ততোহ্ফোতুল হুজ্জোজ
উমরো পোলন করোর ননয়ম
ইহরোম বোাঁধো (ফরয): উমরো পোলনকোরী মীকোতত তপ াঁতে অথবো তোর পূবব হতত ত োসল বো উযূ কতর (পুরুষ ণ ইহরোতমর কোপড় পতর) ২
রোকো‘আত নোমোয পতড় মোথো হতত টুনপ ইতযোনি সনরতয় তকবলোমুখী হতয় উমরোর ননয়ত করতব। ননয়ত তেতষ অন্ততঃ ৩ বোর (পুরুষ ণ সেতে)
৪ শ্বোতস তোলনবয়োহ পোঠ করতব। তোলনবয়ো এই
–ك
َ ْلَبَيْكَ اللَهُمَ لَبَي
–ك
َ ْلَبَيْكَ َلَ شَ ِرِيكَ لَكَ لَبَي
–ك
َ ْإنَ الْحَمْدَ وَالنعْمَ َة لَكَ وَالْمُل
ك
َ ََلَ شَرِيكَ ل
ননয়ত ও তোলনবয়োর দ্বোরো ইহরোম বোাঁধো হতয় ত ল। এখন তবেী তবেী এ তোলনবয়োহ পড়তত থোকতব এবং ইহরোম অবস্থোয় নননষদ্ধ কোজসমূহ তথতক
নবরত থোকতব।
তোওয়োফ করো (ফরয): অতঃপর মসনজদুল হোরোতম প্রতবতের সুন্নোততর প্রনত লক্ষ তরতখ তোওয়োতফর স্থোতন প্রতবে করতব। এরপর তোওয়োতফর
স্থোতন তপ াঁতেই তোলনবয়োহ বন্ধ কতর নিতব। হোজতর আসওয়োতির িোত র বোাঁতয় িোাঁনড়তয় প্রথতম উমরোর তোওয়োতফর ননয়ত করতব। তোরপর িোত র
উপর এতস হোজতর আসওয়োিতক সোমতন কতর তোকবীতর তোহরীমোর মত হোত তুলতব এবং তোকবীর বলতব। অতঃপর হোত তেতড় নিতব। এরপর
ইেোরোর মোধযতম হোজতর আসওয়োি চুম্বন করতব। অতঃপর পূণব তোওয়োতফ ইযনতবো ও প্রথম ৩ চক্কতর রমল সহকোতর উমরোর ৭ চক্কর সম্পন্ন
করতব। প্রততযক চক্কর তেতষ হোজতর আসওয়োিতক ইেোরোর মোধযতম চুম্বন করতব। তোওয়োফ তেতষ সম্ভব হতল কোউতক কষ্ট নো নিতয় মুলতোযোতম
হোনযরী নিতয় দু‘আ করতব, তোরপর মোতোতফর নকনোরোয় ন তয় মোকোতম ইবরোহীমতক সোমতন তরতখ বো তযখোতন সহজ হয় ওয়োনজবুত তোওয়োফ
দু’রোকো‘আত নোমোয আিোয় করতব। এরপর যমযতমর পোনন পোন করতব।
সোয়ী করো (ওয়োনজব): এরপর সোফো মোরওয়ো এর সোয়ী করোর উতেতেয হোজতর আসওয়োিতক ইেোরোর মোধযতম চুম্বন কতর বোবুস সোফো নিতয়
তবর হতয় সোফো পোহোতড় নকেুটো উপতর চড়তব এবং বোইতুল্লোহ মুখী হতয় দু‘আ কতর মোরওয়ো পোহোতড়র নিতক চলতব। মোরওয়োতত তপ াঁেতল
একবোর তসোত হতয় ত ল। এভোতব সোত তসোত অথবোৎ, ৭ বোতর সোয়ী সম্পন্ন করতব। মোরওয়োতত নকেুটো উপতর চতড় বোইতুল্লোহ মুখী হতয় দু‘আ
কতর সোফোর নিতক চলতব। প্রততযক বোর সোফো মোরওয়োতত বোইতুল্লোহ মুখী হতয় দু‘আ করতব এবং প্রনতবোর (পুরুষ ণ) সবুজ বোনতদ্বতয়র মোতে
দ্রুত চলতব। সোনয়র পর ২ রোকো‘আত নফল নোমোয পড়তব। এবোর সোয়ী সম্পূণব হল।
হোলোল হওয়ো (ওয়োনজব): এরপর মোথো মুনিতয় বো চুল তেোট কতর হোলোল হতত হতব। এখন আপনোর উমরোর কোজ সম্পূণব হল।
হতজ্জ ইফরোি পোলতনর সংনক্ষপ্ত বণবনো
ইহরোম বোাঁধো (ফরয): হতজ্জ ইফরোি পোলনকোরী হতজ্জর মোস সমূতহ মীকোতত তপ াঁতে বো তোর পূবব হতত (বোংলোতিেী হোজীতির জনয বোড়ী বো
ঢোকো তথতক) হোজোমোত (তক্ষ রকোযব) ইতযোনি সমোপ্ত কতর ত োসল কতর বো কমপতক্ষ উযূ কতর ইহরোতমর কোপড় পনরধোন কতর টুনপ পতর
দু’রোকো‘আত ইহরোতমর নোমোয আিোয় করতব। নোমোয তেতষ টুনপ খুতল হতজ্জর ননয়ত করতব। ননয়ত তেতষ অন্তত নতন বোর আওয়োজ কতর
তোলনবয়োহ পোঠ করতব। হতজ্জর ইহরোম বোাঁধো হল। এখন তবেী তবেী তোলনবয়োহ পড়তত থোকতব এবং ইহরোম অবস্থোয় নননষদ্ধ কোজসমূহ তথতক
তবাঁতচ থোকতব। তোলনবয়োহ এই
–ك
َ ْلَبَيْكَ اللَهُمَ لَبَي
–ك
َ ْلَبَيْكَ َلَ شَ ِرِيكَ لَكَ لَبَي
–ك
َ ْإنَ الْحَمْدَ وَالنعْمَ َة لَكَ وَالْمُل
ك
َ ََلَ شَرِيكَ ل
তোওয়োফ করোঃ অতঃপর মক্কো মুকররমোয় তপ াঁতে মসনজতি প্রতবতের সুন্নত অনুযোয়ী মসনজদুল হোরোতম প্রতবে কতর তোওয়োতফর স্থোতন ন তয়
প্রথতম তোওয়োতফ কুিূম সম্পূণব করতব। তোওয়োতফর সংনক্ষপ্ত ননয়ম উমরোর বয়োন তথতক তিতখ ননন। ৭ চক্কতর তোওয়োফ সম্পন্ন কতর মোতোতফর
ননকনট ন তয় মোকোতম ইবরোহীমতক সোমতন কতর বো অনয স্থোতন ২ রোকো` আত ওয়োনজবুত তোওয়োফ নোমোয এমনভোতব পড়তব, তযন
তোওয়োফকোরীতির সমসযো নো হয়। তোরপর যমযতমর পোনন পোন করতব, হতজ্জর সোয়ী এ তোওয়োতফর পরই করোর ইচ্ছো করতল উক্ত তোওয়োতফ
ইযনতবো ও ১ম নতন চক্কতর রমল করতত হতব। উতল্লখয, ইফরোি হজ্জ পোলনকোরীর জনয তোওয়োতফ কুিূতমর পর মক্কোয় অবস্থোন কোতল ইহরোম
অবস্থোয় নননষদ্ধ কোজসমূহ তথতক সোধযমত নবরত তথতক তবেী তবেী নফল তোওয়োফ করোর তচষ্টো করতব। উতল্লখয সব ধরতনর তোওয়োতফর পর
দু’রোকো‘আত নোমোয পড়ো ওয়োনজব। তোওয়োফকোতল তোলনবয়োহ উচ্চস্বতর পোঠ করতব নো এবং হোজতর আসওয়োি সোমতন করো েোড়ো বোইতুল্লোহ
এর নিতক সীনো ও িৃনষ্ট করো যোতব নো।
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৮ই নযলহতে করণীয়ঃ ৮ই নজলহজ্জ সূতযবোিতয়র পর নমনো অনভমুতখ রওয়োনো হওয়ো সুন্নোত। ঐ নিন নমনোয় ন তয় যুহর, আসর, মো নরব, ইেো
এবং রোনি যোপন কতর পর নিন ফজতরর নোমোয তসখোতন আিোয় করো সুন্নোত। মুআনল্লম ণ সোধোরণতঃ ৭ই নজলহজ্জ রোতিই হোজীতিরতক নমনোর
তোবুতত তপ াঁতে তিয়। নতুন তলোকতির জনয তপতরেোনী তথতক বোাঁচোর জনয অনিম যোওয়োতত তকোন অসুনবধো তনই। ৮ তোনরখ তযোহতরর পূতববই
নমনোয় তপ াঁেতত হতব। সতে অনত সংনক্ষপ্ত জরুরী সোমোন-নবেোনো এবং পনরতধয় কোপড় ননতত হতব এবং কতয়ক নিতনর খোবোতরর জনয মুয়োনল্লতমর
ননকট টোকো জমো তিয়োটোই সহজ উপোয়। আর নমনোততও খোনো-নপনো নকতন খোবোর বযবস্থো আতে।
৯ই নযলহতে করণীয়ঃ
উকূতফ আরোফো (ফরয): ঐনিন ফজতরর নোমোয যথো সমতয় আিোয় কতর (পুরুষ ণ আওয়োজ কতর, এবং মনহলো ণ নীরতব ১ বোর) তোকবীতর
তোেরীক পতড় ননতব। নোস্তো ইতযোনির জরুরত তেতষ সূযব উঠোর পর তোলনবয়ো পড়তত পড়তত আরোফো অনভমুতখ রওয়োনো হতত হতব। আরোফোয়
তপ াঁতে মুয়োনল্লতমর তোবুতত উকূফ করতত হতব, তোবুতত নো থোকতল আরোফোয় নননিবষ্ট সীমোনোর মতধয অবস্থোন করতব।
সংতক্ষতপ উকূতফর পদ্ধনতঃ এই ময়িোতন তপ াঁতে তসখোতন আউয়োল ওয়োতক্ত তযোহতরর নোমোয পতড় িোাঁনড়তয়, আর কষ্ট হতল বতস দু‘আ-কোলোমতোসবীহ-তোহলীল পড়তত থোকতব। তোরপর হোনোফী মোযহোব মতত আসতরর সময় হতল আসর নোমোয পতড় সূযব সম্পূণব অস্ত যোওয়ো পযবন্ত পূতববর
ননয়তম দু‘আ ও নযনকতর মেগুল থোকতব। অনয আযোন শুতন তকোন অবস্থোয় আসতরর ওয়োতক্তর পূতবব আসর পড়তব নো। আরোফোর ময়িোতন এই
অবস্থোনতক ‘উকূতফ আরোফো’ বলো হয়। সূযব সম্পূণব অস্ত যোওয়োর পতর এখোতন বো রোস্তোয় মো নরব নো পতড় তোলনবয়োহ পড়তত পড়তত মুআনল্লতমর
োড়ীতত কতর মুযিোনলফোয় রওয়োনো হতব যোতব।
মুযিোনলফোয় রোতত অবস্থোন করো (ওয়োনজব): মুযিোনলফো ময়িোতন তপ াঁতে ইেোর ওয়োক্ত হওয়োর পর এক আযোন ও এক ইকোমতত প্রথতম
মো নরব ও পতর ইেোর ফরয নোমোয আিোয় করতত হতব। তোরপর সুন্নোত, নফল ও নবনতর পড়তব। অতঃপর মুযিোনলফোর তখোলো ময়িোতন রোতত
অবস্থোন করতত হতব। আউয়োল ওয়োতক্ত ফজতরর নোমোয পতড় সূতযবোিতয়র পূবব পযবন্ত মুযিোনলফোয় অবস্থোন কতর তোসনবহ-তোহলীল নযনকর ও
দু‘আয় মেগুল থোকতব। এ সময় অবস্থোন করোতক “উকূতফ মুযিোনলফো” বতল। এখোন তথতক ৪৯ নট পোথরকণো সতে ননতব। সূযব উঠোর নকেুক্ষণ
পূতববই তোলনবয়ো পড়তত পড়তত নমনোর উতেতেয পোতয় তহতট রওয়োনো হতয় যোতব।
১০ই নযলহতে করণীয়ঃ রমী করো জোমরোতয় উকবো তথো বড় েয়তোনতক কংকর মোরো (ওয়োনজব): নমনোয় তপ াঁতে জরুরত তসতর এই নিন শুধুমোি
জোমরোতয় উকবোয় তথো বড় েয়তোতনর স্থোতন রমী করোর জনয ভীড় কমোর অতপক্ষো করতব। কোরণ এখোতন মোরোত্মক দুর্বটনো র্তট থোতক।
আজকোল সোধোরণত আসতরর নোমোতযর পূতবব ভীড় কতম নো। এ জনয আউয়োল ওয়োতক্ত আসর পতড় বো প্রতয়োজতন আতরো পতর বড় েয়তোতনর
তবষ্টনীর মতধয ৭নট কংকর ননতক্ষপ করতব। এটোতকই রমী করো বলো হয়। উতল্লখয, ১০ই নযলহতে বড় েয়তোতনর ননকট তপ াঁতে প্রথম কংকর
ননতক্ষতপর পূববক্ষতণই তোলনবয়ো পড়ো বন্ধ কতর নিতব।
কুরবোনী করো (মুস্তোহোব): রমী তেতষ সময় থোকতল এনিন অনযথোয় পতরর নিন পশু বোজোতর ন তয় বো আমোনতিোর কোউতক পোনঠতয় কুরবোনী
করতব। হতে ইফরোি পোলনকোরীর জনয কুরবোণী করো ওয়োনজব নয় বরং মুস্তোহোব। সুতরোং তোওফীক থোকতল কুরবোনী করতত তচষ্টো করতব।
হোলোল হওয়ো (ওয়োনজব): বড় েয়তোনতক কংকর মোরোর পতর এবং কুরবোনী করতল কুরবোনী তেতষ মোথো মুিোতত বো চুল েোটতত হতব এবং এর
মোধযতমই মুহনরম হতের ইহরোম তথতক হোলোল হতয় ত ল। হোলোল হওয়োর সময় তচহোরোর নূর িোাঁনড় তকোনক্রতমই মুিোতবন নো। যোতির এখতনো
িোাঁনড় রোখোর তস ভো য হয়নন তোরো পূতববই এবযোপোতর পোক্কো ননয়ত কতর ননতবন। যোতত কতর িোাঁনড় ননতয় রওজো েরীফ নযয়োরত করতত পোতরন।
তোওয়োতফ নযয়োরত (ফরয) ও সোয়ী করো (ওয়োনজব): হোলোল হওয়ো তথো ইহরোম মুক্ত হওয়োর পর স্বোভোনবক তপোষোতক বোইতুল্লোহ ন তয় তোওয়োতফ
নযয়োরত করো ও সোফো-মোরওয়োতত সোয়ী করো। ১০ তথতক ১২ নযলহতে সূযব ত োবোর পূতবব তোওয়োতফ নযয়োরত সম্পূণব করতত হতব। তোওয়োতফ
কুিূতমর পতর হতের সোয়ী নো কতর থোকতল এই তোওয়োতফর পতর সোফো-মোরওয়োতত সোয়ী করতত হতব। সোয়ী করোর তরীকো উমরো এর বণবনোয়
তিতখ ননন। সোয়ীর পতর দু’রোকো‘আত নোমোয পড়তব। এরপর নমনো নফতর আসতব।
১১, ১২ ও ১৩ই নজলহতের করণীয়:
নতন জোমরোয় কংকর মোরো ওয়োনজবঃ ১১ ও ১২ নযলহতে ভীড় তথতক বোাঁচোর জনয বোি আসর প্রথতম তেোট, পতর মোেোরী সবতেতষ বড় জোমরোর
তবষ্টনীর মতধয ৭নট কতর কংকর মোরতব। এ কয়নিন নমনোয় রোত যোপন করো সুন্নোত। উতল্লখয, ১২ই নযলহতে ৩ জোমরোয় কংকর তমতর তকউ মক্কো
চতল ত তল তকোন অসুনবধো নোই। ততব নবতেষ তকোন জরুরত নো থোকতল ১৩ই নযলহতে নবকোল ৩টোর নিতক পযবোয়ক্রতম নতন জোমরোয় কংকর
তমতর মক্কোয় যোওয়ো উত্তম। নবী কোরীম সোল্লোল্লোহু ‘আলোইনহ ওয়োসোল্লোম ১৩ নযলহতে কংকর তমতর মক্কো ন তয়নেতলন। ১৩ নযলহতে আসর
পযবন্ত তোকবীতর তোেরীক পড়তত হতব।
তোওয়োতফ নবিো (ওয়োনজব): যখন মক্কো েরীফ তথতক চতল আসোর সময় হয় তখন েোন্তভোতব কতয়ক র্ণ্টো পূতবব স্বোভোনবক তপোষোতক বোইতুল্লোহ
েরীতফ এতস ৭ চক্কর তোওয়োফ সম্পন্ন করতব। তোরপর ওয়োনজবুত তোওয়োফ দু’রোকো‘আত নোমোয পতড় যমযতমর পোনন পোন কতর আবোরও
বোইতুল্লোহ নযয়োরততর তোওফীক লোতভর জনয মতন প্রোতণ দু‘আ করো অবস্থোয় চতল আসতব। ইহোতক তোওয়োতফ নবিো বলো হয়। এ তোওয়োতফর
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মতধয ইযনতবো ও রমল তনই এবং পতর তকোন সোয়ী তনই উতল্লখয প্রনতবোর মসনজতি হোরোতম প্রতবে ও তবর হওয়োর সময় সুন্নোততর প্রনত তখয়োল
রোখতব।
হতজ্জ তোমোত্তুর সংনক্ষপ্ত বণবনো
যোরো তোমোত্তু হজ্জ করতত চোয় তোরো প্রথতম উমরোর বনণবত ননয়তম উমরো পোলন কতর মোথো মুনিতয় হোলোল হতয় যোতব। (এরপর তয কয়নিন মক্কো
েরীতফ থোকতব, তবেী তবেী নফল তোওয়োফ করতব। তবেী তবেী নফল উমরো করো তথতক নফল তোওয়োফ করোই উত্তম।) তোরপর নমনোর উতেেয
রওয়োনো হওয়োর পূতবব হতজ্জর ইহরোম তবাঁতধ হতজ্জ ইফরোতির বনণবত ননয়তম হজ্জ সম্পূণব করতবন।
হতজ্জ নকরোতনর সংনক্ষপ্ত বণবনো
আর যোরো হতজ্জ নকরোন করতত চোন তোরো মীকোত তথতক বো তোর পূবব হতত একতি উমরো ও হতজ্জর ননয়ত কতর ইহরোম বোাঁধতবন। তোরপর তোরো
উমরোহ তেতষ ইহরোম অবস্থোয় থোকতবন। তোরো উমরোহ কতর হোলোল হতত পোরতবন নো। হতজ্জ সকল কোজ সম্পন্ন কতর পূতবব বনণবত ননয়তম মোথো
মুনিতয় হজ্জ তথতক হোলোল হওয়োর সময় হজ্জ ও উমরোর উভয় ইহরোম তথতক হোলোল হতয় যোতব।
উতল্লখয, নকরোন ও তোমোত্তু হ্েকোরীর জনয কুরবোনী করো ওয়োনজব এবং তোতির জনয মোথো মুিোতনোর পূতববই কুরবোনী করো ওয়োনজব। আর
বযোংতকর ওয়োিোকৃত সময় সোধোরণত নঠক থোতক নো তস জনয হোলোল হওয়ো অনননিত হতয় পতড়। এ জনয তোমোত্তু ও নকরোনকোরীরো তকোতনো
অবস্থোয় বযোংতকর মোধযতম কুরবোনী করতব নো।
মনহলোতির হতজ্জর পোথবকয
মনহলো ণ স্বোভোনবক তপোষোতকই ইহরোম বোধতব এবং মোথো তঢতক ননতব তচহোরো তখোলো রোখতব নো বরং তচহোরোর পিবো করতব এবং এমনভোতব
তনকোব লো োতব তযন তচহোরোর সোতথ কোপড় তলত নো থোতক। তোলনবয়োহ ননম্ন আওয়োতজ পড়তব। তোওয়োতফর মতধয ইযনতবো ও রমল করতব নো।
সোয়ীতত সবুজ বোনতদ্বতয়র মোতে স্বোভোনবক চলতব। চুতলর আ ো তথতক এক ইনি পনরমোণ তকতট হোলোল হতব। পুরুষতির তথতক পৃথক হতয়
মোতোতফর নকনোরো নিতয় বো েোতি ন তয় তোওয়োফ করতব। হোতয়য অবস্থোয় তোওয়োফ করতব নো, চতল আসোর সময় হোতয়যো হতল তোওয়োতফ নবিো
মোফ হতয় যোতব। নোমোয সমূহ মক্কো বো মিীনোর অবস্থোন ৃতহ আিোয় করতব, এত সোওয়োব তবেী হতব। মক্কো েরীতফ শুধু তোওয়োতফর জনয এবং
মিীনো েরীতফ নননিবষ্ট সমতয় শুধু রওজো নযয়োরততর জনয মসনজতি যোতব।
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