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জুমু‘আর সালাতের প্রথম আযাতের বিধাে 

সালাতের সমে সম্পতেণ মােুষতে অিগে েরা এিং 
সালাতের প্রবে আহ্বাে েরার জেয আল্লাহ ো‘আলা 
আযাতের বিধাে চালু েতরে। সালাতের সমে হতল 
আযাতের মাধযতম মােুষতে সালাতের প্রবে আহ্বাে েরা 
হে এিং মােুষতে জাবেতে দদওো হে, দয এখে 
সালাতের সমে হতেতে মসবজতদ দযতে হতি। আর সালাে 
আদাতের উতেতযয দাাঁড়াতোর জেয সালাে আরম্ভ হওোর 
পূিণ মুহূতেণ ইোমতের বিধাে চালু রাখা হতেতে। এোমে 
শুতে মােুষ সালাে আরম্ভ েরতি।  

আযাতের ঐবেহাবসে দপ্রিাপি:  

মক্কা হতে মবদোে বহজরতের প্রথম িৎসরই আযাতের 
প্রচলে শুরু হে। আযাতের প্রচলে সম্পতেণ হাদীতস 
এেবি বিস্তাবরে ঘিো উতল্লখ েরা হতেতে-  

মুসবলমরা যখে মবদোে বহজরে েরল, েখে োরা 
সালাতের সমে হতল এেত্র হে এিং সালাে আদাে 
েরে। সালাতের ওোক্ত হতল, োতদর আহ্বাে েরার 
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দোতো িযিস্থা বেল ো। এেবদে োরা বিষেবি বেতে 
আতলাচো েরল দয, েীভাতি সালাতের সমে হতল 
মােুষতে আহ্বাে েরা যাে। দেউ দেউ িলল, আমরা 
খৃষ্টােতদর মে োেুস িাজাতিা আিার দেউ দেউ িলল, 
আমরা বযঙ্গাে ফুাঁ বদি। প্রস্তািগুতলা রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইবহ ওোসাল্লাতমর বেেি পেন্দ ো হওোতে 
দোতোবিই গৃহীে হে বে। েখে উমার রাবদোল্লাহু আেহু 
িলতলে, এেজে দলােতে দাবেত্ব দদওো দহাে, দস 
সালাতের ওোক্ত হতল মােুষতে দডতে বেতে আসতি। 
েখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওোসাল্লাম দিলাল 
রাবদোল্লাহু আেহুতে দাবেত্ব বদতে িলতলে, « ِيَا بََِلُل ُقْم َفنَاد
ََلةِ  «بِالصَّ  ‘দহ দিলাল, েুবম মােুষতে সালাতের ওোক্ত 

হতল সালাতের জেয ডােতি”।1 এ আতলাচোে আবু্দল্লাহ 
ইিে আিতদ রাবি রাবদোল্লাহু আেহু োতম এেজে 
সাহািী উপবস্থে বেতলে, বেবে বিষেবিতে অেযন্ত গুরুত্ব 

                                                           
1 সহীহ িুখারী, হাদীস েং ৬০৪; সহীহ মুসবলম, হাদীস, েং ৬৭৭; 
োসাঈ, হাদীস েং ৬২৬; বেরবমযী, হাদীস েং ১৯০। 
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সহোতর গ্রহর্ েতরে এিং এর সুন্দর এেবি সমাধাতের 
উপাে দির েরা মােবসেো বেতে িাবড়তে বফতরে। ফতল 
রাতে বেবে আযাতের িােযগুতলা স্বতে দদতখে। সোল 
দিলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওোসাল্লাতমর বেেি এতস 
বেবে োর স্বতের েথা ির্ণো েতরে। রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইবহ ওোসাল্লাম োর স্বতের েথা শুতে িলতলে, 

لِْق  إِنَّ »
َ
َمدُّ َصْوتًا ِمنَْك، فَأ

َ
نَْدى َوأ

َ
، َفُقْم َمَع بََِلٍل فَإِنَُّه أ َهِذهِ لَُرْؤَيا َحقٍّ

  «َعلَيِْه َما ِقيَل لََك، َوْْلُنَاِد بَِذلَِك 

“এবি অিযযই এেবি িাস্তি ও সেয স্বে। েুবম আযাতের 
িােযগুতলা দিলালতে দযখাও, যাতে দস এ েথাগুতলা দ্বারা 
মােুষতে সালাতের জেয আহ্বাে েরতে পাতর। োরর্, 
দস দোমার দচতে িবলষ্ঠ ও উচ্চ আওোতজর অবধোরী”। 
অেঃপর উমার রাবদোল্লাহু আেহু যখে দিলাল রাবদোল্লাহু 
আেহুর আযাে শুেতে দপতলে, বেবে দদৌতড় রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওোসাল্লাতমর বেেি উপবস্থে হতে 
িলতলে, দহ আল্লাহর রাসূল! ঐ আল্লাহর েসম বযবে 
আপোতে সতেযর িার্ী বদতে দুবেোতে দপ্ররর্ েতরতেে, 
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আবমও দিলাল দয িাতেয আযাে বদতেতে, দস িােযগুতলা 
স্বতে দদতখবে। েখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 
ওোসাল্লাম িলতলে, সেল প্রসংযা আল্লাহর জেয, এবি 
অতেতের মাধযতমই সািযস্ত হল”।2  

প্রতেযে সালাতের জেয এেিারই আযাে দদওোর বিধাে 
রতেতে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওোসাল্লাতমর যুতগ 
দোতো সালাতের জেয দুইিার আযাে দদওোর দোতো 
বিধাে বেল ো। এমেবে জুমু‘আর বদেও এেবি আযাে ও 
এেবি ইোমেই বেল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 
ওোসাল্লাতমর যুতগর আমল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 
ওোসাল্লাম বমম্বাতর উতে িসার পর আযাে হে। আযাতের 
পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওোসাল্লাম খুেিা দযষ 
েতর সালাে আদাে েরতেে। আিূ িের ও উমার 
রাবদোল্লাহু আেহুমার যুতগও এ পদ্ধবেই িহাল বেল। 
উসমাে রাবদোল্লাহু আেহুর যুতগ জুমু‘আর বদে এেবি 
আযাে িাড়াতো হে। সমতের পবরিেণতের োরতর্ মােুতষর 
                                                           
2 বেরবমযী, হাদীস েং ১৮৯। 
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সংখযা বদে বদে িাড়তে থাতে এিং েমণিযস্তোও িাড়তে 
থাতে। ফতল মােুষতে জুম‘আর বদে জুমু‘আর সালাতের 
সমে সম্পতেণ অিগে েরার জেয িেণমাে যুতগর প্রথম 
আযােবি চালু েরা হে। মােুতষর প্রতোজেতে সামতে 
দরতখ উসমাে রাবদোল্লাহু আেহু এেবি আযাে িাড়াে। এ 
সমে আলী ইিে আিী োবলি, আবু্দর রহমাে ইিে 
আওফ, যুিাইর ইিে আওোম, োলহা ইিে ওিাইদুল্লাহ 
রাবদোল্লাহু আেহুমসহ িড় িড় সাহািী উপবস্থে বেতলে; 
বেন্তু দেউ উসমাে রাবদোল্লাহু আেহুর এ বসদ্ধাতন্তর 
বিতরাবধো এিং বদ্বমে দপাষর্ েতরে বে। এতে 
সাহািীতদর এেবি ইজমা‘ িা ঐেমেয প্রবেবষ্ঠে হতেতে 
িতল িুঝা যাে। উসমাে রাবদোল্লাহু আেহু দখলাফতের 
পর আলী রাবদোল্লাহু আেহুর যুগ দথতে বেতে আজ পযণন্ত 
সমগ্র মুসবলম বিতে এ পদ্ধবেই চালু রতেতে। এ িযাপাতর 
পূিণসূরী োরও োে দথতে বিশুদ্ধভাতি এর বিপরীে িা 
বিতরাবধোে দোতো বেেুই িবর্ণে হে বে।   

ইমাম িুখারী এ বিষতে এেবি হাদীস সাতেি ইিে 
ইোযীদ দথতে ির্ণো েতরে, বেবে িতলে,  
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ُُلُ إَِذا َجلََس اإِلَماُم لََعَ الِمنََْبِ لََعَ َعْهِد » وَّ
َ
ََكَن انلَِّداُء يَْوَم اجلُُمَعِة أ

ُ َعنُْهَما، انلَِِّبِّ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلَّمَ  ِِب بَْكٍر، َوُعَمَر رَِِضَ اَّللَّ
َ
، َوأ

ُ َعنُْه، َوَكُُثَ انلَّاُس َزاَد انلَِّداَء اثلَّاِلَث لََعَ  ا ََكَن ُعثَْماُن رَِِضَ اَّللَّ فَلَمَّ
ْوَراءِ    «الزَّ

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওোসাল্লাতমর যুগ ও োর 
পরিেণী আিু িের ও উমার রাবদোল্লাহু আেহুর যুতগ 
জুমু‘আর বদে প্রথম আযাে বেল, যখে ইমাম বমম্বাতর 
িসে েখে। োরপর যখে উসমাে রাবদোল্লাহু আেহুর 
যুগ আসল এিং মােুতষর সংখযা িৃবদ্ধ দপল, েখে েৃেীে 
আযােবি ‘যাওরাে’ (এেবি িাজার এলাোর োম) িাড়াতো 
হতলা”।3 েৃেীে আযাে িলা হতলা, োরর্ োরা 
ইোমেতেও এেবি আযাে মতে েরতেে। 

হাতফয ইিে হাজার আসোলােী রহ. িতলে, উসমাে 
রাবদোল্লাহু আেহু যখে েৃেীে আযােবি প্রচলে েরতলে, 
েখে ঐ যুতগর সেল উম্মে োর এই বসদ্ধান্ততে দমতে 

                                                           
3 সহীহ িুখারী, হাদীস েং ৯১২। 
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দেে। ফতল সমগ্র মুসবলম জাহাতে এই আমলবি চালু েরা 
হে।  

উবল্লবখে আতলাচো দথতে আমরা িুঝতে পাবর দয, 
জুমু‘আর বদে ওোক্ত হওোর পর দয আযাে দদওো হে, 
উসমাে রাবদোল্লাহু আেহুর মাধযতম প্রবেবষ্ঠে সুন্নাে। 
দযমে, অযু েরার পর রাে ও বদতের দয দোতো সমে 
দু’রাোে োবহেযােুল অযু সালাে আদাে েরা বিলাল 
রাবদোল্লাহু আেহুর মাধযতম প্রবেবষ্ঠে সুন্নাে। অেুরূপভাতি 
জুমু‘আর বদতের প্রথম আযােবিও উসমাে রাবদোল্লাহু 
‘আেহুর দ্বারা সািযস্ত সুন্নাে। এ োড়াও উসমাে 
রাবদোল্লাহু আেহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওোসাল্লাতমর 
খলীফাতদর মতধয এেজে অেুেরর্ীে বিবযষ্ট খবলফা। 
োর অেুেরর্ েরা মুসবলম উম্মাহর ওপর জরুরী। 
োরর্, আল্লাহর রাসূল োাঁর এ খলীফাতদর বিষতে িতলে,  

كم بسنيت وسنة اخللفاء املهديني الراشدين فتمسكوا بها علي»
  «وعضوا عليها بانلواجذ
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“দোমরা আমার সুন্নাতের অেুসরর্ ের এিং 
বহদাোেপ্রাপ্ত আমার দখালাফাতে রাতযদীতের সুন্নাতের 
অেুসরর্ ের। োর ওপর দোমরা অবিচল থাে এিং 
দোমরা োতদর সুন্নেতে দাাঁে োমতড় মজিুে েতর 
আাঁেতড় ধর”।4  

সুেরাং আমলবি যবদও চেুথণ খবলফা ওসমাে রাবদোল্লাহু 
আেহুর যুতগ চালু হতেতে, বেন্তু দোতো সাহািী েেৃণে এর 
বিতরাবধো ো েরা এিং সেতলর ঐেযমে প্রবেবষ্ঠে 
হওোর োরতর্ এ আমলবি সম্পতেণ এ ধরতের দোতো 
মন্তিয েরা যাতি ো দয, ‘এ বেেম রসূতলর যুতগ বেল ো, 
এবি েি আবিষৃ্কে, আর প্রতেযে েি আবিষৃ্কে িস্তু 
বিদ‘আে, সুেরাং োও বিদ‘আে, আর প্রতেযে বিদ‘আে 
দগামরাহী’। োরর্, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 
ওোসাল্লাতমর উম্মে েখতো দোতো দগামরাহীর ওপর 
এেমে হতে পাতর ো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 
ওোসাল্লাম িতলে,  
                                                           
4 আিূ দাঊদ, হাদীস েং ৪৬৭০। 
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مد صَّل اهلل عليه وسلم لَع إن اهلل ال جيمع أميت أو قال أمة حم» 
 «ضَللة

“আল্লাহ ো‘আলা আমার উম্মেতে অথিা মুহাম্মাদ 
সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওোসাল্লাতমর উম্মেতে দগামরাহীর 
ওপর এেমে হতে বদতিে ো”।5  

যারা জুমু‘আর বদতের প্রথম আযাতের বিতরাবধো েতর 
এিং বিদ‘আে িতল, োরা উম্মতের ইজমা‘-র বিতরাবধো 
েরল। আল্লাহই সিণজ্ঞ। 

                                                           
5 বেরবমযী, হাদীস েং ২১৬৭। 


