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ভূযমকা 
وحِر  ِفُرهُ ، َوَنُعـوحُذ بِاهلِل ِمنح ُُشُ تَغح تَِعيحنُُه َونَسح ُد هللِ ، ََنحَمُدهُ َونَسح َمح إِنَّ اْلح

نحُفسِ 
َ
ِدهِ اهلُل فاََل ُمِضلَّ ََلُ ، َوَمنح أ هح َماِِلَا ، َمنح يَّ عح

َ
نَا ، َوِمنح َسِيِّئَاِت أ

يحَك  َدُه اَل َُشِ نح الَّ إََِلَ إاِلَّ اهلُل وَحح
َ
َهُد أ شح

َ
ِلِل اهلُل فَاَل َهاِدَي ََلُ ، َوأ يُّضح

َُلُ  ًدا َعبحُدُه َورَُسوح نَّ حُمَمَّ
َ
َهُد أ شح

َ
 ََلُ ، َوأ

যনশ্চয় িাবতীয় প্রশংো আল্লাহ তা‘আলার জনয। আমরা 
তাাঁরই প্রশংো কযর, তার কাসছই োহািয চাই, তার 
যনকিই েমা প্রাথতনা কযর। আল্লাহর যনকি আমরা 
আমাসদর প্রবৃযির অযনষ্টতা ও আমাসদর কমতেমূসহর েযত 
মথসক আশ্রয় কামনা কযর। আল্লাহ িাসক যহদায়াত মদন, 
তাসক ম ামরাহ করার মকউ মনই। আর িাসক ম ামরাহ 
কসরন তাসক যহদায়াত মদওয়ার মকউ মনই। আযম োেয 
যদযি, আল্লাহ ছাড়া মকাসনা েযতযকার ইলাহ মনই, যতযন 
একক, তার মকাসনা শরীক মনই। আরও োেয যদযি, 
মুহাম্মাদ োল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াোল্লাম আল্লাহর বান্দা ও 
রােূল। োলাত ও োলাম নাযিল মহাক তার ওপর, তার 
পযরবার-পযরজন ও তার োহাবীসদর ওপর এবং িারা 
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যকয়ামত অবযধ কলযাসণর োসথ তাসদর অনুেরণ কসরন 
তাসদর ওপর। 

আল্লাহ রাবু্বল আলামীন স্বীয় বান্দাসদর প্রযত অযধক 
দয়ালু ও েমাশীল। যতযন তার বান্দাসদর মি মকাসনা 
উপাসয় েমা করসত ও তাসদর প্রযত েহানুভূযত প্রদশতন 
করসত পছন্দ কসরন। এ কারসণই আল্লাহ বান্দাসদর জনয 
যবযভন্ন আমসলর যবযনময় অ যণত অেংখয পুরস্কার মঘাষণা 
কসরন। যবযভন্ন েমসয় আল্লাহ তাসদর আমল করার েুসিা  
যদসয় তাসদর নাজাসতর বযবস্থা কসরন। মিমন, আল্লাহ 
তা‘আলা রমজান মােসক স্বীয় বান্দাসদর জনয রহমত ও 
মা যফরাসতর মাে যহসেসব যনবতাচন কসরসছন। আবার 
রমজান মাসের মশষ দশ যদনসক আরও মবযশ গুরুে 
মদন। আবার মশষ দশ যদসনর মসধয এমন একযি রাত 
মরসখসছন মি রাসতর ইবাদত হাজার রাসতর ইবাদসতর 
মচসয় উিম বসল মঘাষণা মদন। রমিন মাসের োওম 
পালন কারাসক জাহান্নাম মথসক বাচার ডালস্বরূপ বলা 
হসয়সছ এবং আশুরার োওম পালন করসল এক বছসরর 
গুনাহ মাসপর মঘাষণা যদসয়সছন এবং ‘আরাফার যদবসের 
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োওম পালন করসল পূসবতর ও পরবততী এক বছসরর গুনাহ 
মাসফর মঘাষণা যদসয়সছন। এভাসবই আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় 
বান্দাসদর প্রযত দয়া ও অনুগ্রহ মদযখসয় তাসদর মকাসনা না 
মকাসনা উপাসয় জান্নাত লাসভর পথসক েহজ কসরসছন। 
িাসত বান্দা ণ আল্লাহর ননকিয লাসভ ধনয হন। এ 
ধরসনর একযি মমৌেুম হসলা যিলহজ মাসের প্রথম দশ 
যদন ও তার পরবততী তাশরীসকর যদনেমূহ। আল্লাহ 
তা‘আলার অসশষ মমসহরবানী মি, যতযন মনককার 
বান্দাসদর জনয এ মমৌেুসম স্বীয় বান্দাসদর জনয মনক 
আমল করার েুসিা  কসর যদসয়সছন এবং যদনগুসলাসত মি 
মকাসনা ধরসনর মনক আমল করা আল্লাহর যনকি অযধক 
যপ্রয় বসল আখযাযয়ত কসরসছন। এ েুসিা যি একজন 
বান্দার দীঘত জীবসন বারবার আসে আর িায়। মেৌভা যবান 
মে বযযক্ত মি আল্লাহর মদওয়া েুসিা সক কাসজ লায সয় 
ধনয হসত পাসর। আর দুসভতা  ও হতাশা তাসদর জনয এ 
েুসিা  মপসয়ও তা কাসজ লা াসত পাসর যন। যনসজর 
ইহকাল ও পরকাসলর জীবসনর জনয মকাসনা যকছুই 
উপাজতন করসত পাসর যন। 
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ইবাদসতর মমৌেুমগুসলা আমরা কীভাসব গ্রহণ করব? 

প্রসতযক মুেযলসমর কততবয হসি, ইবাদসতর 
মমৌেুমগুসলাসত মবযশ মবযশ তাওবা করা। গুনাহ ও 
অবাধযতা মথসক যবরত থাকা। কারণ, গুনাহ মানুষসক 
আল্লাহর অনুগ্রহ মথসক বযিত রাসখ। গুনাহ বযযক্তর অির 
ও আল্লাহর মাসে বাধার েৃযষ্ট কসর। বান্দার আরও উযচৎ 
শুভযদনগুসলাসত কলযাণকর কাজ ও এমন েব আমসল 
যনসয়াযজত থাকা, িা আল্লাহর েন্তুযষ্ট লাসভ েহায়ক হয়। 
মি আল্লাহর পসথ মচষ্টা-মুজাহাদা করসব, আল্লাহ তা‘আলা 
তার জনয যহদায়াসতর েব পথ খুসল যদসবন। যতযন বসলন, 

ِينََ﴿  [  ٦٩: العنكبوت] ﴾٦٩َُسُبلََنا ََََلَۡهِدَينذُهمََۡفِيَناََجََٰهُدوا َََوٱَّلذ

“আর িারা আমাসদর পসথ েবতাত্মক প্রসচষ্টা চালায়, 
তাসদরসক আমরা অবশযই আমার পসথ পযরচাযলত 
করব”। [েূরা আল-‘আনকাবূত, আয়াত: ৬৯] 

যতযন অনযত্র বসলন, 

ِنََمۡغفَِرة ََإَِلََََٰوَسارُِعٓوا َ﴿ ب ُِكمََۡم  َُٰتَََعۡرُضَهاَوََجنذةَ َرذ َمََٰو ۡرُضََٱلسذ
َ
ََوٱۡۡل

ۡتَ ِعدذ
ُ
 [  ١٣٣: عمران ال] ﴾١٣٣ََلِۡلُمتذقِيَََأ
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“আর মতামরা দ্রুত অগ্রের হও মতামাসদর রসবর পে 
মথসক মা যফরাত ও জান্নাসতর যদসক, িার পযরযধ 
আেমানেমূহ ও িমীসনর েমান, িা মুিাকীসদর জনয 
প্রস্তুত করা হসয়সছ”। [েূরা আসল-ইমরান, আয়াত: ১৩৩]  

মহ মুেযলম ভাই, এ গুরুেপূণত মুহূততগুসলার জনয েজা  
থাকুন, তার প্রযত দৃযষ্ট যনবন্ধ রাখুন, তা মিন 
মকাসনাভাসবই আপনার মথসক অবসহলায় অযতবাযহত না 
হয়। অনযথায় আপযন এমন যদন লযিত হসবন, মি 
যদসনর লিা আপনার মকাসনা কাসজ আেসব না। কারণ, 
দুযনয়া ছায়ার নযায়; এর মকাসনা স্থাযয়ে মনই। আজ 
আমরা আমাসদর স্বীয় কমতস্থসল অবস্থান করযছ 
আ ামীকাল অবস্থান নাও করসত পাযর। আমাসক েব 
েময় এ যচিা করসত হসব, প্রযতদান ও যহোব-যনকাসশর 
যদবসে, আমার  িবয মকাথায় হসব, জান্নাত নাযক 
জাহান্নাম। এ জনয মতামাসক এ দুযনয়া মথসক আমসলর 
পুাঁযজ েিয় করসত হসব। তাসদর মত হসয়া না িারা 
যনসজর জনয িা কলযাণ মে েম্পসকত অমসনাসিা ী। আল্লাহ 
তা‘আলা বসলন,  
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ِينََ تَُكونُوا َ َوَلَ﴿ ََ نَُسوا َ َكٱَّلذ َُٰهمَۡ ٱّللذ نَسى
َ
نُفَسُهۡمَ  فَأ

َ
َلَٰٓئَِكَ أ و 

ُ
 ُهمَُ أ

  ]١٩: اْلرش[ ﴾١٩ ٱۡلَفَِٰسُقونََ

“মতামরা তাসদর মসতা হসয়া না িারা আল্লাহসক ভুসল 
য সয়যছল ফসল আল্লাহও তাসদরসক আত্মযবসৃ্মত কসর 
যদসয়যছসলন; আর তারাই হসলা ফাযেক”। [েূরা আল-
হাশর, আয়াত: ১৯]  

তুযম তাসদর মসতা হও, িাসদর েম্পসকত আল্লাহ বসলন,  

َََلَاََوََكنُوا َََورََهٗبا ََرََغٗباََناَوَيۡدُعونَََٱۡۡلَۡيَرَٰتََِِفََيَُسَٰرُِعونَََََكنُوا ََإِنذُهمَۡ﴿
 [  ٩٠: االنبياء] ﴾٩٠ََخَِٰشعِيََ

“তারা েৎ কাসজ প্রযতসিায তা করত। আর আমাসক 
আশা ও ভীযতেহ ডাকত। আর তারা যছল আমার যনকি 
যবনয়ী”। [েূরা আল-আযিয়া, আয়াত: ৯০]  

যিলহজ মাসের ১ম দশ যদসনর ফিীলত:  

১. যিলহজ মাসের ১ম মাসের প্রথম দশযদন আল্লাহর 
ননকিয লাসভর েুবণত েুসিা সক কাসজ লায সয় পরকাসলর 
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পুাঁযজ েিয় করা মিসত পাসর। এ যদনগুসলা গুরুে 
েম্পসকত আল্লাহ তা‘আলা বসলন,  

 [  ٢  ،١: الفجر] ﴾٢ََعۡشَ ََوََلَالَ ١َََوٱۡلَفۡجرَِ﴿

“কেম মভারসবলার। কেম দশ রাসতর”। [েূরা আল-
ফাজর, আয়াত: ১-২] ইবন কােীর রহ. বসলন, এর দ্বারা 
উসেশয হসলা যিলহজ মাসের দশ যদন। 

২. আল্লাহ তা‘আলা বসলন, 

ََِٱۡسمََََوَيۡذُكُروا ََلَُهمَََۡمَنَٰفِعَََل ِيَۡشَهُدوا َ﴿ يذامَ َِفََٓٱّللذ
َ
ََأ ۡعلُوَمَٰت  َََٰمذ ََماَََعَ

ِنَ ََرزََقُهم نَۡعَِٰمَ َبَِهيَمةَِم 
َ
 [  ٢٨:  اْلج] ﴾٢٨َٱۡۡل

“িাসত তারা তাসদর কলযাণময় স্থানগুসলাসত উপযস্থত হসত 
পাসর এবং যতযন তাসদরসক চতুষ্পদ জন্তু মথসক িা যরযিক 
যহসেসব দান কসরসছন তার ওপর যনযদতষ্ট যদনেমূসহ 
আল্লাহর নাম স্মরণ করসত পাসর”। [েূরা আল-হাি, 
আয়াত: ২৮]  

এ আয়াসত যনযদতষ্ট যদনেমূহ বলসত মকাসনা যদনগুসলাসক 
বুোসনা হসয়সছ মে েম্পসকত ইমাম বুখারী রহ. বসলন,  
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“ইবন আব্বাে রাযদয়াল্লাহু ‘আনহুমা বসলসছন: “যনযদতষ্ট 
যদনেমূহ দ্বারা উসেশয যিলহজ মাসের প্রথম দশ যদন”। 
যবযশষ্ট োহাবী আবু্দল্লাহ ইবন আব্বাে রাযদয়াল্লাহু 
‘আনহুমা মথসক বযণতত, রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইযহ 
ওয়াোল্লাম বসলন: 

لصالح فيهن أحب إىل اهلل من هذه األيام ما من أيام العمل ا»
العرش، فقالوا يا رسول اهلل، وال اجلهاد يف سبيل اهلل ؟ فقال رسول 

: وال اجلهاد يف سبيل اهلل، إال رجل خرج -اهلل صىل اهلل عليه وسلم
 .بنفسه وماَل فلم يرجع من ذلك بيشء

“যিলহজ মাসের প্রথম দশ যদসন মনক আমল করার 
মসতা অযধক যপ্রয় আল্লাহর যনকি আর মকাসনা আমল 
মনই। তারা প্রশ্ন করসলন, মহ আল্লাহর রােূল! আল্লাহর 
পসথ যজহাদ করাও যক তার মচসয় যপ্রয় নয়? রােূলুল্লাহ 
োল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াোল্লাম বলসলন: না, আল্লাহর পসথ 
যজহাদও নয়। তসব ঐ বযযক্তর কথা আলাদা মি তার 
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জান-মাল যনসয় আল্লাহর পসথ যজহাসদ মবর হসয় ম ল 
অতঃপর তার প্রাণ ও েম্পসদর যকছুই যফসর এসলা না”।1  

৪. ইবন উমার রাযদয়াল্লাহু আনহুমা মথসক বযণতত, যতযন 
বসলন, রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াোল্লাম বসলসছন, 
আল্লাহর যনকি মকাসনা যদন অযধক যপ্রয় নয়, আর না 
তাসত আমল করা, এ যদসনর তুলনায়। েুতরাং তাসত 
মতামরা মবযশ কসর তাহলীল, তাকবীর ও তাহমীদ পাঠ 
কর।2  

৫. োঈদ ইবন জুবাসয়র রহ.-এর অভযাে যছল, যিযন পূসবত 
বযণতত ইবন আব্বাসের হাদীে বণতনা কসরসছন: িখন 
যিলহজ মােসর ১ম দশ যদন প্রসবশ করত, তখন যতযন 
খুব মুজাহাদা করসতন, মিন তার ওপর যতযন শযক্ত 
হাযরসয় মফলসবন।3  

                                                           
1 েহীহ বুখারী, হাদীে নং ৯৬৯; যতরযমিী, হাদীে নং ৭৫৭। 
2 তাবরানী ফীল মুজাযমল কাবীর। 
3 দারামী, হাদীে নং ২৫৬৪, হাোন েনসদ। 
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৬. ইবন হাজার রহ. বসলসছন: যিলহজ মাসের দশ যদসনর 
ফিীলসতর তাৎপসিতর মেসত্র িা স্পষ্ট, তা হসি এখাসন 
মূল ইবাদতগুসলার েমন্বয় ঘিসছ। অথতাৎ োলাত, যেয়াম, 
েদকা ও হজ, িা অনযানয েময় আদায় করা হয় না।4  

৭. উলামাসয় মকরাম বসলসছন: যিলহজ মাসের ১ম 
দশযদন েসবতািম যদন, আর রমিান মাসের মশষ দশ রাত, 
েব মচসয় উিম রাত। 

এ যদনগুসলাসত মিেব আমল করা মমাস্তাহাব: 

১. তাওবা: তাওবা অথত যফসর আো বা প্রতযাবততন করা। 
আল্লাহ তা‘আলার নাফরমাযন মথসক যফসর আো, আল্লাহর 
হুকুসমর পাবযন্দ করার ওপর দৃঢ় প্রতযয় বযক্ত করা এবং 
অতীসতর কৃত কসমতর ওপর অনুতপ্ত ও লযিত হসয় তা 
মছসড় মদওয়া এবং ভযবষযসত আর কখসনা আল্লাহর 
নাফরমাযন না করা ও তার হুকুসমর অবাধয না হওয়ার 
বযাপাসর দৃঢ় েংকল্প করা। এ যদন গুসলাসত তাওবা কসর 

                                                           
4 ফাতহুল বারী ১/২৬৩। 
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আল্লাহর ননকিয লাভ করার একযি েুবণত েুসিা  রসয়সছ। 
আল্লাহ তা‘আলা বসলন,  

َها﴿ يُّ
َ
أ ِينََََيَٰٓ ََِإَِلََتُوُبٓوا َََءاَمُنوا ََٱَّلذ نََربُُّكمَََۡعَسَََٰنذُصوًحاَتَۡوَبةََٗٱّللذ

َ
َأ

ِرََ َََعنُكمََۡيَُكف  ِ َٰت َََوُيۡدِخلَُكمََۡاتُِكمََۡ َََسي  َََتۡتَِهاَِمنَََتۡرِيََجنذ
نَۡهَٰرَُ

َ
ََُُُيۡزِيََلََيَۡومَََٱۡۡل ِينَََٱَلذِبَذَٱّللذ َۥ ََءاَمُنوا َََوٱَّلذ َبَۡيَََيَۡسَعَََٰنُورُُهمَََۡمَعُه

يِۡديِهمَۡ
َ
ََأ

َ
َََٓيُقولُونَََيَۡمَٰنِِهمََۡوبِأ تِۡممَََۡربذَنا

َ
ٓ َََوٱۡغفِرََۡنُوَرنَاَََلَاَأ َََٰإِنذَكََََلَا َُك ََََِعَ

ء َ  [  ٨: اتلحريم] ﴾٨ََقَِديرَ َََشۡ

“মহ মমাযমন ণ! মতামরা আল্লাহর যনকি তওবা কর-যবশুদ্ধ 
তাওবা; েম্ভবত মতামাসদর রব মতামাসদর মন্দ কাজগুসলা 
মমাচন কসর যদসবন এবং মতামাসদর জান্নাসত প্রসবশ 
করাসবন িার পাদসদসশ নদী প্রবাযহত। মে যদন আল্লাহ 
লিা যদসবন না নবীসক এবং তার মুযমন েঙ্গীসদরসক, 
তাসদর মজযাযত তাসদর েমু্মসখ ও দযেণ পাসবত ধাযবত 
হসব। তারা বলসব, মহ আমাসদর রব! আমাসদর মজযাযতসক 
পূণততা দান কর এবং আমাসদরসক েমা কর, যনশ্চয় তুযম 
েবত যবষসয় েবতশযক্তমান”। [েূরা আত-তাহরীম, আয়াত: 
৮]  
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২. ফরি ও নফল োলাতগুসলা গুরুসের োসথ আদায় করা: 
অথতাৎ ফরি ও ওয়াযজবেমূহ েময়-মত েুন্দর ও 
পযরপূণতভাসব আদায় করা, মিভাসব আদায় কসরসছন যপ্রয় 
নবী োল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াোল্লাম। েকল ইবাদতেমূহ 
তার েুন্নাত, মমাস্তাহাব ও আদব েহকাসর আদায় করা। 
ফরি োলাতগুসলা েময় মত েম্পাদন করা, মবযশ মবযশ 
কসর নফল োলাত আদায় করা। মিসহতু এগুসলাই 
আল্লাহর ননকিয অজতন করার েসবতািম মাধযম। োওবান 
রাযদয়াল্লাহু আনহু মথসক বযণতত, যতযন বসলন, আযম 
রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াোল্লামসক বলসত 
শুসনযছ:  

ةِ  َعلَيحَك » َ ُجودِ  بَِكْثح ، السُّ ِ ُجدُ  اَل  فَإِنََّك  ّلِِلَّ ِ  تَسح َدةً، ّلِِلَّ  َرَفَعَك  إاِلَّ  َسجح
 «َخِطيئَةً  بَِها َعنحَك  وََحطَّ  َدرََجًة، بَِها اهللُ 

“তুযম মবযশ মবযশ োজদা কর, কারণ তুযম এমন মি 
মকাসনা োজদাই কর না মকন তার কারসণ আল্লাহ মতামার 
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মিতাদা বৃযদ্ধ করসবন এবং মতামার গুনাহ েমা করসবন”।5 
এিা েব েময়সর জনয প্রসিাজয। যনয়যমত ফরি ও 
ওয়াযজবেমূহ আদাসয় িত œবান হওয়া- অথতাৎ ফরি ও 
ওয়াযজবেমূহ েময়-মত েুন্দর ও পযরপূণতভাসব আদায় 
করা। মিভাসব আদায় কসরসছন যপ্রয় নবী োল্লাল্লাহু 
আলাইযহ ওয়াোল্লাম। েকল ইবাদতেমূহ তাাঁর েুন্নাত, 
মমাস্তাহাব ও আদব েহকাসর আদায় করা। হাদীসে 
এসেসছ:  

আবূ হুরাইরা রাযদয়াল্লাহু ‘আনহু মথসক বযণতত, যতযন 
বসলন, রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াোল্লাম বসলসছন: 
আল্লাহ তা‘আলা বসলন, 

يل ويلا فقد آذنته باْلرب، وما تقرب إيل عبدي بيشء  ىمن اعد»
فرتضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إيل باِلوافل أحب إيل مما ا

حىت أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه اذلي يسمع به، وبرصه اذلي 
يبرص به، ويده اليت يبطش بها، ورجله اليت يميش بها، وإن سألين 

                                                           
5 েহীহ মুেযলম, হাদীে নং ৪৮৮। 
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ألعطينه، ولنئ استعاذ يب ألعيذنه ، وما ترددت عن يشء أنا فاعله 
 .«وأنا أكره مساءتهترددي عن نفس املؤمن ، يكره املوت 

“মি বযযক্ত আমার মকাসনা ওয়ালীর েসঙ্গ শত্রুতা রাসখ, 
আযম তার োসথ িুদ্ধ মঘাষণা কযর। আমার বান্দা ফরি 
ইবাদসতর মচসয় আমার কাসছ অযধক যপ্রয় মকাসনা ইবাদত 
দ্বারা আমার ননকিয লাভ করসত পাসর না। আমার বান্দা 
নফল ইবাদত দ্বারাই েবতদা আমার ননকিয অজতন করসত 
থাসক। এমনযক অবসশসষ আযম তাসক আমার এমন 
যপ্রয়পাত্র বাযনসয় মনই, আযম তার কান হসয় িাই, িা যদসয় 
মে শুসন। আযম তার মচাখ হসয় িাই, িা যদসয় মে মদসখ। 
আর আযমই তার হাত হসয় িাই, িা যদসয় মে ধসর। আযম 
তার পা হসয় িাই, িা যদসয় মে চসল। মে আমার কাসছ 
মকাসনা যকছু চাইসল আযম অবশযই তাসক তা দান কযর। 
আর িযদ মে আমার কাসছ আশ্রয় চায় আযম তাসক 
অবশযই আশ্রয় যদই। আযম মি মকাসনা কাজ করসত 
চাইসল তাসত মকাসনা রকম যদ্বধা কযর না, িতিা যদ্বধা 
কযর মুযমন বান্দার প্রাণ হরসণ। মে মৃতুযসক অপছন্দ কসর 
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থাসক অথচ আযম তার প্রযত কষ্টদায়ক বস্তু যদসত অপছন্দ 
কযর”।6  

৩. যেয়াম পালন করা: যিলহজ মােসর প্রথম দশ যদসনর 
যেয়াম পালন করা একযি গুরুেপূণত আমল। মিসহতু 
অনযানয মনক আমলসর মসধয যেয়ামও অনযতম, তাই এ 
যদনগুসলাসত খুব িত্নেহকাসর যেয়াম পালন করা। 

হাফো রাযদয়াল্লাহু ‘আনহা মথসক বযণতত, 

صيام  :-صىل اهلل عليه وسلم -أربع لم يكن يدعهن اِليب»
 .«من لك شهر والركعتني قبل الغداة اعشوراء، والعرش، وثالثة أيام

“নবী োল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াোল্লাম কখসনা চারযি আমল 
পযরতযা  কসরন যন। মেগুসলা হসলা: আশুরার োওম, 
যিলহসজর দশ যদসনর োওম, প্রসতযক মাসে যতন যদসনর 
োওম, ও মজাহসরর পূসবতর দুই রাকাত োলাত”।7  

                                                           
6 বুখারী, হাযদে: ৬৫০২ 
7 আহমদ: ৬/২৮৭; আবূ দাঊদ, হাদীে নং ২১০৬; নাোঈ, হাদীে 
নং ২২৩৬। 
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রােূল োল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াোল্লাম আরও বসলন,  

ما من عبد يصوم يوماً يف سبيل اهلل إال باعد اهلل بذلك ايلوم »
 «وجهه عن اِلار سبعني خريفاً 

“মি বযযক্ত আল্লাহর রাস্তায় একযদন োওম পালন করসব, 
একযদসনর োওসমর যবযনময় তার মচহারাসক জাহান্নাসমর 
আগুন মথসক েির খাযরফ দূসর রাখসব”8। 

৪. হজ ও উমরা করা: নবী োল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াোল্লাম 
এ দুযি মিতাদাপূণত ইবাদসতর জনয উম্মতসক উৎোযহত 
কসরসছন। এ দু’যি ইবাদসত রসয়সছ পাসপর কুফল মথসক 
আত্মার পযবত্রতা, িার মাধযসম মানুষ আল্লাহ রাবু্বল 
আলামীসনর কাসছ যপ্রয় ও েম্মাযনত হসত পাসর। তাই নবী 
োল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াোল্লাম বসলন, 

  «من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ودلته أمه»

                                                           
8 েহীহ বুখারী, হাদীে নং ২৮৪০; েহীহ মুেযলম, হাদীে নং ১১৫৩।  
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“মি বযযক্ত হজ কসরসছ, তাসত মকাসনা অশ্লীল আচরণ 
কসর যন ও মকাসনা পাসপ যলপ্ত হয় যন মে মে যদসনর 
মসতা যনষ্পাপ হসয় ম ল, মি যদন তার মাতা তাসক প্রেব 
কসরসছ”।9  

হাদীসে আরও এসেসছ: আবূ হুরায়রা রাযদয়াল্লাহু ‘আনহু 
মথসক বযণতত মি নবী োল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াোল্লাম 
বসলসছন: 

العمرة إىل العمرة كفارة ملا بينهما، واْلج املربور ليس َل جزاء إال »
 .«اجلـنة

“এক উমরা মথসক অনয উমরাসক তার মধযবততী 
পাপেমূসহর কাফ ফারা যহসেসব গ্রহণ করা হয়। আর 
কলুষিুক্ত হসজর পুরস্কার হসলা জান্নাত”।10  

                                                           
9 েহীহ বুখারী, হাদীে নং ১৪৪৯; েহীহ মুেযলম, হাদীে নং ১৩৫০ 
10 েহীহ বুখারী, হাদীে নং ১৬৮৩; েহীহ মুেযলম, হাদীে নং 
১৩৪৯। 
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৫. আল্লাহর যিযকর করা: এ যদনেমূসহ অনযানয আমসলর 
মাসে যিযকসরর এক যবসশষ মিতাদা রসয়সছ, মিমন হাদীসে 
এসেসছ: আবু্দল্লাহ ইবন উমার রাযদয়াল্লাহু ‘আনহুমা মথসক 
বযণতত, নবী োল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াোল্লাম বসলন, 

يله من العمل فيهن من هذه ما من أيام أعظم عند اهلل وال أحب إ»
 .« العرش، فأكْثوا فيهن من اتلهليل واتلكبري واتلحميد

“এ দশ যদসন (মনক) আমল করার মচসয় আল্লাহ রাবু্বল 
আলামীসনর কাসছ অযধক যপ্রয় ও মহান আর মকাসনা 
আমল মনই। মতামরা এ েমসয় তাহলীল (লা-ইলাহা 
ইল্লাল্লাহ) তাকবীর (আল্লাহু আকবার) তাহমীদ (আল-
হামদুযলল্লাহ) মবযশ কসর আদায় কর”।11 আল্লাহ রাবু্বল 
আলামীন বসলন, 

ََِٱۡسمََََوَيۡذُكُروا ََلَُهمَََۡمَنَٰفِعَََل ِيَۡشَهُدوا َ﴿ يذامَ َِفََٓٱّللذ
َ
ََأ ۡعلُوَمَٰت  َََٰمذ ََماَََعَ

ِنَ ََرزََقُهم نَۡعَِٰمَ َبَِهيَمةَِم 
َ
 [ ٢٨:  اْلج] ﴾٢٨َٱۡۡل

                                                           
11 আহমদ, হাদীে নং ১৩২। 
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“িাসত তারা তাসদর কলযাণময় স্থানগুসলাসত উপযস্থত হসত 
পাসর এবং যতযন তাসদরসক চতুষ্পদ জন্তু মথসক িা যরযিক 
যহসেসব দান কসরসছন তার ওপর যনযদতষ্ট যদনেমূসহ 
আল্লাহর নাম স্মরণ করসত পাসর”। [েূরা আল-হাি, 
আয়াত: ২৮]  

অযধকাংশ আসলম বসলসছন: এ আয়াসত যনযদতষ্ট যদন 
বলসত যিলহসজর প্রথম দশ যদনসক যনসদতশ করা হসয়সছ। 
এ েমসয় আল্লাহর বান্দা ণ মবযশ মবযশ কসর আল্লাহর 
প্রশংো কসরন, তার পযবত্রতা বণতনা কসরন, তার 
যন‘আমসতর শুকযরয়া আদায় কসরন, কুরবাযনর পশু িসবহ 
করার েময় আল্লাহর নাম ও তাকবীর উচ্চারণ কসর 
থাসকন। 

হাদীসে আসছ চারযি বাকয আল্লাহর যনকি অযধক যপ্রয়। 
১- েুবহানাল্লাহ, ২- আলহামদুযলল্লাহ, ৩- লা-ইলাহা 
ইল্লাল্লাহু, ৪- আল্লাহু আকবর। এ যদনগুসলাসত এ 
যিযকরগুসলা করা মিসত পাসর।  
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৬. তাকবীর, তাহলীল ও তাহমীদ: এ যদনগুসলাসত আল্লাহ 
রাবু্বল আলামীসনর মহত্ত্ব মঘাষণার উসেসশয তাকবীর পাঠ 
করা েুন্নাত। এ তাকবীর প্রকাসশয ও উচ্চস্বসর মেযজদ, 
বাযড়-ঘর, রাস্তা-ঘাি, বাজারেহ েবতত্র উচ্চ আওয়াসজ পাঠ 
করা হসব। তসব মমসয়রা যনম্নস্বসর তাকবীর পাঠ করসব। 
তাকবীর হসলা: 

دُ  رَبُ َوّلِِلِ اْلَمح كح
َ
، اهلُل أ رَبُ كح

َ
، اَلإََِلَ إاِلَّ اهلُل، َواهلُل أ رَبُ كح

َ
، اهلَُل أ رَبُ كح

َ
 اهلَُل أ

আবু্দল্লাহ ইবন উমার  ও আবূ হুরায়রা রাযদয়াল্লাহু 
‘আনহুমা যিলহজ মাসের প্রথম দশসক বাজাসর মিসতন ও 
তাকবীর পাঠ করসতন, মলাকজনও তাসদর অনুেরণ কসর 
তাকবীর পাঠ করসতন। অথতাৎ আল্লাহর রােূল োল্লাল্লাহু 
আলাইযহ ওয়াোল্লাসমর এই দুই যপ্রয় োহাবী মলাকজনসক 
তাকবীর পাসঠর কথা স্মরণ কযরসয় যদসতন।12  

ইমাম বুখারী রহ. বসলসছন: ইবন উমার ও আবূ হুরায়রা 
রাযদয়াল্লাহু আনহুমা এ দশযদন তাকবীর বলসত বলসত 

                                                           
12 েহীহ বুখারী, ঈদ অধযায়। 
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বাজাসরর জনয মবর হসতন, মানুসষরাও তাসদর মদসখ 
মদসখ তাকবীর বলত। যতযন আরও বসলসছন, ইবন উমার 
যমনায় তার তাবুসত তাকবীর বলসতন, মেযজসদর 
মলাসকরা শুনত, অতঃপর তারা তাকবীর বলত এবং 
বাজাসরর মলাসকরাও তাসদর োসথ তাকবীর বলত। এক 
পিতাসয় পুসরা যমনা তাকবীর ধ্বযনসত মুখযরত হসয় উঠত।  

ইবন উমার রাযদয়াল্লাহু আনহুমা এ যদনগুসলাসত যমনায় 
তাকবীর বলসতন, প্রসতযক োলাসতর পর, যবছানায়, 
তাাঁবুসত মজযলসে ও চলার পসথ েশসব্দ তাকবীর বলা 
মমাস্তাহাব। মিসহতু উমার, ইবন উমার ও আবূ হুরায়রা 
েশসব্দ তাকবীর বসলসছন। 

৭. ‘আরাফার যদন োওম পালন করা: হজ পালনকারী ছাড়া 
অনযসদর জনয ‘আরাফার যদন োওম পালন করা। আবূ 
কাতাদাহ রাযদয়াল্লাহু আনহু মথসক বযণতত, রােূলুল্লাহ 
োল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াোল্লামসক ‘আরাফার যদসনর মরাজা 
রাখা েম্পসকত যজজ্ঞাো করা হসল যতযন বসলন,  

 .« أن يكفر السنة اليت قبله والسنة اليت بعدهاحتسب ىلع اهلل»
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“আযম আল্লাহর কাসছ আশাবাদী, এযি পূবতবততী এক বছর 
ও পরবততী এক বছরসর গুনাহর কাফ ফারা হসব”।13  

৮. কুরবাযনর যদন তথা দশ তাযরসখর আমল:  

কুরবাযনর যদসনর ফিীলত 

[১] এ যদসনর একযি নাম হসলা ইয়াওমুল হাযিল 
আকবর বা মশ্রষ্ঠ হসজর যদন। মি যদসন হাজী ণ তাসদর 
পশু িসবহ কসর হজসক পূণত কসরন। হাদীসে এসেসছ: 
ইবন উমার রাযদয়াল্লাহু আনহুমা মথসক বযণতত, 

؟ [أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال يوم اِلحر: ]أي يوم هذا»
 «.هذا يوم اْلج األكرب»قالوا: يوم اِلحر، قال: 

“রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াোল্লাম কুরবাযনর যদন 
যজসজ্ঞে করসলন, এিা মকান যদন? োহাবী ণ উির 
যদসলন এিা ইয়াওমুন্নাহার বা কুরবাযনর যদন। রােূল 

                                                           
13 েহীহ মুেযলম, হাদীে নং ১১৬৩। 
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োল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াোল্লাম বলসলন: এিা হসলা 
ইয়াওমুল হাযিল আকবর বা মশ্রষ্ঠ হসজর যদন”।14 

[২] কুরবাযনর যদনযি হসলা বছসরর মশ্রষ্ঠ যদন। হাদীসে 
এসেসছ: আবু্দল্লাহ ইবন কুরত রাযদয়াল্লাহু আনহু মথসক 
বযণতত, রােূল োল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াোল্লাম বসলসছন: 

 «ك وتعاىل: يوم اِلحر ثم يوم القرإن أعظم األيام عند اهلل تبار»

“আল্লাহর যনকি যদবেেমূসহর মাসে েবসচসয় মশ্রষ্ঠ যদন 
হসলা কুরবাযনর যদন, তারপর পরবততী যতনযদন”।15  

এ যদনগুসলার বযাপাসর অসনক মুেযলমই  াসফল, অথচ 
অসনক আসলসমর মসত যনঃশততভাসব এ যদনগুসলা উিম, 
এমনযক ‘আরাফার যদন মথসকও। ইবনুল কাইসয়যম রহ. 
বসলসছন: আল্লাহর যনকি েসবতািম যদন, নহসরর যদন। 
আর তাই হসলা হাসি আকবাসরর যদন। মিমন, েুনাসন 

                                                           
14 আবূ দাউদ, হাদীে নং ১৯৪৫, আলবানী হাদীেযিসক েহীহ 
বসলসছন। 

15 আবূ দাঊদ, হাদীে নং ১৭৬৫। 
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আবূ দাঊসদ রসয়সছ রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইযহ 
ওয়াোল্লাম বসলসছন: আল্লাহর যনকি েবসচসয় বড় যদন 
হসলা নহসরর যদন, অতঃপর যমনায় অবস্থাসনর যদন। 
অথতাৎ এ ারতম যদন। মকউ মকউ বসলসছন: ‘আরাফার 
যদন তার মথসক উিম। কারণ, মে যদসনর যেয়াম দুই 
বছসরর গুনাসহর কাফ ফারা। আল্লাহ ‘আরাফার যদন মি 
পযরমাণ মলাক জাহান্নাম মথসক মুক্ত কসরন, তা অনয 
মকাসনা যদন কসরন না। আরও এ জনযও মি, আল্লাহ 
তা‘আলা মে যদন বান্দার যনকিবততী হন এবং ‘আরাফায় 
অবস্থানকারীসদর যনসয় যফযরশতাসদর োসথ  বত কসরন। 

তসব প্রথম বক্তবযই েযঠক, কারণ হাদীে তারই প্রমাণ 
বহন কসর, এর যবসরাধী যকছু মনই। িাই মহাক, উিম হয় 
‘আরাফার যদন নতুবা যমনার যদন, হাজী বা বাযড়সত 
অবস্থানকারী েবার উযচৎ মে যদসনর ফিীলত অজতন করা 
এবং তার মুহুততগুসলা মথসক উপকৃত হওয়া। 

৯. কুরবাযন করা:  
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কুরবাযন কাসক বসল? 

কুরবাযন বলা হয় ঈদুল আজহার যদনগুসলাসত যনযদতষ্ট 
প্রকাসরর  ৃহপাযলত পশু আল্লাহর ননকিয অজতসনর লসে 
িসবহ করা। 

ইেলাযম শরী‘আসত এযি ইবাদত যহসেসব যেদ্ধ, িা 
কুরআন, হাদীে ও মুেযলম উম্মাহ’র ঐকযমতয দ্বারা 
প্রমাযণত। মিমন কুরআন মজীসদ এসেসছ: 

﴿َِ  [  ٢: الكوثر] ﴾٢َََوٱۡۡنَرََۡلَِرب َِكََفََصل 

“মতামার রসবর উসেসশয োলাত আদায় কর ও (পশু) 
নাহর (কুরবাযন) কর।” [েূরা আল-কাউোর, আয়াত: ২]  

َََِوَمَماِتَََوََمَۡيايََََونُُسِكَََصََلِتََإِنَذَقُۡلَ﴿ ََِّلِلذ ََل١٦٢َََٱۡلَعَٰلَِميََََرب 
َۥ َََشِيَكَ َٰلَِكََََلُ ِمۡرُتَََوبَِذ

ُ
نَا ََأ

َ
ُلَََوأ وذ

َ
  ،١٦٢: االنعام] ﴾١٦٣َٱلُۡمۡسلِِميَََأ

١٦٣  ] 

“বলুন, আমার োলাত, আমার কুরবাযন, আমার জীবন ও 
আমার মরণ জ ৎেমূসহর রব আল্লাহরই উসেসশয। তার 
মকাসনা শরীক মনই এবং আযম এর জনয আযদষ্ট হসয়যছ 
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এবং আযমই প্রথম মুেযলম।” [েূরা আল-আন‘আম, 
আয়াত: ১৬২, ১৬৩]  

হাদীসে এসেসছ: বারা ইবন আযিব রাযদয়াল্লাহু আনহু 
মথসক বযণতত, রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াোল্লাম 
বসলসছন: 

 .«ح بعد الصالة، فقد تم نسكه، وأصاب سنة املسلمنيمن ذب»

“মি বযযক্ত ঈসদর োলাসতর পর কুরবাযনর পশু িসবহ 
করল তার কুরবাযন পযরপূণত হসলা ও মে মুেযলমসদর 
আদশত েযঠকভাসব পালন করল”।16  

ضىح اِليب صىل اهلل عليه وسلم بكبشني أملحني، ذحبهما بيده، »
 «.سىم وكرب، ووضع رجله ىلع صفاحهماو

“আল্লাহর রােূল োল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াোল্লাম যনজ 
হাসত দু’যি োদা কাসলা বসণতর দুিা কুরবাযন কসরসছন। 
যতযন যবেযমল্লাহ ও আল্লাহু আকবর বসলসছন। যতযন পা 

                                                           
16 েহীহ বুখারী, হাদীে নং ৫৫৪৫; েহীহ মুেযলম, হাদীে নং ১৯১৬। 
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যদসয় দুসিা কাাঁসধর পাশ মচসপ রাসখন।17 তসব বুখারীসত 
‘োদা-কাসলা’ শসব্দর পূসবত ‘যশং ওয়ালা’ কথাযি উসল্লখ 
আসছ। 

কুরবাযনর হুকুম:  

কুরবাযনর হুকুম কী? ওয়াযজব না েুন্নত? এ যবষসয় ইমাম 
ও ফকীহসদর মাসে মতপাথতকয রসয়সছ এবং তাসদর দুসিা 
মত রসয়সছ। 

প্রথম মত: কুরবাযন ওয়াযজব। ইমাম আওিায়ী, ইমাম 
লাইে, ইমাম আবূ হাযনফা রহ. প্রমুসখর মত এিাই। আর 
ইমাম মাসলক ও ইমাম আহমদ রহ. মথসক একযি মত 
বযণতত আসছ মি, তারাও ওয়াযজব বসলসছন। 

যদ্বতীয় মত: কুরবাযন েুন্নাসত মুয়াক্কাদাহ। এযি অযধকাংশ 
আসলসমর মত এবং ইমাম মাসলক ও শাসফঈ রহ.-এর 
প্রযেদ্ধ মত। যকন্তু এ মসতর প্রবক্তারা আবার বসলসছন: 

                                                           
17 েহীহ বুখারী, হাদীেে নং ৫৫৬৫; েহীহ মুেযলম, হাদীে নং 
১৯৬৬। 
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োমথতয থাকা অবস্থায় কুরবাযন পযরতযা  করা মাকরূহ। 
িযদ মকাসনা জনপসদর মলাসকরা োমথতয থাকা েসত্ত্বও 
েযম্মযলতভাসব কুরবাযন পযরতযা  কসর, তসব তাসদর 
যবরুসদ্ধ িুদ্ধ করা হসব। মকননা কুরবাযন হসলা ইেলাসমর 
একযি যশ‘য়ার বা মহান যনদশতন।  

িারা কুরবাযন ওয়াযজব বসলন তাসদর দলীল: 

[এক] আল্লাহ তা‘আলা যনসদতশ যদসয়সছন: 

﴿َِ  [  ٢: الكوثر] ﴾٢ََوٱۡۡنَرََۡلَِرب َِكََفََصل 

“মতামার রসবর উসেসশয োলাত আদায় কর এবং (পশু) 
কুরবাযন কর।” [েূরা আল-কাউোর, আয়াত: ২] আর 
আল্লাহ রাবু্বল আলামীসনর যনসদতশ পালন ওয়াযজব। 

[দুই] রােূল োল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াোল্লাম বসলসছন: 

 .«من وجد سعة ولم يضح، فال يقربن مصالنا»
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“মি বযযক্ত োমথতয থাকা েসত্ত্বও কুরবাযন কসর না মে মিন 
আমাসদর ঈদ াসহর ধাসর না আসে”18  

িারা কুরবাযন পযরতযা  কসর তাসদর প্রযত এ হাদীে 
একযি েতকতবাণী। তাই কুরবাযন ওয়াযজব। 

[যতন] রােূল োল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াোল্লাম বসলসছন: 

 .«يا أيها اِلاس: إن ىلع لك أهل بيت يف لك اعم أضحية»

“মহ মানব েকল! প্রসতযক পযরবাসরর দাযয়ে হসলা প্রযত 
বছর কুরবাযন মদওয়া”।19  

আর িারা কুরবাযন মদওয়া েুন্নাত বসলন তাসদর দলীল 
হসি: 

[এক] রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াোল্লাম বসলসছন: 

إذا رأيتم هالل ذي اْلجة، وأراد أحدكم أن يضيح، فليمسك »
 .« عن شعره وأظفاره، حىت يضيح

                                                           
18 ইবন মাজাহ, হাদীে নং ৩৫১৬। 
19 ইবন মাজাহ, হাদীে নং ৩১২৫। 
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“মতামাসদর মাসে মি কুরবাযন করসত চায়, যিলহজ 
মাসের চাাঁদ মদখার পর মে মিন কুরবাযন েম্পন্ন করার 
আস  তার মকাসনা চুল ও নখ না কাসি।”20  

এ হাদীসে রােূল োল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াোল্লাসমর ‘মি 
কুরবাযন করসত চায়’ কথা দ্বারা বুসে আসে এিা ওয়াযজব 
নয়। 

[দুই] রােূল োল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াোল্লাম তাাঁর উম্মসতর 
মাসে িারা কুরবাযন কসর যন তাসদর পে মথসক কুরবাযন 
কসরসছন। তার এ কাজ দ্বারা বুসে মনওয়া িায় মি 
কুরবাযন ওয়াযজব নয়। 

শাইখ ইবন উোইমীন রহ. উভয় পসের দলীল-প্রমাণ 
উসল্লখ করার পর বসলন, এ েকল দলীল-প্রমাণ পরস্পর 
যবসরাধী নয় বরং একিা অনযিার েমূ্পরক।  

োরকথা হসলা, িারা কুরবাযনসক ওয়াযজব বসলসছন 
তাসদর প্রমাণাযদ অযধকতর শযক্তশালী। আর ইমাম ইবন 
                                                           
20 েহীহ মুেযলম, হাদীে নং ১৯৭৭। 
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তাইযময়ার মত এিাই21 আর বততমান কাসলর শাইখ 
মুহাম্মাদ ইবন োসলহ উোইমীন এ মতযিসক প্রাধানয 
যদসয়সছন। 

কুরবাযনর ফিীলত 

[ক] কুরবাযন দাতা নবী ইবরাযহম আলাইযহে োলাম ও 
মুহাম্মাদ োল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াোল্লাসমর আদশত 
বাস্তবায়ন কসর থাসকন। 

[খ] পশুর রক্ত প্রবাযহত করার মাধযসম কুরবাযন দাতা 
আল্লাহ রাবু্বল আলামীসনর ননকিয অজতন কসরন। মিমন, 
আল্লাহ তা‘আলা বসলন, 

ََََيَناَلََلَن﴿ َِمنُكۡمَ َۡقَوىََٰٱلَذََيَناَُلَََُوَلَِٰكنَدَِمآؤَُهاََوَلََُُلُوُمَهاَٱّللذ
َرَهاََكَذَٰلَِكَ وا ََلَُكمَََۡسخذ ُ ِ َََِلَُكّب  َََٰٱّللذ َُٰكۡم َََماَََعَ َََِهَدى ِ ََوبَش 

 [ ٣٧:  اْلج] ﴾٣٧َٱلُۡمۡحِسنِيََ

                                                           
21 মাজমূ ফাতাওয়া ৩২/১৬২-১৬৪।  
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“আল্লাহর যনকি মপৌঁছায় না তাসদর ম াশত এবং রক্ত 
বরং মপৌঁছায় মতামাসদর তাকওয়া। এভাসব যতযন 
এগুসলাসক মতামাসদর অধীন কসর যদসয়সছন িাসত মতামরা 
আল্লাহর মশ্রষ্ঠে মঘাষণা কর এজনয মি, যতযন মতামাসদর 
পথ-প্রদশতন কসরসছন। েুতরাং আপযন েুেংবাদ যদন 
মুহযেনসদরসক।” [েূরা আল-হাি, আয়াত: ৩৭]  

[ ] পযরবার-পযরজন, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রযতসবশী ও 
অভাবীসদর আনন্দ দান। আর এিা অনয এক ধরসনর 
আনন্দ িা কুরবাযনর ম াশসতর পযরমাণ িাকা িযদ আপযন 
তাসদর েদকা যদসতন তাসত অযজতত হত না। কুরবাযন না 
কসর তার পযরমাণ িাকা েদকা কসর যদসল কুরবাযন 
আদায় হসব না।  

কুরবাযনর শততাবযল: 

[১] এমন পশু দ্বারা কুরবাযন যদসত হসব িা শযরয়ত 
যনধতারণ কসর যদসয়সছ। মেগুসলা হসলা উি,  রু, মযহষ, 
ছা ল, মভড়া, দুিা। এ গুসলাসক কুরআসনর ভাষায় বলা 
হয় ‘বাহীমাতুল আন‘আম।’ মিমন, আল্লাহ বসলন, 
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﴿َِ ة َََولُِك  مذ
ُ
َۡذُكُروا َََمنَسٗكَََجَعۡلَناَأ ِ ََِٱۡسمََََل  َََٰٱّللذ ِنَ ََرزََقُهمََماَََعَ َم 
نَۡعَِٰمَ َبَِهيَمةِ

َ
 [  ٣٤:  اْلج] ﴾٣٤ََٱۡۡل

“আমরা প্রসতযক েম্প্রদাসয়র জনয কুরবাযনর যনয়ম কসর 
যদসয়যছ; যতযন তাসদরসক জীবসনাপকরণস্বরূপ মি েকল 
চতুষ্পদ জন্তু যদসয়সছন, মেগুসলার ওপর মিন তারা 
আল্লাহর নাম উচ্চারণ কসর।” [েূরা আল-হাি, আয়াত: 
৩৪] হাদীসে এসেসছ: জাসবর রাযদয়াল্লাহু আনহু হসত 
বযণতত, রােূল োল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াোল্লাম বসলন, 

أن تعرس عليكم، فتذحبوا جذعة من  ال تذحبوا إال مسنة، إال»
 .«الضأن

“মতামরা অবশযই এক বছসরর বয়সের ছা ল কুরবাযন 
করসব। তসব তা মতামাসদর জনয দুষ্কর হসল ছয় মাসের 
মমষ-শাবক কুরবাযন করসত পার”।22 আর আল্লাহর রােূল 
োল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াোল্লাম উি,  রু, মযহষ, ছা ল, 
মভড়া, দুিা ছাড়া অনয মকাসনা জন্তু কুরবাযন কসরন যন ও 
                                                           
22 েহীহ মুেযলম, হাদীে নং ১৯৩৬। 
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কুরবাযন করসতও বসলন যন। তাই কুরবাযন শুধু এগুসলা 
যদসয়ই করসত হসব। ইমাম মাযলক রহ.-এর মসত 
কুরবাযনর জনয েসবতািম জন্তু হসলা যশং ওয়ালা োদা-
কাসলা দুিা। কারণ, রােূল োল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াোল্লাম 
এ ধরসনর দুিা কুরবাযন কসরসছন বসল বুখারী ও 
মুেযলসমর হাদীসে এসেসছ। উি ও  রু-মযহসষ োত 
ভাস  কুরবাযন মদওয়া িায়। মিমন, হাদীসে এসেসছ: 
জাসবর রাযদয়াল্লাহু আনহু হসত বযণতত যতযন বসলন, 

َنرنا باْلديبية مع اِليب صىل اهلل عليه وسلم ابلدنة عن سبعة، »
 . «وابلقرة عن سبعة

“আমরা হুদাইযবয়াসত রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইযহ 
ওয়াোল্লাসমর োসথ যছলাম। তখন আমরা উি ও  রু 
দ্বারা োতজসনর পে মথসক কুরবাযন যদসয়যছ।”23  

গুণ ত যদক যদসয় উিম হসলা কুরবাযনর পশু হৃষ্টপুষ্ট, 
অযধক ম াশত েম্পন্ন, যনখুাঁত, মদখসত েুন্দর হওয়া।  

                                                           
23 ইবন মাজাহ, হাদীে নং ৩১৩২। 
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[২] শরী‘আসতর দৃযষ্টসত কুরবাযনর পশুর বয়সের যদকিা 
মখয়াল রাখা জরুযর। উি পাাঁচ বছসরর হসত হসব।  রু বা 
মযহষ দু বছসরর হসত হসব। ছা ল, মভড়া, দুিা হসত হসব 
এক বছর বয়সের। 

[৩] কুরবাযনর পশু িাবতীয় মদাষ-ত্রুযি মুক্ত হসত হসব। 
মিমন হাদীসে এসেসছ: বারা ইবন আসিব রাযদয়াল্লাহু 
আনহু মথসক বযণতত, যতযন বসলন 

أربع ال جتوز يف »فقال: قام فينا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم »
العوراء ابلني عورها، واملريضة  –ويف رواية: جتزىء  -األضايح،

  .«ني ضلعها، والكسرية اليت ال تنىقابلني مرضها، والعرجاء ابل

“রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াোল্লাম আমাসদর মাসে 
দাাঁড়াসলন তারপর বলসলন: চার ধরসনর পশু, িা যদসয় 
কুরবাযন জাসয়ি হসব না। অনয বণতনায় বলা হসয়সছ 
পযরপূণত হসব না -অন্ধ; িার অন্ধে স্পষ্ট, মরা াক্রাি; িার 
মরা  স্পষ্ট, পঙু্গ; িার পঙু্গে স্পষ্ট এবং আহত; িার 
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মকাসনা অঙ্গ মভসঙ্গ ম সছ। নাোঈ-এর বণতনায় ‘আহত’ 
শসব্দর স্থসল ‘পা ল’ উসল্লখ আসছ।24  

আবার পশুর এমন কতগুসলা ত্রুযি আসছ িা থাকসল 
কুরবাযন আদায় হয় যকন্তু মাকরূহ হসব। এ েকল 
মদাষত্রুযি িুক্ত পশু কুরবাযন না করা ভাল। মে ত্রুযিগুসলা 
হসলা যশং ভাঙ্গা, কান কািা, মলজ কািা, ওলান কািা, যলঙ্গ 
কািা ইতযাযদ। 

[৪] মি পশুযি কুরবাযন করা হসব তার ওপর কুরবাযন 
দাতার পূণত মাযলকানােত্ত্ব থাকসত হসব। বন্ধযক পশু, কজত 
করা পশু বা পসথ পাওয়া পশু দ্বারা কুরবাযন আদায় হসব 
না। 

কুরবাযনর ওয়াক্ত বা েময়: 

কুরবাযন যনযদতষ্ট েমসয়র োসথ েম্পযকতত একযি ইবাদত। 
এ েমসয়র পূসবত মিমন কুরবাযন আদায় হসব না মতমযন 
পসর করসলও আদায় হসব না। 
                                                           
24 যতরযমিী, হাদীে, নং ১৫৪৬; নাোঈ, হাা্দীে নং ৪৩৭১। 
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িারা ঈসদর োলাত আদায় করসবন তাসদর জনয 
কুরবাযনর েময় শুরু হসব ঈসদর োলাত আদায় করার 
পর মথসক। িযদ ঈসদর োলাত আদাসয়র পূসবত কুরবাযনর 
পশু িসবহ করা হয় তাহসল কুরবাযন আদায় হসব না। 
মিমন, হাদীসে এসেসছ: বারা ইবন আসিব রাযদয়াল্লাহু 
আনহু মথসক বযণতত, যতযন বসলন: 

ما  إن أول»سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم خيطب فقال: »
نبدأ به من يومنا هذا، أن نصىل ثم نرجع فننحر، فمن فعل هذا فقد 

فإنما هو ْلم قدمه ألهله، قبل أن يصيل أصاب سنتنا، ومن َنر 
 .«ليس من النسك يف يشء

“আযম শুসনযছ রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াোল্লাম 
খুতবাসত বসলসছন: এ যদনযি আমরা শুরু করব োলাত 
যদসয়। অতঃপর োলাত মথসক যফসর আমরা কুরবাযন 
করব। মি এমন আমল করসব মে আমাসদর আদশত 
েযঠকভাসব অনুেরণ করল। আর মি এর পূসবত িসবহ 
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করল মে তার পযরবারবস তর জনয ম াশসতর বযবস্থা 
করল। কুরবাযনর যকছু আদায় হসলা না”।25  

োলাত মশষ হওয়ার োসথ োসথ কুরবাযন পশু িসবহ না 
কসর োলাসতর খুতবা দু’যি মশষ হওয়ার পর িসবহ করা 
ভাসলা। মকননা রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াোল্লাম 
এ রকম কসরসছন। হাদীসে এসেসছ: জুনদাব ইবন 
েুযফয়ান আল-বাজালী রাযদয়াল্লাহু আনহু বসলসছন: 

 ...«لم يوم اِلحر، ثم خطب ثم ذبح  عليه وسصىل اِلىب صىل اهلل»

“নবী োল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াোল্লাম কুরবাযনর যদন 
োলাত আদায় করসলন, অতঃপর খুতবা যদসলন তারপর 
পশু িসবহ করসলন”।26 

জুনদুব ইবন েুযফয়ান বসলন, 

                                                           
25 েহীহ বুখারী, হাদীে নং ৯৬৫। 
26 েহীহ বুখারী, হাদীে নং ৯৮৫। 
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من ذبح قبل »يوم اِلحر قال: صىل اهلل عليه وسلم شهدت اِليب »
 .«خرى، ومن لم يذبح فليذبحأن يصيل فليعد ماكنها أ

“আযম কুরবাযনর যদন নবী োল্লাল্লাহু আলাইযহ 
ওয়াোল্লাসমর োসথ যছলাম। যতযন বলসলন, মি বযযক্ত 
নামাসজর পূসবত িসবহ কসরসছ মে মিন আবার অনয স্থাসন 
িসবহ কসর। আর মি িসবহ কসর যন মে মিন িসবহ 
কসর”।27  

আর কুরবাযনর েময় মশষ হসব যিলহজ মাসের মতসরা 
তাযরসখর েূিতাসস্তর োসথ োসথ। অতএব, কুরবাযনর পশু 
িসবহ করার েময় হসলা চার যদন। যিলহজ মাসের দশ, 
এ াসরা, বার ও মতসরা তাযরখ। এিাই ওলামাসয় 
মকরাসমর যনকি েসবতািম মত যহসেসব প্রাধানয মপসয়সছ। 
কারণ, 

এক. আল্লাহ রাবু্বল আলামীন বসলন, 

                                                           
27 েহীহ বুখারী, হাদীে নং ৫৫৬২। 
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ََِٱۡسمَََۡذُكُروا ََويَََلَُهمَََۡمَنَٰفِعَََل ِيَۡشَهُدوا َ﴿ يذامَ َِفََٓٱّللذ
َ
ََأ ۡعلُوَمَٰت  َََٰمذ ََماَََعَ

ِنَ ََرزََقُهم نَۡعَِٰمَ َبَِهيَمةَِم 
َ
 [  ٢٨:  اْلج] ﴾٢٨ََٱۡۡل

“িাসত তারা তাসদর কলযাণময় স্থানগুসলাসত উপযস্থত হসত 
পাসর এবং যতযন তাসদর চতুষ্পদ জন্তু হসত িা যরযজক 
যহসেসব দান কসরসছন তার ওপর যনযদতষ্ট যদনগুসলাসত 
আল্লাহর নাম উচ্চারণ করসত পাসর।” [েূরা আল-হাি, 
আয়াত: ২৮]  

এ আয়াসতর বযাখযায় ইমাম বুখারী রহ. বসলন, ইবন 
আব্বাে রাযদয়াল্লাহু আনহুমা বসলসছন: ‘এ আয়াসত যনযদতষ্ট 
যদনগুসলা বলসত বুোয় কুরবাযনর যদন ও তার পরবততী 
যতনযদন।’  

অতএব, এ যদনগুসলা আল্লাহ তা‘আলা কুরবাযনর পশু 
িসবহ করার জনয যনধতারণ কসরসছন।  

দুই. রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াোল্লাম বসলসছন: 

 لك أيام الترشيق ذبح.
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“আইয়াসম তাশরীসকর প্রযতযদন িসবহ করা িায়।”28 
আইয়াসম তাশরীক বলসত কুরবাযনর পরবততী যতন যদনসক 
বুোয়। 

যতন. কুরবাযনর পরবততী যতন যদসন োওম পালন জাসয়ি 
নয়। এ দ্বারা বুসে মনওয়া িায় মি এ যতন যদসন কুরবাযন 
করা িাসব। 

চার. রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াোল্লাম বসলসছন: 
‘আইয়াসম তাশরীক হসলা খাওয়া, পান করা ও আল্লাহর 
যিযকর করার যদন।’ 

এ দ্বারা বুসে যনসত পাযর মি, মি যদনগুসলা আল্লাহ 
খাওয়ার জনয যনধতারণ কসরসছন মে যদনগুসলাসত 
কুরবাযনর পশু িসবহ করা মিসত পাসর। 

পাাঁচ. োহাবাসয় মকরাসমর আমল দ্বারা প্রমাযণত হয়, 
কুরবাযনর পরবততী যতনযদন কুরবাযনর পশু িসবহ করা 
িায়। 
                                                           
28 আহমদ, ৪/৮২। 
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ইবনুল কাইসয়যম রহ. বসলন, আলী ইবন আযব তাসলব 
রাযদয়াল্লাহু আনহু বসলসছন: ‘কুরবাযনর যদন হসলা ঈদুল 
আজহার যদন ও তার পরবততী যতন যদন।’ অযধকাংশ 
ইমাম ও আসলমসদর এিাই মত। িারা বসলন, কুরবাযনর 
যদন হসলা মমাি যতন যদন; যিলহজ মাসের দশ, এ াসরা 
ও বার তাযরখ, বার তাযরসখর পর িসবহ করসল কুরবাযন 
হসব না, তাসদর কথার েমথতসন মকাসনা প্রমাণ মনই ও 
মুেযলমসদর ঐকযমতয [ইজমা‘] প্রযতযষ্ঠত হয় যন।  

মৃত বযযক্তর পসে কুরবাযন 

মূলত কুরবাযনর প্রচলন জীযবত বযযক্তসদর জনয। মিমন 
আমরা মদযখ রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াোল্লাম ও 
তার োহাবী ণ যনসজসদর পসে কুরবাযন কসরসছন। 
অসনসকর ধারণা কুরবাযন শুধু মৃত বযযক্তসদর জনয করা 
হসব। এ ধারণা মমাসিই যঠক নয়। তসব মৃত বযযক্তসদর 
জনয কুরবাযন করা জাসয়ি ও একযি োওয়াসবর কাজ। 
কুরবাযন একযি েদকা। আর মৃত বযযক্তর নাসম মিমন 
েদকা করা িায় মতমযন তার নাসম কুরবাযনও মদওয়া 
িায়। 
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মিমন, মৃত বযযক্তর জনয েদকার যবষসয় হাদীসে এসেসছ: 
আসয়শা রাযদয়াল্লাহু আনহা মথসক বযণতত, 

ليه وسلم فقال يا رسول اهلل: إن أيم رجال أىت اِلىب صىل اهلل ع»
افتلتت نفسها ولم توىص، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر 

 .«نعم»إن تصدقت عنها ؟ قال: 

“এক বযযক্ত রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াোল্লাসমর 
কাসছ এসে যজসজ্ঞে করল, মহ রােূল! আমার মা হঠাৎ 
মারা ম সছন। মকাসনা অযেয়ত কসর মিসত পাসরন যন। 
আমার মসন হয় যতযন মকাসনা কথা বলসত পারসল 
অযেয়ত কসর মিসতন। আযম িযদ এখন তার পে মথসক 
েদকা কযর তাসত যক তার োওয়াব হসব? যতযন উির 
যদসলন: হযাাঁ”।29  

                                                           
29 েহীহ বুখারী. হাদীে নং ১৩৩৮, ২৭৬০; েহীহ মুেযলম, হাদীে নং 
১০৪। 
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মৃত বযযক্তর জনয এ ধরসনর েদকা ও কলযাণমূলক 
কাসজর মিমন িসথষ্ট প্রসয়াজন ও মতমযন তা তার জনয 
উপকারী।  

এমযনভাসব একাযধক মৃত বযযক্তর জনয োওয়াব মপ্ররসণর 
উসেসশয একযি কুরবাযন করা জাসয়ি আসছ। অবশয িযদ 
মকাসনা কারসণ মৃত বযযক্তর জনয কুরবাযন ওয়াযজব হসয় 
থাসক তাহসল তার জনয পূণত একযি কুরবাযন করসত হসব।  

অসনক েময় মদখা িায়, বযযক্ত যনসজসক বাদ যদসয় মৃত 
বযযক্তর জনয কুরবাযন কসরন। এিা মমাসিই যঠক নয়। 
ভাসলা কাজ যনসজসক যদসয় শুরু করসত হয় তারপর 
অনযানয জীযবত ও মৃত বযযক্তর জনয করা মিসত পাসর। 
মিমন হাদীসে এসেসছ: আসয়শা ও আবূ হুরায়রা 
রাযদয়াল্লাহু আনহুমা মথসক বযণতত, 

أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم اكن إذا أراد أن يضيح، اشرتى »
مني سمينني أقرنني أملحني موجوئني، ]خمصيني[ كبشني عظي

فذبح أحدهما عن أمته، ملن شهد هلل باتلوحيد، وشهد َل بابلالغ، 
 «.-صىل اهلل عليه وسلم -آل حممد وذبح آخر عن حممد، وعن
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“রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াোল্লাম িখন কুরবাযন 
যদসত ইিা করসলন তখন দুসিা দুিা ক্রয় করসলন। িা 
যছল বড়, হৃষ্টপুষ্ট, যশং ওয়ালা, োদা-কাসলা বসণতর এবং 
খাযে। একযি যতযন তার ঐ েকল উম্মসতর জনয কুরবাযন 
করসলন; িারা আল্লাহর একেবাদ ও তার রােূসলর 
যরোলাসতর োেয যদসয়সছ, অনযযি তার যনসজর ও 
পযরবারবস তর জনয কুরবাযন কসরসছন”।30  

মৃত বযযক্ত িযদ তার েম্পদ মথসক কুরবাযন করার অযেয়ত 
কসর িান তসব তার জনয কুরবাযন করা ওয়াযজব হসয় 
িাসব। 

অংশীদাযরর যভযিসত কুরবাযন করা কুরবাযন: িাসক ‘শরীসক 
কুরবাযন মদওয়া’ বলা হয়। 

মভড়া, দুিা, ছা ল দ্বারা এক বযযক্ত একিা কুরবাযন করসত 
পারসবন। আর উি,  রু, মযহষ দ্বারা োত জসনর পে 
মথসক োতযি কুরবাযন করা িাসব। ইসতাপূসবত জাসবর 

                                                           
30 ইবন মাজাহ, হাদীে নং ২৫৩১। 
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রাযদয়াল্লাহু আনহু কতৃতক বযণতত হাদীে দ্বারা এিা প্রমাযণত 
হসয়সছ। 

অংশীদাযর যভযিসত কুরবাযন করার দু’যি পদ্ধযত হসত 
পাসর: 

[এক] েওয়াসবর মেসত্র অংশীদার হওয়া। মিমন কসয়ক 
জন মুেযলম যমসল একযি বকযর ক্রয় করল। অতঃপর 
একজনসক ঐ বকযরর মাযলক বাযনসয় যদল। বকযরর 
মাযলক বকযরযি কুরবাযন করল। মি কজন যমসল বকযর 
খযরদ কসরযছল েকসল োওয়াসবর অংশীদার হসলা। 

[দুই] মাযলকানার অংশীদাযরর যভযিসত কুরবাযন। দু’জন 
বা তসতাযধক বযযক্ত একযি বকযর যকসন েকসলই 
মাযলকানার অংশীদার যহসেসব কুরবাযন করল। এ অবস্থায় 
কুরবাযন শুদ্ধ হসব না। অবশয উি,  রু ও মযহসষর মেসত্র 
এ পদ্ধযত জাসয়ি আসছ। 

মসন রাখসত হসব কুরবাযন হসলা একযি ইবাদত ও আল্লাহ 
রাবু্বল আলামীসনর ননকিয লাসভর উপায়। তাই তা 
আদায় করসত হসব েময়, েংখযা ও পদ্ধযত ত যদক যদসয় 
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শরী‘আত অনুসমাযদত যনয়মাবযল অনুেরণ কসর। 
কুরবাযনর উসেশয শুধু ম াশত খাওয়া নয়, শুধু মানুসষর 
উপকার করা নয় বা শুধু েদকা [দান] নয়। কুরবাযনর 
উসেশয হসলা আল্লাহ রাবু্বল আলামীসনর একযি মহান 
যনদশতন তার রােূসলর যনসদতযশত পদ্ধযতসত আদায় করা। 

তাই আমরা মদখলাম কীভাসব রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু 
আলাইযহ ওয়াোল্লাম ম াশসতর বকযর ও কুরবাযনর 
বকযরর মাসে পাথতকয যনসদতশ করসলন। যতযন বলসলন িা 
োলাসতর পূসবত িসবহ হসলা তা বকযরর ম াশত আর িা 
োলাসতর পসর িসবহ হসলা তা কুরবাযনর ম াশত। 

কুরবাযন দাতা মি েকল কাজ মথসক দূসর থাকসবন: 

িখন মকউ কুরবাযন মপশ করার ইিা কসর আর যিলহজ 
মাে প্রসবশ কসর। তার জনয চুল, নখ অথবা চামড়ার 
মকাসনা অংশ কািা মথসক যবরত থাকসব, িতেণ না 
কুরবাযন করসব।  

হাদীসে এসেসছ: উসম্ম োলামাহ রাযদয়াল্লাহু আনহু মথসক 
বযণতত, রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াোল্লাম বসলসছন: 
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إذا رأيتم هالل ذي اْلجة، وأراد أحدكم أن يضيح، فليمسك »
فال يمس من » ويف رواية َل:  [مسلم]رواه .  «عن شعره وأظفاره
 «شعره وبرشه شيئا

“মতামাসদর মাসে মি কুরবাযন করার ইসি কসর মে মিন 
যিলহজ মাসের চাাঁদ মদখার পর মথসক চুল ও নখ কািা 
মথসক যবরত থাসক।” ইমাম মুেযলম হাদীেযি বণতনা 
কসরসছন। তার অনয একযি বণতনায় আসছ “মে মিন চুল 
ও চামড়া মথসক মকাসনা যকছু স্পশত না কসর। অনয বণতনায় 
আসছ “কুরবাযনর পশু িসবহ করার পূবত পিতি এ অবস্থায় 
থাকসব।”31  

কুরবাযন দাতার পযরবাসরর মলাক জসনর নখ, চুল ইতযাযদ 
কাাঁিাসত মকাসনা েমেযা মনই। 

মকাসনা কুরবাযন দাতা িযদ তার চুল, নখ অথবা চামড়ার 
মকাসনা অংশ মকসি মফসল তার জনয উযচৎ তাওবা করা, 
পুনরাবৃযি না করা, তসব এ জনয মকাসনা কাফফারা মনই 

                                                           
31 েহীহ মুেযলম, হাদীে নং ১৯৭৭। 
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এবং এ জনয কুরবাযনসত মকাসনা েমেযা হসব না। আর 
িযদ ভুসল অথবা না জানার কারসণ অথবা অযনিােসে 
মকাসনা চুল পসড় িায়, তার মকাসনা গুনাহ হসব না। আর 
িযদ মে মকাসনা কারসণ তা করসত বাধয হয়, তাও তার 
জনয জাসয়ি, এ জনয তার মকাসনা যকছু প্রদান করসত 
হসব না। মিমন নখ মভসঙ্গ ম ল, ভাঙ্গা নখ তাসক কষ্ট 
যদসি মে তা কততন করসত পারসব, তদ্রূপ কাসরা চুল লিা 
হসয় মচাসখর উপর চসল আেসছ মেও চুল কািসত পারসব 
অথবা মকাসনা যচযকৎোর জনযও চুল মফলসত পারসব।  

কুরবাযন দাতা চুল ও নখ না কািার যনসদতসশ যক যহকমত 
রসয়সছ এ যবষসয় ওলামাসয় মকরাম অসনক কথা 
বসলসছন। অসনসক বসলসছন: কুরবাযন দাতা হজ করার 
জনয িারা এহরাম অবস্থায় রসয়সছন তাসদর আমসল মিন 
শযরক হসত পাসরন, তাসদর োসথ একাত্মতা বজায় 
রাখসত পাসরন।  

ইবনুল কাইসয়যম রহ. বসলসছন: ‘কুরবাযন দাতা চুল ও নখ 
বড় কসর তা মিন পশু কুরবাযন করার োসথ োসথ যনসজর 
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যকছু অংশ আল্লাহ রাবু্বল আলামীসনর েন্তুযষ্ট অজতসনর 
জনয কুরবাযন [তযা ] করায় অভযস্ত হসত পাসরন এজনয 
এ যনসদতশ মদওয়া হসয়সছ।’ িযদ মকউ যিলহজ মাসের 
প্রথম যদসক কুরবাযন করার ইিা না কসর বরং 
কসয়কযদন অযতবাযহত হওয়ার পর কুরবাযনর যনয়ত করল 
মে যক করসব? মে যনয়ত করার পর মথসক কুরবাযনর 
পশু িসবহ পিতি চুল ও নখ কািা মথসক যবরত থাকসব। 

কুরবাযনর পশু িসবহ করার যনয়মাবযল: 

কুরবাযন দাতা যনসজর কুরবাযনর পশু যনসজই িসবহ 
করসবন, িযদ যতযন ভাসলাভাসব িসবহ করসত পাসরন। 
মকননা রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াোল্লাম যনসজ 
িসবহ কসরসছন। আর িসবহ করা আল্লাহ তা‘আলার 
ননকিয অজতসনর একযি মাধযম। তাই প্রসতযসকর যনসজর 
কুরবাযন যনসজ িসবহ করার মচষ্টা করা উযচৎ।  

ইমাম বুখারী রহ. বসলসছন: ‘আবূ মূো আশ‘আরী 
রাযদয়াল্লাহু আনহু যনসজর মমসয়সদর যনসদতশ যদসয়সছন 
তারা মিন যনজ হাসত যনসজসদর কুরবাযনর পশু িসবহ 
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কসরন।’ তার এ যনসদতশ দ্বারা প্রমাযণত হয় মমসয়রা 
কুরবাযনর পশু িসবহ করসত পাসরন। তসব কুরবাযন পশু 
িসবহ করার দাযয়ে অনযসক অপতণ করা জাসয়ি আসছ। 
মকননা েহীহ মুেযলসমর হাদীসে এসেসছ রােূলুল্লাহ 
োল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াোল্লাম মতষযিযি কুরবাযনর পশু 
যনজ হাসত িসবহ কসর বাযকগুসলা িসবহ করার দাযয়ে 
আলী রাযদয়াল্লাহু আনহুসক অপতণ কসরসছন।  

িসবহ করার েময় মি েকল যবষয় লেণীয়: 

[১] িা িসবহ করা হসব তার োসথ েুন্দর আচরণ করসত 
হসব, তাসক আরাম যদসত হসব। িাসত মে কষ্ট না পায় মে 
যদসক লে রাখসত হসব। হাদীসে এসেসছ: শাোদ ইবন 
আউে রাযদয়াল্লাহু আনহু মথসক বযণতত, নবী োল্লাল্লাহু 
আলাইযহ ওয়াোল্লাম বসলসছন: 

فإذا قتلتم فأحسنوا القتل،  إن اهلل كتب اإلحسان ىلع لك يشء،»
وإذا ذحبتم، فأحسنوا اذلبح، ويلحد أحدكم شفرته، فلريح 

 . « ذبيحته
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“আল্লাহ রাবু্বল আলামীন েকল যবষসয় েকসলর োসথ 
েুন্দর ও কলযাণকর আচরসণর যনসদতশ যদসয়সছন। অতএব, 
মতামরা িখন হতযা করসব তখন েুন্দরভাসব করসব আর 
িখন িসবহ করসব তখনও তা েুন্দরভাসব করসব। 
মতামাসদর একজন মিন ছুযর ধারাসলা কসর মনয় এবং িা 
িসবহ করা হসব তাসক মিন প্রশাযি মদয়”।32  

[২] িযদ উি িসবহ করসত হয় তসব তা নহর করসব। 
নহর হসলা উিযি যতন পাসয়র উপর দাাঁযড়সয় থাকসব আর 
েমু্মসখর বাম পা বাধা থাকসব। তার বুসক ছুযর চালাসনা 
হসব। মকননা আল্লাহ রাবু্বল আলামীন বসলসছন: 

ََِٱۡسمَََفَٱۡذُكُروا َ﴿  [  ٣٦:  اْلج] ﴾٣٦ََصَوآفذ َََعلَۡيَهاَٱّللذ

“েুতরাং োযরবদ্ধভাসব দণ্ডায়মান অবস্থায় তাসদর ওপর 
মতামরা আল্লাহর নাম উচ্চারণ কর।” [েূরা আল-হাি, 
আয়াত: ৩৬]  

                                                           
32 েহী মুেযলম, হাদীে নং ১৯৫৫। 
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ইবন আব্বাে রাযদয়াল্লাহু আনহুমা বসলন, এর অথত হসলা 
যতন পাসয় দাাঁযড়সয় থাকসব আর োমসনর বাম পা বাধা 
থাকসব।  

উি ছাড়া অনয জন্তু হসল তা তার বাম কাসত মশায়াসব। 
ডান হাত যদসয় ছুযর চালাসব। বাম হাসত জন্তুর মাথা ধসর 
রাখসব। মমাস্তাহাব হসলা িসবহকারী তার পা জন্তুযির ঘাসর 
রাখসব। মিমন ইসতাপূসবত আনাে রাযদয়াল্লাহু আনহু বযণতত 
বুখারীর হাদীসে আসলাচনা করা হসয়সছ। 

[৩] িসবহ করার েময় যবেযমল্লাহ বলসত হসব। কারণ, 
আল্লাহ রাবু্বল আলামীন বসলন, 

اَفَُُكُوا َ﴿ ََِٱۡسمََُُذكِرَََِممذ  ﴾١١٨َۡؤِمنِيََمَََُيَٰتِهِۦأَِبَُكنُتمَإِنََعلَۡيهََِٱّللذ
 [  ١١٨: االنعام]

“িার ওপর আল্লাহর নাম (যবেযমল্লাহ) উচ্চারণ করা 
হসয়সছ তা মথসক মতামরা আহার কর।” [েূরা আল-
আন‘আম, আয়াত: ১১৮] িসবহ করার েময় তাকবীর বলা 
মমাস্তাহাব। মিমন হাদীসে এসেসছ: জাসবর রাযদয়াল্লাহু 
আনহু মথসক বযণতত, 
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صىل اهلل عليه وسلم بيده وقال:  وأىت بكبش ذحبه رسول اهلل... »
يِتح » مَّ

ُ
نح لَمح يَُضحي ِمنح أ ح َوَعمَّ ، اَللُهمَّ َهَذا َعيني رَبُ كح

َ
َم اهلِل َواهلُل أ  .«بِسح

“...একযি দুিা আনা হসলা। রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইযহ 
ওয়াোল্লাম যনজ হাসত িসবহ করসলন এবং বলসলন 
‘যবেযমল্লাহ ওয়া আল্লাহু আকবর, মহ আল্লাহ! এিা আমার 
পে মথসক এবং আমার উম্মসতর মাসে িারা কুরবাযন 
করসত পাসর যন তাসদর পে মথসক।” 33 অনয হাদীসে 
এসেসছ: 

بكبشني أملحني  -صىل اهلل عليه وسلم -ضىح رسول اهلل»
 .«أقرنني، ويسىم ويكرب

রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াোল্লাম দু’যি যশং ওয়ালা 
মভড়া িসবহ করসলন, তখন যবেযমল্লাহ ওয়া আল্লাহু 
আকবার বলসলন।”34 িসবহ করার েময় যবেযমল্লাহ 
আল্লাহু আকবর পাসঠর পর— اللُِّهمَّ َهَذا ِمنحَك َولََك—[মহ 

                                                           
33 আবূ দাঊদ, হাদীে নং ২৮১০। 
34 দাসরমী, হাদীে নং ১৯৮৮। 
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আল্লাহ এিা মতামার তরফ মথসক, মতামারই জনয] বলা 
মিসত পাসর। িার পে মথসক কুরবাযন করা হসি তার 
নাম উসল্লখ কসর মদা‘আ করা জাসয়ি আসছ। এ ভাসব 
বলা -‘মহ আল্লাহ তুযম অমুসকর পে মথসক কবুল কসর 
নাও।’ মিমন হাদীসে এসেসছ আসয়শা রাযদয়াল্লাহু আনহু 
মথসক বযণতত মি, রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াোল্লাম 
কুরবাযনর দুিা িসবহ করার েময় বলসলন: 

ٍد، َوآلِ » دٍ حُمَ  ِمْسِب اهلِل، اَللُِّهمَّ َتَقبَّلح ِمنح حُمَمَّ ِة حُمَمَّ مَّ
ُ
ٍد، َوِمنح أ  «مَّ

“আল্লাহ নাসম, মহ আল্লাহ! আপযন মুহাম্মাদ ও তাাঁর 
পযরবার-পযরজন এবং তার উম্মসতর পে মথসক কবুল 
কসর যনন।”35  

কুরবাযনর ম াশত কারা মখসত পারসবন: 

কুরবাযনর ম ােত কুরবাযন দাতা যনসজ খাসবন, ফযকর 
যমেযকনসক দান করসবন এবং আত্মীয় স্বজনসদর উপহার 
যহসেসব যদসত পারসবন। আল্লাহ রাবু্বল আলামীন বসলন, 
                                                           
35 েহী মুেযলম, হাদীে নং ১৯৬৭ 
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ۡطعُِموا ََِمۡنَهاَفَُُكُوا َ﴿
َ
 [  ٢٨:  اْلج] ﴾٢٨ََٱۡلَفقِيَََٱۡۡلَآئَِسَََوأ

“অতঃপর মতামরা উহা হসত আহার কর এবং দুস্থ, 
অভাবগ্রস্তসক আহার করাও।” [েূরা আল-হাি, আয়াত: 
২৮] রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াোল্লাম কুরবাযনর 
ম াশত েম্পসকত বসলসছন: 

 .«لكوا وأطعموا وادخروا»

“মতামরা যনসজরা খাও ও অনযসক আহার করাও এবং 
েংরেণ কর।”36 

‘আহার করাও’ বাকয দ্বারা অভাবগ্রস্তসক দান করা ও 
ধনীসদর উপহার যহসেসব মদওয়াসক বুোয়। কতিুকু 
যনসজরা খাসব, কতিুকু দান করসব আর কতিুকু উপহার 
যহসেসব প্রদান করসব এর পযরমাণ েম্পসকত কুরআসনর 
আয়াত ও হাদীসে যকছু বলা হয় যন। তাই ওলামাসয় 
মকরাম বসলসছন: কুরবাযনর ম াশত যতন ভা  কসর 
একভা  যনসজরা খাওয়া, এক ভা  দযরদ্রসদর দান করা 
                                                           
36 েহীহ বুখারী, হাদীে নং ৫৫৬৯। 
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ও এক ভা  উপহার যহসেসব আত্মীয়-স্বজন, বনু্ধ-বান্ধব ও 
প্রযতসবশীসদর দান করা মমাস্তাহাব। 

কুরবাযনর ম াশত িতযদন ইিা ততযদন েংরেণ কসর 
খাওয়া িাসব। ‘কুরবাযনর ম াশত যতন যদসনর মবযশ 
েংরেণ করা িাসব না’ -বসল মি হাদীে রসয়সছ তার 
হুকুম রযহত হসয় ম সছ। তাই িতযদন ইিা ততযদন 
েংরেণ কসর রাখা িায়। 

তসব ইমাম ইবন তাইযময়া রহ. এ যবষসয় একিা েুন্দর 
বযাখযা যদসয়সছন। যতযন বসলসছন: েংরেণ যনসষধ হওয়ার 
কারণ হসলা দুযভতে। দুযভতসের েময় যতন যদসনর মবযশ 
কুরবাযনর ম াশত েংরেণ করা জাসয়ি হসব না। তখন 
‘েংরেণ যনসষধ’ েম্পযকতত হাদীে অনুিায়ী আমল করসত 
হসব। আর িযদ দুযভতে না থাসক তসব িতযদন ইিা 
কুরবাযন দাতা কুরবাযনর ম াশত েংরেণ কসর মখসত 
পাসরন। তখন ‘েংরেণ যনসষধ রযহত হওয়া’ েম্পযকতত 
হাদীে অনুিায়ী আমল করা হসব। 
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কুরবাযনর পশুর ম াশত, চামড়া, চযবত বা অনয মকাসনা যকছু 
যবযক্র করা জাসয়ি নয়। কোই বা অনয কাউসক 
পাযরশ্রযমক যহসেসব কুরবাযনর ম াশত মদওয়া জাসয়ি নয়। 
হাদীসে এসেসছ: 

 .«ا شيئاوال يعطى يف جزارته»

“তার প্রস্তুত করসণ তার মথসক যকছু মদওয়া হসব না।”37 
তসব দান বা উপহার যহসেসব কোইসক যকছু যদসল তা 
না-জাসয়ি হসব না।  

আইয়ামুত-তাশরীক ও তার করণীয়: 

আইয়ামুত-তাশরীক বলা হয় কুরবাযনর পরবততী যতন 
যদনসক অথতাৎ যিলহজ মাসের এ াসরা, বাসরা ও মতসরা 
তাযরখসক আইয়ামুত-তাশরীক বলা হয়। তাশরীক শসব্দর 
অথত শুকাসনা। মানুষ এ যদনগুসলাসত ম াশত শুকাসত যদসয় 
থাসক বসল এ যদনগুসলার নাম ‘আইয়ামুত-তাশরীক’ বা 
‘ম াশত শুকাসনার যদন’ নাসম নামকরণ করা হসয়সছ। 
                                                           
37 েহীহ বুখারী, হাদীে নং ১৭১৬; েহীহ মুেযলম, হাদীে নং ১৩১৭। 
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আইয়ামুত তাশরীক এর ফিীলত: 
এ যদনগুসলার ফিীলত েম্পসকত মি েকল যবষয় এসেসছ 
তা যনসচ আসলাচনা করা হসলা: 

[১] এ যদনগুসলা ইবাদত-বসন্দয , আল্লাহ রাবু্বল 
আলামীসনর যজযকর ও তার শুকযরয়া আদাসয়র যদন। 
আল্লাহ তা‘আলা বসলন, 

ََََوٱۡذُكُروا َ﴿ يذامَ َِفََٓٱّللذ
َ
َ َأ ۡعُدوَدَٰت   [  ٢٠٣: ابلقرة] ﴾٢٠٣َمذ

“মতামরা যনযদতষ্ট যদনগুসলাসত আল্লাহসক স্মরণ করসব।” 
[েূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২০৩] এ আয়াসতর বযাখযায় 
ইমাম বুখারী রহ. বসলন, ইবন আব্বাে রাযদয়াল্লাহু 
আনহুমা মথসক বযণতত যতযন বসলন, 

 .«األيام املعدودات: أيام الترشيق»

“যনযদতষ্ট যদনগুসলা বলসত আইয়ামুত-তাশরীকসক বুোসনা 
হসয়সছ।” 38 

                                                           
38 েহীহ বুখারী, হাদীে নং ২০। 
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ইমাম কুরতুবী রহ. বসলন: ইবন আব্বাসের এ বযাখযা 
গ্রহসণ কাসরা মকাসনা যদ্ব-মত মনই। আর মূলত এ 
যদনগুসলা হসজর মওেুসম যমনাসত অবস্থাসনর যদন। 
মকননা হাদীসে এসেসছ: 

إثم عليه ومن تأخر أيام مىن ثالثة: فمن تعجل يف يومني فال ...»
 «.فال إثم عليه

“যমনায় অবস্থাসনর যদন হসলা যতন যদন। িযদ মকউ 
তাড়াতাযড় কসর দু যদসন চসল আসে তসব তার মকাসনা 
পাপ মনই। আর িযদ মকউ যবলি কসর তসব তারও 
মকাসনা পাপ মনই”।39 হাদীসে এসেসছ: নাবীশা হাজালী 
মথসক বযণতত, রােূল োল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াোল্লাম 
বসলসছন: 

 «الترشيق أيام أكل وُشب وذكر اهللأيام »

                                                           
39 আবূ দাঊদ, হাদীে নং ১৯৪৯। 
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“আইয়ামুত-তাশরীক হসলা খাওয়া-দাওয়া ও আল্লাহ 
রাবু্বল আলামীসনর যিযকসরর যদন।”40  

ইমাম ইবন রজব রহ. এ হাদীসের বযাখযায় চমৎকার কথা 
বসলসছন। যতযন বসলন: আইয়ামুত-তাশরীক এমন 
কতগুসলা যদন িাসত ঈমানদারসদর মদসহর যন‘আমত ও 
স্বািন্দয এবং মসনর যন‘আমত তথা স্বািন্দয একত্র করা 
হসয়সছ। খাওয়া-দাওয়া হসলা মদসহর মখারাক আর 
আল্লাহর যিযকর ও শুকযরয়া হসলা হৃদসয়র মখারাক। আর 
এভাসবই যন‘আমসতর পূণততা লাভ করল এ যদনেমূসহ।  

[২] আইয়ামুত-তাশরীসকর যদনগুসলা ঈসদর যদন যহসেসব 
 ণয। মিমন হাদীসে এসেসছ: উকবাহ ইবন আসমর 
রাযদয়াল্লাহু আনহু মথসক বযণতত, রােূল োল্লাল্লাহু আলাইযহ 
ওয়াোল্লাম বসলসছন: 

يوم عرفة، ويوم اِلحر، وأيام مىن عيدنا أهل اإلسالم، ويه أيام »
 .«ل وُشبأك

                                                           
40 েহীহ মুেযলম, হাদীে নং ১১৪১। 
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“আরাফা যদবে, কুরবাযনর যদন ও যমনার যদনেমূহ 
(কুরবাযন পরবততী যতন যদন) আমাসদর ইেলাম 
অনুোরীসদর ঈসদর যদন।”41  

[৩] এ যদনেমূহ যিলহজ মাসের প্রথম দশসকর োসথ 
লা াসনা। মি দশক খুবই ফিীলতপূণত। তাই এ কারসণও 
এর িসথষ্ট মিতাদা রসয়সছ। 

[৪] এ যদনগুসলাসত হসজর কযতপয় আমল েম্পাদন করা 
হসয় থাসক। এ কারসণও এ যদনগুসলা ফিীলসতর 
অযধকারী। 

আইয়ামুত তাশরীসক করণীয়: 

এ যদনেমূহ মিমযন ইবাদত-বসন্দয , যিযকর-আিকাসরর 
যদন মতমযন আনন্দ-ফুযতত করার যদন। মিমন, রােূলুল্লাহ 
োল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াোল্লাম বসলসছন: ‘আইয়ামুত-
তাশরীক হসলা খাওয়া-দাওয়া ও আল্লাহর যিযকসরর যদন।’  

                                                           
41 আবূ দাঊদ, হাদীে নং ২৪১৩। 
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এ যদনগুসলাসত আল্লাহ রাবু্বল আলামীসনর মদওয়া 
যন‘আমত যনসয় আসমাদ-ফুযতত করার মাধযসম তার শুকযরয়া 
ও যিযকর আদায় করা। যিযকর আদাসয়র কসয়কযি পদ্ধযত 
হাদীসে এসেসছ। 

[১] োলাসতর পর তাকবীর পাঠ করা। এবং োলাত 
ছাড়াও েবতদা তাকবীর পাঠ করা। এ তাকবীর আদাসয়র 
মাধযসম আমরা প্রমাণ যদসত পাযর মি এ যদনগুসলা 
আল্লাহর যিযকসরর যদন। আর এ যিযকসরর যনসদতশ মিমন 
হাজীসদর জনয মতমনই িারা হজ পালনরত নন তাসদর 
জনযও।  

[২] কুরবাযন ও হসজর পশু িসবহ করার েময় আল্লাহ 
তা‘আলার নাম ও তাকবীর উচ্চারণ করা। 

[৩] খাওয়া-দাওয়ার শুরু ও মশসষ আল্লাহ তা‘আলার 
যজযকর করা। আর এিা মতা েবতদা করার যনসদতশ রসয়সছ 
তথাযপ এ যদনগুসলাসত এর গুরুে মবযশ মদওয়া। 
এমযনভাসব েকল কাজ ও েকাল-েন্ধযার যিযকরগুসলার 
প্রযত িত œবান হওয়া। 
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[৪] হজ পালন অবস্থায় কঙ্কর যনসেসপর েময় আল্লাহ 
তা‘আলার তাকবীর পাঠ করা। 

[৫] এ গুসলা ছাড়াও মি মকাসনা েময় ও মি মকাসনা 
অবস্থায় আল্লাহর যিযকর করা। 

ঈদুল আজহার যবধান: 

মুেযলম ভাই, আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করযছ মি, যতযন 
মতামাসক দীঘতজীযব কসরসছন, িার ফসল তুযম আজসকর এ 
যদনগুসলাসত উপনীত হওয়ার েুসিা  লাভ কসরসছ এবং 
আল্লাহর ননকিয অজতন করার জনয ইবাদত ও মনক 
আমল করার েুসিা  মপসয়ছ। 

ঈদ এ উম্মসতর নবযশষ্টয এবং দীসনর একযি উজ্জ্বল 
যনদশতন। মতামার দাযয়ে এিা গুরুে ও েম্মানেহ গ্রহণ 
করা। আল্লাহ তা‘আলা বসলন: 

َٰلَِك َ﴿ مَََۡوَمنََذ ِ َََِشَعَٰٓئِرَََُيَعظ   اْلج] ﴾٣٢َٱۡلُقلُوِبَََتۡقَوىَِمنَفَإِنذَهاَٱّللذ
 :٣٢  ] 
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“এিাই হসলা আল্লাহর যবধান; মি আল্লাহর যনদশতনেমূহসক 
েম্মান কসর। যনঃেসন্দসহ তা অিসরর তাকওয়া মথসকই”। 

[েূরা আল-হাি, আয়াত: ৩২]  

ঈসদর বযাপাসর েংযেপ্ত যকছু আদব ও আহকাম: 

১. তাকবীর: ‘আরাফার যদসনর ফজর মথসক শুরু কসর 
তাশরীসকর যদসনর মশষ পিতি, তথা যিলহজ মাসের 
মতসরা তাযরখ আের পিতি তাকবীর বলা। আল্লাহ 
তা‘আলা বসলন, 

ََََوٱۡذُكُروا َ﴿ يذامَ َِفََٓٱّللذ
َ
َ َأ ۡعُدوَدَٰت   [  ٢٠٣: ابلقرة] ﴾٢٠٣َمذ

“আর মতামরা আল্লাহসক স্মরণ কর যনযদতষ্ট যদনেমূসহ।” 
[েূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২০৩] তাকবীর বলার 
পদ্ধযত: 

  ْلمدا وهلل أكرب اهلل أكرب، واهلل اهلل إال هلإ ال أكرب، اهلل أكرب، اهلل

আল্লাহর যিযকর বুলন্দ ও েবতত্র বযাপক করার যনয়সত 
পুরুষসদর জনয মেযজদ, বাজার, বাযড়সত ও োলাসতর 
পশ্চাসত উচ্চ স্বসর তাকবীর পাঠ করা েুন্নত। 
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২. কুরবাযন করা: ঈসদর যদন ঈসদর োলাসতর পর 
কুরবাযন করা। রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াোল্লাম 
বসলসছন: 

 «فليذبح يذبح لم ومن أخرى، ماكنها فليعد يصيل أن بلق ذبح من»

“মি বযযক্ত ঈসদর আস  িসবহ করল, তার উযচৎ তার 
জায় ায় আসরকযি কুরবাযন করা। আর মি এখসনা 
কুরবাযন কসর যন, তার উযচৎ এখন কুরবাযন করা।”42  

কুরবাযন করার েময় চার যদন। অথতাৎ নহসরর যদন এবং 
তার পরবততী তাশরীসকর যতন যদন। মিসহতু রােূলূল্লাহ 
োল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াোল্লাম বসলসছন: 

 «ذبح الترشيق أيام لك»

“তাশরীসকর যদন কুরবাযনর যদন”।43  

                                                           
42 েহীহ বুখারী, হাদীে নং ৫৫৬২। 
43 েহীহ হাদীে েমগ্র, হাদীে নং ২৪৬৭। 
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৩. পুরুষসদর জনয ম ােল করা ও েু যন্ধ মাখা: েুন্দর 
কাপড় পযরধান করা, িাখনুর যনসচ কাপড় পযরধান না 
করা, কাপসড়র মেসত্র অপচয় না করা। দাাঁযড় না মুণ্ডাসনা, 
এিা হারাম। নারীসদর জনয ঈদ াসহ িাওয়া নবধ, তসব 
আতর ও মেৌন্দিত প্রদশতন পযরহার করসব। মুেযলম 
নারীসদর জনয কখসনা মশাভা পায় না মি, মে আল্লাহর 
ইবাদসতর জনয তাাঁরই গুনাহসত যলপ্ত হসয় ধমতীয় মকাসনা 
ইবাদসত অংশ গ্রহণ করসব। মিমন, মেৌন্দিত প্রদশতন, 
েু যন্ধ বযবহার ইতযাযদ কসর ঈদ াসহ উপযস্থত হওয়া। 

বস্তুত ঈসদর যদন ম ােল করার মাধযসম পযরষ্কার-
পযরিন্নতা অজতন করা মমাস্তাহাব। মকননা এ যদসন েকল 
মানুষ োলাত আদাসয়র জনয যমযলত হয়। মি কারসণ 
জুমু‘আর যদন ম ােল করা মমাস্তাহাব মে কারসণই ঈসদর 
যদন ঈসদর োলাসতর পূসবত ম ােল করাও মমাস্তাহাব। 
হাদীসে এসেসছ: ইবন উমার রাযদয়াল্লাহু আনহুমা মথসক 
যবশুদ্ধ েূসত্র বযণতত, 
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أنه اكن يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدوا إىل املصىل. رواه اإلمام »
يف أول كتاب العيدين وقال سعيد بن املسيب سنة الفطر  مالك

 .«ثالث: امليش إىل املصىل، واألكل قبل اخلروج، واالغتسال

“যতযন ঈদুল-যফতসরর যদসন ঈদ াসহ িাওয়ার পূসবত 
ম ােল করসতন।44 োয়ীদ ইবন মুোইয়াব রহ. বসলন: 
ঈদুল যফতসরর েুন্নাত যতনযি: ঈদ াসহ পাসয় মহাঁসি 
িাওয়া, ঈদ াসহর যদসক রওয়ানার পূসবত যকছু খাওয়া, 
ম ােল করা। এমযনভাসব েু যন্ধ বযবহার ও উিম 
মপাশাক পযরধান করা মমাস্তাহাব”।45  

৪. কুরবাযনর ম াস্ত ভেণ করা। ঈদুল আজহার যদন 
রােূলূল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াোল্লাম খানা মখসতন না, 
িতেণ না যতযন ঈদ াহ মথসক যফসর আেসতন, অতঃপর 
যতযন কুরবাযন ম াস্ত মথসক ভেণ করসতন। 

                                                           
44 মুয়ািা মাসলক ১/১৭৭। 
45 এরওয়ায়ুল  ালীল ২/১০৪। 
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তাই েুন্নাত হসলা ঈদুল যফতসরর যদসন ঈসদর োলাত 
আদাসয়র পূসবত খাবার গ্রহণ করা। আর ঈদুল আজহাসত 
ঈসদর োলাসতর পূসবত যকছু না মখসয় োলাত আদাসয়র পর 
কুরবাযনর ম াশত খাওয়া েুন্নাত। হাদীসে এসেসছ: 
বুরাইদা রাযদয়াল্লাহু আনহু মথসক বযণতত, 

اكن اِليب صىل اهلل عليه وسلم ال خيرج يوم الفطر حىت يأكل، وال »
 .«يأكل يوم األضىح حىت يرجع، فيأكل من أضحيته

“নবী োল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াোল্লাম ঈদুল যফতসরর যদসন 
না মখসয় মবর হসতন না, আর ঈদুল আজহার যদসন ঈসদর 
োলাসতর পূসবত মখসতন না। োলাত মথসক যফসর এসে 
কুরবাযনর ম াশত মখসতন”।46  

৫. েম্ভব হসল পাসয় মহাঁসি ঈদ াসহ িাওয়া: ঈদ াহসতই 
োলাত আদায় করা েুন্নত। তসব বৃযষ্ট বা অনয মকাসনা 
কারসণ মেযজসদ পড়া নবধ, মিসহতু রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু 
আলাইযহ ওয়াোল্লাম তা পসড়সছন। 

                                                           
46 েহীহ ইবন মাজাহ, হাদীে, নং ১৪২২। 
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ঈদ াসহ তাড়াতাযড় িাওয়া উযচৎ। িাসত ইমাম োসহসবর 
যনকিবততী স্থাসন বো িায় ও ভাসলা কাজ অযত তাড়াতাযড় 
করার োওয়াব অজতন করা িায়, োসথ োসথ োলাসতর 
অসপোয় থাকার োওয়াব পাওয়া িাসব। ঈদ াসহ পাসয় 
মহাঁসি িাওয়া হসলা মমাস্তাহাব। হাদীসে এসেসছ: আলী 
রাযদয়াল্লাহু আনহু মথসক বযণতত যতযন বসলন: 

من السنة أن خترج إىل العيد ماشيا. رواه الرتمذي وحسنه وقال: 
يستحبون أن خيرج الرجل : والعمل ىلع هذا عند أكْث أهل العلم

 .إىل العيد ماشيا، وأن ال يركب إال بعذر

“েুন্নাত হসলা ঈদ াসহ পাসয় মহাঁসি িাওয়া। ইমাম 
যতরযমযি হাদীেযি বণতনা কসর বসলন হাদীেযি হাোন। 
যতযন আরও বসলন, অযধকাংশ আসলম এ অনুিায়ী আমল 
কসরন। এবং তাসদর মত হসলা পুরুষ ঈদ াসহ পাসয় 
মহাঁসি িাসব, এিা মমাস্তাহাব। আর গ্রহণসিা য মকাসনা 
কারণ ছাড়া িানবাহসন আসরাহণ করসব না।47  

                                                           
47 যতরযমিী, হাদীে নং ৪৩৭। 
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৬. মুেযলমসদর োসথ োলাত আদায় করা এবং খুতবায় 
অংশ গ্রহণ করা: ওলামাসয়  মকরামসদর প্রযেদ্ধ মত হসি, 
ঈসদর োলাত ওয়াযজব। এিাই ইবন তাইযময়যাহ রহ. 
বসলসছন, মিমন আল্লাহ তা‘আলা বসলন, 

﴿َِ  [  ٢: الكوثر] ﴾٢َََوٱۡۡنَرََۡلَِرب َِكََفََصل 

“অতএব মতামরা রসবর উসেসশযই োলাত পড় এবং নহর 
কর”। [েূরা আল-কাউোর, আয়াত: ২]  

উপিুক্ত মকাসনা কারণ ছাড়া ঈসদর োলাসতর ওয়াযজব 
রযহত হসব না। মুেযলমসদর োসথ নারীরাও ঈসদর 
োলাসত হাযজর হসব। এমনযক ঋতুমতী নারী ও িুবতী 
মমসয়রাও। তসব ঋতুমতী নারীরা ঈদ াহ মথসক দূসর 
অবস্থান করসব। 

৭. রাস্তা পযরবততন করা: এক রাস্তা যদসয় ঈদ াসহ িাওয়া 
ও অপর রাস্তা যদসয় ঈদ াহ মথসক বাযড় মফরা মমাস্তাহাব। 

মিসহতু তা রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাযহ ওয়াোল্লাম 
কসরসছন। 
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আর একযি েুন্নাত হসলা মি পসথ ঈদ াসহ িাসব মে পসথ 
না যফসর অনয পসথ যফসর আেসব। মিমন হাদীসে 
এসেসছ: জাসবর রাযদয়াল্লাহু আনহু মথসক বযণতত, যতযন 
বসলন, 

 .الطريق خالف العيد يوم اكن إذا يباِل اكن

“নবী োল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াোল্লাম ঈসদর যদসন পথ 
যবপরীত করসতন।”48  অথতাৎ মি পসথ ঈদ াসহ মিসতন 
মে পসথ যফসর না এসে অনয পসথ আেসতন। 

৮. ঈসদর েুসভিা জানাসনা: ঈসদর যদন এসক অপরসক 
েুসভিা যবযনময় করা, মিমন বলা:  

 .األعمال صالح ومنكم منا اهلل تقبل أو. كمومن منا اهلل تقبل

অথত: আল্লাহ আমাসদর মথসক ও মতামাসদর মথসক মনক 
আমলেমূহ কবুল করুন। বা এ ধরসনর অনয যকছু বলা। 

                                                           
48 েহীহ বুখারী, হাদীে নং ৯৮৬। 
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এসক অপরসক শুসভিা জানাসনা, অযভবাদন করা মানুসষর 
েুন্দর চযরসত্রর একযি যদক। এসত খারাপ যকছু মনই, বরং 
এর মাধযসম এসক অপসরর জনয কলযাণ কামনা ও মদা‘আ 
করা িায়। পরস্পসরর মাসে বনু্ধে ও আিযরকতা বৃযদ্ধ 
পায়। 

ঈদ উপলসে পরস্পরসক শুসভিা জানাসনা শরী‘আত 
অনুসমাযদত একযি যবষয়। যবযভন্ন বাকয দ্বারা এ শুসভিা 
যবযনময় করা িায়। মিমন, 

[ক] হাসফজ ইবন হাজার রহ. বসলসছন: ‘িুবাইর ইবন 
নফীর মথসক েযঠক েূসত্র বযণতত, রােূল োল্লাল্লাহু 
আলাইযহ ওয়াোল্লাসমর োহাবী ণ ঈসদর যদন োোৎকাসল 
এসক অপরসক বলসতন: 

 َوِمنحَك  ِمنَّا اهللُ  َتَقبََّل 

“আল্লাহ তা‘আলা আমাসদর ও আপনার ভাসলা কাজগুসলা 
কবুল করুন।” 

[খ] ঈদ মুবারক বসল ঈসদর শুসভিা যবযনময় করা িায়। 
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[ ] প্রযত বছরই আপনারা ভাসলা থাকুন: 

نحتُمح  اَعمٍ  لُكُّ 
َ
ٍ  َوأ  ِِبَريح

-বলা িায়। 

এ ধরসনর েকল মাযজতত বাসকযর দ্বারা শুসভিা যবযনময় 
করা িায়। তসব প্রথসম উযল্লযখত বাকয: 

 َوِمنحَك  ِمنَّا اهللُ  َتَقبََّل 

-দ্বারা শুসভিা যবযনময় করা উিম। কারণ, োহাবাসয় 
মকরাম রাযদয়াল্লাহু আনহুম এ বাকয বযবহার করসতন ও 
এসত পরস্পসরর জনয আল্লাহ রাবু্বল আলামীসনর কাসছ 
মদা‘আ রসয়সছ। আর িযদ মকউ েব বাকযগুসলা দ্বারা 
শুসভিা যবযনময় করসত চায় তাসত অেুযবধা মনই। মিমন, 
ঈসদর যদন মদখা হসল বলসব: 

نحتُمح  اَعمٍ  لُكُّ  ، َوِمنحَك  ِمنَّا اهللُ  َتَقبََّل 
َ
، َوأ ٍ ريح

 ك  ُمبَارَ  ِعيحُدكَ  ِِبَ

“আল্লাহ রাবু্বল আলামীন আমার ও আপনার েৎ 
কমতেমূহ কবুল করুন। োরা বছরই আপনারা েুসখ 
থাকুন। আপনাসক বরকতময় ঈসদর শুসভিা।” 
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এ যদনগুসলাসত োধারণ ঘসি িাওয়া যকছু যবদ‘আত ও ভুল 

ভ্রাযি মথসক েকসলর েতকত থাকা জরুরী। মিমন, 

১. েযম্মযলত তাকবীর বলা: এক আওয়াসজ অথবা 
একজসনর বলার পর েকসল েমস্বসর বলা মথসক যবরত 
থাকা। 

২. ঈসদর যদন হারাম-যনযষদ্ধ কসমত যলপ্ত হওয়া:  ান 
মশানা, যফল্ম মদখা, মব ানা নারী-পুরুসষর োসথ মমলাসমশা 
করা ইতযাযদ পযরতযা  করা। 

৩. কুরবাযনর পশু িসবহ করার পূসবত চুল, নখ ইতযাযদ 
কততন করা: রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াোল্লাম 
কুরবাযন দাতাসক যিলহজ মাসের আরম্ভ মথসক কুরবাযন 
করা পিতি তা মথসক যবরত থাকসত বসলসছন। 

৪. ঈসদর যদসন কবর যিয়ারত করা: কবর যিয়ারত করা 
শরী‘আত েমযথতত একযি মনক আমল। যকন্তু ঈসদর যদসন 
কবর যিয়ারত করার মকাসনা যবসশষে মনই। ঈসদর যদন 
কবর যিয়ারত করাসত যবসশষ োওয়াব আসছ বসল যববাে 
করা বা ঈসদর যদসন কবর যিয়ারতসক অভযাসে পযরণত 
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করা বা একিা প্রথা বাযনসয় মনওয়া শরী‘আতেম্মত নয়। 
রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াোল্লাম বসলসছন: 

 ... « عيداً  قربي جتعلوا ال»

“মতামরা আমার কবসর ঈদ উদিাপন করসব না বা ঈসদর 
স্থান বানাসব না...”।49  

৫.  ান-বাদয: ঈসদর যদসন এ গুনাসহর কাজিাও মবযশ 
হসত মদখা িায়।  ান ও বাদযিন্ত্র মি শযরয়সত যনযষদ্ধ এ 
বযাপাসর মকাসনা েসন্দহ মনই। আবার িযদ হয় অশ্লীল  ান 
তাহসল মতা তা হারাম হওয়ার বযাপাসর মকাসনা যভন্নমত 
মনই। হাদীসে এসেসছ:  

كون أقواما من أميت يل»: رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال»
 .«يستحلون اْلر واْلرير واخلمر واملعازف

“রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াোল্লাম বসলসছন: 
আমার উম্মসতর মাসে এমন একিা দল পাওয়া িাসব 

                                                           
49 আবূ দাঊদ, হাদীে নং ২০৪২। 
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িারা বযযভচার, মরশযম মপাশাক, মদ ও বাদযিন্ত্রসক হালাল 
[ববধ] মসন করসব।”50  

৬. পুরুষ কতৃতক মযহলার মবশ-ধারণ করা ও মযহলা 
কতৃতক পুরুসষর মবশ ধারণ: 

মপাশাক-পযরিদ, চাল-চলন ও োজ-েিার মেসত্র 
পুরুসষর মযহলার মবশ ধারণ ও মযহলা পুরুসষর মবশ 
ধারণ করা হারাম। ঈসদর যদসন এ কাজযি অনযানয যদসনর 
মচসয় মবযশ পযরলযেত হয়। হাদীসে এসেসছ: ইবন 
আব্বাে রাযদয়াল্লাহু আনহুমা মথসক বযণতত,  

 الرجال من واملتشبهني بالرجال النساء من املتشبهات لعن أنه»
 . «بالنساء

“রােূল োল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াোল্লাম ঐ েকল মযহলাসক 
অযভেম্পাত কসরসছন িারা পুরুসষর মবশ ধারণ কসর 

                                                           
50 েহীহ বুখারী, হাদীে নং ৫৫৯০। 
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এবং ঐ েকল পুরুষসক অযভেম্পাত কসরসছন িারা 
মযহলার মবশ ধারণ কসর”।51  

৭. অপচয় ও েীমালঙ্ঘন করা: এমন খরচ করা, িার 
যপছসন মকাসনা উসেশয মনই, িার মকাসনা ফায়দা মনই, 
আর না আসছ িার মকাসনা উপকার। আল্লাহ তা‘আলা 
বসলসছন: 

َََلََإِنذُهۥَتُۡۡسِفُٓوا  َََوَلَ﴿  [  ١٤١: االنعام] ﴾١٤١ََٱلُۡمۡۡسِفِيَََُُيِبُّ

“আর মতামরা অপচয় কসরা না। যনশ্চয় যতযন 
অপচয়কারীসদর ভাসলাবাসেন না।” [েূরা আল-আন‘আম, 
আয়াত: ১৪১]  

মুেযলম ভাইসদর প্রযত আহ্বান:  

আপনারা উপসর বযণতত মনক আমল ছাড়াও অনযানয মনক 
আমসলর প্রযত িত্নশীল মহান। মিমন, আত্মীয় স্বজনসদর 
োসথ মদখা-োোত করা, যহংো-যবসদ্বষ পযরহার করা, 

                                                           
51 আবূ দাঊদ, হাদীে নং ৪০৯৭। 
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এসক অপরসক মহব্বত করা এবং  রীব ও ফকীরসদর 
ওপর মমসহরবান হওয়া এবং আনন্দ উৎেবসক তাসদর 
োসথ ভা াভায  কসর মনওয়া ইতযাযদ। আল্লাহর কাসছ 
প্রাথতনা, যতযন আমাসদরসক তাাঁর পছন্দনীয় কথা, কাজ ও 
আমল করার তাওযফক দান করুন। আমীন। 

েমাপ্ত 


