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িজলহাে�র �থম দশ িদেনর �নাবিল

সম� �শংসা আ�াহ � ملسو هيلع هللا ىلص র জন� এবং িতিন আমােদর নবী মুহা�দ ُسبَْحانَُه َوتََعاَ

�ক �েত�ক অবমাননাকর িবষয় �থেক িনরাপদ কের �দন এবং তঁার উে�খ ও 

তঁার পিরবারেক সমু�ত রােখন।

ইবেন আ�াস ر� الله عنه বণ�না কেরেছন �য নবী ملسو هيلع هللا ىلص বেলেছনঃ

এমন �কান িদন �নই �যিদেনর সৎকম�সমূহ আজেকর িদেনর �চেয় আ�াহর 

িনকট �বিশ ি�য় হয়; ধুল-িহজার �থম দশ িদেনর সময়। তারা িজ�াসা 

করেলন: আ�াহর পেথ িজহাদও নয়? িতিন বেলিছেলন: আ�াহর পেথ 

িজহাদও নয়, যিদ না �কউ িনেজর জান-মাল উভয়েকই �কারবািন কের এবং 

�কানিকছু িনেয় িফের না আেস। (আল বুখারী)

অন� একিট সং�রেণ ইবেন উমর ر� الله عنه বণ�না কেরেছন েয নবী � বেলেছন: এমন 

েকান িদন েনই েয সময়কােল এই দশ িদেনর েচেয় সৎকম��িল মহৎতর বা ি�য়তর 

হয়। সুতরাং �ায়শই তাহিলল (লা ইলাহা ইাাহ), তাকবীর (আা� আকবার), 

তাহমীদ (আলহামদুিলাহ) েতলাওয়াত ক�ন। (ইমাম আহমদ)

যাবীর বণ�না কেরেছন েয নবীملسو هيلع هللا ىلص বেলেছন: উ�ম িদনিট আরাফার িদন। এমন েকান 

িদন েনই েয সময়কােল এই দশ িদেনর েচেয় সৎকম��িল আাহর কােছ  মহৎতর বা 

ি�য়তর। সুতরাং �ায়শই তাহিলল (লা ইলাহা ইাাহ), তাকবীর (আা� 



আকবার), তাহমীদ (আলহামদুিলাহ) েতলাওয়াত ক�ন।

এই িদন�িলেত দশ �কােরর মেতা ি�য়াকমর্
এই দশ িদেনর মেধ� �য �াথ�না করা উিচত �স স�েক� : একজনেক অবশ�ই 

বুঝেত হেব �য, এই িদন�িল তঁার বা�ার �িত আ�াহ � তায়ালার কাছُسبَْحانَُه َوتََعاَ

�থেক এক মহান �নয়ামত, যা সি�য়ভােব ধম�পালনকারীেদর �ারা যথাযথভােব 

�শংসা করা হেয়েছ। এই দশ িদনেক ইবাদেত উৎসগ� কের আরও মেনােযাগ 

�দওয়ার মাধ�েম এই �নয়ামেতর �শংসা করা এবং সুেযাগ�র সব�ািধক ব�বহার 

করা একজন মুসলমােনর কত� ব�। তঁার বা�ােদর �িত তঁার �নয়ামেতর মেধ� 

আ�াহ আমােদর অেনক উপায় িদেয়েছন যােত তঁার উপকার করা ও তঁার 

উপাসনা করা স�ব হয়, যােত মুসিলম তার �িতপালেকর উপাসনায় �মাগত 

সি�য় ও ধারাবািহক হেত পাের

িজলহাে�র �থম দশ িদেনর মেধ� মুসলমানেদর �য সৎকম� স�াদন করেত 

হেব �স�িলর মেধ� অন�তম:

�থমঃ

হ� ও ওমরাহ পালন, যা সকল পালেনর মেধ� �সরা। এর ���� অেনক নবীর 

ঐিতহ� �ারা িচি�ত �মািণত হয়। নবী করীম ملسو هيلع هللا ىلص বেলেছন: ওমরাহ পালন করা 

এবং এর সােথ অন�েক অনুসরণ করার মধ� িদেয় সংঘ�ত �নােহর �কাশ কের

। এবং পিরপূণ� হ� জা�াত ব�তীত অন� �কান িকছুর সােথ দান করা হেব। 

এছাড়াও এই �ভােবর অেনক ঐিতহ� আেছ।



ি�তীয়ঃ

কিতপয় িদন বা িবেশষত আরাফাহ িদবেস �রাজা পালন করা। এেত �কানও 

সে�হ �নই �য �রাজা পালেনর মেধ� অন�তম �সরা; কারণ পিব� রীিত অনুসাের 

আ�াহ � তঁার �নকট� লােভর অন�তম পালন: �রাজা আমার জন� এবং َحانَُه َوتََعاَ

আিম তার �িতদান �দব। আমার বা�া আমার জন� তার ই�া, খাবার এবং 

পানীয় ত�াগ কের।

আবু সাইদ আল খুদরী ر� الله عنه বণ�না কেরেছন �য, আ�াহর রাসুল ملسو هيلع هللا ىلص বেলন: 

আ�াহর �য  বা�া আ�াহর পেথ এক িদেনর �রাজা রােখ, আ�াহ �সিদন পালন 

করার কারেণ স�র বছেরর দ�রে� তার ও আ�েনর মােঝ পৃথক কের �দন। 

(একমত).

আবু কাতাদাহ ر� الله عنه বণ�না কেরেছন �য, নবী ملسو هيلع هللا ىلص বেলেছন: আরাফােতর িদন 

�রাজা পালন; আিম �ত�াশা কির �য পূব�বত� বছের �য সকল �নাহ হেয়িছল 

এবং পেরর বছের �য পাপ করা হেব তা আ�াহ তাআলা সিরেয় �নেবন। (ইমাম 

মুসিলম)।

তৃতীয়ঃ

মহান আ�াহ ْ�َوتََعاَ  উ�ািরত কালাম অনুসাের িদন�লেত তাকবীর ও ُسبَْحانَُه 

িজিকর �তলাওয়াত কর�ন এবং িন�দ�� িদেন আ�াহর নাম উে�খ কর�ন [আল 

বাকারা ২: ২০৩]।



এই িন�দ�� িদন�িল ধুলিহ�ার �থম দশ িদন বেল জানা যায়। সুতরাং, ইবেন 

উমর ر� الله عنه �ারা ব�ণ�ত এক� ঐিতহ� অনুসাের আেলমগণ এই িদন�িলেত 

�বিশ সময় িজিকর করার পরামশ� �দন।

অতএব, �বিশবার তাহলীল, তাকবীর, এবং তাহমীদ পাঠ কর�ন। ইবেন উমর ও 

আবু �রায়রাহ عنه الله   িজলহাে�র �থম দশ িদেন বাজার�িলেত �যেতন ر� 

এবং উ��ের তাকবীর আবৃি� করেতন এবং �লােকরা তােদর পের তা পুনরায় 

করত। ইসহাক الله  িববৃত কেরেছন �য, ফকীহ�  (রিহমা�মু�াহ) رحمه 

িজলহাে�র �থম দশ িদেন আবৃি� কেরিছেলন: আ�া� আকবর, আ�া� 

আকবর, লা ইলাহাই�া�াহ, ওয়া�া� আকবর, ওয়ািল�ািহল হামদ। বাজাের, 

বািড়ঘর, রা�াঘাট, মসিজদ এবং অন� �কাথাও এ�িল উ��ের আবৃি� করার 

জন� �শংিসত হয়। আ�াহ তায়ালার আেদশ অনুসাের: যােত �তামরা 

আ�াহেক �হদােয়েতর জন� �শংসা কেরা এবং তঁার �িত কৃত� হও। [আল 

বাকারা ২:১৮৫]

চতুথ�ঃ

�মা ও কর�ণা অজ� েনর জন� অনুেশাচনা এবং সম� পাপেক তওবা এবং ত�াগ 

করা। অবাধ�তার কাজ�িল িনেষধা�ার মাধ�ম,যখন আনুগেত�র কাজ�িল 

আ�াহর �َوتََعاَ عنه অনু�হ লােভর উপায়  আবু �রায়রাহ ُسبَْحانَُه  الله   বণ�না ر� 

কেরেছন �য নবী ملسو هيلع هللا ىلص বেলেছন: িন�য় আ�াহ িহংসা �বাধ কেরন এবং আ�াহ 

ঈষ�া জা�ত কেরন যখন মানুষ আ�াহর িনেষধেক ল�ন কের। (একমত)



প�মঃ

���ােসবক পালেনর আরও �বিশ ভাল কাজ স�াদন করা �যমনঃ নামাজ, 

সদকা, িজহাদ, �কারআন �তলাওয়াত, সৎকেম�র ইি�ত �দওয়া এবং অন�ায়েক 

িনেষধ করা, এবং এর মেতা; কারণ এই িদন�িলেত এই জাতীয় পালেনর 

পুর�ার�িল ব��ণ। এই িদন�িলেত পালন�িল ���ে�র তুলনায় িনরথ�ক 

এবং তারা িজহাদসহ অন�ান� ��� পালনসমূেহর �চেয় আ�াহর িনকট ��� 

এবং ি�য়তম, �য� সেব�া�ম কাজ, যিদ না �কউ তার জীবন এবং তার পদে�প 

উভয়েকই �কারবানী কের।

ষ�ঃ

এই িদন�িলেত সব�দা িদন বা রােত সাধারণভােব তাকবীর পাঠ করা �বধ। 

সীমাব� তাকবীর হেলা �য� নামােজর পের বাধ�তামূলক পড়েত হেব। তীথ�যা�ী 

না যারা তােদর ��ে�, তাকবীর� আরাফার িদন �থেক �র� হয় এবং 

তীথ�যা�ীেদর জন� এ� �কারবািন িদবেসর দ�পুর সালাত �থেক �র� হেয় 

তাশরীেকর �শেষর আছর সালাত অবিধ অব�াহত থােক।

স�মঃ

কুরবানীর িদন এবং তাশিরেকর িদন প� �কারবানী �দওয়া। আমােদর িপতা 

ই�াহীমاعليه الس�م এর সু�ত �রেণ যখন আ�াহ ই�ািহমেক এক� বড় �মষ িদেয় 

�ছেলেক মুি�পণ কেরিছেলন। এটা �মাণীকরেণর সােথ িনি�ত হেয় �গেছ �য 

নবীملسو هيلع هللا ىلص দ�� কােলা ও বড় �মষ �কারবানী িদেয়েছন। িতিন তােদরেক িনেজর হােত 



হত�া করেলন এবং তােদর উপর আ�াহর নাম �াথ�না করেলন, তাকবীর পাঠ 

করেলন এবং তঁার পােয় তােদর পা রাখেলন, যখন িতিন তােদর হত�া করেলন। 

(একমত.)

অ�মঃ

উে� সালামাহضی اللہ عنھا বেলেছন: আপিন যখন িজলহাে�র নতুন চঁাদ �দেখন 

এবং আপনার মেধ� �কউ এক� প�েক কুরবানী করেত চান তখন তােক চুল 

কাটােনা বা �শভ করেত বা আ��েলর নখ�িল বা পােয়র আ��ল�িল কাটােনা 

�থেক িবরত থাকেত িদন। অন� সং�রেণ: যত�ণ না �স তার �কারবািনর প� 

জবাই কের তত�ণ �স তার চুল এবং আ��েলর নখ কাটেব না। এ� স�বত যারা 

হ� পালনকারী নন তােদর িনেদ� শ �দওয়া হেয়েছ �য তােদর ত�াগ করার জন� 

প� িনেয় আসা হ�যা�ীেদর সােথ িকছু িমল রেয়েছ। আ�াহ � ,মহান ُسبَْحانَُه َوتََعاَ

বেলেছন: আর যত�ণ না �কারবানী করা জ� জবাই করা হয় তত�ণ মাথা 

মু�ন কেরা না। [আল বাকারাহ ১৯৭] এই িনেষধা�ার িবষয়� �কবলমা� �সই 

ব�ি�র ��ে�ই �েযাজ� হেব যারা প� উৎসগ� করেছন, তার উপর িনভ� রশীলরা 

নয়, যিদ না কারওর িনেজর �কারবানীর প� থােক। িকছু চুল পেড় �গেলও মাথা 

�ধায়ায় �কানও �িত �নই।

নবমঃ

মুসিলমেক অবশ�ই তার িন�দ�� �ােন ঈেদর নামাজ পড়েত হেব এবং ঈেদর 

খুতবােত অংশ িনেত হেব। তােদর  অবশ�ই ঈেদর উে�শ�ও তঁার জানা উিচত, 



এবং এ� কৃত�তা ও সৎকম� স�াদেনর জন� এক� সুেযােগর িদন। তােক এ 

িদন�েক দ��ািম, অবাধ�তা বা িনিষ� িজিনস�িলর ল�ন করার অজ�হােত 

পিরণত করা উিচত নয়, �যমন সংগীত গাওয়া, অৈবধ িবেনাদন এবং মদ খাওয়া 

ইত�ািদ। এ�িল সম�ই ঘৃণ� এবং ধূল-িহজার �থম দশ িদেনর মেধ� �য সৎকম� 

স�াদন কের তা বািতল কের �দয়।

দশমঃ

উপেরা� সম� পালনকাজ�িল জানার পের, �িত� মুসিলম, পুর�ষ বা মিহলা, 

এই িদন�িলেক অবশ�ই আ�াহর � আনুগেত� ও �রেণ কােজ লাগােত ُسبَْحانَُه َوتََعاَ

হেব , তঁার �িত কৃত�তা �কাশ করা, সম� বাধ�তামূলক পালন�িল পালন 

করা, িন�নীয় িবষয়�িল এড়ােনা এবং তার কর�ণা ও স��� অজ� েনর জন� এই 

সময়�েক কােজ লাগােনা। একমা� আ�াহ �َوتََعاَ  িতিনই সাফল� দান  , ُسبَْحانَُه 

কেরন এবং স�ক পেথ পিরচািলত কেরন। িতিন মুহা�াদ, তঁার পিরবার ও 

সাহাবােয় �করােমর কথা উ�তর কেরন এবং িতিন তােদরেক �েত�ক 

অবমাননাকর িবষয় �থেক িনরাপদ রাখেত পােরন।



িজলহাে�র �থম দশ িদেনর আমলসমূহ
৪ রাকাত (একক) নফল(িবক�) �াথ�না:

# এই নফল নামাজ� রােতর �শষ অংেশ পড়েত হেব  (তাহা��দ নামােযর 

সময়)

# �িত� রাকােত �াভািবক িহসােব সূরা ফািতহা প�ুন। 

# সূরা ফািতহা িতলাওয়াত �শেষ প�ুন:

• আয়াতুল কুরসী(৩ বার)

• সূরা এখলাস(৩ বার)

• সূরা ফালাক(১ বার)

• সূরা নাস(১ বার)

# নফল নামােজর পের িকছু তসবীহ প�ুন(সুবহানা�াহ, আলহামদ�িল�াহ)

ইত�ািদ ..) তারপের সব�শি�মােনর কােছ �াথ�না কর�ন (দ�আ)।

এ আইন� স�াদেনর জন� পুর�ার:

• হ� করার জন� পুর�ার ।

• ি�য় নবী সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সােথ �দখা করার �িতদান ও 

বরকত ।

• �স যা ই�া �পাষণ করেব আ�াহ তায়ালা তা পুরন করেব ।



যিদ �কান ব�ি� সম� দশ রােতর জন� পড়েত স�ম হয় তেব তার জন� 

অিতির� পুর�ার রেয়েছ:

• তােক জা�াতুল �ফরেদৗেস এক� �ান �দওয়া হেব

• তার সম� পাপ �মা করা হেব

• তারা নতুন ভােব �র� করেব �যন তারা সেবমা� জ��হণ কেরেছ

�রাজা:

এই ১০ িদেন �রাজা রাখা উিচত, িবেশষ কের :

• আরাফার আেগর িদন এবং আরাফার িদন (৮ম এবং ৯ম িদন)

• যতটা স�ব �াথ�না করা উিচত

• এই ১০ িদেন অেনক �নক আমল কর�ন

• �য পাপ কাজ কের যাি�েলন �স�িল ব� কর�ন (অথ�াৎ সংগীত �শানা 

ইত�ািদ)
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