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احلمد لله والصالة والسالم على رسول الله، وبعد
হজ নারী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেয়রেই ফরয। তয়ে নারীর হজ পুরুয়ষর হজ ক্েয়ে 

ভভন্ন ভাে-উপলভধির ধারে। য়েননা নারীর হজ (এে হাদীস অনুযােী) ভজহাদ 

তুল্য1। পষোন্তয়র পুরুয়ষর হজ ক্েেলই হজ। হজ পালয়ন নারীর অভধোর 

পুরুয়ষর ক্েয়ে ক্োয়না অংয়েই েম নে, ভেষেভি েক্ত ভূভময়ত দাঁড় েরায়নার 

জন্যই হেয়তা রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইভহ ওোসাল্াম উম্মহাতুল মুভমনীন 

সোইয়ে সয়গে ভনয়ে আদাে েয়রয়েন ভেদাে হজ। শুধু তাই নে, হজ েয়মমে 

েরং জভড়য়ে রয়েয়ে আল্াহর সাহায্য প্ােমেী নারীর ঈমান-ভেয়ধৌত স্মৃভত যা 

সাফা-মারওোর সাঈর আোয়র আল্াহর ভজভেয়রর উয়দেয়ে আদাে েরয়ত হে 

নারী-পুরুষ সেলয়ে সমানভায়ে। 

নারীর প্েমৃভত পুরুষ ক্েয়ে ভভন্ন। য়স ভহয়সয়ে হজ পালন অেস্াে নারীর আচার-

অেস্া-আচরয়ের ক্োয়না ক্োয়না ক্ষেয়রে ক্দওো হয়েয়ে ভেয়েষ ভেেু ভদে-

ভনয়দমেেনা। হজ ভেষয়ে সামভরিে ধারো অজমেয়নর সায়ে সায়ে হজ পালনোরী 

নারীয়ে এ সে ভেষয়ে সম্যে ধারো অজমেন েরা অত্যন্ত জরুভর। 

আমায়দর েতমেমান প্োেনাভি নারীর হজ ও উমরাহ ভেষয়ে এেভি ক্মৌভলে 

গয়েষো। নারী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেয়রে সমানভায়ে প্য়যাজ্য ভেধানােভল 

ভেেদভায়ে েেমেনার পাোপাভে নারীর ক্ষেয়রে ভেয়েষভায়ে প্য়যাজ্য ভেেু ভেধায়নর 

অনুপুঙ্খ েেমেনা সংেভলত তে্য ভনভমের গয়েষোভি অত্যন্ত যয়নের সায়ে সম্পন্ন 

েয়রয়েন ভেভেষ্ট েরী‘আতভেদ ড. আেু েের মুহাম্মাদ যাোভরো, য়চোরম্যান 

ভফেহ্ ভেভাগ, ইসলামী ভেশ্বভেদ্যালে, েুভষ্টো। আল্াহ তায়ে জাযায়ে খায়ের 

দান েরুন। 

1  সহীহ েুখারী, হাদীস নং ১৫২০।
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নারীর হজ উমরাহ ভেষয়ে এ ধরয়ের স্বতন্ত্র গয়েষো আমার ধারো ময়ত 

োংলায়দয়ে এই প্েম। গয়েষো-েমমেভি হুজ্াজ ক্চভরি্যােল ক্সাসাইভির পষে 

ক্েয়ে প্োয়ের উয়দ্যাগ ক্নওোে উক্ত ক্সাসাইভির সেল েমমেেতমো ধন্যোয়দর 

দাভে রায়খ। গয়েষো েমমেভি হজ পালনোরী নারীয়দর উপোয়র আসয়ল 

আমায়দর শ্রম সােমেে হয়েয়ে েয়ল ময়ন েরে। আল্াহ আমায়দর ক্মহনত েেুল 

েরুন। আভমন। 

মুহাম্মদ শামসুল হক মসমদিক
ক্চোরম্যান,

হুজ্াজ ক্চভরি্যােল ক্সাসাইভি,

ঢাো ৬/১১/২০০৭ 
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হজ েয়দের অেমে ইচ্া েরা। েরী‘আয়তর পভরভাষাে হজ েলা হে, ভনভদমেষ্ট 

সময়ে, ভনভদমেষ্ট পদ্ধভতয়ত োেতুল্াহ ও ‘আরাফাসহ সুভনভদমেষ্ট ভেেু স্ায়ন যাওো। 

 হমের গুরুত্ব ও ফযীলত:

হজ ইসলায়মর পাঁচভি স্তয়ভের এেভি। আল্াহর োন্ায়দর ময়ধ্য যারা ো‘ো 

েরীফ পযমেন্ত ক্পৌঁোর সামেমে্য রায়খন তায়দর ওপর হজ ফরয েরা হয়েয়ে। 

পভেরে েুরআয়ন আল্াহ তা‘আলা এ ে্যাপায়র এভায়ে তাভগদ ভদয়ে েয়লয়েন: 

)ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ( 
]ال عمران: ٩٧[

“মানুয়ষর ময়ধ্য যার ক্সখায়ন যাওোর সামেমে্য আয়ে, আল্াহর উয়দেয়ে্য ঐ 

ঘয়রর হজ েরা তার জন্য অেে্য েতমেে্য এেং ক্য ক্েউ প্ত্যাখ্যান েরল 

ক্স ক্জয়ন রাখুে, ভনশ্চে আল্াহ ভেশ্বজগয়তর মুখায়পষেী নন।” [সূরা আয়ল-

ইমরান, আোত: ৯৭]

উপয়রাক্ত আোয়ত হজয়ে আল্াহর অভধোর ভহয়সয়ে েেমেনা েরা হয়েয়ে।

সূরা আল-হয়জ আল্াহ তা‘আলা হয়জর মূয়ল েী এেং তা েখন শুরু হে তা 

স্পষ্ট েেমেনা েয়রয়েন:  

)ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ   ک  ک  ک    ک  گ             گ  گگ  
ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  

ۀۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ( ]احلج: ٢٧-٢٨[

“এেং মানুয়ষর োয়ে হয়জর ক্ঘাষো েয়র ভদন, ওরা আপনার োয়ে আসয়ে 

পায়ে ক্হঁয়ি ও সে ধরয়নর ষেীেোে উয়ির ভপয়ে, এরা আসয়ে দূর-দূরায়ন্তর 

পে অভতক্রম েয়র। যায়ত তারা তায়দর েল্যােমে স্ানগুয়লায়ত উপভস্ত হয়ত 
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পায়র এেং ভতভন তায়দরয়ে চতুষ্পদ জন্তু হয়ত যা ভরভযে ভহয়সয়ে দান েয়রয়েন 

তার ওপর ভনভদমেষ্ট ভদনগুয়লায়ত আল্াহর নাম উচ্ারে েরয়ত পায়র। তারপর 

ক্তামরা তা ক্েয়ে খাও এেং দুস্, অভােরিস্তয়ে খাওোও।’ [সূরা আল-হাজ: 

২৭-২৮]

উপয়রাক্ত ভনয়দমেেভি মহান আল্াহ ইেরাহীম আলাইভহস সালাময়ে ভদয়েভেয়লন। 

ভতভন ক্স ভনয়দমেে োস্তোেন েয়রভেয়লন। আোয়তর তাফসীয়র সাহােী ও 

তায়েঈয়দর ক্েয়ে সহীহভায়ে েভেমেত হয়েয়ে ক্য, ইেরাহীম আলাইভহসসালাম 

এ ভনয়দমেে পাওোর পর েয়লভেয়লন, য়হ আমার প্ভু! আমার ক্ঘাষো তায়দর 

োয়ন ক্পৌঁোয়ে ক্ে? মহান আল্াহ তখন ক্সিা ক্পৌঁোয়নার দাভেত্ব ভনয়েভেয়লন।1

হজ মুসভলময়দর এেভি গুরুত্বপূেমে ও েল্যােের ইোদত। এভি সামেমে্যোনয়দর 

জন্য জীেয়ন এেোরই ফরয। োভে সময়ে ক্সভি তার জন্য নফল ভহয়সয়ে 

োয়ে। 

ভেভভন্ন হাদীয়স রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইভহ ওোসাল্াম তার উম্মতয়ে হয়জর 

গুরুত্ব ও ফযীলত সম্পয়েমে তাভগদ েয়রয়েন। 

•	 রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইভহ ওোসাল্াময়ে ভজয়ঞেস েরা হয়লা, য়োয়না 

োজভি সেয়চয়ে উত্তম? ভতভন েলয়লন: “আল্াহ ও তাঁর রাসূয়লর ওপর 

ঈমান আনা”। ভজয়ঞেস েরা হয়লা, তারপর ক্োনভি? ভতভন েলয়লন: 

“আল্াহর পয়ে ভজহাদ েরা”। ভজয়ঞেস েরা হয়লা, তারপর ক্োনভি? 

ভতভন জোে ভদয়লন: “তারপর হয়চ্ মােরুর হজ।2 হয়জ মােরুর 

েলয়ত এমন হজয়ে েুঝাে ক্য হয়জ ত্রুভি হে ভন ো যা আল্াহর ভনেি 

রিহেয়যাগ্য। 

•	 রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইভহ ওোসাল্াম আয়রা েয়লন, “এে উমরাহ 

আদাে েরার পর আোর উমরাহ আদাে েরয়ল তা মাঝখায়নর 

সমেিুেুর জন্য োফফারা হয়ে যাে। আর মােরুর হয়জর প্ভতদানই 

হয়চ্ জান্নাত”।3 

1  মুস্তাদরায়ে হাভেম: ২/৪২১, ৬০১। ইেন আব্াস রাভদোল্াহু ‘আনহুমা ক্েয়ে সহীহ সনয়দ েভেমেত।

2  সহীহ েুখারী, হাদীস নং ১৫১৯সহীহ মুসভলম, হাদীস নং ২৪৪।

3  সহীহ েুখারী, হাদীস নং ১৭৭৩; সহীহ মুসভলম, হাদীস নং ৩২৭৬।
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•	 রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইভহ ওোসাল্াম আয়রা েয়লন, “য়য ে্যভক্ত 

এমনভায়ে হজ েরয়ে ক্য, তায়ত ক্স অশ্ীল েো েয়ল না এেং ক্োয়না 

গুনায়হর োজ েয়র না, য়স সেল গুনাহ ক্েয়ে মা তায়ে প্সে েরার 

ভদয়নর মত অেস্াে ভফয়র যাে।”1 

•	 রাসূল সাল্াল্াহু আলাইভহ ওোসাল্াম আয়রা েয়লন, য়য ে্যভক্ত এ 

ঘয়র আসল, তায়ত ক্স অশ্ীল েো েয়ল না এেং ক্োয়না গুনায়হর 

োজ েয়র না, য়স সেল গুনাহ ক্েয়ে মা তায়ে প্সে েরার ভদয়নর 

মত অেস্াে ভফয়র যাে।”2 হাদীসভি এেই সায়ে হজ এেং উমরায়ে 

অন্তভূমেক্ত েয়র।3

এ হয়চ্ হয়জর ভেেু গুরুত্ব ও ফযীলত। যা নারী-পুরুষ সোর ক্ষেয়রে প্য়যাজ্য। 

তাোড়া নারীয়দর জন্য হয়জর রয়েয়ে ভেয়েষ গুরুত্ব। 

 মমহলামদর হমের গুরুত্ব: 

মভহলায়দর হয়জর গুরুত্ব পুরুষয়দর ক্েয়ে আলাদা। োরে, তা তায়দর জন্য 

ক্জহায়দর সমতুল্য। হাদীয়স এয়সয়ে, আয়েো রাভদোল্াহু ‘আনহা রাসূলুল্াহ 

সাল্াল্াহু আলাইভহ ওোসাল্াময়ে ভজয়ঞেস েরয়লন: য়হ আল্াহর রাসূল! 

আমরা ক্তা ক্দখভে ভজহাদই হয়চ্ সেমেয়শ্রষ্ঠ আমল, তাহয়ল আমরা (নারীরা) 

ভজহাদ েরে না ক্েন? রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইভহ ওোসাল্াম উত্তয়র 

েলয়লন: “য়তামায়দর জন্য মােরুর হজই হয়চ্ ক্শ্রষ্ঠ ভজহাদ”।4 

এ হাদীস ক্েয়ে আমরা মভহলায়দর জন্য হয়জর আলাদা গুরুত্ব েুঝয়ত পাভর। 

এভি ইসলায়মর পঞ্চম স্তভে হওোর পাোপাভে মভহলায়দর জন্য ভজহাদ। সুতরাং 

ক্য মভহলা হয়জর জন্য ক্ের হয়েয়েন ক্স হাজী সায়হোয়ে আমরা আমায়দর 

অন্তর ক্েয়ে ধন্যোদ জানাই। োরে এমন অয়নে মভহলা আয়ে যায়দর ওপর 

হজ ফরয হয়েয়ে অেচ তারা তা জায়ন না। আোর এমন অয়নে মভহলাও 

আয়েন যায়দর ওপর হজ ফরয হওোর পয়র তা েরয়ত গভড়মভস েরয়ত েরয়ত 

1  সহীহ েুখারী, হাদীস নং ১৫২১; সহীহ মুসভলম, হাদীস নং ৩২৭৮।

2  সহীহ মুসভলম, হাদীস নং ৯৮৩।

3  ক্দখুন: ফতহুল োভর, ৩/৩৮২।

4  সহীহ েুখারী, হাদীস নং ১৫২০।
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অপারগ অেস্াে উপনীত হয়েয়ে। এরা অেে্যই  গুনাহগার, হয়ে। আপনায়ে 

আল্াহ তার আনুগয়ত্যর জন্য োোই েয়র ভনয়েয়েন ক্স জন্য আল্াহর শুেভরো 

আদাে েরুন এেং েলুন: আল-হামদুভলল্াহ।

 হমের শত্থসমূহ: 

অন্যান্য এোদয়তর ময়তা হয়জরও ভেেু েতমে রয়েয়ে, তন্ময়ধ্য এমন ভেেু েতমে 

রয়েয়ে যা না পাওো ক্গয়ল হজ শুদ্ধই হয়ে না। য়যমন, 

১. মুসভলম হওো। 

২. ভেয়েেোন হওো। 

এ োড়া আয়রা ভেেু েতমে রয়েয়ে যা হজ ফরয হওোর জন্য েতমে। শুদ্ধ 

হওোর জন্য নে। য়যমন, 

৩. োয়লগ হওো। যভদ ক্োয়না ভেশু হজ েয়র তয়ে তা তার ভনয়জর ফরয 

হজ ভহয়সয়ে আদাে হয়ে না। 

৪. স্বাধীন হওো। দায়সর ওপর হজ েরা ফরয নে। ভেন্তু যভদ ক্োয়না দাস 

হজ েয়র তয়ে তা শুদ্ধ হয়ে। এ েতমেগুয়লার ক্ষেয়রে নারী পুরুষ সমান। 

৫. মক্াে যাওোর ষেমতা োো। 

এ েয়তমের ে্যাপায়র পুরুষ ও মভহলার ময়ধ্য তারতম্য রয়েয়ে। পুরুয়ষর জন্য এ 

সষেমতা দু’ধরয়নর: 

 এে. আভেমেে সষেমতা। 

 দুই. োরীভরে সষেমতা। 

যভদ োরও আভেমেে ও োরীভরে ষেমতা োয়ে তয়ে ক্স ভনয়জই হজ েরয়ত 

হয়ে। আর যভদ আভেমেে ষেমতা োয়ে ভেন্তু োরীভরে ষেমতা না োয়ে তয়ে 

োউয়ে ভদয়ে হজ েরায়ত হয়ে। আর যভদ শুধু োরীভরে ষেমতা আয়ে ভেন্তু 

আভেমেে ষেমতা ক্নই তাহয়ল তার ওপর হজ ফরয নে। ভেন্তু তারপরও যভদ ক্স 

তা েয়র তা রিহেয়যাগ্য হয়ে।
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 নারীমদর েন্য সক্ষমতা মতন ধরমনর: 

 এে. আভেমেে সষেমতা। 

 দুই. োরীভরে সষেমতা। 

 ভতন. মাহরাম সায়ে োো। 

সুতরাং যভদ ক্োয়না মভহলা আভেমেে ও োরীভরে ষেমতাসম্পন্ন হে এেং মাহরাম 

পাওো যাে তয়ে তার ওপর হজ ফরয হয়ে। 

ভেন্তু যভদ শুধু আভেমেে ষেমতা োয়ে তয়ে মভহলার ওপর হজ ফরয হয়ে, ভতভন 

ভনয়জ না ক্গয়ল োউয়ে তার পভরেয়তমে হয়জ পাোয়ত হয়ে।

আর যভদ শুধু োরীভরে ষেমতা োয়ে তয়ে তার জন্য হজ ফরয নে। ভেন্তু যভদ 

ভতভন ক্োনভায়ে হয়জ গমন েয়রন তয়ে তার হজ হয়ে যায়ে। মুহভরম সায়ে না 

োেয়ল ক্সজন্য গুনাহগার হয়ে। 

 আমর্থক সংগমত বলমত কী বুঝায়? তার পমরমাণ কত?

যভদ ক্েউ ঋে পভরয়োধ েরা, যায়দর খাোর ক্দওো তার ওপর ওোভজে 

তায়দর খাোর ক্দওো, ভনয়জর অত্যােে্যে সামরিী ক্যমন, খাোর, পানীে, 
পভরয়ধে, োসস্ান ও এতদসংক্রান্ত অভত প্য়োজনীে েস্তু ক্যমন োহন, েইপরে 

ইত্যাভদর োইয়র হয়জ যাওো আসা েরা এেং ক্সখায়ন খরচ েরার মত সম্পদ 

োয়ে তয়ে ক্স অেে্যই হয়জর জন্য ষেমতাোন। তায়ে হজ েরয়ত হয়ে। আর 

এিাই েরী‘আয়তর দমৃভষ্টয়ত আভেমেে সংগভত ধরা হয়ে। এর পভরমাে সমে, 
োল, অেস্া ও ে্যভক্তর ভভন্ন হওো সায়পয়ষে ভভন্ন ভভন্ন হয়ত োধ্য।

 মাহরাম কারা? 

এখায়ন মাহরাম তারাই যায়দর সায়ে ভেয়ে হওো স্ােীভায়ে হারাম। তারা ভতন 

ক্শ্রভেয়ত ভেভক্ত: 

 এক. বংশীয় মাহরাম। 

েংেীে মাহরাম ক্মাি সাত ক্শ্রভে: 

১. মভহলার মূল ক্যমন, ভপতা, দাদা, নানা। (যত উপয়রই যাে)
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২. মভহলার োখা ক্যমন, পুরে, পুয়রের পুরে, েন্যার পুরে। (যত ভনয়চই যাে)

৩. মভহলার ভাই। আপন ভাই ো বেভপয়রেে ভাই অেো বেমায়রেে ভাই। 

৪. মভহলার চাচা। আপন চাচা ো বেভপয়রেে চাচা অেো বেমায়রেে চাচা। 

অেো ক্োয়না মভহলার ভপতা ো মাতার চাচা। 

৫. মভহলার মামা, আপন মামা ো বেভপয়রেে মামা অেো বেমায়রেে মামা। 

অেো ক্োয়না মভহলার ভপতা ো মাতার মামা।

৬. ভাইয়পা, ভাইয়পার ক্েয়ল, ভাইয়পার েন্যায়দর ক্েয়ল (যত ভনয়চই 

যাে)। 

৭. ক্োনয়পা, য়োনয়পার ক্েয়ল, য়োনয়পার েন্যায়দর ক্েয়ল (যত ভনয়চই 

যাে)। 

 দুই. দুধ খাওয়ােমনত মাহরাম। 

দুধ খাওোজভনত মাহরামও েংেীে মাহরায়মর মত সাত ক্শ্রভে। যায়দর েেমেনা 

উপয়র চয়ল ক্গয়ে। 

 মতন. বববামহক সম্পমক্থর কারমণ মাহরাম। 

বেোভহে োরয়ে চার ক্শ্রভে মাহরাম হে। 

১. মভহলার স্বামীর পুরেগে, তায়দর পুয়রের পুরেগে, েন্যার পুরেগে (যত 

নীয়চই যাে)। 

২. মভহলার স্বামীর ভপতা, দাদা, নানা (যত উপয়রই যাে)। 

৩. মভহলার েন্যার স্বামী, মভহলার পুরে সন্তায়নর ক্ময়ের স্বামী, মভহলার 

েন্যা সন্তায়নর ক্ময়ের স্বামী (যত ভনয়চই যাে)

৪. ক্য সমস্ত মভহলায়দর সায়ে সহোস হয়েয়ে ক্স সমস্ত মভহলার মায়ের 

স্বামী এেং দাভদ ো নাভনর স্বামী। 
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মাহরাম-এর মকছু শত্থ

মাহরাময়ে অেে্যই মুসভলম, ভেয়েেোন এেং প্াপ্ত েেস্ক হয়ত হয়ে। 

 হমের আদবসমূহ: 

১. এেমারে আল্াহর সন্তুভষ্ট ও তার সাওোয়ের আো েরা। 

২. খাভি তাওো েয়র ক্নওো 

৩. পাওনাদারয়দর োে ক্েয়ে মাফ ক্নো। 

৪. হয়জর মালিুেু পভেরে হওো। 

৫. প্ভতভি োয়জ এেমারে আল্াহর োয়ে সাহায্য চাওো এেং ওপর ভরসা 

েরা। 

৬. ক্যয়হতু ক্স এে েরেতমে সফয়র ক্ের হয়েয়ে সুতরাং প্য়ত্যে মানভসে, 
োরীভরে এেং আভেমেে েষ্ট ও খরয়চর জন্য সওোয়ের আো েরা। 

৭. হয়জর যােতীে েষ্টয়ে বধযমে সহোয়র ক্মাোভেলা েরা। 

৮. যায়দর সায়ে ক্ের হয়ল ঈমান ও আমল ভেে োেয়ে তায়দর সােী 

হওো। 

৯. ভনেভমত ফরয সালাতসমূহ আদাে েরা। 

১০. ক্েভে ক্েভে েয়র আল্াহর ভযভের েরা। 

 আল্াহর দরবামর আমল কবুল হওয়ার েন্য শত্থসমূহ:

মহান আল্াহর দরোয়র ক্োয়না আমল েেুল হয়ত হয়ল দু’ভি েতমে অপভরহাযমে।
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এক. ইখলাস তো োজভি এেমারে আল্াহর জন্য হওো। সুতরাং আমল 

েরার আয়গ তাওহীদ ভেে রাখয়ত হয়ে। ভেেমে ক্েয়ে মুক্ত োেয়ত হয়ে। 

দুই. রাসূল সাল্াল্াহু আলাইভহ ওোসাল্াম এর সুন্নাত ক্মাতায়েে হয়ত হয়ে। 

যভদ রাসূয়লর সুন্নাত অনুযােী না হে তা হয়ল ভেদ‘আয়ত পভরেত হয়ে। 
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 এক. হে শুরু করার আমগ আপনামক কময়কমি কাে করমত 
হমব: 

১. স্ামীর অনুমমত: 

(ে) যভদ আপনার হজভি ফরয হজ হয়ে োয়ে তয়ে স্বামীর অনুমভত ক্নওো 

আপনার জন্য মুস্তাহাে। যভদ স্বামী অনুমভত ক্দন তয়ে ভায়লা। আর যভদ 

অনুমভত না ক্দন তারপরও যভদ আপভন মুহভরম সােী পান তয়ে আপনায়ে 

হজ েরয়ত হয়ে। য়োয়না স্বামীর জন্য আপন স্তীয়ে ফরয হজ আদাে েরয়ত 

োধা ক্দওো উভচত হয়ে না। হাঁ, এ ে্যাপায়র স্তীর ভনরাপত্তা ও অন্যান্য যােতীে 

েতমোভদ পূরে হয়েয়ে ভে না তা ক্দখাও স্বামীর েতমেয়ে্যর ময়ধ্য পয়ড়। োরে, 

সষেম হয়লই ক্দভর না েয়র হজ আদাে েয়র ক্নওো উভচত। নয়চৎ যভদ োধা 

ক্দওোর োরয়ে স্তী ক্োয়না োরয়ে পরেতমেীয়ত অপারগ হয়ে পয়ড় তয়ে স্বামী 

সহ তারা উভেই গুনাহগার হয়ে। 

আর যভদ আপনার হজভি নফল হজ হয়ে োয়ে তয়ে স্বামীর অনুমভত ক্নওো 

আপনার জন্য ফরয। স্বামীর অনুমভত ে্যতীত আপভন হয়জ ক্যয়ত পারয়েন না। 

অনুরূপভায়ে, স্বামীও আপনায়ে নফল হয়জ গময়নর ক্ষেয়রে তার অভধোয়রর 

েো ভেয়েচনাে ক্রয়খ োধা ক্দওোর ষেমতা সংরষেে েয়রন। 

আর যভদ ক্োয়না মভহলা স্বামীর মমৃতু্য-জভনত ইদেত পালন অেস্াে োয়ে। 

তাহয়ল ক্স মভহলা ইদেয়তর সমে ক্েষ না হওো পযমেন্ত হয়জ ক্যয়ত পারয়ে না। 

োরে, আল্াহ তা‘আলা েয়লন,  
)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پڀ  ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  

ٺ  ٺ  ٿ   ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ( ]الطالق: ١[
“য়হ নেী! য়তামরা যখন ক্তামায়দর স্তী গেয়ে তালাে ভদয়ত ইয়চ্ ের 
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তায়দরয়ে তালাে ভদয়ো ইদেয়তর প্ভত লষে্য ক্রয়খ এেং ক্তামরা ইদেয়তর 

ভহয়সে ক্রয়খা এেং ক্তামায়দর রে আল্াহয়ে ভে েয়রা। য়তামরা তায়দরয়ে 

তায়দর ঘরোভড় ক্েয়ে েভহষ্ার েয়রা না এেং তারাও ক্যন ক্ের না হে।” [সূরা 

আত-ত্বালাে, আোত: ১] 

(খ) য়োয়না ভপতা ো মাতা ক্েউই তায়দর ক্ময়ে সন্তানয়ে ফরয হয়জ গমন 

েরয়ত োধা ক্দওোর অভধোর রায়খ না। যভদ ক্োয়না ক্ময়ের হয়জ যাওোর 

সামেমে্য োয়ে এেং মাহরাম পাে তখন তার জন্য ভপতা-মাতার আনুগয়ত্যর 

ক্দাহাই ভদয়ে হয়জ যাওো ক্েয়ে ভেরত োো বেধ নে।

২. মাহরাম রাকা: 

মভহলায়দর ওপর হজ ফরয হওোর অন্যতম েতমে হয়চ্, মাহরাম োো। 

ক্েননা ক্োয়না মাহরাম ে্যতীত মভহলায়দর এোেী সফর েরা জায়েয নে। 

এ ে্যাপায়র যুো-েমৃদ্ধা, সুন্রী-েুশ্রী, চাই ক্স সফর উয়ড়াজাহায়জ ক্হাে অেো 

গাভড়-য়রলগাভড় ক্যিাই ক্হাে সেমোেস্াে মাহরাম োো োধ্যতামূলে। ইেন 

আব্াস রাভদোল্াহু ‘আনহুমা েয়লন, আভম রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইভহ 

ওোসাল্াময়ে েলয়ত শুয়নভে, 
»ال تسافر املرأة إال مع ذي محرم، وال يدخل عليها رجل إال ومعها محرم، فقال رجل 
يا رسول الله: إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، وامرأتي تريد احلج؟ فقال: 

اخرج معها«.

“য়োয়না মভহলা মাহরাম োড়া ক্যন সফর না েয়র, অনুরূপভায়ে ক্োয়না 

মাহরাম এর উপভস্ভত োড়া ক্োয়না পুরুষ ক্যন ক্োয়না মভহলার ঘয়র প্য়েে না 

েয়র” এ েো ক্োনার পর এে ে্যভক্ত েলল: য়হ আল্াহর রাসূল! আভম অমুে 

অমুে যুয়দ্ধ ক্যয়ত চাই অেচ আমার স্তী হয়জ ক্যয়ত চাে। তখন রাসূলুল্াহ 

সাল্াল্াহু আলাইভহ ওোসাল্াম েলয়লন: “তুভম তার সায়ে ক্ের হও”।1

৩. খাঁমি তাওবা: 

তাওোহর গুরুত্ব এ ক্েয়ে ক্োঝা যাে ক্য, আল্াহ তা‘আলা ক্েেল মুত্তােীয়দর 

ক্েয়েই েেুল েয়রন। মহান আল্াহ তা‘আলা েয়লন, 

1  সহীহ েুখারী, হাদীস নং ১৭৬৩; সহীহ মুসভলম, হাদীস নং ১৩৪১।
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)ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ( ]املائ دة: ٢٧[

“আল্াহ ক্েেল মুত্তােীয়দর ক্েয়েই েেুল েয়রন”। [সূরা আল-মায়েদাহ, আোত: ২৭] 

আর ক্য ে্যভক্ত োরোর ক্োয়না গুনাহ েয়র ক্স তােওো ক্েয়ে দূয়র রয়েয়ে। 

সুতরাং এ গুরুত্বপূেমে সফয়রর পূয়েমে অেে্যই খাভি তাওো েয়র ক্নওো উভচত 

এেং আল্াহর ভদয়ে ভফয়র আসা দরোর। মহান আল্াহ ক্োয়না োন্ার তাওোে 

এতই খুভে ক্হান ক্য, এ ভেষেভি রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইভহ ওোসাল্াম 

এেভি উদাহরয়ের মাধ্যয়ম ক্পে েয়রয়েন। ভতভন েয়লন, 

بأرض  راحلته  كان على  إليه من أحدكم  بتوبة عبده، حني يتوب  »لله أشد فرحًا 
فالة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في 
ظلها، فبينما هو كذلك، فإذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها، ثم قال من شدة 

الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح«.

“য়োয়না োন্া যখন তাওো েয়র তখন আল্াহ তার তাওোে এতই খুভে ক্হান 

ক্যমন ক্তামায়দর ক্েউ শুষ্ জনমানেহীন মরুভূভময়ত ভেল। এমন সমে তার 

োহনভি তার োে ক্েয়ে পাভলয়ে ক্গল অেচ ক্স োহয়নর ওপর তার খাোর 

ও পানীে রয়েয়ে। য়স ভনরাে হয়ে এে গায়ের ভনয়চ শুয়ে পড়ল। তার ময়ন 

হয়চ্ ক্য, মমৃতু্য তার খুেই ভনেয়ি। এমতােস্াে হোৎ েয়র ক্স ক্দখল ক্য, তার 

োহনভি তার পায়ে এয়স দাঁভড়য়েয়ে। তখন ক্স োহনভির লাগাম ধয়র খুভের 

ক্চায়ি ভুল েয়র েলল: য়হ আল্াহ তুভম আমার োন্া আর আভম ক্তামার প্ভু।”1 

আর তাওোহ তখনই পূেমে হয়ে যখন যােতীে হারাম োযমোদী ক্েয়ে ভনয়জয়ে 

পভেরে রাখা যাে। চাই তা েোর মাধ্যয়ম ক্হাে ো োয়জর মাধ্যয়ম ক্হাে 

ক্যমন, ভগেত, পরভনন্া, পরচচমো, য়েপদমো, ও হারাম গান-োদ্য ইত্যাভদ ক্েয়ে 

মুক্ত োেয়ত হয়ে। 

৪. ইখলাস: 

তােওোর ওপর ভভভত্ত েয়র ক্োয়না এোদত না হয়ল ক্যমন তা েেুল হে না 

ক্তমভনভায়ে এখলাস না োেয়লও ক্সিা আল্াহর দরোয়র রিহেয়যাগ্য হে না। 

1  সহীহ েুখারী, হাদীস নং ৫৯৫০; সহীহ মুসভলম, হাদীস নং ২৭৪৭
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এেমারে মহান আল্াহর উয়দেয়ে্য ক্োয়না োজ না হয়ল আল্াহ ক্সিা রিহে 

েয়রন না। সুতরাং ক্য ক্েউ ক্লাে ক্দখায়না অেো ক্োনায়নার জন্য, হাজী 

সায়হো েলায়নার জন্য হজ েরয়ত যায়ে ক্স সওোয়ের েদয়ল তার জীেয়নর 

সমস্ত সওোে ক্েষ েয়র আসয়ে। ভেোময়তর ভদন মহান আল্াহ েলয়েন:

)اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون( 
“তায়দর োয়ে যাও যায়দরয়ে ক্দখায়না ো ক্োনায়নার জন্য ক্তামরা আমল 

েয়রভেয়ল”।1 

৫. অমসয়ত করা।

এ সফয়র যাওোর আয়গ আপভন আপনার গুরুত্বপূেমে োয়জর জন্য অভসেত 

েরুন। রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইভহ ওোসাল্াম েয়লন, 
»ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتني إال ووصيته مكتوبة عنده« 

“য়োয়না মুসভলয়মর যভদ ক্োয়না ভেেু অভসেত েরার োয়ে তার জন্য এিা 

উভচত হয়ে না ক্য, য়স অভসেত না েয়র দু’ভি রাত যাপন েয়র”।2 

আভলমগে েয়লন, যভদ মানুয়ষর হয়ের ে্যাপায়র ক্োয়না অভসেত োয়ে, য়যমন 

োয়রা ঋে, আমানত অেো ক্োয়না ফরয হে যা অভসেত োড়া সাে্যস্ত েরার 

উপাে ক্নই এমতােস্াে অভসেত েয়র তা ভলয়খ রাখাও উভচত। আর যভদ োয়রা 

জয়ন্য সম্পদ ক্েয়ে নফল অভসেত েরয়ত চাে তাহয়ল এে তমৃতীোংয়ের ময়ধ্য 

তা সীমােদ্ধ রাখা প্য়োজন। 

৬. হমের মাসলা-মাসাময়ল মশক্ষা করা. 

হয়জর হুেুম আহোম জানা এেভি গুরুত্বপূেমে োজ। অেচ অভধোংে মানুষ 

হয়জর ভনেমােভল না ক্জয়ন ো ভাসা ভাসা ধারো ভনয়েই সন্তুষ্ট োয়ে। ফয়ল 

অয়নে সমে ক্দখা যাে ক্য হয়জর জন্য এতভেেু ভেসজমেন ভদল তার ক্স হজ 

আোনুরূপ হয়ে উয়ে না। অন্যাে-ও েরী‘আত গভহমেত োয়জ ভনয়জরা জভড়য়ে 

পয়ড়। আোর অয়নয়ে ভেদ‘আতও েয়র েয়স। হজ েরা ক্যমন ফরয, হয়জর 

ভনেম-নীভত জানাও ক্তমভন ফরয। োরে, ফেীহগয়ের সুভনভদমেষ্ট এেভি “ধারা” 

1  মুসনায়দ আহমদ: ৫/৪২৯।

2  সহীহ েুখারী, হাদীস নং ২৫৮৭; সহীহ মুসভলম, হাদীস নং ১৬২৭ 
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হয়লা: “যা না হয়ল ফরয আদাে হে না তা েরাও ফরয।” 

সুতরাং প্য়ত্যে হাজী সায়হোরই উভচত হয়জর মাসলা-মাসায়েল সম্পয়েমে 

সম্যে ঞোন অজমেন েরা। চাই ক্সিা ভেঞে আভলময়দর ভজঞোসা েয়রই ক্হাে 

ো রিহেয়যাগ্য হয়জর ভেতাে পাে েরার মাধ্যয়মই ক্হাে অেো হজ সংক্রান্ত 

ক্োয়না ে্যায়সি ো ভসভড ক্দখার মাধ্যয়মই ক্হাে।

৭. মিকা গ্রহণ করা:

মুসভলম নর-নারী সোরই উভচত ক্োি-েড় যােতীে ভেষয়ে এেমারে আল্াহর 

ওপর তাওোক্ুল েয়র োজ েরা। এ তাওোক্ুয়লর পযমোয়ে পয়ড় এতদসংক্রান্ত 

ভেভভন্ন উপাে অেলম্বন েরা। উপাে-উপেরে রিহয়ের প্েয়মই রয়েয়ে, ভিো 

রিহে েরা। োরে ভেভভন্ন ক্দে ক্েয়ে ক্সখায়ন মানুয়ষর সমাগম হে। ভেভভন্ন 

ধরয়নর মহামাভরর উপদ্রে হওো অস্বাভাভেে ভেেু নে। তাই আল্াহর ওপর 

ভরসা েরার সায়ে সায়ে তায়ে মারাত্মে জ্বর-য়রাগ-ে্যায়মা ইত্যাভদর জন্য 

ভিো ক্নওো উভচত। 

 দুই. হমের সফমর আপনামক কময়কমি মেমনস সামর মনমত 
হমব: 

হয়জর সফয়র আপনায়ে গুরুত্বপূেমে েয়েেভি ভজভনস সায়ে ভনয়ত হয়ত পায়র, 
যা আপনার োয়জ আসয়ে। য়যমন, 

১. এক খডে কুরআন শরীফ: 

যায়ত আপভন গাভড়, ভেংো ভেমান অেো খীমা ক্যখায়ন ক্য অেস্াে োেুন না 

ক্েন ভনয়জর সমেিুেু োয়জ লাগায়ত পায়রন। এ গুরুত্বপূেমে ঈমানী সফরিুেুয়ে 

োয়জ লাগায়নার সেয়চয়ে উত্তম ও সভেে মাধ্যম হয়লা, আল্াহর ক্োরআয়নর 

সায়ে সমেিুেু োিায়না। ভচন্তা েয়র ক্দখুন, এে েয়েমে দে ক্নভে ক্েয়ে শুরু 

েয়র সাত েত ক্নেী পযমেন্ত।

অয়নয়ে োজায়র প্চভলত ওভজফা ভনয়ে োয়ে। এ সমস্ত অযীফা অভধোংে 

ক্ষেয়রেই েরী‘আত-ভেরুদ্ধ েো ও োয়জ ভরপুর। এগুয়লা সায়ে ক্নওো ক্যমন 

গভহমেত োজ ক্তমভন এগুয়লা পয়ড় সমে নষ্ট েরাও খারাপ োজ। এগুয়লার 
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পভরেয়তমে ভনয়জয়ে পভেরে ক্োরআয়নর সায়ে রাখুন।

২. ব্যািামর সমমত কছাি একমি ক্যামসি কলেয়ার: 

োরে যখন আপনার েুরআন পড়য়ত অসুভেধা হয়ে তখন আপভন োয়রা েুরআন 

পড়া শুনয়ত পায়রন। েুরআন শুনয়লও সওোে হে। সুতরাং আপনার প্ভতিা 

মুহূয়তমে ক্োয়না না ক্োয়না ভায়লা োয়জ ে্যে েরার জন্য সয়চষ্ট োেুন। তাোড়া 

ক্োয়না হজ ো দীভন ক্োয়না ভায়লা আয়লয়মর ে্যায়সিও শুনয়ত পায়রন। 

৩. গুরুত্বপূণ্থ মকছু দীমন মকতাব: 

হয়জর আহোম সংেভলত ভায়লা ও রিহেয়যাগ্য ক্োয়না রিন্থ আপনার সায়ে 

রাখার ক্চষ্টা েরুন। ভেয়েষ েয়র োইখ আদেুল আযীয ইেন োয ও োেইখ 

মুহাম্মদ ইেন সায়লহ আল-উসাইমীন রহ.-এর রিন্থসমূহ ক্েয়ে আপভন হয়জর 

সভেে ভদে-ভনয়দমেেনা ভনয়ত পায়রন। 

৪. স্যামনিারী ন্যাপমকন ও গুরুত্বপূণ্থ ঔষধ সামর কনওয়া: 

ভেয়েষ েয়র যায়দর স্বাস্্যগত সমস্যা আয়ে, তায়দর উভচত ক্য ঔষধ তায়দর 

সেসমে ক্সেন েরয়ত হে তা সায়ে ভনয়ে ক্নওো। য়যমন, ডাোয়েভিস, 
হাইপার-য়িনেন, রক্তচাপ, মাো ে্যো ইত্যাভদর ঔষধ সায়ে ভনয়ে ক্নওো 

জরুভর।

 মতন. হমের সফমর যাওয়ার সময় আপনার মবমশষ করণীয় 

১. হয়জ ক্ের হওোর পূেমে ষেয়ে দু’রাোআত সালাত পয়ড় এ সালায়তর 

অসীলা ভদয়ে ক্দা‘আ েরয়ত পায়রন যায়ত আল্াহ আপনার যােতীে 

োজ সফলভায়ে সম্পন্ন েয়রন। 

২. হয়জ ক্ের হওোর সমে সফয়রর শুরুয়ত যানোহয়ন উয়ে সফয়রর 

ক্দা‘আ পড়া। সফয়রর ক্দা‘আ হয়চ্: 

ا َلُه ُمْقِرِننَي  َر َلَنا َهَذا َوَما ُكنَّ ِذي َسخَّ »الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،﴿ُسْبحاَن الَّ
ْقوى،  َوالتَّ اْلِبرَّ  َسَفِرَنا هَذا  ِفْي  َنْسأَُلَك  ا  إنَّ "اَلّلُهمَّ  َلُمنَقِلُبوَن﴾  َنا  َربِّ ِإَلى  ا  َوِإنَّ  *
ُهمَّ  اللَّ ُبْعَده،  ا  َعنَّ َواْطِو  َهَذا  َسَفَرَنا  َعَلْيَنا  ْن  َهوِّ ٌهمَّ  اللَّ َما َتْرضى،  اْلَعَمِل  َوِمَن 
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ي أُعْوُذ ِبَك ِمْن َوْعَثاِء  ُهمَّ إنِّ َفِر، َواخَلِلْيَفِة ِفي األْهِل، اللَّ اِحُب ِفي السَّ أْنَت الصَّ
َفِر، َوَكآَبِة اْلَمْنَظْر َوُسْوِء امُلْنَقَلِب ِفي املَاِل َواألْهِل« السَّ

উচ্ারে: “আল্াহু আেোর, আল্াহু আেোর, আল্াহু আেোর। সুেহানাল্াযী 

সাখখারা লানা হাযা ওমা েুন্না লাহূ মুেভরনীন, ওো ইন্না ইলা রাভেেনা 

লামুনোভলেূন। আল্াহুম্মা ইন্না নাসআলুো ফী সাফাভরনা হাযাল ভেররা ওোত্ 

তাক্ওো, ওো ভমনাল ‘আমাভল মা তারদ্া, আল্াহুম্মা হাওভেন ‘আলাইনা 

সাফারানা হাযা ওোতওয়ে ‘আন্না েু‘দাহু, আল্াহুম্মা আনতাস সাভহেু ভফস 

সাফায়র ওোল খাভলফাতু ভফল আহভল, আল্াহুম্মা ইভন্ন আ‘উযু ভেো ভমন 

ওো‘সাভেস সাফায়র, ওো োআোভতল মানযাভর ওো সূওভেল মুনোলাভে 

ভফল মাভল ওোল আহল”।

“আল্াহু আেোর, আল্াহু আেোর, আল্াহু আেোর। েতই না পভেরে ক্স 

মহান সত্তা ভযভন আমায়দর জন্য এিায়ে েেীভূত েয়র ভদয়েয়েন যভদও আমরা 

তা েেীভূত েরয়ত সষেম ভেলাম না, আর আমরা অেে্যই প্ত্যােতমেন েরে 

আমায়দর প্ভতপালয়ের ভনেি।” য়হ আল্াহ! আমায়দর এ সফয়র আমরা 

আপনার ভনেি ক্নেোজ আর তােওো এেং ক্য োয়জ আপভন সন্তুষ্ট এমন 

োজ প্ােমেনা েভর। য়হ আল্াহ! আমায়দর জন্য এ সফরয়ে সহজসাধ্য েয়র 

ভদন এেং এর দূরত্বয়ে আমায়দর জন্য হ্াস েয়র ভদন। য়হ আল্াহ! আপভনই 

সফয়র আমায়দর সােী এেং গমৃয়হ ক্রয়খ আসা পভরোর পভরজয়নর খভলফা ো 

স্লাভভভষক্ত (তায়দর রষেোয়েষেেোরী)। য়হ আল্াহ! আমরা আপনার আশ্রে 

প্ােমেনা েভর সফয়রর ক্লেে হয়ত এেং অোভছিত েষ্টদােে দমৃে্য দেমেন হয়ত এেং 

সফর হয়ত প্ত্যােতমেনোয়ল সম্পদ ও পভরজয়নর ষেেষেভতর অভনষ্টের দমৃে্য 

দেমেন হয়ত।1

  

1  সহীহ মুসভলম, হাদীস নং ১৩৯২।
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 ইহরামমর আমগ ও পমর সব্থাবস্ায় বে্থনীয় মবষয়সমূহ: 

ভেেু ভেেু ভজভনস এমন আয়ে ক্যগুয়লা ইহরাম অেস্া োড়াও হারাম। তারপর 

যভদ ক্সগুয়লা ইহরাম অেস্াে েরা হে তখন ক্সিা গুরুতর অপরাধ েয়ল 

ভেয়েভচত হে। সুতরাং হয়জর ইহরাম োধা ো সংেল্প েরার সায়ে সায়ে 

প্য়ত্যয়ে হাজী সায়হোর উভচত এগুয়লা ক্েয়ে ভনয়জয়ে ক্হফাজত েরা। য়যমন, 
ভগেত, য়চাগলয়খারী, পরভনন্া, পর-চচমো, ভমে্যা েো, ভমে্যা সাষেী, হারাম 

গান-োজনা ক্োনা, হারাম েস্ত্তর ভদয়ে তাোয়না, গাভল-গালাজ অন্যাে 

আচরে ও ঝগড়া ইত্যাভদ ক্েয়ে ভনয়জয়ে সম্পূেমেরূয়প দূয়র রাখয়ত হয়ে। মহান 

আল্াহ েয়লন,  
)ٱ  ٻ   ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  
ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ   ڦ  ڦ( 

]البقرة: ١٩٧[

“হজ হে সুভেভদত মাসগুয়লায়ত। তারপর ক্য ক্েউ এ মাসগুয়লায়ত হজ েরা 

ভস্র েয়র তার জন্য হয়জর সমে স্তী-সয়ভোগ, অন্যাে আচরে ও েলহ-ভেোদ 

েরা যায়ে না। য়তামরা উত্তম োয়জর যা ভেেু ের আল্াহ তা জায়নন আর 

ক্তামরা পায়েে সংরিহ ের, অেে্য তােওোই ক্শ্রষ্ঠ পায়েে। য়হ ক্োধসম্পন্ন 

ে্যভক্তগে! য়তামরা আমায়ে ভে ের।” [সূরা আল-োোরাহ, আোত: ১৯৭] 

এ জন্য মভহলা হাজী সায়হোয়দর উভচত ক্য সমস্ত েোোতমোে ক্োয়না উপোর 

ক্নই ক্স সমস্ত েো ত্যাগ েয়র চলা। এয়ত েয়র ভতভন অয়নে পাপাচার ক্েয়ে 

ভনয়জয়ে ভহফােত েরয়ত পারয়েন। রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইভহ ওোসাল্াম 

েয়লন, 
«من كان يؤمن بالله واليوم اآلخر فليقل خيرًا أو ليصمت«.
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“য়তামায়দর ময়ধ্য ক্য ক্েউ আল্াহ ও আভখরাত ভদয়নর ওপর ঈমান রায়খ ক্স 

ক্যন েল্যায়ের েো েয়ল অেো চুপ োয়ে”।1 

সুতরাং আপনার উভচত োজ হয়ে অেসর সমেিুেু তালভেো, আল্াহর ভযভের, 

েুরআন ভতলাওোত, সৎ োয়জর আয়দে অসৎ োজ ক্েয়ে ভনয়ষধ অেো 

ক্োয়না মূখমেয়ে ভেেু ক্েখায়নার মাধ্যয়ম োিায়না। য়য সমস্ত েো-োতমোে গুনাহ 

ক্নই তা েলা জায়েয হয়লও েম েলা উভচত।

 ইহরাম অবস্ায় মনমষদ্ধ কােসমূহ: 

১. মাোর চুল োমায়না ো উোয়না অেো ক্য ক্োয়নাভায়ে তা দূর েরা যায়ে 

না। মহান আল্াহ েয়লন, 

)ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ    ۉ  ې( ]البقرة: ١٩٦[

“আর যতষেে পযমেন্ত হাদী তার স্ায়ন না ক্পৌঁোয়ে ততষেে পযমেন্ত ক্তামরা 

ক্তামায়দর মাো মুণ্ডন েয়রা না”। [সূরা আল-োোরাহ, আোত: ১৯৬] 

অভধোংে আভলয়মর ময়ত, েরীয়রর অন্যান্য অংয়ের চুয়লর ভেধানও এেই 

প্োর। সুতরাং ইহরাম অেস্াে েরীয়রর ক্োয়না অংয়ের চুলই োিয়ত ো 

োঁিয়ত পারয়ে না।

২. নখ োিা: 

আভলমগে এ ে্যাপায়র এেমত হয়েয়েন ক্য, ইহরাম অেস্াে চুল োিা 

ক্যমন হারাম ক্তমভন নখ োিাও হারাম। তয়ে যভদ ক্োয়না োরয়ে নখ 

ক্ভয়ে যাে তয়ে ক্সিা ক্ফয়ল ক্দওোে ক্োয়না ক্দাষ ক্নই।2 

৩. গায়ে ো োপয়ড় সুগভধি লাগায়না: 

ইহরাম অেস্াে গায়ে ো োপয়ড় সুগভধি লাগায়না যায়ে না। রাসূলুল্াহ 

সাল্াল্াহু আলাইভহ ওোসাল্াম েয়লয়েন:

»ال تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران. وال الورس«
1  সহীহ েুখারী, হাদীস নং ৫৬৭২; সহীহ মুসভলম, হাদীস নং ৪৭।

2  ইেন মুনভযর েমৃত আল-ইজমা‘



নারীর অধিকার প্রধিষ্ায় ইসলাম

29

“য়তামরা এমন োপড় পভরধান েয়রা না যায়ত জাফরান ো ওোরস সুগভধি 

ক্লয়গয়ে।”1 

অনুরূপভায়ে এে সাহাভে হয়জর সমে তার োহন ক্েয়ে পয়ড় মারা যাে 

তখন রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইভহ ওোসাল্াম তায়ে োফন ক্দওোর 

ভনেম েয়ল ক্দওোর সমে েয়লভেয়লন:

»وال تقربوه طيبا«
“য়তামরা এয়ে আতর ো সুগভধি লাভগও না”।2 তাই সুগভধিযুক্ত েস্তু 

পভরত্যাগ েরয়ত হয়ে। য়যমন, সুগভধিযুক্ত সাোন, সুগভধিযুক্ত পানীে ও 

খাোর ইত্যাভদও পভরত্যাজ্য।

৪. ক্নোে ও হাত ক্মাজা পভরধান েরা পভরত্যাগ েরয়ত হয়ে। োরে, রাসূলুল্াহ 

সাল্াল্াহু আলাইভহ ওোসাল্াম েয়লয়েন: 

»ال تتنقب املرأة احلرم )أي احملرمة ( وال تلبس القفازين«
“ইহরাম অেস্াে ক্োয়না মভহলা ক্নোে পরয়ে না, অনুরূপভায়ে হাত 

ক্মাজাও লাগায়ে না”।3 

৫. ভেয়ে-োভদ েরা ো েরায়না ক্োনিাই েরা যায়ে না। রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু 

আলাইভহ ওোসাল্াম েয়লয়েন: 

»ال ينكح احملرم وال ينكح وال يخطب «
“ইহরাম অেস্াে ক্েউ ভেয়ে েরয়ে না, ভেয়ে ক্দয়ে না, ভেয়ের প্স্তােও 

েরয়ে না”।4 যভদ ক্েউ এ ধরয়নর োজ েয়র তয়ে তা ফায়সদ/োভতল েয়ল 

পভরগভেত হয়ে। 

৬. সহোস ো এর সায়ে সংভশ্ষ্ট প্ােভমে েমমেোণ্ড ক্যমন প্েল আোংখা 

জভনত স্পেমে, চুমু ইত্যাভদ ক্েয়েও দূয়র োেয়ত হয়ে। যভদ ক্েউ প্ােভমে 

হালাল হওোর (পাের মারার) পূয়েমে সহোস েয়র তয়ে স্বামী-স্তী উভয়েরই 

হজ োভতল হয়ে যায়ে। 

1  সহীহ েুখারী, হাদীস নং ১৩৪; সহীহ মুসভলম, হাদীস নং ১১৭৭।

2  সহীহ েুখারী, হাদীস নং ১৭৪২; সহীহ মুসভলম, হাদীস নং ১২০৬।

3  সহীহ েুখারী, হাদীস নং ১৭৪১।

4  সহীহ মুসভলম, হাদীস নং ১৪০৯।
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৭. স্ল ভূভমর ভেোর েরা ো ভেোয়র সহােতা েরাও ভনভষদ্ধ। আল্াহ তা‘আলা 

েয়লন,  

)ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ( ]املائ دة: ٩٥[

“য়হ ঈমানদারগে! য়তামরা ইহরাম অেস্াে ভেোর েয়রা না”। [সূরা আল-

মায়েদাহ, আোত: ৯৫] পুরুষ ও মভহলা উভেই এ ধরয়নর ভেোর ক্েয়ে 

ভনয়জয়দরয়ে দূয়র রাখয়ত হয়ে। তয়ে ক্য সমস্ত প্ােী েষ্টদােে ক্সগুয়লা 

মারয়ত ক্োয়না ক্দাষ ক্নই। ইেন উমার রাভদোল্াহু আনহুমা েয়লন, 

»أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في احلل واحلرم: 
احلدأة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور«

রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইভহ ওোসাল্াম পাঁচ ধরয়নর প্ােীয়ে হালাল 

এলাো এেং হারাম এলাো উভে স্ায়নই হত্যা েরার ভনয়দমেে ভদয়েয়েন, 

তা হয়লা: ভচল, োে, ইঁদুর, সাপ-ভেচ্ু এেং ভহংস্র েুেুর”।1 

 যমদ ককউ মনমষদ্ধ মবষয়গুমলা কমর কফমল তার মক করা উমচত? 

ক্োয়না মভহলা যভদ ইহরাম অেস্াে ভনভষদ্ধ েস্তুগুয়লা েয়র ক্ফয়ল তখন তার 

ভতনভি অেস্া োেয়ত পায়র: 

•	 ক্স তা ভুয়ল ো অসােধানতােেত. অেো ক্জারেমৃত হয়ে ো ঘুমন্ত 

অেস্াে েয়র ক্ফয়ল তয়ে তার ভেেুই েরার ক্নই। য়স আল্াহর োয়ে 

ষেমা চাইয়ে। এ সে অেস্াে আল্াহ তা‘আলা োন্ায়ে ক্য ক্দা‘আ 

ভেভখয়ে ভদয়েয়েন তা হয়লা: য়দা‘আ 

)ې  ې  ې  ى    ى  ائ  ائ( ]البقرة: ٢٨٦[

“ক্হ আমায়দর রে! আমরা যভদ ভেস্মৃত হই ো ভুল েয়র েভস তয়ে ক্স 

জন্য আপভন আমায়দর পােড়াও েরয়ে না” [সূরা আল-োোরাহ, আোত: 

২৮৬] ভেন্তু যখনই ক্সই ওজর ক্েষ হয়ে যায়ে তখন ক্েয়ে আর তা েরা 

যায়ে না। য়যমন মূখমে ে্যভক্ত জানার পর, ঘুমন্ত ে্যভক্ত জারিত হওোর পর, 
ভেস্মৃত ে্যভক্ত ময়ন হওোর পর ক্স ধরয়নর গুনাহ আর েরয়ত পারয়ে না। 

1  মুসনায়দ আহমাদ ২/৬৫
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•	 আর যভদ ক্েউ ইহরাম অেস্াে ভনভষদ্ধ োজগুয়লা ক্োয়না ওজর োোর 

োরয়ে েয়র তয়ে ক্স গুনাহ ক্েয়ে মুভক্ত ক্পয়লও তায়ে ক্সগুয়লার জন্য 

ভফভদো ভদয়ত হয়ে। মহান আল্াহ েয়লন, 
)ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ    ۉ  ېې  ې  ې        ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  

ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی        ی   ی  ی    جئ  حئمئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  
مب   ىب  يب  جت   حت   ختمت  ىت  يت  جثمث  ىث  يث   حج  مج  جح   مح   جخ  حخ( 

]البقرة: ١٩٦[

“আর ক্য পযমেন্ত েুরোনীর পশু তার স্ায়ন না ক্পৌঁয়ে ক্তামরা মাো মুণ্ডন 

েয়রা না। য়তামায়দর ময়ধ্য যভদ ক্েউ পীভড়ত হে ো মাোে ে্যো হে তয়ে 

ভসোম ভেংো সাদো অেো েুরোনীর দ্ারা ওিার ভফভদো ক্দয়ে। যখন 

ক্তামরা ভনরাপদ হয়ে তখন ক্তামায়দর ময়ধ্য ক্য ে্যভক্ত হয়জর পূয়েমে ‘উমরা 

দ্ারা লাভোন হয়ত চাে ক্স সহজলভ্য ‘হাদী’ জয়েহ েরয়ে। ভেন্তু যভদ ক্েউ 

তা না পাে তয়ে তায়ে হয়জর সমে ভতন ভদন এেং ঘয়র ক্ফরার পর সাত 

ভদন এ পূেমে দে ভদন ভসোম পালন েরয়ত হয়ে।” [সূরা আল-োোরাহ, 

আোত: ১৯৬] 

আর যভদ ক্েউ ইহরাম অেস্াে ভনভষদ্ধ োজগুয়লা ইচ্ােমৃতভায়ে েয়র তয়ে 

ক্স গুনাহগার, হওোর পাোপাভে ক্সগুয়লার জন্য সুভনভদমেষ্ট ভফভদো ভদয়ত হয়ে। 

ভফদো ক্দওোর ক্ষেয়রে ইহরাম অেস্াে ভনভষদ্ধ েস্ত্তগুয়লায়ে আমরা চারভায়গ 

ভাগ েরয়ত পাভর: 

•	 ক্য ভনভষদ্ধ োজ েরয়ল শুধু গুনাহ হে ভফভদো ক্দওোর ভেধান রাখা 

হেভন এেং তা হয়লা, ভেয়ে েরা ো ক্দওো। এয়ত ে্যভক্ত  গুনাহগার, 
হয়ে এেং ক্স ভেয়ে োভতল ো ফায়সদ হয়ে ভেন্তু ক্োয়না ভফভদো ভদয়ে 

মুভক্ত পাওোর ভেধান রাখা হে ভন। 

•	 ক্য ভনভষদ্ধ োজ েরয়ল এেভি পূেমে উি, অেো গরু ভফদো ভহয়সয়ে 

জোই েরয়ত হে তা হয়লা, পাের ক্ময়র প্ােভমে হালাল হওোর পূয়েমে 

সহোস েরা। মূলত: এ ধরয়নর সহোয়সর োরয়ে ক্মাি চারভি োজ 

েরা োধ্যতামূলে হয়ে যাে: 
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এক. হজ োভতল হয়ে যায়ে। 

দুই. ভফভদো ভদয়ত হয়ে, আর তা হয়লা, এেভি পূেমে উি, ো গরু। 

মতন. য়য হজভি েরয়ে তা পূেমে েরয়ত হয়ে। 

চার. আগামীয়ত ক্স হয়জর োজা েরয়ত হয়ে। 

•	 ক্য ভনভষদ্ধ োজ েরয়ল এর সমপভরমাে প্ভতভেধান েরয়ত হে। আর 

তা হয়লা, য়োয়না স্ল প্ােী ভেোর েরা। য়যমন, হভরে ভেোর ো 

খরয়গাে ভেোর েরা। এিা েরয়ল ভেোরেমৃত প্ােীর অনুপায়ত জন্তু 

জোই েরয়ত হয়ে। 

•	 ক্য ভনভষদ্ধ োজ েরয়ল সাওম (ক্রাযা) ো সাদো ো এেভি োগল/দুম্বা 

জোই েরয়ত হয়ে। আর তা হয়লা, উভল্ভখত ভনভষদ্ধ োজগুয়লা ে্যতীত 

ইহরাম অেস্াে ভনভষদ্ধ অন্যান্য োজগুয়লার ভেেু েরা। য়যমন, ভেনা 

ওজয়র মাো োমায়না, আতর লাগায়না। ইত্যাভদ। য়রাজার পভরমাে 

হয়লা, ভতনভদন। আর সাদোর পভরমাে হয়লা, েেজন ভমসভেনয়ে 

ভতন সা‘ পভরমাে খাোর ক্দওো। (এে সা‘= েমপয়ষে ২০৪০ রিাম)।
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মভহলায়দর ইহরায়মর ক্পাোয়ের ক্ষেয়রে েরী‘আত ক্োয়না ক্পাোে ভনভদমেষ্ট েয়র 

ক্দেভন। অয়নয়েই ময়ন েয়র োয়ে মভহলারা ক্সয়লাোর োভমজ পড়য়ত হয়ে ো 

তায়দর ক্পাোে সাদা হয়ত হয়ে। এ ধরয়নর ক্োয়না ভনেম েরী‘আত ভনধমোরে 

েয়র ক্দে ভন। 

সুতরাং মভহলা ইহরায়মর জন্য তার স্বাভাভেে ক্পাোেই পরয়ত পারয়ে। তয়ে 

তায়ে অেে্যই েরী‘আত ভনভষদ্ধ ক্পাোে পভরত্যাগ েরয়ত হয়ে। তার ক্পাোে 

আঁি সাি, এমন ভমভহ ক্যন না হে যায়ত েরীর স্পষ্ট হে তা ক্খোল রাখয়ত 

হয়ে। তয়ে সেয়চয়ে ভায়লা হে এমন ক্পাোে পরা যা মানুয়ষর দমৃভষ্ট োড়য়ে 

না। য়েননা, এখায়ন পুরুষ মভহলা োোোভে অেস্ান েয়র োয়ে। য়সৌন্যমেমে 

ক্পাোে পরার ময়ধ্য ভফতনাে পয়ড় যাওো এেং ক্ফয়ল ক্দওোর ভে আয়ে।

তারপরও মভহলারা েয়েেভি ক্পাোে পরয়ত পারয়ে না: 

১ ও ২. ইহরাম অেস্াে মভহলায়দর জন্য হাত ক্মাজা ও ক্নোে পড়া হারাম: 

োরে, রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইভহ ওোসাল্াম েয়লন, “ইহরাম অেস্াে 

মভহলারা ক্নোেও পরয়ে না, আোর হাত ক্মাজাও পরয়ে না।” সহীহ 

েুখাভর: ১৭৪১ ভেন্তু যভদ অপভরভচত পুরুষ মভহলায়দর পাে ভদয়ে যাে, 

তয়ে মাোর ওড়না দ্ারা মুখ ক্ঢয়ে রাখয়ত হয়ে। আয়েো রাভদোল্াহু 

আনহা েয়লন, “পুরুষরা আমায়দর পাে ভদয়ে ক্যত যখন আমরা রাসূল 

সাল্াল্াহু আলাইভহ ওোসাল্ায়মর সায়ে ইহরাম অেস্াে ভেলাম, তখন 

আমায়দর ভনেিেতমেী হয়ল আমায়দর প্য়ত্যয়ে মাোর ওড়না মুয়খর উপর 

ভদতাম। যখন তারা আমায়দর পাে ভদয়ে চয়ল ক্যত, তখন আোর মুয়খর 

ক্েয়ে োপড় সভরয়ে ভনতাম।”1 

1  আেু দাঊদ, হাদীস নং ১৮৩৩।
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৩. ইহরাম অেস্াে মভহলারা সুগভধিযুক্ত োপড় ে্যেহার েরয়ত পারয়ে না। 

‘আয়েো রাভদোল্াহু ‘আনহা ইহরাম অেস্াে েয়লন, “য়োঁয়ির ওপর ক্োয়না 

োপড় ক্দয়ে না, য়নোে পরয়ে না এেং ক্য োপয়ড় জাফরান ও ওোসমে 

(এে ধরয়নর সুগভধি) য়লয়গ আয়ে, য়স োপড় পভরধান েরয়ে না।”1 

৪. ইহরাম অেস্াে মভহলায়দর জন্য ক্যয়োয়না রয়ের ক্পাোে পরা জায়েয 

আয়ে। য়যমন, োয়লা, লাল, সেুজ, হলুদ ইত্যাভদ। অন্য রয়ের ক্চয়ে 

সেুজ ো সাদা রয়ের ক্োয়না ভেয়েষত্ব ক্নই।

৫. ইহরাম অেস্াে মভহলারা তায়দর োপড় েদভলয়ে পভরষ্ার অন্য ক্োয়না 

োপড় পরয়ত পারয়ে। 

৬. ইহরাম অেস্াে যভদ ক্োয়না মভহলা ভুয়ল অেো অঞোতেেত ক্নোে পয়র, 
তয়ে তার ওপর ক্োয়না োফফারা ক্নই এেং তার হজ ো উমরাহ সভেে 

হয়ে। য়েননা, োফফারা শুধুমারে ঐ ে্যভক্তর জন্য, য়য হুেুম জানার পরও 

ভনভষদ্ধ োয়জ হাত ক্দে।

৭. ইহরাম অেস্াে মভহলায়দর জন্য পা-য়মাজা পরা জায়েয আয়ে। েরং তা 

উত্তম। য়েননা এর দ্ারা তার পা ক্ঢয়ে রাখা যায়ে। 

 মমহলা হােী সামহবারা কীভামব হে এবং উমরাহ সম্পন্ন 
করমবন?

এয়ত ভতনভি ভেষে আয়লাচনা েরা হয়ে। আর তা হল:

এক. তামাত্তু হাজী সায়হোয়দর জন্য ভেস্তাভরত পদয়ষেপসমূহ।

দুই. তামাত্তু হাজী সায়হোয়দর জন্য সংভষেপ্ত ও স্পষ্ট নেো।

মতন. ভেরান ও ইফরাদ হাজী সায়হোয়দর জন্য সংভষেপ্ত নেো।

এক. তামাত্তু’ হাজী সায়হোয়দর জন্য ভেস্তাভরত পদয়ষেপসমূহ:

এিা স্বীেমৃত েো ক্য, য়য ে্যভক্ত হাদী সায়ে ভনয়ে আয়স ভন তার জন্য সেয়চয়ে 

উত্তম হজ হয়লা, তামাত্তু হজ। য়েননা, রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইভহ 

1  সহীহ েুখারী ২/৫৫৯।
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ওোসাল্াম এিা েরার জন্য সাহাোয়ে ক্েরাময়ে ভনয়দমেে ভদয়েভেয়লন এেং 

েয়লভেয়লন: “যভদ আভম ভপেয়ন যা েয়র এয়সভে তা নতুন েয়র েরতাম তয়ে 

আভম ‘হাদী’ ভনয়ে আসতাম না।’1 অেমোৎ যভদ আভম এখন যা ক্দখভে তা আয়গ 

ক্দখতাম এেং আমার আোর নতুনেয়র োজ শুরু েরার সুয়যাগ োেত তয়ে 

আভম ভেরান হজ না েয়র তামাত্তু হজ েরতাম। এেং হজ ও উমরার মাঝখায়ন 

ইহরাম ক্েয়ড় হালাল হয়ে ক্যতাম। 

 উমরা অরবা হমের ইহরাম হওয়ার আমগ মমহলামদর েন্য যা 
মকছু মুস্াহাব 

কগাসল করা: মভহলায়দর ময়ধ্য োরও যভদ হায়েয অেো ভনফাস োয়ে, 
তেুও ক্গাসল েরা যায়ে। য়েননা, রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইভহ ওোসাল্াম 

আসমা ভেনয়ত ‘উমাইসয়ে যখন তার সন্তান মুহাম্মাদ ইেন আভে েেয়রর জন্ম 

হয়লা তখন েলয়লন: “য়গাসল ের, োপড় ভদয়ে ভায়লা েয়র ক্েঁয়ধ নাও এেং 

ইহরাম ের।”2 

গাময় সুগমধি ব্যবহার করা: রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইভহ ওোসাল্ায়মর স্তী-

গে ইহরাম েরার আয়গ গায়ে সুগভধি ক্ময়খ ভনয়তন। রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইভহ 

ওোসাল্াম তায়দর ক্দখয়তন, ভেন্তু ভেেু েলয়তন না। ‘আয়েো রাভদোল্াহু ‘আনহা 

েয়লন, “আমরা যখন রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইভহ ওোসাল্ায়মর সায়ে মক্াে 

ক্যতাম তখন ইহরায়মর আয়গ আমায়দর েপায়ল সুগভধি ক্ময়খ ভনতাম। যভদ ক্েউ 

ক্ঘয়ম ক্যত, তয়ে তা মুখ ভদয়ে গভড়য়ে পড়ত। রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইভহ 

ওোসাল্াম তা ক্দখয়তন, ভেন্তু ভনয়ষধ েরয়তন না।”3 

পমরষ্ার পমরচ্ছন্ন হওয়া: আর তা ভেভভন্নভায়ে হওো যাে। য়যমন, নখ 

োিা, েগয়লর চুল উভেয়ে ক্ফলা, নাভভর ভনয়চর চুল োিা ইত্যাভদ। 

কমমহমদ লাগামনা: ইহরায়মর আয়গ ক্ময়হভদ লাগায়না ক্যয়ত পায়র।

আর এ োজগুয়লা মুস্তাহাে, ওোভজে নে। ‘সমস্ত উলামা এেমত হয়েয়েন 

1  সহীহ েুখারী, হাদীস নং ১৫৬৮সহীহ মুসভলম, হাদীস নং ১২১৬

2  সহীহ মুসভলম, হাদীস নং ১২১৮।

3  সুনান আভে দাউদ হাদীস নং ১৮৩০।
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ক্য, য়গাসল েরা োয়দ ইহরাম েরা জায়েয এেং ইহরায়মর আয়গ ক্গাসল েরা 

ওোভজে নে।’1 

 ইহরাম অবস্ায় মমহলামদর কপাশাক: 

এরপর মভহলা তার স্বাভাভেে সংযত ক্পাোে পয়র ক্নয়ে। েরী‘আত সমভেমেত 

ক্য ক্োয়না ক্পাোেই পয়র ক্স ইহরাম েরয়ত পায়র। আভলমগে এ ে্যাপায়র 

এেমত হয়েয়েন ক্য, মভহলা তার োভমজ, ওড়না এেং ক্সয়লাোর, পা ক্মাজা 

সহ ইহরাম েরয়ত পায়র।2 

তয়ে ক্স তার ক্চহারা ঢাোর জন্য ক্নোে ো ওড়না অেো অন্য ক্োয়না োপড় 

পরয়ত পারয়ে না। অনুরূপভায়ে ক্স হাত ক্মাজা পরয়ত পারয়ে না। ভেন্তু যখন 

মাহরাম োড়া অন্য ক্েউ তার ভদয়ে তাোয়নার সভোেনা োেয়ে তখন ক্স 

মাোর ওপর ক্েয়ে ক্িয়ন তার ক্চহারায়ে ক্ঢয়ে রাখয়ে। য়যমনভি আয়েো 

রাভদোল্াহু ‘আনহা ও রাসূয়লর স্তী-গে এেং সালয়ফ সায়লহীয়নর স্তী-গে 

েয়রভেয়লন। 

পুরুয়ষর ময়তা মভহলাও েরী‘আত ভনধমোভরত স্ান ক্েয়ে ইহরাম োঁধয়ে। হজ ও 

উমরার জন্য ক্স এ সমস্ত মীোত অভতক্রম োয়লই ইহরাম োঁধয়ত হয়ে। এ স্ানগুয়লা 

হয়চ্: মদীনাোসীয়দর জন্য ভজল-হুলাইফাহ, (আেইোয়র আলী), ভসভরোোসীয়দর 

জন্য জুহফা (রায়েগ) ইোমনোসীয়দর জন্য ইোলমলম, নাজদোসীয়দর জন্য 

ক্ারনুল মানায়যল আর ইরাভেয়দর জন্য যায়ত ইরে নামে স্ানসমূহ।3 আমরা 

পূেমোঞ্চয়লর অভধোসীরা যভদ সরাসভর মক্াে যাওোর ভনেত েভর তয়ে ইোময়নর 

মীোত অনুসরে েয়র আমায়দরয়ে ‘ইোলমলম’ য়েয়ে ইহরাম োঁধয়ত হয়ে। ভেন্তু 

এ স্ানভি ক্যয়হতু ক্জদোর এেিু আয়গ এেং এখায়ন ভেমান অয়পষো েরার মত 

অেস্া োয়ে না তাই আমায়দরয়ে আমায়দর ভেমানেন্য়রই ইহরাম ক্েঁয়ধ উেয়ত 

হয়ে। আর যভদ আমরা সরাসভর মক্াে না ভগয়ে মভদনা েরীয়ফ আয়গ যাই তয়ে 

আমায়দরয়ে মভদনাে ভগয়ে ক্সখানোর অভধোসীয়দর ন্যাে ‘ভজলহুলাইফা’ তো 

আেইোয়র আলী ক্েয়ে ইহরাম োঁধয়ত হয়ে। 

1  ইেনুল মুনভযর, আল-ইজমা‘

2  ইেনুল মুনভযর: আল-ইজমা‘ পমৃ. ১৮

3  সহীহ মুসভলম, হাদীস নং ১১৮৩।
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আর যভদ ক্োয়না মভহলা এ সমস্ত মীোত-এর ভভতয়র অেস্ান েয়র তয়ে ক্স 

তার ঘর ক্েয়েই হয়জর ইহরাম োঁধয়ে। য়যমন, মক্া ও ক্জদোর অভধোসীরা 

তারা তায়দর ঘর ক্েয়েই হয়জর ইহরাম োঁধয়ে। ভেন্তু মক্াোসীরা যভদ উমরার 

ইহরাম েয়র তয়ে তায়দরয়ে েমপয়ষে সেয়চয়ে োয়ের হালাল এলাোে ক্যয়ত 

হয়ে যায়ে আমরা ‘মসভজয়দ আয়েো’ ো তান‘েীম েয়ল োভে। 

ময়ন রাখা আেে্যে ক্য, মীোত ক্েয়ে ইহরাম োঁধা সুন্নাত। যভদ ক্েউ তার 

পূয়েমেই ইহরাম োঁয়ধ তয়ে তার ইহরাম শুদ্ধ হয়ে যভদও তার এেভি সুন্নাত োদ 

পয়ড় ক্গল। 

ক্েউ ইহরাম ে্যতীত মীোত অভতক্রম েরয়ল তায়ে মীোয়ত ভফয়র ক্যয়ত 

হয়ে এেং পুনরাে ইহরাম োঁধয়ত হয়ে। আর যভদ মীোত অভতক্রম েরার পর 

ইহরাম োঁয়ধ তাহয়ল তায়ে এেভি োগল পশু সাদো েরয়ত হয়ে। যা ক্স ভনয়জ 

ক্খয়ত পারয়ে না। হারাম এলাোর ফভেরয়দর মায়ঝ ভেভলয়ে ভদয়ত হয়ে। 

ইহরাম োধার জন্য ভেয়েষ ক্োয়না সালাত ক্নই, তয়ে ক্োয়না ফরয ো 

নফল সালায়তর পয়র ইহরামভি হওো মুস্তাহাে। য়যমন, তাভহে্যাতুল অযু, ো 

তাভহে্যাতুল মসভজদ ো চােয়তর সালাত ো ভেতয়রর সালাত-এর পয়র ইহরাম 

োঁধা। হাদীয়স এয়সয়ে, রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইভহ ওোসাল্াম েয়লয়েন: 

»أتاني الليلة آت من ربي، فقال: صل في هذا الوادي املبارك، وقل عمرة في حجة«. 

“এ রাভরেয়ত আমার ভনেভি এে আগন্তুে (ভফভরেতা) এয়স আমায়ে েয়লয়ে, 

এ উপত্যোে সালাত পড়ুন এেং েলুন: হয়জর সায়ে উমরার ভনেত েরভে”।1 

সালায়তর পয়র ইহরাম োধার জন্য ময়ন ময়ন ভনেত ো দমৃঢ় সংেল্প েয়র ভনয়ত 

হয়ে। তারপর ক্োয়না ধরয়নর হজ আদাে েরয়ে তা মুয়খ েলা সুন্নাত। য়যমনভি 

উপয়রাক্ত হাদীয়স এয়সয়ে। 

যভদ তামাত্তু হজ েরার ইচ্া েয়র তয়ে ক্স ক্যন েয়ল, ًْيَك ُعْمَرة  লােোইো“ لبَّ

ওমরাতান” ো “আভম উমরাহ আদায়ের জন্য হাভযর হভচ্”। তারপর তালভেো 

পাে েরয়ত হয়ে। তালভেো হয়লা: 

ْعَمَة َلَك َواْلُمْلَك اَل َشِرْيَك َلَك«.  ْيَك، ِإنَّ اْلَحْمَد َوالنِّ ْيَك اَل َشِرْيَك َلَك َلبَّ ْيَك، َلبَّ ُهمَّ َلبَّ ْيَك اَللَّ »َلبَّ
1  সহীহ েুখারী, হাদীস নং ১৪৬১; সহীহ মুসভলম, হাদীস নং ১৩৪৬।
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“লাব্াইো আল্াহুম্মা লাব্াইে, লাব্াইো লা োরীো লাো লাব্াইে, 

ইন্নাল হামদা ওোন-ভন‘মাতা লাো ওোল মুলে, লা োরীো লাো”।1 

অেমোৎ ক্হ আল্াহ! আপভন ক্য জন্য আমায়ে আসার আহোন জাভনয়েয়েন 

আভম ক্স জন্য হাভযর, সদা হাভযর। আভম সদা উপভস্ত, আভম ক্ঘাষো েরভে 

ক্য, আপনার ক্োয়না েরীে ক্নই। আভম এও ক্ঘাষো েরভে ক্য, যােতীে 

হামদ তো সগুয়ে প্েংসার অভধোরী ভহয়সয়ে প্াপ্য প্েংসা শুধু আপনারই, 
অনুরূপভায়ে যােতীে ভনোমাতও আপনার। য়যমভনভায়ে সে ধরয়নর ষেমতা ও 

প্ভতপভত্ত আপনারই। আপনার ক্োয়না েরীে ক্নই। আপভন ে্যতীত আর ক্েউ 

এগুয়লা ক্পয়ত পায়র না।

এ তালভেো পাে েরা অত্যন্ত জরুভর। য়েভে ক্েভে েয়র তালভেো পাে েরুন। 

তয়ে উচ্ স্বয়র নে। মভহলারা তালভেো পায়ের সমে তায়দর স্বর উচ্ েরয়ে না। 

ইহরাম েরার পর-পরই তার ওপর ভেেু ভেষে পভরত্যাজ্য হয়ে পয়ড়। যা 

আমরা ইভতপূয়েমে আয়লাচনা েয়রভে। 

তারপর যখন ইহরামোরী হাজী সায়হো মসভজয়দ হারায়ম ক্পৌঁোয়েন তখন 

আপনার ডান পা ভদয়ে মসভজয়দ প্য়েে েরুন এেং ভনয়্াক্ত ক্দা‘আ পাে 

েরুন: 

أْبَواَب  ِلْي  ُذُنْوِبي، واْفَتْح  اْغِفْرِلْي  ُهمَّ  َرُسوِل اللِه، اللَّ الُم َعَلى  اّلُة َوالسَّ »ِبْسِم اللِه، والصَّ
ْيَطاِن الَرجْيِم« َرْحَمِتَك، أُعْوُذ ِباللِه الَعِظْيِم وِبَوْجِهِه اْلَكِرْيِم، َوِبُسْلَطاِنِه الَقِدْيِم، ِمَن الشَّ

উচ্ারে: “ভেসভমল্াহ, ওেস্-সালাতু ওোস্-সালামু ‘আলা রাসূভলল্াহ্, 
আল্াহুম্মাগভফর লী যুনূেী, ওোফতাহ্ লী আব্ওোো রাহমাভতো, আ‘ঊযু 

ভেল্াভহল ‘আযীম ওো ভে ওোজভহভহল োরীম, ওোভে সুলত্বাভনভহল ক্াদীম, 
ভমনাশ্ োইত্বাভনর রাজীম।”

তারপর যখন ো‘োর োয়ে ক্পৌঁেয়েন তখন তাওোফ শুরু েরার আয়গ 

তালভেো পাে েরা েধি েয়র ভদয়ত হয়ে। 

তারপর হাজায়র আসওোয়দর োয়ে এয়স সভেে হয়ল তা স্পেমে েরুন, আর 

1  সহীহ েুখারী, হাদীস নং ১৪৭৪; সহীহ মুসভলম, হাদীস নং ১১৮৪। 
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যভদ সভেে না হে তয়ে হাজায়র আসওোয়দর ক্সাজা হয়ে ক্সভদয়ে হাত ভদয়ে 

ইোরা েয়র েলয়েন:

بْسِم اللِه َواللُه أَْكَبُر 
উচ্ারে: “ভেসভমল্াভহ ওোল্াহু আেোর।” তারপর ো‘োয়ে োম পায়ে ক্রয়খ 

সাত োর তাওোফ েরুন। 

আর যভদ তাওোয়ফর সমে রুেয়ন ইোমানীর োয়ে যাওো সভেে হে, তয়ে 

তা স্পেমে েরুন, নইয়ল হাত দ্ারা ইোরা েরা ে্যতীত এভগয়ে যান। তারপর 

রুেয়ন ইো মানী এেং হাজায়র আস্ওোয়দর মাঝখান ভদয়ে পার হওোর সমে 

এই আোতভি পাে েরুন: 

)ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې( ]البقرة: ٢٠١[

উচ্ারে: “রাব্ানা আভতনা ভফদ্ দুভনো হাসানাতান, ওো ভফল আভখরাভত 

হাসানাতান, ওো ভক্না ‘আযাোন নার।”

অেমোৎ “ক্হ আমায়দর রে! আমায়দরয়ে দুভনোয়ত েল্যাে দান েরুন এেং 

আভখরায়ত েল্যাে দান েরুন এেং আমায়দরয়ে আগুয়নর োভস্ত ক্েয়ে রষো 

েরুন।” [সূরা আল-োোরাহ, আোত: ২০১] 

এ ক্দা‘আ ে্যতীত তাওোয়ফর সমে সুভনভদমেষ্ট ক্োয়না ক্দা‘আ ক্নই। অয়নয়ে 

প্ভত তাওোয়ফর জন্য ভেভভন্ন ক্দা‘আ বতভর েয়র ভনয়েয়ে, য়সগুয়লার ক্োয়না 

অভস্তত্ব ক্নই। এগুয়লা পড়া োদ ভদয়ে আপভন আপনার ভাষাে যত ক্েভে পায়রন 

ক্দা‘আ েরুন। আর যভদ েুরআন পাে েয়রন অেো অন্য ক্োয়না ক্দা‘আ পাে 

েয়রন তয়ে ক্োয়না ষেভত ক্নই।

যখন তাওোফ সমাপ্ত হয়ে, তখন মাোয়ম ইেরাহীময়ে সাময়ন ভনয়ে ভেেলার 

ভদে হয়ে দুই রাোত সালাত আদাে েরুন। প্েম রাোয়ত সূরা আল-ফাভতহার 

পয়র সূরা োভফরূন ো েুল ইো আইেুহাল োভফরূন এেং ভদ্তীে রাোয়ত সূরা 

আল-ফাভতহার পর সূরা আল-ইখলাস ো েুল হুওোল্াহু আহাদ দ্ারা পড়া 

সুন্নাত। তয়ে অন্য সূরা দ্ারাও পড়া যায়ে। আর যভদ মাোয়ম ইব্াহীয়মর োয়ে 

সালাত পড়য়ত না পায়রন, তয়ে হারাম েরীয়ফর ক্য ক্োয়না স্ায়ন এই সালাত 

পড়া ক্যয়ত পায়র।
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 তাওয়ামফর ব্যাপামর মমহলামদর মবমশষ মকছু মনমদ্থশনা: 

১.  তাওোয়ফর জন্য পভেরেতা েতমে। য়োয়না মভহলা হায়েয ো ভনফাস অেস্া 

অেো ভেনা অজুয়ত তাওোফ েরয়ত পারয়ে না। আয়েো রাভদোল্াহু 

‘আনহা তাঁর হয়জর সমে হায়েয এয়স ক্গয়ল রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইভহ 

ওোসাল্াম তায়ে েয়লভেয়লন: 

»افعلي كما يفعل احلاج، غير أن ال تطوفي حتى تطهري«.
“হাজীরা যা েয়র তুভমও তা েয়রা, তয়ে পভেরে না হয়ে োেতুল্াহর 

তাওোফ েয়রা না”।1 

২. মভহলা হাজী সায়হো ‘রামল’ েরয়ে না। রামল হয়লা উমরার তাওোফ 

এেং হয়জর তাওোয়ফ েুদুয়মর প্েম ভতন চক্য়রর সমে ঘন ঘন পা ক্ফয়ল 

েভক্ত প্দেমেন েয়র তাওোফ েরা। এভি পুরুষয়দর জন্য সুন্নাত। মভহলায়দর 

জন্য নে। 

৩. অনুরূপভায়ে মভহলা হাজী সায়হেগে ‘ইযয়তো’ও েরয়ে না। ‘ইযয়তো’ 

হয়লা, উমরার তাওোফ এেং হয়জর তাওোয়ফ েুদুয়মর প্েম ভতন 

চক্য়রর সমে গায়ের চাদরয়ে ডান েগয়লর নীয়চ ভদয়ে ভনয়ে োঁয়ধর ওপর 

এমনভায়ে রাখা ক্যন ডান োঁধ ক্খালা োয়ে। এভিও শুধু পুরুষয়দর জন্য 

প্য়যাজ্য, নারীয়দর জন্য নে। 

৪. মভহলায়দর উভচত ভভয়ড়র সমে ো‘োর পাশ্বমেয়দে ক্েয়ে এেিু দূর ভদয়ে 

তাওোফ েরা যায়ত পুরুষয়দর সায়ে ধাক্াধাভক্ ো ভময়লভময়ে যাওোর 

সভোেনা না োয়ে। 

৫. হাজায়র আসওোয়দর ভনেি পুরুষয়দর সায়ে ক্মলা-য়মো ক্েয়ে মভহলায়দর 

ভেরত োেয়ত হয়ে এেং হাজায়র আস্ওোয়দ চুয়মা খাওোর জন্য পুরুষয়দর 

সাময়ন মুখ ক্খালা জায়েয হয়ে না। য়েননা, এভি গুরুতর অন্যাে এেং 

ভেভভন্ন সমস্যা সমৃভষ্ট েরয়ত পায়র। 

৬. তাওোফ, সা‘ঈ এেং অন্যান্য সমে পর পুরুয়ষর সাময়ন মুখ ক্খালা রাখা, 
1  সহীহ েুখারী, হাদীস নং ২৯৯; সহীহ মুসভলম, হাদীস নং ১২১১।
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পদমোহীন অেস্াে োো এেং সাজ-সজ্া প্োে েরা ভনঃসয়ন্য়হ গুনায়হর 

োজ। ভেয়েষ েয়র হাজায়র আসওোয়দ চুয়মা ক্দওোর সমে।

লষেেীে ক্য, হারায়মর ময়ধ্য ভফতনা সমৃভষ্ট েরা সেয়চয়ে েড় গভহমেত োজ। 

আল্াহ তা‘আলা েয়লন, 

)ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ( ]احلج: ٢٥[

“আর ক্য ক্সখায়ন সীমালংঘন েয়র পাপ োয়জর ইয়চ্ েয়র, তায়ে আভম 

আস্বাদন েরাে যন্ত্রোদােে োভস্ত।” [সূরা আল-হজ, আোত: ২৫] 

অয়নে মভহলা এভায়ে ক্েপদমো হে চলার জন্য হারায়মর মত স্ায়ন ভনয়জও  

গুনাহগার, হে, অন্যয়দরয়েও  গুনাহগার, েয়র। 

৭. ক্য সমেগুয়লায়ত পুরুষরা ো‘োর পায়ে েম োয়ে, য়স সমেগুয়লায়ত 

তাওোফ েরয়ত মভহলায়দর ক্চষ্টা চালায়ত হয়ে। আতা ইেন আভে রাোহ্ 

েয়লন, নেী সাল্াল্াহু আলাইভহ ওোসাল্ায়মর স্তী-গে তাওোয়ফর সমে 

পুরুষয়দর সায়ে ভমেয়তন না। আয়েো রাভদোল্াহু আনহা যখন তাওোফ 

েরয়তন, তখন ভতভন পুরুষয়দর ক্েয়ে দূয়র োেয়তন। এে মভহলা তায়ে 

েলল, চলুন, আমরা হাজায়র আসওোয়দর ভনেি যাই। তখন ভতভন 

েলয়লন: ‘আমার োে ক্েয়ে চয়ল যাও।’ ভতভন ক্যয়ত রাভজ হনভন।1 উমর 

রাভদোল্াহু আনহু মভহলায়দর পুরুষয়দর সায়ে ভমেয়ত মানা েয়রভেয়লন। 

এেদা ক্দখয়লন, এে পুরুষ মভহলায়দর সায়ে তাওোফ েরয়ে। তখন 

ভতভন তায়ে েভড় ভদয়ে মারয়লন।2 

তারপর সা‘ঈ েরার স্ায়ন যায়ে এেং যখন সাফা পাহায়ড়র োয়ে ক্পৌঁোয়ে 

তখন েলয়ে: 

)ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک    ک  گ  گ  گ  گ   
ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں( ]البقرة: ١٥٨[

উচ্ারে: “ইন্নাস্ সাফা ওোল মার্ওোতা ভমন ো‘আ’ইভরল্াভহ ফামান হাজ্াল 

1  সহীহ েুখারী, হাদীস নং ১৫৩৯।

2  ফায়েহী: আখোরু মাক্াঃ ১/২৫২
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োইতা আও ই‘তামারা ফালা জুনাহা ‘আলাইভহ আন ইোত্তাওোফা ভেভহমা 

ওোমান তাত্বাওওো‘আ খাইরান ফা ইন্নাল্াহা োভেরুন ‘আলীম।” [সূরা 

আল-োোরাহ আোত: ১৫৮] 

এ প্েমোরই শুধু এ ক্দা‘আ পড়য়ত হয়ে। তারপর হাজী সায়হো ো‘োর ভদয়ে 

মুখ েয়র দাঁড়ায়েন এেং দু’হাত উপয়র উভেয়ে আল্াহর প্েংসা েরয়েন এেং 

যা ইচ্া ক্দা‘আ েরয়েন। রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইভহ ওোসাল্াম এ সময়ে 

ভতনোর ‘আল্াহু আেোর’ েলয়তন তারপর ক্য ক্দা‘আ েরয়তন তা হয়লা, 

»آل إَلَه إالَّ اللُه َوْحَدُه اَل َشِرْيَك َلُه، َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْلَحْمُد، َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء 
َقِدْيٍر، آل إَلَه إالَّ اللُه َوْحَدُه، أْنَجَز َوْعَدُه، َوَنَصَر َعْبَدُه، َوَهَزَم اأْلَْحَزاَب َوْحَدُه«. 
উচ্ারে: “লা ইলাহা ইল্াল্াহু ওোহদাহু লা োরীো লাহু, লাহুল মুল্ু ওোলাহুল 

হাম্ু ওোহুওো ‘আলা েুভল্ োই’ইন ক্াদীর। লা ইলাহা ইল্াল্াহু ওোহদাহু, 
আনজাযা ওো‘দাহু ওো নাসারা ‘আদোহু ওোহাযামাল আহ্যাো ওোহদাহু।”

তারপর মারওোর ভদয়ে যায়ে। মারওোে ক্পৌঁোর সায়ে সায়ে তার এে 

চক্র পূেমে হয়ে যায়ে। তারপর এভায়ে সাফা এেং মারওোর মায়ঝ সাত চক্র 

লাগায়ে। সা‘ঈর সময়ে ময়ন যা ইয়চ্ হে ক্দা‘আ েরয়ে। ইচ্া েরয়ল সুন্নাত 

ক্মাতায়েে ভযভের, েুরআন পােও েরয়ত পায়র। 

ময়ন রাখা দরোর ক্য, 

১. সা‘ঈর জন্য পভেরেতা েতমে নে, তয়ে পভেরে োো মুস্তাহাে। 

২. মভহলা হাজী সায়হোগে দুই সেুজ ভচ  হ্নর মাঝখায়ন ক্দৌড়ায়েন না। 

োরে মভহলাগে ক্দৌড়ায়ল তা তায়দর জন্য ক্েপদমো হওোর োরে হয়ে 

দাঁড়াে। 

৩.অনুরূপভায়ে মভহলা হাজী সায়হেগে সাফা ও মারওো পাহায়ড়র উপয়রও 

উেয়েন না। ইেন উমর রাভদোল্াহু ‘আনহুমা েয়লন, “মভহলাগে সাফা 

ও মারওো পাহায়ড় চড়য়ে না এেং উচ্ স্বয়র তালভেোও পাে েরয়ে 

না”1 

1  দারু েুতনীঃ ২/২৫৯, োইহােীঃ ৮৮২১ 



নারীর অধিকার প্রধিষ্ায় ইসলাম

43

৪. সা‘ঈ ক্েষ েরার পর মভহলাগে তায়দর চুয়লর সমস্ত ক্েভে হয়ত এে 

অগেুভলর মাো পযমেন্ত (এে ক্সভটিভমিার পভরমাে) য়োি েরয়েন। 

আর এভায়েই মভহলা হাজী সায়হে তার উমরার োজ সমাধা েরার মাধ্যয়ম 

হালাল অেস্াে উপনীত হয়েন এেং পূয়েমে যা যা তার ওপর হারাম ভেল তা 

আোর হালাল হয়ে যায়ে। 

তয়ে ময়ন রাখয়ত হয়ে ক্য, মভহলাগে ক্যন তায়দর চুল োিার জন্য ক্োয়না 

ক্েগানা পুরুয়ষর সাময়ন তা না েয়র। েরং এমনভায়ে েরয়ে যায়ত ক্েউ তার 

চুল না ক্দয়খ। 

 তামাতু্ হেকারী হােী সামহবার েন্য হমের কায্থাবলী: 

ভযলহজ মায়সর আি তাভরখ চা-েয়তর সমে মভহলা হাজী সায়হো ক্য ক্যখায়ন 

আয়ে ক্সখান ক্েয়েই হয়জর ইহরাম োঁধয়েন। ইভতপূয়েমে উমরাহ এর ইহরাম 

োধার পূয়েমে যা যা েয়রয়েন এখনও তাই েরয়েন। অেমোৎ ক্গাসল, সুগভধি এেং 

পভরষ্ার পভরচ্ন্নতা লাভ েরার পর হয়জর জন্য দমৃঢ় সংেল্প েয়র েলয়েন: 

 অেমোৎ, য়হ আল্াহ! আভম হয়জর জন্য হাভযর। হাভযর। لبيك حجًا

তারপর ভনয়্াক্ত তালভেো পাে েরয়েন: 

ْعَمَة َلَك َواْلُمْلَك اَل َشِرْيَك َلَك«.  ْيَك، ِإنَّ اْلَحْمَد َوالنِّ ْيَك اَل َشِرْيَك َلَك َلبَّ ْيَك، َلبَّ ُهمَّ َلبَّ ْيَك اَللَّ »َلبَّ

“লােোইো আল্াহুম্মা লােোইে, লােোইো লা োরীো লাো লােোইে, 

ইন্নাল হামদা ওোন-ভন‘মাতা লাো ওোল মুলে, লা োরীো লাো”।1 

অেমোৎ ক্হ আল্াহ! আপভন ক্য জন্য আমায়ে আসার আহোন জাভনয়েয়েন 

আভম ক্স জন্য হাভযর সদা হাভযর। আভম সদা উপভস্ত, আভম ক্ঘাষো েরভে 

ক্য, আপনার ক্োয়না েরীে ক্নই। আভম এও ক্ঘাষো েরভে ক্য, যােতীে 

হামদ তো সগুয়ে প্েংসার অভধোরী ভহয়সয়ে প্াপ্য প্েংসা শুধু আপনারই, 
অনুরূপভায়ে যােতীে ভনোমতও আপনার। য়যমভনভায়ে সে ধরয়নর ষেমতা ও 

প্ভতপভত্ত আপনারই। আপনার ক্োয়না েরীে ক্নই। আপভন ে্যতীত আর ক্েউ 

এগুয়লা ক্পয়ত পায়র না।

1  সহীহ েুখারী, হাদীস নং ১৪৭৪; সহীহ মুসভলম, হাদীস নং ১১৮৪। 
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তারপর যভদ ভতভন ভমনার োইয়র অেস্ানোরী হন তয়ে ভমনাে চয়ল যায়েন 

ক্সখায়ন ক্জাহর, আসর, মাগভরে, ইো এেং ফজয়রর সালাত আদাে েরয়েন। 

ক্জাহর ও আসর এেং ইোর সালাতয়ে েসর ভহয়সয়ে দু’রাোত পড়য়েন। 

তারপর নে (৯) তাভরখ (‘আরাফায়তর ভদন) সূযমে উদয়ের পর ভমনা ক্েয়ে 

‘আরাফায়ত রওনা ক্দয়েন। নামীরা- নামে স্ায়ন যভদ সভেে হে তয়ে সূযমে 

ক্হয়ল যাওো পযমেন্ত ওখায়ন অেস্ান েরা সুন্নাত। সভেে না হয়ল আরাফায়তই 

চয়ল যান। ‘আরাফায়ত সূযমে ক্ডাো পযমেন্ত অেস্ান েরয়ত হয়ে এেং ক্জাহর ও 

আসয়রর সালাত এেসায়ে েসর অেমোৎ দু’রাোত েয়র ক্জাহয়রর সময়ে আদাে 

েরুন। (য়জাহয়রর আজান ভদয়ল ক্জাহয়রর দু’রাোত সালাত আদাে েরার পর 

আোর আসয়রর ইোমত ভদয়ে আসয়রর সালাত ক্জাহয়রর সায়ে দু’রাোত 

আদাে েরুন। এ দুই সালায়তর মাঝখায়ন ক্োয়না সুন্নাত সালাত ক্নই)

মমন রাখা আবশ্যক ক্য, দু’সালাত এেসায়ে আদাে েরা এেং েসর 

তো চার রাো‘আয়তর ফরয সালাত দুরাোত পড়া নারী-পুরুষ সেল হাজী 

সায়হেয়দর জন্য প্য়যাজ্য। এমনভে যভদ ক্োয়না হাজী মক্া োসীও হন। 

‘আরাফায়ত অেস্ান েরয়ত হয়ল পভেরেতার প্য়োজন হে না। ‘আয়েো 

রাভদোল্াহু ‘আনহা হায়েয ভহয়সয়ে ‘আরাফায়ত অেস্ান েয়রভেয়লন।

‘আরাফায়ত ক্পৌঁোয়নার পর ক্েভে ক্েভে েয়র ক্দা‘আ, ভযভের-আযোর এেং 

েুরআন ভতলাওোত েরুন। আর ‘আরাফায়তর ভদয়নর ক্দা‘আই সয়েমোত্তম 

ক্দা‘আ। য়েননা, রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইভহ ওোসাল্াম েয়লন, “সয়েমোত্তম 

ক্দা‘আ হল আরাফায়তর ভদয়নর ক্দা‘আ, আর আভম এেং আমার পূয়েমের নেীগে 

যা েয়লভে এর ময়ধ্য সয়েমোত্তম হল:

»آل إَلَه إالَّ اللُه َوْحَدُه اَل َشِرْيَك َلُه، َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْلَحْمُد، َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِدْيٍر«
উচ্ারে: “লা ইলাহা ইল্াল্াহু ওোহদাহু লা োরীো লাহু লাহুল মুল্ু ওোলাহুল 

হাম্ু ওোহুওো ‘আলা েুভল্ োই’ইন ক্াদীর।” 

অেমোৎ “এেমারে আল্াহ োড়া ক্োয়না ইলাহ্ ো মা‘েুদ ক্নই, তাঁর ক্োয়না 

েরীে ক্নই, যােতীে ষেমতা, প্ভতপভত্ত ও রাজত্ব তাঁরই, ভতভন সমস্ত প্েংসার 

অভধোরী এেং ভতভন সে ভেেুর ওপর ষেমতাোন।”1 

1  ভতরভমভজ : ৩৫৮৫
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ক্দা‘আ েরার সমে ভনয়্াক্ত ভেষেগুয়লা ক্খোল রাখা দরোর:

১. ভেেলামুখী হওো।

২. হাত তুয়ল ক্দা‘আ েরা।

৩. ক্দা‘আ েরার সমে মন ক্েয়ে েরা।

৪. েুয়ঝ ক্দা‘আ েরা।

৫. োর োর ক্দা‘আ েরা, তয়ে এমন ভেেু না চাওো যা চাওো জায়েয 

ক্নই।

সূযমে ডুয়ে যাওো পযমেন্ত ‘আরাফায়ত অেস্ান েরা ওোভজে। এ জন্য অেস্ান 

েরয়ত হয়ে ক্য, রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইভহ ওোসাল্াম তা েয়রয়েন আর 

অধিোর যুয়গর ক্লায়েরা সূযমে ক্ডাোর আয়গই চয়ল ক্যত। ভেন্তু রাসূলুল্াহ 

সাল্াল্াহু আলাইভহ ওোসাল্াম সূযমে ক্ডাোর পয়র ক্যয়তন। তাই আমায়দর সূযমে 

ক্ডাোর পয়র ক্যয়ত হয়ে। 

মবমশষ জ্াতব্য ক্য, য়েউ যভদ সূযমে ক্ডাোর আয়গ ‘আরাফা ত্যাগ েয়র, তয়ে 

তার ওপর ওোভজে ক্েয়ড় ক্দওোর োফফারা ভহয়সয়ে দম তো এেভি োগল 

মক্ার হারাম এলাোে জোই েয়র সদো েয়র ভদয়ত হয়ে।

যখন সূযমে ডুয়ে যায়ে, তখন তালভেো পড়য়ত পড়য়ত এেং আল্াহর ভযভের েরয়ত 

েরয়ত মুযদাভলফার ভদয়ে রওনা হয়েন। যখন মুযদাভলফাে ক্পৌঁেয়েন তখন 

মাভরিে এেং এোয়ে জমা’ এেভরেত েয়র ইোর সমে আদাে েরয়েন। আযান 

ভদয়ে প্েয়ম মাগভরয়ের সালাত ভতন রাোত এেং পয়র ইোর সালাত দু‘রাোত 

আদাে েরুন। এ দুই সালায়তর মাঝখায়ন ক্োয়না সুন্নাত সালাত ক্নই। 

পুরুষয়দর ময়তা মভহলায়দর জন্যও মুযদাভলফাে অেস্ান েরা জরুভর। তয়ে 

মভহলায়দর জন্য মধ্য রাভরের পয়র ভমনার ভদয়ে জামরা ‘আোো তো েড় 

জামরায়ত পাের ভনয়ষেয়পর জন্য যাওো েেী‘আত অনুয়মাদন েয়রয়ে। যায়ত 

েয়র তারা পুরুষয়দর ভভয়ড়র আয়গই পাের ভনয়ষেপ েরয়ত পায়র। ‘আয়েো 

রাভদোল্াহু ‘আনহা েয়লন, “উম্মুল মুভমনীন সাওদা রাভদোল্াহু ‘আনহা সুেয়হ 

সায়দয়ের পূয়েমে মুযদাভলফা ক্েয়ড় যাওোর জন্য রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইভহ 
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ওোসাল্ায়মর োয়ে অনুমভত চাইয়ল ভতভন তায়ে অনুমভত প্দান েয়রন। োরে, 

ভতভন ক্মািা েরীয়রর জন্য ধীর-চলার মভহলা ভেয়লন।1 

মভহলায়দর সায়ে তায়দর মাহরাম এেং দুেমেল ে্যভক্তরাও ক্যমন ক্োি োচ্া, 

অসুস্ ে্যভক্ত, েেস্ক পুরুষরা সুেয়হ সাভদয়ের আয়গই মুযদাভলফা ক্েয়ে ক্ের 

হয়ত পারয়ে। ইেন আব্াস রাভদোল্াহু ‘আনহু েয়লন, “আমায়ে রাসূলুল্াহ 

সাল্াল্াহু আলাইভহ ওোসাল্াম মুযদাভলফা ক্েয়ে দুেমেল ে্যভক্তয়দর সায়ে সুেয়হ 

সাভদয়ের আয়গ ভমনার ভদয়ে পাভেয়েভেয়লন।”2 

মভহলায়দর দাভেত্বপ্াপ্ত ে্যভক্তর উভচত তায়দর ভনরাপত্তা ও সাভেমেে তত্তােধান 

ভনভশ্চত েরা। আর ক্সজন্য মভহলার োরয়ে তায়দর অভভভােেরাও প্ভতভি 

ক্ষেয়রেই ক্দভর েরার অেোে রায়খন। রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইভহ ওোসাল্াম 

েয়লয়েন: “য়তামরা প্য়ত্যয়েই রাখাল, এেং ক্তামায়দর প্য়ত্যয়েই তার পাল 

সম্পয়েমে ভজঞোসা েরা হয়ে। ...এেজন পুরুষ তার পভরোয়রর ওপর রাখাল 

স্বরূপ। সুতরাং তায়ে তার পভরোর সম্পয়েমে ভজঞোসা েরা হয়ে।”3 

মুোত্তাে এয়সয়ে, “আদেুল্াহ্ ইেন উময়রর স্তী সাভফে্যা ভেনত্ আেী উোইদ 

তার এে ভনেিাত্মীোসহ মুযদাভলফাে ক্োয়না োরয়ে এতই ক্দভর েয়রভেল 

ক্য, সূযমে ডুয়ে ভগয়েভেল। তারপর ভমনাে আসার পয়র আদেুল্াহ্ ইেন উমর 

তায়দর উভেয়ে পাের ভনয়ষেয়পর ভনয়দমেে ভদয়লন, এেং তায়দর ওপর 

অভতভরক্ত ক্োয়না ভেেু ওোভজে ময়ন েয়রনভন।”4 এ ক্েয়ে েুঝা ক্গল ক্য, ভভড় 

অেো সমস্যার োরয়ে মভহলা ও তায়দর তত্তােধায়নর দাভেয়ত্ব যারা আয়ে 

তারাও পাের ভনয়ষেয়পর জন্য রাত পযমেন্ত অয়পষো েরয়ত পারয়েন। যায়ত 

েয়র ইোদতভি অত্যন্ত োভন্ত-েমৃঙ্খলার সায়ে আদাে েরা যাে এেং ভভড় ও 

ক্েপদমো হওোর সভোেনা ক্েয়ে রষো পাওো যাে। োইখ ইেন উসাইমীন রহ. 

েয়লন, ‘যভদ োরও জন্য ভদয়নর ক্েলাে পাের ভনয়ষেপ সভেে না হে, তয়ে ক্স 

ক্যন রায়ত পাের ভনয়ষেপ েয়র। আর যভদ ভদয়নর ক্েলাে পাের ভনয়ষেপ েরা 

েষ্ট ও সমস্যাসহ সভেে হে, ভেন্তু রায়তর ক্েলাে ভনয়ষেপ েরয়ল অভধে সহজ, 

1  সহীহ েুখারী, হাদীস নং ১৫৯৬; সহীহ মুসভলম, হাদীস নং ১২৯০

2  সহীহ মুসভলম, হাদীস নং ১২৯৩।

3  সহীহ েুখারী, হাদীস নং ৮৯৩; সহীহ মুসভলম, হাদীস নং ১৮২৯।

4  মুোত্তা, হাদীস নং ৯৩৭।
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সুেমৃঙ্খল ও সভেে পদ্ধভতয়ত আদাে েরা সভেে হে, তয়ে ক্স ক্যন রায়তই 

ভনয়ষেপ েয়র। য়েননা, সময়ের ফযীলয়তর ক্চয়ে সভেে পদ্ধভতয়ত এোদত 

েরার ফযীলত ক্েভে হওোে তার প্ভত লষে্য রাখা জরুভর।’1

 মবমশষ জ্াতব্য 

১. অয়নয়ে ময়ন েয়র োয়ে ভমনাে পাের ভনয়ষেপ েরার জন্য ক্যসে 

পাের দরোর তা মুযদাভলফা ক্েয়ে সংরষেে েরয়ত হয়ে সালায়তর 

আয়গ এেং তা ভেভধেদ্ধ ভনেম। এভি ভুল ধারো। রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু 

আলাইভহ ওোসাল্াম মুযদাভলফাে পাের েুয়ড়ায়নার জন্য েয়লনভন। 

ভতভন পাের েুভড়য়েভেয়লন মুযদাভলফা ক্েয়ে ভমনাে যাওোর পয়ে। 

আর ক্যভদে ক্েয়েই পাের ক্নওো ক্হাে না ক্েন তা জায়েয হয়ে। 

মুযদাভলফা ক্েয়েই পাের ভনয়ত হয়ে এরেম ক্োয়না েো ক্নই। ভমনা 

ক্েয়েও পাের ক্নওো যায়ে। 

২. সুন্নাত হয়লা প্েম ভদন সাতভি পাের ভনয়ে জাম-রাতুল ‘আোো তো 

েড় জামরাে ভনয়ষেপ েরয়েন এেং োভে ভতন ভদয়নর প্য়ত্যে ভদন ভমনা 

ক্েয়ে এেুে (২১) ভি েয়র পাের ভনয়ে ভতন ‘জামরা’ে ভনয়ষেপ েরয়েন। 

৩. আোর অয়নয়ে ময়ন েয়র োয়েন ক্য, পাের ধুয়ে তারপর ভনয়ষেপ 

েরয়ত হয়ে। এভিও ভুল। রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইভহ ওোসাল্াম 

এেং তার সাহাোয়ে ক্েরাম ক্েউই এ োজ েয়রন ভন। 

৪. ক্য পাের এেোর ভনয়ষেপ েরা হয়েয়ে তা আোর ভনয়ষেপ েরা যায়ে না। 

যখন মভহলা হাজী সায়হো ভযলহয়জর দে (১০) তাভরখ ঈয়দর ভদন ভমনাে 

ক্পৌঁোয়েন, তখন প্েয়মই েড় ‘জামরা’র ভনেি যায়েন। তারপর এয়ত সাতভি 

পাের পরপর ভনয়ষেপ েরয়েন। প্ভতভি পাের ভনয়ষেয়পর সমে ‘আল্াহু 
আকবার’ েলয়েন এেং প্েম পাের ভনয়ষেয়পর সময়ে তালভেো পাে েধি 

েরয়েন। এরপয়র আর তালভেো ক্নই। এর পভরেয়তমে ক্েভে ক্েভে েয়র ঈয়দর 

তােেীর পাে েরয়েন। ঈয়দর তােেীর হল: 

»اَللُه أَْكَبْر اَللُه أَْكَبْر، آل ِإَلَه ِإالَّ اللُه َواللُه أَْكَبْر، اَللُه أَْكَبْر َوِللِه اْلَحْمُد«.
1  আে-োহুমেল মুভতি‘: ৭/৩৮৬
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উচ্ারে: “আল্াহু আেোর আল্াহু আেোর লা ইলাহা ইল্াল্াহু ওোল্াহু 

আেোর আল্াহু আেোর ওো ভলল্াভহল হাম্।”

তাোড়া অন্যান্য ক্দা‘আ ও ভযভের েরয়ত পায়রন। 

জাম-রাতুল আোো ো েড় জামরায়ত পাের ভনয়ষেয়পর পর মভহলা হাজী 

সায়হো তার মাহরাম ো অন্য ক্োয়না ে্যভক্তর মাধ্যয়ম হাদী উি হয়ল নাহর, 
আর গরু-োগল হয়ল জোই েরায়েন। মভহলা হাজী সায়হো ইচ্া েরয়ল তার 

হাদী জোই েরার োজভি ভতনভদন অেমোৎ, ঈয়দর ভদন এেং এর পয়র ভতনভদন 

পযমেন্ত ক্দভর েরয়ত পায়রন। আইোয়ম তােরীয়ের তমৃতীে ভদয়নর সূযমে ক্ডাোর 

আয়গ ক্য ক্োয়না সমে জোই েরয়লই তা আদাে হয়ে যায়ে। 

তারপর হাজী সায়হো তার সমস্ত চুয়লর ক্েভে হয়ত এে আগেুয়লর মাো (প্াে এে 

ক্সভটিভমিার) পভরমাে ক্েয়ি ক্নয়েন। এিা ক্খোল রাখা দরোর ক্য, যায়ত ক্োয়না 

ক্েগানা পুরুয়ষর সাময়ন ো ক্েগানা পুরুষ দ্ারা তার মাোর চুল না োিা হে। 

আর এ োজভি সম্পন্ন েরার মাধ্যয়মই ইহরায়মর োরয়ে যা তার জন্য হারাম 

ভেল ক্সসে ভেেু তার জন্য পুনরাে হালাল হয়ে যায়ে। ভেন্তু স্বামী সহোস েরা 

যায়ে না। এিায়ে েরী‘আয়ত “আত-তাহাল্ুল আল-আউোল” ো “প্ােভমে 

হালাল” েলা হে। 

এরপর হাজী সায়হো মক্াে যায়েন এেং োেতুল্াহর তাওোফ েরয়েন। এভি 

হয়জর তাওোফ, যায়ে আমরা তাওোয়ফ ভযোরত ো তাওোয়ফ ইফাদাও 

েয়ল োভে। এ তাওোফ োজ ক্েষ েয়র সভেে হয়ল মাোয়ম ইব্াহীয়মর 

ভপেয়ন দাঁভড়য়ে মাোয়ম ইেরাহীম ও ো‘োয়ে সাময়ন ক্রয়খ দু’রাোত সালাত 

আদাে েরয়েন। আর যভদ তা সভেে না হে তয়ে মসভজয়দ হারায়মর ক্য ক্োয়না 

স্ায়ন এ দু’রাোত সালাত আদাে েরয়ত পায়রন। 

এরপর পূেমে েভেমেত ভনেয়ম উমরার জন্য ক্যভায়ে সা‘ঈ েয়রয়েন ক্সভায়েই 

হয়জর সা‘ঈ আদাে েরয়েন। 

 জ্াতব্য: 

১. যভদ ক্োয়না হাজী সায়হো তাওোয়ফ ইফাযা ো হয়জর তাওোয়ফর পূয়েমে 
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হায়েয এয়স যাে তয়ে ভতভন তাওোয়ফর জন্য পভেরে হওো পযমেন্ত অয়পষো 

েরয়েন। োরে, হায়েয অেস্াে আল্াহর ঘয়রর তাওোফ েরা জায়েয 

ক্নই। 

২. ভেন্তু যভদ অেস্া এমন হে ক্য, হাজী সায়হোর পয়ষে মক্াে অেস্ান েরা 

দুষ্র হয়ে পয়ড় তয়ে ভতভন ইচ্া েরয়ল এ অেস্াে মক্া ক্েয়ড়ও ক্যয়ত 

পায়রন। তয়ে হালাল হওো মারেই মক্াে এয়স তার হয়জর োভে োজ 

তাওোয়ফ ইফাযা ো তাওোয়ফ ভযোরত তো হয়জর তাওোফ সম্পন্ন 

েরয়েন। তয়ে এ সমেিুেুয়ত ভতভন স্বামী সহোস ক্েয়ে দূয়র োেয়েন। 

৩. আর যভদ অেস্া এমন হে ক্য, হাজী সায়হোর পয়ষে আর মক্াে ভফয়র 

আসা সভেে না হে ক্যমন ভেয়দভে ক্হান এেং ভভসা, অেমে ও সগেী পাওো 

সংক্রান্ত জভিলতা োয়ে তখন তার জন্য হায়েয অেস্া োেয়লও হয়জর 

তাওোফ েরা জায়েয হয়ে। ভতভন তার সুভনভদমেষ্ট স্ায়ন োপয়ড়র পভটি ক্েয়ধ 

ক্নয়েন এেং তাওোফ েরয়েন। যায়ত মসভজদ অপভেরে না হয়ে পয়ড়। 

৪. ক্োন ক্োয়না হাজীয়দরয়ে ক্দখা যাে ক্য, তারা হয়জর সা‘ঈয়ে ৮ তাভরখ 

এেভি নফল তাওোফ েয়র তারপর অভরিম আদাে েয়র োয়েন। এ ধরয়নর 

ক্োয়না ভনেম েরী‘আত সমভেমেত নে। রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইভহ 

ওোসাল্াম ভনয়জ ক্সিা েয়রনভন। সাহাোয়ে ক্েরামও ক্সিা েয়রনভন। 

ইমাময়দর ময়ধ্য রিহেয়যাগ্য ক্োয়না ইমামও ক্সিা েয়রয়েন েয়ল প্মাভেত 

হেভন। তাই অভরিম সা‘ঈ েরার প্েেতা েধি েরা উভচত। 

তাওোফ ক্েষ েরার পর হাজী সায়হো আোর ভমনাে ভফয়র যায়েন। য়েননা, 
তায়ে ভমনাে আইোয়ম তােরীয়ের প্েম ও ভদ্তীে রাত ভমনাে োিায়ত হয়ে। 

এরপর যভদ ক্েউ তা‘জীল ো তাড়াতাভড় েয়র চয়ল ক্যয়ত চাে ভতভন ক্যন 

ভদ্তীে ভদন সূযমোয়স্তর পূয়েমেই ভমনা ত্যাগ েয়র চয়ল যান। আর যভদ আইোয়ম 

তােরীয়ের তমৃতীে ভদন পাের ভনয়ষেপ েরার মাধ্যয়ম ক্দভর েয়র ক্েউ ক্যয়ত 

চাে তয়ে ভতভন আইোয়ম তােরীয়ের তমৃতীে রাভরেও ক্সখায়ন োিায়েন এেং 

পরভদন ক্জাহয়রর পয়র পাের ভনয়ষেয়পর পয়র ক্সখান ক্েয়ে ভেদাে ক্নয়েন। 

আর এিা অভধে উত্তম, োরে রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইভহ ওোসাল্াম তমৃতীে 

ভদন ক্জাহয়রর পয়র পাের ভনয়ষেপ েয়র তারপর মক্াে ভফয়র ভগয়েভেয়লন। 
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মভহলা হাজী সায়হো আইোয়ম তােরীয়ের ভদনগুয়লায়ত অেমোৎ এগায়রা, োর 

এেং যারা ক্তয়রা তাভরখ পযমেন্ত ক্দভর েরয়ত চাে তারা সূযমে পভশ্চম আোয়ে 

ক্হয়ল যাওোর পর প্য়ত্যে জামরাে সাতভি েয়র পাের ভনয়ষেপ েরয়েন এেং 

প্য়ত্যে পাের ভনয়ষেয়পর সায়ে সায়ে ‘আল্াহু আেোর’ েলয়েন। মধ্য ‘জামরা’ 

এেং ক্োি ‘জামরা’র পর ভনয়জর মত েয়র ক্দা‘আ েরয়েন, ভেন্তু জাম-

রাতুল আোো ো েড় ‘জমরা’র পর ক্দা‘আ েরয়েন না। য়েননা রাসূলুল্াহ 

সাল্াল্াহু আলাইভহ ওোসাল্াম শুধুমারে মধ্য এেং ক্োি জামরার পর ক্দা‘আ 

েয়রভেয়লন। েড় জামরার পর ক্দা‘আ েয়রনভন। আর জামরাে পাের ভনয়ষেপ 

েরয়ত হয়ে পযমোেক্রয়ম প্েয়ম ক্োি, তারপর মধ্য এেং সেয়চয়ে ক্েয়ষ েড় 

জামরাে পাের ভনয়ষেপ েরয়ত হয়ে।

 মবমশষ জ্াতব্য:

১. মভহলায়দর উভচত এমন সমে পাের ভনয়ষেপ েরা, যখন ভভড় েম োয়ে। 

ক্যমন, রায়তর ক্েলাে। 

২. যভদ ক্োয়না মভহলা হাজী সায়হো দ্রুত চয়ল ক্যয়ত চান, তয়ে ভযলহয়জর 

১২ তাভরয়খ পাের ভনয়ষেয়পর পর সূযমে ক্ডাোর আয়গ ভমনা ত্যাগ েরয়ত 

পায়রন।

৩. ভযলহয়জর োর (১২) তাভরয়খ সূযমে ক্ডাোর আয়গ যভদ ক্েউ ভমনা ত্যাগ 

েরয়ত না পায়রন, তয়ে ক্সখায়ন আরও এেভদন অেস্ান েরয়ত হয়ে এেং 

১৩ তাভরয়খ সূযমে ক্হয়ল যাওোর পর ভতন জাম্াে পাের ভনয়ষেপ েয়র 

তারপর ভমনা ত্যাগ েরয়ত হয়ে। 

ভমনার োজ ক্েষ েয়র হাজী সায়হো যখন মক্াে ভফয়র যায়েন তখন ভতভন যভদ 

মক্া ক্েয়ড় চয়ল ক্যয়ত চান তয়ে ভেদাে তাওোফ েরয়েন। আর যভদ মক্াে 

ভেেুভদন অেস্ান েয়রন তয়ে মক্া ক্েয়ড় যাওোর ভেে আগ মূহুয়তমে ভেদাে 

তাওোফ েরয়েন। য়স সমে যভদ ক্োয়না মভহলা হাজী সায়হোর হায়েয ো 

ক্নফাস োয়ে তয়ে তার ভেদাই তাওোফ েরা লাগয়ে না। 

এ োজগুয়লার মাধ্যয়ম তামাত্তু হজ আদাোোরী মভহলার তামাত্তু হজ সম্পন্ন 

হয়ে যায়ে।
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 দুই. তামাতু্ হে আদায়কারী হােী সামহবামদর হেকম্থসমূমহর  
সংমক্ষপ্ত বণ্থনা:

উমরার কাে: 

•	  হয়জর মাওসুয়ম মীোত ক্েয়ে ইহরাম োঁধা

•	  ইহরায়মর সমে েলয়ে: লাব্াইো উমরাহ

•	  মক্া ক্পৌঁয়ে হাজায়র আসওোদ ক্েয়ে শুরু েয়র সাতোর োইতুল্াহর 

তাওোফ েরা তারপর সভেে হয়ল মাোয়ম ইেরাহীম ও ো‘োয়ে 

সাময়ন ভনয়ে নতুো মসভজয়দ হারায়মর অন্যরে দু’রাোত সালাত পড়া। 

•	  সাফা ও মারওো পাহাড় দ্য়ের মাঝখায়ন সা‘ঈ েরা। তয়ে সাফা 

ক্েয়ে সা‘ঈ শুরু েরয়ত হয়ে।

•	  চুল ক্োি েরা। এে আগেুয়লর মাো পভরমাে ো এে ক্সভটিভমিার 

পভরমাে চুল োিা। 

এর মাধ্যয়ম উমরাহ ক্েয়ে হালাল হয়ে যায়ে।

হমের কাে:

ভযলহয়জর

৮

(তারওেীোহ্ 

ভদন)

•	 ভনজ ভনজ স্ান ক্েয়ে হয়জর ইহরাম ক্েঁয়ধ ক্নো। এেং েলা 

ক্য, “লাব্াইো হাজ্ান”। 

•	  ভমনায়ত অেস্ান েয়র ক্জাহর, আসর, মাগভরে, ইো ও 

ফজয়রর সালাতসমূহ সুভনভদমেষ্ট ওোয়ক্ত আদাে েরা। চার 

রাোয়তর ফরয সালাত দু‘রাোত পড়া।

ভযলহয়জর

৯

(‘আরাফা’র 

ভদন)

•	 ক্জাহয়রর পর ক্েয়ে সূযমে ক্ডাো পযমেন্ত ‘আরাফা’র মেদায়ন 

অেস্ান েরা। 

•	৯ তাভরয়খর ভদন-গত রাত তো ১০ তাভরয়খর রায়ত 

েমপয়ষে মধ্যরাত পযমেন্ত মুযদাভলফাে অেস্ান েরা। 
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(ঈয়দর ভদন)

•	 ভমনাে যাওো। 

•	জামারাতুল আোোে সাতভি ক্োি পাের ভনয়ষেপ েরা। 

•	হাদী জোই েরায়না।

•	এে আগেুয়লর মাো (১ ক্স.ভম.) পভরমাে চুল ক্োি েরা।

•	তাওোয়ফ ইফাযা ো হয়জর তাওোফ েরা।

•	হয়জর সা‘ঈ েরা।

•	 ভমনায়ত রাভরে যাপন েরার জন্য ভফয়র যাওো। 

ভযলহয়জর ১১

(আইোয়ম 

তােরীয়ের 

১ম ভদন)

•	সূযমে ক্হয়ল যাওোর পর প্েয়ম ক্োি জামরা, তারপর মধ্য 

এেং সেমেয়েয়ষ েড় জামরাে প্ভতভিয়ত পরপর সাতভি ক্োি 

পাের ভনয়ষেপ েরা। 

•	হাদী জোই েরা (দে তাভরয়খ না েরয়ল)।

•	এে আগেুয়লর মাো (১ ক্সঃভমঃ) পভরমাে চুল ক্োি েরা 

(যভদ ১০ তাভরয়খ না েয়র োয়ে)।

•	তাওোয়ফ ইফাযা ো হয়জর তাওোফ ও সা‘ঈ েরা। (যভদ 

১০ তাভরয়খ না েয়র োয়ে)।

•	 ভমনায়ত রাভরে যাপন েরা। 

ভযলহয়জর ১২ 

(আইোয়ম 

তােরীয়ের 

২ে ভদন)

•	সূযমে ক্হয়ল যাওোর পর প্েয়ম ক্োি জাম্া, তারপর মধ্য 

এেং সেমেয়েয়ষ েড় জামরাে প্ভতভিয়ত পরপর সাতভি ক্োি 

পাের ভনয়ষেপ েরা। 

•	হাদী জোই েরা (দে ো এগায়রা তাভরয়খ না েরয়ল)।

•	এে আগেুয়লর মাো (১ ক্সঃভমঃ) পভরমাে চুল ক্োি েরা 

(যভদ ১০ ো ১১ তাভরয়খ না েয়র োয়ে)।

•	যারা তাড়াতাভড় েয়র দু‘ভদয়নর ময়ধ্য োজ ক্েষ েরয়ত 

চাে, তারা এ ভদয়ন অেমোৎ, ১২ তাভরয়খ সূযমোয়স্তর পূয়েমে 

পাের ক্ময়র ভমনা পভরত্যাগ েরা।

•	তাওোয়ফ ইফাযা ো হয়জর তাওোফ ও সা‘ঈ েরা। (যভদ 

১০ ো ১১ তাভরয়খ না েয়র োয়ে)।

•	যারা এ ভদন মক্া ত্যাগ েরয়ত চাে তায়দর জন্য ভেদাভে 

তাওোফ েরা। 

•	যারা ১৩ তাভরয়খ পাের ভনয়ষেপ েরয়ত চাে, তায়দর জন্য 

ভমনায়ত রাভরে যাপন েরা।
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১৩

(আইোয়ম 

তােরীয়ের 

৩ে ভদন)

•	সূযমে ক্হয়ল যাওোর পর প্েয়ম ক্োি জামরা, তারপর মধ্য 

এেং সেমেয়েয়ষ েড় জামরাে প্ভতভিয়ত পরপর সাতভি ক্োি 

পাের ভনয়ষেপ েরা। 

•	হাদী জোই েরা (দে, এগার ো োর তাভরয়খ না েরয়ল)।

•	এে আগেুয়লর মাো (১ ক্সঃভমঃ) পভরমাে চুল ক্োি েরা 

(যভদ ১০, ১১ ো ১২ তাভরয়খ না েয়র োয়ে)।

•	তাওোয়ফ ইফাযা ো হয়জর তাওোফ ও সা‘ঈ েরা। (যভদ 

১০, ১১ ো ১২ তাভরয়খ না েয়র োয়ে)।

•	যারা এ ভদন মক্া ত্যাগ েরয়ত চাে তায়দর জন্য ভেদাভে 

তাওোফ েরা।

তয়ে মভহলাগে যভদ মক্া ত্যাগ েরার সমে হায়েয ও ভনফাস অেস্াে োয়ে, 
তায়দর ভেদাভে তাওোফ েরা লাগয়ে না। 

আর এভায়েই তামাত্তু‘ হজোরী হাজী সায়হোর হয়জর োজ ক্েষ হয়ে যায়ে।

 মতন. ‘ইফরাদ’ অরবা ‘মকরান’ হে আদায়কারী হােী সামহবামদর 
কম্থকামডের সংমক্ষপ্ত রূপ:

‘ভেরান’ হজ আদােোরী এেং ‘ইফরাদ’ হজ আদােোরীর ময়ধ্য পােমেে্য: 

ভেরান হজ আদােোরী হাজী সায়হো উমরাহ এেং হজয়ে এেসায়ে আদাে 

েরয়েন। ভেন্তু ইফরাদ হজ আদােোরী শুধু হজ েরয়েন, হয়জর আয়গ ক্োয়না 

উমরাহ আদাে েরয়েন না। 

১- মকরান হে আদায়কারীর কম্থকাডে:

ভেরান হজোরী ভনয়্াক্ত পদ্ধভতয়ত হজ েরয়েন. 

•	 হয়জর মাওসুয়ম মীোত ক্েয়ে ইহরাম োঁধা।

•	  ইহরায়মর সমে েলয়ে: “লােোইো উমরাতান ওো হাজ্ান” অেমোৎ, 
আভম উমরাহ ও হজ আদাে েরার জন্য হাভযর হয়েভে, হাভযর হয়েভে। 

•	  তাওোয়ফ েুদূম ো আগমভন তাওোফ: মক্া ক্পৌঁয়ে হাজায়র আসওোদ 

ক্েয়ে শুরু েয়র সাতোর োইতুল্াহর তাওোফ েরা।
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•	  সভেে হয়ল মাোয়ম ইেরাহীম ও ো‘োয়ে সাময়ন ভনয়ে নতুো মসভজয়দ 

হারায়মর অন্যরে দু’রাোত সালাত পড়া। 

•	  সাফা ও মারওো পাহাড় দ্য়ের মাঝখায়ন সা‘ঈ েরা। তয়ে সাফা 

ক্েয়ে সা‘ঈ শুরু েরয়ত হয়ে।

•	  তাওোফ এেং সা‘ঈ ক্েষ হওোর পয়র ইহরাম অেস্ায়তই োেয়েন। 

হালাল হয়ত পারয়েন না। 

২.  তারপর ৮ ই মেলহে হমত মনম্াক্ত ছক অনুসরণ করুন:

ভযলহয়জর ৮ 

(তালেীোর 

ভদন)

•	 ক্যয়হতু ভতভন পূেমে ক্েয়েই ইহরাম অেস্াে আয়েন, তাই 

ভতভন হয়জর তালভেো পড়য়ত পড়য়ত ভমনাে যায়েন।

•	 ভমনায়ত অেস্ান েয়র ক্জাহর, আসর, মাগভরে, ইো ও 

ফজয়রর সালাতসমূহ সুভনভদমেষ্ট ওোয়ক্ত আদাে েরা। চার 

রাো‘আয়তর ফরয সালাত দু‘রাোত পড়া।

ভযলহয়জর ৯

(আরাফাহর 

ভদন)

•	 ক্জাহয়রর পর ক্েয়ে সূযমে ক্ডাো পযমেন্ত ‘আরাফা’র মেদায়ন 

অেস্ান েরা। 

•	৯ তাভরয়খর ভদন-গত রাত তো ১০ তাভরয়খর রায়ত 

েমপয়ষে মধ্যরাত পযমেন্ত মুযদাভলফাে অেস্ান েরা। 

ভযলহয়জর 

১০

(ঈয়দর ভদন)

•	 ভমনাে যাওো। 

•	জামারাতুল আোোে সাতভি ক্োি পাের ভনয়ষেপ েরা। 

•	হাদী জোই েরা।

•	এে আগেুয়লর মাো (১ ক্সঃভমঃ) পভরমাে চুল ক্োি েরা।

•	তাওোয়ফ ইফাযা ো হয়জর তাওোফ েরা।

•	হয়জর সা‘ঈ েরা। তয়ে যভদ ভতভন তাওোয়ফ েুদূয়মর পয়র 

সা‘ঈ েয়র োয়েন, তাহয়ল অয়নে আভলময়দর ভনেিই 

তার আর সাঈী ক্নই। 

•	 ভমনায়ত রাভরে যাপন েরার জন্য ভফয়র যাওো। 
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ভযলহয়জর 

১১ 

(আইোয়ম 

তােরীয়ের 

১ম ভদন)

•	সূযমে ক্হয়ল যাওোর পর প্েয়ম ক্োি জাম্া, তারপর মধ্য 

এেং সেমেয়েয়ষ েড় জামরাে প্ভতভিয়ত পরপর সাতভি ক্োি 

পাের ভনয়ষেপ েরা। 

•	হাদী জোই েরা (দে তাভরয়খ না েরয়ল)।

•	এে আগেুয়লর মাো (১ ক্সঃভম:) পভরমাে চুল ক্োি েরা 

(যভদ ১০ তাভরয়খ না েয়র োয়ে)।

•	তাওোয়ফ ইফাযা ো হয়জর তাওোফ ও সা‘ঈ েরা। (যভদ 

১০ তাভরয়খ না েয়র োয়ে। তয়ে যভদ ভতভন তাওোয়ফ 

েুদূয়মর পয়র সা‘ঈ েয়র োয়েন, তাহয়ল অয়নে 

আভলময়দর ভনেিই তার আর সা‘ঈ ক্নই)।

•	 ভমনায়ত রাভরে যাপন েরা। 

ভযলহয়জর 

১২ 

(আইোয়ম 

তােরীয়ের 

২ে ভদন)

•	সূযমে ক্হয়ল যাওোর পর প্েয়ম ক্োি জামরা, তারপর মধ্য 

এেং সেমেয়েয়ষ েড় জামরাে প্ভতভিয়ত পরপর সাতভি ক্োি 

পাের ভনয়ষেপ েরা। 

•	হাদী জোই েরা (দে ো এগায়রা তাভরয়খ না েরয়ল)।

•	এে আগেুয়লর মাো (১ ক্স.ভম.) পভরমাে চুল ক্োি েরা 

(যভদ ১০ ো ১১ তাভরয়খ না েয়র োয়ে)।

•	যারা তাড়াতাভড় েয়র দু‘ভদয়নর ময়ধ্য োজ ক্েষ েরয়ত 

চাে, তারা এ ভদয়ন অেমোৎ, ১২ তাভরয়খ সূযমোয়স্তর পূয়েমে 

পাের ক্ময়র ভমনা পভরত্যাগ েরা।

•	তাওোয়ফ ইফাযা ো হয়জর তাওোফ ও সা‘ঈ েরা। 

(যভদ ১০ ো ১১ তাভরয়খ না েয়র োয়ে। তয়ে যভদ ভতভন 

তাওোয়ফ েুদূয়মর পয়র সা‘ঈ েয়র োয়েন, তাহয়ল 

অয়নে আভলময়দর ভনেিই তার আর সা‘ঈ ক্নই)।

•	যারা এ ভদন মক্া ত্যাগ েরয়ত চাে তায়দর জন্য ভেদাভে 

তাওোফ েরা। 

•	যারা ১৩ তাভরয়খ পাের ভনয়ষেপ েরয়ত চাে, তায়দর জন্য 

ভমনায়ত রাভরে যাপন েরা।
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ভযলহয়জর 

১৩ 

(আইোয়ম 

তােরীয়ের 

৩ে ভদন)

•	সূযমে ক্হয়ল যাওোর পর প্েয়ম ক্োি জামরা, তারপর মধ্য 

এেং সেমেয়েয়ষ েড় জামরাে প্ভতভিয়ত পরপর সাতভি ক্োি 

পাের ভনয়ষেপ েরা। 

•	হাদী জোই েরা (দে, এগায়রা ো োর তাভরয়খ না েরয়ল)।

•	এে আগেুয়লর মাো (১ ক্স.ভম.) পভরমাে চুল ক্োি েরা 

(যভদ ১০, ১১ ো ১২ তাভরয়খ না েয়র োয়ে)।

•	তাওোয়ফ ইফাযা ো হয়জর তাওোফ ও সা‘ঈ েরা। 

(যভদ ১০, ১১ ো ১২ তাভরয়খ না েয়র োয়ে। তয়ে যভদ 

ভতভন তাওোয়ফ েুদূয়মর পয়র সা‘ঈ েয়র োয়েন, তাহয়ল 

অয়নে আভলময়দর ভনেিই তার আর সা‘ঈ ক্নই)।

•	যারা এ ভদন মক্া ত্যাগ েরয়ত চাে তায়দর জন্য ভেদাভে 

তাওোফ েরা।

তয়ে মভহলাগে যভদ মক্া ত্যাগ েরার সমে হায়েয ও ক্নফাস অেস্াে োয়ে, 

তায়দর ভেদাভে তাওোফ েরা লাগয়ে না। 

আর এভায়েই ভেরান হজোরী হাজী সায়হোর হয়জর োজ ক্েষ হয়ে যায়ে।

৩. ইফরাদ হে আদায়কারীর কম্থকাডে:
ইফরাদ হজোরী ভনয়্াক্ত পদ্ধভতয়ত হজ েরয়েন: 

•	  হয়জর মাওসুয়ম মীোত ক্েয়ে ইহরাম োঁধা।

•	  ইহরায়মর সমে েলয়ে: “লােোইো হাজ্ান” অেমোৎ আভম হজ আদাে 

েরার জন্য হাভযর হয়েভে, হাভযর হয়েভে। 

•	  তাওোয়ফ েুদুম ো আগমভন তাওোফ: মক্া ক্পৌঁয়ে হাজায়র আসওোদ 

ক্েয়ে শুরু েয়র সাতোর োইতুল্াহর তাওোফ েরা।

•	  সভেে হয়ল মাোয়ম ইেরাহীম ও ো‘োয়ে সাময়ন ভনয়ে নতুো মসভজয়দ 

হারায়মর অন্যরে দু’রাোত সালাত পড়া। 

•	  ইচ্া হয়ল সাফা ও মারওো পাহাড় দ্য়ের মাঝখায়ন সা‘ঈ েরা। তয়ে 

সাফা ক্েয়ে সা‘ঈ শুরু েরয়ত হয়ে। এ সা‘ঈভি হয়জর তাওোয়ফর 

অভরিম সা‘ঈ ভহয়সয়ে ভেয়েভচত হয়ে। আর যভদ না েরা হে, পরেতমেীয়ত 

হয়জর তাওোয়ফর পয়র তা আদাে েরয়ত হয়ে। 
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•	  তাওোফ এেং সা‘ঈ ক্েষ হওোর পয়র ইহরাম অেস্ায়তই োেয়েন। 

হালাল হয়ত পারয়েন না। 

৪. তারপর ৮ই মযলহে করমক মনম্াক্ত ছক অনুসামর পালন করুন:

ভযলহয়জর ৮

(তারওেীোহর 

ভদন)

•	 ক্যয়হতু ভতভন পূেমে ক্েয়েই ইহরাম অেস্াে আয়েন, তাই 

ভতভন হয়জর তালভেো পড়য়ত পড়য়ত ভমনাে যায়েন।

•	 ভমনায়ত অেস্ান েয়র ক্জাহর, আসর, মাগভরে, ইো ও 

ফজয়রর সালাতসমূহ সুভনভদমেষ্ট ওোয়ক্ত আদাে েরা। চার 

রাোয়তর ফরয সালাত দু‘রাোত পড়া।

ভযলহয়জর ৯

(আরাফাহর 

ভদন)

•	 ক্জাহয়রর পর ক্েয়ে সূযমে ক্ডাো পযমেন্ত আরাফাহর মেদায়ন 

অেস্ান েরা। 

•	৯ তাভরয়খর ভদন-গত রাত তো ১০ তাভরয়খর রায়ত 

েমপয়ষে মধ্যরাত পযমেন্ত মুযদাভলফাে অেস্ান েরা। 

ভযলহয়জর ১০

(ঈয়দর ভদন)

•	 ভমনাে যাওো। 

•	জামারাতুল আোোে সাতভি ক্োি পাের ভনয়ষেপ েরা। 

•	এে আগেুয়লর মাো (১ ক্স.ভম.) পভরমাে চুল ক্োি েরা।

•	তাওোয়ফ ইফাযা ো হয়জর তাওোফ েরা।

•	হয়জর সা‘ঈ েরা। তয়ে যভদ ভতভন তাওোয়ফ েুদূয়মর পয়র 

সা‘ঈ েয়র োয়েন, তাহয়ল আর সা‘ঈ েরা লাগয়ে না। 

•	 ভমনায়ত রাভরে যাপন েরার জন্য ভফয়র যাওো। 

ভযলহয়জর ১১

(আইোয়ম 

তােরীয়ের ১ম 

ভদন)

•	সূযমে ক্হয়ল যাওোর পর প্েয়ম ক্োি জামরা, তারপর মধ্য 

এেং সেমেয়েয়ষ েড় জামরাে প্ভতভিয়ত পরপর সাতভি 

ক্োি পাের ভনয়ষেপ েরা। 

•	এে আগেুয়লর মাো (১ ক্স.ভম.) পভরমাে চুল ক্োি েরা 

(যভদ ১০ তাভরয়খ না েয়র োয়ে)।

•	তাওোয়ফ ইফাযা ো হয়জর তাওোফ ও সা‘ঈ েরা। (যভদ 

১০ তাভরয়খ না েয়র োয়েন। ভেন্তু যভদ ভতভন তাওোয়ফ 

েুদূয়মর পয়র সা‘ঈ েয়র োয়েন, তাহয়ল আর সা‘ঈ েরা 

লাগয়ে না)।

•	 ভমনায়ত রাভরে যাপন েরা। 
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ভযলহয়জর ১২ 

(আইোয়ম 

তােরীয়ের ২ে 

ভদন)

•	সূযমে ক্হয়ল যাওোর পর প্েয়ম ক্োি জামরা, তারপর মধ্য 

এেং সেমেয়েয়ষ েড় জামরাে প্ভতভিয়ত পরপর সাতভি 

ক্োি পাের ভনয়ষেপ েরা। 

•	এে আগেুয়লর মাো (১ ক্স.ভম.) পভরমাে চুল ক্োি েরা 

(যভদ ১০ ো ১১ তাভরয়খ না েয়র োয়ে)।

•	যারা তাড়াতাভড় েয়র দু‘ভদয়নর ময়ধ্য োজ ক্েষ েরয়ত 

চাে, তারা এ ভদয়ন অেমোৎ ১২ তাভরয়খ সূযমোয়স্তর পূয়েমে 

পাের ক্ময়র ভমনা পভরত্যাগ েরা।

•	তাওোয়ফ ইফাযা ো হয়জর তাওোফ ও সা‘ঈ েরা। 

(যভদ ১০ ো ১১ তাভরয়খ না েয়র োয়ে। ভেন্তু যভদ ভতভন 

তাওোয়ফ েুদূয়মর পয়র সা‘ঈ েয়র োয়েন, তাহয়ল আর 

সা‘ঈ েরা লাগয়ে না)।

•	যারা এ ভদন মক্া ত্যাগ েরয়ত চাে তায়দর জন্য ভেদাভে 

তাওোফ েরা। 

•	যারা ১৩ তাভরয়খ পাের ভনয়ষেপ েরয়ত চাে, তায়দর জন্য 

ভমনায়ত রাভরে যাপন েরা।

ভযলহয়জর ১৩

(আইোয়ম 

তােরীয়ের ৩ে 

ভদন)

•	সূযমে ক্হয়ল যাওোর পর প্েয়ম ক্োি জামরা, তারপর মধ্য 

এেং সেমেয়েয়ষ েড় জামরাে প্ভতভিয়ত পরপর সাতভি 

ক্োি পাের ভনয়ষেপ েরা। 

•	এে আগেুয়লর মাো (১ ক্সঃভমঃ) পভরমাে চুল ক্োি েরা 

(যভদ ১০, ১১ ো ১২ তাভরয়খ না েয়র োয়ে)।

•	তাওোয়ফ ইফাযা ো হয়জর তাওোফ ও সা‘ঈ েরা। (যভদ 

১০, ১১ ো ১২ তাভরয়খ না েয়র োয়ে। ভেন্তু যভদ ভতভন 

তাওোয়ফ েুদূয়মর পয়র সা‘ঈ েয়র োয়েন, তাহয়ল আর 

সা‘ঈ েরা লাগয়ে না)।

•	যারা এ ভদন মক্া ত্যাগ েরয়ত চাে তায়দর জন্য ভেদাভে 

তাওোফ েরা।

তয়ে মভহলাগে যভদ মক্া ত্যাগ েরার সমে হায়েয ও ক্নফাস অেস্াে োয়ে, 

তায়দর ভেদাভে তাওোফ েরা লাগয়ে না। 

আর এভায়েই ইফরাদ হজোরী হাজী সায়হোর হয়জর োজ ক্েষ হয়ে যায়ে।
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 হাময়য বা কনফাস ওয়ালী মমহলা হােী সামহবানমদর মবমভন্ন 
কম্থকাডে

হয়জ যভদ আপনার হায়েয ো ক্নফাস এয়স যাে তয়ে তা ভনয়ে মন খারাপ 

েরার ভেেু ক্নই। োরে, এিা আল্াহ্ তা‘আলা প্য়ত্যে নারীর জন্যই ভনধমোরে 

েয়র ভদয়েয়েন। আমায়দর দ্ীয়ন েভেন ও সমস্যাসংেুল ভেেু ক্নই। সে ধরয়নর 

সমস্যার সমাধান এয়ত রয়েয়ে। এ ক্ষেয়রে ক্েে ভেেু মাসলা-মাসায়েল ক্জয়ন 

ক্নওো আেে্যে। 

এখামন একমি সাধারণ মনয়ম হমলা: সাধারে হাজী সায়হেরা যা যা 

েয়রন হায়েয ো ক্নফাস ওোলী মভহলাও ক্সগুয়লা েরয়েন। তয়ে হায়েয 

ও ক্নফাস-ওোলী মভহলাগে পভেরেতা অজমেন পযমেন্ত আল্াহর ঘয়রর তাওোফ 

েরয়েন না। এর প্মাে, আয়েো রাভদোল্াহু ‘আনহার হাদীস। হয়জর সফয়র 

ক্ের হওোর পর তার হায়েয এয়সভেল। ভতভন েয়লন, 
»فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال: ما يبكيك قلت لوددت أني 
لم أحج هذا العام قال: لعلك نفست )أي حضت( قلت: نعم قال: فان ذلك شئ كتبه 
الله على بنات آدم . فافعلي ما يفعل احلاج، غير أال تطوفي بالبيت حتى تطهري(«.

“তখন রাসূলুল্াহ্ সাল্াল্াহু আলাইভহ ওোসাল্াম আমার োয়ে প্য়েে েয়র 

ক্দখয়লন আভম োঁদভে। ভতভন েলয়লন: তুভম োঁদে ক্েন? আভম েললাম: হাে! 

আভম যভদ এ েের হজ না েরতাম। ভতভন েলয়লন: য়তামার ক্োধ হে হায়েয 

হয়েয়ে। আভম েললাম: হাঁ। ভতভন েলয়লন: এিা ক্তা মহান আল্াহ আদয়মর 

প্ভতভি েন্যার ওপর ভলয়খ ক্রয়খয়েন। সুতরাং তুভম পভেরে হওো ে্যতীত 

তাওোফ না েয়র অপরাপর হাজীয়দর মত হয়জর যােতীে োজ েয়র যাও”1 

সুতরাং হায়েয ও ক্নফাস হয়ল মভহলায়দর হজ আদায়ে েড় ধরয়নর সমস্যা 

সমৃভষ্ট হে না। তায়দর ঞোতায়েমে ভনয়্াক্ত মাসআলাগুয়লায়ে স্পষ্টভায়ে েেমেনা 

েরা হয়লা: 

•	 হায়েয ো ক্নফাস অেস্াে এেজন মভহলা উমরাহ ো হয়জর ইহরাম 

োঁধয়ত পারয়ে। 

1  সহীহ েুখারী, হাদীস নং ২৯০, ২৯৯; সহীহ মুসভলম, হাদীস নং ১২১১।



নারীর অধিকার প্রধিষ্ায় ইসলাম

60

•	 ইহরায়মর সমে হায়েয ও ক্নফাসওোলী মভহলা ক্গাসল েরয়ে। 

োরে হয়জর সফয়র আসমা ভেনয়ত উমাইয়সর সন্তান হয়ল রাসূলুল্াহ 

সাল্াল্াহু আলাইভহ ওোসাল্াম তায়ে ক্গাসল েরা এেং োপড় ক্েঁয়ধ 

ক্নোর ভনয়দমেে ভদয়েভেয়লন। 

•	 হায়েয ও ক্নফাস ওোলী মভহলা তালভেোহ পাে েরয়ত ক্োয়না োধা 

ক্নই। অনুরূপভায়ে যােতীে ক্দা‘আও েরয়ত পারয়ে। এমনভে েুরআন 

স্পেমে না েয়র মুখস্ পড়ার অনুমভতও ক্োয়না ক্োয়না ইমাম ভদয়েয়েন। 

োরে, হায়েয ো ক্নফাস অেস্াে েুরআন পড়য়ত ভনয়ষধ েরার 

ে্যাপায়র সহীহ ক্োয়না হাদীস ক্নই। 

•	 যভদ তামাত্তু হজ আদােোরী হে আর উমরাহ অেস্াে ক্োয়না মভহলার 

হায়েয আয়স তাহয়ল ক্স উমরার ইহরাম ভনয়েই ৯ তাভরখ অেমোৎ, 

আরাফার ভদন পযমেন্ত োভিয়ে ক্দয়ে। তারপর যভদ ৯ তাভরখ ক্স পভেরে 

হয়ে যাে তয়ে ক্দখয়ত হয়ে ক্য ক্স উমরাহ আদাে েরার পর আরাফার 

মায়ে হাভযর হওো সভেে হয়ে তাহয়ল উমরাহ পুরা েয়র ক্নয়ে। আর যভদ 

৯ তাভরখ পযমেন্ত পভেরে না হে ো ৯ তাভরয়খ এমন সমে পভেরে হয়েয়ে 

ক্য, তার আর উমরাহ আদাে েরার সমে ক্নই তখন ভতভন উমরায়ে 

হয়জ রূপান্তভরত েয়র ক্ফলয়েন এেং েলয়েন: য়হ আল্াহ! আভম আমার 

উমরার সায়েই হজ েরার জন্য ইহরাম েরভে। এভায়ে ভতভন ভেরান হজ 

আদােোরী রূয়প গে্য হয়েন এেং মানুয়ষর সায়ে আরাফাহর মেদায়ন 

অেস্ান েরয়েন এেং অন্যান্য হাজীয়দর মত হয়জর োভে োজ সম্পন্ন 

েরয়েন। তয়ে ভতভন তাওোফ ও সা‘ঈয়ে পভেরে হওো পযমেন্ত ক্দভর েয়র 

আদাে েরয়েন। পভেরে হওোর পর ভতভন হয়জর তাওোফ ও সা‘ঈ 

আদাে েরয়লই তার উমরার তাওোফ ও উমরার সা‘ঈ েরার প্য়োজন 

পড়য়ে না। তয়ে তার ওপর হাদী জোই েরা ওোভজে হয়ে। 

•	 যভদ ভেদাভে তাওোফ েরার পূয়েমে ক্োয়না মভহলার হায়েয আয়স 

এেং তায়ে মক্া োড়য়ত হে তয়ে তার জন্য ভেদাভে তাওোফ েরার 

আেে্যেতা োেয়ে না। ভতভন ভেদাভে তাওোফ না েয়রই মক্া ক্েয়ড় 

ক্যয়ত পারয়েন। ভেন্তু হয়জর তাওোফ না েরয়ল হজ সম্পন্ন হয়ে না। 
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•	 যভদ হয়জর তাওোফ অেমোৎ তাওোয়ফ ইফাযা ো তাওোয়ফ ভযোরাহ 

েরার পূয়েমে োরও হায়েয ো ক্নফাস আয়স তাহয়ল ভতভন পভেরে হওো 

পযমেন্ত অয়পষো েরয়েন। আর যভদ মক্াে অয়পষো েরা তার জন্য দুষ্র 

হয়ে পয়ড় তয়ে ভতভন তার এলাোে চয়ল ক্গয়লও ক্য পযমেন্ত পভেরে 

হওোর পর আোর মক্াে এয়স তাওোফ না েরয়েন ক্স পযমেন্ত তার 

হজ পূেমে হয়ে না। আর এ সময়ে ভতভন তার স্বামীর সায়ে সহোসও 

েরয়ত পারয়েন না। তারপর যখন ভতভন মক্াে এয়স হয়জর তাওোফ 

সম্পন্ন েরয়েন তখন তার হজ পূেমে হয়ে। ভেন্তু যভদ অেস্া এমন হে 

ক্য, তার জন্য আোর মক্াে আসা েষ্টসাধ্য ো মক্াে অেস্ান েরা 

অসভেে। য়যমন, দূর ক্দয়ের ক্লাে হে, মাহরাম সফর সগেী না পাওোর 

ভে োয়ে তাহয়ল ভতভন উম্ময়তর ভেঞে আভলময়দর ময়ত, হায়েয ো 

ক্নফায়সর স্ায়ন োপড় ক্েঁয়ধ তাওোফ েয়র ক্ফলয়েন। অেো যভদ 

এমন ক্োয়না ইয়জেেেন পাওো যাে যার মাধ্যয়ম তার রক্ত েধি েরা 

যায়ে তাহয়ল ক্সিাও রিহে েরয়ত পায়রন।

•	 মভহলা হাজী সায়হোনরা হায়েয েধি েরার জন্য যভদ ক্োয়না ঔষধ 

রিহে েরয়ত চাে তয়ে তাও জায়েয হয়ে। য়েননা এয়ত তার জন্য 

প্ভূত েল্যাে ও সমস্যা ক্েয়ে উত্তরয়ের উপাে রয়েয়ে। তয়ে ক্োয়না 

োরীভরে ষেভতোরে ভেেু েরা যায়ে না। 

•	 হায়েয ো ক্নফাস ওোলী মভহলা সা‘ঈ েরার স্ায়ন েয়স োরও জন্য 

অয়পষো েরয়ত ক্োয়না ক্দাষ ক্নই। োরে, সা‘ঈ েরার স্ানভি মসভজদুল 

হারায়মর োইয়রর অংে। 

 হমে মমহলামদর কসৌন্দয্থচচ্থা সংক্ান্ত মবমভন্ন হুকুম আহকাম 

ক্সৌন্যমেচচমো ক্ময়েয়দর এেভি প্ােমৃভতে রীভত। ভেন্তু ইহরাম অেস্াে মভহলায়দর 

মূল অেস্া ক্েমন হওো উভচত তা সহয়জই অনুয়মে। োরে, মক্া-মভদনার মত 

পভেরে স্ায়ন সোই হজ, ভযোরত ও ইোদয়তর মাধ্যয়ম আল্াহর বনেি্য লায়ভ 

সদা সয়চষ্ট োয়ে। য়সখায়ন ক্সৌন্যমেচচমোর সুয়যাগ ক্োোে? পভেরে েুরআয়ন 

হাজীয়দরয়ে হয়জর তাওোয়ফর পূয়েমে ভনয়জয়দর যােতীে ধুভল-মভলনতা ও 

মেলা অেস্া ক্েয়ে মুক্ত হয়ে হয়জর তাওোফ েরয়ত েলা হয়েয়ে,  
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)ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ( ]احلج: ٢٩[

“তারপর তারা ক্যন তায়দর অপভরচ্ন্নতা দূর েয়র এেং তায়দর মানত পূেমে 

েয়র এেং তাওোফ েয়র প্াচীন ঘয়রর।” [সূরা আল-হজ, আোত: ২৯] 

তাোড়া হাদীয়স এয়সয়ে, 
»إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء فيقول لهم انظروا إلى عبادي جاءوني 

شعثًا غبرًا«.

“মহান আল্াহ আরাফায়ত অেস্ানোরীয়দর ভনয়ে আসমায়নর অভধোসী 

(ক্ফয়রেতা) য়দর ভনেি গেমে েয়র েয়লন, য়দখ, আমার োন্াগে আমার ভনেি 

উম্াখুম্া ধুভল-মভলন অেস্াে এয়স হাভযর হয়েয়ে।”1 

আভলমগে েুরআয়নর উপয়রাক্ত আোত ও হাদীস ক্েয়ে এিাই েুয়ঝয়েন ক্য, 

হয়জর সফর ক্সৌন্যমেচচমোর জন্য নে। 

তয়ে ক্সৌন্যমে চচমোর ক্শ্রভেয়ভয়দ হুেুয়মরও পােমেে্য হয়ে োয়ে। মূলতঃ ইসলাম 

এ ে্যাপায়র সুভনভদমেষ্ট ক্েে ভেেু ভদে-ভনয়দমেেনা ভদয়েয়ে: 

•	 ইহরাম অেস্াে ক্োয়না মভহলা হাজী সায়হোর জন্য তার ভনয়জর চুল 

োিা হারাম। চাই ক্সিা মাোর ক্হাে, ভেংো েরীয়রর অন্য ক্োয়না 

অংয়ের চুল।

•	 ইহরাম অেস্াে ক্োয়না মভহলা হাজী সায়হোর জন্য েরীয়র ভেংো 

োপয়ড় সুগভধি ে্যেহার েরা হারাম। তাোড়া ক্োয়না মভহলার জন্য 

েরীয়র ভেংো োপয়ড় সুগভধি ো আতর লাভগয়ে ক্েগানা পুরুয়ষর সায়ে 

ক্মলা-য়মো েরা হারাম। চাই তা ইহরাম অেস্াে ক্হাে অেো না 

ক্হাে, আোর তা হয়জর স্ায়ন ক্হাে ভেংো অন্য ক্োয়না স্ায়ন ক্হাে। 

ক্েননা, এভি খুে েড় অন্যাে এেং এয়ত রয়েয়ে েড় ক্ফতনা। আর 

যভদ মভহলায়দর জন্য মসভজয়দ সুগভধি লাভগয়ে যাওো হারাম হে, তয়ে 

অন্যান্য স্ায়ন েী হয়ে? ভেন্তু যখন ইহরাম অেস্াে না োয়ে, তখন 

ঘয়রর ময়ধ্য সুগভধি ে্যেহার েরা যায়ে। য়যমনভি েয়রভেয়লন ‘আয়েো 

1  মুসনায়দ আহমাদ: ২/২২৪, ৩০৫।
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রাভদোল্াহু ‘আনহা।

•	 ইহরামোরী মভহলা ইহরাম অেস্াে েরীয়র এমন ক্তল লাগায়ত পায়র, 

যায়ত ক্োয়না সুগভধি ক্নই। 

•	 মভহলা হাজী সায়হো হায়তর চুভড়, আংভি ইত্যাভদ পয়র ইহরাম োঁধয়ত 

পায়রন। তয়ে ক্স ক্যন তা মাহরাম নে এমন পুরুষ অেমোৎ, য়েগানা 

পুরুয়ষর সাময়ন প্োে না েয়র। 

•	 ইহরাম অেস্াে মভহলা হাজী সায়হো আেনার ভদয়ে তাোয়ত পারয়েন। 

•	 ইহরামোরী মভহলা ইহরাম অেস্াে ক্ময়হভদ ে্যেহার েরয়ত পারয়েন।

•	 ইহরাম অেস্াে মভহলায়দর জন্য সুমমো লাগায়না মােরূহ।

 হমে মমহলা ও তার সন্তান-সন্তমত 

অয়নে মভহলারাই হয়জ তায়দর ক্োি সন্তান-সন্তভতয়দর ভনয়ে আয়সন। তাই 

এখায়ন ক্োি সন্তান সন্তভতয়দর হয়জর হুেুম-আহোম তুয়ল ধরা হল। 

•	 ক্োি সন্তান ক্েয়ল ক্হাে ো ক্ময়ে ক্হাে, তায়দর হজ শুদ্ধ হয়ে। ভেন্তু তা 

দ্ারা ইসলায়মর ফরয হজ আদাে হয়ে না। অেমোৎ যভদ প্াপ্তেেস্ক হওোর 

আয়গ হজ েয়র, তয়ে ক্স হজ আদাে হয়ে। তয়ে প্াপ্তেেস্ক হওোর পর 

ইসলায়মর ফরয হজ আদাে েরয়ত হয়ে। ইেন আেোস ক্েয়ে েভেমেত, 

“জননে মভহলা রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইভহ ওোসাল্ায়মর োয়ে 

এে সন্তানয়ে ক্দভখয়ে েলল, ‘এর জন্য ভে হজ আয়ে?’ রাসূলুল্াহ 

সাল্াল্াহু আলাইভহ ওোসাল্াম েলয়লন: ‘হ্যাঁ, এেং ক্তামার জন্য 

সওোে রয়েয়ে।”1 

•	 ইহরাম োধার সমে েড় হাজীরা যা েয়র, য়োিয়দরয়েও তাই েরায়ত 

হয়ে। সন্তান ক্েয়ল হয়ল পুরুষয়দর জন্য যা পরা যায়ে না ক্োি ক্েয়লর 

জন্যও তা পরা যায়ে না, আর সন্তান ক্ময়ে হয়ল মভহলায়দর জন্য যা 

পরা যায়ে না তা ক্োি ক্ময়ের জন্যও পরা যায়ে না।

1  সহীহ মুসভলম, হাদীস নং ১৩৩৬
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•	 অভভভােেরা যভদ ইহরাম অেস্াে োয়ে তয়ে ক্োিয়দর পয়ষে ইহরাম 

োঁধয়ত পারয়েন। চাই সন্তান ক্েয়ল ক্হাে ো ক্ময়ে ক্হাে। 

•	 ক্োি সন্তায়নর পয়ষে হয়জর ক্যসে োজ েরা সভেে হয়ে, তা সন্তানয়ে 

েরয়ত হয়ে। এসে োজ তার অভভভােে তার পয়ষে আদাে েরয়ত 

পারয়ে না। য়যমন, ‘আরাফায়ত অেস্ান েরা, মুযদাভলফাে রাভরে যাপন 

েরা ইত্যাভদ। আর ক্োি সন্তান ক্যসে োজ েরয়ত পারয়ে না, তার 

অভভভােে তার পষে হয়ত ক্সগুয়লা েরয়ত পারয়ে। য়যমন, তালভেো 

পাে, পাের ভনয়ষেপ ইত্যাভদ। 

•	 ভেন্তু ক্য অভভভােেগে তায়দর সন্তায়নর পষে হয়ত পাের ভনয়ষেপ 

েরয়েন, তায়দরয়ে প্ভত জামরায়ত প্েয়ম ভনয়জর পষে ক্েয়ে পাের 

ভনয়ষেপ েয়র পয়র তায়দর সন্তায়নর পষে ক্েয়ে ভনয়ষেপ েরয়ত হয়ে। 

•	 তাওোয়ফর সমে যভদ সন্তান হাঁিয়ত সষেম হে, তয়ে ক্স ভনয়জ ভনয়জ 

ক্হঁয়ি তাওোফ েরয়ে। নইয়ল তায়ে েহন েয়র ো সাওোর েয়র তাওোফ 

েরায়না যায়ে। এ অেস্াে েহনোরীর জন্য ইহরাম অেস্া হওো েতমে নে। 

•	 ক্োয়না ক্রয়মই ক্োি ক্েয়ল-য়ময়েয়দরয়ে হারাম েরীয়ফর োরান্াে 

ক্খলা-ধুলার জন্য ক্েয়ড় ক্দওো যায়ে না। য়েননা এয়ত অন্যান্য 

মুসভল্য়দর অসুভেধা হে, যা অভভভােয়ের গুনায়হর োরে হয়ত পায়র। 

•	 অনুরূপভায়ে ক্য সমস্ত সন্তান-সন্তভত ভনয়জরা ভনয়জয়দর পােখানা-

প্স্রাে ক্েয়ে পভেরে হয়ত ভেয়খভন, তায়দরয়ে তায়দর অভভভােে পভেরে 

রাখয়েন। যায়ত েয়র মসভজয়দর পভেরেতা রষো হে।

 একনেমর মমহলা ও পুরুষ হােীমদর মমধ্য পার্থক্যসমূহ 

মহান আল্াহ মভহলা পুরুয়ষর মায়ঝ সমৃভষ্টগত ক্যমন ভেেু পােমেে্য ক্রয়খয়েন 

ক্তমভনভায়ে তায়দর সমৃভষ্ট ও েভক্ত-সাময়েমে্যর সায়ে সামজেস্য ক্রয়খ এোদয়তর 

ক্ষেয়রেও ভেেু ভেষয়ে পােমেে্য েয়রয়েন। 

আমরা যভদ হয়জর আহোমসমূয়হর প্ভত তাোই তাহয়ল ক্দখয়ত পাে ক্য, এ 

পােমেয়ে্যর মূল ভভভত্ত হয়চ্ ভতনভি ভেষে: 
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১. মভহলায়দর ওপর পুরুষয়দর দাভেত্বেীলতা।

২. মভহলায়দর হায়েয ও ক্নফাস জভনত সমস্যা। 

৩. মভহলায়দর পদমো ও অোধ ভেচরে ভনেন্ত্রে।

৪. মভহলায়দর ওপর পুরুষয়দরয়ে মহান আল্াহ দাভেত্বেীল ক্ঘাষো েয়রয়েন। 

আর ক্স োরয়ে ক্য ক্য ভেষয়ে মভহলারা পুরুষয়দর ক্েয়ে ভভন্ন তা হয়চ্: 

•	 নফল হয়জর জন্য মভহলায়দরয়ে তায়দর স্বামীর অনুমভত ভনয়ত হয়ে। 

•	 ফরয হয়জর জন্য মভহলায়দরয়ে তায়দর স্বামীর অনুমভত ক্নওো 

মুস্তাহাে। 

•	 ক্োয়না মভহলা ইদেয়ত োেয়ল ক্স হয়জর সফয়র ক্যয়ত পারয়ে না। 

৫. মভহলায়দর হায়েয ও ক্নফাসজভনত সমস্যার োরয়ে ক্য ক্য ভেষয়ে মভহলারা 

পুরুষয়দর ক্েয়ে ভভন্ন তা হয়চ্: 

•	 হায়েয-য়নফাস অেস্াে মসভজদুল হারায়ম প্য়েে েরয়ত পারয়ে না। 

•	 হায়েয-য়নফাস অেস্াে োেতুল্াহর তাওোফ েরয়ত পারয়ে না। (তয়ে 

ক্য অেস্া সম্পয়েমে পূয়েমে আয়লাভচত হয়েয়ে ক্সিা ভভন্ন) 

•	 মক্া োড়ার সমে ক্োয়না মভহলা হায়েয-য়নফাস অেস্াে োেয়ল তার 

আর ভেদাভে তাওোফ েরা লাগয়ে না। 

৬. মভহলায়দর পদমো, ইজ্ত আব্রুর সংরষেয়ের ক্ষেয়রে তারা পুরুষয়দর ক্েয়ে 

ক্য ক্য ভেষয়ে ভভন্ন তা হয়চ্: 

•	 মাহরাম ে্যতীত সফর েরা মভহলায়দর জন্য জায়েয নে। 

•	 যভদ হয়জর েমমেোণ্ড শুরু েরার পর োরও মাহরাম মারা যাে তয়ে 

ভতভন তার হজ েমভলিি েয়র ক্নয়েন। 

•	 মভহলাগে হাত ক্মাজা ে্যেহার েরয়ত পারয়েন না। 

•	 এমন ক্োরো ে্যেহার েরা যায়ে না যায়ত মুখ ঢাো পয়ড় যাে। 

•	 মভহলাগে হয়জ স্বাভাভেে অেস্াে মুখ ঢােয়ত পারয়েন না। 
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•	 যভদ গােয়র মাহরাম তায়দর সাময়ন এয়স যাে তখন তারা মুখ ক্ঢয়ে 

ক্ফলয়েন।

•	 মাোর ওপর ক্েয়ে ক্ঢয়ে রাখার মত োপড় রাখা যায়ে যা প্য়োজয়নর 

সমে নীয়চ নাভময়ে ক্ফলা যাে। 

•	 ক্নোে পরয়ত পারয়ে না। 

•	 মভহলাগে অলংোর ে্যেহার েরয়ত পারয়েন। 

•	 সুগভধি ক্নই এমন ক্সৌন্যমেমূলে ভেেু পরয়ত পারয়েন। তয়ে না পরা 

ভায়লা। 

•	 ক্ময়হভদ ও ক্খজাে ে্যেহার েরয়ত পারয়েন। তয়ে সুগভধি ভমভশ্রত হয়ত 

পারয়ে না। 

•	 েড় ও উঁচু স্বয়র তালভেো পাে েরয়ে না। 

•	 অনুরূপভায়ে তাওোফ, সা‘ঈ ও অন্যান্য ক্দা‘আর সমেও তার স্বর উঁচু 

হয়ে না। 

•	 মভহলাগে রমল েরয়ে না। 

•	 মভহলাগয়ের ওপর ‘ইযয়তো’ য়নই। 

•	 মভহলাগে পুরুষয়দর ভভড় ক্েয়ে োঁচার জন্য প্ান্তভদে ক্েয়ে তাওোফ 

েরয়েন। 

•	 ভভড় োেয়ল হাজয়র আসওোদ এেং রুেয়ন ইোমানী ধরার ক্চষ্টা না 

েরাই ভায়লা। 

•	 সা‘ঈর সমে মভহলাগে দুই সেুজ গম্বুয়জর মাঝখায়ন ক্দৌড়ায়েন না। 

•	 সা‘ঈর সমে মভহলাগে সাফা পাহায়ড়র উপয়র ক্েয়ে উোর ক্চষ্টা 

েরয়েন না। 

•	 মভহলা হাজী সায়হো ভনয়জর ‘হাদী’ ভনয়জ জোই েরার ক্চয়ে অয়ন্যর 

মাধ্যয়ম তা েরায়না উত্তম। 
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•	 মভহলা চুল খাি েরয়ে, যার পভরমাে পূয়েমে েেমেনা েরা হয়েয়ে। তারা 

মাো োমায়ত পারয়ে না। এিা জায়েয ক্নই।

 শরী‘আত মনমষদ্ধ মকছু কম্থকাডে করমক সাবধানকরণ

•	 সােধান! য়োয়না ক্রয়মই ক্েপদমো হওো যায়ে না, য়য োপড় েরীর ঢায়ে 

না ক্স োপড় পরা যায়ে না। ইহরাম অেস্াে োেয়লও ক্োয়না ক্েগানা 

পুরুয়ষর সাময়ন মুখ ক্খালা রাখা যায়ে না। 

•	 সােধান! যতিুেু সভেে নারী-পুরুয়ষর অোধ ভমলন হে এমন অেস্া 

ক্েয়ে দূয়র োেয়ত হয়ে। আর ক্য সমেগুয়লায়ত ভভড় ক্েভে হে না, 

ক্স সমেগুয়লায়ত হয়জর োজ সম্পন্ন েরার ক্চষ্টা েরয়ত হয়ে। য়যমন: 

রায়তর ক্েলাে পাের ভনয়ষেপ।

•	 সােধান! ভেেমে ও ভেদ‘আত ক্েয়ে ভনয়জয়ে দূয়র রাখয়ত হয়ে। 

অনুরূপভায়ে না ক্জয়ন োরও অধি অনুেরে ক্েয়ে ভেরত োেুন এেং 

হয়জর আহোমসমূহ সভেে পদ্ধভতয়ত ক্জয়ন ভনন। রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু 

আলাইভহ ওোসাল্াম েয়লয়েন: “য়তামরা আমার ক্েয়ে ক্তামায়দর 

হয়জর ভনেম-োনুন ভেয়খ নাও।”1 তাই ক্োয়না এেভি রিহেয়যাগ্য 

হয়জর েই সায়ে ক্নোর জন্য নসীহত েরভে। 

•	 সােধান! ভগেত, পরভনন্া, পরচচমো, ঝগড়া ও দুভনোেী ে্যাপায়র অভধে 

েোোতমো েলা ক্েয়ে ভনয়জয়ে ক্হফাযত েরয়ত হয়ে। ভেয়েষ েয়র এ 

পভেরে ভূভমর দাভে হয়চ্ ভযভের এেং ক্দা‘আ, তাই এখায়ন এ সমস্ত 

োয়জ সমে নষ্ট েরার মত গুনাহ আর হয়ত পায়র না। 

•	 সােধান! সাধারে ক্লােয়দরয়ে দীভন ে্যাপায়র প্শ্ন েরা ক্েয়ে দূয়র 

োেয়ত হয়ে। প্শ্ন েরয়ত হয়ে আভলময়দরয়ে। মহান আল্াহ েয়লন, 

“য়তামরা যভদ না জান তয়ে ঞোনীয়দরয়ে ভজয়ঞেস ের।”2 

•	 সােধান! অপভেরে অেস্াে আল্াহর ঘয়রর তাওোফ ক্যন না হে। 

অনুরূপভায়ে হায়েয, য়নফাস অেস্াে মসভজয়দও প্য়েে েরয়েন না। এ 

1  সহীহ মুসভলম, হাদীস নং ১২৯৭।

2  সূরা আল-আভম্বো, আোত: ৭ 
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ে্যাপায়র লজ্া ক্যন আপনায়ে সভেে পয়ে চলয়ত োধা না হয়ে দাঁড়াে। 

•	 সােধান! য়য সমস্ত েমমেোয়ণ্ড ক্োয়না উপোর ক্নই তা পভরত্যাগ েরুন। 

অোরয়ে োজায়র োজায়র ক্ঘারা-য়ফরা ত্যাগ েরুন। যভদ ক্যয়তও হে 

খুে সামান্য সময়ের জন্য এেং ভনজ মাহরাময়ে সায়ে ভনয়ে যান। 

•	 সােধান: অপর মুসভলম ক্োনয়দর ওপর অহংোর েয়র োেয়েন না। 

তায়দর ভনয়ে োটিা েরা ক্েয়ে ভেরত োেুন। দীনদার মুসভলম ক্োনয়দর 

সােী হওোর ক্চষ্টা েরুন। 

•	 সােধান! হয়জর সফর এমভনয়তই েয়ষ্টর সফর। এয়ত বধযমে ধয়র রাখা 

এেভি ভেরাি গুে। তাই অভত সামান্যয়তই রাগাভবিত হওো, ভেরক্ত 

হওো, অভভয়যাগ ক্দওো ক্েয়ে ভনয়জয়ে সংযত রাখুন। আর ময়ন 

রাখুন, হয়জর সফয়র েষ্ট হয়েই। েয়ষ্টর োরয়ে সাওোে পাওো যায়ে 

এেং গুনাহ মাফ হয়ে। তয়ে যভদ বধযমে রাখয়ত না পায়রন তয়ে তায়ত  

গুনাহগার, হয়ত পায়রন। আয়েো রাভদোল্াহু ‘আনহা তার উমরাহর 

সফয়র েষ্ট হয়চ্ জানায়ল রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইভহ ওোসাল্াম 

েয়লয়েন: “য়তামার েষ্ট ও খরচ অনুপায়ত ক্তামার সওোে রয়েয়ে”।1 

•	 রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইভহ ওোসাল্াম অন্য হাদীয়স আয়রা েয়লয়েন: 

“মুসভলম ক্োয়না েষ্ট, ে্যো, ভচন্তা, য়পয়রোন ইত্যাভদ যায়তই ভনপভতত 

ক্হাে না ক্েন আল্াহ এর দ্ারা তার গুনায়হর োফফারা েয়র োয়েন”।2 

•	 সােধান! ভনয়জর ক্নে আময়লর ে্যাপায়র খুে ক্েভে আোোদী হয়ে 

গেমেয়োধ েরয়েন না। তাোড়া ক্লাে ক্দখায়না ো ক্লােরা জানয়ত 

পারুে এমন প্েেতা ক্যন আপনার ময়ন না োয়ে। য়েননা, সামান্য 

ক্লাে ক্দখায়নার প্েেতাও ক্োি ভেেমে। যা অপরাপর েভেরা গুনাহ 

ক্েয়ে েড় ধরয়নর গুনাহ। যারা এ ধরয়নর োজ েয়র হা েয়রর মায়ে 

তায়দর েলা হয়ে “যায়দরয়ে ক্তামরা দুভনোে ক্দখায়নার জন্য োজ 

েয়রভেয়ল তায়দর োয়ে যাও এেং ক্দখ ক্সখায়ন ক্তামায়দর েমমেোয়ণ্ডর 

1  মুস্তাদরায়ে হাভেম, হাদীস নং ১৭৩৩, ১৭৩৪্

2  সহীহ েুখারী, হাদীস নং ৫৩১৮; সহীহ মুসভলম, হাদীস নং ২৪৭৩। 
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প্ভতদান পাও ভে না?”1 

 মমহলা হােীসামহবা ও মমদনা শরীমফর মযয়ারত

১.  মসভজয়দ নেেীর ভযোরত এেং তায়ত সালাত আদায়ের উয়দেয়ে্য ক্যয়োয়না 

সমে আপনার জন্য মভদনাে যারো েরা সুন্নাত। োরে, মসভজয়দ নেেীয়ত 

এে ওোক্ত সালাত আদাে েরা, মসভজয়দ হারাম োড়া অন্য ক্য ক্োয়না 

মসভজয়দ হাজার ওোক্ত সালাত আদাে েরা অয়পষো ক্শ্রে।

২.  মসভজয়দ নেেীর ভযোরয়তর জন্য ইহরাম োঁধা ো তালভেো পড়ার ক্োয়না 

প্য়োজন ক্নই। মসভজয়দ নেেীর ভযোরয়তর সয়গে হয়জর ক্োয়না রেম 

সম্পেমে ক্নই।

৩. মসভজয়দ নেেীয়ত প্য়েয়ের সমে প্েম ডান পা রাখয়েন এেং ভেসভমল্াহ 

েয়ল নেী সাল্াল্াহু আলাইয়হ ওোসাল্ায়মর ওপর দরুদ পাে েরয়েন। আর 

আল্াহর ভনেি এ প্ােমেনা েরয়েন ক্য, ভতভন ক্যন তাঁর রহময়তর দ্ারসমূহ 

আপনার জন্য উন্মুক্ত েয়র ক্দন। এরপর ভনয়্াক্ত ক্দা‘আ পড়য়েন:

 ، ِجْيِمِ الرَّ ْيَطاِنِ  الشَّ ِمَن  اْلَقِدْيِمِ  َوُسْلَطاِنِه  ْيِمِ  اْلَكِرِ َوَوْجِهِهِ  اْلَعِظْيِم  ِباللِه  »أَُعْوُذ 
الّلُهمَّ اْفَتْح ِلْي أَْبَواَب َرْحَمِتَك«

অেমোৎ ভেতাভড়ত েেতায়নর প্য়রাচনা হয়ত মহান আল্াহ, তাঁর সম্মাভনত 

সত্তা ও প্াচীন োদোভহর ভনেি আশ্রে প্ােমেনা েরভে। য়হ আল্াহ! তুভম 

আমার জন্য ক্তামার রহময়তর দ্ারসমূহ উন্মুক্ত েয়র দাও।

এ ক্দা‘আ ক্য ক্োয়না মসভজয়দ প্য়েয়ের সমেও পাে েরা যাে।

মসভজয়দ প্য়েে েয়রই তাভহে্যাতুল মসভজয়দর দু’রাোত সালাত পড়য়েন। 

৫. তারপর যখন মভহলাগে ‘রাওদাহ’ (জান্নায়তর োগান) নামে স্ায়ন যায়েন 

তখন নেী সাল্াল্াহু আলাইভহ ওোসাল্ায়মর উয়দেয়ে্য দুরুদ ও সালাম 

ক্পে েরয়ত পায়রন। 

৬. পভেরেতা অজমেন েরতঃ মসভজয়দ ক্োো ভযোরত েয়র ক্সখায়ন সালাত পড়া 

1  মুসনায়দ আহমাদ ৪/৪২৯।
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আপনার জন্য সুন্নাত। য়েননা নেী সাল্াল্াহু আলাইয়হ ওোসাল্াম ভনয়জ 

তা েয়রয়েন এেং অন্যয়দরয়েও উদ্ুদ্ধ েয়রয়েন।

উভল্ভখত স্ানগুয়লা োড়া মভদনার আর ক্োয়না মসভজদ ো অন্য ক্োয়না জােগা 

ভযোরত েরা েরী‘আত সম্মত নে। অতএে, ভেনা োরয়ে ভনয়জয়ে েষ্ট ক্দওো 

ও ভনয়জর ওপর এমন ক্োঝা চাভপয়ে ক্নওো যায়ত ক্োনই সাওোে ক্নই, েরং 

উয়্া পায়পর সভোেনা রয়েয়ে, এমন োজ েরা োয়রা উভচত নে। আল্াহ 

তা’লা আমায়দর সোইয়ে এগুয়লা ক্ময়ন চলার তাওফীে দান েরুন।

 আল্াহর দরবামর কবুল না হওয়ার ভয় রাকা

ভপ্ো ক্োন! 

মহান আল্াহ আপনায়ে এ হজ আদায়ের মত গুরুত্বপূেমে োয়জর জন্য েেুল 

েয়রয়েন এেং তাওফীে ভদয়েয়েন আর আপনায়ে হয়জর সফয়র এ পভেরে 

ভূভময়ত, উত্তম ভদনগুয়লায়ত ভযভের, য়দা‘আ েরার ময়তা ক্সৌভায়গ্যর অভধোরী 

েয়রয়ে এিাই ক্তা এেভি ভেরাি ক্নোমত। এ ক্নোময়তর েো স্রে েয়র অন্য 

ধরয়নর ভেও আপনার ময়ন আসা উভচত আর তা হয়লা, আমার আমলগুয়লা 

ভে আল্াহর দরোয়র েেুল হয়েয়ে? 

েত মানুষ এমনও আয়ে যারা হজ ক্েয়ে শুধু েষ্ট ও মুভসেতই েুভড়য়েয়ে। 

তায়দর অয়নে আোর এমনও আয়ে তারা যখন েয়লয়ে, “লাব্াইো আল্াহুম্মা 

লাব্াইে” য়হ আল্াহ! আভম আপনার দরোয়র হাভযর, তখন তায়ে েলা 

হয়েয়ে, না ক্তামার হাভজরা রিহে েরা হেভন। য়তামার হজ সওোয়ের পভরেয়তমে 

গুনায়হর জন্ম ভদয়েয়ে। 

এ জন্য সালয়ফ সায়লহীন সে সমে ক্নে আমল েরার ে্যাপায়র সয়চষ্ট 

োেয়তন। আমল েরার পর তায়দর ভে হয়তা ক্য, আমলভি আল্াহর দরোয়র 

েেুল হয়েয়ে ভে না? আলী রাভদোল্াহু ‘আনহু েলয়তন: “য়তামরা ক্নে োজ 

েরার ক্চয়ে োজভি েেুল হয়েয়ে ভে না এ ভদয়ে ক্েভে গুরুত্ব দাও, য়তামরা ভে 

ক্োন না মহান আল্াহর েো, ভতভন েয়লয়েন: “আল্াহ ক্তা ক্েেল মুত্তােীয়দর 

ক্েয়ে েেুল েয়র োয়েন।”1 

1  সূরা আল-মায়েদাহ, আোত; ২৭; ভহলইোতুল আওভলোহ ১/৭৫।
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ভপ্ো ক্োন! 

আল্াহর ভনেি ক্োয়না আমল েেুল হওোর েড় প্মাে হয়লা: 

যােতীে গুনায়হর োজ ক্েয়ে খাঁভি তাওোহ েরার তাওফীে হওো এেং 

ভভেষ্যয়ত আল্াহর দীন ও রাসূয়লর আনুগয়ত্যর ওপর দমৃঢ় োেয়ত পারা। গুনাহ 

েরার পর সৎোজ েরা েতই না উত্তম তার ক্েয়ে উত্তম হয়লা সৎোয়জর পর 

সৎোজ েরয়ত সষেম হওো এেং এর ওপর দমৃঢ় োো। অপরভদয়ে সেয়চয়ে 

দুঃখ ও দুভমোগ্যজনে োজ হয়লা, সৎ োয়জর পর অসৎ োয়জর মাধ্যয়ম ক্স 

সৎোজয়ে ভনভশ্চ হ্ন   েয়র ক্দওো। 

সম্মাভনতা ক্োন! 

আজ আপভন আল্াহর আনুগয়ত্য অেগাহন েয়র সম্মাভনত হয়চ্ন সুতরাং 

এ ে্যাপায়র সদা সতেমে োো প্য়োজন ক্যন োল ক্স আনুগয়ত্যর সম্মানয়ে 

অপরাধ ও অলসতা দ্ারা অপমাভনত না েয়রন।

ভপ্ো ক্োন! 

আপনার ময়ন েরা উভচত ক্য, আপভন নেী স্তী আয়েোর ক্গাষ্ঠীভুক্ত। আপনার 

সম্মান ও প্ভতপভত্ত নেী পনেীয়দর মত। আপভন সামান্য নািে ও খারাপ 

পভরেোর খপ্পয়র পয়ড় ভনয়জয়ে, ভনয়জর আত্মসম্মানয়ে ক্োয়না ক্রয়মই নীচু হয়ত 

ক্দয়েন না। আপনার োন আজ আজায়নর ধ্বভনয়ত েুহভরত, মুখ েুরআয়নর 

োেীয়ত মুখভরত। আপভন আপনার এ োন ও মুখয়ে গান-োয়দ্যর মত েেতাভন 

েমমেোয়ণ্ডর ময়ধ্য ক্রয়খ ভেষাক্ত ও ষেভতরিস্ত েরয়েন না। 

ভপ্ো ক্োন!

আপনার সন্তানগুয়লা আপনার োঁয়ধ আমানতস্বরূপ। তায়দরয়ে দ্ীয়নর ওপর 

পভরচালনা েরা এেং তায়দর ময়ধ্য আল্াহ ও তাঁর রাসূল এেং দীয়নর মহব্ত 

জারিত েরা ও তায়ত েলীোন েরা আপনার ঈমানী দাভেত্ব। তায়দরয়ে েখয়না 

অন্যাে েরার সুয়যাগ েয়র ক্দওো। খারাপ েধিু-োধিে, সগেীয়দর সংশ্রে ক্েয়ে 

তায়দর মুক্ত রাখুন।

আপভন ভনয়জয়ে তায়দর জন্য আল্াহর ইোদত, আনুগত্য ও সচ্ভররেতার 

ক্ষেয়রে অনুসরেীে ও অনুেরেীে ে্যভক্তত্বরূয়প ক্পে েরুন। 
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ভপ্ো ক্োন! 

আপনার স্বামী আপনায়ে এেজন ক্নে স্তী রূয়প ক্দখয়ত চাে। যার ভদয়ে 

তাোয়ল তার অন্তর খুভেয়ত ভয়র যাে। যায়ে ক্োয়না ভনয়দমেে ভদয়ল ক্স তা খুভে 

ময়ন েরয়ত সদা প্স্ত্তত োয়ে। সুতরাং ক্স রেম হওোর ক্চষ্টা েরুন। তায়ে 

সৎোয়জর আয়দে ভদন এেং অসৎ োজ ক্েয়ে ভনয়ষধ েরুন আর এর েুফল 

ক্েয়ে সােধান েরুন।

ভপ্ো দীভন ক্োন!

আপভন ভনয়জ ে্যভক্তত্বসম্পন্না ক্হান। সৎ োধিেীয়দরয়ে আপনার সােী োনান। 

যায়দরয়ে সােী োনায়ল আল্াহ, তাঁর রাসূল এেং আভখরায়তর েো আপনার 

স্রে হয়ে তায়দরয়ে েধিু োনান। খারাপ মভহলা ও দুষ্ট প্েমৃভতর ক্ময়েয়দর 

সায়ে ভময়ে ভনয়জয়ে অপমাভনত েরয়েন না। 

সেয়েয়ষ, এ ক্দা‘আ েরে ক্য, আল্াহ আপনায়ে ভহফাযত েরুন। ভতভন ক্তা 

ভহফাযতোরী। দোেীল। ভতভন আপনার হজ, উমরাহ ও ভযোরত েেুল েরুন। 

আমীন। আমীন।

 মমহলা হােী সামহবার েন্য সহীহ হাদীস করমক মনব্থামচত মকছু 
মাসনূন কদা‘আ

ভন্ ভলভখত ক্দা‘আসমূহ অেো তন্ময়ধ্য ক্েয়ে যতিুেু সভেে ‘আরাফাত, 
মুযদাভলফা ও অন্যান্য ক্দা‘আর স্ায়ন পড়া উভচত:

اْلَعْفَو  أَْسأَُلَك  ي  ِإنِّ ُهمَّ  اللَّ َواآلِخَرَة،  ْنَيا  الدُّ ِفي  َواْلَعاِفَيَة  الَعْفَو  أَْسأَُلَك  ي  ِإنِّ ُهمَّ  »اللَّ
َواْلَعاِفَيَة ِفي ِدْيِني َوُدْنَياَي َوأَْهِلي، َوَماِلي«

ক্হ আল্াহ! আভম ক্তামার োয়ে ষেমা এেং দুভনো ও আখরায়ত ভনরাপত্তা 

প্ােমেনা েরভে। য়হ আল্াহ! আভম ক্তামার োয়ে ষেমা এেং আমার দীন ও 

দুভনো, পভরজন ও সম্পভত্তর ে্যাপায়র ভনরাপত্তা চাভচ্।

، َوِمْن َخْلِفْي، َوَعْن  ُهمَّ اْحَفْظِني ِمْن َبْيِن يـََديَّ ُهمَّ اْسُتْر َعْوَراِتي، َوآِمْن َرْوَعاِتي، اللَّ »اللَّ
َيِميِني، َوَعْن ِشَماِلي، َوِمْن َفْوِقي، َوأَُعوُذ ِبَعَظَمِتَك أَْن ُأْغَتاَل ِمْن َتْحِتي«.

ক্হ আল্াহ! তুভম আমার ক্গাপন ক্দাষসমূহ ক্ঢয়ে রাখ। আমার ভে ভীভতয়ে 
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ভনরাপত্তাে পভরেত ের। আমার অরি-পশ্চাৎ, ডান-োম এেং উধমে হয়ত 

আপভতত ভেপদ ক্েয়ে আমায়ে ক্হফাজত ের। ভন্ ভদে হয়ত মমৃতু্যমুয়খ পভতত 

হওো ক্েয়ে ক্তামার মহয়ত্তর আশ্রে প্ােমেনা েরভে।

ُهمَّ َعاِفِنْي ِفي َبَصِرْي، آل ِإَلَه ِإالَّ أَْنَت«. ُهمَّ َعاِفِنْي ِفْي َسْمِعْي، اللَّ ُهمَّ َعاِفِنْي ِفْي َبَدِنـْي، اللَّ »اللَّ

ক্হ আল্াহ! তুভম আমায়ে বদভহে ভনরাপত্তা দাও, আমার শ্রেয়েভ্রিে ও 

দমৃভষ্টেভক্তয়ে ভনরাপদ রাখ। তুভম োড়া আর ক্োয়না প্েমৃত মা‘েুদ ক্নই।

ي أَُعوُذ ِبَك ِمَن اْلُكْفِر، َواْلَفْقِر، َوأَُعـوُذ ِبَك ِمْن َعَذاِب اْلَقْبِر، اَل ِإَلَه ِإالَّ أَْنَت«. ُهمَّ ِإنِّ »اللَّ

ক্হ আল্াহ! আভম েুফুরী, দভরদ্র ও েেয়রর আযাে হয়ত ক্তামার ভনেি আশ্রে 

প্ােমেনা েরভে। তুভম োড়া আর ক্োয়না হে মা’েুদ ক্নই।

َما  َوَوْعِدَك  َعْهِدَك  َعَلى  َوأََنا  َعْبُدَك،  َوأََنا  َخَلْقَتِنْي  أَْنَت،  ِإالَّ  ِإَلَه  َرِبْي آل  أَْنَت  ُهمَّ  »اللَّ
ِبَذْنِبي  َلَك  َوأَُبوُء   ، َعَليَّ ِبِنْعَمِتَك  َلَك  أَُبْوُء  َما َصَنْعُت،  ِمْن َشرِّ  ِبَك  أَُعوُذ  اْسَتَطْعُت، 

ُنوَب ِإالَّ أَْنَت«. ُه اَل َيْغِفُر الذُّ َفاْغِفْر ِلي َفِإنَّ

ক্হ আল্াহ! তুভম আমার রে, তুভম োড়া আর ক্োয়না সভত্যোর মা‘েুদ ক্নই। 

তুভম আমায়ে সমৃভষ্ট েয়রে। আভম ক্তামার দাস। আভম সাধ্যানুসায়র ক্তামার 

সায়ে েমৃত ওোদার ওপর রয়েভে। আভম যা েয়রভে, তার অপোভরতা হয়ত 

ক্তামার ভনেি আশ্রে চাভচ্। তুভম আমায়ে ক্য সে ক্নোমত দান েয়রে আভম 

তার স্বীেমৃভত প্দান েরভে। আভম আমার সমুদে গুনাহ স্বীোর েরভে। সুতরাং 

তুভম আমায়ে ষেমা ের। য়েননা তুভম োড়া আর ক্েউ আমার গুনাহসমূহ মাফ 

েরয়ত পারয়ে না।

ـي أَُعوُذ ِبَك ِمَن اْلَهمِّ َواْلُحْزِن، َوأَُعوُذ ِبَك ِمَن اْلَعْجِز َواْلَكَسِل، َوِمَن اْلُبْخل  ُهمَّ ِإنِّ »اللَّ
َجاِل«. ْيِن َوَقْهِر الرِّ واْلُجُبِن، وأعوذ ِبَك ِمْن َغَلَبِة الدَّ

ক্হ আল্াহ! আভম ভচন্তা ও উয়দ্গ, অষেমতা ও অলসতা, েমৃপেতা ও োপুরুষতা, 
ঋয়ের গুরুভার ও মানুয়ষর অধীনতা হয়ত ক্তামার ভনেি আশ্রে প্ােমেনা েরভে। 

َل َهَذا اْلَيْوِم َصاَلحًا، َوأَْوَسَطُه َفاَلحًا، َوآِخَرُه َنَجاحًا، َوأَْسأَُلَك َخْيَرِي  ُهمَّ اْجَعْل أَوَّ »اللَّ
اِحِمْيَن«. ْنَيا َوْاآلِخَرِة َيا أَْرَحَم الرَّ الدُّ

ক্হ আল্াহ! আজয়ের ভদয়নর প্েম অংেয়ে সততা, মধ্যভাগয়ে েল্যাে এেং 

ক্েষ-ভাগয়ে সফলতাে ভয়র দাও। য়হ পরম দোলু! আভম ক্তামার োয়ে 
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দুভনো-আভখরায়তর েল্যাে োমনা েরভে।

َظِر ِإَلى  َة النَّ َضى َبْعَد اْلَقَضاِء، َوَبَرَد اْلَعْيِش َبْعَد اْلَمْوِت، َوَلذَّ ْي أَْسأَُلُك الرِّ ُهمَّ ِإنِّ »اللَّ
َوأَُعوُذ  ٍة،  ِفْتَنٍة ُمِضلَّ َواَل  ٍة  اِء ُمِضرَّ َغْيِر َضرَّ ِلَقاِئَك ِفي  ِإَلى  ْوَق  َوالشَّ َوْجِهَك الَكرْيَم، 
، أَْو أَْكَتِسَب َخِطيَئًة أَْو َذْنبًا اَل َتْغِفُرُه،  ِبَك أَْن أَْظِلَم أَْو ُأْظَلم، أَْو أَْعَتِدَي أَْو ُيْعَتَدى َعَليَّ

َوأَُعوُذ ِبَك أَْن ُأَردَّ ِإَلى أَْرَذِل اْلُعُمِر«.

ক্হ আল্াহ! আভম ক্তামার োয়ে প্ােমেনা েরভে ক্তামার ফেসালার পর খুভে 

োোর ময়নােমৃভত্ত, মমৃতু্যর পর সুখমে জীেন, য়তামার ক্চহারা মুোরাে দেমেয়নর 

স্বাদ রিহে, য়তামার সায়ে সাষোয়তর প্েল আোঙ্কা -ক্োন ষেভতের স্বাচ্ন্্য 

ও ভেভ্াভন্তের ভফতনা োড়াই। োয়রা প্ভত যুলুম েরা ভেংো ক্েউ আমার প্ভত 

জুলুম েরা ক্েয়ে আভম ক্তামার োয়ে আশ্রে চাই।আশ্রে চাভচ্ োয়রা প্ভত 

সীমালংঘন েরা ক্েয়ে ো ক্েউ আমার ওপর সীমালংঘন েরা ক্েয়ে, ষেমার 

অয়যাগ্য ক্োয়না ভুল ো পাপ-োজ ক্েয়ে। োধমেয়ে্যর ক্েষ পযমোয়ে উপনীত 

হওো ক্েয়ে ক্তামার োয়ে আশ্রে চাই।

ْي  ُهمَّ اْهِدِنيِ أَلْحَسِن ْاأَلْعَماِل َوْاأَلْخاَلِق اَل َيْهِدْي أَلْحَسِنَها ِإالَّ أَْنَت، َواْصِرْف َعنِّ »اللَّ
َئَها ِإالَّ أَْنَت«. ْي َسيِّ َئَها، اَل َيْصِرْف َعنِّ َسيِّ

ক্হ আল্াহ! আমায়ে সয়েমোত্তম োজ ও চভরয়রের ভদয়ে ভহদাোত দাও। তুভম 

োড়া আর ক্েউ এ ে্যাপায়র ভহদাোত ভদয়ত পারয়ে না। আর আমা হয়ত ভনেমৃষ্ট 

োজ ও চভররেয়ে ভফভরয়ে রাখ। তুভম োড়া আর ক্েউ তা ভফভরয়ে রাখয়ত 

পারয়ে না।

ْع ِلْي ِفْي َداِرْي، َوَباِرْك ِلْي ِفْي ِرْزِقْي«. ُهمَّ أَْصِلْح ِلْي ِدْيِنْي، َوَوسِّ »اللَّ

ক্হ আল্াহ! আমার জন্য আমার দীনয়ে সংয়োধন েয়র দাও। আমার োসস্ানয়ে 

প্েস্ত েয়র দাও এেং আমার রুভজয়ত েরেত দাও।

اْلُكْفِر  ِبَك ِمَن  َوأَُعوُذ  َواْلَمْسَكَنِة،  َلِة  َوالذِّ َواْلَغْفَلِة  اْلَقْسَوِة  ِبَك ِمَن  أَُعوُذ  ي  ِإنِّ ُهمَّ  »اللَّ
َواْلُبْكِم،  َمِم،  الصَّ ِمَن  ِبَك  َياِء.َوأَُعوُذ  َوالرِّ ْمَعِة  َوالسُّ َفاِق  َوالنِّ َقاِق  َوالشِّ َواْلُفُسوِق 

ِء ْاأَلْسَقاِم«. َواْلُجـَذاِم، َوَسيِّ

ক্হ আল্াহ! আভম অন্তয়রর পাষন্ডতা, গাফলতী, অেমাননা ও অভাে-অভভয়যাগ 

হয়ত ক্তামার ভনেি আশ্রে প্ােমেনা েরভে। আভম েুফুরী, ফায়সেী, সয়ত্যর 

ভেরুদ্ধাচরে এেং ক্লাে ক্োনায়না ও ক্দখায়না হয়ত ক্তামার ভনেি আশ্রে 
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প্ােমেনা েরভে। আভম আয়রা আশ্রে প্ােমেনা েরভে েভধরতা, োেেভক্ত-হীনতা, 

েুষ্ঠ ও অন্যান্য দুরায়রাগ্য ে্যাভধ হয়ত।

َها َوَمْواَلَها«. اَها، أَْنَت َوِليُّ َها أَْنَت َخْيُر َمْن َزكَّ ُهمَّ آِت َنْفِسْي َتْقَواَها، َوَزكِّ »اللَّ

ক্হ আল্াহ আমার আত্মায়ে তােওো দান ের এেং এয়ে পভেরে ের। তুভম ক্তা 

সয়েমোত্তম পভেরেোরী। তুভমই এর অভভভােে ও প্ভু।

ي أَُعوُذ ِبَك ِمْن ِعْلٍم اَل َيْنَفُع، َوَقْلٍب اَل َيْخَشُع، َوَنْفٍس اَل َتْشَبُع، َوَدْعَوٍة اَل  ُهمَّ ِإنِّ »اللَّ
ُيْسَتَجاُب َلَها«.

ক্হ আল্াহ! আভম ক্তামার ভনেি উপোরহীন ঞোন, ভনভমেে অন্তর, অতমৃপ্ত আত্মা 

এেং েেুল হে না এমন ক্দা‘আ হয়ত আশ্রে চাই।

ي أَُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ َما َعِمْلُت، َوِمْن َشرِّ َما َلْم أَْعَمْل، َوأَُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ َما  ُهمَّ ِإنِّ »اللَّ
َعِلْمُت، َوِمْن َشرِّ َما َلْم أَْعَلْم«.

ক্হ আল্াহ! য়য োজ আভম েয়রভে এেং যা েভর ভন, তার অমগেল ক্েয়ে 

ক্তামার োয়ে আশ্রে চাই। য়য ভেষে আভম ক্জয়নভে এেং যা জাভন ভন, এত দু 

ভয়ের অমগেল ক্েয়ে ক্তামার আশ্রে প্ােমেনা েরভে।

ِل َعاِفَيِتَك، َوُفَجاَءِة ِنْقَمِتَك، َوَجِميِع َسْخِطَك«. ي أَُعوُذ ِبَك ِمْن َزَواِل ِنْعَمِتَك، َوَتَحوُّ ُهمَّ ِإنِّ »اللَّ

ক্হ আল্াহ! আমার প্ভত ক্তামার ক্নোময়তর অেষেে, অনাভেল োভনেতর 

অপসারে, োভস্তর আেভস্ে আক্রমে এেং ক্তামার সেল অসয়ন্তাষ হয়ত 

ক্তামার ভনেি আশ্রে প্ােমেনা েরভে।

ْي َوِمَن اْلَغَرِق َواْلَحْرق َواْلَهَرم، َوأَُعوُذ ِبَك ِمْن  َردِّ ي أَُعوُذ ِبَك ِمَن اْلَهَدِم َوالتَّ ُهمَّ ِإنِّ »اللَّ
ْيَطاُن ِعْنَد اْلَمْوِت، َوأَُعوُذ ِبَك ِمْن أَْن أَُموَت َلِديغًا، َوأَُعوُذ ِبَك ِمْن  َطِنَي الشَّ أَْن َيَتَخَبّ

َطَمٍع َيْهِدْي ِإَلى َطْبٍع«.

ক্হ আল্াহ! আমার মাোর ওপর ভেেু ধয়স পড়ার োরয়ে অেো অন্য ক্য 

ক্োয়না োরয়ে আভম ধ্বংস হয়ে যাই, অেো পাভনয়ত ডুয়ে ভেংো আগুয়ন জ্বয়ল 

মারা যাই- এ ক্েয়ে এেং োধমেে্যজভনত েয়ষ্টর হাত হয়ত ক্তামার ভনেি আশ্রে 

প্ােমেনা েরভে। আভম আশ্রে চাভচ্ েেতান ক্যন মমৃতু্যর সমে আমায়ে গুমরাহ 

না েয়র। আশ্রে চাভচ্ দংভেত হয়ে মারা যাওো এেং ক্লাভ-লালসা হয়ত যা 

মানুষয়ে েুপ্েমৃভত্তর ভদয়ে ভনয়ে যাে।

َوأَُعوُذ ِبَك  َوْاأَلْدَواِء،  َوْاأَلْهَواِء  َوْاأَلْعَماِل  ْاأَلْخاَلِق  ي أَُعوُذ ِبَك ِمْن ُمْنَكَراِت  ِإنِّ ُهمَّ  »اللَّ
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، َوَشَماَتِة ْاأَلْعَداِء«. ْيِن، َوَقْهِر اْلَعُدوِّ ِمْن َغَلَبِة الدَّ

ক্হ আল্াহ! আভম ক্তামার ভনেি আশ্রে চাভচ্ ঘমৃভেত স্বভাে এেং অোভছিত আচরে 

হয়ত, আর আমায়ে রষো ের েুপ্েমৃভত্তর তাড়না এেং বদভহে রুগ্নতা হয়ত এেং 

আশ্রে চাভচ্ ঋয়ের গুরুভার, েত্রুর দুদমেম অপ প্ভাে ও উপহাস হয়ত।

ِتْي ِفْيَها َمَعاِشْي،  ِذْي ُهَو ِعْصَمُة أَْمِرْي، َوأَْصِلْح ِلْي ُدْنَياَي الَّ ُهمَّ أَْصِلْح ِلْي ِدْيِنَي الَّ »اللَّ
ِتْي ِفْيَها َمَعاِدْي، َواْجَعِل اْلَحَياَة ِزَياَدًة ِلْي ِفْي ُكلِّ َخْيٍر، َواْلَمْوَت  َوأَْصِلْح ِلْي آِخَرِتَي الَّ

.» راَحًة ِلْي ِمْن ُكلِّ َشرٍّ

ক্হ আল্াহ! আমার দীনয়ে আমার জন্য পভরশুদ্ধ েয়র দাও যার ময়ধ্য রয়েয়ে 

আমার সমুদে োযমোভদর আত্মরষোর ভনভশ্চত উপাে। আর সংয়োধন েয়র 

দাও আমার পাভেমেে জীেনয়ে যার ময়ধ্য রয়েয়ে আমার জীভেো। আর আমার 

আয়খরাতয়ে তুভম েয়র দাও ভেশুদ্ধ, য়যখায়ন আমায়ে অেে্যই প্ত্যােতমেন েরয়ত 

হয়ে। আমার দীঘমে জীেনয়ে অভধেতর মগেল োয়জর অভস-লা েয়র দাও। আর 

আমার মমৃতু্যয়ে প্য়ত্যে অভনষ্ট হয়ত আমার জন্য োভন্তর উসীলা েয়র দাও।

.» ِر اْلُهَدي عَليَّ ، َواْهِدِنْي َوَيسِّ ي، َواْنُصْرِنْي َواَل َتْنُصْر َعَليَّ ْي َواَل ُتِعْن َعلَّ »ربِّ أَِعنِّ

রে ক্হ! আমায়ে সাহায্য ের, আমার প্ভতপষেয়ে সাহায্য েয়রা না। আমায়ে 

সফলতা দান ের, আমার প্ভতপষেয়ে দান েয়রা না। আমায়ে ভহদাোত দাও 

এেং ভহদাোত লাভ আমার জন্য সহজ েয়র দাও।

اًها ُمِنْيبًا، َربِّ  أَوَّ ِإَلْيَك،  ارًا َلَك، ِمْطَواعًا َلَك، ُمْخِبًتا  ارًا َلَك، َشكَّ َذكَّ ُهمَّ اْجَعْلِنْي  »اللَّ
ْد ِلَساِنْي،  ِتْي، َواْهِد َقْلِبْي، َوَسدِّ ْت ُحجَّ ْل َتْوَبِتْي، َواْغِسْل َحْوَبِتْي، َوأَِجْب َدْعَوِتْي، َوَثبِّ َتَقبَّ

َواْسُلْل َسِخيَمَة َصْدِرْي«.

ক্হ আল্াহ! আমায়ে এমন তাওফীে দান ের যায়ত আভম ক্তামার খুে ক্েভে 

স্রেোরী, েমৃতঞেতা ঞোপনোরী ও অনুগত হয়ত পাভর এেং ক্তামারই ভনেি 

ভেনম্ হই এেং ক্তামারই ভনেি দুঃখ প্োে েরয়ত ভেভখ। য়হ আমার রে! আমার 

তাওোয়ে তুভম েেুল ের। আমার গুনাহরাভে ধুয়ে মুয়ে দাও। আমার ক্দা‘আ 

েেুল ের। আমার প্মাে দমৃঢ় ের। আমার অন্তরয়ে ক্হদায়েত দাও। আমার 

ভজহোয়ে ভেে রাখ। আমার অন্তয়রর েলুষ োভলমায়ে ভেদূভরত েয়র দাও।

ْشِد، َوأَْسأَُلَك ُشْكَر ِنْعَمِتَك،  َباَت ِفي اأْلَْمِر، َواْلَعِزْيَمَة َعَلى الرُّ ْي أَْسأَُلَك الثَّ ُهمَّ ِإنِّ »اللَّ
َتْعَلُم،  َما  َخْيِر  ِمْن  َوأَْسأَُلَك  َوِلَسانًا َصاِدقًا،  َسِلْيمًا،  َقْلبًا  َوأَْسأَُلُك  ِعَباَدِتَك،  َوُحْسَن 
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ُم الُغُيْوِب«. َك َعالَّ َوأَُعْوُذ ِبَك ِمْن شرِّ َما َتْعَلُم، َوأَْسَتْغِفُرَك ِلَما َتْعَلُم، إنَّ

ক্হ আল্াহ! আভম েয়মমে অভেচলতা, সৎ পয়ে দমৃঢ় ভনষ্ঠা, য়তামার ক্নোময়তর 

শুেরগুজারী ও ক্তামার ইোদতয়ে সুষ্ঠু সুন্রভায়ে সম্পন্ন েরার তাওফীে 

ক্তামার ভনেি প্ােমেনা েরভে। আভম ক্তামার ভনেি প্ােমেনা েভর ভনয়ভমেজাল ও 

প্োন্ত হৃদে এেং সত্যভনষ্ঠ রসনা। আভম ক্সই মগেয়লর প্ােমেনা জানাই যা তুভম 

আমার জন্য ভায়লা ময়ন ের। আভম ক্তামার ভনেি আশ্রে চাই ক্স অমগেল হয়ত 

ক্য সম্পয়েমে তুভম সুভেভদত। আর আভম মাগভফরাত চাই ক্স অন্যাে অপেমমে হয়ত 

যা এেমারে তুভমই জান। ভনশ্চে তুভম গায়েে সম্পয়েমে সুভেভদত।

ُهمَّ أَْلِهْمِني ُرْشِدْي َوأَِعْذِنْي ِمْن َشرِّ َنْفِسْي«. »اللَّ

ক্হ আল্াহ! আমায়ে তুভম ভহদাোত দ্ারা অনুগমৃহীত ের। আর আমার প্েমৃভত্তর 

অভনষ্ট হয়ত আমায়ে রষো ের।

ِلْي  َتْغِفَر  َوأْن  اْلَمَساِكْيِن،  اْلُمنَكَراِت، َوُحبَّ  َوتْرَك  اْلَخْيَراِت  ِفْعَل  أَْسأَُلَك  ْي  ِإنِّ ُهمَّ  »اللَّ
أَْسأَُلَك  ْي  إنِّ ُهمَّ  اللَّ َمْفُتْوٍن،  َغْيَر  ِإَلْيَك  ِنْي  َفَتَوفَّ ِفْتَنًة،  ِبِعَباِدَك  أََرْدَت  َوِإَذا  َوَتْرَحْمِنْي، 

َك«. ُبِنْي ِإَلى ُحبِّ َك، َوُحبَّ ُكلِّ َعَمٍل ُيَقرِّ َك َوُحبَّ َمْن ُيِحبُّ ُحبَّ

ক্হ আল্াহ! আভম ক্তামার ভনেি ভায়লা োজ সম্পাদন, মন্ োজ পভরহার 

এেং গরেীয়দরয়ে ভায়লাোসার তাওফীে োমনা েরভে। তুভম আমায়ে ষেমা 

ের। আমার প্ভত রহমত েষমেে ের। য়তামার োন্ায়দরয়ে ক্োয়না পরীষোে 

ভনপভতত েরয়ত ইচ্া েরয়ল আমায়ে ক্ফতনামুক্ত অেস্াে উভেয়ে ভনও। য়হ 

আল্াহ! আভম ক্তামার ভায়লাোসা প্ােমেনা েভর, আর ঐ ে্যভক্তর ভায়লাোসা 

ক্য ক্তামায়ে ভায়লা োয়স এেং এমন োয়জর ভায়লাোসা যা আমায়ে ক্তামার 

ভায়লাোসার ভনেিেতমেী েয়র ক্দে।

َواِب،  الثَّ َوَخْيَر  َجاِح،  النَّ َوَخْيَر  َعاِء،  الدُّ َوَخْيَر  اْلَمْسأَلِة،  َخْيَر  أَْسأَُلَك  ْي  إنَّ ُهمَّ  »اَللَّ
َوِعَباَداِتْي،  َصاَلِتْي،  ْل  َوَتَقبَّ َدَرَجِتْي،  َواْرَفْع  ِإْيَماِنْي،  ْق  َوَحقِّ َمَواِزْيِنْي،  ْل  َوَثقِّ ْتِنْي  َوَثبِّ

ِة«. َرَجاِت اْلُعَلى ِمَن اْلَجنَّ َواْغِفْر َخِطْيَئاِتْي، َوأَْسأَُلَك الدَّ

ক্হ আল্াহ! আভম ক্তামার ভনেি সুন্রতম প্ভতদান, উত্তম প্ােমেনা, ফলপ্সূ 

সফলতা এেং ক্শ্রষ্ঠ পুরস্কার োমনা েরভে। তুভম আমায়ত দমৃঢ়তা দান ের। 

আমার ক্নভের পাল্া ভারী ের। আমার ঈমানয়ে মজেুত ের। আমার সম্মান ও 



নারীর অধিকার প্রধিষ্ায় ইসলাম

78

মযমোদা েভধমেত ের। আমার সালাত ও এোদত েেুল ের। আমার গুনাহ মাজমেনা 

ের। য়হ আল্াহ! জান্নায়ত আমার পদমযমোদা েমৃভদ্ধ ের।

َلُه َوآِخَرُه، َوَظاِهَرُه َوَباِطَنُه،  ي أْسأََُلَك َفَواِتَح اخَلْيِر، َوَخَواِتَمُه، َوَجَواِمَعُه، َوأوَّ ُهمَّ إنِّ »اللَّ
ِة«. َرَجاِت اْلُعَلى ِمَن اجَلنَّ َوالدَّ

ক্হ আল্াহ! আভম ক্তামার ভনেি মগেয়লর সূচনা, তার পভরসমাভপ্ত, তার 

ে্যাপেতা, তার প্েম ও ক্েষ, তার প্োে্য ও অপ্োে্য এেং জান্নায়তর উচ্ 

মযমোদা যাচ্া েরভে।

َفْرِجْي،  ْن  َوُتَحصِّ َقْلِبْي،  َر  َوُتَطهِّ ِوْزِرْي،  َوَتَضَع  ِذْكِرْي،  ُتْرَفَع  أَْن  أَْسأَُلَك  ْي  ِإنِّ ُهمَّ  »اللَّ
ِة،« ْرَجاِت الُعَلى ِمَن اْلَجنَّ َوَتْغِفَر ِلْي ُذُنوِبْي، َوأَْسأَُلَك الدَّ

ক্হ আল্াহ! আমার স্রেয়ে ক্গৌরেমে, আমার ক্োঝা অপসাভরত, আমার 

অন্তরয়ে পভেরে,আমার গুপ্ত অগেয়ে সংরভষেত, আমার গুনাহগুয়লায়ে মাজমেনা 

এেং জান্নায়ত উচ্ মযমোদা প্দায়নর জন্য আভম ক্তামার ভনেি আয়েদন েরভে।

ُخُلِقْي،  َوِفْي  َخْلِقْي،  َوِفْي  َبَصِرْي،  َوِفْي  َسْمِعْي،  ِفْي  ُتَباِرَك  أَْن  أَْسأَُلَك  ْي  ِإنِّ ُهمَّ  »اَللَّ
َرَجاِت الُعلَى ِمَن  ْل َحَسَناِتْي، َوأَْسأَُلَك الدَّ َوِفْي أَْهِلْي َوِفْي َمْحَياَي، َوِفْي َعَمِلْي، َوَتَقبَّ

ِة«. اجَلنَّ
ক্হ আল্াহ! তুভম আমার ভনেি আমার শ্রেে-েভক্তয়ত, দমৃভষ্টেভক্তয়ত, য়চহারা ও 

আেমৃভতয়ত, স্বভাে ও চভরয়রে, পভরোর-পভরজয়ন এেং জীেয়ন েরেত প্দায়নর 

জন্য আয়েদন েরভে। আমার সৎেমমেগুয়লা েেুল েরয়ত এেং জান্নায়ত উচ্ 

মযমোদা প্দায়নর প্ােমেনা েরভে।

َوَشَماَتِة  الَقَضاِء،  َوُسوِء  َقاِء،  الشِّ َوَدَرِك  اْلَباَلِء،  َجْهِد  ِمْن  ِباللِه  أَُعْوُذ  ْي  ِإنِّ ُهمَّ  »اللَّ
ْاأَلْعَداءِ«.

ক্হ আল্াহ! আভম ক্তামার আশ্রে প্ােমেনা েরভে ভেপয়দর েষ্ট, দুয়ভমোয়গর 

আক্রমে, মন্ ফেসালা ও ভেপয়দ েত্রুর উপহাস হয়ত।

ْف ُقُلوَبَنا  َف اْلُقُلْوِب َصرِّ ُهمَّ ُمَصرِّ ْت َقْلِبْي َعَلى ِدْيِنَك، اللَّ َب اْلُقُلْوِب، َثبِّ ُهمَّ ُمَقلِّ »اللَّ
َعَلى َطاَعِتَك«.

অন্তরসমূয়হর ভেেতমেোরী ক্হ আল্াহ! তুভম আমার অন্তরয়ে ক্তামার দ্ীয়নর 

ওপর সুপ্ভতভষ্ঠত রাখ। অন্তরসমূয়হর পভরেতমেনোরী ক্হ আল্াহ! তুভম আমার 

অন্তরয়ে ক্তামার আনুগয়ত্যর ভদয়ে ভফভরয়ে দাও।
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ا، َوأَْعِطَنا َواَل َتْحِرْمَنا، َوآِثْرَنا َواَل ُتْؤِثْر َعَلْيَنا«. ُهمَّ ِزْدَنا َواَل َتْنُقْصَنا، َوأَْكِرْمَنا َواَل ُتِهنَّ »اَللَّ

ক্হ আল্াহ! তুভম আমায়দরয়ে োভড়য়ে ভদয়ো, েভময়ে ভদয়ো না। সম্মাভনত 

ের, অসম্মাভনত েয়রা না। আমায়দরয়ে দাও, েভঞ্চত েয়রা না। আমায়দরয়ে 

অরিাভধোর দাও, আমায়দর ওপর োউয়ে অরিাভধোর ভদয়ো।

ْنَيا َوَعَذاِب اآلِخِرِة«. َها، َوأَِجْرَنا ِمْن ِخْزِي الدُّ ُمْوِر ُكلِّ ُهمَّ أَْحِسْن َعاِقَبَتَنا ِفي اأْلُ »اَللَّ

ক্হ আল্াহ! আমায়দর সেল োয়জর পভরেভত শুভ ের, আমায়দরয়ে ইহজগয়ত 

লজ্া ও অপমান এেং আভখরায়তর আযাে হয়ত রষো ের।

ُهمَّ اْقِسْم َلَنا ِمْن َخْشَيِتَك َما َتُحْوُل ِبِه َبْيَنَنا َوَبْيَن َمْعِصَيِتَك، َوِمْن َطاَعِتَك َما  »اللَّ
ْعَنا ِبأَْسَماِعَنا  ْنَيا، َوَمتِّ ُن ِبِه َعَلْيَنا َمَصاِئَب الدُّ َتَك، َوِمَن اْلَيِقْيِن َما ُتَهوِّ ُغَنا ِبِه َجنَّ ُتَبلِّ
َظَلَمَنا،  َمْن  َعَلى  َثْأَرَنا  َواْجَعْل  ا،  ِمنَّ اْلَواِرَث  َواْجَعْلَها  أْحَيَتنا،  َما  اِتَنا  َوُقوَّ َوأَْبَصاِرنا 
َنا، َواَل َمْبَلَغ ِعْلِمَنا، َواَل َتْجَعْل  ْنَيا أَْكَبَر َهمِّ َواْنُصْرَنا َعَلى َمْن َعاَداَنا، َواَل َتْجَعِل الدُّ

ْط َعَلْيَنا َمْن اَل َيَخاُفَك َواَل َيْرَحْمَنا«. ُمِصْيَبَتَنا ِفْي ِدْيِنَنا، َواَل ُتَسلِّ

ক্হ আল্াহ! তুভম আমায়দর অন্তয়র এমন ভীভতর সঞ্চার েয়র দাও যা আমায়দর 

ও পাপ োয়জর ময়ধ্য প্ভতেধিে হয়ত পায়র। আমায়দরয়ে এমন আনুগত্য 

প্দান ের যা আমায়দরয়ে জান্নায়ত ক্পৌঁয়ে ক্দোর উপেরে হে। আর 

আমায়দর অন্তয়র এমন ভেশ্বাস উদে েয়র দাও যা আমায়দর োস্তে জীেয়নর 

অভনষ্টতা ও ষেভতর প্ভতয়ষধে হয়ত পায়র। আর তুভম যতভদন আমায়দরয়ে 

জীভেত রাখয়ে ততভদন আমায়দর শ্রেেেভক্ত ও দমৃভষ্টেভক্ত অষেত রাখয়ে। যায়ত 

আমরা লাভোন হয়ত সমেমে হই। এ েল্যাে আমায়দর পয়রও জাভর ক্রয়খা। 

অভধেন্তু ক্য আমায়দর প্ভত অত্যাচার েরয়ে, আমায়দর প্ভতয়োধ তুভম তায়দর 

ওপর রিহে েয়রা। আর আমায়দরয়ে আমায়দর েত্রুয়দর ওপর সাহায্য ের। 

এই পাভেমেে জীেনয়ে আমায়দর এেমারে লয়ষে্য পভরেত েয়রা না এেং ক্সিায়ে 

ঞোয়নর ক্েষ পভরেভত েয়রা না। দীয়নর ে্যাপায়র আমায়দরয়ে ভেপয়দ ভনয়ষেপ 

েয়রা না। আমায়দর পায়পর োরয়ে আমায়দর ওপর এমন োসে চাভপয়ে ভদয়ো 

না, যার অন্তয়র ক্তামার ভে ভীভত ক্নই এেং ক্য আমায়দর প্ভত অনুেম্পা 

প্দেমেন েরয়ে না।

 ، ِبرٍّ ُكلِّ  ِمْن  َواْلَغِنْيَمَة  َمْغِفَرِتَك،  َوَعَزاِئَم  َرْحَمِتَك،  ُمْوِجَباِت  أَْسأَُلَك  ْي  ِإنِّ ُهمَّ  »اَللَّ
اِر«. َجاَة ِمَن النَّ ِة، َوالنَّ اَلَمَة ِمْن ُكلِّ ِإْثٍم، َواْلَفْوَز ِباْلَجنَّ َوالسَّ
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ক্হ আল্াহ! আভম ক্তামার ভনেি ক্তামার রহময়তর োরেসমূহ, য়তামার ষেমা 

লায়ভর দমৃঢ় ইচ্া, প্য়ত্যে সৎ োয়জর গেীমত এেং পাপ োজ হয়ত ভনরাপত্তা, 
জান্নাত লায়ভর ক্সৌভাগ্য এেং জাহান্নাম হয়ত পভররোে লায়ভর প্ােমেনা েরভে।

ْجَتُه، َواَل َدْيًنا ِإاّلً  ا إالَّ َفرَّ ُهمَّ اَل َتَدْع َلنا َذْنًبا إالَّ َغَفرَتُه، َواَل َعْيًبا إالَّ َسَتْرَتُه، َواَل َهّمً »اللَّ
ْنَيا َواآلِخَرِة ِهَي َلَك ِرًضى َوَلَنا َصاَلٌح ِإالَّ َقَضْيَتَها  َقَضْيَتُه، َواَل َحاَجًة ِمْن َحَواِئِج الدُّ

اِحِمْيَن«. َيا أَْرَحَم الرَّ

ক্হ আল্াহ! তুভম আমায়দর সেমেপ্োর অপরাধ মাজমেনা ের। সেমেপ্োর ক্দাষত্রুভি 

ক্গাপন ের। সেল দুভশ্চন্তা অপসাভরত ের। সেল ঋে পভরয়োধ েয়র দাও। 

দুভনো ও আয়খরায়তর সে প্য়োজন পূেমে ের, যায়ত তুভম সন্তুষ্ট োে এেং যার 

ময়ধ্য আমায়দর েল্যাে ভনভহত রয়েয়ে ক্হ পরম দোলু! 

ْيْ أَْسأَُلَك َرْحَمًة ِمْن ِعْنَدَك، َتْهِدْي ِبَها َقْلِبْي، َوَتْجَمُع ِبَها أَْمِرْي، َوُتِلمُّ ِبَها  ُهمَّ ِإنِّ »اَللَّ
ْي ِبَها َعَمِلْي،  َض ِبَها َوْجِهْي، َوُتَزكِّ َشْعِثْي، َوَتْحَفُظ ِبَها َغاِئِبْي َوَتْرَفُع ِبَها َشاِهِدْي، َوُتَبيِّ

ْي، َوَتْعِصُمِنْي ِبها ِمْن ُكلِّ ُسْوٍء«. َوُتْلِهُمِنْي ِبَها ُرْشِدْي، َوَتُردُّ ِبَها اْلِفَتَن َعنِّ

ক্হ আল্াহ! আভম ক্তামার ভনেি এমন রহমত যাচ্া েরভে যদ্ারা আমার 

হৃদে সৎপয়ে পভরচাভলত হে, আমার োযমোভদ যোযেভায়ে সুসম্পন্ন হে, 
অন্তয়রর অোভন্ত ভেদূভরত হে, য়গাপনীেতা সুরভষেত োয়ে, য়লােসমায়জ মান 

উন্নত হে, আমার ক্চহারা উজ্জ্বল হে, আমার আমল ভনষ্লুষ হে, আভম 

সুপয়ের ভদোভর হয়ত পাভর। আমার ক্েয়ে ভফতনা ফাসাদ দূয়র োয়ে এেং 

সেমেপ্োর অমগেল ক্েয়ে আমায়ে োঁভচয়ে রায়খ।

َهَداِء،  الشُّ َوَمْنـِزَل  َعَداِء،  السُّ َوَعْيَش  اْلَقَضاِء،  َيْوَم  اْلَفْوَز  أَْسأَُلَك  ْي  ِإنِّ ُهمَّ  »اَللَّ
ْصَر َعَلى اأَلْعَداِء«. َوُمَراَفَقِة اأَلْنِبَياِء، َوالنَّ

ক্হ আল্াহ! আভম ক্তামার ভনেি ক্েষ ভেচার ভদয়নর সফলতা, সুখী সজ্য়নর 

ন্যাে জীেন যাপন, েহীদয়দর মযমোদা, নেীয়দর সাহচযমে এেং েত্রুয়দর ভেরুয়দ্ধ 

সাহায্য োমনা েরভে।

ًة ِفْي ِإْيَماٍن، َوِإْيَمانًا ِفْي ُحْسِن ُخُلٍق، َوَنَجاًحا َيْتَبُعُه َفاَلٌح،  ْي أَْسأَُلَك ِصحَّ ُهمَّ ِإنِّ »اَللَّ
وَرْحَمًة ِمْنَك َوَعاِفَيًة ِمْنَك َوَمْغِفَرًة ِمْنَك َوِرْضَواًنا«.

ক্হ আল্াহ! য়তামার ভনেি আভম ঈমায়নর ভনষ্লুষতা প্ােমেনা েরভে। আর এমন 

চভররে োমনা েভর যার ক্ভতর ঈমায়নর প্ভাে োযমেেরী োেয়ে এেং এমন 
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সাফল্য আো েভর যদ্ারা পরোয়ল মুভক্ত ক্পয়ত পাভর। আর ক্তামার রহমত, 
েরেত, ষেমা ও মাগভফরাত এেং সন্তুভষ্ট োমনা েরভে।

َضاَء ِباْلَقْدِر«. َة، َوُحْسَن اْلُخْلِق َوالرِّ َة َواْلِعفَّ حَّ ْي أَْسأَُلَك الصِّ ُهمَّ ِإِنّ »اَللَّ

ক্হ আল্াহ! আভম ক্তামার ভনেি সুস্বাস্্য, পভেরেতা, উত্তম চভররে এেং ভায়গ্যর 

প্ভত সন্তুষ্ট োোর ময়নােল োমনা েরভে।

ْي  َربِّ ِبَناِصَيِتَها إنَّ  أَْنَت آِخٌذ  ٍة  َدابَّ َنْفِسْي، َوِمْن َشرِّ ُكلِّ  أَُعْوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ  ْي  ُهمَّ إنِّ »اللَّ
َعَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقْيٍم«.

ক্হ আল্াহ! আভম আমার অন্তয়রর অপোভরতা এেং পমৃভেেীর েুয়ে চলমান 

জীেজন্তু- যায়দর ভাগ্যরাভে ক্তামার হায়তর মুয়োে রয়েয়ে তায়দর অপোভরতা 

হয়ত ক্তামার ভনেি আশ্রে প্ােমেনা েরভে। ভনশ্চে আমার প্ভতপালে সহজ 

সরল পয়ে রয়েয়েন।

ِتْي، وال َيْخَفى َعَلْيَك  ْي َوَعاَلِنيَّ َك َتْسَمُع َكاَلِمْي، وَتَرى َمَكاِنْي، َوَتْعَلُم ِسرِّ ُهمَّ إنَّ »اللَّ
َشْيٌء ِمْن أْمِرْي، َوأََنا اْلَباِئُس اْلَفِقْيُر، َواُلمْسَتِغْيُث امُلْسَتِجْيُر، َوالَوِجُل اْلُمْشِفُق امُلِقرُّ 
ْيِل،  لِّ امُلْعَتِرُف ِإَلْيَك ِبَذْنِبِه، أْسأُلَك َمْسأَلَة امِلْسِكْيِن، َواَْبَتِهُل ِإَلْيَك اْبِتَهاَل اْلُمْذِنِب الذَّ
ِرْيِر، ُدَعاَء َمْن َخَضَعْت َلَك َرَقَبُتُه، َوَذلَّ َلَك ِجْسُمُه، َوَرِغَم  َوأْدُعْوَك ُدَعاَء اخَلاِئِف الضَّ

َلَك أَْنُفُه«.

ক্হ আল্াহ! অেে্যই তুভম আমার েক্তে্য শুনে, আমার অেস্ান অেয়লােন 

েরে, আমার প্োে্য ও অপ্োে্য সেই অেগত আে, আমার এমন ভেেু 

ক্নই যা ক্তামার অজানা আয়ে। আভম ভনঃস্ব সহাে সম্বলহীন ফেীর। য়তামার 

দরোয়র যাচ্া েরভে ও প্ােমেনা েরভে। আভম ভীত, সন্ত্রস্ত। আভম আমার েমৃত 

অপরায়ধর েো স্বীোর েরভে। আভম ভনঃস্ব ভমসভেন, আভম ভনেমৃষ্ট পাপাচারীর 

ন্যাে অশ্রু সজল নেয়ন ক্রন্ন েরভে। লজ্াে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ভেনীতভায়ে 

োেুভত ভমনভত েরভে। আভম ক্তামার ভনেি ঐ ে্যভক্তর ন্যাে ভমনভত জানাই 

যার স্কধি ক্তামার ভনেি ভেনীত, যার ক্দহ ক্তামার ভনেি অেনত এেং যার 

নাে ক্তামার ভনেি ধূভল-ধূসভরত।

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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