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মুহররম ও আশুরার ফযীলত 

   
  سلني وىلع آهل وصحبه أمجعني وبعدحممد خاتم األنبياء وسيد المراحلمد هلل رب العالمني والصالة والسالم ىلع نبينا 

মুহররম, একজ্জি মহান বরকতময় মাস। জ্জহজরী সলনর প্রথম মাস। এজ্জি ‘আশহুলর হুরুম’ তথা হারামকৃত মাস 

চতুষ্টলয়র অনযতম। আশহুলর হুরুম সম্বলে আল্লাহ তা‘আলা বললন,   

ة   إِن  ﴿ ُهورِ  ِعد  ِ  ِعند   ٱلشُّ ۡهٗرا ع ش    ٱۡثن ا ٱهلل  َٰبِ  ِف  ش  ِ  كِت  ل ق   ي ۡوم   ٱهلل  َٰتِ  خ  َٰو  م  ۡرض   ٱلس 
 
ا   و ٱأۡل ة   ِمۡنه  ۡرب ع 

 
َٰلِك   ُحُرم    أ ِينُ  ذ  ُِم   ٱلد يد  ت ۡظلُِموا   ف ال   ٱۡلق 

ُكۡم   فِيِهن   نُفس 
 
 [٦٣: اتلوبة] ﴾أ

“জ্জনশ্চয় মাসসমূলহর গণনা আল্লাহর কালছ বার মাস আল্লাহর জ্জকতালব, (হসজ্জদন হথলক) হযজ্জদন জ্জতজ্জন আসমান ও 

যমীন সৃজ্জষ্ট কলরলছন। এর মধ্য হথলক চারজ্জি সম্মাজ্জনত, এিাই প্রজ্জতজ্জিত দীন। সুতরাাং হতামরা এ মাসসমূলহ জ্জনজলদর 

উপর হকালনা জুলুম কলরা না। [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৩৬] 

আবু বাকরাহ রাজ্জদয়াল্লাহু আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম হথলক বণণনা কলরন,   

ِة َوالُْمحَ » ْرَبَعٌة ُحُرٌم: ثاَلثٌَة ُمتََواِِلَاٌت ُذو الَْقْعَدِة وَُذو اْْلِجَّ
َ
نَُة اثْنَا َعََشَ َشْهًرا ِمنَْها أ ِ السَّ ُم، َورََجُب ُمََضَ اّلَّ  .«ب ي َيَْنَ َُمَاَىو وََشْعاَا َ رَّ

“বছর হললা বালরাজ্জি মালসর সমজ্জষ্ট,  তার মলধ্য চারজ্জি অজ্জত সম্মাজ্জনত। জ্জতনজ্জি পর পর লালগায়া জ্জজলকদ,  জ্জযলহজ 

ও মুহররম আর (চতুথণজ্জি হললা) জুমাদাস সাজ্জন ও শাবালনর মধ্যবতণী রজব”।1 

তন্মলধ্য মুহররমলক মুহররম বলল অজ্জিজ্জহত করা হলয়লছ কারণ এজ্জি অজ্জত সম্মাজ্জনত।  

আল্লাহর বাণী  ْنُفَسُكمْ فاَل َتْظِلُموا
َ
ِفيِهنَّ أ  “হতামরা এলত জ্জনলজলদর উপর হকালনা জুলুম কলরা না।” অথণাৎ এই 

সম্মাজ্জনত মাসসমূলহ হতামরা হকালনা অনযায় কলরা না। কারণ এ সমলয় সাংঘজ্জিত অনযায় ও অপরালধ্র পাপ অনযানয 

সমলয়র হচলয় হবজ্জশ ও মারাত্মক। 

আবু্দল্লাহ ইবন আব্বাস রাজ্জদয়াল্লাহু ‘আনহুমা   ْنُفَسُكمْ فَال َتْظِلُموا
َ
ِفيِهنَّ أ “হতামরা এলত জ্জনলজলদর ওপর হকালনা যুলুম 

কলরা না।” এর বযাখ্যায় বলললছন, এ বালরা মালসর হকালনাজ্জিলতই হতামরা অনযায় অপরালধ্ জজ্জিত হলয়া না। 

অতঃপর তা হলত চারজ্জি মাসলক জ্জবলশষিালব জ্জনজ্জদণষ্ট কলরলছন। হসগুললালক মহা সম্মালন সম্মাজ্জনত কলরলছন। 

এসলবর মালে সাংঘজ্জিত অপরাধ্লক অজ্জত মারাত্মক অপরাধ্ বলল গণয কলরলছন। আর তালত সম্পাজ্জদত হনক 

আমললক হবজ্জশ সাওয়াব হযাগয হনক আমল বলল সাবযস্ত কলরলছন। 

কাতাদাহ রাজ্জদয়াল্লাহু ‘আনহু   ْْنُفَسُكم
َ
فَال َتْظِلُموا ِفيِهنَّ أ “হতামরা এলত জ্জনলজলদর ওপর হকালনা যুলুম কলরা না।” এর 

বযাখ্যায় বলললছন, যজ্জদও যুলুম সব সমলয়র জনয বি অনযায় তলব হারাম মাস চতুষ্টলয় সম্পাজ্জদত যুলুম অনযানয সমলয় 

                                                           
1 সহীহ বুখ্ারী, হাদীস নাং ২৯৫৮ 
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সম্পাজ্জদত যুলুম হলত অপরাধ্ ও পালপর জ্জদক হথলক আরও হবজ্জশ মারাত্মক অনযায়। আল্লাহ তা‘আলা জ্জনজ ইচ্ছা 

মাজ্জফক যালক ইচ্ছা বি করলত পালরন।  

জ্জতজ্জন বললন, মহান আল্লাহ জ্জনজ সৃজ্জষ্ট হলত খ্াাঁজ্জি ও উৎকৃষ্টগুললালক বাছাই কলরলছন; জ্জফজ্জরশতাকুল হথলক কতকলক 

রাসূল জ্জহলসলব বাছাই কলরলছন অনুরূপ মানুষ হথলকও। কথা হথলক বাছাই কলরলছন তাাঁর জ্জযজ্জকরলক। আর জজ্জমন 

হথলক বাছাই কলরলছন মসজ্জজদসমূহলক। মাসসমূহ হথলক বাছাই কলরলছন রমযান ও সম্মাজ্জনত মাস চতুষ্টয়লক। 

জ্জদনসমূহ হথলক বাছাই কলরলছন জুমু‘আর জ্জদনলক আর রাত্রসমূহ হথলক লাইলাতুল কদরলক। সুতরাাং আল্লাহ যালদর 

সম্মাজ্জনত কলরলছন হতামরা তালদর সম্মান প্রদশণন কর। আর বুজ্জিমান হলাকলদর মলত  প্রজ্জতজ্জি বস্তুলক যথাযথ সম্মান 

প্রদশণন করা হয় মূলত হসসব জ্জজজ্জনলসর মাধ্যলমই হযসব দ্বারা আল্লাহ তালদরলক সম্মাজ্জনত কলরলছন।2 

মুহররম মালস অজ্জধ্ক পজ্জরমালণ নফল সাওলমর ফযীলত  

আবু হুরায়রা রাজ্জদয়াল্লাহু ‘আনহু হথলক বজ্জণণত,  রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম বললন,  

مُ » ِ الُْمَحرَّ يَاِم َيْعَد َرَمَضاَ  َشْهُر اَّللَّ فَْضُل الصِّ
َ
  «أ

“রমযালনর পর সলবণাত্তম সাওম হলচ্ছ আল্লাহর মাস মুহররম (মালসর সাওম)”।3 

 ِ ِ  হক َشْهر বালকয َشْهُر اَّللَّ এর জ্জদলক হয-اَّللَّ إضافة تعظيم  বা সম্বেযুক্ত করা হলয়লছ এজ্জি  إضافة অথণাৎ সম্মালনর 

সম্পকণ। আল্লামা ক্বারী রহ. বললন,  হাদীলসর বাজ্জহযক শব্দমালা হথলক পূণণ মালসর সাওম বুলে আলস। তলব নবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম রমযান বযতীত আর হকালনা মালস পূণণ মাস সাওম পালন কলরন জ্জন, এজ্জি প্রমাজ্জণত। 

তাই হাদীসলক এ মালস হবজ্জশ পজ্জরমালণ সাওম পালন করার বযাপালর উৎসাহ হদওয়া হলয়লছ বলল ধ্রা হলব। 

শাবান মালস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম অজ্জধ্ক সাওম পালন কলরলছন বলল একাজ্জধ্ক সূলত্র বজ্জণণত 

হলয়লছ। হলত পালর মুহররম মালসর ফযীলত সম্বলে তাাঁলক এলকবালর জীবলনর হশষ পযণালয় অবজ্জহত করা হলয়লছ 

আর জ্জতজ্জন তা বাস্তবায়ন কলর যাবার সময় পান জ্জন।4 

আল্লাহ তা‘আলা স্থান ও কাল যালক ইচ্ছা মযণাদা জ্জদলয় থালকন  

আল্লামা ইয য ইবন আবু্দস সালাম রহ. বললন, স্থান ও কাললর এলকর ওপর অপলরর মযণাদা দান দুই প্রকার: এক. 

পাজ্জথণব। দুই. দীনী,  যা আল্লাহর দয়া ও করুণার ওপর জ্জনিণরশীল। জ্জতজ্জন হসসব স্থান বা কালল ইবাদত 

সম্পন্নকারীলদর সাওয়াব বৃজ্জি কলর জ্জদলয় তালদর ওপর করুণা কলরন। হযমন,  অনযানয মালসর সাওলমর তুলনায় 

রমযালনর সাওলমর মযণাদা অনুরূপ আশুরার জ্জদন..। এগুললার মযণাদা আল্লাহর দান ও ইহসালনর ওপর জ্জনিণরশীল।5 

ইজ্জতহালস আশুরা  

                                                           
2 সারসাংলেপ, তাফসীর ইবন কাসীর,  সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত ৩৬ 
3 সহীহ মুসজ্জলম, হাদীস নাং ১৯৮২ 
4 ইমাম নববী, শারহু সহীহ মুসজ্জলম 
5 কাওয়ালয়দুল আহকাম: ১/৩৮ 
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আবু্দল্লাহ ইবন আব্বাস রাজ্জদয়াল্লাহু ‘আনহুমা হথলক বজ্জণণত,  জ্জতজ্জন বললন,  

ُ بَِِن  املدينة فرأو اِلهوى تصومصىل اهلل عليه وسلم قدم انليب » يوم اعشوراء فقال: َما َهَذا قَالُوا َهَذا يَْوٌم َصاِلٌح، َهَذا يَْوٌم نََّجَّ اَّللَّ
َمَر بِِصيَاِمهِ 

َ
َحقُّ بُِموََس ِمنُْكْم فََصاَمُه َوأ

َ
نَا أ
َ
اِئيَل ِمْن َعُدوِِّهْم فََصاَمُه ُموََس، قال: فَأ  .«إِْْسَ

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম মজ্জদনায় আগমন কলর হদখ্লত হপললন ইয়াহূদীরা আশুরার জ্জদন সাওম পালন 

করলছ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম বলললন, এজ্জি কী? তারা বলল, এজ্জি একজ্জি িাললা জ্জদন। এ জ্জদলন আল্লাহ 

তা‘আলা বনী ইসরাঈললক তালদর দুশমলনর কবল হথলক বাাঁজ্জচলয়লছন। তাই মূসা আলাইজ্জহস সালাম সাওম পালন 

কলরলছন। রাসূলুল্লাহ বলললন, মূসা আলাইজ্জহস সালামলক অনুসরলণর বযাপালর আজ্জম হতামালদর হচলয় অজ্জধ্ক হকদার। 

অতঃপর জ্জতজ্জন সাওম হরলখ্লছন এবাং সাওম রাখ্ার জ্জনলদণশ জ্জদলয়লছন”।6 

বুখ্ারীর বণণনা,  َهَذا يَْوٌم َصاِلٌح এজ্জি একজ্জি িাললা জ্জদন।  

মুসজ্জললমর বণণনায় আলছ,  এজ্জি একজ্জি মহান জ্জদন,  আল্লাহ“  وقومه وغّرق فرعو  وقومههذا يوم عظيم أنَّج اهلل فيه موَس 

তা‘আলা তালত মূসা আলাইজ্জহস সালাম ও তাাঁর কওমলক রো কলরলছন আর জ্জফর‘আউন ও তার সম্প্রদায়লক 

পাজ্জনলত ডুজ্জবলয় হমলরলছন।” 

বুখ্াজ্জরর বণণনা,  فصامه موَس “মূসা আলাইজ্জহস সালাম সাওম পালন কলরলছন।” 

ইমাম মুসজ্জলম তার বণণনায় সামানয বাজ্জিলয় বণণনা কলরলছন, شكراً هلل تعاىل فنحن نصومه “(জ্জতজ্জন সাওম পালন 

কলরলছন) আল্লাহ তা‘আলার শুকজ্জরয়া আদায়স্বরূপ, তাই আমরাও সাওম পালন কজ্জর।” 

বুখ্ারীর অনয বণণনায় আলছ, وحنن نصومه تعظيماً هل  “আর আমরা সাওম পালন কজ্জর তার সম্মানালথণ।” 

ইমাম আহমাদ সামানয বজ্জধ্ণতাকালর বণণনা কলরলছন, 

 «وهو اِلوم اّلب ي استوت فيه السفينة ىلع اجلوىب ي فصامه نوح شكراً »

“এজ্জি হসই জ্জদন যালত নূহ আলাইজ্জহস সালাম-এর জ্জকশজ্জত জুজ্জদ পবণলত জ্জস্থর হলয়জ্জছল, তাই নূহ আলাইজ্জহস সালাম 
আল্লাহর শুকজ্জরয়া আদায়ালথণ হসজ্জদন সাওম হরলখ্জ্জছললন”।7  

বুখ্ারীর বণণনা  بصيامهوأمر  “এবাং সাওম রাখ্ার জ্জনলদণশ জ্জদলয়লছন।” 

বুখ্ারীর অনয বণণনায় এলসলছ,  জ্জতজ্জন তাাঁর সাহাবীগণলক বলললন, মূসা“  فقال ألصحابه: أنتم أحق بموَس منهم فصوموا

আলাইজ্জহস সালামলক অনুসরলণর হেলত্র হতামরা তালদর হচলয় অজ্জধ্ক হকদার। সুতরাাং হতামরা সাওম পালন কর।” 

আশুরার সাওম পূবণ হলতই প্রজ্জসি জ্জছল এমনজ্জক রাসূলুল্লাহর নবুওয়াত প্রাজ্জির পূলবণ জালহজ্জল যুলগও আরব সমালজ 

তার প্রচলন জ্জছল।  

                                                           
6 সহীহ বুখ্ারী, হাদীস নাং ১৮৬৫ 
7 মুসনালদ আহমাদ, হাদীস নাং ৮৭১৭, তলব এর সনদ দুবণল। 
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আলয়শা রাজ্জদয়াল্লাহু আনহা হথলক বজ্জণণত হলয়লছ, জ্জতজ্জন বললন, 

«.إ  أهل اجلاهلية اكنوا يصومونه.»  

“জালহজ্জল যুলগর হলালকরা আশুরালত সাওম পালন করত।”.. 

ইমাম কুরতুবী রহ. বললন, 

কুরাইশরা আশুরার সাওম প্রসলে সম্ভবত জ্জবগত শরী‘আত হযমন ইবরাহীম আলাইজ্জহস সালাম-এর ওপর জ্জনিণর 

করত। হাদীলস বজ্জণণত হলয়লছ,  রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম মজ্জদনায় জ্জহজরাত করার পূলবণই মক্কালত 

আশুরার সাওম পালন করলতন। জ্জহজরলতর পর হদখ্লত হপললন মজ্জদনার ইয়াহূদীরা এজ্জদনলক উদযাপন করলছ। 

জ্জতজ্জন কারণ সম্বলে তালদর জ্জজলেস করলল তারা উজ্জল্লজ্জখ্ত উত্তর জ্জদল। তখ্ন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম 

সাহাবীগণলক ঈদ-উৎসব উদযাপন প্রসলে ইয়াহূদীলদর জ্জবলরাজ্জধ্তা করার জ্জনলদণশ জ্জদললন। হযমন, আবু মূসা 

রাজ্জদয়াল্লাহু আনহু কতৃণক বজ্জণণত, জ্জতজ্জন বললন, ُه اِْلَُهوُى ِعيًدااَكَ  يَْوُم اَعُشوَراَء    আশুরার জ্জদনলক ইয়াহূদীরা ঈদ“ َتُعدُّ

জ্জহলসলব গ্রহণ কলরজ্জছল”।  

মুসজ্জললমর বণণনায় এলসলছ,  আশুরার জ্জদনলক ইয়াহূদীরা বি কলর হদখ্ত“ اك  يوم اعشوراء تعظمه اِلهوى تتخذه عيدا 

(সম্মান করত), এলক তারা ঈদ জ্জহসালব গ্রহণ কলরজ্জছল।” 

মুসজ্জললমর অনয বণণনায় এলসলছ,  اك  أهل خيرب ) اِلهوى ( يتخذونه عيدا، ويلبسو  نساءهم فيه حليهم وشارتهم “খ্ায়বর 

অজ্জধ্বাসীরা (ইয়াহূদীরা) ‘আশুরার জ্জদনলক ঈদ জ্জহসালব গ্রহণ কলরজ্জছল। তারা এজ্জদন জ্জনজ স্ত্রীলদরলক জ্জনজস্ব 

অলঙ্কারাজ্জদ ও বযাজ পজ্জরধ্ান করাত।” তখ্ন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াল্লাম বলললন,  ْْنتُم
َ
 তাহলল“  فَُصوُموهُ أ

হতামরা সাওম পালন কর”।8 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম সাহাবীগণলক এজ্জদলন সাওম পালন করার জ্জনলদণশ দালনর আপাত কারণ 

হলচ্ছ, ইয়াহূদীলদর জ্জবলরাজ্জধ্তা করা। হযজ্জদন তারা ঈদ উদযাপন কলর ইফতার করলব হসজ্জদন মুসজ্জলমগণ সাওম 

রাখ্লব। কারণ ঈলদর জ্জদন সাওম রাখ্া হয় না।9 

আশুরার সাওলমর ফযীলত  

আবু্দল্লাহ ইবন আব্বাস রাজ্জদয়াল্লাহু আনহুমা হথলক বজ্জণণত, জ্জতজ্জন বললন,   

ُ َعلَيِْه وََسلََّم َيتََحرَّو ِصيَاَم » يُْت انلَّيِبَّ َصىلَّ اَّللَّ
َ
لَُه ىلَعَ َغْْيِهِ إِّّل َهَذا اِْلَْوَم يَْوَم اَعُشوَراَء، وََهَذا الشَّ َما َرأ  «ْهَر َيْعِِن َشْهَر َرَمَضا َ يَْوٍم فَضَّ

“আজ্জম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লামলক সাওম রাখ্ার জনয এত অজ্জধ্ক আগ্রহী হলত হদজ্জখ্ জ্জন, যত হদলখ্জ্জছ এ 

‘আশুরার জ্জদন এবাং এ মাস অথণাৎ রমযান মালসর সাওলমর প্রজ্জত”।10 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম বললন, 
                                                           
8 সহীহ বুখ্ারী 
9 সার-সাংলেপ, ফাতহুল বাজ্জর শারহুল বুখ্ারী, আল্লামা ইবন হাজার আসকালানী 
10 সহীহ বুখ্ারী, হাদীস নাং ১৮৬৭ 
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  «صيام يوم اعشوراء، إين أحتسب ىلع اهلل أ  يكفر السنة اليت قاله»

“আশুরার জ্জদলনর সাওলমর বযাপালর আজ্জম আল্লাহর কালছ আশা কজ্জর, জ্জতজ্জন পূবণবতণী এক বছলরর পাপ েমা কলর 

জ্জদলবন”।11 

এজ্জি আমালদর প্রজ্জত মহান আল্লাহর অপার করুণা। জ্জতজ্জন একজ্জি মাত্র জ্জদলনর সাওমর মাধ্যলম পূণণ এক বছলরর 

গুনাহ েমা কলর হদন। সতযই মহান আল্লাহ পরম দাতা। 

বছলরর হকান জ্জদনজ্জি আশুরার জ্জদন 

আল্লামা নাওয়াবী রহ. বললন, তাসু‘আ, আশুরা দু’জ্জি মদ্দযুক্ত নাম। অজ্জিধ্ালনর গ্রন্থাবলীলত এজ্জিই প্রজ্জসি। আমালদর 

সাথীরা বলললছন, আশুরা হলচ্ছ মুহররম মালসর দশম জ্জদন। আর তাসু‘আ হস মালসর নবম জ্জদন। জমহুর ওলামারাও 

তা-ই বলললছন। হাদীলসর আপাতরূপ ও শলব্দর প্রালয়াজ্জগক ও বযবহাজ্জরক চাজ্জহদাও তা-ই। িাষাজ্জবদলদর জ্জনকি এজ্জিই 

প্রজ্জসি।12 

এজ্জি একজ্জি ইসলামী নাম,  জালহজ্জল যুলগ পজ্জরজ্জচত জ্জছল না।13 

ইবন কুদামাহ রহ. বললন, ‘আশুরা মুহররম মালসর দশম জ্জদন। এজ্জি সা‘ঈদ ইবনুল মুসাজ্জয়যব ও হাসান বসজ্জর রহ.-

এর মত। কারণ, আবু্দল্লাহ ইবন আব্বাস রাজ্জদয়াল্লাহুমা আনহুমা বণণনা কলরন,   
 .«بصوم يوم اعشوراء العارش من املحرم  -صىل اهلل عليه وسلم أمر رسول اهلل  »

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম আশুরা-মুহররলমর দশম জ্জদলন সাওম রাখ্ার জ্জনলদণশ জ্জদলয়লছন”।14 

‘আশুরার সালথ তাসু‘আর সাওমও মুস্তাহাব  

আবু্দল্লাহ ইবন আব্বাস রাজ্জদয়াল্লাহু আনহুমা বণণনা কলরন,   
« ِ َمَر بِِصيَاِمِه قَالُوا يَا رَُسوَل اَّللَّ

َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم يَْومَ اَعُشوَراءَ َوأ ِ َصىلَّ اَّللَّ ُمُه اِْلَُهوىُ َوانلََّصارَو، َفَقاَل رَُسوُل ِحََن َصامَ رَُسوُل اَّللَّ ، إِنَُّه يَْومٌ ُتَعظِّ

َم: "فَإَِذا اَك َ 
ُ َعلَيِْه وََسلَّ ِ َصىلَّ اَّللَّ َ  اَّللَّ ِت الَْعاُم الُْمْقاُِل َحَّتَّ تُُوّفِّ

ْ
ُ ُصْمنَا اِْلَْوَم اتلَّاِسَع". قَاَل فَلَْم يَأ ِ َصىلَّ الَْعاُم الُْمْقِاُل إِْ  َشاَء اَّللَّ  رَُسوُل اَّللَّ

ُ َعلَيِْه وََسلََّم   .«اَّللَّ
“যখ্ন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম আশুরার সাওম রাখ্ললন এবাং (অনযলদরলক) সাওম রাখ্ার জ্জনলদণশ 

জ্জদললন। হলালকরা বলল,  হহ আল্লাহর রাসূল! এজ্জিলতা এমন জ্জদন, যালক ইয়াহূদী ও জ্জিষ্টানরা বি োন কলর, সম্মান 

জানায়। তখ্ন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম বলললন, আগামী বছর এজ্জদন আসলল  আমরা নবম জ্জদনও 

সাওম রাখ্ব ইনশাআল্লাহ। বণণনাকারী বললছন, আগামী বছর আসার পূলবণই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ 

ওয়াসাল্লালমর ওফাত হলয় জ্জগলয়লছ”।15 

                                                           
11 সহীহ মুসজ্জলম, হাদীস নাং ১৯৭৬ 
12 আল-মজমূ 
13 কাশ্শাফুল কান্না ২য় খ্ণ্ড, সওমুল মুহররম 
14 জ্জতরজ্জমযী, জ্জতজ্জন বলললছন, হাদীসজ্জি হাসান সহীহ 
15 সহীহ মুসজ্জলম, হাদীস নাং ১৯১৪৬ 
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ইমাম শালফ‘ঈ ও তার সাথীবৃন্দ,  ইমাম আহমাদ,  ইমাম ইসহাক প্রমুখ্ বলললছন,  আশুরার সাওলমর হেলত্র দশম ও 

নবম উিয় জ্জদলনর সাওম-ই মুস্তাহাব। হকননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম দশ তাজ্জরখ্ সাওম হরলখ্লছন এবাং 

নয় তাজ্জরখ্ সাওম রাখ্ার জ্জনয়ত কলরলছন। 

এর-ই ওপর জ্জিজ্জত্ত কলর বলা যায়, আশুরার সাওলমর কলয়কজ্জি স্তর রলয়লছ: সবণ জ্জনম্ন হলচ্ছ হকবল দশ তাজ্জরলখ্র 

সাওম রাখ্া। এরলচ উচ্চ পযণায় হলচ্ছ তার সালথ নয় তাজ্জরলখ্র সাওম পালন করা। এমজ্জনিালব মুহররম মালস 

সাওলমর সাংখ্যা যত হবজ্জশ হলব মযণাদা ও ফযীলতও ততই বািলত থাকলব। 

তাসু‘আর সাওম মুস্তাহাব হবার জ্জহকমত 

ইমাম নাওয়াবী রহ. বললন,  তাসু‘আ তথা মুহররলমর নয় তাজ্জরখ্ সাওম মুস্তাহাব হবার জ্জহকমত ও উলদ্দশয প্রসলে 

প্রাে ওলামালয় হকরাম জ্জবজ্জিন্ন মতামত বযক্ত কলরলছন,   

এক. এর উলদ্দশয হললা, ইয়াহূদীলদর জ্জবলরাজ্জধ্তা করা। কারণ তারা হকবল একজ্জি অথণাৎ দশ তাজ্জরখ্ সাওম রাখ্ত। 

দুই. আশুরার জ্জদলন হকবলমাত্র একজ্জি সাওম পাললনর অবস্থার উত্তরণ ঘজ্জিলয় তার সালথ অনয একজ্জি সাওলমর 

মাধ্যলম সাংলযাগ সৃজ্জষ্ট করা। হযমজ্জনকলর এককিালব জুমু‘আর জ্জদন সাওম রাখ্লত জ্জনলষধ্ করা হলয়লছ। এজ্জি আল্লামা 

খ্াত্তাবী ও অনযানযলদর মত।  

জ্জতন. দশ তাজ্জরলখ্র সাওলমর হেলত্র চন্দ্র গণনায় ত্রুজ্জি হলয় িুলল পজ্জতত হবার আশাংকা হথলক বাাঁচার উলদ্দলশয। হলত 

পালর গণনায় নয় তাজ্জরখ্ জ্জকন্তু বাস্তলব তা দশ তাজ্জরখ্। 

এর মলধ্য সবণাজ্জধ্ক শজ্জক্তশালী তাৎপযণ হলচ্ছ, আহলল জ্জকতালবর জ্জবলরাজ্জধ্তা করা। শাইখু্ল ইসলাম ইবন তাইজ্জময়যাহ 

রহ. বলললছন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম বহু হাদীলস আহলল জ্জকতাবলদর সাদৃশয অবলম্বন করলত 

জ্জনলষধ্ কলরলছন। হযমন, আশুরা প্রসলে বলললছন,   َلَِِئْ ِعْشُت إىَل قَابٍِل ّلَُصوَمنَّ اتلَّاِسع “আজ্জম যজ্জদ আগামী বছর হবাঁলচ 

থাজ্জক তাহলল অবশযই নয় তাজ্জরখ্ সাওম রাখ্ব”।16 

আল্লামা ইবন হাজার রহ.  لِئ بقيت إىل قابل ألصومن اتلاسع “আজ্জম যজ্জদ আগামী বছর হবাঁলচ থাজ্জক তাহলল অবশযই নয় 

তাজ্জরখ্ সাওম রাখ্ব।”  

হাদীলসর বযাখ্যা-জ্জিকায় বলললছন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লালমর নয় তাজ্জরলখ্ সাওম রাখ্ার সাংকল্প বযক্ত 

করার উলদ্দশয জ্জকন্তু এই নয় হয,  জ্জতজ্জন হকবল নয় তাজ্জরলখ্ সাওম রাখ্ার সাংকল্প কলরলছন বরাং তাাঁর উলদ্দশয হলচ্ছ, 

দশ তাজ্জরলখ্র সাওলমর সালথ নয় তাজ্জরলখ্র সাওমলক সাংযুক্ত করা। সাবধ্ানতা বশতঃ জ্জকাংবা ইয়াহূদী জ্জিষ্টানলদর 

জ্জবলরাজ্জধ্তার জনয। এজ্জিই অগ্রাজ্জধ্কার প্রাি মত। সহীহ মুসজ্জললমর কজ্জতপয় বণণনা এজ্জদলকই ইজ্জেত কলর।17 

শুধু্ দশ তাজ্জরখ্ সাওম রাখ্ার জ্জবধ্ান  

                                                           
16 আল-ফলতায়াল হকাবরা, খ্ণ্ড ৬ 
17 ফাতহুল বাজ্জর: ৪/২৪৫ 
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শাইখু্ল ইসলাম বললন, আশুরার সাওম এক বছলরর গুনালহর কাফ্ফারা আর আশুরার একজ্জিমাত্র সাওম মাকরূহ 

হলব না।18
 

ইবন হাজার হায়সামী রজ্জচত তুহফাতুল মুহতাজ গ্রলন্থ আলছ, আশুরা উপললে দশ তাজ্জরখ্ হকবল একজ্জি সাওম 

রাখ্ালত হকালনা হদাষ হনই।19 

জ্জনধ্ণাজ্জরত জ্জদনজ্জি শজ্জন জ্জকাংবা জুমু‘আ বার হললও আশুরার সাওম রাখ্া হলব 

হকবলমাত্র জুমু‘আর জ্জদনলক নফল সাওমর জনয জ্জনধ্ণারণ করা মাকরূহ, অনুরূপিালব ফরয সাওম বযতীত শজ্জনবার 

সাওম রাখ্লত জ্জনলষধ্ করা হলয়লছ। তলব জ্জনলম্নর হয হকালনা পিজ্জতর অনুকূলল রাখ্া হলল আর মাকরূহ হলব না। 

হযমন, ঐ দুই জ্জদলনর সালথ জ্জমজ্জললয় আলরা একজ্জদন কলর  সাওম রাখ্া। জ্জদনজ্জি অনুলমাজ্জদত অিযালসর অনুকূলল পলি 

যাওয়া হযমন একজ্জদন সাওম রাখ্া একজ্জদন ইফতার করা। মান্নত জ্জকাংবা ক্বাযার সাওম হওয়া। অথবা শরী‘আত 

সাওম রাখ্লত উৎসাজ্জহত কলরলছ এমন তাজ্জরলখ্ ঐ জ্জদনদ্বয় পলি যাওয়া, হযমন আরাফা জ্জকাংবা আশুরার জ্জদন...।20 

আল্লামা বাহুজ্জত রহ. বললন, শুধু্মাত্র শজ্জনবারলক সাওম রাখ্ার জনয জ্জনধ্ণারণ করা মাকরূহ। কারণ, এ প্রসলে হাদীলস 

জ্জনলষধ্াো আলরাপ হলয়লছ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম বললন,  

اِْت إّّل » ََ َعلَيُْكمْ ّل تَُصوُموا يَْوَم السَّ ِ
ُُ  « ِفيَما اُْف

“ফরয সাওম বযতীত হতামরা হকবল শজ্জনবার সাওম রাখ্লব না”।21 

তাছািা শজ্জনবারলক ইয়াহূদীরা খু্ব সম্মান কলর, অলনক বি কলর হদলখ্, তাই হসজ্জদন সাওম রাখ্লল তালদর তাশাবু্বহ 

তথা সাদৃশযাবলম্বন হলয় যালব...। তলব শুক্র বা শজ্জনবার যজ্জদ হকালনা বযজ্জক্তর অনুসৃ্মত অিযালসর আওতায় পলি যায় 

তাহলল আর মাকরূহ হলব না। হযমন, এক বযজ্জক্ত জ্জনয়জ্জমত আরাফা ও আশুরার সাওম পালন কলর আর হসই 

আরাফা জ্জকাংবা আশুরার জ্জদন শজ্জন জ্জকাংবা শুক্রবার জ্জদন সাংঘজ্জিত হল তাহলল হস বযজ্জক্তর জনয উক্ত শুক্র জ্জকাংবা 

শজ্জনবার সাওম রাখ্া মাকরূহ হলব না। হকননা এসব হেলত্র অিযাসলক জ্জবলবচনায় রাখ্া হয়...।22
 

মালসর শুরু অস্পষ্ট হলয় হগলল করণীয় জ্জক? 

ইমাম আহমদ রহ. বললন, মালসর শুরু জ্জনলয় সলন্দহ হদখ্া জ্জদলল জ্জকাংবা হসজ্জি অস্পষ্ট হলয় হগলল হস মালস আশুরার 

সাওম জ্জতনজ্জদন রাখ্া হলব। আর এমনজ্জি করা হলব হকবল নয় ও দশ তাজ্জরলখ্র সাওমলক জ্জনজ্জশ্চত করার জনয।23 

সুতরাাং হয বযজ্জক্ত মুহররম মালসর আগমণ সম্বলে বুেলত পালর জ্জন এবাং হস দশ তাজ্জরলখ্র বযাপালর সাবধ্ানতা 

অবলম্বন করলত ইচু্ছক তাহলল হস জ্জনয়মমত জ্জযলহজলক জ্জত্রশ জ্জদন গণনা করলব। অতঃপর নয় ও দশ তাজ্জরখ্ সাওম 

                                                           
18 আল-ফাতাওয়াল কুবরা: ৫ম খ্ণ্ড 
19  ৩য় খ্ণ্ড, বাবু সওজ্জমত তাতাবু্ব‘ 
20 তুহফাতুল মুহতাজ, ৩য় খ্ণ্ড, বাবু সওজ্জমত তাতাবু্ব’,  মুশজ্জকলুল আছার, ২য় খ্ন্ড, বাবু সওজ্জম য়াওজ্জমস সাবজ্জত 
21 আহমাদ ও হালকম 
22 কাশ্শাফুল কান্না’,  ২য় খ্ণ্ড, বাবু সওজ্জমত তাতাবু্ব’ 
23 আল-মুগজ্জন জ্জল ইবন কুদামাহ, ৩য় খ্ণ্ড, জ্জসয়ামু আশুরা 
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রাখ্লব। আর হয বযজ্জক্ত নয় তাজ্জরলখ্র বযাপালরও সাবধ্ানতা অবলম্বন করলত চাইলব হস আি, নয় ও দশ তাজ্জরখ্ হমাি 

জ্জতন জ্জদন সাওম রাখ্লব। (এখ্ন যজ্জদ জ্জযলহজ মাস নালকস অথণাৎ জ্জত্রশ জ্জদন হথলক কম হয় তাহলল হস জ্জনজ্জশ্চত 

তাসু‘আ ও আশুরার সাওম রাখ্লত সেম হলব) তলব এখ্ালন মলন রাখ্া দরকার, আশুরার সাওম জ্জকন্তু মুস্তাহাব, 

ফরয নয়। তাই হলাকলদরলক রমযান ও শাওয়াল মালসর মত মুহররম মালসর চাাঁদ তালাশ করার জ্জনলদণশ হদওয়া 

হলব না। 

আশুরার সাওম হকান ধ্রলনর পালপর জনয কাফ্ফারা? 

ইমাম নাওয়াবী রহ. বললন, আশুরার সাওম সকল সগীরা গুনালহর কাফ্ফারা। অথণাৎ এ সাওলমর কারলণ মহান 

আল্লাহ কবীরা নয় বরাং (পূবণবতণী একবছলরর) যাবতীয় সগীরা গুনাহ েমা কলর জ্জদলবন। 

এর পর জ্জতজ্জন বললন, আরাফার সাওম দুই বছলরর (গুনালহর জনয) কাফ্ফারা, আশুরার সাওম এক বছলরর জনয 

কাফ্ফারা, যার আমীন জ্জফজ্জরশতালদর আমীলনর সালথ জ্জমলল যালব তার পূবণবতণী গুনাহ েমা কলর হদওয়া হলব... 

হাদীলস বজ্জণণত এসব গুনাহ মালফর অথণ হলচ্ছ, বযজ্জক্তর আমলনামায় যজ্জদ সজ্জগরা গুনাহ হথলক থালক তাহলল এসব 

আমল তার গুনালহর কাফ্ফারা হলব অথণাৎ আল্লাহ তার সগীরা গুনাহসমূহ েমা কলর জ্জদলবন। আর যজ্জদ সগীরা-

কবীরা হকালনা গুনাহই না থালক তাহলল এসব আমললর কারলণ তালক সাওয়াব দান করা হলব, তার দরজাত বুলন্দ 

করা হলব। আর আমলনামায় যজ্জদ শুধু্ কবীরা গুনাহ থালক সগীরা নয় তাহলল আমরা আশা করলত পাজ্জর,  এসব 

আমললর কারলণ তার কবীরা গুনাহসমূহ হালকা করা হলব।24 

শাইখু্ল ইসলাম ইবন তাইজ্জময়যাহ রহ. বললন, পজ্জবত্রতা অজণন, সালাত, রমযান, আরাফা ও আশুরার সাওম ইতযাজ্জদ 

হকবল সগীরা গুনাহসমূলহর কাফ্ফারা অথণাৎ এসব আমললর কারলণ হকবল সগীরা গুনাহ েমা করা হয়।25
 

হরাজার সাওয়াব হদলখ্ প্রতাজ্জরত হওয়া চললব না  

‘আরাফা জ্জকাংবা ‘আশুরার সাওলমর ওপর জ্জনিণর কলর অলনক জ্জবভ্রান্ত ল হলাক হধ্াাঁকায় পলি যায়। আত্মপ্রতাজ্জরত হয়। 

এমনজ্জক অলনকলক বললত হশানা যায়, আশুরার সাওমর কারলণ পূণণ এক বছলরর পাপ েমা হলয় জ্জগলয়লছ। বাজ্জক 

থাকল ‘আরাফার সাওম, হতা হসজ্জি সাওয়ালবর িাণ্ডার সমৃি করলব। 

আল্লামা ইবনুল কাইজ্জয়যম রহ. বললন, এ আত্ম প্রবজ্জিত-জ্জবভ্রান্ত ল হলাকজ্জি বুেল না হয,  রমযালনর সাওম ও পাাঁচ 

ওয়াক্ত নামাজ ‘আরাফা ও ‘আশুরার সাওমর হচলয় বহু গুলণ বি ও অজ্জধ্ক সাওয়াবলযাগয ইবাদত। আর এগুললা 

মধ্যবতণী গুনাহসমূলহর জনয কাফ্ফারা তখ্নই হয় যজ্জদ কবীরা গুনাহসমূহ হথলক হবাঁলচ থাকা হয়। সুতরাাং এক 

রমযান হথলক পরবতণী রমযান এবাং এক জুমু‘আ হথলক পরবতণী জুমু‘আ, মধ্যবতণী সমলয় কৃত পালপর জনয কাফ্ফারা 

তখ্নই হলব যখ্ন কজ্জবরা গুনাহ তযাগ করা হলব। উিয়জ্জবধ্ কাযণ সম্পাদলনর মাধ্যলমই হকবল সগীরা গুনাহ মাফ 

হলব। 

                                                           
24 আল-মাজমূ শারহুল মুহাযযাব, ষি খ্ণ্ড,  সওমু য়াওজ্জম আরাফা 
25 আল-ফাতাওয়াল কুবরা, ৫ম খ্ণ্ড 
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আবার জ্জকছু জ্জবভ্রান্ত ল হলাক আলছ, যারা ধ্ারণা কলর, তালদর হনক আমল বদ আমল হথলক হবজ্জশ। কারণ, তারা 

গুনালহর জ্জিজ্জত্তলত জ্জনলজলদর জ্জহসাব হনয় না এবাং পাপাচার গণনায় আলন না। যজ্জদ কখ্লনা হকালনা হনক আমল 

সম্পাদন কলর তখ্ন হকবল তাই সাংরেণ কলর। এরা হসসব হলাকলদর নযায় যারা মুলখ্ মুলখ্ ইলস্তগফার কলর 

অথবা জ্জদলন একশত বার তাসজ্জবহ পাঠ কলর অতঃপর মুসজ্জলমলদর গীবত ও সম্মান জ্জবনলষ্টর কালজ হললগ যায়। 

সারা জ্জদন আল্লাহর অসন্তুজ্জষ্টমূলক কালজ অজ্জতবাজ্জহত কলর। এসব হলাক তাসবীহ তাহলীললর ফযীলত সম্বলে খু্ব 

জ্জফজ্জকর কলর। জ্জকন্তু তার মাধ্যলম সাংঘজ্জিত অনযায় ও পাপকলমণর প্রজ্জত হমালিই দৃজ্জষ্টপাত কলর না। এজ্জিলতা হকবলই 

হধ্াাঁকা ও আত্মপ্রতারণা।26 

রমযালনর ক্বাযা অনাদাজ্জয় থাকা অবস্থায় আশুরার সাওলমর হুকুম কী?  

রমযালনর ক্বাযা আদায় না কলর নফল সাওম রাখ্া যালব জ্জকনা এ বযাপালর আললমলদর মালে মতলিদ আলছ। 

হানাফীলদর জ্জনকি জালয়য। হকননা রমযালনর ক্বাযা সম্পন্ন করা তাৎেজ্জণকিালব ওয়াজ্জজব নয়। জ্জবললম্ব সম্পন্ন করার 

অবকাশ আলছ। শালফ‘ঈ ও মাললজ্জকলদর জ্জনকিও জালয়য তলব মাকরূহ হলব। কারণ, এলত ওয়াজ্জজব আদায় জ্জবলজ্জম্বত 

হয়।  

আল্লামা দুসূজ্জক রহ. বললন, মান্নত, ক্বাযা ও কাফ্ফারা জাতীয় ওয়াজ্জজব সাওম অনাদাজ্জয় হরলখ্ নফল সাওম পালন 

করা মাকরূহ। হস নফল সাওমজ্জি গাইলর মুআক্কাদাহ হহাক জ্জকাংবা মুআক্কাদাহ হযমন আশুরা, জ্জযলহলজর নয় 

তাজ্জরলখ্র সাওম ইতযাজ্জদ। 

হাম্বলী ইমামগলণর মলত রমযালনর ক্বাযা আদায় করার পূলবণ নফল সাওম পালন করা হারাম। এমতাবস্থায় হকউ 

নফল সাওম রাখ্লল সহীহ হলব না এমনজ্জক পরবতণীলত ক্বাযা আদায় করার মত পযণাি সময় থাকললও বরাং আলগ 

ফরয আদায় করলত হলব।27 

সুতরাাং প্রজ্জতজ্জি মুসজ্জললমর কতণবয হলচ্ছ, রমযালনর পরপরই জ্জবলম্ব না কলর ক্বাযা সম্পন্ন কলর হনওয়া। যালত 

হকালনারূপ সমসযা ছািাই আরাফা ও আশুরার সাওম পাললনর সুলযাগ পাওয়া যায়। হকউ যজ্জদ আরাফা ও আশুরার 

সাওলমর ক্বাযা আদালয়র জ্জনয়ত কলর এবাং এ জ্জনয়ত রাত্র হলতই কলর তাহলল হসজ্জি তার জনয যলথষ্ট হলব। অথণাৎ 

তার ক্বাযা আদায় হলয় যালব। আল্লাহর করুণা অলনক জ্জবশাল। 

‘আশুরায় উদযাজ্জপত জ্জকছু জ্জবদ‘আত  

‘আশুরার জ্জদন হলালকরা সুরমা লাগালনা, হগাসল করা, হমলহজ্জদ লাগালনা, মুসাফাহা করা, জ্জখ্চুজ্জি রান্না করা,  আনন্দ 

উৎসবসহ জ্জবজ্জিন্ন অনুিানাজ্জদর আলয়াজন কলর থালক এ সম্বলে শায়খু্ল ইসলাম ইবন তাইজ্জময়যাহ রহ. হক প্রশ্ন করা 

হললা, এর হকালনা জ্জিজ্জত্ত আলছ জ্জক না? 

জবালব জ্জতজ্জন বলললন, এসব অনুিানাজ্জদ উদযাপন প্রসলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম হথলক সহীহ 

হকালনা হাদীস বজ্জণণত হয় জ্জন এবাং সাহাবীগণ হথলকও না। চার ইমামসহ জ্জনিণরলযাগয হকালনা আললমও এসব কাজলক 

                                                           
26 আল-মওসুআতুল জ্জফকজ্জহয়যাহ, খ্ণ্ড ১৩, গুরুর 
27 আল-মওসুআ আল-জ্জফকজ্জহয়যাহ, খ্ণ্ড ২৮, সওমুত তাতাবু্ব‘ 
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সমথণন কলরন জ্জন। হকালনা মুহাজ্জদ্দস এ বযাপালর রাসূলুল্লাহ ও সাহাবীগণ হথলক হকালনা সহীহ জ্জকাংবা দুবণল হাদীসও 

বণণনা কলরন জ্জন। তালব‘ঈলদর হথলকও হকালনা আছর পাওয়া যায় জ্জন। পরবতণী যুলগ হকউ হকউ জ্জকছু বালনায়াি ও 

জাল হাদীস বণণনা কলরলছ হযমন, “হয বযজ্জক্ত আশুরার জ্জদন সুরমা লাগালব হস বযজ্জক্ত হস বছর হথলক চেুপ্রদাহ হরালগ 

আক্রান্ত ল হলব না।” “হয বযজ্জক্ত আশুরার জ্জদন হগাসল করলব হস হসই বছর হথলক আর হরাগাক্রান্ত ল হলব না।” এরূপ 

অলনক হাদীস। এরই ধ্ারাবাজ্জহকতায় তারা একজ্জি মওদু‘ হাদীস বণণনা কলরলছ। যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ 

ওয়াসালল্লালমর প্রজ্জত জ্জমথযালরাপ বযতীত আর জ্জকছুই নয়। হাদীসজ্জি হলচ্ছ,   

ْهِلِه يَْوَم »
َ
َع ىلَعَ أ نَُّه َمْن وَسَّ

َ
ُ أ َع اَّللَّ نَةِ اَعُشوَراَء وَسَّ  « َعلَيِْه َسارَِر السَّ

“হয বযজ্জক্ত আশুরার জ্জদন জ্জনজ পজ্জরবালরর ওপর উদার হালত খ্রচ করলব আল্লাহ তা‘আলা সারা বছলরর জনয তালক 

সচ্ছলতা দান করলবন।” এ ধ্রলণর সবগুললা বণণনা জ্জমথযা ও জাল। 

অতঃপর শাইখ্ উলল্লখ্ কলরলছন, যার সার সাংলেপ হলচ্ছ- এ উম্মলতর অগ্রজলদর ওপর যখ্ন সবণপ্রথম জ্জফতনা 

আপজ্জতত হললা ও হহাসাইন রাজ্জদয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাত সঙ্ঘজ্জিত হললা। এর কারলণ জ্জবজ্জিন্ন দললর হলালকরা কী 

করল? জ্জতজ্জন বললন,  

তারা যাললম ও জালহললদর দলল রাপান্ত লজ্জরত হললা। হয়ত মুনাজ্জফক হব-দীন নয়ত জ্জবভ্রান্ত ল জ্জবপথগামী। তারা বেুত্ব ও 

আহলল বাইলতর বেুত্ব প্রকাশ করলত লাগল। আশুরার জ্জদনলক হরালজ্জবল, কান্নাকাজ্জি ও হশাক জ্জদবস জ্জহসালব গ্রহণ 

করল। তালত তারা বুক ও হচহারা চাপিালনা, আজ্জস্তন হছিাসহ জালহজ্জল যুলগর জ্জবজ্জিন্ন প্রথা প্রকাশ করলত লাগল। 

জ্জবজ্জিন্ন হশাকগাথা যার অজ্জধ্কাাংশই বালনায়াি ও জ্জমথযায় পজ্জরপূণণ ও গীত আবৃজ্জত্ত করলত লাগল। এর হিতর সলতযর 

জ্জকছুই হনই আলছ শুধু্ স্বজনপ্রীজ্জত ও মলনাকলষ্টর নবায়ন। মুসজ্জলমলদর পরস্পলর যুি ও দুশমজ্জন সৃজ্জষ্টর পায়তারা। 

পূবণবতণী পূনযাত্মা সাহাবীগণলক গালমন্দ করার উপাদান। মুসজ্জলমলদর জ্জবরুলি তালদর অজ্জনষ্ট ও েজ্জতর পজ্জরসাংখ্যান 

হকউ জ্জললখ্ হশষ করলত পারলব না। তালদর হমাকালবলা কলরলছ হয়ত আহলল বাইত ও হহাসাইন রাজ্জদয়াল্লাহু আনহুর 

বযাপালর বািাবাজ্জিলত জ্জলি নালসজ্জব সম্প্রদায় অথবা একদল জালহল সম্প্রদায়। যারা ফালসলদর হমাকালবলা কলরলছ 

ফালসদ জ্জদলয়। জ্জমথযার হমাকালবলা জ্জমথযার মাধ্যলম, খ্ারালপর জবাব জ্জদলয়লছ খ্ারাপ জ্জদলয় এবাং জ্জবদ‘আলতর জবাব 

জ্জদলয়লছ জ্জবদ‘আলতর মাধ্যলম। 

ইবনুল হা-ি রহ. বললন, আশুরার জ্জবদ‘আলতর আলরা একজ্জি হলচ্ছ, তালত যাকাত আদায় করা। জ্জবলজ্জম্বত জ্জকাংবা 

অগ্রীম। মুরজ্জগ জবাইর জনয এলক জ্জনধ্ণারণ করা। নারীলদর হমলহজ্জদ বযবহার করা।28 

আল্লাহ তা‘আলা আশুরাসহ যাবতীয় কলমণ আমালদরলক রাসূলুল্লাহর আদলশণর পূণণ অনুবতণলনর তাওফীক দান করুন। 

আজ্জমন। 

সমাি 

  

                                                           
28 আল-মাদখ্াল, ১ম খ্ণ্ড,  য়াওমু ‘আশুরা 
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