48027 - হজ্ব পালনে ইখলাস
প্রশ্ন
প্রশ্ন: হজ্ব আদায়ের ক্ষেত্রে একজন হাজী কিভাবে মুখলিস (আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ) হতে পারবে? হজ্বের সাথে যদি
ব্যবসা করে, কিছু রোজগারের ইচ্ছা করে এতে করে কি তার ইখলাস নষ্ট হবে?
প্রিয় উত্তর
আলহামদুলিল্লাহ।
ইখলাস বা আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠতা যে কোন ইবাদতের ক্ষেত্রে শর্ত। আল্লাহর সাথে যদি অন্যকে অংশীদার করা হয়
সে ইবাদত কবুল হয় না। আল্লাহ তাআলা বলেন:
ﺪًاﺣ اِﻪﺑ رةﺎدﺒﺸْﺮِكْ ﺑِﻌ ﻳﺎ وﺤﺎﻟ ﺻًﻤ ﻋﻞﻤﻌ ﻓَﻠْﻴِﻪﺑ رﻘَﺎءﻮ ﻟﺟﺮﺎنَ ﻳ ﻛﻦﻓَﻤ
(অর্থ- অতএব, যেব্যক্তিতারপালনকর্তারসাক্ষাতকামনাকরে, সেযেন,
সৎকর্মসম্পাদনকরেএবংতারপালনকর্তারএবাদতেকাউকেশরীকনাকরে।[সূরা কাহাফ, আয়াত: ১১০]
আল্লাহ তাআলা আরো বলেন:
 اﻟﺪِّﻳﻦ ﻟَﻪﻴﻦﺼﺨْﻠ ﻣﻪﺪُوا اﻟﺒﻌﻴ ﻟوا اﺮﻣﺎ اﻣو
(অর্থ- তাদেরকেএছাড়াকোননির্দেশকরাহয়নিযে, তারাখাঁটিমনেএকনিষ্ঠভাবেআল্লাহরএবাদতকরবে,
নামাযকায়েমকরবেএবংযাকাতদেবে।এটাইসঠিকধর্ম।)[সূরা বাইয়্যেনা, আয়াত: ০৫]
আল্লাহ তাআলা আরো বলেন:
ﺺ اﻟْﺨَﺎﻟ اﻟﺪِّﻳﻦﻪ ﻟ( ا2)  اﻟﺪِّﻳﻦﺎ ﻟَﻪﺼﺨْﻠ ﻣﻪﺪِ اﻟﺒﻓَﺎﻋ
(অর্থ- অতএব, আপনি নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর এবাদত করুন।জেনে রাখুন, নিষ্ঠাপূর্ণ এবাদত আল্লাহরই নিমিত্ত।)[সূরা
যুমার, আয়াত: ২-৩]
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সহিহ হাদিসে কুদসিতে এসেছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: আল্লাহ তাআলা বলেন: “আমি অংশীদারিত্ব
থেকে সম্পূর্ণ অমুখাপেক্ষী। যে ব্যক্তি কোন আমল করে এবং সে আমলের মধ্যে আমার সাথে অন্যকেও অংশীদার করে
আমি সে আমল ঐ অংশীদারের জন্য ছেড়ে দেই।” ইবাদত পালনে আল্লাহর জন্য নিষ্ঠাবান হওয়ার অর্থ হচ্ছে- আল্লাহর
ভালবাসা, তাঁর প্রতি সম্মানপ্রদর্শন, তাঁর থেকে সওয়াব ও সন্তুষ্টি প্রাপ্তির আশা ছাড়া অন্য কোন কিছু বান্দাকে ইবাদত
পালনে অনুপ্রাণিত না করা। তাইতো আল্লাহ তাআলা বলেছেন:
اﻧًﺎﻮرِﺿ وﻪ اﻟﻦ ﻣًﺘَﻐُﻮنَ ﻓَﻀﺒﺪًا ﻳﺠﺎ ﺳﻌﻛ رﻢاﻫ ﺗَﺮﻢﻨَﻬﻴ ﺑﺎءﻤﺣﻔﱠﺎرِ رْ اﻟَﻠ ﻋﺪﱠاءﺷ اﻪﻌ ﻣاﻟﱠﺬِﻳﻦ وﻪ اﻟﻮلﺳﺪٌ رﻤﺤﻣ
(অর্থ- মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল এবং তাঁর সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল।
আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আপনি তাদেরকে রুকু ও সেজদারত দেখবেন।)[সূরা ফাতহ, আয়াত: ২৯]
কোন ইবাদত-ই কবুল হবে না; সেটা হজ্ব হোক অথবা অন্য কোন ইবাদত হোক যদি ইবাদতকারী মানুষকে দেখানোর জন্য
ইবাদতটি করে থাকে। অর্থাৎ ইবাদতটি এজন্য করে যে, মানুষ দেখে বলবে: অমুক কতই না তাকওয়াবান!! অমুক কতই না
ইবাদতগুজার!! ইত্যাদি। অনুরূপভাবে যদি ইবাদতটি পালনের উদ্দেশ্য থাকে দেশ দেখা অথবা দেশের মানুষকে দেখা অথবা
এজাতীয় অন্য কোন উদ্দেশ্য যা একনিষ্ঠতা বা ইখলাস বিনষ্টকারী তাহলে সে ইবাদত কবুল হবে না। তাই যারা বায়তুল্লাহর
উদ্দেশ্যে হজ্বযাত্রার নিয়ত করেন তাদের নিয়তকে আল্লাহর জন্য খাঁটি করা উচিত।মুসলিম বিশ্ব দেখা, ব্যবসা করা, অমুক
প্রতিবছর হজ্ব করে অথবা এ জাতীয় অন্য কোন সুনাম প্রাপ্তির উদ্দেশ্য যেন তাদের নিয়তের মধ্যে না থাকে। ব্যক্তির
নিয়ত যদি হয় বায়তুল্লাতে হজ্ব করা, হজ্বে এসে ব্যবসা করে আল্লাহর অনুগ্রহ অন্বেষণ করতে কোন দোষ নেই। যেহেতু
আল্লাহ তাআলা বলেছেন:
ﻢِﺑ رﻦ ﻣًﺘَﻐُﻮا ﻓَﻀنْ ﺗَﺒ اﻨَﺎح ﺟﻢﻠَﻴ ﻋﺲﻟَﻴ
(অর্থ- তোমাদের উপর তোমাদের পালনকর্তার অনুগ্রহ অন্বেষন করায় কোন পাপ নেই।)[সূরা বাকারা, আয়াত: ১৯৮]
যদি তার নিয়তে ব্যবসা ও রোজগার ছাড়া অন্য কিছু না হয়ে থাকেতাহলে তার ইবাাদতের ইখলাস তথা নিষ্ঠা নষ্ট হবে। যার
উদ্দেশ্য এ রকম হবে সে ব্যক্তি আখেরাতের আমল দিয়ে দুনিয়া কামাই করার ইচ্ছা করেছে। এই ইচ্ছা তার আমল নষ্ট করে
দিবে অথবা ব্যাপকভাবে তার আমলকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। আল্লাহ তাআলা বলেন:
ٍﻴﺐ ﻧَﺼﻦ ﻣةﺮﺧ ا ﻓﺎ ﻟَﻪﻣﺎ وﻨْﻬ ﻣﻪﺗﺎ ﻧُﻮ اﻟﺪﱡﻧْﻴثﺮﺮِﻳﺪُ ﺣﺎنَ ﻳ ﻛﻦﻣ وﻪﺛﺮ ﺣ ﻓ ﻟَﻪ ﻧَﺰِدةﺮﺧ اثﺮﺮِﻳﺪُ ﺣﺎنَ ﻳ ﻛﻦﻣ
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(অর্থ- যে কেউ পরকালের ফসল কামনা করে, আমি তার জন্যে সেই ফসল বাড়িয়ে দেই। আর যে ইহকালের ফসল কামনা
করে, আমি তাকে তার কিছু দিয়ে দেই এবং পরকালে তার কোন অংশ থাকবে না।)[সূরা শুরা, আয়াত: ২০] সমাপ্ত।
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