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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  
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(ఆయషన్హ) చుింబిించారు అని ఆయి్ రజియల్లాహు అన్ను తెల్నప్పరు. 
(బ్నఖారి). 
మృతులన దూషించుట న్నవారంచ్బడిందిుః 

وا رموات فإنهم قد : ملسو هيلع هللا ىلصال النبي عن عائشة رض ي هللا عنها قالت: ق ))ال تسب 

موا((   أفضوا إلَ ما قد 

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص సెలవిచాురని, ఆయి్ రజియల్లాహు అన్ను ఉల్లాఖించారుుః 
"ంృతులన్హ దూషిించక్ిండి. ఎిందుక్ింటే తాుల ులిందుగా 
పింపిషదింతా వారు ఈ ప్పటకి పింద్ద ఉింటారు". (బ్నఖారి).  
జనాజా త్వరగా తీసుకళ్ళులిుః 

))أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي   عن أبي هريرة

مونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر  تضعونه عن رقابكم((   تقد 

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ప్రబోధిించారని, అబూ హురైర రజియల్లాహు అన్హు  
ఉల్లాఖించారుుః "ంృతద్దహానిు (శ్ిశానికి) తీసుకెళుడింో తొిందర 
చేయిండి. ఎిందుక్ింటే ంృతుడు పుణాయతుిడయి ఉింటే అతడిు మీరు 
సతారయవస్థషిం వైపుకు తీసుకెళ్ళతన్నురషు మాట్. ఒక్ వేళ అతడు 
ప్పప్పతుిడయి ఉింటే అతనొక్ చెడు ంయిం. దానిు మీరు మీ భుజాల 
న్హిండ్డ ి ించేయడానికి వెళ్ళతన్నురషు మాట్". (బ్నఖారి, ులసిాిం).   

قة بدينه حتى يققال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  عن ابي هريرة 
 
  ض ى عنه(())نفس اْلؤمن معل

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల ప్రవచిించారని, అబూ హురైర రజియల్లాహు అన్హు  
ఉల్లాఖించారుుః "విశావసుని ఆతి అతని అపుా కారణింగా, దానిు అదా 
చేయషింత వరకు ఆగ యుింట్లింి ". (తిరిిజి).    

  )) اللحد لنا والشق لغيرنا((: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال النبي  عن ابن عباس 
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"'లహ్ద్' ంష క్కసిం, షిఖ్ ఇతరుల 'క్కసిం'" అని ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص చెప్పారని, 
ఇబ్ను అబ్బాస్ రజియల్లాహు అన్హు  తెల్నప్పరు. (షిఖ్ అింటేుః ంృతుడిు 
పెట్టమడానికి త్రవివష సమాధి. లహ్ద్ అింటేుః ఆ సమాధిో అడుగ్నష ఖబ్బా 
వైపు ోపల (డొకాొ మాి రిగా, చింక్ తరహాో) చేయట్ిం. దానిేక బగ్ 
లీ అనీ అింటారు). (తిరిిజి).  
విశేషాలుుః 

1- ంృతునిు చుింబిించవచుున్హ. 
2- ంృతుల్ను దూషిించుట్ నివారిించబడిింి . 
3- జన్నజా తవరగా తీసుకెళ్ళుల్న.  
4- చనిపోయిష వయకితపై అపుా ఉింటే అతని వారసులు దానిు అతి-
తొిందరో చెల్నాించుట్ తపానిసరి.  
5- సమాధి త్రవివషపుాడు లహ్ద్ పదుతిో ఉింటే ంించిి .  

77- ఖననం - దాన్నక్త సంబంధించిన ఆదేశాంలు 

ي  ملسو هيلع هللا ىلص )) ثالث ساعات كان رسول هللاقال:  عن عقبة بن عامر 
 
ينهانا أن نصل

فيهن  أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قا م 

ف الشمس للغروب حتى تغرب(( ي    الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تض 

ఉఖాా బిన్ ఆమిర్ ملسو هيلع هللا ىلص క్థషిం: మూడు వేళోా షమాజు చేయటానిు, 
మేుల మా శ్వాలన్హ ఖషషిం చేయుట్న్హ ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص నివారిించేవారు. (1) 
సూరుయడు ఉదయిసుతషుపుాడు ంరియు పూరితగా పైకి వచేు వరకు ఉిండే 
వేళ. (2) ంట్టమంధాయహ్ుిం సూరుయడు తల మీి  న్హిండి వాలె వరకు. (3) 
సూరుయడు క్రింకిషపుాడు. అతడు పూరితగా ఆసతమిించే వరకు. (ులసిాిం).  

كان إذا أدخل اْليت القبر قال: بسم هللا وبا   ملسو هيلع هللا ىلص)) أن النبي  عن ابن عور 

ة رسول هللا((
 
  وعلَ مل


