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হজের উজেশ্য 

হে ইসলাজমর পাাঁচটি রুকজনর মজযয একটি গুরুত্বপূর্ণ রুকন। 

আল্লাহ তা‘আলা যাজদর সামর্থণয আজে তাজদর উপর হেজক ফরয 

কজরজেন। হে শুযু আনুষ্ঠাটনকতার নাম নে। হজের অবশ্যই লক্ষ্য ও 

উজেশ্য রজেজে, যা আমরা অজনজকই বুঝজত চচষ্টা কটর না। হজের 

মহান উজেশ্য ও লক্ষ্য হল, হজের প্রটতটি কর্থা, কাজে ও টবশ্বাজস 

আল্লাহর একত্ববাদ তর্থা তাওহীজদর চ াষর্া চদওো এবাং আল্লাহ 

রাসূজলর প্রটত আনুগতয প্রকাশ্ করা। হজের প্রটতটি আমজল আমরা 

এর প্রটতফলন চদখজত পাই। টনজে আমরা টবষেটি কুরআন ও 

হাটদজসর আজলাজক তুজল যরার চচষ্টা করব।   

এক

 -

 একেন হােী যখন ইহরাজমর কাপড় পটরযান কজরন, 

তখন প্রর্থজমই চস বড় আওোজে তাওহীজদর চ াষর্া চদে। তালবীো 

পাঠ কজর, এ বজল চলাগান চদে, আল্লাহ একক, তার চকাজনা শ্রীক 

চনই, যাবতীে প্রশ্াংসা, চনোমত ও আটযপতয চকবল তার। ইহরাম 

উভে অবস্থাে চস বার বার এ কর্থাগুজলা উচ্চারর্ করজত র্থাজক- 

بليك امهلل بليك، بليك ال رشيك لك بليك، إن احلمد وانلعمة لك وامللك، ال 
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 رشيك لك، 

“আটম হাটের, চহ আল্লাহ! আটম হাটের। চতামার চকাজনা শ্টরক 

চনই। টনশ্চেই প্রশ্াংসা ও চনোমত চতামার এবাং রােত্বও চতামার। 

চতামার চকাজনা শ্টরক চনই”।1 

 দুই- হজের গুরুত্বপূর্ণ রুকন আরাফার মেদাজন অবস্থানকাজল 

যখন সমস্ত হােীরা এ টবশ্াল সমাজবশ্ ও মহা টমলন চমলাে একত্র 

হে। এখাজনও তারা আল্লাহর তাওহীদ ও একত্ববাজদর চ াষর্া করজত 

র্থাজক। তারা বলজত র্থাজক, আল্লাহ োড়া চকাজনা ইলাহ নাই টতটন 

একক, তার চকাজনা শ্রীক চনই, রােত্ব তাাঁরই, প্রশ্াংসাও তার, টতটন 

সবটকেুর উপর ক্ষ্মতাবান। এ চদা‘আটিজতও রজেজে তাওহীদ তর্থা 

আল্লাহর একত্ববাজদর প্রটতধ্বটন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইটহ 

ওোসাল্লাম বজলন,    

ال هلإ : خري ما قلت أنا وانلبيون من قبيلخري ادلاعء داعء عرفة، و»
إال اهلل وحده ال رشيك هل، هل امللك وهل احلمد، وهو ىلع لك يشء 

 .رواه الرتمذي «قدير

                                                           
1 বুখাটর, হাটদস: ৫৪৬০ 
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“উত্তম চদা‘আ হল আরাফার টদজনর চদা‘আ। আর উত্তম কর্থা হল, 

যা আটম এবাং আমার পূজবণর নবীগর্ বজলজেন, “আল্লাহ োড়া চকাজনা 

ইলাহ চনই টতটন একক, তার চকাজনা শ্রীক চনই, রােত্ব তাাঁরই, 

প্রশ্াংসাও তার, টতটন সবটকেুর উপর ক্ষ্মতাবান”।2 

টতন- তাওহীজদর প্রার্ চকন্দ্র আল্লাহর  র-বাইতুল্লাহ-চক চকন্দ্র-

টবনু্দ বাটনজে হােীগর্ তাওোফ কজরন। এ তাওোফ করা টনেক 

চকাজনা চক্বর লাগাজনা নে। এটি এ কর্থারই বটহিঃপ্রকাশ্ চয, একেন 

মুটমজনর সমগ্র েীবজনর চকন্দ্র-টবনু্দই চযন হে, মহান আল্লাহ 

তা‘আলার আজদশ্ টনজষযজক চকটন্দ্রক। আল্লাহর আজদশ্-টনজষজযর 

টবজত্তর মাজঝই আবটতণত চহাক তার েীবজনর সবটকেু। বাইতুল্লাহর 

চার পাজশ্ চ ারা আল্লাহর মহান টনজদণশ্ ও টনদশ্ণজনর চারপাজশ্ 

চ ারা। তাওহীজদর আন্তেণাটতক চকজন্দ্রর চার পাজশ্ চ ারা। আল্লাহর 

 র োড়া অনয চকাজনা স্থান, চযমন- কবর, মাোর ইতযাটদজক চকন্দ্র 

কজর তাওোফ করা সমূ্পর্ণ বাটতল এবাং তা হজব আল্লাহর ইবাদজত 

টশ্কণ করা। সুতরাাং, তাওোফ একমাত্র আল্লাহর  রজক চকন্দ্র কজরই 

হজব। আল্লাহ তা‘আলা বজলন,  

                                                           
2 টতরটমটয, হাটদস নাং ৩৫৮৫। আল্লামা আলবানী হাটদসটিজক হাসান বজলজেন। 
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وَّفُوا ْ...﴿ َطَّ َييِتَْْوۡلي  [  ٩٢:  احلج] ﴾٢٩ْْٱليَعتِيقِْْبِٱۡلي

‘...এবাং প্রাচীন  জরর চযন তাওোফ কজর’। [সূরা হে, আোত: 

২৯] 

চার- হােীজদর েনয হােজর আসওোদজক চুজমা চদওো ও 

রুকজন ইোমটনজক স্পশ্ণ করা সূন্নাত। কারর্, উভেটি আল্লাহর 

টনদশ্ণনসমূজহর অনযতম টনদশ্ণন। তজব এ সমেও ‘আল্লাহু আকবর’ 

বজল আল্লাহর বড়ত্ব ও তাওহীজদর চ াষর্াই উচ্চারর্ করজত হে। 

অন্তজর এ টবশ্বাস রাখজত হে- এ দুটি বস্তুর কাজরা চকাজনা উপকার 

বা ক্ষ্টত করার  ক্ষ্মতা চনই। উপকার বা ক্ষ্টত করার ক্ষ্মতা 
আল্লাহর এবাং বড়ত্ব চকবলই আল্লাহর। হােজর আসওোদ চুম্বন-

স্পশ্ণ মুটমজনর হৃদজে আল্লাহর নবীর আনুগজতযর চচতনাজক োগ্রত 

কজর। কারর্, টনেক পার্থরজক চুম্বন করার রহসয টক তা আমাজদর 

জ্ঞান-বুটির আওতার বাইজর। তবুও আমাজদর চুম্বন করজত হে। 

কারর্, চুম্বন করা আল্লাহর রাসূজলর আনুগজতয টনজেজক উৎসগণ 

করার একটি আলামত। এ কারজর্ই ওমর রাটদোল্লাহু আনহু বজলন,   

َقبيلَُك، َوإِِّني  َواهللِ،»
ُ
ِّني إِِّني ََل

َ
نََّك اَل تَُُضُّ َواَل َتْنَفُع، َولَْواَل أ

َ
نََّك َحَجٌر، وَأ

َ
ْعلَُم أ

َ
أ

يُْت َرُسوَل اهللِ 
َ
  «َصَّلَّ اهلُل َعلَْيِه وََسلََّم َقبَّلََك َما َقبَّلْتَُك َرأ
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“আল্লাহর শ্পর্থ! আটম োটন, তুটম একটি পার্থর, উপকার বা 

ক্ষ্টত চকানটিই করজত পার না। আটম রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইটহ 

ওোসাল্লামজক চুজমা টদজত না চদখজল চতামাজক চুজমা টদতাম না”।3 

এখাজন একটি কর্থা অবশ্যই মজন রাখজত হজব, তাওোজফর 

সমে একমাত্র রুকজন ইোমানী ও হােজর আসওোদ োড়া 

বাইতুল্লাহর চকাজনা টকেুজকই বরকত লাভ বা সম্মানাজর্থণ স্পশ্ণ করা 

োজেয চনই। কারণ, রাসূর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইটহ ওোসাল্লাম তা কজরন 

টন।  

পাাঁচ- তাওোফ চশ্জষ মাকাজম ইব্রাহীজমর পাজশ্ দুই রাকাত 

নামাে পড়া সূন্নাত। তাজতও রজেজে তাওহীজদর প্রটতফলন। দুই 

রাকাত নামাজের প্রর্থম রাকাজত সূরা কাজফরুন এবাং টিতীে রাকাজত 

সূরা এখলাস পড়াই সূন্নাত। প্রর্থম সূরাজত টশ্কণ হজত মু্ত  হওো 

এবাং এক আল্লাহর ইবাদত করার চ াষর্া রজেজে এবাং টিতীে সূরাে 

আল্লাহর পটরচে, গুর্গান ও মহত্বজক তুজল যরা হজেজে। 

                                                           
3 বুখাটর, হাটদস:১৫৯৭; মুসটলম, হাটদস: ১২৭০ 



8 

েে- সাফা ও মারওো সােী করাজতও রজেজে তাওহীদ তর্থা 

একত্তবাজদর বটহিঃপ্রকাশ্। সাফা ও মারওোে তাওহীদ টভটত্তক 

চদা‘আ তাওহীজদর তর্থা একত্ববাজদর সাজর্থ হজের অজেদয সম্পকণজক 

টনজদণশ্ কজর। োজবর রা. হজত বটর্ণত, টতটন বজলন, অতিঃপর রাসূল 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইটহ ওোসাল্লাম সাফাে আজরাহর্ করজলন, কাবা 

দৃটষ্টগ্রাহয হল, টতটন চকবলামুখী হজে আল্লাহর একজত্বর কর্থা বলজলন, 

তার তাওহীদ ও বড়জত্বর চ াষর্া টদজলন। টতটন বলজলন, আল্লাহ 

োড়া চকাজনা ইলাহ চনই। টতটন একক, তার চকাজনা শ্টরক চনই। 

রােত্ব তারই। প্রশ্াংসাও তার। টতটন সকল টবষজের ওপর 

ক্ষ্মতাবান। আল্লাহ োড়া চকাজনা ইলাহ চনই। টতটন একক, তাাঁর 

চকাজনা শ্টরক চনই। টতটন তার অঙ্গীকার পূরর্ কজরজেন, তার 

বান্দাজক সাহাযয কজরজেন ও শ্ত্রুদলজক একাই পরাভূত কজরজেন। 

মারওো পাহাজড় টগজেও টতটন অনুরূপ করজলন।4

সাত- টমনা প্রান্তজর অবস্থান কাজল গুরুত্বপূর্ণ আমল োমরাে 

পার্থর মারা। প্রর্থম টদন-দশ্ তাটরজখ- বড় োমরাে এবাং পরবতণী 

টতন টদন-এগাজরা, বাজরা ও চতজরা- চোি, বড় ও মাঝাটর পরপর 

                                                           
4 আবু দাউদ, হাটদস: ১/৩৫১; মুসটলম হাটদজস োজবর, হাটদস: ২১৩৭ 
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টতনটি োমরাে সাতটি কজর পার্থর টনজক্ষ্প করা। প্রটতটি পার্থর 

টনজক্ষ্জপর সমে ‘আল্লাহু আকবর’ বজল আল্লাহর বড়ত্ব ও তাওহীজদর 

চ াষর্া করা। আল্লাহ তুটম মহান, চতামার আজদশ্ টশ্জরাযাযণ, চতামার 

রাসূজলর আদশ্ণই অনুকরর্ীে। আটম বুটঝ বা না বুটঝ চতামার আজদশ্ 

পালন করা ও চতামার রাসূজলর সূন্নাজতর অনুকরর্ করাই আমার 

েীবজনর একমাত্র লক্ষ্য। আটম শুযু পার্থরজক টনজক্ষ্প করটে না, 

আটম আমার মজনর যত শ্েতানী, কু-প্রবৃটত্ত ও খারাবী রজেজে সবই 

টনজক্ষ্প করটে। 

আি- হাটেজদর েনয কুরবানী করা হজের একটি গুরুত্বপূর্ণ 

আমল। কুরবাটনর অর্থণ, তযাজগর মটহমাে উজ্জীটবত হওো। কুরবাটন 

আল্লাহর আজদজশ্র সামজন টনজেজক চপশ্ করার একটি অন্তরঙ্গ 

মুহূতণ। শুযু পশু কুরবাটন নে পশুত্বজকও কুরবাটন কজর মহান 

আল্লাহজক খুটশ্ করাই এ কুরবাটনর অনযতম লক্ষ্য। কুরবাটনর মুহূজতণ 

আল্লাহর নাম উচ্চারর্ করজত হে এবাং বলজত হে ‘টবসটমল্লাটহ 

আল্লাহু আকবর’। এ িারা োটনজে টদজত হে চয, আটম এক আল্লাহর 

নাজমই কুরবাটন করটে, টতটন একক, তার চকাজনা শ্টরক চনই, 

আনুগতয শুযুই তার। কুরবাটন বা েজবহ তার নাজমই করজত হে। 
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তার নাম োড়া কাজরা নাজম বা কাউজক উজেশ্য কজর কুরবাটন করা 

যাজব না। আল্লাহ তা‘আলা বজলন,   

﴿ِْ ة َْْولُِكُ مَّ
ُ
ُكُروا َْْمنَسٗكَْْجَعليَناْأ َذي مَُْْۡلِ ِْْٱسي ْىْٱّللَّ نيَعىِمْ ْةِبَِهيمَُْْمِنْ َْرزََقُهمَْماََْعَ

َ ْٱۡلي
ْۥ َْوىِحدْ ْإَِلىه ْْفَإَِلىُهُكمْي لُِموا ْ ْفَلَُه سي

َ
ِْْأ بِتِيََْْوبَُشِ يُمخي  [  ٤٣:  احلج] ﴾٣٤ْْٱل

“প্রজতযক োটতর েনয আটম কুরবাটনর টনেম কজর টদজেটে; 

যাজত তারা আল্লাহর নাম স্মরর্ করজত পাজর, চয সমস্ত েন্তু টতটন 

টরটেক টহজসজব টদজেজেন তার উপর। চতামাজদর ইলাহ চতা এক 

ইলাহ; অতএব তাাঁরই কাজে আত্মসমপণর্ কর; আর অনুগতজদরজক 

সুসাংবাদ দাও”।5 

আল্লাহ তা‘আলা আরও বজলন,  

نَْ﴿ ُدي َِْْشَعَٰٓئِرُِْْمِنْلَُكمَْجَعليَنىَهاَْوٱۡلي رْْفِيَهاْلَُكمْيْٱّللَّ مَْْفَٱذيُكُروا َْْخيي  ِْْٱسي ْٱّللَّ
رَْْعلَييَها َْْفإَِذاَْصَوا فَّ عُِموا ِْْمنيَهاْفَُُكُوا ُْْبَهاُجُنوْوََجَبتي طي

َ
رْْٱليَقانِعََْْوأ َتَّ يُمعي َْكَذىلَِكَْْوٱل

َنىَها ري ُكُرونَْْلََعلَُّكمْيْلَُكمْيَْسخَّ ََْْيَناَلْْلَن٣٦ْْتَشي َْوَلىِكنِْدَما ؤَُهاَْوَلُُْْلُوُمَهاْٱّللَّ
َوىْىَْيَناُلُْ ْرْٱتلَّقي َرَهاَْكَذىلَِكِْْمنُكمي وا ْْلَُكمْيَْسخَّ ُ َْٱْتِلَُكُّبِ ْىّْللَّ ىُكمي َْْماََْعَ َِْْهَدى َْوبَُشِ

ِسنِيَْ يُمحي  [  ٤٣  ،٤٣:  احلج] ﴾٣٧ْْٱل
                                                           
5 সূরা হে, আোত: ৩৪  
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“আর কুরবাটনর উিজক আটম চতামাজদর েনয  আল্লাহর অনযতম 

টনদশ্ণন বাটনজেটে; চতামাজদর েনয তাজত রজেজে কলযার্। সুতরাাং 

সাটরবিভাজব দণ্ডােমান অবস্থাে চসগুটলর উপর আল্লাহর নাম 

উচ্চারর্ কর যখন চসগুটল কাত হজে পজড় যাে তখন তা  চর্থজক 

খাও। চয অভাবী, মানুজষর কাজে হাত পাজত না এবাং চয অভাবী 

চচজে চবড়াে-তাজদরজক চখজত দাও। এভাজবই আটম ওগুটলজক 

চতামাজদর অনুগত কজর টদজেটে; যাজত চতামরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ্ 

কর। আল্লাহর কাজে চপৌঁজে না এগুজলার চগাস্ত ও র্ত ; বরাং তাাঁর 

কাজে চপৌঁজে চতামাজদর তাকওো। এভাজবই টতটন চস সবজক 

চতামাজদর অযীন কজর টদজেজেন, যাজত চতামরা আল্লাহর তাকবীর 

পাঠ করজত পার, এেনয চয, টতটন চতামাজদরজক টহদাজেত দান 

কজরজেন; সুতরাাং তুটম সৎকমণ শ্ীলজদরজক সুসাংবাদ দাও”।6 

এজত স্পষ্ট হে চয, েজবহ করা আল্লাহ তা‘আলার ইবাদত। 

গাইরুল্লাহর েনয েজবহ করা যাজব না। চকাজনা মাোর, ওলী, টকাংবা 

তর্থাকটর্থত গাউস, কুতুব বা অনয চকাজনা মাখলুজকর নাজম ও তার 

সন্তুটষ্টর উজেজশ্য েজবহ করা যাজব না। গাইরুল্লাহর নাজম েজবহ 

                                                           
6 সূরা হে, আোত: ৩৬,৩৭ 
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করা টশ্জকণ আকবর যা ক্ষ্মা করা হে না।  

অনুরূপভাজব টমনাে অবস্থান কাজল মার্থার চুল কািা বা মুণ্ডন 

করা আল্লাহর ইবাদত। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইটহ ওোসাল্লাম তাজদর 

েনয চদা‘আ কজরন। সুতরাাং কারও সম্মানাজর্থণ বা কাউজক খুটশ্ 

করার উজেজশ্য মার্থার চুল চোি করা বা মুণ্ডন করা অবশ্যই টশ্কণ যা 

ক্ষ্মা করা হজব না।  

নে- আল্লাহ তা‘আলার েনয হে পালন অবস্থাে চযমটনভাজব 

আল্লাহর বড়ত্ব ও তাওহীজদর চ াষর্া টদজত হে, হে চশ্ষ করার 

পরও আল্লাহর বড়ত্ব ও তাওহীজদর চ াষর্া টদজত হে। আল্লাহ 

তা‘আলা হজের আজগ ও পজর আল্লাহর টেটকর োড়া আর কারও 

টেটকর চাই েীটবত চহাক বা মৃত করজত টনজষয কজরজেন। এ 

োড়াও আল্লাহ তা‘আলা বাংশ্ীে ও চগাত্রীে মযণাদা টনজে অহাংকার ও 

গবণ কর টনজষয কজরজেন। আল্লাহ তা‘আলা বজলন- 
َنىِسَكُكمْيْقََضييُتمْفَإَِذاْ﴿ َْْفَٱذيُكُروا ْْمَّ رُِكمْيْٱّللَّ وْيَْءابَا َءُكمْيَْكِذكي

َ
َشدَّْْأ

َ
ٗراْ ْأ ْفَِمنَْْذِكي

نيَياِْفَْْءاتَِناَْربََّنا َْْيُقوُلَْْمنْٱنلَّاِسْ نَْومِنيُهم٢٠٠َْْخَلىقْ ِْمنْيْٱٓأۡلِخَرةِِْْفَْْلُۥَْوَماْٱدلُّ ْمَّ
نيَياِْفَْْءاتَِناَْربََّنا َْْيُقوُلْ َلَٰٓئَِك٢٠١ْْْٱنلَّارَِْْعَذاَبَْْوقَِناَْحَسَنةْْٗٱٓأۡلِخَرةَِْْوِفَْْحَسَنةْْٗٱدلُّ و 

ُ
ْأ
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اْنَِصيب ْْلَُهمْي َُْْكَسُبوا رُْْمِمَّ َِساِبََْْسِيعَُْْوٱّللَّ َْْ۞َوٱذيُكُروا ٢٠٢ْْْٱُلي يَّامْ ِْفْ ْٱّللَّ
َ
ْأ

 ْ ُدوَدىت  عي َلَْْفَمنْمَّ ِِْْفَْْتَعجَّ رََْْوَمنَْعلَييهِْْإِثيمَْْفََل ْْيَويَميي خَّ
َ
ْلَِمنَِْْعلَييهِْ ْإِثيمَْْفََل ْْتَأ

 ْ ََْْوٱتَُّقوا ْْٱتََّقى لَُمو ا ْْٱّللَّ نَُّكمْيَْوٱعي
َ
ونَْْإَِۡليهِْْأ  [  ٩٢٣  ،٩٢٢: ابلقرة] ﴾٢٠٣ُُْْتيَشُ

“তারপর যখন চতামরা চতামাজদর হজের কােসমূহ চশ্ষ করজব, 

তখন আল্লাহজক স্মরর্ কর, চযভাজব চতামরা স্মরর্ করজত চতামাজদর 

বাপ-দাদাজদরজক, এমনটক তার চচজে অটযক স্মরর্। আর মানুজষর মজযয 

এমনও আজে চয বজল, চহ আমাজদর রব, আমাজদরজক দুটনোজতই টদজে 

টদন। বস্তুত আটখরাজত তার েনয চকাজনা অাংশ্ চনই। আর তাজদর 

মজযয এমনও আজে, যারা বজল, চহ আমাজদর রব, আমাজদরজক 

দুটনোজত কলযার্ টদন। আর আটখরাজতও কলযার্ টদন এবাং 

আমাজদরজক আগুজনর আযাব চর্থজক রক্ষ্া করুন। তারা যা অেণন 

কজরজে তার টহসযা তাজদর রজেজে। আর আল্লাহ টহসাব গ্রহজর্ দ্রুত। 

আর আল্লাহজক স্মরর্ কর টনটদণষ্ট টদনসমূজহ। অতিঃপর চয তাড়াহুড়া 

কজর দু’টদজন চজল আসজব। তার চকাজনা পাপ চনই। আর চয টবলম্ব 

করজব, তারও চকাজনা অপরায চনই। (এ টবযান) তার েনয, চয 

তাকওো অবলম্বন কজরজে। আর চতামরা আল্লাহর তাকওো 
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অবলম্বন কর এবাং চেজন রাখ, টনশ্চে চতামাজদরজক তাাঁরই কাজে 

সমজবত করা হজব”।7 

------------- 
 

 
 

                                                           
7 সূরা বাকারা, আোত: ২০০-২০৩ 


