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িযলহেজর �থম দশক : ফযীলত ও আমল
আ�াহ তা‘আলা দয়ালু । তাই িতিন আপন বা�ােদর তওবার সু েযাগ
িদেত ভােলাবােসন। িতিন চান বা�ারা ইবাদেতর মাধয্ে তাঁর ৈনকটয
লাভ করুক এ উে�েশয িতিন আমােদর জনয বছের িকছু বরকতময় ও
কলয্াণবাহ িদন েরেখেছন- যােত আমেলর সওয়াব বহুগু বৃ ি� করা
হয়। আমরা পরীক্ষ িদনগুেলাে সেবর্া েচ�া চালাই সবেচ ভােলা
ফলাফল অজর্ করার জনয্ তেব েকন আেখরােতর জনয এসব
পরীক্ষ িদনগুেলােত সবর্ািধ �েচ�া বয্ করব না? এ িদনগুেলাে
আমল করা েতা বছেরর অনয্ান িদেনর তুলনায় অেনক েবিশ েনকী ও
কলয্া বেয় আেন। এমন িদনগুেলা মেধয উে�খেযাগয িযলহজ মােসর
এই �থম দশিদন। এ িদনগুেলা এমন রাস ূলু�াহ সা�া�াহু আলাইি
ওয়াসা�াম েযগুেলােক দুিনয়ার ে��তম িদন বেল আখয্ািয়ত কেরেছন
তােত আমেলর �িত িতিন সিবেশষ উ�ু � কেরেছন। এ িদনগুেলার
ে��� �মােণ শুধু এতটুকুই যেথ� েয আ�াহ ত‘আলা এর কসম
কেরেছন।
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েকান আমেলর মাধয্েমআমরা িযলহজ মাসেক �াগত জানােবা :
�িতিট মুসিলেমর উিচত ইবাদেতর েমৗসু মগুেলােক সু�র ��িতর
মাধয্েম �াগত জানােনা। িযলহজ মাসেক আমরা �াগত জানােত পাির
িনেচর কাজগুেলার মধয্ িদ :
১. একিন� মেন তওবা :
তওবার অথর �তয্াবতর করা বা িফের আসা। েয সব কথা ও কাজ
আ�াহ রা�ু ল আলামীন অপছ� কেরন তা বজর্ কের েযসব কথা ও
কাজ িতিন পছ� কেরন তার িদেক িফের আসা। সােথ সােথ অতীেত
এ ধরেনর কােজ িল� হওয়ার কারেণ অ�র েথেক অনু তাপ ও
অনু েশাচনা বয্ করা। িযলহেজর শুভাগমেনর আে সবেচ েবিশ গুর
েদওয়া দরকার এ তওবা তথা সকল গুনা েথেক িফের আসার �িত।
�াথর্ তওবা েসিট যার মেধয িতনিট ৈবিশ�য িবদয্মান যথা- �থম.
গুনাহি স�ূণর্ভাে বজর্ করা। ি�তীয়. গুনােহ জনয অনু ত� হওয়া।
এবং তৃতীয়. এই গুনাহি ভিবষয্ে না করার সংক� করা।
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বা�েবই এিট তওবার সু বণর সময়। দয়াময় েখাদা এ সময় েবিশ েবিশ
তওবার তাওফীক েদন এবং অিধক পিরমােণ বা�ার তওবা কবুল
কেরন। িতিন ইরশাদ কেরন,
َ ُ َ َ ٰ ٓ � أ م ّ مَ َ َ َ َ مَ َ َ َ َ َ ٰ ٗ ع
َ ون م َِن ٱل ۡ ُم ۡفلِح
﴾٦�
�﴿ َََا ن تاب وءا ن وع ِمل �ل ِحا َََ أن ي
ِ
[٦٧ :]اﻟﻘﺼﺺ
‘তেব েয তাওবা কেরিছল, ঈমান এেনিছল এবং সৎকমর কেরিছল, আশা
করা যায় েস সাফলয অজর্নকারীেদ অ�ভুর্ হেব।’ (কাসাস : ৬৭)
িতিন আরও ইরশাদ কেরন,
ْ َۡ َ
ۡ َّ ّ ّ َّۡ
ُ َ ٰ َٓ ْ ُ ۡ َ َ ّ َ َ ٰ َ ۡ ُ
﴿ قل �عِبادِي �َِين أ�َفوا
�َ َ�غف ُِر
َس ِه ۡم � �ق َن ُطوا مِن َ�ةِ �َِۚ ِن
ِ َ أنف
ّ
ً �َ وب
َ ُ�ُن
ُ ِيعا ۚ ِنَّ ُهۥ ُه َو ٱلۡ َغ ُف
ُ لرَح
ّ ور
[٥٢ : ﴾ ]الﺰمﺮ٥ ِيم
‘বল, ‘েহ আমার বা�াগণ, যারা িনজেদর উপর বাড়াবািড় কেরছ
েতামরা আ�াহর রহমত েথেক িনরাশ হেয়া না। অবশয্ আ�াহ সকল
পাপ ক্ষ কের েদেবন। িন�য় িতিন ক্ষমাশ, পরম দয়ালু ।’ {যু মার :
৫৩}
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২. এই সু বণর্ সুেযাগটােক কােজ লাগােত দ ৃঢ়সংক� �হণ করা :
সবার উিচত এই িদনগুেলােক পুণয্ময় কাজ ও কথায় সুেশািভত করা
দৃ ঢ় �তয্য় �হণ করা। েয বয্ি� েকােনা কােজর সংক� কের আ�াহ
তােক সাহাযয্ কেরন। তার জনয্ সাহাযয্কারী উপায় ও উপকরণ �
কের েদন। েয আ�াহর সে� সতয্বািদতা েদখায় আ�াহ তােক সততা
ও সফলতায় ভূ িষত কেরন। আ�াহ তা‘আলা বেলন,
ّ
َ َّ ّ ََُ ُ ۡ ُّ
ۡ ۡ
َ � ْ ِين َ� ٰ َه ُدوا
َ حسن
َ َ�َٱ
: ﴾ ]اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت٦ �ِ
َِينا ََهۡدِ�َنَهم سبلنا ۚ ن
﴿
ِ �َ ل َم َع ٱل ُم
[٦٩
‘আর যারা আমার পেথ সবর্া� �েচ�া চালায়, তােদরেক আিম
অবশয্

আমার

পেথ

পিরচািলত

করব।

আর

িন�য় আ�াহ

সৎকমর্শীলেদ সােথই আেছন।’ {সূরা আল-আ‘নকাবূ ত, আয়াত : ৬৯}
৩. গুনাহ েথেক দূর� অবল�ন করা:
সৎ কেমর্র মাধয্েম েযমন আ�াহর ৈনকটয্ অিজর্, গুনােহর কােজর
মাধয্েম েতমন আ�া েথেক আ�াহর রহমত ও করুণা েথেক দূ র�
সৃ ি� হয়। মানু ষ তার িনেজর করা অপরােধর কারেণ কখেনা আ�াহর
রহমত েথেক বি�ত হয়। তাই আমরা যিদ অপরাধ মাজর্না এবং
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জাহা�াম েথেক মুি�র �তয্াশী হ, তাহেল এ িদনগুেলােত এবং এর
িশক্ষা কােজ লািগেয় বছেরর অনয্ িদনগুেলােত গুনাহ পিরতয্াগ
হেব। েকউ যখন জানেত পােরন কী বড় অজর্নই নাতার জনয্ অেপক্
করেছ, তার জনয্ িক� েয েকােনা ক� সহয্ করা সহজ হেয় যায়
অতএব েহ মুসিলম ভাই ও েবান, আপিন এ িদনগুেলােক যথাযথভােব
কােজ লাগােত সেচ� েহান। সময় চেল যাওয়ার পর আফেসাস না
করেত চাইেল িযলহজ মাস আসার আেগই এেত অজরেনর জনয্ ��িত
িনন।
িযলহজ মােসর �থম দশ িদেনর ফযীলত :

১. আ�াহ তা‘আলা এর কসম কেরেছন :
আ�াহ তা‘আলা যখন েকােনা িকছু র কসম কেরন তা েকবল তার
ে��� ও মযর্াদাই �মাণ কের। কার, মহা স�া শুধু মহা গুরু�পূ
িবষেয়রই কসম কেরন। আ�াহ তা‘আলা বেলন,
ۡ َ ََ َ
ۡ َۡ َ
[٢ ،١ : ﴾ ]اﻟﻔﺠﺮ٢ �
ٍ � و١ ﴿ وٱلفج ِر
ٖ ال ع
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‘কসম েভারেবলার। কসম দশ রােতর।’ {সূ রা আল-ফাজর, আয়াত :
১-২} আয়ােত ‘কসম দশ রােতর’ বেল িযলহেজর দশেকর �িতই
ইি�ত করা হেয়েছ। এিটই সকল মুফাসিসেরর মত। ইবেন কাসীর
রািহমাহু�াহ বেন, এ মতিটই সিঠক।

২. এসবই েসই িদন আ�াহ যােত তাঁর িজিকেরর �বতর্ন কেরেছন:
আ�াহ তা‘আ বেলন,
َ ُ ۡ ّ ّ ٓ ّ َ ۡ ْ ُ ُ ۡ َ َ ۡ ُ َ َ ٰ َ َّ َ ۡ َ ُ ْ م
َ و�ٰت �ََ ٰ مَ ا رَ َز َ� ُهم ّ ِم ۢن بَه
ِيمة
ٍ � َيَا ٖ� َعل
ِ ِ َ� ﴿ ل ِيشهدوا �فِع لهم و�ذكروا ٱسم
ِ
ََۡ ۡ
[٢٨ : ٱ�ن� ٰ ِم� ﴾ ]ﺤﻟﺞ
‘েযন তারা িনজেদর কলয্ােণ �ানসমূ েহ হািযর হেত পাের এবং িতিন
তােদরেক চতু�দ জ� েথেক েয িরিজক িদেয়েছন তার ওপর িনিদর্
িদনসমূ েহ আ�াহর নাম �রণ করেত পাের।’ {সূ রা আল-হজ, আয়াত :
২৮} জমহূ র উলামার মেত, আয়ােত িনিদর্� িদনসমূহ বেল িলহজ
মােসর �থম দশ িদনেক বুঝােনা হেয়েছ। এিটই ইবন উমর ও ইবন
আ�াস রািদআ�াহু আনহুমার মত
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৩. রাসূ লু�াহ িদনগুেলােক ে��তম িদন বেল আখয্ািয়ত কেরেছ:
িযলহেজর এই িদনগুেলােক রাস ূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম
দু িনয়ার ে��তম িদন বেল আখয্ািয়ত কেরেছন েযমন জািবর
রািদআ�াহু আনহু েথেকিণর্,
َ
ّ
ُ ََّﻟُ ْ�ﻴَﺎ ﻳ
ّ ِ» أَﻓْ َﻀ ُﻞ ﻳََّﺎم
ّ  َوﻻ ﺜِْﻠُﻬ: ﻴﻞ
َ ْ  َﺮ: � َ� ْﻌ، .« ﺎم ﻟْﻌَﺮ ْﺸ
ﺸ ِذي
ُﻦَ ِﻓ
�ِ ، ﻟَْﺠَ ِﺔ
ِ
ِ
َ َ ّ
َُْ َ َّ ٌ ُ َ ّ ّ
َ
َ
ّ ﻠُﻬ
َّ
َ
.« اب
ِ ﻴﻞ
ِ ﻴﻞ
ِ ُ�َ ِﻻَ رﺟﻞ ُﻔِﺮ وﺟﻬﻪ ِﻓ ﺮﺘ
ِ ﺳ ِب
ِ  » وﻻ ﺜِْ ُﻦَ ِﻓ ﺳ ِب:  ﻗﺎل، َ�
‘পৃ িথবীর িদনগুেলার মেধয্ সবর্ে�� িদনগুেলা হেলা দশেক িদনসম
অথর্াৎ িযলহেজর (�থম) দশিদন। িজেজ্ঞস করা হে, আ�াহর পেথ
িজহােদও িক এর েচেয় উ�ম িদন েনই? িতিন বলেলন, আ�াহর পেথ
িজহােদও এর েচেয় উ�ম িদন েনই। হয্, েকবল েস-ই েয (িজহােদ)
তার েচহারােক মািটেত িমিশেয় িদেয়েছ।’ [মুসনাদ বাযযার : ১১২৮;
মুসনাদ আবী ই‘আলা : ২০৯০]

৪. এই িদনগুেলার মেধয্ রেয়েছ আরাফার িদ:
আরাফার িদন হেলা বড় হেজর িদন। এিট ক্ষমা ও মাগিফরােতর িদন
জাহা�াম েথেক মুি� ও নাজােতর িদন। িযলহেজর এই দশেক যিদ
ফযীলেতর আর িকছু না থাকত তেব এ িদবসিটই তার মযর্াদার জনয
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যেথ� হত। এ িদেনর ফযীলত স�েকর্ রাসূ লু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ
ওয়াসা�াম বেলন,
َُ
ّ »
.« ﻟَْﺞُ َﻋ َﺮﻓﺔ
‘আরাফা িদবসই হজ’। [িতরিমযী : ৮৯৩; নাসায়ী : ৩০১৬]

৫. এেত রেয়েছ কুরবানীর িদন :
েকােনা েকােনা আিলেমর মেত কুরবানীর িদনিট বছেরর সবর্ে�� িদন।
রাসূ লু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম ইরশাদ কেরন,
ْ ّ ُ َْ ّ َْ
ُ َﻟ
َّْ َ ُ ﻳ
ّ
ّ ﺤﺮ ﻢُ َّ ﻳَ ْﻮ ُم
ّ ﺴْﺘَﻘِﺮُ ِ�ﻴ ِﻪ
.« ﺎس
َ ِﻟْﻘَﺮ
ِ » أﻓﻀﻞ ﻷََﺎمِ ِﻋﻨﺪ
ِ َ�َ ﻳﻮم ﻟ
‘আ�াহর কােছ সবর্ািধক মযর্াদাপূণর্ িদন হে কুরবানীর িদন অতপর
ি�রতার িদন’। (অথর্াৎ কুরবানীর পরবতর্ী িদ। কারণ, েযিদন মানু ষ
কুরবানী ইতয্ািদর দািয়� পালন েশষ কের সুি�র হয়) [নাসায়ী :
১০৫১২; ইবন খুযাইমা, সহীহ : ২৮৬৬]

৬. এ িদনগুেলােত েমৗিলক ইবাদতগুেলার সমােবশ ঘে:
হােফয ইবন হাজর রিহমাহু�াহ তদীয় ফাতহুবারী �ে� বেলন,
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اﺬﻟي ﻳﻈﻬﺮ أن الﺴﺒﺐ ﻓ اﻣﺘﻴﺎز ﺮﺸ ذي ﺤﻟﺠﺔ ﺎﻜن اﺟﺘﻤﺎع أﻣﻬﺎت اﻟﻌﺒﺎدة ﻓﻴﻪ
و� الﺼﻼة والﺼﻴﺎم والﺼﺪﻗﺔ اﺤﻟﺞ وﻻ ﺘﺄﻰﺗ ذلﻚ ﻓ ﻏ�ه
‘িযলহেজর দশেকর ৈবিশে�য্র কারণ যা �তীয়মান হয় তা হেল, এেত
সকল েমৗিলক ইবাদেতর সি�েবশ ঘেট। যথা : সালাত, িসয়াম, সাদাকা,
হজ ইতয্ািদ। অনয্ েকােনা িদন এতগুেলা ইবাদেতর সমােবশ ঘেট ’
[ফাতহুল বারী: ২/৪৬০]
িযলহেজর �থম দশেক েনক আমেলর ফযীলত
ইবন আ�াস রািদআ�াহু আন েথেক বিণর্, রাসূ লু�াহ সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়াসা�াম ইরশাদ কেরন,
ُ َ ْ ﻳ ّ ﻌْ�ِ َ ّﺎمَ اﻟْﻌَﺮ
ﺬ
َ ِ
 ﻗﺎلﻮا.ﺸ
 �َﻳ. ِﻴﻬَﺎ أﺣَﺐُّ إِﻰﻟَ ا�َِّ ﻣِﻦْ ﻫَِهِ اﻷََﺎم
� ُ»ﻦْ �َﻳَّﺎمٍ اﻟْﻌ َﻤَﻞُ الﺼَّﺎﻟِﺢ
ِ
ّ
ٌ
َ
َ
ِﻬَﺎدُ ﻰﻓ ﻞِ ا�َِّ ﻗَﺎلَ وَﻻَ اﺠﻟِْﻬَﺎدُ ﻰﻓِ ﺳَبِﻴﻞِ ا�َِّ إِﻻَ َر ُﺟﻞ ﺧ َﺮ َج
ِ ْ رَﺳُﻮلَ ا�َِّ وَﻻ اﺠﻟ
َ ﻨَﻔْﺴِﻪ
ْ َ ِ� َﺎﻪﻟِ ﻓَﻠَﻢْ ﻳَﺮْﺟِﻊ ْ ﻣِﻦْ ذَلِﻚ
.«ﺸ ٍء
ِ  وَﻣ
ِ
ﻰ
‘এমন েকােনা িদন েনই যার আমল িযলহজ মােসর এই দশ িদেনর
আমল েথেক আ�াহর কােছ অিধক ি�য়। সাহাবােয় িকরাম বলেলন, েহ
আ�াহর রাসূ ল! আ�াহর পেথ িজহাদও নয়? রাসূ লু�াহ বলেলন,
আ�াহর পেথ িজহাদও নয়। তেব েয বয্ি তার জান-মাল িনেয়
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আ�াহর পেথ যু ে� েবর হল এবং এর েকােনা িকছু িনেয়ই েফরত
এেলা না (তার কথা িভ�)।’ [বুখারী : ৯৬৯; আবূ দাউদ : ২৪৪০;
িতরিমযী : ৭৫৭]
আবদু �াহ ইবন উমর রািদআ�াহু আন েথেক বিণর্, সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,
ﻳ
ََُْ َ ّ َْ ُ َ ْ َ َّ ْ ﻳ
َ ْ ّ َ ّ
ّ
ُ ِ ْ َﺄَ� ﺮ، ِﻷََّﺎم
ﺜوا
ِ�َ ِﻣﻦ ﻫ ِﺬه
ِ »ﻣﺎ ِﻣﻦ ََﺎمٍ أ�ﻈﻢ ِﻋﻨﺪ
ِ �َ وﻻ اﻟﻌﻤﻞ ِﻴﻬِﻦَ َﺣَﺐُ ِﻰﻟ
ْ َ ْ ﻳ ّ َ ﻟْﻌَﺮ
ّْ َ َ
ْ ّ
.«ﺸ
 ََﺎم:�ِ  �ﻌ،ﻴﺪ
ِ  َاﺘﻟﻜﺒ� ﺘﻟَﺤ ِﻤ،ﻴﻞ
ِ
ِ ِ�ﻴﻬﺎ ِﻣﻦ ﻟَﻬ ِﻠ
‘এ দশ িদেন েনক আমল করার েচেয় আ�াহর কােছ েবিশ ি�য় ও
মহান েকান আমল েনই। তাই েতামরা এ সমেয় তাহলীল (লা-ইলাহা
ই�া�াহ), তাকবীর (আ�াহ আকবার) ও তাহমীদ (আল-হামদু িল�াহ)
েবিশ েবিশ কের পড়।’ [মুসনাদ আমহদ : ১৩২; বাইহাকী, শুআবুল
ঈমান : ৩৪৭৪; মুসনাদ আবী আওয়ানা : ৩০২৪]
অনয বণর্না রাসূ লু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,
ُْ
َ َ ْ ﻳ ّ َ ْ َ ُ ْ َ ّ ْ ﻳ ّ َﺮ
ّ َ َُ َ ُ َ ّ
 َوﻻ ِﻣﺜﻠ َﻬﺎ،َ�
ِ�َ ِﻣﻦ ََﺎم
ِ »ﻣﺎ ِﻣﻦ ََﺎمٍ أﻓﻀﻞ ِﻋﻨﺪ
ِ  ﻳﺎ رﺳﻮل:ﺸ ِذي ﻟِْﺠَ ِﺔ ﻗﺎلﻮا
ِ
َ َ ّ
َُْ َ َّ ْ َ
َ
َّ
.«اب
ِ ﻴﻞ
ِ ُ إِﻻ ﻣﻦ َﻔَﺮ وﺟﻬﻪ ِﻓ ﺮﺘ:�َ؟ ﻗﺎل
ِ ِﻓ ﺳ ِب
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‘িযলহেজর (�থম) দশিদেনর মেতা আ�াহর কােছ উ�ম েকােনা িদন
েনই। সাহাবীরা বলেলন, ইয়া রাসূ লা�াহ, আ�াহর পেথ িজহােদও িক
এর েচেয় উ�ম িদন েনই? িতিন বলেলন, হয্, েকবল েস-ই েয
(িজহােদ) তার েচহারােক মািটেত িমিশেয় িদেয়েছ।’ [সহীহুত তারগীব
ওয়াত তারহীব : ২/১৫; মুসনাদ আবী আওয়ানা : ৩০২৩]
এ হাদীসগুেলা মমর হল, বছের যতগুেল মযর্াদাপূণ িদন আেছ তার
মেধয এ দশ িদেনর �িতিট িদনই সেবর্া�ম রাসূ লু�াহ সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়াসা�াম এ িদনসমূ েহ েনক আমল করার জনয তাঁর
উ�তেক উৎসািহত কেরেছন। তাঁর এ উৎসাহ �দান এ সময়টার
ফযীলত �মাণ কের। রাসূ লু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এ
িদনগুেলাে েবিশ েবিশ কের তাহলীল ও তাকবীর পাঠ করেত িনেদর্
িদেয়েছন। েযমন ওপের ইবন উমর রািদআ�াহু আন বিণর্ হাদীেস
উে�খ হেয়েছ।
ইবন রজব রিহমাহু�া বেলন, উপেরা� হাদীসগুেল েথেক বুঝা যায়,
েনক আমেলর েমৗসু ম িহেসেব িযলহজ মােসর �থম দশক হল
সেবর্া�, এ িদবসগুেলা স�ািদত েনক আমল আ�াহর কােছ অিধক
ّ
ি�য়। হাদীেসর েকােনা েকােনা বণর্না َُﺣَﺐ
(‘আহা�ু ’ তথা সবর্ািধ
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ُ َْ
ি�য়) শ� এেসেছ আবার েকােনা েকােনা বণর্না ‘( أﻓ َﻀﻞআফযালু ’ তথা
সেবর্া�) শ� বয্বহ হেয়েছ। অতএব এ সমেয় েনক আমল করা
বছেরর অনয েয েকােনা সমেয় েনক আমল করার েথেক েবিশ মযর্াদ ও
ফযীলতপূণর্ এজনয্ উ�েতর অ�বতর্ী পুণয্বান মুসিলমগণ
সময়গুেলােত অিধকহাের ইবাদেত মেনািনেবশ করেতন। েযমন আবূ
িছমান নাহদী বেলন,
 واﻟﻌﺮﺸ، ﻌﺮﺸ اﻷﺧ� ﻣﻦ رمﻀﺎن:ﻛﻧﻮا ـ أي الﺴﻠﻒ ـ ﻳﻌﻈﻤﻮن ﺛﻼث ﺮﺸات
. واﻟﻌﺮﺸ اﻷول ﻣﻦ �ﺮم،اﻷول ﻣﻦ  اﺤﻟﺠﺔ
‘তাঁরা অথর্াৎ সালাফ তথা পূ ব্
র স ূরীগণ িদনিট দশকেক অেনক েবিশ
মযর্াদাবান জ্ করেতন : রমযােনর েশষ দশক, িযলহেজর �থম দশক
এবং মুহাররেমর �থম দশক।’
এ দশ িদন েয আমলগুেল েবিশ েবিশ করা উিচত

১. হজ ও উমরা স�াদন করা :
এ দু িট হেলা এ দশেকর সবর্ে�� আমল। যারা এ িদনগুেলাে হজ
আদােয়র সু েযাগ েপেয়েছন তারা েয অেনক ভাগয্বা তােত েকােনা
সে�হ েনই। আ�াহ যােক তাঁর িনেদর্িশত এবং রাসূ লু�াহ রাসূ লু�াহ
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সা�া�াহু আলাইি ওয়াসা�াম �দিশর্ত প�ায় হজ বা উমরা করার
তাওফীক দান কেরন তার পুর�ার শুধুই জা�াত।কারণ, আবূ হুরায়রা
রািদআ�াহু আনহ কতৃ্ক বিণর
র
, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইি
ওয়াসা�াম বেলন,
ُ ّ ّ ٌ َ َ ُ َ َ ْ َ ُ ُ ْ ّ لْﻤَﺮ
ٌَ ّ َْ ُْ َ َُْ ُْ
َْ
َ» اﻟﻌﻤﺮة ِﻰﻟ اﻟﻌﻤﺮ ِة َﻔ
ﺎرة ل ِ َﻤﺎ ﺑَيﻨ ُﻬ َﻤﺎ اﺤﻟَْﺞُ ﺒور ﻟيﺲ ﻟ ﺟﺰ
.« اء ِﻻَ ﻟَْﻨَﺔ
‘এক উমরা েথেক আেরক উমরা এতদু ভেয়র মােঝর গুনাহগুেলা
কাফফারা এবং মাবরূর হেজর �িতদান েকবলই জা�াত’ [বুখারী :
১৭৭৩; মুসিলম : ৩৩৫৫]
আর মাবরূর হজ েসিট যা পিরপূণর্ভােব স�ািদত হয় রাসূলু�াহ
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইি ওয়াসা�াম �দিশর্ত প�ায়। যােত েকােনা
িরয়া বা েলাক েদখােনা িকংবা সু মআ বা মানু েষর �শংসা কুড়ােনার
মানিসকতা েনই। েনই েকােনা অ�ীলতা বা পাপাচােরর �শর্ যােক
েব�ন কের থােক েনক কাজ ও পুণয্ময় আমল

২. িসয়াম পালন করা :
মুসলমােনর জনয উিচত হেব িযলহজ মােসর এই মুবারক িদনগুেলাে
যত েবিশ স�ব িসয়াম পালন করা। সাওম আ�াহর অিত ি�য় আমল।
হাদীেস কুদসীেত িসয়ামেক আ�াহ িনেজর সে� স�ৃ � কেরেছন। আবূ
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হুরায়রা রািদআ�াহু আনহু েথেক বি, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইি
ওয়াসা�াম বেলন,
ٌّ ُ َ ّ
ْ َ ََ
ُ ّ َ َ ّ ُ ُ ّ َ َ ْ َ َ َ ُ ّ ّ َ َ َﺈ
.« ﺎم ُﻨَﺔ
ﺎم ِﻧَﻪ ِﻟ َوأﻧﺎ أﺟ ِﺰي ﺑِ ِﻪ َالﺼِﻴ
 ُ �ﻤ ِﻞ اﺑ ِﻦ آدم ﻟ ِﻻَ لﺼِﻴ: َ� »ﻗﺎل
‘আ�াহ বেলেছন, িসয়াম ছাড়া আদম স�ােনর �িতিট কাজই তার
িনেজর জনয; শুধু িসয়াম ছাড়া। কারণ, তা আমার জনয। তাই আিমই
এর �িতদান েদব। িসয়াম ঢাল �রূ।’ [বুখারী : ১৯০৪; মুসিলম :
২৭৬২]
সাওম েয এক বড় মযর্াদাস� ও আ�াহর কােছ ি�য় আমল তা
আমরা অনু ধাবন করেত পাির আমরাএ হাদীস েথেক। তেব রাসূ লু�াহ
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইি ওয়াসা�াম আরাফার িদেনর সাওেমর
�িত িবেশষভােব গুরু�ােরাপ কেরেছন এবং এর মযর্াদা বণর
কেরেছন। আবূ কাতাদা রািদআ�াহু আনহ েথেক বিণর্, রাসূ লু�াহ
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইি ওয়াসা�াম বেলন,
ّ َ ّ َ َ َّﻲ َ ْ َ ُ ّ َ َّﻲ
ْ َ ّ ََ ُ َ ْ َ ََ َ َ َْ ُ َ
ْ
.« َالﺴَﻨَﺔ ِﺘ َ�ﻌ َﺪ ُه
�َ أن ُ�َﻔِﺮ لﺴَﻨﺔ ِﺘ �ﺒﻠﻪ
ِ » ِﺻﻴﺎم ﻳﻮمِ ﻋﺮﻓﺔ أﺣت ِﺴﺐ ﻋ
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‘আরাফার িদেনর সাওম আ�াহ রা�ু ল আলামীন িবগত ও আগত
বছেরর গুনােহ কাফফারা িহেসেব �হণ কের থােকন।’ [মুসিলম :
১১৬৩]
এ হাদীেসর িভি�েত িযলহেজর নয় তািরখ সাওম পালন করা সু �ত।
ইমাম নববী রিহমাহু�া বেলন, এসব িদেন সাওম পালন করা অেনক
গুরু�পূণর্ মু�াহােকােনা েকােনা েদেশর সাধারণ মানু ষ, িবেশষ কের
মিহলােদর মােঝ একিট ধারণা �চিলত আেছ েয, িযলহজ মােসর সাত,
আট ও নয় তািরেখ সাওম পালন করা সু �ত। িক� সাওেমর জনয এ
িতন িদনেক িনিদর্ করার েকােনা �মাণ বা িভি� েনই। িযলহেজর ১
েথেক ৯ তািরেখ েয েকােনা িদন বা পূণর নয় িদন সাওম পালন করা
েযেত পাের।

৩. সালাত কােয়ম করা :
সালাত অনয্তম গুরু�প, স�ানীত ও মযর্াবান আমল। তাই এ
িদনগুেলােত আমােদর সবার েচ�া করা উিচত ফরয সালাতগুেল
জামােত আদায় করেত। আরও েচ�া করা দরকার েবিশ েবিশ নফল
সালাত আদায় করেত। কারণ, নফল সালােতর মাধয্েম বা�া আ�াহর
সবেচ েবিশ ৈনকটয্ হািসল কের। আবূ হুরইরা রািদআ�াহু আন
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েথেক বিণর্, িতিন বেলন, রাসূ লু�াহ রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইি
ওয়াসা�াম বেলেছন,
ْ َُُْ ْ ََ ّ
َ َ َّ ّ
َ
ّ  َو َﻣﺎ، ِﺎﺤﻟ َ ْﺮب
ّ َ َﻘَﺮَ َب
ْ َ ِ ﻰﻟَ َ�ﺒْ ِﺪى
َ» ِن
�َ ﻗﺎل َﻣ ْﻦ َﻋدى ِﻟ ﻴﻟًِ ﺎ �ﻘﺪ آذ�ﺘﻪ
ﺸ ٍء
ِ
ﻰ
َ َ ُّ
ْ َ َ ّ َّ ّ
ُ ﺿ
ّ  َو َﻣﺎ ﻳَ َﺰ ُال َ�ﺒْ ِﺪى، ﺖ َﻋﻠَﻴْ ِﻪ
ّ َﻰﻟ
ّ َ َﺘَﻘَﺮَ ُب
 ﻓﺈِذا، ُﺣِﺒَﻪ
َّ ﺎﻨﻟَ َﻮاﻓِ ِﻞ ﻰﺘ
َﺣَﺐَ ﻰﻟَ ِﻤَﺎ �ْﺮﺘ
ّ
ّ
َ
ُ
ُ
ْ
َ
ُﺒْﺮ
َ ﺖ َﺳ ْﻤ
ُ ْأَ ْﺣﺒَبْﺘُ ُﻪ ُﻛﻨ
ُ  َو َ�ﺪ، ﺼ ﺑﻪ
ُﺼ
ُ ِ ﻟَى
َ َ َ َ� ﺮ، ﻟَى � َ ْﺴ َﻤ ُﻊ ﺑ ِﻪ
َّﻰﺘ �ﺒ ُﻄﺶ ﺑِ َﻬﺎ
ه
ه
ﻪ
ﻌ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ّ ُ َﻟَﻦ
ََ َ ْ َ َ
َ ََْ
ُ ّْ ََ ُّ
َُ ْ َ
َﻤْﻰ
 وﻣﺎ َﺮَدَدت، ﺌ اﺳﺘﻌﺎذ ِ� ُ�ِﻴﺬَﻧَﻪ
ِ ِ ،  و ِ�ن ﺳﺄﻟ ِ� ُﻋْﻄِﻴَﻨَﻪ، َّﻰﺘ ِﺸ ﺑِﻬﺎ
ِ و ِرﺟﻠﻪ
َْ َ
ْ ْ
ّ ُُ َ ََ ْ َ ْ َ
ََُ َ َ َُ ْ َ َََ َ ْ َْ َُ ْ َ
. « ﺎءﺗﻪ
 ﻳ�ﺮه الﻤﻮت وأﻧﺎ أ�ﺮه مﺴ، ﺎﻋﻠﻪ َﺮَدُ ِدى � ْﻦ �ﻔ ِﺲ ال ُﻤﺆ ِﻣ ِﻦ
ِ �ﻦ ﺷ ٍء أﻧﺎ ﻓ
আ�াহ তা‘আলা বেলন, ‘েয বয্ি আমার েকােনা অিলর সে� শ�তা
রােখ, আিম তার সােথ যু � েঘাষণা কির। আমার বা�া ফরয ইবাদেতর
চাইেত আমার কােছ অিধক ি�য় েকােনা ইবাদেতর মাধয্েম আমার
ৈনকটয লাভ করেত পাের না। আমার বা�া নফল ইবাদত �ারাই সবর্দ
আমার ৈনকটয অজর্ করেত থােক। এমনিক অবেশেষ আিম তােক
আমার এমন ি�য়পা� বািনেয় েনই েয, আিম তার কান হেয় যাই, যা
িদেয় েস শুেন আিম তার েচাখ হেয় যাই, যা িদেয় েস েদেখ। আর
আিমই তার হাত হেয় যাই, যা িদেয় েস ধের। আিম তার পা হেয় যাই,
যা িদেয় েস চেল। েস আমার কােছ েকােনা িকছু চাইেল আিম অবশয্
তােক তা দান কির। আর যিদ েস আমার কােছ আ�য় চায় আিম তােক
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অবশয্ আ�য় েদই। আিম েয েকােনা কাজ করেত চাইেল তােত
েকােনা রকম ি�ধা-সংেকাচ কির না, যতটা ি�ধা-সংেকাচ কির মুিমন
বা�ার �াণহরেণ। েস মৃ তুয্ে অপছ� কের থােক অথচ আিম তার
েবঁেচ থাকােক অপছ� কির।’ [বুখারী : ৬৫০২]

৪. দান-সাদাকা করা :
এ িদনগুেলােত েয আমলগুেলা েবিশ েবিশ দরকার তার মেধয্ অনয
হেলা সাদাকা। আ�াহ তা‘আলা মানু ষেক সাদাকা িদেত উ�ু � কেরেছন।
ইরশাদ হেয়েছ :
ۡ َ
ّ
َ
ُ ٰ َ ۡ َ َٰ� ّ َ ّ َ َ مَ ُ ٓ ْ َ ُ ْ ّ ر
َ ِ �م ّمِن َ� ۡبل أن يَأ
�﴿ َٓ�ُها �َِين ءا نوا أنفِقوا ِمَا زق
�ع �ِيهِ َوٞ  َ َ� ۡيٞ� يَ ۡوم
ِ
َ ۡ ٞ َ َ َ ٞ ّ
ّ ُ َ
َ
[٢٥٤ : ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة٢ ُلَة َو� ش�ٰعَ ة ۗ َوٱل�ٰف ُِرون ه ُم ل�َٰل ُِمون
‘েহ মুিমনগণ, আিম েতামােদরেক েয িরযক িদেয়িছ তা হেত বয্ কর,
েস িদন আসার পূ েবর, েয িদন থাকেব না েকােনা েবচােকনা, না েকােনা
ব�ু� এবং না েকােনা সু পািরশ। আর কািফররাই যািলম।’ {সূ রা আলবাকারা, আয়াত : ২৫৪}
আবূ হুরায়রা রািদআ�াহু আন েথেক বিণর্, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,
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ّ ّ ٌ َ َ َ َ ََ َ َ ّ ّ َْ ًْ َ ُّ َ َ َ َ َ ْ ٌَ َ َ ْ َ ََ َ
ﺎل وﻣﺎ زاد �َ �ﺒﺪا ﺑِﻌﻔ ٍﻮ ِﻻَ ِﺰًا وﻣﺎ ﺗﻮاﺿﻊ أ
َﺣﺪ َِ ِ ِﻻ
ٍ » ﻣﺎ �ﻘﺼﺖ ﺻﺪﻗﺔ ِﻣﻦ ﻣ
ُ ّ َر َ� َﻌ ُﻪ
.« َ�
‘সাদাকা স�দেক কমায় না, ক্ষম মাধয্ে আ�াহ বা�ার মযর্াদ বৃ ি�
কেরন এবং েকউ আ�াহর জনয িবনয়ী হেল আ�াহ তােক উঁচু কেরন।’
[মুসিলম : ৬৭৫৭]

৫. তাকবীর, তাহমীদ ও তাসবীহ পড়া :
এসব িদেন তাকবীর (আ�াহ আকবার), তাহমীদ (আলহামদু িল�াহ),
তাহলীল (লা ইলাহা ই�া�াহ) ও তাসবীহ (সু বহানা�াহ) পড়া সু �ত। এ
িদনগুেলায় িযক-আযকােরর িবেশষ গুরু� রেয়, হাদীেস এেসেছ,
আবদু �াহ ইবন উমর রািদআ�াহু আন েথেক বিণর্, রাসূলু�াহ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলন,
�َﻳ َﺄ
ََُْ َ ّ َْ ُ َ ْ َ َّ ْ ﻳ
َ ْ ّ َ ّ
ّ
ُ ِ ْ ﺮ، ِﻷََّﺎم
ﺜوا
ِ�َ ِﻣﻦ ﻫ ِﺬه
ِ »ﻣﺎ ِﻣﻦ ََﺎمٍ أ�ﻈﻢ ِﻋﻨﺪ
ِ �َ وﻻ اﻟﻌﻤﻞ ِﻴﻬِﻦَ َﺣَﺐُ ِﻰﻟ
ﻳ
ْ ّ َ ﻟْﻌَﺮ
ّْ َ َ
َْ
ْ ّ
.«ﺸ
 ََﺎم:�ِ  �ﻌ،ﻴﺪ
� َاﺘﻟﻜﺒ،ﻴﻞ
ِ ﺘﻟَﺤ ِﻤ
ِ
ِ ِ�ﻴﻬﺎ ِﻣﻦ ﻟَﻬ ِﻠ
‘এ দশ িদেন েনক আমল করার েচেয় আ�াহর কােছ েবিশ ি�য় ও
মহান েকােনা আমল েনই। তাই েতামরা এ সমেয় তাহলীল (লা-ইলাহা
ই�া�াহ), তাকবীর (আ�াহ আকবার) ও তাহমীদ (আল-হামদু িল�াহ)
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েবিশ েবিশ কের পড়।’ [বাইহাকী, শুআবুল ঈমান : ৩৪৭৪; মুসনাদ
আবী আওয়ানা : ৩০২৪]
তাকবীেরর শ�গুেলা িন�র :
ّ َ
 ُ اَﷲ،َُ أَ�ْﺮﺒ
. اَﷲُ أَ�ْﺮﺒَُ وَ�ِ اﺤﻟ َ ْﻤ ُﺪ،َُ وَاﷲُ أَ�ْﺮﺒ، َ ﻻَ إِﻪﻟَ إِﻻ،َُأ�ْﺮﺒ
(আ�াহ আকবার, আ�াহ আকবার লা ইলাহা ই�াহ ওয়া�াহ আকবার
ওয়া িল�ািহল হামদ।)
উে�খয, বতর্মাে তাকবীর হেয় পেড়েছ একিট পিরতয্া ও িবলু ��ায়
সু �ত। আমােদর সকেলর কতর্ব এ সু �েতর পুনজর্ীবেন লেক্ এ
সং�া� বয্াপ �চারণা চালােনা। হাদীেস উি�িখত হেয়েছ,
َ ّ َﺈ
َ
َْ ْ َ
ْ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ّ ً ْ نَ ﻲ
 ِﻣ ْﻦ، ِنَ ُﻟ ِﻣ َﻦ اﻷﺟ ِﺮ ِﻣﺜﻞ َﻣﺎ َﻋ ِﻤﻞ ﺑِ َﻬﺎ،ﺖ َ�ﻌ ِﺪ ْي
ﻗﺪ أ ِﻣﻴﺘ، ﻣﻦ أﺣﻴﺎ ُﻨَﺔ ِﻣﻦ ّ ِﺘ
ً ْ َ ْ ْ ُ ُ ْ َ َُْ ْ َ ْ َ
� أن �ﻨﻘﺺ ِﻣﻦ أﺟﻮ ِر ِﻫﻢ ﺷيﺌﺎ
ِ �
‘েয বয্ি আমার সু �তসমূহ েথেক একিট সু �ত পুনজর্ীিব করল, যা
আমার পর িবলু � হেয় িগেয়েছ, তােক েস পিরমাণ সওয়াব েদওয়া হেব,
েয পিরমাণ তার ওপর (েস সু �েতর ওপর) আমল করা হেয়েছ। এেত
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(আমলকারীেদর) সওয়াব হেত িব�ুমা� কমােনা হেব না।’ [িতরিমযী :
৬৭৭]
িযলহজ মােসর সূ চনা েথেক আইয়ােম তাশরীক েশষ না হওয়া পযর্ এ
তাকবীর পাঠ করা সকেলর জনয বয্াপকভাে মু�াহাব। তেব
িবেশষভােব আরাফা িদবেসর ফজেরর পর েথেক িমনার িদনগুেলা
েশষ পযর্ অথর্া েযিদন িমনায় পাথর িনেক্ েশষ করেব েসিদন
আসর পযর্ �েতয্ সালােতর পর এ তাকবীর পাঠ করার জনয িবেশষ
েজার েদওয়া হেয়েছ। আবদু �াহ ইবন মাসঊদ ও আলী রািদআ�াহু
আনহুমা েথে এ মতিট বিণর্ত ইবন তাইিময়া রহ. এেক সবেচেয়
িবশু মত বেলেছন। উে�খয, যিদ েকােনা বয্ি ইহরাম বাঁেধ, তেব েস
তালিবয়ার সােথ মােঝ মােঝ তকবীরও পাঠ করেব। হাদীস �ারা এ
িবষয়িট �মািণত। [ইবন তাইিময়াহ, মজমু‘ ফাতাওয়া : ২৪/২২০]

৬. পশুকুরবানী করা :
এ িদনগুেলা দশম িদন সামথর্য্ব বয্ি� জনয্ কুরবানীকরা সু �ােত
মুয়া�াদাহ। আ�াহ রা�ু ল আলামীন তাঁর নবীেক কুরবানী করেত
িনেদর্ িদেয়েছন। ইরশাদ হেয়েছ,
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ۡ َ
ّ َف
[٢ : ﴾ ]الﻜﻮﺛﺮ٢ ﴿ َص ِل ل َِر ّ�ِك َوٱ�َ ۡر
‘আপিন আপনার �িতপালেকর উে�েশয সালাত আদায় করু ও
কুরবানী করুন’ {সূ রা আল-কাউসার, আয়াত : ০২}
এই দশিদেনর অনয্ত েসরা ি�য় আমল হেলা কুরবানী। কুরবানীর পশ
জবাই ও গিরবেদর মেধয এর েগাশত িবতরেণর মাধয্ে আ�াহর
িবেশষ ৈনকটয লাভ হয়। এর �ারা গিরবেদর �িত সহমিমর্ত �কাশ
পায় এবং তােদর কলয্া সাধন হয়।
অনয সাধারণ আমল েবিশ েবিশ করা :
উপের েয েনক আমলগুেলার কথা উে�খ করা হেলাএসব ছাড়াও িকছু
েনক আমল আেছ েযগুেলা িদনগুেলােত েবিশ করা যায় েযমন :
কুরআন েতলাওয়াত, িজিকর, দু ‘আ, দান-সাদাকা, িপতা-মাতার সে�
সদাচার, আ�ীয়তার হক আদায় করা, সৎ কােজ আেদশ ও অসৎ
কােজ িনেষধ করা, সালােমর �চার ঘটােনা, মানু ষেক খাবার খাওয়ােনা,
�িতেবিশেদর �িত সদয় আচরণ করা, েমহমানেক স�ান করা, পথ
েথেক ক�দায়ক ব� সিরেয় েফলা, অপর ভাইেয়র �েয়াজন পুরা করা,
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর ওপর দরূদ প, পিরবার
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ও স�ানেদর জনয্ অথর্ বয্য় , অনয্েক ক� না েদওয়, অিধন�েদর
�িত সদয় হওয়া, মা-বাবার সখী-সখার �িত ��া েদখােনা, অসাক্ষাে
অনয্ ভাইেয়র জনয্ ‘আ করা, ওয়াদা ও আমানত রক্ষারা, হারাম
িজিনস েথেক দৃ ি� িফিরেয় েনওয়া, সু �রভােব অযূ করা, আযান ও
ইকামেতর মাঝখােন দু ‘আ করা, জুমাবাের সূ রাতুল কাহফ পড়া,
মসিজেদ গমন করা, সু �ত সালাতগুেলা দািয়�শীলতার সে� আদায়
করা, ঈদগােহ িগেয় ঈদু ল আযহার সালাত আদায় করা, সালাতগুেলার
পের আ�াহর িজিকর করা, হালাল উপাজর্ন কর, মুসিলম ভাইেদর
আন� েদওয়া, দু বর্লেদর �িত দয়া�র্ হও, কৃপণতা পিরহার করা,
ভােলা কােজ পথ েদখােনা, েছেল-েমেয়েদর সু িশক্ষা েদও, কলয্াণকােজ
মানু ষেক সহেযািগতা করা ইতয্ািদ এসেবর �িতিটই ঈমান ও আ�াহর
মুহা�ত বৃ ি� কের ফেল আ�াহও তােক েবিশ ভােলাবােসন। এসবই
একজন মুিমেনর চির� মাধু রীর অংশ। এসেবর মাধয্েম একজন মানুষ
�কৃত মানু েষ পিরণত হয়। আ�াহ এসেবর মাধয্েমদান কেরন আি�ক
�শাি�- �িতিট আ�াহ-েভালা মানু ষই যার শূ নয্তা েভােগ।
আ�াহ তা‘আলা আমােদর সবাইেক েসসব বয্ি� মেধয অ�ভুর্ করু
যারা এই সু বণর সু েযােগর সেবর্া� বয্বহা কের। আমীন।
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