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আরে্কারনক	অজ্র্ত	নসুকু
দরুনেকা-রবমরুখিকা	ও	ইবকাদি-বজ্ন্দগী

শরেী	পররেকাষকাে	নসুকু
হবে	ও	উমরকাককারী	যকা	বজ্ল	ও	কজ্র

হবে	অরবকা	উমরকার	রনেি
যখন	ইহরকাম	বকাঁ্জ্ি	ইচ্কু	বযেরতি	কগকাসল	ও	পররচ্ন্নিকা	অি্ত ন	করজ্ক	ফকাজ্রগ	
হজ্ব	এবং	 কসলকাইযতুি	 কপকাশকাক	পররিযেকাগ	কজ্র	ইহরকাজ্মর	ককাপড়	পজ্র	 কনজ্ব,	
িখন	কস	হবে	অরবকা	উমরকাে	প্রজ্বজ্শর	রনেি	করজ্ব।	এ	সমে	কস	কয	্রজ্নর	
হজ্বের	 রনেি	করজ্ব,	িকা	 	মজু্খ	উচ্কারর	কজ্র	বলজ্ব।	 কযমন	প্ররজ্ম	উমরকা	
এবং	পজ্র	িকামকাতু্তককারী	রহজ্সজ্ব	হবে	করকার	ইচ্কা	করজ্ল	বলজ্ব:	لبيك اللهم عمرة 

 হে আল্াে, আচি উিরার চিয়তত োচির, যার দ্ারা আচি েজ্ব পয্যন্ত তািাত্তুকারী) متمتعاً بها إلى احلج

েব।) অথবা বলতব:	لبيك اللهم عمرة (হে আল্াে, আচি উিরার চিয়তত োচির।) এরপর েতজ্বর সিয় 

বলতব ً اللهم حجا 	:আর ইিরাদ েজ্বকারী বলতব (হে আল্াে, আচি েতজ্বর চিয়তত োচির।)  لبيك 
ً  َلبَّْيَك ُعْمرَةً	:আর হকরাি েজ্বকারী বলতব (হে আল্াে, আচি েতজ্বর চিয়তত োচির।) لبيك اللهم حجا

ا 	বর্তনকা,‘আরম	এর	হে আল্াে, আচি উিরা ও েতজ্বর চিয়তত োচির। এর প্রিাণ আিাস রাচয. وََحجًّ
রকাসলূুল্কাহ	সকাল্কাল্কাহু	আলকাইরহ	ওেকাসকাল্কামজ্ক	বলজ্ি	শুজ্নরছ,	‘	َوَحجًّا	لَبَـّْيَك ُعْمَرًة’	কহ	
আল্কাহ,	আরম	উমরকা	ও	হজ্বের	রনেজ্ি	হকারির।’

হজ্বের	প্রককারজ্েদ
১	-	িকামকাতু্ত:	আর	িকা	হজ্লকা	হজ্ির	মকাসসমূজ্হ	উমরকার	উজ্দেজ্শ	ইহরকাম	বকাঁ্জ্ব,	
অিঃপর	উমরকা	আদকাে	কজ্র	কশষ	করজ্ব	ও	হকালকাল	হজ্ে	যকাজ্ব।	এরপর	একই	
বছর	হজ্বের	রনেি	করজ্ব।	

২	-	ককরকান:	ককরকান	হজ্লকা	হবে	ও	উমরকা	উেেটকার	িনযে	একসকাজ্র	রনেি	করকা।	

৩	-	ইফরকাদ	হবে	হজ্লকা	উমরকা	বযেিীি	শু্ু	হজ্বের	রনেি	করকা।

সজ্ব্তকাত্তম	নসুকু

	কয	বযেরতি	হকাদী	রনজ্ে	এজ্সজ্ছ,	িকার	িনযে	সজ্ব্তকাত্তম	নসুকু	হজ্লকা	রকরকান,	এরপর	
িকামকাতু্ত	এরপর	ইফরকাদ।	আর	কয	হকাদী	রনজ্ে	আজ্সরন,	িকার	িনযে	উত্তম	নসুকু	
হজ্লকা	িকামকাতু্ত,	এরপর	রকরকান,	এরপর	ইফরকাদ।

নসুকু	ও	িকালরবেকা রিন	প্রককার	নসুজু্কর	মজ্্যে	পকার্তকযে।	

সূ র ি প ত্র
নসুজু্কর	সংজ্কা

নসুজু্কর	রনেি	

নসুজু্কর	প্রককারজ্েদ	

রিন	প্রককার	নসুজু্কর	মজ্্যে	পকার্তকযে	

িকালরবেকার	সংজ্কা	

িকালরবেকার	হুকুম	

িকালরবেকার	সমে	ও	িকােগকা		

প্ররজ্ম	উমরকা,	এরপর	হবে উমরকা	ও	হবে শু্	ুহবে

হ
িকামকাতু্তককারীজ্ক	দইুবকার	ইহরকাম	

বকাঁ্জ্ি	হে।	

প্ররজ্ম	উমরকার	িনযে	।	এরপর	উমরকা	
আদকাে	কজ্র	হকালকাল	হজ্ে	কগজ্ল	

পরবিতীজ্ি	হজ্বের	িনযে।

হবে	ও	উমরকা	উেেটকার	রনেজ্ি	
একবকার	ইহরকাম	বকাঁ্জ্ব

শু্	ুহজ্বের	রনেজ্ি	একবকার	
ইহরকাম	বকাঁ্জ্ব

প্ররম	ইহরকাজ্মর	সমে	বলজ্ব,	‘	
	উমরকার	আরম	আল্কাহ,	কহ	’لبيك عمرة
রনেজ্ি	হকারির।	এরপর	হজ্বের	

ইহরকাজ্মর	সমে	বলজ্ব,	‘	ًلبيك حجا’	
(কহ	আল্কাহ,	আরম	হজ্বের	রনেজ্ি	

হকারির।)	অরবকা	বলজ্ব,	لبيك عمرة متمتعًا 
	উমরকার	আরম	আল্কাহ	কহ	‘	بها إلى	الحج
রনেজ্ি	হকারির	যকার	বিকারকা	আরম	

িকামকাতু্ত	হবে	করব’।

ইহরকাজ্মর	বলজ্ব,	لبيك عمرة وحجًا	
(কহ	আল্কাহ,	আরম	উমরকা	ও	
হজ্বের	রনেজ্ি	হকারির)।

ইহরকাজ্মর	সমে	বলজ্ব:			(لبيك 

 হে আল্াে, আচি েতজ্বর চিয়তত (حجا

োচির)।

হ
এজ্ি	হকাদী	(কুরবকানী)	ওেকারিব	হজ্ব

এজ্ি	হকাদী	(কুরবকানী)	ওেকারিব	
হজ্ব

এজ্ি	হকাদী	(কুরবকানী)	ওেকারিব	
হজ্ব	নকা

এজ্ি	দটুি	িকাওেকাফ	রজ্েজ্ছ
এজ্ি	একটি	আবশযেক	িকাওেকাফ	
রজ্েজ্ছ	আর	িকা	হজ্লকা	হজ্বের	

িকাওেকাফ

এজ্ি	একটি	িকাওেকাফ	
আবশযেক	িকাওেকাফ	রজ্েজ্ছ	

আর	িকা	হজ্লকা	হজ্বের	িকাওেকাফ

এজ্ি	দটুি	সকােী	রজ্েজ্ছ,
এজ্ি	মকাত্র	একটি	সকােী	বজ্েজ্ছ,	
আর	িকা	হজ্লকা	হজ্বের	সকােী।

এজ্ি	মকাত্র	একটি	সকােী	রজ্েজ্ছ	
আর	িকা	হজ্লকা	হজ্বের	সকােী
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হজ্জ

এর	 প্রমকার	 ইবজ্ন	 উমর	 রকারয.	 করজ্ক	 বরর্তি	 হকাদীস	 কযখকাজ্ন	 রিরন	
রকাসলূুল্কাহ	 সকাল্কাল্কাহু	 আলকাইরহ	 ওেকা	 সকাল্কাজ্মর	 িকালরবেকাজ্ক	
উরল্রখিেকাজ্ব	বর্তনকা	কজ্রজ্ছন।	

আর	 لبيك اللهم  	لبيك  এর	 অর্ত	 (আপনকার	 আহবকাজ্ন)	 িওেকাজ্বর	 পর	
িওেকাব।	

িকালরবেকাজ্ি	 রজ্েজ্ছ	 আল্কাহর	 প্রশংসকা	 ও	 শুকররেকা,	 আল্কাহকার	
আহবকাজ্ন	সকাড়কাদকান,	আল্কাহর	একত্ববকাজ্দর	প্রককাশ	এবং	রশরক	করজ্ক	
সম্পক্ত জ্চ্জ্দর	কঘকাষরকা।

িকালরবেকার	হুকুম
িকালরবেকা	পড়কা	সনু্নি।	পরুুজ্ষর	 কক্ষজ্ত্র	উঁিু	 স্জ্র	এবং	নকারীর	 কক্ষজ্ত্র	
রফিনকা	 করজ্ক	 কবঁজ্ি	 রকাককার	 িনযে	 রনিু	 স্জ্র	 িকালরবেকা	 পকাঠ	 করকা	
বকাঞ্ছনীে।

িকালরবেকার	সমে	ও	স্ল
ইহরকাজ্মর	 মকা্যেজ্ম	 হবেকজ্ম্ত	 প্রজ্বজ্শর	 পর	 মহুররম	 বযেরতি	 িকালরবেকা	
পকাঠ	শুরু	করজ্ব।	 হজ্বে	গমজ্নর	পজ্র	িকা	 কবরশ	 কবরশ	পড়জ্ব।	আর	
রনম্নবিতী	িকােগকাসমূজ্হ	িকা	অর্ক	গুরুত্বসহ	পড়জ্ব:

উঁিুজ্ি	আজ্রকাহজ্রর	সমে,	রনিুজ্ি	নকামকার	সমে,	ফরি	নকামকাি	কশজ্ষ,	
যখন	রদন	অরবকা	রকাজ্ির	আগমন	ঘজ্ট|	

উমরকার	কক্ষজ্ত্র	িকালরবেকা	বন্ধ	হজ্ব	যখন	বকােিুল্কাহ	কদখজ্ব	ও	উমরকার	
িকাওেকাফ	 শুরুর	 উজ্দেজ্শ	 হকািজ্র	আসওেকাদ	 ইরস্লকাম	 করজ্ব।	আর	
হজ্বের	 কক্ষজ্ত্র	 যখন	 দশ	 রযলহবে	 বড়	 িকামরকাে	 কঙ্কর	 রনজ্ক্ষপ	 শুরু	
করজ্ব|

িকালরবেকা
িতুেচরতির কথা,‘ َلَك َوالنِـّْعَمَة  الَْْمَد  ِإنَّ  لَبَـّْيَك،  َلَك  َشرِيَك  اَل  لَبَـّْيَك  لَبَـّْيَك،  اللَُّهمَّ   لَبَـّْيَك 
 আচি োচির, হে আল্াে! আচি োচির। আপিার হকাতিা‘  َواْلُمْلَك، اَل َشرِيَك َلَك

শরীক হিই। চিশ্চয়ই প্রশংসা ও হিয়ািত আপিার এবং রািত্বও, আপিার হকাতিা 

শরীক হিই।
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