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 ﻧﺒﻴﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻢ اﻷﻧﺒﻴﺎء وﺳﻴﺪ اﻟﻤﺮﺳﻠﻴﻦ واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠ،ﻪ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦاﻟﺤﻤﺪ ﻟ
 آﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ أﺟﻤﻌﻴﻦ وﺑﻌﺪوﻋﻠ:

মহু ররম, একিট মহান বরকতময় মাস। িহজির সেনর থম মাস । এিট ‘আশের ম’ তথা হারামকৃত মাস
চতুেয়র অনতম। আশের ম সে আাহ তাআলা বেলন,
ﺎﻨْﻬ ﻣضرااتِ وﺎوﻤ اﻟﺴ ﺧَﻠَﻖمﻮ ﻳﻪﺘَﺎبِ اﻟ ﻛا ﻓﺮ ﺷَﻬﺸَﺮ اﺛْﻨَﺎ ﻋﻪﻨْﺪَ اﻟﻮرِ ﻋﺪﱠةَ اﻟﺸﱡﻬنﱠ ﻋا
36:﴾]اﻟﺘﻮﺑﺔ36﴿ ﻢﻧْﻔُﺴ اﻴﻬِﻦﻮا ﻓﻤ ﺗَﻈْﻠََ ﻓﻢِ اﻟْﻘَﻴﻚَ اﻟﺪِّﻳﻦ ذَﻟمﺮﺔٌ ﺣﻌﺑر]ا.
িনয় মাসসমূেহর গণনা আাহর কােছ বার মাস আাহর িকতােব, (সিদন থেক) যিদন িতিন আসমান ও
যমীন সি
ৃ কেরেছন। এর মধ থেক চারিট সািনত, এটাই িতিত দীন। সত
ু রাং তামরা এ মাসসমূেহ
িনজেদর উপর কান জল
ু মু কেরা না।{সূরা তাওবা:৩৬}
সাহািব আবু বাকরাহ রা. নবী কািরম সাাা আলাইিহ ওয়াসাাম থেক বণনা কেরন, নবীজী বেলন,
{،مﺮﺤاﻟْﻤ وﺔﺠذُو اﻟْﺤ وﺪَة ذُو اﻟْﻘَﻌﺎتﻴاﻟﺘَﻮ ﺛَﻼﺛَﺔٌ ﻣ:مﺮﺔٌ ﺣﻌﺑرﺎ اﻨْﻬا ﻣﺮ ﺷَﻬﺸَﺮﻨَﺔُ اﺛْﻨَﺎ ﻋاﻟﺴ
2958 ﺎنَ { ]رواه اﻟﺒﺨﺎريﺒﺷَﻌى وﺎدﻤ ﺟﻦﻴ اﻟﱠﺬِي ﺑﺮﻀ ﻣﺐﺟر]و
বছর হেলা বােরািট মােসর সমি, তার মেধ চারিট অিত সািনত। িতনিট পর পর লােগায়া িজলকদ,
িজলহজ ও মহু ররম আর (চতুথিট হেলা) জমু াদাস সািন ও শাবােনর মধবতী রজব। {বাখাির:২৯৫৮}
মহু ররমেক মহু ররম বেল অিভিহত করা হেয়েছ কারণ এিট অিত সািনত।

আাহর বাণী ﴿ﻢﻧْﻔُﺴ اﻴﻬِﻦﻮا ﻓﻤ{ ﴾ﻓَﻼ ﺗَﻈْﻠতামরা এেত িনেজেদর উপর কােনা জল
ু মু কেরা
না।} অথাৎ, এই সািনত মাস সমূেহ তামরা কােনা অনায় কেরা না। কারণ এ সমেয় সংঘিটত অনায় ও
অপরােধর পাপ অনান সমেয়র চেয় বিশ ও মারাক।
আুাহ িবন আাস রা “ ﴿ﻢﻧْﻔُﺴ اﻴﻬِﻦﻮا ﻓﻤ{ ﴾ﻓَﻼ ﺗَﻈْﻠতামরা এেত িনেজেদর উপর কােনা জল
ু মু
় হেয়া
কেরা না।}’’ এর বাখায় বেলেছন, এই বােরা মােসর কােনািটেতই তামরা অনায় অপরােধ জিডত
না। অত:পর তাহেত চারিট মাসেক িবেশষভােব িনিদ কেরেছন। তােদরেক মহা সােন সািনত কেরেছন।
এসেবর মােঝ সংঘিটত অপরাধেক অিত মারাক অপরাধ বেল গণ কেরেছন। আর তােত সািদত নক
আমলেক বিশ সাওয়াব যাগ নক আমল বেল সাব কেরেছন।
কাতাদাহ রা. “ ﴿ﻢﻧْﻔُﺴ اﻴﻬِﻦﻮا ﻓﻤ{ ﴾ﻓَﻼ ﺗَﻈْﻠতামরা এেত িনেজেদর উপর কােনা জল
ু মু কেরা
না।}’’ আয়ােতর বাখায় বেলন, যিদও জল
ু ম সব সমেয়র জন বড় অনায় তেব হারাম মাস চতুেয়
সািদত জল
ু মু অনান সমেয় সািদত জল
ু মু হেত অপরাধ ও পােপর িদক থেক আরও বিশ মারাক
অনায়। আাহ তাআলা িনজ ইা মািফক যােক ইা বড় করেত পােরন।
িতিন বেলন, মহান আাহ িনজ সি
ৃ হেত খাঁিট ও উৎকৃেলােক বাছাই কেরেছন; ফেরশতাকুল হেত
কতকেক রাসূল িহসােব বাছাই কেরেছন অন
ু প মানষু থেকও। কথা হেত বাছাই কেরেছন তাঁর িজিকরেক।
আর জিমন হেত বাছাই কেরেছন মসিজদ সমূহেক। মাসসমূহ থেক বাছাই কেরেছন রমজান ও সািনত
মাস চতুয়েক। িদনসমূহ হেত বাছাই কেরেছন জমু আ
ু র িদনেক আর রাসমূহ থেক লাইলাতুল কদরেক।
সত
ু রাং আাহ যােদর সািনত কেরেছন তামরা তােদর সান দশন কর। আর বিু মান লাকেদর মেত,
িতিট বেক যথাযথ সান দশন করা হয় মূলত: সসব িজিনেসর মাধেমই যসব ারা আাহ তােদরেক
সািনত কেরেছন। {সার সংেপ, তাফিসর ইবন কািসর, সূরা তাওবা, আয়াত ৩৬}

মহু ররম মােস অিধক পিরমােণ নফল রাজার ফিজলত

আবু রায়রা রা. থেক বিণত, রাসূল
ু াহ সাাা আলাইিহ ওয়াসাাম ইরশাদ কেরন,
{ مﺮﺤ اﻟْﻤﻪ اﻟﺮﺎنَ ﺷَﻬﻀﻣﺪَ رﻌ ﺑﺎمﻴ اﻟﺼﻞﻓْﻀ} ا

অথাৎ, রমজােনর পর সেবাম রাজা হে আাহর মাস মহু ররম (মােসর রাজা)। { সিহহ
মস
ু িলম,১৯৮২}
ﻪ اﻟﺮ ﺷَﻬবােক ﺮ ﺷَﻬক ﻪ‐ اﻟএর িদেক য  إﺿﺎﻓﺔকরা হেয়েছ এিট إﺿﺎﻓﺔ ﺗﻌﻈﻴﻢ। অথাৎ,
সােনর ইযাফত। আামা ারী রহ. বেলন, হািদেসর বািহক শমালা থেক পূণ মােসর রাজা বেু ঝ
আেস। তেব নবী কিরম সাাা আলাইিহ ওয়াসাাম রমজান বতীত আর কােনা মােস পূণ মাস রাজা
রােখনিন, এিট মািণত। তাই হািদসেক এ মােস বিশ পিরমােণ রাজা রাখার বাপাের উৎসাহ দয়া হেয়েছ
বেল ধরা হেব।
শা’বান মােস রাসূল
ু াহ সাাা আলাইিহ ওয়াসাাম অিধক রাজা রেখেছন বেল একািধক সূে বিণত
হেয়েছ। হেত পাের মহু ররম মােসর ফিজলত সে তাঁেক এেকবাের জীবেনর শষ পযােয় অবিহত করা
হেয়েছ আর িতিন তা বাবায়ন কের যাবার সময় পানিন। {ইমাম নবিব, শার সিহহ মস
ু িলম}

আাহ তাআলা ান ও কাল যােক ইা মযাদা িদেয় থােকন

আামা ই িবন আুস সালাম রহ. বেলন, ান ও কােলর এেকর উপর অপেরর মযাদা দান ই কার।
এক. পািথব। ই. ীনী, যা আাহর দয়া ও কণার উপর িনভরশীল। িতিন সসব ান বা কােল ইবাদত
সকারীেদর সাওয়াব বি
ৃ কের িদেয় তােদর উপর কণা কেরন। যমন, অনান মােসর রাজার
তুলনায় রমজােনর রাজার মযাদা অন
ু প আরার িদন..। এেলার মযাদা আাহর দান ও ইহসােনর উপর
িনভরশীল। {কাওয়ােয়ল আহকাম:১/৩৮}

ইিতহােস আরা

আুাহ িবন আাস রা. হেত বিণত, িতিন বেলন,
:ﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ‐ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻓﺮأى اﻟﻴﻬﻮد ﺗﺼﻮم ﻳﻮم ﻋﺎﺷﻮراء ﻓﻘﺎل اﻟ ‐ ﺻﻠ ﻗﺪم اﻟﻨﺒ:ﻗﺎل
،ﻮﺳ ﻣﻪﺎﻣ ﻓَﺼﻢﻫِﺪُو ﻋﻦ ﻣﻴﻞاﺋﺮﺳ اﻨ ﺑﻪ اﻟ ﻧَﺠمﻮﺬَا ﻳ ﻫ،ﺢﺎﻟ ﺻمﻮﺬَا ﻳﺬَا ﻗَﺎﻟُﻮا ﻫﺎ ﻫ} ﻣ

1865  { ]رواه اﻟﺒﺨﺎريﻪﺎﻣﻴ ﺑِﺼﺮﻣا وﻪﺎﻣ ﻓَﺼﻢْﻨ ﻣﻮﺳ ﺑِﻤﻖﺣﻧَﺎ ا ﻓَﺎ:]ﻗﺎل.
নবী কিরম সাাা আলাইিহ ওয়াসাাম মিদনায় আগমন কের দখেত পেলন ইিদরা আরার িদন রাজা
পালন করেছ। নবীজী বলেলন, এিট িক? তারা বলল, এিট একিট ভাল িদন। এ িদেন আাহ তাআলা বিন
ইসরাইলেক তােদর শমেনর কবল থেক বাঁিচেয়েছন। তাই মস
ু া আ. রাজা পালন কেরেছন। রাসূল
ু াহ
বলেলন, মস
ু ােক অনসু রেণর বাপাের আিম তামােদর চেয় অিধক হকদার। অত:পর িতিন রাজা রেখেছন
এবং রাজা রাখার িনেদশ িদেয়েছন।{বাখাির:১৮৬৫}

বাখািরর বণনা,
{ ﺢﺎﻟ ﺻمﻮﺬَا ﻳ} ﻫ
এিট একিট ভাল িদন।
মস
ু িলেমর বণনায় আেছ,
{ ق ﻓﺮﻋﻮن وﻗﻮﻣﻪ وﻗﻮﻣﻪ وﻏﺮﻪ ﻓﻴﻪ ﻣﻮﺳ اﻟ} ﻫﺬا ﻳﻮم ﻋﻈﻴﻢ أﻧﺠ
এিট একিট মহান িদন, আাহ তাআলা তােত মস
ু া আ. ও তাঁর কওমেক রা কেরেছন আর ফরাউন ও তার
সদায়েক পািনেত ডুিবেয় মেরেছন।
বাখািরর বণনা,
{ } ﻓﺼﺎﻣﻪ ﻣﻮﺳ
মস
ু া আ. রাজা পালন কেরেছন।
ইমাম মস
ু িলম তার রওয়ায়ােত সামান বািডে় য় বণনা কেরেছন,
{  ﻓﻨﺤﻦ ﻧﺼﻮﻣﻪﻪ ﺗﻌﺎﻟﺮاً ﻟ} ﺷ
আাহ তাআলার কিরয়া আদায় প তাই আমরাও রাজা পালন কির।
বাখািরর অন রওয়ায়ােত আেছ,

{ } وﻧﺤﻦ ﻧﺼﻮﻣﻪ ﺗﻌﻈﻴﻤﺎً ﻟﻪ
আর আমরা রাজা পালন কির তার সানােথ।
ইমাম আহমাদ সামান বিধতাকাের বণনা কেরেছন,
{ ًﺮا اﻟﺠﻮدي ﻓﺼﺎﻣﻪ ﻧﻮح ﺷ} وﻫﻮ اﻟﻴﻮم اﻟﺬي اﺳﺘﻮت ﻓﻴﻪ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻋﻠ.
এিট সই িদন যােত নূহ আ.-এর িকশিত জিু দ পবেত ির হেয়িছল, তাই নূহ আ. আাহর কিরয়া
আদায়ােথ সিদন রাজা রেখিছেলন।
বাখািরর বণনা,
{ } وأﻣﺮ ﺑﺼﻴﺎﻣﻪ
এবং রাজা রাখার িনেদশ িদেয়েছন।
বাখািরর অন বণনায় এেসেছ,
{  ﻣﻨﻬﻢ ﻓﺼﻮﻣﻮا أﻧﺘﻢ أﺣﻖ ﺑﻤﻮﺳ:} ﻓﻘﺎل ﻷﺻﺤﺎﺑﻪ.
িতিন তাঁর সাহািবেদর বলেলন, মস
ু া আ.-ক অনসু রেণর ে তামরা তােদর চেয় অিধক হকদার। সত
ু রাং
তামরা রাজা রাখ।
আরার রাজা পূব হেতই িস িছল এমনিক রাসূল
ু াহর নবও
ু য়ত াির পূেব জােহিল যেু গও আরব
সমােজ তার চলন িছল।
আেয়শা রা. থেক বিণত হেয়েছ, িতিন বেলন, জােহিল যেু গর লােকরা আরােত রাজা রাখত।..
{ } إن أﻫﻞ اﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺼﻮﻣﻮﻧﻪ..
জােহিল যেু গর লােকরা আরােত রাজা রাখত।..
ইমাম কুরতুিব রহ. বেলন, ]
কারাইশরা আরার রাজা সে সবত িবগত শিরয়ত যমন ইবরাহীম আ.-এর উপর িনভর করত।

হািদেস বিণত হেয়েছ, রাসূল
ু াহ সাাা আলাইিহ ওয়াসাাম মিদনায় িহজরাত করার পূেবই মােত
আরার রাজা রাখেতন। িহজরেতর পর দখেত পেলন মিদনার ইিদরা এিদনেক উদযাপন করেছ। িতিন
কারণ সে তােদর িজেস করেল তারা উপেরােিখত উর িদল। তখন নবীজী সাহাবােদরেক ঈদ-উৎসব
উদযাপন সে ইিদেদর িবেরািধতা করার িনেদশ িদেলন। যমন আবু মস
ু া রা. কতকৃ বিণত হািদেস
এেসেছ, িতিন বেলন,
{ ﻴﺪًا ﻋﻮدﻬ اﻟْﻴﺪﱡه ﺗَﻌاءﺎﺷُﻮر ﻋمﻮﺎنَ ﻳ} ﻛ
অথাৎ, আরার িদনেক ইিদরা ঈদ িহসােব গণ কেরিছল।
মস
ু িলেমর রওয়ায়ােত এেসেছ,
{ } ﻛﺎن ﻳﻮم ﻋﺎﺷﻮراء ﺗﻌﻈﻤﻪ اﻟﻴﻬﻮد ﺗﺘﺨﺬه ﻋﻴﺪا
আরার িদনেক ইিদরা বড় কের দখত (সান করত), এেক তারা ঈদ িহসােব হণ কেরিছল।
মস
ু িলেমর অন বণনায় এেসেছ,
{  وﻳﻠﺒﺴﻮن ﻧﺴﺎءﻫﻢ ﻓﻴﻪ ﺣﻠﻴﻬﻢ وﺷﺎرﺗﻬﻢ،} ﻛﺎن أﻫﻞ ﺧﻴﺒﺮ ) اﻟﻴﻬﻮد ( ﻳﺘﺨﺬوﻧﻪ ﻋﻴﺪا.
খায়বর অিধবাসীরা (ইিদরা) আরার িদনেক ঈদ িহসােব হণ কেরিছল। তারা এিদন িনজ ীেদরেক
িনজ অলারািদ ও বাজ পিরধান করাত।
তখন নবীজী সাাা আলাইিহ ওয়াাম বলেলন,
{ ﻧْﺘُﻢ اﻮهﻮﻣ} ﻓَﺼ
তাহেল তামরাও রাজা রাখ। {বাখাির}
রাসূল
ু াহ সাাা আলাইিহ ওয়াসাাম সাহাবােদরেক এিদেন রাজা রাখার িনেদশ দােনর আপাত কারণ
হে, ইিদেদর িবেরািধতা করা। যিদন তারা ঈদ উদযাপন কের ইফতার করেব সিদন মস
ু লমানগণ রাজা
রাখেব। কারণ ঈেদর িদন রাজা রাখা হয় না। { সার-সংেপ, ফাতল বাির শারল বাখাির, আামা
ইবন হাজার আসকালািন}

আরার রাজার ফিজলত

আুাহ িবন আাস রা. হেত বিণত, িতিন বেলন,
{ مﻮ ﻳمﻮﺬَا اﻟْﻴ ﻫ اﺮِه ﻏَﻴَﻠ ﻋﻠَﻪ ﻓَﻀمﻮ ﻳﺎمﻴى ﺻﺮﺘَﺤ ﻳﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻِ اﻟﻨﱠﺒﺖﻳاﺎ رﻣ
َﺎنﻀﻣ رﺮ ﺷَﻬﻨﻌ ﻳﺮﺬَا اﻟﺸﱠﻬﻫ و،اءﺎﺷُﻮر} ﻋ
আিম নবী কিরম সাাা আলাইিহ ওয়াসাামেক রাজা রাখার জন এত অিধক আহী হেত দিখিন যত
দেখিছ এই আরার িদন এবং এই মাস অথাৎ রমজান মােসর রাজার িত। {বাখাির:১৮৬৭}
রাসূল
ু াহ সাাা আলাইিহ ওয়াসাাম ইরশাদ কেরন,
{  ﻗﺒﻠﻪﻔﺮ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻪ أن ﻳ اﻟ أﺣﺘﺴﺐ ﻋﻠ إﻧ،} ﺻﻴﺎم ﻳﻮم ﻋﺎﺷﻮراء
আরার িদেনর রাজার বাপাের আিম আাহর কােছ আশা কির, িতিন পূববতী এক বছেরর পাপ মা কের
দেবন। {সিহহ মস
ু িলম:১৯৭৬}
এিট আমােদর িত মহান আাহর অপার কণা। িতিন একিট মা িদেনর রাজার মাধেম পূণ এক বছেরর
নাহ মা কের দন। সতই মহান আাহ পরম দাতা।

বছেরর কান িদনিট আরার িদন

আামা নবিব রহ. বেলন, তাসআ
ু , আরা ’িট ময
ু নাম। অিভধােনর াবলীেত এিটই িস।
আমােদর সাথীরা বেলেছন, আরা হে মহু ররম মােসর দশম িদন। আর তাসআ
ু স মােসর নবম িদন।
জমর ওলামারাও তা-ই বেলেছন। হািদেসর আপাতপ ও শের ােয়ািগক ও ববহািরক চািহদাও তাই।
ভাষািবদেদর িনকট এিটই িস। {আল-মজমূ}
এিট একিট ইসলািম নাম, জােহিল যেু গ পিরিচত িছল না। {কাশাফলু কাা’ ২য় খ, সওমল
ু মহু ররম}
ইবনু কাদামাহ রহ. বেলন, আরা মহু ররম মােসর দশম িদন। এিট সাঈদ ইবনল
ু মস
ু ায়াব ও হাসান বসির

রহ.-এর মত। কারণ আুাহ িবন আাস রা. বণনা কেরন,
{ ﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ‐ ﺑﺼﻮم ﻳﻮم ﻋﺎﺷﻮراء اﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺮم اﻟﻪ ‐ ﺻﻠ} أﻣﺮ رﺳﻮل اﻟ.
রাসূল
ু াহ সাাা আলাইিহ ওয়াসাাম আরা-মহু ররেমর দশম িদেন রাজা রাখার িনেদশ িদেয়েছন।
{বণনায় িতরিমিজ, িতিন বেলেছন, হািদসিট হাসান সিহহ}

আরার সােথ তাসআ
ু র রাজাও ম
ু াহাব

আুাহ িবন আাস রা. বণনা কেরন,
{ ﻮلﺳﺎ ر ﻗَﺎﻟُﻮا ﻳﻪﺎﻣﻴ ﺑِﺼﺮﻣا واءﺎﺷُﻮر ﻋمﻮ ﻳﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻﻪ اﻟﻮلﺳ رﺎم ﺻﻴﻦﺣ
َﺎنذَا ﻛ "ﻓَﺎ:ﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻﻪ اﻟﻮلﺳ ر ﻓَﻘَﺎل،ىﺎراﻟﻨﱠﺼ وﻮدﻬ اﻟْﻴﻪّﻤﻈ ﺗُﻌمﻮ ﻳﻧﱠﻪ ا،ﻪاﻟ
ﻮلﺳ رّ ﺗُﯘﻓﺘﱠ ﺣﻘْﺒِﻞ اﻟْﻤﺎمتِ اﻟْﻌﺎ ﻳ ﻓَﻠَﻢ ﻗَﺎل."ﻊ اﻟﺘﱠﺎﺳمﻮﻨَﺎ اﻟْﻴﻤ ﺻﻪ اﻟنْ ﺷَﺎء اﻘْﺒِﻞ اﻟْﻤﺎماﻟْﻌ
ﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻﻪ} اﻟ.
অথাৎ, যখন রাসূল
ু াহ সাাা আলাইিহ ওয়াসাাম আরার রাজা রাখেলন এবং (অনেদরেক) রাজা
রাখার িনেদশ িদেলন। লােকরা বলল, হ আাহর রাসূল! এিটেতা এমন িদন, যােক ইিদ ও িানরা বড়
ান কের, সান জানায়। তখন রাসূল
ু াহ সাাা আলাইিহ ওয়াসাাম বলেলন, আগামী বছর এিদন
আসেল, আমরা নবম িদনও রাজা রাখব ইনশাাহ। বণনাকারী বলেছন, আগামী বছর আসার পূেবই
রাসূল
ু াহ সাাা আলাইিহ ওয়াসাােমর ওফাত হেয় িগেয়েছ। {সিহহ মস
ু িলম:১৯১৪৬}
ইমাম শােফিয় ও তাঁর সাথীব,
ৃ ইমাম আহমাদ, ইমাম ইসহাক মখু বেলেছন, আরার রাজার ে
দশম ও নবম উভয় িদেনর রাজাই ম
ু াহাব। কননা নবী কিরম সাাা আলাইিহ ওয়াসাাম দশ তািরখ
রাজা রেখেছন এবং নয় তািরখ রাজা রাখার িনয়ত কেরেছন।
এরই উপর িভি কের বলা যায়, আরার রাজার কেয়কিট র রেয়েছ: সব িন হে কবল দশ তািরেখর
রাজা রাখা। এরেচ উ পযায় হে তার সােথ নয় তািরেখর রাজা রাখা। এমিনভােব মহু ররম মােস
রাজার সংখা যত বিশ হেব মযাদা ও ফিজলতও ততই বাডে় ত থাকেব।

তাসআ
ু র রাজা ম
ু াহাব হবার িহকমত

ইমাম নবিব রহ. বেলন, তাসআ
ু তথা মহু ররেমর নয় তািরখ রাজা ম
ু াহাব হবার িহকমত ও উেশ সে
া ওলামােয় করাম িবিভ মতামত ব কেরেছন,
এক. এর উেশ হল, ইিদেদর িবেরািধতা করা। কারণ তারা কবল একিট অথাৎ দশ তািরখ রাজা
রাখত।
ই. আরার িদেন কবলমা একিট রাজা পালেনর অবার উরণ ঘিটেয় তার সােথ অন একিট রাজার
মাধেম সংেযাগ সি
ৃ করা। যমিনকের এককভােব জমু আ
ু রা িদন রাজা রাখেত িনেষধ করা হেয়েছ। এিট
আামা খাািব ও অনানেদর মত।
িতন. দশ তািরেখর রাজার ে চ গণনায় িট হেয় ভুেল পিতত হবার আশংকা থেক বাঁচার উেেশ।
হেত পাের গণনায় নয় তািরখ িক বােব তা দশ তািরখ।
এর মেধ সবািধক শিশালী তাৎপয হে, আহেল িকতােবর িবেরািধতা করা। শায়খল
ু ইসলাম ইবনু
তাইিময়া রহ. বেলেছন, রাসূল
ৃ
ু াহ সাাা আলাইিহ ওয়াসাাম ব হািদেস আহেল িকতাবেদর সাদশ
অবলন করেত িনেষধ কেরেছন। যমন আরা সে নবীজী বেলেছন,
{ ﻊ اﻟﺘﱠﺎﺳﻦﻮﻣﺻ ﻻ ﻗَﺎﺑِﻞَ إﻟﺸْﺖ ﻋﻦ} ﻟَﺌ
আিম যিদ আগামী বছর বঁেচ থািক তাহেল অবশই নয় তািরখ রাজা রাখব। { আল-ফেতায়াল কাবরা,
খ:৬}
আামা ইবন হাজার রহ.
{  ﻗﺎﺑﻞ ﻷﺻﻮﻣﻦ اﻟﺘﺎﺳﻊ} ﻟﺌﻦ ﺑﻘﻴﺖ إﻟ
আিম যিদ আগামী বছর বঁেচ থািক তাহেল অবশই নয় তািরখ রাজা রাখব। হািদেসর তা’িলেক বেলেছন,
নবীজীর নয় তািরেখ রাজা রাখার সংক ব করার উেশ িক এই নয় য, িতিন কবল নয় তািরেখ
রাজার রাখার সংক কেরেছন বরং তাঁর উেশ হে, দশ তািরেখর রাজার সােথ নয় তািরেখর রাজােক
সংয
ু করা। সাবধানতা বশত: িকংবা ইিদ িানেদর িবেরািধতার জন। এিটই অািধকার া মত।

সিহহ মস
ু িলেমর কিতপয় বণনা এিদেকই ইংিগত কের। {ফাতল বাির:৪/২৪৫}

ধু দশ তািরখ রাজা রাখার িবধান

শায়খল
ু ইসলাম বেলন, আরার রাজা এক বছেরর নােহর কাফারা আর আরার একিটমা রাজা
মাকহ হেব না। {আল-ফাতাওয়াল কাবরা: ৫ম খ}
ইবনু হাজার হায়সামী রিচত তুহফাতুল মহু তাজ ে আেছ, আরা উপলে দশ তািরখ কবল একিট রাজা
রাখােত কােনা দাষ নই। {তয় খ, বাবু সওিমত তাতাু’}

িনধািরত িদনিট শিন িকংবা জমু আ
ু বার হেলও আরার রাজা রাখা হেব

কবলমা জমু আ
ু র িদনেক নফল রাজার জন িনধারণ করা মাকহ, অন
ু পভােব ফরজ রাজা বতীত
শিনবার রাজা রাখেত িনেষধ করা হেয়েছ। তেব িনের য কােনা পিতর অনক
ু ূ েল রাখা হেল আর মাকহ
হেব না। যমন ঐ ই িদেনর সােথ িমিলেয় আেরা একিদন কের রাজা রাখা। িদনিট অনেু মািদত অভােসর
অনক
ু ূ েল পেড় যাওয়া যমন একিদন রাজা রাখা একিদন ইফতার করা। মাত িকংবা কাজার রাজা হওয়া।
অথবা শিরয়ত রাজা রাখেত উৎসািহত কেরেছ এমন তািরেখ ঐ িদনয় পেড় যাওয়া যমন আরাফা িকংবা
আরার িদন...। {তুহফাতুল মহু তাজ, ৩য় খ, বাবু সওিমত তাতাু’, মশু িকলল
ু আছার, ২য় খ, বাবু
সওিম য়াওিমস সাবিত}
আামা বািত রহ. বেলন, ধমু া শিনবারেক রাজা রাখার জন িনধারণ করা মাকহ। কারণ এ সে
হািদেস িনেষধাা আেরাপ হেয়েছ। রাসূল
ু াহ সাাা আলাইিহ ওয়াসাাম বেলন,
{ ﻢﻠَﻴ ﻋﺎ اُﻓْﺘُﺮِضﻴﻤ ﻓﺖِ إﺒ اﻟﺴمﻮﻮا ﻳﻮﻣ} ﻻ ﺗَﺼ
ফরজ রাজা বতীত তামরা কবল শিনবার রাজা রাখেব না।{বণনায় আহমাদ ও হােকম}
তাছাডা় শিনবারেক ইিদরা খবু সান কের, অেনক বড় কের দেখ, তাই সিদন রাজা রাখেল তােদর

তাশাুহ তথা সাদশাবলন
হেয় যােব...। তেব  বা শিনবার যিদ কােনা বির অন
ৃ
ু ৃত অভােসর
আওতায় পেড় যায় তাহেল আর মাকহ হেব না। যমন এক বি িনয়িমত আরাফা ও আরার রাজা
পালন কের আর সই আরাফা িকংবা আরার িদন শিন িকংবা বার িদন সংঘিটত হল তাহেল স বির
জন উ  িকংবা শিনবার রাজা রাখা মাকহ হেব না। কননা এসব ে অভাসেক িবেবচনায় রাখা
হয়...। {কাশাফলু কাা’, ২য় খ, বাবু সওিমত তাতাু’}

মােসর  অ হেয় গেল করণীয় িক?

ইমাম আহমদ রহ. বেলন, মােসর  িনেয় সেহ দখা িদেল িকংবা সিট অ হেয় গেল স মােস
আরার রাজা িতনিদন রাখা হেব। আর এমনিট করা হেব কবল নয় ও দশ তািরেখর রাজােক িনিত
করার জন। {আল-মগু িন িল ইবেন কাদামাহ, ৩য় খ, িসয়ামু আরা}
সত
ু রাং য বি মহু ররম মােসর আগমণ সে বঝ
ু েত পােরিন এবং স দশ তািরেখর বাপাের সাবধানতা
অবলন করেত ইুক তাহেল স িনয়মমত িজল হেক িশ িদন গণনা করেব। অত:পর নয় ও দশ তািরখ
রাজা রাখেব। আর য বি নয় তািরেখর বাপােরও সাবধানতা অবলন করেত চাইেব স আট, নয় ও দশ
তািরখ মাট িতন িদন রাজা রাখেব। ( এখন যিদ িজল হ মাস নােকস অথাৎ িশ িদন থেক কম হয়
তাহেল স িনিত তাসআ
ু ও আরার রাজা রাখেত সম হেব) তেব এখােন মেন রাখা দরকার, আরার
রাজা িক ম
ু াহাব ফরজ নয়। তাই লাকেদরেক রমজান ও শাওয়াল মােসর মত মহু ররম মােসর চাঁদ
তালাশ করার িনেদশ দয়া হেব না।

আরার রাজা কান ধরেনর পােপর জন কাফারা?

ইমাম নবিব রহ. বেলন, আরার রাজা সকল সিগরা নােহর কাফারা। অথাৎ এ রাজার কারেণ মহান
আাহ কিবরা নয় বরং (পূববতী একবছেরর) যাবতীয় সিগরা নাহ মা কের দেবন।
এর পর িতিন বেলন, আরাফার রাজা ই বছেরর (নােহর জন) কাফারা, আরার রাজা এক বছেরর
জন কাফারা, যার আমীন ফেরশতােদর আমীেনর সােথ িমেল যােব তার পূববতী নাহ মা কের দয়া

হেব... হািদেস বিণত এসব নাহ মােফর অথ হে, বির আমলনামায় যিদ সিগরা নাহ থেক থােক
তাহেল এসব আমল তার নােহর কাফারা হেব অথাৎ আাহ তার সিগরা নাহসমূহ মা কের দেবন।
আর যিদ সিগরা-কিবরা কােনা নাহই না থােক তাহেল এসব আমেলর কারেণ তােক সাওয়াব দান করা
হেব, তার দরজাত বল
ু  করা হেব। আর আমলনামায় যিদ ধু কিবরা নাহ থােক সিগরা নয় তাহেল
আমরা আশা করেত পাির, এসব আমেলর কারেণ তার কিবরা নাহসমূহ হালকা করা হেব। {আল-মাজমূ
শারল মহু াযযাব, ষ খ, সওমু য়াওিম আরাফা}
শায়খল
ু ইসলাম ইবনু তাইিময়া রহ. বেলন, পিবতা অজন, সালাত, রমজান, আরাফা ও আরার রাজা
ইতািদ কবল সিগরা নাহসমূেহর কাফারা অথাৎ এসব আমেলর কারেণ কবল সিগরা নাহ মা করা
হয়। {আল-ফাতাওয়াল কাবরা, ৫ম খ}

রাজার সাওয়াব দেখ তািরত হওয়া চলেব না

আরাফা িকংবা আরার রাজার উপর িনভর কের অেনক িবা লাক ধাঁকায় পেড় যায়। আ তািরত
হয়। এমনিক অেনকেক বলেত শানা যায়, আরার রাজার কারেণ পূণ এক বছেরর পাপ মা হেয়
িগেয়েছ। বািক থাকল আরাফার রাজা, তা সিট সাওয়ােবর ভাার সমৃ করেব।
আামা ইবনল
ু কাইিয়ম রহ. বেলন, এ আ বিত-িবা লাকিট বঝ
ু ল না য, রমজােনর রাজা ও পাঁচ
ওয়া নামাজ আরাফা ও আরার রাজার চেয় ব েণ বড় ও অিধক সাওয়াব যাগ ইবাদত। আর
এেলা মধবতী নাহসমূেহর জন কাফারা তখনই হয় যিদ কিবরা নাহসমূহ থেক বঁেচ থাকা হয়।
সত
ু রাং এক রমজান থেক পরবতী রমজান এবং এক জমু আ
ু থেক পরবতী জমু আ
ু , মধবতী সমেয় কৃত
পােপর জন কাফারা তখনই হেব যখন কিবরা নাহ তাগ করা হেব। উভয়িবধ কায সাদেনর মাধেমই
কবল সিগরা নাহ মাফ হেব।
আবার িকছ ু িবা লাক আেছ, যারা ধারণা কের, তােদর নক আমল বদ আমল থেক বিশ। কারণ তারা
নােহর িভিেত িনেজেদর িহসাব নয় না। এবং পাপাচার গণনায় আেন না। যিদ কখেনা কােনা নক আমল
সাদন কের তখন কবল তাই সংরণ কের। এরা সসব লাকেদর নায় যারা মেু খ মেু খ ইেগফার কের
অথবা িদেন একশত বার তাসিবহ পাঠ কের অত:পর মস
ু লমানেদর িগবত ও সান িবনের কােজ লেগ
যায়। সারা িদন আাহর অসি মূলক কােজ অিতবািহত কের। এসব লাক তাসিবহ তাহিলেলর ফিজলত
সে খবু িফিকর কের। িক তার মাধেম সংঘিটত অনায় ও পাপকেমর িত মােটই দিপাত
কের না।
ৃ

এিটেতা কবলই ধাঁকা ও আ তারণা। {আল-মওসআ
ু তুল িফকিহয়াহ, খ ১৩, র}

রমজােনর কাজা অনাদািয় থাকা অবায় আরার রাজার কুম িক?

রমজােনর কাজা আদায় না কের নফল রাজা রাখা যােব িকনা এ বাপাের ওলামােদর মােঝ এখেতলাফ
আেছ। হানািফেদর িনকট জােয়য। কননা রমজােনর কাজা স করা তাৎিণকভােব ওয়ািজব নয়।
িবলে স করার অবকাশ আেছ। শােফিয় ও মােলিকেদর িনকটও জােয়য তেব মাকহ হেব। কারণ
এেত ওয়ািজব আদায় িবলিত হয়।
আামা সূিক রহ. বেলন, মাত, কাজা ও কাফারা জাতীয় ওয়ািজব রাজা অনাদািয় রেখ নফল রাজা
পালন করা মাকহ। স নফল রাজািট গাইের মআ
ু াদাহ হাক িকংবা মআ
ু াদাহ যমন আরা, িজল
হের নয় তািরেখর রাজা ইতািদ।
হািল ইমামগেণর মেত রমজােনর কাজা আদায় করার পূেব নফল রাজা পালন করা হারাম। এমতাবায়
কউ নফল রাজা রাখেল সিহহ হেব না এমনিক পরবতীেত কাজা আদায় করার মত পযা সময় থাকেলও।
বরং আেগ ফরজ আদায় করেত হেব। { আল-মওসআ
ু আল-িফকিহয়াহ, খ ২৮, সওমত
ু তাতাু’}
সত
ু রাং িতিট মস
ু লমােনর কতব হে, রমজােনর পরপরই িবল না কের কাজা স কের নওয়া। যােত
কােনাপ সমসা ছাডা় ই আরাফা ও আরার রাজা পালেনর সেু যাগ পাওয়া যায়। কউ যিদ আরাফা ও
আরার রাজায় কাজা আদােয়র িনয়ত কের -এবং এ িনয়ত রা হেতই কের- তাহেল সিট তার জন যেথ
হেব। অথাৎ তার কাজা আদায় হেয় যােব। আাহর কণা অেনক িবশাল।

আরায় উদযািপত িকছ ু বদআত

আরার িদন লােকরা সরু মা লাগােনা, গাসল করা, মেহিদ লাগােনা, মস
ু াফাহা করা, িখচিু ড় রাা করা,
আন উৎসবসহ িবিভ অনু ানািদর আেয়াজন কের থােক এ সে শায়খল
ু ইসলাম ইবনু তাইিময়া রহ. ক
 করা হল, এর কােনা িভি আেছ িক না?

জবােব িতিন বলেলন, এসব অনু ানািদ উদযাপন সে রাসূল
ু াহ সাাা আলাইিহ ওয়াসাাম থেক
সিহহ কােনা হািদস বিণত হয়িন এবং সাহাবােদর থেকও না। চার ইমামসহ িনভরেযাগ কােনা আেলমও
এসব কাজেক সমথন কেরনিন। কােনা মহু ািস এ বাপাের রাসূল
ু াহ ও সাহাবােদর থেক কােনা সিহহ
িকংবা জিয়ফ হািদসও বণনা কেরনিন। তািবয়ীেদর থেকও কােনা আছর পাওয়া যায়িন। পরবতী যেু গ কউ
কউ িকছ ু বােনায়াট ও জাল হািদস বণনা কেরেছ যমন, ‘য বি আরার িদন সরু মা লাগােব স বি স
বছর থেক চুদাহ রােগ আা হেব না’। ‘ য বি আরার িদন গাসল করেব স সই বছর থেক
আর রাগাা হেব না। এপ অেনক হািদস। এরই ধারাবািহকতায় তারা একিট মওজু হািদস বণনা
কেরেছ। যা রাসূল
ু াহ সাাা আলাইিহ ওয়াসালােমর িত িমথােরাপ বতীত আর িকছইু নয়। হািদসিট
হে,
{ ﻨَﺔ اﻟﺴﺮﺎﺋ ﺳﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻊﺳ واءﺎﺷُﻮر ﻋمﻮ ﻳﻪﻠﻫ اَﻠ ﻋﻊﺳ وﻦ ﻣﻧﱠﻪ} ا
অথাৎ, য বি আরার িদন িনজ পিরবােরর উপর উদার হােত খরচ করেব আাহ তাআলা সারা বছেরর
জন তােক সলতা দান করেবন।
এ ধরেণর সবেলা বণনা িমথা ও জাল।
অত:পর শায়খ উেখ কেরেছন, -যার সার সংেপ হে- এ উেতর অজেদর উপর যখন সব থম
ফতনা আপিতত হল ও হাসাইন রািদয়াা আন’র শাহাদাত সিটত হল। এর কারেণ িবিভ দেলর
লােকরা িক করল? িতিন বেলন,
তারা জােলম ও জােহলেদর দেল রাপািরত হল। হয়ত মনু ািফক বীন নয়ত িবা িবপথগামী। তাঁর
বু ও আহেল বাইেতর বু কাশ করেত লাগল। আরার িদনেক রালিবল, কাাকািট ও শাক িদবস
িহসােব হণ করল। তােত তারা বক
ু ও চহারা চাপডা় েনা, আিন ছডা় সহ জােহিল যেু গর িবিভ থা কাশ
করেত লাগল। িবিভ শাকগাথা যার অিধকাংশই বােনায়াট ও িমথায় পিরপূণ ও গীত আবি
ৃ করেত
লাগল। এর ভতর সেতর িকছইু নই আেছ ধু জনীিত ও মেনাকের নবায়ন। মস
ু লমানেদর পরের
য
ৃ পায়তারা। পূববতী পূনাা সাহািবেদর গালম করার উপাদান। মস
ু ও শমিন সির
ু লমানেদর
িবে তােদর অিনি ও িতর পিরসংখান কউ িলেখ শষ করেত পারেব না। তােদর মাকােবলা কেরেছ
হয়ত আহেল বাইত ও হাসাইন রা. -এর বাপাের বাডা় বািডে় ত িল নােসিব সদায় অথবা একদল জােহল
সদায়। যারা ফােসেদর মাকােবলা কেরেছ ফােসদ িদেয়। িমথার মাকােবলা িমথার মাধেম, খারােপর
জবাব িদেয়েছ খারাপ িদেয় এবং বদআেতর জবাব বদআেতর মাধেম।
ইবনল
ু হা রহ. বেলন, আরার বদআেতর আেরা একিট হে, তােত জাকাত আদায় করা। িবলিত
িকংবা অীম। মরু িগ জবাইর জন এেক িনধারণ করা। নারীেদর মেহিদ ববহার করা। {আল-মাদখাল, ১ম

খ, য়াওমু আরা}
আাহ তাআলা আরাসহ যাবতীয় কেম আমােদরেক রাসূল
ু াহর আদেশর পূণ অনবু তেনর তাওিফক দান
কন।
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