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রজব মাস সম্পর্কে জ্ঞাতবয 

   

আল্লাহ তা‘আলা বর্লন,  

 [  ٨٦: القصص] ﴾ َوَيۡخَتاُر   يََشآءُ  َما ََيۡلُقُ  َوَربَُّك  ﴿

“আপনার পালনকতো যা ইর্ে সৃজি কর্রন এবং পছন্দ কর্রন।” [সূরা আল-কাসাস, আয়াত: ৬৮] 

অর্োৎ স্বীয় সৃি বস্তু হর্ত জকছু মর্নানীত কর্রন, মেষ্ঠত্ব ও মযোদার ম াষণা মদন। মযমন জতজন মর্নানীত কর্রর্ছন 
কর্য়কজি জদন, কর্য়কজি মাস; সম্মান, মেষ্ঠত্ব ও মযোদা প্রদান কর্রর্ছন অনয সব জদন ও মার্সর ওপর। মহান 
আল্লাহ ম াষণা মদন, 

ةَ  إِن   ﴿ ُهورِ  ِعد  ِ  ِعندَ  ٱلشُّ ِ  كَِتَٰبِ  ِف  َشۡهٗرا َعَشَ  ٱۡثَنا ٱّلل  َمََٰوَٰتِ  َخلَقَ  يَۡومَ  ٱّلل  ۡرَض  ٱلس 
َ
ٓ  َوٱۡۡل ۡرَبَعة   ِمۡنَها

َ
َٰلَِك  ُحُرم    أ ِينُ  َذ ُِم   ٱلد  َتۡظلُِموا   فََل  ٱۡلَقيد

نُفَسُكۡم   فِيِهن  
َ
 [  ٦٨: اتلوبة] ﴾ أ

“আসমান-জজমর্নর সৃজি ও সূচনা লগ্ন হর্তই আল্লাহর জবধান মর্ত মার্সর জনজিত সংখ্যা বারজি। তার মার্ে চারজি 
সম্মাজনত। এ অর্মা  ও শাশ্বত জবধান ; সুতরাং এর মার্ে মতামরা (অতযাচার-পাপাচার্র জলপ্ত হর্য়) জনর্জর্দর ক্ষজত 
সাধন কর্রা না।” [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৩৬] 

হাদীর্স মাস চারজির নাম উদৃ্ধত হর্য়র্ছ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বর্লন, 

َمان  » تََدارَ  قَد   الزَّ مَ  َكَهي ئَِتهِ  اس  َمَواِت  اّللَّ   َخلََق  يَو  ر َض، السَّ
َ
نَة   َواأل ًرا، َعَشَ  اث نَا السَّ َبَعة   ِمن َها َشه  ر 

َ
، أ م  ر  تََواِِلَات   ثاََلثَة   ح  َدةِ  ذ و: م   وَذ و الَقع 

ةِ  ، احِلجَّ م  َحرَّ ، َورََجب   َوالم  ََضَ ِي م  َ  اَّلَّ َاَدى َبي  بَانَ  ُج   «وََشع 

“যুগ বা কাল চক্রাকার্র  ুর্র আসমান-জজমন সৃজির প্রর্ম জদর্নর অবস্থায় জির্র এর্সর্ছ। বার্রা মার্স বছর, তার 
মেতর চারজি সম্মাজনত। জতনজি একসার্র্ জজলকদ, জজলহজ ও মুহাররম। অপরজি মুযার সম্প্রদার্য়র রজব- যা 
জুমাদাল উখ্রা ও শাবার্নর মধযবতেী”।1 

আল্লাহ কতৃেক মর্নানীত চারজি মাস জবর্শষ মযোদা এবং প্রেূত সম্মার্ন েূজষত। যার অংশীদার রজবও, মযর্হতু রজব 
তার একজি। আল্লাহ তা‘আলা বর্লন,  

َها ﴿ يُّ
َ
أ ِينَ  َيَٰٓ ِ  َشَعَٰٓئِرَ  ُُتِلُّوا   َل  َءاَمُنوا   ٱَّل  ۡهرَ  َوَل  ٱّلل   [  ٢: دةاملائ] ﴾ ٱۡۡلََرامَ  ٱلش 

“মহ মু’জমনগণ! আল্লাহর জনদশেনসমূহ (জনজষদ্ধ বস্তু) হালাল মর্ন কর্রা না এবং সম্মাজনত মাসসমূহর্ক।” [সূরা আল-
মার্য়দা, আয়াত: ২] 

অর্োৎ আল্লাহ তা‘আলার সংরজক্ষত, জনজষদ্ধ বস্তুসমূহ- মযগুর্লার্ক জতজন সম্মান প্রদশের্নর জনর্দেশ জদর্য়র্ছন এবং 
অনজধকার চচো হর্ত বারণ কর্রর্ছন, মসগুর্লার্ক মতামরা হালাল মর্ন কর না। যার মেতর ভ্রান্ত জবশ্বাস, জনজষদ্ধ 
কাজ- উেয়ই অন্তেুেক্ত। আল্লাহ তা‘আলা বর্লন, 

نُفَسُكۡم   فِيِهن   َتۡظلُِموا   فََل  ﴿
َ
 [  ٦٨: اتلوبة] ﴾ أ

                                                           
1 সহীহ বুখ্ারী, হাদীস নং ৩১৯৭; সহীহ মুসজলম, হাদীস নং ১৬৯৭ 
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“এর্ত মতামরা জনর্জর্দর ওপর অতযাচার (ক্ষজতসাধন) কর্রা না।” [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৩৬] অর্োৎ 
সম্মাজনত মাসগুর্লার্ত। মযর্হতু আল্লাহ তা‘আলা এ মাসগুর্লার্ক জবর্শষ সম্মার্ন েূজষত কর্রর্ছন, তাই এর সম্মান 
যর্াযর্ রক্ষা করা এবং এর মযোদা ও পজবত্রতা লক্ষয করতঃ এর্ত মকার্না গুনার্হ জলপ্ত না হওয়া সবার জনয সঙ্গত। 

তদুপজর যুর্গর পজবত্রতার কারর্ণ, অপরাধ হয় জ নয ও মারাত্মক। এ জনযই আল্লাহ তা‘আলা উজল্লজখ্ত আয়ার্তর 
মাধযর্ম জনর্জর্দর ওপর যুলম না করার জনর্দেশ জদর্য়র্ছন। অনযর্ায় স্বীয় নফ র্সর ওপর যুলম করা বা অনয মকার্না 
গুনার্হ জজিত হওয়া, সব মার্সই হারাম ও জনজষদ্ধ।  

রজব মাসর্ক মকন্দ্র কর্র কজতপয় নতুন আজবষৃ্কত আমল বা জবদ‘আত 

১. রজব মার্সর সাওম : 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম এবং তার সাহাবার্দর মর্র্ক রজব মার্সর সাওর্মর িযীলর্তর বযাপার্র 
প্রামাণয মকার্না দজলল মনই। তর্ব অনযানয মার্সর মত এ মার্সও সপ্তার্হর মসামবার, বৃহস্পজতবার, মার্সর মতর্রা, 
মচৌদ্দ, পর্নর্রা তাজরখ্ সাওম রাখ্া ববধ ও সুন্নত। ওমর রা. রজব মার্সর সাওম হর্ত জনর্ষধ করর্তন। কারণ, এর্ত 
ইসলাম-পূবে কুসংস্কারােন্ন জার্হজল যুর্গর সার্র্ সামঞ্জসয জবদযমান। 

হার্িজ ইবর্ন হাজার রহ. বর্লন, রজর্বর জনজদেি-অজনজদেি জদর্নর মরাজা, জকংবা রজর্বর জনজদেি মকার্না রার্তর 
সাওর্মর বযাপার্র প্রমাণ মযাগয মকার্না সহীহ হাদীস বজণেত হয় জন। ময কয়জি সুস্পি অর্েবহ হাদীস বজণেত হর্য়র্ছ, 
তা দুোর্গ জবেক্ত। যয়ীি বা দুবেল, মওদু‘ বা (বার্নায়াি) জাল হাদীস। জতজন সব কয়জি হাদীস একত্র কর্রর্ছন। 
মদখ্া মগর্ছ, ১১জি দুবেল হাদীস, ২১জি জাল হাদীস। 

ইবনুল কাইজয়যম রহ. বর্লন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম লাগাতার জতন মাস (রজব, শাবান, রমযান) 
সাওম রার্খ্ন জন- মযমন জকছু মলাক কর্র র্ার্ক। রজর্ব কখ্র্না সাওম রার্খ্ন জন, সাওম পছন্দও কর্রন জন।  

মসৌদী আরর্বর স্থায়ী িাতওয়া কজমজির িাতওয়ার্ত আর্ছ, রজর্বর কতক জদনর্ক সাওর্মর জনয জনজদেি করার 
বযাপার্র আমার্দর মকার্না দজলল জানা মনই। 

২. রজব মার্স ওমরা:  

মকার্না হাদীর্স প্রমাণ মনই, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম রজব মার্স ওমরা কর্রর্ছন। এ জনয 
জনজদেিোর্ব রজর্ব ওমরা করা জকংবা এর্ত ওমরার জবর্শষ িযীলত আর্ছ- জবশ্বাস করা জবদ‘আত। 

শাইখ্ মুহাম্মাদ ইবরাহীম রহ. তার িাতওয়ার্ত বর্লন, রজব মাসর্ক জযয়ারত ইতযাজদর মত আমল দ্বারা জনজদেি 
করার জপছর্ন মকার্না মমৌজলক জেজি মনই। কারণ, ইমাম আবু শামা স্বীয় كتاب ابلدع واحلوادث গ্রর্ে প্রমাণ কর্রর্ছন, 
শাজরয়াহর্ক পাশ কাজির্য় জবর্শষ মকার্না সমর্য়র সার্র্ মকার্না ইবাদত জনজদেি করা অনুজচত, অববধ। কারণ, 
শাজরয়াহ যজদ জবর্শষ জকংবা সাধারণ আমর্লর জনয মকার্না সময় জনধোরণ না কর্র, তর্ব সব জদন-ক্ষণ-সময় সমান 
মযোদার বর্ল জবর্বজচত। এ জনযই ওলামার্য় মকরাম রজব মার্স মবজশ মবজশ ওমরা করর্ত জনর্ষধ কর্রর্ছন। তর্ব 
মকউ যজদ স্বাোজবক জনয়র্ম (িযীলর্তর জবশ্বাসজবহীন) রজব মার্স ওমরা কর্র, তার্ত মদাষ মনই। কারণ, এ সমর্য়ই 
তার জনয ওমরা করার সুর্যাগ হর্য়র্ছ।  

৩. সালার্ত রাগার্য়ব: 

হাদীস শার্ে কজতপয় জমর্যাচার্রর দ্বারা এ সালার্তর সূচনা হয়। এ সালাত রজর্বর প্রর্ম রার্ত পিা হয়। এ 
বযাপার্র ইমাম নববী রহ. বর্লন, “এজি জনন্দনীয়,  ৃজণত, জ নযতম জবদ‘আত। যা কর্য়কজি অপরাধ ও জনজষদ্ধ 
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কর্মের সমন্বর্য় রজচত। সুতরাং এর্ক পজরতযাগ করা, এর মর্র্ক জবরত র্াকা এবং এর সম্পাদনকারীর্ক জনর্ষধ করা 
কতেবয।  

শাইখু্ল ইসলাম ইবর্ন তাইজময়যাহ রহ. বর্লন, ইমাম মার্লক, শার্ি‘ঈ, আবু হাজনিা, সাওজর, লাইস প্রমুর্খ্র মর্ত 
সালার্ত রাগার্য়ব জবদ‘আত। হাদীস জবশারদগর্ণর দৃজির্ত এ বযাপার্র বজণেত সকল হাদীস জাল, বার্নায়াি।  

৪. রজব মার্সর ২৭ তাজরর্খ্র রাত লাইলাতুল জম‘রাজ মর্ন কর্র জমার্য়ত হওয়া ও মাহজিল করা: 

জম‘রার্জর রজনী জকংবা জম‘রার্জর মাস জনধোরর্ণর বযাপার্র মকার্না প্রমাণ দাাঁি করার্না সম্ভব হয় জন। এ জনর্য় 
অর্নক মতর্েদ আর্ছ, সতয অনুদ াজিত। তাই এ মক্ষর্ত্র জনিুপ র্াকাই মেয়। জম‘রার্জর রজনী জনজদেিকরর্ণর 
বযাপার্র মকার্না জবশুদ্ধ হাদীস বজণেত হয়জন। যা জবদযমান আর্ছ, সব জাল, জেজিহীন।2 অতএব, এ রার্ত অজতজরক্ত 
ইবাদত ধাযে করা, মযমন রাত জাগা, জদর্ন সাওম রাখ্া, অর্বা ঈষো, উল্লাস প্রকাশ করা, নারী-পুরুর্ষর অবাধ মমলা-
মমশা, গান-বাদযসহ মাহজির্লর আর্য়াজন করা -নাজার্য়য-হারাম, এখ্ার্ন তা বলার অর্পক্ষা রার্খ্ না। উপরন্তু 
জম‘রার্জর রাজত্র ঐজতহাজসকোর্বও সুজনজদেি নয়। প্রমাজণত মর্ন করর্লও এর্ত মাহজিল করার মকার্না সুর্যাগ মনই। 

কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম, সাহাবার্য় মকরাম এবং আদশে পূবেসূরীগণ হর্ত এ বযাপার্র মকার্না 
জদক-জনর্দেশনা পাওয়া যায় জন। 

৫. রজব মার্স গুরুত্বসহকার্র কবর জজয়ারত করা:  

এজিও জবদ‘আত। কারণ, কবর জজয়ারত বছর্রর ময মকার্না সময় হর্ত পার্র। 
৬. রজব মার্স পশু জবাই বা এ জাতীয় জকছু উৎসগে করা: 

জার্হজলয়ার্ত রজব মাসর্ক জনজদেি কর্র এ ধরর্নর আমল সম্পাদন করা হত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ 
ওয়াসাল্লাম তা জনর্ষধ কর্রন। ইমাম ইবর্ন রজব বর্লন, রজব মার্স পূণয মর্ন কর্র জবাই করা, এ মার্স ঈদ-
উৎসব উদযাপন করার মতই অববধ। 

রজব মার্স করণীয় ও বজেনীয়: 

জনর্জর জকংবা অর্নযর ওপর যুলম করা হর্ত জবরত র্াকা, যার অর্ে- ইবাদর্ত আত্মজনর্য়াগ করা, মবজশ মবজশ মনক 
আমল করা, আল্লাহ কতৃেক সংরজক্ষত ও জনজষদ্ধ জবষয় বস্তু পজরতযাগ করা। অর্োৎ জনখ্াদ তওবা করা, আল্লাহ 
তা‘আলার শরণাপন্ন হওয়া, রমযান মার্সর োগযবান ও লাইলাতুল কদর্রর মুজক্তপ্রাপ্ত হওয়ার জনয প্রস্তুজত মনওয়া 
প্রর্য়াজন।  

সুজপ্রয় পাঠক, আসুন বতেমান মাস মর্র্কই জনর্জর্দর বতজর কজর। আল্লাহর ইবাদত, আনুগতয, অনুসরর্ণ ব্রত হওয়ার 
জনয অন্তর ও শরীর্রর অনুশীলন গ্রহণ করুন। 

সমাপ্ত 

 

 

 

 

 
                                                           
2 মবদায়া মনহায়া ২: ১০৭, মাজমুউল িতওয়া ২৫: ২৯৮ 
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