মুহররম ও আশুরার ফযীলত
মুহররম, একটি মহান বরকতময় মাস। টহজরী সননর প্রথম মাস। এটি ‘আশহুনর হুরুম’
তথা হারামকৃত মাস চতুষ্টনয়র অন্যতম। আশহুনর হুরুম সম্বনে আল্লাহ তা‘আলা বনলন,
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َِّ ﴿إِ َّن ِع َّد َة ٱلشُّهوِر ِع َند
ِ َّ ٱَّلل يـوم خلَق
َ 
َ
ْ ََ َ
َ ٱلس َمـَٰوت ََ ْٱْ َْر
َ َ َ ْ َ َّ ب
ُ
۟ ِ
ِ
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টনশ্চয় মাসসমূনহর গণনা আল্লাহর কানে বার মাস আল্লাহর টকতানব, (সসটিন সথনক) সযটিন
টতটন আসমান ও যমীন সৃটষ্ট কনরনেন। এর মধ্য সথনক চারটি সম্মাটনত, এিাই প্রটতটিত িীন।
সুতরাাং সতামরা এ মাসসমূনহ টনজনির উপর সকাননা জুলুম কনরা না। [সূরা তাওবাহ: ৩৬]
আবু বাকরাহ রাটিয়াল্লাহু আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়াসাল্লাম সথনক বণণনা কনরন,
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“বের হনলা বানরাটি মানসর সমটষ্ট, তার মনধ্য চারটি অটত সম্মাটনত। টতনটি পর পর
লানগায়া টজলকি, টযলহজ ও মুহররম আর (চতুথণটি হনলা) জুমািাস সাটন ও শাবাননর
মধ্যবতণী রজব”।(সহীহ বুখারী, হািীস নাং ২৯৫৮)
তন্মনধ্য মুহররমনক মুহররম বনল অটিটহত করা হনয়নে কারণ এটি অটত সম্মাটনত।
মুহররম মানস অটধ্ক পটরমানণ নফল সাওনমর ফযীলত:
আবু হুরায়রা রাটিয়াল্লাহু ‘আনহু সথনক বটণণত, রাসূলুল্লাহ ﷺবনলন,
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রমযাননর পর সনবণাত্তম সাওম হনে আল্লাহর মাস মুহররম মানসর সাওম (।(মুসটলম: ১৯৮২)
ইটতহানস আশুরা:
আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রাটিয়াল্লাহু ‘আনহুমা সথনক বটণণত, টতটন বনলন,
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নবী  ﷺমটিনায় আগমন কনর সিখনত সপনলন ইয়াহূিীরা আশুরার টিন সাওম পালন
করনে। নবী  ﷺবলনলন, এটি কী? তারা বলল, এটি একটি িানলা টিন। এ টিনন আল্লাহ
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তা‘আলা বনী ইসরাঈলনক তানির দুশমননর কবল সথনক বাাঁটচনয়নেন। তাই মূসা আলাইটহস
সালাম সাওম পালন কনরনেন। রাসূলুল্লাহ বলনলন, মূসা আলাইটহস সালামনক অনুসরনণর
বযাপানর আটম সতামানির সচনয় অটধ্ক হকিার। অতঃপর টতটন সাওম সরনখনেন এবাং সাওম
রাখার টননিণশ টিনয়নেন।(বুখারী : ১৮৬৫)
আনয়শা রাটিয়াল্লাহু আনহা সথনক বটণণত হনয়নে, টতটন বনলন,

»..«إن أهل اجلاهلِّة كانوا يصومونه

“জানহটল যুনগর সলানকরা আশুরানত সাওম পালন করত।”..

كان يوم عاشوراء تعظمه الِّهود تتخذه عِّدا

মুসটলনমর বণণনায় এনসনে, আশুরার টিননক ইয়াহূিীরা বড় কনর সিখত (সম্মান করত),
এনক তারা ঈি টহসানব গ্রহণ কনরটেল।
আশুরার সাওনমর ফযীলত
আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রাটিয়াল্লাহু আনহুমা সথনক বটণণত, টতটন বনলন,

ضلَهُ َعلَى َغ ِْْيِه إِّل َه َذا الَِّْـ ْوَم
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“আটম নবী  ﷺসক সাওম রাখার জন্য এত অটধ্ক আগ্রহী হনত সিটখ টন, যত সিনখটে
এ ‘আশুরার টিন এবাং এ মাস অথণাৎ রমযান মানসর সাওনমর প্রটত”।(বুখারী: ১৮৬৭)

» إين أحتسب على هللا أن يكفر السنة اليت قبله،«صِّام يوم عاشوراء

রাসূলুল্লাহ  ﷺবনলন, আশুরার টিননর সাওনমর বযাপানর আটম আল্লাহর কানে আশা কটর,
টতটন পূবণবতণী এক বেনরর পাপ ক্ষমা কনর টিনবন।(মুসটলম: ১৯৭৬)
এটি আমানির প্রটত মহান আল্লাহর অপার করুণা। টতটন একটি মাত্র টিননর সাওমর
মাধ্যনম পূণণ এক বেনরর গুনাহ ক্ষমা কনর সিন। সতযই মহান আল্লাহ পরম িাতা।
বেনরর সকান টিনটি আশুরার টিন:
আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রাটিয়াল্লাহুমা আনহুমা বণণনা কনরন,

.»  بصوم يوم عاشوراء العاشر مُ احملرم- ُ«أمر رسول هللا صلى هللا علِّه َسل

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়াসাল্লাম আশুরা-মুহররনমর িশম টিনন সাওম রাখার
টননিণশ টিনয়নেন”। (টতরটমযী, টতটন বনলনেন, হািীসটি হাসান সহীহ)
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‘আশুরার সানথ তাসু‘আর সাওমও মুস্তাহাব:
আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রাটিয়াল্লাহু আনহুমা বণণনা কনরন,
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“যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়াসাল্লাম আশুরার সাওম রাখনলন এবাং
(অন্যনিরনক) সাওম রাখার টননিণশ টিনলন। সলানকরা বলল, সহ আল্লাহর রাসূল! এটিনতা
এমন টিন, যানক ইয়াহূিী ও টিষ্টানরা বড় জ্ঞান কনর, সম্মান জানায়। তখন রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়াসাল্লাম বলনলন, আগামী বের এটিন আসনল আমরা নবম টিনও
সাওম রাখব ইনশাআল্লাহ। বণণনাকারী বলনেন, আগামী বের আসার পূনবণই রাসূলল্ল
ু াহ সাল্লাল্লাহু
আলাইটহ ওয়াসাল্লানমর ওফাত হনয় টগনয়নে”। (সহীহ মুসটলম, হািীস নাং ১৯১৬)
আশুরার সাওম সকান ধ্রননর পানপর জন্য কাফ্ফারা?
ইমাম নাওয়াবী রহ. বনলন, আশুরার সাওম সকল সগীরা গুনানহর কাফ্ফারা। অথণাৎ এ
সাওনমর কারনণ মহান আল্লাহ কবীরা নয় বরাং (পূবণবতণী একবেনরর) যাবতীয় সগীরা গুনাহ
ক্ষমা কনর টিনবন।
এর পর টতটন বনলন, আরাফার সাওম দুই বেনরর (গুনানহর জন্য) কাফ্ফারা, আশুরার
সাওম এক বেনরর জন্য কাফ্ফারা, যার আমীন টফটরশতানির আমীননর সানথ টমনল যানব তার
পূবণবতণী গুনাহ ক্ষমা কনর সিওয়া হনব... হািীনস বটণণত এসব গুনাহ মানফর অথণ হনে, বযটির
আমলনামায় যটি সটগরা গুনাহ সথনক থানক তাহনল এসব আমল তার গুনানহর কাফ্ফারা হনব
অথণাৎ আল্লাহ তার সগীরা গুনাহসমূহ ক্ষমা কনর টিনবন। আর যটি সগীরা-কবীরা সকাননা
গুনাহই না থানক তাহনল এসব আমনলর কারনণ তানক সাওয়াব িান করা হনব, তার িরজাত
বুলন্দ করা হনব। আর আমলনামায় যটি শুধ্ু কবীরা গুনাহ থানক সগীরা নয় তাহনল আমরা
আশা করনত পাটর, এসব আমনলর কারনণ তার কবীরা গুনাহসমূহ হালকা করা হনব।(আলমাজমূ শারহুল মুহাযযাব, ষি খণ্ড, সওমু য়াওটম আরাফা)
সরাজার সাওয়াব সিনখ প্রতাটরত হওয়া চলনব না
‘আরাফা টকাংবা ‘আশুরার সাওনমর ওপর টনিণর কনর অননক টবভ্রান্ত ল সলাক সধ্াাঁকায় পনড়
যায়। আত্মপ্রতাটরত হয়। এমনটক অননকনক বলনত সশানা যায়, আশুরার সাওমর কারনণ পূণণ
এক বেনরর পাপ ক্ষমা হনয় টগনয়নে। বাটক থাকল ‘আরাফার সাওম, সতা সসটি সাওয়ানবর
িাণ্ডার সমৃদ্ধ করনব।
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আল্লামা ইবনুল কাইটয়যম রহ. বনলন, এ আত্ম প্রবটিত-টবভ্রান্ত ল সলাকটি বুঝল না সয,
রমযাননর সাওম ও পাাঁচ ওয়াি নামাজ ‘আরাফা ও ‘আশুরার সাওমর সচনয় বহু গুনণ বড় ও
অটধ্ক সাওয়াবনযাগয ইবািত। আর এগুনলা মধ্যবতণী গুনাহসমূনহর জন্য কাফ্ফারা তখনই হয়
যটি কবীরা গুনাহসমূহ সথনক সবাঁনচ থাকা হয়। সুতরাাং এক রমযান সথনক পরবতণী রমযান এবাং
এক জুমু‘আ সথনক পরবতণী জুমু‘আ, মধ্যবতণী সমনয় কৃত পানপর জন্য কাফ্ফারা তখনই হনব
যখন কটবরা গুনাহ তযাগ করা হনব। উিয়টবধ্ কাযণ সম্পািননর মাধ্যনমই সকবল সগীরা গুনাহ
মাফ হনব।
রমযাননর ক্বাযা অনািাটয় থাকা অবস্থায় আশুরার সাওনমর হুকুম কী?
রমযাননর ক্বাযা আিায় না কনর নফল সাওম রাখা যানব টকনা এ বযাপানর আনলমনির
মানঝ মতনিি আনে। হানাফীনির টনকি জানয়য। সকননা রমযাননর ক্বাযা সম্পন্ন করা
তাৎক্ষটণকিানব ওয়াটজব নয়। টবলনম্ব সম্পন্ন করার অবকাশ আনে। শানফ‘ঈ ও মানলটকনির
টনকিও জানয়য তনব মাকরূহ হনব। কারণ, এনত ওয়াটজব আিায় টবলটম্বত হয়।
হাম্বলী ইমামগনণর মনত রমযাননর ক্বাযা আিায় করার পূনবণ নফল সাওম পালন করা
হারাম। এমতাবস্থায় সকউ নফল সাওম রাখনল সহীহ হনব না এমনটক পরবতণীনত ক্বাযা আিায়
করার মত পযণাপ্ত সময় থাকনলও বরাং আনগ ফরয আিায় করনত হনব।
‘আশুরায় উিযাটপত টকেু টবি‘আত
‘আশুরার টিন সলানকরা সুরমা লাগাননা, সগাসল করা, সমনহটি লাগাননা, মুসাফাহা করা,
টখচুটড় রান্না করা, আনন্দ উৎসবসহ টবটিন্ন অনুিানাটির আনয়াজন কনর থানক এ সম্বনে
শায়খুল ইসলাম ইবন তাইটময়যাহ রহ. সক প্রশ্ন করা হনলা, এর সকাননা টিটত্ত আনে টক না?
জবানব টতটন বলনলন, এসব অনুিানাটি উিযাপন প্রসনে রাসূলল্ল
ু াহ সাল্লাল্লাহু আলাইটহ
ওয়াসাল্লাম সথনক সহীহ সকাননা হািীস বটণণত হয়টন এবাং সাহাবীগণ সথনকও না। চার ইমামসহ
টনিণরনযাগয সকাননা আনলমও এসব কাজনক সমথণন কনরনটন। সকাননা মুহাটিস এ বযাপানর
রাসূলুল্লাহ ও সাহাবীগণ সথনক সকাননা সহীহ টকাংবা দুবণল হািীসও বণণনা কনরনটন। তানব‘ঈনির
সথনকও সকাননা আের পাওয়া যায় টন।
আল্লাহ তা‘আলা আশুরাসহ যাবতীয় কনমণ আমানিরনক রাসূলুল্লাহর আিনশণর পূণণ
অনুবতণননর তাওফীক িান করুন। আটমন।
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