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িদের সফর সংক্রান্ত হবষয় ১০ ইিরাম বাাঁধার পর দুইহি কাজ ২৬ 

িজ্জ ও উমরার ফাযাদয়ল  ১২ ইিরাম অবস্থায় হনহষদ্ধ কাজ  ২৬ 
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মািরাম থসৌহে আরব োকদল ১৭ উমরার আদলািনা ৩৩ 
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অবতরহেকা 

িামে ও সালাদতর পর আরয িদলা, আরকাদন ইসলাদমর পঞ্চম থরাকন িদলা 

‘িদে বাইতুল্লাি’। আল্লাি তা’আলার প্রহত বান্দার ইশক-মুিাব্বাত বহিিঃপ্রকাদশর 

সব্দশষ স্থর িদলা িজ্জ। িজ্জ সহিকভাদব আোয় করদত পারদল একজন মুসলমান 

আল্লাি তা’আলার ওলী িদয় যায়। হকন্তু িজ্জ থযদিতু জীবদন একবারই ফরয িয়, 

আর সাধারেত থলাদকরা একবারই িজ্জ কদর োদক, তাই আমাদের সমাদজ 

িদের মাসাইদলর আদলািনা থনই বলদলই িদল। এ কারদে মাসআলা থজদন-শুদন 

সহিকভাদব িজ্জ আোয় করা কষ্টসাধযই বলা যায়। 

আল্লাি তা’আলার খাস থমদিরবানী থয, হতহন আমাদক প্রহতবির শাওয়াল মাদস 

হকিু সংখযক িজ্জযাত্রীদক হনদয় ‘িজ্জ থেহনং’-এর বযবস্থা করার তাওফীক 

হেদয়দিন। এ থেহনং-এ িদের জরুরী মাসাইদলর আদলািনা করা িদয় োদক এবং 

থবাদড্ নকশা কদর িদের যাবতীয় কায্াহে বুহিদয় থেওয়া িয়। এর ফদল থেহনং-

এ উপহস্থত িাজীেে সহিকভাদব এবং সিদজ িজ্জ সম্পন্ন করদত পাদর। 

থেহনং-এ উপহস্থত িাজী সাদিবদের পে থেদক বার বার তাকাযা আসহিদলা থয, 

থেহনং-এ থযসব মাসআলা-মাসাইদলর আদলািনা িয়, থসগুহল হলহপবদ্ধ কদর 

হকতাব আকাদর প্রকাশ করা থিাক। যাদত থেহনং-এ যারা উপহস্থত িদত পাদরহন 

তারাও এর িারা উপকৃত িদত পাদর। তাদের আদবেদন সাড়া হেদয়ই মূলত এই 

হকতাব প্রস্তুত করা িদয়দি। 

এই হকতাদবর হবদশষ ববহশষ্টয িদ , এখাদন মাসআলাগুহল সিজভাদব উপস্থাপন 

করা িদয়দি এবং িজ্জ সম্পদক্ আমার বযহিেত অহভজ্ঞতা তুদল ধরা িদয়দি। 

অহভজ্ঞতা যহেও পহরবত্নশীল তারপরও আশাকহর িজ্জযাত্রীরা এর িারা থবশ 

উপকৃত িদব। আল্লাি তা’আলা আমার এ েুদ্র প্রয়াস কবূল কদর ‘হকতাবহিদক’ 

আমাদের নাজাদতর উসীলা করুন এবং আল্লাির বান্দাদেরদক এ হকতাব থেদক 

উপকৃত িওয়ার তাওফীক োন করুন। 

উলামাদয় থকরাদমর থখেমদত হবদশষভাদব আদবেন এই থয, যহে থকাদনা ভুল-ত্রুহি 

পহরলহেত িয়, তািদল থমদিরবানীপূব্ক আমাদক অবেত করদবন। ইনশাআল্লাি 

পরবত্ী এহডশদন ভুল শুধদর থেওয়া িদব। 

সবদশদষ আল্লাি তা’আলার েরবাদর দু’আ করহি আমার হপ্রয় শােহরে থমৌলভী 

জালীস মািমূে-এর জনয, থয আমাদক এ হকতাব প্রকাদশর বযাপাদর সাহবক্ 

সিদযাহেতা কদরদি। আল্লাি পাক তার ইলদম বরকত োন করুন এবং তাদক 

ইলদম িীদনর সিীি হখেমদতর তাওফীক োন করুন। আমীন। 

আরযগুযার 

মফুতী মনসূরুল িক 

১৫/৮/২০১৩ইং 
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 بامسه تعايل

 احلمد لله رب العلمني و الصلوة والسالم على خامت النبيني

আল্লাি রব্বুল ’আলামীন আমাদেরদক তাাঁর হবদশষ বনকিয োন করার জনয 

পৃহেবীদত অবহস্থত বাইতুল্লাি (আল্লাির ঘর) অে্াৎ আল্লাি তা‘আলার নাদমর 

সাদে সমৃ্পি ঘদর হনদয় যান। থকউ িয়দতা ভাবদত পাদর থয, আল্লাি তা‘আলার 

ঘর-এর অে্ িল আল্লাি তা‘আলা ঐ ঘদর োদকন, থযমন আমাদের ঘদর আমরা 

োহক। নাউযুহবল্লাি এই ধারো সমূ্পে্ ভুল। কারে আল্লাি তা‘আলার ঘদরর অে্ 

িল এই ঘর আল্লাি তা‘আলার হনকি অতযন্ত সম্মাহনত। 

হতহন স্বীয় বািাইকৃত বান্দাদেরদক হনদজর আদশক-থেওয়ানা বানাদনার জনয 

িদের নাদম আপন ঘদরর তাওয়াদফর জনয হনদয় যান। তাই িদের থলবাসিাও 

অদনকিা পােদলর মত থেওয়া িদয়দি। মাো থখালা, থপি থখালা, পাদয় হনতান্ত— 

সাধারে সযাদেল, শুষ্ক এদলাদমদলা িুল, সাজদোদজর থকাদনা হিহ্ন থনই অদনকিা 

পােদলর থবশই বলা িদল। হকিু থলাক থতা বােদবই আল্লাি তা‘আলার পােল িদয় 

থসখাদন যান, আর হকিু থলাক পােল না িদলও পােদলর থবশ ধরার কারদে 

আল্লাি তা‘আলা তাদেরদক বােব আল্লাি থপ্রহমকদের েলভুি কদর থনন। ধাদনর 

সাদে থযমন হিিা হবহক্র িয়, িাদলর সাদে থযমন পাের িদল যায়, থতমহন আসল 

থপ্রহমকদের সাদে নকল থপ্রহমকরাও কবূল িদয় যায়। 

িজ্জ কাদক বদল: আল্লাি তা’আলার সন্তুহষ্টর উদদ্দদশয শরী‘আত-প্রেত্ত হনয়ম 

অনুসাদর ইিরাম বাাঁধার পর পহবত্র মক্কা মুকাররমায় উপহস্থত িদয় হনহে্ষ্ট তাহরখ 

ও সমদয় হবদশষ হকিু কাজ করা। রদ্দুল মুিতার:৩/৫১৬ রশীহেয়া 

িদজ্জর হনয়ত খাাঁহি িওয়া জরুরী: িদে যাওয়ার সময় হনয়ত হবশুদ্ধ কদর হনদব। 

আল্লাি তা’আলার হুকুম পালনাদে্ আল্লাির সন্তুহষ্ট অজ্দনর জনয িজ্জ করহি এমন 

হনয়ত করদব। থলাদক িাজী বলদব, সম্মান থেখাদব, প্রহসহদ্ধ অজ্ন িদব, বযবসা 

ভাদলা জমদব, ইদলকশদন ভাদলা করা যাদব, এধরদের মদনাভাব হনদয় িজ্জ 

করদল সাওয়াবদতা িদবই না; বরং হরয়ার কারদে গুনাি িদব। হরয়া বা থলাক 

থেখাদনা এমন ভয়ানক গুনাি থয, এই একহি গুনাদির কারদেই বড় বড় আদলম, 

শিীে ও োনবীরেে জািান্নাদমর ইন্ধদন পহরেত িদব। হরয়া থেদক বাাঁিার জনয 

হনদজর িদের ঘিনা ঘিা কদর অদনযর কাদি না বলা উহিত। তদব থকউ হজদজ্ঞস 

করদল মাসআলার আদলািনা হিসাদব বলদত থকাদনা থোষ থনই। সিীি মসুহলম িা.নং 

১৯০৫ 

িদের সফদরর আনষুহঙ্গক হবষয়: থযদিতু মািরাম িাড়া থকান মহিলার িদের 

সফর জাদয়য নাই তাই মািরাম-ই তার ১. পাসদপাি্ বতহর করদব এবং ২. 
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সরকার অনুদমাহেত হবশ্বে থকাদনা িজ্জ এদজহি বা োদভল এদজহি এর মাধযদম 

হভসা, হবমাদনর হিদকি এবং হরয়াল বা ডলার সংগ্রি করদব। 

িদের জনয প্রদয়াজনীয় সামগ্রীিঃ যহেও মািরাম-ই ১.পাসদপাি্, ২.হভসা, 

৩.হবমাদনর হিদকি, ৪.ডলার/হরয়াল এবং বাংলাদেশী দু‘এক িাজার িাকা সাদে 

রাখদবন তাই মহিলাদের হনদজর প্রদয়াজনীয় হজহনস িাড়া থতমন হকিু না থনয়া 

ভাদলা। থকননা সফদর প্রদয়াজন অহতহরি হজহনস থনয়ার িারা সফর সঙ্গীর কষ্ট 

থপািাদত িয়। তদব িযাাঁ পাসদপাি্, হভসা, হবমাদনর হিদকি এবং িজ্জ এদজহি 

থেদক থেয়া প্রদয়াজনীয় কােদজর ফদিাকহপ েলার বযাদে রাখা জরুরী। 

মহিলাদের প্রদয়াজদন লােদত পাদর এমন একহি তাহলকা তাহলকা হনদে থেওয়া 

িদলা: 

 

১. হকিু হরয়াল, ডলার এবং িাকা হনদজর সাদে রাখা। 

২.িদের মাসাদয়ল সংক্রান্ত— হনভ্রদযােয মুফতী সাদিদবর থলখা হকতাব। 

৩.মািারী একহি বযাে বা লাদেজ 

৪.দিাি একহি বযাে (হমনায় সামান থনওয়ার জনয) 

৫.িাজীদবল্ট  

৬.েলায় িুহলদয় রাখার মদতা একহি বযাে যাদত পাসদপাি্, হভসা, হবমাদনর 

হিদকি এবং িজ্জ এদজহি থেদক থেয়া প্রদয়াজনীয় কােদজর ফদিাকহপ ও িদের 

মাসাদয়ল সংক্রান্ত— বই রাখা যায়। 

৭. মহিলাদের জনয হনদজদের বযবিাদরর সবধরদনর কাপড় এবং পে্া করার জনয 

বড় িাের ও রহশ। িাের বা পাতলা কাাঁো। 

৮. শীদতর থমৌসুম িদল প্রদয়াজনীয় শীদতর কাপড়।  

৯. থিাি একহি িাকু, নখ কািার থমহশন, থেড, থিাি আয়না, সুই-সূতা। 

(দলৌিজাত দ্রবয গুদলা হবমাদন বড় বযাদে হেদয় হেদব। হনদজর সাদের বযাদে 

রাখদব না।) 

১০. থমসওয়াক, ব্রাশ, িুেদপস্ট, প্রদয়াজনীয় সাবান, নীল। 

১১. িয়দলিহিসুয ও হিসুযদপপার। 

১২. হস্টল বা থমলাদমইদনর একহি থেি, একহি গ্লাস ও একহি থিাি িামি, একহি 

েেরখান। 

১৩. খাতা-কলম। 

১৪. েরদমর হেন থিাি একহি িাতা। 

১৫. সুেহন্ধমুি থতল, থভসহলন, ক্রীম। 

১৬. মাোবযাো, েলাবযাো, শরীরবযাো, ের, বহম, থপি খারাদবর ঔষধ, খাওয়ার 

সযালাইন এবং হনদজর বযবিায্ ঔষধ। 
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১৭. পাসদপাি্, হিদকি ইতযাহের দুই হতনিা কদর ফদিাকহপ হভন্ন দু‘হতন জায়োয় 

রাখা। 

১৮. এক-থেড় থকহজ ভাদলা হিড়া ও গুড়। (প্রদয়াজন মদন করদল রাখা থযদত 

পাদর) 

১৯. তায়ামু্মদমর মাহি। (যহেও এখন থতমন েরকার িয় না) 

উদল্লহখত তাহলকা িারা িদের সফদর প্রদয়াজনীয় হজহনস সম্পদক্ একিা ধারো 

থেওয়া উদদ্দশয। প্রদতযদক হনদজর রুহি ও প্রদয়াজন অনুসাদর এর মদধয কম-

থবহশও করদত পাদর। তািাড়া এসব হজহনস মক্কা-মেীনার মাদক্দি হকনদত পাওয়া 

যায়। তাই থকউ যহে এসব হজহনস থেশ থেদক বদয় হনদয় যাওয়া িাদমলা মদন 

কদর তািদল থসখান থেদক হকদন হনদত পারদব। 

িজ্জ ও উমরার ফাযাদয়ল 

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

 .وصوم رمضان

িযরত আব্দুল্লাি ইবদন উমর রা. থেদক বহে্ত, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম বদলদিন: ইসলাদমর হভহত্ত পাাঁিহি হজহনদসর উপর, এ কোর সােয 

োন করা থয, আল্লাি িাড়া আর থকাদনা মা’বূে থনই এবং মুিাম্মাে সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাি তা’আলার রাসূল, নামায কাদয়ম করা, যাকাত 

আোয় করা, বাইতুল্লাির িজ্জ করা, রমযাদন থরাযা রাখা। (বুখারী িা.নং ৮) 

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

িযরত আবূ হুরাইরা রা. থেদক বহে্ত হতহন বদলন, একবার নবীজী সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লামদক হজদজ্ঞস করা িদলা: থকান আমল থবহশ ফযীলতপূে্? 

হতহন বলদলন, আল্লাি ও তাাঁর রাসূদলর উপর ঈমান আনা। বলা িদলা এরপর 

থকান আমল থবহশ ফযীলত রাদখ? হতহন বলদলন, আল্লাির রাোয় হজিাে করা। 

আবার বলা িদলা এরপর থকান আমল থবহশ ফযীলত রাদখ? হতহন বলদলন, িদে 

মাবরূর। (অে্াৎ এমন িজ্জ যার মদধয থকাদনা গুনাি করা িয় না।) (বুখারী িা.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
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িযরত আবূ হুরাইরা রা. বদলন: আহম নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামদক 

শুদনহি, হতহন বদলন: থয বযহি আল্লাি তা‘আলার সন্তুহষ্টর জনয িজ্জ করদব এবং 

িদের মদধয অশ্লীল কোবাত্া ও গুনাদির কাজ থেদক হবরত োকদব থস ঐ হেদনর 

মত হনষ্পাপ িদয় িজ্জ থেদক হফদর আসদব থয হেন মাদয়র েভ্ থেদক ভূহমষ্ঠ িদয় 

হিল। (সিীি বুখারী িা.নং ১৫২১,সিীি মুসহলম িা.নং ১৩৫০.) 

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

িযরত আবূ হুরাইরা রা. থেদক বহে্ত, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 

বদলদিন: এক উমরা আদরক উমরার মধযবত্ী গুনাদির জনয কাফফারা, আর 

িদে মাবরূদরর প্রহতোন শুধুই জান্নাত। (সিীি বুখারী িা.নং-১৭৭৩, সিীি মুসহলম িা.নং 

১৩৪৯.) 

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

েীঘ্ একহি িােীদসর অংশ হবদশষ, ‘নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমর 

ইবনুল আস রা.দক বদলন: তুহম হক জাদনা না থয, ইসলাম গ্রিে করার িারা এর 

পূদব্র সমে গুনাি মাফ িদয় যায়, হিজরত করার িারা তার পূদব্র সমে গুনাি 

মাফ িদয় যায়, আর িজ্জ করার িারাও তার পূদব্র সমে গুনাি মাফ িদয় যায়? 

(সিীি মুসহলম িা. নং ১৯২.) 

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

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদলদিন: থতামরা িজ্জ এবং উমরা একদত্র 

কর (তো িদে হকরান কর হকংবা িদে তামাত্তু কর) থকননা িজ্জ এবং উমরা 

বেনয ও গুনাি হবেূহরত কদর। (সনুাদন হতরহমযী িা.নং ৮১০.) 

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

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদলদিন: বড়, থিাি, েূব্ল এবং 

মহিলাদের হজিাে িল িজ্জ ও উমরা। সনুাদন নাসা’ঈ িা.নং ২৬২৬. 

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

িযরত আবূ হুরাইরা রা. থেদক বহে্ত, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 

বদলদিন: িাজী এবং িাজী যার জনয েমা িায় তাদক মাফ কদর থেওয়া িয়। 

(সিীি ইবদন খুযাইমা িা.নং ২৫১৬.) 
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সামেয্ োকা সদত্বও িজ্জ না করার বযাপাদর ধমহক  

قال النىب صلى الله عليه وسلم: من مل مينعه من احلج حاجة ظاهرة اوسلطان جائر او مرض 
 .حابس فمات ومل حيج فليمت إن شاء يهوديا او نصرانيا

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদলদিন: থকাদনা বযহির জনয বাহিযক 

প্রদয়াজন, অতযািারী বােশাি হকংবা মারাত্মক অসুস্থতা যহে িদে যাওয়ার 

প্রহতবন্ধক না িয়, আর থস িজ্জ না কদরই মারা যায়, তািদল থস থযন ইহুেী 

হকংবা খৃষ্টান িদয় মদর (এদত আমার থকাদনা পরওয়া থনই)। (সনুাদন োদরমী িা.নং 

১৭৮৬.) 

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

 .حملروم

িযরত আবূ হুরাইরা রা. এর সূদত্র নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেদক 

বহে্ত হতহন বদলদিন থয, আল্লাি তা‘আলা বদলন: এমন বান্দা যাদক আহম সুস্থ 

শরীর হেদয়হি এবং যার জনয আহম প্রশস্থ জীহবকার বযবস্থা কদরহি তার উপর যহে 

পাাঁিহি বির এমন অবস্থায় অহতবাহিত িদয় যায় থয, থস আমার ঘদর আসল না, 

তািদল অবশযই থস (আমার বনকিয থেদক) মািরূম। (মাজমাউজ জাওয়াদয়ে ৩/৩৫৬) 

এই িােীদসর কারদে উলামাদয় থকরাম বদলন, আল্লাি তা‘আলা যাদক তাওফীক 

হেদয়দিন তার জনয কমপদে প্রদতযক িারবিদর একবার নফল িজ্জ বা উমরার 

মাধযদম বাইতুল্লাির হযয়ারত করা মুোিাব।  

মহিলাদের িজ্জ ফরয িওয়ার শত:্ প্রদয়াজদনর অহতহরি এই পহরমাে িাকা-

পয়সা বা জহমজমা োকা যা হেদয় হনদজর এবং একজন মািরাদমর িদে যাওয়া-

আসা ও োকা-খাওয়ার যাবতীয় খরি বিন সম্ভব িয়। থকাদনা মহিলার যদেষ্ট 

সম্পে আদি হকন্তু সাদে যাওয়ার মদতা থকাদনা মািরাম থনই। তািদল তার উপর 

িজ্জ ফরয িদব না। থকাদনা মহিলার মািরাম িদে যাদ  থসও তার সাদে িদে 

িদল থেল, এদেদত্র থস তার মািরামদক থকাদনা খরি না হেদলও তার ফরয 

আোয় িদয় যাদব। (রদ্দুল মুিতার ৩/৪৬৪ যাকাহরয়া কুতুব খানা) 

যহে কাদরা স্ত্রীর উপর িজ্জ ফরয িদয় যায়, আর থস িদে যাওয়ার জনয থকাদনা 

মািরামও থপদয় যায় (দযমন থিদল, হপতা, িািা, ভাই, মামা, এদের মধয থেদক 

কাউদক) তািদল স্বামী তাদক িদে থযদত হনদষধ করদত পারদব না। তদব নফল 

িদের থেদত্র স্বামী স্ত্রীদক থযদকাদনা মািরাদমর সাদে থযদত হনদষধ করদত পারদব। 

আর স্ত্রীও উি হনদষধাজ্ঞা মানদত বাধয োকদব। রদ্দুল মুিতার ৩/৪৬৫ যাকাহরয়া 
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মািরাম কারা?: যাদের সাদে কখদনা হববাি বন্ধদন আবদ্ধ িওয়া ববধ িয় না 

তারাই মািরাম। থযমন: হপতা,পুত্র, আপন ও সৎ ভাই, োো-নানা, আপন িািা ও 

মামা, থিদল বা থমদয়র ঘদরর নাহত এবং তাদের থিদল, জামাতা, শ্বশুর, দুধ ভাই, 

দুধ থিদল ইতযাহে। তদব একা একা দুধ ভাইদয়র সাদে যাওয়া এবং যুবতী 

শ্বাশুরীর জামাতার সাদে যাওয়া হনদষধ। রদ্দুল মুিতার ২/৪৬৪ 

মুতাআখহখরীন উলামাদয় থকরাদমর ফাতাওয়া িদলা, বত্মান থফতনার যামানায় 

শুধুমাত্র হনদজর খান্দাদনর িীনোর মািরাম এর সাদে িদে যাদব। অনযানয 

মািরাদমর সাদে যাদব না। (ইসলাহুল খাওয়াতীন) 

মািরাম এর বয়স: মািরাদমর জনয সুস্থবুহদ্ধসম্পন্ন িওয়া এবং বাদলে িওয়া শত্। 

তদব অদনক ফকীি এর মদত মািরাম যহে মুরাহিক তো বাদলে িওয়ার 

কািাকাহি িয়, তািদল তাদক হনদয়ও সফদর যাওয়া জাহয়য আদি। (রদ্দুল মিুতার 

৩/৫৩১-৩২ রশীহেয়া) 

বৃদ্ধ মহিলাও মািরাম িাড়া অনযানয মািরামওয়ালা মহিলার সাদে িদে থযদত 

পারদব না। (মসুহলম শরীফ িা.নং ১৩৩৮, মানাহসক পৃ. ৫৬) 

থকাদনা মহিলার মািরাম না োকদল ফরয িজ্জ আোদয়র উদদ্দদশয হববাি করা 

তার জনয জরুরী নয়। (রদ্দুল মুিতার ২/৪৬৪) 

মািরাম না োকদল করেীয়: থকাদনা মহিলার হনকি মািরাম হনদয় িদে যাওয়ার 

িাকা আদি, হকন্তু থস থকাদনা মািরাম পাদ  না থয তাদক িদে হনদয় যাদব, 

তািদল থস শাহররীকভাদব িজ্জ আোদয়র সেমতা োকা পয্ন্ত মািরাদমর অদপো 

করদব। যখন শাহররীকভাদব অেম িদয় যাদব তখন কাদরা মাধযদম বেলী িজ্জ 

করাদব। এিাড়া িজ্জ করদত না পারার থেদত্র বেলী িদের অহসয়ত কদর রাখাও 

ওয়াহজব। (রদ্দুল মুিতার ২/৫৯৯) 

মািরাম িাড়াই িজ্জ: যহে থকাদনা মহিলা স্বামী বা মািরাম িাড়াই ফরয িজ্জ 

আোয় কদর থফদল, তািদল তার ফরয আোয় িদয় যাদব বদি হকন্তু থস গুনািোর 

িদব। এগুনাদির জনয তাওবা-ইহেেফার কদর থনওয়া জরুরী। (রদ্দুল মিুতার 

২/৪৬৫) 

মািরাম থসৌহেআরব োকদল: যহে থকাদনা মহিলার স্বামী বা মািরাম থসৌহেআরব 

োদক, আর থস তাদক হনদয় িজ্জ করদত িায়, তোহপ তার জনয মািরাম িাড়া 

বাংলাদেশ থেদক সফদর থবর িওয়া জাহয়য িদব না। (ফাতাওয়া িাক্কাহনয়া ৪/২২১) 

ইদ্দত অবস্থায় োকদল: যহে থকাদনা মহিলা স্বামীর মৃতুযর কারদে বা তালাদকর 

কারদে ইদ্দত অবস্থায় োদক তািদল তার জনয ইদ্দত থশষ িওয়ার আদে িদের 

সফদর থবর িওয়া জাহয়য থনই। তোহপ থকউ যহে এই অবস্থায় হেদয় িজ্জ কদর 
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থফদল তািদল তার ফরয আোয় িদয় যাদব। হকন্তু থস ইদ্দত অবস্থায় সফর করার 

কারদে গুনািোর িদব। (রদ্দুল মুিতার ২/৪৬৫) 

িালাল িাকা িজ্জ কবূদলর শত:্ িদের জনয থয অে্ খরি করা িদব তা িালাল 

িদত িদব। িদের মদধয িারাম িাকা খরি করা িারাম। থয িদে িারাম িাকা খরি 

িয়, থস িজ্জ কবূল িয় না। কাদরা কাদি িালাল িাকা থনই হকন্তু থস িজ্জ করদত 

িায়, তািদল থস কাদরা কাি থেদক িালালপন্থায় উপাজ্ন করা িাকা ঋে হনদব। 

এরপর িালাল িাকা হেদয় ঋে পহরদশাধ করদত থিষ্টা করদব। একান্ত থকাদনা 

বযবস্থা করদত না পারদল িারাম অে্ হেদয়ই ঋে পহরদশাধ কদর হেদব। (রদ্দুল 

মুিতার ৩/৫১৯ রশীহেয়া) 

নাবাদলোর িদের হুকমু: নাবাদলো যহে হপতা-মাতা বা অনয কাদরা সাদে িজ্জ 

কদর তািদল তার এই িজ্জ নফল বদল েেয িদব। বাদলো িওয়ার পর িজ্জ ফরয 

িদল তাদক আবার িজ্জ করদত িদব। অনযোয় িদের ফরয আোয় িদব না। রদ্দুল 

মিুতার ২/৪৬৬ 

ফকীর িদয় থেদল: কাদরা উপর িজ্জ ফরয িদয়হিল, হকন্তু থস থযদকাদনা কারদে 

িজ্জ কদরহন, ইহতমদধয থস ফকীর িদয় থেল, তার উপর িজ্জ ফরযই থেদক যাদব। 

যার উপর একবার িজ্জ ফরয িয়, আোয় করা িাড়া তার থেদক এই ফরয আর 

সাদকত িয় না। হকতাবুল মাসাইল ৩/৯৭  

মীকাত প্রসঙ্গ: যারা মক্কা মুকাররমার উদদ্দদশয থবর িদব, তাদের জনয একহি 

হনহে্ষ্ট স্থান অহতক্রম করার আদে ইিরাম থবাঁদধ থনওয়া ওয়াহজব। ঐ হনধ্াহরত 

স্থানদকই মীকাত বদল। থকউ যহে ইিরাম িাড়া মীকাত অহতক্রম কদর, তািদল 

আবার মীকাদত হফদর এদস ইিরাম বাাঁধদত িদব, অনযোয় েম ওয়াহজব িদব। 

মীকাত থমাি পাাঁিহি: 

১. ‘যুলহুলাইফা’ মেীনা বা উত্তর হেক থেদক আেমনকারীদের জনয। এখাদন 

‘মসহজদুল মীকাত’ নাদম একহি শানোর মসহজে আদি। নবীজী সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়া সাল্লাম হবোয় িদের জনয এখান থেদক ইিরাম থবাঁদধহিদলন। 

এখান থেদক মক্কা মুকাররমার েূরত্ব ৪১০ হক.হম.। 

২. ‘জুিফা’ (বত্মান নাম ‘রাহবে’) হসহরয়া ও হমসর তো পহিম হেক থেদক 

আেমনকারীদের জনয। এখান থেদক মক্কা মুকাররমার েূরত্ব ১৮৭ হক.হম.। 

৩. ‘করনলু মানাহযল’ (বত্মান নাম ‘আসসাইল’) নজে এবং পূব্ হেক থেদক 

আেমনকারীদের জনয। এখান থেদক মক্কা শরীদফর েূরত্ব প্রায় ৮০ হক.হম.। 
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৪. ‘ইয়ালামলাম’ (বত্মান নাম ‘সা‘হেয়া’) ইয়ামান এবং েহেে হেক থেদক 

আেমনকারীদের জনয। এখান থেদক মক্কা শরীদফর েূরত্ব প্রায় ১২০ হক.হম. হকংবা 

তার থিদয় হকিু থবহশ। 

৫. ‘যাতুইরক’ ইরাক এবং উত্তর-পূব্ হেক থেদক আেমনকারীদের জনয। রদ্দুল 

মিুতার ৩/৪৭৮ যাকাহরয়া, হকতাবুল মাসাইল ৩/১০১ 

বাংলাদেশীদের মীকাত: বাংলাদেশ, ভারত ও পাহকোন থেদক আকাশ পদে 

েমনকারীদের হবমান করনুল মানাহযল ও যাতুইরক বরাবর িদয় মীকাদতর 

সীমানায় প্রদবশ কদর বদল প্রতীয়মান িয় এবং হবমান থজদ্দা অবতরদের 

সাধারেত ২০/২৫ হমহনি পূদব্ মীকাদতর সীমানায় প্রদবশ কদর। এ জনয আকাশ 

পদে েমনকারীদের হনজ বাসা, হবমানবন্দর হকংবা হবমান থজদ্দায় অবতরদের 

কমপদে ২০-২৫ হম. পূদব্ ইিরাম থবাঁদধ হনদত িদব, অনযোয় েম ওয়াহজব িদয় 

যাদব। জাওয়াহিরুল হফকি ১/৪৬৫, আিকাদম িজ্জ ৩৭-৪২  

‘িারাম’ এর পহরিয়: িযরত ইবরািীম আ. হজবরাঈল আ. এর মাধযদম বাইতুল্লাি 

শরীদফর িাহরহেদক হকিু এলাকা হনধ্ারে কদর হেদয়দিন। তাাঁর হনধ্ারেকৃত 

সীমানাদক ‘িারাম’ বদল । এই সীমানার হভতদরর োিোিাহল কািা, পশুপাহখ ধরা 

বা মারা এবং এখাদন যুদ্ধহবগ্রি করা হনদষধ। ইিরাম অবস্থায় থিাক বা ইিরাম 

িাড়া । মানাহসক ৩৮৬-৮৭ 

বত্মাদন িারাদমর সীমানায় হবদশষ আলামত থেওয়া আদি। হনদে বাইতুল্লাির 

িতুপ্াদশ্ব্র িারাদমর সীমানা উদল্লখ করা িদলা: 

১. তানঈম: মেীনার পদে অবহস্থত, এখাদন ‘মসহজদে আদয়শা’ নাদম একহি 

মসহজে আদি। মসহজদে িারাম থেদক এই স্থাদনর েূরত্ব সাদড় সাত হক.হম.। 

২. নাখলাি: মক্কা থেদক তাদয়ফ যাওয়ার পদে অবহস্থত। মসহজদে িারাম থেদক 

এই স্থাদনর েূরত্ব থতর হক.হম.। 

৩. হজহয়ররানাি: এিাও মক্কা থেদক তাদয়দফর হেদক অবহস্থত। মসহজদে িারাম 

থেদক এই স্থাদনর েূরত্ব বাইশ হক.হম. 

৪. এযাত ু লাবান, বতম্াদন আকীহশয়যাও বলা িয়: মসহজদে িারাম থেদক এই 

স্থাদনর েূরত্ব থষাল হক.হম.। 

৫. হুোইহবয়যাি, এই স্থানদক শুমাইহসয়াও বলা িয়: মসহজদে িারাম থেদক এই 

স্থাদনর েূরত্ব বাইশ হক.হম. 

৬. জাবাদল আরাফাত, এই স্থানদক যাতসুসালীমও বলা িয়: মসহজদে িারাম 

থেদক এই স্থাদনর েূরত্বও বাইশ হক.হম.। হকতাবুল মাসাইল ৩/১০১ 
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‘হিল’ এর পহরিয়: িারাম এবং মীকাদতর মধযবত্ী স্থানদক ‘হিল’ বদল। এই 

স্থাদনর অহধবাসীদেরদক ‘আিদল হিল’ বা ‘হিল্লী’ বদল। এদের জনয িারাদমর 

অহধবাসীদের মদতা থকাদনা হনদষধাজ্ঞা থনই। িারাদমর সীমানা এদের মীকাত। 

এরা িজ্জ বা উমরা করদত িাইদল িারাদমর সীমানায় প্রদবদশর আদেই ইিরাম 

বাাঁধদত িদব। িজ্জ বা উমরা িাড়া অনয থকাদনা উদদ্দদশয মক্কায় প্রদবশ করদত 

িাইদল ইিরাম িাড়াই প্রদবশ করদত পারদব। হকন্তু মীকাদতর বাহিদর 

অবস্থানকারীরা থযদকাদনা উদদ্দদশয মক্কায় প্রদবশ করদত িাইদল ইিরাম থবাঁদধ 

প্রদবশ করদত িদব। ফাতাওয়া হিহন্দয়া ১/২৫৩, হকতাবুল মাসাইল ৩/১০৫-৬  

িদের প্রকারসমিূ 

িজ্জ হতন প্রকার: ১. হকরান ২. তামাত্তু ৩. ইফরাে 

১. হকরান: হকরান সব্াহধক ফযীলতপূে্। িদে হকরাদনর মদধয  িজ্জ ও উমরার 

ইিরাম এক সাদে বাাঁধা িয় এবং একই সাদে িজ্জ ও উমরার ইিরাম  থখালা িয়। 

উমরার পদর িালাল িওয়া যায় না অে্াৎ উমরা করার পর মাোর িুদলর আো 

কািা যায় না এবং ইিরাদমর সময় হনহষদ্ধ থকাদনা কাজও করা যায় না। যারা 

থশদষর হেদক যায় তাদের জনয এই প্রকার িজ্জ করা সিজ। 

২. তামাত্ত:ু হকরাদনর পর তামাত্তুর ফযীলত থবহশ। ‘তামাত্তু অে্ ফায়ো িাহসল 

করা। িদে তামাত্তুর জনয প্রেদম উমরার ইিরাম থবাঁদধ মক্কা শরীফ থযদত িয় এবং 

বাইতুল্লাি থপৌাঁদি উমরার কাজ থশষ কদর িালাল িদয় থযদত িয়। এরপর  

হজলিদের সাত বা আি তাহরদখ হমনায় যাওয়ার সময় িদের জনয ইিরাম বাাঁধার 

পূব্ পয্ন্ত স্বাভাহবক োকদত পাদর। মাদির এই সমদয় স্বাভাহবকভাদব থেদক 

ফায়ো িাহসল করা ( থযমন: ইিরাম অবস্থায় থয সকল হজহনস হনহষদ্ধ করা িদয় 

হিল তা করদত পারা। থখাশবু বযবিার করা, িুল-নখ ইতযাহে কািা।) থকই তামাত্তু 

বদল। তামাত্তু িদে দুইবার ইিরাম বাাঁধদত িয়, দুইবার খুলদত িয়। প্রেমবার 

উমরার জনয হিতীয়বার িদের জনয। 

তামাত্ত ুিজ্জকারীর থেদত্র হনয়ম িদলা: মেীনা সফর থশষ কদর িদের জনয মক্কা 

শরীফ আসা। অেবা প্রেদম মক্কা হেদয় িদের সব কাজ থশষ কদর মেীনায় 

যাওয়া। হকন্তু আজকাল োদভলওয়ালারা নতুন একহি পদ্ধহত আহবষ্কার কদরদি, 

তািদলা, প্রেদম মক্কা শরীফ হেদয় উমরা কদর ২/৪ হেন থেদক তারপর মেীনা 

িদল যাওয়া। থসখাদন আিহেন থেদক িদের পূদব্ মক্কা হফদর আসা। এই সূরদত 

তামাত্তুকারীর তামাত্তু িদব হকনা থস হবষদয় ফুকািাদের মতহবদরাধ রদয়দি। ইমাম 

আবূ িানীফা রি. এর মদত এই সূরদত তামাত্তু বাহতল িদব না। আর ইমাম আবূ 

ইউসুফ ও ইমাম মুিাম্মাে রি. এর মদত এই সূরদত তামাত্তু বাহতল িদয় যাদব। 

তদব মেীনা থেদক হফরার সময় আবার নতুন কদর তামাত্তু বা হকরান করার 
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সুদযাে োকদব। আর ইমাম আবূ িানীফা রাি. এর মদত থযদিতু এই সূরদত 

তামাত্তু বাহতল িদব না, তাই মেীনা থেদক শুধু িদের হনয়দতই মক্কায় হফরদব। 

(ইমোদুল আিকাম ২/১৮১)  

থযদিতু এই সূরতিা মতহবদরাধপূে্, তাই োদভলওয়ালাদেরদক অনুদরাধ কদর এই 

সূরত থেদক থবাঁদি োকা ভাদলা। 

৩. ইফরাে: ইফরাে িদের ফযীলত হকরান ও তামাত্তুর তুলনায় কম। িদে  

ইফরাে অে্ শুধু িজ্জ করা। মীকাত থেদক শুধু িদের ইিরাম থবাঁদধ মক্কায় থপৌাঁদি 

একহি তাওয়াফ করদব (তাওয়াদফ কুেূম যা সুন্নাত)। এরপর িদের কায্ক্রম 

থশষ িওয়া পয্ন্ত ইিরাম অবস্থায় োকদব। এ িদে ১০ই হজলিদের পূদব্ থকাদনা 

উমরা থনই। উমরা করদত িাইদল িদের কায্াহে থশষ করার পদর (১৩ই 

হযলিদের পর) করদত পারদব। তদব ১৩ তাহরদখর পর উমরা করদল ঐ উমরার 

িারা এই িজ্জ তামাত্তু বা হকরান িদব না। কারে তামাত্তু বা হকরান িওয়ার জনয 

িদের আদে উমরা করা শত্। (রদ্দুল মুিতার ৩/৬৩১রশীহেয়া, মানাহসক ৭৪) 

িদে তামাত্তরু বযাখযা 

থযদিতু আমাদের থেদশর অহধকাংশ থলাক তামাত্তু িজ্জ কদর, তাই হনদে তার 

বযাখযা থেওয়া িদলা। িদে তামাত্তুর জনয প্রেদম শুধু উমরার ইিরাম বাাঁধদত িয়। 

উমরা আোদয়র পর িালাল অবস্থায় থেদক িদের সময় এদল িদের ইিরাম 

বাাঁধদত িয়। 

উমরার আদলািনা 

উমরার হুকমু: যার সামে্য আদি তার জনয জীবদন কমপদে একবার উমরা করা 

সুন্নাদত মুআক্কাোি। অদনদক উমরাদক ওয়াহজবও বদলদিন। (মানাহসক পৃ.৪৬৩) 

উমরার সময়: উমরার জনয থকাদনা হনধ্াহরত সময় থনই। বিদরর থযদকাদনা 

সময়ই উমরা করা যায়। তদব ৯ই হযলিজ্জ থেদক ১৩ই হযলিজ্জ এর মদধয উমরা 

করা মাকরূি। কারে এসময় িদের কায্ক্রম িলদত োদক। (মানাহসক পৃ.৪৬৪) 

উমরার উত্তম সময়: উমরার জনয উত্তম সময় িদলা রমযান মাস। িােীস শরীদফ 

বহে্ত িদয়দি, রমযান মাদস উমরা করদল একহি  িদের সমপহরমাে সাওয়াব 

পাওয়া যায়।  অনয এক বে্নায় আদি, রমযান মাদস উমরা করদল নবীহজ 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাদে িজ্জ করার মত সাওয়াব পাওয়া যায়। 

(বুখারী িা. নং ১৭৮২, সিীি মুসহলম িা.নং ১২৫৬) 

উমরার ফরয দুইহি: ১. ইিরাম বাাঁধা ২. তাওয়াফ করা।  
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উমরার ওয়াহজবও দুইহি: ১. সা’ঈ করা ২. িুদলর আো সামানয অংশ থকদি থিাি 

করা।  

উমরার প্রেম ফরয: ইিরাদমর প্রস্তুহত 

* ইিরাদমর প্রস্তুহতর হনয়দত প্রেদম নখ এবং শরীদরর অহতহরি পশম থকদি 

হনদবন।  

* সফদর থবর িওয়ার আদে ইিরাদমর হনয়দত থোসল কদর হনদবন। থোসল সম্ভব 

না িদল শুধু উযূ করদলও িলদব। থোসদলর পর মহিলারা হনদজদের স্বাভাহবক 

কাপড় তো হিদলিালা ফুল িাতার কাহমজ ও থসদলায়ার পরদব। এরপর এমন 

থবারকা পরদব যা থিিারা আবৃত কদর । কারে, পরপুরুদষর সামদন থিিারা থখালা 

রাখা িারাম। (দয-সব মহিলা থিিারা থখালা রাখদব এবং থয-সব পুরুষ ই াকৃত 

তাদের হেদক তাকাদব, তাদের গুনাি িদব। ফদল তাদের ‘িদে মাবরূর’ নসীব 

িদব না।) হকন্তু থখয়াল রাখদত িদব মুখ িাকার জনয থয থনকাব পরা িদব, তা থযন 

থিিারায় থলদে না োদক। থসজনয আমাদের থেদশ-বাইতুল মুকাররমসি আদরা 

অদনক জায়োয় কযাদপর মত একিা হজহনষ পাওয়া যায়, হকন্তু কযাদপর সামদনর 

অংশ যত লম্বা তদতা লম্বা নয় বরং এক থেড় ইহঞ্চর মত লম্বা িদব, থেখদত 

অদনকিা ২/৩ তাহরদখর িাাঁদের মত থসিা পদর তার উপর হেদয় থনকাব পরদব। 

তািদল পে্াও িদয় যাদব আবার থনকাব থিিারার সাদে থলদেও োকদব না। 

মহিলারা িাদয়য-থনফাস অবস্থায়ও ইিরাম বাাঁধদত পারদব। তদব তখন পহর ন্নতা 

অজ্দনর জনয থোসল করা ভাদলা। (মানাহসদক থমাল্লা আলী কারী পৃ.৯০) 

হব.দ্র. অদনদক মদন কদর থয, ইিরাম অবস্থায় থমদয়দের থিিারা থখালা রাখদত 

িয়। এিা মারাত্মক ভুল। এক ফরয আোয় করদত হেদয় আদরক ফরয তরক 

করার শাহমল। তাই আমরা থযভাদব থিিারা িাকার কো বদলহি থসভাদব িাকদত 

িদব। অনযোয় গুনাি িদব। 

ইিরাম বাাঁধার স্থান: যারা বাংলাদেশ থেদক সরাসহর মেীনায় যাদব, তারা মেীনা 

থেদক মক্কা যাওয়ার পদে জুলহুলাইফা নামক স্থাদন ইিরাম বাাঁধদব। জুলহুলাইফা 

মেীনা শির থেদক িয় মাইল েহেদে। হকন্তু যারা বাংলাদেশ থেদক সরাসহর মক্কা 

যাদব, তাদের জনয িাকা থেদকই (বাসা বা হবমানবন্দর থেদক অেবা হবমান যহে 

পদে হবরহত থেয় থসখান থেদক ) ইিরাম থবাঁদধ থনওয়া ভাদলা। মদন রাখদত িদব 

ইিরাদমর কাপড় থযন লাদেদজ না যায়, ইিরাদমর কাপড় োকদব িাত বযাদে। 

ইোহনং থযদিতু হবমাদনর হশহডউল হিক োদক না, আবার অদনদকর ফ্লাইিও 

বাহতল িদয় যায়, তাই বাসায় ইিরাম না বাাঁধাই ভাল। মদন রাখদত িদব, হনয়ত ও 
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তালহবয়া পড়া িাড়া ইিরাম বাাঁধা িয় না। থতমহন মাোর িুদলর আো না কািদল 

ইিরাম ভঙ্গ িয় না। 

ইিরাম বাাঁধার পদ্ধহত: যারা সরাসহর মক্কায় যাদব, তারা িজ্জ কযাম্প বা 

হবমানবন্দর হেদয় ফ্লাইি হনহিত িদল, ওদয়হিং রুদম বদস োকার ফাাঁদক বােরুদম 

হেদয়, উযূ কদর েহেে পাদশর নামায ঘদর হেদয়, মাকরূি ওয়াি না িওয়ার শদত্ 

দুই রাকা’আত নামায পদড় হনদব। ইিরাদমর উদদ্দদশয এই দুই রাকা’আত নামায 

পড়া মুোিাব। প্রেম রাকা‘আদত সূরা কাহফরুন ও হিতীয় রাকা‘আদত সূরা 

ইখলাস পড়া উত্তম। অনয থকাদনা সূরা পড়দলও িলদব। মাকরূি ওয়াি িওয়া 

হকংবা অনয থকাদনা কারদে এই নামায পড়দত না পরদলও থকাদনা সমসযা থনই। 

অত:পর  হবমাদন উদি শান্ত িদয় বদস উমরার হনয়ত কদর তালহবয়া পড়দলই 

ইিরাম বাাঁধা িদয় যাদব। তামাত্তু িজ্জকারী থযদিতু প্রেদম উমরা করদব, তাই 

প্রেমবার ইিরাম বাাঁধার সময় শুধু উমরার হনয়ত করদব। 

উমরার ইিরাদমর হনয়ত :  

 اللهم إىن أريد العمرة فيسرها ىل وتقبلها مىن
‘থি আল্লাি! আহম আপনার সন্তুহষ্টর জনয উমরার হনয়ত করহি। আমার জনয তা 

সিজ কদর হেন এবং আমার পে থেদক কবূল কদর হনন।’ হনয়ত আরবীদত করা 

জরুরী নয়। 

তালহবয়া: হনয়দতর পর তালহবয়া পড়দব। মহিলােে হনিু স্বদর পড়দব। যখনই 

তালহবয়া পড়দব হতনবার পড়া এবং তালহবয়ার িার বাকয িার শ্বাদস পড়া 

মুোিাব। (রদ্দুল মুিতার ৩/৪৯২ যাকাহরয়া)  

তালহবয়ার িার বাকয িার শ্বাদস এভাদব পড়দব: 

ْيَك اَلل    ْيَك لَب َ ُهم َ لَب َ   --- -----১   
ْيَك َلۤ  ْيَك  َك لَ  َك يْ ر  َش لَب َ لَب َ   ----২ 

- َك لْ مُ الْ وَ  َك لَ  ةَ مَ عْ الن    وَ  َد مْ َح الْ  ن َ ا       --- ----৩ 

َك لَ  َك يْ ر  َش َلۤ  ---  -----৪ 

নাবাদলোর ইিরাম: নাবাদলো বাচ্চা বুহদ্ধমান িদল হনদজর ইিরাম হনদজই বাাঁধদব 

এবং িজ্জ ও উমরার যাবতীয় কাজ হনদজই করদব। থকাদনা ওযর িাড়া তার পে 

থেদক অনয থকউ ইিরাম বাাঁধদল বা তার িদের কাজ অনয থকউ কদর হেদল সিীি 

িদব না। নাবাদলো বাচ্চা যহে বুহদ্ধমান না িয় তািদল তার পে থেদক তার 

অহভভাবক ইিরাম বাাঁধদব। তার হনদজর ইিরাম বাাঁধা ধত্বয িদব না। তদব 
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নাবাদলাো বাচ্চা যহে ইিরাম বাাঁধা িাড়াই হপতা-মাতা বা অনয কাদরা সাদে িদের 

সফদর যায় তািদলও তাদত থকাদনা গুনাি িদব না। (রদ্দুল মিুতার ৩/৫৩৫-৩৬ 

রশীহেয়া) 

থবাবার ইিরাম: থবাবা বযহির ইিরাম বাাঁধার জনয তালহবয়া পড়দত িদব না। তার 

জনয িদের হনয়তই ইিরাম বদল েেয িদব। (রদ্দুল মুিতার ২/১৮১-৮২ যাকাহরয়া) 

থবহুশ বযহির ইিরাম: িজ্জ বা উমরার সফদর থবর িদয় ইিরাম বাাঁধার আদেই 

যহে থকউ থবহুশ িদয় যায়, আর মীকাত অহতক্রম করার আদে হুশ থফরার 

সম্ভাবনা থেখা না যায়, তািদল তার সঙ্গীদের মধয থেদক থকউ হনদজর ইিরাম 

বাাঁধার সময় বা হনদজর ইিরাম বাাঁধার পদর ঐ থবহুশ সঙ্গীর পে থেদকও 

ইিরাদমর হনয়ত কদর হনদব। এর িারা তারও ইিরাম বাাঁধা িদয় যাদব। (রদ্দুল 

মিুতার ৩/৫৪৮-৪৯ যাকাহরয়া)  

অহভজ্ঞতা: িাকা থেদক সরাসহর মক্কাোমী িাজীদের হবমান সাধারেত হজদ্দায় 

অবতরদের ২০-২৫ হম. আদে মীকাত অহতক্রম কদর োদক। অদনক হবমাদন 

থঘাষোও করা িয় থয, হবমান আর েশহমহনি পর মীকাত অহতক্রম করদব। এিাই 

ইিরাম িাড়া মীকাত অহতক্রম করার েম থেদক বাাঁিার থশষ সময়। তখনও যহে 

থকউ ইিরাম থবাঁদধ থনয় তািদল তাদক েম হেদত িদব না। 

ইিরাম বাাঁধার পর দু’হি কাজ 

১. থবহশ থবহশ তালহবয়া পড়া। থয থকাদনা স্থান ও অবস্থার পহরবত্দন তালহবয়া 

পড়া সুন্নাত। থযমন: ঘদর-বাইদর, পদেঘাদি, বাদস, হবমাদন, এমহনভাদব প্রদতযক 

নামাদযর পদর, উপদর উিার সময়, হনদি নামার সময়, ঘুমাদনার আদে ও পদর। 

থমািকো সব জায়োয় তালহবয়া পড়দত োকা, এমনহক কাদরা সাদে সাোৎ িদল 

আদে তালহবয়া পড়া তারপর সালাম থেওয়া। রদ্দুল মুিতার ৩/৪৯২ যাকাহরয়া 

* প্রদতযদক আলাো আলাোভাদব তালহবয়া পড়দব। মুআহল্লম বা অনয কাদরা সাদে 

তাল হমহলদয় পড়দব না। রদ্দুল মুিতার ৩/৫০২ যাকাহরয়া 

* যখনই তালহবয়া পড়া িদব এক সাদে হতনবার পড়া মুোিাব। মানাহসক১০২-৩ 

২. ইিরাম অবস্থায় হনহষদ্ধ কাজসমূি থেদক থবাঁদি োকা। 

ইিরাম অবস্থায় হনহষদ্ধ কাদজর বেন্া: হনহষদ্ধ কাজসমূি কদয়ক ভাদে হবভি। 

থযমনিঃ 

১. আল্লাির হুকুদমর সাদে সম্পৃি। থযমন: থকাদনা প্রকাদরর গুনাি  করা। 

২. শরীর ও কাপদড়র সাদে সমৃ্পি। থযমন: মহিলারা মাো, থিিারা থিদক রাখদব 

হকন্তু থনকাব যাদত থিিারায় থলদে না োদক থসহেদক থখয়াল রাখদত িদব। খ. িুল, 

নখ ইতযাহে কািা। ে. থোসদলর সময় ই াকৃত শরীদরর ময়লা পহরষ্কার করা। ঘ. 
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কাপড় বা শরীদর থকাদনা প্রকার সুেহন্ধ বযবিার  করা, তাই আতর, থসন্ট, 

সুেহন্ধযুি থতল, সাবান, থসাদনা, পাউডার ইতযাহে থকাদনা হকিুই বযবিার করা 

যাদব না। এমনহক পাদনর সাদে সুেহন্ধ জে্া খাওয়াও মাকরূি। থমদিহেও থখাশবুর 

অন্তভ্ুি তাই থকউই থমদিহে বযবিার করদত পারদব না। (মানাহসদক থমাল্লা আলী 

কারী পৃ.১১৭) 

৩. স্বামীর সাদে সমৃ্পি। থযমন : স্বামীর সাদে অহত-অন্তরঙ্গ মুিূদত্র থকাদনা 

কোবাত্া বলা থকাদনা কাজ করা। তদব স্বামীর পাদশ বসা বা িলািদলর সময় 

স্বামীর িাত ধরদত থকাদনা সমসযা থনই। হকন্তু স্বামীর সাদে একই হবিানায় থশায়া 

বা ঘুমাদনা উহিত নয়। (মানাহসক প.ৃ ১১৯) 

৪. সােীদের সাদে সমৃ্পি। থযমন : সােীর সাদে হকংবা অনয থয থকাদনা মানুদষর 

সাদে িেড়া করা। কাদরা থকাদনা হজহনষ না বদল থনওয়া। (িদের সফদর 

যোসম্ভব অনযদক হনদজর উপর প্রধানয থেওয়ার থিষ্টা করা।) (মানাহসক পৃ.১১৭) 

উদল্লখয, থকাদনা পহতত হজহনষ ধরদব না। পহতত হজহনষ ধরদল বা উিাদল থিার 

সাবযে িদয় থজদল যাওয়ার আশংকা রদয়দি। তদব িযাাঁ, পহতত হজহনদষর 

মাহলকদক বলা থযদত পাদর থয, আপনার সামান উহিদয় থনদব। 

৫. প্রােীর সাদে সমৃ্পি। থযমন: বনয পশু হশকার করা বা থকাদনা হশকারীদক 

সািাযয করা। উকুন মারা এবং মারদত সািাযয করা । (মানাহসক প.ৃ ১১৯) 

ইিরাম অবস্থায় থয-সব কাজ করা যায় : 

* ইিরাম অবস্থায় মাো ও মুখ বযতীত সমূ্পে্ শরীর কাাঁো, কম্বল, িাের  ইতযাহে 

হেদয় িাকা। মাো ও োল বাহলদশ থরদখ থশায়া। তদব সমূ্পে্ থিিারা বাহলদশ থরদখ 

উপুড় িদয় থশায়া যাদব না। (মানাহসক পৃ.১২৩) 

* ইিরাম অবস্থায় হনদজর পহরদধয় কাপড় ময়লা বা নাপাক না িদলও পহরবত্ন 

করা। (মানাহসক পৃ.৯৮) 

* সুেহন্ধযুি সাবান বযবিার না কদর থোসল করা । তদব ই াকৃত শরীদরর 

ময়লা উিাদনা যাদব না। (মানাহসক পৃ. ১২০) 

* সুঘ্রােযুি ফল-মুল খাওয়া যাদব। তদব ই াকৃত ফল বা ফুদলর ঘ্রাে হনদব না। 

(মানাহসক পৃ. ১২১,১২৪) 

* ঘ্রােমুি হলপদজল, ভযাসহলন থিকাবশত বযবিার করা । (হকতাবুল মাসাইল 

৩/১৬২) 

* থসলাইযুি থবল্ট, বযাে ইতযাহে বযবিার করা । (মানাহসক পৃ.১২২) 
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* ইিরাম অবস্থায় েৃিপাহলত পশু  থযমন : িাাঁস-মুরহে, েরু-িােল ইতযাহে জবাই 

করা এবং মাি হশকার করা । (মানাহসক পৃ.১১৯) 

* ইিরাম অবস্থায় মশা-মাহি, সাপ-হব ু, হপাঁপড়া, থপাকা-মাকড়, হিংস্র জাদনায়ার 

মারা। হপাঁপড়া কষ্টোয়ক না িদল মারা যাদব না। (মানাহসক প ৃ১২৫, ফাতাওয়া হিহন্দয়া 

১/২৫২) 

* োাঁত উিাদনা। থফাাঁড়া, হবহি ইতযাহে োলা, ভাঙ্গা নখ থকদি থফলা, ব্রাশ করাও 

যাদব তদব সুেহন্ধ থপস্ট বযাবিার করা যাদব না। (মানাহসক পৃ.১২২) 

* ইিরাম অবস্থায় িশমা, ঘহড়, আংহি, মাফলার বযবিার করদত থকাদনা অসুহবধা 

থনই। (আদ্দুররুল মুখতার ২/৪৮৯) 

মহিলাদের হবদশষ হকি ুমাসাইল : 

* মহিলারা পাদয়র পাতা থিদক থফদল, এমন জুতা, িাত ও পাদয়র থমাজা, 

জাহঙ্গয়া-থপহন্ট ইতযাহে পরদত পারদব। মানাহসক পৃ. ১১৫ 

* মাহসক বা সন্তান প্রসদবাত্তর স্রাব িলাকালীনও ইিরাম বাাঁধদত পারদব। 

তাওয়াফ, নামায, কুরআন হতলাওয়াত ও মসহজদে প্রদবশ বযতীত ঐ অবস্থায় 

িদের অনযানয সব কাজই করদত পারদব। মানাহসক পৃ.৯০ 

* স্বে্ ও অনযানয অলংকার পরদত পারদব। তদব ইিরাম অবস্থায় অলংকার না 

পরাই ভাদলা। মানাহসক পৃ.১১৬  

* ইিরাম অবস্থায় িুদল থতল থেওয়া, হসাঁহে করা হনদষধ। িুল থবাঁদধ রাখদত 

পারদব। তদব িুল না আাঁিড়াদনার কারদে যহে খুব থবহশ সমসযা িয়, িুদল জি 

থলদে যাওয়ার উপক্রম িয়, তািদল সাজসজ্জার হনয়ত িাড়া প্রদয়াজন অনুযায়ী 

বড় োাঁদতর হিরুহন িারা িুল আাঁিড়াদনা যাদব। মানাহসক প.ৃ১২৪, গুনইয়াতুন নাহসক প.ৃ 

৮৯-৯০ 

* কাদলা থবারকা বযবিার করদত পারদব। অদনদক সাো থবারকা বযবিার জরুরী 

মদন কদর। এধারো থমাদিও হিক নয়। মানাহসক পৃ.১১৫ 

* থমদিহে, হলপহস্টক ঘ্রােমুি িদলও বযবিার করা যাদব না। গুনইয়াতুন নাহসক 

প.ৃ৯০ 

* মক্কায় অবস্থানকাদল মহিলারা িদের ইিরাম বাসাদতই বাাঁধদব। মহিলাদের 

ইিরাদমর জনয মসহজদে িারাদম যাওয়ার প্রদয়াজন থনই। মানাহসক পৃ. ১১৫ 
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* িুল থধায়ার জনয সুেহন্ধ শযামু্প বযাবিার করা যাদব না। বত্মান বাজাদরর সব 

শযাম্পুই সুেহন্ধযুি তাই ইিরাম অবস্থায় শযাম্পু বযবিার থেদক হবরত োকদত 

িদব। হকতাবুল মাসাইল ৩/১৬৩ 

ইিরাম বাাঁধার িদে পর থযদত না পরদল করেীয়: িজ্জ বা উমরার ইিরাম বাাঁধার 

পর থযদকাদনা কারেবশত মক্কায় থযদত না পারদল ইিরাম অবস্থায় োকদব এবং 

ইিরাম অবস্থার হনদষধাজ্ঞাসমূিও থমদন িলদব। অতিঃপর যখন যাওয়া সম্ভব িয় 

তখন হেদয় িজ্জ বা উমরা আোয় কদর ইিরাম থেদক মুি িদব। হকন্তু েীঘ্ সময় 

ইিরাম অবস্থায় োকা যহে কষ্টকর িয়, তািদল কাদরা মাধযদম মক্কায় িারাদমর 

সীমানার হভতর উমরা ও ইফরাে িদের ইিরাম থেদক মুি িওয়ার জনয একহি 

বকরী বা দুম্বা জবাই করাদব। আর হকরান িদের ইিরাম থেদক মুি িওয়ার জনয 

দুইহি বকরী বা দুম্বা জবাই করাদত িদব।  বকরী বা দুম্বা জবাই িওয়ার পরই 

িালাল িদয় যাদব তো ইিরামমুি িদয় যাদব। তদব জবাই এর পর িুদলর আো 

থেদক সামানয িুল কািা উত্তম। অতিঃপর থয বযহি উমরার ইিরাম থেদক িালাল 

িদব থস পরবত্ীদত একহি উমরা কাযা কদর হনদব। আর ইফরাে িদের ইিরাম 

থেদক িালাল িদল একহি উমরা ও একহি িজ্জ কাযা করদত িদব। হকরান  িদে 

ইিরাম থেদক িালাল িদল, দুইহি উমরা ও একহি িজ্জ করদত িদব। তদব যহে ঐ 

বিরই িজ্জ করা সম্ভব িয়, তািদল অহতহরি উমরাহি করদত িদব না। (মানাহসদক 

থমাল্লা আলী কারী পৃ.৪১৭-২৭) 

ইিরাম অবস্থায় মতৃযু িদল করেীয়: থকউ যহে ইিরাম অবস্থায় মৃতুয বরে কদর 

তািদল তাদক সাধারে মাইদয়যদতর মদতাই থোসল করাদত িদব এবং কাফন-

োফন করদত িদব। তার থিিারাও িাকা যাদব এবং আতর ও কপূ্রও বযবিার করা 

যাদব। রদ্দুল মুিতার ২/৪৮৮ 

* থয বির িজ্জ ফরয িদয়হিল থসই বির ইিরাম অবস্থায় মারা থেদল ঐ বযহির 

ওয়াহরশদের জনয ঐ িদের বেলী করাদনা জরুরী নয়। আর যহে ঐ বির ইিরাম 

না থবাঁদধ োদক বরং পরবত্ী থকাদনা বির ইিরাম থবাঁদধ োদক এবং উকূদফ 

আরাফার আদে মারা যায় তািদল তার পে থেদক তার থেশ থেদক বেলী িজ্জ 

করাদনা জরুরী। আর উকূদফ আরাফার পদর মারা থেদল বেলী িজ্জ করাদত িদব 

না। আিসানুল ফাতাওয়া ৪/৫২২ 

অহভজ্ঞতা :  

১. মদন রাখদত িদব থয, হবমাদনর মদধয এবং  লাদেজ িাদত পাওয়ার আে পয্ন্ত 

থয-সব হজহনষ প্রদয়াজন িদব (দযমন: োমিা, জায়নামায, ঔষধ, হকিু শুকনা 
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খাবার ইতযাহে) থসগুদলা হনদজর সাদে রাখদব অো্ৎ িাতবযাদে রাখদব। যাদত 

পদে থকাদনা অসুহবধা না িয়। 

২. হজদ্দায় থপৌাঁিার পর প্রেদম ইহমদগ্রশন পার িদত িয়। ইহমদগ্রশদনর পর সামানয 

সামদন আদে বাড়দতই সামানপত্র বুদি থনওয়ার স্থান। কতৃ্পে হবমান থেদক 

লাদেজ নাহমদয় থসখাদন জমা করদত োদক। থসখান থেদক হনদজর লাদেজ বুদি 

হনদত িদব।  তারপর একিু সামদন অগ্রসর িদলই কাস্টম থিকইন, থসখাদন 

থমহশদন থিক করাদনার পর েরজার কাদি থেদল, কুহলরা লাদেজ তাদের োহড়দত 

তুদল হনদব। অপরহেদক মুআহল্লদমর থলাদকরা পাসদপাদি্ বাস ভ্রমদের হিহকি 

লাহেদয় হেদব। িাকা পয়সা হিহকি ইতযাহে হনদজর েলায় িুলাদনা বযাদে রাখদবন। 

এ পয্ন্ত হবমানবন্দদরর কাজ থশষ। 

এখন বাদস িদড় েন্তবযস্থদল যাওয়ার জনয আপনাদক পাদয় থিাঁদি সামানয েূদর 

বাংলাদেশ িজ্জহমশদনর স্থাদন (েরজা থেদক থবর িদয় ডান হেদক) থপৌাঁিদত িদব 

এবং কুহলরা মাল আনার পর হনদজর লাদেজ বুদি হনদত িদব। তারপর বাদস 

উিার আে পয্ন্ত হনদজর থেদশর জনয হনধ্াহরত স্থাদন অদপো করদত িদব। 

হবশাল তাবুসেৃশ অদপোর ঐ জায়োদক িজ্জ কযাম্প বদল। থসখাদন উযূ ইহেঞ্জা 

ও নামাদযর সুবযবস্থা আদি আদশ-পাদশ থসৌহের হবহভন্ন থমাবাইল থকাম্পাহনর সীম 

পাওয়া যায় এবং প্রদতযকহি সীদম মূদলযর সমপহরমাে ‘ফ্রী’ কো বলার সুদযাে 

োদক। থসখাদন হবহভন্ন রকদমর খাবারও পাওয়া যায়। 

৩. ইহমদগ্রশন থেদক হনদয় বাদস উিা পয্ন্ত েীঘ্ সময় অদপো করদত িদত পাদর। 

এ কারদে থকউ থযন অধধয্ না িয়। প্রদতযদকর হিন্তা করা েরকার হবমান 

আহবস্কার িওয়ার আদে মানুষ কত কষ্ট কদর িজ্জ করদতা। িদের সফদর কদয়ক 

মাস সময় থলদে থযত। পদে িাজাদরা বালা-মুসীবত ও হবপে-আপদের সমু্মখীন 

িদত িত। আর এখন আল্লাি তা‘আলা কদতা সিজ কদর হেদয়দিন। মাত্র কদয়ক 

ঘণ্টার মদধয িজ্জ যাত্রী সুেূর বাংলাদেশ থেদক মক্কায় থপৌাঁদি যাদ । এরপর 

সামানয থেহরর কারদে অধধয্ িওয়া থমাদিই সাদজ না। অদপোর সমদয় অধধয্ না 

িদয় হযহকর আযকার করদত োকদব। ইিরাদমর অবস্থায় োকদল থবহশ-থবহশ 

তালহবয়া পড়দত োকদব, তদব তালহবয়া েলবদ্ধভাদব পড়া হিক নয়।  

৪. বাদস উিার পূদব্ লাইদন োাঁড়াদত িয়। মুআহল্লদমর থলাদকরা বার বার থলাক 

সংখযা গুদন এবং পাসদপাি্ হনদয় থনয়। এরপর থেদশ থফরার জনয থজদ্দায় আসা 

পয্ন্ত পাসদপাি্ মুআহল্লম এর থলাকদের কাদি োদক। আর বাস ভ্রমদের সময় 

পাসদপাি্ ড্রাইভাদরর োহয়দত্ব োদক। িজ্জ থশদষ যখন থেদশ থফরার জনয থজদ্দায় 

থপৌাঁদি তখন পাসদপাি্ থফরত থেওয়া িয়। এর আদে পাসদপাি্ থেওয়া িয় না।  
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৫. মক্কায় থপৌাঁিার পর প্রেদম মুআহল্লম এর অহফদস হনদয় যাওয়া িয়। থসখান 

থেদক হবহভন্ন পহরিয়পত্র থেওয়া িয় যা েলায় িুহলদয় রাখদত িয় এবং িাদত 

পরদত িয়। এসব পহরিয়পত্র যদের সাদে েলায় িুহলদয় রাখদত িদব এবং িাদত 

পরদত িদব। এরপর িাজীদেরদক তাদের জনয ভাড়াকৃত বাসা বা থিাদিদল হনদয় 

যাওয়া িয়। বাসা বা থিাদিদল গ্রুপ হলডার থয কামরা হেদব থসখাদন হনদজর হসি 

হনদব। হসি পাওয়ার পর উমরার জনয তাড়াহুড়া করদব না বরং ধীদর সুদস্থ 

হনদজদক উমরার জনয প্রস্তুত করদব। হকিুেে হবশ্রাম হনদব। সম্ভব িদল থোসল 

করদব। কাপড় পহরবত্ন কদর প্রদয়াজদন হকিু থখদয় হনদব। এরপর থখাাঁজ-খবর 

হনদয় যখন হভড় কম মদন িদব তখন উমরার হনয়দত মািরাম সি বাইতুল্লায় রওনা 

িদব। 

উমরার হিতীয় ফরয: তাওয়াদফর প্রস্তুহত  

তাওয়াদফর জনয পহবত্রতা জরুরী। সুতরাং উযূ না োকদল উযূ কদর থনদব, আর 

থোসল ফরয িদল থোসল কদর থনদব। মসহজদে িারাদম প্রদবদশর পূদব্ই (বাসায় 

বা থিাদিদল) উযূ-থোসল থসদর হনদত িদব। কাপড় বা শরীদর নাপাহক োকদল 

পাক কদর হনদত িদব। বাহিযক নাপাহকসি তাওয়াফ করা মাকরূি। মদন রাখদবন 

মহিলারা িাদয়য থনফাস অবস্থায় তাওয়াফ করদত পারদব না। এবং তাওয়াফ 

করদত সাদে মািরামদক রাখা। গুনইয়াতুন নাহসক পৃ.১২২ 

মসহজদে িারাম সংহশ্লষ্ট মাসাদয়ল: 

* পহবত্রতা অজ্দনর পর প্রেদম মসহজদে িারাদম প্রদবশ করদব। মসহজদে িারাদম 

প্রদবদশর সময় মসহজদে প্রদবদশর সুন্নাতগুদলা যোহনয়দম পালন করদব।  অে্াৎ 

হবসহমল্লাি বলদব, দুরূে শরীফ পড়দব, এরপর এই দু’আহি পড়দব। 

َك  ْ اَبَْواَب َرْحَمت  ْ َواْفَتْح ِل  ْ ذُنُْوِب  رِل   اَلل ُهم َ اْغف 
এই হতনহি দু’আ একদত্র এভাদব পড়া যায়- 

ْك  ْ اَبَْواَب َرْحَمت  ََلُم عَََل َرُسْول  اهلل  اَلل ُهم َ اْفَتْح ِل  لَوُة َوالس َ  . ب ْسم  اهلل  َوالص َ
তারপর ডান পা মসহজদের সীমানায় রাখদব এবং ই‘হতকাদফর হনয়ত কদর 

মসহজদে প্রদবশ করদব। 

* মসহজদে িারাদম প্রদবদশর পর বাইতুল্লাির উপর নজর পড়ার সাদে সাদে 

হতনবার “আল্লাহু আকবার” বলদব। এরপর একবার বা হতনবার “লা-ইলািা 

ইল্লাল্লাি” পড়দব। তারপর হনদজর ভাষায় প্রাে খুদল দু’আ করদব। এই সময় দু’আ 

কবূল িয়। এই দু’আর সময় িাত না উিাদনা ভাদলা। মানাহসক-১২৮,৫৬৪ 
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* মসহজদে িারাদম থযখাদনই নামায পড়া থিাক নামায অবস্থায় হসনা এদকবাদর 

কাবা শরীফ বরাবর োকা জরুরী। কাবা শরীফ বরাবর সীনা না োকদল নামায 

িদব না। বাোদয়উস সানাদয় ১/৩১২ 

* মসহজদে িারাদম জামা’আদত নামায পড়ার সময় পুরুদষর পাদশ বা সরাসহর 

পুরুদষর সামদন নামায আোয় করদব না। তদব নামায অবস্থায় যহে থকাদনা পুরুষ 

পাদশ োাঁহড়দয় নামাদয শরীক িদয় যায়, তািদল পুরুদষর নামায নষ্ট িদব। তদব 

িযাাঁ থযদিতু মহিলাদের জনয আলাো বযবস্থা আদি তাই থসখাদনই নামায পড়দব। 

* বাইতুল্লাি শরীদফর হেদক শুধু তাহকদয় োকাও সাওয়াদবর কাজ। তাই ইশক-

মুিাব্বদতর সাদে গুনাি মাদফর আশায় থবহশ-থবহশ তাহকদয় োকনু। 

* মসহজদে প্রদবদশর পর থকাদনা প্রদয়াজদন বাইদর থযদত িদল জায়নামায বা 

অনয হকিু থরদখ জায়ো েখল কদর যাদব না হকংবা কাদরা সািাদযয জায়ো ধদর 

রাখদব না। মানুদষর ঘাড় হডহিদয় সামদন আসারও থিষ্টা করদব না। থযদকাদনাভাদব 

অনযদক কষ্ট থেওয়া গুনাদির কাজ। এই মিা পহবত্র স্থাদন সবধরদনর গুনাদির 

কাজ থেদক থবাঁদি োকা অতযন্ত জরুরী। 

* মসহজদে েল্প করদব না এবং উচ্চ স্বদর কোও বলদব না। 

তাওয়াফ: মসহজদে িারাম অহতক্রম করার পর তাওয়াদফর স্থান শুরু িয়। 

তাওয়াদফর স্থানদক মাতাফ বদল। মাতাদফ থপৌাঁদি তাওয়াফ করদব। ইজহতবার 

হুকুম পুরুষদের জনয। মহিলাদের জনয নয়। (মানাহসক-১৩০) 

* মহিলারা রমল করদব না। মানাহসক-১৩৩ 

* িদে তামাত্তুকারীেে উমরার তাওয়াফ শুরু করার আদে তালহবয়া পড়া বন্ধ 

কদর হেদব। পুনরায় িদের ইিরাম বাাঁধার আদে আর তালহবয়া পড়ার অনুমহত 

থনই।  

* তাওয়াফ শুরু করার আদে িাজদর আসওয়াদের বরাবর োাঁহড়দয় তার হেদক 

সীনা ও থিিারা হফহরদয় োাঁড়াদব। 

অহভজ্ঞতা: হভদড়র মদধয িাজদর আসওয়াে বরাবর আসদত থপদরদি হকনা তা 

বুিার সিজ উপায় িদলা, মসহজদে িারাদমর এক হেদক শুধু একহি হমনার আদি, 

থসই হমনার থেদক একিু সামদন অগ্রসর িদব। হকংবা ঐ হেদকই মসহজদে 

িারাদমর হিতীয় তলায় সবুজ বাহত েদল োকদত থেখদব, ঐ বাহত  বরাবর 

োাঁহড়দয় বাইতুল্লািমখুী িদলই িাজদর আসওয়াে বরাবর িদয় যাদব।  

* িাজদর আসওয়াে বরাবর এদস তাওয়াদফর হনয়ত করদব। 
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তাওয়াদফর হনয়ত: থি আল্লাি! আহম উমরার তাওয়াফ করহি। আমার জনয তা 

সিজ কদর হেন এবং কবুল কদর হনন।  

* এরপর নামাদয তাকবীদর তািরীমা বলার সময় থযভাদব িাত উিাদনা িয় 

থসভাদব উভয় িাদতর তালু িাজদর আসওয়াে ও বাইতুল্লাির হেদক হফহরদয় 

বলদবিঃ 

َ     اهلل   م  ْس ب   َ  هللُ ا ۤ َبُ كْ ا ل اهلل ـوْ ُس  َر َل  عَ ُم َل  الس َ وَ  ةُ َل  الص َ د، وَ مْ َح الْ  ِل     وَ  اهللُ ل َ ا   هَ ل  ا   ، َل  
শুধু   اهلل   م  ْس ب     َ َ  هللُ ا َبُ كْ ا  বলদলও িলদব। (মানাহসক-১৩০)  

আজকাল হভদড়র কারদে থযদিতু িাজদর আসওয়াদের কাদি যাওয়া যায় না, 

তািাড়া ওখাদন থখাশবু লাোদনা োদক তাই ইশারায় িাজদর আসওয়াে িুমু 

খাওয়াই ভাদলা। িাজদর আসওয়াে বরাবর োাঁহড়দয় উভয় িাদতর তালু িাজদর 

আসওয়াদের উপর রাখার মদতা কদর ইশারা করদব। অত:পর তালুদত শব্দ করা 

িাড়া িুমু খাদব।  থকউ যহে কখদনা িাজদর আসওয়ােদক সরাসহর িুম ুখাওয়ার 

সুদযাে পায় তািদল িাজদর আসওয়াদের উপর দুই িাত থরদখ দুই িাদতর মাদি 

পােদরর উপর হন:শদব্দ িুমু খাদব। যহে এভাদব িুমু থখদত না পাদর তািদল সম্ভব 

িদল িাতহেদয় স্পশ্ কদর িাদত িুম ুখাদব। মানাহসক-১৩১ 

* িাজদর আসওয়াে িুম্বন থশদষ সীনা থসাজা  কদর, কাবা শরীফদক বাদম থরদখ 

িািদত শুরু করদব।  

* বাইতুল্লাি সংলগ্ন উত্তর হেদক থেয়ালদঘরা স্থানদক িাতীম বদল। িাতীম 

বাইতুল্লািরই অংশ। তাই িাতীদমর বাহির থেদক তাওয়াফ করদব। িাতীদমর 

হভতর থেদক তাওয়াফ করদল তাওয়াফ িদব না।  মানাহসক-১৫৩ 

* তাওয়াফ করা অবস্থায় বাইতুল্লাির হেদক সীনা করা হনদষধ। তখন থকাদনা 

কারদে বাইতুল্লাির হেদক সীনা হফদর থেদল, যতিুকু স্থান সীনা হফরা অবস্থায় 

তাওয়াফ করা িদয়দি ততিুকু স্থান পুনরায় সিীিভাদব তাওয়াফ করদত িদব। 

রদ্দুল মুিতার ২/৪৯৪ 

* পাদয় থিাঁদি তাওয়াফ করদত অেম বযহি হুইল থিয়ার বা অনয থকাদনা বািদন 

িদড় তাওয়াফ করদত পারদব। মানাহসক-১৫২ 

* তাওয়াদফর সময় ফরয নামায বা জানাযা নামাদযর জামা’আত শুরু িদল 

তাওয়াফ স্থহেত কদর জামা’আদত শরীক িদব। নামায থশদষ থযখাদন তাওয়াফ 

স্থহেত করা িদয়হিদলা থসখান থেদক তাওয়াফ শুরু করদব। তদব হবরহতর আদে 

হতন িক্কর বা তার থিদয় কম তাওয়াফ কদর োকদল এই িক্করগুহল না ধদর নতুন 

কদর তাওয়াফ শুরু করা উত্তম। রদ্দুল মুিতার-২/৪৯৭ 
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* তাওয়াদফর সময় বাইতুল্লাির হেদক ই া কদর তাকাদনা মাকরূি। আনওয়াদর 

মানাদসক পৃ.৩৭৬ 

* সাত িক্কদর এক তাওয়াফ পূে্ িয়। এক তাওয়াদফ থস্ব ায় সাদতর অহধক 

িক্কর থেওয়া হনদষধ। যহে থকউ থস্ব ায় সাদতর অহধক িক্কর থেয় তািদল অষ্টম 

িক্কর নতুন তাওয়াফ বদল েেয িদব এবং তাদক ঐ অহতহরি িক্করসি সাত িক্কর 

পুরা করদত িদব। তদব ভুলবশত সাদতর অহধক িদয় থেদল অসুহবধা থনই। রদ্দুল 

মিুতার-২/৪৯৬ 

* রুকদন ইয়ামানীদত থপৌাঁদি সম্ভব িদল দুই িাত বা শুধু ডান িাত িারা তা স্পশ্ 

করদব। সম্ভব না িদল করদব না।  রুকদন ইয়ামানীদক ইশারায় স্পশ্ করার 

থকাদনা হবধান থনই। (িাজদর আসওয়ােদক সামদন হনদয় োাঁড়াদল বাইতুল্লাির বাম 

হেদকর েহেে-পহিম থকাে রুকদন ইয়ামানী। এই থকাদের হনদির হেদকর হকিু 

অংশ কাবা শরীদফর থেলাফমুি রাখা িদয়দি। ) রুকদন ইয়ামানীদক স্পশ্ করদত 

হেদয় যহে সীনা বাইতুল্লাির হেদক হফদর যায় তািদল ঐ স্থানিুকুর তাওয়াফ 

পুনরায় করদত িদব। রদ্দুল মুিতার-২/৪৯৮ 

* িাজদর আসওয়াে থেদক শুরু কদর পুনরায় িাজদর আসওয়াদের কাদি থপৌাঁিদল 

এক িক্কর পূে্ িদব। িাজদর আসওয়াদের বরাবর থপৌাঁদি তার  হেদক হফদর 

োাঁড়াদব। এর পর ‘হবসহমল্লাহি আল্লাহু আকবার’ বদল সম্ভব িদল সরাসহর 

অনযোয় ইশারায় িাজদর আসওয়ােদক িুম ু খাদব। তারপর বাইতুল্লািদক বাদম 

থরদখ নতুন িক্কর শুরু করদব। আদের হনয়ম অনুযায়ী িক্কর পুরা করদব। এভাদব 

সাত িক্কদর এক তাওয়াফ িদব। থখয়াল রাখদব, তাওয়াদফর সাত িক্কদর আিবার 

িাজদর আসওয়াে িুমু থখদত িদব। তাওয়াফ শুরু করার সময় একবার আর 

প্রদতযক িক্কর থশদষ একবার। রদ্দুল মুিতার-২/৪৯৮ 

* তাওয়াফ করাকালীন প্রদয়াজদন পাহন পান করা যাদব। মানাহসক ১৬৪ 

* তাওয়াদফর সময় যহেও কোবাত্া বলা জাহয়য হকন্তু একান্তই প্রদয়াজন িাড়া 

থকাদনা কো বলদব না। হযহকর ও দু’আর মদধয মশগুল োকদব। তাওয়াফ অবস্থায় 

হকতাব থেদখ থকাদনা দু’আ পড়ার প্রদয়াজন থনই। তাওয়াদফর মদধয এমন থকাদনা 

হনহে্ষ্ট দু’আ থনই যা না পড়দল তাওয়াফ সিীি িদব না। তাওয়াদফর সময় 

থযদকাদনা দু’আ ও হযহকর করা যায়। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেদক 

তাওয়াফ অবস্থায় দুই স্থাদন দু’হি দু’আ পড়ার কো বহে্ত আদি। যারা পারদব 

তারা ঐ দুই স্থাদন দু’আ দু’হি পড়দব। যো:  

ক. রুকদন ইয়ামানী ও িাজদর আসওয়াদের মধযবত্ী স্থাদন হতহন এই দু’আ 

পড়দতন: نَْيا ف   آت َنا َرب ََنا َرة   َوف   َحَسَنة   الد ُ الن َار   عََذاَب  َوق َنا َحَسَنة   اْْلخ   
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অে:্ থি আমাদের প্রভু! আপহন আমাদের দুহনয়ায় কলযাে োন করুন এবং 

আদখরাদতও কলযাে োন করুন, আর আমাদেরদক জািান্নাদমর আযাব থেদক রো 

করুন। (মসুান্নাদফ ইবদন আবী শাইবা িা.নং -৩০২৪৮) 

খ. িাজদর আসওয়াে এবং মাকাদম ইবরািীদমর মাদি এই দু’আ পড়দতন: 

، ب َما َقن  ْعن   الل َُهم َ  ْك  َرَزْقَتن  ، ِل َوبَار   ب َخْي   ِل   غَائ َبة   كُل َ  عَلَي َ  َواْخلُْف  ف يه 

‘থি আল্লাি! আপনার প্রেত্ত হরহযদক আমায় তুষ্ট রাখুন এবং তাদত আমার জনয 

বরকত োন করুন। আর আমার যাবতীয় অজ্ঞাত হবষয়াহেদত কলযাে হনহিত 

রাখুন। মসুান্নাদফ ইবদন আবী শাইবা িা.নং- ৩০২৪৯ 

অহভজ্ঞতা: এমন হকিু হযহকর আদি থযগুদলা তাওয়াদফর সময় আোয় করদল 

হযহকদরর আমলও িদয় যাদব সাদে সাদে কত িক্কর িল এবং এখন কততম িক্কর 

িলদি তাও মদন োকদব ইনশাআল্লাি। তদব এগুদলাদক  সুন্নাত মদন করদব না, 

শুধু ববধ মদন করদব। হযহকরগুদলার হববরে হনেরূপ: 

১ম িক্কদর  سبحان الله  পড়দত োকা। 
২য় িক্কদর  احلمد لله  পড়দত োকা। 
৩য় িক্কদর  الاله االالله  পড়দত োকা। 
৪ে্ িক্কদর  الله اكرب  পড়দত োকা। 
৫ম িক্কদর   ن الله العظيمسبحان الله و حبمده سبحا   পড়দত োকা। 
৬ষ্ঠ িক্কদর থয থকাদনা সিীি দুরূে শরীফ পড়দত োকা। 

৭ম িক্কদর থয থকাদনা ইহেেফার পড়দত োকা। 

উদল্লখয, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেদক বহে্ত তাওয়াফ অবস্থায় 

পড়ার  দু’আ দুহি হনহে্ষ্ট দুই স্থাদন পড়দব। আর অনযানয স্থাদন এই হযহকরগুদলা 

করদব। তািদল দু’আ-হযহকর উভয়হির উপর আমল করা িদব এবং  িক্কদরর 

নাম্বারও মদন োকদব। তািাড়া তাওয়াফ অবস্থায় প্রদতযদক মদনর আদবে ও 

প্রদয়াজন থমাতাদবক হনজ ভাষায় থয থকাদনা দু’আই করদত পারদব। স্মরে রাখদব 

তাওয়াফ অবস্থায় কুরআন হতলাওয়াত করা থেদক হযহকর করা উত্তম। আনওয়াদর 

মানাদসক পৃ.৩৮২ 

তাওয়াফ থশদষ করেীয়: তাওয়াফ থশষ কদর দুই রাকা’আত ওয়াহজবুত তাওয়াফ 

নামায পড়দত িদব। তাওয়াফ নফল, ওয়াহজব, ফরয যাই থিাক তাওয়াফ থশষ 

কদর দুই রাকা’আত নামায পড়া ওয়াহজব। এই দুই রাকা’আত নামায মাকাদম 

ইবরািীমদক সামদন থরদখ পড়া মুোিাব। তাওয়াদফর স্থান থিদড় মাতাদফর এক 
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থকাদে এমনভাদব োাঁড়াদব যাদত মাকাদম ইবরািীম এবং বাইতুল্লাি উভয়হি 

সামদন োদক। যহে এভাদব োাঁড়াদনা সম্ভব না িয় তািদল িারাদমর সীমানার মদধয 

থযদকাদনা জায়োয় এই নামায আোয় করা যাদব। তদব থযদিতু মহিলাদের জনয 

হনহে্ষ্ট যায়ো রদয়দি তাই থসখাদন পড়দব। রদ্দুল মুিতার-২/৪৯৮ 

* মাকরূি ওয়াি না িদল এই দুই রাকা’আত নামায তাওয়াফ থশষ কদর সাদে 

সাদে আোয় কদর থনয়া উত্তম। মানাহসক- ১৫৫ 

* এই দুই রাকা’আদতর প্রেম রাকা’আদত সূরা কাহফরুন আর হিতীয় রাকা’আদত 

সূরা ইখলাস পড়া উত্তম। তদব অনয থয থকাদনা সূরা হেদয়ও তা আোয় করা  

যাদব।  মানাহসক-১৫৭ 

* আসদরর পর তাওয়াফ করদল তাওয়াদফর নামায মােহরদবর ফরদযর পর 

সুন্নাদতর আদে পড়দব। মানাহসক- ১৫৭ 

* তাওয়াদফর নামায থশদষ দু’আ করদব। এখন দু’আ কবূদলর সময়। তাই প্রাে 

খুদল দু’আ করদব।  

* এরপর থপি ভদর-তৃহি সিকাদর যমযদমর পাহন পান করদব। নামায থশদষ এই 

মুবারক পাহন পান করা মুোিাব। োাঁহড়দয় হকংবা বদস থযভাদব সম্ভব পান করা 

যাদব। পান করার পূদব্ ‘হবসহমল্লাি’ বলদব। অত:পর এই দু’আ পড়দব:- 

ْن كُل   َداء   َفاء  م  ا َوش  ع  ْزق ا َواس  ا َور  ا نَاف ع  ْ اَْسَئلَُك ع لْم    .اَلل َُهم َ إّن  
পান থশদষ ‘আলিামদুহলল্লাি’ বলদব। মানাহসক পৃ. ১৩৯ 

যমযদমর পাহনর হকি ুববহশষ্টয: 

১. যমযম কুয়ার পাহন যতই বযবিার করা থিাক তা কখদনা থশষ িয় না, িদবও না 

ইনশাআল্লাি। এখন প্রহতহেন থমহশদনর মাধযদম লাখ লাখ হলিার পাহন উদত্তালন 

করা িদ  হকন্তু পাহনদত থকাদনা ঘািহত পড়দি না। অেি প্রহতহেন এই পহরমাে 

পাহন পৃহেবীর অনয থযদকাদনা কুয়া থেদক উদত্তালন করা িদল হনিয়ই তার পাহন 

থশষ িদয় থযত। 

২. যমযদমর পাহন তৃষ্ণা হনবারদের সাদে সাদে েুধাও েূর কদর। 

৩. যমযদমর পাহন থকাদনা ঔষধ বযবিার করা িাড়াই অদনক হেন রাখা যায়। 

একারদে পাহনর মদধয থকাদনা পহরবত্ন আদস না। অেি সাধারে পাহন অদনক 

হেন রাখদল খাওয়ার অদযােয িদয় যায়। (হকতাবুল মাসাইল ৩/২৫৩) 

অহভজ্ঞতা: মাতাদফর হবহভন্ন জায়োয় যমযদমর পাহনর িযাংক রাখা আদি। হকিু 

িযাংদকর োদয় ‘নি থকাল্ড’ থলখা আদি। থসগুদলা স্বাভাহবক পাহন। আর অহধকাংশ 
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িযাংদকর োদয় হকিু থলখা থনই। থসগুদলা িাণ্ডা পাহন। থযিা স্বাদস্থযর অনুকূদল িদব 

থসিা তৃহিসি পান করদব। তাওয়াফ থেদক ফাদরে িওয়ার পর স্বাভাহবকভাদবই 

পাহনর িাহিো সৃহষ্ট িয়। তখন আল্লাি তা’আলারও হুকুম পাহন পান করা। এভাদব 

পরম করুোময় আল্লাি বান্দার স্বভাদবর িাহিোদক ইবাোত বাহনদয় হেদয়দিন। 

মলুতাযাদম উপহস্থহত: িাজদর আসওয়াে ও বাইতুল্লাির েরজার মধযবত্ী 

থেয়ালদক মুলতাযাম বদল। যমযদমর পাহন পান কদর মুলতাযাদম উপহস্থত িওয়া 

মুোিাব। মুলতাযাদম এদস বাইতুল্লাির থেয়াদলর সাদে বুক ও ডান োল লাহেদয় 

হেদব এবং ডান িাত উপদরর হেদক উহিদয় বাইতুল্লািদক জহড়দয় ধরদব। তাকবীর 

ও েরূে শরীফ পদড় থকাঁদে থকাঁদে খুব দু’আ করদব। এখাদন দু’আ কবূল িয়। তদব 

থবহশ শব্দ কদর কাাঁেদব না। (রদ্দুল মুিতার ২/৪৯৯) 

অহভজ্ঞতা: আজকাল প্রিণ্ড হভদড়র কারদে অনযদক কষ্ট না হেদয় মুলতাযাদম 

উপহস্থত িওয়া সম্ভব িয় না। আর অনযদক কষ্ট থেওয়া িারাম, সুতরাং অনযদক 

কষ্ট হেদয় মূলতাযাদম উপহস্থত িওয়া আদেৌ সঙ্গত নয়। কারে িারাম কাজ কদর 

থকাদনা মুোিাব আোয় করা ববধ নয়। তািাড়া আজকাল থক বা কারা কাবা ঘদরর 

থেয়াদলর িতুহে্দক মানুদষর উচ্চতা পহরমাে আতর লাহেদয় রাদখ। ফদল থেয়াল 

স্পশ্ করদলই শরীদর বা কাপদড় আতর থলদে যায়। অেি ইিরাম অবস্থায় শরীর 

বা কাপদড় থয থকাদনা ধরদের থখাশবু লাোদনা হনদষধ। তাই এই আশংকার 

কারদে বত্মাদন ইিরাম অবস্থায় বাইতুল্লাি শরীফ স্পশ্ করা থেদক থবাঁদি োকা 

উহিত। আর মূলতাযাদম উপহস্থত িওয়া এবং বাইতুল্লাি শরীফ স্পশ্ করা থযদিতু 

মুোিাব আমল, তাই উদল্লহখত সমসযার কারদে তা আোয় করদত না পারদল 

থকাদনা েহত থনই।  

উমরার প্রেম ওয়াহজব: ফরয তাওয়াদফর পদর সা’ঈ করা। 

সা’ঈর আদলািনা: 

সা’ঈর প্রস্তুহত: সা’ঈ িল, ‘সাফা-মারওয়ার’ এই দুই পািাদড়র মাদি সাতবার 

িক্কর থেওয়া। সাফা থেদক সা’ঈ শুরু কদর মারওয়াদত থপৌাঁিদল এক িক্কর িদব। 

এরপর মারওয়া থেদক সাফায় আসদল হিতীয় িক্কর িদব। এভাদব সাফা-মারওয়ার 

মাদি সাত িক্কর থেওয়াদক সা’ঈ বদল। সা’ঈ শুরু িদব সাফা থেদক থশষ িদব 

মারওয়ায়। 

* তাওয়াদফর পর থেহর না কদর সা’ঈ কদর থনওয়া সুন্নাত। অবশয ওযদরর 

কারদে থেহর িদল থকাদনা সমসযা থনই।  মানাহসক পৃ.১৭০ 
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* উযূ অবস্থায় সা’ঈ করা এবং সা’ঈর সময় কাপড় পহবত্র োকা মুোিাব। 

মহিলাদের জনয িাদয়য-থনফাস থেদক পহবত্র অবস্থায় সা’ঈ করা সুন্নাত। থোসল 

ফরয িদল থোসল কদর পহবত্র িদয় সা’ঈ করা সুন্নাত। মানাহসক প.ৃ১৮০ 

* সা’ঈর হনয়ত করদব।  

সা’ঈর হনয়ত: ‘থি আল্লাি! আহম সা’ঈ করার ই া করহি, তুহম তা সিজ কদর 

োও এবং কবূল কদর নাও’। 

* এরপর তাওয়াফ শুরু করার সময় থযভাদব ইশারার মাধযদম িাজদর আসওয়াে 

িুম্বন করা িদয়হিদলা থসভাদব িাজদর আসওয়াে িুম্বন করদব। সা’ঈ শুরু করার 

পূদব্ িাজদর আসওয়াে িুম্বন করা মুোিাব। মানাহসক পৃ. ১৪০ 

* এরপর মসহজদে িারাদমর বাবুস সাফা হেদয় সাফা পািাদড় উিদব। সা’ঈর 

জনয সাফা বা মারওয়া পািাদড়র িুড়ায় উিার প্রদয়াজন থনই; বরং ৭/৮ িাত 

উপদর উিাই যদেষ্ট।  

সা’ঈর পদ্ধহত: সাফা পািাদড় উদি বাইতুল্লািমখুী িদয় োাঁড়াদব। সম্ভব িদল এখান 

থেদক কাবা শরীফ থেখার থিষ্টা করদব। এরপর দু’আর জনয িাত উিাদব। হতনবার 

তাকবীর ও তািমীে পড়দব। তো আল্লাহু আকবার এবং আলিামদুহলল্লাি পড়দব। 

এরপর  তািলীল তো লা-ইলািা ইল্লাল্লাি ও দুরূে শরীফ পদড় হনদজর জনয এবং 

সমে মুসলমাদনর জনয দু’আ করদব। এখাদন দু’আ কবূল িয়। মানাহসক প.ৃ ১৭১-

৭২ 

* সাফা পািাদড় িড়ার সময় এ আয়াতহি পড়দত পাদরন- (সরূা বাকারা:১৫৮)   

َفا إ ن َ  َف  أَن عَلَْيه   ُجَناَح  َفََل  اْعَتَمرَ  أَو   الَْبْيَت  َحج َ  َفَمْن ۖ   اِل َ   َشَعائ ر   م ن َوالَْمْرَوةَ  الص َ و َ  يَط َ
َما   ۖ   ب ه 

* এরপর ডান হেদকর রাো ধদর স্বাভাহবকভাদব মারওয়া পািাদড়র হেদক িািদত 

শুরু করদব। সাফা-মারওয়ার মাদি থয স্থাদন সবুজ বাহত েদল আদি থসই স্থাদনও 

মহিলারা এখাদনও স্বাভাহবকভাদব িাাঁিদব। মানাহসক পৃ. ১৭২ 

* সা’ঈ করার সময় হবদশষত থয স্থানিুকু জুদড় সবুজ বাহত েদল আদি থসই  স্থান 

অহতক্রম করার সময় সম্ভব িদল এই দু’আ পড়দব- মানাহসক পৃ. ১৭২ 

 رب اغفر وارحم, وجتاوزعما تعلم, انك انت االعزاالكرم 
* মারওয়ায় থপৌাঁদি কাতাদরর োে থেদখ থকবলা হনধ্ারে কদর এক হকনাদর 

থকবলামুখী িদয় োাঁড়াদব। এখাদনও িাত তুদল দু’আ করদব। সাফা পািাদড় থযসব 

হযহকর বা দু’আ করা িদয়হিদলা মারওয়ায়ও থসগুদলা করদব। এখাদনও দু’আ 
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কবূল িয়। সাফা থেদক মারওয়ায় আসার মাধযদম সা’ঈর এক িক্কর পূে্ িদলা। 

মানাহসক পৃ. ১৭৩ 

* মারওয়া থেদক আবার সাফায় থেদল হিতীয় িক্কর পূে্ িদব। প্রদতযক বার সাফা-

মারওয়ায় উদি হযহকর ও দু’আ করদব এবং  সবুজ বাহতযুি স্থাদন স্বাভাহবকভাদব 

িাাঁিদব। এভাদব সাত িক্কর পুরা করদব। সিম িক্কর মারওয়ায় থশষ িদব। মানাহসক 

প.ৃ ১৭৩ 

* সিম িক্কর থশদষ মসহজদুল িারাদম বা মহিলাদের জনয হনহে্ষ্ট যায়ো রদয়দি 

ঐ স্থাদন দুই রাকা’আত নফল নামায পড়া মুোিাব। মানাহসক পৃ. ১৮০ 

* সা’ঈ করার সময় যহে থকাদনা নামায শুরু িদয় যায় তািদল সা’ঈ স্থহেত কদর 

নামাদয শরীক িদব। নামায থশদষ থযখাদন স্থহেত করা িদয়হিদলা থসখান থেদক 

সা’ঈ শুরু করদব। 

* সা’ঈ করার সময় উযূ থভদঙ্গ থেদল পুনরায় উযূ করা জরুরী নয়। কারে সা’ঈর 

জনয পহবত্রতা শত্ নয়। 

অহভজ্ঞতা: তাওয়াদফর সাত িক্কদর থয সাত ধরদের হযহকদরর কো বলা িদয়হিল, 

সা’ঈর সাত িক্কদরও থসগুদলা আোয় করদত পাদরন। এদত হযহকর করাও িদব 

আবার িক্কদরর নাম্বারও মদন োকদব। থকাদনা ধরদের হযহকর না করদলও সা’ঈ 

সিীি িদব।  

অদনদক সাফা থেদক মারওয়া এবং মারওয়া থেদক সাফা যাওয়াদক এক িক্কর 

মদন কদর, এ ধারো ভুল। সা’ঈ করার স্থানিা িার তলা। প্রদতযক তলায়ই সা’ঈ 

করা যায়। তাই থবহশ ভীদড়র মদধয সা’ঈ না কদর থযখাদন ভীড় কম থসখাদন সা’ঈ 

করা ভাদলা। সা’ঈর স্থাদন সাফা পািাড় সংলগ্ন েহেে হেদক িলন্ত হসাঁহড় আদি, 

সুতরাং তৃতীয় বা িতুে্ তলায় উিদতও থকাদনা কষ্ট িদব না। 

উমরার হিতীয় ওয়াহজব: িলু কািার আদলািনা।  

* সা’ঈ করার পর উমরার এ কহি কাজ বাকী োদক। তা িদলা মাোর িুল কািা। 

মহিলাদের সমে িুদলর অগ্রভাে থেদক কমপদে এক ইহঞ্চ পহরমাে কািদত িদব। 

রদ্দুল মুিতার ২/৫১৫ 

অহভজ্ঞতা: িুল কািা থশদষ তামাত্তু িজ্জকারী সমূ্পে্ িালাল িদয় যাদব। এখন 

থোসল কদর সব ধরদের িালাল কাজ করদত পারদব। তদব িারাদমর সীমানার 

মদধয থয-সব কাজ হনদষধ তা করদত পারদব না। থযমন: িেড়া করা, মারহপি 

করা, হশকার করা, োি কািা ইতযাহে। (িারাদমর সীমানা িদলা: কাবা ঘর থেদক 

পহিম, পূব্ ও েহেে হেদক নয় মাইল কদর। আর উত্তর হেদক হতন মাইল।) 

মানাহসক পৃ.১৮২ 

../esho_taqwa/Done/www.darsemansoor.com
https://itunes.apple.com/us/app/islami-jindegi/id1271205014
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.islami_jindegi


32 
 

www.darsemansoor.com                www.islamijindegi.com 

* উমরা থশদষ মক্কায় োকা যায় আবার মেীনায়ও যাওয়া যায়। তদব যারা মক্কায় 

োকদব তাদের হকিু করেীয় আদি। থযমন: 

১. মহিলাদের পাাঁি ওয়াি নামায ঘদর আোয় করা। নামাদযর জনয মহিলাদের 

মসহজদে না যাওয়া। তারা বাসায় নামায পড়দলই মসহজদে পড়ার থিদয় থবহশ 

সাওয়াব পাদব। তদব থকউ যহে তাওয়াদফর জনয মসহজদে যায় আর তখন নামায 

শুরু িদয় যায়, তািদল মসহজদেই জামা’আদত শরীক িদয় যাদব। পুরুষরা হনজ 

হনজ মহিলাদেরদক তাদের নামাদযর জনয  হনধ্াহরত স্থাদন পাহিদয় থেদব। যহে 

নামাদযর আদে তাদেরদক বদল রাখা িয় থয, নামাদযর পর আহম অমকু স্থাদন 

োকদবা তুহম ওখাদন আসদব, তািদল নামাদযর পর তাদের খুাঁদজ থপদত কষ্ট িদব 

না। 

উদল্লখয, মক্কা শির অদনক আদেই হমনা পয্ন্ত সম্প্রসাহরত িদয়দি। বত্মাদন 

আরাফাদকও মক্কার অন্তভ্ুি করা িদয়দি এবং আরাফার বাহিদরও মক্কা শির 

সম্প্রসাহরত িদ । তাই মক্কায় আসার পর হমনা, মুযোহলফা ও আরাফায় 

অবস্থাদনর হেনসি মক্কা থেদক হবোদয়র পূব্ পয্ন্ত যহে কাদরা ১৫ হেন োকা িয় 

তািদল থস মুকীম বদল েেয িদব এবং িার রাকা’আত হবহশষ্ট ফরয নামায িার 

রাকা’আতই পড়দব।  

আর যহে মক্কায় আসার পর হমনা মুজোহলফা ও আরাফা হমহলদয় ১৫ হেন োকা 

না িয় তািদল, মক্কা, হমনা, আরাফা ও মুযোহলফায় কসর করদব। িার রাকা’আত 

হবহশষ্ট ফরয নামায দুই রাকা’আত পড়দব। তদব যহে তাওয়াফ বা সাঈ করদত 

হেদয় মসহজদে িারাদম  নামায আোয় করদত বাধয োদক তখন ইমাম থযদিতু 

মুকীম তাই তার হপিদন সমূ্পে্ নামায আোয় করদত িদব অে্াৎ িার রাকা’আত 

হবহশষ্ট ফরয নামায িার রাকাতই পড়দত িদব। ( মফুতী তাকী উসমানীসি আদরা 

অদনক বড় বড় মফুতীেে বত্মান থপ্রোপদি এই ফাতাওয়াই হেদয় োদকন, দ্রষ্টবয. মাসাইলুল 

িজ্জ ওয়াল উমরাি পৃ.১০৭) 

২. প্রদতযকবার মসহজদে প্রদবশ করা ও থবর িওয়ার সময় উভয় থেদত্রর 

সুন্নাতগুহল আোয় করদব। এসব সুন্নাত মুখস্থ  না োকদল “নবীজীর সুন্নাত” 

নামক হকতাব থেদক থেদখ হনদব। 

৩. সকল গুনাদির কাজ থেদক থবাঁদি োকা, হবদশষ কদর কুেৃহষ্ট থেদক থবাঁদি োকা 

অতযন্ত জরুরী। 

৪. মহিলাদের থব-পে্া না িওয়া হবদশষ কদর থিিারা খুদল না রাখা। থিিারা খুদল 

রাখদল হনদজরও গুনাি িয় অনয পুরুষদেরদকও গুনাদির কাদজ সািাযয করা িয়। 
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তামাত্তু িজ্জকারী মহিলা উমরার ইিরাম থেদক িালাল িওয়ার পর পুনরায় িদের 

ইিরাম বাাঁধার আে পয্ন্ত স্বাভাহবক থনকাব পড়দত পারদব। 

৫. হিহভ না থেখা। 

৬. থমাবাইল, কযাদমরা বা এজাতীয় অনয হকিু হেদয় মানুষ হকংবা অনযদকাদনা 

প্রােীর িহব না তুলা। হভহডও ও না করা। 

৭. থবহশ-থবহশ নফল তাওয়াফ করা। মসহজদে আদয়শা থেদক ইিরাম থবাঁদধ নফল 

উমরাও করা থযদত পাদর। (তদব এই সময় থবহশ থবহশ উমরা করার  থিদয় থবহশ 

থবহশ নফল তাওয়াফ করা উত্তম।) 

নফল তাওয়াদফর হনয়ম: িাজদর আসওয়াে এর থকাো বরাবর এদস িাজদর 

আসওয়াদের হেদক মুখ কদর োাঁড়াদব। এরপর নফল তাওয়াদফর হনয়ত করদব, 

অে্াৎ এভাদব বলদব, ‘থি আল্লাি! আহম নফল তাওয়াদফর ই া করহি, আপহন 

তা সিজ কদর হেন এবং কবূল কদর হনন’। তারপর কান বরাবর িাত তুদল 

তাকবীর থেদব এবং িাদতর ইশারায় িাজদর আসওয়াে িুম ুখাদব। এরপর হসনা 

থসাজা কদর উমরার তাওয়াদফর মত সাত িক্কর থেদব। তাওয়াফ থশদষ দুই 

রাকা’আত নামায পড়দব। যমযদমর পাহন পান করদব।  নফল তাওয়াদফর পর 

সা’ঈ থনই।  এই সময় থবহশ থবহশ উমরা করার  থিদয় থবহশ থবহশ নফল তাওয়াফ 

করা উত্তম। (মানাহসক পৃ. ১৮২) 

৯. তদব থকউ উমরা করদত িাইদল উমরাও করদত পারদব। উমরা করার জনয 

িারাদমর সীমানার বাহিদর হেদয় নতুন কদর উমরার ইিরাম বাাঁধদত িদব। উত্তর 

হেদক িারাদমর সীমানা মাত্র হতন মাইল তাই, উত্তর হেক থেদক িারাদমর বাইদর 

যাওয়া সিজ। সাধারেত সকদল এ হেক থেদকই িারাদমর বাইদর যায়। উত্তর 

হেদক িারাদমর সীমানার পদর তানঈম নামক স্থাদন ‘মসহজদে আহয়শা’ অবহস্থত। 

এই মসহজে থেদক িযরত আহয়শা রা. উমরার জনয ইিরাম থবাঁদধ হিদলন। এখাদন 

এদস উমরার জনয নতুন কদর ইিরাম বাাঁধদত পারদব। (ইিরাদমর হবোহরত 

আদলািনা পূদব্ করা িদয়দি)। ইিরাম বাাঁধার পর পূব্বহে্ত হনয়দম তাওয়াফ, 

সা’ঈ, ও মাোয় িদুলর আো থেদক এক ইহঞ্চ িলু কািদব। মানাহসক পৃ. ১৮২ 

তাওয়াফ ও সা’ঈ সংক্রান্ত মহিলাদের হবদশষ মাসাইল 

* উমরাি ও িদের সকল কাজ হনহব্দে করার জনয ঋতুস্রাব বন্ধ োদক এমন 

ওষুধ থসবন করদত পারদব। তদব এ কারদে থযদিতু শরীদরর েহত িয় তাই এরূপ 

না করা উত্তম। 

* িাদয়য ও থনফাস অবস্থায় তাওয়াফ করা হনদষধ। এ অবস্থায় মসহজদে 

িারাদমও প্রদবশ করা যাদব না। তাই ঐ হেনগুদলাদত থিাদিল বা বাসায় অবস্থান 
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করদব এবং হযহকর-আযকার, দু’আ ইতযাহেদত মশগুল োকদব। বাদজ ও থবহুো 

কোবাত্া থেদক সম্পেূ্ থবাঁদি োকদব। 

* িাদয়য অবস্থায় কুরআন মাজীে থেদখ হকংবা মুখস্থ পড়া হনদষধ। তদব 

তালহবয়াসি সব ধরদের হযহকর-আযকার করা যাদব। 

* িাদয়য বন্ধকারী ওষুধ থসবন করার পর তা বন্ধ োকদল িাদয়দযর হনধ্াহরত 

হেনগুদলাদতও তাওয়াফ করা যাদব। 

* হভদড়র মদধয মহিলােে নফল তাওয়াফ করদত যাদব না। যখন হভড় কম োদক 

তখন পুরুষ থেদক যোসম্ভব পৃেক িদয় তাওয়াফ করদব। অনযোয় নফল 

তাওয়াফ করার প্রদয়াজন থনই। 

* বত্মাদন িাজদর আসওয়াদে পুরুষদের হভড় থলদেই োদক। তাই মহিলাদের 

জনয সরাসহর িাজদর আসওয়াে িুম্বন করদত যাওয়া হিক নয়। মদন রাখদত িদব 

থনকী অজ্ন করদত হেদয় থযন গুনাি না িদয় যায়। মানাহসক পৃ.১১৫ 

* মহিলাদের তাওয়াদফ রমল ও ইযহতবা থনই। তািাড়া মহিলারা এতদ্রুত িাাঁিদব 

না যাদত শরীদরর অবকািাদমা ও থসৌন্দয্ প্রকাশ পায়। মানাহসক পৃ.১১৫ 

* হভড় োকদল তাওয়াদফর দুই রাকা’আত ওয়াহজব নামায মাকাদম ইবরািীদমর 

হপিদন পড়ার প্রদয়াজন থনই; বরং থযখাদন সিজ িয় থসখাদনই আোয় করদব। 

এদেদত্র মহিলাদের জনয হনধ্াহরত স্থাদন নামায পড়াই ভাদলা। মানাহসক পৃ.১১৫ 

* মুলতাযাদম পুরুষদের হভড় োকদল থসখাদনও যাদবন না। আজ-কাল সব্েে 

হভড় থলদেই োদক সুতরাং মূলতাযাদম না যাওয়া উহিত।  

* তাওয়াফ করা অবস্থায় িাদয়য শুরু িদয় থেদল তাওয়াফ বন্ধ কদর মসহজদের 

বাইদর (বাসায় বা থিাদিদল) িদল যাওয়া জরুরী। থসদেদত্র হতন িক্কর বা তার 

থিদয় কম িদয় োকদল পহবত্র িওয়ার পর নতুন কদর তাওয়াফ শুরু করদব। িার 

বা িাদরর অহধক িক্কর িদয় োকদল তাওয়াদফর ওয়াহজব আোয় িদয় যায়। তাই 

পহবত্র িওয়ার পদর বাকীগুদলা পুরা করা উত্তম জরুরী নয়। হকতাবুল মাসাইল 

৩/৪০৩ 

* সা’ঈর সময় সবুজ বাহতযুি স্থাদন থযখাদন পুরুষরা খুব দ্রুত িাাঁদি মহিলারা 

স্বাভাহবকভাদব িাাঁিদব। মানাহসক প.ৃ১১৫ 

* মহিলারা িাদয়য-থনফাস অবস্থায় তাওয়াফ করদত না পারদলও সা’ঈ করদত 

পারদব। কারে সা’ঈর জনয পহবত্রতা শত্ নয়। মানাহসক পৃ.১৭৭ 

িদের আদলািনা 
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সম্প্রহত মুআহল্লমেে ৭ই হযলিজ্জ রাত থেদক িাজীদেরদক হমনায় থনয়া শুরু কদর, 

তাই আমরা ৭ই হযলিজ্জ থেদক িদের কায্াবলীর আদলািনা শুরু করদবা। তদব 

মূল আদলািনার পূদব্ সংদেদপ িদের ফরয এবং ওয়াহজবগুদলা উদল্লখ করহি। 

িদের ফরয হতনহি: ১. ইিরাম বাাঁধা ২. উকূদফ আরাফা অে্াৎ ৯ই হযলিজ্জ 

যুিদরর পর থেদক ১০ই হযলিদের সুবদি সাহেদকর আে পয্ন্ত সামানয সমদয়র 

জনয িদলও আরাফায় অবস্থান করা ৩. তাওয়াদফ হযয়ারাত করা অে্াৎ ১০ই 

হযলিাে থেদক ১২ই হযলিজ্জ সূয্াদের আে পয্ন্ত সমদয়র মদধয িদের তাওয়াফ 

করা। 

িদের ওয়াহজবসমিূ: ১. ৯ই হযলিজ্জ রাদতর থশদষ অে্াৎ সুবদি সাহেক থেদক 

হনদয় সূদয্ােয় পয্ন্ত উকূদফ মুযোহলফার সময়। (উি সমদয়র মদধয এক 

হমহনদির জনযও যহে থকউ মুযোহলফার সীমানায় আদস তািদল উকূদফ 

মুযোহলফার ওয়াহজব আোয় িদয় যাদব।) ২. সাফা-মারওয়ার মাদি সা’ঈ করা 

৩. হনহে্ষ্ট হেনগুদলাদত জামারাদত কংকর মারা ৪. হকরান বা তামাত্তু িজ্জকারীর 

জনয  কুরবানী করা ৫. িালাল িওয়ার জনয মাোর িুদলর আো কািা ৬. 

মীকাদতর বাইদর থেদক আেমনকারীদের জনয হবোয়ী তাওয়াফ করা। 

(বাংলাদেশী িােীদের জনযও এই তাওয়াফ ওয়াহজব।) 

হমনায় যাওয়ার প্রস্তুহত: হমনায় অহতপ্রদয়াজনীয় হজহনষপত্র থনয়ার জনয সদব্াচ্চ দুই 

হতন থকহজ ওজদনর থিাট্ট একহি বযাে হনদব। বড় বযাে বাসায় থরদখ যাদব। 

অনযোয় হমনা, আরাফা ও মুযোহলফায় প্রিণ্ড হভদড়র মাদি বড় বযাে বা লাদেজ 

হনদয় মুসীবদত পড়দত িদব। থিাি বযাদে প্রদয়াজন অনুযায়ী কাপড়, থেি, গ্লাস, 

ঔষধ ও হিসুয থপপার থনদব। একিা িাওয়াই বাহলশ ও একিা োদয় থেয়ার িাের 

হনদত পাদর। শীতকাল িদল প্রদয়াজনীয় েরম কাপড় হনদত ভুলদব না। 

* স্বামী সাদে োকদল তার প্রদয়াজদনর হেদক থখয়াল রাখা।  

* ইিরাম বাাঁধার আদে পূদব্র মত পহরষ্কার িদয় থনয়া।  

* পূদব্ বহে্ত হনয়ম অনুযায়ী ইিরাম থবাঁদধ থনদব। এখন শুধু িদের ইিরাম 

বাাঁধদব।  

িদের ইিরাদমর হনয়ত:  

‘থি আল্লাি! আহম িদের ই া করহি, তুহম তা সিজ কদর হেও এবং কবূল কদর 

হনও।’ এই হনয়ত কদর তালহবয়া পড়দলই ইিরাম বাাঁধা িদয় যাদব। 

* মহিলাদের জনয হনজ বাসা বা থিাদিদল ইিরাম বাাঁধা ভাদলা। 
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* ইিরাম বাাঁধার পর থেদক তালহবয়া পড়দত শুরু করদব। থবহশ-থবহশ তালহবয়া 

পড়দব। ১০ই হযলিজ্জ জামারাদয় আকাবা তো বড় শয়তাদনর কাদি থপৌাঁিা পয্ন্ত 

তালহবয়া পড়দত পারদব। জামারাদয় আকাবায় কংকর হনদেপ শুরু করার সাদে 

সাদে তালহবয়া পড়া বন্ধ কদর থেদব। আর ইিরাম অবস্থায় হনহষদ্ধ কাজ থেদক 

কদিারভাদব থবাঁদি োকদব। 

* ১০-১২ই হজলিদের মদধয িদের ফরয তাওয়াদফর পদর সা’ঈ করা ওয়াহজব। 

থকউ িাইদল এই সা’ঈিা আদেও কদর হনদত পাদর। আদে এই সা’ঈ করদত 

িাইদল, িদের ইিরাম বাাঁধার পর একিা নফল তাওয়াফ কদর িদের ওয়াহজব 

সা’ঈর হনয়দত সা’ঈ করদব। পরবত্ীদত িদের ফরয তাওয়াফ করার সময় সা’ঈ 

করদত িদব না। মানাহসক পৃ.১৮৭ 

* বত্মাদন সাধারেত ৭ই হযলিজ্জ রাদত মুআহল্লম িাজীদেরদক হমনায় হনদয় যায়। 

তাই যারা আদে সা’ঈ করদত িায় তারা আসদরর আদে ইিরাম থবাঁদধ থনদব। 

আসদরর পর নফল তাওয়াফ কদর সা’ঈ করদব। 

* হমনায় যাওয়ার সময় িদল যারা পে-ঘাি হিদন না তারা মুআহল্লম সাদিদবর 

োহড়র জনয অদপো করদব। মুআহল্লম সাদিদবর োহড়দত কদর হমনার তাবুদত 

যাদব। আর যারা পে-ঘাি হিদন, অে্াৎ যারা হমনায় হেদয় হনদজর তাবু খুাঁদজ থবর 

করদত পারদব বদল মদন কদর তারা ৭ই হযলিজ্জ হমনায় না হেদয় ৮ই হযলিজ্জ 

হমনায় থযদত পাদর। থসদেদত্র আি তাহরখ সকাদল ইিরাম বাাঁধদব। এরপর অহগ্রম 

সা’ঈ করদত িাইদল নফল তাওয়াফ কদর সা’ঈ কদর হনদব। অন্তত থিাট্ট বযােহি 

িাদত হনদয় সাফা-মারওয়ার পূব্ পাদশর িত্বদর আসদব। এখাদন এদস একিা 

িাদনল থেখদত পাদব, তার প্রদবশ পদে থলখা রদয়দি ‘ المشاة طريق نفق ’ অে্াৎ 

পায়েল পেিারীদের িাদনল। এই িাদনল হেদয় পূব্ হেদক হতন মাইল িাাঁিদল 

হমনায় থপৌাঁদি যাদব। 

৮ই হযলিজ্জ করেীয়: মূলত ৮ই হযলিজ্জ সূদয্ােদয়র পর হমনার উদদ্দদশয রওনা 

িওয়া সুন্নাত। যারা আদেও িজ্জ কদরদি এবং রাো-ঘাি সম্পদক্ অহভজ্ঞ তারা 

এই সুন্নাদতর উপর আমল কদর আি তাহরখ সকাদল হমনায় থযদত পাদর। মানাহসক 

প.ৃ ১৮৮ 

* ৮ই হযলিজ্জ হমনায় অবস্থান করা সুন্নাত। অবস্থান িাড়া এ হেন হমনায় িদের 

অনযদকাদনা কাজ থনই। 

অহভজ্ঞতা: বত্মাদন িােীদের সংখযা থবদড় যাওয়ায় একসাদে সকল িাজীর জনয 

হমনায় স্থান সংকুলান িয় না। এ কারদে অদনক িাজীর হখমা মুযোহলফার 

সীমানায় পদড় যায়। থতা এ থেদত্র মূলকো িদলা, কাদরা হখমা যহে মুযোহলফার 
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সীমানায় পদড় যায় তাদতও তার হমনায় অবস্থাদনর সুন্নাত আোয় িদয় যাদব। 

আবার উকূদফ মুযোহলফাও ঐ তাবুদত করদলই িলদব। এিাড়া ১০ই হযলিজ্জ 

সকাদল হমনায় থযদত িয় থসদেদত্রও ঐ তাবুদত োকদলই িলদব। তদব কংকর 

মারার সময় অবশয  হমনায় থযদতই িদব। 

* হমনায় পাাঁি ওয়াি নামায ( আি তাহরদখর যুির, আসর, মােহরব, ইশা ও নয় 

তাহরদখর ফজর) পড়া মুোিাব। মানাহসক পৃ.১৮৮ 

হমনায় অবস্থান কাদল করেীয়: 

ক. পাাঁি ওয়াি নামায সময়মত পড়া। পুরুদষর সাদে জামাদত না পড়দত যাওয়া। 

খ. থবহশ-থবহশ কুরআন হতলাওয়াত ও হযহকর-আযকার করা। 

ে. িদের মাসআলা-মাসাইদলর হকতাব পড়া। 

ঘ. নয় তাহরখ ফজদরর নামাদযর পর থেদক তাকবীদর তাশরীক পড়দত শুরু করা। 

নামায থশদষ প্রেদম তাকবীদর তাশরীক পড়া 

ََََ     للَها َ َهاَ  َهَ     للَها َ        كَْب  ََ        أ كَْب  ََإ ََ   ۖۤ ل  ََ   له  ا       َللَها َ     إّل  ََََََََََللَها       و  َََ ه َهََََََللَها َ     أ ََََكَْب  ََََكَْب  َََأ َ َََََ ََ َ و  ّ َََََِل  َاْْل ْمده
 (আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলািা ইল্লাল্লাহু, ওয়াল্লাহু আকবার, 

আল্লাহু আকবার, ওয়া হলল্লাহিল িামে) এরপর তালহবয়া পড়া। তাকবীদর 

তাশরীদকর আমল থতর তাহরখ আসর পয্ন্ত িলদব।  রদ্দুল মুিতার ২/১৮০ 

হব.দ্র. আি তাহরখ হমনায় অবস্থাদনর হুকুম হেদয় মূলত আল্লাি তা’আলা 

বান্দাদেরদক পরীো করদত থিদয়দিন। কারে আি তাহরখ হমনায় অবস্থান করা 

ফরয বা ওয়াহজব নয়। থতমহনভাদব আি তাহরদখ এখাদন থকাদনা ফরয বা 

ওয়াহজব আমলও থনই। তাই এ হেনহিদত মক্কায় অবস্থান করদল প্রহত রাকাআদত 

এক লে রাকা‘আদতর সাওয়াব পাওয়া থযত। অনয হেদক হমনায় অবস্থান না 

করদল থকাদনা ফরয-ওয়াহজবও িুিত না। এখন আল্লাি তা’আলা থেখদত িান, থক 

আল্লাির হুকুম এবং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তরীকা থমাতাদবক 

হমনায় িদল আদস আর থক হনজ বুহদ্ধ হবদবিনার উপর হনভ্র কদর মক্কায় োদক ?  

িােীদসর ভাষায় িাজীেে িদলা ‘যুয়ূফুর রিমান’ আল্লাির থমিমান। আি তাহরদখ 

আল্লাি তা’আলা িাজী সাদিবদের হমনায় থমিমানোরী করাদত িান, অে্াৎ 

িাজীদের জনয হবদশষ রিমত নাহযল করদত িান। তাই যারা আি তাহরদখ মক্কায় 

না থেদক হমনায় িদল আসদব, আশা করা যায় তারা হমনাদতই প্রহত রাকা‘আদত 

এক লে রাকা‘আদতর থিদয়ও থবহশ সাওয়াব পাদব। আর যারা হনদজদের বুহদ্ধর 

উপর হনভ্র কদর মক্কায় থেদক যাদব তারা মীনার এই ফযীলত থেদক বহঞ্চত িদব। 
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অহভজ্ঞতা: হমনায় প্রায় হতন/ িার থবলা থখদত িয়। এই খাবাদরর বযবস্থা হতনভাদব 

িদত পাদর।   

ক. মুআহল্লমদক িাকা হেদল মুআহল্লম খাবার সরবরাি কদর। 

খ. কখদনা গ্রুপ হলডার খাবাদরর বযবস্থা কদর। 

ে. হমনায় রাোর পাদশ অদনক রকদমর খাবার হকনদত পাওয়া যায় থসখান থেদক 

হনদজও খাবার সংগ্রি করা যায়। যহে মুআহল্লদমর মাধযদম খাবাদরর বযবস্থা করদত 

িায়, তািদল প্রদতযক হতনজদন দুইিা খাবাদরর ‘অড্ার’ হেদব। এদত খাবার 

অপিয় িদব না । আর কম িদল হকদন হনদত পারদব। মুআহল্লদমর সরবরািকৃত 

খানা পহরমাদে অদনক থবহশ িদয় োদক, এিাড়া ওখাদনর খাবার থতমন সুস্বাদু 

নয়, তাই থবহশ খাওয়া যায় না।   

৯ই হযলিজ্জ এর আমল: সূদয্ােদয়র পর হমনা থেদক আরাফার উদদ্দদশয রওনা 

িওয়া। বত্মাদন মুআহল্লমরা আি তাহরখ রাদতই অদনকদক আরাফায় থপৌাঁদি থেয়। 

আবার থকউ হভদড়র ভদয় আি তাহরখ রাদতই আরাফায় িদল যায়। অেি 

যোসম্ভব আি তাহরখ রাদত আরাফায় না যাওয়া উহিত। কারে আি তাহরখ রাদত 

আরাফায় োকদল থকাদনা সাওয়াব িয় না। পোন্তদর আি তাহরখ হমনায় রাহত্র 

যাপন করা সুন্নাত। নয় তাহরখ ফজদরর নামায হমনায় পড়া সুন্নাত। সূদয্ােদয়র 

পর হমনা থেদক আরাফায় রওনা করা মুোিাব। সুতরাং আি তাহরখ রাদত 

আরাফায় না হেদয় হমনায় অবস্থান করা উহিত। তদব কাদরা সব সােী যহে িদল 

যায় আর হনদজর ও আরাফায় থিাঁদি যাওয়ার এবং তাবু খুাঁদজ পাওয়ার পূব্ 

অহভজ্ঞতা না োদক তািদল সােীদের সাদে িদল যাওয়াই ভাদলা। হকন্তু মুোিাব 

িদলা, নয় তাহরখ সূদয্ােদয়র পদর আরাফায় যাওয়া। মানাহসক পৃ.১৮৯ 

* আরাফায় যাওয়ার পদে তালহবয়া, তাকবীর, তািলীল ও অনযানয হযহকর এবং 

দুরূে শরীফ পড়দত োকদব।  মানাহসক পৃ.১৮৯ 

* জাবাদল রিমত েৃহষ্টদোির িদল থবহশ-থবহশ হযহকর, দু’আ ও ইহেেফার করদত 

োকদব। মানাহসক পৃ.১৯০ 

আরাফায় করেীয়: আরাফায় থপৌাঁদি যুিদরর আদেই থোসল কদর থফলদব। 

উকূদফর জনয থোসল করা সুন্নাত। থোসল করা সম্ভব না িদল উযূ কদর থনদব। 

মানাহসক পৃ. ১৯১ 

* খানা-হপনা ও অনযানয জরুরত থেদক ফাদরে িদয় থনদব। অবশয খাবার হনহে্ষ্ট 

সময় মুআহল্লম সরবরাি করদব। সুতরাং খাবাদরর জনয হবদশষ থকাদনা হফহকর 

করার প্রদয়াজন থনই। 

* হনজ তাবুদত আউয়াল ওয়াদি যুিদরর নামায আোয় করদব। 
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 হব.দ্র. আরাফায় যুির, আসর একসাদে যুিদরর ওয়াদি পড়দব না। যুিদরর 

ওয়াদি যুির আর িানাফী মাযিাব মদত আসদরর ওয়াদি আসর পড়দব। তদব 

থকউ যহে তাবুদত যুির আসর একদত্র পদড় থফদল তািদল তার সাদে তক্-হবতদক ্

জড়াদব না। মানাহসক পৃ. ১৯৬ 

* আরাফার হেদনর নফল থরাযা িাজীদের জনয না রাখা ভাদলা। থকননা পদরর 

হেন িদের অদনক কাজ করদত িদব। তাই নয় তাহরখ থরাযা রাখদল দুব্ল িদয় 

যাওয়ার আশংকা আদি। ফদল কাজগুদলা পালদনর থেদত্র বযাঘাত সৃহষ্ট িদত 

পাদর। । 

আরাফায় অবস্থাদনর সময়-সীমা: উকূদফ আরাফা অে্াৎ আরাফায় অবস্থান করা 

িদের গুরুত্বপূে্ ফরয। উকূদফ আরাফা করদত না পারদল িজ্জ িদব না।  ৯ই 

হযলিজ্জ সূয ্িদল যাওয়ার পর থেদক সূযা্ে পয্ন্ত উকূদফ আরাফার মূল সময়। 

সূয ্ িদল যাওয়ার পর থেদকই আরাফায় অবস্থান করা সুন্নাত। সূযা্দের আদে 

আরাফায় থপৌাঁদি থেদল সূযা্ে পয্ন্ত আরাফায় অবস্থান করা ওয়াহজব। সূযা্দের 

আদে আরাফা তযাে করা জাদয়য থনই। তদব থকউ যহে উি সমদয় আরাফায় 

উপহস্থত িদত না পাদর, তািদল আেত রাদতর সুবদি সাহেক পয্ন্ত থয থকাদনা 

সময় সামানয হকিুেে আরাফায় অবস্থান করদলও ফরয আোয় িদয় যাদব। 

এমনহক যহে থকাদনা অসুস্থ, অদিতন িাজীদক সােীরা থকাদনাভাদব এক হমহনদির 

জনযও উি সমদয়র হভতর আরাফার ময়োদন উপহস্থত করদত পাদর তািদলও 

তার ফরয আোয় িদয় যাদব। মানাহসক পৃ. ২০৪-২০৫ 

িারহি রাত পবূব্তী্ হেদনর অংশ হিদসদব েেয িয়: সাধারেত িান্দ্র মাদস রাত 

আদে আদস হেন পদর আদস। হকন্তু িদের িার হেন িাজীদের সুহবধাদে্ শরী‘আত 

রাতদক হেদনর পদর ধদরদি। তাই ৯,১০,১১ও১২ই হযলিজ্জ হেন থশদষ থয রাত 

আদস তা ঐহেদনর অংশ হিদসদব েেয িয়। এই জনযই ৯ তাহরখ হেবােত রাদত 

সুবদি সাহেদকর পূদব্ উকূদফ আরাফা করদত পারদলও উকূদফ আরাফার  ফরয 

আোয় িদয় যায় এবং ১০,১১,১২ তাহরখ রাদত পাের মারা মাকরূি িওয়া সদে 

ও পাের মারার  ওয়াহজব আোয় িদয় যায়। তদব ফরয তাওয়াফ ১২ তাহরখ 

মােহরদবর আদে করা জরুরী। রদ্দুল মুিতার ২/৫২১ 

উকদূফর সময় করেীয়: যুিদরর নামায থশদষ সম্ভব িদল জাবাদল রিমদতর 

কািাকাহি থকাোও অবস্থান থনদব। োাঁহড়দয় থকবলামুখী িদয় উকূফ করা সুন্নাত। 

সূযা্ে পয্ন্ত োাঁহড়দয় োকা সম্ভব না িদল কমপদে োাঁহড়দয় উকূফ শুরু করদব। 

যতেে সম্ভব িয় োাঁহড়দয় োকদব। তারপর বদস, শুদয় থযভাদব সম্ভব উকূফ 

করদব। উকূদফর পূে্ সময় আল্লাি তা’আলার বনকিয লাভ করার থিষ্টা করদত 

োকদব। কাদরা সাদে অপ্রদয়াজনীয় কো-বাত্া বলদব না। একাগ্রহিদত্ত আল্লাি 
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তা’আলার ইবাোদত মশগুল োকদব । পুদরািা সময় দু’আ, হযহকর, ইহেেফার, 

তালহবয়া ও কুরআন হতলাওয়াদত মশগুল োকদব। আল্লাি তা’আলার েরবাদর 

উপহস্থহতর অনুভূহত হনদয় থবহশ-থবহশ তালহবয়া পড়দব। মুনাজাদতর সময় িাত 

উহিদয় মুনাজাত করদব। িােীস শরীদফ এই সমদয় দু’আ কবূদলর ওয়াোর কো 

বলা িদয়দি। তাাঁবুর হভতর উকূফ করদলও উকূফ িদয় যাদব। তদব উত্তম িদলা 

তাাঁবুর বাহিদর থখালা আকাদশর হনদি অবস্থান করা। কুরআন-িােীদস বহে্ত দু’আ 

পড়দত িাইদল ‘মুনাজাদত মাকবূল’ হকতাব থেদক পড়দত পারদব। মানাহসক পৃ.১৯৯ 

থযখাদন উকফূ গ্রিেদযােয নয়: আরাফার ময়োদন মসহজদে নাহমরা সংলগ্ন পহিম 

হেদকর হকিু নীিু স্থানদক ‘বতদন উরানা’ বদল। এখাদন অবস্থান করদল উকূদফ 

আরাফার ফরয আোয় িদব না। মানাহসক পৃ.১৯০ 

সযূ্াদের পর করেীয়: সূযা্দের পর মােহরদবর নামায না পদড় আরাফা থেদক 

মুযোহলফায় রওনা করদত িদব (মুযোহলফা আরাফার মতই একিা ময়োন । নয় 

তাহরখ হেবােত রাদত ফজদরর নামাদযর পর মুযোহলফায় উকূফ করা ওয়াহজব) 

। অদনদক সূযা্দের আদেই আরাফা থেদক মুযোহলফায় রওনা কদর। তাদের 

একাজ সমূ্পে্ অজ্ঞতাপ্রসূত ভুল। যারা সূযা্দের আদে আরাফার সীমানার বাইদর 

যাদব তারা যহে সূয্াদের পূদব্ হফদর না আদস তািদল তাদের উপর েম ওয়াহজব 

িদব। তদব থকউ যহে সূযা্দের আদে বাদস উদি বদস োদক তািদল তাদত থকাদনা 

সমসযা থনই। হকন্তু থখয়াল রাখদত িদব সূয ্ অে যাওয়ার আদে বাস থযন 

আরাফার সীমানার বাইদর না যায়।  মানাহসক পৃ. ২১০ 

উদল্লখয, মহিলাদের জনয মািরাদমর সাদে বাদস যাওয়া উহিৎ। পায়েল না যাওয়া 

িাই। 

* মুযোহলফায় যাওয়ার পদে থবহশ-থবহশ তালহবয়া, তাকবীর, তািলীল, তাসবীি, 

দুরূে ও ইহেেফার পড়দত োকদব। 

* মুযোহলফায় থপৌাঁদি ইশার ওয়াদি এক আযান হেদয় প্রেদম মােহরব এরপর 

থকাদনা রকম হবরতী না হেদয় অে্াৎ মােহরদবর পর সুন্নাত, নফল না পদড় বা 

অনযদকাদনা কাদজ মশগুল না িদয় ইশা পড়দত িদব। মােহরব-ইশা, ইশার 

ওয়াদি পড়দব। ইশা আোদয়র পর মােহরদবর সুন্নাত পড়দব। তারপর ইশার 

সুন্নাত ও হবহতর পড়দব।  মানাহসক পৃ. ২১৪ 

* ইশার ওয়াদির মদধয মুযোহলফায় থপৌাঁিা সম্ভব না িদল পদে মােহরব ও ইশা 

পদড় হনদব। এরপর ঘিনাক্রদম ইশার ওয়াি থশষ িওয়ার আদেই যহে 

মুযোহলফায় থপৌাঁদি যায় তািদল মােহরব ইশা পুনরায় পড়দত িদব। তাই 

এধরদের থেদত্র উত্তম িদলা ইশার ওয়াি ২০/২৫ হমহনি বাকী োকদত নামায 
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পড়দত োাঁড়াদনা। যাদত নামায থশষ িওয়ার সাদে সাদে ওয়াি ও থশষ িদয় যায়। 

আর দুইবার নামায পড়দত না িয়। মানাহসক পৃ.২১৬-২১৭  

* থকউ ইশার ওয়াি িওয়ার আদে মুযোহলফায় থপৌাঁদি থেদল তখন মােহরব 

পড়দব না ; বরং ইশার ওয়াি িওয়ার পর মােহরব-ইশা একদত্র পড়দব। মানাহসক 

প.ৃ ১১৮ 

হব. দ্র. আরাফা ও মুযোহলফার মাদি প্রায় পাাঁি হকদলাহমিার প্রশস্থ একিা ময়োন 

আদি। থসখাদন অদনক িয়দলি ও োিপালা আদি।  যারা আরাফা থেদক থিাঁদি 

মুযোহলফায় যায় তাদের অদনদক এই মািদক মুযোহলফা মদন কদর এখাদন 

অবস্থান থনয়। আর এখাদনই মােহরব-ইশা একদত্র আোয় কদর। অেি এখাদন 

মােহরব-ইশা একদত্র আোয় করা জাহয়য থনই। আর ফজদরর পদর এখাদন উকূফ 

করদল মুযোহলফায় উকূফ করার ওয়াহজবও আোয় িদব না। যারা এই ভুদলর 

হশকার িদব তাদের উপর েম ওয়াহজব িদব। 

* ৯ই হযলিজ্জ হেবােত রাদত মুযোহলফায় োকা সুন্নাদত মুআক্কাোি। মানাহসক 

প.ৃ২১৮ 

এ রাদত করেীয়: সাধারেত আরাফা থেদক মুযোহলফায় আসদত আসদত িাজীেে 

ক্লান্ত-শ্রান্ত িদয় পদড়ন। তাই ইশার নামায পদড়, খানা থখদয় দ্রুত ঘুহমদয় পড়দব, 

যাদত সুবদি সাহেদকর পর গুরুত্বপূে্ সমদয় আমদল মশগুল োকদত পাদর। তদব 

কাদরা পদে সম্ভব িদল দুই-িার রাকা’আত নফল নামায এবং হকিু দু’আ-দুরূে 

ও হযহকর-আযকার করদত পারদল ভাদলা। মানাহসক পৃ.২১৮ 

* এখান থেদক থিালা বুদির মদতা হকংবা সদব্াচ্চ থখজুদরর হবহির আকৃহতর সাতহি 

পাের সংগ্রি কদর রাখদব। থকননা ১০ তাহরখ বড় শয়তানদক মারার জনয সাতহি 

পাের মুযোহলফা থেদক সংগ্রি কদর রাখা মুোিাব। মানাহসক পৃ.২২২ 

হব.দ্র. পাের হনদেদপর জনয কমপদে (৭+২১+২১+২১) ৭০হি পাের সংগ্রি 

কদর রাখদল ভাদলা। কদয়কহি থবহশ সংগ্রি কদর রাখা আদরা ভাদলা। সংগ্রিকৃত 

পাের থেদক হকিু যহে থবাঁদি যায় তািদল অনয কাদরা প্রদয়াজন িদল তাদক হেদত 

পাদর। অনযোয় পহবত্র থকাদনা স্থাদন থরদখ হেদব। 

মুযোহলফায় উকদূফর সময়: 

৯ তাহরখ হেবােত রাদতর থশদষ অে্াৎ সুবদি সাহেক থেদক হনদয় সূদয্ােয় পয্ন্ত 

উকূদফ মুযোহলফার সময়। উি সমদয়র মদধয একহমহনদির জনযও যহে থকউ 

মুযোহলফার সীমানায় আদস তািদল উকূদফ মুযোহলফার ওয়াহজব আোয় িদয় 

যাদব। তদব সুবদি সাহেক থেদক হনদয় িারহেক ভাদলাভাদব ফস্া িওয়া পয্ন্ত 

মুযোহলফায় অবস্থান করা সুন্নাত। থকউ যহে সুবদি সাহেদকর আদে মুযোহলফা 
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তযাে কদর হকংবা সূদয্ােদয়র পদর মুযোহলফায় আদস তািদল ওয়াহজব আোয় 

িদব না। অতএব তাদক েম হেদত িদব। তদব থকউ অসুস্থতার কারদে মুযোহলফায় 

আসদত না পারদল হকংবা মহিলারা হভদড়র কারদে মুযোহলফায় উকূফ করদত না 

পারদল তাদের উপর েম ওয়াহজব িদব না। মানাহসক পৃ. ২১৯ 

উকদূফর সময় করেীয়: আউয়াল ওয়াদি ফজদরর নামায পদড় থনদব। এরপর 

িারহেক থবশ ফস্া িওয়া পয্ন্ত উকূফ করদব। োাঁহড়দয় হকংবা থখালা আকাদশর 

হনদি উকূফ করার প্রদয়াজন থনই। তাবু মুযোহলফায় পদড় োকদল হনজ তাবুদত 

বদসই উকূফ করদব। আরাফায় উকূদফর সময় থয থয আমল করা িদয়দি 

এখাদনও থসগুদলা করদব। অে্াৎ তালহবয়া, তাকবীর, তািলীল, তাসবীি, দুরূে, 

দু’আ ও ইহেেফাদর মশগুল োকদব। থকাদনা প্রকার থব-হুো কোবাত্ায় হলি িদব 

না। 

১০ তাহরদখর কাযা্বলীর বেন্া: 

হযলিদের ১০ তাহরখ িদের গুরুত্বপূে্ অদনক কাজ রদয়দি। হনদে 

ধারাবাহিকভাদব থসগুদলার হবোহরত বে্না থেওয়া িদলা। 

১০ তাহরদখর প্রেম কাজ: শুধু বড় শয়তানদক পাের মারা। এিা িদের অনযতম 

ওয়াহজব আমল।  

* িারহেক যখন থবশ ফস্া িদব তখন (সূদয্ােদয়র হকিুেে পূদব্) মুযোহলফা 

থেদক হমনার উদদ্দদশয রওনা করদব। সূদয্ােদয়র সময় বা তার পদর হমনার 

উদদ্দদশয রওনা করা থখলাদফ সুন্নাত। মানাহসক পৃ.২২১ 

* পদে থবহশ-থবহশ তালহবয়া পড়দত োকদব।  

* যাদের হমনার তাবু মুযোহলফায় পদড়দি তাদের এখনই তাবু থেদক থবর 

িওয়ার প্রদয়াজন থনই। তারা উকূফ থশদষ নাো কদর থখাাঁজ-খবর হনদয় ভীড় কম 

িয় এমন সমদয় বড় শয়তানদক পাের মারদত থবর িদব। 

পােদরর ধরে: ১০ তাহরখ বড় শয়তানদক মারার জনয থয পাের সংগ্রি করা িদব 

এবং পরবত্ী হেনগুদলাদত থযসব পাের মারা িদব থসগুদলার আকার িদব থিালা 

বুি হকংবা সদব্াচ্চ থখজুদরর হবহির মদতা। বড় পাের মারা মাকরূি। পাের পহবত্র 

িদত িদব। অপহবত্র পাের মারা মাকরূি। অপহবত্র িওয়ার আশংকা োকদল ধুদয় 

হনদলই িলদব। পাের পহবত্র থিাক হকংবা অপহবত্র থিাক সব্াবস্থায় ধুদয় থনয়া 

মুোিাব। বড় পাের থভদঙ্গ িুকরা িুকরা কদর থনওয়াও মাকরূি। তাই থিাি থিাি 

পাের সংগ্রি কদর থনদব। েশ তাহরদখর পাের মুযোহলফা থেদক সংগ্রি করাই 

মুোিাব, তদব পরবত্ী হেনগুদলার পাের থয থকাদনা স্থান থেদকই সংগ্রি করদত 

পারদব। হকন্তু শয়তাদনর উদদ্দদশয হনহেি পাের যা শয়তাদনর আদশপাদশ পদড় 
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আদি থসগুদলা সংগ্রি করা যাদব না। মানাহসক প.ৃ২২২, ফাতাওয়া হিহন্দয়া ১/২৫৭ োরুল 

কুতুব 

জামারা সমদূির পহরিয়: হমনা থেদক মক্কায় যাওয়ার পদে “মসহজদে খায়দফর” 

হনকদি পাের হনদেদপর প্রেম স্থানদক থিাি শয়তান বা ‘জামারা সুেরা’ বদল। 

পাের হনদেদপর হিতীয় স্থানদক থমি শয়তান বা ‘জামারা উো’ বদল। হমনার 

পহিম প্রাদন্তর পাের হনদেদপর সব্দশষ স্থানদক বড় শয়তান বা ‘জামারা 

আকাবাি’ বদল। ফাতাওয়া হিহন্দয়া ১/২৫৮ 

১০ তাহরখ বড় শয়তানদক পাের মারার সময়: বড় শয়তানদক পাের মারার সময় 

২৪ ঘণ্টা। অে্াৎ ৯ তাহরখ হেবােত রাদতর সুবদি সাহেক থেদক ১০ তাহরখ 

হেবােত রাদতর সুবদি সাহেক পয্ন্ত। তদব ১০ তাহরখ সূদয্ােদয়র পর থেদক সূয্ 

িদল যাওয়ার আে পয্ন্ত মুোিাব সময়। সুবদি সাহেদকর পর সূদয্ােদয়র পূব্ 

পয্ন্ত এবং সূয্ িদল যাওয়ার পর থেদক সূযা্ে পয্ন্ত ববধ সময়। (হকন্তু সুবদি 

সাহেদকর পর থযদিতু উকূদফ মুযোহলফা করদত িয় তাই এ সময় পাের 

হনদেদপর সুদযাে থনই। তদব তখন হভড় কম োকায় মহিলারা হকিুেে উকূফ 

কদর পাের মারদত পারদব।) সূযা্দের পর থেদক সুবদি সাহেক পয্ন্ত মাকরূি 

সময়। তদব হভদড়র কারদে মহিলা হকংবা মাযূর বযহিরা রাদত পাের মারদল 

মাকরূি িদব না।  মানাহসক পৃ.২২৩-২২৪ 

অহভজ্ঞতা: উদল্লহখত সমদয়র মদধয যখন হভড় কম োদক থখাাঁজ-খবর হনদয় তখন 

পাের মারদত যাদব। সাধারেত রাদতর থবলা হভড় কম িয়, পুরুষরা তাই 

মহিলাদেরদক রাদতর থবলা পাের মারদত হনদয় যাদব।  

তালহবয়া বন্ধ: পাের মারদত যাওয়ার সময় পদে থবহশ-থবহশ তালহবয়া পড়দব। 

কারে হকিুেে পরই তালহবয়া বন্ধ কদর হেদত িদব।  

বড় শয়তাদনর কাদি থপৌাঁদি প্রেম পাের হনদেদপর পূব্মুিূদত্ তালহবয়া পড়া বন্ধ 

কদর থেদব। এখন থেদক িদের থশষ পয্ন্ত আর তালহবয়া পড়া জাদয়য থনই। 

মানাহসক পৃ. ২২৫ 

পাের হনদেদপর পদ্ধহত: সম্ভব িদল হমনাদক ডাদন আর কাবা শরীফদক বাদম 

থরদখ েম্ভগুদলার েহেে পাদশ থিিারা উত্তরমুখী কদর োাঁড়াদব। অনযোয় থযভাদব 

সম্ভব োাঁড়াদব। অতিঃপর ডান িাদতর বৃদ্ধা ও শািাোত আঙু্গলী িারা পাের ধদর 

প্রহতবার একহি কদর সাত বাদর সাতহি পাের হনদেপ করদব। হবরহত না হেদয় 

ধারাবাহিকভাদব সাতহি পাের হনদেপ করা সুন্নাত।  পাের থেয়াদলর থবষ্টনীর 

মদধয থফলদত িদব। থকাদনা পাের যহে থবষ্টনীর মদধয না পদড় তািদল থসিা 

ধত্বয িদব না। থসিার স্থাদন আদরকহি পাের হনদেপ করদত িদব। তাই অহতহরি 
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দুই-হতনহি পাের সাদে রাখা ভাদলা। থবষ্টনীর হভতর থয খুাঁহি বা থেয়াল আদি 

যাদক শয়তান বলা িয় তার োদয় পাের মারার প্রদয়াজন থনই। তদব খাম্বার 

থোাঁড়ায় পাের থফলদত পারদল ভাদলা। একসাদে সাতহি পাের মারদল একহি ধরা 

িদব। বাকী িয়হি পুনরায় মারদত িদব। মানাহসক পৃ.২৪৫, ফাতাওয়া হিহন্দয়া ১/২৫৮ 

* প্রদতযকহি কংকর হনদেদপর সময় এ দু’আ পড়দব- 
 للشيطان و رضا للرحمن  بسم الله الله اكرب رغما

সম্ভব িদল এই দু’আহিও পড়দব- মানাহসক পৃ.২২৪ 

 .اللهم اجعله حجامربورا, وسعيا مشكورا, وذنبا مغفورا

* সিম পাের হনদেদপর পর দ্রুত ওখান থেদক িদল আসদব। ওখাদন োাঁহড়দয় 

থকাদনা দু’আ-দুরূে পড়দব না। হফরার পদে িাাঁিদত িাাঁিদত দু’আ-দুরূে পড়দত 

পারদব। তদব তালহবয়া পড়দব না। মানাহসক পৃ.২২৪  

অহভজ্ঞতা: পাের মারার স্থানিা কদয়ক তলাহবহশষ্ট। এদককিা রাো এদকক তলায় 

িদল থেদি। থয তলা থেদক পাের মারার ই া আদে থেদক হিন্তা-ভাবনা কদর থস 

তলার রাো ধরদব। থয তলায় হভড় কম িদব বদল মদন িদব, থস তলা থেদক 

পাের মারদব। অদনদক প্রতীকী শয়তাদনর (খুাঁহির) োদয় জুতা, িাহত ইতযাহে 

হনদেপ কদর, এিা জাদয়য থনই। ফাতাওয়া হিহন্দয়া ১/২৫৭ 

উদল্লখয, শয়তাদনর খুাঁহির িতুপ্াদশ্ব্ থয থেয়াল আদি, হভড় এহড়দয় এ থেয়াদলর 

পহিম পাদশ্ব্ িদল থেদল হভড় অদনক কম িয়। এ সুদযাে থনওয়া থযদত পাদর। 

মুযোহলফা থেদক জামারাত (পাের মারার স্থানসমিূ) ও মক্কা শরীদফর েরূত্ব: 

মুযোহলফা থেদক জামারাদতর হেদক যাওয়ার সময় হমনার সীমানা শুরুর স্থান 

থেদকই পাদয় িাাঁিার হিনদশড রাো শুরু িয়, এখান থেদক জামারাদতর েূরত্ব হতন 

হক.হম.। অতিঃপর থিাি শয়তান থেদক থমি শয়তাদনর েূরত্ব ৩০০ হমিার এবং 

থমি শয়তান থেদক বড় শয়তাদন েূরত্ব ৩৩০ হমিার । 

বড় শয়তান থেদক সামদনর হেদক অে্াৎ পহিম হেদক প্রায় এক হক.হম. িলার পর 

বামহেদক িারাম শরীদফ যাওয়ার পাদয় িাাঁিার রাো আদস। এখান থেদক আদরা 

এক হক.হম. িলার পর পািাদড়র থভতদরর সুড়ঙ্গ পে শুরু িয়। পরপর দুহি সুড়ঙ্গ 

পদের বেঘ্য থেড় হক.হম.। হমনার হেক থেদক িারাদম  আসার সময় মধযম  

েহতদত িাাঁিদল উভয় সুড়ঙ্গ অহতক্রম করদত প্রায় ২২-২৪ হম. সময় লাদে। থমাি 

কো বড় শয়তান থেদক সুড়ঙ্গ পদে মাওহলদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 

পয্ন্ত েূরত্ব প্রায় সাদড় হতন হক.হম.। 

অনযদক হেদয় পাের মারাদনা: হনদজর পাের হনদজ মারা ওয়াহজব। হনদজ সুস্থ ও 

সেম োকা অবস্থায় অনযদক হেদয় পাের মারাদনা জাদয়য থনই। তদব থকউ যহে 
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এমন অসুস্থ িয় থয, োাঁহড়দয় নামায পড়দত পাদর না হকংবা পাের মারদত থেদল 

থরাে থবদড় যাওয়ার প্রবল আশংকা িয় তািদল থস অদনযর মাধযদম পাের মারাদত 

পারদব। এই হুকুম পুরুষ-মহিলা সবার জনয সমানভাদব প্রদযাজয। থকাদনা মহিলা 

যহে হভদড়র অজুিাদত অনযদক হেদয় পাের মারায় তািদল তার পাের মারার 

ওয়াহজব আোয় িদব না। মানাহসক পৃ.২৪৮ 

* মাযূর বযহির পে থেদক পাের মারদত িদল তার অনুমহত লােদব। অনুমহত 

িাড়া পাের মারদল ওয়াহজব আোয় িদব না। তদব থিাি বাচ্চা, অদিতন ও 

পােদলর অনুমহত িাড়াই তাদের অহভভাবকেে তাদের পে থেদক পাের মারদত 

পারদব। মানাহসক পৃ.২৪৭-২৪৮ 

সময় মদতা পাের মারদত না পারদল: ১০ তাহরখ হেবােত রাদতর সুবদি সাহেদকর 

আদে বড় শয়তানদক পাের মারদত না পারদল েম ওয়াহজব িদব। থতমহনভাদব 

থকউ যহে থকাদনা সমসযার কারদে পরবত্ী হেনগুদলাদত পাের মারদত না পাদর 

তািদলও তার উপর েম ওয়াহজব িদব। আর এই হতন হেদনর জনয একহি েমই 

যদেষ্ট িদব। মানাহসক প.ৃ২৪১, রদ্দলু মুিতার ৩/৬১৯ রশীহেয়া কুতুবখানা 

১০ তাহরদখর হিতীয় কাজ: কুরবানী করা। এিাও ওয়াহজব আমল।   

* বড় শয়তানদক পাের মারার পর তামাত্তু ও হকরান িজ্জকারীর জনয িদের 

কুরবানী করা ওয়াহজব। মানাহসক পৃ.২২৬ 

* ইফরাে িজ্জকারীর জনয কুরবানী করা ওয়াহজব নয়। তদব করদত পারদল 

ভাদলা। মানাহসক প.ৃ২২৬ 

করুবানীর পশুর হববরে: ঈদুল আযিার  কুরবানীর পশুর থেদত্র থয-সব শত্ 

রদয়দি িদের কুরবানীর পশুর থেদত্রও থস-সব শত্ প্রদযাজয। অতএব, উি পাাঁি 

বিদরর, েরু-মহিষ দুই বিদরর, িােল, দুম্বা এবং থভড়া এক বিদরর িদত িদব। 

উি, েরু,ও মহিদষর মদধয সদব্াচ্চ সাতজন শরীক িদত পারদব। যার সামে্য 

আদি তার জনয উি কুরবানী করা উত্তম। মানাহসক প.ৃ৪৭৮ 

অহভজ্ঞতা: কুরবানী দুইভাদব করা থযদত পাদর; ১. হমনার উত্তর পাদশ ‘মুআইসীম’ 

নামক একিা কযাম্প আদি। থযদকউ ওখাদন হেদয় বকরী হকদন হনজ িাদত জবাই 

করদত পাদর। অেবা ওখাদন যারা পশু হবহক্র কদর তাদের বলদল তারা সামদনই 

বকরী জবাই কদর থেদব।  

২. মক্কায় বাইতুল্লাি শরীদফর েহেদে হতন মাইল েূদর ‘িালাকা’ ও ‘নাক্কাসা’ 

নামক পশু হবহক্রর দুইহি বাজার আদি। থকউ িাইদল ঐ বাজাদর হেদয় পশু হকদন 

কুরবানী করদত পাদর, আবার এমনও করা থযদত পাদর থয, পুরা কাদফলার পে 
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থেদক হনভ্রদযােয ৪/৫জন থলাক বাজাদর যাদব। তারা পশু হকদন প্রদতযদকর জনয 

হভন্ন-হভন্ন হনয়ত কদর জবাই করদব। 

উদল্লখয, বত্মাদন অদনদক বযাংদকর মাধযদম কুরবানী করায়। অেি বযাংদকর 

মাধযদম কুরবানী করাদনা সতক্তার পহরপন্থী। থকননা বযাংক কতৃ্পে থয সমদয় 

কুরবানী করার কো বদল, সাধারেত থস সমদয়র মদধয কুরবানী করদত পাদর না। 

থতা যহে তাদের থেওয়া সময় পয্ন্ত অদপো কদর িুল িাাঁিা িয়, আর কুরবানীর 

পশু তখন পয্ন্ত জবাই করা না িয়, তািদল কুরবানীর আদে মাোর িুল িাাঁিার 

অপরাদধ েম ওয়াহজব িদব। কারে, তামাত্তু ও হকরান িজ্জকারীর জনয কুরবানী 

করার আদে িুল িাাঁিা হনদষধ। অেি থস জানদতই পারদব না থয, তার উপর েম 

ওয়াহজব িদয়দি। এভাদব তার িজ্জ ত্রুহিযুি থেদক যাদব। তাই যোসম্ভব বযাংদকর 

মাধযদম কুরবানী করাদব না। তদব, থকউ যহে থকাদনা উপাদয় হনহিত িদত পাদর 

থয, বযাংক কতৃ্পে তার কুরবানী কদর হেদয়দি, তািদল তখন িুল িাাঁিাদত থকাদনা 

সমসযা থনই। এবং থসদেদত্র বযাংদকর মাধযদম কুরবানী করাদতও থকাদনা অসুহবধা 

থনই। তদব বােবতা িল, এিা জানা সম্ভব িয় না। তাই এই িুাঁহক থনয়া বুহদ্ধমাদনর 

কাজ িদব না। মানাহসক পৃ.২২৬ 

করুবানীর সময়: ১০ই হযলিজ্জ সুবদি সাহেদকর পর থেদক ১২ ই হযলিজ্জ 

সূযা্দের আে পয্ন্ত থযদকাদনা সময় কুরবানী করদল কুরবানীর ওয়াহজব আোয় 

িদয় যাদব। তদব ১০ তাহরখ বড় শয়তানদক পাের মারার আদে কুরবানী করদল 

েম ওয়াহজব িদব। তাই বলা যায়, িাজীদের জনয কুরবানীর সময় শুরু িদলা েশ 

তাহরখ বড় শয়তানদক পাের মারার পর থেদক। মানাহসক পৃ.২৬৩ 

একাহধক করুবানী করা: যার সামে্য আদি তার জনয একাহধক কুরবানী করা 

ভাদলা। িােীস শরীদফ িদের মদধয থবহশ-থবহশ তালহবয়া পড়দত ও কুরবানী 

করদত উৎসাহিত করা িদয়দি। তািাড়া নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও 

িদের সময় একাহধক কুরবানী কদরহিদলন। একাহধক কুরবানী করদল 

অহতহরিিার থেদত্র এভাদব হনয়ত করদত পাদর, যহে েম ওয়াহজব িদয় োদক 

তািদল েম অনযোয় নফল কুরবানী। হতরহমযী িােীস নং৮২৭, মানাহসক পৃ.২৩৪ 

করুবানীর স্থান: িদের কুরবানীর পশু এবং েম অে্াৎ জহরমানা এর পশু িারাদমর 

সীমার মদধয জবাই করা জরুরী। িারাদমর বাইদর জবাই করদল কুরবানী এবং েম 

থকাদনািাই আোয় িদব না। িারাদমর থযদকাদনা স্থাদনই কুরবানী করা যায়। হমনায় 

কুরবানী করা জরুরী নয়। রদ্দুল মুিতার ২/৫৩২ 

িােীদের জনয ঈদুল আযিার করুবানীর হুকমু: ১০ই হযলিজ্জ সুবদি সাহেক থেদক 

১২ই হযলিজ্জ সূযা্দের আে পয্ন্ত সমূ্পে্ সময় যহে থকউ মুসাহফর োদক, 
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তািদল তার উপর ঈদুল আযিার কুরবানী করা ওয়াহজব নয়। অতএব, থকাদনা 

িাজীসাদিব যহে উি সমদয় মুসাহফর োদক তািদল তার জনয ঈদুল আযিার 

কুরবানী করা ওয়াহজব নয়। আর যহে মুকীম িদয় োদক তািদল িদের কুরবানীর 

সাদে ঈদুল আযিার জনয হভন্ন কুরবানী করদত িদব। ঈদুল আযিার কুরবানী 

মক্কা-হমনাদতও করদত পাদর, হকংবা থেদশর বাহড়দতও করদত পাদর। রদ্দুল মিুতার 

৩/৬৪৪রশীহেয়া 

মকুীম ও মসুাহফর: মক্কা, হমনা, আরাফা ও মুযোহলফা হমদল যাদের ১৫ হেন 

োকা িদ  এবং ১৫ হেন োকার হনয়তও কদরদি তারা মকুীম। যারা প্রেদম 

মেীনায় হেদয়হিদল, িদের আদে মক্কায় এদসদি, তারা মক্কায় আসার পর থেদক 

মক্কা তযাে করার পূব্ পয্ন্ত মক্কা, হমনা, আরাফা ও মুযোহলফায় অবস্থাদনর 

হেনগুহলসি ১৫ হেন োকার হনয়ত করদল তারাও মুকীম িদয় যাদব। যারা মুকীম 

িদব তারা থনসাব পহরমাে সম্পদের মাহলক িদয় োকদল, তাদের উপর ঈদুল 

আযিার কুরবানী করা ওয়াহজব িদব। যারা মক্কা-হমনা হমহলদয় ১৫ হেন োকার 

হনয়ত করদব না তারা মুসাহফর োকদব। তাদের উপর ঈদুল আযিার কুরবানী 

করা ওয়াহজব নয়। রদ্দুল মুিতার ২/৫১৫  

িদের করুবানীর থোশদতর হুকমু: িদের কুরবানীর থোশদতর হুকুম ঈদুল আযিার 

কুরবানীর থোশদতর মদতাই। হনদজও থখদত পারদব, অনযদকও খাওয়াদত পারদব, 

োন-সেকাও করদত পারদব, জহমদয়ও রাখদত পারদব। তদব জহরমানা স্বরূপ থয 

েম থেওয়া িয় তার থোশত হনদজরা খাওয়া যাদব না। রদ্দুল মুিতার ৩/৬৩৬ রশীহেয়া 

যার করুবানীর সামেয্ থনই: তামাত্তু ও হকরান িজ্জকারীর উপর িদের কুরবানী 

করা ওয়াহজব । কাদরা যহে এই কুরবানী করার সমাে্য না োদক তািদল তাদক 

কুরবানীর পহরবদত্ ১০হি থরাযা রাখদত িদব। ১০ তাহরদখর আদে হতনহি থরাযা 

রাখদত িদব। বাকী সাতহি িজ্জ থেদক পহরপূে্রূদপ ফাদরে িদয় সুদযাে মত থয-

থকাদনা সময় রাখদত পারদব। ১০ তাহরদখর আদে যহে ৩হি থরাযা না রাখা িয় 

তািদল কুরবানী করাই হনধ্াহরত িদয় যাদব। থস থেদত্র ১০ তাহরখ কুরবানীর 

থকাদনা বযবস্থা না িদল কুরবানী না কদরই থস িুল থিাঁদি বা তাকসীর কদর িালাল 

িদয় যাদব। এরপর পরবত্ীদত যখন সেম িদব তখন িারাদমর সীমানার মদধয 

দুইহি পশু জবাই করদত িদব। একহি িদের কুরবানীর জনয আদরকহি কুরবানী না 

কদর িালাল িওয়ার েম হিদসদব। মানাহসক প.ৃ ২৬৩-৬৫, ফাতাওয়া হিহন্দয়া ১/২৬৪ 

োরুল কুতবু 

উদল্লখয, ১০ই হযলিজ্জ িদের অদনক কাজ োকায় পুরুষ িাজীদের জনযই আল্লাি 

তা’আলার পে থেদক ঈদের নামায মাফ কদর থেওয়া িদয়দি আর মহিলাদেরদতা 
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প্রশ্নই আদসনা। তাই থকান মহিলা ঈদের নামায পড়দত যাদব না। রদ্দুল মিুতার 

২/৫১৯ 

১০ই হযলিজ্জ ততৃীয় কাজ: িুল কািা। এিা িদের আদরকহি গুরুত্বপূে্ ওয়াহজব 

আমল। 

িলু কািার সময়: ১০ই হযলিজ্জ কুরবানী করার পর িুল কািদত িদব। কুরবানী 

করার পর থেদক ১২ই হযলিজ্জ সূযা্দের আে পয্ন্ত িুল কািার সময়। এই 

সমদয়র মদধয িুল কািদত না পারদল েম ওয়াহজব িদব। িারাদমর সীমানার মদধয 

িুল কািদত িদব। হমনায় িুল কািা সুন্নাত। িারাদমর সীমানার বাইদর িুল কািদল 

যহেও িালাল িওয়া যাদব হকন্তু েম ওয়াহজব িদব। মানাহসক পৃ. ২৩০ 

িলু কািার পদ্ধহত: থকবলামুখী িদয় বদস ‘আল্লাহু আকবার’ বদল মাোর ডান 

হেদকর িুল কািদত শুরু করদব। মহিলারা সমে িুদলর অগ্রভাে থেদক এক ইহঞ্চ 

পহরমাে থকদি থফলদব। িুল কািার আদে নখ হকংবা শরীদরর অনয থকাদনা পশম 

কািদল েম ওয়াহজব িদব। মানাহসক পৃ.২২৬-২৭ 

হব. দ্র. উমরার ইিরাম থেদক িালাল িওয়ার সময় থযসব অহভজ্ঞতার কো থলখা 

িদয়দি, এখাদনও থসগুদলা কাদজ লাোদত পাদর। 

* িুল কািার পর স্বামীর সাদে অন্তরঙ্গ সম্পক্ িাড়া ইিরাদমর কারদে হনহষদ্ধ 

সবহকিু িালাল িদয় যাদব। তাওয়াদফ হযয়ারাত অে্াৎ িদের ফরয তাওয়াফ 

করার পর স্বামীর সাদে অন্তরঙ্গ সম্পক্ িালাল িদয় যাদব। মানাহসক পৃ.২৩১ 

* িুল থকদি থোসল কদর ফরয তাওয়াফ করার জনয থযদত পাদর। আবার থোসল 

না কদরও থযদত পাদর।  

১০ই হযলিদের িতেু ্ কাজিঃ তাওয়াদফ হযয়ারাত। তাওয়াদফ হযয়ারাত িদের 

গুরুত্বপূে্ একহি ফরয। 

ফরয তাওয়াদফর সময়: ১০ তাহরখ সুবদি সাহেক থেদক এই তাওয়াদফর সময় 

শুরু িয়। ১২ তাহরখ সূযা্দের আদে তাওয়াফ করা ওয়াহজব। থকউ যহে উি 

সমদয়র মদধয এই তাওয়াফ করদত না পাদর তািদল জীবদনর থযদকাদনা সমদয় 

তাওয়াফ করদল ফরয আোয় িদয় যাদব। তদব ১২ তাহরখ সূযা্দের আদে 

তাওয়াফ করদত না পারার কারদে েম ওয়াহজব িদব। মানাহসক পৃ.২৩২-৩৩ 

উদল্লখয, তামাত্তু ও হকরানকারীর জনয ১০ তাহরখ বড় শয়তানদক পাের মারা, 

কুরবানী করা এবং িুল কািা এই হতনহি কাজ ধারাবাহিকভাদব করা ওয়াহজব। 

হকন্তু ফরয তাওয়াফ এবং এই হতন কাদজর মদধয ধারাবাহিকতা রো করা জরুরী 
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নয়। অতএব থকউ িাইদল িালাল িওয়ার আদেও ফরয তাওয়াফ করদত পারদব। 

তদব ঐ হতনহি কাজ করার পর এই তাওয়াফ করা সুন্নাত। মানাহসক পৃ.২৩৩ 

তাওয়াদফ হযয়ারাত এর পদ্ধহত: উমরার তাওয়াফ থযভাদব কদরদি তাওয়াদফ 

হযয়ারাতও থসভাদব করদব।  

* তাওয়াদফ হযয়ারাত বা িদের ফরয তাওয়াফ যত অসুস্থই থিাক হনদজই করদত 

িদব। থকাদনা অবস্থাদতই এই তাওয়াফ অদনযর মাধযদম করাদনা যাদব না। অতএব 

থকউ যহে অসুস্থ িয় তািদল হুইল থিয়াদর কদর তাওয়াফ করদব। প্রদয়াজন িদল 

হুইল থিয়ার থিলার জনয কাউদক ভাড়া হনদব। এদেদত্র তাওয়াফকারীর হুাঁশ 

োকদল সািাযযকারীর তাওয়াদফর হনয়ত করার প্রদয়াজন থনই। অনযোয় 

সািাযযকারী হনদজও তাওয়াদফর হনয়ত করদব আর অসুস্থ বযহির পে থেদকও 

তাওয়াফ করার হনয়ত করদব। মূল তাওয়াফকারী অদিতন োকা অবস্থায় 

সািাযযকারী যহে হনদজর এবং সািাযযকৃত বযহির তাওয়াদফর হনয়ত না কদর 

তািদল ঐ অদিতন বযহির তাওয়াফ আোয় িদব না। মানাহসক ১৪৮-৪৯ 

* সুস্থ বযহিদের জনয তাওয়াদফ হযয়ারাত পাদয় থিাঁদি করা ওয়াহজব। মানাহসক 

প.ৃ২৩৩ 

িদের সা’ঈ করা। সা’ঈও িদের একহি গুরুত্বপেূ ্ওয়াহজব আমল।  

* যারা হমনায় যাওয়ার আদে িদের সা’ঈ কদরদি তাদের এখন সা’ঈ করার 

প্রদয়াজন থনই। যারা সা’ঈ কদরহন তারা সা’ঈ করদব। মানাহসক পৃ. ২৩২ 

* উমরার আদলািনায় সা’ঈর হবোহরত হববরে উদল্লখ করা িদয়দি। প্রদয়াজন 

িদল থসখান থেদক সা’ঈর পদ্ধহত আবার থেদখ থনদব এবং থস অনুযায়ী সা’ঈ 

করদব।  

* ফরয তাওয়াফ কদর সা’ঈ করা উত্তম। ফরয তাওয়াদফর পদর থযদকাদনা সময় 

সা’ঈ করা যায়। সা’ঈর থকাদনা থশষ সময় থনই। রদ্দুল মুিতার ৩/ ৬৬৬ রশীহেয়া 

১০ই হযলিজ্জ হেবােত রাত থেদক ১২ই হযলিজ্জ সযূা্ে পযন্্ত হমনায় অবস্থান করা 

সনু্নাত। 

ফরয তাওয়াফ এবং সা’ঈ (আদে না কদর োকদল) সম্পন্ন কদর যোসম্ভব 

তাড়াতাহড় হমনায় িদল আসদব। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাওয়াফ 

করার পর দ্রুত হমনায় িদল এদসহিদলন। ১০ তাহরখ ও ১১ তাহরখ রাত এবং ১২ 

তাহরখ সূযা্ে পয্ন্ত হমনায় োকা সুন্নাত। এ সময় শরী‘আত সম্মত ওযর িাড়া 

হমনার বাইদর অবস্থান করা মাকরূি। তদব থকউ  িাইদল তাওয়াফ-সা’ঈ করার 

জনয মক্কায় থযদত পারদব। ১০ তাহরখ তাওয়াফ কদর হফরদত হফরদত যহে রাত 
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িদয় যায় তািদলও থকাদনা সমসযা থনই। কারে অহধকাংশ রাত হমনায় োকদলই 

হমনায় রাহত্র যাপদনর সুন্নাত আোয় িদয় যাদব। মানাহসক পৃ.২৩৪-৩৬ 

হব. দ্র. ১০ তাহরখ রাদত থকউ যহে অসুস্থতার কারদে মক্কায় োদক, আর ১১ 

তাহরখ যুিদরর ওয়াি িওয়ার পর হমনায় হফদর, তািদল হফরার পদেই হতনহি 

শয়তানদক পাের থমদর তাবুদত হফরদত পাদর। তদব থখয়াল রাখদত িদব, মক্কা 

থেদক হমনায় আসার পদে প্রেদম বড় শয়তান পড়দব। হকন্তু বড় শয়তানদক পাের 

মারদব না; বরং থিাি শয়তানদক আদে মারদব এরপর থমি শয়তানদক তারপর 

সবদশদষ বড় শয়তানদক। এই ধারাবাহিকতা রো করা কাদরা কাদরা মদত 

ওয়াহজব। তদব অহধকাংশ ফুকািাদের মদত সুন্নাত। মানাহসক পৃ.২৪১ 

১১ই হযলিজ্জ করেীয়: যুিদরর ওয়াি িওয়ার পর থেদক আেত সুবদি সাহেক 

পয্ন্ত থযদকাদনা সমদয় থিাি, থমি ও বড় শয়তানদক সাতহি কদর পাের মারা 

ওয়াহজব। ১১ ও ১২ তাহরখ যুিদরর ওয়াি শুরু িওয়ার পর থেদক পাের মারার 

সময় শুরু িয়। এ হেন পাের মারার সময় যহেও সুবদি সাহেক পয্ন্ত হকন্তু, 

সূযা্দের আদে পাের মারা সুন্নাত। আর সূযা্দের পর থেদক সুবদি সাহেক পয্ন্ত 

সেম থলাকদের জনয মাকরূি সময়। মহিলা, বাচ্চা ও কমদজার থলাকদের জনয 

রাদত পাের মারা মাকরূি নয়। সুতরাং মহিলা ও মাযূর বযহিরা তাড়াহুড়া কদর 

প্রিণ্ড ভীদড়র মদধয প্রদবশ করদবন না। বরং হভড় কমদল পের মারদত যাদব। 

পাের মারার স্থান পাাঁি তলা করা সদেও হুড়াহুহড়র কারদে এখনও অদনক 

থলাদকর প্রােিাহন ঘদি। মানাহসক পৃ. ২৩৭-৪০ 

উদল্লখয, এ হেন হতনহি শয়তানদক পাের মারদত িদব। প্রেদম থিাি শয়তানদক 

পাের থমদর একিু সামদন হেদয় িাত তুদল খুব মদনাদযাে হেদয়, কান্নাকাহি কদর, 

েীঘ্ সময় ধদর হনদজর জনয এবং সমে মুসলমাদনর জনয দু’আ করদব। এরপর 

থমি শয়তানদক পাের থমদর একিু সামদন হেদয় িাত তুদল দু’আ করদবন। 

সবদশদষ বড় শয়তানদক পাের মারদব। হকন্তু এখাদন দু’আর জনয োাঁড়াদব না । 

আসার পদে িাাঁিদত-িাাঁিদত দু’আ করদত পাদর। বড় শয়তানদক পাের থমদর দ্রুত 

হমনার তাবুদত হফদর এদস অবস্থান করদব। মানাহসক পৃ.২৪১-৪২ 

* পাের মারার হবোহরত হববরে ১০ ই হযলিদের করেীয় এর মদধয উদল্লখ করা 

িদয়দি। 

* আদের হেন ফরয তাওয়াফ না কদর োকদল আজদক ফরয তাওয়াফ করুন। 

১২ই হযলিজ্জ করেীয়: এ হেনও হতন শয়তানদক পাের মারা ওয়াহজব। ১২ 

তাহরদখর পাের মারার সময়-সীমা ১১ তাহরদখর মদতাই। এ হেন রাদত থকউ 

হমনায় োকদত না িাইদল সূযা্দের আদেই পাের থমদর হমনা তযাে করদত িদব। 
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সূযা্দের পর থেদক সুবদি সাহেদকর আে পয্ন্ত হমনা তযাে করা মাকরূি। থকউ 

যহে হমনা তযাদের আদেই সুবদি সাহেক িদয় যায়, তািদল তার জনয পাের না 

থমদর হমনা তযাে করা জাদয়য থনই। তখন পাের না থমদর হমনা তযাে করদল েম 

ওয়াহজব িদব। মানাহসক পৃ.২৪৩ 

* ১২ তাহরখ রাতও হমনায় কািাদনা উত্তম । নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম ১২ তাহরখ রাত হমনায় কাহিদয়দিন।  

* আদের হেন ফরয তাওয়াফ না কদর োকদল আজ সূযা্দের আদে আদে কদর 

থনদব। অনযোয় েম ওয়াহজব িদয় যাদব। মানাহসক পৃ. ২৩৩ 

১৩ তাহরখ করেীয়: ১৩ তাহরখ হমনায় োকদল েত দুই হেদনর নযায় আজও হতন 

শয়তানদক পাের মারদত িদব। ১৩ তাহরখ সুবদি সাহেদকর পর যারা হমনায় 

োকদব তাদের জনয ঐ হেনও পাের মারা ওয়াহজব। ১৩ তাহরখ সুবদি সাহেদকর 

পর থেদক যুির পয্ন্ত পাের হনদেপ করার মাকরূি সময়।  আর যুিদরর সময় 

শুরু িওয়ার পর থেদক সূযা্দের আে পয্ন্ত মাসনূন সময়। সূয্াদের সাদে সাদে 

পাের হনদেদপর সময় থশষ। সূয্াদের আদে যহে থকউ পাের হনদেপ করদত না 

পাদর তািদল তার উপর েম ওয়াহজব িদয় যাদব। মানাহসক পৃ.২৪৪ 

হব.দ্র. পাের হনদেদপর জনয কমপদে (৭+২১+২১+২১) ৭০হি পাের সংগ্রি 

কদর রাখদল ভাদলা। কদয়কহি থবহশ সংগ্রি কদর রাখা আদরা ভাদলা। সংগ্রিকৃত 

পাের থেদক হকিু যহে থবাঁদি যায় তািদল অনয কাদরা প্রদয়াজন িদল তাদক হেদত 

পাদর। অনযোয় পহবত্র থকাদনা স্থাদন থরদখ হেদব। মানাহসক পৃ.২৪৪ 

১১, ১২ ও ১৩ তাহরদখর অনযানয আমল: কংকর মারা ও প্রদয়াজনীয় কাদজর পর 

বাকী সময় নফল ইবাোদত মশগুল োকদব। অে্াৎ হযহকর, কুরআন হতলাওয়াত, 

নফল নামায, দু’আ, দুরূে ও ইহেেফাদর মশগুল োকদব। অপ্রদয়াজনীয় 

কোবাত্া বদল হকংবা ঘুরা-থফরা কদর এই অমূলয সময় অপিয় করদব না। ঘুরা-

থফরা এবং েল্প-গুজব করার জনয অদনক সময় পাওয়া যাদব। হকন্তু এই মিা 

মূলযবান মূহুত্গুদলা িয়দতা জীবদন আর আসদব না। তাই খুব আন্তহরকতার সাদে 

নফল ইবােদত মশগুল োকদব। গুনাি মাফ কহরদয় থনদব। আল্লাির কাদি যা 

িাওয়ার থিদয় থনদব। সােীদের সাদে িীনী মাসাদয়দলর মুযাকারা করদব এবং 

তা‘লীম জারী রাখদব।  

১৩ ই হযলিজ্জ পাের মারার পর করেীয়: পাের মারার পর সামানপত্র সব হনদয় 

মক্কায় হফদর আসদব। মক্কায় োহখল িওয়ার পূদব্ ‘মুিাসসাব’ নামক স্থাদনর 

(বত্মান নাম ‘মুআবাোি’ যা মক্কার কবরস্থাদনর পূব্ হেদক অবহস্থত) মসহজদে 

যুির, আসর, মােহরব ও ইশা পড়া উত্তম। এত েীঘ্ সময় থসখাদন োকদত না 

../esho_taqwa/Done/www.darsemansoor.com
https://itunes.apple.com/us/app/islami-jindegi/id1271205014
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.islami_jindegi


52 
 

www.darsemansoor.com                www.islamijindegi.com 

িাইদল হকিুেে অবস্থান কদর হকিু দু’আ-দুরূে পদড় িদল আসদব। এর িারাও 

এখাদন অবস্থাদনর একহি সুন্নাত আোয় িদয় যাদব। এখাদনর অবস্থান থশদষ মক্কায় 

হনজ বাসায় িদল আসদব। মানাহসক পৃ.২৫১ 

মহিলাদের িজ্জ সংক্রান্ত হবদশষ মাসাইল 

* প্রিণ্ড হভদড়র কারদে মহিলারা ৯ তাহরখ রাদত মুযোহলফায় না থেদক সরাসহর 

হমনা বা মক্কায় িদল থযদত পারদব। অত:পর হমনা থেদক থভাদর বা মক্কা থেদক 

রাদত হমনা এদস পাের থমদর যাদব। একারদে তাদের উপর থকাদনা েম ওয়াহজব 

িদব না। মানাহসক পৃ. ২১৯ 

* িাদয়য-থনফাস অবস্থায় মহিলাদের কংকর মারদত থকাদনা সমসযা থনই। 

মানাহসক পৃ.২৪৯ 

* মহিলাদের জনয রাদত কংকর মারা হনরাপে। কারে তখন হভড় কম োদক। আর 

রাদত কংকর মারা তাদের জনয মাকরূি নয়। মানাহসক পৃ.২৩৭ 

* শুধু হভদড়র ওযদর মহিলাদের জনয অনযদক হেদয় কংকর মারাদনা জাদয়য থনই। 

কারে রাদত হভড় কম োদক, তখন স্বা দন্দয কংকর মারদত পাদর। মহিলাদের 

জনয অনযদক হেদয় কংকর মারাদনা শুধু তখনই জাদয়য, যখন এমন দুব্লতা বা 

অসুস্থতা থেখা থেয়, যার কারদে বদস বদস ফরয নামায পড়া জাদয়য িদয় যায়, 

অে্াৎ যখন জামারাত পয্ন্ত যাওয়া এবং হনজ িাদত কংকর মারার শহি িাহরদয় 

থফদল। মানাহসক পৃ.২৪৭ 

ঋতবুতী মহিলার তাওয়াদফ হযয়ারাত (ফরয তাওয়াফ) এর হুকমু: িাদয়য অবস্থায় 

তাওয়াফ করা হনদষধ। িদের ফরয তাওয়াদফর সময় িাদয়যগ্রস্থ িদল ফরয 

তাওয়াফও করদত পারদব না। যহে থকাদনা মহিলা ১২ হযলিজ্জ সূযা্দের আদে 

এমন সময় পহবত্র িয় যখন থোসল কদর তাওয়াফ করা সম্ভব, তািদল তখনই 

তাওয়াফ করদত িদব। অলসতাবশতিঃ হকংবা অনয থকাদনা কারদে না করদল েম 

হেদত িদব। হকন্তু যহে সূযা্দের পূদব্ থোসল ও তাওয়াফ করার মত সময় না 

োদক, তািদল থেহর িওয়ার কারদে েম হেদত িদব না। রদ্দুল মুিতার ২/৫১৯ 

পহবত্র িওয়ার আদেই থেদশ থফরা: যহে থকাদনা মহিলা িাদয়য বা থনফাস অবস্থায় 

োকার কারদে িদের ফরয তাওয়াফ করদত না পাদর, এহেদক পহবত্র িওয়ার 

আদেই হফরহত ফ্লাইদির তাহরখ এদস যায়, আর থকাদনাভাদব তাহরখ হপিাদনা 

সম্ভব না িয়, তািদল থস িাদয়য বা থনফাস অবস্থায় তাওয়াফ কদর হনদব। এর 

িারা িদের ফরয আোয় িদয় যাদব। তদব অপহবত্র অবস্থায় তাওয়াফ করার 

কারদে পূে্ একহি উি বা েরু েম হিদসদব িারাদমর সীমানার মদধয জবাই করদত 

িদব। আর এই ত্রুহির জনয আল্লাি তা’আলার কাদি ইহেেফার করদত িদব। 
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সাবধান ! ঋতুবতী মহিলা এমন ওযদরর সময়ও িদের ফরয তাওয়াফ না কদর 

থেদশ যাদব না। কারে তাওয়াদফ হযয়ারাত না কদর থেদশ থেদল আবার মক্কায় 

এদস তাওয়াফ করদত িদব। তাওয়াফ আোয় করার আে পয্ন্ত স্বামী-স্ত্রীর 

‘সম্পক্’ ববধ িদব না। রদ্দুল মুিতার ২/৫১৯ 

* িাদয়য অবস্থায় োকার কারদে হবোয় তাওয়াফ না করদত পারদল সমসযা থনই। 

এ কারদে েমও ওয়াহজব িদব না। মানাহসক পৃ. ২৫২ 

* হমনা থেদক মক্কায় হেদয় স্বাভাহবক জীবনযাপন করদব। গুনাি থেদক থবাঁদি 

োকদব। পাাঁি ওয়াি নামায আউয়াল ওয়াদি পড়দব। থবহশ-থবহশ নফল তাওয়াফ 

করদব। উমরা করদত িাইদল তাও করদত পারদব। 

হবোয়ী তাওয়াফ: তাওয়াদফ হযয়ারাদতর পরই হবোয়ী তাওয়াদফর সময় শুরু িদয় 

যায়। হবোয়ী তাওয়াদফর জনয পৃেক হনয়ত করাও জরুরী নয়। ফরয তাওয়াদফর 

পর থকউ যহে থকাদনা নফল তাওয়াফ কদর তা িদল ঐ তাওয়াফই হবোয়ী 

তাওয়াদফর স্থলাহভহষি িদয় যাদব। থেদশ থফরার আদে হবোদয়র উদদ্দদশযই 

হবোয়ী তাওয়াফ করা উত্তম। নফল তাওয়াফ থযভাদব করা িয় হবোয়ী তাওয়াফও 

থসভাদব করদব। তাওয়াফ থশদষ দুই রাকা’আত ওয়াহজবুত তাওয়াফ নামায 

পড়দব। নামায থশদষ খুব কান্নাকাহি কদর আল্লাির েরবাদর দু’আ করদব। এরপর 

যমযদমর পাহন পান করদব। হবোদয়র সময় যমযদমর পাহন পান করা মুোিাব। 

অতিঃপর বযহেত হৃেদয় পুনরায় িারাম শরীদফ আসার আশা হৃেদয় ধারে কদর 

হবোয় হনদব।  মীকাদতর বাহির থেদক আেত িাজীদের জনয হবোয়ী তাওয়াফ 

করা ওয়াহজব। মানাহসক পৃ.২৫২, রদ্দুল মুিতার ২/৫২৩-২৪ 

* হবোয়ী তাওয়াদফর পরও মক্কায় অবস্থান করা যাদব এবং পুরুষরা জামা‘আদত 

নাময পড়ার জনয মসহজদুল িারাদম ইবােদতর জনয থযদত পারদব। অবশয 

হবোদয়র পূব্মুিূদত্ থযদিতু হবোয়ী তাওয়াফ করা মুোিাব, তাই হবোয়ী 

তাওয়াদফর পরও যহে থকউ মক্কায় অবস্থান কদর তািদল হবোদয়র প্রাক্কাদল 

পুনরায় হবোয় তাওয়াফ কদর থনওয়া ভাদলা। রদ্দুল মুিতার ২/৫২৩ 

হযয়ারাত করার মদতা মক্কার কদয়কহি স্থান: 

ক. মক্কা শরীদফর কবরস্থান জান্নাতলু মা‘লা বা মআুল্লা। এখাদন অদনক সািাবা রা. 

ও তাহবঈদনর কবর আদি। এই কবরস্থান হযয়ারত করা থযদত পাদর। মাউহলদুন্নবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেদক পহিম হেদক প্রায় এক হক.হম. িাাঁিার পর 

বাম হেদক জান্নাতুল মা‘লা অবহস্থত। 
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  হিত্র: জান্নাতুল মা‘লা বা মুআল্লা 

কবর হযয়ারদতর তরীকা: মহিলাদের জনয কবরস্থাদন না যাওয়া ভাদলা। তদব েূর 

থেদক সালাম হেদত পারদব। িােীদস অদনক ধরদনর সালাদমর কো পাওয়া যায়। 

থসগুদলা থেদক একহি উদল্লখ করা িদলা- نا السالم عليكم يا اهل القبور يغفر الله ل
  ولكم انتم سلفنا وحنن باالثر
সালাম থেওয়ার পর বদস বা োাঁহড়দয় হকিু দু’আ-দুরূে ও কুরআন হতলাওয়াত 

কদর কবরবাসীদের জনয িাহেয়া পািাদব। িাত তুদল মুনাজাত করার থকাদনা 

প্রদয়াজন থনই। এরপর আেব ও ইিদতরাদমর সাদে িদল আসদব। 

খ. মসহজদে হজন: এখাদন হজদনরা উপহস্থত িদয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম এর কুরআন হতলাওয়াত শ্রবে কদর ঈমান এদন হিল। এই মসহজেও 

মাউহলদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেদক পহিম হেদকর রাোয় 

অবহস্থত। 

 

ে. মসহজদে তানঈম: এিাদক মসহজদে আহয়শা রা. বলা িয়। িযরত আহয়শা রা. 

উমরা করার জনয এখান থেদক ইিরাম থবাঁদধ হিদলন। 
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ঘ. মসহজদুল কাবাশ: এখাদন িযরত ইবরািীম আ. ইসমাঈল আ. থক কুরবানী 

করার থিষ্টা কদরহিদলন। এহি হমনার পূব্প্রাদন্ত অবহস্থত। 

ি. জাবাদল সাওর: হিজরদতর সময়  এই পািাদড়র এক গুিায় নবীজী সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবূ বকর রা. আশ্রয় হনদয়হিদলন। 

 

ি. োদর থিরা: মক্কা থেদক হমনা যাওয়ার পদে বাম পাদশ জাবাদল নূদরর একহি 

গুিা। এই গুিায় সব্প্রেম ওিী নাহযল িদয়হিদলা। মআুদলমলু হুজ্জাজ প.ৃ৩০৬-৯ 

 

অদনযর িারা িজ্জ করাদনা বা বেলী িজ্জ: 

../esho_taqwa/Done/www.darsemansoor.com
https://itunes.apple.com/us/app/islami-jindegi/id1271205014
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.islami_jindegi


56 
 

www.darsemansoor.com                www.islamijindegi.com 

থকাদনা মহিলা িজ্জ ফরয িওয়ার পর মািরাম না পাওয়ার কারদে িজ্জ করদত 

পাদরহন এখন বাধদ্কযর কারদে অবস্থা এমন িদয়দি থয, থস িলদত হফরদত পাদর 

না আর ভহবষযদত সুস্থ িওয়ারও থকাদনা সম্ভাবনা থনই, থসও অদনযর মাধযদম িজ্জ 

করাদত পারদব। মানাহসক পৃ.৪৩৫-৩৭ 

* বেলী িজ্জ সিীি িওয়ার প্রধান একহি শত্ িদলা, িদের খরদির অহধকাংশ 

িাকা যার পে থেদক িজ্জ করা িদ  তার বিন করা আর িজ্জ আোয়কারীর 

িদের থকাদনা হবহনময় না িাওয়া এবং হবহনময় হিদসদব তাদক থকাদনা হকিু না 

থেওয়া। মানাহসক পৃ.৪৩৭-৩৮ 

* িজ্জ ফরয িওয়ার পর িজ্জ করার আদেই যহে কাদরা ইদন্তকাল িদয় যায় এবং 

থস মৃতুযর পূদব্ তার পে থেদক িজ্জ করাদনার ওসীয়ত কদর যায়, আর তার থরদখ 

যাওয়া সম্পদের একতৃতীয়াংশ িারা িজ্জ আোয় করাও সম্ভব িয়, তািদল 

ওয়াহরশদের জনয তার পে থেদক িজ্জ করাদনা জরুরী। মানাহসক পৃ.৪৩৭-৪৪১ 

* িজ্জ ফরয িওয়ার পর িজ্জ করার আদেই ইদন্তকাল িদয় থেদি। হকন্তু মৃতুযর 

আদে িজ্জ করাদনার ওসীয়ত কদর যায়হন। এদেদত্র ওয়াহরশদের জনয তার পে 

থেদক িজ্জ করা বা করাদনা জরুরী নয়। তদব থকউ করদল আশা করা যায় মৃত 

বযহির ফরয আোয় িদয় যাদব। মানাহসক পৃ. ৪৩৬ 

* থয বযহির হনদজর উপর িজ্জ ফরয িদয়দি হকন্তু এখদনা আোয় কদরহন, তার 

িারা বেলী িজ্জ করাদনা মাকরূদি তািরীমী। তদব যার উপর িজ্জ ফরয িয়হন 

এবং হতহন িদের মাসাইল সম্পদক্ অবেত আদিন তার িারা িজ্জ করাদত থকাদনা 

সমসযা থনই। মানাহসক পৃ.৪৫২ 

* থয বযহি আদে িজ্জ কদরদি এবং িদের মাসাদয়ল সম্পদক্ অবেত, তার 

মাধযদম বেলী িজ্জ করাদনা ভাদলা। মানাহসক পৃ. ৪৫২ 

* যার পে থেদক িজ্জ করা িদ  তার মীকাত থেদক ইিরাম বাাঁধদত িদব। 

মানাহসক পৃ.৪৪২ 

* থয বেলী িজ্জ করায় তার পে থেদক িদের উদদ্দদশয থয িাকা থেওয়া িয় তা 

থেদক হকিু থবাঁদি থেদল থফরত থেওয়া ওয়াহজব। তদব িজ্জ করাদনওয়ালা বা তার 

ওয়াহরশেে যহে থফরত না হনদয় িজ্জকারীদক হেদয় থেয় তািদল হভন্ন কো। 

এদেদত্র িদের িাকা প্রোদনর সময়ই িজ্জকারীদক একো বদল থেওয়া ভাদলা থয, 

থকাদনা িাকা থবাঁদি থেদল তা আপনার। আপহন থসগুদলা হনদজর জনয খরি করদত 

পারদবন। মানাহসক প.ৃ৪৫৯ 
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* বেলী িজ্জ করার থেদত্র ইফরাে িজ্জ করাই ভাদলা। তদব িজ্জকরাদনওয়ালা 

যহে তামাত্তু বা হকরান করার অনুমহত থেয় তািদল তাও করা যাদব। জাওয়াহিরুল 

হফকি:১/৫০৮, হকতাবুল মাসাইল ৩/৩৬৮, থকফায়াতুল মফুতী:৪/৩৪৫, ইমোদুল 

আিকাম:২/১৮৩, আিসানুল ফাতাওয়া:৪/৫২৩, ফাতাওয়া উসমানী:২/২২২। 

* বেলী িদের থেদত্র েম এবং কুরবানীর োয়োহয়ত্ব িজ্জকারীর হজম্মায় োকদব। 

অে্াৎ থকাদনা কারদে েম ওয়াহজব িদল হকংবা হকরান বা তামাত্তু করার কারদে 

কুরবানী হেদত িদল িজ্জকারী হনদজর িাকা িারা হেদব। তদব পািাদনওয়ালা 

থস্ব ায় িাকা হেদল থস িাকা িারা েম বা কুরবানী করদত থকাদনা অসুহবধা থনই। 

হকন্তু েদম এিসার (ইিরাম বাাঁধার পর থকাদনা প্রহতবন্ধকতার কারদে িদের সময় 

মক্কায় থপৌাঁিাদত না পারদল থয েম হেদত িয়) িজ্জকরাদনওয়ালার িাকা হেদয় 

হেদত িদব। মানাহসক পৃ.৪৬১ 

* বেলী িজ্জ করাদনার পর যহে িজ্জকরাদনওয়ালা সুস্থ িদয় যায় এবং হনদজই 

িজ্জ করার মত শারীহরক সেমতা অজ্ন কদর তািদল তার বেলী িজ্জ নফল 

সাবযে িদব এবং তাদক পুনরায় িজ্জ করদত িদব। মানাহসক পৃ.৪৩৫ 

* মহিলার পে থেদক পুরুষ বেলী িজ্জ করদত পারদব এবং পুরুদষর পে থেদক 

মহিলা বেলী িজ্জ করদত পারদব। তদব পুরুদষর বেলী িজ্জ মহিলার মাধযদম না 

করাদনা ভাদলা। সনুাদস নাসা’ঈ িা.নং ২৬৩৯, রদ্দুল মুিতার ৪/২১ বইরুত 

* বাদলে বযহির পে থেদক মুরাদিক (অে্াৎ এমন থিদল বা থমদয় থয বাদলে 

িওয়ার খুব কািাকাহি থপৌাঁদি থেদি) এর িজ্জ করাও গ্রিেদযােয িদব। রদ্দুল মুিতার 

৪/২০ববরুত 

* মৃত বযহি িদের ওসীয়ত কদর থেদল তার একতৃতীয়াংশ সম্পে যহে এই 

পহরমাে িয়, যা িারা মৃদতর বসবাদসর এলাকা থেদক িজ্জ করাদনা সম্ভব, তািদল 

মৃদতর বসবাদসর এলাকা থেদকই িদের জনয পািাদত িদব। অতএব বাংলাদেদশ 

বসবাসকারী বযহি থসৌহেদত অবস্থানকারী কাউদক হেদয় িজ্জ করাদত পারদব না। 

তদব িাকা কম িওয়ার থেদত্র থযখান থেদক সম্ভব থসখান থেদকই িজ্জ করাদত 

িদব। গুনইয়াতুন নাহসক ৩৩০- হকতাবুল মাসাইল ৩/৩৭৩-৭৬   

ইিরাম অবস্থায় হনহষদ্ধ কাজ করা : 

এই অধযাদয়র শুরুদত কদয়কহি পহরভাষা থজদন থনওয়া েরকার:  

১. েম: এর অে্ িদলা পূে্একহি বকরী, থভড়া হকংবা দুম্বা অেবা েরু, মহিষ বা 

উি এর একসিমাংশ িারাদমর সীমানার মদধয জবাই করা।  

২. বাোনাি: পেূ্ একহি েরু, মহিষ হকংবা উি িারাদমর সীমানার মদধয জবাই 

করা। 
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৩. সেকাি: একহি থফতরা পহরমাে েম (এক থকহজ সাতশত গ্রাম)  বা 

সমপহরমাে িাকা োন করা। তদব িারাম এর সীমানার মদধযর ফকীরদক থেওয়া 

উত্তম।  আততা‘রীফাতুল হফকহিয়যাি পৃ.৪৩,৯৭, রদ্দুল মুিতার ২/৫৪৩, থিোয়া ১/২৬৬ 

উদল্লখয, একহি সেকা একজন ফকীরদক থেওয়া িাই। একই ফকীরদক এক সাদে 

একাহধক সেকা হেদল একহি সেকা আোয় িদব। রদ্দুল মিুতার ৩/৬০০-৬০২ 

যাকাহরয়া 

৪.জাযা: জাযা শদব্দর অে্ এদকক জায়োয় এদকক রকম িদব। (অে্াৎ েম, 

বাোনাি, সেকা অদে্ বযবহৃত িদব) তাই এখাদন হবদশষ থকাদনা অে্ উদল্লখ করা 

িদলা না। 

উদল্লখয থয, ইিরাম অবস্থার হনহষদ্ধ কাজসমূি থযভাদবই করা থিাক জাযা লাদযম 

িদব। এদেদত্র থজদন করা-না থজদন করা, ই ায় করা-অহন ায় করা, সসু্থ মহেদষ্ক 

করা-অসুস্থ মহেদষ্ক করা এবং থিতন অবস্থায় করা-অদিতন অবস্থায় করার মদধয 

থকাদনা পাে্কয থনই। তদব থজদন বুদি হনহষদ্ধ কাজ করদল গুনািও। মানাহসক প.ৃ 

২৯৮-৯৯ 

* থকউ যহে ইিরাম অবস্থায় শরীদরর বড় একহি অদঙ্গর (দযমন: মাো, থিিারা, 

িাত, পা,) পূে্াদঙ্গ আতর, থসন্ট, বহড-থে বা অনয থকাদনা থখাশবু বযবিার কদর, 

তািদল একহি েম ওয়াহজব িদব। আর যহে শরীদরর থিাি অদঙ্গর (দযমন : 

আঙ্গহুল, নাক, কান) পূে্াদঙ্গ থখাশবু বযবিার কদর হকংবা শরীদরর থয থকাদনা স্থাদন 

সামানয থখাশবুও বযবিার কদর তািদল সেকাি ওয়াহজব িদব। মানাহসক পৃ.৩১৩ 

* ইিরাম অবস্থায় সুেহন্ধযুি সাবান হেদয় এক-দুইবার িাত বা মাো ধুইদল 

সেকাি ওয়াহজব িদব। হতন বা তদতাহধকবার বযবিার করদল েম ওয়াহজব িদব। 

এ থেদত্র শযাম্পু ও সাবাদনর হুকুম অহভন্ন। গুনইয়াতুন নাহসক প.ৃ২৪৯, 

তাতারখাহনয়া৩/৫৯২- হকতাবুল মাসাইল৩/১৬৩ 

* ইিরাম অবস্থায় মাোয় বা শরীদরর অনয থকাদনা বড় অদঙ্গর পূে্াদঙ্গ থখাশবুোর 

থতল, ক্রীম বা থলাশন  বযবিার করদল েম ওয়াহজব িদব। মানাহসক পৃ. ৩২৪ 

* থখাশবু হেদয় রান্না করা খাবার থখদত থকাদনা অসুহবধা থনই। হকতাবুল মাসাইল 

৩/১৬৮ 

* রান্না করা খাবার িাড়া অনয খাবাদরর সাদে থখাশবুর হমশ্রে োকদল থখাশবুর 

পহরমাে যহে খাবাদরর থিদয় কম িয় তািদল তা থখদল থকাদনা জাযা ওয়াহজব িদব 

না। আর থখাশবুর পহরমাে খাবাদরর থিদয় থবহশ িদল তা মুখভদর খাওয়ার িারা 

েম ওয়াহজব িদব। থখাশবু হমহশ্রত পানীয়র হুকুমও একই। গুনইয়াতুন নাহসক ২৪৬-

হকতাবুল মাসাইল ৩/১৬৮, 
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* লবঙ্গ এবং এলাহি হমহশ্রত িা যহে এমন িয় থয, তা থেদক লবঙ্গ হকংবা এলাহির 

সুঘ্রাে িড়াদ , তািদল তা পান করার িারা েম ওয়াহজব িদব। হকতাবুল মাসাইল 

৩/১৬৯ 

* থকউ যহে একই মজহলদস শরীদরর একাহধক স্থাদনর থলাম মুোয় বা িাাঁদি 

তািদল একহি েমই যদেষ্ট িদব। তদব যহে হভন্ন হভন্ন মজহলদস শরীদরর হবহভন্ন 

অদঙ্গর থলাম মুোয় বা িাাঁদি তািদল প্রদতযক অদঙ্গর জনয একহি কদর েম 

ওয়াহজব িদব। মানাহসক পৃ.৩২৫ 

* ইিরাম অবস্থায় মহিলারা মাোর িুল আঙু্গদলর এক কর পহরমাে বা তার থিদয় 

থবহশ কািদল েম ওয়াহজব িদব। মানাহসক পৃ.৩২৭ 

* হনদজর থকাদনা কাজ িারা (দযমন: উযূ বা থোসল করার সময় হকংবা 

আাঁিড়াদনার সময়) যহে মাোর িুল পদড় যায় তািদল প্রদতযক হতনহি িুদলর জনয 

এক মুহষ্ট খােযশসয সেকাি করদব। গুনইয়াতুন নাহসক প.ৃ২৫৬-হকতাবুল মাসাইল 

৩/১৮৩ 

* একই মজহলদস িার িাত-পাদয়র নখ কািদল একহি েম ওয়াহজব িদব। 

একাহধক মজহলদস একাহধক অদঙ্গর নখ কািদল প্রদতযক অদঙ্গর জনয একহি কদর 

েম ওয়াহজব িদব। এক অদঙ্গর সবগুহল নখ না কািদল থয কয়হি আঙু্গদলর নখ 

কািদব প্রদতযকহির জনয একহি কদর সেকাি ওয়াহজব িদব। থযমন : থকউ যহে 

িার িাত-পা থেদক িারহি বা তার থিদয় থবহশ নখ কাদি তা িদল প্রহতহি নদখর 

জনয একহি সেকা ওয়াহজব িদব। এ থেদত্র এক ববিক ও হভন্ন হভন্ন ববিদকর 

মদধয থকাদনা পাে্কয থনই। মানাহসক পৃ.৩৩১ 

উদল্লখয, ইিরাম অবস্থায় থয-সব হনহষদ্ধ কাজ করদল েম ওয়াহজব িয় থস-সব 

কাজ যহে থকউ অসুস্থতা বা হবদশষ থকাদনা ওযদরর কারদে করদত বাধয িয় তা 

িদল, েম না হেদয় যহে িয়িা হফতরা থেয় হকংবা হতনিা থরাযা রাদখ তািদলও 

ওয়াহজব আোয় িদয় যাদব। মানাহসক পৃ.৩৩২  

* থকান মহিলা উমরাকারী যহে উমরার িার তাওয়াফ করার আদেই স্বামীর সাদে 

সিবাস কদর হকংবা িজ্জকারী যহে উকূদফ আরাফার আদেই স্বামীর সাদে সিবাস 

কদর তািদল উমরা এবং িজ্জ ফাদসে িদয় যাদব এবং একহি েম ওয়াহজব িদব। 

আর িজ্জকারীর জনয অনযানয িাজীদের মত িদের যাবতীয় কাজ আোয় করাও 

ওয়াহজব িদব। তািাড়া  উমরাকারী এবং িজ্জকারী উভয়দকই এই উমরা এবং 

িজ্জ কাযা করদত িদব। মানাহসক প.ৃ৩৩৭ 

* যহে থকউ উকূদফ আরাফার পদর িলক এবং তাওয়াদফ হযয়ারাদতর আদে 

সিবাস কদর তািদল বাোনাি ওয়াহজব িদব। মানাহসক পৃ.৩৪১ 
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* উকূদফ আরাফা এবং িলদকর পদর হকন্তু তাওয়াদফ হযয়ারাদতর আদে সিবাস 

করদল েম ওয়াহজব িদব। হকন্তু মুিাহক্কক আদলমেদের মদত এদেদত্রও বাোনাি 

ওয়াহজব িদব। মানাহসক পৃ.৩৪১ 

* ইিরাম অবস্থায় যহে সঙ্গম িাড়া থযৌদনাদত্তজনার সাদে সঙ্গমপূব্ অনযদকাদনা 

আিরে কদর, তািদল নাপাক পাহন থবর থিাক বা না থিাক েম ওয়াহজব িদব। 

মানাহসক পৃ.৩৪৩ 

* ইিরাম অবস্থায় থয সব বনয পশু-পাহখ হশকার করা হনদষধ তা হশকার করদল 

অে্াৎ থমদর থফলদল ঐ পশুর মূলয পহরমাে িাকা সেকাি করদত িদব। মানাহসক 

প.ৃ৩৬১ 

* দুই একহি উকুন মারদল বা অদনযর িারা মারাদল দুই এক মুহষ্ট খােযশসয 

সেকাি কদর হেদব। হতন বা তদতাহধক উকুন মারদল বা মারাদল একহি হফতরা 

পহরমাে সেকাি ওয়াহজব িদব। মুিহরম বযহি অদনযর উকুন থমদর হেদল তার 

উপর থকাদনা হকিু ওয়াহজব িদব না। মানাহসক পৃ.৩৭৮ 

* িারাদমর সীমানায় হনদজ হনদজ উৎপন্ন এমন তাজা ঘাস বা োি যা সাধারেত 

মানুষ থরাপে কদর না- কািদল, পুড়াদল বা উপড়াদল তার মূলয সেকাি করা 

ওয়াহজব। এদেদত্র মুিহরম এবং িালাল বযহির একই হুকুম। মানাহসক পৃ .৩৮২ 

হযয়ারাদত মেীনা 

থজদ্দা থেদক মেীনা সফর: থজদ্দা থেদক বাদস, থিাি োড়ীদত এবং হবমাদন কদর 

মেীনায় যাওয়া যায়। হবমাদনর ভাড়াও থতমন থবহশ না। যাদের প্রেদম মেীনা 

যাওয়ার ই া আর এিাই উত্তম তারা ইিরাম বাাঁধা িাড়া বাহড় থেদকই মেীনার 

উদদ্দদশয রওনা করদব। পদে থবহশ থবহশ দুরূে শরীফ পড়দত োকদব। রাোর ২/১ 

স্থাদন োড়ী োমদব, থসখাদন খানা-হপনা, থপশাব-পায়খানা ও উযূ -থোসদলর 

বযবস্থা আদি। থসখান থেদক হনদজর প্রদয়াজন পুরা করদত পারদব। হকিু থকনার 

প্রদয়াজন িদল হকনদত পারদব। অতিঃপর যখন মেীনা শিদরর অেূদর মেীনার বাস 

স্টযাে আসদব থসখাদন কােজপত্র থিক িদব। হবদশষকদর বাহড় ভাড়ার ডকুদমন্ট 

থেখা িদব। থিক সম্পন্ন িওয়ার পর মুআহল্লম অহফস থেদক হনহে্ষ্ট বাড়ীদত 

থপৌাঁিাদনার জনয একজন োইড থেয়া িদব। এখাদন থিহকং-এ কখদনা কখদনা থবশ 

থেরী িয়। কােজপত্র হিক োকদল তাড়াতাহড় িয়। থিহকং-এর সময় মুআহল্লম 

অহফদসর হভতদর থপশাব-পায়খানা, উযূ-থোসল, নামায ও নাোর বযবস্থা োদক। 

এখান থেদক জরুরত পুরা করদত পারদব। আর িদের সফদর যখনই থকাদনা বাস 

বা োড়ীদত উিদব গুরুত্বসি োড়ীর নাম্বার ডায়হরদত হলদখ রাখদব। তািদল বাস 

খুাঁদজ থপদত কষ্ট িদব না। োইড যাত্রীদেরদক হনহে্ষ্ট বাসায় থপৌাঁদি হেদয় আসদব। 
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আর বাদসর ড্রাইভার প্রদতযকদক একিা কাড ্ হেদব। এই কাড ্ যদের সদঙ্গ 

সংরেে করদব। মেীনা থেদক থফরার সময় ২৪ ঘণ্টা পূদব্ পাসদপাি্ খুাঁজদত এই 

কাড ্হনদয় মুআহল্লম অহফদস যাদব। থসখাদন তারা এই কাড ্থরদখ হেদয় অনয কাড্ 

হেদব। এই কাদড্র মাধযদম মক্কায় যাওয়ার বাস পাদব এবং িদের সফর থশদষ 

থজদ্দায় যাওয়ার জনয মুআহল্লদমর বাস পাদব। কাদফলা থিাি িদল একিু অদপো 

করদল বাদসর স্থাদন মাইদক্রাবাসও হনদত পারদব। এ থেদত্র পাদশর কাউন্টাদরর 

থলাকদের থেদক বা িজ্জ কযাদম্পর থলাকদের থেদক সিদযাহেতা থনওয়া থযদত 

পাদর। 

মেীনায় হিগুে বরকত: িযরত আনাস রা.বদলন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম মেীনার জনয এই বদল দু’আ কদরদিন, ‘ থি আল্লাি! মক্কায় তুহম থয 

বরকত োন কদরি মেীনায় তার হিগুে োন কর।’ বুখারী ১/২৫৩ 

মেীনায় থেে ও োজ্জাল প্রদবশ করদত পারদবনা: িযরত আবূ হুরাইরা রা. বদলন, 

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদলদিন, ‘মেীনার প্রদবশ পেসমূদি 

থফদরশতােে পািারায় রদয়দিন, তাই থেে (সংক্রামক মিামাহর) ও োজ্জাল 

মেীনায় প্রদবশ করদত পারদব না।’ বুখারী ১/২৫২ 

মেীনায় মতৃযুর ফযীলত: িযরত আব্দুল্লাি ইবদন উমর রা. বদলন নবীজী সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদলদিন,‘ থয বযহির মেীনায় মৃতুয বরে করা সম্ভব িয় থস 

থযন থসখাদনই মৃতুয বরে কদর, (অে্াৎ মেীনায় বসবাস কদর যাদত থসখাদনই 

তার মৃতুয িয়) থকননা থয মেীনায় মৃতুয বরে করদব তার (ঈমাদনর) হবষদয় আহম 

সােয হেব। (ইবদন মাজাি িা. নং ৩১১২) 

যারা িজ্জ করদত যায় তাদের জনয মেীনা হযয়ারাদত যাওয়া উহিত। অদনদকর 

মদত, যাদের সামে্য আদি তাদের জনয মেীনায় রওযা মুবারক হযয়ারাত করদত 

যাওয়া ওয়াহজব। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রহত থপ্রম-মিব্বত, 

ভহি-শ্রদ্ধা োকা ঈমাদনর অহবদ েয অংশ। যার অন্তদর নবীজী সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রহত থপ্রম-মিব্বত রদয়দি থস সুদযাে থপদলই নবীজী 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হযয়ারাদত যাদব এিাই স্বাভাহবক। থযমন 

আদশক সুদযাে থপদলই মাশুদকর কাদি িুদি যায়। অদনক িােীস িারা প্রমাহেত 

থয, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবদর হবদশষ িায়াদত রদয়দিন। হতহন 

তাাঁর কবদরর কাদি হেদয় যারা দুরূে-সালাম থপশ কদর তাদের দুরূে সালাম 

শুনদত পান এবং তার জাওয়াবও প্রোন কদরন। আর েূর থেদক যারা দুরূে-

সালাম থপশ কদর তাদের দুরূে-সালাম থফদরশতােে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম এর কাদি থপৌাঁদি থেন। 
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মেীনার উদদ্দদশয সফদরর প্রস্তুহত: 

* থোসল কদর সুন্নতী থলবাস পহরধান করদব। 

* নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাত অনুযায়ী জীবন েড়ার েৃঢ় 

প্রহতজ্ঞা করদব। 

* হনদজর স্বামী োহড় না থরদখ োকদল এখন থেদক োহড় রাখার জনয তাদক বতরী 

করদব। প্রদতযদকর হিন্তা করা উহিত, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যহে 

জীহবত অবস্থায় োহড় িাড়া আমার স্বামীদক থেখদতন, তািদল আমার স্বামীর হেদক 

থকান েৃহষ্টদত তাকাদতন? হতহন হক োহড় িাড়া আমার স্বামীদক থেদখ থমাদিও খুহশ 

িদত পারদতন। আর আমার স্বামীও হক তাাঁর অসন্তুহষ্টর কাজ করদত সািস থপদতন 

? 

* থবহশ থবহশ দুরূে শরীফ পড়দত োকদব। মেীনা সফদর দুরূে শরীফই একমাত্র 

ওযীফা। মেীনার যত হনকিবত্ী িদত োকদব দুরূে পাদির পহরমাে তত বাহড়দয় 

হেদব। 

* দুই রাকা’আত নামায পদড় আল্লাির কাদি দু’আ করদব, থি আল্লাি! আমার 

জনয মেীনায় প্রদবশ বরকতপূে্ করুন, আমাদক সবধরদনর থব-আেবী থেদক 

থিফাযত করুন, আমাদক নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পূে্াঙ্গ 

ফদয়জ ও বারাকাত োন করুন। এরপর মেীনার সফর শুরু করুন। 

মেীনায় উপহস্থত িওয়ার পর করেীয়: প্রেদম মেীনার বাসায় হেদয় মাল-সামান 

গুহিদয় থরদখ থোসল করদব এবং নতুন হকংবা পহরষ্কার থপাশাক পহরধান করদব। 

খাওয়ার প্রদয়াজন িদল থখদয় হনদব। 

মসহজদে নববীর ফযীলত: সিীি বুখারী ও সিীি মুসহলম এর বে্না অনুযায়ী 

মসহজদে নববীদত এক রাকা’আত নামায পড়া মসহজদে িারাম বযতীত অনয 

মসহজদে এক িাজার রাকা’আত নামায পড়ার থিদয় উত্তম। সিীি বুখারী িা. নং 

১১৯০, সিীি মুসহলম িা.নং ১২৯৪ 

* সুনাদন ইবদন মাজাি-এর এক িােীদস আদি, মসহজদে নববীদত এক 

রাকাআদত পঞ্চাশ িাজার রাকাআদতর সাওয়াব পাওয়া যায়। সনুাদন ইবদন মাজাি 

িা.নং ১৪১৩ 

মহিলাদের মসহজদে নববীদত নামায পড়ার উদদ্দদশয যাওয়ার েরকার নাই। 

মহিলারা ঘদর নামায পড়দল আল্লাি তা‘আলা উি থনকী তার আমল নামায় হলদখ 

হেদবন। 

 

../esho_taqwa/Done/www.darsemansoor.com
https://itunes.apple.com/us/app/islami-jindegi/id1271205014
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.islami_jindegi


63 
 

www.darsemansoor.com                www.islamijindegi.com 

হরয়াযলু জান্নাদত নামাযিঃ মহিলারা হরয়াযুল জান্নাদত নামায পড়ার উদদ্দদশয থযদত 

পারদব। তাদের জনয হনহে্ষ্ট সময় রদয়দি তাই ঐ সময়হি কখন তা থজদন ঐ 

উদদ্দদশয রওনা িদব। 

হরয়াযলু জান্নাত: আবূ হুরাইরা রা. বদলন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 

বদলদিন,আমার ঘর ও থমম্বাদরর মধযবত্ী স্থান জান্নাদতর বাোনসমূদির মধয 

থেদক একহি বাোন, আর আমার থমম্বার আমার িাউয (কাউসার) এর উপর। 

বুখারী িা.নং ১১৯৬ 

অহভজ্ঞতািঃ মসহজদে নববীর বত্মান থমম্বদরর পূব্পাশ্ব্ থেদক নবীজী সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রওযার থেয়াল বা জাহল পয্ন্ত স্থানদক হরয়াযুল জান্নাত 

বদল। মসহজদে নববীদত লাল রদির কাদপ্ি হবিাদনা আদি। আর হরয়াযুল 

জান্নাদত িাই ও সাো রি হমহশ্রত কাদপ্ি হবিাদনা আদি। ঐ কাদপ্ি থেদখই 

হরয়াযুল জান্নাত শনাি করদত পারদব। এই স্থাদন সবসময় হভড় োদক। তবুও 

সুদযাে মদতা ওখাদন প্রদবশ কদর কমপদে দুই রাকা’আত নামায পড়ার থিষ্টা 

করদব। 

মসহজদে নববীদত প্রদবশ: মসহজদে নববীদত প্রদবদশর সময় খুব গুরুদত্বর সাদে 

মসহজদে প্রদবদশর সুন্নাতগুহল আোয় করদব। থখয়াল রাখদব সুন্নাতওয়ালার 

েরবাদর এদস থযন থকাদনা কাজ সুন্নাদতর পহরপন্থী না িয়। মসহজদে প্রদবদশর পর 

সম্ভব িদল এবং মাকরূি ওয়াি না িদল হরয়াযুল জান্নাদত দুই রাকা’আত 

তাহিয়যাতুল মসহজে পড়দব। ফরয নামাদযর সময় িদয় োকদল আদে ফরয পদড় 

থনদব।  

রওযাদয় আতিাদর সালাম থপশ: সাধারেত মহিলাদেরদক রওযার সামদন থযদত 

থেয়া িয় না। তাই তাহিয়যাতুল মসহজে থশদষ দুর থেদকই উভয় জািাদনর 

সরোর, রিমাতুল হলল আলামীন, থপয়ারা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 

এর েরবাদর সালাম থপশ করদব। মদন রাখদব, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম এর জাওয়াব থপদত িদল এবং তাাঁর শাফায়াত লাদভ ধনয িদত িদল, 

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাত অনুযায়ী জীবনযাপন করা 

জরুরী। যারা এখনও সুন্নাত থমাতাদবক জীবন যাপন শুরু কদরহন তারা রওযায় 

উপহস্থত িওয়ার আদেই তাওবা ইহেেফার কদর ভহবষযদত সুন্নাত থমাতাদবক 

জীবনযাপন করার েৃঢ় প্রহতজ্ঞা কদর থনদব। 

এসময় যত থবহশ সম্ভব দুরূে শরীদফর িাহেয়া নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম এর েরবাদর থপশ করদব। মদন করদব থযন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লামদক থেখদি, আর হতহনও তাদক থেখদিন। অবনত েৃহষ্টদত হৃেদয়র 
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সবিুকু ভহি, ভাদলাবাসা ও শ্রদ্ধাসি থপয়ারা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম এর েরবাদর সালাম থপশ করদব। 

এভাদব সালাম থপশ করদব:  السالم عليك ايها النىب ورحمة الله وبركاته 
 السالم عليك يارسول الله
 السالم عليك يا حبيب الله
 السالم عليك يا خرياخللق

 السالم عليك يا سيد املرسلني
 السالم عليك يا شفيع املذنبني

এই স্থাদন খুব হভড় োকায় সালাম থপশ করার জনয িয়দতা থবহশ সময় পাদব না। 

তাই তাড়াহুড়া না কদর ধীদর ধীদর থয কয়িা শব্দ বলদত পাদর তাই বলদব। শুধু 

‘আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাি’ এতিুকু বলদলই সালাম আোয় িদয় 

যাদব। 

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামদক সালাম থপদশর পর উম্মদতর সব্দশ্রষ্ঠ 

বযহিত্ব, ইসলাদমর প্রেম খলীফা িযরত আবূবকর হসদ্দীক রা. থক এভাদব 

সালাম থপশ করদব- 

 السالم عليك يا خليفة رسول الله جزاك الله عنا خري اجلزاء
‘আসসালামু আলাইকা ইয়া খলীফাতা রাসূহলল্লাি জাযাকাল্লাহু আন্না খায়রাল 

জাযা’ 

ইসলাদমর হিতীয় খলীফা িযরত উমর ফারূক রা.দক এভাদব সালাম থপশ 

করদব- سالم عليك يا امري املؤمنني جزاك الله عنا خرياجلزاءال  

‘আসসালামু আলাইকা ইয়া আমীরাল মুহমনীন জাযাকাল্লাহু আন্না খায়রাল জাযা ’ 

অদনযর পে থেদক সালাম থপৌাঁিাদনা: থকউ যহে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম থক সালাম থপৌাঁিাদত বদল, তািদল তার নাম হনদয় সালাম থপৌাঁিাদব। 

অে্াৎ এভাদব বলদব, ইয়া রাসূলাল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাদক 

অমকু সালাম হেদয়দি। 

রওযার সামদন ঈমাদনর সােযিঃ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সমদন 

োাঁহড়দয় হনদজর ঈমাদনর সােয থেওয়া উহিত। তাই কাহলমাদয় শািাোত পড়দব। 

তখন কাহলমাদয় শািাোত এভাদব পড়দত পাদর- 

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
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মেীনায় অবস্থাদনর হেনসমদূি করেীয়িঃ  

ক. মহিলাদের জনয বাসায় নামায পড়াই ভাদলা। তদব হরয়াযুল জান্নাদত নামাদযর 

উদদ্দদশয থেদল ঐ সময় থকাদনা নামাদযর ওয়াি িদয় থেদল মসহজদে নববীদত 

মহিলাদের জনয হনধ্াহরত স্থাদন নামায পড়দব। 

খ. মেীনায় োকাকালীন পারদল এক খতম কুরআন পড়দব। 

ে. মেীনার হমসকীনদেরদক থবহশ থবহশ োন-সেকা করদব। 

ঘ. মেীনায় থকউ খারাপ আিরে করদলও তার সাদে উত্তম আিরে করদব। 

থকাদনা রকম হবতদক্ জড়াদব না। 

ি. মেীনার অহধবাসীদের সাদে খুব অন্তরঙ্গ ও মুিাব্বতপূে্ আিরে করদব। 

ি. মেীনায় অবস্থাদনর হেনগুদলাদত প্রহতহেন িাজার িাজার বার দুরূে শরীফ 

পড়দব। 

ি. গুনাি থেদক ও সুন্নাদতর থখলাফ থকাদনা কাজ করা থেদক সমূ্পে্ হবরত 

োকদব। 

জ. থকাদনা হকিু থকনাকািার প্রদয়াজন িদল বযবসায়ীদক সিদযাহেতা করার হনয়দত 

হকনদব। 

 

মেীনার হকি ুস্থান হযয়ারাত করা মুোিাব: 

ক. মেীনার কবরস্থান ‘বাকীউল েরকে’: এখাদন েশ িাজাদরর থবহশ সািাবা 

থকরাম রা. থক োফন করা িদয়দি। এখাদন োফনকৃত কদয়কজন উদল্লখদযােয 

সািাবা থকরাদমর নাম উদল্লখ করা িদলা: ১. িযরত উসমান রা. ২. িযরত 

খােীজা ও মাইমূনা রা. বযতীত নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনয সকল 

স্ত্রী ৩. িযরত ফাদতমা রা. ৪. িযরত ইবরািীম রা. (নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম এর থিদল) ৫. রুকাইয়যা রা. ( নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 

এর থমদয়) ৬. িযরত আব্দুল্লাি ইবদন মাসঊে রা. ৭. িযরত আব্দুর রিমান 

ইবদন আউফ রা. ৮. িযরত সা‘ে ইবদন আবী ওক্কাস রা. ৯. িযরত আব্বাস রা. 

(নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর িািা) ১০. িযরত িাসান ইবদন আলী 

রা. ১১. ইমাম মাদলক রাি.. এিাড়াও আল্লাির আদরা অদনক হপ্রয় বান্দা এখাদন 

শাহয়ত আদিন। মআুহলমলু হুজ্জাজ পৃ.৩২৬ 

খ. শুিাোদয় অহুদের কবর ও অহুে পািাড়িঃ মেীনা থেদক উত্তর হেদক প্রায় হতন 

মাইল েূদর অহুে পািাড় অবহস্থত। এই পািাড় সম্পদক্ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম বদলদিন, ‘অহুে এমন একহি পািাড় যা আমাদক ভাদলাবাদস এবং 

আহমও তাদক ভাদলাবাহস’ । তৃতীয় হিজরীদত এই পািাদড়র পােদেদশ মক্কার 
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মুশহরকদের সাদে অহুে যুদ্ধ সংেহিত িয়। এই যুদদ্ধ ৭০ জন সািাবা থকরাম রা. 

শািাোত বরে কদরন। হবদশষ কদর িযরত িামযা রা. থক এই যুদদ্ধ অতযন্ত 

হনম্মভাদব শিীে করা িয়। অহুদের শিীেেদের কুরবানীর কারদেই আজ  আমরা 

ইসলাম থপদয়হি, ঈমানোর িদত থপদরহি। তাই তাাঁদের প্রহত আমাদের সীমািীন 

ভাদলাবাসা ও কৃতজ্ঞতা থপাষে কারা উহিত। তারা থযমন িীদনর জনয জান 

কুরবান কদর হেদয়দিন, আমাদেরও তাাঁদের মদতা িীদনর জনয তযাে ও কুরবানী 

করা েরকার।  

ে. মসহজদে কবুািঃ মেীনা থেদক েহেে-পহিম হেদক প্রায় দুই মাইল েূদর 

মসহজদে কুবা অবহস্থত। এিাই পৃহেবীর বুদক মুসলমানদের প্রহতহষ্ঠত সব্প্রেম 

মসহজে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিযরদতর সময় মেীনায় 

প্রদবদশর পূদব্ এই এলাকায় হকিুহেন অবস্থান কদরহিদলন। তখন হতহন সািাবা 

থকরাম রা. থক হনদয় এই মসহজে হনম্াে কদরদিন। মসহজদে িারাম, মসহজদে 

নববী ও মসহজদে আকসার পর এই মসহজদের ফযীলত সব থিদয় থবহশ। 

ঘ. মসহজদে হকবলাতাইনিঃ মেীনায় আসার পরও হকিু হেন মসহজদে আকসা 

থকবলা হিল। হকন্তু নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কামনা করহিদলন থযন 

কাবা শরীফদক থকবলা বানাদনা িয়। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 

আকাঙ্ক্ষার থপ্রহেদত আল্লাি তা’আলা বাইতুল্লািদক মুসহলম উম্মাির থকবলা 

থঘাষো করদলন। এই থকবলা পহরবত্দনর ঘিনা এই মসহজদে ঘদিহিল। এ 

কারদে এই মসহজদে দুইহি থমিরাব, একহি বাইতুল্লাির হেদক আদরকহি মসহজদে 

আকসার হেদক। এিাড়াও মেীনায় হযয়ারাতদযােয আদরা অদনক মসহজে ও 

ঐহতিাহসক স্থাপনা রদয়দি। থকাদনা অহভজ্ঞ থলাদকর মাধযদম থজদন হনদয় থস সব 

স্থাদন হেদয় বরকত িাহসল করদত পাদর। হকন্তু সব সময় থখয়াল রাখদত িদব 

ঘুরদত হেদয় থযন মসহজদে নববীর জামা’আত িুদি না যায়। 

থেদশ থফরার আেবিঃ থেদশ থফরার আদে দুই রাকা’আত নামায পড়দব। নামায 

থশদষ িীন ও দুহনয়ার প্রদয়াজন পূরদের জনয, িজ্জ ও হযয়ারাত কবূদলর জনয, 

বার বার বাইতুল্লাি ও রওযা মুবারদকর হযয়ারাত নসীব িওয়ার জনয এবং সিীি 

সাদলম বাহড় থফরার জনয খুব হেল লাহেদয় মুনাজাত করদব। আদশক মা‘শুক 

থেদক হবহ ন্ন িওয়ার সময় অন্তদরর অবস্থা থযমন িয় হনদজর অন্তদরর অবস্থা 

থতমন করার থিষ্টা করদব। থেদশ থপৌাঁদি হনজ এলাকায় প্রদবদশর পর এই দু’আহি 

পড়দব- حامدون لربنا عابدون تائبون ائبون  । যারা ইদেকবাল করদত বা থেখা 

করদত আসদব, বাসায় প্রদবদশর আদেই তাদের জনয মােহফরাদতর  দু’আ করদব।  

িজ্জ কবলূ িওয়ার আলামতিঃ যহে িদের পর ভাদলা কাদজর আগ্রি ও থিষ্টা বৃহদ্ধ 

পায়। িদের আদের জীবন ও পদরর জীবদনর মদধয বযাপক পাে্কয পহরলহেত 
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িয়। িীনোরীর অবস্থা আদের তুলনায় অদনক ভাদলা িদয় যায়। দুহনয়ার প্রহত 

আসহি কদম যায়। তািদল আশা করা যায় থয, আল্লাি তা’আলা িজ্জ কবূল 

কদরদিন। কারে এগুদলা িজ্জ কবূল িওয়ার আলামত। আল্লাি তা’আলা আমাদের 

সবাইদক িদে মাবরূর নসীব করুন। আমীন। 

এক নজদর িদের এক সিাি 

তাহরখ ফরয ওয়াহজব সনু্নাত মেুািাব ও অনযানয 

৭ 

হজলিজ্জ 

িদের ইিরাম 

বাাঁধা 

ঘ) নফল তাওয়াফ 

কদর িদের সা’ঈ 

কদর থনয়া যায়। 

উদল্লখয,ওয়াদফর 

প্রেম হতন িক্কদর 

রমল করা সুন্নত। 

খ) ১. ইিরাম 

বাাঁধার পদূব্ 

িাযামাত বানান। 

২. স্ত্রী সাদে 

োকদল প্রদয়াজন 

থসদর থনওয়া। 

ক) ১. িার পাাঁি 

হেদনর জনয জরুরী 

সামান হনদয় িাত 

বযাে প্রস্তুত করা। 

২.বড় বযাে বাসায় 

থরদখ যাওয়া 

৮ 

হজলিজ্জ 

 

থনই 

 

থনই 

ক) ১. হমনা 

ময়োদন অবস্থান 

করা । 

২. থবহশ থবহশ 

তালহবয়া পড়া। 

খ) ১. পাাঁি ওয়াি 

নামায জামাদতর 

সাদে আোয় করা। 

২. থবহশ থবহশ 

হতলাওয়াত ও 

হযহকর করা। 

৯ 

হজলিজ্জ 

খ) আউয়াল 

ওয়াদি যুির 

আোয় কদর 

আরাফায় 

হখমার মদধয 

উকূফ করা। 

ঘ) ১. সযূ্াে পযন্্ত 

আরাফার ময়োদন 

অবস্থান কদর, 

মােরীব না পদড় 

তালহবয়া পড়দত 

পড়দত মুযোহলফায় 

রওনা িওয়া। 

২. মযুোহলফায় 

থপৌদি ইশার ওয়াি 

িদল মােহরব ও 

ইশা একদত্র পড়া। 

উদল্লখয, 

মযুোহলফায় রাত্রী 

যাপন করা এবং 

থসখান থেদক ৭০হি 

থিাি কংকর সংগ্রি 

করা সুন্নত। 

ক) ১. 

সদুয্ােদয়র পর 

হমনা থেদক 

আরাফায় রওনা 

িওয়া। 

২. যুিদরর 

নামাদজর পূদব্ 

থোসল কদর 

থনয়া। 

ে) ১. থবলা ডুবা 

পয্ন্ত দু’আ েরূুে ও 

কুরআন 

হতলাওয়াদত মশগুল 

োকা। 

২. হকবলামখুী িদয় 

োাঁহড়দয় উকূফ করা। 

১০ 

হজলিজ্জ 

ি) ফরয 

তাওয়াফ করা। 

খ) ১. আউয়াল 

ওয়াদি ফজর 

ে) ১. 

সদূয্ােদয়র 

ক) ১. সবুদি 

সাদেদকর পদর 
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উদল্লখয, ৭ই 

হজলিজ্জ সা’ঈ 

না কদর োকদল 

এ তাওয়াদফর 

পদর সা’ঈ 

করা। 

পদড়  সযূ্ উিার 
আে পয্ন্ত উকূদফ 

মযুোহলফা করা 

অে্াৎ অবস্থান করা। 

ঘ) ১. হেদন শুধু বড় 

শয়তানদক ৭হি 

কংকর থমদর দ্রুত 

িদল আসা। 

২. ১০,১১,১২ 

তাহরদখর মদধয 

হনদজরা কুরবানী 

করা, বযাংকদর 

মাধযদম না করা। 

৩. মাো মেুাদনা। 

উদল্লখয: এই 

কাজগুহল 

ধারাবাহিকভাদব 

করা। 

সামানয পূদব্ 

মযুোহলফা থেদক 

হমনার উদদ্দদশয 

রওনা িওয়া। 

ি) ১. রাদত্র 

হমনায় অবস্থান 

করা। 

 

 

  

থোসল করা । 

২. থবহশ-থবহশ 

তালাহবয়া, হযহকর, 

ে‘ূআ ও হতলাওয়াত 

করদত োকা। 

১১ 

হজলিজ্জ 

খ) ফরয 

তাওয়াফ না 

কদর োকদল 

কদর থনওয়া 

ক) ১. বাে যিুর 

সযূ্াদের আদে 

আদে পয্ায়ক্রদম 

থিাি, মািারী ও 

বড় শয়তানদক 

সাতহি কদর কংকর 

মারা। 

ে) ১. রাদত্র 

হমনায় অবস্থান 

করা। 

১. ১১, ১২ ও ১৩ 

তাহরদখ থিাি  

শয়তানদক পাের 

মারার পর সামদন 

অগ্রসর িদয় হকবলা 

মখুী িদয় তাসবীি 

তািলীল ও দু’আ 

করা। 

মািারী শয়তানদক 

পাের মারার পর 

অনরুূপ ভাদব দু’আ 

করা। তদব বড় 

শয়তানদক পাের 

থমদর থসখাদন 

োাঁহড়দয় দু’আ করদব 

না বরং দ্রুত থসখান 

থেদক িদল আসদব। 

২. প্রদতযক কংকর 

হনদেদপর সময় 

‘হবসহমল্লাহি আল্লাহু 

আকবার’ পড়া। 

১২ 

হজলিজ্জ 

খ) ফরয 

তাওয়াফ না 

কদর োকদল 

আজ সূয্াদের 

পদূব্ই তাওয়াফ 

কদর থনওয়া 

জরুরী। 

ক) ১.বাে যিুর 

সযূ্াদের আদে 

আদে পয্ায়ক্রদম 

থিাি, মািারী ও 

বড় শয়তানদক 

সাতহি কদর কংকর 

মারা। 

ে) ১.রাদত্র 

 হমনায় অবস্থান 
করা। 

১৩ 

হজলিজ্জ 

  

  

     থনই 

 ক) ১. বাে যিুর 
পয্ায়ক্রদম থিাি, 

মািারী ও বড় 

শয়তানদক সাতহি 

কদর কংকর থমদর 

মক্কায় হফদর আসা। 

(উদল্লখয: ১৩ 

খ) ১.প্রদতযক 

হেন কংকর 

মারার সময় 

ধারাবাহিকতা 

(অো্ৎ থিাি, 

মািারী ও বড় ) 
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হজলিাজ্জ সুবদি 

সাহেদকর পর যারা 

হমনায় োকদব 

তাদের জনয ১৩ 

হজলিাজ্জ 

শয়তানগুদলাদক 

পাের মারা 

ওয়াজীব) 

ে) ১. মক্কা শরীফ 

থেদক হবোয় 

থনওয়ার পূদব্ 

হবোয়ী তাওয়াফ 

করা। 

হিক রাখা। 

  

হব:দ্র: প্রহতহেদনর আমদলর মদধয ক,খ,ে,ঘ,ি,ি অনযুায়ী হসহরয়াল রো করদত িদব। 

িহব নং-১ 

 

িহব-১ 

১. বাদব আবু্দল আযীয 

২. বাদব ফািাে 

৩. বাদব উমরা 

৪. বাদব ফাতাি 

৫. বােশাি  আবু্দল্লাি কতৃ্ক হনম্াোধীন সম্প্রসারে অঞ্চল 

৬. কা‘বা শরীফ 

৭. সাফা 

৮. মারওয়া 

িহব – ১ (বাইতলু্লাির অংশ) 

১. িাজদর আসওয়াে ( কা‘বার পূব্ থকাো ) 
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২. অনপু্রদবশ েরজা ( কা‘বা এর উত্তর-পবূ্ প্রািীর ) 

৩. হম-যাব-ই-রিমত ( িাদের পাহন পড়ার পয়নালা ) 

৪. োিার ( বৃহষ্টর পাহন হনষ্কাশদনর জনয নালা ) 

৫. িাতীম অধ্বতৃ্তাকার ( কা‘বা এর উত্তর - পহিম প্রািীর ) 

৬. মলুতাযাম, িাজদর আসওয়াে এবং প্রদবদশর েরজা মদধয প্রািীর অংশ 

৭. ইব্রািীম (আ:) এর পাদয়র িাপ থযিা গ্লাস এবং থমিাল িারা থঘরাও করা আদি। 

৮. িাজদর আসওয়াে এর হকনারা ( পূব্ ) 

৯. ইয়ামানীর থকাে ( েহেে পহিম ), এই থকাদে একহি বৃিৎ উল্লম্ব পাের ( তীেয্াত্রীদের 

ঐহতিযেতভাদব) স্থাপন করা আদি। 

১০. হসহরয়ার থকাে ( উত্তর পহিম ) 

১১. ইরাদকর থকাে ( উত্তর - েহেে ), এই  থকাদের হভতদর, পো্র হপিদন, বাদব তাওবাি 

আদি। পহিদম রদয়দি “রুকন-আল-সামী” (পবূ্-ভূমধয সােরীয় থকাে) এবং েহেদে “রুকন-

আল-সামী”। 

১২. হকসওয়া, কাদলা থরশম এবং স্বদে্র কাপদড়র হেলাফ। 

১৩.  প্রহতবার তওয়াফ (প্রেেীে) এর শুরু এবং থশষ এই মাদবল্ বতরী এর িারা হিহ্ন স্থান। 

১৪.েযাহব্রদয়ল স্থান। জামরা  

 

১.উপর থেদক থতালা িহব 

 

২.িাদত আকা িহব  
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৩. পাশ থেদক থতালা িহব 

 

সংহেি মযাপ: 
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মিুাম্মাে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রওজা: 
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