হাজ্জ কার উপর ফার্য? হাজ্জ ফার্য হওয়ার জনয্ শতর্ কয়িট ও িক িক?
হাজ্জ ফার্য হওয়ার জনয্ পুরুষেদর েক্ষেতর্ পাচিট এবং মিহলােদর েক্ষেতর্ অিতিরক্ত আেরা একিট অথর্াৎ ৬িট
শতর্ রেয়েছ। এই শতর্গুেলা একেতর্ একসােথ যখনই যার মেধয্ পাওয়া যােব, সােথ সােথ তার উপর হাজব্
সম্পাদন করা ফার্য হেয় যােব।
এ কথার পর্মাণ হেলাঃ- ইবেন ‘আবব্াছ e েথেক বিণর্ত হাদীছ- রাছূলুল্লাহ 1 বেলেছনঃ১

.تعجلوا إلى الحج فإن أحكم اليدرى مايعرض له

অথর্াৎ:- েতামরা হাজব্ আদােয় দর্ুত এিগেয় যাও, েকননা েতামােদর েকউই জােন না েয তার সামেন িক
আসেব। (অথর্াৎ, েস িক অবস্থার সম্মুিখন হেব, আগামীেত তার হাজব্ আদােয়র সামথর্ থাকেব িক – না।)

২

সারা জীবেন একবার মাতর্ হাজ্জ আদা করা ফার্য। এ কথার পর্মাণ হেলা-ইবনু ‘আবব্াছ e েথেক বিণর্ত,
আকব্রা‘ িবন হািবছ e রাছূলুল্লাহ্েক (1) িজেজ্ঞস কেরিছেলনঃ৩

.يا رسول اهلل الحج في كل سنة أو مرة واحدة؟ قال بل مرة واحدة فمن زاد فهو تطوع

অথর্াৎ:- েহ আল্লাহ্র রাছূল ! হাজব্ িক পর্িত বছর, না একবার? রাছূলুল্লাহ 1 বলেলনঃ- (পর্িত বছর নয়)
বরং একবার, সুতরাং েয একািধকবার করেব েসটা হেব নাফল।

৪

েমাট কথা সামথর্ থাকেল িজবেন একবার মাতর্ হাজব্বর্ত পালন করা ফার্য। যিদ েকউ একািধকবার হাজ্জ
সম্পাদন কের, তাহেল তার পর্থম হাজ্জিট ফার্য িহেসেব আদা হেব এবং অনয্ানয্গুেলা নাফল িহেসেব গণয্
হেব।
তেব হয্াঁ, েকউ যিদ হাজ্জ পালন করেব বেল মানত কের থােক, তাহেল তা আদা করা তার উপর ওয়ািজব।
েকননা রাছূলুল্লাহ (1) বেলেছনঃ৫

.من نذر أن يطيع اهلل فليطعه

১. رواه اإلمام أحمد
২. মুছনােদ ইমাম আহমাদ
৩. أخرجه أبو داود
৪. আবূ দাঊদ
৫. رواه البخارى

১
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অথর্াৎ:- েয েকউ আল্লাহ্র আনুগতয্মূলক েকান কাজ করেব বেল মানত করেব, েস েযন অবশয্ই তা পালন
কের।

৬

হাজ্জ ফার্য হওয়ার শতর্াবলীঃ১) মুছলমান হেত হেব। েকননা ইছলাম গর্হণ বয্তীত েকান েনক ‘আমালই আল্লাহ্র (0) িনকট গর্হণ
েযাগয্ নয়।
েকব্ারআেন কারীেম আল্লাহ 0 ইরশাদ কেরেছনঃ৭

.ومن يبتغ غير اإلسالم دينا فلن يقبل منه وهو فى اآلخرة من الخاسرين

অথর্াৎ:- েয বয্িক্ত ইছলাম বয্তীত অনয্ েকান ধমর্ তালাশ কের তাহেল তা কখনই তার িনকট হেত গর্হণ
করা হেব না এবং পরকােল েস ক্ষিতগর্স্তেদর অন্তভুর্ক্ত হেব।

৮

অনয্ আয়ােত আল্লাহ b ইরশাদ কেরেছনঃ৯

.لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين

অথর্াৎ:- যিদ আপিন িশর্ক কেরন তাহেল অবশয্ই আপনার ‘আমাল অনথর্ক হেয় যােব এবং অবশয্ই
আপিন ক্ষিতগর্স্থেদর অন্তভূর্ক্ত হেয় যােবন।

১০

তাই েয েকান েনক ‘আমাল আল্লাহ্র (0) িনকট গৃহীত হেত হেল অবশয্ই ‘আমালকারীেক সবর্ােগর্
মুছিলম হেত হেব।
এছাড়া অপিবতর্েদরেক আল্লাহ 0 মাছিজদুল হারােমর িনকেট েযেত িনেষধ কেরেছন। েকব্ারআেন কারীেম
আল্লাহ b ইরশাদ কেরেছনঃ১১

.إنما المشركون نجس فال يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا

৬. সহীহ বুখারী
৭. ٨٥-آل عمران
৮. আেল ‘ইমরান- ৮৫
৯. ٦٥ -الزمر
১০. ছূরা আয্ যুমার-৬৫
১১. ۲٨-سورة التوبة

২
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অথর্াৎ:- মুশিরকরা হেলা অিপবতর্, সুতরাং তারা েযন তােদর এ বছর পর আর মাছিজদুল হারােমর কােছ না
যায়।

১২

২) পর্াপ্ত বয়স্ক হেত হেব। েছেল অথবা েমেয় যতক্ষণ না পর্াপ্ত বয়স্ক হেব ততক্ষণ পযর্ন্ত তােদর উপর
ইছলােমর েকান িবধান পালন আবশয্কীয় নয়। তাই অপর্াপ্ত বয়স্ক েকান েছেল েমেয় যিদ হাজ্জ সম্পাদন
কের থােক তাহেল এটা তার উপর ইছলােমর ফার্য হাজ্জ সম্পাদন হেয়েছ বেল গণয্ হেব না বরং তা নফল
হাজব্ বেল গণয্ হেব। তাই পর্াপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর যিদ তার সামথর্ থােক তাহেল অবশয্ই তােক ফার্য হাজ্জ
আদা করেত হেব।
এ কথার পর্মাণ হেলা রাছূলুল্লাহ 1 বেলেছনঃ৩১

.أيما صبى حج عشر حجج ثم بلغ فعليه حجة اإلسالم

অথর্াৎ:- েকান েছেল (অপর্াপ্ত বয়স্ক েছেল বা েমেয়) যিদ দশবারও হাজ্জ কের থােক অতঃপর েস পর্াপ্ত বয়স্ক
হয়, তাহেল তার উপর ইছলােমর (ফার্য) হাজ্জ আদা করা ওয়ািজব।

১৪

৩) জ্ঞানবান তথা সুস্থ বুিদ্ধ ও সুস্থ মিস্তেস্কর অিধকারী হেত হেব। অজ্ঞান বা পাগেলর উপর ইছলােমর েকান
িবধান পর্েযাজয্ নয়।
এ সম্পেকর্ রাছুলুল্লাহ 1 বেলেছনঃ৫১

.رفع القلم عن ثالثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبى حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل

অথর্াৎ:- িতন পর্কার েলােকর িবষেয় কব্লম উিঠেয় েনয়া হেয়েছ। (অথর্াৎ তােদর ‘আমল িলিপবদ্ধ করা হয়
না) ঘুমন্ত বয্িক্ত, যতক্ষণ না ঘুম েথেক েজেগ উেঠ। অপর্াপ্ত বয়স্ক, যতক্ষণ না পর্াপ্ত বয়স্ক হয় এবং পাগল,
যতক্ষণ না তার জ্ঞান িফের আেস, েস বুঝেত পাের।

১৬

৪) সব্াধীন হেত হেব। েগালাম বা দাস-দাসীর উপর হাজ্জ ফার্য নয়। েকননা হাজ্জব্ সম্পাদেনর জনয্ িকছুটা
সময় পর্েয়াজন হেয় থােক, আর দাস-দাসীর েসই সময়টুকু েনই। েকননা তারা পর্ায় সবর্ক্ষণই তােদর কতর্ার
১২. ছূরা আত্ তাওবাহ-২৮
১৩. أخرجه أبو داود والترمذى
১৪. আবূ দাঊদ, িতরিমযী
১৫. رواه أبو داود
১৬. আবূ দাঊদ
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েদয়া কাজ-কমর্, দািয়তব্ ও কতর্বয্ সম্পাদেনই বয্স্ত থােক। তাই তারা হাজব্ পালেন অসামথর্-অক্ষম বেলই
গণয্ ও িবেবিচত হেয় থােক। আর যিদ েকান দাস বা দাসীেক িনেয় তার কতর্া হাজব্ সম্পাদন কের থােকন,
অতঃপর তােক আযাদ বা মুক্ত কের েদন, তাহেল এই হাজব্ েসই দাস বা দাসীর জেনয্ যেথষ্ট হেব না বরং
তােক সব্াধীন হওয়ার পর যিদ তার সাধয্ ও সামথর্ থােক তাহেল অবশয্ই তােক ইছলােমর ফার্য হাজব্ আদা
করেত হেব। এ কথার পর্মান হেলা ইবনু ‘আবব্াছ e েথেক বিণর্ত হাদীছ, িতিন বেলেছনঃ أيما عبد حج به أهله ثم أعتق فعليه الحج وأيما صبى حج به أهله صبيا ثم أدرك فعليه:إحفظوا عنى وال تقولوا قال إبن عباس
৭১

.حجة الرجل

অথর্াৎ:- েতামরা আমার েথেক (এ হাদীছিট) সংরক্ষণ কেরা, তেব একথা বেলা না েয ইবনু ‘আবব্াছ
বেলেছন। (এ কথা দব্ারা িতিন এটাই বুঝােত েচেয়েছন েয, এিট তাঁর কথা নয় বরং রাছূলুল্লাহ 1 এর
কথা) “েয েগালামেক িনেয় তার কতর্া-পিরবার হাজ্জ সম্পাদন করেব অতঃপর তােক মুক্ত কের িদেব,
তাহেল (মুক্ত হওয়ার পর) তার উপর হাজব্ সম্পাদন করা ফার্য। এমিনভােব েয েছাট বাচ্চােক িনেয় তার
পিরবার হাজ্জ আদা করেব অতঃপর েস পর্াপ্ত বয়েস উপনীত হেব, তাহেল পর্াপ্ত বয়স্ক পুরুেষর উপর (সামথর্
থাকেল) ইছলােমর েয হাজ্জ আদা করা ফার্য, তােক েসই ফার্য হাজব্ আদা করেত হেব।

১৮

৫) সক্ষম ও সামথর্বান হেত হেব। এর পর্মাণ হেলা েকব্ারআেন কারীেমর এই আয়াতঃ৯১

.وهلل على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال

অথর্াৎ:- মানুেষর উপর অতয্াবশয্কীয় হেলা আল্লাহ্র জেনয্ বাইতুল্লাহ্র হাজ্জ করা েয, এর সামথর্ রােখ।

২০

এই সামথর্ ও সক্ষমতার মেধয্ িনেম্নাক্ত িবষয়গুেলা অন্তভুর্ক্ত। অথর্াৎ িনেম্নাক্ত িবষয়াদীর সক্ষমতা ও সামথর্
থাকেত হেব।
(ক) শারীিরক সক্ষমতা। তাই বয়েসর ভাের তথা বেয়াঃবৃদ্ধতার কারেণ িকংবা মারাত্মক অসুস্থতার
দরুন হাজ্জ ভর্মেণ অথবা হাজ্জ কমর্ সম্পাদেন অক্ষম বয্িক্তর উপর হাজ্জ ফর্য নয়। তেব যিদ িতিন
অেথর্র িদক িদেয় পূণর্ সামথর্বান হেয় থােকন এবং এমনভােব েরাগাকর্ান্ত হেয় পেড়ন যা েথেক
সাধারণত সুস্থ হওয়ার আশা করা যায় না, তাহেল এমতাবস্থায় অনয্ কাউেক িদেয় তার হাজ্জ কিরেয়

১৭. السنن للبيهقى و مصنف إبن أبى شيبة
১৮. ছুনােন বাইহাকব্ী, মুসান্নােফ ইবনু আবী শাইবাহ। হাদীছ সহীহ
১৯. ٩٧- آل عمران
২০. ছূরা আেল ‘ইমরান-৯৭
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েনয়া অতয্াবশয্ক। এর পর্মাণ হেলা আবূ রাযীন আল ‘উকব্াইলী e েথেক বিণর্ত হাদীছ, একদা
িতিন রাছূলুল্লাহ্েক (2) এেস বলেলনঃ১২

. حج عن أبيك واعتمر:يارسول اهلل إن أبي شيخ كبير ال يستطيع الحج وال العمرة وال الظعن قال

অথর্াৎ:- েহ আল্লাহর রাছূল! আমার বাবা একজন বেয়াঃবৃদ্ধ েলাক। হাজ্জ, ‘উমরাহ িকংবা ছফর করার
ক্ষমতা তার েনই। রাছূলুল্লাহ 1 তােক বলেলনঃ- তুিম েতামার বাবার পক্ষ হেত হাজ্জ ও ‘উমরাহ
সম্পাদন কেরা।

২২

(খ) শুধুমাতর্ মক্কাবাসী বয্তীত অনয্েদর েক্ষেতর্ মাক্কাহ আল মুকার্রামা-য় তথা বাইতুল্লায় আগমেনর
রাস্থা িনরাপদ হেত হেব। অথর্াৎ হাজব্ সম্পাদেন ইচ্ছুক বয্িক্ত েয পথ িদেয় মাক্কাহ গমন করেব েস পেথ
তার িনেজর জান ও মােলর িনরাপত্তা থাকেত হেব যােত েস আল্লাহ্র 0 ইচ্ছায় তার জান ও মাল
িনেয় িনরাপেদ বাইতুল্লাহ্েত েপৗছেত পাের, অনয্থায় তার উপর হাজ্জবর্ত সম্পাদন করা ফার্য নয়।
েকননা আল্লাহ 0 ইরশাদ কেরেছনঃوهلل على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال
অথর্াৎ:- মানুেষর উপর অতয্াবশয্কীয় হেলা আল্লাহ্র জেনয্ বাইতুল্লাহ্র হাজ্জ করা েয, এর সামথর্
রােখ।

২৩

তেব িবিচ্ছন্নভােব মাক্কাহ্র পেথ সংঘিটত েছাট-খােটা দু’ একিট ঘটনার জনয্ ঐ পথিটেক অিনরাপদ বা
িবপজ্জনক বলা যােব না এবং এই অজুহােত হাজ্জ কমর্ সম্পাদন েথেক িবরত থাকা যােব না।
(গ) অেথর্র িদক িদেয় সামথর্বান হেত হেব। আর তা হেলা, িনজ পিরবােরর পর্েয়াজনীয় েমৗিলক চািহদা
(অন্ন, বস্তর্, বাসস্থান) পূরণ করার পর এবং ঋণ থাকেল তা পিরেশাধ করার পর যিদ এই পিরমাণ অথর্
উদ্ধৃত থােক যা হােজ্জ যাওয়া- আসা ও হাজ্জ কালীন সমেয় িনেজর পর্েয়াজনীয় খরেছর জনয্ যেথষ্ট
বেল মেন হয়,তাহেল এমন েলােকর উপর হাজ্জ কমর্ সম্পাদন করা অতয্াবশয্ক।
(ঘ) শুধুমাতর্ মাক্কাহবাসী বয্তীত অনয্েদর েক্ষেতর্ হােজ্জ যাওয়া-আসার জনয্ স্থল পেথ, িকংবা েনৗপেথ
িকংবা আকাশ পেথ বাহেনর িনিশ্চত বয্বস্থা থাকেত হেব।

২১. أخرجه الترمذى
২২. জােম‘ িতরিমযী, হাদীছিট হাছান-সাহীহ
২৩. ছূরা আেল ‘ইমরান-৯৭
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রােষ্টর্র পক্ষ হেত কােরা উপর যিদ িবেদশ ভর্মেণ িনেষধাজ্ঞা থােক িকংবা মাক্কাহ মুকার্রামাহ্ গমেনর
জনয্ িভসা না পাওয়া যায়, তাহেল এেক্ষেতর্ তার উপর হাজ্জ ফার্য বেল গণয্ হেব না। এসব িবষেয়
পর্মাণ হেলা আনাছ িবন মািলক e েথেক বিণর্ত হাদীছ, িতিন বেলেছন েয,
.وهلل على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال
েকব্ারআেন কারীেমর এ আয়ােত বিণর্ত  سبيلশব্দ সম্পেকর্ রাছূলুল্লাহ্-েক (1) িজেজ্ঞস করা হেয়িছল
يارسول اهلل ما السبيل؟
অথর্াৎ:- েহ আল্লাহর রাছূল ! ছাবীল বা পথ পলেত কী বুঝায়? উত্তের রাছূলুল্লাহ 1 বেলেছনঃ- الزاد
 والراحلةঅথর্াৎঃ- রসদ ও বাহন। (দারু েকব্াতনী)
এ িবষেয় আলী e েথেক বিণর্ত রেয়েছ, িতিন বেলেছনঃ وهلل:من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت اهلل ولم يحج فال عليه أن يموت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا وذلك أن اهلل يقول
৪২

.على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال

অথর্াৎ:- েয বয্িক্ত এই পিরমাণ রসদ ও বাহেনর মািলক হেব যা তােক বাইতুল্লাহ পযর্ন্ত েপৗেছ িদেত
পাের, এতদসেত্তও েস যিদ হাজ্জ কমর্ সম্পাদন না কের, তাহেল েস চাইেল ইয়াহুদী অথবা খৃষ্টান হেয়
মৃতূয্বরণ করুক এটা তার জেনয্ েকান িবষয় নয়। েকননা আল্লাহ 0 ইরশাদ কেরেছনঃ৫২

.وهلل على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال

েকব্ারআেন কারীেম আল্লাহ b আেরা ইরশাদ কেরেছনঃ৬২

..………ليس على الضعفاء وال على المرضى وال على الذين ال يجدون ماينفقون حرج
২৭

অথর্াৎ:- দুবর্ল, রুগ্ন, বয্য়ভার বহেন অসমথর্ েলাকেদর উপর েকান পাপ েনই……………
অনয্ আয়ােত আল্লাহ (b) ইরশাদ কেরেছনঃ২৪. أخرجه الترمذى
২৫. জােম‘ িতরিমযী
২৬. ٩١- التوبة
২৭. ছূরা আত্ তাওবাহ-৯১
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৮২

.وال على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت ال أجد ما أحملكم عليه

অথর্াৎ:- এবং না ঐসব েলাকেদর উপরও, যারা তখন আপনার িনকট এ উেদ্দেশয্ আেস েয, আপিন
তােদরেক বাহন দান করেবন, আর আপিন তােদরেক বেলেছন- আিম েতা এমন িকছু পািচ্ছ না যার
উপর েতামােদর সওয়ার করাব।

২৯

উপেরাক্ত আয়াত ও হাদীছসমূহ দব্ারা সুস্পষ্টভােব একথা পর্মািণত হয় েয, যারা শারীিরক িকংবা
আিথর্ক িদক িদেয় অক্ষম ও অসামথর্, তােদর উপর হাজব্ ফার্য নয়।
শারীিরক িকংবা আিথর্ক িদক িদেয় অসামথর্-অক্ষম েকান েলাক যিদ হাজব্ কমর্ সম্পাদন কের েনয়
তাহেল তার হাজব্ আদা হেয় যােব এবং এই হাজব্ তার ইছলােমর ফার্য হাজব্ িহেসেব যেথষ্ট হেব।
৬) শুধুমাতর্ মাক্কাহ্র বািহর েথেক আগত মিহলােদর উপর হাজ্জ ফার্য হওয়ার জনয্ উপেরাক্ত শতর্গুেলার
সােথ আেরকিট শতর্ রেয়েছ। আর েসিট হেলা হাজ্জ ভর্মেনর জনয্ অবশয্ই েসই মিহলার সােথ েকান স্থায়ী
মাহরাম (বংশগত কারেণ িকংবা অনয্ েকান ৈবধ কারেণ যােদর সােথ িচরকাল িবেয় হারাম এমন েকউ)
থাকেত হেব। বংশগত কারেণ স্থায়ী মাহরাম হেলন েযমনঃ- িপতা, েছেল, ভাই, আপন চাচা, আপন মামা।
আর ৈবধ কারেণ স্থায়ী মাহরাম হেলন েযমনঃ- দুগ্ধ (দুধ) িপতা, দুগ্ধ ভাই দুগ্ধ পুতর্, দুগ্ধ চাচা-দুগ্ধ মামা,
শশুর, সৎ পুতর্, সৎ িপতা তথা ৈবধভােব িমলািমশাকারী মােয়র পূেবর্কার সব্ামী, এবং েমেয়র জামাই।
অৈবধ কারেণ েযমন,সব্ামী-স্তর্ীর উপর অপবাদ আেরােপর দরুন পারস্পিরক অিভসম্পাত বা লা‘নত করার
কারেন যিদও স্থায়ীভােব তারা এেক অপেরর জেনয্ হারাম হেয় যায়, তথািপ হােজব্র েক্ষেতর্ এই েলাক েসই
মিহলার জেনয্ মাহরাম বেল গণয্ হেব না, এবং তার সােথ ঐ মিহলার হােজব্ যাওয়া ৈবধ হেব না।
এমিনভােব যােদর সােথ সামিয়কভােব িবেয়-শাদী হারাম, তারাও মাহরাম িহেসেব গণয্ নয় এবং তােদর
সােথ হােজ্জ গমন ৈবধ নয়। েযমনঃ ভিগ্নপিত, ভাইিঝ জামাই, ভািগ্ন জামাই, ভািতিজ জামাই, েবানিঝ
জামাই, ফুফা, খালু, এরা মাহরাম বেল গণয্ নয় এবং তােদর সােথ হােজব্ গমন ৈবধ নয়। েকননা এেদর
সােথ সামিয়কভােব িবেয়-শাদী হারাম হেলও স্থায়ীভােব হারাম নয়। আর মাহরাম হওয়ার জেনয্ ৈবধ
কারেণ স্থায়ীভােব িবেয়-শাদী হারাম তথা িনিষদ্ধ হওয়া বাঞ্চনীয়।
মিহলােদর হােজব্ যাওয়ার জনয্ সােথ েকান মাহরাম পুরুষ থাকা শতর্। একথার পর্মাণ হেলা ইবেন ‘আবব্াছ
e েথেক বিণর্ত হাদীছ, রাছূলুল্লাহ 1) ইরশাদ কেরেছনঃ২৮. ٩۲- التوبة
২৯. ছূরা আত্ তাওবাহ-৯২
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 يارسول اهلل إنى أريد أن أخرج فى جيش كذا:ال تسا فر المرأة إال مع ذى محرم واليدخل عليها رجل إال ومعها محرم فقال رجل
০৩

.وكذا وامرأتى تريد الحج؟ فقال أخرج معها

অথর্াৎ:- মাহরাম ছাড়া েকান মিহলা েযন ছাফাের না যায় এবং মাহরাম বয্তীত েকান মিহলার ঘের েযন
েকান পুরুষ পর্েবশ না কের। তখন এক বয্িক্ত বলেলনঃ েহ আল্লাহর রাছূল 1 আিম যুেদ্ধর জনয্ অমুক
দেলর সােথ েবর হেত চাই, ওিদেক আমার স্তর্ী হােজব্ েযেত চাইেছন। (এমতাবস্থায় আিম িক করব ?)
রাছূলুল্লাহ 1 তােক বলেলনঃ- তুিম তার সােথ (েতামার স্তর্ীর সােথ) যাও। (সাহীহ বুখারী ও সাহীহ
মুছিলম)
এই হাদীেছ েদখা যায় েয, রাছূলুল্লাহ 1 মাহরাম ছাড়া ছাফার করেত িনেষধ কেরেছন এবং পর্শ্নকারী ঐ
বয্িক্তেক িজহাদ বাদ িদেয় হােজব্ গমেনচ্ছু িনজ স্তর্ীর সােথ যাওয়ার িনেদর্শ িদেয়েছন। এ েথেক সহেজই
িবষয়িটর গুরুতব্ অনুধাবন করা যায়।
তেব যিদ েকান মিহলা মাহরাম সেঙ্গ না িনেয় হাজব্ সম্পাদন কের েনন তাহেল তার হাজব্ আদায় হেয় যােব।
িকন্তু মাহরাম সেঙ্গ না েনয়ার জনয্ অবশয্ই গুনাহগার হেবন।
মক্কায় অবস্থানকারী মিহলার হাজব্ সম্পাদেনর জনয্ সােথ মাহরাম পুরুষ থাকা শতর্ নয়। বরং িবশব্স্ত ও
িনরাপদ েয েকান সাথীর সােথই িতিন হাজব্ সম্পাদন করেত পােরন। েকননা মক্কায় অবস্থানকারীেক হােজব্র
জনয্ ছাফার করেত হয় না। তাই তার সােথ মাহরাম থাকা আবশয্ক নয়।
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”।
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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)।
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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