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ৰজব মাহ সম্পৰ্কে  জ্ঞাতবয 

 

আল্লাহ তাআলা ককৰ্ েঃ 

 (86َوَربَُّك ََيْلُُق َما يََشاُء َوََيْتَاُر )القصص:

অৰ্েেঃ আৰ্পানাৰ প্ৰততপালক তিৰ্ া ইচ্ছা সসইৰ্ াৰ্ে সতৃি কৰ্ৰ আৰ ুপ ন্দ কৰ্ৰ। 
(কাচাচেঃ ৬৪) 

অৰ্োৎেঃ তনজ সতৃি বস্তুৰ পৰা তক ুমান বস্তু মৰ্নানীত কৰ্ৰ। তাৰ সেিত্ব আৰ ু
মিোদাৰ স াষণা তদৰ্ে। সিৰ্ন সতওঁ মৰ্নানীত কতৰৰ্  তক ুমান তদন আৰ ুতক ুমান 
মাহ, আৰ ুএইৰ্বাৰক সন্মান, সেিত্ব আৰ ুমিোদা প্ৰদান কতৰৰ্  আন আন তদন 
আৰ ুমাহৰ ওপৰত। সিৰ্ন আল্লাহ তাআলা ককৰ্ েঃ 

 

َماَواِت  ِ يَْوَم َخلََق السَّ ِ اْثنَا َعََشَ َشْهًرا ِِف ِكتَاِب اَّللَّ ُهوِر ِعنَْد اَّللَّ َة الشُّ إِنَّ ِعدَّ
يُن الَْقيُِّم فَََل َتظْ  ْرَبَعٌة ُحُرٌم َذلَِك ادلِّ

َ
رَْض ِمنَْها أ

َ
ْنُفَسُكْم . َواْْل

َ
ِلُموا ِفيِهنَّ أ

 (68)اتلوبة:

অৰ্েেঃ তনসৰ্ন্দৰ্হ আল্লাহৰ ওচৰত মাহ সমহূৰ সংখ্যা কহৰ্  আল্লাহৰ তবধানত বাৰ 
 া। (এই তনেম তনধোতৰত কহৰ্ )আকাশ আৰ ুপৃতৰ্েীৰ সতৃিৰ আতদৰ্ৰ পৰা। 
তাৰ্ৰ চাতৰ া কহৰ্  পতেত্ৰ। এইৰ্ াৰ্ে কহৰ্  সপু্ৰতততিত তবধান। এৰ্তৰ্ক ইোৰ 
মাজত সতামাৰ্লাৰ্ক (অনযাে অতযাচাৰত তলপ্ত কহ) তনজৰ প্ৰতত অনযাে নকতৰবা। 
(তাওবােঃ ৩৬) 

হাতদ ত সসই চাতৰ া মাহৰ নাম উৰ্ল্লখ্ কৰা কহৰ্ । 

 

َنَة اْثَنا  ( ْرَض , السَّ
َ
َماوَاِت وَاأل ُ السَّ َماَن َقِد اْسَتَداَر َكَهْيئَتِِه يَْوَم َخلََق اَّللَّ إِنَّ الزَّ

ِة وَالُْمَحرَُّم ، َعََشَ َشْهرًا , ِمْنَها  ِجَّ
ْ

ْرَبَعٌة ُحرٌُم , ثاَلٌث ُمَتَواِِلَاٌت ؛ ُذو الَْقْعَدةِ َوُذو اْل
َ
أ

 رواه ابلخاري و مسلم )َورََجٌب َشْهُر ُمََضَ َبْْيَ ُُجَاَدى َوَشْعَبانَ 
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ৰা ুললু্লাল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অ াল্লাৰ্ম ককৰ্ েঃ 

আকাশ আৰ ুপৃতৰ্েীৰ সতৃিৰ আতদৰ্ৰ পৰা কাল চক্ৰাকাৰত  ৰু্ৰ, বাৰ মাহত 
এব ৰ। তাৰ মাজত চাতৰ া সন্মাতনত। এৰ্কৰ্লঠাতৰৰ্ে তততন া সিৰ্নেঃ জলু কাদা, 
জলু তহজ্জা আৰ ু মহুাৰোম। আৰ ু আনৰ্ া কহৰ্  মজুাৰ সম্প্ৰাদােৰ সকৰ্লন্ডাৰ 
অনিুােী জমুাদাল উখ্ৰা আৰ ুশ্বাবানৰ মাজৰ মাহ ৰজব।  (বখু্াৰী আৰ ু
ম ুতলম) 

 

এই মাহ চাতৰ া তবৰ্শষ মিোদাৰ্ৰ তবৰ্শতষত। তাৰ্ৰ এ া কহৰ্  ৰজব। আল্লাহ 
তাআলা ককৰ্ েঃ 

ْهَر اْْلََرامَ  ِ َوََل الشَّ لُّوا َشَعائَِر اَّللَّ يَن آََمنُوا ََل ُُتِ ِ َها اَّلَّ يُّ
َ
 (2:اْلنعام)  يَا أ

সহ ঈমানদাৰ সকল! আল্লাহৰ তনদশেন সমহূ (তনতষদ্ধ বস্তু) হালাল নকতৰবা। 
আৰ ুসন্মাতনত মাহৰ্বাৰৰ্কা নহে। (মাতেদােঃ২) 

অৰ্োৎেঃ আল্লাহ তাআলাৰ সংৰতিত, তনতষদ্ধ বস্তু সমূহ, তিৰ্বাৰক সতওঁ সন্মান 
প্ৰদশেনৰ তনৰ্দেশ তদৰ্  আৰ ুঅনাতধকাৰ চচে া কতৰবলল বাৰণ কতৰৰ্ । সসইৰ্বাৰক 
সতামাৰ্লাৰ্ক হালাল বতুল নাভাতববা। ইোৰ মাজত ভ্ৰান্ত তবশ্বাস, তনতষদ্ধ কাম 
সকৰ্লা অন্তভূেক্ত। 

আল্লাহ তাআলা ককৰ্ েঃ 

ْنُفَسُكْم. 
َ
 (63:اتلوبة)  فَََل َتْظِلُموا ِفيِهنَّ أ

ইোৰ মাজত (সন্মাতনত মাহৰ্বাৰৰ মাজত) সতামাৰ্লাৰ্ক তনজৰ প্ৰতত অতযাচাৰ 
(িতত সাধন) নকতৰবা। (তাওবােঃ ৩৬) 

তিৰ্হতু আল্লাহ তাআলাই এই মাহৰ্বাৰক তবৰ্শষ সন্মাৰ্নৰ্ৰ ভূতষত কতৰৰ্ । সসৰ্ে 
ইোৰ িৰ্ািৰ্ সন্মান ৰিা কৰা আৰ ুইোৰ মিোদা ও পতেত্ৰতা ৰিা কৰা 
লগৰ্ত সকাৰ্না ধৰণৰ পাপ কািেত তলপ্ত সনাৰ্হাো উতচত। তৰ্াতপও সমেৰ 
পতৰবতেনত বহুৰ্তা জ নয আৰ ু মাৰাত্মক অপৰাধ কহ ৰ্াৰ্ক। সসৰ্ে আল্লাহ 
তাআলা উক্ত আোতত তনজৰ ওপৰত অনযাে অতযাচাৰ কতৰবলল তনৰ্ষধ কতৰৰ্ । 
আনহাৰ্ত তনজৰ ওপৰত অনযাে কৰা বা আন সকাৰ্না পাপ কমেত তলপ্ত সহাোৰ্ া 
সকৰ্লা মাহৰ্তই হাৰাম বা তনতষদ্ধ। 
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ৰজব মাহক ককন্দ্ৰ কৰৰ ৰকছুমান নৱাৰবষৃ্কত আমল। ৰিট া 
ৰবদআত। 

১) ৰজব মাহৰ কৰাজাাঃ 
ৰা ুললু্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অ াল্লামৰ আৰ ুসতওৰঁ চাহাবা সকলৰ পৰা ৰজব 
মাহৰ সৰাজাৰ ফতজলত সম্পৰ্কে  প্ৰমাতণত সকাৰ্না দলীল সপাো নািাে। তকন্তু আন 
আন মাহৰ দৰ্ৰ এই মাহৰ্তা সপ্তাহৰ প্ৰতত সসামবাৰ, বহৃস্পততবাৰ, প্ৰৰ্তযক মাহৰ 
১৩, ১৪, ১৫ আৰ ুিতদ সকাৰ্নাবাই এৰ্কৰ্লঠাতৰৰ্ে সৰাজা ৰাতখ্ব সখ্াৰ্জ তাৰ বাৰ্ব 
এতদন সৰাজা ৰখ্া আৰ ুএতদন নৰখ্া এইৰ্বাৰ সকেল কবধই নহে বৰং  ুন্নত। 
ওমৰ ৰাতদোল্লাহু আনহু ৰজব মাহৰ সৰাজাৰ পৰা মানহুক তনৰ্ষধ কতৰত ল কাৰণ 
ইোত ই লাম পুেে কুসংস্কাৰৰ লগত সাদশৃযতা সপাো িাে। 

 

হাতফজ ইবৰ্ন হাজাৰ আ কালানীৰ্ে ককৰ্ েঃ  

ৰজব মাহৰ তনতদেি-অতনতদেি তদনৰ সৰাজা সম্পৰ্কে  সকাৰ্না  হীহ হাতদ  বতণেত 
সহাো নাই। তি সকই া সসু্পি অৰ্ে পুণে হাতদ  বতণেত কহৰ্  সসইৰ্বাৰ দ ুা ভাগত 
তবভক্ত। জঈফ বা দবুেল, মওজ ুবা জাল হাতদ । সতৰ্খ্ৰ্ত সসই গৰু্ ইৰ্বাৰ হাতদ  
একতত্ৰত কতৰৰ্ । তাত ১১ া দবুেল হাতদ  আৰ ু২১ জাল হাতদ  আৰ্ ।  

 

 

ইবনলু কাইতেযম ৰাতহমাহুল্লাই ককৰ্ েঃ 

ৰা ুললু্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অ াল্লাম এৰ্কৰ্লঠাতৰৰ্ে তততন মাহ (ৰজব, শ্বাবান, 
ৰমজান) সকততোও সৰাজা ৰখ্া নাত ল। সিৰ্ন তক ুমান সলাকক সদখ্া িাে। ৰজব 
মাহত কদাতপও সৰাজা ৰখ্া নাত ল। আৰ ুসতওঁ এই মাহত সৰাজা ৰখ্া প ন্দও 
কৰা নাত ল। 
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স ৌতদ আৰবৰ স্থােী ফৰ্তাো কৰ্মটীৰ এক ফৰ্তাোত সকাো কহৰ্ েঃ সি ৰজব 
মাহৰ তক ুমান তদন তনতদেি কতৰ সৰাজা ৰখ্া সম্পৰ্কে  আমাৰ দলীল জনা নাই। 

২) ৰজব মাহত ওমৰাহ কৰা। 

ৰা ুললু্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অ াল্লাৰ্ম ৰজব মাহত ওমাৰাহ কতৰত ল বতুল সকাৰ্না 
প্ৰমান নাই। সসৰ্ে এই মাহত তনতদেি ভাৰ্ে ওমৰাহ কৰা অৰ্বা এইৰ্ া তবশ্বাস 
কৰা সি এই মাহত ওমৰাহ কৰাৰ তবৰ্শষ ফতজলত আৰ্  সতৰ্ন্ত এইৰ্ া তবদআত 
বতুল গনয হ’ব। 

শ্বাইখ্ মহুাম্মদ ইব্ৰাহীম ৰাতহমাহুল্লাই সতওঁৰ ফৰ্তাোত ককৰ্ েঃ ৰজব মাহক তজোৰত 
আতদৰ দৰ্ৰ আমলৰ দ্বাৰা তনতদেি কৰাৰ সিত্ৰত সকাৰ্না সমৌতলক তভতি নাই। 
কাৰণ, ইমাম আব ুশ্বামা সতৰ্খ্তৰ পুতৰ্ كتاب البدع والحوادث  ত প্ৰমান 
কতৰৰ্ । চতৰেতক আওকান কতৰ সকাৰ্না সমেৰ লগত সকাৰ্না ইবাদত তনতদেি 

কৰাৰ্ া অনতুচত, অলবধ। কাৰণ, চতৰেতৰ ফালৰ পৰা তবৰ্শষ অৰ্বা সাধাৰণ 
আমলৰ বাৰ্ব সকাৰ্না সমে তনধোৰণ কৰণৰ বাতহৰ্ৰ, সকৰ্লা তদন, সমে সমান 
মিোদাৰ। এই বাৰ্বই ওলামা সকৰ্ল ৰজব মাহত সবত  সবত  ওমৰাহ কতৰবলল 
তনৰ্ষধ কতৰৰ্ ।তকন্তু িতদ সকাৰ্নাৰ্ে স্বাভাতেক তনেমত (ফতজলত তবশ্বাসতবহীন) 
ৰজব মাহত ওমৰাহ কৰ্ৰ তাত সকাৰ্না অসতুবধা নাই। কাৰণ এই সমেত সতও ঁ
ওমৰাহ কৰাৰ সৰু্িাগ পাইৰ্ । 

 

৩) ছালাতুৰ ৰাগাইবাঃ 
হাতদ  শাস্ত্ৰৰ তক ুমান তম া অপবাদৰ দ্বাৰা এই নামাজৰ সূচনা হে। এই নামাজ 
ৰজব মাহৰ প্ৰৰ্ম ৰাতত পঢা হে। এই তবষৰ্ে ইমাম নবেীৰ্ে ককৰ্ েঃ  

এইৰ্ া তনন্দনীে,  তৃণত, জ নযতম তবদআত। তিৰ্ া তক ুমান অপৰাধ আৰ ু
তনতষদ্ধ কমেৰ সমন্বেত ৰতচত। গততৰ্ক ইোক পতৰতযাগ কৰা, ইোৰ পৰা তবৰত 
ৰ্কা আৰ ুইোৰ সম্পাদনকাৰীক তনৰ্ষধ কৰা অতনবািে। 

শ্বাইখ্লু ই লাম ইমাম ইবৰ্ন তাইতমেযা ৰাতহমাহুল্লাই ককৰ্ েঃ 
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মাতলক, শ্বাৰ্ফতে, আব ুহাতনফা,  াওতৰ, লাই  প্ৰমখূ্ ইমাম সকলৰ মৰ্ত  ালাতুৰ 
ৰাগাইব তবদআত। হাতদ  তবশাৰদ সকলৰ দতৃিত এই তবষৰ্ে বতণেত সহাো সকৰ্লা 
হাতদ  জাল। 

 

৪) ৰজব মাহৰ ২৭ তাৰৰখৰ ৰাৰত লাইলাতুল ৰমৰাজ 
ধাৰণা কৰৰ সভা বা ববঠক কৰা। 

তমৰাজৰ ৰাতত অৰ্বা তমৰাজৰ মাহ তনধোৰণৰ সিত্ৰত সকাৰ্না সঠিক প্ৰমান সপাো 
নািাে। এই তবষৰ্ে বহুৰ্তা মতালনকয আৰ্ । সতয অনদু াটিত। গততৰ্ক এই 
তবষৰ্ে তনমাত ৰ্কাৰ্ াৰ্ে ভাল। তমৰাজৰ ৰাতত তনতদেি কৰাৰ তবষৰ্ে সকাৰ্না 
তবশদু্ধ হাতদ  বতণেত সহাো নাই। তিৰ্বাৰ সপাো িাে সসইৰ্বাৰ আ াৰ্ে জাল, 
তভতিহীন। (আল তবদাো অন তনহাোেঃ ২/১০৭, মাজমউুল ফাতাো ২৫/২৯৮) 

এৰ্তৰ্ক এই ৰাতত অতততৰক্ত ইবাদত ধািে কৰা, সিৰ্নেঃ ৰাতত জাগৰণ কৰা, 
তদনত সৰাজা ৰখ্া, অৰ্বা ঈষো উল্লাস প্ৰকাশ কৰা, নাৰী-পুৰষু অলবধ সমল 
কৰা, গান-বাদযসহ সমহতফলৰ আৰ্োজন কৰা তিৰ্ া চতৰেত কতৃেক স্বীকৃত ঈদৰ্তা 
হাৰাম, সসৰ্ে ইোত সকাোৰ্ৰ প্ৰৰ্োজন নাই। 

তিৰ্হতু তমৰাজৰ সঠিক ৰাততৰ তনধোৰণ ঐততহাতসকভাৰ্েও সতুনতদেি নহে। গততৰ্ক 
িতদ সকাৰ্নাবাই প্ৰমাতণত বতুল ভাৰ্ে তৰ্াতপও তাত সমহতফল আতদৰ আৰ্োজন 
কৰাৰ সকাৰ্না অেকাশ নাই। কাৰণ ৰা ুললু্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অ াল্লাম চাহাবা 
সকল আৰ ুআমাৰ  ালাফ সকলৰ পৰা এই তবষৰ্ে সকাৰ্না তদশ-তনৰ্দেশনা সপাো 
নািাে।  

 

৫) ৰজব মাহত গুৰতু্বসহকাটৰ কবৰ ৰজয়াৰত কৰা। 

এইৰ্ াও এক ধৰণৰ তবদআত। কাৰণ কবৰ তজোৰত ব ৰৰ তিৰ্কাৰ্না সমেৰ্ত 
হ’ব পাৰ্ৰ। 

৬) ৰজব মাহত পশু জটৱহ কৰা বা এই জাতীয় ককাটনা 
বস্তু উৎসগগ কৰা। 
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অজ্ঞতা িগুত ৰজব মাহক তনতদেি কতৰ এই ধৰণৰ আমল কৰা কহত ল। 
ৰা ুললু্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অ াল্লাৰ্ম এইৰ্ া তনৰ্ষধ কতৰৰ্ । ইমাম ইবৰ্ন ৰজৰ্ব 
ককৰ্ েঃ 

ৰজব মাহত স াোব হ’ব বতুল ধাৰণা কতৰ জৰ্েহ কৰা, ঈদ উৎসে উদিাপন 
কৰাৰ দৰ্ৰ। 

 

ৰজব মাহৰ কৰণীয় আৰু বজগ ণীয়াঃ  
তনজৰ প্ৰতত অৰ্বা আনৰ প্ৰতত অনযাে কৰাৰ পৰা তবৰত ৰ্কা। অৰ্োৎেঃ 
ইবাদতত আত্মতনৰ্োগ কৰা, সবত  সবত  সনক আমল কৰা, আল্লাহ কতৃেক 
সংৰতিত আৰ ুতনতষদ্ধ তবষে বস্তু পতৰতযাগ কৰা। অৰ্োৎেঃ প্ৰকৃত তাওবা কৰা, 
আল্লাহ তাআলাৰ শৰনাপন্ন সহাো। ৰমজানৰ বাৰ্ব প্ৰস্তুতত সলাো। 

 

 

 


