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ْعي ُمون   ُكْم ِِْن ُانُْتْم ت  ْْيٌ لَّ لُِكْم خ  وا اْلب ْهع  ذ  َُ ذ   9:الجمعة [و 
ఓ విశ్వాసుల్లారా! శుక్రవారం న్నడు నమాజుకుగాను పిలువబడినప్పుడు 
మీరు అల్లాహ్ ధాయనము వైప్పనకు పరుగెతిారండి. మరియు వాయపారం 
వదలిపెట్ిండి. మీరు తెలుసుకునాట్ాయితే ఇదీ మీకు చాల్ల మేలైనది. (62: 
జుమాాః 9). 

من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا   عن أبي هريرة

قر ب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قر ب بقرة، ومن راح  ثم راح فكأنما

في الساعة الثالثة فكأنما قر ب كبشا أقرن،ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما 

قر ب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قر ب بيضة، فإذا خر  ممام 

 .حضرت اْلال كة يستمعون الذكر

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల బోధిించారని, అబూ హురైర రజియల్లాహు అన్హు  
ఉల్లాఖించారుుః "ఎవరయితే శుక్రవారిం రోజు జన్నబత్ కు చేసే గ్నసుల్ 
ల్లింట గ్నసుల్ (సింపూరణ స్థుషిం) చేసి ంసిిద్ కు (అిందరిక్ింట్ట 
ంిందు) వెళ్ళతడో, అతనికి ఒక్ ఒింట్ట బల్నదాషిం (ఖురాానీ) చేసిషింత 
పుణయిం లభిించున్హ. రిండవ వేళో వెళ్ళుష వయకితకి ఆవున్హ బల్నదాషిం 
ఇచిుషింత పుణయిం లభిించున్హ. మూడవ వేళో వచిుషతనికి 
కొులిలుగ్ల గొర్రెన్హ బల్నదాషిం చేసిషింత పుణయిం లభిించున్హ. న్నలగవ 
గ్డియో వెళ్ళుషతనికి ఒక్ క్కడి అల్లాహ్ మారగులో బల్నదాషిం 
చేసిషింత పుణయిం లభిించున్హ. ఐదవ వెళో వెళ్ళువానికి దైవమారగింో 
ఒక్ క్కడి గ్రుడుీన్హ దాషిం చేసిషింత పుణయిం లభిించున్హ. ఆ తరువాత 
ఇమాిం (ప్రసింగించడానికి) వచిుషపుాడు దైవదూతలు కూడా ప్రసింగ్ిం 
విషటానికి హాజరవుతారు. (బ్నఖారి, ులసిాిం).   

 أقوام عن ودعهم الجمعات يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصأنه سوع رسول هللا  عن ابن عور 
 
لينتهين

نَّ من ا
ُ
 .لغافلينأو ليختمن هللا علَ قلوبهم ثم ليكون
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"జుమా షమాజు చేయనివారు తం ఈ అలవాట్లన్హ తయజిించకుింటే, 
అల్లాహ్ వారి హ్ృదయాలన్హ మూసివేస్థతడు. వారు ఆలక్షయపరుోా 
చేరిపోతారు" అని ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص చెపాగా అతన్హ విషుట్లా ఇబ్ను ఉంర్ 
రజియల్లాహు అన్హుమా  ఉల్లాఖించారు. (ులసిాిం).  
విశేషాలుుః 
1- జుమా షమాజ్ అజాన్ విషు వెింట్ేక తవరపడి ంసిిద్ ోకి చేరాలని 
ఆద్దశ్ించబడిింి .  
2- జుమా షమాజ్ కు తవరగా పోవుట్ో చాల్ల ఘషత ఉింి .  
3- జుమా షమాజ్ వి ల్లవారికి హెచురిించబడిింి . అల్ల చేయుట్ వారి 
హ్ృదయిం మూసి వేయబడటానికి కారణంగ్నన్హ.  

23- జుాణ రోజు యొకక ధర్యమలు, సంసాకర్యలు 

من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة قال:  ملسو هيلع هللا ىلصن النبي أ عن أبي سعيد الخدري 

 .أضاء له من النور ما بين الجمعتين

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల సెలవిచాురని, అబూసఈద్ ఖుద్రీ రజియల్లాహు అన్హు  
ఉల్లాఖించారుుః "ఎవరయితే జుమా రోజు సూర క్హ్ ఫ్ పఠస్థతరో, వారి 
క్కసిం రిండు జుమాల ంధయ జ్యయతి ప్రకాశ్సూత ఉింట్లింి ". (హాకిిం, 
బైహ్ఖ).   

 ملسو هيلع هللا ىلصقال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجوعة والنبي  عن عبد هللا بن بسر 

 .اجلس فقد آذيت وآنيت: ملسو هيلع هللا ىلصيخطبي فقال النبي 

అబ్నుల్లాహ్ బిన్ బుస్రర  రజియల్లాహు అన్హు  క్థషిం: ప్రవక్త సలాల్లాహు 
అలైహి వసలాిం జుమా రోజు ప్రసింగసుతిండగా ఒక్ వయకిత పింకుతలన్హ 
చీలుుకుింటూ ులిందుకు దూసుకొని వసుతిండగా చూసిష ప్రవక్త ఇల్ల 
ఆజాాపిించారుుః "కూరోు, నీవు ఆలసయింగా వచాువు. చాల్ల బ్బధ 
క్ల్నగించావు". (అబూదావూద్, షస్థయి).  


