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 সূচীপত্র 
 

ক্র রশলরানাম পৃষ্ঠা 
১ অধ্যায়: হজ  
২ বব-নামাযীর হলজর রবধ্ান কী? .....  
৩ হজ ফরয হলয় বেলল আদায় করলত রবলম্ব করা উরচৎ নয়   
৪ ঋণগ্রস্ত বযরির রক হজ করা আবশযক?  
৫ বদলী হজ   
৬ ইহরাম বাাঁধ্ার পর হজ-উমরা আদায় করলত অক্ষম হলল  
৭ বদলী হজ করার পর রকছু অর্থ বর্লক বেলল রক করলব?  
৮ কালরা পক্ষ বর্লক হজ বা উমরা করলল রনলজর জনয বদা‘আ করা যালব কী?  
৯ হজ বা উমরার জনয কাউলক দারয়ত্ব প্রদান করার রবধ্ান কী?  
১০ মৃলতর পক্ষ বর্লক উমরা আদায় করা রক জালয়য?  
১১ মাহরাম ছাড়া নারীর হজ সম্পাদন করার রবধ্ান  
১২ সলহাদর ববান, তার স্বামী ও মালয়র সালর্ উমরায় যাওয়া  
১৩ হলজর মাস কী কী?  
১৪ হলজর মাসসমূহ আসার পূলবথ হলজর ইহরাম বাাঁধ্ার রবধ্ান কী?  
১৫ হলজর জনয মীক্বালতর স্থানসমূহ কী কী?  
১৬ রবনা ইহরালম মীকাত অরতক্রম করার রবধ্ান কী?  
১৭ ‘লাব্বাইক’ বলাটাই রক ইহরালম প্রলবশ করার রনয়ত?  
১৮ আকাশপলর্ আেমণকারী কীভালব ইহরাম বাাঁধ্লব?  
১৯ উমরার উলেলশয রবনা ইহরালম মীকাত অরতক্রম করার রবধ্ান কী?  
২০ উলড়াজাহালজ কীভালব সালাত আদায় করলব এবাং ইহরাম বাাঁধ্লব?  
২১ বকালনা বযরি যরদ রনজ বদশ বর্লক বজো সফর কলর অতঃপর উমরা আদায় 

করার ইচ্ছা কলর, বস রক বজো বর্লকই ইহরাম বাাঁধ্লব? 
 

২২ ইহরালমর কাপড় পররধ্ান করার পর বোসল করার রবধ্ান কী?  
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২৩ মৃত দাদার পক্ষ বর্লক হজ করার রবধ্ান কী? ....  
২৪ ইহরালমর জনয রবলশষ বকালনা সালাত আলছ কী?  
২৫ বকালনা বযরি যরদ হলজর মালস উমরা আদায় কলর মদীনা সফর কলর   
২৬ বকালনা বযরি যরদ শাওয়াল মালস উমরার ইহরাম ববাঁলধ্ উমরা পূণথ কলর। রকন্তু 

বস সময় বস হলজর রনয়ত কলর রন; রকন্তু হলজর সময় তার হজ করার সুলযাে 
হল। বস রক তামাতু্ত‘কারী েণয হলব? 

 

২৭ তালরবয়ার সুন্নাতী রনয়ম  
২৮ ইহরাম কলর রক মার্া আাঁচড়ালনা জালয়য আলছ?  
২৯ অজ্ঞতাবশতঃ মার্া বর্লক সামানয চুল বকলট হালাল হলয় বেলল তার ওপর 

আবশযক কী? 
 

৩০ প্রশাসনলক ফাাঁরক বদওয়ার উলেলশয রবনা ইহরালম মীক্বাত অরতক্রম কলর 
মক্কায় বপৌঁলছ ইহরাম বাাঁধ্লল হজ রবশুদ্ধ হলব রক? 

 

৩১ তামাতু্ত‘কারী যরদ উমরা কলর রনজ বদলশ বফরত রেলয় আবার হলজর জনয 
সফর কলর, তলব রক ইফরাদকারী রহলসলব েণয হলব? 

 

৩২ ইহরাম অবস্থায় ছাতা, ববল্ট বযবহার করার রবধ্ান কী?   
৩৩ শারীররকভালব প্ররতবন্ধী বযরি কীভালব ইহরাম করলব?  
৩৪ ইহরাম অবস্থায় স্ত্রী সহবাস হারাম এ সম্পলকথ অজ্ঞ র্াকার কারলণ..  
৩৫ ইহরাম অবস্থায় নারী কীভালব পদথা করলব? ...  
৩৬ নারী রবদায়ী তাওয়াফ করার পূলবথ ঋতুবতী হলয় পড়লল করণীয় কী?  
৩৭ ঋতুবতী নারী পরবত্রতায় সলেহ হলল রিতীয়বার উমরা কলর রনলব  
৩৮ তাওয়ালফ ইফািার পূলবথ নারী ঋতুবতী হলয় পড়লল রক করলব?  
৩৯ ঋতু এলস যাওয়ার কারলণ জননক নারী উমরা না কলরই মক্কা বর্লক বফরত 

চলল বেলছ। তার রবধ্ান কী? 
 

৪০ নারীর জনয রক ইহরালমর রবলশষ বকালনা বপাষাক আলছ কী?  
৪১ ইহরামকারী নারীর হাত বমাজা এবাং পা বমাজা পরার রবধ্ান কী?  
৪২ ঋতুবতী নারী রবলম্ব কলর পরবত্র হওয়ার পর উমরা আদায় করলব  
৪৩ ঋতুবতী নারী ইহরালমর পর পররলধ্য় বস্ত্র পররবতথন করলত পালর  
৪৪ হলজর সময় রনকাব রদলয় নারীর মুখ ঢাকার রবধ্ান কী? ....  
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৪৫ ভুলক্রলম বা অজ্ঞতাবশতঃ ইহরালমর রনরষদ্ধ বকালনা কাজ কলর বফললল  
৪৬ হলজ ভুল হলল তার রফদইয়া বকার্ায় আদায় করলত হলব?  
৪৭ তাওয়ালফর পূলবথ সা‘ঈ করা রক জালয়য?  
৪৮ রামাযালন বারবার উমরা করার রবধ্ান কী? ...  
৪৯ তাওয়াফ চলাবস্থায় যরদ সালালতর ইকামত হলয় যায়, তলব ....  
৫০ ওমরায় তাওয়ালফর পূলবথ সা‘ঈ করার রবধ্ান কী?  
৫১ ইিলতবা‘ কালক বলল? এ কাজ বকান সময় সুন্নাত?  
৫২ নফল সা‘ঈ করা রক জালয়য আলছ?  
৫৩ অজ্ঞতাবশতঃ তাওয়ালফ ইফািা বছলড় রদলল করণীয় কী?  
৫৪ তাওয়ালফর সময় হজলর আসওয়াদলক চুম্বন করা আবশযক নয়  
৫৫ পূণথ সাত চক্কর তাওয়াফ না করলল উমরা হলব না  
৫৬ হজ-উমরায় রনলজর ভাষায় বদা‘আ করাই উত্তম   
৫৭ তাওয়াফ-সা‘ঈলত রক রবলশষ বকালনা বদা‘আ আলছ?  
৫৮ উমরা বশষ করার পর ইহরালমর কাপলড় নাপাকী বদখলত বপলল কী করলব?  
৫৯ মাক্বালম ইবরাহীলমর পদরচহ্ন রক প্রকৃতই ইবরাহীম আলাইরহস সালামএর 

পদরচহ্ন 
 

৬০ কা‘বা শরীলফর রেলাফ ধ্লর বদা‘আ বা কান্নাকারট করা জালয়য কী?  
৬১ ওমরায় মার্া মুণ্ডন বা চুল বছাট করার রবধ্ান কী?   
৬২ তামাতু্ত‘ হজ সম্পরকথত একরট মাসআলা   
৬৩ তামাতু্ত‘ হলজর ইহরাম ববাঁলধ্ উমরা বশষ চুল কালটরন...  
৬৪ তামাতু্ত‘কারী কুরবানী রদলত পালর রন .....  
৬৫ উমরা কলর জননক বলাক রনজ বদলশ রেলয় মার্া মুণ্ডন কলরলছ...  
৬৬ তামাতু্ত‘ হলজর ইহরাম ববাঁলধ্ উমরা কলর বকালনা কারণবশতঃ হলজর ইচ্ছা 

পররতযাে কলরলছ। তালক রক বকালনা কাফফারা রদলত হলব? 
 

৬৭ তামাতু্ত‘ হলজর ইহরাম বাাঁধ্ার পর উমরা বশষ কলর অজ্ঞতাবশতঃ হালাল হয় 
রন... 

 

৬৮ আরাফাত বর্লক বফরার পলর্ মুযদারলফার রাস্তা হাররলয় বফলল ...  
৬৯ সামর্থয র্াকা সলত্বও অনযলক কঙ্কর রনলক্ষলপর দারয়ত্ব প্রদান করা  
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৭০ কঙ্কর যরদ হাওয বা েলতথর মলধ্য না পলড়   
৭১ সাতরট কঙ্কলরর মলধ্য দু’একরট কঙ্কর হাওলয না পড়লল ...  
৭২ বয কঙ্কর একবার রনরক্ষপ্ত হলয়লছ তা রক পুনরায় রনলক্ষপ করা যালব?  
৭৩ তাওয়ালফ ইফািার পূলবথ হলজর সা‘ঈ করা রক জালয়য?  
৭৪ কখন জামরা আক্বাবায় কঙ্কর মারলল আদায় হলব? ...  
৭৫ রবলশষ কলর ঈলদর রদলনর তাওয়ালফর পূলবথ সা‘ঈ করা রক জালয়য?  
৭৬ তাওয়ালফর পর রক সরাসরর সা‘ঈ করলত হলব? নারক রবলম্ব করা যালব?  
৭৭ ওমরায় বয বযরি মার্ার এরদক ওরদক বর্লক অল্প কলর চুল কালট   
৭৮ কঙ্কর মারার সময় কী?  
৭৯ জননক হাজী আরাফালত অসুস্থ হলয় পড়ায় মীনায় রাত কাটায়রন, কঙ্কর 

রনলক্ষপ কলর রন এবাং তাওয়ালফ ইফািাও কলর রন... 
 

৮০ মুযদারলফার সীমা সম্পলকথ অজ্ঞতার কারলণ বাইলর অবস্থান করলল করণীয় 
কী? 

 

৮১ ইফরাদ হজকারী যরদ তাওয়ালফ কুদূলমর সালর্ সা‘ঈ কলর বনয়  
৮২ রকরানকারীর জনয একরট তাওয়াফ ও একরট সা‘ঈ যলর্ষ্ট হলব?  
৮৩ জননক বযরি রাত বালরাটা পযথন্ত  রমনায় অবস্থান কলর মক্কা চলল বেলছ, ...  
৮৪ ১২ তাররলখ সূযথালস্তর পূলবথ রমনা তযাে করার পর কাজ র্াকার ...  
৮৫ ১৩ রজলহজ সকালল কঙ্কর মারা জালয়য আলছ রক?   
৮৬ ১২ তাররলখ কঙ্কর না মারলল এবাং রবদায়ী তাওয়াফ না করলল ...  
৮৭ রালতর ববলায় রমনায় স্থান না বপলল মানুষ কী করলব?   
৮৮ রবদায়ী তাওয়াফ করার পর মক্কায় অবস্থান করার রবধ্ান?   
৮৯ উমরাকারীর জনয রবদায়ী তাওয়াফ করার রবধ্ান কী?  
৯০ ইহরাম বাাঁধ্ার পর হজ সম্পন্ন করলত বাধ্াপ্রাপ্ত হলল করণীয় কী?  
৯১ হলজর ইচ্ছা করার পর যরদ তালক রনলষধ্ কলর বদওয়া হয়, তলব ...  
৯২ হজ করলত এলস পালপর কালজ রলপ্ত হলল রক হলজর ছাওয়াব কলম যালব?  
৯৩ জাল পাসলপাটথ বারনলয় হজ করলল হজ হলব কী?  



 

 

ফাতওয়া আরকানুল ইসলাম-৫ (হজ)  6  

ভূরমকা 
 

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم ىلع أرشف األنبياء واملرسلني وىلع آهل 
 :بعد أما وصحبه أمجعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم ادلين،

আল্লাহ তা‘আলা বললন, 

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

“রনশ্চয় আল্লাহর রনকট মলনারনত দীন হলচ্ছ ইসলাম।” [সূরা আলল 

ইমরান, আয়াত: ১৯] 

রতরন আলরা বললন,  

يإ ََّّي بإت غََِّّو م ن﴿ َٰمََِّّغ  ل  ِسإ
ب ل ََّّف ل نَّدِيٗناَّٱۡلإ قإ و ََِّّمنإه ََّّي  ةََِِّّفََّّو ه  َِِٰسِين ََِّّمن ََّّٱٓأۡلِخر   ال] ﴾٥٨َّٱلإخ 

 [ ٥٨: عمران

“বয বযরি ইসলাম ছাড়া অনয বকালনা দীন অনুসন্ধান করলব, ওটা তার 

রনকট বর্লক গ্রহণ করা হলব না। আর বস পরকালল ক্ষরতগ্রস্তলদর 

অন্ত ভুথি হলব।” [সূরা আলল ইমরান, আয়াত: ৮৫] 

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বললন, “দীন ইসলালমর রভরত্ত 

হলচ্ছ পাাঁচরট রবষলয়র ওপর। ১) এ কর্ার স্বাক্ষয বদওয়া বয, আল্লাহ বযতীত 

প্রকৃত বকালনা উপাসয বনই, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম 

আল্লাহর রাসূল। 
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২) সালাত প্ররতষ্ঠা করা। 

৩) যাকাত প্রদান করা। 

৪) মালহ রামাযালন রসয়াম পালন করা এবাং  

৫) সাধ্য র্াকবল আল্লাহর ঘলরর হজ পালন করা।” (সহীহ বুখারী ও 

মুসরলম) 

ইসলালমর এ পাাঁচরট রভরত্ত সম্পলকথ মানুলষর প্রলের অন্ত  বনই, রজজ্ঞাসার 

বশষ বনই। তাই রনভথরলযােয প্রখযাত আলললম দীন, যুলের অনযতম বসরা 

েলবষক আল্লামা শাইখ মুহাম্মাদ ইবন সাললহ আল-উসাইমীন রহ. ঐ 

সকল রজজ্ঞাসার দলীল রভরত্তক রনভথরলযােয জবাব প্রদান কলরলছন। 

প্ররতরট জবাব পরবত্র কুরআন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 

ওয়াসাল্লালমর রবশুদ্ধ হাদীস ও পূবথসূরী রনভথরলযােয উলামালদর মতামত 

বর্লক বদওয়া হলয়লছ। বসই জবাবগুললালক একরত্রত কলর বই আকালর 

রবনযস্ত কলরলছন জনাব ‘ফাহাদ ইবন নালসর ইবন ইবরাহীম আল-

সুলাইমান’। নাম রদলয়লছন ‘ফাতওয়া আরকানুল ইসলাম’। ইসলামী 

জ্ঞালনর জেলত বইরট অতযন্ত  মূলযবান হওয়ায় বাাংলা ভাষায় আমরা তা 

অনুবাদ করার প্রলয়াজন অনুভব করর। তাছাড়া বাাংলা ভাষী মুসরলমলদর 

জনয এধ্রলণর দলীল রনভথর পুস্তলকর খুবই অভাব। তাই বইরটলক 

সম্মারনত পাঠক-পারঠকালদর হালত তুলল রদলত বপলর আমরা আল্লাহর 

শুকররয়া আদায় কররছ। ধ্নযবাদ জ্ঞাপন কররছ জুবাইল দা‘ওয়া বসন্টালরর 

দা‘ওয়া রবভালের পররচালক শাইখ খাললদ নালসর আল-উমাইররর। রতরন 

বইরট প্রকাশ করার বযাপালর যাবতীয় রনলদথশনা প্রদান কলরলছন।  
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সুরবজ্ঞ পাঠক সমালজর প্ররত রবলশষ রনলবদন, বকালনা প্রকার ভুল-ত্রুরট 

নজলর আসলল আমালদরলক জারনলয় বারধ্ত করলবন। যালত কলর 

পরবতথী সাংস্করলণ তা সাংলশাধ্ন করা যায়। বহ আল্লাহ এ বইলয়র 

বলখক, অনুবাদক, সম্পাদক ও ছাপালনার কালজ সহলযারেতাকারী, 

তত্ত্বাবধ্ানকারী এবাং পাঠক-পারঠকালদর সবাইলক উত্তম রবরনময় দান 

কর। সকললক মাজথনা কর এবাং এ কাজরটলক বতামার সন্তুরষ্টর উলেলশয 

কবূল কর।  

আবু্দল্লাহ শালহদ আল-মাদানী  
মুহাম্মাদ আবু্দল্লাহ আল-কাফী 
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احلج كتاب  

রকতাবুল হজ্জ 

প্রে: (৪৪৯) বব-নামাযীর হলজর রবধ্ান কী? যরদ এ বযরি তাওবা কলর, 

তলব সমস্ত ইবাদত রক কাযা আদায় করলত হলব? 

উত্তর: সালাত পররতযাে করা কুফুরী। সালাত বছলড় রদলল মানুষ ইসলাম 

বর্লক ববর হলয় যালব এবাং রচরকাল জাহান্নালম অবস্থান করলব। একর্ার 

দলীল হলচ্ছ কুরআন, সুন্নাহ্ ও সাহাবালয় বকরালমর উরি। অতএব, বয 

বলাক সালাত পলড় না তার জনয মক্কা শরীলফ প্রলবশ করা ববধ্ নয়। 

বকননা আল্লাহ বললন,  

ا﴿ ه  يُّ
 
َٰٓأ ََِّّي  ن ٓوا ََّّين َّٱّل  اَّء ام  ون ََّّإِن م  ِك  إم ۡشإ ََّّٱل َََّّن  س  ب وا ََّّف ل  ر  قإ ِجد ََّّي  سإ إم  ام ََّّٱل د ََّّٱۡلإ ر  ِمِهمإََّّب عإ ََّع 
ا َٰذ   [٨٥: اتلوبة] ﴾ه 

“বহ ঈমানদারেণ! মুশররকরা হলচ্ছ এলকবালরই অপরবত্র, অতএব, তারা 

বযন এ বছলরর পর মসরজদুল হারালমর রনকলটও আসলত না পালর।” 

[সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ২৮] 

বয বযরি সালাত পলড় না, তার হজ রবশুদ্ধ হলব না এবাং কবূলও হলব 

না। বকননা কারফলরর বকালনা ইবাদতই সরঠক নয়। আল্লাহ তা‘আলা 

বললন,  

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

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

إ
َّي أ

ة َّٱ ل وَٰ ََّّلص  مإََّّإِّل  َََّّٰو ه  ال  س  ََّّك  ّل  ون ََّّو  ََّّي نفِق  مإََّّإِّل  ون ََّّو ه  َٰرِه   [٨٥: اتلوبة] ﴾٨٥َّك 
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“আর তালদর দান-খায়রাত গ্রহণ করলত রনলষধ্ করা হলয়লছ এজলনয বয, 

তারা আল্লাহর সালর্ ও তাাঁর রাসূললর সালর্ কুফুরী কলরলছ, তারা 

বশরর্ললযর সালর্ ছাড়া সালাত আদায় কলর না। আর তারা দান কলর না, 

রকন্তু অরনচ্ছার সালর্ কলর।” [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৫৪] 

তলব বয সমস্ত আমল তারা পূলবথ পররতযাে কলরলছ তা কাযা আদায় করা 

আবশযক নয়। বকননা আল্লাহ বললন, 

ِين ََّّق ل﴿ ٓوا ََّّلدَِّل  ر  ف  وا ََّّإِنَّك  رإََّّي نت ه  ف  غإ مَّي  اَّل ه  ََّّق دإََّّم  ل ف   [ ٨٥: االنفال] ﴾س 

“(বহ নবী!) আপরন কারফরলদরলক বলল রদন, তারা যরদ অনাচার বর্লক 

রবরত র্ালক (এবাং আল্লাহর দীলন রফলর আলস) তলব পূলবথ যা হলয়লছ তা 

আল্লাহ ক্ষমা করলবন।” [সূরা আল-আনফাল, আয়াত: ৩৮] 

সুতরাাং বয বযরি এরূপ অনযায় কলরলছ বস বযন আল্লাহর কালছ 

খাাঁরটভালব তাওবা কলর। বনক কাজ চারললয় যায়। ববরশ ববরশ তাওবা 

ইলস্তেফার ও অরধ্কহালর ভাললা কাজ করার মাধ্যলম আল্লাহর বনকটয 

লালভর বচষ্টা কলর। আল্লাহ বললন,  

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

 
ََّّأ وا ََّّّل  ن ط  ِهََّّر ۡحإ ةََِِّّمنَّت قإ فِر ََّّٱّلل  ََّّإِن ََّّٱّلل  غإ َّي 

َّ ن وب  هََّّٱّلُّ ِيًعا و ََّّۥإِن ه َََّّج  ور ََّّه  ف   [٨٨: الزمر] ﴾٨٥َّٱلر ِحيم ََّّٱلإغ 

“বলুন, বহ আমার বাোেণ! যারা রনলজলদর ওপর যুলুম কলরলছা বতামরা 

আল্লাহর রহমত বর্লক রনরাশ হলয়া না। রনশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গুণাহ্ ক্ষমা 

কলরন। রতরন ক্ষমাশীল, দয়ালু।” [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৫৩]  
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যারা তাওবা করলত চায় আল্লাহ তালদর জনয এ আয়াতগুললা নারযল 

কলরলছন। সুতরাাং বাো বয পাপই কলর না বকন- যরদ রশকথও হয় এবাং 

আন্ত ররকভালব ক্ষমা প্রার্থনা কলর আল্লাহ তালক ক্ষমা কলর রদলবন। 

আল্লাহই সরল সরঠক পলর্ রহদায়াতদানকারী। 
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হজ ফরয হলয় বেলল আদায় করলত রবলম্ব করা উরচৎ নয় 

প্রে: (৪৫০) বযাপকভালব বদখা যায় অলনক মুসরলম রবলশষ কলর অলনক 

যুবক ফরয হজ আদায় করার বযাপালর শীরর্লতা প্রদশথন কলর। এবছর 

নয় ঐ বছর এভালব রবলম্ব কলর। কখলনা কমথ বযস্ততার ওযর বপশ 

কলর। এলদরলক আপনার নছীহত কী? 

কখলনা বদখা যায় বকালনা বকালনা রপতা যুবক বছলললদরলক ফরয হজ 

আদায় করলত বাধ্া বদয় এ যুরিলত বয, এখলনা তালদর বয়স হয় রন, 

হলজর ক্লারন্ত  সহয করলত পারলব না। অর্চ হলজর পূণথ শতথ তালদর মলধ্য 

পাওয়া যায়। রপতার এ কালজর রবধ্ান কী? এধ্রলণর রপতার আনুেতয 

করার রবধ্ান কী?  

উত্তর: একর্া সবথজন রবরদত বয, হজ ইসলালমর গুরুত্বপূণথ একরট রুকন 

এবাং রবরাট একরট রভরত্ত। হলজর শতথ পাওয়া বেলল হজ আদায় না 

করলল মানুলষর ইসলাম পূণথ হয় না। হজ ফরয হওয়ার পর রবলম্ব করা 

ববধ্ নয়। বকননা আল্লাহ ও তাাঁর রাসূললর রনলদথশ তাৎক্ষরণক আদায় 

করলত হলব। মানুষ জালন না ভরবষযলত তার জনয রক অলপক্ষা করলছ। 

হলত পালর অর্থ বশষ হলয় যালব বা অসুস্থ হলয় যালব বা মারা বযলত 

পালর। 
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হজ আদায় করার শতথ পূণথ হলল এবাং হলজর সফলর ধ্মথীয় ও চারররত্রক 

রদক বর্লক রনভথরলযােয সার্ী র্াকলল, সন্ত ানলদরলক হজ আদায় করলত 

বাধ্া বদওয়া রপতা-মাতার জনয জালয়য নয়। 

হজ ওয়ারজব হলল, হজ বছলড় বদওয়ার বক্ষলত্র রপতা-মাতার রনলদথশ মানয 

করা চললব না। বকননা আল্লাহর নাফরমানী কলর সৃরষ্টকুললর আনুেতয 

করা যালব না। তলব বাবা-মা যরদ তালদরলক রনলষলধ্র বযাপালর বকালনা 

শর‘ঈ কারণ উপস্থাপন কলর, তখন তালদর আনুেতয করা আবশযক। 

প্রে: (৪৫১) ঋণগ্রস্ত বযরির রক হজ করা আবশযক? 

উত্তর: মানুলষর উপর যরদ এমন ঋণ র্ালক যা পররলশাধ্ করার জনয 

তার সমস্ত সম্পদ দরকার, তলব তার উপর হজ ফরয নয়। বকননা 

আল্লাহ বতা শুধু্মাত্র সামর্থবান মানুলষর ওপর হজ ফরয কলরলছন। রতরন 

বললন, 

﴿َِّ ّلِل  ََّّو  نََِّّٱۡلإ يإِتََِّّحجََُّّّٱنل اِسَََّّع   اع ََّّم  ت ط  إهََِّّٱسإ بِيٗلََّّإَِل   [١٩: عمران ال] ﴾س 

“মানুলষর ওপর আল্লাহর অরধ্কার এ বয, যারা এ ঘর পযথন্ত  আসার 

সামর্থয রালখ তারা এর হজ পালন করলব।” [সূরা আলল ইমরান, 

আয়াত: ৯৭] 

সুতরাাং ঋলণ জজথররত বযরি বতা সামর্থবান নয়। অতএব, প্রর্লম বস 

ঋণ পররলশাধ্ করলব তারপর সম্ভব হলল হজ আদায় করলব। 
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রকন্তু ঋণ যরদ কম হয় এবাং ঋণ পররলশাধ্ কলর হলজ রেলয় প্রতযাবতথন 

করার সমান খরচ রবদযমান র্ালক, তলব হজ করলব। হজ চাই ফরয 

বহাক বা নফল। রকন্তু ফরয হজ আদায় করার বযাপালর রবলম্ব করা 

উরচৎ নয়। আর নফল হজ বতা ইচ্ছাধ্ীন। মন চাইলল করলব মন চাইলল 

করলব না, বকালনা গুনাহ হলব না। 
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বদলী হজ 

প্রে: (৪৫২) মালয়র পক্ষ বর্লক হজ সম্পাদন করার জনয জননক 

বলাকলক দারয়ত্ব বদওয়া হলয়লছ; রকন্তু পলর জানা বেল এ বলাক আলরা 

কলয়কজলনর হজ আদায় করার দারয়ত্ব রনলয়লছ। এ সময় করণীয় কী? 

এ বলালকর রবধ্ান কী? 

উত্তর: প্রলতযক মানুলষর উরচৎ হলচ্ছ, বয বকালনা কাজ করার পূলবথ রবচার 

রবলেষণ ও রবচক্ষণতার পররচয় বদওয়া। ধ্মথীয় রদক বর্লক রনভথরলযােয 

না হলল তালক বকালনা কালজর দারয়ত্ব রদলব না। বলাকরট রবশ্বস্ত রকনা, 

বয কালজর দারয়ত্ব বদওয়া হলচ্ছ তা বাস্তবায়ন করলত পারলব রকনা, তার 

রনকট বস বযাপালর যলর্ষ্ট জ্ঞান আলছ রকনা প্রভৃরত যাচাই বাছাই করলব। 

হজ একরট গুরুত্বপূণথ ইবাদত। তাই আপনার রপতা বা মাতার পক্ষ 

বর্লক হজ সম্পাদন করার জনয এমন বলাক রনবথাচন করলবন, রযরন 

জ্ঞান ও ধ্মথীয় রদক বর্লক রবশস্ত ও রনভথরলযােয। বকননা অলনক মানুষ 

হলজর রবরধ্-রবধ্ান সম্পলকথ অজ্ঞ। যর্ালযােয রনয়লম হজ আদায় কলর 

না। যরদও তারা রনলজলদর ইবাদলতর বক্ষলত্র রবশ্বস্ত। রকন্তু তারা ধ্ারণা 

কলর এটুকুই তালদর ওপর ওয়ারজব। অর্চ তারা অলনক ভুল কলর। 

জ্ঞালনর স্বল্পতার কারলণ এধ্রলণর মানুলষর কালছ হলজর দারয়ত্ব প্রদান 

করা উরচৎ নয়। 

আবার অলনক বলাক এমন আলছ, যারা হয়লতা হলজর রবরধ্-রবধ্ান 

সম্পলকথ জ্ঞান রালখ রকন্তু তারা আমানতদার নয়। ফলল হলজর কাযথারদ 

আদায় করার বক্ষলত্র কর্া ও কালজ বকালনা গুরুত্বালরাপ কলর না। 
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শুধু্মাত্র দায়সারা বোলছর কাজ কলর। এ ধ্রলণর বলালকর কালছ হজ 

পাললনর আমানত অপথন করা উরচৎ নয়। সুতরাাং হলজর দারয়ত্ব প্রদান 

করার জনয দীন ও আমানতদারীলত রনভথর করা যায় এরকম বলাক 

অনুসন্ধান করা জরুরী।  

প্রলে উরল্লরখত বযরি বয কয়জলনর হলজর দারয়ত্ব রনলয়লছ- হলত পালর বস 

অনয বলাকলদর িারা তালদর হজগুললা আদায় কলর রদলব। রকন্তু এরূপ 

করাও রক তার জনয জালয়য হলব? অর্থাৎ হজ বা উমরা আদায় কলর 

বদওয়ার জনয কলয়ক জলনর পক্ষ বর্লক দারয়ত্ব বনওয়ার পর সরাসরর তা 

রনলজ আদায় না কলর অনয বলাকলক দারয়ত্ব বদওয়া রক জালয়য হলব? 

উত্তর: এটাও জালয়য বা ববধ্ নয়। এটা অনযায়ভালব মানুলষর সম্পদ 

ভক্ষণ। বকননা এটা হজ-উমরা রনলয় বযবসা করা। মানুলষর হজ-উমরা 

আদায় কলর বদওয়ার নাম কলর তালদর রনকট বর্লক পয়সা বনয়; 

অতঃপর কম মূললয অনয বলাকলক রনলয়াে কলর। এলত বস অনযায়ভালব 

রকছু সম্পদ কামাই করল। বকননা হলত পালর হলজর দারয়ত্ব প্রদানকারী 

এ তৃতীয় বযরির ওপর সন্তুষ্ট নয়। সুতরাাং আল্লাহলক ভয় করা উরচৎ। 

মানুলষর অর্থ রনলজর পলকলট ঢুকালনার আলে রচন্ত া করা উরচৎ এটা রক 

রঠক হললা না ববরঠক?1 

                                                            
1 উলল্লখয বয, হলজ্জর দারয়ত্ব গ্রহণ করার সময় যরদ তালক বলল বনয় বয, আরম রনলজ 
না পারলল আমার দৃরষ্টলত রনভথরলযােয বকান বলাকলক রদলয় আপনার এই হজ পালন 
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ইহরাম বাাঁধ্ার পর হজ-উমরা আদায় করলত অক্ষম হলল 

প্রে: (৪৫৩) অরতবৃদ্ধ জননক বযরি উমরা করার জনয ইহরাম ববাঁলধ্লছ। 

রকন্তু মক্কা বপৌঁছার পর উমরা আদায় করলত অপারে হলয় বেলছ এখন 

বস রক করলব? 

উত্তর: সুস্থ না হওয়া পযথন্ত  ইহরাম অবস্থায় র্াকলব, অতঃপর উমরা আদায় 

করলব। রকন্তু যরদ ইহরাম বাাঁধ্ার সময় শতথ কলর র্ালক, তলব ইহরাম খুলল 

বফললব, তালক বকালনা জররমানা রদলত হলব না। উমরা পূণথ করলত হলব না 

রবদায়ী তাওয়াফও করলত হলব না। ইহরালমর সময় শতথ করার রনয়ম 

হলচ্ছ, এ বদা‘আ পাঠ করলব: [আল্লাহুম্মা ইন হাবাসানী হালবস ফা মাহাল্লী 

হাইসু হাবাসতানী] “বহ আল্লাহ্! বকালনা কারলণ যরদ আরম বাধ্াপ্রাপ্ত হই 

(হজ-উমরার কাজ সমাধ্া করলত না পরর), তলব বযখালন বাধ্াপ্রাপ্ত হব, 

বসটাই আমার হালাল হওয়ার স্থান।”2 

রকন্তু যরদ উি শতথ না কলর আর উমরা আদায় বকালনা ক্রলমই সম্ভব না 

হয়, তলব বস ইহরাম খুলল বফলল হালাল হলয় যালব এবাং রফদইয়া 

রহলসলব একরট হাদঈ যবাই কলর রদলব যরদ সামর্থ র্ালক। বকননা 

আল্লাহ বললন,  

                                                                                                                     

কররলয় রদব। একর্ায় যরদ দারয়ত্ব প্রদানকারী রারজ হয়, তলব অনয বলাক িারা হজ 
করালনালত বকালনা অসুরবধ্া বনই।- অনুবাদক। 

2 সহীহ বুখারী, অধ্যায়: হজ, হাদীস নাং ৪৬৯৯; সহীহ মুসরলম, অধ্যায়: হজ, হাদীস নাং 
২১০১। 
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وا َّ﴿ تِمُّ
 
أ ة ََّّٱۡلإ ج ََّّو  ر  مإ ِهََّّو ٱلإع  ت مإََّّف إِنإََّّّلِل  ِِصإ حإ

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

مإَّ ك  َََّّٰر ء وس  ّت  بإل غ ََّّح  ي ََّّي  دإ إه  ِل ه ََّّٱل  [٩١١: ابلقرة] ﴾َم 

“বতামরা আল্লাহর জনয হজ-উমরা পূণথ কর। যরদ বাধ্াগ্রস্ত হও তলব যা 

সহজপ্রাপয তাই কুরবানী কর। আর কুরবানীর পশু তার জায়োয় না 

বপৌঁছা পযথন্ত  বতামরা মার্া মুণ্ডন করলব না।” [সূরা আল-বাকারাহ, 

আয়াত: ১৯৬]  

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম ৬ষ্ঠ রহজরী সলন উমরা পালন করলত 

বেলল হুদায়রবয়া নামক এলাকায় মক্কার কারফরলদর িারা বাধ্াপ্রাপ্ত হলল 

বসখালনই রতরন হাদঈ যলবহ কলরন এবাং হালাল হলয় যান। 

প্রে: (৪৫৪) বদলী হজ করার পর যরদ রকছু অর্থ বর্লক বেলল রক 

করলব? 

উত্তর: বদলী হজ করার জনয যরদ অর্থ রনলয় র্ালক, আর হজ সম্পাদন 

করার পর রকছু অর্থ তার কালছ রলয় যায়, তলব তা বফরত বদওয়া 

আবশযক নয়। তলব অর্থ দাতা প্রদান করার সময় যরদ এরূপ বলল বয, 

‘এই অর্থ বর্লক যা লালে তা রদলয় হজ করলবন।’ তলব হজ বশলষ 

বকালনা রকছু বাকী র্াকলল তা বফরত বদওয়া আবশযক। বস বযরি ইচ্ছা 

করলল তা বফরত নাও রনলত পালর, ইচ্ছা করলল বফরত রনলত পালর। 

রকন্তু অর্থ বদওয়ার সময় যরদ এরূপ বলল, ‘এই অর্থ িারা আপরন হজ 

করলবন।’ তাহলল যা বাকী র্াকলব তা বফরত বদওয়া আবশযক নয়। 

অবশয এভালব প্রদান করার সময় প্রদানকারী যরদ না জালন বয হলজর 
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খরচ কত লােলত পালর তাই তালক রবপুল পররমাণ অর্থ রদলয় বদয়, 

তখন তার পক্ষ বর্লক হজ সম্পাদনকারীর একর্া বলা ওয়ারজব বয, 

আপনার অর্থ িারা আরম হজ সম্পাদন কলররছ রঠকই; রকন্তু তালত এ 

পররমাণ টাকা খরচ হলয়লছ। বাকীটা আমার কালছ রলয় বেলছ। এখন বস 

যরদ তালক বসটা গ্রহণ করার অনুমরত বদয়, তাহলল বকালনা অসুরবধ্া 

বনই। অনযর্া তা বফরত রদলত হলব। 
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কালরা পক্ষ বর্লক হজ বা উমরা করলল রনলজর জনয বদা‘আ করা যালব 

কী? 

প্রে: (৪৫৫) পুত্র যরদ রপতার পক্ষ বর্লক হজ বা উমরা সম্পাদন কলর, 

তলব রনলজর জনয বদা‘আ করলত পারলব কী? 

উত্তর: হযাাঁ, বস হজ বা উমরা অবস্থায় রনলজর জনয তার রপতার জনয 

এবাং সমস্ত মুসরলমলদর জনয বদা‘আ করলত পারলব। বকননা কালরা পক্ষ 

বর্লক হজ-উমরা আদায় করার উলেশয হলচ্ছ, তার পক্ষ বর্লক রনয়ত 

কলর বারহযক ফরয, ওয়ারজব ও সুন্নাত কমথসমূহ আদায় করা। রকন্তু 

বদা‘আর রবষয়রট হজ বা উমরার বকালনা ফরয বা ওয়ারজব বা শতথ নয়। 

তাই যার জনয হজ বা উমরা করলছ তার জনয, রনলজর জনয, সমস্ত 

মুসরলমলদর জনয বদা‘আ করলত পারলব। 

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

রবধ্ান কী? 

উত্তর: বদলী হজ বা উমরা করার দু’রট অবস্থা: 

প্রর্ম অবস্থাঃ তার পক্ষ বর্লক ফরয হজ বা উমরা আদায় করলব। 

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

ফরয হজ বা উমরা আদায় করার জনয কাউলক দারয়ত্ব প্রদান করা 

জালয়য নয়। তলব বকালনা বাধ্ার কারলণ যরদ মক্কা পযথন্ত  যাওয়া সম্ভব 

না হয়- বযমন, করঠন অসুখ যা ভাললা হওয়ার বকালনা সম্ভাবনা বনই 
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অর্বা অরতবৃদ্ধ হলয় বেলছ ইতযারদ, তাহলল তার পক্ষ বর্লক কাউলক 

রদলয় বদলী হজ করালব। রকন্তু অসুস্থতা যরদ এমন হয় বয তা বর্লক 

আলরােয পাওয়ার আশা আলছ, তলব অলপক্ষা করলব এবাং সুস্থ হলল 

রনলজই রনলজর হজ-উমরা সম্পাদন করলব। বকননা বকালনা বাধ্া না 

র্াকলল হজ বা উমরার বযাপালর কাউলক দারয়ত্ব প্রদান করা জালয়য নয়। 

আল্লাহ বললন,  

﴿َِّ ّلِل  ََّّو  نََِّّٱۡلإ يإِتََِّّحجََُّّّٱنل اِسَََّّع   اع ََّّم  ت ط  إهََِّّٱسإ بِيٗلََّّإَِل   [١٩: عمران ال] ﴾س 

“মানুলষর ওপর আল্লাহর অরধ্কার এ বয, যারা এ ঘর পযথন্ত  আসার 

সমর্থ রালখ তারা বসটার হজ পালন করলব।” [সূরা আলল ইমরান, 

আয়াত: ৯৭] 

ইবাদলতর উলেশয হলচ্ছ মানুষ তা রনলজ বাস্তবায়ন করলব; যালত কলর 

আল্লাহর জনয তার দাসত্ব-বোলামী ও রবনলয়র পূণথতা লাভ কলর। আর 

রনঃসলেলহ অনযলক দারয়ত্ব রদলল ইবাদলতর এ মহান উলেশয সরঠকভালব 

আদায় হলব না। 

রকন্তু বস যরদ রনলজর ফরয হজ ও উমরা আদায় কলর র্ালক, অতঃপর 

আবার তার পক্ষ বর্লক নফল হজ বা উমরা আদায় করার জনয কাউলক 

দারয়ত্ব প্রদান কলর, তলব জালয়য হলব রক না? এলক্ষলত্র রবিানেণ 

মতরবলরাধ্ কলরলছন। বকউ বলললছন, জালয়য। বকউ বলললছন, নাজালয়য। 

আমার মলত বযটা সরঠক মলন হয়, তা হলচ্ছ নাজালয়য। অর্থাৎ নফল হজ 

আদায় করার জনয কাউলক দারয়ত্ব প্রদান করা জালয়য নয়। বকননা 
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ইবাদলতর মূলনীরত হলচ্ছ, বযরি রনলজ তা আদায় করলব। বযমন কলর 

রনলজর পক্ষ বর্লক সাওম আদায় করার জনয কাউলক দারয়ত্ব প্রদান করা 

যালব না। অবশয ফরয সাওম কাযা বরলখ যরদ বকউ মৃতুযবরণ কলর, তলব 

তার পক্ষ বর্লক পররবালরর বয বকউ তা আদায় কলর রদলব। অনুরূপ 

হলচ্ছ হজ। এরট এমন একরট ইবাদত যা আদায় করার জনয শারররীক 

পররশ্রম আবশযক। এটা শুধু্ আরর্থক ইবাদত নয়। আর ইবাদত যরদ 

শারররীক হয়, তলব তা অনযলক রদলয় আদায় করলল রবশুদ্ধ হলব না। রকন্তু 

হাদীলসর দলীললর রভরত্তলত বযটুকু অনুমরত পাওয়া যায় তার কর্া রভন্ন। 

আর বদলী নফল হজ আদায় করার বযাপালর হাদীলস বকালনা দলীল 

পাওয়া যায় না। ইমাম আহমাদ বর্লক এ বযাপালর দু’ধ্রলণর বণথনা 

পাওয়া যায়। তার একরট বণথনা আমালদর কর্ার সমর্থক। অর্থাৎ নফল 

হজ বা উমরা আদায় করার জনয কাউলক রনলয়াে করা যালব না। চাই 

তার সামর্থয র্াক বা না র্াক। 

আমালদর এ মতানুযায়ী সম্পদশালী বলাকলক রনলজই রনলজর হজ বা 

উমরা আদায় করার জনয উিুদ্ধ করা হলচ্ছ। বকননা অলনক মানুষ এমন 

আলছ, বছলরর পর বছর অরতবারহত হলয় বেলছ অর্চ কখলনা তারা মক্কা 

সফর কলর রন। এ যুরিলত বয, বস বতা প্ররত বছর তার পক্ষ বর্লক হজ 

বা উমরা আদায় করার জনয কাউলক না কাউলক বপ্ররণ কলর র্ালক। 

অর্চ তালদর জানা বনই বয, এ িারা ইবাদলতর মূল উলেশয আদায় হয় 

না। 

প্রে: (৪৫৭) মৃলতর পক্ষ বর্লক উমরা আদায় করা রক জালয়য? 
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উত্তর: মৃলতর পক্ষ বর্লক হজ বা উমরা আদায় করা জালয়য। অনুরূপভালব 

তাওয়াফ এবাং যাবতীয় বনক আমল তার পক্ষ বর্লক আদায় করা জালয়য। 

ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বাল রহ. বললন, বয বকালনা বনকটযপূণথ কমথ 

সম্পাদন কলর যরদ তার ছাওয়াব জীরবত বা মৃলতর জনয দান কলর বদয়, 

তলব বস উপকৃত হলব। রকন্তু সাওয়াব দান করার চাইলত মৃলতর জনয 

বদা‘আ করা ববরশ উত্তম। দলীল হলচ্ছ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 

ওয়াসাল্লালমর বাণী, রতরন বললন,  

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

َ
بِِه أ

 .«و هَل  َودَلٍ َصالٍِح يَْدع  

“মানুষ মারা বেলল রতনরট আমল ছাড়া তার সমস্ত আমল বন্ধ হলয় যায়। 

১) সাদকালয় জাররয়া ২) উপকারী ইসলামী রবদযা ৩) সৎ সন্ত ান, বয তার 

জনয বদা‘আ করলব।”3 এ হাদীলস নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম 

এরূপ বললন রন, সৎ সন্ত ান, বয তার জনয ইবাদত করলব বা কুরআন 

পড়লব বা সালাত পড়লব বা উমরা করলব বা সাওম রাখলব ইতযারদ। 

অর্চ হাদীসরটলত প্রর্লম দু’রট আমললর কর্াই উলল্লখ করা হলয়লছ। যরদ 

মৃলতর জনয আমল করা উলেশয হত, তলব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 

ওয়াসাল্লাম অবশযই বললতন, “এবাং সৎ সন্ত ান, বয তার জনয আমল 

করলব।”  

                                                            
3 সহীহ মুসরলম, অধ্যায়: ওসীয়ত, অনুলচ্ছদ: মৃতুযর পর মানুলষর কালছ বয সাওয়াব 
বপৌঁলছ র্ালক তার বণথনা। 
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রকন্তু মানুষ যরদ বকালনা বনক আমল কলর তার ছাওয়াব কালরা জনয দান 

কলর বদয়, তলব তা জালয়য। 
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মাহরাম ছাড়া নারীর হজ সম্পাদন করার রবধ্ান 

প্রে: (৪৫৮) মাহরাম ছাড়া বকালনা নারী যরদ হজ সম্পাদন কলর, তলব রক 

তা রবশুদ্ধ হলব? বুরদ্ধমান বালক রক মাহরাম হলত পালর? মাহরাম হওয়ার 

জনয কী কী শতথ আবশযক? 

উত্তর: তার হজ রবশুদ্ধ হলব। রকন্তু মাহরাম ছাড়া সফর করা হারাম এবাং 

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর নাফরমানী। বকননা রতরন 

বললন, “নারী বকালনা মাহরাম ছাড়া বযন সফর না কলর।”4 

বাললে বা প্রাপ্ত বয়স্ক হয় রন এমন বালক মাহরাম হলত পালর না। 

বকননা তার রনলজরই বতা অরভভাবক ও তত্ত্বাবধ্ান দরকার। অতএব, 

এধ্রলণর মানুষ রক কলর অলনযর অরভভাবক বা তত্ত্বাবধ্ায়ক হলত পালর? 

মাহরাম বযরির জনয শতথ হলচ্ছ, বস মুসরলম হলব, পুরুষ হলব, প্রাপ্ত বয়স্ক 

হলব এবাং রবলবকসম্পন্ন হলব। এগুললা শলতথর বকালনা একরট না র্াকলল 

বস মাহরাম হলত পারলব না। 

প্রসঙ্গক্রলম উলল্লখয বয, আফলসালসর সালর্ লক্ষয করা যায়, অলনক নারী 

মাহরাম ছাড়া একাকী উলড়াজাহালজ সফর কলর র্ালক। তালদর যুরি 

হলচ্ছ, মাহরাম পুরুষ তালদরলক এয়ারলপালটথ রবমালন তুলল বদয় এবাং 

পরবতথী এয়ারলপালটথ আলরক মাহরাম তালদরলক রররসভ কলর র্ালক। আর 

                                                            
4 বুখারী অধ্যায়: রশকালরর জররমানা, অনুলচ্ছদ: নারীর হজ; সহীহ মুসরলম, অধ্যায়: 
হজ, অনুলচ্ছদ: হলজ্জর সফলর নারীর সালর্ মাহরাম র্াকা। 
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বস বতা উলড়াজাহালজর মলধ্য রনরাপলদই র্ালক। রকন্তু প্রকৃতপলক্ষ যুরিরট 

অসার। বকননা তার মাহরাম বতা এলরালেলন তালক উরঠলয় রদলত পালর 

না। খুব ববরশ তালক ওলয়রটাং হলল বা ইরমলগ্রশন পযথন্ত  বছলড় আসলত 

পালর। কখলনা বেন ছাড়লত বদরী হলত পালর। কখলনা কারণবশতঃ েন্ত বয 

এয়ারলপালটথ বেন অবতরণ করা সম্ভব হয় না। তখন এ নারীর রক অবস্থা 

হলব? কখলনা হয়লতা েন্ত বয এয়ারলপালটথ রবমান অবতরণ করল রঠকই 

রকন্তু মাহরাম বযরিরট তালক রররসভ করলত পারল না। হয়লতা বস অসুস্থ 

হলয় বেল, বকালনা সড়ক দুঘথটনা হললা ইতযারদ বয বকালনা কারণ ঘটলত 

পালর। 

আবার ধ্লর রনলাম বয, উরল্লরখত কারণগুললা বকানরটই হললা না। 

রঠকঠাক মত বেন উড়ল, েন্ত বয এয়ারলপালটথ মাহরাম তালক রররসভ 

করল। রকন্তু এমনও বতা হলত পালর- বেলনর মলধ্য তার রসলটর পালশ 

এমন বলাক বলসলছ, বয আল্লাহলক ভয় কলর না, ফলল বস নারীলক 

রবরি করলত পালর বা নারীই তার প্ররত আসি হলত পালর। তাহললই 

বতা রনরষদ্ধ বফতনার বীয বপন হলয় বেল- বযমনরট কালরা অজানা নয়। 

অতএব, নারীর ওপর ওয়ারজব হলচ্ছ আল্লাহলক ভয় করা এবাং বকালনা 

মাহরাম ছাড়া কখলনা সফলর ববর না হওয়া। অরভভাবক পুরুষলদর 

উপরও ওয়ারজব হলচ্ছ, হলজ তালদর নারীলদর বযাপালর আল্লাহলক ভয় 

করা, নারীলদর বযাপালর উদাসীনতার পররচয় না বদওয়া, রনলজলদর 

আত্মসম্ভ্রম রক্ষা করা। প্রলতযলক তার পররবার সম্পলকথ আল্লাহর দরবালর 
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রজজ্ঞারসত হলব। বকননা এলদরলক আল্লাহ তালদর কালছ আমানত 

বরলখলছন। আল্লাহ বললন,  

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

 
مإََّّأ لِيك  هإ

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

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

١] 

“বহ ঈমানদরেণ! বতামরা রনলজলদরলক ও বতামালদর পররবার 

পররজনলক জাহান্নালমর আগুন বর্লক রক্ষা কর। যার ইন্ধন হলব মানুষ 

ও পার্র। যালত রনলয়ারজত আলছ রনমথম হৃদয় কলঠার স্বভাব 

রফররশতােণ, যারা কখলনা আল্লাহর আলদশ অমানয কলর না। তারা যা 

করলত আরদষ্ট হয় তাই কলর।” [সূরা আত-তাহরীম, আয়াত: ৬] 
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সহলদার ববান, তার স্বামী ও মালয়র সালর্ উমরায় যাওয়া 

প্রে: (৪৫৯) জননক নারীর কর্া হলচ্ছ, আরম রামদান মালস উমরা 

করার ইচ্ছা বপাষণ কলররছ। রকন্তু আমার সালর্ র্াকলছ আমার সহলদার 

ববান, তার স্বামী ও আমার মা। এ উমরায় যাওয়া রক আমার জনয 

জালয়য হলব? 

উত্তর: এলদর সালর্ উমরায় যাওয়া আপনার জনয জালয়য হলবনা; বকননা 

ববালনর স্বামী আপনার মাহরাম নয়। ইবন আব্বাস রারদয়াল্লাহু ‘আনহুমা 

বর্লক বরণথত, রতরন বললন, আরম শুলনরছ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 

ওয়াসাল্লাম খুতবায় বললন,  

ْ اَل » ََ ٌل بِ رَ  ن  ل وَ    اْمرَ ج 
َ
 اْمرَ  ن  افِرَ  ُ سَ اَل ٍة وَ أ

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

 ِ  ِ  اْمرَ جَ رَ خَ ا وَ ذَ كَ ا وَ ذَ ةِ تَ ْزوَ  اْتت بِبْ    ِي  َ اّلل 
َ
ج  ْب فَ اْذهَ  اَل ًة قَ اج  ِِت حَ أ  اْمرَ  عَ مَ  ح 

َ
 .«تَِك أ

“বকালনা পুরুষ বযন বকালনা নারীর সালর্ রনজথন না হয়। মাহরাম ছাড়া 

বকালনা নারী বযন সফর না কলর।” তখন এক বযরি বলল, বহ আল্লাহর 

রাসূল আমার স্ত্রী হজ আদায় করার জনয ববর হলয় বেলছ। আর আরম 

উমুক উমুক যুলদ্ধর জনয নাম রলরখলয়রছ? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 

ওয়াসাল্লাম বলললন, “তুরম চলল যাও এবাং বতামার স্ত্রীর সালর্ হজ পালন 

কর।”5 নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম তার কালছ বকালনা বযাখযা 

                                                            
5 সহীহ বুখারী অধ্যায়: রশকালরর জররমানা, অনুলচ্ছদ: নারীর হজ; সহীহ মুসরলম, 
অধ্যায়: হজ, অনুলচ্ছদ: হলজর সফলর নারীর সালর্ মাহরাম র্াকা। 
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চাইললন না বতামার স্ত্রীর সালর্ রক অনয বকালনা নারী আলছ না বনই? বস 

রক যুবতী না বৃদ্ধা? রাস্তায় বস রক রনরাপদ না রনরাপদ নয়? 

প্রেকারী এ নারী মাহরাম না র্াকার কারলণ যরদ উমরায় না যায়, তলব 

তার বকালনা গুনাহ্ হলব না। যরদও ইলতাপূলবথ বস কখলনা উমরা না কলর 

র্ালক। বকননা হজ-উমরা ফরয হওয়ার অনযতম শতথ হলচ্ছ নারীর 

মাহরাম র্াকা। 

প্রে: (৪৬০) হলজর মাস কী কী? 

উত্তর: হলজর সময় শুরু হয় শাওয়াল মাস শুরু হওয়ার সালর্ সালর্ 

এবাং বশষ হয় রযলহলজর দশ তাররলখ তর্া ঈলদর রদলন বা রজলহলজর 

বশষ তাররলখ। এটাই রবশুদ্ধ মত। বকননা আল্লাহ বললন, ﴿َُّّر ََّّٱۡلإ ج ه  شإ
 
َّأ

َٰت َّ ل وم  عإ  [  ٩١٩: ابلقرة] ﴾م 

“হলজর মাসসমূহ সুরনরদথষ্ট জানা।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৯৭] 

এখালন বহুবচন أشهر শব্দ বযবহার করা হলয়লছ। তা হাকীকী অলর্থ 

বযবহার হলব। অর্থাৎ এ রতনরট মালস হলজর কাজ চললব। এ কর্ার অর্থ 

এটা নয় বয, এ রতন মালসর বয বকালনা রদলন হলজর কাজ করলত হলব। 

[অর্থাৎ শাওয়াললর প্রর্লমই বকউ যরদ হলজর রনয়লত ইহরাম বাাঁলধ্ এবাং 

তাওয়াফ সা‘ঈ কলর, তলব তা হলজর জনযই হল। রকন্তু আরাফাত এবাং 

তৎপরবতথী কালজর জনয বতা সময় রনধ্থারণ করাই আলছ।] আর 

রযলহলজর বশষ নাোদ হলজর সময় প্রলরম্বত একর্ার অর্থ হলচ্ছ, হলজর 

তাওয়াফ এবাং সা‘ঈ রযলহলজর বশষ পযথন্ত  রবলরম্বত করা জালয়য আলছ। 
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এর পর আর রবলরম্বত করা জালয়য নয়। রকন্তু যরদ বকালনা ওযর র্ালক 

বস কর্া রভন্ন। বযমন হলজর তাওয়াফ করার পূলবথ বকালনা নারীর বনফাস 

শুরু হলয় বেল। বনফাস অবস্থা বশষ হলত হলত রযলহজ মাস পার হলয় 

বেল। তার এ ওযর গ্রহণলযােয বনফাস বশষ হললই বস তাওয়াফ ও 

সা‘ঈ সম্পাদন করলব। 

উমরার জনয বকালনা সময় রনরদথষ্ট বনই। বছলরর বয বকালনা সময় তা 

সম্পাদন করা যায়। রকন্তু রামাযালন উমরা করলল হলজর সমান ছাওয়াব 

লাভ করা যায়। হলজর মাসসমূলহই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম 

যাবতীয় উমরা আদায় কলরন। হুদায়রবয়ার উমরা রযলকদ মালস। কাযা 

উমরা আদায় কলরলছন রযলকদ মালস, রজ‘রানার উমরাও রছল রযলকদ 

মালস। আর রবদায় হলজর সালর্র উমরাও রছল রযলকদ মালস। এলত 

বুঝা যায় হলজর মাসসমূলহ উমরা করার আলাদা ববরশষ্টয ও ফযীলত 

রলয়লছ। বকননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম উমরা আদায় করার 

জনয এ মাসগুললালকই রনবথাচন কলরলছন। 

প্রে: (৪৬১) হলজর মাসসমূহ আসার পূলবথ হলজর ইহরাম বাাঁধ্ার রবধ্ান 

কী? 

উত্তর: হলজর মাসসমূহ আসার পূলবথ হলজর ইহরাম বাাঁধ্ার বযাপালর 

রবিানেণ মতলভদ কলরলছন। 

বকউ বললন, এটা রবশুদ্ধ হলব এবাং হলজর ইহরাম রহলসলব েণয হলব। 

তলব হলজর মাস আেমণ করার পূলবথ হলজর ইহরাম বাাঁধ্া মাকরূহ। 
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রিতীয় মত: তার এ ইহরাম হলজর ইহরাম রহলসলব েণয হলব না। তলব 

তা উমরা হলয় যালব। বকননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম 

বলললছন, 

 «َدَخَلِت اْلُعْمَرُة ِف اْلَْج ِ » 

“উমরা হলজর মলধ্য শারমল হলয় বেলছ।”6 তাছাড়া নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইরহ ওয়াসাল্লাম উমরালক বছাট হজ রহলসলব আখযা রদলয়লছন। 

বযমন, আমর ইবন হাযলমর রবখযাত মুরসাল হাদীলস উলল্লখ হলয়লছ, যা 

বলালকরা সাধ্ারণভালব গ্রহণ কলরলছ।7 

প্রে: (৫৬২) হলজর জনয মীক্বালতর স্থানসমূহ কী কী?  

উত্তর: হলজর জনয মীক্বালতর স্থানসমূহ হলচ্ছ পাাঁচরট: ১) যুল হুলায়ফা ২) 

জুহ্ ফা ৩) ইয়ালামলাম ৪) কারলণ মানালযল ৫) যাতু ঈরক্ব। 

১) যুল হুলায়ফা: যালক বতথমালন আবা’বর আলী বলা হয়। যা মদীনার 

রনকটবতথী। মক্কা বর্লক এর অবস্থান ১০ মারহালা দূলর (বতথমান রহলসলব 

প্রায় ৪০০ রকঃ রমঃ)। মক্কা বর্লক এরট সবলচলয় দূলর অবরস্থত মীকাত। 

এরট মদীনাবাসী এবাং বসপর্ রদলয় েমণকারী অনযানযলদর মীক্বাত। 

২) জুহ্ফা: শাম তর্া রসররয়াবাসীলদর মক্কা েমলণর পলর্ পুরাতন একরট 

গ্রালমর নাম জুহ্ফা। বসখান বর্লক মক্কার দূরত্ব ৩ মারহালা। (বতথমালন প্রায় 

                                                            
6 সহীহ মুসরলম, অধ্যায়: হজ, অনুলচ্ছদ: হলজর মাসসমূলহ উমরা করা জালয়য। 
7 দারাকুতনী ২/২৮৫ হাদীস নাং ১২২। 
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১৮৬ রক. রম.)। এটা এখন আর গ্রাম বনই। বতথমালন বলালকরা এর বদলল 

পাশথবতথী স্থান রালবে বর্লক ইহরাম বাাঁলধ্। 

৩) ইয়ালামলাম: ইয়ামালনর বলাকলদর মক্কা আেমলণর পলর্ একরট 

পাহাড় বা একরট স্থালনর নাম ইয়ালামলাম। বতথমালন এস্থানলক সা‘রদয়া 

বলা হয়। এখান বর্লক মক্কার দূরত্ব প্রায় দু’মারহালা। (বতথমালন প্রায় 

৯২ রক. রম.।) 

৪) কারলণ মানালযল: নজদ তর্া পূবথ এলাকার অরধ্বাসীলদর মক্কা 

েমলণর পলর্ তালয়লফর কালছ একরট পাহালড়র নাম। বতথমালন এলক 

সায়লুল কাবীর বলা হয়। এখান বর্লক মক্কার দূরত্ব প্রায় দু’মারহালা 

(বতথমালন প্রায় ৭৮ রক. রম.।) 

৫) যাতু ইরক্ব: ইরালকর অরধ্বাসীলদর মক্কা আেমলণর পলর্ একরট 

স্থালনর নাম। এখান বর্লক মক্কার দূরত্ব প্রায় দু’মারহালা। (বতথমালন প্রায় 

১০০ রক. রম.।) 

প্রর্ম চাররট মীক্বাত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম কতৃথক 

রনধ্থাররত।8 বশলষররটও আলয়শা রারদয়াল্লাহু ‘আনহার বণথনা অনুযায়ী নবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম কতৃথক রনধ্থারণকৃত মীক্বাত। বযমনরট 

                                                            
8 সহীহ বুখারী অধ্যায়: হজ অনুলচ্ছদ: হজ উমরার জনয মক্কাবাসীলদর মীক্বাত; সহীহ 
মুসরলম, অধ্যায়: হজ অনুলচ্ছদ: হজ উমরার জনয মীক্বালতর স্থান। 
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নাসাঈ ও আবু দাঊলদ বরণথত হলয়লছ।9 রকন্তু যাতু ইরলক্বর বযাপালর 

সহীহ সূলত্র ওমর রারদয়াল্লাহু ‘আনহু বর্লক বরণথত আলছ। রতরন উহা 

কূফা ও বসরার অরধ্বাসীলদর জনয রনধ্থারণ কলরলছন। তারা এলস 

অরভলযাে করল, বহ আমীরুল মুরমনীন! নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 

ওয়াসাল্লাম নজদবাসীলদর জনয কারলণ মানালযললক (তালয়লফর সাইলুল 

কাবীর) মীক্বাত রনধ্থারণ কলরলছন। রকন্তু আমালদরলক অলনকটা পর্ ঘুলর 

বসখালন বযলত হয় এবাং আমালদর অলনক কষ্ট হয়। তখন ওমর 

রারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলললন, বতামালদর পলর্ ঐ মীক্বালতর বরাবর বকালনা 

স্থান বতামরা অনুসন্ধান কর। তখন যাতু ইরক্ব মীকাত রহলসলব রনধ্থারণ 

করা হয়।10 

বমাটকর্া, যরদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বর্লক সহীহ সূলত্র 

প্রমারণত হয় তলব বতা বকালনা প্রে বনই। যরদ প্রমারণত না হয়, তলব তা 

ওমর ইবন খাত্তাব রারদয়াল্লাহু ‘আনহুর সুন্নাত বর্লক প্রমারণত হলয়লছ। 

রতরন চার খলীফার মলধ্য অনযতম। যারা রছললন সুপর্প্রাপ্ত এবাং তালদর 

অনুসরণ করার রনলদথশ আমালদরলক বদওয়া হলয়লছ। তাছাড়া ওমলরর 

সমর্থলন আল্লাহ পরবত্র কুরআলন কলয়করট রবধ্ান নারযল কলরলছন। 

আলয়শা বরণথত হাদীসরট যরদ সহীহ হয়, তলব এটাও তাাঁর প্ররত নবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর সমর্থন। তাছাড়া ওমলরর রনলদথশ 

                                                            
9 নাসাঈ, অধ্যায়: হজ অনুলচ্ছদ: ইরাকবাসীলদর মীকাত; আবু দাঊদ, অধ্যায়: হজ 
অনুলচ্ছদ: মীকালতর বণথনা।  

10 সহীহ বুখারী অধ্যায়: হজ অনুলচ্ছদ: ইরাকবাসীলদর জনয মীকাত হলচ্ছ যাতু ইরক্ব। 
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যুরিসাংেত। বকননা বকালনা মানুষ যরদ মীক্বাত বর্লক রভতলর বযলত চায় 

তলব বসখান বর্লকই তালক ইহরাম বাাঁধ্লত হলব। রকন্তু এ স্থালনর বরাবর 

বকালনা পর্ রদলয় রভতলর বযলত চাইলল মীক্বাত অরতক্রমকারী রহলসলব 

উি স্থান বর্লকই ইহরাম বাাঁধ্লব। 

উমার রারদয়াল্লাহু ‘আনহুর এ হাদীলস বতথমান যুলে আমালদর জনয 

রবরাট ধ্রলণর উপকার রবদযমান। আর তা হলচ্ছ, বকালনা মানুষ যরদ 

বতথমান যুলে এলরালেনলযালে হজ বা উমরা করলত আসলত চায়, তলব 

তার জনয আবশযক হলচ্ছ, বয মীকালতর উপর রদলয় যালব তার বরাবর 

হললই তালক ইহরাম বাাঁধ্লত হলব। রবলম্ব করা ববধ্ হলব না এবাং 

বজোয় রেলয় ইহরাম বাাঁধ্া জালয়য হলব না (বযমনরট অলনক বলাক কলর 

র্ালক। বকননা স্থল পলর্ বহাক, বা আকাশ পলর্ বহাক বা সমুদ্র পলর্ 

বহাক বকালনা পার্থকয বনই) মীকালতর বরাবর হললই ইহরাম বাাঁধ্লত 

হলব। এজনয হজ যাত্রী বয বদলশরই বহাক সমুদ্র পলর্ মক্কা আসলত 

চাইলল ইয়ালামলাম বা রালবলের বরাবর হলল তালদরলক ইহরাম বাাঁধ্লত 

হলব। 

 

প্রে: (৪৬৩) রবনা ইহরালম মীকাত অরতক্রম করার রবধ্ান কী? 

উত্তর: রবনা ইহরালম মীকাত অরতক্রমকারী দু’প্রকালরর বলাক হলত 

পালর: 

১। হজ বা উমরা আদায় করার ইচ্ছা কলরলছ। তাহলল তার উপর 
আবশযক হলচ্ছ মীকালত রফলর রেলয় বসখান বর্লক হজ বা উমরার 
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রনয়লত ইহরাম ববাঁলধ্ আসা। যরদ এরূপ না কলর তাহলল একরট ওয়ারজব 
পররতযাে করার কারলণ রবিানলদর মলত রফদইয়া বা জররমানা রদলত 
হলব। আর তা হলচ্ছ একরট ছােল যলবহ কলর মক্কার ফকীরলদর মালঝ 
রবতরণ কলর বদওয়া। 

২। হজ বা উমরার উলেশয ছাড়া মীকাত অরতক্রম করা। এ অবস্থায় 
তার বকালনা অসুরবধ্া বনই। চাই মক্কায় দীঘথ সময় অবস্থান করুক বা 
স্বল্প সময়। বকননা এ অবস্থায় যরদ ইহরাম আবশযক করা হয় তলব 
প্ররতবার আেমলণ হজ বা উমরা তার উপর আবশযক হলয় যায়। অর্চ 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বর্লক প্রমারণত হলয়লছ বয, জীবলন 
একবালরর ববরশ হজ বা উমরা আবশযক নয়। এর ববরশ হলল সবই হলব 
নফল। রবনা ইহরালম মীকাত অরতক্রলমর বযাপালর রবিানলদর রবরভন্ন 
মতামলতর মলধ্য এটাই সবথারধ্ক রবশুদ্ধ। 

প্রে: (৪৬৪) ‘লাব্বাইক’ বলাটাই রক ইহরালম প্রলবশ করার রনয়ত? 

উত্তর: হজ বা উমরার কালজ প্রলবশ করার জনয অন্ত লর রনয়ত (ইচ্ছা বা 

সাংকল্প) কলর পাঠ করলব: ‘লাববাইকা উমরাতান’ আর হলজর জনয 

বললব, ‘লাববাইকা হজ্জান্’। রকন্তু এরূপ বলা জালয়য নয়: ‘আল্লাহুম্মা 

ইন্নী উরীদুল উমরাতা’ অর্বা ‘উরীদুল হাজ্জা’। বা নাওয়াইতু আন 

আ‘তারমরা উমরাতান্। বা নাওয়াইতু আন আহুজ্জা হাজ্জান্। বকননা নবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বর্লক এগুললা প্রমারণত বনই।  

প্রে: (৪৬৫) আকাশপলর্ আেমণকারী কীভালব ইহরাম বাাঁধ্লব? 

উত্তর: হজ বা উমরার উলেলশয আকাশ পলর্ আেমণকারী বয স্থালনর 

উপর রদলয় যালব বস এলাকার মীকালতর বরাবর হলল ইহরাম বাাঁধ্লব। 
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তাই বোসল ইতযারদর মাধ্যলম প্রর্লম বারড়লতই প্রস্তুরত রনলব। তারপর 

মীক্বাত বপৌঁছার পূলবথ ইহরালমর কাপড় পররধ্ান করলব। মীকালতর বরাবর 

বপৌঁছললই অন্ত লর রনয়ত কলর ইহরাম ববাঁলধ্ বফললব। বদরী করলব না। 

বকননা এলরালেন দ্রুত চলল। রমরনলটই অলনক পর্ এরেলয় যায়। অলনক 

মানুষ এলক্ষলত্র ভুল কলর। পূবথ প্রস্তুরত র্ালক না। “আমরা মীকালতর 

বরাবর বপৌঁলছরছ” বেলনর কু্রর এ বঘাষণা বশানার পর তাড়াহুড়া শুরু 

কলর। পরলনর কাপড় খুলল ইহরালমর কাপড় পররধ্ান কলর। এরট 

মারাত্মক ভুল। 

অবশয বেলনর দারয়ত্বশীল অরফসালরর উরচৎ হলচ্ছ, মীকালতর বরাবর 

বপৌঁছার কমপলক্ষ ১৫ রমরনট পূলবথ বঘাষণা বদওয়া। যালত কলর বলালকরা 

সতকথ হয় এবাং ভাললাভালব প্রস্তুরত রনলত পালর। তলব হাজী সালহবেণ 

যরদ বেলন উঠার পূলবথ ইহরালমর কাপড় পররধ্ান কলর বনন, তাহলল এটা 

তালদর জনয অরত উত্তম হয়। মীকালতর বরাবর হলল সাংলকত বা বঘাষণা 

পাওয়ার সালর্ সালর্ই তারা ইহরালমর বদা‘আ পলড় ইহরাম ববাঁলধ্ 

বফললবন। 

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

রবধ্ান কী? 

উত্তর: বয বযরি হজ বা উমরার উলেলশয মীকাত অরতক্রম করলত চায় 

বস বযন ইহরাম ছাড়া অরতক্রম না কলর। বকননা নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বলললছন, “মদীনাবসীেণ ইহরাম বাাঁধ্লব যুল 
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হুলায়ফা বর্লক..।”11 অর্থাৎ তালদর জনয ওয়ারজব হলচ্ছ মীকাত বর্লক 

ইহরাম বাাঁধ্া। রবনা ইহরালম মীকাত অরতক্রম না করা। যরদ কলরই 

বফলল তলব ওয়ারজব হলচ্ছ মীকালত রফলর রেলয় বসখান বর্লক ইহরাম 

ববাঁলধ্ মক্কা েমণ করা। এলত তালক বকালনা জররমানা রদলত হলব না। 

রকন্তু যরদ রফলর না আলস এবাং মীকাত অরতক্রম করার পর ইহরাম 

বাাঁলধ্ তলব রবিানলদর মলত তালক রফদইয়া রদলত হলব। আর তা হলচ্ছ 

একরট ছােল কুরবানী কলর মক্কার ফকীরলদর মালঝ রবতরণ কলর বদয়া। 

                                                            
11 সহীহ বুখারী, অধ্যায়: হজ, অনুলচ্ছদ: মদীনাবাসীলদর মীকাত। 
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উলড়াজাহালজ কীভালব সালাত আদায় করলব এবাং ইহরাম বাাঁধ্লব? 

উত্তর: প্রর্মতঃ উলড়াজাহালজ সালাত পড়ার পদ্ধরত:  

1) নফল সালালতর পদ্ধরত হলচ্ছ, রবমালনর রসলট বলস বলসই সালাত 
আদায় করলব। ইশারার মাধ্যলম রুকু-সাজদাহ করলব। সাজদাহর 
জনয রুকুর চাইলত একটু ববরশ মার্া ঝুকালব। 

2) সময় হললই উলড়াজহালজর উপর সালাত আদায় করা ওয়ারজব। 
রকন্তু সালালতর রনরদথষ্ট সময় বা দু’সালাত একরত্রত করার সময় 
বশষ হওয়ার আলেই যরদ রবমান অবতরণ করার সম্ভাবনা র্ালক, 
আর যমীলন র্াকাবস্থায় বযভালব সালাত আদায় করলত হয় 
বসভালব যরদ রবমালনর উপর সম্ভব না হয়, (বযমন, রকবলামুখী 
হওয়া, রুকু’, সাজদাহ, কওমা ও বসা প্রভৃরত করা যরদ সম্ভব না 
হয়) তলব বসখালন ফরয সালাত আদায় করলব না, বরাং অবতরণ 
করার পর যমীলন সালাত আদায় করলব। 

বযমন, বজো এয়ারলপাটথ বর্লক সূযথালস্তর পূলবথ রবমান উড্ডয়ন 

করল। এখন আকালশ র্াকাবস্থায় মােররব সালাত আদায় করলব 

না। পরবতথী এয়ারলপালটথ রবমান অবতরণ করার পর সালাত 

পড়লব; রকন্তু যরদ বদলখ বয, মােররব সালালতর সময় অরতবারহত 

হলয় যালচ্ছ, তলব এশা সালালতর সালর্ মােররবলক একরত্রত 

করার রনয়ত কলর রনলব। অতঃপর অবতরণ কলর মােররব 

সালাতলক বদরী কলর এশার সমলয় একরত্রত আদায় করলব। 

রকন্তু যরদ রবমান চললতই র্ালক- অবতরলণর সম্ভাবনা না র্ালক 

এবাং এশা সালালতরও সময় অরতক্রান্ত  হলয় যাওয়ার আশাংকা 
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হয়, তলব রবমালনর উপলরই সময় অরতক্রম হওয়ার আলেই 

মােররব ও এশা সালাত একরত্রত আদায় কলর রনলব। 

3) রবমালনর উপর ফরয সালাত পড়ার পদ্ধরত হলচ্ছ, রকবলামুখী 
দণ্ডায়মান হলয় তাকবীর রদলব। ছানা, সূরা আল-ফারতহা ও অনয 
বকালনা সূরা বা আয়াত পাঠ কলর রুকু করলব। রুকু বর্লক মার্া 
উরঠলয় সাজদাহ করলব। রনয়ম মারফক সাজদাহ করলত সক্ষম না 
হলল বলস পড়লব এবাং বসাবস্থায় ইরঙ্গলতর মাধ্যলম সাজদাহ করলব। 
সালাত বশষ করা পযথন্ত  এরূপই করলব। আর পূণথ সময় রকবলামুখী 
হলয়ই র্াকলব। রকন্তু রকবলা রচনলত না পারলল বা রনভথরলযােয বকউ 
তালক রকবলার সন্ধান রদলত না পারলল রনজ অনুমান ও েলবষণা 
অনুযায়ী সালাত আদায় করলল বকালনা অসুরবধ্া হলব না। 

4) উলড়াজাহালজ মুসারফর সালাত কসর করলব। চার রাকাত রবরশষ্ট 
সালাত দু’রাকাত কলর আদায় করলব। 

 

রিতীয়তঃ উলড়াজাহালজ হজ বা উমরার ইহরাম বাাঁধ্ার পদ্ধরত: 

1) এয়ারলপালটথ আসার আলেই বোসল, পররস্কার-পররচ্ছন্নতার কাজ 
বশষ করলব এবাং এয়ারলপালটথ এলস ইহরালমর কাপড় পররধ্ান 
করলব। 

2) বেন মীকালতর রনকটবতথী হলল যরদ ইহরালমর কাপড় পররধ্ান না 
কলর র্ালক তলব পররধ্ান করলব। 

3) মীকালতর বরাবর হললই অন্ত লর রনয়ত কলর হজ বা উমরার জনয 
তালরবয়া পলড় ইহরালম প্রলবশ করলব। 
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4) মীকালতর বরাবর হওয়ার রকছুক্ষণ পূলবথই যরদ সতকথতাবশতঃ বা 
বখয়াল র্াকলব না এ ভলয় ইহরাম ববাঁলধ্ বনয়, তালতও বকালনা 
অসুরবধ্া বনই। 

 

প্রে: (৪৬৭) বকালনা বযরি যরদ রনজ বদশ বর্লক বজো সফর কলর 

অতঃপর উমরা আদায় করার ইচ্ছা কলর। বস রক বজো বর্লকই ইহরাম 

বাাঁধ্লব? 

উত্তর: এ মাসআলারটর দু’রট অবস্থা: 

প্রর্মঃ বলাকরট উমরার রনয়ত না কলর অনয বকালনা উলেলশয বা কালজ 

বজো সফর কলরলছ। রকন্তু বসখালন যাওয়ার পর উমরা করার ইচ্ছা 

হলয়লছ, তলব বস বজো বর্লকই ইহরাম বাাঁধ্লব। এলত বকালনা অসুরবধ্া 

বনই। বকননা আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রারদয়াল্লাহু ‘আনহুএর হাদীলস 

মীক্বালতর আললাচনায় বলা হলয়লছ, “বয বযরি এ মীক্বাতসমূলহর মলধ্য 

অবস্থান কলর, বস বযখালন আলছ বসখান বর্লকই ইহরাম বাাঁধ্লব। এমনরক 

মক্কাবাসীেণ মক্কা বর্লকই ইহরাম বাাঁধ্লব।”12 

রিতীয়ঃ দৃঢ়ভালব উমরার রনয়ত কলরই বজো সফর কলরলছ। তাহলল বয 

মীক্বালতর রনকট রদলয় েমণ করলব তালক অবশযই বসখান বর্লক ইহরাম 

বাাঁধ্লত হলব। বজো বর্লক ইহরাম বাাঁধ্া জালয়য হলব না। বকননা বজোর 

                                                            
12 সহীহ বুখারী, অধ্যায়: হজ, অনুলচ্ছদ: হজ উমরার জনয মক্কাবাসীর মীক্বাত। 
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অবস্থান মীক্বালতর সীমানার মলধ্য। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম 

বর্লক প্রমারণত হলয়লছ, রতরন মীক্বালতর বণথনা রদলত রেলয় বললন, 

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

َ
مْ وَ  ج  احْلَ  ادَ رَ ْن أ  «رةالْع 

“এগুললা স্থান বসখানকার অরধ্বাসীলদর জনয এবাং যারা এর বাইলর 

র্ালক বসখান রদলয় বযলত চায় তালদর জনয ইহরাম বাাঁধ্ার মীক্বাত- যারা 

হজ ও উমরা করার ইচ্ছা বপাষণ কলর।”13 

যরদ বজো বর্লক ইহরাম বাাঁলধ্ এবাং মক্কা প্রলবশ কলর, তলব রবিানলদর 

মলত তালক রফদইয়াস্বরূপ মক্কায় একরট দম প্রদান করলত হলব এবাং 

তার বোশত মক্কার ফক্বীর-রমসকীনলদর মালঝ রবতরণ কলর রদলব। 

তাহললই তার উমরা রবশুদ্ধ হলয় যালব। 

বজো যাওয়ার আলে যরদ উমরার রনয়ত কলর র্ালক এবাং রবনা ইহরালম 

বজো প্রলবশ কলর, তলব রনকটবতথী বকালনা মীকালত বফরত রেলয় বসখান 

বর্লক ইহরাম বাাঁধ্লব। এলত বকালনা রফদইয়া লােলব না। 

 

প্রে: (৪৬৮) ইহরালমর কাপড় পররধ্ান করার পর বোসল করার রবধ্ান 

কী? 

                                                            
13 সহীহ বুখারী, অধ্যায়: হজ, অনুলচ্ছদ: মীক্বালতর রভতলর যারা র্ালক তালদর মীক্বাত। 
হাদীস নাং ১৫২৯। 
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উত্তর: ইহরালম প্রলবশ করার পর বোসল করলত বকালনা বাধ্া বনই। 

বকননা তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বর্লক প্রমারণত রলয়লছ। 

চাই একবার বোসল করুক বা দু’বার। রকন্তু ইহরাম অবস্থায় স্বপ্নলদাষ 

হলল জানাবালতর (নাপাকীর) বোসল করা ওয়ারজব। আর ইহরাম বাাঁধ্ার 

সময় বোসল করা সুন্নাত। 

প্রে: (৪৬৯) মৃত দাদার পক্ষ বর্লক হজ করার রবধ্ান কী? অবশয তার 

পক্ষ বর্লক হজ আদায়কারী রনলজর হজ সম্পাদন কলরলছ। 

উত্তর: বয মৃত দাদা রনলজর হজ কলর রন তার পক্ষ বর্লক হজ সম্পাদন 

করা জালয়য। বকননা সুন্নালত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বর্লক 

এ বযাপালর প্রমাণ রলয়লছ। 

প্রে: (৪৭০) ইহরালমর জনয রবলশষ বকালনা সালাত আলছ কী? 

উত্তর: ইহরালমর জনয রনরদথষ্ট বকালনা সালাত বনই। রকন্তু বকালনা বলাক 

যরদ এমন সময় মীক্বালত বপৌঁলছ যখন ফরয সালালতর সময় উপরস্থত 

হলয়লছ, তখন তার জনয উত্তম হলচ্ছ ফরয সালাত সম্পাদন করার পর 

ইহরাম বাাঁধ্া।  

ফরয সালালতর সময় নয় রকন্তু চাশলতর সালালতর (সালালত দুহা) সমলয় 

রমক্বালত বপৌঁছললা, তাহলল প্রর্লম পররপূণথরূলপ বোসল করলব, সুেরন্ধ 

মাখলব, ইহরালমর কাপড় পররধ্ান কলর চাশলতর রনয়লত সালাত আদায় 

করলব তারপর ইহরালমর রনয়ত করলব। চাশত সালালতর সময় না হলল 

তারহয়যাতুল অযুর রনয়ত কলর দু’রাকাত সালাত পলড় ইহরালম প্রলবশ 
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করা উত্তম। রকন্তু ইহরালমর রনয়লত সালাত আদায় করার বকালনা দলীল 

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বর্লক প্রমারণত বনই। 

প্রে: (৪৭১) বকালনা বযরি যরদ হলজর মালস উমরা আদায় কলর মদীনা 

সফর কলর, অতঃপর যুলহুলায়ফা বর্লক হলজর ইহরাম বাাঁলধ্, তলব বস 

রক তামাতু্ত‘কারীরূলপ েণয হলব? 

উত্তর: যখন রকনা এ বযরি হলজর মালস উমরা সম্পাদন কলর এবছলরই 

হজ আদায় করার দৃঢ় ইচ্ছা বপাষণ কলরলছ, তখন বস তামাতু্ত‘কারী রহলসলব 

েণয হলব। বকননা উমরা ও হলজর মধ্যবতথী বকালনা সফর তামাতু্ত‘বক 

বারতল করলব না। তলব যরদ উমরা আদায় করার পর রনজ বদলশ বফরত 

যায় এবাং বসখান বর্লক হলজর উলেলশয সফর কলর, তলব তার তামাতু্ত‘ 

রবরচ্ছন্ন হলয় যালব। বকননা প্রলতযকরট কাজ বস আলাদা আলাদা সফলর 

সম্পাদন কলরলছ। অতএব, উমরা সম্পাদন করার পর বয বলাক মদীনা 

সফর কলর যুলহুলায়ফা বর্লক হলজর ইহরাম বাাঁধ্লব, বস তামাতু্ত‘ হজকারী 

রহলসলব হাদঈ যবাই করলব। বকননা আল্লাহ বললন, 

م ن﴿ ت ع ََّّف  ةََِّّت م  ر  مإ ََّّبِٱلإع  اَّٱۡلإ جدََِّّإِل  م  ت يإِس  ََّّف  يََِِّّمن ََّّٱسإ دإ إه   [٩١١: ابلقرة] ﴾ٱل

“বয বযরি হলজর সালর্ উমরা করার রনয়ত করলব, বস সাধ্যানুযায়ী 

হাদঈ যবাই করলব।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৯৬]  

প্রে: (৪৭২) বকালনা বযরি যরদ শাওয়াল মালস উমরার ইহরাম ববাঁলধ্ 

উমরা পূণথ কলর। রকন্তু বস সময় বস হলজর রনয়ত কলর রন। রকন্তু হলজর 

সময় তার হজ করার সুলযাে হল। বস রক তামাতু্ত‘কারী েণয হলব? 
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উত্তর: না, বস তামাতু্ত‘কারী েণয হলব না। অতএব, তালক হাদঈও রদলত 

হলব না।  
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তালরবয়ার সুন্নাতী রনয়ম 

প্রে: (৪৭৩) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বর্লক প্রমারণত 

তালরবয়ারট কী? উমরা এবাং হলজর বক্ষলত্র কখন তালরবয়া পাঠ করা বন্ধ 

করলত হলব? 

উত্তর: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বর্লক প্রমারণত তালরবয়ারট হলচ্ছ 

রনম্নরূপ:  

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

“লাববাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাববাইকা লা শারীকা লাকা 

লাব্বাইক, ইন্নাল হামদা ওয়ারন্ন’মাতা লাকা ওয়াল মুলক্, লা শারীকা 

লাক।”14 ইমাম আহমাদ একটু বৃরদ্ধ কলর বণথনা কলরন, “লাব্বাইকা 

ইলাহাল হক্ব।” এর সনদ হাসান। 

উমরার বক্ষলত্র তাওয়াফ শুরুর পূলবথ তালরবয়া পাঠ করা বন্ধ করলব। 

আর হলজর বক্ষলত্র দশ তাররলখ ঈলদর রদন জামরা আকাবায় পার্র 

মারার পূলবথ তালরবয়া পাঠ বন্ধ করলব। রতররমযীলত ইবন আব্বাস 

রারদয়াল্লাহু ‘আনহুমা বর্লক বরণথত হলয়লছ। রতরন বললন, “নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইরহ ওয়াসাল্লাম উমরালত হাজলর আসওয়াদ স্পশথ করার সময় 

                                                            
14 সহীহ বুখারী, অধ্যায়: হজ, অনুলচ্ছদ: তালরবয়া; সহীহ মুসরলম, অধ্যায়: হজ, 
অনুলচ্ছদ: তালরবয়া ও তার পদ্ধরত। 
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তালরবয়া বলা বন্ধ করলতন।”15 ইমাম রতররমযী হাদীসরটলক সহীহ 

বললন। রকন্তু এর সনলদ মুহাম্মাদ ইবন আবু্দর্ রহমান ইবন আবু লায়লা 

নামক জননক বণথনাকারী আলছ। অরধ্কাাংশ হাদীস রবশারদ তালক দুবথল 

বলললছন। ইবন আব্বাস রারদয়াল্লাহু ‘আনহু আলরা বললন, নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইরহ ওয়াসাল্লাম আরাফা বর্লক মুযদারলফা আসার পলর্ তাাঁর 

আলরাহীর রপছলন উসামা রারদয়াল্লাহু ‘আনহুলক বরসলয়রছললন। 

মুযদারলফা বর্লক রমনা যাওয়ার পলর্ ফায্ল ইবন আব্বাস রারদয়াল্লাহু 

‘আনহুলক রপছলন বরসলয়রছললন। তাাঁরা উভলয় (উসামা ও ফাযল) 

বলললছন, রতরন জামরা আকাবা বা বড় জামরায় কঙ্কর মারার পূবথ পযথন্ত  

তালরবয়া পাঠ করলত বর্লকলছন।16 

ইমাম মালললকর মলত, হারাম শরীলফ বপৌঁছার সালর্ সালর্ তালরবয়া বলা 

বন্ধ করলব। বকউ বকউ বলললছন, বায়তুল্লাহর কালছ বপৌঁছলল বা কাবা 

ঘর বদখললই তালরবয়া বলা বন্ধ করলব।  

লাব্বাইক বলার অর্থ হলচ্ছ: আপনার আনুেলতযর কাজ প্ররতরষ্ঠত করার 

জনয আপনার আহ্বালন সাড়া রদরচ্ছ। 

প্রে: (৪৭৪) ইহরাম ববাঁলধ্ রক মার্া আাঁচড়ালনা জালয়য আলছ? 

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

16 সহীহ বুখারী, অধ্যায়: হজ, অনুলচ্ছদ: হলজ আলরাহণ করা এলক অপলরর রপছলন 
আলরাহণ করা। 
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উত্তর: ইহরাম অবস্থায় মার্া আাঁচড়ালনা উরচৎ নয়। বকননা ইহরামকারীর 

উরচৎ হলচ্ছ এললালকশ ও ধু্ললামরলন র্াকা। তলব বোসল করলত বকালনা 

অসুরবধ্া বনই। তাছাড়া মার্া আাঁচড়ালল চুল পলড় যাওয়ার সম্ভাবনা 

র্ালক। রকন্তু ইহরামকারী মার্া বা শরীর প্রভৃরত চুলকালল যরদ বকালনা 

চুল পলড় যায়, তালত বকালনা অসুরবধ্া বনই। বকননা বস ইচ্ছাকৃত চুল 

উঠায়রন। বজলন রাখা উরচৎ বয, ইহরাম অবস্থায় যাবতীয় রনরষদ্ধ কাজ 

যরদ বকউ ভুলক্রলম কলর বফলল, তলব বকালনা অসুরবধ্া বনই। বকননা 

আল্লাহ বললন, 

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

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

وٗرا ف   [٨: االحزاب] ﴾ر ِحيًماَّغ 

“বতামরা বকালনা ভুল করলল বতামালদর বকালনা অপরাধ্ বনই। রকন্তু বস 

বযাপালর বতামালদর অন্ত লর সাংকল্প র্াকলল অপরাধ্ হলব। আর আল্লাহ 

ক্ষমাশীল পরম করুণাময়।” [সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৫] 

আল্লাহ আলরা বললন,  

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

إ
أ ط  خإ

 
 [٨٥١: ابلقرة] ﴾أ

“বহ আমালদর রব! যরদ আমালদর ভুল হয় বা ত্রুরট হয় তজ্জলনয 

আমালদরলক ধৃ্ত করলবন না।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৮৬] 

ইহরালমর অনযতম রনরষদ্ধ কাজ রশকার করা সম্পলকথ আল্লাহ বললন,  
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ا﴿ ه  يُّ
 
َٰٓأ ِين ََّّي  ن وا ََّّٱّل  ََّّء ام  ت ل وا ََّّّل  يإد ََّّت قإ نت مإََّّٱلص 

 
أ هََّّو  ر م  نَّح  ۥَّو م  ت ل ه  مَّق  ِٗداَِّمنك  مد ت ع  آء ََّّمُّ ز  َّف ج 

ِثإل َّ اَّمد ت ل ََّّم  مََِِّّمن ََّّق  م ََّّٱنل ع  إك  اَّبِهِۦََّي  ل ََّّذ و  دإ مإََّّع  ِنك   [١٨: دةاملائ] ﴾مد

“বহ মুরমনেণ! বতামরা ইহরাম অবস্থায় বনয রশকারলক হতযা কলরা না; 

আর বতামালদর মলধ্য বয বযরি ইচ্ছাপূবথক তালক হতযা করলব, তার উপর 

তখন জররমানা ওয়ারজব হলব, যা মূললযর রদক রদলয় বসই জালনায়ালরর 

সমতুলয হয়, যালক বস হতযা কলরলছ। তার অনুমারনক মূললযর মীমাাংসা 

বতামালদর মলধ্য হলত দু’জন রনভথরলযােয বলাক কলর বদলব।” [সূরা আল-

মালয়দাহ, আয়াত: ৯৫]  

এ আয়ালত ‘ইচ্ছাপূবথক’ শব্দ উলল্লখ করালত বুঝা যায়- যরদ অরনচ্ছাকৃত 

হতযা কলর বফলল, তলব তালক বকালনা জররমানা রদলত হলব না। এ 

রবধ্ানই ইসলালমর সালর্ সামঞ্জসযপূণথ। বকননা ইসলাম ধ্মথ ক্ষমা ও 

সহজতার ববরশলষ্ট অননয। 

অতএব, বকালনা বযরতক্রম ছাড়াই ইহরাম অবস্থায় যাবতীয় রনরষদ্ধ কাজ 

যরদ বকউ অজ্ঞতাবশতঃ বা ভুলবশতঃ কলর বফলল, তলব তার রবরুলদ্ধ 

বকালনা রবধ্ান প্রলজাযয হলব না, বকালনা রফদইয়া আবশযক হলব না- 

এমনরক স্ত্রী সহবাস কলর বফলললও হজ রবনষ্ট হলব না। উরল্লরখত 

শরী‘আলতর দলীললর দাবী অনুযায়ী এটাই রবশুদ্ধ কর্া। 

প্রে: (৪৭৫) অজ্ঞতাবশতঃ মার্া বর্লক সামানয চুল বকলট হালাল হলয় 

বেলল তার উপর আবশযক কী? 
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উত্তর: অজ্ঞতাবশতঃ বয হাজী সালহব মার্া বর্লক সামানয চুল বকলট 

হালাল হলয় বেলছ, তার উপর বকালনা রকছু আবশযক নয়। বকননা বস 

অজ্ঞ। তলব জানার পর তালক পূণথ মার্া বর্লক চুল কাটলত হলব। 

এ উপললক্ষ আরম মুসরলম ভাইলদরলক নসীহত করলত চাই, বকালনা 

ইবাদত করলত চাইলল, তার সীমালরখা ও রনয়ম-নীরত না বজলন তালত 

রলপ্ত হওয়া উরচৎ নয়। যালত কলর অজ্ঞতাবশতঃ এমন রকছু না কলর 

বফলল যালত ইবাদতরটই নষ্ট হলয় যায়। বকননা আল্লাহ তা‘আলা নবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লামলক লক্ষয কলর বললন,  

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

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

 
َّأ

ِكِي ََِّّمن َّ إم ۡشإ  [٩٠٥: يوسف] ﴾٨٠٥َّٱل

“আপরন বলল রদন, এটাই আমার পর্ আল্লাহর রদলক বুলঝ-শুলন 

দা’ওয়াত বদই- আরম এবাং আমার অনুসারীেণ। আল্লাহ পরবত্র। আরম 

অাংশীবাদীলদর অন্ত ভুথি নই।” [সূরা ইউসুফ, আয়াত: ১০৮] 

আল্লাহ আলরা বললন,  

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

 ﴾ٱۡلإ 
 [ ١: الزمر]

“আপরন বলুন, যারা জালন এবাং জালন না তারা রক এক বরাবর? 

বুরদ্ধমানরাই বতা উপলদশ গ্রহণ কলর র্ালক।” [সূরা আয-যুমার, আয়াত: 

৯] 
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অতএব, একজন বলাক বুলঝ-সুলঝ আল্লাহর সীমালরখা বজলন-শুলন তাাঁর 

ইবাদত করলব এটা খুবই উত্তম। অজ্ঞতার সালর্ বা মানুলষর অন্ধানুসরণ 

কলর আল্লাহর ইবাদত করা উরচৎ নয়। বকননা না বজলন ইবাদত করলত 

বেলল ভুল হওয়ার সম্ভাবনা বযমন ববরশ বতমরন যালদর অনুসরণ করলব 

তালদর মলধ্য জ্ঞান র্াকলতও পালর নাও র্াকলত পালর। 

প্রে: (৪৭৬) প্রশাসনলক ফাাঁরক বদওয়ার উলেলশয রবনা ইহরালম মীক্বাত 

অরতক্রম কলর মক্কায় বপৌঁলছ ইহরাম বাাঁধ্লল হজ রবশুদ্ধ হলব কী? 

উত্তর: তার হজ বতা রবশুদ্ধ হলয় যালব রকন্তু মুসরলম শাসকলক ফাাঁরক 

বদওয়ার জনয বস হারাম কাজ কলরলছ। এটা হারাম হলয়লছ দু’কারলণঃ 

প্রর্মতঃ আল্লাহর রনলদথশ লঙ্ঘন কলর ইচ্ছাকৃতভালব রবনা ইহরালম 

মীক্বাত অরতক্রম কলরলছ। 

রিতীয়তঃ আল্লাহ আমালদরলক রনলদথশ রদলয়লছন মুসরলম শাসলকর 

আনুেতয করার। অবশয আল্লাহর নাফরমানীর কালজ তালদর আনুেতয 

করা যালব না। অতএব, তার উপর আবশযক হলচ্ছ আল্লাহর কালছ 

তাওবা করা। আর রফদইয়া প্রদান করা অর্থাৎ একরট দম তর্া কুরবানী 

করার মত পশু যবাই কলর মক্কার ফকীরলদর মালঝ বন্টন কলর রদলত 

হলব। বকননা বস মীক্বাত বর্লক ইহরাম বাাঁলধ্রন। রবিানলদর মলত হজ বা 

উমরার বকালনা ওয়ারজব পররতযাে করলল তার জনয রফদইয়া প্রদান করা 

আবশযক। 
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প্রে: (৪৭৭) তামাতু্ত‘কারী যরদ রনজ বদলশ বফরত রেলয় আবার হলজর 

জনয সফর কলর, তলব রক ইফরাদকারী রহলসলব েণয হলব? 

উত্তর: হযাাঁ, তামাতু্ত‘কারী উমরা আদায় করার পর রনজ বদলশ বফরত রেলয় 

আবার বসই বছর হলজর জনয মক্কা সফর করলল বস ইফরাদকারী রহলসলব 

েণয হলব। বকননা রনজ পররবালরর কালছ প্রতযাবতথলনর মাধ্যলম হজ ও 

উমরার মালঝ রবরচ্ছন্নতা কলরলছ। আবার সফর শুরু করার অর্থ হলচ্ছ বস 

হলজর জনয নতুনভালব সফর করলছ। তখন তার এ হজ ইফরাদ রহলসলব 

েণয হলব। এ অবস্থায় তামাতু্ত‘কারীর মলতা হাদঈ যবাই করা তার ওপর 

ওয়ারজব হলব না। রকন্তু রনজ বদলশ রফলর যাওয়াটা যরদ তার হাদঈ ররহত 

করার বাহানা হয়, তলব হাদঈ ররহত হলব না। বকননা বকালনা ওয়ারজব 

ররহত করার বাহানা করলল উহা ররহত হলব না। 

প্রে: (৪৭৮) ইহরাম অবস্থায় ছাতা বযবহার করার রবধ্ান কী? 

অনুরূপভালব রসলাইকৃত ববল্ট বযবহার করা যালব কী? 

উত্তর: সূলযথর তাপ বা বৃরষ্ট বর্লক বাাঁচার জনয ছাতা বযবহার করালত 

বকালনা অসুরবধ্া বনই। বকালনা ক্ষরত বনই। একাজ হাদীলস পুরুলষর মার্া 

ঢাকার রনলষধ্াজ্ঞার অন্ত ভুথি নয়। বকননা এটা মার্া ঢাকা নয়; বরাং তা 

বরৌদ্র প্রভৃরত বর্লক রক্ষা পাওয়ার জনয ছায়া গ্রহণ করা। সহীহ মুসরললম 

প্রমারণত হলয়লছ, রবদায় হলজ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর সালর্ 

উসামা ইবন যালয়দ ও ববলাল রারদয়াল্লাহু ‘আনহু রছললন। তালদর 

একজন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর উটরনর লাোম ধ্লর 

রছললন। অপরজন একরট কাপড় উপলর উরঠলয় তাাঁলক ছায়া প্রদান 
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কররছললন, এভালব চললত চললত রতরন জামরা আকাবায় কঙ্কর রনলক্ষপ 

করললন।17 এ হাদীস বর্লক দলীল পাওয়া যায় বয, নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইরহ ওয়াসাল্লাম ইহরাম অবস্থায় হালাল হওয়ার পূলবথ কাপড় রদলয় 

ছায়া গ্রহণ কলরলছন। 

পরলনর কাপড় বাাঁধ্ার জনয বয বকালনা ধ্রলণর ববল্ট বযবহার করালত 

বকালনা অসুরবধ্া বনই। আর ‘বসলাইকৃত ববল্ট’ প্রেকারীর এ কর্ারট 

সাধ্ারণ মানুলষর মলধ্য প্রচরলত ভুল বর্লক উৎপরত্ত হলয়লছ। তালদর ধ্ারণা, 

বয বকালনা প্রকালরর রসলাই র্াকললই তা আর পররধ্ান করা যালব না। রকন্তু 

কর্ারট ভুল। ‘রসলাইকৃত কাপড় পররধ্ান করা যালব না’ একর্া িারা 

রবিানেণ বুরঝলয়লছন এমন সব কাপড় পররধ্ান করা যা শরীলরর মালপ 

বানালনা হলয়লছ। সাধ্ারণভালব বপাষাক রহলসলব যা পররধ্ান করা হয়। 

বযমন, জামা, পায়জামা, বেরঞ্জ, জারঙ্গয়া প্রভৃরত। একারলণ বকালনা মানুষ যরদ 

এমন চাদর বা লুরঙ্গ পররধ্ান কলর যা বজাড়া-তারল বদওয়া আলছ, তলব 

তালতও বকালনা অসুরবধ্া বনই- এমনরক যরদ তার উভয় প্রান্ত  বসলাই করা 

র্ালক তালতও বকালনা ক্ষরত হলব না। 

 

 

 

                                                            
17 সহীহ মুসরলম, অধ্যায়: হজ, অনুলচ্ছদ: কুরবানীর রদন আলরাহী অবস্থায় জামরা 
আকাবায় কঙ্কর মারা মুস্তাহাব। 
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প্রে: (৪৭৯) শারীররকভালব প্ররতবন্ধী বযরি কীভালব ইহরাম করলব? 

উত্তর: বকালনা মানুষ যরদ ইহরালমর কাপড় পররধ্ান করলত সক্ষম না 

হয়, তলব বয ধ্রলণর কাপড় পরলত সক্ষম হলব তাই পররধ্ান করলব। 

তখন রবিানলদর মলতঃ  

ক) তালক রফদইয়া রহলসলব একরট দম প্রদান কলর মক্কার ফকীরলদর মালঝ 

রবতরণ করলত হলব।  

খ) অর্বা ছয়জন রমসকীনলক খাদয প্রদান করলত হলব। প্রলতযকলক অধ্থ 

ছা’ তর্া বসায়া বকরজ পররমাণ খাদয রদলব।  

ে) অর্বা রতনরদন সাওম পালন করলব।  

বরালের কারলণ মার্া মুণ্ডন করলত বাধ্য হলল বয রবধ্ান প্রলজাযয হয়, 

তার ওপর রকয়াস কলর রবিানেণ উি সমাধ্ান রদলয়লছন। আল্লাহ 

তা‘আলা বললন, 

م ن﴿ ن ََّّف  مِمنََّك  رِيًضاَّك  وإََّّم 
 
ٗذىَّبِهِۦََّّٓأ

 
ِنَّأ ِسهِۦَّمد

إ
أ ي ة ََّّر  ِنَّف فِدإ وإََِّّصي ام ََّّمد

 
ق ة ََّّأ د  وإََّّص 

 
َّأ

ك َّ  [٩١١: ابلقرة] ﴾ن س 

“বকালনা বলাক যরদ পীরড়ত হয় বা তার মার্া যন্ত্রনাগ্রস্ত হয়, তলব বস 

সাওম রকাংবা সাদকা অর্বা কুরবানী িারা তার রবরনময় (রফদ্ইয়া) 

আদায় করলব।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৯৬] 

আর সাওম ও সাদকার রবষয়রট পূলবথ যা উলল্লখ করা হলয়লছ বসভালবই 

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বযাখযা কলরলছন। 
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প্রে: (৪৮০) ইহরাম অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করা হারাম এ সম্পলকথ অজ্ঞ 

র্াকার কারলণ বকউ যরদ স্ত্রী সহবাস কলর বফলল, তলব তার হলজর 

রবধ্ান কী? 

উত্তর: একর্া সুরবরদত বয, স্ত্রী সহবাস ইহরালমর রনরষদ্ধ রবষয়সমূলহর 

মলধ্য অনযতম; বরাং তা ইহরালমর সবথারধ্ক করঠন ও বড় রনলষধ্াজ্ঞা। 

আল্লাহ তা‘আলা বললন,  

ر ََّّٱۡلإ جَُّّ﴿ ه  شإ
 
هََّّأ َٰت  ل وم  عإ نَّم  م  ََّّف  ََّّٱۡلإ ج ََّّفِيِهن ََّّف ر ض  ََّّر ف ث ََّّف ل  ّل  وق ََّّو  ََّّف س  ّل  ال ََّّو  َِّفََِّّجد 

 [٩١٩: ابلقرة] ﴾ٱۡلإ جدَِّ

“হলজর মাসসমূহ রনরদথষ্ট সুরবরদত। এসব মালস বয বযরি হজ করার 

ইচ্ছা করলব, তার পলক্ষ স্ত্রীর সালর্ সহবালস রলপ্ত হওয়া জালয়য নয়। 

জালয়য নয় বকালনা অলশাভন কাজ করা, না বকালনা ঝেড়া রববালদ রলপ্ত 

হওয়া।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৯৭] 

 ,এর অর্থ হলচ্ছ, সহবাস ও তার পূলবথর কাজসমূহ। অতএব الرفث

ইহরালমর সবথারধ্ক করঠন রনলষধ্াজ্ঞা হলচ্ছ সহবালস রলপ্ত হওয়া। হলজর 

ইহরালম বর্লক বকালনা বলাক যরদ স্ত্রী সহবাস কলর, তলব হয় তা প্রর্ম 

হালাললর পূলবথ হলব অর্বা প্রর্ম হালাললর পর হলব। (অর্থাৎ ১০ 

তাররলখ বড় জামরায় কাংকর বমলর মার্া মুণ্ডন করার পূলবথ) যরদ প্রর্ম 

হালাললর পূলবথ সহবাস হয়, তলব তার উপর রনম্নরলরখত রবষয়গুললা 

আবশযক হলব: 
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প্রর্মতঃ তার ঐ হজ বারতল হলয় যালব। চাই তা ফরয হজ বহাক বা নফল 

হজ বহাক। 

রিতীয়তঃ বস গুনাহোর হলব। 

তৃতীয়তঃ হলজর অবরশষ্ট কাজ তালক পূণথ করলত হলব। অর্থাৎ হজ নষ্ট 

হওয়া সলত্বও হলজর অবরশষ্ট কাজগুললা পররপূণথরূলপ আদায় করলত 

হলব। 

চতুর্থতঃ পরবতথী বছর অবশযই তালক উি হলজর কাযা আদায় করলত 

হলব। চাই তা ফরয হজ বহাক বা নফল হজ বহাক। হজ ফরয হলল 

বতা কাযা আদায় করার রবষয়রট সুস্পষ্ট। বকননা সহবালস রলপ্ত হওয়ার 

মাধ্যলম বস হলজর ফররযয়ালতর রযম্মা মুি হলত পালর রন।  

রকন্তু নফল হজ হললও তালক কাযা আদায় করলত হলব। বকননা হজ 

আরম্ভ করলল তা পূণথ করা ওয়ারজব। আল্লাহ তা‘আলা বললন,  

وا َّ﴿ تِمُّ
 
أ ة ََّّٱۡلإ ج ََّّو  ر  مإ ِهََّّو ٱلإع   [  ٩١١: ابلقرة] ﴾ّلِل 

“বতামরা আল্লাহর জনয হজ ও উমরালক পূণথ কর।” [সূরা আল-

বাকারাহ, আয়াত: ১৯৬] 

তাছাড়া হলজর কাজ শুরু করলল তা ফরয হলয় যায়। বযমনরট পূলবথর 

আয়ালত আল্লাহ তা‘আলা বলললছন। “হলজর মাসসমূহ রনরদথষ্ট সুরবরদত। 

এসব মালস বয বযরি হজ ফরয করলব...।” এ জনয আমরা বলব, হজ 
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নফল বহাক বা ফরয বহাক, বয বকালনা কারলণ তা রবনষ্ট কলর বফললল 

তার কাযা আদায় করলত হলব। 

পঞ্চমতঃ কাফফারাস্বরূপ তালক জররমানা আদায় করলত হলব। আর তা 

হলচ্ছ একরট উট যলবহ কলর হারাম এলাকার ফকীরলদর মালঝ বন্টন 

কলর বদওয়া। উলটর পররবলতথ যরদ সাতরট ছােল যলবহ কলর তাও 

জালয়য আলছ। 

এই রবধ্ান হলচ্ছ প্রর্ম হালাললর পূলবথ হলল। (অর্থাৎ ১০ তাররলখ বড় 

জামরায় কাংকর বমলর মার্া মুণ্ডন করার পূলবথ) রকন্তু প্রর্ম হালাললর পর 

সহবাস করলল তার উপর রনম্নরলরখত রবষয়গুললা আবশযক হলবঃ 

প্রর্মতঃ বস গুনাহোর হলব। 

রিতীয়তঃ ইহরাম রবনষ্ট হলয় যালব। 

তৃতীয়তঃ কাফফারা রহলসলব রনম্নরলরখত রতনরট রবষলয়র বকালনা একরট 

করলব: 

ক) একরট ছােল যলবহ কলর হারাম এলাকার ফকীরলদর মালঝ বন্টন 

কলর রদলব। অর্বা  

খ) ছয়জন রমসকীনলক খাদয রদলব। প্রলতযকলক অধ্থ ছা’ পররমাণ খাদয 

রদলব। অর্বা  

ে) রতন রদন সাওম রাখলব।  

এ রতনরটর বয বকালনা একরট জররমানাস্বরূপ আদায় করলব। 
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চতুর্থতঃ নতুন কলর ইহরালম প্রলবশ করলব। মক্কার হারাম সীমানার 

বাইলর রনকটতম বকালনা স্থালন েমণ কলর বসখান বর্লক ইহরাম ববাঁলধ্ 

আসলব এরপর তাওয়ালফ ইফািা বা হলজর তাওয়াফ সম্পন্ন করলব। 

এভালবই রফকাহরবদেণ বলললছন।  

যরদ প্রে করা হয়: প্রর্ম হালাল হওয়ার অর্থ কী?  

জবাবঃ হাজী সালহব যখন ঈলদর রদন (রযল্ হলজর দশ তাররলখ) বড় 

জামরায় কঙ্কর রনলক্ষপ কলর মার্া মুণ্ডন বা চুল খালটা কলর তখন বস 

প্রর্ম হালাল হলয় যায়। তখন স্ত্রী সহবাস বযতীত ইহরালমর যাবতীয় 

রনলষধ্াজ্ঞা বশষ হলয় যায়। আলয়শা রারদয়াল্লাহু ‘আনহা বললন, ‘নবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর ইহরাম বাাঁধ্ার পূলবথ এবাং হালাল 

হওয়ার পর বায়তুল্লাহর তাওয়ালফর পূলবথ আরম তাাঁলক সুেরন্ধ লারেলয় 

রদতাম।’18 এ হাদীস িারা বুঝা যায়, হালাল হওয়ার পলরই আলছ 

বায়তুল্লাহর তাওয়াফ। বযমনরট পূলবথ আমরা উলল্লখ কলররছ বয, ঈলদর 

রদন বড় জামরায় কঙ্কর মারার পর মার্া মুণ্ডন বা চুল খালটা করার 

মাধ্যলম প্রর্ম হালাল হলব। এ হালাললর পূলবথ সহবাস হলল উরল্লরখত 

পাাঁচরট রবষয় আবশযক হলব। আর এ হালাললর পর সহবাস হলল, 

উরল্লরখত চাররট রবষয় আবশযক হলব। 

                                                            
18 সহীহ বুখারী, অধ্যায়: হজ, অনুলচ্ছদ: ইহরালমর সময় সুেরন্ধ বযবহার করা; সহীহ 
মুসরলম, অধ্যায়: হজ, অনুলচ্ছদ: ইহরামকারীর ইহরালমর সময় সুেরন্ধ বযবহার করা। 
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বকালনা বলাক যরদ মূখথতাবশতঃ এ কাজ কলর অর্থাৎ ইহরাম অবস্থায় 

সহবাস করা হারাম একর্া তার জানা বনই, তলব তার বকালনা ক্ষরত 

হলব না। বকালনা কাফফারা রদলত হলব না। চাই প্রর্ম হালাললর পূলবথ 

বহাক বা পলর বহাক। বকননা আল্লাহ তা‘আলা বললন, 

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

إ
أ ط  خإ

 
 [٨٥١: ابلقرة] ﴾أ

“বহ আমালদর রব আমরা যরদ ভুলক্রলম বকালনা রকছু কলর বফরল অর্বা 

ভুলল যাই তলব আমালদরলক পাকড়াও কলরা না।” [সূরা আল-বাকারাহ, 

আয়াত: ২৮৬] 

আল্লাহ তা‘আলা আলরা বললন,  

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

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

 [٨: االحزاب]

“ভুলক্রলম বতামরা যা কলর বফল বস সম্পলকথ বতামালদর বকালনা গুনাহ্ 

বনই। রকন্তু বতামালদর অন্ত র যার ইচ্ছা কলর তার কর্া রভন্ন।” [সূরা 

আল-আহযাব, আয়াত: ৫] 

যরদ প্রে করা হয়: ইহরাম অবস্থায় সহবাস করা হারাম এ বলাক যরদ 

একর্া জালন রকন্তু এটা জালন না বয, সহবাস করলল এত রকছু আবশযক 

হলব বা এ জররমানা রদলত হলব, জানলল হয়লতা বস একালজ রলপ্ত হলতা 

না। তলব এর রবধ্ান কী? তার এ অজ্ঞতার ওযর রক গ্রহণলযােয হলব? 
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জবাব: তার এ ওযর গ্রহণলযােয হলব না। বকননা ওযর হলচ্ছ, রবষয়রট 

সম্পলকথ সম্পণথরূলপ অজ্ঞ র্াকা। রবষয়রট বয হারাম বস বযাপালর তার 

বকানই জ্ঞান না র্াকা। রকন্তু রবষয়রট হালাল না হারাম এ রবধ্ান জানার 

পর, করলল রক লাভ বা না করলল রক ক্ষরত তা জানা আবশযক নয়। এ 

ধ্রলনর না জানা ওযর রহলসলব েণয হলব না। 

বযমন, জননক রববারহত বযরি যরদ জ্ঞান রালখ বয, বযরভচার হারাম। বস 

রবলবকবান ও প্রাপ্তবয়স্ক। বস যরদ বযরভচালর রলপ্ত হয়, তলব অবশযই 

তালক রজম (প্রস্তরাঘালত হতযা) করলত হলব। বস যরদ বলল বয, 

বযরভচার করলল বয রজলমর শারস্ত আলছ আরম তা জানতাম না। জানলল 

এ অনযায় আরম করতাম না, তার এ কর্া গ্রহণ করা হলব না। তালক 

রজম করলতই হলব। 

এ কারলণ জননক বযরি রামাযালন রদলনর ববলায় স্ত্রী সহবাস কলর নবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর রনকট এলস তার করণীয় রক রজলজ্ঞস 

করলল রতরন তালক কাফফারা আদায় করার রনলদথশ প্রদান কলরন। অর্চ 

সহবাস করার সময় বস কাফফারা সম্পলকথ সমূ্পণথ অজ্ঞ রছল। এলর্লক বুঝা 

যায়, বকালনা মানুষ যরদ অনযালয় রলপ্ত হয় এবাং আল্লাহর রনরষদ্ধ সীমা লঙ্ঘন 

কলর, তখন উি অপরালধ্র শারস্ত তালক বপলত হলব। যরদও এর শারস্ত 

সম্পলকথ বস অজ্ঞ র্ালক। 

 

প্রে: (৪৮১) ইহরাম অবস্থায় নারী কীভালব পদথা করলব? পদথা মুখ স্পশথ 

করলত পারলব না এরকম বকালনা শতথ আলছ কী? 
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উত্তর: ইহরাম অবস্থায় নারী যরদ মাহরাম নয় এমন বকালনা পুরুলষর 

রনকট রদলয় অরতক্রম কলর বা তার রনকট বকালনা পুরুষ অরতক্রম কলর, 

তলব অবশযই স্বীয় মুখমণ্ডল বঢলক রনলব। বযমনরট মরহলা সাহাবীেণ 

রারদয়াল্লাহু ‘আনহু করলতন। একারলণ তালক বকালনা রফদইয়া রদলত 

হলব না। বকননা পরপুরুলষর সামলন মুখমণ্ডল ঢাকা আল্লাহর রনলদথশ। 

আর রনলদথশ কখলনা রনলষধ্ হলত পালর না। 

পদথা মুখমণ্ডল স্পশথ করলত পারলব না এরকম বকালনা শতথ বনই। এলত 

বকালনা অসুরবধ্া বনই। পরপুরুলষর সামলন এললই তালক অবশযই মুখ 

ঢাকলত হলব। রকন্তু যরদ রখমা বা তাাঁবুলত অবস্থান কলর এবাং বসখালন 

বকালনা পরপুরুষ না র্ালক, তলব মুখমণ্ডল বখালা রাখলব। বকননা 

ইহরাম অবস্থায় নারীর জনয শরী‘আলতর রনলদথশ হলচ্ছ মুখ বখালা রাখা। 

 

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

করণীয় কী? 

উত্তর: যরদ বস তাওয়ালফ ইফািাসহ হলজর যাবতীয় কাজ পূণথ কলর 

র্ালক এবাং শুধু্মাত্র রবদায়ী তাওয়াফ বাকী র্ালক, তারপর ঋতুবতী হয় 

তলব রবদায়ী তাওয়াফ ররহত হলয় যালব। ইবন আব্বাস রারদয়াল্লাহু 

‘আনহু বর্লক বরণথত, রতরন বললন, 

مِ »
 
وَن آخِ أ ْن يَك 

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

َ
 .«ِض احْلَائِ  َف َعِن ال  أ
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“বলাকলদর আলদশ বদওয়া হলয়লছ, কাবা ঘলরর তাওয়াফ বযন তালদর 

সবথলশষ কাজ হয়। তলব রবষয়রট ঋতুবতীলদর জনয হালকা কলর বদওয়া 

হলয়লছ।’19 যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লামলক বলা হললা বয, 

উমু্মল মু‘বমনীন ছারফয়া রবনলত হুওয়াই রারদয়াল্লাহু ‘আনহা ঋতুবতী 

হলয় বেলছন। অবশয রতরন তাওয়ালফ ইফািা বা হলজর তাওয়াফ কলর 

রনলয়লছন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বলললন, “তাহলল 

বতামরা ববর হলয় যাও।”20 রতরন তার জনয রবদায়ী তাওয়াফলক ররহত 

কলর রদললন। 

রকন্তু তাওয়ালফ ইফািা বা হলজর তাওয়াফ ঋতুবতীর জনয ররহত হলব 

না। ঋতুবতী হয় মক্কায় বর্লক অলপক্ষা করলব এবাং পরবত্র হলল 

তাওয়ালফ ইফািা করলব। অর্বা বস রনজ বদলশ রফলর বযলত পালর রকন্তু 

ইহরাম অবস্থালতই র্াকলব এবাং পরবত্র হলল মক্কায় রফলর এলস শুধু্মাত্র 

হলজর তাওয়াফ করলব। যরদ রনজ বদলশ চলল রেলয় আবার রফলর আলস, 

তলব সুের হয়- প্রর্লম উমরা কলর রনলব (তাওয়াফ করলব, সা‘ঈ 

করলব এবাং চুল খাট করলব) তারপর হলজর তাওয়াফ করলব।  

উরল্লরখত পন্থার বকানরটই যরদ সম্ভব না হয়, তলব লজ্জাস্থালন পযাড বা 

                                                            
19 সহীহ বুখারী, অধ্যায়: হজ, অনুলচ্ছদ: রবদায়ী তওয়াফ; সহীহ মুসরলম, অধ্যায়: হজ, 
অনুলচ্ছদ: রবদায়ী তওয়াফ ওয়ারজব এবাং ঋতুবতী নারীর জনয ররহত হওয়া। 

20 সহীহ বুখারী, অধ্যায়: হজ, অনুলচ্ছদ: হলজ্জর তওয়ালফর পর নারী ঋতুবতী হলল। 
মুসরলম অধ্যায়ঃ হজ, অনুলচ্ছদ: রবদায়ী তওয়াফ ওয়ারজব এবাং ঋতুবতী নারীর জনয 
ররহত হওয়া। 
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এজাতীয় বকালনা রকছু রদলয় ববাঁলধ্ রদলব যালত কলর স্রালবর রি 

মসরজলদ না পলড়, তারপর হলজর তাওয়াফ কলর রনলব। বকননা রবশুদ্ধ 

মতানুযায়ী এটা একান্ত  জরুরী অবস্থা। 
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ঋতুবতী নারী পরবত্রতায় সলেহ হলল রিতীয়বার উমরা কলর রনলব 

প্রে: (৪৮৩) জননক নারী স্বামীর সালর্ ঋতু অবস্থালতই ইহরাম বাাঁলধ্। 

রকন্তু পরবত্র হওয়ার পর বকালনা মাহরাম ছাড়াই বস উমরার কাজ সমাধ্া 

কলর। কাজ বশষ হলল আবার রলির রচহ্ন পাওয়া যায়। এর রবধ্ান কী? 

উত্তর: প্রলের ধ্রলণ বুঝা যায় এ নারী মাহরালমর সালর্ মক্কায় আেমণ 

কলরলছ। রকন্তু ঋতু অবস্থালতই বস মীকাত বর্লক ইহরাম বাাঁলধ্। ঋতু 

অবস্থায় তার এ ইহরাম রবশুদ্ধ। বকননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 

ওয়াসাল্লাম রবদায় হলজ যুলহুলায়ফার মীকালত আেমণ করলল আসমা 

রবনলত ঊমাইস রারদয়াল্লাহু ‘আনহা প্রে কলরন বয, বহ আল্লাহর রাসূল! 

আরম ঋতুবতী হলয় বেরছ। রতরন বলললন, 

ْحِرِم »
َ
 .«اْ بَِسِِل َواْسبَثِْفِري بِثَوٍْب َوأ

“বোসল কলর বতামার লজ্জাস্থালন কাপড় বা বনকড়া ববাঁলধ্ দাও এবাং 

ইহরাম বাাঁধ্।”21  

মক্কায় আসার পর পরবত্র হলয় মাহরাম ছাড়া যরদ উমরার কাজ সম্পাদন 

কলর র্ালক তলব বকালনা অসুরবধ্া বনই। বকননা বস শহলরর মলধ্য 

রলয়লছ। রকন্তু উমরা সম্পাদন করার পর বস বয আবার রি বদলখলছ 

তালত তার পরবত্রতার বযাপালর একরট প্রে দাাঁড় করায়। আমরা বলব, 

যরদ বস রনরশ্চতভালব পরবত্রতা বদলখ র্ালক তলব তার উমরা রবশুদ্ধ। 

                                                            
21 সহীহ মুসরলম, অধ্যায়: হজ, অনুলচ্ছদ: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর হজ। 
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রকন্তু এ পরবত্রতার বযাপালর রনরশ্চত না হলয় সলেলহর মলধ্য র্াকলল 

নতুন কলর উমরা কলর রনলব। অবশয এর জনয নতুন কলর ইহরাম 

বাাঁধ্ার জনয মীকাত বযলত হলব না। শুধু্মাত্র তাওয়াফ, সা‘ঈ ও চুল খাট 

করার কাজগুললা নতুন কলর সম্পাদন করলব। 
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তাওয়ালফ ইফািার পূলবথ নারী ঋতুবতী হলয় পড়লল রক করলব? 

প্রে: (৪৮৪) জননক নারী তাওয়ালফ ইফািা কলর রন। ইলতামলধ্য বস 

ঋতুবতী হলয় বেলছ। তার রঠকানা সঊদী আরলবর বাইলর। হজ 

কালফলাও চলল যাওয়ার সময় হলয় বেলছ, তাই বদরী করা সম্ভব হলব না 

এবাং পরবতথীলত মক্কা রফলর আসাটাও তার জনয দুরহ বযাপার। এখন 

বস রক করলব? 

উত্তর: রবষয়রট যরদ এরূপই হয় বযমন প্রলে উলল্লখ করা হলয়লছ বয, 

হলজর তাওয়াফ না কলরই নারী ঋতুবতী হলয় বেলছ। পরবত্র হলয় 

তাওয়াফ করার জনয মক্কায় বর্লক যাওয়াটাও তার জনয দুঃসাধ্য অর্বা 

চলল বেলল আবার মক্কা বফরত আসাটাও অসম্ভব, তলব এ অবস্থায় রনম্ন 

রলরখত দু’রট সমাধ্ালনর বয বকালনা একরট বস গ্রহণ করলত পালর: 

১। ঋতু বন্ধ করার জনয টযাবললট বা ইলঞ্জকশন বযবহার করলব- যরদ 
তালত ক্ষরতর আশাংকা না র্ালক- তারপর তাওয়াফ করলব। 

২। লজ্জাস্থালন পযাড বা কাপড় ববাঁলধ্ রদলব যালত কলর মসরজলদ রি না 
পলড়। তারপর তাওয়াফ করলব। এটাই রবশুদ্ধ মত, যা শাইখুল ইসলাম 
ইমাম ইবন তায়রময়া রহ. পছে কলরলছন। 

এর রবপরীত সমাধ্ান হলচ্ছ, রনম্নরলরখত দু’রটর বয বকালনা একরট: 

১। ইহরালমর অবরশষ্ট বয রনলষধ্াজ্ঞা আলছ তা বর্লক রবরত বর্লক 
ইহরাম অবস্থালতই র্াকলব। অর্থাৎ স্বামী সহবালস রলপ্ত হলব না। 
অরববারহতা হলল বকালনা রববালহর আকদ করলব না। তারপর পরবত্র 
হলল তাওয়াফ করলব। 
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২। অর্বা রনলজলক হলজর কমথসমূহ সম্পন্ন করলত বাধ্াপ্রাপ্ত মলন করলব 
এবাং হালাল হওয়া যালব এবাং রফদইয়াস্বরূপ একরট কুরবানী করলব। 
রকন্তু এ অবস্থায় তার এ হজ্জরট হজ রহলসলব েণয হলব না। 

সলেহ বনই বয, উরল্লরখত এ দু’রট রবষলয়র উভয়রটই করঠন। কারণ, 

ইহরাম অবস্থায় বর্লক যাওয়াটা বযমন করঠন বযাপার, বতমরন হজ 

বারতল কলর বদওয়াটা আলরা করঠন। এ কারলণ জরূরী অবস্থা রহলসলব 

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তায়রময়া রহ.-এর মতরটই এখালন সরঠক। 

আর আল্লাহ তা‘আলা বললন, 

ا﴿ ل ََّّو م  ع  مإََّّج  ل يإك  ِينََِِّّفََّّع  ج ََِّّمنإََّّٱلد ر   [٩٥: احلج] ﴾ح 

“আল্লাহ বতামালদর জনয দীলনর মালঝ বকালনা অসুরবধ্া রালখনরন।” [সূরা 

আল-হজ, আয়াত: ৭৮] 

রতরন আলরা বললন, 

م ََّّٱّلل  ََّّي رِيد َّ﴿ ََّّٱلإي ِسإ ََّّبِك  ّل  م ََّّي رِيد ََّّو   [ ٩٥٨: ابلقرة] ﴾ٱلإع ِسإ ََّّبِك 

“আল্লাহ্ বতামালদর জনয সহজতা চান, বতামালদর জনয করঠন রকছু রতরন 

চান না।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৮৫] 

রকন্তু এ নারীর জলনয যরদ সম্ভব হয় চলল রেলয় পরবত্র হলল আবার 

বফরত এলস হলজর তাওয়াফ করা, তলব বকালনা অসুরবধ্া বনই। তলব এ 

সমলয়র মলধ্য স্বামী সহবাস জালয়য হলব না। বকননা তাওয়াফ না করলল 

হাজী সালহব রিতীয় হালাল বা পূণথ হালাল হয় না। 
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প্রে: (৪৮৫) ঋতু এলস যাওয়ার কারলণ জননক নারী উমরা না কলরই 

মক্কা বর্লক বফরত চলল বেলছ। তার রবধ্ান কী? 

উত্তর: উমরার ইহরাম বাাঁধ্ার পর যরদ নারীর ঋতু এলস যায়, তলব 

ইহরাম বারতল হলব না। উমরার ইহরাম বাাঁধ্ার পর ঋতুর কারলণ 

তাওয়াফ-সাঈ না কলরই মক্কা বর্লক ববর হলয় বেলল, বস ইহরাম 

অবস্থালতই রলয়লছ। তার ওপর আবশযক হলচ্ছ মক্কা প্রতযাবতথন কলর 

তাওয়াফ, সা‘ঈ ও চুল বছাট কলর হালাল হওয়া। তার উপর আবশযক 

হলচ্ছ ইহরাম অবস্থায় যাবতীয় রনরষদ্ধ কাজ বর্লক রবরত র্াকা। চুল বা 

নখ কাটলব না, স্বামী র্াকলল তার সালর্ সহবাস করলব না। 

তলব ইহরাম বাাঁধ্ার সময় যরদ ঋতুর আশাংকায় শতথ আলরাপ কলর বনয় 

বয, বযখালনই বাধ্াগ্রস্ত হলব বসখালনই বস হালাল হলয় যালব। তলব ঋতু 

আসার পর ইহরাম খুলল বফললল তালক বকালনা কাফফারা রদলত হলব 

না। 
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নারীর জনয রক ইহরালমর রবলশষ বকালনা বপাষাক আলছ? 

প্রে: (৪৮৬) ইহরাম অবস্থায় নারী রক স্বীয় কাপড় বদল করলত পারলব? 

নারীর জনয রক ইহরালমর রবলশষ বকালনা বপাষাক আলছ? 

উত্তর: নারী বয কাপলড় ইহরাম কলরলছ তা পররবতথন কলর অনয কাপড় 

পররধ্ান করলত পালর। পররবতথন করার দরকার র্াক বা না র্াক বকালনা 

অসুরবধ্া বনই। রকন্তু বয কাপড় পরলব তালত বযন ববপদথা হওয়ার 

আশাংকা না র্ালক বা পরপুরুলষর সামলন রনলজর বসৌেলযথর প্রকাশ না 

ঘলট। 

নারীর জনয ইহরালমর রবলশষ বকালনা বপাষাক বনই। তার ইচ্ছামত বয 

বকালনা বপাষাক পররধ্ান করলত পালর। তলব বনকাব পরলব না এবাং 

হাতলমাজা পররধ্ান করলব না। বনকাব হলচ্ছ এমন পদথা মুখমণ্ডলল 

বযবহার করা যালত বচালখর জনয রছদ্র করা র্ালক। 

আর পুরুলষর ইহরালমর জনয রবলশষ বপাষাক আলছ। তা হলচ্ছ একরট 

চাদর অনযরট (লসলাইরবহীন) লুাংঙ্গী। তাই বস জামা, পায়জামা, জারঙ্গয়া, 

বেরঞ্জ, পােড়ী, টুরপ, বমাজা প্রভৃরত পরলব না। 

 

প্রে: (৪৮৭) ইহরামকারী নারীর হাত বমাজা এবাং পা বমাজা পরার 

রবধ্ান কী? 

উত্তর: হাতলমাজা বযবহার করা জালয়য বনই। পালয়র বমাজা বযবহার 

করলত বকালনা অসুরবধ্া বনই। 
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হাত বমাজার বযাপালর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বললন, 

اَزيِْن  َواَل تَلْبَِس »  ف    .«الْق 

“নারী হাত বমাজা পররধ্ান করলব না।”22 

                                                            
22 সহীহ বুখারী, অধ্যায়: রশকালরর জররমানা অনুলচ্ছদ: ইহরাম পররধ্ানকারী নারী-
পুরলষর জনয সুেরন্ধ বযবহার রনলষধ্। 
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ঋতুবতী নারী রবলম্ব কলর পরবত্র হওয়ার পর উমরা আদায় করলব 

প্রে: (৪৮৮) জননক নারী ঋতু অবস্থায় মীকাত বর্লক ইহরাম ববাঁলধ্লছ। 

মক্কায় আেমণ কলর রবলম্ব কলর পরবত্র হওয়ার পর উমরা আদায় কলরলছ। 

তার এ উমরার রবধ্ান কী? 

উত্তর: তার উমরা রবশুদ্ধ। যরদও একরদন বা দু’রদন বা তলতারধ্ক রদন 

রবলম্ব কলর র্ালক, তালত বকালনা অসুরবধ্া বনই। রকন্তু শতথ হলচ্ছ ঋতু 

বর্লক পূণথ পরবত্র হওয়ার পরই উমরা আদায় করলব। বকননা ঋতুবতী 

নারীর জনয আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করা জালয়য নয়। এজনয আলয়শা 

রারদয়াল্লাহু ‘আনহা উমরার ইহরাম ববাঁলধ্ মক্কায় আেমণ করলল ঋতুবতী 

হলয় পলড়ন, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম তালক বললন, 

نْ  َ ْْيَ  احْلَاج   َيْفَعل   َتَما اْفَعِِل »
َ
وِف  اَل  أ ِري َحّت   بِابْلَيِْ   َتط   .«َتْطه 

“হাজীেণ যা কলর তুরমও তাই কলর যাও, তলব পরবত্র না হওয়া পযথন্ত  

আল্লাহর ঘর তাওয়াফ কলরা না।”23 

যখন সারফয়যাহ রারদয়াল্লাহু ‘আনহা ঋতুবতী হলয় বেলন, তখন নবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বলললন, বস রক আমালদরলক আটরকলয় 

রাখলব নারক? রতরন বভলবরছললন সারফয়যাহ রারদয়াল্লাহু আনহা তাওয়ালফ 

ইফািা কলরন রন। তারা বলল, রতরন বতা তাওয়ালফ ইফািা কলর 

                                                            
23 সহীহ বুখারী, অধ্যায়: হালয়য, অনুলচ্ছদ: ঋতুবতী তওয়াফ ছাড়া হলজর যাবতীয় 
কাজ করলব। 
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রনলয়লছন। একর্া শুলন রতরন বলললন, ‘তাহলল বতামরা ববর হলয় 

পড়’।24 

অতএব, ঋতুবতী নারীর জনয আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করা ববধ্ নয়। 

মক্কায় এলস ঋতুবতী হলয় পড়লল পরবত্র না হওয়া পযথন্ত  অলপক্ষা করা 

ওয়ারজব। রকন্তু আল্লাহর ঘর তাওয়াফ বশষ কলর সা‘ঈ করার পূলবথ যরদ 

ঋতু এলস যায়, তলব উমরা পূণথ করলব। এলত বকালনা অসুরবধ্া বনই। 

আর সা‘ঈ বশষ করার পর ঋতু আসলল তখন রবদায়ী তাওয়ালফর 

আবশযকতা বনই। বকননা ঋতুবতীর জনয রবদায়ী তাওয়াফ ররহত। 

                                                            
24 সহীহ বুখারী, অধ্যায়: হজ, অনুলচ্ছদ: হলজর তওয়ালফর পর নারী ঋতুবতী হলল; 
সহীহ মুসরলম অধ্যায়: হজ, অনুলচ্ছদ: রবদায়ী তওয়াফ ওয়ারজব এবাং ঋতুবতী নারীর 
জনয ররহত হওয়া। 
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ঋতুবতী নারী ইহরালমর পর পররলধ্য় বস্ত্র পররবতথন করলত পালর 

প্রে: (৪৮৯) মীকাত বর্লক ঋতুবতী অবস্থায় জননক নারী ইহরাম বাাঁলধ্। 

মক্কায় এলস পরবত্র হওয়ার পর পররলধ্য় ইহরাম বস্ত্র বস খুলল বফলল। 

এর রবধ্ান কী? 

উত্তর: ঋতুবতী অবস্থায় নারী যরদ মীকাত বর্লক ইহরাম বাাঁলধ্, তারপর 

মক্কায় এলস পরবত্র হওয়ার পর পররলধ্য় ইহরাম বস্ত্র খুলল বফলল তালত 

বকালনা অসুরবধ্া বনই। কারণ, কাপড় পররবতথন কলর ইচ্ছামত বয 

বকালনা ববধ্ বপাষাক পররধ্ান করা জালয়য। অনুরূপভালব পুরুষও 

পররলধ্য় ইহরালমর কাপড় পররবতথন কলর অনুরূপ ইহরালমর কাপড় 

পররধ্ান করলত পালর। বকালনা অসুরবধ্া বনই। 

প্রে: (৪৯০) হলজর সময় রনকাব রদলয় নারীর মুখ ঢাকার রবধ্ান কী? আরম 

একরট হাদীস পলড়রছ যার অর্থ হলচ্ছঃ “ইহরামকারী নারী বনকাব পরলব না 

এবাং হাত বমাজা পররধ্ান করলব না।” আলয়শা রারদয়াল্লাহু ‘আনহার অনয 

একরট কর্া পলড়রছ। রতরন বললন, “আমালদর সামলন বকালনা পুরুষ এলল 

আমরা মুলখর উপর কাপড় ঝুরললয় রদতাম। যখন আমরা ওলদর সামলন চলল 

বযতাম, তখন মুখমণ্ডল খুলল রাখতাম” বস সময় তারা হলজ রছললন। দু’রট 

হাদীলসর মলধ্য সামঞ্জসয কী? 

উত্তর: এলক্ষলত্র রবশুদ্ধ কর্া হলচ্ছ, হাদীলসর মমথ অনুযায়ী নারী ইহরাম 

অবস্থায় বনকাব পরলব না। পুরুষ তার সমু্মলখ আসুক বা না আসুক 

বকালনা অবস্থালতই তার জনয বনকাব বযবহার করা জালয়য নয়। বস হলজ 

র্াক বা উমরায়। বনকাব নারী সমালজ সুপরররচত। আর তা হলচ্ছ একরট 
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পদথা রদলয় মুখন্ডল বঢলক বনওয়া যালত দু‘বচালখর জনয আলাদা আলাদা 

দু’রট রছদ্র র্ালক। রকন্তু আলয়শা রারদয়াল্লাহু ‘আনহার হাদীস বনকাব 

রনরষলদ্ধর হাদীলসর সালর্ সাংঘষথপূণথ নয়। বকননা আলয়শার হাদীলস 

একর্া বলা হয় রন বয, তারা বনকাব পরলতন; বরাং বনকাব না পলর মুখ 

বঢলক বফললতন। আর পরপুরুষ সামলন এলল নারীলদর মুখ বঢলক বফলা 

ওয়ারজব। বকননা মাহরাম নয় এমন পুরুলষর সামলন নারীর মুখমণ্ডল 

বঢলক রাখা ওয়ারজব। 

অতএব, ইহরালমর বক্ষলত্র সবসময় বনকাব পররধ্ান করা হারাম। আর 

পরপুরুষ সামলন না এলল মুখমণ্ডল বখালা রাখা ওয়ারজব। রকন্তু সামলন 

এলল বঢলক বফলা ওয়ারজব। তলব বনকাব ছাড়া অনয কাপড় ঝুরললয় 

রদলত হলব। 

 

প্রে: (৪৯১) ভুল ক্রলম অর্বা অজ্ঞতাবশতঃ ইহরালমর রনরষদ্ধ বকালনা 

কাজ কলর বফললল, তার রবধ্ান কী? 

উত্তর: ইহরালমর কাপড় পররধ্ান করার পর অন্ত লর দৃঢ় ইচ্ছা কলর 

ইহরাম না ববাঁলধ্ র্ালক আর রনরষদ্ধ বকালনা কাজ কলর তলব বকালনা 

অসুরবধ্া বনই। বকননা রনয়ত কলর ইহরালম প্রলবশ করাটাই ধ্তথবয। 

ইহরালমর কাপড় পররধ্ান করা মালনই ইহরাম বাাঁধ্া নয়। 

রকন্তু সরঠকভালব রনয়ত কলর ইহরালম প্রলবশ করার পর যরদ ভুলক্রলম 

বা অজ্ঞতাবশতঃ বকালনা রনরষদ্ধ কাজ কলর বফলল, তলব বকালনা রকছু 



 

 

ফাতওয়া আরকানুল ইসলাম-৫ (হজ)  74  

রদলত হলব না। তলব স্মরণ হওয়ার সালর্ সালর্ বা রশরখলয় বদওয়ার 

সালর্ সালর্ অজ্ঞ বযরি উি রনরষদ্ধ কাজ বর্লক রবরত হলব। 

উদাহরণ: ইহরাম করার পর ভুলক্রলম জামা পলর রনলয়লছ, তার বকালনা 

গুনাহ বনই। তলব মলন পড়ার সালর্ সালর্ তালক উি জামা খুলল 

বফললত হলব। অনুরূপভালব ভুলক্রলম বস পায়জামা খুলল রন। রনয়ত 

কলর তালরবয়া পাঠ করার পর মলন পলড়লছ বয, পায়জামা বতা খুলা হয় 

রন। তখন সালর্ সালর্ বস তা খুলল বফললব।  

বকালনা বলাক বসলাই ছাড়া শুধু্ রেরা রদলয় বতররকৃত একরট বেরঞ্জ 

পররধ্ান কলর যরদ মলন কলর বয, ইহরামকারীর জনয শুধু্ বসলাইকৃত 

কাপড় পরা রনলষধ্। তাই আরম এটা পররধ্ান কলররছ, তলব তার বকালনা 

গুনাহ হলব না। বকননা বস অজ্ঞ। রকন্তু যখন তালক জানালনা হলব বয, 

শরীলরর মালপ বতররকৃত যাবতীয় বপাষাক পররধ্ান করা রনরষদ্ধ তখন তা 

খুলল বফলা তার জনয আবশযক হলব। 

এলক্ষলত্র মূলনীরত হলচ্ছ, ইহরাম অবস্থায় রনরষদ্ধ যাবতীয় কাজ যরদ 

বকালনা মানুষ ভুলক্রলম বা অজ্ঞতাবশতঃ বা বাধ্যেত অবস্থায় কলর, 

তলব তার বকালনা গুনাহ হলব না। বকননা আল্লাহ তা‘আলা বললন, 

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

إ
أ ط  خإ

 
 [٨٥١: ابلقرة] ﴾أ

“বহ আমালদর রব, আমরা যরদ ভুলল যাই বা ভুলক্রলম বকালনা রকছু 

কলর বফরল, তলব আমালদর পাকড়াও করলবন না।” [সূরা আল-

বাকারাহ, আয়াত: ২৮৬]  
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আল্লাহ বললন, আরম তাই করলাম। আল্লাহ তা‘আলা আলরা বললন, 

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

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

 [٨: االحزاب]

“ভুলক্রলম বতামরা যা কলর বফল বস সম্পলকথ বতামালদর বকালনা গুনাহ 

বনই। রকন্তু বতামালদর অন্ত র যার ইচ্ছা কলর তার কর্া রভন্ন।” [সূরা 

আল-আহযাব, আয়াত: ৫] 

ইহরাম অবস্থায় রবলশষভালব রনরষদ্ধকৃত পশু রশকার করা সম্পলকথ 

আল্লাহ তা‘আলা বললন, 

ۥَّو م ن﴿ ت ل ه  مَّق  ِٗداَِّمنك  مد ت ع   [١٨: دةاملائ] ﴾مُّ

“বয বযরি ইচ্ছাকৃতভালব উহা (রশকার) হতযা কলর।” [সূরা আল-

মালয়দাহ, আয়াত: ৯৫] 

ইহরালমর রনরষদ্ধ কাজগুললা করার বক্ষলত্র বকালনা পার্থকয বনই। সকল 

বক্ষলত্র রবধ্ান একই। বযমন, বপাষাক পররধ্ান করা, সুেরন্ধ লাোলনা 

প্রভৃরত অর্বা রশকার হতযা করা, চুল বকলট বফলা প্রভৃরত। আরলমলদর 

মলধ্য বকউ পার্থকয কলর র্ালকন। রকন্তু রবশুদ্ধ কর্া হলচ্ছ বকালনা পার্থকয 

বনই। বকননা এ রনরষদ্ধ রবষয়গুললা ভুল বা অজ্ঞতা বা বাধ্যেত কারলণ 

মানুষ মা‘যুর বা তার অপরাধ্ ক্ষমালযােয। 
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হলজ ভুল হলল তার রফদইয়া বকার্ায় আদায় করলত হলব? 

প্রে: (৪৯২) জননক বযরি হজ আদায় করার বক্ষলত্র ভুলল রলপ্ত হলয়লছ। 

ভুললর কাফফারা বদওয়ার জনয তার কালছ বতমন রকছু রছল না। বস 

বদলশ বফরত চলল বেলছ। উি কাফফারা রক রনজ বদলশ আদায় করা 

জালয়য হলব? নারক মক্কালতই পাঠালত হলব? যরদ মক্কালতই পাঠালত হয়, 

তলব অনয কাউলক দারয়ত্ব বদওয়া রক জালয়য হলব? 

উত্তর: হজ পালনকারী রক ভুল কলরলছন তা রনরদথষ্টভালব অবশযই জানলত 

হলব। যরদ বকালনা ওয়ারজব পররতযাে কলর র্ালক, তলব রফদইয়া রহলসলব 

মক্কালত একরট কুরবানী করলত হলব। মক্কা ছাড়া অনয বকার্াও প্রদান 

করলল জালয়য হলব না। বকননা তা হলজর সালর্ সমৃ্পি। 

রকন্তু যরদ ইহরাম অবস্থায় রনরষদ্ধ বকালনা কাজ ইচ্ছাকৃতভালব কলর 

র্ালক, তলব রনম্নরলরখত রতনরট পদ্ধরতর বয বকালনা একরট অবলম্বন 

করলত পালরঃ  

ক) একরট ছােল যলবহ কলর মক্কার হারাম এলাকার ফকীরলদর মালঝ 

বন্টন কলর রদলব। অর্বা  

খ) ছয়জন রমসকীনলক খাদয রদলব। প্রলতযকলক অধ্থ ছা’ (প্রায় বসায়া 

বকজী) পররমাণ খাদয রদলব। আর তা মক্কায় হলত হলব অর্বা বয স্থালন 

ঐ রনরষদ্ধ কাজ করা হলয়লছ বসখালন। অর্বা  

ে) রতন রদন সাওম রাখলব। এ রতনরট সাওম মক্কা বা বয বকালনা স্থালন 

রাখলত পালর তলব রনরষদ্ধ কাজরট যরদ হলজর প্রর্ম হালাললর আলে স্ত্রী 
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সহবাস হয়, তলব ওয়ারজব হলচ্ছঃ রনরষদ্ধ কালজ রলপ্ত হওয়ার স্থালন 

অর্বা মক্কায় একরট উট যলবহ করলব এবাং ফকীরলদর মালঝ রবতরণ 

কলর রদলব।  

অর্বা রনরষদ্ধ কাজরট যরদ বকালনা প্রাণী রশকার করা হয়, তলব ওয়ারজব 

হলচ্ছঃ তার অনুরূপ প্রাণী যলবহ করা অর্বা ছয়জন রমসকীনলক খাদয 

প্রদান করা বা রতনরট রসয়াম পালন করা। রসয়াম পালন বয বকালনা 

স্থালন করা যায়। রকন্তু খাদয দান বা কুরবানী যলবহ করা অবশযই মক্কার 

হারাম এলাকার মলধ্য হলত হলব। বকননা আল্লাহ বললন, “হাদঈ কা‘বা 

ঘর পযথন্ত  বপৌঁরছলয় রদলব।” [সূরা আল-মালয়দাহ, আয়াত: ৯৫]  

অনয মানুষলক দারয়ত্ব রদলয় উি কাফফারা আদায় করা জালয়য আলছ। 

বকননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম তাাঁর অবরশষ্ট কুরবানীগুললা 

যলবহ করার জনয আলী রারদয়াল্লাহু ‘আনহুলক দারয়ত্ব রদলয়রছললন।  

 

প্রে: (৪৯৩) তাওয়ালফর পূলবথ সা‘ঈ করা রক জালয়য? 

উত্তর: তাওয়ালফ ইফািার পূলবথ সা‘ঈ করা জালয়য। বকননা নবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম কুরবানীর রদন একস্থালন দণ্ডায়মান 

হললন, বলালকরা তালক প্রে করলত লােল। বকউ প্রে করল,  َسَعيْ   َقبَْل
وَف  ط 

َ
ْن أ

َ
 তাওয়াফ করার পূলবথ আরম সা‘ঈ কলর রনলয়রছ।’ রতরন‘ أ
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বলললন,  َالَحَرج “বকান অসুরবধ্া বনই।25 তামাতু্ত‘কারী যরদ (মুযদারলফা 

বর্লক রফলর এলস) তাওয়ালফর পূলবথ সা‘ঈ কলর এবাং ইফরাদকারী বা 

বক্বরাণকারী তাওয়ালফ কুদূলমর সালর্ সা‘ঈ না কলর র্াকলল হলজর 

তাওয়ালফর পূলবথ যরদ সা‘ঈ কলর, তলব বকালনা অসুরবধ্া বনই। 

প্রে: (৪৯৪) রামাযালন বারবার উমরা করার রবধ্ান কী? এরকম বকালনা 

সময় রক রনরদথষ্ট আলছ বয, এতরদন পরপর উমরা করলত হলব?  

উত্তর: রামাযালন বারবার উমরা করা রবদ‘আত। বকননা এক মালসর 

মলধ্য বারবার উমরা করা সালালফ সাললহীন তর্া সাহাবালয় বকরালমর 

নীরতর রবপরীত। এমনরক শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তায়রময়া রহ. 

তাাঁর ফলতায়ায় উলল্লখ কলরলছন, সালালফ সাললহীলনর ঐকমলতয বারবার 

ববরশ পররমালণ উমরা করা মাকরূহ। রবলশষ কলর যরদ তা রামাযালন 

হয়। রবষয়রট যরদ পছেনীয় হত, তলব সালালফ সাললহীন বতা এবযাপালর 

অরধ্ক অগ্রোমী হলতন এবাং বারবার উমরা করলতন। বদখুন না নবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম আল্লাহলক সবলচলয় ববরশ ভয় করলতন। 

বনক কাজলক সবথারধ্ক ভাললাবাসলতন। রতরন মক্কা রবজলয়র সময় উরনশ 

রদন বসখালন অবস্থান কলরলছন সালাত আদায় কলরলছন। রকন্তু বকালনা 

উমরা আদায় কলরন রন।  

আলয়শা রারদয়াল্লাহু ‘আনহা যখন উমরা করার বযাপালর রপড়ারপড়ী 

                                                            
25 আবু দাউদ, অধ্যায়: হজ-উমরা, অনুলচ্ছদ: হলজ একরট কালজর পূলবথ অনযরট কলর 
বফলার রবধ্ান। হাদীস নাং ১৭২৩। 
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কররছললন, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম তাাঁর ভ্রাতা আবদুর 

রহমানলক বলললন, এলক তান‘ঈম রনলয় রেলয় ইহরাম কররলয় রনলয় 

আস। যালত কলর রতরন উমরা আদায় করলত পালরন। রকন্তু আবদুর 

রহমানলক একর্া বলললন না, তুরমও তাাঁর সালর্ উমরা কলর রনও। যরদ 

রবষয়রট শরী‘আতসম্মত হলতা তলব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম 

তাাঁলক বস রনলদথশনা রদলতন। সাহাবালয় বকরালমর রনকট রবষয়রট 

শরী‘আতসম্মত হলল আবদুর রহমান তা করলতন। বকননা রতরন বতা 

হারাম এলাকার বাইলর রেলয়রছললন। 

দু’ উমরার মালঝ কত বযবধ্ান হওয়া উরচৎ এসম্পলকথ ইমাম আহমাদ 

বললন, বদখলব বয পযথন্ত  মার্া বপাড়া কালঠর মত কাললা না হয়। অর্থাৎ 

মার্া ভরতথ চুল না হয়। 

 

প্রে: (৪৯৫) তাওয়াফ চলাবস্থায় যরদ সালালতর ইকামত হলয় যায়, তলব 

রক করলব? তাওয়াফ রক পুনরায় শুরু করলব? পুনরায় শুরু না করলল 

বকার্া বর্লক তাওয়াফ পূণথ করলব? 

উত্তর: মানুষ যরদ উমরা বা হজ বা রবদায়ী তাওয়াফ বা নফল তাওয়ালফ 

রলপ্ত র্ালক, আর ফরয সালালতর ইকামত হলয় যায়, তলব তাওয়াফ 

বছলড় রদলয় সালালতর কাতালর শারমল হলয় যালব। সালাত বশষ হলল 

বযখান বর্লক তাওয়াফ বছলড়রছল বসখান বর্লক তাওয়াফ পূণথ করলব। 

নতুনভালব তাওয়াফ শুরু করার দরকার বনই এবাং ঐ চক্করও নতুনভালব 

শুরু করলব না। বকননা বস বতা শরী‘আতসম্মত রবশুদ্ধ রভরত্তর উপরই 
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বাকী কাজ আদায় করলছ। সুতরাাং শরী‘আলতর দলীল ছাড়া তার 

আলের কাজলক বারতল বলা যালব না। 

প্রে: (৪৯৬) উমরায় তাওয়ালফর পূলবথ সা‘ঈ করার রবধ্ান কী? 

উত্তর: উমরাকারী তাওয়ালফর পূলবথ যরদ সা‘ঈ করার পর তাওয়াফ কলর 

র্ালক তলব তালক পুনরায় সা‘ঈ করলত হলব। বকননা দু’রট কালজ 

ধ্ারাবারহকতা রক্ষা করা ওয়ারজব। প্রর্লম তাওয়াফ তারপর সা‘ঈ। নবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম এরকম রসররয়াল রক্ষা কলরই তা আদায় 

কলরলছন। রতরন বললন, “বতামরা আমার রনকট বর্লক হজ-উমরার 

রনয়ম রশলখ নাও।”26 আমরা নবীজীর রশখালনা পদ্ধরত গ্রহণ করলত 

চাইলল প্রর্লম আমালদরলক তাওয়াফ শুরু করলত হলব। তারপর সা‘ঈ। 

রকন্তু যরদ বলল বয, আরম প্রর্মবার সা‘ঈ করালত ক্লান্ত  হলয় পলড়রছ। 

আমরা তালক বলব, তুরম রকছুটা রবশ্রাম রনলয় সা‘ঈ কর। রকন্তু ভুললর 

উপর অটল র্াকা চললব না। 

তালব‘ঈলদর মলধ্য বকউ এবাং করতপয় রবিান মত বপাষণ কলরন বয, 

ভুলক্রলম বা অজ্ঞতাবশতঃ বকউ যরদ উমরালত তাওয়ালফর পূলবথ সা‘ঈ 

কলর বফলল, তলব তালক বকালনা রকছু রদলত হলব না। বযমনরট হলজর 

ববলায় হলয় র্ালক। 

                                                            
26 সহীহ বুখারী, অধ্যায়: ইলম বা জ্ঞান, অনুলচ্ছদ: পশুর রপলঠ র্াকাবস্থায় মানুষলক 
ফাতওয়া বদওয়া; সহীহ মুসরলম, অধ্যায়: হজ, অনুলচ্ছদ: কুরবানীর পূলবথ বয মার্া 
মুণ্ডন কলরলছ। 
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প্রে: (৪৯৭) ইিলতবা‘ কালক বলল? এ কাজ বকান সময় সুন্নাত? 

উত্তর: ইিলতবা‘ হলচ্ছ োলয়র চাদরলক ডান বেললর রনচ রদলয় রনলয় 

তার উভয় রদক বাম কাাঁলধ্র উপর রাখা এবাং ডান কাাঁধ্ বখালা রাখা। 

তাওয়ালফ কুদূম তর্া মক্কায় আেমলণর পর প্রর্ম তাওয়ালফর সময় এ 

কাজ সুন্নাত। অনয সময় ইিলতবা‘ করা জালয়য নয়।  

প্রে: (৪৯৮) নফল সা‘ঈ করা রক জালয়য আলছ? 

উত্তর: নফল সা‘ঈ করা জালয়য নয়। বকননা সা‘ঈ শুধু্মাত্র হজ-উমরার 

সময় শরী‘আতসম্মত। বকননা আল্লাহ তা‘আলা বললন,  

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

 
َّأ

َّ و ف  هََّّي ط  ا نَّبِِهم  ع ََّّو م  و  ََّّٗت ط  يإ اكِر ََّّٱّلل  ََّّف إِن ََّّاخ  لِيم ََّّش   [٩٨٥: ابلقرة] ﴾٨٨٥َّع 

“রনশ্চয় ‘সাফা’ ও ‘মারওয়া’ আল্লাহর রনদশথনসমূলহর অন্ত েথত। অতএব, 

বয বযরি এ েৃলহর হজ বা উমরা করলব তার জনয এতদুভলয়র প্রদরক্ষণ 

করা দূষণীয় নয়। আর বকালনা বযরি বস্বচ্ছায় সৎকমথ করলল আল্লাহ 

গুণগ্রাহী সবথজ্ঞাত।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৮৫] 

প্রে: (৪৯৯) অজ্ঞতাবশতঃ তাওয়ালফ ইফািা বছলড় রদলল করণীয় কী?  

উত্তর: তাওয়ালফ ইফািা (হলজর তাওয়াফ) হলজর অনযতম রুকন। ইহা 

আদায় না করলল হজ সম্পন্ন হলব না। বকালনা মানুষ তা বছলড় রদলল 

তার হজ পূণথ হললা না। তা অবশযই আদায় করলত হলব- যরদও এজনয 

তালক রনজ বদশ বর্লক রফলর আসলত হয়। এ অবস্থায় বযলহতু বস 



 

 

ফাতওয়া আরকানুল ইসলাম-৫ (হজ)  82  

হলজর তাওয়াফ কলর রন, তাই তার জনয স্ত্রী সহবাস ববধ্ নয়। বকননা 

বস এখলনা পূণথ হালাল হয় রন। তাওয়ালফ ইফািার সালর্ যরদ সা‘ঈও 

বছলড় র্ালক, তলব তামাতু্ত‘কারীলক তাওয়ালফ ইফািা এবাং সা‘ঈ করলত 

হলব এবাং রক্বরান ও ইফরাদকারী তাওয়ালফ কুদূলমর সালর্ সা‘ঈ না 

কলর র্াকলল, তালদরলকও তাওয়ালফ ইফািার সালর্ সা‘ঈ করলত হলব, 

তলবই তারা পূণথ হালাল হলব এবাং হজ রবশুদ্ধ হলব। 



 

 

ফাতওয়া আরকানুল ইসলাম-৫ (হজ)  83  

তাওয়ালফর সময় হজলর আসওয়াদলক চুম্বন করা আবশযক নয় 

প্রে: (৫০০) অলনক তাওয়াফকারীলক বদখা যায় ভীলড়র মলধ্য বঠলল 

বঠলল তালদর নারীলদরলক হাজলর আসওয়াদ চুম্বন করার জনয পাঠায়। 

তালদর জনয বকানরট উত্তম হাজলর আসওয়াদলক চুম্বন করা? নারক 

পুরুষলদর ভীড় বর্লক দূলর অবস্থান করা। 

উত্তর: প্রেকারী যখন এ আশ্চযথ রবষয় বদলখলছ, আরম এর চাইলত অরধ্ক 

আশ্চযথজনক রবষয় বদলখরছ। আরম বদলখরছ রকছু বলাক ফরয নামাযালন্ত  

এক রদলক সালাম বফরালনা হলল রিতীয় সালাম বফরালনার পূলবথ হাজলর 

আসওয়াদলক চুম্বন করার জনয বদৌড় বদয়। এলত বতা তার ফরয সালাতই 

বারতল হলয় বেল। বয সালাত রকনা ইসলালমর অনযতম প্রধ্ান রুকন। 

অর্চ বস এমন একরট কাজ করলত ছুলটলছ যা ওয়ারজব নয়। এমনরক 

তাওয়াফ অবস্থায় না র্াকলল হাজলর আসওয়াদলক চুম্বন করা 

শরী‘আতসম্মতও নয়। রনঃসলেলহ এরট একরট রবরাট ধ্রলণর দুঃখজনক 

অজ্ঞতা। তাওয়াফ ছাড়া হাজলর আসওয়াদলক চুম্বন করা সুন্নাত নয়। 

এবযাপালর আমার বকালনা দলীল জানা বনই। আরম এ স্থান বর্লক আহ্বান 

জানারচ্ছ বয, আমার জ্ঞালনর বাইলর যরদ কালরা কালছ এমন বকালনা দীলল 

জানা র্ালক বয, তাওয়াফ না করললও হাজলর আসওয়াদলক চুম্বন করা 

শরী‘আতসম্মত, তলব বস বযন আমালদর কালছ তা বপৌঁরছলয় বদয়। আল্লাহ 

তালক উত্তম প্ররতদান রদলবন। 

অতএব, হাজলর আসওয়াদ চুম্বন করা তাওয়ালফর সুন্নালতর অন্ত েথত। 

তাছাড়া এটা তখনই সুন্নাত রহলসলব সাবযস্ত হলব যখন তা চুম্বন করলত 
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রেলয় তাওয়াফকারী কষ্ট পালব না বা অনয কাউলক কষ্ট বদওয়া হলব না। 

যরদ তাওয়াফকারীর কষ্ট হয় বা অনয কাউলক কষ্ট বদওয়া হয়, তলব 

রিতীয় পদলক্ষপ অবলম্বন করলব এবাং তা হাত িারা স্পশথ কলর হাতলক 

চুম্বন করলব। বযমনরট নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম আমালদরলক 

রশরখলয়লছন। যরদ একাজও কষ্ট করা ও কষ্ট বদওয়া ছাড়া আদায় করা 

সম্ভব না হয়, তলব আমরা তৃতীয় স্তলর উপনীত হলয় দূর বর্লক হাজলর 

আসওয়াদলক এক হাত িারা ইশারা করব। রকন্তু বস হাতলক চুম্বন করব 

না। এটাই হলচ্ছ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর হাজলর 

আসওয়াদলক চুম্বন করার সুন্নাতী পদ্ধরত।  

হাজলর আসওয়াদলক চুম্বলনর রবষয়রট আলরা জরটল ও করঠন হলব- বযমনরট 

প্রেকারী উলল্লখ কলরলছন- নারীলদরলক পার্র চুম্বন করার জনয বঠলল বদওয়া, 

হলত পালর বস নারী েভথবতী বা বৃদ্ধা বা দুবথল যুবতী অর্বা রশশুলক উপলর 

উরঠলয় চুম্বলনর জনয এরেলয় বদওয়া, তলব এসব কাজ েরহথত ও নাজালয়য। 

বকননা এলত দুবথল বলাকলদরলক ভয়ঙ্কর এক অবস্থার রদলক বঠলল বদওয়া 

হলচ্ছ, বযখালন আলছ সাংকীণথতা ও পুরুষলদর ভীলড়র প্রচণ্ডতা। তাই রবষয়রট 

মাকরূহ অর্বা হারালমর অন্ত েথত। আল্লাহর রহমলত অনয বযবস্থা র্াকলত 

বকালনা মানুলষর পলক্ষ এরদলক অগ্রসর হওয়া উরচৎ নয়। আপরন যরদ 

করঠনভালব ইসলালমর রবধ্ান পালন করলত চান, তলব পরারজত হলবন।  
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পূণথ সাত চক্কর তাওয়াফ না করলল উমরা হলব না 

প্রে: (৫০১) জননক নারী স্বামীর সালর্ তামাতু্ত‘ হজ করলত এলসলছ। 

তারা উমরার তাওয়াফ করার সময় ৬ষ্ঠ চক্কলর স্বামী বলললন, এটাই 

সপ্তম চক্কর এবাং রতরন রনজ মলতর উপর অটল রছললন। এখন স্ত্রীর 

করণীয় কী? 

উত্তর: উি নারী যরদ দৃঢ়ভালব রবশ্বাস কলর বয বস ৬ চক্কর রদলয়লছ এবাং 

তাওয়াফ পূণথ কলর রন। তলব এখন পযথন্ত  তার উি উমরা পূণথ হয় রন। 

বকননা উমরার অনযতম রুকন হলচ্ছ পূণথ সাত চক্কর তাওয়াফ করা। 

এরপর যরদ হলজর ইহরাম কলর র্ালক, তখন বস রক্বরানকারী রহলসলব 

েণয হলব। বকননা উমরা বশষ করার আলেই বস উমরালক হলজর মলধ্য 

প্রলবশ কলর রনলয়লছ। 

রকন্তু স্বামীর অটলতা বদলখ যরদ স্ত্রী সলেলহর মলধ্য পলড় যায়, তলব 

বকালনা অসুরবধ্া বনই। তখন তার উমরা পূণথ হলয় যালব। বকননা তার 

সলেহ, আর স্বামীর রনশ্চয়তা এ অবস্থায় স্বামীর কর্ায় রফলর আসলব 

এবাং বসটালকই প্রাধ্ানয রদলব।  
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হজ-উমরায় রনলজর ভাষায় বদা‘আ করাই উত্তম 

প্রে: (৫০২) উমরা বা হজকারী যরদ বদা‘আ না জালন, তলব তাওয়াফ, 

সা‘ঈ প্রভৃরতর সময় রক বকালনা বই হালত রনলয় বদলখ বদলখ বদা‘আ পাঠ 

করা জালয়য হলব?  

উত্তর: হজ বা উমরাকারী বয সমস্ত বদা‘আ জালন এগুললাই তার জলনয 

যলর্ষ্ট। বকননা সাধ্ারণতঃ বস যা জালন তা বস বুলঝ। আর বুলঝ-শুলনই 

আল্লাহর কালছ প্রার্থনা করা উরচৎ। রকন্তু যরদ বকালনা বই হালত রনলয় 

বদা‘আ পলড় বা কাউলক ভাড়া রনলয় তার রশরখলয় বদওয়া বদা‘আ পলড়- 

যার রকছুই বস বুলঝ না, তলব তালত বকানই উপকার হলব না। তাছাড়া 

বাজালরর এ বইগুললালত তাওয়াফ-সাঈর জনয বয বদা‘আ রনরদথষ্ট করা 

হলয়লছ, তা রবদ‘আত এবাং রবভ্রারন্ত । বকালনা মুসরললমর জনয এগুললা পাঠ 

করা জালয়য নয়। বকননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম উম্মতলক 

প্রলতযক চক্কলরর জনয আলাদা ও রবলশষ বকালনা বদা‘আ রশক্ষা বদন রন। 

সাহাবালয় বকরাম বর্লকও এর বকালনা প্রমাণ পাওয়া যায় না। নবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বললন, 

عِ إِ »  بِ ن َما ج 
َواف  َفا َوالَْمْرَوةِ  ابْلَيِْ  َل الط  ِ  ْترِ ذِ  قَاَمةِ إِلِ  َمارِ َوَرْم  الِْ  َوَبنْيَ الص   .«اّلل 
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“আল্লাহর ঘলরর তাওয়াফ, সাফা-মারওয়ার সা‘ঈ ও জামরায় কঙ্কর 

রনলক্ষপ প্রভৃরতর লক্ষয হলচ্ছ আল্লাহর রযরকর প্ররতষ্ঠা করা।”27 

তাই সকল মুরমলনর ওপর ওয়ারজব হলচ্ছ এ ধ্রলণর বই-পুস্তক বর্লক 

সতকথ র্াকা। আর রনলজর দরকালরর কর্া আল্লাহর কালছ এমন ভাষায় 

বপশ করা যার অর্থ বস রনলজ অনুধ্াবন কলর। সাধ্যানুযায়ী আল্লাহর 

রযরকর করা। অর্থ বুলঝ না এমন শব্দ বযবহার করার চাইলত এটাই তার 

জনয উত্তম। অলনলক এমনও আলছ বয অর্থ বুঝা বতা দূলরর কর্া 

বইলয়র শব্দ বা বাকযগুললাই ভাললাভালব পড়লত পালর না। 

প্রে: (৫০৩) তাওয়াফ-সা‘ঈলত রক রবলশষ বকালনা বদা‘আ আলছ? 

উত্তর: হজ-উমরার জনয রনরদথষ্ট বকালনা বদা‘আ বনই। মানুষ জানা বয 

বকালনা বদা‘আ পাঠ করলত পারলব। রকন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 

ওয়াসাল্লাম বর্লক প্রমারণত বদা‘আসমূহ পাঠ করা উত্তম। রবলশষ কলর 

রুকলন ইয়ামানী ও হাজলর আসওয়ালদর মধ্যবতথী স্থালন এ বদা‘আ পাঠ 

করা সুন্নাত:  ِْنيَا َحَسنًَة َوِف نَا  ِي َرب نَا آت ْْ  ادل  ارِ نَا َعَذاَب انل  َحَسنًَة َوقِ  َرةِ خِ  ا  

“রাব্বানা আরতনা রফেুন্ইয়া হাসানাতাাঁও ওয়ারফল আরখরারত হাসানাহ্, 

ওয়ারক্বনা আযাবান্নার।” অনুরূপভালব সাফা-মারওয়ায় ও ‘আরাফার 

রদবলসর প্রমারণত বদা‘আ পাঠ করলত পালর। সুন্নাত বর্লক প্রমারণত বয 

সমস্ত বদা‘আ জানা আলছ তাই পাঠ করা উরচৎ। রকন্তু জানা না র্াকলল 

                                                            
27 আবু দাউদ, অধ্যায়: মানলসক, অনুলচ্ছদ: রমল করা; রতররমযী, অধ্যায়: হজ, 
অনুলচ্ছদ: কীভালব কঙ্কর রনলক্ষপ করলব।  
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তার মার্ায় বয বদা‘আই আলস তাই পাঠ করা যালব। বকননা এ বদা‘আ 

পাঠ করা ওয়ারজলবর অন্ত ভুথি নয়; বরাং তা মুস্তাহাব। 

এ উপললক্ষ আরম বললত চাই, হজ-উমরার জনয বছাট বছাট পুরস্তকা 

হাজীলদর হালত বদখা যায়। তালত তাওয়াফ-সাঈর প্রলতযক চক্কলরর জনয 

রভন্ন রভন্ন বদা‘আ রনরদথষ্ট করা র্ালক। এটা রবদ‘আত। এলত রনরশ্চতভালব 

অলনক ধ্রলণর রবপদ আলছ। বযমন, 

 ১) যারা এটা পাঠ কলর, তারা ধ্ারণা কলর বয, বইলয়র বদা‘আগুললা 

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বর্লক প্রমারণত। অর্চ তা 

সাবযস্ত নয়।  

২) তারা এ বদা‘আর প্রলতযকরট শব্দ পাঠ করা ইবাদত মলন কলর।  

৩) বকালনা মমথ বা অর্থ না বুলঝই তা পাঠ কলর।  

৪) প্রলতযক চক্কলরর জনয আলাদা আলাদা বদা‘আ রনরদথষ্ট কলর।  

৫) ভীলড়র কারলণ চক্কর পূণথ হওয়ার আলেই বদা‘আ পড়া বশষ হলয় 

বেলল চুপ কলর র্ালক।  

৬) আর বদা‘আ বশষ হওয়ার আলে চক্কর বশষ হলয় বেলল বদা‘আ 

পড়া বছলড় বদয়। এ রবদ‘আতী আমললর কারলণ এতগুললা ক্ষরতর 

সম্ভাবনা র্ালক। 

অনুরূপভালব মাক্বালম ইবরাহীলমর কালছ পাঠ করার জনয ঐ বইলয় বয 

বদা‘আ পাওয়া যায়, তাও রবদ‘আত। বকননা তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 
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ওয়াসাল্লাম বর্লক প্রমারণত নয়। বরাং রতরন বসখালন রেলয় পাঠ কলরলছন, 

وا َّ﴿ ِذ  امََِِّّمنَّو ٱَّت  ق  َِٰهََّّم  ََّّم َّإِبإر  لدٗ ص  [  ٩٨٨: ابلقرة] ﴾م   “বতামরা মাক্বালম 

ইবরাহীমলক সালালতর স্থান রহলসলব গ্রহণ কর।” [সূরা আল-বাকারাহ, 

আয়াত: ১২৫] এবাং রতরন এর রপছলন দু’রাকাত সালাত আদায় 

কলরলছন। অতএব, যারা এখালন এলস অরতররি বদা‘আ পাঠ কলর এবাং 

অনযানয মুসল্লী ও তাওয়াফকারীলদর মলনালযালে বযাঘাত সৃরষ্ট কলর, 

তালদর এ কাজ দু’রট কারলণ েরহথত ও রবদ‘আত:  

(ক) এ সমস্ত বদা‘আ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বর্লক প্রমারণত 

না হওয়ার কারলণ তা রবদ‘আত।  

(খ) যারা মাক্বালম ইবরাহীলমর রপছলন সালাত আদায় কলর তালদর সালালত 

বযাঘাত সৃরষ্ট কলর।  

 

প্রে: (৫০৪) উমরা বশষ করার পর ইহরালমর কাপলড় নাপাকী বদখলত বপলল 

রক করলব? 

উত্তর: বকালনা মানুষ উমরার তাওয়াফ ও সা‘ঈ বশষ করার পর যরদ 

ইহরালমর কাপলড় নাপাকী বদখলত পায়, তলব তার তাওয়াফ রবশুদ্ধ, 

সা‘ঈ রবশুদ্ধ তর্া উমরা রবশুদ্ধ। বকননা কালরা কাপলড় যরদ তার 

অজানালত বকালনা নাপাকী বললে র্ালক অর্বা জালন রকন্তু তা পররস্কার 

করলত ভুলল যায় এবাং বসই কাপলড় সালাত আদায় কলর, তলব তার 



 

 

ফাতওয়া আরকানুল ইসলাম-৫ (হজ)  90  

সালাত রবশুদ্ধ। অনুরূপভালব ঐ কাপলড় যরদ তাওয়াফ কলর তলব 

তাওয়াফও রবশুদ্ধ। একর্ার দলীল আল্লাহর বাণী: 

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

إ
أ ط  خإ

 
 [ ٨٥١: ابلقرة] ﴾أ

“বহ আমালদর রব, আমরা যরদ ভুলল যাই বা ভুলক্রলম বকালনা রকছু 

কলর বফরল, তলব আমালদর পাকড়াও করলবন না।” [সূরা আল-

বাকারাহ, আয়াত: ২৮৬]  

এরট একরট সাধ্ারণ দলীল। যা ইসলালমর রবরাট ও গুরুত্বপূণথ মূলনীরত। 

এখালন একরট রবলশষ দলীল আলছ, একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আলাইরহ ওয়াসাল্লাম সাহাবালয় বকরামলক রনলয় জুতা পরররহত অবস্থায় 

সালাত আদায় কররছললন। হঠাৎ রতরন জুতা খুলল বফলললন। বলালকরাও 

জুতা খুলল বফলললন। সালাত বশষ কলর রতরন তালদরলক বলললন, 

“বতামালদর রক হলয়লছ? বকন বতামরা জুতা খুলল বফললল? তারা 

বলললন, আপরন জুতা খুলল বফলললছন, আপনার বদখালদরখ আমরাও 

জুতা খুলল বফললাম। রতরন বলললন, “রজবরীল আলাইরহস সালাম এলস 

আমালক সাংবাদ রদললন বয, আমার জুতায় নাপাকী আলছ। তাই আরম 

ইহা খুলল বফললরছ।”28 রকন্তু নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম নতুন 

কলর আর সালাত আদায় করললন না। অর্চ তাাঁর সালালতর প্রর্ম 

রদলকর রকছু অাংশ নাপাকী রনলয়ই হলয়রছল। রকন্তু রতরন তা জানলতন 

না। অতএব, ভুলক্রলম অর্বা না জানার কারলণ বকউ যরদ কাপলড় 

                                                            
28 আবু দাউদ, অধ্যায়: সালাত, অনুলচ্ছদ: জুতা পলর সালাত আদায় করা। 
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নাপাকী রনলয় সালাত আদায় কলর বা তাওয়াফ কলর তলব তা রবশুদ্ধ 

হলব।  

একরট মাসআলা: বকালনা মানুষ যরদ ছােললর মাাংস মলন কলর উলটর 

মাাংস খায় এবাং এ রভরত্তলত অযু না কলরই সালাত আদায় কলর। যখন 

রবষয়রট বস জানলব তখন তালক রক সালাত পুনরায় পড়লত হলব? হযাাঁ, 

অযু কলর তালক সালাত পুনরায় পড়লত হলব। 

বকউ যরদ প্রে কলর, এটা বকমন কর্া? অজ্ঞতাবশতঃ নাপাকী রনলয় 

সালাত আদায় করলল তা বদাহরালত হলব না; রকন্তু অজ্ঞতাবশতঃ উলটর 

মাাংস বখলয় অযু না কলর সালাত আদায় করলল তা বদাহরালত হলব?  

এর জবাব: একরট গুরুত্বপূণথ মূলনীরত (theory) হলচ্ছ, (রনলদথশমূলক 

রবষয় অজ্ঞতা ও ভুললর কারলণ ররহত হয় না। রকন্তু রনরষদ্ধ রবষয় অজ্ঞতা 

ও ভুললর কারলণ ররহত হলয় যায়।) এ মূলনীরতর দলীল হলচ্ছ: নবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর বাণী: রতরন বললন, “বকালনা বযরি যরদ 

সালাত আদায় না কলর ঘুরমলয় র্ালক বা ভুলল যায়, তলব স্মরণ হললই বস 

বযন তা আদায় কলর বনয়।”29 বকালনা এক সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 

ওয়াসাল্লাম ভুলক্রলম দু’রাকাত সালাত পলড় সালাম রফররলয় রদললন, 

রবষয়রট তাাঁলক স্মরণ করালনা হললা, রতরন তখন শুধু্মাত্র ছুলট যাওয়া 

দু’রাকাতই আদায় করললন। এলর্লক বুঝা যায় রনলদথরশত রবষয় ভুলল 

যাওয়ার কারলণ ররহত হয় না। বকননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম 

                                                            
29 বদখুন ১৮৫ নাং প্রলের উত্তর।  
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আলদশ কলরলছন সালাত ভুলল বেলল স্মরণ হললই আদায় কলর রনলত 

হলব। তা বছলড় বদওয়া যালব না। 

অনুরূপভালব অজ্ঞতার কারলণ রনলদথশমূলক ররহত হয় না তার দলীল 

হলচ্ছ, জননক বযরি এলস খুব তাড়াহুড়া কলর সালাত আদায় করললা, 

তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর রনকট এলস সালাম 

রদললা, রতরন তালক বলললন, রফলর যাও আবার সালাত আদায় কলরা, 

বকননা তুরম সালাতই আদায় কলরা রন। এভালব রতন বার তালক 

বফরাললন। প্ররতবারই বস সালাত আদায় কলর তাাঁর কালছ আসলল রতরন 

তালক বলললন, “রফলর রেলয় সালাত আদায় কর। বকননা তুরম সালাতই 

আদায় কলরা রন।”30 বশষ পযথন্ত  নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম 

তালক সালাত রশরখলয় রদললন, ফলল বস রবশুদ্ধ পদ্ধরতলত সালাত আদায় 

করল। এ বলাকরট সালালতর গুরুত্বপূণথ ওয়ারজব ‘ধ্ীররস্থরতা’ অজ্ঞতার 

কারলণ পররতযাে কলররছল। বস বললরছল, ‘শপর্ বসই সত্বার রযরন 

আপনালক সতয দীনসহ বপ্ররণ কলরলছন, আরম এর চাইলত সুের ভালব 

সালাত আদায় করলত জারন না। আপরন আমালক রশরখলয় রদন।’ 

অজ্ঞতার কারলণ যরদ ওয়ারজব ররহত হলয় বযত, তলব নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইরহ ওয়াসাল্লাম তার ওযর গ্রহণ করলতন এবাং বারাংবার তালক 

সালাত পড়লত বললতন না।  

                                                            
30 সহীহ বুখারী, অধ্যায়: আযান, অনুলচ্ছদ: রকরাত পাঠ করা ওয়ারজব; সহীহ মুসরলম, 
অধ্যায়: সালাত, অনুলচ্ছদ: প্রলতযক রাকালত সূরা ফারতহা পাঠ করা ওয়ারজব। 
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প্রে: (৫০৫) মাক্বালম ইবরাহীলম বয পদরচহ্ন বদখা যায়, তা রক প্রকৃতই 

ইবরাহীম আলাইরহস সালালমর পালয়র রচহ্ন?  

উত্তর: সলেহ বনই মাক্বালম ইবরাহীম সুপ্রমারণত। কাাঁলচ বঘরা স্থানরটই 

মাক্বালম ইবরাহীম। রকন্তু এর মলধ্য বয েতথ বদখা যায় তালত পালয়র 

বকালনা রচহ্ন প্রকারশত নয়। রকন্তু ঐরতহারসকভালব প্রমারণত বয, বহুকাল 

পযথন্ত  পার্লরর উপর দু’পালয়র রচহ্ন রবদযমান রছল। রকন্তু বতথমালনর এ 

েতথরট শুধু্মাত্র পররচলয়র জনয করা হলয়লছ। একর্া রনরশ্চতভালব বলা 

যালব না বয, এ েতথই ইবরাহীম আলাইরহস সালালমর পদিলয়র রচহ্ন। 

এ উপললক্ষ একরট গুরুত্বপূণথ রবষলয় আরম দৃরষ্ট আকষথণ করলত চাই। 

অলনক উমরাকারী ও হজ পালনকারী মাক্বালম ইবরাহীলমর পালশ এলস 

এমন রকছু বদা‘আ পাঠ কলর যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম 

বর্লক প্রমারণত নয়। কখলনা এরা উাঁচু কলে বদা‘আ পাঠ কলর এবাং 

মুসল্লী বা তাওয়াফকারীলদর মলনালযালে বযাঘাত সৃরষ্ট কলর। মাক্বালম 

ইবরাহীলমর জনয রনরদথষ্ট বকালনা বদা‘আ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 

ওয়াসাল্লাম বর্লক প্রমারণত বনই। মানুষ যা পাঠ কলর তা বমৌলবীলদর 

বতররকৃত। সুন্নাত হলচ্ছ তাওয়াফ বশষ কলর (মাক্বালম ইবরাহীলমর) 

রপছলন এলস হালকা কলর দু’রাকাত সালাত আদায় করা। (লবরশ ভীড় 

র্াকলল বসখালন সালাত না পলড় আলরা রপছলন বা বয বকালনা স্থালন 

সালাত পড়া যালব।) তারপর সালাত হলয় বেললই বসখালন বলস র্াকলব 

না; যারা সালাত পড়লত চায় তালদর জনয জায়ো খারল কলর রদলব। 
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প্রে: (৫০৬) কা‘বা শরীলফর রেলাফ ধ্লর বদা‘আ বা কান্নাকারট করা 

জালয়য কী? 

উত্তর: কা‘বা শরীলফর রেলাফ ধ্লর বরকত কামনা করা বা বদা‘আ বা 

কান্নাকারট করা রবদ‘আত। বকননা এ কাজ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 

ওয়াসাল্লাম বর্লক প্রমারণত বনই। মুআরবয়া ইবন আবু সুরফয়ান 

রারদয়াল্লাহু ‘আনহু তাওয়াফ করার সময় যখন কা‘বা ঘলরর প্ররতরট 

বকাণ স্পশথ কররছললন, তখন আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রারদয়াল্লাহু 

‘আনহুমা প্ররতবাদ কলরলছন। মুআরবয়া বলললন, ‘কা‘বা ঘলরর বকালনা 

অাংশই ছাড়ার নয়।’ তখন ইবন আব্বাস রারদয়াল্লাহু ‘আনহু জবালব 

বলললন, “রনশ্চয় আল্লাহর রাসূললর মলধ্য বতামালদর জনয রলয়লছ উত্তম 

আদশথ। আরম বদলখরছ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম শুধু্ মাত্র দু’রট 

কণথার স্পশথ কলরলছন। অর্থাৎ হাজলর আসওয়াদ ও রুকলন ইয়ামানী। 

অতএব, আমালদর ওপর আবশযক হলচ্ছ কা‘বা ঘরলক বছাাঁয়া বা স্পশথ 

করার বযাপালর শুধু্মাত্র সুন্নাত বর্লক প্রমারণত দলীললরই অনুসরণ 

করব। বকননা এলতই আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর 

উত্তম আদশথলক আাঁকলড় র্াকলত পারব।  

অবশয মুলতারযম অর্থাৎ কা‘বা ঘলরর দরজা ও হাজলর আসওয়ালদর 

মধ্যবতথী স্থান স্পশথ কলর বদা‘আ করা, সাহাবালয় বকরাম রারদয়াল্লাহু 

‘আনহুম বর্লক প্রমারণত হলয়লছ। (আল্লাহই অরধ্ক জ্ঞান রালখন) 

প্রে: (৫০৭) উমরায় মার্া মুণ্ডন বা চুল বছাট করার রবধ্ান কী? এ 

দু’রটর মলধ্য বকানরট উত্তম? 
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উত্তর: উমরায় মার্া মুণ্ডন বা চুল বছাট করা ওয়ারজব। বকননা নবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম রবদায় হলজ মক্কায় আেমণ কলর 

তাওয়াফ ও সা‘ঈ করার পর যারা কুরবানী সালর্ রনলয় আলসরন 

তালদরলক রনলদথশ রদললন, তারা বযন মার্ার চুল বছাট কলর হালাল হলয় 

যায়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর এ আলদশ ওয়ারজলবর অর্থ 

বহণ কলর। অতএব, চুল বছাট করা আবশযক। তাছাড়া নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইরহ ওয়াসাল্লাম ৬ষ্ঠ রহজরীলত উমরা করার জনয েমণ করলল 

হুদায়রবয়া নামক স্থালন কারফরলদর িারা বাধ্াপ্রাপ্ত হন, তখন রতরন 

সাহাবীেণলক বসখালনই মার্া মুণ্ডন করার রনলদথশ প্রদান কলরন। তারা 

রনলদথশ পাললন রিধ্ায় বভােলল রতরন তালদর উপর রাোরিত হন। আর 

মার্ার চুল বছাট করার চাইলত মার্া মুণ্ডন করা উত্তম।31 তলব 

তামাতু্ত‘কারী যরদ বশষ সমলয় মক্কায় বপৌঁলছ, তলব উমরা করার পর চুল 

বছাট করাই ভাললা, যালত কলর হলজর সময় মুণ্ডন করার জনয মার্ায় 

চুল পাওয়া যায়।  

                                                            
31 বকননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম মার্া মুণ্ডনকারীলদর জনয রতনবার বদা‘আ 
কলরলছন এবাং চুল বছাটকারীলদর জনয একবার বদা‘আ কলরলছন; সহীহ বুখারী, 
অধ্যায়: হজ, হাদীস নাং ১৬১৩; সহীহ মুসরলম, অধ্যায়: হজ, হাদীস নাং ২২৯৫। 
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তামাতু্ত‘ হজ সম্পরকথত একরট মাসআলা  

প্রে: (৫০৮) জননক হাজী তামাতু্ত‘ হজ করলত এলস, উমরার তাওয়াফ ও 

সা‘ঈ বশষ কলর ইহরাম খুলল সাধ্ারণ বপাশাক পররধ্ান কলর রনলয়লছ। 

মার্া মুণ্ডন কলর রন বা চুল বছাট কলর রন। হলজর যাবতীয় কাজ বশষ 

করার পর এ সম্পলকথ বস জানলত বচলয়লছ। এখন তার করণীয় কী? 

উত্তর: এ বযরি উমরার একরট ওয়ারজব কাজ পররতযাে কলরলছ। তা 

হলচ্ছ, চুল খালটা করা বা মার্া মুণ্ডন করা। রবিানলদর মলত তার উপর 

ওয়ারজব হলচ্ছ রফদইয়া রহলসলব একরট কুরবানী করা। তা মক্কালতই 

আদায় করলত হলব এবাং বসখানকার ফকীরলদর রনকট তার বোশত 

রবতরণ করলত হলব। তলবই তার তামাতু্ত‘ হজ সম্পাদন হলব এবাং 

উমরা রবশুদ্ধ হলব। 

প্রে: (৫০৯) বয বযরি তামাতু্ত‘ হলজর ইহরাম ববাঁলধ্ উমরা বশষ কলর চুল 

কালটরন বা মুণ্ডনও কলর রন। পরে হলজর সমস্ত কাজ বশষ কলরলছ তালক 

রক করলত হলব? 

উত্তর: এ বযরি উমরায় চুল বছাট করা পররতযাে কলরলছ। আর চুল 

বছাট করা উমরার একরট ওয়ারজব কাজ। রবিানলদর মলত ওয়ারজব 

পররতযাে করলল দম তর্া কুরবানী ওয়ারজব হলব। তা মক্কায় যলবহ 

কলর বসখানকার ফকীরলদর মালঝ বন্টন করলত হলব। আর এর মাধ্যলম 

হজ ও উমরা পূণথতা লাভ করলব। মক্কার বাইলর অবস্থান করলল বয 

বকালনা বলাকলক উি রফদইয়া মক্কায় আদায় করার জনয দারয়ত্ব রদলত 

পালর। (আল্লাহ তাওফীক দাতা)  
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প্রে: (৫১০) তামাতু্ত‘কারী কুরবানী রদলত পালর রন। হলজ বস রতনরট 

সাওম বরলখলছ। রকন্তু হজ বর্লক রফলর এলস সাতরট সাওম রালখরন। 

এভালব রতন বছর বকলট বেলছ। তার করণীয় কী? 

উত্তর: তার উপর আবশযক হলচ্ছ দশ রদলনর মলধ্য বর্লক অবরশষ্ট সাত 

রদলনর রসয়াম এখনই পালন কলর বনয়া। (আল্লাহ্ র কালছ তার জনয 

সাহাযয চাই)   

প্রে: (৫১১) উমরা কলর জননক বলাক রনজ বদলশ রেলয় মার্া মুণ্ডন 

কলরলছ। তার উমরার রবধ্ান কী? 

উত্তর: রবিানেণ বললন, মার্া মুণ্ডন করার জনয রনরদথষ্ট বকালনা স্থান 

বনই। মক্কা বা মক্কা ছাড়া অনয বকালনা স্থালন মুণ্ডন করলল বকালনা 

অসুরবধ্া বনই। রকন্তু মার্া মুণ্ডন করার উপর ইহরাম বর্লক মুি হওয়া 

রনভথর করলছ। তাছাড়া মুণ্ডন করার পর রবদায়ী তাওয়াফ করলত হলব। 

উমরার কাজগুললার ধ্ারাবারহকতা এ রকম: ইহরাম, তাওয়াফ, সা‘ঈ, 

মার্া মুণ্ডন বা বছাট করা এবাং উমরার কাজ বশষ করার পর মক্কায় 

অবস্থান করলল রবদায়ী তাওয়াফ করা। রকন্তু উমরার কাজ বশষ কলর 

মক্কায় অবস্থান না করলল রবদায়ী তাওয়ালফর দরকার বনই। অতএব, 

মক্কায় অবস্থান করলত চাইলল উমরার কাজ বশষ কলর মক্কালতই তালক 

মার্া মুণ্ডন বা চুল বছাট করলত হলব। কারণ, তালক এরপর রবদায়ী 

তাওয়াফ করলত হলব। রকন্তু তাওয়াফ-সাঈ বশষ করার সালর্ সালর্ই 

যরদ মক্কা বর্লক ববর হলয় র্ালক, তলব রনজ বদলশ বা শহলর রেলয় মার্া 
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মুণ্ডন বা চুল খালটা করলত পালর। রকন্তু বসই সময় পযথন্ত  তালক ইহরাম 

অবস্থালতই র্াকলত হলব। 

প্রে: (৫১২) তামাতু্ত‘ হলজর ইহরাম ববাঁলধ্ উমরা কলর বকালনা 

কারণবশতঃ হলজর ইচ্ছা পররতযাে কলরলছ। তালক রক বকালনা 

কাফফারা রদলত হলব? 

উত্তর: তালক বকালনা কাফফারা রদলত হলব না। বকননা তামাতু্ত‘কারী 

উমরার ইহরাম বাাঁধ্ার পর উমরা পূণথ কলর যরদ হলজর ইচ্ছা পররতযাে 

কলর তালত বকালনা অসুরবধ্া বনই। বকননা দু’রট কাজ আলাদা আলাদা 

ইহরালম সম্পাদন করলত হয়। হযাাঁ, বস যরদ মানত কলর র্ালক বয এ 

বছরই হজ করলব তলব মানত পূণথ করা অবশয কতথবয। 

প্রে: (৫১৩) তামাতু্ত‘ হলজর ইহরাম বাাঁধ্ার পর উমরা বশষ কলর 

অজ্ঞতাবশতঃ হালাল হয় রন। এভাবে হলজর কাজ বশষ কলর কুরবানী 

কলরলছ। তার করণীয় কী? তার হজ রক রবশুদ্ধ? 

উত্তর: জানা আবশযক বয, বকালনা মানুষ তামাতু্ত‘ হলজর ইহরাম বাাঁধ্লল 

তার উপর ওয়ারজব হলচ্ছ, তাওয়াফ, সা‘ঈ বশষ কলর মার্ার চুল খালটা 

কলর হালাল হলয় যাওয়া। রকন্তু উমরার তাওয়াফ শুরু করার পূলবথ যরদ 

হলজর রনয়ত কলর বফলল এবাং ইহরাম বখালার ইচ্ছা না কলর, তলব 

বকালনা অসুরবধ্া বনই। এ অবস্থায় তার হজ রক্বরান হলজ পররণত হলব। 

তার হাদঈও হলব রক্বরান হলজর হাদঈ। 
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রকন্তু যরদ উমরার রনয়লতই র্ালক এমনরক তাওয়াফ-সাঈ বশষ কলর 

বফলল, তলব অরধ্কাাংশ রবিান বললন, তার হলজর ইহরাম রবশুদ্ধ নয়। 

বকননা উমরার তাওয়াফ শুরু করার পর উমরালক হলজ প্রলবশ করালনা 

রবশুদ্ধ নয়। 

রবিানলদর মলধ্য অনযলদর মত হলচ্ছ, এলত বকালনা অসুরবধ্া বনই। 

বকননা বস রছল অজ্ঞ। আরম মলন করর তালক বকালনা রকছু রদলত হলব 

না। তার হজ রবশুদ্ধ ইনশাআল্লাহ্। (আল্লাহই তাওফীক দাতা)। 

প্রে: (৫১৪) আরাফাত বর্লক বফরার পলর্ একদল বলাক মুযদারলফার 

রাস্তা হাররলয় বফলল। রাত একটার রদলক তারা মােররব ও এশা সালাত 

আদায় কলর। মুযদারলফা বপৌঁছার সময় ফজলরর আযান হলয় যায়। 

বসখালন তারা ফজর সালাত আদায় কলর। এখন তালদরলক রক বকালনা 

জররমানা রদলত হলব? 

উত্তর: এলদরলক বকালনা রফদইয়া বা জররমানা রদলত হলবনা। বকননা 

তারা ফজলরর আযালনর সময় মুযদারলফায় প্রলবশ কলরলছ এবাং বসখালন 

অন্ধকার র্াকলতই ফজর সালাত আদায় কলরলছ। নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বর্লক প্রমারণত আলছ। রতরন বললন,  

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

 
َ
ه  َفَقْد أ  .«َوقَََض تََفثَه   تَم  َحج 

“বয বযরি আমালদর সালর্ এ সালালত উপরস্থত হলয়লছ এবাং প্রস্থান করা 

পযথন্ত  আমালদর সালর্ অবস্থান কলরলছ। আর এর পূলবথ আরাফালত রালত 
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বা রদলন অবস্থান কলরলছ, বস তার হজ পূণথ কলর রনলয়লছ এবাং তার 

অরবনযস্ত অবস্থা দূর কলর রনলয়লছ।”32 

রকন্তু এরা মধ্যরারত্রর পর মােররব-এশা সালাত আদায় কলর ভুল 

কলরলছ। বকননা এশা সালালতর বশষ সময় মধ্যরারত্র। বযমনরট সহীহ 

মুসরললম আবদুল্লাহ্ ইবন আমর ইবন ‘আছ রারদয়াল্লাহু ‘আনহু বরণথত 

হাদীলস প্রমারণত আলছ। 

                                                            
32 রতররমযী, অধ্যায়: হজ, হাদীস নাং ৮১৫। 
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সামর্থয র্াকা সলত্বও অনযলক কঙ্কর রনলক্ষলপর দারয়ত্ব প্রদান করা 

প্রে: (৫১৫) জননক নারী মুযদারলফা বর্লক বশষ রালত্র যাত্রা কলরলছ এবাং 

সামর্থয র্াকা সলত্বও রনলজর বছলললক তার পক্ষ বর্লক কঙ্কর রনলক্ষলপর 

দারয়ত্ব প্রদান কলরলছ। এর রবধ্ান কী?  

উত্তর: হলজর কাযথারদর মলধ্য অনযতম কাজ হলচ্ছ কঙ্কর রনলক্ষপ করা। 

বকননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম একালজর রনলদথশ রদলয়লছন 

এবাং রনলজ কঙ্কর রনলক্ষপ কলরলছন। রতরন বললন,  

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

“আল্লাহর ঘলরর তাওয়াফ, সাফা-মারওয়ার সা‘ঈ ও জামরায় কঙ্কর 

রনলক্ষপ প্রভৃরতর লক্ষয হলচ্ছ আল্লাহর রযরকর প্ররতষ্ঠা করা।”33 এরট 

একরট ইবাদত। মানুষ এর মাধ্যলম আল্লাহর বনকটয কামনা করলব। 

তাাঁর রযরকরলক প্ররতরষ্ঠত করলব। বযলহতু এটার রভরত্ত শুধু্মাত্র আল্লাহর 

ইবাদলতর ওপর, তাই উরচৎ হলচ্ছ, কঙ্কর রনলক্ষলপর সময় আল্লাহর জনয 

ভীত হলব ও রবনয়াবনত হলব। তলব প্রর্ম সমলয়ই তাড়াহুড়া কলর 

কঙ্কর রনলক্ষপ করলত যালব না; বরাং বদরী কলর বশষ সমলয় রনলক্ষপ 

করলব। অবস্থালভলদ রসদ্ধান্ত  রনলব। বশষ সমলয় যরদ প্রশারন্ত , ধ্ীররস্থরতা, 

রবনয় ও অন্ত লরর উপরস্থরতর সালর্ রনলক্ষপ করা যায়, তলব বদরী করাই 

উত্তম। বকননা এটা এমন ববরশষ্টয যা ইবাদলতর রবশুদ্ধতার সালর্ 
                                                            
33 আবু দাউদ, অধ্যায়: মানালসক, অনুলচ্ছদ: রমল করা; রতররমযী, অধ্যায়: হজ, 
অনুলচ্ছদ: কীভালব কঙ্কর রনলক্ষপ করলব।  
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সাংরেষ্ট। আর বয ববরশষ্টয ইবাদলতর সালর্ সাংরেষ্ট তা ইবাদলতর সময় 

ও স্থালনর ওপর অগ্রেণয। এ কারলণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম 

বললন,  

ةِ اَل َصالَة ِبَ » َعامِ  ْضَ َو ي َدافِ  الط  ْخبَثَانِ َوال ه 
َ
ه  األ  .«ع 

“খাদয উপরস্থত হলল এবাং দু’রট নাপাক বস্তুর (লপশাব-পায়খানার) চাপ 

র্াকলল সালাত বনই।”34 অর্থাৎ প্রাকৃরতক প্রলয়াজন বমটালনার জনয এবাং 

মলনর চারহদা বপলটর কু্ষধ্া রনবারলণর জনয মানুষ সালাতলক প্রর্ম সময় 

বর্লক রবলম্ব কলর আদায় করলব। অতএব, কঙ্কর মারার জনয প্রর্ম 

সমলয় যরদ ভীলড়র কারলণ ববরশ কষ্ট হয়, কঙ্কর মারার চাইলত রনলজর 

জান বাাঁচালনার দায় ববরশ হয়, আর রবললম্ব কঙ্কর মারলল যরদ প্রশারন্ত র 

সালর্ অন্ত র উপরস্থত রাখা যায়, রবনয় ও নম্রতার সালর্ এ ইবাদত করা 

যায়, তলব রবললম্ব কঙ্কর মারাই উত্তম। এজনয নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 

ওয়াসাল্লাম তাাঁর পররবালরর দুবথল বলাকলদরলক বশষ রালতই মুযদারলফা 

বছলড় চলল বযলত অনুমরত রদলয়রছললন। যালত কলর তারা ভীলড়র মলধ্য 

পলড় কষ্ট না পায়। 

অতএব, একর্া সুস্পষ্ট হলয় বেল বয, নারী বহাক বা পুরুষ বহাক 

সামর্থযবান হলল কাউলক কঙ্কর মারার দারয়ত্ব বদওয়া জালয়য নয়। 

রনলজই কঙ্কর মারার ইবাদতরট পালন করা ওয়ারজব। বকননা আল্লাহ 

                                                            
34 সহীহ মুসরলম, অধ্যায়: মসরজদ ও সালালতর স্থান, অনুলচ্ছদ: খালদযর উপরস্থরতলত 
সালাত পড়া মাকরূহ। 
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বললন, “বতামরা আল্লাহর জনয হজ ও উমরা পূণথ কর।” এলত নারী-

পুরুলষ বকালনা পার্থকয বনই। তলব বকালনা পুরুষ বা নারী অসুস্থ হয় বা 

নারী েভথবতী হয় এবাং ভীলড়র মলধ্য বেলল েলভথর ক্ষরত হওয়ার 

আশাংকা কলর, তলব তারা বয কাউলক কঙ্কর মারার দারয়ত্ব রদলত পালর।  

প্রলে উরল্লরখত বয নারী সামর্থয র্াকা সলত্বও রনলজর বছলললক রদলয় 

কঙ্কর মাররলয়লছ- আরম মলন করর ওয়ারজব পররতযাে করার কারলণ 

সতকথতাবশতঃ বস একরট দম (কুরবানীলযােয প্রাণী) প্রদান করলব এবাং 

তা মক্কার ফকীরলদর মালঝ বন্টন কলর রদলব। 
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কঙ্কর যরদ হাওয বা েলতথর মলধ্য না পলড়  

প্রে: (৫১৬) জননক হাজী পূবথ রদক বর্লক জামরা আক্বাবায় কঙ্কর 

বমলরলছ। রকন্তু তা হাওয বা েলতথর মলধ্য পলড় রন। ঘটনারট রছল ১৩ 

তাররলখ। তালক রক রতনরট জামরালতই পুনরায় কঙ্কর মারলত হলব? 

উত্তর: সবগুললা স্থালন তালক পুনরায় কঙ্কর মারলত হলব না; বরাং বয 

বক্ষলত্র ভুল কলরলছ বসটাই শুধু্ পুনরায় মারলব। অতএব, শুধু্মাত্র জামরা 

আক্বাবায় পুনরায় কঙ্কর মারলব। সরঠক পদ্ধরতলত মারলব। পূবথ রদক 

বর্লক মারলল যরদ হাওলয কঙ্কর না পলড় তলব মারা জালয়য হলব না। 

বকননা কঙ্কর মারার স্থানই হলচ্ছ হাওয। এ কারলণ যরদ ব্রীলজর উপলর 

রেলয় পূবথ রদক বর্লক কঙ্কর মালর এবাং তা হাওলয পলড় তলব তা জালয়য 

হলব। 

সাতরট কঙ্কলরর মলধ্য দু’একরট কঙ্কর হাওলয না পড়লল  

প্রে: (৫১৭) সাতরট কঙ্কলরর মলধ্য বর্লক যরদ একরট বা দু’রট কঙ্কর 

জামরায় না পলড় এবাং এ ভালব এক বা দু’রদন অরতবারহত হলয় যায়, 

তলব রক তালক সবগুললা জামরায় পুনরায় কঙ্কর মারলত হলব? 

উত্তর: যরদ কালরা বকালনা জামরায় একরট বা দু’রট পার্র রনলক্ষপ বাকী 

র্ালক, তলব রফক্বাহরবদেণ বললন, যরদ এটা বশষ জামরায় হলয় র্ালক, 

তলব শুধু্ বাকীটা বমলর রদললই হলয় যালব, পূলবথরগুললা আর মারলত 

হলবনা। রকন্তু যরদ প্রর্ম বা মধ্যবতথী জামরার বকালনা একরটলত এক বা 

একারধ্ক পার্র মারা বাকী র্ালক, তলব বসটা পূণথ করলব এবাং 
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তারপলরর জামরাগুললালত পার্র মারলব। বকননা পার্র মারার 

ধ্ারাবারহকতা রক্ষা করা ওয়ারজব। 

আমার মলত রবশুদ্ধ কর্া হলচ্ছ, সবথলক্ষলত্র শুধু্মাত্র বাকী পার্রটাই 

মারলব। তারপলরর জামরালত আর পার্র মারলত হলব না। বকননা ভুল 

বা অজ্ঞতার কারলণ ধ্ারাবারহকতা ররহত হলয় যালব। এ বলাক যখন 

মধ্যবতথী জামরালত পার্র বমলরলছ, তার বতা এ ধ্ারণা বনই বয, এর 

পূলবথ বকালনা পার্র মারা তার বাকী আলছ। সুতরাাং রবষয়রট বস ভুলল 

বেলছ অর্বা তালত বস অজ্ঞ। তাই তালক আমরা বলব, বয ক’টা পার্র 

মারা বাকী রলয়লছ তা বমলর রদন। এরপর আর বকানা পার্র মারলত 

হলব না। 

এ জবাব বশষ করার আলে আরম সতকথ করলত চাই বয, জামরা হলচ্ছ 

পার্র একরত্রত হওয়ার স্থান বা পার্লরর হাওয। বয লম্বা স্তম্ভ বদখা যায় 

বসটাই জামরা নয়। এটা শুধু্ রচলহ্নর জনয রাখা হলয়লছ। অতএব, যরদ 

হাওলয বা েলতথর মলধ্য কঙ্কর রনলক্ষপ কলর এবাং ঐ স্তলম্ভ না লালে 

তালত বকালনা অসুরবধ্া বনই তার রনলক্ষপ রবশুদ্ধ। (আল্লাহ্ অরধ্ক 

জালনন)  
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বয কঙ্কর একবার রনরক্ষপ্ত হলয়লছ  

প্রে: (৫১৮) বকউ বকউ বললন, বয কঙ্কর একবার রনরক্ষপ্ত হলয়লছ তা 

নারক আবার রনলক্ষপ করা যালব না। এ কর্ারট রক রঠক? এর বকালনা 

দলীল আলছ কী? 

উত্তর: একর্া সরঠক নয়। বকননা যারা রনরক্ষপ্ত কঙ্কর পুনরায় রনলক্ষপ 

করলত রনলষধ্ কলরন তালদর যুরি হলচ্ছঃ 

1) রনরক্ষপ্ত কঙ্কর (মালয় মুস্তা‘মাল) তর্া বযবহৃত পারনর মত। আর 
ফরয পরবত্রতায় যরদ বকালনা পারন বযবহার করা হয়, তলব বস 
বযবহৃত পারনটা পরবত্র র্াকললও বস পারন অনযলক পরবত্র করলত 
পালর না। 

2) রবষয়রট ক্রীতদালসর মত। কাফফারা প্রভৃরতলত যরদ তালক মুি 
কলর বদওয়া হয়, তলব বতা তালক আবার মুি করা যালব না। 

3) এর িারা এটা আবশযক হলয় পলড় বয, সকল হাজীর জনয একরট 
মাত্র পার্র মারাই জালয়য হলব। অর্থাৎ আপরন পার্ররট মারলবন, 
তারপর আবার বসটা রনলবন এবাং মারলবন, তারপর আবার রনলবন 
এবাং মারলবন এভালব সাতবার পূণথ করলবন। তারপর রিতীয় বযরি 
এলস বসই পার্ররট সাতবার রনলয় সাতবার মারলব। 

বস্তুত: েভীরভালব লক্ষয করলল বদখা যায় বয, এ রতনরট যুরি খুবই 
দুবথল:  

১) বযবহৃত পারনর বয উদাহরণ বদওয়া হলয়লছ তা রঠক নয়। বকননা 

বকালনা ওয়ারজব পরবত্রতা অজথলনর জনয পারন বযবহার করা হলল 

পারন রনলজ পরবত্র র্াকলব রকন্তু অনযলক পরবত্র করলত পারলব না 
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এরট দলীল রবহীন একরট কর্া। বস্তুত পারনর বয প্রকৃত গুণ রলয়লছ 

অর্থাৎ পরবত্রতা, তা দলীল ছাড়া ররহত করা যালব না। অতএব, 

ওয়ারজব পরবত্রতা অজথলনর জনয বযবহৃত পারন রনলজ পরবত্র, আর 

তা অনযলকও পরবত্র করলত পালর। এর মাধ্যলম প্রর্ম যুরির খণ্ডন 

হলয় বেল এবাং কঙ্কর মারালক তার সালর্ তুলনা করা ভুল প্রমারণত 

হল। 

২) রনরক্ষপ্ত কঙ্করলক মুি ক্রীতদালসর সালর্ তুলনা করাও রঠক নয়। 

বকননা উভলয়র মালঝ রবস্তর পার্থকয রবদযমান। ক্রীতদাসলক মুি 

করা হলল বস বতা স্বাধ্ীন হলয় বেল। তালক আবার মুি করার 

সুলযাে র্াকললা না। রকন্তু কঙ্কর মারা হলয় বেললও বসটা কঙ্করই 

রলয় যায়। বয কারলণ তা রনলক্ষপ করা হলয়রছল বস কারণ তালত 

অবরশষ্ট রলয়লছ। এ কারলণ ক্রীতদাস আবার যরদ কখলনা শর‘ঈ 

দলীললর রভরত্তলত দালস পররণত হয়, তলব পুনরায় তালক মুি করা 

যালব। 

৩) তৃতীয় যুরির জবালব আমরা বলব: সমস্ত হাজীলক একরট মাত্র 

পার্র রনলক্ষপ আবশযক করা- যরদ সম্ভব হয় বতা বহাক। রকন্তু তা 

অসম্ভব। অসাংখয পার্র র্াকলত বকালনা বুরদ্ধমান ঐ রচন্ত া করলত 

পালর না। 

সুতরাাং কঙ্কর মারলত রেলয় যরদ আপনার হাত বর্লক দু’একরট কঙ্কর 

পলড় যায় তলব সমু্মখ বর্লক সহজলভয কঙ্কর কুরড়লয় রনলয় তা বমলর 

রদন- চাই তা একবার মারা হলয়লছ বা হয় রন তা বদখার রবষয় নয় এবাং 
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তালত বকালনা অসুরবধ্া বনই। 

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

উত্তর: হাজী সালহব যরদ ইফরাদ বা রক্বরানকারী হয়, তলব তার জনয 

তাওয়ালফ ইফািার পূলবথ হলজর সা‘ঈ করা জালয়য আলছ। তাওয়ালফ 

কুদুলমর পর পরই তা আদায় কলর রনলব। বযমনরট নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইরহ ওয়াসাল্লাম এবাং তাাঁর সাহাবীলদর মলধ্য যারা হাদঈ সালর্ রনলয় 

এলসরছললন তারা কলররছললন।  

রকন্তু তামাতু্ত‘কারী হলল তালক দু’বার সা‘ঈ করলত হলব। প্রর্মবার 

মক্কায় আেমণ কলর উমরার জনয। প্রর্লম তাওয়াফ করলব, তারপর 

সা‘ঈ কলর চুল খাট কলর হালাল হলয় যালব। আর রিতীয়বার সা‘ঈ 

করলব (‘আরাফাত রদবলসর পর) হলজর জনয। উত্তম হলচ্ছ তাওয়ালফ 

ইফািা আদায় করার পর এ সা‘ঈ করা। বকননা সা‘ঈ তাওয়ালফর 

পলরর কাজ। অবশয যরদ বসরদন তাওয়ালফর পূলবথ বকউ সা‘ঈ কলর 

বফলল তলব রবশুদ্ধ মলত বকালনা অসুরবধ্া হলব না। বকননা নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইরহ ওয়াসাল্লামলক বসরদন (১০ তাররখ) রজলজ্ঞস করা হলয়লছ: আরম 

বতা তাওয়ালফর পূলবথ সা‘ঈ কলর বফললরছ। জবালব রতরন বলললছন, 

“বকালনা অসুরবধ্া বনই।”35 

                                                            
35 আবু দাউদ, অধ্যায়: হজ-উমরা, অনুলচ্ছদ: হলজ্জ একরট কালজর পূলবথ অনযরট কলর 
বফলার রবধ্ান। হাদীস নাং ১৭২৩। 
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হাজী সালহব ঈলদর রদন তর্া দশই রজলহজ পাাঁচরট কাজ ধ্ারাবারহকভালব 

সম্পাদন করলব: 

১) জামরা আক্বাবায় কঙ্কর রনলক্ষপ করা  

২) তারপর হাদঈ যবাই করা  

৩) তারপর মার্া মুণ্ডন অর্বা চুল বছাট করা  

৪) অতঃপর কা‘বা ঘলরর তাওয়াফ করা  

৫) সবলশলষ ছাফা-মারওয়া সা‘ঈ করা।  

অবশয ইফরাদকারী ও বক্বরাণকারী যরদ তাওয়ালফ কুদূলমর সালর্ সা‘ঈ 

কলর রনলয় র্ালক, তলব পুনরায় তালক সা‘ঈ করলত হলব না। উত্তম হলচ্ছ 

উরল্লরখত কাজগুললা ধ্ারাবারহকভালব আদায় করা। রকন্তু যরদ আে-রপছ হলয় 

যায় বা কলর বফলল- রবলশষ কলর প্রলয়াজন বদখা রদলল তলব বকালনা 

অসুরবধ্া বনই। এটা বাোলদর প্ররত আল্লাহর করুণার একরট বড় প্রমাণ।36  

প্রে: (৫২০) কখন জামরা আক্বাবায় কঙ্কর মারলল আদায় হলব? এবাং কখন 

মারলল কাযা মারা হলব? 

উত্তর: ঈলদর রদন সবথসাধ্ারলণর জনয কঙ্কর মারার সময় হলচ্ছ, সূযথ 
                                                            
36 বদখা যায় আমালদর বদশ বর্লক অলনক হাজী তামাতু্ত হজ করলত এলস ৮ই 
রজলহলজ হলজর ইহরাম ববাঁলধ্ বা নফল তাওয়াফ কলর মীনা যাওয়ার পূলবথই অগ্রীম 
সাফা-মারওয়া সাঈ কলর বনয়। রকন্তু এটা রবশুদ্ধ নয়। এলত তালদর হজ হলব না। 
বকননা তারা সমলয়র আলেই বস কমথরট সম্পন্ন কলরলছ। - অনুবাদক ও সম্পাদক।  
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উঠার পর বর্লক শুরু হলব। আর দুবথললদর জনয এ সময় শুরু হলব 

বশষ রাত বর্লক। কঙ্কর মারার বশষ সময় হলচ্ছ পরবতথী রদন ১১ তাররখ 

ফজর উরদত হওয়া পযথন্ত । রকন্তু যরদ উি সমলয়র মলধ্য মারা সম্ভব না 

হয়, তলব আইয়ালম তাশরীলকর রদনগুললালত (১১, ১২ ও ১৩ তাররখ) বয 

সময় কঙ্কর মারা শুরু হলব বস সময়ই রবেত রদলনর জামরা আক্বাবার 

কাযা পার্র রনলক্ষপ করলব। অর্থাৎ পরশ্চমাকালশ সূযথ ঢলার পর বর্লক 

পার্র মারা শুরু হলব। আর বশষ হলব পরবতথী রদন ফজর উরদত 

হওয়ার পূবথ পযথন্ত । রকন্তু আইয়যালম তাশরীলকর বশষ রদন (১৩ তাররখ) 

হলল রালত্র কঙ্কর মারা যালব না। বকননা বসরদন সূযথ অস্ত হললই 

আইয়ালম তাশরীক বশষ হলয় বেল এবাং ১৪ তাররখ শুরু হলয় বেল। 

সবথাবস্থায় রদলনর ববলায় কঙ্কর রনলক্ষপ করাই উত্তম। রকন্তু এ সমলয় 

হাজীলদর ভীলড়র প্রচণ্ডতার কারলণ, হাজীলদর এলক অপলরর প্ররত 

ববপরওয়া হওয়ার কারলণ যরদ জালনর ক্ষরতর আশাংকা কলর বা করঠন 

কষ্টকর হলয় উলঠ, তলব রালত্র মারলল বকালনা অসুরবধ্া হলব না। অবশয 

বকালনা আশাংকা না র্াকললও রালত মারলল বকালনা অসুরবধ্া বনই। তলব 

এ মাসআলায় সতকথতা অবলম্বন করা উরচৎ এবাং একান্ত  অসুরবধ্া না 

র্াকলল রালত কঙ্কর না মারা উরচৎ। 

প্রে: (৫২১) রবলশষ কলর ঈলদর রদলনর তাওয়ালফর পূলবথ সা‘ঈ করা রক 

জালয়য? 

উত্তর: সরঠক কর্া হলচ্ছ, (মুযদারলফার পলর) ঈলদর রদন বা অনয রদলন 

বকালনা পার্থকয বনই। সবথাবস্থায় (মুযদারলফার পলর) তাওয়ালফর পূলবথ 
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সা‘ঈ করা জালয়য আলছ। এমনরক ঈলদর রদলনর পরও যরদ হয়। 

বকননা হাদীলসর সাধ্ারণ অর্থ একর্াই প্রমাণ কলর। জননক বযরি নবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লামলক প্রে করললন, তাওয়ালফর পূলবথ আরম 

সা‘ঈ কলররছ। রতরন বলললন, “বকালনা অসুরবধ্া বনই।” 
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তাওয়ালফর পর রক সরাসরর সা‘ঈ করলত হলব? নারক রবলম্ব করা যালব? 

প্রে: (৫২২) সা‘ঈ আবশযক রছল রকন্তু তাওয়াফ করার পর সরাসরর 

সা‘ঈ না কলর বাইলর ববররলয় বেলছ। পলর তালক রবষয়রট জানালনা 

হললা, বস রক এখন শুধু্ সা‘ঈ করলব? নারক পুনরায় তাওয়াফ করার 

পর সরাসরর সা‘ঈ করলব? 

উত্তর: বকালনা মানুষ যরদ তাওয়াফ কলর এ রবশ্বালস বয তালক সা‘ঈ 

করলত হলব না। রকন্তু পলর তালক জানালনা হললা বয, তালক অবশযই 

সা‘ঈ করলত হলব। তখন বস শুধু্মাত্র সা‘ঈ করললই হলয় যালব। পুনরায় 

তাওয়াফ করার দরকার বনই। বকননা তাওয়ালফর পর পরই সা‘ঈ 

করলত এরকম বকালনা শতথ বনই। 

এমনরক বকালনা মানুষ যরদ ইচ্ছাকৃতভালব সা‘ঈ করলত রবলম্ব কলর- 

তবুও বকালনা অসুরবধ্া বনই। রকন্তু উত্তম হলচ্ছ তাওয়াফ বশষ করার পর 

পরই রবলম্ব না কলর সা‘ঈ কলর বনয়া। 

প্রে: (৫২৩) উমরায় বয বযরি মার্ার এরদক ওরদক বর্লক অল্প কলর 

চুল কালট, তার সম্পলকথ আপনার মতামত কী? 

উত্তর: আরম মলন করর এ বলালকর চুল খালটা করা সম্পন্ন হয় রন। তার 

ওপর ওয়ারজব হলচ্ছ ইহরালমর কাপড় পুনরায় পররধ্ান কলর রবশুদ্ধভালব 

মার্ার সমূ্পণথ অাংশ বর্লক চুল খালটা করা তারপর হালাল হওয়া। 

এ উপললক্ষ আরম সতকথ করলত চাই, বকালনা কালজর মাধ্যলম আল্লাহর 

ইবাদত করলত চাইলল বস সম্পলকথ জ্ঞানাজথন করা ওয়ারজব। আল্লাহ 
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এবাং তাাঁর রাসূললর সীমালরখা জানা আবশযক। যালত কলর বজলন-শুলন 

আল্লাহর ইবাদত করলত পালর। ইবাদতরট বযন অজ্ঞতার সালর্ না হয়। 

এজনয আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 

ওয়াসাল্লামলক বলললছন, 

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

 
نََِّّأ ِنََّّو م   [٩٠٥: يوسف] ﴾ٱت ب ع 

“আপরন বলুন! এটাই আমার পর্। আরম ও আমার অনুসারীেণ আল্লাহর 

রদলক আহ্বান করর জাগ্রত জ্ঞান সহকালর।” [সূরা ইউসুফ, আয়াত ১০৮] 

বকালনা মানুষ যরদ মক্কা বর্লক মদীনা সফর করলত চায়, তলব রাস্তা 

সম্পলকথ অবশযই রনলদথশনা রনলত হলব। মানুষলক রজলজ্ঞস করলত হলব। 

যালত কলর পর্ভ্রষ্ঠ হলয় েন্ত বয হাররলয় না যায়। বাইলরর পলর্র অবস্থা 

যরদ এমন হয়, তলব আভযন্ত রীণ পর্ যা আল্লাহ পযথন্ত  বপৌঁছালব বস 

সম্পলকথ রক জ্ঞানাজথন করলত হলব না? বস সম্পলকথ রক রনভথরলযােয 

আললমলদরলক রজলজ্ঞস করলত হলব না? 

মার্ার চুল খালটা করার অর্থ হলচ্ছ মার্ার সমস্ত অাংশ বর্লক চুললর রকছু 

রকছু অাংশ বকলট বফলা। চুল খালটা করার বক্ষলত্র উত্তম পদ্ধরত হলচ্ছ 

বমরশন বযবহার করা। কারণ, এলত সমস্ত মার্া বর্লকই চুল কাটা হয়। 

অবশয বকাঁরচ িারা চুল কাটালতও বকালনা অসুরবধ্া বনই। তলব শতথ হলচ্ছ 

মার্ার চতুরদথক বর্লক চুল কাটলত হলব। বযমন, কলর মার্া মুণ্ডন করলল 

সমস্ত মার্া মুণ্ডন করলত হয়। বযমন অযুর সময় সমস্ত মার্ালক মালসহ 

করলত হয়। (আল্লাহই অরধ্ক জ্ঞান রালখন) 
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প্রে: (৫২৪) কঙ্কর মারার সময় কী? 

উত্তর: জামরা আক্বাবায় কঙ্কর মারার সময় হলচ্ছ ঈলদর রদন। 

সামর্থযবান বলাকলদর জনয এ সময় শুরু হলব ঈলদর রদন সূলযথাদলয়র পর 

বর্লক। আর মানুলষর ভীড় সহয করলত পারলব না এরকম দুবথল, নারী, 

রশশু, প্রভৃরতর জনয সময় হলচ্ছ ঈলদর রদন বশষ রাত বর্লক। আসমা 

রবনলত আবু বকর রারদয়াল্লাহু ‘আনহু ঈলদর রালত চাাঁদ অস্ত যাওয়ার 

অলপক্ষা করলতন। চাাঁদ অস্ত বেললই মুযদারলফা বছলড় রমনা রওয়ানা 

হলতন এবাং জামরা আক্বাবায় কঙ্কর মারলতন। আর এর বশষ সময় 

হলচ্ছ ঈলদর রদন সূযথাস্ত পযথন্ত । রকন্তু যরদ ভীড় প্রচণ্ড র্াকার কারলণ বা 

জামরা বর্লক দূলর অবস্থালনর কারলণ রালত কঙ্কর মালর তলব বকালনা 

অসুরবধ্া বনই। রকন্তু পরবতথী রদন ১১ তাররলখর ফজর বা সুবলহ সালদক 

পযথন্ত  বযন রবলম্ব না কলর। 

আইয়যালম তাশরীক তর্া ১১, ১২ ও ১৩ তাররলখ পার্র রনলক্ষলপর সময় 

শুরু হলব মধ্য রদলন সূযথ পরশ্চমাকালশ ঢলার পর বর্লক তর্া বযাহলরর 

সময় বর্লক এবাং তা চললত র্াকলব রাত পযথন্ত । আর কষ্ট ও ভীলড়র 

কারলণ রবলম্ব কলর ফজর উরদত হওয়ার পূবথ পযথন্ত  তা রনলক্ষপ করা 

যালব। এ রতন রদন বযাহলরর সমলয়র পূলবথ কঙ্কর রনলক্ষপ জালয়য হলব 

না। বকননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম সূযথ পরশ্চমাকালশ ঢলার 

পূলবথ রনলক্ষপ কলরন রন। আর বলাকলদর বলললছন, “বতামরা আমার 
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রনকট বর্লক হজ-উমরার রবরধ্-রবধ্ান রশলখ নাও।”37 সকাললর রদলক 

ঠাণ্ডা এবাং সহজ র্াকা সলত্বও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম রবলম্ব 

কলর করঠন েরলম দুপুলরর সময় কঙ্কর রনলক্ষপ কলরলছন- এ বর্লকই 

প্রমাণ হয় বয, এ সমলয়র পূলবথ রনলক্ষপ করা জালয়য হলব না।  

এ কর্ার পলক্ষ আলরা প্রমাণ হলচ্ছ বয, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 

ওয়াসাল্লাম সূযথ ঢলার সালর্ সালর্ বযাহলরর সালাত আদায় না কলর প্রর্লম 

কঙ্কর রনলক্ষপ কলরলছন। যরদ সূযথ ঢলার পূলবথ রনলক্ষপ করা জালয়য হলতা, 

তলব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম সূযথ ঢলার পূলবথই কঙ্কর 

বমলর প্রর্ম ওয়ালি বযাহলরর সালাত আদায় করলতন। বকননা প্রর্ম 

ওয়ালি সালাত আদায় করা উত্তম। বমাটকর্া, আইয়ালম তাশরীলকর 

রদনগুললালত সূযথ ঢলার পূলবথ কঙ্কর রনলক্ষপ করা জালয়য নয়। 

প্রে: (৫২৫) জননক হাজী আরাফালত অসুস্থ হলয় পড়ায় মীনায় রাত কাটায় 

রন, কঙ্কর রনলক্ষপ কলর রন এবাং তাওয়ালফ ইফািাও কলর রন। তালক এখন 

রক করলত হলব? 

উত্তর: আরাফালতর ময়দালন বয বলাকরট অসুস্থ হলয়লছ, তার অসুখ যরদ 

এমন পযথালয়র হয় বয, হলজর অবরশষ্ট কাজ পূণথ করা তার জনয 

অসম্ভব, আর ইহরালমর পূলবথ বস শতথ কলরলছ (‘যরদ আরম বাধ্াগ্রস্ত হই 

                                                            
37 সহীহ বুখারী, অধ্যায়: ইলম বা জ্ঞান, অনুলচ্ছদ: পশুর রপলঠ র্াকাবস্থায় মানুষলক 
ফাতওয়া বদওয়া; সহীহ মুসরলম, অধ্যায়: হজ, অনুলচ্ছদ: কুরবানীর পূলবথ বয মার্া 
মুণ্ডন কলরলছ। 
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তলব বযখালন বাধ্াগ্রস্ত বসখালনই হালাল হলয় যাব’ এরূপ কর্া বলললছ।) 

তলব বস ইহরাম খুলল হালাল হলয় যালব বকালনা অসুরবধ্া হলব না। রকন্তু 

এটা ফরয হজ হলল পরবতথী বছর পুনরায় তা আদায় করলত হলব। আর 

ইহরাম বাাঁধ্ার সময় যরদ শতথ না কলর র্ালক এবাং হলজর কাজ পূণথ 

করলত সক্ষম না হয়, তলব রবশুদ্ধ মতানুযায়ী বস ইহরাম খুলল হালাল 

হলয় যালব। রকন্তু তালক হাদঈ যলবহ করলত হলব। আল্লাহ তা‘আলা 

বললন, 

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

 
اَّأ م  ت يإِس  ََّّف  يََِِّّمن ََّّٱسإ دإ إه   [٩١١: ابلقرة] ﴾ٱل

“বতামরা আল্লাহর জনয হজ-উমরা পূণথ কর। যরদ বাধ্াগ্রস্ত হও, তলব 

সহজ সাধ্য কুরবানী করলব।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৯৬]  

এখালন বাধ্াগ্রস্ত হওয়ার অর্থ হলচ্ছ, শত্রু িারা বাধ্াপ্রাপ্ত হওয়া বা অনয 

বয বকালনা কারলণ বাধ্াপ্রাপ্ত হওয়া। আর বাধ্াগ্রস্ত হওয়া মালন, বকালনা 

কারণবশতঃ হজ-উমরার কাজ পূণথ করলত সক্ষম না হওয়া। 

এ রভরত্তলত বস হালাল হলয় যালব এবাং হাদঈ যলবহ করলব। এছাড়া তার 

উপর অনয রকছু আবশযক হলব না। রকন্তু যরদ ফরয হজ আদায় না কলর 

র্ালক তলব পরবতথী বছর তা আদায় করলব। 

আর এ অসুস্থ বযরি যরদ হলজর কাজ চারললয় যায়। আরাফাত বর্লক 

রফলর এলস মুযদারলফায় রাত কাটায় রকন্তু রমনায় রাত কাটালত সক্ষম না 

হয় এবাং কঙ্কর রনলক্ষপ করলত না পালর, তলব প্রলতযকরট ওয়ারজলবর 

জনয একরট কলর দম (কুরবানী রবশুদ্ধ হয় এমন প্রাণী) প্রদান করলব। 
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দু’রট দম প্রদান করলত হলব। একরট দম রমনায় রাত না কাটালনার 

জনয, অনযরট জামরাসমূলহ কঙ্কর রনলক্ষপ না করার জনয। 

রকন্তু সুস্থ হলল তাওয়ালফ ইফািা আদায় করলব। বকননা রবশুদ্ধ 

মতানুযায়ী তাওয়ালফ ইফািা রজল হলজর বশষ পযথন্ত  করা যালব। রকন্তু 

বাধ্া যরদ আলরা বড় হয় তলব, বাধ্া দূর হওয়া পযথন্ত  অলপক্ষা করলব 

তারপর তাওয়াফ করলব।  

প্রে: (৫২৬) মুযদারলফার সীমা সম্পলকথ অজ্ঞতার কারলণ বাইলর 

অবস্থান করলল করণীয় কী? 

উত্তর: রবিানলদর মলত তালক রফদইয়াস্বরূপ একরট দম রদলত হলব 

অর্থাৎ একরট কুরবানী শুদ্ধ হওয়ার মত প্রাণী যলবহ করলত হলব এবাং 

তা মক্কার ফক্বীরলদর মালঝ রবতরণ করলত হলব। বকননা বস হলজর 

একরট ওয়ারজব পররতযাে কলরলছ।  

এ উপললক্ষ আরম সম্মারনত হাজী ভাইলদর স্মরণ কররলয় রদলত চাই বয, 

হলজ এলস আরাফাত ও মুযদারলফার সীমানা সম্পলকথ আপনারা সতকথ 

র্াকলবন। বদখা যায়, অলনক হাজী আরাফালতর সীমানার বাইলর 

অবস্থান কলরন এবাং সূযথাস্ত পযথন্ত  বসখালনই র্ালকন। তারপর 

আরাফালতর সীমানার মলধ্য প্রলবশ না কলর বসখান বর্লকই রফলর 

আলসন। এলদর হজ রবশুদ্ধ হলব না। তারা হজ না কলরই রফলর এললন। 

এজনয এ রবষলয় সতকথ র্াকা অতযন্ত  জরুরর। আলহামদু রলল্লাহ এ 

সীমানা জানার জনয ‘আরাফাত ময়দালনর চতুপথালশ্ব রবশাল রবশাল 
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ববালডথর বযবস্থা আলছ। তার প্ররত বখয়াল করললই বকালনা সমসযা র্াকলব 

না। 

প্রে: (৫২৭) ইফরাদ হজকারী যরদ তাওয়ালফ কুদূলমর সালর্ সা‘ঈ কলর 

বনয়, তলব তাওয়ালফ ইফািার পর তালক রক আবার সা‘ঈ করলত হলব? 

উত্তর: তাওয়ালফ ইফািার পর তালক আর সা‘ঈ করলত হলব না। বকননা 

তার উমরা বনই। সুতরাাং তাওয়ালফ কুদূলমর সালর্ বস যরদ সা‘ঈ কলর 

র্ালক, তলব এটাই হলজর সা‘ঈ রহলসলব েণয হলব। পলর আর সা‘ঈ 

করলত হলব না। 

প্রে: (৫২৮) রক্বরানকারীর জনয একরট তাওয়াফ ও একরট সা‘ঈ যলর্ষ্ট 

হলব? 

উত্তর: বকালনা মানুষ যরদ রক্বরান হজ করলত চায়, তলব তার তাওয়ালফ 

ইফািা বা হলজর তাওয়াফ ও হলজর সা‘ঈ উমরা ও হজ উভয়রটর জনয 

যলর্ষ্ট হলব। তখন তাওয়ালফ কুদূম তার জনয সুন্নাত। বস ইচ্ছা করলল 

হলজর সা‘ঈ তাওয়ালফ কুদূলমর পরপরই আদায় কলর রনলত পালর। 

বযমনরট নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম কলররছললন। ইচ্ছা করলল 

সা‘ঈ বাকী বরলখ তাওয়ালফ ইফািার পর করলত পালর। রকন্তু পূলবথই 

কলর বনওয়া উত্তম। বকননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম এরূপ 

কলররছললন। অতঃপর ঈলদর রদন শুধু্মাত্র তাওয়ালফ ইফািা করলব। 

সা‘ঈ করলব না। রক্বরানকারীর হজ ও উমরার জনয একরট মাত্র তাওয়াফ 

ও সা‘ঈ যলর্ষ্ট হওয়ার দলীল হলচ্ছ, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 

ওয়াসাল্লালমর বাণী। রতরন আলয়শা রারদয়াল্লাহু ‘আনহালক বললন, 
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ْمَرتِِك » ِتِك َوع  َفا َوالَْمْرَوةِ يَْكِفيِك حِلَج   «َطَواف ِك بِابْلَيِْ  َوبنَْيَ الص 

“আল্লাহর ঘলরর তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার সা‘ঈ বতামার হজ ও 

উমরার জনয যলর্ষ্ট হলব।”38 আলয়শা রারদয়াল্লাহু ‘আনহা রছললন রক্বরান 

হজকারীনী। অতএব, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বণথনা কলর 

রদললন বয, রক্বরানকারীর তাওয়াফ ও সা‘ঈ হজ ও উমরা উভয়রটর জনয 

যলর্ষ্ট। 

প্রে: (৫২৯) জননক বযরি রাত বলরাটা পযথন্ত  রমনায় অবস্থান কলর মক্কা 

চলল বেলছ, ফজলরর পূলবথ আর রমনায় বফরত আলসরন। তার রবধ্ান কী? 

উত্তর: রাত বালরাটা যরদ মধ্য রারত্র হয়, তলব তারপর রমনা বর্লক ববর 

হলল বকালনা অসুরবধ্া বনই। যরদও উত্তম হলচ্ছ রাত ও রদলনর পূণথ অাংশ 

রমনালতই অবস্থান করা। আর রাত বালরাটা যরদ মধ্য রারত্র না হয় তলব 

ববর হওয়া জালয়য হলব না। বকননা রমনায় অবস্থান করার শতথ হলচ্ছ 

রালতর অরধ্কাাংশ সময় অরতবারহত হওয়া। বযমনরট রফক্বাহরবদেণ 

উলল্লখ কলরলছন। 

প্রে: (৫৩০) ১২ তাররলখ সূযথালস্তর পূলবথ রমনা তযাে করার পর কাজ 

র্াকার কারলণ বকউ যরদ সূযথালস্তর পর আবার রমনায় রফলর আলস। 

এখন রক রমনায় রাত র্াকা তার ওপর আবশযক হলয় যালব? 

                                                            
38 আবু দাঊদ, অধ্যায়: হজ-উমরা, অনুলচ্ছদ: রক্বরাণকারীর তওয়াফ। এ হাদীসরটর মূল 
সহীহ মুসরললম রলয়লছ। 
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উত্তর: না, রমনায় রাত র্াকা তার উপর আবশযক হলব না। বস 

তাড়াহুড়াকারী রহলসলব েণয হলব। বকননা বস হলজর যাবতীয় কাযথাদী 

সম্পন্ন কলর বফলললছ। কালজর জনয রমনায় রফলর আসা তাড়াহুড়ার 

পররপন্থী নয়। বকননা তার রমনায় রফলর আসার রনয়ত রনরদথষ্ট কালজর 

জনয, হলজর জনয নয়। 
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১৩ রজলহজ সকালল কঙ্কর মারা জালয়য আলছ কী?  

প্রে: (৫৩১) সঊদী আরলবর বাইলর অবস্থান কলর এমন জননক হাজী 

হলজর কাজ সম্পাদন কলরলছ। রজলহলজর ১৩ তাররলখ আছর তর্া 

রবকাল চারটার সময় তার সফলরর সময় রনরদথষ্ট। রকন্তু ১২ তাররখ কঙ্কর 

মারার পর বস রমনা বর্লক ববর হয় রন। ১৩ তাররলখর রাত বসখালনই 

অবস্থান কলরলছ। এখন ১৩ তাররখ সকালল কঙ্কর বমলর রমনা বর্লক 

ববর হওয়া তার জনয জালয়য হলব কী? উলল্লখয বয, বযাহলরর পর কঙ্কর 

বমলর ববর হলল রনঘথাত তার সফর বারতল হলয় যালব, ফলল বস রবরাট 

অসুরবধ্ায় পড়লব।  

এর উত্তর যরদ না জালয়য হয়, তলব বযাহলরর পূলবথ কঙ্কর মারার 

বযাপালর রক বকালনা মত পাওয়া যায় না? 

উত্তর: বকালনা অবস্থালতই বযাহলরর পূলবথ কঙ্কর মারা জালয়য নয়। জরূরী 

অবস্থা রহলসলব কঙ্কর রনলক্ষপ করা ররহত হলব না। তলব তার সমাধ্ান 

হলচ্ছ এ অবস্থায় কঙ্কর না বমলরই বস চলল যালব এবাং তার রফরদয়া 

প্রদান করলব। আর তা হলচ্ছ মক্কা বা রমনায় একরট দম প্রদান করলব 

অর্বা কাউলক এর দারয়ত্ব প্রদান করলব এবাং উি দম (কুরবানী শুদ্ধ 

হয় এমন প্রাণী) এর বোস্ত বসখানকার ফকীরলদর মালঝ রবতরণ কলর 

রদলব। এরপর রবদায়ী তাওয়াফ কলর মক্কা তযাে করলব। 

হযাাঁ, বযাহলরর পূলবথ কঙ্কর মারার ববধ্তার বযাপালর মত পাওয়া যায়, 

রকন্তু তা রবশুদ্ধ নয়। সরঠক কর্া হলচ্ছ, ঈলদর পর আইয়যালম 

তাশরীলকর রদনগুললালত বকালনা অবস্থালতই বযাহলরর সমলয়র পূলবথ 
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কঙ্কর মারা জালয়য নয়। বকননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম 

বলললছন, “বতামরা আমার রনকট বর্লক ইবাদলতর (হজ-উমরার) রনয়ম 

রশলখ নাও।”39 আর রতরন এ রদনগুললালত বযাহলরর পূলবথ কঙ্কর মালরন 

রন।  

বকউ যরদ বলল বয, বযাহলরর পর নবীরজর কঙ্কর রনলক্ষপ তার সাধ্ারণ 

একরট কমথ। আর সাধ্ারণ কমথ িারা ওয়ারজব সাবযস্ত হয় না। 

জবালব আমরা বলব, একর্া সতয বয এরট তাাঁর সাধ্ারণ কমথ। রতরন 

বযাহলরর পর কঙ্কর রনলক্ষপ কলরলছন। এরকম বাচরনক রনলদথশ প্রদান 

কলরন রন বয, ‘কঙ্কর রনলক্ষপ বযাহলরর পলরই হলত হলব’। তাছাড়া এ 

সমলয়র পূলবথ রনলক্ষলপর বযাপালর বকালনা রনলষধ্ও কলরন রন। আর তাাঁর 

কমথ ওয়ারজলবর অর্থ বহণ কলর না। রনলদথশ সূচক শব্দ ছাড়া বকালনা 

কাজ বাস্তবায়ন করা ওয়ারজব হয় না বা রনলষধ্ সূচক শব্দ ছাড়া 

পররতযাে করা ওয়ারজব প্রমারণত হয় না। রকন্তু আরম বলব, নবীরজর 

উি কমথ বয ওয়ারজব তার পলক্ষ কারণ আলছ। আর তা হলচ্ছ, কঙ্কর 

মারার বযাপালর বযাহলরর সময় পযথন্ত  নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 

ওয়াসাল্লালমর অলপক্ষা করাটাই প্রমাণ কলর বয এটা ওয়ারজব। বকননা 

বযাহলরর পূলবথ কঙ্কর মারা যরদ জালয়য হত, তলব নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বসটাই করলতন। কারণ, উম্মলতর জনয এটাই 
                                                            
39 সহীহ বুখারী, অধ্যায়: ইলম বা জ্ঞান, অনুলচ্ছদ: পশুর রপলঠ র্াকাবস্থায় মানুষলক 
ফাতওয়া বদওয়া; সহীহ মুসরলম, অধ্যায়: হজ, অনুলচ্ছদ: কুরবানীর পূলবথ বয মার্া 
মুণ্ডন কলরলছ। 
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সহজ। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লামলক যখন দু’রট রবষলয়র 

মালঝ স্বাধ্ীনতা বদওয়া হত, তখন রতরন উভয়রটর মধ্য বর্লক সহজরট 

গ্রহণ করলতন- যরদ তালত বকালনা পাপ না র্াকত। সুতরাাং এখালন 

যখন রতরন সহজ অবস্থারট গ্রহণ কলরন রন অর্থাৎ বযাহলরর সময় 

হওয়ার পূলবথ কঙ্কর রনলক্ষপ কলরন রন, তখন বুঝা যায় এলত পাপ 

আলছ। অতএব, বযাহলরর সময় হওয়ার পরই কঙ্কর মারা ওয়ারজব। 

এ কাজরট ওয়ারজব হওয়ার রিতীয় কারণ হলচ্ছ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 

ওয়াসাল্লাম সূযথ পরশ্চমাকালশ ঢলার সালর্ সালর্ বযাহলরর সালাত আদায় 

করার পূলবথই কঙ্কর বমলরলছন। বযন রতরন অরধ্র আগ্রলহ সূযথ ঢলার 

অলপক্ষা কররছললন। যালত কলর দ্রুত কঙ্কর মারলত পালরন। আর 

একারলণই বযাহর সালাত বদরী কলর আদায় কলরলছন। অর্চ প্রর্ম 

সমলয় অর্থাৎ সময় হওয়ার সালর্ সালর্ই সালাত আদায় করা উত্তম। 

এলর্লকই বুঝা যায় বয, বযাহলরর সময় হওয়ার পূলবথ কঙ্কর মারা জালয়য 

হলব না। 
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১২ তাররলখ কঙ্কর না মারলল এবাং রবদায়ী তাওয়াফ না করলল  

প্রে: (৫৩২) জননক বযরি ১২ তাররলখ কঙ্কর না বমলরই রমনা বছলড়লছ 

এ ধ্ারণায় বয, এটাই অনুলমারদত তাড়াহুড়া এবাং রবদায়ী তাওয়াফও 

কলর রন। তার হলজর রক হলব? 

উত্তর: তার হজ রবশুদ্ধ। বকননা বস হলজর বকালনা রুকন পররতযাে কলর 

রন। রকন্তু বস রতনরট ওয়ারজব পররতযাে কলরলছ- যরদ ১২ তাররলখর রাত 

রমনায় না কারটলয় র্ালক। 

প্রর্ম ওয়ারজব, ১২ তাররলখর রাত রমনায় কাটালনা। 

রিতীয় ওয়ারজব, ১২ তাররলখ কঙ্কর রনলক্ষপ করা। 

তৃতীয় ওয়ারজব, রবদায়ী তাওয়াফ। 

তার উপর আবশযক হলচ্ছ প্ররতরট বছলড় বদওয়া ওয়ারজলবর রবরনমলয় 

একরট কলর দম বদওয়া। অর্থাৎ বমাট রতনরট দম প্রদান কলর তা মক্কার 

ফকীরলদর মালঝ রবতরণ কলর বদওয়া। বকননা রবিানলদর মলত বকউ 

যরদ হলজর বকালনা ওয়ারজব পররতযাে কলর, তলব তার রবরনমলয় দম 

প্রদান কলর তা মক্কার ফকীরলদর মালঝ রবতরণ করলত হলব। 

এ উপললক্ষ আরম হাজী সালহবানলদর সতকথ করলত চাই, প্রেকারী বয 

রকম ভুল কলরলছ অরধ্কাাংশ হাজী এরকমই বুলঝ র্ালক এবাং অনুরূপ 

ভুল কলর র্ালক। আল্লাহর বাণী: “বয বযরি দু’রদন বর্লক তাড়াহুড়া কলর 

চলল বযলত চায়, তার বকালনা গুনাহ বনই।” তারা মলন কলর এখালন 
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দু’রদন বললত ঈলদর রদন ও ১১তম রদনলক বুঝালনা হলয়লছ। তাই তারা 

১১ তাররলখ কঙ্কর বমলরই রমনা তযাে কলর। রকন্তু রবষয়রট এরূপ নয়। 

এটা একটা মারাত্মক ভুল। বকননা আল্লাহ তা‘আলা বললন, 

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

٨٠٨] 

“বতামরা রনরদথষ্ট করতপয় রদলন আল্লাহর রযরকর কর। অতঃপর বয বযরি 

দু’রদন র্াকার পর তাড়াহুড়া কলর চলল বযলত চায়, তার বকালনা গুনাহ্ 

বনই।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২০৩]  

এ আয়ালত রনরদথষ্ট সাংখযক রদন বললত আইয়যালম তাশরীলকর রদনসমূহ 

(তর্া রজলহলজর ১১, ১২ ও ১৩) বক বুঝালনা হলয়লছ। আর আইয়ালম 

তাশরীলকর প্রর্ম রদন হলচ্ছ ১১ তাররখ। অতএব, উি আয়ালতর 

উলেশয হলচ্ছ, বয বযরি আইয়ালম তাশরীলকর মধ্য বর্লক প্রর্ম দু’রদলন 

তাড়াহুড়া কলর চলল আসলব তার বকালনা গুনাহ্ বনই। আর উি 

দু’রদলনর রিতীয় রদন হলচ্ছ ১২তম রদন।  

সুতরাাং প্রলতযলকর উরচৎ এ মাসআলারট ভাললাভালব অনুধ্াবন করা এবাং 

ভুল সাংলশাধ্ন কলর বনওয়া। 
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রালতর ববলায় রমনায় স্থান না বপলল রক করলব?  

প্রে: (৫৩৩) রমনায় স্থান না পাওয়ার কারলণ বকালনা বলাক যরদ বসখালন 

শুধু্মাত্র রালতর ববলায় আেমণ কলর মধ্য রারত্র পযথন্ত  অবস্থান কলর। 

তারপর মক্কা চলল যায় এবাং রাত ও রদলনর অবরশষ্ট অাংশ তর্ায় 

অবস্থান কলর তলব রক হলব? 

উত্তর: তার এ কাজ যলর্ষ্ট হলব। রকন্তু এর রবপরীত করাই উত্তম। 

উরচৎ হলচ্ছ, হাজী সালহব রাত ও রদলনর পূরা সময় রমনালতই 

অরতবারহত করলব। ভাললাভালব অনুসন্ধান করার পরও যরদ বকালনা 

মলতই রমনার অভযন্ত লর স্থান করলত না পালর, তলব সবথলশষ (খীমা বা) 

তাাঁবুর সাংলগ্ন স্থালন তাাঁবু কলর বসখালন অবস্থান করলব যরদও তা রমনার 

বাইলর পলড়। বতথমান যুলের বকালনা বকালনা রবিান মত প্রকাশ কলরলছন 

বয, বকালনা মানুষ যরদ রমনায় অবস্থান করার স্থান না পায়, তলব রমনায় 

রাত কাটালনা ররহত হলয় যালব। তখন তার জনয জালয়য হলয় যালব মক্কা 

বা অনয বকালনা স্থালন রাত কাটালনা। তালদর রকয়াস হলচ্ছ, বকালনা 

মানুলষর অযুর বকালনা অঙ্গ যরদ কাটা র্ালক তখন বসটা বধ্ৌত করা 

ররহত হলয় যায়। রকন্তু তালদর এ মত যুরিসাংেত নয়। বকননা অযুর 

অলঙ্গর রবষয়রট ঐ বযরির পরবত্রতার সালর্ সম্পরকথত। রকন্তু রমনায় রাত 

কাটালনার রবষয়রটর উলেশয হলচ্ছ, সমস্ত বলালকর একস্থালন সমলবত 

র্াকা। সকলল ঐকযবদ্ধ জারত রহলসলব প্রকাশ ঘটালনা। সুতরাাং ওয়ারজব 

হলচ্ছ, রমনার বশষ তাাঁবুর পালশ তাাঁবু বারনলয় র্াকা, যালত কলর বস 

হাজীলদর সালর্ই রাত কাটালত পালর। এর উদাহরণ হলচ্ছ, সালালতর 
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জামা‘আলত যরদ মসরজদ পূণথ হলয় যায়, আর বলালকরা মসরজলদর 

আলশ-পালশ বাইলর সালালত দাাঁড়ায়, তলব আবশযক হলচ্ছ কাতার রমরলত 

হওয়া। যালত কলর তারা একই জামা‘আতভুি একর্া প্রমাণ হয়। রাত 

কাটালনার রবষয়রট এর সালর্ সামঞ্জসযশীল, শরীলরর করতথত অলঙ্গর সালর্ 

এর তুলনা করা উরচৎ নয়। 
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রবদায়ী তাওয়াফ করার পর মক্কায় অবস্থান করার রবধ্ান 

প্রে: (৫৩৪) জননক বযরি সকালল রবদায়ী তাওয়াফ কলর ঘুরমলয় পলড় 

এবাং আছলরর পর সফর করার ইচ্ছা কলর। তালক কী রকছু করলত 

হলব? 

উত্তর: হজ ও উমরা উভয় বক্ষলত্র তালক পুনরায় রবদায়ী তাওয়াফ 

করলত হলব। বকননা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বললন,  

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

“সবথলশষ কাজ বায়তুল্লাহ্ র তাওয়াফ না কলর বকউ বযন ববর না 

হয়।”40 একর্ারট নবীরজ রবদায় হলজ বলললছন। সুতরাাং রবদায়ী 

তাওয়ালফর রবধ্ান বসই সময় বর্লক শুরু হলয়লছ। একর্া বলা রঠক হলব 

না বয, নবী বতা রবদায় হলজর পূলবথ উমরা কলরলছন রকন্তু রবদায়ী 

তাওয়াফ বতা কলরন রন। বকননা রবদায়ী তাওয়ালফর আবশযকতার 

রনলদথশ বতা রবদায় হলজ পাওয়া বেলছ। আর রতরন বলললছন:  

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

                                                            
40 সহীহ মুসরলম, অধ্যায়: হজ, অনুলচ্ছদ: রবদায়ী তওয়াফ ওয়ারজব এবাং ঋতুবতীর 
জনয উহা ররহত। 
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“হলজ বযভালব কাজ কলর র্াক উমরালতও বসভালব কলরা।”41 এ 

রনলদথশরট বযাপক অর্থলবাধ্ক। রকন্তু তার মলধ্য বযরতক্রম হলচ্ছ ‘আরাফা, 

মুযদারলফা ও রমনালত অবস্থান ও কঙ্কর রনলক্ষপ। বকননা 

সবথসম্মরতক্রলম একাজগুললা হলজর সালর্ সম্পরকথত। এগুললা ছাড়া বাকী 

কাজ উি হাদীলসর আওতাধ্ীন র্াকলব। বকননা নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইরহ ওয়াসাল্লাম উমরালক বছাট হজরূলপ আখযা রদলয়লছন।42 

বযমনরট আমর ইবন হাযম কতৃথক প্ররসদ্ধ দীঘথ হাদীলস বরণথত হলয়লছ। 

হাদীসরট মুরসাল43। রকন্তু আললমেণ সাধ্ারণভালব হাদীসরট গ্রহণ 

কলরলছন। 

তাছাড়া আল্লাহ তা‘আলা বললন, “বতামরা আল্লাহর জনয হজ ও উমরা 

পূণথ কর।” রবদায়ী তাওয়াফ যরদ হলজর পূণথতার অাংশ হয়, তলব তা 

উমরারও পূণথতার অাংশ হলব। 

উমরাকারী মসরজলদ হারালমর তারহয়যাত রহলসলব তাওয়ালফর মাধ্যলম 

রভতলর প্রলবশ কলরলছ। সুতরাাং বকালনা তারহয়যাত ছাড়া চলল যাওয়াও 

উরচৎ হলব না। তাই বস রবদায়ী তাওয়াফ করলব। 

অতএব, এ রভরত্তলত হলজর নযায় উমরালতও রবদায়ী তাওয়াফ করা 

                                                            
41 সহীহ বুখারী, অধ্যায়: হজ, অনুলচ্ছদ: খালূক রাং কাপলড় লােলল তা রতনবার বধ্ৌত করলত 
হলব; সহীহ মুসরলম, অধ্যায়: হজ, অনুলচ্ছদ: হজ ও উমরায় ইহরামকারীর জনয যা ববধ্। 

42 দারাকুতনী ২/২৮৫ হাদীস নাং (১২২) 
43 বয হাদীলসর সনদ হলত ছাহাবীর নাম বাদ পলড় যায় তালক মুরসাল হাদীস বলা 
হয়। 



 

 

ফাতওয়া আরকানুল ইসলাম-৫ (হজ)  130  

ওয়ারজব। রতররমযীলত একরট হাদীস পাওয়া যায়: বলা হলয়লছ, “বকালনা 

বলাক যরদ হজ বা উমরা কলর, বস আল্লাহর ঘলরর রবদায়ী তাওয়াফ না 

কলর বযন ববর না হয়।” রকন্তু এ হাদীসরট য‘ঈফ বা দুবথল। বকননা এর 

সনলদ হাজ্জাজ ইবন আরত্বাত নামক একজন বণথনাকারী রলয়লছ। বস 

দুবথল। এ হাদীসরট দুবথল না হলল এ মাসআলার সুস্পষ্ট দলীল রহলসলব 

রবলবরচত হত এবাং সকল মতলভদ রবদূরীত হত। রকন্তু দুবথল হওয়ার 

কারলণ তা িারা দলীল গ্রহণ করার বকালনা রভরত্ত বনই। তলব আমরা 

পূলবথ বয সমস্ত মূলনীরত, দলীল ও যুরি উপস্থাপন কলররছ তার রভরত্তলত 

প্রমারণত হয় বয, উমরায় রবদায়ী তাওয়াফ ওয়ারজব। 

তাছাড়া এ তাওয়াফ সতকথতা ও রযম্মা মুরিস্বরূপও হলয় যায়। বকননা 

উমরালত আপরন রবদায়ী তাওয়াফ করলল বতা বকউ আপনালক বললব না 

বয আপরন ভুল করলছন। রকন্তু তা না করলল বতা যারা তা ওয়ারজব মলন 

কলর তারা বললব, আপরন ভুল করললন। এ কারলণ তাওয়াফ করাটাই 

সরঠক হলব। আর তাওয়াফ না করলল আশাংকা রলয় যালব এবাং 

রবিানলদর কালরা মলত তা ভুল হলব। (আল্লাহই অরধ্ক জ্ঞানী) 

প্রে: (৫৩৫) উমরাকারীর জনয রবদায়ী তাওয়াফ করার রবধ্ান কী? 

উত্তর: উমরাকারী মক্কা আেমণ করার সময় যরদ রনয়ত কলর বয, 

তাওয়াফ, সা‘ঈ ও মার্া মুণ্ডন তর্া উমরার কাযথাদী সম্পন্ন করার সালর্ 

সালর্ বফরত চলল যালব, তলব তালক রবদায়ী তাওয়াফ করলত হলব না। 

বকননা তাওয়ালফ কুদূমই তার জনয উমরার তাওয়াফ ও রবদায়ী তাওয়াফ 

রহলসলব েণয হলব। রকন্তু উমরা সম্পন্ন করার পর যরদ মক্কায় অবস্থান 
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কলর তলব প্রাধ্ানযলযােয মত হলচ্ছ, রবদায়ী তাওয়াফ করা ওয়ারজব। 

একর্ার দীলল রনম্নরূপ: 

প্রর্মতঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর বযাপক রনলদথশ:  

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

“সবথলশষ কাজ বায়তুল্লাহ্ র তাওয়াফ না কলর বকউ বযন ববর না 

হয়।”44 এখালন  ٌَحد
َ
 বা ‘বকউ’ শব্দরট অস্পষ্ট। বয বকউ ববর হললই أ

তার জনয উি রনলষধ্াজ্ঞা কাযথকর হলব। অর্থাৎ তাওয়াফ না কলর ববর 

হলব না। বস হজকারী বহাক বা উমরাকারী। 

রিতীয়তঃ উমরা হলজর মলতাই। বকননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 

ওয়াসাল্লাম উমরালক হজরূলপ আখযা রদলয়লছন। আমর ইবন হাযম 

কতৃথক প্ররসদ্ধ হাদীলস বরণথত হলয়লছ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 

ওয়াসাল্লাম বললন, “উমরা হলচ্ছ বছাট হজ্জ।”45 হাদীসরট মুরসাল, রকন্তু 

আললমেণ সাধ্ারণভালব হাদীসরট গ্রহণ কলরলছন। 

                                                            
44 সহীহ মুসরলম, অধ্যায়: হজ, অনুলচ্ছদ: রবদায়ী তওয়াফ ওয়ারজব এবাং ঋতুবতীর 
জনয উহা ররহত। 

45 দারাকুতনী ২/২৮৫ হাদীস নাং (১২২) 
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তৃতীয়তঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বললন, রক্বয়ামত পযথন্ত  

উমরা হলজর মলধ্য শারমল হলয় বেলছ।46 অর্থাৎ হজ করলল উমরাও 

আদায় হলয় বেল। 

চতুর্থতঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম ইয়ালা ইবন উমাইয়ালক 

বললন, 

ْمَرتَِك   ِي  َواْصنَعْ » ِتَك   ِي  تَْصنَع   َتَما ع   «َحج 

“হলজ বযভালব কাজ কলর র্াক উমারালতও বসভালব কলরা।”47 যরদ তুরম 

হলজ রবদায়ী তাওয়াফ কলর র্াক, তলব উমরালতও তা কর। তলব 

রবিানলদর ঐকমলতয রনম্নরলরখত রবষয়গুললা উি রনলদথলশর বাইলর 

র্াকলবঃ আরাফা, মুযদারলফা ও রমনালত অবস্থান ও কঙ্কর রনলক্ষপ। 

এগুললা উমরালত করা শরী‘আত সম্মত নয়। তাছাড়া সতকথতার জনয 

এবাং রযম্মা মুি হওয়ার জনয রবদায়ী তাওয়াফ কলর বনওয়াই উরচৎ।  

                                                            
46 সহীহ মুসরলম, অধ্যায়: হজ, অনুলচ্ছদ: হলজর মাসসমূলহ উমরা করা জালয়য। 
47 সহীহ বুখারী, অধ্যায়: হজ, অনুলচ্ছদ: খালূক রাং কাপলড় লােলল তা রতনবার বধ্ৌত 
করলত হলব সহীহ মুসরলম, অধ্যায়: হজ, অনুলচ্ছদ: হজ ও উমরায় ইহরামকারীর 
জনয যা ববধ্। 
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ইহরাম বাাঁধ্ার পর হজ সম্পন্ন করলত বাধ্াপ্রাপ্ত হলল করণীয় কী? 

প্রে: (৫৩৬) জননক বযরি মীক্বাত বর্লক হলজর ইহরাম ববাঁলধ্লছ। রকন্তু 

মক্কা বপৌঁলছ বস প্রশাসন (রডউরট পুরলশ) কতৃথক বাধ্াপ্রাপ্ত হয়। বকননা 

বস হলজর অনুমরত পত্র বনয়রন। এখন তার করণীয় কী? 

উত্তর: এ অবস্থায় মক্কা প্রলবশ করলত না পারলল বস ‘মুহছার’ বা বাধ্াগ্রস্ত 

বলল রবলবরচত হলব। তখন বাধ্াপ্রাপ্ত স্থালন হাদঈ যলবহ কলর বস ইহরাম 

খুলল বফললব। যরদ ইহা তার প্রর্ম ফরয হজ হলয় র্ালক তলব পরবতথী বছর 

তা আদায় করলব। আর ফরয না হলয় র্াকলল রবশুদ্ধ মতানুযায়ী পরবতথী 

বছর তা আদায় করার বকালনা বাধ্যবাধ্কতা বনই। বকননা নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইরহ ওয়াসাল্লাম হুদায়রবয়ার বছলর বাধ্াপ্রাপ্ত হলল পরবতথী বছর তা 

কাযা আদায় করার রনলদথশ প্রদান কলরন রন। অতএব, আল্লাহর রকতালব ও 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর সুন্নালত বাধ্াপ্রাপ্ত হজ বা উমরা 

কাযা আদায় করার বাধ্যবাধ্কতা বনই। আল্লাহ বললন,  

ت مإََّّف إِنإَّ﴿ ِِصإ حإ
 
اَّأ م  ت يإِس  ََّّف  يََِِّّمن ََّّٱسإ دإ إه   [٩١١: ابلقرة] ﴾ٱل

“যরদ বাধ্াগ্রস্ত হও, তলব সহজসাধ্য কুরবানী করলব।” [সূরা আল-

বাকারাহ, আয়াত: ১৯৬]  

এখালন হাদঈ যলবহ করা ছাড়া অনয রকছু উলল্লখ করা হয় রন। আর 

পরবতথী বছর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর উমরা আদায়লক কাযা 

উমরা এজনযই বলা হলয়লছ বয, রতরন কুরাইশলদর সালর্ চুরিবদ্ধ 

হলয়রছললন বয পরবতথী বছর উমরা আদায় করলবন। এ কারলণ নয় বয, 
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ছুলট যাওয়া কালজর পূণথতার জনয কাযা আদায় কলররছললন। (আল্লাহই 

অরধ্ক জ্ঞান রালখন।) 

প্রে: (৫৩৭) হলজর ইচ্ছা করার পর যরদ তালক রনলষধ্ কলর বদওয়া 

হয়, তলব তার করণীয় কী? 

উত্তর: যরদ বস ইহরাম না কলর র্ালক তলব বকালনা অসুরবধ্া বনই। 

বকালনা রকছু তার উপর আবশযক হলব না। বকননা বকালনা বলাক 

ইহরালম প্রলবশ করার পূবথ পযথন্ত  ইচ্ছা করলল সমু্মলখ অগ্রসর হলত 

পালর, ইচ্ছা করলল রনজ রঠকানায় বফরত আসলত পালর। রকন্তু হজ 

ফরয হলল, যতদ্রুত সম্ভব আদায় কলর বনওয়া ভাললা। 

আর ইহরালম প্রলবশ করার পর বাধ্াগ্রস্ত হলল যরদ ইহরাম বাধ্ার সময় 

শতথ কলর র্ালক এ বলল, “আল্লাহুম্মা ইন্ হাবাসানী হালবস্, ফা মালহল্লী 

হায়ছু হাবাস্তানী”, তলব বাধ্াপ্রাপ্ত স্থালন ইহরাম খুলল বফললব। বকালনা 

রকছু তার উপর আবশযক হলব না। রকন্তু যরদ শতথ করার জনয এরূপ 

বদা‘আ পাঠ না কলর র্ালক, তলব উি বাধ্া অরচলরই রবদূররত হওয়ার 

আশা র্াকলল অলপক্ষা করলব এবাং হজ পূণথ করলব। আরাফালত 

অবস্থালনর পূলবথ যরদ বাধ্ামুি হয়, তলব ‘আরাফালত অবস্থান কলর হজ 

পূণথ করলব। রকন্তু আরাফালত অবস্থালনর পর বাধ্া মুি হলল, হজ ছুলট 

বেল। তখন উমরা আদায় কলর ইহরাম খুলল বফললব। ফরয হজ হলয় 

র্াকলল পরবতথী বছর তা কাযা আদায় করলব। রকন্তু অরচলরই বাধ্া মুি 

হওয়ার সম্ভাবনা না র্াকলল এবাং শতথ না কলর র্াকলল ইহরাম খুলল 

বফললব এবাং হাদঈ যবাই করলব। বকননা আল্লাহ বললন, 
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وا َّ﴿ تِمُّ
 
أ ة ََّّٱۡلإ ج ََّّو  ر  مإ ِهََّّو ٱلإع  حإََّّف إِنإََّّّلِل 

 
ت مإَّأ اَِِّصإ م  ت يإِس  ََّّف  يََِِّّمن ََّّٱسإ دإ إه   [٩١١: ابلقرة] ﴾ٱل

“বতামরা আল্লাহর জনয হজ-উমরা পূণথ করলব। যরদ বাধ্াগ্রস্ত হও, তলব 

সহজসাধ্য হাদঈ প্রদান করলব।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৯৬] 

প্রে: (৫৩৮) হজ করলত এলস পালপর কালজ রলপ্ত হলল রক হলজর 

ছাওয়াব কলম যালব? 

উত্তর: সাধ্ারণভালব সবধ্রলণর পাপকাজ হলজর সাওয়াব হ্রাস কলর বদয়। 

বকননা আল্লাহ তা‘আলা বললন,  

م ن﴿ ََّّف  ََّّٱۡلإ ج ََّّفِيِهن ََّّف ر ض  ََّّر ف ث ََّّف ل  ّل  وق ََّّو  ََّّف س  ّل  ال ََّّو   [٩١٩: ابلقرة] ﴾ٱۡلإ جدََِِّّفََِّّجد 

“বয বযরি ঐ মাসগুললার মলধ্য হলজর সাংকল্প করলব, বস স্ত্রী সহবাস, 

েরহথত কাজ ও ঝেড়া-রববালদ রলপ্ত হলত পারলব না।” [সূরা আল-

বাকারাহ, আয়াত: ১৯৭] 

বরাং রবিানলদর মলধ্য বকউ বলললছন, হজ অবস্থায় পাপ কাজ করলল 

হজ বারতল হলয় যালব। রকন্তু অরধ্কাাংশ রবিানলদর রনকট প্ররসদ্ধ 

মূলনীরত হলচ্ছ: “হারাম কাজরট যরদ ইবাদলতর সালর্ সাংরেষ্ট না হয়, 

তলব তার কারলণ ইবাদত বারতল হলব না।” সাধ্ারণ পাপসমূহ হলজর 

কালজর সালর্ সাংরেষ্ট নয়। বকননা তা হলজর সময় বযমন হারাম অনয 

সময়ও হারাম। এটাই রবশুদ্ধ মত। এ সমস্ত পাপকাজ হজ্জলক বারতল 

কলর রদলব না। রকন্তু তার সাওয়াব রবনষ্ট কলর রদলব। 

প্রে: (৫৩৯) রমর্যা পাসলপাটথ বারনলয় হজ করলল হজ হলব কী? 
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উত্তর: তার হজ হলয় যালব। হজ রবশুদ্ধ হলব। বকননা পাসলপাটথ নকল 

করা হলজর কমথসমূলহর অন্ত ভুথি নয়। এটা হলজর বাইলরর কাজ। রকন্তু 

এ কালজর কারলণ বস গুনাহোর হলব। তালক তাওবা করা উরচৎ। বকননা 

স্বার্থ রসরদ্ধর জনয রমর্যার আশ্রয় রনলয় দারয়ত্বশীল কমথকতথা বা প্রশাসনলক 

বধ্াাঁকা বদওয়া একরট মারাত্মক অপরাধ্ ও বড় গুনাহর কাজ।  

বজলন রাখা উরচৎ, বয বযরি আল্লাহলক ভয় করলব আল্লাহ তার বযবস্থা 

কলর রদলবন, তালক ধ্ারণাতীত রররযক দান করলবন, তার সকল কাজ 

সহজ কলর রদলবন। বয বযরি আল্লাহলক ভয় করলব, সতয কর্া বললব 

এবাং সৎ পর্ অবলম্বন করলব, আল্লাহ তার কমথ সাংলশাধ্ন কলর রদলবন 

এবাং তার গুনাহ ক্ষমা কলর রদলবন। 
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দীন ইসলালমর রভরত্ত হলচ্ছ পাাঁচরট রবষলয়র ওপর। এ পাাঁচরট রভরত্ত 

সম্পলকথ মানুলষর প্রলের অন্ত  বনই। তাই রনভথরলযােয প্রখযাত আরললম 

দীন, যুলের অনযতম বসরা েলবষক আল্লামা শাইখ মুহাম্মাদ ইবন সাললহ 

আল-উসাইমীন রহ. ঐ সকল রজজ্ঞাসার দলীল রভরত্তক রনভথরলযােয 

জবাব প্রদান কলরলছন উি বইরটলত। প্ররতরট জবাব পরবত্র কুরআন-

সুন্নাহ ও পূবথসূরী রনভথরলযােয উলামালদর মতামত বর্লক বদওয়া হলয়লছ। 

বসই জবাবগুললালক একরত্রত কলর বই আকালর রবনযস্ত কলরলছন জনাব 

‘ফাহাদ ইবন নালসর ইবন ইবরাহীম আল-সুলাইমান’। নাম রদলয়লছন 

‘ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম’। এ অাংলশ রতরন হজ সাংক্রান্ত  রবরভন্ন 

প্রলের উত্তর রদলয়লছন। 
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