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1- మయియ్త్ ఎవరికైనా వసియయ్త్ చేసి ఉంటే, అతనికి
సాన్నం చేయించే విధానం తెలిసి ఉంటే అతనే సాన్నం
చేయించాలి. అబూ బకర్ రజియలాల్హు అనుహ్ తన
భారయ్కు, అనస్ రజియలాల్హు అనుహ్ ముహమమ్ద్ బిన్
సీరీన్ కు వసియయ్త్ చేసి ఉండిరి. (తబఖాత్ ఇబున్
సఅద్)
2- సాన్నం చేయించే వయ్కిత్ ఎంత దగగ్రివారయితే అంతే
మంచిది. అయితే సాన్నం చేయించే విధానం తెలిసి
ఉండడం తపప్నిసరి

3- భరత్ భారయ్కు, భారయ్ భరత్కు సాన్నం
చేయించవచుచ్ను. ఒక సందరభ్ంలో పర్వకత్ సలల్లాల్హు
అలైహి వసలల్ం ఆయిషా రజియలాల్హు అనాహ్తో
చెపాప్రు: నీవు నాకంటే ముందు చనిపోతే నేనే నీకు
సాన్నం చేయించుదును, కఫన్ ధరింపజేయుదును.
(ఇబున్ మాజ 1465, షేఖ్ అలాబ్నీ: హసన్).

హజర్త్ అబూ బకర్ సిదీద్ఖ రజియలాల్హు అనుహ్
వసియయ్త్ చేశారు: ఆయనకు ఆయన భారయ్ అసామ్ బిన్త్
ఉమైస్ రజియలాల్హు అనాహ్ సాన్నం చేయించాలని.
(ముసనన్ఫ్ అబుద్ర్ రజాజ్ఖ్ 6117).

4- పురుషులు మగవారికి, మగపిలల్లకు సాన్నం
చేయించాలి, సీత్లు సీత్లకు, ఆడపిలల్లకు సాన్నం
చేయించాలి.
5- సాన్నం చేయించే వయ్కిత్ రెండు షరతులను పాటిసేత్
గొపప్ పుణయ్ం పొందుతాడు:
? “40 !"# $%&'()*+,. (సహీ తరీగ్బ్ 3492).
 అలాల్హ్ పర్సనన్త మాతర్మే కోరాలి. (ఇది తపప్నిసరి).
 ఏదైనా దోషం చూసేత్ ఎవరికీ చెపప్కుండా
కపిప్ఉంచాలి. (ఇది విధిగా ఉంది).

శవానికి సాన్నం చేయించే విధానం

శవానికి సాన్నం చేయించే విధానం

1- పర్జల దృషిట్ పడని చోట సాన్నం చేయించాలి.
2- నాభి నుండి మోకాళళ్ వరకు ఏదైనా వసత్ం కపిప్,
అతని శరీరంపై ఉనన్ కుటిట్న బటట్లు తీయాలి. (అబూ
దావూద్ 3141లో పర్వకత్ దుసుత్లు తీసే విషయంలో సహాబాల చరచ్).

3- శవానిన్ ఏదైనా కొంచెం ఎతె¡త్న పర్దేశంలో పెటాట్లి.
తల మరియు వీపు కింద చేయి వేసి చితర్ంలో చూసుత్నన్టుల్
కొంచెం పైకి ఎతిత్ కడుపులో ఏదైనా ఆగి ఉనన్ది పోయే
విధంగా తినన్గా ఒతాత్లి.

4- సాన్నం చేయిసుత్నన్ నియయ్త్ మనసుస్లో చేసుకోవాలి.
5- హాయ్ండ్ గోల్జ్ వేసుకోవాలి. ఏ అడుడ్ లేకుండా మృతుని
మరామ్ంగానిన్ ముటట్కూడదు. మృతుని మరామ్ంగానిన్
చూడ కూడదు. (ముసిల్ం 338). َﻻ َﯾْﻧُظُر اﻟﱠرُﺟُل إِﻟَﻰ َﻋْوَرِة اﻟﱠرُﺟِل َوَﻻ اْﻟَﻣْرأَةُ إَِﻟﻰ َﻋْوَرِة
اْﻟَﻣْرأَِة

6- నమాజు కొరకు చేసే విధంగా వుజూ
చేయించాలి. ఆ తరావ్త కుడి వైపు నుండి సాన్నం
చేయించడం మొదలెటాట్లి.
»اﺑَْﺪأَْن ِﲟَﻴﺎِﻣﻨَِﻬﺎ وﻣﻮا ِ
ﺿﻮِء ِﻣ ْﻨـَﻬﺎ« (బుఖారీ 167, ముసిల్ం 939).
ﺿِﻊ اﻟُﻮ ُ
َ
َََ

وﻓﻲ اﻟﻔﺗﺢ :اﻟﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ اﻷﻣر ﺑﺎﻟوﺿوء ﺗﺟدﯾد أﺛر ﺳﻣﺔ اﻟﻣؤﻣﻧﯾن ﻓﻲ ظﮭور أﺛر اﻟﻐرة
واﻟﺗﺣﺟﯾل.

7- తల పై నుండి ఆ తరావ్త కుడి వైపున, ఎడమ వైపున
రేగాకు కలిపిన నీళళ్తో మంచిగా సాన్నం చేయించాలి.
8- మూడు సారుల్, అవసరమైతే ఎకుక్వ సారుల్ పరేల్దు,
కాని బేసి సంఖయ్లో ఉండే విధంగా గమనించాలి. (నిసాయి
1865).

9- చివరిలో కరూప్రం కలిపిన నీళళ్తో సాన్నం
ాచేయించాలి. అది లేనిచో ఏ సువాసన అయిన
ఉపయోగించవచుచ్ను.
ి10- సీత్ల వెంటుకలను మూడు భాగాలుగా చేస
జడవేయాలి. (నిసాయి 1865).
11- మృతునికి సాన్నం చేయించిన వయ్కిత్ సాన్నం చేయడం
తపప్నిసరి కాదు.

ت ﻓﻠﯾﻐﺗِﺳل ،وﻣن َﺣَﻣَﻠﮫُ ﻓﻠﯾﺗوﺿﺄ(} .د ،3161ت {993وﻟﻔظ اﺑن ﻣﺎﺟﮫ):ﻣن ﻏﺳل ﻣﯾﺗﺎ ً ﻓﻠﯾﻐﺗﺳل( }{1463
)َﻣْن َﻏ ﱠ
ﺳَل اﻟﻣﯾ َ

ظﺎﮨری اﻟﻔﺎظ وﺟوب ﭘر دﻻﻟت ﮐرﺗﮯ ﮨﯾں ﻟﯾﮑن اﺑن ﻋﺑﺎس ﺳﮯ ﻣروی ﻣرﻓوع ﺣدﯾث ﺳﮯ واﺟب ﻧﮩﯾں ﺑﻠﮑہ ﻣﺳﺗﺣب اور ﺑﮩﺗرﻣﻌﻠوم ﮨوﺗﺎ
ﮨﮯ۔
ﺳِل َﻣ ِﯾِّﺗُﻛْم ُ
ﺳﻠُوا أَْﯾِدَﯾُﻛْم(} .اﻟﺣﺎﻛم ،1/386واﻟﺑﯾﮭﻘﻲ {3/398
ﺳﺑُُﻛْم أَْن ﺗَْﻐ ِ
س ِﺑَﻧَﺟٍس َﻓَﺣ ْ
ﻏ ْ
س َﻋَﻠْﯾُﻛْم ِﻓﻲ َﻏ ْ
ﺳٌل ِإذَا َﻏ ﱠ
ﺳْﻠﺗ ُُﻣوهَُ ،ﻓِﺈﱠن َﻣ ِﯾّﺗَُﻛْم َﻟْﯾ َ
)َﻟْﯾ َ
وﻗول اﺑن ﻋﻣر رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﮭﻣﺎ)):ﻛﻧﺎ ﻧﻐﺳل اﻟﻣﯾت ،ﻓﻣﻧﺎ ﻣن ﯾﻐﺗﺳل وﻣﻧﺎ ﻣن ﻟم ﯾﻐﺗﺳل((}اﻟدارﻗطﻧﻲ {191
اﺳﻣﺎء ﺑﻧت ﻋﻣﯾس رﺿﯽ ﷲ ﻋﻧﮩﺎ ﻧﮯ اﺑو ﺑﮑر رﺿﯽ ﷲ ﻋﻧہ ﮐو ﻏﺳل دﯾﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌد ﭘوﭼﮭﺎ ﮐہ آج ﭨﮭﻧڈی زﯾﺎده ﮨﮯ ﮐﯾﺎ ﻣﯾرا ﻏﺳل ﮐرﻧﺎ
ﺿروری ﮨﮯ ﺗو ﮐﮩﺎ ﮔﯾﺎ ﮐہ ﻧﮩﯾں۔ ]ﻣوطﺄ[

ﻏ ﺳ ل ﮐﺎ ط ر ﯾ ﻘ ہ
 -1ﻣﯾت ﮐو ﺗﺧﺗﮯ ﭘر ﻟﭨﺎﺋﯾں۔ اس ﮐﮯ ﮐﭘڑے اﺗﺎرﯾں ﻣﮕر ﺳﺗر ڈھﮑﺎ رﮨﻧﮯ
دﯾں۔ ﻟوﮔوں ﮐﯽ ﻧظروں ﺳﮯ ﺑﭼﺎ ﮐر ﭼﮩﺎر دﯾواری ﻣﯾں ﻏﺳل دﯾں
 -2ﻏﺳل دﯾﺗﮯ وﻗت ﮨﺎﺗﮭ ﻣﯾں دﺳﺗﺎﻧﮯ ﭘﮩن ﻟﯾں
 -3ﻣﯾت ﮐﮯ ﺳر ﮐو ﭘﯾﭨﮭ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ اﺗﻧﺎ اﭨﮭﺎﺋﯾں ﮐہ وه ﺑﯾﭨﮭﻧﮯ ﮐﮯ ﻗرﯾب ﮨو،
ﭘﮭر ﭘﯾٹ ﭘر اﯾﺳﺎ ﮨﺎﺗﮭ ﭘﮭﯾرﯾں ﮐہ ﮐوﺋﯽ ﮔﻧدﮔﯽ ﮨو ﺗو ﻧﮑل ﺟﺎﺋﮯ ،ﭘﮭر ﺳﺗر
ﺳﮯ ﮐﭘڑا ﻧﮑﺎﻟﮯ ﺑﻐﯾر آﮔﮯ ﭘﯾﭼﮭﮯ ﮐﺎ ﺣﺻہ اور ﺟو ﻧﺟﺎﺳت ﮨﮯ اﺳﮯ
دھوﺋﯾں۔
 -4ﺷروع ﻣﯾں ﮨﯽ ﻏﺳل ﮐﯽ ﻧﯾت ﮐرﯾں اور ﺑﺳم ﷲ ﮐﮩﯾں۔
 -5ﻣﯾت ﮐو وﺿو ﮐرواﺋﯾں ،اﻟﺑﺗہ ﮐﻠﯽ اور ﻧﺎک ﻣﯾں ﭘﺎﻧﯽ ﻧہ ﭼڑھﺎ ﮐر اس
طرح ﻣﺳﺢ ﮐرواﺋﯾں۔
 -6ﻣﯾت ﮐﮯ ﺳر اور داڑھﯽ ﮐو ﺑﯾری ﮐﮯ ﭘﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺻﺎﺑون وﻏﯾره ﺳﮯ
دھوﺋﮯ۔

ﻋﻠﻣﺎء ﻧﮯ ﭼﻧد ﺑﺎﺗوں ﮐﯽ طرف ﺧﺎص ﺗوﺟہ دﻻﺋﯽ ﮨﮯ
 ﻏﺳل اﯾﮏ ﻣرﺗﺑہ واﺟب ﮨﮯ ،ﺑﺷرطﯾﮑہ ﺻﻔﺎﺋﯽ اﭼﮭﯽ ﮨوﺟﺎﺗﯽ ﮨو۔ ﻣﺳﺗﺣب ﮨﮯ ﮐہ ﺗﯾن ﻣرﺗﺑہ ﻏﺳل دﯾں۔ ﺿرورت ﮐﮯ وﻗت ﺗﯾن ﺳﮯ زﯾﺎده ﺟﺎﺋز ﮨﮯ ،ﻣﮕر طﺎق ﻋدد ﺑﮩﺗرﮨﮯ
 ﺟب ﻣﯾت ﮐو ﻏﺳل دﯾﻧﺎ ﻣﺷﮑل ﮨوﺟﺎﺋﮯ ،ﭘﺎﻧﯽ ﻧہ ﮨوﻧﮯ ﮐﯽ ﺻورتﻣﯾں ﯾﺎ ﺟﺳم ﺟل ﺟﺎﻧﮯ ﯾﺎ ﮐﺳﯽ اور وﺟہ ﺳﮯ ﺗو ﻣﯾت ﮐو اس طرح
ﺗﯾﻣم ﮐرواﺋﯾں۔
 ﺟو ﻣﯾت ﮐو ﻏﺳل دے اس ﮐﺎ ﻏﺳل ﮐرﻟﯾﻧﺎ ﻣﺳﺗﺣب ﮨﮯ۔ -ﺷﮩﯾد ﮐو ﻏﺳل ﻧﮩﯾں دﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ

