
 
1437 

 

হজ, উমরাহ ও যিয়ারতের পদ্ধযে 
[মাসনূন দ া‘আসহ] 

 [ Bengali – বাাংলা  – بنغالي] 

   
 

হাজী ও উমরাকারীত র হায য়া অযিসস্থ 
ইসলামী গতবষণা পযরষ , মক্কা 

 
অনুবা : ড. দমাহাম্ম  মানজুতর ইলাহী 

সম্পা না: ড. আবু বকর মুহাম্মা  িাকাযরয়া  



 
1437 

 

 مع والزيارة والعمرة الحج صفة

 المسنونة األدعية
 

  
 واملعتمر احلاج هدية العليم املجلس

 بمكة

 
 

 إهلـي منظور حممدد/  ترمجة:
 د/ أبو بكر حممد زكريا مراجعة:



 

 

 
 1  

সূচীপত্র 
 

ক্র যিতরানাম পৃষ্ঠা 
১ ভূযমকা  
২ হজ ও উমরার িিীলে  
৩ হজ ও উমরার হুকুম  
৪ হজ ও উমরাহ কবুতলর িেত  
৫ হতজর  প্রকারতভ   
৬ মীকাতে হজ ও উমরাকারীর করণীয় কাজ  
৭ ইহরাম অবস্থায় যনযষদ্ধকাজসমূহ  
৮ মক্কা ও মসযজ ুল হারাতম প্রতবি  
৯ উমরার োওয়াি  
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১৪ যিলহজ মাতসর নয় োযরে আরািার য ন হাজীসাতহবত র 
করণীয় 

 



 

 

 
 2  

 

  

১৫ ‘আরািার য ন হাজীত র দি সকল ভুল হতয় থাতক  
১৬ মুি াযলিায় রাযত্র িাপন  
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ভূযমকা 
 

সমস্ত প্রিাংসা সারা যবতের প্রযেপালক আল্লাহরই জনয। 
পযবত্র ও বরকেময় অগযণে স্তুযে আল্লাহর জনযই 
যনতবয ে। আল্লাহর জনযই সকল প্রিাংসা যিযন সম্মাযনে 
ঘরতক মানুতষর যমলনতকন্দ্র ও যনরাপ  স্থাতন পযরণে 
কতরতছন, দি ঘতরর প্রযে রতয়তছ আল্লাহর মুযমন 
বান্দাত র হৃ তয়র আকষতণ। 

 ুরূ  ও সালাম যপ্রয় নবী মুস্তািা সাল্লাল্লাহু ‘আলাইযহ 
ওয়াসাল্লাতমর ওপর যিযন ঔ সকল বযযিত র মতযয 
সতবতাত্তম িারা আল্লাহর ঘতর হজ ও উমরাহ পালন 
কতরতছন, িাতক সারা জগতের জনয রহমেস্বরূপ দপ্ররণ 
করা হতয়তছ। যেযন আমানতের  াযয়ত্ব আ ায় কতরতছন, 
উম্মােতক নসীহে কতরতছন, আল্লাহর পতথ সবতাত্মক 
যজহা  কতরতছন, আল্লাহ োাঁতক  ীন ইসলাম সহকাতর 
পাযিতয়তছন। ো য তয় যেযন বান্দাত রতক সযিক পতথর 
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য িা য তয়তছন এবাং কুির ও যিতকতর অন্ধকার দথতক 
োত রতক মুি কতর ইসলাতমর প্র ীপ্ত সূিতাতলাতক যনতয় 
এতসতছন। 

আল্লাহ ো‘আলা বতলন : 

َٰلَِك  ﴿ ۡوَحۡيَنا   َوَكَذ
َ

َك  أ نۡ  ُروٗحا إََِلۡ ِ ۡمرِنَا   م 
َ

َُٰب  َما تَۡدرِي ُكنَت  َما أ  ٱۡلِكَت
َٰنُ  َوَل  يَم َِٰكن ٱۡۡلِ َٰهُ  َوَل ۡهِدي نُوٗرا َجَعۡلَن ََّشا ءُ  َمن بِهِۦ نَّ نَا   ِمنۡ  ن  ِعَبادِ

ََّك  َٰط   إَِلَٰ  ََلَۡهِدي   ِإَون ۡسَتقِيم   ِصَر  [  ٢٥: الشورى] ﴾٥٢ مُّ

“আর এভাতব আমরা আপনার কাতছ অহী দপ্ররণ কতরযছ 
িা আমার যনত ততির অন্তগতে। আপযন দো জানতেন না 
যকোব কী এবাং ঈমান কী! যকন্তু আমরা এতক এমনই এক 
আতলাকবযেতকায় পযরণে কতরযছ িদ্বারা আমার বান্দাত র 
দথতক িাতক ইচ্ছা যহ ায়াে  ান কযর। আর আপযনতো 
যনশ্চয় সরল পতথর য তক পথ প্র িতনই কতরন।” [সুরা 
আি-িূরা, আয়াে: ৫২] 

দহ আল্লাহ আপযন দি িরী‘আে প্র ান কতরতছন দস জনয 
আপনার প্রিাংসা। আপযন দি যনত তি য তয়তছন দস জনয 
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আপনার প্রিাংসা। আপযন িা সহজ কতরতছন এবাং 
যনযতারণ কতর য তয়তছন দস জনয আপনার প্রিাংসা। 

যপ্রয় মুসযলম ভাই! মক্কা সবততেষ্ঠ স্থান এবাং আল্লাহর 
কাতছ সবতচতয় যপ্রয়, দিোতন রতয়তছ মসযজ ুল হারাম ও 
সম্মাযনে কাবা ঘর। সকল স্থাতনই মুসযলমত র 
যিবলারূতপ আল্লাহ এতক যনযতারণ কতরতছন। আল্লাহর 
অনুগে হতয় ও োাঁর ডাতক সাড়া য তয় োরা প্রযেয ন 
পাাঁচবার দস ঘর অযভমুেী হয়। মক্কা নবীগতণর লালনভূযম, 
আমাত র যপো ইবরাহীম আলাইযহস সালাতমর 
অবস্থানস্থল ও আমাত র নবী মুহাম্মা  সাল্লাল্লাহু আলাইযহ 
ওয়াসাল্লাতমর নবুওয়াে প্রাযপ্তর স্থান। 

যপ্রয় বনু্ধ! আপযন সু ূর দ তি অবস্থানকাতল মক্কা 
মুকাররমা ও কাবা িরীতির য তক মুে কতর আল্লাহর 
প্রযে সালাতে অযভযনতবি করতেন, মুসল্লীগতণর হারাতম 
সালাে আ ায় করার  ৃিয অবতলাকন করতেন। আল্লাহর 
কাতছ আিা করতেন দি, আপযনও োত র একজন হতবন, 
োরা দিমন োওয়াি করতছ আপযনও দেমযন োওয়াি 
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করতবন, োত র মেই আপযনও কা‘বা চত্বতর সালাে 
আ ায় করতবন, িমিতমর পাযন পান করতবন, সািা ও 
মারওয়ার মতযয সা‘ঈ করতবন এবাং িে জায়গায় আল্লাহর 
ইবা াে করা হয় েন্মতযয দেষ্ঠেম স্থাতন আপযন োাঁর 
ইবা াে করতবন। 

যপ্রয় মুসযলম ভাই! আপযন আল্লাহর কাতছ দ া‘আ 
কতরযছতলন যেযন দিন আপনার জনয হজ ও উমরার কাজ 
সহজ কতর দ ন। োই যেযন আপনার জনয ো সহজ 
কতর য তয়তছন এবাং আপনার দ া‘আ কবুল কতর 
আপনার আিা ও ইচ্ছা বাস্তবাযয়ে কতরতছন। আল্লাহর 
জনযই সকল প্রিাংসা ও কৃেজ্ঞো। আল্লাহর সম্মাযনে 
ঘতরর উতেতিয সিতরর জনয আপযন এেন  ৃঢ় সাংকল্প। 
এ ভ্রমতণ আপনাতক সাহচিত প্র ান কতর এ সম্মাযনে 
িহতর আপনার সিতরর সাংকল্প করার মুহুেত দথতক 
যনরাপত  আপনার পযরজতনর কাতছ যিতর িাওয়া পিতন্ত 
সকল বৃত্তান্ত বণতনা করা আপনার প্রযে আমাত র কেতবয।   
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হজ ও উমরার িিীলে 

আল্লাহর কাতছ হজ ও উমরার িিীলে অসীম ঐ বযযির 
জনয দি োর যনয়েতক আল্লাহর জনয োতলস  কতর দনতব 
এবাং মহান আল কুরআন ও পযবত্র সুন্নাহ দমাোতবক হজ 
ও উমরার সকল কাজ সমাযা করতব। 

আবু হুরায়রা রায য়াল্লাহু আনহু দথতক বযণতে, রাসূলুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বতলতছন: 

َت  َمن  »
َ
َي َت  َهَذا أ فُث   فَلَم   اْل  ُسق   َولَم   يَر  ت هُ  َكَما رََجعَ  َيف    َوََلَ

ُ
  «ُمهأ

“দি বযযি এ ঘতর আগমন করল এবাং দকাতনা অিালীন 
আচরণ কতর যন ও পাপকাতজ যলপ্ত হয় যন (হজ দিতষ) 
দস ঐরূপ হতয় যিতর িাতব দি রূপ োর মা োতক প্রসব 
কতরযছল।”1 অথতাৎ দস এমন অবস্থায় যিতর িাতব দি, 
োর সকল পাপ মাি কতর দ ওয়া হতয়তছ, ঐ যিশুর নযায় 
দি দকাতনা পাপ বা অনযায় কতর যন। 

                                                           
1  সহীহ বুোরী, হা ীস নাং ১৮১৯ ও সহীহ মুসযলম, হা ীস নাং 
৩৩৫৭। 
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আবু হুরায়রা রায য়াল্লাহু আনহু দথতক আতরা বযণতে, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বতলতছন: 

َرةُ » َرةِ  إَِل  ال ُعم  اَرة   ال ُعم  َجُ  بَي نَُهَما لَِما َكفَّ ُورُ  َواحل  ٌ  جَ  َلُ  لَي َس  ال َمْب   ََزا
َنَّة إِلَّ   «اْل 

“এক উমরাহ দথতক আতরক উমরাহ পালন এে ুভতয়র 
মযযবেতী সমতয় কৃে পাতপর কািিারা হতয় থাতক। আর 
পূণযময় হতজর পুরস্কার জান্নাে ছাড়া আর যকছূই নয়।”2 

যপ্রয় মুসযলম ভাই! 

পূণযময় হজ হতলা দস হজ িাতে দকাতনা প্র িততনচ্ছা 
(যরয়া) ও প্রযসযদ্ধ লাতভর দলাভ দনই এবাং িা পাপ ও 
যিসক্ যমযেে নয়। আর ো এমন - হজ পালনকারী িার 
সকল কাজ পযরপূণতভাতব সমাযা কতরতছ, দিমনযি আল্লাহ 
ো‘আলা ও োাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম 
যনত তি য তয়তছন। 

                                                           
2 সহীহ বুোরী, হা ীস নাং ১৭৭৩ ও সহীহ মুসযলম, হা ীস নাং 
৩৩৫৫। 
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হজ ও উমরার হুকুম 

হজ ইসলাতমর পঞ্চম দরাকন। নবুওয়াতের িুগ দথতকই 
মুসযলম উম্মাহ এ কথার ওপর একমে দি, প্রাপ্তবয়স্ক, 
যবতবকবুযদ্ধসম্পন্ন, স্বাযীন এবাং িারীযরক ও আযথতকভাতব 
সামথতবান প্রতেযক মুসযলম বযযির ওপর হজ িরি। 

আল্লাহ ো‘আলা বতলন, 

﴿ ِ ِ  ٱۡسَتَطاعَ  َمنِ  ٱۡۡلَۡيِت  ِحجُّ  ٱنلَّاِس  ََعَ  َولِِلَّ ه  لا] ﴾ َسبِيٗل   إََِلۡ
 [  ٧٩: عمران

“আল্লাহর জনয বায়েুল্লার হজ করা এমন দলাকত র 
ওপর িরি িারা এর সামথত রাতে।” [সূরা আতল ইমরান, 
আয়াে: ৯৭] 

আযলমগতণর যবযভন্ন উযির মযয দথতক সযিক কথা হতলা 
জীবতন একবার উমরাহ করা ওয়াযজব। চাই ো হতজর 
সাতথই পালন করা দহাক যকাংবা বছতরর অনয দি দকাতনা 
সমতয় পৃথকভাতব পালন করা দহাক। প্রাপ্ত বয়স্ক ও 
যবতবকবুযদ্ধ সম্পন্ন প্রতেযক এমন মুসযলম বযযির ওপর 
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ো আ ায় করা ওয়াযজব দি মক্কা িরীতি িাওয়ার মে 
পাতথয় এবাং দসোতন যনতজর সকল প্রতয়াজন যমিাতনার 
মে অতথতর অযযকারী। 
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হজ ও উমরাহ কবুতলর িেত 

হজ ও উমরাহ হতচ্ছ মহান আল্লাহর ইবা াে। দছাি বড় 
সকল ইবা াতেরই  ুতিা গুরুত্বপূণত িেত রতয়তছ, দিন ো 
আল্লাহর কাতছ কবুল হয় এবাং এ দ্বারা আপযন আল্লাহর 
সন্তুযি ও জান্নাে লাতভর দি বাসনা রাতেন ো লাভ করতে 
পাতরন। 

প্রথম িেত: ইবা াে একমাত্র আল্লাহর উতেতিযই োতলছ 
হতে হতব। এতে মুসযলম আল্লাহর সাতথ োাঁর সৃযির 
কাউতকই িরীক করতব না। হা ীতস কু যসতে আল্লাহ 
ো‘আলা বতলন, 

نَا»
َ
َن  أ غ 

َ
ٌِ  أ ََك َكَ  َعَملا  َعِمَل  َمن   الُّشر كِ  َعِن  الُُّشَ ْش 

َ
 َمِع  ِفيهِ  أ

ِى تُهُ  َغْي  َكهُ  تََرك    «َوِْش 

“িরীকত র মতযয আযমই যিকত দথতক সমূ্পণত 
অমুোতপক্ষী। দি বযযিই এমন দকাতনা কাজ কতর িাতে 
দস আমার সাতথ অনযতক িরীক কতর দিতল, আযম োতক 
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ও োর যিকততক পযরেযাগ কযর।”3 

এর অথত হতলা আল্লাহর সাতথ যনয়তে কাউতক িরীক করা 
অবস্থায় আল্লাহ বান্দার আমল কবুল কতরন না। এরই 
অন্তগতে হতলা ঐ বযযি দি ইবা াে পালন কতর এই 
উতেতিয দি, োতক মানুষ হাজী বা উমরাকারী যহসাতব 
দ েতব যকাংবা মানুতষর কাতছ দস ো েবণ করতব। এ সবই 
আমল যবনিকারী। সুেরাাং যপ্রয় ভাই এ সকল যকছু দথতক 
সাবযান থাকুন। 

যদ্বেীয় িেত: ইবা াে পালতন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ 
ওয়াসাল্লাতমর অনুসরণ। আল্লাহ িে ইবা াতের যনত তি 
আমাত রতক প্র ান কতরতছন, যেযন দসসব যকছুরই বণতনা 
ও পদ্ধযে আমাত রতক যিক্ষা য তয়তছন। আল্লাহর মহান 
গ্রন্থ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাতমর সুন্নায় 
এিাই আমরা দপতয় থাযক। 

ইসলাতম দি ইবা ােই আপযন দ েুন না দকন, ো 

                                                           
3 সহীহ মুসযলম, হা ীস নাং ৭৬৬৬। 
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আ াতয়র একযি পদ্ধযে রতয়তছ। অেএব সালাতের 
দিমন একযি যবতিষ পদ্ধযে রতয়তছ, দেমযন রতয়তছ 
িাকাতেরও। একইভাতব রমিাতনর দরািা, হজ ও সকল 
প্রকার ইবা াে পালতনরও সুযনয তি পদ্ধযে রতয়তছ। 

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম হতজর আমল সমূহ 
পালন করতেন এবাং বলতেন 

 «َمنَاِسَكُكم َعنر  ُخُذوا»

“আমার কাছ দথতক দোমরা দোমাত র হতজর আমল 
গ্রহণ কর।”4 

অথতাৎ দ ে আযম হজ ও উমরার যক যক  আমল করযছ 
এবাং দসগুতলা পালতন আমার অনুকরণ কর। 

যেযন দস সকল অযেরঞ্জন দথতক সেকত কতরতছন, িা 
আল্লাহ িরী‘আে যসদ্ধ কতরনযন এবাং যেযন যনতজও 
অনুতমা ন দ ন যন। যেযন বতলতছন: 

                                                           
4 আস-সুনান আল-কুবরা– ৯৭৯৬, মুসযলম হা ীসযি বণতনা কতরতছন 
কাছাকাযছ িতে, দ েুন  সহীহ মুসযলম, হা ীস নাং ৩১৯৭। 



 

 

 
 14  

ُرنَا َعلَي هِ  لَي َس  َعَملا  َعِمَل  َمن  » م 
َ
 «رَد َفُهوَ  أ

“দি বযযি এমন দকাতনা কাজ করল দি কাতজ আমাত র 
যনত তি দনই, ো প্রেযােযাে।”5 

অথতাৎ দিই এমন দকাতনা পন্থা ও ইবা াে আনয়ন কতর 
িা আল্লাহ ও োাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম 
অনুতমা ন কতরন যন, োর দস পন্থা ও ইবা াে প্রেযােযাে 
ও অগ্রহণতিাগয। 

যপ্রয়ভাই, আপনার উযচৎ সকল ইবা াে পালতনর দক্ষতত্র 
এ  ু’যি িেত আপনার সমু্মতে রাো। আপযন জাতনন দি, 
হজ ও উমরাহ আ াতয়র প্রাক্কাতল সবতচতয় গুরুত্বপূণত দি 
যবষয়যি আপনার ওপর ওয়াযজব ো হতলা আপনার এ 
বযাপাতর যনযশ্চে হওয়া দি, আপযন যক আল্লাহর জনয 
ইেলাস বাস্তবায়ন করতে দপতরতছন? আপযন যক ঐভাতব 
হজ ও উমরাহ আ ায় কতরতছন, দিভাতব আল্লাহ ও োাঁর 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম অনুতমা ন 

                                                           
5 সহীহ বুোরী, হা ীস নাং ২১৪১, সহীহ মুসযলম, হা ীস নাং ৪৫৯০। 
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কতরতছন? 

দহ আল্লাহ! আমাত র সকল আমল আপনার জনয োতলস 
কতর যনন। এদ্বারা দলাক দ োতনা ও প্রযসযদ্ধ লাতভর ইচ্ছা 
আমরা দপাষণ কযর না। দহ রব! দিভাতব আপযন ও 
আপনার  রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম 
যনত তি প্র ান কতরতছন দসভাতবই আমরা ো আপনার 
জনয পালন করব। দহ আল্লাহ! আপযন কবুল করুন। 

যপ্রয় মুসযলম ভাই! 

হজ করার জনয মক্কায় আল্লাহর সম্মাযনে ঘতরর উতেতিয 
সিতরর যস্থর যসদ্ধান্ত আপযন িেন গ্রহণ করতবন, েেন 
আপনার পাতথয় ও েরচায  পযবত্র ও হালাল মাল হতে 
চয়ন করুন। আর পূনযবান সাথী-সহচর োলাি করুন 
িারা পূনযকাতজ আপনাতক সহতিাযগো করতব ও হজ 
সম্পযকতে হুকুম আহকাম যিক্ষা য তব, িাতে আপযন 
দজতন শুতন আল্লাহর ইবা াে করতে পাতরন এবাং এমন 
ভুতল পযেে না হন িা আপনার হজ বরবা  কতর দ তব। 
আপনার দি দকাতনা সমসযায় আপযন হজ সম্পতকত অযভজ্ঞ 
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আতলমত রতক যজজ্ঞাসা করুন। দকননা রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বতলতছন: 

ٌَ  إِنَّ » ن ِبيَاٌ َوَرثَةُ  ال ُعلََما
َ
 «األ

“যনশ্চয় আযলমগণ নবীত র উত্তরাযযকারী।”6 

সম্মাযনে ভাই, আপনাতক স্মরণ কযরতয় য যচ্ছ দি, 
মসযজ ুল হারাতমর অভযন্ততর এবাং পযবত্র স্থান সমূতহর 
সবতত্র িাোওয়ার অযিস ও মযহলাত র জনয িাোওয়া 
জানার উতেতিয দিযলতিাতনর সুবযবস্থা রতয়তছ। হজ এবাং 
উমরায় আপনার দি দকাতনা সমসযায় আপযন 
আতলমত রতক প্রশ্ন করতে পাতরন। এ বযাপাতর িারা 
েত্ত্বাবযায়ন করতছন আল্লাহ োত রতক উত্তম যবযনময়  ান 
করুন। 

মযহলাত র ওপর ওয়াযজব হতলা  বাবা, ভাই, দছতল বা স্বামী 
যকাংবা োত র মে দকাতনা মাহরাম বযযির সাতথ সির 

                                                           
6 আবু  াউ  এযি বণতনা কতরতছন (হা ীস নাং ৩৬৪১) এবাং এযি 
যবশুদ্ধ। 
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করা। েতব িয  দকউ মাহরাম ছাড়াই একাকী সির কতরন 
এবাং হজ আ ায় কতরন েতব যেযন দগানাহগার হতবন এবাং 
আল্লাহ ো‘আলা চাতহে োর হজ শুদ্ধ হতব। 

যপ্রয় ভাই! এেন আপনাতক যনতয় এ মহান দ্বীতনর 
আযিনায় ও মহান একযি ইবা াতের হুকুতম আমরা 
প্রতবি করব। আল্লাহর সতবতাত্তম ভূযমর য তক আপনার 
সাতথ আমরা িাত্রা শুরু করব, এমন ভূযমর য তক দিোতন 
আল্লাহ বরকে দেতল য তয়তছন, িাতক যেযন যনরাপ  িহর 
যহসাতব যনযতারণ কতরতছন এবাং এোতন িারা রতয়তছ 
োত র সকলতক যেযন যনরাপত্তা  ান কতরতছন। আমরা 
িাত্রা করব আল্লাহর সম্মাযনে ঘতরর য তক। 
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হতজর  প্রকারতভ  

হজ যেন প্রকার, এর দি দকাতনাযি হাজী সাতহব 
এেযেয়ার করতে পাতরন। আর দিযিই পালন কতরন না 
দকন, োর হজ শুদ্ধ হতব। 

এ প্রকারগুতলা হতচ্ছ যনম্নরূপ : 

প্রথম প্রকার: োমাতু্ত 

আর ো হতলা হতজর মাসসমূতহ মীকাে দথতক শুযু 
উমরার ইহরাতমর যনয়ে করা। হতজর মাস সমূহ হতলা 
িাওয়াল, যিলি  এবাং যিলহজ মাতসর প্রথম  ি য ন। 

এ কথা বতল ইহরাতমর যনয়ে করতব দি,   َرةا  ْليك ُعم 
‘লাব্বাইকা উমরাোন’। 

এরপর উমরার কাজসমূহ পযরপূণতরূতপ সমাযা করতব। 
োওয়াি, সা‘ঈ ও মাথার চুল হতলাক করতল যকাংবা দছাঁতি 
যনতল উমরার কাজ দিষ হতব এবাং ইহরাতমর কারতণ 
োর ওপর িা যকছু হারাম যছল সবই োর জনয হালাল 
হতয় িাতব। এরপর যিলহজ মাতসর আি োযরতে দস 
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মক্কার দি স্থাতন অবস্থান করতব দসোন দথতকই শুযু 
হতজর ইহরাতমর যনয়ে করতব এ কথা বতল দি,  ْليك
 লাব্বাইকা হাজ্জান”।“ َحجاا 

োমাতু্ত হজ পালনাকারীর ওপর হা ী িবাই করা 
ওয়াযজব। আর হা ী হতলা একযি ছাগল যকাংবা উতির 
এক-সপ্তমাাংি অথবা গরুর এক-সপ্তমাাংি। িয  
কুরবানীর জনয হা ী না পাওয়া িায়, োহতল হতজর মতযয 
যেন য ন সাওম পালন করতে হতব এবাং যনজ পযরজতনর 
কাতছ যিতর এতল সােয ন সাওম পালন করতব। 

আযলমগতণর যবশুদ্ধ মতের আতলাতক হতজর 
প্রকারতভত র মতযয সতবতাত্তম হতলা োমাতু্ত হজ ঐ বযযির 
জনয, দি যনতজর সাতথ হা ীর পশু না দনয়, দকননা নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম সািা ও মারওয়ায় সা‘ঈ 
করবার পর সাহাবীগণতক বতলযছতলন, 

ى   َمَعهُ  لَي َس  ِمن ُكم   ََكنَ  َفَمن  » َعل َها فَل يَِحلَّ  َهد  َج  َرة َوْل    «ُعم 

“দোমাত র মতযয িার সাতথ কুরবানীর হা ী দনই দস দিন 
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হালাল হতয় িায় এবাং এ কাজ গুতলাতক উমরাহ যহসাতব 
গনয কতর।”7  

এ প্রকার হজ উত্তম হওয়ার আর একযি কারণ হতলা - 
হাজী সাতহব োর সিতর হজ ও উমরার উভয়কাজ 
যভন্নভাতব সম্পা ন কতরতছন। 

যদ্বেীয় প্রকার: যিরান 

আর ো হতলা হতজর মাসসমূতহ মীকাে দথতক হজ ও 
উমরার জনয একতত্র ইহরাতমর যনয়ে করা। হতজর কাতজ 
প্রতবতির যনয়তের সময় একথা বলতব দি,  ْليك ُعمرةا و
 লাব্বাইকা উমরাোন ওয়া হাজ্জান”।“ َحجاا 

অেঃপর মক্কায় দপৌঁতছ উমরার োওয়াি করতব এবাং হজ 
ও উমরার জনয হতজর সা‘ঈ োওয়াতি ইিা ার পর 
পিতন্ত যবলম্ব করতে পারতব। এভাতব মাথার চুল হতলাক 
না কতর যকাংবা না দছাঁতি ইহরাম অবস্থায় থাকতব। এরপর 
যিলহজ মাতসর আি োযরতে যমনায় রওয়ানা করতব এবাং 

                                                           
7 . সহীহ মুসযলম, হা ীস নাং ৩০০৯। 
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হতজর বাযক কাজগুতলা সমাযা করতব। োমাতু্ত হজকারীর 
মেই যিরান হজ আ ায়কারীর ওপরও “হা ী” িবাই 
করা ওয়াযজব। েতব ‘হা ী’ না দপতল হতজর মতযয 
যেনয ন ও পযরজতনর কাতছ যিতর িাওয়ার পর সােয ন 
দরািা রােতব। 

েৃেীয় প্রকার: ইিরা  

ো হতলা হতজর মাসসমূতহ মীকাে দথতক শুযু হতজর জনয 
ইহরাতমর যনয়ে করতব। হতজর কাতজ প্রতবতির যনয়তের 
সময় বলতব- « ْليك َحجاا»  “লাব্বাইকা হাজ্জান”। 

ইিরা কারী যিরান হজ পালনকারীর মেই আমল 
করতব। অবিয যিরান পালনকারীর ওপর ‘হা ী’ িবাই 
করা ওয়াযজব, আর ইিরা কারীর ওপর ‘হা ী’ ওয়াযজব 
নয়; দকননা দস যিরান ও োমাতু্তকারীর নযায় হজ ও 
উমরাতক একত্র কতর যন। 

এ যেন প্রকার হতজর দি দকাতনাযি পালতনর বযাপাতর 
হাজীসাতহতবর এেযেয়ার রতয়তছ। যকন্তু েন্মতযয সতবতাত্তম 
হতলা োমাতু্ত - ঐ বযযির জনয, দি যনতজর সাতথ হা ী 
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এর পশু দনয় যন, দিমনযি ইতোপূতবত বলা হতয়তছ। 

যপ্রয় মুসযলম ভাই!   

আপযন িেন হজ যকাংবা উমরাহ করার সাংকল্প যনতয় 
আল্লাহর সম্মাযনে ঘতরর উতেতিয রওয়ানা হতবন, েেন 
দজতন যনন দি মীকাে দথতক ইহরাম করাই হতলা হতজর 
কাতজ আপনার প্রতবতির সূচনা। আর ইহরাম করার অথত 
হতলা- হজ যকাংবা উমরার কাতজ প্রতবতির যনয়ে করা। 

িারাই হজ যকাংবা উমরাহ করার ইচ্ছা যনতয় মক্কায় 
আগমন করতব, োত র প্রতেযকতকই মীকাে দথতক 
ইহরাতমর যনয়ে করতে হতব। আর মীকাে হতলা দস 
সকল সুযনয তি স্থানসমূহ িা আমাত র নবী মুহাম্মা  
সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম পৃযথবীর যবযভন্ন স্থান হতে 
বায়েুল্লাহ িরীতি আগমনকারীত র জনয বণতনা ও 
যনযতারণ কতর য তয়তছন, দিন োরা দসোন দথতক 
বায়েুল্লায় দপৌঁছার আতগই ইহরাম কতর দনয়। 
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এ সকল মীকাে হতলা যনম্নরূপ: 

িুল হুলাইিা: এিা হতলা ম ীনাবাযস এবাং িারা োত র 
এ পথ য তয় আসতব োত র সকতলর মীকাে। মসযজত  
নববী ও এ স্থাতনর মযযবেতী  ূরত্ব হতলা দের 
যকতলাযমিার। এযি মক্কা দথতক সবতচতয়  ূরবেতী মীকাে। 
মক্কা ও এর মযযকার  ূরত্ব হতলা চারিে যবি যকতলাযমিার। 
বেতমাতন এ স্থাতনর নাম হতলা “আবইয়ার আলী”। 

আল জুহিা: এযি রাতবগ িহতরর যনকিবেতী একযি গ্রাম। 
দলাকজন এেন রাতবগ দথতকই ইহরাতমর যনয়যাে কতর, 
দকননা রাতবগ জুহিার সামানয একিু আতগ অবযস্থে। এ 
স্থান ও মক্কার মযযবেতী  ূরত্ব হতলা  ুইিে আযি 
যকতলাযমিার। এিা যমির ও িাসবাসীত র মীকাে এবাং 
সউয  আরতবর উত্তরাঞ্চতলর অযযবাসী, উত্তর পযশ্চম 
আযিকার দ িসমূতহর অযযবাসী এবাং িারা এ পথ হতয় 
আগমন করতব োত র সকতলর মীকাে। 

কারনুল মানাতিল: এতক বলা হয় ‘আস সাইল আল-
কাবীর’। মক্কা ও এর মযযকার  ূরত্ব হতলা আিাতত্তার 
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যকতলাযমিার। এিা নাজ বাসী, আরব উপসাগরীয় অঞ্চল, 
ইরাক ও ইরান সহ সকল পূবতঞ্চলীয় দলাকত র এবাং িারা 
এ পতথ আগমন করতব োত র মীকাে। বেতমাতন এ 
মীকাতের সমান্তরাতল রতয়তছ “মীকাতে ওয়া ী মুহযরম” 
িা োতয়তির পযশ্চতম আল হা া দরাতড অবযস্থে। মক্কা 
দথতক এর  ূরত্ব পাঁচাত্তর যকতলাযমিার। এিা োতয়িবাসী 
ও োত র পথ য তয় আগমনকারীত র মীকাে। এিা 
আলা া দকাতনা মীকাে নয়। 

ইয়ালামলাম: আজকাল এ স্থানযিতক বলা হয় সা‘য য়া, িা 
মক্কা দথতক একিে যবি যকতলাযমিার  ূতর অবযস্থে। 
এিা হতলা ইয়ামানবাসী ও োত র পথ য তয় িারা আসতব 
োত র মীকাে। 

িাতে ইরাক: এ স্থান হতলা ইরাকবাসী ও পূবতাঞ্চতলর 
দলাকত র মীকাে। বেতমাতন এ স্থান পযরেযাি। দকননা 
দসোতন িাওয়ার দকাতনা রাস্তা দনই। স্থানযি মক্কা দথতক 
একিে যকতলাযমিার  ূরতত্ব অবযস্থে। ইরাক ও 
পূবতাঞ্চতলর হাজীগণ ‘আস-সাইল আল-কাবীর’ দথতক 
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যকাংবা িুল হুলাইিা দথতক ইহরাতমর যনয়যাে কতর থাতক। 

আর মক্কাবাসীগণ হতজর জনয যনজ যনজ বাসস্থান দথতকই 
ইহরাতমর যনয়ে করতব। আর উমরার জনয োরা 
োন‘য়ীম যকাংবা হারাম সীমানার বাইতর দি দকাতনা স্থান 
দথতক ইহরাতমর যনয়ে করতব। হতজর সাংকল্প যনতয় দি 
সকল মুসযলম এ মীকােসমূহ অযেক্রম করতব োত র 
প্রতেযতকর জনয ওয়াযজব হতলা দসোন দথতক ইহরাতমর 
যনয়ে করা। িয  হতজর ইচ্ছা যনতয় ইহরাম করা ছাড়াই 
দকউ দস্বচ্ছায় মীকাে অযেক্রম কতর েতব োর ওপর 
ওয়াযজব হতব মীকাতে যিতর এতস দসোন দথতক ইহরাম 
করা। ো না করতল োতক  ম য তে হতব। আর ো হতলা 
-মক্কায় একযি ছাগল িতবহ কতর দসোনকার  যরদ্র 
দলাকত র মতযয ো বন্টন কতর দ ওয়া। িয  দকউ ভুতল 
যকাংবা যনদ্রাবস্থায় ইহরাম না কতরই মীকাে অযেক্রম 
কতর, োর ওপর ওয়াযজব হতলা স্মরণ হওয়ার সাতথ 
সাতথ যিতর যগতয় মীকাে দথতক ইহরাম করা। ো না 
করতল োতকও  ম য তে হতব, দিরূপ ইতে াপূতবত বযণতে 
হতয়তছ। 
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মীকাতে হজ ও উমরাকারীর করণীয় কাজ 

িয  আপযন স্থল পতথ গাড়ী যকাংবা অনয দকাতনা িানবাহতন 
কতর মীকাে দপৌঁতছন, োহতল আপনার জনয সুন্নাে হতলা 
দগাসল করা, সারা িরীতর সুগযন্ধ মাো এবাং সম্ভব হতল 
নে কািা। োরপতর আপনার ওপর ওয়াযজব হতলা 
ইহরাতমর সা া  ু’যি কাপড় েথা যসলাইযবহীন লুযি ও 
চা র পযরযান করা। এগুতলা নেুন হওয়া উত্তম, অনযথায় 
পযরস্কার পযরচ্ছন্ন হতে হতব। 

ইহরাতমর কাপতড় সুগযন্ধ লাগাতনা িাতব না। সুগযন্ধ িয  
এতে দলতগ িায়, োহতল আপনার উযচৎ হতব ো যুতয় 
দিলা। 

ইহরাতমর জনয মযহলাত র সুন্নােী দকাতনা দপাষাক দনই। 
বরাং োরা োত র ইচ্ছামে দপাষাক পযরযান করতে 
পারতব। েতব োরা এমন দপাষাক পযরযান করতব িা 
হতব মাযজতে ও িরীর আচ্ছা নকারী। যিেনা সৃযি করার 
উপকরণ দথতক োত র  ূতর থাকতে হতব। পুরুষত র 
পাি য তয় িাোয়াে করতল ইহরাতমর জনয মযহলারা 



 

 

 
 27  

সুগযন্ধ বযবহার করতে পারতব না। 

যপ্রয় ভাই, দি দকাতনা িরি সালাতের পর ইহরাতমর 
যনয়ে করা আপনার জনয মুস্তাহাব। িয  িরি সালাতের 
ওয়াি না হয়, োহতল অিুর  ু’রাকাে সুন্নাে সালাতের 
যনয়ে কতর ো আ ায় করতবন। 

এসব করা দিষ হতল আপযন আপনার সাংকল্প অনুিায়ী 
ইহরাতমর যনয়ে করতবন। আপযন িয  োমাতু্তকারী হন, 
োহতল বলতবন, “লাব্বাইকা উমরাোন” অথবা 
যিরানকারী হতল বলতবন, “লাব্বাইকা উমরাোন ওয়া 
হাজ্জান” যকাংবা িয  ইিরা কারী হন োহতল বলতবন “ 
লাব্বাইকা হাজ্জান”। 

এরপর োলযবয়া পড়া শুরু কতর আপযন দস রকমই 
বলতবন, দিমন আপনার নবী মুহাম্মা  সাল্লাল্লাহু আলাইযহ 
ওয়াসাল্লাম ইহরাম কতর োলযবয়া পাতির প্রাক্কাতল 
বতলযছতলন: 

يَك  لَ  َْلَّي َك  َْلَّي َك  اللَُّهمَّ  َْلَّي َك » َم دَ  إِنَّ  َْلَّي َك  لََك  َْشِ  لََك  َمةَ َوانلرع   احل 
يَك  لَ  َوال ُمل َك   «لََك  َْشِ
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“লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা িারীকা 
লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হাম া ওয়াযন্ন’মাো লাকা ওয়াল 
মুলক, লা িারীকা লাকা।”8 

অথত: “আযম হাযির, দহ আল্লাহ আযম হাযির, আযম 
আপনার কাতছ হাযির। আপনার দকাতনা িরীক দনই। 
আযম আপনার কাতছ হাযির। যনশ্চয় সকল প্রিাংসা, 
অনুগ্রহ ও রাজত্ব আপনারই। আপনার দকাতনা িরীক 
দনই।” 

আর জলপতথ যকাংবা আকাি পতথ আপনার আগমন হতল 
এ প্রথাই চতল আসতছ দি, দেতনর পাইলি ও জাহাতজর 
কযাতেন িাত্রীত রতক মীকাতের যনকিবেতী হওয়ার 
সাংবা  জাযনতয় দ ন, িাতে হাজীগণ ও উমরাকারীগণ 
োত র ইহরাতমর কাপড় পযরযান করার প্রস্ত্ত্তযে দনন। 
এরপর মীকাে বরাবর দপৌঁছতলই োরা সকতল ইহরাতমর 
যনয়ে কতরন, ঐভাতব িা ইতোপূতবত আপনার উতেতিয 

                                                           
 ৯. সহীহ বৃোরী, হা ীস নাং ১৫৪৯, ১৫৫০ও সহীহ মুসযলম, হা ীস 
নাং ২৮৬৮, ২৮৬৯।  
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আমরা বণতনা কতরযছ। এ অবস্থায় বাড়ী দথতক ইহরাতমর 
কাপড় পযরযান কতর রওয়ানা হতয় দেতন যকাংবা জাহাতজ 
আতরাহণ করায় দকাতনা অসুযবযা দনই। অেঃপর মীকাে 
বরাবর দপৌঁছার সাংবা  িেন জানতে পারতবন, েেন 
ইহরাতমর যনয়ে কতর োলযবয়া পাি করতবন।  

হাজীত র উযচৎ দবযি দবযি উচ্চস্বতর োলযবয়া পাি করা। 
েতব দমতয়রা এেিা যনম্নস্বতর োলযবয়া পাি করতব দি, 
শুযু োরা যনতজরাই ো শুনতে পাতব। উমরাকারী 
োওয়াি শুরু করা পিতন্ত োলযবয়া পাি করতে থাকতব। 
আর হাজীগণ হতজর ইহরাম করার পর দথতক কুরবানীর 
য ন জামরােুল আকাবায় পাথর যনতক্ষপ করা পিতন্ত 
োলযবয়া পাি অবযাহে রােতব। 
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ইহরাম অবস্থায় যনযষদ্ধকাজসমূহ 

যপ্রয় ভাই! হজ ও উমরার কাতজ প্রতবতির সাতথ সাতথ 
আপনার ওপর অতনকগুতলা কাজ যনযষদ্ধ হতয় িায়। িতল 
দস কাজগুতলা আপনার জনয হারাম হতয় িায়। এগুতলাতক 
বলা হয় “ইহরাতমর যনযষদ্ধকাজ”। 

আর ো হতলা: 

1. দকতি বা অনয দকাতনাভাতব চুল উপতড় দিলা এবাং 
হাে বা পাতয়র নে কািা। অবিয হাে দ্বারা মুহযরম 
বযযির মাথা চুলকাতনা জাতয়ি িয  ো প্রতয়াজন হয়। 
এতে িয  অযনচ্ছাকৃেভাতব দকাতনা চুল পতড় িায় 
অথবা মুহযরম বযযি ো ভুতল যকাংবা হুকুম না দজতন 
কতর দিতল, োহতল োর ওপর যকছু ওয়াযজব হতব না। 

2. ইহরাতমর পর কাপতড় যকাংবা িরীতর যকাংবা অনযত্র 
সুগযন্ধ বযবহার করা। েতব ইহরাতমর আতগ মাথায় ও 
 াাঁযড়তে দি সুগযন্ধ বযবহার করা হতয়তছ ো ইহরাতমর 
পর বাকী থাকতলও দকাতনা অসুযবযা দনই। 
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3.মুহযরম বযযি স্ত্রী সিম করতে পারতব না, দিৌন 
উতত্তজনার সাতথ স্ত্রীতক স্পিতও করতব না, স্ত্রীতক চুমু 
োতব না এবাং দিৌন কামনার বিবেতী হতয় োর য তক 
োকাতনা িাতব না। মুহযরম বযযি মযহলাত র কাতছ 
যবতয়র প্রস্তাব পািাতব না এবাং যনতজর জনয বা অনয 
কাতরা জনয যবতয়র আক  করতব না িেক্ষণ পিতন্ত দস 
ইহরাম অবস্থায় থাকতব। 

4. মুহযরম বযযি হাে দমাজা বযবহার করতব না। 

5. মুহযরম বযযির জনয েরতগাস ও কবুের প্রভৃযের নযায় 
দকাতনা স্থলজ যিকারী প্রাণীতক হেযা করা অথবা 
পশ্চাদ্ধাবন করা যকাংবা দস কাতজ সাহািয করা যনযষদ্ধ। 
মুহযরম বযযির জনয সবতাবস্থায় যিকার করা যনযষদ্ধ। 
আর মুহযরম নয় এমন বযযির জনয হারাম িরীতির 
সীমানার দভের অবস্থানকাতল যিকার করা যনযষদ্ধ। 

6.সবতাতি অথবা িরীতরর দকাতনা অতি জামা যকাংবা 
পাজামা, দগযঞ্জ, পাগড়ী, িুপী ও দমাজার নযায় 
দসলাইকৃে কাপড় পযরযান করা পুরুতষর জনয হারাম। 
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েতব িয  দকউ লুযির কাপড় না পায় - দিমন দকউ 
ো যনতে ভুতল যগতয়তছ এবাং দেতনর মতযয অবস্থান 
করতছ এমোবস্থায় দস দিতকান কাপড় পযরযান 
করতব। আর োও না দপতল পাজামা পতর ইহরাম 
করতব। অনুরূপভাতব িয  দসতেল না পায় োহতল 
দমাজা পরতে পারতব এবাং আল্লাহ চাতহে এতে দকাতনা 
অসুযবযা হতব না। 

মুহযরম বযযির জনয দসতেল, হাে ঘযড়, আাংযি, চিমা, 
কাতন দিানার িন্ত্র, দবল্ট এবাং িাকা-পয়সা ও 
কাগজপত্র যহিািতের বযাগ বযবহার করা জাতয়ি। 

7. মুহযরম বযযি পুরুষ হতল মাথার সাতথ দলতগ থাতক 
এমন যকছু দিমন ইহরাতমর কাপড় বা পাগড়ী, রুমাল 
যকাংবা িুযপ য তয় মাথা োকা হারাম। 

েতব ছাো, োাঁবু যকাংবা গাড়ীর ছাত র ছায়ায় থাকতল 
অথবা মাথার ওপর দবাঝা বহন করতল দকাতনা 
অসুযবযা দনই। মুহযরম বযযি িয  ভুতল যকাংবা হুকুম 
না দজতন মাথা দেতক দিতল োহতল োর ওপর ওয়াযজব 
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হতলা িেনই স্মরণ হতব যকাংবা হুকুম সম্পতকত জানতে 
পারতব আবৃেকারী বস্তুযি সযরতয় দিলতব। আর এতে 
োর ওপর দকাতনা  ম আসতব না। 

8.ইহরাম অবস্থায় মযহলাত র হাে দমাজা পযরযান করা 
যনযষদ্ধ ও দনকাব য তয় মুে োকা হারাম। দনকাব হতলা 
দ োর জনয   ু‘দচাে দোলা দরতে িদ্বারা মুেমণ্ডল 
আবৃে করা হয়। ইহরাম অবস্থায় মযহলাত র জনয 
এসতবর দকাতনািাই ববয নয়। োত র জনয ওয়াযজব 
হতলা োরা পুরুষত র পাি য তয় অযেক্রম করার সময় 
যকাংবা পুরুষরা োত র পািয তয় িাওয়ার সময় 
িরী‘আে সম্মে ওড়না য তয় মুে োকা, িা মাথার 
উপতরর য ক দথতক মুতের ওপর দছতড় রােতব। 

9. মুহযরম এবাং মুহযরম নয় এমন বযযির জনয হারাম 
িরীতির গাছ পালা এবাং মানুতষর দচিা-চযরত্র ছাড়াই 
জতন্ম এমন সবুজ েৃণলো কািা যনযষদ্ধ। হারাম 
িরীতির মতযয পতড় থাকা যজযনস উযিতয় দনয়া িাতব 
না, অবিয মাযলতকর কাতছ দপৌঁছাতনার উতেতিয প্রচার 
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করার জনয ো উিাতনা িাতব9। 

কেতনা আপনার ইহরাতমর কাপড় পযরবেতন করা যকাংবা 
পযরস্কার করা এবাং মাথা ও িরীর দযৌে করার প্রতয়াজন 
হতে পাতর। এসব যকছু করা জাতয়ি। এর িতল 
অযনচ্ছাকৃেভাতব দকাতনা চুল পতড় দগতল োতে আপনার 
দকাতনা অসুযবযা দনই। 

হজ ও উমরাহ পালনকারী ভাই! 

হজ ও উমরার কাতজ প্রতবতির িতল আপনার ওপর 
ওয়াযজব হতয় পতড় সকল পাপ দথতক  ূতর থাকা এবাং 
দবযি দবযি যিযকর ও োলযবয়া পাি করা। গীবে 
(পরযনন্দা), দচাগলেুরী (অতনযর দ াষ প্রচার করা), অশ্লীল 

                                                           
9 েতব বেতমাতন দপৌঁছাতনার  াযয়ত্ব না দনয়াই উযচে। কারণ, 
সরকাতরর পক্ষ দথতক কেনও কেনও এর মাযযতম দচার যরার 
বযবস্থা করা হয়; আপযন হয়তো ভাতলা যনয়তে গ্রহণ করতলন, যকন্তু 
সরকারী বযবস্থাপনায় যনতয়াযজে দলাতকরা দসিাতক চুযর যহতসতব 
গ্রহণ করতব। সুেরাাং পতড় থাকা বস্তু দকান অবস্থাতেই হাতে 
যনতবন না। [সম্পা ক] 



 

 

 
 35  

কথা বােতা ও ঝগড়াঝাযি ইেযায  িা দকাতনা দকাতনা দলাক 
বহুল পযরমাতণ কতর থাতক - আল্লাহ োত রতক দহ ায়াে 
করুন - ো দ্বারা আপযন আপনার হজ ও উমরাতক যবনি 
করা দথতক সেকত থাকুন।  

অনুরূপভাতব আপনার ওপর আতরা ওয়াযজব হতলা - 
আল্লাহ িা হারাম কতরতছন ো দথতক আপনার দচাে ও 
কানতক সাংিে রাো এবাং আপনার প্রভুর প্রযে 
মতনাতিাগী হওয়া ও োাঁর ইবা াতে মিগুল থাকা।  

আপনার কেতবয হতলা সবত া োলযবয়া, যিযকর ও কুরআন 
পাতি মগ্ন থাকা। আর আপনার পুতরা সিরিাই ইবা াে 
ও যিকতর পযরণে হওয়া উযচৎ। প্রতেযক হাজীর জনয 
আল্লাহর কাতছ আমরা দ া‘আ কযর যেযন দিন োত র হজ 
কবুল কতরন এবাং োত রতক সাহািয কতরন। আল্লাহর 
কাতছ আমাত র আতরা প্রাথতনা যেযন দিন আমাত র উত্তম 
আমল ও উত্তম বস্তু চাওয়ার োওিীক দ ন। 
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মক্কা ও মসযজ ুল হারাতম প্রতবি 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম মক্কায় প্রতবি 
কতর দগাসল কতরযছতলন।10 অেএব, মক্কায়  দপৌঁছার পর 
আপনার জনয দগাসল করা সুন্নাে। অিু এবাং দগাসল 
করার জনয মসযজ ুল হারাতমর আতিপাতিই বহু স্থান 
বেযর করা হতয়তছ। আল্লাহর কাতছ দ া‘আ কযর যেযন এ 
কাতজর পূণয দস বযযিরবতগতর দনকীর পাল্লায় দরতে য ন, 
িারা আল্লাহর দমহমানত র জনয এগুতলা স্থাপতনর যনত তি 
য তয়তছন এবাং স্থাপন কতরতছন। এরপর আপযন উমরার 
কাজগুতলা সমাযা করার জনয োলযবয়া পড়তে পড়তে 
কা‘বার উতেতিয মসযজ ুল হারাতমর য তক গমন 
করতবন। 

মসযজ ুল হারাতম প্রতবতির সময় আপনার জনয সুন্নাে 
হতলা ডান পা আতগ বাযড়তয় দ ওয়া এবাং এ দ া‘আ 

                                                           
10 বুোরী ও মুসযলম এযি বণতনা কতরতছন। 
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পড়া:11 

ب َواَب »
َ
تَح  ِِل  أ ِل اهلل، اللُّهمَّ اف  لُم لََع رَُسو  لةُ َوالسَّ ِمْسِب اهلِل َوالصَّ

ِهِه ال َكِري ِم وَُسل َطانِِه ال َقِدي ِم ِمَن  ُعو ُذ باهلِِل ال َعِظيِم َو وَج 
َ
َِتَك، أ رَْح 

ي َطاِن الرَِّجي مِ    «الشَّ

“আল্লাহর নাতম (প্রতবি করযছ)। দুরুূ  ও সালাম বযষতে 
দহাক আল্লাহর রাসূতলর ওপর। দহ আল্লাহ! আপযন 
আপনার অনুগ্রতহর দ্বার আমার জনয উনু্মি কতর য ন। 

আযম যবোযড়ে িয়োন হতে মহান আল্লাহ, োাঁর 
সম্মাযনে দচহারা ও সত্ত্বা, আর অনায  িযির উসীলায় 
আেয় প্রাথতনা করযছ”। 

সকল মসযজত  প্রতবতির সময়ই এ দ া‘আ পড়তে হয়। 

                                                           
11 এ হা ীতসর প্রথম অাংি ‘‘ যবসযমল্লাযহ ওয়াস সালােু’ ইবনুস সুযন্ন 
বণতনা কতরতছন এবাং আলবানী ো সহীহ বতলতছন। আর ‘ওয়াস 
সালামু ‘আলা রাসূযলল্লাহ ...’ বণতনা কতরতছন ইমাম মুসযলম। আর 
‘আঊিুযবল্লাযহল আিীম’ দথতক দিষাাংি আবু  াউ  বণতনা কতরতছন 
এবাং আলবানী সহীহহুল জাতম গ্রতন্থ এতক সহীহ বতল অযভযহে 
কতরতছন। 
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এরপর উমরার োওয়াি শুরু করার জনয কা‘বার য তক 
অগ্রসর হতবন। োওয়াি অবস্থায় আপনার ওপর 
ওয়াযজব হতলা পাক-পযবত্র থাকা। এ োওয়াতির শুরু 
দেতক দিষ পিতন্ত পুরুষত র জনয সুন্নাে হতলা ই যেবা’ 
করা। আর ই যেবা’ হতলা- ইহরাতমর চা তরর মযযবেতী 
অাংি ডান দবাগতলর যনতচ দরতে, ডান কাাঁযতক দোলা 
দরতে চা তরর  ু’প্রান্ততক বাম কাাঁতযর ওপর ছযড়তয় 
দ ওয়া। োওয়াি শুরু করা অবস্থায় োলযবয়া পড়া বন্ধ 
হতয় িাতব। 
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উমরার োওয়াি 

োওয়াি শুরু করার পদ্ধযে হতলা- হাজাতর আসওয়াত র 
য তক অগ্রসর হতয় ডান হাে য তয় আপযন ো স্পিত 
করতবন এবাং এতে চুম্বন করতবন। িয  হাে য তয় 
পাথরযিতক স্পিত করা সম্ভব না হয়, োহতল দসয তক 
যিতর ডান হাে য তয় ইিারা করতবন। েতব হাতে চুম্বন 
করতবন না। ইিারা করার সময় বলতবন “আল্লাহু 
আকবার।12 

আর িয  বতলন, ‘যবসযমল্লাযহ ওয়াল্লাহু আকবার’ েতব ো 
উত্তম।13 

োওয়াতির শুরুতে আপনার জনয যনতম্নর দ া‘আযি পড়া 
সুন্নাে: 

ِدَك َواتربَااعا لُِسنَِّة  ٌا بَِعه  ِدي قاا بِِكتَابَِك َوَوفَا َماناا بَِك َوتَص  ُهمَّ إِي 
اللّ

                                                           
12 বুোরী ো বণতনা কতরতছন । 
13 ইবন উমার দথতক অনুরূপ সাবযস্ত হতয়তছ,িা বায়হাকী বণতনা 
কতরতছন (৫/৭৯), হাতিজ ইবতন হাজার আে-োলেীসুল হাবীর 
গ্রতন্থ বতলন, এর সন  শুদ্ধ (২/২৪৭) 
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ٍد َصَّلَّ اهلُل َعلَي ِه َو َسلَّمَ   نَِبيرَك حُمَمَّ

“দহ আল্লাহ! আপনার প্রযে ঈমান এতন, আপনার 
যকোবতক সেয প্রযেপন্ন কতর, আপনার প্রযেশ্রুযেতক পূণত 
কতর এবাং আপনার রাসূতলর সুন্নােতক অনুসরণ কতর 
(আযম োওয়াি শুরু করযছ)”।14 

উমরাকারীর জনয উত্তম হতলা ভীড় না জমাতনা এবাং 
দিলাতিযল, গাযল গালাজ ও ঝগড়াঝাযি কতর মানুষতক কি 
না দ ওয়া। দকননা এিা এমন ত্রুযি িাতে ইবা াতের 
ভাবমূযেত কু্ষন্ন হয়। 

এরপর হাজাতর আসওয়া  দথতক শুরু কতর কা‘বাতক 
বাম পাতি দরতে সাে চক্কর োওয়াি শুরু করুন। এ 
অবস্থায় যিযকর ও ইযস্তগিার করতে থাকুন এবাং 
ইচ্ছামে দ া‘আ ও কুরআন পাতির মাযযতম আল্লাহর 
কাতছ দ া‘আ করুন। েতব স্বর উচ্চ কতর যনয তি দকাতনা 
                                                           
14 প্রাগুি গ্রন্থযি দ েুন। যবতিষ কতর ো ইবন উমর ও কতয়কজন 
সাহাবী দথতক বযণতে হতয়তছ। িয ও দকান দকান বণতনায়  ুবতলো 
রতয়তছ। [সম্পা ক] 
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দ া‘আ পাি করতবন না, দিমন অতনতক কতর থাতক। 
দকননা এতে োওয়ািকারী অনয সকল ভাইত র সমসযা 
হয়। 

আপযন িেন রুকতন ইয়ামানীতে দপৌঁছাতবন, েেন সম্ভব 
হতল ডান হাে য তয় ো স্পিত করুন। েতব োতে চুম্বন 
করতবন না এবাং ো মাতসহও করতবন না, দিমন কতেক 
দলাতকরা কতর থাতক। দকননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ 
ওয়াসাল্লাম দথতক এ কাজ সাবযস্ত হয় যন। আপযন 
আপনার োওয়াতির প্রতেযক চক্কতর স্পিত করার কাজযি 
করতবন। আর রুকতন ইয়ামানীতক স্পিত করা সম্ভব না 
হতল দসয তক দকাতনারূপ ইিারা না কতর ও ‘আল্লাহু 
আকবার’ না বতলই এযগতয় িাতবন। রুকতন ইয়ামানী ও 
হাজাতর আসওয়াত র মযযবেতী স্থাতন যনতম্নর দ া‘আযি 
পড়া আপনার জনয সূন্নাে: 

َنا  ﴿ ۡنَيا ِف  َءاتَِنا َربَّ ِ  َوِف  َحَسَنةٗ  ٱدلُّ ِ ٱ َعَذاَب  َوقَِنا َحَسَنةٗ  ٱٓأۡلِخَرة  نلَّار
 [  ٥٠٢: اْلقرة] ﴾٢٠١

“দহ আমাত র রব! আমাত রতক  ুযনয়ায় কলযাণ  ান 
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করুন এবাং আযেরাতেও কলযাণ  ান করুন। আর 
(জাহান্নাতমর) আগুতনর িাযস্ত দথতক আমাত র রক্ষা 
করুন”। [সূরা আল-বাকারা, আয়াে: ২০১]15 

এভাতবই উমরাকারী প্রতেযক চক্কর হাজাতর আসওয়া  
দথতক শুরু কতর দসোতন এতস চক্কর দিষ কতর োর সাে 
চক্কর োওয়াতির কাজ চাযলতয় িাতব। িেনই হাজাতর 
আসওয়াত র কাছ য তয় অযেক্রম করতব, ো স্পিত কতর 
চুম্বন করতব এবাং ‘আল্লাহু আকবার’ বলতব। হাজারতক 
স্পিত ও চুম্বন করা সম্ভব না হতল দস বরাবর আসতল 
ডান হাে য তয় দসয তক ইিারা কতর একবার ‘আল্লাহু 
আকবার’ বলতব। 

োওয়াতি কু ুতমর প্রথম যেন চক্কতর রমল করা সুন্নাে। 

রমল হতচ্ছ, ঘন পা দিতল দ্রুে চলা, েতব ো করতে 
সক্ষম না হতল দকাতনা দ াষ দনই। দকননা ো সুন্নাে, 
ওয়াযজব নয়। 

                                                           
15 আহমা ,আবু  াউ  ও ইবন েুিাইমা এ দ া‘আযি বণতনা কতরতছন। 
আলবানী এতক সহীহ কতরতছন । 
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োওয়াতির কাজ দিষ হতল দ্রুে আপনার ডান কাাঁয 
দেতক যনন। আর মাকাতম ইবরাহীতমর দপছতন  ু’ রাকাে 
সাংযক্ষপ্ত সালাে পড়া আপনার জনয সুন্নাে, িয  ো 
সহজসাযয হয়। েতব িয  ভীড় বা অনুরূপ দকাতনা কারতণ 
দসোতন সালাে আ ায় করা সম্ভব না হয়, োহতল 
মসযজ ুল হারাতমর দি দকাতনা জায়গায়  ু’রাকাে সালাে 
পতড় যনন। প্রথম রাকাতে সূরা িাযেহার পর ‘িুল ইয়া 
আইয়ুযহাল কাযিরূন’ পড়ুন এবাং যদ্বেীয় রাকাতে 
িাযেহার পর ‘কুলহুয়াল্লাহু আহা ’ পড়ুন।16 

অবিয এ  ু’সূরা ছাড়া অনয সূরা পড়তলও দকাতনা 
অসুযবযা দনই। 

দজতন রােুন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম 
োওয়াি সম্পন্ন কতর িমিতমর কাতছ যগতয় িমিতমর 
পাযন পান কতরযছতলন।17 সুেরাাং আপযনও িেন 
োওয়াতির কাজ দিষ করতবন, আপনার জনয েেন 

                                                           
16  মুসযলম এ যবষয়যি বণতনা কতরন। 
17  আহমা  এিা বণতনা কতরন।  
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সুন্নাে হতলা িমিতমর কাতছ যগতয় ো দথতক অথবা 
পাতনর জনয রযক্ষে পাত্র দথতক িমিতমর পাযন পান 
করা। এরপর আপনার জনয সহজসাযয হতল হাজাতর 
আসওয়াত র কাতছ যিতর এতস এতক চুম্বন করা মুস্তাহাব। 
আর ো িয  সম্ভব না হয় যবতিষ কতর ভীতড়র সময় 
োহতল ো দছতড় য তে পাতরন। 
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োওয়াতির সময় হজ ও উমরাকারীত র কযেপয় ত্রুযি 

কা‘বা িরীতির োওয়াতির সময় কযেপয় হজ ও 
উমরাকারীত র অতনক ত্রুযি পযরলযক্ষে হয়। এ যরতনর 
ভুল ত্রুযিতে আপযন িাতে যলপ্ত না হন দস জনয দেমযন 
যকছু ভুতলর বযাপাতর আমরা আপনাতক সেকত  কতর 
য যচ্ছ। 

- কযেপয় োওয়ািকারী কাবার সকল রুকন (কণতার) 
এবাং হয়ে বা সকল দ ওয়াল স্পিত কতর থাতক। 
োরা মাকাতম ইবরাহীম সহ এগুতলাতক মাতসহ কতর 
থাতক। অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম 
হাজাতর আসওয়া  ও রুকতন ইয়ামানী ছাড়া কা‘বার 
অনয দকাতনা অাংি স্পিত কতরন যন। 

- যকছু দলাক োওয়াতির সময় আওয়াজ উচ্চ কতর। 
এতে বাকী োওয়ািকারীত র অসুযবযা হয়। 
অনুরূপভাতব হাজাতর আসওয়া তক চুম্বন করার জনয 
এবাং মাকাতম ইবরাহীতমর দপছতন সালাে আ াতয়র 
জনয অতনতক প্রচণ্ড ভীড় সৃযি কতর। এতে নারী-
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পুরুতষর সাংযমেণ ঘতি। অতনক সময় গালাগাযল ও 
হাোহাযে পিতন্ত হতয় িায়। এমনযি করা জাতয়ি 
দনই; দকননা এতে নারী-পুরুতষর দিেনা সৃযি হয় 
এবাং মুসযলমত রতক কি দ ওয়া হয়। ে ুপযর 
অনযায়ভাতব দকাতনা মুসযলম োর ভাইতক গাযল 
দ ওয়া, মারতযার করা কেতনাই জাতয়ি নয়।  
মূলেঃ দি বযযি আপনার বযাপাতর ত্রুযি কতরতছ 
অথবা আপনার প্রযে  ুবতযবহার কতরতছ োর প্রযে 
ক্ষমা প্র িতনই হওয়া উযচৎ এ স্থাতন আপনার 
চাযরযত্রক ববযিিয। 

- োওয়ািকারীত র দকউ দকউ োওয়াতির প্রতেযক 
চক্কতরর জনয যবতিষ দ া‘আ যনযতারণ কতর থাতক, িা 
োরা এ বযাপাতর প্রণীে গ্রন্থাবলী দথতক পাি কতর 
থাতক। এিা নেুন উদ্ভাযবে দস দব আ’ে সমূতহরই 
অন্তগতে দ্বীতনর মতযয িার দকাতনা যভযত্ত দনই। দকননা 
নবী সাল্লাল্লাহু আলইযহ ওয়াসাল্লাম দথতক োওয়াতির 
মতযয হাজাতর আসাওয়াত র কাতছ এতস োকবীর 
পড়া ছাড়া অনয দকাতনা যিযকর বা দ া‘আ সাবযস্ত হয় 
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যন। আর প্রতেযক চক্কতরর দিতষ হাজাতর আসাওয়া  
ও রুকতন ইয়ামানীর মযযবেতী স্থাতন যেযন বলতেন: 

َنا  ﴿ ۡنَيا ِف  َءاتَِنا َربَّ ِ  َوِف  َحَسَنةٗ  ٱدلُّ  َذاَب عَ  َوقَِنا َحَسَنةٗ  ٱٓأۡلِخَرة
 ِ  [٥٠٢: اْلقرة] ﴾٢٠١ ٱنلَّار

“দহ আমাত র রব! আপযন  ুযনয়ায় আমাত রতক 
কলযাণ  ান করুন এবাং আযেরাতেও কলযাণ  ান 
করুন। আর আমাত রতক আগুতনর িাযস্ত দথতক 
যহিািে করুন।” [সুরা আল বািারা: ২০১] 
সুেরাাং প্রথম চক্কতরর জনয, যদ্বেীয় চক্কতরর জনয, 
.....এমযন কতর সপ্তম চক্কর পিতন্ত দকাতনা চক্কতরর 
জনযই যবতিষ দকাতনা দ া‘আ পাতি যনতজতক বাযয না 
করা হতলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাতমর 
অনুসরতণরই অন্তগতে। এ বইতয়র দিতষ একগুচ্ছ 
যনবতাযচে দ া‘আ সাংতিাজন করা হতয়তছ দিগুতলা 
কুরআন ও সুন্নায় বযণতে হতয়তছ। আপযন দসগুতলা 
পতড় আল্লাহর কাতছ দ া‘আ করুন। আল্লাহ চাতহে 
এ গুতলাই আপনার জনয িতথি হতব। 
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উমরার সা‘ঈ 

যপ্রয় উমারাকারী ভাই! 

এরপর আপযন অগ্রসর দহান সা‘ঈ করার স্থাতনর য তক 
দিোতন রতয়তছ সািা ও মারওয়া। এ গুতলা হতলা দসই 
 ু’যি পাহাড় িার ওপর আতরাহণ কতরযছতলন ইবরাহীম 
আলাইযহস সালাতমর স্ত্রী আমাত র মা হাতজরা, িেন 
ইবরাহীম আলাইযহস সালাম স্বীয় রতবর যনত ততি োতক 
দসোতন দরতে যগতয়যছতলন। োর ও োর দছতল ইসমাঈল 
আলাইযহস সালাতমর প্রচণ্ড যপপাসা দপতল যেযন এমন 
দলাতকর সন্ধাতন সািার উপর উিতলন দি োত রতক পাযন 
পান করাতব। অেঃপর সািা দথতক দনতম একিু দহাঁতি 
দ্রুে দবতগ প তক্ষপ দিলতে শুরু করতলন। এরপর 
স্বাভাযবকভাতব দহাঁতি মারওয়ায় দপৌঁছতলন। োতক ও োর 
দছতলতক পাযন পান করাতনার মে দলাতকর সন্ধাতন যেযন 
মারওয়ায় উিতলন। দিষ পিতন্ত এ  ুরবস্থা দথতক আল্লাহ 
োত রতক মুযি য তলন এবাং োর দছতল ইসমাঈল 
আলাইযহস সালাতমর সামতন পাযন যনগতে করতলন। 
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আপযন িেন সািার যনকিবেতী হতবন, েেন পড়ুন 
আল্লাহর বাণী: 

َفا إِنَّ ﴿ ِه  َشَعا ئِرِ  ِمن َوٱلَۡمۡرَوةَ  ٱلصَّ ِ  ٱۡۡلَۡيَت  َحجَّ  َفَمنۡ  ٱلِلَّ و
َ

 َل فَ  ٱۡعَتَمرَ  أ
ِ  ُجَناحَ  ن َعلَۡيه

َ
َف  أ وَّ عَ  َوَمن بِِهَما   َيطَّ ا َتَطوَّ َ  فَإِنَّ  َخۡۡيٗ ٌ  عَ  َشاكِر   ٱلِلَّ  لِي

 [ ٢٢١: اْلقرة] ﴾١٥٨

“যনশ্চয় সািা এবাং মারওয়া আল্লাহর যন িতন সমূতহর 
অন্তগতে। আর দি দকউ বায়েুল্লাহর হজ যকাংবা উমরাহ 
করতব, দস িয  এে ুভতয়র প্র যক্ষণ কতর, েতব োর 
দকাতনা পাপ হতব না। দি দস্বচ্ছায় দকাতনা দনক কাজ 
কতর, যনশ্চয় আল্লাহ (োর) প্রযে ান  াো ও ো 
অবগে।” [সুরা আল বািারা:১৫৮]18 

সািা পাহাতড়র যনকিবেতী হতল োতে উিার আতগই এ 
আয়ােযি পড়তবন। এ স্থাতন এবাং সা‘ঈর প্রথম চক্কতরর 
শুরুতেই শুযুমাত্র এ আয়ােযি পড়তবন। প্রতেযক চক্কতর 
পাতির পুনরাবৃযত্ত করতবন না। এরপর সািা পাহাতড় 

                                                           
18 এযি মুসযলম বণতনা কতরতছন। 
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উিতবন। েতব পাহাতড়র দিষ প্রান্ত পিতন্ত উিার প্রতয়াজন 
দনই। পাহাতড়র সমেল স্থাতন দপৌঁছা পিতন্ত যকছু ূর 
উিতলই চলতব। এরপর যিবলামুেী হতয় যেনবার আল্লাহু 
আকবার বলতবন। োরপর পড়ুন: 

ُ  إِلَّ  إَِلَ  لَ » َدهُ  اّللَّ يَك  لَ  وَح  َم دُ  َوَلُ  ال ُمل ُك  َلُ  ، َلُ  َْشِ  ُكر  لََعَ  وَُهوَ  احل 
 ٌٍ ُ  إِلَّ  إَِلَ  لَ  قَِدير   ََش  ََزَ  اّللَّ ْن 

َ
َدهُ  أ ََزاَب  وََهََزمَ  َعب َدهُ  َونََصَ  وَع  ح 

َ
 األ

َده  «وَح 

“একক আল্লাহ ছাড়া প্রকৃে দকাতনা ইলাহ দনই। োাঁর 
দকাতনা িরীক দনই। সকল রাজত্ব ও সকল প্রিাংসা 
োাঁরই জনয। যেযন সব যকছুর ওপর ক্ষমোবান। একক 
আল্লাহ ছাড়া আর দকাতনা ইলাহ দনই। যেযন স্বীয় 
অযিকার পূরণ কতরতছন, স্বীয় বান্দাতক সাহািয কতরতছন 
এবাং একাই  লসমূহতক পরাযজে কতরতছন।”19 

এ যিযকরযি যেনবার পড়ুন। এগুতলার মাতঝ  ুযনয়া ও 
আতেরাতের িে কলযাণ দপতে চান দসজনয দ া‘আ 

                                                           
19 মুসযলম ো বণতনা কতরতছন। 
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করুন। িয  এর দচতয়ও কম পতড় থাতকন েতব আল্লাহ 
চাতহে দকাতনা অসুযবযা দনই। দ া‘আ করার সময়ই শুযু 
আপনার হাে উিাতবন। যেনবার আল্লাহু আকবার বলার 
সময় হাে উিাতনার প্রতয়াজন দনই। 

এর পর সািা দথতক দনতম স্বাভাযবক চলার গযেতে 
মারওয়ার য তক অগ্রসর হতবন। এমোবস্থায় আল্লাহতক 
স্মরণ করতে থাকুন এবাং যনতজর জনয, যনতজর পযরবার 
ও মুসযলম ভাইত র জনয িথাসাযয দ া‘আ করুন। 
োরপর সবুজ সাংতকতের সামতন এতস দপৌঁছতল িথাসম্ভব 
দ্রুেতবতগ দ ৌড়াতে থাকুন, িেক্ষণ না অপর সবুজ 
সাংতকতের কাতছ দপৌঁতছ িান। এরপর স্বাভাযবক গযেতে 
হাাঁিতে থাকুন এবাং মারওয়ায় উিা পিতন্ত চলতে থাকুন। 
মারওয়ায় দপৌঁতছ োতে উতি দকবলামুেী দহান এবাং 
সািায় িা িা বতলযছতলন এোতনও ো বলুন, যেনবার 
োকবীর য ন। অেঃপর সম্ভব হতল যেনবার বলুন: 

ُ  إِلَّ  إَِلَ  لَ » َدهُ  اّللَّ يَك  لَ  وَح  َم دُ  َوَلُ  ال ُمل ُك  َلُ  ، َلُ  َْشِ  ُكر  لََعَ  وَُهوَ  احل 
 ٌٍ ُ  إِلَّ  إَِلَ  لَ  قَِدير   ََش  ََزَ  اّللَّ ْن 

َ
َدهُ  أ ََزاَب  وََهََزمَ  َعب َدهُ  َونََصَ  وَع  ح 

َ
 األ
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َده  «وَح 

এর মতযয  ুযনয়া আযেরাতের কলযাণ দচতয় দ া‘আ করতে 
পাতরন। 

োরপর দনতম সবুজ সাংতকতের কাতছ দপৌঁছা পিতন্ত 
হাাঁিতে থাকুন। সবুজ সাংতকতে দপৌঁছতল অপর সাংতকে 
পিতন্ত দ্রুেতবতগ দ ৌড়াতে থাকুন। এরপর সািা পাহাতড় 
উিা পিতন্ত স্বাভাযবকভাতব হাাঁিতে থাকুন। 

এ যনয়তম আপযন সাে চক্কর সা‘ঈ পূণত করতবন। সািা 
দথতক শুরু করতবন এবাং মারওয়ায় যগতয় দিষ করতবন। 
সািা দথতক মারওয়ায় গমন একযি চক্কর এবাং মারওয়া 
দথতক সািায় যিতর আসা আর একযি চক্কর বতল গণয 
হতব। 

দহাঁতি সা‘ঈ শুরু করার পর িয  আপযন ক্লাযন্ত দবায কতরন 
োহতল যবোম দনয়ায় দকাতনা দ াষ দনই। আপনার জনয 
হুইল দচয়াতর কতর সা‘ঈ করাও জাতয়ি। সা‘ঈ করা 
অবস্থায় সালাে শুরু হতয় দগতল আপযন জামা’আতের 
সাতথ সালাে আ ায় করুন এবাং দিোতন দথতমতছন 
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দসোন দথতক পুনরায় সা‘ঈ শুরু করুন। 

সা‘ঈ করার সময় পাক পযবত্র থাকা মুস্তাহাব। অবিয 
উমরাকারী নাপাক (অিুহীন) অবস্থায় সা‘ঈ করতল ো আ ায় 
হতব। অনুরূপ োওয়াতির পর দকাতনা মযহলার হাতয়ি বা 
যনিাস হতল দস সা‘ঈ করতে পারতব এবাং ো আ ায় হতয় 
িাতব। দকননা সা‘ঈতে পাক হওয়া িেত নয় বরাং মুস্তাহাব। 
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উমরার দিষ করণীয় 

যপ্রয় ভাই! আপযন িেন সািা দথতক শুরু কতর মারওয়ায় 
যগতয় সা‘ঈ দিষ করতবন, এমোবস্থায় আপযন আপনার 
মাথার চুল হতলাক করতবন িয  আপযন োমাতু্তকারী হন 
এবাং হতজর সময় িয  ঘযনতয় না আতস, বরাং হতজর 
এেিুকু সময় বাযক থাতক িাতে আপনার চুল লম্বা হতে 
পাতর। আর হতজর সময় যনকিবেতী হতল আপযন আপনার 
চুল দছাি কতর ছাাঁিতবন। মাথার সবোন দথতক চুল দছাি 
করতে হতব। কযেপয় দলাতকর মতো দকাতনা এক অাংি 
দথতক দছাি করতল িতথি হতব না। 

দমতয়রা োত র চুতলর দগাছা দথতক আিুতলর মাথা 
পযরমাণ অাংি কািতব। 

হলক যকাংবা চুল ছাাঁিার মাযযতম আপযন আপনার উমরাহ 
পযরপূণত করতলন এবাং এমনভাতব আপযন আপনার 
ইবা ােযি সুন্দরভাতব সম্পন্ন করতলন, দিভাতব মহান 
আল্লাহ যনত তি য তয়তছন এবাং োাঁর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আলাইযহ ওয়াসাল্লাম দি যনয়তম আ ায় কতরতছন। এরপর 
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আপনার জনয দস সব যকছূ হালাল হতয় িাতব িা 
ইহরাতমর কারতণ আপনার ওপর হারাম হতয় যগতয়যছল। 
এেন আপযন আপনার স্বাভাযবক দপাষাক পরতে 
পারতবন, সুগযন্ধ বযবহার করতে পারতবন, আপনার স্ত্রীর 
সাতথ দমলাতমিা হালাল হতয় িাতব। এভাতব ইহরাতমর 
সকল যনযষদ্ধ কাজগুতলাও হালাল হতয় িাতব। 

যকন্তু আপযন িয  যিরানকারী বা ইিরা কারী হন, 
োহতল  মাথার চুল হতলাক করতবন না, এবাং দছািও 
করতবন না, বরাং কুরবানীর য ন হজ দথতক হালাল হওয়া 
পিতন্ত আপযন আপনার ইহরাম অবস্থার মতযযই দথতক 
িাতবন। 
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োরযবয়ার য ন েথা যিলহজ মাতসর ৮ োযরতে হাজীর 
করণীয় কাজসমূহ 

োরযবয়ার য ন েথা যিলহজ মাতসর আি োযরে সমাগে 
হতল োমাতু্তকারী যিযন উমরাহ করার পর হালাল হতয়তছন 
োর জনয মুস্তাহাব হতলা যেযন দি বাসস্থাতন আতছন 
দসোন দথতক চািতের সময় হতজর ইহরাম করা। 
একইভাতব মক্কাবাসীত র িারা হজ করতে চান, োরা 
যনজ যনজ গৃহ দথতকই ইহরাম করতবন। 

আর যিরান ও ইিরা কারী িারা োত র ইহরাম দথতক 
হালাল হনযন োরা োত র প্রথম ইহরাতমর ওপরই বলবৎ 
থাকতবন। 

োমাতু্তকারী এবাং িারা হজ পালন করতে চান, এয ন 
োরা ইহরাতমর কাপড় পযরযান করতবন এবাং দগাসল, 
পাক সাি হওয়া, েুিবু লাগাতনা ইেযায  দিসব কাজ 
মীকাতে কতরযছতলন ো করতবন। এরপর অন্ততর হতজর 
যনয়ে করতবন এবাং মুতে ‘লাব্বাইকা হাজ্জান’ বতল 
যনতম্নাি োলযবয়া পাি করতে থাকতবন: 
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يَك  لَ  َْلَّي َك  َْلَّي َك  اللَُّهمَّ  َْلَّي َك » َم دَ  إِنَّ  َْلَّي َك  لََك  َْشِ  لََك  َمةَ َوانلرع   احل 
يَك  لَ  َوال ُمل َك   «لََك  َْشِ

ইতোপূতবত এর অথত বণতনা করা হতয়তছ। 

এয ন সূিত েতল পড়ার আতগই সকল হাজী সাতহবগণ 
যমনার পযবত্র ভূযমর য তক রওয়ানা হতবন, চাই োরা 
োমাতু্তকারী হন যকাংবা যিরানকারী যকাংবা ইিরা কারী। 
োরা দসোতন যগতয় দিাহর ও আসতরর প্রতেযক সালাে 
ওয়াি অনুিায়ী  ু’রাকাে কতর আ ায় করতবন। 

অনুরূপভাতব মাগযরতবর সময় যেন রাকাে মাগযরতবর 
সালাে আ ায় করতবন। এিার সময়  ু’রাকাে এিার 
সালাে এবাং নয় োযরতের িজতরর সালাে  ু’রাকাে 
আ ায় করতবন। 

হজ পালনকারী ভাই! 

আপনার জনয আরািার রাে যমনায় িাপন করা মুস্তাহাব, 
দিভাতব আপনার নবী মুহাম্মা  সাল্লাল্লাহু আলইযহ ওয়া 
সাল্লাম কতরযছতলন। িজর পতড় সূতিতা য় পিতন্ত অতপক্ষা 
করতবন। সূিত উয ে হতল যমনা দথতক োলযবয়া পড়তে 



 

 

 
 58  

পড়তে ও োকবীর য তে য তে আপযন ‘আরািা অযভমুতে 
রওয়ানা হতবন। 
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যিলহজ মাতসর নয় োযরে আরািার য ন 
হাজীসাতহবত র করণীয় 

আরািার য ন একযি বরকেময় য ন। এ য নযির বহুযবয 
কলযাতণর কারতণ এবাং এ য ন দিতরিোগণ ও রহমাে 
নাযিল হওয়ায় আল্লাহ ো‘আলা কুরআতন এর িপথ 
কতরতছন। আরািার য তনর দচতয় অনয দকাতনা য ন 
িয়োনতক এে দবযি অপমাযনে ও অপ স্থ হতে দ ো 
িায় না। 

যপ্রয়ভাই! আপযন িেন আরািায় দপৌঁছতবন েেন 
আপনার জনয মুস্তাহাব হতলা সম্ভব হতল নাযমরায় 
অবেরণ কতর সূিত েতল পড়া পিতন্ত দসোতন অবস্থান 
করা, দিভাতব আপনার নবী মুহাম্মা  সাল্লাল্লাহু আলাইযহ 
ওয়াসাল্লাম কতরযছতলন। আর িয  নাযমরায় অবেরণ 
সম্ভব না হয় োহতল আরািার সীমানার দভের অনয 
দকাতনা স্থাতন অবস্থান করতে পাতরন, এতে দকাতনা 
অসুযবযা দনই। যনত তিনা ানকারী যচহ্ন ও দবাডত দ্বারা 
‘আরািার সীমানা বণতনা কতর দ ওয়া হতয়তছ। 
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আপযন সূতিতা য় দথতক সূিতাস্ত পিতন্ত ‘আরািায় অবস্থান 
করতবন। আপনার পুতরা সময়িাই আপযন োলযবয়া পাি 
কতর, দ া‘আ ও ইযস্তগিার কতর এবাং আল্লাহর স্মরতণ 
অযেবাযহে করতবন। সূিত েতল পড়তল এবাং দিাহতরর 
ওয়াি হতল ইমাম সাতহতবর জনয েুেবা দ ওয়া সুন্নাে। 
েুেবায় যেযন এ য ন এবাং পরবেতীতে হাজী সাতহবত র 
জনয যক যক কাজ যবযযসম্মে ো বণতনা করতবন এবাং 
মানুষতক উপত ি য তবন, ইসলাতমর হুকুম আহকাম 
োত র স্মরণ কযরতয় য তবন, স্বীয় রব, পযরবার ও 
মুসযলম ভাইত র প্রযে যক কেতবয রতয়তছ ো বণতনা 
করতবন, দিরূপ আমাত র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ 
ওয়াসাল্লাম কতরযছতলন। 

এরপর আপযন দিাহতরর সময় একযি আিাতন ও  ু’যি 
একামাতে দিাহর ও আসর সালাে একতত্র কসর কতর 
পড়তবন। এ  ু’ সালাতের পূতবত, মযযোতন ও পতর আর 
দকাতনা সালাে পড়তবন না। 

যপ্রয় ভাই! সালাে পড়া দিষ কতর আপযন এ সময়যিতে 
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ইবা াতে মতনাযনতবি করতে সতচি দহান। এ যবিাল 
সুতিাগ দিন আপনার দথতক না হারায়। সূিতাস্ত পিতন্ত 
অযযক পযরমাতণ যিযকর, দ া‘আ, সুবহানাল্লাহ, 
আলহাম ুযলল্লাহ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ পড়তে থাকুন, 
োওবা ও ইযস্তগিার করুন। দ া‘আর সময় যিবলামুেী 
হতয়,  ু’হাে উতত্তালন করুন। দ া‘আর সময় আপযন দিন 
যবনীে, নম্র এবাং স্বীয় স্রিা ও মুযনতবর প্রযে মুোতপক্ষী 
অবস্থায় থাতকন। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ 
ওয়াসাল্লাতমর এ বাণীযি শুনুন: 

« ُ ٌِ  َخْي  ٌُ  اَُلاَع مِ  ُداَع ُ  َعَرفَةَ  يَو  نَا قُل ُت  َما وََخْي 
َ
 َل  ِل َقب   ِمن   َوانلَِّبُيونَ  أ

ُ  إِلَّ  إَِلَ  َدهُ  اّللَّ يَك  َل  وَح  َم دُ  َوَلُ  ال ُمل ُك  َلُ  َلُ  َْشِ  ٌٍ ََش   ُكر  لََعَ  وَُهوَ  احل 
 «قَِدير  

 “সতবতাত্তম দ া‘আ হতলা ‘আরািার য তনর দ া‘আ। আযম 
এবাং আমার পূবতবেতী নবীগণ িা বতলযছ, েম্মতযয সবতচতয় 
উত্তম হতলা এ দ া‘আ দি: আল্লাহ ছাড়া প্রকৃে দকাতনা 
ইলাহ্ দনই, যেযন একক, োাঁর দকাতনা িরীক দনই। 
রাজত্ব ও প্রিাংসা োাঁরই জনয। যেযন সব যকছুর ওপর 
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ক্ষমোবান”। 

আপনার রতবর কাতছ আপযন  ুযনয়া ও আযেরাতের 
িাবেীয় কলযাণ  প্রাথতনা করুন। 

যপ্রয় ভাই, আপযন এমন সব আমল দথতক সেকত থাকুন, 
িা এ মহান স্থাতন আপনার সাওয়াব ও পূণয নি কতর 
দ তব। 
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‘আরািার য ন হাজীত র দি সকল ভুল হতয় থাতক 

‘আরািার য ন কযেপয় হাজীত র পক্ষ দথতক যকছু ভুল 
সাংঘযিে হতয় থাতক। এ যরতনর যকছু ভুল আমরা 
আপনার সামতন েুতল যরযছ দিন আপযন ো দথতক দবাঁতচ 
থাকতে পাতরন। 

১. কযেপয় হাজী সাতহব ‘আরািার সীমানার বাইতর 
অবস্থান কতরন। অথচ স্পি যচহ্ন দ্বারা এর সীমানা 
যনযতারণ কতর দ ওয়া হতয়তছ এবাং োত রতক সতচেন 
করা ও য ক-যনত তিনা দ ওয়ার বযাপাতর বহু দচিা- সাযনা 
করা হয়। যকন্তু োত র োড়াহুড়ার কারতণ এবাং আতগ-
ভাতগ ‘আরািা দথতক দবর হতয় দিতে চাওয়ার কারতণ এ 
মহান রুকনযি পালতন োরা বযথত হয়। অথচ রাসূলুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বতলতছন, “হজ হতলা 
‘আরািায়  অবস্থান।”20 

২. দকাতনা দকাতনা হাজী পাহাতড় উিার জনয কি কতর 

                                                           
20.  হা ীসযি আবু  াউ  ও যেরযমিী বণতনা কতরতছন । 
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এবাং পাহাড় ও পাহাতড়র পাথর সমূহ মাতসহ কতর থাতক। 
োত র যবোস হতলা -এ পাহাতড়র এমন ববযিিয ও 
িিীলে রতয়তছ িার িতল দস কাজ করা ওয়াযজব। অথচ 
এিা এমনই এক দব ‘আে িা পযরহার করা উযচৎ। 

ওয়াযজব দো হতলা: ‘আরািার সীমানার দভেতর দি 
দকাতনা স্থাতন হাজীত র অবস্থান করা। 

৩. বহু হাজী ‘আরািার য ন হাযস, িাট্টা ও অনথতক 
বাকযালাতপ বযযেবযস্ত থাতক এবাং এ মহান স্থাতন যিযকর, 
দ া‘আ ও ইতস্তগিার করা দছতড় দ য়। 

৪. অতনক হাজী দ া‘আর সময় যিবলাতক দপছতন, ডাতন 
যকাংবা বাাঁতয় দরতে পাহাতড়র য তক মুে যিরায়। অথচ 
সুন্নাে হতলা পাহাড়তক আপনার ও যিবলার মাঝোতন 
রাো িয  ো সম্ভব হয়। আর িয  ো সম্ভব না হয় 
(অেযাযযক ভীতড়র কারতণ এ য নগুতলাতে সচরাচর 
এমনই হয়) োহতল সুন্নাে হতলা দ া‘আর সময় আপনার 
সামতন পাহাড় না থাকতলও যিবলামুেী হওয়া। 

৫. সূিতাতস্তর পূতবতই দকাতনা দকাতনা হাজী ‘আরািা দথতক 
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চতল িায়। এমনযি জাতয়ি দনই। হাজীত র উযচৎ হতলা 
িেক্ষণ পিতন্ত সূিত অস্ত না িাতব, েেক্ষণ পিতন্ত ‘আরািা 
দথতক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাতমর আ িত 
অনুসরণ করে: দবর না হওয়া, যিযন হতজর কাজ 
পালনকাতল বতলযছতলন : 

 «َمنَاِسَكُكم َعنر  ُخُذوا»

“আমার কাছ দথতক দোমরা হতজর যবযান গ্রহণ কর”। 

৬. দকাতনা দকাতনা হাজী ‘আরািা দথতক প্রেযাবেতন কাতল 
োড়াহুড়া কতর এবাং োলযবয়া পাি দথতক যবরে থাতক। 
োর সমস্ত আগ্রহ হতলা: কে দ্রুে মুি াযলিায় দপৌঁছতে 
পারতব। অথচ উত্তম হতলা হাজী সাতহব যীরযস্থর ও 
িান্তভাতব পথ চলতবন। োড়াোযড় করার স্থাতন 
োড়াোযড় করতবন এবাং ভীতড়র স্থাতন িান্ত ভাতব 
এগুতবন। প্রতেযকযি স্থাতন োর দশ্লাগান হতব োলযবয়া। 
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মুি াযলিায় রাযত্র িাপন 

‘আরািার বরকেময় য তনর সূিত অস্ত িাওয়ার পর 
হাজীত র জনতস্রাে মুি াযলিার য তক চলতে থাতক। 
যপ্রয় ভাই, মুি াযলিায় দপৌঁতছ আপযন প্রথম দি কাজযি 
করতবন ো হতলা মাগযরব ও এিার সালাে একতত্র কসর 
কতর পড়া। আপযন মাগযরব পড়তবন যেন রাকাে এবাং 
এিা পড়তবন  ু’রাকাে। এ রাযত্র আপযন মুি াযলিায় 
িাপন করতবন। একিু আতগভাতগ ঘুযমতয় পড়ার দচিা 
করুন িাতে কুরবানীর য ন হতজর কাজগুতলা আ াতয় 
েৎপর হতে পাতরন। সুতহহ সায ক উয ে হতল দ রী না 
কতর িজর পতড় যনন। এরপর মাি‘আরুল হারাতমর 
কাতছ অবস্থান গ্রহণ করুন। মাি‘আরুল হারাম 
মুি াযলিায় অবযস্থে একযি পাহাড়। এর কাতছ একযি 
মসযজ  যনমতাণ করা হতয়তছ, িা হাজী সাতহবগণ দ েতে 
পায়। এ স্থান ছাড়াও মুি াযলিার দি দকাতনা স্থাতন 
আপযন অবস্থান করতে পাতরন। আর যিবলামুেী হতয় 
আল্লাহর কাতছ দ া‘আ করুন, োকবীর য ন, লা ইলাহা 
ইল্লাল্লাহু পড়ুন এবাং হাে েুতল দবযি দবযি দ া‘আ করুন। 
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চাযরয ক আতলাযকে হওয়া পিতন্ত এভাতব করতে থাকুন। 

দভাতরর আতলা েুব িসতা হতয় দগতল সূতিতা তয়র আতগই 
মুি াযলিা দথতক যমনার য তক চলতে থাকুন, িয  ো 
সহজসাযয হয়। 

কুরবানীর য ন জামরাতয় আকাবায় যনতক্ষতপর জনয 
মুি াযলিা দথতক শুযু সােযি কাংকর দনয়া এবাং এর 
দবযি না দনয়ািাই হতলা সুন্নাে। বাকী কাংকরগুতলা যমনা 
দথতকই দনয়া উত্তম। েতব দি দকাতনা স্থান দথতকই কাংকর 
সাংগ্রহ করা িতথি। মুি াযলিা দথতকই জামারাতের 
সকল কাংকর সাংগ্রহ করতে হতব বতল অতনক দলাক দি 
যবোস দপাষণ কতর, ো শুদ্ধ নয়। বরাং শুদ্ধ কথা হতলা: 
মুি াযলিা ও যমনা উভয় স্থান দথতক এগুতলা সাংগ্রহ করা 
জাতয়ি। এ কাংকরগুতলা বুতির  ানার দচতয় োযনকিা বড় 
হতব। দ্বীতনর বযাপাতর বাড়াবাযড় ও কাংকতরর আকার বড় 
হওয়া দথতক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম যনতষয 
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কতরতছন।21 

যপ্রয় ভাই! মুি াযলিা দথতক রমীর কাংকর আপনার 
সাংগ্রহ করা হতয় দগতল আল্লাহর অনুগ্রতহ যমনার য তক 
দিতে থাকুন এবাং চলার সময় দবযি দবযি োলযবয়া পাি 
করুন। ওয়া ী মুহাসসাতরর  কাতছ দপৌঁতছ যকছুিা দ্রুে 
চলা মুস্তাহাব। এযি হতলা মুি াযলিা ও যমনার মাঝোতন 
একযি উপেযকা। েতব দ্রুে চলতে যগতয় কাউতক দিন 
কি দ ওয়া না হয়, দিরূপ আপনার নবী মুহাম্মা  
সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম কতরযছতলন।22 

মুি াযলিার রাে েথা ঈত র রাতে নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইযহ ওয়াসাল্লাম নারী,  ুবতল দলাক ও যিশুত রতক 
িজতরর পূতবতই জামরাতয় ‘আকাবায় কাংকর যনতক্ষতপর 
জনয চন্দ্র অস্তযমে হওয়ার পর রাতের দিষভাতগ- িেন 

                                                           
21  নাসাঈ, ইবন মাজাহ, আহমা  ও আতরা অতনতক হা ীসযি বণতনা 
কতরতছন। আলবানী এতক সহীহ বতলতছন । 

22  সহীহ মুসযলম, হা ীস নাং ৩০০৯। 
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রাতের এক চেুথতাাংি যকাংবা প্রায় েেিুকু পযরমাণ সময় 
বাকী থাকতব েেন মুি াযলিা দথতক চতল িাওয়ার 
অনুমযে য তয়যছতলন।23 এ হুকুমযি এসব দলাতকর জনযই 
যনয তি। 

আর িারা ভীড় সহয করতে পাতর, োত র ওপর ওয়াযজব 
হতলা নবী মুহাম্মা  সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাতমর 
অনুসরণ করেঃ সূতিতা তয়র পর কাংকর যনতক্ষপ করা। 

  

                                                           
23 এ হা ীসযি বুোরী, মুসযলম, আবু  াউ  ও নাসাঈ বণতনা 
কতরতছন। 
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যজলহজ মাতসর  ি োযরে কুরবাণীর য ন হাজীত র 
করণীয় 

কুরবানীর য ন হতলা সমস্ত মুসযলম দ তি মুসযলমত র 
ঈত র য ন। এ য নযিতক োরা আনন্দ ও উৎিুতল্লর সাতথ 
স্বাগে জানায়। এ য নযিই হতলা হতজর বড় য ন িাতে 
হতজর অযযকাাংি কাজ সাংঘযিে হয়। দিমন, কাংকর 
যনতক্ষপ করা, হতলাক করা, কুরবানী করা, বায়েুল্লার 
োওয়াি করা ও সািা-মারওয়ায় সা‘ঈ করা। 

যপ্রয় হাজী ভাই, আপযন িেন কুরবানীর য ন সকাতল 
যমনায় দপৌঁছতবন, েেন আপযন চারযি কাজ পালন 
করতবন। দসগুতলা হতলা: 

1. জামরাতয় ‘আকাবায় িাতবন। এযি হতলা মক্কার 
যনকিবেতী দিতষাি বড় জামরা। দসোতন দপৌঁতছ োলযবয়া 
পড়া বন্ধ করুন। যমনাতক ডান পাতি, যিবলাতক বাম 
পাতি ও জামরােুল ‘আকাবাতক সামতন দরতে এতে পর 
পর সােযি কাংকর যনতক্ষপ করুন এবাং প্রতেযকযি কাংকর 
যনতক্ষতপর সাতথ  ‘আল্লাহু আকবার’ বলুন। 
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এযিই একমাত্র জামরা, িাতে এয ন সকাল দবলা কাংকর 
যনতক্ষপ করা হতব। আর অনয জামরাগুতলাতে কাংকর 
যনতক্ষপ এয ন নয়, বরাং পতরর সব য নগুতলাতে সূিত েতল 
পড়ার পরই করতে হতব। 

কাংকর সােযির দচতয় কম যকাংবা দবযি যনতক্ষপ করা 
িাতব না। আর বাড়াবাযড় করা দথতক যবরে থাকুন। 
দকননা দকাতনা দকাতনা হাজী বড় পাথর, জুো ইেযায  
যনতক্ষপ কতর থাতকন। কাংকর যনতক্ষতপর জনয জামরার 
কাতছ ভীড় জমাতনা, যস্তাযযস্ত ও আপনার মুসযলম 
ভাইত রতক কি দ ওয়া দথতক যবরে থাকুন; দকননা 
মুসযলম ভাইত রতক কি য তয় আল্লাহ োাঁর ইবা াে ও 
আনুগেয করার যনত তি দ নযন। 

যকছু দলাক একসাতথ সমস্ত কাংকর যনতক্ষপ কতর। আপযন 
ো দথতক সেকত থাকুন। দি বযযি এমনযি করতব, োর 
জনয একযি কাংকর মারা হতয়তছ বতল যরা হতব। আর 
োর উযচৎ হতব যনতজর আি পাি দথতক কাংকর সাংগ্রহ 
কতর সােযি কাংকর যনতক্ষপ পযরপূণত করা। অনুরূপভাতব 
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দি বযযি দকাতনা একযি বা সকল কাংকর হাযরতয় দিতল, 
দস দি স্থাতন রতয়তছ দসোন দথতক কাংকর কুযড়তয় যনতে 
পারতব, িয ও দস জামরার যনকতি থাতক। 

অনুরূপভাতব কতেক হাজী জামরায় কাংকর যনতক্ষতপর 
সময় দি যচৎকার ও গাযলগালাজ কতর থাতক এ যবোতস 
দি, োরা িয়োতনর প্রযে কাংকর যনতক্ষপ করতছ, ো 
দথতক ও সেকত থাকুন। দকননা এ হতলা বাযেল যারণা। 
জামরাসমূতহ যীরযস্থর ও িান্তভাতব এবাং দ া‘আ ও 
যিকতরর সাতথ কাংকর যনতক্ষপ করা উযচৎ। আর জামরা 
সমূতহ কাংকর যনতক্ষপ দো যনশ্চয় আল্লাহর যিযকর 
প্রযেষ্ঠার জনযই ওয়াযজব করা হতয়তছ। 

যপ্রয় ভাই, আপযন হাওি েথা দগালাকার বৃতত্তর দভের 
কাংকর যনতক্ষতপর দচিা করুন। দকাতনা দকাতনা হাজী 
স্তম্ভযিতক মারার জনয কি কতর থাতক। অথচ এতে 
কেতনা কেতনা কাংকর হাওি দথতক দবযরতয় িায়। এিা 
হাজীত র ভুল। এতক্ষতত্র করণীয় হতলা কাংকর হাওতি 
দিলা, ো য তয় স্তম্ভতক আঘাে করা নয়। 
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2. কাংকর যনতক্ষতপর কাজ দিষ কতর আপযন হা ী 
কুরবানী করুন, িয  আপযন োমাতু্ত বা যিরানকারী হতয় 
থাতকন। আর ো দথতক যনতজ আহার করুন, 
িকীরত রতক  ান করুন ও আহার করান এবাং আপযন 
ভাতলাবাতসন এমন দলাকত র হায য়া য ন, চাই আপযন 
যমনাতেই হা ী িতবহ করুন এবাং এিাই উত্তম অথবা 
মক্কায় িতবহ কতর থাকুন। েতব মক্কার হারাতমর সীমানার 
বাইতর িতবহ করতবন না। 

3. হা ী কুরবানী করার কাজ িেন আপযন দিষ করতবন, 
েেন আপনার মাথা হতলাক করুন অথবা চুল দছাি কতর 
দছাঁতি যনন। পুরুষত র জনয হতলাক করাই উত্তম, দকননা 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম হতলাককারীত র জনয 
যেনবার  মাগযিরাতের দ া‘আ কতরযছতলন। যেযন 
বতলযছতলন: 

ِفر   اللَُّهمَّ » ِفر   اللَُّهمَّ ، لِل ُمَحلرِقني اغ  ِفر   اللَُّهمَّ ، لِل ُمَحلرِقني اغ   اغ 
 «لِل ُمَحلرِقني

“দহ আল্লাহ! আপযন হতলাককারীত র ক্ষমা করুন।তহ 
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আল্লাহ! আপযন হলককারীত র ক্ষমা করুন। দহ আল্লাহ! 
আপযন হলককারীত র ক্ষমা করুন।” এরপর যেযন 
কসরকারী েথা  চুল দছাি কতর িারা ছাাঁতিন োত র জনয 
একবার দ া‘আ কতরযছতলন।24  

আর দমতয়রা োত র চুতলর প্রতেযক দগাছা দথতক 
আাংগুতলর মাথা পযরমাণ কািতব।  

যপ্রয় ভাই, কুরবানীর য ন আপযন িেন কাংকর মারতবন, 
চুল হতলাক করতবন যকাংবা দছাি কতর ছাাঁিতবন,েেন 
ইহরাতমর কারতণ িে যকছু আপনার ওপর হারাম যছল, 
শুযুমাত্র স্ত্রী ছাড়া আর সব যকছু আপনার জনয হালাল 
হতয় িাতব। এতক বলা হয় ‘প্রথম োহালু্লল’ (প্রথম 
হালাল)। এ সময় আপনার জনয সুন্নাে হতলা পাক সাি 
হতয় সুগযন্ধ লাগাতনা এবাং সুন্দর দপাষাক পযরযান করা। 

4. আপযন িেন কাংকর যনতক্ষপ, হা ী কুরবানী এবাং 
মাথার চুল হতলাক যকাংবা দছাি করার কাজ দিষ করতবন, 
                                                           
24 সহীহ বুোরী, হা ীস নাং ১৭২৮ ও সহীহ মুসযলম, হা ীস নাং 
৩২০৮। 
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েেন বায়েুল্লায় োওয়াি করার উতেতিয মক্কার য তক 
রওয়ানা করুন। এ োওয়ািতক বলা হয় োওয়াতি 
ইিা া বা োওয়াতি যিয়ারাহ। এ োওয়াি করার যনয়ম 
উমরার েওয়াি যকাংবা োওয়াতি কু ুতমর যনয়তমর 
মেই, িা ইতোপূতবত আপনার উতেতিয আমরা বণতনা 
কতরযছ। েতব এতে রমল (সতবতগ প  সঞ্চালন) ও 
ই যেবা’ (ইহরাতমর কাপড় ডান দবাগতলর যনচ য তয় পরা 
এবাং ডান কাাঁয োলী রাো) দনই। পযবত্রাবস্থায় সাযারণ 
দপাষাক পতর আপযন এ োওয়াি করতবন। োওয়াি 
করা দিষ হতল মাকাতম ইবরাহীতমর দপছতন  ু’রাকাে 
সালাে পড়তবন। দবযির ভাগ সময় ভীতড়র কারতণ 
হাজীত র পতক্ষ মাকাতম ইবরাহীতমর দপছতন সালাে পড়া 
কিকর হতয় থাতক। োই উত্তম হতলা যকছুিা  ূতর সতর 
িাওয়া, িাতে হাজী সাতহব োওয়ািকারীত র কি না দ ন 
এবাং োওয়ািকারীগণও োতক কি না দ য়। এরপর পূবত 
বণতনানুিায়ী িমিতমর পাযন পান করুন। োরপর সা‘ঈর 
স্থাতন যগতয় সািা-মারওয়ায় সাে চক্কর সা‘ঈ করুন, 
উমরার সা‘ঈর মেই, িা আপনার উতেতিয ইেঃপূতবত 
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আমরা বণতনা কতরযছ। োমাতু্তকারীর ওপর এ সা‘ঈ 
ওয়াযজব। দকননা োর প্রথম সা‘ঈ যছল উমরার জনয। 
আর এ সা‘ঈ হতলা হতজর সা‘ঈ। 

যিরান ও ইিরা কারীত র একযিই মাত্র সা‘ঈ করতে 
হয়। িয  োরা ইতোপূতবত োওয়াতি কু ুতমর পর এ সা‘ঈ 
আ ায় কতর থাতকন, োহতল দসযিই োর জনয িতথি 
এবাং ঈত র য ন োওয়াতি ইিা ার পর োর আর সা‘ঈ 
করতে হতব না। আর যিরান ও ইিরা কারী িয  
োওয়াতি কু ুতমর পর সা‘ঈ না কতর থাতকন, োহতল 
োওয়াতি ইিা ার পর োর ওপর সা‘ঈ করা ওয়াযজব। 

 ু’একয ন দ রী কতর োওয়াতি ইিা া আ ায় করা 
যকাংবা হতজর কাজ দিষ কতর মক্কা দথতক িেন দবযরতয় 
িাওয়ার যনয়ে করতবন েেন যব ায়ী োওয়াতির সাতথ 
যমযলেভাতব ো আ ায় আপনার জনয জাতয়ি এবাং 
দিতষাি দক্ষতত্র একযিই োওয়াি আ ায় করতবন। 

যপ্রয় হাজী ভাই, আপযন িয  জামরাতয় ‘আকাবায় রমী 
কতরন, হতলাক যকাংবা কসর কতরন, োওয়াতি ইিা া ও 
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এরপর সা‘ঈ কতরন িয  আপনার ওপর সা‘ঈ করা 
ওয়াযজব হতয় থাতক, োহতল এর দ্বারা আপনার ওপর 
ইহরাতমর কারতণ িে যকছু হারাম যছল সবই এমন যক 
স্ত্রীও হালাল হতয় িাতব। আর এতক বলা হয় ‘যদ্বেীয় 
োহালু্লল’ (যদ্বেীয় হালাল)। 

উত্তম হতলা: এ চারযি কাজ যারাবাযহকভাতব করা, 
দিভাতব আমরা আপনার উতেতিয বণতনা কতরযছ। প্রথমে: 
জামরাতয় আকাবায় রমী করতবন, োরপর কুরবানী 
করতবন, এরপর চুল হতলাক বা দছাি করতবন, েরপর 
বায়েুল্লার োওয়াি করতবন এবাং এরপর সা‘ঈ করতবন 
িয  োমাতু্তকারী হন যকাংবা োওয়াতি কু ুতমর সা‘ঈ 
কতরনযন এমন যিরানকারী বা ইিরা কারী হন। 
এভাতবই যব ায় হতজর সময় আপনার নবী মুহাম্মা  
সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম আ ায় কতরযছতলন। 

যকন্ত এ চারযি কাতজর যারাবাযহকো ভি কতর একযির 
আতগ অনযযি করতল আপনার দকাতনা অসুযবযা দনই। আর 
আল্লাহ চাতহে আপনার হজ শুদ্ধ হতব। এ বযাপাতর 
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কুরবানীর য ন সাহাবাতয় দকরাতমর পক্ষ দথতক নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাতমর প্রযে এতকর পর এক 
প্রশ্ন দপি করা হতয়যছতলা। োত র দকউ কুরবানীর আতগ 
হতলাক কতরযছতলন, দকউ রমী করার আতগ োওয়াি 
কতরযছতলন এবাং এভাতব আতরা ঘিনা সাংঘযিে 
হতয়যছতলা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম উত্ততর 
োত রতক বতলযছতলন: “করুন, এতে দকাতনা অসুযবযা 
দনই”। এিা আল্লাহর পক্ষ দথতক বান্দাত র কি 
লাঘবকরণ, োত র প্রযে োাঁর  য়া ও করুণা। দহ আল্লাহ! 
আপযন িা সহজ কতর য তয়তছন এবাং দি িরী‘আে 
প্রণয়ন কতরতছন দস জনয সকল প্রিাংসা আপনারই 
প্রাপয। 
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আইয়াতম োিরীতক হাজীত র করণীয় 

আইয়াতম োিরীক হতলা যিলহতজর এগার, বার ও দের 
োযরে। এগুতলা পানাহার ও আল্লাহর যিযকর ও স্মরতণর 
য ন। এগুতলাতে সাওম পালন করা জাতয়ি দনই। অবিয 
হাজীত র দকউ িয  কুরবানীর হা ী দিাগাড় করতে না 
পাতর, োহতল দস সাওম পালন করতে পারতব।  

যপ্রয় ভাই, এ য নগুতলাতে আপনার ওপর যনতম্নাি কাজ 
করা ওয়াযজব:  

১. যমনায় যেনরাত্র িাপন। আর আপযন দ্রুে প্রস্থানকারী 
হতল োহতল  ু’রাত্র িাপন। ওয়াযজব হতলা যমনায় রাতের 
অযযকাাংি সময় অযেবাযহে করা, চাই রাতের প্রথম 
ভাতগ দহাক অথবা দিষ ভাতগ। েতব উত্তম হতলা পুতরা 
রােই যমনায় অবস্থান করা এবাং োওয়াি  ও সা‘ঈর 
নযায় যবতিষ দকাতনা উতেিয ছাড়া রাতে যকাংবা য তন 
দসোতন দথতক দবর না হওয়া। এ রােগুতলা িাপতনর পর 
হাজী োর বাসস্থাতন যিতর িাতব। 

২. প্রযেয ন সূিত েতল পড়ার পর যেনযি জামরায় কাংকর 
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যনতক্ষপ। সূিত েতল পড়ার আতগ পাথর যনতক্ষপ জাতয়ি 
দনই। দকননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম সূিত 
েতল পড়ার পতর ছাড়া কেতনা যনতক্ষপ কতরন যন। িয  
ো জাতয়িই হতো, োহতল উম্মতের ওপর কি লাঘতবর 
জনয যেযন ো করতেন। যেনযি জামরায় রমী করার 
যনয়ম যনম্নরূপ: 

ক. প্রথম জামরা, িা মসযজত  োতয়তির যনকিবেতী 
দসোন দথতক শুরু করুন। দসোতন পরপর সােযি কাংকর 
যনতক্ষপ করুন। যনতক্ষতপর সময় প্রতেযকযি কাংকতরর 
সাতথ হাে উিাতবন এবাং প্রযেযি কাংকর যনতক্ষতপর পর 
আল্লাহু আকবার বলুন। কাংকর হাওি েথা দগালবৃতত্ত 
পযেে হওয়ার বযাপাতর যনযশ্চে দহান। িয  বৃতত্তর মতযয 
পযেে না হয়, োহতল ো িতথি হতব না। এরপর এযগতয় 
যগতয় ভীড় দথতক যকছুিা সতর যিবলামুেী দহান এবাং 
 ু’হাে েুতল  ুযনয়া ও আযেরাতের িে কলযাণ চান দস 
সব আল্লাহর কাতছ  ীঘতক্ষণ যতর প্রাথতনা করুন। 

ে. এরপর মযযম জামরার য তক অগ্রসর দহান এবাং এতে 
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পর পর সােযি কাংকর যনতক্ষপ করুন। প্রতেযক কাংকতরর 
সাতথ আল্লাহু আকবার বলুন। োরপর এযগতয় িান এবাং 
ভীড় দথতক একিু  ূতর সতর যিবলামুেী দহান ও হাে েুতল 
লম্বা দ া‘আ করুন। 

গ. এরপর জামরােুল ‘আকাবার য তক িান এবাং োতে 
পরপর সােযি কাংকর যনতক্ষপ করুন। প্রতেযক কাংকতরর 
সাতথ আল্লাহু আকবার বলুন। এোতন কাংকর যনতক্ষতপর 
পর দ া‘আ করতবন না। বরাং পতরর য ন পিতন্ত আপনার 
থাকার জায়গার উতেতিয প্রস্থান করুন। 

এরপর বার োযরতে সূিত েতল িাওয়ার পর যেনযি 
জামরাতেই কাংকর যনতক্ষপ করুন, যিক দিমযনভাতব 
প্রথময ন কতরযছতলন। 

আর িয  আপযন দ্রুে প্রস্থানকারী হন, োহতল বার 
োযরতে সূিতাতস্তর পূতবতই যমনা দথতক দবর হতয় িান এবাং 
যব ায়ী োওয়াতির জনয মক্কায় গমন করুন। িয  আপযন 
যবলতম্ব প্রস্থান করতে চান, োহতল দের োযরতের রাে 
যমনায় িাপন করুন এবাং ঐ য ন সূিত েতল পড়ার পর 
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পূবত বযণতে যনয়ম অনুিায়ী যেনযি জামরায় কাংকর যনতক্ষপ 
করুন। 

যপ্রয় হাজী ভাই, এ য নগুতলাতে আপনার জনয সুন্নাে 
হতলা িরি সালাে সমূতহর পর োকবীর পড়া এবাং য ন-
রাে দবযি দবযি আল্লাহর যিযকর করা -কুরবানীর সময়, 
োওয়ার সময় এবাং আপনার প্রতেযকযি অবস্থায়। 

যব ায়ী োওয়াি 

আল্লাহ ও োাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম 
দিভাতব যনত তি য তয়তছন, দসভাতবই আল্লাহর অতিষ 
কৃপা ও  য়ায় হাজীগণ পযরপূণতভাতব হতজর সকল কাজ 
আ ায় করার পর এই দো এক্ষতণ হাজীত র 
কাতিলাসমূহ পযবত্র ভূযম দথতক প্রস্থাতনর প্রস্তুযে যনতচ্ছ। 
োত র এ বরকেময় সিতরর সমাযপ্ত ঘিতব যব ায়ী 
োওয়তির মাযযতম। স্বত ি প্রেযাবেততনর জনয িারা মক্কা 
দথতক রওয়ানা হতয় দিতে চান, এ োওয়ািই হতলা 
োত র জনয হতজর সবততিষ ওয়াযজব কাজ। আমাত র 
নবী মুহাম্মা  সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বতলতছন: 
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َحد   َين ِفَرنَّ  لَ »
َ
ِدهِ  آِخرُ  يَُكونَ  َحّتَّ  أ َي ِت  َعه   «بِاْل 

“বায়েুল্লার োওয়াি প্রতেযক বযযির দিষ কাজ না হওয়া 
পিতন্ত দকউ দিন মক্কা দথতক দবযরতয় না িায়।”25 

েতব দি সকল মযহলা হাতয়ি ও যনিাস অবস্থায় রতয়তছ, 
এ বযাপাতর োত রতক যবতিষ ছাড় দ ওয়া হতয়তছ। 
অেএব, োত র জনয যব ায়ী োওয়াি েরক করা 
জাতয়ি। েতব োরা ছাড়া আর কাতরা জনয যব ায়ী 
োওয়াি েযাগ করা জাতয়ি দনই। 

যিক উমরার োওয়াতির দি যনয়ম, যব ায়ী োওয়াতির 
যনয়মও দেমযন। অবিয এ োওয়াি হাজী োর স্বাভাযবক 
দপািাক পতরই করতব এবাং এতে রমল ও ই যেবা’ করা 
সুন্নাে নয়। োওয়াতির পর মাকাতম ইবরাহীতমর দপছতন 
 ু’রাকাে সালাে পড়ুন। এরপর মসযজ ুল হারাম দথতক 
দবযরতয় পড়ুন এবাং মসযজ  দথতক দবর হওয়ার দ া‘আযি 
পাি করুন:  

                                                           
25 সহীহ মুসযলম, হা ীস নাং ৩২৮৩। 
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ِل اهلل،» لُم لََع رَُسو  لةُ َوالسَّ لَُك  إِّنر  اللَُّهمَّ  ِمْسِب اهلِل َوالصَّ
َ
أ س 
َ
 ن  مِ  أ

ِلك  «فَض 

“আল্লাহর নাতম (তবযরতয় িাযচ্ছ)।  ুরু  ও সালাম বযষতে 
দহাক আল্লাহর রাসূতলর ওপর। দহ আল্লাহ! আযম আপনার 
কাতছ আপনার অনুগ্রহ কামনা করযছ।”26 

এরপর আপযন যনজ দ তির উতেতিয িাত্রা করুন। 
আল্লাহর পক্ষ দথতক যনরাপত্তা ও েত্ত্বাবযান আপনাতক 
যঘতর রােতব। যব ায়ী োওয়াতির পর িয  আপযন 
থাকাবস্থায়ই িরি সালাতের ওয়াি হতয় িায় যকাংবা 
আপযন নিল সালাে পড়তে চান, োহতল োতে অসুযবযা 
দনই। েতব আপযন  ীঘতক্ষণ অবস্থান করতে পারতবন না। 
দচিা করুন দিন যব ায়ী োওয়ািিাই মক্কায় দিন 
আপনার দিষ অবস্থান হয়।  

                                                           
26 ইেঃপূতবত হায সযির যববরণ দ য়া হতয়তছ । এর প্রথমাাংি ইবতন 
সুন্নী বণতনা কতরতছন িা আলবানী হাসান বতলতছন এবাং দিষাাংি 
মুসযলম বণতনা কতরতছন। 
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রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাতমর মসযজ  
যিয়ারে 

যপ্রয় মুসযলম ভাই, আল্লাহ িেন আপনার হজ পূণত করার 
সামথত য তয়তছন এবাং দি মসযজ ুল হারাতম একযি সালাে 
আ ায় অনযত্র একলক্ষ সালাে আ াতয়র সমেুলয, 
দসোতন সালাে আ াতয়র োওিীক য তয় আপনার প্রযে 
অনুগ্রহ করতলন, েেন এ মহান অনুগ্রহ পযরপূণত করার 
অাংি হতলা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলইযহ ওয়া সাল্লাতমর 
যহজরেস্থল, পযবত্র ও বরকেময় ম ীনা নগরীতে 
অবযস্থে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাতমর 
মসযজ  যিয়ারে করা। িতল আপযন মসযজত  নববীতে 
সালাে আ ায় করতে পারতবন, িাতে একযি সালাে 
আ ায় করা মসযজ ুল হারাম বযেীে অনয দি দকাতনা 
মসযজত  এক হাজার সালাে আ াতয়র সমেুলয। 

যপ্রয় ভাই, আপনাতক কতয়কযি যবষয় স্মরণ কযরতয় য যচ্ছ: 

1. পযবত্র মসযজত  নববী যিয়ারে করার সাতথ হতজর 
দকাতনা সম্পকত দনই। দকননা এর যিয়ারে হতজর দকাতনা 
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ওয়াযজব বা রুকন দকাতনািাই নয়। বৎসতরর সব সময়ই 
ো মুস্তাহাব। হারামাইন িরীিাইতনর দ তি আপনার 
অবস্থাতনর কারতণই এোতন দস সম্পতকত আতলাকপাে 
করা সাংগযেপূণত। 

দি হা ীতস বলা হতয়তছ: “দি হজ কতরতছ অথচ আমার 
যিয়ারে করতলা না, দস আমাতক কি য ল।” দস হায সযি 
বাতনায়াি, িার বণতনা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম 
দথতক শুদ্ধ নয়। 

2. যিয়ারেকারী ভাই, আপযন িেন মসযজত  নববীতে 
প্রতবি করতবন, েেন আপনার জনয মুস্তাহাব হতলা- 
প্রতবতির সময় আতগ ডান পা দ ওয়া ও বলা : 

ب َواَب »
َ
تَح  ِِل  أ ِل اهلل، اللُّهمَّ اف  لُم لََع رَُسو  لةُ َوالسَّ ِمْسِب اهلِل َوالصَّ

ِهِه ال َكِري ِم وَسُ  ُعو ُذ باهلِِل ال َعِظيِم َو وَج 
َ
َِتَك، أ ل َطانِِه ال َقِدي ِم ِمَن رَْح 

ي َطاِن الرَِّجي مِ   «الشَّ

এ হা ীতসর অথত ইতোপূতবত বণতনা করা হতয়তছ।27  

                                                           
27  দ েুন পৃ. নাং ১৩  
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3. অনযানয মসযজত র মেই মসযজত  নববীর 
োযহয়যাতের  ু’রাকাে সালাে আ ায় করতবন। এতে 
আপযন আপনার ইচ্ছানুিায়ী দ া‘আ করতবন। উত্তম হতলা 
ো রওিা িরীতি (যরয়া ুল জান্নায়) আ ায় করা। এ 
স্থানযি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাতমর যমম্বর ও 
োাঁর দি হুজরায় এেন োাঁর কবর রতয়তছ - এর মাঝামাযঝ 
অবযস্থে। দকননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম 
বতলতছন:  

َ  َما» َنَّةِ  ِريَاِض  ِمن   َرو َضة   َوِمن َْبِي بَي ِت  َبني  ِِ حَ  لََعَ  َوِمن َْبِي اْل   «و 

“আমার ঘর ও যমম্বতরর মাঝোতনর স্থানযি জান্নাতের 
বাযগচা সমূতহর একযি বাযগচা। আর আমার যমম্বর আমার 
হাওতির উপর অবযস্থে।”28 

আর আপযন এমনযি করতে না পারতল হারাতমর দভের 
দি স্থাতনই মুনাযসব হয়, দসোতন  ু’রাকাে পতড় যনন। 

                                                           
28  সহীহ বুোরী, হা ীস নাং ৭৩৩৫ ও সহীহ মুসযলম, হা ীস নাং 
৩৪৩৬। 
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৪. এরপর আপযন সালাম দ ওয়ার জনয নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইযহ ওয়াসাল্লাতমর কবতরর কাতছ গমন করুন। 
আ ব যিিাচাতরর সাতথ স্বর যনচু দরতে োাঁর কবতরর 
সামতন আপযন  াাঁড়ান। এরপর এ বতল সালাম য ন: 

السلم عليك أيها انليب و رْحة اهلل و برَكته، امهلل صل لَع حممد »
م إنك و لَع آل حممد كما صليت لَع إبراهيم و لَع آل إبراهي

ْحيد جميد. امهلل بارك لَع حممد و لَع آل حممد كما باركت لَع 
 «إبراهيم و لَع آل إبراهيم إنك ْحيد جميد

আর যনতচর দ া‘আযি িয  বতলন, েতব দকাতনা অসুযবযা 
দনই: 

أشهد أنك رسول اهلل حقاا، و أنك بلغت الرسالة و أديت األمانة، »
اك اهلل عن و جاهدت يف اهلل حق جهاده، و نصحت األمة فجَز

 «أمتك أفضل ما جَزى نبياا عن أمته

“আযম সাক্ষয য যচ্ছ দি, আপযন সেযই আল্লাহর রাসূল। 
যনশ্চয় আপযন বাণী প্রচার কতরতছন, আমানে আ ায় 
কতরতছন, আল্লাহর পতথ িথািথভাতব যজহা  কতরতছন, 
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উম্মেতক নসীহে কতরতছন। আল্লাহ আপনাতক আপনার 
উম্মতের পক্ষ হতে দস সতবতাত্তম যবযনময়  ান করুন, িা 
যেযন একজন নবীতক োর উম্মতের পক্ষ দথতক য তয় 
থাতকন”। 

এিা বলায় দকাতনা দ াষ দনই এজনয দি, এসবই নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাতমর গুণাবলীর অন্তগতে। 

এরপর যকছুিা এযগতয় আবু বকর যসেীক রায য়াল্লাহু 
আনহুতক সালাম করুন এবাং রহমে, মাগযিরাে ও উত্তম 
যবযনমতয়র িা যকছু োর সাতথ সিযেপূণত ো য তয় োর 
জনয দ া‘আ করুন। এরপর এযগতয় যকছুিা ডাতন সতর 
উমার ইবনুল োত্তাব রায য়াল্লাহু আনহুতক সালাম করুন 
এবাং রহমে, মাগযিরাে ও উত্তম যবযনমতয়র িা যকছু 
োর জনয মুনাযসব ো য তয় োর উতেতিয দ া‘আ করুন। 

৫. যপ্রয় ভাই, মসযজত  নববী যিয়ারেকারীত র দকউ 
দকউ এমন যকছু কাজ কতর িা োত র আ িত নবী 
মুহাম্মা  সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাতমর যিক্ষার 
পযরপন্থী, দি নবী মুহাম্মা তক োরা োাঁর আত ি ও 
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যনতষতযর দক্ষতত্র মানয কতর থাতক। সুেরাাং আপযন োাঁর 
সুন্নাে যবতরাযীত র অন্তভূতি হওয়া দথতক সাবযান থাকুন। 
দকাতনা দকাতনা যিয়ারেকারী আবার আল্লাহর বনকিয 
লাতভর আিায় হুজরা বা এর জানালা মাতসহ কতর এবাং 
এর চারপাতি োওয়াি কতর। দকউ দকউ আবার 
রাসূতলর কাতছ যনতজর অভাব দমাচন যকাংবা দরাতগর 
আতরাগয ইেযায  প্রাথতনা কতর থাতক। এসতবর যকছুই 
জাতয়ি দনই। িয  ো সযিকই হতো, োহতল নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম আমাত রতক ো করার 
যনত তি য তেন এবাং আমাত র আতগই সাহাবাতয় দকরাম 
রায য়াল্লাহু আনহুম আজমায়ী’ন ো করতেন। 

৬. মযহলাত র জনয নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাতমর 
কবর ও অনয কাতরা কবর যিয়ারে জাতয়ি দনই। েতব 
মযহলারা মসযজত  নববী যিয়ারে করতে পারতব এবাং 
এতে ইবা ােও করতে পারতব। োরা যনজ স্থাতন বতস 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাতমর ওপর সালাম 
পািাতব। আর োরা দিোতনই থাকুক দস সালাম োাঁর 
কাতছ দপৌঁছতব। 
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7. যপ্রয় যিয়ারেকারী ভাই, ম ীনায় অবস্থান কাতল 
পুরুষত র জনয সুন্নাে হতলা বাকী’ এর কবর যিয়ারে 
করা। বাকী'দে িাত র কবর রতয়তছ োত র মতযয 
রতয়তছন েৃেীয় েলীিা উসমান ইবন ‘আিিান। 
পুরুষত র জনয আতরা সুন্নাে হতলা হামিা রায য়াল্লাহু 
আনহু সহ ওহুত র িহী  সাহাবাত র কবর যিয়ারে 
করা। দকননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম োত র 
কবর যিয়ারে কতরতছন এবাং োত র জনয দ া‘আ 
কতরতছন। োত র কবর যিয়ারেকাতল যেযন বলতেন:   

َلمُ » َل  َعلَي ُكم   السَّ ه 
َ
يَارِ  أ ِمِننيَ  ِمنَ  اَلر ِلِمنَي َوإِنَّا ال ُمؤ  ُمس 

ٌَ شَ  إِن   َوال   ا
 ُ ُ  لَلَِحُقوَن يَر َحمُ  اّللَّ ِدِمنيَ  اّللَّ تَق  ِخِرين ِمنَّا ال ُمس 

 
تَأ   َوال ُمس 

َ
أ س 
َ
َ  ُل أ  اّللَّ

 «ال َعاِفيَةَ  َولَُكمُ  نَلَا

“দহ কবরবাসী মুযমন, মুসযলমগণ; আপনাত র ওপর 
িাযন্ত বযষতে দহাক। আল্লাহ চাতহে আমরাও আপনাত র 
সাতথ যমযলে হব। আমাত র পূবতবেতী ও পরবেতীত রতক 
আল্লাহ রহম করুন। আল্লাহর কাতছ আমাত র জনয এবাং 
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আপনাত র জনয যনরাপত্তা কামনা করযছ”।29 

৮. যিয়ারেকারী ভাই ও দবাতনরা, দি সকল স্থান যিয়ারে 
করা িরী‘আতে ববয েম্মতযয রতয়তছ মসযজত  কুবা। 
“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বাহতন চতড় ও দহাঁতি 
এ মসযজ  যিয়ারে করতেন এবাং োতে  ু’রাকাে 
সালাে আ ায় করতেন।”30 এতে সালাে পড়ার িিীলে 
সম্পতকত সাহল ইবন হানীি দথতক বযণতে হতয়তছ, যেযন 
বতলতছন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম 
বতলন, 

  مَّ ثُ  هتِ ي  بَ  يف رَ هَّ َط تَ  ن  مَ »
َ
 َل  نَ َكَ  ةا لَص  هي  فِ  َّلَّ َص فَ  اٌبَ قُ  دَ جِ س  مَ  َت أ

 كَ 
َ
 «ةٍ رَ م  عُ  رِ ج  أ

“দি বযযি যনজ গৃতহ পযবত্রো অজতন কতর মসযজত  
কুবায় এতস সালাে পতড়, োর একযি উমরাহ করার 

                                                           
29  এ দ ায়াযি সহীহ মুসযলতমর  ু’দিা হা ীস দথতক সাংকযলে । 
30 ইবন উমার দথতক বুোরী ও মুসযলম এযি বণতনা কতরতছন, দ েুন 
সহীহ বুোরী-১১৯৩, সহীহ মুসযলম-৩৪৫৬।  
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সাওয়াব হতব।”31 

হজ ও উমরাহ পালনকারী ভাই! 

এই বইতয়র দিতষ এেন আপনাতক যকছু অসীয়ে করযছ। 
সম্ভবে এদ্বারা আল্লাহ আপনাতক উপকৃে করতবন। 
পযবত্র ঘতরর আযিনা আনুগতেযর সহায়ক এবাং 
নািরমানী ও পাপ যবোড়নকারী। 

প্রথমে: মসযজ ুল হারাতম পাাঁচ ওয়াি সালাে আ াতয় 
সতচি থাকুন। আতগ ভাতগ দপৌঁছতে যনতজতক বাযয 
করুন। সালাতের মতযয িথাসম্ভব যযানমগ্ন হওয়া ও 
যবনয়াবনে থাকার দচিা করুন। 

যদ্বেীয়ে: কুরআন পাি আল্লাহর বনকিয লাতভর বড় 
উপায় সমূতহর একযি। সুেরাাং আপনার এ হজ ও 
উমরার মতযয কুরআতনর কেকাাংি চয়ন কতর ো পাি 
করুন, আপনার সাযযানুিায়ী আপযন ো যিক করুন। 

                                                           
31 নাসাঈ, ইবন মাজাহ, আহমা  ও হাতকম কেৃতক বযণতে । আলবানী 
সহীহ বতলতছন । 
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েৃেীয়ে: মসযজ ুল হারাতম সালাে পড়া অনয মসযজত  
এক লক্ষ বার সালাে পড়ার দচতয় উত্তম। অেএব, 
এোতন দবযি দবযি  নিল ও সুন্নাে আ াতয় সতচি 
থাকুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাতমর 
কাতছ এক বযযি  এতস জান্নাতে োাঁর সাহচিত প্রাথতনা 
করল। যেযন বলতলন, “অযযক সাজ াহ য তয় আপনার 
বযাপাতর আমাতক সহায়ো করুন”।32 

চেুথতে: সকাল-সন্ধযার যিযকরসমুহ রীযেমে পাি করা 
কলযাণকর কাজ। োই এ যিযকর গুতলা মুেস্থ করার দচিা 
করুন। এ যবষতয় যকছু গ্রন্থ ও যলিতলি সাংকযলে 
হতয়তছ। দিমন, েম্মতযয একযি গ্রন্থ উচ্চ উলামা 
পযরষত র স সয িাইে বকর ইবন আব ুল্লাহ আবু 
িাতয়  যলতেতছন। 

পঞ্চমে: সুন্দর চযরত্র ও সুন্দর দমায়া’দমলার পযরচয় 
য তে দচিা করুন। গীবে, দচাগলেুরী ও কি ায়ক কথা 
বতল কাতরা মন্দ য কযি উতল্লে করা দথতক সেকত থাকুন। 

                                                           
32  সহীহ মুসযলম, হা ীস নাং ১১২২। 
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দজতন রােুন, মক্কায় দগানাহ ও নািরমানীর কাজ অনযত্র  
দগানাহ ও নািরমানী করার দচতয় আল্লাহর কাতছ ভয়াবহ 
ও মারাত্মক। 

ষষ্ঠে: যপ্রয় ভাই, আপযন আল্লাহর কাতছ োওবা করার 
প্রযে দ্রুে অগ্রসর দহান। আপনার জীবতনর নেুন একযি 
অযযায় উমু্মি করুন, িা হতব ঈমান ও পূণয কাতজ 
ভরপুর। আর এ বরকেময় সিরিা দিন কলযাতণর দস 
 রজায় পযরণে হয় িা আপনাতক আপনার স্রিা ও প্রভুর 
যনকিবেতী কতর দ তব। 

সবততিতষ: হজ ও উমরাপালনকারীত র হায য়া ান সাংস্থা 
আপনাত র জনয আল্লাহর কাতছ দ া‘আ করতছ -যেযন দিন 
আপনাত র প্রতচিার প্রযে ান দ ন, আপনাত র হজ ও 
উমরাহ কবুল কতরন, আপনাত রতক স্বজনত র কাতছ 
যনরাপত  ও যবত্তিালী হতয় যিযরতয় দনন এবাং আমাত র 
ও আপনাত র সকলতকই দ্বীতনর ওপর অযবচল থাকার 
এবাং উত্তম কাজ করার োওিীক দ ন। 

  



 

 

 
 96  

কুরআন ও সুন্নায় বযণতে যকছু দ া‘আ  

َنا﴿ نُفَسَنا َظلَۡمَنا   َربَّ
َ

ٌۡ  ِإَون أ َنا نَلَا َتۡغفِرۡ  لَّ َۡرََحۡ  ِمنَ  نَلَُكوَننَّ  َوت
ينَ  َِِٰسِ    [٥٢: العراف] ﴾٢٣ ٱۡلَخ

“দহ আমাত র রব। আমরা যনতজত র ওপর িুলুম 
কতরযছ। িয  আপযন আমাত র ক্ষমা না কতরন এবাং 
আমাত র প্রযে  য়া না কতরন, োহতল আমরা অবিযই 
ক্ষযেগ্রস্তত র অন্তভূতি হতয় িাব।” [সূরা আল-আ‘রাি, 
আয়াে: ২৩] 

ََّك ﴿ نَت  إِن
َ

ِميعُ  أ ٌُ  ٱلسَّ ه  َوتُۡب  ١٢٧ ٱۡلَعلِي ََّك  َعلَۡيَنا  نَت  إِن
َ

اُب  أ وَّ  ٱَلَّ
 ٌُ  [  ٢٥١  ،٢٥٩: اْلقرة] ﴾١٢٨ ٱلرَِّحي

“দহ আমাত র রব! আপযন আমাত র দথতক কবুল করুন। 
যনশ্চয় আপযন সবততোো, সবতজ্ঞানী। আর আপযন 
আমাত র ক্ষমা করুন। যনশ্চয় আপযন োওবা কবুলকারী, 
 য়ালু।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াে: ১২৭-১২৮] 

﴿ ِ ٌَ  ٱۡجَعۡلِن  َرب  ِ  ُمقِي ة لَوَٰ ي  َوِمن ٱلصَّ ِت ِيَّ َنا ُذر  ۡل  َربَّ  ﴾٤٠ ُدََع ءِ  َوَتَقبَّ
 [  ٠٠: ابراهيم]
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“দহ আমাত র রব! আমাতক করুন সালাে কাতয়মকারী 
এবাং আমার সন্তানত র মযয দথতকও। দহ আমাত র রব! 
আর কবুল করুন আমার দ া‘আ।” [সূরা ইবরাহীম, 
আয়াে: ৪০] 

﴿  ِ ۡوزِۡعِن   َرب 
َ

نۡ  أ
َ

ۡشُكرَ  أ
َ

ِت   نِۡعَمَتَك  أ ۡنَعۡمَت  ٱلَّ
َ

َّ  أ َٰ  ََعَ يَّ  َوََعَ َٰدِلَ نۡ وَ  َو
َ

 أ
ۡعَمَل 

َ
َٰلِٗحا أ َٰهُ  َص  [  ٢٧: انلمل] ﴾تَۡرَضى

“দহ আমাত র রব! আপযন আমাতক সামথত য ন িাতে 
আযম আপনার দস যন‘আমতের কৃেজ্ঞো প্রকাি করতে 
পাযর, িা আপযন আমাতক ও আমার যপো-মাোতক  ান 
কতরতছন এবাং িাতে আযম আপনার পছন্দনীয় সৎকমত 
করতে পাযর।” [সূরা আন-নামল, আয়াে: ১৯] 

ِ  قَاَل ﴿  حۡ  َرب  ۡ  ٢٥ َصۡدرِي ِل  ٱۡۡشَ ِ ۡمرِي ِل   َويَِس 
َ

 ُعۡقَدةٗ  َوٱۡحلُۡل  ٢٦ أ
ن ِ َِساِن  م   [  ٥١  ،٥٢: طه] ﴾٢٨ قَۡوِل  َيۡفَقُهوا   ٢٧ ل 

“দহ আমাত র রব! আমার বক্ষ প্রিস্ত কতর য ন এবাং 
আমার কাজ সহজ কতর য ন। আর আমার যজহবা দথতক 
জড়ো  ূর কতর য ন, িাতে োরা আমার কথা বুঝতে 
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পাতর।” [সূরা ত্বাহা, আয়াে: ২৫-২৮] 

َنا﴿ ۡغفِرۡ  َربَّ َبَنا نَلَا ٱ اَفَنا ُذنُو ۡمرِنَا ِف   ِإَوۡۡسَ
َ

ِۡت  أ ۡقَداَمَنا َوَثب 
َ

نَاوَ  أ ۡ ُُ  ٱن
َٰفِرِينَ  ٱۡلَقۡومِ  ََعَ   [  ٢٠٩: عمران ال] ﴾١٤٧ ٱۡلَك

“দহ আমাত র রব! ক্ষমা কতর য ন আমাত র পাপ এবাং 
আমাত র কাতজ আমাত র বাড়াবাযড়, আর আমাত রতক 
অযবচল রােুন এবাং কাযির সম্প্র াতয়র ওপর 
আমাত রতক সাহািয করুন।” [সূরা আতল ইমরান, 
আয়াে: ১৪৭] 

َنا  ﴿ تَِنا َربَّ نَك  ِمن َءا ُ ةٗ  دلَّ ِئۡ  رََۡحَ ۡمرِنَا ِمنۡ  نَلَا َوَهي 
َ

 ﴾١٠ رََشٗدا أ
 [  ٢٠: الكهف]

“দহ আমাত র রব! আমাত রতক আপনার পক্ষ দথতক 
অনুগ্রহ  ান করুন এবাং আমাত র জনয আমাত র কাজ 
সযিক ভাতব পযরচালনার বযবস্থা কতর য ন”। [সূরা আল-
কাহাি, আয়াে: ১০] 

﴿  ِ ب  ُعوذُ  رَّ
َ

َٰتِ  ِمنۡ  بَِك  أ َِٰطيِ  َهَمَز َي ُعوذُ  ٩٧ ٱلشَّ
َ

ِ  بَِك  َوأ ن َرب 
َ

 أ
ونِ  ُُضُ  [  ٧١  ،٧٩: املؤمنون] ﴾ ٩٨ ََيۡ
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“দহ আমাত র রব! আযম িয়োতনর প্রতরাচনা দথতক 
আপনার আেয় প্রাথতনা কযর এবাং দহ রব! আমার যনকি 
োত র উপযস্থযে দথতক আপনার আেয় প্রাথতনা কযর।” 
[সূরা আল-মুযমনূন, আয়াে: ৯৭-৯৮] 

َنا﴿ َِّسيَنا   إِن تَُؤاِخۡذنَا   َل  َربَّ وۡ  ن
َ

نَا   أ
ۡ

ۡخَطأ
َ

َنا أ ِمۡل  َوَل  َربَّ َلۡيَنا   ََتۡ ِ  َع اإ  ۡۡصٗ
ۡلَتُهۥ َكَما ينَ  ََعَ  ََحَ ِ لَِنا   ِمن ٱَّلَّ َنا َقۡب ۡلَنا َوَل  َربَّ ِ َ  َطاقَةَ  َل  َما َُتَم   انَل

ۦه  ِ ا َوٱۡعُف  بِه َنا    نَلَا َوٱۡغفِرۡ  َعنَّ نَت  َوٱرََۡحۡ
َ

ََٰنا أ نَا َمۡولَى ۡ ُُ  ۡلَقۡومِ ٱ ََعَ  فَٱن
َٰفِرِينَ   [  ٥١٢: اْلقرة] ﴾٢٨٦ ٱۡلَك

“দহ আমাত র রব! িয  আমরা যবসৃ্মে হই যকাংবা ভুল 
কযর, েতব আমাত রতক পাকড়াও করতবন না। দহ 
আমাত র রব! আর আমাত র ওপর এমন  াযয়ত্ব অপতণ 
করতবন না দিমন আমাত র পূবতবেতীত র ওপর অপতণ 
কতরযছতলন। দহ আমাত র রব! আর আমাত র দ্বারা ঐ 
দবাঝা বহন করাতবন না িা বহন করার িযি আমাত র 
দনই। আমাত র মাি করুন, ক্ষমা করুন ও আমাত র  
প্রযে  য়া করুন। আপযন আমাত র মুযনব। সুেরাাং 
কাযির সম্প্র াতয়র যবরুতদ্ধ আমাত রতক সাহািয করুন।” 
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[সূরা আল-বাকারাহ, আয়াে: ২৮৬] 

َنا﴿ نَك  ِمن نَلَا َوَهۡب  َهَديۡتَنَا إِذۡ  َبۡعدَ  قُلُوَبَنا تُزِغۡ  َل  َربَّ ُ ة    دلَّ ِ  رََۡحَ ََّك إ  ن
نَت 

َ
اُب  أ  [  ١: عمران ال] ﴾ ٨ ٱلۡوَهَّ

“দহ আমাত র রব! আমাত রতক দহ ায়াে দ ওয়ার পর 
আমাত র অন্তরতক আপযন বক্র করতবন না। আর 
আপনার যনকি দথতক আমাত রতক অনুগ্রহ  ান করুন। 
যনশ্চয় আপযন বড়  ানকারী।” [সূরা আতল ইমরান, 
আয়াে: ৮] 

َنا﴿ ا ٱۡۡصِۡف  َربَّ ه  َعَذاَب  َعنَّ ٌَ ا ََكنَ  َعَذاَبَها إِنَّ  َجَهنَّ َها ٦٥ َغَرام   إِنَّ
ا َسا َءۡت  ۡسَتَقر ٗ ٗما ُم  [  ٢٢  ،٢٠: الفرقان] ﴾٦٦ َوُمَقا

 “দহ আমাত র রব! আমাত র দথতক জাহান্নাতমর িাযস্ত 
হযিতয় য ন। যনশ্চয় এর িাযস্ত হতলা যবনাি। বসবাস ও 
অবস্থান স্থল যহসাতব ো কেইনা যনকৃি জায়গা।” [সূরা 
আল-িুরকান, আয়াে: ৬৪-৬৫] 

َنا﴿ َِٰجَنا ِمنۡ  نَلَا َهۡب  َربَّ ۡزَو
َ

َٰتَِنا أ ِيَّ ةَ  َوُذر  ۡعُي   ُقرَّ
َ

قِيَ  َوٱۡجَعۡلَنا أ ُمتَّ  لِۡل
ا م   [  ٩٢: الفرقان] ﴾٧٤ إَِما
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“দহ আমাত র রব! আমাত র এমন স্ত্রী ও সন্তান  ান 
করুন িারা হতব আমাত র নয়নমযন এবাং আমাত রতক 
মুত্তাকীত র ইমাম ও দনো বাযনতয় য ন।” [সূরা আল-
িুরকান, আয়াে: ৭৩] 

َنا  ﴿ ۡنَيا ِف  َءاتَِنا َربَّ ِ  َوِف  َحَسَنةٗ  ٱدلُّ ِ ٱ َعَذاَب  َوقَِنا َحَسَنةٗ  ٱٓأۡلِخَرة  نلَّار
 [  ٥٠٢: اْلقرة] ﴾٢٠١

“দহ আমাত র রব! আমাত রতক  ুযনয়ায় কলযাণ এবাং 
আযেরাতেও কলযাণ  ান করুন। আর জাহান্নাতমর িাযস্ত 
দথতক আমাত র রক্ষা করুন।” [সূরা আল-বাকারাহ, 
আয়াে: ২০১] 

« ِ ُعوُذ بَِك ِمن  فِت نَِة انلَّاِر وََعَذاِب انلَّاِر َوفِت نَِة ال َقْب 
َ
ُهمَّ إِِّنر أ

 اللَّ
ُعوُذ بَِك 

َ
ِر اللَُّهمَّ إِِّنر أ ِ َوَْشر فِت نَِة ال ِغَن َوَْشر فِت نَِة ال َفق  َقْب 

وََعَذاِب ال 
ٌِ اثلَّل ِج َوال َْبَِد  اِل اللَُّهمَّ اغ ِسل  قَل يِب بَِما جَّ ِمن  َْشر فِت نَِة ال َمِسيِح اَلَّ

ي َت اثلَّ  ََطايَا َكَما َنقَّ َِِس َوَعاِعد  َوَنقر قَل يِب ِمن  اْل  ب يََم ِمن  اَلَّ
َ  و َب األ 

رِِب اللَُّهمَّ إِِّنر  ِق َوال َمغ  ِ َمُّش 
َ ال  َت َبني  َ َخَطايَاَي َكَما بَاَعد  بَي ِِن َوعَني 
َرمِ  ثَِم َوال َمغ 

 
ُعوُذ بَِك ِمن  ال َكَسِل َوال َمأ

َ
 .«أ
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“দহ আল্লাহ! আযম আপনার কাতছ জাহান্নাতমর দিেনা ও 
আিাব হতে, কবতরর দিেনা ও কবতরর আিাব হতে, 
ঐেতিতযর যিেনার অযনি এবাং  াযরতদ্রর দিেনার অযনি 
হতে আেয় প্রাথতনা করযছ। দহ আল্লাহ! আযম আপনার 
কাতছ  াজ্জাতলর দিেনার অযনি দথতক আেয় চাই। দহ 
আল্লাহ! আপযন আমার অন্তরতক বরি ও যিযিতরর পাযন 
য তয় যুতয় য ন। আর আমার অন্তরতক পাপ দথতক 
এমনভাতব পযরস্কার কতর য ন দিভাতব সা া কাপড়তক 
ময়লা দথতক পযরস্কার করা হয়। আমার ও আমার পাতপর 
মতযয  ূরত্ব  বেযর কতর য ন, দিভাতব পূবত ও পযশ্চতমর 
মতযয  ূরত্ব বেযর কতরতছন। দহ আল্লাহ! আযম আপনার 
কাতছ অলসো,পাপাচার ও ঋণভার হতে আেয় প্রাথতনা 
কযর।33 

ُعوُذ بَِك »
َ
ِ َوال َهَرِم َوأ ُْب 

َِز َوال َكَسِل َواْل  ُعوُذ بَِك ِمن  ال َعج 
َ
ُهمَّ إِِّنر أ

اللَّ
يَا َوال َمَماِت  ُعوُذ بَِك ِمن  فِت نَِة ال َمح 

َ
ِ َوأ َقْب 

 .«ِمن  َعَذاِب ال 

“দহ আল্লাহ! আযম আপনার কাতছ আেয় প্রাথতনা কযর 
                                                           
33 সহীহ বুোরী ও মুসযলম 
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অক্ষমো ও অলসো হতে, কাপুরুষো ও অিীযেপর 
বৃদ্ধাবস্থা ও কৃপণো হতে। আযম আপনার কাতছ আেয় 
চাই কবতরর আিাব হতে এবাং জীবন ও মরতনর দিেনা 
হতে।”34 

« ٌِ ٌِ ال َقَضا ٌِ وَُسو َقا ٌِ وََدرَِك الشَّ ََل ِد اْل  ُعوُذ بَِك ِمن  َجه 
َ
ُهمَّ إِِّنر أ

اللَّ
 ٌِ َدا ع 

َ  .«وََشَماتَِة األ 

“দহ আল্লাহ! আযম আপনার কাতছ কযিন মুযসবে, চরম 
কি,  ুভতাগয ও িত্রুত র মনেুযি দথতক আেয় প্রাথতনা 
করযছ।”35 

ِلح  ِِل ُدن يَاَي الَِّت » ص 
َ
ِري َوأ م 

َ
َمُة أ ِي ُهَو ِعص  ِلح  ِِل ِديِِن اَّلَّ ص 

َ
اللَُّهمَّ أ

ِلح  ِِل آِخَرِِت الَِّت ِفيَها َمَعاِدي ص 
َ
َيَ  ِفيَها َمَعاَِش َوأ َعل  احل  اةَ َواج 

َعل  ال َمو َت َراَحةا ِِل ِمن  ُكر َْشر  ٍ َواج   َخْي 
 .« ِزَياَدةا ِِل يِف ُكر

“দহ আল্লাহ! আমার জনয আমার  ীনতক সযিক কতর য ন 
িা আমার কাজ কতমতর যনরাপত্তাযবযায়ক। আর আমার 

                                                           
34 সহীহ বুোরী ও মুসযলম 
35 সহীহ বুোরী ও মুসযলম 
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জনয আমার  ুযনয়াতক সযিক কতর য ন িাতে রতয়তছ 
আমার জীযবকা। আমার জনয আমার আযেরােতক ও শুদ্ধ 
কতর য ন িার য তক হতব আমার প্রেযাবেতন। আমার 
জীবনতক প্রতেযক কলযাণকর কাতজ বৃযদ্ধ করুন এবাং 
আমার মৃেুযতক সকল অযনিো দথতক আরাম লাতভর 
উপায় কতর য ন”।36 

لَُك ال ُهَدى َواتُلََق َوال َعَفاَف َوال ِغَن »
َ
أ س 
َ
 .«اللَُّهمَّ إِِّنر أ

“দহ আল্লাহ! আযম আপনার কাতছ দহ ায়াে, োকওয়া, 
চাযরত্রক পযরশুযদ্ধ ও অভাবমুযি প্রাথতনা কযর”।37 

ن َت َوِْلَُها »
َ
َها أ ُ َمن  َزَكَّ ن َت َخْي 

َ
َها أ َواَها َوَزكر ِِس َتق  اللَُّهمَّ آِت َنف 

ُعوُذ بَِك ِمن  ِعل ٍم لَ 
َ
ُهمَّ إِِّنر أ

َلَها اللَّ َين َفُع َوِمن  قَل ٍب َل ََي َشُع  َوَمو 
ٍس لَ  َوةٍ لَ  َوِمن  َنف  بَُع َوِمن  َدع  تََجاُب لََها تَش   .«يُس 

“দহ আল্লাহ! আমার আত্মাতক প্র ান করুন োকওয়া এবাং 
এতক পযরশুদ্ধ করুন। আপযনই সতবতাত্তম পযরশুদ্ধকারী, 

                                                           
36 সহীহ মুসযলম 
37 সহীহ মুসযলম 
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আপযনই এর অযভভাবক ও মুযনব। দহ আল্লাহ! আযম 
আপনার কাতছ আেয় প্রাথতনা করযছ এমন ইলম দথতক 
িা উপকারী নয় এবাং এমন হৃ য় দথতক িা যবনয়াবনে 
হয় না ও এমন দ া‘আ’ দথতক িা কবুল হয়না”।38 

ةِ » ٌَ َمِتَك َوََتَُوِل اَعِفيَِتَك َوفَُجا ُعوُذ بَِك ِمن  َزَواِل نِع 
َ
ُهمَّ إِِّنر أ

اللَّ
يِع َسَخِطَك  َمِتَك ومََجِ  .«نِق 

“দহ আল্লাহ! আযম আপনার কাতছ আেয় চাই আপনার 
দনয়ামে যবলুপ্ত হওয়া দথতক, আপনার দ ওয়া সুস্থো 
পযরবযেতে হওয়া দথতক, আকযস্মক আপনার িাযস্ত 
আপযেে হওয়া দথতক এবাং আপনার সকল দক্রায 
দথতক।”39 

ِِث  َماِِل  » ك 
َ
َطي تَ ي  ، َوَوََلِ  اللَُّهمَّ أ ع 

َ
ِطل  َحياَِت  َوَعارِك  ِِل ِفيَما أ

َ
 ِِن، َوأ

ِفر  ِِل   ، َواغ  ِسن  َعَمِل  ح 
َ
 «.لََعَ َطاَعِتِك ِوأ

“দহ আল্লাহ! আমার সম্প  ও সন্তানায  বাযড়তয় য ন। 

                                                           
38 সহীহ মুসযলম 
39 সহীহ মুসযলম 
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আপযন িা আমাতক য তয়তছন োতে আমার জনয বরকে 
য ন। আপনার আনুগতেযর ওপর আমার জীবনতক 
 ীঘতাযয়ে করুন। আমার আমল সুন্দর করুন ও আমাতক 
ক্ষমা করুন।”40 

َِليمُ  ل إَِلَ إِ ل» ُ ال َعِظيُم احل  ُ رَُب ال َعر ِش ال َعِظيمِ  ل إَِلَ إِل ،اّللَّ  ،اّللَّ
ر ِض َورَُب ال َعر ِش ال َكِريمِ لل إَِلَ إِ 

َ
َمَواِت َورَُب األ ُ رَُب السَّ  .« اّللَّ

“সহনিীলোর অযযকারী মহান আল্লাহ ছাড়া প্রকৃে 
দকাতনা ইলাহ দনই। আরতির মহান অযযপযে ছাড়া 
সযেযকার দকাতনা ইলাহ দনই। আসমান সমূহ ও িমীতনর 
মাযলক এবাং আরতির সম্মাযনে অযযপযে ছাড়া প্রকৃে 
দকাতনা ইলাহ্ দনই।”41 

امهلل رْحتك أرجو فل تكلِن إل نفِس طرفة عني، وأصلح ِل »
 .«شأِّن لكه، ل هلإ إل أنت

                                                           
40 প্রথমাাংি সহীহ বুোরী ও মুসযলতম আতছ এবাং দিষাাংতি আতছ 
সহীহ বুোরীর আল-আ াব আল-মুিরাত  ও যেরযমিীতে। 

41 সহীহ বুোরী ও মুসযলম 
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“দহ আল্লাহ! আযম আপনার রহমে প্রেযিা কযর। 
অেএব দচাতের এক পলতকর জনযও আপযন আমাতক 
আমার যনতজর ওপর দছতড় দ তবন না। আর আপযন 
আমার সকল বযাপার সাংতিাযন কতর য ন। আপযন ছাড়া 
আর দকাতনা প্রকৃে ইলাহ দনই।”42 

َمتَِك نَاِصيَِت بِيَِدَك َماٍض يِفَّ »
َ
اللَُّهمَّ إِِّنر َعب ُدَك وَاب ُن َعب ِدَك وَاب ُن أ

لَُك 
َ
أ س 
َ
ل  يِفَّ قََضاؤَُك أ ُمَك َعد  و  ُحك 

َ
ي َت بِِه نَف َسَك أ ٍم ُهَو لََك َسمَّ بُِكلر اس 
ثَر َت بِِه يِف ِعل ِم 

 
تَأ و  اس 

َ
َُه يِف كِتَابَِك أ ن ََزتل 

َ
و  أ
َ
ا ِمن  َخل ِقَك أ َحدا

َ
َعلَّم تَُه أ

ٌَ ُحَز ِِن  رِي وَِجَل آَن َرعِيَع قَل يِب َونُوَر َصد  ن  ََت َعَل ال ُقر 
َ
ال َغي ِب ِعن َدَك أ

 .«َهيمر  وَذََهاَب 

“দহ আল্লাহ! আযম আপনার বান্দা এবাং আপনার বান্দা ও 
বান্দীর সন্তান। আপনার হাতেই আমার ভাগয আপনার 
হুকুম আমার ওপর কািতকর হতয়তছ। আপনার িয়সালা 
আমার দক্ষতত্র নযায়সম্মে। আপনার সকল নাতমর অসীলায় 
আপনার কাতছ প্রথতনা কযর, দি নাতম আপযন যনতজতক 

                                                           
42 আবু  াউ , আহমা , আলবানী ও অনয অতনতক এতক হাসান 
বতলতছন। 
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নামকরণ কতরতছন অথবা দি নাম আপযন স্বীয় গ্রতন্থ নাযিল 
কতরতছন যকাংবা আপনার সৃযি কাউতক ো যিযেতয়তছন, বা 
দকাতনা আপনার কাতছ গাতয়বী এতলতম ো দগাপন কতর 
দরতেতছন- আপযন কুরআনতক আমার হৃ তয়র মযযমযণ কতর 
য ন, এতক আমার বুতকর দজযাযে, আমার  ু:তের যনরসন 
ও আমার  ুযশ্চন্তার অবসান কতর য ন।”43 

 .« اللَُّهمَّ ُمَصرَف ال ُقلُوِب ََصرف  قُلُوعَنَا لََعَ َطاَعِتَك »

“দহ আল্লাহ! অন্তকরন সমূতহর পযরবেতন সাযনকারী! 
আপযন আমার অন্তরতক আপনার আনুগতেযর য তক 
যিযরতয় য ন।”44 

« ِ ِِع َوِمن  َْشر بََصِي َوِمن  َْشر ل ُعوُذ بَِك ِمن  َْشر َسم 
َ
ُهمَّ إِِّنر أ

اِِّن سَ اللَّ
 .«َوِمن  َْشر قَل يِب َوِمن  َْشر َمنِّير 

“দহ আল্লাহ! আযম আপনার কাতছ আেয় প্রাথতনা কযর 
                                                           
43 আহমা , হাতকম, ইবন হাজার এতক হাসান বতলতছন এবাং আলবানী 
শুদ্ধ বতলতছন। 

44 সহীহ মুসযলম 



 

 

 
 109 

 

আমার কতণতর অযনিো দথতক, আমার  ৃযির অযনিো 
দথতক, আমার যজহবার অযনিো দথতক, আমার হৃ তয়র 
অযনিো দথতক ও আমার বীতিতর দি দকাতনা অযনিো 
দথতক।”45 

« ٌِ َوا ه 
َ َماِل َواأل  ع 

َ َلِق َواأل  خ 
َ ُعوُذ بَِك ِمن  ُمن َكَراِت األ 

َ
 .«اللَُّهمَّ إِِّنر أ

“দহ আল্লাহ! আযম আপনার কাতছ আেয় প্রাথতনা করযছ 
চযরত্র, আমল ও প্রবৃযত্তর অনযায় সমূহ দথতক।”46 

ُف َعِنر » َو فَاع  ُب ال َعف  ُهمَّ إِنََّك ُعُفوٌّ َكِريم  َُتِ
 .«اللَّ

“দহ আল্লাহ! যনশ্চয় আপযন ক্ষমািীল উ ার, আপযন ক্ষমা 
করা পছন্দ কতরন। অেএব আপযন আমাতক ক্ষমা 
করুন”।47 

امهلل إِّن أسألك فعل اْلْيات، و ترك املنكرات، و حب املساكني، »
و أن تغفر ِل، و ترْحِن، و إذا أردت فتنة قوم فتوفِن غْي مفتون، 

                                                           
45 আবু  াউ , নাসাঈ ও যেরযমিী। আলবানী এতক সহীহ বতলতছন। 
46 যেরযমিী, ইবন যহব্বান, হাতকম, োবারানী। 
47 যেরযমিী। 
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 .«يقرعِن إل حبكو أسألك حبك و حب من حيبك، وحب عمل 

“দহ আল্লাহ! আযম আপনার কাতছ প্রাথতনা কযর উত্তম 
কাজ সমূহ করা, অনযায় পযরেযাগ করা এবাং 
যমসকীনত রতক ভাতলাবাসার োওিীক লাতভর, আর এিা 
দি, আপযন আমাতক ক্ষমা কতর দ তবন এবাং রহম 
করতবন। আপযন িেন যকছু দলাতকর দিেনা চান, 
আমাতক েেন দিেনাহীন অবস্থায় মৃেুয য ন। আযম 
প্রাথতনা কযর আপনার ভাতলাবাসা, আপযন িাতক 
ভাতলাবাতসন োর ভাতলাবাসা এবাং এমন আমতলর 
ভাতলাবাসা িা আমাতক আপনার ভাতলাবাসার কাতছ 
দপৌঁতছ দ য়।” 

امهلل إِّن أسألك من اْلْي لكه: اعجله و آجله، ما علمت منه وما »
لم أعلم، و أعوذ بك من الُّش لكه: اعجله و آجله، ما علمت منه 
وما لم أعلم، امهلل إِّن أسألك من خْي ما سألك عبدك و نبيك، و 
أعوذ بك من ْش ما اعذ منه عبدك و نبيك،  امهلل إِّن أسألك 

ن قول أو عمل، و أعوذ بك من انلار وما اْلنة، و ما قرب إْلها م
قرب إْلها من قول أو عمل، و أسألك أن َتعل ك قضاٌ قضيته 
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 .«ِل خْياا 

“দহ আল্লাহ! আযম আপনার কাতছ বেতমান ও ভযবষযতের 
সকল কলযাণ প্রাথতনা করযছ, এসতবর িা আমার জানা 
রতয়তছ এবাং িা আমার জানা দনই সবই চাই। আযম 
আপনার কাতছ বেতমান ও ভযবষযতের সকল অযনি হতে 
আেয় চাই, এর িা আমার জানা রতয়তছ এবাং িা জানা 
দনই, দস সব দথতক। দহ আল্লাহ! আযম আপনার কাতছ 
প্রাথতনা করযছ দস কলযাণ িা আপনার বান্দা ও নবী 
আপনার কাতছ দচতয়তছন। আযম দস অযনি দথতক 
আপনার কাতছ আেয় চাযচ্ছ িা দথতক আপনার বান্দা ও 
নবী আপনার কাতছ আেয় দচতয়তছন। দহ আল্লাহ! জান্নাে 
এবাং দি কথা যকাংবা কাজ জান্নাতের কাতছ দপৌঁতছ দ য় 
আযম ো আপনার কাতছ প্রাথতনা করযছ। আর জাহান্নাম 
এবাং দি কথা যকাংবা কাজ জাহান্নাতমর কাতছ দপৌঁতছ দ য় 
আযম ো হতে আপনার কাতছ আেয় চাই। আপযন িা 
যকছু আমার জনয যনযতারণ কতরন ো দিন আমার জনয 
কলযাণকর কতরন দস কামনা আযম আপনার কাতছ 
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করযছ।”48 

امهلل احفظِن باإلسلم قائماا، واحفظِن باإلسلم قاعداا، »
واحفظِن باإلسلم راقداا، ول تشمت يب عدواا، ول حاسداا، امهلل 

و أعوذ بك من ك ْش خَزائنه  إِّن أسالك من ك خْيخَزائنه بيدك،
 .«بيدك

“দহ আল্লাহ!  াাঁড়াতনা অবস্থায় ইসলাম দ্বারা আমাতক 
দহিািে করুন, বসা অবস্থায় ইসলাম দ্বারা আমাতক 
দহিািে করুন এবাং িয়ন অবস্থায় ইসলাম দ্বারা 
আমাতক দহিািে করুন। দকাতনা িত্রু ও যহাংসুকতক 
আমার দ্বারা েুি করতবন না। দহ আল্লাহ! আযম আপনার 
কাতছ দস সকল কলযাণ প্রাথতনা করযছ িার ভাোর 
আপনার হাতে এবাং দস সব অযনি দথতক আেয় চাযচ্ছ 
িার ভাোরও আপনার হাতে।”49 

امهلل اقسم نلا من خشيتك ما َتول به بيننا و بني معاصيك، و »
                                                           
48 ইবন মাজাহ। 
49 হাতকম এযি বণতনা কতরতছন, এতক সহীহ বতলতছন এবাং িাহাবী 
োর সাতথ একমে হতয়তছন। 
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تبلغنابه جنتك، و من اْلقني ما تهون به علينا من طاعتك ما 
مصائب اَلنيا، و امهلل متعنا بأسماعنا، و أبصارنا،و قواتنا ما 
أحييتنا، و اجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا لَع من ظلمنا، و 
انصنا لَع من اعدانا، ول َتعل مصيبتنا يف ديننا، ول َتعل اَلنيا 

 .« تسل  علينا من ل يرْحناأكْب همنا،و ل مبلغ علمنا، و ل

“দহ আল্লাহ! আমাত রতক এমন ভয়-ভীযে  ান করুন 
িদ্বারা আমাত র ও আপনার নািরমানীর মাঝোতন 
আপযন অন্তরায় সৃযি কতর দ তবন। আর এমন আনুগেয 
 ান করুন, িদ্বারা আপযন আমাত রতক আপনার জান্নাতে 
দপৌঁতছ দ তবন। আর এমন প্রেযয়  ান করুন, িদ্বারা 
আপযন আমাত র ওপর  ুযনয়ার সকল যবপ াপ  সহজ 
কতর দ তবন। দহ আল্লাহ! আমাত রতক আমাত র কণত, 
চকু্ষ ও িযি দ্বারা উপকৃে করুন িেয ন আমাত রতক 
বাাঁযচতয় রােতবন। আর এসবতক আমাত র অযযনস্ত 
রােুন। িারা আমাত র ওপর িুলুম কতরতছ োত র ওপর 
আমাত র প্রযেতিাতযর বযবস্থা করুন। িারা আমাত র 
িত্রুো কতর োত র ওপর আমত রতক সাহািয করুন। 
আমাত র মুসীবেতক আমাত র দ্বীতনর মতযয যনপযেে 
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করতবন না।  ুযনয়াতক আমাত র সবতচতয় বড় কামনার 
বস্তু ও জ্ঞাতনর দিষ সীমা কতর দ তবন না। আর দি 
আমাত র প্রযে  য়া করতব না োতক আমাত র ওপর 
আযযপেয  ান করতবন না।”50 

نفِس ظلماا كثْياا و ل يغفر اَّلنوب إل أنت، امهلل إِّن ظلمت »
 .«فاغفر ِل مغفرة من عندك، و ارْحِن إنك أنت الغفور الرحيم

“দহ আল্লাহ! আযম যনতজর ওপর বহু িুলুম কতরযছ। আপযন 
ছাড়া দকউই এসব পাপ ক্ষমা করতে পারতব না। অেএব 
আপযন যনজগুতণ আমাতক ক্ষমা কতর য ন এবাং আমাতক  য়া 
করুন। যনশ্চয় আপযন ক্ষমািীল ও  য়ালু।”51 

امهلل إنا ِسألك موجبات رْحتك، و عَزائم مغفرتك، والسلمة »
من ك إثم، و الغنيمة من ك بر، و الفوز باْلنة، و انلجاة من 

  «انلار

                                                           
50 যেরযমিী, হাতকম, আর হাতকম এতক সহীহ বতলতছন এবাং িাহাবী 
এতে একমে হতয়তছন। 

51 সহীহ বুোরী ও মুসযলম 
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“দহ আল্লাহ! আযম আপনার কাতছ প্রাথতনা কযর আপনার 
রহমে এবাং আপনার ক্ষমার যনযশ্চে উপকরণ, সকল 
পাপ দথতক যনরাপত্তা, সকল পূতণযর অযযকারী, জান্নাে 
লাতভর সিলো এবাং জাহান্নাম দথতক মুযি”।52 

 .«امهلل اجعل أوسع رزقك يلعَّ عند كْب سِن، وانقطاع عمري»

“দহ আল্লাহ! আমার বাযততকযর এবাং জীবতনর দিষমুহুতেত 
আমার ওপর আপনার যরযিক প্রিস্ত কতর য ন।”53 

و أستغفرك ملا ل امهلل إِّن أعوذ بك أن أْشك بك و أنا أعلم، »
 .«أعلم

“দহ আল্লাহ! আযম দজতনশুতন আপনার সাতথ যিকত করা 
হতে আপনার আেয় চাযচ্ছ আর আযম িা জাযন না ো 
হতে আপনার কাতছ ক্ষমা প্রাথতনা করযছ।”54 

                                                           
52 হাতকম এতক সহীহ বতলতছন ও িাহাবী োর সাতথ একমে 
হতয়তছন। 

53 হাতকম বণতনা কতরতছন এবাং আলবানী সহীহ বতলতছন। 
54 আহমা  বণতনা কতরতছন আলবানী সহীহ বতলতছন। 
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 .«امهلل إِّن أسألك علماا نافعاا ورزقاا طيباا وعملا متقبلا »

“দহ আল্লাহ! আযম আপনার কাতছ উপকারী জ্ঞান, উত্তম 
ও হালাল যরযিক এবাং গ্রহণতিাগয আমল কামনা 
করযছ।”55 

امهلل إِّن أسألك خْي املسألة، و خْي اَلاعٌ، و خْي انلجاح، و »
خْيالعمل، و خْي  اثلواب، و خْي  احلياة، و خْي  املمات، و ثبتِن، 
وثقل موازيِن، و حقق إيماِّن، و ارفع درجات، و تقبل صلت، 

جات العَّل من اْلنة، امهلل إِّن أسألك اغفر خطيئت، وأسألك اَلر
فواتح اْلْي و خواتمه و جوامعه ، و أول و ظاهره، و باطنه، 
اَلرجات العَّل من اْلنة آمني. امهلل إِّن أسألك خْي ما آت، و خْي 

و خْي ما بطن و خْي ما ظهر، واَلرجات  ما أفعل، و خْي ما أعمل،
العَّل من اْلنة آمني. امهلل إِّن أسألك أن ترفع ذكري، و تضع 
وزري، و تصلح أمري،و تطهر قليب،و َتصن فريج،و تنور قليب،و 
تغفر ِل ذنيب، و أسألك واَلرجات العَّل من اْلنة آمني. امهلل إِّن 

 رو،ي، و و يفأسألك أن تبارك يف نفِس، و يف سمِع و يف بصي، 
يف َخليق،و يف ُخليُق،و يف أهل، ويف حمياي، ويف ممات،و يف عمل، 
                                                           
55 ইবন মাজাহ বণতনা কতরতছন, আলবানী সহীহ বতলতছন। 
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 . «فتقبل حسنات، أسألك واَلرجات العَّل من اْلنة آمني

“দহ আল্লাহ! আযম আপনার কাতছ উত্তম প্রশ্ন কযর, উত্তম 
দ া‘আ, উত্তম সিলো, উত্তম আমল, উত্তম সওয়াব, 
উত্তম জীবন, উত্তম মৃেুয চাই। আমাতক অযবচল রােুন, 
আমার পাল্লাসমূহ ভাযর করুন, আমার ঈমান বাস্তবাযয়ে 
করুন, মিতা া সুউচ্চ করুন, সালাে কবুল করুন, আমার 
গুনাহ মাি করুন। আর জান্নাতে সুউচ্চ মিতা া আযম 
আপনার কাতছ কামনা করযছ। দহ আল্লাহ আযম আপনার 
কাতছ কামনা কযর শুরুর কলযাণ, দিতষর কলযাণ ও 
সাযবতক কলযাণ, প্রথম কলযাণ, প্রকািয ও অপ্রকািয 
কলযাণ আর জান্নাতের সুউচ্চ মিতা া। দহ আল্লাহ আপযন 
কবুল করুন। দহ আল্লাহ আযম িা যনতয় আযস, িা কযর 
ও িা আমতল দনই এ সতবর কলযাণ আপনার কাতছ 
কামনা কযর। আতরা কামনা কযর িা দগাপন থাতক োর 
কলযাণ, িা প্রকাযিে হয় োর কলযাণ এবাং জান্নাতের 
সুউচ্চ মিতা া। দহ আল্লাহ আপযন কবুল করুন। দহ 
আল্লাহ! আযম চাই আপযন আমার স্মরণতক সুউচ্চ করুন, 
আমার পাপ মুতছ য ন, আমার বযাপাতর সুরাহা করুন। 
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আমার অন্তর পযবত্র করুন, আমার গুপ্তস্থান দহিািে 
করুন, আমার অন্তর আতলাযকে করুন, আর আমার পাপ 
ক্ষমা করুন। এিা আযম কামনা করযছ, আর আপনার 
কাতছ চাই জান্নাতে সুউচ্চ মিতা া সমূহ। দহ আল্লাহ! কবুল 
করুন। দহ আল্লাহ! আপনার কাতছ চাই আপযন আমার 
আত্মাতক বরকেময় করুন, বরকে য ন আমার েবতণ, 
 ৃযিতে, রূতহ, সৃযিতে, চযরতত্র, পযরবার-পযরজতন, 
জীবতন, মৃেুযতে, কাতজকতমত, সুেরাাং আমার দনক 
কাজসমূহ কবুল করুন। এিা আযম কামনা করযছ, আর 
আপনার কাতছ চাই জান্নাতে সুউচ্চ মিতা া সমূহ।”56 

امهلل متعِن بسمِع، و بصي، واجعلهما الوارث مِن، وانصِن »
 .«لَع من ظلمِن، وخذ منه بثأري

“দহ আল্লাহ! আমাতক আমার েবণ ও  ৃযিিযির মাযযতম 
উপকৃে কর এবাং আমার পক্ষ হতে এ  ুতয়র 

                                                           
56 হাতকম বণতনা কতরতছন এবাং সহীহ বতলতছন আর িাহাবী ো 
সমথতন কতরতছন। 
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উত্তরাযযকারী বেযর কর। আর দি আমার ওপর অনযায় 
কতরতছ োর ওপর আমাতক সাহািয কর এবাং োর দথতক 
আমার প্রযেতিায গ্রহণ কর।”57 

ول  يامهلل إِّن أسالك عيشة نقية، و ميتة سوية، و مرداا غْي خمَز»
 .«فاضح

“দহ আল্লাহ! আযম দোমার কাতছ স্বচ্ছ সুন্দর জীবন 
িাপন, স্বাভাযবক মৃেুয এবাং অপমান ও লাঞ্ছনাহীন 
প্রেযাবেতন কামনা করযছ।”58 

امهلل صل لَع حممد و لَع آل حممد كما صليت لَع إبراهيم و »
لَع آل إبراهيم إنك ْحيد جميد. امهلل بارك لَع حممد و لَع آل 

 «باركت لَع إبراهيم و لَع آل إبراهيم إنك ْحيد جميدحممد كما 

“দহ আল্লাহ! আপযন সালাে বষতণ করুন মুহাম্মা  ও োাঁর 
পযরবার বতগতর ওপর দিভাতব ো কতরতছন ইবরাহীম ও 

                                                           
57 যেরযমিী এবাং হাতকম বণতনা কতরতছন এবাং সহীহ বতলতছন, 
িাহাবী ো সমথতন কতরতছন। 

58 বািিার এযি িাওয়াতয়ত  বণতনা কতরতছন এবাং োবারানীও। 
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োাঁর পযরবার পযরজতনর ওপর, যনশ্চয় আপযন প্রিাংযসে 
ও মিতা া সম্পন্ন। দহ আল্লাহ! আপযন বরকে  ান করুন 
মুহাম্মা  ও োাঁর পযরবার বতগতর ওপর দিভাতব ো 
কতরতছন ইবরাহীম ও োাঁর পযরবার পযরজতনর ওপর, 
যনশ্চয় আপযন প্রিাংযসে ও মিতা া সম্পন্ন”। 
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ইসলাতমর চেুথত স্তম্ভ হতচ্ছ হজ। আতলাচয 

রচনাযিতে আল-কুরআন ও সুন্নাহর আতলাতক 

হজ, উমরা ও যিয়ারতের সযিক পদ্ধযে যবস্তাযরে 

েুতল যরার পািাপাযি মাসনূন যকছু দ া‘আও 

উতল্লে করা হতয়তছ। 
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