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 بسم هللا الرحمن الرحيم

অনন্ত করুণাময় পরম দয়াল ুআল্লাহর নানম 

হজ্জ একটি মহা উপাসনা িা 
ইিাদি। িাই হজ্জ পালনকারীনদরনক 
লক্ষয কনর মহান আল্লাহ পশিত্র 
কুরআননর মনযয ঘ াষণা কনর শদনয়নেনেঃ 

ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ٻٱ  ٻ   ٻچ 

 [ ٧٩١: البقرة ] چ ٺڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ

ভািারু্েঃ “হনজ্জর জনয সুশিশদি কনয়কটি 
মাস (িাওয়াল, জলু্ কাদা, এিং জলু্ 
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শহজ্জা) শনশদুষ্ট রনয়নে। িাই ঘে িযশি 
শননজর উপর এই সি মানস হজ্জ পালন 
করার অটল শসদ্ধান্ত গ্রহণ কনর শননি, 
িার উপর হনজ্জর সময় ঘেৌনশমলনন 
অর্িা স্ত্রী-পরুুনষর সংগমসম্বন্ধীয় ক্রীড়া 
ও অপকমু এিং ঝগড়া-শিিানদ শলপ্ত 
হওয়া বিয নয়”। 

(সুরা আল্ িাকারা, আয়াি নং 197)। 

এই শিষনয় আল্লাহর রাসূল   
িনলনেনেঃ

َ ننننن    ؛هلل َمنننننج  َ ننننن   "   َُ لَنننننر   َْ فَننننني   ر  َُ َرَجنننننَ   ؛َفلَنننننر  

َْ ك هَ  ر  ُ َه أَمُّ لََدت  َْ". 
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رقحححح ميثمحححح   م,موصححححمسلم  حححح   ,٧25٧رقننننر ال نننندُي , صنننن ُب الب نننن ر )

م.(ث بخاريويث فظم,م(٧321)م-834

 

অরু্েঃ “ঘে িযশি আল্লাহর সন্তুশষ্ট লানভর 
উনেনিয হজ্জ পালন করনি এিং িানি 
ঘেৌনশমলন অর্িা স্ত্রী-পরুুনষর 
সংগমসম্বন্ধীয় ক্রীড়া ও অপকমু হনি 
শননজনক শিরি রাখনি, ঘস িযশি হজ্জ 
পালননর পর এমন পশিত্র অিস্থায় শিনর 
আসনি ঘে, িার মািা ঘেন িানক ঘসই 
শদনই নিজাি পশিত্র শিশুরূনপ প্রসি 
করনলা”। সিুরাং ঘস নিজাি শিশুর মি 
শনষ্পাপ হনয় ঘগনলা।
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 (সহীহ িুখারী, হাদীস নং 1521 এিং 
সহীহ মসুশলম, হাদীস নং 438-(1350), 
িনি হাদীনসর িব্দগুশল সহীহ িুখারী 
ঘর্নক ঘনওয়া হনয়নে)। 

িাই আল্লাহর প্রিংসা, যযান, শজশকর, 
কৃিজ্ঞিা প্রকাি, সৎকমু, উপাসনা ও 
ইিাদনি মগ্ন ঘর্নক আল্লাহ ও িদীয় 
রাসূনলর আনদি ঘমািানিক আননের 
সশহি হজ্জ পালননর কানজ িৎপর র্াকা 
উশিি।
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এই শিষনয় মহান আল্লাহ িনলনেনেঃ   

ٱ  ٻ         ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   چ

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ    ٺڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ

 [ 63: األحزاب ] چ ٹ     ٹ

ভািারু্েঃ “আল্লাহ ও িদীয় রাসলূ 
েখন ঘকাননা কানজর আনদি প্রদান 
করনিন, িখন ঈমানদার মুসশলম পরুুষ 
ও নারীর জনয ঘস শিষনয় অনয ঘকাননা 
শসদ্ধান্ত গ্রহনণর ক্ষমিা র্াকনি না, আর 
ঘে িযশি আল্লাহ ও িদীয় রাসূনলর 
আনদি অমানয করনি, ঘস িযশি 
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সুখদায়ক সৎপর্ ইসলাম যমু হনি 
প্রকািযভানিই শিপর্গামী হনয় পড়নি”।  

(সুরা আল্ আহোি, আয়াি নং 36)। 

মহান আল্লাহ আনরা িনলনেনেঃ   

 [513: البقرة] چ    پٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ

ভািারু্েঃ “আর আল্লাহনক শনশদুষ্ট 
সংখযক শদনগুশলনি (জলু্ শহজ্জা মানসর 
11 ঘর্নক 13 িাশরখ পেুন্ত) স্মরণ 
কনরা”।

(সুরা আল্ িাকারা, আয়াি নং 203)। 

মহান আল্লাহ আনরা িনলনেনেঃ   
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ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  چ 

 [511: البقرة ] چ  ہۀ  ۀ  ہ  ہ

 

ভািারু্েঃ “সুিরাং ঘিামরা েখন 
হনজ্জর োিিীয় অনুষ্ঠান সম্পন্ন কনর 
শননি, িখন আল্লাহনক (িাাঁর যযান, 
প্রিংসা, কৃিজ্ঞিা প্রকাি এিং িাকিীর, 
িাহলীল ও িাাঁর শনকনট ক্ষমা প্রারু্নার 
মাযযনম) এমনভানি স্মরণ করনি, 
ঘেমনভানি ঘিামরা ঘিামানদর 
শপিৃপরুুষনদরনক স্মরণ করনি র্ানকা, 
িরং িার ঘিনয়ও ঘিামরা অশযক স্মরণ 
করনি আল্লাহনক”।
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 (সুরা আল্ িাকারা, আয়াি নং 200)। 

শনেঃসনেনহ প্রকৃি মুসশলম িযশি 
েখন পশিত্র কুরআন এিং শনভুরনোগয 
হাদীনসর আনলানক সালানি সানলহীন 
(মহাপরুুষগণ) িা পিুূিিী সৎনলাকনদর 
পদ্ধশি অনুোয়ী শননজনক পশরিাশলি 
করনি পারনি, িখন ঘস হজ্জ পালননর 
মাযযনম কিকগুশল শিষনয়র জ্ঞানলাভ 

করনি সক্ষম হনি। উি শষয়গুশলর মনযয 
ঘর্নক কিকগুশল শিষনয়র শিিরণ এখানন 
অশি সংনক্ষনপ ঘদওয়া হনলােঃ
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 প্রকৃি ইসলানমর সঠিক মিিাদ 
একত্বিাদ িা আকীদা এিং মহান 
আল্লাহর জনয একশনষ্ঠিা।

 মহান আল্লাহর সঠিক উপাসনা 
শকংিা ইিাদনির শনয়ম প্রণালী ও 

পদ্ধশি।
 সুনীশি ও সচ্চশরনত্রর গুনণ গুণাশিি 
হওয়া।

 মহান আল্লাহর শনদিুনািশলর সম্মান 
করা।

 মহান আল্লাহর বনকটয লানভর 
উনেনিয শিনয়-নম্রিা অিলম্বন করা 
এিং অহংকার িজুন করা।
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 মুসশলম জাশির মনযয ঐনকযর িন্ধন 
মজিুি করার সঠিক পদ্ধশি স্থাপন 
করা।

 সামাশজক সাময প্রশিশষ্ঠি করা।
 সৎকনমু আন্তশরকিার সশহি পরস্পর 
সাহােয ও সহনোশগিা করা।

 সৎকনমুর উপনদি ঘদওয়া এিং 
অপকনমুর প্রশিনরায করা।

 বযেুযারণ করা ইিযাশদ।

 

, ْصننننننننل  ل ْ ننننننننلر  لنننننننن  ر ننننننننْل   م منننننننند

ْأتب  ننننننه ملنننننن  ُننننننْر , ْ لنننننن  صلننننننه ْأصنننننن  به

  .الع لمُجْال مد هلل رب , الدُج
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অরু্েঃ আল্লাহ আমানদর শপ্রয় রাসূল 
মুহাম্মাদ এিং িাাঁর পশরিার-পশরজন, 
সাহািীগণ এিং শকয়ামি পেুন্ত িাাঁর 
অনুসরণকারীগণনক অশিিয় সম্মান ও 
িাশন্ত প্রদান করুন।

প্রণীি িাশরখ 20/12/1435 শহজরী 
ঘমািানিক 14/10/2014 খ্রীষ্টাব্দ 

ডেঃ মুহাম্মাদ মিুুজা শিন আনয়ি মুহাম্মাদ

সমাপ্ত 


