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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
75394: ৰজব মাহত িওম (ৰ্ৰাজা) ৰখা 

প্ৰশ্ন: ৰজব মাহত িওম বা ছৰাজা ৰখাৰ ছবৰ্েষ ছকাৰ্না িছজলতৰ কথা বছণেত 
আৰ্ি ছনছক? 
উত্তৰ: সকৰ্লা ধৰণৰ প্ৰেংসা ছকৱল আল্লাহৰ বাৰ্ব। 

এক: 

ৰজব মাহ হাৰাম (সন্মানীয়) মাহসমূহৰ এটা অনযতম মাহ। হাৰাম মাহসমূহৰ 
ছবষৰ্য় আল্লাহ তাআলাই ককৰ্ি: 

ُهورِ ِعنَْد ﴿ ةَ الشُّ َماَواِت إِنَّ ِعدَّ ِ يَوَْم َخلََق السَّ ِ اثْنَا َعََشَ َشْهراً ِِف كَِتاِب اَّللَّ اَّللَّ
ِيُن الَْقيدُِم فاَل تَ  ْربََعٌة ُحُرٌم ذَلَِك الد

َ
رَْض ِمنَْها أ

َ
نُْفَسُكمْ َواأل

َ
 ﴾ْظلُِموا فِيهِنَّ أ

 (36/اتلوبة)

আল্লাহৰ ওচৰত মাহসমূহৰ গণনা কহৰ্ি বাৰ মাহ। এই কথা আকােমণ্ডল আৰু 
পৃছথৱী সৃছি কৰাৰ ছদনাই আল্লাহৰ ছবধানত ছলখা কহৰ্ি। তাৰ্ৰ চাছৰটা মাহ 
পছৱত্ৰ। এইৰ্টাৰ্ৱই সতয সুপ্ৰছতছিত দ্বীন। এৰ্তৰ্ক ছতামাৰ্লাৰ্ক ইয়াৰ মাজত 
ছনৰ্জ ছনজৰ ওপৰত অনযায় নকছৰবা। [িুৰা তাওবা, আয়াত: ৩৬] হাৰাম 
(পছৱত্ৰ) মাহসমূহ কহৰ্ি- ৰজব, যুলক্বাদা, যুল-ছহিা আৰু মুহাৰেম মাহ। 

ِِب بَْكَرةَ ريض اَّلل عنه  (1679)ومسلم  (4662)وروى ابلخاري 
َ
َعْن أ

ُ َعلَيْهِ وََسلََّم قَاَل  ِ َصَّلَّ اَّللَّ نَُة اثْنَا َعََشَ َشْهًرا  )) :َعْن انلَِّبد ْربََعٌة  ,السَّ
َ
مِنَْها أ
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ةِ َوالُْمَحرَُّم ذُو الْقَ  :ثاَلٌث ُمتََواِِلَاٌت  ,ُحُرٌم  ِي  ,ْعَدةِ َوذُو اْْلِجَّ َورََجُب ُمََضَ اَّلَّ
 ((َبْْيَ ُُجَاَدى وََشْعبَانَ 

বুখাৰী (৪৬৬২) আৰু মুিছলম (১৬৭৯)ত আবু বকৰা ৰাছদয়াল্লাহু আনহুৰ পৰা 
বছণেত, ছতওঁ নবী চাল্লাল্লাহু আলাইছহ অিাল্লামৰ পৰা বণেনা কছৰৰ্ি ছয, ছতৰ্খৰ্ত 
ককৰ্ি: “বিৰত কহৰ্ি- বাৰ মাহ। ইয়াৰ মাজত চাছৰটা মাহ- হাৰাম (ছনছষদ্ধ)। 
চাছৰটাৰ মাজত ছতছনটা ধাৰাবাছহকভাৰ্ৱ ছযৰ্ন: যুলক্বাদা, যুল-ছহিা, মুহৰেম 
আৰু (মুজাৰ ছগাত্ৰৰ) ৰজব মাহ; ছযৰ্টা মাহ জুমাদাল আছখৰা আৰু শ্বাবান 
মাহৰ মাজত অৱছিত।” 

এই মাহসমূহক ‘হাৰাম’ বুছল আখযাছয়ত কৰা হয় দুটা কাৰণত: 

১. এই মাহসমূহত যুদ্ধ কৰা হাৰাম ছসই কাৰৰ্ণ ইয়াক হাৰাম বুছল ছকাৱা হয়। 
ছকন্তু েত্ৰুৰ্ৱ যছদ প্ৰথৰ্ম যুদ্ধৰ সূত্ৰপাত কৰ্ৰ ছতৰ্ে ছসইৰ্টা সুকীয়া ছবষয়। 

২. এই কাৰৰ্ণও ছকাৱা হয় ছয, আন মাহত ছকাৰ্না হাৰাম কামত ছলপ্ত হ’ছল ছয 
পাপ হয় তাতকক ছবছি পাপ এই মাহৰ্বাৰত হাৰাম কামত ছলপ্ত হ’ছল হয়। 

ছসৰ্য় আল্লাহ তাআলাই এই মাহৰ্বাৰত গুনাহত ছলপ্ত হ’বকল ছনছষদ্ধ কছৰৰ্ি। 
আল্লাহ তাআলাই ককৰ্ি:  

نُْفَسُكمْ فاَل تَ ﴿
َ
 (36/اتلوبة) ﴾ْظلُِموا فِيهِنَّ أ

“ইয়াৰ মাজত ছতামাৰ্লাৰ্ক ছনৰ্জ ছনজৰ ওপৰত জুলুম বা অনযায় নকছৰবা” 
[িুৰা তাওবা, আয়াত: ৩৬] যছদও এই মাহৰ্বাৰত পাপত ছলপ্ত ছহাৱাৰ্টা 
ছযৰ্নকক ছনছষদ্ধ ছিক ছতৰ্নকক আন আন  ছযৰ্কাৰ্না মাহৰ্ত পাপত ছলপ্ত 
ছহাৱাৰ্টা ছনছষদ্ধ; তথাছপও এই মাহৰ্বাৰত পাপত ছলপ্ত ছহাৱাৰ্টা অছধক গুনাহৰ 
কাৰণ। 



 

 

ৰজব মাহত ছিয়াম পালন কৰা সম্পৰ্কে 
 4  

শ্বাইখ িা’দী ৰাছহমাহুল্লাৰ্হ (পৃিা-৩৭৩) ককৰ্ি: 

“এই মাহৰ্বাৰৰ মাজত ছতামাৰ্লাৰ্ক ছনৰ্জ ছনজৰ ওপৰত জুলুম বা অনযায় 
নকছৰবা” ইয়াত বযৱহাৰ ছহাৱা সবেনামৰ এটা ছনৰ্দেেনা হ’ব পাৰ্ৰ- বাৰ মাহ। 
আল্লাহ তাআলাই উৰ্ল্লখ কছৰৰ্ি ছয, ছতওঁ এই মাহসমূহ মানুহৰ ছহচাপ ৰখাৰ 
সুছবধাৰ্ধে সৃছি কছৰৰ্ি। এই মাহসমূহত ছতওঁৰ ইবাদত কৰা হ’ব। আল্লাহৰ 
প্ৰছত কৃতজ্ঞতা প্ৰকাে কৰা হ’ব আৰু মানুহৰ কলযাণৰ মাধযমত অছতবাছহত 
কৰা হ’ব। এৰ্তৰ্ক, এই মাহৰ্বাৰত ছনজ আত্মাৰ ওপৰত জুলুম কৰাৰ পৰা 
সাৱধান ছহাৱা। 

আৰু এটা সম্ভাৱনা আৰ্ি ছয, ইয়াত বযৱহাৰ ছহাৱা সবেনামৰ্টা উক্ত চাছৰটা 
হাৰাম মাহক ছনৰ্দেে কছৰৰ্ি। উৰ্েেয কহৰ্ি- এই মাহসমূহত জুলুম বা অনযায় 
কৰাৰ পৰা ছবৰত থকাৰ ছবৰ্েষ ছনৰ্ষধাজ্ঞা জাৰী কৰা। যছদও ছযৰ্কাৰ্না সময়ত 
জুলুম বা অনযায় অতযাচাৰ কৰা ছনছষদ্ধ। ছকন্তু এই মাহসমূহত জুলুম বা 
অনযায়ৰ গুনাহ ছবছি মাৰাত্মক। সমাপ্ত 

দুই: 

ছকন্তু ৰজব মাহত ছিয়াম পালন কৰা (ৰ্ৰাজা ৰখা) বা ৰজব মাহৰ ছকিু অংেত 
ছিয়াম ৰখাৰ ছবষৰ্য় ছকাৰ্না িহীহ হাদীি বছণেত ছহাৱা নাই। ছকিুমান মানুৰ্হ 
ৰজব মাহৰ ছবৰ্েষ িছজলত আৰ্ি বুছল এই মাহৰ ছবৰ্েষ ছকিুমান ছদনত ছয 
ছিয়াম পালন কৰ্ৰ এই ধৰণৰ ছবশ্বাসৰ ছকাৰ্না ছভছত্ত নাই। 

ছকন্তু হাৰাম মাহসমূহৰ ছভতৰত (ৰজব এটা হাৰাম মাহ) ছিয়াম ৰখা মুস্তাহাব 
বুছল নবী চাল্লাল্লাহু আলাইছহ অিাল্লামৰ পৰা এটা (দুবেল) হাদীি বছণেত আৰ্ি। 
নবী চাল্লাল্লাহু আলাইছহ অিাল্লাৰ্ম ককৰ্ি:  
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وضعفه األبلاين ِف ضعيف  (2428)رواه أبو داود  ((ُصمْ مِْن اْْلُُرِم َواتُْرْك  ))
 . أِب داود

“হাৰাম মাহসমূহত ছিয়াম পালন কৰা; আৰু ছিয়াম ভঙ্গ বা এছৰও ছদয়া”[আবু 
দাউদ, হাদীি নং- ২৪২৮, আলবানীৰ্য় হাছদিৰ্টাক যয়ীি বা দুবেল বুছল ককৰ্ি] 

এই হাছদিৰ্টা যছদ সাবযস্ত হয় ছতৰ্নহ’ছল হাৰাম মাহত ছিয়াম পালন কৰা 
মুস্তাহাব বুছল প্ৰমাণ হ’ব। এৰ্তৰ্ক, ছয বযছক্ত এই হাদীিৰ ছভছত্তত ৰজব মাহত 
ছিয়াম পালন কৰ্ৰ আৰু আন আন হাৰাম মাহৰ্বাৰৰ্তা ছিয়াম পালন কৰ্ৰ 
ছতৰ্ে ইয়াত ছকাৰ্না অসুছবধা নাই। ছকন্তু ৰজব মাহক ছবৰ্েষ মযেদা প্ৰদান কছৰ 
ছিয়াম পালন কৰা নাযাব। 

শ্বাইখুল ইিলাম ইবৰ্ন তাইছময়া ৰাছহমাহুল্লাৰ্হ মাজমুউল িাতাৱা (২৫/২৯০) 
গ্ৰন্থত ককৰ্ি: 

فأحاديثه لكها ضعيفة ، بل موضوعة ، ال يعتمد وأما صوم رجب خبصوصه "
أهل العلم ىلع يشء منها ، وليست من الضعيف اذلي يروى يف الفضائل ، بل 

 . . . اعمتها من املوضواعت املكذوبات

ويف املسند وغريه حديث عن انليب صىل اهلل عليه وسلم أنه أمر بصوم األشهر 
واملحرم . فهذا يف صوم األربعة احلرم : ويه رجب وذو القعدة وذو احلجة 
 . مجيعا ال من خيصص رجبا " انتىه باختصار

আনহাৰ্ত ৰজব মাহত ছিয়াম পালন কৰা সংক্ৰােত বছণেত ছহাৱা সকৰ্লা হাছদি 
দুবেল; বৰং মাওযু বা জাল। আলছ মসকৰ্ল ইয়াৰ এটাৰ ওপৰৰ্তা ছনভেৰ 
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নকৰ্ৰ। িছজলতৰ ছেত্ৰত ছয ছেণীৰ দুবেল হাদীি বণেনা কৰা যায় এইৰ্টা ছসই 
ছেণীৰ অেভূেক্ত নহয়। বৰং এই সংক্ৰাে সকৰ্লা হাদীি মাওজু বা জাল আৰু 
ছমিা। 

মুিনাৰ্দ আহমাদ আৰু অনযানয হাদীি গ্ৰন্থত নবী চাল্লাল্লাহু আলাইছহ অিাল্লামৰ 
পৰা বছণেত কহৰ্ি ছয, ছতওঁ হাৰাম মাহসমূহত ছিয়াম পালন কৰাৰ ছনৰ্দেে 
ছদৰ্ি। হাৰাম মাহসমূহ কহৰ্ি- ৰজব, যুলক্বাদা, যুল-ছহিা, মুহাৰেম। এই 
হাদীিৰ্টা উক্ত চাছৰটা মাহৰ ছবষৰ্য়ই বছণেত কহৰ্ি। ছবৰ্েষভাৰ্ৱ ৰজব মাহৰ 
ছবষৰ্য় নহয়। সংছেপ্তভাৰ্ৱ বণেনা কৰা হ’ল. সমাপ্ত 

ইবনুল কাইছয়যম ৰাছহমাহুল্লাৰ্হ ককৰ্ি: 

 " فيه فهو كذب مفرتى لك حديث ِف ذكر صيام رجب وصالة بعض الليايل"
 ( 96ص) المنار المنيفانتىه من 

“ৰজব মাহত ছিয়াম পালন কৰা আৰু নিল িালাত আদায় কৰাৰ ছবষৰ্য় 
ছযৰ্বাৰ হাদীি বছণেত কহৰ্ি ছসই সকৰ্লাৰ্বাৰ ছমিা জাল” [আল মানাৰ আল-
মুছনি, পৃিা- ৯৬] 

ইবৰ্ন হাজাৰ ৰাছহমাহুল্লাৰ্হ ‘তাবছয়নুল আজব’ (পৃিা- ১১) গ্ৰন্থত ককৰ্ি: 

وال  ,صيامه وال صيام يشء منه معْي وال ِف  ,لم يرد ِف فضل شهر رجب "
 . انتىه "ِف قيام ِللة خمصوصة فيه حديث صحيح يصلح للحجة 

ৰজব মাহৰ িছজলত, এই মাহত ছিয়াম পালন কৰা বা এই মাহৰ ছবৰ্েষ 
ছদনত ছিয়াম পালন কৰাৰ ছবষৰ্য় সুছনছদেি এৰ্কা বছণেত ছহাৱা নাই অথবা এই 
মাহৰ ছবৰ্েষ ছকাৰ্না ৰাছতত িালাত আদায় কৰাৰ ছবষৰ্য় িহীহ ছকাৰ্না হাদীি 
নাই। সমাপ্ত 
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শ্বাইখ িাইৰ্য়যদ িাছবক ৰাছহমাহুল্লাৰ্হ “ছিকহুি িুন্নাহ’ গ্ৰন্থত (১/৩৮৩) ককৰ্ি: 

إال أنه من األشهر  ,وصيام رجب ليس هل فضل زائد ىلع غريه من الشهور "
وأن ما جاء  ,ولم يرد ِف السنة الصحيحة أن للصيام فضيلة خبصوصه  ,اْلرم 

 . انتىه "ينتهض لالحتجاج به ِف ذلك مما ال 

আন আন মাহৰ্বাৰৰ ওপৰত ৰজব মাহৰ ছবৰ্েষ ছকাৰ্না িছজলত নাই। ছকন্তু 
ই হাৰাম মাহসমূহৰ মাজৰ এটা মাহ। এই মাহত ছিয়াম পালন কৰাৰ ছবৰ্েষ 
ছকাৰ্না িছজলত ছকাৰ্না িহীহ হাদীিত বছণেত ছহাৱা নাই। এই ছবৰ্েষ ছয 
ছকইটা বণেনা আৰ্ি ইয়াৰ এটাও দলীল ছহচাৰ্প গ্ৰহণ কৰাৰ উপযুক্ত নহয়। 
সমাপ্ত 

শ্বাইখ উিাইমীন ৰাছহমাহুল্লাহক ৰজব মাহৰ ২৭ তাছৰৰ্খ ছিয়াম আৰু ছকয়াম 
(িালাত) পালনৰ ছবষৰ্য় প্ৰশ্ন কৰাত ছতৰ্খৰ্ত উত্তৰত ককৰ্ি:  

 ,صيام اِلوم السابع العَشين من رجب وقيام ِللته وختصيص ذلك بدعة "
 . انتىه "ولك بدعة ضاللة 

 )20/440) "جمموع فتاوى ابن عثيمْي"

“সছবৰ্েষ মযেদা প্ৰদান কছৰ ৰজব মাহৰ ২৭ তাছৰৰ্খ ছিয়াম আৰু ছকয়াম 
(িালাত) পালন কৰা ছবদআত। আৰু প্ৰৰ্তযক ছবদআৰ্তই ভ্ৰিতা।” সমাপ্ত 
[মাজমুউ িাতাৱা আশ্ব-শ্বাইখ উিাইমীন, (২০/৪৪০)] 

https://islamqa.info/ar/75394  
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