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হজের সুবাসসত সুরসি 

   
মসসেজদ হারাম এখন হােীজদর অগ্রবততী দে ও দয়াময় আল্লাহর প্রসতসনসিজদর স্বাগত োনাজে। মক্কা-মদীনা এখন 
এর অসিমুখীজদর েনয সুসসিত হজে। হজের বাতাস বইজত শুরু কজরজে। মমাবারক সদনগুজোর আগমন ঘজেজে। 
হযা, এরা হােী এবং যারা এখজনা সনজেজদর মদশ মেজক হজের েনয প্রস্তুত হজেন তারাও। আগ্রহরা তাজদর তাসিত 
করজে এবং প্রাচীন-গৃহ-আসেঙ্গজনর স্বপ্নগুজো তাজদর তািা করজে। অনুিূসতগুজো পসবত্র িূসমর সদজক হৃদয়জক 
িাসবত করজে, অন্তর িজর সদজে বযোয় যা আত্মাজক সবদ্ধ করজে এবং কেবজক বদ্ধ করজে। ততসর করজে আশা ও 
আশঙ্কা, প্রতযাশার অসনশ্চয়তা এবং আগ্রহ ও আকর্তজের িাজোবাসার সমশ্র আজবগ।  
আল্লাহর সম্মাসনত ঘর সফজরর সসদ্ধান্ত মনওয়া মেজকই হৃদয়-মন আজবগ-বযোয় আজদাসেত হজে। িাস্কর হজয় 
উঠজে মক্কা ও এর পসবত্র স্থানগুজো। মদীনা ও এর নূরানী োয়গাগুজো। িাবনা েুেজে সুদূর অতীজত। দৃশযমান হজয় 
উঠজে কুরাইশ ও তাজদর সনদশতনাবসে এবং প্রেম দাওয়াত ও এর তাৎপযতগুজো। োয়গাগুজোর সৃ্মসতচারে শান্ত 
হৃদয়জক কজর তরঙ্গাসয়ত। সুপ্ত বাসনাগুজোজক কজর উদ্দীপ্ত। আর এসজবর সৃ্মসতচারেই সংসিষ্ট সৃ্মসত ও ঘেনাবসের 
প্রতীক।   
কা‘বা ও পসবত্র হারাম, মহরা, যমযম ও মাকাজম ইবরাহীম, গাজর োওর ও খাইফু সমনা, ‘আরাফা উপতযকা, মসসেদ 
নাসমরা, বাতজন সাফা, দারুে আরকাম, মাশ‘আজর হারাম, শামা ও তাসফে, মুযদাসেফা ও োবীর, হাররা ওয়াসকম, 
বনূ সাজেম ইবন ‘আউফ, মসসেজদ কুবা, আসরে কূপ, উহুদ পাহাি, বাসক‘, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আোইসহস সাোজমর ঘর 
ও তাাঁর সমম্বজরর মিযসস্থত রওযা এবং খদজকর সনদশতনাবসে ও প্রিৃসত- মক্কা ও মদীনার এসব নাজমর প্রসতসেই 
আপনার হৃদজয়র কতৃতত্ব সনজয় মনয় যখনই নামগুজো স্মরে কজরন। যখনই আপনার সচত্ত এসজবর পসরদশতন ও দশতন 
কামনা কজর। যখনই আপসন এসব স্থাজন ঘজে যাওয়া মহান মহান ঘেনা কল্পনা কজরন। তখন মগাপন কান্নারা সিি 
কজর। আনজদর অনুিূসতর উষ্ণতা প্লাসবত হয়। ইসোজমর েীবন্ত ইসতহাজসর পযতেন অনযমনস্ক কজর। কী মসই 
মহামুহূততগুজো? কী মসই মানবতার মযতাদা বািাজনা সবেজয়র দৃশযগুজো? 
হজের বাতাস বইজত শুরু কজরজে। মমাবারক সদনগুজোর আগমন ঘজেজে। স্মরে করা যাক মসসদজনর কো যখন 
নবী সাল্লাল্লাহু ‘আোইসহস সাোম মানুজর্র কাজে হজের মঘার্ো মদন। ফজে মোকেন আসজত োজক প্রজতযক সেো 
মেজক ও প্রজতযক সদক মেজক। গ্রামাঞ্চে মেজক ও সনেতন প্রান্তর মেজক। সমতে মেজক ও পাহাি মেজক। উপতযকা 
মেজক ও মরুিূসম মেজক। পদব্রজে ও যানবাহজন। আল্লাহর পসবত্র ঘজরর সাক্ষাজতর অকৃসত্রম বাসনা তাজদর উদ্দীপ্ত 
ও অসস্থর কজর।  
নবী সাল্লাল্লাহু ‘আোইসহস সাোম মোকেন সনজয় ২৫ সযেকদ শসনবার বাদ মযাহর মবর হন। তখন তাাঁজক মকন্দ্র 
কজর সমজবত হয় েক্ষাসিক হােী। োজবর রাসদয়াল্লাহু ‘আনহু মসই িীসতোগাসনয়া উপসস্থসতর সববরে সদজয়জেন:  

ِ فََصَّلى رَُسوُل اهللِ َصَّلى اهلُل َعلَيِْه وََسلىَم ِف » ََ ِ  بَ ََ  ََ
ُْْت ِِ ََ ََ   َِ ا َِ َيْ ْْ َ ا ََ َُُه  ََ ََا اْسََوَْت بِِه نَا َّى ِِ ََ   ََ ْصَوا ََ َِِب الْ ُُمى َر   ِِ ِِ ْْ ََ ْ ب ي َيْنَ  ال

ثَْل  َِ ْن َخلِْفِه  َِ ََلَِك  َو ثَْل  َِ ارِهِ  َْ َ ََلَِك  َوَعْن ي ثَْل  َِ ينِِه  َِ اٍش  َوَعْن يَ ََ ْن َراِكٍب َو َِ يِْه   َِ ََلَِك  َورَُسوُل اهلِل َصَّلى اهلُل َعلَيِْه وََسلىَم َيْنَ يَ

نَا ِْ ْظُه
َ
 «أ

“রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আোইসহস সাোম মসসেজদ নামাে পিজেন। অতপর কাসওয়ায় (উজের নাম) আজরাহে 
করজেন। তারপর যখন মরুপ্রান্তজর তাাঁর উেনী সগজয় উপনীত হজো, আসম দৃসষ্টর সদগজন্ত নের প্রসাসরত করোম। 
তাাঁর সামজন আজরাহী ও পদব্রেী, তাাঁর ডাজনও মতমন, বাজমও মতমন এবং মপেজনও মতমসন। আর রাসূে সাল্লাল্লাহু 
‘আোইসহস সাোম আমাজদর মাজে...।” (সহীহ মুসসেম, হাদীস নং ১২১৮)  
এ মহা উপসস্থসত মযন মহান আল্লাহর বােীরই িার্ান্তর:  

وَ ﴿ يَ َُه ِ َّلذ كَ َٱ ذد  ي
 

ِۦَأ ِه ۡصر ِيَ َبِن  ِمن ؤر رُم بِٱل  [  ٢٦: االنفال] ﴾٦٢َو 
‘সতসনই মতামাজক শসিশােী কজরজেন তাাঁর সাহাযয ও মুসমনজদর দ্বারা।’ {সূরা আে-আনফাে, আয়াত : ৬২) 
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আর সহেরজতর আজগর মসই সদজনর কো মজন কসরজয় মদয় যখন সতসন সবসিন্ন মগাজত্রর কাজে ঘুজর সফরসেজেন এ 
কো বজে,  

بَل َغ رَِسالََة َرِّب   َوََلُ اْْلَنىُة؟»
ُ
َّى أ ََ ِِن  ُ َُ ْن َينْ ََ ْن يُْؤِويِِن؟  ََ» 

“মক আমাজক আশ্রয় মদজব, মক আমাজক সাহাযয করজব আসম যাজত আমার রজবর সরসােত মপৌঁোজত পাসর, তার 
সবসনময় হজব োন্নাত?!” (মুসনাদ আমহদ, হাদীস নং: ১৪৪৫৬]  
তখন সতসন সনে দাওয়াজত মকাজনা সািাদাতা খুাঁজে পান সন, পাজশ মকাজনা সাহাযযকারী খুাঁজে পান সন। সকন্তু আে 
তারা তাাঁর কাজে েুজে এজসজে প্রসতসে প্রান্ত মেজক। স্মরে কসরজয় মদয় মস সদজনর কো যখন সতসন মক্কা মেজক 
সহেরত কজর সবতাসিত হজয় মবসরজয় যান। তখন তাাঁর সজঙ্গ আবু বকর সসদ্দীক রাসদয়াল্লাহু ‘আনহু োিা আর মকউ 
সেে না। আর আে দৃসষ্টসীমা অবসি মোজক মোকারেয। মোজক তাাঁজক সঘজর আজে এবং তাাঁর উজের মরকাসবজক মকন্দ্র 
কজর আবসততত হজে। আল্লাহর প্রসতশ্রুসত কত সতয মদখুন,  

نَ ﴿ َك  اَو  قًّ اَح  ن  ير ل  ََُع  ِيَ َن ۡصر ِمن ؤر رُم  [  ٧٤: الْوم] ﴾٤٧َٱل
“আর মুসমনজদরজক সাহাযয করা মতা আমার কততবয।” [সূরা আর-রূম, আয়াত: ৪৭] 
এোই আল্লাহর রীসত, এোই মসই সচহ্ন যা মদজখ রাসূেজদর অনুসারীরা পে চেজব, যখনই দুষ্টরা মবজি যাজব সকংবা 
তাজদর েনয পে সংকুসচত হজব।  
হজের বাতাস বইজত শুরু কজরজে। মমাবারক সদনগুজোর আগমন ঘজেজে। আমরা মযন এখন সবদায় হজে প্রদত্ত নবী 
সাল্লাল্লাহু ‘আোইসহস সাোজমর শাশ্বত খুৎবা শুনজত পাসে। ময খুৎবায় সতসন উম্মজতর উজদ্দজশ সকয়ামত পযতজন্তর 
েনয সতয কো ও আসমাসন বাততা তুজে িজরসেজেন, যার পজর আর কখজনা তা নাসযে হজব না। মসসদন সতসন যা 
সাহাবীজদর েনয, আমাজদর েনয এবং আমাজদর পরবততীজদর েনয বজেসেজেন তার মজিয সেে, 

ِْجعوا بعِب ي كفاًرا يرِضُب بعُضكم ِرقاَب بعٍض  وإن ِربا اْلاهليىة موضوع  وقََض » ََكم وأموالَكم عليكم َْام  فال ت ِن دَا
. ِن ربىكم واَِ  وإن ِلَهكم واَِ  كل  ا  ولكم عليهنى َقٌّ ًَّ َ خرًيا؛ ِن لنْائِكم عليكم َ كم اهلل أنه ال ِربا  واسََوُصوا بالنْا

مَرَإِنَذ﴿َن تُْاب   آلدم  وآدمُ  ُك م  ر  كر
 

دَ َأ ََِِعن َ َٱّللذ مر ىُٰك ق  تر
 

 [٣١: احلِْات] ﴾أ
“সনশ্চয় মতামাজদর রি, মতামাজদর সম্পদ হারাম মঘার্ো করা হজে। অতএব আমার পর মতামরা কুফরী অবস্থায় 
সফজর সগজয় এজক অপজরর ঘাজি আঘাত করজব না। আর োজহেী যুজগর সুদ রসহত করা হজো। আল্লাহর চূিান্ত 
ফয়সাো হজো মকাজনা সুদ োকজব না। আর মতামরা স্ত্রীজদর সজঙ্গ সদ্বযবহার করজব। মতামাজদর ওপর স্ত্রীজদর 
অসিকার রজয়জে, মতমসন মতামাজদরও অসিকার রজয়জে স্ত্রীজদর ওপর। মতামাজদর সবার রব এক। মতামাজদর ইোহ 
এক। মতামরা প্রজতযজকই আদম মেজক আর আদম মাসে মেজক ততসর। “মতামাজদর মজিয আল্লাহর কাজে মসই অসিক 
মযতাদাসম্পন্ন ময মতামাজদর মজিয অসিক তাকওয়া সম্পন্ন।” [সূরা আে-হুেুরাত, আয়াত: ১৩] 
এ সেজো আল্লাহর নবীর বাকযমাো। মযখাজন মঘাসর্ত হজয়জে ইনসাফ ও কেযাজের মমতবােী। এজত স্বীকৃসত মদওয়া 
হজয়জে আকীদা, একতা, রিপাত, সম্পদ, স্ত্রী, মানবতা ইতযাসদ প্রসঙ্গ।  
হজের বাতাস বইজত শুরু কজরজে। মমাবারক সদনগুজোর আগমন ঘজেজে। হজে মযন আমরা নবী সাল্লাল্লাহু 
‘আোইসহ ওয়াসাল্লাজমর মপেন মপেন চেসে। হজের প্রসতসে অবস্থাজন সতসন মঘার্ো সদজেন, তাাঁর হেপ্রোেী ও 
হেপদ্ধসত মপৌত্তসেকজদর হে এবং কাজফরজদর প্রোেীর সবপরীত। সতসন তাজদর মচজয় স্বতন্ত্র এবং তাজদর পে-পন্থা 
মেজক দূজর। মুশসরকরা সূজযতাদজয়র আজগ (তাওয়াজফর েনয কা‘বায়) মুযদাসেফা মেজক সফজর আসত। তাজদর 
সবপরীজত নবী সাল্লাল্লাহু ‘আোইসহ ওয়াসাল্লাম সূজযতাদজয়র আজগই প্রতযাবততন কজরজেন। সতসন বজেন,  

َُرشِن»  «خالَف هِيُنا هِب َي ال
“আমাজদর আদশত মুশসরকজদর আদশত মেজক সিন্ন।” (মুসনাদ আহমদ)   
তাাঁর অসিপ্রায় হজো, তাাঁর উম্মত মযন সনে আদজশত স্বতন্ত্র হয়। মস প্রাজচযর অন্ধ অনুকরে করজব না। অনুসরে 
করজব না পসশ্চজমর। তাজদর সনদশতনগুজোজক সনজেজদর সনদশতজনর সজঙ্গ একাকার করজব না। তাজদর আদশতজক 
সনজেজদর আদশত মেজক অগ্রাসিকার মদজব না।  
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সতসন এ মজমত মানুর্জক সজচতন করজেন ময এ উম্মতই পূবতবততী নবীগজের উত্তরসূরী। আর এ উম্মতই এ 
উত্তরাসিকার সবতদা িজর রাখজব। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আোইসহ ওয়াসাল্লাম উসফান উপতযকা অসতক্রমকাজে সেজেস 
কজরন, ‘মহ আবূ বকর, এসে মকান উপতযকা?’ সতসন বজেন, উসফান উপতযকা। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আোইসহ ওয়াসাল্লাম 
বজেন,  

ْى به» ين   لَِ م َْ ين أمح َْ ون اْيَت العَيقهوٌد وصاِلٌح َ بَك ِل ُزرُهم العباَ  وأرضيَُهم انل َار  يُلبلون حيُ
ُ
هَا الل يف  وأ َُ  «ُخط

“এসে অসতক্রম কজরজেন হূদ ও সাজেহ দুসে োে বাহজন কজর। যাদের শুঢ় আাঁজশর, গসদ পশজমর, তাজদর গাজয়র 
চাদর সেে ‘আবা’, তাাঁরা বাইতুে আতীক তো কা‘বা ঘজরর হে করজেন এবং তােসবয়া পাঠ করজেন।” (মুসনাদ 
আহমাদ) 
এ ঘজরর হে কজরজেন মূসা ইবন ইমরান ও ইউনুস ইবন মাত্তা ‘আোইসহমাস সাোম। আর মশর্ যুজগ এর হে 
করজবন ঈসা ‘আোইসহস সাোম। রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আোইসহ ওয়াসাল্লাম বজেন,  

َيَم بَِفج  » ْْ هِ  ََلُِهلىنى ايُْن َم ِِ ََْفِِس يِيَ ب ي  ِ اَواَّلى ََ ْو ََلَثِْنيَنىُه
َ
ا  أ ًْ َِ ْعََ َُ ْو 

َ
ا أ اجًّ ََ   َِ ا ََ ْو ْى  «ال

“শপে ওই সত্তার যার হাজত আমার প্রাে, মারইয়াজমর মেজে (ঈসা) ফাজি রাওহায় উাঁচু স্বজর তােবীয়া পাঠ 
করজবন হােী বা উমরাকারী সকংবা উিয়ো সহজসজব।” (সহীহ মুসসেম)  
নবী সাল্লাল্লাহু ‘আোইসহ ওয়াসাল্লাম এ উম্মতজক স্মরে কসরজয় সদজেন, যখন মস আল্লাহর সম্মাসনত ঘজর যাত্রা কজর 
মস মূেত সংসিষ্ট নবীজদরই পদাঙ্ক অনুসরে কজর। মস তার সশকজির সজঙ্গ সনজের সম্পকত সুদৃঢ় কজর। হজে এ 
উম্মত নবী, সসদ্দীক ও শহীদজদর পজেরই অনুগমন কজর আল্লাহ যাজদর পুরসৃ্কত কজরসেজেন। এ যাত্রা মতা নবীজদর 
পদসচজহ্নই চেজে: 

﴿ََ ئِك  َٰٓ ْول 
ُ

نَ َأ ي ِ َّلذ ىَٱ د  هََه  ُ مََُٱّللذ ىُٰه د  ِدهر ََف بُِه ت   [  ٠٩: االنعام] ﴾َٱقر
“এরাই তারা, যাজদরজক আল্লাহ সহদায়াত কজরজেন। অতএব তাজদর সহদায়াত তুসম অনুসরে কর।” [সূরা আে-
আন‘আম, আয়াত: ৯০] 
কুরআন এসদজক আল্লাহ তা‘আোর বােীর মািযজমও দৃসষ্ট আকর্তে কজরজে:  

﴿َْ وا ُِذ َّتذ ٱ نَو  مََِِم ا ق  ِٰهََمذ رر  ىََمَ إِب
ّلٗ ص   [  ٣٦١: اَْْة] ﴾َُم

“এবং (আজদশ সদোম ময,) ‘মতামরা মাকাজম ইবরাহীমজক সাোজতর স্থানরূজপ গ্রহে কর।” [সূরা আে-বাকারা, 
আয়াত: ২২৫] 
হে করা হয় সকে সনষ্ঠাবাজনর মনতা ও নবীজদর সপতা ইবরাহীম ‘আোইসহস সাোজমর ডাক এবং মুহাম্মদ 
সাল্লাল্লাহু ‘আোইসহ ওয়াসাল্লাজমর আহ্বাজন সািা সদজয়। ওইসব োয়গা মদখজবন আর আপনার সামজন েীবন্ত হজয় 
উঠজব:    

عََُِإَوذَر﴿ ف  ِٰهََي رر رر  دَ َمَُإِب اِع و  ق  ِتََِمنَ َٱلر ٰعِيُلََٱۡلر ير م  سر اَِإَو ن  بذ ََر  لر بذ ق  هََت  ا  ََِمنذ ذك  ََإِن ت  ن
 

ِميعََُأ مََُٱلسذ لِي ع  ا١٢٧ََٱلر ن  بذ لرن اَر  ع  جر ٱ ََِو  ير ِم  ل ََُمسر ِمنَل ك  ا ََو  تِن  ّرِيذ َُذ
ةَٗ مذ

ُ
ةََٗأ ِم  ل سر ََمُّ ك  رِن اَلذ

 
أ اَو  ن  ِسك  ا ن  ََم  تُبر هََو  ا  ن  ل ير ََع  ذك  ََإِن ت  ن

 
اُبََأ وذ تلذ مََُٱ ِحي ا١٢٨ََٱلرذ ن  بذ ََر  ثر ع  بر ٱ مَرَو  وٗلََفِيِه مَرَر ُس ُه نر ََّْمِ وا لُ تر مَرَي  ِه ل ير ََع  ٰتِك  ي  ا مََُء  ّلُِمُه ُيع  َو 

َ ٰب  ت  ِك ةَ َٱلر م  ِكر ۡلر ٱ َهَو  مر ّكِيِه ُيز  ََو  ذك  ََإِن ت  ن
 

زِيزََُأ ع  مََُٱلر ِكي ۡلر   [  ٣٦٠   ٣٦٤: اَْْة] ﴾١٢٩َٱ
“আর স্মরে কর, যখন ইবরাহীম ও ইসমাঈে কাবার সিতগুজো উঠাসেে (এবং বেসেে,) ‘মহ আমাজদর রব, 
আমাজদর পক্ষ মেজক কবূে করুন। সনশ্চয় আপসন সবতজশ্রাতা, সবতোনী। মহ আমাজদর রব, আমাজদরজক আপনার 
অনুগত করুন এবং আমাজদর বংশিজরর মিয মেজক আপনার অনুগত কওম বানান। আর আমাজদরজক আমাজদর 
ইবাদাজতর সবসি-সবিান মদসখজয় সদন এবং আমাজদরজক ক্ষমা করুন। সনশ্চয় আপসন ক্ষমাশীে, পরম দয়ােু। মহ 
আমাজদর রব, তাজদর মজিয তাজদর মেজক একেন রাসূে মপ্ররে করুন, ময তাজদর প্রসত আপনার আয়াতসমূহ 
সতোওয়াত করজব এবং তাজদরজক সকতাব ও সহকমত সশক্ষা সদজব আর তাজদরজক পসবত্র করজব। সনশ্চয় আপসন 
পরাক্রমশােী, প্রোময়।” [সূরা আে-বাকারা, আয়াত: ২২৭-২২৯] 
এসদজক সবদায় হজে রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আোইসহ ওয়াসাল্লাম মানুজর্র উজদ্দজশ বজেজেন,  

اِهيمَ » َْ ْ يِيُكْم ِِب
َ
ْن ِِرِْث أ َِ َ ِِرٍْث  ََ ْم  فَإِنىُكْم 

ُِ
ِْ َ َمَشاِع ََ  «قُِفوا 
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“মতামাজদর হজের সনদশতনপূেত স্থানসমূজহ অবস্থান কজরা, কারে মতামরা মতামাজদর সপতা ইবরাহীজমর উত্তরাসিকাজরর 
ওপর রজয়জে।” (সুনান চতুষ্টয়)  
আল্লাহ বজেজেন,  

مَ ﴿ ور ۡلر  ُتََٱ لر م  كر
 

مَرَأ مَرَل ُك ُك ُتََدِين  مر م  تر
 

أ مَرَو  ُك ل ير ِتََع  م  ُتََنِعر ر ِضي مََُو  ٰمَ َل ُك ل  سر ِ
ٗنا ََٱۡلر  [  ١: ِةاملائ] ﴾َدِي

“আে আসম মতামাজদর েনয মতামাজদর দীনজক পূেত করোম এবং মতামাজদর উপর আমার সন‘আমত সমূ্পেত করোম 
এবং মতামাজদর েনয দীন সহজসজব পেদ করোম ইসোমজক।” [সূরা আে-মাসয়দাহ, আয়াত: ৩] 
নবী সাল্লাল্লাহু ‘আোইসহ ওয়াসাল্লাম আরও সতকত করজেন,  

َِ ََعِِم َهَذا » اُكْم َيْع ََ لْ
َ
نَاِسَكُكْم ِلَعِّل  اَل أ ََ  «ُخُذوا 

“আমার কাে মযন হজের সবিান সশজখ মনয়। কারে আসম োসন না, এ বেজরর পর সম্ভবত তাজদর সাজে আমার 
আর সাক্ষাত হজব না।”  
হজের বাতাস বইজত শুরু কজরজে। মমাবারক সদনগুজোর আগমন ঘজেজে। দয়ামজয়র ডাজক সািা সদজয় অন্তর েুেজে 
মহা ফযীেজতর সাফজেযর সদজক এবং সম্মাসনত ঘর অসিমুজখ। আল্লাহর বােী : 

﴿ََِ ّلِلذ ََو  نلذاِسَََع   جََُّٱ ِتََِح ۡلر ير نََِٱ عَ َم  ا ط  ت  سر ََِٱ ه ر ِۡل  ٗل ََإ بِي ْان ال] ﴾َس   [  ٠٤: عَ

“সামেতযবান মানুজর্র উপর আল্লাহর েনয বায়তুল্লাহর হে করা ফরয।” [সূরা আজে ইমরান, আয়াত: ৯৭] 
নবী সাল্লাল্লাহু ‘আোইসহ ওয়াসাল্লাজমর বােী: 

وا» ِل ََْض اهلُل َعلَيُْكُم احْلَجى  فَُح ِْ فَ َها انلىاُس قَ يل
َ
 «أ

“মহ মোক সকে, মতামাজদর ওপর আল্লাহ হে ফরয কজরজেন। অতএব মতামরা হে কজরা।” (সহীহ মুসসেম) 
আবূ হুরায়রা রাসদয়াল্লাহু ‘আনহু মেজক বসেতত, রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইসহ ওয়াসাল্লাম বজেন,  

تُْه » ْق رََجَع َكيَْوِم َوََلَ ُْ فُْث َولَْم َيْف ْْ ِ فَلَْم يَ جى ّلِِلى ََ ْن  هُ ََ َل  .«أُ

‘ময আল্লাহর েনয হে করে, মযৌন-স্পশত রজয়জে এমন কাে ও কো মেজক সবরত োকে এবং শরীয়ত অনুমসত 
মদয় না এমন কাে মেজক সবরত োকে, মস তার মাতৃগিত মেজক িূসমষ্ঠ হওয়ার সদজনর মজতা পসবত্র হজয় সফজর 
এে।” (সহীহ বুখারী হাদীস নং ১৫২১, সহীহ মুসসেম, হাদীস নং ১৩৫০) 
একই সাহাবী মেজক বসেতত হজয়জে, রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইসহ ওয়াসাল্লাম বজেন,   

ا» ََ ا بَيْنَُه ََ ِ اَرٌة ل ِة َكفى َْ َْ ََ الُْع
ُة ِِ َْ َْ ٌَ ِال اْلنة الُْع  «.واحلجل املربوُر ليس َل جزا

“এক উমরা মেজক অনয উমরা -এ দুজয়র মাজে যা সকেু (পাপ) ঘেজব তা তার েনয কাফফারা। আর মাবরুর হজের 
একমাত্র প্রসতদান হজো োন্নাত। (বুখারী ও মুসসেম) 
আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ রাসদয়াল্লাহু ‘আনহু কতৃতক বসেতত, সতসন বজেন, ‘রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইসহ ওয়াসাল্লাম 
বজেজেন, 

ا َينِْفيَاِن » ََ ُه َى ِة  فَإِ َْ َْ ََرْبُوَرةِ ثَ تَابُِعوا َيْنَ احلَج  َوالُع ِة ال ِى ِة  َولَيَْس لِلَْح َهِب  َوالِفضى ِِ  َواَّلى ي ِِ ا َينِِْف الِكريُ َخبََث احلَ ََ نُوَب َك َْ َواَّلل َْ َواٌب الَف
  «.ِاِلى اْلَنىةُ 

“মতামরা হে ও উমরা পরপর করজত োক, মকননা তা অিাব ও গুনাহ দূর কজর মদয়, মযমন দূর কজর মদয় 
কামাজরর হাপর মোহা, মসানা ও রুপার ময়োজক। আর মাবরূর হজের একমাত্র প্রসতদান োন্নাত।” (োজম 
সতরসমযী) 
আবূ হুরায়রা রাসদয়াল্লাহু ‘আনহু মেজক বসেতত, সতসন বজেন, রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইসহ ওয়াসাল্লামজক সেজেস 
করা হে,  

اَل: » ََ فَْضُل؟ َف
َ
ِل أ ََ ب يل الَع

َ
ِ »أ اٌن بِاّلِلى ََ ََا؟ قَاَل: . «َورَُسوَِلِ  ِِي ا ََ ُُمى  يَل:  َِ« ِ ََا؟ قَاَل: « اِْلَهاُد ِف َسِبيِل اّلِلى ا ََ ُُمى  يَل:  رْبُورٌ »َِ ََ جٌّ  ََ» 

“মকান আমেসে সজবতাত্তম? সতসন বেজেন, আল্লাহ ও তাাঁর রাসূজের প্রসত ঈমান। বো হজো, তারপর কী? সতসন 
বেজেন, ‘আল্লাহর পজে সেহাদ করা। বো হজো তারপর মকানসে? সতসন বেজেন, কবুে হে।” (বুখারী ও মুসসেম)  
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হজে গুনাহ মাফ এবং অপরাি সমজে যায়। আর মদা‘আ কবুে করা হয় এবং বহুগুে প্রসতদান মদওয়া হয়। হজের 
মজিয আরাফা সদবজসর রজয়জে আবার সবজশর্ তাৎপযত। মসসেই মস সদন যার সাক্ষয মদওয়া হজব। যার শপে কজরজেন 
আল্লাহ তাাঁর বােীজত:  

ا ءَِ﴿ م  ٱلسذ اتََِو  وِجََذ  ُُبُ م١َََِٱلر ور ۡلر  ٱ ودََِو  ورُع رم  ِدَ ٢ََٱل اه ودَ َو ش  ُه شر م   [  ١   ٣: الربوج] ﴾٣َو 

“কক্ষপে সবসশষ্ট আসমাজনর কসম, আর ওয়াদাকৃত সদজনর কসম, আর কসম সাক্ষযদাতার এবং যার বযাপাজর সাক্ষয 
মদওয়া হজব তার।” [সূরা আে-বুরূে, আয়াত: ১-৩]  
আয়াজত ওয়াদাকৃত সদন বজে সকয়ামত সদবস, যার সাক্ষয মদওয়া হজব বজে ‘আরাফা সদবস এবং সাক্ষযদাতা হজব 
েুমু‘আর সদনজক বুোজনা হজয়জে। আজয়শা রাসদয়াল্লাহু ‘আনহা মেজক বসেতত, রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আোইসহ 
ওয়াসাল্লাম বজেন,  

ََِق اهللُ » ْن ُيْع
َ
ْن أ َِ ْكََثَ 

َ
ْن يَْوٍم أ َِ ا  وُل: ََ َُ اَلئَِكَة  َفيَ ََ ْ ُُمى ُيبَاِِه بِِهِم ال نُو   ِْ فََة  َوإِنىُه ََلَ َْ ْن يَْوِم َع َِ َن انلىاِر   َِ ا  ًِ ؟ ِفيِه َعبْ َِ َراَد َهُؤاَل

َ
ا أ ََ» 

“আরাফার মজতা মকাজনা সদন মনই যাজত আল্লাহ মবসশ বাদাজক োহান্নাজমর আগুন মেজক মুসি মদন। আল্লাহ মসসদন 
সনকেবততী হন এবং এজদর সনজয় সফসরশতাজদর সজঙ্গ গবত কজর বজেন, ওরা কী চায়?” (সহীহ মুসসেম) 
সতসন আরও বজেজেন,  

بْلَهُ » ََ نََة الىِِت  ْى َْ ال ْن يَُكف 
َ
َ اهلِل أ ََ ُب  ِْ تَ َْ َ

فََة  أ َْ هُ ِصيَاُم يَْوِم َع َِ نََة الىِِت َيْع ْى  «  َوال
“আরাফা সদবজসর সসয়াম সম্পজকত আল্লাহর কাজে িারো রাসখ সতসন পূজবতর এক বের এবং পজরর এক বেজরর 
গুনাহ মাফ কজর মদজবন।” (সহীহ মুসসেম)  
শুিু ‘আরাফা সদবস মকন হজের পুজরাোই সবসবি কেযাজে েইেুম্বর। দুসনয়া ও আসখরাজতর কেযাজে িরপুর এ হে। 
আল্লাহ তা‘আো বজেন,  

ّذِن﴿
 

أ نلذاِسََِفََو  جََِّٱ ۡلر  ُوكَ َبِٱ ت
ر

اٗلََي أ ََٰرِج  َع   ََِو  اِمر ََُكّ ِيَ َض  ت
ر

نَي أ ََِِم ََُكّ ِميقَ َف ّج  ٢٧َََْع  ُدوا ه  ِي شر ٰفِعَ َّل ن  ََْل ُهمَرَم  وا ُكُر ذر ي  مَ َو  سر ََِٱ مَ َِفَ َٱّللذ ذا ي
 

َأ
َ ٰت  وم  لُ عر ََٰمذ اََع   مَم  ُه ز ق  نَ َر  ةَِّمِ ِٰمَىَب ِهيم  رع  ن

ََْٱۡلر  ُُكُوا اَف  ه  ََِْمنر وا عُِم طر
 

أ ََو  ۡلر ا ئِس  يَ َٱ قِ ف   [  ٦٢   ٦٤: احلج] ﴾٢٨َٱلر

“আর মানুজর্র মাজে হজের মঘার্ো দাও। তারা মতামার কাজে আসজব পাজয় মহাঁজে এবং কৃশকায় উজে চজি দূর পে 
পাসি সদজয়। মযন তারা সনেজদর কেযাজের স্থানসমূজহ হাসযর হজত পাজর এবং সতসন তাজদরজক চতুষ্পদ েন্তু মেজক 
ময সরসযক সদজয়জেন তার ওপর সনসদতষ্ট সদনসমূজহ আল্লাহর নাম স্মরে করজত পাজর। অতঃপর মতামরা তা মেজক 
খাও এবং দুস্থ-দসরদ্রজক মখজত দাও।” [সূরা আে-হে, আয়াত: ২৭-২৮] 
অতএব, মহ মুসসেম িাইজয়রা, অসবেজম্ব হজে আসুন। কারে, আমরা মকউ োসন না আগামীজত আমার কী হজব? 
আল্লাহ আমাজদর সকেজক মুসসেমজক হজের তাওফীক দান করুন। আমীন। 
 

সমাপ্ত 
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