
জুম‘ুআর দিনের দিনেষ আমল 

যে িযদি জুমু‘আর দিনে ছয়দি কাজ করনি, যে জুমু‘আর োমানের োওয়ার পনে প্রদি কিনম (পা যেলায়) এক িছনরর েেল োমাে ও এক 

িছনরর েেল যরাোর েওয়াি পানি। 

ছয়দি কাজ এই- 

১. জুম‘ুআর োমানের উনেনেয ভালভানি য ােল করা। 

২. ওয়াি হওয়ার োনে োনে (আোনের অনপক্ষা ো কনর) মেদজনি োওয়া। 

৩. পানয় যহেঁনি মেদজনি োওয়া। 

৪. ইমাম োনহনির দেকনি িো। অেথাৎ, েিিূর েম্ভি োমনের কািানর িো। 

৫. মনোনো  েহকানর খুৎিা শুো। 

৬. খুৎিার েময় যকাে কো ো িলা ও যকাে কাজ ো করা। (েহীহ ইিনে খুোইমাহ, হািীে েং- ১৭৫৮/ োোয়ী, হািীে েং- ১৩৮৪, দিরদমেী, হািীে েং- 

৪৯৬/ আিু িাউি, হািীে েং- ৩৪৫) 

দি.দ্র. যকাে েহীহ হািীনে িদণথি আমল ছাড়া অেয যকাে েেল আমনলর িযাপানর এি যিদে েেীলনির কো পাওয়া োয় ো। 

 

জমু‘আর দিনের অেযােয আমল 

১. েূরা কাহাে পড়া। (কমপনক্ষ ১০ আয়াি) (মেুদলম হািীে েং ৮০৯; িােেীনর ইিনে কােীর-৩/৭৯) 

োয়িাাঃ িাজ্জানলর দেিো হনি রক্ষা পাওয়া োয়। 

২. োলািুি িােিীহ োমাে পড়া। (আি ুিাঊি হািীে েং ১২৯৭) 

রাকা‘আিাঃ এক োনে ৪ রাকা‘আি অেিা, ২, ২ রাকা‘আি কনর পড়া। 

োয়িাাঃ েকল প্রকার গুোহ যেনক মাে পাওয়া োয়। 

৩. উত্তম যপাোক ও খুেিু লাদ নয় োমানে আো। (িুখারী হািীে েং ৮৮৩, ৮৮৬) 

[খুেিু িযিহানর দেননাি দেয়যি করনি: 

 এিা হুজুর োল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়া োল্লাম এর েনু্নাি। 

 আমানির েরীনরর ঘানমর  ন্ধ হনি োনি অেযনির কষ্ট ো হয়।  

 মেুলমাে ভাইনির অন্তর খুদে করা। 

 হুজুর োল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়া োল্লাম িনলনছে –“োরা  রীি, খুেিু যকোর িাকা যেই, িানির জেয য ােল হনে খুেিু।”] 

৪. দুই খুিিার মানে েখে ঈমাম োনহি িনে িখে অন্তনর দু‘আ করা, মুনখ েয়। (দিরদমেী হািীে েং ৫২৮) 

োয়িাাঃ এ েময় দু‘আ কিুল হওয়ার ওয়ািা রনয়নছ। 

৫. আছনরর পর ৮০ িার এই দুরুি েরীে পড়া- (আিদুররু মােেিু দেে োলাদি ওয়াে োলাদম আলা োদহদিল মাকাদমল মাহমিু-পষৃ্ঠা ১৬০) 

ي َّ النَّبِي َّ ُمَحمََّدن َعلَى َصل َّ اَللَُّهمََّّ  لِي ًما َوَسل م َّ الِه َوَعلَى األم  تَس   

(আল্লাহুম্মা োদল্ল ‘আলা মুহাম্মাদিেীে োদিদয়যদল উদম্মযদয়য ওয়া ‘আলা আদলদহ ওয়া োদল্লম িােদলমা) 

োয়িাাঃ আল্লাহপাক ৮০ িৎেনরর গুোহ মাে কনর দিনিে। েদি গুোহ ো োনক িনি জান্নানি িার মিথিা িৃদি করনিে এিং িার আমল 

োমায় ৮০ িৎেনরর ইিািনির োওয়াি দলনখ দিনিে। 

৬. যিলা য ািার আন  (মা দরনির) ১০/১৫ দমদেি আন  মেদজনি এনে দু‘আয় মেগুল হওয়া। (আি ুিাউি-হািীে েং ১০৪৮) 

োয়িাাঃ এ েময়ও দু‘আ কিুল হওয়ার ওয়ািা রনয়নছ। 

৭. এ দিনে অেয দিনের িুলোয় যিেী দুরূি পড়া। (আি ুিাউি হািীে েং ১০৪৭) 


