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విశేషాలుుః 
1- షఫిల్ షమాజ్ వాహ్షింో కూరొుని చేయవచుున్హ. అి  ఏ ి శ్ో 
తిరిగ వెళతన్ను పరావల్లదు.  
2- షఫిల్ షమాజ్ కూరొుని చేయుట్ ధరిసంితిం. 
3- కూరొుని షమాజ్ చేయువారికి నిలబడి చేసేవారిో సగ్ిం పుణయిం 
మాత్రమే లభిసుతింి .  

21- జుాణ ఘనత్, దాన్న సాంప్ర దాయ మర్యోద్లు 

خير يوم طلعت عليه الشمس يوم : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  عن أبي هريرة 

دخل الجنة وفيه أخر  منها
ُ
 الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أ

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఉపద్దశ్ించారని, అబూ హురైర రజియల్లాహు అన్హు  
ఉల్లాఖించారుుః "సూరుయడు ఉదయిించే రోజుోాకెల్లా ంహోషుతమైష 
రోజు జుమా రోజు. అద్ద రోజు ఆదిం అలైహిససల్లిం  జనిిించారు. అద్ద 
రోజు సవరగింో ప్రవేశ్ించారు. అద్ద రోజు సవరగిం న్హిండి 
బహి్ొరిించబడాీరు". (ులసిాిం). 

أ فأحسن الوضوء ثم أتى : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا   عن أبي هريرة من توض 

ة أيام، ومن وبين الجمعة وزيادة ثالثالجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه 

 مس  الحصا فقد لغا.

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల సెలవిచాురని, అబూ హురైర రజియల్లాహు అన్హు  
ఉల్లాఖించారుుః "ఎవరైతే సులచిత రీతిో వుజూ చేసుకొని జుమా 
షమాజు క్కసిం వచిు నిశ్బుింగా, శ్రదధతో ఖుతా (ప్రసింగ్ిం) విింటారో, ఈ 
జుమా న్హించి ంరో జుమా వరకు, ఇింకా మూడు రోజులు ఎకుొవ 
వారు క్షమిించబడుతారు. రాళ్ళు ులటటమ (ల్లక్ వాటతో ఆడి)షవాడు 
వయరా పని చేసిషవాడగ్నన్హ. (వయరా పని అషగా జుమా పుణయిం 
క్కోాయాడు అని). (ులసిాిం). 
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الصلوات الخمس والجمعة إلَ : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  عن أبي هريرة 

 [مسلم] .ما بينهن إذا اجتنبت الكبا رالجمعة ورمضان إلَ رمضان مكفرات 

"ఐదు వేళో చేసే షమాజులు, ఒక్ జుమా న్హించి ంరో జుమా వరకు, 
రంజాన్హ ంరో రంజాన్హ వరకు ఆ ంధయో జరిగష ప్పప్పలకు అవి 
విమోచషకారకులు అవుతాయి. అయితే పెదు ప్పప్పల న్హిండి దూరింగా 
ఉిండుట్ తపానిసరి." అని ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص చెప్పారని, అబూహురైర 
రజియల్లాహు అన్హు  ఉల్లాఖించారు. (ులసిాిం).  

فيها ساعة ال يوافقها ضكر يوم الجوعة فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا  بي هريرة أعن 

لها
 
 أعطاه إياه، وأشار بيده يقل

 
  .عبد مسلم وهو قا م يصلي يسأل هللا شيئا إال

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص జుమా వి్యిం ప్రస్థతవిసూత ఇల్ల చెప్పారని, అబూ హురైర 
రజియల్లాహు అన్హు  ఉల్లాఖించారుుః "ఆ రోజు ఓ ప్రతేయక్ (శుభ) ఘడియ 
ఉింి . ఆ ఘడియో ఎవరైన్న ులసిాిం భకుతడు షమాజు సిాతిో అల్లాహ్ 
న్హ ఏదైన్న వేడుకుింటే అల్లాహ్ అతని క్కరొన్హ తపాకుిండా తీరుస్థతడు". 
ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఈ సింగ్తి చెబ్నతూ "ఆ ఘడియ అతి సవలాింగా ఉింి " అని 
చేతోత సైగ్ చేశారు. (బ్నఖారి, ులసిాిం).   
విశేషాలుుః 
1- వారపు ఏడు రోజుోా జుమా రోజు ఉతతంమైష రోజు.  
2- జుమా షమాజు ఘషత. అి  ప్పప్పల క్షమాపణకు ఒక్ కారణిం.  
3- అిందుో ఒక్ ఘడియ ఉింి . అిందుో ఏ ులసిాిం భకుతడైతే అల్లాహ్ 
తో దుఆ చేస్థతడో అతని దుఆ అింగీక్రిింపబడున్హ. 

22- జుాణ నాణజుకు త్వరగా హాజరవటంలోన్న 
ఘనత్ - దాన్ని కోలోపవటం గురంచి హెచ్చరక 

ْوا َِِل  ِذْاِر ] اْسع  ِة ف  ِة ِمْن يْوِم اْْلُُمع  يو  ا ُنوِدي  لِيصَّ ُنوا ِِذ  ام  ِذين  ء  ا أ َيه ا الَّ   اهللِي 
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