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দু’িট যররী ককা 

যাবতীয় �শংসা আ�াহ র জনয। দরদ এবং সালাম বিিরত 

েহাক আমােদর ি�য় নবী মুহা�াদ সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম-এর উপর। আরবী ভািায় হে�র উপর  সংখয বই-

পু�ক, িলফেলট �রীত হেয়েছ, আমােদর বাংলা ভািাও েসেকেষ 

খুব একটা িপিছেয় েনই। এ ভািায় হে�র উপর েযমন রিচত 

হেয়েছ কেয়ক ডজন বই, েতমিন আরবী েকেক  নূিদত হেয়েছ 

 সংখয বই, লীফেলট। বাংলা ৈদিনক পিষকা, িটিভ চযােনল এবং 

হে�র লাইেস�ধারী �ায় সবগিল হ� কােফলা পপকক পপকক 

হ� ও ওমরা িনেদরিশকা েবর কেরেছ। িক� এত েলখনী কাকা 

সে�ও আ�ামা শায়খ আ�ুল মুহিসন ইবেন হামাদ আল-বাদ র 

(হােফযাহ�া-হ) �রীত  َمغَيِسِك
ْ
َكِم ال ْْ َ ّايِسِك نِي ْ ن ا ِْ َِْْ  (হ� ও 

ওমরা পালনকারীেক এতদুভেয়র িবিধিবধান স�েকর  ববত 

করর) বইিট  নুবােদ েকন আ�হী হলাম? জবােব এক ককায় 

বলা যায়, বইিট হে�র উপর আমার েদখা সবেচেয় ভাল বই। 

েকননা বইিটেত �ত� েবশ কেয়কিট গুরপূরর ৈবিশেিযর 

সমােবশ ঘেটেছ, েযগিল  নয েকান বইেয় িমলা ভার। েযমনঃ 

১. স�ািনত েলখক বতরমান িবেের হাদীছ িবশারদবেরর 

মেধয  নযতম বযি্র এবং আ ীদার েকেষ আহেল সু�াত ওয়াল 
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জামা‘আেতর আ ীদার এক  ত� �হরী। েসজনয বইিটেত 

িব�াি�পূরর এবং আ ীদা িবেরাধী েকান �কার ব্েবযর ব ও 

েনই। 

২. বইিটেত হাজীেদর হ� শু হওয়ার জনয যররী 

েছাট-বড় �েতযকিট িবিধিবধান এবং মাসআলা-মাসােয়ল 

সি�েবিশত হেয়েছ। 

৩. েছাট-বড় েকান মাসআলাই দলীলিবহীন উে�খ করা 

হয় িন; বরং �েতযকিট ব্েবযর েপছেন পিবষ  ুরআন, ছহীহ 

হাদীছ বা ছাহাবােয় েকরাম (রািদয়া�াহ ‘আনহম)-এর আছার 

েকেক এক বা একািধক দলীল েপশ করা হেয়েছ। 

৪. বইিটর িবনযাস  তয� চমচকার এবং সাবলীল, যা 

 নয েকােনা বইেয় আিম েদিখ িন। 

 দুঃখজনক হেলও সতয েয, কুরআন এবং হাদীেছর ভািা 

আরবী হওয়া সে�ও বাংলা ভািাভািী  েনক মুসিলম আরবী 

পড়েত পাের না! েকবল তােদর �িত লকয কের বইিটর যররী 

েদা‘আ এবং িযক র—আয কার বাংলায় উ�ারর কের েদওয়া 

হেয়েছ; যিদও আরবী বররসমূহেক বাংলা ভািায় সিঠক এবং 

পিরপূররভােব উ�ারর করা আেদদ সসব নয়। িক� নাই মামার 

েচেয় কানা মামা ভাল। 
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 ষ বইেয়র েদা‘আ/িযকেরর উ�ারর পুিত 

আরবী  কর বাংলা 

 কর/িচ� 

উদাহরর 

সুকূনযু্ হামযা 

 ؤْ 
ْ
 ْء أ

’ হাইিয়’ ( ْيّئ ََ ) 

) আন‘আমতা ‘ ع ْ�َعمْ 
َ
َت أ ), িন‘মাতাকা 

 (نِْعَمتََك )

ص، ث  ছ ছাবা-তা ( اَاَِيَت), ছদ রী 

 (َصْدرِي)

وِجَِيِت ) জ মূিজবা-িত ج  ,(من

ওয়াজ ‘আল ( َواْجَعْل) 

ظ، ض، ز، ذ  য আ-িখযুন ( ٌآِخذ), আওিয‘নী 

ْوزِْعِ� )
َ
 ,(فَْضِغَك ) ফাযিলকা ,(أ

যলামনা- (َظغَْمغَي) 

ْسمَ ) স হসনা س ْن ), সালীমান ( ًميَسِغي ) 

ًرا) শ শা�া-রান ش  (َاكا
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 (َطِيَِّةً ) র রইেয়যবাহ ط

ِب ) লবী    ق
ْ
  (ََغ

 

 

েটেন পড়ার জনয 

- র�ানা- (َاغَي  আযা-িব‘ ,(َر

 (َعَذاِب )

ঈ না‘ঈমান (نَِعيًمي) 

◌ী খরীআতী ( يََِت ِِ  (َخ

ঊ আ‘ঊযুিবকা ( وذن نَِك عن
َ
 (أ

◌ ূ সাবা ূনা- (ونَي  (َسَِقن

পিরেশেি,  নুবাদেকর কােজ �তযক ও পেরাকভােব 

যারা সািবরক সহেযািবতা কেরেছন, তাঁেদর �িত আমরা আ�িরক 

কপ তজতা �কাশ করিছ। আ�াহপাক তাঁেদরেক জাযােয় খােয়র 

দান কুন। মহান আ�াহ হাজীেদরেক জা�ত জান সহকাের হ� 

করার তাওফী  দান কুন এবং তােদর হ�েক ‘ বূল হ�’ 

িহসােব ম�ুর কুন। আমীন! 

                                      িবনীত 

                           আ�ুল আলীম ইবেন কাওসার 
           abdulalim.kawsar@yahoo.com 
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িবসিম�ািহর রহমািনর রহীম 

ভূিমকা 

যাবতীয় �শংসা েসই আ�াহ র জনয, িযিন ফরযসমূহ 

ফরয কেরেছন, যকাযকভােব নানা িবিধিবধান �রয়ন কেরেছন 

এবং তাঁর স�ািনত ঘেরর হ�েক ইসলােমর  নযতম একিট �স 

ও বপহচ �াপনা িহসােব িনধরারর কেরেছন। আিম সাকয িদিি েয, 

শরীক িবহীন এক আ�াহ ছাড়া ি�তীয় েকান হ  মা‘বূদ েনই, 

িযিন  নু�হ, মহ� এবং মহাস�ােনর  িধকারী। আিম আেরা 

সাকয িদিি েয, মুহা�াদ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম আ�াহ র 

বা�া এবং রাসূল, িযিন মানব ও িজন জািতর জনয সেবরা্ম 

আদশর এবং িযিন ছালাত, িছয়াম, যাকাত, হ� ও ওমরা পালেনর 

েকেষ সেবরা্ম বযি্র। েহ আ�াহ! আপিন দরদ, সালাম ও 

বরকত বিরর কুন, তাঁর �িত, তাঁর স�ািনত পিরবার-পিরজেনর 

�িত, মানব ও িজন জািতর পক�দশরক,   কােরর মশাল 

ছাহাবােয় েকরােমর �িত এবং তাঁেদর পেকর পিককেদর �িত, 

যারা তােদর পের আবমর কেরেছ,  �র ও বাকযেক িবশু ও 

ভােলা রাখেত সকম হেয়েছ,  
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ن  ول َْعْل ِف َنغنوَِغَي ﴿َ�قن
َ
َ 

َ
ََميِ  َو  ِ

ْ
ونَي نِيِ ََم َسَِقن ِ

ا
ِْخَوانِغَي اِ ِِ َي َو

َ
ِنْم ّ ْْ َاغَي ا وَ  َر

يٌم﴾  ِْ  را
ٌٌ و َاغَي نِناَك رَءن ََم آَمغنوا َر ِ

ا
 ِلّي

ّ
ال   ]١٠: شسور  ال[ِْ

‘তারা বেল, েহ আমােদর পালনকতরা! আমােদরেক এবং 

ঈমােন আমােদর  �বতরী �াতাবরেক কমা কুন। ঈমানদারেদর 

িবুেু আমােদর  �ের েকােনা িবে�ি আপিন রাখেবন না। েহ 

আমােদর পালনকতরা! িন�য়ই আপিন  িতশয় দয়ালু, পরম 

কুরাময়’ (হাশ র ১০)। 

 তঃপর,  

মহান আ�াহ মানব এবং িজন জািতেক   কার েকেক 

আেলার পক �দশরেনর জনয তােদর িনকট মুহা�াদ সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক ে�রর কেরেছন। িতিন তাঁর উ�তেক 

কলযারকর যাবতীয় পক বাচেল িদেয়েছন, যাবতীয়  কলযার েকেক 

তােদরেক সতকর কেরেছন এবং িরসালােতর দািয়র যকাযকভােব 

পালন কেরেছন। েশি যামানায় আ�াহ কতপ রক মানব এবং িজন 

জািতেক �দ্ েন‘মতসমূেহর মেধয এিটই হেি সেবরাচকপ ি 

েন‘মত। মহান আ�াহ তাঁর �ীনেক পাঁচিট �েসর উপর �িতি�ত 

কেরেছন; েসগিল হেি: লা ইলা-হা ই�া�া-হ মুহা�াদুর 

রাসূলু�াহ-এর সাকয েদওয়া, ছালাত �িত�া করা, যাকাত েদওয়া, 

রামাযােনর িছয়াম পালন করা এবং হ� করা। �িসু হাদীছ 
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‘হাদীেছ িজবরীল’-েয় এ �সে� িব�ািরত বিররত হেয়েছ। উ্ 

হাদীেছ িজবরীল ‘আলাইিহস সালাম মুহা�াদ সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�ামেক ইসলাম, ঈমান, ইহসান, ি য়ামত এবং ি য়ামেতর 

আলামত স�েকর িজেজস কেরিছেলন; আর সবেশেি িতিন 

বেলিছেলন, “এই হেি িজবরীল, িতিন েতামােদরেক েতামােদর 

�ীন িশকা িদেত এেসেছন”।  

ত�েধয ইসলাম স�িকরত �েের জবােব রাসূল সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলিছেলন, 

ْا « ِ َورنِقيَم ال ّا  ا
و ن ًدا رَسن َما  ا �ن

َ
ن َوأ ّا  ا

ا
َ ِن 

َ
ْ  َ  نِال

َ
ْ  ََْشَنَد أ

َ
ِِْسَالمن أ َال َ ا

ِْه َسِبيالً 
َ
ْعَت نِل َِ َيَْت نِِ  اْستَ

ْ
ن ا ال

َ
وَم َرَمَضيَ  َوج ْن َ َ  َورَ   »َورنْاِزَ الةا

‘আ�াহ ছাড়া েকান হ  মা‘বূদ েনই ও মুহা�াদ আ�াহ র 

রাসূল-এককার সাকয েদওয়া, ছালাত  ােয়ম করা, যাকাত েদওয়া, 

রামাযান মােস িছয়াম পালন করা এবং সামকরয কাকেল কা‘বায় 

হ� করা-ই হেি ইসলাম’ (মুসিলম,হা/৯৩, ওমর ইবনুল খা�াব 

(রািদয়া�াহ ‘আনহ) েকেক হাদীছিট বিররত)।  

 নুরপভােব ছহীহ বুখারী (হা/৮) এবং মুসিলেম 

(হা/১১৩) ইবেন ওমর (রািদয়া�াহ ‘আনহমা) েকেক বিররত 

হেয়েছ, িতিন বেলন, রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম 

বেলেছন, 
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ن «
ن
وال ُن َورَسن ِْدن ََ ًدا  َما  ا �ن

َ
ن َوأ ّا  ا

ا
َ نِ 

َ
ْ  َ  نِال

َ
َا َاَنيَد ِ أ  َشْ

َ َْ ِِْسَالمن  ننِالَ ا
َيِْت وََصْوِم َرَمَضي َ 

ْ
ّ  ال َْ َ ِ  َو َال ِ َوََِتَيِء الةا ْا   »َوَََِيِم ال

‘ইসলাম পাঁচিট �েসর উপর �িতি�ত: ‘আ�াহ ছাড়া 

েকান হ  মা‘বূদ েনই ও মুহা�াদ আ�াহ র রাসূল-এককার সাকয 

েদওয়া, ছালাত  ােয়ম করা, যাকাত েদওয়া, হ� করা এবং 

রামাযান মােস িছয়াম পালন করা’। 

এই প��েসর মেধয সবেচেয় গুরপূরর �স হেি, 

‘আ�াহ ছাড়া েকােনা হ  মা‘বূদ েনই ও মুহা�াদ আ�াহ র 

রাসূল’-এককার সাকয েদওয়া। আর এককার সাকয েদওয়ার  কর 

হেি, আ�াহ ছাড়া আর কােরা ইবাদত করা চলেব না এবং 

ইবাদত হেত হেব রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম �দিশরত 

প�ায়।  তএব, েকান ইবাদত একিন�ভােব আ�াহ র জনয এবং 

রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম �দিশরত তরী ায় না হেল 

তা ইবাদতকারীর সামানযতম েকােনা কােজ আসেব না।  

এরপেরর গুরপূরর �স হেি, ছালাত  ােয়ম করা। 

ছালাতেক ‘ইসলােমর মূল খঁুিট’ এবং ‘যাবতীয়  নযায় ও  �ীলতা 

েকেক বাধাদানকারী’ বলা হেয়েছ। দুিনয়ােত �ীন ইসলােমর 

সবরেশি েয ইবাদতিট হািরেয় যােব, তা হেি ছালাত। আর 

ি য়ামেতর িদন সবর�কম েয িবিেয় বা�ার িহসাব েনওয়া হেব, 
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তা হেি এই ছালাত। িদেন-রােত পাচঁ ওয়া্ ছালাত আদায় 

করেত হয় বেল এিট বা�া এবং তার �ভুর মেধয সংেযাব 

�াপেনর  তয� শি্শালী একিট মাধযম। 

এরপর যাকােতর  ব�ান। মহান আ�াহ এই যাকাতেক 

পিবষ কুরআেনর বহ আয়ােত ছালােতর সােক একেষ উে�খ 

কেরেছন। যাকােতর নানািবধ উপকািরতা রেয়েছ; এর মাধযেম 

যাকাত আদায়কারী েযমন  েনক েনকী লােভ ধনয হয়, েতমিন 

ফ ীর-িমসকীনও  েনক উপকপ ত হয়। আ�াহ ধনীেদর স�েদ 

�েতযক বছর সামানয পিরমার স�দ যাকাত িহসােব ফরয 

কেরেছন। েসজনয যাকাত আদায় করেল ধনী বযি্ েমােটও 

কিত�� হয় না, িক� দির� মানুি খুব উপকপ ত হয়। 

যাকােতর পের িছয়ােমর  ব�ান। �েতযক বছর রামাযান 

মােস এই িছয়াম পালন করেত হয়। 

 তঃপর আেস হে�র  ব�ান, যা জীবেন একবার 

ফরয। 

 �বতরী এবং পরবতরী আেলমবর কতপ রক হ� ও ওমরার 

িবিধিবধান সং�া� েছাট-বড় বহ �� রিচত হেয়েছ।  িধক 

উপকারী ��সমূেহর মেধয আমােদর শায়খ আ�ুল আযীয ইবেন 

বায (রেহমাহ�াহ) িবরিচত ‘আত-তাহ ী  ওয়াল ঈযাহ 
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িলকাছীিরন িমন মাসাইিলল হাি� ওয়াল ওমরািত ওয়ায িযয়ারাহ 

আলা যওইল িকতািব ওয়াস সু�াহ’ নামক পুি�কািট সিবেশি 

উে�খেযাবয।  েনকবার এই পুি�কািট ছাপা হেয়েছ এবং বহ 

ভািায় েসিট  নূিদত হেয়েছ। ফেল এর মাধযেম বযাপক উপকার 

সািধত হেয়েছ এবং জান িপপাসুেদর িনকট তা �হরেযাবযতা 

েপেয়েছ। ১৩৬৩ িহজরীেত বাদশাহ আ�ুল আযীয (রেহমাহ�াহ)-

এর  করায়েন বইিট �কম �কাশ পায়। পরবতরীেত শায়খ এেত 

িকছু মাসআলা-মাসােয়ল সংেযাজন কেরন। িতিন ১৪২০ িহজরীেত 

মপতুযবরর কেরন। 

দীঘরিদন েকেক হ� ও ওমরার উপর একিট েছাা পুি�কা 

রচনার �িত আিম আ�হী িছলাম।  বেশেি, ১৪২৮ িহজরীেত 

এই েছাা পুি�কা �রয়েনর মাধযেম মহান আ�াহ আমার আ�হ 

বা�বায়েনর সুেযাব কের েদন। আিম এই পুি�কার নাম িদেয়িছ: 

‘তাবছীুন নােসক িবআহকািমল মানােসক আলা যওইল িকতািব 

ওয়াস সু�ািত ওয়াল মা’ছূির আিনছ ছহাবাহ’। 

আ�াহ র কােছ �াকরনা কির, িতিন আমার এই �য়াসটুকু 

 বূল কুন, দয়া কের িতিন আমােক এর িবিনমেয় েনকী দান 

কুন, জান িপপাসু ছাষবপ� এবং আ�াহর স�ািনত ঘেরর 

ইিােপািরকারী (হ� ও উমরাপালনকারী) েক এর মাধযেম 
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উপকপ ত কুন। বইিট িযিন �কাশক করেবন, বা �কােশ 

সহেযািবতা করেবন আ�াহ তােক সওয়ােবর ভাবীদার কুন, 

আর সম� মুসিলমেক িতিন �ীেনর সিঠক বুঝ দান কুন এবং 

তােদরেক হে র উপর  িবচল রাখুন। িন�য়ই আ�াহ সবরেোতা 

এবং েদা‘আ  বূলকারী। 
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হ� ও ওমরা পালনকারীর েযসব আদব-আখলা  কাকা উিচচ 

১. সবেচেয় গুরপূরর িবিয় হেি, হ� ও ওমরা 

েকবলমাষ আ�াহ র স�িির জনয হেত হেব; েলাক েদখােনা এবং 

জন�িতর িনয়যত েকেক েবঁেচ কাকেত হেব। তাহেল হ� ও 

ওমরা পালনকারী এতদুভেয়র মাধযেম েনকী লাভ করেত পারেব। 

ছহীহ মুসিলেম (হা/৭৪৭৫) এেসেছ, আবূ হরায়রা (রািদয়া�াহ 

‘আনহ) বেলন, রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন, 

‘মহান আ�াহ বেলন, িশকরকারীর িশকর েকেক আিম স�ূরর মু্। 

েয বযি্ েকান আমল করেত িবেয় আমার সােক কােরা  ংশী 

�াপন কের, আিম তােক তার িশকরযু্ আমলসহ পিরতযাব কির’। 

 নুরপভােব সুনােন ইবেন মাজাহেত (হ/২৮৯০) যঈফ সূেষ 

আনাস (রািদয়া�াহ ‘আনহ) েকেক বিররত হেয়েছ, িতিন বেলন, 

রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম িবদায় হে� বেলিছেলন, 

‘েহ আ�াহ! এই হ� েলাক েদখােনার জনয নয় এবং নয় 

জন�িত  জরেনর জনয’। শায়খ আলবানী (রেহমাহ�াহ) 

‘িসলিসলাহ ছহীহাহ’ (হা/২৬১৭)-েত হাদীছিটর আেরা কেয়কিট 

‘সনদ’ উে�খ কেরেছন, যার সবগিল িমেল হাদীছিট ‘হাসান 

িলবায়িরহী’-এর পযরােয় েপৗেছ। 
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২. জা�ত জান সহকাের হ� ও ওমরা আদােয়র 

উে�েশয হাজী ছােহবেক এতদুভেয়র িবিধিবধান েজেন েনওয়ার 

সবরাাক েচিা করেত হেব। েসজনয তােক এ িবিেয় �রীত ভাল 

একিট বই সং�হ করেত হেব। আমােদর শায়খ আ�ুল আযীয 

ইবেন বায (রেহমাহ�াহ) �রীত একটু আেব বিররত পুি�কািট 

 িধক উপকারী হওয়ায় হাজী ছােহব এিট সং�হ করেত পােরন। 

আেরকিট িবিয় হেি, ভুেল পিতত হওয়ার কবল েকেক রকা 

েপেত হেল হ� ও ওমরার েকােনা কাজ শু করার আেবই েস 

স�েকর িবজ েকান আেলমেক িজেজস কের িনেত হেব। 

৩. হে�র সফের ভাল মানুিেদর সাহচযর লােভর েচিা 

করেত হেব, তাহেল তােদর কাছ েকেক জান এবং আদব উভয় 

েকেষই উপকপ ত হওয়া যােব। ছহীহ বুখারী (হা/৫৫৩৪) এবং 

মুসিলেম (হা/৬৬৯২) আবূ মূসা আশ‘আরী (রািদয়া�াহ ‘আনহ) 

েকেক বিররত হেয়েছ, রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, 

َِ  َمثَلن « َِغي
ْ
يِلِح  ال ْا وْءِ  ال ِمْسِك  َكَنيِمِل  َوالسا

ْ
ِك ِ  َونَيفِِخ  ال

ْ
ِمْسِك  فََنيِملن  ال

ْ
 ال

ي  ْ  نِما
َ
ِْذَََك  أ ي �ن  ْ  َوَِما

َ
ي ِمغْهن  رَبْتَيعَ  أ  ْ  َوَِما

َ
دَ  أ ِ

َ
ِك ِ  َونَيفِخن  َطيَِّةً  ِر�ًي ِمغْهن  َ

ْ
ي ال  نِما

 ْ 
َ
ِْمَق  أ ي ِ�يَينََك  �ن  ْ  َوَِما

َ
دَ  أ ِ

َ
ِِيثَةً  ِر�ًي َ   »َخ

‘সচ স�ী এবং  সচ স�ীর উদাহরর হেি আতর 

িবে�তা এবং কামােরর মত। আতর িবে�তা হয় েতামােক আতর 
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�দান করেব, না হয় তুিম তার কাছ েকেক আতর িকেন িনেব, 

আর না হয় তুিম  �তঃ তার কাছ েকেক সু�ার পােব। পকা�ের 

কামার হয় েতামার কাপড় পুিড়েয় িদেব, আর না হয় তুিম তার 

কাছ েকেক দুবর  পােব’। 

৪.  েনযর কােছ যােত হাত পাতেত না হয়, েসজনয 

হে�র সফের �েয়াজনীয়  কর সে� িনেব। রাসূল সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, 

هن  �َْستَْعِنْف  َوَممْ « ن  َنِعنا ّا ْاغِ  �َْستَْاِم  َوَممْ  ا ن  هِ �ن ّا   »ا

‘েয বযি্ হারাম এবং  েনযর কােছ হাত পাতা েকেক 

পিবষ কাকেত চায়, আ�াহ তােক পিবষ রাখেবন।  নুরপভােব 

েয বযি্ �য়ংস�ূরর হেত চায়, আ�াহ তােক �য়ংস�ূরর করেবন’ 

(বুখারী, হা/১৪৬৯; মুসিলম, হা/২৪২৪, আবূ সা‘ঈদ খুদরী 

(রািদয়া�াহ ‘আনহ) েকেক বিররত)। 

৫. উ্ম চিরেষ চিরষবান হেত হেব এবং  েনযর সােক 

ভাল বযবহার করেত হেব। রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম 

বেলন, 

َ  اراِق « ّا يْثنَمي ا غَْت  َْ ِِعِ  كن
رْ
َ
يّئَةَ  َوأ ََسغَةَ  السا

ْ
َني ال ّايَس  وََخيِلِق  َْْمنن قا  ا

 ِبنغن
َسما 

َْ«  
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‘তুিম েযখােনই কােকা না েকন আ�াহ সেচতনতা 

 বল�ন করেব। ম� িকছু ঘেট েবেল তারপের ভাল কাজ করেব, 

তাহেল এই ভাল কাজ ঐ ম� কাজেক িনি�� কের েফলেব। 

আর মানুেির সােক উ্ম বযবহার করেব’(িতরিমযী, হা/১৯৮৭, 

আবূ যার (রািদয়া�াহ ‘আনহ) েকেক ‘হাসান’ সূেষ বিররত)।  

 নুরপভােব ছহীহ মসুিলেম (হা/৪৭৭৬) আ�ু�াহ ইবেন 

আমর ইবনুল আছ (রািদয়া�াহ ‘আনহমা) েকেক ‘মারফূ’ সূেষ 

বিররত হেয়েছ, 

َا  َ�َممْ « َْ
َ
 ْ  أ

َ
َةحَ  أ ْْ ّايرِ  َعِم  َنَة َل  ا َغاةَ  َوَ�ْدخن

ْ
رِهِ  ال

ْ
تَأ
ْ
وَ  َمِغياتنهن  فَغ َن ِ  َنْاِممن  َو ّا  نِي

َْومِ 
ْ
ِت وَ  اآلِخمِ  َوال

ْ
َأ
ْ
  ل

َ
ّايِس  نِل ى ا ِ

ا
َّ  اِ ِ  ْ  �ن

َ
ْهِ  َنْاَز  أ

َ
 »نِل

‘েয বযি্ জাহা�াম েকেক িননপ িত েপেত চায় এবং 

জা�ােত �েবেশর আকা�া েপাির কের, েস েযন আ�াহ র �িত, 

েশি িদবেসর �িত ঈমান আনা  ব�ায় মপতুযবরর কের এবং 

মানুেির সােক এমন বযবহার কের, েযমন বযবহার েস তােদর কাছ 

েকেক আশা কের’। 

৬. হাজী ছােহব িযক র-আযকার, েদা‘আ, আ�াহ র িনকট 

কমা �াকরনা ইতযািদেত বয� কাকেব। ম� ককা েকেক িজ�ােক 

সংরকর করেব, ভাল ককা ছাড়া বলেব না। দুিনয়া এবং 

আেখরােত �শংসনীয় ফলাফল বেয় আেন এমন কমরকােে তার 
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সময়েক কােজ লাবােব। রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম 

বেলন, 

ِ  َنْاِممن  َ  َ  َممْ « ّا َْومِ  نِي
ْ
ْل  اآلِخمِ  َوال يَقن

ْ
وْ  َخْ ًا فَغ

َ
ْت  أ من ْْ   »ِلَ

‘েয বযি্ আ�াহ র �িত এবং পরকােলর �িত ঈমান 

আেন, েস েযন ভাল ককা বেল  কবা চুপ কােক’ (বুখারী, 

হা/৬৪৭৫; মুসিলম, হা/৭৪, আবূ হরায়রা (রািদয়া�াহ ‘আনহ)-

এর সূেষ বিররত)।  

রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম আেরা বেলন,  

ّايِس  ِممَ  َكِث ٌ  ِ�يِنَمي َمْاِنو ٌ  نِْعَمتَي ِ « ةن :  ا نا ّْ   ال
ن
َنَماغ

ْ
  »َوال

‘দুই ধরেরর েন‘মেতর কােছ েবশীর ভাব মানুি �বি�ত 

হয়: সু�তা এবং  বসর’ (বুখারী, হা/৬৪১২, ইবেন আ�াস 

(রািদয়া�াহ ‘আনহমা) েকেক বিররত)। 

৭. ককা বা কমর �ারা  নযেক কি েদওয়া েকেক সতকর 

কাকেব। রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, 

ْسِغمن « من
ْ
و َ  َسِغمَ  َممْ  ال ْسِغمن من

ْ
  »َوَ�ِدُِ  لَِسينِهِ  ِممْ  ال

‘মুসিলম েস-ই বযি্, যার মুখ এবং হােতর  িনি েকেক 

 নয মুসিলম িনরাপেদ কােক’ (বুখারী, হা/১০; মুসিলম, হা/৬৪)। 
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 নুরপভােব কােরা ধূমপােনর বদাভযাস কাকেল েস 

িসবােরেটর দুবরে র মাধযেম  নযেক কি েদওয়া েকেক সাবধান 

কাকেব; বরং স�ূরররেপ ধূমপান বজরন কের আ�াহ র িনকট তার 

তওবা করা ওয়ািজব। েকননা ধূমপােন একিদেক েযমন �াে�যর 

কিত হয়,  নযিদেক েতমিন  কর নি হয়। 

জীবেনর সবরেকেষ উপেরা্ সু�র আদবগিল বা�বায়ন 

করা উিচচ। তেব হ� ও ওমরার সফের েসগিলর গুর আেরা 

বহগের বপিু পায়। 

হ� ও ওমরার ফযীলত 

হ� ও ওমরার ফযীলত বররনায় রাসূল সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েকেক  েনক হাদীছ বিররত হেয়েছ; ত�েধয 

কেয়কিট নীেচ উে�খ করা হলঃ 

১. রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, 

ْمَم ن « عن
ْ
  ال

َ
ْمَم ِ  نِل عن

ْ
يَر ٌ  ال َمي لَِمي َكنا َ ّ  نَيْغَنن

ْ
َمْبنورن  َوال

ْ
ََ  ال ْ ن  لَي

َ
  َجَةاءٌ  ال

ا
َغاةن  نِ 

ْ
  »ال

‘এক ওমরা েকেক আেরক ওমরা পালন এতদুভেয়র 

মধযবতরী সমেয়র ছবীরা েবানাহসমূেহর কাফফারা�রপ। আর 

 বূল হে�র িবিনময় জা�াত ৈব িকছুই নয়’ (বুখারী, হা/১৭৭৩; 
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মুসিলম, হা/৩২৮৯, হাদীছিট আবূ হরায়রা (রািদয়া�াহ ‘আনহ)-

এর সূেষ বিররত)। 

২. রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এরশাদ কেরন, 

وا« َ ّ  َ�ْ�َ  رَينِعن
ْ
ْمَم ِ  ال عن

ْ
َمي َوال َنْقمَ  َ�غِْنيَي ِ  فَِِ�انن

ْ
ننوَب  ال ِّ ِك ن  َ�غِْف  َكَمي َوا

ْ
 َخََِث  ال

َِدَدِ 
ْ
َِ  ال

ََ ِا ةِ  َوا ِنضا
ْ
ََ  َوال ْ ةِ  َولَي َا َن

ْ
وَر ِ  لِغ َمْبن

ْ
  ثََواٌب  ال

ا
َغاةن  نِ 

ْ
   »ال

‘েতামরা হ� ও ওমরা পালেনর ধারাবািহকতা  বযাহত 

রাখ। েকননা এতদুভয় দির�তা এবং েবানাহ দূর কের েদয়, 

েযমিনভােব হাপর েলাহা ও েসানা-রপার ময়লা দূর কের। আর 

 বূল হে�র �িতদান জা�াত ৈব িকছুই নয়’ (িতরিমযী, হা/৮১০; 

ইবেন খুযায়মা, হা/২৫১২; নাসা‘ঈ, হা/২৬৩১, ইবেন মাসঊদ 

(রািদয়া�াহ ‘আনহ) েকেক হাদীছিট বিররত এবং হাদীছিট ‘হাসান’। 

ইমাম নাসা‘ঈ ইবেন আ�াস (রািদয়া�াহ ‘আনহমা) েকেক ‘ছহীহ’ 

সূেষও হাদীছিট বররনা কেরেছন (হা/২৬৩০), তেব েসখােন 

‘েসানা-রপার’ ককা আেস িন এবং েশি বাকযিটও বিররত হয়িন)। 

৩. উ�ুল মুিমনীন আেয়শা (রািদয়া�াহ ‘আনহা) হেত 

বিররত, িতিন রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক িজেজস 

কেরন, 

وَ   ََي« ِ  رَسن ّا َنيدَ  نََمى ا ِ
ْ
فَْضَل  ال

َ
َعَمِل، أ

ْ
فََال  ال

َ
؟ أ دن َِ َي

ن
�«  
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‘েহ আ�াহ র রাসূল! িজহাদেক আমরা উ্ম আমল মেন 

কির, তাহেল িক আমরা িজহাদ করব না?’ জবােব রাসূল 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, 

»،
َ
ما    فَْضلن  ل�ن

َ
َنيدِ  أ ِ

ْ
  »َمْبنورٌ  َْ ّ  ال

‘না! েতামােদর জনয উ্ম িজহাদ হেি,  বূল হ�’ 

(বুখারী, হা/১৫২০)। হােফয ইবেন হাজার (রেহমাহ�াহ) ফতহল 

বারীেত (৩/৩৮২) বেলন, ‘ িধকাংশ িব�ান ( ما  ’এর ‘কাফ-(ل�ن

 বেরর েপশ িদেয় পেড়েছন। শ�িট মিহলােদর সে�াধন সূচক (كن )

পদ িহসােব বযববত হেয়েছ। তেব ‘কাফ’ ( ِك) বেরর েজর িদেয় 

এবং ‘কাফ’-এর পূেবর একিট  িতির্ আিলফ েযােবও শ�িট 

পড়া হেয়েছ। েসেকেষ এিট ‘ইি�দরাক’ (استدراك) বা �িতকার 

 েকর বযববত হেব’।  তঃপর ইবেন হাজার বেলন, ‘েপশ িদেয় 

পড়েল শ�িট েবশী ফায়দা েদয়। েকননা এেকেষ শ�িট একিদেক 

েযমন হে�র ফযীলত সাবয� কের,  নযিদেক েতমিন আেয়শা 

(রািদয়া�াহ ‘আনহা)-এর িজহাদ স�িকরত �েের জবাবও শািমল 

কের’। তাছাড়া শ�িট ‘ইি�দরাক’  েকর বযববত হেল হাদীছিট 

েকেক এও বুঝা েযেত পাের েয, হ� িজহােদর েচেয় উ্ম। আর 

এমন  কর আবূ হরায়রা (রািদয়া�াহ ‘আনহ) বিররত আবত 
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হাদীেছর িবেরাধী।  তএব, এই যুি্ও ইবেন হাজার 

(রেহমাহ�াহ)-এর  িভমতেক শি্শালী কের। 

ইবেন মাজাহ (হা/২৯০১) এবং ইবেন খুযায়মা 

(হা/৩০৭৪) উ�ুল মুিমনীন আেয়শা (রািদয়া�াহ ‘আনহা) েকেক 

বররনা কেরন, িতিন বেলন, 

تن «
ْ
وَ   ََي: َنغ ْل  اِهللا، رَسن ََ  َ ؟ ِممْ  الَِّسيءِ  َْ   »ِجَنيدا

‘আিম িজেজস করলাম, েহ আ�াহ র রাসুল! মিহলােদর 

উপর িক িজহাদ আেছ?’ িতিন বলেলন, 

َ ّ : ِ�يهِ  َِتَيَ    َ  ِجَنيدٌ  َعغَيِْنما «
ْ
ْمَم ن  ال عن

ْ
  »َوال

‘তােদর উপর িজহাদ আেছ, তেব তােত লড়াই েনই। 

আর তা হেি, হ� ও ওমরা’। 

৪. আবূ হরায়রা (রািদয়া�াহ ‘আনহ) েকেক বিররত, িতিন 

বেলন, রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক িজেজস করা 

হেয়িছল, সেবরা্ম কাজ েকাা িট? জবােব িতিন বেলিছেলন, 

‘আ�াহ এবং তাঁর রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর �িত 

ঈমান আনা’। তাঁেক বলা হেয়িছল, এরপর িক? িতিন বেলিছেলন, 

‘আ�াহ র রা�ায় িজহাদ করা’। তাঁেক আবার বলা হেয়িছল, 
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এরপর িক? িতিন বেলিছেলন, ‘ বূল হ�’ (বুখারী, হা/২৬; 

মুসিলম, হা/২৪৮)। 

৫. আবূ হরায়রা (রািদয়া�াহ ‘আনহ) বেলন, আিম রাসূল 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক বলেত শেনিছ, 

ِ  َْ ا  َممْ « ا ْق  َولَمْ  ََْمفنْث  فَغَمْ  ِّ رْهن  َكيَْومِ  رََجعَ  َ�ْنسن َ
َ
ّمهن  َول

ن
  »أ

‘েয বযি্ হ� করল এবং �ী সহবাস, যাবতীয়  �ীল 

কমর ও বালম� েকেক িবরত কাকল, েস ঐিদেনর মত হেয় 

�তযাবতরন করল, েযিদন তার মা তােক �সব কেরিছেলন’ 

(বুখারী, হা/১৫২১; মুসিলম, হা/৩২৯১)। 

৬. রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম আমর ইবনুল 

আছ (রািদয়া�াহ ‘আনহমা) েক বেলিছেলন, 

َمي«
َ
 ا  َعِغْمَت  أ

َ
ِِْسَالمَ  أ  ا  َ�ِْغَهن   َ  َ  َمي َ�ْنِدمن  ا

َ
َم َ  َوأ َْ ِن

ْ
 َ�ِْغََني َ  َ  َمي َْْنِدمن  ال

 ا 
َ
َ ا  َوأ

ْ
   »َ�ِْغَهن  َ  َ  َمي َ�ْنِدمن  ال

‘েহ আমর! তুিম িক জােনা না েয, ইসলাম তার পূবরবতরী 

সকল েবানাহ েমাচন কের েদয়? িহজরত তার পূবরবতরী সকল 

েবানাহ েমাচন কের েদয়? হ� তার পূবরবতরী সকলেেবানাহ েমাচন 

�ংস কের েদয়?’ (মুসিলম, হা/৩২১)। 
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রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর পুিতেত েয 

হ� স�� করা হয়, যােত  �ীল কমর ও ককার সংিমমর না 

কােক এবং ইহরাম  ব�ায় িনিিু িবিয়সমূহ েকেক িবরত কাকা 

হয়, েসিটই হেি ‘ বূল হ�’। জােবর (রািদয়া�াহ ‘আনহ) 

বেলন, রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন, »وا ذن خن
ْ
 ِلَأ

مْ  ِّ  َمغَيِسَك�ن ْدرِى  َ  فَِِ
َ
ِّ  أ ْن ّ   َ  لََع

َ
ِت  َ�ْعدَ  أ َا ِذُِ  َْ ََ«  ‘েতামরা (আমার 

কাছ েকেক) হে�র িনয়ম-কানূন িশখ। আিম জািন না, সসবতঃ 

আমার এই হে�র পের আিম আর হ� করব না’ (মুসিলম, 

হা/৩১৩৭)। ইমাম নাসা‘ঈ (হা/৩০৬২) বুখারী ও মুসিলেমর 

শতরানুযায়ী ছহীহ সনেদ বররনা কেরন, ‘েহ মানবমেলী! েতামরা 

(আমার কাছ েকেক) হে�র পুিত িশখ। আিম জািন না, সসবতঃ 

এই বছর পের আিম আর হ� করব না’। 

আর  বূল হে�র িনদশরন হেি, হ� েকেক িফের হাজী 

ছােহব সু�র েকেক সু�রতর এবং ম� েকেক ভােলার পেক পা 

বাড়ােব। েকউ যিদ হে�র পূেবর েকান পাপাচাের পিতত হেয় 

কােক, তাহেল হে� িবেয় তােক খাঁিট তওবা করেত হেব; 

পাপকাজ বজরেনর  �ীকার করেত হেব, ঘিটত পােপর জনয 

 নুেশাচনা �কাশ করেত হেব এবং পুনরায় ঐপােপ িল� না 

হওয়ার দপঢ় সংক� করেত হেব। তেব তার পাপ যিদ েকান 

মানুেির সােক স�িকরত হয়, তেব তা িমিটেয় েনওয়ার কেয়কিট 
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পুিত রেয়েছ: যিদ তা  কর্নিতক েকােনা িবিয় হয় এবং যার 

সােক েলনেদন, েস তা মাফ না কের, তাহেল  কর পিরেশাধ কের 

িদেত হেব। আর মুখ এবং হাত �ারা যিদ কাউেক কি িদেয় 

কােক, তাহেল েসেকেষ তার কােছ কমা চাইেত হেব। উে�খয েয, 

কাউেক কি েদওয়ার িবিয়িট তার সামেন উে�খ করেত েবেল 

যিদ িহংসা-িবে�ি এবং �� আেরা বপিু পাওয়ার সসাবনা কােক, 

তাহেল েস িবিয়িট তােক না বেল সাধাররভােব তার কােছ কমা 

চাইেত হেব, তার যেকাপযু্ �শংসা করেত হেব এবং তার জনয 

েদা‘আ করেত হেব। উ্ িবিয়গিল েমেন চলেত পারেল হ� 

তার সামেন কলযােরর দুয়ার উ�ু্ কের িদেব এবং েস আ�াহ র 

ভীিতপূরর ও সরল পেক �িতি�ত নতুন জীবন শু করেত পারেব। 

িক� হে�র পূেবর িতিন যিদ ম� কােজ িল� কােকন এবং হে�র 

পেরও েসই ধারাবািহকতা বজায় রােখন, তাহেল বুঝেত হেব, 

তার হ�  বূল হয় িন।  

ছালাত, হ�সহ  নযানয সচ আমল েযসব েবানাহ র 

কাফফারাহ হয়, েসগিল হেি, ছবীরা বা েছাট েবানাহ। মহান 

আ�াহ বেলন, 

ْ  إِن ﴿ : الِسيء[ ﴾اتُِ�مۡ  َٔ َسّ�ِ  َعنُ�مۡ  رۡ نَُ�ّفِ  َ�ۡنهُ  ُ�ۡنَهۡونَ  َما َكَبآ�ِرَ  َ�َۡتنُِبوا
٣١  [ 
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‘েযসব বড় েবানাহ েকেক েতামােদরেক িনেিধ করা 

হেয়েছ, েসগিল েকেক যিদ েতামরা েবঁেচ কাকেত পার, তেব আিম 

েতামােদর �িট-িবচুযিতগিল কমা কের েদব’ (িনসা ৩১)। আর 

রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এরশাদ কেরন, ‘পাঁচ 

ওয়া্ ছালাত, এক জুম‘আ  পর জুম‘আর সময় পযর� এবং 

এক রামাযান  পর রামাযােনর সময় পযর� েছাট েবানাহসমূেহর 

কাফফারা�রপ, যিদ বড় েবানাহসমূহ েকেক েবঁেচ কাকা যায়’ 

(মুসিলম, হা/৫৫২, আবূ হরায়রা (রািদয়া�াহ ‘আনহ)-এর সূেষ 

বিররত)। তেব কাবীরাহ বা েছাট েবানাহসমূহ তওবা ছাড়া েমাচন 

হয় না। 

সুতরাং েছাট-বড় যাবতীয় েবানাহ েকেক তওবা কের 

একজন হাজী সদয �সূত িননাপ িশশর মত হেয় হ� েকেক 

েফরার মহা সাফলয  জরন করেত পাের। পকা�ের েকউ তওবা না 

কের যিদ পাপ কের  কবা পাপ করার সংক� কের, তাহেল েস 

 পরাধী এবং িনি�ত িহসােব বরয হেব। এরশাদ হেি, 

ۖ  َعۡ�ُ  فَلَُهۥ بِٱۡ�ََسَنةِ َجآءَ  َمن ﴿ ۡمَثالَِها
َ
ٰٓ  فََ�  بِٱلّسّيَِئةِ َجآءَ  َوَمن أ ََ ۡ ُُ  َّ ِ  إ

 ]  ١٦٠: ا نعيم[ ﴾ ١ ُ�ۡظلَُمونَ  ََ  َوُهمۡ  ِمۡثلََها

‘েয বযি্ একিট সচকমর করেব, েস তার দশগর পােব 

এবং েয একিট ম� কাজ করেব, েস তার সমান শাি�ই পােব। 
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ব�তঃ তােদর �িত যুলম করা হেব না’ (আন‘আম ১৬০)। উ্ 

আয়ােতর বযাখযায় হােফয ইবেন কাছীর (রেহমাহ�াহ) বেলন, 

‘পাপ কাজ পিরতযাবকারী িতন ধরেনরঃ �কম েমরীর পাপ 

পিরতযাবকারী আ�াহ র স�িির জনযই পাপ বজরন কের। আর 

আ�াহ র  স�িির জনয পাপ বজরেনর কারের তার আমলনামায় 

েনকী েলখা হেব। েকননা এেকেষ আমল এবং িনয়যত উভয়ই 

িবদযমান রেয়েছ।  েসজনয ছহীহ হাদীেছ এেসেছ, আ�াহ বেলন, 

‘েস আমার জনয পাপ বজরন কেরেছ’। ি�তীয় েমরীর পাপ 

বজরনকারী ভুলবশতঃ এবং  নযমনম হেয় পাপ বজরন কের। আর 

এই েমরীর পাপ বজরনকারীর েনকী বা পাপ েকানিটই হেব না। 

েকননা েস কলযােররও িনয়যত কের িন, আবার ম� কাজও 

স�াদন কের িন। আেরক েমরীর পাপ বজরনকারী পাপ কােজর 

�েচিা করার পর  পারবতা এবং  লসতাবশতঃ তা তযাব কের। 

এই েমরীর পাপ বজরনকারী পাপ স�াদনকারীর মতই। রাসূল 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, “দু’জন মুসিলম তরবারী 

িনেয় লড়াইেয় িল� হেল হতযাকারী এবং িনহত উভয়ই জাহা�ােম 

যােব।” ছাহাবােয় েকরাম (রািদয়া�াহ ‘আনহম) িজেজস করেলন, 

েহ আ�াহ র রাসূল! হতযাকারীর িবিয়িটেতা  ি; িক� িনহত 

বযি্ েকন জাহা�ােম যােব? িতিন বলেলন, কারর িনহত বযি্ও 

হতযাকারীেক হতযার বযাপাের আ�হী িছল’ (বুখারী, হা/৩১; 
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মুসিলম, হা/৭২৫৩, আবূ বাকরা (রািদয়া�াহ ‘আনহ) েকেক 

বিররত)। 

হ� ও ওমরা পালন ওয়ািজব 

হ� ও ওমরা ফরয হওয়ার পর �ত স�াদন করা 

জীবেন একবার ওয়ািজব। একবােরর েবশী হেল তা নফল িহসােব 

বরয হেব। তেব হ� বা ওমরার মানত করেল তা স�াদন করা 

ওয়ািজব হেব।  নুরপভােব েকউ নফল হ� বা ওমরা পালন 

শু করেল তা পূরর করাও ওয়ািজব হেব। মহান আ�াহ এরশাদ 

কেরন, 

﴿  ْ تِّموا
َ
َّ  َوأ ِۚ  َو�ۡلُعۡمَرةَ  �ۡ�َ ّ  ]  ١٩٦: القم [ ﴾ِِ

‘আর েতামরা আ�াহ র উে�েশয হ� ও ওমরা পূরর কর’ 

(বা ারাহ ১৯৬)।  

হ� ওয়ািজব হওয়ার �মাের পিবষ কুরআন, ছহীহ 

সু�াহ এবং ইজমা রেয়েছ। মহান আ�াহ বেলন, 

﴿ ِ ّ ِِ َّ  �َّاِس  َ�َ  َو َ  فَِِنّ  َ�َفرَ  َوَمن َسبِيٗ�ۚ  إَِ�ۡهِ  �ۡسَتَطاعَ  َمنِ  �ۡ�َۡيِت  ِِ ِّ � 
ّ غَ   ]  ٩٧: عمما  ا [ ﴾ ٩ �ۡلَ�ٰلَِم�َ  َعنِ  ِِ

‘আর েয বযি্ সামকরয রােখ, তার উপর আ�াহ র স�িির 

জনয এ ঘেরর হ� করা ফরয। িক� েয বযি্ তা মােন না; 
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আ�াহ সম� সপিি জবচ েকেক �য়ংস�ূরর’ (আেল ইমরান ৯৭)। 

রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,  

ِِْسَالمن  ننِالَ « َ  ا َا  َْ  ْ  َاَنيَد ِ  َشْ
َ
َ   َ  أ

َ
  نِال

ا
ن  نِ  ّا  ا  ا

َ
ًدا َوأ َما ُن  �ن ِْدن ن  ََ

ن
وال  َورَسن

َال ِ  َوَََِيمِ  ْا َ  ِ  َوََِتَيءِ  ال َْ ّ  الةا َيِْت  َو
ْ
  »َرَمَضي َ  وََصْومِ  ال

‘ইসলাম পাঁচিট �েসর উপর �িতি�ত: ‘আ�াহ ছাড়া 

েকান হ  মা‘বূদ েনই ও মুহা�াদ আ�াহ র রাসূল-এককার সাকয 

েদওয়া, ছালাত  ােয়ম করা, যাকাত েদওয়া, হ� করা এবং 

রামাযান মােস িছয়াম পালন করা’ (বুখারী, হা/৮; মুসিলম, 

হা/১১৩, আ�ু�াহ ইবেন ওমর (রািদয়া�াহ ‘আনহমা) েকেক 

বিররত)।  

হাদীেছ িজবরীেল রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম 

এরশাদ কেরন, 

ِِْسَالمن «  ْ  ا
َ
 ْ  ََْشَندَ  أ

َ
َ   َ  أ

َ
  نِال

ا
ن  ِن  ّا  ا  ا

َ
ًدا َوأ َما و ن  �ن ِ  رَسن ّا َال َ  َورنِقيمَ  ا ْا  ال

َ  َ  َورنْاِزَ  ومَ  الةا ْن ن ا  َرَمَضي َ  َورَ
َ
َيَْت  َوج

ْ
ْعَت  نِ ِ  ال َِ ْهِ  اْستَ

َ
  »َسِبيالً  نِل

‘আ�াহ ছাড়া েকান হ  মা‘বূদ েনই ও মুহা�াদ আ�াহ র 

রাসূল-এককার সাকয েদওয়া, ছালাত  ােয়ম করা, যাকাত েদওয়া, 

রামাযান মােস িছয়াম পালন করা এবং সামকরয কাকেল কা‘বায় 
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হ� করাই হেি ইসলাম’ (মুসিলম, হা/৯৩, ওমর ইবনুল খা�াব 

(রািদয়া�াহ ‘আনহ) েকেক হাদীছিট বিররত)।  

আবূ হরায়রা (রািদয়া�াহ ‘আনহ) হেত বিররত, িতিন 

বেলন, রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম একদা আমােদর 

উে�েশয ব্বয িদেত িবেয় বেলন, ّ�َني«
َ
ّايسن  َ من  فنِمَض  ََدْ  ا َ ّ  َعغَيْ�ن

ْ
 ال

وا َّ »فَنن  ‘েহ মানবমেলী! েতামােদর উপর হ� ফরয করা হেয়েছ। 

 তএব, েতামরা হ� কর’। এক বযি্ িজেজস করেলন, েহ 

আ�াহ র রাসূল? �েতযক বছর হ� আদায় করা িক ফরয? রাসূল 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম চুপ কাকেলন। েলাকিট িতনবার 

একই ককা িজেজস করেলন;  তঃপর রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বলেলন, » ْتن  لَو
ْ
ْعتنمْ  َولََمي  لَوََجَِْت  َ�َعمْ  َنغ َِ »اْستَ  ‘আিম যিদ 

হযাঁ বলতাম, তাহেল �েতযক বছর তা ফরয হেয় েযত এবং 

েতামরা তা পালন করেত সকম হেত না’ (মুসিলম, হা/৩২৫৭)।  

তাছাড়া যার মেধয হ� ফরয হওয়ার শতরসমূহ িবদযমান 

কাকেব, তার উপর হ� ওয়ািজব হওয়ার বযাপাের সকল মুসিলম 

একমত েপাির কেরেছন। 

িনে�া্ হাদীছসমূহ ওমরা ওয়ািজব হওয়ার �মার বহন কেরঃ 

১. আেয়শা (রািদয়া�াহ ‘আনহা) বেলন, আিম রাসূল 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক িজেজস করলাম, েহ আ�াহ র 
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রাসূল! নারীেদর উপর িক িজহাদ আেছ? িতিন বলেলন, ‘হযাঁ 

তােদর উপর িজহাদ আেছ; তেব তােত লড়াই েনই। আর তা 

হেি, হ� এবং ওমরা’ (আহমাদ, হা/২৫৩২২; ইবেন মাজাহ, 

হা/২৯০১; ইবেন খুযায়মা, হা/৩০৭৪)। ইমাম আহমাদ এবং 

ইবেন মাজাহ র িনকেট হাদীছিট বুখারী ও মুসিলেমর শতর িবিশি, 

আর ইবেন খুযায়মা হাদীছিট বররনার পর বেলন, নারীেদর উপর 

লড়াইিবহীন িজহাদ আেছ’ বেল রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বলেত েচেয়েছন েয, হে�র মত ওমরাও ওয়ািজব। 

েকননা (عغينم) ‘তােদর উপর িজহাদ আেছ’ বাকযিট ওয়ািজব 

সাবয� কের। কারর নফল েকােনা িবিেয়র েকেষ এমন শ� 

বযবহার করা হয় না। 

২. ওমর (রািদয়া�াহ ‘আনহ) বিররত হাদীেছ িজবরীেল 

রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, 

ِِْسَالمن «  ْ  ا
َ
 ْ  ََْشَندَ  أ

َ
َ   َ  أ

َ
  نِال

ا
ن  نِ  ّا  ا  ا

َ
ًدا َوأ َما و ن  �ن  ْ  اهللاِ  رَسن

َ
َال َ  رنِقيمَ  َوأ ْا  ال

َ  َ  َورنْاِ�َ  ن ا  الةا
َ
َْْعتَِممَ  َوج َْْاتَِسَل  َو َغَينَةِ  ِممَ  َو

ْ
 ْ  ال

َ
وءَ  ما رنتِ  َوأ ونضن

ْ
ومَ  ال ْن  َورَ

  »َرَمَضي َ 

‘আ�াহ ছাড়া েকান হ  মা‘বূদ েনই ও মুহা�াদ আ�াহ র 

রাসূল-এককার সাকয েদওয়া, ছালাত  ােয়ম করা, যাকাত আদায় 

করা, হ� ও ওমরা করা, বীযরপাত  কবা সহবাস জিনত কারের 
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 পিবষ হেল েবাসল করা, পূরররেপ  যূ করা এবং রামাযান মােস 

িছয়াম পালন করা-ই হেি ইসলাম’ (ইবেন খুযায়মা, হা/৩০৬৫, 

সনদ ‘ছহীহ’, বররনাকারীবর িবে� (ثقيت); দারা ুতনী, ২/২৮২, 
িতিন এর সনদেক ‘ছহীহ’ বেলেছন)। 

৩. আবূ রাযীন উ ায়লী (রািদয়া�াহ ‘আনহ) রাসূল 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর িনকেট এেস বলেলন, 

ِب  نِ ا «
َ
ٌِِ ، َايْخٌ  أ   َك

َ
يعن    ِِ ، �َْستَ َ ا

ْ
  ال

َ
ْمَمَ ، َو  عن

ْ
  ال

َ
ْعَم، َو  َا مْ  ْن ا : ََيَ   ال ََ 

�ِيَك 
َ
تَِممْ  أ َْ   »َوا

‘েহ আ�াহ র রাসূল! আমার িপতা বপু মানুি। িতিন হ�, 

ওমরা বা সফর েকানিটই করেত সকম নন’। রাসূল সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন, ‘তুিম েতামার িপতার পক েকেক 

হ� এবং ওমরা আদায় কেরা’ (িতরিমযী, হা/৯৩০, িতিন বেলন, 

হাদীছিট ‘হাসান-ছহীহ’; হাদীছিট মুসিলেমর শতরিবিশি)। 

৪. ছুবাই ইবেন মা‘বাদ ওমর (রািদয়া�াহ ‘আনহ) েক 

বেলন, েহ আমীুল মুিমনীন! আিম েবদুঈন খপিান িছলাম; তেব 

আিম ইসলাম �হর কেরিছ। আিম িজহাদ করেত আ�হী, িক� 

আমার উপর হ� ও ওমরা ফরয। আমার স�দােয়র একজনেক 

এ িবিেয় িজেজস করেল িতিন বেলন, তুিম হ� ও ওমরা 

একসােক আদায় কের নাও এবং কুরবানী কর। ফেল আিম 
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একসােক হ� ও ওমরার ইহরাম েবঁেধিছ। তখন ওমর 

(রািদয়া�াহ ‘আনহ) আমােক বলেলন, ‘তুিম েতামার নবী 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর সু�াত েমাতােবক আমল 

কেরছ’ (আবূ দাঊদ, হা/১৭৯৯, বুখারী ও মুসিলেমর শতরানুযায়ী 

হাদীছিটর সনদ ‘ছহীহ’)। 

হ� ও ওমরা ওয়ািজব হওয়ার শতরাবলী 

�েতযকিট মুসিলম, েবাধশি্ স��, �া� বয়ন, �াধীন 

এবং সামকরযবান বযি্র উপর হ� ও ওমরা ফরয। মিহলােদর 

েকেষ ৬� শতর যু্ হেব; আর তা হেি, তােদর সােক মাহরাম 

পুুি কাকেত হেব।  

*  তএব, ইসলাম �হেরর পূেবর েকান কােফর হ� 

এবং ওমরার আেদেশ আিদি নয়; বরং কােফর  ব�ায় েকউ তা 

আদায় করেলও শু হেব না। েকননা কােফর সবর�কম 

শরী‘আেতর উছূল ( أصو) বা ঈমান আনয়েন আিদি। তেব উছূল 

বা েমদিলক িবিেয়র সােক শরী‘আেতর  নযানয ফুর বা শাখা-

�শাখায় তারা আিদি িকনা েস বযাপাের মতা্নকয কাকেলও 

সিঠক ককা হেি, তারা মূল উছূেলর  নুবামী হেয় শরী‘আেতর 

 নযানয ফুর বা শাখা-�শাখা �িতপালেনও আিদি। মহান আ�াহ 

বেলন, 
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ِينَ  ٦ ّلِۡلُمۡ�ِ�ِ�َ  َوَوۡ�لٞ ﴿ َّ َكٰوةَ  يُۡؤتُونَ  ََ  � َّ  َ�ٰفُِرونَ  ُهمۡ  بِٱ�ِخَرةِ  َوُهم �ل
 ]  ٧  ،٦: فْغت[ ﴾٧

‘আর মুশিরকেদর জনয রেয়েছ দুেভরাব, যারা যাকাত েদয় 

না এবং পরকালেক  �ীকার কের’ (ফুছিছলাত, ৬-৭)। 

 নুরপভােব জাহা�ােম কােফরেদর ব্বয তুেল ধের 

আ�াহ বেলন, 

﴿  ْ  َمعَ  َ�ُوُض  َوُ�ّنا ٤ �لِۡمۡسِك�َ  ُ�ۡطعِمُ  نَُك  َولَمۡ  ٤ �لُۡمَصّلِ�َ  ِمنَ  نَُك  لَمۡ  قَالُوا
ُب  َوُ�ّنا ٤ �ۡ�َآ�ِِض�َ  ٰ  ٤ �ّ�ِينِ  �َِيۡومِ  نَُ�ّذِ ّّ تَىَٰنا َِ

َ
: ثماسد[ ﴾ ٤ �ۡ�َقِ�ُ  �

٤٧  ،٤٣ [ 

‘তারা বলেব, আমরা ছালাত আদায় করতাম না, 

 ভাব��েক আহাযরয িদতাম না। আমরা সমােলাচকেদর সােক 

সমােলাচনা করতাম। আর আমরা মপতুযবিধ �িতফল িদবসেক 

 �ীকার করতাম’ (মু�াছিছর ৪৩-৪৭)।  নযষ মহান আ�াহ 

বেলন, 

َق  فََ�  ﴿ َّ ََ  ََ ٰ  َو َّ ٰ  َكّذَب  ِ�نَوَ�ٰ  ٣ ََ َّ   ]٣٢  ،٣١: القييمة[ ﴾ ٣ َوتََو

‘েস িবোস কেরিন এবং ছালাত আদায় কেরিন; পর� 

িমকযােরাপ কেরেছ ও পপ� �দশরন কেরেছ’ (ি য়ামাহ ৩১-৩২)।  

শরী‘আেতর ‘ফুর’ (فموع) বা শাখা-�শাখােত তােদরেক সে�াধন 
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করার  কর হল, উছূল এবং ফুর তযাব করার কারের তােদরেক 

 িতির্ শাি� েদওয়া হেব। আর এ কারেরই মুসিলমবর েযমন 

জা�ােত মযরাদার িদক িদেয় সমান হেব না, েতমিন কােফররাও 

জাহা�ােমর িন� �ের  ব�ােনর িদক িদেয় সমান হেব না। আর 

কুফরীর ধরন িবিভ� হওয়ার কারের জাহা�ােম তােদর  ব�ানও 

িবিভ� হেব। েযমনঃ একজন মুনািফ ,  ি�পূজক ও ইয়াহদী-

খপিােনর �াভািবক কুফর এবং তােদর  নয আেরক জন কতপ রক 

েকােনা মুসিলমেক আ�াহ র রা�া েকেক বাধা �দােনর মেধয 

পাকরকয রেয়েছ। আর েসজনযই মহান আ�াহ বেলন, 

ِينَ  ﴿ َّ �  ْ ْ  َ�َفُروا وا َّ ََ ِ  َسبِيلِ  َعن َو ِّ ْ  بَِما �ۡلَعَذابِ  فَۡوَق  َذاٗباعَ  زِۡدَ�ُٰهمۡ  �  َ�نُوا
ونَ  َُ  ]  ٨٨: اّنل[ ﴾ ٨ ُ�ۡفِس

‘যারা কােফর হেয়েছ এবং আ�াহ র পেক বাধা সপিি 

কেরেছ, আিম তােদরেক আযােবর পর আযাব বািড়েয় েদব। 

কারর, তারা  শাি� সপিি করত’ (নাহ ল ৮৮)। হােফয ইবেন 

কাছীর (রেহমাহ�াহ) বেলন, ‘ করাচ তােদর কুফরীর কারের শাি� 

েদওয়া হেব, আর েলাকেদরেক হে র পক েকেক বাধা দােনর 

কারের ি�গর শাি� েদওয়া হেব’। মহান আ�াহ বেলন, 

ِينَ  إِنّ  ﴿ َّ �  ْ ََ  َ�َفُروا ْ  ُُمّ  إِيَ�ٰنِِهمۡ  َ�ۡع ٰ�َِك  تَۡوَ�ُتُهمۡ  ُ�ۡقَبَل  ّلن ُ�ۡفٗر� �ۡزَداُدوا ََ ْو
ُ
 َوأ

 ]  ٩٠: عمما  ا [ ﴾ ٩ ونَ �لّضللّ  ُهمُ 
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‘যারা ঈমান আনার পর কুফরী কেরেছ এবং কুফরীেত 

বপিু ঘিটেয়েছ, কি�নকােলও তােদর তওবা  বুল করা হেব না। 

আর তারাই হেি পক�ি’ (আেল ইমরান ৯০)।  নয আয়ােত 

এেসেছ, 

ِينَ  إِنّ  ﴿ َّ �  ْ ْ  َ�َفُروا ُ  يَُ�نِ  لَمۡ  َوَظلَُموا ِّ ََ  لَُهمۡ  ِ�َۡغفِرَ  � َ�ُهمۡ  َو َِ  ١ َطرِ�ًقا ِ�َۡه
 َّ ٓ  َ�ِٰ�ِينَ  َجَهّنمَ  َطرِ�قَ  إِ �ۚ  �ِيَها َٗ بَ

َ
 ] ١٦٩  ،١٦٨: الِسيء[ ﴾�

‘যারা কুফরী কেরেছ এবং যুলম কেরেছ, আ�াহ কখনও 

তােদরেক কমা করেবন না এবং সরল পক েদখােবন না। তােদর 

জনয রেয়েছ জাহা�ােমর পক। েসখােন তারা বাস করেব 

 ন�কাল’ (িনসা ১৬৮-১৬৯)। 

*  নুরপভােব েকােনা পাবলও হ� ও ওমরার 

িনেদরেশর আওতাভু্ নয়। েসজনয েকােনা পাবল হ� ও ওমরা 

আদায় করেলও হতবুিু হওয়ার কারের তা তার পক েকেক শু 

হেব না। রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, 

فِعَ « َقغَمن  رن
ْ
مْ  ال ّايئِمِ  َعِم  َالثَةا ثَ  ََ تا  ا ّ  وََعِم  �َْستَيِْقَظ  َْ ِِ

ْا تا  ال  وََعِم  َ�ْتَِغمَ  َْ
غنو ِ  َْ َم

ْ
تا  ال   »َ�ْعِقَل  َْ

‘িতন েমরীর বযি্র উপর েকেক কলম উিঠেয় েনওয়া 

হেয়েছ: ঘুম� বযি্ ঘুম েকেক জা�ত না হওয়া পযর�,  �া� 
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বয়ন েছেল-েমেয় �া� বয়ন না হওয়া পযর� এবং পাবল িবেবক-

বুিু িফের না পাওয়া পযর�’ (আবূ দাঊদ, হা/৪৪০৩, হাদীছিট 

আলী (রািদয়া�াহ ‘আনহ) েকেক বুখারী ও মুসিলেমর শতরানুযায়ী 

ছহীহ সূেষ বিররত; আেয়শা (রািদয়া�াহ ‘আনহা) এবং ইবেন 

আ�াস (রািদয়া�াহ ‘আনহমা) েকেকও এ মেমর হাদীছ বিররত 

হেয়েছ)। 

 নুরপভােব  �া� বয়ন বালক-বািলকা এবং দােসর 

উপেরও হ�-ওমরা ওয়ািজব নয়। তেব তারা যিদ এতদুভয়িট 

আদায় কের, তাহেল তা তােদর পক েকেক শু হেব এবং যারা 

তােদরেক হ� ও ওমরা কিরেয়েছ, তারা সাওয়াব �া� হেব। 

ইবেন আ�াস (রািদয়া�াহ ‘আনহমা) বেলন, 

 ٌ  َرَ�َعِت «
َ
ِِّيي اْمَمأ وَ   ََي َ�َقيلَْت  لََني َص ِ  رَسن ّا لَِنَذا ا

َ
ْجمٌ  َولَِك  َ�َعمْ  ََيَ   َْ ّ  أ

َ
  »أ

‘এক মিহলা তার বা�ােক উঁচু কের ধের বলেলন, েহ 

আ�াহ র রাসূল! এর িক হ� হেব? িতিন বলেলন, হযা!ঁ আর তুিম 

েনকী পােব’ (মুসিলম, হা/৩২৫৪)। ইমাম বুখারী সােয়ব ইবেন 

ইয়াযীদ (রািদয়া�াহ আনহমা) েকেক বররনা কেরন, িতিন বেলন, 

و ِ  َمعَ  ِب  ْن ا « ِ  رَسن ّا نَي - وسغم عغيه اهللا صِ - ا
َ
   »ِسِِ�َ  َسِْعِ  اْ�من  َوأ
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‘সাত বছর বয়েস রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-

এর সােক আমােক িনেয় হ� করা হেয়িছল’ (হা/১৮৫৮)। তেব 

তােদর পক েকেক হ�-ওমরা শু হেলও �া� বয়ন হওয়ার 

পের এবং দাসমুি্র পের সামকরযবান হেল তােদরেক আবার তা 

আদায় করেত হেব। ইবেন আ�াস (রািদয়া�াহ ‘আনহমা) বেলন, 

وا« َن َن ْْ ّ�، ا نوا َو َ  ََ ول ، ا�ْمن  ََيَ  : َْقن ِايسا ّ�َمي ََ
َ
ِْدا  َ ، نِهِ   ا َْ  ََ غنهن َْ

َ
ْعتَِق  �نما  أ

ن
 أ

َّ ، َ�َعغَيْهِ 
ْ
ّ�َمي ال

َ
غنهن  نِهِ  َْ ا  َصِبّ  َوَ َْ

َ
ِِّيي، أ ْدرَكَ  �نما  َص

َ
ةن  َ�َعغَيْهِ  أ َا ِل  َْ    »الماجن

‘আমার পক েকেক েতামরা মুখ� কের নাও, তেব 

েতামরা বেলা না েয, ইবেন আ�াস বেলেছন, (তা হেি এই েয): 

েকােনা দাসেক তার পিরবার-পিরজন হ� করােল, দাসমুি্র 

পর তার উপর আবার তা ওয়ািজব হেব।  নুরপভােব েয েকােনা 

 �া� বয়ন েছেল-েমেয়েক তার পিরবার-পিরজন বালযাব�ায় 

হ� করাল, �া� বয়ন হওয়ার পর তার উপর তা আবার 

ওয়ািজব হেব’ (ইবনু আবী শায়বাহ, হা/১৪৮৭৫, সনদ ‘ছহীহ’, 

উে�খয েয, ইবনু আবী শায়বাহ ইমাম বুখারী ও মুসিলেমর উ�াদ 

এবং তাঁর সনদ তাঁেদর শেতরর  নুরপ; বায়হা ী মারফূ সূেষ 

হাদীছিট বররনা কেরন, ৪/৩২৫)। ইবেন আ�াস (রািদয়া�াহ 

‘আনহমা)-এর উি্ ‘আমার পক েকেক েতামরা মুখ� কের নাও, 

তেব েতামরা বেলা না েয, ইবেন আ�াস বেলেছন’ �মার কের 
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েয, হাদীছিট রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েকেক মারফূ 

সূেষ বিররত। 

হ� ও ওমরার েকেষ সামকরযবান বলেত ৈদিহক ও 

আিকরক উভয় সামকরযেক বুঝােনা হেয়েছ। মহান আ�াহ বেলন, 

﴿ ِ ّ ِِ َّ  �َّاِس  َ�َ  َو  ]٩٧: عمما  ا [ ﴾ َسبِيٗ�ۚ  إَِ�ۡهِ  �ۡسَتَطاعَ  َمنِ  �ۡ�َۡيِت  ِِ

‘আর েয বযি্ সামকরয রােখ, তার উপর আ�াহ র স�িির 

জনয এ ঘেরর হ� করা ফরয’ (আেল ইমরান ৯৭)।  তএব, 

বাধরকয জিনত কারের  কবা সু� হওয়ার আশা করা যায় না এমন 

 সু�তার কারের েকউ হ� ও ওমরা আদােয়  পারব হেল তা 

তার উপর ওয়ািজব নয়।  নুরপভােব শারীিরক সামকরয আেছ 

িক�  কর েনই এমন বযি্র উপেরও হ�-ওমরা ওয়ািজব নয়। 

তেব শারীিরকভােব  পারব বযি্র িনকেট  কর কাকেল তােক 

 বশযই কােরা মাধযেম বদলী হ� কিরেয় িনেত হেব। উে�খয েয, 

বদলী হ� বা ওমরা আদায়কারীেক আেব িনেজর পক েকেক তা 

আদায় করেত হেব। আবূ রাযীন উ ায়লী (রািদয়া�াহ ‘আনহ) 

রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর িনকেট এেস বলেলন, 

েহ আ�াহ র রাসূল! আমার িপতা বপু মানুি। িতিন হ�, ওমরা বা 

সফর েকানিটই করেত সকম নয়। রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বলেলন, ‘তুিম েতামার িপতার পক েকেক হ� এবং 
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ওমরা আদায় কের দাও’ (হাদীছিট ‘হ� ও ওমরা ওয়ািজব’ 

 নুেিেদ বত হেয় েবেছ)। ফাযল ইবেন আ�াস (রািযয়া�াহ 

আনহমা) বেলন, ‘িবদায় হে�র বছের খাছ‘আম েবােষর এক 

মিহলা এেস বলেলন, ‘েহ আ�াহ র রাসূল! আমার বপু িপতার 

উপর হ� ফরয হেয়েছ; িক� িতিন সফর করেত সকম নন। 

একের তাঁর পক েকেক আিম হ� আদায় কের িদেল িক তা তার 

পক েকেক আদায় হেয় যােব? িতিন বলেলন, হযা’ঁ (বুখারী, 

হা/১৮৫৪; মুসিলম, হা/৩২৫২)। হাদীছিট আেরা �মার কের েয, 

পুুেির পক েকেক মিহলাও বদলী হ� করেত পাের। 

কােরা আিকরক সামকরয কাকা  ব�ায় েস মারা েবেল তার 

েরেখ যাওয়া স�দ েকেক হে�র খরেচর সমপিরমার  কর িনেয় 

হ� কেরেছ এমন কাউেক িদেয় বদলী হ� কিরেয় িনেত হেব। 

বুরায়দাহ ইবনুল হাছীব (রািদয়া�াহ ‘আনহ)-এর হাদীেছ এেসেছ, 

এক মিহলার মা মারা েবেল িতিন রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�ামেক িজেজস কেরন, আমার মা কখনও হ� কেরন িন, 

আিম িক তার পক েকেক হ� আদায় করব? িতিন বলেলন, হযা,ঁ 

তার পক েকেক হ� কর’ (মুসিলম, হা/২৬৯৭)। 
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েকান মিহলার ৈদিহক ও আিকরক সামকরয কাকা সে�ও 

হে� তার সােক মাহরাম পুুি না কাকা পযর� তােক সামকরযবান 

বরয করা হেব না। রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, 

» 
َ
نَسيفِمِ     ن  َ

َ
َمْمأ
ْ
  ال

ا
  َ�َْمما  ِذي َمعَ  نِ 

َ
لن  َو  ٌل  َعغَيَْني ََْدخن   رَجن

ا
  »َ�َْممٌ  َوَمَعَني نِ 

‘মাহরাম পুুেির সােক ছাড়া েকান মিহলা সফর করেব 

না। েকান পুুি েকান মিহলার িনকেট তার মাহরােমর 

 নুপি�িতেত যােব না। এক বযি্ বলেলন, েহ আ�াহ র রাসূল! 

আিম  মুক ৈসনয দেলর সােক যুেু েযেত চাই, িক� আমার �ী 

চায় হে� েযেত? রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন, 

جْ « »َمَعَني اْخمن  তুিম েতামার �ীর সােক যাও’ (বুখারী, হা/১৮৬২; 

মুসিলম, হা/৩২৭২, ইবেন আ�াস (রািদয়া�াহ ‘আনহমা) েকেক 

বিররত)। উ্ হাদীেছ রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম 

�েকারীেক যুু েছেড় তার �ীর সােক হে�র সফের েযেত 

বলেলন। েকান মিহলা মাহরাম ছাড়া হ� স�াদন করেল তার 

হ� শু হেব। তেব মাহরাম ছাড়া সফর করার কারের েস 

েবানাহবার হেব। েকননা মাহরাম সে� কাকা হ� ওয়ািজব 

হওয়ার শতর, হ� শু হওয়ার শতর নয়।  বশয ম�াবাসী েকােনা 

মিহলা িনরাপদ ও িবে� েয েকান সফর স�ীর সােক হ� করেত 
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পাের। েকননা ম�া েকেক হ� করেল েকােনা সফেরর �েয়াজন 

পেড় না।  তএব, েসখােন মাহরােমরও েকােনা �ে আেস না।  

আর একজন মিহলার মাহরাম হেি, তার �ামী এবং 

বংশ ও  নয েয েকান ৈবধ সূেষ তার জনয �ায়ীভােব িববাহ 

ব ন হারাম এমন পুুি। বংশ সূেষ �ায়ী মাহরাম পুুেির 

উদাহরর হেি, মিহলার িপতা, েছেল, ভাই, চাচা, মামা।  নয দু’িট 

‘ৈবধ সূেষ’ েকউ �ায়ী মাহরাম হেত পােরঃ ১. দু�পান স�িকরত 

সূেষ, েযমন: মিহলার দুধপান স�করীয় িপতা, েছেল, ভাই, চাচা, 

মামা; ২. ৈববািহক সূেষ, েযমন: মিহলার েশর, তার �ামীর  নয 

�ীর েছেল, তার মােয়র  নয �ামী- যার সােক তার মােয়র িমলন 

ঘেটেছ, েমেয়র জামাই। 

‘ৈবধ সূষ’ �ারা িনজ �ীর িবুেু েযনার  িভেযাবকারী 

�ামীেক (যােত িল‘আন হেয় তােদর মেধয পপককীকরর হেয়েছ 

এমন েলাকেক) মাহরােমর তািলকা েকেক বাদ েদওয়া হেয়েছ। 

েকননা  িভযু্ �ী ঐ �ামীর জনয িচরিদেনর জনয হারাম হেব 

এবং েস তার মাহরাম হেত পারেব না। েযসব পুুি েকােনা 

মিহলার জনয  �ায়ীভােব হারাম, তারাও মাহরাম হেত পারেব না। 

েযমন: �ীর েবান, তার ফুফু, তার খালা, �ীর ভাই ও েবােনর 

েমেয়। েকননা েকােনা পুুি েকােনা মিহলার জনয মাহরাম হওয়ার 
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শতর হল, তােদর উভেয়র মেধয িচরিদেনর জনয ৈববািহক ব ন 

হারাম হেত হেব। 

হ� ও ওমরার ুকনসমূহ 

হ� ও ওমরার ুকন বলেত ঐসব আমল উে�শয, 

েযগিল হ� ও ওমরায়  বশযই স�াদন করেত হেব এবং  নয 

েকান আমল েযগিলর �লািভিি্ হেত পারেব না। 

ওমরার ুকন ৩িট। যকা: ইহরাম বাধঁা, রওয়াফ করা 

এবং সা‘ঈ করা। আর এই ুকনগিল হে�রও ুকন; তেব 

হে�র েকেষ ৪কর আেরকিট ুকন যু্ হেব, তা হেি, আরাফার 

ময়দােন  ব�ান করা। 

ইহরাম  কর, হ� শুর িনয়যত করা। মেন মেন িনয়যত 

না করেল ইহরাম স�� হেব না। রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলন, 

َمي ن  نِ�اَمي« َْ
َ ْ
ّ  يَوَِ�امَ  نِيّّيايِت  األ ُن   »نََوى َمي اْمِمئا  ِل

‘�েতযকিট কাজ িনয়যেতর উপর িনভররশীল। আর 

�েতযেকই তার িনয়যত  নুযায়ী �িতফল পােব’ (বুখারী, হা/১; 

মুসিলম, হা/৪৯২৭, ওমর ইবনুল খা�াব (রািদয়া�াহ ‘আনহ) 

েকেক বিররত)। ইবনুল মুনিযর (রেহমাহ�াহ) বেলন, ‘সবাই 
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একমত েপাির কেরেছন েয, েকউ হে�র তালিবয়া পড়ার ইিা 

েপাির কের ওমরার তালিবয়া পেড় েফলেল  কবা ওমরার 

তালিবয়া পড়ার ইিা কের হে�র তালিবয়া পেড় েফলেল তার 

 �েরর িনয়যতটাই ধতরবয হেব; েমদিখক উ�ারর নয়’ 

(ইজমা/৫৫)। 

এখােন রওয়াফ (যা ুকন িহেসেব বিররত হেলা তা) �ারা 

রওয়ােফ ইফাদা বা হে�র রওয়াফ উে�শয, যা আরাফা এবং 

মুযদািলফা েকেক িফের এেস করা হয়। মহান আ�াহ বেলন, 

﴿ ْ   ]  ٢٩: ال [ ﴾ ٢ �ۡلَعتِيقِ  بِٱۡ�َۡيِت  َوۡ�َّطّوفُوا

‘তারা েযন এই সুসংরিকত বপেহর তাওয়াফ কের’ (হ� 

২৯)। আেয়শা (রািদয়া�াহ ‘আনহা) বেলন, আমরা নবী সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর সােক হ� করলাম। মুযদািলফা েকেক 

িফের কুরবানীর িদন ছিফইয়া ঋতু�� হেয় েবেলন। একজন 

পুুি তার �ীর কাছ েকেক যা কামনা কের, রাসূল সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�ামও ছিফইয়ার কাছ েকেক তাই কামনা 

করেলন। আিম বললাম, েহ আ�াহ র রাসূল! উিনেতা ঋতু��। 

রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন »ي�َِستنغَي ؟ َْ َ�ِ«  ‘েস 

িক আমােদরেক আটিকেয় িদল?’ তাঁরা বলেলন, েহ আ�াহ র 

রাসূল! েস কুরবানীর িদেন ঋতুোব আসার আেবই রওয়ােফ 
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ইফা�া স�� কের েফেলেছ। তখন রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বলেলন, তাহেল েতামরা ম�া তযাব কর’ (বুখারী, 

হা/১৭৩৩; মুসিলম, হা/৩২২৩)। 

এখােন রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর উি্ 

‘েস িক আমােদরেক আটিকেয় িদল?’  কর হেি, েস পিবষ হেয় 

রওয়ােফ ইফা�া স�� করা পযর� িক আমােদরেক ম�ােত 

আটিকেয় িদল? ইবেন  ুদামা (রেহমাহ�াহ) বেলন, ‘রওয়ােফ 

ইফা�া হে�র একিট ুকন, এিট বযতীত হ� পূরর হেব না এবং 

এ িবিেয় েকান মতা্নকয আেছ বেল আমােদর জানা েনই। 

েকননা মহান আ�াহ বেলন, 

﴿ ْ   ]  ٢٩: ال [ ﴾ ٢ �ۡلَعتِيقِ  بِٱۡ�َۡيِت  َوۡ�َّطّوفُوا

 ‘তারা েযন এই সুসংরিকত বপেহর তাওয়াফ কের’ (হা� 

২৯)। ইবেন আ�ুল বারর (রেহমাহ�াহ) বেলন, এিট হে�র 

ফরযসমূেহর একিট, তােত ওলামােয় েকরােমর মেধয েকােনা 

মতা্নকয েনই’ (মুবনী, ৫/৩১১)। 

আর ওমরা পালনকারী ম�ায় বমন কের সবর �কম েয 

রওয়াফ কের, েসিটই হেি ওমরার েকেষ ুকন। িবদায়াতুল 

মুজতািহদ �েরতা বেলন, ‘সবাই এ িবিেয় একমত েয, রওয়ােফ 

 ুদূম  করাচ ওমরার রওয়াফ বযতীত  নয েকােনা রওয়াফ 
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ওমরাকারীর উপর  পিরহাযর নয়’ (১/৩৪৪)। ইবেন  ুদামা 

(রেহমাহ�াহ) রওয়ােফ ইফা�া হে�র ুকন এককা �মার 

করেত িবেয় বেলন, ‘আর হ� েযেহতু দুই ইবাদত (হ� ও 

ওমরা) এর মেধয একিট, েসেহতু ওমরার মত েসখােনও রওয়াফ 

একিট ুকন’ (আল-মুবনী, ৫/৩১২)। 

ওমরা ( العمم)-এর আিভধািনক  কর: সাকাচ, সফর, 

পিরদশরন ইতযািদ। পিরভািায়, কা‘বা ঘেরর রওয়াফ এবং ছাফা-

মারওয়ায় সা‘ঈ করার উে�েশয কা‘বা ঘেরর সাকাচেক ‘ওমরা’ 

বেল। রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম ওমরাতুল  াযা ও 

েজ‘রানাহ-এর ওমরােত কা‘বা ঘর রওয়াফ কেরন এবং ছাফা-

মারওয়ায় সা‘ঈ কেরন। আমর ইবেন দীনার বেলন, ‘আমরা ইবেন 

ওমর (রািদয়া�াহ ‘আনহমা) েক িজেজস করলাম, েয বযি্ 

ওমরােত কা‘বা ঘেরর রওয়াফ কেরেছ, িক� ছাফা-মারওয়ায় 

সা‘ঈ কের িন; েস িক �ী সহবাস করেত পাের?’ জবােব িতিন 

বলেলন, ‘রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম ম�ায় আবমন 

কের কা‘বা ঘর রওয়াফ কেরেছন, মা ােম ইবরাহীেমর েপছেন 

দু’রাক‘আত ছালাত আদায় কেরেছন এবং ছাফা-মারওয়ায় সা‘ঈ 

কেরেছন। আর রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর 

মেধযই েতামােদর জনয উ্ম নমুনা রেয়েছ’ (বুখারী, হা/১৭৯৩; 

মুসিলম, হা/২৯৯৯)। 
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ওমরার েকেষ সা‘ঈ করেত হেব রওয়ােফর পের; 

েযমনিট রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর ওমরাতুল 

 াযা ও েজ‘রানাহ-এর ওমরােত এবং ইবেন ওমর (রািদয়া�াহ 

‘আনহমা)-এর হাদীেছ বত হেয় েবেছ। আর তামা্ু হ� 

পালনকারীেক রওয়ােফ ইফা�ার পের সা‘ঈ করেত হেব। 

পকা�ের ি রান ও ইফরাদ হ� আদায়কারী রওয়ােফ  ুদূম 

 কবা রওয়ােফ ইফা�ার পের সা‘ঈ করেব। যিদ িতিন রওয়ােফ 

 ুদূেমর পের সা‘ঈ না কের কােকন, তেব  বশযই তােক 

রওয়ােফ ইফা�ার পের সা‘ঈ করেত হেব। মহান আ�াহ বেলন, 

ِۖ  َشَعآ�ِرِ  ِمن َو�لَۡمۡرَوةَ  �لّصَفا إإِنّ  ﴿ ِّ َّ  َ�َمنۡ  � وِ  �ۡ�َۡيَت  َِ
َ
 ُجَناحَ  فََ�  �ۡ�َتَمرَ  أ

ن َعلَۡيهِ 
َ
ۚ  َ�ّطّوَف  أ   ]١٥٨: القم [ ﴾ بِِهَما

‘িনঃসে�েহ ছাফা ও মারওয়া আ�াহ তা‘আলার 

িনদশরনসমূেহর  নযতম। সুতরাং যারা কা‘বা ঘের হ� বা ওমরা 

পালন কের, তােদর পেক এ দু’িট �দিকর করােত েকােনা েদাি 

েনই’ (বা ারাহ ১৫৮)। রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম 

বেলন, 

ّ�َني ََي«
َ
ّايسن  َ ْعَ  فَِِ ا  اْسَعْوا ا ََ  ََدْ  السا ِت مْ عَ  كن   »غَيْ�ن

 ‘েহ মানবমেলী! েতামরা সা‘ঈ কর। েকননা সা‘ঈ 

েতামােদর উপর ফরয করা হেয়েছ’ (দারা ুতনী, ২/২৫৫; 
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দারা ুতনীর সূেষ বায়হা ীও হাদীছিট বররনা কেরন, ৫/৯৭, 

মা‘রফ ইবেন মুশকান বযতীত দারা ুতনীর বররনাকারীবর সবাই 

িনভররেযাবয (ثقيت), মারফ স�েকর ইবেন হাজার (রেহমাহ�াহ) 

তাঁর �িসু ‘তা রীবুত তাহযীব’-এ বেলন, িতিন ‘ছদূ ’ (صدوق) 

বা িবে�।  তএব, হাদীছিটর সনদ ‘হাসান’। ইমাম নববী 

(রেহমাহ�াহ) এিটেক ‘হাসান’ বেলেছন (মাজমূ, ৮/৮২) এবং 

িময যী ও ইবনু আি�ল হাদী ‘ছহীহ’ বেলেছন। শায়খ আলবানী 

(রেহমাহ�াহ) �রীত ‘ইরওয়াউল বালীল’-এর ১০৭২ নং হাদীছ 

�:, এখােন হাদীছিটর আেরা কেয়কিট সনদ উে�িখত হেয়েছ)। 

আেয়শা (রািদয়া�াহ ‘আনহা) বেলন, 

َْما  َمي«
َ
ن  أ ّا   اْمِمئا  َْ ا  ا

َ
ْمَمرَهن  َو  ْف  لَمْ  َن ِن َني َ�ْ�َ  َ� ْا َمْمَو ِ  ال

ْ
  »َوال

‘ছাফা-মারওয়ায় সা‘ঈ না করা পযর� আ�াহ কােরা হ� 

বা ওমরা েকানটাই পূরর করেবন না’ (বুখারী, হা/১৭৯০; মুসিলম, 

হা/৩০৮০)। এই আছারিটর শ�গিল ইবেন জারীর (রেহমাহ�াহ) 

সূরা বা ারাহ র  ১৫৮ নং আয়ােতর বযাখযা করেত িবেয় এভােব 

উে�খ কেরন, আেয়শা (রািদয়া�াহ ‘আনহা) বেলন, ‘েয বযি্ 

ছাফা-মারওয়ায় সা‘ঈ করল না, েস মূলতঃ হ�ই করল না। 

েকননা মহান আ�াহ বেলন, 

ِۖ  َشَعآ�ِرِ  ِمن َو�لَۡمۡرَوةَ  �لّصَفا إإِنّ  ﴿ ِّ   ]١٥٨: القم [ ﴾�
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 ‘িনঃসে�েহ ছাফা ও মারওয়া আ�াহ তা‘আলার 

িনদশরনসমূেহর  নযতম’ (বা ারাহ ১৫৮)। ইবেন জারীর 

(রেহমাহ�াহ)-এর উ্ বররনার সূষ বুখারী ও মুসিলেমর শতর 

সােপক। 

 সকেলর ঐকমেতযর িভি্েত এ িতনিট  করাচ ইহরাম 

বাঁধা, রওয়াফ করা এবং সা‘ঈ করা হ� ও ওমরার ুকন। 

সা‘ঈর েকেষ মতা্নকয কাকেলও  িধকাংশ িব�ানবেরর িনকেট 

এিটও ুকন। 

হে�র চতুকর ুকন হেি আরাফায়  ব�ান করা। মহান 

আ�াহ বেলন, 

﴿ ٓ فَۡضُتم فََِِذا
َ
 ]  ١٩٨: القم [ ﴾ َعَرَ�ٰٖت  ّمِنۡ  أ

‘ তঃপর যখন েতামরা আরাফা েকেক িফের আসেব’ 

(বা ারাহ ১৯৮)। আর আরাফায়  ব�ােনর পেরই েতা েসখান 

েকেক িফের আসা হয়। আরাফায়  ব�ান এমন একিট ুকন, যা 

ছুেট েবেল হ�ই হেব না। আ�ুর রহমান ইবেন ইয়া‘মুর 

(রািদয়া�াহ ‘আনহ) বেলন, ‘আিম রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�ামেক আরাফায়  ব�ান করেত েদেখিছ। এমতাব�ায় 

তাঁর িনকেট নাজ েদর কিতপয় েলাক এেস বলেলন, েহ আ�াহ র 

রাসূল! হ� েকমন কের (আদায় করব)? িতিন বলেলন, 
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» ّ َ
ْ
، ال مِ  َال ِ َص  َ�َِْل  َجيءَ  َ�َممْ  َعَمفَةن َْ َن

ْ
ْغَةَ  ال

َ
، ل هن  َْما  َ�َقدْ  َجْعا َّ َْ«  

‘আরাফায়  ব�ানই হেি হ�।  তএব, েয বযি্ 

মুযদািলফার রােত ফজেরর পূেবর এখােন আসল, তার হ� পূরর 

হল’ (সুনােন আরবা‘আহ, হাদীেছর শ�গিল ইবেন মাজাহ র, 

হা/৩০১৫; বুকাইর ইবেন আরা নামক বররনাকারী বযতীত 

হাদীছিটর সনদ বুখারী ও মুসিলেমর শতর সােপক, বুকাইর হেিন 

িনভররেযাবয (ثقة)। ইবনুল মুনিযর (রেহমাহ�াহ) বেলন, ‘সবাই 

একমত েপাির কেরেছন েয, আরাফায়  ব�ান করা ফরয। যার 

এখানকার  ব�ান ছুেট যােব, তার হ� েনই’ (আল-ইজমা/৬৪)। 

হ� ও ওমরার ওয়ািজবসমূহ 

হ� ও ওমরার ঐসব আমলেক ওয়ািজব বলা হয়, 

েযগিল  বশযই পালনীয়; তেব েসগিল পালন না করা হেল ‘দম’ 

 িদেয় তার কিত পূরর িদেত হেব। যার উপর দম ওয়ািজব (دم)

হেব, েস তা েকেক েখেত পারেব না; বরং তা পুেরাটাই হারােমর 

দির�েদরেক খাওয়ােত হেব। ইবেন আ�াস (রািদয়া�াহ 

‘আনহমা) বেলন, ‘েয বযি্ হ�-ওমরার েকােনা আমল েছেড় 

িদেব, েস দম িদেব’ (মােলক, মুওয়া�া, ১/৪১৯, সনদ ‘ছহীহ’)। 

ওমরার ওয়ািজব ২িট এবং হে�র ওয়ািজব ৭িটঃ 
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১. মী াত েকেক ইহরাম বাধঁা। রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম মী াতসমূেহর বররনা েদওয়ার পর বেলন, 

ما « ما  َن ّ  لَنن ُن َت  آتا  َوِل
َ
مْ  ِممْ  َعغَيِْنما  أ َِ مْ  َ�ْ ِ َرادَ  ِمما

َ
َ ا  أ

ْ
ْمَم َ  ال عن

ْ
 َ  َ  َ�َممْ  َوال

يْثن  فَِممْ  َذلَِك  دنو َ  َْ  
َ
�َْشأ
َ
تا  أ لن  َْ َْ

َ
ةَ  أ ةَ  ِممْ  َمكا   »َمكا

‘এসব এলাকার  িধবাসীেদর মেধয যারা হ� ও ওমরা 

করেত চায় এবং তারা বযতীত যারাই এসব এলাকা িদেয় হ� ও 

ওমরা করেত আসেব, এগিল তােদর সকেলর মী াত। যারা এসব 

এলাকার েভতের বসবাস কের, তারা তােদর  ব�ান েকেকই 

ইহরাম বাঁধেব; এমনিক ম�াবাসী ম�া েকেক’ (বুখারী, হা/১৮৪৫; 

মুসিলম, হা/২৮০৪, ইবেন আ�াস (রািদয়া�াহ ‘আনহমা) েকেক 

বিররত)।  তএব, হ� ও ওমরা পালেনিু েয-ই এই মী াতগিলর 

েকােনা একিট  িত�ম করেব, তােকই েসই মী াত েকেক 

 বশযই ইহরাম বাঁধেত হেব। 

২. হ� ও ওমরা েকেক হালাল হওয়ার সময় মাকা মুেন 

করা  কবা চুল েছেট েফলা। মহান আ�াহ বেলন, 

﴿  َۡ َق  ّلَق ََ ََ  ُ ِّ �  �لّرۡءيَا رَُسوَ�ُ  � ُخلُنّ  بِٱۡ�َّقِ َۡ َ ََ  ََ ُ  َشآءَ  إِن �ۡ�ََرامَ  �لَۡمۡسِج ِّ � 
ِ�نَ  رُُءوَسُ�مۡ  ُ�َّلِقِ�َ  َءاِمنِ�َ   ] ٢٧: النتح[ ﴾َ�َافُوَنۖ  ََ  َوُمَقّ�ِ
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‘আ�াহ তাঁর রাসূলেক সতয �� েদিখেয়েছন। 

ইনশাআ�াহ েতামরা  বশযই িনরাপেদ ম�কমুিেত  ব�ায় এবং 

েকশ কিতরত  ব�ায় মসিজেদ হারােম �েবশ করেব, েতামরা 

কাউেক ভয় করেব না’ (ফাত হ ২৭)।  নযষ আ�াহ বেলন, 

﴿ ََ ْ  َو ٰ  رُُءوَسُ�مۡ  َ�ۡلُِقوا ّّ يُ  َ�ۡبلُغَ  َِ َۡ  ] ١٩٦: القم [ ﴾َ�ِّلُهۥۚ  �لَۡه

‘আর েতামরা ততকর পযর� মাকা মুেন করেব না, 

যতকর না কুরবানী যকা�ােন েপৗেছ যায়’ (বা ারাহ ১৯৬)। রাসূল 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, 

ما «  ِنمْ  الغانن ْْ َنغِّق�َ  ا من
ْ
نوا. لِغ وَ   ََي ََيل ِ  رَسن ّا �مَ  ا ِ

ِّ َق من
ْ
ما  ََيَ   َولِغ ِنمْ  الغانن ْْ  ا

َنغِّق�َ  من
ْ
نوا. لِغ وَ   ََي ََيل ِ  رَسن ّا �مَ  ا ِ

ِّ َق من
ْ
ِنمْ  ما الغانن  ََيَ   َولِغ ْْ َنغِّق�َ  ا من

ْ
نوا. لِغ  ََي ََيل

وَ   ِ  رَسن ّا �مَ  ا ِ
ِّ َق من

ْ
�مَ  ََيَ   َولِغ ِ

ِّ َق من
ْ
  »َولِغ

‘েহ আ�াহ! আপিন মাকা মুেনকারীেদরেক কমা কুন’। 

ছাহাবােয় েকরাম (রািদয়া�াহ ‘আনহম) বলেলন, েহ আ�াহ র 

রাসূল! চুল কতরনকারীেদর িক হেব? িতিন বলেলন, ‘েহ আ�াহ! 

আপিন মাকা মুেনকারীেদরেক কমা কুন’। তাঁরা বলেলন, েহ 

আ�াহ র রাসূল! চুল কতরনকারীেদর িক হেব? িতিন বলেলন, ‘েহ 

আ�াহ! আপিন মাকা মুেনকারীেদরেক কমা কুন’। তাঁরা 

বলেলন, েহ আ�াহ র রাসূল! চুল কতরনকারীেদর িক হেব? িতিন 

বলেলন, ‘েহ আ�াহ! আপিন চুল কতরনকারীেদরেক কমা কুন’ 
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(বুখারী, হা/১৭২৮; মুসিলম, হা/৩১৪৮, আবূ হরায়রা (রািদয়া�াহ 

‘আনহ) েকেক বিররত)। 

মী াত েকেক ইহরাম বাধঁা এবং মাকা মুেন করা বা 

সম� মাকার চুল েছেট েফলা হ� ও ওমরা উভয় েকেষই 

ওয়ািজব। 

৩. েয বযি্ িদেনর েবলায় আরাফায়  ব�ান করেব, 

তার জনয সূযরা� পযর� েসখােন  ব�ান করা। রাসূল সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর হে�র িববরর স�িলত জােবর 

(রািদয়া�াহ ‘আনহ) বিররত দীঘর হাদীেছ এেসেছ, 

  فَغَمْ «
ْ
تا  َواًَِني َََة  ََِت  َْ َم َن  َْ ْم َِِت  الشا ََ ْنَم ن  وََذ ّْ تا  يالً ََغِ  ال  َغَب  َْ
ْمصن  قن

ْ
  »ال

‘রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম সূযর স�ূরররেপ 

 �িমত হওয়া পযর� (আরাফায়)  ব�ান করেলন’ (মুসিলম, 

হা/২৯৫০)। আর �য়ং রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম 

বলেছন, ‘েতামরা (আমার কাছ েকেক) হে�র িনয়ম-কানূন িশখ। 

আিম জািন না, সসবতঃ আমার এই হে�র পের আিম আর হ� 

করব না’ (মুসিলম, হা/৩১৩৭, জােবর (রািদয়া�াহ ‘আনহ) হেত 

বিররত)।  
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৪. মুযদািলফায় রািষ যাপন করা। মহান আ�াহ বেলন, 

﴿ ٓ فَۡضُتم فََِِذا
َ
ْ  َعَرَ�ٰٖت  ّمِنۡ  أ َ  فَٱۡذُكُروا ِّ �  ََ  ] ١٩٨: قم ال[ ﴾ �ۡ�ََراِم�  �لَۡمۡشَعرِ  ِعن

‘ তঃপর যখন আরাফা েকেক িফের আসেব, তখন 

মাশ‘আের হারােমর িনকেট আ�াহ র িযক র কর’ (বা ারাহ ১৯৮)। 

এখােন মাশ‘আের হারাম  কর মুযদািলফা। তাছাড়া রাসূল সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম িনেজ সকাল পযর� মুযদািলফায়  ব�ান 

কেরেছন। তেব িতিন দুবরল নারী এবং বা�ােদরেক েশি রােত 

িমনায় যাওয়ার  নুমিত িদেয়েছন (বুখারী, হা/১৬৭৬; মুসিলম, 

হা/৩১৩০, ইবেন ওমর (রািদয়া�াহ ‘আনহমা) েকেক)। বুখারী ও 

মুসিলম ইবেন আ�াস (রািদয়া�াহ ‘আনহমা) েকেকও হাদীছিট 

বররনা কেরন (বুখারী, হা/১৬৭৭; মুসিলম, হা/৩১২৬)। রাসূল 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম কতপ রক কিতপয় ওযর�� মানুিেক 

 নুমিত েদওয়ার  করই হেি, এখােন রািষ যাপন করা ওয়ািজব। 

েকননা মুযদািলফায় রািষ যাপন ওয়ািজব না হেল  নুমিত েদওয়া 

বা না েদওয়ার েকােনা �েই আসত না। 

৫. কুরবানীর িদন সূযর  েল যাওয়ার আেব বা পের 

জামরাতুল আ াবায় এবং তাশরীে র িদনগিলেত  করাচ ১১, ১২ 

ও ১৩ তািরেখ সূযর  েল যাওয়ার পের িতন জামরায় কংকর 

িনেকপ করা। জােবর (রািদয়া�াহ ‘আনহ) বিররত হাদীেছ এেসেছ, 
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و ن  َرَ� « ِ  رَسن ّا َْمَم َ  -وسغم عغيه اهللا صِ- ا
ْ
ّاْنمِ   ََْومَ  ال ًح  ا ي ضن ما

َ
 َ�ْعدن  َوأ

َن  َزالَِت  افَِِذَ  ْم    »الشا

‘রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম কুরবানীর িদন 

সকােল জামরােত কংকর িনেকপ কেরন। তেব এরপেরর 

িদনগিলেত সূযর  েল যাওয়ার পের িনেকপ কেরন’ (মুসিলম, 

হা/৩১৪১)। ইবেন আ�াস (রািদয়া�াহ ‘আনহমা) বেলন, 

‘কুরবানীর িদন িমনােত নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক 

�ে করা হিিল এবং িতিন বলিছেলন, েকােনা  সুিবধা েনই। 

এক বযি্ তােক বলেলন, আিম কুরবানীর পশ যেবহ করার 

আেবই মাকা মুেন কের েফেলিছ। িতিন বলেলন, এখন যেবহ 

কর, সমসযা েনই। েলাকিট বলেলন, স যার পের কংকর িনেকপ 

কেরিছ। িতিন বলেলন, সমসযা েনই’ (বুখারী, হা/১৭৩৫)।  

ইবেন ওমর (রািদয়া�াহ ‘আনহমা) বেলন, আমরা 

সমেয়র  েপকা করতাম, সূযর  েল েবেলই কংকর িনেকপ 

করতাম’ (বুখারী, হা/১৭৪৬) P0F

1
P।  

আেছম ইবেন আিদ (রািদয়া�াহ ‘আনহ) বেলন, 

                                                           
1 এর �ারা িজলহেজর ১১, ১২ ও ১৩ তািরেখর পাকর িনেকেপর সময় বররনা 

উে�শয্ [স�াদক] 
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 ا «
َ
وَ   أ ِ  رَسن ّا ِا  ا ن  َص ّا َيْتنورَةِ  ِف  لِغّمَع ِ  َص رَخا  وََسغامَ  َعغَيْهِ  ا

ْ
و َ  ال  ََْومَ  ََْممن

ّاْنمِ  َْوَمْ�ِ  ا
ْ
َِْم  َوال َ

ا
ُن  الي َمي َ�ْعَد َمي ِف  َ�َْمعنوَ�نن َِ ِد َْ

َ
  »أ

‘রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম কুরবানীর পশর 

দািয়ের িনেয়ািজত েলাকেদরেক িমনায় রািষ যাপেনর েকেষ ছাড় 

িদেতন। ফেল তাঁরা কুরবানীর িদন কংকর মারেতন এবং 

তচপরবতরী দুই িদেনর কংকর একিদেন একসে� েমের িদেতন’ 

(নাসা‘ঈ, হা/৩০৬৯, সনদ ছহীহ)। উ্ হাদীেছ রাসূল সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম কতপ রক পশ েদখাশনার দািয়ের িনেয়ািজত 

েলাকেদরেক দুই িদেনর কংকর একিদেন একসে� মারার 

 নুমিত েদওয়া এবং তাঁেদর উপর েকেক কংকর িনেকেপর 

দািয়র রিহত না হওয়াই �মার কের েয, কংকর মারা ওয়ািজব। 

৬. িবল�কারীেদর জনয তাশরীে র িতন রাত এবং 

তাড়াহড়া কের ��ানকারীেদর জনয �কম দুই রাত িমনায় যাপন 

করা। মহান আ�াহ বেলন, 

﴿  ْ َ  إَو�ۡذُكُروا ِّ يّ  ِ�ٓ  �
َ
وَ�ٰٖت�  ا�ٖ � َُ ُۡمَ  فََ�ٓ  يَۡوَمۡ�ِ  ِ�  َ�َعّجَل  َ�َمن ّمۡع  َوَمن َعلَۡيهِ  إِ

ّخرَ 
َ
ُۡمَ  فََ�ٓ  تََ �  لَِمنِ  َعلَۡيهِ�  إِ  ]  ٢٠٣: القم [ ﴾�ّ�َ�ٰ

‘আর েতামরা িনিদরি কেয়কিট িদেন আ�াহ র িযক র কর। 

 তঃপর েয বযি্ �কম দুই িদেন তাড়াহড়া কের চেল যােব, 

তার জনয েকান পাপ েনই। পকা�ের েয বযি্ তাড়াহড়া না কের 
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েকেক যােব, তাঁর উপর েকান পাপ েনই।  বশয যারা ভয় কের’ 

(বা ারাহ ২০৩)। তাছাড়া রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম 

িনেজ আইয়ােম তাশরীে র িতন রাতই িমনায় যাপন কেরন এবং 

১৩ তািরেখ সূযর  েল যাওয়ার পর িতন জামরায় কংকর 

িনেকেপর পর িমনা তযাব কেরন।  নুরপভােব রাসূল সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম কতপ রক পািন পিরেবশনকারী এবং পশ 

েদখাশনায় িনেয়ািজত বযি্েদরেক তাশরীে র রািষগিল িমনায় না 

কাটােনার  নুমিত �দানই �মার কের েয, িমনায় রািষ যাপন 

ওয়ািজব। ইবেন ওমর (রািদয়া�াহ ‘আনহমা) বেলন, ‘আ�াস 

ইবেন আ�ুল মু�ািলব হাজীেদরেক পািন পিরেবশেনর কােজ বয� 

কাকায় তাশরীে র রািষগিল ম�ায় কাটােনার  নুমিত চাইেল 

রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম তাঁেক  নুমিত েদন’ 

(বুখারী, হা/১৬৩৪; মুসিলম, হা/৩১৭৭)। পূেবর উে�িখত আেছম 

ইবেন আিদ (রািদয়া�াহ ‘আনহ)-এর হাদীছও িমনায় রািষ যাপন 

ওয়ািজব সাবয� কের।  তএব, পািন পিরেবশনকারী এবং পশ 

েদখাশনায় িনেয়ািজত বযি্েদর মত যােদর িমনার বাইের রািষ 

যাপেনর  বশয �েয়াজন েদখা িদেব, তারা রাসূল সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর  নুমিতর আওতায় পড়েব। েযমন: 

িনরাপ্ায় িনেয়ািজত পুিলশ, েসনাবািহনী, ডা্ার �মুখ। 
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৭. িবদায়ী রওয়াফ করা। রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম ম�া তযােবর সময় িবদায়ী রওয়াফ কেরেছন। ইবেন 

আ�াস (রািদয়া�াহ ‘আনহমা) বেলন, ‘(ম�ায়) েলাকেদরেক 

সবরেশি েয কাজিটর আেদশ করা হেয়েছ, তা হেি বায়তু�াহ র 

রওয়াফ। তেব ঋতুবতীেদর েকেষ িবধান িশিকল করা হেয়েছ’ 

(বুখারী, হা/১৭৫৫; মুসিলম, হা/৩২২০)। হাদীছিটেত ঋতুবতী 

মিহলােদরেক িবদায়ী রওয়ােফর েকেষ ছাড় েদওয়ার  করই হেি 

এিট ওয়ািজব। �সূিত  ব�ায় পিতত মিহলারাও এই ছােড়র 

 �ভুর্। ইবেন আ�াস (রািদয়া�াহ ‘আনহমা) বেলন, ‘েলােকরা 

িনজ িনজ এলাকায় িফের যািিল;  তঃপর রাসূল সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন, িবদায়ী রওয়াফ না করা পযর� 

েকউ েযন ম�া তযাব না কের’ (মুসিলম, হা/৩২১৯)। আেয়শা 

(রািদয়া�াহ ‘আনহা) বিররত হাদীেছ ছিফইয়া (রািদয়া�াহ ‘আনহা) 

ঋতু�� হেল রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, ‘েস 

িক আমােদরেক ম�ায় আটিকেয় িদল?’  তঃপর রাসূল সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম যখন জানেলন েয, েস কুরবানীর িদেন 

রওয়ােফ ইফা�া স�� কেরেছ, তখন বলেলন, ‘তাহেল এখন 

েতামরা ম�া ছাড়েত পার’ (বুখারী, হা/১৭৩৩; মুসিলম, 

হা/৩২২৩)। হাদীছিট হ� ও ওমরার ুকন উে�খ করার সময় 

বত হেয় েবেছ। 
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হ� ও ওমরার মু�াহাবসমূহ 

হে�র ঐসব কমরেক মু�াহাব বেল, েযগিল েনকী �াি�র 

আশায় হাজীেদর বা�বায়ন করা উিচচ; তেব তা  পিরহাযর নয়। 

েকান হাজী এগিল েছেড় িদেল েযমিনভােব তার উপর দম 

ওয়ািজব হেব না, েতমিন েস পাপীও হেব না। তেব  পছ� এবং 

 বজাবশতঃ েছেড় িদেল েবানাহবার হেব। রাসূল সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, 

ََ  َ�َممْ « ِْ مْ  َر ِاِت  ََ ََ  سن   »ِمّال  فَغَيْ

‘সুতরাং েয বযি্ আমার সু�াত েকেক মুখ িফিরেয় িনল, 

েস আমার দলভু্ নয়’ (বুখারী, হা/৫০৬৩; মুসিলম, হা/১৪০১)। 

হাদীছিটেত সু�াত বলেত পিবষ কুরআন ও হাদীেছ উে�িখত 

ফরয, ওয়ািজব এবং মু�াহাবসমূহ উে�শয। হে�র  েনকগিল 

মু�াহাব রেয়েছ; ত�েধয উে�খেযাবয হেি: হ� ও ওমরার 

উে�েশয ম�ায় আবমনকারী কতপ রক �কম রওয়ােফ ‘রমল’ এবং 

‘ইযিরবা’ করা। রওয়ােফর সময় হাজাের আসওয়াদ চু�ন করা বা 

 শর করা  কবা ইহার িদেক ইশারা করা এবং আ�াহ আকবার 
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বলা। ুকেন ইয়ামানী  শর করা। ফরয, ওয়ািজব বা নফল েয 

েকান রওয়ােফর পের দুই রাক‘আত ছালাত আদায় করা এবং 

যমযম পািন পান করা। ছাফা-মারওয়া পাহাড়�েয় আেরাহর কের 

ি বলামুখী হেয় েদা‘আ করা। সা‘ঈর সময় দুই সবুজ বািতর 

মাঝখােন েজাের চলা। তারিবয়ার িদেন  করাচ ৮ তািরেখ িমনায় 

 ব�ান করা। �কম এবং ি�তীয় জামরায় কংকর িনেকেপর পর 

হাত তুেল  েদা‘আ করা। কংকর িনেকেপর সময় তাকবীর েদওয়া 

ইতযািদ। 
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হ� ও ওমরার ইহরাম বাধঁার সময়-কাল এবং মী াতসমূহ 

হ� ও ওমরার মী াতসমূহ বলেত ঐসব �ানেক বুঝায়, 

েযসব �ান িদেয় হ� ও ওমরা পালনকারী  িত�ম করেল তার 

জনয েসখান েকেক ইহরাম বাঁধা  পিরহাযর হেয় যায়। রাসূল 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েকেক এই মী াতসমূেহর িবশদ 

বররনা এেসেছ। ইবেন আ�াস (রািদয়া�াহ ‘আনহমা) বেলন, 

ّاِبا  نِ ا « ِا  ا ن  َص ّا ِل  َوَاَت  وََسغامَ  َعغَيْهِ  ا َْ
َ
َمِدَغَةِ  ِأل

ْ
نغَيَْنةِ  َذا ال

ْ
ِل  ال َْ

َ
مِ  َوِأل

ْ
أ  الشا

نْنَنةَ 
ْ
ِل  ال َْ

َ
ْدا  َوِأل

َ
َمغَيِز ِ  ََْم َ  �

ْ
ِل  ال َْ

َ
ََمِم  َوِأل

ْ
ما  ََغَْمغَمَ  ال ما  َن َت  َولَِممْ  لَنن

َ
 أ

َِما  ِممْ  َعغَيِْنما  مْ  َ�ْ ِ َرادَ  ِمما
َ
َ ا  أ

ْ
ْمَم َ  ال عن

ْ
يْثن  فَِممْ  َذلَِك  دنو َ  َ  َ  َوَممْ  َوال َْ 

 
َ
�َْشأ
َ
تا  أ لن  َْ َْ

َ
ةَ  أ ةَ  ِممْ  َمكا   »َمكا

‘রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম মদীনাবাসীর জনয 

যুল-হলায়ফা, িসিরয়াবাসীর জনয জুহ ফা, নাজ দবাসীর জনয 

 ারনুল মানািযল এবং ইেয়েমনবাসীর জনয ইয়ালামলামেক মী াত 

িহসােব িনধরারর কেরেছন। (িতিন বেলেছন), এসব এলাকার 

 িধবাসীেদর মেধয যারা হ� ও ওমরা করেত চায় এবং তারা 

বযতীত যারাই এসব এলাকা িদেয় হ� ও ওমরা করেত আসেব, 

এগিল তােদর সকেলর মী াত। যারা এসব এলাকার েভতের 

বসবাস কের, তারা তােদর  ব�ান েকেকই ইহরাম বাঁধেব; 
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এমনিক ম�াবাসী ম�া েকেক’ (বুখারী, হা/১৫২৪; মুসিলম, 

হা/২৮০৩)। ম�াবাসী কতপ রক তােদর বাড়ী েকেক ইহরাম বাঁধার 

িবিয়িট শধুমাষ হে�র সােক িনিদরি। েকননা ওমরা করেত হেল 

তােদরেক হারাম এলাকার বািহর েকেক ইহরাম বাঁধেত হয়। 

রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম আেয়শা (রািদয়া�াহ 

‘আনহা) েক তান‘ইেম ইহরাম বাঁধার জনয পািঠেয়িছেলন (বুখারী, 

হা/১৭৬২; মুসিলম, হা/২৯১০, আেয়শা (রািদয়া�াহ ‘আনহা) 

েকেক বিররত)। উপেরা্ হাদীছ দু’িটেত ম�াবাসী এবং তােদর 

মত যারা, তােদর সবাইেক হ�-ওমরায় হারাম এবং হালাল 

এলাকার মেধয সমময় সাধন করেত বলা হেয়েছ। এই মী াত 

চারিট ইবেন ওমর (রািদয়া�াহ ‘আনহমা) বিররত হাদীেছও এেসেছ 

(বুখারী, হা/১৩৩; মুসিলম, হা/২৮০৫)। আর প�ম মী াত হেি 

‘যাতু ইর  ’, ইহা ইরাকবাসীেদর মী াত। আেয়শা (রািদয়া�াহ 

‘আনহা) বিররত হাদীেছ উপেরা্ মী াত চতুিেয়র সােক এই 

প�ম মী াতও উে�িখত হেয়েছ (নাসা‘ঈ, হা/২৬৫৬, সনদ 

‘ছহীহ’, বররনাকারীবর সবাই িনভররেযাবয (ثقيت)। আেয়শা 

(রািদয়া�াহ ‘আনহা) বিররত  নয হাদীেছ শধু এই মী াতিটর 

ককাও এেসেছ, ‘রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম 

ইরাকবাসীেদর জনয যাতু ইর  েক মী াত িহসােব িনধরারর 

কেরেছন’ (আবূ দাঊদ, হা/১৭৩৯, ইমাম আবূ দাঊেদর উ�ােদর 
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পর েকেক শু কের সনেদর বা ী সবাই ইমাম নাসা‘ঈর সনেদর 

রাবী)। তেব ইবেন ওমর (রািদয়া�াহ ‘আনহমা)-এর হাদীেছ 

বিররত আেছ, ‘কূফা ও বাছরা িবিজত হেল এসব এলাকার 

েলাকজন ওমর (রািদয়া�াহ ‘আনহ)-এর িনকেট এেস বলল, েহ 

আমীুল মুিমনীন! রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম 

নাজ দবাসীর জনয  ারনুল মানািযলেক মী াত িহসােব িনধরারর 

কের িদেয়েছন। িক� েসিট আমােদর রা�ায় না পড়ায় েসখােন 

েযেত আমােদর কিঠন হয়। িতিন বলেলন, েতামরা েদখ, 

েতামােদর রা�ার েকান �ানিট  ারনুল মানািযল বরাবর পেড়। 

 তঃপর িতিন তােদর জনয যাতু ইর   িনধরারর কের িদেলন’ 

(বুখারী, হা/১৫৩১)। এই হাদীেছর বযাখযা হেি, রাসূল সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম কতপ রক যাতু ইর  েক ইরাকবাসীর মী াত 

িহসােব িনধরারর করার মারফূ হাদীছিট ওমর (রািদয়া�াহ ‘আনহ)-

এর জানা না কাকায় িতিন ইজেতহাদ কের তােদর জনয এিট 

িনধরারর কের েদন এবং তাঁর ইজেতহাদ হে র সােক হবহ িমেল 

যায়।   

 েয বযি্ উ্ মী াতসমূেহর েকােনািটই  িত�ম করেব 

না, েস মী াত বরাবর েপৗছেল েসখান েকেকই ইহরাম বাঁধেব, 

চাই েস �ল পক িদেয় আসুক  কবা আকাশ পক বা পািন পক 

িদেয় আসুক। েকউ মী ােত েপৗছার আেব ইহরাম বাঁধেল তার 
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ইহরামও শু হেব, তেব তা  নু্ম িবেবিচত হেব। ইবনুল 

মুনিযর (রেহমাহ�াহ) বেলন, ‘সবাই একমত েপাির কেরেছন, েয 

বযি্ মী ােত েপৗছার পূেবর ইহরাম বাঁধেব, েস মুহিরম িহসােব 

বরয হেব’ (আল-ইজমা/৫৪)।  

েয বযি্ হ� বা ওমরার ইিা ছাড়াই মী াত িদেয় 

 কবা মী াত বরাবর �ান িদেয়  িত�ম করেব, তার জনয 

েসখান েকেক ইহরাম বাঁধা  পিরহাযর নয়। কারর রাসূল সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর বারী » ْم َرادَ  ِمما
َ
َ ا  أ

ْ
ْمَم َ  ال عن

ْ
»َوال  ‘েয বযি্ 

হ� বা ওমরা করেত চায়’ �মার কের েয, এই হকুম হ� বা 

ওমরা পালনকারী বযতীত  নযেদর জনয �েযাজয নয়। 

আর েয বযি্ তার জনয িনধরািরত মী াত েকেক ইহরাম 

না েবঁেধ তা  িত�ম কের চেল আেস; েযমন েকান ইেয়েমনী 

যিদ তার মী াত ইয়ালামলাম  িত�ম কের �কেম মদীনায় 

আেস  কবা েকউ যিদ িবমান েযােব েজ�ায় েপৗেছ েসখান েকেক 

মসিজেদ নববী িযয়ারেতর উে�েশয সরাসির মদীনায় আেস, 

 তঃপর মদীনাবাসীর মী াত যুল-হলায়ফা েকেক ইহরাম বাঁেধ, 

তাহেল তােত েকান সমসয েনই। েকননা েস তার মী াত েকেক 

ইহরাম বাঁধার ইিাই কের িন; বরং িযয়ারেতর উে�েশয মদীনায় 
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আসার পেক েস তার মী াত  িত�ম কেরেছ এবং পরবতরীেত 

মদীনার মী াত েকেক ইহরাম েবঁেধেছ। 

িক� েয বযি্ তার মী াত েকেক ইহরাম বাঁধার পর 

েজ�ায় েপৗছল এবং েসখান েকেক তােক সরাসির মদীনায় আসার 

জনয বলা হল, েস ইহরাম  ব�ােতই কাকেব। েকননা েয বযি্ 

হে�র কাযরাবলী শু কেরেছ, তার জনয তা পূরর করা ওয়ািজব 

হেয় যায়। মহান আ�াহ বেলন, 

﴿  ْ تِّموا
َ
ِۚ  َو�ۡلُعۡمَرةَ  َّ ��َۡ  َوأ ّ   ]١٩٦: القم [ ﴾ِِ

‘আর েতামরা আ�াহ র উে�েশয হ� ও ওমরা পূরর কর’ 

(বা ারাহ ১৯৬)। 

ইহরাম বাধঁার সময়-কাল বলেত ঐসব মাসেক বুঝােনা 

হেয়েছ, েযগিলেত হ� ও ওমরার ইহরাম বাধঁা যায়। বছেরর সব 

কয়িট মােসই ওমরা করা যায়। েকননা েকােনা মাসেক ওমরার 

জনয িনিদরি কের েনওয়ার েকান দলীল েনই। তেব হে�র ইহরাম 

বাঁধার জনয িনিদরি কেয়কিট মাস রেয়েছ। আর েসগিল হেি, 

শাওয়াল, যুল- া‘দাহ এবং যুল-িহ�াহ মােসর �কম দশ িদন। 

মহান আ�াহ বেলন, 
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﴿  َّ ۡشُهرٞ  �ۡ�َ
َ
ََ  َرفََث  فََ�  َّ ��َۡ  �ِيِهنّ  فََرَض  َ�َمن ّمۡعلُوَ�ٰتۚٞ  أ ََ  فُُسوَق  َو  َو

اَل  ََ ۗ  ِ�  ِج َِّ  ]١٩٧: القم [ ﴾�ۡ�َ

‘হে�র জনয িনিদরি কেয়কিট মাস রেয়েছ। এসব মােস 

েয বযি্ হে�র ইহরাম বাঁধেব, তার জনয হে� �ী সহবাস করা, 

 েশাভন েকান কাজ করা এবং ঝাবড়া-িববাদ করা জােয়য নয়’ 

(বা ারাহ ১৯৭)। ইবেন ওমর (রািদয়া�াহ ‘আনহমা) েকেক বিররত 

একিট আছােরP1F

2
P এই মাসগিলর বররনা এেসেছ, ইমাম বুখারী 

আ�াহ র বারী: ‘হে�র জনয িনিদরি কেয়কিট মাস রেয়েছ’ 

 নুেিেদ আছারিটেক ‘মু‘আ�া ’ P2F

3
P িহসােব উে�খ কেরেছন। 

ইমাম হােকম বুখারী ও মুসিলেমর শতরানুযায়ী এিটেক ছহীহ ও 

‘মাওছূলP3F

4
P’ সূেষ বররনা কেরেছন এবং হােফয যাহাবী তাঁেক সমকরন 

                                                           
2 আছার বলেত বুঝায়, সাহাবা িকংবা তােব‘ঈেদর েকােনা বারীেক্ যা তাঁরা 

কুরআন ও সু�াহর বযাখযায় িকংবা এতদসং�া� েকােনা িফকহী দপ িিেকার 

বযাখযা কেরেছন্ [স�াদক] 
3 মু‘আ�াক  কর েস হাদীস বা বররনা যার সনদ যার েকেক তা বিররত হেয়েছ 

তার কাছ েকেক পর�রা �ারা সংযু্ হয় িন্ েযমন ইমাম বুখারী বলেলন 

েয, ‘ইবন উমর এটা বেলেছন’।  কচ ইমাম বুখারী ও ইবেন উমেরর মােঝ 

 েনক বররনাকারী রেয়েছন, কারর ইমাম বুখারী ও ইবন উমেরর মােঝ বহ 

বছেরর পাকরকয রেয়েছ্ [স�াদক] 
4 মাওছূল হেি েস হাদীস বা বররনা, যার সনদ যার েকেক তা বিররত হেয়েছ 

তার কাছ েকেক বররনা পর�রা �ারা সংযু্ হেয়েছ্ [স�াদক] 
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কেরেছন। হােফয ইবেন কাছীর (রেহমাহ�াহ) তাঁর তাফসীের 

আছারিটেক ওমর, আলী, ইবেন মাসঊদ, ইবেন যুবােয়র এবং 

ইবেন আ�াস (রািদয়া�াহ আনহম)-এর িদেক স�ি ত কেরেছন। 

ইবেন আ�াস (রািদয়া�াহ ‘আনহমা) বেলন, ‘হে�র মাসগিলেত 

ছাড়া  নয মােস হে�র ইহরাম বাঁধা যােব না। েকননা হে�র 

িনয়ম হেি, হে�র মাসসমূেহ ইহার ইহরাম বাঁধা’ (ছহীহ ইবেন 

খুযায়মা, হা/২৫৯৬, বুখারীর শতরানুযায়ী হাদীছিট ছহীহ)। ইমাম 

বুখারী ‘আ�াহ র বারী: হে�র জনয িনিদরি কেয়কিট মাস রেয়েছ’ 

 নুেিেদ আছারিটেক ‘মু‘আ�া ’ িহসােব উে�খ কেরেছন; িতিন 

বেলেছন, ইবেন আ�াস (রািদয়া�াহ ‘আনহমা) বেলন, ‘সু�াত 

হেি, হে�র মাসসমূহ ছাড়া  নয মােস হে�র ইহরাম বাঁধা 

যােব না’। আর ছাহাবীর উি্ (مم السغة) ‘সু�াত হেি..’ মারফূP4F

5
P 

হাদীেছর মত।  তএব, শাওয়াল মােসর �কম রাত েকেকই 

হে�র ইহরাম বাঁধার ৈবধতা শু হয় এবং কুরবানীর িদন ফজর 

                                                           
5 রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম পযর� েয হাদীেসর সনদ েপৗেছেছ, 

েসটােক মারফূ‘ হাদীস বলা হয়্  

 করাচ সাহাবী যখন বেলন, এটা সু�াত্ তখন তাঁর উে�শয কােক েয এটা 

রাসূেলর সু�াত, বা �দিশরত পক্ েসটা ফরয িকংবা ওয়ািজবও হেত পাের্ 

িফকহী দপিিেকার েকেক েয সু�াত (ফরয, ওয়ািজেবর েচেয় কম তািবদস��) 

েস  েকর নয়্ [স�াদক] 
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উদয় হওয়ার মধয িদেয় তা েশি হয়। শাওয়াল এবং যুল- া২‘২দাহ 

৩০ িদেন হেল েমাট িদেনর সংখযা হয় ৭০ িদন, উ্ মাস�েয়র 

েকান একিট ২৯ িদেন হেল হয় ৬৯ িদন এবং উভয় মাস ২৯ 

িদেন হেল হয় ৬৮ িদন। ঈদুল িফতেরর রাত হেি �কম রাত 

এবং ঈদুল আযহার রাত হেি েশি রাত। ঈদুল আযহার পের 

হে�র কিতপয় কাজ বা ী কাকেলও তা এই ব্েবযর সােক 

েমােটও সাংঘিিরক নয়। েকননা এই মাসগিলেত হে�র ইহরাম 

বাঁধা উে�শয। মহান আ�াহ বেলন, 

 ]  ١٩٧: القم [ ﴾َّ ��َۡ  �ِيِهنّ  فََرَض  َ�َمن﴿

২ T‘২ Tএসব মােস েয বযি্ হে�র ইহরাম বাঁধেব..’।  

কুরবানীর রােত ফজর উিদত হওয়ার পের আরাফায় 

 ব�ােনর সময় েশি হওয়ার কারের হে�র ইহরাম বাঁধার আর 

েকােনা সুেযাবই কােক না। 

উে�খয েয, হে�র মাসসমূহ পূরর িতন মাস না হওয়া 

সে�ও েসগিলর েকেষ বহবচন বযবহার করা হেয়েছ এবং তােত 

েকান সমসযাও েনই। এমন বযবহার কুরআেনর েবশ িকছু আয়ােত 

এেসেছ। েযমন: মহান আ�াহ বেলন, 

﴿ َۡ َغۡت  َ�َق ََ  ۖ  ]٤: النم�م[ ﴾قُلُوُ�ُ�َما
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‘েতামােদর  �র  নযােয়র িদেক ঝুঁেক পেড়েছ’ 

(তাহরীম ৪)। আয়ােত দু’জেনর  �েরর ককা বলা হেলও ( وبَغ ) 

‘ �রসমূহ’ বযবহার করা হেয়েছ।  নয আয়ােত এেসেছ, 

 َوُ�ّنا �ۡلَقۡومِ  َ�َنمُ  �ِيهِ  َ�َفَشۡت  إِذۡ  �ۡ�َۡرثِ  ِ�  َ�ُۡكَمانِ  إِذۡ  َوُسلَۡيَ�ٰنَ  َوَداوُۥدَ  ﴿
ينَ  ِ�ُۡكِمِهمۡ  َِ ِه  ]٧٨: ا نبييء[ ﴾ ٧ َ�ٰ

‘আর �রর কুন দাঊদ ও সুলায়মােনর ককা, যখন 

তাঁরা শসযেকষ স�েকর িবচার কেরিছেলন। তােত রািষকােল িকছু 

েলােকর েমি  ুেক পেড়িছল। তােদর িবচার আমার স�ুেখ িছল’ 

(আি�য়া ৭৮)। আয়ােত দু’জন বুঝােত বহ বচেনর সবরনাম 

 বযবহার করা হেয়েছ। িনে�া্ আয়ােতও দু’জন বুঝােত (ِلنْكِمِنمْ )

বহ বচেনর শ� বযবহার করা হেয়েছ: 

ۥٓ  َ�نَ  ِِنفَ ﴿ ُ�َ  ٞ ُسۚ  فَِ�ُّمِهِ  إِۡخَوة َُ  ] ١١: الِسيء[ ﴾�لّس

‘ তঃপর যিদ মপেতর কেয়কজন ভাই কােক, তেব তার 

মাতা পােব ছয় ভােবর এক ভাব’ (িনসা ১১)। েকননা মপেতর দুই 

বা তেতািধক ভাই কাকেল মা িতন ভােবর এক ভােবর পিরবেতর 

ছয় ভােবর এক ভাব পােব। এখােন দুই ভাই বুঝােত বহ বচন 

 ,বযবহার করা হেয়েছ।  নযষ মহান আ�াহ বেলন (نِْخَو ٌ )

ُۡمَ  فََ�ٓ  يَۡوَمۡ�ِ  ِ�  َ�َعّجَل  َ�َمن﴿ ِ  ]٢٠٣: القم [ ﴾َعلَۡيهِ  إ



 

70 

‘ তঃপর েয বযি্ তাড়াহড়া কের �কম দুই িদেন চেল 

যােব, তার েকােনা পাপ েনই’ (বা ারাহ ২০৩)। এখােন এক িদন 

এবং  ধর িদন বুঝােত ি�-বচন ( ِ�ََْْوَم) বযবহার করা হেয়েছ। 

আর েকউ হে�র মাসসমূেহর বাইের  নয মােস হে�র 

ইহরাম বাঁধেল তার ইহরাম শু হেব; তেব তা ওমরার ইহরাম 

িহসােব বরয হেব P5F

6
P।  তএব, েস রওয়াফ এবং সা‘ঈ কের মাকা 

মুেন বা সম� মাকার চুল েছেট হালাল হেয় যােব। এই ওমরার 

সােক তামা্ু হে�র েকােনা �কার স�কর কাকেব না P6F

7
P। েকননা 

এই মুহিরম বযি্ হে�র মাসসমূেহ ওমরার ইহরাম বাঁেধ িন। 

                                                           
6  করাচ েসিট উমরার ইহরােম ুপা�িরত হেয় যােব্ হে�র ইহরাম কাকেব 

না্ [স�াদক] 
7  করাচ তামা্ু হ� করেত হেল হেজর মােসই উমরার ইহরাম হেত হেব্ 

হেজর মােসর বাইের ইহরাম করেল েসিট শধু উমরা হেব্ েযমন েকউ 

রমযােনর েশি রািষেত উমরা করল, পের ম�ায় েকেক েবল, তাহেল েস যিদ 

আর উমরা না কের তেব েস মুফিরদ িহেসেব িবেবিচত হেব্ তামা্ু হজ 

করেত হেল তােক শাওয়াল, িযলকদ ও িযলহ� মােসর �কম নয় িদেনর 

মেধযই আেরকিট উমরার ইহরাম করেত হেব্ পকা�ের যিদ শাওয়াল মাস 

আসার পর উমরা কের, আর েস যিদ িনজ েদেশ িফের না যায়, তাহেল েস 

বছর হ� করেলই েস তামা্ু হ�কারী িবেবিচত হেব্ [স�াদক] 
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আর স�ািনত মাস যার উে�খ মহান আ�াহ তাঁর 

বারীেত কেরেছন,  

ةَ  إِنّ  ﴿ َّ ََ  �لّشُهورِ  ِع ِ  ِعن ِّ َُۡنا � ِ  كَِ�ٰبِ  ِ�  َشۡهٗر� َعَ�َ  � ِّ  َخلََق  مَ يَوۡ  �
�َض  �لّسَ�َٰ�ٰتِ 

َ
ٓ  َو�ۡ� ۡرَ�َعةٌ  ِمۡنَها

َ
ۚ  أ ُرمٞ  ]٣٦: الوَة[ ﴾ُِ

‘িন�য়ই আসমানসমূহ ও পপিকবী সপিির িদন েকেক 

আ�াহ র িকতাব ও বরনায় মােসর সংখযা বারিট। ত�েধয চারিট 

স�ািনত’ (তাওবাহ ৩৬)। উ্ আয়ােত উে�িখত পিবষ মাস 

চারিট হেি, যুল- া‘দাহ, যুল-িহ�াহ, মুহাররম এবং রজব; 

িতনিট ধারাবািহক এবং চতুকরিট পপকক। কারর রজব মাস বছেরর 

মাঝখােনর একিট মাস, এিট ধারাবািহকতার িদক েকেক স�ািনত 

 নযানয মাসসমূহ েকেক আলাদা। যুল-িহ�াহ মােস হ� আদায় 

করা হয় এবং এর আেবর এক মােস মানুি হে� যায় আর 

পেরর এক মােস হ� েকেক িফের আেস। মুহাররম এবং রজব 

স�ািনত মাস হেলও এতদুভয় হে�র মাসসমূেহর  �ভুর্ নয়। 

যুল-িহ�াহ মাস পুেরাটাই স�ািনত মাস এবং এর �কম দশ িদন 

হে�র মাসসমূেহর  �ভুর্। জােহলী যুেবও আরবরা স�ািনত 

এই চার মাসেক স�ান করত এবং এই মাসগিলেত তারা যুু-

িব�হ েকেক িবরত কাকত। েসকারের আ�ুল  ায়েসর �িতিনিধ 

দল রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর কাছ েকেক এমন 
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িনেদরশ তলব কেরিছেলন, যা তারা তােদর েবােষর েলাকেদরেক 

বলেব এবং এর িবিনমেয় তারা জা�ােত েযেত পারেব; তারা 

বেলিছেলন, ‘েহ আ�াহ র রাসূল! স�ািনত মাসসমূহ বযতীত  নয 

মােস আমরা আপনার কােছ আসেত পারব না। েকননা আমােদর 

মােঝ এবং আপনার মােঝ মু�ার েবােষর কােফরেদর বসিত 

রেয়েছ’ (বুখারী, হা/৫৩; মুসিলম, হা/১১৫)। 

আবু বাকরা (রািদয়া�াহ ‘আনহ)-এর হাদীেছ স�ািনত 

এই মাসগিলর িববরর এেসেছ (বুখারী, হা/৩১৯৭; মুসিলম, 

হা/৪৩৮৩)। 

ইহরাম  ব�ায় িনিিু িবিয়সমূহ 

হ� ও ওমরার ুকন স�েকর আেলাচনায় এেসেছ েয, 

ইহরাম হেি, হ� বা উমরার কাযরাবলী শু করার িনয়যত করা। 

আর এ দু’েটােত �েবেশর িনয়যতেক ইহরাম বলার কারর হেি, 

এর মাধযেম এমন কিতপয় িজিনস িনিিু হয়, েযগিল এই 

িনয়যেতর পূেবর হালাল িছল। ছালােতর তাকবীের তাহ রীমার 

েকেষও িঠক এমনিট হয়। েকননা এর মাধযেম এমন িকছু িবিয় 

হারাম হেয়, েযগিল এর পূেবর হালাল িছল। হে�র ইহরাম বাঁধার 

পর েয িবিয়গিল হারাম হেয় যায়, েসগিলেক ইহরাম  ব�ায় 

িনিিু িবিয়সমূহ বেল। আর েসগিল হেি ৯িট: পশম 
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উঠােনা/কাট-চাট করা, নখ কাটা, সুবি  বযবহার করা, পুুি 

কতপ রক মাকা ে েক রাখা, পুুেির জনয েসলাইকপ ত েপািাক 

েপািােকর �ীয় আকপ িতেত পিরধান করা, �েলর পশ-পািখ িশকার 

করা, িববাহ স�� করা, �ী সহবাস করা এবং েযদন উে্জনার 

সিহত �ীেক আিল�ন করা। 

এক. পশম উঠােনা: মাকার চুল, েবাঁফ, নাভীর নীেচর 

েলাম, ববেলর েলাম বা শরীেরর েয েকােনা �ােনর পশম েয 

েকােনা উপােয় উঠােনা। মহান আ�াহ বেলন, 

﴿ ََ ْ  َو ٰ  رُُءوَسُ�مۡ  َ�ۡلُِقوا ّّ يُ  َ�ۡبلُغَ  َِ َۡ وۡ  ّمرِ�ًضا ِمنُ�م َ�نَ  َ�َمن َ�ِّلُهۥۚ  �لَۡه
َ
 أ

ٗذٓ بِهِۦٓ 
َ
ِسهِۦ نمِّ  أ

ۡ
يَةٞ  ّرأ َۡ َيا�ٍ  ّمِن فَفِ وۡ  َِ

َ
قَةٍ  أ ََ وۡ  ََ

َ
 ]١٩٦: القم [ ﴾�ُُسٖك�  أ

‘আর েতামরা ততকর পযর� মাকা মুেন করেব না, 

যতকর না কুরবানীর পশ যকা�ােন েপৗেছ যায়। েতামােদর মেধয 

যারা  সু� হেয় পেড় িকংবা মাকায় যিদ েকান কি কােক, তাহেল 

তার পিরবেতর ছওম পালন করেব িকংবা ছাদা া করেব  কবা 

কুরবানী করেব’ (বা ারাহ ১৯৬)। মাকার চুেলর মত সম� 

শরীেরর েয েকােনা �ােনর পশমও এই িবধােনর আওতায় 

পড়েব। েকননা এগিলর সবই েশদিখনতার  �ভুর্ P7F

8
P। 

                                                           
8 আর ইহরাম  ব�ায় েশদিখনতার িবিয়গেলা িনিিু্ [স�াদক] 
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তেব দািড় চাছঁা বা ছাটা ইহরাম এবং হালাল উভয় 

 ব�ায় হারাম। ইবেন ওমর (রািদয়া�াহ ‘আনহমা) বেলন, রাসূল 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন, 

وا« ِ��َ  َخيِلنن ْشِ
من
ْ
وا ال نن ْْ

َ
َوارَِب  أ ْوفنوا الشا

َ
  »الغَّح  َوأ

‘েতামরা মুশিরকেদর িবেরািধতা কর; েবাঁফ ছাঁেটা এবং 

দািড় েছেড় দাও’ (বুখারী, হা/৫৮৯২; মুসিলম, হা/৬০২)। 

বুখারীেত ইবেন ওমর (রািদয়া�াহ ‘আনহমা)-এর হাদীেছর শ� 

এেসেছ এভােব, »وا »الغَّح  َوَوفّمن  ‘দািড় েবশী কর’। একই ছাহাবী 

বিররত মু্াফা  আলাইহ -এর হাদীেছ শ� এেসেছ এভােব, 

وا« نن َْ
َ
»َوأ  ‘দািড় বড় হেত দাও’ (বুখারী, হা/৫৮৯৩; মুসিলম, 

হা/৬০০)। আবূ হরায়রা (রািদয়া�াহ ‘আনহ) বিররত হাদীেছ রাসূল 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, 

ّةوا« َوارَِب  جن وا الشا رْخن
َ
وا الغَّح  َوأ وَس  َخيلِنن َن َم

ْ
  »ال

‘েতামরা েবাঁফ ছােঁটা, দািড় েছেড় দাও; (এর মাধযেম) 

েতামরা  ি�পূজকেদর িবেরািধতা কর’ (মুসিলম, হা/৬০৩)। উ্ 

হাদীছ দু’িটেত দািড় ছাড়ার আেদশ জাপক চারিট শ� বযবহার 

করা হেয়েছ, েসগিল হেি: ِعنيء اِرخيء، اَِنيء، ا  এবং  الوف । 

আমােদর শায়খ আ�ুল আযীয ইবেন বায (রেহমাহ�াহ) বেলন, 
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‘বতরমান যুেব মুছীবত �কট আকার ধারর কেরেছ। কারর বহ 

মানুি আজ এই সু�ােতর9 িবেরািধতা কের এবং দািড়র িবুেু 

সং�াম চালায়। তারা কােফর এবং মিহলােদর সােত সাদপশয বজায় 

েরেখ স�িি �কাশ কের। ই�া িল�ািহ ওয়া ই�া ইলাইিহ 

রেজঊন’। আমােদর শায়খ মুহা�াদ আমীন শান ীরী 

(রেহমাহ�াহ) তাঁর িবখযাত তাফসীর �� ‘আযওয়াউল বায়ান 

(৪/৬৩০)’-এ সূরা র-হা-এর তাফসীর করেত িবেয় হারন এবং 

মূসা (‘আলাইিহস সালাম)-এর আেলাচনার সময় বেলন, ‘পিবষ 

কুরআন দািড় ছাড়ার �মার বহন কের এবং দািড় িছল 

রাসূলবেরর ৈবিশিয। িতিন বেলন, ‘রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম িছেলন ঘন দািড় িবিশি;  কচ িতিন িছেলন সু�রতম 

মানুি। েযসব মহা পুুি িকসরা এবং কায়ছােরর ধন-ভাোর 

�হের সকম হেয়িছেলন এবং পূবর েকেক পি�ম পযর� সারা 

পপিকবী যাঁেদর করতলবত হেয়িছল, তাঁেদর মেধয েকউ দািড় ছাটা 

বা চাঁছা িছেলন না’। 

                                                           
9 শাইেখর উে�শয রাসূেলর সু�াত বলা, িফকহী সু�াত বলা নয়্ কারর, দাঁিড় 

রাখা ওয়ািজব্ এ বযাপাের শাইখ ইবন বােযর আলাদা �� রেয়েছ্ [স�াদক] 
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দুই. নখ কাটা: ইবনুল মুনিযর (রেহমাহ�াহ) বেলন, 

‘সবাই একমত েপাির কেরেছন েয, মুহিরম বযি্র জনয নখ 

কাটা িনিিু’ (আল-ইজমা/৫৭)। মহান আ�াহ বেলন, 

ْ  ُُمّ  ﴿    ]٢٩: ال [ ﴾ َ�َفَثُهمۡ  ۡ�َۡقُضوا

‘এরপর তারা েযন ৈদিহক ময়লা দূর কের েদয়’ (হ� 

২৯)। হােফয ইবেন কাছীর (রেহমাহ�াহ) উ্ আয়ােতর তাফসীর 

করেত িবেয় বেলন, ‘আলী ইবনু আবী রলহা ইবেন আ�াস 

(রািদয়া�াহ ‘আনহমা) েকেক বররনা কেরন, ‘(এর  কর হেি), 

মাকা মুেন করা, সাধারর েপািাক পরা এবং নখ কাটা P9F

10
P। আরা 

এবং মুজািহদ (রেহমাহ�া-হ) ইবেন আ�াস (রািদয়া�াহ 

‘আনহমা) েকেক এমনিটই বররনা কেরেছন। ইকিরমা এবং 

মুহা�াদ ইবেন কা‘ব (রেহমাহ�াহ)ও এমনিট বেলেছন’। উে� 

সালামাহ (রািদয়া�াহ ‘আনহা) বিররত হাদীেছ রাসূল সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, 

ْ�تنمْ  نَِذا«
َ
َالَ   َرأ ةِ  ِذى َِ َا ِ

ْ
َرادَ  ال

َ
مْ  َوأ �ن دن َْ

َ
 ْ  أ

َ
ينْمِسْك  َنَضّحَ  أ

ْ
مْ  فَغ  َاْعمُِِ  ََ

   »وأظنيرُِ 

                                                           
10 আয়াত েকেক বুঝা যােি েয, মুহিরম বযি্ এগেলা করেব না, তারপর যখন 

হালাল হেব, তখন েযন এগেলা কের িনেজেক ৈদিহক ময়লা েকেক মু্ কের্ 

আর পিবষ পিরি� হেয় কা‘বা শরীেফর তাওয়াফ করেব্[স�াদক] 
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‘যখন েতামরা যুল-িহ�াহ মােসর চাঁদ েদখেব এবং 

েতামােদর েকউ যিদ কুরবানী করার ইিা কের, তাহেল েস েযন 

তার চুল এবং নখ না কােট’ (মুসিলম, হা/৫১১৯)। কুরবানী 

করেত ইিুক বযি্র তুলনায় মুহিরম বযি্ এই িনেিধাজার 

 ধীেন পড়ার  িধক উপযু্। 

িতন. সুবি  বযবহার করা: মুহিরম বযি্ শরীের  কবা 

কাপেড় েকােনা �কার সুবি  বযবহার েকেক িবরত কাকেব। ইবেন 

ওমর (রািদয়া�াহ ‘আনহমা)-এর হাদীেছ এেসেছ, 

وا َو َ « بَسن
ْ
هن  َايْئًي اَّيَيِب  ِممَ  رَغ َنَما ن  َمسا َْ َورْسن  َو َ  الةا

ْ
  »ال

‘েতামরা যাফরান এবং ওয়ার স (এক �কার উি�দ, যােত 

সুবি  রেয়েছ) রি�ত কাপড় পরেব না’ (বুখারী, হা/১৫৪২; 

মুসিলম, হা/২৭৯১)। ইয়া‘লা ইবেন উমাইয়া (রািদয়া�াহ ‘আনহ) 

বেলন, েজ‘রানােত সুবি  িমিমত জু�া পিরিহত  ব�ায় এক 

েবদুঈন বযি্ রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর িনকেট 

এেস বলেলন, েহ আ�াহ র রাসূল! েকউ সুবি  িমিমত জু�া পের 

ওমরার ইহরাম বাধঁেল, তার স�েকর আপনার মতামত িক? িতিন 

বলেলন, 

ي« ما
َ
َن  أ ي ِّ ِى ال

ا
هن  نَِك  اِ

ْ
ِْْسغ اتا  ثََالَث  فَي ي َمما ما

َ
ِاةن  َوأ ن

ْ
َني ال َْ  ِف  اْصغَعْ  �نما  فَينِْة

ْمَمرَِك  غَعن  َكَمي َن ْْ َك  ِف  رَ َّ َْ«  



 

78 

‘েতামার বােয়র সুবি  তুিম িতনবার ধুেয় েফেলা এবং 

েতামার জু�া খুেল েফেলা।  তঃপর েতামার ওমরার জনয ততপ 

কর, েযরপ তুিম েতামার হে�র জনয কের কাক’ (বুখারী, 

হা/৪৩২৯; মুসিলম, হা/২৭৯৮)। ইবেন আ�াস (রািদয়া�াহ 

‘আনহমা) বেলন, ‘এক বযি্ মুহিরম  ব�ায় রাসূল সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর সােক িছেলন; এমতাব�ায় তার উট 

তার ঘাড় েভে� িদেল িতিন মারা েবেলন।  তঃপর রাসূল 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন, 

ُن « ِْْسغنو ، نَِميءا  ا ُن  وَِسْدرا ََيِْه، ِف  َوَ�ّنغنو ُن  َو َ  ثَْو ، ََْمّسو َا ي ِِ وا َو َ  نِ َّممن
ن
ُ ، َسهن

ْ
 َرأ

َِْعثن  فَِِناهن  ِقيَيَمةِ  ََْومَ  �ن
ْ
غَِّيًي ال   »من

‘েতামরা পািন এবং বরই পাতা িদেয় তােক েবাসল 

করাও। ইহরােমর কাপড় দু’িট িদেয়ই তার কাফন স�� কর। 

তার েদেহ েকান সুবি  লাবাইও না এবং তার মাকা ে েকা না। 

েকননা ি য়ামেতর িদন তােক তালিবয়া পড়া  ব�ায় উঠােনা 

হেব’ (বুখারী, হা/১৮৫১; মুসিলম, হা/২৮৯২)। 

উপেরা্ হাদীছসমূহ �মার কের েয, মুহিরম বযি্ 

ইহরাম  ব�ায় সুবি  বযবহার করেব না। েকননা এিট 

েশদিখনতার  �ভুর্। তেব মুহিরম বযি্ ইহরাম বাঁধার পূেবর তার 

শরীের সুবি  বযবহার করেত পাের; কাপেড় নয়। ইহরাম বাঁধার 
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পর সুবি   বিশি কাকেল তােত েকােনা সমসযা েনই। েকননা 

শরঈ  ায়দা হেি,  ِْسِتَداَمةِ  ِفْ  َ�نْوزن
ْ
نِْتَداءِ  ِف  َ�نْوزن   َ  َمي ا  ِ

ْ
ا   ‘িকছু 

িবিয়  বযাহত রাখা জােয়য হেলও নতুনভােব শু করার েকেষ 

তা জােয়য নয়’। আেয়শা (রািদয়া�াহ ‘আনহা) বেলন, 

غْتن « َن  كن َطيّ
ن
وَ   أ ِ  رَسن ّا َما -وسغم عغيه اهللا صِ- ا ْْ  ْ  َ�َِْل  ِمهِ ِِ

َ
ِْممَ  أ  َوِلِغّهِ  �ن

 ْ  َ�َِْل 
َ
ٌَ  أ و ِن َيِْت  َ�

ْ
  »نِيل

‘ইহরাম বাঁধার সময় ইহরােমর উে�েশয এবং ইহরাম 

েকেক হালাল হওয়ার উে�েশয রওয়ােফ ইফা�ার পূেবর আিম 

রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর বােয় সুবি  লািবেয় 

িদতাম’ (বুখারী, হা/১৫৩৯; মুসিলম, হা/২৮৪১)। আেয়শা 

(রািদয়া�াহ ‘আনহা) আেরা বেলন, 

» ِّ
َ
من  َكَ َن �ْ

َ
  أ

َ
َِ  َوَِيِص  نِل ي ِّ ّ  َمْنِمقِ  ِف  ال ِِ

ّا وَ  -وسغم عغيه اهللا صِ- ا َْ  َو
ِْممٌ    »�ن

‘রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম মুহিরম কাকা 

 ব�ায় আিম েযন তাঁর মাকার িসঁিকেত সুবি র ঔ�লয েদখেত 

পািি’ (বুখারী, হা/২৭১; মুসিলম, হা/২৮৩২)। 
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চার. মুহিরম বযি্ কতপ রক মাকা বা মুেখর সােক েলেব 

কােক এমন িকছু �ারা মাকা ও মুখমেল ে েক রাখা: ইবেন ওমর 

(রািদয়া�াহ ‘আনহমা)-এর হাদীেছ এেসেছ, 

َن   َ « بَ
ْ
َص  ََغ من قن

ْ
َعَميئِمَ  َو َ  ال

ْ
  »ال

‘মুহিরম বযি্ জামা এবং পাবড়ী েকানটাই পরেব না’ 

(বুখারী, হা/১৫৪২; মুসিলম, হা/২৭৯১)। উেটর আঘােত েয বযি্ 

ঘাড় েভে� মারা যান, তার স�েকর রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলিছেলন, ‘েতামরা পািন এবং বরই পাতা িদেয় 

তােক েবাসল করাও। ইহরােমর কাপড় দু’িট িদেয়ই তার কাফন 

স�� কর। তার েদেহ েকােনা সুবি  লাবাইও না এবং তার মাকা 

ে েকা না। েকননা ি য়ামেতর িদন তােক তালিবয়া পড়া  ব�ায় 

উঠােনা হেব’ (মুসিলম, হা/২৮৯৬)। তেব মাকা বা মুেখর সােক 

েলেব কােক না এমন িকছু �ারা ছায়া �হর করা েযেত পাের। 

েযমন: ছাতা, বাড়ীর ছাদ, কাপড়, তাঁবু ইতযািদ। েকননা জামরাতুল 

আ াবায় কংকর িনেকেপর সময় রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�ামেক কাপড় �ারা ছায়া েদওয়া হেয়িছল (মুসিলম, 

হা/৩১৩৮, উ�ুল হছায়ন রািদয়া�াহ আনহমা েকেক বিররত)। 

রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর হে�র িববরর স�িলত 

জােবর (রািদয়া�াহ ‘আনহ)-এর হাদীেছ এেসেছ, রাসূল সা�া�াহ 
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‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর জনয নািমরােত েয তাঁবু খাটােনা 

হেয়িছল, িতিন সূযরা� পযর� তার মেধযই  ব�ান �হর 

কেরিছেলন’ (মুসিলম, হা/২৯৫০)। 

পাচঁ. পুুি কতপ রক সারা েদহ আবপত কের- এমন েসলাই 

করা েপািাক েপািােকর �ীয় আকপ িতেত পরা, েযমন: জামা; 

 কবা শরীেরর িকছু  ংশ আবপত কের- এমন েসলাই করা 

েপািাক �ীয় আকপ িতেত পরা, েযমন: পায়জামা, চামড়ার েমাজা, 

কাপেড়র েমাজা, েব�ী ইতযািদ। ইবেন ওমর (রািদয়া�াহ 

‘আনহমা) বেলন, ‘এক বযি্ বলেলন, েহ আ�াহ র রাসূল! মুহিরম 

বযি্ েকাা  েকাা  েপািাক পিরধান করেব?’ িতিন বলেলন, 

َن   َ « بَ
ْ
منَص  ََغ قن

ْ
َعَميئِمَ  َو َ  ال

ْ
اِو�َالِت  َو َ  ال َ َا ََ  َو َ  ال ِ ا� َبَ

ْ
، َو َ  ال ٌَ َِني

ْ
  ال

ا
 نِ 

دٌ  َْ
َ
دن   َ  أ َْ  َ�ْعغَْ�ِ  َ�ِ بَ

ْ
يَغ
ْ
، فَغ ِ�ْ

نا َمي خن ْعنن َِ َْق
ْ
ْسَنَل  َول

َ
َكْعَِْ�ِ  ِممَ  أ

ْ
 َو َ  ،ال

وا بَسن
ْ
هن  َايْئًي اَّيَيِب  ِممَ  رَغ َنَما ن  َمسا َْ وْ  الةا

َ
  »َورٌْس  أ

‘েস জামা, পাবড়ী, পায়জামা, মাকাওয়ালা জামা, েমাজা 

পিরধান করেব না। তেব কােরা যিদ েসেেল না কােক, তাহেল েস 

টাখনূর নীচ পযর� েমাজা েকেট েফেল তা পােয় িদেব। 

 নুরপভােব েতামরা যাফরান এবং ওয়ার স (এক �কার উি�দ) 

রি�ত কাপড় পরেব না’ (বুখারী, হা/১৫৪২; মুসিলম, হা/২৭৯১)। 

হাদীেছর ভািয  নুসাের েসে�েলর মতই িবধান হেব টাখনূর নীচ 
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পযর� েমাজার। আর রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েকেক 

টাখনুর িনেচ েমাজা কাটার েয িনেদরশ এেসেছ তা িছল মদীনা 

কাকা  ব�ায়; িক� িতিন আরাফােত কাকা  ব�ায় না েকেটই 

েমাজা পরার িনেদরশ েদন। ইবেন আ�াস (রািদয়া�াহ ‘আনহমা) 

বেলন, আিম আরাফােত রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক 

বলেত শেনিছ, 

دِ  لَمْ  َممْ « ّاْعغَْ�ِ  َ�ِ َِ  ا بَ
ْ
يَغ
ْ
ْ�ِ  فَغ ننا

ْ
َ  َوَممْ  ال دْ  مْ ل َْ  نَِزاًرا َ�ِ بَ

ْ
يَغ
ْ
اِو�َل  فَغ َ َا  ال

ْنِممِ  من
ْ
  »لِغ

‘যার েসেেল েনই, েস েযন েমাজা পের।  নুরপভােব 

েকউ যিদ পরেনর কাপড় না পায়, তাহেল েস েযন পায়জামা 

পের; এই হকুম মুহিরেমর জনয’ (বুখারী, হা/১৮৪১; মুসিলম, 

হা/২৭৯৪)। তাঁর এই খুচবা সব জায়বার হাজী শেনিছেলন। 

 তএব, এই হাদীছ �ারা ইবেন ওমর (রািদয়া�াহ ‘আনহমা) 

বিররত েমাজা (টাখনুর িনচ েকেক) েকেট েফলার হাদীছিট মানসূখ। 

মুহিরম তার পরেনর কাপেড়র পাের সূতা িদেয় বাঁধেত 

পাের বা েব� বাঁধেত পাের।  নুরপভােব েসলাই করা মািন 

বযাব, েসলাই করা েসেেলও বযবহার করেত পাের। পরেনর 

কাপড় এবং বােয় েদওয়ার চাদেরর পাের েসলাই �ারা আটকােনা 

কাকেল  কবা পরেনর কাপড় বা বােয়র চাদেরর েকােনা একিট 
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দুই টুকরা কাপেড়র সমমেয় েসলাইেয়র মাধযেম ৈতরীকপ ত হেলও 

তা পরা যােব। েকননা এখােন েসলাই করা েপািাক পিরধান 

েকেক িনেিধাজা উে�শয নয়; বরং উে�শয হেি, েয েপািাক তার 

�াভািবক আকপ িতেত পরা হয়। েযমন: জামা, পায়জামা।  তএব, 

যিদ েকউ হ� বা ওমরার ইিা িনেয় মী াত িদেয় যায় এবং 

তার কােছ পরেনর কাপড় এবং বােয়র চাদর না কােক, তাহেল 

েস তার জামােক পরেনর কাপেড়র মত কের পরেত পাের, যিদ 

তা �ারা তার নািভ েকেক হাঁটু পযর�  াকা সসব হয়।  নুরপ 

আেরকিট জামা বা পায়জামােক চাদেরর মত কের বােয় িদেত 

পাের  কবা পরেনর কাপড় এবং বােয়র চাদর না পাওয়া পযর� 

পায়জামা পরেত পাের এবং জামােক বােয়র চাদেরর মত কের 

বােয় িদেত পাের। 

 নুরপভােব মুহিরম পুুি আংিট, ঘিড় ইতযািদ পরেত 

পাের। েযমন: েকউ �েয়াজেন তার হাঁটুেত বা েবাছায় কাপড় 

 কবা  নয িকছু বাঁধেত পাের। 

মিহলা মানুি শরী‘আতস�ত �াভািবক েয েকান েপািাক 

পরেত পাের। হাত েমাজা এবং েন াবসহ মুখমেেলর মােপ 

ৈতরীকপ ত  নযানয কাপড় ছাড়া তার জনয  নয েকান েপািাক 

িনেিধ েনই। রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, 
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» 
َ
َْ  َو  ْنِمَمةن  رَتَغَقا من

ْ
  ال

َ
َْ  َو  بَ

ْ
يَز�ِْم  رَغ نا قن

ْ
  »ال

‘মুহিরম মিহলা মুখািাদন বযবহার করেব না এবং হাত 

েমাজা পরেব না’ (বুখারী, হা/১৮৩৮, ইবেন ওমর (রািদয়া�াহ 

‘আনহমা) েকেক বিররত)। তেব েববানা পুুেির উপি�িতেত েস 

তার কাপড় �ারা হাত এবং ওড়না �ারা মুখমেল ে েক িদেব। 

আেয়শা (রািদয়া�াহ ‘আনহা) বেলন, 

َِي ن  َ  َ «
ْ
ّمو َ  الّمك ْمن  نِغَي َ�من

َ
و ِ  َمعَ  َو� ِ  رَسن ّا  -وسغم عغيه اهللا صِ- ا

ِْمَميٌت  يَذْوا فََِِذا �ن َدانَي َسَدلَْت  نِغَي َْ ْْ َِيَ�َني نِ
ْ
ِسَني ِممْ  ِجغ

ْ
  َرأ

َ
 فََِِذا ْجِنَنيوَ  نِل

ُن  َجيَوزنونَي   »َكَشْنغَي

‘আমরা রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর সােক 

ইহরাম  ব�ায় কাকাকালীন সময় আেরাহী পকযাষীরা আমােদর 

পাশ িদেয়  িত�ম করত। তারা আমােদর বরাবর েপৗছেল 

আমরা আমােদর মাকার বড় চাদর েটেন মুখমেেলর উপের 

ঝুিলেয় িদতাম এবং তারা আমােদরেক  িত�ম কের চেল েবেল 

আবার মুখ খুেল িদতাম’ (আবূ দাঊদ, হা/১৮৩৩, হাদীছিটর 

সনেদ দুবরলতা রেয়েছ)। দারা ুতনী উে� সালামা (রািদয়া�াহ 

‘আনহা) েকেক হাদীছিট (হা/২৭৬৪) বররনা কেরেছন, এই 

সনেদও আেবর হাদীেছর সনেদর েসই দুবরল রাবী রেয়েছ; সুনােন 

সা‘ঈদ ইবেন মানছূর-এ বুখারী ও মুসিলেমর শতর েমাতােব  



 

85 

ছহীহ সনেদ আেয়শা (রািদয়া�াহ ‘আনহা) হেত বিররত হাদীছও 

উ্ হাদীছেক শি্শালী কের। আেয়শা (রািদয়া�াহ ‘আনহা) 

বেলন, 

 ن  ََْسِد ن «
َ
َمْمأ
ْ
َِيَ�َني ال

ْ
ِسَني فَْوقِ  ِممْ  ِجغ

ْ
َ  َرأ   »وَْجِنَني َْ

‘মিহলা তার মাকার চাদর েটেন মুখমেেলর উপর ঝুিলেয় 

িদেব’ (ফাচহল বারী, ৩/৪০৬)। এর আেরকিট ‘শােহদP10F

11
P’ (ايَد) 

রেয়েছ, েযিট ইমাম মােলক (রেহমাহ�াহ) ফােতমা িবনতুল 

মুনিযর (রািদয়া�াহ ‘আনহা) েকেক বররনা কেরন। ফােতমা 

(রািদয়া�াহ ‘আনহা) বেলন, 

غاي« َّممن  كن
ن
غَي ُ ََ و ْمن  ونجن

َ
ِْمَميٌت  َو� ْمن  �ن

َ
ْسَميءَ  َمعَ  َو�

َ
ِب  نِغِْت  أ

َ
ّدَِق  نَْ�ما  أ ّْ    »ال

‘আসমা িবনেত আবূ বকর িছ�ী -এর সােক ইহরাম 

 ব�ায় আমরা আমােদর মুখমেল ে েক রাখতাম’ (মুওয়া�া, 

১/৩২৮)। হাদীছিট ইমাম হােকমও বররনা কেরন; আসমা 

(রািদয়া�াহ ‘আনহা) বেলন, ‘পুুিেদর েকেক আমরা আমােদর 

মুখমেল ে েক রাখতাম এবং এর পূেবর ইহরাম  ব�ায় আমরা 

মাকা আচড়াতাম’ (মু�াদরাক, ১/৪৫৪, হােকম বেলন, বুখারী ও 

মুসিলেমর শতরানুযায়ী হাদীছিট ছহীহ, িক� তাঁরা এিট বররনা 

                                                           
11 শােহদ বলা হয়, একই  েকর  নয সাহাবী েকেক বিররত হাদীসেক্[স�াদক]  



 

86 

কেরনিন; হােফয যাহাবী (রেহমাহ�াহ) এই তাঁেক সমকরন 

কেরেছন)। 

ইবনুল মুনিযর (রেহমাহ�াহ) বেলন, ‘সবাই একমত 

েপাির কেরেছন েয, মিহলা েসলাইকপ ত সব ধরেনর েপািাক এবং 

েমাজা পরেত পাের। েস তার মাকা এবং চুল ে েক রাখেত পাের। 

েস তার মুখমেেলর উপর একিট কাপড় ঝুিলেয় িদেব, যােত েস 

েববানা পুুেির দপিিেবাচর েকেক িনেজেক রকা করেত পাের’ 

(ফাচহল বারী, ৩/৪০৬)। এ ব্েবযর পেক ইবেন আ�ুল বারর 

(রেহমাহ�াহ)ও ইজমা উে�খ কেরেছন (আত-তামহীদ, 

১৫/১০৮)। চতুদরশ শতা�ী িহজরীর শুর িদেক মিহলােদর 

েবপদরা শু হওয়ার পূবর পযর� তারা েববানা পুুি েকেক তােদর 

মুখমেলেক ে েক রাখত। হােফয ইবেন হাজার (রেহমাহ�াহ) 

বেলন, ‘পূেবর এবং বতরমােন েববানা পুুি েকেক মিহলােদর 

মুখমেল  াকার  ভযাস  বযাহত রেয়েছ’ (ফাচহল বারী, 

৯/৩২৪)। 

েকউ  জতা বা ভুলবশতঃ উ্ িনিিু ৫িট িবিেয়র 

েকানিট কের েফলেল তােত েকান সমসযা েনই। তেব  জ বযি্ 

জানার পের এবং ভুলকারী �রর হেল �ত পদেকপ িনেব; 

েসলাইকপ ত েপািাক পের কাকেল খুেল েফলেব, মাকা  াকেল মাকা 
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আলবা কের েফলেব এবং সুবি  বযবহার কের কাকেল তা দূর 

করেব। েকউ ইিাকপ তভােব এগিল করেল েস একিদেক েযমন 

পাপী হেব,  নযিদেক েতমিন তার উপর িফদ ইয়া ওয়ািজব হেব। 

তেব �েয়াজেনর তাকীেদ েকউ েসগিল করেল েস েবানাহবার 

হেব না বেট, তেব তােক িফদ ইয়া িদেত হেব।  বশয সুবি র 

েকেষ এ হকুম �েযাজয নয়। েকননা সুবি  বযবহার মানুেির 

যররী েকােনা িবিয় নয়। উ্ িনিিু িবিয়সমূেহর িফদ ইয়া হেি, 

ছাবল যেবহ করা বা মাকািপছু আধা ‘ছা’ হাের ছয়জন িমসকীনেক 

খাওয়ােনা  কবা িতন িদন ছওম পালন করা। এ িতনিটর েয 

েকান একিট েবেছ েনওয়া যােব। মহান আ�াহ বেলন, 

وۡ  ّمرِ�ًضا ِمنُ�م َ�نَ ﴿
َ
ٗذٓ بِهِۦٓ  أ

َ
ِسهِۦ ّمِن أ

ۡ
يَةٞ  ّرأ َۡ َيا�ٍ  ّمِن فَفِ وۡ  َِ

َ
قَةٍ  أ ََ وۡ  ََ

َ
 أ

 ]١٩٦: القم [ ﴾�ُُسٖك� 

‘েতামােদর মেধয যারা  সু� হেয় পেড়, িকংবা মাকায় 

যিদ কিদায়ক িকছু কােক, তাহেল তার পিরবেতর ছওম পালন 

করেব, িকংবা ছাদা া করেব,  কবা কুরবানী করেব’ (বা ারাহ 

১৯৬)। ছাহাবী কা‘ব ইবেন উজরা (রািদয়া�াহ ‘আনহ) বিররত 

হাদীছ উ্ আয়ােতর সংিক� ব্বযেক  িভােব বররনা কেরেছ। 

 সু�তার কারের তাঁর মাকার উকুন তাঁেক কি েদওয়ায় রাসূল 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম তাঁেক মাকা মুেন করেত বলেলন 
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এবং তাঁেক কাফফারাহ �রপ ছাবল যেবহ করা, বা মাকািপছু 

আধা ‘ছা’ হাের ছয় জন িমসকীনেক খাওয়ােনা,  কবা িতন িদন 

ছওম পালন করার আেদশ করেলন (বুখারী, হা/৪৫১৭; মুসিলম, 

হা/২৮৮৩)।  

পিবষ কুরআন এবং ছহীহ হাদীেছ শধুমাষ মাকা মুেেনর 

েকেষ এই িফদ ইয়ার ককা এেসেছ। তেব  বিশি চারিট িনিিু 

িবিয়ও এই হকুেমর  �ভুর্ হেব। েকননা মাকা মুেেনর মত 

এগিলেতও েশদিখনতা রেয়েছ। 

৬. �েলর িশকারেযাবয �ারী িশকার করা: মহান আ�াহ 

বেলন, 

﴿  ّ�
َ
َ ٰ ِينَ  َهآَ َّ �  ْ ْ  ََ  َءاَمُنوا ََ  َ�ۡقُتلُوا نُتمۡ  �لّصۡي

َ
ۚ  َوأ ُرمٞ  ]٩٥: د  اسيئ[ ﴾ُِ

‘েহ ঈমানদারবর! েতামরা ইহরাম  ব�ায় িশকারেযাবয 

�ারী হতযা কেরা না’ (মােয়দাহ ৯৫)। 

ّرِمَ ﴿ ُِ َُ  َعلَۡيُ�مۡ  َو ۡي ََ  ِ ۗ  ُدۡمُتمۡ  َما �ۡلَ�ّ ُرٗما   ]  ٩٦: د  اسيئ[ ﴾ ُِ

‘আর েতামােদর ইহরামকারীেদর জনয �েলর িশকার 

হারাম করা হেয়েছ, যতকর েতামরা ইহরাম  ব�ায় কাক’ 

(মােয়দাহ ৯৬)। 

﴿ َ�ۡ�َ  ِ
َّ ِ�ُ  َِ نُتمۡ  �لّصۡي

َ
ۗ  َوأ ُرٌم  ]١: د  اسيئ[ ﴾ُِ
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‘িক� ইহরাম  ব�ায় েতামরা িশকারেক হালাল মেন 

কেরা না’ (মােয়দাহ ১)। 

لَۡلُتمۡ  �َذا﴿ َطادُ  َِ َۡ ْۚ فَٱ  ]٢: د  اسيئ[ ﴾وا

‘যখন েতামরা ইহরাম েকেক হালাল হেয় যােব, তখন 

িশকার কর’ (মােয়দাহ ২)। উ্ আয়াতসমূহ �মার কের েয, হ� 

ও ওমরার ইহরাম বাঁধার পর েকেক হালাল হওয়া পযর� মুহিরম 

বযি্র জনয �লচর িশকারেক হতযা েকেক িবরত কাকা ওয়ািজব। 

এমনিক িশকারকােযর সহেযািবতা করা এবং  নয কাউেক 

িশকােরর িনেদরশনা েদওয়াও তার জনয ৈবধ নয়। আবূ  াতাদাহ 

(রািদয়া�াহ ‘আনহ) কিতপয় ছাহাবীর সােক সফের িছেলন; িক� 

তাঁরা ইহরাম  ব�ায় কাকেলও িতিন ইহরাম  ব�ায় িছেলন না। 

সফের তাঁরা কতগিল বনয বাধা েদখেত েপেলন। আবূ  াতাদাহ 

(রািদয়া�াহ ‘আনহ) েসগিলর মেধয একিট বাধীেক িশকার 

করেলন এবং তাঁরা েসই েবাশত েকেক েখেয়িছেলন। তাঁরা বেলন, 

‘আমরা বললাম, ইহরাম  ব�ায় আমরা িক �লচর িশকােরর 

েবাশত খাব? এককা বেল আমরা  বিশি েবাশত সে� কের 

আনলাম। রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন, 

ِمغْ�ن «
َ
دٌ  مْ أ َْ

َ
ُن  أ َمَم

َ
 ْ  أ

َ
وْ  َعغَيَْني َ�ِْمَل  أ

َ
َايرَ  أ

َ
َْني أ

َ
  »نِل
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‘েতামােদর েকউ িক তােক িশকার করেত আেদশ 

কেরেছ,  কবা এিটর �িত ইশারা কেরেছ?’ তাঁরা বলেলন, না। 

িতিন বলেলন, 

نوا« ِْمَني ِممْ  نَِقَ  َمي فَكن
َ
 »ل

‘তাহেল েতামরা তার  বিশি েবাশত েকেক েখেত পার’ 

(বুখারী, হা/১৮২৪; মুসিলম, হা/২৮৫৫)। 

মহান আ�াহ পিবষ কুরআেন �েলর িশকারেযাবয 

�ারীেক ইিাকপ তভােব হতযাকারীর িবিনময় উে�খ কেরেছন। 

এরশাদ হেি, 

ا ِمنُ�م َ�َتلَُهۥ َوَمن﴿ َٗ آءٞ  ّمَتَعّمِ ََ  َذَوا بِهِۦ َ�ُۡ�مُ  �ََّعمِ  ِمنَ  َ�َتَل  َما ّمِۡثُل  فََج
لٖ  َۡ يَۢ� ّمِنُ�مۡ  َع َۡ وۡ  �ۡلَكۡعَبةِ  َ�ٰلِغَ  َه

َ
ٞ  أ َٰرة َّ وۡ  َمَ�ِٰك�َ  َطَعامُ  َك

َ
ُل  أ َۡ  َ�ٰلَِك  َع

َياٗما َُذوَق  َِ ۦِۗ  َوَ�اَل  ّ�ِ ۡمرِه
َ
  ]٩٥: د  اسيئ[ ﴾ أ

‘েতামােদর মেধয েয বযি্ ইিাকপ তভােব �লচর 

িশকারেক হতযা করেব, তার উপর ঐ �ারীর সমান িবিনময় 

ওয়ািজব হেব, যােক েস হতযা কেরেছ; দু’জন িনভররেযাবয বযি্ 

এর ফায়ছালা করেবন। িবিনমেয়র �ারীিট উচসবর িহসােব কা‘বায় 

েপৗছােত হেব,  কবা কাফফারা �রপ তার উপর কেয়কজন 

দির�েক খাওয়ােনা ওয়ািজব হেব,  কবা তার সমপিরমার ছওম 
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পালন করেব, যােত েস �ীয় কপ তকেমরর �িতফল আ�াদন কের’ 

(মােয়দাহ ৯৫)। উ্ আয়ােতর আেলােক বলা যায়, ইহরাম 

 ব�ায় েকউ িশকারেযাবয �লচর �ারীেক হতযা করেল যিদ তার 

সমকক েকােনা বপহপািলত পশ পাওয়া যায়, তাহেল তার সামেন 

িতনিট পক: হয় েস হতযাকপ ত �ারীর সমকক �ারীিটেক হারাম 

এলাকায় যেবহ কের তার স�ূরর েবাশত ছাদা া কের িদেব, তা 

েকেক েস িনেজ েমােটও খােব না,  নযকায় সমকক পশিটর মূলয 

খােদযর িহসােব িহসাব কের মাকািপছু আধা ‘ছা’ হাের 

িমসকীনেদর মােঝ ব�ন করেত হেব,  কবা িমসকীনেদর সংখযার 

সমপিরমার ছওম পালন করেত হেব। িক� যিদ হতযাকপ ত 

�ারীিটর সমকক পশ না পাওয়া যায়, তাহেল উ্ িববরর 

েমাতােবক খাদয খাওয়ােত হেব  কবা ছওম পালন করেত হেব। 

আয়াতিট আেরা �মার কের েয, েকবলমাষ 

ইিাকপ তভােব হতযাকারীর উপেরই এই িবিনময় ওয়ািজব হেব; 

ভুলবশতঃ বা  িনিাকপ তভােব হতযাকারীর উপের নয়। আমােদর 

শায়খ আ�ুল আযীয ইবেন বায তাঁর ‘মাজমূউ ফাতাওয়া 

(১৭/২০৩)’-েত, শায়খ মুহা�াদ আমীন শান ীরী ‘আযওয়াউল 

বায়ান (২/১৬৯)’-এ এবং শায়খ আ�ুর রহমান সা‘দী সূরা 

মােয়দাহ র উ্ আয়াত স�েকর আেলাচনা করেত িবেয় এই 

 িভমতিটেক �াধানয িদেয়েছন। 
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উে�খয েয, হারাম এলাকার িশকারেযাবয �ারী মুহিরম 

এবং সাধারর মানুি সবার উপরই হারাম; বরং েসিটেক তাড়ােনাও 

হারাম।  নুরপভােব আ�াহ র ইিায় এমিনেত উদবত বাছ-

বাছািল কাটাও হারাম। মানুেির েরাপনকপ ত বাছ-বাছািলর েকেষ 

এই িবধান �েযাজয নয়। ইবেন আ�াস (রািদয়া�াহ ‘আনহমা) 

বিররত হাদীেছ রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, 

َ  نِ ا « ّا مَ  ا ما ةَ  َْ ِلا  فَغَمْ  َمكا
َ
دا  ج َْ

َ
  َ�ِِْ�  ِأل

َ
ّل  َو  ِ

َ
دا  ج َْ

َ
غاْت  َوَِ�اَمي َ�ْعِدي ِأل ِْ

ن
 ِل  أ

  َ�َنيرا  ِممْ  َسيَعةً 
َ
   َِ ْتَ ي �ن ََ   َخَال

َ
ْعَضدن  َو  ي �ن ََ من ََ   َا

َ
من  َو  غَنا ي �ن ََ   َصيْدن

َ
 َو 

تََقطن 
ْ
تنَني رنغ َِ   لنَق

ا
ٌا  نِ  َعّم   »لِمن

‘আ�াহ ম�ােক হারাম এলাকা িহসােব িনধরারর কেরেছন। 

এিটেক আমার পূেবর কােরা জনয হালাল করা হয়িন এবং আমার 

পেরও কােরা জনয হালাল করা হেব না। তেব আমার জনয 

িকছুকর েসিটেক হালাল করা হেয়িছল। এখানকার তাযা ঘাস ছাটা 

যােব না, বাছ কাটা যােব না, িশকারেযাবয �ারীেক তাড়ােনা চলেব 

না এবং পিতত ব� উঠােনা যােব না; তেব মূল মািলেকর স ান 

িনেত ইিুক বযি্ তা উঠােত পাের’ (বুখারী, হা/১৮৩৩; মুসিলম, 

হা/৩৩০২)। হাদীেছ উে�িখত  الََال  কর হেি, তাযা ঘাস।  
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মদীনার হারাম এলাকার েকেষও একই িবধান �েযাজয। 

জােবর (রািদয়া�াহ ‘আনহ) বেলন, রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলেছন, 

يمَ  نِ ا « َِ مَ  نِنَْما ما ةَ  َْ ِّ  َمكا ْمتن  َوَِ ما َمِدَغَةَ  َْ
ْ
عن   َ  َ نَتَيَْني َ�ْ�َ  َمي ال َِ ْق َني �ن َن  ِعَضي

يدن  َو َ  َْ ي َن ََ   »َصيْدن

‘িন�য়ই ইবরাহীম ম�ােক হারাম এলাকা িহসােব েঘািরা 

কেরেছন এবং আিম মদীনার কােলা পাকরেবিিত দুই এলাকার 

মধযবতরী  �লেক হারাম  �ল িহসােব েঘািরা িদলাম। 

এখানকার বাছ-বাছািল কাটা যােব না এবং িশকারেযাবয পশ 

িশকার করা যােব না’ (মুসিলম, হা/৩৩১৭)। আলী (রািদয়া�াহ 

‘আনহ) হেত বিররত হাদীেছ এেসেছ, 

تََقطن رن  َو َ «
ْ
تنَني غ َِ   لنَق

ا
َايدَ  لَِممْ  نِ 

َ
  »نَِني أ

‘মূল মািলেকর স ান িনেত আ�হী বযি্ বযতীত  নয 

কােরা জনয এখানকার পিতত ব� উঠােনা যােব না’ (আবূ দাঊদ, 

হা/২০৩৫, সনদ ছহীহ)। 

মূল মািলেকর স ান িনেত আ�হী বযি্ বযতীত  নয 

কােরা জনয দুই হারাম এলাকায় পিতত ব� উঠােনা িনেিধ 

হওয়ার কারর হেি, এই দুই জায়বায় মানুি িনয়িমত যাতায়াত 
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কের। ফেল েকউ েকান িজিনস হারােল েস কেয়ক বছর পের 

হেলও তার হারােনা িজিনস েপেয় যােব। আর েস কারের ম�া ও 

মদীনায় আমানতদার এমন কতপ রপক কাকা উিচচ, যারা সংরকেরর 

উে�েশয মানুেির হারােনা িজিনস �হর করেব এবং তার মূল 

মািলক যখনই আসুক, তা তােক েফরচ িদেব। 

আর আ�াহ েযেহতু হারাম এলাকার িশকারেযাবয �ারী 

হতযা করা হারাম কেরেছন এবং িতিন এিটেক িনরাপদ কেরেছন, 

েসেহতু ঐসব �ারীর খাদয বাছ-বাছািল, সবুজ ঘাস নি করাও 

হারাম কেরেছন। ফেল এই িবধােনর মাধযেম ঐসব �ারী হারাম 

এলাকায় েযমন তােদর িনরাপ্া েপল, েতমিন তােদর খাবার 

বযব�াও িনি�ত হল। 

৭. িববাহ স�� করা এবং িববােহর ��াব েদওয়া: 

উসমান ইবেন আফফান (রািদয়া�াহ ‘আনহ) বেলন, রাসূল 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন, 

ْنمِ  َ�غِْكحن   َ « من
ْ
غَْكحن  َو َ  من ال َن  َو َ  �ن ِن ْ�َ«  

‘মুহিরম বযি্ িনেজ েযমন িবেয় করেব না, েতমিন 

 নযেকও িবেয় িদেব না এবং িববােহর ��াবও েপশ করেব না’ 

(মুসিলম, হা/৩৪৪৬)। েকান মুহিরম কতপ রক িববাহ সংঘিটত হেল 
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উ্ িববাহ সিঠক বরয হেব না। েসজনয উ্ ৈববািহক স�কর 

 বযাহত রাখেত হেল নতুনভােব আবার িবেয় পড়ােত হেব। 

৮ ও ৯. �ী সহবাস করা এবং েযদন উে্জনার সিহত 

�ীেক আিল�ন করা: মহান মহান আ�াহ বেলন, 

﴿ َّ ۡشُهرٞ  �ۡ�َ
َ
َّ  �ِيِهنّ  فََرَض  َ�َمن ّمۡعلُوَ�ٰتۚٞ  أ ََ  َرفََث  فََ�  �ۡ�َ ََ  فُُسوَق  َو  َو

اَل  ََ ۗ  ِ�  ِج َِّ  ]١٩٧: قم ال[ ﴾�ۡ�َ

‘হে�র জনয িনিদরি কেয়কিট মাস রেয়েছ। এসব মােস 

েয বযি্ হে�র ইহরাম বাঁধেব, তার জনয হে� �ী সহবাস করা, 

 েশাভন েকান কাজ করা এবং ঝাবড়া-িববাদ করা জােয়য নয়’ 

(বা ারাহ ১৯৭)। আয়ােত ‘রফাছ’ ( َرفََث) শ�িট �ী সহবাস এবং 

েযদন উে্জনার সিহত �ামী-�ীর আিল�ন উভয়েক শািমল কের। 

 নুরপভােব ইহা  েশাভন ককা এবং কাজেকও শািমল কের। 

‘ফুসূ ’ ( وَق  শ�িট যাবতীয় পাপাচারেক বুঝায়।  নকরক এবং (فنسن

িহংসা-িবে�ি মূলক তকর-িবতকর ও ঝবড়া বুঝােত ‘িজদাল’ (  َِجَدا) 

শ�িট বযবহার করা হেয়েছ। তেব হ েক িবজয়ী করার উে�েশয 

িবতকর করা যায়; বরং তা করা উিচচ। মহান আ�াহ বেলন, 

لُۡهم﴿ َِ ِّ  َوَ�ٰ َسُنۚ  ِ�َ  بِٱّل ِۡ َ
 ]١٢٥: اّنل[ ﴾أ
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‘তােদর সােক উ্ম প�ায় িবতকর কুন’ (নাহ ল ১২৫)। 

 নয আয়ােত এেসেছ, 

﴿  ََ ْ  إَو لُٓوا َِ ۡهَل  تَُ�ٰ
َ
َّ  �ۡلِكَ�ٰبِ  أ ِ ِّ  إ ِۡ  ِ�َ  بِٱّل

َ
َّ  َسنُ أ ِ ِينَ  إ َّ �  ْ  ﴾ِمۡنُهۡمۖ  َظلَُموا

  ]٤٦: العغكِوت[

‘েতামরা উ্ম প�া বযতীত আহেল িকতাবেদর সােক 

তকর-িবতকর করেব না। তেব তােদর সােক নয়, যারা তােদর মেধয 

যুলম কেরেছ’ (আনকাবূত ৪৬) । 

মুহিরম  ব�ায় �ী সহবাস করেল বা েযদন উে্জনার 

সিহত পর ের আিল�ন করেল িক আবশযক হেব, তি�িেয় 

রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েকেক েকান হাদীছ পাওয়া 

যায় না। তেব এ িবিেয় ছাহাবােয় েকরাম (রািদয়া�াহ ‘আনহম) 

েকেক কিতপয় আছার বিররত হেয়েছ। আমর ইবেন শ‘আইব তাঁর 

িপতা েকেক বররনা কেরন, ‘এক বযি্ আ�ু�াহ ইবেন আমর 

(রািদয়া�াহ ‘আনহমা)-এর িনকেট এেস ইহরাম  ব�ায় �ী 

সহবাসকারী স�েকর িজেজস করেলন। িতিন আ�ু�াহ ইবেন 

ওমর (রািদয়া�াহ ‘আনহমা)-এর িদেক ইশারা কের তাঁেক 

িজেজস করেত বলেলন। শ‘আইব বেলন, েলাকিট আ�ু�াহ ইবেন 

ওমর (রািদয়া�াহ ‘আনহমা) না েচনায় আিম তার সােক েবলাম। 

েলাকিট ইবেন ওমর (রািদয়া�াহ ‘আনহমা) েক িজেজস করেল 
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িতিন জবােব বেলন, » َل َِ َك  َ� َّ َْ«  ‘েতামার হ� বািতল হেয় 

েবেছ’। েলাকিট বলেলন, এখন আমার কররীয় িক? িতিন 

বলেলন, 

جْ « ّايِس  َمعَ  اْخمن غَعنو َ  َمي َواْصغَعْ  ا ْْ َت  فََِِذا ََ
ْ
ْدَر�
َ
دِ  نن ا فَ  ََينِالً  أ َْ

َ
  »َوأ

‘েলাকেদর সােক েবিরেয় যাও এবং তােদর মত তুিমও 

হে�র কাযরাবলী স�� কর। তেব আ�াহ বাঁচােল আবামী বছর 

আবার হ� করেব এবং একিট িফদ ইয়া িদেব’। (শ‘আইব বেলন) 

 তঃপর েলাকিট আমার সােক আ�ু�াহ ইবেন আমর (রািদয়া�াহ 

‘আনহমা)-এর িনকেট িবেয় তাঁেক সবিকছু বলেলন। এবার িতিন 

ইবেন আ�াস (রািদয়া�াহ ‘আনহমা)-এর িনকেট িবেয় িজেজস 

করেত বলেলন। শ‘আইব বেলন, আিম তার সােক ইবেন আ�াস 

(রািদয়া�াহ ‘আনহমা)-এর িনকেট েবলাম এবং তাঁেক িজেজস 

করা হেল িতিনও ইবেন ওমর (রািদয়া�াহ ‘আনহমা)-এর মত 

জবাব িদেলন।  তঃপর েলাকিট আমার সােক আবার আ�ু�াহ 

ইবেন আমর (রািদয়া�াহ ‘আনহমা)-এর িনকেট এেস তাঁেক 

ইবেন আ�াস (রািদয়া�াহ ‘আনহমা)-এর ব্বয শনােলন এবং 

বলেলন, এ স�েকর আপনার  িভমত িক? িতিন বলেলন, 

 »ََي َ  َمي ِمثَْل  ََْوِ� «
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‘তাঁেদর  িভমেতর মতই আমার  িভমত’ (হােকম, 

২/৬৫, িতিন বেলন, হাদীছিটর রাবীবর িনভররেযাবয এবং হােফয। 

শআইব ইবেন মুহা�াদ েয তাঁর দাদা আ�ু�াহ ইবেন আমর 

(রািদয়া�াহ ‘আনহমা)-এর কাছ েকেক হাদীছ শেনেছন, এই 

হাদীছিট তারও বা�ব এবং িনি�ত �মার। হােফয যাহাবী 

হােকমেক সমকরন কেরেছন)। ইমাম বায়হা ী (রেহমাহ�াহ) 

হােকেমর সূেষ হাদীছিট বররনার পর বেলন, ‘এর সনদ ছহীহ 

এবং হাদীছিট আেরা �মার কের েয, শ‘আইব ইবেন মুহা�াদ 

ইবেন আ�ু�াহ তাঁর দাদা আ�ু�াহ ইবেন আমর (রািদয়া�াহ 

‘আনহমা)-এর কাছ েকেক হাদীছিট শেনেছন’ (সুনােন কুবরা, 

২/৬৫)। যােহাক, উ্ আছাের আ�ু�াহ ইবেন আমর, আ�ু�াহ 

ইবেন আ�াস এবং আ�ু�াহ ইবেন ওমর (রািদয়া�াহ ‘আনহমা)-

এর সবরস�িতেত �মািরত হয় েয, ইহরাম  ব�ায় �ী 

সহবাসকারীর হ� নি হেয় যােব; তেব হে�র  বিশি কাযরাবলী 

তােক পূরর করেত হেব। আর পরবতরী বছর তােক আবার হ� 

আদায় করেত হেব এবং একিট িফদ ইয়া িদেত হেব। তাঁেদর 

সবার উি্ ‘েলাকেদর সােক েবিরেয় যাও এবং তােদর মত তুিমও 

হে�র কাযরাবলী স�� কর। তেব আ�াহ বাঁচােল আবামী বছর 

আবার হ� করেব এবং একিট িফদ ইয়া িদেব’ �মার কের েয, 
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�াকিমক হালাল হওয়ার পূেবরই ঐ বযি্ কতপ রক �ী সহবাস 

সংঘিটত হেয়িছল। 

�াকিমক হালাল হওয়ার পূেবর �ী সহবাস করেল একিট 

উট কুরবানী কের তার েবাশত হারাম এলাকার দির�েদর মােঝ 

ব�ন কের িদেত হেব। পকা�ের �াকিমক হালােলর পের �ী 

সহবাস করেল সবরস�িত�েম তার হ� নি হেব না এবং 

এেকেষ তােক একিট ছাবল িফদ ইয়া িদেত হেব। 

আর ওমরার েকেষ িবধান হেি, সা‘ঈ  কবা রওয়ােফর 

পূেবর �ী সহবাস করেল ওমরা নি হেয় যােব। তেব ঐ ওমরা 

স�� করেত হেব এবং �কম ওমরার মী াত েকেক ইহরাম 

েবঁেধ নতুন আেরকিট ওমরা করেত হেব। সােক সােক তােক 

একিট িফদ ইয়াও িদেত হেব। এেকেষ িফদ ইয়া হেি, ছাবল 

যেবহ কের তার েবাশত হারাম এলাকার দির�েদর মােঝ ব�ন 

কের েদওয়া। পকা�ের যিদ েস সা‘ঈর পের এবং মাকা মুেন বা 

চুল ছাটার পূেবর �ী সহবাস কের, তাহেল তার ওমরা নি হেব না। 

তেব তােক একিট ছাবল িফদ ইয়া িদেত হেব।  বশয যিদ েযদন 

উে্জনার সিহত �ামী-�ী পর ের আিল�ন কের এবং বীযরপাত 

ঘেট, তাহেল তার হ� নি হেব না। েকননা েযনার েকেষ এমন 

 ব�ায় হা�  করাচ শরী‘আত কতপ রক িনধরািরত শাি� ওয়ািজব হয় 
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না। তাছাড়া েয সহবােসর মাধযেম হ� নি হয়, এিট েস পযরােয়র 

নয়। তেব �াকিমক হালােলর পূেবর এমনিট কের কাকেল তােক 

উট িফদ ইয়া িদেত হেব। আর �াকিমক হালােলর পের করেল 

ছাবল িফদ ইয়া িদেত হেব। 

উ্ িবিধিবধান পুুেির মত মিহলােদর েকেষও 

�েযাজয। তেব �ীেক যিদ একােজ বাধয করা হয়, তেব তার উপর 

িফদ ইয়া ওয়ািজব হেব না। 

হ� ও ওমরার সংিক� এবং িব�ািরত িনয়ম 

এক নযের ওমরাঃ মী াত েকেক ইহরাম বাঁধেব। হারােম 

েপৗেছ রওয়াফ এবং সা‘ঈ করেব।  তঃপর মাকা মুেন কের বা 

চুল েছেট হালাল হেয় যােব। ওমরার েকেষ ম�াবাসীেদরেক 

হারাম এলাকার বািহর েকেক ইহরাম বাঁধেত হেব। 

এক নযের হ�ঃ বিহরাবত হাজীরা িনজ িনজ মী াত 

েকেক এবং ম�াবাসী ও েসখােন  ব�ানকারীরা ম�া েকেকই 

ইহরাম বাঁধেব। ি রান এবং ইফরাদ হ� পালনকারী রওয়ােফ 

 ুদূম বা আবমনী রওয়াফ করেব এবং ছাফা-মারওয়া সা‘ঈ 

করেব। তেব রওয়ােফ ইফা�ার পের সা‘ঈ করেত চাইেল তারা 

এই সা‘ঈ িপিছেয় িদেত পাের। ৮ই িযল-হে�র িদেনর েবলায় 

এবং ৯ই িযল-হে�র রােত হাজীরা িমনায় কাকেব।  তঃপর 
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তারা আরাফায়  ব�ান এবং মুযদািলফায় রািষযাপন করেত 

যােব। ঈেদর িদন জামরাতুল আ াবায় কংকর িনেকপ করেব, 

তার উপর কুরবানী কাকেল কুরবানী করেব, মাকা মুেন বা চুল 

ছাটেব, রওয়ােফ ইফা�া করেব এবং তামা্ু হ� পালনকারী হেল 

ছাফা-মারওয়া সা‘ঈ করেব।  নুরপভােব ি রান ও ইফরাদ হ� 

পালনকারী রওয়ােফ  ুদূেমর সােক সা‘ঈ না কের কাকেল তারাও 

এসময় সা‘ঈ করেব।  তঃপর তাশরীে র িদনগিলেত িমনায় 

রািষযাপন করেব এবং �েতযকিদন সূযর  েল যাওয়ার পের িতন 

জামরােতই কংকর িনেকপ করেব।  তঃপর ম�া তযােবর সময় 

িবদায়ী সাত চ�র রওয়াফ কের ম�া ছাড়েব। 

হ� ও ওমরার িব�ািরত িনয়ম 

ইহরােমর ��িত 

হ� ও ওমরা পালেনিু মুসিলম বযি্ মদীনার মত 

মী ােতর িনকটবতরী েকান �ান েকেক বাড়ী েযােব ম�ায় আসেত 

চাইেল বাড়ী েকেকই েস ইহরােমর ��িত িনেত পাের। ইহরােমর 

��িত িহসােব �েয়াজন েদখা িদেল নখ কাটেব, েবাঁফ ছাটেব, 

নাভীর নীেচর চুল েচঁেছ েফলেব, ববেলর েলাম ছাফ করেব। 

 তঃপর ইহরােমর জনয েবাসল করেব, সুবি  বযবহার করেব 

এবং পরেনর কাপড়  ও বােয়র চাদর পরেব।  তঃপর মী াত 
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েকেক ইহরাম বাঁধেব। েস যিদ যুল-িহ�াহ মােসর �কম দশক 

শু হওয়ার পের ইহরাম বাঁেধ এবং কুরবানী করেত চায়, তাহেল 

চুল, নখ েকানিটই কাটেব না। উে� সালামা (রািদয়া�াহ ‘আনহা) 

বেলন, রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন, 

ْ�تنمْ  نَِذا«
َ
َالَ   َرأ ةِ  ِذى َِ َا ِ

ْ
َرادَ  ال

َ
مْ  َوأ �ن دن َْ

َ
 ْ  أ

َ
ينْمِسْك  َنَضّحَ  أ

ْ
مْ  فَغ  َاْعمُِِ  ََ

ْظَنيرُِِ 
َ
  »َوأ

 ‘যখন েতামরা যুল-িহ�াহ মােসর চাঁদ েদখেব এবং 
েতামােদর েকউ কুরবানী করার ইিা েপাির করেব, তখন েস 

েযন তার চুল-নখ না কােট’ (মুসিলম, হা/৫১১৯)। তেব যুল-

িহ�াহ র �কম দশেক স�ািদত ওমরা েকেক হালাল হওয়ার 

জনয েয চুল ছাটা হয়, তা এই হকুেমর মেধয পড়েব না। েকননা 

তা ওমরার একিট ওয়ািজব কাজ। 

েকউ যিদ দূর েকেক বাড়ী েযােব হ� বা ওমরা করেত 

আেস, তাহেল েস মী ােত নামেব এবং যা িকছু কাটা বা ছাটা 

দরকার, করেব।  তঃপর ইহরােমর জনয েবাসল কের পরেনর 

কাপড় এবং বােয়র চাদর পরেব। তারপর ইহরাম বাঁধেব। েযমন: 

েকােনা ইেয়েমনী যিদ ইয়ালামলাম  িত�ম কের, তাহেল েস 

েসখােন েনেম উ্ কাজগিল করেব। তেব েস যিদ িবমান েযােব 

আেস, তাহেল তার েদশ েকেকই েবাসলসহ ইহরােমর যাবতীয় 
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��িত স�� করেব।  তঃপর িবমান মী াত বরাবর আসেল 

 কবা মী ােতর িনকটবতরী হেল ইহরাম বাঁধেব।  

 

 

ইহরাম 

১. হ� বা ওমরার কাযরাবলী শু করার িনয়তেকই 

ইহরাম বেল।  তএব, িনয়যত ছাড়া েকউ মুহিরম হেব না। রাসূল 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, 

َمي ن  نِ�اَمي« َْ
َ
  »نِيّّيايِت  األ

�েতযকিট আমল িনয়যেতর উপর িনভররশীল’ (বুখারী, 

হা/১; মুসিলম, হা/৪৯২৭)। িনয়যতিবহীন ইহরােমর কাপড় পরােক 

ইহরাম বলা যায় না; বরং ইহা ইহরাম বাঁধার ��িত িহসােব বরয। 

 তএব, েস েয �কােরর হ� করেত চায়, মেন মেন তার িনয়যত 

করেব। তামা্ু হ� করেত চাইেল ওমরার িনয়যত করেব, ইফরাদ 

হ� করেত চাইেল শধু হে�র িনয়যত করেব এবং ি রান হ� 

করেত চাইেল হ� ও ওমরা উভেয়র িনয়যত করেব। হে�র 

মাসগিলেত �লপক, আকাশ পক বা পািন পেক মী াত  িত�ম 

করেল  কবা মী াত বরাবর �ােন েপৗছেল উ্ িনয়যত করেত 
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হয়। আর হে�র মাসগিল হেি, শাওয়াল, যুল- া‘দাহ এবং যুল-

িহ�াহ মােসর �কম দশক। তেব হে�র মাসগিলর বাইের  নয 

মােস েকউ যিদ মী াত  িত�ম কের বা মী াত বরাবর �ােন 

েপৗেছ, তাহেল েস শধুমাষ ওমরার ইহরাম বাঁধেব এবং হে�র 

সােক এই ওমরার েকানরপ স�কর কাকেব না। 

২. মুহিরম বযি্ মেন মেন েয িনয়যত কেরেছ, তা মুেখ 

উ�ারর করা ভাল। েস তার হে�র �কার  নুযায়ী বলেব,  ايَْك
َ
 ل

ْمَم ً   লা�াইক উমরাতান’ ( কর: আিম আপনার ডােক সাড়া‘  َن

িদেত ওমরার জনয হািযর), বা  ايَْك
َ
ي ل َّ َْ  ‘লা�াইক হা�ান’ 

( কর: আিম আপনার ডােক সাড়া িদেত হে�র জনয হািযর),  

 কবা  ا
َ
ْمَم ً  يَْك ل ي َن َّ َْ َو  ‘লা�াইক উমরাতান ওয়া হা�ান’ ( কর: 

আিম আপনার ডােক সাড়া িদেত ওমরা ও হে�র জনয হািযর)। 

েকননা নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম ি রান হ� কেরন 

এবং একসােক হ� ও ওমরার িনয়যত কেরন। আনাস (রািদয়া�াহ 

‘আনহ) বেলন, 

وَ   َسِمْعتن « ِ  رَسن ّا و ن  -وسغم عغيه اهللا صِ- ا ايَْك  َ�قن
َ
ْمَم ً  ل ي َن َّ َْ   »َو

‘আিম রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক 

'লা�াইক উমরাতান ওয়া হা�ান' বলেত শেনিছ’ (মুসিলম, 

হা/২৯৯৫)।  নুরপভােব ‘লা�াইকা আ�াহ�া উমরাতান’ ( কর: 
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েহ আ�াহ! আিম আপনার ডােক সাড়া িদেত ওমরার জনয হািযর), 

বা ‘লা�াইকা আ�াহ�া হা�ান’  কবা ‘লা�াইকা আ�াহ�া 

উমরাতান ওয়া হা�ান’ও পড়া যায়। জােবর (রািদয়া�াহ ‘আনহ) 

বেলন, ‘আমরা রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর সােক 

হে� িবেয় বেলিছলাম, ‘লা�াইকা আ�াহ�া লা�াইকা িবল-

হা�’।  তঃপর রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম আমােদর 

হে�র িনয়যতেক ওমরায় পিররত করার আেদশ কেরিছেলন, আর 

আমরা তা-ই কেরিছলাম’ (বুখারী, হা/১৫৭০)।  

হ� এবং ওমরার িনয়যত বযতীত  নয েকােনা ইবাদেতর 

িনয়যত মুেখ উ�ারর করা যােব না। েযমন: রওয়াফ, সা‘ঈ, 

ছালাত, যাকাত, িছয়াম ইতযািদর িনয়যত। েকননা  নয েকেষ 

রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর হাদীছ বিররত হয়িন। 

 নযানয ইবাদেত মুেখ িনয়যত উ�ারর করা যিদ কলযারকর হত, 

তেব ছাহাবােয় েকরামসহ এই উ�েতর  নযানয সালােফ ছােলহীন 

তা করেতন। 

৩. মুহিরম বযি্ ইহরাম বাঁধার সময় শতর জুেড় িদেত 

পাের। েস বলেত পাের,  ْ َِِبََسِال  ف َْ  ٌَ ِ ي�
يْثن  َ�َمِنّ�  َْ بَْستَِ�  َْ َْ  

(উ�ারর: ফাইন হাবাসানী হা-িবসুন ফামািহ�ী হায়ছু হাবাসতানী), 

 কর: যিদ আমার হ� ও ওমরা পালেন েকান বাধা আেস, তাহেল 
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(েহ আ�াহ!) েযখােন আপিন আমােক বাধা িদেবন, েসখােনই 

আমার হালাল হওয়ার �ান বরয হেব। আেয়শা (রািদয়া�াহ 

‘আনহা) বেলন, 

ّ  َدَخَل « ِِ
ّا َ  -وسغم عغيه اهللا صِ- ا َِيَعةَ  َْ ََْ ِ  نِغِْت  ضن ِْدِ  نِْم  الّة ََ  َِ ِغ ِا من

ْ
 ال

وَ   ََي َ�َقيلَْت  ِ  رَسن ّا ِّ  ا ِر�دن  نِ
ن
َ ا  أ

ْ
نَي ال

َ
ّ  َ�َقيَ  . يِكيَةٌ اَ  َوأ ِِ

 عغيه اهللا صِ- اّا
ِّ  -وسغم ِط  ْن ِ

ََ  ا  َواْا
َ
ِّ  أ يْثن  َ�ِ بَْستَِال  َْ َْ«  

‘�ুবা‘আহ িবনেত যুবােয়র ইবেন আ�ুল মু্ািলেবর 

িনকট রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম আসেল �ুবা‘আহ 

বেলন, েহ আ�াহ র রাসূল! আিম হ� করেত চাই; িক� আিম 

 সু�? নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন, তুিম হ� 

করেত যাও এবং এই বেল শতর কর েয, (েহ আ�াহ !) আপিন 

েযখােনই আমােক বাধা িদেবন, েসখােনই আমার হালাল হওয়ার 

�ান বরয হেব’ (বুখারী, হা/৫০৮৯; মুসিলম, হা/২৯০৩)। এরপ 

শতরােরাপ করার উপকার হেি এই েয, মুহিরম বযি্  সু�তা বা 

সড়ক দুঘরটনার কারের যিদ হ� বা ওমরা পালন করেত বযকর 

হয়,  কবা তােক হ� বা ওমরা েশি করেত না েদওয়া হয়, 

তাহেল েস ইহরাম েকেক হালাল হেয় যােব এবং তার উপর 

িকছুই বতরােব না। 
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৪. মুহিরম বযি্ যিদ মদীনাবাসীর মী াত যুল-হলায়ফা 

েকেক ইহরাম বাঁেধ, তাহেল েস ইহরাম বাঁধার আেব ফরয বা 

নফল ছালাত আদায় কের ইহরাম বাঁধেত পাের। আ�ু�াহ ইবেন 

আ�াস (রািদয়া�াহ ‘আনহমা) ওমর ইবনুল খা�াব (রািদয়া�াহ 

‘আনহ) েকেক বররনা কেরন, ওমর (রািদয়া�াহ ‘আনহ) বেলন, 

আিম রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক আ ী  উপতযকায় 

বলেত শেনিছ, 

» ِِ رَي
َ
ِّ  ِممْ  آتا  الغايْغَةَ  أ َذا ِف  َصّل  َ�َقيَ   َر َواِدى ََ

ْ
َِيرَكِ  ال من

ْ
ْمَم ً  َوَنْل  ال  ِف  َن

ةا  َا َْ«  

‘রােত আমার িনকেট আমার �ভুর পক েকেক একজন 

আবমনকারী (িজবরীল) এেস বেলন, আপিন বরকতময় এই 

উপতযকায় ছালাত আদায় কুন এবং বলুন, 'উমরাতান ফী 

হা�াহ' ( করাচ একসে� হ� ও ওমরার ইহরাম বাঁধুন)’ (বুখারী, 

হা/১৫৩৪)।  

মী ােত যানবাহেন আেরাহেরর পর ইহরাম বাঁধা উ্ম। 

আ�ু�াহ ইবেন ওমর (রািদয়া�াহ ‘আনহমা) বেলন, 

لا « ََ
َ
ّ  أ ِِ

ّا �َ  - وسغم عغيه اهللا صِ - ا غَتنهن  نِهِ  اْستَوَْت  ِْ ِْ   »ََيئَِمةً  َرا
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‘নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক িনেয় তাঁর বাহন 

দাঁড়ােনার পর িতিন িনয়যত কেরন এবং উ্�ঃ�ের তালিবয়া 

পেড়ন’ (বুখারী, হা/১৫৫২; মুসিলম, হা/২৮২১)। ইমাম বুখারী 

 নুেিদ রচনা কেরেছন এভােব,  ْسِبيِح َوالتا  الاْنِميدِ  نَيبن  ِ ِِ  َوالاْك

َال ِ  َ�َِْل  َْ ِ
ْ
وِب  ِعغْدَ  اِ َ  الّمكن اناةِ  َْ الا  ‘সওয়ারীর িপেঠ আেরাহেনর 

সময় িনয়যত বাঁধা এবং তালিবয়া পােঠর পূেবর আ�াহ র �শংসা 

করা, তাঁর পিবষতা েঘািরা করা এবং বড়র বররনা করা’ 

 নুেিদ। এরপর িতিন এমেমর বিররত আনাস (রািদয়া�াহ 

‘আনহ)-এর হাদীছ উে�খ কেরন (হা/১৫৫১)। হােফয ইবেন 

হাজার (রেহমাহ�াহ) এর বযাখযায় বেলন, َذا ََ نْ�من  َو وَ - الْ َن  َو
َال ِ  َ�َِْل  َمَعهن  ذنِكمَ  َوَمي التاْسِبِيِح  اْسِتْنَِيبن  َْ ِ

ْ
ِمُِ  ََْعماَض  َممْ  ََلا  -اِ

ْ
ك ِ  َمعَ  ِِ

 ইহরাম বাঁধার পূেবর তাসবীহ-তাহলীল ইতযািদ উ্ম হওয়ার‘ �نِنْورِهِ 

িবিয়িট সাবয� হওয়া সে�ও খুব  � সংখযক িব�ানই তা উে�খ 

কেরেছন’। 

৫. ইহরাম না েবঁেধ মী াত  িত�ম করেব না। েকননা 

নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম মী াত িনধরারর কের েদওয়ার 

সময় বেলন, 

ما « ما  َن ِ  لَنن َت  َممْ َول
َ
ما  ِممْ  َعغَيِْنما  أ َِ مْ  َ�ْ ِ َرادَ  ِمما

َ
َ ا  أ

ْ
ْمَم َ  ال عن

ْ
  »َوال
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‘এসব এলাকার  িধবাসীেদর মেধয যারা হ� ও ওমরা 

করেত চায় এবং তারা বযতীত যারাই এসব এলাকা িদেয় হ� ও 

ওমরা করেত আসেব, এগিল তােদর সকেলর মী াত’। মী ােতর 

আেলাচনার সময় হাদীছিট বত হেয় েবেছ। 

৬. যার বাড়ী ম�া এবং মী ােতর মধযবতরী �ােন, েস 

তার বাড়ী েকেকই ইহরাম বাঁধেব। ইহরাম না েবঁেধ বাড়ী তযাব 

করেব না। েকননা তার বাড়ীই হেি তার মী াত। তাছাড়া নবী 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম যখন মী াতসমূহ িনধরারর কেরন 

এবং েসখান েকেক ইহরাম বাঁধার আেদশ েদন, তখন িতিন 

বেলন, 

يْثن  فَِممْ  َذلَِك  دنو َ  َ  َ  َوَممْ « َْ  
َ
�َْشأ
َ
تا  أ لن  َْ َْ

َ
ةَ  أ ةَ  ِممْ  َمكا  »َمكا

‘যারা মী াতসমূেহর েভতের বসবাস কের, তারা তােদর 

 ব�ান েকেকই ইহরাম বাঁধেব; এমনিক ম�াবাসী ম�া েকেক’। 

হাদীছিট ইেতাপূেবর বত হেয় েবেছ। 

৭. ম�াবাসী এবং েসখােন  ব�ানরত  নযানযেদর 

হে�র ইহরাম হেব ম�া েকেকই। পকা�ের তােদর (ম�াবাসী 

এবং েসখােন  ব�ানরত  নযানযেদর) ওমরার ইহরাম হেব হারাম 

এলাকার বাইের েয েকােনা হালাল এলাকা েকেক। েকননা হে�র 

পের রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম যখন আেয়শা 
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রািদয়া�াহ ‘আনহােক ওমরার  নুমিত িদেয়িছেলন, তখন িতিন 

হারাম এলাকার বাইের তান‘ঈম েকেক ইহরাম েবঁেধিছেলন 

(বুখারী, হা/১৭৮৫; মুসিলম, হা/২৯১০)। 

ওমরার উে�েশয ম�াবাসী কতপ রক হারাম এলাকার বাইের 

েকেক ইহরাম বাঁধার কারের তােদর ওমরায় হারাম এবং হালাল 

উভয় এলাকার সমময় ঘেট।  নুরপভােব হে�র জনয হারাম 

এলাকা েকেক ইহরাম বাঁধেলও হালাল এলাকা আরাফায় 

 ব�ােনর কারের তােদর হে�ও হারাম এবং হালাল উভয় 

এলাকার সমময় ঘেট। 

৮. তামা্ু হে�র েকেষ মুহিরম বযি্ হে�র মাসগিলর 

েকােনা এক সময় মী াত েকেক ওমরার ইহরাম বাঁধেব।  তঃপর 

রওয়াফ এবং সা‘ঈ স�� কের মাকা মুেন বা চুল েছেট হালাল 

হেয় যােব।  তঃপর যুল-িহ�াহ মােসর ৮ তািরেখ হে�র 

ইহরাম বাঁধেব এবং পযরায়�েম হে�র কাযরাবলী স�� করেব। 

তামা্ু হ� পালনকারী কুরবানী করেব। েস একিট ছাবল 

কুরবানী িদেত পাের  কবা সাত জেন একিট উট বা বুেত 

 ংশ�হর করেত পাের। েকউ কুরবানী িদেত  কম হেল তােক 

১০িট ছওম পালন করেত হেব; িতনিট হে� এবং  বিশি ৭িট 

হ� েকেক িফের। মহান আ�াহ বেলন, 
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َِّ  إَِ�  بِٱۡلُعۡمَرةِ  َ�َمّتعَ  َ�َمن﴿ ِي�  ِمنَ  �ۡسَتۡيَ�َ  َ�َما �ۡ�َ َۡ ِ  ّلمۡ  َ�َمن �لَۡه  فَِصَيامُ  َۡ َُ
يّا�ٖ  ثََ�َٰثةِ

َ
�  �ِ  َِّ ٞ  تِۡلَك  رََجۡعُتۡمۗ  إَِذا َوَسۡبَعةٍ  �ۡ�َ ة ۗ  َعَ�َ  يَُ�نۡ  ّلمۡ  لَِمن َ�ٰلَِك  َ�ِملَةٞ
ۡهلُُهۥ

َ
اِ�ِي أ َِ  َِ  ]١٩٦: القم [ ﴾�ۡ�ََراِم�  �لَۡمۡسِج

‘আর েতামােদর মেধয যারা হ� ও ওমরা একেষ পালন 

করেত চাও, যা িকছু সহজলভয, তা িদেয় হাদঈ (হে�র কুরবানী) 

যেবহ করাই তােদর উপর কতরবয। িক� যারা হাদঈর পশ পােব 

না, তারা হে�র িদনগিলর মেধয িতনিট ছওম পালন করেব আর 

সাতিট পালন করেব হ� েকেক িফের যাওয়ার পর। এভােব 

দশিট ছওম পূরর করেত হেব। এ িবধান তােদর জনয, যােদর 

পিরবার-পিরজন মসিজেদ হারােমর আেশ-পােশ বসবাস কের না’ 

(বা ারাহ ১৯৬)। তামা্ু এবং ি রান হ� পালনকারীর উপর 

শকিরয়া�রপ এই হাদঈ যেবহ করা ওয়ািজব হয়; কিতপূরর 

িহসােব নয়।  করাচ এক সফের হ� ও ওমরা দু’িট ইবাদত 

স�� করার কারের েস আ�াহ র শকিরয়া�রপ হাদঈ �দান 

করেব; হে� �িট-িবচুযিত ঘেট যাওয়ার কারের নয়। মহান 

আ�াহ র বারী, ‘আর েতামােদর মেধয যারা হ� ও ওমরা একেষ 

পালন করেত চাও, যা িকছু সহজলভয, তা িদেয় কুরবানী করাই 

তােদর উপর কতরবয’-এর তাফসীের হােফয ইবেন কাছীর 

(রেহমাহ�াহ) বেলন, ‘েতামােদর মেধয েয বযি্ তামা্ু হ� 

করেব। আর তামা্ু হ� দুইভােব হেত পাের: একই সােক হ� 
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ও ওমরা উভেয়র ইহরাম বাঁধেব12
।  কবা �কেম ওমরার ইহরাম 

েবঁেধ ওমরা স�� করার পর হে�র ইহরাম বাঁধেব। 

েশেিা্িটই খাছ এবং �িসু তামা্ু হ�। তেব সাধারর  েকর 

তামা্ু বলেত উে�িখত দুই �কার হ�েকই বুঝায়; ছহীহ 

হাদীছসমূহ এককার �মার বহন কের। েকননা েকােনা েকােনা 

বররনাকারী বেলন, রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম তামা্ু 

হ� কেরেছন। আবার েকউ েকউ বেলন, িতিন ি রান হ� 

কেরেছন। যিদও িতিন েয কুরবানী সে� কের িনেয় িবেয়িছেলন, 

তােত েকােনা মতা্নকয েনই’13। 

ি রান হে�র েকেষ মুহিরম বযি্ মী াত েকেক হ� 

ও ওমরা উভেয়র ইহরাম বাঁধেব।  তঃপর ম�ায় েপৗেছ রওয়ােফ 

                                                           
12 যা িকরান নােম �িসু্ [স�াদক] 
13 তাই িবশু মত হেি েয িতিন িকরান হ� কেরেছন্ তেব েযেহতু হে�র 

মােস উমরা আদায় করার সুিবধা িনেয়িছেলন, েসটা এক�কার তামা্ু বা 

উপকার  জরন্ েস িহেসেব সাহাবােয় িকরাম িকরানেকও মমরােকরর িদেক 

েখয়াল কের তামা্ু বলেতন্ আর হাদঈ এর বযাপাের উভয় �কার হে�র 

িবধানই এক্ তামা্ু ও িকরান উভয় �কার হে�র েকেষই তােক ‘দেম 

েশাকর’ িদেত হেব্ সুতরাং বযাপক  েকর িকরানকারীও তামা্ু বা উপকার 

 জরন করল্ েস িহেসেবই কুরআেনর আয়ােত ‘তামা্া‘আ’ শ�িট এেসেছ্ 

আর েস িহেসেবই েকােনা েকােনা সাহাবী রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর িকরান হ�েকও তামা্ু নাম িদেয়িছেলন্ [স�াদক] 
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 ুদূম বা আবমনী রওয়াফ েশেি ছাফা-মারওয়ায় সা‘ঈ করতঃ 

কুরবানীর িদন পযর� ইহরাম  ব�ায় কাকেব। কুরবানীর িদন 

জামরাতুল আ াবায় কংকর িনেকপ েশেি মাকা মুেন বা চুল 

েছেট হালাল হেয় যােব। তামা্ু হ� পালনকারীর মত ি রান 

হ� পালনকারীেকও কুরবানী করেত হেব। 

ইফরাদ হে�র েকেষ মুহিরম বযি্ মী াত েকেক 

শধুমাষ হে�র ইহরাম বাঁধেব এবং ি রান হ� পালনকারীর মত 

একই কাজ করেব। তেব উভেয়র মেধয পাকরকয হেি এই েয, 

ি রান হ� পালনকারীেক কুরবানী করেত হয়; িক� ইফরাদ হ� 

পালনকারীেক কুরবানী িদেত হয় না।  

৯. িতন �কার হে�র মেধয তামা্ু হ� সেবরা্ম। 

েযসব ছাহাবী রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর সােক 

হ� কেরন, তাঁেদর মেধয েকউ েকউ ওমরার ইহরাম বাঁেধন, 

েকউ েকউ হে�র ইহরাম বােঁধন, আবার েকউ েকউ হ�-ওমরা 

উভেয়র ইহরাম বাঁেধন। তারঁা ম�ায় েপৗছেল তাঁেদর মেধয যাঁরা 

ি রান  কবা ইফরাদ হ� পালনকারী িছেলন এবং সে� হাদঈ 

িনেয় যান িন, তাঁেদর �েতযেকর ইহরামেক রাসূল সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম ওমরার ইহরােম পিররত করার আেদশ 

কেরন। কারর এর মাধযেম তাঁরা তামা্ু হ� পালনকারী হেয় 
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েযেত পারেবন। আর এিট সেবরা্ম এবং েম�তম না হেল রাসূল 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর �িত তাঁেদরেক পকিনেদরশ 

করেতন না। আর রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েযেহতু 

ি রান হে�র ইহরাম েবঁেধিছেলন এবং সে� হাদঈ িনেয় 

িবেয়িছেলন, েসেহতু িতিন তাঁর আেবর ইহরােমর উপেরই 

 বযাহত েকেক িবেয়িছেলন। ছাহাবােয় েকরাম (রািদয়া�াহ 

‘আনহম) তাঁেক এ িবিেয় িজেজস করেল িতিন বেলিছেলন, 

تن  لَوْ «
ْ
ْمِمي ِممْ  اْستَْقَِغ

َ
َدَْتن  َمي اْستَْدنَْمتن  َمي أ َْ

َ
  أ

َ
 ا  َولَْو 

َ
َنْديَ  َمِع  أ

ْ
 ال

تن 
ْ
غَغ ْْ

َ َ
  »أل

‘আিম আেব েয কাজিট কেরিছ তা যিদ এখন করেত 

পারতাম, তাহেল হাদঈ সে� আনতাম না। আর আমার সােক যিদ 

হাদঈ না কাকত, তাহেল আিম হালাল হেয় েযতাম’ (বুখারী, 

হা/১৬৫১; মুসিলম, হা/২৯৪৩, জােবর (রািদয়া�াহ ‘আনহ) হেত 

বিররত)। 

১০. েকােনা েকােনা িব�ান তামা্ু হ�েক ওয়ািজব 

বেলেছন। তেব  িধকাংশই এিটেক ওয়ািজব বেলন িন। েকননা 

আবূ বকর, ওমর এবং উছমান (রািদয়া�াহ ‘আনহম) ইফরাদ 

হ� করেতন। আর রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর 

উ্ ব্বয েকেক তাঁরা যিদ তামা্ু হ� ওয়ািজব বুঝেতন, 
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তাহেল তাঁরা  নয হ� করেতন না। আর রাসূল সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন, ঈসা (‘আলাইিহস সালাম) েশি 

যামানায় আসমান েকেক  বতরেরর পর িতিন িতন �কার হে�র 

েয েকান একিটর ইহরাম বাঁধেবন (মুসিলম, হা/৩০৩০)। হাদীছিট 

এরপ: 

ِى«
ا
نِنغاما  �ِيَِدُِ  َ�ْنِس  َواِ

َ
يءِ  نَِن ّ  َمْمَ�مَ  اْ�من  ل َْ ْو يّجي الما وْ  َْ

َ
ْعتَِمًما أ وْ  من

َ
 أ

َمي َِْْغيَغانن
َ
  »ل

‘যার হােত আমার �ার, েসই স�ার কসম!  বশযই 

মারইয়াম তনয় (ঈসা) ফা�ুর রওহা (ম�া-মদীনার মধযবতরী 

একিট) �ােন হ�  কবা ওমরা  কবা উভেয়র তালিবয়া পাঠ 

করেবন’। উ্ হাদীছও �মার কের েয, ি রান এবং ইফরাদ 

হে�র িবধান  বিশি রেয়েছ। 

১১. ি রান এবং ইফরাদ হ� পালনকারী যিদ সে� কের 

হাদঈ িনেয় যায়, তাহেল কুরবানীর িদন পযর� ইহরাম  ব�ায় 

কাকেব। রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ামও তাঁর হে� তা-ই 

কেরিছেলন। পকা�ের তারা যিদ হাদঈর পশ সে� না িনেয় যায়, 

তাহেল তােদর ইহরামেক ওমরার ইহরােম রপা�র করেব। 

ইেতাপূেবর আমরা এমেমর রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-

এর িনেদরশ উে�খ কেরিছ। ওমরা পালনকারী যিদ হে�র মােসর 



 

116 

বাইের  কবা হে�র মােস হাদঈর পশ সে� িনেয় যায়, িক� 

তার হে�র িনয়যত না কােক, তাহেল ওমরা েশেি েস েসটােক 

যেবহ কের েফলেব। েকননা নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম 

হদায়িবইয়ার ওমরােত হাদঈর পশ সে� কের িনেয় িবেয়িছেলন; 

িক� মুশিরকরা তাঁেক তাঁর ওমরা স�� করেত বাধা িদেয়িছল। 

ফেল িতিন হদায়িবইয়ােত েসিটেক যেবহ কেরিছেলন। আর যিদ 

েকউ তামা্ু হ� তকা হ� ও ওমরা উভেয়র ইহরাম বাঁেধ এবং 

সে� কের হাদঈর পশ হাঁিকেয় বা বহন কের িনেয় যায়, তাহেল 

েস ি রান হ� পালনকারী িহসােবই িবেবিচত হেব এবং 

কুরবানীর িদন পযর� েস ইহরাম  ব�ায় কাকেব। আেয়শা 

(রািদয়া�াহ ‘আনহা) হেত বিররত হাদীছিট এককার �মার বহন 

কের (বুখারী, হা/১৫৫৬ ও ৪৩৯৫; মুসিলম, হা/২৯১০)। 

১২. যিদ েকােনা পুুি বা মিহলার সােক  �া� বয়ন 

স�ান কােক, তাহেল তারা তােক হ� এবং ওমরা করােত পাের। 

 �া� বয়ন স�ান ভাল-মে�র পাকরকয িনররেয় সকম হেল েস 

 িভভাবেকর  নুমিত�েম ইহরাম বাঁধেব। আর ভাল-মে�র 

পাকরকয িনররেয় সকম না হেল তার  িভভাবক তার পক েকেক 

ইহরাম বাঁধেব। তেব  �া� বয়ন স�ােনর ইহরাম বাঁধা তার 

 িভভাবেকর উপর ওয়ািজব নয়।  তএব,  িভভাবক যিদ  �া� 
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বয়ন স�ােনর ইহরােমর বযব�া না কের, তাহেল তার েকান 

েবানাহ হেব না।  

উে�খয েয,  �া� বয়ন বা�া কতপ রক হ� ও ওমরা 

স�ািদত হেলও তা নফল িহসােব বরয হেব। েসজনয �া� বয়ন 

হওয়ার পের তার উপর হ� ও ওমরা ওয়ািজব হেব। হ� ও 

ওমরার শতরসমূহ উে�খ করার সময় এ িবিেয় আমরা দলীল 

েপশ কেরিছ। বা�া কংকর িনেকেপ সকম না হেল তার 

 িভভাবক তার পক েকেক িনেকপ কের িদেব। ইবনুল মুনিযর 

(রেহমাহ�াহ) বেলন, ‘সবাই একমত েপাির কেরেছন েয, বা�া 

কংকর িনেকেপ সকম না হেল তার পক েকেক িনেকপ কের 

েদওয়া যােব’ (আল-ইজমা/৬৬)। �া� বয়নরা হে�র েযসব কাজ 

কের, বা�ােদরেকও েসগেলা করেত হেব।  নুরপভােব �া� 

বয়নরা েযসব িনিিু িবিয় েকেক েবঁেচ কােক, বা�ােদরেকও 

েসগিল েকেক েবঁেচ কাকেত হেব।  �া� বয়ন বা�ােক েকােল 

িনেয় তার  িভভাবক রওয়াফ বা সা‘ঈ করেল  িভভাবক িনেজর 

পক েকেক েযমন রওয়াফ বা সা‘ঈর িনয়যত করেব, েতমিন ঐ 

বা�ার পক েকেকও রওয়াফ বা সা‘ঈর িনয়যত করেব। 

বা�ােদরেক িনেয় তােদর  িভভাবকেদর পপকক 

রওয়ােফর েকােনা �েয়াজন েনই। েকননা েয মিহলািট তার 
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বা�ার হ� স�েকর রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক 

িজেজস কেরিছেলন, তাঁেক িতিন এমনিট িনেদরশ কেরন িন। 

মিহলািট িজেজস কেরিছেলন, েহ আ�াহ র রাসূল! এর িক হ� 

হেব? িতিন বলেলন, ‘হযাঁ! আর তুিম েনকী পােব’ (মুসিলম, 

হা/৩২৫৪)। 

১৩. হ� বা ওমরা পালেনিু ঋতুবতী  কবা �সূিত 

মিহলা মী াত  িত�ম করেল তারাও ইহরাম বাঁধেব এবং 

রওয়াফ বযতীত সাধারর হাজীরা যা কের, তারাও তাই করেব। 

পিবষ হওয়ার পর েবাসল কের রওয়াফ কের িনেব। জােবর 

(রািদয়া�াহ ‘আনহ) বিররত হাদীেছ এেসেছ, ‘আমরা রাসূল 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর সােক েবর হেয় যখন যুল-

হলায়ফােত েপৗছলাম, তখন আসমা িবনেত উমাইস (রািদয়া�াহ 

‘আনহা) মুহা�াদ ইবেন আবূ বকরেক �সব করেলন।  তঃপর 

িতিন রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর িনকট জানেত 

েচেয় খবর পাঠােলন েয, আিম এখন িক করব? িতিন বলেলন, 

» ِِ تَِس
ْْ ِمِ�  نِثَوْبا  َواْستَثِْنِمى ا ْْ

َ
 »َوأ

তুিম েবাসল কের নাও এবং একিট েনকড়া েবঁেধ ইহরাম 

বাঁধ’ (মুসিলম, হা/২৯৫০)। আেয়শা (রািদয়া�াহ ‘আনহা) িবদায় 

হে� রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর সােক ওমরার 
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ইহরাম বাঁধেলন। িক� িতিন ঋতুবতী হেয় েবেলন। েলাকজন 

হে�র উে�েশয ম�া েকেক েবর হেয় যাওয়ার পরও িতিন 

ঋতুোব মু্ হেলন না। ফেল রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম তাঁেক ঐ ওমরার সােক হে�র ইহরাম বাঁধেত বলেলন 

এবং এর মাধযেম িতিন ি রান হ� পালনকািররীেত পিররত 

হেলন। রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম তাঁেক বেলিছেলন, 

َيجّ  َ�ْنَعلن  َمي نْ�َعِ� «
ْ
 ْ  َ�ْ َ  ال

َ
  أ

َ
وِ�    ِن َيْ  َْ

ْ
تا  ِت نِيل ِمي َْ نن ِْ َْ«  

‘একজন সাধারর হাজী যা কের, তুিমও তাই কর। তেব 

পিবষ না হওয়া পযর� তুিম বায়তু�াহ রওয়াফ কেরা না’ (বুখারী, 

হা/৩০৫; মুসিলম, হা/২৯১৯)। 

১৪. ঋতু�� হওয়ার কারের আেয়শা (রািদয়া�াহ 

‘আনহা) হ� েকেক পপকক একিট ওমরা স�াদন করেত সকম 

হন িন বেল িতিন হে�র পের রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম-এর কােছ একিট ওমরা করার আেবদন কেরন। ফেল 

নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম আেয়শা (রািদয়া�াহ ‘আনহা)-

এর ভাই আ�ুর রহমান ইবেন আবূ বকর (রািদয়া�াহ ‘আনহমা) 

েক তাঁর েবানেক সে� কের ম�ার িনকটতম হালাল এলাকা 

তান‘ঈম-এ িনেয় েযেত বেলন এবং আেয়শা (রািদয়া�াহ ‘আনহা) 

েসখান েকেকই ওমরার ইহরাম বাঁেধন (বুখারী, হা/১৭৮৫; 
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মুসিলম, হা/২৯১০)।  তএব, আেয়শা (রািদয়া�াহ ‘আনহা)-এর 

মত যার  ব�া হেব, েস হে�র পের তারঁ মত ওমরা করেত 

পাের। উে�খয েয, িকছু িকছু হাজী হালাল এলাকা েকেক ইহরাম 

েবঁেধ একািধক ওমরা কের কােক। এিট একিট  নুিচচ কাজ। 

েকননা নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম আেয়শা রািদয়া�াহ 

‘আনহােক ওমরার  নুমিত িদেয় িতিন এবং তাঁর ছাহাবীবর যখন 

আেয়শা (রািদয়া�াহ ‘আনহা)-এর ওমরা সমাি�র  েপকায় 

িছেলন, তখন িতিন আর কাউেক এমন ওমরা পালন করেত 

বেলন িন। তাছাড়া এর মাধযেম একিদেক েযমন �চে ভীেড়র সপিি 

হয়, েতমিন রওয়াফ এবং সা‘ঈকারীেদরেক কি েদওয়া হয়। 

রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর সবগিল ওমরাই িছল 

ম�ায় �েবেশর সমেয়; ম�ায়  ব�ানরত  ব�ায় েসখান েকেক 

বাইের িবেয় একিট ওমরাও িতিন স�� কেরন িন। 

১৫. ইহরাম  ব�ায় েপািাক হেব একিট পরেনর কাপড় 

এবং একিট বােয়র চাদর। নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম 

বেলন, 

نْنِممْ «
ْ
مْ  َول �ن دن َْ

َ
، نَِزارا  ِف  أ   »َوَ�ْعغَْ�ِ  َورَِداءا

‘েতামােদর েয েকউ একিট পরেনর কাপড়, বােয়র চাদর 

এবং সাে�ল পােয় ইহরাম বাঁধেব’ (আহমাদ, হা/৪৮৯৯, আ�ু�াহ 
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ইবেন ওমর (রািদয়া�াহ ‘আনহমা) েকেক বিররত, হাদীছিটর সনদ 

বুখারী ও মুসিলেমর শতর সােপেক ছহীহ)। কাপড় দু’িট সাদা এবং 

পিরনার হওয়া উ্ম। ইহরােমর কাপড় ময়লা হেল মুহিরম বযি্ 

তা ধুেত পাের।  নুরপভােব �েয়াজেন বদল কের ঐ জাতীয় 

 নয কাপড়ও পরেত পাের। ইহরাম  ব�ায় মুহিরম বযি্ েবাসল 

করেত পাের। েকননা নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম ম�ায় 

�েবেশর সময় যূ-তুওয়া এলাকার কূপ েকেক েবাসল কেরিছেলন 

(বুখারী, হা/১৫৫৩, আ�ু�াহ ইবেন ওমর (রািদয়া�াহ ‘আনহমা) 

হেত বিররত)। আবূ আইয়ূব আনছারী (রািদয়া�াহ ‘আনহ) েকেকও 

 নুরপ হাদীছ বিররত হেয়েছ (বুখারী, হা/১৮৪০; মুসিলম, 

হা/২৮৮৯)। 

১৬. মুহিরম বযি্েক তার �াভািবক েপািাক েরেখ 

একিট পরেনর কাপড় এবং একিট বােয়র চাদর পরেত হয়। 

এেকেষ ধনী-দির�, রাজা-�জার মেধয েকােনা পাকরকয েনই। 

ইহরােমর েকেষ েপািােকর এই সমতা হাজীেদরেক মপতুযর পের 

কাফন পিরধােনর েকেষ �েতযেকর সমতার ককা �রর কিরেয় 

েদয়। েকান মুসিলম যখন মপতুযেক �রর করেব, তখন েস 

সচআমেলর মাধযেম ৈনকটয  জরন কের মপতুযর জনয ��িত িনেত 

পারেব। 
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১৭. হে�র মাসসমূেহ েকউ ওমরা কের তার েদেশ বা 

 ব�ান �েল িফের েবেল তার সফর েশি হেয় যাওয়ার কারের 

েস তামা্ু হ� পালনকারী বরয হেব না। 

হে�র মাসসমূেহ েকউ ওমরা কের মদীনায় েবেল তার 

হে�র সফর েশি না হওয়ার কারের েস তামা্ু হ� পালনকারী 

বরয হেব।  তএব, আবার মী াত  িত�েমর সময় েস হ� বা 

আেরকিট ওমরার ইহরাম বাধঁেব। তেব ওমরার ইহরাম বাধঁাই 

উ্ম। েকননা এর মাধযেম েস মী াত েকেক দু’িট ওমরা এবং 

একিট হ� পালেন সকম হেব। এেকেষ তামা্ু হে�র জনয 

িনধরািরত একিট হাদঈ িদেলই চলেব। 

১৮. েয বযি্ িনেজর পক েকেক ফরয হ� আদায় 

কেরেছ  কবা ওমরা পালন কেরেছ, েস িনজ আাীয়-�জনসহ 

 নযেদর পক েকেক হ� বা ওমরা আদায় করেত পাের। তেব 

যােদর পক েকেক হ� বা ওমরা করা জােয়য, েকবলমাষ তােদর 

পক েকেকই েসিট করা যােব। ফরয এবং নফল উভয় হ�ই এই 

িবধােনর আওতাভু্ হেব। েকউ কােরা �িত  নু�হ কের তার 

পক েকেক এই হ� বা ওমরা আদায় করেত পাের  কবা  েকরর 

িবিনমেয়ও আদায় করেত পাের।  কর-কিড় িকছু িনেলও েযন 

েসিটই হ� পালেনর মূল উে�শয না হয়। এমনিট িন�নীয়। 
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েকননা েস তার আমেলর মাধযেম দুিনয়া েপেত েচেয়েছ।  েনওয়ার 

জনয হ� করা এবং হ� করার জনয েনওয়া এক নয়; 

আমােদরেক এতদুভেয়র মেধয পাকরকয করেত হেব। েকননা 

েনওয়ার জনয হ� করা িন�নীয়। কারর এেকেষ হ� হেি 

মাধযম আর েনওয়া হেি মূল লকয। পকা�ের হে�র জনয েনওয়া 

�শংসনীয়। কারর এেকেষ েনওয়া হেি মাধযম এবং হ� হেি 

মূল লকয। েযমন: েকউ হ� করেত চায়, িক� তার হ� করার 

মত স�ল েনই। ফেল েস কােরা কাছ েকেক বপহীত  কর িদেয় 

হে� েযেত চায়। 

েকউ কােরা পক েকেক হ� করেল মেন মেন ঐ বযি্র 

পক েকেক িনয়যত করেব, যার পক েকেক েস হ� করার ইিা 

েপাির কেরেছ। েস তার িনয়যতটা মুেখও উ�ারর করেত পাের। 

েযমন: বলেত পাের,  ايَْك
َ
ي ل َّ مْ  َْ ِبْ  ََ

َ
وْ  أ

َ
ْ  أ ِّ

ن
وْ  أ

َ
مْ  أ َال ا  ََ

فن  (উ�ারর: 

লা�াইকা হা�ান আন আবী আও উ�ী আও আন ফুলান), 

‘আমার িপতা, মাতা বা  মুক বযি্র পক েকেক হে�র জনয 

আপনার ডােক সাড়া িদেয়িছ’। যার পক েকেক হ� করেব, তার 

নাম বলেব। আ�ু�াহ ইবেন আ�াস (রািদয়া�াহ ‘আনহমা) 

বেলন, ‘নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এক বযি্েক বলেত 

শনেলন, আিম শবুমার পক েকেক িনয়যত করিছ। তখন রাসূল 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন, তুিম িক িনেজর হ� 
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কেরছ? িতিন বলেলন, না।  তঃপর নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বলেলন, 

مْ  ْن ا « مْ  ْن ا  �نما  َ�ْنِسَك  ََ َمةَ  ََ ْبن   »ان

“তুিম আেব েতামার িনেজর হ� কেরা, তারপর 

শবুমার পক েকেক হ� কেরা” (রবারানী, আল-মু‘জামুছ  ছবীর, 

পপ: ২২৬, আ�ুর রহমান ইবেন খােলদ র�ী বযতীত হাদীছিটর 

বররনাকারীবর সবাই িনভররেযাবয (ثقيت)। আ�ুর রহমান স�েকর 

ইবেন হাজার (রেহমাহ�াহ) ‘তা রীবুত তাহযীব’ �ে� বেলন, 

িতিন িবে� (صدوق)।  তএব, হাদীছিটর সনদ ‘হাসান’। শায়খ 

আলবানী (রেহমাহ�াহ) হাদীছিটর আেরা কেয়কিট সূষ (طمق) 
উে�খ কেরেছন, েযগিলর মাধযেম এিট ‘ছহীহ িলবায়িরহী’ হেব। 

িতিন িনেজও এিটেক ‘ছহীহ’ বেলেছন এবং বায়হা ী, ইবনুল 

মুলাি�ন ও ইবেন হাজার (রেহমাহ�াহ)-এর পক েকেক ছহীহ 

হওয়ার উ পু িত উে�খ কেরেছন)। হাদীছিট �মার কের, েয বযি্ 

িনেজর হ� কের িন, েস  েনযর হ� করেত পারেব না। 

েকােনা মিহলা েকান পুুেির পক েকেক হ� আদায় 

করেত পাের। ফায ল ইবেন আ�াস (রািদয়া�াহ ‘আনহমা)-এর 

হাদীেছ খাছ‘আম েবােষর এক মিহলা কতপ রক তাঁর িপতার পক 

েকেক হ� পালেনর ঘটনা বিররত হেয়েছ (বুখারী ও মুসিলম, 
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হাদীছিট হ� ও ওমরার শতরসমূহ আেলাচনার সময় বত হেয় 

েবেছ)। 

 নুরপভােব েকােনা পুুি েকােনা মিহলার পক েকেক 

হ� করেত পাের। ইবেন আ�াস (রািদয়া�াহ ‘আনহমা) বেলন, 

এক বযি্ রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর িনকেট এেস 

বলেলন, আমার েবান হ� করার মানত কেরিছল, িক� েস মারা 

েবেছ? নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন, 

غَْت  َدْ�مٌ  َعغَيَْني َ  َ  لَوْ « �ن
َ
  »ََيِضيَهن  أ

‘েস যিদ ঋরী হত, তাহেল িক তুিম তার ঋর েশাধ কের 

িদেত?’ েলাকিট বলেলন, হযাঁ।  তঃপর িতিন বলেলন, 

، فَيَِْض « َ ّا ّق  َ�ْنوَ  ا َْ
َ
َقَضيءِ  أ

ْ
  »نِيل

‘তাহেল তুিম আ�াহ র ঋর পিরেশাধ কের দাও। েকননা 

িতিন ঋর পিরেশােধর  িধকতর হ দার’ (বুখারী, হা/৬৬৯৯)।  

িতন েমরীর মানুেির পক েকেক হ� এবং ওমরা করা 

যায়: মপত বযি্,  িতশয় বপু, িযিন �মের সকম নন এবং এমন 

 সু� বযি্, যার  সুখ ভাল হওয়ার আশা করা যায় না। েয 

বযি্ তার েবােনর হ� কেরিছেলন, েস বযি্র হাদীছ �মার 

কের েয, মপেতর পক েকেক হ� করা যায়। খাছ‘আমা েবােষর 
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মিহলা কতপ রক তাঁর িপতার হ� স�িলত হাদীছিট �মার কের েয, 

 িতশয় বপেুর পক েকেক হ� করা যায়। সু� হওয়ার আশা 

করা যায় না এমন েরাবীর েকেষও েশেির িবধানিট বলবচ 

কাকেব। 

তালিবয়া 

১. ‘তালিবয়া’ শ�িট ‘লা�া’ ( ِا  এর ি�য়ামূল। আর-(لَ

‘লা�া’  কর হেি, মুহিরম বযি্ হ� ও ওমরােত ‘লা�াইক’ 

বলল। ইেতাপূেবর আমরা বেলিছ েয, নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম তাঁর ইহরাম বাঁধার সময় বেলিছেলন, ‘লা�াইক 

উমরাতান ওয়া হা�াতান’। ‘লা�াইক’ ( ايَْك
َ
 শ�িট কােরা ডােক (ل

সাড়া েদওয়ার জনয সু�র একিট শ�। রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম কিতপয় ছাহাবীেক েডেকেছন এবং তাঁরা ‘লা�াইক’ 

বেল সাড়া িদেয়েছন মেমর �মার পাওয়া যায়। রাসূল সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর ডােক তাঁেদর েকউ েকউ বলেতন, 

‘লা�াইকা ইয়া রাসূলা�াহ! (ْوَ  اهللا ايَْك ََي رَسن
َ
 আবার েকউ েকউ ,(ل

বলেতন, ‘লা�াইকা ওয়া সাদাইক’ ( ايَْك وََسْعَدََْك
َ
 । ছহীহ(ل

বুখারীেত এমন েবশ কেয়কিট হাদীছ পাওয়া যায় (েদখুন: 

হা/১২৮, ৪৫৭, ৫৩৭৫ এবং ৬২৬৮)। ইমাম আবূ দাঊদ তাঁর 

‘সুনান’-এর ‘িশিাচার’  ধযােয় (হা/১৬৭)  নুেিদ রচনা 
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কেরেছন এভােব, ‘কাউেক ডাকা হেল েস বলেব, লা�াইক’। 

ইমাম বুখারী তাঁর ‘আল-আদাবুল মুফরাদ’ �ে� (৪২৭)  নুেিদ 

রচনা কেরেছন এভােব, ‘েয বযি্ ডােক সাড়া েদওয়ার সময় 

লা�াইক বলেব’।  

আর �য়ং মহান আ�াহ মানুিেদরেক হ� করেত 

েডেকেছন। িতিন তাঁর নবী ইবরাহীম ‘আলাইিহস সালামেক বেলন, 

ّذِن﴿
َ
َِّ  �َّاِس  ِ�  َوأ تُوكَ  بِٱۡ�َ

ۡ
َٗ  يََ ٰ  رَِجا �ِ�َ  َضاِمرٖ  ُ�ِّ  َوَ�َ

ۡ
ٍَّ  ُ�ِّ  ِمن يََ  َعِميقٖ  فَ

 ]٢٧: ال [ ﴾ ٢

‘আর মানুেির মেধয হে�র জনয েঘািরা িদেয় দাও। 

তারা দূর-দূরা� েকেক পােয় েহঁেট এবং সবর�কার হালকা-পাতলা 

উেটর িপেঠ সওয়ার হেয় েতামার কােছ আসেব’ (হ� ২৭)। 

 তএব, েকান মুসিলম যখন মী ােত এেস ইহরাম েবঁেধ েফলেব, 

তখন তালিবয়া পড়েব। যার  কর হেি, েহ �িতপালক! আপিন 

আপনার পিবষ বপেহ হ� করার জনয আমােক েডেকেছন এবং 

আমার জনয তা সহজসাধয কের িদেয়েছন।  তএব, েহ আ�াহ! 

আিম আপনার আ�ােন সাড়া িদেয়িছ। ‘লা�াইক আ�াহ�া 

লা�াইক’  কর হেি, ‘সাড়া �দান করার পর সাড়া েদওয়া’। 

২. রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এভােব 

তালিবয়া পড়েতন: 
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ايَْك «
َ
ما  ل ايَْك، الغانن

َ
ايَْك  ل

َ
  ل

َ
�َك    ايَْك، لََك  َشِ

َ
َ  نِ ا  ل

ْ
َك  لََك  َواّّْعَمةَ  ْمدَ ال

ْ
غ من
ْ
 َوال

 
َ
�َك      »لََك  َشِ

(উ�ারর: লা�াইকা আ�াহ�া লা�াইক, লা শারীকা 

লাকা লা�াইক, ই�াল হামদা ওয়ান-িন‘মাতা লাকা ওয়াল-মুলক, 

লা শারীকা লাক),  করাচ ‘আিম আপনার ডােক সাড়া িদেয়িছ, েহ 

আ�াহ! আিম আপনার ডােক সাড়া িদেয়িছ। আিম আাপনার ডােক 

সাড়া িদেয়িছ, আপনার েকান শরীক েনই, আিম আপনার ডােক 

সাড়া িদেয়িছ। িন�য়ই সম� �শংসা, েন‘মত এবং সা�াজয 

আপনারই। আপনার েকান শরীক েনই’ (বুখারী, হা/১৫৪৯; 

মুসিলম, হা/২৮১১, ইবেন ওমর (রািদয়া�াহ ‘আনহমা) েকেক 

বিররত)। বুখারী ও মুসিলেমর  নয বররনায় তালিবয়ার পের 

এেসেছ, ‘িতিন এই চারিট বােকযর েবশী বাড়ােতন না’ (বুখারী, 

হা/৫৯১৫; মুসিলম, হা/২৮১৪)। ছহীহ মুসিলেম জােবর 

(রািদয়া�াহ ‘আনহ) বিররত হাদীেছও এরপ তালিবয়ার ককা 

এেসেছ (হা/২৯৫০)। ছহীহ বুখারীেত আেয়শা (রািদয়া�াহ 

‘আনহা) হেতও এরপ তালিবয়া এেসেছ, তেব েসখােন েশেিা্ 

 
َ
�َك    لََك  َشِ  ককািট েনই (হা/১৫৫০)। সুনােন নাসা‘ঈেত বুখারী 

ও মুসিলেমর শতর সােপক ছহীহ সনেদ আবূ হরায়রা (রািদয়া�াহ 

‘আনহ) েকেক বিররত হেয়েছ, ‘রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ 
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ওয়াসা�াম-এর তালিবয়া িছল, লা�াইক ইলাহাল হা  ( ايَْك 
َ
َ  ل

َ
 نِال

َّق 
ْ
 ।(হা/২৭৫২) ’(ال

ছহীহ মুসিলেম হাদীেছর েশিাংেশ এেসেছ, আ�ু�াহ 

ইবেন ওমর রািদয়া�াহ ‘আনহমা তালিবয়ােত িকছু শ� বপিু কের 

এভােব বলেতন, 

ايَْك «
َ
ايَْك  ل

َ
َْ ن  وََسْعَدََْك  ل

ْ
ايَْك  �ِيََدََْك  َوال

َ
ْ�َِيءن  ل َْك  َوالما

َ
َعَملن  نِل

ْ
  »َوال

(হা/২৮১২)। ছহীহ মুসিলেম (হা/২৮১৪) হাদীেছর 

েশিাংেশ আেরা এেসেছ, আ�ু�াহ ইবেন ওমর (রািদয়া�াহ 

‘আনহমা) বলেতন, ওমর ইবনুল খা�াব (রািদয়া�াহ ‘আনহ) 

রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর মত চারিট বােকয 

তালিবয়া পড়েতন, িতিন বলেতন, 

ايَْك «
َ
ما  ل ا  الغانن

َ
ايَْك  يَْك ل

َ
َْ ن  وََسْعَدََْك  ل

ْ
ايَْك  َََدََْك  ِف  َوال

َ
ْ�َِيءن  ل َْك  َوالما

َ
 نِل

َعَملن 
ْ
 »َوال

৩. রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর তালিবয়ায় 

তাওহীেদর বারী িবেঘািিত হেয়েছ এবং িশেকরর সােক 

স�করহীনতা েঘািরা করা হেয়েছ। আর ‘লা ইলা-হা ই�া�া-হ’-

এর দাবীও তাই। এখােন  ايَْك
َ
ما  ل ايَْك  الغانن

َ
ل   কর (اهللا 

ا
 বা ‘আ�াহ (نِ 

বযতীত’। আর  
َ
�َك    لََك  َشِ   কর ( َنَال  َ) বা ‘েকােনা মা‘বূদ েনই’। 
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 নযানয ইবাদেতর মত হ�ও একিট ইবাদত। সুতরাং েকবল 

আ�াহ র স�িির জনয এবং রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম 

�দিশরত পুিতেতই তা আদায় করেত হেব। েকননা ইবাদাত 

কবুল হওয়ার দু’িট শতর হেি, আ�াহ র স�িি কামনা এবং রাসূল 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর  নুসরর। তালিবয়ায় আ�াহ র 

বড়র এবং �শংসা রেয়েছ। িতিনই রাজািধরাজ,  নু�হ পরায়র 

এবং যাবতীয় �শংসা পাওয়ার েযাবয। পকা�ের মুশিরকেদর 

তালিবয়ায় িশেকরর সংিমমর রেয়েছ। তারা রওয়াফরত  ব�ায় 

বলত,  ايَْك
َ
�َك   َ  ل لََك  َشِ  ‘আিম আপনার ডােক সাড়া িদেয়িছ, 

আপনার েকান শরীক েনই’। তখন রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বলেতন,  ْم ََدْ  ََدْ  َو�ْغَ�ن  ‘এখােনই কা� কর, আর 

সামেন েবেড়া না’।  তঃপর তারা বলত,  
ا
�ً�ي نِ  وَ  َشِ هن  لََك  َن  َْْمِغكن

َمغََك  َوَمي  ‘তেব ঐ শরীক বযতীত, যা আপনার জনয রেয়েছ, আপিন 

যার মািলক আর যা িকছুর েস মািলক’ (মুসিলম, হা/২৮১৫)। 

مْ  ََد ََدْ  َو�ْغَ�ن  -এর  কর হেি, তাওহীেদর কােলমা পযর� বেলই 

েকেম যাও, এর সােক িশেকরর সংেযাজন ঘটাইও না। 

৪. পুুিেদর উ্�ঃ�ের তালিবয়া পড়া উ্ম। সােয়ব 

ইবেন খা�াদ (রািদয়া�াহ ‘আনহ)-এর হাদীেছ রাসূল সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, 
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�لن  َجيَءِ� « دن  ََي ِل  َ�َقيَ   ِجْبِ َما مْ  �ن ْصَنينََك  من
َ
 ْ  أ

َ
وا أ مْ  ََْمَ�عن َْنن ْصَوا

َ
ِِيَةِ  أ

ْ
  »نِيلاغ

‘িজবরীল (‘আলাইিহস সালাম) এেস আমােক বলেলন, েহ 

মুহা�াদ! আপিন আপনার স�ীবরেক উ্�ঃ�ের তালিবয়া পড়ার 

আেদশ কুন’ (নাসা‘ঈ, হা/২৭৫৩, সনদ ছহীহ)। 

তেব মিহলারা িন��ের তালিবয়া পাঠ করেব। ইমাম 

িতরিমযী ৯২৭ নং হাদীছ উে�খ করার পর বেলন, ‘মিহলােদর 

উ্�ঃ�ের তালিবয়া পড়া মাকরহ’। 

৫. হ� বা ওমরার ইহরাম বাঁধার পর েকেক তালিবয়া 

পাঠ শু করেব এবং হ� পালনকারী ১০ তািরেখ জামরাতুল 

আ াবায় কংকর িনেকেপর পর তালিবয়া ব  করেব। ফাযল 

ইবেন আ�াস (রািদয়া�াহ ‘আনহমা) বিররত হাদীছ এর দলীল 

(বুখারী, হা/১৬৮৫)। হাদীছিটর বযাখযায় ইবেন হাজার 

(রেহমাহ�াহ) বেলন (ফাতহল বারী, ৩/৫৩৩), জামরাতুল 

আ াবায় কংকর িনেকপ পযর� নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম তালিবয়া পড়েত কাকেতন। িতিন বেলন, ‘জামরাতুল 

আ াবায় �কম কংকরিট িনেকেপর সােক সােক তালিবয়া ব  

করেব নািক সবগিল কংকর িনেকেপর পর ব  করেব, তা িনেয় 

মতা্নকয রেয়েছ। তেব  িধকাংশ িব�ানই �কম মেতর পেক 

রায় িদেয়েছন।  বশয আহমাদ এবং শােফ‘ঈ মাযহােবর েকউ 
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েকউ ি�তীয় মতিটেক সমকরন কেরেছন। েশেির মতাবল�ীেদর 

দলীল হেি, ইবেন আ�াস (রািদয়া�াহ ‘আনহমা) ফাযল েকেক 

বররনা কেরন, িতিন বেলন, 

فَْضتن «
َ
ّ  َمعَ  أ ِِ

ّا   فَغَمْ  َعَمفَيتا  ِممْ  -وسغم عغيه اهللا صِ- ا
ْ
ِّ  َََة  تا  َنغَ  َرَ�  َْ

َعَقَِةِ  َجَْم َ 
ْ
ّ  َمعَ  َنَ�ّبن  ال ي ا  ُن َْ عَ  �نما  َْ َِ ِِيَةَ  َ�

ْ
ي ا  آِخمِ  َمعَ  الاغ َْ َْ«  

‘আিম রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর সােক 

আরাফা েকেক এেসিছলাম। িতিন জামরাতুল আ াবায় কংকর 

িনেকপ পযর� তালিবয়া পড়েতই িছেলন, �েতযকিট কংকর 

িনেকেপর সময় িতিন তাকবীর িদিিেলন।  তঃপর েশি 

কংকরিট িনেকেপর সােক সােক তালিবয়া ব  কের িদেলন’ 

(ছহীহ ইবেন েখাযায়মা, হা/২৮৮৭)। হাদীছিট বররনার পর ইবেন 

েখাযায়মা (রেহমাহ�াহ) বেলন, ‘হাদীছিট ছহীহ এবং  নযানয 

  ি বররনাসমূেহর বযাখযা �রপ। এখােন ‘জামরাতুল আ াবায় 

কংকর িনেকপ পযর� তালিবয়া পড়েলন’-এর  কর হেি, কংকর 

িনেকপ েশি করা পযর� তালিবয়া পড়েলন’। িতিন আেরা বেলন, 

‘এই হাদীছিট  ি বররনা কের েয, রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম েশি কংকরিট িনেকেপর সােক সােক তালিবয়া ব  

কেরিছেলন; �কম কংকর িনেকেপর সময় নয়’। উে�খয েয, 

ইবেন খুযাইমার সনেদর ওমর নামক একজন রাবীেক ভুল�েম 
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মুহা�াদ বলা হেয়েছ। িক� ইমাম বায়হা ী (রেহমাহ�াহ) 

হাদীছিট বলার সময় রাবীর সিঠক নামিট উে�খ কেরেছন (সুনােন 

বায়হা ী, ৫/১৩৭)। 

আর ওমরা পালনকারী রওয়াফ শু করার সময় 

তালিবয়া ব  কের িদেব। ইবেন আ�াস (রািদয়া�াহ ‘আনহমা) 

বিররত হাদীেছ এর �মার িমেল (সুনােন বায়হা ী, ৫/১০৪)। ইমাম 

িতরিমযী (হা/৯১৯) হাদীছিট বররনার পর বেলন, এিটই  িধকাংশ 

িব�ােনর  িভমত। এরপর িতিন সুফইয়ান, শােফ‘ঈ, আহমাদ, 

ইসহা  �মুেখর নাম উে�খ কেরন। তেব ইবেন আ�াস 

রািদয়া�াহ ‘আনহমা েকেক মারফূ সূেষ বিররত িতরিমযীর এই 

হাদীছিটর সনদ যঈফ। 

 

মসিজেদ হারােম �েবশ 

১. মসিজেদ হারােমর দু’িট পিরভািা রেয়েছঃ এক. কা‘বা 

স�িলত পুেরা মসিজদ এবং দুই. পুেরা ম�া। িনে�া্ আয়াতিট 

ি�তীয় পিরভািািটর �মার বহন কের: মহান আ�াহ বেলন, 

ّ�َها﴿
َ
َ ٰ ِينَ  َٓ َّ �  ْ ْ  فََ�  َ�َٞس  �لُۡمۡ�ُِ�ونَ  إِّ�َما َءاَمُنٓوا ۡ  َ�ۡقَرُ�وا ََ �ل ََ  �ۡ�ََرامَ  َمۡسِج  َ�ۡع

  ]٢٨: الوَة[ ﴾ َ�َٰذ�ۚ  َ�ِمِهمۡ 
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‘েহ ঈমানদারবর! মুশিরকরা  পিবষ। সুতরাং এ বছেরর 

পর তারা েযন মসিজেদ হারােমর িনকেট না আেস14’ (তওবাহ 

২৮)। 

২. মসিজেদ হারামসহ েয েকােনা মসিজেদ �েবেশর 

সময় আেব ডান পা রাখেব (মু�াদরােক হােকম, ১/২১৮, িতিন 

মুসিলেমর শতরানুযায়ী হাদীছিটেক ছহীহ বেলেছন এবং হােফয 

যাহাবী তাঁেক সমকরন কেরেছন)।  তঃপর বলেব, 

ما ، اهللا �« َ  وََسغّمْ  َصّل  اَلغانن ْو ِ  َْ وْذن ، اهللاِ  رَسن يْمِ  نيهللاِ  اَعن َِ َع
ْ
 َوَِوَْجِنهِ ، ال

َكِم�ْمِ 
ْ
ينِهِ ، ال َِ

ْ
غ َقِدَْمِ  وَسن

ْ
َِ  ِممَ  ال يْ ما ، الماِجيْمِ  ي ِ الشا نَْواَب  ِلْ  اْ�تَحْ  اَلغانن

َ
 »رَْدَِتَك  أ

‘আ�াহ র নােম �েবশ করিছ। েহ আ�াহ! আপিন রাসূল 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর উপর দরদ এবং সালাম বিরর 

কুন। আিম মহান আ�াহ, তাঁর স�ািনত েচহারা ও স�া এবং 

 নািদ শি্র  সীলায় িবতািড়ত শয়তান েকেক আময় �াকরনা 

করিছ। েহ আ�াহ! আপিন আমার জনয আপনার রহমেতর 

দুয়ারসমূহ খুেল িদন’। এই েদা‘আিট কেয়কিট হাদীছ �� েকেক 

চয়ন কের একিষত করা হেয়েছ (�িবয: ছহীহ মুসিলম, 

হা/১৬৫২; সুনােন আবূ দাঊদ, হা/৪৬৬; জােম িতরিমযী, 

                                                           
14 এখােন মাসিজদুল হারাম বলেত ম�ার সম� হারাম এলাকা বুঝােনা 

হেয়েছ্ [স�াদক] 
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হা/৩১৪; ইবনুস সু�ী �রীত ‘আমালুল ইয়াওিম ওয়াল-লায়লাহ’, 

পপ: ৮৯ এবং ইসমাঈল  াযী �রীত ‘ফাযলুছ-ছালািত আলাা -

নাবী’, পপ: ৮২)। 

৩. হ� ও ওমরা পালনকারী মসিজেদ হারােমর েয িদক 

িদেয় �েবশ করেত সহজ হয়, েস িদক িদেয় �েবশ করেব। 

মসিজেদ হারােম �েবশ করেল েস �চেক কা‘বা েদখেব, নমুনা 

নয়, েস সরাসির মানুিেদরেক বায়তু�াহ র রওয়াফ করেত এবং 

ছালাত আদায় করেত েদখেব। েস �রর করেব, এই কা‘বােক 

িঘেরই পপিকবীর সব�া� েকেক মুসিলমরা ছালাত আদায় কের, 

�াকরনা কের। এিট সকেলর িমলন�ল। সবাই েবালাকার বপে্র 

মত কা‘বামুখী হেয় ছালাত আদায় কের; কা‘বার সবেচেয় 

িনকটবতরী েবালাকার বপ্িট হেি সবরােপকা েছাট বপ্ এবং 

পপিকবীর েশি �াে�র বপ্িট হেি সবরােপকা বড় বপ্। 

৪. রওয়াফ করার ইিা িনেয় েকউ মসিজেদ হারােম 

�েবশ করেল রওয়াফই তার জনয ‘তািহইয়াতুল মাসিজদ’ িহসােব 

বরয হেব।  তঃপর রওয়াফ েশেি েস মা ােম ইবরাহীেমর 

েপছেন দুই রাক‘আত ছালাত আদায় করেব। পকা�ের ছালাত 

আদায় বা কুরআন েতলাওয়াত  কবা  নয েকান উে�েশয 

মসিজেদ হারােম �েবশ করেল তােক ‘তািহইয়াতুল মাসিজদ’ 
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িহসােব দুই রাক‘আত ছালাত আদায় করেত হেব। রাসূল 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এরশাদ কেরন, 

من  َدَخَل  نَِذا« �ن دن َْ
َ
دَ  أ َِ َمْس

ْ
َْ  فَالَ  ال تا  َ�ِْغ َْ  َ ِّ َْ َعتَْ�ِ  َن

ْ
  »َر�

‘েতামােদর েকউ যখন মসিজেদ �েবশ করেব, তখন দুই 

রাক‘আত ছালাত আদায় না করা পযর� েযন েস না বেস’ (বুখারী, 

হা/১১৬৩; মুসিলম, হা/১৬৫৪, আবূ কাতাদাহ (রািদয়া�াহ 

‘আনহ) হেত বিররত)। 

 

রওয়াফ 

১. রওয়াফ আ�াহ িনধরািরত একিট ইবাদত এবং এিট 

কা‘বার ৈবিশিযসমূেহর একিট।  তএব, কা‘বা বযতীত েকােনা 

 বর বা  নয েকােনা িকছুেক েক� কের রওয়াফ করা যােব না। 

কা‘বা বযতীত  নয েকাকাও যিদ রওয়ােফর ককা েশানা যায়, 

তাহেল বুঝেত হেব, শরী‘আেত েসিটর েকান �ান েনই; বরং তা 

আ�াহ র �ীেন নতুন আিবনার। েসজনয আমরা বলেত পাির, 

পপিকবীর সব জায়বায় কত মুছ�ী বা দানশীল বা িছয়াম 

পালনকারী বা আ�াহ র িযক রকারীইনা রেয়েছ। িক� আমরা 

বলেত পাির না েয, পপিকবীর সব জায়বায় কত রওয়াফকারীইনা 
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রেয়েছ। েকননা কা‘বা েকি�ক রওয়াফ বযতীত শরী‘আেত আর 

েকাকাও রওয়ােফর েকােনা  ি�র েনই। 

২. বায়তু�াহ র রওয়াফ কখনও ুকন িহসােব বরয হয়। 

েযমন: হে�র েকেষ ‘রওয়ােফ ইফা�া’, ওমরার েকেষ ওমরার 

রওয়াফ। আবার কখনও ওয়ািজব িহসােব বরয হয়। েযমন: িবদায়ী 

রওয়াফ।  নুরপভােব রওয়াফ কখনও নফল িহসােব বরয হয়। 

েযমন: উপেরা্ রওয়াফগিল বযতীত  নযানয রওয়াফ। উ্ 

ব্েবযর �মারািদ ইেতাপূেবর ‘হ� ও ওমরার ুকনসমূহ’ এবং 

‘হ� ও ওমরার ওয়ািজবসমূহ’ আেলাচনার সময় বত হেয় েবেছ। 

রওয়ােফর ফিযলত বররনায় যা িকছু বিররত হেয়েছ ত�েধয 

ইবেন ওমর রািদয়া�াহ ‘আনহমার িনে�া্ হাদীছিট  নযতম, 

ٌَ  َممْ « َيِْت  نَِنَذا َطي
ْ
ْسِنوًع  ال

ن
ُن  أ ي َْ ْْ

َ
  »َرَ�َِةا  َكِعتِْق  َ  َ  فَأ

‘েয বযি্ সাতবার এই ঘেরর এমনভােব রওয়াফ করেব 

েয এেত বরনায় ভুল িকংবা কম-েবিশ করেব না, তার একিট 

দাসমুি্র েনকী হেব’ (িতরিমযী, হা/৯৫৯, িতিন বেলন, হাদীছিট 

‘হাসান’; হাদীছিট ইমাম বাবাভীও বররনা কেরন এবং িতিনও 

এিটেক ‘হাসান’ বেলন (শারহস সু�াহ, হা/১৯১৬)।  
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রওয়াফকারী রওয়ােফর সময় ‘হাজাের আসওয়াদ’ এবং 

‘ুকেন ইয়ামানী’  শর করেব। এক বযি্ আ�ু�াহ ইবেন ওমর 

রািদয়া�াহ ‘আনহমােক িজেজস করেলন, েহ আবূ আি�র 

রহমান! আপনােক বায়তু�াহ র এই দুই েকার ছাড়া  নয েকাকাও 

 শর করেত েদিখ না েয? িতিন বলেলন, আিম রাসূল সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক বলেত শেনিছ, 

َمي نِ ا « ي ِ  َمْسَننن ِا يئَةَ  َ�ن ِِ َ
ْ
  »ال

‘এই েকার�য়  শর করেল তা েবানাহ ঝিরেয় েদয়’। আিম তাঁেক 

আেরা বলেত শেনিছ, 

ٌَ  َممْ « وَ  َسًِْعي َطي   »َرَ�َِةا  َكِعْد ِ  َ�نن

‘েয বযি্ সাতিট রওয়াফ করল, েস েযন একিট দাস মু্ করল’ 

(নাসা‘ঈ, হা/২৯১৯, সনদ হাসান)। 

 ৩. বায়তু�াহ র রওয়াফ হেব সাতিট চ�েরর মাধযেম। 

�েতযকিট চ�র হাজাের আসওয়াদ েকেক শু হেয় েসখােনই 

আবার েশি হেব। উে�খয েয, কা‘বার দরজার পােশর েকারিটেত 

হাজাের আসওয়াদ রেয়েছ। রওয়াফকারী পিবষ হেয় কা‘বােক 

বাম পােশ েরেখ রওয়াফ করেব। রওয়ােফর সময় ‘িহজ র’ P14F

15
P 

                                                           
15 আমােদর েদেশ েযটা হাতীম নােম িবখযাত্ [স�াদক] 
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নামক �ানিটর বািহর িদেয় রওয়াফ করেব; েভতর িদেয় নয়। 

েকননা এই �ানিটও কা‘বার  �ভুর্। মেন রাখেত হেব, িহজ েরর 

েভতর িদেয় রওয়াফ করেল তা শু হেব না। েকননা েস পুেরা 

বায়তু�াহ র রওয়াফ কের িন। তাছাড়া নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�ামও িহজ েরর বািহর িদেয়ই রওয়াফ করেতন। মসিজেদ 

হারােমর েভতেরর েয েকান জায়বা িদেয় রওয়াফ করেল হেয় 

যােব, তেব মসিজেদর বািহর িদেয় করেল হেব না। ইবনুল মুনিযর 

(রেহমাহ�াহ) বেলন, ‘সবাই একমত েয, মসিজেদর বািহর িদেয় 

রওয়াফ করেল হেব না’ (আল-ইজমা/৬২)। 

৪. রওয়াফকারী যখন হাজাের আসওয়াদ বরাবর 

েপৗছেব, তখন সহজ হেল হাজাের আসওয়াদেক চু�ন করেব। 

সসব না হেল হাত  কবা  নয েকান িকছু িদেয় তা  শর করেব 

এবং যা িদেয়  শর কেরেছ, তা চু�ন করেব। েসিটও সসব না 

হেল হাত িদেয় ইশারা করেব। পাকরিট চু�ন করার দলীল 

িন�রপ: ওমর (রািদয়া�াহ ‘আনহ) হাজাের আসওয়াদ চু�ন কের 

বেলন, 

» ِّ ْعغَمن  نِ
َ
ناَك  أ

َ
مٌ  َ ََ َْ  َ   ّ ُن ،  َ وَ  رَ ِّ  َولَْو َ  َْغَْنعن

َ
َْتن  َ

َ
ا  َرأ ِِ

ّا  اهللا صِ - ا
َقِّغنَك  - وسغم عغيه تنَك  َمي �ن

ْ
ِاغ �َ«  
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‘িন�য়ই আিম জািন েয, তুিম একিট পাকর মাষ। তুিম 

েযমন েকান কিত করেত পােরা না, েতমিন েকান উপকারও 

করেত পােরা না। আিম রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক 

যিদ েতামােক চুমু িদেত না েদখতাম, তাহেল আিম েতামােক চু�ন 

করতাম না’ (বুখারী, হা/১৫৯৭; মুসিলম, হা/৩০৭০)। যুবােয়র 

ইবেন আরাবী বেলন, এক বযি্ ইবেন ওমর (রািদয়া�াহ 

‘আনহমা) েক হাজাের আসওয়াদ  শর করা স�েকর িজেজস 

করেল িতিন বেলন, 

َْتن «
َ
وَ   َرأ ِ  رَسن ّا ِا  ا ن  َص ّا هن  وََسغامَ  َعغَيْهِ  ا   »َو�نَقِّغنهن  �َْستَِغمن

‘আিম রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক পাকরিট 

 শর করেত এবং চুমু িদেত েদেখিছ’ (বুখারী, হা/১৬১১)। েকান 

িকছু িদেয় পাকরিট  শর কের তা চু�ন করার দলীল িন�রপ: 

নােফ‘ বেলন, 

َْتن «
َ
َممَ  �ْمَ ا َرأ مَ  �َْستَِغمن  َن ََ َ

ْ
ِاَل  �نما  �ِيَِدُِ  ال تنهن  َمي َوََيَ   َََدُن  َ�

ْ
غْذن  رََم� َْتن  من

َ
 َرأ

وَ   ِ  رَسن ّا   »َ�ْنَعغنهن  -وسغم عغيه اهللا صِ- ا

‘আিম ইবেন ওমর (রািদয়া�াহ ‘আনহমা) েক হাত িদেয় 

পাকরিট  শর করেত,  তঃপর হােত চুমু েখেত েদেখিছ। হােত 

চুমু েখেয় িতিন বেলন, যখন েকেক আিম রাসূল সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক এমনিট করেত েদেখিছ, তখন েকেক 
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আিম আর তা পিরতযাব কির িন’ (মুসিলম, হা/৩০৬৫)। আবুত  

রুফাইল (রািদয়া�াহ ‘আনহ) বেলন, 

َْتن «
َ
وَ   َرأ ِ  رَسن ّا ٌن  -وسغم عغيه اهللا صِ- ا و ِن َيِْت  َ�

ْ
 الّمْ�مَ  َو�َْستَِغمن  نِيل

ما 
ََ مَ  َو�نَقِّلن  َمَعهن  نِِمْن ََ ِمْن

ْ
  »ال

‘আিম রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক 

বায়তু�াহ র রওয়াফরত  ব�ায় একিট মাকাবাঁকা লািঠ িদেয় 

ুকন (হাজাের আসওয়াদ)  শর করেত এবং লািঠিটেক চুমু 

িদেত েদেখিছ’ (মুসিলম, হা/৩০৭৭)। হাত িদেয় হাজাের 

আসওয়ােদর িদেক ইশারা করার দলীল িন�রপ: ইবেন আ�াস 

(রািদয়া�াহ ‘আনহমা) বেলন, 

» ٌَ ّاِبّ  َطي ِا  ا ن  َص ّا َيِْت  وََسغامَ  َعغَيْهِ  ا
ْ
َ  نِيل اَمي نَِع ا  َْ َت  ُن

َ
َ  أ َايرَ  الّمْ�ِم  َْ

َ
 أ

ْهِ 
َ
  »نِل

‘রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম উেটর িপেঠ 

আেরাহর  ব�ায় বায়তু�াহ র রওয়াফ কেরন। িতিন যখনই ুকন 

(হাজাের আসওয়াদ)-এর িনকেট আসিছেলন, তখনই েসটার িদেক 

ইশারা করিছেলন’ (বুখারী, হা/১৬১২)। উেটর িপেঠ আেরাহর 

কের রওয়ােফর সময় রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম 

কতপ রক লািঠ িদেয় হাজাের আসওয়াদ  শর করার হাদীছিটও 
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এককার �মার বহন কের (বুখারী, হা/১৬০৭; মুসিলম, 

হা/৩০৭৩)। 

চু�ন বা  শর করার জনয হাজাের আসওয়ােদর িনকেট 

েপৗছেত হেল যিদ কাউেক কি েদওয়া লােব, তেব েসখােন যােব 

না; বরং ইশারা কের রওয়াফ চািলেয় যােব। েকননা পাকর  শর 

করা উ্ম, িক� মানুিেক কি েদওয়া হারাম। আর েকােনা হারাম 

কাজ স�াদেনর মাধযেম েকােনা উ্ম কােজর �িত ধািবত হওয়া 

যােব না। 

হাজাের আসওয়াদ  শর বা চু�ন করার সময় বলেব,  

�  ِ ّا ن  ا ّا َبن  َوا
ْ
�
َ
أ  (উ�ারর: িবসিম�ািহ ওয়া�াহ আকবার),  করাচ 

‘আ�াহ র নােম চুমু িদিি বা  শর করিছ। আ�াহ মহান’। আর 

পাকেরর িদেক ইশারা করার সময় বলেব,  ن ّا َب  ا
ْ
�
َ
أ  ‘আ�াহ 

মহান’। ইবেন আ�াস (রািদয়া�াহ ‘আনহমা) বেলন, 

» ٌَ ّاِبّ  َطي ِا  ا ن  َص ّا َيِْت  وََسغامَ  َعغَيْهِ  ا
ْ
َ  نِيل اَمي نَِع ا  َْ َت  ُن

َ
َايرَ  ْ�مَ المّ  أ

َ
ْهِ  أ

َ
 نِل

ءا  َ  ِعغَْدُن  َ  َ  �َِشْ   »َوَ�با

‘রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম উেটর িপেঠ 

আেরাহর কের বায়তু�াহ র রওয়াফ কেরন। িতিন যখনই ুকন 

(হাজাের আসওয়াদ)-এর িনকেট আসিছেলন, তখনই িকছু একটা 

িদেয় ইহার িদেক ইশারা করিছেলন এবং ‘আ�াহ আকবার’ 
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বলিছেলন’ (বুখারী, হা/১৬১৩)। পাকরিট  শর করার সময় 

‘িবসিম�াহ’ এবং ‘আ�াহ আকবার’ উভয়ই পড়ার �মাের ইবেন 

ওমর (রািদয়া�াহ ‘আনহমা) েকেক ছহীহ সূেষ হাদীছ বিররত 

হেয়েছ (বায়হা ী, ৫/৭৯)। হােফয ইবেন হাজার (রেহমাহ�াহ) 

বেলন (আত-তালখীছুল হাবীর, ২/২৪৭), ‘বায়হা ী এবং রবারানী 

‘আওসার’ ও ‘েদা‘আ’ �ে� ইবেন ওমর (রািদয়া�াহ ‘আনহমা) 

এমেমর হাদীছ বররনা কেরন েয, িতিন যখন হাজাের আসওয়াদ 

 শর করেতন, তখন বলেতন, »�  ِ ّا ن  ا ّا َبن  َوا
ْ
�
َ
»أ  ‘আ�াহ র নােম 

 শর করিছ। আ�াহ মহান’। হাদীছিটর সনদ ছহীহ। 

৫. রওয়াফকারী যখন ুকেন ইয়ামানী বরাবর েপৗছেব, 

তখন সহজ হেল হাত িদেয় েস এিটেক  শর করেব; েস েযমন 

ুকেন ইয়ামানীেক চু�ন করেব না, েতমিন হাত িদেয়  শর কের 

হাতও চু�ন করেব না। পকা�ের তার পেক যিদ ুকেন ইয়ামানী 

 শর করা সহজ না হয়, তেব তার িদেক ইশারা না কেরই 

রওয়াফ চািলেয় যােব। ইবেন ওমর (রািদয়া�াহ ‘আনহমা) বেলন, 

رَ  لَمْ «
َ
ّاِبا  أ ِا  ا ن  َص ّا َيِْت  ِممْ  �َْستَِغمن  وََسغامَ  َعغَيْهِ  ا

ْ
  ال

ا
غَْ�ِ  نِ 

ْ
ََمينِيَْ�ِ  الّمك

ْ
  »ال

‘আিম রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক ুকেন 

ইয়ামানী এবং হাজাের আসওয়াদ বযতীত বায়তু�াহ র  নয 

েকাকাও  শর করেত েদিখিন’ (বুখারী, হা/১৬০৯; মুসিলম, 
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হা/৩০৬১)। এমেমর ইবেন আ�াস (রািদয়া�াহ ‘আনহমা) েকেকও 

হাদীছ বিররত হেয়েছ (মুসিলম, হা/৩০৬৬)। 

মেন রাখেত হেব, ুকেন ইয়ামানীেত  শর ছাড়া আর 

িকছুই করা যােব না; চু�ন করা যােব না, েদা‘আ পড়া যােব না 

এবং ইশারা করাও চলেব না। 

৬. ুকেন ইয়ামানী এবং হাজাের আসওয়াদ বযতীত 

কা‘বার  নয েকান েকার বা েদওয়ােলর  নয েকান �ান  শর 

করা যােব না। ইেতাপূেবর উে�িখত ইবেন ওমর এবং ইবেন 

আ�াস (রািদয়া�াহ ‘আনহমা)-এর হাদীছ�য় এককার �মার বহন 

কের। তাছাড়া ইয়া‘লা ইবেন উমাইয়া বেলন, 

ْنتن « َممَ  َمعَ  طن يِب  نِْم  َن ِا َ
ْ
ي ال غْتن  فَغَما ِي الّمْ�ِم  ِعغْدَ  كن

ا
َيَب  ََِ�  اِ

ْ
ي ال  ََِ�  ِمما

َم، ََ َ
ْ
َخْذتن  ال

َ
َمي: َ�َقيَ   ِليَْستَِغَم، �ِيَِدُِ  أ

َ
ْنَت  أ و ِ  َمعَ  طن ِا  اهللاِ  رَسن ن  َص ّا  هِ َعغَيْ  ا

تن  وََسغاَم؟
ْ
،: َنغ َِ ْ�تَهن  َ�َنْل : ََيَ   نَ

َ
؟ َرأ هن تن  �َْستَِغمن

ْ
ذْ : ََيَ   َ ،: َنغ غَْك  فَيْ�نن  فَِِ ا  ََ

و ِ  ِف  لََك  ْسَو ً  اهللاِ  رَسن
ن
َسغَةً  أ َْ«  

‘আিম ওমর ইবনুল খা�াব (রািদয়া�াহ ‘আনহ)-এর 

সােক রওয়াফ করলাম। আিম কা‘বার ুকেন শামী বা দিকর-পূবর 

েকাের এেস েসিটেক  শর করার উে�েশয ওমর (রািদয়া�াহ 

‘আনহ)-এর হাত ধরলাম। িতিন বলেলন, তুিম রাসূল সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর সােক রওয়াফ কেরািন? আিম বললাম, 
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হযাঁ। িতিন বলেলন, তুিম িক তাঁেক এই েকার  শর করেত 

েদেখছ? আিম বললাম, না। িতিন বলেলন, তাহেল তুিমও েসিট 

 শর কেরা না। েকননা রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর 

মেধযই েতামার জনয উ্ম আদশর িনিহত রেয়েছ’ (আহমাদ, 

হা/২৫৩, মুসিলেমর শতরানুযায়ী হাদীছিটর সনদ ছহীহ)। 

৭.  শর করা ৈবধ েকার�য় বযতীত কা‘বা ঘেরর  নয 

েকান েকার এবং েদওয়াল েযমন চু�ন বা  শর করা যােব না, 

েতমিন পপিকবীর  নয েকান পাকর বা ভবন চু�ন বা  শর করাও 

যােব না। বরং সু�াত  নুযায়ী হাজাের আসওয়াদ চু�ন বা  শর 

এবং ুকেন ইয়ামানী  েশরর মেধয সীমাবু কাকাই ওয়ািজব। 

েসজনয ওমর (রািদয়া�াহ ‘আনহ) হাজাের আসওয়াদ স�েকর 

বেলিছেলন, 

ِّ  َولَْو َ «
َ
َْتن  َ

َ
ا  َرأ ِِ

ّا َقِّغنَك  - وسغم عغيه اهللا صِ - ا تنَك  َمي �ن
ْ
ِاغ �َ«   

‘আিম রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক যিদ 

েতামােক চু�ন করেত না েদখতাম, তাহেল আিম েতামােক চু�ন 

করতাম না’। ইমাম নববী (রেহমাহ�াহ) বেলন, ‘রাসূল সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর  বর রওয়াফ করা ৈবধ নয়। 

 নুরপভােব  বেরর েদওয়ােল েপট ও িপঠ লাবােনা মাকরহ। 

আবূ ওবায়িদ�াহ হালীমীসহ  েনেকই এককা বেলন। তাঁরা বেলন, 
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েদওয়াল হাত িদেয়  শর করা বা চু�ন করা ৈবধ নয়। বরং রাসূল 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর জীব�শায় তাঁর কােছ আসেল 

েযমন েস তাঁর েকেক দূের কাকত, িঠক এখনও েতমিন তাঁর 

েকেক দূের কাকেত হেব; ওলামােয় েকরােমর ব্বয  নুযায়ী 

এিটই হেি সিঠক ককা। েবশীর ভাব মানুেির এই ব্বয িবেরাধী 

আমেলর কারের েকউ েযন �তািরত না হয়। েকননা ছহীহ হাদীছ 

এবং ওলামােয় েকরােমর ব্বয  নুযায়ী আমল করেত হেব; 

সাধারর জনতার িবদ‘আতী কমরকাে এবং মূখরতার �িত তেকপ 

করা যােব না। বুখারী ও মুসিলেম আেয়শা (রািদয়া�াহ ‘আনহা) 

হেত বিররত হেয়েছ, রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, 

‘েয বযি্ আমােদর �ীেনর মেধয নতুন িকছু আিবনার করল, তার 

েসই নবািবনপ ত কমর �তযাখযাত’। ছহীহ মুসিলেম এেসেছ, ‘েয 

বযি্ আমােদর �দিশরত পেকর বাইের েকান আমল করল, তার 

েসই আমল �তযাখযাত’। আবূ হরায়রা (রািদয়া�াহ ‘আনহ) বেলন,  

রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন, আমার  বরেক 

ঈদ  নু�ােনর দপেশয পিররত কেরা না; বরং েতামরা আমার উপর 

দরদ পাঠ কর। েকননা েতামরা েযখান েকেকই দরদ পাঠ কেরা 

না েকন, তা আমার িনকেট েপৗেছ যােব’ (আবূ দাঊদ ছহীহ 

সনেদ বররনা কেরেছন)। ফুযাইল ইবেন আয়ায (রেহমাহ�াহ) 

বেলন, যার  কর হেি, ‘েহদায়ােতর পেকর  নুসরর কর, এ পেক 
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বমনকারীর সংখযা কম বেল তা েতামােক েকােনা কিত করেব না। 

পকা�ের তুিম িব�াি�র পক পিরহার কের চেলা; �ংস �া�েদর 

সংখযা েবশী বেল তােত তুিম �তািরত হেয়া না’। েয বযি্ মেন 

করেব, েদওয়াল  শর করেল েবিশ বরকত হািছল করা যােব, 

বুঝেত হেব েসিট তার মূখরতা এবং  জতারই পিরচায়ক। েকননা 

শরী‘আেতর  নুসরেরর মেধযই �কপ ত বরকত িনিহত রেয়েছ। 

সিঠক িবিেয়র িবেরািধতা কের িকভােব  নু�হ তালাশ করা 

সসব! (মাজমূ শারহল মুহাযযাব, ৮/২০৬)। 

ইমাম নববী (রেহমাহ�াহ) েয হাদীছিটর �িত ইি�ত 

কেরেছন, তা ছহীহ বুখারী (হা/২৬৯৭) ও মুসিলেম (হা/৪৪৯২) 

এেসেছ, আেয়শা (রািদয়া�াহ ‘আনহা) বেলন, রাসূল সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন, 

َدَث  َممْ « ْْ
َ
ْمِمنَي ِف  أ

َ
َذا أ ََ  َمي ََ ْ وَ  ِمغْهن  لَي   »رَدّ  َ�نن

‘েয বযি্ আমােদর �ীেনর মেধয নতুন িকছু আিবনার 

করল, তার েসই নবািবনপ ত কমর �তযাখযাত’। ছহীহ মুসিলেম 

(হা/৪৪৯৩)  নয শে� হাদীছিট এেসেছP15F

16
P এবং এিট �কম 

হাদীছিটর তুলনায় বযাপক  করেবাধক। েকননা এিট �েতযক 
                                                           
16 মুসিলেমর  পর শ� হেি, » َّو رَد نَي َ�نن ْممن

َ
ََ َعغَيِْه أ َمًال لَيْ ََ »َمْم َعِمَل   এিট 

উপের বিররত শ� েকেকও বযাপক্  
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আমলকারীেকই  �ভুর্ কের, চাই েস নতুন কাজিট িনেজ 

আিবনার কুক বা  নয কারও আিবনােরর  নুবামী হেয়ই 

কাজিট কুক, সবরাব�ায় েস এই হকুেমর আওতায় পেড় যােব। 

ইবেন তায়িমইয়াহ (রেহমাহ�াহ) বেলন (মাজমূউ 

ফাতাওয়া, ২৭/৭৯), ‘িব�ানবর একমত েপাির কেরেছন, েয 

বযি্ নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর  বর বা  নয 

েকােনা নবী (‘আলাইিহস সালাম)-এর  বর ও েনককারেদর কবর 

েযমন, ছাহাবােয় েকরাম ও আহলুল বাইতসহ  নয েকান 

সচমানুেির  বর িযয়ারত করেব, েস তাঁেদর  বর  শর করেব 

না এবং চুমুও খােব না। বরং দুিনয়ােত হাজাের আসওয়াদ বযতীত 

ি�তীয় েকােনা জড়পদাকর চু�ন করা শরী‘আতস�ত নয়। ছহীহ 

বুখারী ও মুসিলেম এেসেছ, ওমর (রািদয়া�াহ ‘আনহ) বেলন, 

‘আ�াহ র কসম! আিম জািন েয, তুিম একিট পাকর মাষ। তুিম 

েযমন েকােনা কিত করেত পােরা না, েতমিন েকােনা উপকারও 

করেত পােরা না। আিম রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক 

যিদ েতামােক চু�ন করেত না েদখতাম, তাহেল আিম েতামােক 

চু�ন করতাম না’। েসকারের িব�ানবেরর ঐকযমেতর িভি্েত 

বলা যায়, কােরা জনয কা‘বার িহজ েরর িনকটবতরী েকারা�য়, 

কা‘বার েদওয়াল, মা ােম ইবরাহীম, বায়তুল মা েদেসর 
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পাকরখে এবং েকান নবী ও সচমানুেির  বর চু�ন বা  শর 

করা ৈবধ নয়। 

৮. রওয়ােফর জনয িনিদরি েকােনা েদা‘আ েনই। সুতরাং 

রওয়াফকারী তার সহজসাধয েয েকােনা েদা‘আর মাধযেম তার 

�ভুর িনকেট �াকরনা করেব এবং কুরআন েতলাওয়াত করেব। 

নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েকেক সাবয� েদা‘আসমূহ পাঠ 

করা উ্ম। রওয়াফকারী ুকেন ইয়ামানী এবং হাজাের 

আসওয়ােদর মধযবতরী �ােন বলেব, 

﴿ ٓ َسَنةٗ  �ّ�ۡ�َيا ِ�  َءاتَِنا َرّ�َنا َسَنةٗ  ��ِخَرةِ  َوِ�  َِ  ﴾ ٢ �َّارِ  َعَذاَب  َوقَِنا َِ
  ]٢٠١: القم [

‘েহ আমােদর পালনকতরা! আপিন দুিনয়ােত আমােদরেক 

কলযার দান কুন এবং আেখরােতও কলযার দান কুন। আর 

আপিন আমােদরেক জাহা�ােমর আযাব েকেক রকা কুন’ [সূরা 

আল-বাকারাহ:২০১] (আহমাদ, হা/১৫৩৯৮; আবূ দাঊদ, 

হা/১৮৯২, সনদ হাসান)। 

িকছু িকছু মানুি �েতযক চ�ের আলাদা আলাদা েদা‘আ 

পেড় কােক, শরী‘আেত যার েকােনা দলীল েনই। এিট নবািবনপ ত 

আমলসমূেহর মেধয একিট। 
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৯. শধুমাষ রওয়ােফর সময় হাজাের আসওয়াদ চু�ন বা 

 শর করা উিচচ এবং ুকেন ইয়ামানী  শর করা উিচচ;  নয 

সমেয় নয়। েকননা নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েকেক 

রওয়াফ ছাড়া  নয সমেয় এগিল চু�ন বা  শর করার ককা আেস 

িন। তেব জােবর (রািদয়া�াহ ‘আনহ)-এর হাদীেছ িবদায় হে� 

রওয়ােফর দুই রাক‘আত ছালাত  ে� রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম কতপ রক হাজাের আসওয়াদ  েশরর ককা এেসেছ 

(মুসিলম, হা/২৯৫০)।  তএব, রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম েকেক সাবয� হওয়ায় এিট উ্ম কাজ।  নুরপভােব 

েকউ যিদ রওয়ােফর বাইের হাজাের আসওয়াদ  শর কের, তেব 

তা জােয়য রেয়েছ। ইবেন ওমর (রািদয়া�াহ ‘আনহমা) েকেক 

সাবয� আেছ, 

ناهن «
َ
جن   َ  َ  َ  َ دِ  ِممَ  َ�ْمن َِ َمْس

ْ
تا  ال ، ِف  َ  َ  �َْستَِغَم، َْ ٌا وْ  َطَوا

َ
ٌا  َ�ْ ِ  ف أ   »َطَوا

‘িতিন রওয়ােফর সময় বা রওয়ােফর বাইের হাজাের 

আসওয়াদ  শর না করা পযর� মসিজদ েকেক েবর হেতন না’ 

(মুছা�ােফ ইবেন আবী শায়বাহ, আ/১৩৫৭১, ইবনু আবী শায়বাহ 

বুখারী ও মুসিলেমর ও�াদ, হাদীছিট তাঁেদর উভেয়র শতর 

সােপক)। 
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১০. ওমরার রওয়ােফ এবং ি রান ও ইফরাদ হ� 

পালনকারীর রওয়ােফ  ুদূেম ‘ইযেরবা’ করা উ্ম। ইযেরবা 

হেি, বােয়র চাদর ডান ববেলর নীচ িদেয়  বাম কাঁেধর উপের 

উিঠেয় িদেয় ডান কাঁধ খািল রাখা। রওয়াফকারী সাত চ�েরই 

ইযেরবা  ব�ায় কাকেব। ইবেন আ�াস (রািদয়া�াহ ‘আনহমা) 

বেলন, 

 ا «
َ
وَ   أ ِ  رَسن ّا ْصَنينَهن  -وسغم عغيه اهللا صِ- ا

َ
وا َوأ تََممن َْ ْعَمانَةِ  ِممَ  ا ِ

ْ
 ال

َيِْت  فََمَمغنوا
ْ
مْ  وََجَعغنوا نِيل رِْدَ�تَنن

َ
َْت  أ

َ
يََ  ََدْ  آنَيِطِنمْ  ج ََ َ  َذفنو  َعَوارِِقِنمن  َْ

َى َْ ين
ْ
  »ال

 ‘রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এবং তাঁর 

ছাহাবােয় েকরাম েজ‘রানাহ েকেক ওমরা কেরন। তাঁরা রমল 

কেরন এবং তাঁেদর বােয়র চাদর ববেলর নীচ িদেয় বাম কাঁেধর 

উপের উিঠেয় েদন’ (আবূ দাঊদ, হা/১৮৮৪, সনদ ছহীহ)। ইয়া‘লা 

ইবেন উমাইয়া (রািদয়া�াহ ‘আনহ) বেলন, 

 ا «
َ
ا  أ ِِ

ّا ٌَ  -وسغم عغيه اهللا صِ- ا َيِْت  َطي
ْ
ًِِعي نِيل َِ ْض

  »ننْمدٌ  وََعغَيْهِ  من

‘নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম একিট েডারা-কাটা 

চাদের ইযেরবা  ব�ায় বায়তু�াহ র রওয়াফ কেরন’ (িতরিমযী, 

হা/৮৫৯, িতিন হাদীছিটেক ‘হাসান-ছহীহ’ বেলেছন)। 
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শধুমাষ উে�িখত রওয়ােফই ইযেরবা করেত হেব। 

ইযেরবার  ব�া বযতীত ইহরােমর বা ী সব  ব�ায় চাদর উভয় 

কাঁেধর উপর কাকেব। 

১১. ওমরার রওয়াফ এবং ি রান ও ইফরাদ হ� 

পালনকারীর রওয়ােফ  ুদূেমর �কম িতন চ�ের পুুিেদর জনয 

‘রমল’ করাও উ্ম। রমল হেি, ঘন ঘন ধােপ একটু েজাের 

চলা। নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এবং তাঁর ছাহাবােয় 

েকরাম ‘উমরাতুল  াযা’-েত রমল কেরিছেলন (বুখারী, হা/১৬০২; 

মুসিলম, হা/৩০৫৯)। ইবেন ওমর (রািদয়া�াহ ‘আনহমা) বেলন, 

 ا «
َ
وَ   أ ِ  رَسن ّا ٌَ  نَِذا َ  َ  -سغمو عغيه اهللا صِ- ا َ ّ  ِف  َطي

ْ
ْمَم ِ  ال عن

ْ
َ   َوال وا

َ
 َمي أ

ٌا  ثََالثَةَ  �َْسَع  فَِِناهن  َ�ْقَدمن  ْطَوا
َ
َيِْت  أ

ْ
َََعةً  َ�ْمِش  �نما  نِيل ْر

َ
  »أ

‘রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম ম�ায় আবমন 

কের হ� এবং ওমরার �কম রওয়ােফর �কম িতন চ�ের 

েজাের হাঁটেতন এবং পেরর চার চ�ের �াভািবক হাঁটেতন’ 

(বুখারী, হা/১৬০৩; মুসিলম, হা/৩০৪৯)। জােবর (রািদয়া�াহ 

‘আনহ) বেলন, » تا رَيْغَي نَِذا َْ
َ
َيَْت  أ

ْ
 ثََالثًي فََمَمَل  الّمْ�مَ  اْستَغَمَ  َمَعهن  ال

ًََعي َوَمَش  ْر
َ
»أ  ‘আমরা রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর 

সােক যখন বায়তু�াহেত েপৗছলাম, তখন িতিন ুকন (হাজাের 

আসওয়াদ)  শর করেলন।  তঃপর রওয়ােফর �কম িতন চ�ের 
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রমল করেলন এবং পেরর চার চ�ের �াভািবক হাটঁেলন’ 

(মুসিলম, হা/২৯৫০)। 

তেব মিহলােদর জনয রমল েনই। ইবনুল মুনিযর 

(রেহমাহ�াহ) বেলন, ‘সবাই একমত েপাির কেরেছন েয, 

মিহলােদর জনয েকান রমল েনই; না বায়তু�াহ র রওয়ােফর 

সময়, না ছাফা-মারওয়ায় সা‘ঈর সময়’ (আল-ইজমা/৬১)। 

১২. রমল করার কারর হেি, নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম এবং তাঁর ছাহাবােয় েকরাম (রািদয়া�াহ ‘আনহম) ৭ম 

িহজরীেত ‘উমরাতুল  াযা’ আদায় করেত আসেল মুশিরকরা 

তাঁেদরেক লকয কের বেল,  مْ  َ�ْقَدمن  ِنناهن مْ  َوفْدٌ  َعغَيْ�ن غَنن ََ َا  َو َ�ْثَِب  ْن  

‘েতামােদর িনকট এমন এক স�দায় আবমন কেরেছ, যােদরেক 

ইয়াছিরেবর �র দুবরল কের েফেলেছ’। তখন নবী সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম ছাহাবােয় েকরাম (রািদয়া�াহ ‘আনহম) েক 

কােফরেদর সামেন তাঁেদর শি্ �দশরেনর উে�েশয �কম িতন 

চ�ের রমল করার আেদশ কেরন’ (বুখারী, হা/১৬০২; মুসিলম, 

হা/৩০৫৯)। ঘটনািট রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর 

িনে�া্ হাদীছিটর বা�ব �েয়াব: » َْمبن
ْ
»َخْدَعةٌ  ال  ‘একিট মাষ 

েধাঁকা �ারাই যুু েশি হেয় যায়’ বা ‘যুু েধাঁকা েদয়’ বা ‘যুেু 

েধাঁকা চেল’ (বুখারী, হা/৩০৩০; মুসিলম, হা/৪৫৩৯)। তেব 
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িবদায় হে� রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এবং তাঁর 

ছাহাবােয় েকরাম (রািদয়া�াহ ‘আনহম) রমল করার কারের এই 

হকুমিট �ায়ী হেয় যায়। ইবেন ওমর (রািদয়া�াহ ‘আনহমা) এবং 

জােবর (রািদয়া�াহ ‘আনহ)-এর হাদীেছ এমেমর বিররত হেয়েছ। 

ওমর ইবনুল খা�াব (রািদয়া�াহ ‘আনহ) বেলন, ‘আমরা েকন 

এখন রমল কির? আমরােতা (েসিদন) মুশিরকেদরেক েদখােনার 

জনয রমল কেরিছলাম; িক� আ�াহেতা তােদরেক �ংস কের 

িদেয়েছন’।  তঃপর িতিন বলেলন, 

ءٌ « َّ  فَال وََسغمَ  َعغيْهِ  اهللا َصِ اّاِبّ  َصغََعهن  َشْ ِ
ن
�  ْ 

َ
َكهن  أ ن َْ �َ« 

‘েযেহতু রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এিট 

কেরেছন, েসেহতু আমরা তা েছেড় েদওয়া পছ� কির না’ 

(বুখারী, হা/১৬০৪)। 

১৩. েকউ যিদ চ�র সংখযা ভুেল যায়, তাহেল �বল 

ধাররার উভর িনভরর করেব।  নযকায় কম সংখযার উপর িনভরর 

করেব। েযমনঃ যিদ পাঁচ চ�র েদয়, িক� প�ম চ�র িনেয় 

সে�হ হয়: েসিট িক প�ম চ�র নািক ি�! এেকেষ যিদ তার 

সে�হ �বল হয় েয, েসিট ি�, তাহেল েসিটেক ি� ধের িনেয় 

এরপের আেরকিট চ�র িদেব। পকা�ের যিদ েকােনা িদেকই তার 
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সে�হ �বল না হয়, তাহেল কম সংখযকটা ধের িনেয় এরপের 

আর দু’িট চ�র িদেব। 

রওয়াফরত  ব�ায় যিদ ছালােতর ই ামত িদেয় েদয়, 

তাহেল েস আেব ছালাত আদায় কের িনেব এবং েযখােন ছালাত 

আদায় কেরেছ, েসখান েকেক রওয়ােফর বা ী  ংশ পূরর করেব। 

ইবনুল মুনিযর (রেহমাহ�াহ) এ িবিেয় ‘ইজমা’ উে�খ কেরেছন 

(আল-ইজমা/৬২)। 

১৪. রওয়াফ েশেি সহজ হেল রওয়াফকারীর জনয 

মা ােম ইবরাহীেমর েপছেন সূরা কািফরন এবং সূরা ইখলাছ 

িদেয় দুই রাক‘আত ছালাত আদায় করা উ্ম। আর সহজ না 

হেল মসিজেদর েয েকােনা �ােন দুই রাক‘আত ছালাত আদায় 

করেব। জােবর (রািদয়া�াহ ‘আনহ)-এর হাদীেছ এর �মার 

এেসেছ (মুসিলম, হা/২৯৫০)। আ�ু�াহ ইবেন ওমর (রািদয়া�াহ 

‘আনহমা) বেলন, 

ّ  ََِدمَ « ِِ
ّا ٌَ  - وسغم عغيه اهللا صِ - ا ي َِ َيِْت  َ�

ْ
ِا  َسًِْعي نِيل َف  وََص

ْ
َمَقيمِ  َخغ

ْ
 ال

َعتَْ�ِ 
ْ
  َخَمجَ  �نما  ،َر�

َ
َني نِل ْا   »ال

‘নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম ম�ায় আবমন কের 

বায়তু�াহ র সাতিট রওয়াফ করেলন এবং মা ােম ইবরাহীেমর 
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েপছেন দুই রাক‘আত ছালাত আদায় করেলন।  তঃপর ছাফা 

পাহােড়র িদেক েবেলন’ (বুখারী, হা/১৬২৭; মুসিলম, হা/২৯৯৯)। 

 

 

 যমযম পািন পান 

১. যমযম পািন পান করা উ্ম। মহান আ�াহ এই পািন 

ইসমাঈল (‘আলাইিহস সালাম) এবং তাঁর মা হা-জার ( يَجمن ََ ) এর 

জনয �বািহত কেরন; েযিট আ�াহ র ইিা এবং  েশি কপ পায় 

 দযাবিধ চালু রেয়েছ। ঘটনািট ছহীহ বুখারীেত এেসেছ 

(হা/৩৩৬৪)। রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম িবদায় হে� 

রওয়াফ এবং মা ােম ইবরাহীেমর েপছেন ছালাত  ে� যমযম 

পািন পান কেরন এবং মাকায় েদন (আহমাদ, হা/১৫২৪৩, 

মুসিলেমর শতরানুযায়ী হাদীছিটর সনদ ছহীহ)। জােবর (রািদয়া�াহ 

‘আনহ) েকেক বিররত দীঘর হাদীেসর েশেি এেসেছ, রাসূল 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম রওয়ােফ ইফা�ার পের এই পািন 

পান কেরন (মুসিলম, হা/২৯৫০)। 

২. যমযম পািনর ফযীলত বররনায় ছহীহ মুসিলেম আবূ 

যার (রািদয়া�াহ ‘আনহ) হেত একিট দীঘর হাদীেছ এেসেছ, 
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َِيَرَ�ةٌ  نِ�اَني« ْعما  َطَعيمن  نِ�اَني من   »طن

‘এিট বরকতময়। এিট খাদযগর সমপু’ (মুসিলম, 

হা/৬৩৫৯)। আবূ দাঊদ রয়ালাসী তাঁর ‘মুসনাদ’-এ মুসিলেমর 

সনেদ হাদীছিট বররনা কেরন এবং িতিন িনে�া্ বাকযিট উে�খ 

কেরন, » سْقما  وِانيءن«  ‘আর এিট ঔিিধগর সমপু’ (হা/৪৫৯)। 

জােবর (রািদয়া�াহ ‘আনহ) বিররত িনে�া্ হাদীছিটও 

এই পািনর ফযীলত বররনা কের, রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলন, » َِب  لَِمي َزْمَةمَ  َميءن
ن  شن

َ
»ال  ‘যমযম পািন েয উে�েশয 

পান করা হেব, েস উে�শযই পূরর হেব’ (ইবেন মাজাহ, 

হা/৩০৬২, হাদীছিটেক েকউ েকউ ‘হাসান’, আবার েকউ েকউ 

‘ছহীহ’ বেলেছন; েদখুন: (ইরওয়াউল বালীল, হা/১১২৩)।  

ইবনুল  াইিয়ম (রেহমাহ�াহ) বেলন, ‘যমযম পািন হেি 

পািনর সরদার। এিট েযমন সবেচেয় মযরাদাপূরর পািন, েতমিন তা 

মানুেির িনকেট ি�য়তর। এিট মানুেির কােছ সবেচেয় মূলযবান 

পািন’ (যাদুল মা‘আদ, ৪/৩৯২)। 

৩. হ� ও ওমরা পালনকারী পান করার, আেরাবয লাভ 

করার এবং  নযেক উপহার েদওয়ার জনয েবশী কের যমযম 

পািন সে� িনেত পাের। এই পািন সবেচেয় মূলযবান উপহার। 

েকননা এিট বরকতময় এবং ঔিিধগর সমপু পািন। আেয়শা 
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(রািদয়া�াহ ‘আনহা) সে� কের যমযম পািন িনেয় আসেতন। 

িতিন বেলন, রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ামও এই পািন 

সে� কের আনেতন (িতরিমযী, হা/৯৬৩, সনদ ‘হাসান’)। 

 

 

ছাফা-মারওয়ায় সা‘ঈ 

১. ওমরাকারী ওমরার রওয়াফ েশেি ছাফা-মারওয়ায় 

রওয়াফ করেত যােব।  নুরপভােব ি রান ও ইফরাদ হ� 

আদায়কারী রওয়ােফ  ুদূেমর পের সা‘ঈ করেব। তেব তারা 

রওয়ােফ ইফা�ার পর পযর� এই সা‘ঈ িপিছেয় িদেত পাের। 

রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম ি রান হ� কেরন এবং 

রওয়ােফ  ুদূেমর পের ছাফা-মারওয়ায় সা‘ঈ কেরন (মুসিলম, 

হা/২৯৫০, জােবর (রািদয়া�াহ ‘আনহ) হেত বিররত)। হ� ও 

ওমরার ুকনসমূহ আেলাচনার সময় আমরা সা‘ঈর হকুম বররনা 

কেরিছ। রওয়াফ এবং সা‘ঈ  িবিি�ভােব স�� করা উ্ম। 

তেব েকান �েয়াজেন রওয়ােফর পের সা‘ঈেক িবলি�ত করা 

যােব। 
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২. ছাফা এবং মারওয়ায় সাতবার সা‘ঈ করেত হেব। 

ছাফা েকেক শু হেব এবং মারওয়ােত িবেয় েশি হেব। ছাফা 

েকেক মারওয়া পযর� এক চ�র এবং মারওয়া েকেক ছাফা পযর� 

আেরক চ�র। েসজনয ছাফা েকেক েয চ�রগিল হেব, েসগিল সব 

হেব িবেজাড়। আর েসগিল হেি চার চ�র, যকা: ১ম, ৩য়, ৫ম 

এবং ৭ম। পকা�ের মারওয়া েকেক েয চ�রগিল হেব, েসগিল 

হেব েজাড়। েসগিল হেি িতন চ�র, যকা: ২য়, ৪কর এবং ৬�। 

সা‘ঈ শু করার জনয যখন ছাফার িনকটবতরী হেব, তখন পড়েব, 

ِۖ  َشَعآ�ِرِ  ِمن َو�لَۡمۡرَوةَ  َفا�لّص  إإِنّ  ﴿ ِّ  ]١٥٨: القم [ ﴾�

‘িনঃসে�েহ ছাফা ও মারওয়া আ�াহ র িনদশরনসমূেহর 

 নযতম’ (বা ারাহ ১৫৮) এবং বলেব, ‘যা িদেয় আ�াহ শু 

কেরেছন, তা িদেয় আমরাও শু করিছ। েকননা নবী সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এমনিট কেরেছন (মুসিলম, হা/২৯৫০, 

জােবর (রািদয়া�াহ ‘আনহ) হেত বিররত)। এর  কর হেি, মহান 

আ�াহ পিবষ কুরআেন ছাফা ও মারওয়ার ককা উে�খ করার 

সময় আেব ছাফার ককা উে�খ কেরেছন।  তএব, আ�াহ 

েযিটেক আেব উে�খ কেরেছন, আমরা েসখান েকেকই আমােদর 

সা‘ঈ শু করব। �েতযকিট চ�েরর সময় ছাফা ও মারওয়ার 

মধযবতরী পুেরা এলাকা জুেড় চ�র হেত হেব। সবুজ বািতর 
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মধযবতরী জায়বা, েযখােন পূেবর উপ্কার েকাল িছল, েসখােন 

েজাের চলেত হেব এবং বা ী সবখােন �াভািবকভােব হাঁটেত হেব 

(মুসিলম, হা/২৯৫০)। সা‘ঈ স�াদনকারী �েতযক চ�ের ছাফা 

এবং মারওয়ার উপের ি বলামুখী হেয় দাঁিড়েয় আ�াহ র একরবাদ 

ও বড়র বররনা করেব। েস বলেব, 

» َ   َ
َ
  نِال

ا
ن  نِ  ّا َدُن  ا ْْ �َك   َ  َو ن  َشِ

َ
ن  ال
َ
كن  ال

ْ
غ من
ْ
ن  ال

َ
َْمدن  َوال

ْ
وَ  ال َن َ  َو َْ  ّ ءا  َُ  ََِدَمٌ  َشْ

 َ   َ
َ
  نِال

ا
ن  نِ  ّا ُن  ا َد ْْ َةَ  َو

ْ
�
َ
َ  وَْعَدُن  أ َِ ُن ََ  َونَ َةمَ  َِْد ََ َةاَب  َو ْْ

َ
ُن  األ َد ْْ   »َو

‘শরীকিবহীন এক আ�াহ ছাড়া আর েকান হ  মা‘বূদ 

েনই। তাঁরই সকল রাজর এবং তাঁর জনযই যাবতীয় �শংসা। 

িতিন সবিকছুর উপর কমতাবান। এক আ�াহ ছাড়া আর েকান 

হ  মা‘বূদ েনই। িতিন তাঁর  �ীকার পূরর কেরেছন, তাঁর বা�ােক 

িবজয়ী কেরেছন এবং িতিন একাই শ� বািহনীেক পরা� 

কেরেছন’। এরপর যত ইিা েদা‘আ করেব। এভােব িতনবার 

করেব (মুসিলম, হা/২৯৫০)। 

মেন রাখেত হেব, সা‘ঈর জনয িনিদরি েকােনা েদা‘আ 

েনই। বরং সা‘ঈ স�াদনকারী তাঁর �ভুর িনকেট �ার খুেল 

�াকরনা করেব এবং কুরআন পড়েব। েযমনিট পূেবর রওয়ােফর 

বযাপােরও বিররত হেয়েছ্  
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৩. ছাফা-মারওয়ার সা‘ঈর জনয  যু  ব�ায় কাকা শতর 

নয়। েকননা এমেমর েকােনা দলীল পাওয়া যায় না। ইবনুল মুনিযর 

(রেহমাহ�াহ) বেলন, ‘সবাই একমত েপাির কেরেছন েয, 

 যূিবহীন  ব�ায় ছাফা-মারওয়ায় সা‘ঈ করেল তা শু হেব’ 

(আল-ইজমা/৬৩)। 

৪. সা‘ঈ মূলতঃ ইসমাঈল (‘আলাইিহস সালাম)-এর মা 

হা-জােরর কমর েকেকই শু হেয়েছ। ঘটনািট ইবেন আ�াস 

(রািদয়া�াহ ‘আনহমা) েকেক ছহীহ বুখারীেত বিররত হেয়েছ; ঘটনা 

বররনা েশেি নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, 

ّايِس  َسْعن  فََذلَِك « َمي ا   »نَيْغَنن

‘আর এিটই হেি এই পাহাড়�েয় েলাকেদর সা‘ঈ করার 

ইিতহাস’ (হা/৩৩৬৪)। 

৫. হ� ও ওমরা ছাড়া  নয সমেয় সা‘ঈ করা যােব না। 

আমরা আেবই বেলিছ েয, এিট হ� ও ওমরার একিট ুকন। 

েকােনা নফল সা‘ঈ করা যােব না। েকননা এমেমর েকােনা দলীল 

পাওয়া যায় না। তেব নফল রওয়াফ করা যােব। �ে হেত পাের, 

তাহেল নীেচর আয়াতাংেশর  কর িক? 

� َ�َطّوعَ  َوَمن﴿ َ  فَِِنّ  َخۡ�ٗ ِّ  ]١٥٨: القم [ ﴾ ١ َعلِيمٌ  َشاكِرٌ  �
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‘েকউ যিদ ে�িায় িকছু েনকীর কাজ কের, তেব আ�াহ 

 বশযই তা  ববত হেবন এবং তার েস আমেলর সিঠক মূলয 

িদেবন’। জবাব হল, এখােন ে�িায় েনকীর কাজ বলেত নফল 

সা‘ঈ বুঝােনা হয় িন; বরং নফল হ� বা ওমরা বুঝােনা হেয়েছ। 

ইবেন জারীর (রেহমাহ�াহ) বেলন, ‘আয়ােতর  কর হেি, েকউ 

যিদ তার ওয়ািজব হ� স�াদন করার পর নফল হ� বা ওমরা 

কের, তাহেল আ�াহ র স�িির জনয নফল কাজ করার কারের 

িতিন তােক এর যকাযক পুরনার িদেবন এবং িতিন তার নফল 

ইবাদেতর �কপ ত উে�শয স�েকর  ববত আেছন’। হােফয ইবেন 

হাজার ইমাম রহাবীর উ পু িত িদেয় বেলন, 

� َ�َطّوعَ  َوَمن﴿   ]١٥٨: القم [ ﴾َخۡ�ٗ

‘আয়াত �ারা েয বযি্ বলেত চায় েয, সা‘ঈ মু�াহাব, 

এেত তার পেক েকােনা দলীল েনই। েকননা আয়াতিট মূল হ� 

ও ওমরােক বুিঝেয়েছ; এককভােব সা‘ঈেক বুঝায় িন। কারর 

সকল মুসিলম একমত েপাির কেরেছন েয, হ� ও ওমরা 

পালনকারী বযতীত  েনযর জনয সা‘ঈ করা শরী‘আতস�ত নয়। 

আ�াহই ভাল জােনন’ (ফাতহল বারী, ৩/৪৯৯)। ইমাম নববী 

(রেহমাহ�াহ) জােবর (রািদয়া�াহ ‘আনহ)-এর হাদীেছর বযাখযা 

করেত িবেয় বেলন, “ নুেিদ: ‘সা‘ঈ বারবার করা যােব না” 
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জােবর (রািদয়া�াহ ‘আনহ) এর বারী, ‘নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম এবং তাঁর ছাহাবােয় েকরাম ছাফা-মারওয়ায় একিটর 

েবশী সা‘ঈ কেরন িন’।  করাচ �কম সা‘ঈ। উ্ হাদীছ �মার 

কের েয, হ� বা ওমরায় সা‘ঈর পুনরাবপি্ করা যােব না; বরং 

একবার কেরই কা� করেত হেব। সা‘ঈর পুনরাবপি্ করা ৈবধ 

নয়। েকননা ইহা িবদ‘আত (শারহ ছহীিহ মুসিলম, ৯/২৪)। 

আবার েকউ েকউ উ্ ﴿َطّوعَ  َوَمن�َ � ﴾َخۡ�ٗ  আয়ােতর 
বযাখযায় বেলন, এখােন ে�িায় েনকীর কাজ করা বলেত েযসব 

েকেষ নফল ইবাদত ৈবধ করা হেয়েছ, েসগিলেক বুঝােনা 

হেয়েছ। েযমন: ছালাত, দান, িছয়াম, হ�, ওমরা, কুরআন 

েতলাওয়াত ইতযািদ। শায়খ আ�ুর রহমান সা‘দী (রেহমাহ�াহ) 

উ্ আয়ােতর বযাখযায় এই  কর করার পর বেলন, ‘এটা �মার 

কের েয, বা�া যতেবশী আ�াহ র আনুবতয করেত পারেব, ঈমান 

বাড়ার কারের আ�াহ র িনকট তার কলযার, পূররতা এবং মযরাদা 

ততেবশী বপিু পােব। আর ‘কলযারকর কাজ ে�িায় করা’ এর 

শতরিট জুেড় েদয়া �মার কের েয, েয বযি্ আ�াহ ও তাঁর রাসূল 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর  ননুেমািদত িবদ‘আতী 

কমরকােে ে�িায়  ংশ�হর করেব, েস পিরমম ৈব েকান 

কলযারই  জরন করেত পারেব না। বরং যিদ এমন কেমরর 
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 ্বধতা জানা সে�ও ইিাকপ তভােব তা কের, তাহেল তা তার 

জনয  কলযার বেয় আনেব’। 

 

 

মাকা মুেন বা চুল ছাটা 

১. মাকা মুেন করা বা চুল েছেট েফলা হ� ও ওমরার 

ওয়ািজবসমূেহর একিট। আমরা ‘হ� ও ওমরার ওয়ািজবসমূহ’ 

আেলাচনার সময় দলীল-�মারসহ এ িবিেয় ককা বেলিছ। 

২. হ� েকেক হালাল হওয়ার জনয মাকা মুেন করা চুল 

ছাটার েচেয় উ্ম।  নুরপভােব তামা্ু হ� পালনকারীর ওমরা 

বযতীত  নয ওমরা েকেক হালাল হওয়ার জনযও মাকা মুেন করা 

উ্ম। তেব তামা্ু হ� পালনকারী যিদ এমন সময় ওমরা েকেক 

হালাল হয়, যখন মাকা নযাড়া করেল হে�র পূেবর তার মাকার চুল 

আবার বজােনার সুেযাব পােব, তাহেল তার েকেষ মাকা মুেনই 

উ্ম। আর হে�র খুব কাছাকািছ সমেয় ওমরা েকেক হালাল 

হেল চুল ছাটাই উ্ম। েকননা িকছু চুল তার মাকায়  বিশি 

কাকেল হ� েকেক হালাল হওয়ার সময় েস তা েচঁেছ েফলেত 

পারেব। তামা্ু হ� পালনকারী ছাহাবীবর ৪ যুল-িহ�ায় রাসূল 
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সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর সােক যখন ম�ায় েপৗেছন, 

তখন তাঁরা ওমরা েকেক হালাল হওয়ার জনয মাকা মুেন না কের 

চুল েছেট েফেলন। জােবর (রািদয়া�াহ ‘আনহ)-এর হাদীেছ বলা 

হেয়েছ, 

ّايسن  فََنلا « مْ  ا ّنن وا ُن ن ِا   َوََ
ا
ا  نِ  ِِ

 َمَعهن  َ  َ  َوَممْ  -وسغم عغيه اهللا صِ- اّا
ْدٌى  ََ«  

‘নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ামসহ যাঁেদর সােক 

কুরবানীর পশ িছল, তাঁরা বযতীত সবাই চুল েছেট হালাল হেয় 

েবেলন’ (মুসিলম, হা/২৯৫০)। হাদীেছ উে�িখত উ্  ব�া 

বযতীত  নয েকেষ মাকা মুেন করা উ্ম হওয়ার কারর হেি, 

রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম মাকা মুেনকারীেদর 

মাবেফরােতর জনয িতনবার েদা‘আ কেরেছন এবং কতরনকারীেদর 

জনয একবার েদা‘আ কেরেছন (বুখারী, হা/১৭২৮; মুসিলম, 

হা/৩১৪৮)। তাছাড়া চুল েছেট আ�াহ র স�িির জনয েশাভাবধরন 

বজরেনর িবিয়িটেতা রেয়েছই।  

৩. মাকা মুেন বা চুল ছাটার েকেষ পুুিেদরেক স�ূরর 

মাকার চুল মুেন করেত হেব  কবা েছেট েফলেত হেব। মাকার 

িকছু  ংেশর চুল ছাটেল এবং িকছু  ংেশর চুল েছেড় িদেল তা 

যেকি হেব না।  নুরপভােব িকছু  ংেশর চুল নযাড়া কের 
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 বিশিাংেশর চুল েছেড় িদেল তাও যেকি হেব না। কাঁিচ বা 

ইেলি�ক য� �ারা চুল ছাটেব; আর কুর বা ে ড �ারা মাকা মুেন 

করেব। 

মিহলারা চুেলর মাকা েকেক আ�ুেলর  �ভাব পিরমার 

েকেট েফলেব। রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, 

» ََ ْ َ  لَي ٌق  الَِّسيءِ  َْ
ْ
غ َمي َْ َ  نِ�ا ِْ ن  الَِّسيءِ  َْ »الاْق  ‘মিহলােদর জনয মাকা 

মুেেনর িবধান েনই। বরং তােদরেক চুল েছেট েফলেত হেব’ 

(আবূ দাঊদ, হা/১৯৮৫, ইবেন আ�াস (রািদয়া�াহ ‘আনহমা) 

েকেক বিররত, সনদ ‘ছহীহ’)। ইবনুল মুনিযর (রেহমাহ�াহ) বেলন, 

‘সবাই একমত েয, মিহলােদর জনয মাকা মুেেনর িবধান েনই’ 

(আল-ইজমা/৬৬)। 

৪. মুহিরম বযি্ হ� বা ওমরা েকেক হালাল হওয়ার 

সময় িনেজ েযমন িনেজর মাকার চুল ছাটেত পাের বা মুেন 

করেত পাের, েতমিন হালাল হওয়ার জনয  েনযর মাকার চুলও 

েছেট িদেত পাের বা মুেন কের িদেত পাের। েকননা মাকা মুেন 

বা চুল ছাটা হ� বা ওমরার ওয়ািজবসমূেহর একিট। সুতরাং এ 

সময় এিট ইহরাম  ব�ায় িনিিু িবিয়সমূেহর  �ভুর্ বরয হেব 

না। 
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৮ তািরেখ ম�া েকেক হে�র ইহরাম বাধঁা এবং িমনায় 

বমন 

১. ম�াবাসীরা এবং ম�ায়  ব�ানরত  নযানযরা যুল-

িহ�াহ মােসর ৮ তািরেখ  করাচ তারিবয়ার িদন তােদর �-� 

 ব�ান েকেকই হে�র ইহরাম বাঁধেব।  তঃপর িমনায় িবেয় 

েসখােন েযাহর, আছর, মাবিরব, এশা এবং ফজেরর ছালাত  ছর 

কের আদায় করেব; জমা কের নয়। েয সকল ছাহাবী ওমরা 

েকেক হালাল হেয়িছেলন, তাঁরা এবং  নযানয ম�াবাসীরা এমনিটই 

কেরিছেলন। িক� রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এবং 

যাঁেদর সে� কুরবানীর পশ িছল, তাঁরা ইহরাম  ব�ােতই িছেলন। 

েয বযি্ ৮ তািরেখর পূেবর িমনায় যােব, েস িমনা েকেকই 

ইহরাম বাঁধেব; ইহরাম বাঁধার জনয তােক ম�ায় েযেত হেব না। 

২. ম�াবাসী বা  নযানয যারাই ম�া েকেক ইহরাম 

বাঁধেব, তােদরেক েযমন ইহরাম বাঁধার জনয মসিজেদ হারােম 

েযেত হেব না, েতমিন হে� যাওয়ার জনয বায়তু�াহ েকেক িবদায় 

�রপ রওয়াফও করেত হেব না।  নুরপভােব হে�র সা‘ঈও 
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আেবভােব কের িনেব না। বরং রওয়ােফ ইফা�ার পর সা‘ঈ 

করেব। েকননা েয সকল ছাহাবী ম�া েকেক হে�র ইহরাম 

েবঁেধিছেলন, তাঁরা েকউ এমনিট কেরন িন; বরং তাঁরা ইহরাম 

েবঁেধ িমনায় চেল িবেয়িছেলন। 

৩. হে� ছালাত  ছর এবং জমা কের আদােয়র েকেষ 

বিহরাবত এবং ম�াবাসী হাজী সবাই সমান। েকননা েযসব 

ম�াবাসী রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর সােক হ� 

কেরিছেলন, তােঁদরেক িতিন ছালাত পূরর করেত বেলন িন। যােয়দ 

ইবেন আসলাম তাঁর িপতা েকেক বররনা কেরন, ‘ওমর ইবনুল 

খা�াব (রািদয়া�াহ ‘আনহ) ম�ায় ছালােতর ইমামিত কেরন এবং 

দুই রাক‘আত ছালাত আদায় কেরন।  তঃপর িতিন বেলন, েহ 

ম�াবাসী! েতামরা েতামােদর ছালাত পূরর কর। েকননা আমরা 

মুসািফর।  তঃপর িতিন িমনায় িবেয় দুই রাক‘আত ছালাত 

আদায় কেরন। িক� েসখােন িতিন ম�াবাসীেদরেক এমন িকছু 

বেলিছেলন মেমর আমােদর কােছ েকান বররনা আেসিন’ (মােলক, 

মুওয়া�া, ১/৪০৩, সনদ ‘ছহীহ’)। রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম কতপ রক িতিন ম�ায় কাকা  ব�ায় ম�াবাসীেদরেক 

ছালাত পূরর করার আেদশ স�িলত মারফূ হাদীছিটর সনদ �ঈফ 

বা দুবরল (আবূ দাঊদ, হা/১২২৯)। 
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হে� ম�াবাসীেদর জনয ছালাত  ছর এবং জমা কের 

আদােয়র িবধান হে�র কারের; সফেরর কারের নয়। েসজনয 

েকােনা ম�াবাসী যিদ ইহরামিবহীন  ব�ায় হাজীেদর সােক েবর 

হয়, তাহেল েস  ছর বা জমা েকােনািটই করেত পারেব না। 

৪. তামা্ু হ� পালনকারীেদর মেধয েকউ যিদ হে�র 

ইহরাম বাঁেধ,  তঃপর তার �রর হয় েয, েস ওমরার রওয়াফ 

বা সা‘ঈ কের িন  কবা রওয়াফ বা সা‘ঈর এক বা একািধক 

চ�র েছেড় িদেয়েছ, তাহেল েস ি রান হ� পালনকারীেত 

পিররত হেব। েকননা হে�র কাযরাবলী শু করার কারের তার 

পেক আর ওমরা পূরর করা সসব নয়। আেয়শা (রািদয়া�াহ 

‘আনহা) ঋতু�� হওয়ার কারের হে�র পূেবর ওমরা করেত সকম 

না হওয়ায় রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম তাঁেক হে�র 

ইহরাম বাঁধেত বেলন। আর এর মাধযেম িতিন ি রান হ� 

আদায়কািররীেত পিররত হন (বুখারী, হা/৩০৫; মুসিলম, 

হা/২৯১৯)। 

তেব তামা্ু হ� আদায়কারী ওমরার রওয়াফ ও সা‘ঈ 

করার পর মাকা মুেন বা চুল ছাটার আেব যিদ হে�র ইহরাম 

েবঁেধ েফেল, তাহেল েস তামা্ু হ� আদায়কারীই কাকেব। তেব 

ওমরার একিট ওয়ািজব েছেড় েদওয়ার কারের তােক িফদ ইয়া 
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িদেত হেব। এেকেষ িফদ ইয়া হেি, একিট ছাবল কুরবানী করা 

 কবা একিট উট বা একিট বুেত সাতজেনর এক  ংশ িহেসেব 

 ংশ�হর করা। িফদ ইয়ার েবাশত হারাম এলাকার দির�েদর 

মেধয ব�ন কের িদেত হেব, তা েকেক েস িনেজ একটুও খােব 

না।  

৫. আরাফার রােত িমনায় রািষযাপন করা মু�াহাব। এ 

রােত েকউ যিদ িমনায় না কােক, তাহেল তার েকােনা েবানাহ 

হেব না মেমর ইবনুল মুনিযর ‘ইজমা’ উে�খ কেরেছন (আল-

ইজমা/৬৪)। 

 

আরাফায়  ব�ান 

১. আরাফার িদবেস সূযর উঠার পের িমনা েকেক 

আরাফায় যাওয়া উ্ম (মুসিলম, হা/২৯৫০)। আরাফায় যাওয়ার 

সময় হাজীরা ‘আ�াহ আকবার’ এবং তালিবয়া পড়েত পড়েত 

যােব। আ�ু�াহ ইবেন ওমর (রািদয়া�াহ ‘আনহমা) বেলন, 

َدْونَي« و ِ  َمعَ  َْ ِ  رَسن ّا   ِمًال  ِممْ  -وسغم عغيه اهللا صِ- ا
َ
ِّ  ِمغاي يتا َعَمفَ  نِل غَ من

ْ
 ال

َكّبن  َوِمغاي من
ْ
  »ال
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‘আমরা েভাের রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর 

সােক িমনা েকেক আরাফায় িবেয়িছলাম; আমােদর মেধয েকউ 

েকউ তালিবয়া পড়িছেলন, আবার েকউ েকউ ‘আ�াহ আকবার’ 

বলিছেলন’ (মুসিলম, হা/৩০৯৫)। আনাস (রািদয়া�াহ ‘আনহ) েক 

িজেজস করা হেয়িছল, ‘আপনারা রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম-এর সােক এই িদেন িক করিছেলন? জবােব িতিন 

বেলন, 

ِنّل  ِمغاي َنِنّل  َ  َ « من
ْ
غِْكمن  فَالَ  ال َكّبن  ِمغاي َو�نَ�ّبن  َعغَيِْه، �ن من

ْ
غِْكمن  فَالَ  ال   »َعغَيْهِ  �ن

‘আমােদর েকউ েকউ তালিবয়া পড়িছেলন, িক� রাসূল 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম তােক  �ীকপ িত জানািিেলন না। 

আবার েকউ েকউ ‘আ�াহ আকবার’ বলিছেলন, িক� রাসূল 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম তােকও  �ীকপ িত জানািিেলন না’ 

(বুখারী, হা/১৬৫৯; মুসিলম, হা/৩০৯৭)। 

২. আরাফায় েপৗেছ  ব�ান �হর করেব। হাজী ছােহেবর 

 ব�ান আরাফার সীমানার মেধয হেি িকনা েস িবিেয় িনি�ত 

হওয়া  তয� যররী। আরাফার সীমানা িনরপক সাইনেবাডরগিলর 

মাধযেম েস তার  ব�ান জানেত পারেব। মেন রাখেত হেব, 

আরাফায়  ব�ান হে�র একিট ুকন, যা েছেড় িদেল হ�ই 

স�� হেব না। রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, 
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» ّ َ
ْ
 আরাফায়  ব�ানই হেি হ�’। হ� ও ওমরার‘  »َعَمفَةن  ال

ুকনসমূহ আেলাচনার সময় এ িবিেয় আমরা ককা বেলিছ। 

৩. আরাফার িদন সূযর  েল যাওয়ার পর েকেক কুরবানীর 

রােতর ফজর (সুবেহ সািদক) উদয় হওয়া পযর� আরাফায় 

 ব�ােনর সময়। েকননা রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম 

সূযর  েল যাওয়ার পের আরাফায়  ব�ান কেরেছন (মুসিলম, 

হা/২৯৫০)। আবার েকউ েকউ বলেছন, আরাফার িদন ফজর 

উিদত হওয়ার পর েকেক আরাফায়  ব�ােনর সময় শু হয়। 

উরওয়াহ ইবেন মু�ারিরস (রািদয়া�াহ ‘আনহ) বেলন, 

َْيْتن «
َ
وَ   أ ِ  رَسن ّا َمْوَِِف  -وسغم عغيه اهللا صِ- ا

ْ
تن  -ِبَْمعا  َ�ْعِال - نِيل

ْ
 ِجئْتن  َنغ

وَ   ََي ِ  رَسن ّا تن  َطيّئا  َجَِلِ  ِممْ  ا
ْ
غَغ
ْ
�
َ
ياِت  أ ِِ َْْعِْتن  َم

َ
ِ  َ�ْنِس  َوأ ّا تن  َمي َوا

ْ
 ِممْ  رََم�

  َجَِلا 
ا
و ن  َ  َ�َقي َْ ّ  ِممْ  ِل  َ�َنْل  َعغَيْهِ  َوَ�ْنتن  نِ  ِ  رَسن ّا  عغيه اهللا صِ- ا
ْدرَكَ  َممْ  -وسغم

َ
ِذُِ  َمَعغَي أ َال َ  ََ ْا َت  ال

َ
ْالً  َذلَِك  َ�َِْل  َعَمفَيتا  َوأ

َ
وْ  ل

َ
 َ�َقدْ  َ�َنيًرا أ

هن  َْما  َّ   »ََْنثَهن  َوَََض  َْ

‘আিম মুযদািলফায় রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম-এর িনকেট এেস বললাম, েহ আ�াহ র রাসূল! আিম 

রাই েবাষ েকেক এেসিছ, আিম আমার বাহনিটেক দুবরল কের 

েফেলিছ এবং আমার িনেজেক কের েফেলিছ �া�। আ�াহ র 

কসম! আিম এমন েকােনা পাহাড় বা িটলা েছেড় আিস িন, 
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েযখােন  ব�ান কির িন। তাহেল িক আমার হ� হেব? রাসূল 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন, েয বযি্ আমােদর সােক 

এই ছালাত (ফজর) েপল এবং এর পূেবর রােত বা িদেন আরাফায় 

আসল, তার হ� পূরর হল এবং হালাল হওয়ার পর যা করা যায়, 

েস েযন তা করল’ (আবূ দাঊদ, হা/১৯৫০, সনদ ‘ছহীহ’)। যিদও 

আরাফার িদন সূযর  েল যাওয়ার আেব আরাফায়  ব�ান করেল 

চলেব, তকািপও েকউ েযন উ্  ব�ানেকই যেকি মেন না কের; 

বরং সূযর  েল যাওয়ার পরও  ব�ান কের। 

৪. েয বযি্ িদেনর েবলায় আরাফায়  ব�ান করেব, েস 

সূযরাে�র পের েসখান েকেক ��ান করেব; সূযরাে�র আেব নয় 

(মুসিলম, হা/২৯৫০)। হ� ও উমরার ওয়ািজব বররনায় তার 

আেলাচনা চেল েবেছ্  

৫. হাজীরা আরাফায় েযাহেরর �কম ওয়াে্ এক আযান 

ও দুই এ ামেত জমা- ছর কের েযাহর এবং আছেরর ছালাত 

আদায় করেব (মুসিলম, হা/২৯৫০)। ছালােতর পূেবর ইমাম বা 

তাঁর �িতিনিধ কতপ রক জনবেরর উে�েশয খুচবা েদওয়া উ্ম। এই 

খুচবায় িতিন হে�র  বিশি িবিধিবধান এবং  নযানয িবিেয় 

আেলাচনা রাখেবন (মুসিলম, হা/২৯৫০)। 
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৬. আরাফায় হাজীেদর ছওম পালন না করাই ভাল। 

েকননা এর মাধযেম তারা এই মহান িদেন েবশী েবশী েদা‘আ ও 

িযকর-আযকার করার শারীিরক শি্  জরন করেত পারেব। 

তাছাড়া নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ামও এিদেন ছওম পালন 

কেরন িন। উ�ুল ফা�ল িবনেত হােরছ (রািদয়া�াহ ‘আনহা) 

বেলন, 

 ا «
َ
ي ََْميَرْوا نَيًسي أ ََ ّاِبّ  َصْومِ  ِف  َعَمفَةَ  ََْومَ  ِعغَْد ِا  ا ن  َص ّا  َ�َقيَ   وََسغامَ  َعغَيْهِ  ا

مْ  نن وَ  َ�ْعضن مْ  َوََيَ   َصيئِمٌ  َن نن ََ  َ�ْعضن ْ يئِما  لَي َْ رَْسغَْت  نِ
َ
ْهِ  فَأ

َ
وَ  لََبا  نَِقَدِح  نِل َن  َو

َ  َواٌَِف  ََهن  نَِعِ ُِ  َْ َشِ
  »فَ

‘একদল েলাক তাঁর িনকেট আরাফার িদেন রাসূল 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর ছওম িনেয় মতেভদ 

করিছেলন। তাঁেদর েকউ েকউ বলিছেলন, িতিন ছওমরত  ব�ায় 

আেছন। আবার েকউ েকউ বলিছেলন, িতিন ছওমরত  ব�ায় 

নন।  তঃপর িতিন (উ�ুল ফা�ল) রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম উেটর িপেঠ আেরাহী কাকা  ব�ায় তাঁর িনকেট এক 

েপয়ালা দুধ িদেয় পাঠােলন এবং রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম তা পান করেলন’ (বুখারী, হা/১৯৮৮; মুসিলম, 

হা/২৬৩২)।  
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তেব হাজীরা বযতীত  নযানযেদর জনয এিদন ছওম পালন 

করাই উ্ম; বরং নফল ছওেমর এিটই সবরেম� িদন। আবূ 

 াতাদাহ (রািদয়া�াহ ‘আনহ) বেলন, রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�ামেক আরাফার িদেন ছওম পালন স�েকর িজেজস করা 

হেল িতিন বেলন, » غَةَ  َنَ�ّنمن َميِضيَةَ  السا
ْ
َيِ�يَةَ  ال

ْ
»َوال   ‘ইহা পূেবরর এক 

বছেরর এবং পরবতরী এক বছেরর (ছবীরাহ) েবানাহসমূেহর 

কাফফারাহ হয়’ (মুসিলম, হা/২৭৪৭)। ছহীহ মুসিলেমর  নয শে� 

হাদীছিট এেসেছ এভােব, 

َن  َعَمفَةَ  ََْومِ  ِصيَيمن « تَِس ْْ
َ
َ  أ َْ  ِ ّا  ْ  ا

َ
غَةَ  َنَ�ّنمَ  أ غَةَ  َ�ِْغَهن  الاِت  السا  الاِت  َوالسا

ُن    »َ�ْعَد

‘আিম আ�াহ র িনকট আশা কির, িতিন আরাফার 

ছওেমর মাধযেম এই িদেনর পূবরবতরী এক বছেরর এবং পরবতরী 

এক বছেরর (ছবীরাহ) েবানাহসমূহ মাফ কের িদেবন’ 

(হা/২৭৪৬)। 

৭. ি বলামুখী হেয় আরাফার ময়দােনর েয েকােনা �ােন 

 ব�ান করেলই চলেব। এই মহান িদবেস েবশী েবশী কের 

তালিবয়া, েদা‘আ ও িযকর-আযকার করেত হেব। েদা‘আ করার 

সময় মহান আ�াহ র িনকট কাকুিত-িমনিত েপশ করেত হেব 

এবং দুিনয়া ও আেখরাত উভয় িযে�বীর সািবরক কলযার �াকরনা 
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করেত হেব। হাজীরা যাবতীয় পাপাচার েকেক মু্ হেয় আ�াহ র 

িনকট খািটঁ তওবার মাধযেম তাঁেক স�ি করেব। পকা�ের এর 

মাধযেম শয়তানেক করেব পরা�, লাি�ত এবং দুি��া��। এই 

মহান িদবেস আরাফার ময়দােন ঘুরােফরা কের এবং ‘জাবােল 

রহমত’ নামক পাহােড় উঠার েচিা কের সময় নি করা উিচচ 

নয়। েকননা এই পাহােড় উঠার েকােনা দলীল েনই। 

৮. ইবাদেতর উে�েশয আরাফার ময়দােনর  ব�ান হেি 

মুসিলমেদর সবরবপহচ িমলনেমলা। এই  ব�ােনর মাধযেম একজন 

মুসিলম ি য়ামত িদবেস হাশেরর ময়দােন পূবর ও পেরর সকল 

মানুেির সমােবেশর ককা �রর করেব এবং সচআমল �ারা েসই 

িদেনর জনয ��িত �হর করেব। 

৯. আরাফায়  ব�ান এবং এই িদবেসর ফযীলত বররনায় 

রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, 

َثَ  ََْوما  ِممْ  َمي«
ْ
�
َ
 ْ  ِممْ  أ

َ
ْعتَِق  أ ن  �ن ّا ًِْدا ِ�يهِ  ا ّايرِ  ِممَ  ََ  َوَِناهن  َعَمفَةَ  ََْومِ  ِممْ  ا

َْدننو
َ
َِيِ�  �نما  ل َمَالئَِ�ةَ  نِِنمن  �ن

ْ
و ن  ال َرادَ  َمي َ�يَقن

َ
ان َءِ  أ ََ«  

‘আরাফার িদন বযতীত  নয েকান িদেন মহান আ�াহ 

এতেবশী সংখযক বা�ােক জাহা�ােমর আগন েকেক মু্ কেরন 

না। িতিন এই িদন কাছাকািছ চেল আেসন এবং বা�ােদরেক 
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িনেয় ববর কের েফেরশতামেলীেক বেলন, ওরা িক চায়?’ 

(মুসিলম, হা/৩২৮৮, আেয়শা (রািদয়া�াহ ‘আনহা) হেত বিররত)। 

এই িদেন েদা‘আ করার ফযীলত বররনায় রাসূল সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, 

تن  َمي وََخْ ن  َعَمفََة، ََْومِ  دنَعءن  اّلَعءِ  َخْ ن «
ْ
نَي َنغ

َ
ّاِبّيو َ  أ َ   َ : َ�ِِْ�  ِممْ  َوا

َ
  نِال

ا
 نِ 

ن  ّا ُن  ا َد ْْ �َك   َ  َو ن، َشِ
َ
ن  ال

َ
كن  ال

ْ
غ من
ْ
ن  ال

َ
وَ  الَْمدن  َوال َن َ  َو َْ  ّ ءا  ُن   »مٌ ََِدَ َشْ

‘সবরেম� েদা‘আ হেি আরাফার িদবেসর েদা‘আ। আিম 

এবং নবীবর সেবরা্ম েয েদা‘আিট কেরিছ, তা হেি এই, » َ   َ
َ
 نِال
 
ا
ن  نِ  ّا ُن  ا َد ْْ �َك   َ  َو ن، َشِ

َ
ن  ال

َ
كن  ال

ْ
غ من
ْ
ن  ال

َ
وَ  الَْمدن  َوال َن َ  َو َْ  ّ ءا  ُن »ََِدَمٌ  َشْ  

(উ�ারর: লা ইলা-হা ই�া�া-হ ওয়াহ দাহূ লা শারীকা লাহূ, লাহল 

মুলকু ওয়ালাহল হামদু ওয়া হওয়া আলা কুকি� শাইিয়ন  দীর), 

 করাচ আ�াহ ছাড়া েকান হ  মা‘বূদ েনই। িতিন এক ও  ি�তীয়, 

তাঁর েকােনা শরীক েনই। যাবতীয় রাজর তাঁরই এবং তাঁর জনযই 

যাবতীয় �শংসা। িতিন সবিকছুর উপর কমতাবান’ (িতরিমযী, 

হা/৩৫৮৫, আ�ু�াহ ইবেন ওমর (রািদয়া�াহ ‘আনহমা) েকেক 

বিররত, হাদীছিট ‘হাসান িলবািয়িরহী’, আলবানী (রেহমাহ�াহ) 

�রীত ‘িসলিসলাহ ছহীহাহ র ১৫০৩ নং হাদীছ �িবয)। 
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আরাফায় েদা‘আ করার সময় দুই হাত উিঠেয় েদা‘আ 

করার ককা হাদীেছ এেসেছ। উসামা ইবেন যােয়দ (রািযয়া�াহ 

আনহমা) বেলন, 

غْتن « ٌَ  كن ّاِبّ  رِْد ِا  ا ن  َص ّا و، َََدَْهِ  فََمَ�عَ  نَِعَمفَيتا  وََسغامَ  َعغَيْهِ  ا  نِهِ  َ�َميلَْت  ََْدعن
َني، فََسَقَط  نَيَ�تنهن  يمن َِ يمَ  َ�تَغَيَوَ   ِخ َِ ِ

ْ
َدى ال ْْ وَ  َََدَْهِ  نِِِ َن ُن  َرافِعٌ  َو ْخَمى َََد

ن
  »األ

‘আরাফায় (উেটর িপেঠ) আিম রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম-এর েপছেন িছলাম। িতিন দুই হাত উিঠেয় েদা‘আ 

কেরন। তাঁর উটিট একটু ঝুঁেক পড়েল উেটর লাবাম পেড় যায়। 

 তঃপর িতিন এক হাত উে্ািলত  ব�ায়  পর হাত িদেয় 

লাবামিট উঠান’ (নাসা‘ঈ, হা/৩০১১, সনদ ‘ছহীহ’)। 

আরাফায় েদা‘আ করার জনয িনিদরি েকান েদা‘আ েনই। 

হ� পালনকারী তার �ভুর িযকর-আযকার করেব, তালিবয়া পাঠ 

করেব, তার �ভুর িনকট �াকরনা করেব, কুরআন েতলাওয়াত 

করেব। পিবষ কুরআন ও ছহীহ হাদীেছ বিররত েদা‘আসমূহ পড়া 

উিচচ। েকননা এই েদা‘আগিল েযমন বযাপক  করেবাধক, েতমিন 

এগিলেত রেয়েছ েদা‘আয় ভুল-�াি� েকেক বাঁচার উপায়। 

এখােন কুরআন ও ছহীহ সু�াহ েকেক কিতপয় েদা‘আ উে�খ 

করা যেকাপযু্ মেন করিছ। আরাফা ও মুযদািলফায় 

 ব�ানকােল, রওয়াফ ও সা‘ঈেত এবং সবরাব�ায় উ্ 
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েদা‘আসমূেহর মাধযেম একজন মুসিলেমর �াকরনা করা উিচচ। 

এসব েদা‘আর মাধযেম েস ছালােতর েসজদােত এবং সালাম 

িফরােনার আেব �াকরনা করেত পাের। ইবেন আ�াস (রািদয়া�াহ 

‘আনহমা) বেলন, 

 » َ 
َ
ِّ  أ  ْ  ننِنيتن  َوَِ

َ
  أ

َ
ََْمأ
َ
ْمآ َ  أ قن

ْ
وْ  َراِكًعي ال

َ
ي َسيِجًدا أ ما

َ
وعن  فَأ وا الّمكن من َّ  ِ�يهِ  َ�َع

ي وََجلا  َعةا  المابا  ما
َ
ودن  َوأ َن وافَيجْ  الّس  ْ  َ�َقِممٌ  اّلَعءِ  ِف  تَِندن

َ
يَب  أ ََ نْستَ مْ  �   »لَ�ن

‘সাবধান! ুকূ এবং েসজদারত  ব�ায় আমােক কুরআন পড়েত 

িনেিধ করা হেয়েছ। তেব ুকূেত েতামরা আ�াহ র বড়র বররনা 

কর এবং েসজদায় েবশী েবশী েদা‘আ করার েচিা কর। েকননা 

এিট েতামােদর েদা‘আ  বূেলর েবিশ উপযু্’ (মুসিলম, 

হা/১০৭৪)। আ�ু�াহ ইবেন মাসঊদ (রািদয়া�াহ ‘আনহ) বিররত 

তাশাহ হেদর িববরর স�িলত হাদীেছর েশিাংেশ এেসেছ, 

ْ  �نما « ََ ا ِنهن  اَّلَعءِ  ِممْ  ِلَتَ ََ ْع
َ
ْهِ  أ

َ
و، نِل   »َ�يَْدعن

‘ তঃপর েস তার পছ�মত েদা‘আ চয়ন কের তা িদেয় েদা‘আ 

করেব’ (বুখারী, হা/৮৩৫; মুসিলম, হা/৮৯৮)। ইমাম আবূ দাঊদ 

(রেহমাহ�াহ) ‘ছালােত েদা‘আ’  নুেিেদর ৮৮৪ নং হাদীেছর 

পের বেলন, ‘ইমাম আহমাদ বেলেছন, ফরয ছালােত কুরআেনর 

েদা‘আ সং�া� আয়াতসমূহ �ারা েদা‘আ করা আমার িনকট 

পছ�নীয়’। ইহা ুকূ ও েসজদায় িনিিু কুরআন েতলাওয়ােতর 
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 �ভুর্ বরয হেব না; বরং তা েদা‘আ। উদাহরর�রপ বলা যায়, 

েকউ যিদ েসজদায় পেড়, 

حۡ  َرّبِ  قَاَل  ﴿ رِي ِ�  �ۡ�َ َۡ  ]٢٥: طه[ ﴾ ٢ ََ

  কবা  

  ]١٦: القْص[ ﴾ِ�  فَٱۡغفِرۡ  َ�ۡفِ�  َظلَۡمُت  إِّ�ِ  َرّبِ  قَاَل  ﴿

তাহেল তােক েতলাওয়াতকারী বলা হেব না; বরং েস েদা‘আকারী 

িহসােব বরয হেব। 

নীেচ পিবষ কুরআন ও ছহীহ হাদীেছ বিররত কিতপয় িযক র-

আযকার ও েদা‘আ উে�খ করা হল, েযগিলর মাধযেম আরাফাসহ 

 নযানয েযেকান �ােন েদা‘আ করা যােবঃ 

ْ  فَِِن ﴿ • ۡسِ�َ  َ�ُقۡل  تََوّلۡوا َِ  ُ ِّ �  ٓ َّ  إَِ�ٰهَ  ََ ِ ُۡتۖ  َعلَۡيهِ  ُهَوۖ  إ َّ  ِش �ۡلَعرۡ  َرّب  وَُهوَ  تََو
 ]١٢٩: الوَة[ ﴾ ١ �ۡلَعِظيمِ 

(উ�ারর: হাসিবয়া�া-হ লা- ইলা-হা ই�া- হওয়া, ‘আলাইিহ 

তাওয়া�ালতু ওয়া হওয়া র�ুল আরিশল আযীম),  

 কর: ‘আ�াহই আমার জনয যেকি, িতিন বযতীত আর েকােনা 

(হ ) মা‘বূদ েনই। আিম তাঁরই উপর ভরসা কির এবং িতিনই 

মহান আরেশর র�’ (তওবাহ ১২৯)। 
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• ﴿  ََ ُ  َ�َتَ�ٰ ِّ ۖ  �لَۡملُِك  � ٓ  �ۡ�َّق َّ  إَِ�ٰهَ  ََ ِ : اسامغو [ ﴾ �ۡلَكرِ�مِ  �ۡلَعۡرِش  َرّب  ُهوَ  إ
١١٦  [ 

(উ�ারর: ফাতা‘আ-লা�া-হল মািলকুল হা , লা- ইলা-হা ই�া- 

হওয়া, র�ুল আরিশল কারীম) 

 কর:  ‘ তএব, শীির মিহমায় আ�াহ, িতিন সিতযকার মািলক, 

িতিন বযতীত েকান (হ ) মা‘বূদ েনই। িতিন স�ািনত আরেশর 

র�’ (আল-মুিমনূন ১১৬)। 

• ﴿  َُ ِ  �ۡ�َۡم ّ ٰ  َوَسَ�ٰمٌ  ِِ َ�َ  ِ ِينَ  ِعَبادِه َّ �  ۗ ٰ ََ َط َۡ   ]٥٩: اّمل[ ﴾ �

(উ�ারর: আল-হামদু িল�া-িহ ওয়া সালা-মুন ‘আলা- ইবা-

িদিহ�াযীনাছ রফা-) 

 কর: ‘সকল �শংসাই আ�াহ র এবং শাি� তাঁর মেনানীত 

বা�াবেরর �িত’ (নামল ৫৯)। 

• ﴿  َُ ِ  �ۡ�َۡم ّ ِي ِِ َّ �ِض  ِ�  َوَما �لّسَ�َٰ�ٰتِ  ِ�  َما َ�ُۥ �
َ
َُ  َوَ�ُ  �ۡ� ِ�  ِ�  �ۡ�َۡم  ��ِخَرة

 ]١: سِي[ ﴾ ١ �ۡ�َبِ�ُ  �ۡ�َِكيمُ  َوُهوَ 

(উ�ারর: আল-হামদু িল�া-িহ�াযী লাহূ মা- িফস সামাওয়া-িত 

ওয়ামা- িফল-আরিয, ওয়ালাহল হাা দু িফলআ-িখরিত, ওয়াহওয়াল 

হাকীমুল খাবীর),  
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 কর: ‘সম� �শংসা আ�াহ র, িযিন আসমান ও যমীেনর সব 

িকছুর মািলক। তাঁরই �শংসা পরকােল। িতিন �জাময়, সমযক 

 বিহত’ (সাবা ১)।  

ۡسِ�َ ﴿ • َِ  ۖ ُ ِّ ُ  َعلَۡيهِ  � َّ ُونَ  َ�َتَو ِ َّ  ]٣٨: الةمم[ ﴾ ٣ �لُۡمَتَو

(উ�ারর: হাসিবয়া�া-হ ‘আলাইিহ ইয়াতাওয়া�ালুল 

মুতাওয়াি�লূন),  

 কর:২T ‘আমার জনয আ�াহই যেকি। ভরসাকারীরা তাঁরই উপর 

ভরসা কের’ (যুমার ৩৮)। 

َ�ٰنُ  ُهوَ  قُۡل  ﴿ • ِۡ ۖ  وََعلَۡيهِ  بِهِۦ َءاَمّنا �لّر َۡنا َّ  ]٢٩: اسغك[ ﴾ تََو

(উ�ারর: হওয়ার  রহমা-নু আ-মা�া- িবহী ওয়া ‘আলাইিহ 

তাওয়া�ালনা-),  

 কর: ‘িতিনই পরম কুরাময়। আমরা তাঁর �িত ঈমান আিন এবং 

তাঁরই উপর ভরসা কির’ (মুলক ২৯)। 

• » َ   َ
َ
  نِال

ا
ن  نِ  ّا َدُن  ا ْْ �َك   َ  َو ن  َشِ

َ
ن  ال
َ
كن  ال

ْ
غ من
ْ
ن  ال

َ
َْمدن  َوال

ْ
وَ  ال َن َ  َو َْ  ّ ءا  ُن  َشْ

  »ََِدَمٌ 
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(উ�ারর: লা- ইলা-হা ই�া�া-হ ওয়াহ দাহূ লা- শারীকা লাহূ, 

লাহল মুলকু, ওয়ালাহল হাা দু, ওয়া হওয়া ‘আলা- কুি� শাইিয়ন 

 দীর),  

 কর: ‘আ�াহ ছাড়া েকান (হ ) মা‘বূদ েনই। িতিন একক, তাঁর 

েকােনা শরীক েনই। সম� রাজর তাঁরই এবং তাঁরই জনয যাবতীয় 

�শংসা। িতিন সব িকছুর উপর কমতাবান’।17 

• » 
َ
ْوَ     َْ  

َ
  َنوا َ  َو 

ا
ِ  نِ  ّا   »نِي

(উ�ারর: লা- হাওলা ওয়ালা-  ুওওয়াতা ই�া- িব�া-হ),  

 কর: ‘েনই েকান কমতা এবং েনই েকান শি্ আ�াহ বযতীত’।P17F

18 

ْسبنغَي« • ن  َْ ّا َوِ�يلن  َونِْعمَ  ا
ْ
  »ال

(উ�ারর: হাসবুনা�া-হ ওয়া িন‘মাল ওয়াকীল),  

                                                           
17 িতরিমযী, হা/৩৫৮৫, ইবেন ওমর (রািদয়া�াহ ‘আনহমা) েকেক বিররত, 

হাদীছিট ‘হাসান িলবািয়িরহী’ (েদখুন: আলবানী (রহঃ) �রীত িসলিসলাহ 

ছহীহাহ, হা/১৫০৩)।  

18  বুখারী, হা/৪২০২; মুসিলম, হা/৬৮৬৮, আবূ মূসা আশ‘আরী (রািদয়া�াহ 

‘আনহ) হেত বিররত, উ্ হাদীেছ এই বাকযিটেক জা�ােতর সি�ত ধন বলা 

হেয়েছ। 
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 কর: ‘আমােদর জনয আ�াহই যেকি। িতিন কতই না চমচকার 

রকাকারী’।19 

َِْني َ « • ِ  سن ّا َِْني َ  َوِبَْمِدُِ  ا ِ  سن ّا يمِ  ا َِ َع
ْ
  »ال

(উ�ারর: সুবহা-না�া-িহ ওয়া িবহামিদহী, সুবহা-না�া-িহল 

‘আযীম),  

 কর: ‘আিম আ�াহ র পিবষতা েঘািরা করিছ এবং তাঁর �শংসা 

আদায় করিছ। আিম মহান আ�াহ র পিবষতা বররনা করিছ’। P19F

20 

َِْني َ « • ِ  سن ّا َْمدن  ا
ْ
ِ  َوال ا َ  َو َ  ِّ

َ
  نِال

ا
ن  نِ  ّا ن  ا ّا َبن  َوا

ْ
�
َ
  »أ

(উ�ারর: সুবহা-না�া-িহ ওয়ালহামদু িল�া-িহ, ওয়ালা- ইলা-হা 

ই�া�া-হ, ওয়া�া-হ আকবার),  

                                                           
19  বুখারী, হা/৪৫৬৩, ইবেন আ�াস (রািদয়া�াহ ‘আনহমা) েকেক। 

20  বুখারী, হা/৬৬৮২; মুসিলম, হা/৬৮৪৬, আবূ হরায়রা (রািদয়া�াহ ‘আনহ) 

হেত বিররত। হাদীছিটর শ�গিল এরপ: َِمتَي ِ « َ  َخِنيَنَتي ِ  َُ  ِف  ثَِقيغَتَي ِ  الغَّسيِ ، َْ

ِمَ�اِ ،
ْ
ِِيَِ  ال

  َتي ِ َْ
َ
َِْني َ  الماْدَِم، نِل ِ  سن ّا يِم، ا َِ َع

ْ
َِْني َ  ال ِ  سن ّا »َوِبَْمِدُِ  ا  ‘এমন দু’িট 

বাকয আেছ, যা মুেখ বলেত সহজ,  কচ দািড়পা�ায় তা ভারী এবং দয়াময় 

আ�াহ র িনকট ি�য়। বাকয দু’িট হেি,  َ َِْني ِ  سن ّا َِْني َ  َوِبَْمِدُِ  ا ِ  سن ّا عَ  ا
ْ
يمِ ال َِ  । 
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 কর: ‘আিম আ�াহ র পিবষতা বররনা করিছ। যাবতীয় �শংসা 

তাঁরই িনিমে্। আ�াহ বযতীত েকান (হ ) মা‘বূদ েনই। আ�াহ 

সবেচেয় বড়’।21  

َِْني َ « • ِ  سن ّا ِقهِ  َعَددَ  َوِبَْمِدُِ  ا
ْ
َِميرِهِ  َوِمَدادَ  َعمِْاهِ  َوِزنَةَ  َ�ْنِسهِ  َورَِضي َخغ َُ«  

(উ�ারর: সুবহা-না�া-িহ ওয়া িবহামিদহী ‘আদাদা খল ি হী ওয়া 

িরযা- নাফিসহী ওয়া িযনাতা আরিশহী ওয়া িমদা-দা কািলমা-িতহ ), 

 কর: ‘আিম আ�াহ র পিবষতা ও �শংসা জাপন করিছ তাঁর 
সপিিকুেলর সংখযার সমপিরমার, তাঁর স�ার স�িির সমতুলয এবং 

তাঁর আরেশর ওযন ও কােলমাসমূেহর বযাি� সমপিরমার’।P21F

22 

• » َ   َ
َ
  نِال

ا
ن  نِ  ّا ُن  ا َد ْْ �َك   َ  َو ن  َشِ

َ
ن  ال ّا َبن  ا

ْ
�
َ
َْمدن  اَكِِ ً  أ

ْ
ِ  َوال ا َِْني َ  اَكِث ً  ِّ  سن

 ِ ّا َعيلَِم�َ  رَّب  ا
ْ
ْوَ    َ  ال   َنوا َ  َو َ  َْ

ا
ِ  نِ  ّا َعِة�ةِ  نِي

ْ
َِكيمِ  ال

ْ
ِْْنْم ِلْ ، ال ما ا اَلغانن

 ْ�َِْ ِدِ�ْ َواْرزن َْ   »َوارَْدِْ�ْ َوا

(উ�ারর: লা- ইলা-হা ই�া�া-হ ওয়াহ দাহূ লা- শারীকা লাহূ, 

আ�া-হ আকবাু কাবীরান, ওয়ালহামদু িল�া-িহ কাছীরান, 

সুবহা-না�া-িহ রি�ল ‘আলামীন, লা- হাওলা ওয়ালা-  ুওওয়াতা 

                                                           
21  মুসিলম, হা/৫৬০১, সামুরাহ ইবেন জুনদাব (রািদয়া�াহ ‘আনহ) হেত 

বিররত, হাদীছিটেত উ্ চারিট বাকযেক আ�াহ র িনকট সবেচেয় ি�য় বলা 

হেয়েছ। 

22  মুসিলম, হা/৬৯১৩, জুওয়াইিরইয়া (রািদয়া�াহ ‘আনহা) হেত বিররত। 
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ই�া- িব�া-িহল আযীিযল হাকীম, আ�া-হ�াবিফরলী ওয়ারহামনী 

ওয়াহ িদনী ওয়ারযু নী),  

 কর: ‘আ�াহ ছাড়া েকান (হ ) মা‘বূদ েনই। িতিন একক, তাঁর 

েকােনা শরীক েনই। আ�াহ সবেচেয় বড়। যাবতীয় এবং  বিরত 

�শংসা আ�াহ র জনয। সম� সপিিকুেলর র� আ�াহ র পিবষতা 

বররনা করিছ। েনই েকান কমতা এবং েনই েকান শি্ 

পরা�মশালী, �জাময় আ�াহ বযতীত। েহ আ�াহ! আপিন 

আমােক কমা কুন, আমার �িত রহমত বিরর কুন, আমােক 

েহদায়াত দান কুন এবং আমােক িরিয  দান কুন’।23  

ِ  رَِضيتن « • ّا َّي نِي ِِْسالَ  َر دا  ِدَغًي مِ َوَِي َنما و ً  َوَِمن   »رَسن

(উ�ারর: রযীতু িব�া-িহ র�ান, ওয়ািবল ইসলা-িম �ীনান, ওয়ািব 

মুহা�ািদন রাসূলা),  

 কর: ‘আিম স�ি হেয় েবলাম আ�াহেক র� িহেসেব, ইসলামেক 

�ীন িহসােব এবং মুহা�াদেক রাসূল িহেসেব �হর কের’। P23F

24 

                                                           
23  মুসিলম, হা/৬৮৪৮, সাদ ইবেন আবী ওয়া�াছ (রািদয়া�াহ ‘আনহ) েকেক 

বিররত। 

24  আবূ দাঊদ, হা/১৫২৯, সনদ ‘ছহীহ’, আবূ সাঈদ খুদরী (রািদয়া�াহ 

‘আনহ) হেত বিররত, আবূ দাঊেদর শ�গিল এরপ: » ْرَِضيتن  ََيَ   َمم  ِ ّا َّي نِي  َر
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َِْنينََك « • ما الغا  سن ََِْيرَكَ  َوِبَْمِدكَ  نن َك  َو   اْسمن
َ
ََْعيل   َجّدكَ  َو

َ
َ  َو 

َ
  »َ�ْ نكَ  نِال

(উ�ারর: সুবহা-নাকা�া-হ�া ওয়া িবহামিদকা ওয়া তাবা-

রাকাসমুকা ওয়া তা‘আ-লা- জা�ুকা ওয়ালা ইলা-হা বয়ুক ),  

 কর: ‘েহ আ�াহ! আিম আপনার পিবষতা বররনা করিছ এবং 

আপনার �শংসা জাপন করিছ। আপনার নাম  িত বরকতময় 

এবং আপনার স�ান সুমহান। আপিন ছাড়া েকান (হ ) মা‘বূদ 

েনই’।P24F

25
P  

• » 
َ
   َ

َ
  نِال

ا
ن  نِ  ّا يمن  ا َِ َع

ْ
َِغيمن  ال

ْ
  ال

َ
   َ

َ
  نِال

ا
ن  نِ  ّا َعْمِش  رَّب  ا

ْ
يمِ  ال َِ َع

ْ
  ال

َ
   َ

َ
  نِال

ا
 نِ 

ن  ّا َمَواِت  رَّب  ا   َورَّب  السا
َ ْ
َعْمِش  َورَّب  رِْض األ

ْ
َكِم�مِ  ال

ْ
  »ال

                                                                                                            
ِِْسَالمِ  دا  ِدًَغي َوَِي َنما و ً  َوَِمن ن  وََجَِْت  رَسن

َ
َغاةن  ال

ْ
»ال  ‘েয বযি্  رَِضيتن  ِ ّا َّي ِني ِِْسَالمِ  َر  ِدَغًي َوَِي

دا  َنما و ً  َوَِمن رَسن  বলল, তার জনয জা�াত  বধািরত হেয় েবল’; ইমাম মুসিলম 

হাদীছিট একই  েকর বররনা কেরন (হা/৪৮৭৯), িতিন আ�াস (রািদয়া�াহ 

‘আনহ) েকেক হাদীছিট বররনা কেরন এভােব, » َطْعمَ  َذاَق َ ِِ ِ  َرِضَ  َممْ  َمي ِ ا ّا َّي نِي  َر

ِِْسَالمِ  دا  ِدَغًي َوَِي َنما و ً  َوَِمن »رَسن   ‘েয বযি্ স�ি হেয় েবল �িতপালক িহসােব 

আ�াহ র �িত, �ীন িহসােব ইসলােমর �িত এবং রাসূল িহসােব মুহা�ােদর 

�িত, েস ঈমােনর �াদ আ�াদন করল’ (হা/১৫১)। 

25  নাসাঈ, আমালুল ইয়াওিম ওয়াল-লায়লাহ, হা/৮৪৯, সনদ ‘ছহীহ’, 

িসলিসলাহ ছহীহাহ, হা/২৫৯৮ �িবয, রাসূল (সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম) 

বাকয চারিটেক আ�াহ র িনকট ি�য়তর বেল উে�খ কেরেছন। 
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(উ�ারর: লা- ইলা-হা ই�া�া-হল আযীমুল হালীম, লা- ইলা-হা 

ই�া�া-হ র�ুল আরিশল আযীম, লা- ইলা-হা ই�া�া-হ 

র�ুস সামাওয়া-িত ওয়া র�ুল আরিয ওয়া র�ুল ‘আরিশল 

কারীম),  

 কর: ‘মহান এবং পরম সিহ�ু আ�াহ বযতীত আর েকােনা (হ ) 

মা‘বূদ েনই। মহান আরেশর �িতপালক আ�াহ বযতীত আর েকান 

(হ ) মা‘বূদ েনই। স�ািনত আরেশর �িতপালক এবং আসমান 

ও যমীেনর �িতপালক আ�াহ বযতীত েকােনা (হ ) মা‘বূদ 

েনই’।26 

ٓۖ  َ�َقّبۡل  َرّ�َنا﴿ • نَت  إِنَّك  ِمّنا
َ
 ]  ١٢٧: القم [ ﴾ ١ �ۡلَعلِيمُ  �لّسِميعُ  أ

(উ�ারর: র�ানা- তা া�াল িম�া- ই�াকা আনতাস  সামী‘উল 

‘আলীম),  

 কর: ‘েহ আমােদর �িতপালক! আমােদর পক েকেক  বূল কের 

িনন। িন�য়ই আপিন সবরেমাতা, সবরজ’ (বা ারাহ ১২৭)। 

َاغَي ﴿ • َسَنةٗ  �ّ�ۡ�َيا ِ�  َءاتَِنا �َٓر َسَنةٗ  ِخَرةِ �� َوِ�  َِ  ﴾ ٢ �َّارِ  َعَذاَب  َوقَِنا َِ
  ]  ٢٠١: القم [

                                                           
26  বুখারী, হা/৬৩৪৬; মুসিলম, হা/৬৯২১, ইবেন আ�াস (রািদয়া�াহ 

‘আনহমা) হেত বিররত। 
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(উ�ারর: র�ানা- আ-িতনা িফদ দুা ইয়া- হাসানাহ ওয়া িফলআ-

িখরিত হাসানাহ ওয়া ি না- ‘আযা-বা�া-র),  

 কর: ‘েহ আমােদর �িতপালক! আপিন আমােদরেক দুিনয়া ও 

পরকাল উভয় জীবেন কলযার দান কুন। আর আপিন 

আমােদরেক জাহা�ােমর আযাব েকেক রকা কুন’ (বা ারাহ 

২০১)। 

ٓ  ََ  َرّ�َنا﴿ • وۡ  �ِّسيَنآ  إِن تَُؤاِخۡذنَا
َ
ۚ  أ نَا

ۡ
ۡخَطَ

َ
ََ  َرّ�َنا أ ٓ  َ�ِۡمۡل  َو � َعلَۡيَنا  َكَما إِۡ�ٗ

ِينَ  َ�َ  َ�َۡلَتُهۥ َّ ۚ  ِمن � ََ  َرّ�َنا َ�ۡبلَِنا ۡلَنا َو َا َطاقَةَ  ََ  َما ُ�َّمِ  َ�ّنا َو�ۡ�ُف  بِهِۦۖ  ََ
َا َو�ۡغفِرۡ  ََ  ۚٓ نَت  َو�رَۡ�َۡنا

َ
نَا َمۡولَٮَٰنا أ : القم [ ﴾ ٢ �ۡلَ�ٰفِرِ�نَ  �ۡلَقۡومِ  َ�َ  فَٱنُ�ۡ

٢٨٦  [  

(উ�ারর: র�ানা- লা-তুআ-িখয না- ইন নাসীনা- আও আখরা’না-, 

র�ানা- ওয়ালা- তাহিমল ‘আলাইনা- ইছরান কামা- হামাল তাহূ 

‘আলা�াযীনা িমন  াবিলনা-, র�ানা- ওয়ালা- তুহাি�ল না- মা- 

লা- র- াতা লানা- িবহ , ওয়া‘ফু আ�া- ওয়াবিফর লানা- ওয়ার 

হামনা-, আনতা মাওলা-না- ফানছুরনা- ‘আলাল  ওিমল 

কািফরীন),  

 কর: ‘েহ আমােদর পালনকতরা ! যিদ আমরা ভুেল যাই িকংবা ভুল 
কির, তাহেল আপিন আমােদরেক পাকড়াও করেবন না। েহ 

আমােদর পালনকতরা! আমােদর উপর এমন িকছু চািপেয় দািয়র 
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 পরর করেবন না, েযমন আমােদর পূবরবতরীেদর উপর  পরর 

কেরেছন। েহ আমােদর �ভু! আপিন আমােদর উপর এমন েবাঝা 

চাপােবন না, যা বহন করার শি্ আমােদর েনই।  তএব, 

আপিন আমােদর পাপ েমাচন কের িদন। আমােদরেক কমা কুন 

এবং আমােদর �িত দয়া কুন। আপিনই আমােদর �ভু। সুতরাং 

কােফর স�দােয়র িবুেু আপিন আমােদরেক সাহাযয কুন’ 

(বা ারাহ ২৮৬)। 

ََ  قُلُوَ�َنا تَُِغۡ  ََ  َرّ�َنا﴿ • يۡتََنا إِذۡ  َ�ۡع ََ َا َوَهۡب  َه نَك  ِمن ََ ُ�ّ  ۚ ًة نَت  إِنَّك  رَۡ�َ
َ
 أ

  ] ٨: عمما  ا [ ﴾ ٨ �لۡوَّهاُب 

(উ�ারর: র�ানা- লা-তুিযগ   ুলূবানা- বা‘দা ইয  হাদায়তানা-, 

ওয়া হাব  লানা- িম�াদুনকা রহমাহ , ই�াকা আনতাল ওয়াহ হা-ব),  

 কর: ‘েহ আমােদর পালনকতরা! সরল পক �দশরেনর পর আপিন 

আমােদর  �রেক ব� করেবন না এবং আপিন আমােদরেক 

আপনার পক েকেক   নু�হ দান কুন। িন�য়ই আপিন বড় 

দাতা’ (আেল ইমরান ৮)। 

• ﴿ ٓ ٓ  َرّ�َنا َا فَٱۡغفِرۡ  َءاَمّنا إِّ�َنا   ] ١٦: عمما  ا [ ﴾ ١ �َّارِ  َعَذاَب  َوقَِنا ُذنُوَ�َنا ََ

(উ�ারর: র�ানা- ই�ানা- আ-মা�া- ফাবিফর  লানা- যুনূবানা-, 

ওয়া ি না- ‘আযা-বা�া-র),  
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 কর: ‘েহ আমােদর পালনকতরা! আমরা ঈমান এেনিছ।  তএব, 

আপিন আমােদর েবানাহসমূহ কমা কের িদন। আর আমােদরেক 

আপিন জাহা�ােমর আযাব েকেক রকা কুন’ (আেল ইমরান 

১৬)। 

نَك  ِمن ِ�  َهۡب  َرّبِ  قَاَل ﴿ • ۖ  ُذّرِّ�ةٗ  ّ�ُ : عمما  ا [﴾�ّ�َ�ٓءِ  َسِميعُ  إِنَّك  َطّيَِبًة
٣٨[ 

(উ�ারর: রি� হাব  লী িম�াদুা কা যুর িরইয়াতান রইেয়যবাহ, 

ই�াকা সামী‘উদ  দু‘আ-),  

 কর: ‘েহ আমার পালনকতরা! আপিন আমােক আপনার পক েকেক 
উ্ম স�ান দান কুন। িন�য়ই আপিন �াকরনা মবরকারী’ 

(আেল ইমরান ৩৮)। 

ٓ َرّ�نَ  ﴿ • ٓ  َءاَمّنا ا ۡلَت  بَِما ََ ن
َ
ينَ  َمعَ  فَٱۡ�ُتۡبَنا �لّرُسوَل  َو�ّ�َبۡعَنا أ َِ ِه ٰ َّ  ا [  ﴾٥�ل

 ]٥٣: عمما 

(উ�ারর: র�ানা- আ-মা�া- িবমা- আা যালতা, ওয়া্াবা‘নার  

রসূলা ফাকতুবনা- মা‘আশ শা-িহদীন),  

 কর: ‘েহ আমােদর �িতপালক! আমরা েস িবিেয়র �িত ঈমান 

এেনিছ, যা আপিন নািযল কেরেছন। আর আমরা রাসূেলর 
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আনুবতয কেরিছ।  তএব, আপিন আমােদরেক সাকযদাতােদর 

তািলকাভু্ কের িনন’ (আেল ইমরান ৫৩)। 

• ﴿  ٓ يَ�ٰنِ  ُ�َنادِي ُمَنادِٗيا َسِمۡعَنا إِّ�َنا ّرّ�َنا نۡ  لِۡ�ِ
َ
ْ  أ  َرّ�َنا اَمّناۚ  َٔ َ�  بَِرّ�ُِ�مۡ  َءاِمُنوا

َا رۡ فَٱۡغفِ  بَۡرارِ  َمعَ  َوتََوّ�َنا اتَِنا َٔ َسّ�ِ  َ�ّنا َوَ�ّفِرۡ  ُذنُوَ�َنا ََ
َ
: عمما  ا [ ﴾ ١ �ۡ�

١٩٣ [  

(উ�ারর: র�ানা- ই�ানা- সািম‘না মুনা-িদইয়াইক  ইউনা-দী 

িলল ঈমা-িন আন আ-িমনূ িবরি�কুম ফাআ-মা�া-, র�ানা- 

ফাগ িফর লানা- যুনূবানা-, ওয়া কাফ িফর আ�া- সাইেয়যআ-িতনা-, 

ওয়া তাওয়াফ ফানা- মা‘আল আবরা-র, র�ানা- ওয়া আ-িতনা- 

মা- ওয়াদ তানা- ‘আলা- ুসুিলকা ওয়ালা- তুখিযনা- ইয়াওমাল 

ি য়া-মাহ, ই�াকা লা-তুখিলফুল মী‘আদ),  

 কর: ‘েহ আমােদর পালনকতরা! আমরা িনি�তরেপ একজন 

আ�ানকারীেক ঈমােনর �িত এভােব আ�ান করেত শেনিছ, 

েতামরা েতামােদর পালনকতরার �িত ঈমান আন। ফেল আমরা 

ঈমান এেনিছ। েহ আমােদর পালনকতরা! আপিন আমােদর 

েবানাহসমূহ মাফ কের িদন এবং আমােদর পাপসমূহ েমাচন কের 

িদন। আর আপিন আমােদরেক েনক েলাকেদর  �ভুর্  ব�ায় 

মপতুয দান কুন। েহ আমােদর পালনকতরা! আপিন আমােদর জনয 

আপনার রাসূলবেরর মাধযেম যার ওয়াদা কেরেছন, তা 



 

193 

আমােদরেক দান কুন এবং ি য়ামেতর িদন আপিন  

আমােদরেক  পমািনত করেবন না। িন�য়ই আপিন ভ� কেরন 

না  �ীকার’ (আেল ইমরান ১৯৩-১৯৪)। 

ٓ  َرّ�َنا﴿ • نُفَسَنا َظلَۡمَنا
َ
َا َ�ۡغفِرۡ  ّلمۡ  �ن أ َُكوَ�نّ  َ�َۡناَوتَرۡ  ََ  �ۡلَ�ِٰ�ِ�نَ  ِمنَ  ََ

  ] ٢٣: ا عماٌ[﴾٢

(উ�ারর: র�ানা- যলামনা- আনফুসানা-, ওয়া ই�াম তাবিফর  

লানা- ওয়া তারহাা না- লানাকূনা�া িমনাল খ-িসরীন),  

 কর: ‘েহ আমােদর পালনকতরা! আমরা িনেজেদর �িত যুলম 

কেরিছ। আপিন যিদ আমােদরেক কমা না কেরন এবং আমােদর 

�িত  নু�হ না কেরন, তাহেল আমরা  বশযই  বশযই 

কিত��েদর  �ভুর্ হেয় যাব’ (আ‘রাফ ২৩)। 

ٰلِِم�َ  �ۡلَقۡومِ  َمعَ  َ�َۡعۡلَنا ََ  َرّ�َنا﴿ • َّ  ]٤٧: ا عماٌ[ ﴾ ٤ �ل

(উ�ারর: র�ানা- লা- তাজ‘আল না- মা‘আল  ওিময  য-িলমীন),  

 কর: ‘েহ আমােদর �িতপালক! আপিন আমােদরেক যােলমেদর 

স�ী করেবন না’ (আ‘রাফ ৪৭)। 

نَت  ﴿ •
َ
َا فَٱۡغفِرۡ  َوِ�َّنا أ ََ  ۖ نَت  َو�رَۡ�َۡنا

َ
َا إَو�ۡ�ُتۡب  ١ �ۡلَ�ٰفِرِ�نَ  َخۡ�ُ  َوأ ََ  �ِ 

 ِ َسَنةٗ  �ّ�ۡ�َيا َ�ِٰذه    ]  ١٥٦  ،١٥٥: ا عماٌ[ ﴾��ِخَرةِ  َوِ�  َِ



 

194 

(উ�ারর: আনতা ওয়ািলইক য়ুনা- ফাবিফর  লানা- ওয়ার হাা না-, ওয়া 

আনতা খয়ুল ব-িফরীন, ওয়াক তুব  লানা- ফী হা-িযিহদ  দুা ইয়া 

হাসানাহ ওয়া িফল আ-িখরাহ),  

 কর: ‘আপিন আমােদর  িভভাবক। সুতরাং আমােদরেক কমা 

কের িদন এবং আমােদর �িত  নু�হ কুন। আপিনইেতা 

সেবরা্ম কমাকারী। আর দুিনয়ােত এবং আেখরােত আমােদর 

জনয কলযার িলেখ িদন’ (আ‘রাফ ১৫৫-১৫৬)। 

• ﴿  َ�َ  ِ ِّ َۡنا � َّ ٰلِِم�َ  ّلِۡلَقۡومِ  فِۡتَنةٗ  َ�َۡعۡلَنا ََ  َرّ�َنا تََو َّ     ]  ٨٥: َو�َ[ ﴾ ٨ �ل

(উ�ারর: ‘আলা�া-িহ তাওয়া�াল না-, র�ানা- লা-তাজ‘আল না- 

িফতনাতান িলল  ওিময  য-িলমীন, ওয়া নাি�না- িবরহমািতকা 

িমনাল  ওিমল কািফরীন),  

 কর: ‘আমরা আ�াহ র উপর ভরসা কেরিছ। েহ আমােদর 

পালনকতরা! আপিন আমােদরেক  তযাচারীেদর উচপীড়েনর পাষ 

বানােবন না। আর আমােদরেক আপনার  নু�হ �ারা 

কােফরেবা�ীর কবল েকেক উুার কুন’ (ইউনুস ৮৫-৮৬)। 

ِِ  َرّبِ  ﴿ • �  َوِمن �لّصلَٰوةِ  ُمقِيمَ  �ۡجَعۡل ِّ  �ۡغفِرۡ  َرّ�َنا ٤ ُدَ�ٓءِ  َوَ�َقّبۡل  َرّ�َنا ُذّرِّ�
يّ  ِ�   ]  ٤١  ،٤٠: انماَيم[ ﴾ ٤ �ۡ�َِساُب  َ�ُقومُ  يَۡومَ  َولِۡلُمۡؤِمنِ�َ  َولَِ�ِٰ�َ
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(উ�ারর: রি�জ ‘আল নী মু ীমাছ  ছলা-িত ওয়া িমন যুর িরইয়ািত, 

র�ানা- ওয়া তা া�াল  দু‘আ-, র�ানা-গ িফর  লী ওয়া িলওয়া-

িলদাইয়া ওয়া িললমু’িমনীনা ইয়াওমা ইয়া ূমুল িহসা-ব),  

 কর: ‘েহ আমার পালনকতরা! আমােক ছালাত  ােয়মকারী কুন 

এবং আমার স�ানেদর মধয েকেকও। েহ আমােদর পালনকতরা! 

আপিন েদা‘আ  বূল কুন। েহ আমােদর পালনকতরা! আমােক, 

আমার িপতা-মাতােক এবং সকল মুিমনেক িহসাব-িন ােশর িদন 

কমা কুন’ (ইবরাহীম ৪০-৪১)। 

غِٗ�� َرّ�َياِ�  َكَما �رَۡ�ُۡهَما ّرّبِ ﴿ •   ]  ٢٤: ا ساء[ ﴾ََ

(উ�ারর: রি�র হামহমা- কামা- র�াইয়া-নী ছবীরা),  

 কর: ‘েহ আমার রব! আপিন তােদর উভেয়র �িত রহমত বিরর 

কুন, েযমন তাঁরা আমােক ৈশশবকােল লালন-পালন কেরেছন’ 

(ইসরা ৩৪)। 

• ﴿  ٓ نَك  ِمن َءاتَِنا َرّ�َنا َا َوَهّيِئۡ  رَۡ�َةٗ  ّ�ُ ۡمرِنَا ِمنۡ  ََ
َ
ا أ َٗ  ]١٠: الكنف[  ﴾ ١ رََش

(উ�ারর: র�ানা- আ-িতনা- িম�াদুা কা রহমাহ, ওয়া হাইিয়’ 

লানা- িমন আমিরনা- রশাদা),  
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 কর: ‘েহ আমােদর পালনকতরা! আপিন আমােদরেক আপনার পক 

েকেক রহমত দান কুন এবং আমােদর জনয আমােদর কাজ 

সিঠকভােব পূরর কুন’ (কাহ ফ ১০)। 

حۡ  َرّبِ  ﴿ • رِي ِ�  �ۡ�َ َۡ ََ ٢  ۡ ۡمرِي ِ�ٓ  َو�َّ�ِ
َ
  ] ٢٦  ،٢٥: طه[ ﴾ ٢ أ

(উ�ারর: রি�শ রহ লী ছদ রী ওয়া ইয়াস িসর লী আমরী),  

 কর: ‘েহ আমার পালনকতরা! আমার বক �শ� কের িদন এবং 

আমার কাজ সহজ কের িদন’ (র-হা ২৫-২৬)। 

 ]١١٤: طه[﴾ ِعۡلٗما زِۡدِ�  ّرّبِ  ﴿ •

(উ�ারর: রি� িযদ নী ‘ইলমা),  

 কর: ‘েহ আমার পালনকতরা! আপিন আমার জান বপিু কের িদন’ 

(র-হা ১১৪)। 

• ﴿ ٓ ٓ  إَِ�ٰهَ  َّ َّ ِ نَت  إ
َ
ٰلِِم�َ  ِمنَ  ُكنُت  إِّ�ِ  ُسۡبَ�َٰنَك  أ َّ  ]٨٧: ا نبييء[ ﴾�ل

(উ�ারর: লা- ইলা-হা ই�া- আনতা, সুবহা-নাকা ই�ী কুনতু 

িমনায  য-িলমীন),  

 কর: ‘আপিন বযতীত েকান উপাসয েনই। আিম আপনার পিবষতা 

বররনা করিছ। িন�য় আিম যােলমেদর  �ভুর্্’ (আি�য়া ৮৭)। 
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ُعوذُ  ّرّبِ ﴿ •
َ
ُعوذُ  ٩ �لّشَ�ِٰط�ِ  َهَمَ�ٰتِ  ِمنۡ  بَِك  أ

َ
ن َرّبِ  بَِك  َوأ

َ
ونِ  أ ُ�ُۡ�َ ٩ 

   ]٩٨  ،٩٧: اسامغو [ ﴾

(উ�ারর: রি� আ‘ঊযুিবকা িমন হামাযা-িতশ  শায়া-রীন, ওয়া 

আ‘ঊযুিবকা রি� আইইয়াহ যুরন),  

 কর: ‘েহ আমার পালনকতরা! আিম শয়তানেদর �েরাচনা েকেক 

আপনার আময় �াকরনা করিছ। েহ আমার পালনকতরা! আমার 

িনকট তােদর উপি�িত েকেক আপনার আময় �াকরনা করিছ’ 

(মুিমনূন ৮৭-৮৮)। 

• ﴿ ٓ َا فَٱۡغفِرۡ  َءاَمّنا َرّ�َنا نَت  َو�رَۡ�َۡنا ََ
َ
ِٰ�ِ�َ  َخۡ�ُ  َوأ َّ    ] ١٠٩: سامغو ا[ ﴾�ل

(উ�ারর: র�ানা- আ-মা�া- ফাবিফর  লানা- ওয়ার হামনা- ওয়া 

আনতা খয়ুর  র-িহমীন),  

 কর: ‘েহ আমােদর পালনকতরা! আমরা ঈমান এেনিছ।  তএব, 

আপিন আমােদরেক কমা কের িদন এবং আমােদর �িত রহম 

কুন। আপিনইেতা সেবরা্ম দয়ালু’ (মুিমনূন ১০৯)। 

مۡ  �ۡغفِرۡ  ّرّبِ ﴿ • َِ نَت  َو�ۡر
َ
ِٰ�ِ�َ  َخۡ�ُ  َوأ َّ  ]١١٨: اسامغو [ ﴾�ل

(উ�ারর: রি�গ িফর  ওয়ার হাা ওয়া আনতা খয়ুর  র-িহমীন),  
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 কর: ‘েহ আমার পালনকতরা! আপিন কমা কুন ও রহম কুন। 

আপিনইেতা সেবরা্ম দয়ালু’ (মুিমনূন ১১৮)। 

: النمَي [ ﴾ ٦ َغَراًما َ�نَ  َعَذاَ�َها إِنّ  َجَهّنَمۖ  َعَذاَب  َ�ّنا �ۡ�ِۡف  َرّ�َنا ﴿ •
٦٤[ 

(উ�ারর: র�ানাছ িরফ  ‘আ�া-‘আযা-বা জাহা�ামা, ই�া ‘আযা-

বাহা কা-না বরা-মা),  

 কর: ‘েহ আমােদর পালনকতরা! আপিন আমােদর েকেক 

জাহা�ােমর শাি� সিরেয় িদন। িন�য়ই এর শাি�  �িতহত’ 

(ফুর ান ৬৫)। 

َا َهۡب  َرّ�َنا﴿ • ۡزَ�ِٰجَنا ِمنۡ  ََ
َ
ٰتَِنا أ َّ ۡ�ُ�ٖ  قُّرةَ  َوُذّرِ

َ
 ﴾ إَِماًما لِۡلُمّتقِ�َ  َو�ۡجَعۡلَنا أ

 ]٧٤: النمَي [

(উ�ারর: র�ানা- হাব  লানা- িমন আয ওয়া-িজনা- ওয়া 

যুর িরইয়া-িতনা-  ুর রাতা আ‘য়ুন, ওয়াজ ‘আলনা- িললমু্া ীনা 

ইমা-মা),  

 কর: ‘েহ আমােদর পালনকতরা! আমােদর �ী এবং আমােদর 

স�ান-স�িতর পক েকেক আমােদরেক েচাখ জুড়ােনা আন� 

�দান কুন। আর আপিন আমােদরেক মু্া ীেদর জনয 

আদশর�রপ কুন’ (ফুর ান ৭৪)। 
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ٓ  َرّبِ  ﴿ • ِِ ۡوزِۡع
َ
نۡ  أ

َ
ۡشُكرَ  أ

َ
ٓ  نِۡعَمَتَك  أ ِّ ۡ�َعمۡ  �ّل

َ
ّ  َت � َ�َ  ٰ يّ  َوَ�َ نۡ  َ�ِٰ�َ

َ
ۡ�َمَل  َوأ

َ
 أ

ِِ  تَۡرَضٮٰهُ  َ�ٰلِٗحا ۡدِخۡل
َ
ٰلِِح�َ  ِعَبادِكَ  ِ�  بِرَۡ�َتَِك  َوأ َّ  ]١٩: اّمل[  ﴾�ل

(উ�ারর: রি� আওিয‘নী আন আশকুরা িন‘মাতাকা�াতী 

আন‘আমতা ‘আলাইয়া ওয়া ‘আলা- ওয়া-িলদাইয়া, ওয়া আন 

আ‘মালা ছ-িলহান তারযা-হ, ওয়া আদ িখলনী িবরহমািতকা ফী 

ইবা-িদকাছ  ছ-িলহীন),  

 কর: ‘েহ আমার পালনকতরা! আপিন আমােক সামকরয দান কুন, 

যােত আিম আমার �িত এবং আমার িপতা-মাতার �িত আপনার 

�দ্ েন‘মেতর কপ তজতা �কাশ করেত পাির এবং যােত আিম 

আপনার পছ�নীয় সচকমর করেত পাির। আপিন আমােক িনজ 

 নু�েহ আপনার সচকমরপরায়র বা�ােদর  �ভুর্ কের িনন’ 

(নামল ১৯)। 

 ]١٦: القْص[ ﴾ِ�  فَٱۡغفِرۡ  َ�ۡفِ�  َظلَۡمُت  إِّ�ِ  َرّبِ ﴿ •

(উ�ারর: রি� ই�ী যলামতু নাফসী ফাবিফর লী),  

 কর: ‘েহ আমার পালনকতরা! আিমেতা িনেজর উপর যুলম কের 

েফেলিছ।  তএব, আপিন আমােক কমা কুন’ ( াছাছ ১৬)। 

ٰلِِح�َ  ِمنَ  ِ�  َهۡب  َرّبِ  ﴿ • َّ  ]١٠٠: الْيفيت[ ﴾�ل

(উ�ারর: রি� হাব  লী িমনাছ  ছ-িলহীন),  
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 কর: ‘েহ আমার �িতপালক! আপিন আমােক সচস�ান দান 

কুন’ (ছফ ফা-ত ১০০)। 

ْوزِْعِ�  رَِبّ ﴿ •
َ
ْ�عَ  أ

َ
َم نِْعَمتََك الاِت أ ْاكن

َ
ْ  أ
َ
َمَل أ َْ

َ
ْ  أ
َ
يا َوأ و َواِلَ َ َْ ا َو ْمَت َ َ

ْسِغِم�َ  من
ْ
َْك َوَِِ�ّ ِمَم ال

َ
ْنِْتن نِل �اِت نِِ�ّ  ِرّ

ْصِغْح ِل ِف ذن
َ
ُن َوأ  ﴾َصيِلًي رَْمَضي

قيٌ[   ]  ١٥: اْ 

(উ�ারর: রি� আওিয‘নী আন আশকুরা িন‘মাতাকা�াতী 

আন‘আমতা ‘আলাইয়া ওয়া ‘আলা- ওয়া-িলদাইয়া, ওয়া আন 

আ‘মালা ছ-িলহান তারযা-হ, ওয়া আছিলহ  লী ফী যুর িরইয়ািত, 

ই�ী তুবতু ইলাইকা, ওয়া ই�ী িমনাল মুসিলমীন),  

 কর: ‘েহ আমার পালনকতরা! আপিন আমােক সামকরয দান কুন, 

যােত আিম আমার �িত এবং আমার িপতা-মাতার �িত আপনার 

�দ্ েন‘মেতর কপ তজতা �কাশ করেত পাির এবং যােত আিম 

আপনার পছ�নীয় সচকমর করেত পাির। আপিন আমােক আমার 

স�ানেদর েকেষ সচকমরপরায়র কুন, আিম আপনার িনকট 

তওবা করলাম এবং আিম মুসিলমেদর  নযতম’ (আহ াফ ১৫)। 

َا �ۡغِفرۡ  َرّ�َنا ﴿ • ِينَ  َوِ�ِۡخَ�ٰنَِنا ََ َّ يَ�ٰنِ  َسَبُقونَا � ََ  بِٱۡ�ِ  ِغّ�ٗ  قُلُو�َِنا ِ�  َ�َۡعۡل  َو
ِينَ  َّ ِ ْ  ّل ٓ  َءاَمُنوا يمٌ  رَُءوٞف  إِنَّك  َرّ�َنا ِِ  ]١٠: الش[ ﴾ ١ ّر
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(উ�ারর: র�ানাগ িফর  লানা- ওয়া িলইখ ওয়া-িননা�াযীনা 

সাবা ূনা- িবলঈমা-ন, ওয়ালা- তাজ‘আল ফী  ুলূিবনা- িব�াল  

িল�াযীনা আ-মানূ র�ানা- ই�াকা রঊফুর রহীম),  

 কর: ‘েহ আমােদর পালনকতরা! আমােদরেক এবং ঈমােন 

আমােদর  �বতরী �াতাবরেক কমা কুন। ঈমানদারেদর িবুেু 

আমােদর  �ের েকােনা িবে�ি আপিন রাখেবন না। েহ আমােদর 

পালনকতরা! িন�য়ই আপিন  িতশয় দয়ালু, পরম কুরাময়’’ 

(হাশর ১০)। 

َۡنا ۡيَك َعلَ  ّرّ�َنا﴿ • َّ نَۡبَنا �َ�َۡك  تََو
َ
 فِۡتَنةٗ  َ�َۡعۡلَنا ََ  َرّ�َنا ٤ �لَۡمِص�ُ  �َ�َۡك  �

ِينَ  َّ ِ ْ  ّل َا َو�ۡغفِرۡ  َ�َفُروا ََ  ۖٓ نَت  إِنَّك  َرّ�َنا
َ
َُ  أ   ،٤: اسمتنغة[﴾٥ �ۡ�َِكيمُ  �ۡلَعَِ�

٥[ 

 (উ�ারর: র�ানা- ‘আলাইকা তাওয়া�াল না- ওয়া ইলাইকা 

আনাব না- ওয়া ইলাইকাল  মাছীর, র�ানা- লা-তাজ‘আল না- 

িফতনাতাল  িল�াযীনা কাফার, ওয়াগ িফর  লানা- র�ানা-, ই�াকা 

আনতাল আযীযুল হাকীম),  

 কর: ‘েহ আমােদর পালনকতরা! আমরা আপনার উপরই ভরসা 
কেরিছ, আপনার িদেকই �তযাবতরন কেরিছ এবং আপনার 

িনকেটই আমােদর �তযাবতরন। েহ আমােদর পালনকতরা! আপিন 

আমােদরেক কােফরেদর পরীকার পাষ বানােবন না। েহ আমােদর 
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পালনকতরা! আমােদরেক কমা কুন। িন�য়ই আপিন 

পরা�মশালী, �জাময়’ (মুমতাহানাহ ৩-৪)। 

ما « • نَْت  الغانن
َ
ِّ  أ   َر

َ
   َ

َ
  نِال

ا
نَْت  نِ 
َ
نَي َخغَْقتَِ�  أ

َ
ِْ  َوأ كَ ََ نَي دن

َ
َ  َوأ ْنِدكَ  َْ  َووَْعِدكَ  ََ

ْعتن  َمي َِ وذن  اْستَ عن
َ
ننوءن  َصغَْعتن  َمي َشّ  ِممْ  نَِك  أ

َ
ا  نِِغْعَمِتَك  لََك  أ ننوءن  َ َ

َ
 لََك  َوأ

ِنمْ  نَِذنِْب  ْْ   فَِِناهن  ِل  فَي
َ
ننوَب  َ�ْاِنمن    ِّ   ا

ا
نَْت  نِ 
َ
  »أ

(উ�ারর: আ�া-হ�া আনতা র�ী, লা- ইলা-হা ই�া- আনতা, 

খলা তানী ওয়া আনা ‘আ�ুকা ওয়া আনা ‘আলা-‘আহ িদকা ওয়া 

ওয়া‘িদকা মাসতার‘তু, আ‘ঊযুিবকা িমন শারির মা ছনা‘তু, আবূউ 

লাকা িবিন‘মািতকা ‘আলাইয়া ওয়া আবূউ লাকা িবযা�ী ফাবিফর 

লী, ফাই�াহ লা-ইয়াগ িফুয  যুনূবা ই�া- আনতা),  

 কর: ‘েহ আ�াহ! আপিন আমার �িতপালক, আপিন বযতীত আর 

েকান (সিতযকার) উপাসয েনই। আপিন আমােক সপিি কেরেছন 

এবং আিম আপনার বা�া। আর সাধযানুযায়ী আিম আপনার 

�িত�িতেত  �ীকারাবু। আিম আপনার কােছ আমার 

কপ তকেমরর  িনি েকেক আময় �াকরনা করিছ। আিম আমার �িত 

আপনার �দ্ েন‘মেতর �ীকপ িত �দান করিছ এবং আপনার 

িনকট আমার েবানাহ �ীকার কের িনিি।  তএব,  আপিন 
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আমােক কমা কুন। েকননা আপিন বযতীত আর েকউ 

েবানাহসমূহ মাজরনা করেত পাের না’।27 

ما « • ًمي َ�ْنِس  َظغَْمتن  نِّ�  الغانن
ْ
غ   َكثًِ ا ظن

َ
ننوَب  َ�ْاِنمن  َو  ِّ   ا

ا
  نِ 
َ
ِْْنمْ  نَْت أ  ِل  فَي

نَْت  نِناك َوارَْدِْ�  ِعغِْدكَ  ِممْ  َمْاِنَم ً 
َ
ورن  أ َانن

ْ
يمن  ال ِْ   »الما

(উ�ারর: আ�া-হ�া ই�ী যলামতু নাফসী যুলমান কাছীরান, 

ওয়ালা- ইয়াগ িফুয  যুনূবা ই�া- আনতা, ফাবিফর লী 

মাবিফরাতাা  িমন ‘ইনিদকা ওয়ার হামনী, ই�াকা আনতাল বফূুর  

রহীম),  

 কর: ‘েহ আ�াহ! আিম আমার িনেজর �িত  েনক যুলম কেরিছ, 

আর আপিন বযতীত  নয েকউ ঐসব েবানাহ কমা করেত পাের 

না।  তএব, আপনার পক েকেক আপিন আমােক িবেশিভােব 

কমা কুন এবং আমার �িত রহম কুন। িন�য়ই আপিন পরম 

কমাশীল,  িতশয় দয়ালু’। P27F

28 

                                                           
27  বুখারী, হা/৬৩০৬, শা�াদ ইবেন আওস (রািদয়া�াহ ‘আনহ) েকেক 

বিররত; রাসূল (সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম) এই েদা‘আিটেক ‘সাইেয়যদুল 

ইে�বফার’ বা ‘কমা �াকরনার েম� েদা‘আ’ িহসােব আখযা িদেয়েছন। 
28  বুখারী, হা/৮৩৪; মুসিলম, হা/৬৮৬৯, আবূ বকর (রািদয়া�াহ ‘আনহ) 

হেত বিররত। 
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وذن  نِّ�  ما الغانن « • عن
َ
َنمّ  ِممَ  نَِك  أ

ْ
ََة ِ  ال

ْ
ةِ  َوال َْ َع

ْ
َكَسِل  َوال

ْ
نْبِ  َوال

ْ
ِل  َوال َْ ن

ْ
 َوال

َِْم  وََضغَعِ  غََِةِ  الا َْ   »المَّجي ِ  َو

(উ�ারর: আ�া-হ�া ই�ী আ‘ঊযুিবকা িমনাল হাি� ওয়াল হাযািন 

ওয়াল আয িজ ওয়াল কাসািল ওয়াল জুব িন ওয়াল বুখ িল ওয়া 

যলাইদ  দাইিন ওয়া বলাবািতর  িরজা-ল),  

 কর: ‘েহ আ�াহ! আিম আপনার কােছ (ঘিটত েকােনা িবিেয়) 

দুি��া, (আবত েকােনা িবিেয়) িচ�া-ভাবনা,  পারবতা, 

 লসতা, কাপুুিতা, কপ পরতা এবং ঋেরর েবাঝা ও দুি েলােকর 

�াধানয েকেক আময় �াকরনা করিছ’।P28F

29 

ما « • وذن  نِّ�  الغانن عن
َ
لِ  ِممْ  نَِك  أ َْ ن

ْ
وذن  ال عن

َ
نْبِ  ِممْ  نَِك  َوأ

ْ
وذن  ال عن

َ
 ْ  نَِك  َوأ

َ
رَدا  أ

ن
  أ

َ
 نِل

رَْذ ِ 
َ
مِ  أ من عن

ْ
وذن  ال عن

َ
وذن  اّل�ْيَي فِتْغَةِ  ِممْ  نَِك  َوأ عن

َ
َقْبِ  َعَذاِب  ِممْ  نَِك  َوأ

ْ
  »ال

(উ�ারর: আ�া-হ�া ই�ী আ‘ঊযুিবকা িমনাল বুখ িল, ওয়া 

আ‘ঊযুিবকা িমনাল জুবিন, ওয়া আ‘ঊযুিবকা আন উরা�া ইলা- 

আরযািলল  উমুর, ওয়া আ‘ঊযুিবকা িমন িফতনািতদ  দুা ইয়া-, ওয়া 

আ‘ঊযুিবকা িমন ‘আযা-িবল  ব র),  

 কর: ‘েহ আ�াহ! আিম আপনার িনকট কপ পরতা েকেক আময় 

�াকরনা করিছ, কাপুুিতা েকেক আময় �াকরনা করিছ, জরাজীরর 

                                                           
29  বুখারী, হা/৬৩৬৯, আনাস (রািদয়া�াহ ‘আনহ) হেত বিররত। 
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বয়স েকেক আময় �াকরনা করিছ, দুিনয়ার েফচনা েকেক আময় 

�াকরনা করিছ এবং  বেরর আযাব েকেক আময় �াকরনা করিছ’।P29F

30 

ما « • وذن  نِّ�  الغانن عن
َ
َكَسِل  ِممْ  نَِك  أ

ْ
َنَممِ  ال

ْ
ثَمِ  َوال

ْ
َمأ
ْ
َمْاَممِ  َوال

ْ
َقْبِ  فِتْغَةِ  َوِممْ  َوال

ْ
 ال

َقْبِ  وََعَذاِب 
ْ
ّايرِ  تْغَةِ فِ  َوِممْ  ال ّايرِ  وََعَذاِب  ا ِاَال  فِتْغَةِ  َشّ  َوِممْ  ا

ْ
وذن  ال عن

َ
 نَِك  َوأ

َنْقمِ  فِتْغَةِ  ِممْ 
ْ
وذن  ال عن

َ
َمِسيِح  فِتْغَةِ  ِممْ  نَِك  َوأ

ْ
ي ِ  ال جا ما  الا ِْْسْل  الغانن ّ�  ا ََ 

يََيَي  َِ ِ   نَِميءِ  َخ
ْ
َبَدِ  اَاغ

ْ
ِب  َوَ�ّق  َوال

ْ
يََي ِممْ  ََغ َِ َ

ْ
يَْت  َكَمي ال  اَاوَْب  َ�قا

ْ�يََض 
َ ْ
َِ  ِممْ  األ

َ � ََيِعدْ  الا ََْ�َ  نَيِْ�  َو يََيَي  َو َِ قِ  َ�ْ�َ  نَيَعْدَت  َكَمي َخ َمْشِ
ْ
 ال

َمْامِِب 
ْ
  »َوال

(উ�ারর: আ�া-হ�া ই�ী আ‘ঊযুিবকা িমনাল কাসািল ওয়াল 

হারািম ওয়াল মা’ছািম ওয়াল মাবরািম, ওয়া িমন িফতনািতল 

 ব ির ওয়া ‘আযা-িবল  ব র, ওয়া িমন িফতনািতা  না-ির ওয়া 

‘আযা-িবন না-র, ওয়া িমন শারির িফতনািতল িবনা-, ওয়া 

আ‘ঊযুিবকা িমন িফতনািতল ফা ির, ওয়া আ‘ঊযুিবকা িমন 

িফতনািতল মাসীিহদ  দা�া-ল। আ�া-হ�াগ িসল ‘আ�ী খরা-ইয়া-

ইয়া িবমা-ইছ  ছালিজ ওয়াল বারাদ, ওয়া নাি   লবী িমনাল খরা-

ইয়া- কামা না�ায়তাছ  ছাওবাল আবইয়াযা িমনাদ  দানাস, ওয়া বা-

                                                           
30  বুখারী, হা/৬৩৬৫, সা‘দ ইবেন আবী ওয়া�াছ (রািদয়া�াহ ‘আনহ) েকেক 

বিররত। 
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‘ইদ বায়নী ওয়া বায়না খরা-ইয়া-ইয়া কামা বা-‘আদ তা বায়নাল 

মাশিরি  ওয়াল মাবিরব),  

 কর: ‘েহ আ�াহ! আিম আপনার িনকট  লসতা,  শীিতপর 

বপুাব�া, পাপ ও ঋর েকেক এবং  বেরর েফচনা,  বেরর 

আযাব, জাহা�ােমর েফচনা, জাহা�ােমর আযাব ও ধন-স�েদর 

েফচনার  িনি েকেক আময় �াকরনা করিছ। আিম আপনার িনকট 

দির�তার েফচনা েকেক আময় �াকরনা করিছ। আিম আপনার 

িনকট আেরা �াকরনা করিছ দা�ােলর েফচনা েকেক। েহ আ�াহ! 

আপিন আমার পাপরািশেক বরফ ও িশিশেরর পািন িদেয় ধুেয় 

িদন। আপিন আমার  �রেক পাপরািশ েকেক এমনভােব ছাফ 

কের িদন, েযমিনভােব ময়লা েকেক সাদা কাপড়েক ছাফ কের 

েদন। আপিন আমার এবং পাপরািশর মেধয এমন দূরর সপিি কের 

িদন, েযমিনভােব আপিন পূবর ও পি�ম িদবে�র মেধয দূরর সপিি 

কেরেছন’।31 

ِنمْ  ّب رَ « • ْْ يََِت  ِل  ا ِِ اِف  وََجْنِ�  َخ ْمِمي ِف  َوَِْسَ
َ
ّهِ  أ نَْت  َوَمي ُن

َ
ْعغَمن  أ

َ
 ِمّ�  نِهِ  أ

ما  ِنمْ  الغانن ْْ يََيَي  ِل  ا َِ ْمِدي َخ ََ ْةِ�  وََجْنِ�  َو ََ ّ  َو ُن ما  ِعغِْدي َذلَِك  َو  الغانن

                                                           
31  বুখারী, হা/৬৩৬৮; মুসিলম, হা/৬৮৭১, আেয়শা (রািদয়া�াহ ‘আনহা) 

হেত বিররত। 
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ِنمْ  ْْ ْمتن  َمي ِل  ا ْمتن  َوَمي ََدا خا
َ
ْسَ  َوَمي أ

َ
ْعغَغْتن  َوَمي رْتن أ

َ
نَْت  أ

َ
َقّدمن  أ من

ْ
نَْت  ال

َ
 َوأ

اَّخمن  من
ْ
نَْت  ال

َ
َ  َوأ َْ  ّ ءا  ُن   »ََِدَمٌ  َشْ

(উ�ারর: রি�গ িফর  লী খরীআতী ওয়া জাহ লী ওয়া ইসরা-ফী ফী 

আমরী কুি�হী ওয়ামা- আনতা আ‘লামু িবহী িম�ী, আ�া-

হ�াগ িফর লী খরা-ইয়া-ইয়া ওয়া ‘আা দী ওয়া জাহ লী ওয়া হায লী 

ওয়া কু�ু যা-িলকা ‘ইনদী, আ�া-হ�াগ িফর লী মা-  �ামতু 

ওয়ামা- আখ খারতু ওয়ামা- আসরারতু ওয়ামা- আ‘লানতু, আনতাল 

মু াি�মু ওয়া আনতাল মুআখিখু ওয়া আনতা ‘আলা- কুি� 

শাইিয়ন  দীর),  

 কর: ‘েহ আমার �িতপালক! আপিন আমার পাপ, আমার  জতা, 

সবর িবিেয় আমার সীমালংঘন এবং েয পাপ স�েকর আপিন 

আমার েচেয় েবশী জােনন, তা কমা কের িদন। েহ আ�াহ! 

আপিন আমার পাপরািশ, আমার ইিাকপ ত পাপ,  জতা ও 

হালকািমবশতঃ ঘিটত পাপ এবং আমার যাবতীয় পাপ কমা কের 

িদন। েহ আ�াহ! আমার পূেবর কপ ত, ভিবিযেত ঘিটতবয, েবাপনীয় 

এবং �কাশয যাবতীয় পাপ আপিন কমা কের িদন। আপিনই 
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 �সরকারী এবং প�াতকারী এবং আপিন সবিকছুর উপর 

কমতাবান’।32 

ما « • َمَواِت  رَبا  الغانن رِْض  َورَبا  السا
َ
َعْمِش  َورَبا  األ

ْ
يمِ  ال َِ َع

ْ
َاغَي ال ّ  َورَبا  َر ءا  ُن  َشْ

َّ  فَيِلَق  َ
ْ
ّا  ال َ   َوىَوا ِ�ْ

يِل  الاْوَرا ِ  َومن ِ
ْ
� ِِ ْمََي ِ  َوا نن

ْ
وذن  َوال عن

َ
ّ  َشّ  ِممْ  نَِك  أ  ُن

ءا  نَْت  َشْ
َ
ما  نِغَيِصيَِتهِ  آِخذٌ  أ نَْت  الغانن

َ
وا ن  أ

َ
ََ  األ ْ ءٌ  َ�ِْغََك  فَغَي نَْت  َشْ

َ
 اآلِخمن  َوأ

 ََ ءٌ  َ�ْعَدكَ  فَغَيْ نَْت  َشْ
َ
من  َوأ َِ ي َا ََ  ال ْ نَْت  ءٌ َشْ  فَْوَََك  فَغَي

َ
َيِطمن  َوأ

ْ
ََ  ال ْ  فَغَي

ءٌ  دنونََك  غاي اَِْض  َشْ ْ�مَ  ََ ِغغَي الا ْْ
َ
َنْقمِ  ِممَ  َوأ

ْ
  »ال

(উ�ারর: আ�া-হ�া র�াস  সামাওয়া-িত ওয়া র�াল আরিয ওয়া 

র�াল ‘আরিশল আযীম, র�ানা- ওয়া র�া কুি� শাই, ফা-

িল াল হাি� ওয়াা  নাওয়া-, ওয়া মুনিযলাত তাওরা-িত ওয়াল 

ইনজীিল ওয়াল ফুর া-ন, আ‘ঊযুিবকা িমন শারির কুি� শাইিয়ন 

আনতা আ-িখযুন িবনা-িছয়ািতহী। আ�া-হ�া আনতাল আওওয়ালু 

ফালায়সা  বলাকা শাই, ওয়া আনতাল আ-িখু ফালায়সা বা‘দাকা 

শাই, ওয়া আনতায  য-িহু ফালায়সা ফাও াকা শাই, ওয়া 

আনতাল বা-িরনু ফালায়সা দূনাকা শাই, ই িয ‘আ�াদ  দায়না 

ওয়া আগ িননা- িমনাল ফা র),  

                                                           
32  বুখারী, হা/৬৩৯৮; মুসিলম, হা/৬৯০১, আবূ মূসা (রািদয়া�াহ ‘আনহ) 

হেত বিররত। 



 

209 

 কর: ‘েহ আ�াহ! আকাশমেলীর �ভু, পপিকবীর �ভু, মহান 

আরেশর �ভু, আমােদর �ভু এবং সবিকছুর �ভু! বীজ এবং 

আিঠ েকেক চারা  �ুিরতকারী! তাওরাত, ইনজীল এবং কুরআন 

 বতীররকারী! আিম আপনার কােছ ঐসবিকছুর  িনি েকেক 

আময় �াকরনা করিছ, েযগিল আপনারই হ�বত। েহ আ�াহ! 

আপিনই আিদ, আপনার পূেবর েকান িকছুরই  ি�র িছল না; 

আপিনই  �, আপনার পের েকান িকছুই েনই বা কাকেব না; 

আপিনই �কাশমান ও সবিকছুর উপর িবজয়ী, আপনার উপের 

িকছুই েনই; আপিনই  �কাশমান, আপিন ছাড়া েকান িকছুর 

 ি�র েনই। আপিন আমার ঋর পিরেশাধ কের িদন এবং আপিন 

আমােক দাির�যমু্ কুন’।33 

ما « • ِّ  الغانن وذن  نِ عن
َ
تن  َمي َشّ  ِممْ  نَِك  أ

ْ
َمْل  لَمْ  َمي َشّ  َوِممْ  َعِمغ َْ

َ
  »أ

(উ�ারর: আ�া-হ�া ই�ী আ‘ঊযুিবকা িমন শারির মা ‘আিমলতু 

ওয়া িমন শারির মা লাম আ‘মাল),  

 কর: ‘েহ আ�াহ! যা আিম কেরিছ, তার  িনি েকেক এবং যা 

কিরিন, তার  িনি েকেক আপনার িনকট আময় �াকরনা করিছ’।P33F

34 

                                                           
33  মুসিলম, হা/৬৮৮৯, আবূ হরায়রা (রািদয়া�াহ ‘আনহ) হেত বিররত। 

34  মুসিলম, হা/৬৮৯৫, আেয়শা (রািদয়া�াহ ‘আনহা) হেত বিররত। 
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ما « • ْصِغحْ  الغانن
َ
ِى ِدَِالَ  ِل  أ

ا
وَ  اِ َمةن  َن ْْ ْمِمى ِع

َ
ْصِغحْ  أ

َ
�ْيَيَى  ِل  َوأ  ِ�يَني الاِت  دن

ْص  َمَعيِش 
َ
َيَي َ  َواْجَعِل  َمَعيِدى ِ�يَني الاِت  آِخَمِز  ِل  ِغحْ َوأ

ْ
ّ  ِف  ِل  ِزَ�يَد ً  ال  ُن

َموَْت  َواْجَعِل  َخْ ا 
ْ
ةً  ال َْ ّ  ِممْ  ِل  َرا   »َشّ  ُن

(উ�ারর: আ�া-হ�া আছেলহ  লী �ীিনয়া�াযী হওয়া ‘ইছমাতু 

আমরী, ওয়া আছেলহ  লী দুা ইয়া-ইয়া�াতী ফীহা মা‘আ-শী, ওয়া 

আছেলহ  লী আ-েখরিত�াতী ফীহা মা‘আ-দী, ওয়াজ ‘আিলল হায়া-

তা িযয়া-দাতান লী ফী কুি� খােয়র, ওয়াজ ‘আিলল মাওতা রা-

হাতান লী িমন কুি� শারর),  

 কর: ‘েহ আ�াহ! আমার জনয আমার �ীনেক সিঠক কের িদন, যা 

আমার সবিকছুর উপায়। আর আপিন আমার জনয আমার 

দুিনয়ােক সিঠক কের িদন, যােত রেয়েছ আমার জীিবকা। আমার 

জনয আমার আেখরাতেকও শু কের িদন, েযখােন হেব আমার 

�তযাবতরন। আপিন আমার জীবনকালেক �েতযক কলযারকর 

কােজ বপিু কুন এবং আমার মপতুযেক সকল  িনিতা েকেক 

�শাি� লােভর উপায় কের িদন’। P34F

35 

ما « • ِّ  الغانن سْ  نِ
َ
نَك أ ل

َ
َدى أ نن

ْ
ٌَ  َواّلَق  ال َعَني

ْ
ِاَال  َوال

ْ
  »َوال

                                                           
35  মুসিলম, হা/৬৯০৩, আবূ হরায়রা (রািদয়া�াহ ‘আনহ) হেত বিররত। 
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(উ�ারর: আ�া-হ�া ই�ী আসআলুকাল হদা ওয়াত  তু া ওয়াল 

আফা-ফা ওয়াল িবনা-),  

 কর: ‘েহ আ�াহ! আিম আপনার িনকট সচপেকর িনেদরশনা, 

আ�াহভীুতা, চািরিষক িননলুিতা এবং সিলতা �াকরনা 

করিছ’।36 

ما ال« • ِّ  غانن وذن  نِ عن
َ
ةِ  ِممَ  نَِك  أ َْ َع

ْ
َكَسِل  ال

ْ
نْبِ  َوال

ْ
ِل  َوال َْ ن

ْ
َنَممِ  َوال

ْ
 وََعَذاِب  َوال

َقْبِ 
ْ
ما  ال ي َ�ْنِس  آِت  الغانن ََ نَْت  َوَزّ�َني َْْقَوا

َ
ي َممْ  َخْ ن  أ ََ َا نَْت  َز

َ
ي َوِلَّني أ ََ  َوَمْوَ 

ما  ِّ  الغانن وذن  نِ عن
َ
  ِممْ  نَِك  أ

ْ
َا  َوِممْ  َ�غَْنعن   َ  ما ِعغ

ْ
َا  َوِممْ  َ�َْشعن   َ  ََغ   َ  َ�ْن

يبن   َ  َدْعَو ا  َوِممْ  ََْشَِعن  ََ نْستَ   »لََني �

(উ�ারর: আ�া-হ�া ই�ী আ‘ঊযুিবকা িমনাল আজ িয ওয়াল 

কাসািল ওয়াল জুবিন ওয়াল বুখিল ওয়াল হারািম ওয়া ‘আযা-িবল 

 বির, আ�া-হ�া আ-িত নাফসী তা ওয়া-হা- ওয়া যাি�হা- 

আনতা খয়ু মান যা�া-হা- আনতা ওয়ািলইয়ুহা- ওয়া মাওলা-হা, 

আ�া-হ�া ই�ী আ‘ঊযুিবকা িমন ‘ইলিমন লা- ইয়াা ফা‘ ওয়া িমন 

 লিবন লা- ইয়াখ শা‘ ওয়া িমন নাফিসন লা- তাশবা‘ ওয়া িমন 

দা‘ওয়ািতন লা- য়ুসতাজা-বু লাহা),  

                                                           
36  মুসিলম, হা/৬৯০৪, ইবেন মাসঊদ (রািদয়া�াহ ‘আনহ) হেত বিররত। 
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 কর: ‘েহ আ�াহ! আিম আপনার িনকট  পারবতা,  লসতা, 

ভীুতা, দির�তা,  শীিতপর বপুাব�া এবং  বেরর আযাব েকেক 

আময় �াকরনা করিছ। েহ আ�াহ! আমার আাােক আপিন 

তা ওয়া �দান কুন এবং ইহােক কুন কলুিমু্। ইহােক 

িননলুি করার সেবরা্ম স�ােতা আপিনই এবং আপিনই এর 

 িভভাবক ও মুিনব। েহ আ�াহ! আিম আপনার কােছ আময় 

�াকরনা করিছ এমন ইলম েকেক, যা কলযার বেয় আেন না; এমন 

বদয় েকেক, যা আ�াহ র ভেয় ভীত-স�� হয় না; এমন  �র 

েকেক, যা েকান িকছুেতই পিরতপ � হয় না এবং এমন েদা‘আ 

েকেক, যা  বূল হয় না’।37 

ْسغَْمتن  لََك  الّلُهمّ « •
َ
تن  وََعغَيَْك  آَمغْتن  َوََِك  أ

ْ َا َْك  رََو
َ
َ�ِْتن  َوَِل

َ
 َخيَصْمتن  َوََِك  أ

ما  ِّ  الغانن وذن  نِ عن
َ
رَِك  أ َ   َ  نِِعةا

َ
  نِال

ا
نَْت  نِ 
َ
 ْ  أ

َ
نَْت  رنِضغاِال  أ

َ
َحّ  أ

ْ
ِى ال

ا
وتن   َ  اِ  َ�من

مّ  ِ
ْ
َن  َوال ْ � ِِ ورنو َ  َوا   »َ�من

(উ�ারর: আ�া-হ�া লাকা আসলামতু ওয়া িবকা আ-মানতু ওয়া 

‘আলাইকা তাওয়া�ালতু ওয়া ইলাইকা আনাবতু ওয়া িবকা খ-

ছামতু, আ�া-হ�া ই�ী আ‘ঊযু িবইয যািতকা, লা- ইলা-হা ই�া- 

                                                           
37  মুসিলম, হা/৬৯০৬, যােয়দ ইবেন আর াম (রািদয়া�াহ ‘আনহ) হেত 

বিররত। 
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আনতা আন তুিয�ানী, আনতাল হাইয়ু�াযী লা-ইয়ামূত ওয়াল িজ�ু 

ওয়াল ইনসু ইয়ামূতূন),  

 কর: ‘েহ আ�াহ! আপনারই বশযতা �ীকার কেরিছ, আপনার 

�িতই ঈমান এেনিছ, আপনার উপরই ভরসা কেরিছ, আপনার 

িদেকই �তযাবতরন কেরিছ এবং আপনার জনযই আপনার দলীল-

�মারািদ �ারা িববাদ-লড়াইেয় �বপ্ হেয়িছ। েহ আ�াহ! আমােক 

পক�ি করা েকেক আপনার ইয যেতর েদাহাই িদেয় আপনার 

আময় �াকরনা করিছ। আপিন বযতীত েকােনা হ� ইলাহ েনই। 

আপিন এমন এক িচর�ীব স�া, যার েকান মপতুয েনই; িক� মানব 

এবং িজন জািত মররশীল’।38 

ما « • ِّ  الغانن وذن  نِ عن
َ
َّو ِ  نِْعَمتَِك  َزَوا ِ  ِممْ  نَِك  أ

َ
يَء ِ  َعِ�يَتَِك  َوج ََ يعِ  نِْقَمِتَك  َوفن  وََجِ

َك  ِِ ََ   »َس

(উ�ারর: আ�া-হ�া ই�ী আঊযুিবকা িমন যাওয়া-িল িন‘মািতকা 

ওয়া তাহাওউিল ‘আ-িফয়ািতকা ওয়া ফুজা-আিত িন মািতকা ওয়া 

জামী‘ই সাখািরকা),  

                                                           
38  বুখারী, হা/৭৩৮৩; মুসিলম, হা/৬৮৯৯, ইবেন আ�াস (রািদয়া�াহ 

‘আনহমা) েকেক বিররত। 
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 কর: ‘েহ আ�াহ! আিম আপনার িনকট আপনার েন‘মত িবলু� 

হওয়া েকেক, আপনার েদওয়া সু�তার পিরবতরন েকেক, আপনার 

শাি�র আকি�ক আ�মর েকেক এবং আপনার সকল ে�াধ-

 স�িি েকেক আময় �াকরনা করিছ’।39 

ما « • ٌَ  الغانن ّ َِ غنوِب  من قن
ْ
ٌْ  ال ّ َ  َنغنوََغَي ََ   »َطيَعِتَك  َْ

(উ�ারর: আ�া-হ�া মুছািররফাল  ুলূব ছিররফ  ুলূবানা- ‘আলা- 

র-‘আিতক),  

 কর: ‘েহ  �রসমূেহর পিরবতরন সাধনকারী আ�াহ! আপিন 

আমােদর  �রসমূহেক আপনার আনুবেতযর িদেক িফিরেয় 

িদন’। P39F

40 

ِنمْ  الّلُهمّ « • ْْ ِِ  ِل  ا
اهن  َذنْ َاهن  ُن ن  وَِجغاهن  ِد

َ
ال وا
َ
ُن  َوأ ُن  وََعَالنِيَتَهن  َوآِخَم   »َوِسا

(উ�ারর: আ�া-হ�াগ িফর লী যা�ী কু�াহ িদ�াহ ওয়া িজ�াহ 

ওয়া আওওয়ালাহ ওয়া আ-েখরাহ ওয়া ‘আলািনয়াতাহ ওয়া 

িসররাহ),  

                                                           
39  মুসিলম, হা/৬৯৪৩, ইবেন ওমর (রািদয়া�াহ ‘আনহমা) হেত বিররত। 

40  মুসিলম, হা/৬৭৫০, আ�ু�াহ ইবেন আমর (রািদয়া�াহ ‘আনহ) হেত 

বিররত। 
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 কর: ‘েহ আ�াহ! আপিন আমার েছাট-বড়, আেবর-পেরর এবং 

�কাশয- �কাশয যাবতীয় েবানাহ কমা কের িদন’।41 

اِ�يَل  َوِميَكِ�يَل  ِجْبَاِ�يَل  رَبا  الّلُهمّ « • َمَواِت  فَيِطمَ  َوَِْسَ رِْض  السا
َ
 َعلِمَ  َواأل

 َِ
َايْ
ْ
َنيدَ  ال نَْت   ِ َوالشا

َ
من  أ ْ�ن

َ
و َ  ِ�يهِ  َ ننوا ِ�يَمي ِعَِيِدكَ  َ�ْ�َ  ج ِِ  َ�ْتَِغنن ِد

َْ  لَِمي ا
َّق  ِممَ  ِ�يهِ  اْختنِغَف 

ْ
  َََشيءن  َممْ  َْْنِدى نِناَك  نِِِْذنَِك  ال

َ
اطا  نِل َ ْستَِقيما  َِ   »من

(উ�ারর: আ�া-হ�া র�া িজবরা-ঈল ওয়া মীকা-ঈল ওয়া ইসরা-

ফীল, ফা-িতরাস সামাওয়া-িত ওয়াল আরিয, ‘আ-িলমাল বয়িব 

ওয়াশ শাহা-দাহ, আনতা তাহকুমু বায়না ‘ইবা-িদকা ফীমা- কা-নূ 

ফীিহ ইয়াখ তািলফূন, ইহ িদনী িলমাখ তুিলফা ফীিহ িমনাল হাি  

িবইযিনকা, ই�াকা তাহদী মান তাশা-উ ইলা- িছরা-িতম 

মু�া ীম),  

 কর: ‘েহ আ�াহ! িজবরীল, মীকাঈল এবং ইসরাফীেলর �ভু! 

আসমানসমূহ এবং যমীেনর সপিিকতরা! বােয়ব ও উপি�ত সবিকছু 

স�েকর সবরজ! আপনার বা�ারা েযসব িবিেয় মতা্নকয করত, 

আপিন েসসব িবিেয় তােদর মেধয ফায়ছালা িদেবন। হে র েয 

েকেষ মতা্নকয হেয়েছ, েস েকেষ আপিন আমােক সিঠক পকিট 

                                                           
41  মুসিলম, হা/১০৮৪, আবূ হরায়রা (রািদয়া�াহ ‘আনহ) হেত বিররত। 
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�দশরন কুন। িন�য়ই আপিন যােক ইিা সরল-সিঠক পক 

�দশরন কের কােকন ’।42 

ما « • وذن  الغانن عن
َ
َك  ِممْ  نِمَِضيكَ  أ ِِ ََ َعيفَيرَِك  َس ََِتَك  ِممْ  َوَِمن و قن وذن  َن عن

َ
 ِمغَْك  نَِك  َوأ

ِص   َ  ْْ نَْت  َعغَيَْك  َ�غَيءً  أن
َ
ثَِْيَْت  َكَمي أ

َ
َ  أ   »َ�ْنِسَك  َْ

(উ�ারর: আ�া-হ�া আ‘ঊযু িবিরযা-কা িমন সাখািরক ওয়া 

িবমু‘আ-ফা-িতকা িমন উ ূবািতক, ওয়া আ‘ঊযুিবকা িমনকা লা- 

উহ ছী ছানা‘আন ‘আলাইকা, আনতা কামা আছনায় ‘আলা- 

নাফিসক),  

 কর: ‘েহ আ�াহ! আিম আপনার স�িির মাধযেম আপনার  স�িি 

েকেক এবং আপনার কমার মাধযেম আপনার শাি� ও ে�াধ 

েকেক আপনার িনকট আময় �াকরনা করিছ। আিম আেরা আময় 

�াকরনা করিছ আপনার েকেক আপনারই কােছ। আিম আপনার 

গর-বান কের েশি করেত পারব না। েযরপ �শংসা আপিন 

আপনার িনেজর জনয বররনা কেরেছন, আপিন িঠক ত�প’। P42F

43 

ما « • ِّ  الغانن وذن  نِ عن
َ
َالَءِ  َجْندِ  ِممْ  نَِك  أ

ْ
َقيِء، وََدرَكِ  ،ال وءِ  الشا َقَضيِء، وَسن

ْ
 وََاَميرَةِ  ال

ْعَداءِ 
َ
  »األ

                                                           
42  মুসিলম, হা/১৮১১, আেয়শা (রািদয়া�াহ ‘আনহা) হেত বিররত। 

43  মুসিলম, হা/১০৯০, আেয়শা (রািদয়া�াহ ‘আনহা) েকেক বিররত। 
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(উ�ারর: আ�া-হ�া আ‘ঊযুিবকা িমন জাহ িদল বালা- ওয়া 

দারািকশ শা া- ওয়া সূইল  াযা- ওয়া শামা-তািতল আ‘দা-),  

 কর: ‘েহ আ�াহ! আিম আপনার কােছ কিঠন বালা-মুছীবত, চরম 

কি, ফয়সালার  িনি এবং (আমার িবুেু) শ�েদর মনতুিি 

েকেক আময় �াকরনা করিছ’।44 

ما « • ِِ  ِف  ِل  اْجَعْل  الغانن
ْ
ِِ  َوِ�  ننوًرا ََغ ِى َوِ�  ننوًرا َسْمِع  َوِ�  ننوًرا لَِسي

َِ  ننوًرا نَ
ِْت  َوِممْ  ننوًرا فَْوِ�  َوِممْ 

َ
مْ  ننوًرا ج ََ مْ  ننوًرا ََِميِال  َو ََ  َ�ْ�ِ  َوِممْ  ننوًرا ِل ِاَمي َو

ِف  َوِممْ  ننوًرا َََدىا 
ْ
مْ  ننوًرا َ�ْنِس  ِف  َواْجَعْل  ننوًرا َخغ َِ ْع

َ
  »ننوًرا ِل  َوأ

(উ�ারর: আ�া-হ�াজ ‘আল লী ফী  লবী নূরান, ওয়া ফী িলসা-

নী নূরান, ওয়া ফী সাম‘ঈ নূরান, ওয়া ফী বাছারী নূরান, ওয়া িমন 

ফাও ী নূরান, ওয়া িমন তাহ তী নূরান, ওয়া ‘আন ইয়ামীনী নূরান, 

ওয়া ‘আন িশমা-লী নূরান, ওয়া িমন বাইিন ইয়াদাইয়া নূরান, ওয়া 

িমন খলফী নূরান, ওয়াজ ‘আল ফী নাফসী নূরান, ওয়া আ‘িযম লী 

নূরা),  

 কর: ‘েহ আ�াহ! আমার  �ের নূর িদন, যবােন নূর িদন, মবর 

শি্েত নূর িদন, দপিি শি্েত নূর িদন, আমার উপের নূর িদন 
                                                           
44  বুখারী, হা/৬৩৪৭; মুসিলম, হা/৬৮৭৭, আবূ হরায়রা (রািদয়া�াহ ‘আনহ) 

হেত বিররত। হাদীছিটর শ� এরপ: ‘রাসূল (সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম) 

আময় �াকরনা করেতন .....হেত’। 
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ও নীেচ নূর িদন, আমার ডােন নূর িদন ও বােম নূর িদন, আমার 

সামেন নূর িদন ও েপছেন নূর িদন এবং আমার আাায় আপিন 

নূর িদন। আপিন আমার জনয েজযািতেক  েনক বপিু কের 

িদন’।45 

دا َكَمي َصغايَْت « • َما َ آِ  �ن َْ دا َو َما َ �ن َْ ما َصّل  نن
َ آِ   الغا َْ يَم َو َِ َ نِنَْما َْ

يدٌ  يٌد َ�ِ َك َدِ
يَم نِنا َِ َت ، نِنَْما

ْ
دا َكَمي نَيَر� َما َ آِ  �ن َْ دا َو َما َ �ن َْ ما نَيرِْك  نن

الغا
يدٌ  يٌد َ�ِ َك َدِ

يَم نِنا َِ  آِ  نِنَْما
َ َْ يَم َو َِ َ نِنَْما َْ«  

(উ�ারর: আ�া-হ�া ছি� ‘আলা- মুহা�াদ ওয়া ‘আলা- আ-িল 

মুহা�াদ কামা ছ�ায়তা ‘আলা- ইবরা-হীম ওয়া ‘আলা- আ-িল 

ইবরাহীম, ই�াকা হামীদুম মাজীদ। আ�া-হ�া বা-িরক ‘আলা- 

মুহা�াদ ওয়া ‘আলা- আ-িল মুহা�াদ কামা বা-রকতা ‘আলা- 

ইবরাহীম ওয়া ‘আলা- আ-িল ইবরাহীম ই�াকা হামীদুম মাজীদ), 

  কর: ‘েহ আ�াহ! আপিন মুহা�ােদর উপর এবং মুহা�ােদর 

পিরবার-পিরজেনর উপর সালাত ে�রর (তােদরেক ভােলা িহেসেব 

�রর) কুন, েযমিনভােব আপিন ইবরাহীেমর উপর এবং 

ইবরাহীেমর পিরবার-পিরজেনর উপর সালাত ে�রর কেরিছেলন। 

িন�য়ই আপিন মহা �শংিসত, মহা স�ািনত। েহ আ�াহ! আপিন 

                                                           
45  বুখারী, হা/৬৩১৬; মুসিলম, হা/১৭৯৭, ইবেন আ�াস (রািদয়া�াহ 

‘আনহমা) হেত বিররত। 
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বরকত নািযল কুন মুহা�ােদর উপর এবং মুহা�ােদর পিরবার-

পিরজেনর উপর, েযমিনভােব আপিন বরকত নািযল কেরিছেলন 

ইবরাহীেমর উপর এবং ইবরাহীেমর পিরবার-পিরজেনর উপর। 

িন�য়ই আপিন মহা �শংিসত, মহা স�ািনত’।46 

ما « • نَك  نِّ�  الغانن ل
َ
ْسأ
َ
َْ ِ  ِممَ  أ

ْ
ّهِ  ال ْعغَْم، لَمْ  َوَمي ِمغْهن  َعِغْمتن  َمي ،َوآِجِغهِ  َعِجِغهِ  ُن

َ
 أ

وذن  عن
َ
ّ  ِممَ  نَِك  َوأ ّهِ  الشا ْعغَْم، لَمْ  َوَمي ِمغْهن  َعِغْمتن  َمي َوآِجِغِه، َعِجِغهِ  ُن

َ
ما  أ  الغانن

نَك  نِّ�  ل
َ
ْسأ
َ
لََك  َمي َخْ ِ  ِممْ  أ

َ
كَ  َسأ ِْدن وذن  َونَِبّيَك، ََ عن

َ
 هِ نِ  َعذَ  َمي َشّ  ِممْ  نَِك  َوأ

كَ  ِْدن ما  َونَِبّيَك، ََ نَك  نِّ�  الغانن ل
َ
ْسأ
َ
َغاةَ  أ

ْ
َْني ََماَب  َوَمي ال

َ
ْو ا  ِممْ  نِل

وْ  ََ
َ
، أ َملا

ََ 
وذن  عن

َ
ّايرِ  ِممَ  نَِك  َوأ َْني ََماَب  َوَمي ا

َ
ْو ا  ِممْ  نِل

وْ  ََ
َ
، أ َملا

نَك  ََ ل
َ
ْسأ
َ
 ْ  َوأ

َ
َْعَل  أ

َ
ا  َ  ُن

  »َخْ ًا ِل  َََضيْتَهن  َََضيءا 

(উ�ারর: আ�া-হ�া ই�ী আসআলুকা িমনাল খয়ির কুি�হী ‘আ-

িজিলহী ওয়া আ-িজিলহ , মা ‘আিলমতু িমনহ ওয়ামা- লাম আ‘লাম, 

ওয়া আ‘ঊযুিবকা িমনাশ শািরর কুি�হী ‘আ-িজিলহী ওয়া আ-

িজিলহ , মা ‘আিলমতু িমনহ ওয়ামা- লাম আ‘লাম, আ�া-হ�া ই�ী 

আসআলুকা িমন খয়ির মা- সাআলাকা ‘আ�ুকা ওয়া নািবইয়ুক, 

ওয়া আ‘ঊযুিবকা িমন শািরর মা- ‘আ-যা িবহী ‘আ�ুকা ওয়া 

নািবইয়ুক, আ�া-হ�া ই�ী আসআলুকাল জা�াতা ওয়ামা-  ররাবা 

                                                           
46  বুখারী, হা/৩৩৭০; মুসিলম, হা/৯০৮, কাব ইবেন উজরাহ (রািদয়া�াহ 

‘আনহ) হেত বিররত। 
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ইলাইহা- িমন  ওিলন ওয়া আমাল, ওয়া আ‘ঊযুিবকা িমনা�া-ির 

ওয়ামা-  ররাবা ইলাইহা- িমন  ওিলন ওয়া আমাল, ওয়া 

আসআলুকা আন তাজ ‘আলা কু�া  াযা-ইন  াযাইতাহূ লী খয়রা),  

 কর: ‘েহ আ�াহ! আিম আপনার কােছ বতরমান ও ভিবিযেতর 

জানা- জানা সকল কলযার �াকরনা করিছ। পকা�ের আিম 

আপনার কােছ বতরমান ও ভিবিযেতর জানা- জানা সকল  িনি 

হেত আময় চািি। েহ আ�াহ! আিম আপনার কােছ এমন কলযার 

�াকরনা করিছ, যা আপনার বা�া ও নবী আপনার কােছ �াকরনা 

কেরেছন। েহ আ�াহ! আিম এমন  িনি েকেক আপনার কােছ 

আময় চািি, যা েকেক আপনার বা�া ও নবী আপনার কােছ 

আময় েচেয়েছন। েহ আ�াহ! আিম আপনার কােছ জা�াত এবং 

েয ককা বা কাজ জা�ােতর িনকটবতরী কের েদয়, তা �াকরনা 

করিছ। পকা�ের আিম আপনার কােছ জাহা�াম এবং েয ককা বা 

কাজ জাহা�ােমর িনকটবতরী কের েদয়, তা েকেক আময় চািি। 

আিম আপনার কােছ �াকরনা করিছ েয, আপিন যা িকছু আমার 

জনয িনধরারর কেরন, তা েযন আমার জনয কলযারকর কেরন’।47 

                                                           
47  ইবেন মাজাহ, হা/৩৮৪৬, সনদ ‘ছহীহ’, আেয়শা (রািদয়া�াহ ‘আনহা) 

হেত বিররত্ আলবানী �রীত ‘িসলিসলাহ ছহীহাহ’, হা/১৫৪২্ 



 

221 

ِمَك  ُهمّ اللّ « •
ْ
َِ  نِِعغ

َايْ
ْ
َ  َوَنْدَررَِك  ال ِق  َْ

ْ
َغ
ْ
ِيِ�  ال ْْ

َ
َيَي َ  َعِغْمَت  َمي أ

ْ
 ِل، َخْ ًا ال

َوفَي َ  َعِغْمَت  نَِذا َورََوفاِ� 
ْ
ا ال ما  ِل، َخْ ً نَك  الغانن ل

َ
ْسأ
َ
َِ  ِف  َخْشيَتََك  َوأ

َايْ
ْ
 ال

َنيَدِ ، نَك  َوالشا ل
َ
ْسأ
َ
َِمةَ  َوأ َّق  َُ

ْ
، الّمَضي ِف  ال َِ َاَض

ْ
نَك  َوال ل

َ
ْسأ
َ
دَ  َوأ ْْ َق

ْ
َنْقمِ  ِف  ال

ْ
 ال

ِاَال،
ْ
نَك  َوال ل

َ
ْسأ
َ
  نَِعيًمي َوأ

َ
نَك  َ�غَْند،ن   ل

َ
ْسأ
َ
ْ�ا  َنما َ  َوأ

ََ  
َ
  ، عن ِِ نَك  َْغَْق ل

َ
ْسأ
َ
 َوأ

َقَضيِء، َ�ْعدَ  الّمَضيءَ 
ْ
نَك  ال ل

َ
ْسأ
َ
َعيِْش  نَْمدَ  َوأ

ْ
َموِْت، َ�ْعدَ  ال

ْ
نَك  ال ل

َ
ْسأ
َ
ا  َوأ

َ
مِ   َ ِ ََ ّا  ا

 
َ
ْوَق  وَْجِنَك، نِل   َوالشا

َ
اءَ  َ�ْ ِ  ِف  ِلَقيئَِك  نِل ا ا ا  ََ ُِ   من

َ
، فِتْغَةا  َو  ةا

ِضغا ما  من  الغانن
ََميِ ، نِِة�غَةِ  َزّ�غاي ِ

ْ
غَي اِ

ْ
َدا ً  َواْجَعغ ْنتَِدَمَ  َن   »من

(উ�ারর: আ�া-হ�া িব‘ইলিমকাল বয়িব ওয়া  ুদরািতকা ‘আলাল 

খলি  আহ ইনী মা- ‘আিলমতাল হায়া-তা খয়রান লী, ওয়া 

তাওয়াফ ফানী ইযা- ‘আিলমতাল ওয়াফা-তা খয়রান লী, আ�া-হ�া 

ওয়া আসআলুকা খশ ইয়াতাকা িফল বয়িব ওয়াশ শাহা-দাহ, ওয়া 

আসআলুকা কািলমাতাল হাি� িফর িরযা-ই ওয়াল বযাব, ওয়া 

আসআলুকাল  ছদা িফল ফা ির ওয়াল িবনা-, ওয়া আসআলুকা 

না‘ঈমান লা- ইয়াা ফাদ, ওয়া আসআলুকা  ুররাতা ‘আইিনন লা- 

তান ােত‘, ওয়া আসআলুকার িরযা- বা‘দাল  াযা-, ওয়া 

আসআলুকা বারদাল ‘আইিশ বা‘দাল মাউত, ওয়া আসআলুকা 

লাযযাতাা  নাযাির ইলা- ওয়াজ িহক, ওয়াশ শাও া ইলা- িল া-

ইকা ফী বয়ির যররা-ইন মুিযররাহ ওয়ালা- িফতনািতন মুিয�াহ, 

আ�া-হ�া যাইিয়য�া- িবযীনািতল ঈমা-ন, ওয়াজ ‘আলনা- হদা-তান 

মুহতাদীন),  
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 কর: ‘েহ আ�াহ! আপনার বােয়েবর জান এবং সপিিকুেলর উপর 

আপনার সাবরেভদম কমতার মাধযেম আপনার িনকট এমেমর �াকরনা 

করিছ েয, আপিন আমােক ততিদন জীিবত রাখুন, যতিদেনর 

জীবনকাল আপিন আমার জনয কলযারকর মেন কেরন। পকা�ের 

আপিন আমােক এমন সময় মপতুয দান কুন, েয সমেয়র মপতুয 

আপিন আমার জনয কলযারকর মেন কেরন। েহ আ�াহ! েবাপেন 

এবং �কােশয সবরাব�ায় আিম আপনার িনকট আপনার ভীিত 

�াকরনা করিছ। স�ি এবং ে�াধািমত উভয়  ব�ায় আিম 

আপনার িনকট হ  ককা বলার তাওফী  �াকরনা করিছ। দির�তা 

এবং ধনা যতার েকেষ আিম আপনার িনকট মধযমপ�া 

 বল�েনর তাওফী  �াকরনা করিছ। আিম আপনার িনকট 

 ফুর� েন‘মত �াকরনা করিছ। আিম আপনার িনকট  িবিি� 

েচাখ জুড়ােনা ব� �াকরনা করিছ। আপনার িনকট আিম তা দীেরর 

�িত স�িি �াকরনা করিছ। আিম আপনার িনকট মপতুযর পের 

সুখসমপু জীবন �াকরনা করিছ।  িনিকারীর  িনিতা এবং 

পক�িকারীর েফচনা ছাড়াই আিম আপনার িনকট আপনার 

েচহারা দশরেনর �াদ এবং আপনার সাকাত লােভর আকা�া 

�াকরনা করিছ। েহ আ�াহ! আপিন আমােদরেক ঈমােনর েশাভায় 
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সুেশািভত কুন এবং আমােদরেক একিদেক কুন সিঠক পেকর 

িদশারী,  নযিদেক কুন সুপক�া�’। P47F

48 

ما « • ِّ  الغانن نَك  نِ ل
َ
ْسأ
َ
َعيِ�يَةَ  أ

ْ
ما  َواآلِخَمِ ، اّلْ�يَي ِف  ال ِّ  الغانن نَك  نِ ل

َ
ْسأ
َ
َعْنوَ  أ

ْ
 ال

َعيِ�يَ 
ْ
ْ�يَيَى  ِدَِال  ِف  ةَ َوال ِِ  وَدن

َْ ما  َوَميِل، َوأَ ْ  الغانن َن  َروَْعِت، َوآِممْ  َعْوَراِت، اْس
ما  ِال  الغانن َْ َن ْْ ِف  َوِممْ  َََدىا  َ�ْ�ِ  ِممْ  ا

ْ
مْ  َخغ ََ مْ  ََِميِال  َو ََ  َوِممْ  ِاَميِل  َو

وذن  فَْوِ�، عن
َ
َمِتَك  َوأ ََ  ْ  نَِع

َ
ْ�تَيَ   أ

ن
ِْت  ِممْ  أ

َ
  »ج

(উ�ারর: আ�া-হ�া ই�ী আসআলুকাল ‘আ-িফয়াতা িফদ  

দুা ইয়া- ওয়াল আ-েখরাহ, আ�া-হ�া ই�ী আসআলুকাল 

‘আফওয়া ওয়াল ‘আ-িফয়াতা ফী �ীনী ওয়া দুা ইয়া-ইয়া ওয়া 

আহ লী ওয়া মা-লী, আ�া-হ�াস তুর ‘আওরা-তী, ওয়া আ-িমন 

রও‘আ-তী, আ�া-হ�াহ ফায নী িমন বাইিন ইয়াদাইয়া ওয়া িমন 

খলফী ওয়া ‘আন ইয়ামীনী ওয়া ‘আন িশমা-লী ওয়া িমন ফাও ী, 

ওয়া আ‘ঊযু িবআযামািতকা আন উগ তা-লা িমন তাহ তী),  

 কর: ‘েহ আ�াহ! আিম দুিনয়া ও আেখরােত আপনার কমা ও 

িনরাপ্া �াকরনা করিছ। েহ আ�াহ! আমার �ীন ও দুিনয়ায়, 

আমার পিরবাের ও ধন-স�েদ আপনার কমা এবং িনরাপ্া 

�াকরনা করিছ। েহ আ�াহ! আপিন আমার েবাপনীয়তা রকা কুন 

                                                           
48  নাসাঈ, হা/১৩০৫, সনদ ‘হাসান’, আ�ার ইবেন ইয়ােসর (রািদয়া�াহ 

‘আনহ) হেত বিররত। 
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এবং ভয়-ভীিতেক িনরাপ্ায় রপা�িরত কুন। আপিন আমােক 

আমার সামেনর-েপছেনর, ডােনর-বােমর এবং উপেরর সকল 

িবপদাপদ েকেক েহফাযত কুন। আপনার মহে�র েদাহাই িদেয় 

আপনার িনকট আমার িন�েদশ েকেক মািট �েস আকি�ক মপতুয 

হেত আময় �াকরনা করিছ’।49 

ما « • َِ  َعلِمَ  الغانن
َايْ
ْ
َنيَد ِ  ال َمَواِت  فَيِطمَ  َوالشا رِْض  السا

َ
ّ  رَبا  َواأل ءا  ُن  َشْ

ْاَندن  َوَمِغيَكهن 
َ
 ْ  أ

َ
َ   َ  أ

َ
  نِال

ا
نَْت  نِ 

َ
وذن  أ عن

َ
 َشّ  َوِممْ  َ�ْنِس  َشّ  ِممْ  نَِك  أ

ي ِ  َِ يْ ِكهِ  الشا   »َوِشْ

(উ�ারর: আ�া-হ�া ‘আ-িলমাল বয়িব ওয়াশ শাহা-দাহ, ফা-

িররাস সামা-ওয়া-িত ওয়াল আরিয র�া কুি� শাইিয়ন ওয়া 

মালীকাহূ আশহাদু আ�া- ইলা-হা ই�া- আনতা, আ‘ঊযুিবকা িমন 

শারির নাফসী ওয়া িমন শারিরশ  শায়রা-িন ওয়া িশরিকহী),  

 কর: ‘েহ আ�াহ! দপশয এবং  দপশয সবিকছু স�েকর সবরজ! 

আসমানসমূহ এবং যমীেনর সপিিকতরা! সবিকছুর �ভু এবং 

মািলক! আিম সাকয িদিি েয, আপিন ছাড়া আর েকান হ  মা‘বূদ 

                                                           
49  আবূ দাঊদ, হা/৫০৭৪, সনদ ‘ছহীহ’, ইবেন ওমর (রািদয়া�াহ ‘আনহমা) 

হেত বিররত। 
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েনই। আমার আাার  িনি েকেক এবং শয়তান ও তার িশেকরর50 

 িনি েকেক আিম আপনার আময় �াকরনা করিছ’।51 

ما « • نَك  نِّ�  الغانن ل
َ
ْسأ
َ
ْممِ  ِف  اَاَِيَت  أ

َ
َعِة�َمةَ ، األ

ْ
َ  َوال نَك  الّمْاِد، َْ ل

َ
ْسأ
َ
وِجَِيِت  َوأ  من

نَك  َمْاِنَمرَِك، وََعَةائِمَ ، رَْدَِتَك  ل
َ
ْسأ
َ
ْكمَ  َوأ ْسمَ ، نِْعَمِتَك  ان ْن نَك  ِعَِيَدرَِك، َو ل

َ
ْسأ
َ
 َوأ

ًِي
ْ
نَك  يِدًَي،َص  َولَِسينًي، َسِغيًمي ََغ ل

َ
ْسأ
َ
، َمي َخْ ِ  ِممْ  َوأ وذن  َْْعغَمن عن

َ
 َمي َشّ  ِممْ  نَِك  َوأ

، ْستَْاِنمنكَ  َْْعغَمن
َ
، لَِمي َوأ نَْت  نِناَك  َْْعغَمن

َ
ينوِب  َعالمن  أ ان

ْ
  »ال

(উ�ারর: আ�া-হ�া ই�ী আসআলুকাছ ছাবা-তা িফল আমির, 

ওয়াল আযীমাতা ‘আলার ুশিদ, ওয়া আসআলুকা মূিজবা-িত 

রহমািতক ওয়া ‘আযা-ইমা মাবিফরািতক, ওয়া আসআলুকা শকরা 

িন‘মািতকা ওয়া হসনা ‘ইবা-দািতক, ওয়া আসআলুকা  লবান 

সালীমান ওয়া িলসা-নান ছ-িদ ান, ওয়া আসআলুকা িমন খয়ির 

মা- তা‘লাম, ওয়া আ�াবিফুকা িলমা- তা‘লাম, ই�াকা আনতা 

আ�া-মুল গয়ূব),  

 কর: ‘েহ আ�াহ! আিম আপনার িনকট �ীেনর বযাপাের দপঢ়তা 

এবং হে র উপের ঋজুতা �াকরনা করিছ। আিম আপনার কােছ 

                                                           
50  কবা শয়তান ও তার জাল এর  িনি েকেক আিম আপনার কােছ আময় 

চািি্ [স�াদক] 

51  িতরিমযী, হা/৩৩৯২, সনদ ‘ছহীহ’, আবূ হরায়রা (রািদয়া�াহ ‘আনহ) 

হেত বিররত। 
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এমন আমল �াকরনা করিছ, যা আপনার রহমত লাভ িনি�ত 

করেব এবং যা আমার জনয আপনার িনি�ত কমা বেয় আনেব। 

আিম আপনার িনকট িননলুি  �র এবং সতযবাদী যবান �াকরনা 

করিছ। আিম আপনার জানা কলযার �াকরনা করিছ।  পরপেক 

আপনার জানা  কলযার েকেক পানাহ চািি। আমার স�েকর 

আপনার জানা �িট-িবচুযিতর জনয আিম আপনার কমা িভকা 

করিছ। িন�য়ই আপিন বােয়বী িবিয়সমূহ স�েকর সমযক 

 ববত’।52 

ما « • ِنِال  الغانن
ْ
مْ  ِبََاللَِك  اك َماِمَك  ََ ِغِال  َْ ْْ

َ
مْ  نَِنْضِغَك  َوأ ما   »ِسَواكَ  ََ

(উ�ারর: আ�া-হ�াকিফনী িবহালা-িলকা ‘আন হারা-িমক, ওয়া 

আবিননী িবফাযিলকা ‘আ�ান িসওয়া-ক),  

 কর: ‘েহ আ�াহ! আপিন আমােক আপনার হারাম েকেক রকা 

কের আপনার হালােলর মাধযেম পিরতুি কুন এবং আপনার 

                                                           
52  রবারানী, আল-মু‘জামুল কাবীর, হা/৭১৩৫, শা�াদ ইবেন আওস 

(রািদয়া�াহ ‘আনহ) েকেক বিররত, সনদ ‘হাসান’, আলবানী (রহঃ) �রীত 

‘িসলিসলাহ ছহীহাহ’-এর ৩২২৮ নং হাদীছ �িবয। 
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 নু�হ �ারা আপিন িভ�  নয সবার েকেক আমােক মুখােপকীহীন 

কুন’।53 

ما « • ِِ  ِف  َعفِِال  الغانن ما  نََد ما  َسْمِع  ِف  َعفِِال  الغانن ِى ِف  َعفِِال  الغانن
َِ َ   َ  نَ

َ
  نِال

ا
 نِ 

نَْت 
َ
ما  أ ِّ  الغانن وذن  نِ عن

َ
ْنمِ  ِممَ  نَِك  أ �ن

ْ
َنْقمِ  ال

ْ
ما  َوال ِّ  الغانن وذن  نِ عن

َ
 َعَذاِب  ِممْ  نَِك  أ

َقْبِ 
ْ
َ   َ  ال

َ
  نِال

ا
نَْت  نِ 
َ
 »أ

(উ�ারর: আ�া-হ�া ‘আ-িফনী ফী বাদানী, আ�া-হ�া ‘আ-িফনী 

ফী সাম‘ঈ, আ�া-হ�া ‘আ-িফনী ফী বাছারী, লা- ইলা-হা ই�া- 

আনতা, আ�া-হ�া ই�ী আ‘ঊযুিবকা িমনাল কুফির ওয়াল ফা ির, 

আ�া-হ�া ই�ী আ‘ঊযুিবকা িমন ‘আযা-িবল  বির, লা- ইলা-হা 

ই�া- আনতা),  

 কর: ‘েহ আ�াহ! আপিন আমােক শারীিরক সু�তা দান কুন। 

েহ আ�াহ! আপিন আমার কােনর সু�তা দান কুন। েহ আ�াহ! 

আপিন আমার েচােখর সু�তা দান কুন। আপিন ছাড়া আর 

েকান হ  মা‘বূদ েনই। েহ আ�াহ! কুফরী এবং দাির�য েকেক 

আিম আপনার িনকট আময় �াকরনা করিছ। েহ আ�াহ!  বেরর 

                                                           
53  িতরিমযী, হা/৩৫৬৩, সনদ ‘হাসান’, আলী (রািদয়া�াহ ‘আনহ) েকেক 

বিররত; আলবানী (রহঃ) �রীত ‘িসলিসলাহ ছহীহাহ’-এর ২৬৬ নং হাদীছ 

�িবয। 
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আযাব েকেক আিম আপনার িনকট আময় �াকরনা করিছ। আপিন 

বযতীত আর েকান হ  মা‘বূদ েনই’।54 

ِعّال  رَّب « •
َ
ا  رنِعمْ  َو َ  أ َ َْ  �ِ ْ ِن ْ  َو َ  َوانْ ِن غْ ا  َْ َ مْ  َْ مْ َْمْ  َو َ  ِل  َواْمكن ا  كن َ َْ 
 ِِ ِد

َْ ِ  َوا َّ َ َدى َو� نن
ْ
ِ�  ِل  ال ْ ِن َ  َوانْ ا  َ�َغ  َممْ  َْ َ ِال  رَّب  َْ

ْ
ًرا لََك  اْجَعغ  َاكا

ًرا لََك  ينًي لََك  َذ ا َا َواًع  لََك  َر ِْ ِِتًي لََك  ِم
ْ َْك  �ن

َ
ي نِل ًَ ا وا

َ
ِغيًِي أ ِاْل  رَّب  من ََِت  ََْق  رَْو

ِْْسْل  ََِت  َوا ْو َْ  
َ
َْ َوأ ِت  َوَ�ِّْت  َدْعَوِز  ِج َا ِِ  وََسّددْ  ْن دِ  لَِسي َْ ِِ  َوا

ْ
 ََغ

يَمةَ  َواْسغنْل  َِ   »َصْدرِى َس

(উ�ারর: রি� আ‘ই�ী ওয়ালা- তু‘ইন ‘আলাইয়া, ওয়ানছুরনী 

ওয়ালা- তানছুর ‘আলাইয়া, ওয়ামকুর লী ওয়ালা- তামকুর 

‘আলাইয়া, ওয়াহ িদনী ওয়া ইয়াস িসিরল হদা- লী, ওয়ানছুরনী 

‘আলা- মান বাবা- ‘আলাইয়া। রি�জ‘আলনী লাকা শা�া-রান, 

লাকা  যা�া-রান, লাকা রাহ হা-বান, লাকা িমরওয়া-‘আন, লাকা 

মুখিবতান, ইলাইকা আওওয়া-হান মুনীবান। রি� তা া�াল 

তাওবাতী ওয়াবিসল হাওবাতী ওয়া আিজব দা‘ওয়াতী ওয়া ছাি�ত 

হ�াতী ওয়া সাি�দ িলসা-নী ওয়াহ িদ  লবী ওয়াস লুল সাখীমাতা 

ছদ রী),  

                                                           
54  আবূ দাঊদ, হা/৫০৯০, সনদ ‘হাসান’, আবূ বাকরাহ (রািদয়া�াহ ‘আনহ) 

হেত বিররত। 
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 কর: ‘েহ আমার রব! আপিন আমােক সাহাযয কুন; আমার 

িবুেু কাউেক আপিন সাহাযয করেবন না। আপিন আমােক 

িবজয়ী কুন; আমার িবুেু কাউেক আপিন িবজয়ী করেবন না। 

আপিন আপনার েকদশল �ারা আমােক সাহাযয কুন; আমার 

িবুেু কাউেক আপনার েকদশল �ারা সাহাযয করেবন না। 

আপিন আমােক েহদায়াত দান কুন এবং েহদায়ােতর পকেক 

আমার জনয সহজ কের িদন। আমার �িত েয বযি্  িবচার 

কের, তার িবুেু আপিন আমােক সহেযািবতা কুন। েহ আমার 

রব! আপিন আমােক আপনার  িধক কপ তজ,  িধক িযক রকারী, 

 িধক ভীত-স��,  িধক আনুবতযশীল,  িধক ন� এবং আপনার 

িদেক  িধক �তযাবতরনকারী বা�ায় পিররত কুন। েহ আমার 

রব! আপিন আমার তওবা  বূল কুন, আমার পাপ ধুেয়-মুেছ 

ছাফ কের িদন, আমার �াকরনা  বূল কুন, আমার �মারািদ দপঢ় 

কুন, আমার যবানেক সিঠক বলার তাওফী  িদন, আমার 

বদয়েক সিঠক পক েদিখেয় িদন এবং আমার মেনর কািলমা দূর 

কের িদন’।55  

                                                           
55  িতরিমযী, হা/৩৫৫১, সনদ ‘ছহীহ’, ইবেন আ�াস (রািদয়া�াহ ‘আনহমা) 

েকেক বিররত। 
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(উ�ারর: আ�া-হ�া লাকাল হামদু কু�ুহূ, আ�া-হ�া লা-  -িবযা 

িলমা- বাসা�া ওয়ালা- বা-েসরা িলমা-  বাযতা, ওয়ালা- হা-িদয়া 

িলমা- আযলালতা ওয়ালা- মুিয�া িলমান হাদায়তা, ওয়ালা- 

মু‘িরয়া িলমা- মানা‘তা ওয়ালা- মা-েন‘আ িলমা আ‘রয়তা, ওয়ালা- 

মু িররবা িলমা- বা-‘আদতা ওয়ালা- মুবা-‘ইদা িলমা-  ররাবতা, 

আ�া-হ�াবসুর ‘আলাইনা- িমন বারাকা-িতকা ওয়া রহমািতকা 

ওয়া ফাযিলকা ওয়া িরয ি ক, আ�া-হ�া ই�ী আসআলুকান 

না‘ঈমাল মু ীমা�াযী লা- ইয়াহূলু ওয়ালা- ইয়াযূল, আ�া-হ�া ই�ী 

আসআলুকান না‘ঈমা ইয়াওমাল ‘আয়লাহ  ওয়াল আমনা ইয়াওমাল 
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খয়িফ, আ�া-হ�া ই�ী ‘আ-ইযুন িবকা িমন শারির মা- 

আ‘রয়তানা- ওয়া শারির মা- মানা‘তা, আ�া-হ�া হাি�ব  

ইলাইনাল ঈমা-না ওয়া যাইিয়যা হ ফী  ুলূিবনা-, ওয়া কারিরহ  

ইলাইনাল কুফরা ওয়াল ফুসূ া ওয়াল ‘ইছ ইয়া-ন, ওয়াজ ‘আলনা- 

িমনার রা-িশদীন, আ�া-হ�া তাওয়াফফানা- মুসিলমীন ওয়া 

আহ ইনা- মুসিলমীন, ওয়া আল িহ না- িবছ ছ-েলহীন বয়রা খযা-

ইয়া ওয়ালা- মাফতূনীন, আ�া-হ�া  -িতলাল কাফারাতা�াযীনা 

ইউকায িযবূনা ুসুলাক ওয়া ইয়াছু�ূনা ‘আন সাবীিলক, 

ওয়াজ ‘আল ‘আলাইিহম িরজ যাকা ওয়া ‘আযা-বাক, আ�া-হ�া  -

িতলাল কাফারাতা�াযীনা উতুল িকতা-বা ইলা-হাল হা ),  

 কর: ‘েহ আ�াহ! যাবতীয় �শংসা আপনার জনয। েহ আ�াহ! 

আপিন যােক �সািরত কেরেছন, তার সংেকাচনকারী েকউ েনই 

আর আপিন যােক সংেকাচন কেরেছন, তার �সারকারী েকউ 

েনই। আপিন যােক পক�ি কেরেছন, তার পক�দশরনকারী েকউ 

েনই আর আপিন যােক পক�দশরন কেরেছন, তার পক�িকারী 

েকউ েনই। আপিন যােক মাহরম কেরেছন, তােক দানকারী েকউ 

েনই আর আপিন যােক দান কেরেছন, তােক মাহরমকারী েকউ 

েনই। আপিন যােক দূের েরেখেছন, তােক িনকটবতরীকারী েকউ 

েনই আর আপিন যােক িনকটবতরী কেরেছন, তােক দূরবতরীকারী 

েকউ েনই। েহ আ�াহ! আপনার বরকত, রহমত,  নু�হ এবং 
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িরিয  েকেক আমােদরেক �চুর পিরমাের দান কুন। েহ আ�াহ! 

আিম আপনার কােছ এমন �ায়ী েন‘মত চািি, যা পিরবিতরত হয় 

না এবং েশি হেয়ও যায় না। েহ আ�াহ! আিম আপনার কােছ 

�েয়াজেনর িদেন আপনার েন‘মত এবং ভেয়র িদেন িনরাপ্া 

�াকরনা করিছ। েহ আ�াহ! আপিন আমােদরেক যা িদেয়েছন, তার 

 িনি েকেক এবং যা েদনিন, তার  িনি েকেক আিম আপনার 

কােছ আময় �াকরনা করিছ। েহ আ�াহ! ঈমানেক আপিন 

আমােদর িনকট ি�য় কের িদন এবং ইহােক আপিন আমােদর 

 �েরর েশাভা কের িদন। পকা�ের কুফরী, ফােস ী এবং 

নাফরমানীেক আপিন আমােদর িনকেট ঘপিরত কের িদন; আর 

আপিন আমােদরেক েহদায়াত�া�েদর  �ভুর্ কের িদন। েহ 

আ�াহ! মুসিলম  ব�ায় আমােদরেক মপতুয দান কুন এবং 

মুসিলম  ব�ায় আমােদরেক বাঁিচেয় রাখুন। আর েকানরপ 

লা�না-িব�াি� ছাড়াই আপিন আমােদরেক েনককারবেরর সে� 

িমিলত কুন। আপনার রাসূলবরেক িমকযা �িতপ�কারী এবং 

আপনার পক েকেক বাধাদানকারী কােফর স�দায়েক িনধনকারী 

েহ আ�াহ! আপিন তােদর শাি�র বযব�া কুন। িকতাবধারী 

কােফর স�দায়েক িনধনকারী েহ আ�াহ! েহ সতয মা‘বূদ!’।56 

                                                           
56  আহমাদ, হা/১৫৪৯২; বুখারী, আল-আদাবুল মুফরাদ, হা/৬৯৯, সনদ 
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মুযদািলফায় রািষ যাপন 

১. আরাফার িদন সূযরাে�র পর হাজীরা পর র 

পর রেক কি না িদেয় শা�িশিভােব মুযদািলফার িদেক 

রওয়ানা হেব। মুযদািলফায় েপৗেছ েসখােন  ব�ান �হর করেব। 

হাজীেদরেক মুযদািলফা সীমানায় েপৗছার িবিয়িট িনি�ত হেত 

হেব। েকননা সকাল পযর� মুযদািলফার বাইের কাটােল েসিট হেব 

চরম  বেহলার পিরচায়ক। আজকাল মুযদািলফার সীমানা 

িনেদরশক সাইনেবাডর এবং েসখানকার উ� শি্ স�� লাইট 

েদেখ খুব সহেজই এই এলাকা েচনা যায়।  

২. মুযদািলফায় হাজীরা মাবিরেবর সময় েপৗছাক বা 

এশার সময় েপৗছাক েসখােন  ব�ান �হেরর পর তােদর �কম 

কাজ হেি, এক আযান ও দুই এ ামেত মাবিরব এবং এশার 

ছালাত জমা- ছর কের আদায় করা। েকননা রাসূল সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এমনিটই কেরেছন। 

মুযদািলফায় েপৗেছ  েনক হাজীেক কংকর সং�েহ বয� 

হেত েদখা যায়, েযিট ভুল। েকননা মুযদািলফা েকেক িমনােত 

                                                                                                            
‘ছহীহ’, িরফা‘আহ যুরা ী (রািদয়া�াহ ‘আনহ) েকেক বিররত। 
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রওয়ানা হওয়ার আেব রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর 

জনয কংকর কুড়ােনা হয় িন। 

৩. হাজীরা মুযদািলফােত সকাল পযর�  ব�ান করেব, 

েযমনিট রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম কেরেছন।  তএব, 

েকউ যিদ মধযরােতর আেব মুযদািলফা তযাব কের, তাহেল তােক 

দম (دم) িদেত হেব। মেন রাখেত হেব, মধযরােতর পূেবর রওয়ােফ 

ইফা�া েযমন জােয়য নয়, েতমিন কংকর িনেকপও জােয়য নয়। 

মুযদািলফার রািষর জনয ছালাত বা  নয েকােনা ইবাদত িনিদরি 

েনই। তেব বছেরর  নয রািষেত একজন মুসিলম েযমন িবতর 

ছালাত আদায় কের কােক, এ রােতও েস তা আদায় করেত 

পাের। 

৪. ফজর উদয় হওয়ার পর �কম ওয়াে্ ফজেরর 

ছালাত আদায় করেব।  তঃপর সকাল খুব পিরনার হওয়া পযর� 

িযক র-আযকার এবং েদা‘আয় মশবূল কাকেব। েকননা রাসূল 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এমনিট কেরেছন। আর মহান 

আ�াহ বেলন, 

﴿ ٓ فَۡضُتم فََِِذا
َ
ْ  َعَرَ�ٰٖت  ّمِنۡ  أ َ  فَٱۡذُكُروا ِّ �  ََ  َكَما َو�ۡذُكُروهُ  �ۡ�ََراِم�  �لَۡمۡشَعرِ  ِعن

ٮُٰ�مۡ  ََ       ]  ١٩٨: القم [ ﴾ ١ �لّضلّلِ�َ  لَِمنَ  َ�ۡبلِهِۦ نمِّ  ُكنُتم �ن َه
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‘ তঃপর যখন রওয়ােফর জনয আরাফাত েকেক িফের 

আসেব, তখন মাশ‘আের হারােমর িনকেট আ�াহ র িযক র কর। 

আর তারঁ িযক র কর েতমিন কের, েযমন েতামােদরেক িতিন 

েহদায়াত কেরেছন। যিদও ইেতাপূেবর েতামরা িছেল পক�িেদর 

 �ভুর্’ (বা ারাহ ১৯৮)। এখােন ‘মাশ‘আের হারাম’ বলেত 

মুযদািলফােক বুঝােনা হেয়েছ। েকননা এিট হারাম এলাকার মেধয 

 বি�ত। আর আরাফা হেি ‘মাশ‘আের হালাল’। েকননা এিট 

হারাম এলাকার বাইের  বি�ত। 

৫. দুবরল নারী, িশশ এবং এজাতীয় হাজীরা েশি রােত 

মুযদািলফা েকেক িমনায় েযেত পাের। েকননা নবী সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম তােদরেক  নুমিত িদেয়েছন (বুখারী, 

হা/১৬৭৬; মুসিলম, হা/৩১৩০, আ�ু�াহ ইবেন ওমর (রািদয়া�াহ 

‘আনহমা) হেত বিররত। বুখারী, হা/১৬৭৮; মুসিলম, হা/৩১২৭, 

ইবেন আ�াস (রািদয়া�াহ ‘আনহমা) হেত বিররত। বুখারী, 

হা/১৬৭৯; মুসিলম, হা/৩১২২, আসমা িবনেত আবূ বকর 

(রািদয়া�াহ ‘আনহা) হেত বিররত। বুখারী, হা/১৬৮১; মুসিলম, 

হা/৩১১৮)। 
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কুরবানীর িদেনর কাজসমূহ 

১. কুরবানীর িদন চারিট কাজ, যকাঃ ক. জামরাতুল 

আ াবায় কংকর িনেকপ করা, খ. হাদঈ যবাই বা নাহর করা, ব. 

মাকা মুেন করা বা চুল েছেট েফলা এবং ঘ. রওয়ােফ ইফা�া 

করা এবং েয বযি্ সা‘ঈ কের িন, তার জনয এই রওয়ােফর পর 

সা‘ঈ করা। রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম উ্ 

ধারাবািহকতা  নুযায়ীই কাজগিল কেরেছন। েকননা িতিন �কেম 

কংকর িনেকপ কেরেছন,  তঃপর হাদঈ নহর/যেবহ কেরেছন, 

 তঃপর মাকা মুেন কেরেছন,  তঃপর রওয়াফ কেরেছন। 

আরবী ভািায় এই চারিট কােজর �েতযকিটর �কম  কেরর 

সমমেয় ‘রানহাত’ (ر�ط) শ�িট বঠন করা হেয়েছ। শ�িট মেন 

রাখেলই হাজীেদর জনয উ্ চারিট কােজর ধারাবািহকতা র� 

করা সহজ হেব। ر =  হাদঈ) �م =   ,(কংকর িনেকপ)  رِ

নাহর/যেবহ করা,  ح ط  ,(মাকা মুেন করা) ْغق =  طواٌ =

(রওয়াফ করা)। রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর মত 

এই িদেনর কাজগিলেক উ্ ধারাবািহকতা  নুযায়ী করাই 

উ্ম।P56F

57 
                                                           
57  বাংলা ভািায় ‘িনকুমাত’ শ�িট মেন রাখেল বাংলা ভািাভািী হাজীরাও 

উ্ চারিট কােজর ধারাবািহকতা র� করেত পারেব। িন= িনেকপ, কু= 

কুরবানী, মা= মাকা মুেন, ত= তওয়াফ। -- নুবাদক। 
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২. কিতপয় ছাহাবী (রািদয়া�াহ ‘আনহম) রাসূল 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর উ্ ধারাবািহকতা বজায় না 

েরেখ কাজগিল কের েফলেল তাঁরা এ স�েকর রাসূল সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক িজেজস কেরন; রাসূল সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম জবােব বেলন, েকান সমসযা েনই। তাঁেদর 

িজজািসত িবিয়গিল িছল িন�রপঃ কুরবানীর আেব মাকা মুেন, 

কংকর িনেকেপর আেব কুরবানী, কংকর িনেকেপর আেব মাকা 

মুেন, কংকর িনেকেপর আেব রওয়ােফ ইফা�া, িবকােল কংকর 

িনেকপ; েকননা রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম সকােল 

চাশেতর সময় কংকর িনেকপ কেরিছেলন।  নুরপভােব (তােদর 

আরও িজজািসত িবিয় িছল) রওয়ােফর আেব সা‘ঈ; েকননা নবী 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম রওয়ােফ  ুদূেমর পের সা‘ঈ 

কেরিছেলন। তাছাড়া েযসব ছাহাবী (রািদয়া�াহ ‘আনহম)-এর 

উপর সা‘ঈ িছল, তাঁরা রওয়ােফ ইফা�ার পের তা আদায় 

কেরিছেলন। আ�ু�াহ ইবেন আমর ইবনুল ‘আছ (রািদয়া�াহ 

‘আনহমা) বেলন, 
 ا «
َ
وَ   أ ِ  رَسن ّا ةِ  ِف  َوَ�َف  - وسغم عغيه اهللا صِ - ا َا وََداِع، َْ

ْ
َعغنوا ال ََ  فَ

، نونَهن ل
َ
ٌل  َ�َقيَ   �َْسأ مْ  لَمْ : رَجن ْاعن

َ
 ْ  َ�َِْل  فََنغَْقتن  أ

َ
ْذنََح؟ أ

َ
َمجَ  َو َ  اْذنَحْ «: ََيَ   أ َْ« .

يءَ  ََ مْ  لَمْ : َ�َقيَ   آَخمن  فَ ْاعن
َ
 ْ  َ�َِْل  َ�غََنْمتن  أ

َ
ْرِ�َ  أ

َ
َمجَ  َو َ  اْرمِ «: ََيَ   ؟أ  َ�َمي. »َْ

ئَِل  مْ  ََْوَمئِذا  سن ءا  ََ ّخمَ  َو َ  َنّدمَ  َشْ
ن
  أ

ا
َمجَ  َو َ  اْ�َعْل : ََيَ   نِ  َْ«  
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‘রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম িবদায় হে�র িদন 

দাঁড়ােল ছাহাবােয় েকরাম তাঁেক �ে করেত লাবেলন; একজন 

বলেলন, আিম না বুেঝই হাদঈ যবাই করার আেব মাকা মুেন 

কের েফেলিছ? িতিন বলেলন, েকান সমসযা েনই, এখন হাদঈ 

�দান কর। আেরকজন এেস বলেলন, আিম না বুেঝ কংকর 

িনেকেপর আেবই হাদঈ যবাই কের েফেলিছ? িতিন বলেলন, 

েকান সমসযা েনই, এখন কংকর িনেকপ কর। েসিদন আেব-িপেছ 

ঘেট যাওয়া আমল সং�া� �েতযকিট �েের জবােবই রাসূল 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলিছেলন, েকােনা সমসযা েনই, 

এখন কর’ (বুখারী, হা/১৭৩৬; মুসিলম, হা/৩১৫৬)। ছহীহ 

মুসিলেমর  নয বররনায় এেসেছ, আ�ু�াহ ইবেন ‘আমর 

(রািদয়া�াহ ‘আনহমা) বেলন, ‘নাহেরর িদন (১০ ই িযল-হ�) 

রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম জামরায় দোয়মান কাকা 

 ব�ায় এক বযি্ এেস তাঁেক িজেজস করেলন, েহ আ�াহ র 

রাসূল! আিম কংকর িনেকেপর আেবই মাকা মুেন কের েফেলিছ? 

িতিন বেলন, েকােনা সমসযা েনই, এখন কংকর িনেকপ কর। 

আেরক বযি্ এেস বলেলন, আিম কংকর িনেকেপর আেব হাদঈ 

যবাই কের েফেলিছ? িতিন বেলন, েকােনা সমসযা েনই, এখন 

কংকর িনেকপ কর। আেরকজন এেস বলেলন, কংকর িনেকেপর 

আেবই রওয়ােফ ইফা�া কের েফেলিছ? িতিন বলেলন, েকােনা 
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সমসযা েনই, এখন কংকর িনেকপ কর। আিম েসিদন তাঁেক 

�েতযকিট �েের জবােব বলেত শেনিছ, েকােনা সমসযা েনই, 

এখন কর’ (হা/৩১৬৩)। ইমাম বুখারী (রেহমাহ�াহ) একই 

ধরেনর হাদীছ ইবেন আ�াস (রািদয়া�াহ ‘আনহমা) েকেক বররনা 

কেরেছন (হা/১৭২২)। িতিন ইবেন আ�াস (রািদয়া�াহ ‘আনহমা) 

েকেক আেরা বররনা কেরন, িতিন বেলন, ‘নাহেরর িদন (১০ই 

িযল-হ�) িমনােত রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক �ে 

করা হিিল আর িতিন বলিছেলন, েকােনা সমসযা েনই। এক বযি্ 

িজেজস করেলন, হাদঈ �দান করার আেবই আিম মাকা মুেন 

কের েফেলিছ? িতিন বলেলন, েকােনা সমসযা েনই, এখন হাদঈ 

�দান কর। েলাকিট বলেলন, দুপুেরর পের কংকর িনেকপ 

কেরিছ? িতিন বলেলন, সমসযা েনই’ (হা/১৭৩৫)। উসামা ইবেন 

শারীক (রািদয়া�াহ ‘আনহ) বেলন, 
ّ  َمعَ  َخمَْجتن « ِِ

ّا يّجي -وسغم عغيه اهللا صِ- ا ّايسن  فََك َ  َْ ، ا رنونَهن
ْ
 َ�َممْ  ََأ

وَ   ََي: ََيَ   ِ  رَسن ّا  ْ  َ�َِْل  َسَعيْتن  ا
َ
؟ أ ٌَ و طن

َ
وْ  أ

َ
ْمتن  أ وْ  َايْئًي ََدا

َ
ْمتن  أ خا

َ
 يْئًي؟اَ  أ

و ن  فََك َ  َمَج،  َ : َ�قن َمجَ   َ  َْ َْ  
ا
َ  نِ  لا  َْ

ََض  رَجن ََ لا  ِعْمَض  اْ�
ْسِغما  رَجن وَ  من َن  َو

ِى فََذلَِك  َظيلٌِم،
ا
ِمجَ  اِ غََك  َْ ََ   »َو

‘নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর সােক হ� 

করেত েবলাম। েলাকজন তারঁ কােছ আসিছেলন; যারা িজেজস 

করিছেলন, েহ আ�াহ র রাসূল! রওয়ােফর আেব সা‘ঈ কের 
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েফেলিছ?  কবা  মুক কাজিট আেব বা পের কের েফেলিছ?, 

তাঁেদর িজজাসার জবােব িতিন বলিছেলন, েকােনা সমসযা েনই, 

েকােনা সমসযা েনই। তেব েয বযি্  নযায়ভােব েকান মুসিলেমর 

স�ােন আঘাত হােন, তার জনয সমসযা রেয়েছ এবং েস কিত�� 

হেলা’ (আবূ দাঊদ, হা/২০১৫, বুখারী ও মুসিলেমর শতরানুযায়ী 

হাদীছিটর সনদ ‘ছহীহ’)। 

৩. উ্ চারিট কােজর মেধয িতনিটর মাধযেম হালাল 

হওয়া যায়। েসগিল হেি, কংকর িনেকপ, মাকা মুেন এবং 

রওয়াফ। েকননা এই িতনিট কাজ তামা্ু, ি রান এবং ইফরাদ 

িতন �কার হজ পালনকারীেদরেকই করেত হয়।  তএব, ‘হালাল 

হওয়ার সােক হাদঈ �দান করার েকানরপ স�কর েনই’ ) ّمي
َ
َوأ

ن نِيلاَنغِّل 
َ
ّاْنمن فََال َعالََََة ال )ا । েকননা হাদঈ �দান করা শধুমাষ 

ি রান ও তামা্ু হ� পালনকারীেদরেক করেত হয়, ইফরাদ 

হ� পালনকারীেদরেক করেত হয় না। 

েয বযি্ উ্ িতনিট কাজ কের েফলেব, েস 

পিরপূররভােব হালাল হেয় যােব। তার জনয �ী সহবাসসহ সবিকছু 

হালাল হেয় যােব। পকা�ের েয বযি্ িতনিটর মেধয দু’িট করেব, 

েস �াকিমক হালাল হেব। �ী সহবাস বযতীত সবিকছু তার জনয 

হালাল হেয় যােব। আেয়শা (রািদয়া�াহ ‘আনহা) বেলন, 
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غْتن « َن  كن َطيّ
ن
وَ   أ ِ  رَسن ّا َماِمهِ  -وسغم عغيه اهللا صِ- ا ْْ  ْ  َ�َِْل  ِِ

َ
ِْممَ  أ  َوِلِغّهِ  �ن

 ْ  َ�َِْل 
َ
ٌَ  أ و ِن َيِْت  َ�

ْ
  »نِيل

‘ইহরাম বাঁধার সময় ইহরােমর উে�েশয এবং ইহরাম 

েকেক হালাল হওয়ার উে�েশয রওয়ােফ ইফা�ার পূেবর আিম 

রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর বােয় সুবি  লািবেয় 

িদতাম’ (বুখারী, হা/১৫৩৯; মুসিলম, হা/২৮৪১)। উে�খয েয, 

রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর রওয়াফ িছল কংকর 

িনেকপ এবং মাকা মুেেনর পের। িতনিট কােজর েয েকান দু’িট 

করেল �াকিমক হালাল হেব একারের বলা হেয়েছ েয, েসগিল 

আব-পাছ কের স�াদন করা জােয়য। 

৪. রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম সকাল খুব 

পিরনার হেল সূেযরাদেয়র �া�ােল মুযদািলফা তযাব কেরন। 

পিকমেধয ফা�ল ইবেন আ�াস (রািদয়া�াহ ‘আনহমা) নবী 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর জনয সাতিট কংকর কুিড়েয় 

েদন, সকােল েযগিল িতিন জামরাতুল আ াবায় িনেকপ কেরন। 

নাহেরর িদন (১০ই িযলহ�) সারা িদন জামরাতুল আ াবায় 

কংকর িনেকপ করা যায়। তেব সূেযরাদেয়র পের িনেকপ করা 

উ্ম। পূেবর বিররত ইবেন আ�াস (রািদয়া�াহ ‘আনহমা)-এর 

হাদীেছ আমরা েদেখিছ, েয বযি্ রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�ামেক িজেজস কেরিছেলন, আিম দুপুেরর পের কংকর 
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িনেকপ কেরিছ?, জবােব িতিন বেলিছেলন, েকােনা সমসযা েনই। 

ইবনুল মুনিযর (রেহমাহ�াহ) বেলন, ‘সবাই ঐকযমত েপাির 

কেরেছন েয, ফজর উদয় হওয়ার পের এবং সুেযরাদেয়র আেব 

কংকর িনেকপ করেল তা আদায় হেয় যােব’ (আল-ইজমা/৬৫)। 

েকউ যিদ সূযরাে�র পূেবর কংকর িনেকপ করেত সকম না 

হয়, তাহেল েস সূযরাে�র পের িনেকপ করেত পারেব। নােফ 

(রেহমাহ�াহ) বেলন, 
 ا «
َ
خا  اْ�غَةَ  أ

َ
ِنياةَ  أ َْ ِ ِب  نِغِْت  ل

َ
َِيْدا  أ ْةَدِلَنِة، ننِنَسْت  َن من

ْ
غاَنْت َ�تَ  نِيل  وََصِنياةن  ِ�َ  ََ

تا  َْتَي َْ
َ
 ْ  َ�ْعدَ  ِمًال  أ

َ
ََِت  أ َم َن  َْ ْم ّاْنِم، ََْومِ  ِممْ  الشا َمي ا َن َمَم

َ
ِْدن  فَأ ََ  ِ ّا  ْ�من  ا

َممَ   ْ  َن
َ
َْمَم َ  رَْمِميَي أ

ْ
�َ  ال َْتَي ِْ

َ
  »َايْئًي َعغَيِْنَمي ََمَ  َولَمْ  أ

‘ছিফইয়া িবনেত আবূ উবাইেদর ভািতিজ মুযদািলফায় �সূিত 

 ব�ায় পিতত হেল িতিন এবং ছিফইয়া িবল� কের সূযরাে�র 

পের িমনায় আেসন।  তঃপর আ�ু�াহ ইবেন ওমর (রািদয়া�াহ 

‘আনহমা) ঐসময় তাঁেদরেক কংকর িনেকপ করেত বেলন, িক� 

তাঁেদর উপর েকােনা িকছু বতরায় বেল িতিন মেন কেরন িন’ P57F

58
P 

(মুওয়া�া, ১/৪০৯)। 

                                                           
58  করাচ েকােনা দম আসেব বেল িতিন মত েদন িন্ সুতরাং সুযরাে�র পের 

কংকর িনেকপ করেলও েকােনা কিত েনই্ এর জনয েকােনা দম িদেত হেব 

না্ এটা শরী‘আেতর সহজ হওয়ার �মার বহন কের্ [স�াদক] 
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যােদরেক েশি রােত মুযদািলফা তযােবর  নুমিত েদওয়া 

হেয়েছ, তারা িমনায় েপৗেছই জামরাতুল আ াবায় কংকর িনেকপ 

করেত পাের। আসমা (রািদয়া�াহ ‘আনহা)-এর মু্ দাস আ�ু�াহ 

বেলন, »،غَي
ْ
َغ
َ
تا  َوَمَضيْغَي فَيْرج َْمَمَ ، َرَمِت  َْ

ْ
غاِت  رََجَعْت  �نما  ال َْ ِْ  فَ ّْ  ِف  حَ ال

لَِني »َمْ�ِ  ‘আমরা (মুযদািলফা েকেক) রওয়ানা করলাম,  তঃপর 

আমরা (িমনায়) েপৗছেল িতিন (আসমা) জামরােত কংকর িনেকপ 

করেলন।  তঃপর েসখান েকেক িফের এেস িতিন তাঁর  ব�ান 

�েল ফজেরর ছালাত আদায় করেলন’ (বুখারী, হা/১৬৭৯; 

মুসিলম, হা/৩১২২)। আেয়শা (রািদয়া�াহ ‘আনহা) বেলন, 
ِّ  وَِدْدتن «

َ
غْتن  َ َذنْتن  كن

ْ
وَ   اْستَأ ِ  رَسن ّا َذَ�تْهن  َكَمي -وسغم عغيه اهللا صِ- ا

ْ
 اْستَأ

ِّ  َسوَْد ن  َص
ن
ِْحَ  فَأ ّْ ْرِ�  نِِمًال  ال

َ
َْمَم َ  فَأ

ْ
 ْ  َ�َِْل  ال

َ
ِتَ  أ

ْ
ّايسن  ََأ   »ا

‘সাউদার মত আিমও রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম-এর কাছ েকেক  নুমিত িনেয় িমনায় েযেয় ফজেরর 

ছালাত আদায় করতঃ েলাকজেনর িমনায় আসার আেবই 

জামরােত কংকর িনেকপ কের েনওয়ার আকা�া কেরিছলাম’ 

(মুসিলম, হা/৩১২০)। 

৫. হাদঈর পশ উট হেল নাহেরর িদেন (১০ই িযল-হ�) 

এবং তাশরীে র িতন িদেন রাত বা িদেনর েবলায় েয েকােনা 
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সময় তােক নহর করেত হেব59, আর বু বা ছাবল হেল যেবহ 

করেত হেব। তামা্ু, ি রান বা মানেতর কারের পশ যেবহ করা 

ওয়ািজব েহাক িকংবা এমিনেতই নফল েহাক একই িবধান 

�েযাজয হেব। 

�াভািবক কুরবানীর পশ েযমন কমপেক একিট ছাবল 

 কবা উট বা বুর সাত ভােবর এক ভাব হেত হেব, হে�র 

হাদঈর েকেষও িঠক একই িনয়ম বলবচ কাকেব। েমি বা েভড়া 

হেল ৬ মাস বয়স পূররকারীেক কুরবানী করা যােব। ছাবেলর  নয 

জােতর পশ হেল কমপেক এক বছর বয়স পূররকারীেক কুরবানী 

করেত হেব। বুর বয়স দুই বছর পূরর হেত হেব। আর উেটর 

বয়স পাঁচ বছর পূরর হেত হেব। 

যেবহ িমনা এবং ম�ায় স�� হেত হেব। জােবর 

(রািদয়া�াহ ‘আনহ) বেলন, রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম 

বেলেছন, 
َّني ِمًال « ّ  َمغَْنٌم، ُن ُن يِج  َو ََ ةَ  فِ   »َوَمغَْنمٌ  َطِم�ٌق  َمكا

                                                           
59 নাহর হেি, উেটর সামেনর বাম পা েবঁেধ এর বেেদেশ আঘাত কের র্ 

�বািহত করা্ [স�াদক] 
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‘িমনার স�ূরর এলাকা কুরবানীর �ান।  নুরপভােব 

ম�ার �েতযকিট এলাকা চলার পক60 এবং কুরবানীর �ান’ 

(ইবেন মাজাহ, হা/৩০৪৮, সনদ ‘ছহীহ’)। 

ি রান বা তামা্ু হ� পালনকারী হাদঈ িদেত না পারেল 

হে� িতনিট ছওম পালন করেব এবং বাড়ী িফের সাতিট ছওম 

পালন করেব। মহান আ�াহ বেলন, 
﴿ ٓ فَۡضُتم فََِِذا

َ
ْ  َعَرَ�ٰٖت  ّمِنۡ  أ َ  فَٱۡذُكُروا ِّ �  ََ  َكَما َو�ۡذُكُروهُ  َراِم� ��َۡ  �لَۡمۡشَعرِ  ِعن

ٮُٰ�مۡ  ََ   ]١٩٨: القم [ ﴾ ١ �لّضلّلِ�َ  لَِمنَ  َ�ۡبلِهِۦ ّمِن ُكنُتم �ن َه

‘ব�তঃ যারা কুরবানীর পশ পােব না, তারা হে�র 

িদনগিলর মেধয িতনিট ছওম পালন করেব আর সাতিট ছওম 

পালন করেব িফের যাবার পর’ (বা ারাহ ১৯৬)। হে�র 

িদনগিলর িতনিট ছওম এবং বাড়ীেত এেস সাতিট ছওম েযমন 

ধারাবািহকভােব আদায় করা যায়, েতমিন িবিি�ভােবও আদায় 

করা যায়। হে�র িদনগিলর িতনিট ছওম আরাফার িদবেসর পূেবর 

হে�র িনকটতম সময় পযর� িবলি�ত করা উ্ম। েয বযি্ এই 

িতনিট ছওেমর সবগিল  কবা এক বা একািধক হে�র পূেবর 

পালন করেব না, েস তাশরীে র িদনগিলেত েসগিল পালন 

করেব। ইবেন ওমর ও আেয়শা (রািদয়া�াহ ‘আনহমা) বেলন, 
                                                           
60  করাচ ম�ায় �েবেশর জনয �িতিট পকই  বল�ন করা যায়, এেত েকােনা 

সমসযা েনই, যিদও ‘ছািনয়যাতু কাদা’ িদেয় ম�া �েবশ করা উ্ম্ [স�াদক] 
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ْص  لَمْ « َايمِ  ِف  َنمَخا
َ
�ِق  َ ْشِ

 ْ  التا
َ
ْممَ  أ َْ   َن

ا
دِ  لَمْ  لَِممْ  نِ  َنْدَي  َ�ِ

ْ
  »ال

‘েয বযি্ হাদঈ িদেত সকম হেব না, েস ছাড়া  নয 

কােরা জনয তাশরীে র িদনগিলেত ছওম পালেনর  নুমিত 

েদওয়া হয় িন’ (বুখারী, হা/১৯৯৭)। 

হাদঈদাতার জনয হাদঈর পশর েবাশত খাওয়া এবং 

ছাদা া করা উ্ম। মহান আ�াহ বেলন, 
﴿ ْ ْ  ِمۡنَها فَُ�ُوا ۡطعُِموا

َ
 ]٢٨: ال [ ﴾ ٢ �ۡلَفقِ�َ  �ۡ�َآ�َِس  َوأ

‘ তঃপর েতামরা তা েকেক খাও এবং দুঃ�- ভাব��েক 

খাওয়াও’ (হ� ২৮)। হাদঈদাতা তার হাদঈর েবাশত েকেক 

কাউেক হািদয়া িদেত পাের; এমনিক হািদয়া �হরকারী ধনী 

হেলও েকােনা সমসযা েনই। রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম 

তাঁর হাদঈর েবাশত েকেক েখেয়েছন এবং েঝাল পান কেরেছন। 

জােবর (রািদয়া�াহ ‘আনহ) বেলন, 
ٌَ  �نما « َ َِ   انْ

َ
َمغَْنمِ  نِل

ْ
ى �نما  �ِيَِدُِ  وَِستّ�َ  ثََالثًي َ�غََنمَ  ال َِ َْ

َ
 َ�َبَ  َمي َ�غََنمَ  َعِغّيي أ

َ�هن  ْشَ
َ
ْدَِهِ  ِف  َوأ َممَ  �نما  ََ

َ
ّ  ِممْ  أ ِعغَْت  نَِِْضَعةا  نََدنَةا  ُن َن ْت  َِْدرا  ِف  فَ ََ

ِِ ِن َ�الَ  َ�
َ
 فَأ

ِْمَني ِممْ 
َ
ََيوَ  ل   »َمَمََِني ِممْ  َشِ

‘ তঃপর িতিন কুরবানীর �ােন এেস িনজ হােত ৬৩িট 

(উট) নাহর কেরন আর আলী (রািদয়া�াহ ‘আনহ) েক বা ীগিল 

নাহর করার দািয়র েদন এবং তাঁেক তাঁর হাদঈেত শরীক কের 

েনন।  তঃপর �েতযকিট উট েকেক এক টুকরা কের েবাশত 
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পািতেল একিষত কের রা�া করেত বেলন।  তঃপর তাঁরা 

উভেয়ই উ্ েবাশত েকেক খান এবং েঝাল পান কেরন’ 

(মুসিলম, হা/২৯৫০)। 

 বশয হাদঈর েবাশত খাওয়া হাদঈদাতার জনয যররী 

নয়। েকননা নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম তাঁর নাহরকপ ত 

১০০িট হাদঈ উেটর �েতযকিটর েবাশত খান িন। তাছাড়া িতিন 

মদীনা েকেক ম�ায় হাদঈর পশ পাঠােতন, ঐ পশর েবাশত 

ম�ায় ব�ন কের েদওয়া হত; তাে�েক িতিন েমােটও েখেতন না। 

আেয়শা (রািদয়া�াহ ‘আনহা) বেলন, 
و ن  َ  َ « ِ  رَسن ّا ْنِدى -وسغم عغيه اهللا صِ- ا َمِدَغَةِ  ِممَ  �ن

ْ
فْتِلن  ال

َ
 َََالئِدَ  فَأ

ْدَِهِ  َن   َ  �نما  ََ َن  يِمما  َايْئًي َ�ْتَِغ ْنِممن  َ�ْتَغِ من
ْ
  »ال

‘রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম মদীনা েকেক 

কুরবানীর পশ পাঠােতন; আিম উহার বলায় িফতা পিরেয় িদতাম। 

িক� মুহিরম বযি্ েযসব িবিয় েকেক িবরত কােক, রাসূল 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েসসব িবিয় েকেক িবরত 

কাকেতন না P60F

61
P’ (বুখারী, হা/১৬৯৮; মুসিলম, হা/৩১৯৪)। 

                                                           
61  করাচ েকউ ইিা করেল হ� বা উমরার ইহরাম না করেলও ম�ায় হাদঈ 

পাঠােত পাের্ আ�াহর স�িির উে�েশয হাদঈ পািঠেয় েসখােন তা যবাই 

করার মাধযেম সাওয়াব  জরন করেত পাের্ হাদঈ পাঠােলই মুহিরম হেয় যায় 
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৬. কুরবানীর িদেনর তপ তীয় কাজ হেি, মাকা মুেন করা 

বা চুল েছেট েফলা। ওমরার কাজসমূহ স�েকর আেলাচনার 

েশেির িদেক এ িবিেয় আেলাচনা বত হেয় েবেছ। 

৭. কুরবানীর িদেনর চতুকর কাজ হেি, রওয়ােফ ইফা�া 

করা। এই রওয়াফ হে�র ুকনসমূেহর মেধয  নযতম; এিট  

বযতীত হ� পূরর হেব না। হে�র ুকনসমূহ স�েকর আেলাচনার 

সময় এিট ুকন হওয়ার দলীল আেলাচনা করা হেয়েছ। রওয়ােফ 

ইফা�া তাশরীে র িদনগিলেত বা তার পেরও স�াদন করা যায়। 

ি রান বা ইফরাদ হ� পালনকারী যিদ রওয়ােফ  ুদূেমর পের 

সা‘ঈ না কের কােক  কবা আরাফায়  ব�ােনর পের ছাড়া যিদ 

ম�ায় না এেস কােক, তাহেল রওয়ােফ ইফা�ার পের সা‘ঈ কের 

িনেব। েকননা ি রান ও ইফরাদ হ� পালনকারীেক একিট সা‘ঈ 

করেত হয় আর এই সা‘ঈ দুই সমেয় করা যায়: ১. রওয়ােফ 

 ুদূেমর পের, ২. রওয়ােফ ইফা�ার পের।  তএব, েয বযি্ 

�কম সমেয় তা স�াদন কের না, তােক ি�তীয় সমেয় তা 

স�াদন করেত হয়। 

পকা�ের তামা্ু হ� পালনকারীর জনয রওয়ােফ 

ইফা�ার পের সা‘ঈ করা আবশযক। েকননা তার উপের দু’িট 

                                                                                                            
না বা মুহিরেমর মত আচরর করার দরকার হয় না,  নুরপভােব হাদঈ যবাই 

হেলই তা েকেক েখেত হেব এমন নয়্ [স�াদক]  
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রওয়াফ এবং দু’িট সা‘ঈ ওয়ািজব। একিট রওয়াফ এবং একিট 

সা‘ঈ ওমরার জনয আর  পর সা‘ঈ এবং রওয়াফিট হে�র জনয। 

ইবেন আ�াস রািদয়া�াহ ‘আনহমােক তামা্ু হ� স�েকর 

িজেজস করা হেল িতিন বেলন, িবদায় হে� মুহািজর, আনছার ও 

রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর �ীবর ইহরাম বাঁধেলন 

এবং আমরাও ইহরাম বাঁধলাম।  তঃপর আমরা ম�ায় েপৗছেল 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন, 
مْ  ْجَعغنواا« َاللَ�ن َْ َ ّ  نِ

ْ
ْمَم ً  نِيل   َن

ا
َ  َممْ  نِ 

ا
َنْدي َََ

ْ
  »ال

 ‘যারা হাদঈর পশর বলায় িফতা পিরেয়েছ, তারা বযতীত 
েতামরা সবাই েতামােদর হে�র ইহরামেক ওমরায় পিররত কর’। 

আমরা বায়তু�াহ র রওয়াফ করলাম এবং ছাফা-মারওয়ায় সা‘ঈ 

করলাম।  তঃপর আমােদর �ীেদর কােছ এেস সাধারর েপািাক 

পরলাম। রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম আেরা বলেলন, 
َ  َممْ «

ا
َنْدىَ  َََ

ْ
ّل   َ  فَِِناهن  ال ن  َ�ِ

َ
تا  ال َنْدىن  َ�ِْغنغَ  َْ

ْ
  »َ�ِغاهن  ال

‘যারা হাদঈর পশর বলায় িফতা পিরেয়েছ, তারা ঐ পশ 

তার যকা�ােন না েপৗছা পযর� হালাল হেব না’P61F

62
P।  তঃপর 

                                                           
62  করাচ তারা ইহরাম  ব�ায় কাকেব, তারা উমরা কের হালাল হয় েযেত 

পারেব না, কারর তারা িকরান হ� করেছ্ তারা েকবল ১০ ই িযলহে�ই 

হালাল হেত পারেব; কারর তখন হাদঈ তার যবাই করার �েল েপৗেছ েবেছ্ 

[স�াদক] 
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তারিবয়ার িদন সকােল িতিন আমােদরেক হে�র ইহরাম বাঁধেত 

বলেলন।  তঃপর হে�র কাযরাবলী স�� কের আমরা রওয়াফ 

এবং সা‘ঈ করেত আসলাম (বুখারী, হা/১৫৭২, ইমাম বুখারী 

হাদীছিট ‘মু‘আ�া ’ভােব, তেব শি্শালী শে� (صياة الةم) 

বররনা কেরেছন। িতিন বেলেছন, ‘আবূ কােমল ফুযাইল ইবেন 

হসাইন বাছরী বেলন...’)। তেব ইমাম বায়হা ী হাদীছিট ছহীহ 

সনেদ এবং ‘মাউছূল’ সূেষ বররনা কেরেছন (সুনান, ৫/২৩)। ছহীহ 

বুখারী (হা/১৫৫৬) এবং ছহীহ মুসিলম (হা/২৯১০)-এ আেয়শা 

(রািদয়া�াহ ‘আনহা)-এর সূেষও হাদীছিট বিররত হেয়েছ। 

মুসিলেমর শ�গিল এরপঃ 
» ٌَ ي َِ َمَ  َ� ِ

ا
غّوا اِ ََ

َ
ْمَم ِ  أ عن

ْ
َيِْت  نِيل

ْ
َني نِيل ْا َمْمَو ِ  َوَِيل

ْ
غّوا �نما  َوال  َطَوافًي َطيفنوا �نما  َْ

 ْ  َ�ْعدَ  آَخمَ 
َ
وا أ ِنمْ  ِمًال  ِممْ  رََجعن َّ ي ِلَ ما

َ
َمَ  َوأ ِ

ا
وا واَ نن  اِ َ ا  َجَعن

ْ
ْمَم َ  ال عن

ْ
 فَِِ�اَمي َوال

ًدا َطَوافًي َطيفنوا ِْ   »َوا

‘যারা ওমরার ইহরাম েবঁেধিছেলন, তারা রওয়াফ এবং 

সা‘ঈ কের হালাল হেয় েবেলন।  তঃপর িমনা েকেক িফের 

হে�র জনয তারা আেরকিট রওয়াফ করেলন। িক� যারা ি রান 

হে�র ইহরাম েবঁেধিছেলন, তারা একিটমাষ সা‘ঈ করেলন’। 

হাদীেছ তামা্ু হ� পালনকারীেদর জনয িনিদরি ‘হে�র আেরকিট 

রওয়াফ’ বলেত সা‘ঈ বুঝােনা হেয়েছ। েকননা রওয়ােফ ইফা�া 

সবর�কার হাজীেদর জনযই ুকন, আর তা তাঁরা ইেতামেধয কের 
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েফেলেছন। তেব জােবর (রািদয়া�াহ ‘আনহ) বিররত নীেচর হাদীছ 

এবং ইবেন আ�াস ও আেয়শা (রািদয়া�াহ ‘আনহমা)-এর 

হাদীেছর মেধয বাহযতঃ ৈবপরীতয মেন হেত পাের। জােবর 

(রািদয়া�াহ ‘আনহ) বেলন, ‘নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম 

এবং ছাহাবীবর ছাফা-মারওয়ায় একবােরর েবশী সা‘ঈ কেরন িন’ 

(মুসিলম, হা/২৯৪২)। সমাধান হেি, জােবর (রািদয়া�াহ 

‘আনহ)-এর হাদীেছ ঐসকল ছাহাবী (রািদয়া�াহ ‘আনহম)-এর 

ককা বুঝােনা হেয়েছ, যাঁরা সে� কের কুরবানীর পশ এেনিছেলন 

এবং রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর সােক কুরবানীর 

িদন ছাড়া হালাল হেত পােরন িন। েকননা তাঁরা রওয়ােফ  ুদূেমর 

পের একিটমাষ সা‘ঈই কেরিছেলন। িক� তামা্ু হ� পালনকারী 

ছাহাবীবর (রািদয়া�াহ ‘আনহম) দু’িট সা‘ঈ কেরিছেলন: একিট 

ওমরার জনয এবং  পরিট হে�র জনয। বাহযতঃ িবপরীত 

হাদীছ�েয়র সমাধােন আেরা বলা যায়, ইবেন আ�াস এবং 

আেয়শা (রািদয়া�াহ ‘আনহা)-এর হাদীছ তামা্ু হ� পালনকারী 

ছাহাবীবেরর জনয আেরকিট সা‘ঈ সাবয� কের; পকা�ের জােবর 

(রািদয়া�াহ ‘আনহ)-এর হাদীছ তা সাবয� কের না। আর িনয়ম 

হেি, েকােনা িকছু সাবয�কারী ব্বয তার িবপরীতমুখী না-সূচক 

ব্েবযর উপর �াধানয পােব। আমােদর শায়খ আ�ুল আযীয 
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ইবেন বায (রেহমাহ�াহ) তাঁর হে�র বইেয় িবিয়িট খুব 

 িভােব বররনা কেরেছন। 

 

তাশরীে র িদনগিলেত িমনায় রািষ যাপন 

১. সকল হাজী ১১ এবং ১২ তািরখ রােত িমনায় রািষ 

যাপন করেব। েয বযি্ তাড়াহড়া কের চেল আসেত চায়, েস ১২ 

তািরখ  পরাে� কংকর িনেকেপর পর সূযরাে�র আেবই িমনা 

তযাব করেব। পকা�ের েয িবল� করেত চায়, েস ১৩ তািরখ 

রােতও িমনায় রািষযাপন করেব এবং ১৩ তািরখ  পরাে� 

কংকর িনেকেপর পর িমনা তযাব করেব। মহান আ�াহ বেলন, 
﴿  ْ َ  إَو�ۡذُكُروا ِّ يّا�ٖ  ِ�ٓ  �

َ
وَ�ٰٖت�  � َُ ُۡمَ  فََ�ٓ  يَۡوَمۡ�ِ  ِ�  َ�َعّجَل  َ�َمن ّمۡع  َوَمن َعلَۡيهِ  إِ

ّخرَ 
َ
ُۡمَ  فََ�ٓ  تََ �  لَِمنِ  َعلَۡيهِ�  إِ  ]٢٠٣: القم [ ﴾�ّ�َ�ٰ

‘আর েতামরা িনিদরি কেয়কিট িদেন আ�াহ র িযক র কর। 

 তঃপর েয বযি্ �কম দুই িদেন তাড়াহড়া কের চেল যােব, 

তার জনয েকান পাপ েনই। পকা�ের েয বযি্ তাড়াহড়া না কের 

েকেক যােব, তারঁ উপর েকােনা পাপ েনই।  বশয যারা ভয় কের’ 

(বা ারাহ ২০৩)। িমনায় েয দু’িদেনর কাজ েশি করতঃ তাড়াহড়া 

কের িমনা তযাব করা যায়, েস দু’িদন হেি, ১১ এবং ১২ তািরখ; 

নাহেরর িদনিট ঐ দু’িদেনর  �ভুর্ নয়। েকননা হাদঈ/কুরবানী 

যেবহ/নাহর করার িদন হেি চারিটঃ ১. কুরবানীর িদন, ২. ১১ 
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তািরখ, ইহােক ‘ইয়াওমুল  ারর’ ( َّوم القم) বা ‘ ব�ান �হর বা 

শা� হওয়ার িদন’ বলা হয়। েকননা এই িদেন সবাই িমনােত 

 ব�ান �হর কের কােক। ৩. ১২ তািরখ, ইহােক ‘ইয়াওমুন 

নাফািরল আওওয়াল’ ( َوم اّنم األو) বা ‘�কম িমনা তযােবর িদন’ 

বলা হয়। ৪. ১৩ তািরখ, যােক ‘ইয়াওমুন নাফািরছ ছানী’ ( َوم

 বা ‘ি�তীয় িমনা তযােবর িদন’ বলা হয়। (اّنم اَي�

২. রােতর শুর িদক েকেক েহাক বা েশেির িদক েকেক 

েহাক, হাজী েজেব কাকুক বা ঘুিমেয় কাকুক রােতর েবশীর ভাব 

সময় িমনায় কাটােলই েসটােক িমনায় রািষযাপন ধরা হেব।  

রােতর  েধরেকর েবশী সময় িমনায়  ব�ােনর মাধযেম 

রােতর েবশীর ভাব সময় িমনায় কাটােনা স�� হেব। িনয়ম 

হেি, মাবিরব েকেক ফজর পযর� সময়েক দুইভােব ভাব করেত 

হেব। হাজীরা �কম ভাব এবং ি�তীয় ভােবর িকছু  ংশ  কবা 

ি�তীয় ভাব এবং �কম ভােবর িকছু  ংশ িমনায় কাটােব। 

 তএব, েকান হাজী রওয়াফ বা  নয েকান কােজ ম�ায় েযেত 

চাইেল  ধররািষ  িতবািহত হওয়ার পের যােব।  ধররােত ম�ার 

উে�েশয েবর হেল িমনায় রািষযাপন ছুেট যাওয়ার সসাবনা েকেক 

যায়। 

৩. ১২ তািরেখ তাড়াহেড়া কের িমনা েকেক চেল আসার 

চাইেত ১৩ তািরখ পযর� িবল� করাই উ্ম। েকননা নবী 
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সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম তাড়াহড়া না কের িবল�ই 

কেরেছন। এছাড়া িবল� করেল িকছু  িতির্ আমল করা যােব 

এবং এর মাধযেম হাজী েবশী েনকী �া� হেব। এেকেষ  িতির্ 

আমল হেি, ১৩ তািরেখ িমনায় রািষযাপন এবং ঐিদন  পরাে� 

কংকর িনেকপ। িবল� করার আেরকিট উপকািরতা হেি, ১২ 

তািরেখর ভীড় েকেক হাজী িনরাপেদ কাকেত পারেব। 

৪. িমনায় দুই বা িতন রাত যাপন করা হে�র  নযতম 

ওয়ািজব কাজ। এিবিেয় �মারািদ বত হেয় েবেছ। 

৫. ১২ তািরেখ কােরা িমনায় কাকা  ব�ায় সূযর ডুেব 

েবেল তােক িমনােতই রাত কাটােত হেব এবং ১৩ তািরখ 

 পরাে� কংকর িনেকপ করেত হেব। তেব িমনা েকেক রওয়ানা 

করা  ব�ায়  কবা রওয়ানা হওয়ার কােজ বয� কাকায় সূযর ডুেব 

েবেল এই রািষযাপন এবং কংকর িনেকপ যররী হেব না। বরং 

েস িমনা তযাব করেত পারেব। নােফ বেলন, আ�ু�াহ ইবেন ওমর 

(রািদয়া�াহ ‘আনহমা) বলেতন, 
ََْت  َممْ « َم ن  َْ

َ
َن  ال ْم وَْسِط  ِممْ  الشا

َ
َايمِ  أ

َ
�ِق  َ ْشِ

وَ  التا َن تا  َ�غِْنَم ا  فَالَ  نِِمًال  َو َْ 
َميرَ  ََْمِ�َ  ِ

ْ
َادِ  ِممَ  ال

ْ
  »ال

‘তাশরীে র িদনগিলর মধযবতরী িদেন কােরা িমনায় কাকা 

 ব�ায় যিদ সূযর ডুেব যায়, তাহেল েস পেরর িদন কংকর 
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িনেকপ না করা পযর� িমনা তযাব করেব না’ (মােলক, মুওয়া�া, 

১/৪০৭)। 
 

তাশরীে র িদনগিলেত কংকর িনেকপ 

 ১. কুরবানীর িদন পূবরাে� শধুমাষ জামরাতুল আ াবায় 

এবং তাশরীে র িদনগিলেত  পরাে� সবগিল জামরায় কংকর 

িনেকপ করা হে�র ওয়ািজব আমলসমূেহর  �ভুর্। এিবিেয় 

�মারািদ বত হেয় েবেছ। 

২. জামরাতসমূেহ িনেকেপর কংকর কুড়ােনার িনিদরি 

েকােনা �ান েনই। েসজনয মুযদািলফা, িমনা বা ম�া েকেক তা 

কুড়ােনা যােব। তাড়াহড়া কের িমনা তযাবকারীেদর জনয ৪৯িট 

এবং িবল�কারীেদর জনয ৭০িট কংকর �েয়াজন হয়। হাজী িনেজ 

েযমন িনেজর কংকর কুড়ােত পাের, েতমিন তার জনয  নয 

েকউও কুিড়েয় িদেত পাের।  নুরপভােব েকউ কংকর িবি� 

করেল তা িকেন েনওয়াও জােয়য রেয়েছ। হাজী ছােহব সবগিল 

কংকর েযমন একিদেন কুড়ােত পাের, েতমিন �েতযক িদেনর 

কংকর �েতযক িদেনও কুড়ােত পাের। নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম মুযদািলফা েকেক জামরাতুল আ াবায় আসার পেক 

তাঁর জনয িমনা েকেক ৭িট কংকর সং�হ করা হেয়িছল। ফা�ল 

ইবেন আ�াস (রািদয়া�াহ ‘আনহমা) বেলন, ‘নবী সা�া�াহ 
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‘আলাইিহ ওয়াসা�াম িমনার মুহাস সার এলাকায় �েবশ কের 

বেলন, েতামরা জামরাতুল আ াবায় িনেকেপর কংকর সং�হ 

কর’ (মুসিলম, হা/৩০৮৯)। ইবেন আ�াস (রািদয়া�াহ ‘আনহমা) 

বেলন, আমােক ফা�ল ইবেন আ�াস (রািদয়া�াহ ‘আনহমা) 

বররনা কেরন, ‘নাহেরর িদন (১০ই িযল-হ�) সকােল রাসূল 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম আমােক বেলন, আমার জনয 

কংকর কুড়াও।  তঃপর আিম েছালার দানার েচেয় একটু বড় 

সাইেজর কংকর কুিড়েয় তাঁর হােত েদই। রাসূল সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, েতামরা এ জাতীয় কংকর সং�হ 

কর। এেকেষ বাড়াবািড় কেরা না। েকননা �ীেনর বযাপাের 

বাড়াবািড়ই েতামােদর পূবরবতরীেদরেক �ংস কেরেছ’ (বায়হা ী, 

সুনান, ৫/১২৭, সনদ ‘হাসান’)। সুনােন ইবেন মাজাহ 

(হা/৩০২৯)-েত ছহীহ সনেদ ইবেন আ�াস (রািদয়া�াহ 

‘আনহমা) েকেক  নুরপ হাদীছ বিররত হেয়েছ। েসখােন সংবপহীত 

কংকেরর সংখযা ৭িট বলা হেয়েছ। তেব এই হাদীছিট আ�ু�াহ 

ইবেন আ�াস (রািদয়া�াহ ‘আনহমা)-এর ‘মুরসাল’ হাদীছসমূেহর 

 �ভুর্। েকননা ফা�ল ইবেন আ�াস (রািদয়া�াহ ‘আনহমা) 

রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর জনয কংকর 

কুিড়েয়িছেলন এবং জামরােত আসার পেক িতিনই রাসূল সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর েপছেন আেরাহী িছেলন। পকা�ের 
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আ�ু�াহ ইবেন আ�াস রািদয়া�াহ ‘আনহমােক নবী সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম আেবই দুবরলেদর সােক পািঠেয় িদেয়িছেলন। 

যার বররনা মুযদািলফায় রািষ যাপন সং�া� হাদীেস চেল েবেছ্  

৩. কংকরসমূহ েছালার দানার েচেয় একটু বড় সাইেজর 

হেত হেব; এর েচেয় বড় হওয়া জােয়য নয়। েকননা এর েচেয় 

বড় হেল তা �ীেনর মেধয বাড়াবািড় িহসােব িবেবিচত হেব। 

কংকর বযতীত কাঠ, মািট, েলাহা, কাঁচ, হাড় ইতযািদর 

টুকরা িদেয় িনেকপ করা যােব না।  নুরপভােব কংকর েধদত 

করাও যােব না। েকননা এমেমর েকােনা �মার পাওয়া যায় না। 

হাজী ছােহব �েয়াজেন জামরাতসমূেহর আেশপােশ পেড় কাকা 

কংকর িদেয়ও িনেকপ করেত পাের। েকননা হয় েসগিল 

হাজীেদর হাত েকেক পেড় েবেছ, আর না হয় েকউ দূর েকেক 

িনেকপ করেত িবেয় বাইের িনেকপ কের েফেলেছ। সুতরাং শরঈ 

দপিিেকার েকেক েসগিলেক িনিক� কংকর বরয করা হেব না। 

৪. হাজীেক িনি�ত হেত হেব  কবা েবশীরভাব ধাররা 

হেত হেব েয, তার িনিক� কংকরিট িনেকেপর যকা�ােন িবেয় 

পেড়েছ। �েতযকিট কংকর আলাদাভােব িনেকপ করেত হেব এবং 

�েতযকিট কংকর িনেকেপর সময় ‘আ�াহ আকবার’ বলেত হেব। 

সবগিল কংকর একসে� িনেকপ করেল হেব না।  নুরপভােব 
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কংকরগিলেক িনেকেপর যকা�ােন েরেখ িদেলও হেব না। েকননা 

েরেখ েদওয়া এবং িনেকপ করা একককা নয়। 

৫. নাহেরর িদেনর (১০ই িযলহ� এর) আমলসমূহ 

আেলাচনার সময় ঐিদন জামরাতুল আ াবায় কংকর িনেকেপর 

সময়সীমা স�েকর আেলাচনা বত হেয় েবেছ। তেব তাশরীে র 

িদনগিলেত �েতযকিদন  পরাে� কংকর িনেকপ করেত হেব; 

এর পূেবর িনেকপ করা জােয়য নয়। েকননা নবী সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম তাশরীে র িদনগিলেত �েতযকিদন 

 পরাে� কংকর িনেকপ কেরেছন। আর িতিন বেলেছন, ‘েতামরা 

(আমার কাছ েকেক) হে�র িনয়ম-কানূন িশখ। আিম জািন না, 

সসবতঃ আমার এই হে�র পের আিম আর হ� করব না’ 

(মুসিলম, হা/৩১৩৭, জােবর (রািদয়া�াহ ‘আনহ) হেত বিররত)।  

জােবর (রািদয়া�াহ ‘আনহ) বেলন, ‘কুরবানীর িদন সকােল রাসূল 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম জামরােত কংকর িনেকপ কেরন। 

িক� এর পের িনেকপ কেরন  পরাে�’ (মুসিলম, হা/৩১৪১)। 

ইবেন ওমর (রািদয়া�াহ ‘আনহমা) বেলন, ‘আমরা সমেয়র 

 েপকা করতাম, সূযর  েল েবেলই কংকর িনেকপ করতাম’ 

(বুখারী, হা/১৭৪৬)। নােফ‘ বেলন, আ�ু�াহ ইবেন ওমর 

(রািদয়া�াহ ‘আনহমা) বলেতন, ‘তাশরীে র িতন িদেন সূযর  েল 

না যাওয়া পযর� কংকর িনেকপ করা যােব না’ (মােলক, মুওয়া�া, 
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১/২৮৪)। ইমাম িতরিমযী জােবর (রািদয়া�াহ ‘আনহ)-এর হাদীছ 

(হা/৮৯৪) উে�খ করার পর বেলন, ‘উ্ হাদীেছর উপর িভি্ 

কের  িধকাংশ িব�ান বেলন, কুরবানীর িদেনর পেরর িদনগিলেত 

 পরাে� ছাড়া কংকর িনেকপ করা যােব না’। 

েকউ যিদ সূযরাে�র আেব কংকর িনেকপ করেত সকম 

না হয়, তাহেল রােত িনেকপ করেব। ইবেন ওমর (রািদয়া�াহ 

‘আনহমা) তাঁর �ী ছিফইয়া এবং আেরক জন মিহলােক সূযরাে�র 

পের কংকর িনেকেপর  নুমিত েদন (মােলক, মুওয়া�া, 

১/২৮৪)। আর েযেহতু তাশরীে র িদনগিলেত কংকর িনেকেপর 

সমেয়র তুলনায় কুরবানীর িদেন কংকর িনেকেপর সময় েবশী 

�শ�, েসেহতু এই িদনগিলেত রােত কংকর িনেকপ  িধক 

যুি্যু্। তাছাড়া নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম কুরবানীর 

পশ েদখাশনায় িনেয়ািজত বযি্েদরেক রােত কংকর িনেকেপর 

 নুমিত িদেয়েছন (বায়হা ী, ৫/১৫১, সনদ ‘হাসান’ ইবেন ওমর 

(রািদয়া�াহ ‘আনহমা) েকেক বিররত; হাদীছিটর কেয়কিট 

‘শােহদ’ও রেয়েছ (শায়খ আলবানী �রীত ‘িসলিসলাহ ছহীহাহ’-

এর ২৪৭৭ নং হাদীছ �িবয)। 

তেব ১৩ তািরেখ সূযরাে�র সােক সােক কংকর িনেকেপর 

সময় েশি হেয় যায়।  তএব, এই িদেন সূযরাে�র পের কংকর 
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িনেকপ করা জােয়য নয়। েসজনয এই িদন সূযরাে�র পূেবর েকউ 

কংকর িনেকপ না কের কাকেল তােক িফদ ইয়া িদেত হেব। 

এেকেষ িফদ ইয়া হেি, একিট ছাবল  কবা উট বা বুর সাত 

ভােবর এক ভাব। 

৬. তাশরীে র িদনগিলেত হাজী ছােহব জামরাতগিলেত 

ধারাবািহকভােব কংকর িনেকপ করেব। শুেত �কম জামরাত 

িদেয় আরস করেব; আর এিট হেি ম�া েকেক সবেচেয় দূরবতরী 

এবং মসিজেদ খােয়েফর িনকটবতরী জামরাত।  তঃপর মধয 

জামরাত, এরপর জামরাতুল আ াবায় কংকর িনেকপ করেব। 

এই ধারাবািহকতার েখলাফ করা জােয়য েনই। েকননা নবী 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম �েতযক িদন এই ধারাবািহকতা 

বজায় েরেখই কংকর িনেকপ কেরেছন। �কম এবং ি�তীয় 

জামরােত কংকর িনেকেপর পর দাঁিড়েয় দুই হাত উিঠেয় েদা‘আ 

করেব। ইবেন ওমর (রািদয়া�াহ ‘আনহমা) বেলন, ‘রাসূল 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম িমনার মসিজেদর িনকটবতরী 

জামরােত সাতিট কংকর িনেকপ কেরন; �েতযকিট কংকর 

িনেকেপর সময় আ�াহ আকবার বেলন।  তঃপর একটু সামেনর 

িদেক  �সর হন এবং ি বলামুখী হেয় দাঁিড়েয় দুই হাত উিঠেয় 

েদা‘আ কেরন। িতিন দীঘর সময় দাঁিড়েয় েদা‘আ কেরন।  তঃপর 

ি�তীয় জামরায় এেস সাতিট কংকর িনেকপ কেরন এবং 
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�েতযকিট কংকর িনেকেপর সময় আ�াহ আকবার বেলন। 

 তঃপর একটু বাম িদেক এেস ি বলামুখী হেয় দাঁড়ান এবং দুই 

হাত উিঠেয় েদা‘আ কেরন।  তঃপর জামরাতুল আ াবায় এেস 

সাতিট কংকর িনেকপ কেরন এবং �েতযকিট কংকর িনেকেপর 

সময় আ�াহ আকবার বেলন। এরপর িতিন না দাঁিড়েয় চেল 

আেসন’ (বুখারী, হা/১৭৫৩)। 

৭. হাজী ছােহব েয েকােনা িদক েকেক কংকর িনেকপ 

করেত পাের। তেব িমনােক ডান িদেক এবং ম�ােক বাম িদেক 

েরেখ কংকর িনেকপ করা উ্ম। আ�ুর রহমান ইবেন ইয়াযীদ 

ইবেন মাসঊদ (রািদয়া�াহ ‘আনহ)-এর সােক হ� কেরন। িতিন 

ইবেন মাসঊদ (রািদয়া�াহ ‘আনহ) েক বায়তু�াহেক বােম এবং 

িমনােক ডােন েরেখ বড় জামরায় কংকর িনেকপ করেত েদেখন। 

 তঃপর ইবেন মাসঊদ (রািদয়া�াহ ‘আনহ) বেলন, এখােনই 

সূরা বা ারাহ  বতীরর হেয়েছ (বুখারী, হা/১৭৪৯; মুসিলম, 

হা/৩১৩৪)। সসবতঃ ইবেন মাসঊদ (রািদয়া�াহ ‘আনহ) কতপ রক 

িবেশিতঃ সূরা বা ারাহ উে�খ করার কারর হেি, সূরািট হে�র 

 েনকগিল আমল ধারর কেরেছ। েযমন: কংকর িনেকপ করা। 

েকননা কংকর িনেকপ িনে�া্ আয়ােত িনেদরিশত আ�াহ র 

িযক েরর  �ভুর্। মহান আ�াহ বেলন, 
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﴿  ْ َ  إَو�ۡذُكُروا ِّ يّا�ٖ  ِ�ٓ  �
َ
وَ�ٰٖت�  � َُ ُۡمَ  فََ�ٓ  يَۡوَمۡ�ِ  ِ�  َ�َعّجَل  َ�َمن ّمۡع  َوَمن َعلَۡيهِ  إِ

ّخرَ 
َ
ُۡمَ  فََ�ٓ  تََ �  لَِمنِ  لَۡيهِ� عَ  إِ   ]٢٠٣: القم [ ﴾�ّ�َ�ٰ

‘আর েতামরা িনিদরি কেয়কিট িদেন আ�াহ র িযক র কর। 

 তঃপর েয বযি্ �কম দুই িদেন তাড়াহড়া কের চেল যােব, 

তার জনয েকান পাপ েনই। পকা�ের েয বযি্ তাড়াহড়া না কের 

েকেক যােব, তাঁর উপর েকান পাপ েনই।  বশয যারা ভয় কের’ 

(বা ারাহ ২০৩)। 

৮. ইহরােমর আেলাচনার সময় আমরা ইবনুল মুনিযর 

(রেহমাহ�াহ) কতপ রক উে�িখত ইজমার উ পু িত িদেয় বেলিছ, েছাট 

বা�া কংকর িনেকেপ সকম না হেল তার পক েকেক িনেকপ 

কের েদওয়া যােব।  নুরপভােব  সু�তা, বাধরকয বা বভরধারর 

স�িকরত সমসযার কারেরও একই িবধান বলবচ কাকেব। মহান 

আ�াহ বেলন, 

﴿  ْ َ  فَٱّ�ُقوا ِّ  ]١٦: الاينم[ ﴾�ۡسَتَطۡعُتمۡ  َما �

‘ তএব েতামরা যকাসাধয আ�াহেক ভয় কর’ (তাবাবুন 

১৬)। তাছাড়া তােদর পক েকেক কংকর িনেকপ কের না িদেল 

কংকর িনেকেপর িনধরািরত সময় েশি হেয় যােব, আর িনিদরি 

সময় েশি হেয় েবেল কংকর িনেকেপর েকােনা সুেযাব বা ী 

কাকেব না। হে�র কাযরাবলীর মেধয শধুমাষ এই একিট কােজ 
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�লািভিি্তা চেল;  নয কােজ নয়।  তএব, আরাফায়  ব�ান, 

মুযদািলফা ও িমনায় রািষ যাপেনর েকেষ  সু� বযি্েক েসখােন 

উপি�ত হেত হেব। আর রওয়াফ এবং সা‘ঈ কুরবানীর 

িদনগিলেত  কবা এরপের হে�র মােসর  বিশি িদনগিলেত বা 

হে�র মােসর পেরও স�াদন করেত পারেব। কংকর িনেকেপ 

ভার�া� বযি্ �েতযক জামরায় �কেম িনেজর পক েকেক, 

 তঃপর  েনযর পক েকেক কংকর িনেকপ করেব। তেব 

ভার�া� বযি্েক  বশযই হ� পালনকারী হেত হেব। হ� 

পালনকারী বযতীত  নয েকউ কংকর িনেকপ করেল তা বপহীত 

হেব না। েকননা হাজী বযতীত  নয কােরা জনয েযমন তার িনেজর 

পক েকেক কংকর িনেকপ করা জােয়য নয়, েতমিন  েনযর পক 

েকেক িনেকপ করাও জােয়য নয়। 

৯. কংকর িনেকেপর মূল কািহনী হেি, শয়তান 

জামরাত এলাকার কেয়কিট �ােন ইবরাহীম (‘আলাইিহস সালাম)-

এর সামেন আসেল িতিন তােক সাতিট কংকর িনেকপ কেরন। 

ইবেন আ�াস (রািদয়া�াহ ‘আনহমা) ‘মারফূ’ সূেষ বররনা কেরন, 

‘ইবরাহীম (‘আলাইিহস সালাম) যখন হ� করেত আেসন, তখন 

জামরাতুল আ াবায় শয়তান তাঁর মুেখামুিখ হয়।  তঃপর িতিন 

তােক সাতিট কংকর িনেকপ করেল েস মািটেত েবেড় যায়। 

এরপর ি�তীয় জামরােতও েস তাঁর মুেখামুিখ হেল িতিন তােক 
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সাতিট কংকর মােরন। ফেল েস মািটেত েবেড় যায়। একইভােব 

তপ তীয় জামরােতও শয়তান তাঁর মুেখামুিখ হয়। ফেল িতিন তােক 

সাতিট কংকর মােরন এবং েস মািটেত েবেড় যায়’। ইবেন 

আ�াস (রািদয়া�াহ ‘আনহমা) বেলন, ‘েতামরা শয়তানেক ��র 

িনেকপ কের কাক এবং েতামােদর জািতর িপতার  নুসরর কের 

কাক’ (হােকম, ১/৪৬৬, িতিন হাদীছিটেক ‘ছহীহ’ বেলেছন এবং 

হােফয যাহাবী তাঁেক সমকরন কেরেছন; আলবানী �রীত ‘ছহীহত 

তারবীব ওয়াত-তারহীব’ �ে�র ১১৫৬নং হাদীছ �:; হােকেমর 

সনেদ বররনাকারী হাফ ছ ইবেন আ�ু�াহ-এর নাম পিরবতরন হেয় 

জা‘ফর ইবেন আ�ু�াহ হেয় েবেছ। িক� বায়হা ী হােকেমর 

সনেদ নামিট সিঠকভােব বররনা কেরেছন (৫/১৫৩)। 

হাদীছিটেত কংকর মারার মূল কািহনী বররনা করা 

হেয়েছ। সা‘ঈর আেলাচনার সময় সা‘ঈর মূল কািহনী বত হেয় 

েবেছ এবং রওয়ােফর আেলাচনার সময় রমল করার মূল উে�শয 

বররনা করা হেয়েছ। সা‘ঈ মূলতঃ ইসমাঈল (‘আলাইিহস সালাম)-

এর মােয়র কমর েকেক এেসেছ। আর উমরাতুল  াযায় রমেলর 

মাধযেম নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এবং তাঁর ছাহাবােয় 

েকরাম (রািদয়া�াহ ‘আনহম) মূলতঃ কােফরেদর সামেন 

মুসিলমেদর শি্ েদখােত েচেয়িছেলন। িক� রাসূল সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম তাঁর হ� এবং ওমরােত উ্ কাজগিল 
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করার কারের েসগিল সু�ােত পিররত হেয়েছ। সুতরাং মুসিলমরা 

রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর  নুসরেরর উে�েশয 

েসগিল কের কােক; কংকর িনেকেপর মাধযেম তারা শয়তানেক 

মাের না- েযমনিট েকউ েকউ মেন কের কােক। আর েসকারেরই 

তারা বেল, জামরায় কংকর িনেকপ; শয়তানেক নয়। 

 

িবদায়ী রওয়াফ 

১. হ� েশি কের ম�া তযােবর সময় হাজীরা েয 

রওয়াফ কের কােক, তােক িবদায়ী রওয়াফ বেল। এই রওয়াফ 

হে�র  নযতম একিট ওয়ািজব। ঋতুবতী এবং �সূিত  ব�ায় 

পিতত মিহলা ছাড়া  নয কাউেক এই রওয়াফ েছেড় েদওয়ার 

 নুমিত েদওয়া হয় িন। হ� ও ওমরার ওয়ািজবসমূহ আেলাচনার 

সময় এই রওয়াফ ওয়ািজব হওয়ার দলীল বত হেয় েবেছ। 

২. ওমরাকারীর জনয িবদায়ী রওয়াফ ওয়ািজব নয়; বরং 

তার জনয মু�াহাব বা উ্ম। েকননা িবদায়ী রওয়াফ ওয়ািজব 

সাবয�কারী সবগিল হাদীছ এেসেছ হে�র েকেষ। সুতরাং ওমরা 

েশেি েকউ িবদায়ী রওয়াফ না কেরই যিদ ম�া তযাব কের, 

তাহেল তার উপর িফদ ইয়া আবশযক হেব না। 
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৩. েকােনা হাজী যিদ ম�া তযােবর সময় পযর� রওয়ােফ 

ইফা�ােক িবলি�ত কের এবং এই রওয়াফ কেরই ম�া তযাব 

কের, তাহেল এই রওয়াফই তার জনয যেকি হেব, তােক আর 

িবদায়ী রওয়াফ করেত হেব না। েকননা এেকেষ রওয়ােফ 

ইফা�া-ই হেি তার জনয বায়তু�াহ র সবরেশি কাজ। রওয়ােফ 

ইফা�ার পের যিদ তােক সা‘ঈও করেত হয়, তকািপও েকান 

 সুিবধা েনই। েকননা সা‘ঈ রওয়ােফর সােক সংি�ি। আর 

রওয়াফ এবং সা‘ঈ উভয় কােজই আ�াহ র িযক র এবং েদা‘আ 

রেয়েছ। 

৪. িবদায়ী রওয়াফ েশেি সামেনর িদেক মুখ কের 

�াভািবকভােব মসিজদ েকেক েবর হেব, কা‘বার িদেক মুখ কের 

প�াচবামী হেয় েবর হেব না- েযমনিট কিতপয়  জ মানুি কের 

কােক। েকননা এমেমর েকান দলীল পাওয়া যায় না; বরং এিট 

নবািবনপ ত িবদ‘আতসমূেহর একিট। 

 

মসিজেদ নববী িযয়ারত 

 মসিজেদ নববী িযয়ারত করা মু�াহাব। রাসূল সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, 
» 
َ
نَشدّ    ي ن  َ َْ   الّم

ا
  نِ 

َ
دِ  َمَسيِجدَ  ثََالثَةِ  نِل َِ َمْس

ْ
ََمامِ  ال

ْ
دِ  ال َِ و ِ  َوَمْس ِا  الماسن  َص

ن  ّا دِ  وََسغامَ  َعغَيْهِ  ا َِ ََْص  َوَمْس
َ ْ
  »األ



 

267 

‘িতনিট মসিজদ বযতীত  নয েকাকাও (েনকীর উে�েশয) সফর 

করা যােব না: মসিজেদ হারাম, মসিজদ নববী এবং মসিজেদ 

আ ছা’ (বুখারী, হা/১১৮৯, শ�গিল ইমাম বুখারীর; মুসিলম, 

হা/৩৩৮৪)। রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম আেরা বেলন, 
ِدى ِف  َصَال ٌ « َِ َذا َمْس ِف  ِممْ  َخْ ٌ  ََ

ْ
ل
َ
ُن  ِ�يَمي َصَال ا  أ   ِسَوا

ا
دَ  نِ  َِ َمْس

ْ
ََمامَ  ال

ْ
  »ال

‘মসিজেদ হারাম বযতীত  নয েয েকান মসিজেদ ছালাত আদােয়র 

েনকীর তুলনায় আমার এই মসিজেদ ছালাত আদায় করেল এক 

হাযার গর েবশী েনকী হয়’ (বুখারী, হা/১১৯০; মুসিলম, 

হা/৩৩৭৫)। 

 একজন মুসিলম মসিজেদ নববীেত ছালাত আদায় ছাড়াও 

মদীনায় শরী‘আতস�ত  নযানয কাজও করেব। েযমন: মসিজেদ 

 ুবায় ছালাত আদায় করা, রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম 

ও তাঁর স�ী�েয়র  বর িযয়ারত করা, বা ী নামক  বর�ান 

িযয়ারত করা এবং উহেদ শহীদবেরর  বর�ান িযয়ারত করা। 

মদীনােত শধুমাষ এই পাঁচিট �ান িযয়ারত করাই শরী‘আত 

স�ত; দলীল না কাকায়  নযানয �ান িযয়ারত করা 

শরী‘আতস�ত নয়।  বর�ানগিল িযয়ারেতর সময় শরঈ পুিত 

 বল�ন করেত হেব, তাহেল এই িযয়ারেতর মাধযেম 

িযয়ারতকারী মপতুযেক �রর এবং তার জনয ��িত �হেরর 
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উপকার লাভ করেত পারেব। আবূ হরায়রা (রািদয়া�াহ ‘আনহ) 

বেলন, রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন, 
ورنوا« ِنورَ  فَةن قن

ْ
َموَْت  ّكمن رنذَ  فَِِ�اَني ال

ْ
  »ال

‘েতামরা  বর িযয়ারত কর। েকননা তা (েতামােদরেক) মপতুযর 

ককা �রর কিরেয় েদয়’ (মুসিলম, হা/২২৫৯)। শরঈ পুিতেত 

 বর িযয়ারত করেল িযয়ারতকারীর েদা‘আর মাধযেম 

 বরবাসীরাও উপকপ ত হেব। েকননা নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বা ী নামক  বর�ান িযয়ারত করেতন এবং 

 বরবাসীেদর জনয েদা‘আ করেতন।  

 িবদ‘আতী  বর িযয়ারত েকেক সাবধান কাকেত হেব। েয 

 বর িযয়ারেতর মাধযেম  বরবাসীেদর িনকট �াকরনা করা হয় 

এবং তােদর সাহাযয চাওয়া হয়, তােকই িবদ‘আতী  বর িযয়ারত 

বেল। েকননা েদা‘আ বা �াকরনা একিট ইবাদত; আর েকােনা 

ইবাদত আ�াহ ছাড়া  নয কােরা উে�েশয করা যােব না। মহান 

আ�াহ বেলন, 
نّ  ﴿ 

َ
ََ  َوأ ِ  �لَۡمَ�ِٰج ّ ْ  فََ�  ِِ ُعوا َۡ ِ  َمعَ  تَ ِّ ا � َٗ َِ َ

  ]١٨: الم[ ﴾ ١ أ

‘আর মসিজদসমূহ আ�াহ তা‘আলােক �রর করার জনয। 

 তএব, েতামরা আ�াহ র সােক কাউেক েডেকা না’ (িজন ১৮)। 

 তএব, একমাষ আ�াহ র িনকট েদা‘আ করেত হয়। পকা�ের 
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 েনযর িনকট েদা‘আ করেত হয় না; বরং তার জনয আ�াহ র 

িনকট েদা‘আ করেত হয়। 

 হ�, ওমরা এবং িযয়ারত একিটর সােক আেরকিট 

ওতে�াতভােব জিড়ত নয়।  তএব, একজন মুসিলম একই 

সফের হ�, ওমরা এবং িযয়ারত িতনিটর উে�েশযই আসেত 

পাের। আবার শধু হ� এবং ওমরার জনযও আসেত পাের। 

 নুরপভােব হ� ও ওমরা ছাড়াই শধু িযয়ারেতর জনযও আসেত 

পাের। আিম ‘ফাযলুল মাদীনাহ ওয়া আদাবু সুকনাহা ওয়া 

িযয়ারিতহা’ নামক পপকক এক পুি�কায় মদীনা িযয়ারেতর িবিয়িট 

সিব�াের আেলাচনা কেরিছ। 

 পিরেশেি, মহান আ�াহ র কােছ �াকরনা কির, িতিন 

হাজীেদরেক এমনভােব হ� করার তাওফী  দান কুন, েযভােব 

হ� করেল তা তাঁেক স�ি করেব। িতিন তােদর হ�েক  বূল 

কুন, েবানাহখাতা মাফ কুন এবং তােদর �েচিা ও পিরমেমর 

উ্ম �িতদান দান কুন। িতিন �েতযকিট হাজীেক হে�র পের 

হে�র পূেবরর  ব�ার তুলনায় উ্ম  ব�ায় রপা�িরত হওয়ার 

তাওফী  দান কুন। েয ভাল িছল, েস আেরা ভাল হেয় যাক 

আর েয খারাপ িছল, েস ভাল হেয় যাক। ১৪২৮ িহজরীর ১২ই 

জুমাদাল আেখরায় এই পুি�কা েলখার কাজ েশি হয়। মহান 

র�ুল আলামীেনর জনযই যাবতীয় �শংসা। আ�াহ তাঁর বা�া ও 
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রাসূল আমােদর নবী মুহা�ােদর উপর, তাঁর পিরবার-পিরজন 

এবং সকল ছাহাবীর উপর দরদ, সালাম এবং বরকত বিরর 

কুন। 
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সূচীপষ 

• ভূিমকা 

• হ� ও ওমরা পালনকারীর েযসব আদব-আখলা  কাকা 

উিচচ 

• হ� ও ওমরার ফযীলত 

• হ� ও ওমরা পালন ওয়ািজব 

• হ� ও ওমরা ওয়ািজব হওয়ার শতরাবলী 

• হ� ও ওমরার ুকনসমূহ 

• হ� ও ওমরার ওয়ািজবসমূহ 

• হ� ও ওমরার মু�াহাবসমূহ 

• হ� ও ওমরার ইহরাম বাধঁার সময়-কাল এবং 

মী াতসমূহ 

• ইহরাম  ব�ায় িনিিু িবিয়সমূহ 

• হ� ও ওমরার সংিক� এবং িব�ািরত িনয়ম 

• ইহরােমর ��িত �হর 

• ইহরাম 

• তালিবয়া 

• মসিজেদ হারােম �েবশ 
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• রওয়াফ 

• যমযম পািন পান 

• ছাফা-মারওয়ায় সা‘ঈ 

• মাকা মুেন বা চুল ছাটা 

• ৮ তািরেখ ম�া েকেক হে�র ইহরাম বাধঁা এবং িমনায় 

বমন 

• আরাফায়  ব�ান 

• কুরআন ও ছহীহ হাদীেছ উে�িখত কিতপয় িযক র-

আযকার এবং েদা‘আ, েযগিলর মাধযেম আরাফাসহ 

 নযানয েযেকান �ােন েদা‘আ করা যােবঃ 

• মুযদািলফায় রািষ যাপন 

• কুরবানীর িদেনর কাজসমূহ 

• তাশরীে র িদনগিলেত িমনায় রািষ যাপন 

• তাশরীে র িদনগিলেত কংকর িনেকপ 

• িবদায়ী রওয়াফ 

• মসিজেদ নববী িযয়ারত 

• সূচীপষ 

 


