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নফল েরাযা 

রমজােনর েরাযা ফরজ েরাযা। রমজান বযতীত অনয আেরা েরাযা  আেছ 
েযগেলা  সু�ত। তেব  রাসূলু�াহ রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়াসা�াম রমজান বযতীত অনয সময় মাসবযাাী েরাযা াালন কেরন 
িন। হািদেস এেসেছ—  

 َّ ومح حت  تهللاص صا تهللا عغيو لمغي يتوح
و ح ي َ لتيْتاك نت ت ستمح غكهت ْت ت تّ ح  ص،ت ت َ ستاص َ َت نك  ْت

ي ست  مت ومح �ت و ت الت يتوح َّ �تقح مح حت طص فحطك مح لت طص طك  فح
و ت الت  تهللاص صا تهللا عغيو لمغي �تقح

و ت يكاح ستمح
ت
أ

بتي ت  عك غكوح فص شت ِص ي  ِا يتي ت صص
َت رك
ت
هحوح أ فك
ت
ي ستأ ِت ي ت لت ات مت ِم َصّال ست هك

يتيمت شت صت صص مت
َك هت  .تمك

আেয়শা রা. বেলন,  রাসূলু�াহ রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম 
এমনভােব নফল েরাযা াালন করেতন েয আমরা ধের িনতাম িতিন 
আর িবরিত েদেবন না। আবার এমনভােব েরাযা ািরতযাা করেতন েয 
আমরা মেন করতাম িতিন আর েরাযা  াালন করেবন না। রমজান 
বযতীত অনয েকান মােস তােক াূণর মাস েরাযা াালন করেত েদিখিন। 
আর শাবান মাস বযতীত অনয মােস অিধক ািরমােণ নফল েরাযা াালন 
করেত েদিখিন। (বুখারী : ১৯৬৯) 

এ হািদস �ারা বুঝা যায় েয রাসূলু�াহ রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়াসা�াম অিধক ািরমােণ নফল েরাযা াালন করেতন। িতিন িক িক 
ধরেনর নফল েরাযা াালন করেতন তা িনে� আেলাচনা করা হল : 

শাওয়াল মােসর েরাযা 
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وّ «  نك شت ِص هاي  وح مص بكبتعت
ت
َحّي أ ي ت  ات مت يمت ست نك صت مص ِت

هك َّ يتيمص ت وص
 .»تِ  نت ت صت

আবু আইয়ুব আনসারী রা. েথেক বিণরত,  রাসূলু�াহ রাসূলু�াহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন, ‘েয বযিি রমজান মােস েরাযা াালন 
করল অতঃার শাওয়াল মােস ছয়িট েরাযা আদায় করল েস েযন সাড়া 
বছর েরাযা াালন করল।’ (মুসিলম : ২৮১৫) 

উলামােয় েকরাম সাড়া বছর েরাযা াালেনর সওয়ােবর বযাখযা এভােব 
িদেয়েছন েয, �েতযক েনক আমেলর সওয়াব দশগণ েদয়া হয়, েস 
িহেসেব রমজােনর এক মাস েরাযা াালেন দশ মাস েরাযা াালেনর 
সওয়াব াাওয়া যায়। আর শাওয়ােলর ছয় েরাযা াালেন দু’মাস েরাযা 
াালেনর সওয়া েমেল। এভােব াুেরা বছর েরাযা াালেনর সওয়াব 
াাওয়া েযেত াাের শাওয়ােলর ছয়িট েরাজ াালেনর মাধযেম। যিদ 
কােরা দািয়ে� রমজােনর কাজা েরাযা েথেক থােক তেব তােক �থেম 
কাজা েরাযা আদায় কের িনেত হেব, তারার শাওয়ােলর ছয় েরাযা 
াালন করেব। শাওয়ােলর ছয় েরাযা একাধাের আদায় করা যায়, আবার 
িবরিত িদেয়ও আদায় করা স�ব। তেব শাওয়াল মাস চেল যাওয়ার ার 
এ ছয় েরাযা কাজা িহেসেব াালেনর িবধান েনই। 

আরাফা িদবেসর েরাযা  

রাসূলু�াহ রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম েক আরাফা িদবেসর 
(িজলহজ মােসর নবম তািরেখ) েরাযা স�েকর �� করা হেল িতিন 
বেলন : 
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 » 
ت
فت ت أ مت مص عت يتيمح يتوك هح صص دت َص �تعك

تلّسغت ت تّْ بكغتوح لت ْت َص 
مت تلّسغت ت تّْ طس  ك يح ت

ت
 تّ ص أ

ت ِت بح  َتسص  .»حك

‘আরাফা িদবেসর েরাযা স�েকর আ�াহর কােছ আশা কির েয, তা 
িবাত এক বছর ও আাত এক বছেরর াাোর কাফফারা হেব।’ 
(মুসিলম : ২৮০৩) 

তেব যারা হজ াালন অ�ায় থাকের তারা এ িদন েরাযা রাখেব না। 

মহররম মােসর েরাযা  

ةت  فكمت مت بص هح
ت
نك أ  تّ ص  -سض تهللا عغو  -ْت

و ح صح «  -صا تهللا عغيو لمغي-لتي ت لتي ت ستمح فكات
ت
أ
صص 
َتةح تلغّيك فات ص صت مص

طت
ك
دت تْ ةص �تعك

َت صح تلّو فكات
ت
ّممح لتأ َت كمح مح تّ ص تل هك ي ت شت ات مت دت ست يتيمص �تعك  .»تلوس

‘রমজান মােসর ার সেবরাাম েরাযা হল আ�াহর মাস মুহাররেমর 
েরাযা। আর ফরজ নামােজর ার সেবরাাম নামাজ হল রােতর নামাজ।’ 
(মুসিলম : ২৮১২) 

শাবান মােসর েরাযা  

হািদেস এেসেছ— 

ص،ت ت  َ َت نك   تّ ص  -سض تهللا عغهي  -ْت
و ح ومح  -صا تهللا عغيو لمغي  -لتيْتاك نت ت ستمح يتوح

ومح حت  و ت الت يتوح َّ �تقح مح حت طص فحطك مح َ لت طص طك  فح
و ت الت  تّ ص . َّ �تقح

و ت يكاح ستمح
ت
ي ستأ مت صا تهللا  -�ت

بتي ت  -عغيو لمغي  عك غكوح فص شت ِص ي  ِا يتي ت صص
َت رك
ت
هحوح أ فك
ت
ي ستأ ِت ي ت َ لت ات مت ِم َصّال ست هك

يتيمت شت صت صص مت
َك هت تمك

. 
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আেয়শা রা. েথেক বিণরত িতিন বেলেন : আিম রাসূলু�াহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়াসা�ামেক শাবান মাস বযতীত অনয মােস অিধক ািরমােণ 
নফল িসয়াম াালন করেত েদিখিন। (বুখারী : ১৯৬৯) 

িতিন শাবান মােস অিধক ািরমােণ নফল েরাযা াালন করেতন। এর 
কারণ স�েকর উসামা িবন যােয়দ রা. বেলন, আিম বললাম েহ আ�াহর 
রাসূল ! নফল েরাযার বযাাাের আিম েতা শাবান মাস বযতীত অনয েকান 
মােস আানােক এত েবিশ েরাযা াালন করেত েদিখ না। িতিন 
বলেলন: ‘শাবান’ রজব ও রমজােনর মধযবতরী এমন একিট মাস যােত 
মানুষ েরাযা স�েকর উদাসীন থােক। 

�িত মােস িতন িদন েরাযা রাখা  

হািদেস এেসেছ—  

فك  مت بص هح
ت
نك أ ةت ْت غصياص  -سض تهللا عغو  -مت

ي�ص خت لكصت
ت
 -صا تهللا عغيو لمغي  -لتي ت أ

نتيمت 
ت
 ك أ
ت
بكصت أ ْت لتصمت 

ح
 ك أ
ت
حت َ لتأ ص تلاى

َت عت
ك
َ ست ِم َ لت هك س شت نك  ح ِص يّيِم 

ت
َت ص م
َت يتيمص َت َِ صص

َت  .نص ت

আবু হরায়রা রা. েথেক বিণরত, িতিন রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়াসা�াম স�েকর বেলন, আমার ব�ু আমােক িতনিট িবষেয়র উােদশ 
িদেয়েছন : �েতযক মােস িতন িদন েরাযা রাখা, ি�-�হেরর াূেবর 
দু’রাকাত নামাজ আদায় করা ও িন�ার াূেবর িবিতেরর নামাজ আদায় 
করা। (বুখারী : ১৯৮১) 
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এ িতনিট েরাযা আদায় করেল াূণর বছর নফল েরাযা আদােয়র সওয়াব 
লােভর কথা এেসেছ। একিট েনক আমেলর সওয়াব কমােক দশগণ 
েদয়া হয়। িতন িদেনর েরাযার সওয়াব দশগণ করেল ি�শ িদন হয়। 
েযমন আবু কাতাদা রা. হেত বিণরত এক হািদেস এেসেছ— 

مص « 
هك َّ مح ت وك ي ت صت ات مت  ست

ت
ي ت َص  ات ستمت ِم لت هك

س شت نك  ح ِص َتِ  
َت مح َت وك  .»صت

‘�েতযক মােস িতনিট েরাযা ও এক রমজােনর ার ারবতরী রমজােন 
েরাযা াালন াূণর বছর েরাযা াালেনর সমান’। (মুসিলম : ২৮০৪) 

মােসর েয িতন িদন েরাযা রাখা হেব েস িতন িদনেক হািদেসর 
ািরভাষায় বলা হয় ‘আইয়ামুল িবয’। এ িতন িদন হল চা� মােসর 
েতেরা, েচৗ� ও ােনেরা তািরখ। িবয শে�র অথর আেলািকত। এ িতন 
িদেনর রাতগেলা শু েথেক েশষ াযর্ চাঁেদর আেলােত আেলািকত 
থােক। আ�াহর রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এ েরাযা  
গু�সহকাের আদায় করেতন। হািদেস এেসেছ— 

ّبيِس َ لتي ت  ْت نص 
نك تنك ِص فص : ْت صي

ك
يّيمت تل

ت
مح م طص طك  فح

 تهللاص صا تهللا عغيو لمغي الت
و ح نت ت ستمح

مِ  طت الت مت ِ لت
ضت  .حت

ইবেন আ�াস রা. েথেক বিণরত িতিন বেলন : রাসূলু�াহ রাসূলু�াহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম মুসািফর ও মুিকম েকান অব�ােতই এ 
েরাযা তযাা করেতন না। (নাসায়ী : ২৩৪৫) 

েসামবার ও বৃহ�িতবােরর েরাযা  
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স�ােহ দু’িদন েসামবার ও বৃহ�িতবার েরাযা াালন সু�ত। হািদেস 
এেসেছ— 

 يوم صوم عن مئص لمغي عغيو تهللا صا تهللا سمو  أ  عغو تهللا سض لهيدة أب عن
 )مسغي سلته(  فيو ع  أنز أل فيو نع ا لفوم فيو لَت يوم ذلك:  فقي  تالَن�َ

 تّ ص 
و ت ّ  ستمح

ت
يسصرس سض تهللا عغو أ

نكوت
ت
ةت تص هتيدت ْت بص 

ت
نك أ ئصصت  -صا تهللا عغيو لمغي-ْت مح

ص لتي ت 
َكنت�ك مص تالص مص يتوك وك نك صت ّ �صيوص « ْت ت ِت  

زص ت
نك
ح
لك أ
ت
ُم نحعص كاح أ فتوك تح �صيوص لت ك َص ُم لح َت يتوك  .»ذتت

আবু কাতাদা রা. েথেক বিণরত, রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়াসা�ামেক েসামবাের িসয়াম াালন স�েকর িজজাসা করা হল। িতিন 
বলেলন এ িদেন আমার জ� হেয়েছ এবং এ িদেন আমােক নবুওয়াত 
েদয়া হেয়েছ বা আমার উার েকারআন নািজল শু হেয়েছ। (মুসিলম : 
২৮০৪) 

হািদেস এেসেছ :— 

فك  مت بص هح
ت
نك أ  تّ ص ْت

و ت ّ  ستمح
ت
ةت أ مت « لتي ت  -صا تهللا عغيو لمغي-مت ي ح يتوك مت ْك

ت
بحعكمتضح تص

يئصُي  نتي صت
ت
أ اص لت
مت ْت عكمتضت   ك فح

ت
بى أ حص

ح سسص فُت تمص
ك
ص لتتْ

َكنت�ك  .»تالص

আবু হরায়রা রা. েথেক বিণরত, রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম 
বেলেছন, ‘েসামবার ও বৃহ�িতবার বা�ার আমল আ�াহর দরবাের 
োশ করা হয়। কােজই আিম াছ� কির যখন আমার আমল োশ করা 
হেব তখন আিম েরাযা অব�ায় থাকব।’ (িতরিমযী : ৭২৫) 
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একিদন ার ার েরাযা াালন  

রাসূলু�াহ রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন— 

 )مسغي سلته. (يوِي لفططم يوِي وومي ل�  دتلدَ صييم تهللا َ  تلوييم أحب

ِمل  مك ْت نص 
بكدص تّ ص نك  تّ ص  -سض تهللا عغهمي  -ْت

و ح «  -صا تهللا عغيو لمغي-لتي ت لتي ت ستمح
يتيمح دتتلحدت   تّ ص صص

ت
يتيمص َص  ّب تلوس حت

ت
ي  …َصّ  أ ِا مح يتوك طص فحطك ي لت ِا ومح يتوك  ت يتوح

�ت  .»لت

‘আ�াহর কােছ (নফল েরাযার মেধয) সবেচেয় ি�য় েরাযা হল দাউদ 
আ.-এর েরাযা। িতিন একিদন েরাযা রাখেতন ও একিদন ভ�  
করেতন।’ (মুসিলম : ১১৫৯) 

আশরার েরাযা  

হািদেস এেসেছ— 

 تّ ص 
و ت ّ  ستمح

ت
يسصرس سض تهللا عغو أ

نكوت
ت
ةت تص هتيدت ْت بص 

ت
نك أ ئصصت  -صا تهللا عغيو لمغي-ْت مح

مص  وك نك صت ْت ئصصت  ي ت لتمح قت وستتءت �ت شح َت مص  يت ت « يتوك يضص مت
ك مح تلّسغت ت تل طس  .»يح ت

আবু কাতাদা রা. েথেক বিণরত, রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামেক আশরার েরাযা স�েকর �� করা হল, িতিন বলেলন : ‘তা 
িবাত এক বছেরর গনােহর কাফফারা।’ (মুসিলম : ২৮০৪; িতরিমযী : 
২৮০৯) 
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অনয বণরনায় এেসেছ— 

 صييم: . . . . .  لي  لمغي عغيو تهللا صا تهللا سمو  أ  عغو تهللا سض لهيدة أب عن
 )مسغي سلته(  لبغو تْت تلسغ  ي طم أ  تهللا ِ تحَسب َشوستء يوم

ةت  هتيدت ْت بص 
ت
نك أ ّ  لتي ت ْت ِص

حك …  -صا تهللا عغيو لمغي-تىّ
ت
وستتءت أ شح َت مص  يتيمح يتوك بح لتصص َتسص

بكغتوح  ْت َص 
مت تلّسغت ت تّْ طس  ك يح ت

ت
 تّ ص أ

ت  .»ِت

‘আবু কাতাদা রা. েথেক বিণরত, রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�াম বেলেছন : ...আশরা িদেনর েরাযােক আ�াহ তাআলা িবাত এক 
বছেরর গনােহর কাফফারা িহেসেব �হণ করেবন বেল আশা।’ (মুসিলম 
: ২৮০৩) 

হািদেস আেরা এেসেছ— আবদু�াহ ইবন আ�াস রািদআ�াহ আনহ 
েথেক বিণরত,  

و ت  حوت يتي ستمح وص لتيل ِص يتي مت نصوص
مت
ت
وستتءت لتأ شح َت مت  غّيت يتوك يكوص لتمت

غت ّا تّ ح عت  تّ ص صت
و ح يمت ستمح �ت صت حص

يستر �ت  ودح لتتىّوت تهح
ك
وح تل مح ُس ُم بحعت ِصذتت نت ت تّ ص َصنّوح يتوك

غّيت فت يكوص لتمت
غت ّا تّ ح عت  تّ ص صت

و ح ي ت ستمح قت
ت  ِس َّ تحوح بصصح حت

قك كمح يمح تل عت
ك
تص تْ
ك قت لتي ت فتغتيك يُت مت تّليمص توك

ك
غتي تل مك يءت تّ ح صح  َص ك شت

بصصح
قك كمح يمح تل عت

ك
 تْ

غّيت  يكوص لتمت
غت ّا تّ ح عت  تّ ص صت

و ح  ستمح

ইবেন আ�াস রা. বেলন, যখন রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়াসা�াম  আশরার েরাযা  াালন করেলন ও অনযেক াালন করার 
িনেদরশ িদেলন তখন সাহাবাাণ  বলেলন : ‘এটা েতা এমন এক িদবস 
যােক ইহিদ ও ি��ানরা স�ান কের থােক।’ তখন রাসূলু�াহ 
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সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম  বলেলন : ‘আাামী বছর এেল আমরা 
ইনশাআ�াহ নবম তািরেখ েরাযা াালন করব।’ ইবেন আ�াস রা. 
বেলন : ‘ারবতরী বছর আসার াূেবরই রাসূেল কিরম সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়াসা�াম ইে্কাল করেলন।’ (মুসিলম : ১১৩৪) 

হািদেস এেসেছ— 

هص  دس نك جت ْت �صيوص َ 
ت
نك أ ْت ص  َ 

نص عت
نك دتتلحدت نك ّبيِس َ لتي ت  ْت ْت نص 

ّا تّ ح : تنك  تهللاص صت
و ح لتي ت ستمح

غّيت  يكوص لتمت
غت هح : عت لك �تعكدت

ت
ي َ أ ِا بكغتوح يتوك ْت وت  ومح ودت َ صح تهح

ك
وت �صيوص تل ْصطح ي وستتءت َ لتخت شح َت مت  وت يتوك ومح صح

ي ِا  .يتوك

ইবেন আ�াস রা. েথেক বিণরত, িতিন বেলন, রাসূলু�াহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়াসা�াম  বেলেছন : ‘েতামরা আশরা িদবেস েরাযা াালন  
কেরা ও এ েকে� ইহিদেদর িবেরািধতা কেরা। েতামরা আশরার 
একিদন াূেবর অথবা একিদন াের েরাযা াালন করেব। (আহমদ : 
২১৫৪) 

আশরার েরাযা াালেনর া�িত 

(ক) মহররম মােসর নবম ও দশম তািরেখ েরাযা রাখা। এ া�িত অিত 
উাম। কারণ রাসূেল কিরম সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এভােবই 
আশরার েরাযা াালেনর সংক� কেরিছেলন। ইিতাূেবর আেলািচত ইবেন 
আ�াস রা.-এর হািদস এর �মাণ। 



 

12 

(খ) মহররম মােসর দশম ও একাদশ িদবেস েরাযা রাখা। এ া�িতও 
হািদস �ারা সমিথরত। যিদ েকউ নবম তািরেখ েকান কারেণ েরাযা 
রাখেত  না াাের তা হেল েস  এ া�িতেত েরাযা রাখেব। 

(া) শধু মহররম মােসর দশম তািরেখ েরাযা রাখা। এ া�িত মাকরহ। 
কারণ এটা ইহিদেদর আমেলর সােথ সাদৃশযাূণর। (ইকেতজাউ িসরািতল 
মু�াকীম: ইমাম তাইিময়া) ও (র�ুল মুহতার : ইবেন আেবদীন) 

িনিষ� িসয়াম : 

েরাযা রাখার িনিষ� িদনগেলা হল  

এক. ঈদুল িফতেরর িদন। 

দুই . ঈদুল আজহার িদন (িজলহজ মােসর দশ তািরখ) 

িতন. িজলহজ মােসর এাােরা তািরখ। 

চার. িজলহজ মােসর বার তািরখ। 

াাঁচ. িজলহজ মােসর েতেরা তািরখ।   


