হাজ্জ ও ‘উমরাহ্ পালেনর ছুন্নাহ্সম্মত পদ্ধিত
আপিন যিদ হাজ্জ সম্পাদন করেত চান এবং েস উেদ্দেশয্ হােজ্জর মাস সমূেহর মেধয্ মীকব্ােত (েযখান েথেক
হােজ্জর ইহ্রাম বাঁধা হয় েস স্থােন) েপৗঁেছ যান, তাহেল আপিন িতন পর্কােরর েয েকান এক পর্কার হাজ্জ
পালন করেত পােরন। এই িতন পর্কার হাজ্জ হেলা যথা:১। হােজ্জ তামাত্তু‘। আর এটাই হেলা সবেচেয় উত্তম। হােজ্জ তামাত্তু‘ হেলা- আপিন যিদ আপনার সােথ
েকব্ারবানীর পশু না িনেয় যান এবং আপনার হােত যিদ হােজ্জর জনয্ পযর্াপ্ত সময় থােক, তাহেল আপিন
মীকব্াত েথেক ‘উমরাহ্র িনয়য্ােত ইহ্রাম বাঁধেবন। এেক্ষেতর্ আপিন বলেবন- “লাবব্াইকা িব ‘উমরািতন”
এবং আপিন ‘উমরাহ্র কাযর্াবলী সম্পাদন কের হালাল হেয় যােবন, সব্ীয় সব্াভািবক েপাষাক পিরধান
করেবন, আপনার জনয্ ইহ্রামকালীন যাবতীয় িনিষদ্ধ কাজ তখন হালাল হেয় যােব। আপিন আপনার
সব্াভািবক কাজ-কমর্ চািলেয় যােবন। এমতাবস্থায় ৮ই িযলহাজ্জ েযটােক ইয়াওমুত্ তারওিয়য়াহ বলা হয়,
আপিন হাজ্জ সম্পাদেনর িনয়য্াত বা সংকল্প িনেয় ইহ্রােমর কাপড় পিরধান কের হােজ্জর যাবতীয় কাযর্ািদ
সম্পাদন করেবন। েজেন রাখেবন! হােজ্জ তামাত্তু‘ পালন করেল আপনােক অবশয্ই েকব্ারবানী িদেত হেব।
২। হােজ্জ ইফরাদ। আর তা হেলা মীকব্াত েথেক “লাবব্াইকা হাজ্জান” বেল হাজ্জ পালেনর িনয়য্াত করা।
এমতাবস্থায় পিবতর্ মাক্কায় েপৗঁেছ তব্াওয়ােফ েকব্াদূম সম্পন্ন কের ইহ্রাম ভঙ্গ না কের তথা হালাল না হেয়
ইয়াওমুন্ নাহ্র অথর্াৎ েকব্ারবানীর িদন পযর্ন্ত ইহ্রাম অবস্থায় েথেক হােজ্জর যাবতীয় কাযর্ সম্পাদন করা।
হােজ্জ ইফরাদ সম্পাদনকারীর উপর েকব্ারবানী ওয়ািজব নয়।
৩। হােজ্জ িকব্রান। আর তা হেলা মীকব্াত েথেক “লাবব্াইকা হাজ্জান ওয়া ‘উমরাতান” অথবা “লাবব্াইকা িব
হািজ্জন ওয়া ‘উমরািতন” বেল হাজ্জ ও ‘উমরাহ্র িনয়য্াত একেতর্ করা। মাক্কায় েপৗঁছার সােথ সােথ
তব্াওয়ােফ েকব্াদূম সম্পন্ন কের ইহ্রাম ভঙ্গ না কের বরং পিরপূণর্রূেপ ইহ্রাম অবস্থায় েথেক যাওয়া এবং
৮ই িযলহাজ্জ েথেক ইয়াওমুন্ নাহ্র পযর্ন্ত হােজ্জর যাবতীয় কাযর্ সম্পাদন করা। িকব্রান হাজ্জকারীর জনয্
েকব্ারবানী ওয়ািজব। তেব মাক্কাহ্র অিধবাসীেদর উপর েকব্ারবানী ওয়ািজব নয়।
৮ই িযলহাজ্জ হেলা হােজ্জর পর্থম িদন। মূলত: এ িদন েথেকই হােজ্জর কাযর্কর্ম শুরু করেত হয়। ৮ই
িযলহাজ্জেক ইয়াওমুত তারওিয়য়াহ্, ৯ই িযলহাজ্জেক ইয়াওমুল ‘আরাফাহ এবং ১০ই িযলহাজ্জেক ইয়াওমুন্
নাহ্র বলা হয়।
৮ই িযলহাজ্জ – এ িদেন করণীয় :–
১) আপিন যিদ তামাত্তু‘ হাজ্জকারী হেয় থােকন, তাহেল এ িদন ইহ্রােমর কাপড় পিরধােনর আেগ নখ,
েগাঁফ েকেট-েছঁেট পিরষ্কার-পিরচ্ছন্ন হেয় ভােলাভােব েগাছল কের হাজ্জ সম্পাদেনর িনয়য্াত কের ইহ্রােমর
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কাপড় পিরধান করেবন। আপিন যিদ পুরুষ হেয় থােকন তাহেল সাদা রংেয়র েসলাইিবহীন একখানা লুিঙ্গ
ও একখানা চাদর পিরধান করেবন। এবং টাখনু ঢাকেব না এরকম এক েজাড়া েসেন্ডল অথবা েমাজা
পিরধান করেবন। মাথা উন্মুক্ত রাখেবন, টুিপ অথবা পাগড়ী বয্বহার করেবন না। আর মিহলা হেল,
শারী‘য়াত নারীেদরেক সব্াভািবক অবস্থায় েযরূপ েপাষাক পিরধােনর অনুমিত িদেয়েছ েসরূপ সব্াভািবক
েপাষাক পিরধান করেবন। তেব ইহ্রাম অবস্থায় িনকব্াব, েবারকব্া, আচ্ছাদন, মাথায় রুমাল িকংবা হাত
আবৃতকারী েমাজা ইতয্ািদ পিরধান করেবন না।
আপিন (পুরুষ িকংবা নারী) যিদ হােজ্জ িকব্রান অথবা ইফরাদ পালনকারী হেয় থােকন, তাহেল েতা আপিন
আেগ েথেকই (৮ই িযলহােজ্জর আেগ েথেকই) ইহ্রাম অবস্থায় আেছন। সুতরাং সাবধান! তামাত্তু‘ হাজ্জ
পালনকারীর নয্ায় আপিন নখ, চুল, েগাঁফ ইতয্ািদ কাট-ছাঁট করেবন না।
২) আপিন যিদ তামাত্তু‘ হাজ্জ পালনকারী হেয় থােকন, তাহেল এই িদন চাশ্েতর সময় আপিন আপনার
অবস্থান স্থল েথেকই হাজ্জ সম্পাদেনর সংকল্প িনেয় ইহ্রাম বাঁধেবন। আপিন বলেবন “লাবব্াইকা হাজ্জান”
অথবা “লাবব্াইকা িব হািজ্জন”।
আর যিদ হাজ্জকমর্ সম্পাদনকালীন েকান পর্িতবন্ধকতা আপনার মােঝ েদখা েদয়ার আশঙ্কা থােক, তাহেল
“লাবব্াইকা িব হািজ্জন” বলার সােথ মেন মেন একথাও বলেবন েয, “যিদ েকান পর্িতবন্ধক আমােক
হাজ্জকমর্ সম্পাদন েথেক রুেখ েদয়, তাহেল েযখােন আমােক রুেখ িদেব েসখােন েস অবস্থােতই আিম
হালাল হেয় যাব তথা ইহ্রাম তয্াগ করব”। আর যিদ এরূপ েকান িকছুর আশঙ্কা না থােক, তাহেল অযথা
হােজ্জর িনয়য্ােতর সােথ েকানরূপ শতর্ জুেড় িদেবন না।
৩) হােজ্জর িনয়য্াত অথর্াৎ ইহ্রাম বাঁধার পর ইহ্রাম ভঙ্গকারী তথা ইহ্রাম-িবেরাধী যাবতীয় কাজ-কমর্
েথেক অবশয্ই িবরত থাকেবন।
৪) অতঃপর তখন েথেক ১০ই িযলহাজ্জ জামরাতুল ‘আকব্াবাহ্-েত পাথর িনেক্ষপ েশষ হওয়া পযর্ন্ত েবিশ
েবিশ তালিবয়াহ্ –
.ك
َ ك َل
َ شِري
َ ال
َ ،ك
َ ك َوالُمْل
َ حْمَد َوالِّنْعَمَة َل
َ ن ال
َّ  ِإ،ك
َ ك َلَّبْي
َ ك َل
َ شِري
َ ال
َ ك
َ  َلَّبْي،ك
َ ك الَّلُهَّم َلَّبْي
َ َلَّبْي
((লাবব্াইকা আল্লাহুম্মা লাবব্াইক। লাবব্াইকা লা-শারীকা লাকা লাবব্াইক। ইন্নাল হাম্দা ওয়ান্ িন‘মাতা
লাকা ওয়াল মুল্ক। লা-শারীকা লাক)) পাঠ করেত থাকেবন।
৫) তারপর আপিন তালিবয়াহ্ পড়েত পড়েত মীনায় চেল যােবন, েসখােন যুহ্র, ‘আসর, মাগিরব, ‘ইশা ও
ফাজ্র পর্েতয্ক সালাত যথাসমেয় আদা করেবন। তেব চার রাকা‘আেতর ফার্য সালাত কব্াস্র িহেসেব দু’
২

eshodinshikhi@gmail.com
The material on this site may not be reproduced, transmitted or stored, except with the prior permission of Esho Din Shikhi.

রাক্‘আত পড়েবন। আপিন যিদ মাক্কাহ্র অিধবাসীও হেয় থােকন তথািপ উপেরাক্ত সালাতগুেলা ঐিদন
মীনায় আপনােক কব্াস্র িহেসেবই আদা করেত হেব।
৬) সব সময় নামােযর পর এবং সকাল-সন্ধয্ায় পিঠতবয্ েযসব দু‘আ ও িযক্র-আযকার রাছূলুল্লাহ 1
েথেক িবশুদ্ধভােব পর্মািণত রেয়েছ, েসগুেলা পাঠ করেবন।
৭) ৮ই িযলহাজ্জ িদবাগত রাত মীনায় যাপন করেবন। রাছূলুল্লাহ 2 হাজ্জকালীন এ রাত এখােনই
কািটেয়েছন।
৯ই িযলহাজ্জ- এ িদেন করণীয়:এ িদনিট হেলা হােজ্জর ২য় িদন। ৮ই িযলহাজ্জ িদবাগত রাত মীনা ময়দােন কাটােনার পর ফাজ্েরর সালাত
জামা‘আেতর সােথ আদা করেবন।
১) ৯ই িযলহাজ্জ সূযর্ উদেয়র পর তালিবয়াহ
.ك
َ ك َل
َ شِري
َ ال
َ ،ك
َ ك َوالُمْل
َ حْمَد َوالِّنْعَمَة َل
َ ن ال
َّ  ِإ،ك
َ ك َلَّبْي
َ ك َل
َ شِري
َ ال
َ ك
َ  َلَّبْي،ك
َ ك الَّلُهَّم َلَّبْي
َ َلَّبْي
((লাবব্াইকা আল্লাহুম্মা লাবব্াইক। লাবব্াইকা লা-শারীকা লাকা লাবব্াইক। ইন্নাল হাম্দা ওয়ান্ িন‘মাতা
লাকা ওয়াল মুল্ক। লা-শারীকা লাক)) ও তাকবীর
.حْمُد
َ هلل اْل
َِّ  َو،هلل َأْكَبُر
َُّ  ا،هلل َأْكَبُر
َُّ  َوا،هلل
َُّ ال ا
َّ ال ِإَلَه ِإ
َ ،هلل َأْكَبُر
َُّ  ا،هلل َأْكَبُر
َُّ ا
((আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার ওয়া
িলল্লািহল হাম্দ)) যথাসম্ভব উচ্চ আওয়ােয পড়েত পড়েত ‘আরাফাহ্র িদেক রওয়ানা হেবন।
সাবধান! এ িদন েরাযা রাখেবন না। েকননা রাছূলুল্লাহ 1 এ িদেন েরাযা রােখনিন। িবশুদ্ধ হাদীছ দব্ারা
জানা যায় েয, এ িদন রাছূলুল্লাহ-েক (1) এক েপয়ালা দুধ েদয়া হেল িতিন তা পান কেরন।
২) ‘আরাফাহ্র উেদ্দেশয্ রওয়ানা হেয় পর্থেম নািমরাহ নামক স্থােন সম্ভব হেল সূযর্ ঢেল পড়া পযর্ন্ত অথর্াৎ
যুহ্েরর সালােতর সময় শুরু হওয়া পযর্ন্ত অবস্থান করেবন। নািমরাহ হেলা ‘আরাফাহ্র িনকটবতর্ী একিট
স্থান।
৩) সূযর্ ঢেল েগেল অথর্াৎ যুহ্র সালােতর ওয়াকব্ত শুরু হেয় েগেল েসখান েথেক রওয়ানা হেয় ‘উরানাহ
উপতয্কায় এেস হািযর হেবন। (‘উরানাহ উপতয্কা ‘আরাফাহ্র অন্তভুর্ক্ত নয় বরং তা ‘আরাফাহ্র মােঠর
সীমার বাইের অবিস্থত।)
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এখােন ইমাম সােহব একিট খুতবাহ্ পর্দান করেবন। অতঃপর েসখােন জামা‘আেতর সােথ যুহ্র্ ও ‘আস্েরর
সালাতেক জাম‘েয় তাকব্দীম অথর্াৎ যুহ্েরর ওয়াকব্েত যুহ্র ও ‘আস্েরর সালাত একেতর্ কব্াস্র (অথর্াৎ চার
রাকা‘আেতর বদেল দু’ রাক্‘আত) কের পড়েবন।
যিদ ইমােমর সােথ সালাত আদা করা সম্ভব না হয়, তাহেল েসই একই পদ্ধিতেত ওয়াকব্তদব্েয়র সালাত
একাকী অথবা িনেজর আেশপােশ আেরা যারা জামা‘আেত সালাত আদা করেত পােরনিন তােদর িনেয়
জামা‘আেত আদা কের েনেবন।
এই দু’িট সালােতর জনয্ একিট আযান ও দু’িট ইকব্ামাত হেব। সাবধান! এই দুই ওয়াকব্ত সালােতর
মাঝখােন ছুন্নাত বা নফল েকান সালাত আদা করা যােব না।
৪) অতঃপর ‘আরাফাহ্র মােঠ িনেজর অনুপর্েবশ িনিশ্চত করেবন এবং সম্ভব হেল জাবােল রাহ্মােতর িনেচ
সাখারাত নামক স্থােনর কােছ জাবােল রাহ্মাতেক আপনার ও িকব্বলাহ্র মাঝখােন েরেখ অবস্থান করেবন।
যিদ এভােব করা সম্ভব হয় তাহেল েসটা উত্তম। আর যিদ তা সম্ভব না হয় তাহেল তােত েকান অসুিবধা
েনই। তেব অবশয্ই মেন রাখেবন েয, হােজ্জর অনয্তম রুক্ন হেলা ‘আরাফাহ্র মােঠ অবস্থান। তাই
অবশয্ই আপনােক ‘আরাফাহ্র সীমানার মেধয্ েয েকান জায়গায় অবস্থান করেত হেব। সমস্ত ‘আরাফাহ্ই
অবস্থান স্থল।
৫) ‘আরাফাহ্-েত অবস্থানকালীন সূযর্াস্ত পযর্ন্ত পুেরা সময়টা আল্লাহ্র িযক্র-আযকাের মাশগুল থাকেবন।
এ সময় েবিশ েবিশ তাহ্লীল –
.يٍء َقِديٌر
ْ ش
َ ل
ِّ عَلى ُك
َ حْمُد َوُهَو
َ ك َوَلُه اْل
ُ  َلُه اْلُمْل،ك َلُه
َ شِري
َ ال
َ حَدُه
ْ هلل َو
ُ ال ا
َّ ال ِإَلَه ِإ
َ
((লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা- শারীকা লাহু, লাহুল মুল্কু ওয়া লাহুল হাম্দু ওয়াহুয়া ‘আলা কুিল্ল
শাইিয়ন কব্াদীর))
কব্াদীর)), তালিবয়াহ (লাবব্াইকা আল্লাহুম্মা লাবব্াইক। লাবব্াইকা লা-শারীকা লাকা লাবব্াইক।
ইন্নাল হাম্দা ওয়ান্ িন‘মাতা লাকা ওয়াল মুল্ক। লা-শারীকা লাক) এবং রাছূলুল্লাহ 1 এর পর্িত সালাত
পাঠ করেবন এবং পূণর্ িবনয় ও আনুগতয্ সহকাের একিনষ্ঠ মেন িকব্বলাহ্মুখী হেয় দু’হাত তুেল মহান
আল্লাহ্র (0) িনকট দু‘আ করেবন।
৬) সূযর্ােস্তর আেগ ‘আরাফাহ েথেক েবর হেবন না। এটা িনিষদ্ধ এবং জািহিলয়য্ােতর কাজ। যিদ েকউ
সূযর্ােস্তর আেগ ‘আরাফাহ েথেক েবিরেয় যায়, তাহেল অিধকাংশ ‘উলামােয় িকরােমর অিভমত হেলা- তােক
িফদইয়াহ আদা করেত হেব এবং তা হারােমর (বাইতুল্লাহ্র) আেশপােশ অবস্থানরত ফকব্ীর-িমছকীনেদর
মেধয্ িবতরণ কের িদেত হেব।
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৭) সূযর্ােস্তর পর আেস্ত-ধীের শািন্ত ও সব্িস্তেত আল্লাহ্র িযক্র-ইছিতগফার করেত করেত মুয্দািলফাহ্র
িদেক রওয়ানা হেবন। েকাথাও যিদ রাস্তা একটু ফাঁকা পান বা সুেযাগ থােক তাহেল হালকা দর্ুত চলার েচষ্টা
করেবন। এটা ছুন্নাহ। রাছূলুল্লাহ্ 1 এমনই করেতন।
৮) মুযদািলফায় েপৗঁেছ মাগিরব ও ‘ইশার সালাত একেতর্ আদা করেবন। মাগিরেবর সালাত িতন রাকা‘আত
এবং ‘ইশার ফার্য সালাত চার রাকা‘আেতর স্থেল দু’ রাক্‘আত পড়েবন। অতঃপর শুধু ওিয়তর (িবতর)
ছাড়া আর েকান নাফ্ল বা ছুন্নাত সালাত পড়েবন না।
যিদ আশঙ্কা হয় েয, রাস্তায় অতয্িধক ভীড় বা অনয্ েকান কারেণ অধর্ রািতর্র আেগ তথা ‘ইশার সালােতর
সমেয়র মেধয্ মুয্দািলফায় েপৗঁছেত পারেবন না, তাহেল আপিন পিথমেধয্ উপেরাক্ত িনয়েম মাগিরব ও
‘ইশার সালাত আদা কের েনেবন।
৯) মুয্দািলফায় েপৗঁেছ আপিন েসখােন ফাজ্র পযর্ন্ত ঘুমান। তেব দুবর্ল পুরুষ ও মিহলারা অতয্িধক ভীড়
এড়ােনার জনয্ চাইেল অধর্ রািতর্র পর মুয্দািলফাহ েছেড় মীনার উেদ্দেশয্ রওয়ানা হেত পারেবন। তেব
এেক্ষেতর্ উত্তম হেলা চাঁদ অদৃশয্ হওয়ার পের মীনার উেদ্দেশয্ রওয়ানা হওয়া। নতুবা মুয্দািলফায়
রািতর্যাপন করা আবশয্ক।
১০ই িযলহাজ্জ- এ িদেন করণীয়:১) এ িদনিট হােজ্জর তৃতীয় িদন। এ িদন ফাজ্েরর সালাত মুয্দািলফায় আদা কের নামায েশেষ পিঠতবয্
েযসব মাছনূন দু‘আ-দুরূদ ও িযক্র-আযকার রেয়েছ েসগুেলা পাঠ করেবন। তারপর তাহ্মীদ, তাক্বীর,
তাহ্লীল পাঠ করেবন এবং আল্লাহ্র দরবাের দু’হাত তুেল দু‘আ করেবন। েভােরর আকাশ উজ্জল না হওয়া
পযর্ন্ত এসব ‘আমাল চািলেয় যােবন।
২) তারপর সূযর্ উঠার আেগই তালিবয়াহ্ পড়েত পড়েত মীনা-র িদেক রওয়ানা হেবন। এসময় েকানরূপ
তাড়াহুেড়া করেবন না। বরং ধীের-সুেস্থ এিগেয় যােবন।
৩) মীনায় যাওয়ার পেথ যখন ওয়াদী মুহাছ্িছর বা মুহাছ্িছর উপতয্কায় েপৗঁছেবন তখন েস জায়গাটুকু
যথাসম্ভব দর্ুত অিতকর্ম করার েচষ্টা করেবন।
৪) মুয্দািলফাহ েথেক মীনায় যাওয়ার পেথ েয েকান স্থান েথেক িকংবা মীনা েথেক বুেটর (চানার) দানা
েথেক একটু বড় সাতিট েছাট েছাট পাথর কুঁিড়েয় িনেবন।
৫) তারপর জামরােয় ‘আকব্াবাহ-েত েপৗঁেছ যােবন। েসখােন িগেয় জামরােয় ‘আকব্াবাহ্র িদেক মুখ কের
মীনা-েক ডােন এবং মাক্কাহ-েক বােম েরেখ জামরােয় ‘আকব্াবাহ-েত পর পর সাতিট পাথর িনেক্ষপ
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করেবন। পর্িতিট পাথর িনেক্ষেপর সময় বলেবন “আল্লাহু আকবার”। পাথরগুেলা এমনভােব িনেক্ষপ
করেবন যােত েসগুেলা জামারাহ্েত আঘাত কের গেতর্ পেড়। িনেক্ষিপত পাথর েযন গেতর্র বািহের না পেড়
েসিদেক েখয়াল রাখেবন। মেন রাখেবন েয, ১০ই িযলহাজ্জ সূেযর্াদেয়র পর পাথর িনেক্ষপ করেত হেব।
েকান অবস্থােতই সূেযর্াদেয়র আেগ পাথর িনেক্ষপ করেবন না।
৬) পাথর িনেক্ষেপর পূবর্ মূহুতর্ পযর্ন্ত তাক্বীর এবং তাহ্লীল পড়েত থাকেবন। তেব পাথর িনেক্ষপ শুরু
করার সােথ সােথ তালিবয়াহ পড়া বন্ধ কের েদেবন।
৭) অতঃপর আপিন যিদ েকব্ারবানী করেত চান তাহেল মীনায় েকব্ারবানীর জনয্ িনিদর্ষ্ট স্থােন এেস আপনার
পশু িনজ হােত েকব্ারবানী করেবন, এটাই উত্তম। যিদ সম্ভব না হয় তাহেল পর্িতিনিধর দব্ারা েকব্ারবানী
কিরেয় েনেবন। সমগর্ মীনা এবং মাক্কার অিলগিল- েয েকান স্থােন েকব্ারবানী করা যােব। তেব মেন রাখেবন
েয, আপিন যিদ তামাত্তু‘ অথবা িকব্রান হাজ্জ পালনকারী হেয় থােকন, তাহেল আপনার উপর েকব্ারবানী করা
ওয়ািজব; অবশয্ই আপনার েকব্ারবানী িদেত হেব। তেব হােজ্জ ইফরাদ পালনকারীর উপর েকব্ারবানী
ওয়ািজব নয়।
৮) েকব্ারবানীর েগাশ্ত আপিন িনেজ খােবন এবং ফকব্ীর-িমছিকনেদর মেধয্ বন্টন কের িদেবন।
৯) তারপর আপিন হাজ্জ পালনকারী যিদ পুরুষ হন, তাহেল সমস্ত মাথা মুন্ডােবন অথবা চুল েকেট েছাট
করেবন। তেব মেন রাখেবন েয, মাথা মুন্ডােনাই উত্তম। আর আপিন যিদ মিহলা হন, তাহেল চুল একতর্
কের মুেটা কের ধের আঙ্গুেলর অগর্ভাগ িকংবা তার েচেয় একটু েবিশ পিরমাণ চুল অগর্ভাগ েথেক েকেট
েফলেবন।
এই পযর্ােয় এেস আপিন পর্ায় হালাল হেয় যােবন, অথর্াৎ ইহ্রাম অবস্থায় যা িকছু আপনার জনয্ িনিষদ্ধ িছল
সব িকছুই (শুধুমাতর্ স্তর্ী সেম্ভাগ বয্তীত) আপনার জনয্ হালাল হেয় যােব। আপিন তখন ইহ্রােমর কাপড়
েরেখ আপনার সব্াভািবক েপাষাক পিরধান কের িনেত পারেবন।
১০) অতঃপর এ িদনই অথর্াৎ ১০ই িযলহাজ্জ সূযর্ােস্তর পূেবর্ ৭ বার বাইতুল্লাহ্র তব্াওয়াফ সম্পন্ন করার েচষ্টা
করেবন। একান্ত যিদ এিদন সম্ভব না হয় তাহেল অবশয্ই পের তব্াওয়াফ করেবন। এই তব্াওয়াফেক বলা হয়
তব্াওয়ােফ ইফাযাহ। এই তব্াওয়ােফর সময় রামাল করেবন না অথর্াৎ ঘন ঘন পা েফেল দর্ুত হাটেবন না।
এই তব্াওয়ােফর সময় ইযিতব্বা‘ করেবন না অথর্াৎ চাদর ডান বগেলর িনচ িদেয় ঢুিকেয় তা বাম কাঁেধর
উপর রাখেবন না। এই তব্াওয়াফ সম্পন্ন করার মাধয্েমই আপিন পুেরাপুির হালাল হেয় যােবন।
১১) তব্াওয়াফ েশেষ মাকব্ােম ইবরাহীেমর কােছ দু’ রাকা‘আত সালাত আদা করেবন। পর্থম রাক্‘আেত ছূরা
কািফরূন আর িদব্তীয় রাক্‘আেত ছূরা ইখলাস পাঠ করেবন।
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১২) তারপর আপিন যিদ তামাত্তু‘ হাজ্জ পালনকারী হেয় থােকন তাহেল সাফা ও মারওয়ার মােঝ ৭ বার
ছা‘য়ী করেবন। ছা‘য়ী শুরু করেবন সাফা পাহাড় েথেক আর েশষ করেবন মারওয়া পাহােড়। যাওয়া আসা
িমেল হেব দু’ বার অথর্াৎ সাফা েথেক মারওয়ায় যাওয়া ১ চক্কর এবং েসখান েথেক সাফায় আসা ১ চক্কর
বেল গণয্ হেব। এভােব ৭ বার। েমাটকথা সাফা েথেক মারওয়ায় ৪ বার যােবন আর মারওয়া েথেক সাফায়
৩ বার আসেবন।
যখনই সাফা এবং মারওয়া পাহােড় আেরাহণ করেবন তখন পর্থেম কা‘বার িদেক মুখ কের এ আয়াতিট পাঠ
করেবন:১

অথর্াৎ- িনশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহ্র িনদশর্ন সমূেহর অন্তভুর্ক্ত।

ِّ شَعآِئِر ا
هلل
َ صَفا َواْلَمْرَوَة ِمن
َّ ن ال
َّ ِإ

২

তারপর িতনবার “আল্লাহু আকবার” বলেবন। এরপর বলেবন:،عْبَدُه
َ صَر
َ  َوَن،عَدُه
ْ جَز َو
َ  َأْن،حَدُه
ْ هلل َو
َُّ ال ا
َّ ال ِإَلَه ِإ
َ ،يٍء َقِديٌر
ْ ش
َ ل
ِّ عَلى ُك
َ  َوُهَو،حْمُد
َ ك َوَلُه اْل
ُ  َلُه اْلُمْل،ك َلُه
َ شِري
َ ال
َ حَدُه
ْ هلل َو
َُّ ال ا
َّ ال ِإَلَه ِإ
َ
.حَدُه
ْ ب َو
َ حَزا
ْ أل
َْ َوَهَزَم ا
((লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা- শারীকা লাহু, লাহুল মুল্কু ওয়া লাহুল হাম্দু ওয়াহুয়া ‘আলা কুিল্ল
শাইিয়ন কব্াদীর
কব্াদীর।। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু, আনজাযা ওয়া‘দাহু ওয়া নাসারা ‘আব্দাহু ওয়া হাযামাল
আহ্যা-বা ওয়াহ্দাহু
ওয়াহ্দাহু))
))।। এই বাকয্গুেলা িতনবার বলেবন এবং িনেজর দুন্ইয়া ও আিখরােতর কলয্ােণর
জনয্ আল্লাহ্র (0) িনকট কায়মেন দু‘আ করেবন।
পর্িতবার সাফা ও মারওয়ােত আেরাহণ কের এই একই িনয়ম পালন করেবন। সাফা েথেক সব্াভািবকভােব
েহেট সবুজ বািত পযর্ন্ত আসেবন, েসখান েথেক অপর সবুজ বািত পযর্ন্ত জায়গাটুকু দর্ুতপেদ অিতকর্ম
করেবন। তারপর আবার সব্াভািবকভােব েহেট মারওয়ােত আেরাহণ করেবন। মারওয়া হেত সাফায় িঠক
একই িনয়েম আসেবন। চলার পেথ আল্লাহ্র মহত্তব্ ও মযর্াদা বণর্না করুন, আল্লাহ্র কােছ ক্ষমা ও রাহ্মাত
পর্াথর্না করুন। আপিন যিদ িকব্রান বা ইফরাদ হাজ্জ পালনকারী হেয় থােকন এবং ইেতাপূেবর্ আপিন যিদ
সাফা ও মারওয়ার ছা‘য়ী সম্পন্ন না কের থােকন, তাহেল উপেরাক্ত িনয়েম আপনােকও ছায়ী আদা করেত
হেব।
১৩) ছা‘য়ী েশষ হেল পের ইেচ্ছমেতা যাম্যােমর পািন পান করেবন, অসুিবধা না হেল মাথায়ও েদেবন।
১. ١٥٨-البقرة
২. ছূরা আল বাকব্ারাহ্- ১৫৮

৭

eshodinshikhi@gmail.com
The material on this site may not be reproduced, transmitted or stored, except with the prior permission of Esho Din Shikhi.

১৪) সম্ভব হেল মাক্কায় যুহ্েরর সালাত আদা করেবন।
১৫) অতঃপর আবার মীনায় চেল যােবন। েসখােন ১০ তািরখ িদবাগত রাত, ১১ তািরখ িদবাগত রাত এবং
১২ তািরখ িদবাগত রাত- এই িতন রাত যাপন করেবন। মেন রাখেবন! ১১, ১২ ও ১৩ই িযলহাজ্জ- এই
িতন িদন হেলা আইয়য্ােম তাশরীকব্।
১১, ১২ ও ১৩ই িযলহাজ্জ -এই িদনগুেলােত করণীয় :এই িতন িদেনর পর্িতিদন সূযর্ পিশ্চম আকােশ ঢেল যাওয়ার পর (অথর্াৎ যুহ্েরর সালােতর সময় হেয়
যাওয়ার পর) িতনিট জামরাহ্েত (েছাট, মাঝারী ও বড়) ৭িট কের (চানা-বুেটর েথেক সামানয্ বড়
সাইেজর) পাথর িনেক্ষপ করেবন। েখয়াল রাখেবন! পর্িতিট পাথরই েযন জামরাহ্েত আঘাত হােন। েযগুেলা
লক্ষয্ভর্ষ্ট হেব েসগুেলা পুনরায় িনেক্ষপ করেবন।
পর্িতিট পাথর িনেক্ষেপর সময় “আল্লাহু আকবার” বলেবন। পর্থেম েছাট জামরাহ েযিট মাছিজেদ খাইেফর
সিন্নকেট অবিস্থত েসিটেক এক এক কের (একাধাের) সাতিট পাথর িনেক্ষপ করেবন। পাথর িনেক্ষপ েশষ
হেল পের ডান পােশব্র্ একটু সামেন িগেয় িকব্বলাহ্মুখী হেয় দাঁিড়েয় একাকী দু’ হাত তুেল আল্লাহ ছুবহানাহু
ওয়া তা‘আলার কােছ িবনীতভােব একাগর্িচেত্ত দু‘আ করেবন।
অতঃপর িদব্তীয় জামরায় এেস েসিটেকও পূেবর্াক্ত িনয়েম সাতিট পাথর িনেক্ষপ করেবন। পর্িতিট পাথর
িনেক্ষেপর সময় “আল্লাহু আকবার” বলেবন। িদব্তীয় জামরায় পাথর মারা েশষ হেল বাম পােশব্র্ একটু
সামেন িগেয় িকব্বলাহমুখী হেয় দু’ হাত তুেল একাকী মহান আল্লাহ্র দরবাের দু‘আ করেবন।
অতঃপর তৃতীয় জামরাহ তথা জামরােয় ‘আকব্াবাহ্েত এেস েসিটেক সামেন েরেখ এবং বাইতুল্লাহ্েক বাম
পােশব্র্ আর মীনােক ডান পােশব্র্ েরেখ পুেবর্াক্ত িনয়েম পাথর িনেক্ষপ করেবন। তেব এখােন পাথর িনেক্ষপ
েশেষ দাঁড়ােবন না বা দু‘আ করেত যােবন না।
যিদ েকউ ১১ ও ১২ই িযলহাজ্জ – এই দুই িদন পাথর েমের (১২ই িযলহাজ্জ িদবাগত রাত মীনায় যাপন না
কের এবং ১৩ই িযলহাজ্জ িদেন পাথর িনেক্ষপ না কের) চেল যায়, তাহেল তােত েকান অসুিবধা েনই। তেব
উত্তম হেলা আইয়য্ােম তাশরীেকব্র রাতগুেলা মীনায় যাপন করা এবং পর পর িতন িদন পাথর িনেক্ষপ করা।
মেন রাখেবন! ১৩ই িযলহাজ্জ সূযর্ােস্তর পূেবর্ পাথর িনেক্ষেপর কাজ েশষ করেত হেব।
মীনায় অবস্থানকালীন িদনগুেলােত জামা‘আেতর সােথ পাঁচ ওয়াকব্ত সালাত আদা করা কতর্বয্। যিদ সম্ভব
হয়, তাহেল মাছিজেদ খাইেফ পাঁচ ওয়াকব্ত সালাত (েয কয়িদন থাকেবন) জামা‘আেতর সােথ আদা
করেবন। তব্াবারানী ও অনয্ানয্ গর্েন্থ বিণর্ত রেয়েছ, রাছূলুল্লাহ্ 2 বেলেছন েয, “খাইেফর মাছিজেদ সত্তর
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জন নাবী সালাত আদা কেরেছন”।
আইয়য্ােম তাশরীেকব্র িদব্তীয় অথবা তৃতীয় িদেন পাথর িনেক্ষপ েশষ হেয় েগেল আপনার হাজ্জ সম্পন্ন হেয়
যােব। অতঃপর আপিন মীনা েছেড় মাক্কায় চেল যােবন। েসখােন েয কয়িদন অবস্থান করেবন, অবশয্ই পাঁচ
ওয়াকব্ত সালাত জামা‘আেতর সােথ মাছিজদুল হারােম আদােয়র সবর্াত্মক েচষ্টা করেবন।
সম্ভব হেল আেরা দু-চারিট ‘উমরাহ করেবন। তা না হেল েবিশ েবিশ সালাত, তব্াওয়াফ এবং হাজাের
আছওয়াদ ও রুক্েন ইয়ামা-নী স্পশর্ করার েচষ্টা করেবন। তেব অবশয্ই েখয়াল রাখেবন েয, হাজাের
আছওয়াদ বা রুক্েন ইয়ামা-নী স্পশর্ করেত েযেয় িকংবা মাকব্ােম ইবরাহীেমর িপছেন সালাত আদা করেত
েযেয় অনয্েক েযন কষ্ট েদয়া না হয়। এছাড়া মাক্কায় অবস্থানকালীন েবিশ েবিশ িযক্র-আযকার এবং
একাগর্িচেত্ত আল্লাহ্র (8) দরবাের পর্াথর্নায় যথাসম্ভব মাশগুল থাকেবন।
হােজ্জর ছফর েশষ কের েদেশ িফের আসার আেগ বাইতুল্লাহ্র িবদায়ী তব্াওয়াফ করেবন। েকননা রাছূলুল্লাহ
2 বেলেছন:৩

ِ ف ِباْلَبْي
ت
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َ خُر
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َ حٌد
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َ

অথর্- (েতামােদর) েকউ েযন েশষ বােরর মেতা বাইতুল্লাহ্র তব্াওয়াফ না কের রওয়ানা না হয়।

৪

েমাটকথা, েদেশ েফরার আেগ আপনার সবর্েশষ কাজ েযন হয়- বাইতুল্লাহ্র তব্াওয়াফ।
এখােন একিট কথা িবেশষভােব উেল্লখয্ েয, অেনক েলাকেকই েদখ যায়- তারা তব্াওয়াফ েশেষ বাইতুল্লাহ্র
পর্িত সম্মান পর্দশর্নােথর্ িপছেন েহঁেট বাইতুল্লাহ্ েথেক েবিরেয় আেসন। িকন্তু পর্কৃতপেক্ষ এটা সম্মান
পর্দশর্েনর শারী‘য়াত সম্মত েকান পদ্ধিত আেদৗ নয় বরং এিট একিট সুস্পষ্ট িবদ‘আত। েকননা রাছূলুল্লাহ
2, সাহাবােয় িকরাম তথা ছালােফ সািলহীন (4) বাইতুল্লাহ্র সম্মান সবেচেয় েবিশ উপলিব্ধ ও
অনুধাবন কেরেছন এবং বাইতুল্লাহ্র পর্িত তাঁরাই সবেচেয় েবিশ সম্মান পর্দশর্ন কেরেছন, এতদসেত্তব্ও
তােদর েকউ বাইতুল্লাহ েথেক এভােব িপছেন েহঁেট েবিরেয় এেসেছন মেমর্ েকান পর্মাণ পাওয়া যায় না।
আর েযেহতু আল্লাহ্র (0) মিহমািনব্ত, বরকতময় ও অিত সম্মািনত গৃহ েথেক িপছেন েহঁেট েবিরেয়
আসা- এটােক ইছলাম সম্মান পর্দশর্ন বেল গণয্ কের না বরং এ কাজেক িবদ‘আত ও ভর্ষ্টতা বেল আখয্ািয়ত
কের, সুতরাং েকান পীর-বুযুগর্ বা মূ’িমন অলী-আউিলয়ার কব্বরস্থান (েযটােক আমােদর সমােজ মাযার বলা
হয়) েথেক িপছেন েহঁেট েবিরেয় আসা- এটা েয কত বড় জঘনয্ িবদ‘আত, নূয্নতম িবেবকসম্পন্ন েয েকান
৩. ٢٠٠٢ - سنن أبي داود.١٣٢٧ -صحيح مسلم
৪. সাহীহ্ মুছিলম- ১৩২৭। ছুনানু আবী দাঊদ- ২০০২
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েলাক তা সহেজই অনুধাবন করেত পারেব।
যাই েহাক, আপিন হােজ্জর ছফরকালীন িকংবা এমিনেতই েকবল মাছিজেদ নাবাওয়ীেত সালাত আদােয়র
জনয্ েযেত (ছফর করেত) পােরন। আপিন যখন মাছিজেদ নাবাওয়ীেত সালাত আদােয়র উেদ্দেশয্ মাদীনাহ
মুনাওয়ারাহ যােবন, তখন আপিন েকব্াবা মাছিজেদও সালাত আদা করেত পােরন। আপিন েসখােন
রাছূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়া ছাল্লাম এবং তাঁর মহান দুই সাথী; আবূ বাক্র ও ‘উমার (h) এর
কব্বরদব্য়, মাকব্বারাতুল বাকব্ী‘ এবং উহুেদর িজহােদ শহীদগেণর (4) কব্বর িযয়ারত করেত পারেবন।
েসখােন আপিন কব্বরবাসীেদর জনয্ দু‘আ করেবন।
তেব সাবধান! তােদর কােছ িকছু পর্াথর্না করেবন না। েকননা পর্থমতঃ পর্াথর্না বা দু‘আ হেলা ‘ইবাদাত। আর
‘ইবাদােতর িবন্দুমাতর্ আল্লাহ িভন্ন অনয্ কােরা উেদ্দেশয্ িনেবদন করা যােব না। এটা হেলা িশর্ক।
িদব্তীয়তঃ মৃত বয্িক্তগণ কােরা েকান উপকার বা অপকার করার আেদৗ েকান সাধয্ বা সামথর্য্ রােখন না।
বরং অেনক েক্ষেতর্ তারাই জীিবতেদর েথেক দু‘আ পর্তয্াশা কেরন।
আমরা মহান আল্লাহ্র দরবাের পর্াথর্না করিছ, িতিন েযন আমােদর সকলেক তাঁর সন্তুিষ্ট অনুযায়ী বাইতুল্লাহ্
র হাজ্জবর্ত পালেনর তাওফীকব্ দান কেরন। িতিন েযন আমােদর হাজ্জেক পূণয্ময় হাজ্জ িহেসেব কব্বূল
কেরন, আমােদর পাপসমূহ ক্ষমা কের েদন, আমােদর শর্ম ও েচষ্টােক কব্াবূল কেরন। আল্লাহ রাবব্ুল
‘আলামীন আমােদর পর্েতয্কেক তাঁর সন্তুিষ্ট অনুযায়ী বারবার পিবতর্ বাইতুল্লাহ্র হাজ্জ ও ‘উমরাহ পালেনর
তাওফীকব্ দান করুন- আ-মী-ন।
মূল:- আশ্শাইখ ‘আব্দুল মুহ্িছন ইবনু নািসর আল ‘উবাইকান c
সূতর্:- আল িমনহাজ ফী ইয়াওিময়ািতল হা-জ্জ।
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