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িকতােবর েকান �কার অস�তী বা ভেুলর কারেণ হযরতওয়ালা মুফতী মনসূরুল হক সােহব 

দা.বা. দায়ী নন। এর সকল দায়-দািয়� আমরা যারা সং�হ কেরিছ তােদর। সুতরাং আপনােদর 

নজের েকান �কার ভুল ধরা পড়েল আমােদরেক জািনেয় উপকার করার অনুেরাধ রইেলা।    

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


3 
 

www.darsemansoor.com                www.islamijindegi.com 

সূচীপ� 

�াথিমক আেলাচনা �সে� 

হ� কােক বেল? এবং হা� এর বয্াপাের সংিক্ষ� আেলাচনা করেল উপকার হেতা। 

হে�র িনয়ত েকমন হওয়া উিচৎ? 

একজন মিহলার জনয্ হে�র সফের �েয়াজনীয় সাম�ী কী? 

হ� ও উমরার ফাযােয়ল স�েকর্ জানােল উপকার হেতা। 

শুেনিছ েয বয্ি� সামথর্য্ থাকা সে�ও হ� না করেব তার বয্াপাের আ�াহর রসূেলর ধমক এেসেছ। আসেল 

হাদীসগুেলা কী? 

মিহলােদর হ� ফরয হওয়ার িক িক শতর্ রেয়েছ? 

মাহরাম কারা? 

মাহরাম এর িক েকান বয়েসর িবষয় আেছ? 

মাহরাম না থাকেল িক করণীয়? 

যিদ েকােনা মিহলা �ামী বা মাহরাম ছাড়াই ফরয হ� আদায় কের েফেল তাহেল িক তার হা� আদায় হেব? 

যিদ েকােনা মিহলার �ামী বা মাহরাম েসৗিদআরব থােক, তাহেল তােক িনেয় িকভােব হা� করেব? 

যিদ েকােনা মিহলা ই�ত অব�ায় থােক তার জনয্ ই�ত েশষ হওয়ার আেগ হে�র সফের েবর হওয়া িক 

জািয়য? 

হা� কবলু হওয়ার শতর্ নািক হালাল টাকা? যিদ আমার কােছ তা না থােক তাহেল িকভােব হ� করেবা? 

নাবােলগা েমেয়র হে�র িক হুকুম? 

হুজুর আমার উপর হ� ফরজ হেয়িছল িক� তখন হ� কিরিন। এখন আমার সামথর্য্ নাই। তাহেল আমার 

উপর এখন হ� করা িক ফরজ থাকেব? 

অেনেকর কােছ “মীকাত” শ�িট শুনেত পাই। আসেল িমকাত িক? এর সােথ হে�র িক স�কর্? 

বাংলােদশীেদর মীকাত েকানিট? 

‘হারাম’ এবং ‘িহল’ এর বয্াপাের িব�ািরত জানেত আ�িহ 

মসিজেদ হারাম সংি�� েয সকল আদব এবং সু�ত বা মাসাইল আেছ তা জানােল উপকার হেতাদ 

আিম হ� করেত িগেয় িক মসুািফর িহেসেব থাকেবা? তখন নামায িকভােব পড়েবা? িব�ািরত বলেল ভােলা 

হেতা। 

িবিভ� �কার হে�র সংিক্ষ� ধারনা �সে� 

হ� কত�কার িক িক? সংিক্ষ�ভােব িকছু বলেল খিুশ হতাম। 

তামাৎুত হ� করেত চাইেল েকান সূরেত বাংলােদশ েথেক েসৗিদ যাওয়া উিচৎ? আেগ ম�ায় না আেগ মদীনায়? 

আমােদর েদেশর অিধকাংশ েলাক েকান হ� কের থােক? 

হে� তামাৎুত করেত চাইেল �থেম িক করেব? 

উমরার আেলাচনা �সে� 

উমরা করার জনয্ আলাদা েকান হুকুম আেছ িক? 

উমরা করার জনয্ েকান িনিদর্� সময় আেছ িক? বা েকান উৎতম সময়? 

উমরার ফরয ওয়ািজব কয়িট ও িক িক? 

উমরার কােজর ধারাবািহকতা জানােল উপকৃত হেবা? 

https://itunes.apple.com/us/app/islami-jindegi/id1271205014
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উমরা েশেষ ম�ায় থাকা অব�ায় িক করণীয়? বড় হ� শুরুর আেগ িক িক আমল করা উিচত? 

উমরা েশেষ ম�ায় থাকা অব�ায়, হে�র আেগ েয সময় থােক তখন, েবিশ েবিশ উমরা করা উৎতম না েবিশ 

েবিশ নফল তাওয়াফ করা উৎতম? 

উমরা েশেষ ম�ায় থাকা অব�ায়, হে�র আেগ েয সময় থােক তখন, েকউ যিদ উমরা করেত চায় তাহেল 

িকভােব করেব? 

ইহরােমর আেলাচনা �সে� 

একজন মিহলা ইহরােমর জনয্ িকভােব ��িত িনেব? 

উমরার জনয্ ইহরাম বাধঁেত চাইেল বাংলােদশীেদর উপযু� যায়গা েকানটা? 

ইহরাম বাধঁার প�িত িক? 

উমরার ইহরােমর িনয়ত জানােল খিুশ হতাম? 

উমরার ইহরােমর িনয়ত িক আরবীেত বলা জরুরী? 

মিহলারা তালিবয়া িকভােব পড়েব? সহী তরীকা িক? 

নাবােলগা েমেয়র বা েবাবার ইহরাম িকভােব বাধঁেব? 

যিদ েকউ ইহরাম বাধঁার আেগই েবহুস হেয় যায়, িমকাত পার হওয়ার আেগ হুস আসার স�াবনা নাই, তাহেল 

তার ইহরাম িকভােব বাধঁেব? 

েজ�ায় েপৗঁছােত ১০-১৫ িমিনট বাকী, এ সময় ইহরাম বাধঁার েকান সুেযাগ আেছ িক? 

ইহরাম বাধঁার পর িক কাজ 

ইহরাম বাধঁার পর িনিষ� কাজগুেলা িক িক? 

ইহরাম অব�ায় কাথঁা, ক�ল িদেয় মাথা ও মখু ডাকা যােব? 

ইহরাম অব�ায় িনেজর গােয়র কাপড় ময়লা বা নাপাক না হেলও পিরবতর্ন করা যােব? 

ইহরাম অব�ায় িক েগাসল করা যােব? 

ইহরাম অব�ায় েয সম� ফেল সুগ� আেছ তা িক খাওয়া যােব? 

ইহরাম অব�ায় েকান ওজেরর কারেণ িলপেজল, ভয্াসিলন বয্বহার করা িক যােব? 

ইহরাম অব�ায় েসলাইযু� েব�, বয্াগ বয্বহার করা িক যােব? 

ইহরাম অব�ায় মরুিগ বা মাছ েকেট খাওয়া িক যােব? 

ইহরাম অব�ায় মশা-মািছ, সাপ-িব�,ু িপঁপড়া ইতয্ািদ িক মারা যােব? 

ইহরাম অব�ায় দাতঁ উঠােনা বা েফাড়ঁা গালা বা েভে� যাওয়া নখ কাটা িক যােব? 

ইহরাম অব�ায় চশমা, ঘিড়, আংিট, মাফলার বয্বহার করেত পারেবা? 

ইহরাম অব�ায় মিহলারা পােয়র জুতা, হাত ও পােয়র েমাজা বা জাি�য়া-েপি� পরেত পারেব? 

হােয়য েনফাস অব�ায় িক ইহরাম বাধঁেত পারেব? 

ইহরাম অব�ায় মিহলারা িক �ণর্ অলংকার পরেত পারেব? 

মিহলারা ইহরাম েবেঁধ চুেলর যৎন িকভােব িনেব? 

মিহলারা িক ইহরাম েবেঁধ কােলা েবারকা পড়েব না সাদা েবারকা? 

মিহলারা িক ইহরাম েবেঁধ েমেহিদ, িলপি�ক বয্বহার করেত পারেব? 

ম�ায় অব�ানকােল মিহলারা হে�র ইহরাম েকাথায় বাধঁেব? 

ইহরাম বাধঁার পর হে� েযেত না পরেল িক করণীয়? 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.islami_jindegi
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ইহরাম অব�ায় মতৃযু্ হেল িক করণীয়? 

হে�র ইহরােমর িনয়ত িক? 

মিহলােদর জনয্ হে�র ইহরাম েকাথায় বাধঁা ভােলা? 

হে�র ইহরাম বাধঁার পর কতিদন তালিবয়া পড়েত পারেবা? 

ইহরাম অব�ায় মলুতাজােমর সােথ স�ৃ� আমল করার উপায় িক? 

তাওয়ােফর আেলাচনা �সে� 

মিহলারা িকভােব তাওয়ােফর জনয্ ��িত িনেব? 

তাওয়াফ েকাথা েথেক শুরু করেব? মিহলারা িক ইজেতবা বা রমল করেব? 

তাওয়াফ করার সময় িক তালিবয়া পড়েত থাকেবা? 

তাওয়ােফর িনয়ত িকভােব করেবা? িকভােব তাওয়াফ স�� করেবা িব�ািরত জানােলা ভােলা হয়। 

শুেনিছ েসখােন অেনক িভড় তাহেল হাজের আসওয়াদ বরাবর আসেত েপেরেছ িকনা তা বঝুার সহজ উপায় 

আেছ িক? 

িভেড়র কারেণ হাজের আসওয়াদেক চমু ুখাওয়ার উপায় িক? 

ইহরাম অব�ায় হাজের আসওয়াদেক চমু ুখাওয়া িক িঠক আেছ? 

নফল তাওয়ােফর সময় েকউ যিদ কখেনা হাজের আসওয়াদেক সরাসির চমু ুখাওয়ার সুেযাগ পায় তাহেল 

িকভােব খােব? 

শুেনিছ হাতীেমর েভতর তাওয়াফ করা যায় না,এটা িক িঠক? হাতীম েকান যায়গার নাম? 

তাওয়াফ করা অব�ায় বাইতু�াহর িদেক িফের দাড়ােনা যােব িক, বা বাইত�ুাহর িদেক িফের তাওয়াফ করা 

যােব িক? 

েয মিহলা হাটেত পাের না, েস িকভােব তাওয়াফ করেব? 

তাওয়ােফর সময় ফরয নামায বা জানাযা নামােযর জামা’আত শুরু হেল িক করেবা? এেক্ষে� িবেশষ েকান 

মাসআলা আেছ িক? 

তাওয়ােফর সময় বাইত�ুাহর িদেক ই�া কের তাকােনা যােব? 

তাওয়ােফর সাত চ�েরর যায়গায় েকউ যিদ এক চ�র েবশী েদয় তাহেল সমসয্া হেব িক? 

তাওয়াফ করাকালীন �েয়াজেন পািন পান করা যােব িক? 

তাওয়ােফর সময় কথাবাতর্া বলা িক জািয়য? 

িবিভ� িকতােব তাওয়ােফর সময় িবিভ� িযিকর করার কথা আেছ; এর িভিৎত িক? 

রুকেন ইয়ামানী েকান যায়গায় অবি�ত? রুকেন ইয়ামানীর বয্াপাের শরীআেতর িক আহকাম? 

তাওয়ােফর সময় িক ধরেনর িযিকর করা যায়? 

তাওয়াফ অব�ায় কুরআন িতলাওয়াত উৎতম না িযিকর করা উৎতম? 

তাওয়াফ েশষ কের তাওয়াফ এর সােথ স��ৃ েকান আমল থাকেল জানােল উপকৃত হতাম। 

তাওয়াফ েশেষ েয নামায (ওয়ািজবতু তাওয়াফ) তা কখন িকভােব পড়েত হয়? 

তাওয়ােফর নামায েশেষ পািন পান করা যােব িক? 

মলুতাজাম েকানিট? তাওয়ােফর সােথ এর েকান িবেশষ আমল আেছ িক? 

শুেনিছ হে�র সময় অেনক িভড় থােক। তাহেল িভেড়র কারেণ মুলতাজােমর সােথ স��ৃ আমল করেত না 

পারেল িক করেবা? 

হােয়য ও েনফাস অব�ায় তাওয়াফ করা যােব িক? 
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https://itunes.apple.com/us/app/islami-jindegi/id1271205014


6 
 

www.darsemansoor.com                www.islamijindegi.com 

হােয়য অব�ায় কুরআন মাজীদ পড়া বা িযিকর করা বা তালিবয়া পড়া যােব িক? 

তাওয়াফ করার উে�েশয্ ঋতু�াব ব� থােক এমন ওষুধ েসবন করেত পারেবা িক? 

হােয়য ব�কারী ওষধু েসবন করার পর তা ব� থাকেল হােয়েযর িনধর্ািরত িদনগুেলােতও তাওয়াফ করা যােব 

িক? 

িভেড়র মেধয্ মিহলােদর নফল তাওয়াফ করা িক িঠক? 

মিহলারা িকভােব হাজের আসওয়াদেক চু�ন করেব? 

তাওয়ােফর সময় মিহলারা িক রমল বা ইজিতবা করেব? 

মিহলারা ওয়ািজবতু তাওয়াফ েকাথায় পড়েব? 

মিহলােদর জনয্ মলুতাজােম যাওয়ার উপায় িক? 

তাওয়াফ করা অব�ায় হােয়য শুরু হেয় েগেল িক করণীয়? 

নফল তাওয়াফ করা িনয়ম িক? 

তাওয়ােফ িযয়ারাত িক? 

চলু েকেট ফরয তাওয়াফ করার জনয্ িক েযেত পারেবা? 

ফরয তাওয়ােফর সময় কতটুকু? 

তাওয়ােফ িযয়ারাত এর প�িত িক? 

েকান মিহলা যিদ অসু� হয় তাহেল তাওয়ােফ িযয়ারাত বা হে�র ফরয তাওয়াফ অনয্ কাইেক িদেয় করােনা 

যােব িক? 

েকান সু� বয্ি� িক তাওয়ােফ িযয়ারাত হুইল েচয়াের বেস করেত পারেব? 

ঋতবুতী মিহলার তাওয়ােফ িযয়ারাত বা ফরয তাওয়াফ এর হুকুম িক? 

যিদ েকােনা মিহলা হােয়য বা েনফাস অব�ায় থাকার কারেণ হে�র ফরয তাওয়াফ করেত না পাের, এিদেক 

পিব� হওয়ার আেগই িফরিত �াইেটর তািরখ এেস যায়, তাহেল িক করেব? 

হােয়য অব�ায় থাকার কারেণ িবদায় তাওয়াফ না করেত পারেল িক করণীয়? 

িবদায়ী তাওয়াফ কখন িকভােব করেবা িব�ািরত বলেল উপকৃত হতাম। 

িবদায়ী তাওয়ােফর পরও িক ম�ায় অব�ান করা যােব? 

িবদােয়র সময় িবেশষ েকান দু‘আ িক আেছ? 

যমযেমর পািনর আেলাচনা �সে� 

যমযেমর পািন পান করার েকান িবেশষ তরীকা বা দু‘আ আেছ? 

যমযেমর পািনর েকান িবেশষ� আেছ িক? 

সা‘ঈর আেলাচনা �সে� 

সা’ঈ কােক বেল ? সা’ঈ েকাথা েথেক শুরু করেত হয়? 

িকভােব সা’ঈ করেবা? সা‘ঈ করার প�িত িক? িব�ািরত জানােল উপকৃত হেবা। 

সা’ঈ করার সময় যিদ েকােনা নামায শুরু হেয় যায় তাহেল িক করেবা? 

সা’ঈর সাত চ�ের েকান্ িযিকর করেবা? 

অেনেক সাফা েথেক মারওয়া এবং মারওয়া েথেক সাফা যাওয়ােক এক চ�র মেন কের, এটা িক িঠক? 

সা’ঈ েকাথায় করেল ভােলা? 

সা’ঈ িক উযু অব�ায় করেত হয়? 
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সা’ঈর সময় সবজু বািতযু� �ােন েযখােন পুরুষরা খবু �ত হােঁট মিহলারা িকভােব হাটঁেব? 

মিহলারা হােয়য-েনফাস অব�ায় িক সা’ঈ করেত পারেব? 

হে�র জনয্ সা’ঈ করা িক? 

যারা িমনায় যাওয়ার আেগ নফল তাওয়ােফর পর হে�র সা’ঈ কেরেছ তারা িক ফরয তাওয়ােফর পর আবার 

সা‘ঈ করেব? 

হে�র জনয্ কখন সা’ঈ করা ভােলা? 

চলু কাটার আেলাচনা �সে� 

হালাল হওয়ার জনয্ মিহলারা তােদর কেতাটুকু চলু কাটেব? 

চলু েকেট উমরা স�� কের, তামাৎুত হ�কারী িক স�ূণর্ হালাল হেয় যােব? এ সময় েয েকান কাজ করেত 

পারেব িক? 

হে�র েক্ষে� চলু কাটার সময়-সীমা কতটুকু? এবং েকাথায় চলু কাটেত হেব? 

চলু কাটার েকান িবেশষ প�িত থাকেল জানােবন িক? 

চলু কাটার আেগ নখ িকংবা শরীেরর অনয্ েকােনা পশম কাটা িক উৎতম? 

হে�র েক্ষে� চলু কাটার পর েয েকান কাজ করা যােব িক? 

হে�র িবিভ� আহকামসহ �সে� 

হে�র ফরয এবং ওয়ািজবগুেলা িক িক? 

িমনায় েযেত হেল িক ধরেনর ��তী েনয়া উিচত? 

হে�র মলূ কাজ মলূতঃ েকান িদন েথেক শুরু হয়? 

হে�র িদনগুেলা েকান িদন িক কাজ তা সংিক্ষ� ভােব বলেল উপকার হেতা। 

উকফূ �সে� 

বতর্মােন সাধারণত ৭ই িযলহ� রােত মুআি�ম হাজীেদরেক িমনায় িনেয় যায়। এ েক্ষে� িক করণীয়? 

৮ই িযলহ� হাজীেদর হ� সং�া� িক আমল আেছ? 

শুেনিছ ৮ই িযলহ� হাজীেদর হ� সং�া� েতমন েকান আমল েনই তাহেল এই সময় বাইত�ুাহেত েথেক 

নফল তাওয়াফ বা অনয্ আমল করেল ভােলা নয় িক? 

মিহলােদর জনয্ িমনায় অব�ান কােল করণীয় িক? 

বতর্মােন হা�ীেদর সংখয্া েবেড় যাওয়ায় একসােথ সকল হাজীর জনয্ িমনায় �ান সংকুলান হয় না এ েক্ষে� 

িখমা মযুদািলফায় থাকেল িক হুকুম? 

েকান িদন আরাফায় যাওয়া উিচত? 

আরাফায় যাওয়ার পেথ েকান িবেশষ আমল আেছ িক? 

আরাফায় আমােদর জনয্ িক িক করণীয় তা জানােল খিুশ হতাম। 

আরাফার িদন েয েরাজার কথা আেছ তা িক হাজী সােহবরা রাখেবন? 

আরাফায় অব�ান করা কেতাটুকু গুর�পূণর্ আমল? এর িক েকান সময় সীমা আেছ? 

কতটুকু সময় থাকেল উকুেফ আরাফা ফরজ আদায় হয়? 

উকুেফ আরাফা িবেশষভােব েকান আমল আেছ িক? 

‘বতেন উরানা’ েত অব�ান করেল উকুেফ আরাফার ফরয আদায় হেব? 

আরাফা েথেক কখন রওনা িদেত হেব? এ সময় িক করণীয়? 
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আরাফার িদন মাগরীেবর নামায কখন েকাথায় পড়েবা? 

ইশার ওয়াে�র মেধয্ মুযদািলফায় েপৗঁছা স�ব না হেল িক করেবা? এরপর ঘটনা�েম ইশার ওয়া� েশষ 

হওয়ার আেগই েপৗঁেছ েগেল িক করনীয়? 

েকউ ইশার ওয়া� হওয়ার আেগ মুযদািলফায় েপৗঁেছ যায় তাহেল িক মাগরীব পেড় িনেব? 

অেনেক মযুদািলফা েপৗঁছার আেগই েকান একিট যায়গায় উকূফ কের। েসখােন উকূফ করেল ওয়ািজব আদায় 

হেব? 

৯ই িযলহ� রােত েকাথায় অব�ান করেবা? আর েসখােন িক আমল করেবা? 

মযুদািলফায় উকূেফর সময় কেতাটুকু? 

মযুদািলফায় উকূেফর সময় িক করণীয়? 

মিহলারা ৯ তািরখ রােত মযুদািলফায় না েথেক সরাসির িমনা বা ম�ায় চেল েযেত পারেব িক? 

িমনা-মযুদািলফােত যারা অব�ান কের তােদর খাবােরর বয্ব�া িকভােব হয়? জানা থাকেল জািনেয় উপকৃত 

করেবন। 

পাথর মারা �সে� 

যােদর িমনার তাব ুমযুদািলফায় পেড়েছ তারা িক সূেযর্াদেয়র সােথ সােথ শয়তানেক পাথর মারেত েবর হেব? 

শয়তানেক েয পাথর মারেবা তা েকমন হেব? এবং তা েকাথা েথেক সং�হ করেবা? 

েকান শয়তান েকাথায় তা িক কের বঝুেবা? মযুদািলফা েথেক জামারাত ও ম�ার দরূ� কতটুকু? 

১০ তািরখ বড় শয়তানেক পাথর মারার সময় কতটুকু? মিহলােদর জনয্ কখন যাওয়া ভােলা? 

শয়তানেক পাথর মারেত যাওয়ার সময় িক তালিবয়া পড়েত পারেবা? 

পাথর িনেক্ষেপর িক েকান িনয়ম আেছ বা েকান দু‘আ? 

হুজুর আপনােদর জানামেত িকভােব শয়তানেক পাথর মারেত েগেল িভড় এড়ােনা স�ব? 

শুেনিছ অেনেক শয়তােনর গােয় জুতা, ছািত ইতয্ািদ িনেক্ষপ কের, এটা িক জােয়য? 

অনয্েক িদেয় িক পাথর মারােনা যােব? 

েকােনা মিহলা যিদ িভেড়র অজুহােত অনয্েক িদেয় পাথর মারায় তাহেল িক তা আদায় হেব? 

মাযূর বয্ি�র পক্ষ েথেক পাথর মারেত িক েকান িনয়ম আেছ? 

সময় মেতা পাথর মারেত না পারেল িক করণীয়? 

মিহলা হাজীরা িক ঈেদর নামােয শরীক হেত পারেব? 

১০ই িযলহ� এত কাজ, এই কাজগুেলা িক এেলােমেলা ভােব আেগ পের করেলই চলেব? 

চলু েকেট হালাল হওয়া এবং ফরয তাওয়াফ ও সা‘ঈর পর যিদ ম�ায় েথেক যাই এেত েকান সমসয্া হেব? 

১১ই িযলহ� ১২ই িযলহ� শয়তানেক পাথর মারার প�িত ও সময় িব�ািরত জানােল উপকৃত হেবা? 

১২ই িযলহ� পাথর মারার পর িমনায় থাকেত না চাইেল েকান অসুিভদা আেছ িক? 

১৩ই িযলহ� িমনায় থাকেল শয়তানেক পাথর মারার িনয়ম িক? 

শয়তানেক পাথর মারেত চাইেল কয়িট পাথর সং�হ করেবা? 

১১, ১২ ও ১৩ই িযলহ� পাথর মারা ছাড়া আর িক আমল রেয়েছ? 

১৩ ই িযলহ� পাথর মারার পর িক করণীয়? 

হােয়য-েনফাস অব�ায় মিহলােদর কংকর মারেত েকান সমসয্া আেছ? 

মিহলােদর জনয্ কখন কংকর মারা িনরাপদ? 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.islami_jindegi
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মিহলােদর জনয্ অনয্েক িদেয় কংকর মারা জােয়য? 

মিহলারা শয়তানেক কংকর মারার পর িমনা েথেক ম�ায় িগেয় িক করেব? 

আিম শুেনিছ আরবী তািরখ রােত শুরু হয় িক� হে�র সময় সীমােত এর বয্িত�ম েদখেত পাই। এই 

বয্িত�ম িক িঠক? 

করুবানীর আেলাচনা �সে� 

সকল হাজীেদর জনয্ই িক কুরবানী ওয়ািজব? 

হে�র কুরবানীর পশু েকমন হওয়া দরকার? 

কুরবানী করার সহজ প�িত েকানিট? 

শুেনিছ বয্াংেকর মাধয্েম কুরবানী করা যায়। বয্াংেকর মাধয্েম কুরবানী করােল িক কুরবানী হেব? 

কুরবানীর করার সময় কতটুকু? 

েকউ চাইেল িক একািধক কুরবানী করেত পারেব? 

হাজীেদর কুরবানী করার েকান িনিদর্� যায়গা আেছ িক? 

হা�ীেদর জনয্ ঈদুল আযহার কুরবানীর িক হুকুম? 

হে�র কুরবানীর েগাশত িক হাজীরা েখেত পারেব? 

েকান তামাৎুত ও িকরান হ�কারীর যিদ কুরবানী করার সামথর্য্ না থােক তাহেল িক করেব? 

িবিভ� �কার দম বা জাযা 
ইহরাম অব�ায় িনিষ� কাজ করার কারেণ িবিভ� �কার জিরমানা বা কাফফারা িদেত হয়। ঐ গুেলার নাম সহ 

িব�ািরত জানােল উপকৃত হতাম। 

েকউ যিদ ইহরাম অব�ায় শরীেরর বড় একিট অে�র বা েছাট অে�র পূণর্াে� েখাশব ুবয্বহার কের তাহেল তার 

কী করা উিচত? 

ইহরাম অব�ায় সুগি�যু� সাবান িদেয় এক-দুইবার হাত বা মাথা ধুইেল িক দম িদেত হেব? 

েখাশব ুিদেয় রা�া করা খাবার েখেল িক দম বা সদকা িদেত হেব? 

ইহরাম অব�ায় লব� এবং এলািচ িমি�ত চা খাওয়া যােব? 

েকউ যিদ শরীেরর একািধক �ােনর েলাম ছােঁট তাহেল িক দম িদেত হেব? 

ইহরাম অব�ায় মিহলারা মাথার চলু কাটেল িক দম িদেত হেব? 

ইহরাম অব�ায় উযূ বা েগাসল করার সময় বা চলু আঁচড়ােনার সময় চলু পড়েল েকান সদকা বা অনয্ িকছ ু

করেত হেব? 

ইহরাম অব�ায় হাত-পােয়র নখ কাটেল িক দম দেত হেব? 

ইহরাম অব�ায় েয-সব িনিষ� কাজ করেল দম ওয়ািজব হয় েস-সব কাজ যিদ েকউ অসু�তা বা িবেশষ 

েকােনা ওযেরর কারেণ করেত বাধয্ হয় তখনও িক দম দেত হেব? 

উমরাকারী যিদ উমরার তাওয়াফ করার আেগ সহবাস কের তাহেল তার িক ধরেনর দম িদেত হেব? 

হ�কারী যিদ উকূেফ আরাফার আেগ সহবাস কের তাহেল তার িক ধরেনর দম িদেত হেব? 

েকউ উকূেফ আরাফার পের হলক কের বা মাথার চলু কােট তাহেল তার িক ধরেনর জাযা আসেব? 

যিদ েকউ তাওয়ােফ িযয়ারােতর আেগ সহবাস কের তাহেল তার িক ধরেনর জাযা আসেব? 

েকান একজন উকূেফ আরাফা এবং হলেকর পের িক� তাওয়ােফ িযয়ারােতর আেগ সহবাস করেলা এ েক্ষে� 

তা িক দম িদেত হেব? 

ইহরাম অব�ায় যিদ স�ম ছাড়া েযৗেনােৎতজনার সােথ এমন কাজ করা যার কারেণ বীযর্পাত হয় িন তব ুিক 

দম িদেত হেব? 

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


10 
 

www.darsemansoor.com                www.islamijindegi.com 

ইহরাম অব�ায় েয সব বনয্ পশু-পািখ িশকার করা িনেষধ তা িশকার করেল িক িদেত হেব? 

ইহরাম অব�ায় উকুন মারেল িক েকান সমসয্া? 

হারােমর সীমানায় েকান গাছ কাটেল হাজীর জনয্ েকান দম আেছ িক? 

বদলী হ� �সে� 

েকান মিহলা হ� করেত না পারেল বদলী হ� করােত পারেব িক? 

বদলী হ� সহীহ হওয়ার েকান শতর্ আেছ? 

কােরা যিদ হ� ফরয হওয়ার পর হ� করার আেগই ইে�কাল কেরন। তাহেল িক তার স�ােনর উপর হ� 

করা জরুরী? 

এমন েলাক িদেয় হ� করােনা িক িঠক,যার উপর হ� ফরয হেয় আেছ িক� এখেনা হ� কেরিন? 

কােক িদেয় বদলী হ� করােনা উৎতম? 

কার িমকাত েথেক বদলী হে�র ইহরাম বাধঁেব? 

বদলী হ� করেত িগেয় যিদ িকছ ুটাকা েবেঁচ যায় তাহেল িক করেব? 

বদলী হ� করার েক্ষে� েকান হ� করেব? 

বদলী হে�র েক্ষে� দম এবং কুরবানীর দায়দািয়� কার? 

বদলী হ� করােনার পর যিদ হ�করােনওয়ালা সু� হেয় যায় তেব িক তােক আবার হ� করেত হেব? 

মিহলারটা পুরুষ আর পুরুেষরটা মিহলা বদলী হ� করেত পারেব? 

বােলগ বা বােলগার পক্ষ েথেক মরুােহকেক িদেয় বদলী হ� করােনা যােব? 

মতৃ বয্ি� হে�র ওসীয়ত কের েগেল তার একততৃীয়াংশ স�দ যিদ এই পিরমাণ হয়, যা �ারা মেৃতর 

বসবােসর এলাকা েথেক হ� করােনা স�ব, তাহেল েকাথা েথেক হ� করােনা উিচত? 

 

িযয়ারাত ও মদীনা সফর এবং েদেশ �তয্াবতর্ন 

ম�ায় িযয়ারাত করার মেতা িবেশষ জায়গাগুেলার বয্াপাের ধারণা িদেল খিুশ হতাম। 

যারা হে� যান তােদর জনয্ মদীনােত যাওয়া েকমন? 

মদীনার উে�েশয্ সফর করেত চাইেল একজন মিহলার িবেশষ েকান ��িত থাকেল জানােল উপকার হেতা। 

মদীনায় উপি�ত হওয়ার পর িক করণীয়? এবং এখােন যতিদন থাকেবা িকভােব সময় কাটােল ভােলা। 

মসিজেদ নববীর ফযীলেতর বয্াপাের অেনক শুেনিছ। এই িবষেয় িকছ ুজানােবন িক? 

মিহলােদর জনয্ মসিজেদ নববীেত নামায পড়া েকমন? 

িরয়াযুল জা�াত িক? িরয়াযুল জা�াত িচনার উপায় আেছ িক? 

মিহলারা িক িরয়াযুল জা�ােত নামােযর জনয্ েযেত পারেব? এ সময় িক করণীয়? 

মিহলারা িক রওযা িযয়ারত করেত পারেব? যিদ পাের তাহেল িকভােব রওযা িযয়ারত করেব? িব�ািরত 

জানােল ভােলা হয়। 

মদীনায় দশর্নীয় যায়গাগুেলার বয্াপাির জানােল উপকৃত হতাম। 

হ� উমরা েশেষ েদেশ েফরার েক্ষে� েকান আমল আেছ িক? 

হ� কবলু হেলা িক না এর িক েকান আলামত আেছ? 

এক নজের হে�র সাতিদেন েকান চাটর্ ৈতরী কের েদয়া যােব িক যা েদেখ েদেখ আমলগুেলা �রণ রাখা যায়? 
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  باسمه تعاىل

 اخلمد لله رب العلمىي و الصلوة والسالم على خايت النبيىي

�াথিমক আেলাচনা �সে� 

হ� কােক বেল? এবং হা� এর বয্াপাের সংিক্ষ� আেলাচনা করেল উপকার 

হেতা। 

জবাবঃ 

আ�াহ র�লু ‘আলামীন আমােদরেক তারঁ িবেশষ ৈনকটয্ দান করার জনয্ 

পিৃথবীেত অবি�ত বাইত�ুাহ (আ�াহর ঘর) অথর্াৎ আ�াহ তা‘আলার নােমর 

সােথ স�ৃ� ঘের িনেয় যান। েকউ হয়েতা ভাবেত পাের েয, আ�াহ তা‘আলার 

ঘর-এর অথর্ হল আ�াহ তা‘আলা ঐ ঘের থােকন, েযমন আমােদর ঘের আমরা 

থািক। নাউযুিব�াহ এই ধারণা স�ূণর্ ভুল। কারণ আ�াহ তা‘আলার ঘেরর অথর্ 

হল এই ঘর আ�াহ তা‘আলার িনকট অতয্� স�ািনত। 

িতিন �ীয় বাছাইকতৃ বা�ােদরেক িনেজর আেশক-েদওয়ানা বানােনার জনয্ 

হে�র নােম আপন ঘেরর তাওয়ােফর জনয্ িনেয় যান। তাই হে�র েলবাসটাও 

অেনকটা পাগেলর মত েদওয়া হেয়েছ। মাথা েখালা, েপট েখালা, পােয় িনতা�— 

সাধারণ সয্াে�ল, শু� এেলােমেলা চলু, সাজেগােজর েকােনা িচ� েনই অেনকটা 

পাগেলর েবশই বলা চেল। িকছ ুেলাক েতা বা�েবই আ�াহ তা‘আলার পাগল হেয় 

েসখােন যান, আর িকছ ু েলাক পাগল না হেলও পাগেলর েবশ ধরার কারেণ 

আ�াহ তা‘আলা তােদরেক বা�ব আ�াহ ে�িমকেদর দলভু� কের েনন। ধােনর 

সােথ েযমন িচটা িবি� হয়, চােলর সােথ েযমন পাথর চেল যায়, েতমিন আসল 

ে�িমকেদর সােথ নকল ে�িমকরাও কবলূ হেয় যায়। 

হ� কােক বেল: আ�াহ তা’আলার স�ি�র উে�েশয্ শরী‘আত-�দৎত িনয়ম 

অনুসাের ইহরাম বাধঁার পর পিব� ম�া মুকাররমায় উপি�ত হেয় িনিদর্� তািরখ 

ও সমেয় িবেশষ িকছ ুকাজ করা। র�লু মুহতার:৩/৫১৬ রশীিদয়া 

হে�র িনয়ত েকমন হওয়া উিচৎ? 

জবাবঃ 

হে�র িনয়ত খািঁট হওয়া জরুরী: হে� যাওয়ার সময় িনয়ত িবশু� কের িনেব। 

আ�াহ তা’আলার হুকমু পালনােথর্ আ�াহর স�ি� অজর্েনর জনয্ হ� করিছ এমন 

িনয়ত করেব। েলােক হাজী বলেব, স�ান েদখােব, �িসি� অজর্ন হেব, বয্বসা 

ভােলা জমেব, ইেলকশেন ভােলা করা যােব, এধরেণর মেনাভাব িনেয় হ� করেল 
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সাওয়াবেতা হেবই না; বরং িরয়ার কারেণ গুনাহ হেব। িরয়া বা েলাক েদখােনা 

এমন ভয়ানক গুনাহ েয, এই একিট গুনােহর কারেণই বড় বড় আেলম, শহীদ ও 

দানবীরগণ জাহা�ােমর ই�েন পিরণত হেব। িরয়া েথেক বাচঁার জনয্ িনেজর 

হে�র ঘটনা ঘটা কের অেনয্র কােছ না বলা উিচত। তেব েকউ িজে�স করেল 

মাসআলার আেলাচনা িহসােব বলেত েকােনা েদাষ েনই। (সহীহ মসুিলম হা.নং 

১৯০৫) 

একজন মিহলার জনয্ হে�র সফের �েয়াজনীয় সাম�ী কী? 

জবাবঃ  

হে�র সফেরর আনষুি�ক িবষয়: েযেহত ু মাহরাম ছাড়া েকান মিহলার হে�র 

সফর জােয়য নাই তাই মাহরাম-ই তার ১. পাসেপাটর্ ৈতির করেব এবং ২. 

সরকার অনুেমািদত িব�� েকােনা হ� এেজি� বা �ােভল এেজি� এর মাধয্েম 

িভসা, িবমােনর িটেকট এবং িরয়াল বা ডলার সং�হ করেব। 

হে�র জনয্ �েয়াজনীয় সাম�ীঃ যিদও মাহরাম-ই ১.পাসেপাটর্, ২.িভসা, 

৩.িবমােনর িটেকট, ৪.ডলার/িরয়াল এবং বাংলােদশী দু‘এক হাজার টাকা সােথ 

রাখেবন তাই মিহলােদর িনেজর �েয়াজনীয় িজিনস ছাড়া েতমন িকছ ু না েনয়া 

ভােলা। েকননা সফের �েয়াজন অিতির� িজিনস েনয়ার �ারা সফর স�ীর ক� 

েপাহােত হয়। তেব হয্া ঁ পাসেপাটর্, িভসা, িবমােনর িটেকট এবং হ� এেজি� 

েথেক েদয়া �েয়াজনীয় কাগেজর ফেটাকিপ গলার বয্ােগ রাখা জরুরী। 

মিহলােদর �েয়াজেন লাগেত পাের এমন একিট তািলকা তািলকা িনে� েদওয়া 

হেলা: 

১. িকছ ুিরয়াল, ডলার এবং টাকা িনেজর সােথ রাখা। 

২. হে�র মাসােয়ল সং�া�— িনভর্রেযাগয্ মুফতী সােহেবর েলখা িকতাব। 

৩. মাঝারী একিট বয্াগ বা লােগজ 

৪. েছাট একিট বয্াগ (িমনায় সামান েনওয়ার জনয্) 

৫. হাজীেব�  

৬. গলায় ঝিুলেয় রাখার মেতা একিট বয্াগ যােত পাসেপাটর্, িভসা, িবমােনর 

িটেকট এবং হ� এেজি� েথেক েদয়া �েয়াজনীয় কাগেজর ফেটাকিপ ও হে�র 

মাসােয়ল সং�া�— বই রাখা যায়। 

৭. মিহলােদর জনয্ িনেজেদর বয্বহােরর সবধরেনর কাপড় এবং পদর্া করার জনয্ 

বড় চাদর ও রিশ। চাদর বা পাতলা কাথঁা। 

৮. শীেতর েমৗসমু হেল �েয়াজনীয় শীেতর কাপড়।  
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৯. েছাট একিট চাক,ু নখ কাটার েমিশন, ে�ড, েছাট আয়না, সইু-সতূা। 

(েলৗহজাত �বয্ গুেলা িবমােন বড় বয্ােগ িদেয় িদেব। িনেজর সােথর বয্ােগ 

রাখেব না।) 

১০. েমসওয়াক, �াশ, টথুেপ�, �েয়াজনীয় সাবান, নীল। 

১১. টয়েলটিটসযু্ ও িটসযু্েপপার। 

১২. ি�ল বা েমলােমইেনর একিট ে�ট, একিট �াস ও একিট েছাট চামচ, একিট 

দ�রখান। 

১৩. খাতা-কলম। 

১৪. গরেমর িদন েছাট একিট ছাতা। 

১৫. সগুি�মু� েতল, েভসিলন, �ীম। 

১৬. মাথাবয্াথা, গলাবয্াথা, শরীরবয্াথা, �র, বিম, েপট খারােবর ঔষধ, খাওয়ার 

সয্ালাইন এবং িনেজর বয্বহাযর্ ঔষধ। 

১৭. পাসেপাটর্, িটেকট ইতয্ািদর দুই িতনটা কের ফেটাকিপ িভ� দু‘িতন জায়গায় 

রাখা। 

১৮. এক-েদড় েকিজ ভােলা িচড়া ও গুড়। (�েয়াজন মেন করেল রাখা েযেত 

পাের) 

১৯. তায়া�ুেমর মািট। (যিদও এখন েতমন দরকার হয় না) 

উে�িখত তািলকা �ারা হে�র সফের �েয়াজনীয় িজিনস স�েকর্ একটা ধারণা 

েদওয়া উে�শয্। �েতয্েক িনেজর রুিচ ও �েয়াজন অনুসাের এর মেধয্ কম-

েবিশও করেত পাের। তাছাড়া এসব িজিনস ম�া-মদীনার মােকর্েট িকনেত পাওয়া 

যায়। তাই েকউ যিদ এসব িজিনস েদশ েথেক বেয় িনেয় যাওয়া ঝােমলা মেন 

কের তাহেল েসখান েথেক িকেন িনেত পারেব। 

হ� ও উমরার ফাযােয়ল স�েকর্ জানােল উপকার হেতা। 

জবাবঃ  

হ� ও উমরার ফাযােয়ল 

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

 .وصوم رمضان
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হযরত আ�ু�াহ ইবেন উমর রা. েথেক বিণর্ত, নবীজী সা�া�াহু আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলেছন: ইসলােমর িভিৎত পাচঁিট িজিনেসর উপর, এ কথার সাক্ষয্ 

দান করা েয, আ�াহ ছাড়া আর েকােনা মা’বদূ েনই এবং মুহা�াদ সা�া�াহু 

আলাইিহ ওয়াসা�াম আ�াহ তা’আলার রাসলূ, নামায কােয়ম করা, যাকাত 

আদায় করা, বাইত�ুাহর হ� করা, রমযােন েরাযা রাখা। (বখুারী হা.নং ৮) 

عن أيب هريرة رضى الله عنه قال: سئل النيب صلى الله عليه وسلم: أى العمل أفضل؟ قال:  
 .ماذا؟ قال حج منبورإميان بالله ورسو له, قيل ىف ماذا؟ قال: احلهاد يف سبيل الله, قيل ىف 

হযরত আব ূ হুরাইরা রা. েথেক বিণর্ত িতিন বেলন, একবার নবীজী সা�া�াহু 

আলাইিহ ওয়াসা�ামেক িজে�স করা হেলা: েকান আমল েবিশ ফযীলতপণূর্? 

িতিন বলেলন, আ�াহ ও তারঁ রাসেূলর উপর ঈমান আনা। বলা হেলা এরপর 

েকান আমল েবিশ ফযীলত রােখ? িতিন বলেলন, আ�াহর রা�ায় িজহাদ করা। 

আবার বলা হেলা এরপর েকান আমল েবিশ ফযীলত রােখ? িতিন বলেলন, হে� 

মাবরূর। (অথর্াৎ এমন হ� যার মেধয্ েকােনা গুনাহ করা হয় না।) (বখুারী হা.নং 

১৫১৯) 

عن أيب هريرة رضى الله تعايل عنه قال: جلعت النيب صلى الله عليه وسلم قال: من حج لله  
 .فسق رجع كيوم ولدته امهفلم يرفث وىل ي

হযরত আবূ হুরাইরা রা. বেলন: আিম নবীজী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ামেক 

শুেনিছ, িতিন বেলন: েয বয্ি� আ�াহ তা‘আলার স�ি�র জনয্ হ� করেব এবং 

হে�র মেধয্ অ�ীল কথাবাতর্া ও গুনােহর কাজ েথেক িবরত থাকেব েস ঐ িদেনর 

মত িন�াপ হেয় হ� েথেক িফের আসেব েয িদন মােয়র গভর্ েথেক ভূিম� হেয় 

িছল। (সহীহ বখুারী হা.নং ১৫২১,সহীহ মুসিলম হা.নং ১৩৫০.) 

وعن أيب هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إيل العمرة 
 .كفارة هلا بينهما و اخلج اهلنبور ليس له جزاء إال احلنة

হযরত আবূ হুরাইরা রা. েথেক বিণর্ত, নবীজী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম 

বেলেছন: এক উমরা আেরক উমরার মধয্বতর্ী গুনােহর জনয্ কাফফারা, আর 

হে� মাবরূেরর �িতদান শুধুই জা�াত। (সহীহ বখুারী হা.নং-১৭৭৩, সহীহ 

মুসিলম হা.নং ১৩৪৯.) 

م قال لعمروبن العاص رضى الله عنه أما جاء يف حديث طويل  أن النيب صلى الله عليه وسل 
 .علمت أن اإلسالم يهدم ما قبله وأن الهجرة تهدم ما قبلها وأن اخلج يهدم ما قبله
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দীঘর্ একিট হাদীেসর অংশ িবেশষ, ‘নবীজী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম আমর 

ইবনুল আস রা.েক বেলন: তিুম িক জােনা না েয, ইসলাম �হণ করার �ারা এর 

পেূবর্র সম� গুনাহ মাফ হেয় যায়, িহজরত করার �ারা তার পেূবর্র সম� গুনাহ 

মাফ হেয় যায়, আর হ� করার �ারাও তার পেূবর্র সম� গুনাহ মাফ হেয় যায়? 

(সহীহ মুসিলম হা. নং ১৯২.) 

 ....قال النيب صلى الله عليه وسلم: تابعوا بىي اخلج و العمرة فإنهما ينفيان الفقر و الذنوب 

নবীজী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: েতামরা হ� এবং উমরা একে� 

কর (তথা হে� িকরান কর িকংবা হে� তামাৎতু কর) েকননা হ� এবং উমরা ৈদনয্ 

ও গুনাহ িবদিূরত কের। (সনুােন িতরিমযী হা.নং ৮১০.) 

 .ف و اهلرأة اخلج و العمرةوقال النيب صلى الله عليه وسلم: جهاد الكبني و الصغنيو الضعي

নবীজী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: বড়, েছাট, দবূর্ল এবং 

মিহলােদর িজহাদ হল হ� ও উমরা। সনুােন নাসা’ঈ হা.নং ২৬২৬. 

عن أيب هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للحاج وهلن  
 .استغفرله اخلاج

হযরত আবূ হুরাইরা রা. েথেক বিণর্ত, নবীজী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম 

বেলেছন: হাজী এবং হাজী যার জনয্ ক্ষমা চায় তােক মাফ কের েদওয়া হয়। 

(সহীহ ইবেন খযুাইমা হা.নং ২৫১৬.) 

শুেনিছ েয বয্ি� সামথর্য্ থাকা সে�ও হ� না করেব তার বয্াপাের আ�াহর রসেূলর 

ধমক এেসেছ। আসেল হাদীসগুেলা কী? 

জবাবঃ  

قال النيب صلى الله عليه وسلم: من ىل مينعه من اخلج حاجة ظاهرة اوسلطان جائر او مرض 
 .حابس فمات وىل حيج فليمت إن شاء يهوديا او نصرانيا

নবীজী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: েকােনা বয্ি�র জনয্ বািহয্ক 

�েয়াজন, অতয্াচারী বাদশাহ িকংবা মারাৎমক অস�ুতা যিদ হে� যাওয়ার 

�িতব�ক না হয়, আর েস হ� না কেরই মারা যায়, তাহেল েস েযন ইহুদী িকংবা 

খ�ৃান হেয় মের (এেত আমার েকােনা পরওয়া েনই)। (সনুােন দােরমী হা.নং 

১৭৮৬.) 
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عبدا عن أيب هريرة رضى الله عنه عن النيب صلى الله عليه وسلم قال: أن الله تعايل يقول: إن  
 .صححت له جسمه ووسعت عليه يف اهلعيشة مثضى عليه خمسة أعوام اليغدو ايل حملروم

হযরত আব ূহুরাইরা রা. এর সেূ� নবীজী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক 

বিণর্ত িতিন বেলেছন েয, আ�াহ তা‘আলা বেলন: এমন বা�া যােক আিম স�ু 

শরীর িদেয়িছ এবং যার জনয্ আিম �শ� জীিবকার বয্ব�া কেরিছ তার উপর যিদ 

পাচঁিট বছর এমন অব�ায় অিতবািহত হেয় যায় েয, েস আমার ঘের আসল না, 

তাহেল অবশয্ই েস (আমার ৈনকটয্ েথেক) মাহরূম। (মাজমাউজ জাওয়ােয়দ 

৩/৩৫৬) 

এই হাদীেসর কারেণ উলামােয় েকরাম বেলন, আ�াহ তা‘আলা যােক তাওফীক 

িদেয়েছন তার জনয্ কমপেক্ষ �েতয্ক চারবছের একবার নফল হ� বা উমরার 

মাধয্েম বাইত�ুাহর িযয়ারত করা মু�াহাব। 

মিহলােদর হ� ফরয হওয়ার িক িক শতর্ রেয়েছ?  

জবাবঃ 

�েয়াজেনর অিতির� এই পিরমাণ টাকা-পয়সা বা জিমজমা থাকা যা িদেয় 

িনেজর এবং একজন মাহরােমর হে� যাওয়া-আসা ও থাকা-খাওয়ার যাবতীয় 

খরচ বহন স�ব হয়। েকােনা মিহলার যেথ� স�দ আেছ িক� সােথ যাওয়ার 

মেতা েকােনা মাহরাম েনই। তাহেল তার উপর হ� ফরয হেব না। েকােনা 

মিহলার মাহরাম হে� যাে� েসও তার সােথ হে� চেল েগল, এেক্ষে� েস তার 

মাহরামেক েকােনা খরচ না িদেলও তার ফরয আদায় হেয় যােব। (র�লু মুহতার 

৩/৪৬৪ যাকািরয়া কতুবু খানা) 

যিদ কােরা �ীর উপর হ� ফরয হেয় যায়, আর েস হে� যাওয়ার জনয্ েকােনা 

মাহরামও েপেয় যায় (েযমন েছেল, িপতা, চাচা, ভাই, মামা, এেদর মধয্ েথেক 

কাউেক) তাহেল �ামী তােক হে� েযেত িনেষধ করেত পারেব না। তেব নফল 

হে�র েক্ষে� �ামী �ীেক েযেকােনা মাহরােমর সােথ েযেত িনেষধ করেত পারেব। 

আর �ীও উ� িনেষধা�া মানেত বাধয্ থাকেব। র�লু মুহতার ৩/৪৬৫ যাকািরয়া 

মাহরাম কারা? 

জবাবঃ 

যােদর সােথ কখেনা িববাহ ব�েন আব� হওয়া ৈবধ হয় না তারাই মাহরাম। 

েযমন: িপতা,প�ু, আপন ও সৎ ভাই, দাদা-নানা, আপন চাচা ও মামা, েছেল বা 

েমেয়র ঘেরর নািত এবং তােদর েছেল, জামাতা, �শুর, দুধ ভাই, দুধ েছেল 
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ইতয্ািদ। তেব একা একা দুধ ভাইেয়র সােথ যাওয়া এবং যুবতী �াশুরীর 

জামাতার সােথ যাওয়া িনেষধ। র�লু মুহতার ২/৪৬৪ 

মুতাআখিখরীন উলামােয় েকরােমর ফাতাওয়া হেলা, বতর্মান েফতনার যামানায় 

শুধুমা� িনেজর খা�ােনর �ীনদার মাহরাম এর সােথ হে� যােব। অনয্ানয্ 

মাহরােমর সােথ যােব না। (ইসলাহুল খাওয়াতীন) 

মাহরাম এর িক েকান বয়েসর িবষয় আেছ? 

জবাবঃ  

মাহরােমর জনয্ স�ুবিু�স�� হওয়া এবং বােলগ হওয়া শতর্। তেব অেনক ফকীহ 

এর মেত মাহরাম যিদ মুরািহক তথা বােলগ হওয়ার কাছাকািছ হয়, তাহেল তােক 

িনেয়ও সফের যাওয়া জািয়য আেছ। (র�লু মুহতার ৩/৫৩১-৩২ রশীিদয়া) 

ব�ৃ মিহলাও মাহরাম ছাড়া অনয্ানয্ মাহরামওয়ালা মিহলার সােথ হে� েযেত 

পারেব না। (মুসিলম শরীফ হা.নং ১৩৩৮, মানািসক প.ৃ ৫৬) 

েকােনা মিহলার মাহরাম না থাকেল ফরয হ� আদােয়র উে�েশয্ িববাহ করা তার 

জনয্ জরুরী নয়। (র�লু মুহতার ২/৪৬৪) 

মাহরাম না থাকেল িক করণীয়? 

জবাবঃ  

েকােনা মিহলার িনকট মাহরাম িনেয় হে� যাওয়ার টাকা আেছ, িক� েস েকােনা 

মাহরাম পাে� না েয তােক হে� িনেয় যােব, তাহেল েস শািররীকভােব হ� 

আদােয়র সক্ষমতা থাকা পযর্� মাহরােমর অেপক্ষা করেব। যখন শািররীকভােব 

অক্ষম হেয় যােব তখন কােরা মাধয্েম বদলী হ� করােব। এছাড়া হ� করেত না 

পারার েক্ষে� বদলী হে�র অিসয়ত কের রাখাও ওয়ািজব। (র�লু মুহতার 

২/৫৯৯) 

যিদ েকােনা মিহলা �ামী বা মাহরাম ছাড়াই ফরয হ� আদায় কের েফেল তাহেল 

িক তার হা� আদায় হেব? 

জবাবঃ  

যিদ েকােনা মিহলা �ামী বা মাহরাম ছাড়াই ফরয হ� আদায় কের েফেল, 

তাহেল তার ফরয আদায় হেয় যােব বেট িক� েস গুনাহগার হেব। এগুনােহর 

জনয্ তাওবা-ইি�গফার কের েনওয়া জরুরী। (র�লু মুহতার ২/৪৬৫) 
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যিদ েকােনা মিহলার �ামী বা মাহরাম েসৗিদআরব থােক, তাহেল তােক িনেয় 

িকভােব হা� করেব? 

যিদ েকােনা মিহলার �ামী বা মাহরাম েসৗিদআরব থােক, আর েস তােক িনেয় 

হ� করেত চায়, তথািপ তার জনয্ মাহরাম ছাড়া বাংলােদশ েথেক সফের েবর 

হওয়া জািয়য হেব না। (ফাতাওয়া হা�ািনয়া ৪/২২১) 

যিদ েকােনা মিহলা ই�ত অব�ায় থােক তার জনয্ ই�ত েশষ হওয়ার আেগ হে�র 

সফের েবর হওয়া িক জািয়য? 

জবাবঃ  

যিদ েকােনা মিহলা �ামীর মৃতযু্র কারেণ বা তালােকর কারেণ ই�ত অব�ায় 

থােক তাহেল তার জনয্ ই�ত েশষ হওয়ার আেগ হে�র সফের েবর হওয়া 

জািয়য েনই। তথািপ েকউ যিদ এই অব�ায় িগেয় হ� কের েফেল তাহেল তার 

ফরয আদায় হেয় যােব। িক� েস ই�ত অব�ায় সফর করার কারেণ গুনাহগার 

হেব। (র�লু মুহতার ২/৪৬৫) 

হা� কবলু হওয়ার শতর্ নািক হালাল টাকা? যিদ আমার কােছ তা না থােক তাহেল 

িকভােব হ� করেবা? 

জবাবঃ  

হে�র জনয্ েয অথর্ খরচ করা হেব তা হালাল হেত হেব। হে�র মেধয্ হারাম 

টাকা খরচ করা হারাম। েয হে� হারাম টাকা খরচ হয়, েস হ� কবলূ হয় না। 

কােরা কােছ হালাল টাকা েনই িক� েস হ� করেত চায়, তাহেল েস কােরা কাছ 

েথেক হালালপ�ায় উপাজর্ন করা টাকা ঋণ িনেব। এরপর হালাল টাকা িদেয় ঋণ 

পিরেশাধ করেত েচ�া করেব। একা� েকােনা বয্ব�া করেত না পারেল হারাম অথর্ 

িদেয়ই ঋণ পিরেশাধ কের িদেব। (র�লু মুহতার ৩/৫১৯ রশীিদয়া) 

নাবােলগা েমেয়র হে�র িক হুকমু? 

জবাবঃ 

নাবােলগা েমেয় যিদ িপতা-মাতা বা অনয্ কােরা সােথ হ� কের তাহেল তার এই 

হ� নফল বেল গণয্ হেব। বােলগা হওয়ার পর হ� ফরয হেল তােক আবার হ� 

করেত হেব। অনয্থায় হে�র ফরয আদায় হেব না। র�লু মুহতার ২/৪৬৬ 

হুজরু আমার উপর হ� ফরজ হেয়িছল িক� তখন হ� কিরিন। এখন আমার 

সামথর্য্ নাই। তাহেল আমার উপর এখন হ� করা িক ফরজ থাকেব? 

জবাবঃ 
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কােরা উপর হ� ফরয হেয়িছল, িক� েস েযেকােনা কারেণ হ� কেরিন, 

ইিতমেধয্ েস ফকীর হেয় েগল, তার উপর হ� ফরযই েথেক যােব। যার উপর 

একবার হ� ফরয হয়, আদায় করা ছাড়া তার েথেক এই ফরয আর সােকত হয় 

না। িকতাবলু মাসাইল ৩/৯৭  

অেনেকর কােছ “মীকাত” শ�িট শুনেত পাই। আসেল িমকাত িক? এর সােথ 

হে�র িক স�কর্?  

জবাবঃ 

মীকাত �স�: যারা ম�া মুকাররমার উে�েশয্ েবর হেব, তােদর জনয্ একিট 

িনিদর্� �ান অিত�ম করার আেগ ইহরাম েবেঁধ েনওয়া ওয়ািজব। ঐ িনধর্ািরত 

�ানেকই মীকাত বেল। েকউ যিদ ইহরাম ছাড়া মীকাত অিত�ম কের, তাহেল 

আবার মীকােত িফের এেস ইহরাম বাধঁেত হেব, অনয্থায় দম ওয়ািজব হেব। 

মীকাত েমাট পাচঁিট: 

১. ‘যুলহুলাইফা’ মদীনা বা উৎতর িদক েথেক আগমনকারীেদর জনয্। এখােন 

‘মসিজদুল মীকাত’ নােম একিট শানদার মসিজদ আেছ। নবীজী সা�া�াহু 

আলাইিহ ওয়া সা�াম িবদায় হে�র জনয্ এখান েথেক ইহরাম েবেঁধিছেলন। 

এখান েথেক ম�া মুকাররমার দূর� ৪১০ িক.িম.। 

২. ‘জহুফা’ (বতর্মান নাম ‘রািবগ’) িসিরয়া ও িমসর তথা পি�ম িদক েথেক 

আগমনকারীেদর জনয্। এখান েথেক ম�া মুকাররমার দরূ� ১৮৭ িক.িম.। 

৩. ‘করনুল মানািযল’ (বতর্মান নাম ‘আসসাইল’) নজদ এবং পবূর্ িদক েথেক 

আগমনকারীেদর জনয্। এখান েথেক ম�া শরীেফর দরূ� �ায় ৮০ িক.িম.। 

৪. ‘ইয়ালামলাম’ (বতর্মান নাম ‘সা‘িদয়া’) ইয়ামান এবং দিক্ষণ িদক েথেক 

আগমনকারীেদর জনয্। এখান েথেক ম�া শরীেফর দরূ� �ায় ১২০ িক.িম. িকংবা 

তার েচেয় িকছ ুেবিশ। 

৫. ‘যাতইুরক’ ইরাক এবং উৎতর-পবূর্ িদক েথেক আগমনকারীেদর জনয্। র�লু 

মুহতার ৩/৪৭৮ যাকািরয়া, িকতাবলু মাসাইল ৩/১০১ 

বাংলােদশীেদর মীকাত েকানিট? 

জবাবঃ 

বাংলােদশ, ভারত ও পািক�ান েথেক আকাশ পেথ গমনকারীেদর িবমান করনুল 

মানািযল ও যাতইুরক বরাবর হেয় মীকােতর সীমানায় �েবশ কের বেল 

�তীয়মান হয় এবং িবমান েজ�া অবতরেণর সাধারণত ২০/২৫ িমিনট পেূবর্ 
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মীকােতর সীমানায় �েবশ কের। এ জনয্ আকাশ পেথ গমনকারীেদর িনজ বাসা, 

িবমানব�র িকংবা িবমান েজ�ায় অবতরেণর কমপেক্ষ ২০-২৫ িম. পেূবর্ ইহরাম 

েবেঁধ িনেত হেব, অনয্থায় দম ওয়ািজব হেয় যােব। জাওয়ািহরুল িফকহ ১/৪৬৫, 

আহকােম হ� ৩৭-৪২  

‘হারাম’ এবং ‘িহল’ এর বয্াপাের িব�ািরত জানেত আ�িহ 

জবাবঃ 

‘হারাম’ এর পিরচয়: হযরত ইবরাহীম আ. িজবরাঈল আ. এর মাধয্েম বাইত�ুাহ 

শরীেফর চািরিদেক িকছ ু এলাকা িনধর্ারণ কের িদেয়েছন। তাঁর িনধর্ারণকতৃ 

সীমানােক ‘হারাম’ বেল । এই সীমানার িভতেরর গাছগাছািল কাটা, পশুপািখ ধরা 

বা মারা এবং এখােন যু�িব�হ করা িনেষধ। ইহরাম অব�ায় েহাক বা ইহরাম 

ছাড়া । মানািসক ৩৮৬-৮৭ 

বতর্মােন হারােমর সীমানায় িবেশষ আলামত েদওয়া আেছ। িনে� বাইত�ুাহর 

চতপুর্াে�র্র হারােমর সীমানা উে�খ করা হেলা: 

১. তানঈম: মদীনার পেথ অবি�ত, এখােন ‘মসিজেদ আেয়শা’ নােম একিট 

মসিজদ আেছ। মসিজেদ হারাম েথেক এই �ােনর দরূ� সােড় সাত িক.িম.। 

২. নাখলাহ: ম�া েথেক তােয়ফ যাওয়ার পেথ অবি�ত। মসিজেদ হারাম েথেক 

এই �ােনর দরূ� েতর িক.িম.। 

৩. িজিয়ররানাহ: এটাও ম�া েথেক তােয়েফর িদেক অবি�ত। মসিজেদ হারাম 

েথেক এই �ােনর দরূ� বাইশ িক.িম. 

৪. এযাত ু লাবান, বতর্মােন আকীিশয়য্াও বলা হয়: মসিজেদ হারাম েথেক এই 

�ােনর দরূ� েষাল িক.িম.। 

৫. হুদাইিবয়য্াহ, এই �ানেক শুমাইিসয়াও বলা হয়: মসিজেদ হারাম েথেক এই 

�ােনর দরূ� বাইশ িক.িম. 

৬. জাবােল আরাফাত, এই �ানেক যাতসুসালীমও বলা হয়: মসিজেদ হারাম 

েথেক এই �ােনর দরূ�ও বাইশ িক.িম.। িকতাবলু মাসাইল ৩/১০১ 

‘িহল’ এর পিরচয়: হারাম এবং মীকােতর মধয্বতর্ী �ানেক ‘িহল’ বেল। এই 

�ােনর অিধবাসীেদরেক ‘আহেল িহল’ বা ‘িহ�ী’ বেল। এেদর জনয্ হারােমর 

অিধবাসীেদর মেতা েকােনা িনেষধা�া েনই। হারােমর সীমানা এেদর মীকাত। 

এরা হ� বা উমরা করেত চাইেল হারােমর সীমানায় �েবেশর আেগই ইহরাম 

বাধঁেত হেব। হ� বা উমরা ছাড়া অনয্ েকােনা উে�েশয্ ম�ায় �েবশ করেত 
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চাইেল ইহরাম ছাড়াই �েবশ করেত পারেব। িক� মীকােতর বািহের 

অব�ানকারীরা েযেকােনা উে�েশয্ ম�ায় �েবশ করেত চাইেল ইহরাম েবেঁধ 

�েবশ করেত হেব। ফাতাওয়া িহি�য়া ১/২৫৩, িকতাবলু মাসাইল ৩/১০৫-৬ 

মসিজেদ হারাম সংি�� েয সকল আদব এবং স�ুত বা মাসাইল আেছ তা জানােল 

উপকার হেতা। 

জবাবঃ 

মসিজেদ হারাম সংি�� মাসােয়ল: 

* পিব�তা অজর্েনর পর �থেম মসিজেদ হারােম �েবশ করেব। মসিজেদ হারােম 

�েবেশর সময় মসিজেদ �েবেশর স�ুাতগুেলা যথািনয়েম পালন করেব।  অথর্াৎ 

িবসিম�াহ বলেব, দুরূদ শরীফ পড়েব, এরপর এই দু’আিট পড়েব। 

 اَللُّهّمَ اْغِفرِىلْ ذُنُْوِيبْ َواْفَتْح ِىلْ اَبَْواَب َرْحَمِتَك 

এই িতনিট দু’আ একে� এভােব পড়া যায়- 

َالُم َ�َ� َرُسْوِل اِهللا اَللُّهّمَ اْفَتْح ِيلْ اَبَْواَب  لَوُة َوالّسَ  . َرْحَمِتْك بِْسِم اِهللا َوالّصَ

তারপর ডান পা মসিজেদর সীমানায় রাখেব এবং ই‘িতকােফর িনয়ত কের 

মসিজেদ �েবশ করেব। 

* মসিজেদ হারােম �েবেশর পর বাইত�ুাহর উপর নজর পড়ার সােথ সােথ 

িতনবার “আ�াহু আকবার” বলেব। এরপর একবার বা িতনবার “লা-ইলাহা 

ই�া�াহ” পড়েব। তারপর িনেজর ভাষায় �াণ খেুল দু’আ করেব। এই সময় দু’আ 

কবলূ হয়। এই দু’আর সময় হাত না উঠােনা ভােলা। মানািসক-১২৮,৫৬৪ 

* মসিজেদ হারােম েযখােনই নামায পড়া েহাক নামায অব�ায় িসনা এেকবাের 

কাবা শরীফ বরাবর থাকা জরুরী। কাবা শরীফ বরাবর সীনা না থাকেল নামায 

হেব না। বাদােয়উস সানােয় ১/৩১২ 

* মসিজেদ হারােম জামা’আেত নামায পড়ার সময় পরুুেষর পােশ বা সরাসির 

পরুুেষর সামেন নামায আদায় করেব না। তেব নামায অব�ায় যিদ েকােনা পরুুষ 

পােশ দািঁড়েয় নামােয শরীক হেয় যায়, তাহেল পরুুেষর নামায ন� হেব। তেব 

হয্া ঁেযেহত ুমিহলােদর জনয্ আলাদা বয্ব�া আেছ তাই েসখােনই নামায পড়েব। 

* বাইত�ুাহ শরীেফর িদেক শুধু তািকেয় থাকাও সাওয়ােবর কাজ। তাই ইশক-

মুহা�েতর সােথ গুনাহ মােফর আশায় েবিশ-েবিশ তািকেয় থাকনু। 
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* মসিজেদ �েবেশর পর েকােনা �েয়াজেন বাইের েযেত হেল জায়নামায বা 

অনয্ িকছ ু েরেখ জায়গা দখল কের যােব না িকংবা কােরা সাহােযয্ জায়গা ধের 

রাখেব না। মানুেষর ঘাড় িডিঙেয় সামেন আসারও েচ�া করেব না। েযেকােনাভােব 

অনয্েক ক� েদওয়া গুনােহর কাজ। এই মহা পিব� �ােন সবধরেনর গুনােহর 

কাজ েথেক েবেঁচ থাকা অতয্� জরুরী। 

* মসিজেদ গ� করেব না এবং উ� �ের কথাও বলেব না। 

আিম হ� করেত িগেয় িক মুসািফর িহেসেব থাকেবা? তখন নামায িকভােব 

পড়েবা? িব�ািরত বলেল ভােলা হেতা। 

জবাবঃ 

ম�া শহর অেনক আেগই িমনা পযর্� স�সািরত হেয়েছ। বতর্মােন আরাফােকও 

ম�ার অ�ভুর্� করা হেয়েছ এবং আরাফার বািহেরও ম�া শহর স�সািরত 

হে�। তাই ম�ায় আসার পর িমনা, মুযদািলফা ও আরাফায় অব�ােনর িদনসহ 

ম�া েথেক িবদােয়র পবূর্ পযর্� যিদ কােরা ১৫ িদন থাকা হয় তাহেল েস মুকীম 

বেল গণয্ হেব এবং চার রাকা’আত িবিশ� ফরয নামায চার রাকা’আতই পড়েব।  

আর যিদ ম�ায় আসার পর িমনা মুজদািলফা ও আরাফা িমিলেয় ১৫ িদন থাকা 

না হয় তাহেল, ম�া, িমনা, আরাফা ও মুযদািলফায় কসর করেব। চার রাকা’আত 

িবিশ� ফরয নামায দুই রাকা’আত পড়েব। তেব যিদ তাওয়াফ বা সাঈ করেত 

িগেয় মসিজেদ হারােম  নামায আদায় করেত বাধয্ থােক তখন ইমাম েযেহত ু

মুকীম তাই তার িপছেন স�ূণর্ নামায আদায় করেত হেব অথর্াৎ চার রাকা’আত 

িবিশ� ফরয নামায চার রাকাতই পড়েত হেব। ( মুফতী তাকী উসমানীসহ আেরা 

অেনক বড় বড় মুফতীগণ বতর্মান ে�ক্ষাপেট এই ফাতাওয়াই িদেয় থােকন, ��বয্. মাসাইললু 

হ� ওয়াল উমরাহ পৃ.১০৭) 

ম�া, িমনা, আরাফা ও মুযদািলফা িমেল যােদর ১৫ িদন থাকা হে� এবং ১৫ 

িদন থাকার িনয়তও কেরেছ তারা মুকীম। যারা �থেম মদীনায় িগেয়িছেল, হে�র 

আেগ ম�ায় এেসেছ, তারা ম�ায় আসার পর েথেক ম�া তয্াগ করার পবূর্ পযর্� 

ম�া, িমনা, আরাফা ও মুযদািলফায় অব�ােনর িদনগুিলসহ ১৫ িদন থাকার 

িনয়ত করেল তারাও মুকীম হেয় যােব। যারা মুকীম হেব তারা েনসাব পিরমাণ 

স�েদর মািলক হেয় থাকেল, তােদর উপর ঈদুল আযহার করুবানী করা 

ওয়ািজব হেব। যারা ম�া-িমনা িমিলেয় ১৫ িদন থাকার িনয়ত করেব না তারা 

মুসািফর থাকেব। তােদর উপর ঈদুল আযহার করুবানী করা ওয়ািজব নয়। র�লু 

মুহতার ২/৫১৫ 
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িবিভ� �কার হে�র সংিক্ষ� ধারনা �সে� 

হ� কত�কার িক িক? সংিক্ষ�ভােব িকছ ুবলেল খুিশ হতাম। 

জবাবঃ 

হ� িতন �কার: ১. িকরান ২. তামাৎত ু৩. ইফরাদ 

১. িকরান: িকরান সবর্ািধক ফযীলতপণূর্। হে� িকরােনর মেধয্  হ� ও উমরার 

ইহরাম এক সােথ বাধঁা হয় এবং একই সােথ হ� ও উমরার ইহরাম  েখালা হয়। 

উমরার পের হালাল হওয়া যায় না অথর্াৎ উমরা করার পর মাথার চুেলর আগা 

কাটা যায় না এবং ইহরােমর সময় িনিষ� েকােনা কাজও করা যায় না। যারা 

েশেষর িদেক যায় তােদর জনয্ এই �কার হ� করা সহজ। 

২. তামাৎত:ু িকরােনর পর তামাৎতরু ফযীলত েবিশ। ‘তামাৎত’ু অথর্ ফায়দা হািসল 

করা। হে� তামাৎতরু জনয্ �থেম উমরার ইহরাম েবেঁধ ম�া শরীফ েযেত হয় এবং 

বাইত�ুাহ েপৗেঁছ উমরার কাজ েশষ কের হালাল হেয় েযেত হয়। এরপর  

িজলহে�র সাত বা আট তািরেখ িমনায় যাওয়ার সময় হে�র জনয্ ইহরাম বাঁধার 

পবূর্ পযর্� �াভািবক থাকেত পাের। মােঝর এই সমেয় �াভািবকভােব েথেক 

ফায়দা হািসল করা ( েযমন: ইহরাম অব�ায় েয সকল িজিনস িনিষ� করা হেয় 

িছল তা করেত পারা। েখাশব ুবয্বহার করা, চুল-নখ ইতয্ািদ কাটা।) েকই তামাৎতু 

বেল। তামাৎত ু হে� দুইবার ইহরাম বাধঁেত হয়, দুইবার খলুেত হয়। �থমবার 

উমরার জনয্ ি�তীয়বার হে�র জনয্। 

৩. ইফরাদ: ইফরাদ হে�র ফযীলত িকরান ও তামাৎতরু তলুনায় কম। হে�  

ইফরাদ অথর্ শুধু হ� করা। মীকাত েথেক শুধু হে�র ইহরাম েবেঁধ ম�ায় েপৗেঁছ 

একিট তাওয়াফ করেব (তাওয়ােফ কদুমূ যা স�ুাত)। এরপর হে�র কাযর্�ম 

েশষ হওয়া পযর্� ইহরাম অব�ায় থাকেব। এ হে� ১০ই িজলহে�র পেূবর্ েকােনা 

উমরা েনই। উমরা করেত চাইেল হে�র কাযর্ািদ েশষ করার পের (১৩ই 

িযলহে�র পর) করেত পারেব। তেব ১৩ তািরেখর পর উমরা করেল ঐ উমরার 

�ারা এই হ� তামাৎত ুবা িকরান হেব না। কারণ তামাৎত ুবা িকরান হওয়ার জনয্ 

হে�র আেগ উমরা করা শতর্। (র�লু মুহতার ৩/৬৩১রশীিদয়া, মানািসক ৭৪) 

তামাৎত ু হ� করেত চাইেল েকান সরূেত বাংলােদশ েথেক েসৗিদ যাওয়া উিচৎ? 

আেগ ম�ায় না আেগ মদীনায়? 

জবাবঃ 

মদীনা সফর েশষ কের হে�র জনয্ ম�া শরীফ আসা। অথবা �থেম ম�া িগেয় 

হে�র সব কাজ েশষ কের মদীনায় যাওয়া। িক� আজকাল �ােভলওয়ালারা নতুন 
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একিট প�িত আিব�ার কেরেছ, তাহেলা, �থেম ম�া শরীফ িগেয় উমরা কের 

২/৪ িদন েথেক তারপর মদীনা চেল যাওয়া। েসখােন আটিদন েথেক হে�র পেূবর্ 

ম�া িফের আসা। এই সরূেত তামাৎতকুারীর তামাৎতু হেব িকনা েস িবষেয় 

ফকুাহােদর মতিবেরাধ রেয়েছ। ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর মেত এই সরূেত 

তামাৎত ুবািতল হেব না। আর ইমাম আবূ ইউসফু ও ইমাম মহুা�াদ রহ. এর মেত 

এই সরূেত তামাৎত ু বািতল হেয় যােব। তেব মদীনা েথেক িফরার সময় আবার 

নতনু কের তামাৎত ুবা িকরান করার সেুযাগ থাকেব। আর ইমাম আব ূহানীফা রাহ. 

এর মেত েযেহত ু এই সরূেত তামাৎত ু বািতল হেব না, তাই মদীনা েথেক শুধু 

হে�র িনয়েতই ম�ায় িফরেব। (ইমদাদুল আহকাম ২/১৮১)  

েযেহত ুএই সরূতটা মতিবেরাধপণূর্, তাই �ােভলওয়ালােদরেক অনুেরাধ কের এই 

সরূত েথেক েবেঁচ থাকা ভােলা। উৎতম সরূত ২ িট 

১. ঢাকা-মদীনা-ম�া-ঢাকা; বা ২. ঢাকা-ম�া-মদীনা-ঢাকা। 

আমােদর েদেশর অিধকাংশ েলাক েকান হ� কের থােক? 

জবাবঃ  

আমােদর েদেশর অিধকাংশ েলাক তামাৎত ুহ� কের থােকন। 

হে� তামাৎতু করেত চাইেল �থেম িক করেব? 

জবাবঃ  

হে� তামাৎতরু জনয্ �থেম উমরা করেত হেব। উমরা েশষ হেল পের হ� এর 

সময় হেল হে�র কাজ শুরু করেত হেব। তাই তার �থম কাজ শুধু উমরার 

ইহরাম বাঁধা। উমরা আদােয়র পর হালাল অব�ায় েথেক হে�র সময় এেল 

হে�র ইহরাম বাধঁেত হয়। 

 

উমরার আেলাচনা �সে� 

উমরা করার জনয্ আলাদা েকান হুকমু আেছ িক? 

জবাবঃ  

যার সামথর্য্ আেছ তার জনয্ জীবেন কমপেক্ষ একবার উমরা করা স�ুােত 

মুআ�াদাহ। অেনেক উমরােক ওয়ািজবও বেলেছন। (মানািসক প.ৃ৪৬৩) 

উমরা করার জনয্ েকান িনিদর্� সময় আেছ িক? বা েকান উৎতম সময়? 
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জবাবঃ 

উমরার জনয্ েকােনা িনধর্ািরত সময় েনই। বছেরর েযেকােনা সময়ই উমরা করা 

যায়। তেব ৯ই িযলহ� েথেক ১৩ই িযলহ� এর মেধয্ উমরা করা মাকরূহ। কারণ 

এসময় হে�র কাযর্�ম চলেত থােক। (মানািসক প.ৃ৪৬৪) 

উমরার উৎতম সময়: উমরার জনয্ উৎতম সময় হেলা রমযান মাস। হাদীস শরীেফ 

বিণর্ত হেয়েছ, রমযান মােস উমরা করেল একিট  হে�র সমপিরমাণ সাওয়াব 

পাওয়া যায়।  অনয্ এক বণর্নায় আেছ, রমযান মােস উমরা করেল নবীিজ 

সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এর সােথ হ� করার মত সাওয়াব পাওয়া যায়। 

(বখুারী হা. নং ১৭৮২, সহীহ মুসিলম হা.নং ১২৫৬) 

উমরার ফরয ওয়ািজব কয়িট ও িক িক? 

জবাবঃ 

উমরার ফরয দুইিট: ১. ইহরাম বাধঁা ২. তাওয়াফ করা।  

উমরার ওয়ািজবও দুইিট: ১. সা’ঈ করা ২. চুেলর আগা সামানয্ অংশ েকেট েছাট 

করা।  

উমরার কােজর ধারাবািহকতা জানােল উপকতৃ হেবা? 

জবাবঃ  

১. �থেম ইহরাম বাঁধা; তারপর 

২. তাওয়াফ করা; তারপর 

৩. সা‘ঈ করা; তারপর  

৪. চুেলর আগা সামানয্ অংশ েকেট েছাট করা।  

এই চারিট কােজর সম�য় উমরা পরুা হয়। 

উমরা েশেষ ম�ায় থাকা অব�ায় িক করণীয়? বড় হ� শুরুর আেগ িক িক আমল 

করা উিচত? 

উমরা েশেষ ম�ায় থাকা যায় আবার মদীনায়ও যাওয়া যায়। তেব যারা ম�ায় 

থাকেব তােদর িকছ ুকরণীয় আেছ। েযমন: 

১. মিহলােদর পাচঁ ওয়া� নামায ঘের আদায় করা। নামােযর জনয্ মিহলােদর 

মসিজেদ না যাওয়া। তারা বাসায় নামায পড়েলই মসিজেদ পড়ার েচেয় েবিশ 

সাওয়াব পােব। তেব েকউ যিদ তাওয়ােফর জনয্ মসিজেদ যায় আর তখন নামায 
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শুরু হেয় যায়, তাহেল মসিজেদই জামা’আেত শরীক হেয় যােব। পরুুষরা িনজ 

িনজ মিহলােদরেক তােদর নামােযর জনয্  িনধর্ািরত �ােন পািঠেয় েদেব। যিদ 

নামােযর আেগ তােদরেক বেল রাখা হয় েয, নামােযর পর আিম অমুক �ােন 

থাকেবা তিুম ওখােন আসেব, তাহেল নামােযর পর তােদর খুঁেজ েপেত ক� হেব 

না। 

২. �েতয্কবার মসিজেদ �েবশ করা ও েবর হওয়ার সময় উভয় েক্ষে�র 

স�ুাতগুিল আদায় করেব। এসব স�ুাত মুখ� না থাকেল “নবীজীর স�ুাত” নামক 

িকতাব েথেক েদেখ িনেব। 

৩. সকল গুনােহর কাজ েথেক েবেঁচ থাকা, িবেশষ কের কদুিৃ� েথেক েবেঁচ থাকা 

অতয্� জরুরী। 

৪. মিহলােদর েব-পদর্া না হওয়া িবেশষ কের েচহারা খেুল না রাখা। েচহারা খেুল 

রাখেল িনেজরও গুনাহ হয় অনয্ পরুুষেদরেকও গুনােহর কােজ সাহাযয্ করা হয়। 

তামাৎত ুহ�কারী মিহলা উমরার ইহরাম েথেক হালাল হওয়ার পর পনুরায় হে�র 

ইহরাম বাধঁার আগ পযর্� �াভািবক েনকাব পড়েত পারেব। 

৫. িটিভ না েদখা। 

৬. েমাবাইল, কয্ােমরা বা এজাতীয় অনয্ িকছ ু িদেয় মানুষ িকংবা অনয্েকােনা 

�াণীর ছিব না তলুা। িভিডও ও না করা। 

৭. েবিশ-েবিশ নফল তাওয়াফ করা। মসিজেদ আেয়শা েথেক ইহরাম েবেঁধ নফল 

উমরাও করা েযেত পাের।  

উমরা েশেষ ম�ায় থাকা অব�ায়, হে�র আেগ েয সময় থােক তখন, েবিশ েবিশ 

উমরা করা উৎতম না েবিশ েবিশ নফল তাওয়াফ করা উৎতম? 

জবাবঃ  

তেব এই সময় েবিশ েবিশ উমরা করার েচেয় েবিশ েবিশ নফল তাওয়াফ করা 

উৎতম। 

উমরা েশেষ ম�ায় থাকা অব�ায়, হে�র আেগ েয সময় থােক তখন, েকউ যিদ 

উমরা করেত চায় তাহেল িকভােব করেব? 

জবাবঃ 

েকউ উমরা করেত চাইেল উমরাও করেত পারেব। উমরা করার জনয্ হারােমর 

সীমানার বািহের িগেয় নতনু কের উমরার ইহরাম বাধঁেত হেব। উৎতর িদেক 

হারােমর সীমানা মা� িতন মাইল তাই, উৎতর িদক েথেক হারােমর বাইের যাওয়া 
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সহজ। সাধারণত সকেল এ িদক েথেকই হারােমর বাইের যায়। উৎতর িদেক 

হারােমর সীমানার পের তানঈম নামক �ােন ‘মসিজেদ আিয়শা’ অবি�ত। এই 

মসিজদ েথেক হযরত আিয়শা রা. উমরার জনয্ ইহরাম েবেঁধ িছেলন। এখােন 

এেস উমরার জনয্ নতনু কের ইহরাম বাধঁেত পারেব। ইহরাম বাঁধার পর 

তাওয়াফ করেব, সা’ঈ করেব, ও মাথায় চুেলর আগা েথেক এক ইি� চলু 

কাটেব। মানািসক প.ৃ ১৮২ 

ইহরােমর আেলাচনা �সে� 

একজন মিহলা ইহরােমর জনয্ িকভােব ��িত িনেব? 

জবাবঃ 

ইহরােমর ��িতঃ 

* ইহরােমর ��িতর িনয়েত �থেম নখ এবং শরীেরর অিতির� পশম েকেট 

িনেবন।  

* সফের েবর হওয়ার আেগ ইহরােমর িনয়েত েগাসল কের িনেবন। েগাসল স�ব 

না হেল শুধু উযূ করেলও চলেব। েগাসেলর পর মিহলারা িনেজেদর �াভািবক 

কাপড় তথা িঢেলঢালা ফলু হাতার কািমজ ও েসেলায়ার পরেব। এরপর এমন 

েবারকা পরেব যা েচহারা আবতৃ কের । কারণ, পরপরুুেষর সামেন েচহারা েখালা 

রাখা হারাম। (েয-সব মিহলা েচহারা েখালা রাখেব এবং েয-সব পরুুষ ই�াকতৃ 

তােদর িদেক তাকােব, তােদর গুনাহ হেব। ফেল তােদর ‘হে� মাবরূর’ নসীব 

হেব না।) িক� েখয়াল রাখেত হেব মুখ ঢাকার জনয্ েয েনকাব পরা হেব, তা েযন 

েচহারায় েলেগ না থােক। েসজনয্ আমােদর েদেশ-বাইতলু মুকাররমসহ আেরা 

অেনক জায়গায় কয্ােপর মত একটা িজিনষ পাওয়া যায়, িক� কয্ােপর সামেনর 

অংশ যত ল�া তেতা ল�া নয় বরং এক েদড় ইি�র মত ল�া হেব, েদখেত 

অেনকটা ২/৩ তািরেখর চােঁদর মত েসটা পের তার উপর িদেয় েনকাব পরেব। 

তাহেল পদর্াও হেয় যােব আবার েনকাব েচহারার সােথ েলেগও থাকেব না। 

মিহলারা হােয়য-েনফাস অব�ায়ও ইহরাম বাধঁেত পারেব। তেব তখন পির��তা 

অজর্েনর জনয্ েগাসল করা ভােলা। (মানািসেক েমা�া আলী কারী প.ৃ৯০) 

িব.�. অেনেক মেন কের েয, ইহরাম অব�ায় েমেয়েদর েচহারা েখালা রাখেত 

হয়। এটা মারাৎমক ভুল। এক ফরয আদায় করেত িগেয় আেরক ফরয তরক 

করার শািমল। তাই আমরা েযভােব েচহারা ঢাকার কথা বেলিছ েসভােব ঢাকেত 

হেব। অনয্থায় গুনাহ হেব। 

উমরার জনয্ ইহরাম বাধঁেত চাইেল বাংলােদশীেদর উপযু� যায়গা েকানটা? 
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জবাবঃ 

যারা বাংলােদশ েথেক সরাসির মদীনায় যােব, তারা মদীনা েথেক ম�া যাওয়ার 

পেথ জলুহুলাইফা নামক �ােন ইহরাম বাধঁেব। জলুহুলাইফা মদীনা শহর েথেক 

ছয় মাইল দিক্ষেণ। িক� যারা বাংলােদশ েথেক সরাসির ম�া যােব, তােদর জনয্ 

ঢাকা েথেকই (বাসা বা িবমানব�র েথেক অথবা িবমান যিদ পেথ িবরিত েদয় 

েসখান েথেক ) ইহরাম েবেঁধ েনওয়া ভােলা। মেন রাখেত হেব ইহরােমর কাপড় 

েযন লােগেজ না যায়, ইহরােমর কাপড় থাকেব হাত বয্ােগ। 

ইদািনং েযেহতু িবমােনর িশিডউল িঠক থােক না, আবার অেনেকর �াইটও 

বািতল হেয় যায়, তাই বাসায় ইহরাম না বাধঁাই ভাল। মেন রাখেত হেব, িনয়ত ও 

তালিবয়া পড়া ছাড়া ইহরাম বাঁধা হয় না। েতমিন মাথার চেুলর আগা না কাটেল 

ইহরাম ভ� হয় না। 

ইহরাম বাধঁার প�িত িক? 

জবাবঃ  

যারা সরাসির ম�ায় যােব, তারা হ� কয্া� বা িবমানব�র িগেয় �াইট িনি�ত 

হেল, ওেয়িটং রুেম বেস থাকার ফােঁক বাথরুেম িগেয়, উযূ কের দিক্ষণ পােশর 

নামায ঘের িগেয়, মাকরূহ ওয়া� না হওয়ার শেতর্ দুই রাকা’আত নামায পেড় 

িনেব। ইহরােমর উে�েশয্ এই দুই রাকা’আত নামায পড়া মু�াহাব। �থম 

রাকা‘আেত সরূা কািফরুন ও ি�তীয় রাকা‘আেত সরূা ইখলাস পড়া উৎতম। অনয্ 

েকােনা সরূা পড়েলও চলেব। মাকরূহ ওয়া� হওয়া িকংবা অনয্ েকােনা কারেণ 

এই নামায পড়েত না পরেলও েকােনা সমসয্া েনই। অত:পর  িবমােন উেঠ শা� 

হেয় বেস উমরার িনয়ত কের তালিবয়া পড়েলই ইহরাম বাধঁা হেয় যােব। তামাৎত ু

হ�কারী েযেহত ু �থেম উমরা করেব, তাই �থমবার ইহরাম বাধঁার সময় শুধু 

উমরার িনয়ত করেব। 

উমরার ইহরােমর িনয়ত জানােল খুিশ হতাম?  

জবাবঃ  

 اللهم إين أريد العمرة فيسرها يل وتقبلها مين

‘েহ আ�াহ! আিম আপনার স�ি�র জনয্ উমরার িনয়ত করিছ। আমার জনয্ তা 

সহজ কের িদন এবং আমার পক্ষ েথেক কবলূ কের িনন।’  

উমরার ইহরােমর িনয়ত িক আরবীেত বলা জরুরী? 

জবাবঃ  িনয়ত আরবীেত করা জরুরী নয়। 
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মিহলারা তালিবয়া িকভােব পড়েব? সহী তরীকা িক? 

জবাবঃ 

মিহলাগণ িনচু �ের পড়েব। যখনই তালিবয়া পড়েব িতনবার পড়া এবং 

তালিবয়ার চার বাকয্ চার �ােস পড়া মু�াহাব। (র�লু মুহতার ৩/৪৯২ 

যাকািরয়া)  

তালিবয়ার চার বাকয্ চার �ােস এভােব পড়েব: 

ْيَك   ْيَك اَللُّهّمَ لَّبَ لَّبَ   --- -----১   

ْيَك َالۤ  ْيَك  َك لَ  َك يْ رِ َش لَّبَ لَّبَ   ----২ 

- َك لْ مُ الْ وَ  َك لَ  ةَ مَ عْ النِّ  وَ  َد مْ َح الْ  ّنَ اِ      --- ----৩ 

َك لَ  َك يْ رِ َش َالۤ  ---  -----৪ 

নাবােলগা েমেয়র বা েবাবার ইহরাম িকভােব বাধঁেব? 

জবাবঃ 

নাবােলগা বা�া বিু�মান হেল িনেজর ইহরাম িনেজই বাধঁেব এবং হ� ও উমরার 

যাবতীয় কাজ িনেজই করেব। েকােনা ওযর ছাড়া তার পক্ষ েথেক অনয্ েকউ 

ইহরাম বাঁধেল বা তার হে�র কাজ অনয্ েকউ কের িদেল সহীহ হেব না। 

নাবােলগা বা�া যিদ বিু�মান না হয় তাহেল তার পক্ষ েথেক তার অিভভাবক 

ইহরাম বাধঁেব। তার িনেজর ইহরাম বাধঁা ধতর্বয্ হেব না। তেব নাবােলাগা বা�া 

যিদ ইহরাম বাধঁা ছাড়াই িপতা-মাতা বা অনয্ কােরা সােথ হে�র সফের যায় 

তাহেলও তােত েকােনা গুনাহ হেব না। (র�লু মুহতার ৩/৫৩৫-৩৬ রশীিদয়া) 

েবাবার ইহরাম: েবাবা বয্ি�র ইহরাম বাঁধার জনয্ তালিবয়া পড়েত হেব না। তার 

জনয্ হে�র িনয়তই ইহরাম বেল গণয্ হেব। (র�লু মুহতার ২/১৮১-৮২ 

যাকািরয়া) 

যিদ েকউ ইহরাম বাধঁার আেগই েবহুস হেয় যায়, িমকাত পার হওয়ার আেগ হুস 

আসার স�াবনা নাই, তাহেল তার ইহরাম িকভােব বাধেঁব? 

জবাবঃ  

দহ� বা উমরার সফের েবর হেয় ইহরাম বাধঁার আেগই যিদ েকউ েবহুশ হেয় 

যায়, আর মীকাত অিত�ম করার আেগ হুশ েফরার স�াবনা েদখা না যায়, 
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তাহেল তার স�ীেদর মধয্ েথেক েকউ িনেজর ইহরাম বাধঁার সময় বা িনেজর 

ইহরাম বাঁধার পের ঐ েবহুশ স�ীর পক্ষ েথেকও ইহরােমর িনয়ত কের িনেব। এর 

�ারা তারও ইহরাম বাঁধা হেয় যােব। (র�লু মুহতার ৩/৫৪৮-৪৯ যাকািরয়া)  

েজ�ায় েপৗছঁােত ১০-১৫ িমিনট বাকী, এ সময় ইহরাম বাধঁার েকান সেুযাগ আেছ 

িক? 

জবাবঃ  

ঢাকা েথেক সরাসির ম�াগামী হাজীেদর িবমান সাধারণত িজ�ায় অবতরেণর 

২০-২৫ িম. আেগ মীকাত অিত�ম কের থােক। অেনক িবমােন েঘাষণাও করা 

হয় েয, িবমান আর দশিমিনট পর মীকাত অিত�ম করেব। এটাই ইহরাম ছাড়া 

মীকাত অিত�ম করার দম েথেক বাচঁার েশষ সময়। তখনও যিদ েকউ ইহরাম 

েবেঁধ েনয় তাহেল তােক দম িদেত হেব না। 

ইহরাম বাধঁার পর িক কাজ 

জবাবঃ 

ইহরাম বাধঁার পর দু’িট কাজ 

১. েবিশ েবিশ তালিবয়া পড়া। েয েকােনা �ান ও অব�ার পিরবতর্েন তালিবয়া 

পড়া স�ুাত। েযমন: ঘের-বাইের, পেথঘােট, বােস, িবমােন, এমিনভােব �েতয্ক 

নামােযর পের, উপের উঠার সময়, িনেচ নামার সময়, ঘমুােনার আেগ ও পের। 

েমাটকথা সব জায়গায় তালিবয়া পড়েত থাকা, এমনিক কােরা সােথ সাক্ষাৎ হেল 

আেগ তালিবয়া পড়া তারপর সালাম েদওয়া। র�লু মুহতার ৩/৪৯২ যাকািরয়া 

* �েতয্েক আলাদা আলাদাভােব তালিবয়া পড়েব। মুআি�ম বা অনয্ কােরা সােথ 

তাল িমিলেয় পড়েব না। র�লু মুহতার ৩/৫০২ যাকািরয়া 

* যখনই তালিবয়া পড়া হেব এক সােথ িতনবার পড়া মু�াহাব। মানািসক১০২-৩ 

২. ইহরাম অব�ায় িনিষ� কাজসমূহ েথেক েবেঁচ থাকা। 

ইহরাম বাধঁার পর িনিষ� কাজগুেলা িক িক? 

জবাবঃ 

ইহরাম অব�ায় িনিষ� কােজর বণর্না: িনিষ� কাজসমূহ কেয়ক ভােগ িবভ�। 

েযমনঃ 

১. আ�াহর হুকেুমর সােথ স�ৃ�। েযমন: েকােনা �কােরর গুনাহ  করা। 
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২. শরীর ও কাপেড়র সােথ স�ৃ�। েযমন: মিহলারা মাথা, েচহারা েঢেক রাখেব 

িক� েনকাব যােত েচহারায় েলেগ না থােক েসিদেক েখয়াল রাখেত হেব। খ. চলু, 

নখ ইতয্ািদ কাটা। গ. েগাসেলর সময় ই�াকতৃ শরীেরর ময়লা পির�ার করা। ঘ. 

কাপড় বা শরীের েকােনা �কার সগুি� বয্বহার  করা, তাই আতর, েস�, 

সগুি�যু� েতল, সাবান, েসােনা, পাউডার ইতয্ািদ েকােনা িকছইু বয্বহার করা 

যােব না। এমনিক পােনর সােথ সগুি� জদর্া খাওয়াও মাকরূহ। েমেহিদও েখাশবরু 

অ�ভুর্� তাই েকউই েমেহিদ বয্বহার করেত পারেব না। (মানািসেক েমা�া আলী 

কারী প.ৃ১১৭) 

৩. �ামীর সােথ স�ৃ�। েযমন : �ামীর সােথ অিত-অ�র� মুহূেতর্র েকােনা 

কথাবাতর্া বলা েকােনা কাজ করা। তেব �ামীর পােশ বসা বা চলাচেলর সময় 

�ামীর হাত ধরেত েকােনা সমসয্া েনই। িক� �ামীর সােথ একই িবছানায় েশায়া 

বা ঘমুােনা উিচত নয়। (মানািসক প.ৃ ১১৯) 

৪. সাথীেদর সােথ স�ৃ�। েযমন : সাথীর সােথ িকংবা অনয্ েয েকােনা মানুেষর 

সােথ ঝগড়া করা। কােরা েকােনা িজিনষ না বেল েনওয়া। (হে�র সফের 

যথাস�ব অনয্েক িনেজর উপর �ধানয্ েদওয়ার েচ�া করা।) (মানািসক প.ৃ১১৭) 

উে�খয্, েকােনা পিতত িজিনষ ধরেব না। পিতত িজিনষ ধরেল বা উঠােল েচার 

সাবয্� হেয় েজেল যাওয়ার আশংকা রেয়েছ। তেব হয্াঁ, পিতত িজিনেষর 

মািলকেক বলা েযেত পাের েয, আপনার সামান উিঠেয় েনেব। 

৫. �াণীর সােথ স�ৃ�। েযমন: বনয্ পশু িশকার করা বা েকােনা িশকারীেক 

সাহাযয্ করা। উকুন মারা এবং মারেত সাহাযয্ করা । (মানািসক প.ৃ ১১৯) 

ইহরাম অব�ায় কাথঁা, ক�ল িদেয় মাথা ও মুখ ডাকা যােব? 
জবাবঃ 

ইহরাম অব�ায় মাথা ও মুখ বয্তীত স�ূণর্ শরীর কাথঁা, ক�ল, চাদর  ইতয্ািদ 

িদেয় ঢাকা যােব। মাথা ও গাল বািলেশ েরেখ েশায়া যােব। তেব স�ূণর্ েচহারা 

বািলেশ েরেখ উপড়ু হেয় েশায়া যােব না। (মানািসক প.ৃ১২৩) 

ইহরাম অব�ায় িনেজর গােয়র কাপড় ময়লা বা নাপাক না হেলও পিরবতর্ন করা 

যােব? 

জবাবঃ 

ইহরাম অব�ায় িনেজর পিরেধয় কাপড় ময়লা বা নাপাক না হেলও পিরবতর্ন করা 

যােব। (মানািসক প.ৃ৯৮) 
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ইহরাম অব�ায় িক েগাসল করা যােব? 

জবাবঃ 

সগুি�যু� সাবান বয্বহার না কের েগাসল করা যােব । তেব ই�াকতৃ শরীেরর 

ময়লা উঠােনা যােব না। (মানািসক প.ৃ ১২০) 

ইহরাম অব�ায় েয সম� ফেল সগু� আেছ তা িক খাওয়া যােব? 

জবাবঃ 

স�ুাণযু� ফল-মুল খাওয়া যােব। তেব ই�াকতৃ ফল বা ফেুলর �াণ িনেব না। 

(মানািসক প.ৃ ১২১,১২৪) 

ইহরাম অব�ায় েকান ওজেরর কারেণ িলপেজল, ভয্াসিলন বয্বহার করা িক যােব? 

জবাবঃ 

�াণমু� িলপেজল, ভয্াসিলন েঠকাবশত বয্বহার করা । (িকতাবলু মাসাইল 

৩/১৬২) 

ইহরাম অব�ায় েসলাইযু� েব�, বয্াগ বয্বহার করা িক যােব? 

জবাবঃ 

েসলাইযু� েব�, বয্াগ ইতয্ািদ বয্বহার করা । (মানািসক প.ৃ১২২) 

ইহরাম অব�ায় মুরিগ বা মাছ েকেট খাওয়া িক যােব? 

জবাবঃ 

ইহরাম অব�ায় গৃহপািলত পশু  েযমন : হাসঁ-মুরিগ, গরু-ছাগল ইতয্ািদ জবাই 

করা এবং মাছ িশকার করা যােব এবং খাওয়া যােব । (মানািসক প.ৃ১১৯) 

ইহরাম অব�ায় মশা-মািছ, সাপ-িব�ু, িপপঁড়া ইতয্ািদ িক মারা যােব? 

জবাবঃ 

ইহরাম অব�ায় মশা-মািছ, সাপ-িব�ু, িপপঁড়া, েপাকা-মাকড়, িহং� জােনায়ার 

মারা যােব। িপপঁড়া ক�দায়ক না হেল মারা যােব না। (মানািসক প ৃ ১২৫, 

ফাতাওয়া িহি�য়া ১/২৫২) 

ইহরাম অব�ায় দাতঁ উঠােনা বা েফাড়ঁা গালা বা েভে� যাওয়া নখ কাটা িক যােব? 

জবাবঃ 
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দাতঁ উঠােনা, েফাঁড়া, িবিচ ইতয্ািদ গালা, ভা�া নখ েকেট েফলা, �াশ করাও 

যােব তেব সগুি� েপ� বয্াবহার করা যােব না। (মানািসক প.ৃ১২২) 

ইহরাম অব�ায় চশমা, ঘিড়, আংিট, মাফলার বয্বহার করেত পারেবা? 

জবাবঃ 

ইহরাম অব�ায় চশমা, ঘিড়, আংিট, মাফলার বয্বহার করেত েকােনা অসিুবধা 

েনই। (আ�রুরুল মুখতার ২/৪৮৯) 

ইহরাম অব�ায় মিহলারা পােয়র জতুা, হাত ও পােয়র েমাজা বা জাি�য়া-েপি� 

পরেত পারেব? 

জবাবঃ 

মিহলারা পােয়র পাতা েঢেক েফেল, এমন জতুা, হাত ও পােয়র েমাজা, জাি�য়া-

েপি� ইতয্ািদ পরেত পারেব। মানািসক প.ৃ ১১৫ 

হােয়য েনফাস অব�ায় িক ইহরাম বাধঁেত পারেব? 

জবাবঃ 

মািসক বা স�ান �সেবাৎতর �াব চলাকালীনও ইহরাম বাঁধেত পারেব। তাওয়াফ, 

নামায, করুআন িতলাওয়াত ও মসিজেদ �েবশ বয্তীত ঐ অব�ায় হে�র অনয্ানয্ 

সব কাজই করেত পারেব। মানািসক প.ৃ৯০ 

ইহরাম অব�ায় মিহলারা িক �ণর্ অলংকার পরেত পারেব? 

জবাবঃ 

�ণর্ ও অনয্ানয্ অলংকার পরেত পারেব। তেব ইহরাম অব�ায় অলংকার না পরাই 

ভােলা। মানািসক প.ৃ১১৬  

মিহলারা ইহরাম েবেঁধ চেুলর যৎন িকভােব িনেব? 

জবাবঃ 

* ইহরাম অব�ায় চুেল েতল েদওয়া, িসিঁথ করা িনেষধ। চুল েবেঁধ রাখেত 

পারেব। তেব চলু না আঁচড়ােনার কারেণ যিদ খবু েবিশ সমসয্া হয়, চুেল জট 

েলেগ যাওয়ার উপ�ম হয়, তাহেল সাজস�ার িনয়ত ছাড়া �েয়াজন অনুযায়ী 

বড় দােঁতর িচরুিন �ারা চলু আঁচড়ােনা যােব। মানািসক প.ৃ১২৪, গুনইয়াতনু 

নািসক প.ৃ ৮৯-৯০ 
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* চলু েধায়ার জনয্ সগুি� শয্া�ু বয্াবহার করা যােব না। বতর্মান বাজােরর সব 

শয্া�ুই সগুি�যু� তাই ইহরাম অব�ায় শয্া�ু বয্বহার েথেক িবরত থাকেত 

হেব। িকতাবলু মাসাইল ৩/১৬৩ 

মিহলারা িক ইহরাম েবেঁধ কােলা েবারকা পড়েব না সাদা েবারকা? 

জবাবঃ 

কােলা েবারকা বয্বহার করেত পারেব। অেনেক সাদা েবারকা বয্বহার জরুরী মেন 

কের। এধারণা েমােটও িঠক নয়। মানািসক প.ৃ১১৫ 

মিহলারা িক ইহরাম েবেঁধ েমেহিদ, িলপি�ক বয্বহার করেত পারেব? 

জবাবঃ 

েমেহিদ, িলপি�ক �াণমু� হেলও বয্বহার করা যােব না। গুনইয়াতনু নািসক 

প.ৃ৯০ 

ম�ায় অব�ানকােল মিহলারা হে�র ইহরাম েকাথায় বাধঁেব? 

জবাবঃ 

ম�ায় অব�ানকােল মিহলারা হে�র ইহরাম বাসােতই বাধঁেব। মিহলােদর 

ইহরােমর জনয্ মসিজেদ হারােম যাওয়ার �েয়াজন েনই। মানািসক প.ৃ ১১৫ 

ইহরাম বাধঁার পর হে� েযেত না পরেল িক করণীয়? 

জবাবঃ  

হ� বা উমরার ইহরাম বাঁধার পর েযেকােনা কারণবশত ম�ায় েযেত না পারেল 

ইহরাম অব�ায় থাকেব এবং ইহরাম অব�ার িনেষধা�াসমূহও েমেন চলেব। 

অতঃপর যখন যাওয়া স�ব হয় তখন িগেয় হ� বা উমরা আদায় কের ইহরাম 

েথেক মু� হেব। িক� দীঘর্ সময় ইহরাম অব�ায় থাকা যিদ ক�কর হয়, তাহেল 

কােরা মাধয্েম ম�ায় হারােমর সীমানার িভতর উমরা ও ইফরাদ হে�র ইহরাম 

েথেক মু� হওয়ার জনয্ একিট বকরী বা দু�া জবাই করােব। আর িকরান হে�র 

ইহরাম েথেক মু� হওয়ার জনয্ দুইিট বকরী বা দু�া জবাই করােত হেব।  বকরী 

বা দু�া জবাই হওয়ার পরই হালাল হেয় যােব তথা ইহরামমু� হেয় যােব। তেব 

জবাই এর পর চুেলর আগা েথেক সামানয্ চুল কাটা উৎতম। অতঃপর েয বয্ি� 

উমরার ইহরাম েথেক হালাল হেব েস পরবতর্ীেত একিট উমরা কাযা কের িনেব। 

আর ইফরাদ হে�র ইহরাম েথেক হালাল হেল একিট উমরা ও একিট হ� কাযা 

করেত হেব। িকরান  হে� ইহরাম েথেক হালাল হেল, দুইিট উমরা ও একিট হ� 
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করেত হেব। তেব যিদ ঐ বছরই হ� করা স�ব হয়, তাহেল অিতির� উমরািট 

করেত হেব না। (মানািসেক েমা�া আলী কারী প.ৃ৪১৭-২৭) 

ইহরাম অব�ায় মৃতযু্ হেল িক করণীয়? 

জবাবঃ  

েকউ যিদ ইহরাম অব�ায় মৃতযু্ বরণ কের তাহেল তােক সাধারণ মাইেয়য্েতর 

মেতাই েগাসল করােত হেব এবং কাফন-দাফন করেত হেব। তার েচহারাও ঢাকা 

যােব এবং আতর ও কপরূ্রও বয্বহার করা যােব। র�লু মুহতার ২/৪৮৮ 

* েয বছর হ� ফরয হেয়িছল েসই বছর ইহরাম অব�ায় মারা েগেল ঐ বয্ি�র 

ওয়ািরশেদর জনয্ ঐ হে�র বদলী করােনা জরুরী নয়। আর যিদ ঐ বছর ইহরাম 

না েবেঁধ থােক বরং পরবতর্ী েকােনা বছর ইহরাম েবেঁধ থােক এবং উকূেফ 

আরাফার আেগ মারা যায় তাহেল তার পক্ষ েথেক তার েদশ েথেক বদলী হ� 

করােনা জরুরী। আর উকেূফ আরাফার পের মারা েগেল বদলী হ� করােত হেব 

না। আহসানুল ফাতাওয়া ৪/৫২২ 

হে�র ইহরােমর িনয়ত িক? 

জবাবঃ 

‘েহ আ�াহ! আিম হে�র ই�া করিছ, তিুম তা সহজ কের িদও এবং কবলূ কের 

িনও।’ এই িনয়ত কের তালিবয়া পড়েলই ইহরাম বাধঁা হেয় যােব। 

মিহলােদর জনয্ হে�র ইহরাম েকাথায় বাধঁা ভােলা? 

জবাবঃ  

মিহলােদর জনয্ িনজ বাসা বা েহােটেল ইহরাম বাঁধা ভােলা। 

হে�র ইহরাম বাধঁার পর কতিদন তালিবয়া পড়েত পারেবা? 

জবাবঃ  

১০ই িযলহ� জামারােয় আকাবা তথা বড় শয়তােনর কােছ েপৗঁছা পযর্� তালিবয়া 

পড়েত পারেব। জামারােয় আকাবায় কংকর িনেক্ষপ শুরু করার সােথ সােথ 

তালিবয়া পড়া ব� কের েদেব। 

ইহরাম অব�ায় মুলতাজােমর সােথ স�ৃ� আমল করার উপায় িক? 

জবাবঃ 

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


36 
 

www.darsemansoor.com                www.islamijindegi.com 

আজকাল েক বা কারা কাবা ঘেরর েদয়ােলর চতিুদর্েক মানুেষর উ�তা পিরমাণ 

আতর লািগেয় রােখ। ফেল েদয়াল �শর্ করেলই শরীের বা কাপেড় আতর েলেগ 

যায়। অথচ ইহরাম অব�ায় শরীর বা কাপেড় েয েকােনা ধরেণর েখাশব ুলাগােনা 

িনেষধ। তাই এই আশংকার কারেণ বতর্মােন ইহরাম অব�ায় বাইত�ুাহ শরীফ 

�শর্ করা েথেক েবেঁচ থাকা উিচত। আর মূলতাযােম উপি�ত হওয়া এবং 

বাইত�ুাহ শরীফ �শর্ করা েযেহত ু মু�াহাব আমল, তাই উে�িখত সমসয্ার 

কারেণ তা আদায় করেত না পারেল েকােনা ক্ষিত েনই। 

তাওয়ােফর আেলাচনা �সে� 

মিহলারা িকভােব তাওয়ােফর জনয্ ��িত িনেব? 

জবাবঃ 

তাওয়ােফর ��িত: তাওয়ােফর জনয্ পিব�তা জরুরী। সতুরাং উযূ না থাকেল উযূ 

কের েনেব, আর েগাসল ফরয হেল েগাসল কের েনেব। মসিজেদ হারােম 

�েবেশর পেূবর্ই (বাসায় বা েহােটেল) উযূ-েগাসল েসের িনেত হেব। কাপড় বা 

শরীের নাপািক থাকেল পাক কের িনেত হেব। বািহয্ক নাপািকসহ তাওয়াফ করা 

মাকরূহ। মেন রাখেবন মিহলারা হােয়য েনফাস অব�ায় তাওয়াফ করেত পারেব 

না। এবং তাওয়াফ করেত সােথ মাহরামেক রাখা। গুনইয়াতনু নািসক প.ৃ১২২ 

তাওয়াফ েকাথা েথেক শুরু করেব? মিহলারা িক ইজেতবা বা রমল করেব? 

জবাবঃ 

তাওয়াফ: মসিজেদ হারাম অিত�ম করার পর তাওয়ােফর �ান শুরু হয়। 

তাওয়ােফর �ানেক মাতাফ বেল। মাতােফ েপৗেঁছ তাওয়াফ করেব।  

* ইজিতবার হুকমু পরুুষেদর জনয্। মিহলােদর জনয্ নয়। (মানািসক-১৩০) 

* মিহলারা রমল করেব না। মানািসক-১৩৩ 

তাওয়াফ করার সময় িক তালিবয়া পড়েত থাকেবা? 

জবাবঃ 

হে� তামাৎতকুারীগণ উমরার তাওয়াফ শুরু করার আেগ তালিবয়া পড়া ব� কের 

িদেব। পনুরায় হে�র ইহরাম বাধঁার আেগ আর তালিবয়া পড়ার অনুমিত েনই।  

তাওয়ােফর িনয়ত িকভােব করেবা? িকভােব তাওয়াফ স�� করেবা িব�ািরত 

জানােলা ভােলা হয়। 

জবাবঃ  
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তাওয়াফ শুরু করার আেগ হাজের আসওয়ােদর বরাবর দািঁড়েয় তার িদেক সীনা 

ও েচহারা িফিরেয় দাড়ঁােব। হাজের আসওয়াদ বরাবর এেস তাওয়ােফর িনয়ত 

করেব। 

তাওয়ােফর িনয়ত: েহ আ�াহ! আিম উমরার তাওয়াফ করিছ। আমার জনয্ তা 

সহজ কের িদন এবং কবলু কের িনন।  

* এরপর নামােয তাকবীের তাহরীমা বলার সময় েযভােব হাত উঠােনা হয় 

েসভােব উভয় হােতর তাল ু হাজের আসওয়াদ ও বাইত�ুাহর িদেক িফিরেয় 

বলেবঃ 

َ     اهللاِ  ِم ْس بِ  َ  هللاُ ا ۤ َربُ كْ ا ِ  وَ  اهللاُ ّالَ اِ  لٰهَ اِ  ، َال ل اهللا ـوْ ُس ٰ� َر �َ ٰالُم الّسَ وَ  ٰالةُ الّصَ د، وَ مْ َح الْ  هلِلّ  

শুধু  ِاهللاِ  ِم ْس ب     َ َ  هللاُ ا َربُ كْ ا  বলেলও চলেব। (মানািসক-১৩০) 

হাজের আসওয়াদ বরাবর দািঁড়েয় উভয় হােতর তাল ুহাজের আসওয়ােদর উপর 

রাখার মেতা কের ইশারা করেব। অত:পর তালেুত শ� করা ছাড়া চুমু খােব। 

* হাজের আসওয়াদ চ�ুন েশেষ সীনা েসাজা কের, কাবা শরীফেক বােম েরেখ 

হাটেত শুরু করেব। 

* হাজের আসওয়াদ েথেক শুরু কের পনুরায় হাজের আসওয়ােদর কােছ েপৗছঁেল 

এক চ�র পণূর্ হেব। হাজের আসওয়ােদর বরাবর েপৗেঁছ তার  িদেক িফের 

দাড়ঁােব। এর পর ‘িবসিম�ািহ আ�াহু আকবার’ বেল স�ব হেল সরাসির 

অনয্থায় ইশারায় হাজের আসওয়াদেক চমুু খােব। তারপর বাইত�ুাহেক বােম 

েরেখ নতনু চ�র শুরু করেব। আেগর িনয়ম অনুযায়ী চ�র পরুা করেব। এভােব 

সাত চ�ের এক তাওয়াফ হেব। েখয়াল রাখেব, তাওয়ােফর সাত চ�ের আটবার 

হাজের আসওয়াদ চুমু েখেত হেব। তাওয়াফ শুরু করার সময় একবার আর 

�েতয্ক চ�র েশেষ একবার। র�লু মুহতার-২/৪৯৮ 

শুেনিছ েসখােন অেনক িভড় তাহেল হাজের আসওয়াদ বরাবর আসেত েপেরেছ 

িকনা তা বঝুার সহজ উপায় আেছ িক? 

জবাবঃ  

িভেড়র মেধয্ হাজের আসওয়াদ বরাবর আসেত েপেরেছ িকনা তা বঝুার সহজ 

উপায় হেলা, মসিজেদ হারােমর এক িদেক শুধু একিট িমনার আেছ, েসই িমনার 

েথেক একট ু সামেন অ�সর হেব। িকংবা ঐ িদেকই মসিজেদ হারােমর ি�তীয় 
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তলায় সবজু বািত �েল থাকেত েদখেব, ঐ বািত বরাবর দািঁড়েয় বাইত�ুাহমুখী 

হেলই হাজের আসওয়াদ বরাবর হেয় যােব।  

িভেড়র কারেণ হাজের আসওয়াদেক চমুু খাওয়ার উপায় িক? 

জবাবঃ  

িভেড়র কারেণ েযেহত ুহাজের আসওয়ােদর কােছ যাওয়া যায় না তাই ইশারায় 

হাজের আসওয়াদ চমুু খাওয়াই ভােলা। হাজের আসওয়াদ বরাবর দািঁড়েয় উভয় 

হােতর তাল ু হাজের আসওয়ােদর উপর রাখার মেতা কের ইশারা করেব। 

অত:পর তালেুত শ� করা ছাড়া চমুু খােব। 

ইহরাম অব�ায় হাজের আসওয়াদেক চমুু খাওয়া িক িঠক আেছ? 

জবাবঃ 

ইহরাম অব�ায় েখাশব ু বয্বহার করা িনেষধ। আর হাজের আসওয়ােদ েখাশবু 

লাগােনা থােক, তাই ইশারায় হাজের আসওয়াদ চমুু খাওয়া। হাজের আসওয়াদ 

বরাবর দািঁড়েয় উভয় হােতর তাল ুহাজের আসওয়ােদর উপর রাখার মেতা কের 

ইশারা করেব। অত:পর তালেুত শ� করা ছাড়া চমুু খােব।   

নফল তাওয়ােফর সময় েকউ যিদ কখেনা হাজের আসওয়াদেক সরাসির চমুু 

খাওয়ার সেুযাগ পায় তাহেল িকভােব খােব? 

জবাবঃ  

েকউ যিদ কখেনা হাজের আসওয়াদেক সরাসির চমুু খাওয়ার সেুযাগ পায় তাহেল 

হাজের আসওয়ােদর উপর দুই হাত েরেখ দুই হােতর মােঝ পাথেরর উপর 

িন:শে� চমুু খােব। যিদ এভােব চমুু েখেত না পাের তাহেল স�ব হেল হাত িদেয় 

�শর্ কের হােত চুমু খােব। মানািসক-১৩১ 

শুেনিছ হাতীেমর েভতর তাওয়াফ করা যায় না,এটা িক িঠক? হাতীম েকান যায়গার 

নাম? 

জবাবঃ 

বাইত�ুাহ সংল� উৎতর িদেক েদয়ালেঘরা �ানেক হাতীম বেল। হাতীম 

বাইত�ুাহরই অংশ। তাই হাতীেমর বািহর েথেক তাওয়াফ করেব। হাতীেমর 

িভতর েথেক তাওয়াফ করেল তাওয়াফ হেব না।  মানািসক-১৫৩ 

তাওয়াফ করা অব�ায় বাইত�ুাহর িদেক িফের দাড়ােনা যােব িক, বা বাইত�ুাহর 

িদেক িফের তাওয়াফ করা যােব িক? 
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জবাবঃ  

তাওয়াফ করা অব�ায় বাইতু�াহর িদেক সীনা করা িনেষধ। তখন েকােনা কারেণ 

বাইত�ুাহর িদেক সীনা িফের েগেল, যতটকু ু�ান সীনা িফরা অব�ায় তাওয়াফ 

করা হেয়েছ ততটকু ু�ান পুনরায় সহীহভােব তাওয়াফ করেত হেব। র�লু মুহতার 

২/৪৯৪ 

েয মিহলা হাটেত পাের না, েস িকভােব তাওয়াফ করেব? 

জবাবঃ  

পােয় েহঁেট তাওয়াফ করেত অক্ষম বয্ি� হুইল েচয়ার বা অনয্ েকােনা বাহেন 

চেড় তাওয়াফ করেত পারেব। মানািসক-১৫২ 

তাওয়ােফর সময় ফরয নামায বা জানাযা নামােযর জামা’আত শুরু হেল িক 

করেবা? এেক্ষে� িবেশষ েকান মাসআলা আেছ িক? 

জবাবঃ  

তাওয়ােফর সময় ফরয নামায বা জানাযা নামােযর জামা’আত শুরু হেল 

তাওয়াফ �িগত কের জামা’আেত শরীক হেব। নামায েশেষ েযখােন তাওয়াফ 

�িগত করা হেয়িছেলা েসখান েথেক তাওয়াফ শুরু করেব। তেব িবরিতর আেগ 

িতন চ�র বা তার েচেয় কম তাওয়াফ কের থাকেল এই চ�রগুিল না ধের নতনু 

কের তাওয়াফ শুরু করা উৎতম। র�লু মুহতার-২/৪৯৭ 

তাওয়ােফর সময় বাইত�ুাহর িদেক ই�া কের তাকােনা যােব? 

জবাবঃ  

তাওয়ােফর সময় বাইত�ুাহর িদেক ই�া কের তাকােনা মাকরূহ। আনওয়াের 

মানােসক প.ৃ৩৭৬ 

তাওয়ােফর সাত চ�েরর যায়গায় েকউ যিদ এক চ�র েবশী েদয় তাহেল সমসয্া 

হেব িক? 

জবাবঃ  

সাত চ�ের এক তাওয়াফ পণূর্ হয়। এক তাওয়ােফ ে��ায় সােতর অিধক চ�র 

েদওয়া িনেষধ। যিদ েকউ ে��ায় সােতর অিধক চ�র েদয় তাহেল অ�ম চ�র 

নতনু তাওয়াফ বেল গণয্ হেব এবং তােক ঐ অিতির� চ�রসহ সাত চ�র পরুা 

করেত হেব। তেব ভুলবশত সােতর অিধক হেয় েগেল অসিুবধা েনই। র�লু 

মুহতার-২/৪৯৬ 
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তাওয়াফ করাকালীন �েয়াজেন পািন পান করা যােব িক? 

জবাবঃ 

তাওয়াফ করাকালীন �েয়াজেন পািন পান করা যােব। মানািসক ১৬৪ 

তাওয়ােফর সময় কথাবাতর্া বলা িক জািয়য? 

জবাবঃ তাওয়ােফর সময় যিদও কথাবাতর্া বলা জািয়য িক� একা�ই �েয়াজন 

ছাড়া েকােনা কথা বলেব না। িযিকর ও দু’আর মেধয্ মশগুল থাকেব।  

িবিভ� িকতােব তাওয়ােফর সময় িবিভ� িযিকর করার কথা আেছ; এর িভিৎত িক? 

জবাবঃ  

তাওয়াফ অব�ায় িকতাব েদেখ েকােনা দু’আ পড়ার �েয়াজন েনই। তাওয়ােফর 

মেধয্ এমন েকােনা িনিদর্� দু’আ েনই যা না পড়েল তাওয়াফ সহীহ হেব না। 

তাওয়ােফর সময় েযেকােনা দু’আ ও িযিকর করা যায়। নবীজী সা�া�াহু আলাইিহ 

ওয়াসা�াম েথেক তাওয়াফ অব�ায় দুই �ােন দু’িট দু’আ পড়ার কথা বিণর্ত 

আেছ। যারা পারেব তারা ঐ দুই �ােন দু’আ দু’িট পড়েব। যথা:  

ক. রুকেন ইয়ামানী ও হাজের আসওয়ােদর মধয্বতর্ী �ােন িতিন এই দু’আ 

পড়েতন: نَْيا ِيف  آتَِنا َربََّنا الّنَارِ  �ََذاَب  اَوِقنَ  َحَسَنةً  اْآلِخَرةِ  َوِيف  َحَسَنةً  الّدُ  

অথর্: েহ আমােদর �ভু! আপিন আমােদর দুিনয়ায় কলয্াণ দান করুন এবং 

আেখরােতও কলয্াণ দান করুন, আর আমােদরেক জাহা�ােমর আযাব েথেক রক্ষা 

করুন। (মুসা�ােফ ইবেন আবী শাইবা হা.নং -৩০২৪৮) 

খ. হাজের আসওয়াদ এবং মাকােম ইবরাহীেমর মােঝ এই দু’আ পড়েতন: 

ْعِين  ُهّمَ اللَّ   بَِخْريٍ  ِيل  �َائَِبةٍ  كُّلَ  �َلَّيَ  َواْخلُْف  ِفيِه، يل َوبَاِرْك  َرَزْقَتِين، بَِما َقّنِ

‘েহ আ�াহ! আপনার �দৎত িরিযেক আমায় ত�ু রাখনু এবং তােত আমার জনয্ 

বরকত দান করুন। আর আমার যাবতীয় অ�াত িবষয়ািদেত কলয্াণ িনিহত 

রাখনু। মুসা�ােফ ইবেন আবী শাইবা হা.নং- ৩০২৪৯ 

রুকেন ইয়ামানী েকান যায়গায় অবি�ত? রুকেন ইয়ামানীর বয্াপাের শরীআেতর 

িক আহকাম? 

জবাবঃ  
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হাজের আসওয়াদেক সামেন িনেয় দাড়ঁােল বাইত�ুাহর বাম িদেকর দিক্ষণ-পি�ম 

েকাণ রুকেন ইয়ামানী। এই েকােণর িনেচর িদেকর িকছ ু অংশ কাবা শরীেফর 

েগলাফমু� রাখা হেয়েছ। 

রুকেন ইয়ামানীেত েপৗেঁছ স�ব হেল দুই হাত বা শুধু ডান হাত �ারা তা �শর্ 

করেব। স�ব না হেল করেব না। রুকেন ইয়ামানীেক ইশারায় �শর্ করার েকােনা 

িবধান েনই। রুকেন ইয়ামানীেক �শর্ করেত িগেয় যিদ সীনা বাইত�ুাহর িদেক 

িফের যায় তাহেল ঐ �ানটকুুর তাওয়াফ পুনরায় করেত হেব। র�লু মহুতার-

২/৪৯৮ 

তাওয়ােফর সময় িক ধরেনর িযিকর করা যায়?  
জবাবঃ 

এমন িকছ ু িযিকর আেছ েযগুেলা তাওয়ােফর সময় আদায় করেল িযিকেরর 

আমলও হেয় যােব সােথ সােথ কত চ�র হল এবং এখন কততম চ�র চলেছ 

তাও মেন থাকেব ইনশাআ�াহ। তেব এগুেলােক স�ুাত মেন করেব না, শুধু ৈবধ 

মেন করেব। িযিকরগুেলার িববরণ িন�রূপ: 

১ম চ�ের  سبحان الله  পড়েত থাকা। 

২য় চ�ের  اخلمد لله  পড়েত থাকা। 

৩য় চ�ের  الاله االالله  পড়েত থাকা। 

৪থর্ চ�ের  الله اكنب  পড়েত থাকা। 

৫ম চ�ের   سبحان الله و خبمده سبحان الله العظيم  পড়েত থাকা। 

৬� চ�ের েয েকােনা সহীহ দুরূদ শরীফ পড়েত থাকা। 

৭ম চ�ের েয েকােনা ইি�গফার পড়েত থাকা। 

উে�খয্, নবীজী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক বিণর্ত তাওয়াফ অব�ায় 

পড়ার দু’আ দুিট িনিদর্� দুই �ােন পড়েব। আর অনয্ানয্ �ােন এই িযিকরগুেলা 

করেব। তাহেল দু’আ-িযিকর উভয়িটর উপর আমল করা হেব এবং চ�েরর 

না�ারও মেন থাকেব। তাছাড়া তাওয়াফ অব�ায় �েতয্েক মেনর আেবগ ও 

�েয়াজন েমাতােবক িনজ ভাষায় েয েকােনা দু’আই করেত পারেব। মানােসক 

প.ৃ৩৮২ 

তাওয়াফ অব�ায় করুআন িতলাওয়াত উৎতম না িযিকর করা উৎতম? 
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জবাবঃ  

তাওয়াফ অব�ায় করুআন িতলাওয়াত করা েথেক িযিকর করা উৎতম। আনওয়াের 

মানােসক প.ৃ৩৮২ 

তাওয়াফ েশষ কের তাওয়াফ এর সােথ স�ৃ� েকান আমল থাকেল জানােল 

উপকতৃ হতাম। 

জবাবঃ  

তাওয়াফ েশষ কের দুই রাকা’আত ওয়ািজবতু তাওয়াফ নামায পড়েত হেব। 

তাওয়াফ নফল, ওয়ািজব, ফরয যাই েহাক তাওয়াফ েশষ কের দুই রাকা’আত 

নামায পড়া ওয়ািজব। এই দুই রাকা’আত নামায মাকােম ইবরাহীমেক সামেন 

েরেখ পড়া মু�াহাব। তাওয়ােফর �ান েছেড় মাতােফর এক েকােণ এমনভােব 

দাড়ঁােব যােত মাকােম ইবরাহীম এবং বাইত�ুাহ উভয়িট সামেন থােক। যিদ 

এভােব দাঁড়ােনা স�ব না হয় তাহেল হারােমর সীমানার মেধয্ েযেকােনা জায়গায় 

এই নামায আদায় করা যােব। তেব েযেহতু মিহলােদর জনয্ িনিদর্� যায়গা রেয়েছ 

তাই েসখােন পড়েব। র�লু মুহতার-২/৪৯৮ 

তাওয়াফ েশেষ েয নামায (ওয়ািজবতু তাওয়াফ) তা কখন িকভােব পড়েত হয়? 

জবাবঃ  

মাকরূহ ওয়া� না হেল এই দুই রাকা’আত নামায তাওয়াফ েশষ কের সােথ 

সােথ আদায় কের েনয়া উৎতম। মানািসক- ১৫৫ 

এই দুই রাকা’আেতর �থম রাকা’আেত সরূা কািফরুন আর ি�তীয় রাকা’আেত 

সরূা ইখলাস পড়া উৎতম। তেব অনয্ েয েকােনা সরূা িদেয়ও তা আদায় করা  

যােব।  মানািসক-১৫৭ 

আসেরর পর তাওয়াফ করেল তাওয়ােফর নামায মাগিরেবর ফরেযর পর 

স�ুােতর আেগ পড়েব। মানািসক- ১৫৭ 

* তাওয়ােফর নামায েশেষ দু’আ করেব। এখন দু’আ কবেূলর সময়। তাই �াণ 

খেুল দু’আ করেব।  

তাওয়ােফর নামায েশেষ পািন পান করা যােব িক? 

জবাবঃ 

েপট ভের-তিৃ� সহকাের যমযেমর পািন পান করেব। নামায েশেষ এই মুবারক 

পািন পান করা মু�াহাব। দািঁড়েয় িকংবা বেস েযভােব স�ব পান করা যােব।  
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মুলতাজাম েকানিট? তাওয়ােফর সােথ এর েকান িবেশষ আমল আেছ িক? 

জবাবঃ 

হাজের আসওয়াদ ও বাইতু�াহর দরজার মধয্বতর্ী েদয়ালেক মুলতাযাম বেল। 

যমযেমর পািন পান কের মুলতাযােম উপি�ত হওয়া মু�াহাব। মুলতাযােম এেস 

বাইত�ুাহর েদয়ােলর সােথ বুক ও ডান গাল লািগেয় িদেব এবং ডান হাত 

উপেরর িদেক উিঠেয় বাইত�ুাহেক জিড়েয় ধরেব। তাকবীর ও দরূদ শরীফ পেড় 

েকেঁদ েকেঁদ খবু দু’আ করেব। এখােন দু’আ কবলূ হয়। তেব েবিশ শ� কের 

কাদঁেব না। (র�লু মুহতার ২/৪৯৯) 

শুেনিছ হে�র সময় অেনক িভড় থােক। তাহেল িভেড়র কারেণ মুলতাজােমর সােথ 

স�ৃ� আমল করেত না পারেল িক করেবা? 

জবাবঃ  

�চ� িভেড়র কারেণ অনয্েক ক� না িদেয় মুলতাযােম উপি�ত হওয়া স�ব হয় 

না। আর অনয্েক ক� েদওয়া হারাম, সতুরাং অনয্েক ক� িদেয় মলূতাযােম 

উপি�ত হওয়া আেদৗ স�ত নয়। কারণ হারাম কাজ কের েকােনা মু�াহাব আদায় 

করা ৈবধ নয়। তাই উে�িখত সমসয্ার কারেণ তা আদায় করেত না পারেল 

েকােনা ক্ষিত েনই।  

হােয়য ও েনফাস অব�ায় তাওয়াফ করা যােব িক? 

জবাবঃ 

হােয়য ও েনফাস অব�ায় তাওয়াফ করা িনেষধ। এ অব�ায় মসিজেদ হারােমও 

�েবশ করা যােব না। তাই ঐ িদনগুেলােত েহােটল বা বাসায় অব�ান করেব এবং 

িযিকর-আযকার, দু’আ ইতয্ািদেত মশগুল থাকেব। বােজ ও েবহুদা কথাবাতর্া 

েথেক স�ূণর্ েবেঁচ থাকেব। 

হােয়য অব�ায় করুআন মাজীদ পড়া বা িযিকর করা বা তালিবয়া পড়া যােব িক? 

জবাবঃ  

হােয়য অব�ায় করুআন মাজীদ েদেখ িকংবা মুখ� পড়া িনেষধ। তেব তালিবয়াসহ 

সব ধরেণর িযিকর-আযকার করা যােব। 

তাওয়াফ করার উে�েশয্ ঋত�ুাব ব� থােক এমন ওষধু েসবন করেত পারেবা িক? 

তাওয়াফ করার জনয্ ঋত�ুাব ব� থােক এমন ওষধু েসবন করেত পারেব। তেব 

এ কারেণ েযেহত ুশরীেরর ক্ষিত হয় তাই এরূপ না করা উৎতম। 
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হােয়য ব�কারী ওষধু েসবন করার পর তা ব� থাকেল হােয়েযর িনধর্ািরত 

িদনগুেলােতও তাওয়াফ করা যােব িক? 

জবাবঃ 

হােয়য ব�কারী ওষধু েসবন করার পর তা ব� থাকেল হােয়েযর িনধর্ািরত 

িদনগুেলােতও তাওয়াফ করা যােব। 

িভেড়র মেধয্ মিহলােদর নফল তাওয়াফ করা িক িঠক? 

জবাবঃ 

িভেড়র মেধয্ মিহলাগণ নফল তাওয়াফ করেত যােব না। যখন িভড় কম থােক 

তখন পরুুষ েথেক যথাস�ব পথৃক হেয় তাওয়াফ করেব। অনয্থায় নফল 

তাওয়াফ করার �েয়াজন েনই। 

মিহলারা িকভােব হাজের আসওয়াদেক চ�ুন করেব? 

জবাবঃ 

বতর্মােন হাজের আসওয়ােদ পুরুষেদর িভড় েলেগই থােক। তাই মিহলােদর জনয্ 

সরাসির হাজের আসওয়াদ চ�ুন করেত যাওয়া িঠক নয়। মেন রাখেত হেব েনকী 

অজর্ন করেত িগেয় েযন গুনাহ না হেয় যায়। মানািসক প.ৃ১১৫ 

তাওয়ােফর সময় মিহলারা িক রমল বা ইজিতবা করেব? 

জবাবঃ  

মিহলােদর তাওয়ােফ রমল ও ইযিতবা েনই। তাছাড়া মিহলারা এত�ত হাটঁেব না 

যােত শরীেরর অবকাঠােমা ও েসৗ�যর্ �কাশ পায়। মানািসক প.ৃ১১৫ 

মিহলারা ওয়ািজবতু তাওয়াফ েকাথায় পড়েব? 

জবাবঃ  

িভড় থাকেল তাওয়ােফর দুই রাকা’আত ওয়ািজব নামায মাকােম ইবরাহীেমর 

িপছেন পড়ার �েয়াজন েনই; বরং েযখােন সহজ হয় েসখােনই আদায় করেব। 

এেক্ষে� মিহলােদর জনয্ িনধর্ািরত �ােন নামায পড়াই ভােলা। মানািসক প.ৃ১১৫ 

মিহলােদর জনয্ মুলতাজােম যাওয়ার উপায় িক? 

জবাবঃ মুলতাযােম পরুুষেদর িভড় থাকেল েসখােনও যােবন না। আজ-কাল 

সবর্ক্ষণ িভড় েলেগই থােক সতুরাং মূলতাযােম না যাওয়া উিচত।  

তাওয়াফ করা অব�ায় হােয়য শুরু হেয় েগেল িক করণীয়? 
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জবাবঃ  

তাওয়াফ করা অব�ায় হােয়য শুরু হেয় েগেল তাওয়াফ ব� কের মসিজেদর 

বাইের (বাসায় বা েহােটেল) চেল যাওয়া জরুরী। েসেক্ষে� িতন চ�র বা তার 

েচেয় কম হেয় থাকেল পিব� হওয়ার পর নতুন কের তাওয়াফ শুরু করেব। চার 

বা চােরর অিধক চ�র হেয় থাকেল তাওয়ােফর ওয়ািজব আদায় হেয় যায়। তাই 

পিব� হওয়ার পের বাকীগুেলা পরুা করা উৎতম জরুরী নয়। িকতাবলু মাসাইল 

৩/৪০৩ 

নফল তাওয়াফ করা িনয়ম িক? 

জবাবঃ  

হাজের আসওয়াদ এর েকাণা বরাবর এেস হাজের আসওয়ােদর িদেক মুখ কের 

দাড়ঁােব। এরপর নফল তাওয়ােফর িনয়ত করেব, অথর্াৎ এভােব বলেব, ‘েহ 

আ�াহ! আিম নফল তাওয়ােফর ই�া করিছ, আপিন তা সহজ কের িদন এবং 

কবলূ কের িনন’। তারপর কান বরাবর হাত তেুল তাকবীর েদেব এবং হােতর 

ইশারায় হাজের আসওয়াদ চুমু খােব। এরপর িসনা েসাজা কের উমরার 

তাওয়ােফর মত সাত চ�র েদেব। তাওয়াফ েশেষ দুই রাকা’আত নামায পড়েব। 

যমযেমর পািন পান করেব।  নফল তাওয়ােফর পর সা’ঈ েনই। (মানািসক প.ৃ 

১৮২) 

তাওয়ােফ িযয়ারাত িক? 

জবাবঃ 

তাওয়ােফ িযয়ারাত হে�র গুরু�পণূর্ একিট ফরয। 

চলু েকেট ফরয তাওয়াফ করার জনয্ িক েযেত পারেবা?  

জবাবঃ 

চলু েকেট েগাসল কের ফরয তাওয়াফ করার জনয্ েযেত পারেব। আবার েগাসল 

না কেরও েযেত পাের। 

ফরয তাওয়ােফর সময় কতটকু?ু 

জবাবঃ 

১০ তািরখ সবুেহ সািদক েথেক এই তাওয়ােফর সময় শুরু হয়। ১২ তািরখ 

সযূর্াে�র আেগ তাওয়াফ করা ওয়ািজব। েকউ যিদ উ� সমেয়র মেধয্ এই 

তাওয়াফ করেত না পাের তাহেল জীবেনর েযেকােনা সমেয় তাওয়াফ করেল 
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ফরয আদায় হেয় যােব। তেব ১২ তািরখ সযূর্াে�র আেগ তাওয়াফ করেত না 

পারার কারেণ দম ওয়ািজব হেব। মানািসক প.ৃ২৩২-৩৩ 

তাওয়ােফ িযয়ারাত এর প�িত িক? 

জবাবঃ 

উমরার তাওয়াফ েযভােব কেরেছ তাওয়ােফ িযয়ারাতও েসভােব করেব।  

েকান মিহলা যিদ অস�ু হয় তাহেল তাওয়ােফ িযয়ারাত বা হে�র ফরয তাওয়াফ 

অনয্ কাইেক িদেয় করােনা যােব িক? 

জবাবঃ 

তাওয়ােফ িযয়ারাত বা হে�র ফরয তাওয়াফ যত অস�ুই েহাক িনেজই করেত 

হেব। েকােনা অব�ােতই এই তাওয়াফ অেনয্র মাধয্েম করােনা যােব না। অতএব 

েকউ যিদ অস�ু হয় তাহেল হুইল েচয়াের কের তাওয়াফ করেব। �েয়াজন হেল 

হুইল েচয়ার েঠলার জনয্ কাউেক ভাড়া িনেব। এেক্ষে� তাওয়াফকারীর হুশঁ 

থাকেল সাহাযয্কারীর তাওয়ােফর িনয়ত করার �েয়াজন েনই। অনয্থায় 

সাহাযয্কারী িনেজও তাওয়ােফর িনয়ত করেব আর অস�ু বয্ি�র পক্ষ েথেকও 

তাওয়াফ করার িনয়ত করেব। মূল তাওয়াফকারী অেচতন থাকা অব�ায় 

সাহাযয্কারী যিদ িনেজর এবং সাহাযয্কতৃ বয্ি�র তাওয়ােফর িনয়ত না কের 

তাহেল ঐ অেচতন বয্ি�র তাওয়াফ আদায় হেব না। মানািসক ১৪৮-৪৯ 

েকান স�ু বয্ি� িক তাওয়ােফ িযয়ারাত হুইল েচয়াের বেস করেত পারেব? 

জবাবঃ 

স�ু বয্ি�েদর জনয্ তাওয়ােফ িযয়ারাত পােয় েহঁেট করা ওয়ািজব। মানািসক 

প.ৃ২৩৩ 

ঋতবুতী মিহলার তাওয়ােফ িযয়ারাত বা ফরয তাওয়াফ এর হুকমু িক? 

জবাবঃ 

হােয়য অব�ায় তাওয়াফ করা িনেষধ। হে�র ফরয তাওয়ােফর সময় হােয়য�� 

হেল ফরয তাওয়াফও করেত পারেব না। যিদ েকােনা মিহলা ১২ িযলহ� 

সযূর্াে�র আেগ এমন সময় পিব� হয় যখন েগাসল কের তাওয়াফ করা স�ব, 

তাহেল তখনই তাওয়াফ করেত হেব। অলসতাবশতঃ িকংবা অনয্ েকােনা কারেণ 

না করেল দম িদেত হেব। িক� যিদ সযূর্াে�র পেূবর্ েগাসল ও তাওয়াফ করার মত 

সময় না থােক, তাহেল েদির হওয়ার কারেণ দম িদেত হেব না। র�লু মুহতার 

২/৫১৯ 
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যিদ েকােনা মিহলা হােয়য বা েনফাস অব�ায় থাকার কারেণ হে�র ফরয তাওয়াফ 

করেত না পাের, এিদেক পিব� হওয়ার আেগই িফরিত �াইেটর তািরখ এেস যায়, 

তাহেল িক করেব? 

জবাবঃ 

যিদ েকােনা মিহলা হােয়য বা েনফাস অব�ায় থাকার কারেণ হে�র ফরয 

তাওয়াফ করেত না পাের, এিদেক পিব� হওয়ার আেগই িফরিত �াইেটর তািরখ 

এেস যায়, আর েকােনাভােব তািরখ িপছােনা স�ব না হয়, তাহেল েস হােয়য বা 

েনফাস অব�ায় তাওয়াফ কের িনেব। এর �ারা হে�র ফরয আদায় হেয় যােব। 

তেব অপিব� অব�ায় তাওয়াফ করার কারেণ পণূর্ একিট উট বা গরু দম িহেসেব 

হারােমর সীমানার মেধয্ জবাই করেত হেব। আর এই �িটর জনয্ আ�াহ 

তা’আলার কােছ ইি�গফার করেত হেব। সাবধান ! ঋতবুতী মিহলা এমন ওযেরর 

সময়ও হে�র ফরয তাওয়াফ না কের েদেশ যােব না। কারণ তাওয়ােফ িযয়ারাত 

না কের েদেশ েগেল আবার ম�ায় এেস তাওয়াফ করেত হেব। তাওয়াফ আদায় 

করার আগ পযর্� �ামী-�ীর ‘স�কর্’ ৈবধ হেব না। র�লু মুহতার ২/৫১৯ 

হােয়য অব�ায় থাকার কারেণ িবদায় তাওয়াফ না করেত পারেল িক করণীয়? 

জবাবঃ 

হােয়য অব�ায় থাকার কারেণ িবদায় তাওয়াফ না করেত পারেল সমসয্া েনই। এ 

কারেণ দমও ওয়ািজব হেব না। মানািসক প.ৃ ২৫২ 

িবদায়ী তাওয়াফ কখন িকভােব করেবা িব�ািরত বলেল উপকতৃ হতাম। 

জবাবঃ 

তাওয়ােফ িযয়ারােতর পরই িবদায়ী তাওয়ােফর সময় শুরু হেয় যায়। িবদায়ী 

তাওয়ােফর জনয্ পথৃক িনয়ত করাও জরুরী নয়। ফরয তাওয়ােফর পর েকউ যিদ 

েকােনা নফল তাওয়াফ কের তা হেল ঐ তাওয়াফই িবদায়ী তাওয়ােফর 

�লািভিষ� হেয় যােব। েদেশ েফরার আেগ িবদােয়র উে�েশয্ই িবদায়ী তাওয়াফ 

করা উৎতম। নফল তাওয়াফ েযভােব করা হয় িবদায়ী তাওয়াফও েসভােব করেব। 

তাওয়াফ েশেষ দুই রাকা’আত ওয়ািজবতু তাওয়াফ নামায পড়েব। নামায েশেষ 

খবু কা�াকািট কের আ�াহর দরবাের দু’আ করেব। এরপর যমযেমর পািন পান 

করেব। িবদােয়র সময় যমযেমর পািন পান করা মু�াহাব। অতঃপর বয্িথত 

হৃদেয় পনুরায় হারাম শরীেফ আসার আশা হৃদেয় ধারণ কের িবদায় িনেব। 

মীকােতর বািহর েথেক আগত হাজীেদর জনয্ িবদায়ী তাওয়াফ করা ওয়ািজব। 

মানািসক প.ৃ২৫২, র�লু মুহতার ২/৫২৩-২৪ 
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িবদায়ী তাওয়ােফর পরও িক ম�ায় অব�ান করা যােব? 

জবাবঃ 

িবদায়ী তাওয়ােফর পরও ম�ায় অব�ান করা যােব এবং পুরুষরা মসিজদুল 

হারােম ইবাদেতর জনয্ েযেত পারেব। অবশয্ িবদােয়র পবূর্মহূুেতর্ েযেহত ুিবদায়ী 

তাওয়াফ করা মু�াহাব, তাই িবদায়ী তাওয়ােফর পরও যিদ েকউ ম�ায় অব�ান 

কের তাহেল িবদােয়র �া�ােল পনুরায় িবদায় তাওয়াফ কের েনওয়া ভােলা। র�লু 

মুহতার ২/৫২৩ 

িবদােয়র সময় িবেশষ েকান দু‘আ িক আেছ? 

জবাবঃ  

িবদােয়র সময় বাইত�ুাহর িদেক তািকেয় এই দু‘আ করাঃ 

ۤ  ُهّمَ اَللّٰ  َۤ  َذاهٰ  تَْجَعْل  َال  بَِبْيِتَك  الَْعْهِد  ِخرَ أ

যমযেমর পািনর আেলাচনা �সে� 

যমযেমর পািন পান করার েকান িবেশষ তরীকা বা দু‘আ আেছ? 

জবাবঃ  

পান করার পেূবর্ ‘িবসিম�াহ’ বলেব। অত:পর এই দু’আ পড়েব:- 

ْ اَْسَئلَُك �ِلًْما نَاِفًعا َوِرْزًقا َواِسًعا َوِشَفاًء ِمْن كُّلِ َداءٍ    .اَللَُّهّمَ إّىنِ

পান করা েশষ হেল ‘আলহামদুিল�াহ’ বলেব। মানািসক পৃ. ১৩৯ 

 

যমযেমর পািনর েকান িবেশষ� আেছ িক? 

যমযেমর পািনর িকছ ুৈবিশ�য্: 

১. যমযম কয়ুার পািন যতই বয্বহার করা েহাক তা কখেনা েশষ হয় না, হেবও না 

ইনশাআ�াহ। এখন �িতিদন েমিশেনর মাধয্েম লাখ লাখ িলটার পািন উেৎতালন 

করা হে� িক� পািনেত েকােনা ঘাটিত পড়েছ না। অথচ �িতিদন এই পিরমাণ 

পািন পিৃথবীর অনয্ েযেকােনা কয়ুা েথেক উেৎতালন করা হেল িন�য়ই তার পািন 

েশষ হেয় েযত। 

২. যমযেমর পািন ত�ৃা িনবারেণর সােথ সােথ কু্ষধাও দরূ কের। 
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৩. যমযেমর পািন েকােনা ঔষধ বয্বহার করা ছাড়াই অেনক িদন রাখা যায়। 

একারেণ পািনর মেধয্ েকােনা পিরবতর্ন আেস না। অথচ সাধারণ পািন অেনক 

িদন রাখেল খাওয়ার অেযাগয্ হেয় যায়। (িকতাবলু মাসাইল ৩/২৫৩) 

িব:�: মাতােফর িবিভ� জায়গায় যমযেমর পািনর টয্াংক রাখা আেছ। িকছ ু

টয্াংেকর গােয় ‘নট েকা�’ েলখা আেছ। েসগুেলা �াভািবক পািন। আর অিধকাংশ 

টয্াংেকর গােয় িকছ ুেলখা েনই। েসগুেলা ঠা�া পািন। েযটা �াে�য্র অনুকেূল হেব 

েসটা তিৃ�সহ পান করেব। তাওয়াফ েথেক ফােরগ হওয়ার পর �াভািবকভােবই 

পািনর চািহদা সিৃ� হয়। তখন আ�াহ তা’আলারও হুকমু পািন পান করা। এভােব 

পরম করুণাময় আ�াহ বা�ার �ভােবর চািহদােক ইবাদাত বািনেয় িদেয়েছন। 

সা‘ঈর আেলাচনা �সে� 

সা’ঈ কােক বেল ? সা’ঈ েকাথা েথেক শুরু করেত হয়? 

জবাবঃ 

সা’ঈ হল, ‘সাফা-মারওয়ার’ এই দুই পাহােড়র মােঝ সাতবার চ�র েদওয়া। 

সাফা েথেক সা’ঈ শুরু কের মারওয়ােত েপৗছঁেল এক চ�র হেব। এরপর মারওয়া 

েথেক সাফায় আসেল ি�তীয় চ�র হেব। এভােব সাফা-মারওয়ার মােঝ সাত 

চ�র েদওয়ােক সা’ঈ বেল। সা’ঈ শুরু হেব সাফা েথেক েশষ হেব মারওয়ায়। 

িকভােব সা’ঈ করেবা? সা‘ঈ করার প�িত িক? িব�ািরত জানােল উপকতৃ হেবা।   

জবাবঃ 

তাওয়ােফর পর েদির না কের সা’ঈ কের েনওয়া সু�াত। অবশয্ ওযেরর কারেণ 

েদির হেল েকােনা সমসয্া েনই।  মানািসক প.ৃ১৭০ 

�তেম সা’ঈর িনয়ত করেব। 

সা’ঈর িনয়ত: ‘েহ আ�াহ! আিম সা’ঈ করার ই�া করিছ, তিুম তা সহজ কের 

দাও এবং কবলূ কের নাও’। 

* এরপর তাওয়াফ শুরু করার সময় েযভােব ইশারার মাধয্েম হাজের আসওয়াদ 

চ�ুন করা হেয়িছেলা েসভােব হাজের আসওয়াদ চু�ন করেব। সা’ঈ শুরু করার 

পেূবর্ হাজের আসওয়াদ চ�ুন করা মু�াহাব। মানািসক প.ৃ ১৪০ 

* এরপর মসিজেদ হারােমর বাবসু সাফা িদেয় সাফা পাহােড় উঠেব। সা’ঈর 

জনয্ সাফা বা মারওয়া পাহােড়র চড়ুায় উঠার �েয়াজন েনই; বরং ৭/৮ হাত 

উপের উঠাই যেথ�।  
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সা’ঈর প�িত: সাফা পাহােড় উেঠ বাইত�ুাহমুখী হেয় দাড়ঁােব। স�ব হেল এখান 

েথেক কাবা শরীফ েদখার েচ�া করেব। এরপর দু’আর জনয্ হাত উঠােব। িতনবার 

তাকবীর ও তাহমীদ পড়েব। তথা আ�াহু আকবার এবং আলহামদুিল�াহ পড়েব। 

এরপর  তাহলীল তথা লা-ইলাহা ই�া�াহ ও দুরূদ শরীফ পেড় িনেজর জনয্ এবং 

সম� মুসলমােনর জনয্ দু’আ করেব। এখােন দু’আ কবলূ হয়। মানািসক প.ৃ 

১৭১-৭২ 

* সাফা পাহােড় চড়ার সময় এ আয়াতিট পড়েত পােরন- (সরূা বাকারা:১৫৮)   

َفا إِّنَ  ِ  َشَعائِرِ  ِمن َوالَْمْرَوةَ  الّصَ َف  أَن �َلَْيهِ  ُجَناَح  َفَال  اْعَتَمرَ  أَوِ  الَْبْيَت  َحّجَ  َفَمْن ◌ۖ  اهلّلَ ّوَ  يَّطَ

  ◌ۚ  بِِهَما

* এরপর ডান িদেকর রা�া ধের �াভািবকভােব মারওয়া পাহােড়র িদেক হাটেত 

শুরু করেব। সাফা-মারওয়ার মােঝ েয �ােন সবজু বািত �েল আেছ েসই �ােনও 

মিহলারা �াভািবকভােব হাটঁেব। অেনেক পরুুেষর েদখােদিখ েজাের হােট বা 

েদৗড়ায়, মিহলােদর এমনিট করা িঠক না। মানািসক প.ৃ ১৭২ 

* সা’ঈ করার সময় িবেশষত েয �ানটকু ুজেুড় সবজু বািত �েল আেছ েসই  �ান 

অিত�ম করার সময় স�ব হেল এই দু’আ পড়েব- মানািসক প.ৃ ১৭২ 

 رب اغفر وارحم, وحتاوزعما تعلم, انك انت االعزاالكرم 

* মারওয়ায় েপৗেঁছ কাতােরর দাগ েদেখ েকবলা িনধর্ারণ কের এক িকনাের 

েকবলামুখী হেয় দাঁড়ােব। এখােনও হাত তেুল দু’আ করেব। সাফা পাহােড় েযসব 

িযিকর বা দু’আ করা হেয়িছেলা মারওয়ায়ও েসগুেলা করেব। এখােনও দু’আ 

কবলূ হয়। সাফা েথেক মারওয়ায় আসার মাধয্েম সা’ঈর এক চ�র পণূর্ হেলা। 

মানািসক প.ৃ ১৭৩ 

* মারওয়া েথেক আবার সাফায় েগেল ি�তীয় চ�র পণূর্ হেব। �েতয্ক বার সাফা-

মারওয়ায় উেঠ িযিকর ও দু’আ করেব এবং  সবজু বািতযু� �ােন �াভািবকভােব 

হাটঁেব। এভােব সাত চ�র পরুা করেব। স�ম চ�র মারওয়ায় েশষ হেব। 

মানািসক প.ৃ ১৭৩ 

* স�ম চ�র েশেষ মসিজদুল হারােম বা মিহলােদর জনয্ িনিদর্� যায়গা রেয়েছ 

ঐ �ােন দুই রাকা’আত নফল নামায পড়া মু�াহাব। মানািসক প.ৃ ১৮০ 

সা’ঈ করার সময় যিদ েকােনা নামায শুরু হেয় যায় তাহেল িক করেবা? 

জবাবঃ  
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সা’ঈ করার সময় যিদ েকােনা নামায শুরু হেয় যায় তাহেল সা’ঈ �িগত কের 

নামােয শরীক হেব। নামায েশেষ েযখােন �িগত করা হেয়িছেলা েসখান েথেক 

সা’ঈ শুরু করেব।  

সা’ঈর সাত চ�ের েকান্ িযিকর করেবা? 

জবাবঃ  

এমন িকছ ু িযিকর আেছ েযগুেলা সা’ঈর সাত চ�েরর সময় আদায় করেল 

িযিকেরর আমলও হেয় যােব সােথ সােথ কত চ�র হল এবং এখন কততম চ�র 

চলেছ তাও মেন থাকেব ইনশাআ�াহ। তেব এগুেলােক স�ুাত মেন করেব না, শুধু 

ৈবধ মেন করেব। েকােনা ধরেণর িযিকর না করেলও সা’ঈ সহীহ হেব। 

িযিকরগুেলার িববরণ িন�রূপ: 

১ম চ�ের  سبحان الله  পড়েত থাকা। 

২য় চ�ের  اخلمد لله  পড়েত থাকা। 

৩য় চ�ের  الاله االالله  পড়েত থাকা। 

৪থর্ চ�ের  الله اكنب  পড়েত থাকা। 

৫ম চ�ের   سبحان الله و خبمده سبحان الله العظيم  পড়েত থাকা। 

৬� চ�ের েয েকােনা সহীহ দুরূদ শরীফ পড়েত থাকা। 

৭ম চ�ের েয েকােনা ইি�গফার পড়েত থাকা। 

অেনেক সাফা েথেক মারওয়া এবং মারওয়া েথেক সাফা যাওয়ােক এক চ�র মেন 

কের, এটা িক িঠক? 

জবাবঃ  

অেনেক সাফা েথেক মারওয়া এবং মারওয়া েথেক সাফা যাওয়ােক এক চ�র 

মেন কের, এ ধারণা ভুল।  

সা’ঈ েকাথায় করেল ভােলা? 

জবাবঃ  

সা’ঈ করার �ানটা চার তলা। �েতয্ক তলায়ই সা’ঈ করা যায়। তাই েবিশ ভীেড়র 

মেধয্ সা’ঈ না কের েযখােন ভীড় কম েসখােন সা’ঈ করা ভােলা। সা’ঈর �ােন 
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সাফা পাহাড় সংল� দিক্ষণ িদেক চল� িসিঁড় আেছ, সতুরাং ততৃীয় বা চতথুর্ 

তলায় উঠেতও েকােনা ক� হেব না। 

সা’ঈ িক উযু অব�ায় করেত হয়? 

জবাবঃ 

উযূ অব�ায় সা’ঈ করা এবং সা’ঈর সময় কাপড় পিব� থাকা মু�াহাব। সা’ঈ 

করার সময় উযূ েভে� েগেল পনুরায় উযূ করা জরুরী নয়। কারণ সা’ঈর জনয্ 

পিব�তা শতর্ নয়। 

সা’ঈর সময় সবজু বািতযু� �ােন েযখােন পরুুষরা খুব �ত হােঁট মিহলারা 

িকভােব হাটঁেব? 

জবাবঃ সা’ঈর সময় সবজু বািতযু� �ােন েযখােন পরুুষরা খবু �ত হােঁট 

মিহলারা �াভািবকভােব হাটঁেব। মানািসক প.ৃ১১৫ 

মিহলারা হােয়য-েনফাস অব�ায় িক সা’ঈ করেত পারেব? 

জবাবঃ 

মিহলারা হােয়য-েনফাস অব�ায় তাওয়াফ করেত না পারেলও সা’ঈ করেত 

পারেব। কারণ সা’ঈর জনয্ পিব�তা শতর্ নয়। মানািসক প.ৃ১৭৭ 

তেব মিহলােদর জনয্ হােয়য-েনফাস েথেক পিব� অব�ায় সা’ঈ করা স�ুাত। 

েগাসল ফরয হেল েগাসল কের পিব� হেয় সা’ঈ করা স�ুাত। মানািসক প.ৃ১৮০ 

হে�র জনয্ সা’ঈ করা িক? 

জবাবঃ 

 সা’ঈ হে�র একিট গুরু�পণূর্ ওয়ািজব আমল।  

যারা িমনায় যাওয়ার আেগ নফল তাওয়ােফর পর হে�র সা’ঈ কেরেছ তারা িক 

ফরয তাওয়ােফর পর আবার সা‘ঈ করেব? 

জবাবঃ 

যারা িমনায় যাওয়ার আেগ হে�র সা’ঈ কেরেছ তােদর এখন সা’ঈ করার 

�েয়াজন েনই। যারা সা’ঈ কেরিন তারা সা’ঈ করেব। মানািসক প.ৃ ২৩২ 

হে�র জনয্ কখন সা’ঈ করা ভােলা? 

জবাবঃ 
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১০-১২ই িজলহে�র মেধয্ হে�র ফরয তাওয়ােফর পের সা’ঈ করা ওয়ািজব। 

েকউ চাইেল এই সা’ঈটা আেগও কের িনেত পাের। আেগ এই সা’ঈ করেত 

চাইেল, হে�র ইহরাম বাধঁার পর একটা নফল তাওয়াফ কের হে�র ওয়ািজব 

সা’ঈর িনয়েত সা’ঈ করেব। পরবতর্ীেত হে�র ফরয তাওয়াফ করার সময় সা’ঈ 

করেত হেব না। মানািসক পৃ.১৮৭ 

ফরয তাওয়াফ কের সা’ঈ করা উৎতম। ফরয তাওয়ােফর পের েযেকােনা সময় 

সা’ঈ করা যায়। সা’ঈর েকােনা েশষ সময় েনই। র�লু মুহতার ৩/ ৬৬৬ রশীিদয়া 

চলু কাটার আেলাচনা �সে� 

হালাল হওয়ার জনয্ মিহলারা তােদর কেতাটকু ুচলু কাটেব? 

জবাবঃ 

মিহলােদর সম� চেুলর অ�ভাগ েথেক কমপেক্ষ এক ইি� পিরমাণ কাটেত হেব। 

র�লু মুহতার ২/৫১৫ 

চলু েকেট উমরা স�� কের, তামাৎত ুহ�কারী িক স�ূণর্ হালাল হেয় যােব? এ 

সময় েয েকান কাজ করেত পারেব িক? 

জবাবঃ চলু কাটা েশেষ তামাৎতু হ�কারী স�ূণর্ হালাল হেয় যােব। এখন েগাসল 

কের সব ধরেণর হালাল কাজ করেত পারেব। তেব হারােমর সীমানার মেধয্ েয-

সব কাজ িনেষধ তা করেত পারেব না। েযমন: ঝগড়া করা, মারিপট করা, িশকার 

করা, গাছ কাটা ইতয্ািদ। (হারােমর সীমানা হেলা: কাবা ঘর েথেক পি�ম, পবূর্ ও 

দিক্ষণ িদেক নয় মাইল কের। আর উৎতর িদেক িতন মাইল।) মানািসক প.ৃ১৮২ 

হে�র েক্ষে� চলু কাটার সময়-সীমা কতটকু?ু এবং েকাথায় চলু কাটেত হেব? 

জবাবঃ 

১০ই িযলহ� করুবানী করার পর চলু কাটেত হেব। করুবানী করার পর েথেক 

১২ই িযলহ� সযূর্াে�র আগ পযর্� চুল কাটার সময়। এই সমেয়র মেধয্ চুল 

কাটেত না পারেল দম ওয়ািজব হেব। হারােমর সীমানার মেধয্ চলু কাটেত হেব। 

িমনায় চলু কাটা স�ুাত। হারােমর সীমানার বাইের চলু কাটেল যিদও হালাল 

হওয়া যােব িক� দম ওয়ািজব হেব। মানািসক প.ৃ ২৩০ 

চলু কাটার েকান িবেশষ প�িত থাকেল জানােবন িক? 

জবাবঃ 
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েকবলামুখী হেয় বেস ‘আ�াহু আকবার’ বেল মাথার ডান িদেকর চলু কাটেত শুরু 

করেব। মিহলারা সম� চুেলর অ�ভাগ েথেক এক ইি� পিরমাণ েকেট েফলেব।  

চলু কাটার আেগ নখ িকংবা শরীেরর অনয্ েকােনা পশম কাটা িক উৎতম? 

জবাবঃ 

চলু কাটার আেগ নখ িকংবা শরীেরর অনয্ েকােনা পশম কাটেল দম ওয়ািজব 

হেব। মানািসক প.ৃ২২৬-২৭ 

হে�র েক্ষে� চলু কাটার পর েয েকান কাজ করা যােব িক? 

জবাবঃ 

চলু কাটার পর �ামীর সােথ অ�র� স�কর্ ছাড়া ইহরােমর কারেণ িনিষ� 

সবিকছ ু হালাল হেয় যােব। তাওয়ােফ িযয়ারাত অথর্াৎ হে�র ফরয তাওয়াফ 

করার পর �ামীর সােথ অ�র� স�কর্ হালাল হেয় যােব। মানািসক প.ৃ২৩১ 

হে�র িবিভ� আহকামসহ 

হে�র ফরয এবং ওয়ািজবগুেলা িক িক? 

জবাবঃ 

হে�র ফরয িতনিট: ১. ইহরাম বাধঁা ২. উকেূফ আরাফা অথর্াৎ ৯ই িযলহ� 

যুহেরর পর েথেক ১০ই িযলহে�র সবুেহ সািদেকর আগ পযর্� সামানয্ সমেয়র 

জনয্ হেলও আরাফায় অব�ান করা ৩. তাওয়ােফ িযয়ারাত করা অথর্াৎ ১০ই 

িযলহা� েথেক ১২ই িযলহ� সূযর্াে�র আগ পযর্� সমেয়র মেধয্ হে�র তাওয়াফ 

করা। 

হে�র ওয়ািজবসমূহ: ১. ৯ই িযলহ� রােতর েশেষ অথর্াৎ সবুেহ সািদক েথেক 

িনেয় সেূযর্াদয় পযর্� উকেূফ মুযদািলফার সময়। (উ� সমেয়র মেধয্ এক 

িমিনেটর জনয্ও যিদ েকউ মুযদািলফার সীমানায় আেস তাহেল উকেূফ 

মুযদািলফার ওয়ািজব আদায় হেয় যােব।) ২. সাফা-মারওয়ার মােঝ সা’ঈ করা 

৩. িনিদর্� িদনগুেলােত জামারােত কংকর মারা ৪. িকরান বা তামাৎত ুহ�কারীর 

জনয্  করুবানী করা ৫. হালাল হওয়ার জনয্ মাথার চেুলর আগা কাটা ৬. 

মীকােতর বাইের েথেক আগমনকারীেদর জনয্ িবদায়ী তাওয়াফ করা। 

(বাংলােদশী হা�ীেদর জনয্ও এই তাওয়াফ ওয়ািজব।) 

িমনায় েযেত হেল িক ধরেনর ��তী েনয়া উিচত? 

জবাবঃ  
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িমনায় অিত�েয়াজনীয় িজিনষপ� েনয়ার জনয্ সেবর্া� দুই িতন েকিজ ওজেনর 

েছা� একিট বয্াগ িনেব। বড় বয্াগ বাসায় েরেখ যােব। অনয্থায় িমনা, আরাফা ও 

মুযদািলফায় �চ� িভেড়র মােঝ বড় বয্াগ বা লােগজ িনেয় মুসীবেত পড়েত হেব। 

েছাট বয্ােগ �েয়াজন অনুযায়ী কাপড়, ে�ট, �াস, ঔষধ ও িটসুয্ েপপার েনেব। 

একটা হাওয়াই বািলশ ও একটা গােয় েদয়ার চাদর িনেত পাের। শীতকাল হেল 

�েয়াজনীয় গরম কাপড় িনেত ভুলেব না। 

* �ামী সােথ থাকেল তার �েয়াজেনর িদেক েখয়াল রাখা।  

* ইহরােমর ��িতর িনয়েত �থেম নখ এবং শরীেরর অিতির� পশম েকেট 

িনেবন।  

* সফের েবর হওয়ার আেগ ইহরােমর িনয়েত েগাসল কের িনেবন। েগাসল স�ব 

না হেল শুধু উযূ করেলও চলেব। েগাসেলর পর মিহলারা িনেজেদর �াভািবক 

কাপড় তথা িঢেলঢালা ফলু হাতার কািমজ ও েসেলায়ার পরেব। এরপর এমন 

েবারকা পরেব যা েচহারা আবতৃ কের । কারণ, পরপরুুেষর সামেন েচহারা েখালা 

রাখা হারাম। (েয-সব মিহলা েচহারা েখালা রাখেব এবং েয-সব পরুুষ ই�াকতৃ 

তােদর িদেক তাকােব, তােদর গুনাহ হেব। ফেল তােদর ‘হে� মাবরূর’ নসীব 

হেব না।) িক� েখয়াল রাখেত হেব মুখ ঢাকার জনয্ েয েনকাব পরা হেব, তা েযন 

েচহারায় েলেগ না থােক। েসজনয্ আমােদর েদেশ-বাইতলু মুকাররমসহ আেরা 

অেনক জায়গায় কয্ােপর মত একটা িজিনষ পাওয়া যায়, িক� কয্ােপর সামেনর 

অংশ যত ল�া তেতা ল�া নয় বরং এক েদড় ইি�র মত ল�া হেব, েদখেত 

অেনকটা ২/৩ তািরেখর চােঁদর মত েসটা পের তার উপর িদেয় েনকাব পরেব। 

তাহেল পদর্াও হেয় যােব আবার েনকাব েচহারার সােথ েলেগও থাকেব না। 

মিহলারা হােয়য-েনফাস অব�ায়ও ইহরাম বাধঁেত পারেব। তেব তখন পির��তা 

অজর্েনর জনয্ েগাসল করা ভােলা। (মানািসেক েমা�া আলী কারী প.ৃ৯০) 

িব.�. অেনেক মেন কের েয, ইহরাম অব�ায় েমেয়েদর েচহারা েখালা রাখেত 

হয়। এটা মারাৎমক ভুল। এক ফরয আদায় করেত িগেয় আেরক ফরয তরক 

করার শািমল। তাই আমরা েযভােব েচহারা ঢাকার কথা বেলিছ েসভােব ঢাকেত 

হেব। অনয্থায় গুনাহ হেব। 

* হে�র জনয্ ইহরাম বাঁধা।  

হে�র মূল কাজ মূলতঃ েকান িদন েথেক শুরু হয়? 

জবাবঃ  
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হে�র মূল কাজ ৮ই িযলহ� সেূযর্াদেয়র পর েথেক শুরু। মলূত ৮ই িযলহ� 

সেূযর্াদেয়র পর িমনার উে�েশয্ রওনা হওয়া সু�াত। যারা আেগও হ� কেরেছ 

এবং রা�া-ঘাট স�েকর্ অিভ� তারা এই স�ুােতর উপর আমল কের আট তািরখ 

সকােল িমনায় েযেত পাের। মানািসক প.ৃ ১৮৮ 

বতর্মােন সাধারণত ৭ই িযলহ� রােত মুআি�ম হাজীেদরেক িমনায় িনেয় যায়।  

হে�র িদনগুেলা েকান িদন িক কাজ তা সংিক্ষ� ভােব বলেল উপকার হেতা। 

জবাবঃ 

৭ িজলহ�ঃ 

ক) ১. চার পাঁচ িদেনর জনয্ জরুরী সামান িনেয় হাত বয্াগ ��ত করা। ২.বড় 

বয্াগ বাসায় েরেখ যাওয়া। 

খ) ১. ইহরাম বাধঁার পেূবর্ হাযামাত বানান। ২. �ী সােথ থাকেল �েয়াজন েসের 

েনওয়া। (স�ুত) 

গ) হে�র ইহরাম বাঁধা। (ফরজ) 

ঘ) নফল তাওয়াফ কের হে�র সা’ঈ কের েনয়া যায়। (ওয়ািজব) 

৮ িজলহ�ঃ 

ক) ১. িমনা ময়দােন অব�ান করা । ২. েবিশ েবিশ তালিবয়া পড়া। (স�ুত) 

খ) ১. পাচঁ ওয়া� নামায জামােতর সােথ আদায় করা। ২. েবিশ েবিশ 

িতলাওয়াত ও িযিকর করা। 

৯ িজলহ�ঃ 

ক) ১. সেুযর্াদেয়র পর িমনা েথেক আরাফায় রওনা হওয়া। ২. যুহেরর নামােজর 

পেূবর্ েগাসল কের েনয়া। (স�ুত) 

খ) আউয়াল ওয়াে� যুহর আদায় কের আরাফায় িখমার মেধয্ উকফূ করা। 

(ফরজ) 

গ) ১. েবলা ডুবা পযর্� দু’আ দরূুদ ও করুআন িতলাওয়ােত মশগুল থাকা। ২. 

িকবলামুখী হেয় দািঁড়েয় উকফূ করা। 

ঘ) ১. সযূর্া� পযর্� আরাফার ময়দােন অব�ান কের, মাগরীব না পেড় তালিবয়া 

পড়েত পড়েত মুযদািলফায় রওনা হওয়া। (ওয়ািজব) 
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২. মুযদািলফায় েপৗেছ ইশার ওয়া� হেল মাগিরব ও ইশা একে� পড়া। উে�খয্, 

মুযদািলফায় রা�ী যাপন করা এবং েসখান েথেক ৭০িট েছাট কংকর সং�হ করা 

স�ুত। (ওয়ািজব) 

১০ িজলহ�ঃ 

ক) ১. সবুেহ সােদেকর পের েগাসল করা। ২. েবিশ-েবিশ তালািবয়া, িযিকর, 

দ‘ূআ ও িতলাওয়াত করেত থাকা। 

খ) ১. আউয়াল ওয়াে� ফজর পেড়  সযূর্ উঠার আগ পযর্� উকেূফ মযুদািলফা 

করা অথর্াৎ অব�ান করা। (ওয়ািজব) 

গ) ১. সেূযর্াদেয়র সামানয্ পেূবর্ মুযদািলফা েথেক িমনার উে�েশয্ রওনা হওয়া। 

(স�ুত) 

ঘ) ১. িদেন শুধু বড় শয়তানেক ৭িট কংকর েমের �ত চেল আসা। ২. 

১০,১১,১২ তািরেখর মেধয্ িনেজরা করুবানী করা, বয্াংকের মাধয্েম না করা। ৩. 

মাথা মু�ােনা। (ওয়ািজব) উে�খয্: এই কাজগুিল ধারাবািহকভােব করা। 

ঙ) ফরয তাওয়াফ করা। উে�খয্, ৭ই িজলহ� সা’ঈ না কের থাকেল এ 

তাওয়ােফর পের সা’ঈ করা। (ওয়ািজব) 

চ) ১. রাে� িমনায় অব�ান করা। (স�ুত) 

১১ িজলহ�ঃ 

ক) ১. বাদ যুহর সযূর্াে�র আেগ আেগ পযর্ায়�েম েছাট, মাঝারী ও বড় 

শয়তানেক সাতিট কের কংকর মারা। (ওয়ািজব) 

(উে�খয্: েছাট  শয়তানেক পাথর মারার পর সামেন অ�সর হেয় িকবলা মুখী 

হেয় তাসবীহ তাহলীল ও দু’আ করা। মাঝারী শয়তানেক পাথর মারার পর 

অনুরূপ ভােব দু’আ করা। তেব বড় শয়তানেক পাথর েমের েসখােন দািঁড়েয় দু’আ 

করেব না বরং �ত েসখান েথেক চেল আসেব। �েতয্ক কংকর িনেক্ষেপর সময় 

‘িবসিম�ািহ আ�াহু আকবার’ পড়া।) 

খ) ফরয তাওয়াফ না কের থাকেল কের েনওয়া। (ফরজ) 

গ) ১. রাে� িমনায় অব�ান করা। (স�ুত) 

১২ িজলহ�ঃ 

ক) ১.বাদ যুহর সযূর্াে�র আেগ আেগ পযর্ায়�েম েছাট, মাঝারী ও বড় 

শয়তানেক সাতিট কের কংকর মারা। (ওয়ািজব) 
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(উে�খয্: েছাট  শয়তানেক পাথর মারার পর সামেন অ�সর হেয় িকবলা মখুী 

হেয় তাসবীহ তাহলীল ও দু’আ করা। মাঝারী শয়তানেক পাথর মারার পর 

অনুরূপ ভােব দু’আ করা। তেব বড় শয়তানেক পাথর েমের েসখােন দািঁড়েয় দু’আ 

করেব না বরং �ত েসখান েথেক চেল আসেব। �েতয্ক কংকর িনেক্ষেপর সময় 

‘িবসিম�ািহ আ�াহু আকবার’ পড়া।) 

খ) ফরয তাওয়াফ না কের থাকেল আজ সূযর্াে�র পেূবর্ই তাওয়াফ কের েনওয়া 

জরুরী। (ফরজ) 

গ) ১.রাে�  িমনায় অব�ান করা। (স�ুত) 

১৩ িজলহ�ঃ 

ক) ১. বাদ যুহর পযর্ায়�েম েছাট, মাঝারী ও বড় শয়তানেক সাতিট কের কংকর 

েমের ম�ায় িফের আসা।  

(উে�খয্: ১৩ িজলহা� সবুেহ সািদেকর পর যারা িমনায় থাকেব তােদর জনয্ ১৩ 

িজলহা� শয়তানগুেলােক পাথর মারা ওয়াজীব) 

(উে�খয্: েছাট  শয়তানেক পাথর মারার পর সামেন অ�সর হেয় িকবলা মুখী 

হেয় তাসবীহ তাহলীল ও দু’আ করা। মাঝারী শয়তানেক পাথর মারার পর 

অনুরূপ ভােব দু’আ করা। তেব বড় শয়তানেক পাথর েমের েসখােন দািঁড়েয় দু’আ 

করেব না বরং �ত েসখান েথেক চেল আসেব। �েতয্ক কংকর িনেক্ষেপর সময় 

‘িবসিম�ািহ আ�াহু আকবার’ পড়া।) 

খ) ১.�েতয্ক িদন কংকর মারার সময় ধারাবািহকতা (অথর্াৎ েছাট, মাঝারী ও বড় 

) িঠক রাখা। (স�ুত) 

গ) ১. ম�া শরীফ েথেক িবদায় েনওয়ার পেূবর্ িবদায়ী তাওয়াফ করা। (ওয়ািজব) 

িব:�: �িতিদেনর আমেলর মেধয্ ক,খ,গ,ঘ,ঙ,চ অনযুায়ী িসিরয়াল রক্ষা করেত 

হেব। 

উকূফ �সে� 

বতর্মােন সাধারণত ৭ই িযলহ� রােত মুআি�ম হাজীেদরেক িমনায় িনেয় যায়। এ 

েক্ষে� িক করণীয়? 

জবাবঃ 
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বতর্মােন সাধারণত ৭ই িযলহ� রােত মুআি�ম হাজীেদরেক িমনায় িনেয় যায়। 

তাই যারা আেগ সা’ঈ করেত চায় তারা আসেরর আেগ ইহরাম েবেঁধ েনেব। 

আসেরর পর নফল তাওয়াফ কের সা’ঈ করেব। 

িমনায় যাওয়ার সময় হেল যারা পথ-ঘাট িচেন না তারা মুআি�ম সােহেবর গািড়র 

জনয্ অেপক্ষা করেব। মুআি�ম সােহেবর গািড়েত কের িমনার তাবেুত যােব। আর 

যারা পথ-ঘাট িচেন, অথর্াৎ যারা িমনায় িগেয় িনেজর তাব ু খুঁেজ েবর করেত 

পারেব বেল মেন কের তারা ৭ই িযলহ� িমনায় না িগেয় ৮ই িযলহ� িমনায় 

েযেত পাের। েসেক্ষে� আট তািরখ সকােল ইহরাম বাধঁেব। এরপর অি�ম সা’ঈ 

করেত চাইেল নফল তাওয়াফ কের সা’ঈ কের িনেব। অ�ত েছা� বয্াগিট হােত 

িনেয় সাফা-মারওয়ার পবূর্ পােশর চ�ের আসেব। এখােন এেস একটা টােনল 

েদখেত পােব, তার �েবশ পেথ েলখা রেয়েছ ‘ المشاة طریق نفق ’ অথর্াৎ পায়দল 

পথচারীেদর টােনল। এই টােনল িদেয় পবূর্ িদেক িতন মাইল হাটঁেল িমনায় েপৗেঁছ 

যােব। 

৮ই িযলহ� হাজীেদর হ� সং�া� িক আমল আেছ?  

জবাবঃ ৮ই িযলহ� িমনায় অব�ান করা স�ুাত। অব�ান ছাড়া এ িদন িমনায় 

হে�র অনয্েকােনা কাজ েনই। 

শুেনিছ ৮ই িযলহ� হাজীেদর হ� সং�া� েতমন েকান আমল েনই তাহেল এই 

সময় বাইত�ুাহেত েথেক নফল তাওয়াফ বা অনয্ আমল করেল ভােলা নয় িক? 

জবাবঃ 

আট তািরখ িমনায় অব�ােনর হুকমু িদেয় মূলত আ�াহ তা’আলা বা�ােদরেক 

পরীক্ষা করেত েচেয়েছন। কারণ আট তািরখ িমনায় অব�ান করা ফরয বা 

ওয়ািজব নয়। েতমিনভােব আট তািরেখ এখােন েকােনা ফরয বা ওয়ািজব 

আমলও েনই। তাই এ িদনিটেত ম�ায় অব�ান করেল �িত রাকাআেত এক লক্ষ 

রাকা‘আেতর সাওয়াব পাওয়া েযত। অনয্ িদেক িমনায় অব�ান না করেল েকােনা 

ফরয-ওয়ািজবও ছটুত না। এখন আ�াহ তা’আলা েদখেত চান, েক আ�াহর হুকমু 

এবং নবীজী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এর তরীকা েমাতােবক িমনায় চেল 

আেস আর েক িনজ বিু� িবেবচনার উপর িনভর্র কের ম�ায় থােক ?  

হাদীেসর ভাষায় হাজীগণ হেলা ‘যুয়ফুূর রহমান’ আ�াহর েমহমান। আট তািরেখ 

আ�াহ তা’আলা হাজী সােহবেদর িমনায় েমহমানদারী করােত চান, অথর্াৎ 

হাজীেদর জনয্ িবেশষ রহমত নািযল করেত চান। তাই যারা আট তািরেখ ম�ায় 

না েথেক িমনায় চেল আসেব, আশা করা যায় তারা িমনােতই �িত রাকা‘আেত 
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এক লক্ষ রাকা‘আেতর েচেয়ও েবিশ সাওয়াব পােব। আর যারা িনেজেদর বিু�র 

উপর িনভর্র কের ম�ায় েথেক যােব তারা মীনার এই ফযীলত েথেক বি�ত হেব।  

* িমনায় পাচঁ ওয়া� নামায (আট তািরেখর যুহর, আসর, মাগিরব, ইশা ও নয় 

তািরেখর ফজর) পড়া মু�াহাব। মানািসক প.ৃ১৮৮ 

মিহলােদর জনয্ িমনায় অব�ান কােল করণীয় িক? 

জবাবঃ  

ক. পাচঁ ওয়া� নামায সময়মত পড়া। পরুুেষর সােথ জামােত না পড়েত যাওয়া। 

খ. েবিশ-েবিশ করুআন িতলাওয়াত ও িযিকর-আযকার করা। 

গ. হে�র মাসআলা-মাসাইেলর িকতাব পড়া। 

ঘ. নয় তািরখ ফজেরর নামােযর পর েথেক তাকবীের তাশরীক পড়েত শুরু করা। 

নামায েশেষ �থেম তাকবীের তাশরীক পড়া 

َ    كَْربُ             هللاُ ا       َوا        هللاُ ا       إّالَ     لهَ  إِ     ◌ۤ َال          أَكَْربُ       هللاُ اَ         كَْربُ اَ          هللاُ اَ  َ     كَْربُ     َو           هللاُ اَ      أ ِ أ  اْحلَْمُد     هلِلّ

 (আ�াহু আকবার, আ�াহু আকবার, লা ইলাহা ই�া�াহু, ওয়া�াহু আকবার, 

আ�াহু আকবার, ওয়া িল�ািহল হামদ) এরপর তালিবয়া পড়া। তাকবীের 

তাশরীেকর আমল েতর তািরখ আসর পযর্� চলেব।  র�লু মুহতার ২/১৮০ 

বতর্মােন হা�ীেদর সংখয্া েবেড় যাওয়ায় একসােথ সকল হাজীর জনয্ িমনায় �ান 

সংকলুান হয় না এ েক্ষে� িখমা মুযদািলফায় থাকেল িক হুকমু? 

জবাবঃ 

বতর্মােন হা�ীেদর সংখয্া েবেড় যাওয়ায় একসােথ সকল হাজীর জনয্ িমনায় �ান 

সংকলুান হয় না। এ কারেণ অেনক হাজীর িখমা মুযদািলফার সীমানায় পেড় 

যায়। েতা এ েক্ষে� মূলকথা হেলা, কােরা িখমা যিদ মুযদািলফার সীমানায় পেড় 

যায় তােতও তার িমনায় অব�ােনর স�ুাত আদায় হেয় যােব। আবার উকেূফ 

মুযদািলফাও ঐ তাবেুত করেলই চলেব। এছাড়া ১০ই িযলহ� সকােল িমনায় 

েযেত হয় েসেক্ষে�ও ঐ তাবেুত থাকেলই চলেব। তেব কংকর মারার সময় অবশয্  

িমনায় েযেতই হেব।   

েকান িদন আরাফায় যাওয়া উিচত? 

জবাবঃ 
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৯ই িযলহ� সেূযর্াদেয়র পর িমনা েথেক আরাফার উে�েশয্ রওনা হওয়া। 

বতর্মােন মুআি�মরা আট তািরখ রােতই অেনকেক আরাফায় েপৗেঁছ েদয়। আবার 

েকউ িভেড়র ভেয় আট তািরখ রােতই আরাফায় চেল যায়। অথচ যথাস�ব আট 

তািরখ রােত আরাফায় না যাওয়া উিচত। কারণ আট তািরখ রােত আরাফায় 

থাকেল েকােনা সাওয়াব হয় না। পক্ষা�ের আট তািরখ িমনায় রাি� যাপন করা 

স�ুাত। নয় তািরখ ফজেরর নামায িমনায় পড়া স�ুাত। সেূযর্াদেয়র পর িমনা 

েথেক আরাফায় রওনা করা মু�াহাব। সতুরাং আট তািরখ রােত আরাফায় না 

িগেয় িমনায় অব�ান করা উিচত। তেব কােরা সব সাথী যিদ চেল যায় আর 

িনেজর ও আরাফায় েহঁেট যাওয়ার এবং তাব ু খুঁেজ পাওয়ার পবূর্ অিভ�তা না 

থােক তাহেল সাথীেদর সােথ চেল যাওয়াই ভােলা। িক� মু�াহাব হেলা, নয় 

তািরখ সেূযর্াদেয়র পের আরাফায় যাওয়া। মানািসক প.ৃ১৮৯ 

আরাফায় যাওয়ার পেথ েকান িবেশষ আমল আেছ িক? 

জবাবঃ  

আরাফায় যাওয়ার পেথ তালিবয়া, তাকবীর, তাহলীল ও অনয্ানয্ িযিকর এবং 

দুরূদ শরীফ পড়েত থাকেব।  মানািসক প.ৃ১৮৯ 

জাবােল রহমত দিৃ�েগাচর হেল েবিশ-েবিশ িযিকর, দু’আ ও ইি�গফার করেত 

থাকেব। মানািসক প.ৃ১৯০ 

আরাফায় আমােদর জনয্ িক িক করণীয় তা জানােল খুিশ হতাম। 

জবাবঃ 

* আরাফায় েপৗেঁছ যুহেরর আেগই েগাসল কের েফলেব। উকেূফর জনয্ েগাসল 

করা স�ুাত। েগাসল করা স�ব না হেল উযূ কের েনেব। মানািসক প.ৃ ১৯১ 

* খানা-িপনা ও অনয্ানয্ জরুরত েথেক ফােরগ হেয় েনেব। অবশয্ খাবার িনিদর্� 

সময় মুআি�ম সরবরাহ করেব। সতুরাং খাবােরর জনয্ িবেশষ েকােনা িফিকর 

করার �েয়াজন েনই। 

* িনজ তাবেুত আউয়াল ওয়াে� যুহেরর নামায আদায় করেব। 

িব.�. আরাফায় যুহর, আসর একসােথ যুহেরর ওয়াে� পড়েব না। যুহেরর 

ওয়াে� যুহর আর হানাফী মাযহাব মেত আসেরর ওয়াে� আসর পড়েব। তেব 

েকউ যিদ তাবেুত যুহর আসর একে� পেড় েফেল তাহেল তার সােথ তকর্-িবতেকর্ 

জড়ােব না। মানািসক প.ৃ ১৯৬ 

আরাফার িদন েয েরাজার কথা আেছ তা িক হাজী সােহবরা রাখেবন? 
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জবাবঃ 

আরাফার িদেনর নফল েরাযা হাজীেদর জনয্ না রাখা ভােলা। েকননা পেরর িদন 

হে�র অেনক কাজ করেত হেব। তাই নয় তািরখ েরাযা রাখেল দুবর্ল হেয় 

যাওয়ার আশংকা আেছ। ফেল কাজগুেলা পালেনর েক্ষে� বয্াঘাত সিৃ� হেত 

পাের। । 

আরাফায় অব�ান করা কেতাটকু ুগুর�পণূর্ আমল? এর িক েকান সময় সীমা আেছ? 

জবাবঃ  

উকেূফ আরাফা অথর্াৎ আরাফায় অব�ান করা হে�র গুরু�পূণর্ ফরয। উকেূফ 

আরাফা করেত না পারেল হ� হেব না।  ৯ই িযলহ� সযূর্ ঢেল যাওয়ার পর েথেক 

সযূর্া� পযর্� উকেূফ আরাফার মূল সময়। সযূর্ ঢেল যাওয়ার পর েথেকই 

আরাফায় অব�ান করা স�ুাত। সযূর্াে�র আেগ আরাফায় েপৗেঁছ েগেল সযূর্া� 

পযর্� আরাফায় অব�ান করা ওয়ািজব। সযূর্াে�র আেগ আরাফা তয্াগ করা 

জােয়য েনই। তেব েকউ যিদ উ� সমেয় আরাফায় উপি�ত হেত না পাের, 

তাহেল আগত রােতর সবুেহ সািদক পযর্� েয েকােনা সময় সামানয্ িকছকু্ষণ 

আরাফায় অব�ান করেলও ফরয আদায় হেয় যােব। এমনিক যিদ েকােনা অস�ু, 

অেচতন হাজীেক সাথীরা েকােনাভােব এক িমিনেটর জনয্ও উ� সমেয়র িভতর 

আরাফার ময়দােন উপি�ত করেত পাের তাহেলও তার ফরয আদায় হেয় যােব। 

মানািসক প.ৃ ২০৪-২০৫ 

কতটকু ুসময় থাকেল উকেুফ আরাফা ফরজ আদায় হয়? 

জবাবঃ 

৯ই িযলহ� সযূর্ ঢেল যাওয়ার পর েথেক সযূর্া� পযর্� উকেূফ আরাফার মূল 

সময়। সযূর্ ঢেল যাওয়ার পর েথেকই আরাফায় অব�ান করা স�ুাত। সযূর্াে�র 

আেগ আরাফায় েপৗেঁছ েগেল সযূর্া� পযর্� আরাফায় অব�ান করা ওয়ািজব। 

সযূর্াে�র আেগ আরাফা তয্াগ করা জােয়য েনই। তেব েকউ যিদ উ� সমেয় 

আরাফায় উপি�ত হেত না পাের, তাহেল আগত রােতর সবুেহ সািদক পযর্� েয 

েকােনা সময় সামানয্ িকছকু্ষণ আরাফায় অব�ান করেলও ফরয আদায় হেয় 

যােব। এক িমিনেটর জনয্ও উ� সমেয়র িভতর আরাফার ময়দােন উপি�ত 

করেত পাের তাহেলও তার ফরয আদায় হেয় যােব। 

উকেুফ আরাফা িবেশষভােব েকান আমল আেছ িক? 

জবাবঃ 
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যুহেরর নামায েশেষ স�ব হেল জাবােল রহমেতর কাছাকািছ েকাথাও অব�ান 

েনেব। দািঁড়েয় েকবলামুখী হেয় উকফূ করা সু�াত। সযূর্া� পযর্� দািঁড়েয় থাকা 

স�ব না হেল কমপেক্ষ দািঁড়েয় উকফূ শুরু করেব। যতক্ষণ স�ব হয় দািঁড়েয় 

থাকেব। তারপর বেস, শুেয় েযভােব স�ব উকফূ করেব। উকেূফর পণূর্ সময় 

আ�াহ তা’আলার ৈনকটয্ লাভ করার েচ�া করেত থাকেব। কােরা সােথ 

অ�েয়াজনীয় কথা-বাতর্া বলেব না। একা�িচেৎত আ�াহ তা’আলার ইবাদােত 

মশগুল থাকেব। পেুরাটা সময় দু’আ, িযিকর, ইি�গফার, তালিবয়া ও করুআন 

িতলাওয়ােত মশগুল থাকেব। আ�াহ তা’আলার দরবাের উপি�িতর অনুভূিত িনেয় 

েবিশ-েবিশ তালিবয়া পড়েব। মুনাজােতর সময় হাত উিঠেয় মুনাজাত করেব। 

হাদীস শরীেফ এই সমেয় দু’আ কবেূলর ওয়াদার কথা বলা হেয়েছ। তাবঁরু িভতর 

উকফূ করেলও উকফূ হেয় যােব। তেব উৎতম হেলা তাবঁুর বািহের েখালা 

আকােশর িনেচ অব�ান করা। করুআন-হাদীেস বিণর্ত দু’আ পড়েত চাইেল 

‘মুনাজােত মাকবলূ’ িকতাব েথেক পড়েত পারেব। মানািসক প.ৃ১৯৯ 

‘বতেন উরানা’ েত অব�ান করেল উকেুফ আরাফার ফরয আদায় হেব? 

জবাবঃ 

আরাফার ময়দােন মসিজেদ নািমরা সংল� পি�ম িদেকর িকছ ু নীচ ু �ানেক 

‘বতেন উরানা’ বেল। এখােন অব�ান করেল উকেূফ আরাফার ফরয আদায় হেব 

না। মানািসক প.ৃ১৯০ 

আরাফা েথেক কখন রওনা িদেত হেব? এ সময় িক করণীয়? 

জবাবঃ 

সযূর্াে�র পর করণীয়: সযূর্াে�র পর মাগিরেবর নামায না পেড় আরাফা েথেক 

মুযদািলফায় রওনা করেত হেব (মুযদািলফা আরাফার মতই একটা ময়দান। নয় 

তািরখ িদবাগত রােত ফজেরর নামােযর পর মুযদািলফায় উকফূ করা ওয়ািজব)। 

অেনেক সযূর্াে�র আেগই আরাফা েথেক মুযদািলফায় রওনা কের। তােদর একাজ 

স�ূণর্ অ�তা�সতূ ভুল। যারা সযূর্াে�র আেগ আরাফার সীমানার বাইের যােব 

তারা যিদ সযূর্াে�র পেূবর্ িফের না আেস তাহেল তােদর উপর দম ওয়ািজব হেব। 

তেব েকউ যিদ সযূর্াে�র আেগ বােস উেঠ বেস থােক তাহেল তােত েকােনা 

সমসয্া েনই। িক� েখয়াল রাখেত হেব সযূর্ অ� যাওয়ার আেগ বাস েযন 

আরাফার সীমানার বাইের না যায়।  মানািসক প.ৃ ২১০ 

উে�খয্, মিহলােদর জনয্ মাহরােমর সােথ বােস যাওয়া উিচৎ। পায়দল না যাওয়া 

চাই। 
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* মুযদািলফায় যাওয়ার পেথ েবিশ-েবিশ তালিবয়া, তাকবীর, তাহলীল, তাসবীহ, 

দুরূদ ও ইি�গফার পড়েত থাকেব। 

আরাফার িদন মাগরীেবর নামায কখন েকাথায় পড়েবা? 

জবাবঃ 

মুযদািলফায় েপৗেঁছ ইশার ওয়াে� এক আযান িদেয় �থেম মাগিরব এরপর 

েকােনা রকম িবরতী না িদেয় অথর্াৎ মাগিরেবর পর স�ুাত, নফল না পেড় বা 

অনয্েকােনা কােজ মশগুল না হেয় ইশা পড়েত হেব। মাগিরব-ইশা, ইশার 

ওয়াে� পড়েব। ইশা আদােয়র পর মাগিরেবর স�ুাত পড়েব। তারপর ইশার 

স�ুাত ও িবিতর পড়েব।  মানািসক প.ৃ ২১৪ 

ইশার ওয়াে�র মেধয্ মুযদািলফায় েপৗছঁা স�ব না হেল িক করেবা? এরপর 

ঘটনা�েম ইশার ওয়া� েশষ হওয়ার আেগই েপৗেঁছ েগেল িক করনীয়? 

জবাবঃ  

ইশার ওয়াে�র মেধয্ মুযদািলফায় েপৗছঁা স�ব না হেল পেথ মাগিরব ও ইশা 

পেড় িনেব। এরপর ঘটনা�েম ইশার ওয়া� েশষ হওয়ার আেগই যিদ 

মুযদািলফায় েপৗেঁছ যায় তাহেল মাগিরব ইশা পুনরায় পড়েত হেব। তাই এ 

ধরেণর েক্ষে� উৎতম হেলা ইশার ওয়া� ২০/২৫ িমিনট বাকী থাকেত নামায 

পড়েত দাঁড়ােনা। যােত নামায েশষ হওয়ার সােথ সােথ ওয়া� ও েশষ হেয় যায়। 

আর দুইবার নামায পড়েত না হয়। মানািসক প.ৃ২১৬-২১৭  

েকউ ইশার ওয়া� হওয়ার আেগ মুযদািলফায় েপৗেঁছ যায় তাহেল িক মাগরীব 

পেড় িনেব? 

জবাবঃ  

েকউ ইশার ওয়া� হওয়ার আেগ মুযদািলফায় েপৗেঁছ েগেল তখন মাগিরব পড়েব 

না ; বরং ইশার ওয়া� হওয়ার পর মাগিরব-ইশা একে� পড়েব। মানািসক প.ৃ 

১১৮ 

অেনেক মুযদািলফা েপৗছঁার আেগই েকান একিট যায়গায় উকফূ কের। েসখােন 

উকফূ করেল ওয়ািজব আদায় হেব? 

জবাবঃ  

আরাফা ও মুযদািলফার মােঝ �ায় পাচঁ িকেলািমটার �শ� একটা ময়দান আেছ। 

েসখােন অেনক টয়েলট ও গাছপালা আেছ। যারা আরাফা েথেক েহঁেট 

মুযদািলফায় যায় তােদর অেনেক এই মাঠেক মুযদািলফা মেন কের এখােন 
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অব�ান েনয়। আর এখােনই মাগিরব-ইশা একে� আদায় কের। অথচ এখােন 

মাগিরব-ইশা একে� আদায় করা জািয়য েনই। আর ফজেরর পের এখােন উকফূ 

করেল মুযদািলফায় উকফূ করার ওয়ািজবও আদায় হেব না। যারা এই ভুেলর 

িশকার হেব তােদর উপর দম ওয়ািজব হেব। 

৯ই িযলহ� রােত েকাথায় অব�ান করেবা? আর েসখােন িক আমল করেবা? 

জবাবঃ 

৯ই িযলহ� িদবাগত রােত মুযদািলফায় থাকা স�ুােত মুআ�াদাহ। মানািসক 

প.ৃ২১৮ 

এ রােত করণীয়: সাধারণত আরাফা েথেক মুযদািলফায় আসেত আসেত হাজীগণ 

�া�-�া� হেয় পেড়ন। তাই ইশার নামায পেড়, খানা েখেয় �ত ঘিুমেয় পড়েব, 

যােত সবুেহ সািদেকর পর গুরু�পণূর্ সমেয় আমেল মশগুল থাকেত পাের। তেব 

কােরা পেক্ষ স�ব হেল দুই-চার রাকা’আত নফল নামায এবং িকছ ুদু’আ-দুরূদ 

ও িযিকর-আযকার করেত পারেল ভােলা। মানািসক প.ৃ২১৮ 

* এখান েথেক েছালা বেুটর মেতা িকংবা সেবর্া� েখজেুরর িবিচর আকিৃতর সাতিট 

পাথর সং�হ কের রাখেব। েকননা ১০ তািরখ বড় শয়তানেক মারার জনয্ সাতিট 

পাথর মুযদািলফা েথেক সং�হ কের রাখা মু�াহাব। মানািসক প.ৃ২২২ 

মুযদািলফায় উকেূফর সময় কেতাটকু?ু 

জবাবঃ 

৯ তািরখ িদবাগত রােতর েশেষ অথর্াৎ সবুেহ সািদক েথেক িনেয় সেূযর্াদয় পযর্� 

উকেূফ মুযদািলফার সময়। উ� সমেয়র মেধয্ একিমিনেটর জনয্ও যিদ েকউ 

মুযদািলফার সীমানায় আেস তাহেল উকেূফ মুযদািলফার ওয়ািজব আদায় হেয় 

যােব। তেব সবুেহ সািদক েথেক িনেয় চারিদক ভােলাভােব ফসর্া হওয়া পযর্� 

মুযদািলফায় অব�ান করা স�ুাত। েকউ যিদ সবুেহ সািদেকর আেগ মুযদািলফা 

তয্াগ কের িকংবা সেূযর্াদেয়র পের মুযদািলফায় আেস তাহেল ওয়ািজব আদায় 

হেব না। অতএব তােক দম িদেত হেব। তেব েকউ অস�ুতার কারেণ মুযদািলফায় 

আসেত না পারেল িকংবা মিহলারা িভেড়র কারেণ মুযদািলফায় উকফূ করেত না 

পারেল তােদর উপর দম ওয়ািজব হেব না। মানািসক প.ৃ ২১৯ 

মুযদািলফায় উকেূফর সময় িক করণীয়? 

জবাবঃ 
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আউয়াল ওয়াে� ফজেরর নামায পেড় েনেব। এরপর চারিদক েবশ ফসর্া হওয়া 

পযর্� উকফূ করেব। দািঁড়েয় িকংবা েখালা আকােশর িনেচ উকফূ করার �েয়াজন 

েনই। তাব ু মুযদািলফায় পেড় থাকেল িনজ তাবেুত বেসই উকফূ করেব। 

আরাফায় উকেূফর সময় েয েয আমল করা হেয়েছ এখােনও েসগুেলা করেব। 

অথর্াৎ তালিবয়া, তাকবীর, তাহলীল, তাসবীহ, দুরূদ, দু’আ ও ইি�গফাের 

মশগুল থাকেব। েকােনা �কার েব-হুদা কথাবাতর্ায় িল� হেব না। 

মিহলারা ৯ তািরখ রােত মুযদািলফায় না েথেক সরাসির িমনা বা ম�ায় চেল েযেত 

পারেব িক? 

জবাবঃ 

�চ� িভেড়র কারেণ মিহলারা ৯ তািরখ রােত মুযদািলফায় না েথেক সরাসির 

িমনা বা ম�ায় চেল েযেত পারেব। অত:পর িমনা েথেক েভাের বা ম�া েথেক 

রােত িমনা এেস পাথর েমের যােব। একারেণ তােদর উপর েকােনা দম ওয়ািজব 

হেব না। মানািসক প.ৃ ২১৯ 

িমনা-মুযদািলফােত যারা অব�ান কের তােদর খাবােরর বয্ব�া িকভােব হয়? জানা 

থাকেল জািনেয় উপকতৃ করেবন। 

জবাবঃ 

িমনায় �ায় িতন/ চার েবলা েখেত হয়। এই খাবােরর বয্ব�া িতনভােব হেত 

পাের।   

ক. মুআি�মেক টাকা িদেল মুআি�ম খাবার সরবরাহ কের। 

খ. কখেনা �প িলডার খাবােরর বয্ব�া কের। 

গ. িমনায় রা�ার পােশ অেনক রকেমর খাবার িকনেত পাওয়া যায় েসখান েথেক 

িনেজও খাবার সং�হ করা যায়। যিদ মুআি�েমর মাধয্েম খাবােরর বয্ব�া করেত 

চায়, তাহেল �েতয্ক িতনজেন দুইটা খাবােরর ‘অডর্ার’ িদেব। এেত খাবার 

অপচয় হেব না । আর কম হেল িকেন িনেত পারেব। মুআি�েমর সরবরাহকতৃ 

খানা পিরমােণ অেনক েবিশ হেয় থােক, এছাড়া ওখােনর খাবার েতমন সু�াদু 

নয়, তাই েবিশ খাওয়া যায় না। 

পাথর মারা �সে� 

যােদর িমনার তাব ু মুযদািলফায় পেড়েছ তারা িক সেূযর্াদেয়র সােথ সােথ 

শয়তানেক পাথর মারেত েবর হেব? 
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জবাবঃ 

যােদর িমনার তাবু মুযদািলফায় পেড়েছ তােদর এখনই তাব ুেথেক েবর হওয়ার 

�েয়াজন েনই। তারা উকূফ েশেষ না�া কের েখাজঁ-খবর িনেয় ভীড় কম হয় 

এমন সমেয় বড় শয়তানেক পাথর মারেত েবর হেব। 

শয়তানেক েয পাথর মারেবা তা েকমন হেব? এবং তা েকাথা েথেক সং�হ করেবা? 

জবাবঃ 

১০ তািরখ বড় শয়তানেক মারার জনয্ েয পাথর সং�হ করা হেব এবং পরবতর্ী 

িদনগুেলােত েযসব পাথর মারা হেব েসগুেলার আকার হেব েছালা বটু িকংবা 

সেবর্া� েখজেুরর িবিচর মেতা। বড় পাথর মারা মাকরূহ। পাথর পিব� হেত হেব। 

অপিব� পাথর মারা মাকরূহ। অপিব� হওয়ার আশংকা থাকেল ধুেয় িনেলই 

চলেব। পাথর পিব� েহাক িকংবা অপিব� েহাক সবর্াব�ায় ধুেয় েনয়া মু�াহাব। 

বড় পাথর েভে� টকুরা টকুরা কের েনওয়াও মাকরূহ। তাই েছাট েছাট পাথর 

সং�হ কের েনেব। দশ তািরেখর পাথর মুযদািলফা েথেক সং�হ করাই মু�াহাব, 

তেব পরবতর্ী িদনগুেলার পাথর েয েকােনা �ান েথেকই সং�হ করেত পারেব। 

িক� শয়তােনর উে�েশয্ িনিক্ষ� পাথর যা শয়তােনর আেশপােশ পেড় আেছ 

েসগুেলা সং�হ করা যােব না। মানািসক প.ৃ২২২, ফাতাওয়া িহি�য়া ১/২৫৭ 

দারুল কতুবু 

েকান শয়তান েকাথায় তা িক কের বঝুেবা? মুযদািলফা েথেক জামারাত ও ম�ার 

দরূ� কতটকু?ু 

জবাবঃ 

িমনা েথেক ম�ায় যাওয়ার পেথ “মসিজেদ খায়েফর” িনকেট পাথর িনেক্ষেপর 

�থম �ানেক েছাট শয়তান বা ‘জামারা সগুরা’ বেল। পাথর িনেক্ষেপর ি�তীয় 

�ানেক েমঝ শয়তান বা ‘জামারা উ�া’ বেল। িমনার পি�ম �াে�র পাথর 

িনেক্ষেপর সবর্েশষ �ানেক বড় শয়তান বা ‘জামারা আকাবাহ’ বেল। ফাতাওয়া 

িহি�য়া ১/২৫৮ 

মুযদািলফা েথেক জামারাত (পাথর মারার �ানসমূহ) ও ম�া শরীেফর দরূ�: 

মুযদািলফা েথেক জামারােতর িদেক যাওয়ার সময় িমনার সীমানা শুরুর �ান 

েথেকই পােয় হাটঁার িটনেশড রা�া শুরু হয়, এখান েথেক জামারােতর দরূ� িতন 

িক.িম.। অতঃপর েছাট শয়তান েথেক েমঝ শয়তােনর দরূ� ৩০০ িমটার এবং 

েমঝ শয়তান েথেক বড় শয়তােন দরূ� ৩৩০ িমটার । 
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বড় শয়তান েথেক সামেনর িদেক অথর্াৎ পি�ম িদেক �ায় এক িক.িম. চলার পর 

বামিদেক হারাম শরীেফ যাওয়ার পােয় হাটঁার রা�া আেস। এখান েথেক আেরা 

এক িক.িম. চলার পর পাহােড়র েভতেরর সড়ু� পথ শুরু হয়। পরপর দুিট সড়ু� 

পেথর ৈদঘর্য্ েদড় িক.িম.। িমনার িদক েথেক হারােম  আসার সময় মধয্ম  

গিতেত হাটঁেল উভয় সড়ু� অিত�ম করেত �ায় ২২-২৪ িম. সময় লােগ। েমাট 

কথা বড় শয়তান েথেক সড়ু� পেথ মাওিলদু�বী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম 

পযর্� দরূ� �ায় সােড় িতন িক.িম.। 

১০ তািরখ বড় শয়তানেক পাথর মারার সময় কতটকু?ু মিহলােদর জনয্ কখন 

যাওয়া ভােলা? 

জবাবঃ 

বড় শয়তানেক পাথর মারার সময় ২৪ ঘ�া। অথর্াৎ ৯ তািরখ িদবাগত রােতর 

সবুেহ সািদক েথেক ১০ তািরখ িদবাগত রােতর সবুেহ সািদক পযর্�। তেব ১০ 

তািরখ সেূযর্াদেয়র পর েথেক সযূর্ ঢেল যাওয়ার আগ পযর্� মু�াহাব সময়। সবুেহ 

সািদেকর পর সেূযর্াদেয়র পবূর্ পযর্� এবং সযূর্ ঢেল যাওয়ার পর েথেক সযূর্া� 

পযর্� ৈবধ সময়। (িক� সবুেহ সািদেকর পর েযেহত ুউকেূফ মযুদািলফা করেত 

হয় তাই এ সময় পাথর িনেক্ষেপর সেুযাগ েনই। তেব তখন িভড় কম থাকায় 

মিহলারা িকছকু্ষণ উকফূ কের পাথর মারেত পারেব।) সযূর্াে�র পর েথেক সবুেহ 

সািদক পযর্� মাকরূহ সময়। তেব িভেড়র কারেণ মিহলা িকংবা মাযূর বয্ি�রা 

রােত পাথর মারেল মাকরূহ হেব না।  মানািসক প.ৃ২২৩-২২৪ 

মিহলারা উে�িখত সমেয়র মেধয্ যখন িভড় কম থােক েখাজঁ-খবর িনেয় তখন 

পাথর মারেত যােব। সাধারণত রােতর েবলা িভড় কম হয়, পরুুষরা তাই 

মিহলােদরেক রােতর েবলা পাথর মারেত িনেয় যােব। 

শয়তানেক পাথর মারেত যাওয়ার সময় িক তালিবয়া পড়েত পারেবা? 

জবাবঃ 

পাথর মারেত যাওয়ার সময় পেথ েবিশ-েবিশ তালিবয়া পড়েব। কারণ িকছকু্ষণ 

পরই তালিবয়া ব� কের িদেত হেব।  

বড় শয়তােনর কােছ েপৗেঁছ �থম পাথর িনেক্ষেপর পবূর্মুহূেতর্ তালিবয়া পড়া ব� 

কের েদেব। এখন েথেক হে�র েশষ পযর্� আর তালিবয়া পড়া জােয়য েনই। 

মানািসক প.ৃ ২২৫ 

পাথর িনেক্ষেপর িক েকান িনয়ম আেছ বা েকান দু‘আ? 
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জবাবঃ 

স�ব হেল িমনােক ডােন আর কাবা শরীফেক বােম েরেখ ��গুেলার দিক্ষণ 

পােশ েচহারা উৎতরমুখী কের দাড়ঁােব। অনয্থায় েযভােব স�ব দাড়ঁােব। অতঃপর 

ডান হােতর ব�ৃা ও শাহাদাত আ�ুলী �ারা পাথর ধের �িতবার একিট কের সাত 

বাের সাতিট পাথর িনেক্ষপ করেব। িবরিত না িদেয় ধারাবািহকভােব সাতিট পাথর 

িনেক্ষপ করা স�ুাত। পাথর েদয়ােলর েব�নীর মেধয্ েফলেত হেব। েকােনা পাথর 

যিদ েব�নীর মেধয্ না পেড় তাহেল েসটা ধতর্বয্ হেব না। েসটার �ােন আেরকিট 

পাথর িনেক্ষপ করেত হেব। তাই অিতির� দুই-িতনিট পাথর সােথ রাখা ভােলা। 

েব�নীর িভতর েয খুঁিট বা েদয়াল আেছ যােক শয়তান বলা হয় তার গােয় পাথর 

মারার �েয়াজন েনই। তেব খা�ার েগাঁড়ায় পাথর েফলেত পারেল ভােলা। 

একসােথ সাতিট পাথর মারেল একিট ধরা হেব। বাকী ছয়িট পুনরায় মারেত হেব। 

মানািসক প.ৃ২৪৫, ফাতাওয়া িহি�য়া ১/২৫৮ 

* �েতয্কিট কংকর িনেক্ষেপর সময় এ দু’আ পড়েব- 

 للشيطان و رضا للرحمن  بسم الله الله اكنب رغما

স�ব হেল এই দু’আিটও পড়েব- মানািসক প.ৃ২২৪ 

 .اللهم اجعله حجامنبورا, وسعيا مشكورا, وذنبا مغفورا

* স�ম পাথর িনেক্ষেপর পর �ত ওখান েথেক চেল আসেব। ওখােন দািঁড়েয় 

েকােনা দু’আ-দুরূদ পড়েব না। িফরার পেথ হাটঁেত হাটঁেত দু’আ-দুরূদ পড়েত 

পারেব। তেব তালিবয়া পড়েব না। মানািসক প.ৃ২২৪  

হুজরু আপনােদর জানামেত িকভােব শয়তানেক পাথর মারেত েগেল িভড় এড়ােনা 

স�ব? 

জবাবঃ 

পাথর মারার �ানটা কেয়ক তলািবিশ�। এেককটা রা�া এেকক তলায় চেল 

েগেছ। েয তলা েথেক পাথর মারার ই�া আেগ েথেক িচ�া-ভাবনা কের েস তলার 

রা�া ধরেব। েয তলায় িভড় কম হেব বেল মেন হেব, েস তলা েথেক পাথর 

মারেব। 

উে�খয্, শয়তােনর খুঁিটর চতপুর্াে�র্ েয েদয়াল আেছ, িভড় এিড়েয় এ েদয়ােলর 

পি�ম পাে�র্ চেল েগেল িভড় অেনক কম হয়। এ সেুযাগ েনওয়া েযেত পাের। 

শুেনিছ অেনেক শয়তােনর গােয় জতুা, ছািত ইতয্ািদ িনেক্ষপ কের, এটা িক 

জােয়য? 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.islami_jindegi
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জবাবঃ 

অেনেক �তীকী শয়তােনর (খুঁিটর) গােয় জতুা, ছািত ইতয্ািদ িনেক্ষপ কের, এটা 

জােয়য েনই। ফাতাওয়া িহি�য়া ১/২৫৭ 

অনয্েক িদেয় িক পাথর মারােনা যােব? 

জবাবঃ 

িনেজর পাথর িনেজ মারা ওয়ািজব। িনেজ স�ু ও সক্ষম থাকা অব�ায় অনয্েক 

িদেয় পাথর মারােনা জােয়য েনই। তেব েকউ যিদ এমন অস�ু হয় েয, দািঁড়েয় 

নামায পড়েত পাের না িকংবা পাথর মারেত েগেল েরাগ েবেড় যাওয়ার �বল 

আশংকা হয় তাহেল েস অেনয্র মাধয্েম পাথর মারােত পারেব। এই হুকমু পরুুষ-

মিহলা সবার জনয্ সমানভােব �েযাজয্। 

েকােনা মিহলা যিদ িভেড়র অজহুােত অনয্েক িদেয় পাথর মারায় তাহেল িক তা 

আদায় হেব? 

জবাবঃ 

েকােনা মিহলা যিদ িভেড়র অজহুােত অনয্েক িদেয় পাথর মারায় তাহেল তার 

পাথর মারার ওয়ািজব আদায় হেব না। মানািসক প.ৃ২৪৮ 

মাযূর বয্ি�র পক্ষ েথেক পাথর মারেত িক েকান িনয়ম আেছ? 

জবাবঃ 

মাযূর বয্ি�র পক্ষ েথেক পাথর মারেত হেল তার অনুমিত লাগেব। অনুমিত ছাড়া 

পাথর মারেল ওয়ািজব আদায় হেব না। তেব েছাট বা�া, অেচতন ও পাগেলর 

অনুমিত ছাড়াই তােদর অিভভাবকগণ তােদর পক্ষ েথেক পাথর মারেত পারেব। 

পাথর মারার িনয়ম একই। মানািসক প.ৃ২৪৭-২৪৮ 

সময় মেতা পাথর মারেত না পারেল িক করণীয়? 

জবাবঃ 

১০ তািরখ িদবাগত রােতর সবুেহ সািদেকর আেগ বড় শয়তানেক পাথর মারেত 

না পারেল দম ওয়ািজব হেব। েতমিনভােব েকউ যিদ েকােনা সমসয্ার কারেণ 

পরবতর্ী িদনগুেলােত পাথর মারেত না পাের তাহেলও তার উপর দম ওয়ািজব 

হেব। আর এই িতন িদেনর জনয্ একিট দমই যেথ� হেব। মানািসক প.ৃ২৪১, 

র�লু মুহতার ৩/৬১৯ রশীিদয়া কতুবুখানা 

মিহলা হাজীরা িক ঈেদর নামােয শরীক হেত পারেব?  
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জবাবঃ 

১০ই িযলহ� হে�র অেনক কাজ থাকায় পরুুষ হাজীেদর জনয্ই আ�াহ 

তা’আলার পক্ষ েথেক ঈেদর নামায মাফ কের েদওয়া হেয়েছ আর মিহলােদরেতা 

��ই আেসনা। তাই েকান মিহলা ঈেদর নামায পড়েত যােব না। র�লু মুহতার 

২/৫১৯ 

১০ই িযলহ� এত কাজ, এই কাজগুেলা িক এেলােমেলা ভােব আেগ পের করেলই 

চলেব? 

জবাবঃ 

তামাৎত ু ও িকরানকারীর জনয্ ১০ তািরখ বড় শয়তানেক পাথর মারা, করুবানী 

করা এবং চলু কাটা এই িতনিট কাজ ধারাবািহকভােব করা ওয়ািজব। িক� ফরয 

তাওয়াফ এবং এই িতন কােজর মেধয্ ধারাবািহকতা রক্ষা করা জরুরী নয়। 

অতএব েকউ চাইেল হালাল হওয়ার আেগও ফরয তাওয়াফ করেত পারেব। তেব 

ঐ িতনিট কাজ করার পর এই তাওয়াফ করা স�ুাত। মানািসক প.ৃ২৩৩ 

চলু েকেট হালাল হওয়া এবং ফরয তাওয়াফ ও সা‘ঈর পর যিদ ম�ায় েথেক যাই 

এেত েকান সমসয্া হেব? 

জবাবঃ 

চলু েকেট হালাল হওয়া এবং ফরয তাওয়াফ ও সা‘ঈ স�� কের যথাস�ব 

তাড়াতািড় িমনায় চেল আসেব। নবীজী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম তাওয়াফ 

করার পর �ত িমনায় চেল এেসিছেলন। ১০ তািরখ ও ১১ তািরখ রাত এবং ১২ 

তািরখ সযূর্া� পযর্� িমনায় থাকা স�ুাত। এ সময় শরী‘আত স�ত ওযর ছাড়া 

িমনার বাইের অব�ান করা মাকরূহ। তেব েকউ  চাইেল তাওয়াফ-সা’ঈ করার 

জনয্ ম�ায় েযেত পারেব। ১০ তািরখ তাওয়াফ কের িফরেত িফরেত যিদ রাত 

হেয় যায় তাহেলও েকােনা সমসয্া েনই। কারণ অিধকাংশ রাত িমনায় থাকেলই 

িমনায় রাি� যাপেনর সু�াত আদায় হেয় যােব। মানািসক প.ৃ২৩৪-৩৬ 

িব. �. ১০ তািরখ রােত েকউ যিদ অস�ুতার কারেণ ম�ায় থােক, আর ১১ 

তািরখ যুহেরর ওয়া� হওয়ার পর িমনায় িফের, তাহেল িফরার পেথই িতনিট 

শয়তানেক পাথর েমের তাবেুত িফরেত পাের। তেব েখয়াল রাখেত হেব, ম�া 

েথেক িমনায় আসার পেথ �থেম বড় শয়তান পড়েব। িক� বড় শয়তানেক পাথর 

মারেব না; বরং েছাট শয়তানেক আেগ মারেব এরপর েমঝ শয়তানেক তারপর 

সবেশেষ বড় শয়তানেক। এই ধারাবািহকতা রক্ষা করা কােরা কােরা মেত 

ওয়ািজব। তেব অিধকাংশ ফকুাহােদর মেত স�ুাত। মানািসক প.ৃ২৪১ 
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১১ই িযলহ� ১২ই িযলহ� শয়তানেক পাথর মারার প�িত ও সময় িব�ািরত 

জানােল উপকতৃ হেবা? 

জবাবঃ 

যুহেরর ওয়া� হওয়ার পর েথেক আগত সবুেহ সািদক পযর্� েযেকােনা সমেয় 

েছাট, েমঝ ও বড় শয়তানেক সাতিট কের পাথর মারা ওয়ািজব। ১১ ও ১২ 

তািরখ যুহেরর ওয়া� শুরু হওয়ার পর েথেক পাথর মারার সময় শুরু হয়। এ 

িদন পাথর মারার সময় যিদও সবুেহ সািদক পযর্� িক�, সযূর্াে�র আেগ পাথর 

মারা স�ুাত। আর সযূর্াে�র পর েথেক সবুেহ সািদক পযর্� সক্ষম েলাকেদর জনয্ 

মাকরূহ সময়। মিহলা, বা�া ও কমেজার েলাকেদর জনয্ রােত পাথর মারা 

মাকরূহ নয়। সতুরাং মিহলা ও মাযূর বয্ি�রা তাড়াহুড়া কের �চ� ভীেড়র মেধয্ 

�েবশ করেবন না। বরং িভড় কমেল পথর মারেত যােব। পাথর মারার �ান পাচঁ 

তলা করা সে�ও হুড়াহুিড়র কারেণ এখনও অেনক েলােকর �াণহািন ঘেট। 

মানািসক প.ৃ ২৩৭-৪০ 

উে�খয্, এ িদন িতনিট শয়তানেক পাথর মারেত হেব। �থেম েছাট শয়তানেক 

পাথর েমের একট ুসামেন িগেয় হাত তেুল খবু মেনােযাগ িদেয়, কা�াকািট কের, 

দীঘর্ সময় ধের িনেজর জনয্ এবং সম� মুসলমােনর জনয্ দু’আ করেব। এরপর 

েমঝ শয়তানেক পাথর েমের একট ু সামেন িগেয় হাত তেুল দু’আ করেবন। 

সবেশেষ বড় শয়তানেক পাথর মারেব। িক� এখােন দু’আর জনয্ দাড়ঁােব না। 

আসার পেথ হাটঁেত-হাটঁেত দু’আ করেত পাের। বড় শয়তানেক পাথর েমের �ত 

িমনার তাবেুত িফের এেস অব�ান করেব। মানািসক প.ৃ২৪১-৪২ 

১২ই িযলহ� পাথর মারার পর িমনায় থাকেত না চাইেল েকান অসিুভদা আেছ িক? 

জবাবঃ 

১২ই িযলহ� িতন শয়তানেক পাথর মারা ওয়ািজব। ১২ তািরেখর পাথর মারার 

সময়-সীমা ১১ তািরেখর মেতাই। এ িদন রােত েকউ িমনায় থাকেত না চাইেল 

সযূর্াে�র আেগই পাথর েমের িমনা তয্াগ করেত হেব। সযূর্াে�র পর েথেক সবুেহ 

সািদেকর আগ পযর্� িমনা তয্াগ করা মাকরূহ। েকউ যিদ িমনা তয্ােগর আেগই 

সবুেহ সািদক হেয় যায়, তাহেল তার জনয্ ১৩ই িযলহ� পাথর না েমের িমনা 

তয্াগ করা জােয়য েনই। তখন পাথর না েমের িমনা তয্াগ করেল দম ওয়ািজব 

হেব। মানািসক প.ৃ২৪৩ 

১৩ই িযলহ� িমনায় থাকেল শয়তানেক পাথর মারার িনয়ম িক? 

জবাবঃ 
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১৩ তািরখ িমনায় থাকেল গত দুই িদেনর নয্ায় আজও িতন শয়তানেক পাথর 

মারেত হেব। ১৩ তািরখ সবুেহ সািদেকর পর যারা িমনায় থাকেব তােদর জনয্ ঐ 

িদনও পাথর মারা ওয়ািজব। ১৩ তািরখ সবুেহ সািদেকর পর েথেক যুহর পযর্� 

পাথর িনেক্ষপ করার মাকরূহ সময়। আর যুহেরর সময় শুরু হওয়ার পর েথেক 

সযূর্াে�র আগ পযর্� মাসনূন সময়। সযূর্াে�র সােথ সােথ পাথর িনেক্ষেপর সময় 

েশষ। সযূর্াে�র আেগ যিদ েকউ পাথর িনেক্ষপ করেত না পাের তাহেল তার উপর 

দম ওয়ািজব হেয় যােব। মানািসক প.ৃ২৪৪ 

শয়তানেক পাথর মারেত চাইেল কয়িট পাথর সং�হ করেবা? 

জবাবঃ 

পাথর িনেক্ষেপর জনয্ কমপেক্ষ (৭+২১+২১+২১) ৭০িট পাথর সং�হ কের 

রাখেল ভােলা। কেয়কিট েবিশ সং�হ কের রাখা আেরা ভােলা। সং�হকতৃ পাথর 

েথেক িকছ ুযিদ েবেঁচ যায় তাহেল অনয্ কােরা �েয়াজন হেল তােক িদেত পাের। 

অনয্থায় পিব� েকােনা �ােন েরেখ িদেব। মানািসক প.ৃ২৪৪ 

১১, ১২ ও ১৩ই িযলহ� পাথর মারা ছাড়া আর িক আমল রেয়েছ? 

জবাবঃ 

কংকর মারা ও �েয়াজনীয় কােজর পর বাকী সময় নফল ইবাদােত মশগুল 

থাকেব। অথর্াৎ িযিকর, করুআন িতলাওয়াত, নফল নামায, দু’আ, দুরূদ ও 

ইি�গফাের মশগুল থাকেব। অ�েয়াজনীয় কথাবাতর্া বেল িকংবা ঘরুা-েফরা কের 

এই অমূলয্ সময় অপচয় করেব না। ঘরুা-েফরা এবং গ�-গুজব করার জনয্ 

অেনক সময় পাওয়া যােব। িক� এই মহা মূলয্বান মূহুতর্গুেলা হয়েতা জীবেন 

আর আসেব না। তাই খবু আ�িরকতার সােথ নফল ইবাদেত মশগুল থাকেব। 

গুনাহ মাফ কিরেয় েনেব। আ�াহর কােছ যা চাওয়ার েচেয় েনেব। সাথীেদর সােথ 

�ীনী মাসােয়েলর মুযাকারা করেব এবং তা‘লীম জারী রাখেব।  

১৩ই িযলহ� পাথর মারার পর িক করণীয়? 

জবাবঃ 

পাথর মারার পর সামানপ� সব িনেয় ম�ায় িফের আসেব। ম�ায় দািখল হওয়ার 

পেূবর্ ‘মুহাসসাব’ নামক �ােনর (বতর্মান নাম ‘মুআবাদাহ’ যা ম�ার কবর�ােনর 

পবূর্ িদেক অবি�ত) মসিজেদ যুহর, আসর, মাগিরব ও ইশা পড়া উৎতম। এত দীঘর্ 

সময় েসখােন থাকেত না চাইেল িকছকু্ষণ অব�ান কের িকছ ুদু’আ-দুরূদ পেড় 

চেল আসেব। এর �ারাও এখােন অব�ােনর একিট স�ুাত আদায় হেয় যােব। 

এখােনর অব�ান েশেষ ম�ায় িনজ বাসায় চেল আসেব। মানািসক প.ৃ২৫১ 
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হােয়য-েনফাস অব�ায় মিহলােদর কংকর মারেত েকান সমসয্া আেছ? 

জবাবঃ 

হােয়য-েনফাস অব�ায় মিহলােদর কংকর মারেত েকােনা সমসয্া েনই। মানািসক 

প.ৃ২৪৯ 

মিহলােদর জনয্ কখন কংকর মারা িনরাপদ? 

মিহলােদর জনয্ রােত কংকর মারা িনরাপদ। কারণ তখন িভড় কম থােক। আর 

রােত কংকর মারা তােদর জনয্ মাকরূহ নয়। মানািসক প.ৃ২৩৭ 

মিহলােদর জনয্ অনয্েক িদেয় কংকর মারা জােয়য? 

জবাবঃ 

শুধু িভেড়র ওযের মিহলােদর জনয্ অনয্েক িদেয় কংকর মারােনা জােয়য েনই। 

কারণ রােত িভড় কম থােক, তখন �া�ে�য্ কংকর মারেত পাের। মিহলােদর 

জনয্ অনয্েক িদেয় কংকর মারােনা শুধু তখনই জােয়য, যখন এমন দুবর্লতা বা 

অস�ুতা েদখা েদয়, যার কারেণ বেস বেস ফরয নামায পড়া জােয়য হেয় যায়, 

অথর্াৎ যখন জামারাত পযর্� যাওয়া এবং িনজ হােত কংকর মারার শি� হািরেয় 

েফেল। মানািসক প.ৃ২৪৭ 

মিহলারা শয়তানেক কংকর মারার পর িমনা েথেক ম�ায় িগেয় িক করেব? 

জবাবঃ 

িমনা েথেক ম�ায় িগেয় �াভািবক জীবনযাপন করেব। গুনাহ েথেক েবেঁচ থাকেব। 

পাচঁ ওয়া� নামায আউয়াল ওয়াে� পড়েব। েবিশ-েবিশ নফল তাওয়াফ করেব। 

উমরা করেত চাইেল তাও করেত পারেব। 

আিম শুেনিছ আরবী তািরখ রােত শুরু হয় িক� হে�র সময় সীমােত এর বয্িত�ম 

েদখেত পাই। এই বয্িত�ম িক িঠক?  

জবাবঃ 

সাধারণত চা� মােস রাত আেগ আেস িদন পের আেস। িক� হে�র চার িদন 

হাজীেদর সিুবধােথর্ শরী‘আত রাতেক িদেনর পের ধেরেছ। তাই ৯,১০,১১ও১২ই 

িযলহ� িদন েশেষ েয রাত আেস তা ঐিদেনর অংশ িহেসেব গণয্ হয়। এই জনয্ই 

৯ তািরখ িদবাগত রােত সবুেহ সািদেকর পেূবর্ উকেূফ আরাফা করেত পারেলও 

উকেূফ আরাফার  ফরয আদায় হেয় যায় এবং ১০,১১,১২ তািরখ রােত পাথর 
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মারা মাকরূহ হওয়া সে� ও পাথর মারার  ওয়ািজব আদায় হেয় যায়। তেব ফরয 

তাওয়াফ ১২ তািরখ মাগিরেবর আেগ করা জরুরী। র�লু মুহতার ২/৫২১ 

কুরবানীর আেলাচনা �সে� 

সকল হাজীেদর জনয্ই িক করুবানী ওয়ািজব? 

জবাবঃ 

বড় শয়তানেক পাথর মারার পর তামাৎতু ও িকরান হ�কারীর জনয্ হে�র করুবানী 

করা ওয়ািজব। মানািসক প.ৃ২২৬ 

ইফরাদ হ�কারীর জনয্ করুবানী করা ওয়ািজব নয়। তেব করেত পারেল ভােলা। 

মানািসক প.ৃ২২৬ 

হে�র করুবানীর পশু েকমন হওয়া দরকার? 

জবাবঃ 

ঈদুল আযহার  করুবানীর পশুর েক্ষে� েয-সব শতর্ রেয়েছ হে�র করুবানীর পশুর 

েক্ষে�ও েস-সব শতর্ �েযাজয্। অতএব, উট পাচঁ বছেরর, গরু-মিহষ দুই বছেরর, 

ছাগল, দু�া এবং েভড়া এক বছেরর হেত হেব। উট, গরু,ও মিহেষর মেধয্ 

সেবর্া� সাতজন শরীক হেত পারেব। যার সামথর্য্ আেছ তার জনয্ উট করুবানী 

করা উৎতম। মানািসক প.ৃ৪৭৮ 

করুবানী করার সহজ প�িত েকানিট?  

জবাবঃ 

করুবানী দুইভােব করা েযেত পাের; 

১. িমনার উৎতর পােশ ‘মুআইসীম’ নামক একটা কয্া� আেছ। েযেকউ ওখােন 

িগেয় বকরী িকেন িনজ হােত জবাই করেত পাের। অথবা ওখােন যারা পশু িবি� 

কের তােদর বলেল তারা সামেনই বকরী জবাই কের েদেব।  

২. ম�ায় বাইত�ুাহ শরীেফর দিক্ষেণ িতন মাইল দেূর ‘হালাকা’ ও ‘না�াসা’ 

নামক পশু িবি�র দুইিট বাজার আেছ। েকউ চাইেল ঐ বাজাের িগেয় পশু িকেন 

করুবানী করেত পাের, আবার এমনও করা েযেত পাের েয, পরুা কােফলার পক্ষ 

েথেক িনভর্রেযাগয্ ৪/৫জন েলাক বাজাের যােব। তারা পশু িকেন �েতয্েকর জনয্ 

িভ�-িভ� িনয়ত কের জবাই করেব। 

শুেনিছ বয্াংেকর মাধয্েম করুবানী করা যায়। বয্াংেকর মাধয্েম করুবানী করােল িক 

করুবানী হেব? 
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জবাবঃ 

বতর্মােন অেনেক বয্াংেকর মাধয্েম করুবানী করায়। অথচ বয্াংেকর মাধয্েম 

করুবানী করােনা সতকর্তার পিরপ�ী। েকননা বয্াংক কতরৃ্পক্ষ েয সমেয় করুবানী 

করার কথা বেল, সাধারণত েস সমেয়র মেধয্ করুবানী করেত পাের না। েতা যিদ 

তােদর েদওয়া সময় পযর্� অেপক্ষা কের চলু ছাটঁা হয়, আর করুবানীর পশু তখন 

পযর্� জবাই করা না হয়, তাহেল করুবানীর আেগ মাথার চলু ছাটঁার অপরােধ দম 

ওয়ািজব হেব। কারণ, তামাৎত ুও িকরান হ�কারীর জনয্ করুবানী করার আেগ চুল 

ছাটঁা িনেষধ। অথচ েস জানেতই পারেব না েয, তার উপর দম ওয়ািজব হেয়েছ। 

এভােব তার হ� �িটযু� েথেক যােব। তাই যথাস�ব বয্াংেকর মাধয্েম করুবানী 

করােব না। তেব, েকউ যিদ েকােনা উপােয় িনি�ত হেত পাের েয, বয্াংক 

কতরৃ্পক্ষ তার করুবানী কের িদেয়েছ, তাহেল তখন চলু ছাটঁােত েকােনা সমসয্া 

েনই। এবং েসেক্ষে� বয্াংেকর মাধয্েম করুবানী করােতও েকােনা অসিুবধা েনই। 

তেব বা�বতা হল, এটা জানা স�ব হয় না। তাই এই ঝুঁিক েনয়া বিু�মােনর কাজ 

হেব না। মানািসক প.ৃ২২৬ 

করুবানীর করার সময় কতটকু?ু  

জবাবঃ 

১০ই িযলহ� সবুেহ সািদেকর পর েথেক ১২ই িযলহ� সযূর্াে�র আগ পযর্� 

েযেকােনা সময় করুবানী করেল করুবানীর ওয়ািজব আদায় হেয় যােব। তেব ১০ 

তািরখ বড় শয়তানেক পাথর মারার আেগ করুবানী করেল দম ওয়ািজব হেব। 

তাই বলা যায়, হাজীেদর জনয্ করুবানীর সময় শুরু হেলা দশ তািরখ বড় 

শয়তানেক পাথর মারার পর েথেক। মানািসক প.ৃ২৬৩ 

েকউ চাইেল িক একািধক করুবানী করেত পারেব? 

জবাবঃ 

যার সামথর্য্ আেছ তার জনয্ একািধক করুবানী করা ভােলা। হাদীস শরীেফ হে�র 

মেধয্ েবিশ-েবিশ তালিবয়া পড়েত ও করুবানী করেত উৎসািহত করা হেয়েছ। 

তাছাড়া নবীজী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ামও হে�র সময় একািধক করুবানী 

কেরিছেলন। একািধক করুবানী করেল অিতির�টার েক্ষে� এভােব িনয়ত করেত 

পাের, যিদ দম ওয়ািজব হেয় থােক তাহেল দম অনয্থায় নফল করুবানী। 

িতরিমযী হাদীস নং৮২৭, মানািসক প.ৃ২৩৪ 

হাজীেদর করুবানী করার েকান িনিদর্� যায়গা আেছ িক? 

জবাবঃ 
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হে�র করুবানীর পশু এবং দম অথর্াৎ জিরমানা এর পশু হারােমর সীমার মেধয্ 

জবাই করা জরুরী। হারােমর বাইের জবাই করেল করুবানী এবং দম েকােনাটাই 

আদায় হেব না। হারােমর েযেকােনা �ােনই করুবানী করা যায়। িমনায় করুবানী 

করা জরুরী নয়। র�লু মুহতার ২/৫৩২ 

হা�ীেদর জনয্ ঈদুল আযহার করুবানীর িক হুকমু? 

জবাবঃ 

১০ই িযলহ� সবুেহ সািদক েথেক ১২ই িযলহ� সযূর্াে�র আগ পযর্� স�ূণর্ 

সময় যিদ েকউ মুসািফর থােক, তাহেল তার উপর ঈদুল আযহার করুবানী করা 

ওয়ািজব নয়। অতএব, েকােনা হাজীসােহব যিদ উ� সমেয় মুসািফর থােক 

তাহেল তার জনয্ ঈদুল আযহার করুবানী করা ওয়ািজব নয়। আর যিদ মুকীম 

হেয় থােক তাহেল হে�র করুবানীর সােথ ঈদুল আযহার জনয্ িভ� করুবানী 

করেত হেব। ঈদুল আযহার করুবানী ম�া-িমনােতও করেত পাের, িকংবা েদেশর 

বািড়েতও করেত পাের। র�লু মুহতার ৩/৬৪৪রশীিদয়া 

হে�র করুবানীর েগাশত িক হাজীরা েখেত পারেব? 

জবাবঃ 

হে�র করুবানীর েগাশেতর হুকমু ঈদুল আযহার করুবানীর েগাশেতর মেতাই। 

িনেজও েখেত পারেব, অনয্েকও খাওয়ােত পারেব, দান-সদকাও করেত পারেব, 

জিমেয়ও রাখেত পারেব। তেব জিরমানা �রূপ েয দম েদওয়া হয় তার েগাশত 

িনেজরা খাওয়া যােব না। র�লু মুহতার ৩/৬৩৬ রশীিদয়া 

েকান তামাৎত ুও িকরান হ�কারীর যিদ করুবানী করার সামথর্য্ না থােক তাহেল িক 

করেব? 

জবাবঃ 

তামাৎত ুও িকরান হ�কারীর উপর হে�র করুবানী করা ওয়ািজব । কােরা যিদ এই 

করুবানী করার সমাথর্য্ না থােক তাহেল তােক করুবানীর পিরবেতর্ ১০িট েরাযা 

রাখেত হেব। ১০ তািরেখর আেগ িতনিট েরাযা রাখেত হেব। বাকী সাতিট হ� 

েথেক পিরপণূর্রূেপ ফােরগ হেয় সেুযাগ মত েয-েকােনা সময় রাখেত পারেব। ১০ 

তািরেখর আেগ যিদ ৩িট েরাযা না রাখা হয় তাহেল করুবানী করাই িনধর্ািরত হেয় 

যােব। েস েক্ষে� ১০ তািরখ করুবানীর েকােনা বয্ব�া না হেল করুবানী না কেরই 

েস চুল েছেঁট বা তাকসীর কের হালাল হেয় যােব। এরপর পরবতর্ীেত যখন সক্ষম 

হেব তখন হারােমর সীমানার মেধয্ দুইিট পশু জবাই করেত হেব। একিট হে�র 
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করুবানীর জনয্ আেরকিট করুবানী না কের হালাল হওয়ার দম িহেসেব। মানািসক 

প.ৃ ২৬৩-৬৫, ফাতাওয়া িহি�য়া ১/২৬৪ দারুল কতুবু 

িবিভ� �কার দম বা জাযা 

ইহরাম অব�ায় িনিষ� কাজ করার কারেণ িবিভ� �কার জিরমানা বা কাফফারা 

িদেত হয়। ঐ গুেলার নাম সহ িব�ািরত জানােল উপকতৃ হতাম। 

জবাবঃ 

ইহরাম অব�ায় িনিষ� কাজ করা: 

১. দম: এর অথর্ হেলা পণূর্একিট বকরী, েভড়া িকংবা দু�া অথবা গরু, মিহষ বা 

উট এর একস�মাংশ হারােমর সীমানার মেধয্ জবাই করা।  

২. বাদানাহ: পণূর্ একিট গরু, মিহষ িকংবা উট হারােমর সীমানার মেধয্ জবাই 

করা। 

৩. সদকাহ: একিট েফতরা পিরমাণ গম (এক েকিজ সাতশত �াম)  বা 

সমপিরমাণ টাকা দান করা। তেব হারাম এর সীমানার মেধয্র ফকীরেক েদওয়া 

উৎতম।  আততা‘রীফাতলু িফকিহয়য্াহ প.ৃ৪৩,৯৭, র�লু মহুতার ২/৫৪৩, েহদায়া 

১/২৬৬ 

উে�খয্, একিট সদকা একজন ফকীরেক েদওয়া চাই। একই ফকীরেক এক সােথ 

একািধক সদকা িদেল একিট সদকা আদায় হেব। র�লু মুহতার ৩/৬০০-৬০২ 

যাকািরয়া 

৪.জাযা: জাযা শে�র অথর্ এেকক জায়গায় এেকক রকম হেব। (অথর্াৎ দম, 

বাদানাহ, সদকা অেথর্ বয্বহৃত হেব) তাই এখােন িবেশষ েকােনা অথর্ উে�খ করা 

হেলা না। 

উে�খয্ েয, ইহরাম অব�ার িনিষ� কাজসমূহ েযভােবই করা েহাক জাযা লােযম 

হেব। এেক্ষে� েজেন করা-না েজেন করা, ই�ায় করা-অিন�ায় করা, স�ু মি�ে� 

করা-অস�ু মি�ে� করা এবং েচতন অব�ায় করা-অেচতন অব�ায় করার মেধয্ 

েকােনা পাথর্কয্ েনই। তেব েজেন বেুঝ িনিষ� কাজ করেল গুনাহও। মানািসক প.ৃ 

২৯৮-৯৯ 

েকউ যিদ ইহরাম অব�ায় শরীেরর বড় একিট অে�র বা েছাট অে�র পণূর্াে� 

েখাশব ুবয্বহার কের তাহেল তার কী করা উিচত? 

জবাবঃ 
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েকউ যিদ ইহরাম অব�ায় শরীেরর বড় একিট অে�র (েযমন: মাথা, েচহারা, 

হাত, পা,) পণূর্াে� আতর, েস�, বিড-ে� বা অনয্ েকােনা েখাশব ুবয্বহার কের, 

তাহেল একিট দম ওয়ািজব হেব। আর যিদ শরীেরর েছাট অে�র (েযমন : 

আ�ুিল, নাক, কান) পণূর্াে� েখাশব ুবয্বহার কের িকংবা শরীেরর েয েকােনা �ােন 

সামানয্ েখাশবওু বয্বহার কের তাহেল সদকাহ ওয়ািজব হেব। মানািসক প.ৃ৩১৩ 

ইহরাম অব�ায় মাথায় বা শরীেরর অনয্ েকােনা বড় অে�র পণূর্াে� েখাশবদুার 

েতল, �ীম বা েলাশন  বয্বহার করেল দম ওয়ািজব হেব। মানািসক প.ৃ ৩২৪ 

ইহরাম অব�ায় সগুি�যু� সাবান িদেয় এক-দুইবার হাত বা মাথা ধইুেল িক দম 

িদেত হেব? 

জবাবঃ 

ইহরাম অব�ায় সগুি�যু� সাবান িদেয় এক-দুইবার হাত বা মাথা ধুইেল সদকাহ 

ওয়ািজব হেব। িতন বা তেতািধকবার বয্বহার করেল দম ওয়ািজব হেব। এ েক্ষে� 

শয্া�ু ও সাবােনর হুকুম অিভ�। গুনইয়াতনু নািসক প.ৃ২৪৯, 

তাতারখািনয়া৩/৫৯২- িকতাবলু মাসাইল৩/১৬৩ 

েখাশব ুিদেয় রা�া করা খাবার েখেল িক দম বা সদকা িদেত হেব? 

জবাবঃ 

েখাশব ু িদেয় রা�া করা খাবার েখেত েকােনা অসিুবধা েনই। িকতাবলু মাসাইল 

৩/১৬৮ 

রা�া করা খাবার ছাড়া অনয্ খাবােরর সােথ েখাশবরু িম�ণ থাকেল েখাশবরু 

পিরমাণ যিদ খাবােরর েচেয় কম হয় তাহেল তা েখেল েকােনা জাযা ওয়ািজব হেব 

না। আর েখাশবরু পিরমাণ খাবােরর েচেয় েবিশ হেল তা মুখভের খাওয়ার �ারা 

দম ওয়ািজব হেব। েখাশব ু িমি�ত পানীয়র হুকমুও একই। গুনইয়াতনু নািসক 

২৪৬-িকতাবলু মাসাইল ৩/১৬৮, 

ইহরাম অব�ায় লব� এবং এলািচ িমি�ত চা খাওয়া যােব? 

জবাবঃ 

লব� এবং এলািচ িমি�ত চা যিদ এমন হয় েয, তা েথেক লব� িকংবা এলািচর 

স�ুাণ ছড়াে�, তাহেল তা পান করার �ারা দম ওয়ািজব হেব। িকতাবলু মাসাইল 

৩/১৬৯ 

েকউ যিদ শরীেরর একািধক �ােনর েলাম ছােঁট তাহেল িক দম িদেত হেব? 
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জবাবঃ 

েকউ যিদ একই মজিলেস শরীেরর একািধক �ােনর েলাম মু�ায় বা ছােঁট তাহেল 

একিট দমই যেথ� হেব। তেব যিদ িভ� িভ� মজিলেস শরীেরর িবিভ� অে�র 

েলাম মু�ায় বা ছােঁট তাহেল �েতয্ক অে�র জনয্ একিট কের দম ওয়ািজব হেব। 

মানািসক প.ৃ৩২৫ 

ইহরাম অব�ায় মিহলারা মাথার চলু কাটেল িক দম িদেত হেব? 

জবাবঃ 

ইহরাম অব�ায় মিহলারা মাথার চলু আ�ুেলর এক কর পিরমাণ বা তার েচেয় 

েবিশ কাটেল দম ওয়ািজব হেব। মানািসক প.ৃ৩২৭ 

ইহরাম অব�ায় উযূ বা েগাসল করার সময় বা চলু আঁচড়ােনার সময় চলু পড়েল 

েকান সদকা বা অনয্ িকছ ুকরেত হেব? 

জবাবঃ 

িনেজর েকােনা কাজ �ারা (েযমন: উযূ বা েগাসল করার সময় িকংবা আঁচড়ােনার 

সময়) যিদ মাথার চলু পেড় যায় তাহেল �েতয্ক িতনিট চুেলর জনয্ এক মিু� 

খাদয্শসয্ সদকাহ করেব। গুনইয়াতনু নািসক প.ৃ২৫৬-িকতাবলু মাসাইল ৩/১৮৩ 

ইহরাম অব�ায় হাত-পােয়র নখ কাটেল িক দম দেত হেব? 

জবাবঃ 

একই মজিলেস চার হাত-পােয়র নখ কাটেল একিট দম ওয়ািজব হেব। একািধক 

মজিলেস একািধক অে�র নখ কাটেল �েতয্ক অে�র জনয্ একিট কের দম 

ওয়ািজব হেব। এক অে�র সবগুিল নখ না কাটেল েয কয়িট আ�ুেলর নখ কাটেব 

�েতয্কিটর জনয্ একিট কের সদকাহ ওয়ািজব হেব। েযমন : েকউ যিদ চার হাত-

পা েথেক চারিট বা তার েচেয় েবিশ নখ কােট তা হেল �িতিট নেখর জনয্ একিট 

সদকা ওয়ািজব হেব। এ েক্ষে� এক ৈবঠক ও িভ� িভ� ৈবঠেকর মেধয্ েকােনা 

পাথর্কয্ েনই। মানািসক প.ৃ৩৩১ 

ইহরাম অব�ায় েয-সব িনিষ� কাজ করেল দম ওয়ািজব হয় েস-সব কাজ যিদ 

েকউ অস�ুতা বা িবেশষ েকােনা ওযেরর কারেণ করেত বাধয্ হয় তখনও িক দম 

দেত হেব? 

জবাবঃ 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.islami_jindegi
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ইহরাম অব�ায় েয-সব িনিষ� কাজ করেল দম ওয়ািজব হয় েস-সব কাজ যিদ 

েকউ অস�ুতা বা িবেশষ েকােনা ওযেরর কারেণ করেত বাধয্ হয় তা হেল, দম না 

িদেয় যিদ ছয়টা িফতরা েদয় িকংবা িতনটা েরাযা রােখ তাহেলও ওয়ািজব আদায় 

হেয় যােব। মানািসক প.ৃ৩৩২  

উমরাকারী যিদ উমরার তাওয়াফ করার আেগ সহবাস কের তাহেল তার িক 

ধরেনর দম িদেত হেব? 

জবাবঃ 

উমরাকারী যিদ উমরার চার তাওয়াফ করার আেগই সহবাস কের তাহেল উমরা 

ফােসদ হেয় যােব এবং একিট দম ওয়ািজব হেব। আর তাছাড়া উমরাকারী এই 

উমরা কাযা করেত হেব। মানািসক প.ৃ৩৩৭ 

হ�কারী যিদ উকেূফ আরাফার আেগ সহবাস কের তাহেল তার িক ধরেনর দম 

িদেত হেব? 

জবাবঃ 

হ�কারী যিদ উকেূফ আরাফার আেগই সহবাস কের তাহেল হ� ফােসদ হেয় 

যােব এবং একিট দম ওয়ািজব হেব। আর হ�কারীর জনয্ অনয্ানয্ হাজীেদর মত 

হে�র যাবতীয় কাজ আদায় করাও ওয়ািজব হেব। তাছাড়া  হ�কারী এই হ� 

কাযা করেত হেব। মানািসক প.ৃ৩৩৭ 

েকউ উকেূফ আরাফার পের হলক কের বা মাথার চলু কােট তাহেল তার িক 

ধরেনর জাযা আসেব? 

জবাবঃ 

যিদ েকউ উকেূফ আরাফার পের হলক কের তাহেল বাদানাহ ওয়ািজব হেব। 

মানািসক প.ৃ৩৪১ 

যিদ েকউ তাওয়ােফ িযয়ারােতর আেগ সহবাস কের তাহেল তার িক ধরেনর জাযা 

আসেব? 

জবাবঃ 

যিদ েকউ তাওয়ােফ িযয়ারােতর আেগ সহবাস কের তাহেল বাদানাহ ওয়ািজব 

হেব। মানািসক প.ৃ৩৪১ 

েকান একজন উকেূফ আরাফা এবং হলেকর পের িক� তাওয়ােফ িযয়ারােতর 

আেগ সহবাস করেলা এ েক্ষে� তা িক দম িদেত হেব? 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.islami_jindegi
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জবাবঃ 

উকেূফ আরাফা এবং হলেকর পের িক� তাওয়ােফ িযয়ারােতর আেগ সহবাস 

করেল দম ওয়ািজব হেব। িক� মুহাি�ক আেলমগেণর মেত এেক্ষে�ও বাদানাহ 

ওয়ািজব হেব। মানািসক প.ৃ৩৪১ 

ইহরাম অব�ায় যিদ স�ম ছাড়া েযৗেনােৎতজনার সােথ এমন কাজ করা যার কারেণ 

বীযর্পাত হয় িন তব ুিক দম িদেত হেব? 

জবাবঃ 

ইহরাম অব�ায় যিদ স�ম ছাড়া েযৗেনােৎতজনার সােথ স�মপবূর্ অনয্েকােনা 

আচরণ কের, তাহেল বীযর্পাত েহাক বা না েহাক দম ওয়ািজব হেব। মানািসক 

প.ৃ৩৪৩ 

ইহরাম অব�ায় েয সব বনয্ পশু-পািখ িশকার করা িনেষধ তা িশকার করেল িক 

িদেত হেব? 

জবাবঃ 

ইহরাম অব�ায় েয সব বনয্ পশু-পািখ িশকার করা িনেষধ তা িশকার করেল 

অথর্াৎ েমের েফলেল ঐ পশুর মূলয্ পিরমাণ টাকা সদকাহ করেত হেব। মানািসক 

প.ৃ৩৬১ 

ইহরাম অব�ায় উকনু মারেল িক েকান সমসয্া? 

জবাবঃ 

দুই একিট উকনু মারেল বা অেনয্র �ারা মারােল দুই এক মুি� খাদয্শসয্ সদকাহ 

কের িদেব। িতন বা তেতািধক উকনু মারেল বা মারােল একিট িফতরা পিরমাণ 

সদকাহ ওয়ািজব হেব। মুহিরম বয্ি� অেনয্র উকনু েমের িদেল তার উপর 

েকােনা িকছ ুওয়ািজব হেব না। মানািসক প.ৃ৩৭৮ 

হারােমর সীমানায় েকান গাছ কাটেল হাজীর জনয্ েকান দম আেছ িক? 

জবাবঃ 

হারােমর সীমানায় িনেজ িনেজ উৎপ� এমন তাজা ঘাস বা গাছ যা সাধারণত 

মানুষ েরাপণ কের না- কাটেল, পড়ুােল বা উপড়ােল তার মূলয্ সদকাহ করা 

ওয়ািজব। এেক্ষে� মুহিরম এবং হালাল বয্ি�র একই হুকমু। মানািসক প ৃ.৩৮২ 

বদলী হ� �সে� 
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েকান মিহলা হ� করেত না পারেল বদলী হ� করােত পারেব িক? 

জবাবঃ 

েকােনা মিহলা হ� ফরয হওয়ার পর মাহরাম না পাওয়ার কারেণ হ� করেত 

পােরিন এখন বাধর্েকয্র কারেণ অব�া এমন হেয়েছ েয, েস চলেত িফরেত পাের 

না আর ভিবষয্েত স�ু হওয়ারও েকােনা স�াবনা েনই, েসও অেনয্র মাধয্েম হ� 

করােত পারেব। মানািসক প.ৃ৪৩৫-৩৭ 

বদলী হ� সহীহ হওয়ার েকান শতর্ আেছ?  

জবাবঃ 

বদলী হ� সহীহ হওয়ার �ধান একিট শতর্ হেলা, হে�র খরেচর অিধকাংশ টাকা 

যার পক্ষ েথেক হ� করা হে� তার বহন করা আর হ� আদায়কারীর হে�র 

েকােনা িবিনময় না চাওয়া এবং িবিনময় িহেসেব তােক েকােনা িকছ ুনা েদওয়া। 

মানািসক প.ৃ৪৩৭-৩৮ 

কােরা যিদ হ� ফরয হওয়ার পর হ� করার আেগই ইে�কাল কেরন। তাহেল িক 

তার স�ােনর উপর হ� করা জরুরী? 

জবাবঃ 

হ� ফরয হওয়ার পর হ� করার আেগই যিদ কােরা ইে�কাল হেয় যায় এবং েস 

মৃতযু্র পেূবর্ তার পক্ষ েথেক হ� করােনার ওসীয়ত কের যায়, আর তার েরেখ 

যাওয়া স�েদর একততৃীয়াংশ �ারা হ� আদায় করাও স�ব হয়, তাহেল 

ওয়ািরশেদর জনয্ তার পক্ষ েথেক হ� করােনা জরুরী। মানািসক প.ৃ৪৩৭-৪৪১ 

হ� ফরয হওয়ার পর হ� করার আেগই ইে�কাল হেয় েগেছ। িক� মৃতযু্র আেগ 

হ� করােনার ওসীয়ত কের যায়িন। এেক্ষে� ওয়ািরশেদর জনয্ তার পক্ষ েথেক 

হ� করা বা করােনা জরুরী নয়। তেব েকউ করেল আশা করা যায় মৃত বয্ি�র 

ফরয আদায় হেয় যােব। মানািসক প.ৃ ৪৩৬ 

এমন েলাক িদেয় হ� করােনা িক িঠক,যার উপর হ� ফরয হেয় আেছ িক� 

এখেনা হ� কেরিন? 

জবাবঃ 

েয বয্ি�র িনেজর উপর হ� ফরয হেয়েছ িক� এখেনা আদায় কেরিন, তার �ারা 

বদলী হ� করােনা মাকরূেহ তাহরীমী।  

কােক িদেয় বদলী হ� করােনা উৎতম? 
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জবাবঃ 

েয বয্ি� আেগ হ� কেরেছ এবং হে�র মাসােয়ল স�েকর্ অবগত, তার মাধয্েম 

বদলী হ� করােনা ভােলা। মানািসক প.ৃ ৪৫২ 

তেব যার উপর হ� ফরয হয়িন এবং িতিন হে�র মাসাইল স�েকর্ অবগত 

আেছন তার �ারা হ� করােত েকােনা সমসয্া েনই। মানািসক প.ৃ৪৫২ 

কার িমকাত েথেক বদলী হে�র ইহরাম বাধঁেব? 

জবাবঃ 

যার পক্ষ েথেক হ� করা হে� তার মীকাত েথেক ইহরাম বাঁধেত হেব। মানািসক 

প.ৃ৪৪২ 

বদলী হ� করেত িগেয় যিদ িকছ ুটাকা েবেঁচ যায় তাহেল িক করেব? 

জবাবঃ 

েয বদলী হ� করায় তার পক্ষ েথেক হে�র উে�েশয্ েয টাকা েদওয়া হয় তা 

েথেক িকছ ুেবেঁচ েগেল েফরত েদওয়া ওয়ািজব। তেব হ� করােনওয়ালা বা তার 

ওয়ািরশগণ যিদ েফরত না িনেয় হ�কারীেক িদেয় েদয় তাহেল িভ� কথা। 

এেক্ষে� হে�র টাকা �দােনর সময়ই হ�কারীেক একথা বেল েদওয়া ভােলা েয, 

েকােনা টাকা েবেঁচ েগেল তা আপনার। আপিন েসগুেলা িনেজর জনয্ খরচ করেত 

পারেবন। মানািসক প.ৃ৪৫৯ 

বদলী হ� করার েক্ষে� েকান হ� করেব? 

জবাবঃ 

বদলী হ� করার েক্ষে� ইফরাদ হ� করাই ভােলা। তেব হ�করােনওয়ালা যিদ 

তামাৎত ু বা িকরান করার অনুমিত েদয় তাহেল তাও করা যােব। জাওয়ািহরুল 

িফকহ:১/৫০৮, িকতাবলু মাসাইল ৩/৩৬৮, েকফায়াতলু মফুতী:৪/৩৪৫, 

ইমদাদুল আহকাম:২/১৮৩, আহসানুল ফাতাওয়া:৪/৫২৩, ফাতাওয়া 

উসমানী:২/২২২। 

বদলী হে�র েক্ষে� দম এবং করুবানীর দায়দািয়� কার? 

জবাবঃ 

বদলী হে�র েক্ষে� দম এবং কুরবানীর দায়দািয়� হ�কারীর িজ�ায় থাকেব। 

অথর্াৎ েকােনা কারেণ দম ওয়ািজব হেল িকংবা িকরান বা তামাৎত ুকরার কারেণ 

করুবানী িদেত হেল হ�কারী িনেজর টাকা �ারা িদেব। তেব পাঠােনওয়ালা 
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ে��ায় টাকা িদেল েস টাকা �ারা দম বা করুবানী করেত েকােনা অসিুবধা েনই। 

িক� দেম এহসার (ইহরাম বাধঁার পর েকােনা �িতব�কতার কারেণ হে�র সময় 

ম�ায় েপৗছঁােত না পারেল েয দম িদেত হয়) হ�করােনওয়ালার টাকা িদেয় 

িদেত হেব। মানািসক প.ৃ৪৬১ 

বদলী হ� করােনার পর যিদ হ�করােনওয়ালা স�ু হেয় যায় তেব িক তােক আবার 

হ� করেত হেব? 

জবাবঃ 

বদলী হ� করােনার পর যিদ হ�করােনওয়ালা স�ু হেয় যায় এবং িনেজই হ� 

করার মত শারীিরক সক্ষমতা অজর্ন কের তাহেল তার বদলী হ� নফল সাবয্� 

হেব এবং তােক পনুরায় হ� করেত হেব। মানািসক প.ৃ৪৩৫ 

মিহলারটা পরুুষ আর পরুুেষরটা মিহলা বদলী হ� করেত পারেব?  

জবাবঃ 

মিহলার পক্ষ েথেক পরুুষ বদলী হ� করেত পারেব এবং পরুুেষর পক্ষ েথেক 

মিহলা বদলী হ� করেত পারেব। তেব পরুুেষর বদলী হ� মিহলার মাধয্েম না 

করােনা ভােলা। সনুােস নাসা’ঈ হা.নং ২৬৩৯, র�লু মুহতার ৪/২১ বইরুত 

বােলগ বা বােলগার পক্ষ েথেক মুরােহকেক িদেয় বদলী হ� করােনা যােব? 

জবাবঃ 

বােলগ বয্ি�র পক্ষ েথেক মুরােহক (অথর্াৎ এমন েছেল বা েমেয় েয বােলগ 

হওয়ার খবু কাছাকািছ েপৗেঁছ েগেছ) এর হ� করাও �হণেযাগয্ হেব। র�লু 

মুহতার ৪/২০ৈবরুত 

মৃত বয্ি� হে�র ওসীয়ত কের েগেল তার একততৃীয়াংশ স�দ যিদ এই পিরমাণ 

হয়, যা �ারা মৃেতর বসবােসর এলাকা েথেক হ� করােনা স�ব, তাহেল েকাথা 

েথেক হ� করােনা উিচত? 

জবাবঃ 

মৃত বয্ি� হে�র ওসীয়ত কের েগেল তার একততৃীয়াংশ স�দ যিদ এই 

পিরমাণ হয়, যা �ারা মৃেতর বসবােসর এলাকা েথেক হ� করােনা স�ব, তাহেল 

মৃেতর বসবােসর এলাকা েথেকই হে�র জনয্ পাঠােত হেব। অতএব বাংলােদেশ 

বসবাসকারী বয্ি� েসৗিদেত অব�ানকারী কাউেক িদেয় হ� করােত পারেব না। 

তেব টাকা কম হওয়ার েক্ষে� েযখান েথেক স�ব েসখান েথেকই হ� করােত 

হেব। গুনইয়াতনু নািসক ৩৩০- িকতাবলু মাসাইল ৩/৩৭৩-৭৬  
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িযয়ারাত ও মদীনা সফর এবং েদেশ �তয্াবতর্ন 

ম�ায় িযয়ারাত করার মেতা িবেশষ জায়গাগুেলার বয্াপাের ধারণা িদেল 

খিুশ হতাম। 

জবাবঃ 

িযয়ারাত করার মেতা ম�ার কেয়কিট �ান: 

ক. ম�া শরীেফর কবর�ান জা�াতলু মা‘লা বা মুআ�া। এখােন অেনক সাহাবা রা. 

ও তািবঈেনর কবর আেছ। এই কবর�ান িযয়ারত করা েযেত পাের। মাউিলদু�বী 

সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক পি�ম িদেক �ায় এক িক.িম. হাটঁার পর 

বাম িদেক জা�াতলু মা‘লা অবি�ত। 

 

  িচ�: জা�াতলু মা‘লা বা মুআ�া 

কবর িযয়ারেতর তরীকা: মিহলােদর জনয্ কবর�ােন না যাওয়া ভােলা। তেব দরূ 

েথেক সালাম িদেত পারেব। হাদীেস অেনক ধরেনর সালােমর কথা পাওয়া যায়। 

েসগুেলা েথেক একিট উে�খ করা হেলা- نا السالم عليكم يا اهل القبور يغفر الله ل
  ولكم انتم سلفنا وخنن باالثر

সালাম েদওয়ার পর বেস বা দািঁড়েয় িকছ ু দু’আ-দুরূদ ও করুআন িতলাওয়াত 

কের কবরবাসীেদর জনয্ হািদয়া পাঠােব। হাত তেুল মুনাজাত করার েকােনা 

�েয়াজন েনই। এরপর আদব ও ইহেতরােমর সােথ চেল আসেব। 

খ. মসিজেদ িজন: এখােন িজেনরা উপি�ত হেয় নবীজী সা�া�াহু আলাইিহ 

ওয়াসা�াম এর করুআন িতলাওয়াত �বণ কের ঈমান এেন িছল। এই মসিজদও 

মাউিলদু�বী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক পি�ম িদেকর রা�ায় 

অবি�ত। 
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গ. মসিজেদ তানঈম: এটােক মসিজেদ আিয়শা রা. বলা হয়। হযরত আিয়শা রা. 

উমরা করার জনয্ এখান েথেক ইহরাম েবেঁধ িছেলন। 

 

ঘ. মসিজদুল কাবাশ: এখােন হযরত ইবরাহীম আ. ইসমাঈল আ. েক করুবানী 

করার েচ�া কেরিছেলন। এিট িমনার পূবর্�াে� অবি�ত। 

ঙ. জাবােল সাওর: িহজরেতর সময়  এই পাহােড়র এক গুহায় নবীজী সা�া�াহু 

আলাইিহ ওয়াসা�াম ও আব ূবকর রা. আ�য় িনেয়িছেলন। 

 

চ. গাের েহরা: ম�া েথেক িমনা যাওয়ার পেথ বাম পােশ জাবােল নূেরর একিট 

গুহা। এই গুহায় সবর্�থম ওহী নািযল হেয়িছেলা। মুআেলমুল হু�াজ পৃ.৩০৬-৯ 
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যারা হে� যান তােদর জনয্ মদীনােত যাওয়া েকমন? 

জবাবঃ 

যারা হ� করেত যায় তােদর জনয্ মদীনা িযয়ারােত যাওয়া উিচত। অেনেকর 

মেত, যােদর সামথর্য্ আেছ তােদর জনয্ মদীনায় রওযা মুবারক িযয়ারাত করেত 

যাওয়া ওয়ািজব। নবীজী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এর �িত ে�ম-মহ�ত, 

ভি�-��া থাকা ঈমােনর অিবে�দয্ অংশ। যার অ�ের নবীজী সা�া�াহু 

আলাইিহ ওয়াসা�াম এর �িত ে�ম-মহ�ত রেয়েছ েস সেুযাগ েপেলই নবীজী 

সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এর িযয়ারােত যােব এটাই �াভািবক। েযমন 

আেশক সেুযাগ েপেলই মাশুেকর কােছ ছেুট যায়। অেনক হাদীস �ারা �মািণত 

েয, নবীজী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম কবের িবেশষ হায়ােত রেয়েছন। িতিন 

তারঁ কবেরর কােছ িগেয় যারা দুরূদ-সালাম েপশ কের তােদর দুরূদ সালাম 

শুনেত পান এবং তার জাওয়াবও �দান কেরন। আর দরূ েথেক যারা দুরূদ-

সালাম েপশ কের তােদর দুরূদ-সালাম েফেরশতাগণ নবীজী সা�া�াহু আলাইিহ 

ওয়াসা�াম এর কােছ েপৗেঁছ েদন। এছাড়াও আ�াহর রসলূ সা�া�াহু আলাইিহ 

ওয়াসা�াম মদীনার অেনক ফযীলত বয়ান কেরেছন। েযমন:  

মদীনায় ি�গুণ বরকত: হযরত আনাস রা.বেলন, নবীজী সা�া�াহু আলাইিহ 

ওয়াসা�াম মদীনার জনয্ এই বেল দু’আ কেরেছন, ‘ েহ আ�াহ! ম�ায় তিুম েয 

বরকত দান কেরছ মদীনায় তার ি�গুণ দান কর।’ বখুারী ১/২৫৩ 

মদীনায় ে�গ ও দা�াল �েবশ করেত পারেবনা: হযরত আব ূহুরাইরা রা. বেলন, 

নবীজী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন, ‘মদীনার �েবশ পথসমূেহ 

েফেরশতাগণ পাহারায় রেয়েছন, তাই ে�গ (সং�ামক মহামাির) ও দা�াল 

মদীনায় �েবশ করেত পারেব না।’ বখুারী ১/২৫২ 

মদীনায় মৃতযু্র ফযীলত: হযরত আ�ু�াহ ইবেন উমর রা. বেলন নবীজী সা�া�াহু 

আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন, ‘েয বয্ি�র মদীনায় মৃতযু্ বরণ করা স�ব হয় েস 
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েযন েসখােনই মৃতযু্ বরণ কের, (অথর্াৎ মদীনায় বসবাস কের যােত েসখােনই 

তার মৃতযু্ হয়) েকননা েয মদীনায় মৃতযু্ বরণ করেব তার (ঈমােনর) িবষেয় আিম 

সাক্ষয্ িদব। (ইবেন মাজাহ হা. নং ৩১১২) 

মদীনার উে�েশয্ সফর করেত চাইেল একজন মিহলার িবেশষ েকান 

��িত থাকেল জানােল উপকার হেতা। 

জবাবঃ 

মদীনার উে�েশয্ সফেরর ��িত: 

* েগাসল কের স�ুতী েলবাস পিরধান করেব। 

* নবীজী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এর স�ুাত অনুযায়ী জীবন গড়ার দঢ়ৃ 

�িত�া করেব। 

* িনেজর �ামী দািড় না েরেখ থাকেল এখন েথেক দািড় রাখার জনয্ তােক ৈতরী 

করেব। �েতয্েকর িচ�া করা উিচত, নবীজী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম যিদ 

জীিবত অব�ায় দািড় ছাড়া আমার �ামীেক েদখেতন, তাহেল আমার �ামীর িদেক 

েকান দিৃ�েত তাকােতন? িতিন িক দািড় ছাড়া আমার �ামীেক েদেখ েমােটও খিুশ 

হেত পারেতন। আর আমার �ামীও িক তারঁ অস�ি�র কাজ করেত সাহস 

েপেতন? 

* েবিশ েবিশ দুরূদ শরীফ পড়েত থাকেব। মদীনা সফের দুরূদ শরীফই একমা� 

ওযীফা। মদীনার যত িনকটবতর্ী হেত থাকেব দুরূদ পােঠর পিরমাণ তত বািড়েয় 

িদেব। 

* দুই রাকা’আত নামায পেড় আ�াহর কােছ দু’আ করেব, েহ আ�াহ! আমার 

জনয্ মদীনায় �েবশ বরকতপণূর্ করুন, আমােক সবধরেনর েব-আদবী েথেক 

েহফাযত করুন, আমােক নবীজী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এর পণূর্া� 

ফেয়জ ও বারাকাত দান করুন। এরপর মদীনার সফর শুরু করুন। 

মদীনায় উপি�ত হওয়ার পর িক করণীয়? এবং এখােন যতিদন থাকেবা 

িকভােব সময় কাটােল ভােলা। 

জবাবঃ 

�থেম মদীনার বাসায় িগেয় মাল-সামান গুিছেয় েরেখ েগাসল করেব এবং নতুন 

িকংবা পির�ার েপাশাক পিরধান করেব। খাওয়ার �েয়াজন হেল েখেয় িনেব। 

িরয়াযুল জা�ােত যাওয়া যায় কখন তার েখাজঁ-খবর েনয়া। মিহলােদর জনয্ 
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িনিদর্� সময় েদয়া থােক। ঐ সময় অনুযায়ী িরয়াযুল জা�ােত যাওয়ার ��তী 

েনয়া। 

মদীনায় অব�ােনর িদনসমূেহ করণীয়ঃ  

ক. মিহলােদর জনয্ বাসায় নামায পড়াই ভােলা। তেব িরয়াযুল জা�ােত নামােযর 

উে�েশয্ েগেল ঐ সময় েকােনা নামােযর ওয়া� হেয় েগেল মসিজেদ নববীেত 

মিহলােদর জনয্ িনধর্ািরত �ােন নামায পড়েব। 

খ. মদীনায় থাকাকালীন পারেল এক খতম করুআন পড়েব। 

গ. মদীনার িমসকীনেদরেক েবিশ েবিশ দান-সদকা করেব। 

ঘ. মদীনায় েকউ খারাপ আচরণ করেলও তার সােথ উৎতম আচরণ করেব। 

েকােনা রকম িবতেকর্ জড়ােব না। 

ঙ. মদীনার অিধবাসীেদর সােথ খবু অ�র� ও মুহা�তপণূর্ আচরণ করেব। 

চ. মদীনায় অব�ােনর িদনগুেলােত �িতিদন হাজার হাজার বার দুরূদ শরীফ 

পড়েব। 

ছ. গুনাহ েথেক ও স�ুােতর েখলাফ েকােনা কাজ করা েথেক স�ূণর্ িবরত 

থাকেব। 

জ. েকােনা িকছ ুেকনাকাটার �েয়াজন হেল বয্বসায়ীেক সহেযািগতা করার িনয়েত 

িকনেব। 

মসিজেদ নববীর ফযীলেতর বয্াপাের অেনক শুেনিছ। এই িবষেয় িকছ ু

জানােবন িক? 

জবাবঃ 

মসিজেদ নববীর ফযীলত: সহীহ বখুারী ও সহীহ মুসিলম এর বণর্না অনুযায়ী 

মসিজেদ নববীেত এক রাকা’আত নামায পড়া মসিজেদ হারাম বয্তীত অনয্ 

মসিজেদ এক হাজার রাকা’আত নামায পড়ার েচেয় উৎতম। সহীহ বখুারী হা. নং 

১১৯০, সহীহ মুসিলম হা.নং ১২৯৪ 

* সনুােন ইবেন মাজাহ-এর এক হাদীেস আেছ, মসিজেদ নববীেত এক 

রাকাআেত প�াশ হাজার রাকাআেতর সাওয়াব পাওয়া যায়। সুনােন ইবেন মাজাহ 

হা.নং ১৪১৩ 

মিহলােদর জনয্ মসিজেদ নববীেত নামায পড়া েকমন? 
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জবাবঃ 

মিহলােদর মসিজেদ নববীেত নামায পড়ার উে�েশয্ যাওয়ার দরকার নাই। 

মিহলারা ঘের নামায পড়েলই আ�াহ তা‘আলা মসিজেদ নববীেত নামােযর েয 

ফযীলত, তা তার আমল নামায় িলেখ িদেবন। 

িরয়াযুল জা�াত িক? িরয়াযুল জা�াত িচনার উপায় আেছ িক? 

জবাবঃ 

িরয়াযুল জা�াত: আব ূহুরাইরা রা. বেলন নবীজী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম 

বেলেছন,আমার ঘর ও েম�ােরর মধয্বতর্ী �ান জা�ােতর বাগানসমূেহর মধয্ 

েথেক একিট বাগান, আর আমার েম�ার আমার হাউয (কাউসার) এর উপর। 
বখুারী হা.নং ১১৯৬ 

মসিজেদ নববীর বতর্মান েম�েরর পূবর্পা�র্ েথেক নবীজী সা�া�াহু আলাইিহ 

ওয়াসা�াম এর রওযার েদয়াল বা জািল পযর্� �ানেক িরয়াযুল জা�াত বেল। 

মসিজেদ নববীেত লাল রেঙর কােপর্ট িবছােনা আেছ। আর িরয়াযুল জা�ােত ছাই 

ও সাদা রঙ িমি�ত কােপর্ট িবছােনা আেছ। ঐ কােপর্ট েদেখই িরয়াযুল জা�াত 

শনা� করেত পারেব। এই �ােন সবসময় িভড় থােক। তবুও সেুযাগ মেতা 

ওখােন �েবশ কের কমপেক্ষ দুই রাকা’আত নামায পড়ার েচ�া করেব। 

মিহলারা িক িরয়াযুল জা�ােত নামােযর জনয্ েযেত পারেব? এ সময় িক 

করণীয়? 

জবাবঃ 

মিহলারা িরয়াযুল জা�ােত নামায পড়ার উে�েশয্ েযেত পারেব। তােদর জনয্ 

িনিদর্� সময় রেয়েছ তাই ঐ সময়িট কখন তা েজেন ঐ উে�েশয্ রওনা হেব। 

মসিজেদ নববীেত �েবেশর সময় খবু গুরুে�র সােথ মসিজেদ �েবেশর 

স�ুাতগুিল আদায় করেব। েখয়াল রাখেব স�ুাতওয়ালার দরবাের এেস েযন 

েকােনা কাজ স�ুােতর পিরপ�ী না হয়। মসিজেদ �েবেশর পর স�ব হেল এবং 

মাকরূহ ওয়া� না হেল িরয়াযুল জা�ােত দুই রাকা’আত তািহয়য্াতলু মসিজদ 

পড়েব। ফরয নামােযর সময় হেয় থাকেল আেগ ফরয পেড় েনেব। 

মিহলারা িক রওযা িযয়ারত করেত পারেব? যিদ পাের তাহেল িকভােব 

রওযা িযয়ারত করেব? িব�ািরত জানােল ভােলা হয়। 

জবাবঃ 
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সাধারণত মিহলােদরেক রওযার সামেন েযেত েদয়া হয় না। তাই তািহয়য্াতলু 

মসিজদ েশেষ দুর েথেকই উভয় জাহােনর সরদার, রহমাতুল িলল আলামীন, 

েপয়ারা নবীজী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এর দরবাের সালাম েপশ করেব। 

মেন রাখেব, নবীজী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এর জাওয়াব েপেত হেল 

এবং তারঁ শাফায়াত লােভ ধনয্ হেত হেল, নবীজী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম 

এর স�ুাত অনুযায়ী জীবনযাপন করা জরুরী। যারা এখনও স�ুাত েমাতােবক 

জীবন যাপন শুরু কেরিন তারা রওযায় উপি�ত হওয়ার আেগই তাওবা ইি�গফার 

কের ভিবষয্েত স�ুাত েমাতােবক জীবনযাপন করার দঢ়ৃ �িত�া কের েনেব। 

এসময় যত েবিশ স�ব দুরূদ শরীেফর হািদয়া নবীজী সা�া�াহু আলাইিহ 

ওয়াসা�াম এর দরবাের েপশ করেব। মেন করেব েযন নবীজী সা�া�াহু আলাইিহ 

ওয়াসা�ামেক েদখেছ, আর িতিনও তােক েদখেছন। অবনত দিৃ�েত হৃদেয়র 

সবটকু ু ভি�, ভােলাবাসা ও ��াসহ েপয়ারা নবীজী সা�া�াহু আলাইিহ 

ওয়াসা�াম এর দরবাের সালাম েপশ করেব। 

এভােব সালাম েপশ করেব:  السالم عليك ايها النيب ورحمة الله وبركاته 

 السالم عليك يارسول الله

 السالم عليك يا حبيب الله

 السالم عليك يا خنيامللق

 السالم عليك يا سيد اهلرسلىي

 السالم عليك يا شفيع اهلذنبىي

এই �ােন খবু িভড় থাকায় সালাম েপশ করার জনয্ হয়েতা েবিশ সময় পােব না। 

তাই তাড়াহুড়া না কের ধীের ধীের েয কয়টা শ� বলেত পাের তাই বলেব। শুধু 

‘আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসলূা�াহ’ এতটকু ু বলেলই সালাম আদায় হেয় 

যােব। 

নবীজী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ামেক সালাম েপেশর পর উ�েতর সবর্ে�� 

বয্ি��, ইসলােমর �থম খলীফা হযরত আবূবকর িস�ীক রা. েক এভােব 

সালাম েপশ করেব- 

 السالم عليك يا خليفة رسول الله جزاك الله عنا خني احلزاء

‘আসসালামু আলাইকা ইয়া খলীফাতা রাসিূল�াহ জাযাকা�াহু আ�া খায়রাল 

জাযা’ 
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ইসলােমর ি�তীয় খলীফা হযরত উমর ফারূক রা.েক এভােব সালাম েপশ 

করেব- السالم عليك يا امني اهلؤمنىي جزاك الله عنا خنياحلزاء 

‘আসসালামু আলাইকা ইয়া আমীরাল মুিমনীন জাযাকা�াহু আ�া খায়রাল জাযা’ 

অেনয্র পক্ষ েথেক সালাম েপৗছঁােনা: েকউ যিদ নবীজী সা�া�াহু আলাইিহ 

ওয়াসা�াম েক সালাম েপৗছঁােত বেল, তাহেল তার নাম িনেয় সালাম েপৗছঁােব। 

অথর্াৎ এভােব বলেব, ইয়া রাসলূা�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম আপনােক 

অমুক সালাম িদেয়েছ। 

রওযার সামেন ঈমােনর সাক্ষয্ঃ নবীজী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এর সমেন 

দািঁড়েয় িনেজর ঈমােনর সাক্ষয্ েদওয়া উিচত। তাই কািলমােয় শাহাদাত পড়েব। 

তখন কািলমােয় শাহাদাত এভােব পড়েত পাের- 

أشهد ان الاله اال الله وحده الشريك له وأشهد أنك عبده ورسوله, وخنيته وأشهد أنك 
بلغت الرسالة و أديت األمانة و نصحت األمة و أقمت اخلجة و جاهدت يف الله حق جهاده, 

  ৫০৯ وعبدت ربك حيت اتاك اليقىي. مناسك مال على القارى ص

মদীনায় দশর্নীয় যায়গাগুেলার বয্াপাির জানােল উপকৃত হতাম। 

জবাবঃ 

মদীনার িকছ ু�ান িযয়ারাত করা মু�াহাব: 

ক. মদীনার কবর�ান ‘বাকীউল গরকদ’: এখােন দশ হাজােরর েবিশ সাহাবা 

েকরাম রা. েক দাফন করা হেয়েছ। এখােন দাফনকতৃ কেয়কজন উে�খেযাগয্ 

সাহাবা েকরােমর নাম উে�খ করা হেলা: ১. হযরত উসমান রা. ২. হযরত 

খাদীজা ও মাইমূনা রা. বয্তীত নবীজী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম অনয্ সকল 

�ী ৩. হযরত ফােতমা রা. ৪. হযরত ইবরাহীম রা. (নবীজী সা�া�াহু আলাইিহ 

ওয়াসা�াম এর েছেল) ৫. রুকাইয়য্া রা. ( নবীজী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম 

এর েমেয়) ৬. হযরত আ�ু�াহ ইবেন মাসঊদ রা. ৭. হযরত আ�ুর রহমান 

ইবেন আউফ রা. ৮. হযরত সা‘দ ইবেন আবী ও�াস রা. ৯. হযরত আ�াস রা. 

(নবীজী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এর চাচা) ১০. হযরত হাসান ইবেন আলী 

রা. ১১. ইমাম মােলক রাহ.. এছাড়াও আ�াহর আেরা অেনক ি�য় বা�া এখােন 

শািয়ত আেছন। মুআিলমুল হু�াজ পৃ.৩২৬ 

খ. শুহাদােয় অহুেদর কবর ও অহুদ পাহাড়ঃ মদীনা েথেক উৎতর িদেক �ায় িতন 

মাইল দেূর অহুদ পাহাড় অবি�ত। এই পাহাড় স�েকর্ নবীজী সা�া�াহু আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলেছন, ‘অহুদ এমন একিট পাহাড় যা আমােক ভােলাবােস এবং 

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


94 
 

www.darsemansoor.com                www.islamijindegi.com 

আিমও তােক ভােলাবািস’ । ততৃীয় িহজরীেত এই পাহােড়র পাদেদেশ ম�ার 

মুশিরকেদর সােথ অহুদ যু� সংগিঠত হয়। এই যুে� ৭০ জন সাহাবা েকরাম রা. 

শাহাদাত বরণ কেরন। িবেশষ কের হযরত হামযা রা. েক এই যুে� অতয্� 

িনমর্মভােব শহীদ করা হয়। অহুেদর শহীদগেণর করুবানীর কারেণই আজ  আমরা 

ইসলাম েপেয়িছ, ঈমানদার হেত েপেরিছ। তাই তােঁদর �িত আমােদর সীমাহীন 

ভােলাবাসা ও কৃত�তা েপাষণ কারা উিচত। তারা েযমন �ীেনর জনয্ জান 

করুবান কের িদেয়েছন, আমােদরও তােঁদর মেতা �ীেনর জনয্ তয্াগ ও করুবানী 

করা দরকার।  

গ. মসিজেদ কবুাঃ মদীনা েথেক দিক্ষণ-পি�ম িদেক �ায় দুই মাইল দেূর 

মসিজেদ কবুা অবি�ত। এটাই পিৃথবীর বেুক মুসলমানেদর �িতি�ত সবর্�থম 

মসিজদ। নবীজী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম িহযরেতর সময় মদীনায় 

�েবেশর পেূবর্ এই এলাকায় িকছিুদন অব�ান কেরিছেলন। তখন িতিন সাহাবা 

েকরাম রা. েক িনেয় এই মসিজদ িনমর্াণ কেরেছন। মসিজেদ হারাম, মসিজেদ 

নববী ও মসিজেদ আকসার পর এই মসিজেদর ফযীলত সব েচেয় েবিশ। 

ঘ. মসিজেদ িকবলাতাইনঃ মদীনায় আসার পরও িকছ ু িদন মসিজেদ আকসা 

েকবলা িছল। িক� নবীজী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম কামনা করিছেলন েযন 

কাবা শরীফেক েকবলা বানােনা হয়। নবীজী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এর 

আকা�ার ে�িক্ষেত আ�াহ তা’আলা বাইত�ুাহেক মুসিলম উ�াহর েকবলা 

েঘাষণা করেলন। এই েকবলা পিরবতর্েনর ঘটনা এই মসিজেদ ঘেটিছল। এ 

কারেণ এই মসিজেদ দুইিট েমহরাব, একিট বাইত�ুাহর িদেক আেরকিট মসিজেদ 

আকসার িদেক। এছাড়াও মদীনায় িযয়ারাতেযাগয্ আেরা অেনক মসিজদ ও 

ঐিতহািসক �াপনা রেয়েছ। েকােনা অিভ� েলােকর মাধয্েম েজেন িনেয় েস সব 

�ােন িগেয় বরকত হািসল করেত পাের। িক� সব সময় েখয়াল রাখেত হেব 

ঘরুেত িগেয় েযন মসিজেদ নববীর জামা’আত ছেুট না যায়। 

হ� উমরা েশেষ েদেশ েফরার েক্ষে� েকান আমল আেছ িক? 

জবাবঃ 

েদেশ েফরার আেগ দুই রাকা’আত নামায পড়েব। নামায েশেষ �ীন ও দুিনয়ার 

�েয়াজন পরূেণর জনয্, হ� ও িযয়ারাত কবেূলর জনয্, বার বার বাইত�ুাহ ও 

রওযা মুবারেকর িযয়ারাত নসীব হওয়ার জনয্ এবং সহীহ সােলম বািড় েফরার 

জনয্ খবু িদল লািগেয় মুনাজাত করেব। আেশক মা‘শুক েথেক িবি�� হওয়ার 

সময় অ�েরর অব�া েযমন হয় িনেজর অ�েরর অব�া েতমন করার েচ�া করেব। 

েদেশ েপৗেঁছ িনজ এলাকায় �েবেশর পর এই দু’আিট পড়েব- تائبون ائبون 
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حامدون لربنا عابدون  । যারা ইে�কবাল করেত বা েদখা করেত আসেব, বাসায় 

�েবেশর আেগই তােদর জনয্ মাগিফরােতর  দু’আ করেব। 

হ� কবুল হেলা িক না এর িক েকান আলামত আেছ? 

জবাবঃ 

হ� কবলূ হওয়ার আলামতঃ যিদ হে�র পর ভােলা কােজর আ�হ ও েচ�া বিৃ� 

পায়। হে�র আেগর জীবন ও পেরর জীবেনর মেধয্ বয্াপক পাথর্কয্ পিরলিক্ষত 

হয়। �ীনদারীর অব�া আেগর তলুনায় অেনক ভােলা হেয় যায়। দুিনয়ার �িত 

আসি� কেম যায়। তাহেল আশা করা যায় েয, আ�াহ তা’আলা হ� কবলূ 

কেরেছন। কারণ এগুেলা হ� কবলূ হওয়ার আলামত। আ�াহ তা’আলা আমােদর 

সবাইেক হে� মাবরূর নসীব করুন। আমীন। 

এক নজের হে�র সাতিদেন েকান চাটর্ ৈতরী কের েদয়া যােব 

িক যা েদেখ েদেখ আমলগুেলা �রণ রাখা যায়? 

জবাবঃ এর আেগ একিট েদয়া হেয়েছ। আবার েদয়া হেলা। 

এক নজের হে�র এক স�াহ 

তািরখ ফরয ওয়ািজব স�ুাত ম�ুাহাব ও অনয্ানয্ 

৭ 

িজলহ� 

গ. হে�র 

ইহরাম বাধঁা 

ঘ) নফল তাওয়াফ 

কের হে�র সা’ঈ 

কের েনয়া যায়। 

উে�খয্,তাওয়ােফর 

�থম িতন চ�ের 

রমল করা সু�ত। 

খ) ১. ইহরাম 

বাধঁার পূেবর্ 

হাযামাত বানান। 

২. �ী সােথ 

থাকেল �েয়াজন 

েসের েনওয়া। 

ক) ১. চার পাচঁ 

িদেনর জনয্ জরুরী 

সামান িনেয় হাত 

বয্াগ ��ত করা। 

২.বড় বয্াগ বাসায় 

েরেখ যাওয়া 

৮ 

িজলহ� 

 

েনই 

 

েনই 

ক) ১. িমনা 

ময়দােন অব�ান 

করা । 

২. েবিশ েবিশ 

তালিবয়া পড়া। 

খ) ১. পাচঁ ওয়া� 

নামায জামােতর 

সােথ আদায় করা। 

২. েবিশ েবিশ 

িতলাওয়াত ও 

িযিকর করা। 

৯ 

িজলহ� 

খ) আউয়াল 

ওয়াে� যহুর 

আদায় কের 

আরাফায় 

িখমার মেধয্ 

ঘ) ১. সূযর্া� পযর্� 

আরাফার ময়দােন 

অব�ান কের, 

মাগরীব না পেড় 

তালিবয়া পড়েত 

ক) ১. 

সুেযর্াদেয়র পর 

িমনা েথেক 

আরাফায় রওনা 

হওয়া। 

গ) ১. েবলা ডুবা 

পযর্� দু’আ দরূুদ ও 

কুরআন 

িতলাওয়ােত মশগুল 

থাকা। 
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উকূফ করা। পড়েত মুযদািলফায় 

রওনা হওয়া। 

২. মুযদািলফায় 

েপৗেছ ইশার ওয়া� 

হেল মাগিরব ও 

ইশা একে� পড়া। 

উে�খয্, 

মুযদািলফায় রা�ী 

যাপন করা এবং 

েসখান েথেক ৭০িট 

েছাট কংকর সং�হ 

করা সু�ত। 

২. যুহেরর 

নামােজর পূেবর্ 

েগাসল কের 

েনয়া। 

২. িকবলামুখী হেয় 

দািঁড়েয় উকূফ করা। 

১০ 

িজলহ� 

ঙ) ফরয 

তাওয়াফ করা। 

উে�খয্, ৭ই 

িজলহ� সা’ঈ 

না কের থাকেল 

এ তাওয়ােফর 

পের সা’ঈ 

করা। 

খ) ১. আউয়াল 

ওয়াে� ফজর 

পেড়  সূযর্ উঠার 

আগ পযর্� উকূেফ 

মুযদািলফা করা 

অথর্াৎ অব�ান করা। 

ঘ) ১. িদেন শুধ ুবড় 

শয়তানেক ৭িট 

কংকর েমের �ত 

চেল আসা। 

২. ১০,১১,১২ 

তািরেখর মেধয্ 

িনেজরা কুরবানী 

করা, বয্াংকের 

মাধয্েম না করা। 

৩. মাথা মু�ােনা। 

উে�খয্: এই 

কাজগুিল 

ধারাবািহকভােব 

করা। 

গ) ১. 

সূেযর্াদেয়র 

সামানয্ পূেবর্ 

মুযদািলফা েথেক 

িমনার উে�েশয্ 

রওনা হওয়া। 

চ) ১. রাে� 

িমনায় অব�ান 

করা। 

 

 

  

ক) ১. সুবেহ 

সােদেকর পের 

েগাসল করা । 

২. েবিশ-েবিশ 

তালািবয়া, িযিকর, 

দ‘ূআ ও িতলাওয়াত 

করেত থাকা। 

১১ 

িজলহ� 

খ) ফরয 

তাওয়াফ না 

কের থাকেল 

কের েনওয়া 

ক) ১. বাদ যহুর 

সূযর্াে�র আেগ 

আেগ পযর্ায়�েম 

েছাট, মাঝারী ও বড় 

শয়তানেক সাতিট 

কের কংকর মারা। 

গ) ১. রাে� 

িমনায় অব�ান 

করা। 

১. ১১, ১২ ও ১৩ 

তািরেখ েছাট  

শয়তানেক পাথর 

মারার পর সামেন 

অ�সর হেয় িকবলা 

মুখী হেয় তাসবীহ 

তাহলীল ও দু’আ ১২ খ) ফরয ক) ১.বাদ যুহর গ) ১.রাে� 
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িজলহ� তাওয়াফ না 

কের থাকেল 

আজ সূযর্াে�র 

পূেবর্ই তাওয়াফ 

কের েনওয়া 

জরুরী। 

সূযর্াে�র আেগ 

আেগ পযর্ায়�েম 

েছাট, মাঝারী ও বড় 

শয়তানেক সাতিট 

কের কংকর মারা। 

 িমনায় অব�ান 

করা। 

করা। 

মাঝারী শয়তানেক 

পাথর মারার পর 

অনুরূপ ভােব দু’আ 

করা। তেব বড় 

শয়তানেক পাথর 

েমের েসখােন 

দািঁড়েয় দু’আ করেব 

না বরং �ত েসখান 

েথেক চেল আসেব। 

২. �েতয্ক কংকর 

িনেক্ষেপর সময় 

‘িবসিম�ািহ আ�াহু 

আকবার’ পড়া। 

১৩ 

িজলহ� 

  

  

     েনই 

 ক) ১. বাদ যুহর 

পযর্ায়�েম েছাট, 

মাঝারী ও বড় 

শয়তানেক সাতিট 

কের কংকর েমের 

ম�ায় িফের আসা। 

(উে�খয্: ১৩ 

িজলহা� সুবেহ 

সািদেকর পর যারা 

িমনায় থাকেব 

তােদর জনয্ ১৩ 

িজলহা� 

শয়তানগুেলােক 

পাথর মারা 

ওয়াজীব) 

গ) ১. ম�া শরীফ 

েথেক িবদায় 

েনওয়ার পূেবর্ 

িবদায়ী তাওয়াফ 

করা। 

খ) ১.�েতয্ক 

িদন কংকর 

মারার সময় 

ধারাবািহকতা 

(অথর্াৎ েছাট, 

মাঝারী ও বড় ) 

িঠক রাখা। 

  

িব:�: �িতিদেনর আমেলর মেধয্ ক,খ,গ,ঘ,ঙ,চ অনযুায়ী িসিরয়াল রক্ষা করেত হেব। 

ছিব নং-১ 
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ছিব-১ 

১. বােব আ�ুল আযীয 

২. বােব ফাহাদ 

৩. বােব উমরা 

৪. বােব ফাতাহ 

৫. বাদশাহ  আ�ু�াহ কতরৃ্ক িনমর্াণাধীন স�সারণ অ�ল 

৬. কা‘বা শরীফ 

৭. সাফা 

৮. মারওয়া 

ছিব – ১ (বাইত�ুাহর অংশ) 

১. হাজের আসওয়াদ ( কা‘বার পূবর্ েকাণা ) 

২. অনু�েবশ দরজা ( কা‘বা এর উৎতর-পূবর্ �াচীর ) 

৩. িম-যাব-ই-রহমত ( ছােদর পািন পড়ার পয়নালা ) 

৪. গাটার ( বৃি�র পািন িন�াশেনর জনয্ নালা ) 

৫. হাতীম অধর্বৎৃতাকার ( কা‘বা এর উৎতর - পি�ম �াচীর ) 

৬. মুলতাযাম, হাজের আসওয়াদ এবং �েবেশর দরজা মেধয্ �াচীর অংশ 

৭. ই�াহীম (আ:) এর পােয়র ছাপ েযটা �াস এবং েমটাল �ারা েঘরাও করা আেছ। 

৮. হাজের আসওয়াদ এর িকনারা ( পূবর্ ) 

৯. ইয়ামানীর েকাণ ( দিক্ষণ পি�ম ), এই েকােণ একিট বহৃৎ উ�� পাথর ( তীথর্যা�ীেদর 

ঐিতহয্গতভােব) �াপন করা আেছ। 

১০. িসিরয়ার েকাণ ( উৎতর পি�ম ) 

১১. ইরােকর েকাণ ( উৎতর - দিক্ষণ ), এই  েকােণর িভতের, পদর্ার িপছেন, বােব তাওবাহ 

আেছ। পি�েম রেয়েছ “রুকন-আল-সামী” (পূবর্-ভূমধয্ সাগরীয় েকাণ) এবং দিক্ষেণ “রুকন-

আল-সামী”। 

১২. িকসওয়া, কােলা েরশম এবং �েণর্র কাপেড়র িগলাফ। 

১৩.  �িতবার তওয়াফ (�দক্ষীণ) এর শুরু এবং েশষ এই মােবর্ল ৈতরী এর �ারা িচ� �ান। 

১৪.গয্াি�েয়ল �ান। জামরা  
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১.উপর েথেক েতালা ছিব 

 

২.হােত আকা ছিব  

 

৩. পাশ েথেক েতালা ছিব 
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সংিক্ষ� ময্াপ: 

 

 

মুহা�াদ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম এর রওজা: 

 

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

	Button9: 
	Button11: 
	Button10: 


