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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 
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ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఈ దుఆ చి వారో) ఆ శ్విం ేకనై ఉనిుింటే బ్బవుిండేి  అషు 
తలింపు న్నో వచిుింి . అి ుః అల్లాహుంిగ్ ఫిర్ లహూ వర్ హ్మ్ హూ 
వ ఆఫిహ వఅఫు అన్హు వ అక్రమ్ న్హజులహ వవసిసఅ ులద్ ఖలహూ 
వగ్ సిల్ హు బిల్ మాఇ వససల్ జి వల్ బర్ు. వ షఖఖహ మిషల్ ఖతాయా 
క్మా షఖ్బఖతసౌసబల్ అబ్ యజ మిషదుషస్. వ అబిుల్ హు దారన్ ఖైరమ్ 
మిన్ దారిహ వ అహ్ాన్ ఖైరమ్ మిన్ అహిాహ వ జౌజన్ ఖైరమ్ మిన్ 
జౌజిహ వ అద్ ఖల్ హుల్ జషుత వ అఇజ్ హు మిన్ అజాబిల్ ఖబ్రి ఔ 
మిన్ అజాబిన్నుర్. (అల్లహా్! ఈ ంృతుని ప్పప్పలన్హ క్షమిింపుుల. ఇతడిు 
క్రుణిింపుుల. ఇతనికి మోక్షిం నొసింగ్నుల. ఇతని పరప్పట్ాన్హ 
ంనిుింపుుల. ఇతనికి ంించి ఆతిథయిం సలుపుుల. ఇతని సమాధిని విశాల 
పరుచుుల. ఇతడిు నీళుతో, ంించుతో. వడగ్ళుతో శుి ధ పరుచుుల. 
తెలనాి వస్త్రుల ులరికి న్హిండి ఎల్ల శుభ్రపరచబడుతుిందో అల్ల ఇతనిు 
ప్పప్పల న్హిండి శుభ్రపరుచుుల. ఇతని (ఇక్ొడి) గ్ృహ్ులషకు బదులు 
(అక్ొడ) ంించి గ్ృహ్ుల నొసింగ్నుల. ఇతనిని సవరగింో ప్రవేశ్ింప- 
జేయుుల. సమాధి ంరియు షరక్ శ్క్షల న్హిండి రక్షిించుుల). (ులసిాిం). 
విశేషాలుుః  

1- జన్నజా షమాజుో సూర ఫాతిహ్ చదువుట్ ధరిిం. 
2- జన్నజా షమాజుో ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص పై దరూద్ పింపిష తరావత శ్విం క్కసిం 
(పైష తెల్నపిష) దుఆ చదవాల్న. 

76- జనాజా ఆదేశాంలు 

శవమున చుంబించుట యోగోం: 

يق رض ي هللا عنها : عن عائشة ل النبي  )) أن أبابكر الصد     بعد موته(( ملسو هيلع هللا ىلصقب 

అబూ బక్రర  సిదీుఖ్ రజియల్లాహు అన్హు  ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص చనిపోయిష తరావత  


