
হে র পর হাজীেদর করণীয় 

য কান সৎআমল করার পর আমােদর িনকট য িবষয়িট মখূ  হেয় দাঁড়ায় তা 

হেলা: আমল কবেূলর িবষয;় কবলূ হেলা িক হেলা না। 

িন য়ই সৎআমল করেত পারা বড় একিট নয়ামত; িক  অন  একিট নয়ামত 

ব তীত তা পণূ হয় না, যা তার চেয় বড়, তা হেলা কবেূলর িনয়ামত। এিট 

িনি ত য হেজর পর এত ক  ও ত াগ ীকার কের তা যিদ কবলূ না হয,় তেব 

অবশ ই এক মহা িবপদ। এর চেয় আর বড় িত িক রেয়েছ যিদ আমলিট 

ত াখ াত হয়। আর িনয়া আেখরােতর  িতেত ত াবতন কের؟ 

বা া যেহতু জােন, অেনক আমলই রেয়েছ যা িবিভ  কারেণ হণেযাগ  হয় 

না। অতএব পূণ িবষয় হেলা, আমল কবেূলর কারণ ও উপায় স েক 

জানা। যিদ কারণ িল তার মেধ  িবদ মান থােক, তেব যন আ াহর শংসা 

কের এবং মাগত তার উপর অটল থােক ও আমল কের যায়। আর যিদ তা 

িবদ মান না পায় তেব এ মহুেূতই য িবষেয়র উপর  িদেত হেব তা হেলা: 

ইখলােসর সােথ স েলার মাধ েম আমল করায় সেচ  হওয়া। 

কিতপয় আমল কবূেলর কারণ ও উপায ়

১। ীয় আমলেক বড় মেন না করা ও তার উপর গব না করাঃ মানুষ যতই 

আমলই ক ক না কন, আ াহ তার দহ থেক  কের সািবকভােব যত 

নয়ামত তােক দান কেরেছন, স তলুনায় মলূতঃ স আ াহর িকছইু হক 

আদায় করেত পােরিন। সুতরাং একিন  ও খাঁিট ম’ুিমেনর চির  হেলা, তারা 

তােদর আমলসমহূেক তু  ান করেব, বড় মেন কের গব-অহংকার করেব না; 
যার ফেল তােদর সওয়াব ন  হেয় যায় ও সৎ আমল করার ে  অলসতা 

এেস যায়। 



ীয় আমলেক তু্  ান করার সহায়ক িবষয়ঃ (১) আ াহ তায়ালােক 

যথাযথভােব জানা ও চনা (২) তাঁর িনয়ামতসমহূ উপলি  করা ও (৩) িনেজর 

নাহ-খাতা ও অস ণূতােক রণ করা। যমনঃ আ াহ তায়ালা তাঁর নবী 

(সা া া  আলাইিহ ওয়াসা াম) ক  দািয়  অপেণর পের অসীয়ত কেরনঃ 

  )} َوال َتْمُنْن َتْسَتْكِثُر{

অথ: “(নবযু় েতর বাঝা বহন করত:) তুিম ( তামার রেবর িত) অনু হ কাশ 

কর না যার ফেল বিশ িকছু আশা করেব”। (সূরা মু াসিসর: ৬) 

২। আমলিট কবূল হেব িকনা, এমেম অশি ত থাকাঃ  সালােফ সােলহীন, 
সাহাবােয় িকরাম আমল কবলূ হওয়ার ব াপারিটেক খুব বিশ  িদেতন, 
এমনিক তাঁরা ভয় ও আশ ায় থাকেতন। যমনঃ আ াহ তাঁেদর অব া বণনা 

কের বেলনঃ 

} َوِجَلٌة َأنَُّھْم ِإَلى َربِِّھْم َراِجُعوَن َوالَِّذیَن ُیْؤُتوَن َما آَتْوا َوُقُلوُبُھْم{
  )60:المؤمنون(

অথ: “যারা ভীতকি ত হেয় দান কের যা দান করার কননা তারা তােদর রেবর 

িনকট ত াবতন করেব”। (মিুমনুন: ৬০) 

নবী (সা া া  আলাইিহ ওয়াসা াম) আয়ােতর ব াখ া কেরন য, তারা রাযা 

রােখ, নামায আদায় কের, দান-খয়রাত কের আর ভয় কের য, মেন হয় তা 

কবলূ হয় না। 

আলী (রািযয়া া  আন ) বেলনঃ তামােদর প  হেত তামােদর আমল সমহূ 

কবলূ হওয়ার ব াপাের তামরা খুব বিশ  দান কর। তামরা িক আ াহর 

বাণী বণ কর না- 



  )27: المائدة(} ْلُمتَِّقیَنِإنََّما َیَتَقبَُّل اللَُّھ ِمَن ا{

অথ: “িন য়ই আ াহ মু াকীেদর প  হেতই কবলূ কের থােকন”। (সূরা: 

মােয়দাঃ ২৭) 

৩। আমল কবূেলর আশা পাষণ ও ’আ করাঃ আ াহর িত ভয়ই যেথ  নয় ; 
বরং অনু প তাঁর িনকট আশা পাষণ করেত হেব। কননা আশা িবহীন ভয় 

িনরাশ হওয়ার কারণ এবং ভয় িবহীন আশা আ াহর শাি  হেত িনেজেক মু  

মেন করার কারণ; অথচ উভয়িটই দাষনীয,় যা মানুেষর আকীদা ও আমেল 

ম  ভাব িব ার কের। জেন রাখনু! আমল ত াখ ান হেয় যাওয়ার ভয-়

আশ ার সােথ সােথ আমল কবেূলর আশা পাষণ মানুেষর জেন  িবনয-়ন তা ও 

আ াহ ভীিত এেন দয়। যার ফেল তার ঈমান বিৃ  পায়। যখন বা ার মেধ  

আশা পাষেণর ণ সাব  হয় তখন স অবশ ই তার আমল কবলূ হওয়ার জন  

তার ভূর িনকট ’হাত তুেল াথনা কের। যমন- কেরিছেলন আমােদর িপতা 

ইবরাহীম খলীল ও তাঁর পু  ইসমাঈল (আলাইিহস সালাম)। যা আ াহ তায়ালা 

তােদর কা’বা গৃহ িনমােণর ব াপারিট উে খ কের বণনা কেরন। 

َوِإْذ َیْرَفُع ِإْبَراِھیُم اْلَقَواِعَد ِمَن اْلَبْیِت َوِإْسَماِعیُل َربََّنا َتَقبَّْل ِمنَّا ِإنََّك َأْنَت السَِّمیُع {
  )127:البقرة(} اْلَعِلیُم

 “যখন ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আলাইিহস সালাম) বায়তু াহর িভি  বলু  

কেরন ( ’আ কেরন) হ আ াহ আমােদর িতপালক তুিম আমােদর ’আ কবলূ 

কের িনও। িন য়ই তিুম সবে াতা সব ”। (সূরা বাকারা: ১২৭) 

৪। বিশ বিশ ইে গফার- মা াথনাঃ মানুষ তার আমলেক যতই পিরপণূ 

করার জন  সেচ  হাক না কন, তােত অবশ ই িট ও অস ণূতা থেকই 

যােব। এজেন ই আ াহ তায়ালা আমােদরেক িশ া দান কেরেছন, িকভােব 

আমরা স অস ণূতােক দূর করেবা। সুতরাং িতিন আমােদরেক ইবাদত-



আমেলর পর ইে গফার- মা াথনার িশ া দান কেরন। যমনঃ আ াহ 

তায়ালা হেজর কমু বণনার পর বেলনঃ 

) ُثمَّ َأِفیُضوا ِمْن َحْیُث َأَفاَض النَّاُس َواْسَتْغِفُروا اللََّھ ِإنَّ اللََّھ َغُفوٌر َرِحیٌم)
  )199:البقرة(

অথ: “অত:পর তামরা (আরাফাত) হেত ত াবতন কের, এেসা যখান থেক 

লােকরা ত াবতন কের আেস। আর আ াহর িনকট মা াথনা করেত থাক, 
িন য়ই আ াহ মহা মাশীল ও দয়াবান।” (সূরা বাকারা: ১৯৯) 

আর নবী (সা া া  আলাইিহ ওয়াসা াম) েত ক নামােযর পর িতনবার কের 

“আ াগিফ াহ” (আিম তামার িনকট মা াথনা করিছ) বলেতন। 

৫। বিশ বিশ সৎ আমল করাঃ িন য়ই সৎআমল একিট উ ম বৃ । বৃ  চায় 

তার পিরচযা, যন স বৃি  লাভ কের সুদঢৃ় হেয় যথাযথ ফল িদেত পাের। 

সৎআমেলর পর সৎআমল কের যাওয়া অবশ ই আমল কবেূলর একিট অন তম 

আলামত। আর এিট আ াহর বড় অনু হ ও নয়ামত, যা িতিন তার বা ােক 

দান কের থােকন। যিদ বা া উ ম আমল কের, ও তােত ইখলাস বজায় 

রােখন তখন আ াহ তার জন  অন ান  উ ম আমেলর দরজা খুেল দন। যার 

ফেল তার নকেট রও বিৃ  পায়। 

৬। সৎআমেলর ায়ী  ও ধারাবািহকতা বজায় রাখাঃ য ব ি  নকী অজেনর 

মৗসুম অিতবািহত করার পর সৎআমেলর ধারাবািহকতা বজায় রাখেত চায,় 
তার জন  জ রী হেলা স যন সৎআমেল ায়ী ও অটল থাকার , 
ফযীলত, উপকািরতা, তার ভাব, তা অজেনর সহায়ক িবষয় ও এে ে  

সালােফ সােলহীেনর অব া স েক ানাজন কের। 

সৎ আমেলর উপর ায়ী ও অটল থাকার  



ইসলামী শরীয়েত সৎআমেলর উপর ায়ী ও অটল থাকার  িনে র 

িবষয় িল হেত ফেুট উেঠঃ 

১। আ াহ তায়ালার ফরযসমহূ, যা অবশ ই ধারাবািহতকতার িভি েতই ফরয 

করা হেয়েছ এবং তা আ াহর িনকট সবািধক ি য় আমল। 

২। সৎআমেলর ায়ী  ও ধারাবািহকতা নবী (সা া া  আলাইিহ ওয়াসা াম)-

এর অন তম তরীকা ও নীিত। 

৩। মাগত আমল ও তার ধারাবািহকতা আ াহ ও তাঁর রাসূেলর (সা া া  

আলাইিহ ওয়াসা াম) িনকট উ ম আমেলর অ ভু । রাসূল (সা া া  

আলাইিহ ওয়াসা াম) বেলন: “আ াহর িনকট সবািধক ি য় আমল হল, যা 

িনয়িমতভােব কের যাওয়া হয,় যিদও তা অ  হয়।” (বুখারী-মসুিলম) 

সৎ আমেলর উপর ায়ী ও অটল থাকার ভাব ও উপকািরতা: 

 *আ াহ তায়ালা তাঁর সৎআমেলর হফাযতকারী বা ােদরেক ব ভােব 

স ািনত ও উপকৃত কের থােকন। যমন: 

১। ার সােথ তার সাব িণক যাগােযাগ; যা তােক অগাধ শি , দঢৃ়তা, 
আ াহর সােথ নীিবড় স ক ও তার উপর মহা আ া তির কের দয়। এমনিক 

তার ঃখ-ক  ও িচ া-ভাবনায় আ াহই যেথ  হেয় যান। যমন: আ াহ 

তায়ালা বেলন: 

  )3من اآلیة: الطالق)(َحْسُبُھ َوَمْن َیَتَوكَّْل َعَلى اللَِّھ َفُھَو  ُ(

অথঃ “ য ব ি  আ াহর উপর ভরসা করেব আ াহই তার জন  যেথ ।” (সূরা 

তালাক: ৩ ) 



২। অলসতা-উদাসীনতা হেত অ রেক িফিরেয় রেখ সৎআমলেক আঁকেড় ধরার 

িত অভ  করা যন মা েয় তা সহজ হেয় যায়। যমন কিথত রেয়েছ: “তিুম 

তামার অ রেক যিদ সৎআমেল পিরচািলত না কর, তেব স আমােক নাহর 

িদেক পিরচািলত করেব।“ 

৩। এ নীিত অবল ন হল আ াহর মহুা াত ও অিভভাবক  লােভর উপায়। 

যমন হাদীেস কদুসীেত আ াহ বেলন: “আমার বা া নফল ইবাদতসমহূ ারা 

আমার নকট  অজন করেতই থােক, এমনিক তােক আিম মহুা াত করেত  

কির।  (বখুারী) 

৪। সৎআমেল অিবচল থাকা িবপদ-আপেদ মিু র একিট কারণ। যমন নবী 

(সা া া  আলাইিহ ওয়াসা াম) ইবেন আ াস (রািযয়া া  আন মা) ক 

উপেদশ দন: আ াহেক হফাযত কর িতিন তামােক হফাযত করেবন, 
আ াহেক হফাযত করত, তিুম তাঁেক তামার সামেন পােব; সুেখ-শাি েত 

তাঁেক চন। িতিন তামােক িবপেদ িচনেবন। (মসুনােদ আহমদ) 

৫। সৎআমেল অিবচলতা অ ীলতা ও ম  আমল হেত িবরত রােখ। আ াহ 

তায়ালা বেলন: 

  )45: العنكبوت)(ِإنَّ الصَّالَة َتْنَھى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر

অথ: “িন য়ই নামায অ ীলতা ও অন ায় কাজ হেত িবরত রােখ।” (সূরা 

আনকাবতূ: ৪৫) 

৬। সৎআমেল অিবচল থাকা নাহ-খাতা িমেট যাওয়ার একিট কারণ। যমন: 

নবী (সা া া  আলাইিহ ওয়াসা াম) বেলেছন: (( তামােদর কােরা দরজায় যিদ 

একিট নদী থােক, আর স তােত িতিদন পাঁচবার কের গাসল কের, তেব তার 

দেহ িক কান ময়লা অবিশ  থাকেব? সাহাবাগণ বেলন: না, িতিন (সা া া  



আলাইিহ ওয়াসা াম) বেলন: এমনই পাঁচ ওয়া  নামায, আ াহ যার ারা 

নাহ সমহূেক িমিটেয় দন))। (বুখারী-মসুিলম) 

৭। সৎআমেল ায়ী ও অটল থাকা, উ ম শষ পিরণােমর কারণ। যমন: আ াহ 

বেলন: 

) 69:العنكبوت) (ِذیَن َجاَھُدوا ِفیَنا َلَنْھِدَینَُّھْم ُسُبَلَنا َوِإنَّ اللََّھ َلَمَع اْلُمْحِسِنیَنَوالَّ
অথঃ “যারা আমার পেথ চ া-সাধনা করেব অবশ ই আিম তােদরেক আমার পথ 

দিখেয় িদব, িন য়ই আ াহ সৎআমল কারীগেনর সােথ আেছন”। (সূরা 

আনকাবতূ: ৬৯) 

৮। এিট িকয়ামেতর িদন িহসাব সহজ হওয়া ও আ াহর মা লােভর উপায়। 

৯। এ নীিত মনুােফকী হেত অ েরর পির তা ও জাহা ােমর আ ন হেত 

পির ােণর একিট উপায়। যমন: নবী (সা া া  আলাইিহ ওয়াসা াম) বেলন: 

“ য ব ি  চি শ িদন ( মাগত) জামাআেতর সােথ থম তাকবীর পেয় নামায 

আদায় করেব তার জন  ’ কার মিু র ঘাষণা: (১) জাহা ােমর আ ন হেত 

মিু  ও (২) মনুােফকী হেত মুি । (িতরিমযী-হাসান) 

১০। এিট জা ােত েবেশর উপায:় নবী (সা া া  আলাইিহ ওয়াসা াম) 

বেলন: (( য ব ি  কান িজিনেসর ’ কার আ াহর রা ায় খরচ করল, তােক 

জা ােতর দরজাসমহূ হেত আ ান করা হেব। জা ােতর রেয়েছ আটিট দরজা: 

সুতরাং য ব ি  নামাযী তােক নামােযর দরজা িদেয় আ ান করা হেব, য 

ব ি  িজহাদী তােক িজহােদর দরজা িদেয় আ ান করা হেব, য ব ি  দান-

খয়রাত ওয়ালা তােক দান-খয়রােতর দরজা িদেয় আ ান করা হেব এবং য 

ব ি  রাযাদার তােক রাইয় ান নামক দরজা িদেয় আ ান করা হেব))। 

(বুখারী-মসুিলম) 



১১। য ব ি  িনয়িমত সৎআমল কের অতঃপর অসু তা, সফর বা অিন াকতৃ 

ঘেুমর কারেণ যিদ স আমল িবি  হেয় যায,় তেব তার জন  স আমেলর 

সওয়াব িলখা হেব। রাসূলু াহ (সা া া  আলাইিহ ওয়াসা াম) বেলন: “বা া 

যখন অসু  হয় বা সফর কের, তেব তার জন  অনু প সওয়াব িলখা হয় যা স 

গৃেহ অব ানরত অব ায় ও সু  অব ায় করত।” (বুখারী) এবং নবী (সা া া  

আলাইিহ ওয়াসা াম) বেলন: (( য ব ি র রােত নামায িছল িক  তা হেত িন া 

তার উপর ভাব িব ার কের, তেব আ াহ তার জন  স নামােযর সওয়াব 

িলেখ িদেবন এবং তার স িন া হেব তার জন  সাদকা প))| (নাসায়ী ও 

মযু়া া মােলক-সহীহ) 

হেজর পর করণীয ়

িবদায় তাওয়াফ শেষ যন িনয়ায় নবাগত িশ , মা া , শংসনীয় চ া, 
গৃহীত আমল ও মাব র-গৃহীত হজ (যার িতদান জা াত) সমা  কের িফের 

ধন  হেলা আদম স ান। 

েত েকই চায় হজ আদােয়র জন  ম া যােব, আ াহ তায়ালা ক এর ারা 

রাজী-খশুী করেব ও ইসলােমর পাঁচিট কেনর প ম কন বা বায়ন কের ধন  

হেব। এমেম হাজী সােহবগণ কে র পর ক  সহ  কেরন। যাবতীয় ক  অিত ম 

কের কু বিৃ র উপর িবজয় লাভ কের তাকওয়ার লবাস অজন কেরন। 

সুতরাং এ হজ আদায় শেষ নব জে র বেশ নাহ-খাতা মু  দেশ িফের 

যােব। তারপর িক পনুরায় পূেবর ন ায় পাপাচাের ত াবতন িবেবক স ত হেব? 
অতএব িকভােব স তার নব ভুিম  সাদশৃ মা’সুমতােক সংর ণ করেব? ও 

িকভােব তাকওয়ার উপর িতি ত এবং সিঠক আমেল অিবচল ও অটল 

থাকেব? তার জন ই িনে র িবষয় েলা সিবনেয় িনেবদন: 



থমঃ এ বছর আ াহ আমােদর মেধ  যােক হজ আদােয়র তাওফীক দান কের 

ধন  কেরেছন, তাঁর উিচত মাওলার কতৃ তা কাশ ও শংসা করা। কননা 

িতিনই তােক এ মহান ইবাদত স াদন করার সুেযাগ ও শি  দান কেরেছন। 

যমন: আ াহ তায়ালা বেলন- 

) َوِإْذ َتَأذََّن َربُُّكْم َلِئْن َشَكْرُتْم َلَأِزیَدنَُّكْم َوَلِئْن َكَفْرُتْم ِإنَّ َعَذاِبي َلَشِدیٌد)
  )7:ابراھیم(

 “যখন তামােদর িতপালক ঘাষণা কেরনঃ তামরা কৃত  হেল তামােদরেক 

অবশ ই অিধক িদেবা, আর অকতৃ  হেল অবশ ই আমার শাি  হেব কেঠার”। 
(সূরা ইবরাহীম: ৭) 

ি তীয়ঃ যভােব হজ সফের বিশ বিশ ’আ-িযিকর, ইে গফার- মা াথনা ও 

িনেজর অপারগতা তুেল ধের কাকিুত-িমনিত পশ কেরিছ, পরবতীেতও তার 

ধারাবািহতকতা বজায় রাখব। 

তৃতীয়ঃ আমরা হজ সফের িনি ত িছলাম য, এিট কান সাধারণ ও 

িবেনাদনমলূক সফর িছল না; বরং তা িছল িশ া-দী ার িশ ণ কাসও একিট 

ঈমানী সফর। যােত আমরা চ া কেরিছ যাবতীয় নাহ-খাতা হেত মিু  

পাওয়ার, ীয়কৃত অন ায-়অত াচার হেত মু  হওয়ার। হজ মাব র পেয় 

মা’সুম ত াবতন করার। 

সুতরাং হজ যন পিরবতেনর ক  িব ।ু উ ম পেথর নব উেদ াগ, ভাব-

চির , আদত-অভ াস, আকীদা-িব াস িতিট ে  পিরবতেনর ভ পদে প। 

অতএব আমরা িক উ মতার িদেক পিরবতন হেবা না? অথচ আ াহ বেলন: 

  )11: الرعد)(یُِّروا َما ِبَأْنُفِسِھْم ِإنَّ اللََّھ ال ُیَغیُِّر َما ِبَقْوٍم َحتَّى ُیَغ



অথ: “িন য় আ াহ কান সম দােয়র অব া পিরবতন কেরন না যত ণ না 

তারা িনেজেদর অব া িনেজরা পিরবতন কের।” (সূরা রা’দ: ১১) 

চতুথঃ হজ সফের আমরা ঈমােনর মজা এবং সৎকেমর াদ অনুভব কেরিছ, 
আ াহর নকট  অজেনর ও জেনিছ, হদােয়েতর পেথ চেলিছ। সুতরাং এ 

সেবর পর আমরা িক তা পরবতী জীবেন জারী রাখব না? ও তা থেক বেঁচ 

থাকব না? আ াহ তায়ালা বেলন: 

َخاُفوا َوال ِإنَّ الَِّذیَن َقاُلوا َربَُّنا اللَُّھ ُثمَّ اْسَتَقاُموا َتَتَنزَُّل َعَلْیِھُم اْلَمالِئَكُة َألَّا َت
  )30:فصلت) (َتْحَزُنوا َوَأْبِشُروا ِباْلَجنَِّة الَِّتي ُكْنُتْم ُتوَعُدوَن

অথ: িন য়ই যারা বেলঃ আমােদর িতপালক আ াহ, অতঃপর অিবচিলত 

থােক, তােদর িনকট অবতীণ হয় ফের  তা এবং বেলঃ তামরা ভীত হেয়া না, 
িচি ত হেয়া না এবং তামােদরেক য জা ােতর িত িত দয়া হেয়িছল তার 

সুসংবাদ পেয় আনি ত হও।” (সূরা ফসুিসলাত: ৩০) 

আ াহ তায়ালা অন  বেলন: 

} َفاْسَتِقْم َكَما ُأِمْرَت َوَمْن َتاَب َمَعَك َوال َتْطَغْوا ِإنَُّھ ِبَما َتْعَمُلوَن َبِصیٌر{
  )1121:ھود(

অথ: “অতএব, তিুম যভােব আিদ  হেযে়ছা, দঢৃ় থােকা এবং সই লােকরাও 

যারা (কুফরী হেত) তাওবা কের তামার সােথ রেয়েছ, সীমাল ন কর না; 
িন য় িতিন তামােদর কাযকলাপ সম কভােব ত  কেরন।” (সূরা দ: ১১২) 

প মঃ হালাল অেথ আমরা হেজর সুেযাগ হণ কেরিছ, পাশাক, পানাহার 

পিব  ও হালাল হণ কেরিছ এবং হালােলর য বরকত তাও উপলি  কেরিছ। 

অতএব অবিশ  জীবেন তা িক ধের রাখব না؟ 



ষ ঃ সই ঈমানী সফর থেক আমরা বর হেয়িছ যােত আমরা মৃতু  ও তার 

য ণা, কবর ও তার আযাব এবং িকয়ামত ও তার ভয়াবহতা খুব কের রণ 

কেরিছ িবেশষ কের কাফন সাদশৃ ইহরােমর গাসল ও ব  পিরধােনর সময়। 

এ েলা িক আমরা সবদা রণ রাখব না? য িবষয় িল আমােদরেক হেকর 

পেথ, হদায়ােতর উপর সু িতি ত রাখেব এবং মতৃু  পয  সৎকেম অিবচল ও 

হারাম থেক বেঁচ থাকার িত উৎসাহ িদেব। 

স মঃ হজ সফের আমরা রণ কেরিছ নবীেদর, অনুসরণ কেরিছ আমােদর 

িপতা ইবরাহীম খলীেলর। িযিন তাওহীেদর পতাকােক সমু ত কেরন, ইখলােসর 

িশ া দন। অতএব আমরা হেজ আ াহর জন  ইখলাসেক আঁকেড় ধির এবং 

আমােদর নবী (সা া া  আলাইিহ ওয়াসা াম)-এর সু াত ও তরীকােক 

অনুসরণ কির যন আমােদর আমল িল হণেযাগ  হয়। অবিশ  জীবন িক 

এমেম অিতবািহত করা উিচত হেব না। 

অ মঃ হেজর পেূব আমরা তাওবায় সেচ  হই এবং অেন র িত যলুুম-অন ায় ও 

অিবচার হেয় থাকেল তা হেত মু  হওয়ার চ া কেরিছ। মলূতঃ এ নীিত 

অবল ন তা সব সমেয়র জন ই। 

নবমঃ হেজর পেূব আমরা তাকওয়া-আ াহভীিত যথাযথ অবল ন কেরিছ। 

আমােদর অ রেক পাপাচার, নাহ ও অ ীলতা হেত দেূর রেখিছ। অনাথক 

ঝগড়-িববাদ পিরত াগ কেরিছ, যা আ াহ তায়ালা আমােদরেক িনেদশও কেরন: 

اْلَحجُّ َأْشُھٌر َمْعُلوَماٌت َفَمْن َفَرَض ِفیِھنَّ اْلَحجَّ َفال َرَفَث َوال ُفُسوَق َوال ِجَداَل (
َوَما َتْفَعُلوا ِمْن َخْیٍر َیْعَلْمُھ اللَُّھ َوَتَزوَُّدوا َفِإنَّ َخْیَر الزَّاِد التَّْقَوى َواتَُّقوِن ِفي اْلَحجِّ 

  )197:البقرة) (َیا ُأوِلي اْلَأْلَباِب

অথ: “ কউ যিদ ঐ মাস েলার মেধ  হে র সংক  কের, তেব স হে র 

মেধ  সহবাস, ায ও কলহ করেত পারেব না এবং তামরা য কান সৎকম 



কর না কন, আ াহ তা পির াত আেছন; আর তামরা (িনেজেদর) পােথয় 

স য় কের নাও; ব তঃ িনি ত উৎকৃ তম পােথয় হে  আ াহভীিত এবং হ 

ানবানগণ! তামরা আমােক ভয় কর।” (সূরাঃ বাকারা: ১৯৭( 

আর তাকওয়া এমন িজিনস যা সবাব ায় জ রী, হেজর পেূব এবং পেরও। 

সুতরাং আমরা িক যাবতীয় হারাম হেত বেঁচ থাকার, আমােদর ও আ াহ যা 

হারাম কেরেছন তার মােঝ িতব কতা সৃি র চ া করব না। আর যা সৃি  হেব, 
তাঁর আেদশসমহূ মান  ও িনেষধসমহূ থেক িবরত থাকার মাধ েমই। য এমন 

করেব অবশ ই আ াহ তার জন  এমন পথ খুেল িদেবন ও এমন তােক যী দান 

করেবন যা স ক নাও কের না। 

দশমঃ হজ পরবতীেত আমরা অহংকার-বড়  কাশ ও িরয়া অথাৎ লাকেদরেক 

ীয় আমেলর দশন জািনেয় িনেয় দিখেয় িনেজ তৃ  হওয়া থেক িবরত 

থাকব। কননা এমন মানিসকতা সৎআমল ন  কের দয়। 

একাদশঃ িনেজেক হেজর মাধ েম স ািনত জােহর করা; তা হাজী, আলহাজ 

ইত ািদ টাইেটল হণ ও চার কের বা এ টাইেটলেক পুঁিজ কের িনয়াবী াথ 

অজন। এ নীিত আমলিটেক ন  করার জন  যেথ । 

 *হজ পরবতীেত িনয়াবী লাভ-লালসার াধান  ও পণূ িনয়াদার হওয়া 

যমন দাষণীয,় অনু প হালাল রীিত অনুযায়ী ও উপেযাগী পযােয় িনয়াবী 

ব তােক বজন কের সংসার ত াগীও হওয়া িঠক হেব না। 

াদশঃ হেজর সফের আমরা ব  িশ া-দী া হণ কেরিছ। তার মেধ  অন তম 

হল আ াহর জন  িনেজেক সাপদ কের দয়া। এর মেধ  রেয়েছ িপতা ইবরাহীম 

(আলাইিহস সালাম), তার ছেল ইসমাঈল (আলাইিহস সালাম) ও তার মাতা 

হােজরার অনুসরণ। 

অতএব এ িশ া হেত আমােদরেক উ  ত াগ-িততী া ও িশ া িনেত হেব। 
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