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যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশসে নেে আমসলর ফিীলত 

ইবসে আব্বাে معنه هللا رضي  নথসে বযণিত, রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আলাইযহ ওয়া োল্লাম ইরশাদ েসরে, 

فِى سَبِيلِ الل َِه إِال َ رَجٌُل وا يَا رَسُوَل الل َِه وَاَل الْجَِهادُ فِى سَبِيِل الل َِه قَاَل وَالَ اْلجِهَاُد 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

‘এমে নোসো যদে নেই িার আমল যিলহজ্জ মাসের এই দশ যদসের আমল নথসে আল্লাহর োসে অযিে যপ্রয়। োহাবাসয় যেরাম বলসলে, নহ 

আল্লাহর রােূল! আল্লাহর تعالى و سبحانه  পসথ যিহাদও েয়? রােূলুল্লাহ وسلم اللهعليه صلى   বলসলে, আল্লাহর تعالى و سبحانه  পসথ 

যিহাদও েয়। তসব নি বযযি তার িাে-মাল যেসয় আল্লাহর تعالى و سبحانه  পসথ িুসে নবর হল এবং এর নোসো যেেু যেসয়ই নফরত এসলা ো 

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

আবদুল্লাহ ইবসে উমর রাযিআল্লাহু আেহু নথসে বযণিত, োল্লাল্লাহু ‘আলাইযহ ওয়া োল্লাম বসলে,  

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

‘এ দশ যদসে নেে আমল েরার নেসয় আল্লাহর োসে নবযশ যপ্রয় ও মহাে নোে আমল নেই। তাই নতামরা এ েমসয় তাহলীল (লা-ইলাহা 

ইল্লাল্লাহ), তােবীর (আল্লাহু আেবার) ও তাহমীদ (আল-হামদুযলল্লাহ) নবযশ নবযশ েসর পড়।’ [মেুোদ আহমাদ : ১৩২; বাইহােী, শুআবলু ঈমাে : 

৩৪৭৪; মেুোদ আবী আওয়াো : ৩০২৪]    

অেয বণিোয় রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আলাইযহ ওয়া োল্লাম বসলে,   

 «.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) দশযদসের মসতা আল্লাহর োসে উত্তম নোসো যদে নেই। োহাবীরা معنه هللا رضي   বলসলে, ইয়া রােূলাল্লাহ صلى 

وسلم اللهعليه  , আল্লাহর পসথ যিহাসদও যে এর নেসয় উত্তম যদে নেই? যতযে বলসলে, হযা, নেবল নে-ই নি (যিহাসদ) তার নেহারাসে মাযিসত 

যমযশসয় যদসয়সে।’ [েহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব : ২/১৫; মেুোদ আবী আওয়াো : ৩০২৩]   

এ হাদীেগুসলার মমি হল, বেসর িতগুসলা মিিাদাপূণি যদে আসে তার মসিয এ দশ যদসের প্রযতযি যদেই েসবিাত্তম। রােূললু্লাহ োল্লাল্লাহু 

‘আলাইযহ ওয়া োল্লাম এ যদেেমূসহ নেে আমল েরার িেয তাাঁর উম্মতসে উৎোযহত েসরসেে। তাাঁর এ উৎোহ প্রদাে এ েময়িার ফিীলত 

প্রমাণ েসর। রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আলাইযহ ওয়া োল্লাম এ যদেগুসলাসত নবযশ নবযশ েসর তাহলীল ও তােবীর পাঠ েরসত যেসদিশ যদসয়সেে। 

নিমে ওপসর ইবে উমর রাযিআল্লাহু আেহু বযণিত হাদীসে উসল্লখ হসয়সে।  

ইবে রিব রযহমাহুল্লাহ বসলে, উপসরাি হাদীেগুসলা নথসে বুঝা িায়, নেে আমসলর নমৌেুম যহসেসব যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশে হল 

েসবিাত্তম, এ যদবেগুসলায় েম্পাযদত নেে আমল আল্লাহর োসে অযিে যপ্রয়। হাদীসের নোসো নোসো বণিোয়   أََحب (‘আহাব্বু’ তথা েবিাযিে 

যপ্রয়) শব্দ এসেসে আবার নোসো নোসো বণিোয়   أَْفَضل (‘আফিালু’ তথা েসবিাত্তম) শব্দ বযবহৃত হসয়সে। অতএব এ েমসয় নেে আমল েরা 

বেসরর অেয নি নোসো েমসয় নেে আমল েরার নথসে নবযশ মিিাদা ও ফিীলতপূণি। এিেয উম্মসতর অগ্রবতিী পুণযবাে মুেযলমগণ এ 

েময়গুসলাসত অযিেহাসর ইবাদসত মসোযেসবশ েরসতে। নিমে আবূ যেমাে োহদী বসলে,  

 .كانوا ـ أي السلف ـ يعظمون ثالث عشرات: العشر األخري من رمضان، والعشر األول من ذي احلجة، والعشر األول من حمرم
‘তাাঁরা অথিাৎ োলাফ তথা পূবিেরূীগণ যদেযি দশেসে অসেে নবযশ মিিাদাবাে জ্ঞাে েরসতে : রমিাসের নশষ দশে, যিলহজ্জ মাসের প্রথম 

দশে এবং মুহাররসমর প্রথম দশে।’  

যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশসের রাসতর নেে আমল 

যিলহজ্জ মাসের প্রথম েয় রাসতর ইবাদত বসেগী লাইলাতলু েদসরর রাসতর ইবাদত বসেগীর েমুতূলয। এই ৯যি রাত েুরআে এবং 

হাদীসের আসলাসে যিলহজ্জ মাসের দশ রাসতর ফিীলত েুপ্রমাযণত। েুরআে শরীসফ েুরাসয় ফািসর আল্লাহ তা‘আলা এই দশ রাসতর শপথ 

েসর বসলসেে, শপথ দশ রাসতর, শপথ িা নিাড় ও নবসিাড়, শপথ রাসতর িখে তা গত হসত থাসে।” এই োরযি আয়াসত আল্লাহ তা‘আলা 

পাাঁেযি বস্তুর শপথ েসরসেে। 

(১) ফির ; (২) দশ রাসতর ; (৩) নিাসড়র ; (৪) নবসিাসড়র ; (৫) রাসতর। 

অযিোংশ মুফােযেরীেসদর মসত দশ রাত দ্বারা যিলহজ্জ মাসের এই দশ রাতসে বুঝাসো হসয়সে। এেযি মারফু হাদীে দ্বারাও এর েমথিে 

পাওয়া িায়। হিরত িাসবর عنه هللا رضي  নথসে বযণিত রােূসল আেরাম োল্লাল্লাহু ‘আলাইযহ ওয়া োল্লাম ইরশাদ েসরসেে   َعۡشر   َولَيَال   দ্বারা 

উসেশয হল যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ যদে। তাসত েুরবাযের যদেও শাযমল। 

উসল্লযখত দশ রাত েম্পসেি হিরত আবু হুরায়রা عنه هللا رضي  রােূসল আেরাম োল্লাল্লাহু ‘আলাইযহ ওয়া োল্লাম নথসে বণিো েসরে, যতযে 

ইরশাদ েসরসেে, পৃযথবীর যদে ও রাযির মসিয আল্লাহ তা‘আলার যেেি তার ইবাদসতর িেয েবসেসয় যপ্রয় হল যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ 
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যদে, এই গুযলর তুলোয় ইবাদসতর িেয যপ্রয় আর নোে যদে নেই। এই যদে গুযলর এে এেযি নরািা এে বৎের নরািা রাখার েমতুলয, আর 

ঐ রাতগুযলর এে এেযির ইবাদত শসব েদসরর ইবাদসতর েমতুলয। (ফািাইলুল আওোত যলল বাইহােী-৩৪৬, শুআবুল ঈমাে, ৩/৩৫৫) 

হিরত আব্দুল্লাহ ইবসে আব্বাে معنه هللا رضي  নথসে বযণিত, যতযে বসলে, রােূসল আেরাম োল্লাল্লাহু ‘আলাইযহ ওয়া োল্লাম ইরশাদ 

েসরসেে, এই দশ যদসের নেে আমল আল্লাহ তা‘আলার যেেি িতিা পেেেীয় অেযযদসের আমল ততিা েয়। (বুখারী শরীফ) 

এেব হাদীে দ্বারা আমরা যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ যদে ও রাসতর ফিীলত েম্পসেি অবগত হসত পারলাম। হিরত হাফো اعنه هللا رضي  

নথসে বযণিত, যতযে বসলে, োরযি যবষয় এমে নিগুযলসে রােূসল আেরাম োল্লাল্লাহু ‘আলাইযহ ওয়া োল্লাম েখেও োড়সতে ো। আশুরার 

নরািা, যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশসের নরািা, প্রসতযে মাসের যতে যদসের নরািা এবং ফিসরর পূসবির দুই রাোআত েুন্নাত। (োোঈ শরীফ, 

যমশোত-১৮০) 

আসলােয হাদীসে যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশে বলসত এখাসে েয় যদেসে বুঝাসো হসয়সে। নেেো অেয এে হাদীসে দশ তাযরসখ ঈসদর যদসে 

নরািা রাখসত যেসষি েরা হসয়সে। 

আরাফা যদবসের ফিীলত 

যিলহজ্জ মাসের েয় তাযরখসে ইয়াওসম আরাফা বা আরাফার যদে বলা হসয় থাসে। এই যদে হসজ্জর মূল অেুষ্ঠাে পালে েরা হসয় থাসে। এই 

যদেযি নিমে ফিীলতপূণি তদ্রুপ এর পূবিবতিী রাতযিও ফিীলতপূণি। এই যদে েম্বসে হাদীসে ইরশাদ হসে, হিরত আবু োতাদাহ রাযি. নথসে 

বযণিত, যতযে বসলে, রােূসল আেরাম োল্লাল্লাহু ‘আলাইযহ ওয়া োল্লাম ইরশাদ েসরসেে, আযম আল্লাহ তা‘আলার যেেি আশাবাদী নি, আরাফা 

যদবসের নরািা তার পূবিবতিী এে বের এবং পরবতিী এে বেসরর গুোহ মুসে যদসব। আর আল্লাহর যেেি এও আশাবাদী নি, আশুরার নরািা 

তার পূবিবতিী এে বেসরর গুোহ মুসে যদসব। (মেুযলম শরীফ, যমশোত-১৭৯) 

তােবীসর তাশরীে  

যিলহজ্জ মাসের ৯ তাযরখ ফির হসত ১৩ তাযরখ আের পিিন্ত প্রসতযে ফরি োমাসির পর েেল োবালে পুরুষ,মযহলার যিম্মায় উি 

তােবীর এেবার বলা ওয়াযিব। যতেবার বলা ওয়াযিব েয়। পুরুষগণ উচ্চস্বসর আর মযহলাগণ যেম্নস্বসর পড়সব। তােবীসর তাশরীে এই : 

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

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

আল্লাহ তা‘আলা আমাসদর েবাইসে যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ যদে িার িা োিয অেুিায়ী আমল েরার তাওফীে দাে েরুে। আমীে। 

 


