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রজব সং�া� �চিলত হাদীসসম� : একিট পযর্ােলাচনা
�থমত. রজেবর ফযীলত স�েকর বিণরত হাদীেসর বয্াপাের ইব
হাজার রহ. এর ব�বয্ ম ূলনীিতর নয্া ইবন হাজার রহ. বেলন,
রজব মােসর ফযীলত, রজব মােসর েরাযার ফযীলত বা রজব
মােসর িনিদর্� েকান িদেনর েরাযার ফযীলত বা রজেবর িনিদর্�
েকান রােত সালােতর ফযীলত স�েকর্ িবশু� েকাহাদীস েনই,
যা �মাণ িহেসেব দাঁড় করােনা যায়। হােফেজ হাদীস আবূ
ইসমাইল আল-িহরাবী আমার পূেবর্ই এ বয্াপাের অনুরূপ মত খ
দৃ ঢ়তার সে� বয্� কেরেছ, ইিতপূেবর্ িবশু� সূে� যার বণর্
আমরা িদেয়িছ।
িতিন আেরা বেলেছন, েযসব হাদীস রজেবর ফযীলত বা রজেবর
েরাযার ফযীলত বা রজেবর িনিদর্� েকান িদেন েরাযার
ফযীলেতর বয্াপাের ��ভােব বিণর্ত হেয়, তা দু �কার : (ক)
দু বর্ল (খ) জাল বা বােনায়াট। আমরা এখােন দু বর্ল হাদীসগুেলার
উেলখ করব আর জাল বা বােনায়াট হাদীসগুেলার �িত সামানয
ইি�ত েদব।
[েদখুন : হােফজ ইবন হাজার রিচত ‘তাবইনু ল উজব িফমা ওরাদা
ফী ফাজেল রজব’ (পৃ. ৬ ও ৮) এবং আ�ামা শািকরী রিচত
‘িকতাবুস সু নান ওয়াল মুবতািদআত’ (পৃ. ১২৫)]
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ি�তীয়ত : এখন লক্ষয্ করু ন দু হাদীসগুেল, যা মানু েষর মুেখ,
সভা ও মাহিফেল বারবার উ�ািরত হয়, অথচ তা িবশু� সূে�
রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া েথেক �মািণত নয়। েযমন,
১. হাদীস :
َ   َ ﻨ،ََﻌْﺒَ ن
َ
َ
ﺑ ﺎ
ﺎ ﻲﻓ َر َم َﻀﺎن
ِ َﺐٍ َﺷ ﺎ وَ�ﺎرِكْ ﻟ
ﻢَّ َرِكْ ﻨﻟََﺎ ﻲﻓِ رَﺟ و

অথর্ : েহ আ�াহ, রজব ও শাবান মােস আমােদর বরকত দান
করন এবং রমজান পযর্� েপৗঁছার তাওক দান করুন।
হাদীসিট বণর্না কেরেছন ইমাম আহমদ তা মুসনাদ �ে� এবং
ইমাম তাবরানী তার আওসাত �ে�। হায়সামী রহ. বেলন, এ
হাদীসিট বাযযার বণর্না কেরেছন। এ হাদীেসর বণর্নাকারীেদর
একজন রেয়েছন জােয়দা িবন আিব রাকাদ, তার বয্াপাের ইমাম
বুখারী রহ. বেলেছন, মুনকারুল হাদীস। ইবন হাজার রহ. �য়ং
ইমাম বুখারী েথেক সহীহ সূে� বণর্না কের, যার বয্াপােরআিম
মুনকারুলহাদীস বলব, তার হাদীস �হণ করা ৈবধ নয়।
[েদখুন : ‘আলফায ও ইবারাতুল জারিহ ওয়াত-তা‘িদল বাইনাল
ইফরাদ ওয়াত-তাকরীর ওয়াত-তারকীব’ : ২৬৭।]
হাদীস বণর্নাকারীেদর বৃহৎ একিট জামাত তােক অখয্া
বেলেছন। অখয্াত বলার অথর্ও তা হাদীস দু বর্ল। খুব যাচাই
বাছাই কের �মািণত হেল �হণ করা যায়।
েদখুন : মাজমাউয-যাওয়ােয়দ : ২/১৬৫, �কাশক : দারুরাইয়ান, সন : ১৪০৭ িহ.)
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ইমাম নববী রহ. তার ‘আযকার’ নামক �ে� এ হাদীসিট দু বর্ল
বেলেছন। ইমাম যাহাবী রহ. ও তাঁর রিচত িমযান (খ. ৩, পৃ. ৯৬,
মু�ণ : দারুল কুতুব আ-ইলিময়া, সন : ১৯৯৫ ইং) �ে� এ
হাদীসিট দু বর্ল বেলেছন
২. হাদীস :

ْ
َﻠ
ر
َ َِﻬْﺮ
َ
ََﻰﻠﻋَ الﺸُّﻬُﻮِ ﻛَﻔَﻀﻞِ اﻟْﻘُﺮْآنِ  ﻰﻠﻋ
ِ ﺳَﺎﺋِﺮِ اﻟْﺎﻜم
ٍﺷ رﺟَﺐ

অথর্ : রজব মােসর ফযীলত অনয্সব মােসর তুলনায় েতম,
েযমন কুরআেনর ফযীলত অনয্সব কালােমর ওপর।
এ হাদীেসর বয্াপাের ইবন হাজার রহ. বেলেছন, এটা জাল ও
বােনায়াট।
েদখুন : ‘আজলু নী কতৃর্ক রিচত িকতাব ‘কাশফুল খাফা’ (খ. ২,
পৃ. ১১০, �কাশক : মুআসসাসাতুর-িরসালা, সন : ১৪০৫ িহ.)
এবং আলী ইবন সু লতান আল-কারী কতৃর্ক রিচ, িকতাব আলমাসনু ‘’ (খ. ১, পৃ. ১২৮, �কাশক : মাকতাবাতুর রুশ, সন :
১৪০৪ িহ.)
৩. হাদীস :

ََ َ َﺎنَ ﺷَﻬْﺮُ أُﻣ
ََﻌْﺒ
َ
ﻲّ ِﺘ
 وَرمﻀ، وَﺷ ﺎنَ ﺷَﻬْﺮِي
َِّ�ّ ﺷَﻬْﺮَ رﺟَﺐٍ ﺷَﻬْﺮُ ا

অথর্ : রজব আ�াহর মাস, শাবান আমার মাস আর রমযান
আমার উ�েতর মাস।
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এ হাদীসিট দায়লামী রহ. ও আেরা কতক মুহাি�স, সাহাবী
আনাস রািদয়া�াহু আনর সূে� সরাসির রাসূ ল সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক বণর্না কেরেছন। িক� ইবনুল জাযী
রহ. এ হাদীসিট তার রিচত জাল হাদীস সম� িকতােব উেলখ
কেরেছন। িতিন এ িস�া� িনেয়েছন এ হাদীস বণর্নার েবশ
কেয়কিট সূ� পযর্ােলাচনা করার পর। তপ হােফজ ইবন হাজার
রহ.ও এ হাদীসিট তার রিচত ‘তাবইনু ল উজব িফমা অরাদা ফী
রজব’ িকতােব জাল বেলেছন।
েদখুন : ইমাম মুনাবী রহ. রিচত ‘ফয়যু ল কাদীর’ (খ. ৪, পৃ. ১৬২
ও ১৬৬, �কাশক : মাকতাবা িতজািরয়া কুবরা, সন : ১৩৫৬ িহ.)
৪. হাদীস :
َ ُ ﺎ
َ ِﺴَﻤ
ّ ُ�ٌرَﺟَﺐٍ ﻓَﺈِ�َﻬَﺎ ﻴﻟَْﻠَﺔ
َ ﻴﻬﺎ
.الﺮَّﻏﺋِ َﺐ
الْﻤﻼ�َﺔ
ِﻔَﻠُﻮا �َﻦْ أَوَّلِ ﻴﻟَْﻠَﺔٍ ﻲﻓ
ّ

অথর্ : রজেবর �থম জুমার বয্াপাের েতামরা উদাসীন েথেকা ন,
কারণ, তা এমন একিট রাত, েফেরশতারা যার নামকরণ কেরেছ
রাগােয়ব িহেসেব ...। এটা দীঘর্ হাদীস, এর মােধয্ আেরা
িমথয্াচার রেয়েছ
েদখুন : আজলু নী কতৃর্ক রিচত ‘কাশফুল খাফা’ ��। (খ. ১, পৃ.
৯৫, �কাশক : মুআসসাসাতুর িরসালা, সন : ১৪০৫ িহ.) ইমাম
ইবনু ল কািয়য্মরিচত ‘আল-মানারুল মনীফ’ ��, (খ. ১, পৃ. ৮৩,
�কাশক : দারুল কােদর, সন : ১৪১১ িহ.)
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৫. হাদীস :

� َ َ ْ َ َ َ ً ْ َ َ ٍ ﻓَﻜ
َ َ ْ
َ َ
 �ﻤﻦ ﺻﺎم ﻳﻮْﻣﺎ ِﻣﻦ رﺟ،ﺎت
َ�َّﻤﺎ
ُِ ﻳُﻀَﺎﻋ ﻒ،ٌ»َﺟَﺐٌ ﺷَﻬْﺮٌ ﻋَﻈ ِﻴﻢ
ِ  اﷲُ �ِﻴﻪِ اﺤﻟَﺴﻨ
َ
ِّﻘَﺖ
َُ َ َ ْ َ َ ﻨْﻪ
،ًَم ﺳَﻨَﺔ
َ
 وﻣﻦ ﺻﺎم ِﻣ،وَﻣَﻦْ ﺻَﺎم ﻣِﻨْﻪُ ﺳَﺒْﻌَﺔَ � ﻳَّﺎمٍ ﻏُﻠ ْ �َﻨْﻪُ ﺳَﺒْﻌَﺔُ أَﺑْﻮَابِ ﺟَﻬَﻨَّﻢ
َ
َ
َ
َ
ﺑ
ِﻴَﺔَ �َﻳَّﺎمٍ ﻓُﺘِﺤَﺖ
َ ََ �َﻳَّﺎمٍ لﻢْ � َ ْﺴﺄل
وَﻣﻦْ ﺻَﺎمَ ﻣِﻨْﻪُ ﻋَﺮﺸ َ ة
َ  ،ِﻤَﺎ�ِﻴَﺔُ أَ ْﻮابِ اﺠﻟَْﻨَّﺔ
اﷲ
� َُْﻪﻟ
ِ
ُﺎ  ِ أَ�ْﻄَﺎه
َْ َ
 َ َ َ  ﻳَﻮْﻣًﺎ ﻧَﺎدَى
ﻏُﻔ َﺮ
َ وَﻣَﻦْ ﺻَﺎمَ ﻣِﻨْﻪُ ﻤﺧَْﺴﺔَ ﻋ ﺮﺸ،ُإِﻳَّﺎه
َّإﻻ
ِ ﻣُﻨَﺎدٍ ﻲﻓِ الﺴَّﻤ
ِ ﺎء ﻗﺪ
 ﻣ ﺎ
َ
َ
ﺎﺳْتَﺌ
ً رَﺟَﺐٍ ﻤﺣ َﻞ اﷲُ ﻧُﻮﺣﺎ
َ
ََّهُ اﷲُ ﻋَﺰ
 ََﻰﻀ
ََ
َ
َ
ِ �َ و،ّوَﺟﻞ
 وَﻣَﻦْ زَاد زاد،ََ م ﻓ ْﻨِﻒِ اﻟْﻌَﻤَﻞ
َ َ
َ
َ َ
َ َ ﻓَﺠ، وَأم َﺮ ﻣَﻦْ ﻣَﻌَﻪُ أَنْ ﻳَﺼُﻮمُﻮا،ﺎ
َ
َ ًﺎمَ رَﺟﺒ
،ٍﺮتْ ﺑِﻬِﻢُ الﺴَّﻔِﻴﻨَﺔُ ﺳِﺘَّﺔ أﺷْﻬُﺮ
ِ الﺴَّﻔﻴﻨ ﻓَﺼ
ِ
َ اءَ أُﻫْﺒِﻂ
وَﻣَﻦْ ﻣَﻌَﻪُ وَالْﻮَﺣْﺶ
َّ
َ
ِ�  ﺷُﻜْﺮًا
ُ
ٌَ اﺠﻟُْﻮدِيّ ﻓَﺼَﺎمَ ﻧُﻮح
َ ﻰﻠﻋ
ذَلِﻚَ ﻳَﻮْمُ ﺎﻋَﺷُﻮر
ِ
ِ
َُ ﺷ
َ َاء ﺗ
َ
ُﻓْﻠَﻖَ اﷲ
َ ُ ﻳَﻮْمِ ﺎﻋﺷ
َ
ُﺎب اﷲ
َ ﻮر
�َ و،َﻴﻞ
َ َّ
ِ�َِاﺒﻟَْﺤْﺮَ ﺒﻟ
ِ
ِ�َا
ْإِﺮﺳ
 وَ� ِ ﻳَﻮْمِ ﺎﻋ ﻮرا،ّوَﺟ َﻞ
 و
ََ َ م
َ
َّ�َ آدَ ﺻ
ُ  وَ�ِﻴﻪِ وُﺪﻟ َِ إِﺑْﺮَاﻫِﻴﻢُ ﺻَ� َّ اﷲ،َ  ﻣَﺪِﻳﻨَﺔِ ﻳُﻮ�ُﺲ
َ اﷲُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠَّﻢ
َﻞّ ﻰﻠﻋ
ََﻰﻠﻋ
َ«َﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠَّﻢ

অথর্: রজব মাস একিট মহৎ মাস। আ�াহ তা‘আলা এেত েনকীর
পিরমাণ খুব বৃ ি� কেরন। েয বয্ি� রজেবর একিদনেরাযা রাখল,
েস �ায় এক বৎসর েরাযা রাখল। েয বয্ি� রজেব সাত িদন
েরাযা রাখেব, তার জনয্ জাহা�ােমর সাতিট দরজা ব� কের েদয়া
হেব। েয বয্ি� রজেবর আট িদন েরাযা রাখেব, তার জনয্
জা�ােতর আটিট দরজা সু সি�ত করা হেব। েয বয্ি� রজেবর
দশ িদন েরাযা রাখেব, েস যা চাইেব আ�াহ তােক তাই েদেবন।
েয বয্ি� রজেবর পেনর িদনেরাযা রাখেব, তােক আসমান েথেক
একজন েঘাষণাকারী বলেব, আ�াহ েতামার িপছেনর সব িকছু
মাফ কের িদেয়েছন, তুিম নতুন কের আমল কর। আর েয আেরা
েবিশ েরাযা রাখেব আ�াহ তােক আেরা েবিশ েদেবেন। এ রজব
মােসই আ�াহ নূহ আ.েক েনৗকায় আেরাহন কিরেয়েছন। িতিন
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রজব মােস েরাযা রােখন এবং যারা তার সে� িছল তােদরেকও
িতিন েরাযা রাখার িনেদর্শ েদন। যার ফেল সাত মাস পািনেত
েনৗকা িবচরণ কের, যার সবরেশষ িদন হে� আশুরা। তারা জুিদ
পাহােড় অবতরণ কেরন। অতঃপর আ�াহর শুকিরয়া আদায়
করার জনয্ নহ আ. েরাযা রােখন এবং যারা তার সে� িছল তারা,
এমনিক অনয্ানয্ জীবজ�ও। আশুরার িদন আ�াহ‘আলা বনী
ইসরাইেলর জনয্ সমু� িবদীণর্ কেরিছেলন। এ আশুরার িদ
আ�াহ তা‘আলা আদম আ. এর তওবা ও নবী ইউনু স আ.-এর
স�দােয়র তওবা কবুল কেরেছন এবং আশুরােতই ইবরাহম আ.
জ� �হণ কেরেছন।
যাহাবী রহ. বেলেছন, এ হাদীস বািতল ও �া�, এর সনদ
অ��। হায়সামী রহ. বেলেছন, এ হাদীস তাবরানী তার ‘কাবীর’
�ে� উেলখ কেরেছন। এ হাদীেসর সনেদ আ�ু ল গাফুর নামক
একজন বণর্নাকারী রেয়েছেয মুহাি�সীেনর িনকট পিরতয�।
েদখুন : ইমাম যাহাবী রিচত ‘মীযান’ ��। (খ. ৫, পৃ. ৬২,
�কাশক : দারুল কুতুব আ-ইলিময়া, সন : ১৯৯৫ ই.)
ইমাম হায়সামী রিচত ‘মাজমাউয-যাওয়ােয়দ’ ��। (খ. ৩, পৃ.
১৮৮, �কাশক : দারুর রাইয়া, সন : ১৪০৭ িহ.)
৬. (ক) রজেবর �থম জুমার রােত �চিলত সালােত রাগােয়েবর
বয্াপাের যত হাদীস রেয়েছ, তা সব বািতল ও রাসূ ল সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম এর ওপর িমথয্াচার।
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(খ) রজেবর েরাযা বা রজেবর কতক রােতর িনিদর্� েরাযার
বয্াপাের েযসবহাদীস রেয়েছ, তার সব িমথয্া ও রাসূলসা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�ােমর ওপর িমথয্াচা।
আেরা হাদীস েযমন, (গ) রজব মােসর �থম রােত মাগিরেবর পর
েয বয্ি� িবশ রাকাত সালাত পড়ে, েস নাপাকিবহীন পুলিসরাত
পার হেব।
(ঘ) েয বয্ি� রজেবর েকান একিদন েরাযা রাখল এবং তােত
দু রাকাত সালাত আদায় করল, যার �থম রাকােত একশতবার
আয়াতুল কুরসী পড়ল ও ি�তীয় রাকােত একশত বার সু রােয়
ইখলাস পড়ল, েস জা�ােত তার �ান না েদেখ মারা যােব না।
(ঙ) েয রজব মােস েরাযা রাখল, েস ..., েস ...।
ইমাম ইবনু ল কািয়য্ম (মৃত : ৬৯১ িহ.) বেলন, এসব হাদীস
িমথয্া ও বােনায়াট
েদখুন : ইবনু ল কািয়য্ম রিচত ‘আল-মানারুল মনীফ’ (খ. ১, পৃ.
৮৩-৮৪, �কাশক : দারুল কােদর, সন : ১৪১১ িহ.)
৭. হাদীস :

َُ وَالﺴَّﺒْﺖَ ﻛُﺘِﺒَﺖ َ ُ َ َة
َ
َ ﺎمَ ﺛَﻼ ﺛَﺔَ �َ َﻳ ّﺎمٍ ﻣِﻦْ ﺷَﻬْﺮٍ ﺣَﺮَامٍ اﺨﻟَْﻤِي
ْ ﻪﻟ �ُﺒﺎد
ﺲَ و اﺠﻟُْﻤُﻌَﺔ
» َﺻ
َ
« ٍَﺳﺒْ ِﻌ ِﻤﺎﺋ ِﺔ َﺳﻨَﺔ

অথর্ : েয বয্ি� স�ািনত মােস (িযলকদ, িযলহজ, মুহাররম ও
রজব) বৃ হ�িত, শু� ও শিনবার িতনিট েরাযা রাখেব, আ�াহ
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তােক সাত শত বৎসেরর ইবাদত েদেবন। অনয্ বণর্নায় আ,
তােক ষাট বৎসেরর ইবাদত েদেবন।
তাবরানী তার আওসাদ (খ. ২, পৃ. ২১৯, �কাশক : দারুল
হারামাইন, সন : ১৪১৫ িহ.) �ে� এ হাদীসিট বণর্না কেরেছন।
িতিন বেলেছন, এ হাদীসিট মাসলামা েথেক একমা� ইয়াকুব
বণর্না কেরেছ এবং তার েথেক শু ধু মুহা�ইবন ইয়াহইয়া বণর্না
কেরেছ।
হায়সামী রহ. বেলেছন, এ হাদীসিট তাবরানী তার আওসাত �ে�
ইয়াকুব িবন মুসা আল-মাদািন েথেক বণর্না কেরেছ, েস বণর্না
কেরেছ মাসলামা েথেক। বণর্নাকারী ইয়াকুব মুহাি�সেনর িনকট
অখয্াত। আর মাসলামার পুেরা না হে� মাসলামা িবন রােশদ
আল-হামািন। তার বয্াপাের ইমাম হােতম বেলেছ, েস হাদীেসর
বয্াপাের দুেদালয্মান। ইমামযদী বেলেছন, েস হাদীেসর
বয্াপাের খুবই দুবর, তার হাদীস দিলেলর উপযু � নয়।
েদখুন : মাজমাউজ জাওয়ােয়দ (খ. ৩, পৃ. ১৯১, �কাশক : দারুর
রাইয়ান, সন : ১৪০৭)
ইবন জাওযী রহ. তাঁর রিচত ‘আল-‘ইলাল আল-মুতানািহয়াহ’ (খ.
২, পৃ. ৫৫৪, �কাশক : দারুল কুতুব আ-ইলিময়া, সন : ১৪০৩
িহ.) �ে� এ হাদীসিট িবশু� নয় বেল �মাণ কেরেছন
৮. হাদীস :
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ثِ ﺳِن
�
َُ ة
 وَاﺜﻟَّﺎﻟِﺚِ ﻛَﻔَّﺎر،َِْ  وَاﺜﻟَّﺎ�ِ ﻛَﻔَّﺎرَةُ ﺳَنَﺘ،َ�ِ َ َﻮْمُ أَوَّ ِل ﻳَﻦْ رَﺟَﺐٍ َﻛ َﻔّﺎرَةُ ﺛَﻼ
ً َ َْ ِّ
َﺔٍ �ُﻢَّ ﻞﻛُ ﻳﻮم ﺷﻬْﺮا

অথর্ : রজব মােসর �থম েরাযা িতন বৎসেরর কাফ্ফারা �রূপ।
ি�তীয় িদেনর েরাযা দু ই বছেরর কাফ্ফারা �রূপ। অতঃপর
�েতয্কিদেনর েরাযা এক মােসর কাফ্ফারা �রূপ
েদখুন : মুনাবী রিচত ‘ফায়জুল বারী’ ��। (খ. ৪, পৃ. ২১০,
�কাশক : মাকতাবা িতজািরয়া কুবরা, সন : ১৩৫৬ িহ.)
৯. ইমাম ‘আজলু নী রহ. বেলন, আেরকিট বােনায়াট হাদীস হে�,
রজেবর �থম জুমার রােত বােনায়াট সালাত। যার নামকরণ করা
হেয়েছ সালােত রাগােয়ব িহেসেব। রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�ােমর সু �ত ও মুহাি�সীেনর িনকট এর েকান িভি� েনই।
েদখুন : তার রিচত ‘কাশফুল খাফা’ (খ. ২, পৃ. ৫৬৩, �কাশক :
মুআসসাসাতুর িরসালা, সন : ১৪০৫ িহ.)
১০. হােফেয হাদীস আবূ আ�ু �াহ মুহা�দ িবন আবূ বকর
িদমাশকী (মৃত : ৬৯১ িহ.) বেলেছন, রজব মােস েরাযার বয্াপাের
ও তার িবেশষ রােতর সালােতর বয্াপাের েয হাদীস রেয়েছ, তা
সব িমথয্, রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াের ওপর অপবাদ।
তার মেধয্ একিট হাদীস েযমন, েয বয্ি� রজেবর �থম রােত
িবশ রাকাত সালাত আদায় করেব, েস নাপাকিবহীন পুলিসরাত
পার হেয় যােব।
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েদখুন : ‘আল-মানার আল-মুিনফ ��। (খ. ১, পৃ.৯৬, �কাশক :
মাকতাবা মাতবুআতুল ইসলািময়া, সন : ১৪০৩ িহ.)
আ�াহ ভাল জােনন। সম� �সংশা তার জনয্ এবং সালাত ও
সালাম নািজল েহাক তার রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াএর
ওপর, তার বংশধর, সাহাবা ও সবার ওপর।
সমা�
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