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হজ্জ হজ্বের	রুকন,	ওেকারিব	ও	সনু্নিসমহূ
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হজ্বের	রুকন,	ওেকারিব	ও	সনু্নিসমহূ
7

হনবের রুকনসমহূ
1.	ইহরকাম	অর্তকাৎ	হবেকজ্ম্ত	প্রজ্বজ্শর	রনেি।	হকাদীজ্স	এজ্সজ্ছ,	রকাসলূুল্কাহ	

সকাল্কাল্কাহু	 আলকাইরহ	 ওেকা	 সকাল্কাম	 বজ্লজ্ছন,	 ‘রনশ্চে	
আমজ্লর	রনে্ত রিকা	রনেজ্ির	ওপর।	আর	
প্ররি	 বযেরতির	 েকাজ্গ	 িকাই	 রকাজ্ক	 যকা	 কস	
রনেি	কজ্র।’(বণ্বনকায় বিুকারদী)

2.	সকাফকা-মকারওেকার	 সকােী।	 রকাসলূুল্কাহ	 সকাল্কাল্কাহু	 আলকাইরহ	 ওেকা	
সকাল্কাম	বজ্লজ্ছন,	‘কিকামরকা	সকােী	কজ্রকা;	ককননকা	
আল্কাহ	 িকাআলকা	 কিকামকাজ্দর	 ওপর	 সকােী	
রলজ্খ	 রদজ্েজ্ছন।’(বণ্বনকায় আহমদ)	 সকােী	 করকা	আজ্লমজ্দর	
ককাজ্রকা	ককাজ্রকা	রনকট	ওেকারিব,	যকা	ছুজ্ট	কগজ্ল	দম	রদজ্ে	শু্জ্র	
রনজ্ি	হে।

3.	উকুজ্ফ	 আরকাফকা।	 রকাসলূুল্কাহ	 সকাল্কাল্কাহু	 আলকাইরহ	 ওেকা	 সকাল্কাম	
বজ্লজ্ছন,	‘হবে	হজ্লকা	আরকাফকা।’(বণ্বনকায় তিরতমযদী)

4.	িকাওেকাজ্ফ	ইফকাযকা।	আল্কাহ	িকাআলকা	বজ্লন:	

 )ۓ ڭ ڭ(. 

(আর	িকারকা	কযন	প্রকািীন	ঘজ্রর	িকাওেকাফ	কজ্র।)
[সরূকা	আল	হকাজ্:২৯]

সিক্ত িকা
কয	বযেরতি	হজ্বের	কককাজ্নকা	রুকন	কছজ্ড়	রদল	িকার	হবে	পরূ্ত	হজ্ব	নকা	যিক্ষর	
নকা	কস	িকা	পনুরকাে	আদকাে	কজ্র	কনজ্ব|

হনবের ওয়কাতজবসমহূ
১	-	রমককাি	করজ্ক	ইহরকাম	করকা।	রকাসলূুল্কাহ	সকাল্কাল্কাহু	আলকাইরহ	ওেকা	
সকাল্কাম	রমককাজ্ির	করকা	উজ্ল্খ	কজ্র	বজ্লজ্ছন,	‘এ	রমককািগুজ্লকা	
ওই	 এলকাককাবকাসী	 এবং	 বরহরকাগিজ্দর	 যকারকা	

ওই	 অঞ্চল	 রদজ্ে	 হবে	 ও	 উমরকা	 আদকাজ্ের	
উজ্দেজ্শ	আসজ্ব	িকাজ্দর	িনযে।’	(বর্তনকাে	বখুকারী)

২	-		কয	বযেরতি	রদজ্নর	কবলকাে	উকুজ্ফ	আরকাফকা	করজ্ব	িকার	িনযে	সযূ্তকাস্	
পয্তন্ত	আরকাফকাে	অবস্কান	করকা;	ককননকা	নবী	সকাল্কাল্কাহু	আলকাইরহ	ওেকা	
সকাল্কাম	সযূ্তকাস্	পয্তন্ত	অবস্কান	কজ্রজ্ছন।

৩-	 মযুদকারলফকাে	 রকািযকাপন;	 ককননকা	 রকাসলূুল্কাহ	 সকাল্কাল্কাহু	 ওেকা	
সকাল্কাম	 মযুদকারলফকাে	 রকািযকাপন	 কজ্রজ্ছন	 এবং	 বজ্লজ্ছন,‘আমকার	
উম্মি	 আমকার	 ককাছ	 করজ্ক	 হবেকম্তসমহূ	 বুজ্ঝ	 রনক;	 ককননকা	 আরম	
িকারন	নকা,	এ	বছজ্রর	পর	কিকামকাজ্দর	সকাজ্র	আমকার	হেজ্িকা	সকাক্ষকাৎ	নকাও	
হজ্ি	পকাজ্র।	আর	কযজ্হিু	রকাসলূুল্কাহ	সকাল্কাল্কাহু	আলকাইরহ	ওেকা	সকাল্কাম	
দবু্তলজ্দর	 িনযে	 ম্যেরকাজ্ির	 পর	 মযুদকারলফকা	 করজ্ক	 প্রস্কান	 করকার	
অনমুরি	রদজ্েজ্ছন।	এর	বিকারকা	বুঝকা	কগল	মযুদকারলফকাে	রকািযকাপন	করকা	
আবশযেক।	আর	আল্কাহ	িকাআলকা	মকাশআরুল	হকারকাজ্মর	করকা	উজ্ল্জ্খর	
সমে	এ	বযেকাপকাজ্র	রনজ্দ্ত শ	রদজ্েজ্ছন।	হকানকাফী	মকাযহকাব	অনযুকােী	সবুজ্হ	
সকাজ্দজ্কর	পর	রকছু	সমে	মুযদকারলফকাে	অবস্কান	করকা	ওেকারিব।	

৪-	আইেকাজ্ম	িকাশরীজ্ক	রমনকার	রকািগুজ্লকা	রমনকাে	যকাপন	করকা।	হকাদীজ্স	
এজ্সজ্ছ,	রকাসলূুল্কাহ	সকাল্কাল্কাহু	আলকাইরহ	ওেকা	সকাল্কাম	রকাখকালজ্দর	িনযে	
রমনকাে	রকািযকাপন	নকা	করকার	অনমুরি	রদজ্েজ্ছন।	এর	বিকারকা	বঝুকা	কগল	
রমনকাে	রকািযকাপন	মলূি	ওেকারিব।	ওযর	বযেিীি	রমনকাে	রকািযকাপন	
পররিযেকাগ	করকা	 বব্	 নে।	অবশযে	আজ্লমজ্দর	ককাজ্রকা	ককাজ্রকা	 রনকট	
রমনকাে	রকািযকাপন	করকা	সনু্নজ্ি	মেুকাক্কাদকা,	 যকা	 কছজ্ড়	 কদেকা	মকাকরুহ	
এবং	অযকারিি	কম্ত।

৫-	কঙ্কর	মকারকা।	আল্কাহ	িকাআলকা	বজ্লন:

	   )ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ(

(আর	আল্হজ্ক	স্মরর	কর	রনরদ্ত ষ্	রদনসমজূ্হ।)	
[	আল	বকাকরকা:২০৩]	

কঙ্কর	 রনজ্ক্ষপ	 করকা	 আল্কাহর	 রযকজ্রর	 মজ্্যে	 শকারমল।	 রকাসলূুল্কাহ	
সকাল্কাল্কাহু	 আলকাইরহ	 ওেকা	 সকাল্কাম	 বজ্লজ্ছন,‘রনশ্চে	 বকােিুল্কাহর	
িকাওেকাফ	 এবং	 সকাফকা-মকারওেকার	 সকােী	 ও	 কঙ্কর	 রনজ্ক্ষপ	 আল্কাহর	
রযকর	বকাস্বকােজ্নর	উজ্দেজ্শ	রবর্বদ্ধ	করকা	হজ্েজ্ছ|

৬	-	মকারকা	মুণ্ডন	ও	িুল	কছকাট	করকা।	আল্কাহ	িকাআলকা	বজ্লন:

  ) ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ(.

(কিকামরকা	 ইনশকাআল্কাহ	 রনরকাপজ্দ	 কিকামকাজ্দর	
মকারকা	 মণু্ডন	 কজ্র	 এবং	 িুল	 কছঁজ্ট	 রনে্ত জ্ে	
আল-মকাসরিদলু	 হকারকাজ্ম	 অবশযেই	 প্রজ্বশ	
করজ্ব।)		[	সরূকা	আল	ফকািহ:২৭]

৭	 -	 রবদকােী	 িকাওেকাফ।	 ইবজ্ন	আব্কাস	 রকারয.	 করজ্ক	 বরর্তি,	 রিরন	
বজ্লন,‘মকানষুজ্দরজ্ক	 রনজ্দ্ত শ	 কদেকা	 হজ্েজ্ছ	 কয	
িকাজ্দর	 কশষ	 সকাক্ষকাৎ	 কযন	 হে	 বকােিুল্কাহর	
সকাজ্র,	িজ্ব	রিরন	ঋিুগ্রস্	নকারীর	িনযে	সজু্যকাগ	
রদজ্েজ্ছন।’	

হনবের সুন্নিসমহূ
হজ্বের	রুকন	ও	ওেকারিব	বযেিীি	অনযেসব	হবেকম্ত	সনু্নজ্ির	মজ্্যে	
শকারমল।	আর	িকা	হজ্লকা	রনম্নরূপ:

১-	ইহরকাজ্মর	সমে	কগকাসল	করকা।

২-	একটি	িকাদর	এবং	কসলকাইরবহীন	লুরগে	পজ্ড়	ইহরকাম	বকঁা্কা।

৩	-	িকালরবেকা	পকাঠ	ও	িকালরবেকা	পকাজ্ঠর	সমে	আওেকাি	উঁিু	করকা।

৪	-	আরকাফকাে	গমজ্নর	পবূ্তরকাি	রমনকাে	যকাপন	করকা।

৫	-	হকািজ্র	আসওেকাদ	ইরস্লকাম	করকা।

৬-	িকাওেকাজ্ফ	কুদমূ	ও	উমরকার	সমে	ইযরিবকা	করকা।	ইযরিবকা	
হজ্লকা	ডকান	বগজ্লর	রনজ্ি	িকাদর	করজ্খ	ডকান	ককাঁ্	উন্তুি	রকাখকা।

৭	 -িকাওেকাজ্ফ	কুদমূ	 ও	উমরকার	িকাওেকাজ্ফর	প্ররম	 রিন	 িক্জ্র	
রমল	করকা।	রমল	হজ্লকা	রেি	পজ্দ	িলকা।

৮	-	রকরকান	ও	ইফরকাদ	হবেককারীর	িকাওেকাজ্ফ	কুদমূ	করকা।

হজ্বের	ওেকারিবসমূহ
কয	বযেরতি	হজ্বের	কককাজ্নকা	ওেকারিব	কছজ্ড়	রদল,	দম	যজ্বহ	কজ্র	
িকাজ্ক	এর	ক্ষরিপরূর	রদজ্ি	হজ্ব।

হজ্বের	সনু্নিসমহূ
হজ্বের	কককাজ্নকা	সনু্নি	ছুজ্ট	কগজ্ল	দম	রদজ্ি	হজ্ব	নকা।	বরং	হবে	

শুদ্ধ	বজ্ল	গরযে	হজ্ব।

সূ র ি প ত্র
হজ্বের	আরককান

হজ্বের	ওেকারিবসমূহ

হজ্বের		সনু্নিসমহূ
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