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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).  
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نصت قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  عن أبي هريرة 
َ
إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أ

 .وممام يخطب فقد لغوت

"జుమా రోజుష ఇమాిం ప్రసింగసుతషుపుాడు, నీవు గ్న్హక్ నీ (ప్రక్ొష 
కూరుుషు) సహ్చరునితో 'నిశ్బుింగా ఉిండు' అని అషు కూడా నీవొక్ 
పనికిమాల్నష కారయులషకు ప్పలాడిష వాడవుతావు". (బ్నఖారి, ులసిాిం).  

إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  عن أوس بن أوس 

، قالوا: يا رسول هللا فأكثروا علي  من الصالة فيه، فإن صال تكم معروضة علي 

م علَ ررض أجساد  ملسو هيلع هللا ىلص عَرض صالتنا عليك وقد أِرمت؟ قال: إن هللا حر 
ُ
كيف ت

 .رنبياء

ఔస్ బిన్ ఔస్ రజియల్లాహు అన్హు  ఉల్లాఖషిం ప్రకారిం, ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల 
తెల్నప్పరుుః "మీకుషు ఈ రోజుోా అనిుటక్న్ను ంహోతతరమైష రోజు 
జుమారోజు. ఆ రోజు మీరు న్నపై దరూద్ అధిక్ింగా పింపిండి. మీ 
దరూద్ న్న వరకు చేరుతుింి ". అన్హచరులడిగారుుః ప్రవకాత! మీ వరకు 
దరూద్ ఎల్ల చేరుతుింి ? మీరు చనిపోయి ంటటమో క్ల్నసిపోతారు 
క్దా?. దానికి సమాధాషింగా ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల చెప్పారుుః "అల్లాహ్ 
భూమిపై ప్రవక్తల ద్దహాలన్హ నిషిదధపరిచాడు". (అింటే వారి ద్దహాలన్హ 
భూమి ష్టమపరచదు). (అబూదావూద్, ఇబ్ను మాజ).   
విశేషాలుుః 

1- జుమా షమాజుకు శీఘ్రులగా వెళ్ళుట్ అభిల్ణీయిం.  
2- జుమా ప్రసింగ్ సంయింో నిశ్బుింగా ఉిండుట్ తపానిసరి. 
3- జుమా రోజుష సూర క్హ్ ఫ్ పఠించుట్.  
4- జుమా రోజుష ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص పై దరూద్ అధిక్ింగా చదవాల్న.  
 


