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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).   
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قحىىىىوط اْلطىىىر، فىىىأمر بمنبىىىىٍر  ملسو هيلع هللا ىلصشىىىكا النىىىىاس إلىىىَ رسىىىول هللا قالنننت:  عنننن عائشنننة 

َ ووعد الناَس يوما يخرجون فيه، قالى
 
ت عائشىة: فخىر  رسىول فوِضع له في اْلصل

ىىر  ، ثىىم  ملسو هيلع هللا ىلصهللا حىىين بىىدا حاجىىب الشىىمس، فقعىىد علىىَ اْلنبىىر فكب  وجىىل  وحمىىد هللا عز 

اِن زماِنه عنكم، وقد أمركم  قال: إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار اْلطر عن إبَّ

هللا عىىىىىىز وجىىىىىىل أن تىىىىىىدعوه ووعىىىىىىدكم أن يسىىىىىىتجيب لكىىىىىىم، ثىىىىىىم قىىىىىىال: الحمىىىىىىد   رب 

 هللا يفعىل مىا يريىد، اللهىم  أنىت  العاْلين الرحمن الرحيم ملك
 
يىوم الىدين، ال إلىه إال

 أنىىىت الغنىىىي ونحىىىن الفقىىىراء، أنىىىزل علينىىىا الغيىىىث واجعىىىل مىىىا أنزلىىىت لنىىىا 
 
هللا آلإلىىىه إال

ل  قوة وبالغا إلَ حين، ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطىه، ثىم حىو 

ل ى رداءه وهو رافع يد يىه، ثىم أقبىل علىَ النىاس ونىزل إلَ الناس ظهره، وقلب ى أو حو 

فصىلَ ركعتىين، فأنشىىأ هللا سىحابة فرعىىدت وبرقىت ثىىم أمطىرت بىىإذن هللا، فلىم يىىأت 

حتىىى بىىدت  ملسو هيلع هللا ىلصمسىىجده حتىىى سىىالت السىىيول، فلمىىا رأى سىىرعتهم إلىىَ الكىىن ضىىحك 

 .نواجذه فقال: أشهد أن هللا علَ كل ش يء قدير وأني عبد هللا ورسوله

ఆయి్ రజియల్లాహు అన్ను క్థషిం: వరాిం ల్లక్ క్రువు సింభవిించిిందని 
ప్రజలు ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلصతో ఫిరాయదు చేశారు. మెింబర్ ఈదాగహ్ ో 
పెట్టమవలసిషి గా ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఆద్దశ్ించి, దానికి ఒక్ ి షిం నిరణయిించి, 
ప్రజలన్హ ఆ రోజుష అక్ొడికి వెళువలసిషి గా ఆజాాపిించారు. ఆయి్ 
రజియల్లాహు అన్ను ఇింకా ఇల్ల చెప్పారుుః సూరుయడు ఉదయిించే 
సిందరాింో ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص బయలుద్దరారు. మెింబర్ పై క్కరొుని, అల్లాహ్ 
ఔషుతాయనిు కీరితసూత, స్తతత్రుల పలుకుతూ ఇల్ల అన్నురుుః  "ద్దశ్ింో 
క్రువు వచిుిందని, ఈ వరా కాలింో వరాిం కురువడిం ల్లదని మీరు 
ఫిరాయదు చేశారు. నిశ్ుయింగా మీరు వేడుక్కవాలని అల్లాహ్ 
ఆద్దశ్ించాడు, ఆయష మీ వేడుక్లన్హ అింగీక్రిస్థతషని వాగాుషిం 
చేశాడు". ంళ్ళు ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల చెప్పారుుః "అల్ హ్ిందుల్నల్లాహి రబిాల్ 
ఆలమీన్, అర్రహాినిర్రహిం, మాల్నకి యౌమిదీున్, ల్లఇల్లహ్ ఇలాల్లాహు 
యఫ్అలు మా యురీద్. అల్లాహుంి అింతల్లాహు ల్ల ఇల్లహ్ ఇల్లా 
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అింత, అింతల్ గ్నియుయ వ షహ్ న్హల్ ఫుఖరా, అన్ జిల్ అలైషల్ గైస 
వజ్అల్ మా అన్ జల్ త లన్న ఖువవతఁ వబల్లగ్న్ ఇల్ల హన్". 
(భావిం: సరవ స్తతత్రులలు కేవలిం అల్లాహ్ కే చెిందున్హ. అతడే సరవ 
ోక్ులలకు పో్కుడు, క్రుణిించువాడు, ప్రేమిించువాడు, తీరుా 
ి షులషకు అధికారి. అల్లాహ్ తపా వేరే ఆరాధ్యయడు ల్లడు. తన్హ క్కరిషి  
చేయువాడు. ఓ అల్లాహ్ నీవే ఆరాధయిం దైవిం, నీవు తపా వేరే ఆరాధ్యయడు 
ల్లడు. నీవు అక్ొర ల్లనివాడవు. మేుల అక్ొరగ్లవారుల. మాకు వరాిం 
కురిాించు. నీవు కురిాించు వరాిం దావరా మాకు బహుకాలుల వరకు 
బలులన్హ, మేలున్హ క్లుగ్ జేయుుల). తరావత ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص రిండు 
చేతులు పైకి ఎతాతరు. చింక్ల తెలుపు క్షబడిషింత ఎతుతో ఎతాతరు. 
తరావత ప్రజల వైపు తష వీపున్హ జేసి దుపాటని తిరిగేశారు. అపుాడు 
కూడా చేతులు ఎతాతరు. ంళ్ళు ప్రజల వైపు ులఖిం చేసి మెింబరు న్హిండి 
ి గ, రిండు రకాతుల షమాజు చేశారు. అపుాడే అల్లాహ్ ఓ ంబ్నాన్హ 
పింప్పడు. అి  ఉరిమిింి . మెరిసిింి . అల్లాహ్ దయతో కురిసిింి  
కూడా. ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ంసిిద్ కు చేరుక్కక్ ంింద్ద కాలవోా, గ్నింట్ోా వరాిం 
నీళ్ళు ప్పరాయి, ప్రవక్త అన్హచరులు తం ఇిండాకు పరుగెతుతకుింటూ 
పోవడిం చూసి ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص షవావరు. పక్ొ పళ్ళు కూడా క్షబడాీయి. 
అపుాడన్నురుుః "అల్లాహ్ సరవ శ్కుతడు, ేకన్హ అల్లాహ్ దాసుషుని ఆయష 
ప్రవక్తషని స్థక్షయమిసుతన్నున్హ". (అబూదావూద్). 

يوما يستسقي فصلَ بنا ركعتين بال  ملسو هيلع هللا ىلص خر  رسول هللاقال:  عن أبي هريرة 

ل وجهه نحو القبلة رافعا يديه، ثم قلب  أذان وال إقامة، ثم خطبنا ودعا هللا وحو 

 .رداءه فجعل ريمن علَ ريسر وريسر علَ ريمن

అబూ హురైర రజియల్లాహు అన్హు  ఉల్లాఖషిం ప్రకారిం: ఒక్ రోజు ఇసితస్థఖ 
చేయుట్కు బయటకేళ్ళురు ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص. రిండు రకాతుల షమాజు 
చేయిించారు. అిందుో అజాన్, ఇఖాంత్ ఏదీ ల్లదు. తరువాత 
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ఉపషయసిించారు. రిండు చేతులు ఎతిత ఖబా వైపు ులఖిం చేసి అల్లాహ్ తో 
దుఆ చేశారు. దుపాటని తిరిగేశారు. కుడి వైపున్హషుి  ఎడం వైపుకూ, 
ఎడం వైపున్హషుి  కుడి వైపుకూ. (ఇబ్ను మాజ).  

عا ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول هللا عن ابن عباس  ال متواضعا متضر 
 
 خر  متبذ

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص విధేయ విషమ్రతతో భయభకుతలతో (ఇసితస్థఖకు) వెళ్ళురు అని 
ఇబ్ను అబ్బాస్ రజియల్లాహు అన్హుమా  ఉల్లాఖించారు. (తిరిిజి).   
విశేషాలుుః 
1- ఇసితస్థఖ షమాజు చేయుట్ అభిల్ణీయిం. అిందుో రిండు రకాతుల 
షమాజు . ఒక్ ఖుతాా ఉిండాల్న.  
2- ఇసితస్థఖ తరావత దుపాట త్రిపిా వేయుట్ అభిల్ణీయిం.  
3- ఖుతాా షమాజుకు ులిందయిన్న, తరావతయిన్న ఇవవచుునూ.  
రిండూ విధాన్నలూ యోగ్యమే.  
4- అల్లహా్ భయభీతులతో విధేయ విషమ్రతలతో వెళ్ళుట్ అభిల్ణీయిం. 

30- వర్యష న్నక్త సంబంధించిన ఆదేశాంలు 

నక్షత్ర ం వలనే ాణకు వరష ం కురస్జంది అనట న్నషిద్ధ ం: 

صالة الصبح با لحديبية  ملسو هيلع هللا ىلصصلَ لنا رسول هللا قال:  عن زيد بن خالد الجنهي 

أقبل علَ الناس فقال: هل  ملسو هيلع هللا ىلصعلَ إثر سماء كانت من الليل فلما انصرف النبي 

 ورسوله أعلم. قال: قال: أصبح من عبادي هللا :تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا

مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل هللا ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر 

 .بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب :بالكوكب، وأما من قال

జైద్ బిన్ ఖాల్ని ల్ జుహు ఉల్లాఖషిం ప్రకారిం: హుదైబియ ప్రాింతింో 
ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص మాకు ఫజ్ర్ షమాజ్ చేయిించారు. ఆ గ్డిచిష రాత్రి వరాిం 


