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বূবভকা 
 

বফবভল্লাবয যাভাবনয যীভ 

কর প্রংা আল্লায, ারাত ও ারাভ যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইব 

ওয়াাল্লাভ, তাাঁয বযফায-বযজন, াাফাবয় ককযাভ এফং তাাঁয বিক 

অনুাযীবদয ওয। 

আল্লা ককাবনা ককাবনা স্থানবক অয স্থাবনয কিবয় কফব ভমযাদা দান কবযবেন 

এফং ককাবনা ককাবনা ভয়বক বফবল বফবষ্ট্য দান কবযবেন। ভাভূবয ভবধয 

যভমান ভাবক এফং বদনভূবয ভবধয আযাপায বদন, দুই ঈবদয বদন ও 

জুভু‘আয বদনবক ভমযাদা দান কবযবেন। তাই ইরাবভ জুভু‘আয বদবনয যবয়বে 

উচ্চ ভমযাদা। 

জুভু‘আয বদবনয বফবল বফবল বফবষ্ট্য 

বফববন্ন ী াদীভূব জুভু‘আয বদবনয বফবল বফবল বফবষ্ট্য ফবণযত 

বয়বে। তন্মবধয বনবে বকেু উবল্লখ কযা বরা: 

১. জুভু‘আয বদন বদনভূবয ভবধয কেষ্ঠ বদন: 

যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইব ওয়াাল্লাভ ফবরন, ‘‘বনিঃবেব জুভু‘আয বদন 

কযা বদন ও আল্লায বনকট বফযাত্তভ বদন। আল্লায বনকট তা ঈদুর আমা ও 

ঈদুর বপতবযয বদবনয কিবয়ও উত্তভ।‛1 

যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইব ওয়াাল্লাভ আবযা ফবরন, ‘‘কম কর বদবন ূময 

উবদত বয়বে তন্মবধয বফযাত্তভ বরা জুভু‘আয বদন। কই বদবনই আদভ 

                                                            
1 ী ইফন ভাজা 
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আরাইব ারাভবক ৃবষ্ট্ কযা বয়বে এফং কই বদবনই তাবক জান্নাবত প্রবফ 

কযাবনা বয়বে এফং কই বদবনই জান্নাত কথবক তাবক কফয কযা বয়বে।‛2 

২. জুভু‘আয বদন ভুবরভবদয ঈবদয বদন: 

মবদ ঈদুর বপতয অথফা ঈদুর আমা জুভু‘আয বদবন য় তাবর কই বদবন দুই 

ঈদ একবত্র বফ। কম ফযবি কই বদন ঈবদয ারাত আদায় কযবফ তায ওয 

জুভু‘আয ারাত পযম না। ক ইচ্ছা কযবর জুভু‘আয ারাবত আবতও াবয, 

নাও আবত াবয (কমায আদায় কযবফ)। ইফন আব্বা যাবদয়াল্লাহু আনহুভা 

কথবক ফবণযত, বতবন মখন এ আয়াতবট কতরাওয়াত কবযন:  
مََ﴿ َوي ََٱۡلي َهليت  كي

َ
مَيَأ مَيَلَك  ََدِيَيك  ت  َههي تي

َ
مَيََوأ ك  َهِتَََعلَيي ََىِعي مَ ََورَِضيت  َٰمَََلَك  َل سي ِ

 ﴾دِيٗيا ََٱۡلي
 [٣: دة املائ]

‘‘আজবকয বদবন আবভ কতাভাবদয জনয কতাভাবদয দীনবক বযূণয কযরাভ ও 

কতাভাবদয ওয আভায বন‘আভতবক মূ্পণয কযরাভ এফং কতাভাবদয জনয 

ইরাভবক দীন বাবফ প্রদান কবয ন্তুষ্ট্ রাভ।‛ [ূযা আর-ভাবয়দা, আয়াত: 

৩] তখন তায বনকট একজন ইয়াূদী বের। ক ফরর: মবদ আয়াতবট আভাবদয 

ওয নাবমর ত তাবর আভযা কই বদনবটবক ঈবদয বদন ফাবনবয় বনতাভ। 

অতিঃয ইফন আব্বা যাবদয়াল্লাহু আনহুভা ফরবরন: আয়াতবট ঈবদয বদবনই 

নাবমর বয়বে (আয তা বের) জুভু‘আয বদন ও ‘আযাপায বদন।‛3 

                                                            
2 ী ভুবরভ 
3 ী বতযবভমী 
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৩. জুভু‘আয বদন ভে কাজ দূয কযা ও গুনা ভাবপয বদন: 

যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইব ওয়াাল্লাভ ফবরন, ‘‘এক জুভআ কথবক অয 

জুভু‘আ এতদুববয়য ভাবেয (গুনাবয জনয) কাফ্পাযা বয় মায়, মবদ কফীযা 

গুনাবয াবথ মৃ্পি না বয় থাবক।‛4 

৪. জুভু‘আয ারাবত মাত্রাকাযীয প্রবতযক ধাব এক ফেবযয ারাত ও াওভ 

ারবনয েওয়াফ য়: 

যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু ‘আরাইব ওয়াাল্লাভ ফবরন, ‘‘কম ফযবি জুভু‘আয বদন 

বাবরা কবয কগার কবয কার কার ভবজবদ আবফ এফং ইভাবভয 

বনকটফতযী বফ এফং ভবনাবমাগ বদবয় (খুৎফা) েফণ কযবফ ও িু থাকবফ তায 

জুভু‘আয ারাবত আায প্রবতযক দবেব এক ফেবযয ারাত ও াওভ 

ারবনয েওয়াফ বফ।‛5 

৫. জুভু‘আয বদবন একবট ভয় আবে কম ভবয় কদা‘আ কফুর য়: 

যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইব ওয়াাল্লাভ ফবরন, বনশ্চয় জুভু‘আয বদবন এভন 

একবট ভয় আবে কম ভবয় ককাবনা ভুবরভ আল্লায বনকট ককাবনা বাবরা 

বজবনবয প্রাথযনা কযবর বতবন তাবক তা দান কবযন। বতবন ফবরন: আয তা 

াভানয ভয় ভাত্র।‛6 

অবধকাং আবরবভয ভবত, কদা‘আ কফুবরয ম্ভাফনায কই ভয়বট বরা 

আবযয ারাবতয বযয ভয়। বিপ্রবযয বযয ভয়বটবতও কদা‘আ কফুবরয 

আা কযা কমবত াবয। ুতযাং ভুবরভগবণয উবিৎ এ ভয়বটবত বনবজয ও 

কর ভুবরভবদয  জনয কফব কফব কদা‘আ কযা। 

                                                            
4 ী ভুবরভ 
5 ুনান বতযবভমী ও নাাঈ 
6 ী ফুখাযী ও ভুবরভ 
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৬. অনযানয উম্মতবক এ কথবক বফভ্রান্ত কবয জুভু‘আয বদনবক আল্লা তা‘আরা 

এ উম্মবতয জনয ফাোই কবয কযবখবেবরন: 

যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইব ওয়াাল্লাভ ফবরন, ‘‘জুভু‘আ কথবক আল্লা 

আভাবদয ূফযফতযী উম্মতবক বফভ্রান্ত কবয কযবখবেবরন। পবর ইয়াূদীবদয জনয 

বের যবফফায। অতিঃয আল্লা  আভাবদযবক  বনবয় এববেন এফং 

আভাবদযবক জুভু‘আয বদবনয জনয থ কদবখবয়বেন অতিঃয বন তাযয 

যবফ। এভবনবাবফ বকয়াভবতয বদনও তাযা আভাবদয বয বফ। দুবনয়ায 

অবধফাীবদয ভবধয আভযা ফায বয এফং বকয়াভবতয বদন আভাবদয পয়ারা 

াফায আবগ বফ।‛7 

৭. জুভু‘আয বদবনই বকয়াভত বফ: 

যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইব ওয়াাল্লাভ ফবরন: ‘‘বকয়াভত জুভু‘আয বদবনই 

কাবয়ভ বফ।‛8 

৮. জুভু‘আয বদবন ভৃতুযফযণ কযা শুব ভৃতুযয রেণ: 

যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু ‘আরাইব ওয়াাল্লাভ ফবরন, ‘‘ককাবনা ভুবরভ মবদ 

জুভু‘আয বদবন অথফা জুভু‘আয যাবত্রবত ভৃতুযফযণ কবয তাবর আল্লা তা‘আরা 

তাবক কফবযয বপতনা কথবক যো কযবফন।‛9 

৯. জুভু‘আয ারাত তযাগ কযা কফীযা গুনাভূবয অন্তবুযি: 

যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইব ওয়াাল্লাভ জুভু‘আ তযাবগয ফযাাবয বীলণ তকয 

কবয ফবরবেন, ‘‘কম কর করাক জুভু‘আ তযাগ কবয তাযা কমন অফযই তা 

                                                            
7 ী ফুখাযী ও ভুবরভ 
8 ী ভুবরভ 
9 ুনান বতযবভমী 
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কথবক বপবয আব, নবিৎ আল্লা তা‘আরা তাবদয হৃদবয়য ওয কভায কভবয 

বদবফন অতিঃয তাযা গাবপরবদয অন্তবুযি বফ।‛10 

যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইব ওয়াাল্লাভ আবযা ফবরন, ‘‘কম ফযবি অফবরা 

কবয বতন জুভু‘আ তযাগ কযবফ আল্লা তায হৃদবয়য ওয কভায কভবয 

বদবফন।‛11 

অয একবট াদীব যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু ‘আরাইব ওয়াাল্লাভ ফবরন, ‘‘আভায 

ইচ্ছা য়, ককাবনা ফযবিবক করাকবদয ইভাভবত কযায আবদ কদই, অতিঃয কম 

কর করাক জুভু‘আয ারাবত আব বন তাবদয ঘয-ফাবিয বদবক অগ্রয বয় 

কগুবরাবক জ্বাবরবয় কদই।‛12 

উবযাি াদীভূ জুভু‘আয ারাবতয গুরুবেয ওয তাবকদ বদবচ্ছ। এয 

অথয এই নয় কম,  শুধুভাত্র জুভু‘আয ারাতই পযম; ফযং জুভু‘আয ারাত 

কমভন পযম কতভবনবাবফ াাঁি ওয়াি ারাত জাভা‘আবত আদায় কযাও 

ওয়াবজফ।  

                                                            
10 ী ভুবরভ 
11 ুনান বতযবভমী ও নাাঈ 
12 ী ভুবরভ 



 

 

জুমু‘আ: ফযীলত ও বিবি-বিিান  8  

জুভু‘আয বদবনয বফবধ-বফধান 

জুভু‘আয বদবনয ওমাবজফ ফা পযমভূ: 

১. খুৎফায ভয় িু থাকা, কথা না ফরা ও ককাবনা অমথা কাজ না কযা: 

যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইব ওয়াাল্লাভ ফবরন, ‘‘মবদ জুভু‘আয বদন ইভাবভয 

খুৎফাযত অফস্থায় কতাভায াথীবক (কাউবক) ফর: িু কয, তাবর তুবভ 

বনযথযক কথা ফরবর।‛13 

২. ভবজবদ প্রবফ কবয ফায ূবফয দুই যাকাত তাবয়যাতুর ভবজদ আদায় 

কযা, মবদও তা ইভাবভয খুৎফাযত অফস্থায় য়: 

জাবফয যাবদয়াল্লাহু আনহু কথবক ফবণযত, জুভু‘আয বদন যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু 

আরাইব ওয়াাল্লাবভয খুৎফাযত অফস্থায় এক ফযবি প্রবফ কযর। বতবন তাবক 

ফরবরন, ‘‘তুবভ ারাত আদায় কবযে?‛ ক ফরর: না, বতবন ফরবরন, ‘‘দািাও! 

দুই যাকাত ারাত আদায় কয।‛14 

জাবফয যাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথবক আবযা ফবণযত আবে: জুভু‘আয বদন যাূরুল্লা 

াল্লাল্লাহু আরাইব ওয়াাল্লাবভয খুৎফাযত অফস্থায় ুরাইক আর-গাতপানী 

যাবদয়াল্লাহু আনহু ভবজবদ এব ফব কগর। যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইব 

ওয়াাল্লাভ তাবক ফরবরন, ‘‘ক ুরাইক! দািাও, দুই যাকাত ারকা ারাত 

ি।‛ অতিঃয বতবন ফরবরন, ‘‘জুভু‘আয বদন ইভাবভয খুৎফাযত অফস্থায় 

কতাভাবদয ককউ আবর ারকা কবয দুই যাকাত ারাত ি।‛15 

                                                            
13 ী ফুখাযী ও ভুবরভ 
14 ফুখাযী ও ভুবরভ 
15 ী ভুবরভ 
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৩. জুভু‘আয ারাত আদায় কযা: 

যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইব ওয়াাল্লাভ ফবরন, ‘‘জাভা‘আবতয াবথ জুভু‘আয 

ারাত আদায় কযা প্রবতযক ভুবরবভয ওয পযম, তবফ িাযজন এয ফবতক্রভ, 

ক্রীতদা, ভবরা, নাফাবরগ ফারক এফং অুস্থ ফযবি।‛16 

 

জুভু‘আয বদবনয ভুস্তাাফ আভরভূ: 

১. জুভু‘আয বদবন পজবযয ারাবত বফবল বকযা‘আত াি কযা:  

জুভু‘আয বদবন যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইব ওয়াাল্লাভ পজবযয ারাবত প্রথভ 

যাকাবত ূযা আ-াজদা ও বিতীয় যাকাবত ূযা আদ-দাায (ইনান) 

িবতন।‛17 

২. কফব কফী দরূদ যীপ াি কযা: 

যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইব ওয়াাল্লাভ ফবরন, ‘‘বনিঃবেব জুভু‘আয বদন 

কতাভাবদয বফযাত্তভ বদনভূবয ভবধয অনযতভ। কই বদবন আদভ আরাইব 

ারাভবক ৃবষ্ট্ কযা বয়বে এফং তায জান কফজ কযা বয়বে, বঙ্গায় পুৎকায 

বফ এফং (আভান ও মভীনফাী) ধ্বং অথফা কফহু বফ। ুতযাং ক বদবন 

কফব কফব কবয আভায ওয ারাত াি কয; ককননা কতাভাবদয ারাত 

আভায বনকট ক কযা য়।‛ তাযা (াাফাবয় ককযাভ) বজজ্ঞাা কযবরন: ক  

আল্লায যাূর! আভাবদয ারাভ আনায বনকবট বকবাবফ ক কযা বফ 

অথি তখন আবন (অথযাৎ তাাঁয াবি) ুযাতন বয় মাবফন? বতবন ফরবরন, 

আল্লা নফীগবণয যীয ভাবটয জনয খাওয়া াযাভ কবয বদবয়বেন।‛18 

                                                            
16 ুনান আফু দাঊদ 
17 ী ফুখাযী ও ভুবরভ 
18 ুনান নাাঈ 
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৩. ূযা কাাপ াি কযা: 

যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইব ওয়াাল্লাভ ফবরন, ‘‘কম ফযবি জুভু‘আয বদন ূযা 

কাাপ াি কযবফ অয জুভু‘আ মযন্ত একবট নূয তাবক আবরাবকত 

কযবফ।‛19 

৪. কগার কযা: 

যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইব ওয়াাল্লাভ ফবরন. ‘‘কতাভাবদয ককউ জুভু‘আয 

ারাবত আবত িাইবর ক কমন অফযই কগার কবয আব।‛20 

এ াদীব উবল্লবখত আবদ কথবক কগার পযম াফযস্ত বফ না; ফযং তায অথয 

বরা কগার উত্তভ; ককননা অয একবট াদীব যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইব 

ওয়াাল্লাভ ফবরন, ‘‘ককউ মবদ ওমূ কবয জুভু‘আয ারাবত আব তা মবথষ্ট্ 

বফ। তবফ কগার কযা উত্তভ।‛21 

৫. কভওয়াক কযা ও ুগবি ফযফায কযা: 

 যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইব ওয়াাল্লাভ ফবরন, ‘‘জুভু‘আয বদন প্রবতযক 

ফাবরগ (ফয়প্রাপ্ত) ফযবি কগার ও কভওয়াক কযবফ এফং াভথযয অনুাবয 

ুগবি রাগাবফ।‛22 

৬. াভথযয অনুাবয ফবিবয় ুেয কালাক বযধান কযা: 

যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইব ওয়াাল্লাভ ফবরন, ‘‘কম ফযবি জুভু‘আয বদন 

কগার ও ুগবি থাকবর তা ফযফায কবয এফং ফবিবয় ুেয কাাক 

বযধান কবয, অতিঃয ান্তবাবফ ভবজবদ আব, ভবন িাইবর ারাত বি, 

                                                            
19 াবকভ, াইখ আরফানী ইযওয়াবত াদীবটবক ী ফবরবেন। 
20 ী ফুখাযী ও ভুবরভ 
21 ুনান বতযবভমী 
22 ী ভুবরভ 



 

 

জুমু‘আ: ফযীলত ও বিবি-বিিান  11 
 

কাউবক কষ্ট্ না কদয়, ইভাভ আায য কথবক বনবয় ারাত আদায় মযন্ত িু 

থাবক তায জনয এটা উবয় জুভু‘আয ভাবেয কাফ্পাযা বফ।‛23 

যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইব ওয়াাল্লাভ আবযা ফবরন, ‘‘কতাভাবদয কাবযা মবদ 

াভথযয থাবক তাবর ক কাবজয দুবট কাাক ফযতীত জুভু‘আয জনয দুবটা 

আরাদা কাাক যাখবত াবয, তাবত ককাবনা অুবফধা কনই।24 

৭. কার কার ারাবতয জনয মাওয়া: 

যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইব ওয়াাল্লাভ ফবরন, ‘‘কম ফযবি জুভু‘আয বদবন 

(ফাবয য) পযম কগার কবয অতিঃয (জুভু‘আয উবেবয) গভন কবয 

ক কমন একবট উট েদকা কযর। কম ফযবি বিতীয় বাবগ গভন কবয ক কমন 

একবট গরু েদকা কযর। কম ফযবি তৃতীয় বাবগ গভন কবয ক কমন একবট 

কভল েদকা কযর। কম ফযবি িতুথয বাবগ গভন কবয ক কমন একবট ভুযগী 

েদকা কযর। কম ফযবি ঞ্চভ বাবগ গভন কবয ক কমন একবট বডভ েদকা 

কযর। মখন ইভাভ (খুতফায উবেবয) কফয বয় আব তখন কপবযতাগণ 

াবজয বয় বমবকয (খুৎফা) েফণ কযবত থাবক।25 

৮. ইভাভ াবফ খুৎফায জনয কফয ওয়ায আগ মযন্ত (নপর) ারাত ও 

বমবকবয বরপ্ত থাকা: 

যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইব ওয়াাল্লাভ ফবরন, ‘‘কম ফযবি কগার কবয 

জুভু‘আয ারাবত আবফ অতিঃয ইভাভ খুৎফা কল কযা মযন্ত তাওপীক 

অনুাবয ারাত িবফ ও িু থাকবফ তাযয ইভাবভয বঙ্গ জুভু‘আয ারাত 

আদায় কযবফ তাবক (তায গুনা) াভবনয জুভু‘আ এফং তায বযয বতন বদন 

                                                            
23 আভাদ 
24 ুনান আফু দাঊদ 
25 ী ফুখাযী ও ভুবরভ 
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মযন্ত েভা কবয কদওয়া বফ।‛26 

৯. বিপ্রবযয বঙ্গ বঙ্গ মতদূয ম্ভফ তািাতাবি জুভু‘আয ারাত কাবয়ভ কযা: 

আনা যাবদয়াল্লাহু ‘আনহু ফবরন: নফী াল্লাল্লাহু আরাইব ওয়াাল্লাভ ূময ঢরায 

য জুভু‘আয ারাত আদায় কযবতন। বতবন আবযা ফবরন: আভযা জুভু‘আয 

ারাত আবগবাবগ বি বনতাভ এফং জুভু‘আয য (দুুবযয খানা কখবয়) 

আযাভ কযতাভ।27 

ারাভা ইফন আকওয়া যাবদয়াল্লাহু আনহু ফবরন: আভযা যাূরূল্লা াল্লাল্লাহু 

আরাইব ওয়াাল্লাভ-এয াবথ ূময ঢরায য জুভু‘আয ারাত আদায় কযতাভ 

এফং ারাবতয য (ূবমযয অতযাবধক তাবয কাযবণ) োয়ায় বপবয আতাভ।28 

১০. জুভু‘আয ারাবতয দুই যাক‘আবত ূযা আর-আ‘রা ও ূযা আর-গাবয়া 

াি কযা অথফা ূযা আর-জুভু‘আ ও ূযা আর-ভুনাবপকূন াি কযা: 

নু‘ভান ইফন ফীয যাবদয়াল্লাহু আনহু কথবক ফবণযত, বতবন ফবরন: যাূরুল্লা 

াল্লাল্লাহু আরাইব ওয়াাল্লাভ দুই ঈবদয এফং জুভু‘আয ারাবত ূযা আর-

আ‘রা ও ূযা আর-গাবয়া িবতন।29 

ইফন ‘আব্বা যাবদয়াল্লাহু আনহুভা কথবক ফবণযত, বতবন ফবরন: যাূরুল্লা 

াল্লাল্লাহু আরাইব ওয়াাল্লাভ জুভু‘আয ারাবত ূযা আর-জুভু‘আ ও ূযা 

আর-ভুনাবপকূন াি কযবতন।30 

১১. জুভু‘আয বয ফািীবত দুই যাকাত অথফা ভবজবদ িায যাকাত ারাত 

আদায় কযা: 
                                                            
26 ী ভুবরভ 
27 ী ফুখাযী 
28 ী ভুবরভ 
29 ী ভুবরভ 
30 ী ভুবরভ 
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আবু্দল্লা ইফন ‘উভায যাবদয়াল্লাহু আনহুভা ফবরন: যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইব 

ওয়াাল্লাভ জুভু‘আয বয (ফািীবত) না বপযা মযন্ত ককাবনা ারাত িবতন 

না। (ফািী বপযায) বয দুই যাকাত ারাত আদায় কযবতন।31 

আফু হুযায়যা যাবদয়াল্লাহু আনহু কথবক ফবণযত, বতবন ফবরন: যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু 

‘আরাইব ওয়াাল্লাভ ফবরন, ‘‘কতাভযা মখন জুভু‘আয ারাত আদায় কযবফ 

তখন জুভু‘আয য িায যাকাত ারাত িবফ।32 

 

জুভু‘আয বদবনয বনবলদ্ধ কামযাবদ: 

১. বিতীয় আমাবনয বয কফিা-ককনা: 

আল্লা তা‘আরা-এয ফাণী:  
َها﴿ يُّ

َ
أ يوََََيَٰٓ ِ ٓوا ََٱَّلذ ََِى ودِيَََإَِذاََءاَني  ة لَوَٰ َعةََِيَويمََِِنوَلِلصذ ه  ا ََٱۡلي  َعوي رََِإَِلَََٰفَٱسي

ََِذِكي وا ََٱّللذ َعَ ََوَذر  َيي َٱۡلي
مَي َٰلِك  رَََذ مَيََخيي ك  مَيَإِنَلذ يت  ونَََك  لَه   [  ٩: اجلهعث] ﴾٩ََتعي

‘‘ক ঈভানদাযগণ! জুভু‘আয বদবন মখন ারাবতয আমান কদওয়া য়, তখন 

আল্লায বমবকবযয বদবক ধাবফত ও এফং ক্রয়-বফক্রয় কেবি দাও। এবটই 

কতাভাবদয জনয উত্তভ মবদ কতাভযা তা জাবনা।‛ [ূযা আর-জুভু‘আ, আয়াত: ৯] 

২. ভানুবলয কাাঁবধয য বদবয় অবতক্রভ কযা এফং দুই জনবক বফবচ্ছন্ন কযা। 

যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইব ওয়াাল্লাভ-এয খুৎফাযত অফস্থায় এক ফযবি 

এব করাকবদয কাাঁবধয ওয বদবয় অবতক্রভ কযবের, যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু 

আরাইব ওয়াাল্লাভ তাবক ফরবরন, ‘‘তুবভ আবত কদযীও কযবর এফং 

(ভানুলবক) কষ্ট্ও বদবর।‛33 

                                                            
31 ী ফুখাযী 
32 ী ভুবরভ 
33 ুনান নাাঈ 
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৩. কাউবক উবিবয় বদবয় তায স্থাবন ফা। 

ইফন উভায যাবদয়াল্লাহু আনহুভা ফবরন: যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইব 

ওয়াাল্লাভ কাউবক উবিবয় বদবয় তায স্থাবন ফবত বনবলধ কবযবেন। ইফন 

উভায যাবদয়াল্লাহু আনহুভায োত্র নাবপ‘ কক বজজ্ঞাা কযা বরা- এটা বক 

জুভু‘আয ারাবতয ফযাাবয? বতবন উত্তবয ফরবরন: জুভু‘আ কাক ফা অনয বকেু 

কাক।34 

৪. জুভু‘আয ারাবতয ূবফয ভবজবদ দরফদ্ধ বয় ফা। 

‚যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইব ওয়াাল্লাভ জুভু‘আয ারাবতয ূবফয ভবজবদ 

দরফদ্ধ বয় ফবত বনবলধ কবযবেন।‛35 

৫. খুৎফা অফস্থায় ফৃবষ্ট্য জনয কদা‘আ ফযতীত অনয ককাবনা কদা‘আবত াত না 

উিাবনা (ইভাভ কাক ফা ভুিাবদ কাক)। 

নফী াল্লাল্লাহু আরাইব ওয়াাল্লাভ কথবক াফযস্ত আবে কম: বতবন মখন 

জুভু‘আয খুৎফাবত ফৃবষ্ট্য জনয প্রাথযনা কবযন, তখন বতবন তাাঁয দুাত উিান 

এফং াাফাবয় ককযাভগণও তাাঁবদয দু’াত উিান।36 

৬.  জুভু‘আয বদনবক বফবল ককাবনা ারাত ও াওবভয জনয বনবদযষ্ট্ কযা। 

যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইব ওয়াাল্লাভ ফবরন: ‘‘অনযানয বদনভূবয ভবধয 

জুভু‘আয বদনবক বফবল ককাবনা াওবভয জনয এফং জুভু‘আয যাতবক বফবল 

ককাবনা ারাবতয জনয বনবদযষ্ট্ কবযা না। তবফ মবদ কতাভাবদয কাবযা ককাবনা 

(নপর) াওবভয বদন কই বদবনই বি মায় (তাবর তাবত ককাবনা আবত্ত 

কনই)।‛ 

                                                            
34 ী ফুখাযী 
35 ুনান আফু দাঊদ, াদী নং-১০৭৯ 
36 ী ফুখাযী 
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যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইব ওয়াাল্লাভ আবযা ফবরন: ‘‘কতাভাবদয ককউ 

জুভু‘আয বদবন কযামা কযবখা না। তবফ তায আবগয একবদন অথফা বযয 

একবদন  যাখবত ায।‛37 

জুভু‘আয ারাত ম্পবকয বফববন্ন আকাভ 

১. কম ফযবি জুভু‘আয ারাবতয এক যাকাত কর ক জুভু‘আয ারাত কর। 

ুতযাং মবদ ককউ এক যাকাত ায় তাবর ক তায াবথ অয যাকাত 

বভরাবফ, আয মবদ এক যাকাবতয কিবয় কভ ায় তাবর ক কমায আদায় 

কযবফ। 

ইফন ভাউদ যাবদয়াল্লাহু আনহু ফবরবেন: মবদ তুবভ জুভু‘আয ারাবতয এক 

যাক‘আত াও, তাবর তায াবথ অয এক যাকাত বভবরবয় ি। আয মবদ 

তুবভ রুকুও না াও, তাবর িায যাকাত (কমায) আদায় কবয নাও।38 

২. (ভবজবদ) বেভুবন আবর জায়গা বযফতযন কবয ফা। 

যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইব ওয়াাল্লাভ ফবরন, ‘‘জুভু‘আয বদন (ভবজবদ) 

কতাভাবদয কাবযা বেভাবন আবর ক কমন তায জায়গা বযফতযন কবয ফব।‛39 

৩. ককাবনা য‘ঈ ওময কমভন অুস্থতা অথফা অনয ককাবনা কাযবণ ককউ 

জুভু‘আবত াবময বত না াযবর কমাবযয ারাত আদায় কযবফ। এবাবফ 

ভবরাগণ, ভুাবপয ও করাকারবয়য ফাইবযয অবধফাীগণ কমায আদায় 

কযবফন। 

এয দরীর াদীব যবয়বে এফং এটাই বরা অবধকাং আবরবভয ভত।40 

                                                            
37 ী ফুখাযী 
38 াইখ আরফানী য. ইযওয়াবত ী ফবরবেন ৩/৮১ 
39 ুনান বতযবভমী 
40 ভাজভু‘ পাতাওয়া ায়খ ইফন ফাম 
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৪. কম ফযবি পবয থাকবফ তায ওয জুভু‘আয ারাত পযম নয়। 

যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইব ওয়াাল্লাভ পবয জুভু‘আয ারাত িবতন না। 

তাাঁয বফদায় বজয ‘আযাপায বদন জুভু‘আয বদন বের, বকন্তু বতবন কখাবন 

জুভু‘আয ারাত বিন বন; ফযং কমায ও আেবযয ারাত কমাবযয ভবয় 

একবত্র আদায় কবযবেন। এবাবফ তাাঁয কখারাপাবয় যাবদীনও কবযবেন। 

৫. জুভু‘আয ারাত বয ও গ্রাবভ উবয় স্থাবনই কাবয়ভ বত াবয। 

ইফন ‘আব্বা যাবদয়াল্লাহু আনহুভা ফবরবেন: যাূর াল্লাল্লাহু আরাইব 

ওয়াাল্লাভ-এয ভবজবদয বয কমখাবন ফযপ্রথভ জুভু‘আয ারাত কাবয়ভ 

বয়বে তা বরা আবু্দর কাবয় কগাবত্রয ভবজবদ। আয ক বের ফাযাইবনয 

‘জুওয়াো’ নাভক স্থাবন।41 

‘জুওয়াো’ বরা আবু্দর কাবয় কগাবত্রয একবট অনযতভ গ্রাভ।42 

ভাপ্ত 

  

                                                            
41 ী ফুখাযী, জুভু‘আ অধযায় 
42 ুনান আফু দাঊদ, াদী নং ১০৬৮ 
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