ইসলািমক আেলা
রজব মােসর বদআত : শিরয়েতর দৃি ভি
লখক : কাউসার িবন খািলদ
স াদনা : আ ু াহ শহীদ আ ুর রহমান
সূ : ইসলাম চার বু েরা, রাবওয়াহ, িরয়াদ, সৗিদআরব

রজব মাস পালন, তার ফিজলত, তােত রাজা রাখা-ইত ািদ িবষেয় শিরয়েতর দৃি ভি যাচাই,
এই সমেয়র এক ব ল উ ািরত
। িবষয় খুবই তাৎ িণক, তাই আিম এ মােসর সােথ
স িকত িকছু আহকাম িবষেয় সংে েপ আেলাকপাত করার য়াস পাব, আ াহ আমােক সাহায
ক ন।

রজব : হারাম মােসর এক
আ াহ তাআলা পিব কারােন এরশাদ কেরনت َو ْاﻷَرْ ضَ ﻣِﻧْ ﮭَﺎ أ َرْ ﺑَﻌَ ٌﺔ ﺣُ رُ مٌ َذﻟِ َك اﻟ ﱢدﯾنُ اﻟْﻘَ ﯾﱢمُ َﻓَﻼ
ِ َﺎوا
َ ب ﱠﷲِ ﯾ َْومَ ﺧَ ﻠ َقَ اﻟﺳﱠ ﻣ
ِ ُور ﻋِﻧْ َد ﱠﷲِ اﺛْ ﻧَﺎ ﻋَﺷَرَ ﺷَ ﮭْرً ا ﻓِﻲ ﻛِﺗَﺎ
ِ إ ِنﱠ ِﻋدﱠةَ اﻟ ﺷﱡ ﮭ
36: )اﻟﺗوﺑﺔ. ﺗَظﻠِﻣُوا ﻓِﯾﮭِنﱠ أ َﻧْﻔ ُﺳَ ﻛُمْ و ﻗﺎﺗﻠو اﻟﻣﺷرﻛﯾن ﻛﺎﻓﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻘﺎﺗﻠوﻧﻛم ﻛﺎﻓﺔ واﻋﻠﻣوا أن ﷲ ﻣﻊ اﻟﻣﺗﻘﯾن
ْ )
আসমান-জিমেনর সৃি ও সূচনা ল হেতই আ াহর িবধান মেত মােসর িনি ত সংখ া বার ।
তার মােঝ চার স ািনত। এ অেমাঘ ও শা ত িবধান ; সুতরাং এর মােঝ তামরা (অত াচারপাপাচাের িল হেয়) িনেজেদর িত সাধন কেরা না। তামরা সি িলতভােব মুশিরকেদর সােথ
লড়াইেয় িল হও, যভােব তারা সি িলতভােব তামােদর সােথ লড়াইেয় িল হয়। আর জেন রাখ,
আ াহ মু াকীেদর সােথ আেছন। (তওবা-৩৬)
চার হারাম মাস হে -মুহাররম, রজব, িজলকদ ও িজলহজ।
আবু বকর রা. হেত বিণত, িতিন বেলন, রাসূল সা া া আলাইিহ ওয়াসা াম বেলেছন: ﺛﻼث ﻣﺗواﻟﯾﺎت، ﻣﻧﮭﺎ أرﺑﻌﺔ ﺣرم،ً  اﻟﺳﻧﺔ اﺛﻧﺎ ﻋﺷر ﺷﮭرا،إن اﻟزﻣﺎن ﻗد اﺳﺗدار ﻛﮭﯾﺋﺗﮫ ﯾوم ﺧﻠق اﻟﺳﻣﺎ وات واﻷرض
 )رواه اﻟﺑﺧﺎري و ﻣﺳﻠم. اﻟذي ﺑﯾن ﺟﻣﺎدى وﺷﻌﺑﺎن، ورﺟب ﻣﺿر،)ذواﻟﻘﻌدة وذو اﻟﺣﺟﺔ واﻟﻣﺣرم
রাসূল সা া া আলাইিহ ওয়া সা াম বেলন, জমানা কাল-চ াকাের ঘুের আসমান-জিমন সৃি র
থম িদেনর অব ায় িফের এেসেছ। বােরা মােস বৎসর, তার ভতর চার স ািনত। িতন
একসােথ-িজলকদ, িজলহজ, মুহররম। অপর -মুদার স দােয়র পি কা মেত-জুমাদা ও শাবােনর
মধ বত রজব। ( বাখাির-মুসিলম)

রজবেক হারাম নােম নামকরেণর কারণ
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কারণ, তােত যু -িব হ িনিষ । তেব, শ
থেম আ মণ করেল িতেরাধ করা বধ। এ কারেণই
তােক বলা হত বািধর রজব-তােত হাঁক দয়া হত না যা ােদর সমেবত হওয়ার জন িকংবা
তােত শানা যত না অে র ঝনৎকার।
িকংবা তােক হারাম বলা হয় এ কারেণ য, অন ান মােসর িনিষ কেমর তু লনায় এ মােসর িনিষ
কম অিধক দূষণীয়। রজব মাসেক রজব বলা হয়, কারণ তা স ািনত।  اﻟﺗرﺟﯾبমােন স ান াপন
করা। শ
এখান থেকই উ ূ ত। (লাতাইফু ল মাআেরফ ২২৫)

রজেব

েবেশর দায়া

আনাস রা. হেত বিণত, রাসূল সা া া আলাইিহ ওয়া সা াম যখন রজব মােস উপনীত হেতন,
তখন এই দায়া পাঠ করেতন وإﺳﻧﺎده ﺿﻌﯾف. وﺑﻠﻐﻧﺎ رﻣﺿﺎن، اﻟﻠﮭم ﺑﺎرك ﻟﻧﺎ ﻓﻲ رﺟب وﺷﻌﺑﺎن:ﻛﺎن رﺳول ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم إذا دﺧل رﺟب ﻗﺎل
যখন রজ মাস এেস যত তখন রাসূলু াহ সা া া আলাইিহ ওয়া সা াম বলেতন, হ আ াহ
আপিন আমােদর রজব ও শাবান মােস বরকত দান কেরন এবং রমজান পয পৗঁেছ দন।
ইবেন হাজার ও ইবেন রজব উ হািদেসর সনদ দুবল বেল আখ ািয়ত কেরেছন।

রজেবর দশ তািরেখ উপােস র উে েশ প

জবাই

কান কান আেলম রজব মােস প জবাই মা াহাব বণনা কেরেছন- মাণ িহেসেব তারা উপ াপন
কেরন মাখনাফ িবন সািলম রা:-এর হািদস। মাখনাফ িবন সািলম রা: বেলন, আমরা রাসূেলর সােথ
আরাফার মােঠ অব ান করিছলাম, আিম নলাম িতিন বেলেছন- িত বািড়র 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-হািদস হাসান ও গিরব। আমরা হািদেস ইবেন আউেনর সূ ব তীত িভ
কান সূে
হািদস পাই না। মুহাি স ইবেন হাযম ও আ ুল হক এেক দুবল িহেসেব আখ া িদেয়েছন। ইবেন
কাসীর বেলন-হািদস সনেদর ব াপাের নানা সংশয় রেয়েছ।
অিধকাংশ িব জেনর মত এই য, হািদস মনসূখ (রিহত)। আবু রায়রা রা. হেত বিণত, িতিন
বেলন, রাসূল বেলেছন-  ﻻ ﻓرع وﻻ ﻋﺗﯾرةঅথাৎ ইসলােম ফারা আতীরার অি
নই। ( বাখাির
৪৭৪৫)
হািদস র ব াখ ায় আবু দাউদ বেলন, কউ কউ বেলন-ফারা বলা হয় উেটর থম ভূ িম
বা ােক, াচীন আমেল লােকরা তােদর উপাস তা েতর জন এেক বিল িদত। অত:পর তার মাংস
খাদ িহেসেব হণ করত, চামড়া ঝু িলেয় রাখত গােছর ডােল। আতীরা বলা হয় রজেবর দশ
তািরেখ উপােস র উে েশ য প বিল দওয়া হয়, তা। (আস সুনান ৩/১০৪)
ইবেন সীরীন, আবু উবাইদ ও ইসহাক িবন রাহওয়াই মুখ আেলেমর মত এই য, হািদস েক
মানসূখ (রিহত) িহেসেব হণ করাই ওয়ািজব বা আবশ ক।
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রজেব উমরা পালন
মুসলমানেদর কান কান উপদল রজব মাসেক িবেশষভােব উমরা পালেনর মাস িহেসেব ীকৃ িত
িদেয় থােক। তােদর িব াস এর রেয়েছ ভূ ত ফিজলত এবং পরকালীন পুর ার। কৃ ত সত ও
মত হল-রজব অন ান মােসর অিবকল, তার িবেশষ নই অন মােসর তু লনায়। তােত উমরা
পালেনর িবেশষ কান ফিজলত বণনা করা হয় িন। উমরা পালেনর
ে সময় সংি
আলাদা
বিশে র অিধকারী রমজান মাস এবং হেজ তামা ু র জন হেজর মাস েলা। এ মাস েলায় উমরা
পালেনর িবেশষ ফায়দা হািদস ারা সাব ও মািণত। হািদেসর কাথাও এ ীকৃ িত পাওয়া যায়
না য, রাসূল সা া া আলাইিহ ওয়াসা াম এ মােস উমরা পালন কেরেছন। তাছাড়া, িবষয় েক
আেয়শা রা: স ূণ েপ অ ীকার কেরেছন।

রজব মােসর বদআত
রজব মােস মানুেষর আিব ৃ ত এবাদত েলা িন

প -

থমত: সালাতু র রাগােয়ব। তা হে
থম জুমায় বাদ মাগিরব সাত সালােমর মাধ েম 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 স ু র বার দ দ
পাঠ করেব, এরপর দায়া করেব ই ামত। সে হ নই এবাদেতর এ ি য়া স ূণ েপ বদআত,
বজনীয়। এ স িকত হািদস সে হাতীতভােব মাওজু। ইবেন জাওিজ তার এক রচনায় ইমাম
নবিবর বরােত উে খ কেরন য, আেলমগন এর মাধ েম সালােতর কারাহাত মাণ কেরেছন আ াহ
তাআলা এর উ াবক ও উ পাদকেক
ংস ক ন। এ িন য় বদআত, সুতরাং, সবােথ বজনীয়। তা
িন য় পথ তা, মূখতা-তােত পালন করা এমন িকছু , যা বজনীয়। আেলমেদর এক বৃহৎ
িণ
এেক া
মাণ কের নানা
সংকলন কেরেছন, এ সালাত আদায়কারীেক পথ
িহেসেব িচি ত
কেরেছন
খা াবী রহ: বেলন, সালাতু র রাগােয়ব সং া হািদস িমথ ার অপলাপ ব নয়। হােফজ ইবেন
রজব রহ: বেলন-রজব মােসর সােথ িবিশ কান সালাত নই। সালাতু র রাগােয়েবর ফিজলত
সং া যাবতীয় হািদস িমথ া, াি সূত-যা কান ভােবই
হেত পাের না। অিধকাংশ আেলেমর
সি য় রায় অনুসাের এ সালাত বদআত। িহজির চার শতেকর পের এ সালােতর অি
ইিতহােস
পাওয়া যায়, তাই আমরা দখেত পাই, থম যুেগর আেলমগণ এ ব াপাের িকছু ই উে খ কেরনিন।
ি তীয়ত: মধ রজেবর সালাত। এ সং া

যাবতীয় হািদস মওজু।

তৃ তীয়ত: মরােজর রাি র সালাত। তা রজেবর সাতাশ তািরেখ আদায় করা হয়। এেক বলা হয়
লাইলাতু ল মরােজর সালাত। এ এমন বদআতী সালাত, যার কান শরিয় িভি নই। রজব
মােসই মরাজ সংগ ত হেয়েছ-এ দািবরও কান জাড়ােলা িভি পাওয়া যায় না।
আবু শামাহ রহ: বেলন, িকছু িকছু গ কার বেলেছন য, রজব মােসই মরাজ সংগ ত হেয়েছ।
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স ক পেথর অনুসারীেদর কােছ এ িনি ত িব াি , িমথ া- সূত।
প া ের আবু ইসহাক উে খ কেরন য, রিবউল আউয়ােলর সাতাশ তািরেখ রাসূেলর মরাজ
সংগ ত হয়। যারা এ হািদেসর মাধ েম দিলল দান কের সালাত আদায় কেরন য, রাসূল
বেলেছন-রজব মােস এমন এক রাি রেয়েছ, য রােতর আমলকািরেক একেশা বছেরর পুণ দান
করা হয়। তা হে রজেবর সাতাশ তািরখ। হােফজ ইবেন হাজার, ইমাম বায়হাকী মুখ আেলম
এেক দুবল হািদস িহেসেব বণনা কেরেছন।
উ রাি র আেরা বদআত এই য, সি িলত ভােব উদযাপন, মূমূষ ব ি েদর জয়ারত,
খােদ াৎসব-ইত ািদ।
শােয়খ আলী ারী বেলন, সে হ নই, এ খুবই ম
বদআত, গিহত কম-কারণ, তােত অকারেণ
স েদর অপচয় করা হয়, পৗ িলকেদর সােথ সাদৃশ পূণ আচরণ করা হয়।

রজেবর রাজা
রজব মােস রাজা পালেনর ব াপাের ত
কান ফিজলত বণনা করা হয় িন। বরং অন ান মােসর
মতই তােত এবাদত করা হেব, রাজা রাখা হেব- যভােব রাখা হয় অন ান মােস। পশাদার
ওয়ােয়জ ও গ কার ভ ধািমকরা এর ফিজলত বণনা সে
য হািদস বণনা কেরন য-রাসূল
বেলেছন )ﺣدﯾث. ﻣن ﺻﺎم ﯾوﻣﺎ ﻣن رﺟب ﺷرب ﻣﻧﮫ، ﻣﺎؤه أﺷد ﺑﯾﺎﺿﺎ ً ﻣن اﻟﺛﻠﺞ وأﺣﻠﻰ ﻣن اﻟﻌﺳل،إن ﻓﻲ رﺟب ﻧﮭرا ﯾﻘﺎل ﻟﮫ رﺟب
912 : رواه اﺑن اﻟﺟوزي ﻓﻲ اﻟواھﯾﺎت، )ﻣوﺿوع
রজেব রেয়েছ এক নহর, যার পািন বরেফর তু লনায় সেফদ- , মধুর তু লনায় িম , রজব মােস
য এক
রাজা রাখেব, স তা হেত পান করেব।
উ হািদস সৈবেব বািতল অ হণেযাগ । অন এক হািদস, যা বিণত হেয়েছ এভােব وﻣن ﺻﺎم ﻣﻧﮫ ﺳﺑﻌﺔ أﯾﺎم ﻏﻠﻘت، ﻓﻣن ﺻﺎم ﯾوﻣﺎ ﻣن رﺟب ﻓﻛﺄﻧﻣﺎ ﺻﺎم ﺳﻧﺔ، ﯾﺿﺎﻋف ﷲ ﻓﯾﮫ اﻟﺣﺳﻧﺎت، رﺟب ﺷﮭرﻋظﯾم
 وﻣن، وﻣن ﺻﺎم ﻣﻧﮫ ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر ﯾوﻣﺎ ﻧﺎدى ﻣﻧﺎد ﻓﻲ اﻟﺳﻣﺎء ﻗد ﻏﻔر ﻟك ﻣﺎ ﻣﺿﻰ ﻓﺎﺳﺗﺄﻧف اﻟﻌﻣل،ﻋﻧﮫ ﺳﺑﻌﺔ أﺑواب ﺟﮭﻧم
 )ﻋده اﻟﺣﺎﻓظ اﺑن ﺣﺟر ﻣن اﻷﺣﺎدﯾث اﻟﺑﺎطﻠﺔ.)زاد زاده ﷲ
অথ : রজব এক মহৎ ও মহান মাস। আ াহ তােত পুণ ি ণ কের দন। য রজেবর এক িদন
রাজা রাখেব স যন পুেরা বছরই রাজা পালন করল। আর য সাত িদন রাজা রাখেব তার
জন জাহা ােমর সাত দরজা ব কের দয়া হেব। আর ব ি পেনেরা িদন রাজা পালন করেব,
আকােশর একজন ঘাষক তােক ডেক বলেব- তামার ইিতপূেবর সম পাপ মা কের দয়া হেয়েছ,
সুতরাং নতু ন েপ আমেলর সূচনা কর। আর য এরও অিধক করেব, আ াহ তােক আেরা অিধক
পুর াের ভূ িষত করেবন- এেক ইবেন হাজার আসকালানী বািতল বেল সাব কেরেছন।
আিম িনব
র সমাি করিছ হােফজ ইবেন কািয় ম ও ইবেন হাজার রহ: ম ব ারা, ইবেন
কািয় ম বেলন-রজেবর রাজা ও সালােতর ব াপাের য হািদস েলা উে খ করা হয়, তার সবই
িমথ া, অ হণেযাগ , সুতরাং বজনীয়। প া ের ইবেন হাজােরর ম ব িছল-রজব মােসর
ফিজলত, তােত রাজা পালন, িকংবা িনিদ কান অংেশ ও রােত রাজা ও সালাত আদায়ইত ািদ িবষেয় ামাণ কান
হািদস পাওয়া যায় না, যার মাধ েম িবষয়
ামাণ তার
মানদে উ ীত হেব। আমরা আ াহর তওিফক কামনা কির।
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