  িদেক  (১২ তািরখ) েয  বয্ি�
িমনায় থাকেত সূ যর্ ডুেব যা, েস েযন পরিদন ক�র িনেক্ষপ ন
কের (িমনা েথেক) ��ান না কের।’ 174
173F

 যিদ �ত��ানকারী হাজীগণ েবর হওয়ার জনয্ �িত 
িনেয়েছন এবং েচ�া কেরেছন তারপরও  েকান কারেণ েবর 
হেত পােরনিন বা পিথমেধয্ সূযর্ অ� িগেয়েছ। তেব তার
174

. মুআ�া মািলক : ১/৪০৭।  
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অিধকাংশ আিলেমর মেত মুতা‘আে�ল থাকেবন এবং েবর 
হেয় েযেত পারেবন। অনু রূপভােব মুত‘আে�ল হাজীগণ যিদ
িমনায় তােদর  েকান সাম�ী  েরেখ আেসন এবং সূ যর্াে�র
পূ েবর্ই িমনা েথেক েবর হেয় যা, তাহেল তারাও িফের িগেয় 
তা  িনেয়  আসেত পারেবন। এ জনয্ আর পরিদন থাকেত
হেব না।  
 এ কােজর মধয্ িদেয়ই মুত‘আে�ল হাজীগণ হেজর কাযর্ািদ
সমা� করেবন। অবিশ� থাকল িবদায়ী তাওয়াফ। তার 
িব�ািরত আেলাচনা সামেন আসেছ।
মুতা’আখেখর হাজী সােহবেদর জনয্১৩ িযলহেজর করণীয়
 ‘মুতা’আখেখর’ হাজীগণ যখন ১২ তািরখ িদবাগত  বা  ১৩
তািরেখর রাত  িমনায় যাপন করেবন, তখন পেরর  িদন
তােদরেক িতন জামরােতই ক�র িনেক্ষপ করেত হেব
 েস রাি� তােদরেক  আ�াহ্র িযকের কাটােত হেব। কারণ
এিটই িমনায় অব�ােনর মূ ল উে�শয্।
 ১৩ তািরখ হাজীেদর �ধান কাজ হে�, সূ যর্ পি�ম আকােশ
েহেল যাওয়ার পর জামরােত পাথর িনেক্ষপ করা। তােদরে
িনে�া� প�িতেত পাথর মারার কাজিট স�� করেত হেব :
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 ১২ তািরেখর নয্ায় �থেম মসিজদুল খাই-এর িনকট� েছাট
জামরায় পাথর মারেত হেব। পূ বর্ বিণর্ত িনয়ম অনুযায়
‘আ�াহু আকবা’ বেল এেক  এেক  সাতিট ক�র  িনেক্ষ
করেত হেব। ক�র  িনেক্ষ প ষ কের  একটু সের  এেস
িকবলামুখী হেয় দু ‘আ করেত হেব।
 তারপর মধয্ জামরায় পাথর মারেত হেব। পূবর্বিণর্ত িন
অনু যায়ী  ‘আ�াহু আকবা’ বেল এেক  এেক  সাতিট ক�র 
িনেক্ষ প করেত হেব। ক�র িনেক্ষপ েশষ কের একটু 
এেস িকবলামুখী হেয় দু ‘আ করেত হেব।
 তারপর  বড় জামরা তথা জামরাতুল-আকাবায় পাথর মারেত 
হেব। পূ বর্বিণর্ত িনয়ম অনুযায়‘আ�াহু আকবা’ বেল এেক 
এেক সাতিট ক�র িনেক্ষপ করেত হেব। ক�র িনেক্ষপ 
কের এ �ান তয্াগ করেত হেব। এখােন েকান দ‘আ েনই।
এ কােজর মধয্ িদেয়ই মুতাআখেখর হাজী সােহবগণ হেজর
কাযর্ািদ সমা� করেবন। বািক থাকল িদায়ী তাওয়াফ। তাও 
েসসব হাজী  সােহেবর জনয্ যারা ম�ার অিধবাসী নন। এর
িব�ািরত আেলাচনা সামেন আসেছ।
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িবদায়ী তাওয়াফ
মুতা‘আে�ল বা  �ত��ানকারী হাজীগণ ১২ িযলহজ  এবং
মুতাআখেখর  বা  ধীর��ানকারী হাজীগণ ১৩ িযলহজ ক�র 
িনেক্ষপ স�� করেবন। তখনই তােদর হেজকাযর্ািদ েশষ হেয়
যােব। তেব যিদ তারা ম�ার  অিধবাসী  না হেয়  থােকন, তাহেল
িবদায়ী তাওয়াফ করা  ছাড়া তােদর জনয্ ম�া েথেক েবর হওয়া
জােয়য হেব না। কারণ বাইেরর  েলাকেদর জনয্ হেজর িবদায়ী
তাওয়াফ ওয়ািজব।
িবদায়ী তাওয়ােফর প�িত  
িবদায়ী তাওয়াফ অনয্ তাওয়ােফর মতই। তেব এ তওয়াফ
সাধারণ েপাশাক পেরই করা হয়। তাওয়াফ হাজের  আসওয়াদ
েথেক  শুরু করেত হয়। এর সাতিট চ�ের েকান রমল ে;
ইযিতবাও  েনই। তাওয়াফ

েশষ করার পর  দু ’রাক‘আত 

তাওয়ােফর  সালাত  আদায় করেত হেব। মাকােম ইবরাহীেমর 
সামেন স�ব না হেল হারােমর েযেকান জায়গায় আদায় করেবন।
এ তাওয়ােফর পর েকান সা‘ঈ েনই।
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িবদায়ী তাওয়াফ সং�া� িকছু  মাসআলা  
 এ তাওয়াফিট হারাম  শরীফেক  িবদায়  েদয়ার জনয্ িবদায়ী
সালােমর মত। সু তরাং বাইতু�াহর  সােথ সংি�� তার 
সবর্েশষ  দািয়� হেব এই তাওয়াফ স�� করা। হাদীেস
এেসেছ, রাসূ লু�াহ ﷺবেলন,
َ ُ َ ََّ َ ْ َّ َﺪٌ ﺣَﻰﺘ
ْ َ ْ ﻮن آﺧ ُﺮ َ� ْﻬﺪه ﺑ
«.ﺖ
�ﻳ
»ﻻ �ﻨ ِﻔ أَﺣ
ِ
ِ ﺒﻟﻴ
ِ ِِ
‘েতামােদর েকউ েযন তার সবর্েশষ কাজ বাইতু�ার তাওয়াফ না 
কের ম�া তয্াগ না কের’ 175
174F

েতমিন আবদু �াহ ইবন আ�াস রা. েথেক বিণর্, িতিন বেলন,
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«.ﺤﻟﺎﺋِ ِﺾ
‘েলাকেদরেক  িনেদর্শ �দান করা হেয়েছ ে, বাইতু�াহর  সােথ
তােদর  সবর্েশষ  কাজ েযন হয় তাওয়াফ করা। তেব মািসক

175

. মুসিলম : ১৩২৭।
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�াব�� মিহলােদর েক্ষে� এটা িশিথল করা হেয়ে’ 176
 িক� মািসক �াব�� মিহলা যারা তাওয়ােফ িযয়ারত  স��
কের েফেলেছন, তােদর জনয্ স�ব হেল পিব� হওয়া পযর্
অেপক্ষা করেবন এবং পিব�তা অজর্ন েশেষ িবদায়ী তাওয়
করেবন। এটাই উ�ম। অনয্থায় তােদর েথেক এই তাওয়াফ
রিহত হেয় যােব। কারণ িবদায় হেজ রাসূ লু�াহ  ﷺএর  �ী 
সািফয়া রা.-এর হােয়য এেস যাওয়ায় িতিন িজেজ্ঞস করে,
েস িক তাওয়ােফ ইফাযা কেরেছ? তারা বলেলন, হয্াঁ। তখন
রাসূ লু�াহ  ﷺবলেলন, ‘তাহেল েস এখন েযেত পারেব।’ 177
176F

 হাজী  সােহবেদর  সবর্েশষ  আমল হেব এই তাওয়াফ। এিট
ওয়ািজব। এরপর আর দীঘর্ সময় ম�ায় অব�ান করা যােব
না। করেল পুনরায় িবদায়ী তাওয়াফ করেত হেব। তেব যিদ
সামানয্ সময় অব�ন কের, েযমন েকান স�ীর জনয্ অেপক,
খাদয্সাম�ী �েয়র জনয্ অেপক্ষা িকংবা উপহার সাম�ীর 
অেপক্ষা। এ জাতীয় েকান িবষ য় হেল তােত েকান সমসয
েনই। এমিনভােব হাজী সােহব যিদ েকান কারেণ পূ েবর্ হেজর
তাওয়ােফর  সা‘ঈ না কের  থােকন, তাহেল িতিন িবদায়ী 
176

. মুসিলম : ১৩২৮।

177

. বু খারী : ৪৪০১; মুসিলম : ১২১১।
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তাওয়ােফর পের  সা‘ঈ করেবন। এেত  েকান অসু িবধা হেব
না। েকননা এটা সামানয্ সময় বেল িবেবিচত।
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এক নজের হজ-উমরা

হেজর রুকন তথা ফরযসমূ
(1)

ইহরাম তথা হজ শুরু করার িনয়ত কর

(2)

আরাফায় অব�ান।

(3)

তাওয়ােফ িযয়ারত বা তাওয়ােফ ইফাযা।

(4)

অিধকাংশ শরীয়তিবেদর মেত  সাফা ও মারওয়ায়  সা‘ঈ

করা। (ইমাম আবু হািনফা রহ. এটােক ওয়ািজব বেলেছন।)
{এসব রুকেনর েকান একিট েছেড় িদেলও হজ হেব ন।}
হেজর ওয়ািজবসমূ হ
১. মীকাত অিত�ম করার আেগ ইহরাম বাধাঁ।
২. আরাফার ময়দােন সূ যর্া� পযর্� অব�ান কর
৩. মুযদািলফায় রাত যাপন।
৪. ক�র িনেক্ষপ কর
৫. মাথা মু�ন বা চুল েছাট করা।
৬. আইয়ােম তাশরীেকর রাতসমূ হ িমনায় যাপন।
৭. িবদায়ী তাওয়াফ করা।
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এসব ওয়ািজেবর েকান একিট েছেড় িদেল, দম অথর্াৎ পশু যেব
কের ক্ষিতপূরণ িদেত হ।}
উমরার রুকন বা ফরযসমূ
ইহরাম তথা উমরা শুরু করার িনয়ত কর
বাইতু�াহর তাওয়াফ করা।
সাফা ও মারওয়ায় সা‘ঈ করা।
উমরার ওয়ািজবসমূ হ
1. মীকাত েথেক ইহরাম বাঁধা।
2. মাথা মু�ন বা চুল েছাট করা।
3. আবূ  হানীফা রহ.-এর মেত সাফা-মারওয়ায় সা‘ঈ করা।
ইহরাম অব�ায় িনিষ� কাজসমূ হ
1. মাথার চুল কাট-ছাঁট বা পুেরাপুির মু�ন করা।
2. হাত বা পােয়র নখ কতর্ন বা উপেড় েফলা
3. ইহরাম  বাঁধার পর  শরীর, কাপড়  িকংবা  এ দু ’িটর  সােথ
স�ৃ � অনয্ িকছুেত সুগি� জাতীয় িকছু বয্বহার কর
4. িববাহ করা, িববাহ েদয়া বা িববােহর ��াব পাঠােনা।
5. ইহরাম অব�ায় সহবাস করা।
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6. ইহরাম অব�ায় কােমাে�জনাসহ �ামী-�ীর েমলােমশা।
7. ইহরাম অব�ায় িশকার করা।
8. মাথা আবৃ ত করা। (পুরুষেদর জন)
9. পুেরা শরীর েঢেক েনয়ার মত েপাশাক িকংবা পাজামার মত 
অধর্া� ঢােক এমন েপাশাক পিরধান করা। েযমন জামা বা
পাজামা পিরধান করা। (পুরুষেদর জন)
10. হাত েমাজা বয্বহার করা।(মিহলােদর জনয)
11. েনকাব পরা। (মিহলােদর জনয)
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এক নজের তামা�ু  হজ

৮ িযলহেজর পূ েবর্ তামা�ু হজ পালনকারীর করণী
১- মীকাত েথেক বা মীকাত অিত�ম করার আেগ ইহরাম বাঁধা।
ً ُ َ َ
উমরা  আদােয়র  িনয়ত কের মুেখ বলা, ( َّﻴْﻚ � ْﻤ َﺮةলাববাইকা 
উমরাতান)। বায়তু�াহর তাওয়াফ শুরু করার আগ পযর্� সাধয
তালিবয়া পাঠ করেত থাকা।
২- বায়তু�ােহ েপৗঁেছ উমরার তাওয়াফ স�াদন করা
৩- উমরার সা‘ঈ স�াদন করা।
৪- মাথার চুল েছাট করা অথবা মাথা মু�ন করা। তেব এ উমরার 
েক্ষে� েছাট করাই উ�ম। এরপর েগাসল কের পির� � হে
�াভািবক কাপড় পের  েনয়া। অনয্ েকান উমরা না কের ৮
িযলহজ পযর্� হেজর ইহরােমর অেপক্ষায় থাকা। এ সমেয় ন
তওয়াফ, কুরআন িতলাওয়াত, জামােতর  সােথ সালাত আদায়,
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হাজীেদর  েসবা ও  িযলহেজর  দশিদেনর  ফযীলত  অধয্ােয় িলিখত
আমলসমূ হ �ভৃিত েনক আমেল িনেজেক িনেয়ািজত রাখা।
৮ িযলহজ 
ًﺎ
َ َ
িনজ  অব�ান �ল েথেক হেজর  িনয়েত َّّﻴْﻚ ﺣَﺠ

(লাববাইকা 

হা�ান) বেল ইহরাম  বাঁধা  এবং িমনায়  গমন করা। েসখােন
েযাহর, আসর, মাগিরব, ইশা  এবং পরিদেনর  ফজেরর  সালাত 
িনজ িনজ ওয়াে� দু ’রাক‘আত কের আদায় করা।
৯ িযলহজ (আরাফা িদবস)
1) ৯ িযলহজ সূ েযর্াদেয়র পর আরাফায় রওয়ানা হওয়া। েসখােন
েযাহেরর  আউয়াল ওয়াে� েযাহর ও  আসর  দু ই ওয়াে�র 
সালাত  এক  আযান ও  দু ই ইকামেত  দু ’রাক‘আত কের 
একসােথ আদায় করা। সালাত  আদােয়র পর  েথেক  সূ যর্� 
পযর্� দ ‘আ ও  িযকের মশগুল থাকা। সাধয্মত উভয় হা
তুেল দু ‘আ করা।
2) সূ যর্াে�র িকছুক্ষণ পর ধ-সু ে� শা�ভােব মুযদািলফায় 
রওয়ানা হওয়া।
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3) মুযদািলফায়  েপৗঁেছ ইশার ওয়াে� এক আযান ও দুই
ইকামেত, মাগিরব ও ইশার  সালাত  একসােথ আদায় করা।
ইশার সালাত কসর কের দু ’রাক‘আত পড়া এবং সােথ সােথ
েবতেরর সালাতও আদায় কের েনয়া।
4) মুযদািলফায় রাতযাপন। ফজর হওয়ার পর আউয়াল ওয়াে�
ফজেরর  সালাত  আদায় করা। আকাশ ফসর্া হওয়া পযর্
দু ‘আ মুনাজােত মশগুল থাকা।
5) মুযদািলফা েথেক ক�র সং�হ করা েযেত পাের তেব জরুরী
নয়। ৫৯ বা  ৭০িট ক�র  সং�হ করা। িমনা  েথেকও ক�র 
সং�হ করা  েযেত পাের। পািন িদেয় ক�র  েধৗত করার 
েকােনা িবধান েনই।
6) সূ েযর্াদেয়র পূেবর্ িমনায় রওয়ানা হওয়া। তেব দুবর্লেদর েক
মধয্রােতর পর িমনার উে�েশ রওনা হেয় যাওয়া জােয়য
১০ িযলহজ
১। তালিবয়া পাঠ ব� কের জামরােয় আকাবা তথা বড় জামরায় 
সাতিট ক�র  িনেক্ষ প করা। িনেক্ষ েপর সময় �েতয্
‘িবসিম�ািহ আ�াহু আকব’ অথবা ‘আ�াহু আকব’ বলা।
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২। হাদী তথা পশু যেবহ কর, অনয্েক দািয়� িদেয় থাকেল হাদী
যেবহ হেয়েছ িক-না  েস বয্াপাের িনি�ত হওয়া। হারােমর
অিধবািসেদর ওপর হাদী যেবহ করা ওয়ািজব নয়।
৩। মাথা  মু�ন অথবা  চুল েছাট করা। মু�ন করাই উ�ম।
মিহলােদর েক্ষে� আঙুেলর অ�ভাগ পিরমাণ েছাট করা
৪। মাথা মু�েনর মাধয্েম ইহরাম হেত েবিরেয় �াথিমক হালাল
হেয় যাওয়া, এেত  �ামী-�ী  েমলা-েমশা  ছাড়া ইহরাম  অব�ায় 
িনিষ� অনয্সব িবষয় ৈবধ হেয় যােব।
৫। তাওয়ােফ িযয়ারত বা তাওয়ােফ ইফাযা তথা ফরয তাওয়াফ
স�াদন করা। এ েক্ষে� এগার ও বার তািরখ সূযর্াে�র পূ
পযর্� িবল� করার অবকাশ রেয়েছ। অিধকাংশ শরীয়তিবেদর
মেত এরপেরও আদায় করা যােব, তেব ১৩ তািরখ সূ যর্াে�র পূেবর
েসের েনয়া ভাল।
৬। সা‘ঈ করা ও পুনরায় িমনায় গমন।
৭ । ১০ তািরখ িদবাগত রাত িমনায় যাপন।
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উে�খয, তাওয়ােফ িযয়ারত  বা তাওয়ােফ ইফাযা  আদােয়র পর 
�ামী-�ীর েমলা-েমশাও ৈবধ হেয় যায়।
১১ িযলহজ
সূ যর্ পি�ম আকােশ েহেল যাওয়ার পর েছা, মধয, বড় জামরার 
�েতয্কিটেত সাতিট কের ক�র িনেক্ষপ করা। েছাট জামরা েথ
শুরু ক বড় জামরায়  েশষ করা। েছাট ও মধয্

জামরায়

িনেক্ষেপর পর দাঁিড়েয় ’হাত উিঠেয় দীঘর্ দ ‘আ করা।
১২ িযলহজ
১। ১২ তািরখ অথর্াৎ১১ তািরখ িদবাগত রাত িমনায় রাতযাপন।
২। সূ যর্ পি�ম আকােশ েহেল যাওয়ার পর িতন

জামরার

�েতয্কিটেত সাতিট কের ক�র িনেক্ষ প। শুধু েছাট ও 
জামরােত িনেক্ষেপর পর দাঁিড়েয় ’হাত উিঠেয় দীঘর্ দ ‘আ করা।
হাজীেদর জনয্ ১২ তািরেখ িমনা তয্াগ করা জােয়য। তেব শতর
হে� সূ যর্াে�র পূেবর্ই িমনার সীমানা অিত�ম করেত হেব
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েসিদনই যিদ কাউেক ম�া েছেড় েযেত হয় তাহেল ম�া তয্ােগর
পূ েবর্ িবদায়ী তাওয়াফ আদায় করা
৩। ১২ তািরখ িদবাগত রাত  িমনায় যাপন করা উ�ম। ১২
তািরেখর রাত িমনায় যাপন করেল ১৩ তািরখ সূ যর্ েহেল যাওয়ার
পর েছাট, মধয্ ও বড়  জামরায় ক�র িনেক্ষপ কের িমনা তয
করা।  
১৩ িযলহজ
১। সূ যর্ েহেল যাওয়ার পর পর েছা, মধয্ ও বড় জামরায় সাতিট
কের ক�র িনেক্ষপ। েছাট জামরা েক শুরু কের বড় জামরাে
িগেয়  েশষ করেব। শুধু েছাট ও মধয্ জামরােত িনেক্ষ েপর
দাঁিড়েয় দু ’হাত উিঠেয় দু ‘আ করেব।
২। িমনা তয্াগ কের ম�া অিভমুেখ যা�া এবং ম�া তয্ােগর আে
িবদায়ী তাওয়াফ স�াদন করা। তেব �সূ িত ও �াব�� 
মিহলােদর জনয্ িবদায়ী তাওয়াফ না করর অনু মিত আেছ।
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হেজর তালিবয়া িন�রূ
ْ ََّ ْ َ َ َ َ ّ ْ ْ ِن
َ َ َ ْ
َ ْ ّ َ ْ ْ ّ َ ََّ ّ ْ َ لﻠّﻬُﻢ
ﺤﻟ َ ْﻤ َﺪ اﻨﻟِّﻌ َﻤﺔ لﻚ
، ﺷ�ﻚ لﻚ َﻴﻚ
ﻻ
ﻚ
 َﻴ،َﻴﻚ
» َ ﻴﻚ
ِ
َ َ ْ َ
ْ ْ ُْ َ
«ﺷ�ﻚ لﻚ
ِ  ﻻ،والﻤﻠﻚ
(লাববাইকা  আ�াহু�া লাববাইক, লাববাইকা  লা  শারীকা  লাকা 
লাববাইকা, ই�াল হামদা ওয়ান িন‘মাতা  লাকা ওয়াল মুলক, লা 
শারীকা লাকা)
‘আিম হািযর, েহ  আ�াহ! আিম হািযর। েতামার  েকােনা  শরীক 
েনই। িন�য়ই �শংসা ও িনয়ামত েতামার এবং রাজ�ও, েতামার 
েকােনা শরীক েনই।
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তওয়ােফর সময় রুকেন ইয়ামান
েথেক হজের আসওয়াদ পযর্� পড়ার িবেশষ দ‘আ
ّ ﴿
َ َ�َ َنا ٓ َءات َِنا � ٱ ُّ ۡ� َيا َح َس َن ٗة َو� ٱ�خ َِرة ِ َح َس َن ٗة َوق َِنا َع َذ
﴾ ٢ ِاب ٱَّار
ِ
ِ
[٢٠١ :]ﺒﻟﻘﺮة
(রববানা  আিতনা  িফদ দু নইয়া হাসানাহ, ওয়ািফল আিখরািত 
হাসানাহ, ওয়ািকনা  আযাবান নার) েহ  আমােদর রব! আমােদর 
দু িনয়ােত কলয্াণ দাও এবং আেখরােত কলয্াণ দাও এব
আমােদরেক অি�র শাি� হেত বাছাও।

আরাফা িদবেসর িবেশষ দু ‘আ
171

ِّ َ َ َ ُ َ ُ ْ َ ْ ُ َ َ َ َ ِﻻَّ ُ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ُ َ ُ ْ ُ ْ ُ َﻪ
ْ َ ُ
 ﻟ ﺤﻟﻤﺪ وﻫﻮ ﻋ، ﻟ الﻤﻠﻚ،ﺷ�ﻚ ﻟ
ٍﺷء
ِ »ﻻ ِﻪﻟ اﷲ وﺣﺪه ﻻ
ٌ ﻗَ ِﺪ
«ﻳﺮ
(লা ইলাহা ই�া�াহু ওয়াহদাহূ লা শারীকালাহূ লাহুল মু,
ওয়ালাহুল হাম, ওয়াহুয়া আলাকুি� শাইিয়ন �াদীর)
‘আ�াহ ছাড়া হ� েকান মা‘বুদ েনই। িতিন এক তাঁর েকান শরীক 
েনই। রাজ� তাঁরই এবং �শংসা মা�ই তাঁর। িতিন সকল িকছু র 
ওপর ক্ষমতাবা’
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হেজর পিরসমাি�
হাজী  সােহব হেজর কাযর্ািদ স�� করার পর অিধক পিরমােণ
িযকর ও ইি�গফার করেবন। আ�াহ তা‘আলা বেলন,
ّ َّ ْ ُ َۡ ۡ َ ُ ّ َ ََ ُ ۡ َ ۡ ْ ُ َ ّ
َ ّ ِنَ ٱ
ٞ  َّحَٞ َ� ُفور
١ ِيم
َۚ﴿ُمَ أ�ِيضوا مِن حيث أفاض ٱَاس وٱستغفِروا ٱ
َش
َ
َ ۡ ّ ۡ ۡ ُ َ َٓ َ ۡ ُ ۡ َ َ ّ ْ ُ ُ ۡ َ ۡ ُ َ َٰ ّ ُۡ َ َ َ َ
َدَ ذِك ٗر�ۗ ف ِم َن
فإِذا قضيتم َ�سِك�م فٱذكروا ٱَ كذِ� ِر�م ءاباء�م أو
َ
ٓ ّ ُ َُ َ
َ َ
ۡ
ِ َّٱ
 َوم ِۡن ُهم٢ َ�َ َنا َءات َِنا ِ� ٱ ُّ� َيا َو َما ُ�ۥ ِ� ٱ�خ َِرة ِ م ِۡن خ� ٰ ٖق
اس من �قول
ُ َُ ّ
ّ ول
َ َ�َ َنا ٓ َءات َِنا � ٱ ُّ ۡ� َيا َح َس َن ٗة َو� ٱ�خ َِرة ِ َح َس َن ٗة َوق َِنا َع َذ
٢ ِاب ٱَّار
َن �ق
ِ
ِ
َ ٰ ٓ �ُْو
ٞ ك ل َ ُه ۡم نَص
َ ۡ ُ َ َ
ُ ّ يب ِّ ّمَا َك َس ُب ۚوا ْ َوٱ
-١٩٩ : ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة٢ اب
ِ
ِ �َ
ِ ��ع ٱ� ِس
ِ
[٢٠٢
‘অতঃপর  েতামরা  �তয্াবতর্ন , েযখান েথেক মানু েষরা 
�তয্াবতর্ন কের এবং�াহর কােছ ক্ষমা চাও। িন� আ�াহ 
ক্ষমাশ, পরম  দয়ালু । তারপর যখন েতামরা  েতামােদর হেজর 
কাজসমূ হ  েশষ করেব, তখন আ�াহেক  �রণ কর, েযভােব
েতামরা �রণ করেত  েতামােদর  বাপ-দাদােদরেক, এমনিক তার 
েচেয়  অিধক  �রণ। আর মানু েষর মেধয্ এমনও আেছ েয বে,
েহ  আমােদর রব, আমােদরেক  দু িনয়ােতই  িদেয়  িদন। ব�ত 
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আিখরােত তার জনয্ েকােনা অংশ েনই। আর তােদর মেধয
এমনও আেছ, যারা বেল, েহ আমােদর রব, আমােদরেক দু িনয়ােত 
কলয্াণ িদন আর  আিখরােতও কলয্াণ িদন এবং আমােদরেক
আগুেনর আযাব েথেক রক্ষা করুন। তারা যা অজর্ন কেরেছ
িহসয্া তােদর রেয়েছ। আর �াহ িহসাব �হেণ �ত’। 178
१७७

�েদেশ েফরার  সময়  সফেরর  আদবসমূ হ  এবং দু ‘আ আমেল
েনেবন। সফরস�ী ও পিরবার-পিরজেনর  সে� সদয় ও উ�ত 
আচরণ করেবন। যিদ তােদর রীিত এমন হেয় থােক েয, েসখােন
হািদয়া  িনেয়  েযেত হয়, তাহেল তােদর মেনাতুি�র জনয্ হািদয়া
িনেয় যােবন।
হাজী সােহবেদর জনয্ মদীনা শরীফ িযয়ারত করা অপিরহাযর্ নয়
মদীনার  িযয়ারত  বরং একিট �ত� সু �ত। হেজর  সে� এর 
েকােনা  স�ৃ �তা  েনই। হেজর  আেলাচনার  সােথ এর  আেলাচনা 
হেয়  থােক, েকননা  অেনক মানু ষ অেনক  দূ র-দু রা� েথেক 
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আেসন। আলাদা  আলাদাভােব দু জায়গা  সফেরর  লেক্ষ য্ দুব
আসা ক�কর িবধায় এক সে�ই তারা দু জায়গায় সফর কেরন।
হাজী  সােহবেদর জনয্ সমীচীন হ, দৃ ঢ় ঈমান, নতুন �তয্উপলি� এবং অেনক  েবিশ আনু গতয, ইবাদত ও উ�ত  চির�
িনেয়  িফের  আসা। কারণ, হেজর মধয্ িদেয় েযন তার নব জ�
ঘেট। (েহ  আ�াহ তুিম  আমােদরেক কবুল কর। িন�য়ই তুিম 
সবর্ে�াত, সবর্, আমােদর তওবা কবুল কর। িন�য়ই তুিম 
তওবা কবুলকারী, দয়ালু ।)
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মদীনার িযয়ারত

পিব� ম�ার নয্ায় মদীনাও পিব� ও স�ািনত শহ, ওহী নািযল
হওয়ার  �ান। পিব� কুরআেনর  �ায়  অেধর্ক নািযল হেয়েছ
মদীনায়। মদীনা ইসলােমর  �াণেক�, ঈমােনর  আ�য়�ল।
মুহািজর ও  আনসারেদর  িমলনভূ িম। মুসলমানেদর  �থম 
রাজধানী। এখান েথেকই  আ�াহর পেথ িজহােদর পতাকা 
উে�ািলত হেয়িছল, আর  এখান েথেকই  িহদায়ােতর  আেলার 
িব�ুরণ ঘেটেছ। ফেল আেলািকত হেয়েছ সারা  িব�। এখান
েথেক  সেতয্র পতাকাবাহী ম ’িমনগণ সারা  দু িনয়ায়  ছিড়েয় 
পেড়িছেলন। তাঁরা মানু ষেক  অ�কার  েথেক  আেলার  িদেক 
েডেকেছন। নবীজীর েশষ দশ বছেরর জীবন যাপন, তাঁর মৃতুয্ ও
কাফন-দাফন এ ভূ িমেতই হেয়েছ। এ ভূ িমেতই  িতিন শািয়ত 
আেছন। এখান েথেকই  িতিন পুনরুি�ত হেবন। নবীেদর মেধয
একমা� তাঁর কবরই  সু িনধর্ািরত রেয়েছ। তাই মদীনার িযয়ারত
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আমােদরেক ইসলােমর  েসানালী ইিতহােসর  িদেক  িফের  েযেত 
সাহাযয্ কের। সুদৃঢ় কের আমােদর ঈমা-আকীদার িভি�।
হেজর সােথ মদীনা িযয়ারেতর যিদও েকান সংি��তা েনই; িক�
হেজর সফের েযেহতু মদীনায় যাওয়ার সু েযাগ ৈতির হয়, েসেহতু
যারা বিহিবর্� েথেক হজ করেত আেস তােদর জনয্ িবেশষভােব 
সু েযােগর স�য্বহার করাটাই কাময্
মদীনা িযয়ারেতর সু �ত তরীকা
মদীনা  িযয়ারেতর  সু �ত তরীকা হল, মসিজেদ নববী  িযয়ারেতর 
িনয়ত কের আপিন মদীনার উে�েশয রওয়ানা হেবন। েকননা আবূ
হুরায়রা র. েথেক বিণর্, রাসূ লু�াহ  ﷺবেলন,
َ َ
َ ِﺛﺔ
ُ
ﻮل ﷺ
مَﺴ
»َﺪُّ الﺮِّﺣَﺎلُ إِﻻَّ إِﻰﻟَ ﺛَﻼ
ِ ﺎﺟِﺪَ الْﻤَﺴْﺠِﺪ اﺤﻟَْﺮَامِ وَمَﺴْﺠِﺪِ الﺮَّﺳ
ِ
َ َمَﺴْﺠِﺪِ اﻷَﻗْﻰ
.«ﺼ
‘িতনিট মসিজদ ছাড়া  অনয্ েকােনা �ােনর িদেক (ইবাদেতর 
উে�েশয) সফর করা যােব না : মসিজেদ হারাম, রাসূ লু�াহ ﷺএর 
মসিজদ (মসিজেদ নববী ) ও মসিজেদ আকসা।’ 179
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. বু খারী : ১১৮৯, মুসিলম : ১৩৯৭।
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এ হাদীেসর আেলােক শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইিময়া রহ.
বেলন,
 َا
َ
ََ
ﺎﻛَنَ ﻗَﺼْﺪُهُ ﺑِﺎلﺴَّﻔَﺮِ زِ�ﺎرَةَ �َﺮﺒِْ اﻨﻟَّﻲﺒِِّ دُونَ الﺼَّﻼ
ْ َ
و
ِ �ﻬ ِﺬه،َِةِ ﻲﻓ مﺴ ِﺠ ِﺪه
ِ
ُ ْ �َ وَأ�ْﺮﺜَُ اﻟْﻌُﻠَﻤَﺎءِ أَنَّ َﻫ َﺬا
َ ُ ﻓَﺎَﺬﻟَِّي ﻋَﻠَﻴْﻪِ اﻷَﺋِﻤَّﺔ،ٌاْﺄَﻟَﺔُ �ِﻴﻬَﺎ ﺧِﻼَف
�
ُ ْ َﺮ
ٍ ﺸ
.وع
‘সফরকািরর সফেরর উে�শয্ যিদ শু ধু নবীর কবর িযয়ারত ,
তাঁর মসিজেদ সালাত আদায় করা না হয়, তাহেল এই মাসআলায় 
মতিবেরাধ রেয়েছ। েয কথার ওপর ইমামগণ এবং অিধকাংশ
শরীয়ত  িবেশষজ্ঞ একমত েপাষ ণ কেরেছন তা হে, এটা 
শরীয়তস�ত নয়।’ 180
179F

ইবন তাইিময়া রহ. আেরা  বেলন, ‘েজেন রােখা, নবী  ﷺএর 
কবর  িযয়ারত  বহু ইবাদত েথেক মযর্াদাপূ, অেনক  নফল কমর্
েথেক উ�ম; িক� সফরকািরর জনয্ ে�য় হে, েস মসিজেদ
নববী  িযয়ারেতর  িনয়ত করেব। অতপর  েস নবী  ﷺএর কবর 

180

. ইবন তাইিময়া, আল-ফাতাওয়াল কুবরা : ৫/১৪৯।
178

িযয়ারত করেব এবং তাঁর ওপর  সালাত ও  সালাম  েপশ
করেব।’ 181
�খয্াত মুহাি�স শাহ ওয়ািলউ�াহ েদহলভী র. এ হাদীেসর 
বয্াখয্ায় বে,
َ
َ
َ ُ
َ
ًﻫْﻞُ اﺠﻟَْﺎﻫِﻠِﻴَّﺔِ �َﻘْﺼُﺪُوْنَ م ﻮَاﺿِﻊَ ﻣُﻌَﻈَّﻤَﺔ
َ ، ﻢْ ﻳَﺰُوْرُوْ�َﻬﺎ
وَ�تَﺮﺒَّْ ﻛ ْﻮن
ﺑِﺰَﻋْﻤِﻬ
أ
ِ
ّ ﻟْﻔَﺴَﺎدَ لِ�ِﺋَﻼ
َ
ُّ  ﻓَﺴَﺪَّ اﻨﻟَّﻲﺒ،ََ�ِﻴْﻪِ ﻣِﻦَ اﺘﻟَّﺤْﺮِ�ْﻒِ وَاﻟْﻔَﺴَﺎدِ ﻣﺎ ﻻَ �َْﻰﻔ
َ
ِﷺ

ْ
ً وَﺌﻟِﻼَّ ﻳَﺼَ�َْ ذَرِ�ْﻌَﺔ،ِﺎلﺸَّﻌَﺎﺋِﺮ
ُّ وَاﺤﻟَْﻖ،ِﺒَﺎدَةِ �َ�ِ اﷲ
ُ
َ
ﻟِﻌ
ِ
ِﺤِﻖُ �َ�ْ الﺸَّﻌَﺎﺋِﺮِ ﺑ
َّْﺪِيْ أَن
َُّ ﻞ
َ
ْ دَةِ و� ٍّ  ﻣ
 ﺳَﻮَاءٌ ﻲﻓ
َ
َ�َاﻟْﻘَﺮﺒَْ و
ُُوَاﻟﻄُّﻮْرَ ﻞﻛ
 اﷲ
ﻴﻟَِﺎء
أَو
ِ
ّ ذَلِﻚ
ِ
ِ
ِ
ِْ ﻦ
َْ َ ُ َ ْ ّ
. اﷲ أﻋﻠ ُﻢ
ﻟَ� و

‘জােহলী যু েগর মানু েষরা তােদর  ধারণামেত মযর্াদাপূণর
�ানসমূ হেক উে�শয্ কের তা িযয়ারত করত এবং তার মাধয্ে
(তােদর ধারণামেত) বরকত লাভ করত। এেত রেয়েছ সতযচুয্ি,
িবকৃিত ও  ফাসাদ যা কােরা  অজানা  নয়। অতপর  নবী   ﷺএ
ফাসাদ িচরতের  ব� কের  েদন, যােত  শা‘আেয়র 182 নয়  এমন
১৮১F

181

. আল-ফুরকান বাইনা  আউিলয়াইর রহমান ওয়া  আউিলয়াইশ-শাইতান :
১/৩০৭

182

. শা‘আেয়র  বলেত  আ�াহর  িনদশর্ন এবং তঁর
া
ইবাদেতর �ানসমূহ বুঝায়
(কুরতুবী : ২/৩৭)।

179

িবষয়গুেলা শ‘আেয়র-এর  অ�ভুর্� না হয় এবং যােত এটা
গায়রু�াহর ইবাদেতর মাধয্ম না হয়। আমার মেত সিঠক কথ
হে�, কবর ও  আ�াহর  েয  েকান ওলীর ইবাদেতর  �ান, তূ র 
পাহাড় ইতয্ািদ সবিকছু উপেরা� হাদীেসর িনেষধাজ্ঞ
অ�ভুর্� 183
১৮২

�খয্াত মুহাি�স আ�ামা আেনায়ার শাহ কা�ীরী র. উ�
হাদীেসর বয্াখয্ায় বে,
َ
َ َِ ﻣِﻦْ أَ� ﻈ
ْ
 �ُﻢَّ إِذا،َِْﻢِ اﻟﻘُﺮُ�َﺎت
 و،ّ زِ�َﺎرَةِ الْﻤَﺴْﺠِﺪ اﻨﻟَّﺒَ ِﻮي
�ِﺘَﺤَﺐُّ ﻪﻟَُ ﺑِنِﻴَّﺔ
ْ �ُﺴ
ِ
ِ
َ
َ
ْ
ّﻪُ ﻳَﺼِ�ُْ ﺣِﻴْنَﺌِﺬٍ ﻣِﻦْ ﺣَﻮَاﻲﻟ
 ﻷَﻧ،ﻳْﻀًﺎ
َﻎَ الْﻤَﺪِ�ْﻨَﺔَ �ُﺴْﺘَﺤَﺐُّ ﻪﻟَُ زِ�َﺎرَةُ �َﺮﺒهِ ﷺ
ِ
ِ
ْ ٌّﺔ
. وَزِ�َﺎرَةُ �ُﺒُﻮْرِﻫَﺎ مُﺴْﺘَﺤَﺒ َ ِﻋﻨ َﺪ ُه،ِﻟَْ�َْة
‘হয্া, সফকািরর জনয্ মু�াহাব হে, মসিজেদ নববী  িযয়ারেতর 
িনয়েত  সফর করা। আর  এটা  ৈনকটয্ লােভর অনয্তম ব
উপায়। অতপর  েস যখন মদীনা  েপৗঁছে, তখন তার জনয্
রাসূ লু�াহ  ﷺএর কবর  িযয়ারত করাও মু�াহাব। েকননা তখন
েস মদীনা  নগরীেত  অব�ানকািরেদর  অ�ভুর্� হেব। আর তখন

183

. হু�াতু�ািহল বােলগাহ: ১/৪০৮।
180

নগরীেত  অবি�ত কবরগুেলা িযয়ারত করা অব�ানকািরর েক্ষ
মু�াহাব।’ 184
সু তরাং মসিজেদ নববী িযয়ারেতর িনয়েত মদীনা িযয়ারত করেত 
হেব। কবর  িযয়ারেতর  িনয়েত মদীনা  িযয়ারত হেল তা  সহীহ 
হেব না। মেন রাখেবন, রাসূ লু�াহ   ﷺকবর-েকি�ক  সকল
উৎসব েজারােলাভােব িনেষধ কেরেছন। িতিন বেলন,
ً � ْﻌَﻠُﻮا �َﺮﺒي
ْ
«ﻴﺪا
َ» َﻻ ﺠﺗ
ِ ِ
‘আর আমার কবরেক েতামরা উৎসেবর উপলক্ বািনও না।’ 185
184F

অথর্াৎ আমার কব-েকি�ক নানা অনু �ােনর আেয়াজন কেরা না।
এই  িনেষধাজ্ঞার মেধয্ কবর িযয়ারেতর উে�েশয্ সফর ক
শািমল।’ 186
185F

মদীনার ফযীলত
184

. ফায়যু ল বারী : ৪/৪৩।

185

. আবূ দাউদ : ১৭৪৬।

186

. আল-ফুরকান বাইনা  আউিলয়াইর রহমান ওয়া  আউিলয়াইশ শয়তান :
১/৩০৭।

181

মদীনাতুর রাসূ েলর ফযীলত স�েকর্ অেনক হাদীস বিণর্ত আেছ
িনে� তার কেয়কিট উে�খ করা হল :
1. ম�ার  নয্ায় মদীনও পিব� নগরী। মদীনাও  িনরাপদ শহর।
রাসূ লু�াহ  ﷺবেলন,

َ ْ ْ ُ ْ
َ
َ
«ﺖ ال َﻤ ِﺪ�ﻨَﺔ
 و��ّْ ﺣَﺮَّﻣ،َﺮَّم ﻣَﻜّﺔ
ّ إِﺑْﺮَاﻫِﻴْﻢَ ﺣ
»

‘িন�য়ই ইবরাহীম ম�ােক হারাম  বেল েঘাষণা কেরেছন আর 
আিম মদীনােক হারাম েঘাষণা করলাম।’ 187
186F

2. মদীনা যাবতীয়  অকলয্াণকর �েক  দূ র কের  েদয়। জােবর 
ইবন আবদু �াহ রা. েথেক বিণর্, রাসূ লু�াহ  ﷺবেলন,
ْ
َ َ ﻨْﻲ
.«»ْﻤَﺪِﻳﻨَﺔُ ﺎﻛَﻟْﻜِ� ِ �َ ِﻔ ﺧﺒَﺜ َﻬﺎ َو َ�ﻨ َﺼ ُﻊ ِﻃﻴﺒُ َﻬﺎ
‘মদীনা হল হাপেরর মেতা, এিট তার যাবতীয় অকলয্াণ দূর কের
েদয় এবং তার কলয্াণেক পির�া-পির�� কের।’ 188
187F

187

. মুসিলম : ২৪২৩।  

188

. বু খারী : ১৮৮৩; মুসিলম : ১৩৮৩।
182

3. েশষ যামানায়  ঈমান মদীনায়  এেস একি�ত হেব এবং
এখােনই তা  িফের  আসেব। আবূ হুরাইরা র. েথেক  বিণর্,
রাসূ লু�াহ  ﷺবেলন,
ْ
َ
«»ﻹِ�ْﻤَﺎنَ ﻴﻟَﺄْرِزُ إﻰﻟ الﻤَﺪِ�ْﻨَﺔِ ﻛﻤﺎ ﺗَﺄْرِزُ اﺤﻟﻴَّﺔُ إﻰﻟ ُﺟﺤ ِﺮﻫﺎ
‘িন�য়ই ঈমান মদীনার িদেক িফের আসেব েযমিনভােব সাপ 
তার গেতর্ িফের আেস’ 189
18F

4. রাসূ লু�াহ   ﷺমদীনার জনয্ বরকেতর দ‘আ কেরেছন।
আনাস ইবন মােলক রা. েথেক বিণর্, রাসূ লু�াহ  ﷺবেলন,
َََ
َ
َ
.«ّﺔَ ﻣِﻦَ اﻟْﺮﺒ� ِﺔ
ﻠْﺖَ ﺑِﻤَﻜ
ﻌْﻲﻔَْ ﻣَﺎ ﺟَﻌ
ّﻬُﻢَّ اﺟْﻌَﻞْ ﺑِﺎلْﻤَﺪِﻳﻨَﺔِ ﺿ
»
ِ
‘েহ  আ�াহ, আপিন ম�ায়  েয  বরকত  িদেয়েছন মদীনায় তার 
ি�গুণ বরকত দান করু’ 190
189F

 আবূ হুরাইরা র. েথেক বিণর্, রাসূ লু�াহ  ﷺবেলন,
189

. বু খারী  : ১৮৬৭; মুসিলম  : ১৪৭। হাদীেসর  অথর্ হেলা : ঈমান মদীনা 
অিভমুখী হেব এবং মদীনােতই তা  অবিশ� থাকেব। আর মুসলমানগণ
মদীনার উে�েশয্ েবর হেব এবং মদীনামুখী হেব। তােদরেক তােদর ঈমান
ও এ বরকতময় যমীেনর �িত ভােলাবাসা এ কােজ উ�ু � করেব।

190

. বু খারী : ১৮৮৫; মুসিলম ১৩৬০।
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ْ ََ َ َ ْ َ
ﺎ
َ
ﺎرك
ِ ﺎ ﻲﻓ ﺻ
ِ َ وَ�ﺎرِكْ ﻨﻟ، وَ�َﺎرِكْ ﻨﻟََﺎ ﻲﻓِْ ﻣَﺪِﻳْنَﺘِﻨَﺎ،»َّ ﺑَﺎرِكْ ﻨﻟََ ﻲﻓِْ �َﻤَﺮِﻧﺎ
ِ � و،ﺎﻋﻨﺎ
َ
.«َﺎ ﻲﻓِ ﻣُﺪِّﻧﺎ
‘েহ আ�াহ, তুিম আমােদর ফল-ফলািদেত বরকত দাও। আমােদর 
এ মদীনায়  বরকত  দাও। আমােদর  সা‘েত  বরকত  দাও  এবং
আমােদর মুদ-এ বরকত দাও।’ 191
190F

 আবদু �াহ ইবন যােয়দ রা. েথেক  বিণর্, রাসূ লু�াহ  ﷺ
বেলন,
َ
َ
َ  ﺣَﺮَّمَ ﻣَﻜ
َ
َ
ُ ّﻣْﺖُ الْﻤَﺪِﻳﻨَﺔَ ﻛَﻤَﺎ ﺣَﺮَّم إﺑ ْ َﺮاﻫ
َ
ﻴﻢ
ﻫْﻠِﻬَﺎ وَ�ِ�ِّ ﺣَﺮ
 وَدَﺎﻋَ ﻷ
ّﺔ
ِﺑْﺮَاﻫِﻴﻢ
»
ِ ِ
ََّﺔ
َ
َ
دَﻋَﻮْت
.«ﺎﻋ َﻬﺎ َوِّﻫَﺎ ﺑِﻤِﺜْ�َْ ﻣَﺎ دَﺎﻋَ ﺑِﻪِ إِﺑْﺮَاﻫِﻴﻢُ ﻷَﻫْﻞِ ﻣَﻜَّﺔ
ِ  ﻰﻓ ﺻ
ِ ُ ّ�ِ�َو
ِ
‘ইবরাহীম ম�ােক হারাম েঘাষণা কেরেছন এবং তার বািস�ােদর 
জনয্ দ‘আ কেরেছন। েযমিনভােব ইবরাহীম ম�ােক হারাম েঘাষণা 
কােরেছন, আিমও েতমিন মদীনােক হারাম েঘাষণা কেরিছ। আিম 

191

. মুসিলম : ১৩৭৩।

184

মদীনার  সা‘ ও মুদ-এ বরকেতর  দু ‘আ কেরিছ েযমন ম�ার 
বািস�ােদর জনয্ ইবরাহীম দ‘আ কেরেছন।’ 192
5. মদীনায় মহামারী ও  দা�াল �েবশ করেত পারেব না।
রাসূ লু�াহ  ﷺবেলন,
َ
ُ
َ
ُ
.« ﻻَ ﻳَﺪْﺧُﻠُﻬَﺎ اﻟﻄَّﺎﻋُﻮن وَﻻَ اﺪﻟَّﺟَّﺎل،ٌﺔ
�ِ» َأ�ْﻘﺎبِ الْﻤَﺪِ�ْﻨَﺔِ مَﻼَﺋ
‘মদীনার �েবশ�ারসমূ েহ েফেরশতারা �হরায় িনযু � আেছন, এেত 
মহামারী ও দা�াল �েবশ করেত পারেব না।’ 193
192F

6. রাসূ লু�াহ   ﷺমদীনায় মৃতুয্বরণ করার বয্াপাের উৎসা
িদেয়েছন। িতিন  বেলন,
َ ْ َ ّْ َ َ ْ ُ َْ َ َْ َْ َ ْ ُ َ ْ َ َ ََ ْ ْ َ
ُ َ
.«� أﺷﻔ ُﻊ ل ِ َﻤ ْﻦ � ُﻤ ْﻮت ﺑِ َﻬﺎ
ِ ِ»ﻣﻦ اﺳﺘﻄﺎع أن �ﻤﻮت ﺑِﺎلﻤ ِﺪ�ﻨ ِﺔ ﻓﻠﻴﻤﺖ ﺑِﻬﺎ ﻓﺈ
‘যার পেক্ষ মদীনায় মৃতুয্বরণ করা স�ব  েস েযন েসখা
মৃতুয্বরণ কের। েকননা মদীনায় েয মারা যােব আিম তার পেক
সু পািরশ করব।’ 194
193F

192

. বু খারী  : ২১২৯; মুসিলম  : ১৩৬০। সা‘ ও মুদ দু ’িট পিরমােপর পা�।
রাসূ লু�াহ  তার স�েকর্ দ ‘আ কেরেছন েযন তােত বরকত হয় এবং তা 
িদেয় েযসব বস্� ওযন করা হ- েসসব ব�েতও বরকত হয়।

193

. বু খারী : ১৮৮০; মুসিলম : ১৩৭৯।
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নবী  সা�া�াহু  ﷺমদীনােক হারাম  েঘাষণার  �া�ােল এর 

7.

মেধয্ েকান িব‘আত  বা  অনয্ায় ঘটনা ঘটােনার ভয়াবহতা
স�েকর্ সাবধান কেরেছন। আলী ইবন আবী তািলব রা.
েথেক বিণর্, রাসূ লু�াহ  ﷺবেলন,
َ َ َ ًَ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ﺎً َ َ ُ ﺎ
 ﻣﻦ أﺣﺪث ِﻓﻴﻬﺎ ﺣﺪﺛ أو آوى � ِﺪﺛ �ﻌﻠﻴ ِﻪ،ٍ»لﻤَﺪِﻳﻨَﺔُ ﺣَﺮَمٌ ﻣَﺎ �َ�َْ �َ�ٍْ إﻰﻟ ﺛﻮر
ًَ ْ ﻓﺎً َ ْ ﻻ
 ﻻَ ﻳَﻘ،َ�ِْﻨَﺔُ اﷲِ وَالﻤَﻼَﺋِ�َﺔِ وَاﻨﻟَﺎسِ أَﻤﺟَﻌ
« ﺒَﻞُ اﷲٌ ﻣِﻨﻪُ ﺮﺻ َوﻻ َﻋﺪ
‘মদীনা  ‘আইর’ েথেক  ‘সাওর’ পযর্� হারাম। েয বয্ি� মদীনা
েকান িবদ‘আত কাজ করেব অথবা  েকান িবদ‘আতীেক  আ�য় 
�দান করেব তার ওপর আ�াহ, েফেরশতা এবং সম� মানু েষর 
লা‘নত পড়েব। তার কাছ েথেক  আ�াহ  েকান ফরয ও  নফল
িকছু ই কবুল করেবন না।’ 195
194F

মদীনায়  অেনক  �ৃিত  িবজিড়ত ও ঐিতহািসক  �ােনর  িযয়ারত 
করেত হাদীেস উ�ু � করা হেয়েছ। েসগুেলা হেলা : মসিজেদ
নববী, মসিজেদ কুবা, বাকী‘র কবর�ান, উহুেদর শহীদেদর

194

. মুসিলম : ১৩৭৪।

195

. বু খারী : ১৮৭০; মুসিলম : ১৩৭০।
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কবর�ান ইতয্ািদ। িনেচ সংিক্ষ�ভােব এসব �ােনর ফযীলত
িযয়ারেতর আদব উে�খ করা হল।

মসিজেদ নববীর ফযীলত
মসিজেদ নববীর রেয়েছ বয্াপক যর্াদা ও অসাধারণ ে���।
কুরআন ও হাদীেস এ স�েকর্ একািধক েঘাষণা এেসেছ।
পিব� কুরআেন আ�াহ তা‘আলা বেলন,
ََ َ ُّ ٌ ۡ َّ ََٗ
َ َحَقُ أَن َ� ُق
ّ �ى م ِۡن َّوَل يَ ۡو
ۡ َُ َ
ٰ � ٱ َّ ۡق َو
ِوم �ِي �ه
جد أسِس
ٍ ِ
ِ ﴿� �قم �ِيهِ �بد�ۚ َمس
َ ّ ٞ َ
ّ ۡ ُِبُ ٱل
ّ َ
ّ ون أَن َ� َت
ُ ّ َهَ ُر ۚوا ْ َوٱ
َ ُطَ ّهر
[١٠٨ : ﴾ ]ﺘﻟﻮ�ﺔ١ �ن
ُ�ِيهِ رِجال ُِب
ِِ
‘অবশয্ই েয মসিজদ �িতি�ত হেয়েছ তাকওয়ার উপর �থম িদন
েথেক তা েবশী হকদার েয, তুিম েসখােন সালাত কােয়ম করেত 
দাঁড়ােব। েসখােন এমন েলাক  আেছ, যারা উ�মরূেপ পিব�তা

187

অজর্ন করেত ভালবােস। আর আ�হ পিব�তা  অজর্নকারীেদর
ভালবােসন।’ 196
আ�ামা  সামহূ দী  বেলন, ‘কুবা ও মদীনা- উভয়  �ােনর মসিজদ
�থম িদন েথেকই তাকওয়ার ওপর �িতি�ত। উ� আয়ােত তাই 
উভয় মসিজেদর কথা বলা হেয়েছ।’ 197
মসিজেদ নববীর  আেরকিট ফযীলত হেলা, এেত  এক  নামায 
পড়েল এক হাজার  নামায পড়ার  সওয়াব পাওয়া যায়। সু তরাং
এখােন এক ওয়া� নামায পড়া অনয্ মসিজেদ ছয় মাস িবশ িদন
নামায পড়ার  সমতুলয্। ইবন উমর র. েথেক  বিণর্, রাসূ লু�াহ 
 ﷺবেলন,
ْ
َ � » َﺻةٌ ﻲﻓ َم ْﺴﺠﺪي َﻫ َﺬا أَﻓْ َﻀ ُﻞ ﻣ ْﻦ أَﻟْﻒ َﺻﻼة
 ِإﻻ ال َﻤ ْﺴ ِﺠ َﺪ،ﻴﻤﺎ ِﺳ َﻮ ُاه
ِ
ِ ٍ
ِ ِ
ِ
ِ
ْ
َ ﺤﻟ َ َﺮ
«ام

196

. তওবা : ১০৮।

197

. শায়খ সফীউর রহমান মুবারকপুরী, তারীখুল মাদীনািতল মুনাওয়ারা  : পৃ .
৭৫।

188

‘আমার  এ মসিজেদ এক  সালাত  আদায় করা মসিজেদ হারাম 
ছাড়া অনয্ানয্ মসিজেদ এক হাজার সালাত আদায় করার েচেয়
উ�ম।’ 198
আবূ দারদা রা. েথেক  বিণর্ত অপর এক বণর্নায় রেয়,
রাসূ লু�াহ  ﷺবেলন,
ْ
َْ
َْ َ
َ
َ َ
ﻼة الﺼَّﻼ
ِْ
َةُ ﻲﻓ َم ْﺴ ِﺠ ِﺪ ْي ﺑِﺄﻟ ِﻒ
ٍ »ﺼّﻼَةُ ﻲﻓِْ الْﻤَﺴْﺠِﺪِ اﺤﻟ َ َﺮامِ ﺑِ ِﻤﺎﺋ ِﺔ أﻟ ِﻒ ﺻ
َ
َ
َ
َ
َْ
«ّسِ ﺨﺑﻤ ِﺴ ِﻤﺎﺋﺔٍ َﺻﻼ ٍة
َﺻﻼ ٍة َﺼّﻼَةُ ﻲﻓِْ �َﻴْﺖِ الْﻤُﻘَﺪ
ِ
‘মসিজেদ হারােম এক সালাত এক লাখ সালােতর সমান, আমার 
মসিজেদ (মসিজেদ নববী) এক  সালাত  এক হাজার  সালােতর 
সমান এবং বাইতুল-মুকা�ােস এক  সালাত পাঁচশ সালােতর 
সমান।’ 199
198F

মসিজেদ নববীর  ফযীলত  স�েকর অনয্ এক হাদীেস রাসূলু�াহ
 ﷺবেলন,

198

. বু খারী : ১১৯০; মুসিলম : ১৩৯৪। (পাঠ মুসিলেমর)

199

. মাজমা‘উয যাওয়াইদ : ৪/১১।

189

ْ
ُ
َ َ
َ َ َ َ
، َو َم ْﺴ ِﺠ ِﺪ ْي ﻫﺬا، َلْﻤَﺴْﺠِﺪِ اﺤﻟ َ َﺮام:ﺎﺟ َﺪ
ِ »ﺸَﺪّ الﺮِّﺣَﺎلُ إﻻَّ إﻰﻟ ﺛﻼﺛ ِﺔ مﺴ
َ َالْﻤَﺴْﺠِﺪِ اﻷَﻗْﻰ
«ﺼ
‘িতনিট মসিজদ ছাড়া  অনয্ েকাথায়ও (সওয়ােবর  আশায়) সফর 
করা জােয়য  েনই  : মসিজদু ল হারাম, আমার  এ মসিজদ ও 
মসিজদু ল আ�া।’ 200
19F

আবূ হুরাইয়া র. েথেক বিণর্, রাসূ লু�াহ  ﷺবেলন,
َْ َْ َ َ
َ ْ َ َ ُ َ ُ ُ َِّ َ َ َ ﻤُﻪُ أَوْ �ُﻌَﻠ
ْ َ َ » َﻣ ْﻦ َﺟ
�ﻟ ِﺔ
ﻤ
ﺑ
ﻮ
ﻬ
�
،
ﻪ
ﻤ
ّ
ﻠ
ﻌ
ٍ �َﺘ
ّ ﺨﻟ
إ
ﻪ
ﺗ
ِ ِ ِ ِ  لﻢ ﻳﺄ، ﺎء مﺴ ِﺠ ِﺪي ﻫﺬا
ِ ِ
َ َُْ
َ َْ ََُ َ َ َْ َ َ ْ ََ
َ ُْ
َ
�ﻟ ِﺔ لﺮَّ ُﺟ ِﻞ �ﻨﻈ ُﺮ ِإﻟ
ِ الﻤﺠ
ِ ﻴﻞ ا
ِ  �ﻬﻮ ﺑِﻤ، � ذل ِﻚ
ِ  وﻣﻦ ﺟﺎء ِﻟﻐ، ﷲ
ِ ﺎﻫ ِﺪ ِﻓ ﺳ ِب
ْ َ ِ ََﻣﺘ
«ِ�ه
ِ � ﺎع
‘েয  আমার  এই মসিজেদ েকবল েকােনা কলয্াণ েশখার জনয
িকংবা  েশখােনার জনয্ আসে, তার মযর্াদা আ�াহর রা�ায়
িজহাদকারীর সমতুলয্। পক্ষা�ের েয অনয্ েকান উে�েশয্,
েস ঐ বয্ি�র নয্, েয অেনয্র মা-সাম�ীর �িত তাকায়।’ 201
20F

200

. বু খারী : ১১৮৯, মুসিলম : ১৩৯৭।
. ইবন মাজা : ২৭৭।
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201

আবূ  উমামা আল-বােহলী রা. েথেক বিণর্, রাসূ লু�াহ  ﷺবেলন,
ْ َ
ْ َ َ َُ
ُ ُِّ ُ ِﻻ أَنْ �َﺘَﻌَﻠَّ َ َ ْ ً َ ﻌﻠ
ﺎﻛَنَ ﻪﻟ ﻛﺄﺟ ِﺮ
�ا أ ْو ُ َﻤﻪ
ﻢﺧ
»َﻦْ ﻏَﺪَا إِﻰﻟ ال َﻤ ْﺴ ِﺠ ِﺪ ﻻ ﻳ ِﺮ�ﺪ
ُ
«.جٍّ ﺗَﺎﻣًّﺎ ﺣِﺠَّ ﺘُﻪ
‘েয  বয্ি� একমা� েকান কলয্াণ েশখা বা েশখােনার উেশয্
মসিজেদ (নববীেত) আসেব, তার জনয্ পূণর্ একিট হেজর সওয়া
েলখা হেব।’ 202
201F

রাসূ লু�াহ  ﷺএর  ঘর  (সাইেয়দা  আেয়শা রা.-এর  ঘর) ও তাঁর 
িম�েরর মাঝখােনর জায়গাটুকুেক জা�ােতর  অনয্তম উদয্ান বল
হয়। রাসূ লু�াহ  ﷺবেলন,
ٌﺔ
 ﺑَيْﻲﺘ
َ
«. ٍْ وﻣِﻨْﺮﺒ ْي َر ْو َﺿ ِﻣﻦ ِر َ�ِ اﺠﻟَْﻨَّﺔ
ِ َ�َ»ﺎ ﺑ
ِ

‘আমার ঘর ও আমার িম�েরর মাঝখােনর অংশটুকু রওযাতুন িমন
িরয়ািযল জা�াত (জা�ােতর উদয্ানসমুেহর একিট উদয্)।’ 203
20F

রওযা  শরীফ ও  এর  আেশপােশ অেনক  গুরু�পূণর্ িনদশ
রেয়েছ। এসেবর মেধয্ উে�খেযাগয্ হে, পূ বর্ িদেক রাসূলু�াহ
202
203

. মাজমাউয যাওয়াইদ : ১/১২৩।

. বু খারী : ১১২০; মুসিলম : ২৪৬৩।
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ﷺএর হুজরা শরীফ। তারপি�ম িদেকর েদয়ােলর মধয্খােন তাঁর
িমহরাব এবং পি�েম  িম�র। এখােন েবশ িকছু  পাথেরর  খুঁিট
রেয়েছ। েসসেবর  সােথ জিড়েয়  আেছ অেনক  গুরু�পূণর্ িনদশ
ও  �ৃিত, যা হাদীস ও ইিতহােসর  িকতােব �ণর্াক্ষ ের িলি
আেছ। রাসূ লু�াহ  ﷺএর যু েগ এসব খুঁিট িছল েখজুর  গােছর।
এগেলা িছল : ১. উসতুওয়ানা আেয়শা বা আেয়শা রা.-এর খুঁিট।
২.

উসতুওয়ানাতুল-উফূদ

বা  �িতিনিধ

দেলর  খুঁিট।

৩.

উসতুওয়ানাতুত-তাওবা বা তওবার খুঁিট। এিটেক উসতুয়ানা আবূ
লু বাবাও বলা হয়। ৪. উসতুওয়ানা মুখা�াকাহ বা সু গি� �ালােনার 
খুঁিট। ৫. উসতুওয়ানাতুস-সারীর  বা  খােটর  সােথ লােগায়া  খুঁিট।
এবং ৬. উসতুওয়ানাতুল-হারছ বা  িমহরাছ তথা পাহাদারেদর 
খুঁিট।
মুসিলম শাসকেদর কােছ এই রওযা বরাবরই িছল খুব গুরু� 
যে�র িবষয়। উসমানী সু লতান সলীম রওযা শরীেফর খুঁিটগুেলার
অেধর্ক পযর্� ল-সাদা মারেবল পাথর  িদেয় মুিড়েয়  েদন।
অতপর আেরক উসমানী সু লতান আবদু ল মাজীদ এর খুঁিটগুেলার
সং�ার ও পুনঃিনমর্াণ কেরন। ১৯৯৪ সােল েসৗিদ সরকার 
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পূ বর্বতর্ী সকল বাদশাহর তুলনায় উৎকৃ� পাথর িদেয় এই রওযা
খুঁিটগুেলা েঢেক েদন এবং রওযার েমেঝেত দামী কােপর্ট িবিছে
েদন।
মসিজেদ নববীেত �েবেশর আদব
আবাস�ল েথেক উযূ -েগাসল েসের পির�ার-পির�� হেয়  ধীেরসু ে� মসিজেদ নববীর উে�েশয্ গমন করেবন। আ�াহর �িত
িবনয়  �কাশ করেবন এবং রাসূ লু�াহ  ﷺএর  �িত  েবিশ েবিশ
দরূদ পাঠ করেবন। িনেচর দ‘আ পড়েত পড়েত ডান পা  িদেয় 
মসিজেদ নববীেত �েবশ করেবন :
َ ْ
ُ ُ َ
ْ َ َ
َ ْ ّ ﻮذ
َّﻜﺮ�ﻢ َو ُﺳﻠْ َﻄﺎﻧِ ِﻪ اﻟْ َﻘ ِﺪﻳﻢ ِﻣ ْﻦ لﺸَّ ﻴْ َﻄ لﺮ
� ﻴﻢ
»أﻋ
ِ ﺎن ِﺟ
ِ
ِ ِ ﻴﻢ و�ِﻮﺟ ِﻬ ِﻪ اﻟ
ِ ِﺎ�َ اﻟﻌ ِﻈ
ِ
ِ
َ
 الﻠَّﻬُﻢ، ِﺳُﻮْل
َ  وَا�ْﺘَﺢْ ﻲﻟ أﺑ ْ َﻮ،ِْ�َّْ اﻏْﻔِﺮْ ﻲﻟِْ ذُﻧُﻮ
َ
ْ
اب
ِاﷲ
َﺼَّﻼَةُ وَالﺴَّﻼمُ ﻰﻠﻋَ ر
ِ
َ َ ْ َﻤ
.«ﺣ ِﺘﻚ
(আউযু িব�ািহল

আযীম ওয়া  িবওয়াজিহিহল কারীম ওয়া 

সু লতািনিহল কাদীিম  িমনাশ শায়তািনর রাজীম। িবসিম�ািহ 
ওয়াস-সালাতু ওয়াস-সালামু আলা রাসূ িল�াহ, আ�াহু�াগিফরলী
যু নূবী ওয়াফ-তাহলী আবওয়াবা রহমািতকা)।
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‘আিম মহান আ�াহর, তাঁর স�ািনত েচহারার এবং তাঁর িচর�ন
কতৃর্ে�র

মাধয্েম িবতািড়ত শয়তান েথেক আ�য় �াথর্

করিছ।’ 204 আ�াহর  নােম  আর� করিছ। সালাত ও  সালাম 
203F

রাসূ লু�াহ  ﷺএর ওপর। েহ  আ�াহ! আপিন আমার  গুনাহসমূহ
ক্ষমা কের িদন এবং আমার জনয্ আপনার রহমেতর দরজাসম
খুেল িদন।’ 205
204F

অতপর যিদ েকান ফরয  সালােতর জামাত  দাঁিড়েয় যায় তেব
সরাসির জামােত  অংশ িনন। নয়েতা  বসার  আেগই  দু ’রাক‘আত 
তািহয়য্াতুল মসিজদ পড়েবন। আবূ কাতাদা র. েথেক  বিণর্,
রাসূ লু�াহ  ﷺবেলন,
ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ََّ �َْﻠِﺲْ ﺣَﻰﺘ
ُ ُ َ َ َ
«�
ﺘ
ﻌ
�
ر
ﻊ
ﻛ
ﺮ
ﻳ
 الْﻤَﺴْﺠِﺪَ ﻓَﻼ
ﻢ
�ُ»ذَا دَﺧﻞ أَﺣﺪ
ِ
‘েতামােদর  েকউ যখন মসিজেদ �েবশ কের, তখন েস েযন
দু ’রাক‘আত সালাত পেড় তেবই বেস।’ 206
205F

204

. আবূ দাউদ : ৪৬৬।

205

. ইবন মাজা : ৭৭১।

206

. বু খারী : ৪৪৪; মুসিলম : ১৬৫৪।
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আর স�ব হেল ফযীলত অজর্ের উে�েশয্ রওযার সীমানার মেধয
এই  সালাত পড়েবন। কারণ আবূ হুরাইরা র. েথেক  বিণর্,
রাসূ লু�াহ  ﷺবেলন,
«. ٍ» َﺑ�َ ﺑَيْﻲﺘِ ْ وﻣِﻨْﺮﺒَِيْ رَوﺿَﺔٌ ﻣِﻦ رِ�َﺎضِ اﺠﻟَﻨَّﺔ
‘আমার ঘর ও আমার িম�েরর মাঝখােনর অংশটুকু রওযাতুন িমন
িরয়ািযল জা�াত  (জা�ােতর উদয্ানমুেহর  একিট উদয্া)।’207
206F

আর  স�ব না হেল মসিজেদ নববীর  েযখােন স�ব েসখােনই 
পড়েবন। রাসূ লু�াহ   ﷺকতৃর্ক মসিজেদর এ অংশেক অনয্ান
অংশ েথেক পৃথক  গুেণ গুণাি�ত করা �ারা এ অংেশর আলাদ
ফযীলত ও িবেশষ ে��ে�র �মাণ বহন কের। আর েস ে��� ও 
ফযীলত অিজর্ত হে কাউেক ক� না িদেয় েসখােন নফল সালাত 
আদায় করা, আ�াহর িযকর করা, কুরআন পাঠ করা �ারা। তেব
ফরয সালাত �থম কাতারগুেলােত পড়া উ�; েকননা রাসূ লু�াহ 
 ﷺবেলন,
ُِ ﺻُﻔُﻮْف
َ
َ
«.آﺧ ُﺮﻫﺎ
»
ِ الﺮِّﺟَﺎلِ أَوَّلُﻬَﺎ وَﺮﺷَُّﻫﺎ
207

. বু খারী : ১১২০; মুসিলম : ২৪৬৩।
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‘পুরুষেদর সবে’ উ�ম কাতার হেলা �থমিট, আর সবেচ’ খারাপ 
কাতার হেলা েশষিট।’ 208
রাসূ লু�াহ  ﷺআেরা বেলন,
ﻢَّ َ ْ َ ُوْا إﻻ أَن
َ
ْﻮ
ِّﻨﻟِّ َ الﺼَّﻒ
�َّ ْﺴﺘَ ِﻬ ُﻤﻮا
�
�َﻌْﻠَﻢُ اﻨﻟّﺎسُ ﻣَﺎ ﻲﻓ ﺪا ِء
»
ِ
ِ اﻷ
ِ ول �ُ لﻢ
َ َ
َ
«.َﻋﻠﻴْ ِﻪ ﻻ ْﺳﺘَ َﻬ ُﻤ ْﻮا َﻋﻠﻴْ ِﻪ
‘মানু ষ যিদ আযান ও  �থম কাতােরর  ফযীলত জানত, তারপর 
লটাির করা ছাড়া তা পাওয়ার স�াবনা না থাকত, তাহেল অবশয্ই
তারা তার জনয্ লটাির করত’ 209
208F

সু তরাং এর  �ারা  �� হেলা  েয, মসিজেদ নববীেত  নফল
সালােতর উ�ম জায়গা হেলা রাওযাতুম  িমন িরয়ািযল জা�াত।
আর  ফরয  সালােতর জনয্ উ�ম জায়গা হেলা �থম কাতার
তারপর তার িনকট� কাতার।
রাসূ লু�াহ  ﷺও তাঁর সাহাবী�েয়র কবর িযয়ারত
208

. মুসিলম : ১০১৩।

209

. বু খারী : ৬১৫; মুসিলম : ৯৮১।
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তািহয়য্াতুল মসিজদ বা ফরয সালাত পড়ার পর রাসূলু�াহ ﷺও 
তাঁর সাহাবী�েয়র কবের সালাম িনেবদন করেত যােবন।
1. কবেরর কােছ িগেয় কবেরর  িদেক মুখ িদেয়  িকবলােক 
েপছেন েরেখ দাঁিড়েয় বলেবন,
َْ َُ َ َ َْ َ ُ
ُ َ ْ َرَﻤ
َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ََّ َ َ ُ َ ّ اﷲُ وَﺳَﻠ
،ﻢ و�ﺎرك ﻋﻠﻴﻚ
�َ ﺻ،ﷲ �ﺮ�ﺗُﻪ
ِ ﷲ ﺣﺔ ا
ِ َلﺴَّﻼم ﻋﻠﻴﻚ ﻳﺎ رﺳﻮل ا
َ َ َْ َ َ َ َ
َُّ َ ّﺎ �َﻦْ أُﻣ
.ِﺘ ِﻪ
اك أﻓﻀﻞ َﻣﺎ َﺟ َﺰى اﷲ ﻧ ِب
وﺟﺰ

(আস্সালামু ‘আলাইকা ইয়া রাসূ লা�াহ ওয়া রাহমাতু�ািহ ওয়া 
বারাকাতুহ, সা�া্�াহু ও সা�ামা ওয়া বারাকা ‘আলাইকা, ওয়া 
জাযাকা আফদালা মা জাযা�াহু নািবয়য্া‘আন উ�ািতিহ)।
‘েহ  আ�াহর রাসূ ল, আপনার ওপর  সালাম, আ�াহর রহমত ও 
তাঁর  বরকতসমূ হ। আ�াহ  আপনার ওপর  সালাত, সালাম ও 
বরকত  �দান করুন। আর আ�াহ েকান নবীর �িত তার
উ�েতর পক্ষ েথেক যত �িতদান তথা সওয়াব েপৗঁ, আপনার 
�িত তার েথেকও উ�ম �িতদান ও সওয়াব �দান করুন’
আর যিদ এ ধরেনর অনয্ েকান উপযু� দ‘আ পেড়ন তেব তাও 
পড়েত পােরন।
2. অতপর ডান িদেক  এক হাত  এিগেয়  আবূ বকর রা.-এর 
কবেরর সামেন যােবন। েসখােন পড়েবন,
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َ َ َ ُ ََّلﺴ
َ
َ َْ َ ُ
َ
َﻚ ﻳ
َ ِ ،ﺧَﻠِﻴْﻔَﺔ رَﺳُﻮْلِ اﷲِ ﻲﻓِ أُﻣَّ ﺘِ ِﻪ
َﻲﺿ
 َلﺴَّﻼم ﻋﻠﻴ،ﻼم َﻋﻠﻴْﻚ ﻳَﺎ أﺑَﺎ ﺑَ� ْﺮ
ُ َ َ َ َ َ َ َْ ُ
ً
.اك � ْﻦ أﻣﺔ �ﻤﺪ ﺧ�ا
اﷲ �ﻨﻚ وﺟﺰ
(আস্সালামু ‘আলাইকা ইয়া  আবা  বাকর, আসসালামু ‘আলাইকা 
ইয়া খালীফাতা রাসূ িল�ািহ ফী উ�ািতহী, রািদয়া�াহু‘আনকা ওয়া 
জাযাকা ‘আন উ�ািত মুহা�ািদন খাইরা)।
3. এরপর  আেরকটু ডােন িগেয় উমর রা.-এর কবেরর  সামেন
দাঁড়ােবন। েসখােন বলেবন,
َ َْ ُ َ
َ َْ َ ُ
َ َ ُ
ُ
َ ْ الﻤ ْﺆﻣﻨ
ُ �
َ ْ ﻚ ﻳَﺎ أَ ِﻣ
َﻲﺿ اﷲ �ﻨﻚ
ِ ،�
 َلﺴَّﻼم ﻋﻠﻴ،َلﺴَّﻼم َﻋﻠﻴْﻚ ﻳَﺎ � َﻤ ُﺮ
ِِ
ً
ُ
.ﻤﺪ ﺧ�ا
ََﺟَﺰَاك
ِ
ٍ �  �َﻦْ أُﻣَّﺔ
(আস্সালামু আলাইকা ইয়া উমা, আসসালামু ‘আলাইকা ইয়া 
আমীরাল মু’িমনীন, রািদয়া�াহু‘আনকা ওয়া জাযাকা ‘আন উ�ািত 
মুহা�ািদন খাইরা।)
তারপর  এখান েথেক  চেল আসেবন। দু ‘আর জনয্ কবেরর
সামেন, েপছেন, পূ েবর্ বা পি�ে- েকান িদেকই  দাঁড়ােবন না।
ইমাম মােলক রহ. বেলন, রাসূ লু�াহ ﷺএর কবেরর সামেন শুধু
সালাম জানােনার জনয্ দাঁড়াে, তারপর  েসখান েথেক  সের 
আসেব। েযমনিট ইবন উমর রা. করেতন। ইব্নুল জাওযী র.
198

বেলন, শুধু িনেজর দ‘আ চাওয়ার জনয্ কবেরর সামেন যাওয়া
মাকরূহ। ইবন তাইিময়া র. বেলন, দু ‘আ চাওয়ার জনয্ কবেরর
কােছ যাওয়া এবং েসখােন অব�ান করা মাকরূহ 210
২০৯

কবর িযয়ারেতর সময় িনেচর আদবগুেলার �িও লক্ষয্ রাখ:
 রাসূ লু�াহ  ﷺ-এর উঁচু মযর্াদা ও স�ােনর �িত েখয়াল
রাখেবন। উ��ের েকান কথা বলেবন না।  
 িভেড়র মেধয্ ধা�াধাি� কের অনয্েক ক� েদেবন ন
 কবেরর সামেন েবিশক্ষণ দাঁড়ােবন না
মদীনায় েযসব জায়গা িযয়ারত করা সু �ত 
1. বাকী‘র কবর�ান
2. মসিজেদ কুবা’
3. শুহাদােয় উহুেদর কবর�
বাকী‘র কবর�ান

210

. ইবন তাইিময়া, মাজমূ ‘ ফাতাওয়া : ২৪/৩৫৮।
199

রাসূ লু�াহ  ﷺএর যু গ েথেক  বাকী‘ মদীনাবািসর  �ধান কবর�ান
িহেসেব িবেবিচত হেয় আসেছ। এিট মসিজেদ নববীর দিক্-পূ বর্
িদেক  অবি�ত। মদীনায় মৃতুয্ বরণকারী হাজার হাজার বয্ি�
কবর রেয়েছ এখােন। এেদর মেধয্ রেয়েছ �নীয় অিধবাসী এবং
বাইের  েথেক  আগত  িযয়ারতকারীগণ। এখােন �ায়  দশ হাজার 
সাহাবীর কবর রেয়েছ, যােদর মেধয্ রেয়েছন(খাদীজা ও মায়মূ না 
রা. ছাড়া) রাসূ লু�াহ  ﷺ-এর  সকল �ী, কনয্া ফােতম, পু�
ইবরাহীম, চাচা  আ�াস, ফুফু সািফয়য্, নাতী হাসান ইবন আলী 
এবং জামাতা উসমান রািদয়া�াহু আনহুম ছাড়াও অেনক মহা
বয্ি�। 
রাসূ লু�াহ � ﷺায়ই বাকী‘র কবর�ান িযয়ারত করেতন। েসখােন
িতিন বলেতন,
ْ
َ �َ وَأﺗَﺎ�ُﻢْ ﻣَﺎ ﺗُﻮﻋَﺪُونَ ﻏَﺪًا
ٍ»َّﻼَمُ ﻋَﻠَﻴْ�ُﻢْ دَارَ ﻗَﻮْم
َ
مُﺆَﺟّﻠُﻮنَ وَ�ِﻧَّﺎ ِإن
مُﺆْﻣِﻨ
ِ
َ َْ
َ ُ َ ْ ُ ُّ
َ ْ َ ْ ْ َّﻮن ﻠَّﻬُﻢ
« .ﻴﻊ اﻟﻐ ْﺮﻗﺪ
َﺎءَ ا�َ ﺑِ�ﻢ ﻻ ِﺣﻘ
ِ اﻏ ِﻔﺮ ﻷﻫ ِﻞ ﺑ ِﻘ

200

(আস্সালামু আলাইকুম দারা কাওিমম ম ’িমনীন ওয়া আতাকুম মা 
তূ আ‘দু না  গাদান মু‘আ�ালূ না ওয়া ই�া ইনশাআ�াহু িবকুম
লািহকূন, আ�াহু�াগিফর িলআহিল বাক‘ইল গারকাদ)।
‘েতামােদর ওপর  শাি� বিষর্ত েহাক েহ

ম ’িমনেদর  ঘর,

েতামােদরেক যার ওয়াদা করা হেয়িছল তা  েতামােদর কােছ
এেসেছ। আর  আগামীকাল (িকয়ামত) পযর্� েতামােদর সময়
বিধর্ত করা হল। আর ইনশাআ�াহ েতামােদর সােথ আমরা
িমিলত হব। েহ  আ�াহ, বাকী‘ গারকােদর  অিধবাসীেদর  ক্ষম
করুন’ 211
তাছাড়া  েকান েকান হাদীেস এেসেছ, রাসূ লু�াহ  ﷺেক  আ�াহ 
তা‘আলা  বাকী‘উল গারকােদ যােদর  দাফন করা হেয়েছ তােদর 
জনয্ ক্ষ মা �াথর্নার িনেদর্শ িদেয়েছন। এক হাদীেস ,
রাসূ লু�াহ  ﷺবেলন, ‘আমার কােছ িজবরীল এেসিছেলন ...িতিন
বেলেছন,

211

. মুসিলম : ৯৭৪; ইবন িহববান : ৩১৭২।
201

َ َْ ْ َ َ ُ َُْ َ
َ ْ ََ
َ ْ ﺗ أ ْﻫ
َ ِ »نَّ رَ�َّﻚ ﻳﺄمﺮك أن ﺗﺄ
«ﻴﻊ ﻓت ْﺴﺘَﻐ ِﻔ َﺮ ل ُﻬﻢ
ِ َ اﺒﻟ ِﻘ
‘আপনার  রব আপনােক  বাকী‘র কবর�ােন েযেত  এবং তােদর 
জনয্ ক্ষমা �াথর্না করেত বেল’
একদা  আেয়শা রা. বলেলন, েহ  আ�াহর রাসূ ল, আিম কীভােব
তােদর জনয্ দ‘আ করেবা? িতিন বলেলন, তুিম বলেব,
َ ُ ا�َ ال ْ ُﻤ ْﺴﺘَ ْﻘﺪﻣ
ُ ّ � َو َ� ْﺮ َﺣ
َ � َوال ْ ُﻤ ْﺴﻠﻤ
َ  أَﻫْﻞِ اﺪﻟِّ ﻳَﺎر ﻣ َﻦ ال ْ ُﻤ ْﺆﻣﻨ
�
ََ»ﻼَمُ ﻰﻠﻋ
ِ ِ
ِ ِ
ِِ
ِِ
َ
َ
َ ُ
ُ ُّ
«.�ﻦَ وَ�ِﻧَّﺎ إِنْ ﺷَﺎءَ ا�َ ﺑِ� ْﻢ لﻼ ِﺣﻘﻮن
َّﺎوَالْﻤُﺴْﺘَﺄْﺧِﺮ
ِ
(আসসালামু ‘আলা  আহিলদ িদয়াির  িমনাল মু’িমনীন ওয়াল
মুসিলমীন ওয়া ইয়ারহামু�াহুল

মুসতাকিদমীনা িম�া ওয়াল

মুসতা’িখরীন ওয়া ই�া ইনশাআ�াহু িবকুম লালািহক ন)।
‘মুিমন-মুসিলম  বািস�ােদর ওপর  সালাম। আ�াহ  আমােদর 
পূ বর্বতর্ী ও পরবতর্ী সবার ওপর রহম করুন। ইনশাআ�াহ আ
েতামােদর সােথ িমিলত হব।’ 212
21F

মসিজেদ কুবা’
212

. মুসিলম : ৯৭৪; নাসাঈ : ২০৩৯।
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মদীনা প�ীেত রাসূ লু�াহ   ﷺকতৃর্ক �িতি�ত �থম মসিজদ
এিট। ম�া েথেক মদীনায় িহজরেতর পেথ রাসূ লু�াহ � ﷺথেম 
কুবা 213 প�ীেত  আমর ইবন আউফ েগাে�র কুলছূ ম ইবন
২১২F

িহদেমর গৃেহ অবতরণ কেরন। এখােন তাঁর উট বাঁেধন। তারপর 
এখােনই  িতিন একিট মসিজদ িনমর্াণ কেরন। এর িনমর্াণকাে
িতিন সশরীের  অংশ�হণ কেরন। এ মসিজেদ িতিন নামায 
পড়েতন। এিটই  �থম মসিজদ রাসূ লু�াহ   ﷺেযখােন তাঁর 
সাহাবীেদর িনেয় �কােশয্ একসে� নামায আদায় কেরন।
রাসূ লু�াহ  ﷺতাঁর জীবেনর েশষ িদন পযর্� এ মসিজেদ নামায
আদায় করেত  চাইেতন। স�ােহ  অ�ত  একিদন িতিন এ
মসিজেদর  িযয়ারেত  গমন করেতন। ইবন উমর রা. তাঁর 
অনু করেণ �িত শিনবার মসিজেদ কুবার িযয়ারত করেতন। ইবন
উমর রা. বেলন, ‘নবী  � ﷺিত  শিনবাের  েহঁেট ও  বাহেন চেড় 
মসিজেদ কুবায় েযেতন।’ 214
213F

213

. মদীনার অদূ ের একিট �ােমর নাম। বতর্মােন এিট মদীনার অংশ।

214

. বু খারী : ১১৯৩; মুসিলম : ১৩৯৯।
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মসিজেদ কুবার ফযীলত স�েকর্ রাসূলু�াহ ﷺবেলন,
ُ َ ْ َُ
َ
َ
َ َﺮَجَ ﺣَﻰﺘّ ﻳَﺄْﻰﺗَِ ﻫ
«ﺴْﺠِﺪَ �ُﺒَﺎءٍ ﻓَﺼَ�َّ �ِﻴﻪِ ﺎﻛَنَ ﻪﻟ ِﻋﺪل � ْﻤ َﺮ ٍة
ﺬَا الْﻤَﺴْﺠِﺪَ م
»
‘েয  বয্ি� (ঘর  েথেক) েবর হেয়  এই মসিজদ অথর্াৎ মসিজেদ
কুবায়  আসেব। তারপর  এখােন নামায পড়েব। তা তার জনয্
একিট উমরার সমতুলয্’ 215
214F

শুহাদােয় উহুেদর কবর�
২য় িহজরীেত সংঘিটত উহুদ যুে�র শহীদেদর কবর�ান িযয়ারত
করা।  েসই যু ে� রাসূ লু�াহ ﷺ-এর চাচা হামযা রা. সহ ৭০
জন সাহাবী  শহীদ হন। এখােনই তাঁেদরেক কবর  েদয়া হয়।
তাঁেদর জনয্ দ‘আ করা  এবং তাঁেদর জনয্ রহমত �াথর্না করা
স�ােহর  েযেকান িদন েযেকান সময়  েসখােন িযয়ারেত যাওয়া 
যায়। অেনেক জুমাবার বা বৃ হ�িতবার যাওয়া উ�ম মেন কেরন,
তা িঠক নয়।
215

. হােকম, মু�াদরাক : ৩/১২।
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উপেরাি�িখত  �ানগুেলােত যাওয়ার কথা হাদীেস এেসেছ িবধায়
েসখােন যাওয়া  সু �ত। এছাড়াও মদীনােত  আেরা  অেনক 
ঐিতহািসক ও �ৃিতিবজিড়ত �ান রেয়েছ। ইবাদত মেন না কের 
েসসব �ান পিরদশর্ন করােত েকান েদাষ েনই। েযমন: মসিজেদ
িকবলাতাইন, মসিজেদ ইজাবা, মসিজেদ জুমা‘, মসিজেদ বনী 
হােরছা, মসিজেদ ফাৎহ, মসিজেদ মীকাত, মসিজেদ মুসা�া ও 
উহুদ পহাড় ইতয্ািদ। িক� েকােন�েমই  েসগুেলােক ইবাদেতর
েক্ষ� বেল মেন করা যােব না

মসিজেদ িকবলাতাইন  
এিট একিট ঐিতহািসক মসিজদ। মদীনা েথেক পাঁচ িকেলািমটার 
দূ ের  খাযরাজ  েগাে�র  বানূ সালামা  শাখা  েগাে� অবি�ত। বনূ
সালামা  েগাে�র মহ�ায়  অবি�ত হওয়ার কারেণ মসিজেদ
িকবলাতাইনেক মসিজেদ বনী  সালামাও  বলা হয়। একই  নামায 
এই মসিজেদ দু ই  িকবলা তথা  বাইতুল-মুকা�াস ও কা‘বাঘেরর 
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িদেক পড়া হেয়িছল বেল এেক মসিজেদ িকবলাতাইন বা  দু ই 
িকবলার মসিজদ বলা হয়।
বারা’ ইবন আেযব রা. েথেক  বিণর্, ‘রাসূ লু�াহ   ﷺবাইতুলমুকা�ােসর  িদেক  িফের  েষাল বা  সেতর মাস নামায পেড়েছন।
তেব রাসূ লু�াহ   ﷺমেন মেন কা‘বামুখী হেয়  নামায পড়েত 
চাইেতন। এরই ে�িক্ষেত আ�াহ ‘আলা নািযল কেরন,
ّ َ
ٓ ّ
َ َ َٗ َ ِ
سَ َماءِ� َلَنُوَ�ّ َّنَك ق ِۡبلة ت ۡرضٮ ٰ َها ۚ ف َو ِل
ٱ
ْ ّ
َ ُ َ
ُ َما ُك
:نت ۡم َوَلُوا ُو ُجوه� ۡم ش ۡط َرهُ ۗۥ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة

َ
َو ۡج َهك

ّ ٰ ََ َۡ
َ
َ َُقَل
�ِ ب َو ۡج ِهك
﴿ قد نرى
ُ
ۡ َۡ َ ۡ َ
َ ۡ ج ِد ٱ
� َر ِام� َو َح ۡيث
ِ شطر ٱلمس
[١٤٤

‘আকােশর  িদেক  বার  বার  েতামার মুখ িফরােনা  আিম  অবশয্ই
েদখিছ। অতএব আিম  অবশয্ই েতামােক এমন িকবলার িদেক
িফরাব, যা তুিম পছ� কর। সু তরাং েতামার  েচহারা মাসিজদু ল
হারােমর িদেক িফরাও এবং েতামরা েযখােনই থাক, তার িদেকই 
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েতামােদর েচহারা িফরাও।’ 216 এ আয়াত নািযল হবার সােথ সােথ
215F

নবী  ﷺকা‘বার িদেক িফের যান।’ 217
216F

ইবন সা‘দ উে�খ কেরন, ‘নবী   ﷺবনূ সালামার উে� িবশর 
ইবন বারা’ ইবন মা‘রূর র.এর সাক্ষােত যান। েসখােন তাঁর জন
খাদয্ �ত করা হয়। ইেতামেধয্ই েযাহর সলােতর সময় ঘিনেয় 
আেস। েকান েকান বণর্নায় আসেরর সালােতর কথা উি�িখত
হেয়েছ। রাসূ লু�াহ   ﷺতাঁর  সাহাবীেদর  িনেয়  সেব মা� দু ই 
রাক‘আত  সালাত  আদায় কেরেছন, এরই মেধয্ ক‘বামুখী হেয় 
সালাত আদােয়র িনেদর্শ আেস। সােথ সােথ িতিন ক‘বামুখী হেয় 
যান এবং েসিদেক িফেরই অবিশ� দু ’রাক‘আত আদায় কেরন। এ
কারেণই মসিজদিটর নাম হেয় যায় মসিজেদ িকবলাতাইন বা দু ই 
িকবলার মসিজদ।’ 218
217F

216

. বাকারা : ১৪৪।

217

. বু খারী : ৩৯৯।

218

. ড. ইিলয়াস আবদু ল গনী, আল-মাসািজদ আল-আছািরয়য্া: পৃ . ১৮৬।
207

