প্রসঙ্গ : হজ্জ ও উমরাহ

কিছু গুরুত্বপূর্ণ অকিজ্ঞতা
ইহরাম প্রসঙ্গ
অনেিনি দেখা যায় অজ্ঞতা কিিংবা অসাবধােতাবশতঃ ইহরানমর িাপড় বড় লানেনে কেনয় দেয়। ফনল ইহরানমর িাপড় সানে ো
োিায় তারা কবমােবন্দনর বা মীিাত অকতক্রম িরার আনে ইহরাম বাাঁনধ ো। যদ্দরুর্ তানের উপর ‘েম’ ওয়াকেব হনয় যায়।
তারা মনে িনর ইহরানমর িাপড় ছাড়া ইহরাম বাাঁধা যায় ো, অেচ ইহরাম সহীহ হওয়ার েেয ইহরানমর িাপড় পকরধাে িরা
দিানো শতণ েয়; বরিং ইহরানমর েেয অতযাবশযিীয় কবষয় দিবল দু’কি: এি. উমরাহ বা হনের কেয়ত িরা। দুই. তালকবয়া পড়া।
হযাাঁ, এিা কিি দয, ইহরাম অবস্থায় শরীনরর েিনে িাপড় পকরধাে িরা কেনষধ।
িানেই যারা এ ধরনর্র সমসযায় পড়নব, তারা সাধারর্ িাপড় পকরকহত অবস্থায় কবমাে, মীিাত অকতক্রম িরার দ াষর্া দেয়ার
পূবণমহুূ নতণ উমরার কেয়ত িনর তালকবয়া পনড় কেনব। এর দ্বারাই ইহরাম হনয় যানব। তারপর দেদ্দা কবমােবন্দনর লানেে হানত
পাওয়ার পর সাধারর্ দপাশাি খুনল ইহরানমর কসলাইকবহীে দলবাস পনর কেনব।
কবমানে ইহরাম বাাঁধার পর কেদ্দায় অবতরর্পূবি
ণ লানেে হানত দপনয় পকরকহত কসলাইযুক্ত িাপড় খুনল দফলনত যতিুিু সময়
অকতবাকহত হয়, তানত েম ওয়াকেব হনব ো। দিেো, ইহরাম বাাঁধার পর বার ণ্টার িম সময় সাধারর্ কসলাইিৃত িাপনড় োিনল
েম ওয়াকেব হয় ো। (রদ্দুল মুহতার ৩/৫৭৭ যািাকরয়া)
ঢািা দেনি সরাসকর মক্কাোমী হােীনের কবমাে সাধারর্ত কেদ্দায় অবতরনর্র ২০-২৫ কম. আনে মীিাত অকতক্রম িনর োনি।
অনেি কবমানে দ াষর্াও িরা হয় দয, কবমাে আর েশকমকেি পর মীিাত অকতক্রম িরনব। এিাই ইহরাম ছাড়া মীিাত অকতক্রম
িরার েম দেনি বাাঁচার দশষ সময়। তখেও যকে দিউ ইহরাম দবাঁনধ দেয় তাহনল তানি েম কেনত হনব ো।
সফর প্রসঙ্গ
১. মনে রাখনত হনব দয, কবমানের মনধয এবিং লানেে হানত পাওয়ার আে পযণন্ত দয-সব কেকেষ প্রনয়ােে হনব (দযমে: োমছা,
োয়োমায, ঔষধ, কিছু শুিো খাবার ইতযাকে) দসগুনলা কেনের সানে রাখনব অেণাৎ হাত বযানে রাখনব। যানত পনে দিানো অসুকবধা
ো হয়।
২. কেদ্দায় দপ াঁছার পর প্রেনম ইকমনেশে পার হনত হয়। ইকমনেশনের পর সামােয এিিু সামনে এগুনলই সামােপত্র বুনে দেওয়ার
স্থাে। িতৃণপক্ষ কবমাে দেনি লানেে োকমনয় দসখানে েমা িরনত োনি। দসখাে দেনি কেনের লানেে বুনে কেনত হনব। তারপর
এিিু সামনে অেসর হনলই িাস্টম দচিইে। দসখানে দমকশনে দচি িরানোর পর েরোর িানছ দেনল িুকলরা লানেে তানের
োকড়নত তুনল কেনব। অপরকেনি মুআকিনমর দলানিরা পাসনপানিণ বাস ভ্রমনর্র কিকিি লাকেনয় কেনব। িািা পয়সা কিকিি ইতযাকে
কেনের েলায় েুলানো বযানে রাখনবে। এ পযণন্ত কবমােবন্দনরর িাে দশষ।
৩. এখে বানস চনড় েন্তবযস্থনল যাওয়ার েেয আপোনি পানয় দহাঁনি সামােয েূনর বািংলানেশ হজ্জকমশনের স্থানে (েরো দেনি দবর
হনয় ডাে কেনি) দপ াঁছনত হনব এবিং িুকলরা মাল আোর পর কেনের লানেে বুনে কেনত হনব। তারপর বানস উিার আে পযণন্ত কেনের
দেনশর েেয কেধণাকরত স্থানে অনপক্ষা িরনত হনব। কবশাল তাবুসেৃশ অনপক্ষার ঐ োয়োনি ‘হজ্জ িযাম্প’ বনল। দসখানে উযূ ইকিঞ্জা
ও োমানযর সুবযবস্থা আনছ।
৪. আনশ-পানশ দস কের কবকিন্ন দমাবাইল দিাম্পাকের সীম পাওয়া যায় এবিং প্রনতযিকি সীনম মূনলযর সমপকরমার্ কি িো বলার
সুনযাে োনি। দসখানে কবকিন্ন রিনমর খাবারও পাওয়া যায়।
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৫. ইকমনেশে দেনি কেনয় বানস উিা পযণন্ত েী ণ সময় অনপক্ষা িরনত হনত পানর। এ িারনর্ দিউ দযে অধধযণ ো হয়। প্রনতযনির
কচন্তা িরা েরিার দয, কবমাে আকবস্কার হওয়ার আনে মােুষ িত িষ্ট িনর হজ্জ িরনতা। হনজ্জর সফনর িনয়ি মাস সময় দলনে
দযত। পনে হাোনরা বালা-মুসীবত ও কবপে-আপনের সম্মুখীে হনত হত। আর এখে আিাহ তাআলা িনতা সহে িনর কেনয়নছে।
মাত্র িনয়ি ণ্টার মনধয হজ্জ যাত্রী সুেূর বািংলানেশ দেনি মক্কায় দপ াঁনছ যানে। এরপর সামােয দেকরর িারনর্ অধধযণ হওয়া দমানিই
সানে ো। অনপক্ষার সমনয় অধধযণ ো হনয় কযকির আযিার িরনত োিনব। ইহরানমর অবস্থায় োিনল দবকশ-দবকশ তালকবয়া পড়নত
োিনব, তনব তালকবয়া েলবদ্ধিানব পড়া কিি েয়।
৬. বানস উিার পূনবণ লাইনে োাঁড়ানত হয়। মুআকিনমর দলানিরা বার বার দলাি সিংখযা গুনে এবিং পাসনপািণ কেনয় দেয়। এরপর দেনশ
দফরার েেয দেদ্দায় আসা পযণন্ত পাসনপািণ মুআকিনমর দলািনের িানছ োনি। আর বাস ভ্রমনের সময় পাসনপািণ ড্রাইিানরর
োকয়নত্ব োনি। হজ্জ দশনষ যখে দেনশ দফরার েেয দেদ্দায় দপ াঁনছ তখে পাসনপািণ দফরত দেওয়া হয়। এর আনে পাসনপািণ দেওয়া
হয় ো।
৭. মক্কায় দপ াঁছার পর প্রেনম মুআকিনমর অকফনস কেনয় যাওয়া হয়। দসখাে দেনি কবকিন্ন পকরচয়পত্র দেওয়া হয় যা েলায় েুকলনয়
রাখনত হয় এবিং হানত পরনত হয়। এসব পকরচয়পত্র যনের সানে েলায় েুকলনয় রাখনত হনব এবিং হানত পরনত হনব।
৮. এরপর হােীনেরনি তানের েেয িাড়ািৃত বাসা বা দহানিনল কেনয় যাওয়া হয়। বাসা বা দহানিনল গ্রুপ কলডার দয িামরা কেনব,
দসখানে কেনের কসি কেনব।
৯. কসি পাওয়ার পর উমরার েেয তাড়াহুড়া িরনব ো বরিং ধীনর সুনস্থ কেনেনি উমরার েেয প্রস্তুত িরনব। কিছুক্ষে কবশ্রাম কেনব।
সম্ভব হনল দোসল িরনব। িাপড় পকরবতণে িনর প্রনয়ােনে কিছু দখনয় কেনব। এরপর দখাাঁে-খবর কেনয় যখে কিড় িম মনে হনব
তখে উমরার কেয়নত বাইতুিায় রওো হনব।
তাওয়াফ প্রসঙ্গ
১. কিনড়র মনধয হােনর আসওয়াে বরাবর আসনত দপনরনছ কি ো, তা বুোর সহে উপায় হল, মসকেনে হারানমর এি কেনি শুধু
এিকি কমোর আনছ (অেয সিল কেনি দোড়া কমোর।) দসই কমোর দেনি এিিু সামনে অেসর হনব। কিিংবা ঐ কেনিই মসকেনে
হারানমর কদ্বতীয় তলায় সবুে বাকত জ্বনল োিনত দেখনব, ঐ বাকত বরাবর োাঁকড়নয় বাইতুিাহমুখী হনলই হােনর আসওয়াে বরাবর
হনয় যানব।
২. হােনর আসওয়াে বরাবর এনস িনয়িকি িাে িরনব :
 প্রেমত তাওয়ানফর কেয়ত িরনব। অেণাৎ এিানব বলনব- দহ আিাহ! আকম উমরার তাওয়াফ িরকছ। আমার েেয তা সহে
িনর কেে এবিং িবুল িনর কেে।
 এরপর োমানয তািবীনর তাহরীমা বলার সময় দযিানব হাত উিানো হয় দসিানব উিয় হানতর তালু হােনর আসওয়াে ও
বাইতুিাহর কেনি কফকরনয় বলনব والصالة والسالم عىل رسول اهلل ـ، الاله االاهلل و هلل الحمد،بسم اهلل اهلل اكرب
শুধু  بسم هللا هللا اكبرবলনলও চলনব। (মাোকসি-১৩০)
আেিাল কিনড়র িারনর্ দযনহতু হােনর আসওয়ানের িানছ যাওয়া যায় ো, তাছাড়া ওখানে দখাশবু লাোনো োনি তাই ইশারায়
হােনর আসওয়াে চুমু খাওয়াই িানলা। হােনর আসওয়াে বরাবর োাঁকড়নয় উিয় হানতর তালু হােনর আসওয়ানের উপর রাখার
মনতা িনর ইশারা িরনব। অত:পর তালুনত শব্দ িরা ছাড়া চুমু খানব। দিউ যকে িখনো হােনর আসওয়ােনি সরাসকর চুমু খাওয়ার
সুনযাে পায় তাহনল হােনর আসওয়ানের উপর দুই হাত দরনখ দুই হানতর মানে পােনরর উপর কে:শনব্দ চুমু খানব। যকে এিানব চুমু
দখনত ো পানর তাহনল সম্ভব হনল হাতকেনয় স্পষণ িনর হানত চুমু খানব। (মাোকসি-১৩১)
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তাওয়ানফর সময় কযকির প্রসঙ্গ
১. এমে কিছু কযকির আনছ দযগুনলা তাওয়ানফর সময় আোয় িরনল কযকিনরর আমলও হনয় যানব, সানে সানে িত চক্কর হল এবিং
এখে িততম চক্কর চলনছ তাও মনে োিনব ইেশাআিাহ। তনব এগুনলানি সুন্নাত মনে িরনব ো, শুধু ববধ মনে িরনব।
কযকিরগুনলার কববরর্ কেম্মরূপ:








১ম চক্কনর  سبحان هللاপড়নত োিা।
২য় চক্কনর  الحمد هللপড়নত োিা।
৩য় চক্কনর  الاله االهللاপড়নত োিা।
৪েণ চক্কনর  هللا اكبرপড়নত োিা।
৫ম চক্কনর  سبحان هللا و بحمده سبحان هللا العظيمপড়নত োিা।
৬ষ্ঠ চক্কনর দয দিানো সহীহ দুরূে শরীফ পড়নত োিা।
৭ম চক্কনর দয দিানো ইকিেফার পড়নত োিা।

তনব মনে রাখনত হনব দয, উকিকখত কযকিরসমূহ হােনর আসওয়াে এবিং রুিনে ইয়ামােী-এর মধযবতণী স্থাে বযকতত বাইতুিাহর অেয
কতে কেনি পড়নব। দিেো, রুিনে ইয়ামাকে এবিং হােনর আসওয়াে-এর মধযবকতণ স্থানে পড়ার কেকমনে েবীেী সািািাহু আলাইকহ
ওয়াসািাম দেনি বকর্ণত এিকি দু‘আ রনয়নছ। আর তা হনলা :
ربنا اتنا فى الدنيا حسنة وفى األخرة حسنة وقنا عذاب النار
২.স্মরর্ রাখনত হনব দয, তাওয়াফ অবস্থায় িুরআে কতলাওয়াত িরা দেনি কযকির িরা উেম। (আেওয়ানর মাোনসি পৃ.৩৮২)
যমযনমর পাকে পাে প্রসঙ্গ
মাতানফর কবকিন্ন োয়োয় যমযনমর পাকের িযািংি রাখা আনছ। কিছু িযািংনির োনয় ‘েি দিাল্ড’ দলখা আনছ। দসগুনলা স্বািাকবি
পাকে। আর অকধিািংশ িযািংনির োনয় কিছু দলখা দেই। দসগুনলা িান্ডা পাকে। দযিা স্বানস্থযর অেুিূনল হনব দসিা তৃকিসহ পাে িরনব।
তাওয়াফ দেনি ফানরে হওয়ার পর স্বািাকবিিানবই পাকের চাকহো সৃকষ্ট হয়। তখে আিাহ তা‘আলার হুিুমও পাকে পাে িরা।
এিানব পরম িরুর্াময় আিাহ বান্দার স্বিানবর চাকহোনি ইবাোত বাকেনয় কেনয়নছে।
মুলতাযাম প্রসঙ্গ
হােনর আসওয়াে এবিং বাইতুিাহর েরোর মধযবকতণ দেয়ালনি ‘মুলতাযাম’ বলা হয়। এ স্থােকিনত দু‘আ িবুল হওয়ার কবষয়কি
হােীনস পানি এনসনছ।
তনব আেিাল প্রচণ্ড কিনড়র িারনর্ অেযনি িষ্ট ো কেনয় মুলতাযানম উপকস্থত হওয়া সম্ভব হয় ো। আর অেযনি িষ্ট দেওয়া দযনহতু
হারাম, সুতরািং কিনড়র মনধয অেযনি িষ্ট কেনয় মূলতাযানম উপকস্থত হওয়া আনে সঙ্গত েয়। তাছাড়া আেিাল দি বা িারা িাবা
নরর দেয়ানলর চতুকেণনি মােুনষর উচ্চতা পকরমার্ আতর লাকেনয় রানখ। ফনল দেয়াল স্পষণ িরনলই শরীনর বা িাপনড় আতর দলনে
যায়। অেচ ইহরাম অবস্থায় শরীর বা িাপনড় দয দিানো ধরনর্র দখাশবু লাোনো কেনষধ। তাই এই আশিংিার িারনর্ বতণমানে
ইহরাম অবস্থায় বাইতুিাহ শরীফ স্পষণ িরা দেনি দবাঁনচ োিা উকচত। আর মূলতাযানম উপকস্থত হওয়া এবিং বাইতুিাহ শরীফ স্পষণ
িরা দযনহতু মুিাহাব আমল, তাই উকিকখত সমসযার িারনর্ তা আোয় িরনত ো পারনল দিানো ক্ষকত দেই।
সা‘ঈ প্রসঙ্গ
১. তাওয়ানফর সাত চক্কনর দয সাত ধরনর্র কযকিনরর িো বলা হনয়কছল, সা‘ঈর সাত চক্কনরও দসগুনলা আোয় িরনত পানরে। এনত
কযকির িরাও হনব, আবার চক্কনরর োম্বারও মনে োিনব। দিানো ধরনর্র কযকির ো িরনলও সা‘ঈ সহীহ হনব।
২. অনেনি সাফা দেনি মারওয়া এবিং মারওয়া দেনি সাফা যাওয়ানি এি চক্কর মনে িনর, এ ধারর্া িুল। সা‘ঈ িরার স্থােিা চার
তলা। প্রনতযি তলায়ই সা‘ঈ িরা যায়। তাই দবকশ িীনড়র মনধয সা‘ঈ ো িনর দযখানে িীড় িম দসখানে সা‘ঈ িরা িানলা। সা‘ঈর
স্থানে সাফা পাহাড় সিংলগ্ন েকক্ষর্ কেনি চলন্ত কসাঁকড় আনছ, সুতরািং তৃতীয় বা চতুেণ তলায় উিনতও দিানো িষ্ট হনব ো।
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চুল িািা প্রসঙ্গ
যখে েনলর িনয়ি েনের সা‘ঈ দশষ হনয় যানব, তখে হােী সানহবােরা দসলুনে ো কেনয় এিেে অেযেনের চুল দিনি কেনত পানর।
অনেনি মনে িনর, ‘প্রেনম এিেনের দসলুে দেনি চুল দিনি আসনত হনব অত:পর দস অেযনের চুল িািনত পারনব!’ এ ধারর্া
সম্পূর্ণ িুল ও কিকেহীে। মক্কার বাোনর ১৫০-২০০ করয়ানল চুল িািার উন্নত মানের দমকশে পাওয়া যায়, এিা কিেনত ো পারনল
িনয়িেনে কমনল এিিা কিনে কেনব। দমকশে কিনে বাসায় বনস চুল িািনব। এনত খরচও বাাঁচনব, আর চুল িািার সুন্নাতও আোয়
িরা সম্ভব হনব। তাছাড়া অেয িাইনি ইিরামও িরা যানব। চুল িািার সুন্নত হনলা, দিবলামুখী হনয় বসা, ডাে কেি দেনি িািনত
শুরু িরা।
কমোয় অবস্থাে প্রসঙ্গ
১. বতণমানে হােীনের সিংখযা দবনড় যাওয়ায় এিসানে সিল হােীর েেয কমোয় স্থাে সিংিুলাে হয় ো। এ িারনর্ অনেি হােীর তাবু
কমো ছাকড়নয় মুযোকলফার সীমাোয় পনড় যায়। দতা এ দক্ষনত্র মূলিো হনলা, িানরা তাবু যকে মুযোকলফার সীমাোয় পনড় যায়
তানতও তার কমোয় অবস্থানের সুন্নাত আোয় হনয় যানব। আবার উিূনফ মুযোকলফাও ঐ তাবুনত িরনলই চলনব। এছাড়া ১০ই
কযলহজ্জ সিানল কমোয় দযনত হয় দসনক্ষনত্রও ঐ তাবুনত োিনলই চলনব। তনব িিংির মারার সময় অবশযই কমোয় দযনত হনব।
২. কমোয় প্রায় কতে/ চার দবলা দখনত হয়। এই খাবানরর বযবস্থা কতেিানব হনত পানরি. মুআকিমনি িািা কেনল মুআকিম খাবার সরবরাহ িনর।
খ. িখনো গ্রুপ কলডার খাবানরর বযবস্থা িনর।
ে. কমোয় রািার পানশ অনেি রিনমর খাবার কিেনত পাওয়া যায় দসখাে দেনি কেনেও খাবার সিংেহ িরা যায়।
যকে মুআকিনমর মাধযনম খাবানরর বযবস্থা িরনত চায়, তাহনল প্রনতযি কতেেনে দুইিা খাবানরর অডণার কেনব। এনত খাবার অপচয়
হনব ো। আর িম হনল কিনে কেনত পারনব। মুআকিনমর সরবরাহিৃত খাো পকরমানর্ অনেি দবকশ হনয় োনি, এছাড়া ওখানের
খাবার দতমে সুস্বাদু েয়, তাই দবকশ খাওয়া যায় ো।
মুযোকলফায় অবস্থাে প্রসঙ্গ
১. মুযোকলফা আরাফা দেনি ৩/৪ মাইল েূনর। আরাফা দেনি োকড়নত ও পানয় দহাঁনি উিয়িানব মুযোকলফায় যাওয়া যায়। তনব
োকড়নযানে দেনল পে িম হওয়া সনেও প্রচণ্ড কিনড়র িারনর্ পনে ইশার ওয়াক্ত দশষ হনয় যাওয়ার আশিংিা োনি। তাই যানের
হাাঁিার ক্ষমতা আনছ, তানের েেয দহাঁনি যাওয়াই িানলা।
২. আরাফা ও মুযোকলফার মানে প্রায় পাাঁচ কিনলাকমিার প্রশস্থ এিিা ময়োে আনছ। দসখানে অনেি িয়নলি ও োছপালা আনছ।
যারা আরাফা দেনি দহাঁনি মুযোকলফায় যায় তানের অনেনি এই মািনি মুযোকলফা মনে িনর এখানে অবস্থাে দেয়। আর এখানেই
মােকরব-ইশা এিনত্র আোয় িনর। অেচ এখানে মােকরব-ইশা এিনত্র আোয় িরা োকয়য দেই। আর ফেনরর পনর এখানে উিূফ
িরনল মুযোকলফায় উিূফ িরার ওয়াকেবও আোয় হনব ো। যারা এই িুনলর কশিার হনব তানের উপর েম ওয়াকেব হনব।
োমারানত িিংির কেনক্ষপ প্রসঙ্গ
১. দখাাঁে-খবর কেনয় যখে কিড় িম োনি , তখে পাের মারনত যানব। পুরুষরা কেনে পাের মারা দশষ িরনত দচষ্টা িরনব।
সাধারর্ত রানতর দবলা কিড় িম হয়, তাই মকহলানেরনি রানতর দবলা পাের মারনত কেনয় যানব। বতণমানে কিনড়র দয অবস্থা, তানত
দুবণল, মাযূর বয়স্ক পুরুষরাও যকে আসনরর পনর বা রানত পাের মারনত যায় তাহনল পকরকস্থকতর িারনর্ ইেশাআিাহ মািরূহ হনব
ো।
২. পাের মারার স্থােিা িনয়ি তলাকবকশষ্ট। এনিিিা রািা এনিি তলায় চনল দেনছ। দয তলা দেনি পাের মারার ইো আনে দেনি
কচন্তা-িাবো িনর দস তলার রািা ধরনব। দয তলায় কিড় িম হনব বনল মনে হনব, দস তলা দেনি পাের মারনব। অনেনি প্রতীিী
শয়তানের (খুাঁকির) োনয় েুতা, ছাকত ইতযাকে কেনক্ষপ িনর, এিা োনয়য দেই। (ফাতাওয়া কহকন্দয়া ১/২৫৭)
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৩. শয়তানের খুাঁকির চতুপণানবণ দয দেয়াল আনছ, কিড় একড়নয় এ দেয়ানলর পকিম পানবণ চনল দেনল কিড় অনেি িম হয়। এ সুনযাে
দেওয়া দযনত পানর।
িুরবােী প্রসঙ্গ
১. িুরবােী দুইিানব িরা দযনত পানরএি. কমোর উের পানশ ‘মুআইসীম’ োমি এিিা িযাম্প আনছ। দয দিউ ওখানে কেনয় বিরী কিনে কেে হানত েবাই িরনত পানর।
অেবা ওখানে যারা পশু কবকক্র িনর তানের বলনল তারা সামনেই বিরী েবাই িনর দেনব।
দুই. মক্কায় বাইতুিাহ শরীনফর েকক্ষনর্ কতে মাইল েূনর ‘হালািা’ ও ‘োক্কাসা’ োমি পশু কবকক্রর দুইকি বাোর আনছ। দিউ চাইনল
ঐ বাোনর কেনয় পশু কিনে িুরবােী িরনত পানর, আবার এমেও িরা দযনত পানর দয, পুরা িানফলার পক্ষ দেনি কেিণরনযােয ৪/৫
েে দলাি বাোনর যানব। তারা পশু কিনে প্রনতযনির েেয কিন্ন-কিন্ন কেয়ত িনর েবাই িরনব।
২. বতণমানে অনেনি বযািংনির মাধযনম িুরবােী িরায়। অেচ বযািংনির মাধযনম িুরবােী িরানো সতিণতার পকরপন্থী। দিেো বযািংি
িতৃণপক্ষ দয সমনয় িুরবােী িরার িো বনল, সাধারর্ত দস সমনয়র মনধয িুরবােী িরনত পানর ো। দতা যকে তানের দেওয়া সময়
পযণন্ত অনপক্ষা িনর মাো মুন্ডানো হয় বা চুল ছাাঁিা হয়, আর িুরবােীর পশু তখে পযণন্ত েবাই িরা ো হয়, তাহনল িুরবােীর আনে
মাো মুন্ডানোর অপরানধ েম ওয়াকেব হনব। অেচ দস োেনতই পারনব ো দয, তার উপর েম ওয়াকেব হনয়নছ। িারর্, তামােু ও
কিরাে হজ্জিারীর েেয িুরবােী িরার আনে মাো মুন্ডানো বা চুল ছাাঁিা কেনষধ। তাই যোসম্ভব বযািংনির মাধযনম িুরবােী িরানব
ো।
তনব, দিউ যকে দিানো উপানয় কেকিত হনত পানর দয, বযািংি িতৃণপক্ষ তার িুরবােী িনর কেনয়নছ, তাহনল তখে হলি িরনত
দিানো সমসযা দেই। এবিং দসনক্ষনত্র বযািংনির মাধযনম িুরবােী িরানতও দিানো অসুকবধা দেই। তনব বািবতা হল, এিা োো সম্ভব
হয় ো। তাই এই েুাঁকি দেয়া বুকদ্ধমানের িাে হনব ো।
১০ ই কযলহজ্জ এর আমল প্রসঙ্গ
কমো দেনি িিংির দমনর মক্কায় যাওয়ার দুকি পদ্ধকত হনত পানর- এি. পেব্রনে যাওয়া। বড় শয়তাে দেনি সামােয পকিনম অেসর
হনয় বাম কেনির কিেনশড এর রািা ধনর িানেনলর কিতর কেনয় মক্কায় চনল যাওয়া। এখাে কেনয় দহাঁনি মক্কায় দপ াঁছনত এি ণ্টার
মনতা সময় লানে। দুই. োকড়নযানে যাওয়া। যারা োকড়নত দযনত চায় তারা ‘আকযকযয়া’ কিিংবা ‘কবে োউে’ োমি স্থাে দেনি োকড়নত
উিনত পানর। োমারায় আিাবা দেনি সামনের কেনি কিছু েূর কেনয় বাম কেনির রািায় সামােয এগুনলই আযীকযয়া। আর কিেনশনড
ো ঢুনি সামােয আনে বাড়নলই কবে োঊে।
যারা হাাঁিনত পানর তানের েেয কমো দেনি মক্কায় যাওয়ার সহে উপায় হনলা, কিেনশড িানেনলর পনে পেব্রনে যাওয়া। দিেো,
োকড়নত উিার আনে ও োকড় দেনি দেনম বাসায় দপ াঁছনত যতিুিু হাাঁিনত হয়, কিেনশনডর পনে আেুমাকেি তনতািুিু হাাঁিনলই মক্কায়
দপ নাঁ ছ যানব। তাছাড়া োকড়র পনে প্রচণ্ড কিড় োিায় কমো দেনি মক্কায় দযনত প্রায় ২-৩ ণ্টা দলনে যায়, যা খুবই কবরকক্তির ও
িষ্টির। তাই সক্ষম হােীনের দহাঁনি যাওয়াই িানলা। তনব িখনো উিয় কেনি িানেনলর মুনখ প্রচণ্ড কিড় দেখা দেনল োনের
দহফােনতর েেয িানেনল দঢািার েুাঁকি কেনব ো। দযমে ১২ তাকরখ হােীরা িানেল কেনয় মক্কা যায়। দসকেে দযাহর দেনি ইশা পযণন্ত
মক্কার কেি দেনি িানেনল ঢুিনত দচষ্টা িরনব ো। োড়ীনত কমোয় যানব। দফরার পনে আশা িরা যায় সহনেই িানেল কেনয় কফরনত
পারনব।
করয়াযুল োন্নাহ প্রসঙ্গ
মসকেনে েববীর বতণমাে দমম্বনরর পূবণপাবণ দেনি েবীেী সািািাহু ‘আলাইকহ ওয়াসািাম এর রওযার দেয়াল বা োকল পযণন্ত স্থােনি
‘করয়াযুল োন্নাহ’ (োন্নানতর বাোে) বনল। মসকেনে েববীনত লাল রনের িানপণি কবছানো আনছ। আর করয়াযুল োন্নানত ছাই ও সাো
রে কমকশ্রত িানপণি কবছানো আনছ। ঐ িানপণি দেনখই করয়াযুল োন্নাত শোক্ত িরনত পারনব। এই স্থানে সবসময় কিড় োনি। তবুও
সুনযাে মনতা ওখানে প্রনবশ িনর িমপনক্ষ দুই রািাআত োমায পড়ার দচষ্টা িরনব।
‘রওযা’ কযয়ারত প্রসঙ্গ
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অনেনি সালাম দপনশর সময় রওযার দেয়ানল এি োয়োয় (প্রেম োকলর উপর)
ما كان محمد ابا احد من رجالكم
এই আয়াত দলখা দেনখ ওখানেই সালাম দপশ িনর। অেচ এিা সালাম দপনশর স্থাে েয়। বরিং সালাম দপনশর সকিি স্থাে হনলা
কদ্বতীয় োকল। এর কিি উপনর রওযার দেয়ানল এই আয়াত দলখা আনছان الذين يغضون اصواتهم عند رسول هللا اولئك الذين امتحن هللا قلوبهم للتقوى...
আর এই আয়ানতর কেনচ ياخير من دفنت بالقاع اعظمه..... চার লাইনের আরবী িকবতা দলখা আনছ। এর কেনচ চািকতনত দলখা
আনছ  هنا السالم على محمد رسول هللا صلى هللا عليه وسلمএিা হনলা সালাম দেয়ার সকিি স্থাে। এখানে দপ ছাঁ ার পর সালাম
কেনব। এরপর এিিু সামনে দবনড় আনরিকি চািকতনত দলখা আনছ هنا السالم على ابى بكر الصديق رضى هللا عنهএখানে হযরত আবূ বির রা. এর উপর সালাম দপশ িরনব। এরপর িনয়ি
িেম এগুনল আনরিকি চািকতনত দলখা আনছ- هنا السالم على عمر الفاروق
এখানে হযরত উমর ফারুি রা. এর উপর সালাম কেনব।
আিাহ তা‘আলা সিল হাকে সানববােনের হজ্জনি িবুল িরুে। আমানের সবাইনি তার র ও েবীকে সািািাহু ‘আলাইকহ ওয়া
সািানমর রওযা কযয়ারনতর তাওফীি োে িরুে। আমীে।
কেনবেে
(মুফতী মেসূরুল হি)
প্রধাে মুফতী ও শাইখুল হােীস, োকম‘আ রাহমাকেয়া আরাকবয়া
আলী অযা- েূর করনয়ল এনস্টি, মুহাম্মােপুর, ঢািা।
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