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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 
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ప్రశ్ుించగా "అల్లాహ్ మారగింో పోరాడుట్ కూడా అింత ప్రీతిగ్లి  
కాదు. కాని ఏ వయకిత తష ధష, ఆతితో ప్పట్ల అిందుో ప్పల్కగని, తిరిగ 
రాకుిండా ఉిండిపోయాడో (అతని ఈ ఆచరణ ంరీ ప్రీతిగ్లి )" అని 
ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص సమాధాషమిచాురు.  

ي فال : ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي قال  عن أم سلوة  إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضح 

 .فليمسك عن شعوره وأظفاره وفي رواية: .يمس  من شعره وبشره شيئا

ఉమెి సల్లి రజియల్లాహు అన్ను ఉల్లాఖషింో ంహాప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల 
తెల్నప్పరుుః "జిల్ హిజి నెల వింక్ క్షపడి మొదట దశ్ ప్రారింభిం 
అయితే మీో ఎవరైన్న ఖురాానీ ఇవవదలుచుకుింటే అతన్హ తష 
శ్రీరింోని వెింట్రుక్లు, గోళ్ళు తీయకూడదు". (ులసిాిం).  
విశేషాలుుః 
1- జిల్ హిజి మొదట దశ్ ఘషత గ్లి .  
2- అిందుో సతాొరాయలు అధిక్ింగా చేయుట్ అభిల్ణీయ.  
3- ఖురాానీ ఇవవదలుచుకుషు వయకిత జిల్ హిజి నెల వింక్ చూశాక్ 
మొదట దశ్ గ్డిసే వరకు తష గోళ్ళు, వెింట్రుక్లు తీయకూడదు.  

26- ఖుర్యబనీ 

ى ِمنُْكمْ ] ن اُلُه التَّْقو  ْن يَّ
كِ ل  ا و  اُؤل  ال  ِدم  ا و  ن ال  اهللَّ  ُُلُوُمح  ْن ي   81اُلج: [ل 

వాట మాింసమూ ల్లదా వాట రక్తమూ అల్లాహ్ కు చేరదు. కాని మీ 
భయభకుతలు ఆయషకు చేరుతాయి. (22: హ్జ్: 37).  

َ رسول هللا قال:  عن أنس  بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده  ملسو هيلع هللا ىلصضح 

ر ووضع رجله علَ صفاحهما  .وسمى وكب 

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص కొులిలుగ్ల, గోదుం రింగ్నగ్ల రిండు గొర్రెల ఖురాానీ 
ఇచాురు. వాట మెడ క్రింద కాలు పెటటమ "బిసిిల్లాహి అల్లాహు అక్ార్" అని 


