জুমু‘আর সালাত কার উপর ফার্য?
সব্াধীন, পর্াপ্ত বয়স্ক, িবেবকবান, িনজ এলাকায় অবস্থানরত (মুকব্ীম), জুমু‘আর সালােত উপিস্থত হেত সক্ষম
এবং তােত অনুপিস্থত থাকার শারী‘য়ােত গর্হণেযাগয্ েকান ‘উয্র েনই, এমন পর্েতয্ক মুছলমােনর উপর
জুমু‘আর সালাত আদা করা ফার্য।
এর পর্মাণ হেলা েকব্ারআেন কারীেম আল্লাহ 0 ইরশাদ কেরেছন:১

.ن
َ ن ُكْنُتْم َتْعَلُمو
ْ خْيٌر َلُكْم ِإ
َ هلل َوَذُروا اْلَبْيَع َذِلُكْم
َِّ سَعْوا ِإَلى ِذْكِر ا
ْ جُمَعِة َفا
ُ ن َيْوِم اْل
ْ الِة ِم
َص
َّ ي ِلل
َ ن آَمُنوا ِإَذا ُنوِد
َ َيا َأُّيَها اَّلِذي

অথর্াৎ- েহ ঈমানদারগণ! জুমু‘আর িদন যখন নামােযর জনয্ ডাকা হয়, তখন েবচা-েকনা তয্াগ কের
তাড়াতািড় কের আল্লাহর স্মরেণ অগর্সর হও। এটা েতামােদর জনয্ উত্তম, যিদ েতামরা জােনা।

২

েয বয্িক্ত জুমু‘আর সালাত আদায় কের িনেব, তােক আর ঐ িদেনর যুহেরর সালাত আদা করেত হেব না।
আর যিদ েকউ শারী‘য়াত সম্মত েকান ‘উয্র বশতঃ জুমু‘আর সালােত উপিস্থত হেত না পাের, তাহেল
তােক অবশয্ই যথাসমেয় যুহেরর সালাত আদা করেত হেব।
সালাতুল জুমু‘আর গুরুতব্ ও অপিরহাযর্তা বণর্না করেত েযেয় রাছূলুল্লাহ 1 বেলেছন:৩

.عَلى َقْلِبِه
َ هلل
َُّ طَبَع ا
َ ،جَمٍع َتَهاُوًنا ِبَها
ُ ث
َ ال
َ ك َث
َ ن َتَر
ْ َم

অথর্- েয বয্িক্ত (একাধাের) িতন জুমু‘আ অলসতা ও অবেহলায় েছেড় িদল, আল্লাহ তার িদেল েমাহর েমের
েদন।

৪

সালাতুল জুমু‘আর গুরুতব্ ও অপিরহাযর্তার িবষেয় আবূ হুরায়রাহ 3 েথেক বিণর্ত হাদীেছ রেয়েছ,
রাছূলুল্লাহ 1 বেলেছন:৫

.ن
َ ن اْلَغاِفِلي
َ ن ِم
َّ  ُثَّم َلَيُكوُن،عَلى ُقُلوِبِهْم
َ هلل
ُ نا
َّ خِتَم
ْ  َأْو َلَي،ت
ِ جُمَعا
ُ عِهُم اْل
ِ ن َوْد
ْع
َ ن َأْقَواٌم
َّ َلَيْنَتِهَي

১. ٩ -سورة الجمعة
২. ছূরা আল জুমু‘আ- ৯
৩. رواه أبو داؤد والنسائي و الحاكم
৪. ছুনানু আবী দাঊদ, ছুনানুন্ নাছায়ী, মুছতাদরােক হািকম
৫. رواه مسلم و النسائي
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অথর্- হয় তারা (েয সব েলােকরা জুমু‘আর সালাত আদা করেত আেস না) অবশয্ই জুমু‘আর সালাত তয্াগ
েথেক িবরত হেব (অথর্াৎ জুমু‘আর সালাত আদা করেব), অনয্থায় অবশয্ই আল্লাহ তােদর অন্তের েমাহর
েমের েদেবন। তােত তারা িনিশ্চত গািফলেদর অন্তভুর্ক্ত হেয় যােব।

৬

রাছূল 1 আেরা বেলেছন:৭

.جُمَعِة ُبُيوَتُهْم
ُ ن اْل
ِع
َ ن
َ خَّلُفو
َ ل َيَت
ٍ جا
َ عَلى ِر
َ ق
َ حِّر
َ  ُثَّم ُأ،س
ِ صِّلي ِبالَّنا
َ ال ُي
ًج
ُ ن آُمَر َر
ْ ت َأ
ُ َلَقْد َهَمْم

অথর্- আমার ইেচ্ছ হয়, আিম েকান এক বয্িক্তেক নামায পড়ােনার িনেদশর্ েদই, আর ঐ িদেক আিম িগেয়
েয সকল েলাক জুমু‘আর সালাত পড়েত আেস না, তােদর ঘর-বাড়ী জব্ািলেয় েদই।

৮

গর্ন্থসূতর্:১) ‘আল্লামা শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু জামীল যাইনূ সংকিলত- আরকানুল ইছলাম ওয়াল ঈমান।
২) িফকব্হুছ্ ছুন্নাহ িলল ‘আল্লামা আছ্ছািয়য্দ ছািবকব্
৩) আল িফকব্হু ‘আলাল মাযািহিবল আরবা‘আহ িল আিব্দর্ রহমান আল জািযরী।
৪) বুলূগুল মারাম িলল ‘আল্লামা আল হািফয ইবনু হাজ্র আল ‘আছকব্ালানী।
৫) যাদুল মা‘আদ িলল ‘আল্লামা আল হািফয ইবনু কব্ািয়য্ম আল জাওিযয়য্াহ।
৮) আল মাজমূ‘ িলল ইমাম আশ শািফ‘য়ী।
৭) আল মুগনী িলল ইমাম ইবনু েকব্াদামা।

৬. সাহীহ্ মুছিলম, ছুনানুন্ নাছায়ী
৭. رواه مسلم و أحمد و الحاكم
৮. সাহীহ্ মুছিলম, মুছনােদ ইমাম আহ্মাদ, মুছতাদরােক হািকম

২

eshodinshikhi@gmail.com
The material on this site may not be reproduced, transmitted or stored, except with the prior permission of Esho Din Shikhi.

