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জুমু‘আর দিনের দিধাে
ভূ দমকা
জুমু‘আর দিে একদি িরকত পূ র্ণ দিে। আল্লাহ তা‘আলা এ
দিেদিনক সমস্ত দিনের উপর ফদিলত দিনেনেে এিাং উম্মনত
মুহাম্মিীর জেয এ দিেদিনক মেোমত স্বরূপ দেিণাচে কনরনেে।
ইোহুিী ও খৃষ্টােনির এ দিিসদি মেনক আল্লাহ তা‘আলা িূ নর সদরনে
মরনখনেে। ফলে তারা এ দিিসদি সম্পনকণ ভ্রাদিনত দেমদিত।
শদেিার ও রদিিানরর তুলোে জুমু’আর দিনের গুরুত্ব ও তাৎপিণ
অনেক মিদশ। পৃদেিীর ইদতহাস পিণানলাচো করনল মিখা িাে, এ
দিনে আল্লাহ তা‘আলা অসাংখয ঘিো রাদজর জন্ম দিনেনেে এিাং
পৃদেিীনত অনেক দকেু ই এ দিিসদিনত সাংঘদিত হনেনে। অত:পর
আল্লাহ তা‘আলা আমানির-উম্মনত মুহাম্মিী-মক পাঠাে এিাং
আমানিরনক জুমু’আর দিনের প্রদত পে মিখাে।
আিু হুরাইরা রাদিোল্লাহু আেহু ও হুিাইফা রাদিোল্লাহু আেহু
উভে সাহািী হনত িদর্ণত, তারা িনলে, রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ
ওোসাল্লাম িনলনেে,
،«أضل اهلل عز وجل عن اجلمعة من اكن قبلنا؛ فاكن لليهود يوم السبت
 فجعل، فجاء اهلل عز وجل بنا فهدانا يلوم اجلمعة،واكن للنصارى يوم األحد
ُ
 وحنن اآلخِرون من، وكذلك هم نلا تبع يوم القيامة،اجلمعة والسبت واألحد
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، املقيض هلم قبل اخلالئق» [رواه مسلم، واألولون يوم القيامة،أهل ادلنيا
.] ابن ماجة،والنسايئ
“আল্লাহ তা‘আলা আমানির পূ িণিতণীনিরনক জুমু‘আ মেনক
িদিত কনরে। ইোহুিীনির জেয শদেিার এিাং খৃষ্টােনির জেয
রদিিারনক দেধণারর্ কনরে। অত:পর আল্লাহ তা‘আলা আমানিরনক
পাঠাে এিাং আমানিরনক জুমু‘আর দিিসদির প্রদত পে মিখাে।
জুমু‘আর পর শদেিার এিাং তারপর রদিিার দেধণারর্ কনরে।
মিভানি দিিনসর দিক দিনে তারা আমানির দপেনে আনে,
দকোমনতর দিেও তারা আমানির দপেনে োকনি। িু দেোনত
আমানির আগমে পনর হনলও দকোমনতর দিে আমরাই প্রেম হি।
সমস্ত মাখলু নকর পূ নিণ আমানির ফােসালা করা হনি”।1
আিু হুরাইরা রাদিোল্লাহু আেহু হনত িদর্ণত রাসূ ল সাল্লাল্লাহু
আলাইদহ ওোসাল্লাম িনলে,
،«خري يوم طلعت فيه الشمس يوم اجلمعة؛ فيه خلق آدم عليه السالم
.] والنسايئ، والرتمذي، وفيه أخرج منها» [رواه مسلم،وفيه أدخل اجلنة
“সূ িণ উিে হনেনে এমে দিেগুনলার মনধয
1

সনিণাত্তম দিে

মুসদলম, হাদিস: ৮৫৬; োসােী, হাদিস: ১৩৬৮; ইিেু মািা, হাদিস: ১০৮৩
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জুমু‘আর দিে। এ দিে আিম আলাইদহস সালামনক সৃ দষ্ট করা
হনেনে, এ দিনে তানক জান্নানত প্রনিশ করানো হে এিাং এ দিনে
তানক জান্নাত মেনক মির করা হে”।2
জুমু‘আর দিনের বিদশষ্টয ও গুরুত্ব অনেক মিদশ। রাসূ ল
সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওোসাল্লাম হনত িদর্ণত হাদিনস এর দিস্তাদরত
আনলাচো রনেনে। মুসদলম জ্ঞােীরা এ দিিনসর দিদভন্ন ধরনের
ফদিলত ও গুরুত্ব তার স্বীে দলখদে ও দকতাি সমূ নহ আনলাচো
কনরনেে। এ দিিনসর গুরুত্বপূ র্ণ বিদশষ্টয হল, জুমু‘আর সালাত।
জুমু‘আর সালাত ইসলানমর একদি গুরুত্বপূ র্ণ ফরি এিাং মুসদলম
ঐনকযর একদি গুরুত্বপূ র্ণ অধযাে জুমু‘আর সালানতর সানে সম্পৃ ক্ত।
িতণমানে আমরা মােু নের মনধয জুমু‘আর সালানত উপদিত
হনত দশদেলতা এিাং জুমু‘আর দিে সম্পনকণ উিাসীেতা লক্ষ্য কদর।
মােু ে জুমু‘আর দিে সম্পনকণ অজ্ঞ োকার কারনর্, জুমু‘আর সালানত
উপদিত হনত মিরী কনর, জুমু‘আর দিনের করেীে ও িজণেীে দক
তার প্রদত গুরুত্ব মিে ো এিাং জুমু‘আর দিনের আিি গুনলা িোিে
2

মুসদলম, হাদিস: ৮৫৪; হাদিস: ৮৫৪,১৮; দতরদমদি, হাদিস: ৪৮৮; োসােী,

হাদিস: ৮৯/৩
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পালে কনর ো। জুমু‘আর দিনের তাৎপিণ সম্পনকণ আনলাচো করা
এিাং তা উম্মনত মুসদলমানক জাদেনে মিো খুিই জরুদর মনে কদর।
দিনশে কনর িাাংলা ভাোে জুমু‘আর দিে সম্পনকণ িলীল দভদত্তক িই
খুি কম পাওো িাে। িার কারনর্ িাাংলা ভােীনির মনধয জুমু‘আর
দিে সম্পনকণ সনচতো খুি মিদশ লক্ষ্য করা িাে ো। কুরআে ও
হাদিনসর আনলানক জুমু‘আ সম্পনকণ একদি িই োকা খুিই জরুদর।
এ জেয আদম জুমু‘আ সম্পনকণ একদি সাংকলনের মচষ্টা কদর। িইদির
প্রদতদি দিেে কুরআে ও সূ ন্নানহর অকািয প্রমার্াদি মেনক সাংগৃহীত।
এ িইদিনত সাংনক্ষ্নপ জুমু‘আর দিনের ফদিলত, জুমু‘আর
সালানতর ফদিলত, জুমু‘আর দিনের করেীে, িজণেীে, জুমু‘আর
সালানতর দিধাে এিাং আিি সমূ হ সাংনক্ষ্নপ আনলাচো করা হনেনে।
এ িইদির োম রাখা হনেনে ‘জুমু‘আর দিনের দিধাে’ কনর।
আল্লাহর দেকি প্রােণো এই মি, দতদে মিে এ িইদি দ্বারা
মােু নের উপকার সাধে কনরে এিাং আমার এ ক্ষ্ুদ্র প্রনচষ্টানক কিুল
কনরে এিাং তা মিে মকিল আল্লাহর জেয করার তাওফীক মিে।
িইদির মনধয ভূ ল ত্রুদি োকা এনকিানরই স্বাভাদিক। িদি
মকাে পাঠনকর দেকি মকাে প্রকার ভূ ল ধরা পনে িা মকাে দিেে
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সাংনিাজে িা দিনোজে করার প্রনোজে পনে তাহনল আমানক মস
দিেনে জাোনল তা ধেযিািানি গ্রহর্ করা হনি। আল্লাহর দেকি
তাওফীক কামো আল্লাহ মিে আমানক আমার উনেনশয সফল
কনরে। আল্লাহর উপরই ভরসা কদর এিাং আল্লাহর দিনকই আমানির
দফনর মিনত হনি।
সাংকলক
জানকর উল্লাহ আিুল খানের
.
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জুমু‘আর দিনের ফদিলত
োম করর্ করার কারর্:
হানফি ইিনে কাসীর রহ. িনলে, জুমু’আনক জুমু‘আ কনর োম
করর্ করা হনেনে। কারর্ হল, জুমু‘আ শব্দদি ‘ اجلمعএকত্র হওো’
শব্দ হনত দেগণত। মুসদলমরা প্রদত সপ্তানহ এ দিনে আল্লাহর মহাে
আনিশ পালনের উনেনশয মসদজনি একত্র হনে োনকে। তাই এ
দিেনক জুমু’আ িলা হে। আল্লাহ তা‘আলা মুদমেনির আল্লাহর
ইিািনতর উনেনশয এ দিে একত্র হওোর দেনিণশ মিে। আল্লাহ
তা‘আলা িনলে,
َ َ
ۡ َ
ِين َء َام ُن ٓوا إ َذا نُود َِي ل ذ
ۡ َٱۡل ُم َعةِ ف
َ يأ ُّي َها ذٱَّل
ُ ۡ ِلصلَ ٰوة ِ مِن يَ ۡو ِم
َٰٓ ﴿
ٱس َع ۡوا إ ِ ٰل ذِك ِر
ِ

ذ
]٩ : ﴾ [اجلمعة٩... ِٱّلل

“মহ মুদমেগর্, িখে জুমু‘আর দিনে সালানতর জেয আহিাে
করা হে, তখে মতামরা আল্লাহর স্মরনর্র দিনক ধাদিত হও”।3
আোনত السيعদ্বারা উনেশয মিৌনে আসা েে। িরাং, এ দ্বারা
উনেযশয হল, মতামরা জু মু‘আর সালানতর দিনক গুরুনত্বর সানে
3

সূ রা আল্-জুমু‘আ, আোত: ৯
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অগ্রসর হও। কারর্, সালানত মিৌনে আসনত হাদিনস দেনেধ করা
হনেনে।
হাসাে রহ. িনলে, “এখানে  السيعদ্বারা উনেশয হল, অিনরর
মিৌে। অেযোে সালানত শািদশষ্টভানি ও গাম্ভীনিণর সানে আসনত
দেনিণশ মিো হনেনে এিাং মিৌনে আসনত দেনেধ করা হনেনে”।4
আল্লামা ইিেু ল কাইেু যম রহ. িনলে, “জুমু‘আর দিেদি
ইিািনতর দিে। মানসর মনধয

রমািাে মিমে গুরুত্বপূ র্ণ, দিিস

সমূ নহর মনধয জুমু‘আও অেু রূপ গুরুত্বপূ র্ণ। জুমু‘আর দিনে একদি
মুহুতণ এমে আনে, মস মহুনতণ িু ‘আ করনল আল্লাহ তা‘আলা িু ’ু্ আ
কিুল কনরে। জুমু‘আর দিনে মস মহুতণিুকু রমািাে মানসর ক্বাির
রাদত্রর মত গুরুত্বপূ র্ণ”।

5

এক- জুমু‘আর দিে সনিণাত্তম দিে:
রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওোসাল্লাম এ দিেনক সনিণাত্তম দিে
দহনসনি আখযাদেত কনরনেে। আিু হুরাইরা রাদিোল্লাহু আেহু হনত

4

মিখুে, তাফসীনর ইিনে কাসীর: ৩৮৫/৩৮৬/৪

5

মিখুে, িািু ল মা’আি: ৩৯৮/১
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িদর্ণত রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওোসাল্লাম িনলনেে,
 وفيه أدخل، فيه خلق آدم،«خري يوم طلعت عليه الشمس يوم اجلمعة
.] وال تقوم الساعة إال يف يوم اجلمعة» [مسلم، وفيه أخرج منها،اجلنة
“সূ িণ উিে হনেনে এমে দিেগুনলার মনধয

সনিণাত্তম দিে

জুমু‘আর দিে। এ দিে আিম আলাইদহস সালামনক সৃ দষ্ট করা
হনেনে, এ দিনে তানক জান্নানত প্রনিশ করানো হে এিাং এ দিনে
তানক জান্নাত মেনক মির করা হে। আর দকোমত জুমু‘আর দিনেই
সাংঘদিত হনি”।6
িু ই- এ দিেদির মনধয জুমু‘আর সালাত রনেনে িা ইসলানমর
অেযতম গুরুত্বপূ র্ণ দিধাে এিাং মুসদলমনির মহাে দমলে মমলা। মি
িযদক্ত মকাে কারর্ োো জুমু‘আর সালাত মেনে মিনি, আল্লাহ
তা‘আলা তার অিনর মমাহর মমনর মিনি।7
দতে- এ দিেদি িু ‘আ কিুল হওোর দিে:
জুমু‘আর দিনে এমে একদি মুহূতণ রনেনে, মি মুহূনতণ িু ‘আ

6

মুসদলম, হাদিস: ৮৫৪, ১৮; দতরদমদি, হাদিস: ৪৮৮; োসােী, হাদিস: ৮৯/৩

7

মুসদলম, হাদিস োং ৮৬৫
10

জুমু‘আর দিনের দিধাে
করনল, আল্লাহ তা‘আলা িু ‘আ কিুল কনরে। তনি মুহূতণদি অজ্ঞাত
রাখা হনেনে, িানত মােু ে পুনরা জুমু’আর দিেদিনক গুরুত্ব মিে এিাং
মুহূতণদি অেু সন্ধাে করনত োনক। আিু হুরাইরা রাদিোল্লাহু আেহু
িদর্ণত রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওোসাল্লাম িনলে,
«إن يف اجلمعة ساعة ال يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصيل يسأل اهلل

.]شيئا إال أعطاه إياه – وقال بيده يقللها» [متفق عليه

“জুম‘আর দিে এমে একদি মুহূতণ রনেনে, িদি মকাে মুসদলম
িান্দা ঐ মুহূনতণ িাাঁদেনে সালাত আিাে রত অিিাে আল্লাহর দেকি
মকাে দকেু প্রােণো কনরে আল্লাহ তা‘আলা তানক তা অিশযই
মিনিে”।8
আল্লামা ইিেু ল কাইনেম রহ. জুমু‘আর দিে িু ‘আ কিুনলর
সমেদির িযাপানর আনলমনির দিদভন্ন মতামত তুনল ধরার পর
িনলে, সিনচনে গ্রহর্ মিাগয মতামত হল, িু দি মত মি িু দি মতামত
হাদিস দ্বারা সািযস্ত ও প্রমাদর্ত।
১- ইমাম দমম্বানর িসা মেনক দেনে সালাত মশে করা পিণি
8

িু খাদর, হাদিস: ৯৩৫ মুসদলম, হাদিস: ৮৫২
11

জুমু‘আর দিনের দিধাে
মুহূতণদি। কারর্, আব্দু ল্লাহ ইিনে ওমর রাদিোল্লাহু আেহু হনত
িদর্ণত, রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওোসাল্লাম িনলে,
.]«يه ما بني أن جيلس اإلمام إىل أن تقىض الصالة» [مسلم
“ইমাম দমম্বানর িসা মেনক দেনে সালাত মশে করা পিণি”।9
২- মুহুতণদি হল, জুমু‘আর দিে আেনরর সালাত আিানের পর।
এদি উনল্লদখত িু দি মনতর মনধয সিণাদধক গ্রহর্ মিাগয মতামত।10
চার- সিকা করার জেয উত্তম দিে:
জুম‘আর দিে সিকা করা অেযােয দিনের তুলোে অদধক
উত্তম। আল্লামা ইিেু ল কাইেু যম রহ. িনলে, সপ্তানহর অেযােয দিনে
সিকা করার তুলোে এ দিনে সিকা করা এমে উত্তম মিমে
িেনরর অেযােয মানসর সিকার তুলোে রমািাে মানস সিকা করা
উত্তম। কা’আি দিে মানলক রাদিোল্লাহু আেহু হনত দিশুদ্ধ সেনি
মওকুফ হাদিস িা মারফু হাদিস িনল দিনিদচত এমে একদি হাদিস
িদর্ণত, দতদে িনলে,
9

মুসদলম, হাদিস: ৮৫৩; সহীহ ইিেু খুজাইমা, ১৭৩৯; িাইহাকী, হাদিস:

৫৯৯৯
10

মিখুে, িািু ল মা’আি: ৩৯০, ৩৮৯/১
12

জুমু‘আর দিনের দিধাে
والصدقة فيه أعظم من الصدقة يف سائر األيام» [موقوف صحيح وهل...«
.]حكم الرفع
“জুমু‘আর দিে সিকা করা অেযােয দিে সিকা করার তুলোে
অদধক সাওোি ও গুরুত্বপূ র্ণ”।11
পাাঁচ-জান্নাতীনির আল্লাহর সানে সাক্ষ্ানতর দিে:
জুমু‘আ এমে একদি দিে, মি দিে আল্লাহ তা‘আলা জান্নানত
মুদমে িন্ধুনির সানে সাক্ষ্াত করনিে। আোস দিে মানলক
َْ ََ َ
রাদিোল্লাহু আেহু হনত িদর্ণত, দতদে আল্লাহ তা‘আলার িার্ীর –دلينا
و
َ
 م ِزيدতাফসীনর িনলে, .“ يتجىل لهم يف لك مجعةআল্লাহ তা‘আলা
প্রদত জুমু‘আর দিে জান্নাতীনির জেয প্রকানশয আসনিে”।
েে- জুমু‘আর দিে মুসদলমনির সাপ্তাদহক ঈনির দিে:
জুমু‘আর দিে মুসদলমনির জেয সাপ্তাদহক ঈনির দিে। আব্দু ল্লাহ
দিে আব্বাস রাদিোল্লাহু আেহু হনত িদর্ণত, রাসূ ল সাল্লাল্লাহু
আলাইদহ ওোসাল্লাম িনলে,
»...«إن هذا يوم عيد جعله اهلل للمسلمني فمن جاء اجلمعة فليغتسل
11

মুসদলম, হাদিস:
13

জুমু‘আর দিনের দিধাে
.]8٩2/1 [ابن ماجه وهو يف صحيح الرتغيب. احلديث
“এদি ঈনির দিে আল্লাহ তা‘আলা মুসদলমনির জেয দেধণারর্
কনরনেে। মি িযদক্ত জুমু‘আর সালানত উপদিত হে মস মিে ওজু
কনর উপদিত হে”।12
সাত- গুোহ মানফর দিে:
এ দিে আল্লাহ তা‘আলা িান্দার গুোহ সমূ হ ক্ষ্মা কনর মিে।
সালমাে রাদিোল্লাহু আেহু হনত িদর্ণত, রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ
ওোসাল্লাম িনলে,
 ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من،«ال يغتسل رجل يوم اجلمعة
 ثم يصيل ما كتب، ثم خيرج فال يفرق بني اثنني، أو يمس من طيب بيته،دهنه
» ثم ينصت إذا تكلم اإلمام إال غفر هل ما بينه وبني اجلمعة األخرى،هل

.][ابلخاري

“মি িযদক্ত জুমু‘আর দিে মগাসল করল, িোসাধয পদিত্রতা
অজণে করল, মতল লাগানলা এিাং ঘর মেনক আতর মখাশিু লাদগনে
ঘর মেনক মির হল, িু ই িযদক্তর মানে ফাাঁক কনর সামনে মগল ো,
12

ইিেু মািা, হাদিস: ১০৯৮; সহীহ আত-তারগীি: ২৯৮/১; আলিােী

হাদিসদিনক হাসাে িনলনেে।
14

জুমু‘আর দিনের দিধাে
অতঃপর তার তাকিীনর িত সালাত পো দেধণাদরত দেল তা
আিাে করল এিাং ইমানমর খুতিার সমে মস চুপ োকল, তাহনল
তার এ জুমু‘আ মেনক পরিতণী জুমু‘আ পিণি সাংঘদিত গুোহ সমূ হ
ক্ষ্মা কনর মিো হনি”।13
আি-এক িের দকোমুল লাইল ও এক িের মরাজা রাখার সাওোি:
জুমু‘আর দিে পানে মহাঁনি জুমু‘আর সালানত উপদিত হওো
এক িের মরাজা রাখা ও এক িের দকোমুল লাইল করার সম
পদরমার্ সাওোি সমতুলয।
আউস ইিনে আওস আস-সাকাফী রাদিোল্লাহু আেহু হনত
িদর্ণত, দতদে িনলে, আদম রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওোসাল্লাম মক
িলনত শুনেদে, দতদে িনলে,
، ودنا من اإلمام فأنصت، وبكر وابتكر،«من غسل واغتسل يوم اجلمعة
 وذلك ىلع اهلل يسري» [أمحد، وقيامها،اكن هل بكل خطوة خيطوها صيام سنة
.]وأصحاب السنن وصححه ابن خزيمة
“মি িযদক্ত জুমু‘আর দিে দেনজ মগাসল করল, অপরনক উদ্বু দ্ধ
13

িু খাদর, হাদিস: ৯১০, ৮৮৩
15

জুমু‘আর দিনের দিধাে
করল, সকাল সকাল মসদজনি গমে করল, অপরনক উৎসাহ দিল
এিাং আনরাহর্ ো কনর পানে মহাঁনি মসদজনি এনস ইমানমর
কাোকাদে িসল, মকাে অেেণক কমণ করল ো, মস প্রদতদি কিনম
এক িের মরাজা রাখা এিাং এক িের দকোমুল লাইল করার
সাওোি পানি”।14
েে- এ দিে জাহান্নামনক প্রজ্বদলত করা িন্ধ োনক:
সপ্তানহর প্রদত দিে জাহান্নামনক উত্তপ্ত করা হে, মকিল
জুমু‘আর দিে োো। জুমু‘আর দিনের সম্মানে এ দিনে জাহান্নামনক
প্রজ্বদলত করা ও উত্তপ্ত করানক িন্ধ কনর রাখা হে।15
িশ- জুমু‘আর দিে িা জুমু‘আর রাদত্রনত মৃতুয িরর্ করা শুভ লক্ষ্র্:
জুমু‘আর দিে িা জুমু‘আর রাদত্রনত মৃতুয িরর্ করা, উত্তম
পদরর্দতর লক্ষ্র্। কারর্, জুমু‘আর দিে িা জুমু‘আর রাদত্রনত মি
িযদক্ত মারা িাে মস িযদক্ত কিনরর আিাি ও মুেকার েকীনরর প্রশ্ন
হনত মিাঁনচ িাে। আব্দু ল্লাহ দিে আমর রাদিোল্লাহু আেহু হনত িদর্ণত

14
15

আহমি, হাদিস: ১৬১৭৩
িািু ল মা’আি: ৩৮৭/১
16

জুমু‘আর দিনের দিধাে
দতদে িনলে, রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওোসাল্লাম িনলনেে,
 إال وقاه اهلل تعاىل فتنة،«ما من مسلم يموت يوم اجلمعة أو يللة اجلمعة
.]القرب» [أمحد والرتمذي وصححه األبلاين
“মি মকাে মুসদলম জুমু‘আর দিে িা জুমু‘আর রানত মারা মগল
আল্লাহ তা‘আলা তানক অিশযই কিনরর আিাি মেনক মরহাই
মিনিে”।16
জুমু‘আর সালানতর ফদিলত
এক- গুোহ মাফ হে:
জুমু‘আর দিে জুমু‘আর সালাত আিানের উনেনশয
ভানলাভানি ওজু কনর মসদজনি গমে করনল আল্লাহ তা‘আলা গুোহ
সমূ হ ক্ষ্মা কনর মিে। আিু হুরাইরা রাদিোল্লাহু আেহু হনত িদর্ণত,
রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওোসাল্লাম িনলে,
 غفر هل ما، ثم أىت اجلمعة فاستمع وأنصت،«من توضأ فأحسن الوضوء
َّ
 ومن مس احلىص فقد لغا» [رواه،بينه وبني اجلمعة األخرى وزيادة ثالثة أيام
.] وابن ماجة، والرتمذي، وأبو داود،مسلم
16

ির্ণোে, আহমি ৬৫৮২; দতরদমদি, হাদিস: ১০৭৪ আলিােী হাদিসদিনক

সহীহ িনলনেে।
17

জুমু‘আর দিনের দিধাে
“মি িযদক্ত সু ন্দর কনর ওিু করল, অতঃপর জুমু‘আর সালানত
উপদিত হনে মনোনিাগ দিনে জুমু‘আর খুতিা শুেল এিাং চুপ
োকনলা, তার জেয এ জুমু‘আ মেনক পরিতণী জুমু‘আ পিণি মধযিতণী
গুোহগুনলা ক্ষ্মা কনর মিো হে এিাং আরও অদতদরক্ত দতে দিনের
গুোহ মাফ কনর মিো হে। আর মি িযদক্ত পাের স্পশণ করল মস
অেেণক কমণ করল”।17
িু ই- জুমু‘আর সালাত কদিরা গুোহ োো অেযােয গুোনহর জেয
কাফফারা:
আিু হুরাইরা রাদিোল্লাহু আেহু হনত িদর্ণত, রাসূ ল সাল্লাল্লাহু
আলাইদহ ওোসাল্লাম িনলে,
 ورمضان إىل رمضان مكفرات، واجلمعة إىل اجلمعة،«الصلوات اخلمس
.]ملا بينهن إذا اجتنبت الكبائر» [رواه مسلم وغريه
“পাাঁচ ওোক্ত সালাত, জুমু‘আ এিাং
সমনে মি সি গুোহ হনে োনক,

রামািানের মধযিতণী

পরিতণী সালাত, জুমু‘আ ও

রমািাে মস সি মধযিতণী গুোহসমূ নহর জেয কাফফারা। িদি কদিরা
17

মুসদলম, হাদিস: ৮৫৭, ২৭; আিু িাউি, হাদিস: ১০৫০ দতরদমদি, হাদিস:

৪৯৮ ইিেু মািা, হাদিস: ১০২৫, ১০৯০।
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গুোহ মেনক মিাঁনচ োনক”।18
অপর একদি হাদিস- আিু আইেু ি আল আেসারী রাদিোল্লাহু
আেহু হনত িদর্ণত, দতদে িনলে, আদম রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ
ওোসাল্লাম মক িলনত শুনেদে- দতদে িনলে,
 ولبس من، ومس من طيب إن اكن عنده،«من اغتسل يوم اجلمعة
ً
 ثم، ولم يؤذ أحدا، فريكع ما بدا هل، ثم خرج حىت يأيت املسجد،أحسن ثيابه
 رواه. اكن كفارة ملا بينها وبني اجلمعة األخرى» [صحيح،أنصت حىت يصيل
.] وابن خزيمة يف صحيحه، والطرباين،أمحد
“মি িযদক্ত জুমু‘আর দিে মগাসল কনর, আতর-মখাশিু লাগাে,
িদি তার কানে োনক এিাং সু ন্দর জামা-কাপে পনর, মসদজনি এনস
সালাত আিাে কনর এিাং কাউনক মস কষ্ট ো মিে, তারপর মস
জুমু‘আর সালাত আিাে করা পিণি চুপ োনক, তাহনল তা তার এ
জুমু‘আ মেনক পরিতণী জুমু‘আ পিণি সাংঘদিত গুোহ সমূ নহর
কাফফারা হনি”।19
দতে- আরও অদতদরক্ত দতে দিনের গুোহ ক্ষ্মা করা হনি:
18

মুসদলম, হাদিস: ২৩৩

19

আহমি, হাদিস: ২৩৫৭১; ইিেু খুজাইম, হাদিস: ১৭৬২
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আিু মানলক আল-আশআরী রাদিোল্লাহু আেহু হনত িদর্ণত,
রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওোসাল্লাম িনলে,
 وذلك،«اجلمعة كفارة ملا بينها وبني اجلمعة اليت تليها وزيادة ثالثة أيام
َ َ ْ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ َ َْ َ َ ْ َ
ْش أمثال ِها﴾» [رواه الطرباين يف
 ﴿من جاء بِاحلسن ِة فله ع:بأن اهلل عز وجل قال
.]228  صحيح الرتغيب رقم،الكبري
“জুমু‘আর সালাত তার পরিতণী জুমু‘আ পিণি মধযিতণী
গুোহসমূ নহর এিাং আরও অদতদরক্ত দতে দিনের গুোনহর জেয
ْ َ َ ْ َ
ُ ْ احل َ َسنَ ِة فَلَ ُه َع
কাফফারা। কারর্, আল্লাহ তা‘আলা িনলে, ْش
ِ﴿من جاء ب
ََْ
»﴾ أمثال ِ َهاমি মকাে মেক আমল কনর আল্লাহ তা‘আলা তার
সাওোিনক িশ গুর্ িাদেনে মিে”।20
চার- জুমু‘আর সালাত জান্নাত লানভর দিনশে আমল:
জুমু‘আর সালাত আিাে দ্বারা জান্নাত লাভ করা িাে। আিু
সাঈি খুিরী রাদিোল্লাহু আেহু হনত িদর্ণত, দতদে রাসূ ল সাল্লাল্লাহু
আলাইদহ ওোসাল্লামনক িলনত শুনেনেে, দতদে িনলে,
، من اعد مريضا:«مخس من عملهن يف يوم كتبه اهلل من أهل اجلنة
 وأعتق رقبة» [رواه ابن حبان يف، وراح إىل اجلمعة، وصام يوما،وشهد جنازة
20

ির্ণোে সহীহ তািরােী কিীর গ্রনে; সহীহ আত-তারগীি, হাদিস: ৬৮২
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.]226  صحيح الرتغيب رقم8771 ،صحيحه وهو حسن
“মি িযদক্ত মকাে দিে পাাঁচদি আমল করনি, আল্লাহ তা‘আলা
তার োম জান্নাতীনির খাতাে দলদপিদ্ধ করনিে: মরাগী মিখনত িানি,
কারও জাোিাে উপদিত হনি, মরািা রাখনি, জুমু‘আর সালানত গমে
করনি এিাং িাস মুক্ত করনি”।21
পাাঁচ- প্রদতদি কিনম কিনম এক িের মরাজা রাখা ও দকোমুল লাইল
করার সাওোি:
পানে মহাঁনি জুম‘আর সালানত গমে করনল, প্রদত কিনম এক
িের মরাজা রাখা এিাং এক িের দকোমুল লাইল করার সাওোি
পানি। আউস ইিনে আওস আস-সাকাফী রাদিোল্লাহু আেহু হনত
িদর্ণত, দতদে িনলে, আদম রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওোসাল্লাম মক
িলনত শুনেদে,
 ودنا، ومىش ولم يركب، وبكر وابتكر،«من غسل يوم اجلمعة واغتسل
 اكن هل بكل خطوة عمل سنة؛ أجر صيامها،من اإلمام فاستمع ولم يلغ
، والنسايئ، حديث حسن: والرتمذي " وقال، وأبو داود،وقيامها» [رواه أمحد
 وصححه، واحلاكم، وابن خزيمة " وابن حبان يف صحيحيهما،وابن ماجة
21

সহীহ ইিনে দহব্বাে, হাদিস: ২৭৭১; সহীহ আত-তারগীি, হাদিস: ৬৮৩
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.]األبلاين
“মি জুমু‘আর দিে মগাসল করাল ও করল, সকাল সকাল
দেনজ মসদজনি গমে করল, অপরনক উৎসাহ দিল এিাং আনরাহর্ ো
কনর পানে মহাঁনি মসদজনি এনস ইমানমর কাোকাদে িসল, অতঃপর
শুেল এিাং মকাে অেেণক কমণ করল ো, মস প্রদতদি কিনম এক
িের মরাজা রাখা এিাং এক িের দকোমুল লাইল করার সাওোি
পানি”।22
েে- জন্তু কুরিাদে করার সাওোি:
জুমু‘আর দিে মি িযদক্ত িত আনগ জুমু‘আর সালানত
আসনি, মস তত মিদশ সাওোি লাভ করনি। আিু হুরাইরা
রাদিোল্লাহু আেহু হনত িদর্ণত, রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওোসাল্লাম
িনলে,
«من اغتسل يوم اجلمعة غسل اجلنابة ثم راح يف الساعة األوىل فكأنما

22

আহমি, হাদিস: ১৬১৭৬; আিু িাউি, হাদিস: ৩৪৫; দতরদমদি, হাদিস: ৪৯৬;

োসােী, হাদিস: ৯৫/৩; ইিেু মািা, হাদিস: ১০৮৭; ইিেু খুজাইমাহ, হাদিস:
১৭৬৭; ইিেু দহব্বাে, হাদিস: ২৭৮১; আল্লামা আলিােী হাদিসদি সহীহ িনল
আখযাদেত কনরে।
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 ومن راح يف الساعة، ومن راح يف الساعة اثلانية فكأنما قرب بقرة،قرب بدنه
 ومن راح يف الساعة الرابعة فكأنما قرب،اثلاثلة فكأنما قرب كبشا أقرن
 فإذا خرج اإلمام، ومن راح يف الساعة اخلامسة فكأنما قرب بيضة،دجاجة
، ومسلم،حرضت املالئكة يستمعون اذلكر» [رواه مالك يف "املوطأ" وابلخاري
.]والرتمذي وأبو داود وغريهم
“মি িযদক্ত জুমু‘আর দিে ফরি মগাসনলর মত মগাসল কনর,
তারপর প্রেম সমনে মসদজনি গমে কনর, মস মিে আল্লাহর বেকিয
লানভর উনেনশয একদি উি কুরিাদে করল। তারপর মি মলাকদি
মসদজনি গমে করল, মস মিে আল্লাহর বেকিয লানভর উনেনশয
একদি গরু কুরিাদে করল। তারপর মি মলাকদি মসদজনি গমে
করল, মস মিে আল্লাহর বেকিয লানভর উনেনশয একদি মভো
কুরিাদে করল। তারপর মি মলাকদি মসদজনি গমে করল, মস মিে
আল্লাহর বেকিয লানভর উনেনশয একদি মুরগী আল্লাহর রাস্তাে িাে
করল। তারপর মি মলাকদি মসদজনি গমে করল, মস মিে আল্লাহর
বেকিয লানভর উনেনশয একদি দডম আল্লাহর রাস্তাে িাে করল।
অত:পর িখে ইমাম উপদিত হে, তখে মফনরশতারাও উপদিত হে
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এিাং তার খুতিা শ্রির্ কনর”।23
জুমু‘আর সালানতর হুকুম
দপ্রে মুসদলম ভাই! আপদে অিশযই মনে রাখনিে, জুমু‘আর
সালাত প্রনতযক িানলগ মুসদলনমর উপর ফরনি আইে। জুমু‘আর
সালাত ফরি হওো কুরআে হাদিস এিাং উম্মনতর ইজমা দ্বারা
প্রমাদর্ত।
এক- কুরআে দ্বারা প্রমার্- আল্লাহ তা‘আলা িনলে,
َ
ۡ َٰ ۡ َ ۡ َ َ ُ ُۡ ۡ َ
ٰ َ ﴿ َ َٰٓ ُّ َ ذ َ َ َ ُ ٓ َ ُ َ ذ
ِيأيها ٱَّلِين ءامنوا إِذا نودِي ل ِلصلوة ِ مِن يو ِم ٱۡلمعةِ فٱسعوا إِل ذِكر
ۡ
َ ذ
]٩ : ﴾ [اجلمعة٩ ٱّللِ َوذ ُروا ٱۡلَ ۡي َع
আল্লাহ তা‘আলা মােু েনক জুমু‘আর দিে আিানের পর
আল্লাহর দজদকনরর দিক েু িার দেনিণশ মিে। আল্লাহর দেনিণশ পালে
করা ওোদজি। সু তরাাং, জুমু‘আর দিে আিানের পর জুমুম‘আর
সালাত আিানের উনেনশয মসদজনি গমে অিশযই ফরি। আল্লাহ
তা‘আলা জুমুম‘আর দিে আিানের পর মিচা-মকো করনত দেনেধ
কনরনেে িানত জুমু‘আর সালাত েু নি ো িাে। িদি জুমু‘আর সালাত
23

ির্ণোে িু খাদর, হাদিস: ৮৮১; মুসদলম, হাদিস: ৮৫০; দতরদমদি, হাদিস:

৪৯৯; আিু িাউি, হাদিস: ৩৫১।
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ফরি ো হত, তাহনল দতদে মিচা-মকো করনত দেনেধ করনতে ো।
িু ই- হাদিস দ্বারা প্রমার্:
প্রেম হাদিস أن انليب صىل اهلل عليه وسلم قال-  ريض اهلل عنه- عن ابن مسعود
 «لقد هممت أن آمر رجال يصيل بانلاس ثم أحرق:لقوم يتخلفون عن اجلمعة
.] ومسلم،ىلع رجال يتخلفون عن اجلمعة بيوتهم» [رواه أمحد
অেণ, আব্দু ল্লাহ দিে মাসউি রাদিোল্লাহু আেহু হনত িদর্ণত,
রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওোসাল্লাম িারা জুম‘আর সালাত মেনক
দিরত োনক, তানির সম্পনকণ িনলে, “আমার ইনে হে, একজেনক
সালানতর িাদেত্ব মিই িানত মস মুসদল্লনির দেনে সালাত আিাে
কনর। অত:পর আদম িারা জুমু‘আর সালাত মেনক দিরত োনক
তানির িাদে ঘর জাদলনে মিই”।24
দদ্বতীে হাদিস أنهما سمعا انليب صىل-  ريض اهلل عنهما- وعن أيب هريرة وابن عمر
 «يلنتهني أقوام عن ودعهم اجلمعات أو:اهلل عليه وسلم يقول ىلع أعواد منربه

24

মুসদলম, হাদিস: ৬৫২, ২৫৪; আহমি, হাদিস: ৩৮১৬
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 ورواه أمحد،يلختمن اهلل ىلع قلوبهم ثم يلكونن من الغافلني» [رواه مسلم
.]والنسايئ من حديث ابن عمر وابن عباس
অেণ, আিু হুরাইরা ও আব্দু ল্লাহ ওমর উভে সাহািী মেনক
িদর্ণত, তারা িু ই জে রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওোসাল্লামনক
কানঠর দমম্বানরর উপর আনরাহর্ কনর িলনত শুনেনেে, দতদে
িনলনেে, “মলানকরা হেত জুমু‘আর সালাত পো মেনক দিরত
োকনি, অেিা আল্লাহ তা‘আলা তানির অিনর মমাহর মমনর মিনিে।
ফনল তারা গানফলনির অিভুক্ত
ণ হনি”।25
তৃতীে হাদিস أن رسول اهلل صىل اهلل عليه-  وهل صحبه- وعن أيب اجلعد الضمري
ً
،  وألمحد، «من ترك ثالث مجع تهاونا طبع اهلل قلبه» [رواه اخلمسة:وسلم قال
.] وأخرجه أبو داود من حديث جابر حنوه، وابن ماجة
অেণ, আিুল জাআি আি-িামরী রাদিোল্লাহু আেহু হনত িদর্ণত,
রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওোসাল্লাম িনলে, “মি অলসতা িসত
দতেদি জুমু‘আ মেনে মিে, আল্লাহ তা‘আলা তার অিনরর উপর

25

মুসদলম, হাদিস: ৮৬৫; আহমি, হাদিস: ২২৯০; োসােী, হাদিস: ১৩৭০
26

জুমু‘আর দিনের দিধাে
মমাহর মমনর মিে”।26
চতুেণ হাদিস «رواح اجلمعة:عن حفصة زوج انليب صىل اهلل عليه وسلم أنه قال
.] وابن خزيمة، وأبو داود، رواه النسايئ.واجب ىلع لك حمتلم» [صحيح
অেণ, রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওোসাল্লাম এর স্ত্রী হাফসা
রাদিোল্লাহু আেহু হনত িদর্ণত রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওোসাল্লাম
িনলে, “জুমু‘আর সালানত উপদিত হওো প্রনতযক প্রাপ্ত িেস্ক
িানলগ িযদক্তর উপর ফরি”।27
দতে-উম্মনতর ইজমা দ্বারা প্রমার্:
সমস্ত উম্মত এ িযাপানর একমত মি জুমু‘আর সালাত প্রনতযক
প্রাপ্ত িেস্ক িানলগ িযদক্তর উপর ফরি।
আল্লামা ইিেু ল মুেদির রহ. ির্ণো কনরে মি, সমস্ত উলামা এ
দিেনে একমত মি, জুমু‘আর সালাত আিাে করা ফরনি আইে।

26

ির্ণোে- আহমি, হাদিস: ১৫৪৯৮; ইিেু মািা, হাদিস: ১১২৫; আিু িাউি,

হাদিস: ১০৫২; জানির রা. হনতও অেু রূপ ির্ণো পাওো িাে।
27

োসােী, হাদিস: ১৩৭১; আিু িাউি, হাদিস: ৩৪২; ইিেু খুজাইমাহ, হাদিস:

১৭২১
27

জুমু‘আর দিনের দিধাে
আল্লামা ইিেু ল আরািী আল-মানলকী রহ. িনলে, “সমস্ত উম্মনতর
ঐকমনতয জুমু‘আর সালাত ফরি”।
আল্লামা ইিেু কুিামাহ মুগেীনত দলনখে, “সমস্ত মুসদলম
জুমু‘আর সালাত ওোদজি হওোর দিেনে একমত”।
আল্লামা আইেী রহ. িনলে, “রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ
ওোসাল্লাম এর িু গ মেনক আজ পিণি সমস্ত উম্মত জুমু‘আর সালাত
ফরি হওোর িযাপানর একমত, মকউ এ দিেনে মকাে দভন্ন মত
মপাের্ কনরেদে এিাং জুমু‘আর সালানতর ফরি হওোনক অস্বীকার
কনরেদে”।
ইমাম েিিী রহ. িনলে, “ইমাম শানফেীর রহ. এর মনত
জুমু‘আর সালাত ফরনি আইে”।28
জুমু‘আর সালানতর দেেম
এক- জুমু‘আর সালাত িু ই রাকআত। উভে রাকআনত
দকরাত িে আওোনজ দতলাওোত করনি।
আব্দু ল্লাহ দিে ওমর রাদিোল্লাহু আেহু িনলে,
28

দিস্তাদরত জাোর জেয মিখুে, আহমি ইিনে হাজার রহ. এর দরসালাতুল

জুমআ।
28

জুমু‘আর দিনের দিধাে
 وصالة، وصالة األضىح ركعتان، وصالة الفطر ركعتان،صالة اجلمعة ركعتان
. [صحيح.السفر ركعتان تمام غري قرص ىلع لسان حممد صىل اهلل عليه وسلم
 [حكم األبلاين] صحيح.  وابن ماجة،رواه النسايئ
“মুহাম্মি সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওোসাল্লাম এর জিানে জুমু‘আর
সালাত িু ই রাকআত, ঈিু ল দফতনরর সালাত িু ই রাকআত, ঈিু ল
আিহার সালাত িু ই রাকআত, সফর অিিাে সালাত িু ই রাকআত,
পূ র্ণ, তানত মকাে কের োই। েিী সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওো সাল্লানমর
িক্তিয দ্বারা এিা সািযস্ত হনেনে”।29
িু ই- জুমু‘আর সালানতর প্রদত রাকআনত সূ রা আল-ফানতহা
পেনি এিাং তারপর মি মকাে একদি সূ রা পাঠ করনি। তনি সু ন্নত
হল, প্রেম রাকআনত সূ রা আল-ফানতহার পর সূ রাতুল জুমু‘আ এিাং
দদ্বতীে রাকআনত সূ রাতুল মুোদফকুে পো অেিা প্রেম রাকআনত
সূ রাতুল আ’লা এিাং দদ্বতীে রাকআনত সূ রা আল-গাদশোহ পো।
প্রমার্عن ابن عباس أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم اكن يقرأ يوم اجلمعة
29

োসােী হাদিস: ১৪২০; ইিেু মািা, হাদিস: ১০৬৪; আল্লামা আলিােী

হাদিসদিনক সহীহ িনল আখযাদেত কনরে।
29

জুমু‘আর দিনের দিধাে
 ويف صالة اجلمعة،) تزنيل) و (هل أىت ىلع اإلنسان.يف صالة الصبح (الم
.] وابن ماجة، الرتمذي، والنسايئ، [رواه مسلم.بسوريت اجلمعة واملنافقني
অেণ, আব্দু ল্লাহ দিে আব্বাস রাদিোল্লাহু আেহু হনত িদর্ণত,
রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওোসাল্লাম জুমু‘আর দিে ফজনরর সালানত
‘আদলফ দমম তােিীল’ এিাং সু রা ‘আি-িাহার’ পেনতে এিাং
জুমু‘আর সালানত সূ রাতুল জুমু‘আ এিাং সূ রাতুল মুোদফকুে
পেনতে।30
অপর একদি হাদিস সামুরা রাদিোল্লাহু আেহু হনত িদর্ণত
দতদে িনলে,
اكن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يقرأ يف صالة اجلمعة بـ (سبح اسم
.] والنسايئ، رواه أبو داود. [صحيح.)ربك األىلع) و (هل أتاك حديث الغاشية
“রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওোসাল্লাম জুমু‘আর সালানত (سبح
) اسم ربك األعلىএিাং ) (هل أتاك حديث الغاشيةপেনতে”।31
দতে-জুমু‘আর সালানতর পূ নিণ মকাে সু ন্নত সালাত োই। তনি
30

মুসদলম, হাদিস: ৩০৯৬; োসােী হাদিস: ১৪২১; িাইহাকী: ৫৭২৭
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আিু িাউি, হাদিস: ১১২২; োসােী হাদিস: ১৮৪/৩; মুসদলম, হাদিস: ৮৭৮;

দতরদমদি, হাদিস: ৫৩৩ আহমি: ১৮৩৮৮
30

জুমু‘আর দিনের দিধাে
েফল সালাত িত চাে পেনত পারনি। আর জুমু‘আর সালানত পর
সু ন্নত সালাত িু ই রাকআত িা চার রাকআত।
প্রমার্ قال رسول اهلل صىل اهلل عليه: قال-  ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة
ً
، والنسايئ، «إذا صىل أحدكم اجلمعة فليصل بعدها أربعا» [رواه مسلم::وسلم
.]وابن ماجة
অেণ, আিু হুরাইরা রাদিোল্লাহু আেহু হনত িদর্ণত রাসূ ল
সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওোসাল্লাম িনলে, “িখে মতামানির মকউ
জুমু‘আর সালাত আিাে কনর, মস মিে তারপর চার রাকআত
সালাত আিাে কনর”।32
অপর একদি হাদিনস আব্দু ল্লাহ দিে ওমর রাদিোল্লাহু আেহু
হনত িদর্ণত, দতদে িনলে,
أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم اكن ال يصيل بعد اجلمعة حىت
.] وابن ماجة، والنسايئ، ومسلم، [رواه ابلخاري.ينرصف فيصيل ركعتني
“রাসূ ল রাদিোল্লাহু আেহু জুম‘আর সালাত আিাে করার পর
মকাে সালাত আিাে করনতে ো। দতদে চনল মিনতে এিাং তারপর
32

মুসদলম, হাদিস: ৮৮১ োসােী, হাদিস: ১৪২৬; ইিেু মািা, হাদিস: ১১৩২
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জুমু‘আর দিনের দিধাে
িু ই রাকআত সালাত আিাে করনতে”।
অপর একদি হাদিনস আব্দু ল্লাহ দিে ওমর রাদিোল্লাহু আেহু
হনত িদর্ণত, দতদে িনলে,
.اكن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يصيل بعد اجلمعة ركعتني يف بيته
.] وابن ماجة، والنسايئ، ومسلم،[رواه ابلخاري
“রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওোসাল্লাম জুমু‘আর সালাত আিাে
করার পর স্বীে ঘনর িু ই রাকআত সালাত আিাে করনতে”।33
সু ন্নাত হল, ফরি সালাত মশে করার সানে সানে মকাে প্রকার
কো-িাতণা িলা ও িাে পদরিতণে করা োো সু ন্নাত সালাত আিানের
জেয ো িাাঁোনো। ফরি ও সু ন্নানতর মােখানে িাে পদরিতণে িা
কো-িাতণা িনল দিরত মেো সু ন্নাত।
প্রমার্فعن عمر بن عطاء أن نافع بن جبري أرسله إىل السائب ابن أخت نمر
 نعم صليت معه اجلمعة يف: فقال،يسأهل عن يشء رآه من معاوية يف الصالة
: فلما دخل أرسل إيل فقال، فلما سلم اإلمام قمت يف مقايم فصليت،املقصورة
33

িু খাদর, হাদিস: ৯৩৭; মুসদলম, হাদিস: ৮৮২; োসােী, হাদিস: ১৪২৮; আিু

িাউি, হাদিস: ১১৩২; ইিেু মািা, হাদিস: ১১৩১, দতরদমদি, হাদিস: ৫২১।
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জুমু‘আর দিনের দিধাে
، إذا صليت اجلمعة فال تصلها بصالة حىت تكلم أو خترج،ال تعد ملا فعلت
فإن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أمرنا بذلك أن ال نواصل صالة بصالة
.] [رواه مسلم.حىت نتلكم أو خنرج
অেণ, ওমর দিে আতা হনত িদর্ণত, দতদে িনলে, োনফ দিে
জুিাইর তানক সানেি এর দেকি পাঠানলে, িানত মস মুোদিো
রাদিোল্লাহু আেহু তানক সালানত িা করনত মিখনেে মস সম্পনকণ
সাংিাি মিে। তখে দতদে িলনলে, আদম তার সানে মাকসু রামসদজনি দেদমণত মোি কামরা-মত জুমু‘আর সালাত আিাে কদর।
ইমাম সালাম মফরানোর পর আদম আমার স্বীে িানে িাাঁদেনে সালাত
আিাে কদর। তারপর িখে দতদে সালাত মশে কনরে, তখে স্বীে
ঘনর প্রনিশ কনর আমানক মডনক পাঠানলে এিাং িলনলে, এমে
কাজ তুদম দদ্বতীে িার করনি ো। িখে তুদম জুমু‘আর সালাত
আিাে কর, তখে তুদম কো-িাতণা িলা োো অেিা মসদজি মেনক
মির হওো োো মকাে সালাত আিাে করনি ো। কারর্, রাসূ ল
সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওোসাল্লাম আমানির এ দিেনে দেনিণশ মিে মি,
আমরা মিে মকাে কো-িাতণা িলা িা মসদজি মেনক মির হওো
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োো ফরনির সানে দমদলনে মকাে সালাত আিাে ো কদর”।34
জুমু‘আর খুতিা
এক- জুমু‘আর সালানতর পূ নিণ খদতি িু দি খুতিা দিনি।
উভে খুতিানত খদতি ঈমানের মমৌদলক দিেেগুনলা আনলাচো
করনিে। আল্লাহর প্রদত ঈমাে, মফনরশতা, আসমাদে দকতাি, েিী,
রাসূ ল ও আদখরাত দিিনসর প্রদত ঈমানের দিেেগুনলা আনলাচো
করনিে। জান্নাত-জাহান্নাম সম্পনকণ আনলাচো করনিে। আল্লাহ
তা‘আলা তার

দপ্রে িান্দানির জেয মি সি মেোমনতর কো

িনলনেে এিাং িু শমেনির জেয মি সি শাদস্তর কো িনলনেে তা
স্মরর্ কদরনে দিনিে। আল্লাহর দিনক মােু েনক ডাকনিে। মি সি
আোনত আল্লাহর দজদকর এিাং শুকদরো আিাে করার দেনিণশ
রনেনে, মস সি আোত স্মরর্ কদরনে দিনিে। মি সি আোত
আল্লাহনক মােু নের দেকি দপ্রে কনর তুনল মস সি আোত সম্পনকণ
আনলাচো করনিে। িানত মােু নের অির ঈমাে ও তাওহীনির
আনলানত ভনর িাে এিাং মশ্রাতারা এমেভানি িােীনত দফনর, মিে
তারা আল্লাহনক ভানলা িাসনেে এিাং আল্লাহও তানির ভানলা
3434

মুসদলম, হাদিস: ৮৮৩
34

জুমু‘আর দিনের দিধাে
িাসনেে।
িু ই- খুতিা এমে িীঘণ ো হে িানত মােু ে দিরক্ত হনে িাে
আিার এত মিদশ সাংদক্ষ্প্ত ো হে িানত িুেনত কষ্ট হে। খুতিার
লক্ষ্য উনেশয িানত হাদসল হে মস িযাপানর লক্ষ্য রাখনত হনি।
কারর্, খুতিা মিোর উনেশয হল, মােু েনক েদেহত করা, আিাি ও
গজি সম্পনকণ ভে মিখানো এিাং সতকণ করা। খতীি দিদে হনিে
তানক অিশযই সমানজর অিিা সম্পনকণ অিগত হনত হনি। খুতিাে
সমানজর দিদভন্ন মপ্রক্ষ্াপনির উপর খুতিা দিনত মচষ্টা করনি।
সমানজ মি দিেেদি খুি প্রনোজে মস দিেনের উপর খুতিা দিনি।
সমনের প্রদতও িত্নিাে হনত হনি এিাং মুসদল্লনির প্রনোজনের প্রদত
গুরুত্ব দিনত হনি।
আম্মার ইিনে ইোসার রাদিোল্লাহু আেহু হনত িদর্ণত, দতদে
িনলে, আদম রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওোসাল্লামনক িলনত শুনেদে,
দতদে িনলে,
 فأطيلوا الصالة،«إن طول صالة الرجل وقرص خطبته مئنة من فقهه
ً
.]لسحرا» [رواه مسلم
 وإن من ابليان،واقرصوا اخلطبة
“সালাতনক িীঘণ করা এিাং খুতিানক সাংদক্ষ্প্ত করা একজে
35
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মােু নের জ্ঞােী হওোর সু ফল। সু তরাাং মতামরা সালাতনক িীঘণ কর
এিাং খুতিানক সাংনক্ষ্প কর। অনেক িক্তৃতা িািু র সমতুলয”।35
অপর একদি হাদিনস িদর্ণত كنت أصيل مع رسول اهلل: قال-  ريض اهلل عنه- وعن جابر بن سمرة
ً
ً
.] [رواه مسلم. فاكنت صالته قصدا وخطبته قصدا،صىل اهلل عليه وسلم
অেণ, জানির দিে সামুরা রাদিোল্লাহু আেহু হনত িদর্ণত দতদে
িনলে, আদম রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওোসাল্লাম এর সানে সালাত
আিাে কদর, তার সালাত দেল মধয পোর এিাং তার খুতিা দেল মধয
পোর।36
দতে- খদতি জুমু‘আর দিে জুমু‘আর খুতিা মিোর জেয ওোক্ত
হওোর পর সানে সানে কাল মক্ষ্পর্ ো কনর মসদজনি চনল
আসনি। খতীি জােগাে মপৌোর পর দমম্বারনক সামনে দেনে
আসনি। খতীি তাদহইেযাতুল মসদজি পেনি ো। কারর্, রাসূ ল
সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওোসাল্লাম সরাসদর দমম্বানরর উপর আনরাহর্
করনতে।
3535
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রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওোসাল্লাম খুতিা দিনত এনস
তাদহেযাতুল মসদজি পনেনেে এমে মকাে প্রমার্ োই। খতীি প্রেনম
মুসদল্লনির সালাম মিনিে, তারপর আিাে মশে ো হওো পিণি
দমম্বানর িসনিে। মুোদিে িখে আিাে মশে করনি তখে খুতিা
মিোর জেয িাাঁোনি এিাং খুতিা আরম্ভ করনিে।
 إن األذان يوم اجلمعة اكن: قال-  ريض اهلل عنه- عن السائب بن يزيد
أوهل حني جيلس اإلمام يوم اجلمعة ىلع املنرب يف عهد رسول اهلل صىل اهلل عليه
 ريض اهلل-  فلما اكن يف خالفة عثمان،وسلم وأيب بكر وعمر ريض اهلل عنهما
َ
ُ ُ وك
 فثبت،ُثوا أمر عثمان يوم اجلمعة باألذان اثلالث فأذن ىلع الزوراء
- عنه
.] [رواه ابلخاري.األمر ىلع ذلك
সানেি দিে ইোদিি রাদিোল্লাহু আেহু হনত িদর্ণত, দতদে
িনলে, “রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওোসাল্লাম এর িু গ, আিু িকর
ও ওমনরর িু নগ জুমু‘আর দিে ইমাম িখে দমম্বানর িসত তখে প্রেম
আিাে মিো হত। উসমাে রাদিোল্লাহু আেহুর িু নগ িখে মােু নের
সাংখযা মিনে মগল, তখে দতদে অপর একদি আিানের দেনিণশ
দিনলে। তারপর আনরকদি আিানের প্রচলে। এখে সমস্ত মুসদলম
মিনশ িু ই আিাে একদি একামত দ্বারা জুম‘আর সালাত আিাে করা
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হে।37
চার- খুতিা দমম্বানরর উপর উনঠ িাাঁদেনে মিনি। িদি দমম্বার ো
োনক তাহনল উাঁচা জােগাে িাাঁদেনে খুতিা দিনি। িানত সি মুসদল্ল
খদতনির আওোজ শুেনত পাে। আোস রাদিোল্লাহু আেহু িনলে,
.] [رواه ابلخاري.اكن انليب صىل اهلل عليه وسلم خيطب ىلع املنرب
রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওোসাল্লাম দমম্বানরর উপর উনঠ
িাাঁদেনে খুতিা দিনতে।38 দমম্বারদি এমেভানি িাপে করনি, িানত
ইমাম িখে মমহরানি দকিলামুদখ হনে িাোে, তখে দমম্বারদি তার
হানতর ডানে োনক।39
পাাঁচ- িাদেনে খুতিা মিো সু ন্নত। প্রেম খুতিা মিোর পর
দকেু সমে িসনি। তারপর আিার িাাঁোনি এিাং িাাঁদেনে দদ্বতীে
খুতিা দিনি। প্রমাণ أن رسول اهلل صىل اهلل عليه-  ريض اهلل عنه- فعن جابر بن سمرة
 فمن أنبأك أنه اكن، ثم يقوم فيخطب قائما،وسلم اكن خيطب قائما ثم جيلس
37
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ً
خيطب جالسا فقد كذب ،فقد واهلل صليت معه أكُث من أليف صالة[ .رواه
مسلم].
অেণ, জানির ইিনে সামুরা রাদিোল্লাহু আেহু হনত িদর্ণত,
দতদে িনলে, “রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওোসাল্লাম প্রেনম িাাঁদেনে
খুতিা দিনতে তারপর দতদে দকেু সমে িসনতে। তারপর দতদে
আিার িাাঁোনতে এিাং দদ্বতীে খুতিা দিনতে। মি িনল, দতদে িনস
খুতিা দিনতে মস দমেযা িলল। আল্লাহর শপে আদম তার সানে িু ই
হাজানরর অদধক সালাত আিাে করদে”।40
عن جابر بن عبد اهلل  -ريض اهلل عنه  -قال :اكن رسول اهلل صىل اهلل
عليه وسلم إذا خطب َّ
امحرت عيناه وعال صوته واشتد غضبه حىت كأنه منذر

ُ
جيش ،يقول« :صبحكم ومساكم» ،ويقول« :بعثت أنا والساعة كهاتني»
ويقرن بني أصابعه السبابة والوسطى ،ويقول« :أما بعد ،فان خري احلديث
كتاب اهلل ،وخري اهلدي هدي حممد ،ورش األمور حمدثاتها ،ولك بدعة ضاللة»،
ثم يقول« :أنا أوىل بكل مؤمن من نفسه ،ومن ترك ماال فألهله ،ومن ترك
َديْنا أو َض َيااع َّ
فإيل و َّ
لع» [رواه مسلم].
অেণ, জানির ইিনে আব্দু ল্লাহ রাদিোল্লাহু আেহু হনত িদর্ণত,
মুদসদলম, হাদিস: ৮৬২, আিু িাউি, হাদিস: ১০৯৩
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দতদে িনলে, “রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওোসাল্লাম িখে খুতিা
দিনতে তখে তার মচহারা লাল হনে মিত, আওোজ উাঁচা হত এিাং
খুি ক্ষ্ুব্ধ হনতে। মিে দতদে বসেয িাদহেীনক এ িনল ভে মিখানেে,
সকাল মিলা মতামানির উপর আক্রমর্ হনি িা দিকানল মতামানির
উপর আক্রমর্ হনি। দতদে িু দি আঙ্গুলনক একনত্র দমদলনে মিখানতে
এিাং িলনতে, মি অিিাে মকোমত খুি কাোকাদে। অত:পর, মনে
রাখনি, উত্তম হাদিস হল, আল্লাহর দকতাি, আর সনিাত্তম আিশণ
মুহাম্মি সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওো সাল্লানমর এর আিশণ। আর
সিনচনে দেকৃষ্ট িস্তু হল, েি আদিস্কৃত দিেে, আর সমস্ত েতুে
আদিস্কৃত িস্তু মগামরাহী। তারপর দতদে িনলে, আদম মুদমনের জেয
তার জীিে মেনকও অদধক উত্তম। মি িযদক্ত সম্পি মরনখ মগল, তা
তার পদরিানরর জেয, আর মি িযদক্ত ঋর্ মরনখ িাে তার িাদেত্ব
আমার উপর”।41
সাত- িখে খতীি মকাে দিেনে মুসদল্লনির সতকণ করার
প্রনোজে মনে করনি, তখে মস দমম্বার মেনক তানির সতকণ করনত
পারনি। তানির মকাে ভুল-ভ্রাদি মিখনল দতদে তানির সাংনশাধে
41
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কনর দিনিে। প্রমার্ بينما انليب صىل اهلل عليه وسلم خيطب يوم:فعن جابر بن عبد اهلل قال
، ال: «صليت؟» قال: فقال هل انليب صىل اهلل عليه وسلم،اجلمعة إذ جاء رجل
.] وابن ماجة، والنسايئ، ومسلم، «قم فاركع» [رواه ابلخاري:قال
অেণ, জানির রাদিোল্লাহু আেহু হনত িদর্ণত, দতদে িনলে,
“একদিে রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওোসাল্লাম খুতিা দিদেনলে।
এমন সময় একলোক মসজিলে প্রলেশ কলে েলস পড়ে।
োসূে সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওোসাল্লাম তানক দজজ্ঞাসা করল, তুদম
সালাত আিাে করে? মলাকদি িলল, ো। রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ
ওোসাল্লাম তানক িলনলে, তুদম িাাঁোও এিাং সালাত আিাে কর”।42
আি- জুম‘আর মসদজনি এনস কাউনক কষ্ট মিনি ো।
আব্দু ল্লাহ দিে িের রাদিোল্লাহু আেহু হনত িদর্ণত, দতদে িনলে,
ً
، جاء رجل يتخطى رقاب انلاس،كنت جالسا إىل جانبه يوم اجلمعة
 رواه. «أي أجلس فقد آذيت» [صحيح:فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
.] والنسايئ،أبو داود
42
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“একদিে আদম রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওোসাল্লানমর পানশ
িসা দেলাম এমে সমে এক মলাক এনস ঘানে হাত দিনে মােু েনির
ফাাঁক করা আরম্ভ করল। রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওোসাল্লাম তানক
িলনলে, মহ মলাক! তুদম িস, তুদম মলাকনির কষ্ট দিে”।43
খতীনির জেয উপনিশ ও খতীি হওোর মিাগযতা
এক- খুতিা মিো দ্বারা আল্লাহর সন্তুদষ্ট অজণে করাই মিে লক্ষ্য হে।
িু ই- খতীিনক অিশযই আখলানক হাসাো- সু ন্দর চদরনত্রর- অদধকারী
হনত হনি এিাং ইসলামী শরীেনতর অেু সারী হনত হনি।
দতে- মােু েনক মি সি দিেনে ওোজ করনিে তার উপর দেনজ
আমল করার মচষ্টা করনি।
চার- তানক অিশযই সহীহ আকীিা সম্পনকণ অদভজ্ঞ হনত হনি।
িানত আকীিা গত মকাে দিেনে তার পিস্খলে ো হে এিাং তার
মেনক মকাে খারাপ আকীিা মােু নের মনধয প্রসাদরত ো হে।
পাাঁচ- হাদিস সম্পনকণ তার জ্ঞাে োকনত হনি। মকাে হাদিসদি সহীহ
এিাং মকাে হাদিসদি িু িণল িা িানোোি মস সম্পনকণ সমযক ধারর্া
43
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োকা খুিই জরুদর। িানত তার খুতিা িু িণল ও িানোোি হাদিস
প্রচানরর মাধযম ো হে।
েে- ইিািত, মুোমালাত এিাং আখলাকী দিেনে রাসূ ল সাল্লাল্লাহু
আলাইদহ ওোসাল্লাম হনত মি সি হাদিস প্রমাদর্ত মস সম্পনকণ
অিশযই জ্ঞাে োকনত হনি।
সাত- আরিী ভাো সম্পনকণ জাো োকনত হনি। দিশুদ্ধভানি আরিী
ভাসা পেনত, িুেনত এিাং দলখনত জােনত হনি।
জুমু‘আর সালানতর আিিসমূ হ
এক- মগাসল করা।
জুমু‘আর দিে জুমু‘আর সালানতর উনেনশয মগাসল করা
সু ন্নাত। আিু সাঈি খুিরী রাদিোল্লাহু আেহু হনত িদর্ণত, রাসূ ল
সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওোসাল্লাম িনলনেে,
» ويمس من الطيب ما قدر عليه، وسواك،«غسل اجلمعة واجب ىلع لك حمتلم
.][رواه مسلم وغريه
“প্রনতযক িানলগ প্রাপ্ত িেস্ক পুরুনের উপর জুম‘আর দিে মগাসল
করা, দমসওোক করা ওোদজি। িদি সম্ভি হে মখাশিু িা আতর
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িযিহার করনি”।44 অপর একদি হাদিস আব্দু ল্লাহ দিে আব্বাস
রাদিোল্লাহু আেহু হনত িদর্ণত, রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওোসাল্লাম
িনলে,
، فمن جاء اجلمعة فليغتسل،«إن هذا يوم عيد جعله اهلل للمسلمني
.] وعليكم بالسواك» [رواه ابن ماجة بإسناد حسن،وإن اكن طيب فليمس منه
“এদি ঈনির দিে। আল্লাহ তা‘আলা এদিনক মুসদলমনির জেয
ঈনির দিে দহনসনি দেধণারর্ কনর দিনেনেে। মি িযদক্ত জুমু‘আর
সালানত উপদিত হে, মস মিে মগাসল কনর মেে। আর িদি মখাশিু
োনক তা মেনক শরীনর লাগানি। আর অিশযই মতামরা দমসওোক
করনি”।45
িু ই- শরীরনক মেলা আিজণো মেনক পদরষ্কার এিাং িু গণন্ধ মুক্ত
করনি। শরীনর মতল, আতর ও মখাশিু লাগানি। আিু হুরাইরা
রাদিোল্লাহু আেহু হনত িদর্ণত, রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওোসাল্লাম
িনলে,
 ثم تطيب من أطيب،«إذا اكن يوم اجلمعة فاغتسل الرجل وغسل رأسه
44
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 ثم، ثم خرج إىل الصالة ولم يفرق بني اثنني، ولبس من صالح ثيابه،طيبه
 رواه.استمع إىل اإلمام غفر هل من اجلمعة إىل اجلمعة وزيادة ثالثة أيام» [حسن
.]بن خزيمة يف صحيحه
“িখে মকাে িযদক্ত জুমু‘আর দিে সু ন্দর কনর মগাসল কনর,
ভানলাভানি মাো মধাে, উত্তম সু -গদন্ধ িযিহার কনর, সু ন্দর কাপে
পদরধাে কনর, অত:পর মস সালানতর উনেনশয ঘর মেনক মির হে,
িু ই িযদক্তর মানে ফাাঁক কনর সামনে িাে ো এিাং মস ইমানমর খুতিা
মনোনিাগ সহকানর শ্রির্ কনর, আল্লাহ তা‘আলা তার এক জুমু‘আ
হনত অপর জুমু‘আ পিণি মধযিতণী সমনের গুোহগুনলা ক্ষ্মা কনর
মিে এিাং আরও অদতদরক্ত দতে দিনের গুোহ ক্ষ্মা কনর মিে”।46
দতে- িু ই িযদক্তর মানে ফাাঁক অনেের্ করনি ো:
সালমাে ফারসী রাদিোল্লাহু আেহু হনত িদর্ণত, রাসূ ল
সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওোসাল্লাম িনলে,
َّ
 ثم ادهن أو مس، وتطهر بما استطاع من طهر،«من اغتسل يوم اجلمعة
 ثم إذا خرج اإلمام، فصىل ما كتب هل، ثم راح فلم يفرق بني اثنني،من طيب
.]أنصت غفر هل ما بينه وبني اجلمعة األخرى» [رواه ابلخاري
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“মি িযদক্ত জুমু‘আর দিে মগাসল কনর এিাং সাধয অেু িােী
পদিত্রতা অজণে কনর, তারপর মতল ও মখাশিু িযিহার কনর
মসদজনি গমে কনর- িু ই মলানকর মােখানে মকাে প্রকার ফাাঁক কনর
ো, তাওফীক অেু িােী িতিুকু সম্ভি সালাত আিাে কনর অত:পর
িখে ইমাম মির হে, তার খুতিা মশাোর প্রদত মনোনিাগী হে,
আল্লাহ তা‘আলা তানক এক জুমু‘আ মেনক দেনে অপর জুমু‘আ পিণি
মধযিতণী সমনের গুোহগুনলা ক্ষ্মা কনর মিে”।47
চার- সু ন্দর কাপে পদরধাে করা:
আব্দু ল্লাহ দিে সালাম রাদিোল্লাহু আেহু হনত িদর্ণত, দতদে
রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওোসাল্লামনক জুমু‘আর দিে দমম্বানর
িাাঁদেনে িলনত শুনেনেে, দতদে িনলে,
»«ما ىلع أحدكم لو اشرتى ثوبني يلوم اجلمعة سوى ثوب مهنته
.] رواه أبو داود وابن ماجة.[صحيح
“মতামানির মকউ িদি কমণিনলর মপাশাক িাি দিনে জুমু‘আর
দিনের জেয িু দি কাপে ক্রে কনর, তানত মকাে অসু দিধা োই”।48
47
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পাাঁচ- জােগা মেনক উঠানো িানি ো:
জুমু‘আর দিে একজেনক তার জােগা মেনক উদঠনে মস
জােগাে িসনি ো। এ ধরনের কমণ মেনক আল্লাহর রাসূ ল সাল্লাল্লাহু
আলাইদহ ওোসাল্লাম দেনেধ কনরনেে। আব্দু ল্লাহ দিে ওমর
রাদিোল্লাহু আেহু হনত িদর্ণত, দতদে িনলে,
 قال الراوي عن.نىه انليب أن يقيم الرجل أخاه من مقعده وجيلس فيه
.] [رواه ابلخاري. اجلمعة وغريها: اجلمعة؟ قال: قلت نلافع:نافع
“রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওোসাল্লাম কাউনক তার িাে
মেনক সদরনে দিনে মসখানে িসা মেনক দেনেধ কনরে। োনফ রহ.
মেনক ির্ণোকারী িনলে, আদম োনফ রহ. মক দজজ্ঞাসা করলাম, এদি
দক জুমু‘আর দিে? দতদে িলনলে, জুমু‘আ ও অেয মি মকাে দিে”।49
েে- মসদজনি ঘুম আসনল িাে পদরিতণে করা:
জুমু‘আর দিে তন্দ্রা আসনল িাে পদরিতণে করা। অনেকনক
মিখা িাে মসদজনি এনস ঘুমাে। আব্দু ল্লাহ দিে ওমর রাদিোল্লাহু
আেহু হনত িদর্ণত, রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওোসাল্লাম িনলে,
 رواه.«إذا نعس أحدكم يوم اجلمعة فليتحول عن حمله ذلك» [صحيح
49
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.] وابن خزيمة، والرتمذي،أبو داود
“িখে মতামানির মকউ জুমু‘আর দিে তন্দ্রােন্ন হে মস মিে
িাে পদরিতণে কনর মেে”।50
সাত- মসদজনি তাোতাদে িাওো:
জুম‘আর দিে িত তাোতাদে সম্ভি মসদজনি চনল িাওো। মি
িযদক্ত মসদজনি িত আনগ িানি মস তত মিদশ সাওোি পানি। আিু
হুরাইরা রাদিোল্লাহু আেহু হনত িদর্ণত, রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ
ওোসাল্লাম িনলনেে,
«من اغتسل يوم اجلمعة غسل اجلنابة ثم راح يف الساعة األوىل فكأنما
 ومن راح يف الساعة، ومن راح يف الساعة اثلانية فكأنما قرب بقرة،قرب بدنه
ً
 ومن راح يف الساعة الرابعة فكأنما قرب،اثلاثلة فكأنما قرب كبشا أقرن
 فإذا خرج اإلمام، ومن راح يف الساعة اخلامسة فكأنما قرب بيضة،دجاجة
، ومسلم، وابلخاري،حرضت املالئكة يستمعون اذلكر» [رواه مالك يف "املوطأ
.] وأبو داود وغريهم، والرتمذي
“মি িযদক্ত জুমু‘আর দিে ফরি মগাসনলর মত মগাসল কনর,
তারপর প্রেম সমনে মসদজনি গমে কনর, মস মিে আল্লাহর বেকিয
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লানভর উনেনশয একদি উি কুরিাদে করল। তারপর মি মলাকদি
মসদজনি গমে করল, মস মিে আল্লাহর বেকিয লানভর উনেনশয
একদি গরু কুরিাদে করল। তারপর মি মলাকদি মসদজনি গমে
করল, মস মিে আল্লাহর বেকিয লানভর উনেনশয একদি মভো
কুরিাদে করল। তারপর মি মলাকদি মসদজনি গমে করল, মস মিে
আল্লাহর বেকিয লানভর উনেনশয একদি মুরগী আল্লাহর রাস্তাে িাে
করল। তারপর মি মলাকদি মসদজনি গমে করল, মস মিে আল্লাহর
বেকিয লানভর উনেনশয একদি দডম আল্লাহর রাস্তাে িাে করল।
অত:পর িখে ইমাম উপদিত হে, তখে মফনরশতারাও উপদিত হে
এিাং তার খুতিা শ্রির্ কনর”।51
আি- মসদজনি প্রনিশ কনর িু ই রাকাত তাদহেযাতুল মসদজি
সালাত আিাে করা:
তাদহেযাতুল মসদজি িু ই রাকআত সালাত আিাে করা খুিই
জরুদর। রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওোসাল্লাম এ িু ই সালাত দিেনে
51

মানলক স্বীে মুোত্তা, হাদিস: ১০১/১; িু খাদর, হাদিস: ৮৮১; মুসদলম, হাদিস:

৮৫০; দতরদমদি, হাদিস: ৪৯৯; আিু িাউি, হাদিস: ৩৫১
49

জুমু‘আর দিনের দিধাে
খুি গুরুত্ব প্রিাে কনরনেে। আিু কাতািাহ রাদিোল্লাহু আেহু হনত
িদর্ণত, রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওোসাল্লাম িনলনেে,
«إذا دخل أحدكم املسجد فال جيلس حىت يصيل ركعتني» [متفق
.]عليه
“িখে মতামানির মকউ মসদজনি প্রনিশ কনর, মস মিে িু ই
রাক’আত সালাত আিাে করা োো ো িনস”।52
অপর একদি ির্ণোে জানির রাদিোল্লাহু আেহু হনত িদর্ণত,
 أتيت انليب صىل اهلل عليه وسلم وهو: قال-  ريض اهلل عنه- وعن جابر
.] «صل ركعتني» [متفق عليه:يف املسجد فقال
অেণ, জানির রাদিোল্লাহু আেহু হনত িদর্ণত, দতদে িনলে,
“আদম রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওোসাল্লাম এর কানে আসলাম
িখে দতদে মসদজনি দেনলে, দতদে িলনলে, “িু ই রাকআত সালাত
আিাে কর”।53
অেু রূপভানি ইমাম িখে খুতিা দিনে তখে তুদম মসদজনি
প্রনিশ করে, তাহনলও িু ই রাকাত সালাত আিাে কনর দেনি।
52
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িু খাদর, হাদিস: ৪৪৪; মুসদলম, হাদিস: ৭১৪
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প্রমার্ جاء رجل وانليب صىل اهلل عليه وسلم:فعن جابر بن عبد اهلل قال
» «قم فأركع: قال، ال: «أصليت يا فالن؟» قال: فقال،خيطب انلاس يوم اجلمعة
.][رواه ابلخاري
অেণ, জানির ইিনে আব্দু ল্লাহ রাদিোল্লাহু আেহু হনত িদর্ণত,
দতদে িনলে, জুমু‘আর দিে এক িযদক্ত মসদজনি প্রনিশ কনর িনস
পেল, তখে রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওোসাল্লাম খুতিা দিদেনলে।
তালক দেলে োসূে সাল্লাল্লাহুু আলাইদহ ওোসাল্লাম দজজ্ঞাসা
করনলে, মহ অমুক, তুদম সালাত আিাে করে? মলাকদি িলল, ো,
আল্লাহর রাসূ ল িলনলে, “তুদম িাাঁোও এিাং সালাত আিাে কর”।54
েে- শাি-সৃ ষ্ট ভানি জুমু‘আর সালানত উপদিত হওো:
জুমু‘আর সালানত উপদিত হনত তাোহুো করনি ো। ভাি
গাম্ভীনিণর সানে সালানত উপদিত হনি। আিু হুরাইরা রাদিোল্লাহু
আেহু হনত িদর্ণত, দতদে িনলে, আদম রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ
ওোসাল্লাম মক িলনত শুনেদে, দতদে িনলে,
، وأتوها تمشون عليكم السكينة،«إذا أقيمت الصالة فال تأتوها تسعون
54
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.] وما فاتكم فأت ِموا» [رواه ابلخاري،فما أدركتم فصلوا
“িখে সালানতর একামত হে, তখে মতামরা সালানত মিৌনে
এনসা ো। মতামরা পানে মহাঁনি ধীনর ধীনর সালানত উপদিত হও।
সালানতর িতিুকু ইমানমর সানে মপনল, ততিুকু পে আর িতিুকু
েু নি মগল তা পূ র্ণ কর”।55
িশ- জুমু‘আর সালানতর পূ নিণ মসদজনি জনো-মগালাকার-হনে িসা
দেদেদ্ধ:
জুমু‘আর দিে জুমু‘আর মসদজনির সালানতর পূ নিণ জুমু‘আর
সালানতর দিঘ্ন ঘিাে এ ধরনের মকাে হালাকা কানেম করা দেদেদ্ধ।
রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওোসাল্লাম এ িযাপানর দেনেধ কনরনেে।
প্রমার্عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اهلل صىل اهلل عليه
، رواه أبو داود. [حسن.وسلم نىه أن حيلق يف املسجد يوم اجلمعة قبل الصالة
.] وابن خزيمة،والرتمذي
অেণ, আমর ইিনে শুোইি, তার দপতা মেনক এিাং দতদে তার
িািা মেনক হাদিস ির্ণো কনরে, “রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ
55
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ওোসাল্লাম জুমু‘আর দিে সালানতর পূ নিণ মসদজনি মগাল হনে িসা
মেনক দেনেধ কনরনেে”।56
এগানরা- উভে খুতিা মনোনিাগ দিনে শ্রির্ করা:
জুমুম‘আর দিে িু দি খুতিাই মনোনিাগ দিনে শুেনত হনি।
অনেনকই মনে কনর প্রেম খুতিা মশাো জরুদর দদ্বতীে খুতিা মশাো
জরুরী েে। এদি সম্পূ র্ণ ভুল। উভে খুতিাই মনোনিাগ দিনে শুেনত
হনি। খুতিা চলা কালীে সমে মকাে প্রকার কো িলা িানি ো।
এমেদক কাউনক কো িলনত মিনখ ‘চুপ কর’ এ কোও িলা িানি
ো। কারর্, হাদিনস এ িযাপানর দেনেধ এনসনে। আিু হুরাইরা
রাদিোল্লাহু আেহু হনত িদর্ণত রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওোসাল্লাম
িনলে,
«إذا قلت لصاحبك يوم اجلمعة أنصت واإلمام خيطب فقد لغوت» [رواه
 «ومن لغا فليس هل يف مجعته تلك: وزاد أمحد يف روايته.]ابلخاري ومسلم
.»يشء
“ইমানমর খুতিা মিো অিিাে তুদম িদি মতামার সােীনক িল,
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তুদম চুপ কর, তাহনল তুদম অেেণক কো িলনল”।57 ইমাম আহমি
তার ির্ণোনত হাদিনস আরও িদধণত কনরে, অেণাৎ রাসূ ল সাল্লাল্লাহু
আলাইদহ ওোসাল্লাম িনলে, মি িযদক্ত মকাে অেেণক কমণ করল, তার
জেয ঐ জুমু’আনত আর দকেু রইল ো।
িার- িু ই জনের মানে ফাাঁকা করনি ো:
জুমু‘আর দিে অনেক মলাকনক মিখা িাে, মসদজনি মিরীনত
আনস। দকন্তু মস সামনে দগনে িসার জেয মােু নের মানে ফাাঁক কনর
সামনে িাে। এনত মােু নের কষ্ট হে। মােু েনক কষ্ট মিো সম্পূ র্ণ
দেদেদ্ধ। মি মলাক পনর আসনি মস মিখানে িােগা পানি মসখানে
িনস পেনি। কাউনক কষ্ট মিনি ো এিাং সামনে িাওোর মচষ্টা
করনি ো। প্রমার্- আব্দু ল্লাহ দিে িের রাদিোল্লাহু আেহু হনত
িদর্ণত, দতদে িনলে,
جاء رجل يتخطى رقاب انلاس يوم اجلمعة وانليب صىل اهلل عليه وسلم
. «اجلس فقد آذيت وآنيت» [صحيح: فقال انليب صىل اهلل عليه وسلم،خيطب
 وليس عند أيب داود، وابن حبان، وابن خزيمة، والنسايئ، وأبو داود،رواه أمحد
 ورواه ابن ماجة من، فقد آذيت وأوذيت: وعند ابن خزيمة،والنسايئ وآنيت
57
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.]حديث جابر بن عبد اهلل
“জুমু‘আর দিে রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওোসাল্লাম খুতিা
দিদেল এমে সমে এক মলাক এনস মােু েনির ফাাঁক করা আরম্ভ
করল। রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওোসাল্লাম তানক িলনলে, তুদম
িস, তুদম মলাকনির কষ্ট দিে ও দেনজও কষ্ট করে”।58
মতর- সালাত আিাে কারীর সামনে দিনে অদতক্রম করনি ো:
সালাত আিােকারীর সামনে দিনে অদতক্রম করা মারাত্মক
অপরাধ। আল্লাহ রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওোসাল্লাম এ িযাপানর
কদঠে হুদসোরী উচ্চারর্ কনরে। আিু জাহাম আব্দু ল্লাহ দিে হানরস
দিে আস-সাম্মাতুল আেসারী রাদিোল্লাহু আেহু হনত িদর্ণত, রাসূ ল
সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওোসাল্লাম িনলে,
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হাদিসদি সহীহ, ির্ণোে আহমি, আিু িাউি, হাদিস: ১১১৮; োসােী,
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োসােীনত  وآنيتশব্দদি োই। আর ইিনে খুজাইমার এ শনব্দ ،فقد آذيت وأوذيت
হাদিসদি ির্ণো কনরে। ইিনে মাজা, হাদিস োং ১১১৫- হাদিসদি জানির ইিনে
আব্দু ল্লাহ মেনক হাদিসদি ির্ণো কনরে।
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ً «لو يعلم املار بني يدي املصيل ماذا عليه لاكن أن يقف أربعني
خريا هل
 ال أدري قال أربعني يوما أو شهرا أو:من أن يمر بني يديه» (قال أبو انلرض
.] وابن ماجة، والنسايئ، والرتمذي، وأبو داود، ومسلم، [رواه ابلخاري.)سنة
“সালাত আিােকারীর সামনে দিনে অদতক্রম করা মি কত িে
অপরাধ তা িদি অদতক্রমকারী জােনত পারত, তাহনল চদল্লশ (দিে)
পিণি অনপক্ষ্া তার অদতক্রম করার মচনে উত্তম হত”।59
মচৌে- ইমাম মসদজনি প্রনিনশর পর মকাে েফল সালাত
পেনি ো:
ইমাম সানহি মসদজনি প্রনিশ করার সানে মকাে প্রকার েফল
সালাত, দজদকর-আিকার করনি ো। মুোদিনের আিানের উত্তর
মিোর পর ইমানমর খুতিা মশাোে মনোনিাগী হনি। আব্দু ল্লাহ দিে
আমর হনত িদর্ণত রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওোসাল্লাম িনলনেে,
 ورجل، فذلك حظه منها،«حيرض اجلمعة ثالثة نفر؛ فرجل حرضها يلغو
 ورجل حرضها، فهو رجل داع اهلل إن شاء أعطاه وإن شاء منعه،حرضها بداعء
 فيه كفارة هل إىل يوم، ولم يؤذ أحدا، ولم يتخط رقبة مسلم،بإنصات وسكوت
59

িু খাদর, হাদিস: ৫১০; মুসদলম, হাদিস: ৫০৭; আিু িাউি, হাদিস: ৭০১;
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َ َ َْ َ َ ْ َ
احلسن ِة
ِ  ﴿من جاء ب: وذلك أن اهلل يقول،اجلمعة اليت تليها وزيادة ثالثة أيام
َ ََْ ُ ْ َ ََُ
.] وابن خزيمة يف صحيحه، رواه أبو داود.ْش أمثال ِها﴾» [حسن
فله ع
“দতে ধরনের মােু ে জুমু‘আর দিে মসদজনি উপদিত হনে
োনক। এক ধরনের মােু ে িারা জুমু‘আর দিে মসদজনি এনস
কোিাতণা িনল অেেণক কাজ কনর। তারা অিশযই তানির কনমণর
পদরর্াম মভাগ করনি। আনরক ধরনের মলাক িারা মসদজনি এনস
িু ‘আ মুোজানত দলপ্ত োনক। আল্লাহ চাইনল মলাকদির িু ‘আ কিুল
করনিে অেিা িু ‘আ কিুল করনিে ো। আনরক ধরনের মলাক িারা
চুপ-চাপ কনর মসদজনি উপদিত হে, িু ই মলানকর মানে ফাাঁকা কনর
ো এিাং কাউনক কষ্ট মিে ো। এিা তার জেয এ জুম‘আ মেনক
দেনে পরিতণী জুম‘আ পিণি মধযিতণী গুোহসমূ হ এিাং আরও
অদতদরক্ত দতে দিনের গুোনহর জেয কাফফারা হনি। কারর্, আল্লাহ
َ ْ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ َ َْ َ َ ْ َ
তা‘আলা িনলে, »﴾ْش أمثال ِ َها
 ﴿من جاء بِاحلسن ِة فله عমি মকাে মেক
আমল কনর আল্লাহ তা‘আলা তার সাওোিনক িশ গুর্ িাদেনে
মিে”।60
পনের- জুমু‘আর দিে জুমু‘আর সালানতর পূ নিণ ইহনতিা কনর িসা
60

আিু িাউি, হাদিস: ১১১৩ ও ইিেু খুজাইমা, হাদিস: ১৮১৩ স্বীে সহীহনত।
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মাকরূহ:
জুম‘আর দিে মসদজনি ইহনতিা কনর িসা দেদেদ্ধ।
ইহনতিা িলা হে, দেতনম্বর উপর িনস িু ই হাাঁিু খাো কনর মিো
এিাং তার উপর কাপে পনর িু ই হাত দিনে কাপে মপাঁদচনে হাাঁিুর
দেনচ ধনর রাখা।61 প্রমার্عن سهل بن معاذ عن أبيه أن انليب صىل اهلل عليه وسلم نىه عن
.] والرتمذي، رواه أبو داود. [حسن.احلبوة يوم اجلمعة واإلمام خيطب
অেণ, সাহাল ইিনে মুোি রহ. তার দপতা মেনক ির্ণো কনরে,
রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওোসাল্লাম জুম‘আর দিে ইমানমর খুতিা
মিোর সমে ইহনতিা করা মেনক দেনেধ কনরনেে।62
মোল- জুমু‘আর সালানত সূ রাতুল জুমু‘আ ও আল-মুোদফকুে
অেিা সূ রা আল-আ’লা ও আল-গাদশো পো:
জুমু‘আর সালানত ইমানমর জেয সূ রাতুল জুম‘আ ও আলমুোদফকুে িা সূ রা আল-আ’লা িা আল-গাদশো পো মমাস্তাহাি।
রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওোসাল্লাম এ সূ রা গুনলা জুমু‘আ ও ঈনির
61
62

মিখুে, ফতহুল িারী।
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সালানত পেনতে।63
সনতর- জুমু‘আর দিেনক মরািার জেয খাস করা:
জুমু‘আর দিেনক মরাজার জেয খাস করা িানি ো। তনি িদি
মরািা রাখনত চাে তনি জুম‘আর দিনের আনগ িা পনর মরািা
রাখনি। কারর্, হাদিনস এ িযাপানর দেনেধ করা হনেনে। আিু
হুরাইরাহ রাদিোল্লাহু আেহু হনত হাদিস িদর্ণত রাসূ ল সাল্লাল্লাহু
আলাইদহ ওোসাল্লাম িনলে,
» إال أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده،«ال يصومن أحدكم يوم اجلمعة
.][متفق عليه واللفظ للبخاري
“মতামানির মকউ মিে শুধু জুমু‘আর দিে মরাজা ো রানখ।
64
জুমু‘আর একদিে আনগ িা পনর দমদলনে মরাজা রাখনি”।

আঠানরা- জুমু‘আর রানত ইিািত করা:
শুধু জুমু‘আর দিে মরাজা রাখা এিাং জুমু‘আর রানত জাগ্রত
মেনক ইিািত করা মাকরুহ। আিু হুরাইর রাদিোল্লাহু আেহু হনত

63
64

মুসদলম হাদিস: ১৫, ৮৯১
িু খাদর, হাদিস: ১৯৮৫
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িদর্ণত, রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওোসাল্লাম িনলে,
 وال ختصوا يوم اجلمعة بصيام من بني،«ال ختصوا يللة اجلمعة بقيام
.] إال أن يكون يف صوم يصومه أحدكم» [مسلم،األيام
“মতামার জুমু‘আর রাতনক দকোমুল লাইনলর জেয খাস কনরা ো
এিাং মরাজার রাখার জেয মতামরা জুমু‘আর দিেনক অেযােয দিে িাি
দিনে খাস কনরা ো। তনি কানরা িদি দেধণাদরত তাদরনখ মরাজার
রাখার অভযাস োনক মস ঐ দিে মরাজা রাখনত পারনি”।65
উদেশ- জুমু‘আর দিে সূ রা কাহাফ দতলাওোত করা সু ন্নত:
জুমু‘আর দিে সূ রা কাহাফ দতলাওোত করা মমাস্তাহাি। আিু
সাইি খুিরী রাদিোল্লাহু আেহু হনত িদর্ণত রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ
ওোসাল্লাম িনলে,
«من قرأ سورة الكهف يوم اجلمعة أضاء هل من انلور ما بني
.]اجلمعتني»[احلاكم وابليهيق وصححه األبلاين
“মি িযদক্ত জুমু‘আর দিে সূ রা কাহাফ দতলাওোত করনি,
আল্লাহ তা‘আলা এ জুমু‘আ মেনক পরিতণী জুমু‘আ পিণি তার জেয
65

মুসদলম, হাদিস: ১১১৪
60

জুমু‘আর দিনের দিধাে
েূ নরর আনলা দ্বারা আনলাদকত কনর রাখনি”।66
২০- জুমু‘আর দিে রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওোসাল্লাম এর উপর
অদধক হানর িু রূি পো:
আউস দিে আওস রাদিোল্লাহু আেহু হনত, িদর্ণত দতদে িনলে,
রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওোসাল্লাম িনলনেে,
 وفيه، وفيه قبض، فيه خلق آدم،«إن من أفضل أيامكم يوم اجلمعة
 فإن صالتكم معروضة، فأكُثوا لع من الصالة فيه، وفيه الصعقة،انلفخة
.]لع» [أمحد وأصحاب السنن وصححه انلووي وحسنه املنذري
“সিনচনে উত্তম দিে জুমু‘আর দিে। এ দিে আিম আ. মক
সৃ দষ্ট করা হনেনে এিাং তার রূহ কিজ করা হনেনে। এ দিে
দকোমত সাংঘদিত হনি এিাং এ দিেই পুেরুত্থাে হনি। মতামরা এ
দিে আমার উপর মিদশ মিদশ কনর িু রূি পে। কারর্, মতামানির
িু রূি আমার দেকি মপশ করা হে”।67
দিো ওজনর জুমু‘আর সালাত মেনে মিোর পদরর্দত
মকাে প্রকার ওজর আপদত্ত োো জুমু‘আর সালাত মেনে মিো
66

িাইহাকী, হাদিস: ৬০৬, আল্লামা আলিােী হাদিসদিনক সহীহ িনলে।
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কদিরা গুোহ। আল্লাহর রাসূ ল িারা মকাে প্রকার ওজর োো
জুমু‘আর সালাত মেনে মিে তানির িযাপানর খুি খারাপ পদরর্দতর
কোর উম্মতনক জাদেনে মিে।
এক- আল্লাহর রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওোসাল্লাম িারা
জুমু‘আর সালানত উপদিত হে ো তানির িােী-ঘর জাদলনে মিোর
কো িনলে। আব্দু ল্লাহ দিে মাসউি রাদিোল্লাহু আেহু হনত িদর্ণত,
রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওোসাল্লাম িারা জুমু‘আর সালাত মেনক
দিরত োনক, তানির সম্পনকণ িনলে,
«لقد هممت أن آمر رجال يصيل بانلاس ثم أحرق ىلع رجال يتخلفون
.]عن اجلمعة بيوتهم» [رواه أمحد ومسلم
“আমার ইনে হে, একজেনক সালানতর িাদেত্ব মিই, িানত
মস মুসদল্লনির দেনে সালাত আিাে কনর। অত:পর আদম িারা
জুম‘আর সালাত মেনক দিরত োনক তানির িাদে ঘর জাদলনে
মিই”।68
িু ই- িারা জুমু‘আর সালাত আিাে কনর ো, আল্লাহ তা‘আলা
তানির অিনর মমাহর লাদগনে মিনিে। ফনল তারা মহিানেনতর
68

মুসদলম, হাদিস: ৬৫২, ২৫৪ আহমি, হাদিস: ৩৮১৬
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আনলা হনত িদিত হনি। আিু হুরাইরা ও আব্দু ল্লাহ ওমর উভে
সাহািী মেনক িদর্ণত তারা িু ই জে রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ
ওোসাল্লাম কানঠর দমম্বানরর উপর আনরাহর্ কনর িলনত শুনেনেে,
দতদে িনলনেে,
«يلنتهني أقوام عن ودعهم اجلمعات أو يلختمن اهلل ىلع قلوبهم ثم
 والنسايئ من حديث ابن عمر،  ورواه أمحد،يلكونن من الغافلني» [رواه مسلم
.]وابن عباس
“মলানকরা হেত জুমু‘আর সালাত তযাগ করা মেনক দিরত
োকনি, অেিা আল্লাহ তা‘আলা তানির অিনর মমাহর মমনর মিনি।
ফনল তারা গানফলনির অিভুণক্ত হনি”।69 অপর একদি হাদিস
আিুল জা’আি আি-িামরী রাদিোল্লাহু আেহু হনত িদর্ণত রাসূ ল
সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওোসাল্লাম িনলে,
ً
،  وابن ماجة، «من ترك ثالث مجع تهاونا طبع اهلل قلبه» [وألمحد
، وابن حبان، وابن خزيمة، والرتمذي وحسنه، والنسايئ،وأخرجه أبو داود
.]واحلاكم من حديث جابر حنوه
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মুসদলম, হাদিস: ৮৬৫; আহমি, হাদিস: ২২৯০; োসােী, হাদিস: ১৩৭০;
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“মি অলসতা িসত দতেদি জুমু‘আ মেনে মিে, আল্লাহ
তা‘আলা তার অিনরর উপর মমাহর মমনর মিে”।70
দতে- িারা জুমু‘আর সালাত মেনে মিনিে, আল্লাহ তা‘আলা
তানির গানফলনির অিভুণক্ত কনর মিনিে। কা’আি দিে মানলক
রাদিোল্লাহু আেহু রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওোসাল্লাম হনত ির্ণো
কনরে, দতদে িনলে,
«يلنتهني أقوام يسمعون انلداء يوم اجلمعة ال يأتونها أو يلطبعن اهلل ىلع
.]قلوبهم ثم يلكونن من الغافلني» [رواه الطرباين يف الكبري بإسناد حسن
“জুমু‘আর দিে িারা আিাে মশানে, তারা হেত জুমু‘আর
সালানত উপদিত ো হওো মেনক দফনর আসনি অেযোে আল্লাহ
তা‘আলা তানির অিনর মমাহর মমনর মিনি- ফনল তারা গানফলনির
অিভুণক্ত হনে িানি”।71
চার- িারা জুমু‘আর সানে উপদিত হেো আল্লাহ তা‘আলা
তানির অিরনক মুোনফনকর অিনর পদরর্ত কনর মিে। মিমে70

ির্ণোে- আহমি, হাদিস: ১৫৪৯৮; ইিেু মািা, হাদিস: ১১২৫; আিু িাউি,

হাদিস: ১০৫২ োসােী হাদিস: ১৩৬৯
71

মুজামুল কিীর, হাদিস: ১৯৭
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মুহাম্মি দিে আব্দু র রহমাে দিে িু রারাহ রাদিোল্লাহু আেহু হনত
িদর্ণত দতদে িনলে, রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওোসাল্লাম িনলে,
 ثم سمعه فلم، ثم سمعه فلم يأتها،«من سمع انلداء يوم اجلمعة فلم يأتها
.] رواه ابليهيق. وجعل قلبه قلب منافق» [حسن، طبع اهلل ىلع قلبه،يأتها
“মি একদিে জুমু‘আর আিাে মশানে মসদজনি আনস োই,
তারপর আিারও আিাে মশাোর পর মসদজনি আসল ো, আিারও
আিাে মশাোর পর মসদজনি আসল ো। আল্লাহ তার অিনর মমাহর
মমনর মিনিে এিাং তার অিরনক মুোনফনকর অিনর রূপাির
করনিে”।72
জুমু‘আর দিনের দিিআত
দিদভন্ন মুসদলম মিনশ এিাং দিদভন্ন এলাকাে মুসদলমনির মনধয
জুমু‘আর দিে োোে ধরনের দিিআনতর প্রচলে রনেনে। এ িযাপানর
িতণমাে ও পূ নিণর আনলমগর্ তানির দলখদেনত দিদভন্নভানি উম্মতনক
সতকণ কনরনেে এিাং দিিআত মেনক মিাঁনচ োকার িাওোত
দিনেনেে। আমরা আমানির এ িইনে দকেু দিিআত ও ভুল-ভ্রাদি
তুনল ধরনিা িানত মুসদলমরা এ সি দিিআত মেনক দফনর আনস
72

আল িাইহাকী, হাদিস: ২৭৪৫
65

জুমু‘আর দিনের দিধাে
এিাং সদঠক দ্বীনের উপর আমল কনর।
এক- শরীেত দেদেদ্ধ দিেেগুনলা দ্বারা সাজ-সিা অিলম্বে
করা: মিমে িাদে মসভ করা, স্বর্ণ-অলাংকার পদরধাে করা, মরশদম
কাপে পদরধাে করা, কানলা মখজাি িযিহার করা ইতযাদি।
িু ই- জুম‘আর দিে মসদজনি িাওোর পূ নিণ কাউনক দিনে িাে
িখল করার জেয জােোমাি পাদঠনে মিো।
দতে-খুতিার মােখানে অেিা দদ্বতীে খুতিার সমে েফল
সালাত আিানের জেয িাাঁদেনে িাওো।
চার-অনেক মােু েনক মিখা িাে ইমানমর খুতিা মিোর সমে
মসদজনি প্রনিশ করনল, তখে তাদহেযাতুল মসদজি িু ই রাকআত
সালাত আিাে ো কনর িনস পনে। এদি সম্পূ র্ণ সু ন্নাহ পদরপেী।
সু ন্নত হল, ইমানমর খুতিা অিিােও িু ই রাকআত তাদহেযাতুল
মসদজি সালাত আিাে কনর মেনি।
৫- িু ‘আর সমে ইমানমর হাত উঠানো এিাং ইমানমর িু ’আর
সমে মুক্তাদিনির হাত উঠানো।
৬- জামা’আনত জুমু‘আর সালাত আিানের পর এককভানি
আিার জুমু‘আর সালাত আিাে করা।
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৭-সালানতর সালাম দফরানোর এনক অপনরর সানে মুসাফাহা
করা এিাং মকালাকুদল করা।
জুমু‘আর সালানতর দিধাে
জুমু‘আর সালাত ফরনি আইে। প্রনতযক িানলগ, মুসদলম,
স্বাধীে ও মুকীম িযদক্তর উপর জুমু‘আর সালাত আিাে করা ফরি।
আিু িাউনি হাদিস িদর্ণত রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওোসাল্লাম
িনলে,
 أو، أو امرأة، عبد مملوك:«اجلماعة حق واجب ىلع لك مسلم إال أربعة
.]6 ج،25 ص،2٩8  أو مريض» [صحيح اإلرواء رقم،صيب
“চার িযদক্ত োো িাকী সি মুসদলনমর জামা’আত ফরি।
অসু ি, অপ্রাপ্ত িেস্ক িাচ্চা, মদহলা ও পরাধীে মগালানমর উপর
জামা’আনতর সানে োমাি ফরি েে”। আব্দু ল্লাহ দিে আমর
রাদিোল্লাহু আেহু ইমাম আিু িাউি আরও একদি হাদিস ির্ণো
কনরে, রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওোসাল্লাম িনলে,
.]6 ج،22 ص،2٩6  اإلرواء رقم.«اجلمعة ىلع من سمع انلداء» [حسن
িু ই- মুসাদফনরর উপর জুমু‘আর সালাত ফরি েে। কারর্,
রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওোসাল্লাম ও তার সােীরা হজ ও অেযােয
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সমে সফর কনরনেে, তনি তানির মকউ জুমু‘আর সালাত আিাে
কনরেদে। অেচ তানির সানে অনেক মােু ে দেল। আল্লামা আলিােী
রহ. এরওোউল গালীল দকতানি দলনখে, অেু সন্ধানে প্রমাদর্ত হে
মি, রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওোসাল্লাম সফনর জুমু‘আর সালাত
আিাে কনরেদে। রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওোসাল্লাম এর হনজর
ির্ণোে িানির রাদিোল্লাহু আেহু িনলে,  ثم، فصىل الظهر،حىت أىت عرفه
 أقام فصىل العرصঅত:পর দতদে আরাফাে গমে করনলে, তারপর
মিাহনরর সালাত আিাে করনলে, তারপর আিার একামত দিনলে
এিাং আসনরর সালাত আিাে করনলে। অেচ মসদিে জুমু‘আর দিে
দেল।73
দতে- ইমানমর সানে এক রাকআত সালাত পাওো দ্বারা
জুমু‘আর সালাত মপনেনে িনল গর্য হনি। কারর্, রাসূ ল সাল্লাল্লাহু
আলাইদহ ওোসাল্লাম িনলে,
،«من أدرك ركعة من الصالة مع اإلمام فقد أدرك الصالة» [متفق عليه

َّ  فإنها زيادة، مع اإلمام:ولكن دون قوهل
.]تفرد بها مسلم

মি িযদক্ত ইমানমর সানে এক রাকআত সালাত মপল মস পুনরা
73

দিস্তাদরত জাোর জেয মিখুে-িু খাদর ও মুসদলম, হাদিস: ১২১৮।
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সালাতই মপল। িুখাদর ও মুসদলম- তনি িুখাদরর ির্ণোে ইমানমর
সানে কোদি োই। এ অাংশিুকু মকিল ইমাম মুসদলম ির্ণো
কনরনেে।74
আিু হুরাইরা রাদিোল্লাহু আেহু হনত িদর্ণত অপর একদি
ির্ণোে জুমু‘আর সালানতর কো উনল্লখ করা হনেনে। মিমে» «من أدرك ركعة من اجلمعة فقد أدرك الصالة:وعن أيب هريرة مرفواع
 اإلرواء رقم. صحيح، فليضف إيلها أخرى: وابن ماجة ولفظه،[رواه النسايئ
.]266
অেণ, আিু হুরাইরা রাদিোল্লাহু আেহু হনত িদর্ণত, রাসূ ল
সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওোসাল্লাম িনলে, “মি িযদক্ত জুমু‘আর সালানতর
এক রাকআত মপল মস পুনরা সালাত মপল”।75
আর মি িযদক্ত এক রাকআতও মপল ো মস জুমু‘আ মপল ো।
মস চার রাকআত পেনি।
চার- ইমাম দমম্বানরর উপর োকা অিিাে মুোদিে আিাে
দিনি এিাং ইমাম মুোদিনের আিানের উত্তর দিনি। প্রমার্74
75

মুসদলম, হাদিস: ৬০৭; িু খাদর, হাদিস: ৫৮০
োসােী হাদিস: ৫৫৭
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 سمعت معاوية بن أيب سفيان وهو:فعن أيب أمامة سهل بن حنيف قال
 اهلل أكرب: فقال معاوية، اهلل أكرب اهلل أكرب:جالس ىلع املنرب أذن املؤذن قال
 أشهد أن حممدا: فقال، وأنا: فقال معاوية، أشهد أن ال هلإ إال اهلل: قال،اهلل أكرب
 إين سمعت، يا أيها انلاس: فلما قىض اتلأذين قال، وأنا: فقال معاوية،رسول اهلل
 ما:رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ىلع هذا املجلس حني أذن املؤذن يقول
.] [رواه ابلخاري.سمعتم من مقاليت
অেণ, আিু উমামাহ সাহাল দিে হাদেফ হনত িদর্ণত, দতদে
িনলে, আদম মুোদিেযাহ দিে আিু সু দফোে রাদিোল্লাহু আেহু মক
মুোদিে িখে আল্লাহু আকির, আল্লাহু আকির িনল, তখে দতদেও
দমম্বানর িনস আল্লাহু আকির আল্লাহু আকির িলনত শুনেদে।
মুোদিে িখে  – أشهد أن ال إله إال اهللআদম সাক্ষ্য দিদে মি, ‘আল্লাহ
োো মকাে ইলাহ োই’-িনলে, তখে মুোদিেযা রাদিোল্লাহু আেহু
িনলে আদমও সাক্ষ্ী দিদে। তারপর মুোদিে িখে িনলে, أشهد أن
،‘ حممدا رسول اهللআদম সাক্ষ্য দিদে মি মুহাম্মি আল্লাহর রাসূ ল’ তখে
মুোদিেযাহ রাদিোল্লাহু আেহু িলনলে, আদমও সাক্ষ্য দিদে। মুোদিে
িখে আিাে মশে করল, তখে দতদে িলনলে, মহ মােু ে! আদম রাসূ ল
সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওোসাল্লাম মক এ মজদলনস মুোদিনের আিানের
70
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সানে আদম মিভানি িনলদে এভানি িলনত শুনেদে।76

তেয সূ ত্র
কুরআেু ল কারীম
ফতহুল িারী
িুখাদর
মুসদলম
সূ োনে আিু িাউি
সহীহ আত-দতরদমদি
সহীহ আে-োসােী
সহীহ আত-তারগীি
এরওোউল গালীল
76
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জুমু‘আর দিনের দিধাে
মাোরুস সািীল
ইিনে কুিামাহ রহ. এর ‘ইখদতোরাতুল দফকদহেযাহ’
‘আল-আজদিিাতুে োদফেযা’ দলল আলিােী
‘তুহাফাতুল ওোনেজ’ দল আহমি ফদরি
মুহাম্মাি জামালু দেে আল কানসমীর ‘ইসলাহুল মাসাদজি
দমোর দিিনে ওোল আওোনেি’।
আহমি ইিনে হাজানরর ‘দকতািুল জুমু‘আ’
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