
 

 

িজল হে র থম দশেকর করণীয ়
অনুবাদঃ মহুা াদ আ ু া  আল কাফী 

িজল হ  মােসর থম দশ িদেনর ফযীলতঃ 

হযরত আব া   ইবেন আ াস (রাঃ) থেক বিণত, রাসূলু া   সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম এরশাদ কেরন: ‘িজলহে র থম 

দশেকর চাইেত উ ম এমন কান িদন নই, য িদন েলার সৎ  আমল আ া  র িনকট অিধক পছ নীয়।’ সাহাবােয় করাম আরজ 

করেলন: আ  র পেথ িজহাদও নয় হ রাসূলু া  ? িতিন বলেলন: ‘আ া  র পেথ িজহাদও নয়। অবশ  সই মজুািহদ ব ি র কথা িভ  

য ীয় জান-মাল িনেয় িজহােদ বিরেয় পেড,় আর উহার িকছইু িনেয় ত াবতন কের না।’ (বুখারী) 

অন  বণনায় ইবেন ওমর (রাঃ) থেক এেসেছ- ‘ তামরা এই িদন েলােত অিধক হাের তাকবীর, তাহলীল ও তাহমীদ পাঠ কর।’ 

(আহমদ) 

পছ নীয় আমলসমূহঃ 

1 . হ  ও উমরা   পালন করাঃ হযরত আবু রায়রা (রাঃ) থেক বিণত, বাসূলু া   (সাঃ) বেলন:  "এক উমরা   থেক অপর 

উমরা  র মােঝ সংঘিটত পাপ-সমহূ এমিনই িবেমািচত হয়। আর মাকবুল হে র িবিনময় িনি তভােব জা াত।" (বখুারী ও 

মুসিলম) 

2 . যাবতীয় সৎ কাজ অিধক হাের আদায ় করাঃ যমন- নামাজ, রাজা, সাদকা   (দান), কুরআন তলাওয়াত, িযিকর, 

িনকটা ীেয়র সােথ সদাচার,  সৎকােজর আেদশ এবং অসৎ কােজ িনেষধ, তওবা, ইে গফার ( মা াথনা) ইত ািদ। কননা 

সৎ আমেলর িতদান এইিদন িলেত যমন অিধক হাের বিৃ  পায,় তমিন সৎ আমলই অ া  র মাগিফরাত ও র  মতেক 

িনিদ  কের। 

3 . রাজা রাখাঃ ইমাম নবুবী (রঃ) বেলন: ‘এই  িদন িলেত  রাজা পালন করা মু াহাব। িবেশষ কের য ব ি  হে  যায়িন তার 

জন  আরাফাত িদবস তথা ৯ই িজলহে   রাজা  রাখা মু াহাব।’ হযরত আব ু াতাদা   (রাঃ) থেক বিণত, বাসলূু া   (সাঃ) 

বেলন: ‘আরাফাত িদবেসর রাজা আগত এবং িবগত এক বছেরর পাপ িবেমাচন কের।’ (সহী   মুসিলম) 

4 . করুবানী করাঃ ঈেদর িদন বা আইয়ােম তাশরীেক (িজল হে র  ১১, ১২ ও ১৩ তািরখ) ুরবানী করা। ুরবানী আমােদর 
িপতা ই ািহম (আঃ)-এর সু ত, যখন আ া   তাঁেক ঈসমাইল (আঃ) এর িবিনমেয় একিট িবরাট কুরবানী দান কেরিছেলন। 
আ া   বেলন:  وانحر لربك فصل   ‘আপনার পালনকতার উে েশ  নামাজ পড়নু ও ুরবানী ক ন।’(কাউছার-৩) 

5 . নখ ও চুল কাটা থেক িবরত থাকা: রাসলূু া   (সাঃ) বেলন: ‘ তামােদর কহ যিদ িজলহে র  চাদঁ দেখ এবং ুরবানী 
করার ই া কের তাহেল স যন ুরবানী পয  ীয় চুল, নখ ইত ািদ কতন থেক িবরত থােক।’ (মুসিলম) 

6 . তাকবীর বলাঃ িনিদ  এবং অিনিদ  তাকবীর উঁচু আওয়ােজ বলা। মিহলাগন নীচু আওয়ােজ বলেব। তাকবীর এককভােব বলা 
সু ত, দলব  হেয় সম ের বলা অৈবধ। কননা এ প তাকবীর বলা বাসূলু া   (সাঃ), তাঁর সাহাবা এবং পূণ া া 
পূবসূরীেদর থেক মািনত নয়। 

ক)  অিনিদ  তাকবীরঃ অথাৎ সময় বা ান িনিদ  না করা। যমন- বাড়ী, মসিজদ, বাজার ইত ািদ ােন। িজলহে র  থম িদন থেক 

িনেয় ঈেদর িদন পয  য কান সময় এই তাকবীর চলেত থাকেব। ইমাম বখুারী (রঃ) বেলন: হযরত ইবেন ওমর (রাঃ) এবং হযরত 

আবু রায়রা (রাঃ) এই িদন েলােত তাকবীর বলেত বলেত বাজাের যেতন এবং তােদর দেখ লােকরাও তাকবীর বলত। 

খ)   িনিদ  তাকবীরঃ অথাৎ িনিদ ভােব পাচঁ ওয়া  নামােজর পর তাকবীর বলা। এ প তাকবীর আরাফাত িদবেসর ৯ই িজলহ    
ফজর নামাজ থেক  হেয় চলেত থাকেব ‘আইয় ােমতাশিরক’ তথা ১৩ই িজলহ   িদবেসর শষ পয । ইমাম ইবেন তাইিময়া (রঃ) 

বেলন: তাকবীেরর ব াপাের িব  মত হেলা যােত পবূসূরী অিধকাংশ সাহাবা, িফকা  িবদ এবং ইমাম ঐক মত তা হেলা- ‘তাকবীর 

আরাফাত িদবেসর ফজর থেক  হেয় আইয়ােম তাশরীেকর শষ িদবস পয  েত ক নামােযর পর বলেত হেব।’ 

তাকবীরঃ  الحمد وهللا أكبر اهللا أكبر واهللا اهللا، إال الإلھ أكبر، اهللا أكبر، اهللا  

উ ারণঃআ া  আ  বার, আ া  আ  বার, লাইলাহা ই া া , ওয়া া  আকবার আ া  আ  বার ওয়া িল ািহল হা  দ। 

ঈদগােহ িগেয় ঈেদর নামাজ আদায় করা। খতুবায় উপি ত থেক তা থেক উপকতৃ হওয়া। 

উে খ  য, ঈদ হেলা কল াণময় আমল ও কতৃ তা  কােশর িদন। সতুরাং উহােক অন ায় অ ীলতা ও পাপাচার যমন- গান-বাদ , 

ন  িফ , মাদক ব  ইত ািদ ারা কুলিষত করেব না, যা পূবকতৃ সৎ আমলসমহূ িবনে র কারণ হেত পাের। 

ل ٔ ٔول  ذي ا ا ا   ا ا

ا  ا   ا ا: ا  

   ا ا: 

www.salafibd.wordpress.com 


