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24- ప్ండుగ నాణజు ఆదేశాంలు 

أخرجه ] ال يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ملسو هيلع هللا ىلصكان رسول هللا قال:  عن أنس 

 يأكلهن وترا. . وفي رواية:[البخاري 

అషస్ రజియల్లాహు అన్హు ఉల్లాఖషిం ప్రకారిం: ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఈదుల్ ఫిత్ర్ 
(రంజాన్హ పిండుగ్) రోజుష ఖరూిర పిండుా తిని (పిండుగ్ షమాజ్ 
చేయుట్కు ఈదాగహ్) వెళ్ళువారు. (బ్నఖారి). ంరో ఉల్లాఖషింో బేసి 
సింఖయో తిేకవారని ఉింి . 

 يطعم وال يطعم حتى الفطر يوم يخر  ال ملسو هيلع هللا ىلصهللا رسول  كان: قال بريدة عن
ي حتى رضحَ يوم

 
 ترمذي[ال أخرجه]  .يصل

బ్నరైద రజియల్లాహు అన్హు  ఉల్లాఖషిం ప్రకారిం: ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఈదుల్ ఫిత్ర్ 
రోజు అల్లాహారిం తీసుక్కకుిండా (ఈదాగహ్) వెళ్ళువారు కాదు. ఈదుల్ 
అజాు (బక్రీద్ పిండుగ్) రోజుష మాత్రిం పిండుగ్ షమాజ్ చేసుకొని వచేు 
వరకు ఏమీ తిేకవారు కాదు. (తిరిిజి).   

ون العيدين قبل  ملسو هيلع هللا ىلصكان رسول هللا قال:  عن ابن عور 
 
و أبو بكر وعمر يصل

 .الخطبة

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص, అబూ బక్రర  ంరియు ఉంర్ రజియల్లాహుఅన్హుమాలు రిండు 
పిండుగ్ల షమాజులు ఖుతాా (ప్రసింగానికి) ులింద్ద చి వేవారు అని 
ఇబ్ను ఉంర్ రజియల్లాహు అన్హుమా తెల్నప్పరు. (బ్నఖారి).   

يت مع رسول هللا قال:  عن جابر بن سورة 
 
تين  ملسو هيلع هللا ىلصصل ة وال مر  العيدين غير مر 

 .بال أذان وال إقامة

ేకన్హ ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلصతో పిండుగ్ షమాజులు ఒక్టకి రిండు స్థరాక్ింటే ఎకుొవ 
చి వాన్హ. అిందుో అజాన్ ంరియు ఇఖాంత్ ఏదీ ఉిండేి  కాదు అని 
జాబిర్ బిన్ సులర రజియల్లాహు అన్హు  తెల్నప్పరు. (ులసిాిం).    



దిన చర్యల పాఠాలు 
 

46 

يخر  يوم الفطر ورضحَ إلَ  ملسو هيلع هللا ىلصكان النبي قال:  عن أبي سعيد الخدري 

ل ش يء يبدأ به الصالة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس  ى والناس اْلصلَ، وأو 

رهم
 
  .علَ صفوفهم ى فيعظهم ويذك

అబూ సఈద్ ఖుద్రీ రజియల్లాహు అన్హు  క్థషిం: ఈదుల్ ఫిత్రర  ంరియు 
ఈదుల్ అజాు రోజుోా ప్రవక్త సలాల్లాహు అలైహి వసలాిం ఈదాగహ్ వెళ్ళు, 
ులిందుగా షమాజ్ చేయిించేవారు. ఆ తరువాత బ్బరులు తీరి తం తం 
స్థాన్నోా కూరొుని ఉషు ప్రజల ులిందు నిలబడి వారికి ధరిబోధ, 
జాాన్నపద్దశాలు చేసేవారు. (బ్నఖారి).   

ِ قبلهما وال  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  عن ابن عباس 
َ يوم العيد ركعتين، لم يصل 

 
صل

 .بعدهما

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص పిండుగ్ రోజు రిండే రిండు రకాతులు చి వారు. దానికి 
ులిందూ, వెషక్ ఏ షమాజు చదవల్లదని ఇబ్ను అబ్బాస్ రజియల్లాహు 
అన్హుమా  చెప్పారు. (బ్నఖారి).  

ر في الفطر ورضحَ في رولَ سبع  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا  عن عائشة  كان يكب 

 .تكبيرات وفي الثانية خمسا

ఆయి్ రజియల్లాహు అన్ను ఉల్లాఖషిం ప్రకారిం: ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఈదుల్ ఫిత్ర్, 
ఈదుల్ అజాు షమాజులోని మొదట రకాతుో ఏడు తకీారుా, రిండవ 
రకాతుో ఐదు తకీారుా చెప్పావారు. (అబూదావూద్).   

ق ]يقرأ في رضحَ والفطر بى  ملسو هيلع هللا ىلصكان رسول هللاقال:  عن أبي واقد الليثي 

اْلُقْرآِن اُمْ ِجهدِ  ُر ]و   [و  م  قَّ اْلق  اْنش  ُة و  اع  ض ِت السَّ  [اْقَت  

ప్రవక్త ఈదుల్ అజాు ంరియు ఈదుల్ ఫిత్రర  షమాజుోా సూర 'ఖాఫ్ 
వల్ ఖుర్ఆనిల్ ంజీద్' ంరియు సూర 'ఇఖతరబతిస్థసఅతు వన్ ్ఖఖల్ 
ఖంర్' ప్పరాయణిం చేసేవారు. (ులసిాిం).  
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ప్ండుగ రోజు ఖుత్బ (ప్ర సంగం): 

ي في رضحَ والفطر ثم يخطب بعد  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا  عن ابن عور 
 
كان يصل

 الصالة

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఈదుల్ ఫిత్ర్ ంరియు ఈదుల్ అజాులో ులిందు షమాజ్ 
చేయిించి, తరావత ప్రసింగించేవారు అని ఇబ్ను ఉంర్ రజియల్లాహు 
అన్హుమా  ఉల్లాఖించారు.  

 إذا كان يوم عيد خالف الطريق ملسو هيلع هللا ىلصكان النبي قال:  عن جابر 

పిండుగా రోజుష దారి ంరేువారు అని జాబిర్ రజియల్లాహు అన్హు  
తెల్నప్పరు. (అషగా వచిు దారి వేరు, వెళ్ళు దారి వేరు). (ఇవి రిండూ 
బ్నఖారిో ఉషువి). 

ىىىىىرجهن فىىىىىي الفطىىىىىر ورضىىىىىحَ:  ملسو هيلع هللا ىلصأمرنىىىىىا رسىىىىىول هللا قالنننننت:  عطينننننة  عنننننن أم
ْ
خ

ُ
أن ن

ف فيعتىىزلن الصىىالة ويشىىهدن الخيىىر  ف وذوات الخىىدور، فأمىىا الحىىي  العواتىىق والحىىي 

بسىىىها 
ْ
ل
ُ
ودعىىوة اْلسىىىلمين، قالىىىت: يىىىا رسىىىول هللا إحىىىدانا ال يكىىىون لهىىىا جلبىىىاب؟ قىىىال: ت

 .أختها من جلبابها

ఉమెి అతియ రజియల్లాహు అన్ను క్థషిం ఇల్ల ఉింి ుః రిండు పిండుగ్ 
సిందరాాోానూ యువతులు, బహిష్యటమ స్త్రీలు, పరదా పహిళల్ను (మాతో 
ప్పట్ల ఈదాగహ్ కు) తీసుకు వెళువలసిషి గా ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ంంిల్ను 
ఆద్దశ్ించారు. బహిష్యటమ స్త్రీలు మాత్రిం షమాజు చేసే చోట్ల న్హించి కొించెిం 
దూరింగా ఉిండాలని. అయితే ధరిబోధ (ప్రసింగ్ిం) విన్హట్కు ంరియు 
షమాజీలతో దుఆ (వేడుక్కలు)ో ప్పల్కగన్నలని ఆద్దశ్ించారు. ప్రవకాత ملسو هيلع هللا ىلص! 
మాో ఎవరి దగ్గరయిన్న దుపాట (బ్నరఖ) ల్లక్పోతే (ఆమె ఈదాగహ్ 
ఎల్ల వెళ్ళతింి )?అని (ఉమెి అతియ) ప్రశ్ుించిింి . దానికి ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఆమె 
సేుహితురాలు తష దగ్గరుషు దుపాట్ాో ఒక్ట ఆమెకు ఇవావల్న" అన్నురు.   
(బ్నఖారి, ులసిాిం).  
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విశేషాలుుః 
1- ఈదుల్ ఫిత్రర  షమాజుకు వెళ్ళా ులిందు ఖరూిరపు పిండుా తిన్హట్ ధరి 
స్థింప్రదాయిం. 
2- ఈదుల్ అజాు రోజు పిండుగ్ షమాజు చేసుకుేక వరకు ఏమీ 
తిషక్పోవడిం ధరిస్థింప్రదాయిం. 
3- పిండుగా షమాజుోా అజాన్, ఇఖాంత్ లు ల్లవు.  
4- పిండుగ్ షమాజు చేయుట్ ఇస్థాిం ధరాిోా ఒక్ట. 
5- అవి రిండే రకాతులు. మొదట రకాతుో ఏడు తకీారుా. రిండవ 
రకాతుో ఐదు తకీారుా.  
6- రిండు రకాతు ాో సూర ఖాఫ్ ంరియు సూర ఖంర్ ప్పరాయణిం 
చేయుట్ ధరిిం.  
7- పిండుగ్ రోజు ప్రసింగ్ిం షమాజ్ తరువాత జరగాల్న.  
8- పిండుగ్ షమాజు క్కసిం ఒక్దారి న్హిండి వెళ్ళు, ంరో దారిష తరిగ 
రావట్ిం ధరిిం. 
9- స్త్రీలు సయితిం పరుతో పిండుగ్ షమాజు కొరకు వెళ్ళుట్ ధరిిం.  

25- జిల్ హిజి తొలి ద్శ ఘనత్ - దాన్న ఆదేశాంలు 

 ما من أياٍم العمل الصالح فيها أحب إلَ: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  عن ابن عباس 

وال الجهاد في سبيل هللا؟ هللا من هذه ريام. يعني أيام العشر، قالوا: يا رسول هللا 

 رجل خر  بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بش يٍء 
 
 قال: والالجهاد في سبيل هللا، إال

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ప్రవచిించారని, ఇబ్ను అబ్బాస్ రజియల్లాహు అన్హుమా  
ఉల్లాఖించారుుః "జిల్ హిజి మొదట పి  రోజుోా చేసే సతాొరాయలు ఇతర 
రోజుోా చేసే వాటక్న్ను అల్లాహ్ కు చాల్ల ప్రీతిగ్లవి". అల్లాహ్ 
మారగింో పోరాడుట్ కూడా అింత ప్రీతిగ్లి  కాదా? అని అన్హచరులు 


