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জিলহি মাজের প্রথম দশ জদজের ফযীলত এবং ঈদ ও কুরবােীর জবধাে 

   

জিলহি মাজের দশ জদজের ফযীলত:  

আল্লাহ তা‘আলার অজশষ মমজহরবােী ময, জতজে মেককার বান্দাজদর িেয এমে জকছু মমৌেুম কজর জদজয়জছে মযখাজে 

তারা প্রচুর মেক আমল করার েুজযাগ পায়  যা তাজদর দীর্ঘ িীবজে বারবার আজে আর যায়। এেব মমৌেুজমর েব 

মচজয় বড় ও মহত্বপূর্ঘ হজে জিলহি মাজের প্রথম দশ জদে।  

জিলহি মাজের ফযীলত েম্পজকঘ কুরআে ও হাদীজের কতক দলীল: 

১. আল্লাহ তা‘আলা বজলে:  

[٢  ،١: الفجر] ﴾٢َِعۡشِرَِوََلَالِ ١َِِوٱۡلَفۡجر ِ﴿  “কেম ম ার মবলার। কেম দশ রাজতর।” [েূরা আল-ফাির, আয়াত: ১-২] 

ইবে কােীর রহ. বজলজছে: এর দ্বারা উজেশয জিলহি মাজের দশ জদে। 

২. আল্লাহ তা‘আলা বজলে: 

ِيِٱّلَل ِِٱۡسمََِِوَيۡذُكُروا ِ﴿ يَامِرِف 
َ
ِِأ [٢٢: احلج] ﴾َمۡعلُوَمَٰت   “তারা মযে জেজদঘষ্ট জদেেমূজহ আল্লাহর োম স্মরর্ কজর।” [েূরা আল-

হি, আয়াত: ২৮] 

ইবে আব্বাে রাজদয়াল্লাহু ‘আেহুমা বজলজছে: অথঘাৎ জিলহি মাজের প্রথম দশ জদে। 

৩. ইবে আব্বাে রাজদয়াল্লাহু আেহুমা মথজক বজর্ঘত  জতজে বজলে: “রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াোল্লাম 

বজলজছে, এ জদেগুজলার তুলোয় মকাজো আমল-ই অেয মকাজো েময় উত্তম েয়। তারা বলল: জিহাদও ো? জতজে 

বলজলে: জিহাদও ো,  তজব ময বযজি জেজির িাজের শঙ্কা ও েম্পদ জেজয় মবর হজয়জছ অতঃপর জকছু জেজয়ই জফজর 

আজে জে”।1  

৪. ইবে উমার রাজদয়াল্লাহু আেহুমা মথজক বজর্ঘত, জতজে বজলে: “রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াোল্লাম বজলজছে, 

এ দশ জদজের তুলোয় অেয মকাজো জদে ো আল্লাহর কাজছ জপ্রয়, আর ো তাজত আমল করা জপ্রয়। েুতরাং তাজত 

মতামরা মবজশ কজর তাহলীল, তাকবীর ও তাহমীদ পাঠ কর”।2
 

৫. ো‘ঈদ ইবে িুবাজয়র রাজহমাহুল্লাহর অ যাে জছল, জযজে পূজবঘ বজর্ঘত ইবে আব্বাজের হাদীে বর্ঘো কজরজছে: 

“যখে জিলহি মাজের দশ জদে প্রজবশ করত তখে জতজে খুব মুিাহাদা অথঘাৎ এত মবজশ মবজশ ইবাদত করজতে, 

মযে তার মচজয় মবজশ প্রজচষ্টা চালাজো মকাজো াজবই েম্ভব েয়”।3
 

                                                           
1 েহীহ বুখারী 
2 তাবারােী জফল মুিাজমল কাবীর 
3 দাজরমী, হাোে েেজদ 
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৬. ইবে হািার রহ. বজলজছে: জিলহি মাজের দশ জদজের ফজযলজতর তাৎপজযঘর মেজে যা স্পষ্ট, তা হজে এখাজে 

মূল ইবাদাতগুজলার েমন্বয় র্জেজছ। অথঘাৎ োলাত, জেয়াম, োদকা ও হি, যা অেযােয েময় আদায় করা হয় ো।4
 

৭. উলামাজয় জকরাম বজলজছে: জিলহি মাজের দশ জদে েজবঘাত্তম জদে আর রমযাে মাজের দশ রাত, েব মচজয় 

উত্তম রাত। 

এ জদেগুজলাজত মযেব আমল করা মুস্তাহাব: 

১. োলাত: ফরয োলাতগুজলা মদরী ো কজর েময়মত প্রথজমই েম্পাদে করা ও মবজশ মবজশ েফল আদায় করা। 

মযজহতু এগুজলাই আল্লাহর নেকেয অিঘে করার েজবঘাত্তম মাধযম। োওবাে রাজদয়াল্লাহু আেহু মথজক বজর্ঘত  জতজে 

বজলে: আজম রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াোল্লামজক বলজত মশাজেজছ ময, তুজম মবজশ মবজশ োিদা কর  কারর্, 

তুজম এমে ময মকাজো োিদাই কর ো মকে, আল্লাহ যার কারজর্ মতামার মযঘাদা বৃজি করজবে এবং মতামরা গুোহ 

েমা করজবে”। (েহীহ মুেজলম) এো েব েমজয়র িেয প্রজযািয। 

২. জেয়াম : মযজহতু অেযােয মেক আমজলর মজধয জেয়ামও অেযতম তাই এ জদেগুজলাজত খুব যজের োজথ জেয়াম 

পালে করা। হুোইদা জবে খাজলদ তার স্ত্রী মথজক, মে রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াোল্লাজমর িনেক স্ত্রী মথজক 

বর্ঘো কজরে: রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াোল্লাম জিলহি মাজের েয় তাজরখ, আশুরার জদে ও প্রজতযক মাজের 

জতে জদে মরাযা পালে করজতে।5 ইমাম েববী জিলহি মাজের মশষ দশ জদজের োওজমর বযাপাজর বজলজছে, এো 

খুব গুরুত্বপূর্ঘ মুস্তাহাব। 

৩. তাকবীর, তাহলীল ও তাহমীদ: পূজবঘ ইবে উমার রাজদয়াল্লাহু ‘আেহুমার হাদীে বজর্ঘত হজয়জছ: তাজত রজয়জছ, 

মতামরা মবশী মবশী তাকবীর, তাহলীল ও তাহমীদ পড়। ইমাম বুখারী রহ. বজলজছে, ইবে ওমর ও আবূ হুরায়রা 

রাজদয়াল্লাহু ‘আেহুমা এ দশ জদে তাকবীর বলজত বলজত বািাজরর িেয মবর হজতে, মােুষরাও তাজদর মদজখ মদজখ 

তাকবীর বলত। জতজে আজরা বজলজছে, ইবে ওমর জমোয় তাাঁর তাাঁবুজত তাকবীর বলজতে, মেজিজদর মলাজকরা তা 

শুেত অতঃপর তারা তাকবীর বলত এবং বািাজরর মলাজকরাও  এক পযঘাজয় পুজরা জমো তাকবীর ধ্বজেজত মুখজরত 

হজয় উঠত।  

ইবে উমার রাজদয়াল্লাহু আেহু এ জদেগুজলাজত জমোয় তাকবীর বলজতে, প্রজতযক োলাজতর পর, জবছাোয়, তাাঁবুজত, 

মিজলজে ও চলার পজথ। স্বশজব্দ তাকবীর বলা মুস্তাহাব। মযজহতু উমার, ইবে উমার ও আবু হুরায়রা স্বশজব্দ 

তাকবীর বজলজছে। 

মুেজলম জহজেজব আমাজদর উজচত এ েুন্নতগুজলা িীজবত করা, যা বতঘমাে যুজগ প্রায় পজরতযি এবং  ুজল যাওয়ার 

উপক্রম হজয়জছ, এমেজক মেককার মলাকজদর মথজকও  অথচ আমাজদর পূবঘপুরুষগর্ এমে জছজলে ো। 

                                                           
4 ফাতহুল বারী 
5 ইমাম আহমদ, আবু দাউদ ও োোঈ 
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৪. আরাফার জদে োওম: হািী ছাড়া অেযজদর িেয আরাফার জদজের োওম খুব গুরুত্বপূর্ঘ। মযজহতু রােূলুল্লাহ 

োল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াোল্লাম মথজক প্রমাজর্ত, জতজে আরাফার জদজের োওজমর বযাপাজর বজলজছে: “আজম আল্লাহর 

কাজছ আশাবাদী, তা পূবঘবতঘী এক বছর ও পরবতঘী এক বছজরর গুোজহর কাফফারা হজব”।6
 

৫. েহজরর জদে তথা দশই জিলহজির ফযীলত: এ জদেগুজলার বযাপাজর অজেক মুেজলম-ই গাজফল অথচ অজেক 

আজলমজদর জেকে জেঃশতঘ াজব এ জদেগুজলা উত্তম; এমেজক আরাফার জদে মথজকও। ইবেুল কাইজয়যম রহ. বজলজছে: 

আল্লাহর জেকে েজবঘাত্তম জদে হজলা েহজরর জদে। আর তা-ই হজে আকবাজরর জদে। মযমে, েুোে আবু দাউজদ 

রজয়জছ, রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াোল্লাম বজলজছে: “আল্লাহর জেকে েবজচজয় বড় জদে হজলা েহজরর জদে, 

অতঃপর জমোয় অবস্থাজের জদে।” অথঘাৎ এগাজরাতম জদে। মকউ মকউ বজলজছে: আরাফার জদে তার মথজক উত্তম। 

কারর্, মে জদজের জেয়াম দুই বছজরর গুোজহর কাফ্ফারা। তাছাড়া আল্লাহ তা‘আলা আরাফার জদে ময পজরমার্ মলাক 

িাহান্নাম মথজক মুি কজরে তা অেয মকাজো জদে কজরে ো। আজরা এ িেযও ময, আল্লাহ তা‘আলা মে জদে বান্দার 

জেকেবতঘী হে এবং আরাফায় অবস্থােকারীজদর জেজয় জফজরশতাজদর োজথ গবঘ কজরে। তজব প্রথম বিবযই েজঠক: 

কারর্, হাদীে তারই প্রমার্ বহে কজর, এর জবজরাধী জকছু মেই। যাই মহাক, উত্তম হয় আরাফার জদে হজব েয় মতা 

জমোর জদে হজব, হািী বা বাজড়জত অবস্থােকারী েবার উজচত মে জদজের ফযীলত অিঘে করা এবং তার মুহূঘতগুজলা 

মথজক উপকৃত হওয়া। 

ইবাদাজতর মমৌেুমগুজলা আমরা কী াজব গ্রহর্ করব? 

প্রজতযক মুেজলজমর কতঘবয ইবাদজতর মমৌেুমগুজলাজত মবজশ মবজশ তাওবা করা। গুোহ ও অবাধযতা মথজক জবরত 

থাকা। কারর্, গুোহ মােুষজক আল্লাহর অেুগ্রহ মথজক বজিত রাজখ। গুোহ বযজির অন্তর ও আল্লাহর মাজে বাাঁধার 

েৃজষ্ট কজর। বান্দার আজরা উজচত কলযার্কর ও শু  জদেগুজলাজত এমে েব আমল ও কাজি জেজয়াজিত থাকা, যা 

আল্লাহর েন্তুজষ্টর কারর্ হয়। আর ময আল্লাহ র োজথ েতযতার প্রমার্ মদজব আল্লাহও তার োজথ তাাঁর ওয়াদা 

বাস্তবায়ে করজবে। জতজে বজলে: 

َيَنُهمِِۡف يَناَِجََٰهُدوا َِِوٱََّل ينَِ﴿ ن يَِِلََمعَِِٱّلَلَِِِإَونَُِِسُبلََنا ََِِلَۡهد  [٩٦: العنكبوت] ﴾٦٩ِٱلُۡمۡحس   “আর যারা আমাজদর িেয েবঘাত্মক 

প্রজচষ্ট চালায়, তাজদরজক আমরা অবশযই আমাজদর পথেমূহ মদজখজয় জদব, আর জেশ্চয়ই আল্লাহ মুহজেেজদর োজথ 

(জ্ঞাজে ও েহাযয-েহজযাজগতায়) রজয়জছে।” [েূরা আল-‘আেকাবূত, আয়াত: ৬৯] 

জতজে অেযে বজলে: 

َُٰتَِِعۡرُضَهاِوََجَنةِ َِرب  ُكمِِۡم  نَِمۡغف َرةرِِإ َلََِِٰوَسار ُعويا ِ﴿ ۡرُضِِٱلَسَمََٰو
َ
ع َدۡتَِِوٱۡۡل

ُ
[١١١: عمران ال] ﴾١٣٣ِل ۡلُمَتق يَِِأ  “আর মতামরা দ্রুত 

অগ্রের হও মতামাজদর রজবর পে মথজক মাগজফরাত ও িান্নাজতর জদজক, যার পজরজধ আেমােেমূহ ও িজমজের 

েমাে, যা মুত্তাকীজদর িেয প্রস্তুত করা হজয়জছ।” [েূরা আজল ইমরাে, আয়াত: ১৩৩] 

মহ মুেজলম  াই, এ গুরুত্বপূর্ঘ মুহূতঘগুজলার িেয েিাগ থাক, তার প্রজত দৃজষ্ট জেবন্ধ রাখ, তা মযে মকাজো  াজবই 

মতামার মথজক অবজহলায় অজতবাজহত ো হয়। ফজল তুজম লজেত হজব; জকন্তু মতামার লো মেজদে মকাজো কাজি 

আেজব ো। কারর্, দুজেয়া ছায়ার েযায়। আিজক আমরা কমঘস্থজল অবস্থাে করজছ আগাজমকাল অবস্থাে করব 
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প্রজতদাে ও জহোব-জেকাজশর জদবজে, িান্নাত জকংবা িাহান্নাজম। তুজম তাজদর মত হও, এ আয়াজত আল্লাহ যাজদর 

উল্লখ কজরজছে :  

ِِيَُسَٰر ُعونَََِِكنُوا ِِإ َنُهمِۡ﴿ ع يَََِِلَاَِوََكنُوا َِِورََهٗبا ِِرََغٗباَِوَيۡدُعوَنَناِٱۡۡلَۡيَرَٰتِ ِف  [٦٩: االنبياء] ﴾َخَٰش   “তারা েৎকাজি প্রজতজযাজগতা করত। 

আর আমাজদরজক আশা ও  ীজত েহকাজর ডাকত আর তারা জছল আমাজদর জেকে জবেয়ী। [েূরা আল-আজিয়া, 

আয়াত: ৯০] 

ঈদুল আিহার জবধাে: 

মুেজলম  াই, আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করজছ ময, জতজে মতামাজক দীর্ঘিীজব কজরজছে যার ফজল তুজম আিজকর এ 

জদেগুজলাজত উপেীত হওয়ার েুজযাগ লা  কজরছ এবং আল্লাহর নেকেয অিঘে করার িেয ইবাদত ও মেক ‘আমল 

করার েুজযাগ মপজয়ছ। 

ঈদ এ উম্মজতর নবজশষ্টয এবং দীজের একজে উেল জেদশঘে। মতামার দাজয়ত্ব এো গুরুত্ব ও েম্মােেহ গ্রহর্ করা। 

আল্লাহ তা‘আলা বজলে: 

َٰل َك ِ﴿ مَِِۡوَمنَِذ وب َِِتۡقَوىِم نِفَإ َنَهاِٱّلَل َِِشَعَٰٓئ رَُِِيَعظ  
[١٢: احلج] ﴾٣٢ِٱۡلُقلُ  “এোই হজলা আল্লার জবধাে; ময আল্লাহর 

জেদশঘেেমূহজক েম্মাে কজর, জেঃেজন্দজহ তা অন্তজরর তাকওয়া মথজকই। [েূরা আল-হি, আয়াত: ৩২] 

ঈজদর বযাপাজর েংজেপ্ত জকছু আদব ও আহকাম: 

১. তাকবীর: আরাফার জদজের ফির মথজক শুরু কজর তাশরীজকর জদজের মশষ পযঘন্ত তথা জিলহি মাজের মতর 

তাজরজখর আের পযঘন্ত তাকবীর বলা। আল্লাহ তা‘আলা বজলে: 

ِيِٱّلَلََِِوٱۡذُكُروا ِ﴿ يَامِرِف 
َ
ِ ِأ [٢٩١: ابلقرة] ﴾َِمۡعُدوَدَٰتر  “আর মতামরা আল্লাহজক স্মরর্ কর জেজদঘষ্ট জদেেমূজহ।” [েূরা আল-

বাকারা, আয়াত: ২০৩] 

তাকবীর বলার পিজত: 

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

আল্লাহর জযজকর বুলন্দ ও েবঘে বযাপক করার জেয়জত পুরুষজদর িেয মেজিজদ, বািাজর, বাজড়জত ও োলাজতর 

পশ্চাজত উচ্চ স্বজর তাকবীর পাঠ করা েুন্নত। 

২. কুরবােী করা: ঈজদর জদে ঈজদর োলাজতর পর কুরবােী করা। রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াোল্লাম 

বজলজছে: 

.«من ذبح قبل أن يصيل فليعد ماكنها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح»  “ময বযজি ঈজদর আজগ যজবহ করল, তার উজচত তার 

িায়গায় আজরকজে কুরবােী করা। আর ময এখজো কুরবােী কজর জে, তার উজচত এখে কুরবােী করা”।7  

কুরবােী করার েময় চার জদে। অথঘাৎ েহজরর জদে এবং তার পরবতঘী তাশরীজকর জতে জদে। মযজহতু রােূলূল্লাহ 

োল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াোল্লাম বজলজছে:  
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  তাশরীজকর জদে কুরবােীর জদে”।8“ »لك أيام الشرشق  ذبح«.

৩. পুরুষজদর িেয মগােল করা ও েুগজন্ধ মাখা: েুন্দর কাপড় পজরধাে করা, োখেুর জেজচ কাপড় পজরধাে ো করা 

এবং কাপজড়র মেজে অপচয় ো করা। দাাঁজড় ো মুণ্ডাজো, কারণ দাাঁড়ি মুণ্ডান া হারাম। োরীজদর িেয ঈদগাজহ যাওয়া 

নবধ, তজব আতর ও মেৌন্দযঘ প্রদশঘে পজরহার কজর। মুেজলম োরীজদর িেয কখজো মশা া পায় ো ময, মে আল্লাহর 

ইবাদাজতর িেয তাাঁরই গুোজহ জলপ্ত হজয় ধমঘীয় মকাজো ইবাদাজত অংশ গ্রহর্ করজব। মযমে মেৌন্দযঘ প্রদশঘে, েুগজন্ধ 

বযবহার ইতযাজদ কজর ঈদগাজহ উপজস্থত হওয়া। 

৪. কুরবােীর মগাশত  ের্ করা: ঈদুল আযহার জদে রােূলূল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াোল্লাম খাো মখজতে ো, 

যতের্ ো জতজে ঈদগাহ মথজক জফজর আেজতে  অতঃপর জতজে কুরবােী মগাশত মথজক  ের্ করজতে। 

৫. েম্ভব হজল ঈদগাজহ মহাঁজে ঈদগাজহ যাওয়া: ঈদগাহজতই োলাত আদায় করা েুন্নত। তজব বৃজষ্ট বা অেয মকাজো 

কারজর্ মেজিজদ পড়া নবধ, মযজহতু রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াোল্লাম তা পজড়জছে। 

৬. মুেজলমজদর োজথ োলাত আদায় করা এবং খুৎবায় অংশ গ্রহর্ করা: উলামাজয় জকরামজদর প্রজেি ও জবশুি মত 

হজে, ঈজদর োলাত ওয়াজিব। এোই ইবে তাইজময়যাহ বজলজছে, মযমে আল্লাহ তা‘আলা বজলে: 

﴿ ِ
 [٢: الكوثر] ﴾٢َِوٱۡۡنَرِِۡل َرب  َكِِفََصل 

“অতএব, মতামরা রজবর উজেজশযই োলাত পড় এবং েহর কর।” [েূরা আল-কাউোর, আয়াত: ২] 

উপযুি মকাজো কারর্ ছাড়া ঈজদর োলাজতর ওয়াজিব রজহত হজব ো। মুেজলমজদর োজথ োরীরাও ঈজদর োলাজত 

উপজস্থত হজব। এমেজক ঋতুবতী োরী ও যুবতী মমজয়রা। তজব ঋতুবতী োরীরা ঈদগাহ মথজক দূজর অবস্থাে করজব। 

৭. রাস্তা পজরবতঘে করা: এক রাস্তা জদজয় ঈদগাজহ যাওয়া ও অপর রাস্তা জদজয় ঈদগাহ মথজক বাজড় মফরা মুস্তাহাব। 

মযজহতু তা রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাজহ ওয়াোল্লাম কজরজছে। 

৮. ঈজদর েুজ ো িাোজো: ঈজদর জদে এজক অপরজক েুজ ো জবজেময় করা: মযমে বলা:  

أو تقبل اهلل منا ومنكم صالح األعمال. تقبل اهلل منا ومنكم.  “আল্লাহ আমাজদর মথজক ও মতামাজদর মথজক কবুল করুে, 

অথবা আল্লাহ আমাজদর মথজক এবং মতামাজদর মথজক মেক ‘আমলেমূহ কবুল করুে।” বা এ ধরজর্র অেয জকছু 

বলা। 

এ জদেগুজলাজত োধারর্ াজব র্জে যাওয়া জকছু জবদ‘আত ও  ুল ভ্রাজন্ত মথজক েকজলর েতকঘ থাকা িরুজর: 

১. েজম্মজলত তাকবীর বলা: এক আওয়াজি অথবা একিজের বলার পর েকজলর েমস্বজর বলা মথজক জবরত থাকা। 

২. ঈজদর জদে হারাম জিজেজে জলপ্ত হওয়া: গাে মশাো, জফল্ম মদখা, মবগাো োরী-পুরুজষর োজথ মমলাজমশা করা 

ইতযাজদ পজরতযাগ করা। 

৩. কুরবােী করার পূজবঘ চুল, েখ ইতযাজদ কতঘে করা: রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াোল্লাম কুরবােী দাতাজক 

জিলহি মাজের আরম্ভ মথজক কুরবােী করা পযঘন্ত তা মথজক জবরত থাকজত বজলজছে। 
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৪. অপচয় ও েীমালঙ্ঘে করা: এমে খরচ করা, যার জপছজে মকাজো উজেশয মেই, যার মকাজো ফায়দা মেই, আর ো 

আজছ যার মকাজো উপকার। আল্লাহ তা‘আলা বজলজছে : 

َِِلِِإ نَُهۥِتُۡۡس فُويا  َِِوَلِ﴿  [١٤١: االنعام] ﴾ٱلُۡمۡۡس ف يَُُِِي ب 

“আর মতামরা অপচয় কজরা ো। জেশ্চয় জতজে অপচয়কারীজদরজক  ালবাজেে ো।” [েূরা আর-আে‘আম, আয়াত: 

১৪১] 

করবােীর নবধতা ও তার কতক জবধাে: 

কুরবােীর অেুজমাদজের বযাপাজর আল্লাহ তা‘আলা বজলে।  

﴿ ِ
 [٢: الكوثر] ﴾٢َِوٱۡۡنَرِِۡل َرب  َكِِفََصل 

“অতএব, মতামরা রজবর উজেজশযই োলাত পড় এবং েহর কর।” [েুরা আল-কাউোর, আয়াত: ২] 

জতজে আজরা বজলে: 

ئ ر ِِم  نِلَُكمَِجَعلَۡنََٰهاَِوٱۡۡلُۡدنَِ﴿  [١٩: احلج] ﴾ٱّلَل َِِشَعَٰٓ

“আর কুরবােীর উেজক আমরা মতামাজদর িেয আল্লাহর অেযতম জেদশঘে বাজেজয়জছ।” [েুরা আল-হি, আয়াত: ৩৬] 

কুরবােী েুন্নজত মুয়াক্কাদা। োমথঘ থাকা েজত্ব তা তযাগ করা মাকরুহ। আোে রাজদয়াল্লাহু আেহুর হাদীজে রজয়জছ, যা 

বুখারী ও মুেজলম বর্ঘো কজরজছে। তারা বজলে: 

 .«ضىح بكبشني أملحني أقرنني ذحبهما بيده وسىم وكرب صىل اهلل عليه وسلم أن انليب »

“রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াোল্লাম তজরাতািা ও জশং ওয়ালা দুজে মমষ জেি হাজত যজবহ কজরজছে এবং 

জতজে তাজত জবেজমল্লাহ ও তাকবীর বজলজছে।” 

কুরবােীর পশু: উে, গরু-মজহষ ও বকরী-ছাগল-মমষ ছাড়া কুরবােী শুি েয়। আল্লাহ তা‘আলা বজলে: 

َۡذُكُروا ِ﴿ َِِٰٱّلَل ِِٱۡسمََِِل   ِ ِبَه يَمة ِم  نِ َِرزََقُهمَِماََِعَ نَۡعَٰم 
َ
 [١٤: احلج] ﴾ٱۡۡل

“যাজত তারা আল্লাহর োম স্মরর্ করজত পাজর, মযেমস্ত গৃহপাজলত চতুষ্পদ িন্তু জতজে জরজযক জহজেজব জদজয়জছে তার 

উপর। [েুরা আল-হি, আয়াত: ৩৪] 

কুরবােী শুি হওয়ার িেয ত্রুজে মুি পশু হওয়া িরুরী:  

রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াোল্লাম বজলজছে: 

«.ال تنيق أربعة ال جتزئ يف األضايح: العوراء ابلنين عورها، واملرقضة ابلنين مرضها، والعرجاء ابلنين ضلعها، والعجفاء اليت»  

“কুরবােীর পশুজত চারজে মদাষ থাকা চলজব ো: স্পষ্ট কাো, স্পষ্ট অেুস্থয, হাজিোর ও লযাংড়া পশু”।9
 

যজবহ করার েময়: ঈজদর োলাজতর পর কুরবােীর েময় শুরু হয়। রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাজহ ওয়াোল্লাম 

বজলজছে: 
                                                           
9 জতরজমযী, জকতাবুল হি, হাদীে েং ৩৪ 
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«.من ذبح قبل الصالة فإنما يذبح نلفسه، ومن ذبح بعد الصالة واخلطبشني فقد أتم نسكه وأصاب السنة »  “ময োলাজতর পূজবঘ 

যজবহ করল, মে জেজির িেয যজবহ করল। আর ময ঈজদর োলাত ও খুতবার পর কুরবােী করল, মে তার কুরবােী 
ও েুন্নত পূর্ঘ করল”।10

 

ময েুন্দর কজর যজবহ করার েমতা রাজখ তার উজচত জেি হাজত কুরবােী করা। কুরবােীর েময় বলজব:  

 بسم اهلل واهلل أكرب، امهلل هذا عن فالن

কুরবােীকারী জেজির োম বলজব অথবা যার পে মথজক কুরবােী করা হজে তার োম বলজব মযমে রােূলুল্লাহ 

োল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াোল্লাম বজলজছে: 

 «. هذا عين وعن من لم يُضح من أميتبسم اهلل واهلل أكرب، امهلل »

“জবেজমল্লাজহ আল্লাহু আকবার  মহ আল্লাহ, এো আমার পে মথজক এবং আমার উম্মজতর মজধয যারা কুরবােী কজর 

জে তাজদর পে মথজক”।11 

কুরবােীর মগাস্ত বণ্টে করা: কুরবােী মপশকারী বযজির িেয েুন্নত হজে কুরবােীর মগাস্ত জেজি খাওয়া, আত্মীয় ও 

প্ররজতজবশীজদর হাজদয়া মদওয়া এবং গরীবজদর েদকা করা। আল্লাহ তা‘আলা বজলে :  

ۡطع ُموا ِِم ۡنَهاِفَُُكُوا ِ﴿
َ
ئ َسَِِوأ

ي  [٢٢: احلج] ﴾ِٱۡلَفق يَِِٱۡۡلَا

“অতঃপর মতামরা তা মথজক খাও এবং দুস্থ-দজরদ্রজক তা মথজক দাও। [েুরা আল-হি, আয়াত: ২৮]  

জতজে আজরা বজলে :  

ۡطع ُموا ِِم ۡنَهاِفَُُكُوا ِ﴿
َ
 [١٩: احلج] ﴾َوٱلُۡمۡعَتَ ِِٱۡلَقان عََِِوأ

“তখে তা মথজক খাও। ময অ াবী, মােুজষর কাজছ হাত পাজত ো এবং ময অ াবী মচজয় মবড়ায়-তাজদরজক মখজত 

দাও। [েূরা আল-হি, আয়াত: ৩৬] 

পূবঘেূরীজদর অজেজকর পছন্দ হজে, কুরবােীর মগাশত জতে াজগ  াগ করা: এক তৃতীয়াংশ জেজির িেয রাখা, এক 

তৃতীয়াংশ ধেীজদর হাদীয়া মদওয়া এবং এক তৃতীয়াংশ ফকীরজদর িেয েদকা করা। পাজরশ্রজমক জহজেজব এখাে 

মথজক কোই বা মিদুরজদর মকাজো অংশ প্রদাে করা যাজব ো। 

কুরবােী মপশকারী যা মথজক জবরত থাকজব: যখে মকউ কুরবােী মপশ করার ইো কজর আর জিলহি মাে প্রজবশ 

কজর, তার িেয চুল, েখ অথবা চামড়ার মকাজো অংশ কাো হারাম, যতের্ ো কুরবােী কজর। উজম্ম োলমার 

হাদীজে রজয়জছ, রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াোল্লাম বজলজছে,  

من شعره وال برشه ويف لفظ: فال يمس   ومسلمرواه أمحد «. أن يضيح فليمسك عن شعره وأظفارهإذا دخلت العرش وأراد أحدكم »
 .«شيئاً حىت يضيح

                                                           
10 েহীহ বুখারী ও মুেজলম 
11 আবু দাউদ ও জতরজমযী 
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“যখে জিলহি মাজের দশ জদে প্রজবশ কজর এবং মতামাজদর মকউ কুরবােী করার ইো কজর, মে তখে মথজক চুল 

ও েখ কতঘে মথজক জবরত থাকজব। মুেোজদ আহমাদ ও মুেজলজম হাদীেজে বজর্ঘত হজয়জছ। আর মুেজলজমর অেয 

শজব্দ যা এজেজছ তার অথঘ হজে, ‘তাহজল মে মযে তার চুল ও শরীজরর চামড়া মথজক মকাজো জকছু কতঘে ো কজর 

যতের্ ো কুরবােী করজছ।” 

কুরবােী দাতার পজরবাজরর মলাক িজের েখ, চুল ইতযাজদ কাাঁোজত মকাজো েমেযা মেই। 

মকাজো কুরবােীদাতা যজদ তার চুল, েখ অথবা চামড়ার মকাজো অংশ মকাঁজে মফজল, তার িেয উজচত তাওবা করা, 

পুেরাবৃজত্ত ো করা  তজব এ িেয মকাজো কাফ্ফারা মেই এবং এ িেয কুরবােীজত মকাজো েমেযা হজব ো। আর যজদ 

 ুজল অথবা ো িাোর কারজর্ অথবা অজেোেজত্ব মকাজো চুল পজড় যায়, তার মকাজো গুোহ হজব ো। আর যজদ মে 

মকাজো কারজর্ তা করজত বাধয হয় তাও তার িেয িাজয়য এ িেয তার মকাজো জকছু প্রদাে করজত হজব ো। মযমে, 

েখ ম জে মগল,  াো েখ তাজক কষ্ট জদজে, মে তা কতঘে করজত পারজব, তদ্রূপ কাজরা চুল মবজশ লিা হজয় মচাজখর 

উপর চজল আেজছ, মেও চুল কােজত পারজব অথবা মকাজো জচজকৎোর িেযও চুল মফলজত পারজব। 

মুেজলম  াইজদর প্রজত আহ্বাে!  

আপোরা উপজর বজর্ঘত মেক ‘আমল ছাড়াও অেযােয মেক ‘আমজলর প্রজত যেশীল মহাে। মযমে, আত্মীয় স্বিেজদর 

োজথ মদখা-োোত করা, জহংো-জবজদ্বষ পজরহার করা, এজক অপরজক মহব্বত করা এবং গরীব ও ফকীরজদর উপর 

মমজহরবাে হওয়া এবং তাজদর আেন্দ মদওয়া ইতযাজদ। 

আল্লাহর কাজছ প্রাথঘো, জতজে আমাজদরজক তাাঁর পছন্দেীয় কথা, কাি ও আমল করার তাওফীক দাে করুে। 

আমীে। 

েমাপ্ত 
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