যিলক্বদ মাসে করণীয় ও বর্জনীয়
যিলক্বদ মাসে ককান ইবাদত আল্লাহ রাসেন যন। নামাসির প্রস্তুযত কিমন উিু যিক কতমযন যিলহাসের প্রস্তুযত হসলা যিলক্বদ। এই মাে ইবাদাত
যিোর র্নয রাো হসয়সে। উলামাসদর যনকট কেসক যর্লহাে মাসের করণীয় যবষয়গুসলা যকভাসব করসত হসব তা যিেসত হসব। এবং যিলহাে
মাসের কি ইবাদত রসয়সে তার যকেু ঐযতহাযেক ঘটনা রসয়সে তা কর্সন তা কেসক নেীহত হাযেল করসত হসব। কিমনঃ বাইতুল্লাহ যকভাসব
পূনঃযনমজান হসলা তার ঘটনা পুসরাটা োমসন আেসব। তারপর হসের ঘটনা, কুরবানীর ঘটনা ইতযাযদ। ইযতহাে র্ানসত আমরা কি েকল
যকতাব পড়সবা তা ককান ভাসলা আসলম কেসক পরামিজ কসর যকতাব েম্পসকজ কর্সন যনসবা। যনসে হাে এবং কুরবানীর ঘটনা েংযিপ্ত আকাসর
এবং তা কেসক যিিনীয় যবষয়গুসলা কদয়া হসলাঃ
হে এবং কুরবানীর ঘটনা
যপ্রয় র্ন্মভূযম, যপতা-মাতা, আত্মীয় পযরর্ন ও যহতাকাঙ্খী বন্ধু-বান্ধব েহ যনসর্র েব যকেু পযরতযাগ কসর যেয়াযি বৎেসরর বৃদ্ধ বয়সে ককনাসন
যতযন অসনকটা আপনর্নহীন র্ীবন-িাপন করযেসলন। আর এসতাকাল পিজন্ত তাাঁর ঔরসে ককান েন্তান র্সন্ম যেল না। এর্নয তেন যতযন
আল্লাহ পাসকর যনকট েন্তান কামনা কসর দু'আ করসলন। তাাঁর মুনার্াত কবুল হসলা। আল্লাহ তা'আলা তাাঁসক এক ধৈিজিীল েুেন্তাসনর শুভ
েংবাদ যদসলন। কে অনুিায়ী যকেুযদন পর হিরত হাসর্রার  رضي هللا عنهاগসভজ এক পুত্র েন্তাসনর র্ন্ম হল। তার নাম রাো হল-ইেমাঈল।
ককনাসন অবস্থানকাসল হিরত ইেমাঈল িেন দুগ্ধ কপাষয যিশু, তেন আল্লাহ পাসকর পি হসত হিরত ইবরাহীসমর আ. প্রযত যনসদজি এসলা-যবযব
হাসর্রা  رضي هللا عنهاেহ কযলর্ার টুকসরা একমাত্র কেসল েন্তান হিরত ইেমাঈল আ. কক আরসবর মরু প্রান্তসর যনবজােসন করসে আেসত।
এ মহা পরীক্ষার মুসে োমানযতম যবচযলত না হসয় যনযবজৈায় যতযন স্ত্রী ও যিশু পুত্রসক মক্কার কেই র্ন-মানবহীন মরু ভূযমসত োমানয যকেু কের্ুর
আর অল্প পযরমাণ পাযন যদসয় করসে এসলন। যকেু যদসনর মসৈয। কেই োমানয কের্ুর ও পাযনটুকু কিষ হসয় কগসল। পাযনর যপপাোয় কাতরতৃষ্ণাতজ কেসলর করুণ অবস্থা কদসে হিরত হাসর্রা  رضي هللا عنهاপাযনর েন্ধাসন এযদক কেযদক েুটােুযট করসত োসকন। োফা-মারওয়া তার
কেই কদৌাঁড়াসদৌযড় আল্লাহ তা'আলার যনকট এতই পেন্দনীয় হসয়যেল কি, যকয়ামত পিজন্ত কেটাসক হসের আহকাসমর মসৈয অন্তভুজক্ত কসর কেই
ইযতহাে যচর অম্লান কসর করসেসেন। আর হিরত হাসর্রা  رضي هللا عنهاপাযন না কপসয় যফসর এসে অতীব যবস্মসয় কদেসত কপসলন- হিরত
ইেমাঈসলর আ. পাসয়র কগাড়াযলর যনকট হসত মাযট কফসট পাযন উেযলসয় উিসে। যর্ব্রাইল আ. তার বার্ু যদসয় আঘাত কসরযেসলন। ঐ
আঘাসত তার পাসয়র কেসক পাযনর কফায়ারা কবর হসয় এই র্মর্ম কুসপর আযবষ্কার হসয়সে। এই পাযনসকই িমিসমর পাযন বসল। িমিসমর
পাযন হাউসে কাউোর পাযন কেসক কবিী বরকতময়। এই র্নয কমরাসর্ কনয়ার আসগ রােূল ো. এর যেনা চাক করার েময় যর্ব্রাইল আ.
র্ান্নাত কেসক েব যর্যনেই এসন যেসলন যকন্তু পাযন আসনন যন। িমিসমর পাযন বযবহার কসর যেসলন। এই পাযন কিসকান বান্দা কি ককান যনয়সত
পান করসব আল্লাহ তা পূরণ করসবন। এই পাযনসত পাযন ও আসে োনাও আসে। এই পাযনসত িত পাযন যমিাসনা কহাক তার বরকত কমসব না।
এই পাযন যকয়ামত পিজন্ত র্াযর োকসব। এর কলসবল কেসনা কমসব না। তা-ই আর্ িমিম কূপ নাসম অযভযহত। হিরত ইবরাহীম আ. এর স্ত্রী
পুত্র আরসবর কেই মক্কা-মরু যনর্জন অঞ্চসল োকসতন। আর হিরত ইবরাহীম আ. োকসতন যেযরয়ার ককনাসনই। মাসে মাসে মক্কায় এসে যতযন
তাাঁসদরসক কদসে কিসতন।
একবাসরর ঘটনা, হিরত ইবরাহীম আ. মক্কা এসলন। তেন ইেমাঈল আ. েসবমাত্র ধকসিার কপযরসয় কতর বৎের বয়সে যপতার েসে এযদক
কেযদক আো-িাওয়া এবং যপতার যবযভন্ন কাসর্ অংি গ্রহণ কসর তাাঁসক েহায়তা করার মত বয়সে উপনীত হসয়সেন, বা মতান্তসর যতযন কতর
বৎেসরর হসয় এযদক কেযদক েুটােুযট করসত যিসেসেন, তেন হিরত ইবরাহীম আ. একযদন স্বসে কদেসলন কি, হিরত ইেমাঈলসক আ. স্ব
হসে িসবহ করসেন। েকাসল ঘুম হসত উসি োরা যদন যতযন এ যচন্তায়ই মগ্ন রইসলন কি, এ স্বে েযতয েযতযই আল্লাহ পাসকর পি হসত
কদোসনা হসয়সে, নাযক িয়তান আমাসক যবভ্রান্ত করার অপসচষ্টা করসে। এই যবৈা-বসের মাসেই যতযন রাসত ঘুযমসয় পড়সলন। এ রাসতও আবার
একই স্বে কদেসলন। কাসরা কাসরা মসত তৃতীয় রাসতও আবার একই স্বে কদেসলন। পরপর দুই বা যতন রাসত একই স্বে কদোর পর এবার
যতযন যনযিত হসলন কি, এ স্বে আল্লাহর পি হসতই। আর নবীসদর স্বে কিসহতু ওহী তো আল্লাহ তা'আলার আসদিরূসপ গণয হসয় োসক,
কেসহতু এ স্বসের মমজােজ এটাই যেল কি, "কহ ইবরাহীম! তুযম কতামার প্রাণযপ্রয় পুত্রসক কুরবানী (িসবহ) কসর আমার নাসম উৎেগজ কসর দাও।"
কে মুতাসবক হিরত ইবরাহীম আ. আল্লাহর আসদি পালসন েম্পূণজভাসব প্রস্তুযত গ্রহণ কসর কোদার আসদি পালসনর বযাপাসর তাাঁর েন্তাসনর
মসনাভাব র্ানবার র্নয স্বসের কো উসল্লে করত: তাাঁর অযভমত চাইসলন। হিরত ইেমাঈল আ. কক আল্লাহ তা'আলা এ কোট বয়সেই কি ইলম
ও বুেিযক্ত যদসয়যেসলন, তার গুসণ স্বে কিানা মাত্রই যতযন বুসে কফলসলন- এ কতা আল্লাহর হুকুম। কিসহতু নবীর স্বে ওহী হসয় োসক। তাই
ককান প্রকার যবৈা না কসর তৎিনাত যতযন আল্লাহর হুকুম বুেসত কপসর আল্লাহর নাসম র্ীবন উৎেগজ কসর কদয়ার আসবগ ও আগ্রহ প্রকাি কসর
বলসলনঃ "সহ আব্বার্ান, আল্লাহ পাক আপনাসক কি যনসদজি যদসেন, তা আপযন িোিে পূণজ করুন। এ বযাপাসর আপযন ককান প্রকার যবৈা
করসবন না। আর আমার র্নযও ককান রকম যচন্তা করসবন না। আযম কো যদযে- কেই কযিন মুহূসতজও আপযন আমাসক ইনিাআল্লাহ ধৈিজিীল
পাসবন।'
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েুসিাগয পুসত্রর মুসে এমন বুযদ্ধদীপ্ত আসত্মােসগজর স্পৃহা ও অকৃযত্রম আকাঙ্ক্ষা পযরস্ফুযটত হযেল। ইবরাহীম আ.আশ্বস্থ হসলন এবং েুিীসত তাাঁর
মন ভসর উিসলা।
এোসন কতগুসলা লিণীয় ও যিিণীয় যবষয় হসে এই কি, প্রেমত হিরত ইবরাহীম আ. কক কফসরিতার মাৈযসম েরােযর হুকুম না কসর স্বসে
কদযেসয় যেসলন। বাহযত এর উসেিয এই যেল কি, ইবরাহীম আ.-এর প্রভু আনুগতয কিন পযরপূণজভাসব প্রকাি পায়। নতুবা স্বসে প্রাপ্ত আসদসি
আেল উসেিয পাি কাযটসয় ইো মাযফক অনয ককান বযােযা কবর কসর কনয়ার েুসিাগ যেল। যকন্তু হিরত ইবরাহীম আ.- এ ৈরসনর ককান পন্থা
অবলম্বন না কসর স্বসের পযরষ্কার অেজ িা, তার উপর আমল করসত প্রস্তুত হসয় িান।
তাোড়া এ আসদসির উসেিয এটা যেল না কি, েতয েতযই ইেমাঈলসক িসবহ করা হসব। বরং আল্লাহ তা'আলার উসেিয এতটুকুই যেল কি,
কসরন। িাসত প্রভুসপ্রসম তযাগ স্বীকার যতযন কতটুকু আন্তযরক একযনষ্ঠ তার পরীিা হসয় িায়।
কে মুতাসবক হিরত ইবরাহীম আ. স্বীয় পুত্রসক িসবহ করসত পূণজ প্রস্তুযত যনসলন। এ পরীিাও েম্পন্ন হসয় কগল। েসে েসে স্বেও বােবাযয়ত
হসলা। পিান্তসর আল্লাহপাক িযদ েরােযর হুকুম করসতন, তাহসল পসর আবার ইবরাহীম আ.-এর পরীিা েম্পন্ন হসয় িাওয়ার পর আল্লাহর এ
হুকুমযট রযহত করসত হসতা এবং তেন আল্লাহ তা'আলার একযট হুকুম অকািজকর গণয হত।
উসল্লেয কি, হিরত ইেমাঈল আ. যপতার মুে কেসক আল্লাহ তা'আলার ককান হুকুসমর কো শুসনই আল্লাহর রাসহ স্বীয় র্ীবন উৎেগজ করার দৃঢ়
আত্মপ্রতযয় বযক্ত করার োসে োসে যপতাসকও কিভাসব োন্তনা যদসয় আশ্বস্থ কসর এই মহা পরীিায় উত্তীণজ হসত েহায়তা কসরসেন, তাাঁসক
িসবহ করার চরম মুহূসতজ ধৈসিজর কি চরম পরাকাষ্ঠ প্রদিজন কসরসেন এবং যপতাসক কি েকল গুর্বপপূণজ ও েৎপরামিজ যদসয়যেসলন, কেগুসলার
মসৈয আমাসদর র্নয অনুেরণসিাগয অসনক মূলযবান যিিা ও উপসদি রসয়সে। আসলাচনার কিষাংসি তা উদ্ধৃত হসব।
মূল ঘটনাঃ
েলীলুল্লাহ ইবরাহীম আ. মহান আল্লাহর হুকুম পালসনর র্নয স্বীয় পুত্র ইেমাঈলসক যনসয় কুরবানীর যনৈজাযরত স্থান যমনা'র পাসন রওয়ানা
হসলন।
আল্লাহর ইিক ও আনুগসতযর এমন মহান দৃষ্টান্ত কদসে ইবযলে িয়তাসনর আর েহয হযেল না। কে র্ানসতা, আল্লাহর আনুগসতয দৃড়পদ
ইবরাহীম আ.-কক মুকাযবলা কসর এতটুকুও টলাসনা িাসব না। তাই কে প্রেসম অযতিয় দয়ালু ও েহানুভূযতিীল মানুসষর আকৃযতসত হিরত
ইেমাঈসলর আ. মাতা হিরত হাসর্রা رضي هللا عنها-এর যনকট এসে যর্জ্ঞাো করসলাঃ ইেমাঈল ককাোয় যগসয়সে? হাসর্রা উত্তর যদসলনকে কতা তাাঁর আব্বার েসে র্েল হসত কাষ্ঠেযড় আনসত যগসয়সে। িয়তান বলসলা-তুযম র্াসনানা, তাাঁর যপতা তাসক িসবহ করসত যনসয় কগসে।
হিরত হাসর্রা  رضي هللا عنهاপাল্টা প্রশ্ন করসলন: এমন ককান যপতাও যক ককাোও আসে, কি আপন েন্তানসক িসবহ কসর? িয়তান বলসলাযতযন বসলন কি, আল্লাহ নাযক তাাঁসক এ আসদি যদসয়সেন। এ কো শুসন কিাগযমাতা কিাগয উত্তরই যদসলন কি, বােযবকই িযদ আল্লাহর হুকুম
হসয় োসক, তাহসল তাসক একার্ করসত কদয়াই কতজবয।
এোন কেসক িয়তান হতাি হসয় যপতা-পুসত্রর যপেু অবলম্বন করসলা। তারা মক্কা হসত যমনা'র পসে অগ্রের হযেসলন। প্রেসম কে ইেমাঈলসক
আ. বলসলা- তুযম যক র্াসনা, কতামাসক কতামার আব্বা ককাোয় যনসয় িাসে? ইেমাঈল আ.বলসলন, আমরা এ উপতযকা হসত আমাসদর বাড়ীর
র্নয কাষ্ঠ েংগ্রহ করসবা। িয়তান বলসলা, তুযম র্াসনা না, আযম হলফ কসর বলযে তাাঁর উসেিয কতামাসক গলা ককসট িসবহ করা। ইেমাঈল
আ. যর্জ্ঞাো করসলন: আব্বা আমাসক িসবহ করসবন ককন? িয়তান বলসলা, কতামার আব্বা বসলন কি, তাাঁর প্রভু নাযক এরূপ যনসদজি কসরসেন।
এ কো শুসন হিরত ইেমাঈল আ. বলসলন, তাহসল আল্লাহ পাক তাাঁসক কি হুকুম কসরসেন, যতযন তা পালন করসবন। এরর্নয এতটুকু তযাগ
স্বীকার করসত আযম েম্পূণজরূসপ প্রস্তুত আযে। এোসনও বযেজ হসয় অবসিসষ কে বন্ধু কবসি হিরত ইবরাহীম আ.-এর েম্মুসে উপযস্থত হসলা এবং
েহানুভূযতর কসে যর্জ্ঞাো করসলাঃ ককাোয় িাসেন চাচার্ান! হিরত ইবরাহীম আ. উত্তসর বলসলন, আযম যবসিষ এক কাসর্ এ উপতযকায়
িাযে। িয়তান-বলসলা-আমার যবশ্বাে িয়তানই আপনাসক আল্লাহর নাম কসর স্বসের মসৈয পুত্রসক হতযা করার আসদি যদসয়সে। এমন কো
শুসন হিরত ইবরাহীম আ. িয়তানসক যচসন কফলসলন এবং তার কুমতলব কটর কপসয় কগসলন। যতযন ৈমক যদসয় িয়তানসক বলসলন- 'কহ
আল্লাহর দুিমন! তুই আমার এোন কেসক েসর িা। আযম কি ককান মূসলয আমার প্রযতপালসকর আসদি পালসনর লিযপাসন এযগসয় িাসবা।'
এোসনও িয়তান বযেজ হসয় যফসর কগল। এরপসর িেন হিরত ইবরাহীম আ.র্ামরাসয় আকাবা (হসের মসৈয িয়তানসক কংকর যনসিপ করার
প্রান্ত েভ) ) এর যনকট কপৌেসলন,তেন িয়তান কেোসন এক যবিালকায় আকৃযতসত ইবরাহীম আ.-এর গযতসরাৈ কসর োমসন দাাঁড়াল। হিরত
ইবরাহীম আ.-এর েসে পূবজ কেসকই একর্ন কফসরিতা যনিুক্ত যেসলন। কফসরিতা বলসলন, িয়তানসক পাের মারুন। ইবরাহীম আ. 'আল্লাহু
আকবার' বলসত বলসত োতযট কঙ্কর যনসিপ করসল িয়তান যপেু হসট কিসত বাৈয হয়। এোন কেসক োমসন অগ্রের হসল, িয়তান পুনরায়
র্ামরাসয় উেতা (মৈযস্থভ) )-এর যনকট প্রযতবন্ধকতা েৃযষ্টর কচষ্টা করসলা। তেন এোসনও হিরত ইবরাহীম আ. তাকবীর ধ্বযন যদসয় োতযট
কঙ্কর যনসিপ কসর িয়তানসক তাযড়সয় যদসলন। অতঃপর র্ামরাসয় উলা (১ম স্থভ) )-এর যনকট কপৌাঁেসল, তৃতীয়বাসরর মত িয়তান হিরত
ইবরাহীম আ.-এর পেসরাৈ কসর দাাঁড়াল। এোসনও যতযন কঙ্কর কমসর িয়তানসক হযটসয় যদসলন। স্মতজবয কি, হসে কিষ পিজাসয় রমীর (কংকর
যনসিসপর) কি যবৈান রসয়সে, তা হিরত ইবরাহীম আ.এর এই যপ্রয় আমসলর স্মৃযতসক যকয়ামত পিজন্ত ৈসর রাোর র্নয যবযৈবদ্ধ হসয়সে।
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কমাট কো, অবসিসষ হিরত ইবরাহীম আ. ইেমাঈল আ. কক েসে যনসয় যমনা প্রান্তসর এক যবিাল প্রের-েসের যনকট কপৌাঁেসলন। ইবরাহীম
আ. িেন হিরত ইেমাঈলসক আ. িসবহ করার প্রস্তুযত যনযেসলন, তেন যতযন যপতাসক লি কসর হৃদয়স্পিজী কসে বলসলন "আব্বার্ান! িসবহ
করার পূসবজ আমাসক ভালভাসব কবাঁসৈ যনন, িাসত আযম কবযি দাপাদাযপ না করসত পাযর। আর আপনার পযরসৈয় কাপড় েমূহ গুযেসয় দূসর
েযরসয় রােসবন, িাসত কেগুসলাসত আমার রসক্তর যেটা কলসগ আপনার কসষ্টর দরুন আমার োওয়াব কসম না িায়। আমার রসক্ত রযিত কাপড়
কদেসল আম্মার্ানও বরদাে করসত পারসবন না। আর আপযন িসবহ করার েুযরটা ভালভাসব ৈারাসলা কসর যনন। আপযন আমার গলায় েুযর দ্রুত
চালাসবন িাসত েহসর্ আমার র্ান কবর হসত পাসর। কারণ, মৃতুযিন্ত্রণা অযত কষ্টদায়ক। আর আম্মার কাসে যগসয় আমার োলাম র্ানাসবন। িযদ
আপযন ভাল মসন কসরন, তাহসল আমার কাপড়গুসলা আম্মার কাসে যনসয় িাসবন। এসত হয়ত আম্মার্ান যকেুটা োন্ত্বনা পাসবন।" স্বীয় প্রাণযপ্রয়
কোট্ট যিশুপুসত্র ককামল মুসে এমন েকরুণ বাকযাবলী শুসন একর্ন যপতা যহসেসব হিরত ইবরাহীসমর আ.হৃদসয়র অবস্থা যক কি হসয়যেল, তা
একমাত্র আল্লাহ পাকই র্াসনন। যকন্তু হিরত ইবরাহীম আ. েীমাহীন ধৈসিজর পযরচয় যদসয় যপ্রয় পুত্রসক বলসলন: বৎে! কতামার এ ভূযমকা
আল্লাহর আসদি পালসন আমার র্নয িসেষ্ট েহায়ক হসয়সে। তার র্নয কতামাসক আমার মন কেসক দু'আ যদযে।
অতঃপর হিরত ইবরাহীম আ. পুসত্রর কো মুতাসবক েবযকেু কসর ইেমাঈলসক আ. মাযটর উপর যচত কসর শুইসয় যদসয় গলার উপর েুযর
চালাসত আরভ)  করসলন। যকন্তু আল্লাহ তা'আলার মহান কুদরসত যকেুসতই গলা কাটযেল না। ইবরাহীম আ. পােসর ঘসষ ২/৩ বার েুযর ৈার কসর
িসবহ করার পুনঃপুনঃ কচষ্টা করসলন। প্রযতবারই স্বসর্াসর েুযর চালাসলন। যকন্তু প্রযতবারই যতযন আল্লাহর কুদরসতর কারসণ বযেজ হসলন। কারণ,
আল্লাহ তা'আলার কুদরতীভাসব যপতসলর একযট পাত হিরত ইেমাঈসলর গলার উপর করসে যদসয়যেসলন। হিরত ইেমাঈল আ. বলসলন,
আমার মুহাব্বসতই হয়ত আপযন কতজবয পালসন বাৈাগ্রে হসেন। েুতরাং আপযন আমাসক উপুড় কসর শুইসয় িসবহ করুন। হিরত ইবরাহীম আ.
তা-ই করসলন। যকন্তু তাসতও কার্ হসলা না। ইযতমসৈয আল্লাহর পি কেসক গাসয়বী আওয়ার্ আেলঃ "সহ ইবরাহীম! আপযন আপনার স্বেসক
বােবাযয়ত কসরসেন।" গাসয়বী আওয়ার্ শুসন যতযন আেমাসনর যদসক কচাে তুলসলন। তেন হিরত যর্বরাঈলসক আ. কদেসলন কি, যতযন
র্ান্নাসতর একযট েুন্দর ও যিংৈারী দুম্বা যনসয় উপযস্থত হসয়সেন। হিরত যর্বরাঈল আ. বলসলন, আল্লাহ পাক আপনার পুসত্রর মুযক্তপন স্বরূপ
এই দুম্বাযট কপ্ররন কসরসেন। অতএব ইেমাঈসলর আ. পযরবসতজ আপযন এটাসক িসবহ করুন। তেন হিরত ইবরাহীম আ. ইেমাঈল আ.,
কফসরিতা যর্বরাঈল আ. ও কেই দুম্বা েকসলই 'আল্লাহ আকবার' বসল উিসলন।
অতঃপর হিরত ইবরাহীম দুম্বাযটসক ৈসর 'যমনা'র 'মানহার'- এ যনসয় যগসয় িসবহ কসর কুরবানী কসর কদন। আর এ দুম্বা বা অনযসকান চতুষ্পদ
র্াসনায়ার িসবহ করাই যকয়ামত পিজন্ত আগত মুযমন বান্দাসদর র্নয আল্লাহর েন্তুযষ্ট অর্জসন যপ্রয় বস্তু কুরবানী করার উত্তম দৃষ্টান্ত হসয় রইল।
এর্নযই যপ্রয়নবী হিরত মুহাম্মাদ োল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াোল্লামসক িেন কুরবানীর হাকীকত েম্বসন্ধ যর্জ্ঞাো করা হসলা, তেন যতযন উত্তর
যদসলন- কুরবানী হসে কতামাসদর যপতা হিরত ইবরাহীম আ. এর েুন্নাত। োহাবীগণ  رضي هللا عنهمযবতীয়বার প্রশ্ন করসলন কেই কুরবানীর
বারা আমরা কী োওয়াব পাব? নবী োল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়া োল্লাম উত্তর যদসলন- কুরবানীর পশুর প্রযতযট পিম ও কলামকুসপর যবযনমসয় এক
এক কনকী কসর পাসব।
হিরত ইবরাহীম আ.- এর উসল্লযেত ঘটনাবলী হসত আমরা যনেবযণজত যবযৈেমূহ যিেসত পাযর
আল্লাহর হুকুমসক প্রাৈানয দান
(ক) হিরত ইবরাহীসমর আ. নযায় আল্লাহর েন্তুযষ্ট তো আল্লাহর বীন প্রযতষ্ঠার র্নয প্রসয়ার্ন হসল যনসর্র যপতা-মাতা ও েকল আপনর্সনর
আবদার বা দাবীসক উসপিা কসর আল্লাহর হুকুমসক প্রাৈানয কদয়া প্রসতযক মুযমসনর র্নয র্রুরী। অেচ আর্সকর মুেলমানগণ যববাহ-িাদী েহ
যবযভন্ন আচার অনুষ্ঠাসন আল্লাহর হুকুসমর অমানয কসর আত্মীয় স্বর্সনর দাবীর মুসে যবৈমজীসদর আচার অনুষ্ঠান কক েগসবজ ও যনলজেভাসব পালন
করসে।
হায়াত মউত আল্লাহর েন্তুযষ্টর র্নয
(ে) আল্লাহর হুকুম মানসত যগসয় শুৈু আত্মীয় স্বর্ন নয়, বরং কগাটা কদিবােী েহ রাষ্ট্রীয় িমতার অযৈকারীগণও িযদ যবরুসদ্ধ চসল িায়,
তোযপও ককান মুযমন মুেলমান আল্লাহর হুকুম কেসক এক যতল পযরমাণও হটসত পাসর না। কারণ- তার হায়াত-মওত আল্লাহর েন্তুযষ্টর র্নয।
আর তার ইমাম নমরূসদর অযগ্নকুসে আত্ম-যনসবদনকারী হিরত েলীলুল্লাহ ইবরাহীম আ.।
যহর্রত করা
(গ) বীসনর উপর যটসক োকার র্নয বা বীন যিিার র্নয যকংবা বীন কাসয়সমর র্নয প্রসয়ার্ন হসল, কদি-কেি েব যকেুই তযাগ কসর আল্লাহর
মসনানীত স্থাসন যহর্রত করসত হসব। কিমন- হিরত ইবরাহীম আ. যেযরয়ায় যহর্রত কসরযেসলন।
যবযব-বাচ্চা হসত দূসর অবস্থান
(ঘ) আল্লাহর হুকুম পালসনর র্নয এবং বীন পালসনর োযতসর প্রসয়ার্ন হসল যবযব-বাচ্চাসদর কেসক দূসর অবস্থান করসত হসব। অেজাৎ যবযববাচ্চা, আল-আওলাসদর মুহাব্বত ও আকষজণ কিন আল্লাহর ও রােূসলর মহব্বত কেসক যনে স্থসর োসক। িাসত কসর তাসদর মুহাব্বসতর কারসণ
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বীসনর কাসর্ ককান বাৈা না আেসত পাসর, বা বীসনর কাসর্র মসৈয িযত না আসে। হিরত ইবরাহীম আ. যবযব হাসর্রা ও ইেমাঈল আ.সক
আরসবর মরু প্রান্তসর করসে আল্লাহর কপ্রসমর কি পরম পরাকাষ্ঠ কদযেসয়যেসলন, কেটাই মুযমসনর র্নয পালনীয় নমুনা।
বীনী কমজকারীর র্নয আল্লাহ-ই যর্ম্মাদার
(ঙ) ককান যপতা বা গাযর্জয়ান িেন আল্লাহর হুকুসমর োযতসর বা বীসনর র্রুরসত যবযব বাচ্চার র্নয িোোৈয ইযন্তর্াম কসর কবর হসয় পসড়,
তেন স্বয়ং রাব্বুল আলামীন তার যবযব-বাচ্চা ও আল-আওলাসদর যর্ম্মাদার হসয় িান। িার উেল দৃষ্টান্ত হিরত হাসর্রা ও হিরত ইেমাঈল
আ. স্বয়ং। মরু-ভূযমসত হিরত ইেমাঈল আ.-এর পাসয়র আঘাসত স্বীয় কুদরসত আল্লাহর তা'আলা পাযনর ইযন্তর্াম কসর যদসলন। িার নাম
বীসর িমিম- িা যকয়ামত পিজন্ত ককাযট ককাযট কলাসকর তৃষ্ণা যনবারণকারী রূসপ প্রযতযষ্ঠত আল্লাহর যনয়ামত। এমন বরকতময় পাযন মা হাসর্রা
রা. এর কুরবানীর বদলায় আল্লাহ দান কসরসেন। ইেলাসমর ইযতহাসে কদো িায় কমসয়রা আল্লাহর র্নয িেন কুরবানী কসরসেন আল্লাহ
দুযনয়াসত এর বদলা এমন যদসয়সেন িা যবড়ল। আমাসদর মা-কবানরা িযদ দীসনর র্নয কুরবানী কসরন আল্লাহ এর যবযনময় দুযনয়া আসেরাসত
অবিযই যদসবন এটা আল্লাহ পাসকর ওয়াদা।
যনর্ েুযবৈা মত বযােযা কদয়া হারাম
(চ) আল্লাহর হুকুসমর মসৈয যনসর্র েুযবৈামত বযােযা কদয়া হারাম। তাসত আল্লাহর হুকুসমর কগালামী করা হয় না, বরং যনসর্র োসহিাসতর
কগালামী করা হয়। স্বসের বযাপাসর ইো করসল, হিরত ইবরাহীম আ. যবযভন্ন বযােযা কবর করসত পারসতন, যকন্তু যতযন কে পে অবলম্বন না
কসর স্বসের েহর্ েরল বযােযা কসর কযলর্ার টুকরা কেসল-েন্তানসক কুরবানী করার র্নয প্রস্তুত হসয় কগসলন। োৈারণসদর র্নয উযচৎ প্রযতটা
যবষয় আসলম-উলামাসদর পরামিজ অনুিায়ী করা।
েকল ভাসলাকাসর্ যপতাসক োহািয করা
(ে) বীসনর কাসর্র মসৈয পুত্র েবজসিসত্র যপতার েহসিাগী হসব। েকল ভাল কাসর্ ও বীসনর কেমসত পুত্র যপতার ঘযনষ্ঠ েহকমজীর ভূ যমকা পালন
করসব। কিমন- হিরত ইেমাঈল আ. যনসর্র কুরবানীর বযাপাসর স্বীয় যপতাসক িোেজভাসব েহসিাযগতা কসরযেসলন।
আল্লাহর পি কেসক কাযময়াবীর কঘাষণা
(র্) অসনক েময় আল্লাহর পি কেসক অসনক কযিন যনসদজি আসে, িার বােবায়ন আল্লাহর উসেিয োসক না। যতযন শুৈু এতটুকু কদেসত চান
কি, বান্দা তার েকল প্রকার হুকুম যিসরাৈািজ কসর কনয়র র্নয প্রস্তুত আসে যক না? বান্দা িেন তার প্রস্তুযত কিষ করত: আল্লাহর হুকুম পালসনর
র্নয যনসর্সক কপি কসর, তেন আল্লাহর তা'আলা তাসক আর ঐ কযিনতম কার্ করসত কদন না, বরং িতটুকু কসরসে, তার উপর বান্দার
কাযময়াবীর কঘাষণা কসর যনসর্র েুিী প্রকাি কসর কদন। আর এ র্নয কিষ পিজন্ত হিরত ইেমাঈল আ.সক কুরবানী না হসত যদসয় তার বদসল
দুম্বা কুরবানী কযরসয় যপতা পুসত্রর কাযময়াবীর কঘাষণা যদসলন।
উভয় র্গসত উত্তম প্রযতদান লাভ
(ে) যপতা িেন আল্লাহর যনসদজসি স্বীয় পুত্রসক বা যনসর্র যপ্রয় বস্তুসক কুর বানী করার র্নয প্রস্তুত হসয় িায়, তেন আল্লাহর তা'আলা বযযক্ত এবং
তার যপ্রয় বস্তুসক কবুল কসর কনন এবং তাসদরসক উভয় র্গসত উত্তম প্রযতদান প্রদান কসরন। হিরত ইবরাহীম আ. ও ইেমাঈল আ. এর কেই
মহাতযাগ তো কুরবানীর কারসণ আল্লাহর তা'আলা ইবরাহীমসক আ. যনসর্র েলীল (একান্ত বন্ধু) উপাযৈসত ভূযষসত কসরসেন এবং যপতা পুত্র
উভয়সক যবশ্ববােীর র্নয ইমাম বা অনুেরনীয় বাযনসয় যদসয়সেন।
আর্ িযদ প্রসতযক যপতাসক এ যনসদজি কদয়া হসতা কি আল্লাহর েন্তুযষ্টর র্নয স্বীয় প্রাণযপ্রয় পুত্রসক কুরবানী করসত হসব, হসব আল্লাহপাক-ই ভাল
র্াসনন কি, এ পরীিায় কতর্ন কাযময়াব হসতা। আল্লাহর তা'আলার অেীম কমসহরবানী কি, যতযন বান্দার দুবজলতার প্রযত লি কসর এ
কযিনতম যনসদজি কদনযন। বরং এর কচসয় বহু গুণ েহসর্ এক যনসদজি যতযন যপতাসক যদসয়সে কি, "আমার েন্তুযষ্টর র্নয তুযম যনসর্র পুত্রসক
আমার কালাম কুরআসন পাক ও বীন যিিা দাও। এটা কতামার পি কেসক কতামার কেসলর কুরবানী হসয় িাসব। আর এর বসদৌলসত আযম
যপতা-পুত্র উভয়সক েবজসেষ্ঠ প্রযতদান ও পুরষ্কার দান করসবা।" আফসোসের যবষয়! কতর্ন মুযমন মুেলমান িারা প্রযত বের কুরবানী করসেন,
বা কুরবানীর ওয়ার্ গুনসেন তারা আল্লাহর এ গুরু যনসদজি পালন করসত কপসরসেন যক? যনসদজি পালন কতা দূসরর কো, উপরন্তু কুরআসনর
তা'লীমসক তারা ফকীসরর যবদযা উপাযৈ যদসয় ইংসরর্ী যবদযাসক প্রাৈানয যদসেন। অেচ আল্লাহর দরবাসর ইংসরর্ী যবদযার ককান ফিীলত কনই।
আর মুেলমানসদর র্নয এর কচসয় চরম অৈঃপতন ও দুঃোহে আর যক হসত পাসর কি, োৈারণত কি পযরসবসি ও যিিায় বদবীন আর নাযেক
পয়দা হয় ও হসে, কেই পযরসবসি পািাসনার র্সনয কত রকম প্রসচষ্টা, পয়ো েরচ ও তদবীর। পিান্তসর আল্লাহর কালাম রােূসলর হাদীে
যিিা কদয়ার র্নয োমানয তযাগ বা কচষ্টাও কনই। উপরন্তু কেই বযাপাসর কো বলসল, তার কত রকম উল্টা পাল্টা র্বাব ও প্রযতবাদ আসে।
এমনযক ককউ আল্লাহর মুহাব্বসত আেক্ত হসয় স্বীয় পুত্রসক বীন যিেসত যদসল অসনসকই ধতরী হসয় িায় েমাসলাচনার েড় কতালার র্সনয।
এতটুকুও বসলঃ কতামার এত কব্রনী কেসলটার কদমাগ কুরআন পযড়সয় এসকবাসরই নষ্ট কসর যদসল? (নাউর্ুযবল্লাহ) এ ৈরসনর কো িার বসল,
তাসদর ঈমানহারা হওয়ার প্রবল আিংকা রসয়সে।
কনক কার্ ও মন্দ কাসর্র নগদ লাভ-িযত
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(ঞ) িারা কনক কার্ কসর আল্লাহ তা'আলা তাাঁসদরসক দুযনয়াসত ইেত-েম্মান এবং েুনাম-েুেযাযত দান কসরন, আর আসেরাসত কতা মহা
কলযাণ আসেই। কুরআসনর যবদযা অর্জনকারী নবী োল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়া োল্লাসমর ওয়াযরি। তার র্নয পৃযেবীর েমে মােলুক দু'আ কসর
োসক। তার কেসক মিজাদািীল আর ককউ হসত পাসর না। পিান্তকর িারা আল্লাহর হুকুম-আহকাম মানয কসর না, আল্লাহর তা'আলা দুযনয়াসত
তাসদরসক কব-ইযিত কসরন,তাসদর লক্বব বা উপাযৈ হয় ফাসেক-ফাসর্র। আর তাসদর দুযনয়ার যিসন্দগী হয় যতক্ততাময়। অেচ দুযনয়াসত
তারা িযদ কারূসনর ৈন বা যফরআউসনর রার্স্বপর অযৈকারীও হসয় িায়, পরকাসল তাসদর র্নয ধ্বংে অযনবািজ।
হাে এর আহকামেমূহ
উমরা পালন করার যনয়ম
ইহরাম বাাঁৈা (ফরি): উমরা পালনকারী মীকাসত কপৌাঁসে অেবা তার পূবজ হসত কগােল বা উিূ কসর (পুরুষগণ ইহরাসমর কাপড় পসর) ২
রাকা‘আত নামাি পসড় মাো হসত টুযপ ইতযাযদ েযরসয় ককবলামুেী হসয় উমরার যনয়ত করসব। যনয়ত কিসষ অন্ততঃ ৩ বার (পুরুষগণ েিসে)
৪ শ্বাসে তালযবয়াহ পাি করসব। তালযবয়া এই
–ك
َ ْلَبَيْكَ اللَهُمَ لَبَي
–ك
َ ْلَبَيْكَ َلَ شَ ِرِيكَ لَكَ لَبَي
َ
–ك
َ ْإن الْحَمْدَ وَالنعْمَ َة لَكَ وَالْمُل
ك
َ ََلَ شَرِيكَ ل
যনয়ত ও তালযবয়ার বারা ইহরাম বাাঁৈা হসয় কগল। এেন কবিী কবিী এ তালযবয়াহ পড়সত োকসব এবং ইহরাম অবস্থায় যনযষদ্ধ কার্েমূহ কেসক
যবরত োকসব।
তাওয়াফ করা (ফরি): অতঃপর মেযর্দুল হারাসম প্রসবসির েুন্নাসতর প্রযত লি করসে তাওয়াসফর স্থাসন প্রসবি করসব। এরপর তাওয়াসফর
স্থাসন কপৌাঁসেই তালযবয়াহ বন্ধ কসর যদসব। হার্সর আেওয়াসদর দাসগর বাাঁসয় দাাঁযড়সয় প্রেসম উমরার তাওয়াসফর যনয়ত করসব। তারপর দাসগর
উপর এসে হার্সর আেওয়াদসক োমসন কসর তাকবীসর তাহরীমার মত হাত তুলসব এবং তাকবীর বলসব। অতঃপর হাত কেসড় যদসব। এরপর
ইিারার মাৈযসম হার্সর আেওয়াদ চুম্বন করসব। অতঃপর পূণজ তাওয়াসফ ইিযতবা ও প্রেম ৩ চক্কসর রমল েহকাসর উমরার ৭ চক্কর েম্পন্ন
করসব। প্রসতযক চক্কর কিসষ হার্সর আেওয়াদসক ইিারার মাৈযসম চুম্বন করসব। তাওয়াফ কিসষ েভ) ব হসল কাউসক কষ্ট না যদসয় মুলতািাসম
হাযিরী যদসয় দু‘আ করসব, তারপর মাতাসফর যকনারায় যগসয় মাকাসম ইবরাহীমসক োমসন করসে বা কিোসন েহর্ হয় ওয়াযর্বুত তাওয়াফ
দু’রাকা‘আত নামাি আদায় করসব। এরপর িমিসমর পাযন পান করসব।
োয়ী করা (ওয়াযর্ব): এরপর োফা মারওয়া এর োয়ী করার উসেসিয হার্সর আেওয়াদসক ইিারার মাৈযসম চুম্বন কসর বাবুে োফা যদসয়
কবর হসয় োফা পাহাসড় যকেুটা উপসর চড়সব এবং বাইতুল্লাহ মুেী হসয় দু‘আ কসর মারওয়া পাহাসড়র যদসক চলসব। মারওয়াসত কপৌাঁেসল
একবার কোত হসয় কগল। এভাসব োত কোত অেজাৎ, ৭ বাসর োয়ী েম্পন্ন করসব। মারওয়াসত যকেুটা উপসর চসড় বাইতুল্লাহ মুেী হসয় দু‘আ
কসর োফার যদসক চলসব। প্রসতযক বার োফা মারওয়াসত বাইতুল্লাহ মুেী হসয় দু‘আ করসব এবং প্রযতবার (পুরুষগণ) েবুর্ বাযতবসয়র মাসে
দ্রুত চলসব। োযয়র পর ২ রাকা‘আত নফল নামাি পড়সব। এবার োয়ী েম্পূণজ হল।
হালাল হওয়া (ওয়াযর্ব): এরপর মাো মুযিসয় বা চুল কোট কসর হালাল হসত হসব। এেন আপনার উমরার কার্ েম্পূণজ হল।
হসে ইফরাদ পালসনর েংযিপ্ত বণজনা
ইহরাম বাাঁৈা (ফরি): হসে ইফরাদ পালনকারী হসের মাে েমূসহ মীকাসত কপৌাঁসে বা তার পূবজ হসত (বাংলাসদিী হার্ীসদর র্নয বাড়ী বা
ঢাকা কেসক) হার্ামাত (কিৌরকািজ) ইতযাযদ েমাপ্ত কসর কগােল কসর বা কমপসি উিূ কসর ইহরাসমর কাপড় পযরৈান কসর টুযপ পসর
দু’রাকা‘আত ইহরাসমর নামাি আদায় করসব। নামাি কিসষ টুযপ েুসল হসের যনয়ত করসব। যনয়ত কিসষ অন্তত যতন বার আওয়ার্ কসর
তালযবয়াহ পাি করসব। হসের ইহরাম বাাঁৈা হল। এেন কবিী কবিী তালযবয়াহ পড়সত োকসব এবং ইহরাম অবস্থায় যনযষদ্ধ কার্েমূহ কেসক
কবাঁসচ োকসব। তালযবয়াহ এই
–ك
َ ْلَبَيْكَ اللَهُمَ لَبَي
–ك
َ ْلَبَيْكَ َلَ شَ ِرِيكَ لَكَ لَبَي
–ك
َ ْإنَ الْحَمْدَ وَالنعْمَ َة لَكَ وَالْمُل
ك
َ ََلَ شَرِيكَ ل
তাওয়াফ করাঃ অতঃপর মক্কা মুকররমায় কপৌাঁসে মেযর্সদ প্রসবসির েুন্নত অনুিায়ী মেযর্দুল হারাসম প্রসবি কসর তাওয়াসফর স্থাসন যগসয়
প্রেসম তাওয়াসফ কুদূম েম্পূণজ করসব। তাওয়াসফর েংযিপ্ত যনয়ম উমরার বয়ান কেসক কদসে যনন। ৭ চক্কসর তাওয়াফ েম্পন্ন কসর মাতাসফর
www.islamijindegi.com

যনকযট যগসয় মাকাসম ইবরাহীমসক োমসন কসর বা অনয স্থাসন ২ রাকা` আত ওয়াযর্বুত তাওয়াফ নামাি এমনভাসব পড়সব, কিন
তাওয়াফকারীসদর েমেযা না হয়। তারপর িমিসমর পাযন পান করসব, হসের োয়ী এ তাওয়াসফর পরই করার ইো করসল উক্ত তাওয়াসফ
ইিযতবা ও ১ম যতন চক্কসর রমল করসত হসব। উসল্লেয, ইফরাদ হে পালনকারীর র্নয তাওয়াসফ কুদূসমর পর মক্কায় অবস্থান কাসল ইহরাম
অবস্থায় যনযষদ্ধ কার্েমূহ কেসক োৈযমত যবরত কেসক কবিী কবিী নফল তাওয়াফ করার কচষ্টা করসব। উসল্লেয েব ৈরসনর তাওয়াসফর পর
দু’রাকা‘আত নামাি পড়া ওয়াযর্ব। তাওয়াফকাসল তালযবয়াহ উচ্চস্বসর পাি করসব না এবং হার্সর আেওয়াদ োমসন করা োড়া বাইতুল্লাহ
এর যদসক েীনা ও দৃযষ্ট করা িাসব না।
৮ই যিলহসে করণীয়ঃ ৮ই যর্লহে েূসিজাদসয়র পর যমনা অযভমুসে রওয়ানা হওয়া েুন্নাত। ঐ যদন যমনায় যগসয় িুহর, আের, মাগযরব, ইিা
এবং রাযত্র িাপন কসর পর যদন ফর্সরর নামাি কেোসন আদায় করা েুন্নাত। মুআযল্লমগণ োৈারণতঃ ৭ই যর্লহে রাসত্রই হার্ীসদরসক যমনার
তাবুসত কপৌাঁসে কদয়। নতুন কলাকসদর র্নয কপসরিানী কেসক বাাঁচার র্নয অযগ্রম িাওয়াসত ককান অেুযবৈা কনই। ৮ তাযরে কিাহসরর পূসবজই
যমনায় কপৌাঁেসত হসব। েসে অযত েংযিপ্ত র্রুরী োমান-যবোনা এবং পযরসৈয় কাপড় যনসত হসব এবং কসয়ক যদসনর োবাসরর র্নয মুয়াযল্লসমর
যনকট টাকা র্মা কদয়াটাই েহর্ উপায়। আর যমনাসতও োনা-যপনা যকসন োবার বযবস্থা আসে।
৯ই যিলহসে করণীয়ঃ
উকূসফ আরাফা (ফরি): ঐযদন ফর্সরর নামাি িো েমসয় আদায় কসর (পুরুষগণ আওয়ার্ কসর, এবং মযহলাগণ নীরসব ১ বার) তাকবীসর
তািরীক পসড় যনসব। নাো ইতযাযদর র্রুরত কিসষ েূিজ উিার পর তালযবয়া পড়সত পড়সত আরাফা অযভমুসে রওয়ানা হসত হসব। আরাফায়
কপৌাঁসে মুয়াযল্লসমর তাবুসত উকূফ করসত হসব, তাবুসত না োকসল আরাফায় যনযদজষ্ট েীমানার মসৈয অবস্থান করসব।
েংসিসপ উকূসফর পদ্ধযতঃ এই ময়দাসন কপৌাঁসে কেোসন আউয়াল ওয়াসক্ত কিাহসরর নামাি পসড় দাাঁযড়সয়, আর কষ্ট হসল বসে দু‘আ-কালামতােবীহ-তাহলীল পড়সত োকসব। তারপর হানাফী মািহাব মসত আেসরর েময় হসল আের নামাি পসড় েূিজ েম্পূণজ অে িাওয়া পিজন্ত পূসবজর
যনয়সম দু‘আ ও যিযকসর মিগুল োকসব। অনয আিান শুসন ককান অবস্থায় আেসরর ওয়াসক্তর পূসবজ আের পড়সব না। আরাফার ময়দাসন এই
অবস্থানসক ‘উকূসফ আরাফা’ বলা হয়। েূিজ েম্পূণজ অে িাওয়ার পসর এোসন বা রাোয় মাগযরব না পসড় তালযবয়াহ পড়সত পড়সত মুআযল্লসমর
গাড়ীসত কসর মুিদাযলফায় রওয়ানা হসব িাসব।
মুিদাযলফায় রাসত অবস্থান করা (ওয়াযর্ব): মুিদাযলফা ময়দাসন কপৌাঁসে ইিার ওয়াক্ত হওয়ার পর এক আিান ও এক ইকামসত প্রেসম
মাগযরব ও পসর ইিার ফরি নামাি আদায় করসত হসব। তারপর েুন্নাত, নফল ও যবযতর পড়সব। অতঃপর মুিদাযলফার কোলা ময়দাসন রাসত
অবস্থান করসত হসব। আউয়াল ওয়াসক্ত ফর্সরর নামাি পসড় েূসিজাদসয়র পূবজ পিজন্ত মুিদাযলফায় অবস্থান কসর তােযবহ-তাহলীল যিযকর ও
দু‘আয় মিগুল োকসব। এ েময় অবস্থান করাসক “উকূসফ মুিদাযলফা” বসল। এোন কেসক ৪৯ যট পােরকণা েসে যনসব। েূিজ উিার যকেুিণ
পূসবজই তালযবয়া পড়সত পড়সত যমনার উসেসিয পাসয় কহসট রওয়ানা হসয় িাসব।
১০ই যিলহসে করণীয়ঃ রমী করা র্ামরাসয় উকবা তো বড় িয়তানসক কংকর মারা (ওয়াযর্ব): যমনায় কপৌাঁসে র্রুরত কেসর এই যদন শুৈুমাত্র
র্ামরাসয় উকবায় তো বড় িয়তাসনর স্থাসন রমী করার র্নয ভীড় কমার অসপিা করসব। কারণ এোসন মারাত্মক দুঘজটনা ঘসট োসক।
আর্কাল োৈারণত আেসরর নামাসির পূসবজ ভীড় কসম না। এ র্নয আউয়াল ওয়াসক্ত আের পসড় বা প্রসয়ার্সন আসরা পসর বড় িয়তাসনর
কবষ্টনীর মসৈয ৭যট কংকর যনসিপ করসব। এটাসকই রমী করা বলা হয়। উসল্লেয, ১০ই যিলহসে বড় িয়তাসনর যনকট কপৌাঁসে প্রেম কংকর
যনসিসপর পূবজিসণই তালযবয়া পড়া বন্ধ কসর যদসব।
কুরবানী করা (মুোহাব): রমী কিসষ েময় োকসল এযদন অনযোয় পসরর যদন পশু বার্াসর যগসয় বা আমানতদার কাউসক পাযিসয় কুরবানী
করসব। হসে ইফরাদ পালনকারীর র্নয কুরবাণী করা ওয়াযর্ব নয় বরং মুোহাব। েুতরাং তাওফীক োকসল কুরবানী করসত কচষ্টা করসব।
হালাল হওয়া (ওয়াযর্ব): বড় িয়তানসক কংকর মারার পসর এবং কুরবানী করসল কুরবানী কিসষ মাো মুিাসত বা চুল োটসত হসব এবং এর
মাৈযসমই মুহযরম হসের ইহরাম কেসক হালাল হসয় কগল। হালাল হওয়ার েময় কচহারার নূর দাাঁযড় ককানক্রসমই মুিাসবন না। িাসদর এেসনা
দাাঁযড় রাোর কেৌভাগয হয়যন তারা পূসবজই এবযাপাসর পাক্কা যনয়ত কসর যনসবন। িাসত কসর দাাঁযড় যনসয় রওর্া িরীফ যিয়ারত করসত পাসরন।
তাওয়াসফ যিয়ারত (ফরি) ও োয়ী করা (ওয়াযর্ব): হালাল হওয়া তো ইহরাম মুক্ত হওয়ার পর স্বাভাযবক কপাষাসক বাইতুল্লাহ যগসয় তাওয়াসফ
যিয়ারত করা ও োফা-মারওয়াসত োয়ী করা। ১০ কেসক ১২ যিলহসে েূিজ ক াবার পূসবজ তাওয়াসফ যিয়ারত েম্পূণজ করসত হসব। তাওয়াসফ
কুদূসমর পসর হসের োয়ী না কসর োকসল এই তাওয়াসফর পসর োফা-মারওয়াসত োয়ী করসত হসব। োয়ী করার তরীকা উমরা এর বণজনায়
কদসে যনন। োয়ীর পসর দু’রাকা‘আত নামাি পড়সব। এরপর যমনা যফসর আেসব।
১১, ১২ ও ১৩ই যর্লহসের করণীয়:
যতন র্ামরায় কংকর মারা ওয়াযর্বঃ ১১ ও ১২ যিলহসে ভীড় কেসক বাাঁচার র্নয বাদ আের প্রেসম কোট, পসর মাোরী েবসিসষ বড় র্ামরার
কবষ্টনীর মসৈয ৭যট কসর কংকর মারসব। এ কয়যদন যমনায় রাত িাপন করা েুন্নাত। উসল্লেয, ১২ই যিলহসে ৩ র্ামরায় কংকর কমসর ককউ মক্কা
চসল কগসল ককান অেুযবৈা নাই। তসব যবসিষ ককান র্রুরত না োকসল ১৩ই যিলহসে যবকাল ৩টার যদসক পিজায়ক্রসম যতন র্ামরায় কংকর
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কমসর মক্কায় িাওয়া উত্তম। নবী কারীম োল্লাল্লাহু ‘আলাইযহ ওয়াোল্লাম ১৩ যিলহসে কংকর কমসর মক্কা যগসয়যেসলন। ১৩ যিলহসে আের
পিজন্ত তাকবীসর তািরীক পড়সত হসব।
তাওয়াসফ যবদা (ওয়াযর্ব): িেন মক্কা িরীফ কেসক চসল আোর েময় হয় তেন িান্তভাসব কসয়ক ঘণ্টা পূসবজ স্বাভাযবক কপাষাসক বাইতুল্লাহ
িরীসফ এসে ৭ চক্কর তাওয়াফ েম্পন্ন করসব। তারপর ওয়াযর্বুত তাওয়াফ দু’রাকা‘আত নামাি পসড় িমিসমর পাযন পান কসর আবারও
বাইতুল্লাহ যিয়ারসতর তাওফীক লাসভর র্নয মসন প্রাসণ দু‘আ করা অবস্থায় চসল আেসব। ইহাসক তাওয়াসফ যবদা বলা হয়। এ তাওয়াসফর
মসৈয ইিযতবা ও রমল কনই এবং পসর ককান োয়ী কনই উসল্লেয প্রযতবার মেযর্সদ হারাসম প্রসবি ও কবর হওয়ার েময় েুন্নাসতর প্রযত কেয়াল
রােসব।
হসে তামাত্তুর েংযিপ্ত বণজনা
িারা তামাত্তু হে করসত চায় তারা প্রেসম উমরার বযণজত যনয়সম উমরা পালন কসর মাো মুযিসয় হালাল হসয় িাসব। (এরপর কি কয়যদন মক্কা
িরীসফ োকসব, কবিী কবিী নফল তাওয়াফ করসব। কবিী কবিী নফল উমরা করা কেসক নফল তাওয়াফ করাই উত্তম।) তারপর যমনার উসেিয
রওয়ানা হওয়ার পূসবজ হসের ইহরাম কবাঁসৈ হসে ইফরাসদর বযণজত যনয়সম হে েম্পূণজ করসবন।
হসে যকরাসনর েংযিপ্ত বণজনা
আর িারা হসে যকরান করসত চান তারা মীকাত কেসক বা তার পূবজ হসত একসত্র উমরা ও হসের যনয়ত কসর ইহরাম বাাঁৈসবন। তারপর তারা
উমরাহ কিসষ ইহরাম অবস্থায় োকসবন। তারা উমরাহ কসর হালাল হসত পারসবন না। হসে েকল কার্ েম্পন্ন কসর পূসবজ বযণজত যনয়সম মাো
মুযিসয় হে কেসক হালাল হওয়ার েময় হে ও উমরার উভয় ইহরাম কেসক হালাল হসয় িাসব।
উসল্লেয, যকরান ও তামাত্তু হ্জ্েকারীর র্নয কুরবানী করা ওয়াযর্ব এবং তাসদর র্নয মাো মুিাসনার পূসবজই কুরবানী করা ওয়াযর্ব। আর
বযাংসকর ওয়াদাকৃত েময় োৈারণত যিক োসক না কে র্নয হালাল হওয়া অযনযিত হসয় পসড়। এ র্নয তামাত্তু ও যকরানকারীরা ককাসনা
অবস্থায় বযাংসকর মাৈযসম কুরবানী করসব না।
মযহলাসদর হসের পােজকয
মযহলাগণ স্বাভাযবক কপাষাসকই ইহরাম বাৈসব এবং মাো কঢসক যনসব কচহারা কোলা রােসব না বরং কচহারার পদজা করসব এবং এমনভাসব
কনকাব লাগাসব কিন কচহারার োসে কাপড় কলসগ না োসক। তালযবয়াহ যনে আওয়াসর্ পড়সব। তাওয়াসফর মসৈয ইিযতবা ও রমল করসব না।
োয়ীসত েবুর্ বাযতবসয়র মাসে স্বাভাযবক চলসব। চুসলর আগা কেসক এক ইযঞ্চ পযরমাণ ককসট হালাল হসব। পুরুষসদর কেসক পৃেক হসয়
মাতাসফর যকনারা যদসয় বা োসদ যগসয় তাওয়াফ করসব। হাসয়ি অবস্থায় তাওয়াফ করসব না, চসল আোর েময় হাসয়িা হসল তাওয়াসফ যবদা
মাফ হসয় িাসব। নামাি েমূহ মক্কা বা মদীনার অবস্থানগৃসহ আদায় করসব, এত োওয়াব কবিী হসব। মক্কা িরীসফ শুৈু তাওয়াসফর র্নয এবং
মদীনা িরীসফ যনযদজষ্ট েমসয় শুৈু রওর্া যিয়ারসতর র্নয মেযর্সদ িাসব।
হসের মসৈয ঘসট িাওয়া ভুলেমূহ
হে ইেলাসমর একযট েভ) । যবত্তবানসদর উপসর র্ীবসন একবার ফরি; কদযর না করা ওয়াযর্ব। আর স্বাস্থয ও অেজ োকসল প্রযত চার বেসর এক
বার বাইতুল্লাহ িরীসফ নফল হে বা উমরার মাৈযসম হাযির হওয়া বাইতুল্লাহ িরীসফর হক।
১.‘হসে বদল’-এ িারা িায়, পািাসনওয়ালা িযদ তামাত্তু বা কি ককাসনা হসের অনুমযত কদয় বা কে অনুমযত যনসয় কনয় তাহসল ফাতওয়া হসলাদ
িযদও ইফরাদ করা উত্তম, তসব তামাত্তু করা র্াযয়ি। হাকীমুল উম্মত োনবী রহ., মুফতী িফী রহ. ও মাওলানা িাফর আহমদ উেমানী রহ.
এই মত প্রকাি কসরসেন। এোড়া বতজমান িুসগর ককাসনা আযলসমর এ বযাপাসর ককাসনা মতাননকয কনই। েূত্র: র্াওয়াযহরুল যফকহ (পৃ. ৫০৮-৫১৬)
ইমদাদুল আহকাম (২য় েে, পৃ.১৮৬)

২.োৈারণত মােআলার যকতাবগুসলাসত কলো আসে কি, মক্কা যভন্ন িহর আর যমনা যভন্ন িহর। অতএব দুই িহর যমযলসয় িযদ ককউ পসনসরা
যদন বা তার কবযি োকার যনয়ত কসর তাহসল কে মুকীম হসব না। যকন্তু বােবতা হসলা, মুকীম বা মুোযফর হওয়ার মােআলা পযরযস্থযতর োসে
েম্পৃক্ত। পযরযস্থযত পাসল্ট কগসল মােআলা পাসল্ট িাসব। আর বতজমান পযরযস্থযত হসলা মক্কা ও যমনা এেন দুই িহর কনই, আবাদী যমসল এেন
এক হসয় কগসে। এমনযক মুিদাযলফা-আরাফা পিজন্ত যবেৃত হসয় কগসে। অপরযদসক েরকাসরর পি কেসক কঘাষণা করা হসয়সে কি, যমনার েমে
ইসন্তর্ামী কার্ মক্কার োসে েম্পৃক্ত। েুতরাং আবাদী যমসল িাওয়া ও েরকার কতৃজক ইসন্তর্ামী যবষয় এক কসর কনওয়ায় যমনা মক্কা িহসরর
মসৈয দাযেল হসয় িাসব, বা কমপসি যমনাসক মক্কা িহসরর উপকন্ঠ/িহরতলী বলা হসব।
অতএব যকতাসবর উযল্লযেত মােআলা পযরযস্থযত পাসল্ট িাওয়ার কারসণ কািজকর েকসব না। েুতরাং এেন িযদ মক্কা-যমনা যমযলসয় ককউ পসনসরা
যদন বা তার কবযি োকার যনয়ত কসর তাহসল কে মুকীম গণয হসব। মােআলাযট ভাসলা কসর বুসে রাো দরকার। কারণ অসনক আযলমও
পযরযস্থযত না র্ানার কারসণ পুরসনা যকতাসবর মােআলা বসল োসকন।
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এটার একটা নমুনা আমসদর ঢাকাসতই আসে। কিমন, একটা েময় যেল েফসরর উসেসিয ককউ ঢাকা তযাগ কসর যবমানবন্দসর কগসল তাসক
মুোযফর বলা হসতা। কারণ, তেন ঢাকা আর যবমানবন্দসরর মাসে কবি ফাাঁকা যেল; ককাসনা আবাদী যেল না। আর েরকারও তেন এয়ারসপাটজউত্তরা এলাকাসক িহসরর মসৈয িাযমল কসর নাই। তেন উলামাসদর ফাতওয়া যেল এয়ারসপাটজ কগসল কে মুোযফর গণয হসব। যকন্তু পরবতজীসত
এই ফাাঁকাটা বেযতপূণজ হসয় িাওয়ায় এবং েরকার টেী যব্রর্ পিজন্ত িহসরর মসৈয অন্তভুজক্ত করায় এেন ফাতওয়া হসে ককউ যবসদি ভ্রমসনর
র্নয এয়ারসপাটজ কগসল যতযন মুোযফর হসবন না; বরং মুকীম োকসবন িতিণ না যবমান উপসর উসি। এোসন কি মােআলা, মক্কা-যমনায়ও কেই
মােআলা।
কাসর্ই কিসহতু তারা মুকীম হসলা তাই তাসদর র্নয আসরা কসয়কটা মােআলা মানসত হসব।
(ক) তাসদর এেন মক্কা-যমনা-মুিদাযলফা-আরাফায় চার রাক‘আত যবযিষ্ট নামাি চার রাকা‘আতই পড়সত হসব। (মুেযলম ৩য় েে হাদীে নং ৬৮৭)
(ে) যমনায় ১২ বা ১৩ তাযরে পিজন্ত োকসত হয়। এর মসৈয িযদ ককাসনা যদন শুক্রবার হয় তাহসল যমনাসত র্ুমু ‘আ পড়সত হসব। কারণ, এটা
িহর বা িহরতলী। (তাতারোযনয়া ২য় েে পৃ.৫৫৩, মােআলা নং-৩২৭৬)
অেচ আযম এবার (২০১২ ইং) হসে কগলাম। েবর যনলাম; ককউ িুহর পুরা পসড়সে, ককউ দুই রাকা‘আত পসড়সে। অেচ তাসদর অবস্থান যমনামক্কা যমসল পসনসরা যদসনর কবযি োকা হসে এবং িহরতলীসত অবস্থান করসে। তারপসরও তারা র্ুমু‘আ কতা পসড়ই নাই, আবার িুহসরর মসৈয
কের কসরসে। েযিক মােআলা না র্ানার কারসণ তারা এ েমে ভুল কসরসে এবং এেসনা অসনসক করসে।
(গ) যনোসবর মাযলক হওয়ার কারসণ কদসি কি প্রসতযক বের একটা কুরবানী করসতা, মুকীম হসয় িাওয়ায় ঐ কুরবাযনটা বহাল োকসব। চাইসল
কদসিও করসত পাসর, চাইসল কেোসনও করসত পাসর। তসব মসন রােসত হসব, হসের কুরবানী যভন্ন। িা তামাত্তু বা যকরান করার কারসণ
হারাসমর েীমানায় ১২ই যর্লহসের মসৈয করসত হয়। (ফাতাওয়াসয় িামী, ২য় েে পৃ.৫১৫)
মযহলাসদর যকেু ভুলঃ
(ক) কচহারা কোলা রাো। মােআলা হসলা কচহারা কদো িাসব না; তসব কবারকার কনকাব কচহারার োসে কলসগ োকসব না। এর র্নয এমন যকেু
বযবহার করসত হসব িাসত কসর কনকাব কচহারার োসে না কলসগ না োসক। (ফাতাওয়াসয় িামী ২য় েে পৃ.৫২৭)
(ে) মযহলাসদর র্নয পাাঁচ ওয়াক্ত হারাসমর র্ামা‘আসত ও র্ুমু‘আয় িাওয়া মাকরুসহ তাহরীমী। অেচ কদো িায় কি, মযহলারা পাাঁচ ওয়াক্ত
র্ামা‘আসত িাসে! িার কারসণ যভড় কবযি হসে। তারাও গুনাহগার হসে, পুরুষরাও গুনাহগার হসে। আর হার্াসরা পুরুসষর ৈাক্কা োসে, ৈাক্কা
যদসে। আর পুরুসষর পাসি দাাঁড়াসনার কারসণ পুরুসষর নামািও নষ্ট হসে। তারা িাসে ফযিলসতর র্নয; অেচ আল্লাহর রােূল োল্লাল্লাহু
আলাইযহ ওয়া োল্লাম বসলসেন, ককাসনা মযহলা হে বা উমরার র্নয মক্কায় এসে ঘসর নামাি পড়সল এক লাসের কচসয় কবযি েওয়াব পাসব
(মুেনাসদ আহমদ ৬ষ্ঠ েিঃ পৃ.২৯৭, ৩০১। হাদীে নং-২৬৫৯৮, ২৬৬২৬) । কতমযনভাসব মদীনার মেযর্সদ নববী কেসক তার ঘসরর নামাসির ফযিলত
কবিী । অতএব মযহলারা র্ুমু‘আয়ও িাসব না, পাাঁচ ওয়াক্ত নামাসিও িাসব না। তসব তাওয়াফ করসত যগসয়সে এমন েময় ককাসনা নামাসির
ওয়াক্ত হসয় কগল কে েময় মযহলাসদর র্নয যনযদজষ্ট স্থাসন নামাি পসড় যনসত পারসব। চাই তাওয়াফ হসের কহাক বা উমরার কহাক, বা অনয
ককাসনা তাওয়াফ কহাক।
কসয়কযট মারাত্মক ভুল:
(ক) এক কেণীর হার্ী োসহব আসে, তারা োরাযদন কমাবাইল বা কযাসমরা যদসয় েযব তুলসত োসক। অেচ র্ানদাসরর েযব কতালা হারাম কার্
(বুোরী িরীফ ৪েজ েে পৃ.৭১, হাদীে নং ৫৯৫০) । তারা হসে যগসয়ও হারাম িরীসফর মসৈয এই হারাম কার্ করসে। হসের েফসর হারাম কার্
করসল হসে মাবরূর নেীব হয় না।
(ে) অসনক পুরুষ ইহরাম কোলার েময় কিোসন িরীয়ত বসলসে মাো মুোসনার কো কেোসন তারা দাযড়ও মুোয়। আমাসদর িায়ে হিরত
মাওলানা িাহ আবরারুল হক রহ. বলসতন,“কদসি অনযায় কার্ করসল, আল্লাহর ঘসর যগসয়ও তা করসল; এভাসব কতামার কসয়ক লাে টাকার
হে ঐ র্ায়গায়ই দাফন কসর করসে আেসল”।
হাদীে বারা বুো িায় কি, িেন ককউ দাাঁযড়-কাটা অবস্থায় ‘আস্-োলাতু ওয়াস্-োলামু আলাইকা ইয়া রােূলাল্লাহ!’ বসল তেন আল্লাহর রােূল
োল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়া োল্লাম উত্তর কদন না। কারণ কে প্রযতযদন রােূসলর কযলর্ায় েুর চালায়। তাই এমন ককউ োলাম যদসল যতযন কচহারা
কমাবারক আসরক যদসক যফযরসয় কনন। এমন অবস্থায় একিত বার হে করসলও তার হসে মাবরূর নেীব হসব না।
(গ) ‘তালযবয়া’ ইনযফরাদী আমল। েবাই িার িার তালযবয়া পড়সব। কদো িায়, অসনসক যল াসরর োসে তাল যমযলসয় তালযবয়া পড়সত োসক।
অেচ এর ককাসনা প্রমাণ নাই।
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(ঘ) আরাফা ও মুিদাযলফার মৈযোসন ৫ যকসলাযমটার প্রিস্থ একযট ময়দান আসে, কিোসন অসনক টয়সলট ও গােপালা আসে এ েব কেসক
অসনসকই এটাসক মুিদাযলফা মসন কসর এোসন অবস্থান কসর, অেচ এটা আরাফার মসৈয দাযেল নয় এবং মুিদাযলফার মসৈয ও দাযেল নয়,
এটা যভন্ন একটা ময়দান, এোসন হসের ককান কার্ নাই। এোসন মাগযরব ও ইিা একসত্র পড়া র্াযয়ি নাই, এবং রাসত্র অবস্থান করাও র্াযয়ি
নাই। এবং বা’দ ফর্র এোসন উকূসফ করসল উকূসফ মুিদাযলফাও আদায় হসব না। অেচ িারা পায়দল আরাফা কেসক মুিদাযলফায় িায়
তাসদর অসনসক এ ভুলটা কসর। তাসদর উপর ‘দম’ ওয়াযর্ব হসয় িায় তাও তারা না র্ানার কারসণ আদায় কসর না।
(ঙ) বযাংসকর মাৈযসম কুরবানী না করাসনা উযচত। কারণ এসত কেসনা ১০ তাযরসে বড় িয়তানসক কংকর মারার আসগ কুরবানী হসয় িায়।
আবার কেসনা কুরবানী েম্পন্ন হওয়ার আসগ মাো মুোসনা হসয় িায়। আর এ উভয় ভুসলর দরুন তামাত্তু ও যকরানকারীর উপর দম ওয়াযর্ব
হসয় িায়। কারণ তাসদর র্নয ১০ তাযরসে এই যতনযট কাসর্ ৈারাবাযহকতা রিা করা র্রুরী।
(১) বড় িয়তানসক কংকর মারা, (২) কুরবানী করা ও (৩) মাো মুোসনা।
এর্নয যনসর্রা বা যবশ্বে কলাক পাযিসয় কুরবানীর বযবস্থা করা র্রুরী। কংকর মারার পর কুরবানী করসব, তারপর কুরবানী েম্পন্ন হওয়ার পর
মাো মুোসব। মাো মুিাসনার বারা বা চুল কোট করার বারা হালাল হসয় িাসব, তেন ইহরাম অবস্থায় কি েব কার্ যনযষদ্ধ যেল তা এেন র্াযয়ি
হসয় িাসব। উসল্লেয ইহরাসমর চাদর েুলসল ইহরাম কোলা হয় না বা হালাল হওয়া িায় না।
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