ﲪﻦ اﻟ َّﺮﺣﻴﻢ
َ ْ ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟ َّﺮ
ْ

জুম’ু আর খুতবা
iসলােম জুম’ু আর িদেনর grt
iসলােম জুমু’আর িদেনর grt সmেকর্ পিবt কুরআন, হাদীস eবং মসীh মouদ (আ.)-eর িবিভn udৃিতর আেলােক
তttপূণর্ আেলাচনা
ৈসয়য্দনা হযরত আমীrল মু’িমনীন খলীফাতুল মসীh আl খােমস (আiঃ)
বাiতুল ফুতhু মsিজদ, লnন, iuেক
18i েসেpmর, 2009iং

 أﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﺄ ﻋﻮذ ﺑﺎﷲ ﻣﻦ اﻟﺸﻴﻄﺎن.ﳏﻤﺪا ﻋﺒﺪه ور ﺳ ﻮﻟﻪ
ً  وأﺷﻬﺪ أن،أﺷﻬﺪ أن ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ وﺣﺪه ﻻ ﺷ ﺮﻳﻚ ﻟـﻪ
* ا ﻟ ﺮﺟﻴﻢ

ﻧﻌﺒﺪ
َ َّ * اﻟﺪ ﻳﻦ
ِّ اﻟﻌﺎﳌﲔ * ا ﻟ َّﺮ ْﲪ َﻦ ا ﻟ َّﺮﺣﻴﻢ * َﻣﺎﻟﻚ ﻳ َ ْﻮم
ُ ُ ْ َ إﻳﺎك
ُ ْ َ ْﺑﺴﻢ اﷲ ا ﻟ ّ َﺮ ْﲪ َﻦ ا ﻟ ّ َﺮﺣﻴﻢ * اﳊ
ّ ِ َ ﻤﺪ ﷲ
ْ
َ َ َ ْ رب
ِ ّ اﻫﺪﻧﺎ ا
ِ َ ّ ﺴﺘﻘﻴﻢ * ِﺻ َﺮاط
ﻋﻠﻴﻬﻢ َوﻻ
ُ ْ َ ْ ﻏﲑ ا
َ ْ * ﻧﺴﺘﻌﲔ
َ َّ َ
َ َ ﻟﺼ
ْ َ ﻋﻠﻴﻬﻢ
َ ْ َ ْ َ اﻟﺬ ﻳ َﻦ
ْ ْ َ َ ﳌﻐﻀ ﻮب
ْ ِ ْ َ َ أﻧﻌﻤﺖ
َ َ ْ ُ ﺮاط ْاﳌ
ُ َ ْ َ وإﻳﺎك
ِ
( اﻟﻀﺎﻟﲔ )آﻣﲔ
َ ّ َّ
ucারণ: আশহাd আn লা iলাহা ilাlাh oয়াhদাh লা শারীকালাh oয়া আশহাd আnা মুহাmদান আবdh
oয়া রাসূলhু আmা বা’d ফাuযু িবlািহ িমনাশ্ শাiতািনর রাজীম। িবসিমlািহর রহমািনর রাহীম। আলহামd
িলlািহ রিbল আলামীন আr রহমািনর রাহীম মািলিক iয়াoিমিdন iয়য্াকা না’বুd oয়া iয়য্াকা নাসতাঈন
iহিদনাসিসরা তাল মুsাকীম িসরাতাlাযীনা আনআমতা আলাiহীম গাiিরল মাগযুেব আলাiহীম oয়ালাy
েযায়াlীন। (আমীন)

ِ ِ َّ ِ ﻮدى
ِ
ِ ْﻮم اﳉ
ِ ُ َّ ﺧﲑ
ِ ّٰ اﱃ ذِ ﻛْ ِﺮ
ِ َ ّ ﻳﺎﻳ ّ ُ َﻬﺎ
َ ٰۤ
ان
ٰ ِ ﻤﻌﺔ َﻓﺎ ْﺳﻌ َ ْﻮا
َ ِ اﻟﺬ ﻳ ْ َﻦ ا ٰ َﻣﻨ ُ ْ ۤﻮا
َ ِ ْ ُ اذا ﻧ
ْ ﻟـﻜﻢ
َ ُ ُ ِ ْ َّ ﻟﻠﺼﻠ ٰﻮة ﻣ ْﻦ ﻳ
ْ ُ َ َ اﻪﻠﻟ
ْ ٌ ْ َ ذﻟﻜﻢ
ْ ُ ٰ ؕ وذروا ا ﻟ ْ َﻴ ْ َﻊ
ﻮن
ُ َ ْ َ ﺘﻢ
َ ْ ﺗﻌﻠﻤ
ْ ُ ْ ُﻛ
ِ
ِ َ ﻟﺼﻠ ٰﻮةُ َﻓﺎ
ِ ّٰ اﻪﻠﻟِ واذ ْ ُﻛ ﺮوا
ِ ِ ُ َﻓﺎِ َذا
ِ ْ َ ْ ﺮوا ِﰱ
ِ ْ َ ﺑﺘﻐ ُ ْﻮا ﻣِ ْﻦ
ﻮن
َ ّ ﻗﻀﻴﺖ ا
َ ْ اﻻرض َوا
ُ ْ ُ ﻟﻌﻠﻜﻢ
ْ ُ َ ّٰ ﻓﻀﻞ
َ ْ ﺗﻔﻠﺤ
ْ ُ َ ّ َ َ ّ ﻛﺜﲑا
ْ ْ ُ ﻧﺘﺸ
ً ْ َ َ اﻪﻠﻟ
َ
ِ َ واذا
ِ
ِ ِ َ ِ ْ َ ِاﻪﻠﻟ
ُ ّ َ ﲡﺎرة ً َاوْ َﳍ ْﻮَ ا ۨ ا
ْ ُ ؕ ﻮك َﻗﺂ ِٕ ًﻤﺎ
َ ْ ُاﻟﻴﻬﺎ وَ ﺗ َ َﺮ ﻛ
ْ ِ ﻗﻞ َﻣﺎ
َ ْ َ ِ ﻧﻔﻀ ْ ۤﻮا
ّٰ َﻋﻨﺪ
ّٰ َ ؕ ِاﻟﺘﺠﺎرة
ْ َ َ َ
َ َ راوا
َ َ ّ ﺧﲑ ٌ ﻣّ َﻦ ا ﻟﻠ ّﻬ ْ ِﻮ وَ ﻣ َﻦ
ُ واﻪﻠﻟ
ِ
ﺮزﻗﲔ
ْ َ
َ ْ ِ ّٰ ﺧﲑ ُ ا ﻟ

e আয়াত সমূেহর aনুবাদ হল:

‘েহ যারা ঈমান eেনেছা! জুম’ু আর িদেনর eকাংেশ েতামােদরেক যখন নামােযর জনয্ আhান করা
হয় তখন েতামরা আlাhেক sরেণর uেdেশয্ drত agসর হo eবং বয্বসা-বািণজয্ পিরতয্াগ
কেরা, eিটi েতামােদর জনয্ utম যিদ েতামরা জানেত। নামায যখন েশষ হেয় যায় তখন েতামরা
পৃিথবীেত ছিড়েয় পড় eবং আlাhর কলয্াণরািজর aেnষণ কেরা আর আlাhেক েবিশ েবিশ sরণ
কেরা েযন েতামরা সফলকাম হo। আর যখন তারা বয্বসা-বািণেজয্র (মধয্ েথেক) hদয়
আকৃ কারী েকান িকছু েদখেব তখন েতামােক eকাকী দnায়মান েরেখ েসিদেক েদৗেড় চেল যােব।
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তুিম বেল দাo, আlাhর কােছ যা িকছু রেয়েছ তা আেমাদ-pেমাদ o বয্বসা-বািণজয্ হেত
uৎকৃ তর। বstত: িরyক দানকারীেদর মেধয্ আlাh-i সেবর্াtম।’
(সূরা আl জুম’ু আ: 10-12)

সবর্pথম আিম আlাh তা’লার pশংসা করতঃ eকিট িবষেয়র uেlখ করেত চাi েয, ei রমযােনর pায়
pিতিট জুম’ু আয় আlাh তা’লার aপার কৃপায় বায়তুল ফুতুহ মসিজেদ জুমু’আর নামােয আগমনকারীেদর
eত েবিশ িভড় িছেলা েয, মসিজেদ sান সংকুলান হিcল না, দরজা খুেল সামেনর গয্লািরেতo মুসিlেদর
জনয্ নামােযর জায়গা করেত হেয়েছ। বরং uপেচ পড়া িভড় (overflow) িছেলা। eমন জনসমাগম
সাধারণত িবেশষ েকান aনু ােন aথবা রমযােনর েশষ জুমু’আ যােক সাধারণত জুম’ু আতুল িবদা বলা হয়
তােত হেয় থােক। aতeব pেতয্ক আহমদীেক সবর্দা e কথা মেন রাখেত হেব েয, জুম’ু আর িবেশষ
pstিতর সােথ জুম’ু আর নামায পড়েত আসার নামi pকৃত জুম’ু আতুল িবদা, েকননা আlাh তা’লার
িনেদর্েশ আমরা আমােদর সব ধরেনর বয্বসা-বািণজয্ o বয্sতা uেপkা কের (জুম’ু আর নামােয) eেসিছ।
eর কারণ, জুম’ু আর সােথ েযসব ঐশী কলয্াণ সmৃk রেয়েছ তা েযন আমরা লাভ করেত পাির। আর ei
কলয্াণরািজ সংgহ o সমেবত কের যখন আমরা জুমু’আর পর আlাh তা’লার িনেদর্শ aনুযায়ী পািথর্ব
বয্sতায় িলp হেবা তখন েযন e েদায়া o পণ কের েবর হi েয, আlাh তা’লার sরণেক িবsৃত হেবা না
eবং iবাদেতর aপরাপর আবিশয্ক িবষয়সমূহo শতর্ানুযায়ী যথাযথভােব পালেনর আpাণ েচ া করেবা।
আজেকর জুমু’আ পেড় মসিজদ েথেক েবর হoয়াটা েযন আগামী সpােহ আগত জুমু’আেক sাগত জানােনার
eক বয্াকুলতার জn েদয় আর েদয়া uিচৎ। আমােদর eমন েকান জুমু’আতুল িবদার pেয়াজন েনi যা
রমযােনর েশষ জুম’ু আ হেয় থােক আর যা বছের মাt eকবার eেস থােক। আর যারা আlাh তা’লােক
সিতয্কার aেথর্ ভয় কের না তারা ভুেল যায় েয, বছের আেরা eকাn-বায়াnিট জুম’ু আ রেয়েছ; রমযান
মােসর েশষ জুমু’আেক েযভােব sাগত জানােনা হয় েসgেলােকo েসভােবi sাগত জানােনা uিচত।
আজেকর ei জুমু’আ যা রমযােনর েশষ জুম’ু আ তা আমােদর eবং িবেশষ কের তােদর যারা সারা বছর
জুমু’আর নামায পড়ার েkেt আলসয্ েদিখেয়েছ e িদেক দৃি আকষর্ণকারী েহাক, আর আজেকর ei
জুমু’আয় আমরা েযন e a ীকার কির, রমযান মােসর ei েশষ জুম’ু আেক িবদায় িদেয় আগামী বছেরর
রমযােনর জুমু’আেক sাগত জানােবা না বরং আগামী সpােহর জুমু’আেক sাগত জানােবা। জুমু’আর নামায
পেড় েবর হবার পরi আমরা আমােদর সকল pকার পাপ পি লতা, dবর্লতা, ঘাটিত o আলসয্েক
সmূণর্ভােব ভুেল যােবা eমনিট েযন না হয় বরং egেলােক sরণ েরেখ সংেশাধেনর pিত মেনােযাগী হi।
আিম আশা কির, আlাh তা’লার কৃপায় e রমযান মােস বায়তুল ফুতুh মসিজেদ জুম’ু আর নামােয আমরা
েযভােব মুসিlেদর uপিsিত লkয্ কেরিছ, পৃিথবীর সবর্t আমােদর pিতিট মসিজেদ eকi িচt পিরদৃ হেয়
থাকেব।
আিম e েদায়াo কির, আlাh কrন - জুম’ু আর uেdেশয্ মসিজেদ আসার ei সুখকর pবণতা িচরsায়ী
েহাক আর pেতয্ক আহমদীেকo e েদায়া করা uিচত। েকননা e যুেগ pেতয্ক আহমদীর eিট eকিট gr
দািয়t আর আিম েয আয়াতসমূহ িতলাoয়াত কেরিছ তা েথেকo eিটi pমািণত হয়। egেলা সূরা জুমু’আর
েশষ rকুর আয়াত যা r হেয়েছ eভােব,  ﻳ ٰ ۤ َﺎﻳ ّ ُ َﻬﺎ اﻟ ّ َ ِﺬ ﻳ ْ َﻦ ا َٰﻣﻨ ُﻮْ ۤاaথর্াৎ েহ যারা ঈমান eেনেছা! যখন জুমু’আর
জনয্ আhান করা হয় তখন েতামােদর েকবল eকিটi uেdশয্ o iিpত লkয্ হoয়া uিচত আর তা হেলা,
জুমু’আর নামায পড়েত হেব। eখন বাকী সব কাজ েগৗণ বেল িবেবিচত হেব।
e আয়ােতর পূবর্বতর্ী আয়ােত ihদীেদর uেlখ রেয়েছ, যােদর pিত তoরাত aবতীণর্ করা হেয়িছেলা। িকnt
তারা ei িশkার uপর আমল কেরিন, eছাড়া সুs ভিবষয্dাণী থাকা সেtto মহানবী (সা.)-েক asীকার
কেরেছ। ei asীকার aিনবাযর্ িছেলা েকননা, আিম পূেবর্i বেলিছ - তারা eর (তoরােতর) িশkা ভুেল
িগেয়িছল, eর pিত আমল করা েছেড় িদেয়িছল। তারা eর িবিভn ধরেণর বয্াখয্া uপsাপন করতঃ eেক
uেপkা করেতা। আlাh তা’লা e সূরােতo বেলেছন, িশkােক িশেরাধাযর্ না করার কারেণ তােদর aবsা
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eমনi হেয়েছ েযন গাধার িপেঠ বi-eর েবাঝা চাপােনা হেয়েছ। যােহাক, তােদরেক েয িবেশষ িদেন
iবাদেতর িনেদর্শ েদয়া হেয়িছল, েয িদনিট pিত সাত িদন পর পর আসেতা, তাo তারা ভুেল বেসিছল।
সাবাত তােদর জনয্ eকিট িবেশষ িদন িছেলা, তােতo তারা eমন িকছু আচরণ কেরিছেলা যা আlাh
তা’লার দৃি েত aপছnনীয় িছেলা। শিনবারেক ‘সাবাত’ বলা হয় aবশয্ eর আেরা কতক aথর্ আেছ।
eকিট aথর্ হেলা, iবাদেতর িবেশষ িদন। যােহাক, ihদীেদর জনয্ সাবাত aথর্াৎ শিনবার খুবi কলয্াণময় o
iবাদেতর িবেশষ িদন। েযভােব আিম বেলিছ, e িদন তােদর জনয্ কতক িবিধিনেষধ িছেলা, চতুরতা কের
তারা তা ল ণ কেরেছ। e সmেকর্ পিবt কুরআেন eভােব uেlখ রেয়েছ,

ِ ََ
ِ َ َ ْ اﻟﺬ ﻳ ْ َﻦ
ِ َ ﻣﻨﻜﻢ ِﰱ
ِ َ ّ ﻋﻠﻤﺘﻢ
اﻟﺴﺒﺖ
ْ
ْ ّ ْ ْ ُ ْ اﻋﺘﺪوا
َ
ُ ُ ْ َ ْوﻟﻘﺪ

aথর্াৎ ‘eবং যারা সাবাত সmেকর্ সীমাল ন কেরিছল তােদর সmেকর্ েতামরা aবগত আেছা।

(সূরা আl বাকারা: 66)
আর তােদরেক তােদর সীমাল েনর জনয্ শািso েদয়া হেয়েছ। e সূরােত েসi িদেশহারা ihদীেদর uেlখ
করার পর  ﻳ ٰ ۤ َﺎﻳ ّ ُ َﻬﺎ اﻟ ّ َ ِﺬ ﻳ ْ َﻦ ا َٰﻣﻨ ُﻮْ ۤاবেল মুসলমানেদর মেনােযাগ e িদেক আকষর্ণ করা হেয়েছ েয, েতামােদরেক
জুমু’আর আবশয্কীয় দািয়t যথাযথভােব পালন করেত হেব। eিট e িবষেয়র pিত সুs iি ত েয,
েতামরা যিদ e পিবt িদনিটেত িনেজেদর করণীয় যথাযথভােব পালন না কেরা তেব েতামরাo eকi
aপরােধ aপরাধী সাবয্s হেত পােরা। সকল জািতর মেতা মুসলমানেদরo সাবােতর িদন রেয়েছ আর
আমােদর সাবাত হেলা kবার। তাi pেতয্ক মুসলমানেক িবেশষভােব ei িদনিটর িবষেয় যtবান হoয়া
চাi আর েযভােব iবাদেতর রীিত-নীিত পালেনর িশkা রেয়েছ েসভােব েচ া-pেচ া আর েদায়া করাo
কতর্বয্। e িদেন দািয়t পালেনর রীিত হল, মু’িমনেদরেক যখনi জুমু’আর নামােযর জনয্ আhান করা হয়
তখন সব কাজকমর্ o বয্বসা-বািণজয্ পিরতয্াগ কের মসিজেদর িদেক তােদর রoয়ানা েদয়া uিচত।
iমােমর খুতবা েশানার জনয্ তাৎkিণকভােব মসিজেদর িদেক ছুেট আসা uিচত। যিদ সুেযাগ সnানীরা
কখেনা বেল েয, eসব েদেশ aথবা বতর্মােন পৃিথবীেত (িবিভn েদেশ) আমরা আযােনর িন নেত পাi
না, তেব e যুেগ আlাh তা’লা aনয্ বয্বsা কের িদেয়েছন। িবিভn pকার ঘিড়র বয্বsা কেরেছন। বতর্মােন
মানুষ েফােনর িরং েটােনর পিরবেতর্ িবিভn শb েরকডর্ কের যা িনত হয় o েশানা যায়। িবেশষ সমেয়
আযােনর িন eলামর্ িহেসেব েশানা যায় িকনা eটা আমার জানা েনi আর যিদ eটা সmব হয় তেব
আযােনর িনসমূহ েরকডর্ করা uিচত। eর িdgণ সুফল বরং বhমুখী সুফল পাoয়া েযেত পাের। জুম’ু আর
সময় আযান েযখােন তার (aথর্াৎ েফােনর মািলকেক) জুমু’আর pিত দৃি আকষর্ণ করেব েসখােন আশপােশর েলাকেদরo দৃি আকৃ হেব, আর বণকারীেদর জনয্ e আযােনর িনসমূহ মেনােযাগ আকষর্েণর
কারণ হেব। ফেল eিট তবলীেগর পথ সুগম করার মাধয্েম পিরণত হেব। যােহাক, aবsা েযমনi েহাক না
েকেনা, ধুমাt eলামর্o মানুষেক sরণ করােত পাের। কােজi জুমু’আর নামােযর grtেক কখেনাi ভুলা
uিচত নয়।
e pসে হযরত খলীফাতুল মসীh আuয়াল (রা.) েয বয্াখয্া কেরেছন তা িনি তrেপ বতর্মান যুেগর জনয্
শতভাগ যুেগাপেযাগী o সিঠক বয্াখয্া, aথর্াৎ,
‘e যুেগ ’ ﻳ ٰ ۤ َﺎﻳ ّ ُ َﻬﺎ اﻟ ّ َ ِﺬ ﻳ ْ َﻦ ا َٰﻣﻨ ُﻮْ ۤاর aথর্ েকবল েসi জািত-i হেত পাের বা হেব, যারা হযরত মসীh
মouদ (আ.)-eর মানয্কারী।’

(হাkােয়কুল ফুরকান-4থর্ খn-পৃ:122-123)
eেত সেnহ েনi েয, eর aথর্ সাধারণ মুসলমানo। িকnt e সূরােত হযরত মসীh মouদ (আ.)-eর যুেগর
সােথ জুমু’আর নামােযর grtেক সmৃk করা - িবেশষভােব হযরত মসীh মouদ (আ.)-eর
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মানয্কারীেদর জনয্ খুবi grt বহন কের। aনয্ানয্ a-আহমদী মুসলমানরা মুসলমান, মু’িমন o ঈমান
ِ
আনয়নকারী হবার দাবী করার পরo হযরত মসীh মouদ (আ.)-েক asীকােরর কারেণ ﺑﺒﻌ ْ ِﺾ
َ ِ ﻮن
َ ْ ُ ا َ َﻓﺘ ُ ْﺆ ﻣﻨ
ِ ٰ ِ ْ -eর পিরপূরণsল সাবয্s হয় {aথর্াৎ: েতামরা িক িকতােবর eকাংেশর uপর
ْ َ َاﻟﻜﺘﺐ و
ﺑﺒﻌ ْ ٍﺾ
َ ِ ﺮون
َ ْ ُ ُﺗﻜﻔ
ঈমান রাখ eবং aনয্ aংেশর asীকার কর? (সূরা আl বাকারা: 86)}। aতeব pকৃত মু’িমন তারা-i যারা
পিবt কুরআেনর r হেত েশষ পযর্n pিতিট িনেদর্েশর pিত ঈমান রােখ, eবং হযরত আদম (আ.) েথেক
আরm কের হযরত মসীh মouদ (আ.) পযর্n সকল নবীর pিত ঈমান রােখ। তাi আমােদর aেনক বড়
দািয়t হেলা, বয্বসা-বািণজয্ পিরতয্াগ কের হেলo ei িদেনর pিত িবেশষভােব যtবান হoয়া। হযরত
মসীh মouদ (আ.)-eর যুেগর সােথ বয্বসা-বািণেজয্র eকিট িবেশষ সmকর্ রেয়েছ। বয্বসা-বািণেজয্র
পিরিধ aেনক িবsৃিত লাভ কেরেছ। sক বাজােরর মাধয্েম পৃিথবীর বয্বসা-বািণেজয্র utান-পতেনর
সংবাদ জানা যায়। যারা e কােজ জিড়ত বা যারা e কাজ কের তারা eেতা বয্s থােক েয, িবিভn কmািনর
েশয়ােরর utান-পতন েদেখ তারা িনেজেদর বয্বসার পিরকlনা কের আর তারা eেতাটাi বয্s থােক েয,
েসi ‘ডাক’-eর সময় aথর্াৎ েরেটর utান-পতেনর সময় eক মুহূেতর্র জনয্o েচােখর পলক েফলা বা
aনয্মন হoয়া তােদরেক লk েকািট বা হাজার-হাজার েকািট টাকার kিতর মুেখ েঠেল েদয়। aনুrপভােব
বাজােরর kুd বয্বসা রেয়েছ। আর e সব বয্বসার সােথ সmৃk মানুষ কখনo eেতা বয্s িছেলা না; েহাক
েস েবতনেভাগী কমর্চারী। আর বয্বসা o kয়-িবkেয়র কাজ পূেবর্ কখেনা, েকান যুেগ eত েবিশ eবং
eতটা সুশৃংখল িছেলা না, যতটা হযরত মসীh মouদ (আ.)-eর যুেগ হেয়েছ। eেত pিতিদন aিধকহাের
iেলkিনক মাধয্ম বয্বhত হবার কারেণ বয্বসার েkেt সমেয়র grto aেনক েবেড় চেলেছ। তাi আlাh
তা’লা বলেছন, বয্বসা যত বড়i েহাক না েকেনা, েতামােদর সময় যত sli েহাক না েকন জুম’ু আর
নামােযর িবপরীেত eর েকােনাi মূলয্ েনi। সmাবয্ সকল kয়-kিতেক uেপkা কের, জুমু’আর নামােযর
বয্বsা করা eকাn আবশয্ক। েছাট-খােটা বয্বসায়ীেদর জনয্ aজুহাত েদখােনার আর েকান সুেযাগ বাকী
থােক না। কােজi আজ আমরা আহমদীরাi হিc েসi মু’িমন, বা আমােদর েসi মু’িমন হoয়া uিচত;
যােদরেক জুমু’আর নামােযর সুরkা করা pেয়াজন। (যিদ eমনিট কির-aনুবাদক) তেবi আমরা e যুেগর
পথ-pদশর্েকর িনেদর্শনা হেত pকৃত aেথর্ কলয্াণ লাভ করেত পারেবা আর তখনi আমরা ঐশী কলয্াণরািজ
আকষর্ণ কের তঁার সntি aজর্নকারী িচিhত হেত পারেবা।
জুমু’আর grt সmেকর্ মহানবী (সা.) কীভােব আমােদর মেনােযাগ আকষর্ণ কেরেছ eবং ihদী-ি ান
েথেক কীভােব আমােদরেক সতnt কের েদিখেয়েছন তা eকিট হাদীেস বিণর্ত হেয়েছ।
হযরত আবু hরায়রা (রা.) বিণর্ত eকিট হাদীেস eেসেছ - িতিন (রা.) মহানবী (সা.)-েক বলেত েনেছন
েয,
‘আমরা আখারীন (পের আগমনকারী) হoয়া সেtto িকয়ামেতর িদন সােবকীন (agগামী) হেবা।
যিদo তােদরেক পূেবর্i িকতাব েদয়া হেয়িছেলা। eরপর হেলা, তােদর েসi িদন (aথর্াৎ সাবাত
িদবস-aনুবাদক) যা তােদর জনয্ আবশয্ক করা হেয়িছেলা িকnt তারা (e িবষেয়) মতিবেরাধ
কেরেছ িকnt আlাh তা’লা আমােদরেক e বয্াপাের সিঠক পথ pদশর্ন করেছন। মানুষ eখন
আমােদরi aনুসরণ করেব। হয়েতা, ihদীরা eকিদন পর eবং ি ানরা পর ।’

(বুখারী - িকতাবুল জুম’ু আ)
e হাদীসিট বুখারী শরীেফর - িকতাবুল জুম’ু আর ফারযুল জুম’ু আ aধয্ােয় রেয়েছ। e হাদীসিট eমন েয,
eর বয্াখয্ার pেয়াজন আেছ। ei েpিkেত সংিkpভােব ধু eেতাটুকু বলিছ, হযরত খলীফাতুল মসীh
সানী (রা.)-eর যুেগ জামােতর েভতর e কােজর aথর্াৎ বুখারী শরীেফর হাদীস সমূh সংকলন eবং eর
সামানয্ বয্াখয্া রচনার দািয়tভার হযরত oয়ালী ulাh শাh সােহেবর oপর নয্s করা হেয়িছেলা, তখন e
gেnর কেয়কিট খn pকাশ হেয়িছল, পের দীঘর্কাল তা আর pকাশ করা হয়িন। eখন কেয়ক বছর হেলা,
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আিম নূর ফাuেnশন pিত া কেরিছ, eর তttাবধােন জামােতর েভতর হাদীেসর gnাবলী pকােশর কাজ
হেc। মুসিলম o বুখারীর কেয়ক খn pকািশত হেয়েছ। েমাটকথা, শাh সােহব eর েয বয্াখয্া িলেখেছন তা
eমনi যdারা ei হাদীেসর aথর্ সুs হয়।
শাh সােহব দীঘর্ বয্াখয্ায় জুম’ু আর নামায ফরয হবার আবশয্কতা o grেtর বয্াপাের কতক িফকাhিবদ,
যারা জুমু’আর নামাযেক ‘ফরেয িকফায়া’ (‘ফরেয িকফায়া’ বলা হয় তােক, যােত কেয়কজন শািমল হেয়
নামায আদায় কের িনেলi যেথ , সবার েযাগদান করা আবশয্ক নয়) মেন করেতন, তােদরেক jান o
ভাষার রীিত-নীিত aনুসাের utর েদবার পর eটােক ভুল সাবয্s কেরেছন েয, eিট ‘ফরেয িকফায়া’ নয়
বরং ফরয। েতমিনভােব, aনয্ানয্ েযভােব নামায ফরয।
তারপর সাবাত শেbর আিভধািনক িবে ষণ কেরেছন। আর ihদীেদর iিতহাস o বয্বহািরক দৃ াn েথেক
pমাণ কেরেছন, েযভােব ei হাদীস েথেক জানা যায় েয, জুমু’আর িদনi ihদীেদরo সাবােতর িদন িছেলা,
eেত eর িকছু aংশ anভূর্k িছেলা যা পের শিনবাের পিরবিতর্ত হেয় যায়। তাi e pসে শাh সােহব েয
বয্াখয্া কেরেছন তা েথেক িকছু aংশ uেlখ করিছ।
‘িলসানুল আরব’ aনুসাের সাবাত শেbর আিভধািনক aথর্ হেলা, কাজ-কমর্ তয্াগ কের িব াম করা। আর
পিরভাষাগত aথর্ হেলা, সকল pকার কমর্কাn হেত সmূণর্rেপ িবিcn হেয় আlাhর iবাদেত িনমg হেয়
যাoয়া। বণী iসরাঈেলর জনয্ েগাটা eকিট িদন iবাদেত রত থাকার িনেদর্শ িছল। যার uেlখ ‘যাtা
পুsেকর’ 31তম aধয্ােয়র, 14-16 নাmার আয়াত ছাড়া - aনয্ানয্ sােনo রেয়েছ। ‘যাtা পুsক’ eবং
‘েলিবo পুsেক’o রেয়েছ। েমাটকথা, পিরেশেষ তারা ei িনেদর্শ aমানয্ কেরিছেলা, যdrণ তারা শািso
েপেয়েছ।
তাi জুমু’আর িদেন (আিম ei aংশ সmেকর্ শাh সােহেবর বয্াখয্া পড়িছ) মুসলমানেদর জনয্
েতমন েকান বাধয্বাধকতা েনi, েযমন বণী iসরাঈেলর জনয্ িছেলা। আlাh তা’লা পিবt কুরআেন
ِ ﺟﻌﻞ َ ﻋ َ ِ ﻳ ﺧﺘﻠﻔ
َ ّ ِ aথর্: ‘জাগিতক
eভােব ei ৈবিশে য্র uেlখ কেরেছন: ِﻓﻴﻪ
ُ ْ ّ َ ِ ُ اﳕ َﺎ
ْ اﻟﺴﺒﺖ َ َ اﻟ ّﺬ ْ َﻦ ا ْ َ َ ُ ْﻮا
কাজকমর্ েথেক মুk হেয় ei সাবােতর িদেন iবাদেতর িশkা তােদর জনয্ িনধর্ািরত িছল, যারা
eেক aমানয্ কেরেছ।’ (সূরা আn নাhল: 125) e আয়ােতর aথর্ eমন নয় েয, সpম িদনিট তােদর
জনয্ িনধর্ািরত করা হেয়িছেলা। যিদ ি ানরা কােলর pবােহ গা ভািসেয় িদেয় শিনবােরর পিরবেতর্
রিববারেক iবাদেতর িদন িনধর্ারণ কের, তাহেল ihদীেদর জনয্ ( kবারেক শিনবার বািনেয়
েনয়া) eেকবােরi aেযৗিkক নয়। ঐিতহািসক িবিভn ঘটনা o িনদশর্ন e িবষেয়র সতয্ায়ন কের
েয, ihদীরা িনেজেদর িনবর্াসেনর িদনgেলােত েবিবিলoন o পারসয্েদর মােঝ দীঘর্কাল বসবােসর
কারেণ তােদর িশrকrপী িব াস o রীিত-নীিত আts কেরিছেলা, আর ঐ মুশিরক (aংিশবাদী)
জািতgেলার pভােব তারা িনেজেদর ধমর্ীয় মূলনীিতেতo পিরবতর্ন-পিরবধর্ন eেনেছ। aতীেত
ihদীেদর মােঝo kবার িদনিটর eকিট িবেশষ মূলয্ িছেলা। aতeব আধয্ািtক িবিধ-িবধান o
িমমাংিসত িবষয়াবলী যা ঐিতহািসক ‘েজােসফাস’ তার িবখয্াত iিতহাস gেn সংকলন কেরেছন
তােtেক সুs ভােব জানা যায় েয, k o শিনবার ei d’িদনi আiনগতভােব েকান ihদীেক
িবচােরর জনয্ ময্ািজে েটর দরবাের uপsাপন করার বয্াপাের িনেষধাjা িছল। জুমু’আর নাম
িহbrেত ‘ঊরীতু হাশাবাত’ রাখা হেয়িছল, আর ষ িদন kবার a pহের aথর্াৎ pায় আড়াiটার
সময় সাবােতর pstিত r হয়। যিদo কুরবানী েদয়া হেতা আর নবম pহর aথর্াৎ pায় সােড়
িতনটায় eিট েশষ হেতা eরপর ‘েসাখতানী’ কুরবানী েদয়ার পর ihদীরা কাজকমর্ েশষ কের,
েগাসল কের পির ার-পিরcn হেয়, পির ার কাপড়-েচাপড় পিরধান কের সাবাতেক aথর্াৎ
শিনবারেক sাগত জানােতা। aতeব ei িবsািরত িববরণ েথেক pমািণত হয় েয, জুম’ু আর
িদনিটo তােদর দৃি েত িকছুটা সাবােতর মযর্াদা রাখেতা। eজনয্ iসলামী ঐিতহািসকগেণর ei
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বণর্নাo িনেজর মােঝ সতয্তা রােখ েয, জুম’ু আর িদন eর নাম আেরাবা যা pাচীন আরবেদর মােঝ
pিসd িছল তা মূলত: আহেল িকতাব েথেকi েনয়া হেয়িছেলা।

যােহাক, eরপের িলেখন: েমাটকথা ‘আেরাবা’ নাম eর pচলন আজo ihদীেদর মােঝ পাoয়া

যায়, আর সাবােতর iবাদতo kবার েথেকi r হয়, eবং e d’িট সাkয্i আসল সেতয্র pিত
i ীত কের। পিরেশেষ েয ফলাফল দঁাড়ায় তা হেলা, e িবষয়িট িনি ত েয, ihদীরা সাবােতর
িবিধ-িবধান চরমভােব ল ন কেরেছ, বরং তােদর কতক নবী, ei সাবাত িদবেসর aসmান
pদশর্নেকi তােদর লা না o aপদেsর কারণ বেল িচিhত কেরেছন। আর হযরত মূসা (আ.)-o
ei ভিবষয্dাণী কেরিছেলন, সাবাতেক aসmান করাi বনী iসরাঈেলর ংেসর কারণ হেব।
বাiেবেলo e কথাi েলখা আেছ।

(সহীh বুখারী - 2য় খn - হযরত ৈসয়দ জয়নুল আেবদীন oলী ulাh শাh সােহব (রা.) িলিখত ‘শরাh’ পৃ:
273-275)
aতeব কুরআেনর eসব সাkয্o মহানবী (সা.)-eর uিlিখত িববরেণর সতয্ায়ন কের। e হাদীস তােদর
জনয্ িনধর্ারণ করা হেয়িছেলা িকnt তারা তা uেপkা কেরেছ িকnt আমােদরেক আলাh তা’লা eর pিত পথ
pদশর্ন কেরেছন, আর আজ পযর্n 15শ বছর aিতkাn হবার পরo আlাh তা’লার কৃপায় মুসলমান, েস
েযমনi েহাক না েকন, েকান না েকানভােব জুমু’আর সmান কের। কম েহাক, পুেরা শহরবাসী eকিtত না
হেলo aবশয্i তারা জুমু’আয় আেস, আর যতিদন সমেবত হেত থাকেব ততিদন কলয্াণ েপেত থাকেব।
েযভােব আিম বেলিছ, e যুগ aথর্াৎ হযরত মসীh মouদ (আ.)-eর যুেগর সােথ eর িবেশষ grt আেছ,
তাi আহমদীেদরেক িবেশষভােব eর মূলয্ায়ন করা uিচত।
aতeব েযভােব মহানবী (সা.) বেলেছন, আমােদরেক আlাh তা’লা eর pিত সিঠক িনেদর্শনা pদশর্ন
কেরেছন। আমােদর uপর pথম দািয়t বতর্ায়, আlাh তা’লার e িনেদর্শ পালেনর জনয্ আমরা েযন িবেশষ
grt েদi। ei িনেদর্শ aমানয্ কের আlাh তা’লার শািsর লkয্sেল েযন পিরণত না হi। আlাh তা’লা
aতীত নবীেদর iিতহাস বণর্না কেরেছন, ihদীেদর, বণী iসরাঈলীেদর iিতহাস eজনয্ তুেল ধেরেছন
যােত আমরা সাবধান থািক। যিদ ihদীেদর িবেশষ iবাদেতর সূচনা e িদেনর মাধয্েম হেতা, েযভােব শাh
সােহব pমাণ কেরেছন আর iিতহাস েথেকo pমািণত হয়, তবুo তারা জুমু’আর িদনেক uেপkা করেতাi।
e িদেনর grt মহানবী (সা.)-eর হাদীস েথেক pমািণত। ঐশী পিরকlনা aনুযায়ী e িদন পিরহার
করার-i িছেলা, েকননা e আিশসপূণর্ িদনিট মহানবী (সা.) o তঁার umেতর জনয্ িনধর্ািরত িছেলা। e
িদেনর grt সmেকর্ মহানবী (সা.) আমােদরেক aতয্n pা লভােব বেলেছন, েকন e িদনিট আমােদর
জনয্ grtপূণর্। েকননা, eিট হযরত আদম (আ.)-eর জn o মৃতুয্র িদন, আর হযরত আদম (আ.)
আমােদর আধয্ািtক জীবেনর সূচনায় eক িবেশষ মযর্াদা রােখন। যা সmেকর্ পিবt কুরআেনo আlাh
তা’লা সুs ভােব বণর্না কেরেছন, eছাড়া মসীh মouদ (আ.)-eর যুেগ; হযরত মসীh মouদ (আ.)-eর
নাম েখাদা তা’লা আদম েরেখেছন। e যুেগ ‘ধেমর্র জীবন’ তঁার (আ.) সােথ সmকর্যুk। কােজi
আহমদীেদর জনয্ জুমু’আর সmান pদশর্ন করা aতয্n grtপূণর্। তাহেলi আমােদর লkয্ সমূh িঠক
থাকেব, আমরা eর আিশসমালা েথেক সবর্দা কলয্াণ লাভ করেত থাকেবা, যা হযরত মসীh মouদ (আ.)eর জামােতর সােথ সmৃk।
মহানবী (সা.) জুমু’আর িদেনর grt সmেকর্ যা বেলেছন তা সmেকর্ কেয়কিট হাদীস আপনােদর সmুেখ
ু াh (সা.) বেলেছন:
তুেল ধরিছ। হযরত আoস (রা.) িবন আoস বণর্না কেরন েয, রসূলl
‘েতামােদর িদনgেলার মেধয্ সেবাtর্ম িদন হেc জুমু’আর িদন। eিদেন হযরত আদেমর জn
হেয়েছ আর e িদেনi (তঁার) মৃতুয্ হেয়েছ। e িদনi িশ ায় ফুঁ েদয়া হেব আর e িদেনi aৈচতনয্
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হেয় পড়েব। aতeব e িদেন, aিধকাের আমার pিত দrদ েpরণ কেরা েকননা, e িদন েতামােদর
ei দrদ আমার িখদমেত েপশ করা হেব।’

(সূনান আবু দাuদ - িকতাবুস সালাত)
iবেন মাজাh’র aনয্ আেরকিট হাদীস। eেত হযরত আবু লুবাবাh (রা.) িবন মুনেযর বrণনা কেরন েয,
মহানবী (সা.) বেলেছন:
‘জুম’ু আ হেc িদেনর সদর্ার আর আlাh তা’লার িনকট সবেচেয় েবিশ সmািনত িদন। eিট আlাh
তা’লার িনকট ঈdল আযিহয়া o ঈdল িফতেরর েচেয় মূলয্বান। e িদেনর পঁাচিট ৈবিশ য্ রেয়েছ,
e িদেন আlাh তা’লা হযরত আদম (আ.)-েক সৃি কেরেছন। িdতীয়তঃ e িদেন আlাh তা’লা
হযরত আদমেক ভূপৃে aবতীণর্ কেরন। তৃতীয়তঃ e িদেন আlাh তা’লা হযরত আদম (আ.)-ক
মৃতুয্ েদন। চতুথর্তঃ e িদেন eমন eকিট মুহূতর্ আেছ যখন বাnা হারাম িজিনষ বয্তীত আlাh
তা’লার কােছ যা চায় তা তােক েদয়া হয়। প মতঃ e িদনi িকয়ামত সংঘিটত হেব। ৈনকটয্pাp
িফির া, আসমান, যমীন, বায়ু, পাহাড়, o সমুd e িদনেক ভয় কের।’

(iবেন মাজাh - িকতাবু iকামািতস সালাত)
ei হাদীসgেলা েথেক e িদেনর grt আেরা সুs হয়- েযভােব মহানবী (সা.) বেলেছন- eিদন
aিধকহাের আমার pিত দrদ েpরণ কেরা। eমিনেত েতা সাধারণভােবo দrদ েpরণ করা uিচত িকnt
বেলেছন, pেতয্ক জুমু’আয় aিধকহাের দrদ পাঠ কেরা। eজনয্ pেতয্ক জুমু’আয় িবেশষভােব eর pিত
grt pদান করা uিচত েকননা েদায়া কবুল হবার সােথ মহানবী (সা.)-eর pিত দrদ েpরেণর গভীর
সmকর্ রেয়েছ। েখাদা তা’লা পিবt কুরআেনo তা বেলেছন:

ِ ِ َ اﻟﺬ ﻳ ْﻦ ا ٰﻣﻨ ُﻮا ﺻﻠ ّ ُﻮا
ِ
َِ
َ ۤ ٰ ؕ ِ ﻮن ﻋ َ َ اﻟ َّ ِﱮ
ﺗﺴﻠﻴﻤﺎ
َّ ِ
َ ُ ٗﻜﺘﻪ
َ َ ِٕ ٓ ٰ وﻣﻠ
ّٰ ان
َ ْ ُ ّ ﻳﺼﻠ
َ َ َ اﻪﻠﻟ
ً ْ ْ َ ﻋﻠﻴﻪ وَ َﺳﻠ ّ ُﻤ ْﻮا
ْ َ ْ َ ْ َ َ ّ ﻳـﺎﻳ ّ ُ َﻬﺎ
ّ

aথর্াৎ আlাh িনজ বাnার pিত রহমত বষর্ণ কেরন আর তঁার িফিরশতারাo। েহ যারা iমান
eেনেছা! েতামরাo e নবীর pিত দrদ o সালাম েpরণ করেত থােকা।

(সূরা আl আহযাব: 57)
aতeব মহানবী (সা.) েযভােব বেলেছন, ‘e িদেন eক মুহূতর্ eমন আেস যা েদায়া কবুিলয়য্েতর মুহূতর্।’
দrদ শরীফ েpরেণর েয েদায়া আমােদরেক েখাদা তা’লা িশিখেয়েছন, e েদায়া যিদ আমরা কির, তাহেল
e দrেদর বরকেত আমােদর aনয্ানয্ সমেয় করা েদায়াgেলাo gহণেযাগয্তার মযর্াদা লাভ করেব। সুতরাং
জুমু’আর িদন দrদ পাঠ করার বয্াপাের আমােদর িবেশষ যtবান হoয়া pেয়াজন। মুসলমানেদর pিত
eিটo েখাদা তা’লার িবেশষ aনুgহ েয, জুম’ু আর নামােযর পর জাগিতক কাজকেমর্ িলp হবার aনুমিত
িদেয়েছন। পুেরা িদেনর uপর িবিধ-িনেষধ আেরাপ কেরন িন েয, িকছু করেব না, তেব শতর্সােপেk ei
aনুমিত েদয়া হেয়েছ। তnেধয্ eকিট হেc, আlাh তা’লার িযকর (sরণ) করেত ভুেল েযo না। িdতীয়তঃ
আlাh তা’লার কৃপা aেnষণ করেত হেব। aথবা িনেদর্শানুসাের আlাhর ফযল aেnষণ করেত হেব আর
তঁার িযকর করেত হেব। েখাদা তা’লার ei িনেদর্শ েয, আমার aনুgহ aেnষণ কেরা, e কথা মাথায় েরেখ
আlাh তা’লার িনেদর্শ aনুযায়ী েয বয্িk পািথর্ব কাজকেমর্ িনেয়ািজত হেব, তখন eর পাশাপািশ তার
hদেয় eিটo থাকেব েয, আমার েকান কাজ েযন ধুমাt জাগিতক েলাভ-লালসার কারেণ না হয়, আমার
কাজকমর্, চাকরী-বাকরী, বয্বসা-বািণজয্ ei নীিতর uপর িভিt কের েযন হয়, যা তাkoয়ার পােন
পিরচািলত কের। আিম কখেনা েযন e ধারণা না কির েয, েযেহতু eিট পািথর্ব কাজ-কমর্ তাi eেত ছলচাতুরী করা ৈবধ। না, বরং েযেহতু েখাদা তা’লার কৃপা aেnষণ করেত হেব, তাi আমােদর pেতয্কিট িবষয়
পির ার o sc হoয়া uিচত। িdতীয়তঃ আlাh তা’লােক aিধকহাের sরণ করেত বেলেছন। eরফেল
eেকেতা, সবর্দা eিট sরণ থাকেব েয, আমােক আlাh তা’লার iবাদেতর সুরkা করেত হেব। িdতীয়তঃ
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eটাo sরণ থাকেব েয, আমার কাজকমর্ ভাল হেc eবং eেত সফলকাম হিc ধু e কারেণ েয, েখাদা
তা’লার uপর আমার পূণর্ ভরসা রেয়েছ। aত:পর েশষ আয়ােত আlাh তা’লা বেলেছন, েখাদা তা’লার
সtাi pকৃত িরyকদাতা, কাজ-কেমর্ সমৃিdলাভ হেল তা েকবলমাt েখাদা তা’লার aনুgেহর কারেণi। যিদ
েতামার েকান পিরিচিত থােক, তেব তাo েকবলমাt েখাদা তা’লার কৃপার মাধয্েমi হেয়েছ।
aতeব েশষ যুেগ েযেহতু মসীh মouদ (আ.)-েক েমেনেছা তাi জাগিতক েলাভ-লালসা o িkড়া-েকৗতুক
েথেক েতামােদর aেনক দূের থাকা pেয়াজন। যিদ egেলােক দূের িনেkপ না কেরা, তাহেল েতামােদর
aবsা eমন হেব, েযভােব মসীh মouদ (আ.)-eর সােথ e শেতর্ বয়’আত করার পর, aথর্াৎ আিম আমার
pাণ, সmদ o সmান কুরবাণী করার জনয্ সবর্দা pstত থাকেবা, eরপর েতামরা মসীh মouদ (আ.)-েক
িনঃস aবsায় পিরতয্াগ করেল, আর মসীহ মouদ (আ.) েয কােজর uেdেশয্ েতামােদর সমেবত
কেরিছেলন, eকিট জামাত গঠন কেরিছেলন, জামাতভূk হবার জনয্ বেলিছেলন, তা ভুেল েগেল। aথর্াৎ
েখাদা তা’লার সােথ িক কাজ িছেলা, তাহেলা, েখাদা তা’লার সােথ eকিট িবেশষ সmকর্ সৃি করা, আlাh
তা’লার iবাদত o তার িযk dারা জীবনেক সাজােনা আর আlাh তা’লার সৃি র pাপয্ aিধকার pদান
করা। েমাটকথা, েশষ যুেগ েpিরত মহানবী (সা.)-eর সিতয্কার েpিমেকর সােথ েতামােদর সmকর্ কতটা
গভীর, আর হযরত মসীh মouদ (আ.)-eর সােথ কৃত বয়’আেতর a ীকার সমূহ পালেনর জনয্ েতামরা
কতটা বdপিরকর তা পরীkা কের েদখার জনয্ আlাh তা’লা েয মাপকািঠ িনধর্ারণ কেরেছন, তা হেc,
জুমু’আর নামােয েতামােদর uপিsিত। তাi pেতয্ক আহমদীেক সবর্দা eিট sরণ রাখা uিচত, জুমু’আর
জনয্ মসিজেদ আসা aথবা মসিজদ না থাকেল িকছু সংখয্ক আহমদী েকান জায়গায় eকিtত হেয় জুম’ু আর
নামায পড়া eকাn জrরী।
aতeব েকবল রমযােনর েশষ জুমু’আ বা aনয্ানয্ জুমু’আ েযন মসিজেদ aিধক uপিsিত eবং pদশর্েনর
েকnd না হয়। বরং সারা বছরi েযন েদখা যায় েয, জুমু’আর িদন আমােদর মসিজদgেলা pেয়াজেনর
তুলনায় apতুল হেয় েগেছ। eখন নামাযীেদর dারা টiটুmুর হoয়া r হেয় েগেছ। জুমু’আর grt সmেn
eখন আিম আেরা কেয়কিট হাদীস েপশ করিছ, যdারা জুম’ু আর কিতপয় তাৎপযর্পূণর্ িবষয় o grt সmেn
ধারণা পাoয়া যায়।
হযরত জােবর (রা.) বণর্না কেরন, হযরত রসূলl
ু াh (সা.) বেলেছন,
‘ঐ বয্িk েয আlাh o পরকােলর uপর ঈমান রােখ, তার জনয্ জুমু’আর িদেন জুম’ু আর নামায
পড়া ফরজ করা হেয়েছ, েকবল aসুsয্, মুসািফর, নারী, িশ o েগালাম বয্িতেরেক। েয বয্িk
kীড়া-েকৗতুক o বয্বসা-বািণেজয্র কারেণ জুমু’আর বয্াপাের ঔদািসনয্ েদখােব, আlাh তা’লাo
তার pিত uদাসীনতার আচরণ করেবন। িন য় আlাh তা’লা aমুখােপkী o pশংসার aিধকারী।’

(সূনান দার কূtনী - িকতাবুল জুম’ু আ)
aপর আেরকিট হাদীেস হযরত আবু hরায়রা (রা.) বণর্না কেরেছন, মহানবী (সা.) বেলেছন,
‘জুম’ু আর িদন পুেণয্র pিতদান কেয়ক gণ বািড়েয় েদয়া হয়।’

(সূনান দার কূtনী - িকতাবুল জুম’ু আ)
aতeব জুমু’আর িদন জুমু’আর নামায ছাড়াo যথাসmব সকল pকার পুণয্কাজ েযন করা হয়। েকননা
আlাh তা’লা eর pিতদান কেয়কgণ বািড়েয় েদন। আlাh তা’লার িনেদর্শ পালন করার মেতা েকান পুণয্
কমর্ েনi আর েসi িনেদর্শিটo aিত আবশয্কীয় িবষয়াবলীর anভূk।র্ aতeব জুমু’আর নামােয আসা
পুেণয্ agগামী হবার সবচাiেত বড় মাধয্ম, আর eিট মুনািফক o মু’িমেনর পিরচয়o তুেল ধের।
aনুrপভােব আেরকিট বণর্নায় eেসেছ। হযরত iবেন আbাস (রা.) েথেক বিণর্ত, মহানবী (সা.) বেলেছন,
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‘েয বয্িk aকারেণ জুমু’আ পিরতয্াগ করেব, আমলনামােত তােক মুনািফক েলখা হেব, যা
িনি ho করা যােব না আর পিরবতর্নo করা যােব না।’

(মাজমাuয যাoয়ােয়দ oয়া মামবাuল ফাoয়ােয়দ - িকতাবুস সালাত)
আেরকিট বণর্নায় eেসেছ, হযরত জায়াdy যামরী (রা.) বণর্না কেরেছন, মহানবী (সা.) বেলেছন,
‘েয বয্িk aলসতা পূবর্ক লাগাতার িতন জুম’ু আ পিরতয্াগ কের, (আলসয্ েদিখেয় লাগাতার িতন
জুমু’আ না পেড়-aনুবাদক) আlাh তা’লা তার hদেয়র uপর েমাহর েমের েদন।’

(আবু দাuদ - িকতাবুস সালাত)
আর যখন েমাহর েমের েদন, তখন পুণয্কাজ করার kমতাo hাস েপেত থােক, আর ধীের-ধীের মানুষ
eেকবােরi দূের সের যায়।
হযরত সালমান ফারসী (রা.) বণর্না কেরেছন, মহানবী (সা.) বেলেছন,
‘েয বয্িk জুমু’আর িদন েগাসল কের o িনজ সামথর্ানুসাের পিবtতা aবলmন কের, আর েতল o
সুগnী েমেখ ঘর েথেক েবর হয় আর d’বয্িkেক পৃথক না কের (aথর্াৎ িনেজ বসার জনয্
েজারপূবর্ক d’জনেক দূের সরায় না-aনুবাদক) aতঃপর তার জনয্ আবশয্কীয় নামায আদায় কের।
aতঃপর iমাম যখন খুতবা pদান কেরন তখন েস নীরেব তা বণ কের, তখন তার ঐ জুমু’আ
হেত পরবতর্ী জুতআ
ু পযর্n সকল পাপ kমা কের েদয়া হয়।’

(বুখারী - িকতাবুল জুম’ু আ)
eরপর হযরত আবু hরায়রা (রা.) বণর্না কেরন েয, মহানবী (সা.) বেলেছন,
‘জুম’ু আর িদন িফির ারা মসিজেদর দরজায় দঁািড়েয় যায়। সবর্pথম আগমনকারীেক েস pথম
আগমনকারী িহেসেব িলেখ, আর pথম আগমনকারীর দৃ াn ঐ বয্িkর নয্ায়, েয uট কুরবানী
কের। eরপর আগমনকারীর দৃ াn গাভী কুরবানীকারীর নয্ায়। eরপর আগমনকারীেদর দৃ াn
যথাkেম: েভড়া, মুরগী o িডম কুরবানীকারীর মেতা। aতঃপর যখন iমাম িমmেরর uপর দঁািড়েয়
যায় তখন েস তঁার েরিজ ার বn েফেল, aথর্াৎ িফির ারা sীয় েরিজ ার বn কের েফেল আর
িযকর নেত আরm কের।’

(বুখারী - িকতাবুল জুম’ু আ)
েসi খুতবা নেত আরm কের যা iমাম pদান কেরন। eেত সoয়াব ছাড়াo মেনােযাগ সহকাের খুতবা
বণ করার pিতo দৃি আকষর্ণ করা হেয়েছ। aথর্াৎ েয মসিজদ বা ৈবঠেক আlাh তা’লার িফির ারা বেস
েথেক কথা বণ কেরন, তার েচেয় বরকতময় ৈবঠক আর েকানিট হেত পাের?
eরপর আেরকিট বণর্নায় eেসেছ, হযরত iবেন আbাস (রা.) বণর্না কেরন েয, মহানবী (সা.) বেলেছন,
‘েয বয্িk জুমু’আর িদন iমােমর খুতবা চলাকালীন সময় কথা বেল, তার দৃ াn ঐ গাধার নয্ায় েয
বiেয়র েবাঝা বহন কের, আর েয তােক বেল, চুপ কেরা - েস-o জুম’ু আ েথেক বি ত হেব।’

(মুসনাদ আহমদ িবন হাmল)
aথর্াৎ কথায় িলp বয্িkেক চুপ করােনার জনয্ কথা বলাo িনেষধ। যিদ েকান েছা িশ িচৎকার-েচচােমিচ
কের, তেব েসখান েথেক তােক aনয্t সিরেয় েনয়া uিচত। আর যিদ েকান বয়s িকেশার কথা-বাতর্া বেল,
d ুিম কের, তেব তােক iি েত চুপ থাকেত বলেত হেব।
হযরত জােবর িবন আbুlাh (রা.) বণর্না কেরেছন,
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‘সুলায়ক গাতফানী জুমার িদন eমন সময় eেস বেস পড়েলা যখন রসূলl
ু াh (সা.) খুতবা pদান
করিছেলন। তখন িতিন (সা.) তােক বলেলন, েহ সুলায়ক! তুিম দঁািড়েয় d’রাকাত নামায আদায়
কেরা আর সংিkp কেরা। aত:পর িতিন (সা.) বেলন, যখন েতামােদর েকu জুম’ু আর িদন খুতবা
চলাকালীন সমেয় আেস, েস েযন d’রাকাত নামায পেড় আর তাড়াতািড় সmn কের।’

(মুসিলম - িকতাবুল জুম’ু আ)
আলকামা বণর্না কেরন েয,
‘আিম হযরত আbুlাh িবন মাসuদ (রা.)-eর সােথ জুমু’আর uেdেশয্ যাi। িতিন েদখেলন, তার
পূেবর্i িতন বয্িk মসিজেদ েপঁৗেছ েগেছন। িতিন বলেলন, চতুথর্ বয্িk আিম। aতঃপর বলেলন,
ু াh (সা.)-েক eকথা বলেত েনিছ, িকয়ামত
চতুথর্ হoয়ােতo েতমন দূরt েনi। আিম রসূলl
িদবেস মানুষ আlাh তা’লার সমীেপ জুমু’আয় আসার িভিtেত বসা থাকেব। aথর্াৎ pথম, িdতীয়,
তৃতীয় তারপর বেলেছন, চতুথর্। আর চতুথর্o েবশী দূের নয়।’

(সূনান iবেন মাজাh - িকতাব iকামািতs সালাত)
ei হেc জুমু’আর grt।
আেরকিট বণর্নায় eেসেছ, ‘হযরত সামুরা (রা.) বণর্না কেরেছন, রসূলl
ু াh (সা.) বেলেছন,
‘জুম’ু আর নামায পড়েত আেসা আর iমােমর িনকটবতর্ী sােন বেসা। eক বয্িk জুমু’আ েথেক
িপছেন থাকেত থাকেত জাnাত েথেকo িপছেন পের যায়, aথচ েয জাnাতবাসী হেয় থােক।’

(সূনান আবু দাuদ - িকতাবুs সালাত)
pথেম আিম পুেণয্র েতৗিফক সmেকর্ েয হাদীস পাঠ কেরিছ, মানুষ পুণয্কাজ কের থােক, িকnt জুম’ু আ না
পড়ার কারেণ, hদেয় দাগ লাগার ফেল েসসব পুণয্ ধীের-ধীের িনঃেশষ হেয় েযেত থােক। aতঃপর েসi
বয্িki, েযভােব মহানবী (সা.) বেলেছন, জাnােতর aিধবাসী হoয়া সেtto জাnাত েথেক বি ত েথেক
যায়।
আেরকিট বণর্নায় eেসেছ, হযরত uবােয়দ িবন সােবত বণর্না কেরেছন, রসূলl
ু াh (সা.) eক জুমু’আর িদন
বেলেছন,
‘েহ মুসলমানেদর দল! িন য় e িদনেক েখাদা তা’লা েতামােদর জনয্ ঈেদর িদন বািনেয়েছন,
aতeব েতামরা েগাসল কেরা আর যার িনকট সুগিn আেছ েস েযন তা মােখ eবং িমসoয়াক
কেরা।’

(সূনান iবেন মাজাh - িকতাব iকামািতs সালাত)
সুতরাং জুমু’আর e grtেক সবর্দা আমােদর দৃি পেট রাখা uিচত। হযরত মসীh মouদ (আ.) আেরক
আ ীেক e িদেনর grt বণর্না কেরেছন, তারপর জুমু’আর grt বণর্না কেরেছন। িতিন (আ.)
ِ ُ َ اﻛﻤﻠﺖ
دﻳﻨﻜﻢ
ُ ْ َ ْ َ ﻮم
ْ ُ َ ْ ﻟـﻜﻢ
ْ
َ ْ َ ( ا َْﻟﻴসূরা আl মােয়দা: 4) eর বয্াখয্া করেত িগেয় বেলন:

।
ِ ُ َ اﻛﻤﻠﺖ
‘মূলত: دﻳﻨﻜﻢ
ُ ْ َ ْ َ ﻮم
ْ ُ َ ْ ﻟـﻜﻢ
ْ
َ ْ َ  ا َْﻟﻴআয়াতিটর d’িট িদক রেয়েছ ‘pথমতঃ েতামােদর পিবt করা
হেয়েছ’ (eমন িদন eেস েগেছ যা পিবt করার িদন) ‘িdতীয় হেc, িকতাব পূণর্া হেয়েছ। বলা
হয়, েযিদন আয়াতিট aবতীণর্ হয় েসিট িছল জুম’ু আর িদন। হযরত uমর (রা.)-েক েকান ihদী
বলল, ei আয়াত aবতীণর্ হবার িদনিটেক ‘ঈদ (িহেসেব) udযাপন কির।’ (িবিভn হাদীেসর

বণর্নায় হযরত iবেন আbাস হেত বিণর্ত হেয়েছ, ihদী তােক বেলেছ আর িতিন বেলেছন,
জুমু’আেতা ঈদ-i। িকnt হযরত মসীh মouদ (আ.)-eর েয েরoয়ােয়ত আেছ আর কতক eমনo
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আেছ যা সmেকর্ হযরত মসীh মouদ (আ.) িলেখেছন, মহানবী (সা.) কতক েরoয়ােয়ত সরাসির
বণর্না কেরেছন। aতeব eর েয aবsান, মূলয্ o grt তা aবশয্i েবিশ যা হযরত মসীh মouদ
(আ.) বেলেছন; তাi আমােদরেক তা েদখা uিচত, ogেলা নয় যা িবিভn েরoয়ােয়তকারীর বণর্নার
মাধয্েম েপঁৗেছেছ। যােহাক, হযরত মসীh মouদ (আ.) বেলন েয) ‘েকান ihদী হযরত uমর
(রা.)-েক বেল, ei আয়াত aবতীণর্ হবার িদনিটেক ঈদ িহেসেব uদযাপন কির, (aনয্
েরoয়ােয়েত eেসেছ -যিদ eিট আমােদর uপর aবতীণর্ হেতা তাহেল আমরা eিদন ঈদ uদযাপন
করতাম) । (বুখারী িকতাবুt তফসীর)

হযরত uমর (রা.) বেলন, ‘জুমু’আেতা ঈদ-i।’ হযরত মসীh মouদ (আ.) বেলন, ‘িকnt aেনক
মানুষ ei ঈদ সmেn aনবিহত। aনয্ানয্ ঈেদ কাপড় পিরবতর্ন কের, aথচ e ঈেদর pিত
rেkপi কের না, েনাংরা-ময়লা কাপড় পেড় eেস যায়। আমার িনকট e ঈদ aনয্ানয্ ঈদ aেপkা
ে ।’ হযরত মসীh মouদ (আ.) বেলন, ‘আমার দৃি েত e ঈদ aনয্ানয্ ঈদ aেপkা ে । e
ঈেদর জনয্ সূরা জুমু’আ আর e জনয্i কসর নামােযর িবধান আেছ। আর জুমু’আ হেc েসিদন,
েযিদন আসেরর সময় আদম জn িনেয়েছ। আর ei ঈদ ঐ যুেগর িদেকo iি ত কের েয, pথম
মানুষ ei ঈেদ-i জn েনয়। কুরআন শরীফo eিদনi পিরপূণর্ হয়।’

(আl হাকাম - 27 জুলাi, 10ম খn-পৃ: 5)
aথর্াৎ e আয়াত’িট জুমু’আর িদেনi aবতীণর্ হয়। aতeব eকিট সুমহান ধেমর্র aনুসারী, যা aবতীণর্ কের
আlাh তা’লা তঁার ধমর্েক কােমল o পূণর্তা িদেয়েছন, আর eকজন ihদীo eর ে t, e আয়ােতর
মাহাtয্ mীকার করেত বাধয্ হয়। aতeব েয েখাদা ধমর্ পিরপূণর্ কের পিবt কুরআন আকাের মহানবী (সা.)eর pিত aবতীণর্ কেরেছন, েস-i েখাদাi eকিট grtপূণর্ িবষেয়র pিত e gেn আমােদর মেনােযাগ
আকষর্ণ কেরেছন বরং িনেদর্শ িদেয়েছন। তাi eিট আমােদর pিত aেনক বড় eকিট দািয়t, eিট পালেন
আমরা েযন কখেনা ৈশিথলয্ pদশর্ন না কির। আlাh তা’লা আমােদর o আমােদর সnান-সntিতেকo ei
িদেনর িবেশষ মযর্াদা pদােনর েসৗভাগয্ দান কrন। আর হযরত মসীh মouদ (আ.) আমােদর িনকট
েযrপ pতয্াশা কেরেছন, আমরা েযন তা পূরণ করেত সkম হi, আমীন।

(জােময়া আহমদীয়া বাংলােদশ eবং েকndীয় বাংলা েডেsর েযৗথ uেদয্ােগ aনুিদত)
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