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নফল েরাযা
রমজােনর েরাযা ফরজ েরাযা। রমজান বয্তী অনয আেরা েরাযা আেছ
েযগুেল সু �ত। তেব রাসূ লু�াহ রাসূ লু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ
ওয়াসা�াম রমজান বয্তী অনয সময় মাসবয্াপ েরাযা পালন কেরন
িন। হািদেস এেসেছ—
َ ﻛ
مُ  ﺘ
ﺔ
َن رَﺳُﻮلُ اﷲِ � اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳَﺼُﻮ ﺣ
َّ َﻰ
 ﻗَﺎﻟَﺖْﺎ، �َُّ �َﻨْﻬَﺎ
 رَﻲﺿَِ ا،ََﻋَ�ِﺸ
ﺻ
َ
َْ ِﺮُ وَ�ُ ْ ﺣ ﺘ ّ َ ُ لَ َ َﺼُ ُ َ رَ ْﺖُ رَﺳُ ل
ﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
ﻘُﻮلَ ﻻَ �ُﻔﻄ ﻔﻄِﺮُ َﻰَ �ﻘﻮ ﻻ ﻳ ﻮم �ﻤَﺎ أﻳ
ِ ﻮ ا
ّ رَمَﻀَ وَﻣَﺎ رَأَ�ْﺘُ ُ أَ�ْ ﺜ
ََ ْ َﺎن
ﺎ
. ﻨْﻪُ ﻲﻓ ﺷﻌﺒ
َﺎن
َِﻴَﺎمَ ﺷَﻬْﺮٍ إﻻ
ﺘَﻜْﻤَﻞَ  ﺻ
ِ ِﻪ ﺮََ ﺻِﻴَﺎﻣً ﻣ
ِ
আেয়শা রা. বেলন, রাসূ লু�াহ রাসূ লু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম
এমনভােব নফল েরাযা পালন করেতন েয আমরা ধের িনতাম িতিন
আর িবরিত েদেবন না। আবার এমনভােব েরাযা পিরতয্া করেতন েয
আমরা মেন করতাম িতিন আর েরাযা পালন করেবন না। রমজান
বয্তী অনয েকান মােস তােক পূ ণর মাস েরাযা পালন করেত েদিখিন।
আর শাবান মাস বয্তী অনয মােস অিধক পিরমােণ নফল েরাযা পালন
করেত েদিখিন। (বুখারী : ১৯৬৯)
এ হািদস �ারা বুঝা যায় েয রাসূ লু�াহ রাসূ লু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ
ওয়াসা�াম অিধক পিরমােণ নফল েরাযা পালন করেতন। িতিন িক িক
ধরেনর নফল েরাযা পালন করেতন তা িনে� আেলাচনা করা হল :
শাওয়াল মােসর েরাযা
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ْ�َّ أ
َ ّ
ﺎ
ّ
.« ِﻛَﺼِﻴَﺎمِ اﺪﻟَﻫْﺮ
 ﻣِﻦْ ﺷَﻮَ ﺎﻛَن
ًّﺒَﻌَﻪُ ﺳِﺘ
َ» ْ ﺻَﺎمَ رَمَﻀَﺎنَ �ُﻢ
আবু আইয়ু ব আনসারী রা. েথেক বিণর্, রাসূ লু�াহ রাসূ লু�াহ সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন, ‘েয বয্ি রমজান মােস েরাযা পালন
করল অতঃপর শাওয়াল মােস ছয়িট েরাযা আদায় করল েস েযন সাড়া
বছর েরাযা পালন করল।’ (মুসিলম : ২৮১৫)
উলামােয় েকরাম সাড়া বছর েরাযা পালেনর সওয়ােবর বয্াখয এভােব
িদেয়েছন েয, �েতয্ েনক আমেলর সওয়াব দশগু েদয়া হয়, েস
িহেসেব রমজােনর এক মাস েরাযা পালেন দশ মাস েরাযা পালেনর
সওয়াব পাওয়া যায়। আর শাওয়ােলর ছয় েরাযা পালেন দু ’মাস েরাযা
পালেনর সওয়া েমেল। এভােব পুেরা বছর েরাযা পালেনর সওয়াব
পাওয়া েযেত পাের শাওয়ােলর ছয়িট েরাজ পালেনর মাধয্েম যিদ
কােরা দািয়ে� রমজােনর কাজা েরাযা েথেক থােক তেব তােক �থেম
কাজা েরাযা আদায় কের িনেত হেব, তারপর শাওয়ােলর ছয় েরাযা
পালন করেব। শাওয়ােলর ছয় েরাযা একাধাের আদায় করা যায়, আবার
িবরিত িদেয়ও আদায় করা স�ব। তেব শাওয়াল মাস চেল যাওয়ার পর
এ ছয় েরাযা কাজা িহেসেব পালেনর িবধান েনই।
আরাফা িদবেসর েরাযা
রাসূ লু�াহ রাসূ লু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম েক আরাফা িদবেসর
(িজলহজ মােসর নবম তািরেখ) েরাযা স�েকর �� করা হেল িতিন
বেলন :
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ﻠَﻪُ 
ﺴ
َﺔَ َﻠﻋ
ْ
»ﺻ ُ
 أَنْ ﻳُ�َﻔِّﺮَ الَّﻨَﺔَ اﻟَّﻰﺘِ �َﺒْ وَالﺴَّﻨَﺔَ اﻟَّﻰﺘِ َ�ﻌ َﺪ ُه «.
ﻴَﺎم ﻳَ ْﻮمِ ﻋَﺮَ ﻓ أ ََ ا�َِّ
ِ
‘আরাফা িদবেসর েরাযা স�েকর আ�াহর কােছ আশা কির েয, তা
’িবগত এক বছর ও আগত এক বছেরর পােপর কাফফারা হেব।
)(মুসিলম : ২৮০৩
তেব যারা হজ পালন অ�ায় থাকের তারা এ িদন েরাযা রাখেব না।
মহররম মােসর েরাযা
َﻦْ أَﻰ
َ ْﻀَﻞُ
َ
ّ
ِﺑ ﻫُﺮَ�ْﺮَ ة  -ﻰﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ -
َﺎلَ ﻗَﺎلَ رَﺳُﻮلُ ا�َ -ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ » -أﻓ
ِ
ّ
ﻴَﺎمِ �َﻌْﺪَ رَمَﻀَﺎنَ ﺷَﻬْﺮُ ا�َِّ الْﻤُﺤَﺮ َّمُ وَأَﻓْﻀَﻞُ الﺼَّﻼ َةِ �َﻌْﺪَ اﻟْﻔَﺮِ�ﻀَﺔِ ﺻَﻼ َةُ الﻠَﻴْﻞِ «.
‘রমজান মােসর পর সেবর্া� েরাযা হল আ�াহর মাস মুহাররেমর
’েরাযা। আর ফরজ নামােজর পর সেবর্া� নামাজ হল রােতর নামাজ।
)(মুসিলম : ২৮১২
শাবান মােসর েরাযা
—হািদেস এেসেছ
َﻦْ ﺎﻋَ�ِﺸَﺔَ
ّ
ﺎﻟَﺖْ ﺎﻛَنَ رَﺳُﻮلُ ا�َ  -ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ  -ﻳَﺼُ ُ
 ﻰﺿ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ -ﻮم
ِ
ْ ِﺮُ  ،وَ�ُ ْ ﺣ ﺘ ّ َ ُ لَ َ
ّ
ﻻ ﻳَﺼُ ُ
ﻮم .
ﻔﻄِﺮُ  َﻰَ �ﻘﻮ
َﺣ �َﻘُﻮلَ ﻻَ �ُﻔﻄ
َﻤَﺎ رَأَﻳْﺖُ رَﺳُﻮلَ ا�َ  -ﺻ� اﷲ
ِ
ُ أَ�ْ
ﺜ
وَﻣَﺎ رَأَ�ْﺘُ
َ ْ َﺎنَ
ّ رَمَﻀَ ،
ﺎ
ﻨْﻪُ ﻰﻓ ﺷﻌﺒ
ﺎنَ
ِﻴَﺎمَ ﺷَﻬْﺮٍ إﻻَ
ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ  -ﺘَﻜْﻤَﻞَ  ﺻ
ﻪ ﺮََ ﺻِﻴَﺎﻣً ﻣِ ِ
ِ
.
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আেয়শা রা. েথেক বিণর্ িতিন বেলেন : আিম রাসূ লু�াহ সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়াসা�ামেক শাবান মাস বয্তী অনয মােস অিধক পিরমােণ
নফল িসয়াম পালন করেত েদিখিন। (বুখারী : ১৯৬৯)
িতিন শাবান মােস অিধক পিরমােণ নফল েরাযা পালন করেতন। এর
কারণ স�েকর উসামা িবন যােয়দ রা. বেলন, আিম বললাম েহ আ�াহর
রাসূ ল ! নফল েরাযার বয্াপাে আিম েতা শাবান মাস বয্তী অনয েকান
মােস আপনােক এত েবিশ েরাযা পালন করেত েদিখ না। িতিন
বলেলন: ‘শাবান’ রজব ও রমজােনর মধয্বতর এমন একিট মাস যােত
মানু ষ েরাযা স�েকর উদাসীন থােক।
�িত মােস িতন িদন েরাযা রাখা
হািদেস এেসেছ—
َﻦْ أَﻰ
َﻗَﺎل
َ
-  ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- ِ�َﺎ� ﺧَﻠِﻴ
أَوْﺻ
-  ﻰﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ- ِﺑ ﻫُﺮَ�ْﺮَ ة
ِ
ﻰ
َ َ وَأَنْ أُوﺗِﺮَ �َ ﺒْﻞَ أَنْ أ، َﻰﺘَِ الﻀُّ َﺤ
 وَرَ�ْﻌ، ٍﺻِﻴَﺎمِ ﺛَﻼَﺛَﺔِ �َﻳَّﺎمٍ ﻣِﻦْ ﻞﻛُِّ ﺷَﻬْﺮ
. ﻧَﺎم
ٍث
আবু হুরায়র রা. েথেক বিণর্, িতিন রাসূ লু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ
ওয়াসা�াম স�েকর বেলন, আমার ব�ু আমােক িতনিট িবষেয়র উপেদশ
িদেয়েছন : �েতয্ মােস িতন িদন েরাযা রাখা, ি�-�হেরর পূ েবর
দু ’রাকাত নামাজ আদায় করা ও িন�ার পূ েবর িবিতেরর নামাজ আদায়
করা। (বুখারী : ১৯৮১)
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এ িতনিট েরাযা আদায় করেল পূ ণর বছর নফল েরাযা আদােয়র সওয়াব
লােভর কথা এেসেছ। একিট েনক আমেলর সওয়াব কমপেক দশগু
েদয়া হয়। িতন িদেনর েরাযার সওয়াব দশগু করেল ি�শ িদন হয়।
েযমন আবু কাতাদা রা. হেত বিণর্ এক হািদেস এেসেছ—
ّ
.« ِﺻَﻮْمُ اﺪﻟَﻫْﺮ
َ» ُ ﺛَﻼَﺛَﺔٍ ﻣِﻦْ ﻞﻛُِّ ﺷَﻬْﺮٍ وَرَمَﻀَﺎنَ إِﻰﻟَ رَمَﻀَ ﺎن
‘�েতয্ মােস িতনিট েরাযা ও এক রমজােনর পর পরবতর্ রমজােন
েরাযা পালন পূ ণর বছর েরাযা পালেনর সমান’। (মুসিলম : ২৮০৪)
মােসর েয িতন িদন েরাযা রাখা হেব েস িতন িদনেক হািদেসর
পিরভাষায় বলা হয় ‘আইয়ামুল িবয’। এ িতন িদন হল চা� মােসর
েতেরা, েচৗ� ও পেনেরা তািরখ। িবয শে�র অথর আেলািকত। এ িতন
িদেনর রাতগুেল শু েথেক েশষ পযর্ চাঁেদর আেলােত আেলািকত
থােক। আ�াহর রাসূ ল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এ েরাযা
গুরু�সহকা আদায় করেতন। হািদেস এেসেছ—
 ﻲﻓ
ِ ِ َ رَﺳُﻮلُ اﷲِ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻻَ �ُﻔْﻄِﺮُ �َﻳَّﺎمَ اﺒﻟِْﻴﺾ:

َﻗَﺎل

ّ
، ﺎس
ٍ ََﻦْ اﺑْﻦِ �َﺒ
َ
َﺮ
. ٍﻀ وَ ﻻ ﺳَﻔَﺮ
ٍَ

ইবেন আ�াস রা. েথেক বিণর্ িতিন বেলন : রাসূ লু�াহ রাসূ লু�াহ
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম মুসািফর ও মুিকম েকান অব�ােতই এ
েরাযা তয্া করেতন না। (নাসায়ী : ২৩৪৫)
েসামবার ও বৃ হ�িতবােরর েরাযা
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স�ােহ দু ’িদন েসামবার ও বৃ হ�িতবার েরাযা পালন সু �ত। হািদেস
এেসেছ—
ﻋﻦ ﻲﺑ ﻗﺘﺎدة ﻰﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ أن رﺳﻮل اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺳﺌﻞ ﻋﻦ ﺻﻮم ﻳﻮم
( ذلﻚ ﻳﻮم ﺪﻟت ﻓﻴﻪ و�ﻮم ﺑﻌﺜﺖ ﻓﻴﻪ أو أﻧﺰل ﻋ ﻓﻴﻪ ) رواه مﺴﻠﻢ:  ﻓﻘﺎل،�اﻻﺛن
َﺳُ ِﻞ
ّ
 ﺌ-ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- َ�رﻰﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ أَنَّ رَﺳُﻮلَ ا
ِ
 ِّأَﻰﺑِ �َﺘَﺎدَةَ اﻷَﻧْﺼَﺎرِى
َ�َ ْ َ ْ َ ْ ِﺛْ َ ﻗَﺎل
َََُ ﻌِﺜْﺖُ أَوْ أُﻧْﺰِلَ ﻰﻠﻋ
ّ
.« ِِ�ﻴﻪ
� » َ ﻳَﻮْمٌ وُﺪﻟِْتُ �ِﻴﻪِ وَ�َﻮْمٌ ﺑ
ِْ ﻦ ﺻﻮمِ ﻳﻮمِ اﻻ ن
আবু কাতাদা রা. েথেক বিণর্, রাসূ লু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ
ওয়াসা�ামেক েসামবাের িসয়াম পালন স�েকর িজজ্ঞা করা হল। িতিন
বলেলন এ িদেন আমার জ� হেয়েছ এবং এ িদেন আমােক নবুওয়াত
েদয়া হেয়েছ বা আমার উপর েকারআন নািজল শু হেয়েছ। (মুসিলম :
২৮০৪)
হািদেস এেসেছ :—
ُﻗَﺎلَ �ُ ْﺮَ ُ اﻷَ�ْ َﺎل
ّ
ْ�ََﻦْ أَﻰﺑ ﻫُﺮ
ﻤ ﻳَ ْﻮ َم
» ﻌض
-ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- َ�ةَ أَنَّ رَﺳُﻮلَ ا
ِ
ِ
ِ ﻓَﺄ ﺣ
َ
َ� َ ُ� َْن
.« ٌِﺛْنَ�ِْ وَاﺨﻟَْﻤِي ﺲ ُِﺐُّ أ ﻌْﺮَض ﻤَ�ِ وَأﻧَﺎ ﺻَﺎﺋِﻢ
আবু হুরায়র রা. েথেক বিণর্, রাসূ লু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম
বেলেছন, ‘েসামবার ও বৃ হ�িতবার বা�ার আমল আ�াহর দরবাের
েপশ করা হয়। কােজই আিম পছ� কির যখন আমার আমল েপশ করা
হেব তখন আিম েরাযা অব�ায় থাকব।’ (িতরিমযী : ৭২৫)
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একিদন পর পর েরাযা পালন
রাসূ লু�াহ রাসূ লু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন—
( )رواه مﺴﻠﻢ. و�ن ﻳﺼﻮم ﻳﻮﻣﺎ و�ﻔﻄﺮ ﻳﻮﻣﺎ،أﺣﺐ الﺼﻴﺎم ﻰﻟ اﷲ ﺻﻴﺎم داود
َ�
ّ
ّ
-  ﻰﺿ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ- َﺒْﺪِ ا�َ ﺑْ ِﻦ ﻤْﺮٍو
» -ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- َ�َﺎلَ ﻗَﺎلَ رَﺳُﻮلُ ا
ِ
ِ
ْوَ�ُﻔ
ّ
ُ  أَﺣَﺐَّ الﺼِّﻴَﺎمِ إِﻰﻟَ ا�َ ﺻ
ُ ُﻴَﺎم دَاوُ َد … وَ �َنَ ﻳَﺼ
.« ﻮم ﻳَﻮْﻣًﺎ ﻄِﺮُ ﻳَﻮْﻣًﺎ
ِ ِ
‘আ�াহর কােছ (নফল েরাযার মেধয) সবেচেয় ি�য় েরাযা হল দাউদ
আ.-এর েরাযা। িতিন একিদন েরাযা রাখেতন ও একিদন ভ�
করেতন।’ (মুসিলম : ১১৫৯)
আশুরা েরাযা
হািদেস এেসেছ—
َﺳُ ِﻞ
ّ
 ﺌ-ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- َ�رﻰﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ أَنَّ رَﺳُﻮلَ ا
ِ
 ِّأَﻰﺑِ �َﺘَﺎدَةَ اﻷَﻧْﺼَﺎرِى
ّْ ﻨَﺔَ ال
َوَﺳُ ِﻞَ �َ ْ َ ْ َﻮْمِ ﺎﻋَ ُ َ َ َﺎل
ََﺔ
.« َﺎﺿﻴ
ِﺌ ﻦ ﺻﻮم
ِ ﺷﻮرَاء �ﻘ » �َﻔِّﺮُ الﺴَ ﻤ
আবু কাতাদা রা. েথেক বিণর্, রাসূ লু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া
সা�ামেক আশুরা েরাযা স�েকর �� করা হল, িতিন বলেলন : ‘তা
িবগত এক বছেরর গুনােহ কাফফারা।’ (মুসিলম : ২৮০৪; িতরিমযী :
২৮০৯)
9

অনয বণর্না এেসেছ—
 ﺻﻴﺎم. . . . . : ﻋﻦ ﻲﺑ ﻗﺘﺎدة ﻰﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ أن رﺳﻮل اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل
(ﻳﻮم ﻋﺷﻮراء اﺣتﺴﺐ ﻋ اﷲ أن ﻳ�ﻔﺮ الﺴﻨﺔ ﻟﻲﺘ ﻗﺒﻠﻪ ) رواه مﺴﻠﻢ
َﻦْ أَﻰ
ْ َ َ ُ ََﺻِﻴَﺎمُ ﻳَﻮْمِ ﺎﻋ
َ
ُ ﺣتَﺴ
ّ �َﺘَﺎد َة ﻗَﺎلَ ّﻰﺒ
ﺐ
ﺷ
… -ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- ِ
ﺑ
ِ ﻮرَاء أ
ِ
َ
ُ�َ ْﻠَﻪ
.« �َِّ أَنْ ﻳُ�َﻔِّﺮَ الﺴَّﻨَﺔَ اﻟَّﻰﺘِ ﺒ
‘আবু কাতাদা রা. েথেক বিণর্, রাসূ লু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া
সা�াম বেলেছন : ...আশুর িদেনর েরাযােক আ�াহ তাআলা িবগত এক
বছেরর গুনােহ কাফফারা িহেসেব �হণ করেবন বেল আশা।’ (মুসিলম
: ২৮০৩)
হািদেস আেরা এেসেছ— আবদু �াহ ইবন আ�াস রািদআ�াহ আনহ
েথেক বিণরত,
َ َ ُ َﺻَﺎمَ رَﺳُﻮلُ ا�َِّ ﺻَ�َّ  �َُّ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠَّﻢَ ﻳَﻮْمَ ﺎﻋ
َﻗَﺎلُ رَﺳُ ل
ﻮرَاء وَأمَﺮَ ﺑِﺼِ ﻴَﺎﻣِﻪِ ﻮا ﻳَﺎ ﻮ
ﺷ
ا
ََ  رَﺳُﻮلُ ا�َِّ ﺻَ�َّ  �َُّ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠَّﻢَ ﻓَﺈ ذَا ﺎﻛَن
ّ
� إِﻧَّﻪُ ﻳَﻮْمٌ �ُﻌَﻈِّﻤ ُﻪُ اﻴﻟَْﻬُﻮدُ وَاﻨﻟَﺼَﺎرَى
ِ
ا
َّ �ُُ الْﻤُﻘْﺒِﻞُ إِنْ ﺷَﺎءَ ا�َُّ ﺻُﻤْﻨَﺎ اﻴﻟَْﻮْمَ اﺘﻟَّﺎﺳِﻊَ  ﻗَﺎلَ ﻓَﻠَﻢْ ﻳَﺄْتِ اﻟْﻌَﺎمُ الْﻤُﻘْﺒِﻞُ ﺣَﻰﺘَّ ﺗُﻮ
ِ
َﻮلُ ا�َِّ ﺻَ�َّ ا�َُّ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠَّﻢ
ইবেন আ�াস রা. বেলন, যখন রাসূ লু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ
ওয়াসা�াম আশুরা েরাযা পালন করেলন ও অনয্ে পালন করার
িনেদর্ িদেলন তখন সাহাবাগণ বলেলন : ‘এটা েতা এমন এক িদবস
যােক ইহুি ও ি��ানরা স�ান কের থােক।’ তখন রাসূ লু�াহ
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সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন : ‘আগামী বছর এেল আমরা
ইনশাআ�াহ নবম তািরেখ েরাযা পালন করব।’ ইবেন আ�াস রা.
বেলন : ‘পরবতর্ বছর আসার পূ েবর্ রাসূ েল কিরম সা�া�াহ আলাইিহ
ওয়াসা�াম ইে�কাল করেলন।’ (মুসিলম : ১১৩৪)
হািদেস এেসেছ—
َﻗَﺎل
ِّ �َﻦْ ﺟَﺪ، ِ �َﻦْ أَ�ِﻴﻪ،
ّ
ُّ
َ�َ�َّ ا
 ِاﷲ
ُ ﺎلَ رَﺳُﻮل:
، ﺎس
ٍ َهِ ﺑْﻦِ �َﺒ
ﺻ
ٍَِّ دَاوُدَ ﺑْﻦِ ﻲﻠﻋ
ّ
ْ
َُْ ُ َ ُ ُ �َ ْﻠَﻪ
 أَوْ َ�ﻌ َﺪ ُه، ﻮمﻮا ﺒ ﻳَﻮْﻣًﺎ
 ﺻ،  وَﺧَﺎﻟِﻔُﻮا �ِﻴﻪِ اﻴﻟﻬﻮد، َ ﻮمُﻮا ﻳَﻮْمَ ﺎﻋَﺷُﻮرَاء: ََﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠَﻢ
.ﻳَﻮْﻣًﺎ
ইবেন আ�াস রা. েথেক বিণর্, িতিন বেলন, রাসূ লু�াহ সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন : ‘েতামরা আশুর িদবেস েরাযা পালন
কেরা ও এ েক্ষ ইহুিদেদ িবেরািধতা কেরা। েতামরা আশুরা
একিদন পূ েবর অথবা একিদন পের েরাযা পালন করেব। (আহমদ :
২১৫৪)
আশুরা েরাযা পালেনর প�িত
(ক) মহররম মােসর নবম ও দশম তািরেখ েরাযা রাখা। এ প�িত অিত
উ�ম। কারণ রাসূ েল কিরম সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এভােবই
আশুরা েরাযা পালেনর সংক� কেরিছেলন। ইিতপূ েবর আেলািচত ইবেন
আ�াস রা.-এর হািদস এর �মাণ।
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(খ) মহররম মােসর দশম ও একাদশ িদবেস েরাযা রাখা। এ প�িতও
হািদস �ারা সমিথর্ত যিদ েকউ নবম তািরেখ েকান কারেণ েরাযা
রাখেত না পাের তা হেল েস এ প�িতেত েরাযা রাখেব।
(গ) শুধ মহররম মােসর দশম তািরেখ েরাযা রাখা। এ প�িত মাকরূহ
কারণ এটা ইহুিদেদ আমেলর সােথ সাদৃ শয্পূণর (ইকেতজাউ িসরািতল
মু�াকীম: ইমাম তাইিময়া) ও (র�ু ল মুহতার : ইবেন আেবদীন)
িনিষ� িসয়াম :
েরাযা রাখার িনিষ� িদনগুেল হল
এক. ঈদু ল িফতেরর িদন।
দু ই . ঈদু ল আজহার িদন (িজলহজ মােসর দশ তািরখ)
িতন. িজলহজ মােসর এগােরা তািরখ।
চার. িজলহজ মােসর বার তািরখ।
পাঁচ. িজলহজ মােসর েতেরা তািরখ।
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