জুমু‘আর িদেন করণীয়
১। জুমু‘আর িদন েগাছল করা এবং পিরষ্কার-পিরচ্ছন্ন হওয়া। েকননা রাছূলুল্লাহ 1 বেলেছন:১

.ل
ْس
ِ  َفْلَيْغَت،جُمَعَة
ُ حُدُكُم ال
َ جاَء َأ
َ ِإَذا

অথর্- েতামােদর েকউ জুমু‘আর নামায আদায় করেত আসেল তার পূেবর্ েস েযন েগাছল কের েনয়।

২

অনয্ হাদীেছ বিণর্ত রেয়েছ,রাছূল 1 বেলেছন:৩

.حَتِلٍم
ْ ل ُم
ِّ عَلى ُك
َ ب
ٌ ج
ِ جُمَعِة َوا
ُ ل َيْوِم ال
ُس
ْغ
ُ

অথর্- জুমু‘আর িদন েগাছল করা পর্েতয্ক পর্াপ্তবয়স্ক েলােকর উপর ওয়ািজব।

৪

২। িমছওয়াক বয্বহার করা। েকননা িমছওয়াক বয্বহার করা ছুন্নাত। এর পর্মাণ হেলা রাছূল 1 বেলেছন:৫

.الٍة
َص
َ ل
ِّ ك َمَع ُك
ِ سَوا
ِّ ألَمْرُتُهْم ِبال
َ س
ِ عَلى الَّنا
َ عَلى ُأَّمِتي َأْو
َ ق
َّ ش
ُ ن َأ
ْ ال َأ
َ َلْو

অথর্- আিম যিদ আমার উম্মােতর জনয্ িকংবা মানুেষর জনয্ কষ্টকর মেন না করতাম, তাহেল তােদরেক
পর্েতয্ক নামােযর সময় (বাধয্তামূলক ভােব) িমছওয়াক করার হুক্ম িদতাম।

৬

অপর হাদীেছ বিণর্ত রেয়েছ, রাছূলুল্লাহ 1 বেলেছন:৭

.ك
ِ سَوا
ِّ عَلْيُكْم ِبال
َ  َو,سُلوا
ِ غَت
ْ  َفا,عيًدا
ِ هلل َلُكْم
َُّ جَعَلُه ا
َ ن َهَذا َيْوٌم
َّ  ِإ,ن
َ سِلِمي
ْ شَر اْلُم
ِ َمَعا

অথর্- েহ মুছিলম জনেগাষ্ঠী ! এিট হেলা এমন এক িদন েয িদনেক আল্লাহ 0 েতামােদর জেনয্ ‘ঈেদর
িদন বািনেয়েছন। অতএব েতামরা এই িদেন েগাছল কেরা এবং অবশয্ই েতামরা িমছওয়াক কেরা।

৮

১. رواه البخاري
২. সাহীহ্ বুখারী
৩. رواه البخاري
৪. সাহীহ্ বুখারী
৫. رواه البخاري
৬. সাহীহ্ বুখারী
৭. رواه الطبراني
৮. তব্াবারানী

১
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৩। ‘আতর বা েয েকান (হালাল) সুগিন্ধ বয্বহার করা। েকননা রাছূল 1 বেলেছন:،ن
ِ ن اْثَنْي
َ ق َبْي
ُ ال ُيَفِّر
َ ج َف
ُ خُر
ْ  ُثَّم َي،ب َبْيِتِه
ِ طي
ِ ن
ْ س ِم
ُّ  َأْو َيَم،ن ُدْهِنِه
ْ ن ِم
ُ  َوَيَّدِه،طْهٍر
ُ ن
ْ ع ِم
َ طا
َ سَت
ْ طَّهُر َما ا
َ  َوَيَت،جُمَعِة
ُ ل َيْوَم ال
ٌج
ُ ل َر
ُس
ِ ال َيْغَت
َ
৯

. خَرى
ْ أل
ُ جُمَعِة ا
ُ ن ال
َ غِفَر َلُه َما َبْيَنُه َوَبْي
ُ ال
َّ  ِإ،إلَماُم
ِ ت ِإَذا َتَكَّلَم ا
ُ ص
ِ  ُثَّم ُيْن،ب َلُه
َ صِّلي َما ُكِت
َ ُثَّم ُي

অথর্- েয বয্িক্ত জুমু‘আর িদেন েগাছল কের ও সাধয্ানুযায়ী পিবতর্তা হািসল কের, আর িনেজর েতল বয্বহার
কের অথবা িনজ ঘেরর সুগিন্ধ েথেক সুগিন্ধ বয্বহার কের, অতঃপর (জুমু‘আর সালােতর জনয্) েবর হয়
এবং (অনয্েদরেক টপেক তােদরেক কষ্ট িদেয় িনেজ সামেন যাওয়ার জনয্ িকংবা আেগ েথেক বসা
েলাকজনেক সিরেয় মধয্খােন িনেজ বসার জনয্) দুজন েলােকর মেধয্ ফাঁক কের না, তারপর তার জনয্ েয
পিরমাণ িনধর্ািরত রেয়েছ েসই পিরমাণ সালাত আদা কের, অতঃপর ইমাম যখন কথা বেলন (খুত্বাহ পাঠ
কেরন) তখন চুপ থােক, তাহেল তার ঐ জুমু‘আ হেত পরবতর্ী জুম‘আ পযর্ন্ত সমেয়র যাবতীয় গুনাহ মাফ
কের েদয়া হয়।

১০

রাছূলুল্লাহ 1 আেরা বেলেছন:১১

.جُمَعِة
ُ ك َيْوَم اْل
ُ سَوا
ِّ ب َوال
ُ طي
ِّ ل َوال
ُس
ْ سِلٍم اْلُغ
ْ ل ُم
ِّ عَلى ُك
َ ق
ٌّ ح
َ

অথর্- পর্েতয্ক মুছলমােনর জনয্ কতর্বয্ হেলা জুমু‘আর িদেন েগাছল করা, সুগিন্ধ (যিদ থােক) বয্বহার করা
এবং িমছওয়াক করা।

১২

৪। পিরষ্কার-পিরচ্ছন্ন ও যথাসম্ভব উত্তম কাপড় পিরধান করা। েকননা রাছূল 1 বেলেছন:৩১

.س ِمْنُه
َّ ب َم
ٌ طي
ِ ن َلُه
َ ن َكا
ْ  َوِإ،ح ِثَياِبِه
ِ صاِل
َ ن
ْ س ِم
ُ  َوَيْلَب،جُمَعِة
ُ ل َيْوَم اْل
ُس
ْ حَتِلٍم اْلُغ
ْ ل ُم
ِّ عَلى ُك
َ

অথর্- পর্েতয্ক পর্াপ্তবয়স্ক েলােকর উিচত জুমু‘আর িদেন েগাছল করা, িনেজর উত্তম কাপড় পিরধান করা
এবং যিদ তার িনকট সুগিন্ধ থােক তাহেল তা েথেক বয্বহার করা।

১৪

৫। মাছিজেদ পর্েবশ কেরই (তািহয়য্াতুল মাছিজদ) দুই রাক‘আত নামায পড়া, যিদও ইমােমর খুতবা
৯. رواه البخاري و أحمد
১০. সাহীহ্ বুখারী, মুছনােদ ইমাম আহ্মাদ
১১. رواه أحمد
১২. মুছনােদ ইমাম আহ্মাদ
১৩. رواه أحمد
১৪. মুছনােদ ইমাম আহ্মাদ

২
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চলাকালীন মাছিজেদ পর্েবশ করা হয়। েকননা রাছূল 1 বেলেছন:৫১

.جَّوْز ِفيِهَما
َ  َوْلَيَت،ن
ِ  َفْلَيْرَكْع َرْكَعَتْي،ب
ُ ط
ُخ
ْ إلَماُم َي
ِْ  َوا،جُمَعِة
ُ حُدُكْم َيْوَم اْل
َ جاَء َأ
َ ِإَذا

অথর্- জুমু‘আর িদেন ইমাম খুতবা িদেচ্ছন এমতাবস্থায় েতামােদর েকউ যিদ মাছিজেদ পর্েবশ কের, তাহেল
েস েযন সংিক্ষপ্ত কের দু’রাক‘আত সালাত পেড় েনয়।

১৬

এ সম্পেকর্ জািবর ইবনু ‘আিব্দল্লাহ 3 েথেক বিণর্ত, িতিন বেলেছন:৭১

.ن
ِ ل َرْكَعَتْي
ِّ ص
َ  ُقْم َف:ل
َ  َقا،ال
َ :ل
َ ت؟ َقا
َ صَّلْي
َ ل َأ
َ  َفَقا،ب
ُ ط
ُخ
ْ سَّلَم َي
َ عَلْيِه َو
َ هلل
ُ صَّلى ا
َ ي
ُّ جُمَعِة َوالَّنِب
ُ ل َيْوَم ال
ٌج
ُ ل َر
َخ
َ َد

অথর্- একদা জমু‘আর িদেন নাবী 1 খুত্বাহ িদিচ্ছেলন, এমতাবস্থায় এক বয্িক্ত মাছিজেদ পর্েবশ করেল
িতিন (নাবী 1) তােক িজেজ্ঞস করেলন, তুিম িক নামায পেড়ছ? েলাকিট বলল- না। তখন রাছূল 1
তােক বলেলন:- তাহেল তুিম দু’ রাক‘আত পেড় নাও।

১৮

অনয্ বণর্নায় বিণর্ত রেয়েছ, রাছূল 1 বেলেছন:৯১

.ن
ِ ل َرْكَعَتْي
ِّ ص
َ  َفْلُي،إلَماُم
ِْ ج ا
َ خَر
َ  َوَقْد،جُمَعِة
ُ حُدُكْم َيْوَم اْل
َ جاَء َأ
َ ِإَذا

অথর্- জুমু‘আর িদেন ইমাম (জুমু‘আর খুত্বাহ দােনর উেদ্দেশয্) েবর হেয় যাওয়ার পের যিদ েকউ মাছিজেদ
আেস, তাহেল েস েযন ( পর্থেম ) দুই রাক‘আত (তািহয়য্াতুল মাছিজদ) পেড় েনয়।

২০

৬। েকান রকম কথাবাতর্া না বেল গভীর মনেযাগ সহকাের ইমােমর খুত্বাহ শুনা।
এর পর্মাণ হেলা ইবনু ‘আবব্াছ h হেত বিণর্ত, রাছূল 1 বেলেছন:১২

.جُمَعٌة
ُ س َلُه
َ  َلْي،ت
ْ ص
ِ  َأْن:ل َلُه
ُ  َواَّلِذي َيُقو،سَفاًرا
ْ ل َأ
ُ حِم
ْ حَماِر َي
ِ ل اْل
ِ  َفُهَو َكَمَث،ب
ُ ط
ُخ
ْ إلَماُم َي
ِْ جُمَعِة َوا
ُ ن َتَكَّلَم َيْوَم اْل
ْ َم

১৫. رواه مسلم
১৬. সাহীহ্ মুছিলম
১৭. رواه البخاري
১৮. সাহীহ্ বুখারী
১৯. رواه مسلم
২০. সাহীহ্ মুছিলম
২১.  و ابن أبي شيبة و الطبرانى,رواه أحمد

৩
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অথর্- েয বয্িক্ত জুমু‘আর িদেন ইমােমর খুত্বাহ চলাকালীন কথা বেল, েস দলীল-দস্তােবেজর েবাঝা
বহনকারী গাধার নয্ায়। আর েয বয্িক্ত তােক বলেব “চুপ কেরা’’ তার জুমু‘আ-ই েনই (অথর্াৎ েস জুমু‘আর
সালােতর েকান ফাযীলাত লাভ করেত পারেব না)।

২২

এসম্পেকর্ আবূ হুরায়রাহ 3 হেত বিণর্ত অনয্ একিট হাদীেছ রেয়েছ, রাছূলুল্লাহ 1 বেলেছন:৩২

.ت
َ  َفَقْد َلَغْو،ب
ُ ط
ُخ
ْ إلَماُم َي
ِ  َوا،ت
ْ ص
ِ  َأْن:جُمَعِة
ُ ك َيْوَم ال
َ حِب
ِ صا
َ ت ِل
َ ِإَذا ُقْل

অথর্- জুমু‘আর িদন ইমােমর খুত্বাহ চলাকালীন তুিম যিদ েতামার সাথীেক (অথর্াৎ পােশর েলাকেক) বেলা
“চুপ কেরা” তাহেল এটা তুিম ভুল ও অনথর্ক কাজ করেল।

২৪

েমাটকথা, খুত্বাহ চলাকালীন িনেজ কথা বলা েতা দূেরর কথা, অনয্েক “চুপ থােকা’’ এধরেনর কথাও বলা
যােব না।
৭। জুমু‘আর িদেন ছূরাতুল কাহ্ফ িতলাওয়াত করা।
এর পর্মাণ হেলা, আবূ ছা‘য়ীদ খুদরী 3 হেত বিণর্ত, রাছূলুল্লাহ 1 বেলেছন:৫২

.ن
ِ جُمَعَتْي
ُ ن اْل
َ ن الُّنوِر َما َبْي
َ ضاَء َلُه ِم
َ جُمَعِة َأ
ُ ف َيْوَم اْل
ِ سوَرَة اْلَكْه
ُ ن َقَرَأ
ْ ن َم
َّ ِإ

অথর্- েয বয্িক্ত জুমু‘আর িদেন ছূরা আল কাহ্ফ িতলাওয়াত করেব, পরবতর্ী জুমু‘আ পযর্ন্ত তার জনয্ নূর
চমকােত থাকেব।

২৬

অনয্ হাদীেছ বিণর্ত রেয়েছ, রাছূলুল্লাহ 1 বেলেছন:من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء له يوم القيامة وغفر له ما بين
৭২

.الجمعتين

অথর্- েয বয্িক্ত জুমু‘আর িদেন ছূরা আল কাহ্ফ িতলাওয়াত করেব, তার পােয়র িনচ েথেক আকাশ পযর্ন্ত
২২. মুছনােদ ইমাম আহ্মাদ, মুসান্নােফ ইবনু আবী শাইবাহ, তব্াবারানী
২৩. رواه البخاري
২৪. সাহীহ্ বুখারী
২৫. رواه الحاكم في المستدرك
২৬. মুছতাদরােক হািকম
২৭. رواه إبن مردويه

৪
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নূর চমকােত থাকেব, িকব্য়ামােতর িদন এই নূর তােক আেলা েদেব এবং পরবতর্ী জুমু‘আ পযর্ন্ত তার গুনাহ
মাফ কের েদয়া হেব।

২৮

৮। জুমু‘আর িদেন রাছূল 1 এর পর্িত েবিশ েবিশ দুরূদ ও ছালাম পাঠ করা।
এর পর্মাণ হেলা, আঊছ িবন আউছ 3 হেত বিণর্ত, রাছূলুল্লাহ 1 বেলেছন:الَتُكْم
َص
َ ن
َّ  َفِإ،الِة ِفيِه
َص
َّ ن ال
َ ي ِم
َّ عَل
َ  َفَأْكِثُروا،صْعَقُة
َّ  َوِفيِه ال،خُة
َ  َوِفيِه الَّنْف،ض
َ  َوِفيِه ُقِب،ق آَدُم
َ خِل
ُ  ِفيِه،جُمَعِة
ُ ل َأَّياِمُكْم َيْوَم اْل
ِض
َ ن َأْف
ْ ن ِم
َّ ِإ
৯২

.ي
َّ عَل
َ ضٌة
َ َمْعُرو

অথর্- েতামােদর সেবর্াত্তম িদন হেলা জুমু‘আর িদন। এ িদেন আদমেক (5) সৃিষ্ট করা হেয়েছ, এ িদন
তাঁর জান কব্ব্য (মৃতুয্ দান) করা হেয়েছ, এ িদনই িশঙ্গায় ফুৎকার েদয়া হেব, এ িদনই মহাপর্লয় সািধত
হেব। অতএব এ িদেন (জুমু‘আর িদেন) েবিশ কের আমার পর্িত সালাত (দুরূদ) পাঠ কেরা, েকননা
েতামােদর সালাত আমার কােছ েপশ করা হয়।

৩০

৯। জুমু‘আর িদেন িবেশষ কের িদেনর েশষভােগ নীরেব একাগর্িচেত্ত পূণর্ িবনেয়র সােথ েবিশ েবিশ আল্লাহ্র
(7) কােছ পর্াথর্না করা।
এর পর্মাণ হেলা আবূ ছা‘য়ীদ আল খুদরী ও আবূ হুরায়রাহ h হেত বিণর্ত হাদীছ, রাছূলুল্লাহ 1
বেলেছন:১৩

.صِر
ْ ي َبْعَد اْلَع
َ  َوِه،طاُه ِإَّياُه
َع
ْ ال َأ
َّ خْيًرا ِإ
َ ل ِفيَها
َّ ج
َ عَّز َو
َ هلل
َ لا
ُ سَأ
ْ سِلٌم َي
ْ عْبٌد ُم
َ ال ُيَواِفُقَها
َ عًة
َ سا
َ جُمَعِة
ُ ن ِفي اْل
َّ ِإ

অথর্- িনশ্চয় জুমু‘আর িদেন এমন এক মুহুতর্ রেয়েছ, েয মুহূেতর্ েকান মুছিলম বান্দাহ যিদ আল্লাহ্র কােছ
েকানরূপ কলয্াণ কামনা কের, তাহেল আল্লাহ 0 তােক তা দান কেরন। আর েস মুহুতর্িট হেলা ‘আসেরর
পর।

৩২

এ সম্পেকর্ আেরা বিণর্ত রেয়েছ, রাছূলুল্লাহ 1 বেলেছন:-

২৮. ইবনু মারদাওয়াইহ্
২৯. رواه أبو داؤود و النسائي
৩০. ছুনানু আবী দাঊদ, ছুনানুন্ নাছায়ী
৩১. رواه أحمد
৩২. মুছনােদ ইমাম আহ্মাদ

৫
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৩৩

.صِر
ْ عٍة َبْعَد اْلَع
َ سا
َ خَر
ِ سوَها آ
ُ  َفاْلَتِم،ال آَتاُه ِإَّياُه
َّ شْيًئا ِإ
َ هلل
ََّ ل ا
ُ سَأ
ْ سِلٌم َي
ْ عْبٌد ُم
َ جُد ِفيَها
َ ال ُيو
َ ،عًة
َ سا
َ شَرَة
ْع
َ جُمَعِة اْثَنَتا
ُ َيْوُم اْل

অথর্- জুমু‘আর িদন ১২ ঘন্টা সময়। তন্মেধয্ এমন এক মূহুতর্ রেয়েছ েয মূহুেতর্ েয েকান মুছিলম বান্দাহ্
আল্লাহ্র িনকট (কলয্াণকর) যা চাইেব, আল্লাহ তােক তা দান করেবন। ‘আসেরর পের িদেনর েশষভােগ
েসই মূহুতর্টােক তালাশ কেরা।

৩৪

সূতর্:১) ‘আল্লামা আশ্ শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু জামীল যাইনূ সংকিলত- আরকানুল ঈমান ওয়াল ইছলাম।
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 ইবনুল কব্ািয়য্ম আল জাওিযয়য্াহ।
৮) আল মাজমূ‘ িলল ইমাম আশ শািফ‘য়ী।
৭) আল মুগনী িলল ইমাম ইবনু েকব্াদামাহ্।

৩৩. رواه النسائ و الحاكم
৩৪. ছুনানুন্ নাছায়ী, মুছতাদরােক হািকম
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