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আশু্বৰাৰ ৰৰাজা ৰখাৰ ফজীলত 
] অসমীয়া – Assamese – آسامي [ 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

21775: আশু্বৰাৰ ৰৰাজা ৰখাৰ ফজীলত 

প্ৰশ্ন: মই শুফনছছা আশু্বৰাৰ ৰৰাজাই ফবগত বছৰৰ গুনাহ ৰমাচন কফৰ 
ফদছয়- এইছ া সচঁা ৰন? সকছলা গুনাহ ৰমাচন কছৰছন;  কফবৰা 
গুনাছহা ৰমাচন কছৰ ৰনফক? এই ফদনৰ ইমান ডাঙৰ মৰ্যদাৰ কাৰণ 
ফক? 
উত্তৰ: 

সকছলা ধৰণৰ প্ৰশংসা একমাত্ৰ আল্লাহৰ বাছব। 

 এক: 

আশু্বৰাৰ ৰৰাজাই ফবগত বছৰৰ গুনাহ ৰমাচন কছৰ। দলীল হহছছ 
নবী চাল্লাল্লাহু আলাইফহ অছাল্লামৰ বাণী:  

َنَة " ِصَياُم يَ  َنَة الهِِت َقْبلَُه وَالسه َر السه ْن يَُكفِّ
َ
ِ أ ْحتَِسُب لََعَ اَّلله

َ
ْوِم َعَرفََة أ

َنةَ الهِِت  َر السه ْن يَُكفِّ
َ
ِ أ ْحتَِسُب لََعَ اَّلله

َ
الهِِت َبْعَدهُ َوِصَياُم يَْوِم اَعُشوَراءَ أ

 .6611َقْبلَُه " رواه مسلم 

“মই আল্লাহৰ ওচৰত প্ৰফতদান প্ৰতযাশা কফৰছছা ৰৰ্আ আৰাফাৰ 
ৰৰাজাই ফবগত বছৰ আৰু অহা বছৰৰ গুনাহ মাজযনা কফৰব লগছত 
আৰু প্ৰতযাশা কফৰছছা আশু্বৰাৰ ৰৰাজাই ফবগত বছৰৰ গুনাহ মাজযনা 
কফৰব।”[ছহীহ মুছফলম (১১৬২)]  
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এইছ া আমাৰ ওপৰত আল্লাহ তাআলাৰ অনুগ্ৰহ ৰৰ্আ এফদনৰ 
ৰৰাজাৰ মাধযমত ফবগত বছৰৰ সকছলা গুনাহ মাজযনা হহ ৰ্াব। 
ফনশ্চয় আল্লাহ মহান অনুগ্ৰহকাৰী। 

 আশু্বৰাৰ ৰৰাজাৰ মহান মৰ্যদাৰ কাৰছণ নবী চাল্লাল্লাহু আলাইফহ 
অছাল্লাছম এই ৰৰাজাৰ ফবষছয় বৰ আগ্ৰহী আফছল। ইবছন আব্বাছৰ 
পৰা বফণযত ৰতও ঁহকছছ:  

يُْت انلهِِبه َصّله 
َ
لَُه لََعَ  َما َرأ ُ َعلَْيِه َوَسلهَم َيَتَحرهى ِصَياَم يَْوٍم فَضه اَّلله

ْهَر َيْعِِن َشْهَر َرَمَضاَن . "  ِ إاِل َهَذا اْْلَْوَم يَْوَم اَعُشوَراَء َوَهَذا الشه َغْْيِه
 6611رواه ابلخاري 

“ফফজলতপূণয ফদন ফহচাছপ আশু্বৰাৰ ৰৰাজা আৰু এই মাহৰ ৰৰাজা 
অৰ্যাৎ ৰমজানৰ ৰৰাজাৰ ফবষছয় নবী চাল্লাল্লাহু আলাইফহ অছাল্লামক 
ফৰ্মান ৰবফছ আগ্ৰহী ৰদফখছছা আন ৰকাছনা ৰৰাজাৰ ফবষছয় ৰতছনকুৱা 
ৰদখা নাই।”[ছহীহ বুখাৰী (১৮৬৭)] 

 হাফদছত يتحرى শব্দৰ অৰ্য- ৰছাৱাব প্ৰাফি আৰু আগ্ৰহৰ কাৰছণ 
ৰতওঁ এই ছওমৰ প্ৰতীক্ষা কফৰফছল। 

দুই:  

আৰু নবী চাল্লাল্লাহু আলাফহ অছাল্লাম কতত যক আশু্বৰাৰ ৰৰাজা ৰখা 
আৰু এই ফবষছয় ছাহাবাছয় ৰকৰামক উদু্বদ্ধ কৰাৰ কাৰণ হহছছ 
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বুখাৰীৰ বফণযত হাফদছ (১৮৬৫) ইবছন আব্বাছৰ পৰা বফণযত ৰতও ঁ
হকছছ:  

ى اْْلَ 
َ
ُ َعلَْيِه وََسلهَم الَْمِديَنَة فَرَأ ُهوَد تَُصوُم يَْوَم قَِدَم انلهِِبُّ َصّله اَّلله

ُ بَِِن  اَعُشوَراَء َفَقاَل َما َهَذا ؟ قَالُوا : َهَذا يَْوٌم َصالٌِح ، َهَذا يَْوٌم نََّجه اَّلله
َحقُّ بُِموََس ِمْنُكْم 

َ
نَا أ

َ
ائِيَل ِمْن َعُدوِِّهْم فََصاَمُه ُموََس، قَاَل فَأ إِْْسَ

َمَر بِِصَياِمهِ 
َ
 " فََصاَمُه وَأ

“নবী চাল্লাল্লাহু আলাইফহ অছাল্লাছম ৰৰ্ফতয়া মফদনাত আফহছল 
ৰতফতয়া ৰদফখছল ৰৰ্আ ইয়াহুফদসকছল আশু্বৰাৰ ফদনা ৰৰাজা ৰাছখ। 
ৰতছখছত ক’ৰল: “ৰতামাছলাছক ফকয় ৰৰাজা ৰখা”? ফসহঁছত ক’ৰল: 
“এইছ া উত্তম ফদন। এই ফদনা আল্লাছহ বফন ইছৰাঈলক ফসহতঁৰ 
শত্ৰুৰ পৰা মুক্ত কফৰছছ; ৰসছয় মুছা আলাইফহচ ছালাছম এই ফদনা 
ৰৰাজা ৰাফখফছল”। ৰতফতয়া নবী চাল্লাল্লাহু আলাইফহ অছাল্লাছম ক’ৰল: 
“ৰতামাছলাকতকক আফম মুছাৰ অফধক ফনক ৱতযী”। ফলত ৰতও ঁএই 
ফদনা ৰৰাজা ৰাফখফছল আৰু আনছকা ৰৰাজা ৰখাৰ ফনছদযশ ফদফছল।” 

 এই হাফদছৰ বাকয: “এইছ া উত্তম ফদন” মুছফলমৰ বণযনাত আফহছছ- 
“এইছ া মহান ফদন। এই ফদনা আল্লাছহ মুছাক আৰু ৰতওৰঁ 
সম্প্ৰদায়ক ফফৰআউন আৰু তাৰ হসনযবাফহনীৰ পৰা মুক্ত কফৰফছল 
লগছত ফফৰআউন আৰু তাৰ হসনযবাফহনীক ডুবাই মাফৰফছল।” 
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হাফদছৰ উদ্ধত ফত: “ৰসছয় মুছা আলাইফহচ ছালাছম এই ফদনা ৰৰাজা 
ৰাফখফছল” ছহীহ মুছফলমত আৰু অলপ বতফদ্ধ আছছ ৰৰ্আ “...আল্লাহৰ 
প্ৰফত কত তজ্ঞতাস্বৰূপ; ৰসছয় আফম এই ফদনা ৰৰাজা ৰাছখা”। 

বুখাৰীৰ আন এ া বণযনাত আফহছছ ৰৰ্- “এই ফদনৰ মহান মৰ্যদাৰ 
বাছব আফম এই ফদনা ৰৰাজা ৰাছখাঁ”। 

 হাফদছৰ উদ্ধত ফত: “আনছকা ৰৰাজা ৰখাৰ ফনছদযশ ফদফছল।” বুখাৰীৰ 
আন এ া বণযনাত আফহছছ- “ৰতওঁ ফনজ ছাহাবীসকলক ক’ৰল: 
“ৰতামাছলাছক ফসহঁততকক মুছাৰ অফধক ফনক ৱতযী। এছতছক 
ৰতামাছলাছক ৰৰাজা ৰখা”। 

 ফতফন: 

আশু্বৰাৰ ৰৰাজাৰ দ্বাৰা ৰকৱল সৰু-সুৰা গুনাহসমূহ মাজযনা হ’ব। 
কফবৰা গুনাহ ফবছশষ তওবাফবহীন ৰমাচন নহয়। ইমাম নৱৱী 
(ৰাফহমাহুল্লাছহ) হকছছ: “আশু্বৰাৰ ৰৰাজাই সকছলা ছাগীৰা (সৰু) 
গুনাহ ৰমাচন কছৰ। হাফদছৰ বাণীৰ সাৰাংশ হহছছ- কফবৰা গুনাহৰ 
বাফহছৰ সকছলা গুনাহ ৰমাচন কফৰ ফদছয়”। ইয়াৰ ফপছত ৰতও ঁআৰু 
হকছছ: “আৰাফাৰ ৰৰাজাই দুই বছৰৰ গুনাহ ৰমাচন কছৰ আৰু 
আশু্বৰাৰ ৰৰাজাই এক বছৰৰ গুনাহ ৰমাচন কছৰ। মুক্তাফদৰ আমীন 
ৰকাৱা ৰ্ফদ ফফফৰস্তাসকলৰ আমীন ৰকাৱাৰ লগত ফমফল ৰ্ায় 
ৰতছনহ’ৰল পূবযৰ সকছলা গুনাহ মাফ কফৰ ফদয়া হয়... উছল্লফখত 
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আমলসমূহৰ মাধযমত পাপ ৰমাচন হয়। ৰ্ফদ বান্দাৰ ছাগীৰা গুনাহ 
ৰ্াছক ৰতছনহ’ৰল ছাগীৰা গুনাহ ৰমাচন হয়। ৰ্ফদ ছাগীৰা (সৰু) বা 
কফবৰা (ডাঙৰ) ৰকাছনা গুনাহ নাৰ্াছক ৰতছনহ’ৰল তাৰ আমলনামাত 
ৰনফক ফলখা হয় আৰু তাৰ মৰ্যদা বতফদ্ধ কৰা হয়। ... ৰ্ফদ কফবৰা 
গুনাহ ৰ্াছক, ছাগীৰা গুনাহ নাৰ্াছক ৰতছনহ’ৰল কফবৰা গুনাহক 
অলপ হ্ৰাস কৰাৰ আশা কফৰব পাফৰ”।[আল-মাজমু শ্বাৰহুল 
মুহাজ্জাব, খণ্ড-৬] 

 শ্বাইখুল ইছলাম ইবছন তাইফময়া ৰাফহমাহুল্লাছহ হকছছ:  

الةِ , َوِصَياِم َرَمَضاَن , َوَعَرفََة ,  َهاَرةِ , َوالصه َواَعُشوَراَء َوتَْكِفُْي الطه
َغائِِر َفَقْط . الفتاوى الكربى ج  . 5لِلصه

“পফৱত্ৰতা অজযন কৰা, ছালাত আদায় কৰা, ৰমজানৰ ৰৰাজা ৰখা, 
আৰাফাৰ ফদনা ৰৰাজা ৰখা, আশু্বৰাৰ ফদনা ৰৰাজা ৰখা ইতযাফদৰ 
মাধযমত ৰকৱল ছাগীৰা গুনাহ ৰমাচন হয়”। [আল-ফাতাৱা আল-
কুবৰা, খণ্ড-৫] 

ইছলাম প্ৰশ্ন আৰু উত্তৰ ৰৱবছাই  
 


