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সংরক্ষপ্ত বর্েনা............. 
দীন ইসলালমর রভরত্ত হলচ্ছ পাাঁিরি রবষলয়র ওপর। এ পাাঁিরি রভরত্ত 
সম্পলকে মানুলষর প্রলের অন্ত গনই। তাই রনভেরলযােয প্রখযাত 
আরললম দীন, যুলের অনযতম গসরা েলবষক আল্লামা শাইখ 
মুহাম্মাদ ইবন সাললহ আল-উসাইমীন রহ. ঐ সকল রজজ্ঞাসার 
দলীল রভরত্তক রনভেরলযােয জবাব প্রদান কলরলছন উক্ত বইরিলত। 
প্ররতরি জবাব পরবত্র কুরআন-সুন্নাহ ও পূবেসূরী রনভেরলযােয 
আললমেলর্র মতামত গেলক গদওয়া হলয়লছ। গসই জবাবগুললালক 
একরত্রত কলর বই আকালর রবনযস্ত কলরলছন জনাব ‘ফাহাদ ইবন 
নালসর ইবন ইবরাহীম আল-সুলাইমান’। নাম রদলয়লছন 
‘ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম’। এ অংলশ রতরন হজ সংক্রান্ত 
রবরভন্ন প্রলের উত্তর রদলয়লছন। 
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ভূরমকা 
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم ىلع أرشف األنبياء واملرسلني وىلع آهل 

 :بعد أما ومن تبعهم بإحسان إىل يوم ادلين،وصحبه أمجعني 
আল্লাহ তা‘আলা বললন, 

ِين ََّّإِن َّ﴿ ََِِّّعند ََّّٱلد َٰم ََّّٱّلل  ل  ِسإ
 [  ١٩: عمران ال] ﴾ٱۡلإ

“রনশ্চয় আল্লাহর রনকি মলনারনত দীন হলচ্ছ ইসলাম।” [সূরা আলল 
ইমরান, আয়াত: ১৯] 
রতরন আলরা বললন,  

يإ ََّّي بإت غََِّّو م ن﴿ َٰمََِّّغ  ل  ِسإ
ب ل ََّّف ل نَّدِيٗناَّٱۡلإ قإ و ََِّّمنإه ََّّي  ةََِِّّفََّّو ه  َِِٰسِين ََِّّمن ََّّٱٓأۡلِخر   ﴾٨٥َّٱلإخ 

 [ ٨٥: عمران ال]

“গয বযরক্ত ইসলাম ছাড়া অনয গকালনা দীন অনুসন্ধান করলব, ওিা তার 
রনকি গেলক গ্রহর্ করা হলব না। আর গস পরকালল ক্ষরতগ্রস্তলদর 
অন্তভুেক্ত হলব।” [সূরা আলল ইমরান, আয়াত: ৮৫] 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বললন, “দীন ইসলালমর রভরত্ত 
হলচ্ছ পাাঁিরি রবষলয়র ওপর: ১) এ কোর স্বাক্ষয গদওয়া গয, আল্লাহ বযতীত 
প্রকৃত গকালনা উপাসয গনই, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম 
আল্লাহর রাসূল। ২) সালাত প্ররতষ্ঠা করা। ৩) যাকাত প্রদান করা। ৪) মালহ 
রামাযালন রসয়াম পালন করা এবং ৫) সাধয োকগল আল্লাহর ঘলরর হজ 
পালন করা।” (সহীহ বুখারী ও মুসরলম) 
ইসলালমর এ পাাঁিরি রভরত্ত সম্পলকে মানুলষর প্রলের অন্ত গনই, রজজ্ঞাসার 
গশষ গনই। তাই রনভেরলযােয প্রখযাত আলললম দীন, যুলের অনযতম গসরা 
েলবষক আল্লামা শাইখ মুহাম্মাদ ইবন সাললহ আল-উসাইমীন রহ. ঐ 
সকল রজজ্ঞাসার দলীল রভরত্তক রনভেরলযােয জবাব প্রদান কলরলছন। 
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প্ররতরি জবাব পরবত্র কুরআন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 
ওয়াসাল্লালমর রবশুদ্ধ হাদীস ও পূবেসূরর রনভেরলযােয আললমলদর মতামত 
গেলক গদওয়া হলয়লছ। গসই জবাবগুললালক একরত্রত কলর বই আকালর 
রবনযস্ত কলরলছন জনাব ‘ফাহাদ ইবন নালসর ইবন ইবরাহীম আল-
সুলাইমান’। নাম রদলয়লছন ‘ফাতওয়া আরকানুল ইসলাম’। ইসলামী 
জ্ঞালনর জেলত বইরি অতযন্ত মূলযবান হওয়ায় বাংলা ভাষায় আমরা তা 
অনুবাদ করার প্রলয়াজন অনুভব করর। তাছাড়া বাংলা ভাষী মুসরলমলদর 
জনয এ ধরলনর দলীল রনভের পুস্তলকর খুবই অভাব। তাই বইরিলক 
সম্মারনত পাঠক-পারঠকালদর হালত তুলল রদলত গপলর আমরা আল্লাহর 
শুকররয়া আদায় কররছ। ধনযবাদ জ্ঞাপন কররছ জুবাইল দা‘ওয়া গসন্টালরর 
দা‘ওয়া রবভালের পররিালক শাইখ খাললদ নালসর আল-উমাইররর। রতরন 
বইরি প্রকাশ করার বযাপালর যাবতীয় রনলদেশনা প্রদান কলরলছন।  
সুরবজ্ঞ পাঠক সমালজর প্ররত রবলশষ রনলবদন, গকালনা প্রকার ভুল-ত্রুরি 
নজলর আসলল আমালদরলক জারনলয় বারধত করলবন। যালত কলর 
পরবতেী সংস্করলর্ তা সংলশাধন করা যায়। গহ আল্লাহ এ বইলয়র 
গলখক, অনুবাদক, সম্পাদক ও ছাপালনার কালজ সহলযারেতাকারী, 
তত্ত্বাবধানকারী এবং পাঠক-পারঠকালদর সবাইলক উত্তম রবরনময় দান 
কর। সকললক মাজেনা কর এবং এ কাজরিলক গতামার সন্তুরির উলেলশয 
কবূল কর।  
আবু্দল্লাহ শালহদ আল-মাদানী  
মুহাম্মাদ আবু্দল্লাহ আল-কাফী 



6 

 

احلج كتاب  
রকতাবুল হজ 

প্রে: (৪৪৯) গব-নামাযীর হলজর রবধান কী? যরদ এ বযরক্ত তাওবা কলর, 
তলব সমস্ত ইবাদত রক কাযা আদায় করলত হলব? 

উত্তর: সালাত পররতযাে করা কুফুরী। সালাত গছলড় রদলল মানুষ ইসলাম 
গেলক গবর হলয় যালব এবং রিরকাল জাহান্নালম অবস্থান করলব। 
একোর দলীল হলচ্ছ কুরআন, সুন্নাহ্ ও সাহাবালয় গকরালমর উরক্ত। 
অতএব, গয গলাক সালাত পলড় না তার জনয মক্কা শরীলফ প্রলবশ করা 
ববধ নয়। গকননা আল্লাহ বললন,  

ا﴿ ه  يُّ
 
أ َٰٓ ِين ََّّي  اَّن ٓوا َّء ام ََّّٱَّل  ون ََّّإِن م  ِك  إم ۡشإ ََّّٱل َََّّن  س  ب وا ََّّف ل  ر  قإ ِجد ََّّي  إم سإ ام ََّّٱل د ََّّٱۡلإ ر  ِمِهمإََّّب عإ ََّع 
ا َٰذ   [٢٨: اتلوبة] ﴾ه 

“গহ ঈমানদারের্! মুশররকরা হলচ্ছ এলকবালরই অপরবত্র, অতএব, তারা 
গযন এ বছলরর পর মসরজদুল হারালমর রনকলিও আসলত না পালর।” 
[সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ২৮] 
গয বযরক্ত সালাত পলড় না, তার হজ রবশুদ্ধ হলব না এবং কবূলও হলব 
না। গকননা কারফলরর গকালনা ইবাদতই সরঠক নয়। আল্লাহ তা‘আলা 
বললন,  

ا﴿ مإََّّو م  ه  ن ع  نَّم 
 
ب ل ََّّأ مإََّّت قإ مإََِّّمنإه  َٰت ه  ق  ََّّٓن ف  مإََّّإِّل  ن ه 

 
وا ََّّأ ر  ف  ََِّّك  وِِلِۦَّبِٱّلل  بِر س  ََّّو  ّل  ت ون ََّّو 

إ
َّي أ

ة َّ ل وَٰ ََّّٱلص  مإََّّإِّل  َََّّٰو ه  ال  س  ََّّك  ّل  ون ََّّو  ََّّي نفِق  مإََّّإِّل  ون ََّّو ه  َٰرِه   [٥٤: اتلوبة] ﴾٥٤َّك 

“আর তালদর দান-খায়রাত গ্রহর্ করলত রনলষধ করা হলয়লছ এজলনয 
গয, তারা আল্লাহর সালে ও তাাঁর রাসূললর সালে কুফুরী কলরলছ, তারা 
বশরেললযর সালে ছাড়া সালাত আদায় কলর না। আর তারা দান কলর না, 
রকন্তু অরনচ্ছার সালে কলর।” [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৫৪] 
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তলব গয সমস্ত আমল তারা পূলবে পররতযাে কলরলছ তা কাযা আদায় 
করা আবশযক নয়। গকননা আল্লাহ বললন, 

ِين ََّّق ل﴿ ٓوا ََّّلدَِّل  ر  ف  وا ََّّإِنَّك  رإََّّي نت ه  ف  غإ مَّي  اَّل ه  ََّّق دإََّّم  ل ف   [ ٣٨: االنفال] ﴾س 

“(গহ নবী!) আপরন কারফরলদরলক বলল রদন, তারা যরদ অনািার গেলক 
রবরত োলক (এবং আল্লাহর দীলন রফলর আলস) তলব পূলবে যা হলয়লছ 
তা আল্লাহ ক্ষমা করলবন।” [সূরা আল-আনফাল, আয়াত: ৩৮] 
সুতরাং গয বযরক্ত এরূপ অনযায় কলরলছ গস গযন আল্লাহর কালছ 
খাাঁরিভালব তাওবা কলর। গনক কাজ িারললয় যায়। গবরশ গবরশ তাওবা 
ইলস্তেফার ও অরধকহালর ভাললা কাজ করার মাধযলম আল্লাহর বনকিয 
লালভর গিিা কলর। আল্লাহ বললন,  

َٰعِب ادِي ََّّق لإَّ﴿ ِين ََّّي  ف وا ََّّٱَّل  ۡسإ 
 
َََّّٰٓأ ِسِهمإَََّّع   نف 

 
ََّّأ وا ََّّّل  ن ط  ِهََّّر ۡحإ ةَِِّمنَّت قإ ِفر ََّّٱّلل  ََّّإِن ََّّٱّلل  غإ َّي 

َّ ن وب  هََّّٱَّلُّ ِيًعا ۥََّج  و ََّّإِن ه  ور ََّّه  ف   [٥٣: الزمر] ﴾٥٣َّٱلر ِحيم ََّّٱلإغ 

“বলুন, গহ আমার বাোের্! যারা রনলজলদর ওপর যুলুম কলরলছা 
গতামরা আল্লাহর রহমত গেলক রনরাশ হলয়া না। রনশ্চয় আল্লাহ সমস্ত 
গুর্াহ্ ক্ষমা কলরন। রতরন ক্ষমাশীল, দয়ালু।” [সূরা আয-যুমার, আয়াত: 
৫৩]  
যারা তাওবা করলত িায় আল্লাহ তালদর জনয এ আয়াতগুললা নারযল 
কলরলছন। সুতরাং বাো গয পাপই কলর না গকন- যরদ রশকেও হয় এবং 
আন্তররকভালব ক্ষমা প্রােেনা কলর আল্লাহ তালক ক্ষমা কলর রদলবন। 
আল্লাহই সরল সরঠক পলে রহদায়াতদানকারী। 
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হজ ফরয হলয় গেলল আদায় করলত রবলম্ব করা উরিৎ নয় 

প্রে: (৪৫০) বযাপকভালব গদখা যায় অলনক মুসরলম রবলশষ কলর অলনক 
যুবক ফরয হজ আদায় করার বযাপালর শীরেলতা প্রদশেন কলর। এ 
বছর নয় ঐ বছর এভালব রবলম্ব কলর। কখলনা কমে বযস্ততার ওযর 
গপশ কলর। এলদরলক আপনার নসীহত কী? 

কখলনা গদখা যায় গকালনা গকালনা রপতা যুবক গছলললদরলক ফরয হজ 
আদায় করলত বাধা গদয় এ যুরক্তলত গয, এখলনা তালদর বয়স হয় রন, 
হলজর ক্লারন্ত সহয করলত পারলব না। অেি হলজর পূর্ে শতে তালদর 
মলধয পাওয়া যায়। রপতার এ কালজর রবধান কী? এ ধরলনর রপতার 
আনুেতয করার রবধান কী?  
উত্তর: এ কো সবেজন রবরদত গয, হজ ইসলালমর গুরুেপূর্ে একরি 
রুকন এবং রবরাি একরি রভরত্ত। হলজর শতে পাওয়া গেলল হজ আদায় 
না করলল মানুলষর ইসলাম পূর্ে হয় না। হজ ফরয হওয়ার পর রবলম্ব 
করা ববধ নয়। গকননা আল্লাহ ও তাাঁর রাসূললর রনলদেশ তাৎক্ষরর্ক 
আদায় করলত হলব। মানুষ জালন না ভরবষযলত তার জনয কী অলপক্ষা 
করলছ। হলত পালর অেে গশষ হলয় যালব বা অসুস্থ হলয় যালব বা মারা 
গযলত পালর। 

হজ আদায় করার শতে পূর্ে হলল এবং হলজর সফলর ধমেীয় ও িারররত্রক 
রদক গেলক রনভেরলযােয সােী োকলল, সন্তানলদরলক হজ আদায় করলত 
বাধা গদওয়া রপতা-মাতার জনয জালয়য নয়। 

হজ ওয়ারজব হলল, হজ গছলড় গদওয়ার গক্ষলত্র রপতা-মাতার রনলদেশ 
মানয করা িললব না। গকননা আল্লাহর নাফরমানী কলর সৃরিকুললর 
আনুেতয করা যালব না। তলব বাবা-মা যরদ তালদরলক রনলষলধর বযাপালর 
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গকালনা শর‘ঈ কারর্ উপস্থাপন কলর, তখন তালদর আনুেতয করা 
আবশযক। 

প্রে: (৪৫১) ঋর্গ্রস্ত বযরক্তর রক হজ করা আবশযক? 

উত্তর: মানুলষর ওপর যরদ এমন ঋর্ োলক যা পররলশাধ করার জনয 
তার সমস্ত সম্পদ দরকার, তলব তার ওপর হজ ফরয নয়। গকননা 
আল্লাহ গতা শুধুমাত্র সামেেবান মানুলষর ওপর হজ ফরয কলরলছন। 
রতরন বললন, 

﴿َِّ ّلِل  ََّّو  نََِّّٱۡلإ يإِتََِّّحجََُّّّٱنل اِسَََّّع   اع ََّّم  ت ط  إهََِّّٱسإ بِيٗلََّّإَِل   [٩٧: عمران ال] ﴾س 

“মানুলষর ওপর আল্লাহর অরধকার এই গয, যারা এ ঘর পযেন্ত আসার 
সামেেয রালখ তারা এর হজ পালন করলব।” [সূরা আলল ইমরান, 
আয়াত: ৯৭] 
সুতরাং ঋলর্ জজেররত বযরক্ত গতা সামেেবান নয়। অতএব, প্রেলম গস 
ঋর্ পররলশাধ করলব তারপর সম্ভব হলল হজ আদায় করলব। 

রকন্তু ঋর্ যরদ কম হয় এবং ঋর্ পররলশাধ কলর হলজ রেলয় প্রতযাবতেন 
করার সমান খরি রবদযমান োলক, তলব হজ করলব। হজ িাই ফরয 
গহাক বা নফল। রকন্তু ফরয হজ আদায় করার বযাপালর রবলম্ব করা 
উরিৎ নয়। আর নফল হজ গতা ইচ্ছাধীন। মন িাইলল করলব মন িাইলল 
করলব না, গকালনা গুনাহ হলব না। 
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বদলী হজ 

প্রে: (৪৫২) মালয়র পক্ষ গেলক হজ সম্পাদন করার জনয জননক 
গলাকলক দারয়ে গদওয়া হলয়লছ; রকন্তু পলর জানা গেল এ গলাক আলরা 
কলয়কজলনর হজ আদায় করার দারয়ে রনলয়লছ। এ সময় করর্ীয় কী? 
এ গলালকর রবধান কী? 

উত্তর: প্রলতযক মানুলষর উরিৎ হলচ্ছ, গয গকালনা কাজ করার পূলবে রবিার 
রবলেষর্ ও রবিক্ষর্তার পররিয় গদওয়া। ধমেীয় রদক গেলক রনভেরলযােয 
না হলল তালক গকালনা কালজর দারয়ে রদলব না। গলাকরি রবশ্বস্ত রকনা, 
গয কালজর দারয়ে গদওয়া হলচ্ছ তা বাস্তবায়ন করলত পারলব রকনা, তার 
রনকি গস বযাপালর যলেি জ্ঞান আলছ রকনা প্রভৃরত যািাই বাছাই করলব। 
হজ একরি গুরুেপূর্ে ইবাদত। তাই আপনার রপতা বা মাতার পক্ষ 
গেলক হজ সম্পাদন করার জনয এমন গলাক রনবোিন করলবন, রযরন 
জ্ঞান ও ধমেীয় রদক গেলক রবশস্ত ও রনভেরলযােয। গকননা অলনক মানুষ 
হলজর রবরধ-রবধান সম্পলকে অজ্ঞ। যোলযােয রনয়লম হজ আদায় কলর 
না। যরদও তারা রনলজলদর ইবাদলতর গক্ষলত্র রবশ্বস্ত। রকন্তু তারা ধারর্া 
কলর এিুকুই তালদর ওপর ওয়ারজব। অেি তারা অলনক ভুল কলর। 
জ্ঞালনর স্বল্পতার কারলর্ এধরলনর মানুলষর কালছ হলজর দারয়ে প্রদান 
করা উরিৎ নয়। 

আবার অলনক গলাক এমন আলছ, যারা হয়লতা হলজর রবরধ-রবধান 
সম্পলকে জ্ঞান রালখ রকন্তু তারা আমানতদার নয়। ফলল হলজর কাযোরদ 
আদায় করার গক্ষলত্র কো ও কালজ গকালনা গুরুোলরাপ কলর না। 
শুধুমাত্র দায়সারা গোলছর কাজ কলর। এ ধরলনর গলালকর কালছ হজ 
পাললনর আমানত অপেন করা উরিৎ নয়। সুতরাং হলজর দারয়ে প্রদান 
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করার জনয দীন ও আমানতদারীলত রনভের করা যায় এরকম গলাক 
অনুসন্ধান করা জরুরী।  
প্রলে উরল্লরখত বযরক্ত গয কয়জলনর হলজর দারয়ে রনলয়লছ- হলত পালর গস 
অনয গলাকলদর িারা তালদর হজগুললা আদায় কলর রদলব। রকন্তু এরূপ 
করাও রক তার জনয জালয়য হলব? অেোৎ হজ বা উমরা আদায় কলর 
গদওয়ার জনয কলয়ক জলনর পক্ষ গেলক দারয়ে গনওয়ার পর সরাসরর তা 
রনলজ আদায় না কলর অনয গলাকলক দারয়ে গদওয়া রক জালয়য হলব? 
উত্তর: এিাও জালয়য বা ববধ নয়। এিা অনযায়ভালব মানুলষর সম্পদ 
ভক্ষর্। গকননা এিা হজ-উমরা রনলয় বযবসা করা। মানুলষর হজ-উমরা 
আদায় কলর গদওয়ার নাম কলর তালদর রনকি গেলক পয়সা গনয়; 
অতঃপর কম মূললয অনয গলাকলক রনলয়াে কলর। এলত গস অনযায়ভালব 
রকছু সম্পদ কামাই করল। গকননা হলত পালর হলজর দারয়ে প্রদানকারী 
এ তৃতীয় বযরক্তর ওপর সন্তুি নয়। সুতরাং আল্লাহলক ভয় করা উরিৎ। 

মানুলষর অেে রনলজর পলকলি ঢুকালনার আলে রিন্তা করা উরিৎ এিা রক 
রঠক হললা না গবরঠক?1 

                                                           
1 উলল্লখয গয, হলজর দারয়ে গ্রহর্ করার সময় যরদ তালক বলল গনয় গয, আরম রনলজ 
না পারলল আমার দৃরিলত রনভেরলযােয গকান গলাকলক রদলয় আপনার এই হজ পালন 
কররলয় রদব। এ কোয় যরদ দারয়ে প্রদানকারী রারজ হয়, তলব অনয গলাক িারা 
হজ করালনালত গকালনা অসুরবধা গনই। -অনুবাদক। 
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ইহরাম বাাঁধার পর হজ-উমরা আদায় করলত অক্ষম হলল 

প্রে: (৪৫৩) অরতবৃদ্ধ জননক বযরক্ত উমরা করার জনয ইহরাম গবাঁলধলছ। 
রকন্তু মক্কা গপৌঁছার পর উমরা আদায় করলত অপারে হলয় গেলছ এখন 
গস রক করলব? 

উত্তর: সুস্থ না হওয়া পযেন্ত ইহরাম অবস্থায় োকলব, অতঃপর উমরা আদায় 
করলব। রকন্তু যরদ ইহরাম বাাঁধার সময় শতে কলর োলক, তলব ইহরাম খুলল 
গফললব, তালক গকালনা জররমানা রদলত হলব না। উমরা পূর্ে করলত হলব 
না রবদায়ী তাওয়াফও করলত হলব না। ইহরালমর সময় শতে করার রনয়ম 
হলচ্ছ, এ গদা‘আ পাঠ করলব: [আল্লাহুম্মা ইন হাবাসানী হালবস ফা মাহাল্লী 
হাইসু হাবাসতানী] “গহ আল্লাহ্! গকালনা কারলর্ যরদ আরম বাধাপ্রাপ্ত হই 
(হজ-উমরার কাজ সমাধা করলত না পরর), তলব গযখালন বাধাপ্রাপ্ত হব, 
গসিাই আমার হালাল হওয়ার স্থান।”2 
রকন্তু যরদ উক্ত শতে না কলর আর উমরা আদায় গকালনা ক্রলমই সম্ভব 
না হয়, তলব গস ইহরাম খুলল গফলল হালাল হলয় যালব এবং রফদইয়া 
রহলসলব একরি হাদঈ যবাই কলর রদলব যরদ সামেে োলক। গকননা 
আল্লাহ বললন,  

وا َّ﴿ تِمُّ
 
أ ة ََّّٱۡلإ ج ََّّو  ر  مإ ِهََّّو ٱلإع  ت مإََّّف إِنإََّّّلِل  ِِصإ حإ

 
اَّأ م  ت يإِس  ََّّف  ِي ََِّّمن ََّّٱسإ دإ إه  ََّّٱل ّل  وا ََّّو  إلِق  ََّت 

مإَّ ك  َََّّٰر ء وس  ّت  بإل غ ََّّح  ي ََّّي  دإ إه  ِل ه ََّّٱل  [١٩٦: ابلقرة] ﴾َم 

“গতামরা আল্লাহর জনয হজ-উমরা পূর্ে কর। যরদ বাধাগ্রস্ত হও তলব 
যা সহজপ্রাপয তাই কুরবানী কর। আর কুরবানীর পশু তার জায়োয় 

                                                           
2 সহীহ বুখারী, অধযায়: হজ, হাদীস নং ৪৬৯৯; সহীহ মুসরলম, অধযায়: হজ, হাদীস 
নং ২১০১। 
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না গপৌঁছা পযেন্ত গতামরা মাো মুণ্ডন করলব না।” [সূরা আল-বাকারাহ, 
আয়াত: ১৯৬]  
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম ৬ষ্ঠ রহজরী সলন উমরা পালন 
করলত গেলল হুদায়রবয়া নামক এলাকায় মক্কার কারফরলদর িারা 
বাধাপ্রাপ্ত হলল গসখালনই রতরন হাদঈ যলবহ কলরন এবং হালাল হলয় 
যান। 

প্রে: (৪৫৪) বদলী হজ করার পর যরদ রকছু অেে গেলক গেলল রক করলব? 

উত্তর: বদলী হজ করার জনয যরদ অেে রনলয় োলক, আর হজ সম্পাদন 
করার পর রকছু অেে তার কালছ রলয় যায়, তলব তা গফরত গদওয়া 
আবশযক নয়। তলব অেে দাতা প্রদান করার সময় যরদ এরূপ বলল গয, 
‘এই অেে গেলক যা লালে তা রদলয় হজ করলবন।’ তলব হজ গশলষ 
গকালনা রকছু বাকী োকলল তা গফরত গদওয়া আবশযক। গস বযরক্ত ইচ্ছা 
করলল তা গফরত নাও রনলত পালর, ইচ্ছা করলল গফরত রনলত পালর। 
রকন্তু অেে গদওয়ার সময় যরদ এরূপ বলল, ‘এই অেে িারা আপরন হজ 
করলবন।’ তাহলল যা বাকী োকলব তা গফরত গদওয়া আবশযক নয়। 
অবশয এভালব প্রদান করার সময় প্রদানকারী যরদ না জালন গয হলজর 
খরি কত লােলত পালর তাই তালক রবপুল পররমার্ অেে রদলয় গদয়, 
তখন তার পক্ষ গেলক হজ সম্পাদনকারীর এ কো বলা ওয়ারজব গয, 
আপনার অেে িারা আরম হজ সম্পাদন কলররছ রঠকই; রকন্তু তালত এ 
পররমার্ িাকা খরি হলয়লছ। বাকীিা আমার কালছ রলয় গেলছ। এখন 
গস যরদ তালক গসিা গ্রহর্ করার অনুমরত গদয়, তাহলল গকালনা অসুরবধা 
গনই। অনযোয় তা গফরত রদলত হলব। 
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কালরা পক্ষ গেলক হজ বা উমরা করলল রনলজর জনয গদা‘আ করা যালব 

রক? 

প্রে: (৪৫৫) পুত্র যরদ রপতার পক্ষ গেলক হজ বা উমরা সম্পাদন কলর, 
তলব রনলজর জনয গদা‘আ করলত পারলব রক? 

উত্তর: হযাাঁ, গস হজ বা উমরা অবস্থায় রনলজর জনয তার রপতার জনয 
এবং সমস্ত মুসরলমলদর জনয গদা‘আ করলত পারলব। গকননা কালরা 
পক্ষ গেলক হজ-উমরা আদায় করার উলেশয হলচ্ছ, তার পক্ষ গেলক 
রনয়ত কলর বারহযক ফরয, ওয়ারজব ও সুন্নাত কমেসমূহ আদায় করা। 
রকন্তু গদা‘আর রবষয়রি হজ বা উমরার গকালনা ফরয বা ওয়ারজব বা শতে 
নয়। তাই যার জনয হজ বা উমরা করলছ তার জনয, রনলজর জনয, সমস্ত 
মুসরলমলদর জনয গদা‘আ করলত পারলব। 

প্রে: (৪৫৬) হজ বা উমরা আদায় করার জনয কাউলক দারয়ে প্রদান 

করার রবধান কী? 

উত্তর: বদলী হজ বা উমরা করার দু’রি অবস্থা: 
প্রেম অবস্থাঃ তার পক্ষ গেলক ফরয হজ বা উমরা আদায় করলব। 

রিতীয় অবস্থাঃ তার পক্ষ গেলক নফল হজ বা উমরা আদায় করলব। 

ফরয হজ বা উমরা আদায় করার জনয কাউলক দারয়ে প্রদান করা 
জালয়য নয়। তলব গকালনা বাধার কারলর্ যরদ মক্কা পযেন্ত যাওয়া সম্ভব 
না হয়- গযমন, করঠন অসুখ যা ভাললা হওয়ার গকালনা সম্ভাবনা গনই 
অেবা অরতবৃদ্ধ হলয় গেলছ ইতযারদ, তাহলল তার পক্ষ গেলক কাউলক 
রদলয় বদলী হজ করালব। রকন্তু অসুস্থতা যরদ এমন হয় গয তা গেলক 
আলরােয পাওয়ার আশা আলছ, তলব অলপক্ষা করলব এবং সুস্থ হলল 
রনলজই রনলজর হজ-উমরা সম্পাদন করলব। গকননা গকালনা বাধা না 
োকলল হজ বা উমরার বযাপালর কাউলক দারয়ে প্রদান করা জালয়য 
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নয়। আল্লাহ বললন,  
﴿َِّ ّلِل  ََّّو  نََِّّٱۡلإ يإِتََِّّحجََُّّّٱنل اِسَََّّع   اع ََّّم  ت ط  إهََِّّٱسإ بِيٗلََّّإَِل   [٩٧: عمران ال] ﴾س 

“মানুলষর ওপর আল্লাহর অরধকার এ গয, যারা এ ঘর পযেন্ত আসার 
সমেে রালখ তারা গসিার হজ পালন করলব।” [সূরা আলল ইমরান, 
আয়াত: ৯৭] 
ইবাদলতর উলেশয হলচ্ছ মানুষ তা রনলজ বাস্তবায়ন করলব; যালত কলর 
আল্লাহর জনয তার দাসে-লোলামী ও রবনলয়র পূর্েতা লাভ কলর। আর 
রনঃসলেলহ অনযলক দারয়ে রদলল ইবাদলতর এ মহান উলেশয সরঠকভালব 
আদায় হলব না। 

রকন্তু গস যরদ রনলজর ফরয হজ ও উমরা আদায় কলর োলক, অতঃপর 
আবার তার পক্ষ গেলক নফল হজ বা উমরা আদায় করার জনয কাউলক 
দারয়ে প্রদান কলর, তলব জালয়য হলব রক না? এলক্ষলত্র রবিানের্ 
মতরবলরাধ কলরলছন। গকউ বলললছন, জালয়য। গকউ বলললছন, 
নাজালয়য। আমার মলত গযিা সরঠক মলন হয়, তা হলচ্ছ নাজালয়য। অেোৎ 
নফল হজ আদায় করার জনয কাউলক দারয়ে প্রদান করা জালয়য নয়। 
গকননা ইবাদলতর মূলনীরত হলচ্ছ, বযরক্ত রনলজ তা আদায় করলব। গযমন 
কলর রনলজর পক্ষ গেলক সাওম আদায় করার জনয কাউলক দারয়ে প্রদান 
করা যালব না। অবশয ফরয সাওম কাযা গরলখ যরদ গকউ মারা যায়, 
তলব তার পক্ষ গেলক পররবালরর গয গকউ তা আদায় কলর রদলব। 
অনুরূপ হলচ্ছ হজ। এরি এমন একরি ইবাদত যা আদায় করার জনয 
শারীররক পররশ্রম আবশযক। এিা শুধু আরেেক ইবাদত নয়। আর ইবাদত 
যরদ শারীররক হয়, তলব তা অনযলক রদলয় আদায় করলল রবশুদ্ধ হলব না। 
রকন্তু হাদীলসর দলীললর রভরত্তলত গযিুকু অনুমরত পাওয়া যায় তার কো 
রভন্ন। আর বদলী নফল হজ আদায় করার বযাপালর হাদীলস গকালনা 
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দলীল পাওয়া যায় না। ইমাম আহমাদ গেলক এ বযাপালর দু’ধরলনর বর্েনা 
পাওয়া যায়। তার একরি বর্েনা আমালদর কোর সমেেক। অেোৎ নফল 
হজ বা উমরা আদায় করার জনয কাউলক রনলয়াে করা যালব না। িাই 
তার সামেেয োক বা না োক। 

আমালদর এ মতানুযায়ী সম্পদশালী গলাকলক রনলজই রনলজর হজ বা 
উমরা আদায় করার জনয উিুদ্ধ করা হলচ্ছ। গকননা অলনক মানুষ এমন 
আলছ, বছলরর পর বছর অরতবারহত হলয় গেলছ অেি কখলনা তারা 
মক্কা সফর কলর রন। এ যুরক্তলত গয, গস গতা প্ররত বছর তার পক্ষ 
গেলক হজ বা উমরা আদায় করার জনয কাউলক না কাউলক গপ্ররর্ 
কলর োলক। অেি তালদর জানা গনই গয, এ িারা ইবাদলতর মূল উলেশয 
আদায় হয় না। 

প্রে: (৪৫৭) মৃলতর পক্ষ গেলক উমরা আদায় করা রক জালয়য? 

উত্তর: মৃলতর পক্ষ গেলক হজ বা উমরা আদায় করা জালয়য। অনুরূপভালব 
তাওয়াফ এবং যাবতীয় গনক আমল তার পক্ষ গেলক আদায় করা জালয়য। 
ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বাল রহ. বললন, গয গকালনা বনকিযপূর্ে কমে 
সম্পাদন কলর যরদ তার সাওয়াব জীরবত বা মৃলতর জনয দান কলর গদয়, 
তলব গস উপকৃত হলব। রকন্তু সাওয়াব দান করার িাইলত মৃলতর জনয 
গদা‘আ করা গবরশ উত্তম। দলীল হলচ্ছ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 
ওয়াসাল্লালমর বার্ী, রতরন বললন,  

ْو ِعلٍْم ي   ه  َعَمل   انَْقَطَع َعنْه   إِذَا َماَت اإِلنَْسان  »
َ
ْو  نْتََفع  إاِل ِمْن ثاََلثٍَة إاِل ِمْن َصَدقٍَة َجاِريٍَة أ

َ
بِِه أ

 .«و هَل  َودَلٍ َصالٍِح يَْدع  

“মানুষ মারা গেলল রতনরি আমল ছাড়া তার সমস্ত আমল বন্ধ হলয় 
যায়। ১) সাদকালয় জাররয়া ২) উপকারী ইসলামী রবদযা ৩) সৎ সন্তান, 
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গয তার জনয গদা‘আ করলব।”3 এ হাদীলস নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 
ওয়াসাল্লাম এরূপ বললন রন, সৎ সন্তান, গয তার জনয ইবাদত করলব 
বা কুরআন পড়লব বা সালাত পড়লব বা উমরা করলব বা সাওম রাখলব 
ইতযারদ। অেি হাদীসরিলত প্রেলম দু’রি আমললর কোই উলল্লখ করা 
হলয়লছ। যরদ মৃলতর জনয আমল করা উলেশয হত, তলব নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইরহ ওয়াসাল্লাম অবশযই বললতন, “এবং সৎ সন্তান, গয তার জনয 
আমল করলব।”  
রকন্তু মানুষ যরদ গকালনা গনক আমল কলর তার সাওয়াব কালরা জনয 
দান কলর গদয়, তলব তা জালয়য। 

                                                           
3 সহীহ মুসরলম, অধযায়: ওসীয়ত, অনুলচ্ছদ: মৃতুযর পর মানুলষর কালছ গয সাওয়াব 
গপৌঁলছ োলক তার বর্েনা। 
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মাহরাম ছাড়া নারীর হজ সম্পাদন করার রবধান 

প্রে: (৪৫৮) মাহরাম ছাড়া গকালনা নারী যরদ হজ সম্পাদন কলর, তলব রক 
তা রবশুদ্ধ হলব? বুরদ্ধমান বালক রক মাহরাম হলত পালর? মাহরাম হওয়ার 
জনয কী কী শতে আবশযক? 
উত্তর: তার হজ রবশুদ্ধ হলব। রকন্তু মাহরাম ছাড়া সফর করা হারাম 
এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর নাফরমানী। গকননা 
রতরন বললন, “নারী গকালনা মাহরাম ছাড়া গযন সফর না কলর।”4 
বাললে বা প্রাপ্ত বয়স্ক হয় রন এমন বালক মাহরাম হলত পালর না। 
গকননা তার রনলজরই গতা অরভভাবক ও তত্ত্বাবধান দরকার। অতএব, 
এ ধরলনর মানুষ রক কলর অলনযর অরভভাবক বা তত্ত্বাবধায়ক হলত 
পালর? 

মাহরাম বযরক্তর জনয শতে হলচ্ছ, গস মুসরলম হলব, পুরুষ হলব, প্রাপ্ত 
বয়স্ক হলব এবং রবলবকসম্পন্ন হলব। এগুললা শলতের গকালনা একরি না 
োকলল গস মাহরাম হলত পারলব না। 

প্রসঙ্গক্রলম উলল্লখয গয, আফলসালসর সালে লক্ষয করা যায়, অলনক নারী 
মাহরাম ছাড়া একাকী উলড়াজাহালজ সফর কলর োলক। তালদর যুরক্ত 
হলচ্ছ, মাহরাম পুরুষ তালদরলক এয়ারলপালিে রবমালন তুলল গদয় এবং 
পরবতেী এয়ারলপালিে আলরক মাহরাম তালদরলক রররসভ কলর োলক। 
আর গস গতা উলড়াজাহালজর মলধয রনরাপলদই োলক। রকন্তু প্রকৃতপলক্ষ 
যুরক্তরি অসার। গকননা তার মাহরাম গতা এলরালেলন তালক উরঠলয় রদলত 
পালর না। খুব গবরশ তালক ওলয়রিং হলল বা ইরমলগ্রশন পযেন্ত গছলড় 

                                                           
4 বুখারী অধযায়: রশকালরর জররমানা, অনুলচ্ছদ: নারীর হজ; সহীহ মুসরলম, অধযায়: 
হজ, অনুলচ্ছদ: হলজর সফলর নারীর সালে মাহরাম োকা। 
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আসলত পালর। কখলনা গেন ছাড়লত গদরর হলত পালর। কখলনা 
কারর্বশতঃ েন্তবয এয়ারলপালিে গেন অবতরর্ করা সম্ভব হয় না। তখন 
এ নারীর রক অবস্থা হলব? কখলনা হয়লতা েন্তবয এয়ারলপালিে রবমান 
অবতরর্ করল রঠকই রকন্তু মাহরাম বযরক্তরি তালক রররসভ করলত পারল 
না। হয়লতা গস অসুস্থ হলয় গেল, গকালনা সড়ক দুঘেিনা হললা ইতযারদ 
গয গকালনা কারর্ ঘিলত পালর। 

আবার ধলর রনলাম গয, উরল্লরখত কারর্গুললা গকানরিই হললা না। 
রঠকঠাক মত গেন উড়ল, েন্তবয এয়ারলপালিে মাহরাম তালক রররসভ 
করল। রকন্তু এমনও গতা হলত পালর- গেলনর মলধয তার রসলির পালশ 
এমন গলাক বলসলছ, গয আল্লাহলক ভয় কলর না, ফলল গস নারীলক 
রবরক্ত করলত পালর বা নারীই তার প্ররত আসক্ত হলত পালর। তাহললই 
গতা রনরষদ্ধ গফতনার বীয বপন হলয় গেল- গযমনরি কালরা অজানা নয়। 

অতএব, নারীর ওপর ওয়ারজব হলচ্ছ আল্লাহলক ভয় করা এবং গকালনা 
মাহরাম ছাড়া কখলনা সফলর গবর না হওয়া। অরভভাবক পুরুষলদর 
ওপরও ওয়ারজব হলচ্ছ, হলজ তালদর নারীলদর বযাপালর আল্লাহলক ভয় 
করা, নারীলদর বযাপালর উদাসীনতার পররিয় না গদওয়া, রনলজলদর 
আত্মসম্ভ্রম রক্ষা করা। প্রলতযলক তার পররবার সম্পলকে আল্লাহর দরবালর 
রজজ্ঞারসত হলব। গকননা এলদরলক আল্লাহ তালদর কালছ আমানত 
গরলখলছন। আল্লাহ বললন,  

ا﴿ ه  يُّ
 
أ َٰٓ ِين ََّّي  ن وا ََّّٱَّل  مإََّّق ٓوا ََّّء ام  ك  س  نف 

 
مإََّّأ لِيك  هإ

 
أ اَّن اٗراَّو  ََّّو ق ود ه  ار ة ََّّٱنل اس  ِج  اَّو ٱۡلإ ل يإه  َّع 

ة َّ َٰٓئِك  ل  ََّّم  ظ  اد ََِّّغل  ََِّّشد  ون ََّّّل  عإص  ََّّٓٱّلل  ََّّي  ا مإََّّم  ر ه  م 
 
ل ون ََّّأ ع  ي فإ اَّو  ون ََّّم  ر  م   ﴾٦َّي ؤإ

 [٦: اتلحريم]

“গহ ঈমানদরের্! গতামরা রনলজলদরলক ও গতামালদর পররবার 
পররজনলক জাহান্নালমর আগুন গেলক রক্ষা কর। যার ইন্ধন হলব মানুষ 
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ও পাের। যালত রনলয়ারজত আলছ রনমেম হৃদয় কলঠার স্বভাব 
রফররশতাের্, যারা কখলনা আল্লাহর আলদশ অমানয কলর না। তারা যা 
করলত আরদি হয় তাই কলর।” [সূরা আত-তাহরীম, আয়াত: ৬] 
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সলহাদর গবান, তার স্বামী ও মালয়র সালে উমরায় যাওয়া 
প্রে: (৪৫৯) জননক নারীর কো হলচ্ছ, আরম রামদান মালস উমরা 
করার ইচ্ছা গপাষর্ কলররছ। রকন্তু আমার সালে োকলছ আমার সহলদার 
গবান, তার স্বামী ও আমার মা। এ উমরায় যাওয়া রক আমার জনয 
জালয়য হলব? 

উত্তর: এলদর সালে উমরায় যাওয়া আপনার জনয জালয়য হলবনা; গকননা 
গবালনর স্বামী আপনার মাহরাম নয়। ইবন আব্বাস রারদয়াল্লাহু ‘আনহুমা 
গেলক বরর্েত, রতরন বললন, আরম শুলনরছ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 
ওয়াসাল্লাম খুতবায় বললন,  

ٌل بِاْمرَ رَ  ن  ل وَ  َيْ اَل »  ج 
َ
 اْمرَ  ن  اِفرَ  ت سَ اَل ٍة وَ أ

َ
ٌل فَ رَ  امَ قَ ٌم فَ رَ ا حَمْ هَ عَ مَ  وَ ٌة إاِل  أ وَل ا رَ يَ  اَل قَ ج   س 

 ِ  ِت اْمرَ جَ رَ خَ ا وَ ذَ كَ وَ ا ذَ ِة كَ ْزوَ  اْكت تِبْت  يِف غَ اّلل 
َ
ج  ْب فَ اذْهَ  اَل ًة قَ اج  ِِت حَ أ  عَ مَ  ح 

 اْمرَ 
َ
 .«تَِك أ

“গকালনা পুরুষ গযন গকালনা নারীর সালে রনজেন না হয়। মাহরাম ছাড়া 
গকালনা নারী গযন সফর না কলর।” তখন এক বযরক্ত বলল, গহ আল্লাহর 
রাসূল আমার স্ত্রী হজ আদায় করার জনয গবর হলয় গেলছ। আর আরম 
উমুক উমুক যুলদ্ধর জনয নাম রলরখলয়রছ? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 
ওয়াসাল্লাম বলললন, “তুরম িলল যাও এবং গতামার স্ত্রীর সালে হজ 
পালন কর।”5 নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম তার কালছ গকালনা 
বযাখযা িাইললন না গতামার স্ত্রীর সালে রক অনয গকালনা নারী আলছ না 
গনই? গস রক যুবতী না বৃদ্ধা? রাস্তায় গস রক রনরাপদ না রনরাপদ নয়? 

                                                           
5 সহীহ বুখারী অধযায়: রশকালরর জররমানা, অনুলচ্ছদ: নারীর হজ; সহীহ মুসরলম, 
অধযায়: হজ, অনুলচ্ছদ: হলজর সফলর নারীর সালে মাহরাম োকা। 
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প্রেকারী এ নারী মাহরাম না োকার কারলর্ যরদ উমরায় না যায়, তলব 
তার গকালনা গুনাহ্ হলব না। যরদও ইলতাপূলবে গস কখলনা উমরা না কলর 
োলক। গকননা হজ-উমরা ফরয হওয়ার অনযতম শতে হলচ্ছ নারীর 
মাহরাম োকা। 
প্রে: (৪৬০) হলজর মাস কী কী? 

উত্তর: হলজর সময় শুরু হয় শাওয়াল মাস শুরু হওয়ার সালে সালে 
এবং গশষ হয় রযলহলজর দশ তাররলখ তো ঈলদর রদলন বা রযলহলজর 
গশষ তাররলখ। এিাই রবশুদ্ধ মত। গকননা আল্লাহ বললন, 

ر ََّّٱۡلإ جَُّّ﴿ ه  شإ
 
َٰت ََّّأ ل وم  عإ  [  ١٩٧: ابلقرة] ﴾م 

“হলজর মাসসমূহ সুরনরদেি জানা।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৯৭] 
এখালন বহুবিন أشهر শব্দ বযবহার করা হলয়লছ। তা হাকীকী অলেে 

বযবহার হলব। অেোৎ এ রতনরি মালস হলজর কাজ িললব। এ কোর 
অেে এিা নয় গয, এ রতন মালসর গয গকালনা রদলন হলজর কাজ করলত 
হলব। [অেোৎ শাওয়াললর প্রেলমই গকউ যরদ হলজর রনয়লত ইহরাম 
বাাঁলধ এবং তাওয়াফ সা‘ঈ কলর, তলব তা হলজর জনযই হললা। রকন্তু 
আরাফাত এবং তৎপরবতেী কালজর জনয গতা সময় রনধোরর্ করাই 
আলছ।] আর রযলহলজর গশষ নাোদ হলজর সময় প্রলরম্বত একোর অেে 
হলচ্ছ, হলজর তাওয়াফ এবং সা‘ঈ রযলহলজর গশষ পযেন্ত রবলরম্বত করা 
জালয়য আলছ। এর পর আর রবলরম্বত করা জালয়য নয়। রকন্তু যরদ 
গকালনা ওযর োলক গস কো রভন্ন। গযমন হলজর তাওয়াফ করার পূলবে 
গকালনা নারীর রনফাস শুরু হলয় গেল। রনফাস অবস্থা গশষ হলত হলত 
রযলহজ মাস পার হলয় গেল। তার এ ওযর গ্রহর্লযােয রনফাস গশষ 
হললই গস তাওয়াফ ও সা‘ঈ সম্পাদন করলব। 
উমরার জনয গকালনা সময় রনরদেি গনই। বছলরর গয গকালনা সময় তা 
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সম্পাদন করা যায়। রকন্তু রামাযালন উমরা করলল হলজর সমান সাওয়াব 
লাভ করা যায়। হলজর মাসসমূলহই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম 
যাবতীয় উমরা আদায় কলরন। হুদায়রবয়ার উমরা রযলকদ মালস। কাযা 
উমরা আদায় কলরলছন রযলকদ মালস, রজ‘রানার উমরাও রছল রযলকদ 
মালস। আর রবদায় হলজর সালের উমরাও রছল রযলকদ মালস। এলত 
বুঝা যায় হলজর মাসসমূলহ উমরা করার আলাদা ববরশিয ও ফযীলত 
রলয়লছ। গকননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম উমরা আদায় করার 
জনয এ মাসগুললালকই রনবোিন কলরলছন। 

প্রে: (৪৬১) হলজর মাসসমূহ আসার পূলবে হলজর ইহরাম বাাঁধার রবধান 

কী? 

উত্তর: হলজর মাসসমূহ আসার পূলবে হলজর ইহরাম বাাঁধার বযাপালর 
রবিানের্ মতলভদ কলরলছন। 

গকউ বললন, এিা রবশুদ্ধ হলব এবং হলজর ইহরাম রহলসলব ের্য হলব। 
তলব হলজর মাস আেমন করার পূলবে হলজর ইহরাম বাাঁধা মাকরূহ। 

রিতীয় মত: তার এ ইহরাম হলজর ইহরাম রহলসলব ের্য হলব না। তলব 
তা উমরা হলয় যালব। গকননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম 
বলললছন, 

 «اْلُعْمَرُة ِف اْلَْج  َدَخَلِت » 

“উমরা হলজর মলধয শারমল হলয় গেলছ।”6 তাছাড়া নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইরহ ওয়াসাল্লাম উমরালক গছাি হজ রহলসলব আখযা রদলয়লছন। 

                                                           
6 সহীহ মুসরলম, অধযায়: হজ, অনুলচ্ছদ: হলজর মাসসমূলহ উমরা করা জালয়য। 
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গযমন, আমর ইবন হাযলমর রবখযাত মুরসাল হাদীলস উলল্লখ হলয়লছ, যা 
গলালকরা সাধারর্ভালব গ্রহর্ কলরলছ।7 
প্রে: (৫৬২) হলজর জনয মীকালতর স্থানসমূহ কী কী?  
উত্তর: হলজর জনয মীকালতর স্থানসমূহ হলচ্ছ পাাঁিরি: ১) যুল হুলায়ফা 
২) জুহ্ ফা ৩) ইয়ালামলাম ৪) কারলর্ মানালযল ৫) যাতু ঈরক্ব। 

১) যুল হুলায়ফা: যালক বতেমালন আবা’গর আলী বলা হয়। যা মদীনার 
রনকিবতেী। মক্কা গেলক এর অবস্থান ১০ মারহালা দূলর (বতেমান রহলসলব 
প্রায় ৪০০ রক. রম.)। মক্কা গেলক এরি সবলিলয় দূলর অবরস্থত মীকাত। 

এরি মদীনাবাসী এবং গসপে রদলয় েমর্কারী অনযানযলদর মীকাত। 

২) জুহ্ফা: শাম তো রসররয়াবাসীলদর মক্কা েমলনর পলে পুরাতন একরি 
গ্রালমর নাম জুহফা। গসখান গেলক মক্কার দূরে ৩ মারহালা। (বতেমালন 
প্রায় ১৮৬ রক. রম.)। এিা এখন আর গ্রাম গনই। বতেমালন গলালকরা এর 
বদলল পাশেবতেী স্থান রালবে গেলক ইহরাম বাাঁলধ। 

৩) ইয়ালামলাম: ইয়ামালনর গলাকলদর মক্কা আেমলর্র পলে একরি 
পাহাড় বা একরি স্থালনর নাম ইয়ালামলাম। বতেমালন এস্থানলক সা‘রদয়া 
বলা হয়। এখান গেলক মক্কার দূরে প্রায় দু’মারহালা। (বতেমালন প্রায় 
৯২ রক. রম.।) 
৪) কারলর্ মানালযল: নজদ তো পূবে এলাকার অরধবাসীলদর মক্কা 
েমলর্র পলে তালয়লফর কালছ একরি পাহালড়র নাম। বতেমালন এলক 
সায়লুল কাবীর বলা হয়। এখান গেলক মক্কার দূরে প্রায় দু’মারহালা 
(বতেমালন প্রায় ৭৮ রক. রম.।) 

                                                           
7 দারাকুতনী ২/২৮৫ হাদীস নং ১২২। 
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৫) যাতু ইরক্ব: ইরালকর অরধবাসীলদর মক্কা আেমলর্র পলে একরি 
স্থালনর নাম। এখান গেলক মক্কার দূরে প্রায় দু’মারহালা। (বতেমালন 
প্রায় ১০০ রক. রম.।) 
প্রেম িাররি মীকাত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম কতৃেক 
রনধোররত।8 গশলষররিও আলয়শা রারদয়াল্লাহু ‘আনহার বর্েনা অনুযায়ী 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম কতৃেক রনধোরর্কৃত মীকাত। গযমনরি 
নাসাঈ ও আবু দাঊলদ বরর্েত হলয়লছ।9 রকন্তু যাতু ইরলক্বর বযাপালর 
সহীহ সূলত্র উমার রারদয়াল্লাহু ‘আনহু গেলক বরর্েত আলছ। রতরন এলক 
কূফা ও বসরার অরধবাসীলদর জনয রনধোরর্ কলরলছন। তারা এলস 
অরভলযাে করল, গহ আমীরুল মুরমনীন! নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 
ওয়াসাল্লাম নজদবাসীলদর জনয কারলর্ মানালযললক (তালয়লফর সাইলুল 
কাবীর) মীকাত রনধোরর্ কলরলছন। রকন্তু আমালদরলক অলনকিা পে 
ঘুলর গসখালন গযলত হয় এবং আমালদর অলনক কি হয়। তখন উমার 
রারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলললন, গতামালদর পলে ঐ মীকালতর বরাবর 
গকালনা স্থান গতামরা অনুসন্ধান কর। তখন যাতু ইরক্ব মীকাত রহলসলব 
রনধোরর্ করা হয়।10 
গমািকো, যরদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম গেলক সহীহ সূলত্র 
প্রমারর্ত হয় তলব গতা গকালনা প্রে গনই। যরদ প্রমারর্ত না হয়, তলব 
তা ওমর ইবন খাত্তাব রারদয়াল্লাহু ‘আনহুর সুন্নাত গেলক প্রমারর্ত 

                                                           
8 সহীহ বুখারী অধযায়: হজ অনুলচ্ছদ: হজ উমরার জনয মক্কাবাসীলদর মীকাত; সহীহ 
মুসরলম, অধযায়: হজ অনুলচ্ছদ: হজ উমরার জনয মীকালতর স্থান। 

9 নাসাঈ, অধযায়: হজ অনুলচ্ছদ: ইরাকবাসীলদর মীকাত; আবু দাঊদ, অধযায়: হজ 
অনুলচ্ছদ: মীকালতর বর্েনা।  

10 সহীহ বুখারী অধযায়: হজ অনুলচ্ছদ: ইরাকবাসীলদর জনয মীকাত হলচ্ছ যাতু ইরক্ব। 
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হলয়লছ। রতরন িার খলীফার মলধয অনযতম। যারা রছললন সু-পেপ্রাপ্ত 
এবং তালদর অনুসরর্ করার রনলদেশ আমালদরলক গদওয়া হলয়লছ। 
তাছাড়া উমালরর সমেেলন আল্লাহ পরবত্র কুরআলন কলয়করি রবধান 
নারযল কলরলছন। আলয়শা বরর্েত হাদীসরি যরদ সহীহ হয়, তলব এিাও 
তাাঁর প্ররত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর সমেেন। তাছাড়া 
উমালরর রনলদেশ যুরক্তসংেত। গকননা গকালনা মানুষ যরদ মীকাত গেলক 
রভতলর গযলত িায় তলব গসখান গেলকই তালক ইহরাম বাাঁধলত হলব। 
রকন্তু এ স্থালনর বরাবর গকালনা পে রদলয় রভতলর গযলত িাইলল মীকাত 
অরতক্রমকারী রহলসলব উক্ত স্থান গেলকই ইহরাম বাাঁধলব। 

উমার রারদয়াল্লাহু ‘আনহুর এ হাদীলস বতেমান যুলে আমালদর জনয 
রবরাি ধরলনর উপকার রবদযমান। আর তা হলচ্ছ, গকালনা মানুষ যরদ 
বতেমান যুলে এলরালেনলযালে হজ বা উমরা করলত আসলত িায়, তলব 
তার জনয আবশযক হলচ্ছ, গয মীকালতর উপর রদলয় যালব তার বরাবর 
হললই তালক ইহরাম বাাঁধলত হলব। রবলম্ব করা ববধ হলব না এবং 
গজোয় রেলয় ইহরাম বাাঁধা জালয়য হলব না (লযমনরি অলনক গলাক কলর 
োলক। গকননা স্থল পলে গহাক, বা আকাশ পলে গহাক বা সমুদ্র পলে 
গহাক গকালনা পােেকয গনই) মীকালতর বরাবর হললই ইহরাম বাাঁধলত 
হলব। এজনয হজ যাত্রী গয গদলশরই গহাক সমুদ্র পলে মক্কা আসলত 
িাইলল ইয়ালামলাম বা রালবলের বরাবর হলল তালদরলক ইহরাম বাাঁধলত 
হলব। 
প্রে: (৪৬৩) রবনা ইহরালম মীকাত অরতক্রম করার রবধান কী? 

উত্তর: রবনা ইহরালম মীকাত অরতক্রমকারী দু’প্রকালরর গলাক হলত 
পালর: 
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১। হজ বা উমরা আদায় করার ইচ্ছা কলরলছ। তাহলল তার ওপর 
আবশযক হলচ্ছ মীকালত রফলর রেলয় গসখান গেলক হজ বা উমরার 
রনয়লত ইহরাম গবাঁলধ আসা। যরদ এরূপ না কলর তাহলল একরি ওয়ারজব 
পররতযাে করার কারলর্ রবিানলদর মলত রফদইয়া বা জররমানা রদলত 
হলব। আর তা হলচ্ছ একরি ছােল যলবহ কলর মক্কার ফকীরলদর মালঝ 
রবতরর্ কলর গদওয়া। 
২। হজ বা উমরার উলেশয ছাড়া মীকাত অরতক্রম করা। এ অবস্থায় 
তার গকালনা অসুরবধা গনই। িাই মক্কায় দীঘে সময় অবস্থান করুক বা 
স্বল্প সময়। গকননা এ অবস্থায় যরদ ইহরাম আবশযক করা হয় তলব 
প্ররতবার আেমলর্ হজ বা উমরা তার ওপর আবশযক হলয় যায়। অেি 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম গেলক প্রমারর্ত হলয়লছ গয, জীবলন 
একবালরর গবরশ হজ বা উমরা আবশযক নয়। এর গবরশ হলল সবই 
হলব নফল। রবনা ইহরালম মীকাত অরতক্রলমর বযাপালর রবিানলদর 
রবরভন্ন মতামলতর মলধয এিাই সবোরধক রবশুদ্ধ। 
প্রে: (৪৬৪) ‘লাব্বাইক’ বলািাই রক ইহরালম প্রলবশ করার রনয়ত? 

উত্তর: হজ বা উমরার কালজ প্রলবশ করার জনয অন্তলর রনয়ত (ইচ্ছা 
বা সংকল্প) কলর পাঠ করলব: ‘লাববাইকা উমরাতান’ আর হলজর জনয 
বললব, ‘লাববাইকা হজ্জান্’। রকন্তু এরূপ বলা জালয়য নয়: ‘আল্লাহুম্মা 
ইন্নী উরীদুল উমরাতা’ অেবা ‘উরীদুল হাজ্জা’। বা নাওয়াইতু আন 
আ‘তারমরা উমরাতান্। বা নাওয়াইতু আন আহুজ্জা হাজ্জান্। গকননা 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম গেলক এগুললা প্রমারর্ত গনই।  
প্রে: (৪৬৫) আকাশপলে আেমনকারী কীভালব ইহরাম বাাঁধলব? 

উত্তর: হজ বা উমরার উলেলশয আকাশ পলে আেমনকারী গয স্থালনর 
উপর রদলয় যালব গস এলাকার মীকালতর বরাবর হলল ইহরাম বাাঁধলব। 
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তাই গোসল ইতযারদর মাধযলম প্রেলম বারড়লতই প্রস্তুরত রনলব। তারপর 
মীকাত গপৌঁছার পূলবে ইহরালমর কাপড় পররধান করলব। মীকালতর বরাবর 
গপৌঁছললই অন্তলর রনয়ত কলর ইহরাম গবাঁলধ গফললব। গদরী করলব না। 
গকননা এলরালেন দ্রুত িলল। রমরনলিই অলনক পে এরেলয় যায়। অলনক 
মানুষ এলক্ষলত্র ভুল কলর। পূবে প্রস্তুরত োলক না। “আমরা মীকালতর 
বরাবর গপৌঁলছরছ” গেলনর কু্রর এ গঘাষর্া গশানার পর তাড়াহুড়া শুরু 
কলর। পরলনর কাপড় খুলল ইহরালমর কাপড় পররধান কলর। এরি 
মারাত্মক ভুল। 

অবশয গেলনর দারয়েশীল অরফসালরর উরিৎ হলচ্ছ, মীকালতর বরাবর 
গপৌঁছার কমপলক্ষ ১৫ রমরনি পূলবে গঘাষর্া গদওয়া। যালত কলর গলালকরা 
সতকে হয় এবং ভাললাভালব প্রস্তুরত রনলত পালর। তলব হাজী সালহবের্ 
যরদ গেলন উঠার পূলবে ইহরালমর কাপড় পররধান কলর গনন, তাহলল 
এিা তালদর জনয অরত উত্তম হয়। মীকালতর বরাবর হলল সংলকত বা 
গঘাষর্া পাওয়ার সালে সালেই তারা ইহরালমর গদা‘আ পলড় ইহরাম 
গবাঁলধ গফললবন। 

প্রে: (৪৬৬) উমরার উলেলশয রবনা ইহরালম মীকাত অরতক্রম করার 

রবধান কী? 

উত্তর: গয বযরক্ত হজ বা উমরার উলেলশয মীকাত অরতক্রম করলত িায় 
গস গযন ইহরাম ছাড়া অরতক্রম না কলর। গকননা নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বলললছন, “মদীনাবসীের্ ইহরাম বাাঁধলব যুল 
হুলায়ফা গেলক..।”11 অেোৎ তালদর জনয ওয়ারজব হলচ্ছ মীকাত গেলক 
ইহরাম বাাঁধা। রবনা ইহরালম মীকাত অরতক্রম না করা। যরদ কলরই 

                                                           
11 সহীহ বুখারী, অধযায়: হজ, অনুলচ্ছদ: মদীনাবাসীলদর মীকাত। 
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গফলল তলব ওয়ারজব হলচ্ছ মীকালত রফলর রেলয় গসখান গেলক ইহরাম 
গবাঁলধ মক্কা েমর্ করা। এলত তালক গকালনা জররমানা রদলত হলব না। 
রকন্তু যরদ রফলর না আলস এবং মীকাত অরতক্রম করার পর ইহরাম 
বাাঁলধ তলব রবিানলদর মলত তালক রফদইয়া রদলত হলব। আর তা হলচ্ছ 
একরি ছােল কুরবানী কলর মক্কার ফকীরলদর মালঝ রবতরর্ কলর 
গদওয়া। 
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উলড়াজাহালজ কীভালব সালাত আদায় করলব এবং ইহরাম বাাঁধলব? 

উত্তর: প্রেমতঃ উলড়াজাহালজ সালাত পড়ার পদ্ধরত:  
1) নফল সালালতর পদ্ধরত হলচ্ছ, রবমালনর রসলি বলস বলসই সালাত 

আদায় করলব। ইশারার মাধযলম রুকু-সাজদাহ করলব। সাজদাহর 
জনয রুকুর িাইলত একিু গবরশ মাো ঝুকালব। 

2) সময় হললই উলড়াজহালজর উপর সালাত আদায় করা ওয়ারজব। 
রকন্তু সালালতর রনরদেি সময় বা দু’সালাত একরত্রত করার সময় 
গশষ হওয়ার আলেই যরদ রবমান অবতরর্ করার সম্ভাবনা োলক, 
আর যমীলন োকাবস্থায় গযভালব সালাত আদায় করলত হয় 
গসভালব যরদ রবমালনর উপর সম্ভব না হয়, (গযমন, রকবলামুখী 
হওয়া, রুকু’, সাজদাহ, কওমা ও বসা প্রভৃরত করা যরদ সম্ভব 
না হয়) তলব গসখালন ফরয সালাত আদায় করলব না, বরং 
অবতরর্ করার পর যমীলন সালাত আদায় করলব। 
গযমন, গজো এয়ারলপািে গেলক সূযোলস্তর পূলবে রবমান উড্ডয়ন 
করল। এখন আকালশ োকাবস্থায় মােররব সালাত আদায় করলব 
না। পরবতেী এয়ারলপালিে রবমান অবতরর্ করার পর সালাত 
পড়লব; রকন্তু যরদ গদলখ গয, মােররব সালালতর সময় অরতবারহত 
হলয় যালচ্ছ, তলব এশা সালালতর সালে মােররবলক একরত্রত 
করার রনয়ত কলর রনলব। অতঃপর অবতরর্ কলর মােররব 
সালাতলক গদরী কলর এশার সমলয় একরত্রত আদায় করলব। 
রকন্তু যরদ রবমান িললতই োলক- অবতরলর্র সম্ভাবনা না োলক 
এবং এশা সালালতরও সময় অরতক্রান্ত হলয় যাওয়ার আশংকা 
হয়, তলব রবমালনর উপলরই সময় অরতক্রম হওয়ার আলেই 
মােররব ও এশা সালাত একরত্রত আদায় কলর রনলব। 
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3) রবমালনর উপর ফরয সালাত পড়ার পদ্ধরত হলচ্ছ, রকবলামুখী 
দণ্ডায়মান হলয় তাকবীর রদলব। ছানা, সূরা আল-ফারতহা ও অনয 
গকালনা সূরা বা আয়াত পাঠ কলর রুকু করলব। রুকু গেলক মাো 
উরঠলয় সাজদাহ করলব। রনয়ম মারফক সাজদাহ করলত সক্ষম না 
হলল বলস পড়লব এবং বসাবস্থায় ইরঙ্গলতর মাধযলম সাজদাহ করলব। 
সালাত গশষ করা পযেন্ত এরূপই করলব। আর পূর্ে সময় রকবলামুখী 
হলয়ই োকলব। রকন্তু রকবলা রিনলত না পারলল বা রনভেরলযােয গকউ 
তালক রকবলার সন্ধান রদলত না পারলল রনজ অনুমান ও েলবষর্া 
অনুযায়ী সালাত আদায় করলল গকালনা অসুরবধা হলব না। 

4) উলড়াজাহালজ মুসারফর সালাত কসর করলব। িার রাকাত রবরশি 
সালাত দু’রাকাত কলর আদায় করলব। 

রিতীয়তঃ উলড়াজাহালজ হজ বা উমরার ইহরাম বাাঁধার পদ্ধরত: 
1) এয়ারলপালিে আসার আলেই গোসল, পররস্কার-পররচ্ছন্নতার কাজ 

গশষ করলব এবং এয়ারলপালিে এলস ইহরালমর কাপড় পররধান 
করলব। 

2) গেন মীকালতর রনকিবতেী হলল যরদ ইহরালমর কাপড় পররধান 
না কলর োলক তলব পররধান করলব। 

3) মীকালতর বরাবর হললই অন্তলর রনয়ত কলর হজ বা উমরার 
জনয তালরবয়া পলড় ইহরালম প্রলবশ করলব। 

4) মীকালতর বরাবর হওয়ার রকছুক্ষর্ পূলবেই যরদ সতকেতাবশতঃ 
বা গখয়াল োকলব না এ ভলয় ইহরাম গবাঁলধ গনয়, তালতও গকালনা 
অসুরবধা গনই। 
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প্রে: (৪৬৭) গকালনা বযরক্ত যরদ রনজ গদশ গেলক গজো সফর কলর 

অতঃপর উমরা আদায় করার ইচ্ছা কলর। গস রক গজো গেলকই ইহরাম 

বাাঁধলব? 

উত্তর: এ মাসআলারির দু’রি অবস্থা: 
প্রেমঃ গলাকরি উমরার রনয়ত না কলর অনয গকালনা উলেলশয বা কালজ 
গজো সফর কলরলছ। রকন্তু গসখালন যাওয়ার পর উমরা করার ইচ্ছা 
হলয়লছ, তলব গস গজো গেলকই ইহরাম বাাঁধলব। এলত গকালনা অসুরবধা 
গনই। গকননা আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রারদয়াল্লাহু ‘আনহুমার হাদীলস 
মীকালতর আললািনায় বলা হলয়লছ, “গয বযরক্ত এ মীকাতসমূলহর মলধয 
অবস্থান কলর, গস গযখালন আলছ গসখান গেলকই ইহরাম বাাঁধলব। এমনরক 
মক্কাবাসীের্ মক্কা গেলকই ইহরাম বাাঁধলব।”12 
রিতীয়ঃ দৃঢ়ভালব উমরার রনয়ত কলরই গজো সফর কলরলছ। তাহলল 
গয মীকালতর রনকি রদলয় েমর্ করলব তালক অবশযই গসখান গেলক 
ইহরাম বাাঁধলত হলব। গজো গেলক ইহরাম বাাঁধা জালয়য হলব না। গকননা 
গজোর অবস্থান মীকালতর সীমানার মলধয। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 
ওয়াসাল্লাম গেলক প্রমারর্ত হলয়লছ, রতরন মীকালতর বর্েনা রদলত রেলয় 
বললন, 

ن  »  َ  ه  ن  ل  لِمَ وَ  ه 
َ
 ِمم   ْْيِِهن  ِمْن غَ  يِْهن  لَ  عَ َت ْن أ

َ
مْ وَ  ج  احْلَ  ادَ رَ ْن أ  «رةالْع 

                                                           
12 সহীহ বুখারী, অধযায়: হজ, অনুলচ্ছদ: হজ উমরার জনয মক্কাবাসীর মীকাত। 
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“এগুললা স্থান গসখানকার অরধবাসীলদর জনয এবং যারা এর বাইলর 
োলক গসখান রদলয় গযলত িায় তালদর জনয ইহরাম বাাঁধার মীকাত- যারা 
হজ ও উমরা করার ইচ্ছা গপাষর্ কলর।”13 
যরদ গজো গেলক ইহরাম বাাঁলধ এবং মক্কা প্রলবশ কলর, তলব রবিানলদর 
মলত তালক রফদইয়াস্বরূপ মক্কায় একরি দম প্রদান করলত হলব এবং 
তার গোশত মক্কার ফক্বীর-রমসকীনলদর মালঝ রবতরর্ কলর রদলব। 
তাহললই তার উমরা রবশুদ্ধ হলয় যালব। 

গজো যাওয়ার আলে যরদ উমরার রনয়ত কলর োলক এবং রবনা ইহরালম 
গজো প্রলবশ কলর, তলব রনকিবতেী গকালনা মীকালত গফরত রেলয় 
গসখান গেলক ইহরাম বাাঁধলব। এলত গকালনা রফদইয়া লােলব না। 
প্রে: (৪৬৮) ইহরালমর কাপড় পররধান করার পর গোসল করার রবধান 

কী? 

উত্তর: ইহরালম প্রলবশ করার পর গোসল করলত গকালনা বাধা গনই। 
গকননা তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম গেলক প্রমারর্ত রলয়লছ। 
িাই একবার গোসল করুক বা দু’বার। রকন্তু ইহরাম অবস্থায় স্বপ্নলদাষ 
হলল জানাবালতর (নাপাকীর) গোসল করা ওয়ারজব। আর ইহরাম বাাঁধার 
সময় গোসল করা সুন্নাত। 

প্রে: (৪৬৯) মৃত দাদার পক্ষ গেলক হজ করার রবধান কী? অবশয তার 
পক্ষ গেলক হজ আদায়কারী রনলজর হজ সম্পাদন কলরলছ। 

                                                           
13 সহীহ বুখারী, অধযায়: হজ, অনুলচ্ছদ: মীকালতর রভতলর যারা োলক তালদর মীকাত। 
হাদীস নং ১৫২৯। 
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উত্তর: গয মৃত দাদা রনলজর হজ কলর রন তার পক্ষ গেলক হজ সম্পাদন 
করা জালয়য। গকননা সুন্নালত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম গেলক 
এ বযাপালর প্রমার্ রলয়লছ। 

প্রে: (৪৭০) ইহরালমর জনয রবলশষ গকালনা সালাত আলছ রক? 

উত্তর: ইহরালমর জনয রনরদেি গকালনা সালাত গনই। রকন্তু গকালনা গলাক 
যরদ এমন সময় মীকালত গপৌঁলছ যখন ফরয সালালতর সময় উপরস্থত 
হলয়লছ, তখন তার জনয উত্তম হলচ্ছ ফরয সালাত সম্পাদন করার পর 
ইহরাম বাাঁধা।  
ফরয সালালতর সময় নয় রকন্তু িাশলতর সালালতর (সালালত দুহা) 
সমলয় মীকালত গপৌঁছললা, তাহলল প্রেলম পররপূর্েরূলপ গোসল করলব, 
সুেরন্ধ মাখলব, ইহরালমর কাপড় পররধান কলর িাশলতর রনয়লত সালাত 
আদায় করলব তারপর ইহরালমর রনয়ত করলব। িাশত সালালতর সময় 
না হলল তারহয়যাতুল অযুর রনয়ত কলর দু’রাকাত সালাত পলড় ইহরালম 
প্রলবশ করা উত্তম। রকন্তু ইহরালমর রনয়লত সালাত আদায় করার গকালনা 
দলীল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম গেলক প্রমারর্ত গনই। 

প্রে: (৪৭১) গকালনা বযরক্ত যরদ হলজর মালস উমরা আদায় কলর মদীনা 
সফর কলর, অতঃপর যুলহুলায়ফা গেলক হলজর ইহরাম বাাঁলধ, তলব গস 
রক তামাতু্ত‘কারীরূলপ ের্য হলব? 

উত্তর: যখন রকনা এ বযরক্ত হলজর মালস উমরা সম্পাদন কলর এবছলরই 
হজ আদায় করার দৃঢ় ইচ্ছা গপাষর্ কলরলছ, তখন গস তামাতু্ত‘কারী রহলসলব 
ের্য হলব। গকননা উমরা ও হলজর মধযবতেী গকালনা সফর তামাতু্ত‘গক 
বারতল করলব না। তলব যরদ উমরা আদায় করার পর রনজ গদলশ গফরত 
যায় এবং গসখান গেলক হলজর উলেলশয সফর কলর, তলব তার তামাতু্ত‘ 
রবরচ্ছন্ন হলয় যালব। গকননা প্রলতযকরি কাজ গস আলাদা আলাদা সফলর 
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সম্পাদন কলরলছ। অতএব, উমরা সম্পাদন করার পর গয গলাক মদীনা 
সফর কলর যুলহুলায়ফা গেলক হলজর ইহরাম বাাঁধলব, গস তামাতু্ত‘ হজকারী 
রহলসলব হাদঈ যবাই করলব। গকননা আল্লাহ বললন, 

م ن﴿ ت ع ََّّف  ةََِّّت م  ر  مإ ََّّبِٱلإع  اَّٱۡلإ جدََِّّإِل  م  ت يإِس  ََّّف  يََِِّّمن ََّّٱسإ دإ إه   [١٩٦: ابلقرة] ﴾ٱل

“গয বযরক্ত হলজর সালে উমরা করার রনয়ত করলব, গস সাধযানুযায়ী 
হাদঈ যবাই করলব।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৯৬]  
প্রে: (৪৭২) গকালনা বযরক্ত যরদ শাওয়াল মালস উমরার ইহরাম গবাঁলধ 

উমরা পূর্ে কলর। রকন্তু গস সময় গস হলজর রনয়ত কলর রন। রকন্তু হলজর 
সময় তার হজ করার সুলযাে হল। গস রক তামাতু্ত‘কারী ের্য হলব? 

উত্তর: না, গস তামাতু্ত‘কারী ের্য হলব না। অতএব, তালক হাদঈও রদলত 
হলব না।  

তালরবয়ার সুন্নাতী রনয়ম 

প্রে: (৪৭৩) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম গেলক প্রমারর্ত 
তালরবয়ারি কী? উমরা এবং হলজর গক্ষলত্র কখন তালরবয়া পাঠ করা 
বন্ধ করলত হলব? 

উত্তর: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম গেলক প্রমারর্ত তালরবয়ারি 
হলচ্ছ রনম্নরূপ:  

م   بَل يَْك » يَك  اَل  بَل يَْك  بَل يَْك  الل ه  لَْك  لََك  َوانلِّْعَمةَ  احْلَْمدَ  إِن   بَل يَْك  لََك  رَشِ  اَل  َوالْم 
يَك   .«لََك  رَشِ

“লাববাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাববাইকা লা শারীকা লাকা 
লাব্বাইক, ইন্নাল হামদা ওয়ারন্ন’মাতা লাকা ওয়াল মুলক্, লা শারীকা 
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লাক।”14 ইমাম আহমাদ একিু বৃরদ্ধ কলর বর্েনা কলরন, “লাব্বাইকা 
ইলাহাল হক্ব।” এর সনদ হাসান। 

উমরার গক্ষলত্র তাওয়াফ শুরুর পূলবে তালরবয়া পাঠ করা বন্ধ করলব। 
আর হলজর গক্ষলত্র দশ তাররলখ ঈলদর রদন জামরা আকাবায় পাের 
মারার পূলবে তালরবয়া পাঠ বন্ধ করলব। রতররমযীলত ইবন আব্বাস 
রারদয়াল্লাহু ‘আনহুমা গেলক বরর্েত, রতরন বললন, “নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইরহ ওয়াসাল্লাম উমরালত হাজলর আসওয়াদ স্পশে করার সময় 
তালরবয়া বলা বন্ধ করলতন।”15 ইমাম রতররমযী হাদীসরিলক সহীহ 
বললন। রকন্তু এর সনলদ মুহাম্মাদ ইবন আবদুর রহমান ইবন আবূ 
লায়লা নামক জননক বর্েনাকারী আলছ। অরধকাংশ হাদীস রবশারদ 
তালক দুবেল বলললছন। ইবন আব্বাস রারদয়াল্লাহু ‘আনহুমা আলরা বললন, 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম আরাফা গেলক মুযদারলফা আসার 
পলে তাাঁর আলরাহীর রপছলন উসামা রারদয়াল্লাহু ‘আনহুলক 
বরসলয়রছললন। মুযদারলফা গেলক রমনা যাওয়ার পলে ফাযল ইবন 
আব্বাস রারদয়াল্লাহু ‘আনহুলক রপছলন বরসলয়রছললন। তারা উভলয় 
(উসামা ও ফাযল) বলললছন, রতরন জামরা আকাবা বা বড় জামরায় 
কঙ্কর মারার পূবে পযেন্ত তালরবয়া পাঠ করলত গেলকলছন।16 

                                                           
14 সহীহ বুখারী, অধযায়: হজ, অনুলচ্ছদ: তালরবয়া; সহীহ মুসরলম, অধযায়: হজ, 
অনুলচ্ছদ: তালরবয়া ও তার পদ্ধরত। 

15 আবু দাঊদ, অধযায়: হজ, অনুলচ্ছদ: কখন তালরবয়া পাঠ করা বন্ধ করলত হলব; 
রতররমযী, অধযায়: হজ, অনুলচ্ছদ: উমরালত কখন তালরবয়া পাঠ বন্ধ করলত হলব। 

16 সহীহ বুখারী, অধযায়: হজ, অনুলচ্ছদ: হলজ আলরাহর্ করা এলক অপলরর রপছলন 
আলরাহর্ করা। 
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ইমাম মালললকর মলত, হারাম শরীলফ গপৌঁছার সালে সালে তালরবয়া 
বলা বন্ধ করলব। গকউ গকউ বলললছন, বায়তুল্লাহর কালছ গপৌঁছলল বা 
কাবা ঘর গদখললই তালরবয়া বলা বন্ধ করলব।  
লাব্বাইক বলার অেে হলচ্ছ: আপনার আনুেলতযর কাজ প্ররতরষ্ঠত করার 
জনয আপনার আহ্বালন সাড়া রদরচ্ছ। 

প্রে: (৪৭৪) ইহরাম গবাঁলধ রক মাো আাঁিড়ালনা জালয়য আলছ? 

উত্তর: ইহরাম অবস্থায় মাো আাঁিড়ালনা উরিৎ নয়। গকননা ইহরামকারীর 
উরিৎ হলচ্ছ এললালকশ ও ধুললামরলন োকা। তলব গোসল করলত গকালনা 
অসুরবধা গনই। তাছাড়া মাো আাঁিড়ালল িুল পলড় যাওয়ার সম্ভাবনা 
োলক। রকন্তু ইহরামকারী মাো বা শরীর প্রভৃরত িুলকালল যরদ গকালনা 
িুল পলড় যায়, তালত গকালনা অসুরবধা গনই। গকননা গস ইচ্ছাকৃত িুল 
উঠায়রন। গজলন রাখা উরিৎ গয, ইহরাম অবস্থায় যাবতীয় রনরষদ্ধ কাজ 
যরদ গকউ ভুলক্রলম কলর গফলল, তলব গকালনা অসুরবধা গনই। গকননা 
আল্লাহ বললন, 

﴿َّ ل يإس  مإََّّو  ل يإك  ن اح ََّّع  ََّّٓج  ا ت مَّفِيم 
إ
أ ط  خإ

 
َِٰكنَّبِهِۦَّأ ل  اَّو  تإََّّم  د  م  هََّّت ع  مإ ن ََّّق ل وب ك  َك  َّٱّلل  ََّّو 

وٗرا ف   [٥: االحزاب] ﴾ر ِحيًماَّغ 

“গতামরা গকালনা ভুল করলল গতামালদর গকালনা অপরাধ গনই। রকন্তু গস 
বযাপালর গতামালদর অন্তলর সংকল্প োকলল অপরাধ হলব। আর আল্লাহ 
ক্ষমাশীল পরম করুর্াময়।” [সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৫] 
আল্লাহ আলরা বললন,  

ب ن ا﴿ ََّّر  ََّّّٓل  ن ا اِخذإ ََّّٓإِنَّت ؤ  وإََّّن ِسين ا
 
ن اَّأ

إ
أ ط  خإ

 
 [٢٨٦: ابلقرة] ﴾أ

“গহ আমালদর রব! যরদ আমালদর ভুল হয় বা ত্রুরি হয় তজ্জলনয 
আমালদরলক ধৃত করলবন না।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৮৬] 
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ইহরালমর অনযতম রনরষদ্ধ কাজ রশকার করা সম্পলকে আল্লাহ বললন,  
ا﴿ ه  يُّ

 
أ َٰٓ ِين ََّّي  ن وا ََّّٱَّل  ََّّء ام  ت ل وا ََّّّل  يإد ََّّت قإ نت مإََّّٱلص 

 
أ هََّّو  ر م  نَّح  ۥَّو م  ت ل ه  مَّق  ٗداَِّمنك  ِ مد ت ع  َّمُّ

آء َّ ز  ِثإل ََّّف ج  اَّمد ت ل ََّّم  مََِِّّمن ََّّق  م ََّّٱنل ع  إك  اَّبِهِۦََّي  ل ََّّذ و  دإ مإََّّع  ِنك   [٩٥: دةاملائ] ﴾مد

“গহ মুরমনের্! গতামরা ইহরাম অবস্থায় বনয রশকারলক হতযা কলরা না; 
আর গতামালদর মলধয গয বযরক্ত ইচ্ছাপূবেক তালক হতযা করলব, তার ওপর 
তখন জররমানা ওয়ারজব হলব, যা মূললযর রদক রদলয় গসই জালনায়ালরর 
সমতুলয হয়, যালক গস হতযা কলরলছ। তার অনুমারনক মূললযর মীমাংসা 
গতামালদর মলধয হলত দু’জন রনভেরলযােয গলাক কলর রদলব।” [সূরা আল-
মালয়দাহ, আয়াত: ৯৫]  
এ আয়ালত ‘ইচ্ছাপূবেক’ শব্দ উলল্লখ করালত বুঝা যায়- যরদ অরনচ্ছাকৃত 
হতযা কলর গফলল, তলব তালক গকালনা জররমানা রদলত হলব না। এ 
রবধানই ইসলালমর সালে সামঞ্জসযপূর্ে। গকননা দীন ইসলাম ক্ষমা ও 
সহজতার ববরশলিয অননয। 

অতএব, গকালনা বযরতক্রম ছাড়াই ইহরাম অবস্থায় যাবতীয় রনরষদ্ধ কাজ 
যরদ গকউ অজ্ঞতাবশতঃ বা ভুলবশতঃ কলর গফলল, তলব তার রবরুলদ্ধ 
গকালনা রবধান প্রলযাজয হলব না, গকালনা রফদইয়া আবশযক হলব না- 
এমনরক স্ত্রী সহবাস কলর গফলললও হজ রবনি হলব না। উরল্লরখত 
শরী‘আলতর দলীললর দাবী অনুযায়ী এিাই রবশুদ্ধ কো। 

প্রে: (৪৭৫) অজ্ঞতাবশতঃ মাো গেলক সামানয িুল গকলি হালাল হলয় 

গেলল তার ওপর আবশযক কী? 

উত্তর: অজ্ঞতাবশতঃ গয হাজী সালহব মাো গেলক সামানয িুল গকলি 
হালাল হলয় গেলছ, তার উপর গকালনা রকছু আবশযক নয়। গকননা গস 
অজ্ঞ। তলব জানার পর তালক পূর্ে মাো গেলক িুল কািলত হলব। 
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এ উপললক্ষ আরম মুসরলম ভাইলদরলক নসীহত করলত িাই, গকালনা 
ইবাদত করলত িাইলল, তার সীমালরখা ও রনয়ম-নীরত না গজলন তালত 
রলপ্ত হওয়া উরিৎ নয়। যালত কলর অজ্ঞতাবশতঃ এমন রকছু না কলর 
গফলল যালত ইবাদতরিই নি হলয় যায়। গকননা আল্লাহ তা‘আলা নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লামলক লক্ষয কলর বললন,  

َِٰذهِۦَّق لإَّ﴿ بِيِلََّّٓه  ٓوا ََّّس  ع  دإ
 
ََّّأ ِهََّّإِل  َََّّٰٱّلل  ة َََّّع   ن ا ََّّب ِصي 

 
نََِّّأ ِن ََّّو م  َٰن ََّّٱت ب ع  بإح  ََِّّو س  ََّّٓٱّلل  ا ن ا ََّّو م 

 
َّأ

ِكِي ََِّّمن َّ إم ۡشإ  [١٠٨: يوسف] ﴾١٠٨َّٱل

“আপরন বলল রদন, এিাই আমার পে আল্লাহর রদলক বুলঝ-শুলন 
দা’ওয়াত গদই- আরম এবং আমার অনুসারীের্। আল্লাহ পরবত্র। আরম 
অংশীবাদীলদর অন্তভুেক্ত নই।” [সূরা ইউসুফ, আয়াত: ১০৮] 
আল্লাহ আলরা বললন,  

لإََّّق لإَّ﴿ ت وِيَّه  ِين ََّّي سإ ون ََّّٱَّل  ل م  عإ ِين ََّّي  ََّّو ٱَّل  ون  ََّّّل  ل م  عإ اَّي  ر ََّّإِن م  ك  ت ذ  ل وا ََّّي  و 
 
َٰبََِّّأ لإب 

 ﴾ٱۡلإ 
 [ ٩: الزمر]

“আপরন বলুন, যারা জালন এবং জালন না তারা রক এক বরাবর? 
বুরদ্ধমানরাই গতা উপলদশ গ্রহর্ কলর োলক।” [সূরা আয-যুমার, আয়াত: 
৯] 
অতএব, একজন গলাক বুলঝ-সুলঝ আল্লাহর সীমালরখা গজলন-শুলন তাাঁর 
ইবাদত করলব এিা খুবই উত্তম। অজ্ঞতার সালে বা মানুলষর অন্ধানুসরর্ 
কলর আল্লাহর ইবাদত করা উরিৎ নয়। গকননা না গজলন ইবাদত করলত 
গেলল ভুল হওয়ার সম্ভাবনা গযমন গবরশ গতমরন যালদর অনুসরর্ করলব 
তালদর মলধয জ্ঞান োকলতও পালর নাও োকলত পালর। 

প্রে: (৪৭৬) প্রশাসনলক ফাাঁরক গদওয়ার উলেলশয রবনা ইহরালম মীকাত 

অরতক্রম কলর মক্কায় গপৌঁলছ ইহরাম বাাঁধলল হজ রবশুদ্ধ হলব কী? 
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উত্তর: তার হজ গতা রবশুদ্ধ হলয় যালব রকন্তু মুসরলম শাসকলক ফাাঁরক 
গদওয়ার জনয গস হারাম কাজ কলরলছ। এিা হারাম হলয়লছ দু’কারলর্ঃ 
প্রেমতঃ আল্লাহর রনলদেশ লঙ্ঘন কলর ইচ্ছাকৃতভালব রবনা ইহরালম 
মীকাত অরতক্রম কলরলছ। 

রিতীয়তঃ আল্লাহ আমালদরলক রনলদেশ রদলয়লছন মুসরলম শাসলকর 
আনুেতয করার। অবশয আল্লাহর নাফরমানীর কালজ তালদর আনুেতয 
করা যালব না। অতএব, তার উপর আবশযক হলচ্ছ আল্লাহর কালছ 
তাওবা করা। আর রফদইয়া প্রদান করা অেোৎ একরি দম তো কুরবানী 
করার মত পশু যবাই কলর মক্কার ফকীরলদর মালঝ বন্টন কলর রদলত 
হলব। গকননা গস মীকাত গেলক ইহরাম বাাঁলধ রন। রবিানলদর মলত হজ 
বা উমরার গকালনা ওয়ারজব পররতযাে করলল তার জনয রফদইয়া প্রদান 
করা আবশযক। 

প্রে: (৪৭৭) তামাতু্ত‘কারী যরদ রনজ গদলশ গফরত রেলয় আবার হলজর 
জনয সফর কলর, তলব রক ইফরাদকারী রহলসলব ের্য হলব? 

উত্তর: হযাাঁ, তামাতু্ত‘কারী উমরা আদায় করার পর রনজ গদলশ গফরত রেলয় 
আবার গসই বছর হলজর জনয মক্কা সফর করলল গস ইফরাদকারী রহলসলব 
ের্য হলব। গকননা রনজ পররবালরর কালছ প্রতযাবতেলনর মাধযলম হজ ও 
উমরার মালঝ রবরচ্ছন্নতা কলরলছ। আবার সফর শুরু করার অেে হলচ্ছ গস 
হলজর জনয নতুনভালব সফর করলছ। তখন তার এ হজ ইফরাদ রহলসলব 
ের্য হলব। এ অবস্থায় তামাতু্ত‘কারীর মলতা হাদঈ যবাই করা তার ওপর 
ওয়ারজব হলব না। রকন্তু রনজ গদলশ রফলর যাওয়ািা যরদ তার হাদঈ ররহত 
করার বাহানা হয়, তলব হাদঈ ররহত হলব না। গকননা গকালনা ওয়ারজব 
ররহত করার বাহানা করলল তা ররহত হলব না। 
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প্রে: (৪৭৮) ইহরাম অবস্থায় ছাতা বযবহার করার রবধান কী? 
অনুরূপভালব রসলাইকৃত গবল্ট বযবহার করা যালব রক? 

উত্তর: সূলযের তাপ বা বৃরি গেলক বাাঁিার জনয ছাতা বযবহার করালত 
গকালনা অসুরবধা গনই। গকালনা ক্ষরত গনই। একাজ হাদীলস পুরুলষর 
মাো ঢাকার রনলষধাজ্ঞার অন্তভুেক্ত নয়। গকননা এিা মাো ঢাকা নয়; 
বরং তা গরৌদ্র প্রভৃরত গেলক রক্ষা পাওয়ার জনয ছায়া গ্রহর্ করা। সহীহ 
মুসরললম প্রমারর্ত হলয়লছ, রবদায় হলজ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 
ওয়াসাল্লালমর সালে উসামা ইবন যালয়দ ও গবলাল রারদয়াল্লাহু ‘আনহুমা 
রছললন। তালদর একজন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর উিরনর 
লাোম ধলর রছললন। অপরজন একরি কাপড় উপলর উরঠলয় তালক ছায়া 
প্রদান কররছললন, এভালব িললত িললত রতরন জামরা আকাবায় কঙ্কর 
রনলক্ষপ করললন।17 এ হাদীস গেলক দলীল পাওয়া যায় গয, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম ইহরাম অবস্থায় হালাল হওয়ার পূলবে 
কাপড় রদলয় ছায়া গ্রহর্ কলরলছন। 

পরলনর কাপড় বাাঁধার জনয গয গকালনা ধরলনর গবল্ট বযবহার করালত 
গকালনা অসুরবধা গনই। আর ‘গসলাইকৃত গবল্ট’ প্রেকারীর এ কোরি 
সাধারর্ মানুলষর মলধয প্রিরলত ভুল গেলক উৎপরত্ত হলয়লছ। তালদর ধারর্া, 
গয গকালনা প্রকালরর রসলাই োকললই তা আর পররধান করা যালব না। 
রকন্তু কোরি ভুল। ‘রসলাইকৃত কাপড় পররধান করা যালব না’ একো িারা 
রবিানের্ বুরঝলয়লছন এমন সব কাপড় পররধান করা যা শরীলরর মালপ 
বানালনা হলয়লছ। সাধারর্ভালব গপাশাক রহলসলব যা পররধান করা হয়। 

                                                           
17 সহীহ মুসরলম, অধযায়: হজ, অনুলচ্ছদ: কুরবানীর রদন আলরাহী অবস্থায় জামরা 
আকাবায় কঙ্কর মারা মুস্তাহাব। 
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গযমন, জামা, পায়জামা, গেরঞ্জ, জারঙ্গয়া প্রভৃরত। এ কারলর্ গকালনা মানুষ 
যরদ এমন িাদর বা লুরঙ্গ পররধান কলর যা গজাড়া-তারল গদওয়া আলছ, তলব 
তালতও গকালনা অসুরবধা গনই- এমনরক যরদ তার উভয় প্রান্ত গসলাই করা 
োলক তালতও গকালনা ক্ষরত হলব না। 
প্রে: (৪৭৯) শারীররকভালব প্ররতবন্ধী বযরক্ত কীভালব ইহরাম করলব? 

উত্তর: গকালনা মানুষ যরদ ইহরালমর কাপড় পররধান করলত সক্ষম না 
হয়, তলব গয ধরলনর কাপড় পরলত সক্ষম হলব তাই পররধান করলব। 
তখন রবিানলদর মলতঃ  
ক) তালক রফদইয়া রহলসলব একরি দম প্রদান কলর মক্কার ফকীরলদর মালঝ 
রবতরর্ করলত হলব।  
খ) অেবা ছয়জন রমসকীনলক খাদয প্রদান করলত হলব। প্রলতযকলক 
অধে ছা’ তো গসায়া গকরজ পররমার্ খাদয রদলব।  
ে) অেবা রতনরদন সাওম পালন করলব।  
গরালের কারলর্ মাো মুণ্ডন করলত বাধয হলল গয রবধান প্রলজাযয হয়, 
তার ওপর রকয়াস কলর রবিানের্ উক্ত সমাধান রদলয়লছন। আল্লাহ 
তা‘আলা বললন, 

م ن﴿ ن ََّّف  مََّك  رِيًضاَِّمنك  وإََّّم 
 
ٗذىَّبِهِۦََّّٓأ

 
ِنَّأ ِسهِۦَّمد

إ
أ ي ة ََّّر  ِنَّف فِدإ وإََِّّصي ام ََّّمد

 
ق ة ََّّأ د  وإََّّص 

 
َّأ

ك َّ  [١٩٦: ابلقرة] ﴾ن س 

“গকালনা গলাক যরদ পীরড়ত হয় বা তার মাো যন্ত্রর্াগ্রস্ত হয়, তলব গস 
সাওম রকংবা সাদকা অেবা কুরবানী িারা তার রবরনময় (রফদইয়া) 
আদায় করলব।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৯৬] 
আর সাওম ও সাদকার রবষয়রি পূলবে যা উলল্লখ করা হলয়লছ গসভালবই 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বযাখযা কলরলছন। 
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প্রে: (৪৮০) ইহরাম অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করা হারাম এ সম্পলকে অজ্ঞ 

োকার কারলর্ গকউ যরদ স্ত্রী সহবাস কলর গফলল, তলব তার হলজর 
রবধান কী? 

উত্তর: একো সুরবরদত গয, স্ত্রী সহবাস ইহরালমর রনরষদ্ধ রবষয়সমূলহর 
মলধয অনযতম; বরং তা ইহরালমর সবোরধক করঠন ও বড় রনলষধাজ্ঞা। 
আল্লাহ তা‘আলা বললন,  

ر ََّّٱۡلإ جَُّّ﴿ ه  شإ
 
هََّّأ َٰت  ل وم  عإ م نَّم  ََّّف  ََّّٱۡلإ ج ََّّفِيِهن ََّّف ر ض  ََّّر ف ث ََّّف ل  ّل  وق ََّّو  ََّّف س  ّل  ال ََّّو  َِّفََِّّجد 
 [١٩٧: ابلقرة] ﴾ٱۡلإ جدَِّ

“হলজর মাসসমূহ রনরদেি সুরবরদত। এসব মালস গয বযরক্ত হজ করার 
ইচ্ছা করলব, তার পলক্ষ স্ত্রীর সালে সহবালস রলপ্ত হওয়া জালয়য নয়। 
জালয়য নয় গকালনা অলশাভন কাজ করা, না গকালনা ঝেড়া রববালদ রলপ্ত 
হওয়া।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৯৭] 
 ,এর অেে হলচ্ছ, সহবাস ও তার পূলবের কাজসমূহ। অতএব الرفث

ইহরালমর সবোরধক করঠন রনলষধাজ্ঞা হলচ্ছ সহবালস রলপ্ত হওয়া। হলজর 
ইহরালম গেলক গকালনা গলাক যরদ স্ত্রী সহবাস কলর, তলব হয় তা প্রেম 
হালাললর পূলবে হলব অেবা প্রেম হালাললর পর হলব। (অেোৎ ১০ 
তাররলখ বড় জামরায় কংকর গমলর মাো মুণ্ডন করার পূলবে) যরদ প্রেম 
হালাললর পূলবে সহবাস হয়, তলব তার ওপর রনম্নরলরখত রবষয়গুললা 
আবশযক হলব: 
প্রেমতঃ তার ঐ হজ বারতল হলয় যালব। িাই তা ফরয হজ গহাক বা 
নফল হজ গহাক। 

রিতীয়তঃ গস গুনাহোর হলব। 
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তৃতীয়তঃ হলজর অবরশি কাজ তালক পূর্ে করলত হলব। অেোৎ হজ নি 
হওয়া সলেও হলজর অবরশি কাজগুললা পররপূর্েরূলপ আদায় করলত 
হলব। 

িতুেেতঃ পরবতেী বছর অবশযই তালক উক্ত হলজর কাযা আদায় করলত 
হলব। িাই তা ফরয হজ গহাক বা নফল হজ গহাক। হজ ফরয হলল 
গতা কাযা আদায় করার রবষয়রি সুস্পি। গকননা সহবালস রলপ্ত হওয়ার 
মাধযলম গস হলজর ফররযয়ালতর রযম্মা মুক্ত হলত পালর রন।  
রকন্তু নফল হজ হললও তালক কাযা আদায় করলত হলব। গকননা হজ 
আরম্ভ করলল তা পূর্ে করা ওয়ারজব। আল্লাহ তা‘আলা বললন,  

وا َّ﴿ تِمُّ
 
أ ة ََّّٱۡلإ ج ََّّو  ر  مإ ِهََّّو ٱلإع   [  ١٩٦: ابلقرة] ﴾ّلِل 

“গতামরা আল্লাহর জনয হজ ও উমরালক পূর্ে কর।” [সূরা আল-
বাকারাহ, আয়াত: ১৯৬] 
তাছাড়া হলজর কাজ শুরু করলল তা ফরয হলয় যায়। গযমনরি পূলবের 
আয়ালত আল্লাহ তা‘আলা বলললছন। “হলজর মাসসমূহ রনরদেি সুরবরদত। 
এসব মালস গয বযরক্ত হজ ফরয করলব...।” এ জনয আমরা বলব, হজ 
নফল গহাক বা ফরয গহাক, গয গকালনা কারলর্ তা রবনি কলর গফললল 
তার কাযা আদায় করলত হলব। 

পঞ্চমতঃ কাফফারাস্বরূপ তালক জররমানা আদায় করলত হলব। আর তা 
হলচ্ছ একরি উি যলবহ কলর হারাম এলাকার ফকীরলদর মালঝ বন্টন 
কলর গদওয়া। উলির পররবলতে যরদ সাতরি ছােল যলবহ কলর তাও 
জালয়য আলছ। 
এই রবধান হলচ্ছ প্রেম হালাললর পূলবে হলল। (অেোৎ ১০ তাররলখ বড় 
জামরায় কংকর গমলর মাো মুণ্ডন করার পূলবে) রকন্তু প্রেম হালাললর 
পর সহবাস করলল তার ওপর রনম্নরলরখত রবষয়গুললা আবশযক হলবঃ 
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প্রেমতঃ গস গুনাহোর হলব। 

রিতীয়তঃ ইহরাম রবনি হলয় যালব। 

তৃতীয়তঃ কাফফারা রহলসলব রনম্নরলরখত রতনরি রবষলয়র গকালনা একরি 
করলব: 
ক) একরি ছােল যলবহ কলর হারাম এলাকার ফকীরলদর মালঝ বন্টন 
কলর রদলব। অেবা  
খ) ছয়জন রমসকীনলক খাদয রদলব। প্রলতযকলক অধে ছা’ পররমার্ খাদয 
রদলব। অেবা  
ে) রতন রদন সাওম রাখলব।  
এ রতনরির গয গকালনা একরি জররমানাস্বরূপ আদায় করলব। 

িতুেেতঃ নতুন কলর ইহরালম প্রলবশ করলব। মক্কার হারাম সীমানার 
বাইলর রনকিতম গকালনা স্থালন েমর্ কলর গসখান গেলক ইহরাম গবাঁলধ 
আসলব এরপর তাওয়ালফ ইফািা বা হলজর তাওয়াফ সম্পন্ন করলব। 
এভালবই রফকাহরবদের্ বলললছন।  
যরদ প্রে করা হয়: প্রেম হালাল হওয়ার অেে কী?  
জবাবঃ হাজী সালহব যখন ঈলদর রদন (রযলহলজর দশ তাররলখ) বড় 
জামরায় কঙ্কর রনলক্ষপ কলর মাো মুণ্ডন বা িুল খালিা কলর তখন গস 
প্রেম হালাল হলয় যায়। তখন স্ত্রী সহবাস বযতীত ইহরালমর যাবতীয় 
রনলষধাজ্ঞা গশষ হলয় যায়। আলয়শা রারদয়াল্লাহু ‘আনহা বললন, ‘নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর ইহরাম বাাঁধার পূলবে এবং হালাল 
হওয়ার পর বায়তুল্লাহর তাওয়ালফর পূলবে আরম তাাঁলক সুেরন্ধ লারেলয় 
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রদতাম।’18 এ হাদীস িারা বুঝা যায়, হালাল হওয়ার পলরই আলছ 
বায়তুল্লাহর তাওয়াফ। গযমনরি পূলবে আমরা উলল্লখ কলররছ গয, ঈলদর 
রদন বড় জামরায় কঙ্কর মারার পর মাো মুণ্ডন বা িুল খালিা করার 
মাধযলম প্রেম হালাল হলব। এ হালাললর পূলবে সহবাস হলল উরল্লরখত 
পাাঁিরি রবষয় আবশযক হলব। আর এ হালাললর পর সহবাস হলল, 
উরল্লরখত িাররি রবষয় আবশযক হলব। 

গকালনা গলাক যরদ মূখেতাবশতঃ এ কাজ কলর অেোৎ ইহরাম অবস্থায় 
সহবাস করা হারাম একো তার জানা গনই, তলব তার গকালনা ক্ষরত 
হলব না। গকালনা কাফফারা রদলত হলব না। িাই প্রেম হালাললর পূলবে 
গহাক বা পলর গহাক। গকননা আল্লাহ তা‘আলা বললন, 

ب ن ا﴿ ََّّر  ََّّّٓل  ن ا اِخذإ ََّّٓإِنَّت ؤ  وإََّّن ِسين ا
 
ن اَّأ

إ
أ ط  خإ

 
 [٢٨٦: ابلقرة] ﴾أ

“গহ আমালদর রব আমরা যরদ ভুলক্রলম গকালনা রকছু কলর গফরল অেবা 
ভুলল যাই তলব আমালদরলক পাকড়াও কলরা না।” [সূরা আল-বাকারাহ, 
আয়াত: ২৮৬] 
আল্লাহ তা‘আলা আলরা বললন,  

﴿َّ ل يإس  مإََّّو  ل يإك  ن اح ََّّع  ََّّٓج  ا ت مَّفِيم 
إ
أ ط  خإ

 
َِٰكنَّبِهِۦَّأ ل  اَّو  تإََّّم  د  م  مإََّّت ع   ﴾ق ل وب ك 

 [٥: االحزاب]

“ভুলক্রলম গতামরা যা কলর গফল গস সম্পলকে গতামালদর গকালনা গুনাহ্ 
গনই। রকন্তু গতামালদর অন্তর যার ইচ্ছা কলর তার কো রভন্ন।” [সূরা 
আল-আহযাব, আয়াত: ৫] 

                                                           
18 সহীহ বুখারী, অধযায়: হজ, অনুলচ্ছদ: ইহরালমর সময় সুেরন্ধ বযবহার করা; সহীহ 
মুসরলম, অধযায়: হজ, অনুলচ্ছদ: ইহরামকারীর ইহরালমর সময় সুেরন্ধ বযবহার করা। 
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যরদ প্রে করা হয়: ইহরাম অবস্থায় সহবাস করা হারাম এ গলাক যরদ 
একো জালন রকন্তু এিা জালন না গয, সহবাস করলল এত রকছু আবশযক 
হলব বা এ জররমানা রদলত হলব, জানলল হয়লতা গস একালজ রলপ্ত হলতা 
না। তলব এর রবধান কী? তার এ অজ্ঞতার ওযর রক গ্রহর্লযােয হলব? 

জবাব: তার এ ওযর গ্রহর্লযােয হলব না। গকননা ওযর হলচ্ছ, রবষয়রি 
সম্পলকে সম্পর্েরূলপ অজ্ঞ োকা। রবষয়রি গয হারাম গস বযাপালর তার 
গকানই জ্ঞান না োকা। রকন্তু রবষয়রি হালাল না হারাম এ রবধান জানার 
পর, করলল রক লাভ বা না করলল রক ক্ষরত তা জানা আবশযক নয়। 
এ ধরলনর না জানা ওযর রহলসলব ের্য হলব না। 

গযমন, জননক রববারহত বযরক্ত যরদ জ্ঞান রালখ গয, বযরভিার হারাম। গস 
রবলবকবান ও প্রাপ্তবয়স্ক। গস যরদ বযরভিালর রলপ্ত হয়, তলব অবশযই 
তালক রজম (প্রস্তরাঘালত হতযা) করলত হলব। গস যরদ বলল গয, 
বযরভিার করলল গয রজলমর শারস্ত আলছ আরম তা জানতাম না। জানলল 
এ অনযায় আরম করতাম না, তার এ কো গ্রহর্ করা হলব না। তালক 
রজম করলতই হলব। 

এ কারলর্ জননক বযরক্ত রামাযালন রদলনর গবলায় স্ত্রী সহবাস কলর নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর রনকি এলস তার করর্ীয় রক রজলজ্ঞস 
করলল রতরন তালক কাফফারা আদায় করার রনলদেশ প্রদান কলরন। অেি 
সহবাস করার সময় গস কাফফারা সম্পলকে সমূ্পর্ে অজ্ঞ রছল। এলেলক 
বুঝা যায়, গকালনা মানুষ যরদ অনযালয় রলপ্ত হয় এবং আল্লাহর রনরষদ্ধ সীমা 
লঙ্ঘন কলর, তখন উক্ত অপরালধর শারস্ত তালক গপলত হলব। যরদও এর 
শারস্ত সম্পলকে গস অজ্ঞ োলক। 
প্রে: (৪৮১) ইহরাম অবস্থায় নারী কীভালব পদো করলব? পদো মুখ স্পশে 
করলত পারলব না এ রকম গকালনা শতে আলছ কী? 
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উত্তর: ইহরাম অবস্থায় নারী যরদ মাহরাম নয় এমন গকালনা পুরুলষর 
রনকি রদলয় অরতক্রম কলর বা তার রনকি গকালনা পুরুষ অরতক্রম 
কলর, তলব অবশযই স্বীয় মুখমণ্ডল গঢলক রনলব। গযমনরি মরহলা 
সাহাবীের্ করলতন। একারলর্ তালক গকালনা রফদইয়া রদলত হলব না। 
গকননা পরপুরুলষর সামলন মুখমণ্ডল ঢাকা আল্লাহর রনলদেশ। আর 
রনলদেশ কখলনা রনলষধ হলত পালর না। 

পদো মুখমণ্ডল স্পশে করলত পারলব না এরকম গকালনা শতে গনই। এলত 
গকালনা অসুরবধা গনই। পরপুরুলষর সামলন এললই তালক অবশযই মুখ 
ঢাকলত হলব। রকন্তু যরদ রখমা বা তাাঁবুলত অবস্থান কলর এবং গসখালন 
গকালনা পরপুরুষ না োলক, তলব মুখমণ্ডল গখালা রাখলব। গকননা 
ইহরাম অবস্থায় নারীর জনয শরী‘আলতর রনলদেশ হলচ্ছ মুখ গখালা রাখা। 
 

প্রে: (৪৮২) নারী রবদায়ী তাওয়াফ করার পূলবে ঋতুবতী হলয় পড়লল 

করর্ীয় কী? 

উত্তর: যরদ গস তাওয়ালফ ইফািাসহ হলজর যাবতীয় কাজ পূর্ে কলর 
োলক এবং শুধুমাত্র রবদায়ী তাওয়াফ বাকী োলক, তারপর ঋতুবতী হয় 
তলব রবদায়ী তাওয়াফ ররহত হলয় যালব। ইবন আব্বাস রারদয়াল্লাহু 
‘আনহুমা গেলক বরর্েত, রতরন বললন, 

مِ »
 
وَن آخِ أ ْن يَك 

َ
فِّ إِ  ابْلَيِْت ْم بِ هِ ر  َعْهدِ َر انل اس  أ ن ه  خ 

َ
 .«ِض احْلَائِ  َف َعِن ال  أ

“গলাকলদর আলদশ গদওয়া হলয়লছ, কাবা ঘলরর তাওয়াফ গযন তালদর 
সবেলশষ কাজ হয়। তলব রবষয়রি ঋতুবতীলদর জনয হালকা কলর গদওয়া 
হলয়লছ।’19 যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লামলক বলা হললা গয, 
                                                           
19 সহীহ বুখারী, অধযায়: হজ, অনুলচ্ছদ: রবদায়ী তওয়াফ; সহীহ মুসরলম, অধযায়: হজ, 
অনুলচ্ছদ: রবদায়ী তওয়াফ ওয়ারজব এবং ঋতুবতী নারীর জনয ররহত হওয়া। 
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উমু্মল মু‘গমনীন ছারফয়া রবনলত হুওয়াই রারদয়াল্লাহু ‘আনহা ঋতুবতী 
হলয় গেলছন। অবশয রতরন তাওয়ালফ ইফািা বা হলজর তাওয়াফ কলর 
রনলয়লছন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বলললন, “তাহলল 
গতামরা গবর হলয় যাও।”20 রতরন তার জনয রবদায়ী তাওয়াফলক ররহত 
কলর রদললন। 

রকন্তু তাওয়ালফ ইফািা বা হলজর তাওয়াফ ঋতুবতীর জনয ররহত হলব 
না। ঋতুবতী হয় মক্কায় গেলক অলপক্ষা করলব এবং পরবত্র হলল 
তাওয়ালফ ইফািা করলব অেবা গস রনজ গদলশ রফলর গযলত পালর রকন্তু 
ইহরাম অবস্থালতই োকলব এবং পরবত্র হলল মক্কায় রফলর এলস শুধুমাত্র 
হলজর তাওয়াফ করলব। যরদ রনজ গদলশ িলল রেলয় আবার রফলর আলস, 
তলব সুের হয়- প্রেলম উমরা কলর রনলব (তাওয়াফ করলব, সা‘ঈ 
করলব এবং িুল খাি করলব) তারপর হলজর তাওয়াফ করলব।  
উরল্লরখত পন্থার গকানরিই যরদ সম্ভব না হয়, তলব লজ্জাস্থালন পযাড বা 
এজাতীয় গকালনা রকছু রদলয় গবাঁলধ রদলব যালত কলর স্রালবর রক্ত 
মসরজলদ না পলড়, তারপর হলজর তাওয়াফ কলর রনলব। গকননা রবশুদ্ধ 
মতানুযায়ী এিা একান্ত জরুরী অবস্থা। 

 

                                                           
20 সহীহ বুখারী, অধযায়: হজ, অনুলচ্ছদ: হলজর তওয়ালফর পর নারী ঋতুবতী হলল। 
মুসরলম অধযায়ঃ হজ, অনুলচ্ছদ: রবদায়ী তওয়াফ ওয়ারজব এবং ঋতুবতী নারীর 
জনয ররহত হওয়া। 
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ঋতুবতী নারী পরবত্রতায় সলেহ হলল রিতীয়বার উমরা কলর রনলব 

প্রে: (৪৮৩) জননক নারী স্বামীর সালে ঋতু অবস্থালতই ইহরাম বাাঁলধ। 
রকন্তু পরবত্র হওয়ার পর গকালনা মাহরাম ছাড়াই গস উমরার কাজ সমাধা 
কলর। কাজ গশষ হলল আবার রলক্তর রিহ্ন পাওয়া যায়। এর রবধান 
কী? 

উত্তর: প্রলের ধরলন বুঝা যায় এ নারী মাহরালমর সালে মক্কায় আেমন 
কলরলছ। রকন্তু ঋতু অবস্থালতই গস মীকাত গেলক ইহরাম বাাঁলধ। ঋতু 
অবস্থায় তার এ ইহরাম রবশুদ্ধ। গকননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 
ওয়াসাল্লাম রবদায় হলজ যুলহুলায়ফার মীকালত আেমন করলল আসমা 
রবনলত উমাইস রারদয়াল্লাহু ‘আনহা প্রে কলরন গয, গহ আল্লাহর রাসূল! 
আরম ঋতুবতী হলয় গেরছ। রতরন বলললন, 

ْحِرِم »
َ
 .«اْغتَِسِِل َواْستَثِْفِري بِثَوٍْب َوأ

“গোসল কলর গতামার লজ্জাস্থালন কাপড় বা গনকড়া গবাঁলধ দাও এবং 
ইহরাম বাাঁধ।”21  
মক্কায় আসার পর পরবত্র হলয় মাহরাম ছাড়া যরদ উমরার কাজ সম্পাদন 
কলর োলক তলব গকালনা অসুরবধা গনই। গকননা গস শহলরর মলধয 
রলয়লছ। রকন্তু উমরা সম্পাদন করার পর গস গয আবার রক্ত গদলখলছ 
তালত তার পরবত্রতার বযাপালর একরি প্রে দাাঁড় করায়। আমরা বলব, 
যরদ গস রনরশ্চতভালব পরবত্রতা গদলখ োলক তলব তার উমরা রবশুদ্ধ। 
রকন্তু এ পরবত্রতার বযাপালর রনরশ্চত না হলয় সলেলহর মলধয োকলল 
নতুন কলর উমরা কলর রনলব। অবশয এর জনয নতুন কলর ইহরাম 

                                                           
21 সহীহ মুসরলম, অধযায়: হজ, অনুলচ্ছদ: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর হজ। 
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বাাঁধার জনয মীকাত গযলত হলব না। শুধুমাত্র তাওয়াফ, সা‘ঈ ও িুল খাি 
করার কাজগুললা নতুন কলর সম্পাদন করলব। 
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তাওয়ালফ ইফািার পূলবে নারী ঋতুবতী হলয় পড়লল কী করলব? 

প্রে: (৪৮৪) জননক নারী তাওয়ালফ ইফািা কলর রন। ইলতামলধয গস 
ঋতুবতী হলয় গেলছ। তার রঠকানা সঊদী আরলবর বাইলর। হজ 
কালফলাও িলল যাওয়ার সময় হলয় গেলছ, তাই গদরী করা সম্ভব হলব 
না এবং পরবতেীলত মক্কা রফলর আসািাও তার জনয দুরহ বযাপার। 
এখন গস কী করলব? 

উত্তর: রবষয়রি যরদ এরূপই হয় গযমন প্রলে উলল্লখ করা হলয়লছ গয, 
হলজর তাওয়াফ না কলরই নারী ঋতুবতী হলয় গেলছ। পরবত্র হলয় 
তাওয়াফ করার জনয মক্কায় গেলক যাওয়ািাও তার জনয দুঃসাধয অেবা 
িলল গেলল আবার মক্কা গফরত আসািাও অসম্ভব, তলব এ অবস্থায় রনম্ন 
রলরখত দু’রি সমাধালনর গয গকালনা একরি গস গ্রহর্ করলত পালর: 
১। ঋতু বন্ধ করার জনয িযাবললি বা ইলঞ্জকশন বযবহার করলব- যরদ 
তালত ক্ষরতর আশংকা না োলক- তারপর তাওয়াফ করলব। 
২। লজ্জাস্থালন পযাড বা কাপড় গবাঁলধ রদলব যালত কলর মসরজলদ রক্ত 
না পলড়। তারপর তাওয়াফ করলব। এিাই রবশুদ্ধ মত, যা শাইখুল 
ইসলাম ইমাম ইবন তায়রময়া রহ. পছে কলরলছন। 
এর রবপরীত সমাধান হলচ্ছ, রনম্নরলরখত দু’রির গয গকালনা একরি: 
১। ইহরালমর অবরশি গয রনলষধাজ্ঞা আলছ তা গেলক রবরত গেলক 
ইহরাম অবস্থালতই োকলব। অেোৎ স্বামী সহবালস রলপ্ত হলব না। 
অরববারহতা হলল গকালনা রববালহর আকদ করলব না। তারপর পরবত্র 
হলল তাওয়াফ করলব। 
২। অেবা রনলজলক হলজর কমেসমূহ সম্পন্ন করলত বাধাপ্রাপ্ত মলন 
করলব এবং হালাল হওয়া যালব এবং রফদইয়াস্বরূপ একরি কুরবানী 
করলব। রকন্তু এ অবস্থায় তার এ হজরি হজ রহলসলব ের্য হলব না। 
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সলেহ গনই গয, উরল্লরখত এ দু’রি রবষলয়র উভয়রিই করঠন। কারর্, 
ইহরাম অবস্থায় গেলক যাওয়ািা গযমন করঠন বযাপার, গতমরন হজ 
বারতল কলর গদওয়ািা আলরা করঠন। এ কারলর্ জরুরী অবস্থা রহলসলব 
শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তায়রময়া রহ.-এর মতরিই এখালন সরঠক। 
আর আল্লাহ তা‘আলা বললন, 

ا﴿ ع ل ََّّو م  مإََّّج  ل يإك  ِينََِِّّفََّّع  ج ََِّّمنإََّّٱلد ر   [٧٨: احلج] ﴾ح 

“আল্লাহ গতামালদর জনয দীলনর মালঝ গকালনা অসুরবধা রালখন রন।” 
[সূরা আল-হাজ্জ, আয়াত: ৭৮] 
রতরন আলরা বললন, 

م ََّّٱّلل  ََّّي رِيد َّ﴿ ََّّٱلإي ِسإ ََّّبِك  ّل  م ََّّي رِيد ََّّو   [ ١٨٥: ابلقرة] ﴾ٱلإع ِسإ ََّّبِك 

“আল্লাহ্ গতামালদর জনয সহজতা িান, গতামালদর জনয করঠন রকছু 
রতরন িান না।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৮৫] 
রকন্তু এ নারীর জলনয যরদ সম্ভব হয় িলল রেলয় পরবত্র হলল আবার 
গফরত এলস হলজর তাওয়াফ করা, তলব গকালনা অসুরবধা গনই। তলব 
এ সমলয়র মলধয স্বামী সহবাস জালয়য হলব না। গকননা তাওয়াফ না 
করলল হাজী সালহব রিতীয় হালাল বা পূর্ে হালাল হয় না। 

প্রে: (৪৮৫) ঋতু এলস যাওয়ার কারলর্ জননক নারী উমরা না কলরই 

মক্কা গেলক গফরত িলল গেলছ। তার রবধান কী? 

উত্তর: উমরার ইহরাম বাাঁধার পর যরদ নারীর ঋতু এলস যায়, তলব 
ইহরাম বারতল হলব না। উমরার ইহরাম বাাঁধার পর ঋতুর কারলর্ 
তাওয়াফ-সা‘ঈ না কলরই মক্কা গেলক গবর হলয় গেলল, গস ইহরাম 
অবস্থালতই রলয়লছ। তার ওপর আবশযক হলচ্ছ মক্কা প্রতযাবতেন কলর 
তাওয়াফ, সা‘ঈ ও িুল গছাি কলর হালাল হওয়া। তার উপর আবশযক 
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হলচ্ছ ইহরাম অবস্থায় যাবতীয় রনরষদ্ধ কাজ গেলক রবরত োকা। িুল বা 
নখ কািলব না, স্বামী োকলল তার সালে সহবাস করলব না। 

তলব ইহরাম বাাঁধার সময় যরদ ঋতুর আশংকায় শতে আলরাপ কলর গনয় 
গয, গযখালনই বাধাগ্রস্ত হলব গসখালনই গস হালাল হলয় যালব। তলব ঋতু 
আসার পর ইহরাম খুলল গফললল তালক গকালনা কাফফারা রদলত হলব 
না। 
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নারীর জনয রক ইহরালমর রবলশষ গকালনা গপাশাক আলছ? 

প্রে: (৪৮৬) ইহরাম অবস্থায় নারী রক স্বীয় কাপড় বদল করলত পারলব? 
নারীর জনয রক ইহরালমর রবলশষ গকালনা গপাশাক আলছ? 

উত্তর: নারী গয কাপলড় ইহরাম কলরলছ তা পররবতেন কলর অনয কাপড় 
পররধান করলত পালর। পররবতেন করার দরকার োক বা না োক গকালনা 
অসুরবধা গনই। রকন্তু গয কাপড় পরলব তালত গযন গবপদো হওয়ার 
আশংকা না োলক বা পরপুরুলষর সামলন রনলজর গসৌেলযের প্রকাশ না 
ঘলি। 

নারীর জনয ইহরালমর রবলশষ গকালনা গপাশাক গনই। তার ইচ্ছামত গয 
গকালনা গপাশাক পররধান করলত পালর। তলব গনকাব পরলব না এবং 
হাতলমাজা পররধান করলব না। গনকাব হলচ্ছ এমন পদো মুখমণ্ডলল 
বযবহার করা যালত গিালখর জনয রছদ্র করা োলক। 

আর পুরুলষর ইহরালমর জনয রবলশষ গপাশাক আলছ। তা হলচ্ছ একরি 
িাদর অনযরি (লসলাইরবহীন) লুংঙ্গী। তাই গস জামা, পায়জামা, জারঙ্গয়া, 
গেরঞ্জ, পােড়ী, িুরপ, গমাজা প্রভৃরত পরলব না। 
প্রে: (৪৮৭) ইহরামকারী নারীর হাতলমাজা এবং পা গমাজা পরার রবধান 

কী? 

উত্তর: হাতলমাজা বযবহার করা জালয়য গনই। পালয়র গমাজা বযবহার 
করলত গকালনা অসুরবধা গনই। 

হাত গমাজার বযাপালর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বললন, 
اَزيِْن  َواَل تَلْبَِس »  ف    .«الْق 
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“নারী হাতলমাজা পররধান করলব না।”22 

                                                           
22 সহীহ বুখারী, অধযায়: রশকালরর জররমানা অনুলচ্ছদ: ইহরাম পররধানকারী নারী-
পুরলষর জনয সুেরন্ধ বযবহার রনলষধ। 



57 

 

ঋতুবতী নারী রবলম্ব কলর পরবত্র হওয়ার পর উমরা আদায় করলব 

প্রে: (৪৮৮) জননক নারী ঋতু অবস্থায় মীকাত গেলক ইহরাম গবাঁলধলছ। 
মক্কায় আেমন কলর রবলম্ব কলর পরবত্র হওয়ার পর উমরা আদায় 
কলরলছ। তার এ উমরার রবধান কী? 

উত্তর: তার উমরা রবশুদ্ধ। যরদও একরদন বা দু’রদন বা তলতারধক রদন 
রবলম্ব কলর োলক, তালত গকালনা অসুরবধা গনই। রকন্তু শতে হলচ্ছ ঋতু 
গেলক পূর্ে পরবত্র হওয়ার পরই উমরা আদায় করলব। গকননা ঋতুবতী 
নারীর জনয আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করা জালয়য নয়। এ জনয আলয়শা 
রারদয়াল্লাহু ‘আনহা উমরার ইহরাম গবাঁলধ মক্কায় আেমন করলল 
ঋতুবতী হলয় পলড়ন, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম তালক 
বললন, 

نْ  َغْْيَ  احْلَاج   َيْفَعل   َكَما اْفَعِِل »
َ
وِف  اَل  أ ِري َحّت   بِابْلَيِْت  َتط   .«َتْطه 

“হাজীের্ যা কলর তুরমও তাই কলর যাও, তলব পরবত্রা না হওয়া পযেন্ত 
আল্লাহর ঘর তাওয়াফ কলরা না।”23 
যখন সারফয়যাহ রারদয়াল্লাহু ‘আনহা ঋতুবতী হলয় গেলন, তখন নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বলললন, গস রক আমালদরলক আিরকলয় 
রাখলব নারক? রতরন গভলবরছললন সারফয়যাহ রারদয়াল্লাহু আনহা তাওয়ালফ 
ইফািা কলরন রন। তারা বলল, রতরন গতা তাওয়ালফ ইফািা কলর 

                                                           
23 সহীহ বুখারী, অধযায়: হালয়য, অনুলচ্ছদ: ঋতুবতী তাওয়াফ ছাড়া হলজর যাবতীয় 
কাজ করলব। 
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রনলয়লছন। একো শুলন রতরন বলললন, ‘তাহলল গতামরা গবর হলয় 
পড়’।24 
অতএব, ঋতুবতী নারীর জনয আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করা ববধ নয়। 
মক্কায় এলস ঋতুবতী হলয় পড়লল পরবত্র না হওয়া পযেন্ত অলপক্ষা করা 
ওয়ারজব। রকন্তু আল্লাহর ঘর তাওয়াফ গশষ কলর সা‘ঈ করার পূলবে যরদ 
ঋতু এলস যায়, তলব উমরা পূর্ে করলব। এলত গকালনা অসুরবধা গনই। 
আর সা‘ঈ গশষ করার পর ঋতু আসলল তখন রবদায়ী তাওয়ালফর 
আবশযকতা গনই। গকননা ঋতুবতীর জনয রবদায়ী তাওয়াফ ররহত। 

                                                           
24 সহীহ বুখারী, অধযায়: হজ, অনুলচ্ছদ: হলজর তাওয়ালফর পর নারী ঋতুবতী হলল; 
সহীহ মুসরলম অধযায়: হজ, অনুলচ্ছদ: রবদায়ী তাওয়াফ ওয়ারজব এবং ঋতুবতী 
নারীর জনয ররহত হওয়া। 
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ঋতুবতী নারী ইহরালমর পর পররলধয় বস্ত্র পররবতেন করলত পালর 

প্রে: (৪৮৯) মীকাত গেলক ঋতুবতী অবস্থায় জননক নারী ইহরাম 
বাাঁলধ। মক্কায় এলস পরবত্র হওয়ার পর পররলধয় ইহরাম বস্ত্র গস খুলল 
গফলল। এর রবধান কী? 

উত্তর: ঋতুবতী অবস্থায় নারী যরদ মীকাত গেলক ইহরাম বাাঁলধ, তারপর 
মক্কায় এলস পরবত্রা হওয়ার পর পররলধয় ইহরাম বস্ত্র খুলল গফলল তালত 
গকালনা অসুরবধা গনই। কারর্, কাপড় পররবতেন কলর ইচ্ছামত গয 
গকালনা ববধ গপাশাক পররধান করা জালয়য। অনুরূপভালব পুরুষও 
পররলধয় ইহরালমর কাপড় পররবতেন কলর অনুরূপ ইহরালমর কাপড় 
পররধান করলত পালর। গকালনা অসুরবধা গনই। 

প্রে: (৪৯০) হলজর সময় রনকাব রদলয় নারীর মুখ ঢাকার রবধান কী? আরম 
একরি হাদীস পলড়রছ যার অেে হলচ্ছ “ইহরামকারী নারী গনকাব পরলব না 
এবং হাতলমাজা পররধান করলব না।” আলয়শা রারদয়াল্লাহু ‘আনহার অনয 
একরি কো পলড়রছ। রতরন বললন, “আমালদর সামলন গকালনা পুরুষ এলল 
আমরা মুলখর উপর কাপড় ঝুরললয় রদতাম। যখন আমরা ওলদর সামলন 
িলল গযতাম, তখন মুখমণ্ডল খুলল রাখতাম” গস সময় তারা হলজ রছললন। 
দু’রি হাদীলসর মলধয সামঞ্জসয কী? 
উত্তর: এলক্ষলত্র রবশুদ্ধ কো হলচ্ছ, হাদীলসর মমে অনুযায়ী নারী ইহরাম 
অবস্থায় গনকাব পরলব না। পুরুষ তার সমু্মলখ আসুক বা না আসুক 
গকালনা অবস্থালতই তার জনয গনকাব বযবহার করা জালয়য নয়। গস 
হলজ োক বা উমরায়। গনকাব নারী সমালজ সুপরররিত। আর তা হলচ্ছ 
একরি পদো রদলয় মুখমণ্ডল গঢলক গনওয়া যালত দু‘গিালখর জনয আলাদা 
আলাদা দু’রি রছদ্র োলক। রকন্তু আলয়শা রারদয়াল্লাহু ‘আনহার হাদীস 
গনকাব রনরষলদ্ধর হাদীলসর সালে সংঘষেপূর্ে নয়। গকননা আলয়শার 
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হাদীলস একো বলা হয় রন গয, তারা গনকাব পরলতন; বরং গনকাব না 
পলর মুখ গঢলক গফললতন। আর পরপুরুষ সামলন এলল নারীলদর মুখ 
গঢলক গফলা ওয়ারজব। গকননা মাহরাম নয় এমন পুরুলষর সামলন 
নারীর মুখমণ্ডল গঢলক রাখা ওয়ারজব। 

অতএব, ইহরালমর গক্ষলত্র সবসময় গনকাব পররধান করা হারাম। আর 
পরপুরুষ সামলন না এলল মুখমণ্ডল গখালা রাখা ওয়ারজব। রকন্তু সামলন 
এলল গঢলক গফলা ওয়ারজব। তলব গনকাব ছাড়া অনয কাপড় ঝুরললয় 
রদলত হলব। 
প্রে: (৪৯১) ভুলক্রলম অেবা অজ্ঞতাবশতঃ ইহরালমর রনরষদ্ধ গকালনা 
কাজ কলর গফললল, তার রবধান কী? 

উত্তর: ইহরালমর কাপড় পররধান করার পর অন্তলর দৃঢ় ইচ্ছা কলর 
ইহরাম না গবাঁলধ োলক আর রনরষদ্ধ গকালনা কাজ কলর তলব গকালনা 
অসুরবধা গনই। গকননা রনয়ত কলর ইহরালম প্রলবশ করািাই ধতেবয। 
ইহরালমর কাপড় পররধান করা মালনই ইহরাম বাাঁধা নয়। 

রকন্তু সরঠকভালব রনয়ত কলর ইহরালম প্রলবশ করার পর যরদ ভুলক্রলম 
বা অজ্ঞতাবশতঃ গকালনা রনরষদ্ধ কাজ কলর গফলল, তলব গকালনা রকছু 
রদলত হলব না। তলব স্মরর্ হওয়ার সালে সালে বা রশরখলয় গদওয়ার 
সালে সালে অজ্ঞ বযরক্ত উক্ত রনরষদ্ধ কাজ গেলক রবরত হলব। 

উদাহরর্: ইহরাম করার পর ভুলক্রলম জামা পলর রনলয়লছ, তার গকালনা 
গুনাহ গনই। তলব মলন পড়ার সালে সালে তালক উক্ত জামা খুলল 
গফললত হলব। অনুরূপভালব ভুলক্রলম গস পায়জামা খুলল রন। রনয়ত 
কলর তালরবয়া পাঠ করার পর মলন পলড়লছ গয, পায়জামা গতা গখালা 
হয় রন। তখন সালে সালে গস তা খুলল গফললব।  
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গকালনা গলাক গসলাই ছাড়া শুধু রেরা রদলয় বতররকৃত একরি গেরঞ্জ 
পররধান কলর যরদ মলন কলর গয, ইহরামকারীর জনয শুধু গসলাইকৃত 
কাপড় পরা রনলষধ। তাই আরম এিা পররধান কলররছ, তলব তার গকালনা 
গুনাহ হলব না। গকননা গস অজ্ঞ। রকন্তু যখন তালক জানালনা হলব গয, 
শরীলরর মালপ বতররকৃত যাবতীয় গপাশাক পররধান করা রনরষদ্ধ তখন 
তা খুলল গফলা তার জনয আবশযক হলব। 

এলক্ষলত্র মূলনীরত হলচ্ছ, ইহরাম অবস্থায় রনরষদ্ধ যাবতীয় কাজ যরদ 
গকালনা মানুষ ভুলক্রলম বা অজ্ঞতাবশতঃ বা বাধযেত অবস্থায় কলর, 
তলব তার গকালনা গুনাহ হলব না। গকননা আল্লাহ তা‘আলা বললন, 

ب ن ا﴿ ََّّر  ََّّّٓل  ن ا اِخذإ ََّّٓإِنَّت ؤ  وإََّّن ِسين ا
 
ن اَّأ

إ
أ ط  خإ

 
 [٢٨٦: ابلقرة] ﴾أ

“গহ আমালদর রব, আমরা যরদ ভুলল যাই বা ভুলক্রলম গকালনা রকছু 
কলর গফরল, তলব আমালদর পাকড়াও করলবন না।” [সূরা আল-
বাকারাহ, আয়াত: ২৮৬]  
আল্লাহ বললন, আরম তাই করলাম। আল্লাহ তা‘আলা আলরা বললন, 

﴿َّ ل يإس  مإََّّو  ل يإك  ن اح ََّّع  ََّّٓج  ا ت مَّفِيم 
إ
أ ط  خإ

 
َِٰكنَّبِهِۦَّأ ل  اَّو  تإََّّم  د  م  مإََّّت ع   ﴾ق ل وب ك 

 [٥: االحزاب]

“ভুলক্রলম গতামরা যা কলর গফল গস সম্পলকে গতামালদর গকালনা গুনাহ 
গনই। রকন্তু গতামালদর অন্তর যার ইচ্ছা কলর তার কো রভন্ন।” [সূরা 
আল-আহযাব, আয়াত: ৫] 
ইহরাম অবস্থায় রবলশষভালব রনরষদ্ধকৃত পশু রশকার করা সম্পলকে 
আল্লাহ তা‘আলা বললন, 

ۥَّو م ن﴿ ت ل ه  مَّق  ٗداَِّمنك  ِ مد ت ع   [٩٥: دةاملائ] ﴾مُّ

“গয বযরক্ত ইচ্ছাকৃতভালব উহা (রশকার) হতযা কলর।” [সূরা আল-
মালয়দাহ, আয়াত: ৯৫] 
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ইহরালমর রনরষদ্ধ কাজগুললা করার গক্ষলত্র গকালনা পােেকয গনই। সকল 
গক্ষলত্র রবধান একই। গযমন, গপাশাক পররধান করা, সুেরন্ধ লাোলনা 
প্রভৃরত অেবা রশকার হতযা করা, িুল গকলি গফলা প্রভৃরত। আললমলদর 
মলধয গকউ পােেকয কলর োলকন। রকন্তু রবশুদ্ধ কো হলচ্ছ গকালনা পােেকয 
গনই। গকননা এ রনরষদ্ধ রবষয়গুললা ভুল বা অজ্ঞতা বা বাধযেত কারলর্ 
মানুষ মা‘যুর বা তার অপরাধ ক্ষমালযােয। 
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হলজ ভুল হলল তার রফদইয়া গকাোয় আদায় করলত হলব? 

প্রে: (৪৯২) জননক বযরক্ত হজ আদায় করার গক্ষলত্র ভুলল রলপ্ত হলয়লছ। 
ভুললর কাফফারা গদওয়ার জনয তার কালছ গতমন রকছু রছল না। গস 
গদলশ গফরত িলল গেলছ। উক্ত কাফফারা রক রনজ গদলশ আদায় করা 
জালয়য হলব? নারক মক্কালতই পাঠালত হলব? যরদ মক্কালতই পাঠালত হয়, 
তলব অনয কাউলক দারয়ে গদওয়া রক জালয়য হলব? 

উত্তর: হজ পালনকারী রক ভুল কলরলছন তা রনরদেিভালব অবশযই জানলত 
হলব। যরদ গকালনা ওয়ারজব পররতযাে কলর োলক, তলব রফদইয়া রহলসলব 
মক্কালত একরি কুরবানী করলত হলব। মক্কা ছাড়া অনয গকাোও প্রদান 
করলল জালয়য হলব না। গকননা তা হলজর সালে সমৃ্পক্ত। 

রকন্তু যরদ ইহরাম অবস্থায় রনরষদ্ধ গকালনা কাজ ইচ্ছাকৃতভালব কলর 
োলক, তলব রনম্নরলরখত রতনরি পদ্ধরতর গয গকালনা একরি অবলম্বন 
করলত পালর: 
ক) একরি ছােল যলবহ কলর মক্কার হারাম এলাকার ফকীরলদর মালঝ 
বন্টন কলর রদলব। অেবা  
খ) ছয়জন রমসকীনলক খাদয রদলব। প্রলতযকলক অধে ছা’ (প্রায় গসায়া 
গকজী) পররমার্ খাদয রদলব। আর তা মক্কায় হলত হলব অেবা গয স্থালন 
ঐ রনরষদ্ধ কাজ করা হলয়লছ গসখালন। অেবা  
ে) রতন রদন সাওম রাখলব। এ রতনরি সাওম মক্কা বা গয গকালনা স্থালন 
রাখলত পালর তলব রনরষদ্ধ কাজরি যরদ হলজর প্রেম হালাললর আলে স্ত্রী 
সহবাস হয়, তলব ওয়ারজব হলচ্ছ- রনরষদ্ধ কালজ রলপ্ত হওয়ার স্থালন 
অেবা মক্কায় একরি উি যলবহ করলব এবং ফকীরলদর মালঝ রবতরর্ 
কলর রদলব।  
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অেবা রনরষদ্ধ কাজরি যরদ গকালনা প্রার্ী রশকার করা হয়, তলব ওয়ারজব 
হলচ্ছ- তার অনুরূপ প্রার্ী যলবহ করা অেবা ছয়জন রমসকীনলক খাদয 
প্রদান করা বা রতনরি রসয়াম পালন করা। রসয়াম পালন গয গকালনা 
স্থালন করা যায়। রকন্তু খাদয দান বা কুরবানী যলবহ করা অবশযই মক্কার 
হারাম এলাকার মলধয হলত হলব। গকননা আল্লাহ বললন, “হাদঈ কা‘বা 
ঘর পযেন্ত গপৌঁরছলয় রদলব।” [সূরা আল-মালয়দাহ, আয়াত: ৯৫]  
অনয মানুষলক দারয়ে রদলয় উক্ত কাফফারা আদায় করা জালয়য আলছ। 
গকননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম তাাঁর অবরশি কুরবানীগুললা 
যলবহ করার জনয আলী রারদয়াল্লাহু ‘আনহুলক দারয়ে রদলয়রছললন।  
প্রে: (৪৯৩) তাওয়ালফর পূলবে সা‘ঈ করা রক জালয়য? 

উত্তর: তাওয়ালফ ইফািার পূলবে সা‘ঈ করা জালয়য। গকননা নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম কুরবানীর রদন একস্থালন দণ্ডায়মান 
হললন, গলালকরা তালক প্রে করলত লােল। গকউ প্রে করল,   َسَعيْت
وَف  ط 

َ
ْن أ

َ
 তাওয়াফ করার পূলবে আরম সা‘ঈ কলর রনলয়রছ।’ রতরন‘ َقبَْل أ

বলললন,  َالَحَرج “গকালনা অসুরবধা গনই।25 তামাতু্ত‘কারী যরদ 

(মুযদারলফা গেলক রফলর এলস) তাওয়ালফর পূলবে সা‘ঈ কলর এবং 
ইফরাদকারী বা গক্বরার্কারী তাওয়ালফ কুদূলমর সালে সা‘ঈ না কলর 
োকলল হলজর তাওয়ালফর পূলবে যরদ সা‘ঈ কলর, তলব গকালনা অসুরবধা 
গনই। 

প্রে: (৪৯৪) রামাযালন বারবার উমরা করার রবধান কী? এরকম গকালনা 
সময় রক রনরদেি আলছ গয, এতরদন পরপর উমরা করলত হলব?  

                                                           
25 আবূ দাঊদ, অধযায়: হজ-উমরা, অনুলচ্ছদ: হলজ একরি কালজর পূলবে অনযরি কলর 
গফলার রবধান। হাদীস নং ১৭২৩। 
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উত্তর: রামাযালন বারবার উমরা করা রবদ‘আত। গকননা এক মালসর 
মলধয বারবার উমরা করা সালালফ সাললহীন তো সাহাবালয় গকরালমর 
নীরতর রবপরীত। এমনরক শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তায়রময়া রহ. 
তাাঁর ফাতওয়ায় উলল্লখ কলরলছন, সালালফ সাললহীলনর ঐকমলতয 
বারবার গবরশ পররমালর্ উমরা করা মাকরূহ। রবলশষ কলর যরদ তা 
রামাযালন হয়। রবষয়রি যরদ পছেনীয় হত, তলব সালালফ সাললহীন 
গতা এ বযাপালর অরধক অগ্রোমী হলতন এবং বারবার উমরা করলতন। 
গদখুন না নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম আল্লাহলক সবলিলয় গবরশ 
ভয় করলতন। গনক কাজলক সবোরধক ভাললাবাসলতন। রতরন মক্কা 
রবজলয়র সময় উরনশ রদন গসখালন অবস্থান কলরলছন সালাত আদায় 
কলরলছন। রকন্তু গকালনা উমরা আদায় কলরন রন।  

আলয়শা রারদয়াল্লাহু ‘আনহা যখন উমরা করার বযাপালর রপড়ারপরড় 
কররছললন, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম তাাঁর ভ্রাতা 
আবদুর রহমানলক বলললন, এলক তান‘ঈম রনলয় রেলয় ইহরাম কররলয় 
রনলয় আস। যালত কলর রতরন উমরা আদায় করলত পালরন। রকন্তু 
আবদুর রহমানলক একো বলললন না, তুরমও তাাঁর সালে উমরা কলর 
রনও। যরদ রবষয়রি শরী‘আতসম্মত হলতা তলব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 
ওয়াসাল্লাম তাাঁলক গস রনলদেশনা রদলতন। সাহাবালয় গকরালমর রনকি 
রবষয়রি শরী‘আতসম্মত হলল আবদুর রহমান তা করলতন। গকননা 
রতরন গতা হারাম এলাকার বাইলর রেলয়রছললন। 
দু’ উমরার মালঝ কত বযবধান হওয়া উরিৎ এ সম্পলকে ইমাম আহমাদ 
বললন, গদখলব গয পযেন্ত মাো গপাড়া কালঠর মলতা কাললা না হয়। 
অেোৎ মাো ভরতে িুল না হয়। 
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প্রে: (৪৯৫) তাওয়াফ িলাবস্থায় যরদ সালালতর ইকামত হলয় যায়, তলব 

রক করলব? তাওয়াফ রক পুনরায় শুরু করলব? পুনরায় শুরু না করলল 
গকাো গেলক তাওয়াফ পূর্ে করলব? 

উত্তর: মানুষ যরদ উমরা বা হজ বা রবদায়ী তাওয়াফ বা নফল তাওয়ালফ 
রলপ্ত োলক, আর ফরয সালালতর ইকামত হলয় যায়, তলব তাওয়াফ 
গছলড় রদলয় সালালতর কাতালর শারমল হলয় যালব। সালাত গশষ হলল 
গযখান গেলক তাওয়াফ গছলড়রছল গসখান গেলক তাওয়াফ পূর্ে করলব। 
নতুনভালব তাওয়াফ শুরু করার দরকার গনই এবং ঐ িক্করও 
নতুনভালব শুরু করলব না। গকননা গস গতা শরী‘আতসম্মত রবশুদ্ধ 
রভরত্তর ওপরই বাকী কাজ আদায় করলছ। সুতরাং শরী‘আলতর দলীল 
ছাড়া তার আলের কাজলক বারতল বলা যালব না। 

প্রে: (৪৯৬) উমরায় তাওয়ালফর পূলবে সা‘ঈ করার রবধান কী? 

উত্তর: উমরাকারী তাওয়ালফর পূলবে যরদ সা‘ঈ করার পর তাওয়াফ কলর 
োলক তলব তালক পুনরায় সা‘ঈ করলত হলব। গকননা দু’রি কালজ 
ধারাবারহকতা রক্ষা করা ওয়ারজব। প্রেলম তাওয়াফ তারপর সা‘ঈ। নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম এ রকম রসররয়াল রক্ষা কলরই তা 
আদায় কলরলছন। রতরন বললন, “গতামরা আমার রনকি গেলক হজ-
উমরার রনয়ম রশলখ নাও।”26 আমরা নবীজীর রশখালনা পদ্ধরত গ্রহর্ 
করলত িাইলল প্রেলম আমালদরলক তাওয়াফ শুরু করলত হলব। তারপর 
সা‘ঈ। রকন্তু যরদ বলল গয, আরম প্রেমবার সা‘ঈ করালত ক্লান্ত হলয় 
পলড়রছ। আমরা তালক বলব, তুরম রকছুিা রবশ্রাম রনলয় সা‘ঈ কর। রকন্তু 
                                                           
26 সহীহ বুখারী, অধযায়: ইলম বা জ্ঞান, অনুলচ্ছদ: পশুর রপলঠ োকাবস্থায় মানুষলক 
ফাতওয়া গদওয়া; সহীহ মুসরলম, অধযায়: হজ, অনুলচ্ছদ: কুরবানীর পূলবে গয মাো 
মুণ্ডন কলরলছ। 
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ভুললর ওপর অিল োকা িললব না। 

তালব‘ঈলদর মলধয গকউ এবং করতপয় রবিান মত গপাষর্ কলরন গয, 
ভুলক্রলম বা অজ্ঞতাবশতঃ গকউ যরদ উমরালত তাওয়ালফর পূলবে সা‘ঈ 
কলর গফলল, তলব তালক গকালনা রকছু রদলত হলব না। গযমনরি হলজর 
গবলায় হলয় োলক। 

প্রে: (৪৯৭) ইিলতবা‘ কালক বলল? এ কাজ গকান সময় সুন্নাত? 

উত্তর: ইিলতবা‘ হলচ্ছ োলয়র িাদরলক ডান বেললর রনি রদলয় রনলয় 
তার উভয় রদক বাম কাাঁলধর উপর রাখা এবং ডান কাাঁধ গখালা রাখা। 

তাওয়ালফ কুদূম তো মক্কায় আেমলর্র পর প্রেম তাওয়ালফর সময় এ 
কাজ সুন্নাত। অনয সময় ইিলতবা‘ করা জালয়য নয়।  
প্রে: (৪৯৮) নফল সা‘ঈ করা রক জালয়য আলছ? 

উত্তর: নফল সা‘ঈ করা জালয়য নয়। গকননা সা‘ঈ শুধুমাত্র হজ-উমরার 
সময় শরী‘আতসম্মত। গকননা আল্লাহ তা‘আলা বললন,  

اَّإِن َّ﴿ ف  ة ََّّٱلص  و  رإ إم  آئِرََِِّّمنَّو ٱل ع  ِهََّّش  نإََّّٱّلل  م  ج ََّّف  ََّّح  وََِّّٱۡلإ يإت 
 
ر ََّّأ ت م  ََّّٱعإ ن اح ََّّف ل  ل يإهََِّّج  نَّع 

 
َّأ

َّ و ف  هََّّي ط  ا نَّبِِهم  ع ََّّو م  و  اَّت ط  ٗ يإ اكِر ََّّٱّلل  ََّّف إِن ََّّخ  لِيم ََّّش   [١٥٨: ابلقرة] ﴾١٥٨َّع 
“রনশ্চয় ‘সাফা’ ও ‘মারওয়া’ আল্লাহর রনদশেনসমূলহর অন্তেেত। অতএব, 
গয বযরক্ত এ েৃলহর হজ বা উমরা করলব তার জনয এতদুভলয়র প্রদরক্ষর্ 
করা দূষর্ীয় নয়। আর গকালনা বযরক্ত গস্বচ্ছায় সৎকমে করলল আল্লাহ 
গুর্গ্রাহী সবেজ্ঞাত।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৮৫] 
প্রে: (৪৯৯) অজ্ঞতাবশতঃ তাওয়ালফ ইফািা গছলড় রদলল করর্ীয় কী?  
উত্তর: তাওয়ালফ ইফািা (হলজর তাওয়াফ) হলজর অনযতম রুকন। এরি 
আদায় না করলল হজ সম্পন্ন হলব না। গকালনা মানুষ তা গছলড় রদলল 
তার হজ পূর্ে হললা না। তা অবশযই আদায় করলত হলব- যরদও এজনয 
তালক রনজ গদশ গেলক রফলর আসলত হয়। এ অবস্থায় গযলহতু গস 
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হলজর তাওয়াফ কলর রন, তাই তার জনয স্ত্রী সহবাস ববধ নয়। গকননা 
গস এখলনা পূর্ে হালাল হয় রন। তাওয়ালফ ইফািার সালে যরদ সা‘ঈও 
গছলড় োলক, তলব তামাতু্ত‘কারীলক তাওয়ালফ ইফািা এবং সা‘ঈ করলত 
হলব এবং রক্বরান ও ইফরাদকারী তাওয়ালফ কুদূলমর সালে সা‘ঈ না 
কলর োকলল, তালদরলকও তাওয়ালফ ইফািার সালে সা‘ঈ করলত হলব, 
তলবই তারা পূর্ে হালাল হলব এবং হজ রবশুদ্ধ হলব। 
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তাওয়ালফর সময় হজলর আসওয়াদলক িুম্বন করা আবশযক নয় 

প্রে: (৫০০) অলনক তাওয়াফকারীলক গদখা যায় ভীলড়র মলধয গঠলল 
গঠলল তালদর নারীলদরলক হাজলর আসওয়াদ িুম্বন করার জনয পাঠায়। 
তালদর জনয গকানরি উত্তম হাজলর আসওয়াদলক িুম্বন করা? নারক 
পুরুষলদর ভীড় গেলক দূলর অবস্থান করা। 

উত্তর: প্রেকারী যখন এ আশ্চযে রবষয় গদলখলছ, আরম এর িাইলত অরধক 
আশ্চযেজনক রবষয় গদলখরছ। আরম গদলখরছ রকছু গলাক ফরয সালাতালন্ত 
এক রদলক সালাম গফরালনা হলল রিতীয় সালাম গফরালনার পূলবে হাজলর 
আসওয়াদলক িুম্বন করার জনয গদৌড় গদয়। এলত গতা তার ফরয সালাতই 
বারতল হলয় গেল। গয সালাত রকনা ইসলালমর অনযতম প্রধান রুকন। 
অেি গস এমন একরি কাজ করলত ছুলিলছ যা ওয়ারজব নয়। এমনরক 
তাওয়াফ অবস্থায় না োকলল হাজলর আসওয়াদলক িুম্বন করা 
শরী‘আতসম্মতও নয়। রনঃসলেলহ এরি একরি রবরাি ধরলনর দুঃখজনক 
অজ্ঞতা। তাওয়াফ ছাড়া হাজলর আসওয়াদলক িুম্বন করা সুন্নাত নয়। 
এবযাপালর আমার গকালনা দলীল জানা গনই। আরম এ স্থান গেলক আহ্বান 
জানারচ্ছ গয, আমার জ্ঞালনর বাইলর যরদ কালরা কালছ এমন গকালনা দীলল 
জানা োলক গয, তাওয়াফ না করললও হাজলর আসওয়াদলক িুম্বন করা 
শরী‘আতসম্মত, তলব গস গযন আমালদর কালছ তা গপৌঁরছলয় গদয়। আল্লাহ 
তালক উত্তম প্ররতদান রদলবন। 

অতএব, হাজলর আসওয়াদ িুম্বন করা তাওয়ালফর সুন্নালতর অন্তেেত। 
তাছাড়া এিা তখনই সুন্নাত রহলসলব সাবযস্ত হলব যখন তা িুম্বন করলত 
রেলয় তাওয়াফকারী কি পালব না বা অনয কাউলক কি গদওয়া হলব 
না। যরদ তাওয়াফকারীর কি হয় বা অনয কাউলক কি গদওয়া হয়, 
তলব রিতীয় পদলক্ষপ অবলম্বন করলব এবং তা হাত িারা স্পশে কলর 
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হাতলক িুম্বন করলব। গযমনরি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম 
আমালদরলক রশরখলয়লছন। যরদ একাজও কি করা ও কি গদওয়া ছাড়া 
আদায় করা সম্ভব না হয়, তলব আমরা তৃতীয় স্তলর উপনীত হলয় দূর 
গেলক হাজলর আসওয়াদলক এক হাত িারা ইশারা করব। কিন্তু সে 

হাতকি চুম্বন িরব না। এিাই হলচ্ছ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর 
হাজলর আসওয়াদলক িুম্বন করার সুন্নাতী পদ্ধরত।  
হাজলর আসওয়াদলক িুম্বলনর রবষয়রি আলরা জরিল ও করঠন হলব- গযমনরি 
প্রেকারী উলল্লখ কলরলছন- নারীলদরলক পাের িুম্বন করার জনয গঠলল 
গদওয়া, হলত পালর গস নারী েভেবতী বা বৃদ্ধা বা দুবেল যুবতী অেবা রশশুলক 
উপলর উরঠলয় িুম্বলনর জনয এরেলয় গদওয়া, তলব এসব কাজ েরহেত ও 
নাজালয়য। গকননা এলত দুবেল গলাকলদরলক ভয়ঙ্কর এক অবস্থার রদলক 
গঠলল গদওয়া হলচ্ছ, গযখালন আলছ সংকীর্েতা ও পুরুষলদর ভীলড়র প্রিণ্ডতা। 
তাই রবষয়রি মাকরূহ অেবা হারালমর অন্তেেত। আল্লাহর রহমলত অনয 
বযবস্থা োকলত গকালনা মানুলষর পলক্ষ এরদলক অগ্রসর হওয়া উরিৎ নয়। 
আপরন যরদ করঠনভালব ইসলালমর রবধান পালন করলত িান, তলব পরারজত 
হলবন।  
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পূর্ে সাত িক্কর তাওয়াফ না করলল উমরা হলব না 
প্রে: (৫০১) জননক নারী স্বামীর সালে তামাতু্ত‘ হজ করলত এলসলছ। 
তারা উমরার তাওয়াফ করার সময় ৬ষ্ঠ িক্কলর স্বামী বলললন, এিাই 
সপ্তম িক্কর এবং রতরন রনজ মলতর উপর অিল রছললন। এখন স্ত্রীর 
করর্ীয় কী? 

উত্তর: উক্ত নারী যরদ দৃঢ়ভালব রবশ্বাস কলর গয গস ৬ িক্কর রদলয়লছ এবং 
তাওয়াফ পূর্ে কলর রন। তলব এখন পযেন্ত তার উক্ত উমরা পূর্ে হয় রন। 

গকননা উমরার অনযতম রুকন হলচ্ছ পূর্ে সাত িক্কর তাওয়াফ করা। 
এরপর যরদ হলজর ইহরাম কলর োলক, তখন গস রক্বরানকারী রহলসলব 
ের্য হলব। গকননা উমরা গশষ করার আলেই গস উমরালক হলজর মলধয 
প্রলবশ কলর রনলয়লছ। 

রকন্তু স্বামীর অিলতা গদলখ যরদ স্ত্রী সলেলহর মলধয পলড় যায়, তলব 
গকালনা অসুরবধা গনই। তখন তার উমরা পূর্ে হলয় যালব। গকননা তার 
সলেহ, আর স্বামীর রনশ্চয়তা এ অবস্থায় স্বামীর কোয় রফলর আসলব 
এবং গসিালকই প্রাধানয রদলব।  
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হজ-উমরায় রনলজর ভাষায় গদা‘আ করাই উত্তম 

প্রে: (৫০২) উমরা বা হজকারী যরদ গদা‘আ না জালন, তলব তাওয়াফ, 
সা‘ঈ প্রভৃরতর সময় রক গকালনা বই হালত রনলয় গদলখ গদলখ গদা‘আ 
পাঠ করা জালয়য হলব?  
উত্তর: হজ বা উমরাকারী গয সমস্ত গদা‘আ জালন এগুললাই তার জলনয 
যলেি। গকননা সাধারর্তঃ গস যা জালন তা গস বুলঝ। আর বুলঝ-শুলনই 
আল্লাহর কালছ প্রােেনা করা উরিৎ। রকন্তু যরদ গকালনা বই হালত রনলয় 
গদা‘আ পলড় বা কাউলক ভাড়া রনলয় তার রশরখলয় গদওয়া গদা‘আ পলড়- 
যার রকছুই গস বুলঝ না, তলব তালত গকালনা উপকারই হলব না। তাছাড়া 
বাজালরর এ বইগুললালত তাওয়াফ-সা‘ঈর জনয গয গদা‘আ রনরদেি করা 
হলয়লছ, তা রবদ‘আত এবং রবভ্রারন্ত। গকালনা মুসরললমর জনয এগুললা পাঠ 
করা জালয়য নয়। গকননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম উম্মতলক 
প্রলতযক িক্কলরর জনয আলাদা ও রবলশষ গকালনা গদা‘আ রশক্ষা গদন রন। 

সাহাবালয় গকরাম গেলকও এর গকালনা প্রমার্ পাওয়া যায় না। নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বললন, 

عِ إِ »  بِ ن َما ج 
َواف  َفا َوالَْمْرَوةِ  ابْلَيِْت َل الط  ِ  ْكرِ ذِ  قَاَمةِ إِلِ  َمارِ َوَرْم  الِْ  َوَبنْيَ الص   .«اّلل 

“আল্লাহর ঘলরর তাওয়াফ, সাফা-মারওয়ার সা‘ঈ ও জামরায় কঙ্কর 
রনলক্ষপ প্রভৃরতর লক্ষয হলচ্ছ আল্লাহর রযরকর প্ররতষ্ঠা করা।”27 
তাই সকল মুরমলনর ওপর ওয়ারজব হলচ্ছ এ ধরলনর বই-পুস্তক গেলক 
সতকে োকা। আর রনলজর দরকালরর কো আল্লাহর কালছ এমন ভাষায় 
গপশ করা যার অেে গস রনলজ অনুধাবন কলর। সাধযানুযায়ী আল্লাহর 

                                                           
27 আবূ দাঊদ, অধযায়: মানলসক, অনুলচ্ছদ: রমল করা; রতররমযী, অধযায়: হজ, 
অনুলচ্ছদ: কীভালব কঙ্কর রনলক্ষপ করলব।  
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রযরকর করা। অেে বুলঝ না এমন শব্দ বযবহার করার িাইলত এিাই 
তার জনয উত্তম। অলনলক এমনও আলছ গয অেে বুঝা গতা দূলরর কো 
বইলয়র শব্দ বা বাকযগুললাই ভাললাভালব পড়লত পালর না। 

প্রে: (৫০৩) তাওয়াফ -সা‘ঈলত রক রবলশষ গকালনা গদা ‘আ আলছ? 

উত্তর: হজ-উমরার জনয রনরদেি গকালনা গদা‘আ গনই। মানুষ জানা গয 
গকালনা গদা‘আ পাঠ করলত পারলব। রকন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 
ওয়াসাল্লাম গেলক প্রমারর্ত গদা‘আসমূহ পাঠ করা উত্তম। রবলশষ কলর 
রুকলন ইয়ামানী ও হাজলর আসওয়ালদর মধযবতেী স্থালন এ গদা‘আ পাঠ 
করা সুন্নাত:  ِْنيَا َحَسنًَة َوِف  اْْلخِ َرةِ  َحَسنًَة َوقِ نَا َعَذاَب انل ار  َرب نَا آتِ نَا يِف  ادل 
“রাব্বানা আরতনা রফেুন্ইয়া হাসানাতাাঁও ওয়ারফল আরখরারত হাসানাহ্, 
ওয়ারক্বনা আযাবান্নার।” অনুরূপভালব সাফা-মারওয়ায় ও ‘আরাফার 
রদবলসর প্রমারর্ত গদা‘আ পাঠ করলত পালর। সুন্নাত গেলক প্রমারর্ত গয 
সকল গদা‘আ জানা আলছ তাই পাঠ করা উরিৎ। রকন্তু জানা না োকলল 
তার মাোয় গয গদা‘আই আলস তাই পাঠ করা যালব। গকননা এ গদা‘আ 
পাঠ করা ওয়ারজলবর অন্তভুেক্ত নয়; বরং তা মুস্তাহাব। 
এ উপললক্ষ আরম বললত িাই, হজ-উমরার জনয গছাি গছাি পুরস্তকা 
হাজীলদর হালত গদখা যায়। তালত তাওয়াফ-সা‘ঈর প্রলতযক িক্কলরর 
জনয রভন্ন রভন্ন গদা‘আ রনরদেি করা োলক। এিা রবদ‘আত। এলত 
রনরশ্চতভালব অলনক ধরলনর রবপদ আলছ। গযমন, 
১) যারা এিা পাঠ কলর, তারা ধারর্া কলর গয, বইলয়র গদা‘আগুললা 

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম গেলক প্রমারর্ত। অেি তা 
সাবযস্ত নয়।  

২) তারা এ গদা‘আর প্রলতযকরি শব্দ পাঠ করা ইবাদত মলন কলর।  
৩) গকালনা মমে বা অেে না বুলঝই তা পাঠ কলর।  
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৪) প্রলতযক িক্কলরর জনয আলাদা আলাদা গদা‘আ রনরদেি কলর।  
৫) ভীলড়র কারলর্ িক্কর পূর্ে হওয়ার আলেই গদা‘আ পড়া গশষ হলয় 

গেলল িুপ কলর োলক।  
৬) আর গদা‘আ গশষ হওয়ার আলে িক্কর গশষ হলয় গেলল গদা‘আ পড়া 

গছলড় গদয়। এ রবদ‘আতী আমললর কারলর্ এতগুললা ক্ষরতর 
সম্ভাবনা োলক। 

অনুরূপভালব মাক্বালম ইবরাহীলমর কালছ পাঠ করার জনয ঐ বইলয় গয 
গদা‘আ পাওয়া যায়, তাও রবদ‘আত। গকননা তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 
ওয়াসাল্লাম গেলক প্রমারর্ত নয়। বরং রতরন গসখালন রেলয় পাঠ 
কলরলছন, ﴿َّ وا ِذ  امََِِّّمنَّو ٱَّت  ق  َِٰهََّّم  ََّّم ََّّۧإِبإر  لدٗ ص  [  ١٢٥: ابلقرة] ﴾م   “গতামরা 

মাক্বালম ইবরাহীমলক সালালতর স্থান রহলসলব গ্রহর্ কর।” [সূরা আল-
বাকারাহ, আয়াত: ১২৫] এবং রতরন এর রপছলন দু’রাকাত সালাত 
আদায় কলরলছন। অতএব, যারা এখালন এলস অরতররক্ত গদা‘আ পাঠ 
কলর এবং অনযানয মুসল্লী ও তাওয়াফকারীলদর মলনালযালে বযাঘাত সৃরি 
কলর, তালদর এ কাজ দু’রি কারলর্ েরহেত ও রবদ‘আত:  
(ক) এ সমস্ত গদা‘আ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম গেলক 
প্রমারর্ত না হওয়ার কারলর্ তা রবদ‘আত।  
(খ) যারা মাক্বালম ইবরাহীলমর রপছলন সালাত আদায় কলর তালদর সালালত 
বযাঘাত সৃরি কলর।  
প্রে: (৫০৪) উমরা গশষ করার পর ইহরালমর কাপলড় নাপাকী গদখলত 

গপলল কী করলব? 

উত্তর: গকালনা মানুষ উমরার তাওয়াফ ও সা‘ঈ গশষ করার পর যরদ 
ইহরালমর কাপলড় নাপাকী গদখলত পায়, তলব তার তাওয়াফ রবশুদ্ধ, 
সা‘ঈ রবশুদ্ধ তো উমরা রবশুদ্ধ। গকননা কালরা কাপলড় যরদ তার 
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অজানালত গকালনা নাপাকী গললে োলক অেবা জালন রকন্তু তা পররস্কার 
করলত ভুলল যায় এবং গসই কাপলড় সালাত আদায় কলর, তলব তার 
সালাত রবশুদ্ধ। অনুরূপভালব ঐ কাপলড় যরদ তাওয়াফ কলর তলব 
তাওয়াফও রবশুদ্ধ। এ কোর দলীল আল্লাহর বার্ী: 

ب ن ا﴿  ََّّر  ََّّّٓل  ن ا اِخذإ ََّّٓإِنَّت ؤ  وإََّّن ِسين ا
 
ن اَّأ

إ
أ ط  خإ

 
 [ ٢٨٦: ابلقرة] ﴾أ

“গহ আমালদর রব, আমরা যরদ ভুলল যাই বা ভুলক্রলম গকালনা রকছু 
কলর গফরল, তলব আমালদর পাকড়াও করলবন না।” [সূরা আল-
বাকারাহ, আয়াত: ২৮৬]  
এরি একরি সাধারর্ দলীল, যা ইসলালমর রবরাি ও গুরুেপূর্ে মূলনীরত। 
এখালন একরি রবলশষ দলীল আলছ, একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আলাইরহ ওয়াসাল্লাম সাহাবালয় গকরামলক রনলয় জুতা পরররহত অবস্থায় 
সালাত আদায় কররছললন। হঠাৎ রতরন জুতা খুলল গফলললন। 
গলালকরাও জুতা খুলল গফলললন। সালাত গশষ কলর রতরন তালদরলক 
বলললন, “গতামালদর রক হলয়লছ? গকন গতামরা জুতা খুলল গফললল? 
তারা বলললন, আপরন জুতা খুলল গফলললছন, আপনার গদখালদরখ 
আমরাও জুতা খুলল গফললাম। রতরন বলললন, “রজবরীল আলাইরহস 
সালাম এলস আমালক সংবাদ রদললন গয, আমার জুতায় নাপাকী আলছ। 
তাই আরম ইহা খুলল গফললরছ।”28 রকন্তু নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ 
ওয়াসাল্লাম নতুন কলর আর সালাত আদায় করললন না। অেি তাাঁর 
সালালতর প্রেম রদলকর রকছু অংশ নাপাকী রনলয়ই হলয়রছল। রকন্তু রতরন 
তা জানলতন না। অতএব, ভুলক্রলম অেবা না জানার কারলর্ গকউ 

                                                           
28 আবূ দাঊদ, অধযায়: সালাত, অনুলচ্ছদ: জুতা পলর সালাত আদায় করা। 
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যরদ কাপলড় নাপাকী রনলয় সালাত আদায় কলর বা তাওয়াফ কলর তলব 
তা রবশুদ্ধ হলব।  
একরি মাসআলা: গকালনা মানুষ যরদ ছােললর মাংস মলন কলর উলির 
মাংস খায় এবং এ রভরত্তলত অযু না কলরই সালাত আদায় কলর। যখন 
রবষয়রি গস জানলব তখন তালক রক সালাত পুনরায় পড়লত হলব? হযাাঁ, 
অযু কলর তালক সালাত পুনরায় পড়লত হলব। 

গকউ যরদ প্রে কলর, এিা গকমন কো? অজ্ঞতাবশতঃ নাপাকী রনলয় 
সালাত আদায় করলল তা পুনরায় পড়লত হলব না; রকন্তু অজ্ঞতাবশতঃ 
উলির মাংস গখলয় অযু না কলর সালাত আদায় করলল তা গদাহরালত 
হলব?  
এর জবাব: একরি গুরুেপূর্ে মূলনীরত (theory) হলচ্ছ, (রনলদেশমূলক 
রবষয় অজ্ঞতা ও ভুললর কারলর্ ররহত হয় না। রকন্তু রনরষদ্ধ রবষয় অজ্ঞতা 
ও ভুললর কারলর্ ররহত হলয় যায়।) এ মূলনীরতর দলীল হলচ্ছ: নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর বার্ী: রতরন বললন, “গকালনা বযরক্ত যরদ 
সালাত আদায় না কলর ঘুরমলয় োলক বা ভুলল যায়, তলব স্মরর্ হললই 
গস গযন তা আদায় কলর গনয়।”29 গকালনা এক সময় নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইরহ ওয়াসাল্লাম ভুলক্রলম দু’রাকাত সালাত পলড় সালাম রফররলয় 
রদললন, রবষয়রি তাাঁলক স্মরর্ করালনা হললা, রতরন তখন শুধুমাত্র ছুলি 
যাওয়া দু’রাকাতই আদায় করললন। এ গেলক বুঝা যায় রনলদেরশত রবষয় 
ভুলল যাওয়ার কারলর্ ররহত হয় না। গকননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 
ওয়াসাল্লাম আলদশ কলরলছন সালাত ভুলল গেলল স্মরর্ হললই আদায় 
কলর রনলত হলব। তা গছলড় গদওয়া যালব না। 

                                                           
29 গদখুন ১৮৫ নং প্রলের উত্তর।  
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অনুরূপভালব অজ্ঞতার কারলর্ রনলদেশমূলক ররহত হয় না তার দলীল 
হলচ্ছ, জননক বযরক্ত এলস খুব তাড়াহুড়া কলর সালাত আদায় করললা, 
তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর রনকি এলস সালাম 
রদললা, রতরন তালক বলললন, রফলর যাও আবার সালাত আদায় কলরা, 
গকননা তুরম সালাতই আদায় কলরা রন। এভালব রতনবার তালক 
গফরাললন। প্ররতবারই গস সালাত আদায় কলর তাাঁর কালছ আসলল রতরন 
তালক বলললন, “রফলর রেলয় সালাত আদায় কর। গকননা তুরম সালাতই 
আদায় কলরা রন।”30 গশষ পযেন্ত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম 
তালক সালাত রশরখলয় রদললন, ফলল গস রবশুদ্ধ পদ্ধরতলত সালাত আদায় 
করল। এ গলাকরি সালালতর গুরুেপূর্ে ওয়ারজব ‘ধীররস্থরতা’ অজ্ঞতার 
কারলর্ পররতযাে কলররছল। গস বললরছল, ‘শপে গসই সোর রযরন 
আপনালক সতয দীনসহ গপ্ররর্ কলরলছন, আরম এর িাইলত সুেরভালব 
সালাত আদায় করলত জারন না। আপরন আমালক রশরখলয় রদন।’ 
অজ্ঞতার কারলর্ যরদ ওয়ারজব ররহত হলয় গযত, তলব নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইরহ ওয়াসাল্লাম তার ওযর গ্রহর্ করলতন এবং বারবার তালক 
সালাত পড়লত বললতন না।  
প্রে: (৫০৫) মাক্বালম ইবরাহীলম গয পদরিহ্ন গদখা যায়, তা রক প্রকৃতই 

ইবরাহীম আলাইরহস সালালমর পালয়র রিহ্ন? 

উত্তর: সলেহ গনই মাক্বালম ইবরাহীম সুপ্রমারর্ত। কাাঁলি গঘরা স্থানরিই 
মাক্বালম ইবরাহীম। রকন্তু এর মলধয গয েতে গদখা যায় তালত পালয়র 
গকালনা রিহ্ন প্রকারশত নয়। রকন্তু ঐরতহারসকভালব প্রমারর্ত গয, বহুকাল 

                                                           
30 সহীহ বুখারী, অধযায়: আযান, অনুলচ্ছদ: রকরাত পাঠ করা ওয়ারজব; সহীহ মুসরলম, 
অধযায়: সালাত, অনুলচ্ছদ: প্রলতযক রাকালত সূরা ফারতহা পাঠ করা ওয়ারজব। 
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পযেন্ত পােলরর উপর দু’পালয়র রিহ্ন রবদযমান রছল। রকন্তু বতেমালনর এ 
েতেরি শুধুমাত্র পররিলয়র জনয করা হলয়লছ। একো রনরশ্চতভালব বলা 
যালব না গয, এ েতেই ইবরাহীম আলাইরহস সালালমর পদিলয়র রিহ্ন। 

এ উপললক্ষ একরি গুরুেপূর্ে রবষলয় আরম দৃরি আকষের্ করলত িাই। 
অলনক উমরাকারী ও হজ পালনকারী মাক্বালম ইবরাহীলমর পালশ এলস 
এমন রকছু গদা‘আ পাঠ কলর যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম 
গেলক প্রমারর্ত নয়। কখলনা এরা উাঁিু কলে গদা‘আ পাঠ কলর এবং 
মুসল্লী বা তাওয়াফকারীলদর মলনালযালে বযাঘাত সৃরি কলর। মাক্বালম 
ইবরাহীলমর জনয রনরদেি গকালনা গদা‘আ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 
ওয়াসাল্লাম গেলক প্রমারর্ত গনই। মানুষ যা পাঠ কলর তা গমৌলবীলদর 
বতররকৃত। সুন্নাত হলচ্ছ তাওয়াফ গশষ কলর (মাক্বালম ইবরাহীলমর) 
রপছলন এলস হালকা কলর দু’রাকাত সালাত আদায় করা। (লবরশ ভীড় 
োকলল গসখালন সালাত না পলড় আলরা রপছলন বা গয গকালনা স্থালন 
সালাত পড়া যালব।) তারপর সালাত হলয় গেললই গসখালন বলস োকলব 
না; যারা সালাত পড়লত িায় তালদর জনয জায়ো খারল কলর রদলব। 

প্রে: (৫০৬) কা‘বা শরীলফর রেলাফ ধলর গদা‘আ বা কান্নাকারি করা 
জালয়য রক? 

উত্তর: কা‘বা শরীলফর রেলাফ ধলর বরকত কামনা করা বা গদা‘আ বা 
কান্নাকারি করা রবদ‘আত। গকননা এ কাজ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 
ওয়াসাল্লাম গেলক প্রমারর্ত গনই। মুআরবয়া ইবন আবূ সুরফয়ান 
রারদয়াল্লাহু ‘আনহু তাওয়াফ করার সময় যখন কা‘বা ঘলরর প্ররতরি 
গকার্ স্পশে কররছললন, তখন আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রারদয়াল্লাহু 
‘আনহুমা প্ররতবাদ কলরলছন। মুআরবয়া বলললন, ‘কা‘বা ঘলরর গকালনা 
অংশই ছাড়ার নয়।’ তখন ইবন আব্বাস রারদয়াল্লাহু ‘আনহুমা জবালব 
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বলললন, “রনশ্চয় আল্লাহর রাসূললর মলধয গতামালদর জনয রলয়লছ উত্তম 
আদশে। আরম গদলখরছ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম শুধুমাত্র দু’রি 
কর্োর স্পশে কলরলছন। অেোৎ হাজলর আসওয়াদ ও রুকলন ইয়ামানী। 
অতএব, আমালদর ওপর আবশযক হলচ্ছ কা‘বা ঘরলক গছাাঁয়া বা স্পশে 
করার বযাপালর শুধুমাত্র সুন্নাত গেলক প্রমারর্ত দলীললরই অনুসরর্ 
করব। গকননা এলতই আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর 
উত্তম আদশেলক আাঁকলড় োকলত পারব।  
অবশয মুলতারযম অেোৎ কা‘বা ঘলরর দরজা ও হাজলর আসওয়ালদর 
মধযবতেী স্থান স্পশে কলর গদা‘আ করা, সাহাবালয় গকরাম রারদয়াল্লাহু 
‘আনহুম গেলক প্রমারর্ত হলয়লছ। (আল্লাহই অরধক জ্ঞান রালখন) 
প্রে: (৫০৭) উমরায় মাো মুণ্ডন বা িুল গছাি করার রবধান কী? এ দু’রির 
মলধয গকানরি উত্তম? 

উত্তর: উমরায় মাো মুণ্ডন বা িুল গছাি করা ওয়ারজব। গকননা নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম রবদায় হলজ মক্কায় আেমন কলর 
তাওয়াফ ও সা‘ঈ করার পর যারা কুরবানী সালে রনলয় আলস রন 
তালদরলক রনলদেশ রদললন, তারা গযন মাোর িুল গছাি কলর হালাল হলয় 
যায়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর এ আলদশ ওয়ারজলবর অেে 
বহন কলর। অতএব, িুল গছাি করা আবশযক। তাছাড়া নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইরহ ওয়াসাল্লাম ৬ষ্ঠ রহজরীলত উমরা করার জনয েমন করলল 
হুদায়রবয়া নামক স্থালন কারফরলদর িারা বাধাপ্রাপ্ত হন, তখন রতরন 
সাহাবীের্লক গসখালনই মাো মুণ্ডন করার রনলদেশ প্রদান কলরন। তারা 
রনলদেশ পাললন রিধায় গভােলল রতরন তালদর প্ররত রাোরিত হন। আর 
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মাোর িুল গছাি করার িাইলত মাো মুণ্ডন করা উত্তম।31 তলব 
তামাতু্ত‘কারী যরদ গশষ সমলয় মক্কায় গপৌঁলছ, তলব উমরা করার পর িুল 
গছাি করাই ভাললা, যালত কলর হলজর সময় মুণ্ডন করার জনয মাোয় 
িুল পাওয়া যায়।  

                                                           
31 গকননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম মাো মুণ্ডনকারীলদর জনয রতনবার 
গদা‘আ কলরলছন এবং িুল গছািকারীলদর জনয একবার গদা‘আ কলরলছন; সহীহ 
বুখারী, অধযায়: হজ, হাদীস নং ১৬১৩; সহীহ মুসরলম, অধযায়: হজ, হাদীস নং 
২২৯৫। 
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তামাতু্ত‘ হজ সম্পরকেত একরি মাসআলা 
প্রে: (৫০৮) জননক হাজী তামাতু্ত‘ হজ করলত এলস, উমরার তাওয়াফ ও 
সা‘ঈ গশষ কলর ইহরাম খুলল সাধারর্ গপাশাক পররধান কলর রনলয়লছ। 
মাো মুণ্ডন কলর রন বা িুল গছাি কলর রন। হলজর যাবতীয় কাজ গশষ 
করার পর এ সম্পলকে গস জানলত গিলয়লছ। এখন তার করর্ীয় কী? 
উত্তর: এ বযরক্ত উমরার একরি ওয়ারজব কাজ পররতযাে কলরলছ। তা 
হলচ্ছ, িুল খালিা করা বা মাো মুণ্ডন করা। রবিানলদর মলত তার ওপর 
ওয়ারজব হলচ্ছ রফদইয়া রহলসলব একরি কুরবানী করা। তা মক্কালতই 
আদায় করলত হলব এবং গসখানকার ফকীরলদর রনকি তার গোশত 
রবতরর্ করলত হলব। তলবই তার তামাতু্ত‘ হজ সম্পাদন হলব এবং 
উমরা রবশুদ্ধ হলব। 

প্রে: (৫০৯) গয বযরক্ত তামাতু্ত‘ হলজর ইহরাম গবাঁলধ উমরা গশষ কলর িুল 

কালি রন বা মুণ্ডনও কলর রন। পরে হরেে সকল কাজ গশষ কলরলছ তালক 
কী করলত হলব? 
উত্তর: এ বযরক্ত উমরায় িুল গছাি করা পররতযাে কলরলছ। আর িুল 
গছাি করা উমরার একরি ওয়ারজব কাজ। রবিানলদর মলত ওয়ারজব 
পররতযাে করলল দম তো কুরবানী ওয়ারজব হলব। তা মক্কায় যলবহ 
কলর গসখানকার ফকীরলদর মালঝ বন্টন করলত হলব। আর এর মাধযলম 
হজ ও উমরা পূর্েতা লাভ করলব। মক্কার বাইলর অবস্থান করলল গয 
গকালনা গলাকলক উক্ত রফদইয়া মক্কায় আদায় করার জনয দারয়ে রদলত 
পালর। (আল্লাহ তাওফীক দাতা)  
প্রে: (৫১০) তামাতু্ত‘কারী কুরবানী রদলত পালর রন। হজে সে তিনটি োওম 

সেজেজে। তিন্তু হে সেজি তিজে এজে োিটি োওম োজে রন। এভালব রতন 
বছর গকলি গেলছ। তার করর্ীয় কী? 



82 

 

উত্তর: তার ওপর আবশযক হলচ্ছ দশ রদলনর মলধয গেলক অবরশি সাত 
রদলনর রসয়াম এখনই পালন কলর গনওয়া। (আল্লাহর কালছ তার জনয 
সাহাযয িাই)   
প্রে: (৫১১) উমরা কলর জননক গলাক রনজ গদলশ রেলয় মাো মুণ্ডন 

কলরলছ। তার উমরার রবধান কী? 

উত্তর: রবিানের্ বললন, মাো মুণ্ডন করার জনয রনরদেি গকালনা স্থান 
গনই। মক্কা বা মক্কা ছাড়া অনয গকালনা স্থালন মুণ্ডন করলল গকালনা 
অসুরবধা গনই। রকন্তু মাো মুণ্ডন করার ওপর ইহরাম গেলক মুক্ত হওয়া 
রনভের করলছ। তাছাড়া মুণ্ডন করার পর রবদায়ী তাওয়াফ করলত হলব। 
উমরার কাজগুললার ধারাবারহকতা এ রকম: ইহরাম, তাওয়াফ, সা‘ঈ, 
মাো মুণ্ডন বা গছাি করা এবং উমরার কাজ গশষ করার পর মক্কায় 
অবস্থান করলল রবদায়ী তাওয়াফ করা। রকন্তু উমরার কাজ গশষ কলর 
মক্কায় অবস্থান না করলল রবদায়ী তাওয়ালফর দরকার গনই। অতএব, 
মক্কায় অবস্থান করলত িাইলল উমরার কাজ গশষ কলর মক্কালতই তালক 
মাো মুণ্ডন বা িুল গছাি করলত হলব। কারর্, তালক এরপর রবদায়ী 
তাওয়াফ করলত হলব। রকন্তু তাওয়াফ-সা‘ঈ গশষ করার সালে সালেই 
যরদ মক্কা গেলক গবর হলয় োলক, তলব রনজ গদলশ বা শহলর রেলয় মাো 
মুণ্ডন বা িুল খালিা করলত পালর। রকন্তু গসই সময় পযেন্ত তালক ইহরাম 
অবস্থালতই োকলত হলব। 

প্রে: (৫১২) তামাতু্ত‘ হলজর ইহরাম গবাঁলধ উমরা কলর গকালনা 
কারর্বশতঃ হলজর ইচ্ছা পররতযাে কলরলছ। তালক রক গকালনা 
কাফফারা রদলত হলব? 

উত্তর: তালক গকালনা কাফফারা রদলত হলব না। গকননা তামাতু্ত‘কারী 
উমরার ইহরাম বাাঁধার পর উমরা পূর্ে কলর যরদ হলজর ইচ্ছা পররতযাে 
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কলর তালত গকালনা অসুরবধা গনই। গকননা দু’রি কাজ আলাদা আলাদা 
ইহরালম সম্পাদন করলত হয়। হযাাঁ, গস যরদ মানত কলর োলক গয এ 
বছরই হজ করলব তলব মানত পূর্ে করা অবশয কতেবয। 

প্রে: (৫১৩) তামাতু্ত‘ হলজর ইহরাম বাাঁধার পর উমরা গশষ কলর 
অজ্ঞতাবশতঃ হালাল হয় রন। এভালব হলজর কাজ গশষ কলর কুরবানী 
কলরলছ। তার করর্ীয় কী? তার হজ রক রবশুদ্ধ? 

উত্তর: জানা আবশযক গয, গকালনা মানুষ তামাতু্ত‘ হলজর ইহরাম বাাঁধলল 
তার ওপর ওয়ারজব হলচ্ছ, তাওয়াফ, সা‘ঈ গশষ কলর মাোর িুল খালিা 
কলর হালাল হলয় যাওয়া। রকন্তু উমরার তাওয়াফ শুরু করার পূলবে যরদ 
হলজর রনয়ত কলর গফলল এবং ইহরাম গখালার ইচ্ছা না কলর, তলব 
গকালনা অসুরবধা গনই। এ অবস্থায় তার হজ রক্বরান হলজ পররর্ত হলব। 
তার হাদঈও হলব রক্বরান হলজর হাদঈ। 

রকন্তু যরদ উমরার রনয়লতই োলক এমনরক তাওয়াফ-সা‘ঈ গশষ কলর 
গফলল, তলব অরধকাংশ রবিান বললন, তার হলজর ইহরাম রবশুদ্ধ নয়। 
গকননা উমরার তাওয়াফ শুরু করার পর উমরালক হলজ প্রলবশ করালনা 
রবশুদ্ধ নয়। 

রবিানলদর মলধয অনযলদর মত হলচ্ছ, এলত গকালনা অসুরবধা গনই। 
গকননা গস রছল অজ্ঞ। আরম মলন করর তালক গকালনা রকছু রদলত হলব 
না। তার হজ রবশুদ্ধ ইনশাআল্লাহ। (আল্লাহই তাওফীক দাতা)। 

প্রে: (৫১৪) ‘আরাফাত গেলক গফরার পলে একদল গলাক মুযদারলফার 
রাস্তা হাররলয় গফলল। োি এিটাে তিজি িাো মাগতেব ও এশা োলাি আিায় 

িজে। মুযিাতলিা স  ৌঁোে েময় িেজেে আযান হজয় যায়। সেোজন িাো িেে 

োলাি আিায় িজে। এেন িাজিেজি তি সিাজনা েতেমানা তিজি হজব? 
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উত্তর: এলদরলক গকালনা রফদইয়া বা জররমানা রদলত হলব না। গকননা 
তারা ফজলরর আযালনর সময় মুযদারলফায় প্রলবশ কলরলছ এবং 
গসখালন অন্ধকার োকলতই ফজর সালাত আদায় কলরলছ। নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম গেলক প্রমারর্ত আলছ। রতরন বললন,  

ْو َنَهاًرا َمْن َشِهَد َصاَلَتنَا َهِذهِ َوَوَقَف َمَعنَا َحّت  نَْدَفَع َوقَْد َوَقَف بَِعَرفََة َقبَْل ذَلَِك »
َ
ََلاْل أ

ه   تَم  َحج 
َ
 .«َوقَََض تََفثَه   َفَقْد أ

“গয বযরক্ত আমালদর সালে এ সালালত উপরস্থত হলয়লছ এবং প্রস্থান 
করা পযেন্ত আমালদর সালে অবস্থান কলরলছ। আর এর পূলবে ‘আরাফালত 
রালত বা রদলন অবস্থান কলরলছ, গস তার হজ পূর্ে কলর রনলয়লছ এবং 
তার অরবনযস্ত অবস্থা দূর কলর রনলয়লছ।”32 
রকন্তু এরা মধযরারত্রর পর মােররব-এশা সালাত আদায় কলর ভুল 
কলরলছ। গকননা এশা সালালতর গশষ সময় মধযরারত্র। গযমনরি সহীহ 
মুসরললম আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল ‘আস রারদয়াল্লাহু ‘আনহু বরর্েত 
হাদীলস প্রমারর্ত আলছ। 

                                                           
32 রতররমযী, অধযায়: হজ, হাদীস নং ৮১৫। 
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সামেেয োকা সলেও অনযলক কঙ্কর রনলক্ষলপর দারয়ে প্রদান করা 
প্রে: (৫১৫) জননক নারী মুযদারলফা গেলক গশষ রালত্র যাত্রা কলরলছ 
এবং সামেেয োকা সলেও রনলজর গছলললক তার পক্ষ গেলক কঙ্কর 
রনলক্ষলপর দারয়ে প্রদান কলরলছ। এর রবধান কী?  
উত্তর: হলজর কাযোরদর মলধয অনযতম কাজ হলচ্ছ কঙ্কর রনলক্ষপ করা। 
গকননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম একালজর রনলদেশ রদলয়লছন 
এবং রনলজ কঙ্কর রনলক্ষপ কলরলছন। রতরন বললন,  

عِ إِ »  بِ ن َما ج 
َواف  َفا َوالَْمْرَوةِ  ابْلَيِْت َل الط   .«اّلل   ْكرِ ذِ  قَاَمةِ إِلِ  َمارِ َوَرْم  الِْ  َوَبنْيَ الص 

“আল্লাহর ঘলরর তাওয়াফ, সাফা-মারওয়ার সা‘ঈ ও জামরায় কঙ্কর 
রনলক্ষপ প্রভৃরতর লক্ষয হলচ্ছ আল্লাহর রযরকর প্ররতষ্ঠা করা।”33 এরি 
একরি ইবাদত। মানুষ এর মাধযলম আল্লাহর বনকিয কামনা করলব। 
তাাঁর রযরকরলক প্ররতরষ্ঠত করলব। গযলহতু এিার রভরত্ত শুধুমাত্র আল্লাহর 
ইবাদলতর ওপর, তাই উরিৎ হলচ্ছ, কঙ্কর রনলক্ষলপর সময় আল্লাহর 
জনয ভীত হলব ও রবনয়াবনত হলব। তলব প্রেম সমলয়ই তাড়াহুড়া কলর 
কঙ্কর রনলক্ষপ করলত যালব না; বরং গদরী কলর গশষ সমলয় রনলক্ষপ 
করলব। অবস্থালভলদ রসদ্ধান্ত রনলব। গশষ সমলয় যরদ প্রশারন্ত, 
ধীররস্থরতা, রবনয় ও অন্তলরর উপরস্থরতর সালে রনলক্ষপ করা যায়, তলব 
গদরী করাই উত্তম। গকননা এিা এমন ববরশিয যা ইবাদলতর রবশুদ্ধতার 
সালে সংরেি। আর গয ববরশিয ইবাদলতর সালে সংরেি তা ইবাদলতর 
সময় ও স্থালনর ওপর অগ্রের্য। এ কারলর্ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 
ওয়াসাল্লাম বললন,  
                                                           
33 আবূ দাঊদ, অধযায়: মানালসক, অনুলচ্ছদ: রমল করা; রতররমযী, অধযায়: হজ, 
অনুলচ্ছদ: কীভালব কঙ্কর রনলক্ষপ করলব।  
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ةِ اَل َصالَة ِبَ » َعامِ  ْْضَ َو ي َدافِ  الط  ْخبَثَانِ َوال ه 
َ
ه  األ  .«ع 

“খাদয উপরস্থত হলল এবং দু’রি নাপাক বস্তুর (লপশাব-পায়খানার) িাপ 
োকলল সালাত গনই।”34 অেোৎ প্রাকৃরতক প্রলয়াজন গমিালনার জনয 
এবং মলনর িারহদা গপলির কু্ষধা রনবারলর্র জনয মানুষ সালাতলক প্রেম 
সময় গেলক রবলম্ব কলর আদায় করলব। অতএব, কঙ্কর মারার জনয 
প্রেম সমলয় যরদ ভীলড়র কারলর্ গবরশ কি হয়, কঙ্কর মারার িাইলত 
রনলজর জান বাাঁিালনার দায় গবরশ হয়, আর রবললম্ব কঙ্কর মারলল যরদ 
প্রশারন্তর সালে অন্তর উপরস্থত রাখা যায়, রবনয় ও নম্রতার সালে এ 
ইবাদত করা যায়, তলব রবললম্ব কঙ্কর মারাই উত্তম। এজনয নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম তাাঁর পররবালরর দুবেল গলাকলদরলক গশষ 
রালতই মুযদারলফা গছলড় িলল গযলত অনুমরত রদলয়রছললন। যালত কলর 
তারা ভীলড়র মলধয পলড় কি না পায়। 

অতএব, একো সুস্পি হলয় গেল গয, নারী গহাক বা পুরুষ গহাক 
সামেেযবান হলল কাউলক কঙ্কর মারার দারয়ে গদওয়া জালয়য নয়। 
রনলজই কঙ্কর মারার ইবাদতরি পালন করা ওয়ারজব। গকননা আল্লাহ 
বললন, “গতামরা আল্লাহর জনয হজ ও উমরা পূর্ে কর।” এলত নারী-
পুরুলষ গকালনা পােেকয গনই। তলব গকালনা পুরুষ বা নারী অসুস্থ হয় 
বা নারী েভেবতী হয় এবং ভীলড়র মলধয গেলল েলভের ক্ষরত হওয়ার 
আশংকা কলর, তলব তারা গয কাউলক কঙ্কর মারার দারয়ে রদলত পালর।  
প্রলে উরল্লরখত গয নারী সামেেয োকা সলেও রনলজর গছলললক রদলয় 
কঙ্কর মাররলয়লছ- আরম মলন করর ওয়ারজব পররতযাে করার কারলর্ 

                                                           
34 সহীহ মুসরলম, অধযায়: মসরজদ ও সালালতর স্থান, অনুলচ্ছদ: খালদযর উপরস্থরতলত 
সালাত পড়া মাকরূহ। 
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সতকেতাবশতঃ গস একরি দম (কুরবানীলযােয প্রার্ী) প্রদান করলব এবং 
তা মক্কার ফকীরলদর মালঝ বন্টন কলর রদলব। 
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কঙ্কর যরদ হাওয বা েলতের মলধয না পলড় 

প্রে: (৫১৬) জননক হাজী পূবে রদক গেলক জামরা আক্বাবায় কঙ্কর 
গমলরলছ। রকন্তু তা হাওয বা েলতের মলধয পলড় রন। ঘিনারি রছল ১৩ 
তাররলখ। তালক রক রতনরি জামরালতই পুনরায় কঙ্কর মারলত হলব? 

উত্তর: সবগুললা স্থালন তালক পুনরায় কঙ্কর মারলত হলব না; বরং গয 
গক্ষলত্র ভুল কলরলছ গসিাই শুধু পুনরায় মারলব। অতএব, শুধুমাত্র 
জামরা আক্বাবায় পুনরায় কঙ্কর মারলব। সরঠক পদ্ধরতলত মারলব। পূবে 
রদক গেলক মারলল যরদ হাওলয কঙ্কর না পলড় তলব মারা জালয়য হলব 
না। গকননা কঙ্কর মারার স্থানই হলচ্ছ হাওয। এ কারলর্ যরদ ব্রীলজর 
উপলর রেলয় পূবে রদক গেলক কঙ্কর মালর এবং তা হাওলয পলড় তলব 
তা জালয়য হলব। 

সাতরি কঙ্কলরর মলধয দু’একরি কঙ্কর হাওলয না পড়লল 
প্রে: (৫১৭) সাতরি কঙ্কলরর মলধয গেলক যরদ একরি বা দু’রি কঙ্কর 
জামরায় না পলড় এবং এভালব এক বা দু’রদন অরতবারহত হলয় যায়, 
তলব রক তালক সবগুললা জামরায় পুনরায় কঙ্কর মারলত হলব? 

উত্তর: যরদ কালরা গকালনা জামরায় একরি বা দু’রি পাের রনলক্ষপ বাকী 
োলক, তলব রফক্বাহরবদের্ বললন, যরদ এিা গশষ জামরায় হলয় োলক, 
তলব শুধু বাকীিা গমলর রদললই হলয় যালব, পূলবেরগুললা আর মারলত 
হলবনা। রকন্তু যরদ প্রেম বা মধযবতেী জামরার গকালনা একরিলত এক 
বা একারধক পাের মারা বাকী োলক, তলব গসিা পূর্ে করলব এবং 
তারপলরর জামরাগুললালত পাের মারলব। গকননা পাের মারার 
ধারাবারহকতা রক্ষা করা ওয়ারজব। 

আমার মলত রবশুদ্ধ কো হলচ্ছ, সবেলক্ষলত্র শুধুমাত্র বাকী পােরিাই 
মারলব। তারপলরর জামরালত আর পাের মারলত হলব না। গকননা ভুল 
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বা অজ্ঞতার কারলর্ ধারাবারহকতা ররহত হলয় যালব। এ গলাক যখন 
মধযবতেী জামরালত পাের গমলরলছ, তার গতা এ ধারর্া গনই গয, এর 
পূলবে গকালনা পাের মারা তার বাকী আলছ। সুতরাং রবষয়রি গস ভুলল 
গেলছ অেবা তালত গস অজ্ঞ। তাই তালক আমরা বলব, গয ক’িা পাের 
মারা বাকী রলয়লছ তা গমলর রদন। এরপর আর গকানা পাের মারলত 
হলব না। 

এ জবাব গশষ করার আলে আরম সতকে করলত িাই গয, জামরা হলচ্ছ 
পাের একরত্রত হওয়ার স্থান বা পােলরর হাওয। গয লম্বা স্তম্ভ গদখা 
যায় গসিাই জামরা নয়। এিা শুধু রিলহ্নর জনয রাখা হলয়লছ। অতএব, 
যরদ হাওলয বা েলতের মলধয কঙ্কর রনলক্ষপ কলর এবং ঐ স্তলম্ভ না লালে 
তালত গকালনা অসুরবধা গনই, তার রনলক্ষপ রবশুদ্ধ। (আল্লাহ অরধক 
জালনন)  
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গয কঙ্কর একবার রনরক্ষপ্ত হলয়লছ 

প্রে: (৫১৮) গকউ গকউ বললন, গয কঙ্কর একবার রনরক্ষপ্ত হলয়লছ তা 
নারক আবার রনলক্ষপ করা যালব না। এ কোরি রক রঠক? এর গকালনা 
দলীল আলছ রক? 

উত্তর: একো সরঠক নয়। গকননা যারা রনরক্ষপ্ত কঙ্কর পুনরায় রনলক্ষপ 
করলত রনলষধ কলরন তালদর যুরক্ত হলচ্ছ- 
1) রনরক্ষপ্ত কঙ্কর (মালয় মুস্তা‘মাল) তো বযবহৃত পারনর মলতা। আর 

ফরয পরবত্রতায় যরদ গকালনা পারন বযবহার করা হয়, তলব গস 
বযবহৃত পারনিা পরবত্র োকললও গস পারন অনযলক পরবত্র করলত 
পালর না। 

2) রবষয়রি ক্রীতদালসর মলতা। িাফফারা প্রভৃকতকত যকি তাকি মুক্ত িকর 

সিওয়া হয়, তলব গতা তালক আবার মুক্ত করা যালব না। 
3) এর িারা এিা আবশযক হলয় পলড় গয, সকল হাজীর জনয একরি 

মাত্র পাের মারাই জালয়য হলব। অেোৎ আপরন পােররি মারলবন, 
তারপর আবার গসিা রনলবন এবং মারলবন, তারপর আবার রনলবন 
এবং মারলবন এভালব সাতবার পূর্ে করলবন। তারপর রিতীয় বযরক্ত 
এলস গসই পােররি সাতবার রনলয় সাতবার মারলব। 
বস্তুত েভীরভালব লক্ষয করলল গদখা যায় গয, এ রতনরি যুরক্ত খুবই 
দুবেল:  

১) বযবহৃত পারনর গয উদাহরর্ গদওয়া হলয়লছ তা রঠক নয়। গকননা 
গকালনা ওয়ারজব পরবত্রতা অজেলনর জনয পারন বযবহার করা হলল 
পারন রনলজ পরবত্র োকলব রকন্তু অনযলক পরবত্র করলত পারলব না 
এরি দলীল রবহীন একরি কো। বস্তুত পারনর গয প্রকৃত গুর্ রলয়লছ 
অেোৎ পরবত্রতা, তা দলীল ছাড়া ররহত করা যালব না। অতএব, 



91 

 

ওয়ারজব পরবত্রতা অজেলনর জনয বযবহৃত পারন রনলজ পরবত্র, আর 
তা অনযলকও পরবত্র করলত পালর। এর মাধযলম প্রেম যুরক্তর খণ্ডন 
হলয় গেল এবং কঙ্কর মারালক তার সালে তুলনা করা ভুল প্রমারর্ত 
হললা। 

২) রনরক্ষপ্ত কঙ্করলক মুক্ত ক্রীতদালসর সালে তুলনা করাও রঠক নয়। 
গকননা উভলয়র মালঝ রবস্তর পােেকয রবদযমান। ক্রীতদাসলক মুক্ত 
করা হলল গস গতা স্বাধীন হলয় গেল। তালক আবার মুক্ত করার 
সুলযাে োকললা না। রকন্তু কঙ্কর মারা হলয় গেললও গসিা কঙ্করই 
রলয় যায়। গয কারলর্ তা রনলক্ষপ করা হলয়রছল গস কারর্ তালত 
অবরশি রলয়লছ। এ কারলর্ ক্রীতদাস আবার যরদ কখলনা শর‘ঈ 
দলীললর রভরত্তলত দালস পররর্ত হয়, তলব পুনরায় তালক মুক্ত করা 
যালব। 

৩) তৃতীয় যুরক্তর জবালব আমরা বলব: সমস্ত হাজীলক একরি মাত্র 
পাের রনলক্ষপ আবশযক করা- যরদ সম্ভব হয় গতা গহাক। রকন্তু তা 
অসম্ভব। অসংখয পাের োকলত গকালনা বুরদ্ধমান ঐ রিন্তা করলত 
পালর না। 

সুতরাং কঙ্কর মারলত রেলয় যরদ আপনার হাত গেলক দু’একরি কঙ্কর 
পলড় যায় তলব সমু্মখ গেলক সহজলভয কঙ্কর কুরড়লয় রনলয় তা গমলর 
রদন- িাই তা একবার মারা হলয়লছ বা হয় রন তা গদখার রবষয় নয় 
এবং তালত গকালনা অসুরবধা গনই। 

প্রে: (৫১৯) তাওয়ালফ ইফািার পূলবে হলজর সা‘ঈ করা রক জালয়য? 

উত্তর: হাজী সালহব যরদ ইফরাদ বা রক্বরানকারী হয়, তলব তার জনয 
তাওয়ালফ ইফািার পূলবে হলজর সা‘ঈ করা জালয়য আলছ। তাওয়ালফ 
কুদুলমর পর পরই তা আদায় কলর রনলব। গযমনরি নবী সাল্লাল্লাহু 
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আলাইরহ ওয়াসাল্লাম এবং তাাঁর সাহাবীলদর মলধয যারা হাদঈ সালে 
রনলয় এলসরছললন তারা কলররছললন।  
রকন্তু তামাতু্ত‘কারী হলল তালক দু’বার সা‘ঈ করলত হলব। প্রেমবার 
মক্কায় আেমন কলর উমরার জনয। প্রেলম তাওয়াফ করলব, তারপর 
সা‘ঈ কলর িুল খাি কলর হালাল হলয় যালব। আর রিতীয়বার সা‘ঈ 
করলব (‘আরাফাত রদবলসর পর) হলজর জনয। উত্তম হলচ্ছ তাওয়ালফ 
ইফািা আদায় করার পর এ সা‘ঈ করা। গকননা সা‘ঈ তাওয়ালফর 
পলরর কাজ। অবশয যরদ গসরদন তাওয়ালফর পূলবে গকউ সা‘ঈ কলর 
গফলল তলব রবশুদ্ধ মলত গকালনা অসুরবধা হলব না। গকননা নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইরহ ওয়াসাল্লামলক গসরদন (১০ তাররখ) রজলজ্ঞস করা হলয়লছ: 
আরম গতা তাওয়ালফর পূলবে সা‘ঈ কলর গফললরছ। জবালব রতরন বলললছন, 
“গকালনা অসুরবধা গনই।”35 
হাজী সালহব ঈলদর রদন তো দশই রযলহজ পাাঁিরি কাজ ধারাবারহকভালব 
সম্পাদন করলব: 
১) জামরা আক্বাবায় কঙ্কর রনলক্ষপ করা  
২) তারপর হাদঈ যবাই করা  
৩) তারপর মাো মুণ্ডন অেবা িুল গছাি করা  
৪) অতঃপর কা‘বা ঘলরর তাওয়াফ করা  
৫) সবলশলষ ছাফা-মারওয়া সা‘ঈ করা।  
অবশয ইফরাদকারী ও গক্বরার্কারী যরদ তাওয়ালফ কুদূলমর সালে সা‘ঈ 
কলর রনলয় োলক, তলব পুনরায় তালক সা‘ঈ করলত হলব না। উত্তম হলচ্ছ 
                                                           
35 আবূ দাঊদ, অধযায়: হজ-উমরা, অনুলচ্ছদ: হলজ্জ একরি কালজর পূলবে অনযরি কলর 
গফলার রবধান। হাদীস নং ১৭২৩। 
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উরল্লরখত কাজগুললা ধারাবারহকভালব আদায় করা। রকন্তু যরদ আে-রপছ 
হলয় যায় বা কলর গফলল- রবলশষ কলর প্রলয়াজন গদখা রদলল তলব গকালনা 
অসুরবধা গনই। এিা বাোলদর প্ররত আল্লাহর করুর্ার একরি বড় প্রমার্।36  
প্রে: (৫২০) কখন জামরা আক্বাবায় কঙ্কর মারলল আদায় হলব এবং কখন 

মারলল কাযা মারা হলব? 

উত্তর: ঈলদর রদন সবেসাধারলর্র জনয কঙ্কর মারার সময় হলচ্ছ, সূযে 
উঠার পর গেলক শুরু হলব। আর দুবেললদর জনয এ সময় শুরু হলব 
গশষ রাত গেলক। কঙ্কর মারার গশষ সময় হলচ্ছ পরবতেী রদন ১১ তাররখ 
ফজর উরদত হওয়া পযেন্ত। রকন্তু যরদ উক্ত সমলয়র মলধয মারা সম্ভব 
না হয়, তলব আইয়ালম তাশরীলকর রদনগুললালত (১১, ১২ ও ১৩ তাররখ) 
গয সময় কঙ্কর মারা শুরু হলব গস সময়ই রবেত রদলনর জামরা 
আক্বাবার কাযা পাের রনলক্ষপ করলব। অেোৎ পরশ্চমাকালশ সূযে ঢলার 
পর গেলক পাের মারা শুরু হলব। আর গশষ হলব পরবতেী রদন ফজর 
উরদত হওয়ার পূবে পযেন্ত। রকন্তু আইয়যালম তাশরীলকর গশষ রদন (১৩ 
তাররখ) হলল রালত্র কঙ্কর মারা যালব না। গকননা গসরদন সূযে অস্ত হললই 
আইয়ালম তাশরীক গশষ হলয় গেল এবং ১৪ তাররখ শুরু হলয় গেল। 
সবোবস্থায় রদলনর গবলায় কঙ্কর রনলক্ষপ করাই উত্তম। রকন্তু এ সমলয় 
হাজীলদর ভীলড়র প্রিণ্ডতার কারলর্, হাজীলদর এলক অপলরর প্ররত 
গবপরওয়া হওয়ার কারলর্ যরদ জালনর ক্ষরতর আশংকা কলর বা করঠন 
কিকর হলয় উলঠ, তলব রালত্র মারলল গকালনা অসুরবধা হলব না। অবশয 
                                                           
36 গদখা যায় আমালদর গদশ গেলক অলনক হাজী তামাতু্ত‘ হজ করলত এলস ৮ই 
রজলহলজ হলজর ইহরাম গবাঁলধ বা নফল তাওয়াফ কলর মীনা যাওয়ার পূলবেই অগ্রীম 
সাফা-মারওয়া সা‘ঈ কলর গনয়। রকন্তু এিা রবশুদ্ধ নয়। এলত তালদর হজ হলব না। 
গকননা তারা সমলয়র আলেই গস কমেরি সম্পন্ন কলরলছ। - অনুবাদক ও সম্পাদক।  
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গকালনা আশংকা না োকললও রালত মারলল গকালনা অসুরবধা গনই। তলব 
এ মাসআলায় সতকেতা অবলম্বন করা উরিৎ এবং একান্ত অসুরবধা না 
োকলল রালত কঙ্কর না মারা উরিৎ। 

প্রে: (৫২১) রবলশষ কলর ঈলদর রদলনর তাওয়ালফর পূলবে সা‘ঈ করা 
রক জালয়য? 

উত্তর: সরঠক কো হলচ্ছ, (মুযদারলফার পলর) ঈলদর রদন বা অনয রদলন 
গকালনা পােেকয গনই। সবোবস্থায় (মুযদারলফার পলর) তাওয়ালফর পূলবে 
সা‘ঈ করা জালয়য আলছ। এমনরক ঈলদর রদলনর পরও যরদ হয়। 
গকননা হাদীলসর সাধারর্ অেে একোই প্রমার্ কলর। জননক বযরক্ত নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লামলক প্রে করললন, তাওয়ালফর পূলবে আরম 
সা‘ঈ কলররছ। রতরন বলললন, “গকালনা অসুরবধা গনই।” 
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তাওয়ালফর পর রক সরাসরর সা‘ঈ করলত হলব নারক রবলম্ব করা 
যালব? 

প্রে: (৫২২) সা‘ঈ আবশযক রছল রকন্তু তাওয়াফ করার পর সরাসরর 
সা‘ঈ না কলর বাইলর গবররলয় গেলছ। পলর তালক রবষয়রি জানালনা 
হললা, গস রক এখন শুধু সা‘ঈ করলব নারক পুনরায় তাওয়াফ করার 
পর সরাসরর সা‘ঈ করলব? 

উত্তর: গকালনা মানুষ যরদ তাওয়াফ কলর এ রবশ্বালস গয তালক সা‘ঈ 
করলত হলব না। রকন্তু পলর তালক জানালনা হললা গয, তালক অবশযই 
সা‘ঈ করলত হলব। তখন গস শুধুমাত্র সা‘ঈ করললই হলয় যালব। পুনরায় 
তাওয়াফ করার দরকার গনই। গকননা তাওয়ালফর পর পরই সা‘ঈ 
করলত এরকম গকালনা শতে গনই। 

এমনরক গকালনা মানুষ যরদ ইচ্ছাকৃতভালব সা‘ঈ করলত রবলম্ব কলর- 
তবুও গকালনা অসুরবধা গনই। রকন্তু উত্তম হলচ্ছ তাওয়াফ গশষ করার 
পর পরই রবলম্ব না কলর সা‘ঈ কলর গনওয়া। 

প্রে: (৫২৩) উমরায় গয বযরক্ত মাোর এরদক ওরদক গেলক অল্প কলর িুল 

কালি, তার সম্পলকে আপনার মতামত কী? 

উত্তর: আরম মলন করর এ গলালকর িুল খালিা করা সম্পন্ন হয় রন। তার 
ওপর ওয়ারজব হলচ্ছ ইহরালমর কাপড় পুনরায় পররধান কলর 
রবশুদ্ধভালব মাোর সমূ্পর্ে অংশ গেলক িুল খালিা করা তারপর হালাল 
হওয়া। 
এ উপললক্ষ আরম সতকে করলত িাই, গকালনা কালজর মাধযলম আল্লাহর 
ইবাদত করলত িাইলল গস সম্পলকে জ্ঞানাজেন করা ওয়ারজব। আল্লাহ 
এবং তাাঁর রাসূললর সীমালরখা জানা আবশযক। যালত কলর গজলন-শুলন 
আল্লাহর ইবাদত করলত পালর। ইবাদতরি গযন অজ্ঞতার সালে না হয়। 
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এজনয আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 
ওয়াসাল্লামলক বলললছন, 

َِٰذهِۦَّق لإَّ﴿ بِيِلََّّٓه  ٓوا ََّّس  ع  دإ
 
ََّّأ ِهََّّإِل  َََّّٰٱّلل  ة َََّّع   ن ا ََّّب ِصي 

 
نََِّّأ ِنََّّو م   [١٠٨: يوسف] ﴾ٱت ب ع 

“আপরন বলুন! এিাই আমার পে। আরম ও আমার অনুসারীের্ আল্লাহর 
রদলক আহ্বান করর জাগ্রত জ্ঞান সহকালর।” [সূরা ইউসুফ, আয়াত 
১০৮] 
গকালনা মানুষ যরদ মক্কা গেলক মদীনা সফর করলত িায়, তলব রাস্তা 
সম্পলকে অবশযই রনলদেশনা রনলত হলব। মানুষলক রজলজ্ঞস করলত হলব। 
যালত কলর পেভ্রষ্ঠ হলয় েন্তবয হাররলয় না যায়। বাইলরর পলের অবস্থা 
যরদ এমন হয়, তলব আভযন্তরীর্ পে যা আল্লাহ পযেন্ত গপৌঁছালব গস 
সম্পলকে রক জ্ঞানাজেন করলত হলব না? গস সম্পলকে রক রনভেরলযােয 
আললমের্লক রজলজ্ঞস করলত হলব না? 

মাোর িুল খালিা করার অেে হলচ্ছ মাোর সমস্ত অংশ গেলক িুললর রকছু 
রকছু অংশ গকলি গফলা। িুল খালিা করার গক্ষলত্র উত্তম পদ্ধরত হলচ্ছ 
গমরশন বযবহার করা। কারর্, এলত সমস্ত মাো গেলকই িুল কািা হয়। 
অবশয গকাঁরি িারা িুল কািালতও গকালনা অসুরবধা গনই। তলব শতে হলচ্ছ 
মাোর িতুরদেক গেলক িুল কািলত হলব। গযমন, কলর মাো মুণ্ডন করলল 
সমস্ত মাো মুণ্ডন করলত হয়। গযমন অযুর সময় সমস্ত মাোলক মালসহ 
করলত হয়। (আল্লাহই অরধক জ্ঞান রালখন) 
প্রে: (৫২৪) কঙ্কর মারার সময় কখন? 

উত্তর: জামরা আক্বাবায় কঙ্কর মারার সময় হলচ্ছ ঈলদর রদন। 
সামেেযবান গলাকলদর জনয এ সময় শুরু হলব ঈলদর রদন সূলযোদলয়র 
পর গেলক। আর মানুলষর ভীড় সহয করলত পারলব না এরকম দুবেল, 
নারী, রশশু, প্রভৃরতর জনয সময় হলচ্ছ ঈলদর রদন গশষ রাত গেলক। 
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আসমা রবনলত আবূ বকর রারদয়াল্লাহু ‘আনহু ঈলদর রালত িাাঁদ অস্ত 
যাওয়ার অলপক্ষা করলতন। িাাঁদ অস্ত গেললই মুযদারলফা গছলড় রমনা 
রওয়ানা হলতন এবং জামরা আক্বাবায় কঙ্কর মারলতন। আর এর গশষ 
সময় হলচ্ছ ঈলদর রদন সূযোস্ত পযেন্ত। রকন্তু যরদ ভীড় প্রিণ্ড োকার 
কারলর্ বা জামরা গেলক দূলর অবস্থালনর কারলর্ রালত কঙ্কর মালর 
তলব গকালনা অসুরবধা গনই। রকন্তু পরবতেী রদন ১১ তাররলখর ফজর বা 
সুবলহ সালদক পযেন্ত গযন রবলম্ব না কলর। 

আইয়যালম তাশরীক তো ১১, ১২ ও ১৩ তাররলখ পাের রনলক্ষলপর সময় 
শুরু হলব মধয রদলন সূযে পরশ্চমাকালশ ঢলার পর গেলক তো গযাহলরর 
সময় গেলক এবং তা িললত োকলব রাত পযেন্ত। আর কি ও ভীলড়র 
কারলর্ রবলম্ব কলর ফজর উরদত হওয়ার পূবে পযেন্ত তা রনলক্ষপ করা 
যালব। এ রতন রদন গযাহলরর সমলয়র পূলবে কঙ্কর রনলক্ষপ জালয়য হলব 
না। গকননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম সূযে পরশ্চমাকালশ ঢলার 
পূলবে রনলক্ষপ কলরন রন। আর গলাকলদর বলললছন, “গতামরা আমার 
রনকি গেলক হজ-উমরার রবরধ-রবধান রশলখ নাও।”37 সকাললর রদলক 
ঠাণ্ডা এবং সহজ োকা সলেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম রবলম্ব 
কলর করঠন েরলম দুপুলরর সময় কঙ্কর রনলক্ষপ কলরলছন- এ গেলকই 
প্রমার্ হয় গয, এ সমলয়র পূলবে রনলক্ষপ করা জালয়য হলব না।  
এ কোর পলক্ষ আলরা প্রমার্ হলচ্ছ গয, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 
ওয়াসাল্লাম সূযে ঢলার সালে সালে গযাহলরর সালাত আদায় না কলর প্রেলম 
কঙ্কর রনলক্ষপ কলরলছন। যরদ সূযে ঢলার পূলবে রনলক্ষপ করা জালয়য হলতা, 
                                                           
37 সহীহ বুখারী, অধযায়: ইলম বা জ্ঞান, অনুলচ্ছদ: পশুর রপলঠ োকাবস্থায় মানুষলক 
ফাতওয়া গদওয়া; সহীহ মুসরলম, অধযায়: হজ, অনুলচ্ছদ: কুরবানীর পূলবে গয মাো 
মুণ্ডন কলরলছ। 
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তলব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম সূযে ঢলার পূলবেই কঙ্কর 
গমলর প্রেম ওয়ালক্ত গযাহলরর সালাত আদায় করলতন। গকননা প্রেম 
ওয়ালক্ত সালাত আদায় করা উত্তম। গমািকো, আইয়ালম তাশরীলকর 
রদনগুললালত সূযে ঢলার পূলবে কঙ্কর রনলক্ষপ করা জালয়য নয়। 

প্রে: (৫২৫) জননক হাজী ‘আরাফালত অসুস্থ হলয় পড়ায় মীনায় রাত 
কািায় রন, কঙ্কর রনলক্ষপ কলর রন এবং তাওয়ালফ ইফািাও কলর রন। 

তালক এখন কী করলত হলব? 
উত্তর: ‘আরাফালতর ময়দালন গয গলাকরি অসুস্থ হলয়লছ, তার অসুখ 
যরদ এমন পযোলয়র হয় গয, হলজর অবরশি কাজ পূর্ে করা তার জনয 
অসম্ভব, আর ইহরালমর পূলবে গস শতে কলরলছ (‘যরদ আরম বাধাগ্রস্ত হই 
তলব গযখালন বাধাগ্রস্ত গসখালনই হালাল হলয় যাব’ এরূপ কো বলললছ।) 
তলব গস ইহরাম খুলল হালাল হলয় যালব গকালনা অসুরবধা হলব না। রকন্তু 
এিা ফরয হজ হলল পরবতেী বছর পুনরায় তা আদায় করলত হলব। 

আর ইহরাম বাাঁধার সময় যরদ শতে না কলর োলক এবং হলজর কাজ 
পূর্ে করলত সক্ষম না হয়, তলব রবশুদ্ধ মতানুযায়ী গস ইহরাম খুলল 
হালাল হলয় যালব। রকন্তু তালক হাদঈ যলবহ করলত হলব। আল্লাহ 
তা‘আলা বললন, 

وا َّ﴿ تِمُّ
 
أ ة ََّّٱۡلإ ج ََّّو  ر  مإ ِهََّّو ٱلإع  ت مإََّّف إِنإََّّّلِل  ِِصإ حإ

 
اَّأ م  ت يإِس  ََّّف  يََِِّّمن ََّّٱسإ دإ إه   [١٩٦: ابلقرة] ﴾ٱل

“গতামরা আল্লাহর জনয হজ-উমরা পূর্ে কর। যরদ বাধাগ্রস্ত হও, তলব 
সহজ সাধয কুরবানী করলব।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৯৬]  
এখালন বাধাগ্রস্ত হওয়ার অেে হলচ্ছ, শত্রু িারা বাধাপ্রাপ্ত হওয়া বা অনয 
গয গকালনা কারলর্ বাধাপ্রাপ্ত হওয়া। আর বাধাগ্রস্ত হওয়া মালন, গকালনা 
কারর্বশতঃ হজ-উমরার কাজ পূর্ে করলত সক্ষম না হওয়া। 
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এ রভরত্তলত গস হালাল হলয় যালব এবং হাদঈ যলবহ করলব। এছাড়া 
তার উপর অনয রকছু আবশযক হলব না। রকন্তু যরদ ফরয হজ আদায় 
না কলর োলক তলব পরবতেী বছর তা আদায় করলব। 

আর এ অসুস্থ বযরক্ত যরদ হলজর কাজ িারললয় যায়। ‘আরাফাত গেলক 
রফলর এলস মুযদারলফায় রাত কািায় রকন্তু রমনায় রাত কািালত সক্ষম 
না হয় এবং কঙ্কর রনলক্ষপ করলত না পালর, তলব প্রলতযকরি ওয়ারজলবর 
জনয একরি কলর দম (কুরবানী রবশুদ্ধ হয় এমন প্রার্ী) প্রদান করলব। 
দু’রি দম প্রদান করলত হলব। একরি দম রমনায় রাত না কািালনার 
জনয, অনযরি জামরাসমূলহ কঙ্কর রনলক্ষপ না করার জনয। 

রকন্তু সুস্থ হলল তাওয়ালফ ইফািা আদায় করলব। গকননা রবশুদ্ধ 
মতানুযায়ী তাওয়ালফ ইফািা রযলহলজর গশষ পযেন্ত করা যালব। রকন্তু 
বাধা যরদ আলরা বড় হয় তলব, বাধা দূর হওয়া পযেন্ত অলপক্ষা করলব 
তারপর তাওয়াফ করলব।  
প্রে: (৫২৬) মুযদারলফার সীমা সম্পলকে অজ্ঞতার কারলর্ বাইলর 

অবস্থান করলল করর্ীয় কী? 

উত্তর: রবিানলদর মলত তালক রফদইয়াস্বরূপ একরি দম রদলত হলব 
অেোৎ একরি কুরবানী শুদ্ধ হওয়ার মলতা প্রার্ী যলবহ করলত হলব এবং 
তা মক্কার ফক্বীরলদর মালঝ রবতরর্ করলত হলব। গকননা গস হলজর 
একরি ওয়ারজব পররতযাে কলরলছ।  
এ উপললক্ষ আরম সম্মারনত হাজী ভাইলদর স্মরর্ কররলয় রদলত িাই 
গয, হলজ এলস আরাফাত ও মুযদারলফার সীমানা সম্পলকে আপনারা 
সতকে োকলবন। গদখা যায়, অলনক হাজী ‘আরাফালতর সীমানার বাইলর 
অবস্থান কলরন এবং সূযোস্ত পযেন্ত গসখালনই োলকন। তারপর 
‘আরাফালতর সীমানার মলধয প্রলবশ না কলর গসখান গেলকই রফলর 
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আলসন। এলদর হজ রবশুদ্ধ হলব না। তারা হজ না কলরই রফলর এললন। 
এজনয এ রবষলয় সতকে োকা অতযন্ত জরুরী। আলহামদু রলল্লাহ এ 
সীমানা জানার জনয ‘আরাফাত ময়দালনর িতুপোলশ্ব রবশাল রবশাল 
গবালডের বযবস্থা আলছ। তার প্ররত গখয়াল করললই গকালনা সমসযা 
োকলব না। 
প্রে: (৫২৭) ইফরাদ হজকারী যরদ তাওয়ালফ কুদূলমর সালে সা‘ঈ 
কলর গনয়, তলব তাওয়ালফ ইফািার পর তালক রক আবার সা‘ঈ করলত 
হলব? 

উত্তর: তাওয়ালফ ইফািার পর তালক আর সা‘ঈ করলত হলব না। গকননা 
তার উমরা গনই। সুতরাং তাওয়ালফ কুদূলমর সালে গস যরদ সা‘ঈ কলর 
োলক, তলব এিাই হলজর সা‘ঈ রহলসলব ের্য হলব। পলর আর সা‘ঈ 
করলত হলব না। 

প্রে: (৫২৮) রক্বরানকারীর জনয একরি তাওয়াফ ও একরি সা‘ঈ যলেি 
হলব? 

উত্তর: গকালনা মানুষ যরদ রক্বরান হজ করলত িায়, তলব তার তাওয়ালফ 
ইফািা বা হলজর তাওয়াফ ও হলজর সা‘ঈ উমরা ও হজ উভয়রির জনয 
যলেি হলব। তখন তাওয়ালফ কুদূম তার জনয সুন্নাত। গস ইচ্ছা করলল 
হলজর সা‘ঈ তাওয়ালফ কুদূলমর পরপরই আদায় কলর রনলত পালর। 
গযমনরি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম কলররছললন। ইচ্ছা করলল 
সা‘ঈ বাকী গরলখ তাওয়ালফ ইফািার পর করলত পালর। রকন্তু পূলবেই 
কলর গনওয়া উত্তম। গকননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম এরূপ 
কলররছললন। অতঃপর ঈলদর রদন শুধুমাত্র তাওয়ালফ ইফািা করলব। 
সা‘ঈ করলব না। রক্বরানকারীর হজ ও উমরার জনয একরি মাত্র তাওয়াফ 



101 

 

ও সা‘ঈ যলেি হওয়ার দলীল হলচ্ছ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 
ওয়াসাল্লালমর বার্ী। রতরন আলয়শা রারদয়াল্লাহু ‘আনহালক বললন, 

َفا َوالَْمْرَوِة يَْكِفيِك » ْمَرتِِك َطَواف ِك بِابْلَيِْت َوَبنْيَ الص  ِتِك َوع   «حِلَج 

“আল্লাহর ঘলরর তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার সা‘ঈ গতামার হজ ও 
উমরার জনয যলেি হলব।”38 আলয়শা রারদয়াল্লাহু ‘আনহা রছললন রক্বরান 
হজকারীনী। অতএব, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বর্েনা কলর 
রদললন গয, রক্বরানকারীর তাওয়াফ ও সা‘ঈ হজ ও উমরা উভয়রির জনয 
যলেি। 

প্রে: (৫২৯) জননক বযরক্ত রাত বলরািা পযেন্ত রমনায় অবস্থান কলর মক্কা 
িলল গেলছ, ফজলরর পূলবে আর রমনায় গফরত আলস রন। তার রবধান 
কী? 

উত্তর: রাত বালরািা যরদ মধয রারত্র হয়, তলব তারপর রমনা গেলক গবর 
হলল গকালনা অসুরবধা গনই। যরদও উত্তম হলচ্ছ রাত ও রদলনর পূর্ে 
অংশ রমনালতই অবস্থান করা। আর রাত বালরািা যরদ মধয রারত্র না 
হয় তলব গবর হওয়া জালয়য হলব না। গকননা রমনায় অবস্থান করার 
শতে হলচ্ছ রালতর অরধকাংশ সময় অরতবারহত হওয়া। গযমনরি 
রফক্বাহরবদের্ উলল্লখ কলরলছন। 
প্রে: (৫৩০) ১২ তাররলখ সূযোলস্তর পূলবে রমনা তযাে করার পর কাজ 

োকার কারলর্ গকউ যরদ সূযোলস্তর পর আবার রমনায় রফলর আলস। 
এখন রক রমনায় রাত োকা তার ওপর আবশযক হলয় যালব? 

                                                           
38 আবূ দাঊদ, অধযায়: হজ-উমরা, অনুলচ্ছদ: রক্বরার্কারীর তওয়াফ। এ হাদীসরির 
মূল সহীহ মুসরললম রলয়লছ। 



102 

 

উত্তর: না, রমনায় রাত োকা তার ওপর আবশযক হলব না। গস 
তাড়াহুড়াকারী রহলসলব ের্য হলব। গকননা গস হলজর যাবতীয় কাযোদী 
সম্পন্ন কলর গফলললছ। কালজর জনয রমনায় রফলর আসা তাড়াহুড়ার 
পররপন্থী নয়। গকননা তার রমনায় রফলর আসার রনয়ত রনরদেি কালজর 
জনয, হলজর জনয নয়। 
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১৩ রযলহজ সকালল কঙ্কর মারা জালয়য আলছ কী? 

প্রে: (৫৩১) সঊদী আরলবর বাইলর অবস্থান কলর এমন জননক হাজী 
হলজর কাজ সম্পাদন কলরলছ। রযলহলজর ১৩ তাররলখ আসর তো 
রবকাল িারিার সময় তার সফলরর সময় রনরদেি। রকন্তু ১২ তাররখ 
কঙ্কর মারার পর গস রমনা গেলক গবর হয় রন। ১৩ তাররলখর রাত 
গসখালনই অবস্থান কলরলছ। এখন ১৩ তাররখ সকালল কঙ্কর গমলর রমনা 
গেলক গবর হওয়া তার জনয জালয়য হলব কী? উলল্লখয গয, গযাহলরর 
পর কঙ্কর গমলর গবর হলল রনঘোত তার সফর বারতল হলয় যালব, ফলল 
গস রবরাি অসুরবধায় পড়লব।  
এর উত্তর যরদ না জালয়য হয়, তলব গযাহলরর পূলবে কঙ্কর মারার 
বযাপালর রক গকালনা মত পাওয়া যায় না? 

উত্তর: গকালনা অবস্থালতই গযাহলরর পূলবে কঙ্কর মারা জালয়য নয়। 
জরুরী অবস্থা রহলসলব কঙ্কর রনলক্ষপ করা ররহত হলব না। তলব তার 
সমাধান হলচ্ছ এ অবস্থায় কঙ্কর না গমলরই গস িলল যালব এবং তার 
রফরদয়া প্রদান করলব। আর তা হলচ্ছ মক্কা বা রমনায় একরি দম প্রদান 
করলব অেবা কাউলক এর দারয়ে প্রদান করলব এবং উক্ত দম (কুরবানী 
শুদ্ধ হয় এমন প্রার্ী) এর গোশত গসখানকার ফকীরলদর মালঝ রবতরর্ 
কলর রদলব। এরপর রবদায়ী তাওয়াফ কলর মক্কা তযাে করলব। 

হযাাঁ, গযাহলরর পূলবে কঙ্কর মারার ববধতার বযাপালর মত পাওয়া যায়, 
রকন্তু তা রবশুদ্ধ নয়। সরঠক কো হলচ্ছ, ঈলদর পর আইয়যালম 
তাশরীলকর রদনগুললালত গকালনা অবস্থালতই গযাহলরর সমলয়র পূলবে 
কঙ্কর মারা জালয়য নয়। গকননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম 
বলললছন, “গতামরা আমার রনকি গেলক ইবাদলতর (হজ-উমরার) রনয়ম 



104 

 

রশলখ নাও।”39 আর রতরন এ রদনগুললালত গযাহলরর পূলবে কঙ্কর মালরন 
রন।  
গকউ যরদ বলল গয, গযাহলরর পর নবীরজর কঙ্কর রনলক্ষপ তার সাধারর্ 
একরি কমে। আর সাধারর্ কমে িারা ওয়ারজব সাবযস্ত হয় না। 

জবালব আমরা বলব, একো সতয গয এরি তাাঁর সাধারর্ কমে। রতরন 
গযাহলরর পর কঙ্কর রনলক্ষপ কলরলছন। এরকম বািরনক রনলদেশ প্রদান 
কলরন রন গয, ‘কঙ্কর রনলক্ষপ গযাহলরর পলরই হলত হলব’। তাছাড়া এ 
সমলয়র পূলবে রনলক্ষলপর বযাপালর গকালনা রনলষধও কলরন রন। আর তাাঁর 
কমে ওয়ারজলবর অেে বহন কলর না। কনকিে শ েূচি শব্দ ছাড়া সিাকনা িাজ 

বাস্তবায়ন িরা ওয়াকজব হয় না বা কনকেধ েূচি শব্দ ছাড়া পকরতযাগ িরা ওয়াকজব 

প্রমাকিত হয় না। কিন্তু আকম বলব, নবীরজর উক্ত কমে গয ওয়ারজব তার পলক্ষ 
কারর্ আলছ। আর তা হলচ্ছ, কঙ্কর মারার বযাপালর গযাহলরর সময় 
পযেন্ত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর অলপক্ষা করািাই প্রমার্ 
কলর গয এিা ওয়ারজব। গকননা গযাহলরর পূলবে কঙ্কর মারা যরদ জালয়য 
হত, তলব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম গসিাই করলতন। কারর্, 
উম্মলতর জনয এিাই সহজ। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 
ওয়াসাল্লামলক যখন দু’রি রবষলয়র মালঝ স্বাধীনতা গদওয়া হত, তখন 
রতরন উভয়রির মধয গেলক সহজরি গ্রহর্ করলতন- যরদ তালত গকালনা 
পাপ না োকত। সুতরাং এখালন যখন রতরন সহজ অবস্থারি গ্রহর্ কলরন 
রন অেোৎ গযাহলরর সময় হওয়ার পূলবে কঙ্কর রনলক্ষপ কলরন রন, তখন 
বুঝা যায় এলত পাপ আলছ। অতএব, গযাহলরর সময় হওয়ার পরই 
                                                           
39 সহীহ বুখারী, অধযায়: ইলম বা জ্ঞান, অনুলচ্ছদ: পশুর রপলঠ োকাবস্থায় মানুষলক 
ফাতওয়া গদওয়া; সহীহ মুসরলম, অধযায়: হজ, অনুলচ্ছদ: কুরবানীর পূলবে গয মাো 
মুণ্ডন কলরলছ। 
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কঙ্কর মারা ওয়ারজব। 

এ কাজরি ওয়ারজব হওয়ার রিতীয় কারর্ হলচ্ছ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 
ওয়াসাল্লাম সূযে পরশ্চমাকালশ ঢলার সালে সালে গযাহলরর সালাত আদায় 
করার পূলবেই কঙ্কর গমলরলছন। গযন রতরন অরধর আগ্রলহ সূযে ঢলার 
অলপক্ষা কররছললন। যালত কলর দ্রুত কঙ্কর মারলত পালরন। আর এ 
কারলর্ই গযাহর সালাত গদরী কলর আদায় কলরলছন। অেি প্রেম 
সমলয় অেোৎ সময় হওয়ার সালে সালেই সালাত আদায় করা উত্তম। 
এ গেলকই বুঝা যায় গয, গযাহলরর সময় হওয়ার পূলবে কঙ্কর মারা 
জালয়য হলব না। 
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১২ তাররলখ কঙ্কর না মারলল এবং রবদায়ী তাওয়াফ না করলল 

প্রে: (৫৩২) জননক বযরক্ত ১২ তাররলখ কঙ্কর না গমলরই রমনা গছলড়লছ 
এ ধারর্ায় গয, এিাই অনুলমারদত তাড়াহুড়া এবং রবদায়ী তাওয়াফও 
কলর রন। তার হলজর রক হলব? 

উত্তর: তার হজ রবশুদ্ধ। গকননা গস হলজর গকালনা রুকন পররতযাে 
কলর রন। রকন্তু গস রতনরি ওয়ারজব পররতযাে কলরলছ- যরদ ১২ তাররলখর 
রাত রমনায় না কারিলয় োলক। 
প্রেম ওয়ারজব, ১২ তাররলখর রাত রমনায় কািালনা। 

রিতীয় ওয়ারজব, ১২ তাররলখ কঙ্কর রনলক্ষপ করা। 

তৃতীয় ওয়ারজব, রবদায়ী তাওয়াফ। 

তার ওপর আবশযক হলচ্ছ প্ররতরি গছলড় গদওয়া ওয়ারজলবর রবরনমলয় 
একরি কলর দম গদওয়া। অেোৎ গমাি রতনরি দম প্রদান কলর তা মক্কার 
ফকীরলদর মালঝ রবতরর্ কলর গদওয়া। গকননা রবিানলদর মলত গকউ 
যরদ হলজর গকালনা ওয়ারজব পররতযাে কলর, তলব তার রবরনমলয় দম 
প্রদান কলর তা মক্কার ফকীরলদর মালঝ রবতরর্ করলত হলব। 

এ উপললক্ষ আরম হাজী সালহবলদর সতকে করলত িাই, প্রেকারী গয 
রকম ভুল কলরলছ অরধকাংশ হাজী এরকমই বুলঝ োলক এবং অনুরূপ 
ভুল কলর োলক। আল্লাহর বার্ী: “গয বযরক্ত দু’রদন গেলক তাড়াহুড়া 
কলর িলল গযলত িায়, তার গকালনা গুনাহ গনই।” তারা মলন কলর 
এখালন দু’রদন বললত ঈলদর রদন ও ১১তম রদনলক বুঝালনা হলয়লছ। 
তাই তারা ১১ তাররলখ কঙ্কর গমলরই রমনা তযাে কলর। রকন্তু রবষয়রি 
এরূপ নয়। এিা একিা মারাত্মক ভুল। গকননা আল্লাহ তা‘আলা বললন, 

وا َّ﴿ ر  ي ام ََِّّفََّّٓٱّلل  ََّّو ٱذإك 
 
َٰت  ََّّأ ود  د  عإ نَّم  م  ل ََّّف  ََِِّّفََّّت ع ج  يإ ََّّٓي وإم  ل يإهََِّّإِثإم ََّّف ل  : ابلقرة] ﴾ع 

٢٠٣] 
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“গতামরা রনরদেি করতপয় রদলন আল্লাহর রযরকর কর। অতঃপর গয বযরক্ত 
দু’রদন োকার পর তাড়াহুড়া কলর িলল গযলত িায়, তার গকালনা গোনাহ্ 
গনই।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২০৩]  
এ আয়ালত রনরদেি সংখযক রদন বললত আইয়যালম তাশরীলকর রদনসমূহ 
(তো রজলহলজর ১১, ১২ ও ১৩) গক বুঝালনা হলয়লছ। আর আইয়ালম 
তাশরীলকর প্রেম রদন হলচ্ছ ১১ তাররখ। অতএব, উক্ত আয়ালতর 
উলেশয হলচ্ছ, গয বযরক্ত আইয়ালম তাশরীলকর মধয গেলক প্রেম দু’রদলন 
তাড়াহুড়া কলর িলল আসলব তার গকালনা গোনাহ্ গনই। আর উক্ত 
দু’রদলনর রিতীয় রদন হলচ্ছ ১২তম রদন।  
সুতরাং প্রলতযলকর উরিৎ এ মাসআলারি ভাললাভালব অনুধাবন করা 
এবং ভুল সংলশাধন কলর গনওয়া। 
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রালতর গবলায় রমনায় স্থান না গপলল কী করলব? 

প্রে: (৫৩৩) রমনায় স্থান না পাওয়ার কারলর্ গকালনা গলাক যরদ গসখালন 
শুধুমাত্র রালতর গবলায় আেমন কলর মধয রারত্র পযেন্ত অবস্থান কলর। 
তারপর মক্কা িলল যায় এবং রাত ও রদলনর অবরশি অংশ তোয় 
অবস্থান কলর তলব কী হলব? 

উত্তর: তার এ কাজ যলেি হলব। রকন্তু এর রবপরীত করাই উত্তম। 
উরিৎ হলচ্ছ, হাজী সালহব রাত ও রদলনর পূরা সময় রমনালতই 
অরতবারহত করলব। ভাললাভালব অনুসন্ধান করার পরও যরদ গকালনা 
মলতই রমনার অভযন্তলর স্থান করলত না পালর, তলব সবেলশষ (খীমা বা) 
তাাঁবুর সংলগ্ন স্থালন তাাঁবু কলর গসখালন অবস্থান করলব যরদও তা রমনার 
বাইলর পলড়। বতেমান যুলের গকালনা গকালনা রবিান মত প্রকাশ 
কলরলছন গয, গকালনা মানুষ যরদ রমনায় অবস্থান করার স্থান না পায়, 
তলব রমনায় রাত কািালনা ররহত হলয় যালব। তখন তার জনয জালয়য 
হলয় যালব মক্কা বা অনয গকালনা স্থালন রাত কািালনা। তালদর রকয়াস 
হলচ্ছ, গকালনা মানুলষর অযুর গকালনা অঙ্গ যরদ কািা োলক তখন গসিা 
গধৌত করা ররহত হলয় যায়। রকন্তু তালদর এ মত যুরক্তসঙ্গত নয়। 
গকননা অযুর অলঙ্গর রবষয়রি ঐ বযরক্তর পরবত্রতার সালে সম্পরকেত। 
রকন্তু রমনায় রাত কািালনার রবষয়রির উলেশয হলচ্ছ, সমস্ত গলালকর 
এক স্থালন সমলবত োকা। সকলল ঐকযবদ্ধ জারত রহলসলব প্রকাশ 
ঘিালনা। সুতরাং ওয়ারজব হলচ্ছ, রমনার গশষ তাাঁবুর পালশ তাাঁবু বারনলয় 
োকা, যালত কলর গস হাজীলদর সালেই রাত কািালত পালর। এর 
উদাহরর্ হলচ্ছ, সালালতর জামা‘আলত যরদ মসরজদ পূর্ে হলয় যায়, আর 
গলালকরা মসরজলদর আলশ-পালশ বাইলর সালালত দাাঁড়ায়, তলব আবশযক 
হলচ্ছ কাতার রমরলত হওয়া। যালত কলর তারা একই জামা‘আতভুক্ত 
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একো প্রমার্ হয়। রাত কািালনার রবষয়রি এর সালে সামঞ্জসযশীল, 
শরীলরর করতেত অলঙ্গর সালে এর তুলনা করা উরিৎ নয়। 

 
রবদায়ী তাওয়াফ করার পর মক্কায় অবস্থান করার রবধান 

প্রে: (৫৩৪) জননক বযরক্ত সকালল রবদায়ী তাওয়াফ কলর ঘুরমলয় পলড় 
এবং আছলরর পর সফর করার ইচ্ছা কলর। তালক কী রকছু করলত 
হলব? 
উত্তর: হজ ও উমরা উভয় গক্ষলত্র তালক পুনরায় রবদায়ী তাওয়াফ 
করলত হলব। গকননা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বললন,  

وَن آخِ ال َينْفِ » َحٌد َحّت  يَك 
َ
 .«ابْلَيِْت بِ  هِ ر  َعْهدِ َرن  أ

“সবেলশষ কাজ বায়তুল্লাহ্ র তাওয়াফ না কলর গকউ গযন গবর না 
হয়।”40 একোরি নবীরজ রবদায় হলজ বলললছন। সুতরাং রবদায়ী 
তাওয়ালফর রবধান গসই সময় গেলক শুরু হলয়লছ। একো বলা রঠক 
হলব না গয, নবী গতা রবদায় হলজর পূলবে উমরা কলরলছন রকন্তু রবদায়ী 
তাওয়াফ গতা কলরন রন। গকননা রবদায়ী তাওয়ালফর আবশযকতার 
রনলদেশ গতা রবদায় হলজ পাওয়া গেলছ। আর রতরন বলললছন:  

ْمرَ اْصنَ وَ »  .«ِتَك ج  ع  يِف حَ ْصنَ ا تَ مَ كَ  تَِك ْع يِف ع 

“হলজ গযভালব কাজ কলর োক উমরালতও গসভালব কলরা।”41 এ 
রনলদেশরি বযাপক অেেলবাধক। রকন্তু তার মলধয বযরতক্রম হলচ্ছ ‘আরাফা, 

                                                           
40 সহীহ মুসরলম, অধযায়: হজ, অনুলচ্ছদ: রবদায়ী তওয়াফ ওয়ারজব এবং ঋতুবতীর 
জনয তা ররহত। 

41 সহীহ বুখারী, অধযায়: হজ, অনুলচ্ছদ: খালূক রং কাপলড় লােলল তা রতনবার গধৌত করলত 
হলব; সহীহ মুসরলম, অধযায়: হজ, অনুলচ্ছদ: হজ ও উমরায় ইহরামকারীর জনয যা ববধ। 
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মুযদারলফা ও রমনালত অবস্থান ও কঙ্কর রনলক্ষপ। গকননা 
সবেসম্মরতক্রলম একাজগুললা হলজর সালে সম্পরকেত। এগুললা ছাড়া 
বাকী কাজ উক্ত হাদীলসর আওতাধীন োকলব। গকননা নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইরহ ওয়াসাল্লাম উমরালক গছাি হজরূলপ আখযা রদলয়লছন।42 
গযমনরি আমর ইবন হাযম কতৃেক প্ররসদ্ধ দীঘে হাদীলস বরর্েত হলয়লছ। 
হাদীসরি মুরসাল43। রকন্তু আললমের্ সাধারর্ভালব হাদীসরি গ্রহর্ 
কলরলছন। 
তাছাড়া আল্লাহ তা‘আলা বললন, “গতামরা আল্লাহর জনয হজ ও উমরা 
পূর্ে কর।” রবদায়ী তাওয়াফ যরদ হলজর পূর্েতার অংশ হয়, তলব তা 
উমরারও পূর্েতার অংশ হলব। 

উমরাকারী মসরজলদ হারালমর তারহয়যাত রহলসলব তাওয়ালফর মাধযলম 
রভতলর প্রলবশ কলরলছ। সুতরাং গকালনা তারহয়যাত ছাড়া িলল যাওয়াও 
উরিৎ হলব না। তাই গস রবদায়ী তাওয়াফ করলব। 

অতএব, এ রভরত্তলত হলজর নযায় উমরালতও রবদায়ী তাওয়াফ করা 
ওয়ারজব। রতররমযীলত একরি হাদীস পাওয়া যায়: বলা হলয়লছ, “গকালনা 
গলাক যরদ হজ বা উমরা কলর, গস আল্লাহর ঘলরর রবদায়ী তাওয়াফ না 
কলর গযন গবর না হয়।” রকন্তু এ হাদীসরি দ‘ঈফ বা দুবেল। গকননা 
এর সনলদ হাজ্জাজ ইবন আরোত নামক একজন বর্েনাকারী রলয়লছ। 
গস দুবেল। এ হাদীসরি দুবেল না হলল এ মাসআলার সুস্পি দলীল 
রহলসলব রবলবরিত হত এবং সকল মতলভদ রবদূরীত হত। রকন্তু দুবেল 
হওয়ার কারলর্ তা িারা দলীল গ্রহর্ করার গকালনা রভরত্ত গনই। তলব 
                                                           
42 দারাকুতনী ২/২৮৫ হাদীস নং (১২২) 
43 গয হাদীলসর সনদ গেলক সাহাবীর নাম বাদ পলড় যায় তালক মুরসাল হাদীস বলা 
হয়। 
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আমরা পূলবে গয সমস্ত মূলনীরত, দলীল ও যুরক্ত উপস্থাপন কলররছ তার 
রভরত্তলত প্রমারর্ত হয় গয, উমরায় রবদায়ী তাওয়াফ ওয়ারজব। 

তাছাড়া এ তাওয়াফ সতকেতা ও রযম্মা মুরক্তস্বরূপও হলয় যায়। গকননা 
উমরালত আপরন রবদায়ী তাওয়াফ করলল গতা গকউ আপনালক বললব 
না গয আপরন ভুল করলছন। রকন্তু তা না করলল গতা যারা তা ওয়ারজব 
মলন কলর তারা বললব, আপরন ভুল করললন। এ কারলর্ তাওয়াফ 
করািাই সরঠক হলব। আর তাওয়াফ না করলল আশংকা রলয় যালব 
এবং রবিানলদর কালরা মলত তা ভুল হলব। (আল্লাহই অরধক জ্ঞানী) 
প্রে: (৫৩৫) উমরাকারীর জনয রবদায়ী তাওয়াফ করার রবধান কী? 

উত্তর: উমরাকারী মক্কা আেমন করার সময় যরদ রনয়ত কলর গয, 
তাওয়াফ, সা‘ঈ ও মাো মুণ্ডন তো উমরার কাযোদী সম্পন্ন করার সালে 
সালে গফরত িলল যালব, তলব তালক রবদায়ী তাওয়াফ করলত হলব না। 
গকননা তাওয়ালফ কুদূমই তার জনয উমরার তাওয়াফ ও রবদায়ী 
তাওয়াফ রহলসলব ের্য হলব। রকন্তু উমরা সম্পন্ন করার পর যরদ মক্কায় 
অবস্থান কলর তলব প্রাধানযলযােয মত হলচ্ছ, রবদায়ী তাওয়াফ করা 
ওয়ারজব। একোর দীলল রনম্নরূপ: 
প্রেমতঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর বযাপক রনলদেশ:  

وَن آخِ ال َينْفِ » َحٌد َحّت  يَك 
َ
 .«ابْلَيِْت بِ  هِ ر  َعْهدِ َرن  أ

“সবেলশষ কাজ বায়তুল্লাহ্ র তাওয়াফ না কলর গকউ গযন গবর না 
হয়।”44 এখালন  ٌَحد

َ
 বা ‘গকউ’ শব্দরি অস্পি। গয গকউ গবর হললই أ

                                                           
44 সহীহ মুসরলম, অধযায়: হজ, অনুলচ্ছদ: রবদায়ী তাওয়াফ ওয়ারজব এবং ঋতুবতীর 
জনয তা ররহত। 
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তার জনয উক্ত রনলষধাজ্ঞা কাযেকর হলব। অেোৎ তাওয়াফ না কলর গবর 
হলব না। গস হজকারী গহাক বা উমরাকারী। 

রিতীয়তঃ উমরা হলজর মলতাই। গকননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 
ওয়াসাল্লাম উমরালক হজরূলপ আখযা রদলয়লছন। আমর ইবন হাযম 
কতৃেক প্ররসদ্ধ হাদীলস বরর্েত হলয়লছ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 
ওয়াসাল্লাম বললন, “উমরা হলচ্ছ গছাি হজ্জ।”45 হাদীসরি মুরসাল, রকন্তু 
আললমের্ সাধারর্ভালব হাদীসরি গ্রহর্ কলরলছন। 

তৃতীয়তঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বললন, রক্বয়ামত পযেন্ত 
উমরা হলজর মলধয শারমল হলয় গেলছ।46 অেোৎ হজ করলল উমরাও 
আদায় হলয় গেল। 

িতুেেতঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম ইয়ালা ইবন উমাইয়ালক 
বললন, 

ْمَرتَِك  يِف  َواْصنَعْ » ِتَك  يِف  تَْصنَع   َكَما ع   «َحج 

“হলজ গযভালব কাজ কলর োক উমারালতও গসভালব কলরা।”47 যরদ 
তুরম হলজ রবদায়ী তাওয়াফ কলর োক, তলব উমরালতও তা কর। তলব 
রবিানলদর ঐকমলতয রনম্নরলরখত রবষয়গুললা উক্ত রনলদেলশর বাইলর 
োকলবঃ আরাফা, মুযদারলফা ও রমনালত অবস্থান ও কঙ্কর রনলক্ষপ। 
এগুললা উমরালত করা শরী‘আত সম্মত নয়। তাছাড়া সতকেতার জনয 
এবং রযম্মা মুক্ত হওয়ার জনয রবদায়ী তাওয়াফ কলর গনওয়াই উরিৎ।  

                                                           
45 দারাকুতনী ২/২৮৫ হাদীস নং (১২২) 
46 সহীহ মুসরলম, অধযায়: হজ, অনুলচ্ছদ: হলজর মাসসমূলহ উমরা করা জালয়য। 
47 সহীহ বুখারী, অধযায়: হজ, অনুলচ্ছদ: খালূক রং কাপলড় লােলল তা রতনবার গধৌত 
করলত হলব সহীহ মুসরলম, অধযায়: হজ, অনুলচ্ছদ: হজ ও উমরায় ইহরামকারীর 
জনয যা ববধ। 
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ইহরাম বাাঁধার পর হজ সম্পন্ন করলত বাধাপ্রাপ্ত হলল করর্ীয় কী? 

প্রে: (৫৩৬) জননক বযরক্ত মীকাত গেলক হলজর ইহরাম গবাঁলধলছ। রকন্তু 
মক্কা গপৌঁলছ গস প্রশাসন (রডউরি পুরলশ) কতৃেক বাধাপ্রাপ্ত হয়। গকননা 
গস হলজর অনুমরত পত্র গনয় রন। এখন তার করর্ীয় কী? 

উত্তর: এ অবস্থায় মক্কা প্রলবশ করলত না পারলল গস ‘মুহছার’ বা বাধাগ্রস্ত 
বলল রবলবরিত হলব। তখন বাধাপ্রাপ্ত স্থালন হাদঈ যলবহ কলর গস ইহরাম 
খুলল গফললব। যরদ ইহা তার প্রেম ফরয হজ হলয় োলক তলব পরবতেী 
বছর তা আদায় করলব। আর ফরয না হলয় োকলল রবশুদ্ধ মতানুযায়ী 
পরবতেী বছর তা আদায় করার গকালনা বাধযবাধকতা গনই। গকননা নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম হুদায়রবয়ার বছলর বাধাপ্রাপ্ত হলল পরবতেী 
বছর তা কাযা আদায় করার রনলদেশ প্রদান কলরন রন। অতএব, আল্লাহর 
রকতালব ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর সুন্নালত বাধাপ্রাপ্ত হজ 
বা উমরা কাযা আদায় করার বাধযবাধকতা গনই। আল্লাহ বললন,  

ت مإََّّف إِنإَّ﴿ ِِصإ حإ
 
اَّأ م  ت يإِس  ََّّف  يََِِّّمن ََّّٱسإ دإ إه   [١٩٦: ابلقرة] ﴾ٱل

“যরদ বাধাগ্রস্ত হও, তলব সহজসাধয কুরবানী করলব।” [সূরা আল-
বাকারাহ, আয়াত: ১৯৬]  
এখালন হাদঈ যলবহ করা ছাড়া অনয রকছু উলল্লখ করা হয় রন। আর 
পরবতেী বছর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর উমরা আদায়লক 
কাযা উমরা এজনযই বলা হলয়লছ গয, রতরন কুরাইশলদর সালে িুরক্তবদ্ধ 
হলয়রছললন গয পরবতেী বছর উমরা আদায় করলবন। এ কারলর্ নয় গয, 
ছুলি যাওয়া কালজর পূর্েতার জনয কাযা আদায় কলররছললন। (আল্লাহই 
অরধক জ্ঞান রালখন।) 
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প্রে: (৫৩৭) হলজর ইচ্ছা করার পর যরদ তালক রনলষধ কলর গদওয়া 
হয়, তলব তার করর্ীয় কী? 
উত্তর: যরদ গস ইহরাম না কলর োলক তলব গকালনা অসুরবধা গনই। 
গকালনা রকছু তার উপর আবশযক হলব না। গকননা গকালনা গলাক 
ইহরালম প্রলবশ করার পূবে পযেন্ত ইচ্ছা করলল সমু্মলখ অগ্রসর হলত 
পালর, ইচ্ছা করলল রনজ রঠকানায় গফরত আসলত পালর। রকন্তু হজ 
ফরয হলল, যতদ্রুত সম্ভব আদায় কলর গনওয়া ভাললা। 

আর ইহরালম প্রলবশ করার পর বাধাগ্রস্ত হলল যরদ ইহরাম বাধার সময় 
শতে কলর োলক এ বলল, “আল্লাহুম্মা ইন্ হাবাসানী হালবস্, ফা মালহল্লী 
হায়ছু হাবাস্তানী”, তলব বাধাপ্রাপ্ত স্থালন ইহরাম খুলল গফললব। গকালনা 
রকছু তার উপর আবশযক হলব না। রকন্তু যরদ শতে করার জনয এরূপ 
গদা‘আ পাঠ না কলর োলক, তলব উক্ত বাধা অরিলরই রবদূররত হওয়ার 
আশা োকলল অলপক্ষা করলব এবং হজ পূর্ে করলব। ‘আরাফালত 
অবস্থালনর পূলবে যরদ বাধামুক্ত হয়, তলব ‘আরাফালত অবস্থান কলর হজ 
পূর্ে করলব। রকন্তু ‘আরাফালত অবস্থালনর পর বাধা মুক্ত হলল, হজ ছুলি 
গেল। তখন উমরা আদায় কলর ইহরাম খুলল গফললব। ফরয হজ হলয় 
োকলল পরবতেী বছর তা কাযা আদায় করলব। রকন্তু অরিলরই বাধা মুক্ত 
হওয়ার সম্ভাবনা না োকলল এবং শতে না কলর োকলল ইহরাম খুলল 
গফললব এবং হাদঈ যবাই করলব। গকননা আল্লাহ বললন, 

وا َّ﴿ تِمُّ
 
أ ة ََّّٱۡلإ ج ََّّو  ر  مإ ِهََّّو ٱلإع  ت مإََّّف إِنإََّّّلِل  ِِصإ حإ

 
اَّأ م  ت يإِس  ََّّف  يََِِّّمن ََّّٱسإ دإ إه   [١٩٦: ابلقرة] ﴾ٱل

“গতামরা আল্লাহর জনয হজ-উমরা পূর্ে করলব। যরদ বাধাগ্রস্ত হও, তলব 
সহজসাধয হাদঈ প্রদান করলব।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৯৬] 
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প্রে: (৫৩৮) হজ করলত এলস পালপর কালজ রলপ্ত হলল রক হলজর সাওয়াব 
কলম যালব? 
উত্তর: সাধারর্ভালব সব ধরলনর পাপকাজ হলজর সাওয়াব হ্রাস কলর গদয়। গকননা 
আল্লাহ তা‘আলা বললন,  

م ن﴿ ََّّف  ََّّٱۡلإ ج ََّّفِيِهن ََّّف ر ض  ََّّر ف ث ََّّف ل  ّل  وق ََّّو  ََّّف س  ّل  ال ََّّو   [١٩٧: ابلقرة] ﴾ٱۡلإ جدََِِّّفََِّّجد 
“গয বযরক্ত ঐ মাসগুললার মলধয হলজর সংকল্প করলব, গস স্ত্রী সহবাস, েরহেত 
কাজ ও ঝেড়া-রববালদ রলপ্ত হলত পারলব না।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: 
১৯৭] 
বরং রবিানলদর মলধয গকউ বলললছন, হজ অবস্থায় পাপ কাজ করলল হজ 
বারতল হলয় যালব। রকন্তু অরধকাংশ রবিানলদর রনকি প্ররসদ্ধ মূলনীরত হলচ্ছ: 
“হারাম কাজরি যরদ ইবাদলতর সালে সংরেি না হয়, তলব তার কারলর্ 
ইবাদত বারতল হলব না।” সাধারর্ পাপসমূহ হলজর কালজর সালে সংরেি 
নয়। গকননা তা হলজর সময় গযমন হারাম অনয সময়ও হারাম। এিাই রবশুদ্ধ 
মত। এ সমস্ত পাপকাজ হজ্জলক বারতল কলর রদলব না। রকন্তু তার সাওয়াব 
রবনি কলর রদলব। 

প্রে: (৫৩৯) রমেযা পাসলপািে বারনলয় হজ করলল হজ হলব কী? 

উত্তর: তার হজ হলয় যালব। হজ রবশুদ্ধ হলব। গকননা পাসলপািে নকল করা 
হলজর কমেসমূলহর অন্তভুেক্ত নয়। এিা হলজর বাইলরর কাজ। রকন্তু এ কালজর 
কারলর্ গস গুনাহোর হলব। তালক তাওবা করা উরিৎ। গকননা স্বােে রসরদ্ধর 
জনয রমেযার আশ্রয় রনলয় দারয়েশীল কমেকতো বা প্রশাসনলক গধাাঁকা গদওয়া 
একরি মারাত্মক অপরাধ ও বড় গোনালহর কাজ।  
গজলন রাখা উরিৎ, গয বযরক্ত আল্লাহলক ভয় করলব আল্লাহ তার বযবস্থা কলর 
রদলবন, তালক ধারর্াতীত রররযক দান করলবন, তার সকল কাজ সহজ কলর 
রদলবন। গয বযরক্ত আল্লাহলক ভয় করলব, সতয কো বললব এবং সৎ পে 
অবলম্বন করলব, আল্লাহ তার কমে সংলশাধন কলর রদলবন এবং তার গোনাহ 
ক্ষমা কলর রদলবন। 


