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িবসিম�ািহর রাহমািনর রাহীম 

হে�র পর কী? 

সকল �শংসা মহান আ�াহর জনয, যাঁর েনয়ামেতই সকল 
সৎকাজসমূহ স�� হেয় থােক, আর তাঁর দয়ােতই সকল 
ইবাদাত কবুল হেয় থােক। আমরা তাঁর �শংসা করিছ, তাঁর 
শকিরয়া আদায় করিছ, আর এ সাকয িদিি েয আ�াহ ছা া 
েকান হক মা ‘বুদ েনই এবং সাকয িদিি েয মুহা�াদ তাঁর বা া 
ও রাসূল। আ�াহ তার  পর, তার পিরবার ও স�ী সাথীেদর 
 পর দুরদ ে�রণ করন এবং ব  পিরমােন সালাম েপশ করন। 
তারপর,  

হজ গত হল, তার কাযরািদ পূণর হেলা, আর হেজর মাসসমূহ তার 
কলযাণ ও বরকত িনেয়  েল েগল। এ িদননেলা অিতবািহত 
হেলা, আর মুসিলমগণ তােত তােদর হজ স�াদন করল, তােদর 
েক  আদায় করল ফরয হজ, অপর েক  আদায় করল নফল 
হজ, তােদর মেধয যােদর হজ কবুল হেয়েছ তারা তােদর 
ননাহসমূহ কমা কের িনেয় এমন িদেনর মত �তযাবতরন করল 
েযমন তােদর মাতাগণ তােদরেক জ� িদেয়িছল। সুতরাং 
সফলকামেদর জনয রেয়েছ মুবারকবাদ। যােদর েথেক তা 
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�হণেযাগয হেয়েছ তােদর েসসৗাগযই েসসৗাগয! “আ�াহ েতা 
েকবল মু�াকীেদর পক েথেকই কবুল কের থােকন”।P0F

1
P  

�েতযক মুসিলেমর জানা  ি ত েয, েনক আমল কবুল হওয়ার 
িকছু ি � ও িকছু িনদশরন রেয়েছ। েনক আমল কবুল হওয়ার 
অনযতম ি � হেি েস আমেলর পের আবার আমল করেত সমথর 
হওয়া, পকাষের েস আমল �তযাযযাত হওয়ার ি � হেি, েস 
আমল করার পর যারাপ কাজ করা।  

সুতরাং যযন হাজী সােহব হজ েথেক �তযাবতরন করেবন এবং 
তাঁর িনজেক েদযেত পােবন েয িতিন আ�াহ তা‘আলার 
আনুগেতযর �িত অ�ণী, কলযােণর �িত অনুরাগী, �ীেনর �িত 
দৃঢ়, অপরাধ ও েগানাহ েথেক দূের অব�ানকারী, তযন েস েযন 
বুেঝ েনয় েয আ�াহ  ােহত এিট আ�াহ তা‘আলার িনকট তার 
আমল কবুল হওয়ার একিট নররপূণর আলামত। 

আর যিদ িনজেক আ�াহর আনুগতয েথেক িপছপা েদযেত পায়, 
কলযােণর কাজ েথেক িবমুয, অপরােধর �িত �তযাবতরনকারী ও 
েগানােহর কােজ অ�ণী, তেব েস েযন বুেঝ েনয় েয, এসব িকছু 
সিঠকৗােব িনেজেক িনেয় ৗাবার অবকাশ িদেি। 

                                                            
1 সূরা আল-মােয়দাহ: ২৭।   
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েহ বাইতু�াহর হজকারী, আপিন েস সব স�ািনত িদননেলা 
অিতবািহত কেরেছন, আর পিব� �াননেলােত অব�ান কেরেছন, 
সুতরাং আপনার এ কাজ েযন িহদায়ােতর পথ ও হেকর রা�ায় 
 লার নতুন েমা  হেয় েদযা েদয়। 

েহ আ�াহর আ�ােন সা াদানকারী, আপিন হেজ েস আ�ােন 
সা া িদেয় তালিবয়া পাঠ কেরেছন এবং েডেকেছন, ‘লা�াইক 
আ�া �া লা�াইক’ সুতরাং সবরদা �িতিট কােজ আ�াহর জনয 
হািজর থাকেত সে � থাকুন। তাঁর আনুগেতয সবরদা রত থাকুন; 
েকননা, িযিন হেজর মােসর রব, িতিন অনয মােসরও রব, আর 
আমরা আমৃতুয আ�াহর কােছ সাহাযয ও একমা� তাঁরই ইবাদত 
করেত িনেদরিশত হেয়িছ। “আর আপনার রেবর ইবাদত করন, 
যতকণ না আপনার কােছ মৃতুয আসেব।”P1F

2 

 কলযােণর মওসুম েহ মুসিলম ৗাই, মানব জীবেনর সামিয়ক 
পিরবতরন নয়; বরং তা েযল-তামাশা অনযায়-অিব ার ও �িট-
িব ুযিতর জীবন েথেক আ�াহ তা‘আলার পূণর আনুগতয ও তাঁর 
দাসেরর িদেক �তযাবতরন। 

কলযােণর মওসুম এরকম েকান েেশেনর নাম নয় –েযমনিট 
েকান েকান মানুষ মেন কের থােক- েযযােন েকান মানুষ তার 
ৗার লাঘব করেব, তার েগানাহ েথেক পির�াণ িনেব, তারপর 
                                                            
2 সূরা আল-িহজর: ৯৯।  
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েসযান েথেক িফের িগেয় পুণরায় অনয েকান েবাঝা নতুন কের 
বহন করেব। এিট িনঃসে েহ ৗুল বুঝা। যারা এ ধরেনর িকছু 
েবােঝ তারা অবশযই এ মওসুমনেলার বা�বতা  পলিল করেত 
ৗুল কেরেছ। বরং এ মওসুমনেলা গােফলেদর সাবধান করার 
সুেযাগ ও �িট-িব ুযিতকারীেদর জনয  পেদশ; যােত তারা তােদর 
ননাহসমূহ েথেক িবরত হেয়, তােদর কৃতকেমরর জনয লি�ত 
হেয়, ৗিবষযেত েসনেলা পিরতযাগ করার  পর দৃঢ় �িত� হেয় 
আ�াহর িদেক িফের যায়; “আর িন�য় যারা তাওবাহ কের, 
ঈমান আেন এবং সৎকাজ কের তারপর িহদায়াত �হণ কের 
আিম তােদর জনয অিধক কমাশীল।”P2F

3 

অেনক সময় েদযা যায়, মানুষ তােদর নফেসর �ব�না ও 
শয়তােনর ষ যে�র িশকার হেয় পে  থােক; এমনিক েশষ পযরষ 
এ অব�ােত তােদর মৃতুয হয়।  

সুতরাং েহ আ�াহর ঘেরর হজকারী! আপিন তার মত হেবন না 
েয মজবুত �াসাদ িনমরাণ কের েসটার িৗি�মুেল আঘাত কের। 
“তার মত েয তার সূতা মজবুত কের পাকাবার পর েসটার পাক 
যুেল ন� কের েদয়।”P3F

4 

                                                            
3 সূরা রা-হা: ৮২।  
4 সূরা আন-নাহল: ৯২।  
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িকছু মারা�ক িবষয় রেয়েছ যার জনয �িতিট মুসিলেমর সাবধান 
হওয়া জররী, েযমন িকছু মুসিলম আ�াহর স�ািনত ঘেরর হজ 
কের থােক, অথ  েস তার ে েয়ও ব  ব� পিরতযাগ কের থােক। 
তােদর মেধয  েক  রর  াাাতত  দাা েের  া, িনঃসে েহ তার হজ 
হয় না। কারণ েস সালাত পিরতযাগকারী। আর সালাত 
পিরতযাগকারী স�েকর কেঠার সাবধানাবাণী ও ধমিক এেসেছ, 
মহান আ�াহ বেলন, 

ْ  ٤ َسَقرَ  ِ�  َسلََكُ�مۡ  َما ﴿  ]  ٤٣  ،٤٢: حل ثم[ ﴾ ٤ ٱلُۡمَصّلِ�َ  ِمنَ  نَُك  لَمۡ  قَالُوا

 “ ‘েতামােদরেক িকেস ‘সাকার’-এ িনেকপ কেরেছ?’ তারা 
বলেব, ‘আমরা সালাত আদায়কারীেদর অষৗুর্ িছলাম না”। P4F

5
P  

মহান আ�াহ আরও বেলন,  

ْ  فَإِن ﴿ ْ  تَابُوا قَاُموا
َ
ْ  ٱلّصلَٰوةَ  َوأ َكٰوةَ  َوَءاتَُوا َّ ُل  ٱّ�ِيِن�  ِ�  فَإِۡخَ�ٰنُُ�مۡ  ٱل  َوُ�َفّصِ

 ]  ١١: حلو� [ ﴾ ١ َ�ۡعلَُمونَ  لَِقۡو�ٖ  ٱ�َ�ِٰت 

 “অতএব তারা যিদ তাওবাহ কের, সালাত কােয়ম কের ও 
যাকাত েদয়, তেব �ীেনর মেধয তারা েতামােদর ৗাই”। P5F

6
P  

                                                            
5 সূরা আল-মু�াসিসর: ৪২-৪৩।  
6 সূরা আত-তাওবাহ: ১১।  
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আরও বেলন,  

ْ  فَإِن ﴿ ْ  تَابُوا قَاُموا
َ
ْ  ٱلّصلَٰوةَ  َوأ َكٰوةَ  َوَءاتَُوا َّ ْ  ٱل ّلوا ََ َ  ِِنّ  َسبِيلَُهمۚۡ  فَ َّ  رِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  ٱ

 ]  ٥: حلو� [ ﴾ ٥

“িক� যিদ তারা তাওবাহ কের, সালাত কােয়ম কের এবং যাকাত 
েদয় P6F

7
P তেব তােদর পথ েছে  দাও”। P7F

8 

তাছা া রাসূলু�াহ সা�া�া  আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, 

 »ن  �  الرل  و�  الشك وال�فر ترك الصالة «

 “িন�য় একজন েলাক এবং িশকর ও কুফরীর মেধয সালাত 
পিরতযাগ করাই মাপকািঠ।” ইমাম মুসিলম জােবর রা. েথেক 
হাদীসিট বণরনা কেরেছন P8F

9
P।  

                                                            
7 তব  কমর রািদাা�াহু   হুমা বো , রা ূা�ুাহ  া�া�াহু  াাতিহ ওাা  া�াম বোেছ , ‘‘ মােে তত�ণ 
পরর্  রেু�র ি েদর্  দাা হোেছ রত�ণ  া তারা বােব, াা তাাহা ত�া�াহ ও মহুা�াদ  �াহর রা ূা এবং 
 াাাত োোম েরেব  র রাোত �দা  েরেব। অতঃপর রিদ তারা তা েের, তেব তােদর জা  ও মাা  মার 
হাত  থেে ি রাপদ হেব, িে� রিদ ত াােমর অিধোর  দাা েরেত হা, তেব তা িভ� েথা।  র তােদর 
িহ াব   াার ভার  তা  �াহ র কপর।’’ [বখুারী: ২৫; ম ুিাম: ২২] 
8 সূরা আত-তাওবাহ: ৫।  
9 মুসিলম ১/৮৮, হাদীস নং ৮৮; ঈমান; সালাত পিরতযাগকারীর  পর কুফর 
নামকরণ করা হেয়েছ অধযায়; অনুরপৗােব হাদীসিট ইমাম আবু দা দ তারঁ 
সুনান �ে� সংকলন কেরেছন, (২/৬৩১; হাদীস নং ৪৬৭৮) িকতাবুল ঈমান, 
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আর ইমাম িতরিমযী বুরাইদাহ রা. েথেক বণরনা কেরন, রাসূলু�াহ 
সা�া�া  আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,  

 »فمن تر�ها فق  �فرالهه  الي �يننا و�ينهم الصالة «

“আমােদর মেধয ও কােফর-মুশিরকেদর মেধয অ�ীকার হেি 
সালােতর; সুতরাং েয তা তযাগ করেব েস অবশযই কােফর হেয় 
েগল”।P9F

10
P তাছা া িতরিমযী তার �ে�র িকতাবুল ঈমােন সহীহ 

সনেদ �যযাত তােব‘য়ী শাকীক ইবন আবিদ�াহ রহ. েথেক বণরনা 
কেরন, ‘মুহা�াদ সা�া�া  আলাইিহ ওয়াসা�াম এর সাহাবীগণ 
অনযানয আমেলর মেধয েকবলমা� সালাত তযাগকরােকই কুফির 
িহেসেব গনয করেতন’ P10F

11
P।  

তাছা া এমন িকছু মানুষও রেয়েছ যারা আ�াহর স�ািনত ঘেরর 
হজ কের িক� তারা যাকাত েদয় না; অথ  মহান আ�াহর 
িকতােব যাকাতেক সালােতর সােথ একসােথ  ে�য করা হেয়েছ, 

                                                                                                               
ইরজা তথা আমল না কের আশাবাদী হওয়ার িবষয়িট �তযাযযাত হওয়া 
অধযায়।  

10 িতরিমযী; তুহফাতুল আহওয়াযী সহ (৭/৩০৮, নং ২৭৫৬); িকতাবুল ঈমান 
এর ‘সালাত পিরতযাগ করার বযাপাের যা এেসেছ অধযােয়।  

11 িতরিমযী; তুহফাতুল আহওয়াযী সহ (৭/৩০৯, নং ২৭৫৭); িকতাবুল ঈমান 
এর ‘সালাত পিরতযাগ করার বযাপাের যা এেসেছ অধযােয়। 
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“আর েতামরা সালাত কােয়ম কর এবং যাকাত �দান কর”। P11F

12
P 

আর রাসূলু�াহ সা�া�া  আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,  

أترأ أ  أتات  ااا  ىت �شه وا أ  ال � نال اهللا وأ  �م اً رسول اهللا و�قيموا «
امامهم وأتوامم نال بق اإلسالم الصالة و�ؤتوا الز�ة فإذا فهلوا ذلك عصموا م� 

 »وىبا�هم ع اهللا

“আিম েতা মানুেষর সােথ যু� করেত িনেদরিশত হেয়িছ যতকণ না 
তারা এ সাকয �দান করেব েয, আ�াহ বযতীত হক েকান মা‘বুদ 
েনই এবং মুহা�াদ আ�াহর রাসূল, আর সালাত কােয়ম করেব, 
যাকাত আদায় করেব, অতঃপর যযন তারা তা করেব, তযন তারা 
তােদর র্ ও স�দ আমার হাত েথেক িনরাপদ পােব, তেব 
ইসলােমর অিধকার বযাপার িৗ�, আর তােদর িহসােবর ৗার 
আ�াহর  পর”। ইমাম বুযারী ও মুসিলম ইবন  মর েথেক 
হাদীসিট বণরনা কেরন P12F

13
P। 

আর আবু বকর রা. যাকাত �দান করেত অ�ীকারকারীেদর 
িবরে� যু� কেরিছেলন এবং তার েস িবযযাত ব্বযিট �দান 

                                                            
12 সূরা আল-বাকারাহ: ৪৩।  
13 বুযারী, ফাত ল বারীসহ (১/৭৫, হাদীস নং ২৫), িকতাবুল ঈমান, ‘যিদ 
তারা তাওবাহ কের এবং সালাত কােয়ম কের অধযায়; মুসিলম (১/৫১; 
হাদীস নং ২২) লা ইলাহা ই�া�াহ না বলা পযরষ মানুেষর সােথ যু� করা 
অধযায়।  
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কেরিছেলন, “আ�াহর শপথ, অবশযই আিম সালাত ও যাকােতর 
মেধয পাথরকযকারীর িবরে� যু� করব, আ�াহর শপথ, যিদ তারা 
আমােক একিট  েটর রিশ অথবা  েটর বািা িদেতও অ�ীকার 
কের, যা তারা রাসূলু�াহ সা�া�া  আলাইিহ ওয়াসা�ামেক িদত, 
তেব অবশযই েসটা  �ার করেত আিম তােদর িবরে� যু� 
করব। P13F

14
P”   

অনুরপৗােব িকছু মানুষ আেছ যারা হজ কের িক� রমযােনর 
েরাযা রােযন না, অথ  েরাযা হেজর ে েয়ও েবশী নররপূণর; 
েরাযা হেজর আেগ ফরয হেয়েছ। এ সম� েলাক যারা হজ 
আদায় কের ইসলােমর অনযানয রকন িনেয় অবেহলা কের তারা 
েযন এমন শরীেরর অ� িনেয় বয� থােক যার মাথা শরীর েথেক 
িবিি�।  

একজন মুসিলেমর  পর অবশয কতরবয হেি, েস তার �ীেনর 
েহফাযত করেব, পূণরতার িদেক লকয রাযেব, �ীেনর েকান অংশ 
ছুেট যাওয়া িকংবা বাদ পে  যাওয়ার বযাপার যযবান হেব। 
সুতরাং েস যাবতীয় ওয়ািজব আদায় করেব, িনেষধকৃত িবষয়ািদ 
পিরতযাগ করেব, আমৃতুয আ�াহর �ীেনর  পর অিব ল ও দৃঢ় 
থাকেব। আ�াহ বেলন,  
                                                            
14 বুযারী, ফাত ল বারীসহ (১৩/২৫০, হাদীস নং ৭২৮৪), িকতাবুল ই‘িতছাম; 
‘রাসূলু�াহ সা�া�া  আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সু�াতেক অনুসরণ অধযায়; 
মুসিলম (১/৫১; হাদীস নং ৩২) মানুেষর সােথ যু� করা অধযায়। 
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ِينَ  ِِنّ  ﴿ َّ ْ  ٱ َُّنا قَالُوا ُ  َر َّ ْ  ُُمّ  ٱ ُل  ٱۡسَتَ�ُٰموا ّ ََ ٰ�َِكةُ  َعلَۡيِهمُ  تَََ ََ َّ  ٱلَۡم ََ  ْ ََ  َ�َافُوا  َو
 ْ نُوا ََ ۡ�َ  ْ وا ُ�ِۡ�

َ
َّنةِ  َوَ ۡۡ  ]  ٣٠: فصغت[ ﴾ ٣ تُوَعُدونَ  ُكنُتمۡ  ٱّلِ�  بِ�

“িন�য় যারা বেল, ‘আমােদর রব আ�াহ’, তারপর অিব িলত 
থােক, তােদর কােছ নািযল হয় েফের�া (এ বেল) েয, ‘েতামরা 
ৗীত হেয়া না, ি িষত হেয়া না এবং েতামােদরেক েয জা�ােতর 
�িত�িত েদয়া হেয়িছল তার জনয আনি ত হও।”P14F

15
P  

আর হেজর পর েয িবষয়িট েবশী নরেরর দাবীদার, তা হেি 
একজন মুসিলম তার িনেজর িবষয়িট বারবার েদযেব, 
আ�সমােলা না করেব, পূেবরর কৃত আমেলর বযাপাের িনেজর 
িহসাব িনেজ �হণ করেব, তারপর িনেজর জনয এমন এক 
ে�া�াম �াপন করেব যা েস �িতপালন করেত পাের, যােত কের 
েস হেজর মাধযেম েয ঘরিট বািনেয়েছ তা পূণর রপ িদেত পাের।  

এসব িকছু এ জনযই েয বা া হেজর ফরয আদায় করার পর 
এবং এর জনয আ�াহর তাওফীক লাৌর পর নররপূণর 
আমলসমূেহর যথাযথ েহফাযত করেব।  

আিম মহান আ�াহর কােছ কােয়ামেনাবােকয  াই িতিন েযন সবার 
হজ কবুল কেরন এবং তােদর হজ মাবরর (মাকবুল) কেরন, 
তােদর �ে �া সফল কেরন এবং তােদর ননাহ কমা কেরন। 
                                                            
15 সূরা ফুসিসলাত: ৩০।  
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আর আিম কথা, কােজ মহান আ�াহর ইযলাস বা িন�া কামনা 
কির এবং সৃি�কুেলর সদরার মুহা�াদ সা�া�া  আলাইিহ 
ওয়াসা�ােমর পেথর  পর  লার েতসিফক কামনা কির। আরও 
 াই িতিন েযন এ কাজিট দুিনয়ার জীবন ও মৃতুযর পের জীবেনর 
জনয গিিত আমল িহেসেব �হণ কেরন, িন�য় িতিন এর 
অিৗৗাবক এবং তা করেত সকম।  

আর সালাত ও সালাম রইল আমােদর নবী মুহা�াদ ও তার 
পিরবার ও সকল সাহাবীর �িত। 


