
মাতৃভাষায় জুমার খুতবা দয়ার িবধান: 
রাসলুূ াহ  সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম জমুার খুতবায় আ াহর তারীফ করেতন, দ দ পড়েতন, 

করুআন থেক তলাওয়াত করেতন এবং িকছ ুওয়াজ-নছীহত ও করেতন। নবীেদর স েক আ াহ 

বেলন: 

 َوَما َأْرَسْلَنا ِمن رَُّسوٍل ِإلَّا ِبِلَساِن َقْوِمِه ِلُیَبیَِّن َلُھْم 

"আিম সব নবীেকই তােদর জািতর ভাষাভাষী কেরই রণ কেরিছ, যােত তােদরেক পির ার 

বাঝােত পাের।" (সরূা ইবরাহীম: ৪) 

রসলুু াহর সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম মাতভৃাষা যেহত ু আরবী িছল এবং ছাহাবীেদরও ভাষা  

আরবী িছল, তাই িতিন আরবীেতই তােদরেক নছীহত করেতন। এখন যারা নবীিজর নােয়ব হেয় জমুার 

খুতবা িদেবন তােদরেকও উে িখত আয়াত ও হাদীছ অনসুাের তােদর াতােদর উে েশ  মাতভৃাষায় 

খুতবা দয়াটা শরীয়ত স ত এবং যুি  সংগত।  

 এই কারেণই ইমাম শােফয়ী (রহ.) বেলন: েত ক খতীবেক জমুার সময় তাঁর মাতভৃাষায় 

ওয়াজ করা ওয়ািজব বা অবশ  কতব । (তান ী র ওয়াত ১/২৬৪) 

 আ ামা তাহাভী হানাফী বেলন: জমুার খুতবা আরবী জানেলও ফারসী ভাষায় ও চলেব। (হািশয়া 

তাহতাবী আলা মারাি ল ফালাহ ২৭) 

 আ ামা আ ুল হাই লাখনভী হানাফী (রহ) বেলন: াতােদরেক তােদর মাতভৃাষায় খতুবা 

বুিঝেয় দয়া জােয়জ। (মাজমূআহ ফাতাওয়া ১/২৪৫) 

 হানাফী িফ হ  িনহায়া, মুজতাবা, ফাতাওয়া িসরািজয় াহ, মুহীত ভিৃত ে  আেছ য, ইমাম 

আবূ হানীফার মেত ফারসী ভাষােত জমুার খুতবা দয়া জােয়জ।  
 শামীেত আেছ, আরবী ভাষায় খুতবা দয়া শত নয়।  
 িহদায়ায় আেছ, েত ক ভাষায় খুতবার নছীহত চলেত পাের। (িকতাবুল জমুআহ ৫৫-৫৬)  

(আেলাচনা : আইনী তাহফা সলােত মু ফা১/৯৮-৯৯) 

খুতবারা আেগ বয়ান একিট িবদআত : 

িনজ ভাষায় খুতবা না দয়ার কারেণ যেহতু তা মানেুষর বাধগম  হয় না এজন ই এই খুতবার আেগ 

খতীবগণ বয়ােনর ব ব া রেখেছন, যা শরীয়েতর দৃি েত একিট জঘন তম িবদআত। কারণ খুতবা 

দােনর পূেব বয়ান দয়া এবং ইহােক এভােব ায়ী প দয়া নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম 

থেক আেদৗ মািণত নয়।  নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম  খুতবার পেূব কখেনা এ ধরেণর  

বয়ান দন িন। িদেত বেলেছন বেল ও কান মাণ পাওয়া যায় না। 



 এজন ই এ সঊদী আরেবর বেরণ  মফুতী শাইখ ইবেন উসাইমীন (রহ:) ক মাতভৃাষায় খুতবা দান 

স েক সওয়াল করা হেল িতিন তা সরাসির  জােয়জ বেল ম ব  কেরন এবং একথা  ভােব 

বেলন য, খতীবেক িনজ ভাষায় খুতবা িদেত হেব। ( দখুন: শাইখ ইবেন উসাইমীেনর ফাতাওয়া 

আরকািনল ইসলাম)  

বতমােন আমােদর দেশর বশ িকছ ুজােম মসিজেদ মাতৃভাষায় খুতবা দয়া হেয় থােক। ব ত: এটাই 

সু ত। এর িবপরীত সু ত িবেরাধী কাজ যা অবশ ই পিরত াজ । আ াহ আমােদরেক ীেনর সিঠক 

ইলম দান ক ন এবং যাবতীয় িবদআত পিরত াগ করার তাওফীক িদন (আমীন)  

লখক: শাইখ আখতা ল আমান িবস আ সু সালাম 

স াদনা: আ ু ািহল হাদী িবন আ ুল জলীল 


