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িবসিম�ািহর রাহমািনর রাহীম 

সম� �শংসা ঐ আ�াহর জনয িযিন  ই িনিখল িবে�র মািলক। 

দরদ ও সালাম েশষনবী মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম, 

তাঁর বংশধর  বং সাহাবীগেণর �িত। 

িন�য়ই হ� অনযতম েে� ইবাদত। েকননা, তা ইসলােমর ৫ম �� 

বা িভি�। যা িদেয় আ�াহ তাঁর রাসূলেক পািঠেয়েছন। যা বযতীত 

কােরা ঈমান ও �ীন �িতি�ত হয় না। 

ইবাদত কবুল হওয়ার দু’িট শতর্ 

1. ইখলাস অথরাা সকল কাজ  কমাা আ�াহর সাি�ধয লােভর 

উে�েশয করা; যােত েলাক েদখােনা, �শংসা অজরন, অথবা দুিনয়া 

পাওয়ার েলাভ েলশ মাাও থাকেব না। 

2. কথা  বং কাজ রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম  র 

�দিশরত পেথর অনুসাের হেত হেব। আর নবী সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম  র অনুসরণ করেত হেল হাদীেসর জান 

থাকা আবশযক। 



 

4 

হে�র �কারেভদ 

হ� িতন �কার্ (১) তামা�ু’ (২) ইফরাদ (৩) ি�রান। 

হে� তামা�ু্ হ� েমৗসুেম শধু উমরােহর ইহরাম েবঁেধ তাওয়াফ 

 বং সা‘ঈ কের (ছাফা মারওয়ার েদৗড়েক সা‘ঈ বেল) মাথার চুল 

মু�ন অথবা খােটা কের হালাল হেয় যােব। পের ৮ই িজলহ� শধু 

হে�র জেনয ইহরাম েবঁেধ হে�র সকল কাজ সমাধা করেব। 

হে� ইফরাদ্ শধু হে�র জনয ইহরাম বাঁধেব  বং ম�ায় েপৗেছ 

তাওয়ােফ কুদূম বা আগমনী তাওয়াফ ও হে�র সা‘ঈ কের িনেব। 

িক� হে� ইফরাদকারী ১০ই িজলহ� ঈেদর িদন জামরােয় 

আকাবায় পাথর মারা পযর� ইহরাম অব�ায় থাকেব। পাথর েমের 

হালাল হেব। যিদ েকহ সা‘ঈেক হে�র তাওয়ােফর পের িনেয় যায় 

তাহেল েকােনা কিত েনই। 

হে� ি�রান্ উমরাহ ও হে�র জনয  কসােথ ইহরাম বাঁধেব 

অথবা �থেম উমরােহর জনয ইহরাম বাঁধেব পের তাওয়াফ শর 

করার পূেবরই হ�েক শািমল কের িনেব। ইফরাদকারীর েয কাজ 
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তারও  কই কাজ তেব ি�রানকারীেক েকারবানী করেত হেব। আর 

ইফরাদকারীেক েকারবানী করেত হেব না। 

উপেরাে�িখত িতন �কােরর মেধয তামা�ু হল সবেচেয় উ�ম। 

েকননা, নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম সাহাবীেদরেক তামা�ু 

করার আেদশ কেরিছেলন।  মনিক েকউ যিদ তাওয়াফ ও সা‘ঈ 

কের েফেল তবুও েস তামা�ু করেত পাের। েকননা, নবী করীম 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম  বং সা‘ঈ করার পর সাহাবীেদরেক 

তামা�ু করার হকুম িদেলন  বং বলেলন েয যােদর সােথ 

েকারবানীর জ� েনই তারা েযন তামা�ু কের। িতিন আরও বলেলন 

েয, যিদ আমার সােথ েকারবানীর জ� না থাকত তাহেল আিমও 

তাই করতাম যা করেত েতামােদর বেলিছ। 

উমরােহর িববরণ্ 

উমরাহকারী �থেম েগাসল করেব, সুগি� আতর দাড়ী ও মাথায় 

লাগােব। ইহরােমর কাপড় পিরধােনর পর যিদও আতেরর িচ� বাকী 

তােক তাহেলও েকােনা কিত েনই। সকল নারী-পুরষ  মনিক 

ঋতুবতী ও েনফাসওয়ালী েমেয়েলােকর জনযও সু�ত। েগাসেলর পর 
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ঋতুবতী ও েনফাসওয়ালী মিহলা ছাড়া সকেলই ফরয সালােতর 

সময় হেল ফরয সালাত আর না হয় দু’রাকাত সু�ত সালাত 

তািহয়যাতুল ওজুর িনয়েত পড়েব। সালাত েশেষ ইহরাম পিরধান 

করেব  বং তালিবয়া পাঠ করেব। আর তালিবয়া হল্ 

 لك وحلعم  حلمد إن ليك لك ش�ك ال ليك ليك ح� ليك عمرة ليك«

 »لك ش�ك ال وحلغك

উ�ারণ্ লা�াইক উমরাতান। লা�াইকা আ�াহ�া লাববাইকা, 

লা�াইকা লা-শারীকা লাকা লা�াইকা, ই�াল হামদা ওয়াি�‘মাতা 

লাকা ওয়াল মুলকা লা-শািরকা লাকা। 

অথর্ ‘‘উমরাহ আদােয়র জেনয আিম েতামার ডােক সাড়া িদেয় 

হািজর হেয়িছ, আিম েতামার দরবাের হািজর, েহ আ�াহ! আিম 

েতামার দরবাের হািজর, েতামার দরবাের হািজর, েতামার েকােনা 

অংশীদার েনই। আিম েতামার দরবাের হািজর। িন�য় সম� 

�শংসা, সম� িনয়ামত  বং রাজ� েতামারই, েতামার েকােনা 

অংশীদার েনই।’’ 
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পুরেষরা উ��ের তালিবয়া পাঠ করেব। আর মিহলারা  মনভােব 

পাঠ করেব েযন তার পা�রবতরী বযিয শনেত পায়। ইহরাম বাঁধার 

পর েবশী েবশী কের তালিবয়া পাঠ করেব। িবেশষ কের উঁচু �ােন 

উঠেত বা িনেচ নামেত, রাত অথবা িদেনর আগমেন েবশী েবশী 

কের তালিবয়া পাঠ করেব  বং আ�াহর কােছ তাঁর স�ি� লাভ ও 

জা�ােতর জনয েমানাজাত করেব। জাহা�াম েথেক আেয় �াথরনা 

করেব। ইহরাম বাঁধা েথেক িনেয় তাওয়াফ শর করা পযর� তালিবয়া 

পাঠ করেব। তেব হে�র জনয ইহরাম বাঁধা েথেক িনেয় ঈেদর িদন 

জামরাতুল আকাবায় পাথর মারা পযর� তালিবয়া পাঠ করেব। যখন 

হারােম �েবশ করেব তখন ডান পা �থেম রাখেব  বং   েদা‘আ 

পড়েব্ 

 أنوحب ل وحفتح ذنو� حغةر� ، ح�حهللا رسول ع وحلسالم ةوحلصال حهللا �سم«

 حلشيطين من حلقديم و�سغطينه حلكر�م و�وجهه حلعظيم نيهللا أعوذ ،رحتك

 »حلرجيم

উ�ারণ্ িবসিম�ািহ ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু ‘আলা রাসূিল�াহ 

আ�াহ�াগিফরলী যুনূবী ওয়াফতাহলী আবওয়া-বা রাহমািতকা, 
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আঊযুিব�ািহল আযীিম ওয়া িবওয়াজিহিহল কারীিম ওয়া 

িবসুলতািনিহল কাদীিম িমনাশ শাইতািনর রাজীম। 

অথর্ ‘‘আ�াহর নােম। সালাত ও সালম বিষরত েহাক আ�াহর 

রাসূেলর উপর। েহ আ�াহ! তুিম আমার গনাাসমূহ মাফ কেরা। 

 বং েতামার রহমেতর দরজাগেলা আমার জনয খুেল দাও। আিম 

মহান আ�াহর িনকট তাঁর মিহয়ান স�া ও সনাতন রাজে�র 

ওিসলায় িবতািড়ত শয়তােনর অিন� হেত আেয় �াথরনা করিছ।’’ 

 রপর তাওয়াফ শর করার জনয হাজের আসওয়ােদর িনকট িগেয় 

ডান হাত িদেয় হাজের আসওয়াদেক �শর করত্ চুুন করেব। 

আর যিদ স�ব না হয় তাহেল হাত িদেয় ইশারা করেব, চুুন করেব 

না। কারণ চুমু িদেত িগেয় অনযেক ক� েদয়া যােব না। চুমু অথবা 

ইশারা করার সময়   েদা‘আ পড়েব্ 

 وتربايع نعهدك ووفيء ن�تينك صديقيور نك إيميني ح� أرب وحهللا حهللا �سم«

 »وسغم عغيه حهللا ف� �مد نبيبك لسغب 

উ�ারণ্ িবসিম�ািহ ওয়া আ�াহ আকবার, আ�া-হ�া ঈমা-

নামিবকা ওয়া তাসদী�াম িবিকতা-িবকা ওয়া ওয়াফা-আন িব 
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আহিদকা ওয়া ইি�বা-আন িলসু�ািত নািবইিয়যকা মুহা�ািদন 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম’’। 

অথর্ ‘‘আ�াহর নােম, আ�াহ মহান, েহ আ�াহ ! েতামার উপর 

ঈমান েরেখ, েতামার িকতাবেক (কুরআন) সতযায়ন কের, েতামার 

�িতজা পূণর কের  বং েতামার নবী মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম- র আদেশরর অনুসরণ কের (তাওয়াফ আদায় করিছ)।’’ 

 বং তাওয়াফ শর করেব। অত্পর রকেন ইয়ামািনেত আসেল 

হাত �ারা �শর করেব, চুুন করেব না আর রকেন ইয়ামানী ও 

হাজের আসওয়ােদর মধয�েল   েদা‘আ পড়েব্ 

﴿ ٓ َّنَا ۡ�يَا ِ�  ءَاتِنَا ََ ُّ : حلقرة[ ﴾ ٢ �َّاَِ  َعَذاَب  َوقِنَا َحَسَنةٗ  ��ِخَرةِ  َوِ�  َحَسنَةٗ  �

٢٠١  [ 

 »وحآلخرة حلنيي ف وحلعيفي  حلعةو أسئغك �ب إ ح�«

উ�ারণ্ রাববানা- আিতনা িফ�ুনইয়া হাসানাতান ওয়া িফল 

আিখরািত হাসানাতান ওয়া ি�না আযাবা�ার।  
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আ�াহ�া ই�ী আসআলুকাল আফওয়া ওয়াল আিফয়াত িফ�ুনইয়া 

ওয়াল আিখরাহ।’’ 

অথর্ ‘‘েহ আমােদর রব, তুিম আমােদরেক দুিনয়া-আেখরােতর 

কলযাণ দান কেরা  বং জাহা�ােমর আযাব হেত মুিয দান কেরা। 

েহ আ�াহ আিম েতামার কােছ দুিনয়া-আেখরােতর কলযাণ ও 

িনরাপ�া িভকা চাই।’’ 

যখনই হাজের আসওয়ােদর কােছ আসেব তখিন হাত �ারা ইশারা 

অথবা চুমু িদেয় তাকবীর বলেব। আর বাকী তাওয়ােফ িনজ 

ই�ানুযায়ী িযকর, িতলাওয়াত ও েদা‘আ করেত থাকেব। েকননা, 

কা‘বা ঘেরর তাওয়াফ, ছাফা-মারওয়ার সা‘ঈ  বং জামারায় পাথর 

িনেকেপ আ�াহ তা‘আলার িযকরই উে�শয। আর   তাওয়াফ অথরাা 

আগমনী তাওয়ােফ পুরেষর জনয দু’িট কাজ করেত হেব। 

1. ই�িতবা, অথরাা তাওয়াফকারী গােয়র চাদেরর মধযভাগ ডান 

কাঁেধর িনেচ েরেখ উভয় িকনারা বাম কাঁেধর উপর 

রাখেব। তাওয়াফ েশষ হওয়ার পর পূেবরর মত চাদর গােয় 

িদেব। েকননা ই�িতবা শধু তাওয়ােফই করেত হয়। 



 

11 

2. তাওয়ােফর �থম িতন চে� রমল অথরাা েছাট েছাট কদেম 

িকছুটা �তগিতেত চলেব  বং বাকী চার চে� �াভািবক 

গিতেত চলেব। যখন তাওয়াফ েশষ হেয় যােব তখন   

আয়াতিট পড়েব্ 

﴿ ْ ُِذوا َّ �  مَ  ۧ إِبَۡ�ِٰ�  ّمَقامِ  مِن وَ�
 ]  ١٢٥: حلقرة[ ﴾ ُمَصّ�ٗ

উ�ারণ্ (ওয়া�ািখযু িমম মা�া-িম ইবরাহীমা েমাসা�া) 

অথরাা ‘‘ বং েতামরা মা�ােম ইবরাহীমেক নামােযর �ান 

বানাও’’ 

 বং সূরা ফািতহার পর �থম রাকা‘আেত সূরােয় কািফরন  বং 

ি�তীয় রাকাআেত সূরাতুল ইখলাছ পাঠ কের দু’রাকাআত সালাত 

মা�ােম ইবরাহীেমর িপছেন পড়েব। সালাত েশেষ স�ব হেল হাজের 

আসওয়ােদ িগেয় �শর করেব।  রপর ছাফা পাহােড়র িদেক যােব। 

যখন ছাফার িনকটবতরী হেব তখন   আয়াতিট পাঠ করেব্ 

﴿  َّ ِ ِۖ  َشَعآ�ِرِ  نمِ وَ�صَۡمۡرَوةَ  �صّصَفا إإ َّ  ] ١٥٨: حلقرة[ ﴾�

উ�ারণ্ ই�া�াফা- ওয়াল মারওয়াতা িমন শা‘আ-ইির�া-হ 
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অথর্ ‘‘িন�য়ই সাফা  বং মারওয়া আ�াহর িনদশরনাবলীর 

অ�ভুরয।’’ 

তারপর সাফা পাহােড় উেঠ কা‘বার িদেক মুখ কের আ�াহ 

তা‘আলার �শংসা ও গণগান বণরনা কের িনজ ই�া মত েদা‘আ 

করেব।   �েল নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম িন�িলিখত 

েদা‘আ করেতন্ 

 - قدير شء ك ع وهو حلمد ول حلغك ل ، ل ش�ك ال وحه حهللا إال � ال«

 »وحده حألحزحب وهزم عاده ونص وعده ح�ز وحده حهللا إال � ال

উ�ারণ্ লা-ইলাহা ই�া�াহ ওয়াহদাহ লা- শারীকালাহ লাহল মুলকু 

ওয়া লাহল হামদু ওয়া হওয়া আলা-কুি� শাইিয়যন �াদীর। লা-ইলাহা 

ই�া�াহ ওয়াহদাহ আনজাযা ওয়া‘দাহ ওয়া নাছারা আবদাহূ ওয়া 

হাযামাল আহযাবা ওয়াহদাহূ। 

অথর্ ‘‘আ�াহ ছাড়া সিতযকােরর েকােনা মা‘বুদ েনই। িতিন  কা। 

তাঁর েকােনা শরীক েনই। রাজ� তাঁরই  বং তাঁরই জেনয সম� 

�শংসা  বং িতিন সবিকছুর উপর কমতাবান। আ�াহ ছাড়া 

সিতযকােরর েকােনা মা‘বুদ েনই। িতিন  কা। িতিন তাঁর �িতজা 
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পূণর কেরেছন, তাঁর বা�ােক সাহাযয কেরেছন  বং সবক’িট দলেক 

 কাই পরািজত কেরেছন।’’ 

 ই েদা‘আিট িতনবার পড়েব।  বং  র সােথ অনযানয েদা‘আও 

করেব।  রপর সাফা েথেক েনেম মারওয়ার িদেক চলেব। যখন 

সবুজ িচে� েপৗছােব তখন যথাস�ব �ত গিতেত চলেব। আর 

যখন ি�তীয় সবুজ িচে� েপৗছােব তখন �াভািবক গিতেত চেল 

মারওয়ায় যােব। মারওয়ায় েপৗেছ িকবলার িদেক মুখ কের দু’হাত 

উিঠেয় ছাফায় েযভােব েদা‘আ কেরিছেল েতমিন েদা‘আ করেব। 

তারপর মারওয়া েথেক ছাফা’র িদেক যােব  বং েযখােব �ত 

গিতেত �থেম চেলিছল েসখােন �ত গিতেত চলেব আর েযখােন 

�াভািবক গিতেত চেলিছল েসখােন �াভািবক গিতেত চলেব। যখন 

ছাফায় েপৗছােব তখন আেগর মেতা েদা‘আ ইতযািদ করেব,  ভােব 

মারওয়ায়ও করেব। ছাফা েথেক মারওয়ায় যাওয়া  ক চ�  বং 

মারওয়া েথেক ছাফায় আসা আেরক চ�।  ভােব সাত চ� পূণর 

করেব। আর সা‘ঈেত িনজ ই�ানুযায়ী কুরআন িতলাওয়াত, িযকর 

ও েদা‘আ করেত থাকেব। সা‘ঈ েশেষ পুরেষর জনয স�ূণর মাথার 

চুল মু�ন অথবা খােটা করেত হেব। আর মিহলােদর জনয আআুিলর 
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অ�ভাগ পিরমাণ চুল কাটেত হেব। পুরেষর জনয মাথার চুল মু�ন 

করাই উ�ম। হযাঁ যিদ হে�র সময় অিত িনকটবতরী হয় তাহেল চুল 

েছাট করাই উ�ম, যােত হে�র সময় চুল মু�ন করা যায়।  রই 

সােথ উমরাহ স�� হেয় েগল। আর ইহরােমর কারেণ েয সম� 

কাজ হারাম িছল, েযমন েপাষাক, সুগি� বযবহার, �ী সহবাস ইতযািদ 

সবিকছুই হালাল হেয় েগল। 

 

হে�র িববরণ্ 

৮ই িযলহ� তারওিয়য়ার িদন �থম �হের ঐ �ােন ইহরাম বাঁধেব 

েযখােন েথেক হ� করার ই�া করেব। উমরােহর ইহরাম বাঁধেত 

েযভােব েগাসল, সুগি� বযবহার ও সালাত আদায় কেরিছল; েতমিন 

হে�র ইহরাম বাঁধার সময়ও করেব।  রপর হে�র ইহরােমর 

িনয়ত করেব  বং  ভােব তালিবয়া পাঠ করেব্ 

 وحلغك لك وحلعم  حلمد إن ليك لك ش�ك ال ليك ح� ليك حجي ليك«

 »لك ش�ك ال
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উ�ারণ্ লা�াইকা হা�ান লা�াইকা আ�াহ�া লা�াইকা, 

লা�াইকা লা-শারীকা লাকা লা�াইকা ই�াল হামদা ওয়াি�‘মাতা 

লাকা ওয়াল মুলকা লা-শারীকা লাকা। 

অথর্ ‘‘আিম েতামার ডােক সাড়া িদেয় হ� আদােয়র জেনয হািজর 

হেয়িছ। আিম েতামার দরবাের হািজর, আিম েতামার দরবাের 

হািজর, েতামার েকােনা শরীক েনই। আিম েতামার দরবাের হািজর। 

িন�য়ই সম� িনয়ামত  বং রাজ� েতামারই। েতামার েকােনা 

শরীক েনই।’’ 

 

আর যিদ হ� স�াদন করেত েকােনা বাধার আশংকা থােক 

তাহেল শতর সােপেক িনয়ত করেব  বং বলেব্ 

 »حبست� حيث فمح� حي�س حبس� وتن«

অথরাা যিদ েকােনা বাধাদায়ক ব� আমােক হ� স�াদক করেত 

বাধা েদয়, তাহেল েহ আ�াহ! তুিম েযখােন আমােক আটিকেয় িদেব 

েসখােনই আমার হালাল হওয়ার �ান হেব।  
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িক� যিদ হ� স�াদন করেত েকােনা বাধার আশংকা না থােক 

তাহেল শেতরর িনয়ত করেব না বরং শতর ছাড়াই িনয়ত করেব। 

অত্পর িমনার িদেক রওয়ানা িদেব। িমনায় েপৗেছ েযাহর, আসর, 

মাগিরব,  শা  বং ফজর  ই পাঁচ ওয়ায সালাত িনধরািতর সমেয় 

কছর কের পড়েব। জমা বা দুই ওয়ােযর সালাত  কো পড়েব না। 

আরাফার িদন সূযর উঠার পর িমনা েথেক আরাফার িদেক রওয়ানা 

িদেব।  বং স�ব হেল নািমরা নামক �ােন অব�ান করেব। আর 

তা যিদ স�ব না হয় তাহেল েকােনা কিত েনই। েকননা, নািমরায় 

অব�ান করা সু�ত। যখন সূযর  েল যােব, তখন েযাহর ও আসেরর 

সালাত  কসােথ �থম ওয়া�েত দু-দু রাকাআত কের পড়েব। 

েযমিন নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম  কেরিছেলন। সালােতর 

পর মহান ও মহীয়ান আ�াহর দরবাের কা�াকািট, িযকর ও েদা‘আয় 

সময়েক িনযুয করেব। আর িনজ পছ�ানুযায়ী দু’হাত উঁচু কের 

িকবলামূখী হেয় েদা‘আ করেব। যিদ জাবােল রাহমাত িপছেন পেড় 

যায় তাহেল েকােনা অসুিবধা েনই। েকননা, িকবলামূখী হওয়া সু�ত, 

আর জাবােলর িদেক মুখ করা সু�ত নয়।  ই মহান অব�ান �েল 
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রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েবশী েবশী কের  ই 

েদা‘আ পাঠ করেতন্ 

 »قدير شيئ ك ع وهو حلمد ول حلغك ل ل ش�ك ال وحده حهللا الإ � ال«

উ�ারণ্ লা-ইলাহা ই�া�াহ ওয়াহদাহ লা-শারীকা লাহ লাহল মুলকু 

ওয়া লাহল হামদু ওয়া হয়া আলা-কুি� শাইিয়যন �াদীর। 

অথর্ ‘‘ কমাা আ�াহ ছাড়া সিতযকােরর েকােনা মা‘বুদ েনই। তাঁর 

েকােনা শরীক েনই। রাজ� তারই  বং তাঁরই জনয সম� �শংসা। 

 বং িতিন সবিকছুর উপর কমতাবান।’’ 

যিদ েকােনা �াি� অনুভূত হয় আর  ই �াি� দূর করেত সাথীেদর 

সােথ লাভজনক কথাবাতরা অথবা কলযাণকর িকতাবািদ, িবেশষ কের 

েয সম� িকতাব আ�াহ তা‘আলার দয়া ও দান স�েকর িলিখত ঐ 

সম� িকতাব পাঠ করেত ই�া হয় তাহেল তা হেব উ�ম। অত্পর 

িবনেয়র সােথ আ�াহর িদেক রজু হেয় েদা‘আ করেব।  বং িদেনর 

েশষ ভাগটা েদা‘আর মাধযেম কাটাবার সুেযাগ �হণ করেব। েকননা, 

আরাফার েদা‘আ হল সবরেে� েদা‘আ। 
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সূযর অ� যাওয়ার পর মুজদািলফার িদেক যাাা করেব। েসখােন 

েপৗেছ মাগিরব ও  শার সালাত  কো কের পড়েব। হযাঁ যিদ 

মুজদািলফায়  শার সমেয়র পূেবরই েপৗেছ যায় তাহেল মাগিরেবর 

সালাত মাগিরেবর সময় পেড় িনেব  বং পের  শার সালাত তার 

িনধরািরত সমেয় পড়েব। তেব যিদ �াি� বা পািনর ��তার দরন 

জমা বা  কা করেতই হয় তাহেল েকােনা অসুিবধা েনই, যিদও 

 শার সময় না হয়। আর যিদ আশংকা হয় েয, অধররােতর পূেবর 

মুযদািলফায় েপৗছােত পারেব না তাহেল মুযদািলফায় েপৗছার পূেবর 

হেলও সালাত পেড় িনেব, েকননা অধররাত পর পযর� সালাত িপিছেয় 

েনওয়া জােয়য নয়। আর মুযদািলফায় রািাযাপন করেব  বং 

ফজেরর সময় হওয়ার পরপরই আজান ও ই�ামত �ারা সালাত 

আদায় করেব। অত্পর মাশ‘আের হারােম িগেয় আ�াহ তা‘আলার 

 ক�বাদ ও বড়� বণরনা করেব  বং স�ূণর ফসরা হওয়া পযর� 

েদা‘আয় ম� থাকেব। যিদ মাশ‘আের হারােম যাওয়া স�ব না হয় 

তাহেল িনজ অব�ান �েল েথেকই ি�বলামূখী হেয় দু’হাত উিঠেয় 

েদা‘আ করেব। যখন পূণর ফসরা হেয় যােব তখন সূযর উঠার পূেবরই 

িমনার িদেক রওয়ানা িদেব  বং মুহাসিসর নামক উপতযাকায় 
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আসেল �তগিতেত চলেব। িমনায় েপৗছার পর িনকটবতরী পরপর 

সাতিট কংকর িনেকপ করেব। কংকরগিল বুেটর দানা পিরমাণ হেত 

হেব। �িতিট কংকর িনেকেপর সময় ‘‘আ�াহ আকবার’’ বলেব। 

কংকর িনেকেপর পর েকারবাণীর পশ যেবহ করেব। তারপর 

পুরেষরা মাথা মু�ন করেব। আর মিহলারা আআুিলর অ�ভাগ 

পিরমাণ চুল েছাট করেব।  রপর ম�ায় িগেয় হে�র তাওয়াফ ও 

সা‘ঈ করেব। কংকার িনেকপ ও মাথা মু�েনর পর যখন তাওয়াফ 

করার জনয ম�ায় যাওয়ার মন� করেব, তখন সুগি� বযবহার করা 

সু�ত। তাওয়াফ ও সা‘ঈ েশেষ িমনায় িফের  েস ১১ ও ১২ 

তািরেখর রািা যাপন করেব  বং িদেন সূযর  লার পর িতনিট 

জামরায় পর পর সাতিট কংকর িনেকপ করেব।  ই জামরািট ম�া 

েথেক সবেচেয় দূরবতরী মসিজেদ খায়েফর িনকট অবি�ত। �িতিট 

কংকর িনেকেপর সময় আ�াহ আকবার �িন উ�ারণ করেব। 

কংকর িনেকপ েশেষ সামানয  িগেয় িনজ পছ� েমাতােবক দীঘরকণ 

ধের েদা‘আ করেব। যিদ েদা‘আর জনয সময় কাটােনা অস�ব হয় 

তাহেল সংেকেপ েদা‘আ কের িনেব, যােত সু�েতর উপর আমল 

হেয় যায়। তারপর মধযবতরী জামরায় পরপর সাতিট কংকর িনেকপ 
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করেব। কংকর িনেকেপর পর বাম িদেক সামানয  িগেয় িকবলামূখী 

হেয় দু’হাত উঁচু কের স�ব হেল স�ব হের দীঘরকণ ধের েদা‘আ 

করেব। আর না হয় স�ব পিরমাণ দাঁিড়েয় েদা‘আ কের িনেব। 

তারপর জামরােয় আকাবায় পরপর সাতিট কংকর িনেকপ করেব। 

�িতিট কংকর িনেকেপর সময় আ�াহ আকবার বলেব।  ই 

জামরায় কংকর িনেকেপর পর েদা‘আর জনয না েথেকই চেল যােব। 

 ভােব ১২ তািরেখ কংকর িনেকপ করার পর যিদ �তযাবতরন 

করেত ই�া হয়, তাহেল িমনা েথেক েবর হেয় যােব। আর যিদ 

ই�া হয়, তাহেল িমনায় ১৩ তািরেখর রািা যাপন করেব,  বং 

িদেন উপেরাে�িখত িনয়ম অনুযায়ী িতনিট জামরায় কংকর িনেকপ 

করেব। ১২ তািরখ সূযর অ� যাওয়ার পূেবর িমনা েথেক েবর না হয়, 

তাহেল আেরক িদন অব�ান কের ১৩ তািরখ সূযর  লার পর িতনিট 

জামরায় কংকর িনেকপ করা ওয়ািজব। যখন �েদেশ �তযাবতরন 

করার ই�া করেব, তখন তাওয়ােফ িবদা বা িবদায়ী তাওয়াফ না 

করা পযর� �তযাবতরন করেব না। েকননা নবী সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম  বেলেছন েয, েতামােদর েকউ েযন তার সফেরর েশষ 

আ�াহর ঘেরর সেআ না কের �েদেশ �তযাবতরন কের না। তেব 
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ঋতুবতী ও েনফাসওয়ালী মিহলােদর উপর িবদায়ী তাওয়াফ েনই। 

আর তােদর পেক িবদােয়র জনয মসিজেদ হারােমর েগইেটর পােশ 

অব�ান করা উিচত নয়। িনে� বিণরত িবষয়গিল হ� ও উমরাহ 

আদায়কারীর উপর ওয়ািজব্ 

1. আ�াহ তা‘আলা েয সম� িবষয় ওয়ািজব কের িদেয়েছন তা 

পুংখানুপুংখরেপ স�াদন করা। সিঠক সমেয় জামােতর সােথ 

সালাত আদায় করা। 

2. িনিষ� কাজ েথেক িবরত থাকা। েযমন, �ী সে�াগ, েবহদা ও 

িববাদ িবসংবাদমূলক কাজ ও কথা-বাতরা ইতযািদ। 

3. কথা ও কােজ েকােনা মুসলমানেক ক� না েদওয়া। 

4. ইহরাম অব�ায় িনিষ� কাযরািদ েথেক দূের থাকা। 

 গেলা িন�রপ্ 

ক. চুল বা নখ না কাটা। তেব কাঁটা িবধেল তা খুলেত েকােনা 

অসুিবধা েনই, যিদও রয েবর হেয় যায়। 

খ. শরীর, কাপড়, পানীয় বস� অথবা খাদয ্েবয সুগি� বযবহার না 

করা। অনুরপ সুগি�যুয সাবানও বযবহার করেব না। িক� যিদ 
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ইহরােমর পূেবরকার বযব্ত সুগি� (শরীের) েথেক যায়, তােত 

েকােনা েদাষ েনই। 

গ. েকােনা হালাল �লচর জ� িশকার না করা। 

ঘ. উে�জনাসহ �ীর গা �শর করেব না অথবা চুমু িদেব না। আর 

�ী-সহবাস  র েচেয়ও েদাষণীয়। 

ঙ. িনেজর জনয িকংবা অপেরর জনয িববােহর ��াব িদেব না,  বং 

আকদও করেব না। 

চ. হাত েমাজা বযবহার করেব না। তেব েছঁড়া কাপড় িদেয় তা 

বাঁধেল েকােনা অসুিবধা েনই। 

িনে� বিণরত িবষয়ািদ িবেশষভােব পুরেষর জনয িনিষ�্ 

ক.  মন িকছু িদেয় মাথা  াকেব না, যা মাথায় েলেগ যায়। তেব 

ছাতা বযবহার করা, গাড়ী ও তাঁবুেত অব�ান করা, অথবা মাথায় 

েবাঝা চাপােনা েদাষণীয় নয়। 
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খ. জামা, কাপড়, বুরনুস ( ক �কার টুিপ সংযুয জামা), পায়জামা 

 বং েমাজা বযবহার করেব না। তেব যিদ লুিআ না পায় তাহের 

পাজামা বযবহার করেত পারেব।  মিনভােব যিদ জুতা না পায় 

তাহের েমাজা বযবহার করেত পারেব। 

গ. উপেরাে�িখত পিরেধয় ব�র সােথ যা সাম�সয রােখ তাও 

বযবহার করেত পারেব না। েযমন ‘আবা ( ক �কার জামা), টুিপ, 

েগি� ইতযািদ। তেব জুতা, আংিট, চশমা, েশানার জনয কােনর 

েমিশন, হাতঘিড় বযবহার  বং �েয়াজনীয় কাগজপা ও টাকা পয়সা 

রাখার জনয েকামরব� ও েপিট বযবহার করা জােয়য আেছ। অনুরপ 

পির�ার পির��তার জনয  মন িকছুর বযবহার যােত সুগি� েনই 

তাও জােয়য আেছ। মাথা ও শরীর েধায়া জােয়য আেছ। অনুরপ 

পির�ার পির��তার জনয  মন িকছুর বযবহার যােত সুগি� েনই 

জােয়য আেছ। মাথা ও শরীর েধায়া জােয়য আেছ,  মতাব�ায় যিদ 

অিন�াবশত্ চুল পেড় যায় তাহেল েকােনা কিত েনই। আর 

মিহলারা মুখা�াদন অথবা েবারকা পিরধান করেব না। ইহরাম 

অব�ায় মিহলােদর জনয মুখ খুেল রাখা সু�ত। তেব পর পুরেষর 

সামেন মুখ ে েক রাখা ওয়ািজব।  খােন উে�খয েয, অমুহিরম 
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অব�ােতও নারীেদর জনয পর পুরেষর সামেন মুখ ে েক রাখা 

ওয়ািজব। 

 

মসিজেদ নববীর িযয়ারত্ 

1. হাজীর আ�হ হেল হে�র আেগ অথবা পের মসিজেদ 

নববীর িযয়ারত  বং েসখােন সালাত পড়ার উে�েশয 

মদীনার িদেক রওয়ানা িদেব। েকননা মসিজেদ নববীেত 

সালাত পড়া মসিজেদ হারাম বযতীত অনয েয েকােনা 

মসিজেদ হাজার সালাত পড়া অেপকা উ�ম। 

2. মসিজেদ নববীেত েপৗেছ তািহয়যাতুল মসিজদ দু’ রাকাআত 

সালাত অথবা ইকামত হেয় েগেল ফরয সালাত আদায় 

করেব। 

3. অত্পর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর কবেরর 

িদেক অ�সর হেব  বং কবেরর সামেন দাঁিড়েয়  ভােব 

সালাম পাঠ করেব্ 

 أمتك عن وجزحك عغيك حهللا ف� و�ر�ره حهللا ورح  حلب أيبهي عغيك حلسالم«

 »خ�ح
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4. তারপর ডান িদেক দু’ ক কদম সের িগেয় আবু বকর 

িস�ীক রািদয়া�াহ ‘আনহ  র কবেরর সামেন দাঁিড়েয়   

বেল সালাম করেব্ 

 حهللا ورح  وسغم عغيه حهللا ف� حهللا رسول خغية  ن�ر أني يي عغيك حلسالم«

 »خ�ح �مد أم  عن وجزحك عغك حهللا رض و�ر�ره

তারপর আরও দু  ক কদম সের িগেয় উমর রািদয়া�াহ 

‘আনহ  র সামেন দাঁিড়েয়  রপ সালাম করেব্ 

 وجزحك عغك حهللا ورض و�ر�ره حهللا ورح  حلؤمغ� أم� عمر يي عغيك حلسالم«

 »خ�ح �مد  أم عن حهللا

5. পিবা অব�ায় ওজুসহ মসিজেদ কুবায় যােব  বং সালাত 

আদায় করেব। 

6. বাকী কবর�ােন িগেয় উছমান রািদয়া�াহ ‘আনহ  র 

কবেরর সামেন দাঁিড়েয়   বেল সালাম করেব্ 

 عغك حهللا رض و�ر�ره حهللا ورح  حلؤمغ� أم� نعثمي يي عغيك حلسالم«

 »خ�ح �مد أم  عن وجزحك

বাকী কবর�ােন অনযানয মুসিলম কবরবাসীেদরও সালাম 

করেব। 
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7. ওহেদ হামযাহ রািদয়া�াহ ‘আনহ  বং তাঁর সােথ েয 

সম� শহীদান রেয়েছন তাঁেদরেক সালাম করেব। 

তাঁেদর জনয মাগিফরাত কামনা, আ�াহর দয়া ও 

স�ি�র জনয েদা‘আ করেব। 

 

আ�াহ েতৗিফকদাতা 

 -أجع� حاهفو هل وع �مد نبيغي ع وسغم حهللا وف�

 


