ﲪﻦ اﻟ َّﺮﺣﻴﻢ
َ ْ ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟ َّﺮ
ْ

হj
আলহাj আhমদ েতৗিফক েচৗধুরী
হj iসলােমর পঁাচিট sেmর aনয্তম। হেjর আিভধািনক aথর্ হেলা সংকl বা icা করা। iসলামী পিরভাষায়
শরীয়েতর যথাযথ িবধান aনুযায়ী কা‘বা শরীেফর িযয়ারেতর (দশর্েনর) uেdেশয্ িগেয় িনধর্ািরত iবাদত পালন
করােক হj বলা হয়। পিবt কুরআেন আlাh তাআলা বেলেছন,
“oয়ািলlািহ ‘আলাnািস িহjুল বায়িত মািনsাতাআ iলায়িহ সাবীলা”
aথর্াৎ, কা‘বা গৃেহর হj েসসব েলােকর uপর বাধয্তামূলক করা হেয়েছ যারা েসখােন যাবার েযাগয্তা রােখ।
(সূরা আেল iমরান: 98 আয়াতাংশ)

হযরত রসূেল করীম (সঃ) বেলেছন,
“সামথর্য্ থাকা সেtto েকান বয্িk হj আদায় না করেলা েস ihদী িক খৃ ান হেয় মৃতুয্বরণ করেলা েস
িবষেয় আমার েকান পরoয়া েনi”।
(িতরিমযী)

e িনেদর্শ হেত েদখা যায়, িনেm বিণর্ত েযাগয্তার aিধকারীর oপেরi হj ফরয করা হেয়েছ:
(1) sাsয্বান মুসলমান,
(2) pাp-বয়s বুিdমান,
(3) সংসার পিরচালনার পর হেj যাoয়ার মত আিথর্ক সংগিত,
(4) রাsার িনরাপtা,
(5) stীেলােকর জেনয্ মাহিরম (যােদর সে িববাহ aৈবধ) স ী।
সূরা বাকারার 25 rকুেত আlাh তাআলা হj যাtীেক uপযুk পােথয় সে রাখার িনেদর্শ িদেয়েছন। stীেলােকর
মাহিরম স ী না িনেয় হj যাtা িনিষd হoয়ার িববরণ বুখারী o মুসিলম শরীেফর হাদীেস েদখেত পাoয়া যায়।

িতন pকার হj
হj িতন pকার:- (1) তমেtা-হেjর মাসgেলােত (শাoয়াল, িযলকদ o িযলহj) pথেম ধু uমরাhর জেনয্ iহরাম
েবঁেধ uমরাhর পর aথর্াৎ বায়তুlাhর েতায়াফ o সাফা-মারoয়ার মােঝ সাত পাক েদয়ার পর েকশ কতর্ন কের iহরাম
খুেল েফলা, eরপর আটi িযলহj নূতন কের iহরাম েবঁেধ হেjর aনু ান পূণর্ করা; (2) িকরান-িমকাত (iহরাম
বঁাধার িনধর্ািরত sান) হেত হj eবং uমরাhর uেdেশয্ iহরাম বঁাধা eবং eকi iহরােম হj o uমরাহ সmn করা,
(3) মুফরাদ -িমকাত হেত ধু হেjর uেdেশয্ iহরাম বঁাধা। eেত uমরাহ করেত হয় না।

মানািসেক হj বা হেjর aনু ান-সূচী
(ক) iহরাম, (খ) েতায়াফ বা বায়তুlাh পিরkমণ; (গ) সয়ী বা সাফা মারoয়া পাহােড়র মােঝ সাত পাক েদয়া, (ঘ)
uকূেফ আরাফাত বা আরাফােত aবsান, (ঙ) মুজদািলফা o মীনােত aবsান, (চ) রিম করা বা কংকর িনেkপ, (ছ)
কুরবানী করা, (জ) েতায়ােফ িবদা pভৃিত। িনেচ uk aনু ানgেলার সংিkp পিরচয় েদয়া হেলা:
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ক. iহরাম:
হেjর িবেশষ েপাশাক েসলাiিবহীন dিট চাদর। eকিট পিরধান করেত হয় eবং aপরিট গােয় জিড়েয় িনেত হয়। e
িনেদর্শ ধু পুrেষর েবলায় pেযাজয্। মিহলারা সাধারণ েপাষাক পিরধান করেত পােরন, তেব মুখ আবৃত করা িনেষধ।
iহরাম বঁাধার পূেবর্ েগাসল করা uিচত। iহরােমর জেনয্ d রাকা‘আত নামায পড়ার পর িনয়য্ত করার িবধান আেছ।
মুহিরেমর জেনয্ িনেm বিণর্ত িবষয়gেলা িনিষd েঘাষণা করা হেয়েছ। যথা-মাথা ( ধু পুrেষর জনয্) o মুখ আবৃত করা,
সুগিn বয্বহার, েকশ মুnন, নখ কাটা, িশকার করা, েকান pাণী হতয্া করা, ঝগড়ািববাদ করা, গালমn aথবা বােজ
কথা বলা, িববাহ করা বা িববাহ পড়ান, সহবাস iতয্ািদ। iহরাম aবsায় uচচঃsের ‘তলবীয়া’ পাঠ করেত হয়।
তলবীয়ার বাকয্gেলা erপ:“লাbািয়কা আlাhmা লাbািয়ক, লাbািয়কা লা শারীকা লাকা লাbািয়ক, inাল হামদা oয়াn িন’মাতা লাকা
oয়াল মূলক, লা শারীকালাক”
aথর্াৎ - “uপিsত, েহ আlাh! আিম uপিsত; আিম uপিsত, েতামার েকান শরীক েনi, আিম uপিsত;
িন য় সব pশংসা eবং aেশষ aনুgেহর তুিমi মািলক eবং আিধপেতয্রo (মািলক) েতামার েকান aংশীদার
েনi।”
iহরাম, হj o uমরাহর জনয্ তলবীয়া পাঠ করা eকাn জrরী। হেj 3িট ফরেযর eটা aনয্তম।

খ. েতায়াফ:
েদায়া সহকাের পিবt কা’বা গৃহেক সাতবার pদিkণ করােক ‘েতায়াফ’ বেল। pথম িতন চkের drত পদেkপ
সহকাের eবং কঁাধ dিলেয় pদিkণ করােক রমল বেল। pথম েতায়াফেক কুdম বেল। েতায়ােফর েkেt হািতম
(কা’বার পিরতয্k sান)-o কা’বা গৃেহর anগর্ত। কাবাগৃেহর েয েকােণ ‘হজের আসoয়াদ’ (কােলা পাথর) aবিsত
েসi েকাণ হেত েতায়াফ r করেত হয়। pিত চkর েশেষ কােলা পাথরেক চুmন করেত হয়। চুmন করা সmব না হেল
হাত িদেয় iি ত করেলo চলেব। uেlখয্, হযরত uমর (রাঃ) eকিদন েতায়াফ কােল চুmন করেত িগেয় বেলিছেলন,
“েহ পাথর! আিম জািন েতার ভালমn করার েকানi kমতা েনi, িকnt আমার িpয় নবীেক চুmন করেত
েদেখিছ বেল আিমo েতােক চুmন করলাম”।
(বুখারী o মুসিলম)

হজের আসoয়ােদর পূবর্ েকাণেক ‘rকূেন iয়ামনী’ বেল। েসi েকাণেকo sশর্ বা চুmন করা যায়। সাত েতায়ােফর পর
মাকােম ibাহীেম d রাকা‘আত নামায পড়ার িবধান আেছ। 10i িযলহj মীনােত কুরবানী করার পর 10, 11 বা 12
তািরেখর মেধয্ বায়তুlাhর েতায়াফ করা হেjর aনয্তম ফরয। e েতায়াফেক “েতায়ােফ িযয়ারত” বেল।

গ. সয়ী:
সাফা পাহাড় হেত r কের মারoয়া পাহাড় পযর্n সাতবার ঘুের আসােক ‘সয়ী’ বেল। di পাহােড়র মধয্বতর্ী eকিট
sােন হযরত িবিব হােজরার aনুকরেণ েদৗড় িদেত হয়। হj eবং uমরাহ্কারীেদর eটাo eকিট aনু ান। সয়ীর পর
যমযেমর পািন পান করা সুnত।

ঘ. uকূেফ আরাফাত:
9i িযলহj সূযর্ ঢেল পড়ার পর হেত সূযর্ােsর পর পযর্n আরাফােতর ময়দােন aবsান করােক ‘uকূফ’ বেল। েসিদন
যুহর o আসেরর নামায জমা’ কের পড়া eবং েদায়া o iিsগফােরর মােঝ সময় aিতবািহত করেত হয়। eটা হেjর
eকিট pধান ফরয। রসূেল করীম (সাঃ) বেলেছন,
“9i িযলহj িদেন aথবা রােt েয eক মুহূতর্ আরাফােত aবsান কেরেছ তার হj সmূণর্ হেয়েছ।”
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ঙ. মুজদািলফা o মীনােত aবsান:
8i িযলহj হেত 9i িযলহj আরাফােত যাoয়ার পূবর্ পযর্n মীনােত aবsান কের পঁাচ oয়াk নামায পড়া সুnত।
আবার 10i িযলহj হেত 12i aথবা 13i িযলহj পযর্n মীনায় থাকেত হয়। আরাফাত হেত মীনায় েফরার পেথ
‘মাশারাল হারাম’ পাহােড়র পাদেদেশ মুজদািলফা নামক sােন রািtযাপন o েসখােন মাগিরব o iশার নামায জমা’
কের পড়ার িবধান আেছ।

চ. রিম করা বা কংকর িনেkপ:
জমারাতুল আকাবা, uলা o uসতােত পাথর িনেkপেক ‘রিম’ বেল। 10i িযলহj িdpহেরর পূেবর্ ধু আকাবােত eবং
11 o 12 তািরেখ (সmব হেল 13 তািরেখo) সূযর্ ঢেল পড়ার পর যথাkেম uলা, uসতা o আকাবােত সাতিট কের
কংকর িনেkপ করেত হয়। সাধারণত eেক rপকভােব শয়তােনর uপর পাথর মারা বলা হয়।

ছ. কুরবানী করা:
িকরান o তমেtা হাজীেদরেক pথম িদন ‘রিম’ (psর িনেkপ) করার পর 12 তািরেখর মেধয্ মীনায় কুরবানী করেত
হয়। কুরবানীর পর মsক মুnন করার রীিত আেছ। যারা কুরবানী করার সামথর্য্ রােখ না তারা দশিট েরাযা রাখেব (সূরা
বাকারা 24 rকূ েদখুন) ।

জ. েতায়ােফ িবদা:
িবেদশী হাজীেদরেক মkা তয্ােগর পূেবর্ েশষ বােরর মত কা’বা শরীেফর ‘েতায়াফ’ করেত হয়। িবদায় কােলর
েতায়াফেক তাi বলা হয় ‘েতায়ােফ িবদা’। েহেরেমর সীমা মkা শরীফ হেত েকান িদেক িতন মাiল, েকান িদেক সাত
মাiল eবং েজdার িদক হেত দশ মাiল sানেক েহেরেমর anভুর্k করা হেয়েছ। e িনধর্ািরত সীমার মেধয্ িশকার
করা, েকান pাণীেক িবতািড়ত করা eবং ঘাস বা বৃk কতর্ন করা িনিষd। তেব pেয়াজনেবােধ িহংs o kিতকর pাণী
বধ করার aনুমিত আেছ। িমকাত eটা হেলা েহেরেমর সীমানায় িনিদর্ কতgেলা sান। ভারত, বাংলােদশ o
পূবর্া েলর েলাকেদর জেনয্ iয়ালমলম পাহাড়েক ‘িমকাত’ িনধর্ারণ করা হেয়েছ। যারা িমকােতর সীমানার মােঝ বাস
কের তারা িনজ িনজ sােনi iহরাম বঁাধেব। হj o uমরাh 8i িযলহj হেত 13i িযলহj েময়ােদর মােঝ aনুি ত
শরীয়ত িনধর্ািরত কমর্েক হj বেল। বছেরর aনয্ানয্ িদেন iহরােমর সােথ ‘েতায়াফ’ o ‘সয়ী’ করােক ‘uমরাh’ বেল।
ফরয নামােযর সােথ েযrপ সুnত o নফল নামায পড়ার রীিত আেছ, তdrপ হেjর আেগ o পের সুnত eবং নফল
uমরাh করা হয়। হেj ভুলtrিটর জেনয্ ‘িফিদয়া’, সদকা, কুরবানী o েরাযার বয্বsা রেয়েছ। (িবsািরত aবগিতর জনয্
সূরা বাকারার 24 rকূ o সূরা মােয়দার 13 rকূ d বয্)

কা‘বা শরীফ o হেjর সংিkp iিতহাস
েকান েকান েরoয়ায়াত aনুযায়ী কা’বা শরীেফর pথম বা মূল pিত াতা হেলন হযরত আদম (আঃ) (তফসীর iবেন
কাসীর) । পিবt কুরআেনর মেত eটাi পৃিথবীর সবর্pথম iবাদত গৃহ।
“inা আoয়ালা বাiিতo uিযয়া িলnািস লাlাযী িববাkাতা মুবারাকঁা oয়া hদািlল ‘আলামীন’
aথর্াৎ- িন য় সবর্pথম মানব জািতর জনয্ েয ঘর pিতি ত করা হেয়িছল তা হেলা বাkােত তা আিশসপূণর্ o
েহদায়ােতর কারণ সমg িবে র জনয্।
(সূরা আেল iমরান: 97)

যবুর িকতােবo eর uেlখ েদখেত পাoয়া যায় (Psalm 84: 4,6)। uেlখয্, বাkা েসi uপতয্কার pাচীন নাম েযখােন
বতর্মান মkা নগরী aবিsত। আজ হেত pায় চার হাজার বছর পূেবর্ েখাদােpিমক ibাহীম (আঃ) আlাh তাআলার
িনেদর্েশ আপন িpয়তমা stী হযরত হােজরা (রাঃ) eবং pাণািধক পুt হযরত iসমাঈল (আঃ)-েক বতর্মান মkা শহর
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েযখােন aবিsত েসখােন েরেখ যান। েস যুেগ uk sান সmূণর্ জনমানবহীন িছল। জীবন ধারেনর েকান uপকরণ
েসখােন িছল না। সামানয্ িকছু খাদয্ eবং পানীেয়র বয্বsা করত আlাhর oপর ভরসা কের stী-পুtেক েরেখ হযরত
ibাহীম (আঃ) িনজ eলাকায় pতয্াবতর্ন কেরন। eিদেক কেয়ক িদেন যখন খাদয্ o পানীয় িনঃেশষ হেয় েগল তখন
kুধা o িপপাসায় কাতর পুt iসমাঈলেক িনঘর্াত মৃতুয্র হাত হেত রkা করার জেনয্ aসহায় জননী হােজরা পািনর
সnােন সাফা o মারoয়া পাহাড়dেয়র মােঝ iতsত ছুেটাছুিট করেত থােকন। সব েচ া যখন বয্থর্তায় পযর্বিসত হেলা,
তখন আlাh তাআলা মrভূিমর তলেদশ হেত eক সুsাd পানীয় জেলর েফায়ারা িনগর্ত কেরন। pাচীন gেno eর
বণর্না েদখেত পাoয়া যায় (আিদ: 21:19)। e েফায়ারা পরবতর্ীকােল ‘যমযম কূপ’ নােম pিসিd লাভ কের।
পরবতর্ীকােল e কূপেক েকnd কের েলাক বসিত গেড় oেঠ eবং পিবt মkা নগরীর িভিt sািপত হয়। আlাhর
িনেদর্েশ হযরত ibাহীম (আঃ) পুনরায় stী-পুেtর সােথ িমিলত হoয়ার জেনয্ মkায় আগমন কেরন। আlাh তঁােক
spেযােগ eকমাt িpয় পুtেক কুরবানী করার িনেদর্শ pদান কেরন। তৎকালীন যুেগ সমােজ নরবলীর pচলন থাকায়
হযরত ibাহীম (আঃ) spােদশ aনুযায়ী পুt iসমাঈলেক জবাi করেত uদয্ত হন, িকnt আlাহ্তাআলা pতয্ােদশ
বাণী িদেয় iসমাঈেলর পিরবেতর্ প কুরবানী করার আেদশ িদেয় iসমাঈলেক আlাhর বাণী pচােরর জেনয্ uৎসগর্
করার hকুম pদান কেরন। তখন হ’েত হযরত ibাহীম (আঃ) o iসমাঈল (আঃ)-eর পুণয্-sৃিতর sরেণ pিত বছর
র্ িনিমর্ত iবাদত গৃহিট তখন িনি h হেয় িগেয়িছল। তাi আlাh
প কুরবানীর pচলন হেয়েছ। আদম (আঃ) কতৃক
েসi গৃহেক পুনঃ িনমর্ােণর জেনয্ ibাহীম (আঃ)-েক িনেদর্শ pদান কেরন। ibাহীম (আঃ)-eর পুt iসমাঈল (আঃ)eর সহেযােগ কা’বা গৃহেক নতুন কের গেড় েতােলন। িনমর্াণ কাজ সমাp হেল আlাhতাআলা হেjর েঘাষণা করার
আেদশ pদান কেরন। “oয়া আিযয্ন িফnািস িবল হাj” (সূরা হj, rকু-4)। ছাদ িবহীন কা’বা গৃহিট 9 হাত uঁচু, 23
হাত দীঘর্ eবং 22 হাত ps িবিশ িছল। পরবতর্ীকােল কা’বা গৃেহর আেরা বhবার সংsার করা হয়। মহানবী হযরত
মুহাmদ (সাঃ)-eর নবুoয়ত লােভর পূেবর্ েকােরশরা যখন কা’বাগৃেহর েমরামত কের তখন পাথেরর aভােব মূল
গৃহিটেক বাধয্ হেয় িকছুটা েছাট করেত হয়। েসi পিরতয্k aংেশর নাম ‘হািতম’। েতায়ােফর িহসাব রkার সুিবধােথর্
গৃেহর eক েকােণ কাল রেঙর eকিট পাথর sাপন করা হয়। e পাথরi ‘হজের আsoয়াদ’ নােম পিরিচত। বাiেবেলo
e পাথেরর uেlখ েদখেত পাoয়া যায়, যথা“তা পরীkািসd psর, বhমূলয্বান েকােণর psর, aিত দৃঢ়rেপ বসােনা”।
(িযশাiয় - 18:16)

পিবt কা’বা হj eবং হযরত ibাহীম (আঃ)-eর ঘটনা কুরআেনর সূরা মােয়দা 13 rকূ, বাকারা 15, 24 o 25
rকূ, হj 4 rকূ, সাফ্ফাত 4 rকূ, ibাহীম 6 rকূ, আনকাবূত 7 rকূেত বিণর্ত হেয়েছ। তৎসে বাiেবেলর আিদ
পুsেকর 2, 12, 16, 17, 18 aধয্ায় eবং িযশাiয় 45:13, 14 পদ d বয্।

হেjর uেdশয্ o িশkা
হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) তঁার িবখয্াত “তফসীের কবীর”-e সূরা হেjর েয দাশর্িনক বয্াখয্া pদান
কেরেছন িনেm eর aংশ িবেশেষর ভাবাথর্ pদান করা হেলা:
“আlাh তাআলা বেলেছন, আিম ibাহীমেক eটাo বেল িদেয়িছলাম, e hকুম ধু েতামার জেনয্i নয় বরং
েগাটা মানব জািতর জেনয্। েলাক দূর দূর হেত আগমন করেব আর eভােব সারা dিনয়ায় eকিট মাt ধমর্
pিতি ত হoয়ার পথেক সুগম করেব। েলােকরা কুরবানী করার পর েগাসল কের িনেজেদর েদেহর মিলনতা
দূর করার সােথ সােথ তােদর anরেকo পির ার করেব eবং তারা আlাhর সােথ েয oয়াদা কেরিছল তা পূণর্
করেব o e পুরাতন গৃেহর েতায়াফ করেব। eেত েযন েকu e কথা না বুেঝন েয e pাণহীন বstেক েখাদার
তুলয্ সmান pদান করা হেয়েছ। েতায়াফ eকিট pাচীন পdিত, যা কুরবানীর pতীক িহসােব বয্বhত হেতা।
েকান েলাক aসুs হেল তার চারিদেক েতায়াফ করা হেতা। eর uেdশয্ িছল েরাগাgs বয্িkর পিরবেতর্
েতায়াফকারী িনেজর জীবন কুরবানী করেত চায়। আয়ােত iি ত করা হেয়েছ েয যুেগ যুেগ eমন সব েলােকর
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udব হেব যারা e গৃেহর সmান eবং আlাh তাআলার iবাদতেক কােয়ম রাখার জনয্ িনেজেদর জীবন uৎসগর্
করেব। aনয্থায় বািহয্কভােব e েতায়ােফর েকান মূলয্ েনi। সূরা হেjর বিণর্ত আয়ােত আlাh তাআলা
iসলােমর aনয্তম pধান iবাদত হেjর uেlখ কের বেলেছন, pিত বছর লk লk েলাক িবিভn েদশ
,িবিভn জািত, aসংখয্ সংsৃিতর ধারক o বাহক eবং নানা ভাষাভাষী হoয়া সেtto মkায় eকt হেয় e
সেতয্রi সাkয্ pদান কের থােক েয তােদর মােঝ বণর্, েগাt o ভাষার শত শত পাথর্কয্ থাকা সেtto
iসলােমর েতৗহীদমnt তােদরেক eকi সূেt েগঁেথ িদেয়েছ। সমেবত মুসিলমরা তােদর কমর্ িদেয় eিটo
pমাণ করেব, e কা’বা গৃেহর েহফাযেতর জনয্ তারা সদা pstত eবং েকান শিki কা’বার িবনাশ o
মুসলমােনর eকতােক ন করেত সkম নয়। সমেবত জনতা dিনয়ার েকাn েকাn pােn iসলাম pচার লাভ
কেরেছ ধু তাi েদেখ kাn হয় না, বরং eক aনাবাদ o aনুবরর্ a ল হেত eকিদন েয িন uিtত
হেয়িছল, শত বাধা o িবপিtেক aিতkম কের তা আজ dিনয়ার সুদূর pাn হেত লk লk েলাকেক eেন
eকt কের িদেয়েছ েদেখ িনেজেদর ঈমান তাজা কের। েযখােন রসূেল করীম (সাঃ)-eর জn o কমর্ভূিম
িছল, েযখােন eককােল ‘লা iলাহা ilাlাh’ বাকয্ ucারণ করার aনুমিত িছল না, আজ েসখােন লk কেn
‘আlাh আকবর আlাh আকবর লা iলাহা ilাlাh oয়াlাh আকবর আlাh আকবর oয়ািলlািহl হামদ’ o
‘লাbািয়কা লা শারীকা লাক’ uc আoয়ােজ িনত হেc। pিত বছর aগিণত েলাক সমেবত হেয় জীবn ধমর্
iসলােমর eবং রসূেল করীম (সাঃ)-eর সতয্তা pমাণ করেছ। হেjর pকৃত আধয্ািtক uেdশয্ হেলা সব
ধরেনর সmপকর্েক িছn o চূণর্ কের eকমাt আলাh তাআলার কােছ িনেজেক uৎসগর্ করা। তাi e uেdশয্েক
বাsেব সাথর্ক কের েতালার জেনয্ kমতাসmn েলাকেদরেক িনেদর্শ েদয়া হেয়েছ, েযন তারা পািথর্ব সব
িকছুেক পিরতয্াগ কের মkা মুকর্ারমায় uপিsত হয় eবং eভােব জnভূিম িpয়পিরজন o সহায়সmদেক
কুরবানী করার িশkা gহণ কের। সব পািথর্ব বnন হেত মুk হেয় eকমাt আlাhর icায় িনেজেক uৎসগর্
করাi হেjর pকৃত uেdশয্। তাi যিদ েকu sেp হj করেত েদেখ তা হেল eর তা’িবর (বয্াখয্া) হেলা,
uেdশয্ পূণর্ হoয়া আর মানব জেnর eকমাt uেdশয্i হেলা আlাhর iবাদত করা। তাi হj মানব জেnর
uেdশয্েক সফলতা দান করেত সাহাযয্ কের। হj সmn করেত িগেয় o aনু ান পালেনর মধয্ িদেয়
pেতয্ক হাজী pায় চার হাজার বছর পূেবর্র হযরত ibাহীম (আঃ), iসমাঈল (আঃ) o হােজরার নজীর িবহীন
ঐশীেpম, তয্াগ o িতিতkার aপূবর্ দৃশয্েক মানব েনেt দশর্ন কের িনেজেদরেক তদrপ গেড় েতালার েpরণা
লাভ কের। আlাhর রাsায় িনঃেশেষ সবিকছু দান করেল eেত kয় হয় না, জয় o aমরt লাভ করা যায়।
হj eটা jলn o জীবn কের তুেল ধের। হেjর আর eকিট pধান িশkা হেলা মুসলমানেদর anের
েকেndর pিত আনুগতয্ o ভালবাসা সৃি করা। iসলােমর মূল েকেnd eকt হেয় dিনয়ার িবিভn a ল হেত
আগত িব াসী ভাiেয়রা eেক aপেরর সমসয্ােক uপলিb করার eবং eেক aপেরর েসৗnযর্েক দশর্ন কের
িনেজেদর জীবনেক uৎকৃ আদেশর্ rপািয়ত কের িব শািnর পথেক সুগম করার সুেযাগ লাভ কের।

পিরিশ
সূরা বাকারার 204 আয়ােতর তফসীর করেত িগেয় হেjর তtt o তাৎপযর্ সmেn িনেmাk সারমমর্ তফসীের কবীের
বিণর্ত হেয়েছ:
“হj eকিট মহান আধয্ািtক িবধান। কুরআেনর িশkা aনুসাের মানব জািতর জেনয্ সবর্pথম uপাসনালয় বা
iবাদত গৃহ হেলা কা’বা (সূরা আেল iমরান: 97)। হযরত আদম (আঃ) eটা িনমর্াণ কেরিছেলন eবং হযরত
ibাহীম (আঃ) e কা’বা পুনঃ িনমর্াণ কেরিছেলন। কুরআন করীম eেক ‘সুpাচীন’ গৃহ বেল aিভিহত কেরেছ
(সূরা আl হাj: 30 o 34 আয়াত )। iহূদী শােstর eক বণর্নায় আেছ, আbাহাম েসi uপাসনালয় পুনিনর্মাণ
কেরিছেলন যা আদম কতৃর্ক িনিমর্ত হেয়িছল। eরপর তা নূেহর মহাpাবেন িব s হেয়িছল eবং নূহ কতৃর্ক
পুনিনর্িমত হেয়িছল eবং পের ভা েনর যুেগ (Age of Divisions) িব s হেয়িছল। [The Targums of
onkelos and Jonathan ben Uzziel-translated by T.W Ethebrige, Page-226]
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e বণর্নার সােথ eকমাt কা’বারi সাম সয্ রেয়েছ। কারণ eত pাচীন কােলর erপ আর েকান uপাসনালয়
েনi। eটা আlাhর icা েয e েকndsেল িবিভn sােনর মানুষ eকt হেয় মানব জািতর eকt eবং
িব িনয়nার সােথ সব মানেবর িনগূঢ় সmেকর্র িবষেয় aবিহত হেব। জািতেত িবরাজমান কৃিtম
পাথর্কয্gেলােক ভুেল মানবতা েবােধর ঐকয্-বnেন আকৃ হবার জনয্ হেjর e aনু ান তথা মহািমলেনর
বয্বsা করা হেয়েছ। িবিভn sান o িবিভn জািতর েলাক হেjর uেdেশয্ eকt হেয় eেক aেনয্র সে
পিরিচত হoয়ার সুেযাগ লাভ কের eবং কলয্াণমূলক িবষয়সমূহ িনেয় আেলাচনা করেত পাের। e সুেযাগেক
হj যাtীর জনয্ আরo িবsৃত করার uেdেশয্ ধু মkার চার েদয়ােলর মােঝi তােক থাকেত বলা হয় িন,
aিধকnt মীনা, মুজদািলফা, আরাফাত eবং পুনরায় মীনায় aবsান করেত িনেদর্শ েদয়া হেয়েছ। েযসব বst বা
sােনর সােথ হj পালনেক সmকর্যুk করা হেয়েছ েসgেলােক কুরআন করীেম ‘আlাhর িনদশর্ন’ বা
pতীকrেপ আখয্া েদয়া হেয়েছ (2:159, 5:3, 22:33)। বstতপেk egেলােক আlাh তাআলা কতgেলা
anিনর্িহত িবষেয়র pতীকrেপ বয্বহার কেরেছন যার বয্াখয্া িনmrপ:
ক) কা’বা বা বায়তুlাh (আlাhর ঘর) uপাসনার সুpাচীন eবং সর্বpথম গৃহ। e গৃেহর চারিদেক হj যাtীরা
েদায়া পড়েত পড়েত েতায়াফ বা pদিkণ কেরন eবং তারা sরণ কেরন আlাhর eকt o মহেttর কথা।
েগাটা মানব জািতর eকেtর িশkাo রেয়েছ e েতায়ােফর মােঝ।
খ) সাফা o মারoয়ার মােঝ েদৗড়ােনার মাধয্েম হj যাtীরা sরণ কেরন হযরত iসমাঈল (আঃ) eবং
হােজরার কrণ aবsার কথা। তঁারা hদয় ম করেত পােরন িকভােব আlাh তাআলা জনমানবহীন a েল
িনবর্ািসত িনঃসহায় বাnােক সাহাযয্ কেরিছেলন।
গ) ‘মীনা’ শbিট ‘uমনীয়া’ শb হেত eেসেছ। eর aথর্ হেলা েকান uেdশয্ বা েকান aিভpায়। মীনােত
যাoয়ার uেdশয্ হেলা আlাhর সােথ সাkাৎ লােভর icা েপাষণ করা। মীনা হেত মুজদািলফায় গমন করেত
হয়।
ঘ) ‘মুজদািলফা’ শbিটর aথর্ হেলা ৈনকটয্। eর dারা হj যাtী hদয় ম কেরন, েয uেdেশয্ িতিন eেসেছন
তা িনকটতর বা আসn। মুজদািলফার আেরকিট নাম হেলা ‘মাশআ’রাল হারাম’ eর aথর্ পিবt pতীক। eটা
iি ত করেছ েয আlাhর সােথ িমিলত হবার eক পরম লg uপিsত হেয়েছ। মুজদািলফার পর আরাফােত
েযেত হয়।
ঙ) ‘আরাফাত’ কথািটর মূল aথর্ িচনেত পারা বা জানেত পারা। আরাফােতর aবsান হj যাtীেক েসi
aবsার কথা sরণ কিরেয় েদয় যখন িতিন িনি তভােব জানেত পােরন eবং তঁার সােথ সাkাৎ কেরন।
চ) িব বাসীর e মহািমলেনর জনয্ েয sানেক আlাh তাআলা িনবর্ািচত কেরেছন, তা েকান শসয্শয্ামল,
সুেশািভত sান নয়, বরং তা কুরআেনর বণর্না aনুযায়ী eক aনুবরর্
ভূিম (18:38), েসখােন রেয়েছ ধু
।
িবsীণর্ বালুকারািশ, ক র eবং ভ ুর িশলাময় ভূিম erপ eকিট sান e জেনয্ িনবর্ািচত করা হেয়েছ েযন
eেত আমরা বুঝেত পাির, e sােন সাধারণ েকান pাকৃিতক েসৗnর্েযর আকষর্ণ েনi। েসখােন যিদ েকu যায়
তেব তার যাtার eকমাt uেdশয্ হেব েখাদা, eকমাt েখাদারi ৈনকটয্ লাভ। e জেনয্ আlাh বেলেছন,
েজেন েরেখা, েতামােদরেক e sােন eকt করা হেয়েছ তঁার সােথ িমিলত হবার জেনয্ (েকান পািথর্ব uেdেশয্
নয়) (সূরা বাকারা: 204)।
ছ) ‘iহরাম’ dারা িকয়ামেতর দৃেশয্র কথা মেন করােনা হয়। মৃত বয্িkর নয্ায় হj যাtী েসলাiিবহীন d
খানা চাদর িদেয় িনজ েদহ আবৃত কেরন। e aবsা আরাফােত aবsানকােল হjযাtীেদরেক িকয়ামত
িদবেসর কথা sরণ কিরেয় েদয় েযন মৃত aবsা হেত
পিরcেদ আবৃত হেয় মানবমnলী তােদর রেবর
।
(pভু-pিতপালেকর) সmুেখ uপিsত হেয়েছ
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জ) মীনােত aবsানকােল িতনিট sেmর (জামারাতুল uলা বা dিনয়া, usা eবং আকাবা) িতন বার psর
িনেkেপর মাধয্েম হj যাtী মানব জীবেনর িতনিট sর সmেn sরণ কের: (1) পািথর্ব বা dিনয়ার জীবন যা
‘জামারাত আl dিনয়া’ বা িনকটs sm dারা িচিhত হেয়েছ, (2) কবেরর sর বা মধয্বতর্ী sm (iহজীবন
eবং পরজীবেনর মােঝ িবদয্মান) যা জামারাত আলusা’ বা মধয্বতর্ী sm বেল aিভিহত eবং (3)
পরকােলর জীবন (আকাবা বেল পিরিচত) যা “জামারাত আl-আকাবা” িদেয় িচিhত হেয়েছ। e সব sেm
psর িনেkেপর মাধয্েম শয়তানেক psরাঘাত করার pতীক মেন করা হয়। ফলত মানুেষর মন হেত সব
pেরাচনা eবং কুিচnা িবতািড়ত করেত হেব েযভােব আlাhর uপিsিত শয়তানেক িবতািড়ত কের।
ঝ) প কুরবানীর মাধয্ম হj যাtীগণ sরণ কেরন হযরত ibাহীম (আঃ) eবং হযরত iসমাঈল (আঃ)-eর
কুরবানীর কথা, তঁােদর নিজরিবহীন তয্াগ eবং িতিতkার কথা। rপকভােব eর মােঝ e িশkা িনিহত রেয়েছ
েয মানুষ েযন ধু িনেজেক কুরবানী করার জনয্ সবর্দা pstত না রােখ, uপরnt তােক তার ধন-সmদ eমন
িক সnানসnিতেকo আlাhর পেথ eকমাt তঁার সntি র জেনয্ কুরবানী করেত pstত থাকেত হেব।
ঞ) কা’বার চতুিদর্েক সাতবার pদিkণ করা, সাফা o মারoয়ার মােঝ সাতবার েদৗড়ােনা; iতয্ািদর মােঝ
‘সাত’ সংখয্ািট grtপূণর্। আরবী ভাষায় ‘সাত’ পূণর্তা বুঝােত বয্বhত হেয় থােক। (আকরাব, আl
মাoয়ািরদ pভৃিত আরবী aিভধান d বয্)। িবেশষ কের হেjর সময় eবং জীবেনর aনয্ানয্ িবষেয়o
হjযাtীেক ‘পূণর্তার’ িদেক দৃি িদেত হেব aথর্াৎ েকান pকার aসমাp বা aপূণর্ কােজ সnt থাকেল চলেব
না। সংেkেপ বলা যায়, হেjর িবিভn িনয়ম কানুেনর মােঝ েযসব িজিনস বয্বহার করা হয় বা েয সব কাজ
করা হয় েসgেলা pতীকrেপ বয্বhত হেয়েছ। e pতীকgেলােত িচnাশীল বয্িkেদর জনয্ grtপূণর্ eবং
িশkণীয় িবষয় রেয়েছ”।
(তফসীের কবীর, pথম খn, সূরা বাকারার 204 আয়ােতর তফসীর)

হযরত মসীh মাouদ (আঃ)-eর েদায়া
সুফী আহমদ জান লুিধয়ানভীর মাধয্েম হযরত মসীh মাouদ (আঃ)-eর পk হেত বায়তুlাh শরীেফ e েদায়া পাঠ
করােনা হয়। েদায়ািটর ব ানুবাদ িনেm uেlখ করা হেলা।
“েহ কrণাময় আlাh! েতামার aধম, aেযাগয্ o gনাহগার দাস েগালাম আহমদ, েয েতামারi েদশ ভারেত
বাস কের। তার e িবনীত আেবদন, েহ রাহমানুর রাহীম! তুিম আমার pিত সnt হেয় যাo eবং আমার
trিটিবচুয্িত eবং পাপ kমা কেরা, েকননা তুিম গাফুrর রাহীম। আমায় িদেয় eমন কাজ সmূণর্ করাo যােত
তুিম সnt হo। আমার আর আমার নফেসর (নফেস আmারা) মােঝ পূবর্ পি েমর দূরt সৃি কেরা। আমার
জীবন, আমার মরণ eবং আমার যাবতীয় শিk েতামার রাsায় িনেয়ািজত কেরা। েতামার েpেমর মােঝ
আমােক জীিবত রােখা eবং তােতi মৃতুয্ দান কেরা। েতামার িpয় েলাকেদর মােঝ হেত আমােক uিtত
কেরা। েহ আরহামুর রােহমীন! েয কােজর pচােরর জনয্ তুিম আমােক আিদ কেরছ eবং েয েখদমেতর জনয্
তুিম আমার anের েpরণা সৃি কেরছ, eেক েতামারi aনুgেহ পূণর্তা দান কেরা। e aধেমর হােত
িবrdবাদী eবং iসলাম সmেn aj েলাকেদর hjত পূণর্ কেরা। e aধম eবং তার িpয় o eকাn বাধয্
aনুসারীেদর kমা কেরা eবং তােদরেক aনুgেহর ছায়া o সাহাযয্ দান কেরা। িনজ রসূল (সাঃ) o তঁার
সাহাবাগেণর uপর aেশষ drদ, সালাম o বরকত নািযল কেরা। আমীন, সুmা আমীন”।
(আl ফযল, 11 aেkাবর, 1942 সন)

সুt: iসলামী iবাদত – 5ম সংsরণ – 2009 – পৃ: 116-115
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