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হজ্বের মজ্বযে ঘজ্বে যাওয়া ভলুসমহূ 

হে ইসলাজ্বমর একটে স্তম্ভ। টিত্তিানজ্বের উপজ্বর জীিজ্বন একিার ফরয; দেটর না করা ওয়াটজি। আর স্বাস্থ্ে ও অর্থ র্াকজ্বল প্রটি চার িছজ্বর এক 

িার িাইিুল্লাহ শরীজ্বফ নফল হে িা উমরার মাযেজ্বম হাটযর হওয়া িাইিুল্লাহ শরীজ্বফর হক। 

১.‘হজ্বে িেল’-এ যারা যায়, পাঠাজ্বনওয়ালা যটে িামাত্তু িা দয দকাজ্বনা হজ্বের অনুমটি দেয় িা দস অনুমটি টনজ্বয় দনয় িাহজ্বল ফািওয়া হজ্বলাে 

যটেও ইফরাে করা উত্তম, িজ্বি িামাত্তু করা জাটয়য। হাকীমুল উম্মি র্ানিী রহ., মুফিী শফী রহ. ও মাওলানা যাফর আহমে উসমানী রহ. 

এই মি প্রকাশ কজ্বরজ্বছন। এছাড়া িিথমান যুজ্বের দকাজ্বনা আটলজ্বমর এ িোপাজ্বর দকাজ্বনা মিাননকে দনই। সতূ্র: জাওয়াটহরুল টফকহ (প.ৃ ৫০৮-৫১৬) 

ইমোদুল আহকাম (২য় খণ্ড, প.ৃ১৮৬) 

২.সাযারণি মাসআলার টকিািগুজ্বলাজ্বি দলখা আজ্বছ দয, মক্কা টভন্ন শহর আর টমনা টভন্ন শহর। অিএি দুই শহর টমটলজ্বয় যটে দকউ পজ্বনজ্বরা 

টেন িা িার দিটশ র্াকার টনয়ি কজ্বর িাহজ্বল দস মুকীম হজ্বি না। টকন্তু িাস্তিিা হজ্বলা, মুকীম িা মুসাটফর হওয়ার মাসআলা পটরটস্থ্টির সাজ্বর্ 

সমৃ্পক্ত। পটরটস্থ্টি পাজ্বে দেজ্বল মাসআলা পাজ্বে যাজ্বি। আর িিথমান পটরটস্থ্টি হজ্বলা মক্কা ও টমনা এখন দুই শহর দনই, আিােী টমজ্বল এখন 

এক হজ্বয় দেজ্বছ। এমনটক মুযোটলফা-আরাফা পযথন্ত টিস্তৃি হজ্বয় দেজ্বছ। অপরটেজ্বক সরকাজ্বরর পক্ষ দর্জ্বক দঘাষণা করা হজ্বয়জ্বছ দয, টমনার সমস্ত 

ইজ্বন্তজামী কাজ মক্কার সাজ্বর্ সমৃ্পক্ত। সুিরাাং আিােী টমজ্বল যাওয়া ও সরকার কিৃথক ইজ্বন্তজামী টিষয় এক কজ্বর দনওয়ায় টমনা মক্কা শহজ্বরর 

মজ্বযে োটখল হজ্বয় যাজ্বি, িা কমপজ্বক্ষ টমনাজ্বক মক্কা শহজ্বরর উপকন্ঠ/শহরিলী িলা হজ্বি। 

অিএি টকিাজ্বির উটল্লটখি মাসআলা পটরটস্থ্টি পাজ্বে যাওয়ার কারজ্বণ কাযথকর র্কজ্বি না। সুিরাাং এখন যটে মক্কা-টমনা টমটলজ্বয় দকউ পজ্বনজ্বরা 

টেন িা িার দিটশ র্াকার টনয়ি কজ্বর িাহজ্বল দস মুকীম েণে হজ্বি। মাসআলাটে ভাজ্বলা কজ্বর িুজ্বে রাখা েরকার। কারণ অজ্বনক আটলমও 

পটরটস্থ্টি না জানার কারজ্বণ পুরজ্বনা টকিাজ্বির মাসআলা িজ্বল র্াজ্বকন। 

এোর একো নমুনা আমজ্বের ঢাকাজ্বিই আজ্বছ। দযমন, একো সময় টছল সফজ্বরর উজ্বেজ্বশে দকউ ঢাকা িোে কজ্বর টিমানিন্দজ্বর দেজ্বল িাজ্বক 

মুসাটফর িলা হজ্বিা। কারণ, িখন ঢাকা আর টিমানিন্দজ্বরর মাজ্বে দিশ ফাাঁকা টছল; দকাজ্বনা আিােী টছল না। আর সরকারও িখন এয়ারজ্বপােথ-

উত্তরা এলাকাজ্বক শহজ্বরর মজ্বযে শাটমল কজ্বর নাই। িখন উলামাজ্বের ফািওয়া টছল এয়ারজ্বপােথ দেজ্বল দস মুসাটফর েণে হজ্বি। টকন্তু পরিিথীজ্বি 

এই ফাাঁকাো িসটিপূণথ হজ্বয় যাওয়ায় এিাং সরকার েঙ্গী টিজ পযথন্ত শহজ্বরর মজ্বযে অন্তভুথক্ত করায় এখন ফািওয়া হজ্বে দকউ টিজ্বেশ ভ্রমজ্বনর 

জনে এয়ারজ্বপােথ দেজ্বল টিটন মুসাটফর হজ্বিন না; িরাং মুকীম র্াকজ্বিন যিক্ষণ না টিমান উপজ্বর উজ্বঠ। এখাজ্বন দয মাসআলা, মক্কা-টমনায়ও দসই 

মাসআলা। 

কাজ্বজই দযজ্বহিু িারা মুকীম হজ্বলা িাই িাজ্বের জনে আজ্বরা কজ্বয়কো মাসআলা মানজ্বি হজ্বি। 

(ক) িাজ্বের এখন মক্কা-টমনা-মুযোটলফা-আরাফায় চার রাক‘আি টিটশষ্ট নামায চার রাকা‘আিই পড়জ্বি হজ্বি। (মসুটলম ৩য় খণ্ড হােীস নাং ৬৮৭) 

(খ) টমনায় ১২ িা ১৩ িাটরখ পযথন্ত র্াকজ্বি হয়। এর মজ্বযে যটে দকাজ্বনা টেন শুক্রিার হয় িাহজ্বল টমনাজ্বি জুমু‘আ পড়জ্বি হজ্বি। কারণ, এো 

শহর িা শহরিলী। (িািারখাটনয়া ২য় খণ্ড পৃ.৫৫৩, মাসআলা নাং-৩২৭৬) 

অর্চ আটম এিার (২০১২ ইাং) হজ্বে দেলাম। খির টনলাম; দকউ যুহর পুরা পজ্বড়জ্বছ, দকউ দুই রাকা‘আি পজ্বড়জ্বছ। অর্চ িাজ্বের অিস্থ্ান টমনা-

মক্কা টমজ্বল পজ্বনজ্বরা টেজ্বনর দিটশ র্াকা হজ্বে এিাং শহরিলীজ্বি অিস্থ্ান করজ্বছ। িারপজ্বরও িারা জুমু‘আ দিা পজ্বড়ই নাই, আিার যুহজ্বরর মজ্বযে 

কসর কজ্বরজ্বছ। সটঠক মাসআলা না জানার কারজ্বণ িারা এ সমস্ত ভুল কজ্বরজ্বছ এিাং এখজ্বনা অজ্বনজ্বক করজ্বছ। 

(ে) টনসাজ্বির মাটলক হওয়ার কারজ্বণ দেজ্বশ দয প্রজ্বিেক িছর একো কুরিানী করজ্বিা, মুকীম হজ্বয় যাওয়ায় ঐ কুরিাটনো িহাল র্াকজ্বি। চাইজ্বল 

দেজ্বশও করজ্বি পাজ্বর, চাইজ্বল দসখাজ্বনও করজ্বি পাজ্বর। িজ্বি মজ্বন রাখজ্বি হজ্বি, হজ্বের কুরিানী টভন্ন। যা িামাত্তু িা টকরান করার কারজ্বণ 

হারাজ্বমর সীমানায় ১২ই টজলহজ্বের মজ্বযে করজ্বি হয়। (ফািাওয়াজ্বয় শামী, ২য় খণ্ড পৃ.৫১৫) 

মটহলাজ্বের টকছ ুভুলঃ 

(ক) দচহারা দখালা রাখা। মাসআলা হজ্বলা দচহারা দেখা যাজ্বি না; িজ্বি দিারকার দনকাি দচহারার সাজ্বর্ দলজ্বে র্াকজ্বি না। এর জনে এমন টকছু 

িেিহার করজ্বি হজ্বি যাজ্বি কজ্বর দনকাি দচহারার সাজ্বর্ না দলজ্বে না র্াজ্বক। (ফািাওয়াজ্বয় শামী ২য় খণ্ড পৃ.৫২৭) 

(খ) মটহলাজ্বের জনে পাাঁচ ওয়াক্ত হারাজ্বমর জামা‘আজ্বি ও জুমু‘আয় যাওয়া মাকরুজ্বহ িাহরীমী। অর্চ দেখা যায় দয, মটহলারা পাাঁচ ওয়াক্ত 

জামা‘আজ্বি যাজ্বে! যার কারজ্বণ টভড় দিটশ হজ্বে। িারাও গুনাহোর হজ্বে, পুরুষরাও গুনাহোর হজ্বে। আর হাজাজ্বরা পুরুজ্বষর যাক্কা খাজ্বে, যাক্কা 

টেজ্বে। আর পুরুজ্বষর পাজ্বশ োাঁড়াজ্বনার কারজ্বণ পুরুজ্বষর নামাযও নষ্ট হজ্বে। িারা যাজ্বে ফটযলজ্বির জনে; অর্চ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 

আলাইটহ ওয়া সাল্লাম িজ্বলজ্বছন, দকাজ্বনা মটহলা হে িা উমরার জনে মক্কায় এজ্বস ঘজ্বর নামায পড়জ্বল এক লাজ্বখর দচজ্বয় দিটশ সওয়াি পাজ্বি 

(মসুনাজ্বে আহমে ৬ষ্ঠ খন্ডঃ প.ৃ২৯৭, ৩০১। হােীস নাং-২৬৫৯৮, ২৬৬২৬) । দিমটনভাজ্বি মেীনার মসটজজ্বে নিিী দর্জ্বক িার ঘজ্বরর নামাজ্বযর ফটযলি 
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দিশী । অিএি মটহলারা জুমু‘আয়ও যাজ্বি না, পাাঁচ ওয়াক্ত নামাজ্বযও যাজ্বি না। িজ্বি িাওয়াফ করজ্বি টেজ্বয়জ্বছ এমন সময় দকাজ্বনা নামাজ্বযর 

ওয়াক্ত হজ্বয় দেল দস সময় মটহলাজ্বের জনে টনটেথষ্ট স্থ্াজ্বন নামায পজ্বড় টনজ্বি পারজ্বি। চাই িাওয়াফ হজ্বের দহাক িা উমরার দহাক, িা অনে 

দকাজ্বনা িাওয়াফ দহাক। 

কজ্বয়কটে মারাত্মক ভুল: 

(ক) এক দেণীর হাজী সাজ্বহি আজ্বছ, িারা সারাটেন দমািাইল িা কোজ্বমরা টেজ্বয় ছটি িুলজ্বি র্াজ্বক। অর্চ জানোজ্বরর ছটি দিালা হারাম কাজ 

(িুখারী শরীফ ৪র্থ খণ্ড প.ৃ৭১, হােীস নাং ৫৯৫০) । িারা হজ্বে টেজ্বয়ও হারাম শরীজ্বফর মজ্বযে এই হারাম কাজ করজ্বছ। হজ্বের সফজ্বর হারাম কাজ 

করজ্বল হজ্বে মািরূর নসীি হয় না। 

(খ) অজ্বনক পুরুষ ইহরাম দখালার সময় দযখাজ্বন শরীয়ি িজ্বলজ্বছ মার্া মুণ্ডাজ্বনার কর্া দসখাজ্বন িারা োটড়ও মুণ্ডায়। আমাজ্বের শায়খ হযরি 

মাওলানা শাহ আিরারুল হক রহ. িলজ্বিন,“দেজ্বশ অনোয় কাজ করজ্বল, আল্লাহর ঘজ্বর টেজ্বয়ও িা করজ্বল; এভাজ্বি দিামার কজ্বয়ক লাখ োকার 

হে ঐ জায়োয়ই োফন কজ্বর দরজ্বখ আসজ্বল”।  

হােীস দ্বারা িুো যায় দয, যখন দকউ োাঁটড়-কাো অিস্থ্ায় ‘আস্-সালািু ওয়াস্-সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ!’ িজ্বল িখন আল্লাহর রাসূল 

সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়া সাল্লাম উত্তর দেন না। কারণ দস প্রটিটেন রাসূজ্বলর কটলজায় খুর চালায়। িাই এমন দকউ সালাম টেজ্বল টিটন দচহারা 

দমািারক আজ্বরক টেজ্বক টফটরজ্বয় দনন। এমন অিস্থ্ায় একশি িার হে করজ্বলও িার হজ্বে মািরূর নসীি হজ্বি না। 

(ে) ‘িালটিয়া’ ইনটফরােী আমল। সিাই যার যার িালটিয়া পড়জ্বি। দেখা যায়, অজ্বনজ্বক টলডাজ্বরর সাজ্বর্ িাল টমটলজ্বয় িালটিয়া পড়জ্বি র্াজ্বক। 

অর্চ এর দকাজ্বনা প্রমাণ নাই। 

(ঘ) আরাফা ও মুযোটলফার মযেখাজ্বন ৫ টকজ্বলাটমোর প্রশস্থ্ একটে ময়োন আজ্বছ, দযখাজ্বন অজ্বনক েয়জ্বলে ও োছপালা আজ্বছ এ সি দর্জ্বক 

অজ্বনজ্বকই এোজ্বক মুযোটলফা মজ্বন কজ্বর এখাজ্বন অিস্থ্ান কজ্বর, অর্চ এো আরাফার মজ্বযে োটখল নয় এিাং মুযোটলফার মজ্বযে ও োটখল নয়, 

এো টভন্ন একো ময়োন, এখাজ্বন হজ্বের দকান কাজ নাই। এখাজ্বন মােটরি ও ইশা একজ্বত্র পড়া জাটয়য নাই, এিাং রাজ্বত্র অিস্থ্ান করাও জাটয়য 

নাই। এিাং িা’ে ফজর এখাজ্বন উকূজ্বফ করজ্বল উকূজ্বফ মুযোটলফাও আোয় হজ্বি না। অর্চ যারা পায়েল আরাফা দর্জ্বক মুযোটলফায় যায় 

িাজ্বের অজ্বনজ্বক এ ভুলো কজ্বর। িাজ্বের উপর ‘েম’ ওয়াটজি হজ্বয় যায় িাও িারা না জানার কারজ্বণ আোয় কজ্বর না। 

(ঙ) িোাংজ্বকর মাযেজ্বম কুরিানী না করাজ্বনা উটচি। কারণ এজ্বি কখজ্বনা ১০ িাটরজ্বখ িড় শয়িানজ্বক কাংকর মারার আজ্বে কুরিানী হজ্বয় যায়। 

আিার কখজ্বনা কুরিানী সম্পন্ন হওয়ার আজ্বে মার্া মুণ্ডাজ্বনা হজ্বয় যায়। আর এ উভয় ভুজ্বলর েরুন িামাত্তু ও টকরানকারীর উপর েম ওয়াটজি 

হজ্বয় যায়। কারণ িাজ্বের জনে ১০ িাটরজ্বখ এই টিনটে কাজ্বজ যারািাটহকিা রক্ষা করা জরুরী। 

(১) িড় শয়িানজ্বক কাংকর মারা, (২) কুরিানী করা ও (৩) মার্া মুণ্ডাজ্বনা। 

এজনে টনজ্বজরা িা টিশ্বস্ত দলাক পাটঠজ্বয় কুরিানীর িেিস্থ্া করা জরুরী। কাংকর মারার পর কুরিানী করজ্বি, িারপর কুরিানী সম্পন্ন হওয়ার পর 

মার্া মুণ্ডাজ্বি। মার্া মুন্ডাজ্বনার দ্বারা িা চুল দছাে করার দ্বারা হালাল হজ্বয় যাজ্বি, িখন ইহরাম অিস্থ্ায় দয সি কাজ টনটষদ্ধ টছল িা এখন জাটয়য 

হজ্বয় যাজ্বি। উজ্বল্লখে ইহরাজ্বমর চাের খুলজ্বল ইহরাম দখালা হয় না িা হালাল হওয়া যায় না।           


