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అబ్నుల్లాహ్ బిన్ అమ్ర్ ఉల్లాఖషిం ప్రకారిం: ప్రవక్త సలాల్లాహు అలైహి వసలాిం 
కాలింో ఒక్స్థరి సూరయగ్రహ్ణిం పటటమతే "అససల్లతు జామిఅ" అని 
ప్రజలన్హ పిలవడిం జరిగింి . (బ్నఖారి 1045, ులసిాిం 2942).  
విశేషాలుుః 
1- సూరయచింద్ర గ్రహ్ణాలు సింభవిసేత "అససల్లతు జామిఅ" అని పిలుపు 
ఇవావల్న.  
2- అిందరూ క్లసి, జమాఅతుతో దీరఘమైష షమాజ్ చేయాల్న. 
3- ప్రతి రకాతుో రిండు ఖయాింలు ంరియు రిండు రుకూలు 
చేయాల్న. 
4- షమాజ్ తరువాత ఇమాిం ప్రసింగించాల్న, బోధచేయాల్న. 
5- సతాొరాయలు చేయంని ప్రజలన్హ ప్రోతసహిించాల్న. 
6- దుషాొరాయల న్హిండి దూరులిండడని హెచురిించాల్న 
7- అల్లాహ్ యొక్ొ జిక్రర , సిరణలు అధిక్ింగా చేయంన్నల్న. 
8- దాషధరాిలు అధిక్ింగా చేయిండని చెప్పాల్న. 
9- షవువల్లట్, విన్నదింో కాకుిండా పరోక్ చిింతో సంయిం 
గ్డప్పల్న. 
10- అధిక్ింగా ప్పప్పల ంనిుింపుక క్షమాభిక్ష క్కరాల్న (ఇసితగాిర్ 
చేయాల్న). 

28- ఇస్జి సాా (వరష ం కోులట) 

జుాణ ఖుతాబలో ఇస్జి సాాుః 
 أن رجًل دخل يوم الجوعة من باب كان وجاو اْلنبر ورسول  عن أنس بن مالك 
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قائم يخطبي فاستقبل رسوَل هللا قائوا فقال: يا رسول هللا هلكت اْلواش ي  ملسو هيلع هللا ىلصهللا 

اللهم يديه فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: فرفع رسول هللا وانقطعت السبل فادع هللا ُوغيثنا 

اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. قال أنس: وال وهللا ما نرى في السماء من 

سحاب وال قَزعة وال شيئا، وما بيننا وبين سلع من بيت وال دار فطلعت من ورا ه 

طت السماء انتشرت ثم أمطرت، قال: وهللا ما رأين ا سحابة مثل الترس، فلما توس 

 ملسو هيلع هللا ىلصالشمس ستا، ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة اْلقبلة ورسول هللا 

قا م يخطب فاستقبله قا ما فقال: يا رسول هللا هلكت رموال والنقطعت 

يديه ثم قال: اللهم حوالينا  ملسو هيلع هللا ىلصالسبل فادع هللا يمسكها، قال: فرفع رسول هللا 

اب ورودية ومنابت الشجر، وال علينا، اللهم علَ خكام والجبال وخجام والظر 

  قال: فانقطعت وخرجنا نمش ي في الشمس

అషస్ బిన్ మాల్నక్ రజియల్లాహు అన్హు  ఇల్ల ఉల్లాఖించారుుః ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص 
నిలబడి ఖుతాా ఇసుతిండగా ఒక్ వయకిత జుమా రోజు మెింబర్ కు ఎదురుగా 
ఉషు దావరిం తో ప్రవేశ్ించాడు. ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص అభిులఖాష నిలబడి, ఓ ప్రవకాత! 
(క్రువు కారణింగా) పశువులు న్నశ్షంయాయయి. రహ్దారులు 
చెడిపోయి (ప్రయణాలు క్్టమంయాయయి). మీరు అల్లాహ్ తో వరాిం 
కురిపిించంని దుఆ చేయిండి అని విషువిించుకున్నుడు. అపుాడు ప్రవక్త 
 ,తం రిండు చేతులు ఎతిత "ఓ అల్లాహ్! నీవు మాకు వరాిం కురిాించు ملسو هيلع هللا ىلص
ఓ అల్లాహ్! నీవు మాకు వరాిం కురిాించు, ఓ అల్లాహ్! నీవు మాకు వరాిం 
కురిాించు" అని దుఆ చేశారు. (ఆ తరువాత జరిగష వి్యానిు) అషస్ 
రజియల్లాహు అన్హు  ఇల్లతెల్నప్పరుుః అల్లాహ్ స్థక్షిగా! ఆ సంయానిక్ 
ఆకాశ్ింో ంచుుకు ఒక్ ంబ్నా తుషక్ కాషరాల్లదు. మాకు ‘సలఅ’ 
కొిండకు ంధయోని అనిు ఇళ్తు సా్టమింగా  క్షబడుచున్నుయి. ఆ 
ంరుక్షణమే (సలఅ కొిండ) వెన్హక్ న్హించి డాలు ల్లింట మేఘమాల్నక్లు 
క్ులికురావడిం మొదలయి, ఆకాశానికి ంధయోకొచిు. ంళ్ళు 
ఆకాశాంింతటా వాయపిించి వరాిం కురువస్థగింి . అల్లాహ్ స్థక్షిగా! ఆరు 
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రోజుల వరకు మేుల సూరుయడిు చూడేక ల్లదు. తరువాత జుమాో అద్ద 
వయకిత, అద్ద దావరిం న్హించి ప్రవేశ్ించాడు. అపుాడు ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص 
ప్రసింగసుతన్నురు. ఆయషకు ఎదురుగా నిలబడి ఓ ప్రవకాత! (అధిక్ వరాిం 
కారణింగా) పశువులు న్నశ్షంయాయయి. రహ్దారులు తెగ 
(ప్రయాణాలు ఆగపోతుషువి). వరాులన్హ ఆప్పలని మీరు అల్లాహ్ న్హ 
వేడుక్కిండి అని విషువిించాడు. ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص తం రిండు చేతులు ఎతిత 
"అల్లాహ్! మా చుట్లటమ ప్రక్ొష (వరాిం క్రిాించు). మా మీద వదుు. 
అల్లాహ్! పీఠభూులల మీద, పరవతాల మీద, అడవుోా, గ్నట్టమల మీద, 
ోయోా, చెటూాచేంలు పెరిగే ప్రాింతులో కురిాించు" అని దుఆ 
చేశారు. అషస్ ملسو هيلع هللا ىلص తెల్నప్పరుుః అపుాడు వరాిం ఆగపోయిింి  మేుల 
ఎిండో షడుచుకుింటూ వెళ్ళుుల. (బ్నఖారి, ులసిాిం).      
విశేషాలుుః 
1- ఈ హ్దీసుో ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ంహ్తాయో ాన్హించి ఒక్దాని ప్రస్థావష ఉింి . 
2- జుమాో వరాిం కొరకు దుఆ చేయుట్ ధరిసంితిం. 
3- ప్రజలకు వరాిం వలష ష్టమిం ఏరాడిషపుాడు, వరాిం కురువకూడదని 
అల్లాహ్ తో దుఆ చేయవచుున్హ. 

29- ఇస్జి సాా నాణజ్ 

ل  ملسو هيلع هللا ىلصرأيت النبي قال:  عبد هللا بن زيد  عن ه للقبلة يدعو وحو  يستسقي فتوج 

 رداءه ثم صلَ ركعتين، جهر فيهما بالقراءة

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص వరాిం క్కసిం అల్లాహ్ న్హ ప్రారిాించిషపుాడ ేకన్హ చూశాన్హ, 
ఆయష ఖబ్బా వైపు ులఖిం చేసి, ప్రారిాసూత తం దుపాటని తిరిగేసి 
క్పుాకున్నురు. ంళ్ళు రిండు రకాతుల షమాజు చేశారు. అిందుో 
శ్బుింతో ఖుర్ఆన్ పఠించారు అని అబ్నుల్లాహ్ బిన్ జైద్ రజియల్లాహు 
అన్హు  ఉల్లాఖించారు. (బ్నఖారి, ులసిాిం).   


