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হজ-উমরার ফাযাইল ও উপকািরতা 

িবিবধ অননযতায় উউািসত  ক ইবাদােতর নাম হজ।  কই সে� 
 িট কািয়ক ও আিথরক ইবাদাত- জীবেন  কবারই যা স�� 
করা ফরয।  র �ান, সময় ও কাযরািদ সবিককুেতই রেয়েক 
�কীয়তা।  িট েকবল সামথরযবানেদর ওপরই ফরয; সালাত-
েরাজার মেতা ধনী-গিরব িনিবরেেেে সবার জনয জ রী নয়। 
 কিদেক হজ েযমন ইসলােমর প�ম ��, েতমিন সব ধরেনর 
ইবাদােতর সম�য়ক। ফেল িযিন হজ কেরন িতিন েযন েরাযা 
রােখন, সালাত আদায় কেরন, ইিতকাফ কেরন, যাকাত �দান 
কেরন  বং আ�াহর রা�ায় রাত জােগন ও িজহাদ কেরন। 
আিখরােত অেনক লাভ কাড়াও হজ মানুেের জনয পািথরব অেনক 
কলযাা ও উপকািরতার বেয় আেন। হাদীেক রাসূেলর িবোল 
ভা�াের হজ ও উমরার ফযীলত স�েকর অেনক বাাী িববৃত 
হেয়েক। িনে� তার কেয়কিট উে�খ করা হল :   

১. হজ অনযতম েে� আমল :  

ইসলােম অেনক আমলই রেয়েক আ�াহেক খুিে করবার জনয, 
িক� েসসেবর মেধয েসরােদর অনযতম েসরা হেলা হজ। আবূ 
হরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহ েথেক বিারত, ‘রাসূলু�াহ সা�া�াহ 
‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক িজেজস করা হল, েকান আমলিট 
সেবরাাম? িতিন বলেলন,  
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ّج  َج حج َجح َجي ي ّ  مج يلج َم يليلل ح ل يل
يَد  ل بج دج ل

َ
َج حه َجح َجي ي ّ  مج يلج َم ل يل ِل رجَبو يِهللا نلي ل وج

 إل مج
َج ي إج َج

ور َبَ  .مج

’আ�াহ ও তাঁর রাসূেলর �িত ঈমান আনা’। বলা হল, ‘তারপর 
কী?’ িতিন বলেলন, ‘আ�াহর পেথ িজহাদ করা’। বলা হল 
‘তারপর েকানিট?’ িতিন বলেলন, ‘মকবূল হজ’।’ [বুখারী : ৬২; 
মুসিলম : ৩৮]   

অনয হাদীেক বিারত হেয়েক, সেবরাাম আমল কী-   বযাপাের  ক 
বযিি রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক িজেজস 
করেলন। উাের িতিন বলেলন,  

ل وج «  َ يَهللا نلي
ِل مج َطغلعل ح ي �جَ�ج مج مج لل كج

مج عج
َ
يئلرج حل ِة �جَفَضَل بج ِ  نجر   ّ ّ  حج يَدُ َم دج ل

َ
ّ  حه َُُ َم َحدج

ي �لدج َارل
 مج

ج
ِل إلل َم  ّ  » .حل

‘ ক আ�াহর �িত ঈমান; অতঃপর মাবরর হজ, যা সকল 
আমল েথেক েে�; সূযর উদয় ও অে�র মেধয েয পাথরকয িযক 
তারই মত (অনযানয আমেলর সে� তার েে�ে�র বযবধান)’। 
[আহমদ : ১৯০১০] 

২. পাপমুি হেজর �িতদান জা�াত :   

আ�াহ রা�ুল আলামীন  েকক আমেলর �িতদান  েকক 
ধরেনর িনধরারা কেরেকন। েকােনা আমেলর �িতদান উট 
কুরবানীর মেতা, েকােনাটার �িতদান েগালাম আযােদর মেতা 
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ইতযািদ। িক�  কিট কবুল হেজর �িতদান আর িককু নয়; 
সরাসির জা�াত। আবূ হরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহ েথেক বিারত, 
রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,  

جغ  َ «
َ
حِإ إل   حه ءج َ جج

ج
ِج ِ َبَوَر لج َ ججم حلَمج

َ
 » .وجحل

‘আর মাবরর হেজর �িতদান জা�াত িভ� অনয িককু নয়।’ 
[বুখারী : ৩৭৭১; মুসিলম : ৯৪৩১]  

৩. হজ িজহাদতুলয :  

িজহাদ হেলা ইসলােমর সেবরাা  ূড়া। িজহাদ মােন িনেজর সবে  
ি�য় িজিনস অথরাা আপন জীবনখািন আ�াহর রােহ িবিলেয় 
েদয়া। নারী ও অকম বযিিেদর জনয  ই হজ হেলা েসই 
িজহােদর মেতা। িবিভ� হাদীেক রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়াসা�াম হজেক িজহাদ িহেসেব গায কেরেকন। আেয়ো 
রািদয়া�াহ ‘আনহা েথেক বিারত, িতিন বেলন, ‘েহ আ�াহর রাসূল, 
িজহাদেক েতা আপিন সেবরাাম আমল িহেসেব মেন কেরন, 
আমরা িক িজহাদ করেবা না? িতিন বলেলন,  

َبَورِ « ّج مج يدل حج دج ل
َ
لج حه فَضج

ج
ن  ْ َّ  » .لج

‘েতামােদর জনয সেবরাাম িজহাদ হেহ মাবরর হজ।’ [বুখারী : 
৪৮৭] 
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অনয হাদীেক বিারত হেয়েক, আেয়ো রািদয়া�াহ ‘আনহা বলেলন, 
‘ইয়া রাসূলা�াহ, আমরা িক আপনােদর সে� িজহােদ ও অিভযােন 
েবর হব না’? িতিন বলেলন,  

ججم «
َ
جغََ  حل ََ

ج
ْ يدل وج دج ل

َ
َن حه َحسج

ج
ن  ْ َّ َبَورِ لج ّج مج  » .حج

‘েতামােদর জনয উাম ও সুুরতম িজহাদ হল ‘হজ’ মাবরর 
হজ।’ [ফাতহল বারী : ৪/১৮৬১]   

আেরক হাদীেক বলা হেয়েক, আবূ হরাইরা রািদয়া�াহ ‘আনহ 
েথেক বিারত, রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,  

ال�ل ُ «  َ حل ِل�ل ُ وج
َج يَد حلَ دج ةل جل

ج
َرْ مج

َ
حل عليفل ُ وج ةَ : وجحلض  َعَمرج

َ
حل ججم ُ وج

َ
 » .حل

‘বেয়াবৃ�, অ�া� বয়�, দুবরল ও মিহলার িজহাদ হেহ হজ ও 
উমরা।’ [নাসাঈ : ২৬২৬]   

৪. হজ অতীত পাপ েমা ন কের : 

হজ  মন  ক মহান ইবাদাত যার মাধযেম অতীেতর যাবতীয় 
গনাহ মাফ হেয় যায়। হজ েথেক েফরার সময়  কজন হাজী 
সদযভূিমম িেশর মেতা িন�াপ হেয় �তযাবতরন কেরন। আবূ 
হরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহ েথেক বিারত, রাসূলু�াহ সা�া�াহ 
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম ইরোদ কেরন,  

مم َ «
َ
ْ  ََْ ج

ج
َ يجَو ل وج عج كج َفَسَ  رججج َّ فج ج ل َّ  جَرفََ  وج ل فجغج َل  ج   َن حج  .»مج
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‘েয আ�াহর জনয হজ করল, েযৗন স�করযুি অঅীল কাজ ও 
কথা েথেক িবরত থাকল  বং পাপ কাজ েথেক িবরত থাকল, েস 
তার মাতৃগভর েথেক ভূিম� হওয়ার িদেনর মেতা পিবব হেয় িফের 
 েলা।’ [সহীহ বুখারী : ১৫২১; মুসিলম : ১৩৫০] 

  হাদীেকর অথর আমর ইবনুল আস রািদয়া�াহ ‘আনহ েথেক 
বিারত হাদীক েথেক আেরা সু�িতি�ত হয়, রাসূলু�াহ সা�া�াহ 
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম তাঁেক বেলন,  

ي « َِغجدج هللاج يج ي كج َ  مج ةج �جَددل رج َّ دل
َ
هللا  حل

ج
َِغجَ  وجْ هللاج يج ي كج َ  مج َددل  ج فج

َج ِلَب  ح
هللا 
ج
َج ْ غلَم ي مج مج

ج
ْ

َِغج َ  هللاج يج ي كج َ  مج َددل جج  فج
َ
هللا  حل

ج
 .»وجْ

‘তুিম িক জান না, ‘কােরা ইসলাম �হা তার পূেবরর সকল গনাহ 
িবলু� কের েদয়, িহজরত তার পূেবরর সকল গনাহ িবলু� কের 
েদয়  বং হজ তার পূেবরর সকল গনাহ িবলু� কের েদয়?’ 
[মুসিলম : ১২১]  

৫. হেজর নযায় উমরাও পাপ েমা ন কের :  

হেজর সফের আমরা েকবল হজই করার সুেযাগ পাই না; বরং 
সবার জনয  কািধক উমরা করারও সুেযাগ  েট। তাকাড়া হজ 
েকবল িনিদরম সমেয়ই করা যায়। পকা্ের উমরা করা যায় সারা 
বকরই। তাই েকবল হজই নয়; উমরা কেরও আমরা িনেজেদর 
অতীত পােপর জ�াল েথেক মুি হেত পাির। আবূ হরায়রা 
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রািদয়া�াহ ‘আনহ েথেক বিারত, রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ 
ওয়াসা�াম বেলন, 

مم َ «
َ
ْ  ََْ ج

ج
َ يجَو و وج عج كج َفَسَ  رججج َّ فج ج ل َّ  جَرفََ  وج َج فجغج جيَ

َ
ح حل هج هج ج

ج
َن ْ  .»مج

‘েয বযিি  ই  ের  েলা, অতঃপর েযৗন স�করযুি অঅীল কাজ 
ও কথা েথেক িবরত থাকল  বং পাপ কাজ েথেক সংযত রইল, 
েস মােয়র গভর েথেক ভূিম� হওয়ার িদেনর মত (িন�াপ) হেয় 
িফের েগল।’ ইমাম ইবন হাজার আসকালানীর মতানুসাের  খােন 
হজকারী ও উমরাকারী উভয় বযিিেকই বুুােনা হেয়েক। [ফাতহল 
বারী : ৩/৩৮২] 

৬. হজ-উমরার মাধযেম অভাব েমা ন হয় :  

আমরা না বুেু অথর খরে র ভেয়  বং মােলর মুহা�েত আ�াহর 
 র েদখেত িবল� কির। হজ-উমরায় েযেত টাকার খরে র কথা 
বারবার ি ্া কির েবাকার মত। অথ  হেজ শধু পরকাল নয় 
ইহকালীন কলযাাও হািসল হয়। হজ ও উমরা পাপ েমা েনর 
পাোপািে হজকারী ও উমরাকারীর অভাব-অনটনও দূর কের। 
 তদুভেয়র মাধযেম স�দ শধু বযয় হয় না; বরং তা বােড়ও 
বেট। সাহাবী আবদু�াহ ইবন মাসঊদ রািদয়া�াহ ‘আনহ কতৃরক 
বিারত, িতিন বেলন, ‘রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম 
বেলেকন,  

» �َ َل
َ
غَفل حل ي فج مج َج كج َُو ّم ح َإرج وج فج

َ
يجيهللال حل غَفل

ي فج ُ َدمج ل
ةلُ فّج َعَمرج

َ
حل ججا وج

َ
ينلَعوح �جَ�ج حل

ْج
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  ّ ح ُ وج جدل دل
َ
ِج ج حل ض  ل َج فل

َ
بل وجحل

 .»هج

‘েতামরা হজ ও উমরা পরপর করেত থাক, েকননা তা অভাব ও 
গনাহ দূর কের েদয়, েযমন দূর কের েদয় কামােরর হাপর েলাহা, 
েসানা ও  পার ময়লােক।’ [জােম‘ িতরিমযী : ৮১০] 

৭. হজ-উমরাকারীরা েখাদ আ�াহর অিতিথ :  

পািথরব জীবেন আমরা গাযমানয কােরা অিতিথ হেত েপের, 
গ �পূার কােরা দাওয়াত েপেয় িনেজেক ধনয ও আওািদত হেত 
েদিখ। হজ ও উমরা পালনকারীগা সকল রাজার রাজা  বং 
সবরময় কমতার অিধকারী েখাদ আ�াহর েমহমান বেন যান। তাঁরা 
হন মহামিহম মাবুেদর অিতিথ। আ�াহর রাসূেলর মুেখই শনুন েস 
কথা : ইবন উমর রািদয়া�াহ ‘আনহ কতৃরক বিারত, রাসূলু�াহ 
সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম  বেলন,  

» َ لَُو
ج
أ َ ُ وجبج ينَُو جج

ج
َّ ُ فجأ َه فََد ح ل ُ دجعج َر ُ وج َمَعَجمل

َ
حل ّم وج جي

َ
يليلل ح ل ُ وجحل

ييِل  ل بج
اج
َ
حل

 َّ يَه َ�طج
ج
 .»ُ فجأ

‘আ�াহর পেথ যুে� িবজয়ী, হজকারী ও উমরাকারী আ�াহর 
েমহমান। আ�াহ তােদরেক আ�ান কেরেছন, তারা তাঁর 
ডােক সাড়া িদেয়েকন। আর তারা তাঁর কােক ে েয়েকন ফেল িতিন 
তােদরেক িদেয়েকন।’ [ইবন মাজা : ২৮৯৩; ইবন িহ�ান : 
৩৪০০; মুসনােদ আহমদ : ১৪৮৯]  
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েমহমােনর আবদার েযমন আমরা েকউ েফলেত পাির না, আ�াহর 
বাুা যখন আ�াহর অিতিথ হেয় তাঁর  র িযয়ারেত যায় আ�াহও 
তখন তার েকােনা আবদার অপূার রােখন না। তার েকােনা 
কামনাই অধরা থােক না। আবূ হরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহ েথেক 
বিারত, রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম  বেলন, 

جج «
ج
ْ َُ َو فََد ح ل إلَهللا دجمج يَر ُ وج َعم 

َ
حل َّ وج ي  ّ َ

َ
َّ حل جَد رج ل فج َُ �ج َرو �لهللال حَبَجَافج  ُ وج

َّ  .»ي�جَد

‘হজ ও উমরা পালনকারীগা আ�াহর েমহমান। তারা 
আ�াহেক ডাকেল িতিন তােদর ডােক সাড়া েদন। তারা 
তাঁর কােক মাগিফরাত কামনা করেল িতিন তােদরেক কমা কের 
েদন।’ [ইবন মাজা : ২৮৮৩] 

৮.  ক উমরা েথেক আেরক উমরা মধযবতরী গনাহ ও পােপর 
কাফফারা �রপ :  

আমরা অেনক সময় হজ বা উমরা কের  েস দুিনয়ার পে� 
জিড়েয় পিড়। আ�াহর  েরর সামেন আেবগা�ুত হেয় জীবেন 
েকােনা গনাহ না করার েপথ কের  েসও পাির না েস েপেথ 
অিব ল থাকেত। �াতযিহক জীবেনর ুুট ুােমলার মেধয ডুেব 
কখন েকান পাপ হেয় যায় তা েযন িনেজও েটর পাই না। দয়ার 
জলিধ মািলক তাই বারবার আমােদর সুেযাগ েদন। বারংবার 
অবকাে েদন িনেজেক পাপরািের ভার েথেক মুি করেত। 
সাহাবী আবূ হরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহ েথেক বিারত, রাসূলু�াহ 
সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম  বেলন,  
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يرج « ف  ةل كج َعَمرج
َ
 حل

ج
َة إلل َعَمرج

َ
يحل ي نج َغجَدمج لمج  .»ِة ل

‘ ক উমরা েথেক অনয উমরা-   দুেয়র মােু যা িককু (পাপ) 
 টেব তা তার জনয কাফফারা।’ [বুখারী : ১৭৭৩; মুসিলম : 
১৩৯৪]   

৯. হেজর িনয়েত েবিরেয় মারা েগেল হেজর কাওয়াব হেত থােক 
:  

 কজন মুিমন তার সারা জীবেনর লািলত �� পূরা হবার 
�ার�াে্ েগল, হেজর জনয  র েথেক েবর হল, আর তখনই 
হয়েতা  েস পড়ল তার েসই অবধািরত মুহূতর যা খ�ােনা বা 
 ড়ােনার েকােনা উপায় েনই। তেব মুিমেনর জনয তােতও খুব 
দুঃিখত হবার কারা েনই। দয়ামেয়র দয়ায় হজ স�� না কেরও 
িতিন  র সওয়াব েপেত থাকেবন। আবূ হরাইরা রািদয়া�াহ 
আনহ েথেক বিারত, িতিন বেলন, রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ 
ওয়াসা�াম  বেলেকন,  

ًرح « ّج َمَعَجمل رج َج َن  مج يجيمج ل وج إل
َ
  جَو ل حل

ج
ّا إلل جي

َ
َجَر حل

ج
ْ َ

ج
َلبج ِ ُج َك ي مج َج يَجي  ّج حج رج َج َن  مج

يجيمج ل  إل
َ
  جَو ل حل

ج
رل إلل مل

َجَر حلََمَعَج
ج
ْ َ
ج
َلبج ِ ُج َك ي مج  .»َج

‘েয বযিি হেজর উে�েেয েবর হেয়েক; অতপর েস মারা েগেক, 
তার জনয িকয়ামত পযর্ হেজর েনকী েলখা হেত থাকেব। আর 
েয বযিি উমরার উে�েেয েবর হেয়েক; অতপর েস মারা েগেক, 
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তার জনয িকয়ামত পযর্ উমরার েনকী েলখা হেত থাকেব’। 
[সহীহত-তারগীব ওয়াত-তারহীব : ১১১৪] 

১০. রমযান মােসর উমরার িবেেে মযরাদা :  

আ�াহ তা‘আলা রমযান মােস উমরা আদায়েক অেনক মযরাদােীল 
কেরেকন। িতিন  েক রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর 
সে� হজ করার সমতুলয সওয়ােব ভূিেত কেরেকন। ইবন আ�াস 
রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিারত, রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ 
ওয়াসা�াম বেলন,  

عل «
ً  مج  ّ َو حج

ج
ْ  ً  ّ يهللاج �جَإحل حج ضج مج ًة  ل رج ّلهللا  َ�َمرج

 .»فج

‘িন�য় রমযােন উমরা করা হজ করার সমতুলয অথবা িতিন 
বেলেকন, আমার সে� হজ করার সমতুলয।’ [বুখারী : ১৮৬৩; 
মুসিলম : ১২৫৬] 

১১. হেজর িনয়েত েবর হবার পর েথেকই পুায েলখা হেত থােক 
: 

বাইতু�াহর হেজর িনয়েত েবর হেল তা স�� করার অেপকা 
করা হয় না।  র েথেক িবদায় িনেয় সামেন অ�সর হওয়া েথেক 
তার �িত কদেম েনকী েলখা হয়, গনাহ মাফ করা হয়  বং  
মযরাদা বৃি� করা হয়। েযমন : আবদু�াহ ইবন উমর রািদয়া�াহ 
আনহ েথেক বিারত, রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম 
বেলন,  
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ي«  هج
َ
أ ةو �جطج

ج
لا وجَطأ َّ

 نل
َج ج ّلهللا  ل

َج فج جيَ
َ
َّ م حل َج ْج َل َن نج َ َج مل َروَج ََ ي  م 

ج
َََب  ْ َّ َج  ج َ غَج رجححل

ي بج ائج ً   نلدج
َج غَ و �ج َُ َجَم غجً  وج سج ي حج  نلدج

َج ج َ ل  َ  .» ح

‘তুিম যখন বাইতু�াহর উে�েেয আপন  র েথেক েবর হেব, 
েতামার বাহেনর �েতযকবার মািটেত পা রাখা  বং পা েতালার 
িবিনমেয় েতামার জনয  কিট কের েনকী েলখা হেব  বং েতামার 
গনাহ মাফ করা হেব।’ [তাবরানী, মু‘জামুল কাবীর : ১৩৫৬৬] 

েতমিন আেরক হাদীেক বিারত হেয়েক, আনাস ইবন মােলক 
রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিারত, রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ 
ওয়াসা�াম বেলন,  

 » 
 
َعَ  إل 

َج َفي وج  ْجَر ََ َج  ََ َع ُجييج ح ل ُ   ْجضج جرج
َ
َج حل جيَ

َ
َّ م حل َج ْج َل َن نج َ َج مل رجَج َج َجح   إل

َج ّلُ 
فج

غجً  ُ سج  نل ل حج
َج ج َ ل  َ َجبج ح َج دجرججج  كج عج َج رج يئجً  ُ وج طل َج  نل ل 

َج غَ َ  �ج  .» ً وجحج

‘কারা যখন তুিম বাইতু�াহর উে�েেয আপন  র েথেক েবর 
হেব, েতামার উটনীর �েতযকবার পােয়র কুর রাখা  বং কুর 
েতালার সে� সে�  র �ারা আ�াহ েতামার জনয  কিট কের 
েনকী িলেখ েদন, েতামার  কিট কের গনাহ কমা কের েদন  বং 
েতামার মযরাদা বৃি� কের েদন।’ [সহীহত-তারগীব ওয়াত-তারহীব 

: ১১১২] 

তেব অনযসব আমেলর মেতা হজ-উমরার েকেবও দুিট কথা 
িবেেেভােব লকযাীয়। আর তা হেলা, িযিন েকবল আ�াহেক 
রািজ-খুিে করার জনয আমল করেবন, রাসূলু�াহ সা�া�াহ 
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‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সু�াহ মুতািবক হজ-উমরা স�� 
করেবন, িতিনই  সব ফযীলত অজরন করেবন। কারা, েয েকােনা 
আমল আ�াহর কােক কবুল হবার জনয দুিট েতর রেয়েক, যা 
অবেযই পূরা করেত হেব।  

�থম েতর : িনয়ত শ� হওয়া, অথরাা  কমাব আ�াহর স�িম 
লােভর জনয করা। রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম 
বেলন, 

 » َ�
ج
ي حأل ُ مج ي ُجوجى إل  حَمرلئو مج

ا َُ ي لل ُ مج �ل ُ وج ُل ي
 نليّاي 

ََ ي  .»مج

‘সকল কােজর ফলাফল িনয়েতর ওপর িনভররেীল। �েতযেক তাই 
পােব, যা েস িনয়ত করেব।’ [বুখারী : ১; আবূ দাউদ : ২২০১] 
ি�তীয় েতর : রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সু�াহ 
েমাতােবক হওয়া। কারা, িতিন বেলেকন,  

َدوج رجدّ «  َج َمَرُجي 
ج
يَ ل ْ

غج ِج مج ًَ لج َ مج لج �ج مل َن مج  .» مج

‘েয  মন আমল করল, যােত আমােদর অনুেমাদন েনই, তা 
�তযাখযাত’। [মুসিলম : ১৭১৮] 

অত ব, আমােদর সবার কতরবয হেব অনিতিবলে�  ত সব 
ফযীলত লােভর জনয সে ম হওয়া। যার ওপর হজ ফরয হেয়েক 
িতিন কালিবল� না কের  খনই হেজ যাবার ��িত েনয়া। 
কারা, আমরা েকউ জািন না আমােদর মৃতুয কখন  েস পেড়। 
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 ক হাদীেস বিারত হেয়েক, আলী রািদয়াআ�াহ ‘আনহ কতৃরক 
বিারত, রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,  

غجً  َ�ِجغااَ «  رجححل َج يجحًدح وج غج َن مج َو مج
ج
َدودل َي ْ ُج فج َمو َهللا فج

ج
يَ ل ْ

غج َج مج َج  فج ُج  َّ ج ل ل وج  َ َل ح يَ  �ج
ج
َ  إلل

ينل ل 
ََ فل كلَج َإو ج فج  َ هللا  ح

ج
َج ْ ل ل َج ُلَيي وج ح َ ل (ُجَ�ج

 إللج
َج ي َجطج نل حَب

َل مج جيَ
َ
جم حل ّ يحل حل ج ح ل نج َل  وج

 ًَ يلي  .») بج

‘েয বযিি  তটুকু পােথয় ও বাহেনর মািলক যা তােক আ�াহর 
 র পযর্ েপপকােত পাের, তথািপ েস হজ করল না, তেব জানা 
েনই তার কী হল, েস ইহূদী হেয় মারা েগল নািক ি��ান হেয়। 
আর তা   কারো েয আ�াহ তাঁর িকতােব বেলেকন, ‘আর 
মানুেের জনয ফরয হেলা আ�াহর  েরর হজ করা েয  েত 
যাওয়ার সামথরয রােখ।’ [িতরিমযী : ৮১২, আবূ ঈসা ও আলবানী 
হাদীসিটেক ‘যঈফ’ বেলেকন।] 

আর আমরা যারা হেজ যাব তােদর কতরবয হেব, িনেজর িনয়ত 
শ� কের রাসূলু�াহ সু�াহ েমাতািবক হজ-উমরা করেত আেলম-
উলামা ও িনভররেযাগয পু�ক-পুি�কার েরাাপ� হওয়া। আ�াহ 
আমােদর সবাইেক কবূল হজ করার তাওফীক িদন।  
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