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আপনার হজ িকভােব মাবরূর হেব
হজ একিট মহান ও িবরল েসৗভাগয্মি� ইবাদত। সবার কপােল এ
হেজর তাওফীক হয় না। একিদেক হাজােরা েলােকর অিথর্ক সামথর্
থাকা সে�ও েযমন হজ করার েসৗভাগয্ হয় না। অনয্িদেক আিথর
সামথর্য্ না থাকেলও ে�ফ কপালগুেণ অেনেক আ�া হর ঘেরর অিত
হন। সবার সামথর্য্ও হয় নযু গপৎ আিথর্ক ও কািয়কএ ইবাদেত অংশ
েনবার। এ বছর বাংলােদশ েথেক হেজ েযেত �িতিট হােজ সােহবেক
িতন লােখর িকছু -েবিশ অথর্ সং�হ করেত হেয়েছ। তৃতীয় িবে�র
উ�য়নশীল এ েদেশর অিধকাংশ জনেগা�ীর কােছ এ িবপুল পিরমাণ
অথর্ রীিতমত অক�নীয় এমাউ�। আর টাকা থাকেলও িক সবার
নসীেব েসৗভােগয্র এ িসতারাউঁিক েদয়? মা� একিট দৃ �া� েদয়া যাক।
দূ েরর েকােনা উদাহরণ নয়, আমার আপন ফুফা-ই এবার হেজর জনয্
টাকা জমা িদেয়িছেলন। এবার বাংলােদশ েথেক েযিদন (বৃ হ�িতবার
২৯ অে�াবর ২০১১) হেজর �াইট শুরু হয় তার �থমটার যা�ী িছেল
িতিন। হেজর সব ��িত স�� কের বাইতু�াহ দশর্েনর জনয্ অেপক্
�হর গুনিছেলন। জীবেনর পড়�েবলায় এেস বৃ � ফুফা েকন জািন
ভাবেলন, সব আ�ীয়-�জনেক এক সােথ দাওয়াত কের তােদর কােছ
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অতীেতর সকল ভুল-�াি�র জনয্ ক্ষমা েচেয় িনেল ম� হয় ন
আজীবন ঘরকুেনা ফুফা এবারই �থম যাে�ন এত দূ েরর সফের।
ভাবেছন যিদ এ সফরই হেয় যায় আিখরােতর সফর। দু িনয়া েথেক
িবদােয়র সফর। তাই িতিন মা� পাঁচ িদন আেগই সবার কাছ েথেক
িবদায় ও মাফ েচেয় িনেয়েছন। িক� সফেরর �াইেটর মা� দু ’িদন
আেগ িতিন ে�ইন ে�াক করেলন। এখেনা িতিন ি�িনেক আেছন।
সু তরাং এবার েয তার হজ করা হে� না তা বলাইবাহুলয্
অতএব বাইতু�াহগামী �িতিট হাজী ভাই-েবােনর উিচত িনেজেদর
হজটােক িনভুর্ল করার যথাসাধয্ েচ�া করা। আ�াহর কােছ িনেজ
হজিটেক �হণেযাগয্ বা মাকবুল করােনার জনয্ সকল করণীয় স�েক
অবগত হওয়া। হাজী সােহব মাে�ই কামনা কেরন তাঁর হজিট হেব
মাবরূর তথা আ�াহর কােছ কবুল ও �হণীয়। কার, রাসূ লু�াহ
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,

َ
َُّ
ِ اﺤﻟْ ﺞ ُّ ﺮﺒُْورُ ﻟَيْﺲَ ﻪﻟَُ ﺟَﺰَا ء
.« ٌ إﻻَّ اﺠﻟْ ﻨَﺔ
»
‘আর মাবরূ হেজর �িতদান জা�াত িভ� অনয িকছু নয়।’ [বুখারী :
৩৭৭১; মুসিলম : ৯৪৩১]
4

তাই আমােদর হজ মাবরূ বা মকবুল হওয়ার জনয িনে�র িবষয়গুেলা
�িত েখয়াল রাখা উিচত।


ৈবধ উপাজর্

আবূ হুরায়র রািদআ�াহু আনহ েথেক বিণর্, রাসূ লু�াহ সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,

َْ َ ﻮَﺿ ﻊ  رِﺟْﻠَﻪ
ﻔﻘ
ََ ََ ﻴْﻚ
َﻟْﻐ
َ
 ََ ج
 ﻧَﺎد ُاه ُﻣﻨَﺎ ٍد، ّ :  �َﻨَﺎدى، ﻲﻓ ا ْﺮ ِز
ِ ُ ََ َ ،»إِذا َ ﺑِﺎﻨﻟَََّﺔِ اﺨﻟﺒِيﺜ ِﺔ
ﻔﻘ
 زَادُك،َﻟََّﻴْﻚَ وَﻻ ﻌْﺪَﻳْﻚ
ّ
ّ
ُ ْ �َ َ وَﺣَﺠُﻚ،ٌَﺘُﻚَ ﺣَﺮَام
�
ََ �ََ ﺣَﺮَامٌ و
َﺳ
: ِِﻦَ الﺴَﻤَﺎء
ُ ْ َﺮ
.« ور
ٍ ﺒ
‘অৈবধ উপাজর্ িনেয় েকােনা বয্ি যখন হেজর উে�েশয েবর হয় এবং
বাহেনর পা-দািনেত পা েরেখ েঘাষণা েদয় : ‘লা�াইক আ�াহু�
লা�াইক’, তখন আসমান েথেক একজন েঘাষক তার েঘাষণা
�তয্াখয্ কের বেলন, েতামার জনয েকােনা লা�াইক েনই, েতামার
জনয েকােনা েসৗভাগয্বাতর েনই। েতামার পােথয় হারাম। েতামার বয্খরচা হারাম। েতামার হজ কবুল করা হয় িন।’ [ইমাম মােলক, মুআ�া
: ১/৩০৭]


েলাক েদখােনা িকংবা সু নাম কুড়ােনার মানিসকতা বজর্
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আনাস ইবন মােলক রািদআ�াহু আন েথেক বিণর্, িতিন বেলন,
রাসূ লু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন,

ََﻻ
َﻬ ﻢ ّ ّ ً ﻻ
َ
.« َﺠَﺔ ِر�َﺎءَ �ِﻴْﻬَﺎ و ُﺳ ْﻤ َﻌﺔ
َُّ»َلﻠ
‘েহ আ�াহ, এমন হেজর তাওফীক দান করু, যা হেব েলাক েদখােনা
ও সু নাম কুড়ােনার মানিসকতা মু�।’ [ইবন মাজা, সু নান: ২৮৯০]


আহার করােনা এবং ভােলা কথা বলা

জােবর ইবন আবদু �াহ রািদআ�াহু আন েথেক বিণর্, িতিন বেলন,
রাসূ লু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামেক িজেজ্ করা হল, েকান
কাজ হজেক মাবরূ কের? িতিন বলেলন,

ْ ُ َﺎمِ وَﻃِﻴﺐُ اﻟْﺎﻠ
.« ََِم
ﻜ
»إِﻃﻌَﺎم َّﻌ
‘আহার করােনা এবং ভােলা ও সু �র কথা বলা।’ [মু�াদরাক :
১/১৭৭৮]
খা�াদ ইবন আবদু র রহমান েথেক বিণর্, িতিন বেলন, আিম সাঈদ
ইবন যু বাইরেক িজেজ্ করলাম, েকান হাজী উ�ম? িতিন বলেলন, েয
আহার করায় এবং তার িজ�ােক িনয়�ণ কের। িতিন বেলন, আমােক
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ছাওরী বেলেছন, আমরা শুেনি, এিটই মাবরূ হজ।’ [আবদু র রাযযাক,
মুসা�ােফ : ৫/৮৮১৬]


সালাম িবিনময়

জােবর ইবন আবদু �াহ রািদআ�াহু আন েথেক বিণর্, িতিন বেলন,
নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামেক িজেজ্ করা হল, েকান কােজর
�ারা হজ মাবরূ হয়? িতিন বলেলন,

ﻓْﺸ
ُ » ْﻃ
ّ
.« ِﺎءُ الﺴَﻼَم
َ ِ �َ و،ِﻌَﺎم ﻄَّﻌَﺎم
ِإ
‘খাবার খাওয়ােনা এবং েবিশ েবিশ সালাম িবিনমেয়র �ারা।’ [মুসনােদ
আহমদ: ৩/৩২৫, ৩৩৪]


তালিবয়া পাঠ ও কুরবানী করা

আবূ বকর রািদআ�াহু আন েথেক বিণর্, রাসূ লু�াহ সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়াসা�ামেক িজেজ্ করা হল, হেজ েকান কােজ সওয়াব

েবিশ? িতিন বলেলন, ُّ ‘ َﺞُّ وَاﺜﻟَّﺞউ��ের তালিবয়া পড়া এবং জ�র

র� �বািহত করা।’ [িতরিমযী, সু নান : ৩/১৮৯]


সৎ �িতেবশীসু লভ আচরণ করা
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আবদু �াহ ইবন উমর রািদআ�াহু আন েথেক বিণর্, িতিন বেলন,
‘হেজর মেধয সবেচ’ পুণয্ম কাজ খাবার খাওয়ােনা এবং সৎ
�িতেবশীসু লভ আচরণ করা।’ [আল-ইসিতযকার : ৪/১০৪]


ৈধযর, তাকওয়া ও সদাচার

ছাওর ইবন ইয়াযীদ েথেক বিণর্, িতিন বেলন, ‘েয এই কা‘বা ঘেরর
ই�া করল অথচ তার মেধয িতনিট ৈবিশ�য েনই, তার হজ িনরাপদ
নয়। ৈধযর, যা িদেয় েস তার মূ খর্তাে িনয়�ণ করেব; তাকওয়া, যা
তােক আ�াহর িনিষ� কাজ েথেক িবরত রাখেব এবং স�ী-সািথর সােথ
সদাচার।’ [আল-ইসিতযকার : ৪/১০৪]


দু িনয়ার �িত অনা�হ এবং আিখরােত আ�হ

এক বয্ি হাসান বসরী রহমাতু�ািহ আলাইেক িজেজ্ঞস েলন, েহ
আবূ সাঈদ, মাবরূ হজ েকানিট? িতিন বলেলন, ‘েয হজ দু িনয়ার �িত
অনা�হী এবং আিখরােত আ�হী বানায়।’ [আল-ইসিতযকার : ৪/১০৪]


হেজর আেগর অব�া েথেক পেরর অব�ার উ�িত
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একজন হাজী যখন হেজর সফের েবর হেবন। পিব� ভূ িমেত পদাপর্
করেবন। তারপর হজ স�� কের িনজ েদেশ িফের আসেবন, তখন
আমরা তােক পযর্েবক কের বুঝেত পারব তার অব�ার উ�িত হেয়ছ
িক-না? যিদ অেনয্ সােথ আচার-আচরণ, েলনেদন, আমানতদারী,
অেনয্ হক আদায় এবং ইবাদেতর ওপর অিবচলতায় তার অব�ার
উ�িত হয়, তেব বুঝেত হেব, তার হজ মাবরূ হেয়েছ।
েমাটকথা, রাসূ লু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক মাবরূ
হেজর িবিভ� রকম বয্াখয বিণর্ হেয়েছ। এর কারণ, মাবরূ হজ দু ই
প�ায় হয়। এক. মানু েষর সােথ সদাচার। দু ই. হেজর িবিধ-িবধান
পিরপূ ণর্রূ পালন।
মানু েষর সােথ সদাচােরর িবষয়িট বয্াপক েযমন এর বয্াপকত �কােশ
রাসূ লু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,

ٌَ
َُ ّ َ ِﻚ
َْن
.« ﻞﻛُ ذل َﺻ َﺪﻗﺔ،ِ ﺤﺗَْﻤِﻠُﻪُ ﻋَ ﻠَﻴْﻬَﺎ وَﺗَﺪُﻪﻟُ ُّ ﻰﻠﻋََ اﻟﻄَّﺮِ�ْﻖ،ِ»أ ّﺟُﻞ ُ ﻰﻠﻋََ دَ اﺑَّﺘِﻪ
‘তুিম মানু ষেক তার বাহেন চড়েত সাহাযয করেব, তােক তােত উিঠেয়
েদেব এবং পথ েদিখেয় েদেব- এসবই সাদাকা।’ [ইবন খুযাইমাহ :
১৪৯৩]
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ইবন উমর রািদআ�াহু আন বলেতন,

ٌّ
ٌّ
ّ
.ِ�ﺟﻪٌ ﻃﻠﻴﻖٌ و�مٌ ﻟ
: ِ�ءٌ ﻫ
ُﺮﺒ
‘েনক কাজ অেনক সহজ : হােসয্া� েচহারা আর িবন� বাকয্’ [ইবন
রজব, জােমউল উলূ ম ওয়াল-িহকাম : ৮/৩৯]
হজ েমৗসু েম েযেহতু পৃ িথবীর নানা �া� েথেক িবিচ� �ভাব ও িবিভ�
পিরেবেশর েলাক সমেবত হয়। তাই পিব� কুরআেন আ�াহ তা‘আলা
এসব ৈবিচ�য ও বয্বধা ঘুিচেয়, সব ধরেনর িববাদ-ঝগড়া এিড়েয়
পর�ের �াতৃ� ও েসৗহােদর্য েচতনায় একাকার হবার িশক্
িদেয়েছন। আ�াহ তা‘আলা ইরশাদ কেরন,
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‘হেজর সময় িনিদর্ মাসসমূ হ। অতএব এ মাসসমূ েহ েয িনেজর ওপর
হজ আেরাপ কের িনল, তার জনয হেজ অ�ীল ও পাপ কাজ এবং
ঝগড়া-িববাদ ৈবধ নয়। আর েতামরা ভাল কােজর যা কর, আ�াহ তা
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জােনন এবং পােথয় �হণ কর। িন�য় উ�ম পােথয় তাকওয়া। আর েহ
িবেবক স��গণ, েতামরা আমােক ভয় কর।’ {সূ রা আল-বাকারা,
আয়াত : ১৮৭}
সারকথা, েসিটই মাবরূ হজ, যােত কলয্ােণ পূ ণর সমাহার ঘেট। পূ ণর
মা�ায় যােত আদায় করা হয় হেজর সব রুক, ওয়ািজব, সু �ত ও
মু�াহাব। উপর� তােত িবরত থাকা হয় সব ধরেনর গুনা ও পাপাচার
েথেক। ব�ত েয বয্ি সকল ওয়ািজব, সু �ত ও মু�াহাবসহ হজ
পুেরাপুিরভােব আদায় করেব, অবশয্ েস এই পুণয সফের পাপাচার
েথেক িবরত থাকেব।
আর একমা� জা�াতই েযেহতু মাবরূ হেজর �িতদান। তাই এ সফের
েবর হেয় েয এর সকল িবিধ-িবধান সু চারুরূ পালন কের হজ স��
কের, েস �কৃতপেক জা�াত িনেয়ই িফের আেস। মৃ তুয্ পর জা�াতই
তার িঠকানা। অতএব আ�াহ তা‘আলা েয েসৗভাগয্বা বয্ি�ে এ
িনয়ামত ও অনু �েহ ভূ িষত কেরন তার জনয িকছু েতই সমীচীন নয়
েহলায় এ িনয়ামত হাতছাড়া করা; হেজর িশক্ িবেরাধী কমর্কাে�
মাধয্ে িনজেক এ মহা পুর�ার েথেক বি�ত করা; বরং তার উিচত,
েযেকােনা মূ েলয এ িনয়ামত ধের রাখা।
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মুসিলম মাে�রই জানা উিচত, হেজর জনয ম�া গমন আ�াহর এক
িবেশষ দান ও অনু �হ। েকউ তার স�দগুে, শরীেরর শি�বেল,
িনেজর ক্ষম বা পদ বেল েসখােন গমন করেত পাের না েযমন আিম
শুরুেতই বেল। এ জনয্ তাফসীরকারগণ বেলেছন, ইবরাহীম
আলাইিহস সালাম যখন এর �থম িভত রােখন; কা‘বা ঘর িনমর্া
কেরন; তখন আ�াহ তা‘আলা তাঁর কােছ ওহী পাঠান, ‘েহ ইবরাহীম,
তুিম মানবজািতেক কা‘বায় আসেত আ�ান জানাও। িতিন বলেলন, েহ
আমার রব, আমার আওয়াজ আর কতদূ র েপৗঁছে? তােদর সবার কােছ
আমার দাওয়াত কীভােব েপৗঁছে? আ�াহ তা‘আলা বলেলন, েতামার
দািয়� আ�ান জানােনা আর আমার দািয়� তা েপৗঁে েদয়া। অতপর
ইবরাহীম আলাইিহস সালাম মাকােম ইবরাহীেম দাঁিড়েয় উদা� কে�
আ�ান জানান, ‘েহ মানব স�দায়, আ�াহ েতামােদর জনয একিট ঘর
িনমর্া কেরেছন, অতএব েতামরা এর উে�েশয আগমন কেরা।’ এ
কথায় অনাগতকােল যারা হজ করেব তারা সবাই লা�াইক বেলেছ।
এমনিক িকয়ামত পযর্ যত মানু ষ আসেব তারা সবাই তােদর বাপদাদার িপঠ েথেক সাড়া িদেয়েছ। েয একবার লা�াইক বেলেছ, েস
একবার হজ করেব। েয দু ’বার লা�াইক বেলেছ েস দু ’বার হজ
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করেব। েয যতবার বেলেছ তার ততবার হজ নসীব হেব। [নসবুর-রায়া
: ৩/২৩]
এজনয্ হাজী সােহব যখন হেজর কাযর্ািদ সূ চনা কেরন তখন তার
ে�াগান

হয়,

‘লা�াইক

আ�াহু�

লা�াইক’।

আিভধািনকভােব

লা�াইক অথর আ�ােন সাড়া েদয়া, উ�র েদয়া। েকউ যখন কাউেক
ডােক, তার উ�ের বেল, লা�াইক, তাহেল তার অথর দাঁড়ায়, আিম
এখােন আিছ। আিম আপনার িনেদর্ পালেন ��ত। আিম আপনার
ডােক সাড়া িদি� ইতয্ািদ সু তরাং হাজী সােহব যখন লা�াইক বেল
হেজর কাযর্� শু কেরন, তখন িতিন মূ লত ইবরাহীম আলাইিহস
সালােমর েস আ�ােনই সাড়া েদন।
েমাটকথা হেজ েযেত পারা একমা� আ�াহ তা‘আলার অনু �হ। �িতিট
মানু ষই জােন তার �েগাে�র বহ েলােকর এ েসৗভাগয হয়িন। অথচ
তারা ধেন, জেন, শি�েত ও পদিবেত তার েচেয় অেনক বড়। যিদ তার
ওপর আ�াহর দয়া না হত তাহেল েস হজ করেত পারত না। কাউেক
যিদ এ েসৗভােগয ভূ িষত করা হয়, তেব বুঝেত হেব তা েকবলই
আ�াহর দয়া। েহ আ�াহ আপিন আমােদর সবাইেক মাবরূর হজ নসীব
করুন। আমীন।
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