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কেনেকে আন োেোৰ হজ্জন ো মেবুল হজ্জ হ’ব?
] অসমীয়া – Assamese – [ آسامي

ইছলোম প্ৰশ্ন আৰু উত্তৰ


অেু বোদঃ ৰফিেুল ইছলোম ফবে হোফববুৰ ৰহমোে দৰঙী
ইছলোমী ফবশ্বফবদযোলয় মদীেো কছৌফদ আৰব
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ً
كيف يكون حجك مقبوال ؟
[ آسامي – ] অসমীয়া – Assamese

القسم العليم بموقع اإلسالم سؤال وجواب



ترمجة :رفيق االسالم بن حبيب الرمحن
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
41833: কেনেকে আন োেোৰ হজ্জন ো মেবুল হজ্জ হ’ব?
প্ৰশ্ন: এজে মুছফলমৰ বোনব ফে ফে ফবষয় জেো প্ৰনয়োজে ফিনবোৰ োলে েফৰনল
ইে শ্বো আল্লোহ কেওঁৰ হজ্জ মেবুল হজ্জ বুফল গণ্য হ’ব?

উত্তৰ:
আলহোমদু ফলল্লোহ।
হজ্জন ো হনজ্জ মেবুল কহোৱোৰ বোনব এজে মুছফলমৰ ফিনবোৰ ফবষয় জেো
প্ৰনয়োজে:
- হজ্জৰ মোধ্যমে আল্লোহৰ সন্তুফিৰ ফেয়ে েৰো। ইয়োে কবোলো হয়- ইখলোছ।
আৰু ৰোছু ল চোল্লোল্লোহু আলোইফহ অছোল্লোনম কদখুৱো দ্ধফে অেু িোয়ী হজ্জ আদোয়
েৰো। ইয়োে কবোলো হয়- মুেোবোআ (অেু সৰণ্)। ফিনেোনেো কেে েোম এই দু ো
চেত ূ ৰণ্ েেফৰনল েবুল েহয়: ইখলোছ আৰু মুেোবোআ (ৰোছু লৰ অেু সৰণ্)।
দফলল হহনছ- আল্লোহৰ বোণ্ী:

ُ َ
ُْ َه
ه
ُ ُ َ َ َ ُ َ ِّ ُ َ َ
ُُْ
اء َوي ِقيموا الصالة
( َوما أم ُِروا إِال ِِلَعبدوا اَّلل ُملِ ِصني َل ادلين حنف
َ ِّ َ ْ ُ َ َ َ َ َ َ ُ ْ ُ ه
. 5/ِين القيم ِة ) ابلينة
ويؤتوا الزَكة وذل ِك د
َ

“ফসহঁেৰ প্ৰফে কেৱল এই ফেনদতশ ফদয়ো হহফছল কি, ফসহঁনে কিে ফশ্বেতমুক্ত
ইখলোছ ফিফত্তে আল্লোহৰ ইবোদে েনৰ, ছোলোে েোফয়ম েনৰ আৰু িোেোে প্ৰদোে
েনৰ। এইন োনৱই বক্ৰেোমুক্ত ধ্মত। [ছু ৰো আল-বোইফয়যেো, আয়োে: ৫]
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আৰু েবী চোল্লোল্লোহু আলোইফহ অছোল্লোমৰ বোণ্ী:

َ َ
ه َ َ ْ َ ُ ِّ ه
ْ ِّ ُ َ َ ه
َ
)  وإِنما ل ُِك ام ِر ٍئ ما نوى، ات
ِ ( إِنما األعمال بِانلي

“সেনলো আমল ফেয়যেৰ ও ৰে ফেিতৰ েনৰ আৰু প্ৰনেযে বযফক্ত ফি ফেয়ে
েনৰ কেওঁ কসইন োনৱই োব”
েবী চোল্লোল্লোহু আলোইফহ অছোল্লোনম আৰু হেনছ:

ُ َ َُ َْ َْ َ َ َْ َ َ َ َ ْ َ
َ
َ
(( من ع ِمل عمال ليس علي ِه أمرنا فهو رد

“ফি বযফক্ত এনে কেোনেো আমল েফৰব ফিন োৰ অেু নমোদে আমোৰ চফৰয়েে েোই
কসইন ো প্ৰেযোখযোে।”
এনেনে এজে হোজী চোনহনব ফি ফি কেত্ৰে আ োইেকে কবফছ গুৰুত্ব ফদব
কসইন ো হহনছ- ইখলোছ আৰু মুেোবোআ। েবী চোল্লোল্লোহু আলোইফহ অছোল্লোনম
ফবদোয়ী হজ্জৰ সময়ে হেফছল:

ُ ُ ْ
ْ ُ َ ََ
(( ِِلَأخذوا عين منا ِسككم

“কেোমোনলোনে কমোৰ ৰো কেোমোনলোেৰ হজ্জ েৰোৰ দ্ধফে জোফে কলোৱো উফচে।”
-

হোলোল সম্পদৰ দ্বোৰো হজ্জ আদোয় েফৰব লোফগব। েোৰণ্ হোৰোম সম্পদৰ

দ্বোৰো হজ্জ আদোয় েৰোও হোৰোম; েোজোনয়ি। বৰং ফেছু মোে আফলনম হেনছ:
এনেেুৱো হজ্জ শুদ্ধ েহ’ব। আনেৌ ফেছু মোনে হেনছ: িফদ আ ু ফে এনেেুৱো
সম্পদৰ দ্বোৰো হজ্জ েনৰ ফি সম্পদৰ উৎস হহনছ হোৰোম কেনেহ’কল আ ু ফে কিে
হজ্জ েেফৰনল; বৰং আন োেোৰ বোহেন োনৱ হজ্জ েফৰনল। অৰ্তোৎ উ ন োনৱ হজ্জ
েফৰনল।
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-

আল্লোহৰ ফেনষধ্েৃে ফবষয়সমূ হৰ

ৰো ফবৰে ৰ্েো। দফলল হহনছ-

আল্লোহৰ বোণ্ী:

َ ُ ُ َ َ َ َ َ ه َْ ه
َ َ َ ْ َ َ ٌ َ ُ ْ َ ٌ ُ ْ َ ُّ َ ْ
ِيهن اْلج فال رفث وال فسوق
ِ ( اْلج أشهر معلومات فمن فرض ف
َ َ
ِّ َ ْ
َ
.791/اْلج ) ابلقرة
جدال ِِف
ِ وال

“অৰ্ত- হজ্জ হহনছ ফেফদতি মোহসমূ হে। এনেনে ফিনয় এই মোহসমূ হে হজ্জ
েফৰবকল ফিৰ েনৰ ফস কিে হজ্জৰ সময়ে স্ত্ৰী-সনভোগ, অেযোয় আচৰণ্ আৰু
েলহ-ফববোদ েেনৰ। [ছু ৰো বোেোৰোহ; ২: ১৯৭]
এনেনে, হোজী চোনহবৰ উফচে হজ্জ সংক্ৰোন্ত ফেফষদ্ধ অৰ্বো সোধ্োৰণ্ ফেফষদ্ধ
কিনে- ো োচোৰ, অবোধ্যেো, হোৰোম েৰ্ো, হোৰোম েমত, বোদয শুেো ইেযোফদৰ ৰো
ফবৰে ৰ্েো। অেু ৰূ িোনৱ হজ্জ সংক্ৰোন্ত ফবনশষ ফেফষদ্ধ েমতৰ

ৰোও ফবৰে

ৰ্োফেব। কিনে- কিৌেোচোৰ, মূ ৰ খুনৰোৱো, ইহৰোম অৱিোে ফি ফি েমত েৰো েবী
চোল্লোল্লোহু আলোইফহ অছোল্লোনম ফেফষদ্ধ েফৰনছ কসইনবোৰৰ ৰো ফবৰে ৰ্েো।
-

এইদনৰ হোজী চোনহবৰ উফচে কেোমল, সহজপ্ৰোণ্ আৰু কলেনদে আৰু

েমতে উদোৰ কহোৱো। ফিমোে সভৱ সহিোত্ৰীসেলৰ লগে িোল বযৱহোৰ েৰো।
কেোনেো মুছফলমে েি ফদয়োৰ ৰো ফবৰে ৰ্েো েোৰ বোনব িৰজ। কসইন ো হজ্জৰ
ফৱত্ৰ িোেসমূ হনেই হওঁে অৰ্বো বজোৰনেই হওঁে। হোজী চোনহনব েোৱোি েৰো
অৱিোে িীৰ েফৰ েোনৰোবোে েি ফদয়ো উফচে েহয়। ছোফয় েৰো অৱিোে
েোনৰোবোে েি ফদয়ো উফচে েহয়। জমৰোেে েোনৰোবোে েি ফদয়ো ফিে েহয়।
আে কেোনেো িোেনেো েি ফদয়ো উফচে েহয়। হোজী চোনহবৰ বোনব এইনবোৰ
ফবষয় োলে েৰো বোঞ্ছেীয় অৰ্বো আৱশযেীয়। এনেকে হজ্জ আদোয় েৰোৰ বোনব
হোজী চোনহনব কেোনেো এজে আফলমৰ সহচিত লোি েফৰ হজ্জ আদোয় েফৰব
োনৰ; িোনে কসই আফলমজনে কেওঁে দ্বীফে ফবষয়সমূ হ স্মৰণ্ েৰোই ফদব োনৰ।
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আৰু িফদ কসইন ো সভৱ েহয় কেনেহ’কল হজ্জে কিোৱোৰ আগে ফেিতৰনিোগয
আফলমসেলৰ গ্ৰন্থ অধ্যয়ে েৰো উফচে; িোনে সু স্পি জ্ঞোেৰ ফিফত্তে কেওঁ
আল্লোহৰ ইবোদে েফৰব োনৰ। সমোপ্ত
[শ্বোইখ উছোইমীেৰ িনেোৱোসমগ্ৰ (২০/২১)]

