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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.
(ఇబున్మాజ 1465,షేఖ్అలాబ్నీ:హసన్).

హజర్త్ అబూ బకర్ సిదీద్ఖ రజియలాల్హు అనుహ్
వసియయ్త్ చేశారు: ఆయనకు ఆయనభారయ్ 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
గొపప్పుణయ్ంపొందుతాడు:

(సహీ తరీగ్బ్ 3492).

� అలాల్హ్పర్సనన్తమాతర్మేకోరాలి. (ఇది తపప్నిసరి).
� ఏదైనా దోషం చూసేత్ ఎవరికీ చెపప్కుండా
కపిప్ఉంచాలి. (ఇది విధిగాఉంది).
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శవానికి సాన్నం చేయించే విధానం



శవానికిసాన్నం చేయించేవిధానం
1-పర్జలదృషిట్ పడనిచోటసాన్నం చేయించాలి.
2-నాభినుండిమోకాళళ్ వరకు ఏదైనావసత్ం కపిప్,
అతని శరీరంపై ఉనన్ కుటిట్న బటట్లు తీయాలి. (అబూ
దావూద్ 3141లోపర్వకత్ దుసుత్లుతీసేవిషయంలోసహాబాలచరచ్).



3- శవానిన్ ఏదైనాకొంచెం ఎతె¡త్న పర్దేశంలోపెటాట్లి.
తలమరియువీపుకింద చేయివేసి చితర్ంలోచూసుత్నన్టుల్
కొంచెం పైకి ఎతిత్ కడుపులో ఏదైనా ఆగి ఉనన్ది పోయే
విధంగాతినన్గా ఒతాత్లి.



4-సాన్నం చేయిసుత్నన్ నియయ్త్మనసుస్లోచేసుకోవాలి.
5- హాయ్ండ్ గోల్జ్ వేసుకోవాలి. ఏ అడుడ్ లేకుండా మృతుని
మరామ్ంగానిన్ ముటట్కూడదు. మృతుని మరామ్ంగానిన్
చూడ కూడదు. (ముసిల్ం 338). ِةَرْوَعىَِلإَُةأْرَمْلاَالَوِلُجَّرلاِةَرْوَعَىِلإُلُجَّرلاُرُظْنَیَال

َِةأْرَمْلا



6- నమాజు కొరకు చేసే విధంగా వుజూ
చేయించాలి. ఆ తరావ్త కుడి వైపు నుండి సాన్నం
చేయించడంమొదలెటాట్లి.
(బుఖారీ 167,ముసిల్ం 939). »اَهْـنِمِءوُضُولاِعِضاَوَمَواَهِنِماَيَِمبَنْأَدْبا«

ةرغلارثأروھظيفنینمؤملاةمسرثأدیدجتءوضولابرمألايفةمكحلا:حتفلايفو
.لیجحتلاو



7- తల పైనుండిఆతరావ్తకుడి వైపున, ఎడమ వైపున
రేగాకు కలిపిన నీళళ్తోమంచిగాసాన్నం 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 అయినా
ఉపయోగించవచుచ్ను.
10- సీత్ల వెంటుకలను మూడు భాగాలుగా చేసి
జడవేయాలి. (నిసాయి 1865).

11-మృతునికిసాన్నం చేయించిన వయ్కిత్ సాన్నం చేయడం
తపప్నిసరికాదు.
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]أطوم[۔ںیہنہکایگاہکوتےہیرورض



ہقیرط اک لسغ
 ےنہر اکھڈ رتس رگم ںیراتا ےڑپک ےک سا ۔ںیئاٹل رپ ےتخت وک تیم-1
ںید لسغ ںیم یراوید راہچ رک اچب ےس ںورظن یک ںوگول ۔ںید
ںیل نہپ ےناتسد ںیم ھتاہ تقو ےتید لسغ-2
 ،وہ بیرق ےک ےنھٹیب هو ہک ںیئاھٹا انتا ھتاس ےک ھٹیپ وک رس ےک تیم-3
 رتس رھپ،ےئاج لکن وت وہ یگدنگ یئوک ہک ںیریھپ ھتاہ اسیا رپ ٹیپ رھپ

ےسا ےہ تساجن وج روا ہصح اک ےھچیپ ےگآ ریغب ےلاکن اڑپک ےس
۔ںیئوھد
۔ںیہک هللا مسب روا ںیرک تین یک لسغ یہ ںیم عورش-4
 سا رک اھڑچ ہن یناپ ںیم کان روا یلک ہتبلا ،ںیئاورک وضو وک تیم-5
۔ںیئاورک حسم حرط
 ےس هریغو نوباص ای یناپ ےک یریب وک یھڑاد روا رس ےک تیم-6
۔ےئوھد
 ےصح یقاب ےک مسج رھپ ،ںیئوھد بناج ںیئاب دعب ےک سا ںیئاد رھپ-7



ےہ یئالد ہجوت صاخ فرط یک ںوتاب دنچ ےن ءاملع

۔وہ یتاجوہ یھچا یئافص ہکیطرشب ،ےہ بجاو ہبترم کیا لسغ-
۔ںید لسغ ہبترم نیت ہک ےہ بحتسم-
 رتہب ددع قاط رگم ،ےہ زئاج هدایز ےس نیت تقو ےک ترورض-

ےہ
 تروص یک ےنوہ ہن یناپ ،ےئاجوہ لکشم انید لسغ وک تیم بج-

حرط سا وک تیم وت ےس ہجو روا یسک ای ےناج لج مسج ای ںیم
 ۔ںیئاورک ممیت
۔ےہ بحتسم انیلرک لسغ اک سا ےد لسغ وک تیم وج-
 اگ ےئاج اید ںیہن لسغ وک دیہش-


