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అల్ఈద్(పండ�గ్�� ల�)్
ఆ���ాల� మ��య� ఇ�ా్ లయ ధ�ా్మ�ేాల� 

 
అల్హల�ద ్ల�ల ల్్� రల్్ల్ ్ల�నల�వస్ల�నల�ల�్

అల�్ ��ూల�ల�ల ల్,్ ల్ ్ల�్ ్లలల్,్ ల్ అ �హ  ల్్ ల�లలమ.్ �్ల్

 �త వతల�ల�్ ��సలవ్�ల్అల�ప�్అ� ్అల�ల �్ ్్,్ల �య�్పతల త్ ్

ల�హలమద్ �లల ల�ల హ�్ అలల ల్్ ల�లల ంసల ,్ ్య ్ ్�ట�ంబంసల ,్

్య ్�హచ��లసల ్అ��్్���� ల�్్� �సించు��్.్ 
 
‘ఈద’్�్ఒ్్అ��్����్పదం.్ఇ��్ల�ట�్ల�ట�్�్ల�్్

ల�ేచ్ల �య�్ల��ళ్ల��ళ్ � ���్ ల�ేచ్ అల��టల  ు్ �ూ��ుత ం��.్

పత�్ లవంలవ ు్ అంటట్ ��లయ��ణ�లసల ్ ్ల��్ ప��్ ఉ న్

ఏ్�ె �� �ధ��్ ల��లలవ��్ ్�్�ం��్ బహ��ె �� �ధ��్ ల��లలవ్

్���్్ బ�ే్��న్�.్ఎందు్ంటట్పండ�గల�్జ��ప�్�లడల����్

ల� ల్�స��లంలవ్�హజం��్��దు్��్ఉ న్ఒ్్��గం.్ఒ్్��ట్

�ే �,్ వల్ �ం�����న్ ల �య�్ ఉల�ల  ��న్ లయ త్ం్ �ే��్ �ధం��్

పండ�గల�్ జ��ప�్� ుట్ ్��్�్ పత�ేయ్్ �ంద ��ల�్ ఉం��ల�్

పతజలంద �్్� �్.్ 
 
ల��ిల �్వ��ల్ పండ�గల�్  ూవ ్ �ంలవన�్ ్�ంరం,్

లయల �య్ �ంలవన�్ ్�ంరం,్ ����ల�ణ్ ల���ప,్ ఒ్్ �ేశం్

ఏ�పడటం,్ ఒ్్  ��్ అల�్��ం్ �ేపటటడం్  దలల  ్ ��త పం�్్
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�షయ�లలవ్ �ే����� ��్ ల���్ ప��్ ఉండలచుచ.్ అల��్్ ్్లలం్

య�దుల�్ ల �య�్ ్����త ల�ల్�్ ల�వత్�్ �ెం�� ్ ‘న�స్ ్��్�్

�స�రం్  ుం��్్��ం్పంపబ��ంద�్�శస�ిం�ే’్ గ������ం్పండ�గ,్

్���టలస,్  ూవ ్ �ంలవన�్ ్�ంరం,్ ్ృవజఞవల�్ �ెల�ప�్���్

పండ�గ్ ల �య�్ బహ�లవసల�్ ఇ�చ్ ప�చుచ్���్ �లలల�ల�్ ...్

 దలల  ్ ల� �మ్్ �ంంట ల��్ ��ట�్ �ంబంధం్ ఉండలచుచ.్ ��డ�్

ఈ్ పండ�గల�నంట��్  వతం్ య� �ప�్ ల �య�్ ఉవత �్ అ అ్ �్�్

�ే��లలవ��్ ��్,్ ్����త ల్ ధ�మం్ అల�్� �్్ ధ�మం్ ్�్�����్ ���్

పత��లం్ అల�్ం��్ ఉ న్ ఇవ�్ �ే��లలవ ూ్ జ��ప�్ ్�ంట���న��.్

స���్�్ ల��ిల ంలల  ్ ్�ంద��్ పతజల�్ ్���్ వలలవ�్ అజ�ఞ  ం్ లల్్

్పటవసం్ ్��ణం��్ ఈ్ �లలల�్ ����లలవ్ �� ���్ �ే�టం్ ల ్�్

్ బడ్లచుచ. 
 
అ��నపపజ���లల  ్ జజ ��ిటయ ల ్�్ ్���్ లహ�్ జ� ,్

����జ్ దలల  ్స��ల��్�� �్�సంవ్పండ�గల���న�. 
 
అల��్్ బ���ల్�౦1్ ్���్ �� �్ �సంవ్ పండ�గల���న�.్

ఉ��హ�ణ్�్ ఈద్ అల్ గ���్ పండ�గ.్ పతల త్ ్ �లల ల�ల హ�్ అలల ల్్

                                                 
1.్ బ���ల�:్ ్్లలం్ ్�ంద��్ పత�ేయ్్ గ���ల�ల�్ ల�వత్ �్ గ�ల్ం�ే్ గ�పత్అత ్ అ � ల ు్

ఖు�్ ్ ్్��్ ఉంద��్  లమ్ం్ సల ్ ్ల��ప��్ ఉ న్ పత�్ ల �ర �న్ �ూ�ం�ే్ ఒ్్ జ �ల్

పద���.్ఇ్కడ్గ�ంథ్�త్ఈ్ప���న్�ియ�ల ు్ఉ�ేదేం�్స� �క�్ఉండలచుచ్(ఎ��ట�)్ ్
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ల�లల ం్ఈ్పండ�గ్�� ల� ్అఅ్���యల�ల హ�్అ ుహ ్�్ల �య�్్్

వ �సవ్౧౨్ఇల�ల�ల్�్�ల�ఫత్ఇ��చ��్����్����్�ే �త ��. 
 

మ��్ింల పండ�గల� �లకష���న� 

 
పతల త్ ్�లల ల�ల హ�్అలల ల్్ల�లల ం్ఉప�ేశం, 
్ 

“పత�్ జ��్�్ ��ట�్ �సంవ్పండ�గల���న�,్ల �య�్ఇ��్

్్పండ�గ” 2 

 
. . .్ ఈ్  �ండ�్ పండ�గల�్ ్్లలం్ ల��ిల ంల్ ్��్�్ ల�వత �్ ్

పత�ేయ్�ంచబ��� య�,్అ���స�ుల్ల �య�్బహ��ె �� �ధ్�ల్్��్�్

పత�ేయ్�ంచబ�� ్ ్�ందు్��జ��ల�,్ దు�ుత ల�,్ ����వన��ల�్లల్్�� �్

పండ�గలలవ�్్ �ధ��్ కవసల ు్అ ు్ �ం�ే్అ ుల�్ల��ిల ంల్�్

లలద�్సల హ��థు్�ూ��ుత  న��.్ఈ్ల��ిల �్వ��ల్పండ�గలలవ్ల ్

సిలల ల�్ ��ల�ర  ్�డదు,్ పండ�గ్ అలం్�ణల�్ �ే�ు్�్�డదు,్

అ���స�ుల��్ �� �్ పండ�గలలవ్ ��ల�పంచు్�్�డదు.్

ల��ిల �్వ��ల్ పండ�గల�్ ల �య�్  ూవ ం��్ ్్పంచబ�� ్

పండ�గల�న్ ల��ిల ం్ ్ ్��్�్ ���ల�ంచబ�� �.్ ఉ��్ �సవంవత్

����వన��ల�,్ ఉదయల�ల్�� ��్�వన��ల�,్ �ెటల ్ పండ�గల�,్ పట�ట ్��్్

����వన��ల�,్ జ మ����వన��ల�,్ ్� �మ్్ ����వన��ల�,్ �� ల�్

                                                 
2 .్అల్బ�ఖ� క్ల �య�్ల��ిల ం్హ��థు్గ�ం��ల�్
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ఉవన��ల�,్ �ిల�మల్  �నమ్ (ఈమప�ట ్ �ేశ�ు ల్ ల�ంవ్ ఋవసల�)్

ఉవన��ల�్ ల �య�్ అల్ ల ల�ద్ అ నబన్ (పతల త్ ్ ల�హలమద్

�లల ల�ల హ�్అలల ల్్ల�లల ం్జ మ����వనలం)్ఉవన��ల�్... 
్ 
ల��ిల ంల్ ్��్�్ ఈదుల్ �ితత్ ల �య�్ ఈదుల్ అ��హ ్ పండ�గల�్

వపప,్ �� ్్ పండ�గల�్ లలల ట��్�్ ్ల��ం,్ అ స్ ���యల�ల హ�్

అ ుహ ్ ఉలలల �ం� ్ ఈ్ హ��థు:్ “��ూల�ల�ల �్ (�లల ల�ల హ�్ అలల ల్్

ల�లల ం)్ ల����్ �ే��్���న్,్ ్ట��టల్ �్ ���ద్ ్��డల్ ్��ం్

పతజల్ లదద ్  �ండ�్ ఉవనల్ ����ల�్ ఉం�ేల�్ ్య ్�్ �ె్�ిం��.్

అప�డ�్ ్య�ల�్ అ������,్ ‘ఈ్  �ండ�్ ����ల�్ ఏ�ట�?’.్ ���్�్

�� �ల�్ జ�� ��చ��,్ ‘అజ�ఞ  ్�లంలవ్ �్ల�్ ఈ్  �ండ�్ ����లలవ్

్టల�్ ్�ే���ం్ ల �య�్ ఉవనలం్ జ��ప�్������ం.’్ అ��్ ��్

��ూల�ల�ల �్ �లల ల�ల హ�్ అలల ల్్ ల�లల ం్ �� ���్ ఇల�్ ప్్���,్

‘��ట�్ ్ంటట్ ఉవతల అ్త ్ ఈదుల్ అ��హ ్ ల �య�్ ఈదుల్ �ితత్ ల ు్

అల�ల �్్్�్పత ���ం��డ�.’్” 3 

 
ఈ్  �ండ�్ పండ�గల�్ అల�ల �్ ్్క్ ��నల�్ ల �య�్

�ూచ లలవ��.్ నట��్ ల ం్ వపప్�ం��్ జ��ప�్���్.్ అం�ే��్్

నట�్ �� ు్్  ు న్ ఉ�ేద ��ల�్ ల �య�్ ���్�ల ు్ గ�ల్ంచట��్�్

పతయ�నం��్.్్ 

                                                 
3 . �ు  ్అ�్��ఉద్౧౧౩౪్
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ఇ్్ఈ్  �ండ�్ పండ�గల్�్ �ంబంల�ం� ్ ్��న్ ఇ �ల ్య్ష �అ�్

ధ �మ�ే��ల�్ ల �య�్ ్���్ లయల� �ల్ గ� �ం� ్ చ�చ ు్

 దల�్సలడ��ల�.్ 
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1. అ�్మ�� ్  (్  ధ�ా్మ�ేాల�) 

 
ఉప�ాసం 

 
ఈదుల్ �ితత్ (�ల�� ్ పండ�గ)్ ల �య�్ ఈదుల్ అదహ ్ (బ్��ద్

పండ�గ)్ ����లలవ్ ఉప���ం్ ఉండట��న్ ��ూల�ల�ల �్ �లల ల�ల హ�్

అలల ల్్ల�లల ం్���ల�ం�����్అబ�్���ద్అల్ఖు��త్���యల�ల హ�్

అ ుహ ్ ఉలలల �ం� ్ హ��థు౩4్ ్ల��ం��్ ఈ్  �ండ�్ పండ�గ్ ����లలవ్

ఉప���ం్��ట�ంచడం్���ల�ంచబ��ం��్అంటట్హ �మ్�ేయబ��ం��.్ 
 

పండ�గ నమ��ల గ���ం� ఇ�ా్ లయ ధ�ా్మ�శం ఏ�ట� 

 
పండ�గ్  ల��ల�్ వపప�్ � �్ (��మబ)్ అ�్ ్�ంద��్ పం��వసల్

అ్��త యం.్ హ �న్ పం��వసల్ ల �య�్ ��ఖుల్ ఇ �ల ం్ ఇబఇన్

�ె �య�్�ల్లహ�ల�ల �్అ్��త యం్్���్ఇ�ే.్పతల త్ ్ �లల ల�ల హ�్

అలల ల్్ల�లల ం్ఎలల ప్డూ్ఈద్ ల��ల�్�ే������,్ఏ��డూ్అంటట్

్��ం్ఒ్క � �్ ్���్��ట��్��లలయం్�ేయలలద�్����్ �ె్����.్

్��ం��్్యవస ు్����్���్�్ �లయం��్స� �కంట���్–్ 

 ]  ٢: الكوثم[ ﴾ ٢ رۡ ۡ�َ ٱوَ  لَِرّ�َِك  فََصّلِ  ﴿

                                                 
4 .్ల��ిల ం్హ��థు్గ�ంథం్౮౨౭్
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  ్“్�బట�ట ్�్పతర�ల�్్��్�్ ల��్�ే�్ల �య�్ఖు �ర�్

�ల �పంచు” 108:2 

 
…్ అంటట్ ఈద్  ల��్ల �య�్ ���్ వ �సవ్ �ే��్ ఖు �ర�.్ ఇ��్

ఒ్్ ధ �మ�ేశం.్ ఈద్  ల��లలవ్ ��ల�ర  ుట్ ్��్�్ లల్ళల ు్

్���్ వపప్�ం��్  �ు్� ���ల�,్ (ఈద్  ల��లవ్ ��ల�ర  ుట్

్��్�)్వ ్లదద ్బ��ఖ�్లల�్�నత త ,్వ ్ �ద �్ ుం��్����్అ��ల���్

 �ు్���ల�్పతల త్ ్�లల ల�ల హ�్అలల ల్్ల�ల లం్్�ేేం�������్ల �్్

���త లం.్ ఈద్  ల��్ ఫ�ద్ ్� �య�్ వ�గ�్�్ �ెం�� ద�్

(�ల�జంలవ�్ ్�ంద��్ ��ల�ర ంటట్ ��ల��్ వ�గ�)్ ల �్�ంద��్

పం��వసల్అ్��త యం౪F

5.్హంబఅ్పం��వసల్అ్��త యల�్ఇ�ే.్ఈద్

 ల��్ �ు నవసల్ ల�ల్కద�్ (అల�్్ ��త ల� యవ��్ ్��� ్

�ు నత)్ అ�్ల��ో్ బృందం్్్క్అ్��త యం.్ల�్్�్ల �య�్

��ఫ��్ పం��వసల్ అ్��త యం్ ఇ�ే.్  ���� క్ ఐదు్  ల��ల ు్

వపప్ల ్్ ఇవ�్  ల��ల ూ్ అల�ల �్ వ ్ ���ులసల ్ వపప�్ � �్

�ేయలలద��్ పలలల ���్ హ��థు ు్ ����్ వల్ అ్��త య��్�్

్ల��ం��్ చూప�����.్ ్�బట�ట ్ ఈద్  ల��లలవ్ ��ల�ర  ుట్ ్��్�్

ల��ిల ంల�్్�్�త ్చూపలలల ు్ –్ఎందు్ంటట్ఈద్ ల��్వపప�� �్

(��మబ)్ అ��్ అ్��త యం్ బల అ్త ్  ���యల� �లసల ్ ్ల��ప��్ ఉం��.్

                                                 
5.్ఫ�ద్్� �య��:్ �ల�మ్్�ల�.్్్లలం్్�ంద��్లయ్�త ల�్్్్చ�ణలవ్��ల�ర  డం్��స �్

ఇవ��ల�్���లవ్��ల�ర  �్��పం్ ుం��్�ల�్�త్���ంచబడ����.్్్ ్
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ఈద్  ల��లలవ్ ��ల�ర డం్ ��స �్ ల్ం�ే్ ���ల�,్ ���� ల�్

ల �య�్ప�ణ�యల�,్అల�్��ల�ర  డం్��స �్పతల త్ ్�లల ల�ల హ�్అలల ల్్

ల�లల ం్ ్్క్ �ు నవస ు్ అ ు� ��ుత ��నల��్ ���త లం్ ...్

 దలల  �్��ల�్ల ్�్వ�� ంవ్స�త�ణ్�లస���్�. 
 
్  నమ��ల గ���ం�న ఆవశయయ � య�ల� మ��య� నమ�� 

సమయం 

్్్్్్్్్్్

అఖ�లవస్ పల�్బ��్్ ల �య�్ ఈద్  ల��్  �ల�ల్్ం��్

జ���్్�్అ���్ఈద్ ల��్్��్�్అల�� అ్త ్ష�వసల�్హ �న్

ల �య�్ హంబఅ్ ల �ర ల్�్ �ెం�� ్ ్�ంద��్ పం��వసల్ అ్��త యం.్

ఖు��ర,్ వపప�్ � ���్ ��ల�ర  టం్  ుం��్ �డ్ంప���ేచ్ ��ట��్

ల��్,్�ల�్ ల��్్��్�్ల �తం�ే్ష�వసలల్ఈద్ ల��్�్్���్

ల �త �త య�్�� �లవల �్�ంద �్ అ్��త యం.్ పతవయలం��్ ్ంట�చూప���్

చూ�ుత  నప�డ�,్ ఈట�్ (బలలల ం)్ ��డ�లంవ్ ఎవసత ్�్ �ూ��యడ�్

ఉద�ం� ్ వ �సవ్ ఈద్  ల��్ �లయం్ ��త �ంరలల�వసంద�్

ల �య�్ �టటలల�యహన్ �లయం్ ల�్�్ అ��్ ్�  �గ�వసంద�్

అ్జ� �ట�్పం��వసల�్�ె్����.్ 
 

్  నమ�� పదదధ 

 
ఉల�్���యల�ల హ�్అ ుహ ్ఇల�్ప్్���: 
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“ఈద్ (అల్ �ితత)్ ల �య�్ అల్ అ��హ ్  ల��లవ్  �ండ�్

�్�వసల�ంట��్ –్ అ�్ ఖసత్్

్�దు్ (వ��రంచబడలలదు).్ ఇ��్ ్్ పతల త్ ్ పల�్�ల ు్ అ ు� �ం�్

ఉ న��్ల �య�్అ�వయం్ప్్్��డ�్��శ లల���డ�.”6్్్్ 

అబ�్���ద్(���యల�ల హ�్అ ుహ )్ఇల�్ఉలలల �ం����: 
 
“ఈదుల్�ితత్ల �య�్ఈదుల్అ��హ ్పండ�గ్����లలవ్��ూల�ల�ల �్

�లల ల�ల హ�్ అలల ల్్ ల�లల ం్ ఈద్  ల��్ ��త ం���న్ �ే�టం్ ్��్�్

బయట�్�్ ల�ేచ����.్ ల �య�్ (అ్కడ)్ ్య ్ �ే��్ టట దట�్

ప�్(ఈద)్ ల��.”7 

 
 దట�్ �్�వసలవ్ ఏడ�్  ���ల ్ వ్�ర�్  �సన�్ �ేయబ��ం��్ ల �య�్

 �ండల్ �్�వసలవ్ ఐదు్  ���ల ,్ పత�్ �్�వసలవ్ ్్ వ �సవ్ ఖు�్ ్

ప��ంచబ��ం��. 
 
్����్ ���యల�ల హ�్ అ��హ ్ ఉలలల ఖ ్ పత్��ం్ –్ ‘ఈదుల్ �ితత్

ల �య�్ ఈదుల్ అ��హ ్  ల��ల్ దట�్ �్�వసలవ్ ఏడ�్ వ్�ర��ల ్

                                                 
6.్ఇ �స్అల్గఅల,్��త ల�ణణ్ ్అత ����్అల్బ��్పత్ ట�ం����్(ఎ��ట�) ్
7 .్అల్బ�ఖ� క్(ఎ��ట�)్
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ల �య�్  �ండల్ �్�వసలవ్ ఐదు్ వ్�ర��ల ్ –్ ��్�లవ్ ����ళటప�డ�్

ప్్్్వ్�ర��్్�్�ం��’ 8.్ 
 
ఒ్��ళ్ ఎల ����్ లయ్�త ్ ఈ్ అద ప�్ వ్�ర��ల�్ ప్్్్ �లయంలవ్

 ల��లవ్ �ే ��ే,్ అవ ు్ ఇల�ం��్ ��ట�్ అల�ల హ�్ అ్ర�్ అ�్

పల�్్ లలల ు,్ ఏ��  ��్ అద ప�్ వ్�ర��ల�్ వసిప���ే,్ ��ట��్

అవ ు్పప �త ్�ేయలల�ి ్అల��ం్లలదు,్ఎందు్ంటట్అ�్�ు నవస్

వ్�ర��ల�్ –్ వపప�్ � �(��మబ)్ వ్�ర��ల�్ ్�ల�.్ ఇ్్ అద ప�్

వ్�ర��ల్లధయ్ ఏ�్ పల్�ల��్ �షయం్ గ� �ం�,్ ఇబఇమ్లససద,్

హ��ె ఫ�్ ల �య�్ అబ�్ ల� �్ ���యల�ల హ�్ అ ుహ మ్ ల�్

ల�ి� దులవ్ ఉ నప�డ�్ లఅద్ ఇబఇన్ ఉఖబ�్ ల�ి�దులవ్ పత��ేం�్

ఇల�్ ప్్���్ ఇబ�త ల�ం్  ుం��్ హల�మద్ ఇబఇన్ �లల�్

ఉలలల �ం����్ –్ “ఈద్ ఇ్కడ్ ఉం��.్ �����్ �ేయ�్?”్ ఇబఇన్

లససద్ (�)్ ఇల�్ జ�� ��చ��:్ “అల�ల హ�్ అ్ర�్ అ�్ పల�్�,్

అల�ల �్ ు్�ుత �ంచు్ల �య�్అల�ల �్్�్్ృవజఞవల�్�ెల�ప�,్పతల త్ ్

�లల ల�ల హ�్అలల ల్్ ల�లల ం్సల ్ ���� ల�్పంప�్ల �య�్దు్్ �ే�,్

్్ వ �సవ్ అల�ల హ�్ అ్ర�్ అ�్ పల�్�,్ అల�ల �్  ు్ �ుత �ంచు్

                                                 
8 .్అబ�్��సద్హ��థు్గ�ంథం;్్��న్ఉలలల ఖ్�ల్ప�ంప�ల్(ఇ �నద్ల)్్��ణం��్ఇ��్

�ల��.్్
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ల �య�్ అల�ల �్ ్�్ ్ృవజఞవల�్ �ెల�ప�,్ పతల త్ ్ �లల ల�ల హ�్ అలల ల్్

ల�లల ం్సల ్���� ల�్పంప�్....్”9.్ 
 

్  నమ��లలల�  ుుఆ్ ప్నం 

 
ఈద్  ల��లలవ్ ఇల�ం్ �ూ��్ అల్ ఖ� ్ (౫౦ల్ �ూ��)్

ల �య�్ ఇ�త �బ�త్ అల్ �్�్ (అల్ ఖల�,్ ౫౦ల్ �ూ��)్

పఠంచడం్ ఉవతలం్ (ల��తహబ).్ �ల��్ ల��ిల ంలవ్   దు్

�ేయబ�� ్���్పత్��ం,్అబ�్���ద్అల్లల ��్(�)్ ు్ఉల�్  ్

ఖ��త బ్���యల�ల హ�్అ ుహ ్ఇల�్అ������,్ 
 
“ఈదుల్ అ��హ ్ ల �య�్ అల్ �ితత్ ( ల��ల)్ లలవ్ ��ూల�ల�ల �్

�లల ల�ల హ�్ అలల ల్్ ల�లల ం్ ఏ�్ ప��ం�ే����?”్ ్వ�ల�్

జ�� ��చ��,్ “అల్ఖ� ్లల్ఖు�్ ్అల్లనద్ (�ూ��్ఖ� ్

౫౦)్ల �య�్ఇ�త �బ�త్అల్�్�్ల ్ఖ�న ్అల్ఖల�్(�ూ��్

౫౪)్ప��ం�ే����.” 

 
�ల�్ ల��లలవ్ ప��ం� ట�ల ��,్ పతల త్ ్ �లల ల�ల హ�్అలల ల్్ ల�లల ం్

�ూ��్అల్్ల్(౮౭ల్�ూ��)్ల �య�్�ూ��్అల్ఖ��ియ�్

                                                 
9 .్అవతబ ��్  దు.్ఇ �స్ల �య�్ఇవ�్గ�ం��లలవ్్���్స� �క బ�� ్ఒ్్�ల��్

హ��థు్ఇ��.్్
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(౮౮ల్ �ూ��)్ ప��ం�ే����్ అ��్్ ఉలలల ఖ లలవ్ �ూ�ంచబ��ం��.్

అల్��ల� ్ఇబఇన్బ�న�్ఇల�్�ె్����: 
 
“��ూల�ల�ల �్�లల ల�ల హ�్అలల ల్్ల�లల ం్ �ండ�్ఈదులలవ్ల �య�్

�్��� �లలవ్ ‘� రల్�మ్ � ర్ల్ ్ల�’్ (�ూ��్ అల్ ్ల�్ ౮౭)్

ల �య�్‘హల్అ��్్హ��థుల్���ియ�్(�ూ��్అల్���ియ�్

౮౮)్ప��ం�ే����.’్”10్్్ 
 
�ల���్ఇల�్ప్్���: 
 
“��ూల�ల�ల �్ �లల ల�ల హ�్ అలల ల్్ ల�లల ం్  �ండ�్ ఈదులలవ్

‘� రల్�మ్� ర్ల్్ల�’్ (�ూ��్అల్్ల�్౮౭)్ల �య�్‘హల్

అ��్్ హ��థుల్ ���ియ�్ (�ూ��్ అల్ ���ియ�్ ౮౮)్

ప��ం�ే����.’్”11 

 
్  నమ�� యంటట మ�ంమ�  ుుత్ ప్సంగం 

 
ఈద్ ్�్ �ంబంల�ం� ్ ధ �మ�ే��లలవ్ ల �్ ధ �మ�ేశం్ ఏ�టంటట్

ఖువర�్పత�ంగం్్ంటట్ల�ం�ే్ఈద్ ల��్�ేయ�్.్��ూల�ల�ల �్

�లల ల�ల హ�్ అలల ల్్ ల�లల ం్ ఈద్  �� ్ ఖువర�్ పత�ంగం్ ్ంటట్

                                                 
10 .్�ల��్ల��ిల ం్౮౭౮్
11.్అహమద్ల �య�్ఇవ��ల�;్ఇ��్ �ల��్హ���.్అల్ఇ �స,్3/116  ్
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ల�ం�ే్ ఈద్  ల��్ పప �త ్ �ే�ి,్ ్్ వ �సవ్ ఖువర�్ ఇ��చ���్

 ���య�న్ �ెల�ప�వస న్ఇబఇన్అబ�రస్ ���యల�ల హ�్అ ుహ ్హ��థు,్

ల��నద్అహమద్లవ్  దు్�ేయబ��్ఉం��. ౧౧12 

 
ఈద్  ల��్ వ �సవ్ ఖువర�్ పత�ంగం్ �ే�ి ట�ల ్ అబ�్ ���ద్

అల్ఖు��త్���యల�ల హ�్అ ుహ ్ఉలలల �ం� ్ఈ్హ��థు్�ూ��ుత  న��. 

“అల్ �ితత్ ల �య�్ అల్ అ��హ ్ �� ల� ్ పతల త్ ్ �లల ల�ల హ�్ అలల ల్్

ల�లల ం్ (ఈద)్  ల��్ �ే��్ � ల��్�్ �ే��్� న్ వ �సవ్

 టట దట్్య ్�ే��్ప�్ ల��్�ేయటం.్్్వ �సవ్్య ్

ఇం్�్ పం్�త లలవ��్ ్���చ�్ ఉ న్ పతజల్�్ అ్ల�ఖం��్ �లబ��,్

�� �్�్ ఉప�ేశల�్ ల �య�్ ్�ేశల�్ ఇ�ేచ����.్ ఒ్��ళ్ ్య ్

ఏ�ె ��్ దండయ�వత్ �ేయద్��త ,్ ���్ గ� �ం�్ ��ణ�ం�ే����్ లల��్

ఒ్��ళ్ ్య ్ ఏ�ె ��్ ్�ే���న్ జ� క్ �ేయద్��త ,్ ����్ జ� క్

�ే������.”్ ఇం్�్ అబ�్ ���ద్ (�)్ ఇల�్ ప్్���: “ల����్�్

గల�న����్ఉ న్ల �స ్��్��ట�్�� ు్ఈద్అల్అ��హ ్ లల్్ �ితత్

�� ల� ్ (ఈద)్  ల��్ ్��్�్ బయట్�్ ల�ేచ్ ల�్�్ పతజల�్

ఇల��్్ �ేయట���న్ ్�  ���ం����.్ �్ల�్ (ఈద)్  ల��్ � లం్

�ే��్� నప�డ�,్ ్���్ ఇబఇన్ అల్ �లత ్ � �మం� ్ పత�ంగ్ ����్ ు్

( అ్ంబ�� ు)్ ్�ల�్ చూ �ల�.్  ల��్ ్ంటట్ ల�ం�ే్ ల �స ్

                                                 
12 .్ల��నద్అహమద,్౧౯౦౫.్ఈ్హ��థు్�ల�ల�� ్లవ్్���్  దు్�ేయబ��్ఉం��.్
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అ్ంబ��సల ్ఎ్�కల�్పతయ�నంచ��,్�� ు్అవ�్సల గ�డ�  ు్పట�ట ్��్

ల��� ు.్ బదుల���్ అవ ు్ ��్ సల బటట  ు్ పట�ట ్��్ ల���డ�.్ ్్

వ �సవ్ అ్ంబ��సల ్�్ ���ళ,్ (ఈద)్  ల��్ ్ంటట్ ల�ం�ే్ ఖువర�్

పత�ంగం్ ఇ��చడ�.్ ‘అల�ల �్  �����,్ �ల�్ ����్ ల� ్చ��ల�’్ అ�్

��  ��,్ అవ ు్ ‘ఓ్ అబ�్ ���ద,్ �ల�్ ఎ ��� ్ ���్�్ ్�లం్

�ె ల్ం��.’్ అ�్అ��నడ�.్ అప�డ�్ ���ల�్ అ��న ు,్ ‘అల�ల �్  �����,్

�� ు్ఎ�గ�్���్ంటట్�� ు్ఎ ��� �ే్ఉవతలం.’్���్�్అవ ు్ఇల�్

అ��నడ�,్ ‘ ల��్వ �సవ్పతజల�్్� �చ��.్ ్్�బట�ట ్ �్ల�్����్

(ఖువర�్పత�ం���న)్ ల��్్ంటట్ల�ం�ే్�ే �ల�’్్” 13 

 
ఖువర�్పత�ంగం్జ��గ�వస న్�లయంలవ్ ఎల ����్అ్క��్ ుం��్

����ళల ు్ ్�ంటట,్ ్ల�్ ��ళళటం్ అ ుల�ంచబ��ం�� ౧౩14.్ అబ�ద ల�ల �్

ఇబఇన్అల్ ��బ్ఇల�్ప్్���:్ 
 

                                                 
13 .్అల్బ�ఖ� క,్౯౫౬ 
14 .్ఈ ��లవల ్ఖువర�్పత�ంగ్�లయంలవ్ల ం్చూ�ుత  న��్ అంటట్పతజల�్వలలవ్

ల�ట�ల డ�్�ంటట,్�� �లవ్్్ంగ ం్�ే�ు్�ంటట్్్� ల��న్ల��్్��ళళటల����్

ఖ�చవం��్ ���ప్�.్ఇల�ం్ఖువర�్పత�ంగం్�ే�ుత ండ��,్అ��్�ల�్ఇవ��ల��్

సి��చ��ట�్ల�ట�ల డ�్�ంటట్ఉండటం్్���్ల ్�్్ బడ�వసం��.్ఎల ���ే్ఖువర�్

పత�ం���న్ల��్ ్బయట్�్����ళల ు్�ంట� �,్అల�ంట�్ ����్ఇవ��ల్�్ఇబరం��్

్్��ంచ్�ం��్�శశబదం��,్వస�వస���్్్� ల��న్ల��్్���ళ����్.్(ఎ��ట�)్్్్్్్
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“�� ు్ పతల త్ ్ �లల ల�ల హ�్ అలల ల్్ ల�లల ం��్ ��ట�్ ఈద్ లవ్

��ల�ర ��న ు.్ ్య ్  ల��్ పప �త ్ �ే�ి ్ వ �సవ,్ ఇల�్ ప్్���: 

‘ �్ల�్ ఖువర�్ పత�ంగం్ ఇలసబ�వస��నల�.్ ్�బట�ట ్ ఎల�ె �ే్

్� �చ��ల ు్ ్�ంట���న�ో్ (్���చ�్ ���ల ు్�ంట���న�ో),్

్వ ు్ ్� �చ��్్ ల �య�్ ఎల�ె �ే్ ����ళల ు్ ్�ంట���న�ో,్

అవ��్��ళళ�లసం��.’్”15్్్ 
 

 
నమ�� ఆలసయమ� ��యయక� వటం 

 
పతల త్ ్ �లల ల�ల హ�్ అలల ల్్ ల�లల ం్ ్్క్ �హచ��లల  ్ అబ�ద ల�ల �్

ఇబఇన్ �త్ (�),్ పతజల��్ ్్�ి్ �ితత్లల్్అల్అ��ర్�� ల� ్ (ఈద్

 ల��్్��్�)్బయట్�్����ళ��.్అప�డ�్ఇల�ం్��ల�్్ల�యం��్

 �లడంసల ్ ్య ్ అరయంవ�ం్ �ెల�ప�వ�,్ ఇల�్ ప్్���,్ “పతల త్ ్

�లల ల�ల హ�్ అలల ల్్ ల�లల ం్ ్�లంలవ్ ఈ��ట�్�్ �్ల�్  ల��్ పప �త ్

�ే�ు్��్ఉం�ే���ల�”్ 
 
. . . . .్ల �య�్అ��్అల్వ�నర�్్్క్�లయం.౧౫16్ 

 

                                                 
15 .్ఇ �స్అల్గఅల,్3/96. 
16 .్అల్బ�ఖ� కలవ�్‘ల�అలలఖ్లజమమ’్హ��థులవ్  �ె  ��్
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్  నమ�� ససలంలల న ి� నమ��ల� 

 
“పతల త్ ్ �లల ల�ల హ�్ అలల ల్్ ల�లల ం్ ఈద్ �� ల� ్ (స �)్ బయట�్�్

ల�చ,్  �ండ�్ �్�వసల్  ల��్ �ే������,్ ���్ ్ంటట్ల�ందు్ లల��్

���్ వ �సవ్ ఏ్్ ఉం�ే��్ ్�దు”అ��్ ఇబఇన్ అబ�రస్ ���యల�ల హ�్

అ ుహ ్ఉలలల ఖ ్్ల��ం��్ఈద్ ల��్�్ల�ందు్లల్్ఈద్ ల��్

వ �సవ్ఎల�ంట�్ �ిల్ ల��ల�్�ేయ్�డదు. 
 
ఒ్��ళ్ ఈ��ర �్ � లంలవ్  ల��్ �ే�ి��్ లల్్ బల్�ంగ్ � లంలవ్

 ల��్ �ే�ి��్ ఇ�ే్ పదధ�లవ్ �ేయ�్.్ ఒ్��ళ్ ఏ�ె ��్ ల�ి� దులవ్

ఈద్  ల��్ �ే�ుత  నటల��ే,్ ల�ి� దులవ్ ్� �చ్్ ల�ందు్ ����్

 �ండ�్�్�వసల్వల్యయవసల్ల�ి� ద్ ల��్�ేయ�్న్ఉంట�ం��. 
 

మర�సట� ��� వరయ� ్  గ���ం�  �ెయయ క� వటం 

్్ 
అ��న��లలవ�్ వ ్ వం��త్ ��డబ�ట�ట  ్ �� �్ వ��ఫ�్  ుం��్ అబ�్

ఉ అ్త�్ఇబఇన్అ స్(�)్ఇల�్ఉలలల �ం����: 
 
“అప�డ�్ �్ం�ల�్ ్ల�మ్��్ ఉ��న�.్ అందులల ్ �్ల�్

ష��సల్ల��ప�్��లలం్్చూడలల్��య�ల�.్ల�ల�ల���్్ ��్

్���్ �్ల�్ ఉప���ం్  దల�్ సలట�ట ల�.్ ్్ �� ం్

అంవలల�వసండ��్ ఒ్్ య��త్�ల్ �ల�హం్ ల�చ,్ ్��వం్  �� ్

��ల�్ ష��సల్ ల��ప�్ ��లలం్ ు్ చూ�ి ట�ల ��్ ����్ పతల త్ ్
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�లల ల�ల హ�్ అలల ల్్ ల�లల ం��్ �ె��ప��.్ అప�డ�్ ్య ్ పతజల ు్

‘ఉప���ం్ ్సి్ ��యల�’్ ్�ేేం����.్ ్ ల���ట�్  �� ్ ����్

ఈద్ ల��్్��్�్బయట�్�్(ఈ��ర �్్�)్����ళ��.”17 

ఒ్��ళ్ ఎల �్����్ ఈద్  ల��్ వసిప���ే,్ బదుల���్ అవ ు్  �ండ�్

�్�వసల్ ల��్�ేయ్లచచ����్అ�నంట�్్ంటట్� �� ్అ్��త యం. 
 

్  నమ��లలల మమ��ల� కాలల� నటం 

 
హ �న్���యల�ల హ�్అ��హ ్ఇల�్ఉలలల �ం����: 
 
“ఇం్�్ �జ�సల్ ్��్ బ�్్ల ు్ �్ల�్ ఈద్  ల��లలవ్

��ల�ర  ్�ం��్్స�్���ల�.్అప�డ�్ఒ్్లల్ళ్ల�చ,్బ ూ్ఖల ్

్�ట్ లదద ్ �ల�ి�ూత ,్ వ ్  �ద �్ గ� �ం�్ ల���్ �ెసిపం��.్ పతల త్ ్

�లల ల�ల హ�్ అలల ల్్ ల�లల ం్ ��ంట్ ప��నండ�్ దండయ�వతలలవ్ ్ అ్్

 �ద �్ ర�త ్ ��ల�ర ��న��్ �ెబ�వ�్ ఇల�్ ప్్�ం��,్ ‘��్  �ద �్

ప��నం��ంట�లవ్ అవ���్ ��ట�్ ఉం��.’్ వ �సవ్ ్ అ్్ ఇల�్ అ న��,్

‘ �్ల�్ ��యప�� ్ �� �్�్ �్�వన్ �ే�����ల�్ ల �య�్  �గ�ల్

బ���గ�ల�్ చూ�����ల�.్ ఒ్��ళ్ వ ్ లదద ్ మల�రబ్ (బ��ఖ�)్

లల్�����,్బయట్�్(ఈద్ ల��్్��్�్ఈ��ర �్్�)్��ళళటంలవ్

వ ు్ ఏ అ్త��్ వప్్ �ే�ి టల ల�వసం��’్ అ�్ ��్  �ద �్ పతల త్ ్

                                                 
17 .్ఇ��్ ఐ��ంట�లవ్  దు్�ేయబ��ం��.్ఇ��్�ల��;్అల్ఇ �స,్3/102. 
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�లల ల�ల హ�్ అలల ల్్ ల�లల ం ు్ పతేనంచ��,్ ్య�ల�్ జ�� ��చ��,్

‘్ అ్్ ��నల్వస �ల�్ ్ అ్్�్ మల�రబ్ (బ��ఖ�)్ ఇ�ేచల�్ చూ��్.్

వ��స �్ ్ అ్్ఈద్ �� ం్్్క్అ ుగ��ల ు్ల �య�్ల��ిల ంల్

�ల���న్ చూడగల�గ�వసం��.’్ ఉ అ్మ్ అ�యయ�్ ల�చ ప�డ�్

�� ు్ ్ అ్��్ ఇల�్ పతేనం�� ు,్ ‘�ల�్ పతల త్ ్ �లల ల�ల హ�్ అలల ల్్

ల�లల ం్ ుం��్(ఇల�్పల్టం)్���న��?’్���్�్్ అ్్ఇల�్బదుల�్

ప్్�ం��,్ ‘��్ వం��త్ ్య ్ ్��్�్ బ్్ అ���ల���్’18్ �్

ల �య�్ ‘��్వం��త్్య ్్��్�్బ్్అ���ల���్’ అ�్పల�్్

్�ం��్ ్ అ్్ ఎ నడూ్ పతల త్ ్ �లల ల�ల హ�్ అలల ల్్ ల�లల ం్ స���్

స� �క లలదు్ –్ ‘్య ్ ‘బ�్్ల ు్ బయట�్�్  �ు్�్  ���ల�్

ల �య�్ ఏ్�ంవంలవ్ ఉం�ేల�్ ్ట�ట ��టటం్ �ే�ి ్ �� ��,్ ఏ్�ంవంలవ్

ఉం�ేల�్ ్ట�ట ��టటం్ �ే�ి ్ బ�్్ల ు,్ ఋవస �త లంలవ్ ఉ న్

లల్ళల ు్ ్���.్ వ��స �్ ����్ ఈద్ ���� ల ు్ ల �య�్

���స�ుల్�ల��ల ు్ చూడగల��.్ అ��ే్ఋవస �త లంలవ్ ఉ న్

లల్ళల ు్ ల��్� ల��్�్దూ�ం��్ఉం��్.’్”19 

 

                                                 
18 .్ ఈ్ ��్�య�న్ ఉ నదు నట�ల ��్ అంటట్ల�ట్�్ల�ట్�్ల�ట��్  �ు్�్�డదు.్ ���్

అ�ల�్అ� ం్�్వ ్వం��త్ ్ంటట్్్అ్�్��ూల�ల�ల �్�లలల�ల హ�్అలల ల్్ల�లల ం్అ��్్ �ట�ల ్

�ల���  ����.్(ఎ��ట�)్
19 .్�ల��్అల్బ�ఖ� క్౩౨౪్
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‘బ�్్ల�,్ ్ యల�’్ అంటట్ య�ల���్�్ �ే��్� న్ ����్ లల్్ ్్

లయ�ున్�్ దగర �లవ్ ఉ న����్ లల్్ సలళళ్ లయ�ున్�్ �ే��్� న్

����్లల్్వల్్�ట�ంబం్దృ�ిటలవ్ ��ల�్ �ల���  ్����్ లల్్� న్

� న్ ప ుల�్ �ేయ్�ం��్� ��ంప�్ ఇలసబ�� ్ ����.్ ఇ �ల ం్

్్క్ దట�్ వ�ం్వ �సవ్ప�ట�ట  ్దుషదుల�త ్ల �య�్దు కన�్

 ుం��్ ఈ్ బ�్్ల ు,్ య�లవసల ు్ బయట�్�్ ��ళళ్�ం��్

ఏ్�ంవంలవ్ ఉం�ే����్ ్ బడ�వస న��;్ ్��,్ ��బ�్ ����్

్ ��ంచలలదు.్పతల త్ ్�లల ల�ల హ�్అలల ల్్ల�లల ం్్�లంలవ్లలల్వల్

్�లంలవ్ ్���్ ఈ్ ధ �మ�ే���న్ అల��్్ ్ వస.చ.్ వపప్్

అ ు� �ం��ల�్����్���ం����.్ 
 
‘��్  �ద �్ ్య ��్ ��ట�్ ఉం��’్ అ��్ పల�్�లలవ,్ ఏ�ో్ వసిప్

��� ట�ల  న��. బహ���,్ ‘ . . .్ ్్ లల్ళ్ �ెసిపం��’్ అ��్ ప��ల�్

వసిప్ ���్ ఉండలచుచ.్ (ఇ��్ అ ు��దంలవ్ ్���్

పత� ం ం�ం��...అ ు��ద్�డ�) 
 
‘వ ్ మల�రబ�ల�’్ –్ ్ అ్్ వ ్ లదద ్ అద ం��్  ు న్ ల �య�్

వ ్�్అప�డ�్అల��ం్లల�్్��న్దు�ుత ల�్అ��ల���్ఇ��స్.్ 
 
‘ఏ్�ంవంలవ’్–్ఇంట�ల ్ఒ్్ప���్ల�ంట���్ఉం��,్���్�� ు్్్ యల�్

ఉం�ే��� . 
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‘ఋవస �త లంలవ�్లల్ళల�’్–్హ�యయద,్ఏ్లచ ం్–్ల��ద్–్ఇ��్

�జ�సల్ అ��య్ లయ�ున్�్ �ే��్� న్ య�లవసల ు,్ ��ల� �్

సన �యడన్లవ్ఉ న్లల్ళల�్ల �య�్� త్ �త లం్లల ్అప ��దధ ్

�ి �లవ్ఉ న్�నత తల�్్�లచుచ.్ 
 
‘ఋవస �త లంలవ�్ లల్ళల�్  ల��్ � ల��్�్ దూ�ం��్

ఉండలలల ు’్ –్ ఇబఇన్ అల్ ల� �య�్ ఇల�్ అ��న��: “�� ��్

 ల��్ � ల��్�్ దూ�ం��్ ఎందు్�్ ఉం��లంటట,్  ల��్ �ే�ుత  న్

�నత తల��్��ట�్�ల�చుంటట,్����్ ల��్�ేయ్�ం��్ఉ��న,్ ల��్

అంటట్���లం్లల��� �ల�్లల్్��లలయం��్ఉం�ే్�� �ల�్్ బడలచుచ.్

్�బట�ట ్అల�ంట�్��ట�్�్����్దూ�ం��్ఉంచడం్లం���.” 

 
� త్ �త ల్ �ి �లవ్ఉ న్లల్ళల�్��త � ��్� ల��్�్ ఎందు్�్దూ�ం��్

ఉం��ల��్ ���్�్ ఇలసబ�� ్ ్��ణం్ ‘అ ల��ం��్ ప���షసల్

�్���్�్ లల్ళల�్  �్�ం��్ ఉం��ల�,్ వ��స �్ ����్ వల్

� త్ �త లం్ లల��్ ���్ దు �స� ్ లల ్ ఇవ��ల్ ఏ్�గ�వలవ్ రంగం్

్్��ంచ్�ం��్ఉం�ేల�్ల�ందు్జ�గ�వత ్్��ల�’్�ెపపబ��ం��.్ 
 
పత�్ఒ్క�్్ఈద్ ల��లవ్��ల�ర ��ల�,్లం�్ప ులలవ్ల �య�్

ధ�మ���ట ప�వలవ్ ఒ్ �్�్��్ ��డప��ల�్ ఈ్ హ��థు్ �జఞ సిత ్

�ే�ుత  న��.్ ల�ి� దులవ్ ��ళళడం్ వసిపం�,్ � త్ �త ల్ �ి �లవ్ ఉ న్

లల్ళల�్ అల�ల �్్్క్ల�య���న,్ ���క �యల�్ జ ��్్ ��త ం��ల్�్
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��ళళడం్ అంటట్ ఇ �ల ్య్ జ�ఞ  ం్ ����చ్���ందు్�్ ��ళళడంలవ్

�� ు్�డ్ ్�డదు.్ మల�రబ్ (ప���)్ ధ �ంచ్�ం��్ లల్ళల�్

బయట�్�్��ళళ్�డద�్ఈ్హ��థు్�ూ��ుత  న��.్్ 
 
ప���లవ్ ఉండ్ లల�ి ్ య�లవసల�్ ల �య�్ లల్ళల�్ వ�� ్

్��ణం్ లల్�ం��్ బయట్�్ ��ళళ్�డద�్ ఈ్ హ��థు్ ల ్�్

�ెబ�వస న��.్ ఇం్�్ �నత తల�్ వల్ మల�రబ్ (ప���)్ వయ���్

�ే�ు్���ల�,్ అల�� అ్త �ే్ అందు్��్�్ ఇవ��ల్  ుం��్ ల �త ్ �న్

బదుల�్  �ు్�లచచ�్ ్���్ బ�ల��ుత  న��.్ అం�ే��్,్ ఈద్  ల��్

వపప�� �్(��మబ)్అ�్్���్�ూ��ుత  న��.్ 
 
వ ్ ్�ట�ం�్�లలవ్  ుం��్ ఈద్  ల��్ ్��్�్ ఇబఇన్ ఉల�్

���యల�ల హ�్ అ ుహ ల�్ వ ్�్ నల� నంవ్ లం���్

 �ు్�����ళ����్ఇబఇన్అ�్�ల�బ��్ఉలలల �ం����. 
 
లల్ళల�్ఈద్పండ�గ్�� ్ల �ల ు్్��ళ �్చూడటం,్సలదద ్ఎవసత  ్

గ��గ��� ్ ల��ిల ంల్ �ల��ల ు్ చూడటం,్ ఈ్ పండ�గ్ �� ం్

్్క్అ ుగ��ల ు్ల �య�్ప�వతవ ు్పంచు్�లటం్ దలల  �్

ఈ్ ధ �మ�ేశం్ � ్దేంచబడట��్�్ ్��ణల�్ ఉ అ్మ్ అ�య�్

హ��థు్�ెల�ప�వస న��.్్ 
 
ఉ అ్మ్ అ�య�్ హ��థు ు్ స� �క న్ వ �సవ్ అ�త  �మ��్

�ల్లహ�ల�ల �్వ ్�ు  ్లవ్ఇల�్�ె్����: 
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“్�ంవ్ లం��్ పం��వసల�్ ఈ్ హ��థు ు్ స� �కంటట,్ ఈద్

 ల��లలవ్ ��ల�ల ��ందు్�్ లల్ళల్�్ అ ుల�్ ���చ��.్

ల �్�ంద��్పం��వసల�్వల్అ�షటవ ు్లయ త్ం్ �ే ���.్అబ�ద ల�ల �్

ఇబఇన్ అల్ ల�బ���్ ఇల�్ ప్్���్   దు్ �ేయబ��ం��: 

‘ఈ ��లవల ్లల్ళల�్ఈద్ ల��్్��్�్బయట�్�్��ళళట��న్�� ు్

ఇషటపడ ు.్ఒ్��ళ్ఎల ����్�నత త ్అల�్����ళల�్పట�ట బ���ే,్్ అ్్ర�త ్

్్అ్�్ వపప్�ం��్ అ ుల�్ ���స్.్ అ��ే్ ్ అ్్ ల�ల�ల�్

దు�ుత లలవ్ ,్ అలం్�ణలల్్ లల్�ం��్ (ప���లవ)్ ����ళ్.్ ఒ్��ళ్

అలం్�ణ్ ్��ం్ ్ అ్్ పట�ట బ�ేటల��ే,్ ్ అ్్ బయట్�్

��ళళ్�డదు.్ ఇల�ంట�్ �ి �లవ్ ్్అ్ బయట్�్ ��ళళ్�ం��్ ్స�్

హ్�క్ ర�త్�్ ఉం��.’్ ్����్ ���యల�ల హ�్ అ��హ ్ ఇల�్

ఉలలల �ం����్   దు్ �ేయబ��ం��: ‘(ఈ ��లవల )్ లల్ళల్�్

ఏ అ్తం�ో్ చూ�ి్ ఉంటట,్ బ�్ ఇ �త ��ల్ లల్ళల�్ ్పబ�� ట�ల ��,్

పతల త్ ్ �లల ల�ల హ�్ అలల ల్్ ల�లల ం్ �� ��్ ల�ి� దుల్�్ ��ళళ్�ం��్

్స�������.’్వ ్్�లంలవ్లల్ళల�్ఈద్ ల��్్��్�్బయట్�్

��ళళట��న్�ు �య ్అ�్త  క్ఇషటప�ే����్్�ద�్స� �క బ��ం��.”20్్్్్ 
 
పతల త్ ్ �లల ల�ల హ�్అలల ల్్ ల�లల ం్ఈ్పతపం���న్ ల��్ ్ ్���ద ్ ్�లం్

లవపలల్ సల  ్ స� �క బ�� ్ హ��థులవ్ ఉ అ్మ్ అ�య�్ (�)్ వ ్

                                                 
20 .్అ�త �మ��,్౪౯౫.్
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ఫవస�్ ఇ్ ��చ��్ ల �య�్ ��బ�లలవ్ ఎలస�్్ ����్

ఖం��ంచలలదు.్ ్����్ ���యల�ల హ�్ అ��హ ్ ్్క్ ‘(ఈ ��లవల )్

లల్ళల్�్ ఏ అ్తం�ో్ చూ�ి్ ఉంటట,్ బ�్ ఇ �త ��ల్ లల్ళల�్

్పబ�� ట�ల ��,్పతల త్ ్�లల ల�ల హ�్అలల ల్్ల�లల ం్�� ��్ల�ి� దుల్�్

��ళళ్�ం��్్స�������’్అ��్పల�్�ల�్ఈ్హ��థు్�్���దధం్్�దు్

(అ��ే్ బయట్�్ ��ళళదల� ్ లల్ళల�్ ఇ �ల ్య్

ధ �మ�ే��ల ు్ అ ు� �ం�్ ��ళళలల�ి్ ఉం��.్ ప���షసల్ �� ప�్

చూడ�్ లల్్ చూడబడ�్ లల్ళల్�,్ ఎల �్ ఉ�్���ే్ ఎల�ంట�్

అ��ంఛ�య,్ అ�లల్ �ంంట ల్�్ �� �్  య�ో్ అల�ంట�్్

లల్ళల్�,్ నధులలవ్ ల �య�్ ల�ి� దులలవ్ లగ�� �్ ర�జ�ల్�్

ర�జ�ల�్  ��ు్�ంటట్  డల�్ �నత తల్�్ (అంటట్ బయట్�్  �లటం్

లల ్ �సయం��్ వల్�్ లల్్ వల ు్ చూ�ే్ ప���షసల్�్ �ివన�్

లల్్ �ెడ�్ స�త�ణ్ ్్��ంచ�్ �ధం��్ అ్్�్్ లల్ళల�)్ ల�వత �్ ్

అ ుల�్ఇలసటం్లం���.్ 
 
 ల��్ ్��్�్ బయట్�్ ����ళ్ �నత తల�్ ‘పప �త ్ ల్జ�బ్ లవ్ ఉం�ేటట�ల ’్

�� �్లగ����్జ�గ�వత ్ ్పడలలల ు.్ ఎందు్ంటట్ వల్�నత తల ు్ ్����ే్

బ�ధయవ్ ప���షసలసల ్ ఉం��.్ ్�బట�ట ్ లల్ళల�్ ఎల�ంట�్ అలం్�ణల�్

లల్�ం��,్ అవత ��్ లంట�్ �ుగంధదత��యల�్ పప�ు్�్�ం��,్ పప �త ్

ప���లవ్ ల�వత �్్ బయట్�్ ����ళ్.్ � త్ �త ల్ �ి �లవ�్ లల్ళల�్

ల�ి� దులవ�్�్లల్్ ల��్� లంలవ�్�్ �్�డదు;్అ��ే్ఖువర�్
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పత�ంగం్ � ప�ే్ �ధం��్ ����్ ్���లవ్ ్� �చలచుచ్ లల్్  ల��్

� ల��్�్్�ం�ెం్దూ�ం��్్� �చలచుచ.్ 
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2. ఆమ�బ అ� ్  (్  ఆ���ాల�) 

 
గ�సు� (ఇ�ా్ లయ పదదధలల ుల�ా�నం ��య�ట) 

 
 ల��్ ్��్�్ ����ళ్ ల�ందు్ గ��ుల్ (ఇ �ల ్య్ పదధ�లవ్

వల �న ం)్ �ేయటల����్ ఈద్ ్�� �లలవ�్ ఒ్్ ్���ం.్ అల్

ల�లవత�్ ల �య�్ ల �్ ��ట్   దు్ �ేయబ�� ్ �ల��్

హ��థులవ్ ‘ఈదుల్ �ితత్ �� ల� ్  ల��్ � ల��్�్ �ే��్�్్

ల�ందు్ అబ�ద ల�ల �్ ఇబఇన్ ఉల�్ ���యల�ల హ�్ అ ుహ ల�్ గ��ుల్

�ే������’్స� �క బ��ం�� ౨౦21.్్్్్్ 
 
���ద్ఇబఇన్�బఇ �్(�)్ఇల�్ఉలలల �ం� ట�ల ్  దు్�ేయబ��ం��:  
 
“ఈద్  �� ్ ��ట�ం��్న ్ �ు నవసల�్ ల�డ�:్  డ్్ (ఈద్

 ల��్ � ల��్�),్ గ��ుల్ �ేయటం్ల �య�్ (ఈద్  ల��్ ్��్�్

బయట్�్ �్్ల� ుప�)్ఏ�ె ��్� టం” 

 
���ద్ ఇబఇన్ �బఇ �్ (�)్ �ె్సి ��్ ఇ�ే.్ ్య ్ ఈ్ �షయ��న్

్�ంద��్��బ�ల్ ుం��్����చ్��్ఉండలచుచ.్ 
 

                                                 
21 .్అల్ల�ల��త ్౪౨౮్
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ఈద్  ల��్ ్ంటట్ ల�ందు్ గ��ుల్ �ేయడం్ ల��తహబ్

(��త వనల్ంచబ�� ్ చ�య)్ అ�్ పం��వసల�్ అం�క్ �ం� ట�ల ్ అ న��న్

(�)్�ె్����.్ 
 
�ల�్  ల��్�్ ����ళ్ ల�ందు్ ల �య�్ ఇవ�్ బల్�ంగ్

�ల�����ల్�్ ����ళ్ ల�ందు్ ఎందు్�్ గ��ుల్ �ేయ�లవ్ �ె్స�్

్��ణ�లల్ ్�్�ం��్ఇం్�్అ��్్్��ణ�ల�్ఈద్ ల��్్��్�్����ళ్

ల�ందు్గ��ుల్�ేయ���్�్్���్ల �త �త �.్ 
 

్  నమ��  �రయ�  యల� మ�రయ� మ�ందు ఏమ�ై� ధనడం 

 
ఎల ����్ ఈదుల్ �ితత్ పండ�గ్ �� ం్  �� ్ ్��న్ ఖ�్� �ప�్ పళపళ్

� ్�ం��్ ఈద్  ల��్ � ల��న్ �ే��్�లడం్ ్��్�్ బయట�్�్

 �్�డదు.్ ఎందు్ంటట,్ అ స్ ఇబఇన్ ల�్�్ (�)్ ఉలలల �ం� ్

హ��థులవ్ఇల�్  దు్�ేయబ��ం��: 
 
“��ూల�ల�ల �్ �లల ల�ల హ�్ అలల ల్్ ల�లల ం్ ఈదుల్ �ితత్ ఉదయ� ్

్��న్ ఖ��� �ప�్ పళపళ్ � ్�ం��్ బయట�్�్ ల�ేచ����్ ్�దు్

ల �య�్్య ్బ��ి్�ంఖయలవ్�������.” 22 

 

                                                 
22 .్అల్బ�ఖ� క్౯౫౩్



 

29 

్్ �� ల� ్ (ఈద్  ల��్ ్��్�్ బయల�్ �ే�్్ ల�ందు)్ ఏ�ె ��్

� డం్ ల��తహబ.్ ఎందు్ంటట్ ్్ �� ల� ్ ఉప���ం్ ఉం�ే్

అ ుల�్ ల ్�్ లలద��్ �షయ��న్ అ��్ ధృన్ ��ుత ం��్ ల �య�్

ఇ్్ ఉప�� �ల�్ ల����ి్ ��య�య�్ �ేట�ెలల ం్ �ే�ుత ం��.్ ఇల�్

�ేయడల����్ ఉప�� �ల�్ ్�  ���ంచ్�ం��్ పతజల ు్ ్పటం్

్��్�్ ల �య�్ అల�ల �్ ్్క్ ్�ే���న్ ్చ �ం�ేందు్�్ ఇ��్

ల �్ అల్�శల�్ ఇబఇన్ హజ�్ (�)్ �ల �ం����. ౨౨23్ ఒ్��ళ్ ఎల �్

లదద �� ��్ ఖ�్� �ప�్ పళపళ్ లల్���ే,్ ఉప���ం్ ���ం�ేందు్�్

అ ుల�ంచబ�� ్ ఏ్ ్��్ ప�� � �� న��్ అవ ు్ � లచుచ.్

అ��ే,్ ఈదుల్ అ��హ ్ �� ల� ్ ల�వతం్ ఈద్  ల��్ పప�త��య్

ల�్�్ ఏ్్ � ్�ం��్ ఉండటల����్ ల��తహబ్ (ఉవతలం),్ అంటట్

వ ు్ఖు �ర�్�ే�ి ్ప�ల�్ ుం��్ఏ�ె ��్� డం్ల��తహబ. 
 

్  మ�నమ�న ు �తు పల�య�ట 

 
్ఈ్ �� ల� ్ �ేయలల�ి ్ అవసయ నవ అ్త ్ �ు నవసలలవ్ ఇ��్

్���్ఒ్ట�.్ఎందు్ంటట,్ఖు�్ ్లవ�్అల�ల �్పత్ట ్ఇల�్ఉం��: 
 

ْ َوِ�ُكۡ  ...... ﴿ ةَ لۡ ٱ ِملُوا َّ ِِ  ْ وا ُ َ ٱ َوِ�َُكّ�ِ َّ  ٰ ٰ هَ  َما َ�َ ٮ ّلُ�مۡ  ُ�مۡ ََ َِ  ُكُرونَ �َشۡ  َولَ
 ]  ١٨٥: القمة[ ﴾ ١

                                                 
23 .్అల్ఫత్�్2/446్
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“. . .్ �ల���్ అ�ే్ �ంఖయ్ పప �త ్ �ేయ�్్ ల �య�్ ్్�్ ���మ�రం్

చూసి ందు్�్ ్ృవజఞవల�్ �ెలపట��్�్ �� ు,్ ్��్ �ల���్ అల�ల �్

 ు్�ు�తం��్” 2:185్
 
అల్లఅద్ఇబఇన్ల��ిల ం్ఇల�్ప్్���,్“�� ు్ఔజ����్ల �య�్

ల�్�్ ఇబఇన్ అ స్ ల ు్ ఈద్ �� ల� ్ వ్�ర�్  గర ���్ పల్టం్

గ� �ం�్పతేనంచ��,్����్ ‘అల� ు,్ఈద్�� ల� ్ఇల�ం్బయట�్�్

ల�ేచ్ల�్�్అబ�ద ల�ల �్ఇబఇన్ఉల�్అల�్ గర ���్ ప్్్����’్అ�్

బదు్��చ��.” 

 
అబ�్ అబ�ద ���మ ్ అల్ �ుల�్్ ఇల�్ అ��న��,్ “ఈదుల్ అ��హ ్

�� ల�్ ్ంటట్ ఎ్�కల్  గర ���్ ����్ ఈదుల్ �ితత్ �� ల� ్

ప్్్����.”్ల్�్ఇల�్అ��న��,్“్అంటట్వ్�ర�.”24 

 
‘ఈదుల్ �ితత్ ల �య�్ ఈదుల్ అ��హ ్ �� ల� ్ ఇబఇన్ ఉల�్

బయట�్�్ ల��చ��,్ఈ��ర �్ �ే��్���్ ల�్�్్య ్ గర ���్ వ్�ర�్

పల్ట��్�్ వ ్ ��యశ్�త ల�్ శ��ం����,్ ఇల�ం్ ల�ేచ్ ల�్�్

్య ్ వ్�ర�� ు్ ్�  ���ం�ే్ ����’ అల్ ���ఖు న్ ల �య�్

ఇవ��ల�్�ె్����. 

                                                 
24.్ఇ �స,్3/122 ్
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అల్ �ల�� ్ పల�్�ల ు్ ��త ల�ణణ్్ ప�ంప���్ (�ల��్ ఇ �నద్ ��)్

ఇబఇన్అ�్�ల బ�్ఇల�్�ె్����:  
 
“ఈద్�� ల� ్పతజల�్వల్ఇళళ్ ుం��్బయట�్�్ల�చ ్వ �సవ్

ఇ��ర �్ �ే ్్ ల�్�్ ల �య�్ ఇల�ం్ బయట�్�్ ల�ేచ్ ల�్�్ వ్�ర�్

ప్్్����.్ ఇల�ం్ బయట�్�్ ల�చ ్ వ �సవ,్ ఇల�ం్ వ్�ర�్ ప్్్్

ల�్�్ ����్ �శశబదం్ అ���������,్ ్్ వ �సవ్ ����్ ్���్

వ్�ర�్ప్్్����.” 25్ 
 
ఇంట�్  ుం��్ ఈ��ర �్ �ే ్్ ల�్�్ ల �య�్ అ్కడ్ ఇల�ం్ ల�ేచ్

ల�్�్ వ్�ర�్ పల్టల����్ �ల� ్ లలవ్ అంద �్�్ �ె్�ి ్

�షయ్�.్����్ఇబఇన్అ�్�ల బ�,్అబ�ద ల్�జ��్ల �య�్�ల� ్

ల్బృందం్ ుం��్ ‘అ�కమ్అల్ఈ�ె  ’్అ��్వ ్ప��త ్ంలవ్����్

స� �క న్ అల్ �ి �య�్  దలల  ్ అ��్లం��్ గ�ంథ్�తల�్   దు్

�ే ���.్ ఉ��హ�ణ్�్ –్ ���న్ ఇబఇన్ �బఇ �్ వ్�ర�్ ప్్్����్

ల �య�్ పతజల�్ అల�్ ఎందు్�్ పల్టం్ లలద�్ ్శచ�యం్ లయ త్ం్

�ే������్   దు్ �ేయబ��ం��.్ ్య ్ పతజల ు్ ఇల�్

పతేనం�ే����,్ ‘ఎందు్�్ ్��్ వ్�ర��్ పల్టం్ లలదు?’.్ ఇబఇన్

�ి�బ్ అల్ �ల�� ్ ఇల�్ ప్్���,్ ‘వల్ ఇళపళ్ ల��్ ్ �లయం్

                                                 
25 .్ఇ �స,్2/121్
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 ుం��్ ఇల�ం్ (ఈ��ర �)్ లవప్్�్ ల�ేచ్ ల�్�్ పతజల�్ వ్�ర�్

ప్్్����.’ 

 
ఈదుల్ �ితత్ �� ల� ్ వ్�ర�్ ప్్్్ �లయం్ పండ�గ్  ��త్  ుం��్

��త �ంర అ్త ,్ఇల�ం్ఈ��ర �్్�్ల�చ్ఈద్ ల��్��త �ం్ం�ే్ల�్�్

ఉంట�ం��. 
 
 

ు �తు పల�య�ల� 

 
వ�నత�్ ����లలవ్ ఇబఇన్ లసఉద్ ���యల�ల హ�్ అ ుహ ్ ఇల�్ వ్�ర�్

ప్్్����్అల్ల�� న ్లవ్ఇబఇన్అ�్�ల బ�్  దు్�ే ���: 
 

 هللاهللا مرب، اهللا مرب هللاهللا المد. اهللا مرب، اهللا مرب، ال � إال اهللا

అల�ల హ�్అ్ర�,్అల�ల హ�్అ్ర�,్ల�్ఇల�హ్ఇలల ల�ల �,్ల్అల�ల హ�్

అ్ర�,్అల�ల హ�్అ్ర�్ల్్ల�ల ల్ల్హమ్ద.్ 
 
అల�ల �్ ల  నవసడ�,్ అల�ల �్ ల  నవసడ�,్ అల�ల �్ వపప్

�� ్్ ్ �ధుయ�ెల�్్ లల��,్ అల�ల �్ ల  నవసడ�,్ అల�ల �్

ల  నవసడ�,్�్ల్్ృవజఞవల�,్పతశం�ల�్అల�ల �్్్.్్

ఇబఇన్ అ�్ �ల బ�్ల �్ ��ట్ ఇ�ే్ ప�ంప�్ (ఇ �నద)్ ��్ ‘అల�ల హ�్

అ్ర�’్ప��ల ు్ల�డ�్ ���ల ్ �సన�్�ే�ూత ్  దు్�ే ���.్్్ 
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ఇబఇన్ లససద్ ���యల�ల హ�్ అ ుహ ్ ఇల�్ ప్్� ట�ల ��్ అల్

ల���అ్్���్  దు్�ే ���: 

، اهللا مرب اهللا مرب هللا�اا، كاهللا مرب ك�اا، اهللا مرب  ،ّ ج
ل
 هللاهللا المدم

అల�ల హ�్ అ్ర��్ ్� �,్ అల�ల హ�్ అ్ర��్ ్� �,్ అల�ల హ�్ అ్ర��్

ల్ఉజల�ల ,్అల�ల హ�్అ్ర��్ల్్ల�ల ల్ల్హమ్ద.్ 
 
అల�ల �్ అంద �్ ్ంటట్ ల  నవసడ�,్ అల�ల �్ అంద �్ ్ంటట్

ల  నవసడ�,్ అల�ల �్ ల  నవసడ�్ ల �య�్ అవయంవ్

ం అ్త ��డ�్ల �య�్�్ల్్ృవజఞవల�,్పతశం�ల�్అల�ల �్్్. ౨౫F26్ 
 

పరసపరం అఅనంమ�ంంు �వటం 

 
ఈద్ �ంద��ం��్ పతజల�్ ఎల�ంట�్ పల�్�ల���� ��్ � ్్ ప��ప�ం్

అ్ ంద ల�్ ల �య�్ ���్�ంలల�్ �ెల�ప�్�లచుచ.్

ఉ��హ�ణ్�,్ ఒ్ �్�్��్ ఇల�్ అ్ ం��ంచు ్�లచుచ,్

“వఖబరలల�ల హ�్ ���న్ ల్ � ుకమ్ (అల�ల �్ ల�్  ుం��్

�నస్ �ంచు��్్ ల �య�్ ్్  ుం��్ ్���)”, “ఈద్ ల�బ���్

(పండ�గ్ ���్�ంలల�)”్ లల్్ ఇల�ంట�్ ఇవ�్ అ ుల�ంచబ�� ్

అ్ ంద ల�.్ 

                                                 
26.్ఇ �స,్3/126 ్
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�బఇ �్ఇబఇన్ ు�ల �్ఇల�్ప్్���:  
 
“పతల త్ ్ �లల ల�ల హ�్ అలల ల్్ ల�లల ం్ ్�లంలవ్ పతజల�్ ఈద్  ��ల్

ప��ప�ం్్్�ి ప�డ�,్ఇల�్అ్ ం��ంచు్�������: ا هللا   تق�ّّ اهللا منّ

్ من�م వఖబరలల�ల హ�్���న్ ల్�ం్�మ్ –్ అల�ల �్ల�్  ుం��్

�నస్ �ంచు్��్్ల �య�్్్ ుం��్్���” 26F

27 

 
ప��ప�ం్ ఈద్ ���్�ంలల�్ �ెల�ప�్���్ ్���ం్ ��బ�ల్

్�లంలవ్ అంద �్�్ �ె్�ి �ే.్ ఇల�ం్ అహమద్ ల �య�్ ఇవ�్

పం��వసల�్ ����్ అ ుల�ం����.్ �ర్ �ంద ��లలవ్ పతజల ు్

అ్ ం��ంచడల����్ అ ుల�ంచబ��ంద�్ �ూ�ం�ే్ ఉలలల ఖ ల�్

  దు్�ేయబ��్ఉ��న�.్ఏ�ె ��్లం�్జ ��� ప�డ�్��బ�ల�్

ప��ప�ం్ ���్�ంలల�్ �ెల�ప�్�������.్ ఉ��హ�ణ్�్ ఒ్్ లయ్�త ్

్్క్ ��త యేచ���న్ అల�ల �్ �నస్ �ం� ్ �ంద��ం.్ (పతల త్ ్

�లల ల�ల హ�్అలల ల్్ల�లల ం్�� �లవ్ఒ్ �్�్�ె్సి ట�ల ��). 
 
ఈ్ �ధం��్ ప��ప�ం్ అ్ ం��ంచు్�లడల����్ అవసయవతల్ �త్

పతల�త ్�్ �ెం�� ��్ అ డంలవ్ ల �య�్ ల��ిల ంలలవ�్ అవసయవతల్

 �ల�మ్్ �ుగ�ణ�లలవ్ ఒ్ట�్ అ డంలవ్ ఎల�ంట�్ �ం�ేహల�్

లలదు.్ 

                                                 
27 .్ఇబఇన్హజ�.్���్ఇ �నద్హ� .్ఫత్�్2/446్



 

35 

 
ఇల�ం్ అహమద్ (�)్ �ె్సి ట�ల ్ ఇవ��ల�్ ్్�్ ఈద్���్�ంలల�్

�ె్సి ప�డ�,్��ట�్�్బదుల�్పల�్టల����్ల �య�్ఒ్��ళ్ఏ్్

పల�్్���ే్ �శశబదం��్ ఉండటల����్ ఎల ����్ ��ట�ంచగ్�్్ ్��్

ల �యద: “ఒ్��ళ్ ఎల ����్ ��్�్���్�ంలల�్ �ె్సి�ే,్ �� ు్ �� �్

అ్ ంద ల్�్ బదుల�్ పల�్��� ు,్ ్��్ �సయం��్ �� ు్

ల�ందు��్�� ��్అ్ ం��ంచ ు.” 

 
్  మ�నమ�న  లలనంు ఉుతమంమా యన న�ందుయ� ప్యధ�ంండం 

 
అబ�ద ల�ల �్ఇబఇన్ఉల�్���యల�ల హ�్అ ుహ ్ఇల�్ఉలలల �ం����:  
 
“ల� �కట�లవ్ అలమ్��్�్ ఉంచబ�� ్ ఒ్్ �ిలక్ �బ�ర ు్ ఉల�్

ఎంచు్��,్ పతల త్ ్ �లల ల�ల హ�్ అలల ల్్ ల�లల ం్ లదద ్�్  �ు్�్ ల�చ,్

్య ��్ఇల�్ప్్���,్‘ఓ్��ూల�ల�ల �!్����్్� ు్�కం��,్ఈద్

�� ల� ్ల �య�్ �్వయబృం��ల�్ ల�చ ప�డ�్ ధ �ంచం��’ .్ ���్�్

పతల త్ ్ �లల ల�ల హ�్ అలల ల్్ ల�లల ం్ ఇల�్ బదుల�్ ప్్���,్

‘ప�లవ్ంలవ్ఎల�ంట�్��గల�్(ప�ణ�యల�)్లల�్�� �్�్ �ెం�� ్ల�త తం్

ఇ��.’్” 28 

 

                                                 
28 .్అల్బ�ఖ� క,్౯౪౮్
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వల్�్ నల� ంవలవ్ లం���్ ్ బడట��్�్ పతయ�నం��ల��్

ఉల�్ ���యల�ల హ�్ అ ుహ ్ ్లవచ  ు్ పతల త్ ్ �లల ల�ల హ�్ అలల ల్్

ల�లల ం్ ్ ��ం����.్ ్��,్ ఈ్ �బ�ర ు్ ్� ు��ల�్ �ేయ�ల��్

్లవచ  ు్ �ిలక్ ��్ వయ���్ �ేయబడటం్ లల ్ పప �త��్

���క �ం����్ల �య�్్�్సిం����.్ 
 
జ� �్���యల�ల హ�్అ ుహ ్ఇల�్ఉలలల �ం����:  
 
“పతల త్ ్ �లల ల�ల హ�్ అలల ల్్ ల�లల ం్ లదద ్ ఒ్్ �బ�ర్ ఉం�ే��.్ ����్

్య ్ఈద్����లలవ్ల �య�్�్����ం్ �� ్ధ �ం�ే����.”29 

ఈద్�� ల� ్ఇబఇన్ఉల�్���యల�ల హ�్అ ుహ ల�్వ ్లదద ్ ు న్

��ట�లవ్  ుం��్ లం�్ దు�ుత ల�్ ధ �ం�ే����,్ ్�బట�ట ్ ఈద్  ల��్

్��్�్ బయట�్�్ ల�చ ప�డ�్ ప���షసల�్ వల్ లదద ్  ు న్ ��ట�లవ్

 ుం��్లం�్దు�ుత ల�్ధ �ం��ల�్అల్బఇ హ్ౖ�ె్����. 
 
���్�్్ నం��్ఈద్ ల��్్��్�్బయల�్�ే � ప�డ�,్లల్ళల�్

అలం్�ణల్�్దూ�ం��్ఉం��్.్ఎందు్ంటట్లహ�మ౨౯

30్్��్లయ్�త ల్

ఎదుట్ ����్ వల్ అలం్�ణల ు్ చూపటం్ ��ిదధం.్ ఇంట�్  ుం��్

బయట�్�్ ��ళళద్� ్ లల్ళల�్ అవత ��్ లంట�్ �ుగంధ్ దత��యల�్

                                                 
29 .్�ల��్ఇబఇన్ఖుజ� ల�,్౧౭౬౫్
30 .్లహ�మ్(���హం్జ�గ�్బంధువసం)్అంటట్బంధువస్దగర �వ ం్లల ్సల�ళ్్��్�్

పప �త��్���ల�ంచబ�� ్�ంబంధం.్(ఎ��ట�)్
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పప�ు్�లటం్ ల �య�్ లగ�� �్ ఎదుట్  �చచ��టటట ్ �ధం��్

పతల �తంచడం్ ��ిదధం.్ ఎందు్ంటట్ ్ అ్్ బయట�్�్ (ఈ��ర �్ ్�)్

��ళపళవస న్ల�ఖ�య�ేద శం్ ్్లలం్ అల�ల �్్్క్ ్ �ధ ��్ ్��!్

ల �,్  గ�ల���్ ఉం�ే,్ వళవళల��ే్ ల �య�్ చూప�ల��్ ఇటటట ్

్్ ��ం�ే్ ్్��ణ్య అ్త ్ దు�ుత ల ు్ ధ �ంచడం్ లల్్ అవత ��్ లంట�్

�ుగంధ్ దత��యల�్ పప�ు్�లడం్ లంట�్ ప ుల్ ��స �్ వ ు్

్ �ల�ంచ���్�్ ఈ��ర �్ ్�్ ల�చ ్ ్్ అల�ల �్్్క్ ్�ే��ల ు్

లయ� ్్��ూత ,్ ్య ్�్ అ�లేయవ్ చూపడల����్ ఒ్్

���స�ు �లల  ్లల్ళ్�ేయదగ� �్్��్���ంచగల �?్్్ 
 

శ�దద మా ్   ు �త్ �నడం గ���ం�న ధ�ా్మ�శం 

 
అల్ ్��న్ అ��్ వ ్ ప��త ్ంలవ్ ఇబఇన్ ఖు��ల�్ (�ల్లహ�ల�ల �)్

ఇల�్�ె్����్(స�.౨౩౪): 
 
“ఇల�ం్ ( ల��్�ల �లవ)్�ల�ం్ప్్� ్వ �సవ,్�ల�్ఖు��ర�్

లలవ్ ల��� ���్  �ండ�్ ����లలవ్ అవ ు్ ఖు��ర�్ పత�ంగం్

�ేయలల�ి్ ఉంట�ం��.్ ఎందు్ంటట,్ పతల త్ ్ �లల ల�ల హ�్ అలల ల్్ ల�లల ం్

ఇల��్్ �ే�ి����.్ ఇ��్ (ఈద్ ఖువర�)్ �ల�్ ఖు��ర�్ ్ంటట్

��ల�గ�్ �షయ�లలవ్ ్ నం��్ ఉంట�ం��్ ....్ ��ల���్ �షయం్

ఏ�టంటట,్ ����్ � డం్ �ు న�ే్ ���్ వపప�్ � �్ �ల�్ (��మబ)్

్�దు.్ ఎందు్ంటట్ అబ�ద ల�ల �్ ఇబఇన్ అల్  ��బ్ (�)్ ఇల�్
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ప్్� ట�ల ��్   దు్ �ేయబ��ం��: ‘�� ు్ ��ూల�ల�ల �్ �లల ల�ల హ�్

అలల ల్్ ల�లల ం��్ ��ట�్ ఈద్ లవ్ ��ల�ర ��న ు.్ ల �య�్ (ఈద)్

 ల��్ పప �త ్ �ే�ి ్ వ �సవ్ ్య ్ ఇల�్ పత్ట�ం����,్ ‘ �్ల�్

ఖు��ర�్ పత�ంగం్ ఇలసబ�వస��నల�.్ ్�బట�ట ్ ఎల ���ే్ ఖు��ర�్

(� డం)్ ్��్�్ ్� �చదల�చు్���న �,్ ����్ ్� �చ��్.్ ల �య�్

ఎల ���ే్ల��్్��ళళదల�చు్���న �,్అవ ు్���ళ��లచుచ్’31్’్”.్ 
 
అల్లమమఅ్ ష��్ అల్ల�హదదబ్ (స�.్ ౨౩)్ అ��్ వ ్ ప��త ్ంలవ్

అ నలన్(�)్ఇల�్స� �క��న��:  
 
“ఖు��ర�్ల �య�్����్� డం్ఈద్ ల��లవ�్పతల� ్ష�వస్

్�్�����్� ్,్ఖు��ర�్పత�ంగం్� డం్పతజల్్��్�్ల��తహబ్

(ఉవతలం).్ అ��ే్అల్��ఫ��్ (�)్ ఇల�్ అ��న��,్ ‘ఎల ����్ఈద్

్్క్ ఖు��ర�్ పత�ంగం్ � ్��ల���న,్ గ�హణం్ �లయంలవ్

 ల��్జ��గ�వస నప�డ�,్ ల��ం్ ్��ం్ ల��్జ��గ�వస నప�డ�్

లల��్ హజ్ �లయంలవ్ (ఖువర�్ పత�ంగం్ ఇలసబడ�వస నప�డ�),్

ఈ్ఖువర�్పత�ం��ల్ �లయంలవ్ల�ట�ల డటం్ లల్్ ల��్్ ��ళళడం్

 దలల  ్ ��ట��్ �� ు్ ఇషటపడ ు.్ ్��,్ అవ ు్ ్్  ల��్  �సన�్

�ేయలల�ి ్అల��ం్లలదు.’్” 

 

                                                 
31 .్ఇ �స్అల్గఅల్3/96్
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అల్ష��్అల్ల�ంట�్అల�్జ�ద్అల్ల��తౖన్(5/192)్లవ్ఇబఇన్

ఉ�ె ్ ్(�)్ఇల�్ప్్���,్ 
 
“్  �ండ�్ ఖు��ర�్ ల్ లలల్ అ��్ (ఇబఇన్ ఖు��ల�)్ ప��ల్ అ� ం్

ఏ�టంటట,్ ���లవ్ ����్��త య�ల���న,్ �్ల�్ సల  ్ స� �క నట�ల ��్

అవ ు్ (ఇల�ం)్  �ండ�్ ఖు��ర�్ ల�్ ఇలస్ లల�ి్ ఉం��.్ �ల�్

ఖు��ర�్ ్్క్ ధ �మ�ే��లల్ ఈద్ ఖు��ర�్ సల ��్ ల �త �త �్ –్

పత�ంగ్ �లయంలవ్ ల�ట�ల డటం్ ్���్ ��ిదధల��్ ్�ేశం��్ ��.్

అ��ే,్���లవ్(ఈద్ఖు��ర�్లవ)్��ల�ర  డం్వపప�్� �్(��మబ)్

్�దు.్ �ల�్ ఖు��ర�్ లవ్ ��ల�ర  డం్ వపప�్ � �్ (��మబ).్

ఎందు్ంటట,్అల�ల �్్్క్పత్ట ్ఇల�్ఉం��, 
 

﴿  ٰ َهاََ ُّ ِينَ ٱ ََ ْ َءاَمُنوٓ  َّ ةِ�ُۡ ٱ مِ يَوۡ  ِمن ةِ لِلّصلَوٰ  نُودِيَ  إَِذا ا َِ ْ َِوۡ سۡ ٱفَ  ُم ِ ٱ رِ ذِكۡ  إَِ�ٰ  ا َّ 
 ْ  ]  ٩: عةالم[ ﴾ ................ عَۚ يۡ ۡ�َ ٱ َوَذُروا

ఓ్ �శస�ిం� ్ పతజల� �!్ �ల�్  �� ్  ల��్ ్��్�్ సిల�ప�్

ఇలసబ�� ప�డ�,్అల�ల �్్్క్ల�య ం్�ేయ���్�్�ం��్ల �య�్

��య�� ��న్ల��్్సలటటం��.”్62:9 

 
ఈద్ ఖు��ర�్ పత�ంగంలవ్ �జ�లటం్ వపప�్ � �్ (��మబ)్ ్�దు్

ల �య�్ ����్ ల��్్ ��ళళ���్�్ అ ుల�్ ఉం��.్ ్��,్ ఒ్��ళ్

(ఖు��ర�్ � ుట్ ్��్�)్ ్���చంటట,్ అవ ు్ ఎల ��� ూ్
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ల�ట�ల డ్�డదు.్ ‘ �ండ�్ �ల�్ ఖు��ర�్ పత�ం��ల్ లలల’్ అ�్

అ నప�డ�,్గ�ంథ్�త ్ఈ్�షయ���న్�ూ��ుత ��నడ�.’ ” 

 
ఒ్్ పం��వసడ�్ ఇల�్ అ��న��: “ఈద్ ఖు��ర�్ పత�ంగం్ � డం్

వపప�� �్ (��మబ)్ ్�దు.్ ఎందు్ంటట్ ఒ్��ళ్ ���లవ్ �జ��్

్�లటం్ల �య�్� డం్వపప�్� �్ అ� టల��ే,్అ్క��్ ుం��్

��ళళడల����్ ��ిదధల��య��.్ ్�బట�ట ,్ ����్ ల��్్ ��ళళ���్�్

అ ుల�్ ఉండటం్ లల ్ ����్ � డం్ వపప�్ � �్ (��మబ)్

్�దు.” 

 
ఒ్��ళ్ ్్ ల�టల�్ శ�దధ ��్ �ంట� న్ �� �్�్ ���ట ��ర్

�ే�ుత  నటల��ే,అల�్ ల�ట�ల డ�్ ్�లటం్ ��ిదధం.్ ���్�్ ్��ణం్

ఇవ��ల్�్ ఇబరం��్ ్లగడ �్్ ���్ � ్��లడం్ ్�దు.్ ���్

్ల��ం��,్ఒ్��ళ్ఎల �్లదద �� ��్ఏ�ె ��్ప��త ్ం్ఉంటట,్ఇల�ం్ఈద్

ఖు��ర�్ ఇ�ుత  న్ �లయంలవ,్ ����్ చదుల�్�ల���్�్ అవ�్�్

అ ుల�్ ఉం��.్ ఎందు్ంటట,్ అల�్ చదులడల����్ ఎల ��్ ���ట ��ర్

�ేయడం్లలదు.్్��,్ఈ్గ�ంథ్�త ్అ ు� �ం�ే్ల�హబ్పత్��ం,్ఒ్��ళ్

ఎల ����్ అ్కడ్ �జ ��్ ఉంటట,్ అవ�సల ్ ఖు��ర�్ పత�ంగం్

� డల����్వపప�్� �. 
 

����్ర� మ�ర�ల�  ంంు �వడం 
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ఈద్ �� ల� ్ పతల త్ ్ �లల ల�ల హ�్ అలల ల్్ ల�లల ం్ వ ్ ����ల ు్

(ఈ��ర �్ ్�్ ����ళ్ �� �్ల �య�్ ల�ేచ్ �� ��)్ల� ్చ����్ జ� �్

ఇబఇన్అబ�ద ల�ల �్���యల�ల హ�్అ ుహ ్ఉలలల �ం����. ౩౧32 

 
పతల త్ ్ �లల ల�ల హ�్అలల ల్్ ల�లల ం్ ్�్ డ్ ్బయట�్�్ (ఈ��ర �్్�)్

����ళ����్ ల �య�్ అ�� ్ లల్్ ఇఖ�లత్ సిల�ప�్ లల్�ం����్

 ల��్ చ���ం�ే����,్ వ �సవ్ �� ్్ ల��రం్ ��స �్ ్�్ డ్ ్

��ప�ు్ ల�ేచ����్   దు్ �ేయబ��ం��.్ అం�ల్ �� ల� ్ ్్

 �ండ�్ ల� �ర ల�్ ్య ్ వ��ఫ� ్  �లయం్ ఇ �త య��్ ్శ��్

్య�ల�్ �ే������.్ ఎందు్ంటట్ ్్ �� ల� ్ర��్వ సల ్ జ ��� ్

పత�్ ���్ గ� �ం�్ ల�ట�ల డ�వసం��్ –్ అ��్ లం�్ అ���్ /్ �ెడ�్

అ���.్ ఇ��్ ల� �ర లవల ్ ఇ �ల ం్ ్్క్ ��నల్ ల �య�్  కవసల్

పతద�శ ్ ్��ం,్ అల�ల �్్్క్ ల�య���న్ ఎల����త ్ ��టడం్ ్��ం,్

్పట�ల ు్ ల �య�్ య�దుల ు్ �్�్�్ సలటట డం్ ్��ం్ ల �య�్

వ ��్ ��ట�్ ఉ న్ పతజల్ �ంఖయ��్ �� �లవ్ రయం్ ��దు్���ల�్

�ేయడం్ ్��ం,్ ఫ��సల�్ జ� క్ �ేయడం్ ��స �్ పతజల్ అల� �ల�్

 �చటం్ ్��ం,్ �� �్�్ బ�ధ ్ �ేయటం్ ్��ం్ ల �య�్ ����్

అ ు� �ం�ేల�్ఉపల� ం్��ల్�లపటం్్��ం,్అ్క�గల�� �్�్ధ�మం్

�ేయటం్ ్��ం,్ వ ్ బంధుల�ల ు్ ద �శంచడం్ ్��ం్ ల �య�్

                                                 
32.్అల్బ�ఖ� క,్౯౮౬ ్
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� త్�ంబంల��న్ బలప�చడం్ ్��ం్ ఇల�్ �ేయబ�� ద�్ ్���్

�ెపపబ��ం��. 
్్్్్్ 

ుప�పల�  రగయ�ంన� ుగ�  జగ�ుత ల� �సు �వడం 

 
“ఎల ���ే్ ఈద్ �����్�్ ల�ందు్  ��త్ �్ల�క�్ ఉం��్  ల��ల�్

�ే �త  �,్ అల�ంట�్ లయ్�త ్ హృదయం,్ హృదయ�ల�్ చ�����్ �� ల� ్

చ���దు”్ అ��్ అ��త ల�ణణ్ అ్త ్ హ��థు ు్ స� �కంటట,్ ్�ంద��్

పతజల�్ ఈద్ �� ం్ ల�ందు్  ��త్ �్ల�క�,్  ల��ల�్ �ేయ�ల�్

��� �త ��.్ ఈ్ హ��థు్  �ండ�్ ఇ �నదుల్ (ఉలలల ఖ్�ల్ ప�ంప�ల)్

��స �్   దు్ �ేయబ��ం��,్ ్ ��ట�లవ్ ఒ్ట�్ బలల� అ్త ��్

(ద�� )్ల �య�్  �ం�ో��్ల క్ బలల� అ్త ��్ (ల �ంవ్ ద�� ).్

 �వతం��్ �్లవక�,్  ల��ల�్ �ేయడం్ ్��ం్ ఈద్ల�ందు్  ��త�్

పత�ేయ్ం��్ ్్ట��ంచల�్ ఇ �ల ం్ ధ�మం్ల ్�్ �ెపపలలదు.్ ఒ్��ళ్

ఎల �్����్ పత�్  �మ్  ��తపపట్ �్ల�క�,్ �య�ల�లల�ల ల్  ల��ల�్

�ే��్అల��ట�ంటట,్ఈద్ల�ందు్ ��త్ ్���్����్అల�్�ేయడంలవ్

వప్్లలదు.్ 
 
్��న్ ఈ��ర �్ లలవ,్  �డ�� లసల ్ �నత తప���షసల�్ �ెట�ట పట�ట లల�ు్��్

��గటం:్ల�ల�ల�్ల�ి� దులలవ��్ ్�దు,్ అవయంవ్ ప�వత అ్త ్ అల్

ల�ి� ద్ అల్ హ�మ్ (ల్�క)లవ్ ్���్ ఇల�్ జ�గటల����్ ఒ్్

దయ�య్ �ి �.్ అ��్్ లం��్ లల్ళల�్ –్ అల�ల �్ �� �్�్
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ల��రద�శ్వసం్ చూప���్్ –్ ప���్ లల్�ం��్ బయట�్�్ ��ళళటం,్

�్�్�ల్ �్్ప్లలవ్ అలం్ �ంచు్�లడం,్ వల్  �ంద �యల ు్

బల్�ర వం్�ేయడం్ దలల  �్ల�ి� దుల�్బ���్్�్�క ��ి్ఉ నప�డ�్

ఇల�ంట�్ ప ��ి �్ లల ్ జ ��్్ అ  � ల�్ ��ల�్  � అ్త �.్ ్�బట�ట ,్

ఈద్  ల��్ � �సహ్�ల�్ �నత తల్ ్��్�్ పత�ేయ్్ ����ల�్ ల �య�్

��స �ల�్సలట�ట ,్ప���షసల ు్��ంట��్బయట�్�్��ళళ�య్�ం��,్�నత తల�్

బయట�్�్ ����ళ్ ల�్�్ ప���షసల ు్ అ్క�ే్ ్సి్ ఉంచడం్ ��స �్

వల్బ�ధయవల ు్లం���్��స �తంచగల��.్ 
 
��టల�్ ��డటం్ల �య�్ ఇవ�్ లృల�్ ���ద్ ్�ల�్��ల�్ �ేయడం్

్��్�్్�ంవలం��్పతజల�్ఈద్�� ల� ్గ��గ�డ����్–్ఇ �ల ంలవ్

ఇల�్�ేయడం్అ ుల�ంచబడలలదు.్ 
 
�ల�� ్ ల��ం్ పప�త�ంద�,్ ఇ్్ ����్ ఉప�� �ల�్

��ట�ంచ ్క�లలద�్్�ంద��్పతజల�్ఈద్పండ�గ్�ే�ు్�ంట���.్ఇ��్

ఒ్్ �����ట�.్ ఉప�� �ల్ �ల�� ్ ��ల ు్ పప �త ్ �ేయడంలవ్

అల�ల �్ వల్�్ ��య్ పడటం్ లల ్ ���స�ుల�్ ఈద్ పండ�గ్

జ��గ�్�ంట� ్్ ���,్ ్�ంద��్ అ�్ ���ం��్ ���ం�ే్ ఉప�� �ల�్

పప�తయ�యయ�్్�దు. 

ల ్ ్ �ధ ల ు్ ల �య�్ ల ్ ప��చ��త ���న్ �నస్ �ంచల�్

ల ం్ అల�ల �్  ు్ ��డ�్�ం��ల�.్ అల�ల �్ వ ్ ���� ల ు్ పతల త్ ్
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�లల ల�ల హ�్ అలల ల్్ ల�లల ంసల ,్ ్య ్ ్�ట�ం�్�లసల ్ ల �య�్

్య ్�హచ��లసల ్్� �సించు��్. 

(*)్గల�్:్ఈ్ప��త ్ంలవ�్అ�న్ఖు�్ ్్యవసల�్–్��ట�్

����ల్అ ు����ల�్ల�వత �్.్ 

 
్ 

 


