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াঠি াতে ঠিতে জুমু‘াঅর খুেবা দেওো ঠি ু ন্নে?
প্রশ্ন: াঅল্লা াঅপিাতি বরিে োি িরুি। দিাতিা দিাতিা মঠজতের াআমাম াতবতি দেঠখ াঠির াঈপর ভর
ঠেতে খুেবা দেি। এটা ঠি ু ন্নে?
াঈত্তর: াঅ-ামেু ঠল্লা।
াঠি াথবা এ জােীে দিাতিা ঠবে, দযমি ধিু ি, েরবাঠর াআেযাঠের াঈপর ভর ঠেতে খুেবা দেওো ঠবতে
লরী‘াঅেঠবেতের েু ‘ঠট াঠভমে রতেতে:
প্রথম াঠভমে: এরূপ িরা মুস্তাাব। মাতিী, লাতে‘াই ও াম্বী মাযাতবর াঠধিাাংল াঅতম এ মতের পতে
ঠিতেতেি।
াআমাম মাতি র. বতি, ‘খুেবা দেি এমি াআমামতের জিয এরূপ িরা মুস্তাাব। াথথাৎ োরা াঠিতে ভর িরা
াবস্থাে খুেবা দেতবি। এরূপাআ াঅমরা দেতখঠে ও শুতিঠে’। (াঅ-মুোাঈওোিােু িুবরা: ১/১৫১) মাতিী
মাযাতবর পরবেথী যু তির ঠিোবপতে এ াঠভমেতিাআ ঠিভথরতযািয বা তেতে। (দেখুি: জাওোতরু াআিী:
১/৯৭ ও াঠলোেুদ্দাু িী: ১/৩৮২)
াআমাম লাতে‘াই র. বতি, ‘দয খুেবা প্রোি িরতবি (ো দয প্রিৃঠেরাআ দাি িা দিি) ঠেঠি দিাতিা ঠিেু র াঈপর
ভর দেতবি, এটাাআ াঅমার িাতে পেন্দিীে’। (াঅ াঈম্ম: ১২৭২) এ ঠবতে লাতে‘াই মাযাতবর েতোো এটাাআ। (দ্র:
ঠিাোেু মুোজ: ২/৩২৬ ও াঠলোেু িােু ঠব: ১/২৭২)
াম্মী মাযাতবর াআমাম বাহুেী র. বতি, ‘দয দিাতিা াে ঠেতে েরবাঠর, ধিু ি বা াঠির াঈপর ভর ঠেতে খুেবা
দেওো ু ন্নে’। (িাললােু দিিা: ২/৩৬, াঅতরা দ্র: াঅ-াআিাে: ২/৩৯৭)
এ াঠভমে যারা বযক্ত িতরতেি োতের িথা তা, াঠির াঈপর ভর ঠেতে খুেবা দেওো রাূ ুল্লা াল্লাল্লাহু
‘াঅাাআঠ ওোাল্লাম দথতি বহু ােীত প্রমাঠিে। েন্মতধয এিঠট তা ািাম াআবি াযাতমর ােীত দয,
রাূ ুল্লা াল্লাল্লাহু াঅাাআঠ ওোাল্লাম জুমু‘াঅর ঠেি (াঠি াথবা ধিু তির াঈপর ভর ঠেতে খুেবা ঠেতেতেি,
াোঃপর ঠেঠি াঅল্লার প্রলাংা ও গুিািাি িতরতেি...)। (াঅবু োাঈে, ােী িাং ১০৯৬, াআমাম িববী াঅ-মাজমু‘
গ্রতে ােীঠটতি াাি বততেি, (৪/৫২৬) ীহু াঅঠব োাঈে গ্রতে াঅবািী র. ােীঠটতি াাি বত
াঅখযাঠেে িতরতেি। াবলয লরী‘াঅেঠবেতের দিাঈ দিাঈ ােীঠট েেীে বততেি। াআবি িােীর র. াআরলােু 
েঠি গ্রতে (১/১৯৬) বতি, ‘এ ােীতর িেঠট লঠক্তলাী িে’।
ঠিেীে াঠভমে: এরূপ িরা মািরূ, ািােী মাযাতবর এটাাআ োেওো, যঠেও এ মাযাতবর ঠিেু েিী এ
মতের ঠবরুতে ঠিতেতেি।
েতোোতে োোরখাঠিোতে াঅ-মুঠেু বুরািী গ্রতের রচঠেোর বরাে ঠেতে বা তেতে: খঠেব যঠে াঠি াথবা
ধিু তির াঈপর ভর ঠেতে খুেবা দেি, েতব ো জাতেয; ঠিন্তু এরূপ িরা মািরূ। িারি, ো ু ন্নতের দখাে।
(োেওোতে োোরখাঠিো: ২/৬১)
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ািােী মাযাতবর াঅতরিঠট োেওোগ্রে, েতোোতে ঠঠন্দোতে এততে (১/১৪৮): ধিু ি াথবা াঠির াঈপর ভর
ঠেতে খুেবা দেওো মািরূ, খুাা ও াঅ-মুঠে গ্রেিতে এরূপাআ এততে। াঅর দযব দেল যু তের মাধযতম জে
তেতে দব দেতল খঠেবিি েরবাঠর ঝুঠতে খুেবা ঠেতব। োাবী গ্রতের বযাখযাে এরূপাআ রতেতে।
াআমাম াআবিু  িাাআতেযতমর িথাও প্রমাি িতর দয, ঠমন্বাতর খুেবা দেওোর মে াঠির াঈপর ভর দেওো রাূ ুল্লা
াল্লাল্লাহু াঅাাআঠ ওোাল্লাতমর ু ন্নে িে।
ঠেঠি বতি: ‘ঠেঠি েরবাঠর বা ািয ঠিেু ঠিতে খুেবা ঠেতেি িা। ঠমন্বার ঠিমথাতির পূ তবথ ঠেঠি ধিু ি াথবা াঠির
াঈপর ভর ঠেতেি। যু তের মেোতি ঠেঠি ধিু তির াঈপর ভর ঠেতে খুেবা ঠেতেি, াঅর মঠজতে াঠির াঈপর।
েরবাঠরর াঈপর ভর ঠেতে খুেবা ঠেতেতেি বত দিাতিা বিথিাে দিাআ। ঠিেু মূ খথ দাি মতি িতর থাতি দয, ঠেঠি
বথো েরবাঠরর াঈপর ভর ঠেতে খুেবা ঠেতেতেি (যা াআঠিে িতর দয এ েীতি াআাম েরবাঠরর িারা িাতেম
তেতে) চরম মূ খথোর েতাআ োরা এরূপ বত থাতি। রাূ ুল্লা াল্লাল্লাহু াঅাাআঠ ওোাল্লাম দথতি এমি
দিাতিা বিথিা াঅত ঠি দয, ঠেঠি েরবাঠর, ধিু ি াথবা ািয ঠিেু ঠিতে ঠমন্বাতর াঈিতেি। এমিিী ঠমন্বার ঠিমথাতির
পূ তবথও দয ঠেঠি েরবাঠর াতে ঠিতে খুেবা ঠেতেতেি, এ িথা দিাতিা বিথিাে পাওো যাে িা। ঠমন্বার ঠিমথাতির পূ তবথ
ঠেঠি াঠি বা ধিু তির াঈপর ভর ঠেতেি। (যােু  মা‘াঅে: ১/৪২৯)
লাাআখ াআবি াঈাাআমীি র. বতি: রাূ ুল্লা াল্লাল্লাহু াঅাাআঠ ওোাল্লাম েরবাঠর, ধিু ি াথবা াঠির াঈপর ভর
ঠেতে খুেবা ঠেতেি এিথা প্রমাতির পতে দয ােী াঈতল্লখ িরা ে ো তন্দযু ক্ত। যঠে ধতরও ঠিাআ দয াঠেঠট
ী, েবুও াআবিু  িাাআতেযম র. বক্তবয ঠবেঠট পঠরষ্কার িতর ঠেতে। ঠেঠি বততেি, ঠমন্বার ঠিমথাতির পর
রাূ ুল্লা াল্লাল্লাহু াঅাাআঠ ওোাল্লাম দিাতিা ঠিেু র াঈপর ভর ঠেতেতেি বত দিাতিা বিথিাে াঅত ঠি।
এর বযাখযাে বা যাে, দিাতিা ঠিেু র াঈপর ভর দেওো প্রতোজতির মে তে পাতর। াঈোরিে খঠেব যঠে এমি
েু বথ ে দয োতি াঠিতে ভর ঠেতে োাঁড়াতে তব, েতব দ াঠিতে ভর ঠেতে োাঁড়াতব এবাং এমে ো ু ন্নে
বত পঠরিঠিে তব। দিিিা ো োাঁড়াতিার বযাপাতর াাযয িতর। াঅর খুেবার মে োাঁড়াতিা ু ন্নে। পোন্ততর
যঠে প্রতোজি িা থাতি োত াঠি বতির াঅতেৌ েরিার দিাআ। (াঅল-লারহু মুমতে: ৫/৬২-৬৩)
লাাআখ াঅবািী র. াআবিু  িাাআতেযম র.-এর িথা মথথি িতরতেি। রাূ ুল্লা াল্লাল্লাহু াঅাাআঠ ওোাল্লাম
খুেবা দেওোর মে ধিু ি াথবা াঠির াঈপর ভর ঠেতেি -এ িথা ঠেঠি াস্বীিার িতরতেি। (দ্র: াঅ-ঠােুয
যাঠেো: ৯৬৪)
াঅল্লাাআ াঈত্তম জ্ঞািী।
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