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রজব মাসের করণীয় বজজনীয় 

রজব মাসের ববসেষ আমল বিসেসব আমাসের দেসে যা প্রচলন আসে তা িসলা েসব বম‘রাজ। েরী‘আসতর েৃবিসকাণ দেসক এই বযাপাসর দয 

হুকুম-আিকাম রসয়সে তা বনসে তুসল ধরা িসলা। 

েরী‘আসতর  েবৃিসত েসব বম‘রাজ 

বম‘রাজ আরবী উরুজ েব্দ দেসক বনর্জত, যার অেজ ঊসবজ র্মন করা। আর বম‘রাজ েসব্দর অেজ ঊসবজ আসরািসণর বািন। বম‘রাসজর ঘটনা কখন 

েংঘবটত িসয়বেসলা এ বযাপাসর বববিন্ন বণজনা পাওয়া যায়। তসব বনিজর দযার্য েূসে শুধু এতটুকুই পাওয়া যায় দয, বম‘রাসজর ঘটনা বিজরসতর 

এক বা দেড় বের আসর্ েংঘবটত িসয়বেল। বকন্তু মাে, বেন তাবরসখর বযাপাসর বনিজরসযার্য দকান েলীল দনই। যবেও োধারণ জনর্সণর মাসে 

প্রবেদ্ধ িসলা রজব মাসের ২৭ তম তাবরসখ েংঘবটত িসয়বেল। (আল মাওয়াবিবুল লাদুবন্নয়াি ও েরহুল মাওয়াবিববল লাদুবন্নয়াি খঃ৮ পঃৃ ১৮/১৯) 

পবরিাষায় মেবজসে িারাম দেসক মেবজসে আকো পযজন্ত রাসে ভ্রমণসক ইেরা ও তো িসত বেেরাতুলমুনতািা ও তেূবজ পযজন্ত ভ্রমণসক 

বম‘রাজ বলা িয়। ইেরা ও বম‘রাসজর ঘটনা েম্পসকজ কুরআসন কারীসম ইরোে িসে- 

ِم ُسْبَحاَن ال َِذي أَْسَرى بَِعْبِدِه لَيًْلا ِمَن ا ْسِجِد اْْلَْقََص ال َِذي بَاَرْكَنا َحْولَُه ِلُنِريَُه ِمْن آَيَاتَِنا إِن َه ُهَو الس َ ْسِجِد اْْلََراِم إََِل اْْلَ  يُع الَْبِصيُ ْْلَ
অেজ: পববে ঐ মিান েত্ত্বা বযবন রাবে দবলায় তাাঁর বান্দাসক মেবজসে িারাম দেসক মেবজসে আকো পযজন্ত ভ্রমণ কবরসয়সেন, যার আেপােসক 

আবম বরকতময় কসরবে। এটা এজনয যাসত আবম তাসক আমার বনেেজনাবলী দেখাসত পাবর। (েরূা বনী ইেরাইল আয়াত নং-১) 

িােীসের আসলাসক বম‘রাসজর েংবিপ্ত ঘটনা 

একো রাসত রােূল োল্লাল্লাহু ‘আলাইবি ওয়াোল্লাম িযরত উসে িানী রা. এর ঘসর শুসয়বেসলন। রােূসলর অধজবনদ্রা অবস্থায় িযরত বজবরীল 

আ. অনযানয দেসরেতােি অবতরণ কসরন এবং হুযুর োল্লাল্লাহু ‘আলাইবি ওয়াোল্লাম দক মেবজসে িারাসম বনসয় যান। রােূল োল্লাল্লাহু 

‘আলাইবি ওয়াোল্লাম তখন িাতীসম কা’বায় ঘুবমসয় পসড়ন। িযরত বজবরীল ও মীকাঈল আ. নবী োল্লাল্লাহু ‘আলাইবি ওয়াোল্লাম দক জাবর্সয় 

যমযসমর পাসে বনসয় েীনা মুবারক ববেীণজ কসর অন্তরাত্মা দবর কসর যমযসমর পাবনসত ধুসয় ইলম ও বিকমসত পবরপূণজ কসর স্বসণজর তেতরীসত 

রাসখন। অতঃপর পুনরায় বসি স্থাপন কসর দেন। এরপর দবারাক নামক বািসন কসর হুযুর োল্লাল্লাহু ‘আলাইবি ওয়াোল্লাম দক মেবজসে 

আকো পযজন্ত বনসয় যান। অতঃপর দেখান দেসক আেমাসন বনসয় যান। প্রেম আেমাসনর বনকট বর্সয় বজবরীল আ. েরজা দখালার আসবেন 

জানান। দেসরেতার্ণ অবিবােন জাবনসয় রােূল োল্লাল্লাহু ‘আলাইবি ওয়াোল্লাম দক বরণ কসর দনন। এিাসব েপ্তম আেমান অবতক্রম কসরন। 

এেমসয় যোক্রসম প্রেম আেমাসন িযরত আেম আ., বিতীয় আেমাসন ইয়ািইয়া এবং ঈো আ. তৃতীয় আেমাসন িযরত ইউেুে আ. চতুেজ 

আেমাসন িযরত ইেরীে আ. পঞ্চম আেমাসন িযরত িারুন আ. ষষ্ঠ আেমাসন িযরত মূো আ. েপ্তম আেমাসন িযরত ইবরািীম আ. এর 

োসে োিাৎ িয়। েকসলই হুযুর োল্লাল্লাহু ‘আলাইবি ওয়াোল্লামসক অিযেজনা জানান। েপ্তমাকাে দেসক রােূল োল্লাল্লাহু ‘আলাইবি ওয়াোল্লাম 

রেরে নামক বািসনর মাধযসম বেেরাতুলমুনতািা ও আরসে আযীসম র্মন কসরন। দেখাসন অসনক আশ্চযজ ও ববস্ময়কর বজবনে প্রতযি কসরন। 

জান্নাত জািান্নাম স্বচসি দেসখন। পবরসেসষ আল্লাির েীোর ও কালাম লাসি ধনয িন। এবং আল্লাির পি দেসক উপস ৌকন স্বরূপ পঞ্চাে 

ওয়াক্ত নামাসযর ববধান বনসয় জবমসনর বেসক প্রতযাবতজন কসরন। পবেমসধয িযরত মূো আ. এর পরামেজক্রসম কসয়কবার আল্লাির বনকট বর্সয় 

নামাসযর েংখযা কমাসনার আসবেন জানান। অবসেসষ পাাঁচ ওয়াক্ত নামায (যাসত পঞ্চাে ওয়াসক্তর েওয়াব পাওয়া যাসব।) এর ববধান বনসয় 

বাইতুল মুকাদ্দাে িসয় মক্কায় বেসর আসেন। (বুখারী েরীে িােীে নং ৩৮৮৭, োতহুলবারী ৭/২৫০,২৫৯, েরসি যুরকানী ৮/৪২, েীরাসত ইবসন বিোম ২/১০, 

খাোসয়েুল কুবরা ১/১৫২) 

রােসূলর োল্লাল্লাহু ‘আলাইবি ওয়াোল্লাম বম‘রাজ স্বেরীসর িসয়বেল, স্বপ্ন দযাসর্ নয় 

হুযুর োল্লাল্লাহু ‘আলাইবি ওয়াোল্লাম এর বম‘রাজ জাগ্রত অবস্থায় স্বেরীসর িসয়বেল। তসব এোড়া অনয েময় হুযুসরর স্বাবপ্নক বম‘রাজও 

িসয়সে। যার বণজনা িােীে েরীসে এসেসে। তোবপ কবতপয় দলাক রােূসলর স্বেরীসরর বম‘রাজসক বকেু ভ্রান্ত যুবক্ত তসকজর মাধযসম অস্বীকার 

করার দচিা কসর। যা আসেৌ বিক নয়। মূলত প্রবেদ্ধ বম‘রাজ স্বেরীসর িওয়ার বযাপাসর কুরআসনর আয়াত ও অসনক েিীি িােীে েি বববিন্ন 

েবলল রসয়সে। তন্মসধয: 

১. রূিানী বম‘রাজ দকাসনা আশ্চসযজর ববষয় নয়। বরং োরীবরক বম‘রাজই আশ্চসযজর ববষয়। এ বেসক ইংবর্ত কসর আল্লাি তা‘আলা উক্ত ঘটনার 

বণজনার শুরু কসরসেন ‘েুবিানা’ েব্দ বেসয়। তাোড়া উক্ত আয়াসত ‘বব আববেিী’ (অেজাৎ, বনসজর বান্দাসক) েব্দ রসয়সে। যা বম‘রাজ স্বেরীসর 

িওয়ার প্রমাণ বিন কসর।  

২. বম‘রাজ যবে স্বাবপ্নক িত তািসল দকউ মুরতাে িসতা না। কারণ স্বসপ্নর দকাসনা বকেুসক দকউ অস্বীকার কসর না।  

৩. স্বেরীসর বম‘রাজ িওয়ার বযাপাসর উেসতর ইজমা রসয়সে। অতএব প্রবেদ্ধ বম‘রাজসক রূিানী বা স্বাবপ্নক বসল বযক্ত করার দকান অবকাে 

দনই। (েরসি যুরকানী ৮/১৩৮) 

বম‘রাসজর বেিা ও নেীিতঃ 

বম‘রাসজর রাসে হুযুর োল্লাল্লাহু ‘আলাইবি ওয়াোল্লাম এবং তাাঁর উেতসক বতনবট বজবনে িাবেয়া দেওয়া িয়। 
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১. এই উেসতর দয দকাসনা বযবক্ত বেরকমুক্ত ঈমান বনসয় আল্লাির েরবাসর উপবস্থত িসব আল্লাি তা‘আলা তাসক বচরকাল আযাব বেসবন না। 

বরং তাসক একবেন অবেযই স্থায়ী জান্নাসত প্রসবে করাসবন এবং বচরকাসলর জনয আরাসম রাখসবন।  

২. পাাঁচ ওয়াক্ত নামায। দয বযবক্ত এই পাাঁচ ওয়াক্ত নামাযসক গুরুত্ব েিকাসর আোয় করসব আল্লাি তা‘আলা তাসক পঞ্চাে ওয়াসক্তর েওয়াব 

বেসবন এবং বনজ োবয়সত্ব জান্নাসত প্রসবে করাসবন।  

৩. েূরাসয় বাকারার দেষ আয়াতেমূি, যার মসধয এই উেসতর প্রবত আল্লাির পবরপূণজ রিমত মার্বেরাত েয়া ও অনুগ্রি এবং কাসেরসের 

মুকাসবলায় োিাযয ও েেলতার প্রবত্রুতবত রসয়সে। তাোড়া এ আয়াতেমূি রাসে ঘুমাসনার পূসবজ পড়সল তার জনয যসেি িসয় যায়। অেজাৎ, 

তািাজ্জুসের েওয়াব েি েমস্ত ববপে আপে দেসক দে বযবক্ত বিোযসত োসক।  

েুতরাং প্রসতযক মুেলমাসনর জনয জরুরী দয প্রােবমক িাসব এ বতনবট ববষয়সক ববসেষ গুরুত্ব দেওয়া এবং েবিক ও েুন্দরিাসব তা িাবেল 

করা। োসে োসে েীসনর অনযানয ববষয় অজজসন েসচি িওয়া। ববসেষ কসর েীসনর দয পাাঁচবট ববষসয়র ইলম অজজনসক েরসয আইন দঘাষণা করা 

িসয়সে তা অবেযই িাবেল করা। (েরূা বাকারাঃ ১৭৭, মেুবলম িােীে নং ২৮৯) 

েসব বম‘রাজ েম্পবকজত বজজনীয় ববষয়েমিূঃ 

বম‘রাসজর ঘটনা দকান্ বের দকান্ মাসের দকান্ তাবরসখ এবং দকান্ রাসত িসয়বেল তা বনসয় ইবতিােববেসের মাসে অসনক মতসিে রসয়সে 

এবং এ রাতবট পৃবেবীর ইবতিাসে একবারই এসেসে। বকয়ামত পযজন্ত আর কখসনা বম‘রাজ েংঘবটত িসব না। েুতরাং দকান একটা তাবরখ চড়ূান্ত 

মসন করা ও অনযানযগুবলসক িুল বলা যাসব না। অেজাৎ, পবরপূণজ বনশ্চয়তার োসে এ কো বলা যায় না দয দকান তাবরসখর দকান্ রাসত বম‘রাসজর 

ঘটনা ঘসটবেল। েসব বম‘রাসজর ইবােত বসন্দর্ীর বযাপাসর দকান েযীলত কুরআন িােীসের মাধযসম প্রমাবণত নয়। েুতরাং েম্ভাবয এই বেসন 

দরাযা রাখা েসব কেসরর মত এই রাতসক েযীলতপূণজ মসন করা, রাসত ইবােত বসন্দর্ীসত মেগুল িওয়া, বেসন দরাযা রাখা, েরকারীিাসব 

েসব বম‘রাজ পালসনর উসেযার্ দনওয়া, এই রােসক উসদ্দেয কসর মেবজসে িীড় জমাসনা, মেবজসে আসলাকেজ্জা করা, রাে জার্রণ করা, 

বাড়ী বাড়ী মীলাে পড়া, প্রচার মাধযসম এ উপলসি ববসেষ অনুষ্ঠান প্রচার করা, পেপবেকায় ববসেষ বনব্ধনন প্রকাে করা, েসব বম‘রাজ 

উপলসি িালুয়া রুবটর আসয়াজন করা ইতযাবে দকানটাই েিীি নয়। েসব বম‘রাজ যবে েসব বরাত বা েসব কেসরর মত েযীলতপূণজ দকান 

ইবােসতর রাত িত। তািসল তার বেন তাবরখ েংরবিত োকসতা। রােূল োল্লাল্লাহু ‘আলাইবি ওয়াোল্লাম দেসক এ বযাপাসর িােীে ববণজত িসতা। 

োিাবাসয় দকরাম রা. এর দকান না দকান আমল পাওয়া দযসতা। অেচ এ ববষসয় কুরআন িােীসে দকান আমসলর কো ববণজত দনই। অতএব 

বৎেসরর অনযানয বেসনর মত স্বািাববক ইবােত বসন্দর্ী করাই আমাসের এ বেসনর কতজবয। (েরূাসয় মাসয়ো- আয়াত ৩, বুখারী-িােীে ২৬৯৭, মেুবলম-

িােীে ৫৯৬) 

রজব মাে শুরু িসলই বপ্রয় নবী োল্লাল্লাহু ‘আলাইবি ওয়াোল্লাম এই দু‘আ খুব দবেী কসর পড়সতনঃ 

 اَلل ُّٰهَم   بَاِرْك لَناَ ِِفْ َرَجَب َوَشْعباَن َوبَل ْغَنا َرَمَضاْن 
(আল্লাহুো বাবরকলানা েী রজাবা ওয়া ো’বান ওয়া বাবল্লর্না রমাযান) 

অেজ: “দি আল্লাি পাক আপবন আমাসেরসক রজব ও োবান মাসে বরকত োন করুন এবং রমযান েরীে পযজন্ত দপৌাঁসে দেন।”  

 -৩৯৩৯أخرجه الطرباىن ىف األوسط احلديث 


