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 রজব সং�া� �চিলত হাদীসসম� : একিট পযরাালাচচা  
 

�থমত. রজাবর ফযীলত স�াকর বিণরত হাদীাসর বযাপাার  বচ 
হাজার রহ. এর ব�বয মমলচীিতর চযায়া  বচ হাজার রহ. বালচ, 
রজব মাাসর ফযীলত, রজব মাাসর েরাযার ফযীলত বা রজব 
মাাসর িচিদর্ েকাচ িদাচর েরাযার ফযীলত বা রজাবর িচিদর্ 
েকাচ রাাত সালাাতর ফযীলত স�াকর িববশ েকাচ হাদীস েচ , 
যা �মাণ িহাসাব দাঁড় করাাচা যায়া হাাফাজ হাদীস আবম 
 সমা ল আল-িহরাবী আমার পমাবর  এ বযাপাার রচুনপ মত মুব 
দৃঢ়তার সা� বয� কারােচ,  িতপমাবর িববশ সমাূ যার বণরচা 
আমরা িদায়িো 
িতিচ আারা বালােচ, েযসব হাদীস রজাবর ফযীলত বা রজাবর 
েরাযার ফযীলত বা রজাবর িচিদর্ েকাচ িদাচর েরাযার 
ফযীলাতর বযাপাার  ্�াাব বিণরত হায়াে, তা দু�কার : (ক) 
দুবরল (ম) জাল বা বাাচায়াটা আমরা এমাাচ দুবরল হাদীসগালার 
উালম করব আর জাল বা বাাচায়াট হাদীসগালার �িত সামাচয 
 ি�ত েদবা  
[েদমুচ : হাাফজ  বচ হাজার রিচত ‘তাব চুল উজব িফমা ওরাদা 
ফী ফাজাল রজব’ (পৃ. ৬ ও ৮) এবং আ�ামা শািকরী রিচত 
‘িকতাবুস সুচাচ ওয়াল মুবতািদআত’ (পৃ. ১২৫)] 
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ি�তীয়ত : এমচ লকয ক্চ দুবরল হাদীসগালা, যা মাচুাষর মুাম, 
স�া ও মাহিফাল বারবার উ�ািরত হয়, রথচ তা িববশ সমাূ 
রাসমল সা�া�াহ আলা িহ ওয়াসা�াম েথাক �মািণত চয়া েযমচ,  
১. হাদীস : 

َي ِف َرَمَضينَ  ََ اَيَنو َحَايرِ ن  َي ِف رََجبو حََمعن ََ َا نَيرِ ن   بلل ب
রথর : েহ আ�াহ, রজব ও শাবাচ মাাস আমাাদর বরকত দাচ 
ক্চ এবং রমজাচ পযর� েপপোর তাওফীক দাচ ক্চা 
হাদীসিট বণরচা কারােচ  মাম আহমদ তার মুসচাদ �া� এবং 
 মাম তাবরাচী তার আওসাত �া�া হায়সামী রহ. বালচ, এ 
হাদীসিট বাযযার বণরচা কারােচা এ হাদীাসর বণরচাকারীাদর 
একজচ রায়ােচ জাায়দা িবচ আিব রাকাদ, তার বযাপাার  মাম 
বুমারী রহ. বালােচ, মুচকা্ল হাদীস।  বচ হাজার রহ. �য়ং 
 মাম বুমারী েথাক সহীহ সমাূ বণরচা কারচ, যার বযাপাার আিম 
মুচকা্ল হাদীস বলব, তার হাদীস �হণ করা ৈবধ চয়া 
[েদমুচ : ‘আলফায ও  বারাতুল জারিহ ওয়াত-তা‘িদল বা চাল 
 ফরাদ ওয়াত-তাকরীর ওয়াত-তারকীব’ : ২৬৭।] 
হাদীস বণরচাকারীাদর বৃহহ একিট জামাত তাাক রমযাত 
বালােচা রমযাত বলার রথরও তার হাদীস দুবরলা মুব যাচা  
বাো  কার �মািণত হাল �হণ করা যায়া  
েদমুচ : মাজমাউয-যাওয়াায়দ : ২/১৬৫, �কাশক : দা্র-
রা য়াচ, সচ : ১৪০৭ িহ.) 
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 মাম চববী রহ. তার ‘আযকার’ চামক �া� এ হাদীসিট দুবরল 
বালােচা  মাম যাহাবী রহ. ও তাঁর রিচত িমযাচ (ম. ৩, পৃ. ৯৬, 
মু�ণ : দা্ল কুতুব আল- লিময়া, সচ : ১৯৯৫  ং) �া� এ 
হাদীসিট দুবরল বালােচা 
 
২. হাদীস : 

َكمِ 
ن
َ َايرِِ  با ََ ىِن  يب ن

ن
ِل با وِر َضَلضن َ بلور ب ََ ِ  رََجبو  لب َم ن  شَضن

রথর : রজব মাাসর ফযীলত রচযসব মাাসর তুলচায় েতমচ, 
েযমচ কুরআাচর ফযীলত রচযসব কালাামর ওপরা  
এ হাদীাসর বযাপাার  বচ হাজার রহ. বালােচ, এটা জাল ও 
বাাচায়াটা 
েদমুচ : ‘আজলুচী কতৃরক রিচত িকতাব ‘কাশফুল মাফা’ (ম. ২, 
পৃ. ১১০, �কাশক : মুআসসাসাতুর-িরসালা, সচ : ১৪০৫ িহ.) 
এবং আলী  বচ সুলতাচ আল-কারী কতৃরক রিচত, িকতাব আল-
মাসচু‘’ (ম. ১, পৃ. ১২৮, �কাশক : মাকতাবাতুর ্শদ, সচ : 
১৪০৪ িহ.) 
 
৩. হাদীস : 

ِت  ّا اَيَن َم ن ِ و َحَرَمَضيَن َم ن ب أب ِ حََمعن ِا َ  رََجبو َم ن ب ب  ِّنا َم ن

রথর : রজব আ�াহর মাস, শাবাচ আমার মাস আর রমযাচ 
আমার উ�াতর মাসা 
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এ হাদীসিট দায়লামী রহ. ও আারা কতক মুহাি�স, সাহাবী 
আচাস রািদয়া�াহ আচহর সমাূ সরাসির রাসমল সা�া�াহ 
আলা িহ ওয়াসা�াম েথাক বণরচা কারােচা িকক  বচুল জাওযী 
রহ. এ হাদীসিট তার রিচত জাল হাদীস সম� িকতাাব উালম 
কারােচা িতিচ এ িসশা� িচায়ােচ এ হাদীস বণরচার েবশ 
কায়কিট সমূ পযরাালাচচা করার পরা ততপ হাাফজ  বচ হাজার 
রহ.ও এ হাদীসিট তার রিচত ‘তাব চুল উজব িফমা ররাদা ফী 
রজব’ িকতাাব জাল বালােচা  
েদমুচ :  মাম মুচাবী রহ. রিচত ‘ফয়যুল কাদীর’ (ম. ৪, পৃ. ১৬২ 
ও ১৬৬, �কাশক : মাকতাবা িতজািরয়া কুবরা, সচ : ১৩৫৬ িহ.) 
 
৪. হাদীস : 

نَسال بَسّسيَ ي بل ِل َلنلَ و ِف رََجبو شََِهاَ ي َلنلَ   ُ حا
َ
نن أ ََ َللبوب   .رَِة ب بل اَغرَِب ف َلان

রথর : রজাবর �থম জুমার বযাপাার েতামরা উদাসীচ েথাকা চা, 
কারণ, তা এমচ একিট রাত, েফারশতারা যার চামকরণ কারাে 
রাগাায়ব িহাসাব ...া এটা দীঘর হাদীস, এর মাাধয আারা 
িমথযাচার রায়াো 
েদমুচ : আজলুচী কতৃরক রিচত ‘কাশফুল মাফা’ ��া (ম. ১, পৃ. 
৯৫, �কাশক : মুআসসাসাতুর িরসালা, সচ : ১৪০৫ িহ.)  মাম 
 বচুল কািয়যম রিচত ‘আল-মাচা্ল মুচীফ’ ��, (ম. ১, পৃ. ৮৩, 
�কাশক : দা্ল কাাদরী, সচ : ১৪১১ িহ.) 
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৫. হাদীস :  
نن رَجَ « ِّ ي  ًّ ََسغَيِتو َ�َسنن َصيَم يَون

ن
ِِ بل ُب ب ب ِ�ي ِِ و يبَضي  َ ي ِِ َِ َسي رََجب  َم ن    ها

َ
َ ََ بو شَ

ِب  غن ِّ نن َصيَم  َّ و َح ََ ِِ َجَ غا َوب
نن
َ
ِب َاانَع ب أ غن ََ ْن  لَّي يايمو لب

َ
ِب َاانَعَ  َ غن ِّ نن َصيَم  َّ َصيَم َاغًَ و َح

ِل 
َ
أ َن �َسن َ يايمو ل

َ
َ ََ َ ََ َِ ِب  غن ِّ نن َصيَم  َّ َغاِ و َح

ن
ِِ بن َوب

نن
َ
ب َاَسيِهيَ ب أ

َ
ْن � َِْه يايمو شب

َ
بَ  َاَسيِهيََ  َ

ِلَ   َسيِ  قَدن لب غَيدو ِف بلسا ّب ي ذَيَدم  ًّ َ يَون ََ َِ ِب َسنَسَ   غن ِّ نن َصيَم  َّ َ يوب ِّيايوبو َح َن  أَ
ا

َمإنالًي ِّف
ِِ رََجبو َحََل ب ب ذبوًحي  و َح

َِ ا حََجلا نن َدبَد َدبَدوب ب ب  َّ َعَسَلو َح
ن
ُِ با َْالنِغ ي َمَف شَيان َّ  ََ َ ل

ِليغَ  و ِف بلسا  و
من ب

َ
ْاَ  أ ِليغَ ب ِا َب بلسا وبو شََرَ تن نِِ  ومب نن يَوب

َ
ِب أ َع َّ نن  َّ َمَ  

َ
ِ  شََويَم رََجاًيو َحأ

 ِ ا ِِ ً ب 
َن ُب مب نوَحن ِب َحبل َع َّ نن  َّ ٌ  َح بوِدّ  شََويَم ذبو

ن
َ بن ََ ِاَع  َن

ب
وَربَ  أ مب َرمب ََ يَون ِ َِ ب َ ل ى
وَرب ِم َرمب ِِ يَون و َح

َِ ب ب َِ ا حََجلا وَربَ  تَي ِم َرمب ِِ يَون ِِيَلو َح ب
َ ْن َ  ِلَِ  ِّ َهن َ  أشنلََ  ب ب بلن

َا ب ب  َب َص ي َِ نَ ب َ ِّن ِِ ِِ حب بَ و َحِ�ي ِديغَِ  يبوس َّ  َ ََ ََ َح ِِ حََالا لَين َِ َا ب ب  َ ىَدَم َص ََ  َِ ا حََجلا 
 ََ ِِ حََالا لَين َِ« 

রথর : রজব মাস একিট মহহ মাসা আ�াহ তা‘আলা এাত েচকীর 
পিরমাণ মুব বৃিশ কারচা েয বযি� রজাবর একিদচ েরাযা রামল, 
েস �ায় এক বহসর েরাযা রামলা েয বযি� রজাব সাত িদচ 
েরাযা রামাব, তার জচয জাহাাাামর সাতিট দরজা বব কার েদয়া 
হাবা েয বযি� রজাবর আট িদচ েরাযা রামাব, তার জচয 
জাাাাতর আটিট দরজা সুসি�ত করা হাবা েয বযি� রজাবর 
দশ িদচ েরাযা রামাব, েস যা চা াব আ�াহ তাাক তা  েদাবচা 
েয বযি� রজাবর পাচর িদচ েরাযা রামাব, তাাক আসমাচ েথাক 
একজচ েঘাষণাকারী বলাব, আ�াহ েতামার িপোচর সব িকেু 
মাফ কার িদায়ােচ, তুিম চতুচ কার আমল করা আর েয আারা 
েবিশ েরাযা রামাব আ�াহ তাাক আারা েবিশ েদাবাচা এ রজব 
মাাস  আ�াহ চমহ আ.েক েচৗকায় আারাহচ কিরায়ােচা িতিচ 
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রজব মাাস েরাযা রাামচ এবং যারা তার সা� িেল তাাদরাকও 
িতিচ েরাযা রামার িচাদরশ েদচা যার ফাল সাত মাস পািচাত 
েচৗকা িবচরণ কার, যার সবরাশষ িদচ হা� আবরাা তারা জুিদ 
পাহাাড় রবতরণ কারচা রতঃপর আ�াহর বকিরয়া আদায় 
করার জচয চমহ আ. েরাযা রাামচ এবং যারা তার সা� িেল তারা, 
এমচিক রচযাচয জীবজকওা আবরার িদচ আ�াহ তা‘আলা বচী 
 সরা ালর জচয সমু� িবদীণর কারিোলচা এ আবরার িদচ  
আ�াহ তা‘আলা আদম আ. এর তওবা ও চবী  উচুস আ.-এর 
স�দাায়র তওবা কবুল কারােচ এবং আবরাাত   বরাহীম আ. 
জ� �হণ কারােচা 
যাহাবী রহ. বালােচ, এ হাদীস বািতল ও �া�, এর সচদ 
র ্া হায়সামী রহ. বালােচ, এ হাদীস তাবরাচী তার ‘কাবীর’ 
�া� উালম কারােচা এ হাদীাসর সচাদ আ�ুল গাফুর চামক 
একজচ বণরচাকারী রায়াে েয মুহাি�সীাচর িচকট পিরতয�া 
েদমুচ :  মাম যাহাবী রিচত ‘মীযাচ’ ��া (ম. ৫, পৃ. ৬২, 
�কাশক : দা্ল কুতুব আল- লিময়া, সচ : ১৯৯৫  .) 
 মাম হায়সামী রিচত ‘মাজমাউয-যাওয়াায়দ’ ��া (ম. ৩, পৃ. 
১৮৮, �কাশক : দা্র রা য়াচ, সচ : ১৪০৭ িহ.) 
 
৬. (ক) রজাবর �থম জুমার রাাত �চিলত সালাাত রাগাায়াবর 
বযাপাার যত হাদীস রায়াে, তা সব বািতল ও রাসমল সা�া�াহ 
আলা িহ ওয়াসা�াম এর ওপর িমথযাচারা  
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(ম) রজাবর েরাযা বা রজাবর কতক রাাতর িচিদর্ েরাযার 
বযাপাার েযসব হাদীস রায়াে, তার সব িমথযা ও রাসমল সা�া�াহ 
আলা িহ ওয়াসা�াামর ওপর িমথযাচার।  
আারা হাদীস েযমচ, (গ) রজব মাাসর �থম রাাত মাগিরাবর পর 
েয বযি� িবশ রাকাত সালাত পড়াব, েস চাপাকিবহীচ পুলিসরাত 
পার হাবা 
(ঘ) েয বযি� রজাবর েকাচ একিদচ েরাযা রামল এবং তাাত 
দুরাকাত সালাত আদায় করল, যার �থম রাকাাত একশতবার 
আয়াতুল কুরসী পড়ল ও ি�তীয় রাকাাত একশত বার সুরাায় 
 মলাস পড়ল, েস জাাাাত তার �াচ চা েদাম মারা যাাব চাা 
(ঙ) েয রজব মাাস েরাযা রামল, েস ..., েস ...া 
 মাম  বচুল কািয়যম (মৃত : ৬৯১ িহ.)  বালচ, এসব হাদীস 
িমথযা ও বাাচায়াটা 
েদমুচ :  বচুল কািয়যম রিচত ‘আল-মাচা্ল মুচীফ’ (ম. ১, পৃ. 
৮৩-৮৪, �কাশক : দা্ল কাাদরী, সচ : ১৪১১ িহ.) 
 
৭. হাদীস : 

َب « اَيَد َب ب 
َ
ْن � ِْاَ

َْ ضب ان َعَ  َحبلسا بسب
ن
َِسإَ  َحبن

ن
 و َحَ بمو بم

نن َم ن ِّ يايمو 
َ
نن َصيَم نََالنََ  َ َّ

 »َاانِعِسيرَِ  َاغَ و 

রথর : েয বযি� স�ািচত মাাস (িযলকদ, িযলহজ, মুহাররম ও 
রজব) বৃহ িত, ব� ও শিচবার িতচিট েরাযা রামাব, আ�াহ 
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তাাক সাত শত বহসারর  বাদত েদাবচা রচয বণরচায় আাে, 
তাাক ষাট বহসারর  বাদত েদাবচা 
তাবরাচী তার আওসাদ (ম. ২, পৃ. ২১৯, �কাশক : দা্ল 
হারামা চ, সচ : ১৪১৫ িহ.) �া� এ হাদীসিট বণরচা কারােচা 
িতিচ বালােচ, এ হাদীসিট মাসলামা েথাক একমাূ  য়াকুব 
বণরচা কারাে এবং তার েথাক বধু মুহা�দ  বচ  য়াহ য়া বণরচা 
কারাো 
হায়সামী রহ. বালােচ, এ হাদীসিট তাবরাচী তার আওসাত �া� 
 য়াকুব িবচ মুসা আল-মাদািচ েথাক বণরচা কারােচ, েস বণরচা 
কারাে মাসলামা েথাকা বণরচাকারী  য়াকুব মুহাি�সীাচর িচকট 
রমযাতা আর মাসলামার পুারা চা হা� মাসলামা িবচ রাাশদ 
আল-হামািচা তার বযাপাার  মাম হাাতম বালােচ, েস হাদীাসর 
বযাপাার দুাদালযমাচা  মাম আযদী বালােচ, েস হাদীাসর 
বযাপাার মুব  দুবরল, তার হাদীস দিলালর উপযু� চয়া 
েদমুচ : মাজমাউজ জাওয়াায়দ (ম. ৩, পৃ. ১৯১, �কাশক : দা্র 
রা য়াচ, সচ : ১৪০৭) 
 বচ জাওযী রহ. তারঁ রিচত ‘আল-‘ লাল আল-মুতাচািহয়াহ’ (ম. 
২, পৃ. ৫৫৪, �কাশক : দা্ল কুতুব আল- লিময়া, সচ : ১৪০৩ 
িহ.) �া� এ হাদীসিট িববশ চয় বাল �মাণ কারােচা 
 
৮. হাদীস : 
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ِل يَ  حا
َ
مب أ يَرَب َصون و َحبّايِاِث َضلا ِ

َب َاَََْ،ن يَر َِ َضلا ِِ ِاََِ،و َحبّاي َب نََال يَر نن رََجبو َضلا ِّ مو  ون
م َم ن بً  ّ يَون ُب َا   َاغَ و اب

রথর : রজব মাাসর �থম েরাযা িতচ বহসারর কাফ ফারা �নপা 
ি�তীয় িদাচর েরাযা দু  বোরর কাফ ফারা �নপা রতঃপর 
�াতযক িদাচর েরাযা এক মাাসর কাফ ফারা �নপা 
েদমুচ : মুচাবী রিচত ‘ফায়জুল বারী’ ��া (ম. ৪, পৃ. ২১০, 
�কাশক : মাকতাবা িতজািরয়া কুবরা, সচ : ১৩৫৬ িহ.)  
 
৯.  মাম ‘ আজলুচী রহ. বালচ, আারকিট বাাচায়াট হাদীস হা�, 
রজাবর �থম জুমার রাাত বাাচায়াট সালাতা যার চামকরণ করা 
হায়াে সালাাত রাগাায়ব িহাসাবা রাসমল সা�া�াহ আলা িহ 
ওয়াসা�াামর সুাত ও মুহাি�সীাচর িচকট এর েকাচ ি�ি� েচ া 
েদমুচ : তার রিচত ‘কাশফুল মাফা’ (ম. ২, পৃ. ৫৬৩, �কাশক : 
মুআসসাসাতুর িরসালা, সচ : ১৪০৫ িহ.) 
 
১০. হাাফায হাদীস আবম আ�ু�াহ মুহা�দ িবচ আবম বকর 
িদমাশকী (মৃত : ৬৯১ িহ.) বালােচ, রজব মাাস েরাযার বযাপাার 
ও তার িবাশষ রাাতর সালাাতর বযাপাার েয হাদীস রায়াে, তা 
সব িমথযা, রাসমল সা�া�াহ আলা িহ ওয়াসা�াামর ওপর রপবাদা 
তার মাধয একিট হাদীস েযমচ, েয বযি� রজাবর �থম রাাত 
িবশ রাকাত সালাত আদায় করাব, েস চাপাকিবহীচ পুলিসরাত 
পার হায় যাাবা 



 

12 

েদমুচ : ‘আল-মাচার আল-মুিচফ ��া (ম. ১, পৃ.৯৬, �কাশক : 
মাকতাবা মাতবুআতুল  সলািময়া, সচ : ১৪০৩ িহ.) 
আ�াহ �াল জাাচচা সম� �সংশা তার জচয এবং সালাত ও 
সালাম চািজল েহাক তার রাসমল সা�া�াহ আলা িহ ওয়াসা�ামএর 
ওপর, তার বংশধর, সাহাবা ও সবার ওপরা 
 

সমা� 

 


