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সুনানুল ফিত্বরা 

 

ঐ সমস্ত গুনাবলী যেগুললার উপর আল্লাহ 

মানুষলে সৃষ্টি েলরলেন 

সৃফিগত ভাবেই মানুবের জনয এই সমস্ত বেফিবিযর প্রব াজন ফেদ্যমান, যফদ্ না তার চার পাববের সমাজ তার উপর প্রভাে ফেস্তার কবর। সহীহ হাদ্ীবস এই সমস্ত বেফিিয উফিফিত হব বে:.   
 ب

সংজ্ঞা ( পষ্টরষ্টিষ্টি ) হুকুম ( ষ্টবধান) স্বভাব (ববষ্টিিয) 

গগাোঁ বির গেবে সুন্নাত হবে িাব া ও হালকা কবর রািা, কমপবে এত ুকু পফরমাণ গকব  গিলা গযন গ াোঁ ব র 

ফকনারা সমূহ উনু্মক্ত থাবক । 

সুন্নাত, সমূ্পণেরূবপ মুন্ডন করা 

মাক্রুহ [1] য াোঁ ফ খাল া েরা 

দ্াোঁ ফ়ি মুন্ডন করা হারাম, গকননা গস া রসুলুিাহ সািািাহু আলাইফহ ও া সািাবমর দ্াোঁ ফ়ি গেব়ি গদ্ া ও পফরপূণে 

করা সংক্রান্ত ফনবদ্ে বির পফরপন্থী । 
ও াফজে [2] দাোঁ ষ্ট়ি যেল়ি যদযা 

দ্াোঁ ত পফরষ্কার করার জনয গাবের ডাল ো এই জাতী  েস্তু েযেহার করা, এ া সেোেস্থা  সুন্নাত, ফেবিেকবর ওযুর 

পূবেে, নামাবজর পূবেে, োফ়িবত ও মসফজবদ্ প্রবেবির পূবেে, কুরআন গতলাও াবতর পূবেে, ঘুম গথবক জাগ্রত 

হব , মৃতুযর পবর, মুবি দুগেন্ধ হবল । 

সুন্নাবত মুআক্কাদ্া [3] যমস ্ওযাক্ েরা 

নাবক পাফন ফদ্ব  নাক গ ৌত করা অতঃপর গসই পাফন গের কবর গিলা (নাক ঝা়িা) । 

 

ওযুর সুন্নাত সমূবহর মব য একটি 

সুন্নাত 

 

[4] নালে পাষ্টন যদযা 

নি কা া ফিত্বরাবতর অন্তভুে ক্ত, তাো়িা নি না কা বল নবির ফনবচ ম লা জমা হ  । সুন্নাত, ৪০ ফদ্বনর গেফি গরবি 

গদ্ া উফচৎ ন  
[5] নখ ো া 

ঐ সমস্ত স্থান গ ৌত করা গযিাবন ম লা জমা হ , তার মব য একটি হবে আঙুবলর ফগোঁ  ো ফগরা । সুন্নাত [6] আঙুললর ষ্ট োঁ  যধৌি েরা 

েগবল গয চুল জন্মা  গসগুবলা দূর করা, চাই তুবল গিলার মা যবম গহাক ো মুন্ডন করার মা যবম গহাক ো অনয 

গকাবনা উপাব । গকননা এ া দূর করার দ্বারা েগল পফরস্কার হ  এেং েগবলর দুগেন্ধ দূর হ  । 
 

সুন্নাত, ৪০ ফদ্বনর গেফি গরবি 

গদ্ া উফচৎ ন   
[7] ব ললর িুল িুলল যফলা 

লজ্জাস্থাবনর আিপাবি গয চুল জন্মা । 

মুন্ডন ো়িাও কৃফেম পফরষ্কারক েযেহার কবরও দূর করা যা । 

সুন্নাত, ৪০ ফদ্বনর গেফি গরবি 

গদ্ া উফচৎ ন  

[8] নাষ্টভর ষ্টনলির িুল মুন্ডন 

েরা বা কু্ষর বযবহার েরা 

গপিাে-পা িানার রাস্তা  ও তার আিপাবির এলাকা  পাফন েযেহাবরর মা যবম গসিান গথবক ফনগেত েস্তু দূর 

করা। 
এ া গপিাে-পা িানার আদ্ে 

সমূবহর মব য একটি 

[9] ইষ্টস্তন জা েরা. পাষ্টন খরি 

েরা 

মুবির মব য পাফন প্রবেি কফরব  অতঃপর তা গের করার মা যবম মুি গ ৌত করা। ওযুর সুন্নাত সমূবহর মব য একটি [10] কুষ্টল েরা 

আফ িাহ রাফয ািাহু আনহা হবত েফণেত ফতফন েবলন, রাসুলুিাহ সািািাহু আলাইফহ ও া সািাম েবলবেন : ( দ্িটি ফজফনস ফিত্বরাবতর অন্তভুে ক্ত : গগাোঁ ি গো  করা, দ্াোঁ ফ়ি গেব়ি গদ্ া, 

গমস্ও াক করা , নাবক পাফন গদ্ া, নি কা া, আঙুবলর ফগোঁ  গ ৌত করা, েগবলর চুল তুবল গিলা, নাফভর ফনবচর চুল মুন্ডন করা, পাফন িরচ করা ) যাকাফর া েবলন: মুস্আ’ে েবলবেন: 

আফম দ্িমটি ভুবল গগফে, তবে গস া কুফল করাই হবে। কুতাইো আবরা েবলন: ও াফক’ েবলবেন:  পাফন িরচ করার অথে হবলা ইফস্তন্জা করা। (মুসফলম) 

পুরুোবের অগ্রভাগ গেবক রািা চাম়িা কতে ন করা। গযন গসিাবন ম লা জমা না হ , এেং গপিাে গথবক 

পফরপূণে রূবপ মুক্ত হ্ও া যা । 
পুরুবের জনয ও াফজে, মফহলাবদ্র 

জনয সুন্নাত (যফদ্ প্রব াজন হ )। 

[11] খাৎনা েরা 

আেু হুরা রা রাফযআিাহু আনহু রাসুলুিাহ সািািাহু আলাইফহ ও া সািাম গথবক েনেনা কবরন গয, ফতফন েবলবেন: (পাোঁ চটি ফজফনস ফিত্বরাবতর অন্তভুে ক্ত: িাৎনা করা……..) । ( েুিারী, 
মুসফলম) 

উৎস : িাব ি হাইোম সারহান হাফিযাহুিাহ কতৃে ক ফলফিত “ িাতহুল মুঈন ফি তাক্বরীফে মানহাফজস্ সাফলকীন ও া তাওযীফহল ফিক্বফহ ফিদ্-দ্বীন” । প্রথম মুন্দ্রণ ১৪৪৩ ফহজরী। 
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