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সহজ হ  ও ওমরা   িনেদিশকা 
 

হ  হেলা ইসলােমর ৫িট কেনর সবেশষ তথা প ম কন। ইহা একিট ইবাদত যা আি ক, মৗিখক, দিহক ও 

আিথক ত াগ সম েয় গিঠত। িতিট সামথবান ব ি র উপর উহা পালন করা ফরয। করুআেন এরশাদ হেচছঃ ‘মানুেষর উপর 

আ া  র অিধকার এই য, যারা এই ঘর পয  আসার সমথ রােখ তারা ইহার হ  পালন করেব।’ (সরূা আ   ইমরানঃ ৯৭) 

রাসলূু া   সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম বেলন: ‘ য ব ি  (হ  ওমরা করার জন ) এঘের আসেব, অত:পর ী সহবােস িল  

হেব না এবং পাপাচাের িল  হেব না, স এমন (িন াপ) অব ায় িফের আসেব যমন তার মাতা তােক ভিুম  কেরিছল।’ 
(মসুিলম)। িতিন সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম আেরা বেলন: ‘মসিজেদ হারােম এক ছলাত অন  মসিজেদ এক ল  ছালােতর 

চাইেত বশী উ ম।’ (আহমাদ ও ইবনু মাজা  )। এই পণূ ইবাদতিট িব ভােব আদােয়র চ া করা একা  ভােব 

অপিরহায। এ লে  করুআন- হাদীেছর িনযাস িন  িলিখত সংি  িবষয় িল সকেলর জন  অনুসরণীয়ঃ 
1) একিন তার সােথ ধুমা  আ া  েক রাজী-খশুী করার জন  হ  পালন করা। 
2) উহা পালেনর ে  ধুমা  রাসলূু াহ ছা া া  আলাইেহ ওয়া সা ােমর তরীকা ও প িত অনুসরণ করা। 
3) হালাল বা বধ উপাজন থেক হ ত পালন করা। 
4) হে র িবধান সমপেক েয়াজনীয় ানাজন করা। 
5) যাবতীয় িশ  ক, িবদআত ও পাপাচার থেক িবরত থাকা। 
 

হ  ও উমরা  র কাজ িল ধারাবািহকভােব িন পঃ 
 

6) ইহরােমর পেূব শারীিরকভােব পির তা অজন করা তথা- নাভীমূল, বগেলর লাম পির ার করা, নখ কাটা। 
7) িম াত থেক ই  রাম বাধঁা। (ওয়ািজব) 
8) মীকােত িগেয় ইহরােমর উে েশ  থেম গাসল করা। 
9) মাথা, দািড় বা শরীের আতর-সগুি  ব বহার করা। 
10) সলাই িবহীন িট কাপেড় ই  রাম বাধঁা। ( ধু পূ ষেদর জন ) 
11) কাপড় িট সাদা হওয়া উ ম। 
12) হ  বা উমরার উে েশ  িনিদ  মীকাত অিত েমর পেূব (অ ের) িনয়ত কের ই  রাম বাধঁা। ( কন) 
13) তামা  ুহে র জন  থেম উমরা   আদায় করা। 
14) উমরার ই  রাম বাঁধার সময় বলাঃ “আ া া লা াইকা উমরাতান।” 
15) ি রান হে র ই  রাম বাঁধার সময় বলাঃ “আ া া লা াইকা হা ান ওয়া উমরাতান।” 
16) ইফরাদ হে র ই  রাম বাধঁার সময় বলাঃ “আ া া লা াইকা হা ান।” 
17) রাসলূু াহ ছা া া  আলাইেহ ওয়া সা ােমর এর পিঠত তালিবয়া জাের জাের পাঠ করা। 
18) তালিবয়াঃ ( ْیَك َلَكَلبَّْیَك اللَُّھمَّ َلبَّْیَك، َلبَّْیَك َال َشِرْیَك َلَك َلبَّْیَك، إنَّ اْلَحْمَد َوالنِّْعَمَة َلَك َواْلُمْلَك، َال َشِر )     

‘লা াইকা আ া া লা াইকা, লা াইকা লা-শারীকা লাকা লা াইকা, ই াল হামদা ওয়া  িন’য়মাতা লাকা 

ওয়া   মু   , লা-শারীকা লাকা’। 
19) অজু- গাসল কের পিব তার সিহত মসিজ ল হারােম েবশ করা। 
20) মসিজেদ হারােম েবেশর পূেব তালিবয়া বলা ব  করা। 
21) তাওয়ােফর জন  সরাসির হজের আসওয়ােদর িদেক এিগেয় যাওয়া। 
22) তাওয়াফ র পেূব (পু েষর জন ) ইযিতবা করা। (ইহরােমর কাপড় ডান বগেলর নীচ িদেয় িনেয় বাম কােধর উপর 

রাখা) নামােযর সময় উভয় কাধঁ ঢেক রাখা জ রী। 
িবসিম‘ بسم اهللا، اهللا أكبر (23 ািহ আ া  আ  বার’ বেল হজের আসওয়াদেক চুম ুিদেয় বা ইশারা কের তওয়াফ  করা। 
24) থম িতন চ ের রমল করা। ( ত পেদ চলা) 
25) তাওয়াফ অব ায় কান ’আ িনিদ  না কের য কান ’আ িযিকর পাঠ করা। 
26) আ া  র ঘর বাম িদেক রেখ তওয়াফ করা। 
27) হািতেমর বািহর িদেয় তওয়াফ করা।  
28) রা  েন ইয়ামানী সপশ করা। তা না পারেল ইি ত না কেরই চলেত থাকা। 
29) রাকেন ইয়ামানী এবং হজের আসওয়ােদর মধ বতী ােন এই দায়া পড়াঃ   ا آِخَرِة      َربََّن ي اْل َنًة َوِف دُّْنَیا َحَس ي ال ا ِف آِتَن

রা“ َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر ানা আিতনা িফ িুনয়া হাসানাতাওঁ ওয়া িফল আিখরািত হাসানাতাঁও ওয়া ি না আযাবা ার।” 
30) একাধাের সাত চ র পণূ করা। ( কন) 
31) মাকােম ইবরাহীেমর িপছেন ২ রাকাত নামায পড়া। ( সখােন স ব না হেল মসিজ ল হারােমর য কান ােন তা 

আদায় করা। 
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32) সরূা ফািতহার পর থম রাকাআেত সরূা কােফ ন এবং ি তীয় রাকাআেত সরূা ইখলাছ পড়া। 
33) য  য   এর পািন পান করা এবং উহা মাথায় ঢালা। 
34) আবার হজের আসওয়ােদ চমুু দয়া বা ইি ত করা। 
نْ   (35 ْرَوَة ِم َفا َواْلَم ھِ  ِإنَّ الصَّ َعاِئِر اللَّ َش  ‘ই া  ছাফা ওয়াল মা  ওয়াতা িমন শা’আিয়ির ািহ’ বলেত বলেত সাফা পাহােড় 

আেরাহণ করা। 
36) ি বলামুিখ হেয় দািঁড়েয় তাওহীদ, তা  বীর, তাহমীদ ইত ািদ পাঠ করা। অতঃপর িতনবার বলেব: 

ِدْیٌر      َال إَلَھ إالَّ اُهللا َوْحَدُه َالَشِرْیَك َلُھ، َلُھ اْلُمْلُك َو)  ْيٍء َق لِّ َش َى ُك َو َعل َدُه     . َلُھ اْلَحْمُد ُیْحِیْي َوُیِمْیُت َوُھ َز َوْع َدُه أْنَج َھ إالَّ اُهللا َوْح َال إَل
 َوَنَصَر َعْبَدُه

   (.وَھَزَم األْحزَاَب َوْحَدُه 
এরপর জানা য কান ’আ পাঠ করেব। 

37) সবুজ বািত েয়র মধ বতী অংেশ (পু ষেদর) দৗড়ােনা। (মিহলারা দৗড়ােব না।) 
38) ছাফা-মারওয়া সাঈ করার সময় কান দায়া িনিদ  না কের, জানা য কান আ পড়া। 
39) মারওয়া পাহােড় আেরাহণ করা। 
40) সখােনও ছাফা পাহােড়র ন ায় ’আ করা। 
41) সাত বার সাঈ করা। ( কন) 
42) ছাফা থেক মারওয়া গমণ ১ম চ র, মারওয়া থেক ছাফা ত াবতন ২য় চ র। এভােব ৭ম চ র মারওয়ায় এেস শষ 

করা। 
43) তামা কুারী মাথার চুল মিুড়েয় বা খােটা কের হালাল হেয় যাওয়া। 
44) ি রাণ ও ইফরাদকারী ই  রাম অব ােতই থেক যাওয়া। 
 

৮ই -  িজ   হে র কাযাবলীঃ 
45) এিদন ভােত তামা কুারী পবূ িনয়েম আ া া লা াইকা হা ান বেল হে র ইহরাম বাধঁা। ( কন) 
46) িমনায় গমন কের যাহর থেক ফজর পাচঁ ওয়া  নামায (চার রাকাআত িবিশ  নামায) কছর কের আদায় করা। 
47) সখােন রাি  যাপন করা।  
 

৯ই - িজ   হে র কাযাবলীঃ 
48) এিদন সযূদেয়র পর আরাফােত গমন করা, এসময় অিধক পিরমােণ তালিবয়া ও তাকবীর পাঠ করা। 
49) পুর পয  আরাফাত সীমানার বাইের ‘নােমরা’ নামক ােন অব ান করা। 
50) সখােন দ  খাতবা শানা। 
51) যাহর আছেরর নামায যাহেরর সময় এক আজােন ই ইকামেত ছর কের আদায় করা। 
52) ই নামােযর মােঝ সু ত ইত ািদ না পড়া। 
53) সযূ পি ম আকােশ ঢেল যাওয়ার পর আরাফােত অব ান নয়া। ( কন) 
54) বশী বশী তালিবয়া, তাকবীর পাঠ করা এবং ি বলামখুী হেয় হাত তেুল ‘আয় মাশ ল থাকা। 
55) সযূা  পয  আরাফাত ময়দােন অব ান করা। (ওয়ািজব) 
56) অতঃপর ধীর গিতেত মযুদািলফার উে েশ  গমন করা। 
57) সখােন সব থম মাগরীব ও এশার নামায এক আজােন ও ই ই ামেত আদায় করা। 
58) মযুদািলফায় রাি  যাপন করা । (ওয়ািজব) 
59) রােত কান কার ইবাদেত মাশ ল না হেয় সরাসির ঘিুমেয় পড়া। 
60) ফজর নামায আদায় কের মাশআ ল হারােম ি লামখুী হেয় ‘আ করা। 
61) সযূদেয়র পূেব িমনার িদেক রাওয়ানা হওয়া। 
62) ‘বা েন মহুা  সার’ (মযুদািলফা ও িমনার মধ বতী অ ল) নামক ােন ত গিতেত চলা। 
 

১০ই - িজ   হে র কাযাবলীঃ 
63) মযুদািলফা বা িমনার য কান ান থেক ৭িট কংকর সং হ করা। 
64) বড় জামরায় কংকর িনে েপর পেূব তালিবয়া ব  করা। 
65) সযূদেয়র পর উ ের ‘আ া  আকবার’ বেল বড় জামরায় এেক এেক ৭িট কংকর িনে প করা। (ওয়ািজব) 
66) িমনা বা ম ার হারােমর সীমানার মেধ  য কান ােন করুবানী করা। (তামা ু এবং ি রাণকারীর জন  ওয়ািজব) 
67) িনজ হােত করুবানী করা। (করুবানীর টাকা দািয় শীল ব াংেক দয়াও বধ) 
68) স ব হেল করুবানী থেক িকছু অংশ ভ ণ করা। 
69) ঈেদর িদন ব িতত পরবতী িতন িদনও (১১, ১২, ১৩) করুবানী করা বধ। 
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70) মাথা মু ন বা চুল ছাট কের হালাল হওয়া। (মিহলাগণ চেুলর অ ভাগ থেক আ েুলর িগরা সমপিরমাণ কাটেব।) 

(ওয়ািজব) 
71) ম া িগেয় রমল িবহীন তাওয়ােফ ইফাযা   করা। ( কন) 
72) তাওয়ােফর পর পূেবর ন ায়  রাকাআত নামায পড়া। 
73) তামা ু কারীর সাফা-মারওয়া সাঈ করা। ( কন) 
74) ১০ তািরেখর কাজ িল (কংকর িনে প, করুবানী, মাথা মু ান ও তওয়াফ) ধারাবািহক ভােব সমপাদন করার চ া 

করা। (আেগ িপেছ হেয় গেল অসিুবধা নই।) 
 

১১, ১২ ও ১৩ িজল হে র কাযাবলী ও হে র সমাি : 

 
75) িমনায় ত াবতন কের ১০ ও ১১ তািরখ িদবাগত রাত অথাৎ ১১ ও ১২ তািরেখর রাত যাপন করা। (ওয়ািজব) 
76) ১১ ও ১২ তািরখ পি মাকােশ সযূ ঢলার পর িতনিট জামরার িতিটেত তাকবীরসহ সাতিট কের কংকর িনে প করা। 

(ওয়ািজব) 
77) িতনিট জামরায় পাথর মারার ে  ছাট ও মধ বতী জামরার পর সামেন বেড় িকবলামুখী হেয় হাত উিঠেয় আ করা। 
78) িক  বড় জামরােত পাথর মের দাঁড়ােব না ‘আও করেত হেব না। 
79) ১২ তািরখ িমনা ত াগ করার ই া করেল সযূাে র পূেবই তা করেত হেব। 
80) সযূাে র পর িমনায় থেক গেল সই রাি  (িমনায়) যাপন করা ওয়ািজব, এবং পরবতী ১৩ তািরখ পি মাকােশ সযূ 

ঢলার পর িতনিট জামরায় পাথর মারাও ওয়ািজব। 
81) ম ায় এেস রমল িবিহন িবদায়ী তওয়াফ করা। (ওয়ািজব) 
 

কিতপয় ল ণীয় িবষয়: 
 অেনেক ইহরাম বাধঁার সময় থেকই ইযেতবা তথা (ইহরােমর কাপড় ডান বগেলর নীচ িদেয় িনেয় বাম কােধর উপর রেখ দয়, 

এমনিক ছালােতর সময়ও সভােবই থােক। এ প করা সু ােতর পিরপ ী। ইযেতবা ধু তওয়ােফর মূ েত করা সু াত, অন  

সময় নয়। 
 কা ’বা ঘেরর তওয়াফ এবং ছাফা-মারওয়া সাঈ করার জন  িনিদ  কান ’আ হাদীছ ারা মািণত নয়। এসময় অিনিদ ভােব য 

কান ’আ বা াথনা য কান ভাষায় করা যােব। সতুরাং িবিভ  ধরেনর িকতােব য সকল ’আ িলিখত আেছ- ১ম চ েরর 

আ....... ২য় চ েরর ’আ .......... তা িন:সে েহ ভলু। কননা এভােব িনিদ  চ েরর জন  িনিদ  ’আ না রাসলূু া   

(ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) পেড়েছন না িতিন পড়েত বেলেছন, না কান ছাহাবী (রা:) এ প কেরেছন। 
 অেনেক ইহরাম বাধঁার উে েশ  ’রাকাআত ছালাত আদায় কের থােক। মূলত: ইহরােমর জন  কান ছালাত নই। তেব কান 

ফরয ছালােতর সময় হেয় গেল, উ  ছালাত আদায় করার পর ইহরাম বাধঁেব। 
 ১০ তািরেখ তাওয়ােফ ইফাযা   করেত না পারেল পরবতীেত য কান সময় তা করেত পারেব। তেব ১৩ তািরেখর মেধ  

আদায় করা উ ম। 
 েয়াজেন তাওয়ােফ ইফাযা  র সােথ িবদায়ী তাওয়ােফর িনয়ত করেল উভয়িটই আদায় হেয় যােব। 
 কান অব ােতই আরাফােতর ময়দান থেক সযূাে র পূেব ান বধ নয়। 
 তামু কুারীর কান অব ােতই এক সাঈ যেথ  নয়।  
 ১০ তািরেখর পূেব তওয়ােফ ইফাযা   করেল উহা আদায় হেব না। 
 তানঈম বা মসিজেদ আেয়শা বা ওমরা   মসিজদ থেক ঘন ঘন ইহরাম বঁেধ এেস িনেজর জন  বা আি য় জেনর 

নােম ওমরা   পালন করা িবিধ স ত নয়। কননা, একই সফের এ প একািধক ওমরা   করা রাসলুু া   ছা া া  

আলাইেহ ওয়া সা াম, তাঁর সাহাবােয় করাম (রাঃ) ও তােবঈেদর কােরা থেক সাব  নই। (িব ািরত দখনু আল-

মগুনী ৫/১৭) 
 মসিজেদ নববীর িযয়ারতঃ উহা মু াহাব। সু ােত মুআ াদা   নয় বা ওয়ািজব ফরযও নয়। আর উহা িযয়ারত করা হ  

উমরা  র সামান তম অংশ িবেশষও নয়। সতুরাং ধমুা  মদীনার মসিজেদ ইবাদেতর উে েশ  সফর যােয়য ( বধ)। 

অন  কান উে েশ  ( যমন- নবী ছা া া  আলাইেহ ওয়া সা ােমর এর মাজার িযয়ারত বা সাহাবার (রাঃ) কবর 

িযয়ারত ইত ািদ) সফর করা যােয়য নয়। তেব মদীনায় পৗঁেছ যাওয়ার পর এ েলা িযয়ারত করেত কান বাধা নই। 

(বখুারী ও মসুিলম) 
 
 
 

* হে র কন ৪িটঃ  
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1) ইহরাম বাঁধা। 
2) আরাফায় অব ান করা। 
3) তাওয়ােফ ইফাযা   করা। 
4) সাঈ করা। 
 
* হে র ওয়ািজব িবষয় হল ৮িটঃ  
1) মীকাত হেত ইহরাম বাধঁা। 
2) সযূা  পয  আরাফায় অব ান করা। 
3) মযুদািলফায় রা ী যাপন করা। 
4) ১১, ১২ িযলহে র রাত িল িমনায় যাপন করা। 
5) জামরায় পাথর মারা। 
6) করুবানী করা। (তামা  ুও ি রাণকারীেদর জন ) 
7) চলু কামােনা বা ছাট করা। 
8) িবদায়ী তাওয়াফ করা। (তেব ঋতু ও নফাস িবিশ  মিহলােদর জন  ইহা আবশ ক নয়।) 
 
* ইহরাম অব ায় যা করা িনিষ  (১০িট) 
1) সলাইকতৃ কাপড় পরা। 
2) মখু ঢাঁকা। 
3) পু ষেদর মাথা ঢাঁকা। 
4) হাতেমাজা পিরধান করা। 
5) নাখ, চলু ইত ািদ কাটা। 
6) লচর াণী িশকার করা বা তা িশকার করার জন  ইি ত করা। 
7) ী সহবাস করা। 
8) কান িজিনস কড়ুােনা (হারাম এলাকায়)। 
9) িবেয় করা বা িবেয়র াব দওয়া। 
10) সগুি  ব বহার করা। 
 
* হ  ফরয হওয়ার শতাবলীঃ (৬িট) 
1) ইসলাম (সরূা তাওবাহঃ ৫৪) 
2) ান সমপ  হওয়া (আহমাদ, আবূ দাউদ, নাসায়ী) 
3) াধীন হওয়া। (আহমাদ, আবূ দাউদ, নাসায়ী) 
4) বােলগ হওয়া। (আহমাদ, আবূ দাউদ, নাসায়ী) 
5) অিথক ও শারীিরক মতা সমপ  হওয়া। (আল ইমরানঃ ৯৭) 
6) মিহলার জন  ামী অথবা মাহরাম থাকা। (বুখারী ও মসুিলম) 
 
মহান আ া   আমােদরেক পিব  করুআন এবং সহী   হাদীস অনুযায়ী হ  পালন কের সৗভাগ শালীেদর অ ভূ  ক ন। আমীন!! 

 

িবঃ ঃ 
হ  বা ওমরার কান একিট কন ছেুট গেল তা বািতল 

হেয় যােব।  

আর কান একিট ওয়ািজব ছেুট গেল কাফফারা িদেত 

হেব। 
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 األعمال في العشر األول من ذي الحجة
الشیخ عبد اهللا بن عبد الرحمن الجبرین: المؤلف  

محمد عبد اهللا الكافي: ترجمة  

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

 

এই িদন িলর 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 রাসলূু া  ? িতিন বলেলন: ‘আ া  র পেথ িজহাদও নয়। অবশ  

সই মজুািহদ ব ি র কথা িভ  য ীয় জান-মাল িনেয় িজহােদ বিরেয় পেড়, আর উহার িকছুই িনেয় ত াবতন কের না।’ 

(বখুারী) 
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 ত ও উমরা   পালন করাঃ হযরত আবু রায়রা (রাঃ) থেক বিনত, বাসলূু া   (সাঃ) বেলন:  ‘এক উমরা   থেক অপর 

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

মসুিলম)  
2. যাবতীয় সৎকাজ অিধকহাের আদায় করাঃ যমন- নামাজ, রাজা, সাদকা   (দান), করুআন 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  পায়, তমিন সৎ আমলই অ া  র মাগিফরাত ও 

র  মতেক িনিদ  কের। 
3. রাজা রাখাঃ ইমাম নববুী (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 আবু াতাদা   (রাঃ) থেক বিণত, বাসূলু া   

(সাঃ) বেলন: ‘আরাফাত িদবেসর রাজা আগত এবং িবগত এক বছেরর পাপ িবেমাচন কের।’ (সহী   মসুিলম) 
4. ুরবানী করাঃ ঈেদর িদন বা আইয়ােম তাশরীেক (িজল হে র  ১১, ১২ ও ১৩ তািরখ) রুবানী করা। রুবানী আমােদর 

িপতা ই ািহম (আঃ)-এর সু ত, যখন আ া   তাঁেক ঈসমাইল (আঃ) এর িবিনমেয় একিট িবরাট করুবানী দান কেরিছেলন। 

আ া   বেলন:  فصل لربك وانحر  ‘আপনার পালনকতার উে েশ  নামাজ পড়নু ও রুবানী ক ন।’(কাউছার-৩)  
রাসলূু া   (সাঃ) বেলন: ‘ তামােদর কহ যিদ িজলহে র  চাঁদ দেখ এবং রুবানী করার ই া কের তাহেল স যন 

রুবানী পয  ীয় চুল, নখ ইত ািদ কতন থেক িবরত থােক।’ (মসুিলম)  
5. 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 বাসলূু া   (সাঃ), তাঁর সাহাবা এবং পূণ া া 

পূবসরূীেদর 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 বুখারী (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 পাঁচ ওয়া  নামােজর পর তাকবীর বলা। এ প তাকবীর আরাফাত িদবেসর ৯ই 

িজলহ    ফজর নামাজ থেক  হেয় চলেত থাকেব ‘আইয় ােম তাশিরক’ তথা ১৩ই িজলহ   িদবেসর শষ পয । 

ইমাম ইবেন তাইিময়া (রঃ) বেলন: তাকবীেরর ব াপাের িব  মত হেলা যােত পূবসরূী 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  اهللا أكبر، اهللا أكبر، الإلھ إال اهللا، واهللا أكبر اهللا أكبر وهللا الحمد  

 উ ারণঃ আ া  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। 
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  المبارك األضحىأحكام عید 
 الشیخ عبد الملك القاسم :المؤلف

  األمان أختر :ترمجة

ঈ ল আযহার িবিধ-িবধান 
অনুবাদঃ আখতা ল আমান 

 

  হ আমার মুসিলম ভাই! আ াহর শংসা ক ন এজন  য, িতিন আপনােক এই মহান িদন পাওয়ার তাওফীক 

িদেয়েছন। আপনার বয়স দীঘািয়ত কেরেছন যােত কের িদন ও মাস সমেূহর আবতণ- বতণ ত  করেত পােরন এবং আ াহর 

নকট  িবধান কাির আমল ও কথা ীয় আ ার জন  পশ করেত পােরন। ঈদ হল এই উ েতর বিশ  এবং ীেনর কাশ  

আলামত সমেুহর অন তম। উহা ইসলােমর অন তম তীক। সতুরাং আপনার উিচত উহার িত ােরাপ ও স ান দশন 

করা। আ াহ তা’য়ালা বেলনঃ ِبْوُلي الُقَوْقَت ْنِم ھَاإنََّف اِهللا ِراِئَعَش ْمظَِّعُی ْنَمَو َكِلَذ  “এটাই আ াহর িবধান আর কউ আ াহর 

িনদশনাবলীর মযাদা র া করেল তােতা তার অ েরর তাকওয়ারই ফল।” (হ ঃ৩২)  
িনে  আপনার জন  সংে েপ ঈেদর কিতপয় িবিধ-িবধান সি েবিশত করা হলঃ  

তাকবীর পাঠ করা: আরাফা িদবেসর ফজর হেত তাকবীর  কের তাশরীেকর শষ িদন তথা ১৩ যুলহ  পয  চলেব। আ াহ 

তাআলা বেলনঃ اٍتَدْوُدْعمَّ ٍمأیاَّ ْيِف وا اَهللاُرُكاْذَو  “ তামরা আ াহেক রণ কর িনধািরত কেয়কিট িদেন।” (বাকারাহঃ ২০৩) 

তাকবীর পােঠর প িত: (তাকবীর হলঃ)  
  اهللا اكبر اهللا اكبر ال إلھ إال اهللا واهللا اكبر اهللا اكبر وهللا الحمد

“আ াহ আকবার আ াহ আকবার লা- ইলাহা ই া াহ ওয়া াহ আকবার আ াহ আকবার ওয়াি ািহল হামদ।”  
আ াহর স ান ও এবং তার ইবাদত ও কিরয়া কাশ প পু ষেদর জন  মসিজেদ, বাজাের, ঘর-বাড়ীেত এবং নামােযর পের 

উ  তাকবীর উ   ের পড়া িবিধ স ত। 
২) কুরবানীর প  যেবহ করা: 

করুবানী ঈেদর নামােযর আেগ নয় পের করেত হয়। কারণ রাসূলু াহ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম বেলনঃ “ য ব ি  

ঈেদর নামােযর আেগ কুরবানীর প  যেবহ কের ফেল স যন উহার েল আেরকিট প  যেবহ কের, আর য ঈেদর পূেব যেবহ 

কেরিন স নামােযর পর ‘িবসিম াহ’ বেল  যেবহ করেব।” (বুখারী ও মসুিলম)  
তাকবীর হলঃ যেবহ করার িদনসমূহঃ 

যেবেহর সময় হল ঈেদর চারিদন। করুবানীর িদন ও তাশরীেকর িদন িল। কারণ নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম 

থেক মািণত, িতিন বেলন: كل أيام التشريق ذبح “তাশরীেকর িতিট িদন যেবহ করার িদন।” (আহমাদ ভিৃত, শাইখ আলবানী 

হাদীসিটেক িব  বেলেছন। ( ঃ িসলিসলাতুল আহাদীস আস সাহীহা, হা/২৪৭৬) উে খ , ঈেদর পরবতী িতন িদনেক (১১,১২ 

ও ১৩ তািরখেক) তাশরীেকর িদন বেল।  
৩) গাসল করা, (পু ষেদর) জন  সুগি  ব বহার করা, কান অপচয় ছাড়াই উ ম কাপড় পিরধান করা, কাপড় টাখনার নীেচ 

ঝিুলেয় পরেব না ও দািড় কামােব না কননা এ প স ণূ হারাম। মিহলােদর ঈদগােহ যাওয়া বধ, তেব বপদা বহায়া হেয় নয় 

এবং পু ষেদর সামেন সুগি  ব বহার কের নয়। মুসিলম মিহলার জন  বড় দােষর কথা য, স ছালােত বা এধরেণর কান ভাল 

কােজ যােব অথচ স আ াহর নাফারমািনেত িল  হেব! বপদা হেব, পু ষেদর সামেন সুগি  ব বহার ইত ািদ অৈবধ কােজ িল  

হেব?  
৪) করুবানীর মাংস ভ ণ করাঃ রাসলূু াহ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম ঈদগাহ থেক িফের আসার পেুব িকছুই খেতন না। 

ঈদগাহ থেক িফের এেস িনেজর করুবানীর মাংস খেতন। 
৫) স ব হেল ঈদগােহ হঁেট যাওয়াঃ সু ত হল  ঈদগােহ িগেয় নামায আদায় করা। তেব যিদ কান ওযর থােক যমন বৃি  

ইত ািদ তেব ঈদ মসিজেদই পড়েত পাের।  
৬) মসুলমানেদর সােথ নামায আদায় করা, এবং খৎুবায় উপি ত থাকা মু াহাব। শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইিময়া (রহঃ) মূখেদর 

মেত ঈেদর ছালাত আদায় করা ওয়ািজব। কননা আ াহ তাআলা বেলন: فصل لربك وانحر  অথ: “তিুম তামার িতপালেকর 

জন  ছালাত আদায় কর এবং রুবানী কর।” (আল কাওসারঃ১২)  
এ ছালাত শরীয়ত স ত ওযর ব িতত কােরা িয া থেক রিহত হেব না। মিহলাগণও মসুলমানেদর সােথ ঈেদর ছালােত উপি ত 

হেব। এমনিক ঋতবুতী মিহলারাও উপি ত হেব, তেব তারা নামােযর ান পিরত াগ করেব। 
৭) রা া পিরবতন করা: মু াহাব হল এক রা া িদেয় ঈদগােহ যাওয়া এবং অপর রা া িদেয় িফের আসা। (বুখারী)  
ঈেদর েভ া দান করা: ঈেদর েভ ায় এইকথা বলা যায়ঃ  
َكْنِمَو ناَِّم اُهللا َلبََّقَت ) ) অথঃ আ াহ আমােদর ও আপনােদর থেক নক আমল হণ ক ন। ( ঃ ফাত ল বারী ও তামামলু 

িম াহ)  
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এে ে  মানুষ িকছু িকছু ভুেল িল  হয় ত েধ  কিতপয় িন পঃ 
ক) এক সােথ সম ের তাকবীর পাঠ করা অথবা কান তাকবীর পাঠকারীর িপছেন সম ের তাকবীর বলা। 
খ) ঈেদর িদেন হারাম খল-তামাশায় িল  হওয়া: যমন, গান-বাজনা, িবিভ  িফলম দখা, মাহরাম নয় এমন মিহলােদর সােথ 

পু ষেদর মলােমশা করা... ইত ািদ গিহত কাজ স াদন করা। 
গ) করুবানী করার পেুব চুল অথবা নখ কাটা। কারণ নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম তা থেক িনেষধ কেরেছন। 
 

ঈ ল আযহার কিতপয় িবধান ও উহার সংিবিধব  কারণঃ 
আ াহ তাআলা করুবানীেক সংিবিধব  কেরেছন তার এই বাণী িদেয়ঃ فصل لربك وانحر অথ: “তিুম তামার 

িতপালেকর জন  ছালাত আদায় কর এবং রুবানী কর।” (আল কাওসারঃ২) এবং এ বাণী িদেয়:  والبدن جعلناھا لكم من
আর করুবানীর প“ شعائر اهللا েক আিম কেরিছ তামােদর জন  আ াহর িনদশনাবলীর মেধ  অন তম”। (সরূা হ ঃ৩৬)  
* কুরবানী দয়া সু ােত মুওয়া াদাহ। সামথ থাকার পেরও উহা পিরত াগ করা মাক হ। কারণ ইমাম বুখারী ও মুসিলম আনাস 

(রািযয়াআ াহ আন ) হেত বণনা করেছন, “নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম িট িচত ফেুট ও িশং ওয়ালা ভড়া করুবানী 

িদেয়েছন। ‘িবসিম ািহ আ াহ আকবার’ বেল িনজ হােত স িটেক যেবহ কেরিছেলন।”  
* কান ধরেণর প  িদেয় কুরবানী হেব? 
করুবানী ধু মা  উট, গ  ও ছাগল ( ভড়া- া)িদেয়ই  হেব। আ াহ তাআলা বেলন: 

من بھیمة األنعام  سم اهللا علي ما رزقھم لیذكروا ا     
“যােত কের আ াহ তােদরেক য চতু দ জ  িদেয়েছন তা যেবহ করার সময় তার উপর আ াহর নাম উ ারণ কের।” (সরূা 

হ ঃ৩৬) 
করুআনীর প র শত হল, তা সব ধরেণর দাষ- িট হেত মু  হওয়া। রাসলূু াহ সা া া  আলা্ ইিহ ওয়া সা াম বেলনঃ “চার 

ধরেণর প  করুবানীেত চলেব না, সু  অ , সু  ব ািধ , সু  খাঁড়া, সু  া হীন (পাতলা)।” (িতরিমযী 
 

ভােগ কুরবানীঃ 
গ েত সাত জন এবং উেট দশ জন শরীক হওয়া জােয়য আেছ। (সনুান ) (সনুান ) অবশ  ছাগল, ভড়া, া, খািশেত 

এভােব শরীক হওয়া চেলনা। তেব গাটা পিরবােরর প  থেক একিট প ই (গ , ছাগল, া ভড়া যাই হাক না কন) যেথ । 

(মসুিলম, িতরমীযী ভিৃত।) 

যবেহ করার সময়ঃ 
ঈদের নামােযর পর থেকই যবেহ করার সময়  হয়। রাসূলু াহ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম বলেছেন: য ব ি  ঈেদর 

ছালাতের পূেব যেবহ করেব সটা তার িনেজর জন ই যবেহ করেব, আর য ছালাত ও খৎুবার পর যবেহ করেব স তার করুবানী 

িঠকমত স  করেব এবং সু াতের পাব  করেব।’ (বুখারী ও মসুলিম) 
য ব ি  ভালভােব যেবহ করেত জােন তার জন  সু াত হল, কুরবানীর প  িনজ হােত যবেহ করা। যবেহ কালীন এ আ বলেবঃ 

অথঃ আ بسم اهللا واهللا أكبر، اللھم ھذا عن فالن াহর নাম  করিছ হ আ াহ! ইহা উমুকের প  থেক  (এখান স িনেজর 

নাম অথবা য তােক অছীয়ত করেছ তার নাম উ েখ করেত পাের।) কারণ রাসলূ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম একিট ভড়া 

যবেহ করত যেয় বেলেছিলেন: ‘িবসিম ােহ ওয়া া  আকবার আ া া হাযা আ ী ওয়া মান লাম য়যুাহহী িমন উ াতী।’ 
(আবুদাউদ, িতরিমযী) আর য ব ি  ভালভাব যেবহ করেত জােননা স যেবহ কািলন উপিস'ত থাকেব। 
* মৃত ব ি র প  থেক কুরবানীঃ  
মতৃ ব ি র প  থেক রুবানী িতনভােগ িবভ : 
১) পর  ভােব মতৃ ব ি েদর প  হেত রুবানী করাঃ যমন, কান ব ি   রুবানী িদল িনেজর প  থেক ও তার পিরবার 

পিরজেনর প  থেক এবং িনয়ােত  পিরবারর জীিবত, মতৃ সকলেক শািমল করেব। (ইহা বধ)এর মলূ হল নবী সা া া  

আলাইিহ ওয়া সা াম এর িনজ ও ীয় পিরবােরর প  থেক ুরবানী। 
 

২) মতৃেদর প  থেক রবানী করার ওিছয়ত করা হেল তােদর প  থেক রুবানী করা। ইহা জােয়য আেছ। ( ঃ বা ারা: ১৮১) 
৩) মতৃেদর প  থেক সত  ভােব ছাদকা প রুবানী করা। ইহা িবতিকত িবষয়। আ ামা ইবনু উসাইমীন এধরেণর রুবানী 

বধ বেলেছন। তেব এে ে  রাসলূু া   সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম এবং তাঁর ছাহাবােয় করাম (রাঃ) থেক কান মাণ 

পাওয়া যায় না য, িনকটা ীয় কান মতৃ ব ি র নােম তারঁা কখেনা করুবানী কেরেছন। অথচ তাঁেদর সবারই স ান, ীসহ 

অেনক িনকাটা ীয় িছল এবং তাঁেদর অেনেক আেগই মতৃু  বরণ কেরন। িকন' তােদর কেরা নােম তাঁরা কুরবানী কেরন িন। 
* কুরবানীর মাংস ব নঃ 
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করুবানী দাতার জন  সু াত হল, করুবানীর মাংস ভ ণ করা, পিরবার পিরজন ও িতেবশীেক হািদয়া দয়া, ফকীর-

িমসকীনেদরেক ছাদকা করা। মহান আ াহ বেলনঃ (َفُكلُوا منھا وأطعموا البائس الفقیر) ‘ তামরা উহার মাংস ভ ণ করেব এবং 

িবপ  অভাব স'িদগেক খেত িদেব।’ (সরূা হ ঃ২৮) 
মহান আ াহ বেলন: (َفُكلُوا منھا وأطعموا القانع والمعتر) ‘ তামরা িনেজ করুবানীর মাংস ভ ণ করেব এবং য যা ঞা কের 

তােক ও যারা যা া কাের না তােকও খাওয়ােব।’ (সরূা হ ঃ৩৬) 

কিতপয় সালােফ ছােলহীন করুবানীর মাংসেক িতন ভােগ ভাগ করা পছ  করেতন, একভাগ িনেজর জন  রাখেতন, আেরক ভাগ 

ধনীেদর জন  হািদয়া প িদেতন এবং অপরভাগ ফ ীরেদরেক ছাদকাহ করেতন। িবিনময় প কসাইেক তারা িকছুই দান 

করেতন না। তেব করুবানীর মাংসেক িতন ভােগ ভাগ করাটা আবশ ক নয়। 
অেনেকর ধারণা করুবানীর মাংস িতন িদেনর বশী রাখা ও খাওয়া জােয়য নয়। এিট একিট ভূল ধারণা। রাসূল সা া া  আলাইিহ 

ওয়া সা াম থেক মািণত আেছ, িতিন বেলনঃ ‘িকছু সংখ ক অভাবী লােকর আগমেনর কারেণ ইিত পূেব আিম তামােদরেক 

করুবানীর মাংস িতন িদেনর বশী রাখেত িনেষধ কেরিছলাম। এখন তামরা উহা ই ামত খাও, জমা রাখ এবং ছাদকা কর।’ 
(মসুিলম ভৃিত)  
* য ব ি  করুবানী িদেব তার জন  যা থেক িবরত থাকা  উিচতঃ 
য ব ি  করুবানী িদেত ই ুক তার জন  যলুহ  মােসর চাঁদ উঠার পর করুবানী করা পযন-  চলু, নখ, চামড়া ইত ািদ কাটা 

হারাম। উ ু সালামা হেত বিণত, নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম এরশাদ কেরেছন: ‘যিদ িযলহে র থম দশ তািরখ েবশ 

কের এবং তামােদর কউ রুবানী িদেত ই া কের তেব স যন নখ ও চুল কাটা হেত িবরত থােক।’ (আহমাদ, মসুিলম) অন  

বণনায় এেসেছ, তাহেল স যন তার চলু ও চামড়ার কান িকছুই কতন না কের। আর যিদ যুলহে র থম দশক  হওয়ার 

পর রুবানী দয়ার িনয়ত কের, তেব ঐ সময় থেকই চুল, নখ ইত ািদ কাটা থেক িবরত হেব। িনয়েতর পূেব কান িকছু কাটেল 

কান পাপ হেব না।  
করুবানী দাতার পিরবােরর জন  িযলহে র থম দশেক নখ, চুল ইত ািদ কাটা অৈবধ নয়। করুবানী  িদেত ই ুক ব ি  এই দশ 

িদেনর মেধ  চলু, নখ, চামড়া হেত িকছু কতন কের ফলেল তােক তাওবা করেত হেব, এবং এর পুণারাবিৃ  করেব না। তেব 

এজন  তােক কাফফারা িদেত হেব না এবং ইহা তার করুবানীেত কান বাধা সিৃ  করেব না। অবশ  যিদ স উহা ভলু অথবা 

অ তা  বশত: কের থােক িক া অিন ায় চুল পেড় যায় তেব তার কান নাহ হেব না। যিদ কান েয়াজন দখা দয় যমন: 

নখ ভে  ক  হওয়ার কারেণ তা তেুল ফরেত হয়, িকংবা  চােখর উপর চুল বড় হেয় যাওয়ার কারেণ তা কাটা আবশ ক হেয় 

যায়, অথবা ত ান ভৃিতেত ঔষধ দয়ার জন  চুল কাটেত হয় তেব স এসব কারেণ  তা করেত পাের, এেত কান নাহ হেব 

না। 
* পিরেশেষঃ  
হ মসুিলম াতা! আপিন নকী এবং কল াণ মখুী কাজ তথা: আ ীয়তার স ক বজায়, িনকটা ীয়েদরেক িযয়ারত করা, 

পর র িহংসা-িবে ষ, তাি ল  দশন ইত ািদ পিরত াগ করত: উহা থেক অন-রেক পিব  রাখা। ফকীর, িমসকীন, এতীমেদর 

িত দয়া দশন। তােদরেক সহেযািগতা করা, তােদর অ ের আন  েবশ করােনা -ইত ািদ কাজ করার িত অনু ািণত হেত 

ভুলেবন না। 
আ াহর কােছ কামনা, িতিন যন আমােদরেক তাওফীক দন এমন কাজ স াদেনর যা িতিন ভালবােসন ও তােত সে াষ   

থােকন। আ াহ আমােদর ি য় নবী মহুা াদ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম, তারঁ পিরবার-পিরজন ও সম  ছাহাবীেদর িত 

রহমত ও শাি র ধারা বষণ ক ন। 
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