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আপনার হজ িকভােব মাবরর হেব  

হজ একিট মহান ও িবরল েসৗভাগযমিিত ইবাদত। সবার কপােল এ 

হেজর তাওফীক হয় না। একিদেক হাজােরা েলােকর অিথরক সামথরয 

থাকা সে�ও েযমন হজ করার েসৗভাগয হয় না। অনযিদেক আিথরক 

সামথরয না থাকেলও ে ফ কপালােগ অেনেক আকাহর হেরর অিতিথ 

হন। সবার সামথরযও হয় না যুগপৎ আিথরক ও কািয়ক এ ইবাদেত অংশ 

েনবার। এ বছর বাংলােদশ েথেক হেজ েযেত �িতিট হােজ সােহবেক 

িতন লােখর িকছু-েবিশ অথর সংংহ করেত হেয়েছ। তৃতীয় িবে�র 

উ�য়নশীল এ েদেশর অিধকাংশ জনেগা�ীর কােছ এ িবপুল পিরমাগ 

অথর রীিতমত অক�নীয় এমাউ�। আর টাকা থাকেলও িক সবার 

নসীেব েসৗভােগযর এ িসতারা উঁিক েদয়? মা� একিট দৃ�া� েদয়া যাক।  

দূেরর েকােনা উদাহরগ নয়, আমার আপন ফুফা-ই এবার হেজর জনয 

টাকা জমা িদেয়িছেলন। এবার বাংলােদশ েথেক েযিদন (বৃহ�িতবার 

২৯ অে�াবর ২০১১) হেজর �াইট শু হয় তার �থমটার যা�ী িছেলন 

িতিন। হেজর সব ��িত স�� কের বাইতুকাহ দশরেনর জনয অেপোর 

�হর ানিছেলন। 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 জনয েমা োেয় িনেল মল হয় না। 

আজীবন হরকুেনা ফুফা এবারই �থম যাে�ন এত দূেরর সফের। 

ভাবেছন যিদ এ সফরই হেয় যায় আিখরােতর সফর। দুিনয়া েথেক 

িবদােয়র সফর। তাই িতিন মা� পাঁা িদন আেগই সবার কাছ েথেক 

িবদায় ও মাফ োেয় িনেয়েছন। িক� সফেরর �াইেটর মা� দু’িদন 

আেগ িতিন ে�ইন ে�াক করেলন। এখেনা িতিন ি�িনেক আেছন। 

সুতরাং এবার েয তার হজ করা হে� না তা বলাইবাহলয।  

অতএব বাইতুকাহগামী �িতিট হাজী ভাই-েবােনর উিাত িনেজেদর 

হজটােক িনভুরল করার যথাসাধয ো�া করা। আকাহর কােছ িনেজর 

হজিটেক ংহগেযাগয বা মাকবুল করােনার জনয সকল করগীয় স�েকর 

অবগত হওয়া। হাজী সােহব মাে�ই কামনা কেরন তাঁর হজিট হেব 

মাবরর তথা আকাহর কােছ কবুল ও ংহগীয়। কারগ, রাসূলুকাহ 

সাকাকাহ আলাইিহ ওয়াসাকাম বেলন,  

» ُّ ج
َ
جّغةُ  وجاْ

َ
 اْ
ّ
اِإ َّ  ءج ُ جج

ج
َبُوُر سج َلج   مج

َ
 .» ال

‘আর মাবরর হেজর �িতদান জা�াত িভ� অনয িকছু নয়।’ [বুখারী : 

৩৭৭১; মুসিলম : ৯৪৩১]  
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তাই আমােদর হজ মাবরর বা মকবুল হওয়ার জনয িনে�র িবষয়ােলার 

�িত েখয়াল রাখা উিাত।  

  ৈবধ উপাজরন  

আবূ হরায়রা রািদআকাহ আনহ েথেক বিগরত, রাসূলুকাহ সাকাকাহ 

আলাইিহ ওয়াসাকাম বেলন, 

جّب ثجّة،  َّذجا«
َ
ّة ال َج َج ّّ بج نّي رج غجيدجىَج َرّز، �ج اج

َ
ُُ ّف اس َج رَّجلج َج اُه ُرغجيٍد :  َجنج ، نجيدج ّفَ ج

ج
ن

يإّ  َ�ُ : ّرنج الّسمج ّك ج �ج ، وججج ٌِ ا رج تُ ج جج َج َج َج ٌِ وج ا رج َج جج ، زجاُد �َ ج َعدج َج ّفَ ج وج  
ج
  ن

َبُورٍ   .» رج

‘অৈবধ উপাজরন িনেয় েকােনা বযিি যখন হেজর উে�েশয েবর হয় এবং 

বাহেনর পা-দািনেত পা েরেখ েহাষগা েদয় : ‘লা�াইক আকাহ�া 

লা�াইক’, তখন আসমান েথেক একজন েহাষক তার েহাষগা 

�তযাখযান কের বেলন, েতামার জনয েকােনা লা�াইক েনই, েতামার 

জনয েকােনা েসৗভাগযবাতরা েনই। েতামার পােথয় হারাম। েতামার বযয়-

খরাা হারাম। েতামার হজ কবুল করা হয় িন।’ [ইমাম মােলক, মুআ�া 

: ১/৩০৭]   

  েলাক েদখােনা িকংবা সুনাম কুড়ােনার মানিসকতা বজরন  
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আনাস ইবন মােলক রািদআকাহ আনহ েথেক বিগরত, িতিন বেলন, 

রাসূলুকাহ সাকাকাহ আলাইিহ ওয়াসাকাম  বেলেছন,  

» َّ ُُ ةج  اجلله َمعج َُ ي وج ج  ُج ّكًة  ج ّر�جيإج ّ�فَ  .» جج

‘েহ আকাহ, এমন হেজর তাওফীক দান কুন, যা হেব েলাক েদখােনা 

ও সুনাম কুড়ােনার মানিসকতা মুি।’ [ইবন মাজা, সুনান: ২৮৯০] 

  আহার করােনা এবং ভােলা কথা বলা  

জােবর ইবন আবদুকাহ রািদআকাহ আনহ েথেক বিগরত, িতিন বেলন, 

রাসূলুকাহ সাকাকাহ আলাইিহ ওয়াসাকামেক িজেজস করা হল, েকান 

কাজ হজেক মাবরর কের? িতিন বলেলন,  

» ٌُ ي ٌّ  ََّطعج ج كج
َ
ٌّ وجّطفُب اس ي   .» اسّععج

‘আহার করােনা এবং ভােলা ও সুলর কথা বলা।’ [মু�াদরাক : 

১/১৭৭৮]  

খাকাদ ইবন আবদুর রহমান েথেক বিগরত, িতিন বেলন, আিম সাঈদ 

ইবন যুবাইরেক িজেজস করলাম, েকান হাজী উ�ম? িতিন বলেলন, েয 

আহার করায় এবং তার িজ�ােক িনয়�গ কের। িতিন বেলন, আমােক 
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ছাওরী বেলেছন, আমরা শেনিছ, এিটই মাবরর হজ।’ [আবদুর রাযযাক, 

মুসা�ােফ : ৫/৮৮১৬]  

  সালাম িবিনময়  

জােবর ইবন আবদুকাহ রািদআকাহ আনহ েথেক বিগরত, িতিন বেলন, 

নবী সাকাকাহ আলাইিহ ওয়াসাকামেক িজেজস করা হল, েকান কােজর 

�ারা হজ মাবরর হয়? িতিন বলেলন,  

» ٌُ ي ٌّ  ََّطعج يُإ الّسالج َج ََِّ ، وج ٌّ ي
 .»اسّععج

‘খাবার খাওয়ােনা এবং েবিশ েবিশ সালাম িবিনমেয়র �ারা।’ [মুসনােদ 

আহমদ: ৩/৩২৫, ৩৩৪] 

  তালিবয়া পাঠ ও কুরবানী করা  

আবূ বকর রািদআকাহ আনহ েথেক বিগরত, রাসূলুকাহ সাকাকাহ 

আলাইিহ ওয়াসাকামেক িজেজস করা হল, হেজ েকান কােজ সওয়াব 

েবিশ? িতিন বলেলন,  ُّ ُّ وجاّّ عج
َ
 উ��ের তালিবয়া পড়া এবং জ�র‘ اس

রি �বািহত করা।’ [িতরিমযী, সুনান : ৩/১৮৯]  

  সৎ �িতেবশীসুলভ আারগ করা 
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আবদুকাহ ইবন উমর রািদআকাহ আনহ েথেক বিগরত, িতিন বেলন, 

‘হেজর মেধয সবো’ পুগযময় কাজ খাবার খাওয়ােনা এবং সৎ 

�িতেবশীসুলভ আারগ করা।’ [আল-ইসিতযকার : ৪/১০৪] 

  ৈধযর, তাকওয়া ও সদাাার  

ছাওর ইবন ইয়াযীদ েথেক বিগরত, িতিন বেলন, ‘েয এই কা‘বা হেরর 

ই�া করল অথা তার মেধয িতনিট ৈবিশ�য েনই, তার হজ িনরাপদ 

নয়। ৈধযর, যা িদেয় েস তার মূখরতােক িনয়�গ করেব; তাকওয়া, যা 

তােক আকাহর িনিষ� কাজ েথেক িবরত রাখেব এবং স�ী-সািথর সােথ 

সদাাার।’ [আল-ইসিতযকার : ৪/১০৪] 

  দুিনয়ার �িত অনাংহ এবং আিখরােত আংহ 

এক বযিি হাসান বসরী রহমাতুকািহ আলাইেক িজেজস করেলন, েহ 

আবূ সাঈদ, মাবরর হজ েকানিট? িতিন বলেলন, ‘েয হজ দুিনয়ার �িত 

অনাংহী এবং আিখরােত আংহী 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� ভূিমেত পদাপরগ 

করেবন। তারপর হজ স�� কের িনজ েদেশ িফের আসেবন, তখন 

আমরা তােক পযরেবেগ কের বুঝেত পারব তার অব�ার উ�িত হেয়ছ 

িক-না? যিদ অেনযর সােথ আাার-আারগ, েলনেদন, আমানতদারী, 

অেনযর হক আদায় এবং ইবাদেতর ওপর অিবালতায় তার অব�ার 

উ�িত হয়, তেব বুঝেত হেব, তার হজ মাবরর হেয়েছ।  

েমাটকথা, রাসূলুকাহ সাকাকাহ আলাইিহ ওয়াসাকাম েথেক মাবরর 

হেজর িবিভ� রকম বযাখযা বিগরত হেয়েছ। এর কারগ, মাবরর হজ দুই 

প�ায় হয়। এক. মানুেষর সােথ সদাাার। দুই. হেজর িবিধ-িবধান 

পিরপূগররেপ পালন।  

মানুেষর সােথ সদাাােরর িবষয়িট বযাপক। েযমন এর বযাপকতা �কােশ 

রাসূলুকাহ সাকাকাহ আলাইিহ ওয়াসাকাম বেলন,  

» َ 
ج
قجةِ  أ دج ّ ذجلّ ج صج ُُ ج اسّعّر�َّ،،  ُ  ج

ّ
ّجُد  ي وج ُج لجفَ َج  ُُ َّملُ

ج
، ه ُّ انّّت ج دج ج الّرُجُا  ج َُ  .»ُّّع

‘তুিম মানুষেক তার বাহেন াড়েত সাহাযয করেব, তােক তােত উিঠেয় 

েদেব এবং পথ েদিখেয় েদেব- এসবই সাদাকা।’ [ইবন খুযাইমাহ : 

১৪৯৩] 
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ইবন উমর রািদআকাহ আনহ বলেতন, 

ِ  اسبّ  ُّ ِ : ءِإ � ُّ ٌِ س ُِ طلفِ، وم  .وج

‘েনক কাজ অেনক সহজ : হােসযাাল োহারা আর িবন� বাকয।’ [ইবন 

রজব, জােমউল উলূম ওয়াল-িহকাম : ৮/৩৯] 

হজ েমৗসুেম েযেহতু পৃিথবীর নানা �া� েথেক িবিা� �ভাব ও িবিভ� 

পিরেবেশর েলাক সমেবত হয়। তাই পিব� কুরআেন আকাহ তা‘আলা 

এসব ৈবিা�য ও বযবধান হুিােয়, সব ধরেনর িববাদ-ঝগড়া এিড়েয় 

পর�ের �াতৃ� ও েসৗহােদরযর োতনায় একাকার হবার িশো 

িদেয়েছন। আকাহ তা‘আলা ইরশাদ কেরন, 

﴿  ُّ ج َۡ َشُهرٞ  �
ج
ٰتۚٞ  أ َعلُو�ج ن َّ مج ُّ  �نههننّ  فجرجضج  �ج ج َۡ �ج  رجفجثج  فج�ج  � �ج  فُُسوقج  وج الج  وج دج  �ن  جن

 ۗ ُّن ج َۡ ا � َج ْ  وج لُوا َ�ٖ  َننَ  �جَفعج َعلجَمهُ  خج ۗ  �ج ُ َّ �  ْ ّوُدوا َج َج َّ  وج َ�ج  فجِن ادن خج َّ ٰىۖ  �ز ََّقوج َن  � ْو�ن  وج�ّ�ُقو
ُ
أ ٰ  َج

ٰبن  لَ�ج
ج
 ]  ١٩٧: انَرة[ ﴾ ١ �َ�

‘হেজর সময় িনিদর� মাসসমূহ। অতএব এ মাসসমূেহ ে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, আকাহ তা 
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জােনন এবং পােথয় ংহগ কর। িন�য় উ�ম পােথয় তাকওয়া। আর েহ 

িবেবক স��গগ, েতামরা আমােক ভয় কর।’ {সূরা আল-বাকারা, 

আয়াত : ১৮৭} 

সারকথা, েসিটই মাবরর হজ, যােত কলযােগর পূগর সমাহার হেট। পূগর 

মা�ায় যােত আদায় করা হয় হেজর সব ুকন, ওয়ািজব, সু�ত ও 

মু�াহাব। উপর� তােত িবরত থাকা হয় সব ধরেনর ানাহ ও পাপাাার 

েথেক। ব�ত েয বযিি সকল ওয়ািজব, সু�ত ও মু�াহাবসহ হজ 

পুেরাপুিরভােব আদায় করেব, অবশযই েস এই পুগয সফের পাপাাার 

েথেক িবরত থাকেব। 

আর একমা� জা�াতই েযেহতু মাবরর হেজর �িতদান। তাই এ সফের 

েবর হেয় েয এর সকল িবিধ-িবধান সুাাুরেপ পালন কের হজ স�� 

কের, েস �কৃতপেে জা�াত িনেয়ই িফের আেস। মৃতুযর পর জা�াতই 

তার িঠকানা। অতএব আকাহ তা‘আলা েয েসৗভাগযবান বযিিেক এ 

িনয়ামত ও অনুংেহ ভূিষত কেরন তার জনয িকছুেতই সমীাীন নয় 

েহলায় এ িনয়ামত হাতছাড়া করা; হেজর িশো িবেরাধী কমরকােের 

মাধযেম িনজেক এ মহা পুর�ার েথেক বি�ত করা; বরং তার উিাত, 

েযেকােনা মূেলয এ িনয়ামত ধের রাখা। 
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মুসিলম মাে�রই জানা উিাত, হেজর জনয ম�া গমন আকাহর এক 

িবেশষ দান ও অনুংহ। েকউ তার স�দােগ, শরীেরর শিিবেল, 

িনেজর েমতা বা পদ বেল েসখােন গমন করেত পাের না েযমন আিম 

শুেতই বেলিছ। এ জনযই তাফসীরকারগগ বেলেছন, ইবরাহীম 

আলাইিহস সালাম যখন এর �থম িভত রােখন; কা‘বা হর িনমরাগ 

কেরন; তখন আকাহ তা‘আলা তাঁর কােছ ওহী পাঠান, ‘েহ ইবরাহীম, 

তুিম মানবজািতেক কা‘বায় আসেত আ�ান জানাও। িতিন বলেলন, েহ 

আমার রব, আমার আওয়াজ আর কতদূর েপৗছেব? তােদর সবার কােছ 

আমার দাওয়াত কীভােব েপৗছেব? আকাহ তা‘আলা বলেলন, েতামার 

দািয়� আ�ান জানােনা আর আমার দািয়� তা েপৗেছ েদয়া। অতপর 

ইবরাহীম আলাইিহস সালাম মাকােম ইবরাহীেম দাঁিড়েয় উদা� কে� 

আ�ান জানান, ‘েহ মানব স�দায়, আকাহ েতামােদর জনয একিট হর 

িনমরাগ কেরেছন, অতএব েতামরা এর উে�েশয আগমন কেরা।’ এ 

কথায় অনাগতকােল যারা হজ করেব তারা সবাই লা�াইক বেলেছ। 

এমনিক িকয়ামত পযর� যত মানুষ আসেব তারা সবাই তােদর বাপ-

দাদার ি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]  

এজনযই হাজী সােহব যখন হেজর কাযরািদর সূানা কেরন তখন তার 

ে�াগান হয়, ‘লা�াইক আকাহ�া 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 িনেদরশ পালেন ��ত। আিম আপনার 

ডােক সাড়া িদি� ইতযািদ। সুতরাং হাজী সােহব যখন লা�াইক বেল 

হেজর কাযর্ম শু কেরন, তখন িতিন মূলত ইবরাহীম আলাইিহস 

সালােমর েস আ�ােনই সাড়া েদন। 

েমাটকথা হেজ েযেত পারা একমা� আকাহ তা‘আলার অনুংহ। �িতিট 

মানুষই জােন তার �েগাে�র বহ েলােকর এ েসৗভাগয হয়িন। অথা 

তারা ধেন, জেন, শিিেত ও পদিবেত তার োেয় অেনক বড়। যিদ তার 

ওপর আকাহর দয়া না হত তাহেল েস হজ করেত পারত না। কাউেক 

যিদ এ েসৗভােগয ভূিষত করা হয়, তেব বুঝেত হেব তা েকবলই 

আকাহর দয়া। েহ আকাহ আপিন আমােদর সবাইেক মাবরর হজ নসীব 

কুন। আমীন।  


