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আল িকবলাহ হজ কােফলা কতৃক চ
িবদ

ােমর আিনকা

ােব আেয়ািজত ‘হজ

আিলম ও িচ ািবদগণ িবেশষত মুফতী িসরাজুল ইসলাম, চ

িশ ণ কমশালা’য় অংশ িনলাম। অনু ানিট িছল বশ সফল ও

াণব

।

াম িব িবদ ালেয়র অধ াপক ড. িনজাম উি ন, আ জািতক ইসলামী িব িবদ ালেয়র

অধ াপক ড. িব এম মিফজুর রহমান আযহারী, মুফতী মাসুম, মাওলানা সালায়মান, মাওলানা রিফকু ল ইসলাম

মুখ হেজর িবিভ আরাকান-আহকাম

িনেয় মূল বান আেলাচনা পশ কেরন।
কমশালায় আিম একিট কথার উপর বশ জার িদেয়িছ, তা হল: আ াহ তায়ালার দরবাের হজ কবুল হওয়ার পূব শত হল হেজর উে েশ ব ব ত অথ
হালাল প ায় অিজত হেত হেব। অৈবধ প ায় বা হারাম পেথ অিজত টাকায় হজ করেল তা কবুল হয় না। আমােদর দেশ রওয়াজ আেছ িকছু মানুষ
সারা জীবন সুদ, ঘুষ, মাদক ব বসা, ট ারবািজ, মা ািন কের টাকার পাহাড় গেড়। বৃ

বয়েস দািড় রেখ জু া গােয় িদেয় সপিরবাের হজ করেত যায়।

উে শ আ াহর সােথ মাটামুিট একটা রফা দফা কের আসা। এটা মহান রা ুল আলামীন আ াহ তায়ালার সােথ ম রা করার শািমল। হাদীস শিরেফ
বিণত আেছ হেজর িবিনময় হে

জা াত। ইহরামরত অব ায় কান ব ি

হারাম টাকায় ম া শিরেফ িগেয় যখন বেল, ‘লা ােয়ক আ া

তখন ম ার আসমােন অব ানরত লাখ লাখ ফেরশতা ডাক িদেয় বেল ‘লা লা ােয়ক লা সাদােয়ক, হা
হািজরা কবুল নই, তামার জন

া লা ােয়ক’

ু আলােয়ক’। অথাৎ তামার
ুকা মারদুদন

কান সুসংবাদ নই, তামার হজ তামােক ফরত দয়া হল’। এ জন হেজ যাওয়ার পূেব আমােদর তাওবা করেত হেব।

িমশকাত শিরেফর ভাষ কার শায়খ মা া আলী কারী (রহ.)-এর মেত তাওবার অন তম পূবশত হল হারাম পেথ অিজত স

দ িবি

কের আসল

মািলেকর (ঘুষ, সুদ ও পােসে জদাতােদর) িনকট ফরত িদেয় আসেত হেব। তারা যিদ মারা যায় তা হেল ওয়ািরসেদর মােঝ ফারােয়য মেত ব ন করেত
হেব।এর নাম তাওবা।
আল িকবলাহ হজ কােফলার পিরচালক মাওলানা কু তু ব উি েনর স ালনায় অনুি ত এ কমশালায় দশ ও জািতর কল াণ কামনায় িবেশষ মুনাজাত করা
হয়।
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