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িযলহেজর �থম দশক : ফযীলত ও আমল 

আ�াহ তা‘আলা দয়ালু। তাই িতিন আপন বা�ােদর তওবার সুেযাগ 

িদেত ভােলাবােসন। িতিন চান বা�ারা ইবাদেতর মাধযেম তাঁর ৈনকটয 

লাভ করক। এ উে�েশয িতিন আমােদর জনয বছের িকছু বরকতময় ও 

কলযাাবাহী িদন েরেখেছন- যােত আমেলর সওয়াব বহুো বৃি� করা 

হয়। আমরা পরীকার িদনুেলােত সেবরাা েচ�া চালাই সবেচ ভােলা 

ফলাফল অজরন করার জনয। তেব েকন আেখরােতর জনয এসব 

পরীকার িদনুেলােতও সবরািধক �েচ�া বযয় করব না? এ িদনুেলােত 

আমল করা েতা বছেরর অনযানয িদেনর তুলনায় অেনক েবিশ েনকী ও 

কলযাা বেয় আেন। এমন িদনুেলার মেধয উে�খেযাগয িযলহজ মােসর 

এই �থম দশিদন। এ িদনুেলা এমন রাসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম েযুেলােক দুিনয়ার েে�তম িদন বেল আখযািয়ত কেরেছন। 

তােত আমেলর �িত িতিন সিবেশষ উ�ু� কেরেছন। এ িদনুেলার 

েে�� �মাো শধু এতটুকুই যেথ� েয আ�াহ তা‘আলা এর কসম 

কেরেছন।  
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েকান আমেলর মাধযেম আমরা িযলহজ মাসেক �াগত জানােবা :  

�িতিট মুসিলেমর উিচত ইবাদেতর েমৗসুমুেলােক সু�র ��িতর 

মাধযেম �াগত জানােনা। িযলহজ মাসেক আমরা �াগত জানােত পাির 

িনেচর কাজুেলার মধয িদেয় :  

১. একিন� মেন তওবা :  

তওবার অথর �তযাবতরন করা বা িফের আসা। েয সব কথা ও কাজ 

আ�াহ রা�ুল আলামীন অপছ� কেরন তা বজরন কের েযসব কথা ও 

কাজ িতিন পছ� কেরন তার িদেক িফের আসা। সােথ সােথ অতীেত 

এ ধরেনর কােজ িল� হওয়ার কারো অ�র েথেক অনুতাপ ও 

অনুেশাচনা বয্ করা। িযলহেজর শভাগমেনর আেগ সবেচ েবিশ ুর� 

েদওয়া দরকার এ তওবা তথা সকল ুনাহ েথেক িফের আসার �িত। 

�াথরক তওবা েসিট যার মেধয িতনিট ৈবিশ�য িবদযমান। যথা- �থম. 

ুনাহিট স�সারভােব বজরন করা। ি�তীয়. ুনােহর জনয অনুত� হওয়া। 

এবং তৃতীয়. এই ুনাহিট ভিবষযেত না করার সংক� করা।  



 

5 

 

বা�েবই এিট তওবার সুবার সময়। দয়াময় েখাদা এ সময় েবিশ েবিশ 

তওবার তাওফীক েদন এবং অিধক পিরমাো বা�ার তওবা কবুল 

কেরন। িতিন ইরশাদ কেরন,  

ا ﴿ َّ
م ن ََم نم  تمابم  َم َم ِملم  ومءما ٰلِٗحا ومعم ٰ  �م َم َم ن َم

م
 ﴾ ٦ ٱلُۡمۡفلِِح�م  َِنم  يمُ�ونم  أ

 ]  ٦٧: حلقصص[

‘তেব েয তাওবা কেরিছল, ঈমান এেনিছল এবং সৎকমর কেরিছল, আশা 

করা যায় েস সাফলয অজরনকারীেদর অ�ভুর্ হেব।’ (কাসাস : ৬৭)  

িতিন আরও ইরশাদ কেরন,  

َِٰبمادِيم  قُۡل  ﴿ ِينم  �م َّ ْ  ٱ َُوا ۡ�م
م
ٰ  أ م نُفِسِهمۡ  َم

م
ْ  �م  أ ِۚ  َّۡ�مةِ  َِن �مۡقنمُطوا َّ م  ِِنّ  ٱ َّ ۡغفِرُ  ٱ  �م

نُوبم  َّ ۚ  ٱ ا ًَ ِي َُ  ُهوم  ِِنُّهۥ �م ُفو  ]  ٥٢: حلزمر[ ﴾ ٥ ٱلّرِحيمُ  ٱلۡغم

‘বল, ‘েহ আমার বা�াগা, যারা িনজেদর উপর বাড়াবািড় কেরছ 

েতামরা আ�াহর রহমত েথেক িনরাশ হেয়া না। অবশযই আ�াহ সকল 

পাপ কমা কের েদেবন। িন�য় িতিন কমাশীল, পরম দয়ালু।’ {যুমার : 

৫৩}  
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২. এই সুবার সুেযাগটােক কােজ লাগােত দৃৃ সংক� �হা করা :  

সবার উিচত এই িদনুেলােক পুাযময় কাজ ও কথায় সুেশািভত করার 

দৃৃ �তযয় �হা করা। েয বযি্ েকােনা কােজর সংক� কের আ�াহ 

তােক সাহাযয কেরন। তার জনয সাহাযযকারী উপায় ও উপকরা ��ত 

কের েদন। েয আ�াহর সে� সতযবািদতা েদখায় আ�াহ তােক সততা 

ও সফলতায় ভস িষত কেরন। আ�াহ তা‘আলা বেলন,  

ِينم  ﴿ َّ ْ  ومٱ ُدوا ٰهم ّنُهمۡ  َِينما �م مۡهِد�م ۚ  َم م  ننّ  ُسُبلمنما َّ عم  ٱ ممم : حلعغكبوت[ ﴾ ٦ ٱلُۡمۡحِسنِ�م  ل

٦٩  [ 

‘আর যারা আমার পেথ সবরাাক �েচ�া চালায়, তােদরেক আিম 

অবশযই আমার পেথ পিরচািলত করব। আর িন�য় আ�াহ 

সৎকমরশীলেদর সােথই আেছন।’ {সসরা আল-আ‘নকাবসত, আয়াত : ৬৯}  

৩. ুনাহ েথেক দসর� অবললন করা :  

সৎ কেমরর মাধযেম েযমন আ�াহর ৈনকটয অিজরত হয়, ুনােহর কােজর 

মাধযেম েতমন আ�াহ েথেক আ�াহর রহমত ও করাা েথেক দসর� 

সৃি� হয়। মানুষ তার িনেজর করা অপরােধর কারো কখেনা আ�াহর 

রহমত েথেক বি�ত হয়। তাই আমরা যিদ অপরাধ মাজরনা এবং 
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জাহা�াম েথেক মুি্র �তযাশী হই, তাহেল এ িদনুেলােত এবং এর 

িশকা কােজ লািগেয় বছেরর অনয িদনুেলােত ুনাহ পিরতযাগ করেত 

হেব। েকউ যখন জানেত পােরন কী বড় অজরনই না তার জনয অেপকা 

করেছ, তার জনয িকক েয েকােনা ক� সহয করা সহজ হেয় যায়।  

অতএব েহ মুসিলম ভাই ও েবান, আপিন এ িদনুেলােক যথাযথভােব 

কােজ লাগােত সেচ� েহান। সময় চেল যাওয়ার পর আফেসাস না 

করেত চাইেল িযলহজ মাস আসার আেগই এেত অজরেনর জনয ��িত 

িনন।  

িযলহজ মােসর �থম দশ িদেনর ফযীলত :  

১. আ�াহ তা ‘আলা এর কসম কেরেছন :   

আ�াহ তা ‘আলা যখন েকােনা িকছুর কসম কেরন তা েকবল তার 

েে�� ও মযরাদাই �মাা কের। কারা, মহা স�া শধু মহা ুর�পসার 

িবষেয়রই কসম কেরন। আ�াহ তা ‘আলা বেলন,    

ۡجرِ  ﴿ مالٍ  ١ ومٱلۡفم �م ۡ�ٖ  وم    ]٢  ،١: حلفجر[ ﴾ ٢ عم
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‘কসম েভারেবলার। কসম দশ রােতর।’ {সসরা আল-ফাজর, আয়াত : 

১-২} আয়ােত ‘কসম দশ রােতর’ বেল িযলহেজর দশেকর �িতই 

ইি�ত করা হেয়েছ। এিটই সকল মুফাসিসেরর মত। ইবেন কাসীর 

রািহমাহ�াহ বেলন, এ মতিটই সিঠক।  

২. এসবই েসই িদন আ�াহ যােত তাঁর িজিকেরর �বতরন কেরেছন :  

আ�াহ তা ‘আ বেলন,  

﴿  ْ ُدوا ٰفِعم  لِّيمۡشهم �م مُهمۡ  َم ْ  ل �مۡذُكُروا ِ  ٱۡسمم  وم َّ يّا�ٖ  ِ�ٓ  ٱ
م
ٍٰت  َ لُو�م َۡ َّ  ٰ م ا َم ُهم َم زم�م ِنۢ  َم ةِ  َّ  بمِهيمم

ِٰم�  نۡ�م
م
 ]  ٢٨:  حلج[ ﴾ ٱۡ�

‘েযন তারা িনজেদর কলযাোর �ানসমসেহ হািযর হেত পাের এবং িতিন 

তােদরেক চতু�দ জক েথেক েয িরিজক িদেয়েছন তার ওপর িনিদর� 

িদনসমসেহ আ�াহর নাম �রা করেত পাের।’ {সসরা আল-হজ, আয়াত : 

২৮} জমহসর উলামার মেত, আয়ােত িনিদর� িদনসমসহ বেল িযলহজ 

মােসর �থম দশ িদনেক বুঝােনা হেয়েছ। এিটই ইবন উমর ও ইবন  

আ�াস রািদআ�াহ আনহমার মত।  
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৩. রাসসলু�াহ িদনুেলােক েে�তম িদন বেল আখযািয়ত কেরেছন :  

িযলহেজর এই িদনুেলােক রাসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম  

দুিনয়ার েে�তম িদন বেল আখযািয়ত কেরেছন। েযমন জািবর 

রািদআ�াহ আনহ েথেক বিারত,  

فَْضُل  «
َ
َّيمِ  أ

َ
َّيمُ  حّلْ�يَي َ

َ
َعْشِ  َ

ْ
َّجةِ  ِذي َرْشَ :  َ�ْعِ�  ، .» حل

ْ
نّ  َوال:  ِ�يَل  ، حل ُُ ْْلُ  ِف  ِِ

ِ  َسِبيِل  َّ نّ  َوال «:  قَيَل  ، ح ُُ ْْلُ ِ  َسِبيِل  ِف  ِِ َّ   ح
ّ
ّفرَ  رَُجٌل  ِِال هُ  ُُ َُ حِب  ِف  وَْج َ ُّ  .» حل

‘পৃিথবীর িদনুেলার মেধয সবরেে� িদনুেলা হেলা দশেক িদনসমসহ। 

অথরাৎ িযলহেজর (�থম) দশিদন। িজেজস করা হেলা, আ�াহর পেথ 

িজহােদও িক এর েচেয় উ�ম িদন েনই? িতিন বলেলন, আ�াহর পেথ 

িজহােদও এর েচেয় উ�ম িদন েনই। হযা, েকবল েস-ই েয (িজহােদ) 

তার েচহারােক মািটেত িমিশেয় িদেয়েছ।’ [মুসনাদ বাযযার : ১১২৮; 

মুসনাদ আবী ই‘আলা : ২০৯০]   

৪. এই িদনুেলার মেধয রেয়েছ আরাফার িদন :  

আরাফার িদন হেলা বড় হেজর িদন। এিট কমা ও মাগিফরােতর িদন। 

জাহা�াম েথেক মুি্ ও নাজােতর িদন। িযলহেজর এই দশেক যিদ 

ফযীলেতর আর িকছু না থাকত তেব এ িদবসিটই তার মযরাদার জনয 
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যেথ� হত। এ িদেনর ফযীলত স�েকর রাসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলন,  

َجّ  «
ْ
 .» َرَرفَةُ  حل

‘আরাফা িদবসই হজ’। [িতরিমযী : ৮৯৩; নাসায়ী : ৩০১৬] 

৫. এেত রেয়েছ কুরবানীর িদন :  

েকােনা েকােনা আিলেমর মেত কুরবানীর িদনিট বছেরর সবরেে� িদন। 

রাসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম ইরশাদ কেরন, 

فَْضُل  «
َ
َّيمِ  أ

َ
ِ  ِرغْدَ  حَ َّ َّْحرِ  ََْومُ  ح َّ  ح َقرّ  ََْومُ  ُُ

ْ
َّيُس  ِ�يهِ  ََْستَِقرّ  حل   .» ح

‘আ�াহর কােছ সবরািধক মযরাদাপসার িদন হেলা কুরবানীর িদন অতপর 

ি�রতার িদন’। (অথরাৎ কুরবানীর পরবতরী িদন। কারা, েযিদন মানুষ 

কুরবানী ইতযািদর দািয়� পালন েশষ কের সুি�র হয়।) [নাসায়ী : 

১০৫১২; ইবন খুযাইমা, সহীহ : ২৮৬৬]  

৬. এ িদনুেলােত েমৗিলক ইবাদতুেলার সমােবশ শেট :  

হােফয ইবন হাজর রিহমাহ�াহ তদীয় ফাতহল বারী �ে� বেলন,  
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 فيه حلعبيدة أُِيت حجتميع اكن حلجة ذي رش حِتييز ف حلسبب أن َظُر وحلي

 غ�ه ف ذلك َتىت وال وحلج وحلصدقة وحلصييم حلصالة و�

‘িযলহেজর দশেকর ৈবিশে�যর কারা যা �তীয়মান হয় তা হেলা, এেত 

সকল েমৗিলক ইবাদেতর সি�েবশ শেট। যথা : সালাত, িসয়াম, সাদাকা, 

হজ ইতযািদ। অনয েকােনা িদন এতুেলা ইবাদেতর সমােবশ শেট না।’ 

[ফাতহল বারী : ২/৪৬০]   

িযলহেজর �থম দশেক েনক আমেলর ফযীলত 

ইবন আ�াস রািদআ�াহ আনহ েথেক বিারত, রাসসলু�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম ইরশাদ কেরন, 

َّيمِ «
َ
هِ حَ ِِ ََ ْن  ِِ  ِ َّ  ح

َ
َحّب ِِ 

َ
ي أ َُ ُِ ِ�ي َعَمُل حلّصيِل

ْ
َّيمع حل

َ
ْن َ ِِ ي  َعْشِ . َِ

ْ
َّيَم حل

َ
قَيلُوح . َ�ْعِ  َ

يُد ِف  َُ ِ
ْ
ِ َوَال حْ َّ ِ ِِّال رَُجٌل َخَرَج ََي رَُسوَل ح َّ يُد ِف َسِبيِل ح َُ ِ

ْ
ِ قَيَل َوَال حْ َّ َسِبيِل ح

ءع  ْن َذلَِك َِِشْ ِِ  ْْ َْ ََرِْج
ِ فَلَ ِِ ي َِ   .»نِغَْفِسِه َو

‘এমন েকােনা িদন েনই যার আমল িযলহজ মােসর এই দশ িদেনর 

আমল েথেক আ�াহর কােছ অিধক ি�য়। সাহাবােয় িকরাম বলেলন, েহ 

আ�াহর রাসসল! আ�াহর পেথ িজহাদও নয়? রাসসলু�াহ বলেলন, 

আ�াহর পেথ িজহাদও নয়। তেব েয বযি্ তার জান-মাল িনেয় 
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আ�াহর পেথ যুে� েবর হল এবং এর েকােনা িকছু িনেয়ই েফরত 

এেলা না (তার কথা িভ�)।’ [বুখারী : ৯৬৯; আবস দাউদ : ২৪৪০; 

িতরিমযী : ৭৫৭] 

আবদু�াহ ইবন উমর রািদআ�াহ আনহ েথেক বিারত, সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম  বেলন,  

ي« نْ  َِ َّيمع  ِِ
َ
َ  َُ َظ ُْ

َ
ِ  ِرغْدَ  أ َّ َعَمُل  َوال ح

ْ
نّ  حل ُِ َحّب  ِ�ي

َ
  أ

َ
 ِِ  ِ َّ نْ  ح هِ  ِِ ِِ َّيِم، ََ

َ
وح حَ ِثُ ْْ

َ
 فَى

ي َُ نَ  ِ�ي ِليِل، ِِ ُْ َّ َّْحِميِد، َوحَكب� ح َّيمَ : َ�ْعِ�  وح
َ
َعْشِ  َ

ْ
 .»حل

‘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-হামদুিল�াহ) 

েবিশ েবিশ কের পড়।’ [মুসনাদ আমহদ : ১৩২; বাইহাকী, শআবুল 

ঈমান : ৩৪৭৪; মুসনাদ আবী আওয়ানা : ৩০২৪]    

অনয বারনায় রাসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম  বেলন,   

ي« نْ  َِ َّيمع  ِِ
َ
فَْضُل  َ

َ
ِ  ِرغْدَ  أ َّ نْ  ح َّيمِ  ِِ

َ
ِّجةِ  ِذي َرَشِ  َ

ْ
، رَُسوَل  ََي: قَيلُوح حل ِ َّ ي َوال ح َُ ْْلُ ِِ 

؟ َسِبيِل  ِف  ِ َّ نْ  ِِال: قَيَل  ح ّفرَ  َِ هُ  َُ َُ حِب  ِف  وَْج َ ُّ  .»حل
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‘িযলহেজর (�থম) দশিদেনর মেতা আ�াহর কােছ উ�ম েকােনা িদন 

েনই। সাহাবীরা বলেলন, ইয়া রাসসলা�াহ, আ�াহর পেথ িজহােদও িক 

এর েচেয় উ�ম িদন েনই? িতিন বলেলন, হযা, েকবল েস-ই েয 

(িজহােদ) তার েচহারােক মািটেত িমিশেয় িদেয়েছ।’ [সহীহত তারগীব 

ওয়াত তারহীব : ২/১৫; মুসনাদ আবী আওয়ানা : ৩০২৩]   

এ হাদীসুেলার মমর হল, বছের যতুেলা মযরাদাপসার িদন আেছ তার 

মেধয এ দশ িদেনর �িতিট িদনই সেবরা�ম। রাসসলু�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম  এ িদনসমসেহ েনক আমল করার জনয তাঁর 

উ�তেক উৎসািহত কেরেছন। তাঁর এ উৎসাহ �দান এ সময়টার 

ফযীলত �মাা কের। রাসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এ 

িদনুেলােত েবিশ েবিশ কের তাহলীল ও তাকবীর পাঠ করেত িনেদরশ 

িদেয়েছন। েযমন ওপের ইবন উমর রািদআ�াহ আনহ বিারত হাদীেস 

উে�খ হেয়েছ।  

ইবন রজব রিহমাহ�াহ বেলন, উপেরা্ হাদীসুেলা েথেক বুঝা যায়, 

েনক আমেলর েমৗসুম িহেসেব িযলহজ মােসর �থম দশক হল 

সেবরা�ম, এ িদবসুেলায় স�ািদত েনক আমল আ�াহর কােছ অিধক 

ি�য়। হাদীেসর েকােনা েকােনা বারনায়  َحّب
َ
 আহা�ু’ তথা সবরািধক‘) أ
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ি�য়) শ� এেসেছ আবার েকােনা েকােনা বারনায়  فَْضُل
َ
 আফযালু’ তথা‘) أ

সেবরা�ম) শ� বযববত হেয়েছ। অতএব এ সমেয় েনক আমল করা 

বছেরর অনয েয েকােনা সমেয় েনক আমল করার েথেক েবিশ মযরাদা ও 

ফযীলতপসার। এজনয উ�েতর অ�বতরী পুাযবান মুসিলমগা এ 

সময়ুেলােত অিধকহাের ইবাদেত মেনািনেবশ করেতন। েযমন আবস 

িছমান নাহদী বেলন,  

َخ� ِن رمضين، وحلعش : رشحت كنوح ـ أي حلسلف ـ َعظمون ثالث حلعش ح

 .�رم ذي حلجة، وحلعش حَول ِن حَول ِن

‘তাঁরা অথরাৎ সালাফ তথা পসবরসসরীগা িদনিট দশকেক অেনক েবিশ 

মযরাদাবান জান করেতন : রমযােনর েশষ দশক, িযলহেজর �থম দশক 

এবং মুহাররেমর �থম দশক।’  

এ দশ িদন েয আমলুেলা েবিশ েবিশ করা উিচত    

১. হজ ও উমরা স�াদন করা :  

এ দুিট হেলা এ দশেকর সবরেে� আমল। যারা এ িদনুেলােত হজ 

আদােয়র সুেযাগ েপেয়েছন তারা েয অেনক ভাগযবান তােত েকােনা 

সে�হ েনই। আ�াহ যােক তাঁর িনেদরিশত এবং রাসসলু�াহ রাসসলু�াহ 
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সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম �দিশরত প�ায় হজ বা উমরা করার 

তাওফীক দান কেরন তার পুর�ার শধুই জা�াত। কারা, আবস হরায়রা 

রািদআ�াহ আনহ কতৃরক বিারত, রাসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলন,  

ُعْمَرةُ  «
ْ
  حل

َ
ُعْمَرةِ  ِِ 

ْ
َمي لَِمي َكّفيَرةٌ  حل ُُ َجّ  نَيْغَ

ْ
ُ  لَيَْس  حلَْمْبُورُ  َوحل

َ
َّغةُ  ِِالّ  َجَزحءٌ  ِ

ْ
 .» حْ

‘এক উমরা েথেক আেরক উমরা এতদুভেয়র মােঝর ুনাহুেলার 

কাফফারা এবং মাবরর হেজর �িতদান েকবলই জা�াত।’ [বুখারী : 

১৭৭৩; মুসিলম : ৩৩৫৫]  

আর মাবরর হজ েসিট যা পিরপসারভােব স�ািদত হয় রাসসলু�াহ 

রাসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম �দিশরত প�ায়। যােত েকােনা 

িরয়া বা েলাক েদখােনা িকংবা সুমআ বা মানুেষর �শংসা কুড়ােনার 

মানিসকতা েনই। েনই েকােনা অ�ীলতা বা পাপাচােরর �শর। যােক 

েব�ন কের থােক েনক কাজ ও পুাযময় আমল।  

২. িসয়াম পালন করা :  

মুসলমােনর জনয উিচত হেব িযলহজ মােসর এই মুবারক িদনুেলােত 

যত েবিশ স�ব িসয়াম পালন করা। সাওম আ�াহর অিত ি�য় আমল। 

হাদীেস কুদসীেত িসয়ামেক আ�াহ িনেজর সে� স�ৃ্ কেরেছন। আবস 



 

16 

 

হরায়রা রািদআ�াহ আনহ েথেক বিারত, রাসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলন,   

ُ   قَيَل « َّ ّ  : ح َمِل  ُُ ُ  آَدمَ  حنِْن  َُ
َ
ِِنّهُ  حلّصيَيمَ  ِِالّ  ِ

نَي ِل  فَ
َ
ْجِزي َوأ

َ
  .» ُجّغةٌ  َوحلّصيَيمُ  نِهِ  أ

‘আ�াহ বেলেছন, িসয়াম ছাড়া আদম স�ােনর �িতিট কাজই তার 

িনেজর জনয; শধু িসয়াম ছাড়া। কারা, তা আমার জনয। তাই আিমই 

এর �িতদান েদব। িসয়াম ঢাল �রপ।’ [বুখারী : ১৯০৪; মুসিলম : 

২৭৬২] 

সাওম েয এক বড় মযরাদাস�� ও আ�াহর কােছ ি�য় আমল তা 

আমরা অনুধাবন করেত পাির আমরাএ হাদীস েথেক। তেব রাসসলু�াহ 

রাসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম আরাফার িদেনর সাওেমর 

�িত িবেশষভােব ুর�ােরাপ কেরেছন এবং এর মযরাদা বারনা 

কেরেছন। আবস কাতাদা রািদআ�াহ আনহ েথেক বিারত, রাসসলু�াহ 

রাসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,   

ْحتَِسُب  َرَرفَةَ  ََْومِ  ِصيَيمُ «
َ
ِ  َعَ  أ َّ نْ  ح

َ
 .» َ�ْعَدهُ  حلِّت  َوحلّسغَةَ  َ�بْلَهُ  حلِّت  حلّسغَةَ  ََُ�ّفرَ  أ
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‘আরাফার িদেনর সাওম আ�াহ রা�ুল আলামীন িবগত ও আগত 

বছেরর ুনােহর কাফফারা িহেসেব �হা কের থােকন।’ [মুসিলম : 

১১৬৩]  

এ হাদীেসর িভি�েত িযলহেজর নয় তািরখ সাওম পালন করা সু�ত। 

ইমাম নববী রিহমাহ�াহ বেলন, এসব িদেন সাওম পালন করা অেনক 

ুর�পসার মু�াহাব। েকােনা েকােনা েদেশর সাধারা মানুষ, িবেশষ কের 

মিহলােদর মােঝ একিট ধারাা �চিলত আেছ েয, িযলহজ মােসর সাত, 

আট ও নয় তািরেখ সাওম পালন করা সু�ত। িকক সাওেমর জনয এ 

িতন িদনেক িনিদর� করার েকােনা �মাা বা িভি� েনই। িযলহেজর ১ 

েথেক ৯ তািরেখ েয েকােনা িদন বা পসার নয় িদন সাওম পালন করা 

েযেত পাের।  

৩. সালাত কােয়ম করা :  

সালাত অনযতম ুর�পসার, স�ানীত ও মযরাবান আমল। তাই এ 

িদনুেলােত আমােদর সবার েচ�া করা উিচত ফরয সালাতুেলা 

জামােত আদায় করেত। আরও েচ�া করা দরকার েবিশ েবিশ নফল 

সালাত আদায় করেত। কারা, নফল সালােতর মাধযেম বা�া আ�াহর 

সবেচ েবিশ ৈনকটয হািসল কের। আবস হরাইরা রািদআ�াহ আনহ 
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েথেক বিারত, িতিন বেলন, রাসসলু�াহ রাসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলেছন,   

َ  ِِنّ  « َّ نْ  قَيَل  ح َْرِب  آَذْ�تُهُ  َ�َقدْ  َوِلّي ِ   َعَدى َِ
ْ
ي ، نِيل َِ ّ  َََقّرَب  َو

َ
بِْدى ِِ  ءع  َُ  َِِشْ

َحّب 
َ
ّ  أ

َ
َْضُت  ِمّمي ِِ  َُ ي ، َرلَيْهِ  حْ� َِ بِْدى َََزحُل  َو ّ  َ�تََقّرُب  َُ

َ
ََّوحفِِل  ِِ  َّ  نِي ِحّبهُ  َح

ُ
 فََِِذح ، أ

ْحبَبْتُهُ 
َ
ى َسْمَعهُ  ُكغُْت  أ ِ

ّ
ُْ  حل هُ  ، نِهِ  ََْسَم َََصَ ى َو ِ

ّ
َِ  َوَ�َدهُ  ، نِهِ  ُ�بِْصُ  حل

ي َ�بُْطُش  حلّ َُ  نِ

َِ  َورِْجلَهُ 
ي َ�ْمِش  حلّ َُ لَِ   َو�ِنْ  ، نِ

َ
ْرِطيَّغهُ  َسى

ُ
نّهُ  حْستََعيَذِ�  َولَِئِ  ، َ َِ ي ُِ

ُ
ي ، َ َِ  َََرّدْدُت  َو

نْ  ءع  َُ نَي َشْ
َ
نْ  َََرّدِدى فَيِرلُهُ  أ ِن  َ�ْفِس  َُ ِِ نَي حلَْموَْت  ََْ�َرهُ  ، حلُْمْؤ

َ
َرهُ  َوأ ْْ

َ
 . » َمَسيَءََهُ  أ

আ�াহ তা‘আলা বেলন, ‘েয বযি্ আমার েকােনা অিলর সে� শ�তা 

রােখ, আিম তার সােথ যু� েশাষাা কির। আমার বা�া ফরয ইবাদেতর 

চাইেত আমার কােছ অিধক ি�য় েকােনা ইবাদেতর মাধযেম আমার 

ৈনকটয লাভ করেত পাের না। আমার বা�া নফল ইবাদত �ারাই সবরদা 

আমার ৈনকটয অজরন করেত থােক। এমনিক অবেশেষ আিম তােক 

আমার এমন ি�য়পা� বািনেয় েনই েয, আিম তার কান হেয় যাই, যা 

িদেয় েস শেন। 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 অবশযই 

তােক তা দান কির। আর যিদ েস আমার কােছ আেয় চায় আিম তােক 
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অবশযই আেয় েদই। আিম েয েকােনা কাজ করেত চাইেল তােত 

েকােনা রকম ি�ধা-সংেকাচ কির না, যতটা ি�ধা-সংেকাচ কির মুিমন 

বা�ার �াাহরো। েস মৃতুযেক অপছ� কের থােক অথচ আিম তার 

েবঁেচ থাকােক অপছ� কির।’ [বুখারী : ৬৫০২]  

৪. দান-সাদাকা করা :  

এ িদনুেলােত েয আমলুেলা েবিশ েবিশ দরকার তার মেধয অনযতম 

হেলা সাদাকা। আ�াহ তা‘আলা মানুষেক সাদাকা িদেত উ�ু� কেরেছন। 

ইরশাদ হেয়েছ :  

ا ﴿ ّ�هم
م
َ ٰ ِينم  ٓم َّ ْ  ٱ ُنٓوا َم ا ْ  ءم نفُِقوا

م
ُٰ�م ِِّما أ زمقۡ�م ِن َم ۡبلِ  َّ ن �م

م
ِ�م  أ

ۡ �م  َِيهِ  �مۡيعٞ  ّ�  يمۡومٞ  يَم  وم
ّلةٞ  �م  ُُ ۗ  وم ةٞ َم ٰ �م ٰفُِرونم  شم ٰلُِمونم  ُهمُ  ومٱلۡ�م َّ    ]٢٥٤: حنقرة[ ﴾ ٢ ٱل

‘েহ মুিমনগা, আিম েতামােদরেক েয িরযক িদেয়িছ তা হেত বযয় কর, 

েস িদন আসার পসেবর, েয িদন থাকেব না েকােনা েবচােকনা, না েকােনা 

ব�ু� এবং না েকােনা সুপািরশ। আর কািফররাই যািলম।’ {সসরা আল-

বাকারা, আয়াত : ২৫৪}  

আবস হরায়রা রািদআ�াহ আনহ েথেক বিারত, রাসসলু�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম  বেলন,  
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ي « نْ  َصَدقَةٌ  َ�َقَصْت  َِ يلع  ِِ ي َِ َِ ُ  َزحدَ  َو َّ بًْدح ح ي ِرّزح ِِالّ  نَِعْفوع  َُ َِ َْ  َو َحدٌ  َََوحَض
َ
ِ  أ ّ  ِِالّ  َِ

ُ  َرَ�َعهُ  َّ  .» ح
‘সাদাকা স�দেক কমায় না, কমার মাধযেম আ�াহ বা�ার মযরাদা বৃি� 

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 (সুবহানা�াহ) পড়া সু�ত। এ 

িদনুেলায় িযকর-আযকােরর িবেশষ ুর� রেয়েছ, হাদীেস এেসেছ,  

আবদু�াহ ইবন উমর রািদআ�াহ আনহ েথেক বিারত, রাসসলু�াহ 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম  বেলন,  

ي« نْ  َِ َّيمع  ِِ
َ
َ  َُ َظ ُْ

َ
ِ  ِرغْدَ  أ َّ َعَمُل  َوال ح

ْ
نّ  حل ُِ َحّب  ِ�ي

َ
  أ

َ
 ِِ  ِ َّ نْ  ح هِ  ِِ ِِ َّيِم، ََ

َ
وح حَ ِثُ ْْ

َ
 فَى

ي َُ نَ  ِ�ي ِليِل، ِِ ُْ َّ َّْحِميِد، َوحَكب� ح َّيمَ : َ�ْعِ�  وح
َ
َعْشِ  َ

ْ
 .»حل

‘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-হামদুিল�াহ) 
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েবিশ েবিশ কের পড়।’ [বাইহাকী, শআবুল ঈমান : ৩৪৭৪; মুসনাদ 

আবী আওয়ানা : ৩০২৪]   

তাকবীেরর শ�ুেলা িননরপ :  

َ ِِّال 
َ
، َال ِِِ َبُ ْْ ، حَُأ أ َبُ ْْ

َ
َِ حلَْمدُ حَُأ أ َبُ َو

ْْ ، حَُأ أَ َبُ ْْ
َ
 .حُأ، َوحُأ أ

(আ�াহ আকবার, আ�াহ আকবার লা ইলাহা ই�াহ ওয়া�াহ আকবার 

ওয়া িল�ািহল হামদ।)    

উে�খয, বতরমােন তাকবীর হেয় পেড়েছ একিট পিরতযা্ ও িবলু��ায় 

সু�ত। আমােদর সকেলর কতরবয এ সু�েতর পুনজরীবেনর লেকয এ 

সং�া� বযাপক �চারাা চালােনা। হাদীেস উি�িখত হেয়েছ, 

نْ  ْحيَي َِ
َ
نْ  ُسّغةً  أ ِِ ، يْتَْت  قَدْ  ُسِّّتْ ِِ

ُ
ِِنّ  َ�ْعِدْي، أ

ُ  فَ
َ
نَ  ِ ْجرِ  ِِ

َ
َْْل  حَ ي ِِ ي، َرِمَل  َِ َُ نْ  نِ ِِ 

نْ  َ�ْ�ِ 
َ
نْ  َ�غُْقَص  أ ِِ  َْ َِ ُجْوِر

ُ
 َشيْئيً  أ

‘েয বযি্ আমার সু�তসমসহ েথেক একিট সু�ত পুনজরীিবত করল, যা 

আমার পর িবলু� হেয় িগেয়েছ, তােক েস পিরমাা সওয়াব েদওয়া হেব, 

েয পিরমাা 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 সসচনা েথেক আইয়ােম তাশরীক েশষ না হওয়া পযর� এ 

তাকবীর পাঠ করা সকেলর জনয বযাপকভােব মু�াহাব। তেব 

িবেশষভােব আরাফা িদবেসর ফজেরর পর েথেক িমনার িদনুেলার 

েশষ পযর� অথরাৎ েযিদন িমনায় পাথর িনেকপ েশষ করেব েসিদন 

আসর পযর� �েতযক সালােতর পর এ তাকবীর পাঠ করার জনয িবেশষ 

েজার েদওয়া হেয়েছ। আবদু�াহ ইবন মাসঊদ ও আলী রািদআ�াহ 

আনহমা েথেক এ মতিট বিারত। ইবন তাইিময়া রহ. এেক সবেচেয় 

িবশ� মত বেলেছন। উে�খয, যিদ েকােনা বযি্ ইহরাম বাঁেধ, তেব েস 

তালিবয়ার সােথ মােঝ মােঝ তকবীরও পাঠ করেব। হাদীস �ারা এ 

িবষয়িট �মািাত। [ইবন তাইিময়াহ, মজমু‘ ফাতাওয়া : ২৪/২২০]   

৬. পশ কুরবানী করা :  

এ িদনুেলার দশম িদন সামথরযবান বযি্র জনয কুরবানী করা সু�ােত 

মুয়া�াদাহ। আ�াহ রা�ুল আলামীন তাঁর নবীেক কুরবানী করেত 

িনেদরশ িদেয়েছন। ইরশাদ হেয়েছ,  
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ّلِ  ﴿ ّ�ِكم  َمصم    ]٢: حلكوثر[ ﴾ ٢ ومٱۡ�مرۡ  لِرم

‘আপিন আপনার �িতপালেকর উে�েশয সালাত আদায় করন ও 

কুরবানী করন।’ {সসরা আল-কাউসার, আয়াত : ০২}  

এই দশিদেনর অনযতম েসরা ি�য় আমল হেলা কুরবানী। কুরবানীর পশ 

জবাই ও গিরবেদর মেধয এর েগাশত িবতরোর মাধযেম আ�াহর 

িবেশষ ৈনকটয লাভ হয়। এর �ারা গিরবেদর �িত সহমিমরতা �কাশ 

পায় এবং তােদর কলযাা সাধন হয়।  

অনয সাধারা আমল েবিশ েবিশ করা :  

উপের েয েনক আমলুেলার কথা উে�খ করা হেলা এসব ছাড়াও িকছু 

েনক আমল আেছ েযুেলা িদনুেলােত েবিশ করা যায়। েযমন : 

কুরআন েতলাওয়াত, িজিকর, দু‘আ, দান-সাদাকা, িপতা-মাতার সে� 

সদাচার, আাীয়তার হক আদায় করা, সৎ কােজ আেদশ ও অসৎ 

কােজ িনেষধ করা, সালােমর �চার শটােনা, মানুষেক খাবার খাওয়ােনা, 

�িতেবিশেদর �িত সদয় আচরা করা, েমহমানেক স�ান করা, পথ 

েথেক ক�দায়ক ব� সিরেয় েফলা, অপর ভাইেয়র �েয়াজন পুরা করা, 

রাসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর ওপর দরদ পড়া, পিরবার 
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ও স�ানেদর জনয অথর বযয় করা, অনযেক ক� না েদওয়া, অিধন�েদর 

�িত সদয় হওয়া, মা-বাবার সখী-সখার �িত ে�া েদখােনা, অসাকােত 

অনয ভাইেয়র জনয দু‘আ করা, ওয়াদা ও আমানত রকা করা, হারাম 

িজিনস েথেক দৃি� িফিরেয় েনওয়া, সু�রভােব অযস করা, আযান ও 

ইকামেতর মাঝখােন দু‘আ করা, জুমাবাের সসরাতুল কাহফ পড়া, 

মসিজেদ গমন করা, সু�ত সালাতুেলা দািয়�শীলতার সে� আদায় 

করা, ঈদগােহ িগেয় ঈদুল আযহার সালাত আদায় করা, সালাতুেলার 

পের আ�াহর িজিকর করা, হালাল উপাজরন করা, মুসিলম ভাইেদর 

আন� েদওয়া, দুবরলেদর �িত দয়াার হওয়া, কৃপাতা পিরহার করা, 

ভােলা কােজ পথ েদখােনা, েছেল-েমেয়েদর  সুিশকা েদওয়া, কলযাাকােজ 

মানুষেক সহেযািগতা করা ইতযািদ। এসেবর �িতিটই ঈমান ও আ�াহর 

মুহা�ত বৃি� কের ফেল আ�াহও তােক েবিশ ভােলাবােসন। এসবই 

একজন মুিমেনর চির� মাধুরীর অংশ। এসেবর মাধযেম একজন মানুষ 

�কৃত মানুেষ পিরাত হয়। আ�াহ এসেবর মাধযেম দান কেরন আিাক 

�শাি�- �িতিট আ�াহ-েভালা মানুষই যার শসনযতায় েভােগ।  

আ�াহ তা‘আলা আমােদর সবাইেক েসসব বযি্র মেধয অ�ভুর্ করন 

যারা এই সুবার সুেযােগর সেবরা�ম বযবহার কের। আমীন।  

 


