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ভূিমকা 

 سمم ا  الرحن الرحيم

 همان وصىل   رس ل الك �م

বাংলা ভাষায় হজ িবষয়ক �ে�র সংখযা এেকবাের নননয না 
হেলও রাসূলুুাহ ملسو هيلع هللا ىلص-এর হেজর আেদযাাাা িববরণ সংবিলত 
েকােনা বই আজ াযরা  কািশত হয়িনন অঅথ বতরমােনর েজেন-
বুেঝ ইসলাম াালনকারী অেনক ধমরানুরানী মুসিলমই এ িবষেয় 
জানার আ�হ রােখনন তােদর এ আ�েহর কঅা িবেবথনা কেরই 
বাংলােদশ থযািরেটবল এএ িরসাথর ফাফেএশন (BCRF) শাইখ 
নািসরুীন আলবানী রহ. সংকিলত এ সং�াা আকিরক �� 
‘হা�াতুন নবী’ বাংলা ভাষাভাষী াাঠকেদর সামেন ফা�াােনর 
ফেদযান �হণ কেরেছন   

হজ িবষয়ক যত হাদীস রেয়েছ তার মেধয ‘হাদীসু জােবর রা.’ 
নােম খযাত এই হাদীসিটর িববশতার বযাাাের হাদীস িবশারদনণ 
একমত হেয়েছনন হাদীসিটেত মহানবী ملسو هيلع هللا ىلص এর হেজর সফেরর 
বর েঅেক হেজর সমািি াযরা হজ স�িকরত যাবতীয় কােজর 
ধারাবািহক বণরনা রেয়েছন  



4 

 

হাদীসিট মূলত মুসিলম শরীেফ �ান োেয়েছন তেব এই হাদীেসর 
সােঅ রাসূলুুাহ ملسو هيلع هللا ىلص এর হজ সং�াা জােবর রা. বিণরত অনযসব 
হাদীস যা অনয হাদীস �ে� রেয়েছ এমনিক মুসিলম শরীেফরও 
অনয অধযােয় রেয়েছ, েসগেলা এখােন সিিেবিশত হেয়েছন 
েসেকেষ যঅাযঅ সূষ ফেুখ করা হেয়েছন  

মূল আরবী েঅেক আিম ও ঢাকা িব�িবদযালেয়র আরবী িবভােনর 
অধযাাক ড. এিটএম ফখরুীন বইিট বাংলায় ভাষাার কেরিছন 
মূল �ে�র সে� িমিলেয় দক হােত এিট স�াদনা কেরেছন 
ইসলািমক ফাফেএশন বাংলােদেশর নেবষণা কমরকতা ড. মাওলানা 
আবদুল জলীল এবং কুি�য়া ইসলািমক ইফিনভািসরিটর আল-িফকহ 
ফযাকািির েথয়ারমযান ড. আবু বকর মুহা�দ জাকািরয়া 
মজুমদারন বইিটর অনুবাদ ও ভাষানত ািরমাজরেন সহেযািনতা 
কেরেছন িবিসআরএফ-এর নেবষণা কমরকতরা আলী হাসান নতয়বন  

এ বইেয়র সে� সংি�� সকলেক কৃতজতা জানািান আুাহ 
তা‘আলা তােদর ফ�ম িবিনময় দান করনন আমীনন  

নুমান আবুল বাশার 
েথয়ারমযান 

BCRF 
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রাসূলুুাহ ملسو هيلع هللا ىلص েযভােব হজ কেরেছন০F

1 

 

১- জােবর রা.১F

2 বেলন, রাসূলুুাহ ملسو هيلع هللا ىلص মদীনায় বসবাসকােল দীঘর 
নয় বছর াযরা হজ কেরনিনন২F

3  

২- িহজরী দশম বছের থািরিদেক েঘাষণা েদয়া হল, রাসূলুুাহ ملسو هيلع هللا ىلص 
এ বছর৩F

4 হজ করেবনন 

৩- অসংখয েলাক মদীনায় এেস জমােয়ত হলন ‘বাহেন থড়া 
অঅবা াােয় হাঁটার সামঅর রােখ এরকম েকান বযি্ অবিশ� রইল 

                                                            
1. রাসূলুুাহ ملسو هيلع هللا ىلص মদীনায় িহজরত করার ার েমাট থার বার ফমরা কেরেছনন 
১ম বার : ৬� িহজরীেত যা হদায়িবয়া নামক �ােন কুরাইশ কতৃরক বাধা াি 
হবার ফেল িতিন স�ি করেত াােরনিনন এবার িতিন বধু মাঅা মুএন কের 
হালাল হেয় যান এবং েসখান েঅেকই মদীনায় েফরত আেসনন ২য় বার : 
ফমরাতুল কাযা ৭ম িহজরীেতন ৩য় বার : িজ‘ইররানা েঅেক ৮ম িহজরীেতন 
৪অর বার : িবদায় হেজর সময় ১০ম িহজরীেতন তেব রাসূলুুাহ ملسو هيلع هللا ىلص ফমরার 
ফেুেশয হারাম এলাকার বাইের েবর হেয় ফমরা কেরেছন বেল েকােনা 
 মাণ েনই (িব�ািরত েদখুন : যাদুল মা‘আদ : ২/৯২-৯৫)ন  

2. জােবর রা. ফ�মযরাদাস�ি একজন সাহাবীন হজ স�িকরত সবেথ’ বড় 
হাদীসিটর বণরনাকারীন  

3. নাসাঈ, িববশ মতানুযায়ী িহজরী ৯ম অঅবা ১০ম সােল হজ ফরয হয়ন হজ 
ফরয হওয়ার ার িবল� না কের রাসূলুুাহ ملسو هيلع هللا ىلص ও তারঁ সাহাবীনণ হজ 
কেরনন �. ইবনুল কািয়যম, যাদুল মা‘আদন  

4. নাসাঈন  
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না৪F

5’। ‘সবাই এেসেছন রাসূলুুাহ ملسو هيلع هللا ىلص-এর সােঅ েবর হওয়ার 
জনয৫F

6’। সবার ফেুশয, রাসূলুুাহ ملسو هيلع هللا ىلصএর অনুসরণ কের তাঁর 
মতই হেজর আমল স�ি করান   

৪- জােবর রা. বেলন, রাসূলুুাহ ملسو هيلع هللا ىلص আমােদর ফেুেশয ভাষণ 
িদেলন৬F

7 এবং বলেলন,  

 ُمهَ 
َ
مَ ّل ب

ْ
ُلَ ِانغَ ْهِل ال

ْ
ِِ  ال   ْ ِِ ْهلِ [ ِا وَ يْفَ ِا 

َ
َّ  ]ُمَهّل ب ُْحفَ ِ �ُق اآلخَ اب

ْ
ّل ُمهَ ُا وَ ُ  ال

 
َ
ِم َ ب

ْ
َِ ْهِل اب   ْ ِِ  ُمهَ اِت ِعْ ٍق وَ اِق 

َ
ْ ّل ب

َ
ْ  قَ ْهِل � ِِ  ُمهَ ْ ٍ  وَ ٍا 

َ
َ ّل ب

ْ
ْ  مَ ْهِل ال ِِ   ِ

 .مَ ْملَ لَ نَ 

‘মদীনাবািসেদর ইহরাম বাঁধার �ান হো, যুল-হলাইফান৭F

8 
অনযােঅর (েলাকেদর ইহরাম বাঁধার �ান) আল-জুহফা৮F

9, 

                                                            
5. নাসাঈন 
6. নাসাঈন  
7. বুখারী, মুসিলম ও মুসনােদ আহমেদর বণরনা অনুসাের রাসূল সা. এ ভাষণ 
িদেয়িছেলন মসিজেদ নববীেতন সময়টা িছল মদীনা েঅেক হেজর সফের েবর 
হওয়ার াূেবরন  

8. মদীনা েঅেক ৬ মাইল দূের অবি�ত (কামূস); হািফজ ইবন কাছীর রহ.-এর 
মেত, ‘৩ মাইল দূের অবি�ত’ (িহদায়া : ৫/১১৪); ইবনুল কািয়যম রহ.-এর 
মেত, এক মাইল বা তার কাছাকািছ দূরে� অবি�ত (যাদুল মা‘আদ : 
২/১৭৮)ন 

9. ম�া েঅেক ৩ মারহালার দূরে� অবি�তন শাইখুল ইসলাম ইবন তাইিময়া 
রহ. বেলন, এিট একিট  াথীন শহরন এর নাম িছল মুহাইমান এিট বতরমােন 
ািরতয্ �ানন যারা ািিম েঅেক হজ করেত আেসন এিট তােদর মীকাতন 
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ইরাকবািসেদর ইহরাম বাঁধার �ান যাতু ইরক৯F

10। নজদবািসেদর 
ইহরাম বাঁধার �ান করন এবং  ইয়ামানবািসেদর ইহরাম বাঁধার 
�ান, ইয়ালামলাম১০F

11।’ 11F

12 

৫- ‘িতিন বেলন, রাসূলুুাহ ملسو هيلع هللا ىلص িযলকদ মােসর াাঁথ িদন অঅবা 
থার িদন অবিশ� অাকেত েবর হেলন’।१२F

13  

                                                                                                               
েযমন িমশর ও শামবাসীন আর ািিেমর েলােকরা যখন মদীনা হেয় ম�া 
নমন কেরন েযমন তারা বতরমােন কের অােকন, তখন তারা মদীনাবাসীর 
মীকাত েঅেকই ইহরাম বাধঁেবনন কারণ, তােদর জনয সবার  কযমেত এিটই 
মু�াহাব (মাজমু‘ রাসাইল কুবরা’ মানািসকুল হা� : ২/৩৫৬)ন 

10. যাতু ইরক ও ম�ার মেধয ৪২ মাইেলর দূর� (ফাৎহ)ন  
11. ম�া েঅেক িষশ মাইল দূের অবি�তন  
12. মুসিলমন  
13. নাসাঈন রাসূলুুাহ ملسو هيلع هللا ىلص ও তারঁ সাহাবীরা মাঅায় েতল বযবহার কের থুল 
আথিড়েয় জামা-কাাড় াের েবর হনন িতিন এেকেষ জাফরান বযবযত 
কাাড় ছাড়া অনয েকান কাাড় েযমন াাজামা বা থাদর ইতযািদ ারেত িনেষধ 
কেরনিনন বুখারীেত েযমন ইবন আববাস রা. সূেষ বিণরত হেয়েছন ইবন 
আববাস রা. সূেষ বিণরত হাদীস েঅেক মীকােতর আেনই ইহরােমর কাাড় 
ারার অনুমিত বুঝা যায়ন অঅথ অেনেকই এটােক অনুেমািদত বেল মেন 
কেরন নান তেব িনয়ত এর বযিত�ম। কারণ, �হণেযানয মতানুসাের িনয়ত 
করেত হেব মীকাত েঅেক আর িবমােন �মণ করেল ইহরােমর িনয়ত ছুেট 
যাবার স�াবনায় মীকােতর কাছাকািছ েকােনা �ান েঅেকন  

মেন রাখেবন, িনয়ত কখেনা মুেখ ফ�ারণ করার িবধান েনই; ইহরােমও না 
সালাত, িসয়াম  ভৃিত ইবাদােতও নান িনয়ত সব সময়ই করেবন কলব বা 
অােরন িনয়ত মুেখ ফ�ারণ করা মূলত িবদআতন তেব ইহরােম  �ليك ا
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৬- ‘এবং হাদী তঅা কুরবানীর াব াািঠেয় িদেলন’।१३F

14 

৭- ‘আমরা তাঁর সােঅ েবর হলামন আমােদর সােঅ িছল মিহলা ও 
িশব’।१४F

15  

৮- যখন আমরা যুল-হলাইফােত১৫F

16 োৗছলামন তখন আসমা িবা 
ফমােয়স রা. মুহা�দ ইবন আবূ বকর নামক এক সাান  সব 
করেলনন 

৯- অতার িতিন রাসূলুুাুাহ ملسو هيلع هللا ىلص এর কােছ েলাক াািঠেয় 
জানেত থাইেলন েয, আিম কী করব?  

১০- িতিন বলেলন, 

ْةِ ِ� اْغتَِسِ� َواْستَثِْفِ   نِثَ 
َ
  ٍْب َوب

‘তুিম েনাসল কর, র্করেণর �ােন একিট কাাড় েবঁেধ নাও 
এবং ইহরাম বাঁধন’ 

                                                                                                               
 ােড়েছন বেল যা সহীহ িহেসেব বিণরত হেয়েছ, তার ফ�ের বলা عم ة وة ي
হয় িতিন বধু এতটুকুই বেলেছন, এর অিতির্ িকছু বেলনিন (শাইখুল 
ইসলাম ইবন তাইিময়া রহ. ‘আন-িনয়যাহ’ মজমু‘ রাসাইল কুবরা : ১/২৪৪-
২৪৫)ন 

14. ইরওয়াফল নালীলন  
15. মুসিলমন 
16. যুল-হলাইফা মসিজেদ নববী েঅেক ৬ মাইল দূের অবি�তন 
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১১- এরার রাসূলুুাহ ملسو هيلع هللا ىلص মসিজেদ সালাত আদায় করেলন ‘এবং 
থুাথাা রইেলন’।१६F

17  

ইহরাম 
১২- ‘অতার কাসওয়া১৭F

18 নামক ফটনীেত সওয়ার হেলনন ফটনীিট 
তাঁেক িনেয় বাইদা নামক জায়নায় েনেল িতিন ও তাঁর সািঅনণ 
হেজর তালিবয়া াাঠ করেলন’।१८F

19 

১৩- জােবর রা. বেলন, আিম আমার দৃি� যতদূর যায় তািকেয় 
েদখলাম, তাঁর সামেন েকবল আেরাহী ও াােয় েহঁেট১৯F

20 যাষারত 

                                                            
17. নাসাঈন অঅরাৎ এখােন আর তালিবয়া াড়েলন নান এরার তালিবয়া াড়া 
বর কেরন তারঁ ফটনীিট বাইদা নামক �ােন োৗছার ার, েযমনিট সামেন 
আসেছন  

18. এিট রাসূলুুাহ ملسو هيلع هللا ىلص-এর ফটনীর নামন এর আরও নাম রেয়েছ েযমন : 
‘আযবা’ এবং ‘জাদ‘আ’। কােরা কােরা মেত কাসওয়া তাঁর ফেটর নাম 
(নাববী, শারহ)ন 

19. ইবন মাজান  
20. ইমাম নাববী রহ. বেলন, এ েঅেক সবাই একমত েয আেরাহন কের এবং 
াােয় েহঁেট- ফভয়ভােব হজ করা নবধন তেব ফভয়িটর মেধয ফ�ম েকানিট 
েস িবষেয় মতিবেরাধ রেয়েছন অিধকাংশ আিলেমর মেত বাহেন কের হজই 
ফ�মন কারণ, (ক) নবী ملسو هيلع هللا ىلص এমনিট কেরেছন (খ) বাহেন কের হজ করা 
হেজর কাযরািদ আদােয় সহায়ক এবং (ন) এেত খরথও েবিশ হয়ন তেব 
দাফদ জােহরী  মুখ েহঁেট হজ করােক ফ�ম বেলেছনন তার মেত এেত 
েবিশ ক� হয় বেল তা ফ�মন তার এ মত সিঠক নয়ন এ েঅেক বুঝা যায় 
িবমােন সফর কের হেজ যাওয়া জািয়য বরং মু�াহাবন তেব েকফ েকফ েয 
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মানুষ আর মানুষন তাঁর ডােন অনুরা, তাঁর বােমও অনুরা তাঁর 
োছেনও অনুরা মানুষ আর মানুষন আর রাসূলুুাহ ملسو هيلع هللا ىلص আমােদর 
মােঝ অব�ান করিছেলনন তাঁর ওার ািবষ কুরআন নািযল হয়ন 
িতিনই েতা তার বযাখযা জােননন তাই িতিন েয আমল করিছেলন 
আমরা হবহ তাই আমল করিছলামন২০F

21  

১৪- িতিন তাওহীদ স�িলত ২১F

22তালিবয়া াাঠ কেরন, 

                                                                                                               
হাদীস বণরনা কেরন, ‘বাহেন হজকািরর  িতিট কদেম স�রিট েনিক েলখা 
হয় আর েহঁেট হজকািরর  িত কদেম সাতশ েনিক েলখা হয়’ এিট স�ূণর 
জাল ও বােনায়াট হাদীসন (েদখুন : িসলিসলাতুল আহাদীস আদ-দাঈফা : 
৪৯৬-৪৯৭)ন ইবন তাইিময়া রহ. বেলন, এ বযাাারিট িনভরর করেব 
হজকািরর ওারন কােরা কােরা জনয বাহেন হজ ফ�ম আবার কােরা কােরা 
জেনয েহঁেট হজ ফ�মন এিটই সিঠক মতন  

21. জািবর রা.-এর কঅার মেধয এ কঅার  িত সূূ ইি�ত রেয়েছ েয, 
রাসূলুুাহ সাুাুাহ আলাইিহ ওয়াসাুামই সাহাবীেদর সামেন ািবষ কুরআন 
তুেল ধরেতনন একমাষ িতিনই কুরআেনর যঅাঅর তাফিসর ও বযাখযা 
জানেতনন িতিন ছাড়া অনযরা এমনিক েখাদ তারঁ সাহাবীরাও তাঁর বযাখযার 
মুখাোকী িছেলনন  

22. তাওহীদ ও িশরক িবারীতমুখী দু’িট িবষয় যা েকানিদন একিষত হেত 
াাের নান এ-দুেয়র একিটর ফাি�িতর অঅর অনযিটর িবদায়ন িঠক রাত-িদন 
অঅবা আগন-াািনর নবািরে�র মতইন আুাহ তা‘আলা বেলন, 

 ِۚ ّ ِِ   َ  َ ۡر ُم َ لۡر  ّّ َر  ٱ ل  ْ ۡا ِ ُ
 
ِ  َ 

‘েতামরা হজ ও ফমরা আুাহর জনয স�ি কেরান’ রাসূলুুাহ ملسو هيلع هللا ىلص এর জীবেন 
তাওহীদ সবেথ’ েবিশ গর� োেয়েছন িতিন তাওহীদেক তারঁ জীবেনর মূল 
লকয বািনেয়েছনন হেজ িন বিণরত আমলসমূহ স�াদেন তাওহীেদর  িত 
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 ّ
َ
ّ  ُهمّ اللّ  يَْك ل

َ
ّ  يَْك ل

َ
َ  �َك َشِ  الَ  يَْك ب ل ّ  َك ل

َ
َ ا ب مِ ّ  يَْك ل

ْ
َ  اَ ايّْممَ وَ  ْماَ ل َك وَ  َك ل

ْ
ُمل
ْ
 ال

َ  �َك َشِ ب الَ   .َك ل

(লাববাইক আুাহ�া লাববাইক, লাববাইকা লা শারীকা লাকা 
লাববাইক, ইিাল হামদা ওয়ান িন‘মাতা লাকা ওয়াল মু�, লা 
শারীকা লাক)ন 

‘আিম হািযর, েহ আুাহ, আিম হািযরন েতামার েকান শরীক েনই, 
আিম হািযরন িনিয় যাবতীয়  শংসা ও িনয়ামত েতামার এবং 
রাজ�ও, েতামার েকান শরীক েনইন’22F

23  

১৫- আর মানুেষরাও েযভােব াারিছল এই তালিবয়া াাঠ 
করিছলন তারা িকছু বাড়িত বলিছলন েযমন,  

َمَميرِ 
ْ
َِا ال ّيَْك 

َ
َفَ اِض ب ِج ل

ْ
َِا اب ّيَْك 

َ
 .لِ ل

                                                                                                               
তাঁর গর� িবেশষভােব  কাশ োেয়েছন েযমন, ১. তালিবয়া াাঠন ২. 
েলাক-েদখােনা ও িরয়া েঅেক মু্ হজ াালেনর জনয আুাহর কােছ দু‘আন 
৩. তাওয়াফ েশেষ দু’রাক‘আত সালাত আদায় করার সময় তাওহীদ স�িলত 
‘সূরা আল-কািফরন’ ও  সূরা ইখলাস’ াাঠন ৪. সাফা ও মারওয়ায় 
তাওহীদিনভরর দু‘আ াাঠন ৫. আরাফার দু‘আ ও িযকরসমূেহও তাওহীদ 
স�িলত বাণী ফ�ারণ ৬. হাদী বা কুরবানীর াব যেবেহর সময় তাকবীর 
াাঠন ৬. জামরায় াাঅর িনেকোর সময় তাকবীর াাঠ ইতযািদন তাই 
 েতযক বযি্র কতরবয, তাওহীেদর হাকীকত স�েকর সেথতন হওয়ান িশরক 
ও িবদ‘আত েঅেক সতকর অাকান   

23. বুখারী : ৫৯১৫, মুসিলম : ১১৮৪ন    
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(লাববাইকা যাল মাআিরিজ, লাববাইকা যাল ফাওয়ািযিল) িক� 
রাসূলুুাহ ملسو هيلع هللا ىلص তােদরেক তা রদ করেত বেলনিনন২৩F

24  

১৬-  তেব িতিন বারবার তালিবয়া াাঠ করিছেলনন  

১৭- জােবর রা. বেলন, আমরা বলিছলাম,  ّ
َ
ُهمّ اللّ  يَْك ل  (লাববাইক 

আুাহ�া) ِ ّيَْك
َ
نيلَِج ل  (লাববাইকা িবল-হা�)ন আমরা খুব 

িথৎকার কের তা বলিছলামন আর আমরা েকবল হেজরই িনয়ত 
করিছলামন তখেনা আমরা হেজর সােঅ ফমরার কঅা জানতাম 
নান২৪F

25   

১৮- আর আেয়শা রা. ফমরার িনয়ত কের এেলনন ‘সািরফ’ 25F

26 

                                                            
24. ইবরাহীম আ. এর তালিবয়া িছল তাওহীদ স�িলতন সবর অম আমর ইবন 
লুহাই খুযাঈ জােহলী যুেন তালিবয়ােত িশরক যু্ কের বেল,  

ي َملََك  َِ �ً�ي ُهَ  لََك َ�ْمِلُكُه َو  َشِ
ّ
 .مِال

‘িক� একজন শরীক যার তুিমই মািলক এবং তার যা িকছু রেয়েছ তারও’ 
(ফমদাতুল কারী : ২৪/ ৬৫; আযরাকী, আখবাের ম�া : ১/২৩২)ন 

তার অনুসরেণ মুশিরকনণ হজ ও ফমরার তালিবয়া াােঠ ফ্ িশরক স�িলত 
বাকয যু্ করতন রাসূলুুাহ ملسو هيلع هللا ىلص তালিবয়ায় তাওহীেদর �� েঘাষণা িদেলন 
এবং তা েঅেক িশরকযু্ বাকয দূর কের িদেলন (মুসিলম : ১১৮৫)ন 

25. ইবন মাজান  
26. এই জায়নািট তান‘ঈেমর কাছাকািছ বায়তুললাহ েঅেক ১০ মাইল দূের 
ফ�র িদেক অবি�তন 
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নামক �ােন এেস িতিন ঋতুবতী হেয় েনেলনন২৬F

27  

ম�ায়  েবশ ও বায়তুুাহর তাওয়াফ 
১৯- এমিনভােব আমরা তাঁর সােঅ বায়তুুাহ এেস োৗছলামন 
সময়টা িছল িযলহেজর থার তািরখ েভারেবলান২৭F

28 

২০- নবী ملسو هيلع هللا ىلص মসিজেদর দরজার সামেন এেলনন অতার িতিন 
তাঁর ফট বসােলনন তারার মসিজেদ  েবশ করেলনন 

২১- িতিন হাজের আসওয়াদ �শর করেলনন 

২২- এরার িতিন তাঁর ডান িদেক থলেলন।२८F

29  

২৩- অতার িতিন িতন থ�ের রমল২৯F

30 করেত করেত হাজের 
আসওয়ােদর কােছ আসেলনন আর থতুঅর  থ�ের �াভািবকভােব 
হাঁটেলনন  

২৪- এরার মাকােম ইবরাহীম আ.-এ োৗেছ এ আয়াতিট 
িতলাওয়াত করেলন :  �ّيِ  مِنَْ اِهيَم ُمَى ََ َِ   ْ ِِ وا  ُُ ِ

ّ
 ওয়া�ািখযূ) َواّ

িমম মাকািম ইবরাহীমা মুসাুা)ন িতিন ফ��ের এই আয়াতিট 

                                                            
27. মুসিলমন   
28. মুসিলমন  
29. মুসিলমন  
30. রমল হো, ঘন াদেকো বীেরর মত তত হাঁটান  
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িতলাওয়াত করেলন যােত েলােকরা বনেত াায়ন৩০F

31  

২৫- এরার মাকােম ইবরাহীমেক তাঁর ও বায়তুুা� মাঝখােন 
েরেখ দুই রাক‘আত সালাত আদায় করেলনন৩১F

32  

২৬- ‘িতিন এ দু’রাক‘আত সালােত সূরা কািফরন ও সূরা ইখলাস 
ােড়িছেলনন’ 32F

33  

২৭- এরার িতিন যমযেমর কােছ িনেয় যমযেমর াািন াান 
করেলন এবং তাঁর িনেজর মাঅায় ঢালেলনন৩৩F

34  

২৮- এরার িতিন হাজের আসওয়ােদর িনকট িনেয় তা �শর 
করেলনন  

সাফা ও মারওয়ায় অব�ান 
২৯- তারার সাফা দরজা িদেয় েবর হেয় সাফা াাহােড় েনেলনন 
সাফা াাহােড়র কাছাকািছ এেস াাঠ করেলন : 

ِِ مِ  َمْ َوَة 
ْ
ِ   ِ ْ  َشَميئِ ّ  الّىَفي َوال َّ  نِ  ا

ُ
نَْاب

َ
ُ نِ ب

َّ  ا
َ
 هِ َمي نََاب

‘িনিয় সাফা ও মারওয়া আুাহর িনদশরনসমূেহর অনযতমন 

                                                            
31. নাসাঈন  
32. বায়হাকী, মুসনােদ আহমদন  
33. নাসাঈ, িতরিমযীন 
34. আহমদন  
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আুাহ যা িদেয় বর কেরেছন, আিমও তা িদেয় বর করিছ’। 
অতার িতিন সাফা িদেয় বর করেলন এবং কাবাঘর েদখা যায় 
এমন ফঁথুেত ফঠেলনন 

৩০- অতার িতিন িকবলামুখী হেয় আুাহর এক�বাদ, বড়� ও 
 শংসার েঘাষণা িদেয় বলেলন, 

 ُ َّ  ا
ّ
َ مِال

َ
ّ َال مِل ََ َُ َوُهَ  َ َ  َِ َوُ�ِمي

ْ ُِ َْما 
ْ
ُ ال

َ
ُك َول

ْ
ُمل
ْ
ُ ال

َ
ُ ل

َ
�َك ل  وَْةَاُن َال َشِ

ْةَزاَب وَْةَان
َ
ََز وَْعَاُن َوصََصَ َ�دَْاُن وََهَزَ  اب

ْ
�
َ
ُ وَْةَاُن ب َّ  ا

ّ
َ مِال

َ
ٍَ قَِان   َال مِل ْ ٍَ . 

(লা-ইলাহা ইুাুাহ ওয়াহদাহ লা-শারীকালাহ লাহহ মু�ু 
ওয়ালাহল হাাু ইফহয়ী ওয়া ইয়ুমীতু ওয়াহয়া আলা কুিু শাইিয়ন 
কাদীর, লা-ইলাহা ইুাুাহ ওয়াহদাহ লা-শারীকালাহ আনজাযা 
ওয়াদাহ, ওয়া নাছারা আবদাহ ওয়া হাযামাল আহযাবা ওয়াহদাহ)ন 

‘আুাহ ছাড়া েকান ইলাহ েনই, িতিন একন তাঁর েকান শরীক 
েনইন রাজ� তাঁরইন  শংসাও তাঁরন িতিন জীবন ও মৃতুয েদনন 
আর িতিন সকল িবষেয়র ওার কমতাবানন আুাহ ছাড়া েকান 
ইলাহ েনই, িতিন একন তাঁর েকান শরীক েনইন িতিন তাঁর 
অ�ীকার াূণর কেরেছন; তাঁর বা�ােক সাহাযয কেরেছন এবং 
একাই শ�-দলগেলােক ারািজত কেরেছনন’ 34F

35 অতার এর 
মােঝ িতিন দু‘আ করেলন এবং এরা িতনবার াাঠ করেলনন 

৩১- এরার মারওয়া াাহােড়র িদেক েহঁেট অ�সর হেলনন যখন 
                                                            
35. নাসাঈ, মুসিলমন (খ�েকর যুেশ)   
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িতিন বাতনুল-ওয়াদীেত াদাারন করেলন, তখন িতিন েদৗড়ােত 
লানেলনন যখন িতিন ‘ফাতযকার অার  াো’ 35F

36 এেস েনেলন, 
তখন িতিন �াভািবক নিতেত থলেত লানেলনন মারওয়ায় এেস 
িতিন তােত আেরাহন করেলন এবং বায়তুুা� িদেক 
তাকােলনন৩৬F

37 

৩২- অতার সাফা াাহােড় যা কেরিছেলন মারওয়া াাহােড়ও তাই 
করেলনন  

হজেক ফমরায় ািরণত করার আেদশ 
৩৩- মারওয়া াাহােড় েশষ থ�রকােল িতিন বলেলন, েহ 
েলাকসকল! 

هَ 
ْ
ُسِق ال

َ
ي اْسَتْانَْ ُت لَْم ب َِ ْمِ   

َ
ْ  ب ِِ  َُ

ْ
دَل َْ ِّ اْستَ

َ
تَُهي ُ�ْمَ ةً لَْ  َ

ْ
َ�َمْ   ْاَ  وََاَمل

َهي ُ�ْمَ ةً 
ْ
َْ َمل

ْ
يَِحّل َول

ْ
َمُه َهْا   خَل َِ غُْ�ْم بَسَْ   ِِ   .َنَ  

‘আিম াের যা বুেঝিছ তা যিদ আেন বুঝেত াারতাম, তাহেল 
হাদী বা কুরবানীর াব সােঅ িনেয় আসতাম না এবং হজেক 
ফমরায় ািরণত করতামন েতামােদর মেধয যার সােঅ হাদী বা াব 
েনই েস েযন হালাল হেয় যায় এবং এটােক ফমরায় ািরণত 

                                                            
36. মুসনােদ আহমদন 
37. নাসাঈন  
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কেরন’ 37F

38 অনয বণরনায় এেসেছ,  

 ْ ِِ  ا 
ِةلّ

َ
ُ�مْ مِةْ  ب ِِ ِ�يُم ا  َ ا

َ
ُُّم ب وا  َمْ َوِة َوقَّصُ

ْ
ََْاَ الّىَفي َوال َِ َو َيْ

ْ
َُ خُ ا نِيل �َ

 ا نِ  َةَالالً 
ِهلّ

َ
ِوَ�ِا خََ ْ ّّ َِا َنَ  نَْ ُ  اب ِّ مِ تَْمًا�ًَة ُِ تُْم نَِهي  ِْ َّج َواْاَملُ ا ابِّت قَِا

ْ
 .يل

‘বায়তুুা� তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার মােঝ সা‘ঈ কের েতামরা 
েতামােদর ইহরাম েঅেক হালাল হেয় যাও এবং থুল েছাট কের 
েফলন অতার হালাল হেয় অব�ান করন এমিনভােব যখন 
তারিবয়া িদবস৩৮F

39 (িযলহেজর আট তািরখ) হেব, তখন েতামরা 
হেজর ইহরাম েবঁেধ তালিবয়া াাঠ করন আর েতামরা েয হেজর 
ইহরাম কের এেসছ, েসটােক তামা�ুেত ািরণত করন’ 39F

40 

৩৪- তখন সুরাকা ইব ন মািলক ইব ন জু‘বম রা. মারওয়া 
াাহােড়র াাদেদেশ িছেলন, িতিন দাঁিড়েয় বলেলন, ইয়া 
রাসূলাুাহ, আমােদর এই ফমরায় রাাার কের তামা�ু করা িক 

                                                            
38. সাহাবীেদর মেধয যারা হাদী সে� িনেয় আেসনিন রাসূলুুাহ ملسو هيلع هللا ىلص তােঁদরেক 
ফমরা কের হালাল হেত িনেদরশ িদেয়েছন, যােত তােদর হজ মুশিরকেদর 
িবারীত হয়ন েকননা মুশিরকরা মেন করেতা, হেজর মাসসমূেহ ফমরা াালন 
জঘনযতম অারাধ (বুখারী : ৭২৩০)ন 

39. ৮ িযলহজেক ইয়াওমুত তারিবয়া বলা হয়ন ইয়াওমুত-তারিবয়া অঅর াািন 
াান করােনার িদনন িমনায় াািন িছল না বেল এিদন হাজীরা াািন াান কের 
িনেতন, সােঅও িনেয় িনেতন এবং তােদর বাহন জ�গেলােকও াািন াান 
করােতনন তাই এই িদনেক াান করােনার িদন বলা হয়ন ইবন কুদামা, আল-
মুননী : ৩১৪ন  

40. বুখারী ও মুসিলমন  
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বধু এ বছেরর জনয নািক সব সমেয়র জনয? তখন নবী ملسو هيلع هللا ىلص 
দু’হােতর আ�ুলগেলা ার�েরর মেধয  েবশ কিরেয় বলেলন,  

نٍَاب  
َ
نٍَا ب

َ
نٍَاب َال نَْل ب

َ
نٍَا ب

َ
ِا ب َال نَْل ب َِ يَي َِ

ْ
 نَْ ِ  اب

َ
َّج  مِل

ْ
ُمْمَ ُة ِا ال

ْ
َِ اب

 َدَخلَ

‘হেজর েভতের ফমরা িকয়ামত িদন াযরা  িব� হেয়েছন না, 
বরং তা সবসমেয়র জনয, না, বরং তা সবসমেয়র জনয’ এ কঅািট 
িতিন িতনবার বলেলনন’40F

41 

৩৫- সুরাকা ইব ন মািলক রা. বলেলন, ইয়া রাসূলাুাহ, 
আমােদরেক দীেনর বযাখযা িদন, আমােদরেক েযন এখনই সৃি� 
করা হেয়েছ (অঅরাৎ আমােদরেক সদযভূিম� সাােনর নযায় দীেনর 
তালীম িদন)ন আজেকর আমল িকেসর ওার িভি� কের? কলম 
যা িলেখ বিকেয় িনেয়েছ এবং তাকদীর েয িবষেয় অবধািরত হেয় 
িনেয়েছ, তার িভি�েত? না িক ভিবষযেত রিথতবয নতুন েকান 
িবষেয়র িভি�েত?41F

42 িতিন বলেলন,   

ب نَل ِفْ 
َ
ي َافّ ال يِدنْ ُ َِ ََ لَم

ْ
قَْالُ  وََاَ ْت نِه ا

َ ْ
 .َْ نِه اب

‘না, বরং যা িলেখ কলম বিকেয় িনেয়েছ এবং েয বযাাাের 
তাকদীর িনধরািরত হেয় িনেয়েছ, তা-ই েতামরা আমল করেবন 

                                                            
41. ইবন জারদ, আল-মুনতাকান  
42. অঅরাৎ, আমােদর কমরকাএ িক আেনই িনধরািরত নািক আমরা সামেন যা 
করব েসটাই থূড়াা?  
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িতিন বলেলন, ‘তাহেল’ 42F

43 আর আমেলর দরকার কী? তখন 
রাসূলুুাহ ملسو هيلع هللا ىلص বলেলন,  

 ّ ُُ َّ   اْ�َملُ ا خَ سَ ُ لَِمي خُ ] ُِ
َ
 43F٤٤[ِلَق ل

‘েতামরা আমল কের যাও, েতামােদর েকফ েয জনয সৃ� হেয়ছ 
তার জনয েস কাজ করা সহজ কের েদয়া হেয়েছন’ 44F

45 

৩৬- জােবর রা. বেলন, ‘িতিন আমােদরেক আেদশ িদেলন, 
আমরা হালাল হেয় েনেল েযন হাদীর বযব�া কিরন’ 45F

46 ‘আমােদর 
মধয েঅেক এক ফেট সাতজন অংশ িনেত াােরন’ 46F

47 ‘যার সােঅ 
হাদী েনই েস েযন হেজর সমেয় িতনিদন েরাযা রােখ আর যখন 
িনজ ািরবােরর িনকট অঅরাৎ েদেশ িফের যােব তখন েযন 
সাতিদন েরাযা রােখন’ 47F

48 

৩৭- ‘অতার আমরা বললাম, কী হালাল হেব? িতিন বলেলন,     

                                                            
43. মুসনােদ আহমদন 
44. অঅরাৎ তাকদীের যিদ ভােলা িলখা হেয় অােক, তাহেল ভাল কাজ করা তার 
জনয সহজ হেবন আর যিদ তাকদীের খারাা িলখা অােক, তেব খারাা কাজ 
করা তার জনয সহজ কের েদয়া হেবন 

45. মুসনােদ আহমদন 
46. মুসিলম, মুসনােদ আহমদন 
47. মুসনােদ আহমদন  
48. মুয়া�া, বায়হাকীন 
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ِّل 
ْ
ّ  ال  সব িকছু হালাল হেয় যােবন’48F٤٩‘                .هُ ُُ

৩৮- ‘িবষয়িট আমােদর কােছ কিঠন মেন হল এবং আমােদর 
অার সংকুিথত হেয় েনলন’ 49F

50 

বাতহা নামক জায়নায় অব�ান 
৩৯- ‘জােবর রা. বেলন, আমরা েবর হেয় বাতহা৫০F

51 নামক �ােন 
েনলামন িতিন বেলন, এমতাব�ায় এক েলাক বলেত লানল, 

 َ� 
َ
َ ْهِاي نَِ

ْ
 ْ  َ ْهِل ال

‘আজেক আমার ািরবােরর সােঅ আমার সাকােতর াালান’ 51F

52 

৪০- ‘জােবর রা. বেলন, আমরা ার�র আেলাথনা করেত 
লানলামন অতার আমরা বললাম, আমরা হাজী িহেসেব েবর 
হেয়িছলামন হজ ছাড়া আমরা অনয িকছুর িনয়ত কিরিনন 
এমতাব�ায় আমােদর কােছ আরাফা িদবস আসেত যখন আর 
মাষ থার িদন বাকীন’ 52F

53 ‘এক বণরনায় এেসেছ, াাঁথ রািষ, তখন 
রাসূলুুাহ ملسو هيلع هللا ىلص আমােদরেক িনেদরশ িদেলন, েযন আমরা আমােদর 

                                                            
49. মুসনােদ আহমদ, তাহাবীন 
50. মুসনােদ আহমদ, নাসাঈন 
51. বায়তুুাহর াূবরিদেক অবি�তন 
52. মুসনােদ আহমদন 
53. মুসনােদ আহমদন 
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�ীেদর সােঅ িমিলত হইন অতার আমরা আরাফার ফেুেশয 
(িমনা) নমন কির, অঅথ আমােদর াুরষা�গিল সেব মাষ 
বীযর্লন কেরেছন জােবর রা. এিট হাত িদেয় ইি�ত কের 
েদখািােলনন বণরনাকারী বেলন, আিম েযন জােবর রা. এর কঅার 
সােঅ হাত িদেয় ইি�ত কের েদখােনার বযাাারিট েদখেত াািান 
েমাট কঅা, তাঁরা বলেলন, আমরা িকভােব তামা�ু করব অঅথ 
আমরা বধু হেজর নাম ফেুখ কেরিছন’ 53F

54  

৪১- জােবর রা. বেলন, ‘িবষয়িট নবী ملسو هيلع هللا ىلصএর কােছ োৗছলন 
আমরা জািন না এটা িক আসমান েঅেক তাঁর িনকট োৗছল নািক 
মানুেষর িনকট েঅেক োৗছলন’ 54F

55  

হজেক ফমরায় ািরণত করার েজার তািনদ িদেয় রাসূলুুাহ ملسو هيلع هللا ىلص 

এর ভাষণ এবং সাহাবীনেণর তারঁ আনুনতয 
৪২- ‘অতার রাসূলুুাহ ملسو هيلع هللا ىلص দাঁিড়েয়’55F

56 ‘মানুেষর ফেুেশয ভাষণ 
িদেলনন িতিন আুাহর  শংসা ও গণাবিল বণরনা কের 
বলেলন,’56F

57  

ّهَهي اّييُسب  قَاْ 
َ
ِ ُ�َملُّم ِ� َ َّ نَي

َ
�ْ  تُمْ َعِلمْ  ب

َ
ّ� ب

َ
يُ�مْ َ ْص  ََ

َ
ِ َوب ّ نَّ ُ�مْ  مْ َاقُ�ُ َِ

َ
 َوب

                                                            
54. বুখারী, মুসিলমন 
55. মুসিলমন 
56. মুসিলম, তাহাবী, ইবন মাজান 
57. মুসনােদ আহমদ, তাহাবী, 
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‘েহ মানুষ, েতামরা িক আমােক আুাহ স�েকর জান িদা? 57F

58 
েতামরা জােনা, িনিয় আিম েতামােদর েথেয় আুাহেক েবিশ ভয় 
কির, েতামােদর েথেয় অিধক সতযবাদী, েতামােদর েথেয় অিধক 
সৎকমরশীলন  

َُ كَ 
ْ
َلَل

َ
ِِ ل ِّ لَْ َال َهْا ِ�

ي ُُمُ ُ�ْم نِِه خَ َِ ِّ اْ�َملُ ا  ِِ ّل  ِ َِ لّ   َوبَِ�ْ  َال  ِ
َ
َمي ل

َهْاُي َ ِلّهُ 
ْ
ََ ال ِّ َهدْلُ ُسِق  .َةَ ا   َة

َ
ي اْستَْانَْ ُت لَْم ب َِ ْمِ   

َ
ْ  ب ِِ  َُ

ْ
دَل َْ َولَِ  اْستَ

َهْاَ  خَِحلّ ا
ْ
 ال

‘আিম েতামােদরেক যা িনেদরশ করিছ তা াালন করন’ 58F

59 আমার 
সােঅ যিদ হাদী (যেবেহর াব) না অাকত, তাহেল আিম অবশযই 
হালাল হেয় েযতাম েযরা েতামরা হালাল হেয় যাান িক� 
যতকণ না হাদী তার িনিদর� �ােন োৗছেব, [অঅরাৎ দশ তািরখ 
হাদী যেবহ না হেব] ততকণ আমার ােক হারামকৃত িবষয়ািদ 
হালাল হেব নান’ 59F

60 ‘যিদ আিম াের যা েজেনিছ াূেবরই তা 
জানতাম, তাহেল হাদী সােঅ িনেয় আসতাম নান অতএব, েতামরা 
হালাল হেয় যাওন’60F

61  

৪৩- ‘জােবর রা. বেলন, আমরা আমােদর �ীেদর সােঅ সহবাস 
করলাম এবং সুনি� বযবহার করলামন আমরা আমােদর �াভািবক 

                                                            
58. বুখারীন  
59. বুখারী, মুসিলমন 
60. বুখারীন 
61 মুসিলম, ইবন মাজা, তাহাবীন 
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োাশাক-ািরাদ ািরধান করলামন’61F

62 ‘আমরা রাসূলুুাহ ملسو هيلع هللا ىلصএর 
কঅা বনলাম এবং েমেন িনলামন’ 62F

63 ‘অতার নবী ملسو هيلع هللا ىلص িনেজ এবং 
যােদর সােঅ হাদী িছল৬৩F

64 তারা ছাড়া সবাই হালাল হেয় েনল এবং 
থুল েছাট করলন’ 64F

65  

রাসূলুুাহ ملسو هيلع هللا ىلص -এর মত ইহরাম েবেঁধ ইয়ামান েঅেক আলী রা.-

এর আনমন 
৪৪- ‘এিদেক আলী রা. তাঁর কমর�ল ইয়ামান েঅেক রাসূলুুাহ 
সাুাুাহ আলাইিহ ওয়াসাুেমর ফটগেলা িনেয় আনমন 
করেলনন’65F

66  

৪৫- িতিন ফািতমা রা. েক তােদর মেধয োেলন যারা হালাল 
হেয়েছনন িতিন মাঅা আথঁিড়েয়েছন,’66F

67 র�ীন োাশাক ােরেছন 
এবং সুরমা বযবহার কেরেছনন িতিন ফািতমা রা. েক এই অব�ায় 
েদেখ তা অাছ� করেলনন ‘িতিন বলেলন, েতামােক এ রকম 
                                                            
62. মুসিলম, নাসাঈ, মুসনােদ আহমদন 
63. মুসিলম, তাহাবীন 
64. যােদর সােঅ হাদী িছল তাঁরা হেলন, রাসূল ملسو هيلع هللا ىلص., তালহা রা., আবু বকর রা., 
ফমর রা., যুল-ইয়াসারা রা. ও যুবাইর রা.ন সুতরাং তারঁা িকরান হজ 
কেরেছনন এরা ছাড়া সবাই তামা�ু হজ কেরেছন (বুখারী, মুসিলম ও 
মুসনােদ আহমদ)ন  

65. ইবন মাজা, তাহাবীন 
66. মুসিলম, নাসাঈন 
67. ইবনুল-জারদন 



24 

 

করার জনয েক িনেদরশ িদেয়েছ?’ 67F

68 ফােতমা রা. বলেলন, আমার 
িাতা আমােক এ রকম করার িনেদরশ িদেয়েছনন 

৪৬- জােবর রা. বেলন, আলী রা. ইরােক অাকা অব�ায় বলেতন, 
‘ফােতমার কৃতকেমরর ওার ফে�িজত অব�ায় আিম রাসূলুুাহ ملسو هيلع هللا ىلص 
এর কােছ েনলাম, ফােতমা যা রাসূেলর বরাত িদেয় বেলেছন েস 
স�েকর তাঁর কােছ িজেজস করলামন আিম রাসূলেক জানালাম 
েয, আিম ফােতমার এ কাজ অাছ� কেরিছ; িক� েস আমােক 
বেলেছ, আমার িাতা আমােক এরকম করেত িনেদরশ 
িদেয়েছনন’ 68F

69 তখন রাসূলুুাহ ملسو هيلع هللا ىلص বলেলন, 

َمْ ُ�َهي نِ 
َ
صَي ب

َ
َْ ب َْ َصَاقَ َْ َصَاقَ  هِ َصَاقَ

‘েস সতয বেলেছ, েস সতয বেলেছ, েস সতয বেলেছ’69F

70। ‘আিমই 
তােক এরকম করেত িনেদরশ িদেয়িছন’ 70F

71  

৪৬- জােবর রা. বেলন, রাসূলুুাহ আলী রা. েক বলেলন, হেজর 
িনয়ত করার সময় তুিম কী বেলিছেল? িতিন বলেলন, আিম 
বেলিছ,  

َهّل نِِه رَُس ُل اِهللا 
َ
ِهّل نَِمي ب

ُ
ُهّم مِّ� ب

 ب ملسو هيلع هللا ىلصاللّ
                                                            
68. আবূ দাফদ, বায়হাকীন 
69. আবূ দাফদ, বায়হাকীন 
70. নাসাঈ, মুসনােদ আহমদন 
71. নাসাঈ, মুসনােদ আহমদন 
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‘েহ আুাহ, িনিয় আিম এভােব ইহরাম বাঁধিছ েযভােব রাসূলুুাহ 
 ইহরাম েবঁেধেছন’। ملسو هيلع هللا ىلص

৪৭- রাসূলুুাহ ملسو هيلع هللا ىلص বলেলন,  

هَ  ِعَ َِ  �ِ ّ خَ 
ْ
ِ  الَ خَ  ْا َ ال

َ
ُكْث ةَ ّلب وَ ل ِْ ي كَ  َ ا ًِ  مَ ا

َ
ََ ي ب  صْ

‘আমার সােঅ হাদী রেয়েছন সুতরাং তুিম হালাল হেয়া নান তুিম 
হারাম অব�ায়ই অােকা েযমন আছন’71F

72 

৪৭- জােবর রা. বেলন, ইয়ামান েঅেক আলী রা. কতৃরক আিনত 
হাদী এবং ‘মদীনা েঅেক’ 72F

73 রাসূলুুাহ ملسو هيلع هللا ىلص কতৃরক আিনত হাদীর 
‘েমাট সংখযা িছল একশত ফটন’73F

74  

৪৮- জােবর রা. বেলন, নবী ملسو هيلع هللا ىلص ও যােদর সােঅ হাদী িছল, তাঁরা 
ছাড়া সব মানুষ হালাল হেয় েনল এবং থুল েছাট করলন  

৮ িযলহজ ইহরাম েবঁেধ িমনা যাষা 
৪৯- অতার যখন তারিবয়া িদবস (িযলহেজর আট তািরখ) হল, 
তখন তাঁরা ‘তােদর আবাস�ল বাতহা েঅেক’ 74F

75 হেজর ইহরাম 

                                                            
72. নাসাঈন 
73. নাসাঈ, ইবন মাজান 
74. দারমীন 
75. বুখারী, মুসিলমন 



26 

 

েবঁেধ িমনা অিভমুেখ রওয়ানা হেলনন 

৫০- জােবর রা. বেলন, রাসূলুুাহ ملسو هيلع هللا ىلص আেয়শার কােছ েনেলনন 
িতিন  তাঁেক ��নরত অব�ায় োেলনন তখন িতিন বলেলন,  

 َْ ي َشيصُِك ؟ قَيبَ َِ : ِِ ِّ  َشي
َ
َُ َوقَْا َةّل اّيي َ ُْ ُطْف قَْا ِة

َ
ْةِلْل َولَْم ب

َ
ُس َولَْم ب

 
َ
َهدُ َ  مِل

ُْ َِ َواّييُس نَ َيْ
ْ
َّج اآل َ  نِيل

ْ
يَل . ال ََ �َ◌্র  َ َ ُ َّ ْم   َكتَدَُه ا

َ
ا ب َُ  مِّ  َه

َُدَ  خَيْغتَِسِ�  ِهّ�  َ�غَيِت 
َ
ِّ  ُُّم ب ُُّم ُة َّج 

ْ
ْ   َواْصغَِع  نِيل

َ
َيّج َ�ْ�َ ب

ْ
ي نَْىغَُ  ال َِ

َُ ِ�  الَ  َِ َوَال رَُىّ�  َ� َيْ
ْ
 نِيل

‘েতামার কী হেয়েছ? আেয়শা রা. বলেলন, আমার হােয়য এেস 
েনেছন েলাকজন হালাল হেয় িনেয়েছ; িক� আিম হালাল হেত 
াািরিনন বায়তুুাহর তাওয়াফও কিরিনন অঅথ সব মানুষ এখন 
হেজ যাোন রাসূলুুাহ ملسو هيلع هللا ىلص বলেলন, এটা এমন একিট িবষয়, যা 
আুাহ আদেমর কনযা সাানেদর ওার িনধরারণ কের িদেয়েছনন 
সুতরাং তুিম েনাসল কের নাওন অতার হেজর তালিবয়া াাঠ 
করন ‘তারার তুিম হজ কর এবং হজকারী যা কের তুিমও তা 
কর; িক� বায়তুুা� তাওয়াফ কেরা না এবং সালাত আদায় কেরা 
না’।७५F

76 ‘অতার িতিন তাই করেলন, িক� বায়তুুা� তাওয়াফ 
করেলন নান’76F

77  

                                                            
76. মুসনােদ আহমদ, আবূ দাফদন 
77. মুসনােদ আহমদন 
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৫১- আর রাসূলুুাহ ملسو هيلع هللا ىلص ফেটর িােঠ আেরাহন করেলনন৭৭F

78 িতিন 
‘আমােদরেক িনেয় িমনায়’ 78F

79 েযাহর, আসর, মানিরব, ইশা ও 
ফজেরর সালাত আদায় করেলনন 

৫২- অতার িতিন িকছুকণ অোকা করেলনন এভােবই সূযর 
ফিদত হেলান৭৯F

80 

৫৩- িতিন নািমরা নামক �ােন ‘তাঁর জনয’ 80F

81 একিট াশেমর তাবু 
�াান করার িনেদরশ িদেলনন 

আরাফায় যাষা ও নািমরােত অব�ান 
৫৪- এরার রাসূলুুাহ ملسو هيلع هللا ىلص রওয়ানা হেলনন কুরাইশেদর এ 
বযাাাের েকান সে�হ িছল না েয, িতিন মাশ‘আের হারাম (অঅরাৎ) 
‘মুযদািলফােতই’81F

82 অব�ান করেবন এবং েসখােনই তাঁর 
অব�ান�ল হেবন েকননা কুরাইশরা জােহলী যুেন এরকম 

                                                            
78. এ েঅেক বুঝা যায় এসব �ােন হাঁটার েথেয় আেরাহনই ফ�ম; েযমন াুেরা 
রা�ায় েহঁেট আসার েথেয় বাহেন আসা ফ�মন েদখুন : আত-তা‘লীক : ১৬ন  

79. আবূ দাফদন 
80. এ েঅেক জানা েনল, িমনায় রািষযাান করা এবং সকােলর আেন এ�ান 
তযান না করা সুিতন  

81. আবূ দাফদ, ইবন মাজান 
82. আবূ দাফদ, ইবন মাজান 
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করতন৮২F

83 িক� রাসুলূুাহ ملسو هيلع هللا ىلص মাশ‘আের হারাম অিত�ম কের 
আরাফায় ফানীত হেলন এবং নািমরা নামক �ােন তাঁর জনয তাঁবু 
নতির করা অব�ায় োেলনন িতিন েসখােন অবতরণ করেলনন  

৫৫- অতার যখন সূযর েহেল াড়ল, তখন িতিন কসওয়া নামক 
ফটনীিট আনেত বলেলন এবং তােত সওয়ার হেয় ফাতযকার 
মেধয এেস অামেলন৮৩F

84। 

আরাফার ভাষণ 
৫৬- অতার িতিন জননেণর ফেুেশয ভাষণ িদেলন এবং 
বলেলন,  

  ا ِا َشْهِ ُ�ْم َُ ُ�ْم َه ِِ ِا نَْ  َِ ْمَ ابَُ�ْم َعلَيُْ�ْم َةَ ا   َكُحْ 
َ
ََُ�ْم َوب ي َِ مِّ  ِد

ا َُ ُ�ْم َه ا ِا نََ�ِ َُ  .َه
‘িনিয় েতামােদর র্ ও েতামােদর স�দ েতামােদর জনয 
স�ািনতন েযমন েতামােদর এই শহের, েতামােদর এই মােস, 
েতামােদর এই িদন স�ািনত’। 

                                                            
83. হজ াালনকারী সাহাবীনণেক িনেয় রাসূলুুাহ ملسو هيلع هللا ىلص আরাফার ময়দােন 
অব�ান করেলন এবং এ-েকেষও মুশিরকেদর িবারীত করেলন, েকননা 
মুশিরকরা মুযদািলফায় অব�ান করেতা এবং বলেতা আমরা হারাম এলাকা 
ছাড়া অনয জায়নায় যাব না এবং েসখান েঅেক  �ান করব নান ফেুখয, 
আরাফা হারাম এলাকার বাইের অবি�তন  

84. এ ফাতযকার নাম হো ‘ফরনা’। এটা আরাফা এলাকার বাইের অবি�তন 
রাসূলুুাহ ملسو هيلع هللا ىلص এই ফরনা ফাতযকা েঅেক আরাফার ভাষণ িদেয়েছনন 
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   قََاَ�ّ  َهيَ�ْاِ  َم ُْض ع ََ ْ
َ
َيِهِلّيِا ل

ْ
ْمِ  ال

َ
ْ  ب ِِ  ٍَ ْ

ٍَ  ّ َُ َال مِّ  
َ
 .ب

‘েজেন রােখা! িনিয় জািহিলয়ােতর  েতযকিট িবষয় আমার এই 
দুই াােয়র তেল রাখা হল’। 

  َِ َُ وَِد َيِهِلّيِا َم ُْض  ي
ْ
َضمُ ال

َ
ّوَل َدٍ  ب

َ
يئِغَي َدُ  منِْ  َرَِيَمَا نِْ   هُ  َعا  َو ِمّ  ب َِ ْ  ِد ِِ

ِلِب  َّ ُم
ْ
ِِ نِْ  َ�دِْا ال َيِر

ْ
نْل  . ال َُ تَلَتُْه ُه ََ َْضًمي ِا نَِ� َسْمٍا َ� َّ  .َنَ  ُمْس

‘জািহলী যুেনর যাবতীয় রে্র দাবী রিহত করা হলন আমােদর 
রে্র দাবীসমূেহর মেধয  অম রে্র দাবী যা রিহত করা হল, 
তা ইবন রবী‘আ ইবনুল-হািরেসর রে্র দাবীন েস সা‘দ েনােষ 
দুধ াানরত অব�ায় িছলন হযাইল েনাষ তােক হতযা কেরিছল’।  

  َيِهِلّيِا َم ُْض
ْ
ََي ال ّوُل َوِر

َ
َض ُ   ع  َوب

َ
ًَي ب ََي َ�ّديِس نِْ   ِر ََيصَي ِر مُ ِر

ْ
ِلِب َ�دِْا ال َّ

�ِصّهُ 
ّ َم ُْض  خَ ُُ   هُ  ع  

‘জােহলী যুেনর সুদ রিহত করা হলন সবর অম েয সুেদর দাবী 
রিহত করিছ তা হল আববাস ইব ন আবদুল মু�ািলেবর সুদন তার 
াুেরাটাই রিহত করা হল’। 

  ِا َ َّ َُ ا ا َِ  ابِّ اّ� �ِ  َسي
ُ�ُم ُهّ  نِ خَ

ُْ َخ
َ
ي ِ صُّ�ْم ب َِ

َ
َ  ِ َّ تُْم خُُ وَْاُهّ   ا

ْ
َواْستَْحلَل

ِ  َماِ َ�لِ نِ  َّ   ا
‘আর েতামরা �ীেদর বযাাাের আুাহেক ভয় করন েকননা েতামরা 
তােদরেক আুা� আমানত িহেসেব �হণ কেরছ এবং তােদর 
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ল�া�ানসমূহেক আুাহর বাণী৮৪F

85 �ারা হালাল কের িনেয়ছ’।  

  َال  ْ
َ
َ   َونِّ  بَُ�ْم َعلَيِْهّ  ب

ْ
�ِْ  َ�َمل

َةًاا رَْ�َ ُه صَُه خَ
َ
نُ ِطْئَ خُ َُشُ�ْم ب

ٍح  ّ ََ ُِ ًَي َ�ْ�َ  ْ َْ َُ ُهّ   ِ
ْْ   خَي

‘িনিয় েতামােদর বযাাাের তােদর ওার দািয়� হো, তারা েযন  
েতামােদর িবছানাসমূহেক এমন েকান বযি্ �ারা াদদিলত না 
কের যােক েতামরা অাছ� কর (অঅরাৎ তারা েযন 
ারাুরষেদরেক তােদর কােছ আসার অনুমিত না েদয়)। যিদ 
তারা তা কের, তেব েতামরা তােদরেক মৃদুভােব  হার করন’ 

  َِمْمُ وِف ْسَ ُ�ُهّ  نِ ْزُ�ُهّ  َو�ِ َولَُهّ  َعلَيُْ�ْم ر
ْ
 يل

‘আর তােদর বযাাাের েতামােদর ফার দািয়� হো, ফ�ম া�ায় 
তােদর ভরণ-োাষণ ও োাশাক-ািরােদর বযব�া করা’। 

  َِون ِّ ِ� َُ
ْ
ُِ  قَْا رََ � ي بَْ  رَ َِ  ا َ�ْمَاُن مِ يُ�ْم 

ِ كِ  هِ اْ�تََىْمتُْم نِ   ِ لّ َّ  تَيَب ا
‘আিম েতামােদর মেধয এমন এক িবষয় েরেখ যািা, যা েতামরা 
অ◌া◌ঁকেড় ধরেল আর কখেনা াঅ�� হেব নান তা হেলা, 
আললা� িকতাব’। 

  َو 
َ
 مَ ّ�ْ �َ �َ  ْسئُ لُ  َ ْ�تُْم مَ ب

َ
َ قَ . يئِلُ  َ ْ�تُْم قَ ي ب  ْ هَ يلُ ا �

َ
ََ لّ ْا نَ قَ  َك صّ ُا َ  رِسَ  ْا

َ
ِت يال

 وَ  ََّك رَ 
َ
ََ دّ ب ََ َى صَ وَ  نْ ِّ  ْح

ُ
 . ِتَك ِب

‘আমার বযাাাের েতামােদরেক  � করা হেব, তখন েতামরা কী 

                                                            
85. আুাহর বাণীিট হো, ﴿ ِآء م ّمِن  لۡنِّس  اب  ۡ �م ا ط  ٱ م   ْ ﴾ف ٱنِ�حم  ‘তাহেল েতামরা 
িবেয় কর মিহলােদর মেধয যােক েতামােদর ভােলা লােন’ (িনসা : ৩ )ন 
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বলেব ? তারা বলল, আমরা সাকী িদিা, িনিয় আািন আানার 
রেবর বাণীসমূহ োৗিছেয় িদেয়েছন, অিারত দািয়� আদায় 
কেরেছন, ফ�তেক ফােদশ িদেয়েছন’।  

  ْص
ُ
َِ َوَ�غْ دُِمِه الّسّدينَِا نَ ْ ُُّم قَيَل نَِ  الّسَمي

َ
 اّييِس َ�ُمَهي ِمل

َ
اللُّهّم  র্◌ِكدَُهي مِل

 .َهاْ اللُّهّم اشْ  َهاْ اللُّهّم اشْ  َهاْ اشْ 
‘অতার িতিন তাঁর শাহাদাত অ�ুলী আকােশর িদেক তুেল 
মানুেষর িদেক ইশারা কের বলেলন, েহ আুাহ আািন সাকী 
অাকুন, েহ আুাহ আািন সাকী অাকুন, েহ আুাহ আািন সাকী 
অাকুন’। 

দুই ওয়া্ সালাত একসােঅ আদায় ও আরাফায় অব�ান 
৫৬- ‘এরার িবলাল রা. একবার আযান িদেলনন’85F

86 

৫৭- অতার ইকামত িদেলনন রাসূলুুাহ ملسو هيلع هللا ىلص (সবাইেক িনেয়) 
েযাহেরর সালাত আদায় করেলনন িবলাল রা. াুনরায় ইকামত 
িদেলনন রাসূলুুাহ ملسو هيلع هللا ىلص আসেরর সালাতও আদায় করেলনন 

৫৮- িতিন ফভয় সালােতর মাঝখােন অনয েকান সালাত আদায় 
কেরনিনন 

৫৯- অতার রাসূলুুাহ ملسو هيلع هللا ىلص ‘কাসওয়া নামক ফটনীর’86F

87 িােঠ 

                                                            
86. দােরমীন 
87. ইবন মাজান 
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আেরাহন করেলনন এভােব িতিন ফকূেফর �ােন এেলনন তাঁর 
ফটনী কসওয়ার োট াাঅেরর৮৭F

88 িদেক িফিরেয় রাখেলনন যারা 
াােয় েহঁেট তাঁর সােঅ এেসিছেলন, িতিন তাঁেদর সকলেক তাঁর 
সামেন রাখেলন এবং িকবলামুখী হেলনন৮৮F

89  

৬০- সূযর ডুেব যাওয়া াযরা িতিন েসখােনই ফকূফ করেলনন 
এমিনভােব (ািিম আকােশর) হলুদ আভা িফেক হেয় েনল 
এমনিক লািলমাও দূর হেয় েনল৮৯F

90। 

৬১- আর িতিন বলেলন,  

َّهي َمْ قِف   ُُ َُ َهُهغَي وََعَ خَُا   قَْا َوَ�ْف

‘আিম এখােন ফকূফ করলাম; িক� আরাফার াুেরা এলাকা 

                                                            
88. এ াাঅরিট জাবােল রহমেতর িনেথ িবছােনান জাবােল রহমত অবি�ত 
আরাফার মাঝামািঝ �ােনন ইমাম নাববী রহ. বেলন, এিটই ফকূেফর মু�াহাব 
�ানন অেনেক মেন কেরন জাবােল রহমেত না ওঠেল ফকূফ াূণর হেব না- 
এিট সিঠক নয়ন  

89. অনয হাদীেস এেসেছ, িতিন ফকূফ কেরেছন, ফভয় হাত তুেল দু‘আ 
কেরেছনন হা�াতুন-নবী : ৭৩ াৃ�ান 

90. সূযরাে�র ার আরাফা েঅেক রাসূলুুাহ ملسو هيلع هللا ىلص এর  �ান মুশিরকেদর 
আথােরর সােঅ িভিতা সৃি�র লেকযই িছলন েকননা মুশিরকরা সূযরাে�র 
আেনই আরাফা তযান করেতান রাসূলুুাহ ملسو هيلع هللا ىلص বেলন, আমােদর আদশর তােদর 
েঅেক িভিন 
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ফকূেফর �ানন’ 90F

91  

৬২- এরার িতিন ফসামা ইব ন যােয়দ রা. েক তাঁর ফটনীর 
োছেন বসােলনন  

আরাফা েঅেক  �ান 
৬৮- অতার রাসূলুুাহ ملسو هيلع هللا ىلص মুযদািলফার িদেক রওয়ানা হেলনন 
‘আর িতিন িছেলন শাা-সুি�রন’ 91F

92 িতিন কাসওয়া নামক ফ�ীর 
লানাম শ্ভােব েটেন ধরেলন, এমনিক ফ�ীর মাঅা তাঁর হাওদার 
সােঅ ছঁুেয় যািালন আর িতিন তাঁর ডান হাত িদেয় ইশারা কের 
বলেলন, 

 
َ
 اَ ِكيغَ السّ  اَ ِكيغَ يُس السّ ي ايّ ّههَ َ

‘েহ েলাকসকল! শাা হও শাা হও, ধীর-ি�রভােব এিনেয় থল’।  

৬৭- যখনই িতিন েকান বালুর িটলায় োৗছিছেলন, তখনই তা 
অিত�ম করার সুিবধােঅর ফ�ীর রিশ িঢলা কের িদিােলনন 
এমিনভােব তােত ফেঠ তা অিত�ম করিছেলনন   

                                                            
91. আবূ দাফদ, নাসাঈ, মুসনােদ আহমদন 
92. আবূ দাফদ, নাসাঈন 



34 

 

মুযদািলফায় একসােঅ দুই সালাত আদায় এবং েসখােন রািষ 

যাান 
৬৮- এভােব িতিন মুযদািলফায় এেলনন অতার এক আযান ও 
দুই ইকামতসহ মানিরব ও ইশার সালাত একসােঅ আদায় 
করেলন এবং এ দুই সালােতর মাঝখােন িতিন েকান তাসবীহ বা 
নফল সালাত আদায় করেলন নান  

৬৯- এরার রাসূলুুাহ ملسو هيلع هللا ىلص বেয় াড়েলনন এভােবই সুবেহ 
সােদক ফিদত হলন ফজেরর সময় সু�� হওয়ার ার (আওয়াল 
ওয়াে্) আযান ও ইকামেতর ার ফজেরর সালাত আদায় 
করেলনন 

মাশ‘আের হারাম তঅা মুযদািলফায় অব�ান 
৭০- অতার িতিন কাসওয়ায় আেরাহন কের মাশ‘আের হারােম 
এেলনন৯২F

93 অতার িতিন তােত আেরাহন করেলনন’ 93F

94  

৭১- এরার িতিন িকবলামুখী হেয় আুাহর কােছ দু‘আ করেলনন 
‘অতার আুাহর  শংসা করেলনন’94F

95 তাঁর মহ�, ে��� ও 

                                                            
93. মাশআের হারাম �ারা ফেুশয ‘কুযাহ’ নামক �ানন এিট মুযদািলফার একিট 
 িসশ াাহাড়ন সকল সীরাতিবদ ও মুফাসিসেরর মেত, সম� মুযদািলফােকই 
মাশআের হারাম বেলন ইমাম নাববী রহ.ন  

২৫.. আবূ দাফদন   
95. আবূ দাফদন  
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এক�বােদর েঘাষণা িদেলনন াূবর আকাশ াূণর ফসরা হওয়া াযরা 
িতিন েসখােন ফকূফ করেলনন 

৭২- ‘িতিন বলেলন,  

َّهي َمْ قِف   ُُ ُمْزَدِبَفُا 
ْ
َُ َهُهغَي َوال  قَْا َوَ�ْف

‘আিম এখােন ফকূফ কেরিছ; তেব মুযদািলফার াুেরাটাই ফকূেফর 
�ানন’95F

96 

জামরায় ক�র িনেকোর ফেুেশয মুযদািলফা েঅেক রওয়ানা 
৭৩- অতার িতিন সূযর ফঠার াূেবরই ‘মুযদািলফা’ 96F

97 েঅেক িমনার 
িদেক রওয়ানা হেলনন৯৭F

98 ‘আর িতিন িছেলন শাা ও সুি�রন’98F

99 

৭৪- িতিন ফযল ইবন আববাস রা েক িনেজর ফটনীর োছেন 
বসােলনন৯৯F

100 আর িতিন িছেলন সু�র থুল ও ফ�ল ফসরা 
েথহারার অিধকারীন  

                                                            
96. নাসাঈন   
97. বাইহাকীন  
98. সূেযরাদেয়র াূেবর মুযদািলফা েঅেক  �ান মুশিরকেদর িনয়েমর িবারীত 
করার লেকযই িছল, েকননা মুশিরকরা মুযদািলফা তযান করেতা সূেযরাদেয়র 
ারন রাসূল ملسو هيلع هللا ىلص বেলেছন, ‘আমােদর আদশর ওেদর েঅেক িভিন’ 

99. আবূ দাফদন  
100. এ হাদীস এবং াূেবর বিণরত ৫৬ নং হাদীস েঅেক বুঝা যায় বাহেনর 
োছেন কাফেক িনেত েকােনা অসুিবধা েনইন  
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৭৫- রাসুলূুাহ ملسو هيلع هللا ىلص যখন িমনার িদেক রওয়ানা হেলনন তখন তাঁর 
কাছ িদেয় কিতায় মিহলা থলেত লানল, আর ফযল তােদর িদেক 
তাকােতন লানেলন, রাসূলুুাহ ملسو هيلع هللا ىلص তাঁর হাত ফযেলর েথহারায় 
রাখেলনন তখন ফযল তার েথহারা অনয িদেক িফিরেয় িনেলনন 
এরার রাসূলুুাহ ملسو هيلع هللا ىلص তাঁর হাত অনয িদক েঅেক সিরেয় ফযেলর 
েথহারার ওার আবার েরেখ েযিদেক িতিন তাকািােলন েসিদক 
েঅেক তার েথহারা ঘুিরেয় িদেলনন  

৭৬- অবেশেষ িতিন মুহাসসার ফাতযকার মধয�েল১০০F

101 োৗছেল 
ফেটর নিত িকছুটা বািড়েয় িদেলন এবং বলেলন,  

 েতামরা শাা ও সুি�রভােব থলন’101F١٠٢‘                   الّسِكيَغاُ  مُ َعلَيْ�ُ 

বড় জামরায় ক�র িনেকা 
৭৭- ‘তারার িতিন মাঝাঅ ধের থলেত লানেলন১০২F

103, যা বড় 
জামরার কাছ িদেয় েবর হেয় েনেছন’ 103F

104 অবেশেষ িতিন নােছর 

                                                            
101. এই �ােন আবরাহার হি� বািহনীেক আুাহ তা‘আলা �ংস কের 
িদেয়িছেলনন ইবনুল-কািয়যম রহ. বেলন, মুহাসসার িমনা ও মুযদািলফার 
মাঝখােন অবি�তন এটা িমনা বা মুযদািলফার অাভুর্  নয়ন   

102. দােরমীন  
103. ইমাম নাববী রহ. বেলন, এ েঅেক জানা েনল, আরাফা েঅেক েফরার সময় 
এ ােঅ আসা অঅরাৎ এক াঅ িদেয় যাওয়া এবং আেরক াঅ িদেয় েফরা 
সুিতন  

104. নাসাঈ, আবূ দাফদন  
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সিিকেট অবি�ত জামরায় এেস োৗছেলনন 

৭৮- অতার ‘সূযর াূণর আেলািকত হওয়ার ার’ 104F

105 িতিন বড় 
জামরােত সাতিট ক�র িনেকা করেলনন 

৭৯-  িতিট ক�র িনেকোর সময় ‘আুাহ আকবার’ বলেলনন 
 েতযকিট ক�র িছল বুেটর নযায়ন১০৫F

106 

৮০- িতিন তাঁর বাহেন আেরাহন অব�ায় ফাতযকার মধযভান 
েঅেক ক�র িনেকা কেরন ‘আর িতিন’ 106F

107 বলিছেলন,’  

غَيسِ ِلَ  َِ وا  ُُ ُخ
ْ
َ ِ�

ْدرِ ِّ َكُ�ْم خَ
َ
ِِ   بََمّ�  َال ب ُةّج َ�ْمَا َةّ 

َ
ُِ  َال ب  نِ  َه

‘েতামরা েতামােদর হেজর িবিধ-িবধান িশেখ নাওন কারণ আিম 
জািন না, হয়ত আিম এই হেজর াের আর হজ করেত াারব 
নান’ 107F

108 

৮১- জােবর রা. বেলন, রাসূলুুাহ ملسو هيلع هللا ىلص ‘তাশরীেকর সব িদেনই’108F

109 

                                                            
105. মুসনােদ আহমদ, মুসিলম, আবূ দাফদন  
106. ইমাম নাববী রহ. বেলন, াাঅরগেলা িছল িশেমর িবিথর মেতান সুতরাং 
এরেথেয় বড় বা েছাট না হওয়া সুিতন তেব এরেথেয় েছাট বা বড় হেলও 
তা জািয়জ হেবন  

107. নাসাঈন  
108. মুসিলম, আবূ দাফদ, নাসাঈন 
109. মুসনােদ আহমদন  
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‘সূযর েহেল যাওয়ার াের’ 109F

110 ক�র িনেকা করেলন১১০F

111। 

৮২- ‘িতিন আকাবা তঅা বড় জামরােত ক�র িনেকাকােল 
সুরাকা তাঁর সােঅ সাকাত করেলনন অতার বলেলন, ইয়া 
রাসূলাুাহ, এটা িক খাস কের আমােদর জনয ? িতিন বলেলন,  

نَاٍ 
َ
 না, বরং সবসমেয়র জনযন’111F١١٢‘    َال�َ نَْل ب

াব যেবহ ও মাঅা মুএন 
৮৩- অতার িতিন াব যেবেহর �ােন েনেলনন তারার িনজ 
হােত েতষি�িট ‘ফট’112F

113 যেবহ করেলনন 

৮৪- অতার আলী রা. েক অবিশ�গেলা যেবহ করার দািয়� 
িদেলন  িতিন তােক িনেজর হাদীেত শরীক রাখেলনন  

৮৫- এরার  েতযক যেবহকৃত ফট েঅেক এক টুকেরা কের িনেয় 
রািা করেত িনেদরশ িদেলনন তখন টুকেরাগেলা এক াািতেল 
েরেখ রািা করা হলন অতার দুজেন তার বরবা াান 

                                                            
110. মুসিলমন  
111. িযলহজ মােসর ১১-১২-১৩ তািরেখর িদনগেলােক আইয়যােম তাশরীক বলা 
হয়ন 

112. বুখারী , মুসিলমন  
113. ইবন মাজান  
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করেলনন১১৩F

114  

৮৬- এক বণরনায় রেয়েছ, ‘জােবর রা. বেলন, রাসুলুুাহ ملسو هيلع هللا ىلص 
িনেজর �ীেদর াক েঅেক একিট নািভ যেবহ কেরনন’114F

115  

৮৭- অনয বণরনায় এেসেছ, ‘িতিন সাত জেনর াক েঅেক একিট 
ফট যেবহ কেরনন আর সাতজেনর াক েঅেক একিট নািভ যেবহ 
কেরনন’ 115F

116 ‘অতার আমরা সাতজন ফেট শরীক হলামন এক 
েলাক রাসূলুুাহ ملسو هيلع هللا ىلص েক বলল, আািন িক মেন কেরন, নািভেতও 
শরীক হওয়া যােব? তখন িতিন বলেলন, 

ي ِ�َ  ِِ  مِ َِ  
ّ
ُْا ِ ال

ْ
 َ  ال

নািভেতা ফেটর (িবধােনর) অাভুর্ন’116F

117 

৮৮- ‘জােবর রা. বেলন, আমরা িমনায় িতনিদন ফেটর েনাশত 
েখেয় তারার খাওয়া েঅেক িবরত রইলামন অতার রাসূলুুাহ ملسو هيلع هللا ىلص 
আমােদরেক অনুমিত িদেয় বলেলন, 

ُ ا َورََزوُّدوا ُُ 

                                                            
114. এ েঅেক জানা েনল, নফল বা ওয়ািজব কুরবানীর েনাশত কুরবানীকারী 
িনেজ েখেত করেত াারেবনন  

115. মুসিলমন  
116. মুসিলমন  
117. বুখারী িফত-তারীখন  
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‘েতামরা খাও এবং াােঅয় িহেসেব েরেখ দাও১১৭F

118।’ 118F

119 ‘জােবর রা. 
বেলন, অতার আমরা েখলাম এবং জমা কের রাখলামন’ 119F

120 
‘এভােব েসগেলা িনেয় আমরা মদীনায় োৗছলামন’ 120F

121 

১০ িযলহেজর আমেল ধারাবািহকতা রকা না হেল েকান অসুিবধা 

েনই 
৮৯- জােবর রা. বেলন, রাসূলুুাহ ملسو هيلع هللا ىلص াব যেবহ করেলন, 
‘অতার মাঅা মুএন করেলনন’ 121F

122 

৯০- ‘কুরবানীর িদন িমনায়’ 122F

123 মানুেষর ( ে�া�েরর) জনয 
বসেলনন ‘েস িদেনর’ 123F

124 আমলগেলােত ‘আেন াের 
হেয়েছ’ 124F

125এমন িবষেয়  � করা হেল িতিন বেলন, 

 جَ  َ ةَ  الَ  جَ  َ ةَ  َال�َ

                                                            
118. মুশিরকরা তােদর যেবহকৃত হাদীর েনাশত ভকণ করত নান তারা 
িনজেদর জনয তা হারাম মেন করতন মহান আুাহ ও তারঁ রাসূল তা 
খাওয়ার িনেদরশ  দােনর মাধযেম জােহলী যুেনর কু অার িবলুিি ঘটানন 

119. মুসনােদ আহমদন  
120. বুখারী, মুসনােদ আহমদন  
121. মুসনােদ আহমদন  
122. মুসনােদ আহমদন  
123. ইবন মাজান  
124. ইবন মাজান  
125. ইবন মাজান 
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‘েকান সমসযা েনই, েকান সমসযা েনই’।१२५F

126 

৯১- এক বযি্ এেস বলল, আিম যেবহ করার াূেবর মাঅা মুএন 
কের েফেলিছন রাসূলুুাহ ملسو هيلع هللا ىلص বলেলন,  

 ’ েকােনা সমসযা েনইন‘ َوَال َةَ ج

৯২- অনয একজন এেস বলল, ‘আিম ক�র িনেকোর াূেবর মাঅা 
মুএন কের েফেলিছ, িতিন বলেলন, 

 ’ েকােনা সমসযা েনইন‘ َوَال َةَ ج

৯৩- তারার ‘আেরক জন এেস বলল, আিম ক�র িনেকোর 
াূেবর তাওয়াফ কেরিছ, িতিন বলেলন, 

  েকােনা সমসযা েনইন’126F١٢٧‘ َوَال َةَ ج

৯৪- ‘অনয এক বযি্ এেস বলল, আিম াব যেবেহর আেন 
তাওয়াফ কেরিছন িতিন বলেলন,  

  ِْ   যেবহ কর, েকােনা সমসযা েনইন’127F١٢٨‘ نَْح َوَال َةَ ج�ِا

                                                            
126. অঅরাৎ েতামার েয আমলগেলা বািক আেছ তা আদায় কের নাওন আর 
েযগেলা কেরেছা- তােত যা আেন-িােছ হেয়েছ তােত েকােনা অসুিবেধ েনইন 

127. দােরমী, ইবন মাজান  
128. তাহাবীন  
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৯৫- তারার অনয আেরক বযি্ এেস বলল, ‘আিম ক�র 
িনেকোর াূেবর কুরবানী কের েফেলিছন িতিন বলেলন, 

 جَ  َ ةَ  الَ اْرِ  ب وَ 

‘িনেকা করন েকান সমসযা েনইন’ 128F

129 

৯৬- ‘অতার আুাহর নবী ملسو هيلع هللا ىلص বলেলন, 

 �ً ِِ َْ ُت َهُهغَي َو
َ
غَْح   قَْا ه َِ َّهي  ُُ   

‘আিম এখােন যেবহ করলাম, আরা িমনা াুেরাটাই যেবেহর 
�ানন’129F

130 

৯৭- ‘ম�ার  িতিট অিলনিল থলার াঅ এবং যেবেহর �ানন’ 130F

131 

৯৮- ‘অতএব, েতামরা েতামােদর অব�ান�েল েঅেক াব যেবহ 
করন’ 131F

132  

ইয়াফমুন-নহর তঅা ১০ তািরেখর ভাষণ 
99 - জােবর রা. বেলন, ‘কুরবানীর িদন আমােদর ফেুেশয 

                                                            
129. মুসনােদ আহমদন  
130. মুসনােদ আহমদন 
131. আবূ দাফদন  
132. মুসিলমন  
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রাসূলুুাহ ملسو هيلع هللا ىلص ভাষণ িদেলনন িতিন বলেলন,  
  يلُْ ا ََ ًا ؟ َ� َِ ْ�َظُم ُةْ 

َ
ّي نَْ ٍ  ب

َ
ا : ب َُ غَي َه ُِ  نَْ 

‘স�ােনর িদক েঅেক েকান িদনিট সবেথ’ বড় ? তাঁরা বলেলন, 
আমােদর এই িদনিটন 

  يلُْ ا: قَيَل ََ ًا ؟ َ� َِ ْ�َظُم ُةْ 
َ
ّي َشْهٍ  ب

َ
َُ :  ب  اَشْهُ صَي َه

‘িতিন বলেলন, েকান মাসিট স�ােনর িদক েঅেক সবেথ’ বড় ? 
তাঁরা বলেলন, আমােদর এই মাসিটন 

  يلُْ ا : قَيَل ََ ًا ؟ َ� َِ ْ�َظُم ُةْ 
َ
ّي نََ�ٍ ب

َ
ا: ب َُ صَي َه  نََ�ُ

‘িতিন বলেলন, েকান শহরিট স�ােনর িদক েঅেক সবেথ’ বড় ? 
তাঁরা বলেলন, আমােদর এই শহরিটন’ 

  ا ِف خَ�ِّ  : قَيَل َُ ُ�ْم َه ِِ ِا نَْ  َِ ْمَ ابَُ�ْم َعلَيُْ�ْم َةَ ا   َكُحْ 
َ
ََُ�ْم َوب ي َِ ِد

ا َُ ا ِفْ َشْهِ ُ�ْم َه َُ ُ�ْم َه  نََ�ِ
‘িতিন বলেলন, িনিয় েতামােদর র্ ও েতামােদর স�দ 
আজেকর এই িদন, এই শহর, এই মােসর নযায় স�ািনতন’ 

  ؟ قَيلُْ ا َُ  .اَللُّهّم اْشَهْا :  قَيَل . َ�َمْم : َهْل نَلّْا
‘আিম িক োৗেছ িদেয়িছ? তাঁরা বলেলন, হযাঁন িতিন বলেলন, েহ 
আুাহ,  আািন সাকী অাকুনন’ 132F

133 

                                                            
133. মুসনােদ আহমদন 
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তাওয়ােফ ইফাযা তঅা বায়তুুাহ র ফরয তাওয়াফ আদায় 
১০০- ‘অতার রাসূলুুাহ ملسو هيلع هللا ىلص বাহেন সওয়ার হেয় বাইতুুাহ 
েনেলন এবং (বায়তুুা� ফরয) তাওয়াফ করেলনন সাহাবীনণও 
তাওয়াফ করেলনন’ 

১০১- ‘রাসূেলর সােঅ যারা িকরান হজ কেরিছেলন তাঁরা সাফা ও 
মারওয়ায় সা‘ঈ কেরনিনন’ 133F

134  

১০২- অতার িতিন ম�ায় েযাহেরর সালাত আদায় করেলনন  

১০৩- তারার আবদুল মু�ািলব বংেশর কােছ এেলন, ‘তারা’ 134F

135 
যমযেমর াািন াান করািালন িতিন বলেলন,  

  َ�دْ زُِع ا نَِ� اصْ 
ْ
ِلِب خَلَ ْ ِا ال َّ  ْ ُم

َ
ينَِتُ�مْ َهاْ  َال ب ََ َُ بََ�َعْ  ِلدَُ�ُم اّييُس َ َ ِس

َمُ�مْ  َِ 

‘েহ আবদুল মু�ািলেবর বংশধর! বালিত ভিতর কের াািন তুেল তা 
(হাজীেদরেক) াান করাওন েতামােদর কাছ েঅেক াািন াান 
করােনার দািয়� েকেড় েনয়ার ভয় না অাকেল আিমও িনজ হােত 
েতামােদর সােঅ বালিত ভের াািন তুেল তা াান করাতামন’ 135F

136   

১০৪- অতার তারা তাঁেক বালিত ভের াািন িদেলন, আর িতিন 

                                                            
134. আবূ দাফদ, তাহাবীন  
135. দারমীন  
136. অঅরাৎ  
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তা াান করেলনন 

হেজর ার আেয়শা রা. এর ফমরা াালন 
১০৫- জােবর রা. বেলন, ‘আেয়শা রা. ঋতুবতী হেলনন তখন 
বায়তুুা� তাওয়াফ ছাড়া িতিন হেজর আর সব আমল স�ি 
করেলনন’136F

137  

১০৬- িতিন বেলন, ‘যখন িতিন ািবষ হেলন, তখন কা‘বার 
তাওয়াফ করেলন এবং সাফা-মারওয়ায় সা‘ঈ করেলনন’ 

১০৭- অতার রাসূলুুাহ ملسو هيلع هللا ىلص বলেলন, 

يًمي ْ  َةّ ِك َوُ�ْمَ رِِك َجِ ِِ  َِ
ْ
 قَْا َةلَل

‘তুিম েতামার হজ ও ফমরা ফভয়িট েঅেক হালাল হেয় 
িনেয়ছন’ 137F

138 

১০৮- আেয়শা রা. বলেলন, েহ আুাহর রাসূল, ‘আানারা সবাই 
হজ ও ফমরা কের যােবন আর আিম িক বধু হজ কের যাব?’ 138F

139 
িতিন বলেলন,  

                                                            
137. বুখারী, মুসনােদ আহমদন  
138. মুসিলম, আবূ দাফদ, নাসাঈন 
139. বুখারী, মুসনােদ আহমদন অনয হাদীেস রেয়েছ, েলােকরা দুই ইবাদােতর 
েনকী িনেয় িফরেব আর আিম িক এক কােজর েনকী িনেয় িফরেবা?   



46 

 

ثْ  ِِ ي لَُهمْ مِّ  لَِك  َِ  َل 

‘েতামারও তােদর মতই হজ ও ফমরা হেয় িনেয়েছন’ 139F

140 

১০৯- আেয়শা রা. বলেলন, ‘আিম মেন ক� াািা, েকননা, আিম 
েতা বধু হেজর াের বায়তুুা� তাওয়াফ কেরিছন’ 140F

141 

১১০- জােবর রা. বেলন, ‘রাসূলুুাহ ملسو هيلع هللا ىلص নরম �ভােবর েলাক 
িছেলনন যখন আেয়শা. িকছু কামনা করেতন, িতিন েসিদেক লকয 
রাখেতনন’ 141F

142 

১১১- রাসূলুুাহ ملسو هيلع هللا ىلص বলেলন,  

َِْهْب نِ  ْعمِ  َهي نَي َ�دَْا ال ّْحَِ  خَي
َ
ِِ خََ  يمِ َ  اّلغْمِ ْ َهي 

‘েহ আবদুর রহমান! তুিম তােক িনেয় যাও এবং তােক তানঈম 
েঅেক ফমরা করাওন’ 142F

143  

                                                            
140. মুসনােদ আহমদন  
141. মুসিলম, আবূ দাফদ, নাসাঈ, মুসনােদ আহমদন 
142. মুসিলমন 
143. ইবন আববাস রা. বেলন ‘আুাহর শাঅ! মুশিরকেদর  অা বািতল করার 
জনয রাসূলুুাহ ملسو هيلع هللا ىلص আেয়শা রা. েক িযলহজ মােস ফমরা কিরেয়েছনন 
কুরাইশ েনাষ ও তােদর অনুসারীরা বলেতা, ‘যখন ফেটর েলাম নিজেয় েবিশ 
হেব, াৃ�েদশ সু� হেব এবং সফর মাস  েবশ করেব তখনই ফমরাকািরর 



47 

 

১১২- অতার, ‘আেয়শা রা. হেজর াের ফমরা করেলনন’143F

144 
‘তারার িফের এেলনন’ 144F

145 ‘আর এটা িছল হাসবার রােত১৪৫F

146।’ 146F

147 

১১৩- জােবর রা. বেলন, ‘রাসূলুুাহ ملسو هيلع هللا ىلص িবদায় হেজ িনেজর 
বাহেন আেরাহন কের বায়তুুা� তাওয়াফ করেলন এবং িনেজর 
বাঁকা লািঠ িদেয় হাজের আসওয়াদ �শর করেলন, যােত েলাকজন 
তাঁেক েদখেত াায় এবং িতিন ওাের েঅেক তােদর ত�াবধান 
                                                                                                               
ফমরা সহীহ হেব’। তারা িযলহজ ও মুহররম েশষ হওয়ার াূেবর ফমরা হারাম 
মেন করত’ (আবূ দাফদ : ১৯৮৭)ন 

144. বুখারী, মুসনােদ আহমদন  
145. মুসনােদ আহমদন 
146. েসিট হো আইয়ােম তাশরীেকর ােরর রািষন অঅরাৎ ১৪ তািরেখর রাতন 
এটােক মুহাসসােবর রাতও বলা হয়ন রাসূলুুাহ ملسو هيلع هللا ىلص ও সাহাবীনণ ১৪ 
তািরেখর রাত এ �ােন যাান কেরিছেলনন েযসব জায়নায় াূেবর িশরক বা 
কুফরী কমর অঅবা আুাহর শ�তা  কাশ করা হত েসসব জায়নায় 
রাসূলুুাহ ملسو هيلع هللا ىلص ইাাকৃতভােব ইসলােমর িনদশরনসমূহ  কাশ কেরেছনন এই 
মেমর িতিন িমনায় বেলন, ‘আমরা আনামীকাল বনূ িকনানার খায়েফ (অঅরাৎ 
মুহাসসাব তঅা হাসবা নামক �ােন) েযেত থািা, েযখােন তারা কুফরীকেমরর 
ওার অ�ীকারাবশ হেয়িছল, আর তা িছল এই েয, কুরাইশ ও বনূ িকনানা, 
বনূ হািশম ও বনূ আবদুল মু�ািলেবর িবরেশ এই মেমর শাঅ কেরিছল েয, 
তােদর সােঅ তারা নববািহক স�কর কােয়ম করেব না, েবথােকনা করেব না, 
যতকণ না তারা নবীেক তােদর কােছ েসাাদর কের (বুখারী : ১৫৯০)ন 
ইবনুল কািয়যম রহ. বেলন, ‘এটাই িছল রাসূলুুাহ ملسو هيلع هللا ىلص এর অভযাস েয, িতিন 
কুফেরর িনদশরেনর �ানসমূেহ তাওহীেদর িনদশরন  কাশ করেতন (যাদুল 
মা‘আদ)ন 

147. মুসিলমন  
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করেত াােরনন আর যােত তারা তাঁর কােছ িজেজস করেত 
াােরন েকননা েলাকজন তাঁেক িঘের েরেখিছলন’ 147F

148 

১১৪- জােবর রা. বেলন, ‘এক মিহলা তার একিট বা�া তাঁর 
সামেন ফঁথু কের ধের বলেলন, েহ আুাহর রাসূল, এর িক হজ 
হেব? িতিন বলেলন, 

ْا   
َ
 َ�َمْم َولَِك ب

‘হযাঁ, আর েতামার জনয রেয়েছ াুররারন’ 148F

149 

                                                            
148. মুসিলম, আবূ দাফদ, মুসনােদ আহমদন  
149. িতরিমযী, ইবন মাজান বা�ািটেক বহন করা এবং তােক মুহিরমরা েযসব 
কাজ েঅেক িবরত অােক েসসব কাজ েঅেক িবরত রাখার িবিনমেয় এই েনকী 
(নাববী রহ.)ন  


