হাজব্ ও ‘উমরাহর রুক্ন সমূহ
‘ইবাদেতর েক্ষেতর্ রুক্ন বলা হয় েসই সব কাজ বা িবষয়েক, েযগুেলা পালন বয্তীত ‘ইবাদত বািতল হেয়
যায় এবং ‘ইবাদত সিঠক বা িবশুদ্ধ হওয়ার জনয্ েযগুেলা সম্পাদেনর েকান িবকল্প েনই।
হাজব্ বা ‘উমরাহর রুক্ন হেলা েসই সব কাজ বা িবষয়, েযগুেলা পালন বয্তীত হাজব্ বা ‘উমরাহ আদায় হয়
না বরং তা বািতল হেয় যায়।
‘উমরাহ্র রুক্ন ৩িট। ১। ইহরাম ২। তাওয়াফ ৩। ছা‘য়ী
হােজব্র রুক্ন ৪িট। ১। ইহরাম ২। তাওয়াফ ৩। ছা‘য়ী ৪। ‘আরাফাহ্েত অবস্থান।
হােজব্র পর্থম রুক্ন হেলা ইহরাম।
ইহরাম িক, ইহরাম বলেত িক বুঝায়?
ইহরাম হেলা হাজব্ িকংবা ‘উমরাহ অথবা উভয়িট সম্পাদেনর কােজ অনুপর্েবেশর দৃঢ় সংকল্প (িনয়য্াত)
করা এবং তজ্জনয্ ইহরােমর কাপড় গােয় জড়ােনা, আর মুেখ শুধুমাতর্ হাজব্ করেত চাইেল “আল্লাহুম্মা
লাবব্াইকা িব হািজব্ন” আর ‘উমরা করেত চাইেল “আল্লাহুম্মা লাবব্াইকা িব ‘উমরািতন’’ অথবা হাজব্ এবং
‘উমরাহ দু’েটা আদায় করেত চাইেল “আল্লাহুম্মা লাবব্াইকা িব হািজব্ন ওয়া ‘উমরািতন” বলা।
অন্তেরর দৃঢ় সংকল্প বা িনয়য্াত ছাড়া ইহরাম হেব না।
রাছূলুল্লাহ 1 বেলেছনঃ- إنما األعمالبالنيات وإنما لكل إمرى مانوى.
অথর্ঃ-কাজ হেলা িনয়য্াত িদেয় (অথর্াৎ-কােজর ফলাফল িনয়য্ােতর উপর িনভর্রশীল)। পর্েতয্ক েলাক
িনয়য্াত অনুযায়ী কেমর্র ফলাফল লাভ করেব।

১

আর েযেহতু িনয়য্ােতর সম্পকর্ হেলা অন্তেরর সােথ, তাই েকউ যিদ মেন পর্ােণ হােজব্ সম্পাদেনর িনয়য্াত
কের থােক আর মূেখ ‘উমরাহ’র তালিবয়াহ অথর্াৎ ( لبيك بعمرةলাবব্াইকা িব ‘উমরািতন) উচ্চারণ কের
েফেল, িকংবা েকউ যিদ মেন পর্ােণ ‘উমরাহ্ সম্পাদেনর িনয়য্াত কের থােক আর মূেখ যিদ েস হােজব্র
তালিবয়াহ অথর্াৎ ( لبيك بحجলাবব্াইকা িব হািজ্জন) বেল েফেল, তাহেল এ বয্াপাের আিয়ময্ােয় েকরােমর
সবর্সম্মত অিভমত হেলা, েস বয্িক্ত অন্তের যা িনয়য্াত করেব েসিট আদায় করাই তার উপর ওয়ািজব হেব,
এেক্ষেতর্ মুেখর উচ্চারণিট ধতর্বয্ নয়।
১. সহীহ বুখারী ও সহীহ মুছিলম

১
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হােজব্র িদব্তীয় রুক্ন হেলা ‘আরাফাহ্েত অবস্থান। ‘আরাফাহ্’র িদন অথর্াৎ ৯ই িজলহাজব্ সূযর্ পিশ্চম িদেক
েহেল যাওয়ার পর েথেক ১০ই িজলহাজব্ েকব্ারবািনর িদন ফজ্র পর্কািশত হওয়ার পূবর্ পযন্তর্ সমেয়র মেধয্
অবশয্ই ‘আরাফাহ্েত অবস্থান করেত হেব। যিদ েকউ এই সমেয়র মেধয্ ‘আরাফাহ্েত অবস্থান না কের
তাহেল তার হাজব্ আদায় হেব না বরং তা বািতল হেয় যােব।
েকননা আল্লাহ 0 ইরশাদ কেরেছনঃ২

فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا اهلل عند المشعر الحرام

অথর্াৎঃ-অতঃপর যখন েতামরা ‘আরাফাহ েথেক পর্তয্াবতর্ন করেব তখন পিবতর্ স্মৃিত স্থােনর িনকট আল্লাহ্
েক স্মরণ কেরা।

৩

েযেহতু এই আয়ােত ‘আরাফাহ েথেক ইফাযাহ তথা পর্তয্াবতর্ন বা িফের আসার কথা বলা হেয়েছ তাই তা
পর্মাণ কের েয, ‘আরাফাহ্েত অবস্থান করেত হেব। েকননা েকাথাও অবস্থান না করেল েসখান েথেক
পর্তয্াবতর্েনর পর্শ্ন উেঠ না।
এ ছাড়া মুছনােদ ইমাম আহমদ সহ অনয্ানয্ ছুনান গর্েন্থ বিণর্ত রেয়েছ েয, রাছূলুল্লাহ 1
বেলেছনঃ-  الحج عرفة- الحج عرفة- الحج عرفةঅথর্াৎঃ- হাজব্ হেলা ‘আরাফাহ, হাজব্ হেলা ‘আরাফাহ, হাজব্
হেলা ‘আরাফাহ (অথর্াৎ-হাজব্ হেলা ‘আরাফাহ্েত অবস্থান) ।
ছূনােন আবূ দাউেদর বণর্নায় ‘আব্দুর রহমান িবন ইয়া‘মুর েথেক বিণর্ত, রাছূলুল্লাহ 1 বেলেছনঃ. من جاء قبل صالة الصبح من ليلة جمع فقد تم حجه,الحج عرفة
অথর্াৎঃ- হাজব্ হেলা ‘আরাফাহ্র িদন। েয বয্িক্ত েকব্ারবািনর রােত ফজ্েরর নামােযর পূেবর্ ‘আরাফােত েপৗেছ
েগল, তাহেল তার হাজ্জব্ সম্পন্ন হেয় েগল।
হােজব্র তৃতীয় রুকন হেলা- তাওয়ােফ ইফাযাহ। এটােক তাওয়ােফ িযয়ারাহও বলা হয়। ১০ই িজলহাজব্
(েকব্ারবািনর িদন) সকাল েথেক িজলহাজব্ মােসর েশষ িদন পযর্ন্ত েয েকান সময় এই তাওয়াফ করা
যায়। এই তাওয়াফ েশষ হেল পের একজন হািজব্র জেনয্ হাজ্জকালীন িনিষদ্ধ যাবতীয় কাজ চুড়ান্ত ভােব
িসদ্ধ তথা হালাল হেয় য়ায়।
তাওয়ােফ ইফাযাহ হেলা হােজব্র অনয্তম রুক্ন। এিট সম্পন্ন না করেল হাজব্ আদায় হেব না। েকননা
২. ٨٩١-البقرة
৩. ছূরা আল বাক্কারাহ–১৯৮
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েকব্ারআেন কারীেম আল্লাহ 7 ইরশাদ কেরেছনঃ৪

অথর্াৎ- এবং অবশয্ই েতামরা বাইতুল্লাহর তাওয়াফ কেরা।

وليطوفوا بالبيت العتيق

৫

এছাড়া উেম্ম ছালামাহ h েথেক বিণর্ত হাদীেছ রেয়েছ েয, রাছূলুল্লাহ (1) ওয়াহ্ব িবন যাম‘আহ-েক
(3) েকব্ারবািনর িদন (িজলহােজব্র ১০ তািরখ) িবেকেল সাধারণ েপাষাক পিরিহত অবস্থায় েদখেত েপেয়
িজেজ্ঞস করেলনঃ- هل أفضت يا أبا عبد اهلل
অথর্াৎ-েহ আবূ ‘আব্দুল্লাহ (ওয়াহ্ব িবন যাম‘আহ্’র কুনইয়া িছল আবূ ‘আব্দুল্লাহ) তুিম িক তাওয়ােফ
ইফাযাহ কেরছ? িতিন বেলেলনঃ !ال واهلل يارسول اهللঅথর্াৎঃ- না, আল্লাহর কব্ছম-আিম তা কিরিন েহ আল্লাহ্র রাছূল! তখন
রাছূলুল্লাহ 1 তাঁেক বলেলনঃ- إنزع عنك القميص
অথর্াৎঃ- তুিম (পরেনর সাধারণ) জামা খুেল েফেলা (এবং ইহরােমর কাপড় পের নাও)।
ওয়াহ্ব িবন যাম‘আহ 3 সােথ সােথ মাথা েথেক কাপড় সিরেয় িনেলন এবং তার সােথ িযিন িছেলন
িতিনও তার মাথা েথেক কাপড় সিরেয় িনেলন। অতঃপর ওয়াহ্ব িবন যাম‘আহ 3 রাছূলুল্লাহ-েক
(1) িজেজ্ঞস করেলনঃ-  لم يارسول اهللঅথর্াৎঃ- েকন (এ আেদশ) েহ আল্লাহ্র রাছূল?
রাছূলুল্লাহ 1 তােক বলেলনঃ-

 فإذا امسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرما ك,إن هذا اليوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا يعنى من كل ما حرمتم منه إالالنساء
()رواه أبو اود والحاكم وابن خزيمة وصححه األلبانى
অথর্াৎঃ- আজেকর এই িদেন েতামােদরেক অনুমিত েদয়া হেয়েছ েয েতামরা পাথর িনেক্ষেপর পর শুধুমাতর্
স্তর্ী বয্তীত ইহরােমর কারেণ িনিষদ্ধ অনয্ সব িকছু হালাল কের িনেত পার। িকন্তু সন্ধয্া পযর্ন্ত (সূযর্ অস্তিমত
হওয়ার পূেবর্) যিদ েতামরা বাইতুল্লাহ্র তাওয়াফ (তাওয়ােফ ইফাযাহ) সম্পন্ন না কর তাহেল পাথর
িনেক্ষেপর পূেবর্ েতামরা েযভােব মুহিরম িছেল (েতামােদর জনয্ যা িকছূ িনিষদ্ধ িছল) পূণরায় েতামরা েস
অবস্থায় িফের যােব যতক্ষন না েতামরা তাওয়াফ সম্পন্ন করেব।

৬

৪. ٩٢ -الحج
৫. ছূরা আল হাজব্-২৯
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হােজব্র চতুথর্ রুকন হেলা-সাফা ও মারওয়ার মােঝ ছা‘য়ী।
হাজব্ ও ‘উমরাহর চতুথর্ রুকন্ হেলাঃ- সাফা ও মারওয়া পাহাড়দব্েয়র মােঝ ছা‘য়ী করা অথর্াৎ দর্ুত সাত
বার চকব্র েদয়া। এই সা‘য়ী সাফা পাহাড় েথেক শুরু করা আর মারওয়া পাহােড় েযেয় েশষ করা।
এর পর্মাণ হেলা-েকব্ারআেন কারীেম আল্লাহ 0 ইরশাদ কেরেছনঃ৭

إن الصفا والمروة من شعائر اهلل فمن حج البيت أواعتمر فال جناح عليه أن يطوف بهما

অথর্াৎঃ- িনশ্চয়ই সাফা এবং মারওয়া হেলা আল্লাহর িনদশর্ন সমূেহর অন্তভূর্ক্ত। সুতরাং েয বয্িক্ত বায়তুল্লাহ্
র হাজ্জ বা ‘উমরাহ করেব েস যিদ এ দু’েটার তাওয়াফ কের তাহেল তার উপর েকান গুনাহ েনই।

৮

এসম্পেকর্ রাছূলুল্লাহ (1) বেলেছনঃ৯

.يأايها الناس اسعوا فإن السعى قد كتب عليكم

অথর্াৎঃ-েহ েলাকজন! েতামরা ছা‘য়ী কেরা, েকননা তা েতামােদর উপর ফর্য কের েদয়া হেয়েছ।
(বাইহাকব্ী, দারু েকব্াতনী,)
অনয্ বণর্নায় রেয়েছ-রাছূলুল্লাহ (1) বেলেছনঃ০১

إسعوا فإن اهلل كتب عليكم السعى

অথর্াৎঃ-েতামরা ছা‘য়ী কেরা, েকননা আল্লাহ েতামােদর উপর ছা‘য়ী আবশয্কীয় কের িদেয়েছন। (মুছনােদ
ইমাম আহমদ, ইবনু মাজাহ)
এ ছাড়া আেয়শাহ h েথেক বিণর্ত েয, রাছূলুল্লাহ 1 বেলেছনঃ১১

ما أتم اهلل حج إمرى وال عمرته ما لم يطف بين الصفاء والمروة

৬. আবূ দাঊদ, মুছতাদরােক হািকম, সহীহ ইবনু খুযাইমাহ। শাইখ আল আলবানী o হাদীছিটেক সহীহ বেলেছন।
৭. ٨٥١ -البقرة
৮. ছূরা আল বাকব্ারাহ ১৫৮
৯. رواه البيهقى والدار قطنى
১০. رواه أحمد و إبن ماجة
১১. رواه البخارى ومسلم
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অথর্াৎঃ-আল্লাহ (0) েসই বয্িক্তর হাজব্ পূণর্ কেরন না যতক্ষণ না েস সাফা ও মারওয়ার মােঝ তাওয়াফ
সম্পাদন কের ।

১২

েয বয্িক্ত তামাত্তু‘ হাজব্ পালন করেব তার জনয্ সাফা ও মারওয়ার মধয্কার ছা‘য়ী, তাওয়ােফ ইফাযাহ তথা
তাওয়ােফ েকব্াদূম (বায়তুল্লায় আগমন কালীন তাওয়াফ) সম্পাদেনর পরই েকবল করেত হেব, আেগ
(তাওয়ােফ ইফাযাহ সম্পাদেনর আেগ) করেল চলেব না। পক্ষান্তের েয বয্িক্ত েকব্রান বা ইফরাদ হাজব্
পালন করেব েস বয্িক্ত সাফা ও মারওয়ার মধয্কার ছায়ী তাওয়ােফ ইফাযাহ্র সম্পাদেনর পের েযমন
করেত পাের েতমিন ইেচ্ছ করেল েস তা এর আেগও (তাওয়ােফ ইফাযাহ্ সম্পাদেনর আেগও) করেত
পাের। তেব পের করাটাই উত্তম।
সূতর্াবলীঃ১। আল ‘আল্লামা আশ্শাইখ ‘আব্দুল ‘আযীয িবন বায (o) সংকিলত “আত্তাহকব্ীকব্ ওয়াল ঈযাহ—–”।
২। আল ‘আল্লামা আল মুহািদ্দছ আশ্শাইখ নািসরুদ্দীন আল আলবানী (o) সংকিলত মানিছকুল হাজব্
ওয়াল ‘উমরাহ িফল িকতাব ওয়াছ্ ছুন্নাহ ওয়া আ-ছািরছ ছালাফ”।
৩। আল ‘আল্লামা আশ্শাইখ ‘আব্দুল মুহিছন হামদ আল ‘আবব্াদ (c) সংকিলত “তাবসীরুন নািছক িব
আহকািমল মানািছক”।
৪। আল ‘আল্লামা আশ্শাইখ েমাহাম্মাদ িবন সােলহ আল ‘উছাইমীন (o) সংকিলত “আশ্শারহুল
মুমিত”।
৫। আশ্শাইখ ‘আব্দুল্লাহ িবন ‘আব্দুর রহমান আল িজবরীন (c) ও আশ শাইখ ‘আব্দুল মুহিছন িবন
নািসর আল ‘উবাইকান(c) সংকিলত “আল িমনহাজ ফী ইয়াওিময়া-িতল হা-জব্”।
৬। আশ্শাইখ জামীল যাইনু (o) রিচত ও সংকিলত “ আরকানুল ইছলাম ওয়াল ঈমান”।
৭। আল ‘আল্লামা আশ্শাইখ েমাহাম্মদ িবন সােলহ আল ‘উছাইমীন (o) রিচত ও সংকিলত “কাইফা
ইয়ুআিদ্দল মুছিলমু মানািছকাল হাজব্ ওয়াল ‘উমরাহ ওয়া আখতা ইয়াকব্া‘উ ফীহাল হুজ্জাজ”।
৮। “িবদায়াতুল মুজতািহদ ওয়া িনহায়াতুল মুকব্তািসদ” িলল ইমাম েমাহাম্মদ িবন আহমদ আল
েকব্ারতুবী (o)।

১২. সহীহ বুখারী ও সহীহ মুছিলম
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৯। “িফকব্হুছ ছুন্নাহ” িলল ‘আল্লামা আছ ছািয়য্দ আছ ছািবকব্ (o)।
১০। “আল িফকব্হু ‘আলাল মাযািহিবল আরবা‘আ” িলশ্শাইখ ‘আব্দুর রহমান আল জাযীরী (o)।
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