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মুহৰ্ৰম মাহত অধিক নফল ৰৰ্াজা 

ৰ্খাৰ্ ফজীলত 
] অসমীয়া – Assamese – آسامي [ 
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حمّرم هرش يف انلافلة صيام من اإلكثار فضل  

   
 

 سؤال وجواب اإلسالم موقعبالقسم العليم 
 

 

 الرمحن حبيب بن سالمإلا رفيق: ترمجة
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

প্ৰশ্ন: মুহৰ্ৰম মাহত অধিক ৰৰ্াজা ৰ্খা ছুন্নত ৰন? আন আন মাহৰ্ 
ওপৰ্ত এই মাহৰ্ ৰকাননা ধবনেষত্ব আনছ ৰনধক? 
উত্তৰ্: 

সকনলা িৰ্ণৰ্ প্ৰেংসা ৰকৱল আল্লাহৰ্ বানব। 

আৰ্বী মাহসমূহৰ্ মাজত প্ৰথম মাহ হহনছ- মুহৰ্ৰম। এইনটা চাধৰ্টা 
হাৰ্াম (সন্মানীয়) মাহৰ্ মাজৰ্ অনযতম এটা মাহ। আল্লাহ তাআলাই 
হকনছ:  

ِ يَْوَم َخلَ  ِ اْثنَا َعََشَ َشْهًرا يِف ِكتَاِب اَّللَّ ُهوِر ِعنَْد اَّللَّ َة الشُّ َماَواِت إِنَّ ِعدَّ َق السَّ
ْنُفَسُكْم . 

َ
يُن الَْقيُِّم فَََل َتْظِلُموا ِفيِهنَّ أ ْرَبَعٌة ُحُرٌم َذلَِك ادلِّ

َ
رَْض ِمنَْها أ

َ
َواْْل

 (63)اتلوبة:

“ধনশ্চয় আল্লাহৰ্ ওচৰ্ত, লওনহ মাহফুজত (বছৰ্ত) মাহৰ্ সংখযা 
বাৰ্ টা, আকােসমূহ আৰু পৃধথৱী সৃধিৰ্ ধদনৰ্ পৰ্াই। তানৰ্ মাজত 
চাধৰ্টা হাৰ্াম (সন্মানীয়)। এইনটানৱই সৰ্ল ধবিান। এনতনক এই 
মাহনবাৰ্ত ৰতামানলানক ধনজৰ্ প্ৰধত অনযায় নকধৰ্বা।”[ছুৰ্া তওবা, 
আয়াত: ৩৬] 

বুখাৰ্ী (৩১৬৭) আৰু মুছধলমত (১৬৭৯) আবু বকৰ্া ৰ্াধদয়াল্লাহু 
আনহুৰ্ পৰ্া বধণৰত, ৰতও ঁনবী চাল্লাল্লাহু আলাইধহ অছাল্লামৰ্ পৰ্া 
বণৰনা কধৰ্নছ ৰে, ৰতনখনত হকনছ:  



 

 

 3  

تََدارَُُقَدُ ُالزََّمانُ  ُ َُخلَقَُُيَو مََُُكَهي ئَتِهُُِاس  َمَواتُُِاّللَّ ر َضُُالسَّ
َ
نَةُ َُواأل ُاث نَاُالسَّ

ًراَُعَشَُ بََعةُ ُمِن َهاَُشه  ر 
َ
ر مُ ُأ تََواِِلَات ُُثاَلثَةُ ُح  ةَُُِوذ وُال َقع َدةُُِذ وُم  ِجَّ ُاْل 

َحرَّمُ  َُُوال م  َضََُُورََجب  ِيُم  َُُاَّلَّ َاَدىَُبي    " وََشع َبانَُُُج 

“আকাে আৰু পৃধথৱী সৃধিৰ্ আধদনৰ্ পৰ্া কাল চৰাকাকাৰ্ত ৰুধৰ্ 
আনছ। বছৰ্ত হহনছ- বাৰ্ মাহ। ইয়াৰ্ মাজত চাধৰ্টা মাহ- হাৰ্াম 
(ধনধষদ্ধ)। চাধৰ্টাৰ্ মাজত ধতধনটা িাৰ্াবাধহকভানৱ ৰেনন: েুলক্বাদা, 
েুল-ধহজ্জা, মুহৰ্ৰম আৰু (মুজাৰ্ ৰ াত্ৰৰ্) ৰ্জব মাহ; ধেনটা মাহ 
জুমাদাল আধখৰ্া আৰু শ্বাবান মাহৰ্ মাজত অৱধিত”। 

নবী চাল্লাল্লাহু আলাইধহ অছাল্লামৰ্ পৰ্া সাবযস্ত হহনছ ৰে, ৰ্মজানৰ্ 
ধপছত আটাইতকক উত্তম ৰৰ্াজা হহনছ মুহৰ্ৰম মাহৰ্ ৰৰ্াজা। আবু 
হুৰ্াইৰ্া ৰ্াধদয়াল্লাহু আনহুৰ্ পৰ্া বধণৰত, ৰতওঁ হকনছ, ৰ্াছুলুল্লাহ 
চাল্লাল্লাহু আলাইধহ অছাল্লানম হকনছ:  

ف َضل ُ
َ
َيامُُِأ ِ َُُِشه رُ َُرَمَضانََُُبع دَُُالص  َحرَّمُ ُاّللَّ ُبعدُالصالةُوأفضلُال م 

 "ُالليلُصالةُالفريضة

“ৰ্মজানৰ্ ধপছত আটাইতকক উত্তম ৰৰ্াজা হহনছ- আল্লাহৰ্ মাহ 
‘মুহৰ্ৰম’ৰ্ ৰৰ্াজা। আৰু ফৰ্জ নামাজৰ্ ধপছত আটাইতকক উত্তম 
নামাজ হহনছ- ৰ্াধতৰ্ নামাজ (তাহাজু্জদ)।” [ছহীহ মুছধলম (১১৬৩)] 
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হাধদছত: মাহনটাৰ্ মেৰদা দাধঙ িধৰ্বকল ‘আল্লাহৰ্ মাহ’ বুধল হক 
মাহনটাক আল্লাহৰ্ ল ত সম্বধিত কৰ্া হহনছ। আল-ক্বাৰ্ীনয় হকনছ:  

ُصىلُانليبُأنُ ُثبتُقدُولكن. المحرَّمُشهرُُجيعُالمرادُأنُالظاهر
ُُاكمالًُُشهراًُُيصمُلمُوسلمُعليهُاّلل ُهذاُفي حملُرمضانُغريُقط 

يامُمنُاإلكثارُيفُالرتغيبُىلعُاْلديث ُصومهُالُحمرمُشهرُيفُالص 
 . لكه

হাধদছৰ্ বাধহযক ধদেনটাৰ্ পৰ্া  ম ৰপাৱা োয় ৰে- ৰ ানটই মুহৰ্ৰম 
মাহ (নৰ্াজা ৰ্খা) উনেেয। ধকন্তু নবী চাল্লাল্লাহু আলাইধহ অছাল্লামৰ্ 
পৰ্া সাবযস্ত হহনছ ৰে, ৰতওঁ ৰ্মজানৰ্ বাধহনৰ্ আন ৰকাননা মাহত 
ৰ ানটই মাহ ৰৰ্াজা ৰ্খা নাধছল। ৰসনয় এই হাদীছৰ্ এই অথৰ গ্ৰহণ 
কধৰ্ব লাধ ব ৰে, মুহৰ্ৰম মাহত অধিক ৰৰ্াজা ৰ্খাৰ্ ধবষনয় উদু্বদ্ধ 
কৰ্া হহনছ; ৰ ানটই মাহ ৰৰ্াজা ৰ্খা নহয়। 

আল্লানহই সবৰজ্ঞানী। 

ইছলাম প্ৰশ্ন আৰু উত্তৰ্ ৰৱবছাইট 


