মহু াররম মােসর সু াত ও িবদ‘আত
‘
ভূিমকা

আাহ তা‘আলা বার মােসর মেধ মহু াররম, রজব, যল
ু া‘দাহ ও যল
ু িহাহ এই চারিট মাসেক িবেশষ
মযাদা দান কেরেছন। এই মাসেলা ‘হারাম’ বা সািনত মাস িহসােব পিরগিণত। ঝগড়া-িববাদ, লড়াই,
খনু -খারাবী ইতািদ অনায়-অপকম হ’ত দূের থেক এর মযাদার িত সান দশন করা েতক
মস
ু লমােনর কতব। যমন আাহ বেলন,
ﻢﻧْﻔُﺴ اﻬِﻦﻴا ﻓﻮﻤ ﺗَﻈْﻠﻓَﻼ
‘এই মাসিলেত তামরা পরেরর উপের অতাচার কর না’ (তওবা ৯/৩৬)।
রাসূল (ছাঃ) কতকৃ আশূরার িছয়াম পালন ও এর ফযীলত বণনার মাধেম াভািবকভােবই এ মােসর মযাদা
বি
ৃ পেয়েছ। তেব ঃেখর িবষয় হ’ল, রাসূল (ছাঃ) য উেেশ আশূরার িছয়াম পালন কেরেছন, আমরা
তাঁর উেেশর কথা ভুেল িগেয় এমন উেেশ িছয়াম পালন করিছ যা কুরআন ও সু ােতর সূণ িবেরাধী।
সােথ সােথ এমন সব িবদ‘আেত িল হেয়িছ যা থেক বঁেচ থাকা একা যরী।
িনে মহু াররম মােসর সু াত ও িবদ‘আত সেক আেলাকপাত করা হ’ল।-

মহু াররম মােসর সু াতী আমল

মহু াররম মােসর সু াতী আমল সেক ছহীহ হাদীছ সমূেহ যা বিণত হেয়েছ তা হ’ল আশূরার িছয়াম পালন
করা। রাসূল (ছাঃ) ১০ই মহু াররেম িছয়াম পালন কেরেছন। ইহদী
ূ ও নাছারারা ধমু া ১০ই মহু াররমেক
সান করত এবং িছয়াম পালন করত। তাই রাসূল (ছাঃ) তােদর িবেরািধতা করার জন ঐ িদন সহ তার
পূেবর অথবা পেরর িদন সহ িছয়াম পালেনর িনেদশ িদেয়েছন। অতএব সু াত হ’ল, ৯ ও ১০ই মহু াররম
অথবা ১০ ও ১১ই মহু াররেম িছয়াম পালন করা। আুাহ ইবনু আববাস (রাঃ) হ’ত বিণত, িতিন বেলন,

ﻪ اﻟلﻮﺳﺎ را ﻳ ﻗَﺎﻟُﻮﻪﺎﻣﻴ ﺑِﺼﺮﻣا واءرﺎﺷُﻮ ﻋمﻮﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳ اﻟ ﺻﻠﻪ اﻟلﻮﺳ رﺎم ﺻﻦﻴﺣ
ﺎمﺎنَ اﻟْﻌذَا ﻛﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓَﺎ اﻟ ﺻﻠﻪ اﻟلﻮﺳ ر ﻓَﻘَﺎل.ىﺎراﻟﻨﱠﺼ ودﻮﻬ اﻟْﻴﻪﻤّﻈ ﺗُﻌمﻮ ﻳﻧﱠﻪا
ﻪ اﻟلﻮﺳ رّ ﺗُﯘﻓﺘﱠ ﺣﻘْﺒِﻞ اﻟْﻤﺎمتِ اﻟْﻌﺎ ﻳ ﻓَﻠَﻢ ﻗَﺎلﻊ اﻟﺘﱠﺎﺳمﻮﻨَﺎ اﻟْﻴﻤ ﺻﻪ اﻟنْ ﺷَﺎء اﻘْﺒِﻞاﻟْﻤ
ﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ اﻟ‐ﺻﻠ
রাসূল
ু াহ (ছাঃ) যখন আশূরার িছয়াম পালন করেলন এবং িছয়াম পালেনর িনেদশ িদেলন, তখন ছাহাবােয়
করাম রাসূল (ছাঃ)-ক বলেলন, হ আাহর রাসূল (ছাঃ)! ইহদী
ূ ও নাছারাগণ এই িদনিটেক (১০ই
মহু াররম) সান কের। তখন রাসূল
ু াহ (ছাঃ) বলেলন, ‘আগামী বছর বঁেচ থাকেল ইনশাআাহ আমরা ৯ই
মহু াররম সহ িছয়াম রাখব’। রাবী বেলন, িক পেরর বছর মহু াররম আসার আেগই তাঁর মতুৃ  হেয়
যায়।[1]
অন হাদীেছ এেসেছ, ইবনু আববাস (রাঃ) হ’ত বিণত, িতিন বেলন, রাসূল (ছাঃ) বেলেছন,
ًﻣﺎﻮ ﻳﺪَهﻌ ﺑوﻣﺎً اﻮ ﻳﻠَﻪا ﻗَﺒﻮﻣﻮ ﺻدﻮﻬ اﻟْﻴﻪﻴا ﻓﻔُﻮﺧَﺎﻟ واءرﺎﺷُﻮ ﻋمﻮا ﻳﻮﻣﻮ‐ﺻ
‘তামরা আশূরার িদন িছয়াম রাখ এবং ইহদীেদর
িবেরািধতা কর। তামরা আশূরার সােথ তার পূেব একিদন
ূ
বা পের একিদন িছয়াম পালন কর’।[2]

আশূরার িছয়ােমর ফযীলত

ফযীলেতর িদক থেক রামাযােনর িছয়ােমর পেরই আশূরার িছয়ােমর অবান। এটা পূববতী এক বছেরর
নােহর কাফফারা প। অথাৎ এর মাধেম পূববতী এক বছেরর নাহ মা হয়। আবু রায়রা (রাঃ) হেত
বিণত, রাসূল
ু াহ (ছাঃ) বেলন,
ﻞةُ اﻟﻠﱠﻴﻼ ﺻﺔﻀﺪَ اﻟْﻔَﺮِﻳﻌ ﺑةﻼ اﻟﺼﻞﻓْﻀا ومﺮﺤ اﻟْﻤﻪ اﻟﺮﺎنَ ﺷَﻬﻀﻣﺪَ رﻌ ﺑﺎمﻴ اﻟﺼﻞﻓْﻀ‐ا
‘রামাযােনর পের সেবাম িছয়াম হ’ল মহু াররম মােসর িছয়াম (অথাৎ আশূরার িছয়াম) এবং ফরয ছালােতর
পের সেবাম ছালাত হ’ল রােতর নফল ছালাত’ (অথাৎ তাহাুেদর ছালাত)।[3]
অন হাদীেছ এেসেছ, আবু াতাদাহ (রাঃ) হ’ত বিণত রাসূল
ু াহ (ছাঃ) এরশাদ কেরন,
ﻠَﻪ ﻗَﺒﻨَﺔَ اﻟﱠﺘ اﻟﺴﺮّﻔنْ ﻳ اﻪ اﻟَﻠ ﻋﺐﺘَﺴﺣ ااءرﺎﺷُﻮ ﻋمﻮ ﻳﺎمﻴﺻ‐و

‘আিম আশা কির আশূরা বা ১০ই মহু াররেমর িছয়াম আাহর িনকেট বাার িবগত এক বছেরর (ছগীরা)
গানােহর কাফফারা িহসােব গণ হেব’।[4]

আশূরার িছয়াম পালেনর উেশ

১০ই মহু াররম তািরেখ অতাচারী পািপ ফরাঊন ও তার কওম আাহর িয় নবী মূসা (আঃ)-ক হতার
ঘিণত
ৃ ষড়যে িল হ’ল ফরাঊেনর সাগরডুিব হয় এবং মূসা (আঃ) ও তাঁর সদায় বনু ইাঈল আাহ
তা‘আলার িবেশষ রহমেত অতাচারী ফরাঊেনর হাত থেক মিু লাভ কের। তার কিরয়া িহসােব মূসা
(আঃ) এ িদন নফল িছয়াম রােখন। মূসা (আঃ)-এর তাওহীদী আদেশর সিন অনসু ারী িহসােব য়ং মহু াাদ
(ছাঃ) এ িদেন নফল িছয়াম পালন কেরেছন এবং তাঁর উতেক পালন করেত বেলেছন। ইহদীরা
ূ কবল ১০
তািরেখ িছয়াম রাখত। তাই তােদর িবেরািধতার লে তার আেগর অথবা পেরর িদনেক যাগ করার কথা
রাসূল (ছাঃ) বেলেছন। হাদীেছ এেসেছ, আুাহ িবন আববাস (রাঃ) বেলন, রাসূল
ু াহ (ছাঃ) মদীনায়
িহজরত কের ইহদীেদরেক
আশূরার িছয়াম রাখেত দেখ কারণ িজেস করেল তারা বেলন,
ূ
اﺮُ ﺷﺳﻮ ﻣﻪﺎﻣ ﻓَﺼﻪﻣﻗَﻮنَ وﻮﻋﺮ ﻓقﻏَﺮ وﻪﻣﻗَﻮ وﺳﻮ ﻣﻪﻴ ﻓﻪ اﻟﻧْﺠ اﻴﻢﻈ ﻋمﻮﺬَا ﻳﻫ
.ﻢْﻨ ﻣﺳﻮ ﺑِﻤَﻟوا وﻖﺣ اﻦﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓَﻨَﺤ اﻟ ﺻﻠﻪ اﻟلﻮﺳ ر ﻓَﻘَﺎل.ﻪﻣﻮ ﻧَﺼﻦﻓَﻨَﺤ
ﻪﺎﻣﻴ ﺑِﺼﺮﻣاﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ و اﻟ ﺻﻠﻪ اﻟلﻮﺳ رﻪﺎﻣﻓَﺼ
‘এিট একিট মহান িদন। এিদেন আাহ মূসা (আঃ) ও তাঁর কওমেক নাজাত িদেয়িছেলন এবং ফরাঊন ও
তার লাকেদর ডুিবেয় মেরিছেলন। তাঁর কিরয়া িহসােব মূসা (আঃ) এ িদন িছয়াম পালন কেরন। তাই
আমরাও এ িদন িছয়াম পালন কির। তখন রাসূল
ু াহ (ছাঃ) বলেলন, তামােদর চাইেত আমরাই মূসা (আঃ)এর (আদেশর) অিধক হকদার ও অিধক দাবীদার। অতঃপর িতিন িছয়াম রােখন ও সকলেক রাখেত
বেলন’।[5]

উেখ য, আশূরােয় মহু াররম উপলে ৯ ও ১০ই মহাররম অথবা ১০ ও ১১ই মহু াররম এই ’িট িছয়াম
পালন করা সু াত। এছাড়া অন কান ইবাদত সু াত নয়। আর তাও হ’ত হেব একমা ফরাঊেনর কবল
থেক মূসা (আঃ)-এর নাজােতর কিরয়া প। শাহাদেত সাইেনর শাক বা মাতম প কখেনাই নয় ।

মহু াররম মােসর িবদ‘আত সমূহ

(১) শাহাদেত সাইেনর শাক পালেনর উেেশ িছয়াম পালন করা :
উপেরা আেলাচনায় মহু াররম মােসর সু াতী আমল এবং তা পালেনর উেশ ছহীহ হাদীছ ারা ভােব
মািণত হ’ল। আর তা হ’ল, অতাচারী শাসক ফরাউেনর কবল থেক মূসা (আঃ)-এর নাজােতর কিরয়া
প ৯ ও ১০ই মহু াররম অথবা ১০ ও ১১ই মহু াররম িছয়াম পালন করা। বতমান সমােজ উ ’িট িছয়াম
পালেনর চলন রেয়েছ। তেব তা শাহাদেত সাইেনর শাক পালেনর উেেশই পািলত হেয় থােক। যা
সূণেপ ছহীহ হাদীছ িবেরাধী এবং  িবদ‘আত। কননা এই িছয়ােমর সূচনা হেয়েছ মূসা (আঃ)-এর
সময় থেক। রাসূল
ু াহ (ছাঃ) তাঁর জীবশােতই মহু াররেমর িছয়াম পালন কেরেছন। আর কারবালার ঘটনা
ঘেটেছ রাসূল (ছাঃ)-এর মতুৃ র ৫০ বছর পের ৬১ িহজরীেত। তাহ’ল িক কের আাহর রাসূল (ছাঃ) সাইন
(রাঃ)-এর শাহাদেতর কারেণ এই িছয়াম পালন করেলন? অতএব এসব িনছক িভিহীন কথা মা। রাসূল
(ছাঃ) আশূরার িছয়াম পালন কেরিছেলন অতাচারী শাসক ফরাঊেনর কবল থেক মূসা (আঃ)-এর
নাজােতর আনে আাহর কিরয়া প। পাের আমরা আজ তা পালন করিছ সাইন (রাঃ)-এর
শাহাদেতর শাক প। অথচ ওমর (রাঃ), ওছমান (রাঃ) সহ আেরা অেনক ছাহাবী শাহাদত বরণ
কেরেছন। আমরা তাঁেদর রেণ িকছইু কির না। যিদ সাইন (রাঃ)-এর শাহাদেতর কারেণ শাক িদবস
পালন করা হয়, তাহ’ল ওমর ও ওছমান (রাঃ)-এর শাক িদবস পালেনর অিধক হক রােখ। িবদ‘আতীেদর
িনকট এ সম ছাহাবােয় করােমর শাহাদত বরেণ শাক তা দূেরর কথা; বরং আন িদবেস পিরণত হয়।
যমন- আববাসীয় খলীফা ম
ৃ তাঁর কর শী‘আ
ু ী‘ িবন ম
ু তািদেরর সমেয় (৩৩৪-৩৬৩িহঃ/৯৪৬-৯৭৪ খঃ)
আমীর আহমাদ িবন বূইয়া দায়লামী ওরেফ মইু যযেু ৗলা ৩৫১ িহজরীর ১৮ই িযলহ তািরেখ বাগদােদ
ওছমান (রাঃ)-এর শাহাদত বরেণর তািরখেক তােদর িহসােব খশু ীর িদন মেন কের ‘ঈেদর িদন’ (ﻋﻴﺪ ﻏﺪﻳﺮ
 )ﺧﻢিহসােব ঘাষণা কেরন। শী‘আেদর িনকেট এই িদনিট পরবতীেত ঈল আযহার চাইেতও  পায়।
অতঃপর ৩৫২ িহজরীর েত ১০ই মহু াররমেক িতিন সাইন (রাঃ)-এর শাহাদত বরেণর ‘শাক িদবস’
ঘাষণা কেরন এবং সকল দাকান-পাট, ববসা-বািণজ, অিফস-আদালত ব কের দন এবং মিহলােদরেক
শােক চল
ু িছঁড়েত, চহারা কােলা করেত, রাায় নেম শাকগাথা গেয় চলেত বাধ কেরন। শহর ও ােমর
সব সকলেক শাক িমিছেল যাগদান করেত িনেদশ দন। শী‘আরা খশু ী মেন এই িনেদশ পালন কের।
িক সু ীরা িনিয় থােকন। পের সু ীেদর উপের এই ফরমান জাির করা হ’ল ৩৫৩ িহজরীেত উভয় দেল
বাপক সংঘষ বেধ যায়। এেত বাগদােদ তী নাগিরক অসোষ ও সামািজক অশাির সি
ৃ হয়।[6] আমরা
বতমােন য উেেশ আশূরার িছয়াম পালন করিছ তা শী‘আেদর থেক গহীত;
যা অবশই বজনীয়।
ৃ

(২) ১০ই মহু াররমেক আন উৎসেব পিরণত করা :

রােফযীরা (কর শী‘আ) সাইন (রাঃ)-এর শাহাদেতর শাক প শাক িদবস পালন কের। পাের
একিট গাী রােফযীেদর িবেরািধতা করার লে এ িদনিটেক আন উৎসেব পিরণত কের। এ িদেন
রােফযীেদর শাক িদবস যমন িবদ‘আত; তমিন তােদর িবেরািধতার লে এ িদেন আন উৎসব করাও
িবদ‘আত। এটা যন িবদ‘আত িদেয় িবদ‘আত এবং িমথা িদেয় িমথা িতহত করার চা। অথচ উিচত
িছল সু াত িদেয় িবদ‘আত িতহত করা। সত িদেয় িমথা িতহত করা। রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবােয় করাম
এ িদনিটেক শাক িদবস িহসােবও পালন কেরনিন। আবার আন উৎসেবও পিরণত কেরনিন। তাঁরা ধমু া
ফরাউেনর কবল থেক মূসা (আঃ)-এর নাজােতর কিরয়া প িছয়াম পালন কেরেছন।[7]

(৩) তা‘িযয়া :
তা‘িযয়া অথ িবপেদ সানা দওয়া। যটা বতমােন শাহাদােত হাসাইেনর শাক িমিছেল প িনেয়েছ। অথচ
ইসলােম কােরা মতুৃ েত িতন িদেনর অিধক শাক পালন করা িনেষধ।[8] িক বাগদােদর গাঁড়া শী‘আ
আমীর ম‘ু ইযযেু ৗলা ৩৫২ িহজরীর ১০ই মহু াররমেক জাতীয় শাক িদবস ঘাষণা কেরন এবং শহর ও
ােমর সকলেক তা‘িযয়া িমিছেল যাগদােনর িনেদশ দন। সিদন থেকই এই িবদ‘আতী থা চালু হেয়েছ।
শী‘আেদর উািবত এই িবদ‘আতী থার অনসু রেণই বাংলােদেশর িবদ‘আতীরা ১০ই মহু াররেম িমিছল বর
কের থােক। েতক আাহভী মস
ু লমােনর এই সব িবদ‘আত হ’ত দূের থাকা আবশক।

(৪) ১০ই মহু াররেম চােখ সরু মা লাগােনা :
অেনেকই আরার িদন বা ১০ই মহু াররেম িবেশষ ফযীলেতর আশায় চােখ সরু মা লািগেয় থােক; যা স
ু 
িবদ‘আত। কননা রাসূল
ু াহ (ছাঃ) ও ছাহাবােয় করাম আশূরার িদেন চােখ সরু মা লাগানিন এবং এর কান
ফযীলত বণনা কেরনিন। ‘আশূরার িদেন চােখ ইছিমদ সরু মা লাগােল কখেনাই চােখ রাগ হেব না’ মেম
চিলত হাদীছিট মাওযূ বা জাল।[9]

(৫) ১০ই মহু াররেম িবেশষ ফযীলেতর আশায় িবেশষ পিতেত ছালাত আদায় করা :
১০ই মহু াররেম িবেশষ ফযীলেতর আশায় িবেশষ পিতেত ছালাত আদায় করা হেয় থােক; যা স
ু 
িবদ‘আত। কননা রাসূল
ু াহ (ছাঃ) ও ছাহাবােয় করাম এ িদেন িবেশষ কান ছালাত আদায় কেরেছন মেম
কান ছহীহ দলীল পাওয়া যায় না। এ সেক যা পাওয়া যায় তার সবিলই জাল বা বােনায়াট। যমন-

(ক) আবু রায়রা (রাঃ) হ’ত বিণত, রাসূল (ছাঃ) বেলেছন, ‘আশূরার িদেন য বি চার রাক‘আত ছালাত
আদায় করেব এবং েতক রাক‘আেত একবার সূরা ফািতহা ও পাশবার সূরা ইখলাছ তলাওয়াত করেব,
আাহ তা‘আলা তার অতীেতর পাশ বছেরর নাহ এবং ভিবষেতর পাশ বছেরর নাহ মা কের
িদেবন’। উিিখত হাদীছিট জাল বা বােনায়াট।[10]
(খ) রাসূল (ছাঃ) বেলেছন, য বি আশূরার িদেন যাহর ও আছেরর ছালােতর মাঝখােন চিশ রাক‘আত
ছালাত আদায় করেব। েতক রাক‘আেত একবার সূরা ফািতহা, দশবার আয়াতুল কুরসী, দশবার সূরা
ইখলাছ, পাঁচবার সূরা ফালা এবং পাঁচবার সূরা নাস তলাওয়াত করেব আাহ তা‘আলা তােক জাাতুল
িফরদাউস দান করেবন’। অ হাদীছিটও জাল বা বােনায়াট।[11]
শায়খল
ু ইসলাম ইবনু তায়িময়াহ (রহঃ) বেলন,
 ﻓﻀﻞ ﺻﻼة ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﻴﻪ وﻣﺎ ﻳﺮوي ﻓ، ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺎﺷﻮراء ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ ﻏﻴﺮ اﻟﺼﻮمﻟﻴﺲ ﻓ
 وﻟﻢ ﻳﻨﻘﻞ ﻫﺬه اﻷﺣﺎدﻳﺚ أﺣﺪ ﻣﻦ أﺋﻤﺔ أﻫﻞ،ﻓﻬﺬا ﻛﻠﻪ ﻛﺬب ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﺗﻔﺎق أﻫﻞ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
 ﻛﺘﺒﻬﻢ‐اﻟﻌﻠﻢ ﻓ
‘িছয়াম বতীত আশূরা সিকত কান ছহীহ হাদীছ নই। এই িদেন িনিদ ছালােতর ফযীলত সেক য
বণনা এেসেছ িস মহু ািছগেণর ঐকমেত তার সবিলই িমথা ও বােনায়াট। মহু ািক আেলমেদর
কউই তােদর িকতাব সমূেহ এ সম হাদীছ সংকলন কেরনিন।[12]

অতএব এ উপলে আশূরার ’িট িছয়াম বতীত অন কান ইবাদত রাসূল
ু াহ (ছাঃ), ছাহাবােয় করাম,
তােবঈেন ইযাম, ইমাম চতুেয়র কউ কখেনাই কেরনিন। আর তাঁরা িছয়াম ’িট পালন কেরেছন কবল
ফরাউেনর কবল থেক মূসা (আঃ)-এর নাজােতর কিরয়া প; শাহাদেত সাইেনর শাক প নয়।
সত
ু রাং বতমােন আশূরা উপলে যা হে তার সবিলই পরবতী যূেগর িবদ‘আতীেদর আিবার; যা অবশই
বজনীয়।

(৬) তােবঈ ইয়াযীদ িবন ম‘ু আিবয়া-ক ‘মালঊন’ বা অিভশ বেল গািল দওয়া :
ইয়াযীদ িবন ম‘ু আিবয়ােক ‘মালঊন’ বা অিভশ বেল গািল দওয়া আেদৗ িঠক নয়। বরং সকল মস
ু লমােনর
নায় তার মাগেফরােতর জন দা‘আ করা উিচত। কননা মানষু িহসােব তার িকছ ু ভুল-িট থাকেলও
কারবালার মমািক ঘটনার জন িতিন দায়ী নন। এজন মূলতঃ দায়ী িবাসঘাতক কূ ফাবাসী ও িনুর
গভণর ওবায়াহ িবন িযয়াদ। কননা ইয়াযীদ কবল সাইন (রাঃ)-এর আনগু ত চেয়িছেলন, তাঁর খনু

চানিন। সাইন (রাঃ) স আনগু ত িদেতও ত িছেলন। ইয়াযীদ ীয় িপতার অিছয়ত অনযু ায়ী সাইনেক
সবদা সান কেরেছন এবং তখনও করেতন। সাইন (রাঃ)-এর িছ মক ইয়াযীেদর সামেন রাখা হ’ল
িতিন কঁেদ বেল ওেঠন, ‘ওবায়াহ িবন িযয়ােদর উপর আাহ লা‘নত কন। আাহর কসম! যিদ
সাইেনর সােথ ওর রের সক থাকত, তাহ’ল স িকছেতই
ু তাঁেক হতা করত না। িতিন আেরা বেলন,
সাইেনর খনু ছাড়াও আিম ইরাকীেদরেক আমার আনগু েত রাযী করােত পারতাম’।[13]

কূ ফার নতােদর িলিখত ১৫০িট প পেয় সাইন (রাঃ) কূ ফায় আসেল বছরার গভণর ওবায়াহ িবন
িযয়াদ কূ ফার গভণর মস
ু িলম িবন আকীলেক ফতার কের হতা কের। এিদেক সাইন (রাঃ) দ িতনিট
ােবর কানিট হণ না করায় মিত ওবায়াহ িবন িযয়ােদর সােথ সংঘষ অবশাবী হেয় পেড়। এেত
সাইন (রাঃ) সপিরবাের িনহত হন।[14]

উপসংহার :

সািনত পাঠক! পিরপূণভােব ইসলােমর উপর িটেক থাকেত হ’ল িফের যেত হেব একমা পিব কুরআন
ও ছহীহ সু াহর িদেক। মস
ু িলম জািত আজ কুরআন-সু াহ থেক িছটেক পেড়েছ। ফেল িবদ‘আেতর কাল
মেঘ আািদত হেয়েছ ইসলামী শরী‘আেতর  আকাশ। এ থেক বিরেয় আসার জন শারঈ ানাজন
অপিরহায। মহু াররম মােস রাসূল (ছাঃ) িক কেরেছন আর আমরা িক করিছ তা িমিলেয় দখেত হেব পিব
কুরআন ও ছহীহ সু াহর সােথ। কারবালার ঘটনা সেক সকল কার আেবগ ও বাড়াবািড় হ’ত দূের
থাকেত হেব এবং আশূরা উপলে চিলত িশরক ও িবদ‘আতী আীদা-িবাস ও রসম-রওয়াজ পিরহার
করেত হেব। আাহ আমােদরেক িবদ‘আত ম
ু জীবন-যাপন করার তওফী দান কন- আমীন!

————————————[1]. মস
ু িলম হা/১১৩৪।
[2]. বায়হাী ৪থ খ, পঃৃ ২৮৭। অ রওয়ায়াতিট ‘মারফ’ূ িহসােব ছহীহ নয়, তেব ‘মওকূ ফ’ িহসােব
‘ছহীহ’। ঃ হািশয়া ছহীহ ইবনু খযু ায়মা হা/২০৯৫, ২/২৯০ পঃ।
ৃ ৯, ১০ বা ১০ ও ১১ ’িদন িছয়াম রাখা

উিচত। তেব ৯ ও ১০ ’িদন রাখাই সেবাম।
[3]. মস
ু িলম হা/১১৬৩, িমশকাত হা/২০৩৯ ‘নফল িছয়াম’ অনেু দ; ঐ, বানবু াদ হা/১৯৪১।
[4]. মস
ু িলম হা/১১৬২, িমশকাত হা/২০৪৪; ঐ, বানবু াদ হা/১৯৪৬।
[5]. মস
ু িলম হা/১১৩০।
[6]. ইবনল
ু আছীর, তারীখ ৮/১৮৪ পঃ;ৃ মহু াাদ আসাাহ আল-গািলব, আশূরােয় মহু াররম ও আমােদর
করণীয়, পঃৃ ৬-৭।
[7]. ড. সল
ু াইমান ইবেন সােলম আস-সহু াইমী, আল-আ‘ইয়াদ ওয়া আছাহা, পঃৃ ২৭৩।
[8]. আবদু াঊদ, নাসাঈ, িমশকাত হা/৪৪৬৩ ‘চল
ু অাঁচড়ােনা’ অনেু দ।
[9]. ইবনল
ু জাওযী, আল-মাওযূ‘আত পঃৃ ২/২০৩; মাা আলী ারী, আসরাল মারফ‘ূ আহ, পঃৃ ৪৪।
[10]. আল-মাওযূ‘আত পঃৃ ২/১২২ ।
[11]. আল-মাওযূ‘আত পঃৃ ২/১২২-১২৩; শাওকানী, আল-ফাওয়াইল মাজমূ‘আহ পঃৃ ৪৮ ।
[12]. শায়খল
ু ইসলাম ইবেন তায়িময়াহ, িমনহাজস
ু সু াহ ৪/১১৬ ।
[13]. ইবনু তায়িময়া, মখু তাছার িমনহাজস
ু সু াহ, ১/৩৫০; আল-িবদায়াহ ওয়ান িনহায়াহ ৮/১৭৩;
আশূরােয় মহু াররম ও আমােদর করণীয়, পঃৃ ৭-১০।
[14]. ইবনু হাজার, আল-ইছাবাহ ২/২৫২; ইবনু কাছীর, আল-িবদায়াহ ৮/১৫৪, ১৭১।
__________________________________________________________________________________
_____

মহু াাদ শরীফলু ইসলাম
িলসা, মদীনা ইসলামী িবিবদালয়, সঊদী আরব;

দাঈ, আল-ফরু ান ইসলািমক সার, মানামা, বাহারাইন।
উৎস: মািসক আত তাহরীক
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