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যিলহজ্জ মাসে করণীয় ও বর্জনীয় 

আরবী বছসরর শেষ মাে যিলহজ্জ মাে। হাদীসে আেসছ “ইন্নামা ইবরতু যবল খাওয়াতীন” । েরী‘আসত শেসষরটাসকই ধরা হয়। শেষ অবস্থাসক 

প্রাধানয শদয়া হয়। শিমন শকউ োরা র্ীবন মু‘যমন যছল যকন্তু মৃতুযর েময় ঈমান হারা হসয় মারা শেল শতা তার স্থান হসব র্াহান্নাম। আবার 

শকউ িযদ োরা র্ীবন কাসের থাসক যকন্তু মৃতুযর েময় ঈমান যনসয় মারা িায় শতা তার স্থান হসব র্ান্নাত। িার শেষ ভাসলা তার েব ভাসলা। 

এই র্নয আল্লাহ রব্বুল ‘আলামীন প্রযতযদসনর আমল এমনভাসব োযর্সয়সছন। আমরা িখন ঘুম শথসক উযি তখন ইবাদত যদসয় যদন শুরু কযর। 

অথজাৎ ের্র নামাি পযি। আবার িখন ঘুমাসত িাই তখন ইোর নামাি পসি ঘুমাসত িাই। েরী‘আসতর হুকুম অনুিায়ী ইোর নামাি পসি 

দুযনয়াবী আর শকান কার্ করসত যনসষধ করা হসয়সছ। হারাম করা হয়যন যকন্তু যনসষধ বা অপছন্দনীয়। শিন শেষ রাসত তাহাজ্জুদ আর ের্সরর 

র্নয উিসত পাযর এবং এই র্নয চার মািহাসবর ইমাম ইোর নামাি একটু শদরী কসর পিা মুস্তাহাব বসলসছন। েসব্বজাচ্চ অল্প একটু েময় 

তালীম করা শিসত পাসর। রাসতর খানা এইর্নয ইোর নামাসির আসে শখসত বলা হসয়সছ। শিন রাসতর খানা খাওয়ার পর ইোর নামাি পিসত 

িাওয়ার েময় একটু হাাঁটা চলা হয়। আল্লাহ আমাসদর দুযনয়ার োয়দার কথাও যচন্তা কসরসছন। আল্লাহ শেসরস্তাসদর যর্সেে কসরন,“শতামরা 

আমার বান্দাসদর কী হাসল শদখসছা?” শেসরস্তারা বসলন, “শহ আল্লাহ তাসদর শুরু বসন্দেী এবং শেষও হয় বসন্দেীসত।” আল্লাহ বসলন, 

“তাহসল আর কী, িার শুরু এবং শেষ বসন্দেী তার পুসরাটাই বসন্দেী যলসখ দাও।” এই র্নয আল্লাহ রব্বুল ‘আলামীন শেষ মােসক এমন ভাসব 

োযর্সয়সছন শিন মু‘যমসনর শেষটা ভাসলা হসয় িায়।  

যিলহজ্জ মাসে অসনক ইবাদাত। যনসে কুরআন হাদীসের আসলাসক ইবাদতেমূসহর েংযিপ্ত যববরণ শদয়া হসলাোঃ  

যিলহজ্জ মাসের প্রথম দেসক শনক আমসলর েিীলত 

ইবসন আব্বাে معنه هللا رضي  শথসক বযণজত, রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আলাইযহ ওয়া োল্লাম ইরোদ কসরন, 

فِى سَبِيلِ الل َِه إِال َ رَجٌُل  وا يَا رَسُوَل الل َِه وَاَل الْجَِهادُ فِى سَبِيِل الل َِه قَاَل وَالَ اْلجِهَادُ مَا مِنْ أَي َاٍم الْعَمَلُ الص َالُِح فِيهَا أََحب ُ إِلَى الل َِه مِْن هَذِهِ األَي َامِ. يَعْنِى أَي َاَم الْعَشْرِ. قَالُ»
  «.خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَْم يَرْجِعْ مِنْ َذِلكَ بِشَىْءٍ

‘এমন শকাসনা যদন শনই িার আমল যিলহজ্জ মাসের এই দে যদসনর আমল শথসক আল্লাহর কাসছ অযধক যপ্রয়। োহাবাসয় যকরাম বলসলন, শহ 

আল্লাহর রােূল! আল্লাহর تعالى و سبحانه  পসথ যর্হাদও নয়? রােূলুল্লাহ وسلم اللهعليه صلى   বলসলন, আল্লাহর تعالى و سبحانه  পসথ 

যর্হাদও নয়। তসব শি বযযি তার র্ান-মাল যনসয় আল্লাহর تعالى و سبحانه  পসথ িুসে শবর হল এবং এর শকাসনা যকছু যনসয়ই শেরত এসলা না 

(তার কথা যভন্ন)।’ [বুখারী : ৯৬৯; আবূ দাউদ : ২৪৪০; যতরযমিী : ৭৫৭] 

আবদুল্লাহ ইবসন উমর রাযিআল্লাহু আনহু শথসক বযণজত, োল্লাল্লাহু ‘আলাইযহ ওয়া োল্লাম বসলন,  

 «.الت َحْمِيدِ، يَعْنِي: أَي َاَم الْعَشْرِفِيهَا مِنَ الت َهْلِيلِ، وَالتكبري ومَا مِْن أَي َاٍم أَعْظَمُ عِنْدَ الل َهِ وَال الْعََملُ فِيهِن َ أَحَب ُ إِلَى الل َِه مِنْ هَذِِه األَي َاِم، فَأَكْثِرُوا »

‘এ দে যদসন শনক আমল করার শচসয় আল্লাহর কাসছ শবযে যপ্রয় ও মহান শকান আমল শনই। তাই শতামরা এ েমসয় তাহলীল (লা-ইলাহা 

ইল্লাল্লাহ), তাকবীর (আল্লাহু আকবার) ও তাহমীদ (আল-হামদুযলল্লাহ) শবযে শবযে কসর পি।’ [মেুনাদ আহমাদ : ১৩২; বাইহাকী, শুআবলু ঈমান : 

৩৪৭৪; মেুনাদ আবী আওয়ানা : ৩০২৪]    

অনয বণজনায় রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আলাইযহ ওয়া োল্লাম বসলন,   

 «.الل َهِ؟ َقالَ: إِال َمنْ عَف َرَ وَجْهَهُ فِي الت ُرَابِ ي سَبِيلِ مَا مِْن أَي َاٍم أَفْضَُل عِنْدَ الل َِه مِنْ أَي َامِ عَشَرِ ذِي الْحِج َِة قَالُوا: يَا رَسُوَل الل َِه، وَال مِثْلُهَا فِ»

‘যিলহজ্জ মাসের (প্রথম) দেযদসনর মসতা আল্লাহর কাসছ উত্তম শকাসনা যদন শনই। োহাবীরা معنه هللا رضي   বলসলন, ইয়া রােূলাল্লাহ صلى 

وسلم اللهعليه  , আল্লাহর পসথ যর্হাসদও যক এর শচসয় উত্তম যদন শনই? যতযন বলসলন, হযা, শকবল শে-ই শি (যর্হাসদ) তার শচহারাসক মাযটসত 

যমযেসয় যদসয়সছ।’ [েহীহুত তারেীব ওয়াত তারহীব : ২/১৫; মেুনাদ আবী আওয়ানা : ৩০২৩]   

এ হাদীেগুসলার মমজ হল, বছসর িতগুসলা মিজাদাপূণজ যদন আসছ তার মসধয এ দে যদসনর প্রযতযট যদনই েসবজাত্তম। রােূললু্লাহ োল্লাল্লাহু 

‘আলাইযহ ওয়া োল্লাম এ যদনেমূসহ শনক আমল করার র্নয তাাঁর উম্মতসক উৎোযহত কসরসছন। তাাঁর এ উৎোহ প্রদান এ েময়টার েিীলত 

প্রমাণ কসর। রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আলাইযহ ওয়া োল্লাম এ যদনগুসলাসত শবযে শবযে কসর তাহলীল ও তাকবীর পাি করসত যনসদজে যদসয়সছন। 

শিমন ওপসর ইবন উমর রাযিআল্লাহু আনহু বযণজত হাদীসে উসল্লখ হসয়সছ।  

ইবন রর্ব রযহমাহুল্লাহ বসলন, উপসরাি হাদীেগুসলা শথসক বুঝা িায়, শনক আমসলর শমৌেুম যহসেসব যিলহজ্জ মাসের প্রথম দেক হল 

েসবজাত্তম, এ যদবেগুসলায় েম্পাযদত শনক আমল আল্লাহর কাসছ অযধক যপ্রয়। হাদীসের শকাসনা শকাসনা বণজনায়   أََحب (‘আহাব্বু’ তথা েবজাযধক 

যপ্রয়) েব্দ এসেসছ আবার শকাসনা শকাসনা বণজনায়   أَْفَضل (‘আেিালু’ তথা েসবজাত্তম) েব্দ বযবহৃত হসয়সছ। অতএব এ েমসয় শনক আমল করা 
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বছসরর অনয শি শকাসনা েমসয় শনক আমল করার শথসক শবযে মিজাদা ও েিীলতপূণজ। এর্নয উম্মসতর অগ্রবতজী পুণযবান মুেযলমেণ এ 

েময়গুসলাসত অযধকহাসর ইবাদসত মসনাযনসবে করসতন। শিমন আবূ যছমান নাহদী বসলন,  

 .كانوا ـ أي السلف ـ يعظمون ثالث عشرات: العشر األخري من رمضان، والعشر األول من ذي احلجة، والعشر األول من حمرم
‘তাাঁরা অথজাৎ োলাে তথা পূবজেরূীেণ যদনযট দেকসক অসনক শবযে মিজাদাবান োন করসতন : রমিাসনর শেষ দেক, যিলহজ্জ মাসের প্রথম 

দেক এবং মুহাররসমর প্রথম দেক।’  

যিলহজ্জ মাসের প্রথম দেসকর রাসতর শনক আমল 

যিলহজ্জ মাসের প্রথম নয় রাসতর ইবাদত বসন্দেী লাইলাতলু কদসরর রাসতর ইবাদত বসন্দেীর েমুতূলয। এই ৯যট রাত কুরআন এবং 

হাদীসের আসলাসক যিলহজ্জ মাসের দে রাসতর েিীলত েুপ্রমাযণত। কুরআন েরীসে েুরাসয় োর্সর আল্লাহ তা‘আলা এই দে রাসতর েপথ 

কসর বসলসছন, েপথ দে রাসতর, েপথ িা শর্াি ও শবসর্াি, েপথ রাসতর িখন তা েত হসত থাসক।” এই চারযট আয়াসত আল্লাহ তা‘আলা 

পাাঁচযট বস্তুর েপথ কসরসছন। 

(১) ের্র ; (২) দে রাসতর ; (৩) শর্াসির ; (৪) শবসর্াসির ; (৫) রাসতর। 

অযধকাংে মুোেযেরীনসদর মসত দে রাত দ্বারা যিলহজ্জ মাসের এই দে রাতসক বুঝাসনা হসয়সছ। একযট মারেু হাদীে দ্বারাও এর েমথজন 

পাওয়া িায়। হিরত র্াসবর عنه هللا رضي  শথসক বযণজত রােূসল আকরাম োল্লাল্লাহু ‘আলাইযহ ওয়া োল্লাম ইরোদ কসরসছন   َعۡشر   َولَيَال   দ্বারা 

উসেেয হল যিলহজ্জ মাসের প্রথম দে যদন। তাসত কুরবাযনর যদনও োযমল। 

উসল্লযখত দে রাত েম্পসকজ হিরত আবু হুরায়রা عنه هللا رضي  রােূসল আকরাম োল্লাল্লাহু ‘আলাইযহ ওয়া োল্লাম শথসক বণজনা কসরন, যতযন 

ইরোদ কসরসছন, পৃযথবীর যদন ও রাযির মসধয আল্লাহ তা‘আলার যনকট তার ইবাদসতর র্নয েবসচসয় যপ্রয় হল যিলহজ্জ মাসের প্রথম দে 

যদন, এই গুযলর তুলনায় ইবাদসতর র্নয যপ্রয় আর শকান যদন শনই। এই যদন গুযলর এক একযট শরািা এক বৎের শরািা রাখার েমতুলয, আর 

ঐ রাতগুযলর এক একযটর ইবাদত েসব কদসরর ইবাদসতর েমতুলয। (োিাইলুল আওকাত যলল বাইহাকী-৩৪৬, শুআবুল ঈমান, ৩/৩৫৫) 

হিরত আব্দুল্লাহ ইবসন আব্বাে معنه هللا رضي  শথসক বযণজত, যতযন বসলন, রােূসল আকরাম োল্লাল্লাহু ‘আলাইযহ ওয়া োল্লাম ইরোদ 

কসরসছন, এই দে যদসনর শনক আমল আল্লাহ তা‘আলার যনকট িতটা পছন্দনীয় অনযযদসনর আমল ততটা নয়। (বুখারী েরীে) 

এেব হাদীে দ্বারা আমরা যিলহজ্জ মাসের প্রথম দে যদন ও রাসতর েিীলত েম্পসকজ অবেত হসত পারলাম। হিরত হােো اعنه هللا رضي  

শথসক বযণজত, যতযন বসলন, চারযট যবষয় এমন শিগুযলসক রােূসল আকরাম োল্লাল্লাহু ‘আলাইযহ ওয়া োল্লাম কখনও ছািসতন না। আশুরার 

শরািা, যিলহজ্জ মাসের প্রথম দেসকর শরািা, প্রসতযক মাসের যতন যদসনর শরািা এবং ের্সরর পূসবজর দুই রাকাআত েুন্নাত। (নাোঈ েরীে, 

যমেকাত-১৮০) 

আসলাচয হাদীসে যিলহজ্জ মাসের প্রথম দেক বলসত এখাসন নয় যদনসক বুঝাসনা হসয়সছ। শকননা অনয এক হাদীসে দে তাযরসখ ঈসদর যদসন 

শরািা রাখসত যনসষধ করা হসয়সছ। 

আরাো যদবসের েিীলত 

যিলহজ্জ মাসের নয় তাযরখসক ইয়াওসম আরাো বা আরাোর যদন বলা হসয় থাসক। এই যদন হসজ্জর মূল অনুষ্ঠান পালন করা হসয় থাসক। এই 

যদনযট শিমন েিীলতপূণজ তদ্রুপ এর পূবজবতজী রাতযটও েিীলতপূণজ। এই যদন েম্বসে হাদীসে ইরোদ হসে, হিরত আবু কাতাদাহ রাযি. শথসক 

বযণজত, যতযন বসলন, রােূসল আকরাম োল্লাল্লাহু ‘আলাইযহ ওয়া োল্লাম ইরোদ কসরসছন, আযম আল্লাহ তা‘আলার যনকট আোবাদী শি, আরাো 

যদবসের শরািা তার পূবজবতজী এক বছর এবং পরবতজী এক বছসরর গুনাহ মুসছ যদসব। আর আল্লাহর যনকট এও আোবাদী শি, আশুরার শরািা 

তার পূবজবতজী এক বছসরর গুনাহ মুসছ যদসব। (মেুযলম েরীে, যমেকাত-১৭৯) 

তাকবীসর তােরীক  

যিলহজ্জ মাসের ৯ তাযরখ ের্র হসত ১৩ তাযরখ আের পিজন্ত প্রসতযক েরি নামাসির পর েকল োবালক পুরুষ,মযহলার যর্ম্মায় উি 

তাকবীর একবার বলা ওয়াযর্ব। যতনবার বলা ওয়াযর্ব নয়। পুরুষেণ উচ্চস্বসর আর মযহলােণ যনেস্বসর পিসব। তাকবীসর তােরীক এই : 

 আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়াল্লাহু আকবার আল্লাহু)  .الله أكرب الله أكرب،آلإله إالالله والله أكربالله أكربولله احلمد

আকবার ওয়া যলল্লাযহল হামদ) (আেরুরুল মখুতার:২/১৭৭-১৮০) 

করুবানীর করা 

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরোদ কসরন, (তরর্মা) “আপযন আপনার প্রযতপালসকর র্নয নামাি পিুন এবং কুরবানী করুন।” (েরূা কাউছার-২) 

হাদীে েরীসে ইরোদ হসয়সছোঃ “শি বযযি োমথজয থাকা েসেও কুরবানী করল না, শে শিন আমাসদর ঈদোসহর যনকসটও না আসে।” (ইবসন 

মার্াহ হাোঃ নং ৩১২৩) 
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কুরবানীর েিীলত বণজনা প্রেসে ইরোদ হসয়সছ, নবীর্ী োল্লাল্লাহু ‘আলাইযহ ওয়াোল্লাম বসলনোঃ কুরবানীকৃত পশুসক তার যেং, পেম, খুর, 

ইতযাযদেহ যকয়ামসতর ময়দাসন হাযর্র করা হসব এবং শনকীর পাল্লায় তা ওর্ন করা হসব। আর কুরবানীর পশু িসবহ করার োসথ োসথ তার 

রি মাযটসত পিার আসেই আল্লাহ পাসকর দরবাসর তা কবুল হসয় িায়। েুতরাং শতামরা েন্তুষ্ট যচসত্ত কুরবানী কর।” (যতরযমিী েরীে হাোঃ নং 

১৪৯৭) 

করুবানীর হুকমু  

যিলহজ্ব মাসের ১০ তাযরখ েূসিজাদয় হসত ১২ তাযরখ েূিজাসস্তর পূবজ পিজন্ত িযদ শকান েুস্থ মযস্তষ্ক,প্রাপ্ত বয়স্ক মুকীম বযযি শনোব পযরমাণ 

েম্পসদর মাযলক হয়, অথজাৎ ঋণমুি থাকা অবস্থায় োসি োত শতালা স্বণজ বা োসি বায়ান্ন (৫২.৫০) শতালা রূপা অথবা োসি বায়ান্ন শতালা 

রূপার মূলয েমপযরমাণ নেদ টাকা বা বযবোসয়র মাল যকংবা েমমসূলযর যনতযপ্রসয়ার্সনর অযতযরি শি শকান েম্পদ থাসক তাহসল তার উপর 

যনসর্র পি শথসক কুরবানী করা ওয়াযর্ব। যকন্তু পুি, কনযা ও স্ত্রীর পি শথসক তার কুরবানী করা ওয়াযর্ব নয়। বরং তারা যনোসবর মাযলক 

হসল যনসর্রাই যনসর্র কুরবানী আদায় করসব। অথবা তাসদর অনুমযতক্রসম েৃহকতজা তাসদর পি শথসক কুরবানী যদসব। (োমী-৬/৩১২, আল 

যেকহুল ইেলামী-৪/২৭১১, ২৭০৮) 

কাসরা পি হসত তার অনুমযত বযতীত ওয়াযর্ব কুরবানী করা হসল শে ওয়াযর্ব আদায় হসব না। অবেয একই পযরবারভুি শকান েদেয অনয 

েদসেযর পি হসত তার োতোসর যনয়যমত কুরবানী কসর আেসল শে শিসি ওয়াযর্ব আদায় হসয় িাসব, তসব এসিসি উত্তম হল প্রকাসেয 

তার শথসকও অনুমযত যনসয় শনয়া। (আদ দুররুল মখুতার-৬/৩১৫) 

যনসর্র আমসলর যহোব শনয়া 

কুরআসন আসছ, শতামার যকতাব অথজাৎ শতামার আমলনামা তুযম পি। ইক্বর যকতাবাক। হােসরর ময়দাসন আল্লাহ বলসবন, শতামার যহোব তুযম 

কসরা, তুযম যকসের উপিুি, র্ান্নাত না র্াহান্নাম। আর হাদীসে আেসছোঃ “তুযম যনসর্ যনসর্র যহোব নাও আল্লাহর যহোব শনয়ার আসে।” 

প্রসতযক বযবোয়ী যনসর্র বযবোর যহোব রাসখ। বছর শেসষ শে যহোব কসর শদসখ তার বযবো িযতর মসধয আসছ না লাসভর মসধয। িযদ 

লাসভর মসধয থাসক তাহসল আসরা লাভ যকভাসব হয় তার যেযকর কসর, অনযসদর োসথ পরামেজ কসর। আর িযদ িযতর মসধয থাসক তাহসল 

িযত শথসক শবর হসয় লাভবান যকভাসব হওয়া িায় তার যেযকর কসর, অনযসদর োসথ পরামেজ কসর। 

আমরা িারা যিলহজ্জ মাে শপলাম এর মাসন আমাসদর র্ীবন শথসক এক বছর শেষ হসয় শেল। আমরা প্রসতযসক যদলসক স্বািী শরসখ আমাসদর 

োরা বছসরর আমসলর যহোব শবর কযর। পাাঁচ যর্যনসের নাম দীন। ঈমান েহী শুে করা এবং রাখা, ইবাদত েুন্নত তরীকায় করা, যরযিকসক 

হালাল করা, মা-বাবার হক েহ বান্দার হক আদায় করা, আত্মশুযে তথা যনসর্র যদলসক পাক করার শমহনত করা।   

ঈমানোঃ যহোব করা েত বছসরর তুলনায় আমার ঈমান বািসলা না কমসলা, তাওয়াকু্কল তথা আল্লাহর উপর ভরো বািসলা না কমসলা, 

তাকদীসরর উপর একীন বািসলা না কমসলা ইতযাযদ । 

ইবাদতোঃ আমার নামাি আসের শথসক েুন্দর হসলা যকনা, কুরআন যতলাওয়াত আসের শথসক েহী েুে হসলা যকনা ইতযাযদ। 

যরযিক হালাল করাোঃ আমার কামাই শরািোসরর বযাপাসর আযম আসের শথসক শবেী েসচতন যকনা, আযম কতটুকু িাাঁচাই-বাাঁছাই কসর কামাই 

শরািোর করযছ তার যহোব শনয়া। খাতায় যলসখ যলসখ করা। 

বান্দার হকোঃ আযম বান্দার হসকর বযাপাসর েত বছসরর তুলনায় কতটুকু েসচতন হসয়যছ। আসের শথসক শবেী না কম, যহোব শনয়া। 

আত্মশুযেোঃ দেটা গুন আমার হাযেল হসলা যকনা। আমার েবর-শোকর কতটুকু শবসিসছ। আবার আমার যদসলর শি দেটা শরাে তা কসমসছ 

যকনা। তাকাব্বুর দূর করা, কূ-দৃযষ্ট দূর করা, অসনযর শমসয়সক বা যবযবসক শদখা, গুনাহ বর্জন করযছ কতটুকু, নাচ-োন করা বা শদখা বে কসরযছ 

যকনা। এক হাদীসে এসেসছ, এই উম্মসতর এক দল োরা রাত নাচ-োন করসব তারপর েকাসল উসি শদখসব শকউ শুকর, শকউ বানর হসয় 

শেসছ। আল্লাহর রােূল োল্লাল্লাহ ‘আলাইাহ ওয়া োল্লাসমর কথা কখসনা যমথযা হয় না। শিসহতু হাদীসে এসেসছ েুতরাং তা হসব। তাই েকসলর 

োবধান হওয়া চাই এবং অনযসক োবধান করসত হসব। 

আল্লাহ তা‘আলা আমাসদর েবাইসক যিলহজ্জ মাসের েকল আমল িার িা োধয অনুিায়ী করার তাওেীক দান করুন। আমীন। 


