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তালকবয়ার পোর তরীিা ২৪ সযূতালের পর িরণীয় ৫৭ 

মকহলালের ইহরাম ২৪ এ রালত িরণীয় ৫৯ 

নাবালললের ইহরাম  ২৫ মযুোকলফায় উিূলফর সময় ৫৯ 
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পাথলরর ধরণ ৬১ বারই কযলহজ্ব  িরণীয় ৭৩ 

জামারা সমহূলর পকরিয় ৬২ বতরই কযলহজ্ব িরণীয় ৭৪ 

শয়তানলি পাথর মারার সময় ৬২ বতরই কযলহজ্ব িরণীয় ৭৫ 

তালকবয়া বন্ধ ৬২ মকহলালের কবলশষ মাসালয়ল ৭৫ 

পাথর কনলেলপর পদ্ধকত ৬৩ ঋতুবতী মকহলার হুিুম ৭৬ 

পাথর মারলত না পারলল ৬৫ মক্কায় কযয়ারালত স্থান ৭৮ 

েশ তাকরলখর কিতীয় িাজ ৬৫ বেলী হজ্ব ৮১ 

িুরবানীর পশু বিমন হলব ৬৫ ইহরালম কনকষদ্ধ িাজ িরা  ৮৪ 

িুরবানীর সময় ৬৬ কযয়ারালত মেীনা ৮৯ 

এিাকধি িুরবানী িরা ৬৬ মেীনায় কিগুণ বরিত ৯০ 

িুরবানীর স্থান ৬৭ মেীনার মলূয ৯০ 

হাজ্বীলের জনয িুরবানীর হুিুম ৬৭ মেীনায় মতৃুযর ফযীলত ৯০ 

মিুীম ও মুসাকফর  ৬৭ মেীনায় সফলরর প্রস্তুকত  ৯১ 
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অবতরকণিা 

হামে ও সালালতর পর আরয হললা, আরিালন ইসলালমর পঞ্চম বরািন হললা ‘হলজ্ব 

বাইতুল্লাহ’। আল্লাহ তা’আলার প্রকত বান্দার ইশি-মুহাব্বাত বকহিঃপ্রিালশর সবতলশষ 

স্থর হললা হজ্ব। হজ্ব সকিিিালব আোয় িরলত পারলল এিজন মুসলমান আল্লাহ 

তা’আলার ওলী হলয় যায়। কিন্তু হজ্ব বযলহতু জীবলন এিবারই ফরয হয়, আর 

সাধারণত বলালিরা এিবারই হজ্ব িলর থালি, তাই আমালের সমালজ হলজ্বর 

মাসাইললর আললািনা বনই বলললই িলল। এ িারলণ মাসআলা বজলন-শুলন 

সকিিিালব হজ্ব আোয় িরা িষ্টসাধযই বলা যায়। 

আল্লাহ তা’আলার খাস বমলহরবানী বয, কতকন আমালি প্রকতবছর শাওয়াল মালস কিছু 

সংখযি হজ্বযাত্রীলি কনলয় ‘হজ্ব বেকনং’-এর বযবস্থা িরার তাওফীি কেলয়লছন। এ 

বেকনং-এ হলজ্বর জরুরী মাসাইললর আললািনা িরা হলয় থালি এবং ববালডত নিশা 

িলর হলজ্বর যাবতীয় িাযতাকে বুকিলয় বেওয়া হয়। এর ফলল বেকনং-এ উপকস্থত 

হাজীেণ সকিিিালব এবং সহলজ হজ্ব সম্পন্ন িরলত পালর। 

বেকনং-এ উপকস্থত হাজী সালহবলের পে বথলি বার বার তািাযা আসকছললা বয, 

বেকনং-এ বযসব মাসআলা-মাসাইললর আললািনা হয়, বসগুকল কলকপবদ্ধ িলর কিতাব 

আিালর প্রিাশ িরা বহাি। যালত বেকনং-এ যারা উপকস্থত হলত পালরকন তারাও এর 

িারা উপিৃত হলত পালর। তালের আলবেলন সাো কেলয়ই মূলত এই কিতাব প্রস্তুত 

িরা হলয়লছ। 

এই কিতালবর কবলশষ ববকশষ্টয হলে, এখালন মাসআলাগুকল সহজিালব উপস্থাপন 

িরা হলয়লছ এবং হজ্ব সম্পলিত আমার বযকিেত অকিজ্ঞতা তুলল ধরা হলয়লছ। 

অকিজ্ঞতা যকেও পকরবততনশীল তারপরও আশািকর হজ্বযাত্রীরা এর িারা ববশ 

উপিৃত হলব। আল্লাহ তা’আলা আমার এ েুদ্র প্রয়াস িবূল িলর ‘কিতাবকিলি’ 

আমালের নাজালতর উসীলা িরুন এবং আল্লাহর বান্দালেরলি এ কিতাব বথলি 

উপিৃত হওয়ার তাওফীি োন িরুন। 

উলামালয় বিরালমর বখেমলত কবলশষিালব আলবেন এই বয, যকে বিালনা িুল-ত্রুকি 

পকরলকেত হয়, তাহলল বমলহরবানীপূবতি আমালি অবেত িরলবন। ইনশাআল্লাহ 

পরবততী একডশলন িুল শুধলর বেওয়া হলব। 

সবলশলষ আল্লাহ তা’আলার েরবালর দু’আ িরকছ আমার কপ্রয় শােকরে বমৌলিী 

জালীস মাহমূে-এর জনয, বয আমালি এ কিতাব প্রিালশর বযাপালর সাকবতি 

সহলযাকেতা িলরলছ। আল্লাহ পাি তার ইললম বরিত োন িরুন এবং তালি ইললম 

িীলনর সহীহ কখেমলতর তাওফীি োন িরুন। আমীন। 

আরযগুযার 

মফুতী মনসূরুল হি 

১৫/৮/২০১৩ইং 
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 بامسه تعايل

رب العلمني و الصلوة والسالم على خامت النبينياحلمد لله   

আল্লাহ রব্বুল ’আলামীন আমালেরলি তাাঁর কবলশষ বনিিয োন িরার জনয 

পৃকথবীলত অবকস্থত বাইতুল্লাহ (আল্লাহর ঘর) অথতাৎ আল্লাহ তা‘আলার নালমর সালথ 

সমৃ্পি ঘলর কনলয় যান। বিউ হয়লতা িাবলত পালর বয, আল্লাহ তা‘আলার ঘর-এর 

অথত হল আল্লাহ তা‘আলা ঐ ঘলর থালিন, বযমন আমালের ঘলর আমরা থাকি। 

নাউযুকবল্লাহ এই ধারণা সমূ্পণত িুল। িারণ আল্লাহ তা‘আলার ঘলরর অথত হল এই 

ঘর আল্লাহ তা‘আলার কনিি অতযন্ত সম্মাকনত। 

কতকন স্বীয় বাছাইিৃত বান্দালেরলি কনলজর আলশি-বেওয়ানা বানালনার জনয হলজ্বর 

নালম আপন ঘলরর তাওয়ালফর জনয কনলয় যান। তাই হলজ্বর বলবাসিাও অলনিিা 

পােললর মত বেওয়া হলয়লছ। মাথা বখালা, বপি বখালা, পালয় কনতান্ত— সাধারণ 

সযালেল, শুষ্ক এললালমললা িুল, সাজলোলজর বিালনা কিহ্ন বনই অলনিিা পােললর 

ববশই বলা িলল। কিছু বলাি বতা বােলবই আল্লাহ তা‘আলার পােল হলয় বসখালন 

যান, আর কিছু বলাি পােল না হললও পােললর ববশ ধরার িারলণ আল্লাহ তা‘আলা 

তালেরলি বােব আল্লাহ বপ্রকমিলের েলিুি িলর বনন। ধালনর সালথ বযমন কিিা 

কবকক্র হয়, িাললর সালথ বযমন পাথর িলল যায়, বতমকন আসল বপ্রকমিলের সালথ 

নিল বপ্রকমিরাও িবূল হলয় যায়। 

হজ্জ িালি বলল: আল্লাহ তা’আলার সন্তুকষ্টর উলদ্দলশয শরীয়ত-প্রেত্ত কনয়ম অনুসালর 

ইহরাম বাাঁধার পর পকবত্র মক্কা মুিাররমায় উপকস্থত হলয় কনকেতষ্ট তাকরখ ও সমলয় 

কবলশষ কিছু িাজ িরা। রদ্দুল মুহতার:৩/৫১৬ রশীকেয়া 

হলজ্জর কনয়ত খাাঁকি হওয়া জরুরী: হলজ্ব যাওয়ার সময় কনয়ত কবশুদ্ধ িলর কনলব। 

আল্লাহ তা’আলার হুিুম পালনালথত আল্লাহর সন্তুকষ্ট অজতলনর জনয হজ্ব িরকছ এমন 

কনয়ত িরলব। বলালি হাজী বললব, সম্মান বেখালব, প্রকসকদ্ধ অজতন হলব, বযবসা 

িাললা জমলব, ইললিশলন িাললা িরা যালব, এধরলণর মলনািাব কনলয় হজ্ব িরলল 

সাওয়াবলতা হলবই না; বরং করয়ার িারলণ গুনাহ হলব। করয়া বা বলাি বেখালনা 

এমন িয়ানি গুনাহ বয, এই এিকি গুনালহর িারলণই বে বে আললম, শহীে ও 

োনবীরেণ জাহান্নালমর ইন্ধলন পকরণত হলব। করয়া বথলি বাাঁিার জনয কনলজর হলজ্বর 

ঘিনা ঘিা িলর অলনযর িালছ না বলা উকিত। তলব বিউ কজলজ্ঞস িরলল মাসআলার 

আললািনা কহসালব বললত বিালনা বোষ বনই। সহীহ মুসকলম হা.নং ১৯০৫ 

হলজ্বর সফলরর আনষুকঙ্গি কবষয়: ১. পাসলপািত বতকর িরা ২. সরিার অনুলমাকেত 

কবশ্বে বিালনা হজ্জ এলজকি বা োলিল এলজকি এর মাধযলম কিসা, কবমালনর কিলিি 

এবং করয়াল বা ডলার সংগ্রহ িরা। 
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হলজ্বর জনয প্রলয়াজনীয় সামগ্রী: হলজ্বর সফরিারীর জনয বয-সব সামান সালথ 

বনওয়া উকিত তার এিিা তাকলিা কনলে বেওয়া হললা: 

১.পাসলপািত 

২.কিসা 

৩.কবমালনর কিলিি 

৪.ডলার / করয়াল 

৫.হলজ্বর মাসালয়ল সংক্রান্ত— কনিতরলযােয মুফতী সালহলবর বলখা কিতাব। 

৬.মািারী এিকি বযাে বা লালেজ 

৭.বছাি এিকি বযাে (কমনায় সামান বনওয়ার জনয) 

৮.হাজীলবল্ট  

৯.েলায় িুকললয় রাখার মলতা এিকি বযাে যালত পাসলপািত, কিলিি ও হলজ্বর 

মাসালয়ল সংক্রান্ত— বই রাখা যায়। 

১০.দুই বসি ইহরালমর িাপে। (কতন েজ িলর আোই হাত পানার দুই কপস োলয়র 

ও আোই েজ িলর আোই হাত পানার দুই কপস লুকঙ্গর মত পরার জনয। ইহরালমর 

িাপে সাো হওয়া িাললা। লুকঙ্গর মলতা বযিা পরা হলব বসিা বমািা হওয়া উকিত।) 

১১. ৩/৪ বসি বসললায়ার-পাঞ্জাবী। লুকঙ্গ, বেকঞ্জ, োমছা, িুকপ, পলিিরুমাল প্রিৃকত 

প্রলয়াজনীয় সামগ্রী।  

১২. মকহলালের জনয কনলজলের বযবহালরর সবধরলনর িাপে এবং পেতা িরার জনয 

বে িাের ও রকশ। িাের বা পাতলা িাাঁথা। 

১৩. শীলতর বমৌসুম হলল প্রলয়াজনীয় শীলতর িাপে।  

১৪. বছাি এিকি িািু, নখ িািার বমকশন, বমাি িািার িাাঁকি, বেড, বছাি আয়না, 

সুই-সূতা। (ললৌহজাত দ্রবয গুললা কবমালন বে বযালে কেলয় কেলব। কনলজর সালথর 

বযালে রাখলব না।) 

১৬. বমসওয়াি, ব্রাশ, িুথলপস্ট, প্রলয়াজনীয় সাবান, নীল। 

১৭. িয়ললিকিসুয ও কিসুযলপপার। 

১৮. কস্টল বা বমলালমইলনর এিকি বেি, এিকি গ্লাস ও এিকি বছাি িামি, এিকি 

েেরখান। 

১৯. খাতা-িলম। 

২০. েরলমর কেন বছাি এিকি ছাতা। 

২১. স্পঞ্জ  সযালেল। 

২২. সুেকন্ধমুি বতল, বিসকলন, ক্রীম। 

২৩. মাথাবযাথা, েলাবযাথা, শরীরবযাথা, জ্বর, বকম, বপি খারালবর ঔষধ, খাওয়ার 

সযালাইন এবং কনলজর বযবহাযত ঔষধ। 

২৪. বাংলালেশী দু‘এি হাজার িািা সালথ রাখা, যালত বেলশ কফলর প্রলয়াজলন বাকে 

যাওয়ার িাো কমিালনা যায়। 
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২৫. পাসলপািত, কিলিি ইতযাকের দুই কতনিা িলর ফলিািকপ কিন্ন দু‘কতন জায়োয় 

রাখা। 

২৬. এি-বেে বিকজ িাললা কিো ও গুে। 

২৭. তায়ামু্মলমর মাকি। 

 

উলল্লকখত তাকলিা িারা হলজ্বর সফলর প্রলয়াজনীয় কজকনস সম্পলিত এিিা ধারণা 

বেওয়া উলদ্দশয। প্রলতযলি কনলজর রুকি ও প্রলয়াজন অনুসালর এর মলধয িম-ববকশও 

িরলত পালর। তাছাো এসব কজকনস মক্কা-মেীনার মালিতলি কিনলত পাওয়া যায়। 

তাই বিউ যকে এসব কজকনস বেশ বথলি বলয় কনলয় যাওয়া িালমলা মলন িলর 

তাহলল বসখান বথলি কিলন কনলত পারলব। 

হজ্ব ও উমরার ফাযালয়ল 

عن ابن عمر رضى الله عنه أن رسول لله صلى الله عليه وسلم قال: بىن االسالم على خمس: 
شهادة أن ال اله اال الله, وأن حممدا رسول الله, وإقام الصالة, وإيتاء الزكاة, وحج البيت, 

 .وصوم رمضان

হযরত আব্দুল্লাহ ইবলন উমর রা. বথলি বকণতত, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইকহ 

ওয়াসাল্লাম বলললছন: ইসলালমর কিকত্ত পাাঁিকি কজকনলসর উপর, এ িথার সােয োন 

িরা বয, আল্লাহ ছাো আর বিালনা মা’বূে বনই এবং মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু আলাইকহ 

ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা’আলার রাসূল, নামায িালয়ম িরা, যািাত আোয় িরা, 

বাইতুল্লাহর হজ্ব িরা, রমযালন বরাযা রাখা। (বুখারী হা.নং ৮) 

عن أىب هريرة رضى الله عنه قال: سئل النىب صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال:  
 .إميان بالله ورسو له, قيل مث ماذا؟ قال: اجلهاد ىف سبيل الله, قيل مث ماذا؟ قال حج مربور

হযরত আবূ হুরাইরা রা. বথলি বকণতত কতকন বললন, এিবার নবীজী সাল্লাল্লাহু 

আলাইকহ ওয়াসাল্লামলি কজলজ্ঞস িরা হললা: বিান আমল ববকশ ফযীলতপূণত? কতকন 

বলললন, আল্লাহ ও তাাঁর রাসূললর উপর ঈমান আনা। বলা হললা এরপর বিান 

আমল ববকশ ফযীলত রালখ? কতকন বলললন, আল্লাহর রাোয় কজহাে িরা। আবার 

বলা হললা এরপর বিান আমল ববকশ ফযীলত রালখ? কতকন বলললন, হলজ্ব মাবরূর। 

(অথতাৎ এমন হজ্ব যার মলধয বিালনা গুনাহ িরা হয় না।) (বুখারী হা.নং ১৫১৯) 

عن أىب هريرة رضى الله تعاىل عنه قال: مسعت النىب صلى الله عليه وسلم قال: من حج لله فلم  
 .يرفث ومل يفسق رجع كيوم ولدته امه

হযরত আবূ হুরাইরা রা. বললন: আকম নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লামলি 

শুলনকছ, কতকন বললন: বয বযকি আল্লাহ তা‘আলার সন্তুকষ্টর জনয হজ্ব িরলব এবং 

হলজ্বর মলধয অশ্লীল িথাবাততা ও গুনালহর িাজ বথলি কবরত থািলব বস ঐ কেলনর 
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মত কনষ্পাপ হলয় হজ্ব বথলি কফলর আসলব বয কেন মালয়র েিত বথলি িূকমষ্ঠ হলয় 

কছল। (সহীহ বুখারী হা.নং ১৫২১,সহীহ মুসকলম হা.নং ১৩৫০.) 

وعن أىب هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إىل العمرة 
 .كفارة ملا بينهما و احلج املربور ليس له جزاء إال اجلنة

হযরত আবূ হুরাইরা রা. বথলি বকণতত, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম 

বলললছন: এি উমরা আলরি উমরার মধযবততী গুনালহর জনয িাফফারা, আর হলজ্ব 

মাবরূলরর প্রকতোন শুধুই জান্নাত। (সহীহ বুখারী হা.নং-১৭৭৩, সহীহ মুসকলম হা.নং ১৩৪৯.) 

ه أما جاء ىف حديث طويل  أن النىب صلى الله عليه وسلم قال لعمروبن العاص رضى الله عن 
 .علمت أن اإلسالم يهدم ما قبله وأن الهجرة تهدم ما قبلها وأن احلج يهدم ما قبله

েীঘত এিকি হােীলসর অংশ কবলশষ, ‘নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম আমর 

ইবনুল আস রা.লি বললন: তুকম কি জালনা না বয, ইসলাম গ্রহণ িরার িারা এর 

পূলবতর সমে গুনাহ মাফ হলয় যায়, কহজরত িরার িারা তার পূলবতর সমে গুনাহ 

মাফ হলয় যায়, আর হজ্ব িরার িারাও তার পূলবতর সমে গুনাহ মাফ হলয় যায়? 

(সহীহ মুসকলম হা. নং ১৯২.) 

 ....قال النىب صلى الله عليه وسلم: تابعوا بني احلج و العمرة فإنهما ينفيان الفقر و الذنوب 

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বলললছন: বতামরা হজ্ব এবং উমরা এিলত্র 

ির (তথা হলজ্ব কিরান ির কিংবা হলজ্ব তামাত্তু ির) বিননা হজ্ব এবং উমরা বেনয 

ও গুনাহ কবেূকরত িলর। (সনুালন কতরকমযী হা.নং ৮১০.) 

 .وقال النىب صلى الله عليه وسلم: جهاد الكبري و الصغريو الضعيف و املرأة احلج و العمرة

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বলললছন: বে, বছাি, েূবতল এবং মকহলালের 

কজহাে হল হজ্ব ও উমরা। সনুালন নাসা’ঈ হা.নং ২৬২৬. 

عن أىب هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للحاج وملن  
 .استغفرله احلاج

হযরত আবূ হুরাইরা রা. বথলি বকণতত, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম 

বলললছন: হাজী এবং হাজী যার জনয েমা িায় তালি মাফ িলর বেওয়া হয়। (সহীহ 

ইবলন খুযাইমা হা.নং ২৫১৬.) 

সামথতয থািা সলেও হজ্ব না িরার বযাপালর ধমকি  

قال النىب صلى الله عليه وسلم: من مل مينعه من احلج حاجة ظاهرة اوسلطان جائر او مرض 
 .بس فمات ومل حيج فليمت إن شاء يهوديا او نصرانياحا
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নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বলললছন: বিালনা বযকির জনয বাকহযি 

প্রলয়াজন, অতযািারী বােশাহ কিংবা মারাত্মি অসুস্থতা যকে হলজ্ব যাওয়ার 

প্রকতবন্ধি না হয়, আর বস হজ্ব না িলরই মারা যায়, তাহলল বস বযন ইহুেী কিংবা 

খৃষ্টান হলয় মলর (এলত আমার বিালনা পরওয়া বনই)। (সনুালন োলরমী হা.নং ১৭৮৬.) 

عن أىب هريرة رضى الله عنه عن النىب صلى الله عليه وسلم قال: أن الله تعاىل يقول: إن عبدا  
 .صححت له جسمه ووسعت عليه ىف املعيشة متضى عليه خمسة أعوام اليغدو اىل حملروم

হযরত আবূ হুরাইরা রা. এর সূলত্র নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বথলি 

বকণতত কতকন বলললছন বয, আল্লাহ তা‘আলা বললন: এমন বান্দা যালি আকম সুস্থ 

শরীর কেলয়কছ এবং যার জনয আকম প্রশস্থ জীকবিার বযবস্থা িলরকছ তার উপর যকে 

পাাঁিকি বছর এমন অবস্থায় অকতবাকহত হলয় যায় বয, বস আমার ঘলর আসল না, 

তাহলল অবশযই বস (আমার বনিিয বথলি) মাহরূম। (মাজমাউজ জাওয়ালয়ে ৩/৩৫৬) 

এই হােীলসর িারলণ উলামালয় বিরাম বললন, আল্লাহ তা‘আলা যালি তাওফীি 

কেলয়লছন তার জনয িমপলে প্রলতযি িারবছলর এিবার নফল হজ্ব বা উমরার 

মাধযলম বাইতুল্লাহর কযয়ারত িরা মুোহাব।  

িার উপর হজ্ব ফরয: যার মাকলিানায় কনতয প্রলয়াজনীয় আসবাবপত্র এবং কনলজর 

ও পকরবালরর িরণ-বপাষলণর খরলির অকতকরি এই পকরমাণ িািা-পয়সা বা 

সম্পকত্ত আলছ, যা িারা হলজ্ব যাওয়া-আসার বযয় এবং হজ্বিালীন সাংসাকরি খরি 

হলয় যায়, তার উপর হজ্ব িরা ফরয। (আদ্দুরুল মুখতার মা‘আ রকদ্দল মুহতার ২/৪৫৮) 

হজ্ব বয বছর ফরয হয় বস বছরই তা আোয় িরা ওয়াকজব। গ্রহণলযােয বিালনা 

ওযর ছাো হজ্ব কবলকিত িরলল গুনাহ হলব। তলব পরবততীলত হজ্ব আোয় িলর কনলল 

এই গুনাহ মাফ হলয় যালব। (রদ্দুল মুহতার ৩/৫১৭ রশীকেয়া, কিতাবুল মাসাইল ৩/৭৬) 

মকহলালের হজ্ব ফরয হওয়ার শতত: প্রলয়াজলনর অকতকরি এই পকরমাণ িািা-পয়সা 

বা জকমজমা থািা যা কেলয় কনলজর এবং এিজন মাহরালমর হলজ্ব যাওয়া-আসা ও 

থািা-খাওয়ার যাবতীয় খরি বহন সম্ভব হয়। বিালনা মকহলার যলথষ্ট সম্পে আলছ 

কিন্তু সালথ যাওয়ার মলতা বিালনা মাহরাম বনই। তাহলল তার উপর হজ্ব ফরয হলব 

না। বিালনা মকহলার মাহরাম হলজ্ব যালে বসও তার সালথ হলজ্ব িলল বেল, এলেলত্র 

বস তার মাহরামলি বিালনা খরি না কেললও তার ফরয আোয় হলয় যালব। (রদ্দুল 

মহুতার ৩/৪৬৪ যািাকরয়া িুতুব খানা) 

যকে িালরা স্ত্রীর উপর হজ্ব ফরয হলয় যায়, আর বস হলজ্ব যাওয়ার জনয বিালনা 

মাহরামও বপলয় যায় (লযমন বছলল, কপতা, িািা, িাই, মামা, এলের মধয বথলি 

িাউলি) তাহলল স্বামী তালি হলজ্ব বযলত কনলষধ িরলত পারলব না। তলব নফল 

হলজ্বর বেলত্র স্বামী স্ত্রীলি বযলিালনা মাহরালমর সালথ বযলত কনলষধ িরলত পারলব। 

আর স্ত্রীও উি কনলষধাজ্ঞা মানলত বাধয থািলব। রদ্দুল মুহতার ৩/৪৬৫ যািাকরয়া 
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মাহরাম িারা?: যালের সালথ িখলনা কববাহ বন্ধলন আবদ্ধ হওয়া ববধ হয় না তারাই 

মাহরাম। বযমন: কপতা,পুত্র, আপন ও সৎ িাই,  

োো-নানা, আপন িািা ও মামা, বছলল বা বমলয়র ঘলরর নাকত এবং তালের বছলল, 

জামাতা, শ্বশুর, দুধ িাই, দুধ বছলল ইতযাকে। তলব এিা এিা দুধ িাইলয়র সালথ 

যাওয়া এবং যুবতী শ্বাশুরীর জামাতার সালথ যাওয়া কনলষধ। রদ্দুল মুহতার ২/৪৬৪ 

মুতাআখকখরীন উলামালয় বিরালমর ফাতাওয়া হললা, বততমান বফতনার যামানায় 

শুধুমাত্র কনলজর খান্দালনর িীনোর মাহরাম এর সালথ হলজ্ব যালব। অনযানয 

মাহরালমর সালথ যালব না। ইসলাহুল খাওয়াতীন 

মাহরাম এর বয়স: মাহরালমর জনয সুস্থবুকদ্ধসম্পন্ন হওয়া এবং বাললে হওয়া শতত। 

তলব অলনি ফিীহ এর মলত মাহরাম যকে মুরাকহি তথা বাললে হওয়ার িাছািাকছ 

হয়, তাহলল তালি কনলয়ও সফলর যাওয়া জাকয়য আলছ। (রদ্দুল মহুতার ৩/৫৩১-৩২ 

রশীকেয়া) 

বৃদ্ধ মকহলাও মাহরাম ছাো অনযানয মাহরামওয়ালা মকহলার সালথ হলজ্ব বযলত 

পারলব না। (মসুকলম শরীফ হা.নং ১৩৩৮, মানাকসি পৃ. ৫৬) 

বিালনা মকহলার মাহরাম না থািলল ফরয হজ্ব আোলয়র উলদ্দলশয কববাহ িরা তার 

জনয জরুরী নয়। (রদ্দুল মুহতার ২/৪৬৪) 

মাহরাম না থািলল িরণীয়: বিালনা মকহলার কনিি মাহরাম কনলয় হলজ্ব যাওয়ার 

িািা আলছ, কিন্তু বস বিালনা মাহরাম পালে না বয তালি হলজ্ব কনলয় যালব, তাহলল 

বস শাকররীিিালব হজ্ব আোলয়র সেমতা থািা পযতন্ত মাহরালমর অলপো িরলব। 

যখন শাকররীিিালব অেম হলয় যালব তখন িালরা মাধযলম বেলী হজ্ব িরালব। 

এছাো হজ্ব িরলত না পারার বেলত্র বেলী হলজ্বর অকসয়ত িলর রাখাও ওয়াকজব। 

(রদ্দলু মুহতার ২/৫৯৯) 

মাহরাম ছাোই হজ্ব: যকে বিালনা মকহলা স্বামী বা মাহরাম ছাোই ফরয হজ্ব আোয় 

িলর বফলল, তাহলল তার ফরয আোয় হলয় যালব বলি কিন্তু বস গুনাহোর হলব। 

এগুনালহর জনয তাওবা-ইকেেফার িলর বনওয়া জরুরী। (রদ্দুল মুহতার ২/৪৬৫) 

মাহরাম বসৌকেআরব থািলল: যকে বিালনা মকহলার স্বামী বা মাহরাম বসৌকেআরব 

থালি, আর বস তালি কনলয় হজ্ব িরলত িায়,তথাকপ তার জনয মাহরাম ছাো 

বাংলালেশ বথলি সফলর ববর হওয়া জাকয়য হলব না। (ফাতাওয়া হাক্কাকনয়া ৪/২২১) 

ইদ্দত অবস্থায় থািলল: যকে বিালনা মকহলা স্বামীর মৃতুযর িারলণ বা তালালির 

িারলণ ইদ্দত অবস্থায় থালি তাহলল তার জনয ইদ্দত বশষ হওয়ার আলে হলজ্বর 

সফলর ববর হওয়া জাকয়য বনই। তথাকপ বিউ যকে এই অবস্থায় কেলয় হজ্ব িলর 



 www.darsemansoor.com  

বফলল তাহলল তার ফরয আোয় হলয় যালব। কিন্তু বস ইদ্দত অবস্থায় সফর িরার 

িারলণ গুনাহোর হলব। (রদ্দুল মুহতার ২/৪৬৫) 

হালাল িািা হজ্ব িবূললর শতত: হলজ্বর জনয বয অথত খরি িরা হলব তা হালাল হলত 

হলব। হলজ্বর মলধয হারাম িািা খরি িরা হারাম। বয হলজ্ব হারাম িািা খরি হয়, 

বস হজ্ব িবূল হয় না। িালরা িালছ হালাল িািা বনই কিন্তু বস হজ্ব িরলত িায়, 

তাহলল বস িালরা িাছ বথলি হালালপন্থায় উপাজতন িরা িািা ঋণ কনলব। এরপর 

হালাল িািা কেলয় ঋণ পকরলশাধ িরলত বিষ্টা িরলব। এিান্ত বিালনা বযবস্থা িরলত 

না পারলল হারাম অথত কেলয়ই ঋণ পকরলশাধ িলর কেলব।(রদ্দুল মুহতার ৩/৫১৯ 

রশীকেয়া) 

নাবালললের হলজ্বর হুিমু: নাবাললে যকে কপতা-মাতা বা অনয িালরা সালথ হজ্ব িলর 

তাহলল তার এই হজ্ব নফল বলল েণয হলব। বাললে হওয়ার পর হজ্ব ফরয হলল 

তালি আবার হজ্ব িরলত হলব। অনযথায় হলজ্বর ফরয আোয় হলব না। রদ্দুল মহুতার 

২/৪৬৬ 

ফিীর হলয় বেলল: িালরা উপর হজ্ব ফরয হলয়কছল, কিন্তু বস বযলিালনা িারলণ হজ্ব 

িলরকন, ইকতমলধয বস ফিীর হলয় বেল, তার উপর হজ্ব ফরযই বথলি যালব। যার 

উপর এিবার হজ্ব ফরয হয়, আোয় িরা ছাো তার বথলি এই ফরয আর সালিত 

হয় না। কিতাবুল মাসাইল ৩/৯৭  

মীিাত প্রসঙ্গ: যারা মক্কা মুিাররমার উলদ্দলশয ববর হলব, তালের জনয এিকি কনকেতষ্ট 

স্থান অকতক্রম িরার আলে ইহরাম ববাঁলধ বনওয়া ওয়াকজব। ঐ কনধতাকরত স্থানলিই 

মীিাত বলল। বিউ যকে ইহরাম ছাো মীিাত অকতক্রম িলর, তাহলল আবার 

মীিালত কফলর এলস ইহরাম বাাঁধলত হলব, অনযথায় েম ওয়াকজব হলব। 

 

মীিাত বমাি পাাঁিকি: 

১. ‘যুলহুলাইফা’ মেীনা বা উত্তর কেি বথলি আেমনিারীলের জনয। এখালন 

‘মসকজদুল মীিাত’ নালম এিকি শানোর মসকজে আলছ। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইকহ 

ওয়া সাল্লাম কবোয় হলজ্বর জনয এখান বথলি ইহরাম ববাঁলধকছললন। এখান বথলি 

মক্কা মুিাররমার েূরে ৪১০ কি.কম.। 

২. ‘জুহফা’ (বততমান নাম ‘রাকবে’) কসকরয়া ও কমসর তথা পকিম কেি বথলি 

আেমনিারীলের জনয। এখান বথলি মক্কা মুিাররমার েূরে ১৮৭ কি.কম.। 

৩. ‘িরনলু মানাকযল’ (বততমান নাম ‘আসসাইল’) নজে এবং পূবত কেি বথলি 

আেমনিারীলের জনয। এখান বথলি মক্কা শরীলফর েূরে প্রায় ৮০ কি.কম.। 
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৪. ‘ইয়ালামলাম’ (বততমান নাম ‘সা‘কেয়া’) ইয়ামান এবং েকেণ কেি বথলি 

আেমনিারীলের জনয। এখান বথলি মক্কা শরীলফর েূরে প্রায় ১২০ কি.কম. কিংবা 

তার বিলয় কিছু ববকশ। 

৫. ‘যাতুইরি’ ইরাি এবং উত্তর-পূবত কেি বথলি আেমনিারীলের জনয। রদ্দুল 

মহুতার ৩/৪৭৮ যািাকরয়া, কিতাবুল মাসাইল ৩/১০১ 

বাংলালেশীলের মীিাত: বাংলালেশ, িারত ও পাকিোন বথলি আিাশ পলথ 

েমনিারীলের কবমান িরনুল মানাকযল ও যাতুইরি বরাবর হলয় মীিালতর সীমানায় 

প্রলবশ িলর বলল প্রতীয়মান হয় এবং কবমান বজদ্দা অবতরলণর সাধারণত ২০/২৫ 

কমকনি পূলবত মীিালতর সীমানায় প্রলবশ িলর। এ জনয আিাশ পলথ েমনিারীলের 

কনজ বাসা, কবমানবন্দর কিংবা কবমান বজদ্দায় অবতরলণর িমপলে ২০-২৫ কম. 

পূলবত ইহরাম ববাঁলধ কনলত হলব, অনযথায় েম ওয়াকজব হলয় যালব। জাওয়াকহরুল কফিহ 

১/৪৬৫, আহিালম হজ্ব ৩৭-৪২  

‘হারাম’ এর পকরিয়: হযরত ইবরাহীম আ. কজবরাঈল আ. এর মাধযলম বাইতুল্লাহ 

শরীলফর িাকরকেলি কিছু এলািা কনধতারণ িলর কেলয়লছন। তাাঁর কনধতারণিৃত 

সীমানালি ‘হারাম’ বলল । এই সীমানার কিতলরর োছোছাকল িািা, পশুপাকখ ধরা 

বা মারা এবং এখালন যুদ্ধকবগ্রহ িরা কনলষধ। ইহরাম অবস্থায় বহাি বা ইহরাম ছাো 

। মানাকসি ৩৮৬-৮৭ 

বততমালন হারালমর সীমানায় কবলশষ আলামত বেওয়া আলছ। কনলে বাইতুল্লাহর 

িতুপতালশ্বতর হারালমর সীমানা উলল্লখ িরা হললা: 

১. তানঈম: মেীনার পলথ অবকস্থত, এখালন ‘মসকজলে আলয়শা’ নালম এিকি 

মসকজে আলছ। মসকজলে হারাম বথলি এই স্থালনর েূরে সালে সাত কি.কম.। 

২. নাখলাহ: মক্কা বথলি তালয়ফ যাওয়ার পলথ অবকস্থত। মসকজলে হারাম বথলি এই 

স্থালনর েূরে বতর কি.কম.। 

৩. কজকয়ররানাহ: এিাও মক্কা বথলি তালয়লফর কেলি অবকস্থত। মসকজলে হারাম 

বথলি এই স্থালনর েূরে বাইশ কি.কম. 

৪. এযাত ু লাবান, বততমালন আিীকশয়যাও বলা হয়: মসকজলে হারাম বথলি এই 

স্থালনর েূরে বষাল কি.কম.। 

৫. হুোইকবয়যাহ, এই স্থানলি শুমাইকসয়াও বলা হয়: মসকজলে হারাম বথলি এই 

স্থালনর েূরে বাইশ কি.কম. 

৬. জাবালল আরাফাত, এই স্থানলি যাতসুসালীমও বলা হয়: মসকজলে হারাম বথলি 

এই স্থালনর েূরেও বাইশ কি.কম.। কিতাবুল মাসাইল ৩/১০১ 
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‘কহল’ এর পকরিয়: হারাম এবং মীিালতর মধযবততী স্থানলি ‘কহল’ বলল। এই স্থালনর 

অকধবাসীলেরলি ‘আহলল কহল’ বা ‘কহল্লী’ বলল। এলের জনয হারালমর অকধবাসীলের 

মলতা বিালনা কনলষধাজ্ঞা বনই। হারালমর সীমানা এলের মীিাত। এরা হজ্ব বা উমরা 

িরলত িাইলল হারালমর সীমানায় প্রলবলশর আলেই ইহরাম বাাঁধলত হলব। হজ্ব বা 

উমরা ছাো অনয বিালনা উলদ্দলশয মক্কায় প্রলবশ িরলত িাইলল ইহরাম ছাোই 

প্রলবশ িরলত পারলব। কিন্তু মীিালতর বাকহলর অবস্থানিারীরা বযলিালনা উলদ্দলশয 

মক্কায় প্রলবশ িরলত িাইলল ইহরাম ববাঁলধ প্রলবশ িরলত হলব। আমালের বেলশর 

শ্রকমিরা যকে  

সরাসকর মক্কায় যায় তাহলল তালেরও মীিাত বথলি উমরার ইহরাম ববাঁলধ মক্কায় 

প্রলবশ িরলত হলব। এরপর উমরা িলর ইহরাম বথলি হালাল হলয় িমতস্থলল যালব। 

অনযথায় গুনাহ হলব এবং েম ওয়াকজব হলব। ফাতাওয়া কহকন্দয়া ১/২৫৩, কিতাবুল 

মাসাইল ৩/১০৫-৬  

উলল্লখয, মীিালতর বাকহর বথলি যালের বারবার মক্কায় যাওয়ার প্রলয়াজন হয় 

বযমন: বযবসায়ী, বাসিালি, িযাকিিালি ইতযাকে, তালের বযলহতু বারবার ইহরাম 

ববাঁলধ মক্কায় যাওয়া ববশ িষ্টির, তাই তালের জনয শালফয়ী মাযহালবর উপর 

আমল িরত ইহরাম ছাোই মক্কায় প্রলবশ িরা জাকয়য হলব। কিতাবুল মাসাইল ৩/১১১ 

হলজ্বর প্রিারসমহূ 

হজ্ব কতন প্রিার: ১. কিরান ২. তামাত্তু ৩. ইফরাে 

১.কিরান: কিরান সবতাকধি ফযীলতপূণত। হলজ্ব কিরালনর মলধয  হজ্ব ও উমরার 

ইহরাম এি সালথ বাাঁধা হয় এবং এিই সালথ হজ্ব ও উমরার ইহরাম  বখালা হয়। 

উমরার পলর হালাল হওয়া যায় না অথতাৎ উমরা িরার পর মাথার িুল িামালনা বা 

ছাাঁিা যায় না এবং ইহরালমর সময় কনকষদ্ধ বিালনা িাজও িরা যায় না। যারা বশলষর 

কেলি যায় তালের জনয এই প্রিার হজ্ব িরা সহজ। 

২. তামাত্ত:ু কিরালনর পর তামাত্তুর ফযীলত ববকশ। ‘তামাত্তু অথত ফায়ো হাকসল 

িরা। হলজ্ব তামাত্তুর জনয প্রথলম উমরার ইহরাম ববাঁলধ মক্কা শরীফ বযলত হয় এবং 

বাইতুল্লাহ বপৌাঁলছ উমরার িাজ বশষ িলর হালাল হলয় বযলত হয়। এরপর  

কজলহলজ্বর সাত বা আি তাকরলখ কমনায় যাওয়ার সময় হলজ্বর জনয ইহরাম বাাঁধার 

পূবত পযতন্ত স্বািাকবি বপাশালি থািলত পালর। মালির এই সমলয় স্বািাকবিিালব 

বথলি ফায়ো হাকসল িরা ( বযমন: বসলাই িরা িাপে পরা, বখাশবু বযবহার িরা, 

িুল-নখ ইতযাকে িািা, স্ত্রীর সালথ বমলালমশা িরা।) বিই তামাত্তু বলল। তামাত্তু 

হলজ্ব দুইবার ইহরাম বাাঁধলত হয়, দুইবার খুললত হয়। প্রথমবার উমরার জনয 

কিতীয়বার হলজ্বর জনয। 
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তামাত্তু হজ্বিারীর বেলত্র কনয়ম হললা: মেীনা সফর বশষ িলর হলজ্বর জনয মক্কা 

শরীফ আসা। অথবা প্রথলম মক্কা কেলয় হলজ্বর সব িাজ বশষ িলর মেীনায় যাওয়া। 

কিন্তু আজিাল োলিলওয়ালারা নতুন এিকি পদ্ধকত আকবষ্কার িলরলছ, তাহললা, 

প্রথলম মক্কা শরীফ কেলয় উমরা িলর ২/৪ কেন বথলি তারপর মেীনা িলল যাওয়া। 

বসখালন আিকেন বথলি হলজ্বর পূলবত মক্কা কফলর আসা। এই সূরলত তামাত্তুিারীর 

তামাত্তু হলব কিনা বস কবষলয় ফুিাহালের মতকবলরাধ রলয়লছ। ইমাম আবূ হানীফা 

(রাহ..) এর মলত এই সূরলত তামাত্তু বাকতল হলব না। আর ইমাম আবূ ইউসুফ ও 

ইমাম মুহাম্মাে (রাহ..) এর মলত এই সূরলত তামাত্তু বাকতল হলয় যালব। তলব 

মেীনা বথলি কফরার সময় আবার নতুন িলর তামাত্তু বা কিরান িরার সুলযাে 

থািলব। আর ইমাম আবূ হানীফা রাহ.. এর মলত বযলহতু এই সূরলত তামাত্তু বাকতল 

হলব না, তাই মেীনা বথলি শুধু হলজ্বর কনয়লতই মক্কায় কফরলব। (ইমোদুল আহিাম 

২/১৮১)  

বযলহতু এই সূরতিা মতকবলরাধপূণত, তাই োলিলওয়ালালেরলি অনুলরাধ িলর এই 

সূরত বথলি ববাঁলি থািা িাললা। 

৩. ইফরাে: ইফরাে হলজ্বর ফযীলত কিরান ও তামাত্তুর তুলনায় িম। হলজ্ব  

ইফরাে অথত শুধু হজ্ব িরা। মীিাত বথলি শুধু হলজ্বর ইহরাম ববাঁলধ মক্কায় বপৌাঁলছ 

এিকি তাওয়াফ িরলব (তাওয়ালফ িুেূম যা সুন্নাত)। এরপর হলজ্বর িাযতক্রম বশষ 

হওয়া পযতন্ত ইহরাম অবস্থায় থািলব। এ হলজ্ব ১০ই কজলহলজ্বর পূলবত বিালনা উমরা 

বনই। উমরা িরলত িাইলল হলজ্বর িাযতাকে বশষ িরার পলর (১৩ই কযলহলজ্বর পর) 

িরলত পারলব। তলব ১৩ তাকরলখর পর উমরা িরলল ঐ উমরার িারা এই হজ্ব 

তামাত্তু বা কিরান হলব না। িারণ তামাত্তু বা কিরান হওয়ার জনয হলজ্বর আলে উমরা 

িরা শতত। (রদ্দুল মুহতার ৩/৬৩১রশীকেয়া, মানাকসি ৭৪) 

হলজ্ব তামাত্তরু বযাখযা 

বযলহতু আমালের বেলশর অকধিাংশ বলাি তামাত্তু হজ্ব িলর, তাই কনলে তার বযাখযা 

বেওয়া হললা। হলজ্ব তামাত্তুর জনয প্রথলম শুধু উমরার ইহরাম বাাঁধলত হয়। উমরা 

আোলয়র পর হালাল অবস্থায় বথলি হলজ্বর সময় এলল হলজ্বর ইহরাম বাাঁধলত হয়। 

ইহরালমর প্রস্তুকত 

* ইহরালমর প্রস্তুকতর কনয়লত প্রথলম সুন্নত তরীিায় বমাি, নখ এবং শরীলরর 

অকতকরি পশম বিলি কনলবন।  

* সফলর ববর হওয়ার আলে ইহরালমর কনয়লত বোসল িলর কনলবন। বোসল সম্ভব 

না হলল শুধু উযূ িরললও িললব। 

* বোসললর পর পুরুষেণ ইহরালমর িাপে পরলব। বমািা এিিা িাপে লুকঙ্গর মত 

পরলব, আর এিিা িাপে িােলরর মত োলয় কেলব। পকরধালনর িাপেকি বযলহতু 
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বসলাইকবহীন তাই সতর বযন খুলল না যায় বসকেলি খুব বখয়াল রাখলব। ইহরালমর 

িাপে বসফকিকপন কেলয় আিিালব না। 

* পুরুষেণ শরীলর আতর লাোলব। ইহরালমর িাপলে নয়।   

ইহরাম বাাঁধার স্থান: যারা বাংলালেশ বথলি সরাসকর মেীনায় যালব, তারা মেীনা 

বথলি মক্কা যাওয়ার পলথ জুলহুলাইফা নামি স্থালন ইহরাম বাাঁধলব। জুলহুলাইফা 

মেীনা শহর বথলি ছয় মাইল েকেলণ। কিন্তু যারা বাংলালেশ বথলি সরাসকর মক্কা 

যালব, তালের জনয ঢািা বথলিই (বাসা বা কবমানবন্দর বথলি অথবা কবমান যকে 

পলথ কবরকত বেয় বসখান বথলি ) ইহরাম ববাঁলধ বনওয়া িাললা। মলন রাখলত হলব 

ইহরালমর িাপে বযন লালেলজ না যায়, ইহরালমর িাপে থািলব হাত বযালে। 

ইোকনং বযলহতু কবমালনর কশকডউল কিি থালি না, আবার অলনলির ফ্লাইিও বাকতল 

হলয় যায়, তাই বাসায় ইহরাম না বাাঁধাই িাল। তলব ইহরালমর িাপে বলয় বনয়ার 

বিলয় িাললা হল, বাকে বথলিই ইহরালমর িাপে পলর বনওয়া। কিন্তু তখন ইহরাম 

বাাঁধলব না। অথতাৎ উমরা বা হলজ্বর কনয়ত িলর তালকবয়া পেলব না।  

মলন রাখলত হলব, কনয়ত ও তালকবয়া পো ছাো শুধু ইহরালমর িাপে পরলল 

ইহরাম বাাঁধা হয় না। বতমকন মাথা না মুকেলয় শুধু ইহরালমর িাপে খুললল ইহরাম 

িঙ্গ হয় না। 

ইহরাম বাাঁধার পদ্ধকত: যারা সরাসকর মক্কায় যালব, তারা হজ্ব িযাম্প বা কবমানবন্দর 

কেলয় ফ্লাইি কনকিত হলল, ওলয়কিং রুলম বলস থািার ফাাঁলি বাথরুলম কেলয়, উযূ 

িলর েকেণ পালশর নামায ঘলর কেলয়, মািরূহ ওয়াি না হওয়ার শলতত িুকপ মাথায় 

কেলয় বা মাথা বঢলি সম্ভব হলল দুই রািা’আত নামায পলে কনলব। ইহরালমর 

উলদ্দলশয এই দুই রািা’আত নামায পো মুোহাব। প্রথম রািা` আলত সূরা 

িাকফরুন ও কিতীয় রািা` আলত সূরা ইখলাস পো উত্তম। অনয বিালনা সূরা 

পেললও িললব। মািরূহ ওয়াি হওয়া কিংবা অনয বিালনা িারলণ এই নামায 

পেলত না পরললও বিালনা সমসযা বনই। এরপর মাথার িুকপ খুলল বফললব। অত:পর  

কবমালন উলি শান্ত হলয় বলস উমরার কনয়ত িলর তালকবয়া পেললই ইহরাম বাাঁধা 

হলয় যালব। তামাত্তু হজ্বিারী বযলহতু প্রথলম উমরা িরলব, তাই প্রথমবার ইহরাম 

বাাঁধার সময় শুধু উমরার কনয়ত িরলব। 

উমরার ইহরালমর কনয়ত :  

هم إىن أريد العمرة فيسرها ىل وتقبلها مىنالل  
‘বহ আল্লাহ! আকম আপনার সন্তুকষ্টর জনয উমরার কনয়ত িরকছ। আমার জনয  তা 

সহজ িলর কেন এবং আমার পে বথলি িবূল িলর কনন।’ কনয়ত আরবীলত িরা 

জরুরী নয়। 
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তালকবয়া: কনয়লতর পর তালকবয়া পেলব। পুরুষেণ উচ্চ িলে পেলব। যখনই 

তালকবয়া পেলব কতনবার পো এবং তালকবয়ার িার বািয িার শ্বালস পো মুোহাব। 

(রদ্দলু মুহতার ৩/৪৯২ যািাকরয়া)  

তালকবয়ার িার বািয িার শ্বালস এিালব পেলব: 

لبيك اللهم لبيك   ---১    

لبيك لك الشريك لبيك    ---২  

والملك لك النعمة و الحمد ان    ---৩  

لك الشريك    ---৪  

মকহলালের ইহরাম: ইহরালমর প্রস্তুকতর জনয পুরুষরা যা যা  িলর মকহলারাও 

বসগুললা িরলব। পাথতিয শুধু এতিুিু বয, বোসললর পর মকহলারা কনলজলের 

স্বািাকবি িাপে তথা কঢললঢালা ফুল হাতার িাকমজ ও বসললায়ার পরলব। এরপর 

এমন ববারিা পরলব যা বিহারা আবৃত িলর । িারণ, পরপুরুলষর সামলন বিহারা 

বখালা রাখা হারাম। (লয-সব মকহলা বিহারা বখালা রাখলব এবং বয-সব পুরুষ 

ইোিৃত তালের কেলি তািালব, তালের গুনাহ হলব। ফলল তালের ‘হলজ্ব মাবরূর’ 

নসীব হলব না।) কিন্তু বখয়াল রাখলত হলব মুখ ঢািার জনয বয বনিাব পরা হলব, তা 

বযন বিহারায় বললে না থালি। বসজনয আমালের বেলশ- বাইতুল মুিাররমসহ 

আলরা অলনি জায়োয় িযালপর মত এিিা কজকনষ পাওয়া যায়, কিন্তু িযালপর 

সামলনর অংশ যত লিা তলতা লিা নয় বরং এি বেে ইকঞ্চর মত লিা হলব, বেখলত 

অলনিিা ২/৩ তাকরলখর িাাঁলের মত বসিা পলর তার উপর কেলয় বনিাব পরলব। 

তাহলল পেতাও হলয় যালব আবার বনিাব বিহারার সালথ বললেও থািলব না। 

মকহলারা হজ্ব বা উমরার কনয়লতর পলর তালকবয়া পুরুষলের মতই কতনবার পেলব, 

তলব উচ্চ স্বলর  নয়, কনে স্বলর। মকহলারা হালয়য-বনফাস অবস্থায়ও ইহরাম বাাঁধলত 

পারলব। তলব তখন পকরেন্নতা অজতলনর জনয বোসল িরা িাললা। (মানাকসলি বমাল্লা 

আলী িারী পৃ.৯০) 

কব.দ্র. অলনলি মলন িলর বয, ইহরাম অবস্থায় বমলয়লের বিহারা বখালা রাখলত হয়। 

এিা মারাত্মি িুল। এি ফরয আোয় িরলত কেলয় আলরি ফরয তরি িরার 

শাকমল। তাই আমরা বযিালব বিহারা ঢািার িথা বললকছ বসিালব ঢািলত হলব। 

অনযথায় গুনাহ হলব। 

নাবালললের ইহরাম: নাবাললে বাচ্চা বুকদ্ধমান হলল কনলজর ইহরাম কনলজই বাাঁধলব 

এবং হজ্ব ও উমরার যাবতীয় িাজ কনলজই িরলব। বিালনা ওযর ছাো তার পে 

বথলি অনয বিউ ইহরাম বাাঁধলল বা তার হলজ্বর িাজ অনয বিউ িলর কেলল সহীহ 

হলব না। নাবাললে বাচ্চা যকে বুকদ্ধমান না হয় তাহলল তার পে বথলি তার 

অকিিাবি ইহরাম বাাঁধলব। তার কনলজর ইহরাম বাাঁধা ধততবয হলব না। তলব নাবাললে 
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বাচ্চা যকে ইহরাম বাাঁধা ছাোই কপতা-মাতা বা অনয িালরা সালথ হলজ্বর সফলর যায় 

তাহললও তালত বিালনা গুনাহ হলব না। (রদ্দুল মুহতার ৩/৫৩৫-৩৬ রশীকেয়া) 

ববাবার ইহরাম: ববাবা বযকির ইহরাম বাাঁধার জনয তালকবয়া পেলত হলব না। তার 

জনয হলজ্বর কনয়তই ইহরাম বলল েণয হলব। (রদ্দুল মুহতার ২/১৮১-৮২ যািাকরয়া) 

ববহুশ বযকির ইহরাম: হজ্ব বা উমরার সফলর ববর হলয় ইহরাম বাাঁধার আলেই যকে 

বিউ ববহুশ হলয় যায়, আর মীিাত অকতক্রম িরার আলে হুশ বফরার সম্ভাবনা 

বেখা না যায়, তাহলল তার সঙ্গীলের মধয বথলি বিউ কনলজর ইহরাম বাাঁধার সময় 

বা কনলজর ইহরাম বাাঁধার পলর ঐ ববহুশ সঙ্গীর পে বথলিও ইহরালমর কনয়ত িলর 

কনলব। এর িারা তারও ইহরাম বাাঁধা হলয় যালব। (রদ্দুল মুহতার ৩/৫৪৮-৪৯ যািাকরয়া)  

অকিজ্ঞতা: অলনিলি বেখা যায় িুলল বা না বুলি ইহরালমর িাপে বে বযাে বা 

লালেলজ কেলয় বেয় যা কবমালনর মাল ঘলর রাখা হয়। ইহরালমর িাপে সালথ না 

থািায় তারা কবমানবন্দলর বা মীিাত অকতক্রম িরার আলে ইহরাম বাাঁলধ না। ফলল 

তালের উপর েম ওয়াকজব হলয় যায়। তারা মলন িলর ইহরালমর িাপে ছাো 

ইহরাম বাাঁধা যায় না, অথি ইহরাম সহীহ হওয়ার জনয ইহরালমর িাপে পকরধান 

িরা বিালনা শতত নয়। অতএব যারা এধরলনর সমসযায় পেলব, তারা সাধারণ 

িাপে পকরকহত অবস্থায় কবমান মীিাত অকতক্রম িরার বঘাষণা বেয়ার সময় 

উমরার কনয়ত িলর তালকবয়া পলে কনলব। এর িারাই ইহরাম হলয় যালব। িারণ 

মূলত কনয়ত িলর  

তালকবয়া পোর নামই ইহরাম। তারপর বজদ্দা কবমানবন্দলর সামান হালত পাওয়ার 

পর সাধারণ বপাশাি খুলল ইহরালমর বলবাস পলর কনলব। ইহরাম বাাঁধার পর বার 

ঘণ্টার িম সময় সাধারণ িাপলে থািলল েম ওয়াকজব হয় না (রদ্দুল মহুতার 

৩/৫৭৭যািাকরয়া) 

ঢািা বথলি সরাসকর মক্কাোমী হাজীলের  কবমান সাধারণত কজদ্দায় অবতরলণর ২০-

২৫ কম. আলে মীিাত অকতক্রম িলর থালি। অলনি কবমালন বঘাষণাও িরা হয় বয, 

কবমান আর েশকমকনি পর মীিাত অকতক্রম িরলব। এিাই ইহরাম ছাো মীিাত 

অকতক্রম িরার েম বথলি বাাঁিার বশষ সময়। তখনও যকে বিউ ইহরাম ববাঁলধ বনয় 

তাহলল তালি েম কেলত হলব না। 

ইহরাম বাাঁধার পর দু’কি িাজ 

১.ববকশ ববকশ তালকবয়া পো। বয বিালনা স্থান ও অবস্থার পকরবততলন তালকবয়া পো 

সুন্নাত। বযমন:  ঘলর-বাইলর, পলথঘালি, বালস, কবমালন, এমকনিালব প্রলতযি 

নামালযর পলর, উপলর উিার সময়, কনলি নামার সময়, ঘুমালনার আলে ও পলর। 

বমািিথা সব জায়োয় তালকবয়া পেলত থািা, এমনকি িালরা সালথ সাোৎ হলল 

আলে তালকবয়া পো তারপর সালাম বেওয়া। রদ্দুল মুহতার ৩/৪৯২ যািাকরয়া 
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* প্রলতযলি আলাো আলাোিালব তালকবয়া পেলব। মুআকল্লম বা অনয িালরা সালথ 

তাল কমকললয় পেলব না। রদ্দুল মুহতার ৩/৫০২ যািাকরয়া 

* যখনই তালকবয়া পো হলব এি সালথ কতনবার পো মুোহাব। মানাকসি১০২-৩ 

২. ইহরাম অবস্থায় কনকষদ্ধ িাজসমূহ বথলি ববাঁলি থািা। 

ইহরাম অবস্থায় কনকষদ্ধ িালজর বণতনা : কনকষদ্ধ িাজসমূহ িলয়ি িালে কবিি। 

বযমনিঃ 

১. আল্লাহর হুিুলমর সালথ সম্পৃি। বযমন : বিালনা প্রিালরর গুনাহ  িরা। 

২. শরীর ও িাপলের সালথ সমৃ্পি। বযমন : ি. পুরুষলের জনয মাথা, বিহারা, 

পালয়র পাতা বঢলি রাখা। তাই এমন জুতা পরলত পারলব না যা িারা পালয়র পাতা 

বঢলি যায়।  মকহলারা মাথা, বিহারা বঢলি রাখলব কিন্তু বনিাব যালত বিহারায় বললে 

না থালি বসকেলি বখয়াল রাখলত হলব। খ. িুল, বমাি, নখ ইতযাকে িািা। ে. 

বোসললর সময় ইোিৃত শরীলরর ময়লা পকরষ্কার িরা। ঘ. িাপে বা শরীলর 

বিালনা প্রিার সুেকন্ধ বযবহার  িরা, তাই আতর, বসন্ট, সুেকন্ধযুি বতল, সাবান, 

বসালনা, পাউডার ইতযাকে বিালনা কিছুই বযবহার িরা যালব না। এমনকি পালনর 

সালথ সুেকন্ধ জেতা খাওয়াও মািরূহ। বমলহকেও বখাশবুর অন্তিুতি তাই পুরুষ-মকহলা 

বিউই বমলহকে বযবহার িরলত পারলব না। ঙ. পুরুষলের জনয শরীলরর বয বিালনা 

অলঙ্গর েিলন বসলাই িরা িাপে পরা যথা : পাঞ্জাকব, বসললায়ার, বজাব্বা, শািত, 

বেকঞ্জ, বসালয়িার, বিািত, জাকঙ্গয়া, বমাজা ইতযাকে। (মানাকসলি বমাল্লা আলী িারী পৃ.১১৭) 

উলল্লখয, যকেও বসলাইকবহীন লুকঙ্গ পরা উত্তম কিন্তু বসলাই িরা লুকঙ্গ পরাও জাকয়য 

আলছ। কবলশষত এমন বলয়াবৃদ্ধ হাজী যার সতর খুলল যাওয়ার ববশ আশংিা আলছ, 

তার জনয বসলাই িরা লুকঙ্গ পরাই উত্তম। (আদ্দুররুল মুখতার ২/৪৮৯, আহিালম হজ্ব পৃ. ৩৪) 

৩. স্ত্রীর সালথ সমৃ্পি। বযমন : স্ত্রীর সালথ বযৌন-উলত্তজি বিালনা িথাবাততা বলা। 

স্ত্রীর সালথ অন্তরঙ্গ মুহূলততর বিালনা িাজ িরা। তলব স্ত্রীর পালশ বসা বা িলািললর 

সময় স্ত্রীর হাত ধরলত বিালনা সমসযা বনই। কিন্তু স্ত্রীর সালথ এিই কবছানায় বশায়া 

বা ঘুমালনা উকিত নয়। (মানাকসি প.ৃ ১১৯) 

৪. সাথীলের সালথ সমৃ্পি। বযমন : সাথীর সালথ কিংবা অনয বয বিালনা মানুলষর 

সালথ িেো িরা। িালরা বিালনা কজকনষ না বলল বনওয়া। (হলজ্বর সফলর যথাসম্ভব 

অনযলি কনলজর উপর প্রধানয বেওয়ার বিষ্টা িরা।) (মানাকসি পৃ.১১৭) 

উলল্লখয, বিালনা পকতত কজকনষ ধরলব না। পকতত কজকনষ ধরলল বা উিালল বিার 

সাবযে হলয় বজলল যাওয়ার আশংিা রলয়লছ। তলব হযাাঁ, পকতত কজকনলষর মাকলিলি 

বলা বযলত পালর বয, আপনার সামান উকিলয় বনলব। 

৫.প্রাণীর সালথ সমৃ্পি। বযমন : বনয পশু কশিার িরা বা বিালনা কশিারীলি 

সাহাযয িরা। উিুন মারা এবং মারলত সাহাযয িরা । (মানাকসি প.ৃ ১১৯) 
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ইহরাম অবস্থায় বয-সব িাজ িরা যায় : 

* ইহরাম অবস্থায় মাথা ও মুখ বযতীত সমূ্পণত শরীর িাাঁথা, িিল, িাের  ইতযাকে 

কেলয় ঢািা। মাথা ও োল বাকললশ বরলখ বশায়া। তলব সমূ্পণত বিহারা বাকললশ বরলখ 

উপুে হলয় বশায়া যালব না। (মানাকসি পৃ.১২৩) 

* ইহরাম অবস্থায় ইহরালমর িাপে ময়লা বা নাপাি না হললও পকরবততন িরা। 

অলনলি মলন িলর ইহরালমর িাের খুলললই ইহরাম খুলল যায়। এিথা কিি নয়। 

হলি বা তািসীর তথা িুল মেুালনা বা বছাি িরার আে পযতন্ত ইহরাম খুললব না। 

(মানাকসি পৃ.৯৮) 

*  ইহরালমর িাপে কছাঁলে বেলল বসলাই িলর পরা। (মানাকসি পৃ. ৯৮) 

* সুেকন্ধযুি সাবান বযবহার না িলর বোসল িরা । তলব ইোিৃত শরীলরর ময়লা 

উিালনা যালব না। (মানাকসি পৃ. ১২০) 

* সুঘ্রাণযুি ফল-মুল খাওয়া যালব। তলব ইোিৃত ফল বা ফুললর ঘ্রাণ কনলব না। 

(মানাকসি পৃ. ১২১,১২৪) 

* ঘ্রাণমুি কলপলজল, িযাসকলন বিিাবশত বযবহার িরা । (কিতাবুল মাসাইল ৩/১৬২) 

* বসলাইযুি ববল্ট, বযাে ইতযাকে বযবহার িরা । (মানাকসি পৃ.১২২) 

* মাথা ও বিহারা না ঢািার শলতত িান ঢািা। (বততমালন িান ঢািার জনয 

ইয়ারলফান আিৃকতর বয বস্তু পাওয়া যালে তা ইহরাম অবস্থায় বযবহার িরা যালব।) 

(কিতাবুল মাসাইল ৩/১৩৮) 

* ইহরাম অবস্থায় েৃহপাকলত পশু  বযমন : হাাঁস-মুরকে, েরু-ছােল ইতযাকে জবাই 

িরা এবং মাছ কশিার িরা । (মানাকসি পৃ.১১৯) 

* ইহরাম অবস্থায় মশা-মাকছ, সাপ-কবেু, কপাঁপো, বপািা-মািে, কহংস্র জালনায়ার 

মারা। কপাঁপো িষ্টোয়ি না হলল মারা যালব না। (মানাকসি প ৃ১২৫, ফাতাওয়া কহকন্দয়া 

১/২৫২) 

* োাঁত উিালনা। বফাাঁো, কবকি ইতযাকে োলা, িাঙ্গা নখ বিলি বফলা, ব্রাশ িরাও 

যালব তলব সুেকন্ধ বপস্ট বযাবহার িরা যালব না। (মানাকসি পৃ.১২২) 

* ইহরাম অবস্থায় িশমা, ঘকে, আংকি, মাফলার বযবহার িরলত বিালনা অসুকবধা 

বনই। (আদ্দুররুল মুখতার ২/৪৮৯) 

মকহলালের কবলশষ কিছ ুমাসাইল : 

* মকহলারা পালয়র পাতা বঢলি বফলল, এমন জুতা, হাত ও পালয়র বমাজা, জাকঙ্গয়া-

বপকন্ট ইতযাকে পরলত পারলব। মানাকসি পৃ. ১১৫ 
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* মাকসি বা সন্তান প্রসলবাত্তর স্রাব িলািালীনও ইহরাম বাাঁধলত পারলব। তাওয়াফ, 

নামায, িুরআন কতলাওয়াত ও মসকজলে প্রলবশ বযতীত ঐ অবস্থায় হলজ্বর অনযানয 

সব িাজই িরলত পারলব। মানাকসি পৃ.৯০ 

* স্বণত ও অনযানয অলংিার পরলত পারলব। তলব ইহরাম অবস্থায় অলংিার না 

পরাই িাললা। মানাকসি পৃ.১১৬  

* ইহরাম অবস্থায় িুলল বতল বেওয়া, কসাঁকথ িরা কনলষধ। িুল ববাঁলধ রাখলত পারলব। 

তলব িুল না আাঁিোলনার িারলণ যকে খুব ববকশ সমসযা হয়, িুলল জি বললে যাওয়ার 

উপক্রম হয়, তাহলল সাজসজ্জার কনয়ত ছাো প্রলয়াজন অনুযায়ী বে োাঁলতর কিরুকন 

িারা িুল আাঁিোলনা যালব। মানাকসি পৃ.১২৪, গুনইয়াতুন নাকসি পৃ. ৮৯-৯০ 

* িাললা ববারিা বযবহার িরলত পারলব। অলনলি সাো ববারিা বযবহার জরুরী 

মলন িলর। এধারণা বমালিও কিি নয়। মানাকসি পৃ.১১৫ 

* বমলহকে, কলপকস্টি ঘ্রাণমুি হললও বযবহার িরা যালব না। গুনইয়াতুন নাকসি পৃ.৯০ 

* মক্কায় অবস্থানিালল মকহলারা হলজ্বর ইহরাম বাসালতই বাাঁধলব। মকহলালের 

ইহরালমর জনয মসকজলে হারালম যাওয়ার প্রলয়াজন বনই। মানাকসি পৃ. ১১৫ 

* িুল বধায়ার জনয সুেকন্ধ শযামু্প বযাবহার িরা যালব না। বততমান বাজালরর সব 

শযাম্পুই সুেকন্ধযুি তাই ইহরাম অবস্থায় শযামু্প বযবহার বথলি কবরত থািলত হলব। 

কিতাবুল মাসাইল ৩/১৬৩ 

ইহরালমর িাপলের ফায়ো:  

১. ইহরালমর িাপলের প্রথম ফায়ো হল এ িাপে পলর বাকহযিিালব কনলজলি 

আল্লাহ তা‘আলার  পােল প্রমাণ িরা যায়। 

২. কিতীয় ফায়ো হল, আমরা বাকে-োকে, ধন-সম্পেলি কনলজর সম্পে মলন িকর। 

মলন িকর এ সবই আমার। অথি বােলব এই সম্পলের সামানযই আমার। বাকি 

সবই কবকব বাচ্চার। আকম শুধু দুকি িােলরর মাকলি। িারণ বশষ পযতন্ত দু‘কি িােরই 

আমার সালথ যালব। আর যা কিছু আমার বলল োকব িরকছ তার কিছুই আমার সালথ 

যালব না। মানুষ যখন মৃতুয শযযায় শাকয়ত হয়, তখনই তার সম্পলের দুই তৃতীয়াংশ 

হাত ছাো হলয় যায়। তখন বিালনা োন সেিার ওসীয়ত িরলল তা শুধু এি 

তৃতীয়াংলশর মলধযই িাযতির হয়। আর মৃতুযর পর বতা এই এি িােও বশষ হলয় 

যায়। তাহলল বিন আমরা ধন-সম্পে অজতলনর জনয জীবন বশষ িলর বফকল? 

ইহরালমর িাপলের মাধযলম আল্লাহ তা‘আলা আমালেরলি এই কশো কেলেন বয, 

বতামার সম্পে পাহােসম হললও দু‘কি িােরই বতামার বশষ সিল হলব। তাই িবলর 

সালথ বনয়ার জনয আসল সম্পলের বজাোে ির। আর এই সাো িাের পরা বযন 
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মৃতুযর সালজ সকজ্জত হওয়া। তাই মৃতুযর জনয এখনই প্রস্তুত হও। অকিলরই এিকেন 

সাো িাের পকরলয় বতামার আত্মীয় স্বজন বতামালি অন্ধিার িবলর বরলখ আসলব।  

ইহরাম বাাঁধার হলজ্ব পর বযলত না পরলল িরণীয়: হজ্ব বা উমরার ইহরাম বাাঁধার পর 

বযলিালনা িারণবশত মক্কায় বযলত না পারলল ইহরাম অবস্থায় থািলব এবং ইহরাম 

অবস্থার কনলষধাজ্ঞাসমূহও বমলন িললব। অতিঃপর যখন যাওয়া সম্ভব হয় তখন কেলয় 

হজ্ব বা উমরা আোয় িলর ইহরাম বথলি মুি হলব। কিন্তু েীঘত সময় ইহরাম 

অবস্থায় থািা যকে িষ্টির হয়, তাহলল িালরা মাধযলম মক্কায় হারালমর সীমানার 

কিতর উমরা ও ইফরাে হলজ্বর ইহরাম বথলি মুি হওয়ার জনয এিকি বিরী বা 

দুিা জবাই িরালব। আর কিরান হলজ্বর ইহরাম বথলি মুি হওয়ার জনয দুইকি 

বিরী বা দুিা জবাই িরালত হলব।  বিরী বা দুিা জবাই হওয়ার পরই হালাল হলয় 

যালব তথা ইহরামমিু হলয় যালব। তলব জবাই এর পর হলি বা তািসীর তথা িুল 

মুোলনা বা বছাি িলর বনওয়া উত্তম। অতিঃপর বয বযকি উমরার ইহরাম বথলি 

হালাল হলব বস পরবততীলত এিকি উমরা িাযা িলর কনলব। আর ইফরাে হলজ্বর 

ইহরাম বথলি হালাল হলল এিকি উমরা ও এিকি হজ্ব িাযা িরলত হলব। কিরান  

হলজ্ব ইহরাম বথলি হালাল হলল, দুইকি উমরা ও এিকি হজ্ব িরলত হলব। তলব যকে 

ঐ বছরই হজ্ব িরা সম্ভব হয়, তাহলল অকতকরি উমরাকি িরলত হলব না। (মানাকসলি 

বমাল্লা আলী িারী পৃ.৪১৭-২৭) 

ইহরাম অবস্থায় মতৃযু হলল িরণীয়: বিউ যকে ইহরাম অবস্থায় মৃতুয বরণ িলর 

তাহলল তালি সাধারণ মাইলয়যলতর মলতাই বোসল িরালত হলব এবং িাফন-োফন 

িরলত হলব। তার বিহারাও ঢািা যালব এবং আতর ও িপূতরও বযবহার িরা যালব। 

রদ্দুল মুহতার ২/৪৮৮ 

* বয বছর হজ্ব ফরয হলয়কছল বসই বছর ইহরাম অবস্থায় মারা বেলল ঐ বযকির 

ওয়াকরশলের জনয ঐ হলজ্বর বেলী িরালনা জরুরী নয়। আর যকে ঐ বছর ইহরাম 

না ববাঁলধ থালি বরং পরবততী বিালনা বছর ইহরাম ববাঁলধ থালি এবং উিূলফ 

আরাফার আলে মারা যায় তাহলল তার পে বথলি তার বেশ বথলি বেলী হজ্ব 

িরালনা জরুরী। আর উিূলফ আরাফার পলর মারা বেলল বেলী হজ্ব িরালত হলব না। 

আহসানলু ফাতাওয়া ৪/৫২২ 

অকিজ্ঞতা :  

১. মলন রাখলত হলব বয, কবমালনর মলধয এবং  লালেজ হালত পাওয়ার আে পযতন্ত 

বয-সব কজকনষ প্রলয়াজন হলব (লযমন : োমছা, জায়নামায, ঔষধ, কিছু শুিনা 

খাবার ইতযাকে) বসগুললা কনলজর সালথ রাখলব অথতাৎ হাতবযালে রাখলব। যালত পলথ 

বিালনা অসুকবধা না হয়। 
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 ২. কজদ্দায় বপৌাঁছার পর প্রথলম ইকমলগ্রশন পার হলত হয়। ইকমলগ্রশলনর পর সামানয 

সামলন এগুললই সামানপত্র বুলি বনওয়ার স্থান। িতৃতপে কবমান বথলি লালেজ 

নাকমলয় বসখালন জমা িরলত থালি। বসখান বথলি কনলজর লালেজ বুলি কনলত হলব।  

তারপর এিিু সামলন অগ্রসর হললই িাস্টম বিিইন, বসখালন বমকশলন বিি 

িরালনার পর েরজার িালছ বেলল িুকলরা লালেজ তালের োকেলত তুলল কনলব। 

অপরকেলি মুআকল্ললমর বলালিরা পাসলপালিত বাস ভ্রমলণর কিকিি লাকেলয় কেলব। 

িািা পয়সা কিকিি ইতযাকে কনলজর েলায় িুলালনা বযালে রাখলবন। এ পযতন্ত 

কবমানবন্দলরর িাজ বশষ।  

এখন বালস িলে েন্তবযস্থলল যাওয়ার জনয আপনালি পালয় বহাঁলি সামানয েূলর 

বাংলালেশ হজ্বকমশলনর স্থালন (েরজা বথলি ববর হলয় ডান কেলি) বপৌাঁছলত হলব 

এবং িুকলরা মাল আনার পর কনলজর লালেজ বুলি কনলত হলব। তারপর বালস উিার 

আে পযতন্ত কনলজর বেলশর জনয কনধতাকরত স্থালন অলপো িরলত হলব। কবশাল 

তাবুসেৃশ অলপোর ঐ জায়োলি হজ্ব িযাম্প বলল। বসখালন উযূ ইকেঞ্জা ও 

নামালযর সুবযবস্থা আলছ আলশ-পালশ বসৌকের কবকিন্ন বমাবাইল বিাম্পাকনর সীম 

পাওয়া যায় এবং প্রলতযিকি সীলম মূললযর সমপকরমাণ ‘ফ্রী’ িথা বলার সুলযাে 

থালি। বসখালন কবকিন্ন রিলমর খাবারও পাওয়া যায়। 

৩. ইকমলগ্রশন বথলি কনলয় বালস উিা পযতন্ত েীঘত সময় অলপো িরলত হলত পালর। 

এ িারলণ বিউ বযন অধধযত না হয়। প্রলতযলির কিন্তা িরা েরিার কবমান আকবস্কার 

হওয়ার আলে মানুষ িত িষ্ট িলর হজ্ব িরত। হলজ্বর সফলর িলয়ি মাস সময় 

বললে বযত। পলথ হাজালরা বালা-মুসীবত ও কবপে-আপলের সমু্মখীন হলত হত। 

আর এখন আল্লাহ তা‘আলা িলতা সহজ িলর কেলয়লছন। মাত্র িলয়ি ঘণ্টার মলধয 

হজ্ব যাত্রী সুেূর বাংলালেশ বথলি মক্কায় বপৌাঁলছ যালে। এরপর সামানয বেকরর 

িারলণ অধধযত হওয়া বমালিই সালজ না। অলপোর সমলয় অধধযত না হলয় কযকির 

আযিার িরলত থািলব। ইহরালমর অবস্থায় থািলল ববকশ-ববকশ তালকবয়া পেলত 

থািলব, তলব তালকবয়া েলবদ্ধিালব পো কিি নয়।  

৪. বালস উিার পূলবত লাইলন োাঁোলত হয়। মুআকল্ললমর বলালিরা বার বার বলাি 

সংখযা গুলন এবং পাসলপািত কনলয় বনয়। এরপর বেলশ বফরার জনয বজদ্দায় আসা 

পযতন্ত পাসলপািত বমাআলল্লম এর বলািলের িালছ থালি। আর বাস ভ্রমলণর সময় 

পাসলপািত ড্রাইিালরর োকয়লে থালি। হজ্ব বশলষ যখন বেলশ বফরার জনয বজদ্দায় 

বপৌাঁলছ তখন পাসলপািত বফরত বেওয়া হয়। এর আলে পাসলপািত বেওয়া হয় না।  

৫. মক্কায় বপৌাঁছার পর প্রথলম বমাআলল্লম এর অকফলস কনলয় যাওয়া হয়। বসখান 

বথলি কবকিন্ন পকরিয়পত্র বেওয়া হয় যা েলায় িুকললয় রাখলত হয় এবং হালত পরলত 

হয়। এসব পকরিয়পত্র যলের সালথ েলায় িুকললয় রাখলত হলব এবং হালত পরলত 

হলব। এরপর হাজীলেরলি তালের জনয িাোিৃত বাসা বা বহালিলল কনলয় যাওয়া 
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হয়। বাসা বা বহালিলল গ্রুপ কলডার বয িামরা কেলব বসখালন কনলজর কসি কনলব। কসি 

পাওয়ার পর উমরার জনয তাোহুো িরলব না বরং ধীলর সুলস্থ কনলজলি উমরার 

জনয প্রস্তুত িরলব। কিছুেণ কবশ্রাম কনলব। সম্ভব হলল বোসল িরলব। িাপে 

পকরবততন িলর প্রলয়াজলন কিছু বখলয় কনলব। এরপর বখাাঁজ-খবর কনলয় যখন কিে িম 

মলন হলব তখন উমরার কনয়লত বাইতুল্লায় রওনা হলব। 

উমরার আললািনা : 

উমরার হুিমু: যার সামথতয আলছ তার জনয জীবলন িমপলে এিবার উমরা িরা 

সুন্নালত মুআক্কাোহ। অলনলি উমরালি ওয়াকজবও বলললছন। (মানাকসি পৃ.৪৬৩) 

উমরার সময়: উমরার জনয বিালনা কনধতাকরত সময় বনই। বছলরর বযলিালনা সময়ই 

উমরা িরা যায়। তলব ৯ ই কযলহজ্ব বথলি ১৩ ই কযলহজ্ব এর মলধয উমরা িরা 

মািরূহ। িারণ এসময় হলজ্বর িাযতক্রম িললত থালি। (মানাকসি পৃ.৪৬৪) 

উমরার উত্তম সময়: উমরার জনয উত্তম সময় হললা রমযান মাস। হােীস শরীলফ 

বকণতত হলয়লছ, রমযান মালস উমরা িরলল এিকি  হলজ্বর সমপকরমাণ সাওয়াব 

পাওয়া যায়।  অনয এি বণতনায় আলছ, রমযান মালস উমরা িরলল নবীকজ সাল্লাল্লাহু 

আলাইকহ ওয়াসাল্লাম এর সালথ হজ্ব িরার মত ছাওয়াব পাওয়া যায়। (বুখারী হা. নং 

১৭৮২, সহীহ মুসকলম হা.নং ১২৫৬) 

উমরার ফরয দুইকি : ১. ইহরাম বাাঁধা ২. তাওয়াফ িরা।  

উমরার ওয়াকজবও দুইকি : ১. সা’ঈ িরা ২. মাথা মুোলনা বা সমে িুল বছাি িরা। 

উমরার প্রথম ফরয ইহরালমর আললািনা ইকতপূলবত িরা হলয়লছ, তাই এখন শুধু 

কিতীয় ফরয তাওয়ালফর আললািনা িরা হলে। 

তাওয়ালফর প্রস্তুকত: তাওয়ালফর জনয পকবত্রতা জরুরী। সুতরাং উযূ না থািলল উযূ 

িলর বনলব, আর বোসল ফরয হলল বোসল িলর বনলব। মসকজলে হারালম প্রলবলশর 

পূলবতই (বাসায় বা বহালিলল)  উযূ-বোসল বসলর কনলত হলব। িাপে বা শরীলর 

নাপাকি থািলল পাি িলর কনলত হলব। বাকহযি নাপাকিসহ তাওয়াফ িরা মািরূহ। 

মকহলারা হালয়য বনফাস অবস্থায় তাওয়াফ িরলত পারলব না। গুনইয়াতুন নাকসি 

প.ৃ১২২ 

মসকজলে হারাম সংকশ্লষ্ট মাসালয়ল : 

* পকবত্রতা অজতলনর পর প্রথলম মসকজলে হারালম প্রলবশ িরলব। মসকজলে হারালম 

প্রলবলশর সময় মসকজলে প্রলবলশর সুন্নাতগুললা যথা কনয়লম পালন িরলব।  অথতাৎ 

কবসকমল্লাহ বললব, দুরূে শরীফ পেলব, এরপর এই দু’আকি পেলব। 

 اللهم اغفرىل ذنويب وافتح ىل ابواب رحمتك
এই কতনকি দু’আ এিলত্র এিালব পো যায়- 
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رحمتك بسم الله و الصالة والسالم على رسول الله  اللهم اغفرىل ذنويب وافتح ىل ابواب  
তারপর ডান পা মসকজলের সীমানায় রাখলব এবং ই‘কতিালফর কনয়ত িলর 

মসকজলে প্রলবশ িরলব। 

* মসকজলে হারালম প্রলবলশর পর বাইতুল্লাহর উপর নজর পোর সালথ সালথ 

কতনবার ‘আল্লাহু আিবার’ বললব। এরপর এিবার বা কতনবার ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ 

পেলব। অনন্তর কনলজর িাষায় প্রাণ খুলল দু’আ িরলব। এই সময় দু’আ িবূল হয়। 

এই দু’আর সময় হাত না উিালনা িাললা। মানাকসি-১২৮,৫৬৪ 

* মক্কায় অবস্থানিালল মসকজলে হারালমই নামায পোর বিষ্টা িরলব। িারণ 

মসকজলে হারালম নামায পেলল প্রকত রািা’আলত এি লে রািা` আলতর বনকি 

পাওয়া যায়। মাযমাউয যাওয়ালয়ে হা. নং ৫৮৫৮ 

* মসকজলে হারালম বযখালনই নামায পো বহাি নামায অবস্থায় কসনা এলিবালর 

িাবা শরীফ বরাবর থািা জরুরী। িাবা শরীফ বরাবর সীনা না থািলল নামায হলব 

না। বাোলয়উস সানালয় ১/৩১২ 

* মসকজলে হারালম জামা’আলত নামায পোর সময় মকহলার পালশ বা সরাসকর 

মকহলার কপছলন নামায আোয় িরলব না। তলব নামায অবস্থায় যকে বিালনা মকহলা 

পালশ োাঁকেলয় নামালয শরীি হলয় যায়, তাহলল পুরুলষর নামায নষ্ট হলব না। 

* বাইতুল্লাহ শরীলফর কেলি শুধু তাকিলয় থািাও সাওয়ালবর িাজ। তাই ইশি-

মুহাব্বলতর সালথ গুনাহ মালফর আশায় ববকশ-ববকশ তাকিলয় থািনু। 

* মসকজলে প্রলবলশর পর বিালনা প্রলয়াজলন বাইলর বযলত হলল জায়নামায বা অনয 

কিছু বরলখ জায়ো েখল িলর যালব না কিংবা িালরা সাহালযয জায়ো ধলর রাখলব 

না। মানুলষর ঘাে কডকঙলয় সামলন আসারও বিষ্টা িরলব না। বযলিালনািালব অনযলি 

িষ্ট বেওয়া গুনালহর িাজ। এই মহা পকবত্র স্থালন সবধরলনর গুনালহর িাজ বথলি 

ববাঁলি থািা অতযন্ত জরুরী। 

* মসকজলে েল্প িরলব না এবং উচ্চ স্বলর িথাও বললব না। 

তাওয়াফ: মসকজলে হারাম অকতক্রম িরার পর তাওয়ালফর স্থান শুরু হয়। 

তাওয়ালফর স্থানলি মাতাফ  বলল। মাতালফ বপৌাঁলছ তাওয়াফ িরলব। তাওয়াফ শুরু 

িরার আলে ইজকতবা িলর বনলব। বয তাওয়ালফর পর সা’ঈ িরলত হয় (লযমন: 

উমরার তাওয়াফ, তাওয়ালফ িুেূম, তাওয়ালফ কযয়ারাহ) বসই তাওয়ালফর মলধয 

ইজকতবা িরা সুন্নাত। ইজকতবা হল, োলয় জোলনা িাপেকি ডান বেললর কনি কেলয় 

কনলয় বাম িাাঁলধর উপর বরলখ বেওয়া। তথা ডান িাাঁধ বখালা রাখা। সমূ্পণত 

তাওয়ালফ ইজকতবা অবস্থায় থািা সুন্নাত। নফল তাওয়ালফ ইজকতবা বনই। 

ইজকতবার হুিুম পুরুষলের জনয। মকহলালের জনয নয়। (মানাকসি-১৩০) 
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* বয তাওয়ালফর পর সা’ঈ থালি বস তাওয়ালফর মলধয রমলও িরলত হয়। উমরার 

তাওয়ালফর পর বযলহতু সা’ঈ আলছ তাই উমরার তাওয়ালফ রমল িরলত হলব। 

পুরুষলের জনয তাওয়ালফর প্রথম কতন িক্কলর রমল িরা সুন্নালত মুআক্কাোহ। রমল 

হল, িাাঁধ বহকললয় এিিু দ্রুত ও বীরেলপত হাাঁিা। মকহলারা রমল িরলব না। প্রিণ্ড 

কিলের সময় রমল িরার িারা অলনযর িষ্ট হওয়ার আশংিা থািলল রমল বন্ধ 

রাখলব , স্বািাকবিিালব হাাঁিলব। অন্তত প্রথম কতন িক্কলরর মলধয সুলযাে বপলল রমল 

িরলবন। অনযথায় িরলত হলব না। মানাকসি-১৩৩ 

* হলজ্ব তামাত্তুিারীেণ উমরার তাওয়াফ শুরু িরার আলে তালকবয়া পো বন্ধ িলর 

কেলব। পুনরায় হলজ্বর ইহরাম বাাঁধার আলে আর তালকবয়া পোর অনুমকত বনই।  

* তাওয়াফ শুরু িরার আলে হাজলর আসওয়ালের বরাবর োাঁকেলয় তার কেলি সীনা 

ও বিহারা কফকরলয় োাঁোলব। 

অকিজ্ঞতা: কিলের মলধয হাজলর আসওয়াে বরাবর আসলত বপলরলছ কিনা তা বুিার 

সহজ উপায় হল, মসকজলে হারালমর এি কেলি শুধু এিকি কমনার আলছ, বসই 

কমনার বথলি এিিু সামলন অগ্রসর হলব। কিংবা ঐ কেলিই মসকজলে হারালমর 

কিতীয় তলায় সবুজ বাকত জ্বলল থািলত বেখলব, ঐ বাকত  বরাবর োাঁকেলয় 

বাইতুল্লাহমখুী হললই হাজলর আসওয়াে বরাবর হলয় যালব।  

* হাজলর আসওয়াে বরাবর এলস তাওয়ালফর কনয়ত িরলব। অথতাৎ এিালব বললব- 

বহ আল্লাহ! আকম উমরার তাওয়াফ িরকছ। আমার জনয তা সহজ িলর কেন এবং 

িবুল িলর কনন।  

* এরপর নামালয তািবীলর তাহরীমা বলার সময় বযিালব হাত উিালনা হয় বসিালব 

উিয় হালতর তালু হাজলর আসওয়াে ও বাইতুল্লাহর কেলি কফকরলয় বললব 

ـله االالله و لله احلمد، والصالة والسالم على رسول الله بسم الله الله اكرب، الا   

শুধু بسم الله الله اكرب বলললও িললব। (মানাকসি-১৩০)  

আজিাল কিলের িারলণ বযলহতু হাজলর আসওয়ালের িালছ যাওয়া যায় না, 

তাছাো ওখালন বখাশবু লাোলনা থালি তাই ইশারায় হাজলর আসওয়াে িুম ুখাওয়াই 

িাললা। হাজলর আসওয়াে বরাবর োাঁকেলয় উিয় হালতর তালু হাজলর আসওয়ালের 

উপর রাখার মলতা িলর ইশারা িরলব। অত:পর তালুলত শব্দ িরা ছাো িুমু খালব।  

বিউ যকে িখলনা হাজলর আসওয়ােলি সরাসকর িুম ুখাওয়ার সুলযাে পায় তাহলল 

হাজলর আসওয়ালের উপর দুই হাত বরলখ দুই হালতর মালি পাথলরর উপর কন:শলব্দ 

িুম ুখালব। যকে এিালব িুম ুবখলত না পালর তাহলল সম্ভব হলল হাতকেলয় স্পশত িলর 

হালত িমুু খালব। মানাকসি-১৩১ 

* হাজলর আসওয়াে িুিন বশলষ সীনা বসাজা  িলর। িাবা শরীফলি বালম বরলখ 

বীরেলপত হািলত শুরু িরলব। প্রথম কতন িক্কলর রমল িরলব।  
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* বাইতুল্লাহ সংলগ্ন উত্তর কেলি বেয়াললঘরা স্থানলি হাতীম বলল । হাতীম 

বাইতুল্লাহরই অংশ। তাই হাতীলমর বাকহর বথলি তাওয়াফ িরলব। হাতীলমর কিতর 

বথলি তাওয়াফ িরলল তাওয়াফ হলব না।  মানাকসি-১৫৩ 

* তাওয়াফ িরা অবস্থায় বাইতুল্লাহর কেলি সীনা িরা কনলষধ। তখন বিালনা িারলণ 

বাইতুল্লাহর কেলি সীনা কফলর বেলল, যতিুিু স্থান সীনা কফরা অবস্থায় তাওয়াফ িরা 

হলয়লছ ততিুিু স্থান পুনরায় সহীহিালব তাওয়াফ িরলত হলব। রদ্দুল মুহতার ২/৪৯৪ 

* পালয় বহাঁলি তাওয়াফ িরলত অেম বযকি হুইল বিয়ার বা অনয বিালনা বাহলন 

িলে তাওয়াফ িরলত পারলব। মানাকসি-১৫২ 

* তাওয়ালফর সময় ফরয নামায বা জানাযা নামালযর জামা’আত শুরু হলল 

তাওয়াফ স্থকেত িলর জামা’আলত শরীি হলব। নামায বশলষ বযখালন তাওয়াফ 

স্থকেত িরা হলয়কছললা বসখান বথলি তাওয়াফ শুরু িরলব। তলব কবরকতর আলে কতন 

িক্কর বা তার বিলয় িম তাওয়াফ িলর থািলল এই িক্করগুকল না ধলর নতুন িলর 

তাওয়াফ শুরু িরা উত্তম। রদ্দুল মুহতার-২/৪৯৭ 

* তাওয়ালফর সময় বাইতুল্লাহর কেলি ইো িলর তািালনা মািরূহ। আনওয়ালর 

মানালসি পৃ.৩৭৬ 

* সাত িক্কলর এি তাওয়াফ পূণত হয়। এি তাওয়ালফ বস্বোয় সালতর অকধি িক্কর 

বেওয়া কনলষধ। যকে বিউ বস্বোয় সালতর অকধি িক্কর বেয় তাহলল অষ্টম িক্কর 

নতুন তাওয়াফ বলল েণয হলব এবং তালি ঐ অকতকরি িক্করসহ সাত িক্কর পুরা 

িরলত হলব। তলব িুলবশত সালতর অকধি হলয় বেলল অসুকবধা বনই। রদ্দুল মহুতার-

২/৪৯৬ 

* রুিলন ইয়ামানীলত বপৌাঁলছ সম্ভব হলল দুই হাত বা শুধু ডান হাত িারা তা স্পশত 

িরলব। সম্ভব না হলল িরলব না।  রুিলন ইয়ামানীলি ইশারায় স্পশত িরার বিালনা 

কবধান বনই। (হাজলর আসওয়ােলি সামলন কনলয় োাঁোলল বাইতুল্লাহর বাম কেলির 

েকেণ-পকিম বিাণ রুিলন ইয়ামানী। এই বিালণর কনলির কেলির কিছু অংশ িাবা 

শরীলফর বেলাফমুি রাখা হলয়লছ। ) রুিলন ইয়ামানীলি স্পশত িরলত কেলয় যকে 

সীনা বাইতুল্লাহর কেলি কফলর যায় তাহলল ঐ স্থানিুিুর তাওয়াফ পুনরায় িরলত 

হলব। রদ্দুল মুহতার-২/৪৯৮ 

* হাজলর আসওয়াে বথলি শুরু িলর পুনরায় হাজলর আসওয়ালের িালছ বপৌাঁছলল 

এি িক্কর পূণত হলব। হাজলর আসওয়ালের বরাবর বপৌাঁলছ তার  কেলি কফলর োাঁোলব। 

এর পর ‘কবসকমল্লাকহ আল্লাহু আিবার’ বলল সম্ভব হলল সরাসকর অনযথায় ইশারায় 

হাজলর আসওয়ােলি িুম ু খালব। অন্তত বাইতুল্লাহলি বালম বরলখ নতুন িক্কর শুরু 

িরলব। আলের কনয়ম অনুযায়ী িক্কর পুরা িরলব। এিালব সাত িক্কলর এি তাওয়াফ 

হলব। বখয়াল রাখলব, তাওয়ালফর সাত িক্কলর আিবার হাজলর আসওয়াে িুমু বখলত 

হলব। তাওয়াফ শুরু িরার সময় এিবার আর প্রলতযি িক্কর বশলষ এিবার। রদ্দুল 

মহুতার-২/৪৯৮ 
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* তাওয়াফ িরািালীন প্রলয়াজলন পাকন পান িরা যালব। মানাকসি ১৬৪ 

* তাওয়ালফর সময় যকেও িথাবাততা বলা জাকয়য কিন্তু এিান্তই প্রলয়াজন ছাো 

বিালনা িথা বললব না। কযকির ও দু’আর মলধয মশগুল থািলব। তাওয়াফ অবস্থায় 

কিতাব বেলখ বিালনা দু’আ পোর প্রলয়াজন বনই। তাওয়ালফর মলধয এমন বিালনা 

কনকেতষ্ট দু’আ বনই যা না পেলল তাওয়াফ সহীহ হলব না। তাওয়ালফর সময় 

বযলিালনা দু’আ ও কযকির িরা যায়। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বথলি 

তাওয়াফ অবস্থায় দুই স্থালন দু’কি দু’আ পোর িথা বকণতত আলছ। যারা পারলব তারা 

ঐ দুই স্থালন দু’আ দু’কি পেলব। যথা:  

ি. রুিলন ইয়ামানী ও হাজলর আসওয়ালের মধযবততী স্থালন কতকন এই দু’আ 

পেলতন: ربنا اتنا ىف الدنيا حسنة وىف االخرة حسنة وقنا عذاب النار 
অথত: বহ আমালের প্রিু! আপকন আমালের দুকনয়ায় িলযাণ োন িরুন এবং 

আলখরালতও িলযাণ োন িরুন, আর আমালেরলি জাহান্নালমর আযাব বথলি রো 

িরুন। (মসুান্নালফ ইবলন আবী শাইবা হা.নং -৩০২৪৮) 

খ. হাজলর আসওয়াে এবং মািালম ইবরাহীলমর মালি এই দু’আ পেলতন: 

 .اللهم قنعىن مبا رزقتىن و بارك ىل فيه واخلف على كل غائبة ىل خبري
‘বহ আল্লাহ! আপনার প্রেত্ত করকযলি আমায় তুষ্ট রাখুন এবং তালত আমার জনয 

বরিত োন িরুন। আর আমার যাবতীয় অজ্ঞাত কবষয়াকেলত িলযাণ কনকহত রাখুন। 

মসুান্নালফ ইবলন আবী শাইবা হা.নং- ৩০২৪৯ 

অকিজ্ঞতা: এমন কিছু কযকির আলছ বযগুললা তাওয়ালফর সময় আোয় িরলল 

কযকিলরর আমলও হলয় যালব সালথ সালথ িত িক্কর হল এবং এখন িততম িক্কর 

িললছ তাও মলন থািলব ইনশাআল্লাহ। তলব এগুললালি  সুন্নাত মলন িরলব না, শুধু 

ববধ মলন িরলব। কযকিরগুললার কববরণ কনেরূপ: 

১ম িক্কলর  سبحان الله  পেলত থািা। 

২য় িক্কলর  احلمد لله  পেলত থািা। 

৩য় িক্কলর  الاله االالله  পেলত থািা। 

৪থত িক্কলর  الله اكرب  পেলত থািা। 

৫ম িক্কলর   سبحان الله و حبمده سبحان الله العظيم  পেলত থািা। 

৬ষ্ঠ িক্কলর বয বিালনা সহীহ দুরূে শরীফ পেলত থািা। 

৭ম িক্কলর বয বিালনা ইকেেফার পেলত থািা। 

উলল্লখয, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বথলি বকণতত তাওয়াফ অবস্থায় 

পোর  দু’আ দুকি কনকেতষ্ট দুই স্থালন পেলব। আর অনযানয স্থালন এই কযকিরগুললা 

িরলব। তাহলল দু’আ-কযকির উিয়কির উপর আমল িরা হলব এবং  িক্কলরর 
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নািারও মলন থািলব। তাছাো তাওয়াফ অবস্থায় প্রলতযলি মলনর আলবে ও 

প্রলয়াজন বমাতালবি কনজ িাষায় বয বিালনা দু’আই িরলত পারলব। স্মরণ রাখলব 

তাওয়াফ অবস্থায় িুরআন কতলাওয়াত িরা বথলি কযকির িরা উত্তম। আনওয়ালর 

মানালসি পৃ.৩৮২ 

তাওয়াফ বশলষ িরণীয়: প্রথলম ইযকতবা খুলল বফললব। অথতাৎ ডান বেললর কনি 

বথলি িাপে ববর িলর ডান িাাঁধ বঢলি বনলব। িারণ তাওয়াফ ছাো অনয স্থালন 

ইযকতবা িরা কনলষধ। রদ্দুল মুহতার-২/৪৯৫ 

* তাওয়াফ বশষ িলর দুই রািা’আত ওয়াকজবুত তাওয়াফ নামায পেলত হলব। 

তাওয়াফ নফল, ওয়াকজব, ফরয যাই বহাি তাওয়াফ বশষ িলর দুই রািা’আত 

নামায পো ওয়াকজব। এই দুই রািা’আত নামায মািালম ইবরাহীমলি সামলন 

বরলখ পো মুোহাব। তাওয়ালফর স্থান বছলে মাতালফর এি বিালণ এমনিালব 

োাঁোলব যালত মািালম ইবরাহীম এবং বাইতুল্লাহ উিয়কি সামলন থালি। যকে 

এিালব োাঁোলনা সম্ভব না হয় তাহলল হারালমর সীমানার মলধয বযলিালনা জায়োয় 

এই নামায আোয় িরা যালব। রদ্দুল মুহতার-২/৪৯৮ 

* মািরূহ ওয়াি না হলল এই দুই রািা’আত নামায তাওয়াফ বশষ িলর সালথ 

সালথ আোয় িলর বনয়া উত্তম। মানাকসি- ১৫৫ 

* এই দুই রািা’আলতর প্রথম রািা’আলত সূরা িাকফরুন আর কিতীয় রািা’আলত 

সূরা ইখলাস পো উত্তম। তলব অনয বয বিালনা সূরা কেলয়ও তা আোয় িরা  যালব।  

মানাকসি-১৫৭ 

* আসলরর পর তাওয়াফ িরলল তাওয়ালফর নামায মােকরলবর ফরলযর পর 

সুন্নালতর আলে পেলব। মানাকসি- ১৫৭ 

* তাওয়ালফর নামায বশলষ দু’আ িরলব। এখন দু’আ িবূললর সময়। তাই প্রাণ 

খুলল দু’আ িরলব।  

* এরপর বপি িলর-তৃকি সহিালর যমযলমর পাকন পান িরলব। নামায বশলষ এই 

মুবারি পাকন পান িরা মুোহাব। োাঁকেলয় কিংবা বলস বযিালব সম্ভব পান িরা 

যালব। পান িরার পূলবত ‘কবসকমল্লাহ’ বললব। অত:পর এই দু’আ পেলব:- 

  .اللهم اىن اسئلك علما نافعا، ورزقاواسعا، وشفاء من كل داء
পান বশলষ ‘আলহামদুকলল্লাহ’ বললব। মানাকসি পৃ. ১৩৯ 

যমযলমর পাকনর কিছ ুববকশষ্টয: 

১. যমযম িুয়ার পাকন যতই বযবহার িরা বহাি তা িখলনা বশষ হয় না, হলবও না 

ইনশাআল্লাহ। এখন প্রকতকেন বমকশলনর মাধযলম লাখ লাখ কলিার পাকন উলত্তালন 

িরা হলে কিন্তু পাকনলত বিালনা ঘািকত পেলছ না। অথি প্রকতকেন এই পকরমাণ পাকন 
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পৃকথবীর অনয বযলিালনা িুয়া বথলি উলত্তালন িরা হলল কনিয়ই তার পাকন বশষ 

হলয় বযত। 

২. যমযলমর পাকন তৃষ্ণা কনবারলণর সালথ সালথ েুধাও েূর িলর। 

৩. যমযলমর পাকন বিালনা ঔষধ বযবহার িরা ছাোই অলনি কেন রাখা যায়। 

এিারলণ পাকনর মলধয বিালনা পকরবততন আলস না। অথি সাধারণ পাকন অলনি কেন 

রাখলল খাওয়ার অলযােয হলয় যায়। (কিতাবুল মাসাইল ৩/২৫৩) 

অকিজ্ঞতা: মাতালফর কবকিন্ন জায়োয় যমযলমর পাকনর িযাংি রাখা আলছ। কিছু 

িযাংলির োলয় ‘নি বিাল্ড’ বলখা আলছ। বসগুললা স্বািাকবি পাকন। আর অকধিাংশ 

িযাংলির োলয় কিছু বলখা বনই। বসগুললা িাণ্ডা পাকন। বযিা স্বালস্থযর অনুিূলল হলব 

বসিা তৃকিসহ পান িরলব। তাওয়াফ বথলি ফালরে হওয়ার পর স্বািাকবিিালবই 

পাকনর িাকহো সৃকষ্ট হয়। তখন আল্লাহ তা’আলারও হুিুম পাকন পান িরা। এিালব 

পরম িরুণাময় আল্লাহ বান্দার স্বিালবর িাকহোলি ইবাোত বাকনলয় কেলয়লছন। 

মলুতাযালম উপকস্থকত: হাজলর আসওয়াে ও বাইতুল্লাহর েরজার মধযবততী বেয়াললি 

মুলতাযাম বলল। যমযলমর পাকন পান িলর মুলতাযালম উপকস্থত হওয়া মুোহাব। 

মুলতাযালম এলস বাইতুল্লাহর বেয়াললর সালথ বুি ও ডান োল লাকেলয় কেলব এবং 

ডান হাত উপলরর কেলি উকিলয় বাইতুল্লাহলি জকেলয় ধরলব। তািবীর ও েরূে 

শরীফ পলে বিাঁলে বিাঁলে খুব দু’আ িরলব। এখালন দু’আ িবূল হয়। তলব ববকশ শব্দ 

িলর িাাঁেলব না। (রদ্দুল মুহতার ২/৪৯৯) 

অকিজ্ঞতা: আজিাল প্রিণ্ড কিলের িারলণ অনযলি িষ্ট না কেলয় মুলতাযালম উপকস্থত 

হওয়া সম্ভব হয় না। আর অনযলি িষ্ট বেওয়া হারাম, সুতরাং অনযলি িষ্ট কেলয় 

মূলতাযালম উপকস্থত হওয়া আলেৌ সঙ্গত নয়। িারণ হারাম িাজ িলর বিালনা 

মুোহাব আোয়  িরা ববধ নয়। তাছাো আজিাল বি বা িারা িাবা ঘলরর 

বেয়াললর িতুকেতলি মানুলষর উচ্চতা পকরমাণ আতর লাকেলয় রালখ। ফলল বেয়াল 

স্পশত িরললই শরীলর বা িাপলে আতর বললে যায়। অথি ইহরাম অবস্থায় শরীর বা 

িাপলে বয বিালনা ধরলণর বখাশবু লাোলনা কনলষধ। তাই এই আশংিার িারলণ 

বততমালন ইহরাম অবস্থায় বাইতুল্লাহ শরীফ স্পশত িরা বথলি ববাঁলি থািা উকিত। আর 

মূলতাযালম উপকস্থত হওয়া এবং বাইতুল্লাহ শরীফ স্পশত িরা বযলহতু মুোহাব 

আমল, তাই উলল্লকখত সমসযার িারলণ তা আোয় িরলত না পারলল বিালনা েকত 

বনই।  

উমরার প্রথম ওয়াকজব: ফরয তাওয়ালফর পলর সা’ঈ িরা। 

সা’ঈর আললািনা: 

সা’ঈর প্রস্তুকত: সা’ঈ হল, ‘সাফা-মারওয়ার’ এই দুই পাহালের মালি সাতবার িক্কর 

বেওয়া। সাফা বথলি সা’ঈ শুরু িলর মারওয়ালত বপৌাঁছলল এি িক্কর হলব। এরপর 
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মারওয়া বথলি সাফায় আসলল কিতীয় িক্কর হলব। এিালব সাফা-মারওয়ার মালি 

সাত িক্কর বেওয়ালি সা’ঈ বলল। সা’ঈ শুরু হলব সাফা বথলি বশষ হলব মারওয়ায়। 

* তাওয়ালফর পর বেকর না িলর সা’ঈ িলর বনওয়া সুন্নাত। অবশয ওযলরর িারলণ 

বেকর হলল বিালনা সমসযা বনই।  মানাকসি পৃ.১৭০ 

* উযূ অবস্থায় সা’ঈ িরা এবং সা’ঈর সময় িাপে পকবত্র থািা মুোহাব। 

মকহলালের জনয হালয়য-বনফাস বথলি পকবত্র অবস্থায় সা’ঈ িরা সুন্নাত। বোসল 

ফরয হলল বোসল িলর পকবত্র হলয় সা’ঈ িরা সুন্নাত। মানাকসি প.ৃ১৮০ 

* সা’ঈর কনয়ত িরলব। অথতাৎ এিালব বললব: ‘বহ আল্লাহ! আকম সা’ঈ িরার ইো 

িরকছ তুকম তা সহজ িলর োও এবং িবূল িলর নাও’। 

* এরপর তাওয়াফ শুরু িরার সময় বযিালব ইশারার মাধযলম হাজলর আসওয়াে 

িুিন িরা হলয়কছললা বসিালব হাজলর আসওয়াে িুিন িরলব। সা’ঈ শুরু িরার পূলবত 

হাজলর আসওয়াে িুিন িরা মুোহাব। মানাকসি পৃ. ১৪০ 

* এরপর মসকজলে হারালমর বাবুস সাফা কেলয় সাফা পাহালে উিলব। সা’ঈর জনয 

সাফা বা মারওয়া পাহালের িুোয় উিার প্রলয়াজন বনই; বরং ৭/৮ হাত উপলর 

উিাই যলথষ্ট।  

সা’ঈর পদ্ধকত: সাফা পাহালে উলি বাইতুল্লাহমখুী হলয় োাঁোলব। সম্ভব হলল এখান 

বথলি িাবা শরীফ বেখার বিষ্টা িরলব। এরপর দু’আর জনয হাত উিালব। কতনবার 

তািবীর ও তাহমীে পেলব। তথা আল্লাহু আিবার এবং আলহামদুকলল্লাহ পেলব। 

এরপর  তাহলীল তথা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও দুরূে শরীফ পলে কনলজর জনয এবং 

সমে মুসলমালনর জনয দু’আ িরলব। এখালন দু’আ িবূল হয়। মানাকসি পৃ. ১৭১-৭২ 

* সাফা পাহালে িোর সময় এ আয়াতকি পেলত পালরন- (সরূা বািারা:১৫৮)   

 لبيت او اعتمرفال جناح عليه ان يطوف بهماان الصفا و املروة من شعائر الله فمن حج ا
 * এরপর ডান কেলির রাো ধলর স্বািাকবিিালব মারওয়া পাহালের কেলি হািলত 

শুরু িরলব। সাফা-মারওয়ার মালি বয স্থালন সবুজ বাকত জ্বলল আলছ বসই স্থালন 

পুরুষলের জনয খুব দ্রুত হাাঁিা মুোহাব। মকহলারা এখালনও স্বািাকবিিালব হাাঁিলব। 

মানাকসি পৃ. ১৭২ 

* সা’ঈ িরার সময় কবলশষত বয স্থানিুিু জুলে সবুজ বাকত জ্বলল আলছ বসই  স্থান 

অকতক্রম িরার সময় সম্ভব হলল এই দু’আ পেলব- মানাকসি পৃ. ১৭২ 

 رب اغفر وارحم, وجتاوزعما تعلم, انك انت االعزاالكرم 
 * মারওয়ায় বপৌাঁলছ িাতালরর োে বেলখ বিবলা কনধতারণ িলর এি কিনালর 

বিবলামুখী হলয় োাঁোলব। এখালনও হাত তুলল দু’আ িরলব। সাফা পাহালে বযসব 

কযকির বা দু’আ িরা হলয়কছললা মারওয়ায়ও বসগুললা িরলব। এখালনও দু’আ িবূল 
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হয়। সাফা বথলি মারওয়ায় আসার মাধযলম সা’ঈর এি িক্কর পূণত হললা। মানাকসি 

প.ৃ ১৭৩ 

* মারওয়া বথলি আবার সাফায় বেলল কিতীয় িক্কর পূণত হলব। প্রলতযি বার সাফা-

মারওয়ায় উলি কযকির ও দু’আ িরলব এবং  সবুজ বাকতযুি স্থালন দ্রুত হাাঁিলব। 

এিালব সাত িক্কর পুরা িরলব। সিম িক্কর মারওয়ায় বশষ হলব। মানাকসি পৃ. ১৭৩ 

* সিম িক্কর বশলষ মসকজদুল হারালম বা হারালমর বয বিালনা স্থালন দুই রািা’আত 

নফল নামায পো মুোহাব। মানাকসি পৃ. ১৮০ 

* সা’ঈ িরার সময় যকে বিালনা নামায শুরু হলয় যায় তাহলল সা’ঈ স্থকেত িলর 

নামালয শরীি হলব। নামায বশলষ বযখালন স্থকেত িরা হলয়কছললা বসখান বথলি 

সা’ঈ শুরু িরলব। 

* সা’ঈ িরার সময় িাাঁধ ঢািা থািলব। ইহরালমর িাপে বেললর কনলি রাখা যালব 

না।   

* সা’ঈ িরার সময় উযূ বিলঙ্গ বেলল পুনরায় উযূ িরা জরুরী নয়। িারণ সা’ঈর 

জনয পকবত্রতা শতত নয়। 

অকিজ্ঞতা: তাওয়ালফর সাত িক্কলর বয সাত ধরলণর কযকিলরর িথা বলা হলয়কছল, 

সা’ঈর সাত িক্কলরও বসগুললা আোয় িরলত পালরন। এলত কযকির িরাও হলব 

আবার িক্কলরর নািারও মলন থািলব। বিালনা ধরলণর কযকির না িরললও সা’ঈ 

সহীহ হলব।  

অলনলি সাফা বথলি মারওয়া এবং মারওয়া বথলি সাফা যাওয়ালি এি িক্কর মলন 

িলর, এ ধারণা িুল। সা’ঈ িরার স্থানিা িার তলা। প্রলতযি তলায়ই সা’ঈ িরা 

যায়। তাই ববকশ িীলের মলধয সা’ঈ না িলর বযখালন িীে িম বসখালন সা’ঈ িরা 

িাললা। সা’ঈর স্থালন সাফা পাহাে সংলগ্ন েকেণ কেলি িলন্ত কসাঁকে আলছ, সুতরাং 

তৃতীয় বা িতুথত তলায় উিলতও বিালনা িষ্ট হলব না। 

উমরার কিতীয় ওয়াকজব: িুল মুোলনা বা বছাি িরার আললািনা।  

* সা’ঈ িরার পর উমরার এ িকি িাজ বািী থালি। তা হললা মাথা মুোলনা বা িুল 

ছাাঁিা। যালের িুল এি িলরর িম আলছ তালের জনয মাথা মুোলনা জরুরী। আর 

যালের িুল এি িলরর ববকশ আলছ তারা মুোলত না িাইলল পুলরা মাথার কিংবা 

িমপলে মাথার এিিতুথতাংলশর িুল অন্তত এি ির পকরমাণ ছাাঁিলব। আর 

মকহলালের সমে িুললর অগ্রিাে বথলি িমপলে এি ইকঞ্চ পকরমাণ িািলত হলব। 

রদ্দুল মুহতার ২/৫১৫ 

* িুল ছাাঁিা বা মুোলনার সময় বিবলামুখী হলয় বসা উত্তম এবং কযকন িািলবন কতকন 

মাথার ডান পাশ বথলি শুরু িরলবন। 
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অকিজ্ঞতা: যখন েললর িলয়ি জলনর সা’ঈ বশষ হলয় যালব, তখন বসলুলন না কেলয় 

এিজন অনযজলনর িুল বিলি কেলব। অলনলি মলন িলর, প্রথলম এিজলনর বসলুন 

বথলি িুল বিলি আসলত হলব অত:পর বস অনযলের িুল িািলত পারলব। এ ধারণা 

সমূ্পণত িুল ও কিকত্তহীন। মক্কার বাজালর ১৫০-২০০করয়ালল িুল িািার উন্নত মালনর 

বমকশন পাওয়া যায়, এিা কিনলত না পারলল িলয়িজলন কমলল এিিা কিলন কনলব। 

বমকশন কিলন বাসায় বলস িলু িািলব। এলত খরিও বাাঁিলব, আর িলু িািার সুন্নাতও 

আোয় িরা সম্ভব হলব। বযমন: বিবলামুখী হলয় বসা, ডান কেি বথলি িািলত শুরু 

িরা। তাছাো অনয িাইলি ইিরামও িরা যালব।  

* িুল িািা বশলষ তামাত্তু হজ্বিারী সমূ্পণত হালাল হলয় যালব। এখন বোসল িলর 

বসলাই িরা িাপে পরলত পারলব এবং সব ধরলণর হালাল িাজ িরলত পারলব। 

তলব হারালমর সীমানার মলধয বয-সব িাজ কনলষধ তা িরলত পারলব না। বযমন: 

িেো িরা, মারকপি িরা, কশিার িরা, োছ িািা ইতযাকে। (হারালমর সীমানা 

হললা: িাবা ঘর বথলি পকিম, পূবত ও েকেণ কেলি নয় মাইল িলর।আর উত্তর 

কেলি কতন মাইল।) মানাকসি পৃ.১৮২ 

* উমরা বশলষ মক্কায় থািা যায় আবার মেীনায়ও যাওয়া যায়। তলব যারা মক্কায় 

থািলব তালের কিছু িরণীয় আলছ। বযমন: 

১.পুরুষলের পাাঁি ওয়াি নামায মসকজলে কেলয় জামা’আলতর সালথ আোয় িরা।   

উলল্লখয, মক্কা শহর অলনি আলেই কমনা পযতন্ত সম্প্রসাকরত হলয়লছ। বততমালন 

আরাফালিও মক্কার অন্তিুতি িরা হলয়লছ এবং আরাফার বাকহলরও মক্কা শহর 

সম্প্রসাকরত হলে। তাই মক্কায় আসার পর কমনা, মুযোকলফা ও আরাফায় অবস্থালনর 

কেনসহ মক্কা বথলি কবোলয়র পবূত পযতন্ত যকে িালরা ১৫ কেন থািা হয় তাহলল বস 

মুিীম বলল েণয হলব এবং িার রািা’আত কবকশষ্ট ফরয নামায িার রািা’আতই 

পেলব।অতএব যকে বিউ মুসাকফর ইমালমর কপছলন নামায পলে তাহলল ইমালমর 

সালাম কফরালনার পর কনলজ কনলজ দুই রািা’আত পলে কনলব। 

আর যকে মক্কায় আসার পর কমনা মুজোকলফা ও আরাফা কমকললয় ১৫ কেন থািা না 

হয় তাহলল, মক্কা, কমনা, আরাফা ও মুযোকলফায় িসর িরলব। অথতাৎ কনলজরা 

জামা’আত িরলল বা এিািী পেলল িার রািা’আত কবকশষ্ট ফরয নামায দুই 

রািা’আত পেলব। তলব মুিীম ইমালমর কপছলন নামায আোয় িরলল িার রািাতই 

পেলত হলব। ( মুফতী তািী উসমানীসহ আলরা অলনি বে বে মফুতীেণ বততমান বপ্রোপলি 

এই ফাতাওয়াই কেলয় থালিন, দ্রষ্টবয. মাসাইলুল হজ্ব ওয়াল উমরাহ পৃ.১০৭) 

২. নামালযর জনয মকহলালের মসকজলে না যাওয়া। তারা বাসায় নামায পেললই 

মসকজলে পোর বিলয় ববকশ সাওয়াব পালব। তলব বিউ যকে তাওয়ালফর জনয 

মসকজলে যায় আর তখন নামায শুরু হলয় যায়, তাহলল মসকজলেই জামা’আলত 
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শরীি হলয় যালব। পুরুষরা কনজ কনজ মকহলালেরলি তালের নামালযর জনয  কনধতাকরত 

স্থালন পাকিলয় বেলব। যকে নামালযর আলে তালেরলি বলল রাখা হয় বয, নামালযর 

পর আকম অমিু স্থালন থািলবা তুকম ওখালন আসলব, তাহলল নামালযর পর তালের 

খুাঁলজ বপলত িষ্ট হলব না। 

৩. প্রলতযিবার মসকজলে প্রলবশ িরা ও ববর হওয়ার সময় উিয় বেলত্রর সুন্নাতগুকল 

আোয় িরলব।  এসব সুন্নাত মুখস্থ  না থািলল ‘নবীজীর সুন্নাত’ নামি কিতাব 

বথলি বেলখ কনলব। 

৪. সিল গুনালহর িাজ বথলি ববাঁলি থািা, কবলশষ িলর িুেৃকষ্ট বথলি ববাঁলি থািা 

অতযন্ত জরুরী। 

৫. মকহলালের বব-পেতা না হওয়া কবলশষ িলর বিহারা খুলল না রাখা। বিহারা খুলল 

রাখলল কনলজরও গুনাহ হয় অনয পুরুষলেরলিও গুনালহর িালজ সাহাযয িরা হয়। 

তামাত্তু হজ্বিারী মকহলা উমরার ইহরাম বথলি হালাল হওয়ার পর পুনরায় হলজ্বর 

ইহরাম বাাঁধার আে পযতন্ত স্বািাকবি বনিাব পেলত পারলব। 

৬. কিকি না বেখা। 

৭. বমাবাইল, িযালমরা বা এজাতীয় অনয কিছু কেলয় মানুষ কিংবা অনযলিালনা 

প্রাণীর ছকব না তুলা। কিকডও ও না িরা। 

৮. োকে না িািা। যারা এখনও পযতন্ত োকে রাখলত পালরকন তারা ঐ পকবত্র স্থালন 

কেলয় োকে রাখার পাক্কা কনয়ত িরলব। আর ওখালন থািা অবস্থায় োকেলত হাত 

বেওয়ার কিন্তাও িরলব না। োকে পুরুলষর বপৌরুষ ও বসৌন্দযত বৃকদ্ধ িলর। োকে 

রাখার বেলত্র স্ত্রীর অনুমকতর বিালনা প্রলয়াজন বনই। স্ত্রী অপছন্দ িরললও োকে 

রাখলত হলব। োকে অপছন্দ িরার অথত হললা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম 

এর সুন্নাতলি অপছন্দ িরা। আর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম এর 

বিালনা সুন্নাতলি অপছন্দ িরলল ঈমান িলল যাওয়ার আশংিা আলছ।  

৮. ববকশ-ববকশ নফল তাওয়াফ িরা। মসকজলে আলয়শা বথলি ইহরাম ববাঁলধ নফল 

উমরাও িরা বযলত পালর। 

নফল তাওয়ালফর কনয়ম: হাজলর আসওয়াে এর বিাণা বরাবর এলস হাজলর 

আসওয়ালের কেলি মুখ িলর োাঁোলব। এরপর নফল তাওয়ালফর কনয়ত িরলব, 

অথতাৎ এিালব বললব:, ‘বহ আল্লাহ! আকম নফল তাওয়ালফর ইো িরকছ, আপকন তা 

সহজ িলর কেন এবং িবূল িলর বনলব’। অন্তত িান বরাবর হাত তুলল তািবীর 

বেলব এবং হালতর ইশারায় হাজলর আসওয়াে িুমু খালব। এরপর কসনা বসাজা িলর 

উমরার তাওয়ালফর মত সাত িক্কর বেলব। তাওয়াফ বশলষ দুই রািা’আত নামায 

পেলব। যমযলমর পাকন পান িরলব।  নফল তাওয়ালফর মলধয রমল ও ইযকতবা 
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বনই। নফল তাওয়াফ সাধারণ িাপলেও িরা যায়। নফল তাওয়ালফর পর সা’ঈ 

বনই।  এই সময় ববকশ ববকশ উমরা িরার  বিলয় ববকশ ববকশ নফল তাওয়াফ িরা 

উত্তম। (মানাকসি পৃ. ১৮২) 

৯. তলব বিউ উমরা িরলত িাইলল উমরাও িরলত পারলব। উমরা িরার জনয 

হারালমর সীমানার বাকহলর কেলয় নতুন িলর উমরার ইহরাম বাাঁধলত হলব। উত্তর 

কেলি হারালমর সীমানা মাত্র কতন মাইল তাই, উত্তর কেি বথলি হারালমর বাইলর 

যাওয়া সহজ। সাধারণত সিলল এ কেি বথলিই হারালমর বাইলর যায়। উত্তর কেলি 

হারালমর সীমানার পলর তানঈম নামি স্থালন ‘মসকজলে আকয়শা’ অবকস্থত। এই 

মসকজে বথলি হযরত আকয়শা রা. উমরার জনয ইহরাম ববাঁলধ কছললন। এখালন এলস 

উমরার জনয নতুন িলর ইহরাম বাাঁধলত পারলব। (ইহরালমর কবোকরত আললািনা 

পূলবত িরা হলয়লছ)। ইহরাম বাাঁধার পর পূবতবকণতত কনয়লম তাওয়াফ, সা’ঈ, ও হলি 

িলর উমরা বশষ িরলব। হললির সময় মাথায় িুল না থািললও মাথায় খুর িালালত 

হলব। মানাকসি পৃ. ১৮২ 

তাওয়াফ ও সা’ঈ সংক্রান্ত মকহলালের কবলশষ মাসাইল 

* উমরাহ ও হলজ্বর সিল িাজ কনকবতলে িরার জনয ঋতুস্রাব বন্ধ থালি এমন ওষুধ 

বসবন িরলত পারলব। তলব এ িারলণ বযলহতু শরীলরর েকত হয় তাই এরূপ না িরা 

উত্তম। 

* হালয়য ও বনফাস অবস্থায় তাওয়াফ িরা কনলষধ। এ অবস্থায় মসকজলে হারালমও 

প্রলবশ িরা যালব না। তাই ঐ কেনগুললালত বহালিল বা বাসায় অবস্থান িরলব এবং 

কযকির-আযিার, দু’আ ইতযাকেলত মশগুল থািলব। বালজ ও ববহুো িথাবাততা বথলি 

সমূ্পণত ববাঁলি থািলব। 

* হালয়য অবস্থায় িুরআন মাজীে বেলখ কিংবা মুখস্থ পো কনলষধ। তলব 

তালকবয়াসহ সব ধরলণর কযকির-আযিার িরা যালব। 

* হালয়য বন্ধিারী ওষুধ বসবন িরার পর তা বন্ধ থািলল হালয়লযর কনধতাকরত 

কেনগুললালতও তাওয়াফ িরা যালব। 

* কিলের মলধয মকহলােণ নফল তাওয়াফ িরলত যালব না। যখন কিে িম থালি 

তখন পুরুষ বথলি যথাসম্ভব পৃথি হলয় তাওয়াফ িরলব। অনযথায় নফল তাওয়াফ 

িরার প্রলয়াজন বনই। 

* বততমালন হাজলর আসওয়ালে পুরুষলের কিে বললেই থালি। তাই মকহলালের জনয 

সরাসকর হাজলর আসওয়াে িুিন িরলত যাওয়া কিি নয়। মলন রাখলত হলব বনিী 

অজতন িরলত কেলয় বযন গুনাহ না হলয় যায়। মানাকসি পৃ.১১৫ 
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* মকহলালের তাওয়ালফ রমল ও ইযকতবা বনই। তাছাো মকহলারা এতদ্রুত হাাঁিলব 

না যালত শরীলরর অবিািালমা ও বসৌন্দযত প্রিাশ পায়। মানাকসি পৃ.১১৫ 

* কিে থািলল তাওয়ালফর দুই রািা’আত ওয়াকজব নামায মািালম ইবরাহীলমর 

কপছলন পোর প্রলয়াজন বনই; বরং বযখালন সহজ হয় বসখালনই আোয় িরলব। 

এলেলত্র মকহলালের জনয কনধতাকরত স্থালন নামায পোই িাললা। মানাকসি পৃ.১১৫ 

* মুলতাযালম পুরুষলের কিে থািলল বসখালনও যালবন না। আজ-িাল সবতেণ 

কিে বললেই থালি সুতরাং মূলতাযালম না যাওয়া উকিত।  

* তাওয়াফ িরা অবস্থায় হালয়য শুরু হলয় বেলল তাওয়াফ বন্ধ িলর মসকজলের 

বাইলর (বাসায় বা বহালিলল) িলল যাওয়া জরুরী। বসলেলত্র কতন িক্কর বা তার বিলয় 

িম হলয় থািলল পকবত্র হওয়ার পর নতুন িলর তাওয়াফ শুরু িরলব। িার বা িালরর 

অকধি িক্কর হলয় থািলল তাওয়ালফর ওয়াকজব আোয় হলয় যায়। তাই পকবত্র 

হওয়ার পলর বািীগুললা পুরা িরা উত্তম জরুরী নয়। কিতাবুল মাসাইল ৩/৪০৩ 

* সা’ঈর সময় সবুজ বাকতযুি স্থালন বযখালন পুরুষরা খুব দ্রুত হাাঁলি মকহলারা 

স্বািাকবিিালব হাাঁিলব। মানাকসি প.ৃ১১৫ 

* মকহলারা হালয়য-বনফাস অবস্থায় তাওয়াফ িরলত না পারললও সা’ঈ িরলত 

পারলব। িারণ সা’ঈর জনয পকবত্রতা শতত নয়। মানাকসি পৃ.১৭৭ 

হলজ্বর আললািনা 

সম্প্রকত মুআকল্লমেণ ৭ই কযলহজ্ব রাত বথলি হাজীলেরলি কমনায় বনয়া শুরু িলর, 

তাই আমরা ৭ই কযলহজ্ব বথলি হলজ্বর িাযতাবলীর আললািনা শুরু িরলবা। তলব মূল 

আললািনার পূলবত সংলেলপ হলজ্বর ফরয এবং ওয়াকজবগুললা উলল্লখ িরকছ। 

হলজ্বর ফরয কতনকি: ১. ইহরাম বাাঁধা ২. উিূলফ আরাফা অথতাৎ ৯ই কযলহজ্ব 

বজাহলরর পর বথলি ১০ই কযলহলজ্বর সুবলহ সাকেলির আে পযতন্ত সামানয সমলয়র 

জনয হললও আরাফায় অবস্থান িরা ৩. তাওয়ালফ কযয়ারাত িরা অথতাৎ ১০ই 

কযলহজ্ব বথলি ১২ই কযলহজ্ব সূযতালের আে পযতন্ত সমলয়র মলধয হলজ্বর তাওয়াফ 

িরা। 

হলজ্বর ওয়াকজবসমহূ: ১. ৯ই কযলহজ্ব রালতর বশলষ অথতাৎ সুবলহ সাকেি বথলি কনলয় 

সূলযতােয় পযতন্ত উিূলফ মুযোকলফার সময়। (উি সমলয়র মলধয এিকমকনলির 

জনযও যকে বিউ মুযোকলফার সীমানায় আলস তাহলল উিূলফ মুযোকলফার 

ওয়াকজব আোয় হলয় যালব।) ২. সাফা-মারওয়ার মালি সা’ঈ িরা ৩. কনকেতষ্ট 

কেনগুললালত জামারালত িংির মারা ৪. কিরান বা তামাত্তু হজ্বিারীর জনয  িুরবানী 

িরা ৫. হালাল হওয়ার জনয মাথার িুল মুোলনা বা ছাাঁিা ৬. মীিালতর বাইর বথলি 
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আেমনিারীলের জনয কবোয়ী তাওয়াফ িরা। (বাংলালেশী হাজ্বীলের জনযও এই 

তাওয়াফ ওয়াকজব।) 

কমনায় যাওয়ার প্রস্তুকত: কমনায় অকতপ্রলয়াজনীয় কজকনষপত্র বনয়ার জনয সলবতাচ্চ দুই 

কতন বিকজ ওজলনর বছাট্ট এিকি বযাে কনলব। বে বযাে বাসায় বরলখ যালব। অনযথায় 

কমনা, আরাফা ও মুযোকলফায় প্রিণ্ড কিলের মালি বে বযাে বা লালেজ কনলয় 

মুসীবলত পেলত হলব। বছাি বযালে এি বসি ইহরালমর িাপে, বেি, গ্লাস, ঔষধ ও 

কিসুয বপপার  বনলব। এিিা হাওয়াই বাকলশ ও এিিা োলয় বেয়ার িাের কনলত 

পালর। শীতিাল হলল প্রলয়াজনীয় েরম িাপে কনলত িুললব না। 

* স্ত্রী সালথ থািলল ইো পুরা িলর বনলব।  

* ইহরাম বাাঁধার আলে োকে বমাাঁি কিি িলর বনলব এবং শরীলরর অবাকিত বলাম 

বিলি বফললব।  

* পূলবত বকণতত কনয়ম অনুযায়ী ইহরাম ববাঁলধ বনলব। এখন শুধু হলজ্বর ইহরাম বাাঁধলব। 

কনয়লতর মলধয বললব: ‘বহ আল্লাহ! আকম হলজ্বর ইো িরকছ, তুকম তা সহজ িলর 

কেও এবং িবূল িলর কনও।’ এই কনয়ত িলর তালকবয়া পেললই ইহরাম বাাঁধা হলয় 

যালব। 

* পুরুষলের জনয মসকজলে হারালম কেলয় ইহরাম বাাঁধা িাললা। মকহলালের জনয 

কনজ বাসা বা বহালিলল ইহরাম বাাঁধা িাললা। 

* ইহরাম বাাঁধার পর বথলি তালকবয়া পেলত শুরু িরলব। ববকশ-ববকশ তালকবয়া 

পেলব। ১০ই কযলহজ্ব জামারালয় আিাবা তথা বে শয়তালনর িালছ বপৌাঁছা পযতন্ত 

তালকবয়া পেলত পারলব। জামারালয় আিাবায় িংির কনলেপ শুরু িরার সালথ 

সালথ তালকবয়া পো বন্ধ িলর বেলব। আর ইহরাম অবস্থায় কনকষদ্ধ িাজ বথলি 

িলিারিালব ববাঁলি থািলব। 

* ১০-১২ই কজলহলজ্বর মলধয হলজ্বর ফরয তাওয়ালফর পলর সা’ঈ িরা ওয়াকজব। 

বিউ িাইলল এই সা’ঈিা আলেও িলর কনলত পালর। আলে এই সা’ঈ িরলত িাইলল, 

হলজ্বর ইহরাম বাাঁধার পর এিিা নফল তাওয়াফ িলর হলজ্বর ওয়াকজব সা’ঈর 

কনয়লত সা’ঈ িরলব। পরবততীলত হলজ্বর ফরয তাওয়াফ িরার সময় সা’ঈ িরলত 

হলব না। মানাকসি পৃ.১৮৭ 

* বততমালন সাধারণত ৭ই কযলহজ্ব রালত মুআকল্লম হাজীলেরলি কমনায় কনলয় যায়। 

তাই যারা আলে সা’ঈ িরলত িায় তারা আসলরর আলে ইহরাম ববাঁলধ বনলব। 

আসলরর পর নফল তাওয়াফ িলর সা’ঈ িরলব। 

* কমনায় যাওয়ার সময় হলল যারা পথ-ঘাি কিলন না তারা মুআকল্লম সালহলবর 

োকের জনয অলপো িরলব। মুআকল্লম সালহলবর োকেলত িলর কমনার তাবুলত যালব। 
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আর যারা পথ-ঘাি কিলন, অথতাৎ যারা কমনায় কেলয় কনলজর তাবু খুাঁলজ ববর িরলত 

পারলব বলল মলন িলর তারা ৭ই কযলহজ্ব কমনায় না কেলয় ৮ই কযলহজ্ব কমনায় বযলত 

পালর। বসলেলত্র আি তাকরখ সিালল ইহরাম বাাঁধলব। এরপর অকগ্রম সা’ঈ িরলত 

িাইলল নফল তাওয়াফ িলর সা’ঈ িলর কনলব। অন্তত বছাট্ট বযােকি হালত কনলয় 

সাফা-মারওয়ার পূবত পালশর িেলর আসলব। এখালন এলস এিিা িালনল বেখলত 

পালব, তার প্রলবশ পলথ বলখা রলয়লছ ‘ المشاة طريق نفق ’ অথতাৎ পায়েল 

পথিারীলের িালনল। এই িালনল কেলয় পূবত কেলি কতন মাইল হাাঁিলল কমনায় বপৌাঁলছ 

যালব। 

৮ই কযলহজ্ব িরণীয়: মূলত ৮ই কযলহজ্ব সূলযতােলয়র পর কমনার উলদ্দলশয রওনা 

হওয়া সুন্নাত। যারা আলেও হজ্ব িলরলছ এবং রাো-ঘাি সম্পলিত অকিজ্ঞ তারা এই 

সুন্নালতর উপর আমল িলর আি তাকরখ সিালল কমনায় বযলত পালর। মানাকসি প.ৃ 

১৮৮ 

* ৮ই কযলহজ্ব কমনায় অবস্থান িরা সুন্নাত। অবস্থান ছাো এ কেন কমনায় হলজ্বর 

অনযলিালনা িাজ বনই। 

অকিজ্ঞতা: বততমালন হাজ্বীলের সংখযা ববলে যাওয়ায় এিসালথ সিল হাজীর জনয 

কমনায় স্থান সংিুলান হয় না। এ িারলণ অলনি হাজীর কখমা মুযোকলফার সীমানায় 

পলে যায়। বতা এ বেলত্র মূলিথা হললা, িালরা কখমা যকে মুযোকলফার সীমানায় 

পলে যায় তালতও তার কমনায় অবস্থালনর সুন্নাত আোয় হলয় যালব। আবার উিূলফ 

মুযোকলফাও ঐ তাবুলত িরললই িললব। এছাো ১০ই কযলহজ্ব সিালল কমনায় বযলত 

হয় বসলেলত্রও ঐ তাবুলত থািললই িললব। তলব িংির মারার সময় অবশয  কমনায় 

বযলতই হলব। 

* কমনায় পাাঁি ওয়াি নামায ( আি তাকরলখর বযাহর, আসর, মােকরব, এশা ও নয় 

তাকরলখর ফজর) পো মুোহাব। মানাকসি পৃ.১৮৮ 

কমনায় অবস্থান িালল িরণীয়: 

ি. পাাঁি ওয়াি নামায জামা‘আলতর সালথ পো। 

খ. ববকশ-ববকশ িুরআন কতলাওয়াত ও কযকির-আযিার িরা। 

ে. হলজ্বর মাসআলা-মাসাইললর তালীম িরা। 

ঘ. নয় তাকরখ ফজলরর নামালযর পর বথলি তািবীলর তাশরীি পেলত শুরু িরা। 

নামায বশলষ প্রথলম তািবীলর তাশরীি পো এরপর তালকবয়া পো। তািবীলর 

তাশরীলির আমল বতর তাকরখ আসর পযতন্ত িললব।  রদ্দুল মুহতার ২/১৮০ 

কব.দ্র. আি তাকরখ কমনায় অবস্থালনর হুিুম কেলয় মূলত আল্লাহ তা’আলা 

বান্দালেরলি পরীো িরলত বিলয়লছন। িারণ আি তাকরখ কমনায় অবস্থান িরা 
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ফরয বা ওয়াকজব নয়। বতমকনিালব আি তাকরলখ এখালন বিালনা ফরয বা ওয়াকজব 

আমলও বনই। তাই এ কেনকিলত মক্কায় অবস্থান িরলল প্রকত রািাআলত এি লে 

রািা` আলতর সাওয়াব পাওয়া বযত। অনয কেলি কমনায় অবস্থান না িরলল বিালনা 

ফরয-ওয়াকজবও ছুিত না। এখন আল্লাহ তা’আলা বেখলত িান, বি আল্লাহর হুিুম 

এবং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম এর তরীিা বমাতালবি কমনায় িলল 

আলস আর বি কনজ বুকদ্ধ কবলবিনার উপর কনিতর িলর মক্কায় থালি ?  

হােীলসর িাষায় হাজীেণ হললা ‘যুয়ূফুর রহমান’ আল্লাহর বমহমান। আি তাকরলখ 

আল্লাহ তা’আলা হাজী সালহবলের কমনায় বমহমানোরী িরালত িান, অথতাৎ হাজীলের 

জনয কবলশষ রহমত নাকযল িরলত িান। তাই যারা আি তাকরলখ মক্কায় না বথলি 

কমনায় িলল আসলব, আশা িরা যায় তারা কমনালতই প্রকত রািা` আলত এি লে 

রািা` আলতর বিলয়ও ববকশ সাওয়াব পালব। আর যারা কনলজলের বুকদ্ধর উপর 

কনিতর িলর মক্কায় বথলি যালব তারা মীনার এই ফযীলত বথলি বকঞ্চত হলব। 

অকিজ্ঞতা: কমনায় প্রায় কতন/ িার ববলা বখলত হয়। এই খাবালরর বযবস্থা কতনিালব 

হলত পালর।   

ি. মুআকল্লমলি িািা কেলল মুআকল্লম খাবার সরবরাহ িলর। 

খ. িখলনা গ্রুপ কলডার খাবালরর বযবস্থা িলর। 

ে. কমনায় রাোর পালশ অলনি রিলমর খাবার কিনলত পাওয়া যায় বসখান বথলি 

কনলজও খাবার সংগ্রহ িরা যায়। যকে মুআকল্ললমর মাধযলম খাবালরর বযবস্থা িরলত 

িায়, তাহলল প্রলতযি কতনজলন দুইিা খাবালরর ‘অডতার’ কেলব। এলত খাবার অপিয় 

হলব না । আর িম হলল কিলন কনলত পারলব। মুআকল্ললমর সরবরাহিৃত খানা 

পকরমালণ অলনি ববকশ হলয় থালি, এছাো ওখালনর খাবার বতমন সুস্বাদু নয়, তাই 

ববকশ খাওয়া যায় না।   

৯ই কযলহজ্ব এর আমল: সূলযতােলয়র পর কমনা বথলি আরাফার উলদ্দলশয রওনা 

হওয়া। (বততমালন মুআকল্লমরা আি তাকরখ রালতই অলনিলি আরাফায় বপৌাঁলছ বেয়। 

আবার বিউ কিলের িলয় আি তাকরখ রালতই আরাফায় িলল যায়। অথি যথাসম্ভব 

আি তাকরখ রালত আরাফায় না যাওয়া উকিত। িারণ আি তাকরখ রালত আরাফায় 

থািলল বিালনা সাওয়াব হয় না। পোন্তলর আি তাকরখ কমনায় রাকত্র যাপন িরা 

সুন্নাত। নয় তাকরখ ফজলরর নামায কমনায় পো সুন্নাত।  সূলযতােলয়র পর কমনা বথলি 

আরাফায় রওনা িরা মুোহাব। সুতরাং আি তাকরখ রালত আরাফায় না কেলয় কমনায় 

অবস্থান িরা উকিত। তলব িালরা সব সাথী যকে িলল যায় আর কনলজর ও আরাফায় 

বহাঁলি যাওয়ার এবং তাবু খুাঁলজ পাওয়ার পূবত অকিজ্ঞতা না থালি তাহলল সাথীলের 

সালথ িলল যাওয়াই িাললা।  কিন্তু মুোহাব হললা, নয় তাকরখ সূলযতােলয়র পলর 

আরাফায় যাওয়া। মানাকসি পৃ.১৮৯ 
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* আরাফায় যাওয়ার পলথ তালকবয়া, তািবীর, তাহলীল ও অনযানয কযকির এবং 

দুরূে শরীফ পেলত থািলব।  মানাকসি পৃ.১৮৯ 

* জাবালল রহমত েৃকষ্টলোির হলল ববকশ-ববকশ কযকির, দু’আ ও ইকেেফার িরলত 

থািলব। মানাকসি পৃ.১৯০ 

আরাফায় িরণীয়: আরাফায় বপৌাঁলছ বযাহলরর আলেই বোসল িলর বফললব। 

উিূলফর জনয বোসল িরা সুন্নাত। বোসল িরা সম্ভব না হলল উযূ িলর বনলব। 

মানাকসি পৃ. ১৯১ 

* খানা-কপনা ও অনযানয জরুরত বথলি ফালরে হলয় বনলব। অবশয খাবার কনকেতষ্ট 

সময় মুআকল্লম সরবরাহ িরলব। সুতরাং খাবালরর জনয কবলশষ বিালনা কফকির 

িরার প্রলয়াজন বনই। 

* কনজ তাবুলত জামা‘আলতর সালথ আউয়াল ওয়ালি বযাহলরর নামায আোয় 

িরলব। 

 কব.দ্র. আরাফায় বযাহর, আসর এিসালথ বযাহলরর ওয়ালি পেলব ঐ সিল 

হাজীেণ যারা মসকজলে নাকমরায় আমীরুল হজ্ব এর ইমামকতলত নামায পলে। কিন্তু 

যারা তাবুলত নামায পলে তারা স্বািাকবি কনয়লম বযাহলরর ওয়ালি বযাহর আর 

হানাফী মাযহাব মলত আসলরর ওয়ালি আসর পেলব। তলব বিউ যকে তাবুলত 

বযাহর আসর এিলত্র পলে বফলল তাহলল তার সালথ তিত-কবতলিত জোলব না। 

মানাকসি পৃ. ১৯৬ 

* আরাফার কেলনর নফল বরাযা হাজীলের জনয না রাখা িাললা। বিননা পলরর কেন 

হলজ্বর অলনি িাজ িরলত হলব। তাই নয় তাকরখ বরাযা রাখলল দুবতল হলয় যাওয়ার 

আশংিা আলছ। ফলল িাজগুললা পাললনর বেলত্র বযাঘাত সৃকষ্ট হলত পালর। । 

আরাফায় অবস্থালনর সময়-সীমা: উিূলফ আরাফা অথতাৎ আরাফায় অবস্থান িরা 

হলজ্বর গুরুেপূণত ফরয। উিূলফ আরাফা িরলত না পারলল হজ্ব হলব না।  ৯ই 

কযলহজ্ব সূযত ঢলল যাওয়ার পর বথলি সূযতাে পযতন্ত উিূলফ আরাফার মূল সময়। সূযত 

ঢলল যাওয়ার পর বথলিই আরাফায় অবস্থান িরা সুন্নাত। সূযতালের আলে আরাফায় 

বপৌাঁলছ বেলল সূযতাে পযতন্ত আরাফায় অবস্থান িরা ওয়াকজব। সূযতালের আলে 

আরাফা তযাে িরা জালয়য বনই। তলব বিউ যকে উি সমলয় আরাফায় উপকস্থত 

হলত না পালর, তাহলল আেত রালতর সুবলহ সাকেি পযতন্ত বয বিালনা সময় সামানয 

কিছুেণ আরাফায় অবস্থান িরললও ফরয আোয় হলয় যালব। এমনকি যকে বিালনা 

অসুস্থ, অলিতন হাজীলি সাথীরা বিালনািালব এি কমকনলির জনযও উি সমলয়র 

কিতর আরাফার ময়োলন উপকস্থত িরলত পালর তাহললও তার ফরয আোয় হলয় 

যালব। মানাকসি পৃ. ২০৪-২০৫ 
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চারটি রাত পূবতবততী কেলনর অংশ কহলসলব েণয হয়: সাধারণত িান্দ্র মালস রাত 

আলে আলস কেন পলর আলস। কিন্তু হলজ্বর িার কেন হাজীলের সুকবধালথত শরীয়ত 

রাতলি কেলনর পলর ধলরলছ। তাই ৯,১০,১১ও১২ই কযলহজ্ব কেন বশলষ বয রাত 

আলস তা ঐকেলনর অংশ কহলসলব েণয হয়। এই জনযই ৯ তাকরখ কেবােত রালত 

সুবলহ সাকেলির পূলবত উিূলফ আরাফা িরলত পারললও উিূলফ আরাফার  ফরয 

আোয় হলয় যায় এবং ১০,১১,১২ তাকরখ রালত পাথর মারা মািরূহ হওয়া সলে ও 

পাথর মারার  ওয়াকজব আোয় হলয় যায়। তলব ফরয তাওয়াফ ১২ তাকরখ 

মােকরলবর আলে িরা জরুরী। রদ্দুল মুহতার ২/৫২১ 

উিলূফর সময় িরণীয়: বযাহলরর নামায বশলষ সম্ভব হলল জাবালল রহমলতর 

িাছািাকছ বিাথাও অবস্থান বনলব। োাঁকেলয় বিবলামুখী হলয় উিূফ িরা সুন্নাত। 

সূযতাে পযতন্ত োাঁকেলয় থািা সম্ভব না হলল িমপলে োাঁকেলয় উিূফ শুরু িরলব। 

যতেণ সম্ভব হয় োাঁকেলয় থািলব। তারপর বলস, শুলয় বযিালব সম্ভব উিূফ িরলব। 

উিূলফর পূণত সময় আল্লাহ তা’আলার বনিিয লাি িরার বিষ্টা িরলত থািলব। 

িালরা সালথ অপ্রলয়াজনীয় িথা-বাততা বললব না। এিাগ্রকিলত্ত আল্লাহ তা’আলার 

ইবাোলত মশগুল থািলব । পুলরািা সময় দু’আ, কযকির, ইকেেফার, তালকবয়া ও 

িুরআন কতলাওয়ালত মশগুল থািলব। আল্লাহ তা’আলার েরবালর উপকস্থকতর 

অনুিূকত কনলয় ববকশ-ববকশ তালকবয়া পেলব। মুনাজালতর সময় হাত উকিলয় মুনাজাত 

িরলব। হােীস শরীলফ এই সমলয় দু’আ িবূললর ওয়াোর িথা বলা হলয়লছ। তাাঁবুর 

কিতর উিূফ িরললও উিূফ হলয় যালব। তলব উত্তম হললা তাাঁবুর বাকহলর বখালা 

আিালশর কনলি অবস্থান িরা। িুরআন-হােীলস বকণতত দু’আ পেলত িাইলল 

‘মুনাজালত মািবূল’ কিতাব বথলি পেলত পারলব। মানাকসি পৃ.১৯৯ 

বযখালন উিূফ গ্রহণলযােয নয়: আরাফার ময়োলন মসকজলে নাকমরা সংলগ্ন পকিম 

কেলির কিছু নীিু স্থানলি ‘বতলন উরানা’ বলল। এখালন অবস্থান িরলল উিূলফ 

আরাফার ফরয আোয় হলব না। মানাকসি পৃ.১৯০ 

সযূতালের পর িরণীয়: সূযতালের পর মােকরলবর নামায না পলে আরাফা বথলি 

মুযোকলফায় রওনা িরলত হলব (মুযোকলফা আরাফার মতই এিিা ময়োন । নয় 

তাকরখ কেবােত রালত ফজলরর নামালযর পর মুযোকলফায় উিূফ িরা ওয়াকজব) । 

অলনলি সূযতালের আলেই আরাফা বথলি মুযোকলফায় রওনা িলর। তালের এিাজ 

সমূ্পণত অজ্ঞতাপ্রসূত িুল। যারা সূযতালের আলে আরাফার সীমানার বাইলর যালব 

তারা যকে সূযতালের পূলবত কফলর না আলস তাহলল তালের উপর েম ওয়াকজব হলব। 

তলব বিউ যকে সূযতালের আলে বালস উলি বলস থালি তাহলল তালত বিালনা সমসযা 

বনই। কিন্তু বখয়াল রাখলত হলব সূযত অে যাওয়ার আলে বাস বযন আরাফার 

সীমানার বাইলর না যায়।  মানাকসি পৃ. ২১০ 
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উলল্লখয, আরাফা বথলি মুযোকলফায় যাওয়ার জনয িলয়িকি প্রশস্থ পায়েল িলার 

রাো আলছ। বালস িলর যাওয়ার বিলয় এ রাো কেলয় পায়েল যাওয়া ববকশ 

কনরাপে। 

* মুযোকলফায় যাওয়ার পলথ ববকশ-ববকশ তালকবয়া, তািবীর, তাহলীল, তাসবীহ, 

দুরূে ও ইকেেফার পেলত থািলব। 

* মুযোকলফায় বপৌাঁলছ ইশার ওয়ালি এি আযান ও এি ইিামাত কেলয় প্রথলম 

মােকরব এরপর বিালনা রিম কবরতী না কেলয় অথতাৎ মােকরলবর পর সুন্নাত, নফল 

বা অনযলিালনা িালজ মশগুল না হলয় ইশা পেলত হলব। এ বেলত্র ইশার নামালয 

ইিামাত বেওয়ার প্রলয়াজন বনই। তলব মােকরব পলে যকে অনয বিালনা িাজ িরা 

হয় তাহলল ইশার জনয কিন্ন ইিামাত কেলত হলব। মুযোকলফায় এিলত্র মােকরব-ইশা 

পোর এই হুিুম জামা‘আলত ও এিািী নামায পেলনওয়ালা উিলয়র জনয। 

মকহলালের জনয এই হুিুলমর বেলত্র বিালনা কিন্নতা বনই। অথতাৎ তারাও মােকরব-

ইশা ইশার ওয়ালি পেলব। ইশা আোলয়র পর মােকরলবর সুন্নাত পেলব। তারপর 

ইশার সুন্নাত ও কবকতর পেলব।  মানাকসি পৃ. ২১৪ 

* ইশার ওয়ালির মলধয মুযোকলফায় বপৌাঁছা সম্ভব না হলল পলথ মােকরব ও ইশা 

পলে কনলব। এরপর ঘিনাক্রলম ইশার ওয়াি বশষ হওয়ার আলেই যকে মুযোকলফায় 

বপৌাঁলছ যায় তাহলল মােকরব ইশা পুনরায় পেলত হলব। তাই এধরলণর বেলত্র উত্তম 

হললা ইশার ওয়াি ২০/২৫ কমকনি বািী থািলত নামায পেলত োাঁোলনা। যালত 

নামায বশষ হওয়ার সালথ সালথ ওয়াি ও বশষ হলয় যায়। আর দুইবার নামায 

পেলত না হয়। মানাকসি পৃ.২১৬-২১৭  

* বিউ ইশার ওয়াি হওয়ার আলে মুযোকলফায় বপৌাঁলছ বেলল তখন মােকরব 

পেলব না ; বরং ইশার ওয়াি হওয়ার পর মােকরব-ইশা এিলত্র পেলব। মানাকসি প.ৃ 

১১৮ 

অকিজ্ঞতা: মুযোকলফা আরাফা বথলি ৩/৪ মাইল েূলর। আরাফা বথলি োকেলত ও 

পালয় বহাঁলি উিয়িালব মুযোকলফায় যাওয়া যায়। তলব োকেলযালে বেলল পথ িম 

হওয়া সলেও প্রিণ্ড কিলের িারলণ পলথ ইশার ওয়াি বশষ হলয় যাওয়ার আশংিা 

থালি। তাই যালের হাাঁিার েমতা আলছ তালের জনয বহাঁলি যাওয়াই িাললা। 

কব. দ্র. আরাফা ও মুযোকলফার মালি প্রায় পাাঁি কিললাকমিার প্রশস্থ এিিা ময়োন 

আলছ। বসখালন অলনি িয়ললি ও োছপালা আলছ।  যারা আরাফা বথলি বহাঁলি 

মুযোকলফায় যায় তালের অলনলি এই মািলি মুযোকলফা মলন িলর এখালন 

অবস্থান বনয়। আর এখালনই মােকরব-ইশা এিলত্র আোয় িলর। অথি এখালন 

মােকরব-ইশা এিলত্র আোয় িরা জাকয়য বনই। আর ফজলরর পলর এখালন উিূফ 
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িরলল মুযোকলফায় উিূফ িরার ওয়াকজবও আোয় হলব না। যারা এই িুললর 

কশিার হলব তালের উপর েম ওয়াকজব হলব। 

* ৯ই কযলহজ্ব কেবােত রালত মুযোকলফায় থািা সুন্নালত মুআক্কাোহ। মানাকসি 

প.ৃ২১৮ 

এ রালত িরণীয়: সাধারণত আরাফা বথলি মুযোকলফায় আসলত আসলত হাজীেণ 

ক্লান্ত-শ্রান্ত হলয় পলেন। তাই ইশার নামায পলে, খানা বখলয় দ্রুত ঘুকমলয় পেলব, 

যালত সুবলহ সাকেলির পর গুরুেপূণত সমলয় আমলল মশগুল থািলত পালর। তলব 

িালরা পলে সম্ভব হলল দুই-িার রািা’আত নফল নামায এবং কিছু দু’আ-দুরূে ও 

কযকির-আযিার িরলত পারলল িাললা। মানাকসি প.ৃ২১৮ 

* এখান বথলি বছালা বুলির মলতা কিংবা সলবতাচ্চ বখজুলরর কবকির আিৃকতর সাতকি 

পাথর সংগ্রহ িলর রাখলব। বিননা ১০ তাকরখ বে শয়তানলি মারার জনয সাতকি 

পাথর মুযোকলফা বথলি সংগ্রহ িলর রাখা মুোহাব। মানাকসি পৃ.২২২ 

মুযোকলফায় উিলূফর সময়: 

৯ তাকরখ কেবােত রালতর বশলষ অথতাৎ সুবলহ সাকেি বথলি কনলয় সূলযতােয় পযতন্ত 

উিূলফ মুযোকলফার সময়। উি সমলয়র মলধয এিকমকনলির জনযও যকে বিউ 

মুযোকলফার সীমানায় আলস তাহলল উিূলফ মুযোকলফার ওয়াকজব আোয় হলয় 

যালব। তলব সুবলহ সাকেি বথলি কনলয় িারকেি িাললািালব ফসতা হওয়া পযতন্ত 

মুযোকলফায় অবস্থান িরা সুন্নাত। বিউ যকে সুবলহ সাকেলির আলে মুযোকলফা 

তযাে িলর কিংবা সূলযতােলয়র পলর মুযোকলফায় আলস তাহলল ওয়াকজব আোয় হলব 

না। অতএব তালি েম কেলত হলব। তলব বিউ অসুস্থতার িারলণ মুযোকলফায় 

আসলত না পারলল কিংবা মকহলারা কিলের িারলণ মুযোকলফায় উিূফ িরলত না 

পারলল তালের উপর েম ওয়াকজব হলব না। মানাকসি পৃ. ২১৯ 

উিলূফর সময় িরণীয়: আউয়াল ওয়ালি ফজলরর নামায পলে বনলব। এরপর 

িারকেি ববশ ফসতা হওয়া পযতন্ত উিূফ িরলব। োাঁকেলয় কিংবা বখালা আিালশর কনলি 

উিূফ িরার প্রলয়াজন বনই। তাবু মুযোকলফায় পলে থািলল কনজ তাবুলত বলসই 

উিূফ িরলব। আরাফায় উিূলফর সময় বয বয আমল িরা হলয়লছ এখালনও 

বসগুললা িরলব। অথতাৎ তালকবয়া, তািবীর, তাহলীল, তাসবীহ, দুরূে, দু’আ ও 

ইকেেফালর মশগুল থািলব। বিালনা প্রিার বব-হুো িথাবাততায় কলি হলব না। 

১০ তাকরলখর িাযতাবলীর বণতনা: 

কযলহলজ্বর ১০ তাকরখ হলজ্বর গুরুেপূণত অলনি িাজ রলয়লছ। কনলে ধারাবাকহিিালব 

বসগুললার কবোকরত বণতনা বেওয়া হললা। 
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১০ তাকরলখর প্রথম িাজ: শুধু বে শয়তানলি পাথর মারা। এিা হলজ্বর অনযতম 

ওয়াকজব আমল।  

* িারকেি যখন ববশ ফসতা হলব তখন (সূলযতােলয়র কিছুেণ পূলবত) মুযোকলফা 

বথলি কমনার উলদ্দলশয রওনা িরলব। সূলযতােলয়র সময় বা তার পলর কমনার উলদ্দলশয 

রওনা িরা বখলালফ সুন্নাত। মানাকসি পৃ.২২১ 

* পলথ ববকশ-ববকশ তালকবয়া পেলত থািলব।  

* যালের কমনার তাবু মুযোকলফায় পলেলছ তালের এখনই তাবু বথলি ববর হওয়ার 

প্রলয়াজন বনই। তারা উিূফ বশলষ নাো িলর বখাাঁজ-খবর কনলয় িীে িম হয় এমন 

সমলয় বে শয়তানলি পাথর মারলত ববর হলব। 

পাথলরর ধরণ: ১০ তাকরখ বে শয়তানলি মারার জনয বয পাথর সংগ্রহ িরা হলব 

এবং পরবততী কেনগুললালত বযসব পাথর মারা হলব বসগুললার আিার হলব বছালা বুি 

কিংবা সলবতাচ্চ বখজুলরর কবকির মলতা। বে পাথর মারা মািরূহ। পাথর পকবত্র হলত 

হলব। অপকবত্র পাথর মারা মািরূহ। অপকবত্র হওয়ার আশংিা থািলল ধুলয় কনললই 

িললব। পাথর পকবত্র বহাি কিংবা অপকবত্র বহাি সবতাবস্থায় ধুলয় বনয়া মুোহাব। বে 

পাথর বিলঙ্গ িুিরা িুিরা িলর বনওয়াও মািরূহ। তাই বছাি বছাি পাথর সংগ্রহ 

িলর বনলব। েশ তাকরলখর পাথর মুযোকলফা বথলি সংগ্রহ িরাই মুোহাব, তলব 

পরবততী কেনগুললার পাথর বয বিালনা স্থান বথলিই সংগ্রহ িরলত পারলব। কিন্তু 

শয়তালনর উলদ্দলশয কনকেি পাথর যা শয়তালনর আলশপালশ পলে আলছ বসগুললা 

সংগ্রহ িরা যালব না। মানাকসি পৃ.২২২, ফাতাওয়া কহকন্দয়া ১/২৫৭ োরুল িুতুব 

জামারা সমলূহর পকরিয়: কমনা বথলি মক্কায় যাওয়ার পলথ “মসকজলে খায়লফর” 

কনিলি পাথর কনলেলপর প্রথম স্থানলি বছাি শয়তান বা ‘জামারা সুেরা’ বলল। 

পাথর কনলেলপর কিতীয় স্থানলি বমি শয়তান বা ‘জামারা উো’ বলল। কমনার 

পকিম প্রালন্তর পাথর কনলেলপর সবতলশষ স্থানলি বে শয়তান বা ‘জামারা আিাবাহ’ 

বলল। ফাতাওয়া কহকন্দয়া ১/২৫৮ 

১০ তাকরখ বে শয়তানলি পাথর মারার সময়: বে শয়তানলি পাথর মারার সময় 

২৪ ঘণ্টা। অথতাৎ ৯ তাকরখ কেবােত রালতর সুবলহ সাকেি বথলি ১০ তাকরখ কেবােত 

রালতর সুবলহ সাকেি পযতন্ত। তলব ১০ তাকরখ সূলযতােলয়র পর বথলি সূযত ঢলল 

যাওয়ার আে পযতন্ত মুোহাব সময়। সুবলহ সাকেলির পর সলূযতােলয়র পূবত পযতন্ত 

এবং সূযত ঢলল যাওয়ার পর বথলি সূযতাে পযতন্ত ববধ সময়। (কিন্তু সুবলহ সাকেলির 

পর বযলহতু উিূলফ মুযোকলফা িরলত হয় তাই এ সময় পাথর কনলেলপর সুলযাে 

বনই। তলব তখন কিে িম থািায় মকহলারা কিছুেণ উিূফ িলর পাথর মারলত 

পারলব।) সূযতালের পর বথলি সুবলহ সাকেি পযতন্ত মািরূহ সময়। তলব কিলের 



 www.darsemansoor.com  

িারলণ মকহলা কিংবা মাযূর বযকিরা রালত পাথর মারলল মািরূহ হলব না।  মানাকসি 

প.ৃ২২৩-২২৪ 

অকিজ্ঞতা: উলল্লকখত সমলয়র মলধয যখন কিে িম থালি বখাাঁজ-খবর কনলয় তখন 

পাথর মারলত যালব। পুরুষরা কেলন পাথর মারা বশষ িরলত বিষ্টা িরলব। সাধারণত 

রালতর ববলা কিে িম হয়, তাই মকহলালেরলি রালতর ববলা পাথর মারলত কনলয় 

যালব। বততমালন কিলের বয অবস্থা, তালত দুবতল, মাযূর বয়স্ক পুরুষরাও যকে 

আসলরর পলর বা রালত পাথর মারলত যায় তাহলল পকরকস্থকতর িারলণ ইনশাআল্লাহ 

মািরূহ হলব না। 

তালকবয়া বন্ধ: পাথর মারলত যাওয়ার সময় পলথ ববকশ-ববকশ তালকবয়া পেলব। 

িারণ কিছুেণ পরই তালকবয়া বন্ধ িলর কেলত হলব।  

বে শয়তালনর িালছ বপৌাঁলছ প্রথম পাথর কনলেলপর পূবতমুহূলতত তালকবয়া পো বন্ধ 

িলর বেলব। এখন বথলি হলজ্বর বশষ পযতন্ত আর তালকবয়া পো জালয়য বনই। 

মানাকসি পৃ. ২২৫ 

পাথর কনলেলপর পদ্ধকত: সম্ভব হলল কমনালি ডালন আর িাবা শরীফলি বালম বরলখ 

েম্ভগুললার েকেণ পালশ বিহারা উত্তরমুখী িলর োাঁোলব। অনযথায় বযিালব সম্ভব 

োাঁোলব। অতিঃপর ডান হালতর বৃদ্ধা ও শাহাোত আঙ্গলুী িারা পাথর ধলর প্রকতবার 

এিকি িলর সাত বালর সাতকি পাথর কনলেপ িরলব। কবরকত না কেলয় 

ধারাবাকহিিালব সাতকি পাথর কনলেপ িরা সুন্নাত।  পাথর বেয়াললর ববষ্টনীর মলধয 

বফললত হলব। বিালনা পাথর যকে ববষ্টনীর মলধয না পলে তাহলল বসিা ধততবয হলব 

না। বসিার স্থালন আলরিকি পাথর কনলেপ িরলত হলব। তাই অকতকরি দুই-কতনকি 

পাথর সালথ রাখা িাললা। ববষ্টনীর কিতর বয খুাঁকি বা বেয়াল আলছ যালি শয়তান 

বলা হয় তার োলয় পাথর মারার প্রলয়াজন বনই। তলব খািার বোাঁোয় পাথর 

বফললত পারলল িাললা। এিসালথ সাতকি পাথর মারলল এিকি ধরা হলব। বািী 

ছয়কি পুনরায় মারলত হলব। মানাকসি পৃ.২৪৫, ফাতাওয়া কহকন্দয়া ১/২৫৮ 

* প্রলতযিকি িংির কনলেলপর সময় এ দু’আ পেলব- 
 للشيطان و رضا للرحمن  كرب رغمابسم الله الله ا

সম্ভব হলল এই দু’আকিও পেলব- মানাকসি পৃ.২২৪ 

 .اللهم اجعله حجامربورا, وسعيا مشكورا, وذنبا مغفورا

* সিম পাথর কনলেলপর পর দ্রুত ওখান বথলি িলল আসলব। ওখালন োাঁকেলয় 

বিালনা দু’আ-দুরূে পেলব না। কফরার পলথ হাাঁিলত হাাঁিলত দু’আ-দুরূে পেলত 

পারলব। তলব তালকবয়া পেলব না। মানাকসি পৃ.২২৪  

অকিজ্ঞতা: পাথর মারার স্থানিা িলয়ি তলাকবকশষ্ট। এলিিিা রাো এলিি তলায় 

িলল বেলছ। বয তলা বথলি পাথর মারার ইো আলে বথলি কিন্তা-িাবনা িলর বস 
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তলার রাো ধরলব। বয তলায় কিে িম হলব বলল মলন হলব, বস তলা বথলি পাথর 

মারলব। অলনলি প্রতীিী শয়তালনর (খুাঁকির) োলয় জুতা, ছাকত ইতযাকে কনলেপ িলর, 

এিা জালয়য বনই। ফাতাওয়া কহকন্দয়া ১/২৫৭ 

উলল্লখয, শয়তালনর খুাঁকির িতুপতালশ্বত বয বেয়াল আলছ, কিে একেলয় এ বেয়াললর 

পকিম পালশ্বত িলল বেলল কিে অলনি িম হয়। এ সুলযাে বনওয়া বযলত পালর। 

মুযোকলফা বথলি জামারাত (পাথর মারার স্থানসমহূ) ও মক্কা শরীলফর েরূে: 

মুযোকলফা বথলি জামারালতর কেলি যাওয়ার সময় কমনার সীমানা শুরুর স্থান 

বথলিই পালয় হাাঁিার কিনলশড রাো শুরু হয়, এখান বথলি জামারালতর েূরে কতন 

কি.কম.। অতিঃপর বছাি শয়তান বথলি বমি শয়তালনর েূরে ৩০০ কমিার এবং বমি 

শয়তান বথলি বে শয়তালন েূরে ৩৩০ কমিার । 

বে শয়তান বথলি সামলনর কেলি অথতাৎ পকিম কেলি প্রায় এি কি.কম. িলার পর 

বামকেলি হারাম শরীলফ যাওয়ার পালয় হাাঁিার রাো আলস। এখান বথলি আলরা এি 

কি.কম. িলার পর পাহালের বিতলরর সুেঙ্গ পথ শুরু হয়। পরপর দুকি সুেঙ্গ পলথর 

বেঘতয বেে কি.কম.। কমনার কেি বথলি হারালম  আসার সময় মধযম  েকতলত হাাঁিলল 

উিয় সুেঙ্গ অকতক্রম িরলত প্রায় ২২-২৪ কম. সময় লালে। বমাি িথা বে শয়তান 

বথলি সুেঙ্গ পলথ মাওকলদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম পযতন্ত েূরে প্রায় 

সালে কতন কি.কম.। 

অনযলি কেলয় পাথর মারালনা: কনলজর পাথর কনলজ মারা ওয়াকজব। কনলজ সুস্থ ও 

সেম থািা অবস্থায় অনযলি কেলয় পাথর মারালনা জালয়য বনই। তলব বিউ যকে 

এমন অসুস্থ হয় বয, োাঁকেলয় নামায পেলত পালর না কিংবা পাথর মারলত বেলল 

বরাে ববলে যাওয়ার প্রবল আশংিা হয় তাহলল বস অলনযর মাধযলম পাথর মারালত 

পারলব। এই হুিুম পুরুষ-মকহলা সবার জনয সমানিালব প্রলযাজয। বিালনা মকহলা 

যকে কিলের অজুহালত অনযলি কেলয় পাথর মারায় তাহলল তার পাথর মারার 

ওয়াকজব আোয় হলব না। মানাকসি পৃ.২৪৮ 

* মাযূর বযকির পে বথলি পাথর মারলত হলল তার অনুমকত লােলব। অনুমকত ছাো 

পাথর মারলল ওয়াকজব আোয় হলব না। তলব বছাি বাচ্চা, অলিতন ও পােললর 

অনুমকত ছাোই তালের অকিিাবিেণ তালের পে বথলি পাথর মারলত পারলব। 

মানাকসি পৃ.২৪৭-২৪৮ 

সময় মলতা পাথর মারলত না পারলল: ১০ তাকরখ কেবােত রালতর সুবলহ সাকেলির 

আলে বে শয়তানলি পাথর মারলত না পারলল েম ওয়াকজব হলব। বতমকনিালব বিউ 

যকে বিালনা সমসযার িারলণ পরবততী কেনগুললালত পাথর মারলত না পালর তাহললও 

তার উপর েম ওয়াকজব হলব। আর এই কতন কেলনর জনয এিকি েমই যলথষ্ট হলব। 

মানাকসি পৃ.২৪১, রদ্দুল মুহতার ৩/৬১৯ রশীকেয়া িুতুবখানা 
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১০ তাকরলখর কিতীয় িাজ: িুরবানী িরা। এিাও ওয়াকজব আমল।   

* বে শয়তানলি পাথর মারার পর তামাত্তু ও কিরান হজ্বিারীর জনয হলজ্বর 

িুরবানী িরা ওয়াকজব। মানাকসি পৃ.২২৬ 

* ইফরাে হজ্বিারীর জনয িুরবানী িরা ওয়াকজব নয়। তলব িরলত পারলল িাললা। 

মানাকসি পৃ.২২৬ 

িরুবানীর পশুর কববরণ: ঈদুল আযহার  িুরবানীর পশুর বেলত্র বয-সব শতত রলয়লছ 

হলজ্বর িুরবানীর পশুর বেলত্রও বস-সব শতত প্রলযাজয। অতএব, উি পাাঁি বছলরর, 

েরু-মকহষ দুই বছলরর, ছােল, দুিা এবং বিো এি বছলরর হলত হলব। উি, েরু,ও 

মকহলষর মলধয সলবতাচ্চ সাতজন শরীি হলত পারলব। যার সামথতয আলছ তার জনয 

উি িুরবানী িরা উত্তম। মানাকসি পৃ.৪৭৮ 

অকিজ্ঞতা: িুরবানী দুইিালব িরা বযলত পালর; ১. কমনার উত্তর পালশ ‘মুআইসীম’ 

নামি এিিা িযাম্প আলছ। বযলিউ ওখালন কেলয় বিরী কিলন কনজ হালত জবাই 

িরলত পালর। অথবা ওখালন যারা পশু কবকক্র িলর তালের বললল তারা সামলনই 

বিরী জবাই িলর বেলব।  

২. মক্কায় বাইতুল্লাহ শরীলফর েকেলণ কতন মাইল েূলর ‘হালািা’ ও ‘নাক্কাসা’ নামি 

পশু কবকক্রর দুইকি বাজার আলছ। বিউ িাইলল ঐ বাজালর কেলয় পশু কিলন িুরবানী 

িরলত পালর, আবার এমনও িরা বযলত পালর বয, পুরা িালফলার পে বথলি 

কনিতরলযােয ৪/৫জন বলাি বাজালর যালব। তারা পশু কিলন প্রলতযলির জনয কিন্ন-

কিন্ন কনয়ত িলর জবাই িরলব। 

উলল্লখয, বততমালন অলনলি বযাংলির মাধযলম িুরবানী িরায়। অথি বযাংলির মাধযলম 

িুরবানী িরালনা সতিততার পকরপন্থী। বিননা বযাংি িতৃতপে বয সমলয় িুরবানী 

িরার িথা বলল, সাধারণত বস সমলয়র মলধয িুরবানী িরলত পালর না। বতা যকে 

তালের বেওয়া সময় পযতন্ত অলপো িলর মাথা মুোলনা হয় বা িুল ছাাঁিা হয়, আর 

িুরবানীর পশু তখন পযতন্ত জবাই িরা না হয়, তাহলল িুরবানীর আলে মাথা 

মুোলনার অপরালধ েম ওয়াকজব হলব। িারণ, তামাত্তু ও কিরান হজ্বিারীর জনয 

িুরবানী িরার আলে মাথা মুোলনা বা িুল ছাাঁিা কনলষধ। অথি বস জানলতই পারলব 

না বয, তার উপর েম ওয়াকজব হলয়লছ। এিালব তার হজ্ব ত্রুকিযুি বথলি যালব। 

তাই যথাসম্ভব বযাংলির মাধযলম িুরবানী িরালব না। তলব, বিউ যকে বিালনা 

উপালয় কনকিত হলত পালর বয, বযাংি িতৃতপে তার িুরবানী িলর কেলয়লছ, তাহলল 

তখন হলি িরলত বিালনা সমসযা বনই। এবং বসলেলত্র বযাংলির মাধযলম িুরবানী 

িরালতও বিালনা অসুকবধা বনই। তলব বােবতা হল, এিা জানা সম্ভব হয় না। তাই 

এই িুাঁকি বনয়া বুকদ্ধমালনর িাজ হলব না। মানাকসি পৃ.২২৬ 
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িরুবানীর সময়: ১০ই কযলহজ্ব সুবলহ সাকেলির পর বথলি ১২ ই কযলহজ্ব সূযতালের 

আে পযতন্ত বযলিালনা সময় িুরবানী িরলল িুরবানীর ওয়াকজব আোয় হলয় যালব। 

তলব ১০ তাকরখ বে শয়তানলি পাথর মারার আলে িুরবানী িরলল েম ওয়াকজব 

হলব। তাই বলা যায়, হাজীলের জনয িুরবানীর সময় শুরু হললা েশ তাকরখ বে 

শয়তানলি পাথর মারার পর বথলি। মানাকসি পৃ.২৬৩ 

এিাকধি িরুবানী িরা: যার সামথতয আলছ তার জনয এিাকধি িুরবানী িরা িাললা। 

হােীস শরীলফ হলজ্বর মলধয ববকশ-ববকশ তালকবয়া পেলত ও িুরবানী িরলত 

উৎসাকহত িরা হলয়লছ। তাছাো নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লামও হলজ্বর 

সময় এিাকধি িুরবানী িলরকছললন। এিাকধি িুরবানী িরলল অকতকরিিার বেলত্র 

এিালব কনয়ত িরলত পালর, যকে েম ওয়াকজব হলয় থালি তাহলল েম অনযথায় 

নফল িুরবানী। কতরকমযী হােীস নং৮২৭, মানাকসি পৃ.২৩৪ 

িরুবানীর স্থান: হলজ্বর িুরবানীর পশু এবং েম অথতাৎ জকরমানা এর পশু হারালমর 

সীমার মলধয জবাই িরা জরুরী। হারালমর বাইলর জবাই িরলল িুরবানী এবং েম 

বিালনািাই আোয় হলব না। হারালমর বযলিালনা স্থালনই িুরবানী িরা যায়। কমনায় 

িুরবানী িরা জরুরী নয়। রদ্দুল মুহতার ২/৫৩২ 

হাজ্বীলের জনয ঈদুল আযহার িরুবানীর হুিমু: ১০ই কযলহজ্ব সুবলহ সাকেি বথলি 

১২ই কযলহজ্ব সূযতালের আে পযতন্ত সমূ্পণত সময় যকে বিউ মুসাকফর থালি, তাহলল 

তার উপর ঈদুল আযহার িুরবানী িরা ওয়াকজব নয়। অতএব, বিালনা হাজীসালহব 

যকে উি সমলয় মুসাকফর থালি তাহলল তার জনয ঈদুল আযহার িুরবানী িরা 

ওয়াকজব নয়। আর যকে মুিীম হলয় থালি তাহলল হলজ্বর িুরবানীর সালথ ঈদুল 

আযহার জনয কিন্ন িুরবানী িরলত হলব। ঈদুল আযহার িুরবানী মক্কা-কমনালতও 

িরলত পালর, কিংবা বেলশর বাকেলতও িরলত পালর। রদ্দুল মুহতার ৩/৬৪৪রশীকেয়া 

মিুীম ও মসুাকফর: মক্কা, কমনা, আরাফা ও মুযোকলফা কমলল যালের ১৫ কেন থািা 

হলে এবং ১৫ কেন থািার কনয়তও িলরলছ তারা মুিীম। যারা প্রথলম মেীনায় 

কেলয়কছলল, হলজ্বর আলে মক্কায় এলসলছ, তারা মক্কায় আসার পর বথলি মক্কা তযাে 

িরার পূবত পযতন্ত মক্কা, কমনা, আরাফা ও মুযোকলফায় অবস্থালনর কেনগুকলসহ ১৫ 

কেন থািার কনয়ত িরলল তারাও মুিীম হলয় যালব। যারা মুিীম হলব তারা বনসাব 

পকরমাণ সম্পলের মাকলি হলয় থািলল, তালের উপর ঈদুল আযহার িুরবানী িরা 

ওয়াকজব হলব। যারা মক্কা-কমনা কমকললয় ১৫ কেন থািার কনয়ত িরলব না তারা 

মুসাকফর থািলব। তালের উপর ঈদুল আযহার িুরবানী িরা ওয়াকজব নয়। রদ্দুল 

মহুতার ২/৫১৫  

হলজ্বর িরুবানীর বোশলতর হুিমু: হলজ্বর িুরবানীর বোশলতর হুিুম ঈদুল আযহার 

িুরবানীর বোশলতর মলতাই। কনলজও বখলত পারলব, অনযলিও খাওয়ালত পারলব, 
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োন-সেিাও িরলত পারলব, জকমলয়ও রাখলত পারলব। তলব জকরমানা স্বরূপ বয েম 

বেওয়া হয় তার বোশত কনলজরা খাওয়া যালব না। রদ্দুল মুহতার ৩/৬৩৬ রশীকেয়া 

যার িরুবানীর সামথতয বনই: তামাত্তু ও কিরান হজ্বিারীর উপর হলজ্বর িুরবানী িরা 

ওয়াকজব । িালরা যকে এই িুরবানী িরার সমাথতয না থালি তাহলল তালি িুরবানীর 

পকরবলতত ১০কি বরাযা রাখলত হলব। ১০ তাকরলখর আলে কতনকি বরাযা রাখলত হলব। 

বািী সাতকি হজ্ব বথলি পকরপূণতরূলপ ফালরে হলয় সুলযাে মত বয-বিালনা সময় 

রাখলত পারলব। ১০ তাকরলখর আলে যকে ৩কি বরাযা না রাখা হয় তাহলল িুরবানী 

িরাই কনধতাকরত হলয় যালব। বস বেলত্র ১০ তাকরখ িুরবানীর বিালনা বযবস্থা না হলল 

িুরবানী না িলরই বস হলি বা তািসীর িলর হালাল হলয় যালব। এরপর 

পরবততীলত যখন সেম হলব তখন হারালমর সীমানার মলধয দুইকি পশু জবাই িরলত 

হলব। এিকি হলজ্বর িুরবানীর জনয আলরিকি িুরবানী না িলর হালাল হওয়ার েম 

কহলসলব। মানাকসি পৃ. ২৬৩-৬৫, ফাতাওয়া কহকন্দয়া ১/২৬৪ োরুল িুতবু 

উলল্লখয, ১০ই কযলহজ্ব হলজ্বর অলনি িাজ থািায় হাজীলের জনয আল্লাহ তা’আলার 

পে বথলি ঈলের নামায মাফ িলর বেওয়া হলয়লছ। তাই িালরা ঈলের নামায 

পেলত হলব না। তলব নামালযর সময় বিউ যকে মক্কায় উপকস্থত থালি এবং 

বাইতুল্লাহ শরীলফর জামা‘আলত শরীি হয় তালত বিালনা অসুকবধা বনই। রদ্দুল মুহতার 

২/৫১৯ 

১০ই কযলহজ্ব ততৃীয় িাজ: িলু িািা। এিা হলজ্বর আলরিকি গুরুেপূণত ওয়াকজব 

আমল। 

িলু িািার সময়: ১০ই কযলহজ্ব িুরবানী িরার পর িুল িািলত হলব। িুরবানী 

িরার পর বথলি ১২ই কযলহজ্ব সূযতালের আে পযতন্ত িুল িািার সময়। এই সমলয়র 

মলধয িুল িািলত না পারলল েম ওয়াকজব হলব। হারালমর সীমানার মলধয িুল 

িািলত হলব। কমনায় িুল িািা সুন্নাত। হারালমর সীমানার বাইলর িুল িািলল যকেও 

হালাল হওয়া যালব কিন্তু েম ওয়াকজব হলব। মানাকসি পৃ. ২৩০ 

িলু িািার পদ্ধকত: বিবলামুখী হলয় বলস ‘আল্লাহু আিবার’ বলল মাথার ডান কেলির 

িুল িািলত শুরু িরলব। পুরুষলের জনয মাথা মুোলনা উত্তম। িালরা িুল এি ইকঞ্চর 

ববকশ থািলল বস িতুকেতলির িুল এি ইকঞ্চ পকরমাণ বছাি িরললও িললব। িালরা িলু 

যকে আলে বথলিই এি ইকঞ্চর িম থালি তাহলল তার জনয মাথা মুোলনা জরুরী।  

মকহলারা সমে িুললর অগ্রিাে বথলি এি ইকঞ্চ পকরমাণ বিলি বফললব। িুল িািার 

আলে োকে, বমাি, নখ কিংবা শরীলরর অনয বিালনা পশম িািলল েম ওয়াকজব 

হলব। মাথার এিিতুথতাংলশর িুল িািললই হালাল হওয়া যায়। তলব এিা উত্তম নয়। 

মানাকসি পৃ.২২৬-২৭ 
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* িালরা মাথায় িুল না থািলল (আলে মুোলনার িারলণ বহাি বা অনযলিালনা 

িারলণ) মাথায় েুর ঘুরালত হলব। রদ্দুল মুহতার ৩/৬১২ রশীকেয়া 

কব. দ্র. উমরার ইহরাম বথলি হালাল হওয়ার সময় বযসব অকিজ্ঞতার িথা বলখা 

হলয়লছ, এখালনও বসগুললা িালজ লাোলত পালর। 

* িুল িািার পর স্ত্রী বযতীত ইহরালমর িারলণ কনকষদ্ধ সবকিছু হালাল হলয় যালব। 

তাওয়ালফ কযয়ারাত অথতাৎ হলজ্বর ফরয তাওয়াফ িরার পর স্ত্রীও হালাল হলয় যালব। 

মানাকসি প.ৃ২৩১ 

* িুল বিলি বোসল িলর সাধারণ িাপে পলর ফরয তাওয়াফ িরার জনয বযলত 

পালর। আবার বোসল না িলর এবং ইহরালমর িাপে না পাকল্টলয়ও বযলত পালর।  

১০ই কযলহলজ্বর িতথুত িাজিঃ তাওয়ালফ কযয়ারাত। তাওয়ালফ কযয়ারাত হলজ্বর 

গুরুেপূণত এিকি ফরয। 

ফরয তাওয়ালফর সময়: ১০ তাকরখ সুবলহ সাকেি বথলি এই তাওয়ালফর সময় শুরু 

হয়। ১২ তাকরখ সূযতালের আলে তাওয়াফ িরা ওয়াকজব। বিউ যকে উি সমলয়র 

মলধয এই তাওয়াফ িরলত না পালর তাহলল জীবলনর বযলিালনা সমলয় তাওয়াফ 

িরলল ফরয আোয় হলয় যালব। তলব ১২ তাকরখ সূযতালের আলে তাওয়াফ িরলত 

না পারার িারলণ েম ওয়াকজব হলব। মানাকসি পৃ.২৩২-৩৩ 

উলল্লখয, তামাত্তু ও কিরানিারীর জনয ১০ তাকরখ বে শয়তানলি পাথর মারা, 

িুরবানী িরা এবং িুল িািা এই কতনকি িাজ ধারাবাকহিিালব িরা ওয়াকজব। কিন্তু 

ফরয তাওয়াফ এবং এই কতন িালজর মলধয ধারাবাকহিতা রো িরা জরুরী নয়। 

অতএব বিউ িাইলল হালাল হওয়ার আলেও ফরয তাওয়াফ িরলত পারলব। তলব 

ঐ কতনকি িাজ িরার পর এই তাওয়াফ িরা সুন্নাত। মানাকসি প.ৃ২৩৩ 

তাওয়ালফ কযয়ারাত এর পদ্ধকত: উমরার তাওয়াফ বযিালব িলরলছ তাওয়ালফ 

কযয়ারাতও বসিালব িরলব। তলব এই তাওয়ালফর মলধয ইযকতবা িরলত হলব না। 

আর যকে সা’ঈ আলে িলর থালি তাহলল রমলও িরলত হলব না। 

* তাওয়ালফ কযয়ারাত বা হলজ্বর ফরয তাওয়াফ যত অসুস্থই বহাি কনলজই িরলত 

হলব। বিালনা অবস্থালতই এই তাওয়াফ অলনযর মাধযলম িরালনা যালব না। অতএব 

বিউ যকে অসুস্থ হয় তাহলল হুইল বিয়ালর িলর তাওয়াফ িরলব। প্রলয়াজন হলল 

হুইল বিয়ার বিলার জনয িাউলি িাো কনলব। এলেলত্র তাওয়াফিারীর হুাঁশ থািলল 

সাহাযযিারীর তাওয়ালফর কনয়ত িরার প্রলয়াজন বনই। অনযথায় সাহাযযিারী 

কনলজও তাওয়ালফর কনয়ত িরলব আর অসুস্থ বযকির পে বথলিও তাওয়াফ িরার 

কনয়ত িরলব। মূল তাওয়াফিারী অলিতন থািা অবস্থায় সাহাযযিারী যকে কনলজর 
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এবং সাহাযযিৃত বযকির তাওয়ালফর কনয়ত না িলর তাহলল ঐ অলিতন বযাকির 

তাওয়াফ আোয় হলব না। মানাকসি ১৪৮-৪৯ 

* সুস্থ বযকিলের জনয তাওয়ালফ কযয়ারাত পালয় বহাঁলি িরা ওয়াকজব। মানাকসি 

প.ৃ২৩৩ 

অকিজ্ঞতা: যারা হাাঁিলত পালর তালের জনয কমনা বথলি মক্কায় যাওয়ার সহজ উপায় 

হললা, বে শয়তান বথলি সামানয পকিলম অগ্রসর হলয় বাম কেলির কিনলশড এর 

রাো ধলর িালনললর কিতর কেলয় মক্কায় িলল যাওয়া। এখান কেলয় বহাঁলি মক্কায় 

বপৌাঁছলত এি ঘণ্টার মলতা সময় লালে। আর যারা োকেলত বযলত িায় তারা 

‘আযীকযয়া’ কিংবা ‘কবন োঊে’ নামি স্থান বথলি োকেলত উিলত পালর। জামারা 

আিাবা বথলি সামলনর কেলি কিছু েূর কেলয় বাম কেলির রাোয় সামানয এগুললই 

আযীকযয়া। আর কিনলশলড না ঢুলি সামানয আলে বােললই কবন োঊে। তলব 

োকেলত উিার আলে ও োকে বথলি বনলম বাসায় বপৌাঁছলত যতিুিু হাাঁিলত হয় 

কিনলশলডর পলথ আনুমাকনি তলতািুিু হাাঁিললই মক্কায় বপৌাঁলছ যালব। তাছাো োকের 

পলথ প্রিণ্ড কিে থািায় কমনা বথলি মক্কায় বযলত প্রায় ২-৩ ঘণ্টা বললে যায়, যা 

খুবই কবরকিির ও িষ্টির। তাই সেম হাজীলের বহাঁলি যাওয়াই িাললা। তলব 

িখলনা উিয় কেলি িালনললর মুলখ প্রিণ্ড কিে বেখা বেলল জালনর বহফাজলতর জনয 

িালনলল বঢািার িুাঁকি কনলব না। বযমন ১২ তাকরখ হাজীরা িালনল কেলয় মক্কা যায়। 

বসকেন বযাহর বথলি ইশা পযতন্ত মক্কার কেি বথলি িালনলল ঢুিলত বিষ্টা িরলব না। 

োেীলত কমনায় যালব। বফরার পলথ আশা িরা যায় সহলজই িালনল কেলয় কফরলত 

পারলব। 

হলজ্বর সা’ঈ িরা। সা’ঈও হলজ্বর এিকি গুরুেপণূত ওয়াকজব আমল।  

* যারা কমনায় যাওয়ার আলে হলজ্বর সা’ঈ িলরলছ তালের এখন সা’ঈ িরার 

প্রলয়াজন বনই। যারা সা’ঈ িলরকন তারা সা’ঈ িরলব। মানাকসি পৃ. ২৩২ 

* উমরার আললািনায় সা’ঈর কবোকরত কববরণ উলল্লখ িরা হলয়লছ। প্রলয়াজন হলল 

বসখান বথলি সা’ঈর পদ্ধকত আবার বেলখ বনলব এবং বস অনুযায়ী সা’ঈ িরলব।  

* ফরয তাওয়াফ িলর সা’ঈ িরা উত্তম। ফরয তাওয়ালফর পলর বযলিালনা সময় 

সা’ঈ িরা যায়। সা’ঈর বিালনা বশষ সময় বনই। রদ্দুল মুহতার ৩/ ৬৬৬ রশীকেয়া 

১০ই কযলহজ্ব কেবােত রাত বথলি ১২ই কযলহজ্ব সযূতাে পযতন্ত কমনায় অবস্থান িরা 

সনু্নাত। 

ফরয তাওয়াফ এবং সা’ঈ (আলে না িলর থািলল) সম্পন্ন িলর যথাসম্ভব 

তাোতাকে কমনায় িলল আসলব। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম তাওয়াফ 

িরার পর দ্রুত কমনায় িলল এলসকছললন। ১০ তাকরখ ও ১১ তাকরখ রাত এবং ১২ 
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তাকরখ সূযতাে পযতন্ত কমনায় থািা সুন্নাত। এ সময় শরীয়ত সম্মত ওযর ছাো কমনার 

বাইলর অবস্থান িরা মািরূহ। তলব বিউ  িাইলল তাওয়াফ-সা’ঈ িরার জনয মক্কায় 

বযলত পারলব। ১০ তাকরখ তাওয়াফ িলর কফরলত কফরলত যকে রাত হলয় যায় 

তাহললও বিালনা সমসযা বনই। িারণ অকধিাংশ রাত কমনায় থািললই কমনায় রাকত্র 

যাপলনর সুন্নাত আোয় হলয় যালব। মানাকসি পৃ.২৩৪-৩৬ 

কব. দ্র. ১০ তাকরখ রালত বিউ যকে অসুস্থতার িারলণ মক্কায় থালি, আর ১১ তাকরখ 

বযাহলরর ওয়াি ওয়ার পর কমনায় কফলর, তাহলল কফরার পলথই কতনকি শয়তানলি 

পাথর বমলর তাবুলত কফরলত পালর। তলব বখয়াল রাখলত হলব, মক্কা বথলি কমনায় 

আসার পলথ প্রথলম বে শয়তান পেলব। কিন্তু বে শয়তানলি পাথর মারলব না; বরং 

বছাি শয়তানলি আলে মারলব এরপর বমি শয়তানলি সবলশলষ বে শয়তানলি। 

এই ধারাবাকহিতা রো িরা িালরা িালরা মলত ওয়াকজব। তলব অকধিাংশ 

ফুিাহালের মলত সুন্নাত। মানাকসি পৃ.২৪১ 

১১ই কযলহজ্ব িরণীয়: বযাহলরর ওয়াি হওয়ার পর বথলি আেত সুবলহ সাকেি 

পযতন্ত বযলিালনা সমলয় বছাি, বমি ও বে শয়তানলি সাতকি িলর পাথর মারা 

ওয়াকজব। ১১ ও ১২ তাকরখ বযাহলরর ওয়াি শুরু হওয়ার পর বথলি পাথর মারার 

সময় শুরু হয়। এ কেন পাথর মারার সময় যকেও সুবলহ সাকেি পযতন্ত কিন্তু, 

সূযতালের আলে পাথর মারা সুন্নাত। আর সূযতালের পর বথলি সুবলহ সাকেি পযতন্ত 

সেম বলািলের জনয মািরূহ সময়। মকহলা, বাচ্চা ও িমলজার বলািলের জনয 

রালত পাথর মারা মািরূহ নয়। সুতরাং মকহলা ও মাযূর বযকিরা তাোহুো িলর 

প্রিণ্ড িীলের মলধয প্রলবশ িরলবন না। বরং কিে িমলল পথর মারলত যালব। পাথর 

মারার স্থান পাাঁি তলা িরা সলেও হুোহুকের িারলণ এখনও অলনি বলালির 

প্রাণহাকন ঘলি। মানাকসি পৃ. ২৩৭-৪০ 

উলল্লখয, এ কেন কতনকি শয়তানলি পাথর মারলত হলব। প্রথলম বছাি শয়তানলি 

পাথর বমলর এিিু সামলন কেলয় হাত তুলল খুব মলনালযাে কেলয়, িান্নািাকি িলর, 

েীঘত সময় ধলর কনলজর জনয এবং সমে মুসলমালনর জনয  দু’আ িরলব। এরপর 

বমি শয়তানলি পাথর বমলর এিিু সামলন কেলয় হাত তুলল দু’আ িরলবন। 

সবলশলষ বে শয়তানলি পাথর মারলব। কিন্তু এখালন দু’আর জনয োাঁোলব না । 

আসার পলথ হাাঁিলত-হাাঁিলত দু’আ িরলত পালর। বে শয়তানলি পাথর বমলর দ্রুত 

কমনার তাবুলত কফলর এলস অবস্থান িরলব। মানাকসি পৃ.২৪১-৪২ 

* পাথর মারার কবোকরত কববরণ ১০ ই কযলহলজ্বর িরণীয় এর মলধয উলল্লখ িরা 

হলয়লছ। 

* আলের কেন ফরয তাওয়াফ না িলর থািলল আজলি ফরয তাওয়াফ িরুন। 
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১২ই কযলহজ্ব িরণীয়: এ কেনও কতন শয়তানলি পাথর মারা ওয়াকজব। ১২ 

তাকরলখর পাথর মারার সময়-সীমা ১১ তাকরলখর মলতাই। এ কেন রালত বিউ কমনায় 

থািলত না িাইলল সূযতালের আলেই পাথর বমলর কমনা তযাে িরলত হলব। সূযতালের 

পর বথলি সুবলহ সাকেলির আে পযতন্ত কমনা তযাে িরা মািরূহ। বিউ যকে কমনা 

তযালের আলেই সুবলহ সাকেি হলয় যায়, তাহলল তার জনয পাথর না বমলর কমনা 

তযাে িরা জালয়য বনই। তখন পাথর না বমলর কমনা তযাে িরলল েম ওয়াকজব হলব। 

মানাকসি পৃ.২৪৩ 

* ১২ তাকরখ রাতও কমনায় িািালনা উত্তম । নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম 

১২ তাকরখ রাত কমনায় িাকিলয়লছন।  

* আলের কেন ফরয তাওয়াফ না িলর থািলল আজ সূযতালের আলে আলে িলর 

বনলব। অনযথায় েম ওয়াকজব হলয় যালব। মানাকসি পৃ. ২৩৩ 

১৩ তাকরখ িরণীয়: ১৩ তাকরখ কমনায় থািলল েত দুই কেলনর নযায় আজও কতন 

শয়তানলি পাথর মারলত হলব। ১৩ তাকরখ সুবলহ সাকেলির পর যারা কমনায় থািলব 

তালের জনয ঐ কেনও পাথর মারা ওয়াকজব। ১৩ তাকরখ সুবলহ সাকেলির পর বথলি 

বযাহর পযতন্ত পাথর কনলেপ িরার মািরূহ সময়।  আর বযাহলরর সময় শুরু হওয়ার 

পর বথলি সূযতালের আে পযতন্ত মাসনূন সময়। সূযতালের সালথ সালথ পাথর 

কনলেলপর সময় বশষ। সূযতালের আলে যকে বিউ পাথর কনলেপ িরলত না পালর 

তাহলল তার উপর েম ওয়াকজব হলয় যালব। মানাকসি পৃ.২৪৪ 

 

কব.দ্র. পাথর কনলেলপর জনয িমপলে (৭+২১+২১+২১) ৭০কি পাথর সংগ্রহ িলর 

রাখলল িাললা। িলয়িকি ববকশ সংগ্রহ িলর রাখা আলরা িাললা। সংগ্রহিৃত পাথর 

বথলি কিছু যকে ববাঁলি যায় তাহলল অনয িালরা প্রলয়াজন হলল তালি কেলত পালর। 

অনযথায় পকবত্র বিালনা স্থালন বরলখ কেলব। মানাকসি পৃ.২৪৪ 

১১, ১২ ও ১৩ তাকরলখর অনযানয আমল: িংির মারা ও প্রলয়াজনীয় িালজর পর 

বািী সময় নফল ইবাোলত মশগুল থািলব। অথতাৎ কযকির, িুরআন কতলাওয়াত, 

নফল নামায, দু’আ, দুরূে ও ইকেেফালর মশগুল থািলব। অপ্রলয়াজনীয় িথাবাততা 

বলল কিংবা ঘুরা-বফরা িলর এই অমলূয সময় অপিয় িরলব না। ঘুরা-বফরা এবং 

েল্প-গুজব িরার জনয অলনি সময় পাওয়া যালব। কিন্তু এই মহা মূলযবান 

মূহুততগুললা হয়লতা জীবলন আর আসলব না। তাই খুব আন্তকরিতার সালথ নফল 

ইবােলত মশগুল থািলব। গুনাহ মাফ িকরলয় বনলব। আল্লাহর িালছ যা িাওয়ার 

বিলয় বনলব। সাথীলের সালথ িীনী মাসালয়ললর মুযািারা িরলব এবং তা‘লীম জারী 

রাখলব।  
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১৩ ই কযলহজ্ব পাথর মারার পর িরণীয়: পাথর মারার পর সামানপত্র সব কনলয় 

মক্কায় কফলর আসলব। মক্কায় োকখল হওয়ার পূলবত ‘মুহাসসাব’ নামি স্থালনর 

(বততমান নাম ‘মুআবাোহ’ যা মক্কার িবরস্থালনর পূবত কেলি অবকস্থত) মসকজলে 

বযাহর, আসর, মােকরব ও ইশা পো উত্তম। এত েীঘত সময় বসখালন থািলত না 

িাইলল কিছুেণ অবস্থান িলর কিছু দু’আ-দুরূে পলে িলল আসলব। এর িারাও 

এখালন অবস্থালনর এিকি সুন্নাত আোয় হলয় যালব। এখালনর অবস্থান বশলষ মক্কায় 

কনজ বাসায় িলল আসলব। মানাকসি পৃ.২৫১ 

মকহলালের হজ্ব সংক্রান্ত কবলশষ মাসাইল 

* প্রিণ্ড কিলের িারলণ মকহলারা ৯ তাকরখ রালত মুযোকলফায় না বথলি সরাসকর 

কমনা বা মক্কায় িলল বযলত পারলব। অত:পর কমনা বথলি বিালর বা মক্কা বথলি রালত 

কমনা এলস পাথর বমলর যালব। এিারলণ তালের উপর বিালনা েম ওয়াকজব হলব না। 

মানাকসি পৃ. ২১৯ 

* হালয়য-বনফাস অবস্থায় মকহলালের িংির মারলত বিালনা সমসযা বনই। মানাকসি 

প.ৃ২৪৯ 

* মকহলালের জনয রালত িংির মারা কনরাপে। িারণ তখন কিে িম থালি। আর 

রালত িংির মারা তালের জনয মািরূহ নয়। মানাকসি পৃ.২৩৭ 

* শুধু কিলের ওযলর মকহলালের জনয অনযলি কেলয় িংির মারালনা জালয়য বনই। 

িারণ রালত কিে িম থালি, তখন স্বােলন্দয িংির মারলত পালর। মকহলালের জনয 

অনযলি কেলয় িংির মারালনা শুধু তখনই জালয়য, যখন এমন দুবতলতা বা অসুস্থতা 

বেখা বেয়, যার িারলণ বলস বলস ফরয নামায পো জালয়য হলয় যায়, অথতাৎ যখন 

জামারাত পযতন্ত যাওয়া এবং কনজ হালত িংির মারার শকি হাকরলয় বফলল। মানাকসি 

প.ৃ২৪৭ 

ঋতবুতী মকহলার তাওয়ালফ কযয়ারাত (ফরয তাওয়াফ) এর হুিমু: হালয়য অবস্থায় 

তাওয়াফ িরা কনলষধ। হলজ্বর ফরয তাওয়ালফর সময় হালয়যগ্রস্থ হলল ফরয 

তাওয়াফও িরলত পারলব না। যকে বিালনা মকহলা ১২ কযলহজ্ব সূযতালের আলে এমন 

সময় পকবত্র হয় যখন বোসল িলর তাওয়াফ িরা সম্ভব, তাহলল তখনই তাওয়াফ 

িরলত হলব। অলসতাবশতিঃ কিংবা অনয বিালনা িারলণ না িরলল েম কেলত হলব। 

কিন্তু যকে সূযতালের পূলবত বোসল ও তাওয়াফ িরার মত সময় না থালি, তাহলল 

বেকর হওয়ার িারলণ েম কেলত হলব না। রদ্দুল মুহতার ২/৫১৯ 

পকবত্র হওয়ার আলেই বেলশ বফরা: যকে বিালনা মকহলা হালয়য বা বনফাস অবস্থায় 

থািার িারলণ হলজ্বর ফরয তাওয়াফ িরলত না পালর, একেলি পকবত্র হওয়ার 

আলেই কফরকত ফ্লাইলির তাকরখ এলস যায়, আর বিালনািালব তাকরখ কপছালনা সম্ভব 

না হয়, তাহলল বস হালয়য বা বনফাস অবস্থায় তাওয়াফ িলর কনলব। এর িারা হলজ্বর 
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ফরয আোয় হলয় যালব। তলব অপকবত্র অবস্থায় তাওয়াফ িরার িারলণ পূণত এিকি 

উি বা েরু েম কহলসলব হারালমর সীমানার মলধয জবাই িরলত হলব। আর এই 

ত্রুকির জনয আল্লাহ তা’আলার িালছ ইকেেফার িরলত হলব। সাবধান ! ঋতুবতী 

মকহলা এমন ওযলরর সময়ও হলজ্বর ফরয তাওয়াফ না িলর বেলশ যালব না। িারণ 

তাওয়ালফ কযয়ারাত না িলর বেলশ বেলল আবার মক্কায় এলস তাওয়াফ িরলত হলব। 

তাওয়াফ আোয় িরার আে পযতন্ত স্বামী-স্ত্রীর ‘সম্পিত’ ববধ হলব না। রদ্দুল মহুতার 

২/৫১৯ 

* হালয়য অবস্থায় থািার িারলণ কবোয় তাওয়াফ না িরলত পারলল সমসযা বনই। 

এ িারলণ েমও ওয়াকজব হলব না। মানাকসি পৃ. ২৫২ 

* কমনা বথলি মক্কায় কেলয় স্বািাকবি জীবনযাপন িরলব। গুনাহ বথলি ববাঁলি 

থািলব। পাাঁি ওয়াি নামায মসকজলে হারালম পেলব। ববকশ-ববকশ নফল তাওয়াফ 

িরলব। উমরা িরলত িাইলল তাও িরলত পারলব। 

কবোয়ী তাওয়াফ: তাওয়ালফ কযয়ারালতর পরই কবোয়ী তাওয়ালফর সময় শুরু হলয় 

যায়। কবোয়ী তাওয়ালফর জনয পৃথি কনয়ত িরাও জরুরী নয়। ফরয তাওয়ালফর 

পর বিউ যকে বিালনা নফল তাওয়াফ িলর তা হলল ঐ তাওয়াফই কবোয়ী 

তাওয়ালফর স্থলাকিকষি হলয় যালব।  বেলশ বফরার আলে কবোলয়র উলদ্দলশযই 

কবোয়ী তাওয়াফ িরা উত্তম। নফল তাওয়াফ বযিালব িরা হয় কবোয়ী তাওয়াফও 

বসিালব িরলব। তাওয়াফ বশলষ দুই রািা’আত ওয়াকজবুত তাওয়াফ নামায পেলব। 

নামায বশলষ খুব িান্নািাকি িলর আল্লাহর েরবালর দু’আ িরলব। এরপর যমযলমর 

পাকন পান িরলব। কবোলয়র সময় যমযলমর পাকন পান িরা মুোহাব। অতিঃপর 

বযকথত হৃেলয় পুনরায় হারাম শরীলফ আসার আশা হৃেলয় ধারণ িলর কবোয় কনলব।  

মীিালতর বাকহর বথলি আেত হাজীলের জনয কবোয়ী তাওয়াফ িরা ওয়াকজব। 

মানাকসি পৃ.২৫২, রদ্দুল মুহতার ২/৫২৩-২৪ 

* কবোয়ী তাওয়ালফর পরও মক্কায় অবস্থান িরা যালব এবং মসকজদুল হারালম 

ইবােলতর জনয যাওয়া যালব। অবশয কবোলয়র পূবতমুহূলতত বযলহতু কবোয়ী তাওয়াফ 

িরা মুোহাব, তাই কবোয়ী তাওয়ালফর পরও যকে বিউ মক্কায় অবস্থান িলর তাহলল 

কবোলয়র প্রাক্কালল পুনরায় কবোয় তাওয়াফ িলর বনওয়া িাললা। রদ্দুল মুহতার ২/৫২৩ 

কযয়ারাত িরার মলতা মক্কার িলয়িকি স্থান: 

ি. মক্কা শরীলফর িবরস্থান জান্নাতলু মা‘লা বা মুআল্লা। এখালন অলনি সাহাবা রা. 

ও তাকবঈলনর িবর আলছ। এই িবরস্থান কযয়ারত িরা বযলত পালর। মাউকলদুন্নবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বথলি পকিম কেলি প্রায় এি কি.কম. হাাঁিার পর বাম 

কেলি জান্নাতুল মা‘লা অবকস্থত। 
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  কিত্র: জান্নাতুল মা‘লা বা মুআল্লা 

িবর কযয়ারলতর তরীিা: িবরস্থালন কেলয় প্রথলম সালাম কেন। হােীলস অলনি 

ধরলনর সালালমর িথা পাওয়া যায়। বসগুললা বথলি এিকি উলল্লখ িরা হললা- 

  السالم عليكم يا اهل القبور يغفر الله لنا ولكم انتم سلفنا وحنن باالثر

সালাম বেওয়ার পর বলস বা োাঁকেলয় কিছু দু’আ-দুরূে ও িুরআন কতলাওয়াত িলর 

িবরবাসীলের জনয হাকেয়া পািালব। হাত তুলল মুনাজাত িরার বিালনা প্রলয়াজন 

বনই। হাত তুলল মুনাজাত িরলত িাইলল িবর কপছলন বরলখ কিবলামুখী হলয় 

োাঁকেলয় মুনাজাত িরলব। এরপর আেব ও ইহলতরালমর সালথ িলল আসলব। 

খ. মসকজলে কজন: এখালন কজলনরা উপকস্থত হলয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইকহ 

ওয়াসাল্লাম এর িুরআন কতলাওয়াত শ্রবণ িলর ঈমান এলন কছল। এই মসকজেও 

মাউকলদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বথলি পকিম কেলির রাোয় অবকস্থত। 

 

ে. মসকজলে তানঈম: এিালি মসকজলে আকয়শা রা. বলা হয়। হযরত আকয়শা রা. 

উমরা িরার জনয এখান বথলি ইহরাম ববাঁলধ কছললন। 



 www.darsemansoor.com  

 

ঘ. মসকজদুল িাবাশ: এখালন হযরত ইবরাহীম আ. ইসমাঈল আ. বি িুরবানী 

িরার বিষ্টা িলরকছললন। একি কমনার পূবতপ্রালন্ত অবকস্থত। 

ঙ. জাবালল সাওর: কহজরলতর সময়  এই পাহালের এি গুহায় নবীজী সাল্লাল্লাহু 

আলাইকহ ওয়াসাল্লাম ও আবূ বির রা. আশ্রয় কনলয়কছললন। 

 

ি. োলর বহরা: মক্কা বথলি কমনা যাওয়ার পলথ বাম পালশ জাবালল নূলরর এিকি 

গুহা। এই গুহায় সবতপ্রথম ওহী নাকযল হলয়কছললা। মআুললমলু হুজ্জাজ প.ৃ৩০৬-৯ 
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অলনযর িারা হজ্ব িরালনা বা বেলী হজ্ব: 

িালরা উপর হজ্ব ফরয হওয়ার পর যকে এমন অসুস্থতা বেখা বেয় যা মৃতুয পযতন্ত 

িাললা হওয়ার সম্ভাবনা বনই এবং বসই অসুস্থতা কনলয় হজ্ব িরাও সম্ভব না, তাহলল 

অলনযর মাধযলম হজ্ব িরালত পারলব। বতমকনিালব বিালনা মকহলা হজ্ব ফরয হওয়ার 

পর মাহরাম না পাওয়ার িারলণ হজ্ব িরলত পালরকন এখন বাধতলিযর িারলণ অবস্থা 

এমন হলয়লছ বয, বস িললত কফরলত পালর না আর িকবষযলত সুস্থ হওয়ারও বিালনা 

সম্ভাবনা বনই, বসও অলনযর মাধযলম হজ্ব িরালত পারলব। মানাকসি পৃ.৪৩৫-৩৭ 

* বেলী হজ্ব সহীহ হওয়ার প্রধান এিকি শতত হললা, হলজ্বর খরলির অকধিাংশ িািা 

যার পে বথলি হজ্ব িরা হলে তার বহন িরা আর হজ্ব আোয়িারীর হলজ্বর বিালনা 

কবকনময় না িাওয়া এবং কবকনময় কহলসলব তালি বিালনা কিছু না বেওয়া। মানাকসি 

পৃ.৪৩৭-৩৮ 

* হজ্ব ফরয হওয়ার পর হজ্ব িরার আলেই যকে িালরা ইলন্তিাল হলয় যায় এবং বস 

মৃতুযর পূলবত তার পে বথলি হজ্ব িরালনার ওসীয়ত িলর যায়, আর তার বরলখ 

যাওয়া সম্পলের এিতৃতীয়াংশ িারা হজ্ব আোয় িরাও সম্ভব হয়, তাহলল 

ওয়াকরশলের জনয তার পে বথলি হজ্ব িরালনা জরুরী। মানাকসি প.ৃ৪৩৭-৪৪১ 

* হজ্ব ফরয হওয়ার পর হজ্ব িরার আলেই ইলন্তিাল হলয় বেলছ। কিন্তু মৃতুযর আলে 

হজ্ব িরালনার ওসীয়ত িলর যায়কন। এলেলত্র ওয়াকরশলের জনয তার পে বথলি হজ্ব 

িরা বা িরালনা জরুরী নয়। তলব বিউ িরলল আশা িরা যায় মৃত বযকির ফরয 

আোয় হলয় যালব। মানাকসি পৃ. ৪৩৬ 

* বয বযকির কনলজর উপর হজ্ব ফরয হলয়লছ কিন্তু এখলনা আোয় িলরকন, তার 

িারা বেলী হজ্ব িরালনা মািরূলহ তাহরীমী। তলব যার উপর হজ্ব ফরয হয়কন এবং 

কতকন হলজ্বর মাসাইল সম্পলিত অবেত আলছন তার িারা হজ্ব িরালত বিালনা সমসযা 

বনই। মানাকসি পৃ.৪৫২ 

* বয বযকি আলে হজ্ব িলরলছ এবং হলজ্বর মাসালয়ল সম্পলিত অবেত, তার মাধযলম 

বেলী হজ্ব িরালনা িাললা। মানাকসি পৃ. ৪৫২ 

* যার পে বথলি হজ্ব িরা হলে তার মীিাত বথলি ইহরাম বাাঁধলত হলব। মানাকসি 

প.ৃ৪৪২ 

* বয বেলী হজ্ব িরায় তার পে বথলি হলজ্বর উলদ্দলশয বয িািা বেওয়া হয় তা 

বথলি কিছু ববাঁলি বেলল বফরত বেওয়া ওয়াকজব। তলব হজ্ব িরালনওয়ালা বা তার 

ওয়াকরশেণ যকে বফরত না কনলয় হজ্বিারীলি কেলয় বেয় তাহলল কিন্ন িথা। এলেলত্র 

হলজ্বর িািা প্রোলনর সময়ই হজ্বিারীলি এিথা বলল বেওয়া িাললা বয, বিালনা 

িািা ববাঁলি বেলল তা আপনার। আপকন বসগুললা কনলজর জনয খরি িরলত পারলবন। 

মানাকসি পৃ.৪৫৯ 
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* বেলী হজ্ব িরার বেলত্র ইফরাে হজ্ব িরাই িাললা। তলব হজ্বিরালনওয়ালা যকে 

তামাত্তু বা কিরান িরার অনুমকত বেয় তাহলল তাও িরা যালব। জাওয়াকহরুল 

কফিহ:১/৫০৮, কিতাবুল মাসাইল ৩/৩৬৮, বিফায়াতুল মফুতী:৪/৩৪৫, ইমোদুল 

আহিাম:২/১৮৩, আহসানুল ফাতাওয়া:৪/৫২৩, ফাতাওয়া উসমানী:২/২২২। 

* বেলী হলজ্বর বেলত্র েম এবং িুরবানীর োয়োকয়ে হজ্বিারীর কজম্মায় থািলব। 

অথতাৎ বিালনা িারলণ েম ওয়াকজব হলল কিংবা কিরান বা তামাত্তু িরার িারলণ 

িুরবানী কেলত হলল হজ্বিারী কনলজর িািা িারা কেলব। তলব পািালনওয়ালা বস্বোয় 

িািা কেলল বস িািা িারা েম বা িুরবানী িরলত বিালনা অসুকবধা বনই। কিন্তু েলম 

এহসার (ইহরাম বাাঁধার পর বিালনা প্রকতবন্ধিতার িারলণ হলজ্বর সময় মক্কায় 

বপৌাঁছালত না পারলল বয েম কেলত হয়) হজ্বিরালনওয়ালার িািা কেলয় কেলত হলব। 

মানাকসি পৃ.৪৬১ 

* বেলী হজ্ব িরালনার পর যকে হজ্বিরালনওয়ালা সুস্থ হলয় যায় এবং কনলজই হজ্ব 

িরার মত শারীকরি সেমতা অজতন িলর তাহলল তার বেলী হজ্ব নফল সাবযে হলব 

এবং তালি পুনরায় হজ্ব িরলত হলব। মানাকসি পৃ.৪৩৫ 

* মকহলার পে বথলি পুরুষ বেলী হজ্ব িরলত পারলব এবং পুরুলষর পে বথলি 

মকহলা বেলী হজ্ব িরলত পারলব। তলব পুরুলষর বেলী হজ্ব মকহলার মাধযলম না 

িরালনা িাললা। সনুালস নাসা’ঈ হা.নং ২৬৩৯, রদ্দুল মুহতার ৪/২১ বইরুত 

* বাললে বযকির পে বথলি মুরালহি (অথতাৎ এমন বছলল বা বমলয় বয বাললে 

হওয়ার খুব িাছািাকছ বপৌাঁলছ বেলছ) এর হজ্ব িরাও গ্রহণলযােয হলব। রদ্দুল মহুতার 

৪/২০ববরুত 

* মৃত বযকি হলজ্বর ওসীয়ত িলর বেলল তার এিতৃতীয়াংশ সম্পে যকে এই 

পকরমাণ হয়, যা িারা মৃলতর বসবালসর এলািা বথলি হজ্ব িরালনা সম্ভব, তাহলল 

মৃলতর বসবালসর এলািা বথলিই হলজ্বর জনয পািালত হলব। অতএব বাংলালেলশ 

বসবাসিারী বযকি বসৌকেলত অবস্থানিারী িাউলি কেলয় হজ্ব িরালত পারলব না। 

তলব িািা িম হওয়ার বেলত্র বযখান বথলি সম্ভব বসখান বথলিই হজ্ব িরালত হলব। 

গুনইয়াতুন নাকসি ৩৩০- কিতাবুল মাসাইল ৩/৩৭৩-৭৬   

ইহরাম অবস্থায় কনকষদ্ধ িাজ িরা : 

এই অধযালয়র শুরুলত িলয়িকি পকরিাষা বজলন বনওয়া েরিার:  

১. েম: এর অথত হললা পূণতএিকি বিরী, বিো কিংবা দুিা অথবা েরু, মকহষ বা উি 

এর এিসিমাংশ হারালমর সীমানার মলধয জবাই িরা।  

২. বাোনাহ: পূণত এিকি েরু, মকহষ কিংবা উি হারালমর সীমানার মলধয জবাই 

িরা। 
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৩. সেিাহ: এিকি বফতরা পকরমাণ েম (এি বিকজ সাতশত গ্রাম)  বা সমপকরমাণ 

িািা োন িরা। তলব হারাম এর সীমানার মলধযর ফিীরলি বেওয়া উত্তম।  

আততা‘রীফাতলু কফিকহয়যাহ পৃ.৪৩,৯৭, রদ্দুল মুহতার ২/৫৪৩, বহোয়া ১/২৬৬ 

উলল্লখয, এিকি সেিা এিজন ফিীরলি বেওয়া িাই। এিই ফিীরলি এি সালথ 

এিাকধি সেিা কেলল এিকি সেিা আোয় হলব। রদ্দুল মুহতার ৩/৬০০-৬০২ যািাকরয়া 

৪.জাযা: জাযা শলব্দর অথত এলিি জায়োয় এলিি রিম হলব। (অথতাৎ েম, 

বাোনাহ, সেিা অলথত বযবহৃত হলব) তাই এখালন কবলশষ বিালনা অথত উলল্লখ িরা 

হললা না। 

উলল্লখয বয, ইহরাম অবস্থার কনকষদ্ধ িাজসমূহ বযিালবই িরা বহাি জাযা লালযম 

হলব। এলেলত্র বজলন িরা-না বজলন িরা, ইোয় িরা-অকনোয় িরা, সুস্থ মকেলষ্ক 

িরা-অসুস্থ মকেলষ্ক িরা এবং বিতন অবস্থায় িরা-অলিতন অবস্থায় িরার মলধয 

বিালনা পাথতিয বনই। তলব বজলন বুলি কনকষদ্ধ িাজ িরলল গুনাহও। মানাকসি প.ৃ 

২৯৮-৯৯ 

* যকে বিউ ১২ ঘণ্টা বা তার বিলয় ববকশ সময় শরীলরর েিলন বসলাই িরা িাপে 

(লযমন : শািত, পাঞ্জাবী, বেকঞ্জ, িুকপ, বমাজা, জাকঙ্গয়া ইতযাকে) পকরধান িলর, 

তাহলল তার উপর েম ওয়াকজব হলব। আর যকে ১২ ঘণ্টার িম কিন্তু ১ ঘণ্টা বা তার 

বিলয় ববকশ সময় পকরধান িলর তাহলল সেিাহ ওয়াকজব হলব। আর ১ ঘণ্টার িম 

সময় পকরধান িরলল এি মুকষ্ট েম বা এই পকরমাণ িািা সেিাহ িলর কেলব। 

মানাকসি পৃ.৩০০-৩০১ 

* বিউ যকে লাোতার িলয়িকেন শরীলরর েিলন বসলাইিৃত িাপে পকরধান িলর 

তাহলল এিকি েমই যলথষ্ট হলব। তলব যকে েম বেওয়ার পর পুনরায় বসলাই িরা 

িাপে পলর তাহলল আবার েম কেলত হলব। বসলাই িরা িাপে পকরধান িরার পর 

পুনরায় পকরধালনর ইোয় খুলল আবার পলরলছ, তখন এিকি েমই যলথষ্ট হলব। কিন্তু 

যকে পুনরায় পকরধালনর ইো না থালি তাহলল আবার পকরধান িরলল এিাকধি েম 

ওয়াকজব হলব। মানাকসি পৃ.৩০২ 

* বিউ বিালনা ওযলরর িারলণ শরীলরর েিলন বসলাইিৃত িাপে পলরলছ। এরপর 

ওযর বশলষ আবার বসলাইিৃত িাপে পলরলছ, তাহলল পকরধালনর সময় কহসালব 

এিাকধি জাযা কেলত হলব। মানাকসি পৃ.৩০৬ 

* বিউ যকে পূণত মাথা বা বিহারা কিংবা মাথা বা বিহারার এিিতুথতাংশ বা তার 

বিলয় ববকশ িুকপ, পােেী, িাের ইতযাকে বযলিালনা কিছু কেলয় ১২ ঘণ্টা বা তার বিলয় 

ববকশ সময় বঢলি রালখ তাহলল েম ওয়াকজব হলব। মানাকসি পৃ.৩০৭ 

* ইহরাম অবস্থায় ধুলা-বালু বথলি বাাঁিার জনয বিউ যকে এিাধালর ১২ ঘণ্টা বা 

তার বিলয় অকধি সময় মাস্ক বযবহার িলর, আর মাস্ক যকে বিহারার এিিতুথতাংশ 
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পকরমাণ বঢলি রালখ, তাহলল েম ওয়াকজব হলব। মাস্ক এর বেলত্র মকহলালের জনযও 

এিই হুিুম। ১২ ঘণ্টার িম কিন্তু ১ ঘণ্টার ববকশ বযবহার িরলল সেিাহ ওয়াকজব 

হলব। মানাকসি পৃ.৩০৭, কিতাবুল মাসাইল ৩/১৮১  

* বিউ যকে মাথা বফলি যাওয়ার িারলণ এমন বযালেজ বাাঁলধ যার িারা মাথার 

এিিতুথতাংশ বা তার বিলয় ববকশ পকরমাণ বঢলি যায়, আর এ অবস্থায় ১২ ঘণ্টা বা 

তার অকধি সময় থািলত হয়, তাহলল তার উপর েম ওয়াকজব হলব। মানাকসি 

প.ৃ৩০৮ 

* বিউ যকে ইহরাম অবস্থায় শরীলরর বে এিকি অলঙ্গর (লযমন: মাথা, বিহারা, 

হাত, পা,) পূণতালঙ্গ আতর, বসন্ট, বকড-বে বা অনয বিালনা বখাশবু বযবহার িলর, 

তাহলল এিকি েম ওয়াকজব হলব। আর যকে শরীলরর বছাি অলঙ্গর (লযমন : আঙু্গকল, 

নাি, িান) পূণতালঙ্গ বখাশবু বযবহার িলর কিংবা শরীলরর বয বিালনা স্থালন সামানয 

বখাশবুও বযবহার িলর তাহলল সেিাহ ওয়াকজব হলব। মানাকসি প.ৃ৩১৩ 

* ইহরাম অবস্থায় সুেকন্ধযুি সাবান কেলয় এি-দুইবার হাত বা মাথা ধুইলল 

সেিাহ ওয়াকজব হলব। কতন বা তলতাকধিবার বযবহার িরলল েম ওয়াকজব হলব। এ 

বেলত্র শযামু্প ও সাবালনর হুিুম অকিন্ন। গুনইয়াতুন নাকসি প.ৃ২৪৯, তাতারখাকনয়া৩/৫৯২- 

কিতাবুল মাসাইল৩/১৬৩ 

* ইহরাম অবস্থায় মাথায় বা শরীলরর অনয বিালনা বে অলঙ্গর পূণতালঙ্গ বখাশবুোর 

বতল, ক্রীম বা বলাশন  বযবহার িরলল েম ওয়াকজব হলব। মানাকসি পৃ. ৩২৪ 

* বখাশবু কেলয় রান্না িরা খাবার বখলত বিালনা অসুকবধা বনই। কিতাবুল মাসাইল 

৩/১৬৮ 

* রান্না িরা খাবার ছাো অনয খাবালরর সালথ বখাশবুর কমশ্রণ থািলল বখাশবুর 

পকরমাণ যকে খাবালরর বিলয় িম হয় তাহলল তা বখলল বিালনা জাযা ওয়াকজব হলব 

না। আর বখাশবুর পকরমাণ খাবালরর বিলয় ববকশ হলল তা মুখিলর খাওয়ার িারা েম 

ওয়াকজব হলব। বখাশবু কমকশ্রত পানীয়র হুিুমও এিই। গুনইয়াতুন নাকসি ২৪৬-কিতাবুল 

মাসাইল ৩/১৬৮, 

* লবঙ্গ এবং এলাকি কমকশ্রত িা যকে এমন হয় বয, তা বথলি লবঙ্গ কিংবা এলাকির 

সুঘ্রাণ ছোলে, তাহলল তা পান িরার িারা েম ওয়াকজব হলব। কিতাবুল মাসাইল 

৩/১৬৯ 

* ইহরাম অবস্থায় পূণত োকে বা োকের এিিতুথতাংশ বা তার বিলয় ববকশ মুোলল 

কিংবা ছাাঁিলল েম ওয়াকজব হলব। এমকনিালব পূণতমাথা বা মাথার এিিতুথতাংশ বা 

তার বিলয় ববকশ মেুালল কিংবা ছাাঁিললও েম ওয়াকজব হলব। মানাকসি পৃ.৩২৫  

* বিউ যকে এিই মজকললস শরীলরর এিাকধি স্থালনর বলাম মুোয় বা ছাাঁলি তাহলল 

এিকি েমই যলথষ্ট হলব। তলব যকে কিন্ন কিন্ন মজকললস শরীলরর কবকিন্ন অলঙ্গর বলাম 
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মুোয় বা ছাাঁলি তাহলল প্রলতযি অলঙ্গর জনয এিকি িলর েম ওয়াকজব হলব। মানাকসি 

প.ৃ৩২৫ 

* ইহরাম অবস্থায় বমাি মুোলল বা ছাাঁিলল সেিাহ ওয়াকজব হলব। মানাকসি পৃ.৩২৬ 

* ইহরাম অবস্থায় মকহলারা মাথার িুল আঙু্গললর এি ির পকরমাণ বা তার বিলয় 

ববকশ িািলল েম ওয়াকজব হলব। মানাকসি পৃ.৩২৭ 

* কনলজর বিালনা িাজ িারা (লযমন: উযূ বা বোসল িরার সময় কিংবা আাঁিোলনার 

সময়) যকে মাথা বা োকের িুল পলে যায় তাহলল প্রলতযি কতনকি িুললর জনয এি 

মুকষ্ট খােযশসয সেিাহ িরলব। গুনইয়াতুন নাকসি পৃ.২৫৬-কিতাবুল মাসাইল ৩/১৮৩ 

* এিই মজকললস িার হাত-পালয়র নখ িািলল এিকি েম ওয়াকজব হলব। এিাকধি 

মজকললস এিাকধি অলঙ্গর নখ িািলল প্রলতযি অলঙ্গর জনয এিকি িলর েম 

ওয়াকজব হলব। এি অলঙ্গর সবগুকল নখ না িািলল বয িয়কি আঙ্গলুলর নখ িািলব 

প্রলতযিকির জনয এিকি িলর সেিাহ ওয়াকজব হলব। বযমন : বিউ যকে িার হাত-

পা বথলি িারকি বা তার বিলয় ববকশ নখ িালি তা হলল প্রকতকি নলখর জনয এিকি 

সেিা ওয়াকজব হলব। এ বেলত্র এি ববিি ও কিন্ন কিন্ন ববিলির মলধয বিালনা 

পাথতিয বনই। মানাকসি প.ৃ৩৩১ 

উলল্লখয, ইহরাম অবস্থায় বয-সব কনকষদ্ধ িাজ িরলল েম ওয়াকজব হয় বস-সব িাজ 

যকে বিউ অসুস্থতা বা কবলশষ বিালনা ওযলরর িারলণ িরলত বাধয হয় তা হলল, েম 

না কেলয় যকে ছয়িা কফতরা বেয় কিংবা কতনিা বরাযা রালখ তাহললও ওয়াকজব 

আোয় হলয় যালব। মানাকসি পৃ.৩৩২  

* উমরািারী যকে উমরার িার তাওয়াফ িরার আলেই স্ত্রী সহবাস িলর কিংবা 

হজ্বিারী যকে উিূলফ আরাফার আলেই স্ত্রী সহবাস িলর তাহলল উমরা এবং হজ্ব 

ফালসে হলয় যালব এবং এিকি েম ওয়াকজব হলব। আর হজ্বিারীর জনয অনযানয 

হাজীলের মত হলজ্বর যাবতীয় িাজ আোয় িরাও ওয়াকজব হলব। তাছাো  

উমরািারী এবং হজ্বিারী উিয়লিই এই উমরা এবং হজ্ব িাযা িরলত হলব। 

মানাকসি পৃ.৩৩৭ 

* যকে বিউ উিূলফ আরাফার পলর হলি এবং তাওয়ালফ কযয়ারালতর আলে 

সহবাস িলর তাহলল বাোনাহ ওয়াকজব হলব। মানাকসি পৃ.৩৪১ 

* উিূলফ আরাফা এবং হললির পলর কিন্তু তাওয়ালফ কযয়ারালতর আলে সহবাস 

িরলল েম ওয়াকজব হলব। কিন্তু মুহাকক্কি আললমেলণর মলত এলেলত্রও বাোনাহ 

ওয়াকজব হলব। মানাকসি পৃ.৩৪১ 

* ইহরাম অবস্থায় যকে সঙ্গম ছাো বযৌলনালত্তজনার সালথ সঙ্গমপূবত অনযলিালনা 

আিরণ িলর, তাহলল বীযতপাত বহাি বা না বহাি েম ওয়াকজব হলব। মানাকসি পৃ.৩৪৩ 



 www.darsemansoor.com  

* হস্থধমথুন িারা বীযতপাত হলল েম ওয়াকজব হলব। মানাকসি পৃ.৩৪৪ 

* ইহরাম অবস্থায় বয সব বনয পশু-পাকখ কশিার িরা কনলষধ তা কশিার িরলল 

অথতাৎ বমলর বফললল ঐ পশুর মূলয পকরমাণ িািা সেিাহ িরলত হলব। মানাকসি 

প.ৃ৩৬১ 

* দুই এিকি উিুন মারলল বা অলনযর িারা মারালল দুই এি মুকষ্ট খােযশসয সেিাহ 

িলর কেলব। কতন বা তলতাকধি উিুন মারলল বা মারালল এিকি কফতরা পকরমাণ 

সেিাহ ওয়াকজব হলব। মুহকরম বযকি অলনযর উিুন বমলর কেলল তার উপর বিালনা 

কিছু ওয়াকজব হলব না। মানাকসি প.ৃ৩৭৮ 

* হারালমর সীমানায় কনলজ কনলজ উৎপন্ন এমন তাজা ঘাস বা োছ যা সাধারণত 

মানুষ বরাপণ িলর না- িািলল, পুোলল বা উপোলল তার মূলয সেিাহ িরা 

ওয়াকজব। এলেলত্র মুহকরম এবং হালাল বযকির এিই হুিুম। মানাকসি পৃ .৩৮২ 

কযয়ারালত মেীনা 

বজদ্দা বথলি মেীনা সফর: বজদ্দা বথলি বালস, বছাি োেীলত এবং কবমালন িলর 

মেীনায় যাওয়া যায়। কবমালনর িাোও বতমন ববকশ না। যালের প্রথলম মেীনা 

যাওয়ার ইো আর এিাই উত্তম তারা ইহরাম বাাঁধা ছাো বাকে বথলিই মেীনার 

উলদ্দলশয রওনা িরলব। পলথ ববকশ ববকশ দুরূে শরীফ পেলত থািলব। রাোর ২/১ 

স্থালন োেী থামলব, বসখালন খানা-কপনা, বপশাব-পায়খানা ও উযূ -বোসললর বযবস্থা 

আলছ। বসখান বথলি কনলজর প্রলয়াজন পুরা িরলত পারলব। কিছু বিনার প্রলয়াজন 

হলল কিনলত পারলব। অতিঃপর যখন মেীনা শহলরর অেূলর মেীনার বাস স্টযাে 

আসলব বসখালন িােজপত্র বিি হলব। কবলশষিলর বাকে িাোর ডিুলমন্ট বেখা হলব। 

বিি সম্পন্ন হওয়ার পর মুআকল্লম অকফস বথলি কনকেতষ্ট বােীলত বপৌাঁছালনার জনয 

এিজন োইড বেয়া হলব। এখালন বিকিং-এ িখলনা িখলনা ববশ বেরী হয়। 

িােজপত্র কিি থািলল তাোতাকে হয়। বিকিং-এর সময় মুআকল্লম অকফলসর কিতলর 

বপশাব-পায়খানা, উযূ-বোসল, নামায ও নাোর বযবস্থা থালি। এখান বথলি 

জরুরত পুরা িরলত পারলব। আর হলজ্বর সফলর যখনই বিালনা বাস বা োেীলত 

উিলব গুরুেসহ োেীর নািার ডায়করলত কললখ রাখলব। তাহলল বাস খুাঁলজ বপলত িষ্ট 

হলব না। োইড যাত্রীলেরলি কনকেতষ্ট বাসায় বপৌাঁলছ কেলয় আসলব। আর বালসর 

ড্রাইিার প্রলতযিলি এিিা িাডত কেলব। এই িাডত যলের সলঙ্গ সংরেণ িরলব। 

মেীনা বথলি বফরার সময় ২৪ ঘণ্টা পূলবত পাসলপািত খুাঁজলত এই িাডত কনলয় মুআকল্লম 

অকফলস যালব। বসখালন তারা এই িাডত বরলখ কেলয় অনয িাডত কেলব। এই িালডতর 

মাধযলম মক্কায় যাওয়ার বাস পালব এবং হলজ্বর সফর বশলষ বজদ্দায় যাওয়ার জনয 

মুআকল্ললমর বাস পালব। িালফলা বছাি হলল এিিু অলপো িরলল বালসর স্থালন 

মাইলক্রাবাসও কনলত পারলব। এ বেলত্র পালশর িাউন্টালরর বলািলের বথলি বা হজ্ব 

িযালম্পর বলািলের বথলি সহলযাকেতা বনওয়া বযলত পালর। 
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মেীনায় কিগুণ বরিত: হযরত আনাস রা.বললন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইকহ 

ওয়াসাল্লাম মেীনার জনয এই বলল দু’আ িলরলছন, ‘ বহ আল্লাহ! মক্কায় তুকম বয 

বরিত োন িলরছ মেীনায় তার কিগুণ োন ির।’ বুখারী ১/২৫৩ 

মেীনায় বেে ও োজ্জাল প্রলবশ িরলত পারলবনা: হযরত আবূ হুরাইরা রা. বললন, 

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বলললছন, ‘মেীনার প্রলবশ পথসমূলহ 

বফলরশতােণ পাহারায় রলয়লছন, তাই বেে (সংক্রামি মহামাকর) ও োজ্জাল 

মেীনায় প্রলবশ িরলত পারলব না।’ বুখারী ১/২৫২ 

মেীনায় মতৃযুর ফযীলত: হযরত আব্দুল্লাহ ইবলন উমর রা. বললন নবীজী সাল্লাল্লাহু 

আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বলললছন,‘ বয বযকির মেীনায় মৃতুয বরণ িরা সম্ভব হয় বস 

বযন বসখালনই মৃতুয বরণ িলর, (অথতাৎ মেীনায় বসবাস িলর যালত বসখালনই তার 

মৃতুয হয়) বিননা বয মেীনায় মৃতুয বরণ িরলব তার (ঈমালনর) কবষলয় আকম সােয 

কেব। (ইবলন মাজাহ হা. নং ৩১১২) 

যারা হজ্ব িরলত যায় তালের জনয মেীনা কযয়ারালত যাওয়া উকিত। অলনলির মলত, 

যালের সামথতয আলছ তালের জনয মেীনায় রওযা মুবারি কযয়ারাত িরলত যাওয়া 

ওয়াকজব। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম এর প্রকত বপ্রম-মহব্বত, িকি-

শ্রদ্ধা থািা ঈমালনর অকবলেেয অংশ। যার অন্তলর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইকহ 

ওয়াসাল্লাম এর প্রকত বপ্রম-মহব্বত রলয়লছ বস সুলযাে বপললই নবীজী সাল্লাল্লাহু 

আলাইকহ ওয়াসাল্লাম এর কযয়ারালত যালব এিাই স্বািাকবি। বযমন আলশি সুলযাে 

বপললই মাশুলির িালছ ছুলি যায়। অলনি হােীস িারা প্রমাকণত বয, নবীজী 

সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম িবলর কবলশষ হায়ালত রলয়লছন। কতকন তাাঁর িবলরর 

িালছ কেলয় যারা দুরূে-সালাম বপশ িলর তালের দুরূে সালাম শুনলত পান এবং 

তার জাওয়াবও প্রোন িলরন। আর েূর বথলি যারা দুরূে-সালাম বপশ িলর তালের 

দুরূে-সালাম বফলরশতােণ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম এর িালছ বপৌাঁলছ 

বেন। 

মেীনার উলদ্দলশয সফলরর প্রস্তুকত: 

* বোসল িলর সুন্নতী বলবাস পকরধান িরলব। এবং সুেকন্ধ বযবহার িরলব। 

* নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাত অনুযায়ী জীবন েোর েৃঢ় 

প্রকতজ্ঞা িরলব। 

* োকে না বরলখ থািলল এখন বথলি োকে রাখার প্রকতজ্ঞা িরলব। প্রলতযলির কিন্তা 

িরা উকিত, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম যকে জীকবত অবস্থায় োকে ছাো 

আমালি বেখলতন, তাহলল আমার কেলি বিান েৃকষ্টলত তািালতন? কতকন কি োকে 

ছাো আমালি বেলখ বমালিও খুকশ হলত পারলতন। আর আকমও কি তাাঁর অসন্তুকষ্টর 

িাজ িরলত সাহস বপতাম ? 
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* ববকশ ববকশ দুরূে শরীফ পেলত থািলব। মেীনা সফলর দুরূে শরীফই এিমাত্র 

ওযীফা। মেীনার যত কনিিবততী হলত থািলব দুরূে পালির পকরমাণ তত বাকেলয় 

কেলব। 

* দুই রািা’আত নামায পলে আল্লাহর িালছ দু’আ িরলব, বহ আল্লাহ! আমার জনয 

মেীনায় প্রলবশ বরিতপূণত িরুন, আমালি সবধরলনর বব-আেবী বথলি বহফাযত 

িরুন, আমালি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম এর পূণতাঙ্গ ফলয়জ ও 

বারািাত োন িরুন। এরপর মেীনার সফর শুরু িরুন। 

মেীনায় উপকস্থত হওয়ার পর িরণীয়: প্রথলম মেীনার বাসায় কেলয় মাল-সামান 

গুকছলয় বরলখ বোসল িরলব এবং  নতুন কিংবা পকরষ্কার বপাশাি পকরধান িরলব। 

সাো িাপে পকরধান িরা উত্তম। বখাশবু বযবহার িরলব। খাওয়ার প্রলয়াজন হলল 

বখলয় কনলব। এরপর ধীলর-সুলস্থ মুহাব্বাত, িকি ও শ্রদ্ধা কনলয় মসকজলে নববীর 

উলদ্দলশয রওনা িরলব।  

মসকজলে নববীর ফযীলত: সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসকলম এর বণতনা অনুযায়ী 

মসকজলে নববীলত এি রািা’আত নামায পো মসকজলে হারাম বযতীত অনয 

মসকজলে এি হাজার রািা’আত নামায পোর বিলয় উত্তম। সহীহ বুখারী হা. নং ১১৯০, 

সহীহ মুসকলম হা.নং ১২৯৪ 

* সুনালন ইবলন মাজাহ-এর এি হােীলস আলছ, মসকজলে নববীলত এি রািাআলত 

পঞ্চাশ হাজার রািাআলতর সাওয়াব পাওয়া যায়। সনুালন ইবলন মাজাহ হা.নং ১৪১৩  

মসকজলে নববীলত প্রলবশ: মসকজলে নববীলত প্রলবলশর সময় খুব গুরুলের সালথ 

মসকজলে প্রলবলশর সুন্নাতগুকল আোয় িরলব। বখয়াল রাখলব সুন্নাতওয়ালার েরবালর 

এলস বযন বিালনা িাজ সুন্নালতর পকরপন্থী না হয়। মসকজলে প্রলবলশর পর সম্ভব 

হলল এবং মািরূহ ওয়াি না হলল করয়াযুল জান্নালত দুই রািা’আত তাকহয়যাতুল 

মসকজে পেলব। ফরয নামালযর সময় হলয় থািলল আলে ফরয পলে বনলব।  

করয়াযলু জান্নাত: আবূ হুরাইরা রা. বললন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম 

বলললছন,‘ আমার ঘর ও বমিালরর মধযবততী স্থান জান্নালতর বাোনসমূলহর মধয 

বথলি এিকি বাোন, আর আমার বমিার আমার হাউয (িাউসার) এর উপর।’ 

বুখারী হা.নং ১১৯৬ 

অকিজ্ঞতািঃ মসকজলে নববীর বততমান বমিলরর পূবতপাশ্বত বথলি নবীজী সাল্লাল্লাহু 

আলাইকহ ওয়াসাল্লাম এর রওযার বেয়াল বা জাকল পযতন্ত স্থানলি করয়াযুল জান্নাত 

বলল। মসকজলে নববীলত লাল রলঙর িালপতি কবছালনা আলছ। আর করয়াযুল জান্নালত 

ছাই ও সাো রঙ কমকশ্রত িালপতি কবছালনা আলছ। ঐ িালপতি বেলখই করয়াযুল জান্নাত 

শনাি িরলত পারলব। এই স্থালন সবসময় কিে থালি। তবুও সুলযাে মলতা ওখালন 

প্রলবশ িলর িমপলে দুই রািা’আত নামায পোর বিষ্টা িরলব। 
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রওযালয় আতহালর সালাম বপশ: তাকহয়যাতুল মসকজে বশলষ উিয় জাহালনর 

সরোর, রহমাতুল কলল আলামীন, বপয়ারা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম 

এর েরবালর সালাম বপলশর উলদ্দলশয রওনা িরলব। মলন রাখলব, নবীজী সাল্লাল্লাহু 

আলাইকহ ওয়াসাল্লাম এর জাওয়াব বপলত হলল এবং তাাঁর শাফায়াত লালি ধনয হলত 

হলল, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাত অনুযায়ী জীবনযাপন িরা 

জরুরী। যারা এখনও সুন্নাত বমাতালবি জীবন যাপন শুরু িলরকন তারা রওযায় 

উপকস্থত হওয়ার আলেই তাওবা ইকেেফার িলর িকবষযলত সুন্নাত বমাতালবি 

জীবনযাপন িরার েৃঢ় প্রকতজ্ঞা িলর বনলব।  

বাবুস সালাম কেলয়- িাউলি বিালনা িষ্ট না কেলয়- বপ্রম-মুহাব্বত, শ্রদ্ধা ও আলবে 

িরা হৃেয় কনলয় ধীলর ধীলর অগ্রসর হলব। এসময় যত ববকশ সম্ভব দুরূে শরীলফর 

হাকেয়া নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম এর েরবালর বপশ িরলব। যখন 

রওযালয় আতহালরর বে জাকল বরাবর বপৌাঁছলব, তখন কিবলার কেলি কপি িলর বে 

জাকল বরাবর োাঁোলব। মলন িরলব বযন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লামলি 

বেখলছ, আর কতকনও তালি বেখলছন। অবনত েৃকষ্টলত হৃেলয়র সবিুিু িকি, 

িাললাবাসা ও শ্রদ্ধাসহ বপয়ারা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম এর েরবালর 

সালাম বপশ িরলব। 

এিালব সালাম বপশ িরলব:  السالم عليك ايها النىب ورحمة الله وبركاته 
 السالم عليك يارسول الله
 السالم عليك يا حبيب الله
 السالم عليك يا خرياخللق

 د املرسلنيالسالم عليك يا سي
 السالم عليك يا شفيع املذنبني

এই স্থালন খুব কিে থািায় সালাম বপশ িরার জনয হয়লতা ববকশ সময় পালব না। 

তাই তাোহুো না িলর ধীলর ধীলর বয িয়িা শব্দ বললত পালর তাই বললব। শুধু ‘ 

আসসালামু আলাইিা ইয়া রাসূলাল্লাহ’ এতিুিু বলললই সালাম আোয় হলয় যালব। 

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লামলি সালাম বপলশর পর সামানয ডালন সলর 

এলস তৃতীয় জাকলর সামলন োাঁকেলয় উম্মলতর সবতলশ্রষ্ঠ বযকিে, ইসলালমর প্রথম 

খলীফা হযরত আবূবির কসদ্দীি রা. বি এিালব সালাম বপশ িরলব- 

 السالم عليك يا خليفة رسول الله جزاك الله عنا خري اجلزاء
‘আসসালামু আলাইিা ইয়া খলীফাতা রাসূকলল্লাহ জাযািাল্লাহু আন্না খায়রাল জাযা’ 

এরপর এিিু ডালন সলর ইসলালমর কিতীয় খলীফা হযরত উমর ফারূি 

রা.লি এিালব সালাম বপশ িরলব- جلزاءالسالم عليك يا امري املؤمنني جزاك الله عنا خريا  

‘আসসালামু আলাইিা ইয়া আমীরাল মুকমনীন জাযািাল্লাহু আন্না খায়রাল জাযা ’ 
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অকিজ্ঞতা: অলনলি সালাম বপলশর সময় রওযার বেয়ালল এি জায়োয় (প্রথম 

জাকলর উপর) ماكان حممد ابا احد من رجالكم.... এই আয়াত বলখা বেলখ ওখালনই 

সালাম বপশ িলর। অথি এিা সালাম বপলশর স্থান নয়। বরং সালাম বপলশর সকিি 

স্থান হললা কিতীয় জাকল। এর কিি উপলর রওযার বেয়ালল এই আয়াত বলখা আলছ- 

 আর ...ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوي

এই আয়ালতর কনলি ياخري من دفنت بالقاع اعظمه..... িার লাইলনর আরবী িকবতা 

বলখা আলছ। এর কনলি িািকতলত বলখা আলছ ه هنا السالم على حممد رسول الله صلى الل
 এিা হললা সালাম বেয়ার সকিি স্থান। এখালন বপৌাঁছার পর সালাম কেলব। عليه وسلم

এরপর এিিু সামলন ববলে আলরিকি িািকতলত বলখা আলছ  هنا السالم على اىب بكر
 এখালন হযরত আবূ বির রা. এর উপর সালাম বপশ িরলব। الصديق رضى الله عنه

এরপর িলয়ি িেম এগুলল আলরিকি িািকতলত বলখা আলছ  هنا السالم على عمر
لفاروق رضى الله عنها  এখালন হযরত উমর ফারুি রা. এর উপর সালাম কেলব। 

অলনযর পে বথলি সালাম বপৌাঁছালনা: বিউ যকে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইকহ 

ওয়াসাল্লাম বি সালাম বপৌাঁছালত বলল, তাহলল তার নাম কনলয় সালাম বপৌাঁছালব। 

অথতাৎ এিালব বললব, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম আপনালি 

অমিু সালাম কেলয়লছ। 

রওযার সামলন ঈমালনর সােযিঃ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম এর সমলন 

োাঁকেলয় কনলজর ঈমালনর সােয বেওয়া উকিত। তাই কিলের িারলণ প্রথমবার না 

পারললও কিতীয়বার কযয়ারালতর সময় রওযার বে জাকলর সামলন োাঁকেলয় 

িাকলমালয় শাহাোত পেলব। তখন িাকলমালয় শাহাোত এিালব পেলত পালর- 

أشهد ان الاله اال الله وحده الشريك له وأشهد أنك عبده ورسوله, وخريته وأشهد أنك بلغت 
الرسالة و أديت األمانة و نصحت األمة و أقمت احلجة و جاهدت ىف الله حق جهاده, 

  ৫০৯ وعبدت ربك حىت اتاك اليقني. مناسك مال على القاري ص

মেীনায় অবস্থালনর কেনসমলূহ িরণীয়িঃ ি. পুরুষেণ পাাঁি ওয়াি নামায 

জামা‘আলতর সালথ মসকজলে নববীলত আোয় িরলব। ইমাম আহমাে হযরত 

আনাস রা. বথলি বণতনা িলরন বয, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বলললছন, 

বয বযকি আমার মসকজলে িকল্লশ ওয়াি নামায আোয় িরলব এমনিালব বয, তার 

বিালনা ওয়ালির নামায ছুিলব না, তাহলল তালি জাহান্নাম, িবলরর আযাব ও 

বনফাি বথলি মুকির সনে বেওয়া হলব। মসুনালে আহমাে ৩/১৫৫ হা. নং ১২৫৯০ 
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খ. মকহলালের জনয বাসায় নামায পোই িাললা। তলব রওযা শরীফ কযয়ারাত 

িরলত আসার সময় বিালনা নামালযর ওয়াি হলয় বেলল মসকজলে নববীলত 

মকহলালের জনয কনধতাকরত স্থালন নামায পেলব। 

ে. সম্ভব হলল মসকজলে নববীলত বথলি িলয়ি কেন ই‘কতিাফ িরলব। পারলল এি 

খতম িুরআন পেলব। 

ঘ. মেীনার কমসিীনলেরলি ববকশ ববকশ োন-সেিা িরলব। 

ঙ. মেীনায় বিউ খারাপ আিরণ িরললও তার সালথ উত্তম আিরণ িরলব। বিালনা 

রিম কবতলিত জোলব না। 

ি. মেীনার অকধবাসীলের সালথ খুব অন্তরঙ্গ ও মুহাব্বতপূণত আিরণ িরলব। 

ছ. যখনই সুলযাে হলব নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম এর রওযা কযয়ারত 

িরলব। তলব নামালযর পরপর কযয়ারালত না যাওয়া িাললা। িারণ তখন প্রিণ্ড কিে 

থালি। এছাো তখন কযয়ারাত িরলল কযয়ারাতিা বিমন বযন এিিা েতানুেকতি 

এবং আনষু্ঠাকনিতামুলি িাজ হলয় যায়। তলব শরীয়লতর েৃকষ্টলত নামালযর পর 

প্রিণ্ড কিলের মলধযও কযয়ারাত িরলত বিালনা সমসযা বনই। তলব মেীনার বাসা 

বথলি িখলনা িখলনা শুধু কযয়ারালতর উলদ্দলশযই মসকজলে নববীলত যাওয়া িাললা। 

িারণ এলত কযয়ারাতলি মূল লেয-উলদ্দশয বানালনা হয়।  

জ. রওযা শরীলফর বেয়াল স্পশত িরা ও িুমা বেওয়া বথলি কবরত থািলব। 

ি. মেীনায় অবস্থালনর কেনগুললালত প্রকতকেন হাজার হাজার বার দুরূে শরীফ 

পেলব। 

ঞ. গুনাহ বথলি ও সুন্নালতর বখলাফ বিালনা িাজ িরা বথলি সমূ্পণত কবরত থািলব। 

ি. বিালনা কিছু বিনািািার প্রলয়াজন হলল বযবসায়ীলি সহলযাকেতা িরার কনয়লত 

কিনলব।  

মেীনার কিছ ুস্থান কযয়ারাত িরা মুোহাব: 

ি. মেীনার িবরস্থান ‘বািীউল েরিে’: এখালন েশ হাজালরর ববকশ সাহাবা 

বিরাম রা. বি োফন িরা হলয়লছ। এখালন োফনিৃত িলয়িজন উলল্লখলযােয 

সাহাবা বিরালমর নাম উলল্লখ িরা হললা: ১. হযরত উসমান রা. ২. হযরত খােীজা 

ও মাইমূনা রা. বযতীত নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম অনয সিল স্ত্রী ৩. 

হযরত ফালতমা রা. ৪. হযরত ইবরাহীম রা. (নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইকহ 

ওয়াসাল্লাম এর বছলল) ৫. রুিাইয়যা রা. ( নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম 

এর বমলয়) ৬. হযরত আব্দুল্লাহ ইবলন মাসঊে রা. ৭. হযরত আব্দুর রহমান ইবলন 

আউফ রা. ৮. হযরত সা‘ে ইবলন আবী ওক্কাস রা. ৯. হযরত আব্বাস রা. (নবীজী 

সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম এর িািা) ১০. হযরত হাসান ইবলন আলী রা. ১১. 
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ইমাম মাললি রাহ.. এছাোও আল্লাহর আলরা অলনি কপ্রয় বান্দা এখালন শাকয়ত 

আলছন। মআুকলমলু হুজ্জাজ পৃ.৩২৬ 

খ. শুহাোলয় অহুলের িবর ও অহুে পাহােিঃ মেীনা বথলি উত্তর কেলি প্রায় কতন 

মাইল েূলর অহুে পাহাে অবকস্থত। এই পাহাে সম্পলিত নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইকহ 

ওয়াসাল্লাম বলললছন, ‘অহুে এমন এিকি পাহাে যা আমালি িাললাবালস এবং 

আকমও তালি িাললাবাকস’ । তৃতীয় কহজরীলত এই পাহালের পােলেলশ মক্কার 

মুশকরিলের সালথ অহুে যুদ্ধ সংেকিত হয়। এই যুলদ্ধ ৭০ জন সাহাবা বিরাম রা. 

শাহাোত বরণ িলরন। কবলশষ িলর হযরত হামযা রা. বি এই যুলদ্ধ অতযন্ত 

কনমতমিালব শহীে িরা হয়। অহুলের শহীেেলণর িুরবানীর িারলণই আজ  আমরা 

ইসলাম বপলয়কছ, ঈমানোর হলত বপলরকছ। তাই তাাঁলের প্রকত আমালের সীমাহীন 

িাললাবাসা ও িৃতজ্ঞতা বপাষণ িারা উকিত। তারা বযমন িীলনর জনয জান িুরবান 

িলর কেলয়লছন, আমালেরও তাাঁলের মলতা িীলনর জনয তযাে ও িুরবানী িরা 

েরিার।  

ে. মসকজলে িবুািঃ মেীনা বথলি েকেণ-পকিম কেলি প্রায় দুই মাইল েূলর মসকজলে 

িুবা অবকস্থত। এিাই পৃকথবীর বুলি মুসলমানলের প্রকতকষ্ঠত সবতপ্রথম মসকজে। 

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম কহযরলতর সময় মেীনায় প্রলবলশর পূলবত এই 

এলািায় কিছুকেন অবস্থান িলরকছললন। তখন কতকন সাহাবা বিরাম রা. বি কনলয় 

এই মসকজে কনমতাণ িলরলছন। মসকজলে হারাম, মসকজলে নববী ও মসকজলে 

আিসার পর এই মসকজলের ফযীলত সব বিলয় ববকশ। 

ঘ. মসকজলে কিবলাতাইনিঃ মেীনায় আসার পরও কিছু কেন মসকজলে আিসা বিবলা 

কছল। কিন্তু নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম িামনা িরকছললন বযন িাবা 

শরীফলি বিবলা বানালনা হয়। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম এর 

আিাঙ্ক্ষার বপ্রকেলত আল্লাহ তা’আলা বাইতুল্লাহলি মুসকলম উম্মাহর বিবলা বঘাষণা 

িরললন। এই বিবলা পকরবততলনর ঘিনা এই মসকজলে ঘলিকছল। এ িারলণ এই 

মসকজলে দুইকি বমহরাব, এিকি বাইতুল্লাহর কেলি আলরিকি মসকজলে আিসার 

কেলি। এছাোও মেীনায় কযয়ারাতলযােয আলরা অলনি মসকজে ও ঐকতহাকসি 

স্থাপনা রলয়লছ। বিালনা অকিজ্ঞ বলালির মাধযলম বজলন কনলয় বস সব স্থালন কেলয় 

বরিত হাকসল িরলত পালর। কিন্তু সব সময় বখয়াল রাখলত হলব ঘুরলত কেলয় বযন 

মসকজলে নববীর জামা’আত ছুলি না যায়। 

বেলশ বফরার আেবিঃ বেলশ বফরার আলে কনলজর অবস্থানস্থল কহলসলব মসকজলে 

হারাম বা মসকজলে নববীলত দুই রািা’আত নামায পেলব। নামায বশলষ িীন ও 

দুকনয়ার প্রলয়াজন পূরলণর জনয, হজ্জ ও কযয়ারাত িবূললর জনয, বার বার বাইতুল্লাহ 

ও রওযা মুবারলির কযয়ারাত নসীব হওয়ার জনয এবং সহীহ সাললম বাকে বফরার 

জনয খুব কেল লাকেলয় মুনাজাত িরলব। এরপর বশষবালরর মলতা নবীজী সাল্লাল্লাহু 



 www.darsemansoor.com  

আলাইকহ ওয়াসাল্লাম এর েরবালর সালাম বপশ িরলব (যকে মেীনা বথলি বেলশ 

বফরা হয় কিংবা মক্কায় যাওয়া হয়)। আলশি মা‘শুি বথলি কবকেন্ন হওয়ার সময় 

অন্তলরর অবস্থা বযমন হয় কনলজর অন্তলরর অবস্থা বতমন িরার বিষ্টা িরলব। রওযা 

শরীফ বথলি িগ্ন-বযকথত হৃেলয় প্রতযাবততন িরলব। বেলশ বপৌাঁলছ কনজ এলািায় 

প্রলবলশর পর এই দু’আকি পেলব- حامدون لربنا عابدون تائبون ائبون  । বাসায় 

প্রলবলশর আলে কনজ মহল্লার মসকজলে দুই রািা’আত শুিকরয়ার  নামায আোয় 

িরলব। যারা ইলেিবাল িরলত বা বেখা িরলত আসলব, বাসায় প্রলবলশর আলেই 

তালের জনয মােকফরালতর  দু’আ িরলব।  

হজ্ব িবলূ হওয়ার আলামতিঃ যকে হলজ্বর পর িাললা িালজর আগ্রহ ও বিষ্টা বৃকদ্ধ 

পায়। হলজ্বর আলের জীবন ও পলরর জীবলনর মলধয বযাপি পাথতিয পকরলকেত হয়। 

িীনোরীর অবস্থা আলের তুলনায় অলনি িাললা হলয় যায়। দুকনয়ার প্রকত আসকি 

িলম যায়। তাহলল আশা িরা যায় বয, আল্লাহ তা’আলা হজ্ব িবূল িলরলছন। িারণ 

এগুললা হজ্ব িবূল হওয়ার আলামত। আল্লাহ তা’আলা আমালের সবাইলি হলজ্ব 

মাবরূর নসীব িরুন। আমীন। 

 

 

 

 

 

এি নজলর হলজ্বর এি সিাহ 

তাকরখ ফরয ওয়াকজব সনু্নাত মেুাহাব ও অনযানয 

৭ 

কজলহজ্ব 

হলজ্বর ইহরাম 

বাাঁধা 

ঘ) নফল তাওয়াফ 

িলর হলজ্বর সা’ঈ িলর 

বনয়া যায়। 

উলল্লখয,ওয়ালফর 

প্রথম কতন িক্কলর 

রমল িরা সুন্নত। 

খ) ১. ইহরাম 

বাাঁধার পলূবত 

হাযামাত বানান। 

২. স্ত্রী সালথ 

থািলল প্রলয়াজন 

বসলর বনওয়া। 

ি) ১. িার পাাঁি 

কেলনর জনয জরুরী 

সামান কনলয় হাত 

বযাে প্রস্তুত িরা। 

২.বে বযাে বাসায় 

বরলখ যাওয়া 

৮ 

কজলহজ্ব 

 

বনই 

 

বনই 

ি) ১. কমনা 

ময়োলন অবস্থান 

িরা । 

২. ববকশ ববকশ 

তালকবয়া পো। 

খ) ১. পাাঁি ওয়াি 

নামায জামালতর 

সালথ আোয় িরা। 

২. ববকশ ববকশ 

কতলাওয়াত ও 
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কযকির িরা। 

৯ 

কজলহজ্ব 

খ) আউয়াল 

ওয়ালি যুহর 

আোয় িলর 

আরাফায় 

কখমার মলধয 

উিূফ িরা। 

ঘ) ১. সযূতাে পযতন্ত 

আরাফার ময়োলন 

অবস্থান িলর, মােরীব 

না পলে তালকবয়া 

পেলত পেলত 

মযুোকলফায় রওনা 

হওয়া। 

২. মযুোকলফায় 

বপৌলছ ইশার ওয়াি 

হলল মােকরব ও ইশা 

এিলত্র পো। উলল্লখয, 

মযুোকলফায় রাত্রী 

যাপন িরা এবং 

বসখান বথলি ৭০কি 

বছাি িংির সংগ্রহ 

িরা সুন্নত। 

ি) ১. 

সলুযতােলয়র পর 

কমনা বথলি 

আরাফায় রওনা 

হওয়া। 

২. যুহলরর 

নামালজর পূলবত 

বোসল িলর 

বনয়া। 

ে) ১. ববলা ডুবা 

পযতন্ত দু’আ েরূুে ও 

িুরআন 

কতলাওয়ালত মশগুল 

থািা। 

২. কিবলামখুী হলয় 

োাঁকেলয় উিূফ িরা। 

১০ 

কজলহজ্ব 

ঙ) ফরয 

তাওয়াফ িরা। 

উলল্লখয, ৭ই 

কজলহজ্ব সা’ঈ 

না িলর থািলল 

এ তাওয়ালফর 

পলর সা’ঈ 

িরা। 

খ) ১. আউয়াল 

ওয়ালি ফজর পলে  
সযূত উিার আে পযতন্ত 

উিূলফ মুযোকলফা 

িরা অথতাৎ অবস্থান 

িরা। 

ঘ) ১. কেলন শুধু বে 

শয়তানলি ৭কি িংির 

বমলর দ্রুত িলল 

আসা। 

২. ১০,১১,১২ 

তাকরলখর মলধয 

কনলজরা িুরবানী িরা, 

বযাংিলর মাধযলম না 

িরা। 

৩. মাথা মেুালনা। 

উলল্লখয: এই িাজগুকল 

ধারাবাকহিিালব িরা। 

ে) ১. 

সলূযতােলয়র 

সামানয পূলবত 

মযুোকলফা বথলি 

কমনার উলদ্দলশয 

রওনা হওয়া। 

ি) ১. রালত্র 

কমনায় অবস্থান 

িরা। 

 

 

  

ি) ১. সবুলহ 

সালেলির পলর 

বোসল িরা । 

২. ববকশ-ববকশ 

তালাকবয়া, কযকির, 

ে‘ূআ ও কতলাওয়াত 

িরলত থািা। 

১১ 

কজলহজ্ব 

খ) ফরয 

তাওয়াফ না 

িলর থািলল 

িলর বনওয়া 

ি) ১. বাে যহুর 

সযূতালের আলে আলে 

পযতায়ক্রলম বছাি, 

মািারী ও বে 

ে) ১. রালত্র 

কমনায় অবস্থান 

িরা। 

১. ১১, ১২ ও ১৩ 

তাকরলখ বছাি  

শয়তানলি পাথর 

মারার পর সামলন 
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শয়তানলি সাতকি 

িলর িংির মারা। 

অগ্রসর হলয় কিবলা 

মখুী হলয় তাসবীহ 

তাহলীল ও দু’আ 

িরা। 

মািারী শয়তানলি 

পাথর মারার পর 

অনরুূপ িালব দু’আ 

িরা। তলব বে 

শয়তানলি পাথর 

বমলর বসখালন 

োাঁকেলয় দু’আ িরলব 

না বরং দ্রুত বসখান 

বথলি িলল আসলব। 

২. প্রলতযি িংির 

কনলেলপর সময় 

‘কবসকমল্লাকহ আল্লাহু 

আিবার’ পো। 

১২ 

কজলহজ্ব 

খ) ফরয 

তাওয়াফ না 

িলর থািলল 

আজ সূযতালের 

পলূবতই তাওয়াফ 

িলর বনওয়া 

জরুরী। 

ি) ১.বাে যহুর 

সযূতালের আলে আলে 

পযতায়ক্রলম বছাি, 

মািারী ও বে 

শয়তানলি সাতকি 

িলর িংির মারা। 

ে) ১.রালত্র 

 কমনায় অবস্থান 

িরা। 

১৩ 

কজলহজ্ব 

  

  

     বনই 

 ি) ১. বাে যহুর 

পযতায়ক্রলম বছাি, 

মািারী ও বে 

শয়তানলি সাতকি 

িলর িংির বমলর 

মক্কায় কফলর আসা। 

(উলল্লখয: ১৩ 

কজলহাজ্জ সুবলহ 

সাকেলির পর যারা 

কমনায় থািলব তালের 

জনয ১৩ কজলহাজ্জ 

শয়তানগুললালি পাথর 

মারা ওয়াজীব) 

ে) ১. মক্কা শরীফ 

বথলি কবোয় বনওয়ার 

পলূবত কবোয়ী তাওয়াফ 

িরা। 

খ) ১.প্রলতযি 

কেন িংির 

মারার সময় 

ধারাবাকহিতা 

(অথতাৎ বছাি, 

মািারী ও বে ) 

কিি রাখা। 

  

কব:দ্র: প্রকতকেলনর আমললর মলধয ি,খ,ে,ঘ,ঙ,ি অনযুায়ী কসকরয়াল রো িরলত হলব। 

ছকব নং-১ 
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ছকব-১ 

১. বালব আবু্দল আযীয 

২. বালব ফাহাে 

৩. বালব উমরা 

৪. বালব ফাতাহ 

৫. বােশাহ  আবু্দল্লাহ িতৃতি কনমতাণাধীন সম্প্রসারণ অঞ্চল 

৬. িা‘বা শরীফ 

৭. সাফা 

৮. মারওয়া 

ছকব – ১ (বাইতলু্লাহর অংশ) 

১. হাজলর আসওয়াে ( িা‘বার পূবত বিাণা ) 

২. অনপু্রলবশ েরজা ( িা‘বা এর উত্তর-পবূত প্রািীর ) 

৩. কম-যাব-ই-রহমত ( ছালের পাকন পোর পয়নালা ) 

৪. োিার ( বৃকষ্টর পাকন কনষ্কাশলনর জনয নালা ) 

৫. হাতীম অধতবতৃ্তািার ( িা‘বা এর উত্তর - পকিম প্রািীর ) 

৬. মলুতাযাম, হাজলর আসওয়াে এবং প্রলবলশর েরজা মলধয প্রািীর অংশ 

৭. ইব্রাহীম (আ:) এর পালয়র ছাপ বযিা গ্লাস এবং বমিাল িারা বঘরাও িরা আলছ। 

৮. হাজলর আসওয়াে এর কিনারা ( পূবত ) 

৯. ইয়ামানীর বিাণ ( েকেণ পকিম ), এই বিালণ এিকি বহৃৎ উল্লি পাথর ( তীথতযাত্রীলের 

ঐকতহযেতিালব) স্থাপন িরা আলছ। 

১০. কসকরয়ার বিাণ ( উত্তর পকিম ) 

১১. ইরালির বিাণ ( উত্তর - েকেণ ), এই  বিালণর কিতলর, পেতার কপছলন, বালব তাওবাহ আলছ। 

পকিলম রলয়লছ “রুিন-আল-সামী” (পবূত-িূমধয সােরীয় বিাণ) এবং েকেলণ “রুিন-আল-

সামী”। 

১২. কিসওয়া, িাললা বরশম এবং স্বলণতর িাপলের কেলাফ। 

১৩.  প্রকতবার তওয়াফ (প্রেেীণ) এর শুরু এবং বশষ এই মালবতল বতরী এর িারা কিহ্ন স্থান। 

১৪.েযাকব্রলয়ল স্থান। জামরা  
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১.উপর বথলি বতালা ছকব 

 

২.হালত আিা ছকব  

 

৩. পাশ বথলি বতালা ছকব 

 

সংকেি মযাপ: 



 www.darsemansoor.com  

 

 

মহুাম্মাে সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাম এর রওজা: 
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