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అింతో అతని విధివ్రాత గెల్నచి అతన్హ షరక్వాసులు చేసే పన్హలు 
చేస్థతడు. (తతారయవస్థషింగా అతన్హ) షరక్ిం ప్పలవుతాడు. (బ్నఖారి, 
ులసిాిం).  

  )) ُيْبعث كل  عبد علَ ما مات عليه((يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: سوعت رسول هللا عن جابر 

"ప్రతి వయకిత (ఏ విశావసిం, ఆచరణపై) ంరణిస్థతడో ఆ ప్రకారింగా 
ల్లపబడుతాడు" అని ప్రవక్త తెల్నప్పరని, జాబిర్ రజియల్లాహు అన్హు  
ఉల్లాఖించారు. (ులసిాిం).   

74- జనాజ నాణజ్ ఆదేశాంలు 

))ما من رجل يموت فيقوم يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: سوعت رسول هللا  عن ابن عباس 

عهم هللا فيه((علَ جنازته أربعون رجال، اليشر 
 
 شف

 
  كون با  شيئا إال

"ఒక్ వయకిత చనిపోయిషపుాడు అతని జన్నజో అల్లాహ్ కు ఏ మాత్రిం 
స్థట క్ల్నాిం చని షలబై ంింి  ప్పల్కగషుచో అల్లాహ్ అతని పట్ా వారి 
సిఫారసు స్వవక్రిస్థతడు" అని ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص చెపిాషపుాడు ేకన్హ విన్నున్హ అని 
ఇబ్ను అబ్బాస్ ఉల్లాఖసుతన్నురు . (ులసిాిం). 

 من : ملسو هيلع هللا ىلصقالت: قال رسول هللا  عن عائشة 
ٌ
ي عليه أمة ِ

 
ت يصل ))ما من مي 

ُعوا فيه(( ِ
 
ف

ُ
 ش

 
 كلهم يشفعون له إال

ً
  اْلسلمين يبلغون ما ة

"ఏ (ులసిాిం వయకిత) జన్నజాో 100 సింఖయో ులసిాులలు ప్పల్కగని, 
షమాజ్ చి వి, అతని గ్నరిించి సిఫారసు చేస్థతరో వారి సిఫారసు 
అింగీక్రిించబడుతుింి " అని ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص చెపాగా ేకన్హ విన్నున్హ అని 
ఆయి్ రజియల్లాహు అన్ను. (ులసిాిం). 

علَ امرأة ماتت في  ملسو هيلع هللا ىلص)) صليت وراء النبي قال:  عن سورة بن جندب 

  نفاسها، فقام عليها وسطها((
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సులర బిన్ జుిందుబ్ రజియల్లాహు అన్హు  క్థషిం: ేకన్హ ఒక్స్థరి ప్రవక్త 
 వెషక్ ఒక్ స్త్రీ జన్నజా షమాజు చేశాన్హ. ఆ స్త్రీ ప్రసూతి సాతిో ఉిండగా ملسو هيلع هللا ىلص
చనిపోయిింి . ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص జన్నజా షమాజు చేయిసుతషుపుాడు శ్వానికి 
ంధయ (ఎదురుగా) నిలబడాీరు. (బ్నఖారి).  

علَ جنازة رجل  )) صليت مع أنس بن مالك عن أبي غالب رحوه هللا قال: 

ِ فقام حيال رأسه، ثم جاؤوا بجناز 
ة امرأة من قريش فقالوا: يا اباحمزة صل 

قام من الجنازة  ملسو هيلع هللا ىلصعليها، فقام حيال وسَ السرير، فقيل له هكذا رأيت النبي 

   مقامك ومن الرجل مقامك منه؟ قال: نعم((

అబూ గాల్నబ్ (అల్లాహ్ వారిని క్రుణిించుగాకా!) క్థషిం: ేకన్హ అషస్ బిన్ 
మాల్నక్ రజియల్లాహు అన్హు  వెషక్ ఒక్ వయకిత జన్నజా షమాజు చేశాన్హ. 
ఆయష ఆ శ్వపు తలకెదురుగా నిలబడాీరు. ఆ తరావత ఖురైష్య 
వింశానికి చెింి ష ఒక్ స్త్రీ జన్నజ వచిుింి . తీసుకొచిుషవారు (అషసుబ్ను 
మాల్నక్ ని ఉద్దుశ్ించి) అబూ హ్ింజా ఆమె జన్నజ చేయిించిండి అని 
క్కరారు. అపుాడు ఆయష శ్వానికి ంధయ (ఎదురుగా) నిలబడాీరు. 
'పురుష్యని శ్వానికి ఆ విధింగా (అింటే: తలకు ఎదురుగా), స్త్రీ శ్వానికి 
ఈ విధింగా (అింటేుః శ్వానికి ంధయ) మీరు నిలబడాీరే? ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص కూడా 
అద్ద విధింగా నిలబడాీరా?' అని ప్రజలు అషస్ రజియల్లాహు అన్హు  ని 
ప్రశ్ుించగా, ఆయష 'అవున్హ' అని సమాధాషమిచాురు. (తిరిిజి).  

ر على جنائزنا أربعاي وإنه عن عبد الرحون بن أبي لي لى رحوه هللا قال: كان زيد يكبع

ر على جنازَة خوساي فسألُتُه فقال:  رها(( ملسو هيلع هللا ىلص))كان رسول هللا كبع   يكب 

అబ్నుర్రహాిన్ బిన్ అబీ లైల్ల (అల్లహా్ వారిని క్రుణిించుగాకా!) క్థషిం: 
జైద్ బిన్ అర్ ఖమ్ రజియల్లహాు అన్హు  మాో (ఎవరయిన్న చనిపోతే) 
న్నలుగ్న తకీారాతో జన్నజా షమాజు చేయిించేవారు. ఒక్స్థరి ఒక్ జన్నజా 
షమాజు ఐదు తకీారాతో చేయిించారు. ఏింట ఇల్ల? అని ేకన్హ ప్రశ్ుించాన్హ. 
దానికి అతన్హ 'ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల చేసేవారు' అని బదుల్నచాురు. (ులసిాిం).  
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సాణధిపై  నాణజు చేయుటుః 

م  اْلسجد فمات ولم )) أن أسود ى رجال كان أو امرأة ى كان يق عن أبي هريرة 

بموته فذكره ذات يوم فقال: ما فعل ذلك منسان؟ قالوا: مات يا  ملسو هيلع هللا ىلصيعلم النبي 
َ عليه((

 
وني علَ قبره، فأتى قبره فصل

 
  رسول هللا، قال: أفال آذنتموني؟ فدل

అబూ హురైర రజియల్లాహు అన్హు  ఉల్లాఖషిం ఇల్ల ఉింి ుః ఒక్ షలా 
ంనిషి -పురుష్యడో ల్లక్ స్త్రీయో- ంసిిద్ సేవ చేసూత ఉిండేవాడు. అతన్హ 
చనిపోయిషపుాడు ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص కు అతని ంరణ వారత అిందల్లదు. తరావత 
ఒక్ రోజు ఆ ంనిషి గ్నరిించి జాాపక్ిం చేయగా అతన్హ చనిపోయాడని 
చెప్పారు ప్రవక్త సహ్చరులు. అపుాడు ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص "ఆ సింగ్తి న్నకెిందుకు 
తెల్నయజేయల్లదు మీరు" అని "సరే, న్నక్తని సమాధి చూపిండి" అని 
అన్నురు. ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص అతని సమాధి దగ్గరకు వెళ్ళు అతని క్కసిం జన్నజ 
షమాజు చేశారు. (బ్నఖారి, ులసిాిం).   

َعَ النجاش ي  في اليوم الذي مات فيه،  ملسو هيلع هللا ىلص))أن رسول هللا : عن ابي هريرة 
َ
ن

ر عليه أربع تكبيرات((  بهم وكب 
 

َ فصف
 
  وخر  بهم إلَ اْلصل

అబూ హురైర రజియల్లాహు అన్హు  ఉల్లాఖషిం ప్రకారిం: షజాిషీ (నీగ్స్ 
చక్రవరిత) చనిపోయిష రోజు అతని ంరణవారతన్హ ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص మాకు 
వినిాించి, షమాజు చేసే సాల్లనికి వెళ్ళుపోయారు. అక్ొడ 
అన్హయాయులతో క్లసి (జన్నజా షమాజు క్కసిం) పింకుతలు ఏరారచి 
న్నలుగ్న తకీారుా పల్నకారు. (బ్నఖారి, ులసిాిం).  
విశేషాలుుః  
1- ఇమాిం స్త్రీ శ్వానికి ంధయ, పురుష్యని శ్వానికి తలకు ఎదురుగా 
నిలబడాల్న. 
2- న్నలుగ్న తకీారుా చేయాల్న. 
3- ఐదు తకీారుా కూడా చేయవచుున్హ.  
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4- జన్నజా షమాజుో ఎింత ఎకుొవ ంింి  ప్పల్కగింటారో అింత 
ంించిి . 
5- సమాధి వదు కేవలిం జన్నజా షమాజు చేయవచుు. 
6- పరోక్షింగా ఉషు ంృతుని షమాజు (జన్నజా గాయిబ్బన్న) చేయుట్ 
ధరిసంితమే. 

75- జనాజా నాణజులో ఏమ చ్ద్వాలి 

సూరె ఫాతిహ చ్ద్వాలిుః 
علَ  ))صليت خلف ابن عباس عن طلحة بن عبد هللا بن عوف رحوه هللا قال: 

ة((
 
   جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، قال: لتعلموا أنها سن

ేకన్హ ఇబ్ను అబ్బాస్ రజియల్లాహు అన్హు  వెన్హక్ ఒక్ జన్నజా షమాజు 
చేశాన్హ. అతన్హ అిందుో సూర ఫాతిహా చి వి 'ఇి  ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص 
స్థింప్రదాయిం అషుి  మీకు తెల్నయాలని (ేకన్హ శ్బుింతో చి వాన్హ)' అని 
చెప్పారు. (బ్నఖారి). 
జనాజా నాణజులో దుఆుః 

على جنازةي فحفظت من دعائه  ملسو هيلع هللا ىلصقال: ىلى رسول هللا  عن عوف بن مالك 

ع )) اللهم  اغفر له، وارحمهوهو يقول:  ، وعافه، واعف عنه، وأكرم نزله ووس 

ه من الخطايا كما نقيت الثوب ربيف 
 
ُمدخله، واغسله باْلاء والثلج والبرد، ونق

من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهال خيرا من أهله، وزوجا خيرا من 

زوجه، وأدِخله الجنة، وأِعذه من عذاب القبر ى أو من عذاب النار ى قال: حتى 

يت أن أكون أنا ذلك اْليت((تم
 
  ن

ఔఫ్ బిన్ మాల్నక్ రజియల్లహాు అన్హు  క్థషిం: ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఒక్ జన్నజా 
షమాజు చేయిించారు. (అిందుో ఆయష చి విష దుఆ ఎింత బ్బవుిండిిం- 
దింటే ేకన్హ) దానిు జాాపక్ిం చేసుకున్నున్హ. (ఏ శ్విం ులిందు నిలబడి 


