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আশুরার সাওমের হুকুে 

   

প্রশ্ন: েহররমের দশ তাররমখ সাওে রাখার ফযীলত এবং এর রবধান কী?  

উত্তর: েুহাররে োস রহজরী সমনর প্রথে োস; রকন্তু েুহাররে োস শুধু প্রথে োস রহমসমবই তাৎপযযপূর্য তা নে; 

বরং এ োমসর সামথ সমৃ্পক্ত রমেমে ইসলােী ইরতহামসর অসংখয ঘটনাবলী এবং সংঘরটত হমেমে আমরা অমনক 

জীবন্ত কারহনী যা োনুমের হৃদমে আমলাড়ন সৃরি কমর জাগ্রত কমর ঈোনী চেতনা। তাই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 

ওোসাল্লাে এ োমসর প্ররত রবমশে গুরুত্ব রদমেমেন। এ োমস সাওে পালমনর প্ররত উৎসাহ রদমেমেন। 

এ োমস সাওে রাখার ফযীলত: 

নে, দশ অথবা দশ, এগামরা তাররমখ সাওে পালন করা। তমব েমন রাখমত হমব আশুরা উপলমে একোত্র সাওে 

পালন োড়া অনয চকামনা ইবাদত বমেগী করা সমূ্পর্য রবদ‘আত। তাই চয চকামনা ধরমনর আোর অনুষ্ঠান োহরফল 

সমূ্পর্য বজযনীে।  

ইসলামের পূমবয আশুরার সাওে রাখা ফরয রেল; রকন্তু যখন রেযামনর সাওে ফরয করা হমলা তখন আশুরার 

সাওে ফরমযর রবধান ররহত করা হমলা এবং ঐ রদন সাওে রাখা সুন্নত রহমসমব রবমবরেত হমলা।  

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওোসাল্লাে আশুরার সাওে রাখার রবরিন্ন ফযীলত বর্যনা কমরন। চযেন, হাদীমস এমসমে: 

“আবু হুরাইরাহ রারদোল্লাহু ‘আনহু চথমক বরর্যত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওোসাল্লাে বমলমেন, রেযামনর পর 

সমবযাত্তে সাওে হমলা আল্লাহর রপ্রে েুহাররে োমসর সাওে এবং ফরয সালামতর পর সমবযাত্তে সালাত হমলা রামতর 

সালাত।” (সহীহ েুসরলে) 

অপর একরট হাদীমস বলা হে, আবু কাতাদাহ রারদোল্লাহু ‘আনহু চথমক বরর্যত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 

ওোসাল্লােমক আশুরার সওে সম্পমকয প্রশ্ন করা হমল রতরন বমলন: “রবগত এক বেমরর গুর্ামহর কাফফারা রহমসমব 

গৃহীত হে।” (সহীহ েুসরলে, রতররেযী) 

অনয বর্যনাে এমসমে, “আবু কাতাদাহ রারদোল্লাহু ‘আনহু চথমক বরর্যত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওোসাল্লাে 

বমলমেন: আশুরার রদমনর সাওেমক আল্লাহ তা‘আলা রবগত এক বেমরর গুর্ামহর কাফফারা রহমসমব গ্রহর্ কমর 

থামকন।” (সহীহ েুসরলে) 

সোপ্ত 
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