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রজব মাস পালন, তার ফিজলত, তােত রাজা রাখা-ইতািদ িবষেয় শিরয়েতর দিভি
যাচাই, এই সমেয়র
ৃ
একিট বল উািরত । িবষয়িট খবু ই তাৎিণক, তাই আিম এ মােসর সােথ সিকত িকছ ু আহকাম
িবষেয় সংেেপ আেলাকপাত করার য়াস পাব, আাহ আমােক সাহায কন।

রজব : হারাম মােসর একিট

আাহ তাআলা পিব কারােন এরশাদ কেরনﺎﻨْﻬ ﻣضرااتِ وﺎوﻤ اﻟﺴ ﺧَﻠَﻖمﻮ ﻳﻪﺘَﺎبِ اﻟ ﻛا ﻓﺮ ﺷَﻬﺸَﺮ اﺛْﻨَﺎ ﻋﻪﻨْﺪَ اﻟﻮرِ ﻋﺪﱠةَ اﻟﺸﱡﻬنﱠ ﻋا
ﻢ و ﻗﺎﺗﻠﻮ اﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺎﺗﻠﻮﻧﻢﻧْﻔُﺴ اﻴﻬِﻦﻮا ﻓﻤ ﺗَﻈْﻠََ ﻓﻢِ اﻟْﻘَﻴﻚَ اﻟﺪِّﻳﻦ ذَﻟمﺮﺔٌ ﺣﻌﺑرا
36: )اﻟﺘﻮﺑﺔ. ﻪ ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻘﻴﻦ)ﻛﺎﻓﺔ واﻋﻠﻤﻮا أن اﻟ
আসমান-জিমেনর সি
ৃ ও সূচনা ল হেতই আাহর িবধান মেত মােসর িনিত সংখা বারিট। তার মােঝ
চারিট সািনত। এ অেমাঘ ও শাত িবধান ; সত
ু রাং এর মােঝ তামরা (অতাচার-পাপাচাের িল হেয়)
িনেজেদর িত সাধন কেরা না। তামরা সিিলতভােব মশু িরকেদর সােথ লডা় ইেয় িল হও, যভােব তারা

সিিলতভােব তামােদর সােথ লডা় ইেয় িল হয়। আর জেন রাখ, আাহ মু াকীেদর সােথ আেছন।
(তওবা-৩৬)
চার হারাম মাস হে-মহু াররম, রজব, িজলকদ ও িজলহজ।
আবু বকর রা. হেত বিণত, িতিন বেলন, রাসূল সাাা আলাইিহ ওয়াসাাম বেলেছন ﻣﻨﻬﺎ،ً اﻟﺴﻨﺔ اﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮ ﺷﻬﺮا،إن اﻟﺰﻣﺎن ﻗﺪ اﺳﺘﺪار ﻛﻬﻴﺌﺘﻪ ﻳﻮم ﺧﻠﻖ اﻟﺴﻤﺎ وات واﻷرض
 اﻟﺬي ﺑﻴﻦ، ورﺟﺐ ﻣﻀﺮ، ذواﻟﻘﻌﺪة وذو اﻟﺤﺠﺔ واﻟﻤﺤﺮم: ﺛﻼث ﻣﺘﻮاﻟﻴﺎت،أرﺑﻌﺔ ﺣﺮم
 )رواه اﻟﺒﺨﺎري و ﻣﺴﻠﻢ.)ﺟﻤﺎدى وﺷﻌﺒﺎن
রাসূল সাাা আলাইিহ ওয়া সাাম বেলন, জমানা কাল-চাকাের ঘেু র আসমান-জিমন সির
ৃ থম
িদেনর অবায় িফের এেসেছ। বােরা মােস বৎসর, তার ভতর চারিট সািনত। িতনিট একসােথ-িজলকদ,
িজলহজ, মহু ররম। অপরিট-মদু ার সদােয়র পিকা মেত-জমু াদা ও শাবােনর মধবতী রজব। (বাখািরমস
ু িলম)
রজবেক হারাম নােম নামকরেণর কারণ

কারণ, তােত য
ু -িবহ িনিষ। তেব, শ থেম আমণ করেল িতেরাধ করা বধ। এ কারেণই তােক
বলা হত বািধর রজব-তােত হাঁক দয়া হত না যাােদর সমেবত হওয়ার জন িকংবা তােত শানা যত না
অের ঝনৎকার।
িকংবা তােক হারাম বলা হয় এ কারেণ য, অনান মােসর িনিষ কেমর তুলনায় এ মােসর িনিষ কম
অিধক দূষণীয়। রজব মাসেক রজব বলা হয়, কারণ তা সািনত।  اﻟﺘﺮﺟﻴﺐমােন সান াপন করা।
শিট এখান থেকই উূত। (লাতাইফলু মাআেরফ ২২৫)

রজেব েবেশর দায়া

আনাস রা. হেত বিণত, রাসূল সাাা আলাইিহ ওয়া সাাম যখন রজব মােস উপনীত হেতন, তখন এই
দায়া পাঠ করেতন رﺟﺐ اﻟﻠﻬﻢ ﺑﺎرك ﻟﻨﺎ ﻓ:ﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ إذا دﺧﻞ رﺟﺐ ﻗﺎل اﻟﻪ ﺻﻠﻛﺎن رﺳﻮل اﻟ
 وإﺳﻨﺎده ﺿﻌﻴﻒ. وﺑﻠﻐﻨﺎ رﻣﻀﺎن،وﺷﻌﺒﺎن

যখন রজ মাস এেস যত তখন রাসূল
ু াহ সাাা আলাইিহ ওয়া সাাম বলেতন, হ আাহ আপিন
আমােদর রজব ও শাবান মােস বরকত দান কেরন এবং রমজান পয পৗঁেছ দন।
ইবেন হাজার ও ইবেন রজব উ হািদেসর সনদ বল বেল আখািয়ত কেরেছন।

রজেবর দশ তািরেখ উপােসর উেেশ প জবাই

কান কান আেলম রজব মােস প জবাই মাাহাব বণনা কেরেছন-মাণ িহেসেব তারা উপাপন কেরন
মাখনাফ িবন সািলম রা:-এর হািদস। মাখনাফ িবন সািলম রা: বেলন, আমরা রাসূেলর সােথ আরাফার মােঠ
অবান করিছলাম, আিম নলাম িতিন বেলেছন-িতিট বািডর় অিধকারীেদর উপর িত বছর কারবািন ও
রজব মােসর আতীরা কতব। তামরা িক অবগত আতীরা িক ? তা হল যােক তামরা রজিবয়া বল (অথাৎ
রজেব জেবহ করার প)। আহমদ ৫/৭৬। ইমাম িতরিমিজ বেলন-হািদসিট হাসান ও গিরব। আমরা হািদেস
ইবেন আউেনর সূ বতীত িভ কান সূে হািদসিট পাই না। মহু ািস ইবেন হাযম ও আুল হক এেক
বল িহেসেব আখা িদেয়েছন। ইবেন কাসীর বেলন-হািদসিট সনেদর বাপাের নানা সংশয় রেয়েছ।
অিধকাংশ িবজেনর মত এই য, হািদসিট মনসূখ (রিহত)। আবু রায়রা রা. হেত বিণত, িতিন বেলন,
রাসূল বেলেছন-  ﻻ ﻓﺮع وﻻ ﻋﺘﻴﺮةঅথাৎ ইসলােম ফারা আতীরার অি নই। (বাখাির ৪৭৪৫)
হািদসিটর বাখায় আবু দাউদ বেলন, কউ কউ বেলন-ফারা বলা হয় উেটর থম ভূিম বাােক, াচীন
আমেল লােকরা তােদর উপাস তােতর জন এেক বিল িদত। অত:পর তার মাংস খাদ িহেসেব হণ
করত, চামডা় ঝুিলেয় রাখত গােছর ডােল। আতীরা বলা হয় রজেবর দশ তািরেখ উপােসর উেেশ য প
বিল দওয়া হয়, তা। (আস সনু ান ৩/১০৪)
ইবেন সীরীন, আবু উবাইদ ও ইসহাক িবন রাহওয়াই মখু আেলেমর মত এই য, হািদসিটেক মানসূখ
(রিহত) িহেসেব হণ করাই ওয়ািজব বা আবশক।

রজেব উমরা পালন

মস
ু লমানেদর কান কান উপদল রজব মাসেক িবেশষভােব উমরা পালেনর মাস িহেসেব ীকৃিত িদেয়
থােক। তােদর িবাস এর রেয়েছ ভূত ফিজলত এবং পরকালীন পরু ার। কৃত সত ও  মত হল-

রজব অনান মােসর অিবকল, তার িবেশষ নই অন মােসর তুলনায়। তােত উমরা পালেনর িবেশষ কান
ফিজলত বণনা করা হয় িন। উমরা পালেনর ে সময় সংি আলাদা বিশের অিধকারী রমজান মাস
এবং হেজ তামাুর জন হেজর মাসেলা। এ মাসেলায় উমরা পালেনর িবেশষ ফায়দা হািদস ারা সাব
ও মািণত। হািদেসর কাথাও এ ীকৃিত পাওয়া যায় না য, রাসূল সাাা আলাইিহ ওয়াসাাম এ মােস
উমরা পালন কেরেছন। তাছাডা় , িবষয়িটেক আেয়শা রা: সূণেপ অীকার কেরেছন।

রজব মােসর বদআত

রজব মােস মানেু ষর আিবৃত এবাদতেলা িনপ থমত: সালাতুর রাগােয়ব। তা হে থম জমু ায় বাদ মাগিরব সাতিট সালােমর মাধেম বার রাকাত সালাত
আদায় করা। িত রাকােত সূরা ফােতহা পােঠর পর সূরা কদর িতনবার পাঠ করেব এবং সূরা ইখলাস পাঠ
করেব বার বার। সালাত হেত ফােরগ হবার পর সুর বার দদ পাঠ করেব, এরপর দায়া করেব ইামত।
সেহ নই এবাদেতর এ িয়া সূণেপ বদআত, বজনীয়। এ সিকত হািদসিট সেহাতীতভােব
মাওজ।ু ইবেন জাওিজ তার এক রচনায় ইমাম নবিবর বরােত উেখ কেরন য, আেলমগন এর মাধেম
সালােতর কারাহাত মাণ কেরেছন আাহ তাআলা এর উাবক ও উপাদকেক ংস কন। এ িনয়
বদআত, সত
ু রাং, সবােথ বজনীয়। তা িনয় পথতা, মূখতা-তােত পালন করা এমন িকছ,ু যা বজনীয়।
আেলমেদর একিট বহৎ
ৃ িণ এেক া মাণ কের নানা  সংকলন কেরেছন, এ সালাত আদায়কারীেক
পথ িহেসেব িচিত কেরেছন
খাাবী রহ: বেলন, সালাতুর রাগােয়ব সংা হািদসিট িমথার অপলাপ ব নয়। হােফজ ইবেন রজব রহ:
বেলন-রজব মােসর সােথ িবিশ কান সালাত নই। সালাতুর রাগােয়েবর ফিজলত সংা যাবতীয় হািদস
িমথা, ািসূত-যা কান ভােবই  হেত পাের না। অিধকাংশ আেলেমর সিয় রায় অনসু াের এ সালাত
বদআত। িহজির চার শতেকর পের এ সালােতর অি ইিতহােস পাওয়া যায়, তাই আমরা দখেত পাই,
থম যেু গর আেলমগণ এ বাপাের িকছইু উেখ কেরনিন।
িতীয়ত: মধ রজেবর সালাত। এ সংা যাবতীয় হািদস মওজ।ু
ত ৃতীয়ত: মরােজর রাির সালাত। তা রজেবর সাতাশ তািরেখ আদায় করা হয়। এেক বলা হয় লাইলাতুল
মরােজর সালাত। এ এমন বদআতী সালাত, যার কান শরিয় িভি নই। রজব মােসই মরাজ সংগিঠত
হেয়েছ-এ দািবরও কান জাডা় েলা িভি পাওয়া যায় না।

আবু শামাহ রহ: বেলন, িকছ ু িকছ ু গকার বেলেছন য, রজব মােসই মরাজ সংগিঠত হেয়েছ। সিঠক
পেথর অনসু ারীেদর কােছ এ িনিত িবাি, িমথা-সূত।
পাের আবু ইসহাক উেখ কেরন য, রিবউল আউয়ােলর সাতাশ তািরেখ রাসূেলর মরাজ সংগিঠত হয়।
যারা এ হািদেসর মাধেম দিলল দান কের সালাত আদায় কেরন য, রাসূল বেলেছন-রজব মােস এমন
এক রাি রেয়েছ, য রােতর আমলকািরেক একেশা বছেরর পণু  দান করা হয়। তা হে রজেবর সাতাশ
তািরখ। হােফজ ইবেন হাজার, ইমাম বায়হাকী মখু আেলম এেক বল হািদস িহেসেব বণনা কেরেছন।
উ রাির আেরা বদআত এই য, সিিলত ভােব উদযাপন, মূমষূ  বিেদর জয়ারত, খােদাৎসবইতািদ।
শােয়খ আলী ারী বেলন, সেহ নই, এ খবু ই ম বদআত, গিহত কম-কারণ, তােত অকারেণ সেদর
অপচয় করা হয়, পৗিলকেদর সােথ সাদশপূ
ৃ ণ আচরণ করা হয়।

রজেবর রাজা

রজব মােস রাজা পালেনর বাপাের ত কান ফিজলত বণনা করা হয় িন। বরং অনান মােসর মতই
তােত এবাদত করা হেব, রাজা রাখা হেব- যভােব রাখা হয় অনান মােস। পশাদার ওয়ােয়জ ও গকার
ভ ধািমকরা এর ফিজলত বণনা সে য হািদস বণনা কেরন য-রাসূল বেলেছন ﻣﻦ ﺻﺎم، ﻣﻦ اﻟﻌﺴﻞ ﻣﺎؤه أﺷﺪ ﺑﻴﺎﺿﺎً ﻣﻦ اﻟﺜﻠﺞ وأﺣﻠ، رﺟﺐ ﻧﻬﺮا ﻳﻘﺎل ﻟﻪ رﺟﺐإن ﻓ
912 : اﻟﻮاﻫﻴﺎت رواه اﺑﻦ اﻟﺠﻮزي ﻓ،  )ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻮﺿﻮع.)ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ رﺟﺐ ﺷﺮب ﻣﻨﻪ
রজেব রেয়েছ একিট নহর, যার পািন বরেফর তুলনায় সেফদ-, মধরু তুলনায় িম, রজব মােস য একিট
রাজা রাখেব, স তা হেত পান করেব।
উ হািদসিট সৈবেব বািতল অহণেযাগ। অন একিট হািদস, যা বিণত হেয়েছ এভােবﺄﻧﻤﺎ ﺻﺎم ﻓﻤﻦ ﺻﺎم ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ رﺟﺐ ﻓ،ﻪ ﻓﻴﻪ اﻟﺤﺴﻨﺎت ﻳﻀﺎﻋﻒ اﻟ، رﺟﺐ ﺷﻬﺮﻋﻈﻴﻢ
 وﻣﻦ ﺻﺎم ﻣﻨﻪ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ، وﻣﻦ ﺻﺎم ﻣﻨﻪ ﺳﺒﻌﺔ أﻳﺎم ﻏﻠﻘﺖ ﻋﻨﻪ ﺳﺒﻌﺔ أﺑﻮاب ﺟﻬﻨﻢ،ﺳﻨﺔ
 )ﻋﺪه.ﻪ وﻣﻦ زاد زاده اﻟ، ﻓﺎﺳﺘﺄﻧﻒ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻤﺎء ﻗﺪ ﻏﻔﺮ ﻟﻚ ﻣﺎ ﻣﻀﻳﻮﻣﺎ ﻧﺎدى ﻣﻨﺎد ﻓ
)اﻟﺤﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺒﺎﻃﻠﺔ
অথ : রজব এক মহৎ ও মহান মাস। আাহ তােত পণু  িণ কের দন। য রজেবর এক িদন রাজা রাখেব

স যন পেু রা বছরই রাজা পালন করল। আর য সাত িদন রাজা রাখেব তার জন জাহাােমর সাতিট
দরজা ব কের দয়া হেব। আর বি পেনেরা িদন রাজা পালন করেব, আকােশর একজন ঘাষক তােক
ডেক বলেব-তামার ইিতপূেবর সম পাপ মা কের দয়া হেয়েছ, সত
ু রাং নতুনেপ আমেলর সূচনা কর।
আর য এরও অিধক করেব, আাহ তােক আেরা অিধক পরু াের ভূিষত করেবন- এেক ইবেন হাজার
আসকালানী বািতল বেল সাব কেরেছন।
আিম িনবিটর সমাি করিছ হােফজ ইবেন কািয়ম ও ইবেন হাজার রহ: মব ারা, ইবেন কািয়ম বেলনরজেবর রাজা ও সালােতর বাপাের য হািদসেলা উেখ করা হয়, তার সবই িমথা, অহণেযাগ, সত
ু রাং
বজনীয়। পাের ইবেন হাজােরর মব িছল-রজব মােসর ফিজলত, তােত রাজা পালন, িকংবা িনিদ
কান অংেশ ও রােত রাজা ও সালাত আদায়-ইতািদ িবষেয় ামাণ কান  হািদস পাওয়া যায় না, যার
মাধেম িবষয়িট ামাণতার মানদে উীত হেব। আমরা আাহর তওিফক কামনা কির।
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