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৪  তনাহনাজু্ৈ ননামনারজর শুরুরত বন্্্যত ন্বরেষ দুআগুরলনা পেরব। 
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লম্না িরনা সুন্নাত। 40

৬  ন্বিরনাত পেনার সময় সুন্নাত ন্বষয়গুরলনার প্রন্ত লষিযে রনাখরব: 40

৭  দুই রনািনাআত পর পর সনালনাম ধফরনারননা সুন্নাত। 41
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১১  ন্বতররর সনালনাম ন্ফন্ররয় ‘সুবহনাননাল মনান্লন্িল কুদু্স’ দুআন্ি 
ন্তনবনার বলনা সুন্নাত। ধেরষর বনার উচ্চস্বরর বলরব। 44

১২  তনাহনাজু্রৈর জন্য পন্রবনাররি ধডরি ধৈয়না সুন্নাত। 44

১৩  রনারত তনাহনাজু্ৈ আৈনায়িনারীর জন্য ন্নরজর েরীররর প্রন্ত িত্নেীল 
হরত হরব। িনারত িরর অবসনাৈ-ক্নান্ন্ত খেুরূ ধভতরর প্রভনাব ননা 
ধফরল। 
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১৪  িন্ৈ িনারও রনারতর ননামনাজ েুরি িনায়, তরব ন্ৈরন দুই দুই রনািনাআত 
িরর পরে ধনয়না সুন্নাত। 45
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২  আিনারনর দুই সনাষিযে-বনারিযের পরর ন্নর্নাক্ত দুআ পেনা সুন্নাত। 47

৩  আিনারনর পরর নবীজীর ওপর ৈরূৈ পেনা।  47

৪  আিনারনর পরর হনাৈীরস বন্্্যত দুআ পেনা।  48
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৫  আিনারনর পরর দুআ পেনা। 48

 ফজররর সুন্নাত। এখনারন িরয়িন্ি সুন্নাত ররয়রে 49

১   সবরিরয় গুরুত্বপূ্ ্য সুন্নারত রনারতবনা (মুয়নাক্নাৈনা)  49

২  ফজররর সুন্নারতর ন্বরেষ দবন্েষ্টযেসমূহ 50

 মসন্জরৈ েমন িরনা। তনারত িরয়িন্ি সুন্নাত ররয়রে: 50

১  আরে আরে মসন্জরৈ িনাওয়না সুন্নাত। 51

২  পন্বত্র অবস্নায় ধ্থরি ধবর হওয়না। এরত প্রন্ত িৈরম সওয়নাব হয়। 51

৩  �ীরর-সুরস্ ও েনান্তভনারব মসন্জরৈর ন্ৈরি িনাওয়না 51

৪  মসন্জরৈ  ধ�নািনার সময় ডনান পনা আরে ধৈয়না এবং ধবর হওয়নার 
সময় বনাম পনা ন্ৈরয় ধবর হওয়না। 52

৫  মসন্জরৈ  ধ�নািনা ও ধবর হওয়নার সময় হনাৈীরস বন্্্যত দুআ পেনা। 52

৬  দুই রনািনাআত ‘তনান্হয়যেনাতুল মসন্জৈ’ ননামনাজ পেনা  52

৭  পরুুরষর প্র্থম িনাতনারর ্থনািনার ধিষ্টনা িরনা। তনারৈর জন্য প্র্থম 
িনাতনার উত্তম। আর ননারীরৈর জন্য ধেরষর িনাতনার উত্তম। 53

৮  মুক্তনাৈীর জন্য ইমনারমর িনােনািনান্ে ৈনাঁেনারননা সুন্নাত। 53

  ননামনারজর সুন্নাতসমহূ: 54

  ‘সুতরনা’। এরষিরত্র সুন্নাত ন্বষয়গুরলনা হরছে: 54

১  ‘সুতরনা’ বযেবহনার িরনা। 54

২  সুতরনা িনােনািনান্ে রনাখনা সুন্নাত। 55

৩   ননামনারজর সনামরন ন্ৈরয় অন্তক্রমিনারীরি বনা�না ধৈয়না সুন্নাত। 55

৪  প্ররতযেি ননামনারজর সময় ন্মসওয়নাি িরনা সুন্নাত। 56
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   ন্িয়নাম (ৈণ্ডনায়মনান) অবস্নায় ন্নর্নাক্ত িনাজগুরলনা সুন্নাত 56

১  তনািবীরর তনাহন্রমনার সময় হনাত উঠনারননা।  56

২  হনাত ধতনালনার সময় আঙুলগুরলনা েন্েরয় রনাখনা সুন্নাত। 57

৩  সুন্নাতী জনায়েনা পি্যন্ত হনাত ওঠনারননা। 57

৪  তনািবীরর তনাহরীমনার পরর বনাম হনারতর ওপর ডনান হনাত রনাখনা 
সুন্নাত। 57

৫  ডনান হনাত ন্ৈরয় বনাম হনাত আঁিরে �রনা সুন্নাত। 57

৬  সনাননা পেনা সুন্নাত। 58

৭  েয়তনান ধ্থরি আল্নাহর িনারে আশ্রয় িনাওয়না সুন্নাত।  59

৮  ‘ন্বসন্মল্নান্হর রনাহমনান্নর রনাহীম’ পেনা। 59

৯  ইমনারমর সরগে আমীন বলনা 60

১০  সূরনা ফনান্তহনার সরগে এিন্ি সূরনা ন্মন্লরয় পেনা। 60

  রুকূর সুন্নাতসমহূ 60
১  রুকূ অবস্নায় দুই হনাত ন্ৈরয় হনাঁিু েক্ত িরর �রর রনাখনা ও আঙুলগুরলনা 

েন্েরয় রনাখনা সুন্নাত। 60

২  রুকূরত ন্পঠ সমনানভনারব ন্বন্েরয় ধৈয়না সুন্নাত। 61
৩  রুকূর সময় িনুইরি পনার্্যরৈে ধ্থরি ন্বন্ছেন্ রনাখনা সুন্নাত। 61
৪  রুকূরত ্থনািনা অবস্নায় হনাৈীরস বন্্্যত দুআগুরলনা পেনা। 62

  রুকূ ধ্থরি ধসনাজনা হরয় ৈনঁােনারননার সুন্নাতসমহূ:  62

১  �ীরর �ীরর এবং সময় ন্নরয় আৈনায় িরনা। 62

২  ‘রনাব্নাননা ওয়নালনািনাল হনামৈ’ ন্বন্ভন্ভনারব বলনা।  63

৩  রুকূ ধ্থরি ওঠনার পরর হনাৈীরস বন্্্যত দুআগুরলনা পেনা সুন্নাত। 63
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   ন্সজৈনার সুন্নাতসমহূ 64

১  ন্সজৈনার ধভতরর বনাহুবিয়রি পনার্্যরৈে ধ্থরি এবং ধপিরি ঊরু ধ্থরি 
ৈূরর রনাখনা সুন্নাত। 64

২  ন্সজৈনা অবস্নায় পনারয়র আঙুলগুরলনা ন্িবলনামখুী িরর রনাখনা সুন্নাত। 64

৩  ন্সজৈনার ধভতরর হনাৈীরস বন্ ্্যত দুআগুরলনা পেনা সুন্নাত। 65

৪  ন্সজৈনারত ধবন্ে ধবন্ে দুআ িরনা সুন্নাত। 66

   দুই ন্সজৈনার মনােখনারনর দবঠরি সুন্নাতসমূহ 66

১  ডনান পনা খনােনা িরর বনাম পনা ন্বন্েরয় ধসিনার ওপর বসনা সুন্নাত। 66

২  ৈীঘ্যষি্ বসনা। 66

৩  ন্বিতীয় ন্িংবনা িতু্থ্য রনািনাআরত ৈনাঁেনারননার আরে খনান্নি সময় বসনা 
সুন্নাত। 66

   তনােনাহহুরৈর সুন্নাতসমূহ 67
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সুন্নাত। 67
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  আল্নাহ তনাআলনা কুরআরনর এিনান্�ি জনায়েনায় ন্িন্িররর প্রন্ত 
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ড. খনারলৈ ইবরন আলী আল মুেনাইন্িরহর ভূন্মিনা 

েংকল প্রশংেলা আল্লাহ তলাআললার জন্য। দুরূদ ও েলাললাম বনষ্ত যহলাক েবস্শষ নবীর 
(েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) ওপর। 

শলাইখ আব্লু্লাহ নবন হলামূদ আল-ফুরলাইহ রনিত ‘আল-ন্মননাহুল আন্লয়যেনা ফী বনায়নান্নস সুননান 
আল-ইয়নাওন্ময়যেনাহ’ গ্রন্থনট আমলার যদখলার েুসরলাগ হসেসে। মসন হসেসে যবশ উপকলারী একনট 
গ্রন্থ ততনর হসেসে। এসত যলখক নপ্রে নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) এর নদন ও 
রলাসতর আমলকৃত এবং তলাঁর মুখ ননঃেৃত েুন্লাতগুসললা একত্র কসরসেন। এসষেসত্র েনিক ও 
প্রলামলানণক বণন্লাগুসললাই তুসল ধসরসেন। আল্লাহ তলাআললা তলাসক উত্তম নবননমে দলান করুন। 
গ্রন্থনটসক উপকলারী নহসেসব কবুল করুন। নতননই একমলাত্র তলাওফীকদলাতলা।

ড. খনারলৈ ন্বন আলী আল-মুেনাইন্িহ
                                           অধ্যলাপক, আল ক্লােীম নবশ্বনবদ্যলালে

                                           নশষেক, হলারলামলাইন শরীফলাইন, মক্লা ও মদীনলা
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গ্রন্থকালরর িুখিন্ধ

েকল প্রশংেলা আল্লাহ তলাআললার জন্য, নরনন নপ্রে নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা 
েলাল্লাম) এর অনুেরসণর ননসদ্শ নদসে বসলসেন, ‘ন্নশ্চয়ই ধতনামনারৈর জন্য আল্নাহর রনাসূরলর 
(সনাল্নাল্নাহু আলনাইন্হ ওয়না সনাল্নাম) মনারে ররয়রে উত্তম আৈে্য। ধি আল্নাহ ও পরিনাল 
ন্ৈবরসর আেনা িরর আর ধবন্ে ধবন্ে আল্নাহরি স্মর্ িরর’। {েূরলা আহরলাব:২১} দুরূদ 
ও েলাললাম বনষ্ত যহলাক আল্লাহর প্রকৃত আনুগত্য ও েুন্লাসতর অনুেরসণর নদসক েবস্রেষ্ঠ 
আহ্লানকলারী নপ্রে নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) এর ওপর। 

পরকথলা: 

নপ্রে পলািক! বষে্যমলাণ গ্রসন্থ আপনলার েমীসপ আমরলা নপ্রে নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ 
ওেলা েলাল্লাম) এর েকলাসল ঘুম হসত ওিলা যথসক শুরু কসর রলাসত ঘুমলাসত রলাওেলার আগ পরন্্ত 
তদননন্ন েুন্লাতগুসললা তুসল ধরসবলা। এসষেসত্র প্রথসম আমরলা েমসের েসগে েংনলিষ্ট েুন্লাতগুসললা 
বণন্লা করসবলা। এরপর অনতনরক্ত এমন নকেু েুন্লাত উসল্খ করসবলা যরগুসললা ননধল্ানরত েমসের 
েসগে েংনলিষ্ট নে। এখনারন সুন্নাত বলরত আমনারৈর উরদ্েযে হরছে মুস্নাহনাব আমল-  ধিগুরলনা 
ৈীরনর আবেযেিীয় ন্ব�নান নয়; বরং পূণ ্আনুগসত্যর বনহঃপ্রকলাশ।

 এটলা মূলত আমলাসদর রনিত ‘আল নমনলাহুল আনলে্যলা ফী বলােলাননে েুনলান আল 
ইেলাওনমে্যলাহ’ শীষ্ক গ্রন্থনট যথসক গসবষণলামূলক মলােলাসেল ও েুন্লাহ েংনলিষ্ট আসললািনলা বলাদ 
নদসে ততনর করলা েংনষেপ্ত ও পনরমলানজ্ত রূপ। পলািসকর েমে ও ব্যস্ততলার নদসক তলানকসে 
নকেু ভলাইসের পরলামসশ ্আমরলা কলাজনট েম্পন্ কসরনে। পলাশলাপলানশ কসলবর যেলাট হওেলার 
েুবলাসদ গ্রন্থনট যরন েবল্ানধক েংখ্যক পলািসকর হলাসত  পলাসর যেটলাও আমলাসদর অন্যতম 
উসদেশ্য।
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 নপ্রে নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) এর তদননন্ন েুন্লাতগুসললা এক মললাসট ননসে 
আেলার যষেসত্র কসেকনট প্রসণলাদনলা আমলাসদর যভতসর কলাজ করনেল। প্রথমত নপ্রে নবীজী েলা. 
এর তদননন্ন জীবন-আদশ ্রথলারথভলাসব পলািসকর েলামসন তুসল ধরলা যরটলাসক পনচিমলা দুননেলা 
নবকৃত করলার অপসিষ্টলা িলানলসেসে। নবিতীেত নফল হওেলার যদলাহলাই নদসে মুেনলম উম্লাহর 
এেব েুন্লাত পলালসন উদলােীনতলা ও নশথীলতলাও আমলাসদর এ প্রকল্প বলাস্তবলােসনর যষেসত্র 
অনুসপ্ররণলা রুনগসেসে। কলারণ এগুসললা যেসে যদেলার মলাধ্যসম উম্লাহ বে ধরসনর কল্যলাণ যথসক 
বনচিত হসেসে এবং হসছে। 

গ্রন্থনটসত আমরলা প্রনতনদসনর েহীহ েুন্লাতগুসললা দলীলেহ উসল্খ করলার রথলােলাধ্য যিষ্টলা 
কসরনে। আল্লাহ তলাআললা আমলাসদরসক নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) এর পদলাঙ্ক 
অনুেরসণর তলাওফীক দলান করুন। নকেলামসতর মেদলাসন নবীজীর ঝলাণ্লাতসল েমসবত করুন। 
আমীন। 

নবনীত 

 ড. আব্লু্নাহ ন্বন হনামূৈ আল-ফুরনাইহ 
ইসমইল: 

eqtidaa@gmail.com
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মুখবন্ধ  

‘েুন্লাত’ এর অথ্
‘েুন্লাত’ এর স্লাভলানবক অথ ্হসললা: মুস্তলাহলাব, নফল।

েুতরলাং বললা রলাে েুন্লাত হসললা এমন নবধলাসনর নলাম রলা পলালন করলা আবশ্যক নে। করসল 
েওেলাব হসব। নকন্তু নলা করসল যগলানলাহ হসব নলা। 
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েুন্লাসতর প্রনত েলাললাসফর ভলাসললাবলােলা ও অনুরলাসগর নিত্র
১  মুেনলম শরীসফ আমর নবন আউে রলা.  যথসক নুমলান নবন েলানলম রলা.এর বণন্লা।  নতনন 

বসলন, আনবলােলা ইবসন আবু েুনফেলান আমলাসক বসলসেন, উসম্ হলাবীবলাসক  আনম বলসত 
শুসননে, নপ্রে নবী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) বসলসেন: ‘ধি বযেন্ক্ত ন্ৈরন ও রনারত 
বনাররনা রনািনাআত ননামনাজ আৈনায় িররব, ন্বন্নমরয় তনার জন্য জনান্নারত এিন্ি ঘর ন্নন্ম্যত 
হরব।’ (মুেনলম: ১৭২৭)। উসম্ হলাবীবলা রলা. বসলন, নবীজীর মুসখ এই হলাদীে যশলানলার পর 
যথসক যকলাসনলানদন আনম যেই নলামলাজ েলানেনন। আনবলােলা বসলন, উসম্ হলাবীবলা রলা. যথসক 
এই হলাদীে যশলানলার পর যথসক যকলাসনলানদন আনম এই নলামলাজ েলানেনন।   

আমর নবন আউে বসলন: আনবলােলা যথসক যশলানলার পসর আনমও যকলাসনলানদন েলানেনন। 

নুমলান নবন েলাসলম বসলন, আমর নবন আউে যথসক যশলানলার পর যথসক আনমও যকলাসনলানদন 
এই নলামলাজগুসললা েলানেনন। 

২  আলী রলা. এর হলাদীে। রলাতলা ঘরুলাসত ঘরুলাসত এক পরল্াসে ফলাসতমলা রলা. এর হলাত রখম হসে 
রলাে। নিক যেই েমে নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম)  এর কলাসে নকেু রুদ্ধবন্ী 
আসে। তখন  নতনন নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) এর  কলাসে (ভৃসত্যর 
জন্য) েুসট রলান। নকন্তু নবীজীসক নলা যপসে আসেশলা রলা.  যক নবষেনট জলাননসে িসল আসেন।  
নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) ঘসর এসল আসেশলা রলা. তলাসঁক নবষেনট জলানলান। 
আলী রলা. বসলন, রলাসতর যবললা আমরলা তখন শুসে পসেনেললাম। এমন েমে নবীজী 
(েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) আমলাসদর বলানেসত এসলন। আমরলা উিসত যগসল নতনন 
বলসলন, ‘িলসা িলসা!’ এরপর নতনন আমলাসদর দ’ুজসনর মলাসঝ বেসলন। আমলার বুসকর 
ওপর তলারঁ পলাসের শীতলতলা অনুভব করনেললাম। নতনন বলসলন, আন্ম ন্ি ধতনামনারৈররি 
ধতনামনারৈর িনান্ক্ষিত বস্তুর ধিরয় উত্তম ন্িেু ন্ৈরবনা ননা? িখন ধতনামরনা ন্বেনাননায় িনারব, 
তখন ৩৪ বনার আল্নাহু আিবনার বলরব, ৩৩ বনার সুবহনাননাল্নাহ বলরব। আর ৩৩ বনার 
আলহনামদুন্লল্নাহ বলরব। এিনা ভরৃতযের ধিরয় ধতনামনার জন্য উত্তম। (বুখলারী: ৩৭০৫, 
মুেনলম: ২৭২৭)

অপর একনট বণন্লাে আলী রলা. বসলন, নবীজীর (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) মুখ 
যথসক যশলানলার পর যথসক উক্ত আমলনট যশলানলার পসর আনম যকলাসনলানদন েলানেনন। তলাসক 
নজজ্লােলা করলা হসললা: ‘নেফফীন রুসদ্ধর ভেংকর রলাসতও নে’? নতনন বলসলন, ‘নেফফীসনর 
রলাসতও নে’! (বুখলারী: ৫৩৬২, মুেনলম: ২৭২৭) 

উসল্খ্য, নেফফীন রুসদ্ধর রলাত যর নক পনরমলাণ ভেংকর নেল েসিতন ব্যনক্তমলাত্রই যেটলা 
জলাসনন। উপরন্তু আলী রলা. নেসলন একনট বলানহনীর নেপলাহেলাললার। এতদেস্বেও নতনন এই 
েুন্লাতনট যেসে যদননন। 
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৩  ইবসন উমর রলা. জলানলাজলার নলামলাজ পসেই ঘসর নফসর আেসতন। পণূল্াগে েুন্লাত নহসেসব 
ললাসশর েসগে যরসতন নলা। জলানলাজলার পর যথসক দলাফন পরন্্ত ললাসশর েসগে রলাওেলা কত বে 
েওেলাসবর কলাজ যেটলা জলানসতন নলা। পরবত্ীসত রখন এ ব্যলাপলাসর আবু হুরলাইরলা রলা. এর 
হলাদীে শুনসত যপসলন, তখন নতনন িরম মমল্াহত হসলন। বলুন যতলা কী করসলন?

তলাঁর হলাসত নকেু পলাথরকুনি নেল। যেগুসললা মলানটসত েঁুসে যফসল বলসলন, অেংখ্য 
‘ক্ীরলাত’ (নবশলাল পনরমলাণ েওেলাব) যথসক বনচিত হললাম। (বুখলারী: ১৩২৪, মুেনলম ৯৪৫) 

ইমলাম নববী র. বসলন, উপরু্ক্ত হলাদীে বিলারলাই যবলাঝলা রলাে যনক আমসলর প্রনত েলাহলাবলাসে 
নকরলাসমর কতটলা অনুরলাগ নেল। অজ্লাতেলাসরও যকলাসনলা আমল েুসট যগসল যেটলার প্রনত 
তলাসদর কত যবনশ আফসেলাে নেল! । যদখুন: (আল-নমনহলাজ: ৭/১৫)

  সুন্ালতর ইলতেিা’ এর ে�াে� 

 নপ্রে ভলাই আমলার! নবীজীর (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) েুন্লাত অনুেরসণর 
যভতসর রসেসে অেংখ্য উপকলানরতলা। তন্মসধ্য উসল্খসরলাগ্য হসললা: 

১  ভলাসললাবলােলা ললাভ করলা। কলারণ নফল ইবলাদসতর মলাধ্যসম আল্লাহর কলাসে নগসে বলান্লা 
আল্লাহর ভলাসললাবলােলা ললাভ কসর।  

ইবনুল কলাইনে্যম র. বসলন, ‘আল্লাহর ভলাসললাবলােলা তখনই অনজ্ত হসব, রখন যকউ 
প্রকলাসশ্য-অপ্রকলাসশ্য তলাঁর নপ্রে নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) এর অনুেরণ 
করসব। তলাঁসক েত্যলােন করসব। তলাঁর ননসদ্শ পলালন করসব। তলাঁর আহ্লাসন েলােলা নদসব। তলাঁর 
আনুগত্যসক অগ্রলানধকলার নদসব। তলাঁর ননসদ্সশর েলামসন অসন্যর ননসদ্শসক জললাঞ্জনল নদসব। 
তলাঁর ভলাসললাবলােলার েলামসন অসন্যর ভলাসললাবলােলাসক উৎেগ্ করসব। তলাঁর আনুগসত্যর েলামসন 
জগসতর েবলার আনুগত্যসক তুছেজ্লান করসব। এটলা রনদ কলারও যভতসর ততনর নলা হে তসব 
তলাসক তলার দীন ও ঈমলান ননসে আবলারও ভলাবসত হসব। তলাসক আসললার েন্ধলান করসত হসব। 
কলারণ যে অন্ধকলাসর আসে’। মলাদলানরজেু েলাসলকীন: ৩/৩৭ 

২  আল্লাহর েলানন্ধ্য ললাভ। তখন আল্লাহ তলাসক যনক আমসলর তলাওফীক নদসবন। ফসল 
তলাঁর যথসক আল্লাহর েন্তুনষ্ট নবরুদ্ধ যকলাসনলা নকেু প্রকলাশ পলাসব নলা। কলারণ রখন আল্লাহর 
ভলাসললাবলােলা অনজ্ত হসব, তখন েলানন্ধ্যও ললাভ হসব।  
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৩  দুআ কবুল হওেলা। কলারণ যর নফল ইবলাদসতর মলাধ্যসম আল্লাহর ননকটবত্ী হসব যে তলাঁর 
ভলাসললাবলােলা ললাভ করসব। আর যর তলাঁর ভলাসললাবলােলা ললাভ করসব, তলার দুআও নতনন 
কবুল করসবন।

 নফল ইবলাদসতর উপরু্ক্ত নতন ফললাফসলর দলীল হসছে: 

আবু হুরলাইরলা রলা. এর হলাদীে। নতনন বসলন, নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) 
বসলসেন: ‘আল্নাহ তনাআলনা বরলরেন, ধি আমনার ধিনারননা অলীর (বনু্ধ) ন্বররনান্�তনা িররলনা, 
আন্ম তনার ন্বরুরদ্ধ িরুদ্ধর ধঘনাষ্না ন্ৈলনাম। ফরজ ইবনাৈরতর ধিরয় অন্�ি ন্প্রয় আর ন্িেুর 
মনা�যেরম বনাদিনা আমনার দনিিযে লনাভ িররত পনারর ননা। এরপর বনাদিনা িখন নফল ইবনাৈত 
িররত ্থনারি, তখন আন্ম তনারি ভনারলনাবনাসরত শুরু িন্র। িখন আন্ম তনারি ভনারলনাবনান্স, 
তখন আন্ম তনার িনান হরয় িনাই িনার বিনারনা ধস ধেনারন। আন্ম তনার ধিনাখ হরয় িনাই িনার বিনারনা 
ধস ধৈখরত পনায়। আন্ম তনার হনাত হরয় িনাই িনার বিনারনা ধস �রর। আন্ম তনার পনা হরয় িনায় িনার 
বিনারনা ধস িরল। তখন ধস আমনার িনারে িনা িনায় আন্ম তনারি ৈনান িন্র। আমনার িনারে আশ্রয় 
িনাইরল তনারি আশ্রয় ন্ৈই। মুন্মন বনাদিনারি মতুৃযে ধৈয়নার ন্বষয়ন্িই আমনার িনারে সবরিরয় 
ধবন্ে ন্বি�নাির। ধস মতুৃযেরি অপেদি িরর আর আন্ম তনারি (মতুৃযেৈনান িরর) িষ্ট ধৈয়নারি 
অপেদি িন্র। (বুখলারী: ৬৫০২) 

৪  ফরসজর যষেসত্র েৃষ্ট ত্রুনট-নবিু্যনতর ষেনতপূরণ। ফরজ ইবলাদসতর যষেসত্র যকলাসনলা ত্রুনট 
থলাকসল নফল নদসে যেটলাসক পুরণ করলা রলাে। 

ৈলীল:
আবু হুরলাইরলা রলা. এর হলাদীে। নতনন বসলন, আনম নপ্রে নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা 

েলাল্লাম) যক বলসত শুসননে: ‘ন্িয়নামরতর ন্ৈন সব্যপ্র্থম বনাদিনার ননামনারজর ন্হসনাব হরব। 
িন্ৈ এ ন্হসনাব সন্ঠি হয়, তরব ধস সফলিনাম। আর িন্ৈ এ ন্হসনাব সন্ঠি ননা হয়, তরব ধস 
বযে্থ্য ও অসফল। তরব িন্ৈ তনার ফররজর ধষিরত্র ধিনারননা ঘনািন্ত ধৈখনা িনায়, তখন আল্নাহ 
তনাআলনা বলরবন, ধতনামরনা ধৈরখনা তনার ধিনারননা নফল ইবনাৈত আরে ন্ি ননা? িন্ৈ ্থনারি তরব 
ধসই নফল ন্ৈরয় ফররজর ঘনািন্ত পরূ্ িরনা হরব। এরপর এিই পদ্ধন্তরত সিল আমরলর 
ন্হসনাব সম্পন্ হরব। (আহমৈ: ৯৪৯৪, আব ূৈনাঊৈ ৮৬৪, ন্তরন্মিী ৪১৩)। (আলবলানী- 
েহীহুল জলানম’ ১/৪০৫) 





সিলয়র সলগে সংমলিষ্ট 
সুন্াতসিূহ 

এখলাসন যেেব েুন্লাত বণন্লা করলা উসদেশ্য নদন ও রলাসতর 
নবসশষ েমসের েসগে যরগুসললা নননদ্ষ্ট। এই েমসের বলাইসর 
যেগুসললা করলা রলাে নলা। এগুসললাসক ৭ নট েমসে ভলাগ 
করলা হসেসে: ফজসরর আসগ। ফজসরর েমে। েকলাসলর 
েমে। যরলাহসরর েমে। আেসরর েমে। মলাগনরসবর েমে। 
ইশলার েমে। 
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প্ররি: েজলরর আলের সিয় 

ঘুম যথসক ওিলার ধলারলাবলানহকতলা নবসবিনলাে এনটই েবপ্্রথম েমে। এই সিলয়র 
সুন্াতগুল�ালক দুই ভালে ভাে করা যায়: 

 প্র্থম ভনাে 
ঘুি থরলক জাো এিং  থজলে  নিীজী (সাল্াল্াহু আ�াইমহ ওয়া সাল্াি) এর কৃত 

আি�গুল�া: 
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১  ন্মসওয়নাি িরর মুখ ধ�নায়না। 
দলীল: হুরলাইফলা রলা. যথসক বনণত্ নতনন বসলন, 

নপ্রে নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) রখন 
ঘুম যথসক জলাগসতন তখন নমেওেলাক করসতন। 
(বুখলারী ২৪৫, মুেনলম ২৫৫) মুেনলসমর অপর 
বণন্লাে এসেসে, রখন নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ 
ওেলা েলাল্লাম) তলাহলাজ্ুসদর জন্য উিসতন, তখন 
নমেওেলাক বিলারলা মুখ পনরস্লার করসতন। (মুেনলম 
২৫৫)। 

২  ঘমুনারননার ও ঘমু ধ্থরি ওঠনার দুআ
َك اللَُّهمَّ َأُموُت َو َأْحَيا ِبسِْ

اْلَْمُد ِلَِّ الَِّذي َأْحَياَن بـَْعَد َما َأَماتـََنا َوِإلَْيِه النُُّشوُر
দলীল: বুখলারী শরীসফ হুরলাইফলা রলা. এর হলাদীে। নতনন বসলন, নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ 

ওেলা েলাল্লাম) রখন ঘুমলাসত যরসতন তখন বলসতন, ‘ন্বসন্মিনা আল্নাহুম্না আমূতু ওয়না 
আহইয়না’। আর রখন নতনন ঘুম যথসক উিসতন তখন বলসতন, ‘আল হনামদু ন্লল্নান্হল্নািী 
আহইয়নাননা বনা’ৈনা মনা আমনাতনাননা ওয়না ইলনাইন্হন নুেরূ’। (বুখলারী ৬৩২৪, মুেনলম বলারলা েূসত্র 
২৭১১) 

৩  মুখমণ্ডল ধ্থরি ঘমু মুরে ধফলনা। 

৪  আিনারের ন্ৈরি ৈনৃ্ষ্টপনাত িরনা। 

৫  সূরনা আরল ইমরনারনর ধেষ ১০ আয়নাত ন্তলনাওয়নাত িরনা। 

দলীল: বুখলারী ও মুেনলম শরীসফ ইবসন আব্লাে রলা. েূসত্র একনট হলাদীসে ওপসরর 
নতননট েুন্সতর কথলা এসেসে। ইবসন আব্লাে বসলন, একবলার নতনন তলার খলাললা নপ্রে নবীজীর 
(েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) স্তী মলাইমুনলার ঘসর রলাত রলাপন করসলন। (ইবসন আব্লাে 
বসলন) রলাসত আনম বলানলসশর প্রসথের নদকটলাসত শুসেনেললাম। নবীজী ও খলাললা শুসেনেসলন 
লম্লাভলাসব। এরপর রলােূল (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) ঘুনমসে যগসলন। রখন মধ্যরলাত 
নকংবলা েলামলান্য কম-যবনশ হসললা, নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) ঘুম যথসক 
উিসলন। এরপর বসে নতনন হলাত বিলারলা মুখ যথসক ঘুসমর ভলাব মুেসত ললাগসলন। এরপর েূরলা 
আসল ইমরলাসনর যশষ দশনট আেলাত নতললাওেলাত করসলন। অতঃপর নতনন একনট ঝুলন্ত 
মশসকর কলাসে যগসলন এবং যেটলা নদসে েসবল্াত্তমভলাসব অজ ুকরসলন। এরপর নতনন নলামলাসজ 
দলাঁনেসে যগসলন। (বুখলারী: ১৮৩, মুেনলম ৭৬৩) 
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মুেনলম শরীসফ এসেসে (২৫৬): রলাসতর যশষ ভলাসগ (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) 
জলাগ্রত হসলন। অতঃপর নতনন বলাইসর নগসে আকলাসশর নদসক তলানকসে েূরলা আসল ইমরলাসনর 
ননস্লাক্ত আেলাতনট নতললাওেলাত করসলন: (অথ)্ ‘ন্নশ্চয়ই আসমনান ও িমীন সনৃ্ষ্টর ধভতরর, 
ন্ৈন ও রনারতর ন্ববত্যরনর মনারে জ্নানীরৈর জন্য ররয়রে অসংখযে ন্নৈে্যন’। (আসল ইমরলান: 
১৯০) 

 ‘মুখ যথসক ঘুম যমলােলা’ র অথ ্হসললা: হলাত নদসে যিলাখ যমলােলা। 

মুেনলম শরীসফর হলাদীসে আসল ইমরলাসনর আেলাত নতললাওেলাসতর আমলী ব্যলাখ্যলা রসেসে। 
এর েলারমম ্হসললা, ‘{ِإنَّ ِف َخْلِق السََّماَواِت َواأَلْرِض َواْخِتاَلِف اللَّْيِل َوالنَـَّهاِر} আেলাত যথসক শুরু কসর 
েূরলার যশষ পরন্্ত নতললাওেলাত করসব। 

৬  ন্তনবনার উভয় হনাত ধ�ৌত িরনা। 

দলীল: আবু হুরলাইরলা রলা. এর হলাদীে। নতনন বসলন, নপ্রে নবীজী  (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ 
ওেলা েলাল্লাম) বসলসেন, ‘ধতনামনারৈর ধিউ িখন ঘমু ধ্থরি জনাগ্রত হয়, তখন ন্তনবনার ননা �রুয় 
ধিন তনার হনাত ধিনারননা পনারত্র প্ররবে ননা িরনায়। ধিনননা তনার জনাননা ধনই সনারনা রনাত তনার হনাত 
ধিনা্থনায় ন্েল’। (বুখলারী: ১৬২, মুেনলম: ২৭৮) 

৭  ননারি পনান্ন ধৈয়না। ন্তনবনার ননাি ধেরে পন্রস্নার িরনা। 

দলীল: আবু হুরলাইরলা রলা. এর হলাদীে। নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) বসলসেন, 
‘যতলামলাসদর যকউ রখন ঘুম যথসক ওসি, তখন যরন নতনবলার নলাক যঝসে পনরস্লার কসর যনে। 
যকননলা শেতলান তলার নলাসকর যভতসর রলাত রলাপন কসর। (বুখলারী ৩২৯৫, মুেনলম ২৩৮)। 
বুখলারীর বণন্লাে এসেসে, ‘িখন ধতনামনারৈর ধিউ ঘমু ধ্থরি ওরঠ, তরব ধস ধিন অজু িরর 
এবং ন্তনবনার ননাি ধেরে পন্রস্নার িরর ধনয়।... (বুখলারী ৩২৯৫) 

৮  অজু িরনা 

দলীল: ইবসন আব্লাে রলা. এর যপেসন উসল্খ করলা হলাদীেনট। যেখলাসন উসল্খ রসেসে, 
নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) নলামলাজ আদলাসের আসগ একনট ঝুলন্ত মশক নদসে 
অজ ুকসরসেন। 

অজরু আসললািনলা প্রেসগে এখলাসন আমরলা অজরু েুন্লাতগুসললার ওপর একটু আসললাকপলাত 
করসবলা। েংসষেসপ পসেন্ট আকলাসর আমরলা যেগুসললা তুসল ধরসবলা। যরসহতু অনধকলাংশ 
মলানুসষরই এগুসললা জলানলা আসে; তলাই জলানলাসনলার উসদেসশ্য নে; বরং স্মরণ কনরসে যদেলার 
উসদেসশ্যই এগুসললা আমরলা আসললািনলা করনে। 
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অজুর সুন্নাতগুরলনা হরলনা

১  ন্মসওয়নাি িরনা। 
অজরু শুরুসত নকংবলা কুনল করলার আসগ নমেওেলাক করসত হসব। এটলা হসললা নমেওেলাক 

করলার নবিতীে জলােগলা। আসগ আমরলা আসরক জলােগলাে 
নমেওেলাসকর কথলা উসল্খ কসরনে। েুতরলাং অজরু আসগ 
নমেওেলাক করলা েুন্লাত। আবু হুরলাইরলা রলা. এর হলাদীে 
এর দলীল। নপ্রে নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা 
েলাল্লাম) বসলসেন, ‘আনম রনদ আমলার উম্সতর জন্য 
কষ্টকর মসন নলা করতলাম, তসব প্রসত্যকবলার অজ ুকরলার 
েমে নমেওেলাসকর ননসদ্শ নদতলাম। (আহমদ: ৯৯২৮, 
ইবসন খুরলাইমলা: ১/৭৩/১৪০, হলাসকম ১/২৪৫, বুখলারী 
(হলাদীসে মুআল্লাক),  যরলাজলাদলাসরর জন্য শুকসনলা ও যভজলা 
নমেওেলাক অধ্যলাে। 

উম্ুল মুনমনীন আসেশলা রলা. এর হলাদীেও এসষেসত্র দলীল। নতনন 
বসলন, ‘আমরনা তনাঁর জন্য ন্মসওয়নাি ও অজুর পনান্ন প্রস্তুত িরর ন্ৈতনাম। এরপর আল্নাহ 
তনাআলনা তনাঁর ইছেনা অনুিনায়ী রনারত তনারি জনাগ্রত িররতন। ন্তন্ন উরঠ ন্মসওয়নাি িররতন। 
এরপর অজু িরর ননামনাজ পেরতন..’। (মুেনলম ৭৫৬)
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২  ন্বসন্মল্নাহ পেনা। 
দলীল: আবু হরলাইরলা রলা. এর হলাদীে। নপ্রে নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) 

বসলসেন, ‘ধি বযেন্ক্ত আল্নাহর ননাম উচ্চনার্ িররলনা ননা, তনার অজু হরলনা ননা’। (আহমদ 
১১৩৭১, আবু দলাঊদ ১০১, ইবসন মলাজলাহ ৩৯৭) 

৩  উভয় হনারতর িন্জি পি্যন্ত ন্তনবনার  ধ�নায়না 
দলীল: নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) 

এর অজরু রূপসরখলা বণন্লা েংক্লান্ত উেমলান রলা. এর 
হলাদীে। তলাসত এসেসে, ‘নতনন (উেমলান) অজরু পলানন 
িলাইসলন। অতঃপর অজ ু শুরু করসলন এবং উভে 
হলাসতর কনজি পরন্্ত ৩ বলার ধুইসলন’..’। অতঃপর 
বলসলন, ‘নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) যক 
আনম এভলাসব অজ ুকরসত যদসখনে’। (বুখলারী ১৬৪, মুেনলম 
২২৬) 

৪  ডনান হনাত ও ডনান পনা আরে ধ�নায়না।   

দলীল: আসেশলা রলা. বসলন, নবীজী (েলাল্লাল্লাহু 
আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) জতুলা পরলা, মলাথলা আঁিেলাসনলা, 
অজেুহ েকল কলাসজ ডলান নদক যথসক শুরু করলা পেন্ 
করসতন। (বুখলারী ১৬৮, মুেনলম ২৬৮)  

৫  কুন্ল িরনা ও ননারি পনান্ন ধৈয়না। 

দলীল: নবীজীর (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) অজরু আমলী 
বণন্লা প্রেসগে উেমলান রলা. এর হলাদীে। ‘... অতঃপর নতনন কুনল করসলন, নলাক পনরস্লার 
করসলন। এরপর নতনন মুখমণ্ল নতনবলার যধৌত করসলন....’। (বুখলারী ১৯৯, মুেনলম ২২৬) 
তসব মুখমণ্ল যধলােলার পসরও কুনল করলা ও নলাসক পলানন যদেলা জলাসেজ। 
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৬  ভনারলনাভনারব কুন্ল িরনা। ধরনাজনাৈনার ননা হরল 
ভনারলনাভনারব ননাি ধেরে পন্রস্নার িরনা। 

দলীল: ললাকীত ইবসন েলাবরলা রলা. এর হলাদীে। নবীজী 
(েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) তলাসক বসলসেন, 
‘পূ্ ্যনাগেভনারব অজু িররব। আঙুল ধখলনাল িররব। 
ধরনাজনাৈনার ননা হরল ভনারলনা িরর ননারি পনান্ন ন্ৈরয় 
পন্রস্নার িররব’। (আহমদ ১৭৮৪৬, আবু দলাঊদ ১৪২)। 
ইবসন হলাজলার আেকলাললানী বসলন, ‘হলাদীেনট নবশুদ্ধ’ 
(আল-ইেলাবলা ৯/১৫)। ‘পূ্ ্যনাগেভনারব অজু িররব’ বক্তবযেন্ির 
মনারে ভনারলনাভনারব কুন্ল িরনার প্রমনা্ ররয়রে । 

৭  এি আঁজলনা পনান্ন ন্ৈরয়  কুন্ল িরনা ও ননাি  ধ�নায়না।  

দলীল: নবীজীর (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) 
অজরু বণন্লা প্রেসগে  আব্লু্লাহ ইবসন রলােদ রলা. এর হলাদীে। 
নতনন বসলন: ‘... ন্তন্ন (পনারত্র) হনাত প্ররবে িন্ররয় এি 
আঁজলনা পনান্ন ন্নরলন এবং ধসিনা ন্ৈরয় কুন্ল িররলন ও 
ননারি পনান্ন ন্ৈরলন। ন্তনবনার এমন িররলন’...। (বুখলারী 
১৯২, মুেনলম ২৩৫) 

৮  সুন্নাত তরীিনায় মনা্থনা মনাসনাহ িরনা। 
প্রথসম মলাথলার অগ্রভলাসগ উভে হলাত রলাখসব। যেগুসললা 

যটসন যপেসন ননসে রলাসব। এরপর আবলার যপেন নদক 
যথসক যটসন েলামসন ননসে  আেসব। নলারীরলাও এভলাসব 
মলাথলা মলােলাহ করসব। তসব তলাসদর  ঘলাসের ননসির ঝুলন্ত 
িুল মলােলাহ করসত হসব নলা। 

ৈলীল: 
নবীজীর অজরু বণন্লা প্রেসগে আব্লু্লাহ ইবসন রলােদ রলা. এর 

হলাদীে। তলাসত এসেসে, ‘নতনন মলাথলার অগ্রভলাগ যথসক মলােলাহ শুরু করসলন এবং যপেসনর 
নদসক ননসে যগসলন। এরপর যরখলান যথসক মলােলাহ শুরু কসরনেসলন, হলাতগুসললাসক আবলার 
যেখলাসন ননসে এসলন’। (বুখলারী ১৮৫, মুেনলম ২৩৫) 
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৯  সিল অগে ন্তনবনার িরর  ধ�নায়না।  

প্রথমবলার  যধলােলা ওেলানজব। নবিতীে ও তৃতীেবলার েুন্লাত। নতনবলাসরর যবনশ ধুইসব নলা। 

ৈলীল: 
বুখলারী শরীসফ বনণত্ ইবসন আব্লাে রলা. এর হলাদীে: ‘নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ 

ওেলা েলাল্লাম) অজ ুকরসলন এবং একবলার কসর েকল অগে যধৌত করসলন’ (বুখলারী ১৫৭)। 
অপরনদসক আব্লু্লাহ ইবসন রলােদ যথসক বুখলারীর হলাদীে: ‘নবীজী েলা. অজ ুকরসলন এবং 
েকল অগে দুই বলার কসর যধৌত করসলন’ (বুখলারী ১৫৮)। েবস্শষ বুখলারী ও মুেনলসম  উেমলান 
রলা. এর হলাদীে: ‘নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) অজ ুকরসলন এবং নতন বলার 
কর যধৌত করসলন’। বণন্লার এই নভন্তলার কলারসণ আমসলর যভতসরও  তবনিত্র্য ননসে আেলা 
উত্তম। েুতরলাং কখনও একবলার, কখনও দুই বলার আবলার কখনও নতনবলার কসর  যধলােলা 
উনিত। আবলার কখনও েংখ্যলা ও অসগের যভতসরও ব্যনতক্ম করলা উনিত। উদলাহরণত মুখ 
একবলার ধুসে হলাত  নকংবলা পলা দুইবলার ধুইসব। যরমন বুখলারী ও মুেনলসম আব্লু্লাহ ইবসন রলােসদর 
অন্য একনট েূসত্রর হলাদীে এর প্রমলাণ বহন কসর (যদখুন রলাদুল মলাআদ ১/১৯২)। তসব েবস্শষ 
কথলা হসললা,  নতন বলাসরর ওপরই আমল করলা উনিত। এটলাই নপ্রে নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ 
ওেলা েলাল্লাম) এর েুন্লাত ও নহদলােলাত। 

১ ০  অজুর পরর বন্্্যত  দুআ। 
َأْشَهُد َأنَّ اَل ِإلَه ِإالَّ اّلُ ، َوَأنَّ ُممَّداً َعْبُد الِّ َوَرُسولُُه

উমর রলা. যথসক বনণত্ নতনন বসলন, নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) বসলসেন, 
‘ধতনামনারৈর ধি বযেন্ক্ত সুদিরভনারব অজু িরনার পরর এই দুআ পেরব- আেহনাদু আন লনা ইলনাহনা 
ইল্নাল্নাহু ওয়না আন্না মুহনাম্নাৈনান আব্লু্নান্হ ওয়না রনাসূলহু’- তনার জন্য জনান্নারতর ৮ ন্ি ৈরজনা 
উন্মকু্ত হরয় িনারব। ধিই ৈরজনা ন্ৈরয় ইছেনা ধস তনারত প্ররবে িররব’। (মুেনলম ২৩৪) 

ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ َوِبَْمِدَك، َأْشَهُد َأْن ال ِإَلَه إالَّ أَْنَت، َأْستـَْغِفُرَك وأَُتوُب إلَْيَك
অনুরূপভলাসব আবু েলাঈদ রলা. যথসক ‘মলারফূ’ েূসত্র বনণত্ আসে, ‘ধি বযেন্ক্ত অজু ধেষ 

িররব এই দুআ পেরব- সুবহনাননািনা আল্নাহুম্না ওয়না ন্বহনামন্ৈিনা, আেহনাদু আন লনা ইলনাহনা 
ইল্না আনতনা। আসতনােন্ফরুিনা ওয়না আতূব ুইলনাইিনা- এিনা এিন্ি িনােরজ মুন্েরয় আল্নাহ 
তনাআলনার তনার ওপর সীল ধমরর ন্ৈরবন। অতঃপর ধসিনা আররের ন্নরি সুরন্ষিত িরর ধররখ 
ধৈয়না হরব।  ন্িয়নামরতর আরে ধসিনা ধখনালনা হরব ননা’ । (নলােলাঈ নদন ও রলাসতর আমল অধ্যলাে 
পৃ. ১৪৭, হলাসকম ১/৭৫২; ইবসন হলাজলার এটলার েনদ েহীহ বসলসেন- যদখুন নলাতলানেজলু 
আফকলার ১/২৪৬। আরও বসলসেন, রনদ মলারফূ’ নলা হে, তথলানপ এটলা মলাওকূফ হলাদীে। তলাসত 
েমে্যলা যনই। যকননলা এটলা মলারফূ এর হুকুসম। কলারণ এটলা এমন একটলা হলাদীে যরখলাসন রুনক্ত বলা 
অনুমলান খলাসট নলা। েলাহলাবী অবশ্যই এটলা নবীজী যথসক শুসন থলাকসবন) 
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  ন্বিতীয় ভনাে: রলাসতর যবললা তলাহলাজ্ুদ ও নবতসরর নলামলাজেহ আরও নকেু েুন্ত আমল

১  তনাহনাজু্ৈ ননামনাজ রনারতর সরব্যনাত্তম অংরে আৈনায় িরনা সুন্নাত। 

  প্রশ্ন: তনাহনাজু্রৈর সরব্যনাত্তম সময় িখন? 
উত্তর: নবতসরর নলামলাসজর েমে হসছে ইশলার নলামলাসজর পর যথসক েুবসহ েলানদসকর আগ 

পরন্্ত। েুতরলাং তলাহলাজ্ুসদর েমেও হসছে ইশলার পর যথসক ফজসরর আগ পরন্্ত। 

ৈলীল: 
আসেশলা রলা. এর হলাদীে। নতনন বসলন, ‘রলােূসল কলারীম (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) 

ইশলা ও ফজসরর মলাঝখলাসন এগলাসরলা রলাকলাআত নলামলাজ পেসতন। দুই দুই রলাকলাআত পসে 
েলাললাম যফরলাসতন। যশসষ এক রলাকলাআত পেসতন’। (বুখলারী ২০৩১, মুেনলম ৭৩৬) 
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 তরব তনাহনাজু্ৈ ননামনারজর সরব্যনাত্তম সময় হরছে রনারতর ধেষ ভনাে। ম�যেরনারতর পরর 
ধেষ ততৃীয়নাংরে। 

আসরকটু ব্যলাখলা নদসে বলসল বললা রলাে, রলাতসক কসেক ভলাসগ ভলাগ করসব। প্রথসম দুই 
ভলাসগ ভলাগ করসব। এরপর নবিতীে ভলাসগর এক তৃতীেলাংসশ নলামলাজ পেসব। এসকবলাসর যশষ 
প্রহসর ঘুমলাসব। অন্য কথলাে, পুসরলা রলাতসক েে ভলাসগ ভলাগ করসব। িতুথ ্ও পচিম ভলাসগ 
নলামলাজ পেসব। ষষ্ঠ ভলাসগর েমেটুকু ঘুমলাসব। 

দলীল: আব্লু্লাহ ইবসন আমর রলা. এর হলাদীে। নতনন বসলন, নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ 
ওেলা েলাল্লাম) বসলসেন, ‘আল্লাহর কলাসে েবসিসে নপ্রে যরলাজলা হসছে দলাঊদ আ. এর যরলাজলা। 
আর েবসিসে নপ্রে নলামলাজ হসছে দলাঊদ আ. এর নলামলাজ। নতনন অধর্লাত পরন্্ত ঘুমলাসতন। 
এরপর এক তৃতীেলাংশ ভলাগ নলামলাজ পেসতন। েবস্শষ রলাসতর ষষ্ঠলাংশ ঘুমলাসতন। নতনন 
একনদন যরলাজলা রলাখসতন আর পসরর নদন  নবরনত নদসতন। (বুখলারী ৩৪২০, মুেনলম ১১৫৯) 

 ধিউ তনাহনাজু্ৈ পেরত িনাইরল রনারতর ন্হসনাব িীভনারব িররব? 
েূরল্াস্ত যথসক েূসরল্াদে পরন্্ত েমসের নহসেব কসর পুসরলা রলাতসক েে ভলাসগ ভলাগ করসব। 

প্রথম নতন ভলাগ হসব রলাসতর প্রথম অসধক্। তলাহলাজ্ুদ পেসব এই েমসের পসর। অন্য 
কথলাে, রলাসতর িতুথ ্ও পচিম ভলাসগ পেসব। যকননলা এই দুই েমেই মূলত হসছে রলাসতর এক 
তৃতীেলাংশ (েে ভলাসগর দইু ভলাগ)। েবস্শষ ভলাসগ ঘমুলাসব। এ কলারসণই আসেশলা রলা. বসলসেন , 
‘েলাহরীর েমসে নপ্রে নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) যক েবদ্লা নননরিত যদসখনে’। 
(বুখলারী ১১৩৩, মুেনলম ৭৪২) 

এভলাসব নহসেব কসরই রলাসতর েসবল্াত্তম অংসশ নলামলাসজর ফজীলত অনজ্ত হসব 
ইনশলাআল্লাহ। যপেসন উনল্নখত আব্লু্লাহ ইবসন আমর রলা. এর হলাদীেও এটলাই যবলাঝলাে। 

 সুতরনাং সিল বক্তরবযের ধখনালনাসনা হরলনা: তনাহনাজু্ৈ ননামনারজর সরব্যনাত্তম সময় ন্তনন্ি 
�নারপ ন্বন্যস্: 

সরব্যনাচ্চ �নাপ: রলাসতর অধভ্লাগ ঘুমলাসব। এরপর এক তৃতীেলাংশ নলামলাজ পেসব। এরপর 
েবস্শষ ষষ্ঠলাংশ ঘুমলাসব। 

এর দলীল হসললা আব্লু্লাহ ইবসন আমর ইবনুল আে রলা. এর হলাদীে। 

ন্বিতীয় �নাপ: রলাসতর যশষ এক তৃতীেলাংসশ নলামলাজ পেসব। 

এর ৈলীল হরছে: 
আবু হুরলাইরলা রলা. এর হলাদীে। নপ্রে নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) বসলসেন, 

‘িখন প্ররতযেি রনারতর সব্যরেষ এি ততৃীয়নাংে বনান্ি ্থনারি, তখন আমনারৈর রব আল্নাহ 
তনাআলনা দুন্নয়নার আসমনারন ধনরম আরসন। অতঃপর ন্তন্ন বলরত ্থনারিন, এমন ধি আরে 
ধি আমনারি ডনািরব, আন্ম তনার ডনারি সনােনা ন্ৈরবনা। এমন ধি আরে ধি আমনার িনারে িনাইরব 
আন্ম তনার িনাওয়না পরূ্ িররবনা। এমন ধি আরে ধি আমনার িনারে ষিমনাপ্রনা্থ্যননা িররব আন্ম 
তনারি ষিমনা িরর ধৈরবনা’। (বুখলারী ১১৪৫, মুেনলম ৭৫৮)। জলাসবর রলা. যথসকও এতবিেংনলিষ্ট 
হলাদীে রসেসে। েলামসনর অধ্যলাসে যেটলার আসললািনলা আেসব ইনশলাআল্লাহ।  
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রনদ যশষ রলাসত উিসত নলা পলারলার আশংকলা কসর, তসব রলাসতর শুরু ভলাসগ নকংবলা রলাসতর 
যর যকলাসনলা েমসে েুসরলাগ মসতলা পসে ননসব। এটলা হসললা তৃতীে ধলাসপর ফজীলত। 

ততৃীয় �নাপ: রলাসতর শুরু ভলাসগ নকংবলা রখন েম্ভব হে পসে ননসব। 

ৈলীল: 
জলাসবর রলা. এর হলাদীে। নতনন বসলন, নপ্রে নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) 

বসলসেন, ‘িন্ৈ িনারও ধেষ রনারত উঠরত ননা পনারনার আেংিনা ্থনারি, তরব ধস ধিন রনারতর 
শুরুভনারেই ন্বতররর ননামনাজ পরে ধনয়। আর িন্ৈ িনারও ওঠনার প্রবল সম্নাবননা ্থনারি, তরব 
ধস ধিন ধেষ রনারত পরে। ধিনননা ধেষ রনারতর ননামনারজ ন্ফন্রেতনারনা উপন্স্ত ্থনারি। ধসিনাই 
সরব্যনাত্তম’। (মুেনলম ৭৫৫) 

পলাশলাপলানশ নবনভন্ েলাহলাবীর প্রনত নপ্রে নবীজীর (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) 
অেীেতসকও এসষেসত্র দলীল নহসেসব যপশ করলা রলাে নলােলাঈর েুনলাসন কুবরলা (২৭১২), েহীহুল 
আলবলানী (২১৬৬) যত আবু রসরর প্রনত অেীেত, আহমদ (২৭৪৮১), আবু দলাঊদ (১৪৩৩), 
েহীহু আবু দলাঊদ আলবলানীর (৫/১৭৭) যত আবু দলারদলার প্রনত অেীেত, মুেনলম (৭৩৭) এ 
আবু হুরলাইরলার প্রনত অেীেত। প্রসত্যসকই বসলসেন, ‘আমলার নপ্রে বনু্ধ (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ 
ওেলা েলাল্লাম) আমলাসক নতননট অেীেত কসরসেন। তন্মসধ্য একনট হসললা ‘ঘুসমর আসগ নবতর 
পসে ননসত বসলসেন’। 

২  তনাহনাজু্রৈর ননামনারজ সুন্ত হরলনা এেনাররনা রনািনাআত আৈনায় িরনা। 

আসেশলা রলা. এর হলাদীে বিলারলা যবলাঝলা রলাে এটলাই েসবল্াত্তম। নতনন বসলন, ‘রমজলান নকংবলা 
রমজলাসনর বলাইসর যকলাসনলা েমে নপ্রে নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) এগলাসরলা 
রলাকলাআসতর যবনশ (রলাসত) নলামলাজ পেসতন নলা’। (বুখলারী ১১৪৭, মুেনলম ৭৩৮) 

নকন্তু মুেনলম শরীসফ আসেশলা রলা. এর হলাদীসে এসেসে,  নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা 
েলাল্লাম) যতসরলা রলাকলাআত নলামলাজও পসেসেন। 

রনদও ব্যনতক্ম পলাওেলা রলাে। নকন্তু অনধকলাংশ েমসেই নপ্রে নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ 
ওেলা েলাল্লাম) এগলাসরলা রলাকলাআত নলামলাজ পেসতন। কখনও কখনও যতসরলা রলাকলাআত 
পসেসেন। নকন্তু এগলাসরলা রলাকলাআতই মূল। 

৩  তনাহনাজু্ৈ ননামনারজর প্র্থম দুই রনািনাআত সংন্ষিপ্ত হওয়না সুন্নাত।  
আসেশলা রলা. এর হলাদীসে এসেসে নতনন বসলন, ‘রলাসতর যবললা নপ্রে নবীজী (েলাল্লাল্লাহু 

আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) রখন তলাহলাজ্ুদ নলামলাসজ দলাঁেলাসতন, প্রথম দুই রলাকলাআত খুব েংসষেসপ 
আদলাে করসতন’। (মুেনলম ৭৬৭) 
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৪  তনাহনাজু্ৈ ননামনারজর শুরুরত বন্্্যত ন্বরেষ দুআগুরলনা পেরব। তন্মর�যে:  

১ فَاِطَر  َوِإْسَراِفيَل  َوِميَكائِيَل  َجبـَْرائِيَل  َربَّ   اللَُّهمَّ 
أَْنَت َوالشََّهاَدِة،  اْلَغْيِب  َعاِلَ  َواأَلْرِض،   السََّماَواِت 
اْهِدِن َيَْتِلُفوَن،  ِفيِه  ِفيَما َكانُوا  ِعَباِدَك  بـَْيَ   َتُْكُم 
َمْن تـَْهِدي  ِإنََّك  اْلَقِّ بِِْذِنَك  ِمَن  ِفيِه  اْخُتِلَف   ِلَما 
َتَشاُء ِإَل ِصَراٍط ُمْسَتِقيم
মুেনলম শরীসফ আসেশলা রলা. এর েূসত্র 
বণন্লা এসেসে, ‘নবীজী (সনাল্নাল্নাহু 
আলনাইন্হ ওয়না সনাল্নাম) িখন তনাহনাজু্ৈ 
ননামনারজ ৈনাঁেনারতন, তখন শুরুরত 
বলরতন, ‘আল্নাহুম্না রনাব্না ন্জবরনাঈল 
ওয়না মীিনাঈল ওয়না ইসরনাফীল, ফনান্তরনাস 
সনামনাওয়নান্ত ওয়নাল আরৈ। আন্লমনাল 
েনাইন্ব ওয়নাে েনাহনাৈনাহ। আনতনা তনাহকুমু 
বনাইননা ইবনান্ৈিনা ফীমনা িনান ূ ফীন্হ 
ইয়নাখতনান্লফুন। ইহন্ৈনী ন্লমনাখ তুন্লফনা 
ফীন্হ ন্মননাল হনান্ক্ ন্বইিন্নি। ইন্নািনা 
তনাহৈী মনান তনােনাউ ইলনা ন্সরনান্তম 
মুসতনািীম’। (মুেনলম ৭৭০) 

২  اللَُّهمَّ َلَك اْلَْمُد أَْنَت نُوُر السََّمَواِت َواأْلَْرِض، َوَلَك اْلَْمُد أَْنَت قـَيُِّم السََّمَواِت َواأْلَْرِض، َوَلَك اْلَْمُد 
 أَْنَت َربُّ السََّمَواِت َواأْلَْرِض َوَمْن ِفيِهنَّ، أَْنَت اْلَقُّ، َوَوْعُدَك اْلَقُّ، َوقـَْوُلَك اْلَقُّ، َوِلَقاُؤَك اْلَقُّ، َواْلَنَُّة
 َحقٌّ، َوالنَّاُر َحقٌّ، َوالنَِّبيُّوَن َحقٌّ، َوالسَّاَعُة َحقٌّ، اللَُّهمَّ َلَك َأْسَلْمُت، َوِبَك آَمْنُت، َوَعَلْيَك تـَوَكَّْلُت، َوِإلَْيَك
 أَنـَْبُت، َوِبَك َخاَصْمُت، َوِإلَْيَك َحاَكْمُت، فَاْغِفْر ِل َما َقدَّْمُت، َوَما َأخَّْرُت َوَما َأْسَرْرُت َوَما َأْعَلْنُت أَْنَت
ِإلَِي اَل ِإَلَه ِإالَّ أَْنَت

বুখলারী ও মুেনলসম ইবসন আব্লাে রলা. এর েূসত্র হলাদীে নতনন বসলন, ‘ন্প্রয় নবীজী 
(সনাল্নাল্নাহু আলনাইন্হ ওয়না সনাল্নাম) িখন তনাহনাজু্ৈ ননামনারজ ৈনঁােনারতন, তখন বলরতন, 
‘আল্নাহুম্না লনািনাল হনামৈ। আনতনা নরূুস সনামনাওয়নান্ত ওয়নাল আরৈ। ওয়না লনািনাল 
হনামদু আনতনা িনাইন্য়যেমসু সনামনাওয়নান্ত ওয়নাল আরৈ। ওয়নালনািনাল হনামদু আনতনা রনাব্সু 
সনামনাওয়নান্ত ওয়নাল আরন্ৈ ওয়না মনান ফীন্হন্না। আনতনাল হনাক্। ওয়না ওয়নাদুিনাল হনাক্।  
ওয়না িনাওলিুনাল হনাক্। ওয়না ন্লিনাউিনাল হনাক্। ওয়নাল জনান্নাতু হনাক্। ওয়নান ননারু 
হনাক্। ওয়না ননান্বয়যূেননা হনাক্। ওয়নাস সনাআতু হনাক্। আল্নাহুম্না লনািনা আসলনামতু। ওয়না 
ন্বিনা আমনানতু। ওয়না আলনাইিনা তনাওয়নািিনালতু। ওয়না ইলনাইিনা আননাবতু। ওয়না ন্বিনা 
খনাসনামতু। ওয়না ইলনাইিনা হনািনামতু। ফনােন্ফরলী মনা িনাদ্নামতু। ওয়না মনা আখখনারতু ওয়না 
মনা আসরনারতু ওয়না মনা আ’লনানতু। আনতনা ইলনাহী লনা ইলনাহনা ইল্না আনতনা’। (বুখলারী 
৭৪৯৯, মুেনলম ৭৬৮) 
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৫  ননামনারজ ন্বিয়নাম, রুকূ ও ন্সজৈনাসহ সিল রূিনগুরলনা সমনানভনারব লম্না িরনা সুন্নাত। 

৬  ন্বিরনাত পেনার সময় সুন্নাত ন্বষয়গুরলনার প্রন্ত লষিযে রনাখরব: 

১  ধীসর ধীসর পেসব। তলােলাহুেলা কসর দ্রুত পেসব নলা আবলার অনতনরক্ত ধীসরও পেসব নলা।  

২  আেলাত আেলাত কসর পেসব। অন্য কথলাে, প্রসেলাজন েলােলা দুই নতন আেলাত এক শ্বলাসে 
নমনলসে পেসব নলা। প্রসত্যক আেলাসতর যশসষ ওেলাকফ করসব।  

৩  রখন ‘তলােবীহ’ েংক্লান্ত যকলাসনলা আেলাত পেসব তখন তলােবীহ পলাি করসব। রখন 
আল্লাহর কলাসে িলাওেলা েংক্লান্ত যকলাসনলা আেলাত পলাি করসব তখন িলাইসব। রখন আরেে 
প্রলাথন্লামূলক যকলাসনলা আেলাত পলাি করসব তখন আল্লাহর আরেে প্রলাথন্লা করসব। 

এগুসললার দলীল হসছে: 
َدُه - ُسْبَحاَن َربَِّ اأَلْعَلى ُسْبَحاَن َربَِّ اْلَعِظيِم - َسَع هللا ِلَمْن حَِ

হুরলাইফলা রলা. এর হলাদীে। নতনন বসলন, ‘আনম এক রলাসত নপ্রে নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ 
ওেলা েলাল্লাম)  এর েসগে নলামলাসজ দলাঁেলাললাম। নতনন েূরলা বলাক্লারলা পেসত শুরু করসলন। আনম 
ভলাবললাম হেসতলা একশ’ আেলাত পসে নতনন রুকূসত রলাসবন। নকন্তু নতনন এক শ’র পসরও 
পেসত ললাগসলন। আনম মসন মসন বলললাম েূরলানট যশষ কসর নতনন রুকূসত রলাসবন। নকন্তু 
নতনন বলাক্লারলা যশষ কসরও রুকূসত যগসলন নলা।  ননেলা পেসত শুরু করসলন। ননেলা যশষ কসর 
নতনন আসল ইমরলান শুরু করসলন। যেটলাও যশষ করসলন। নতনন খুব ধীসর ধীসর পেনেসলন। 
রখনই যকলাসনলা তলােবীসহর আেলাত পেনেসলন, েসগে েসগে তলােবীহ পসে ননসতন। রখনই 
যকসনলা িলাওেলা-পলাওেলা েংক্লান্ত আেলাত আেনেসললা নতনন আল্লাহর কলাসে িলাইসতন। রখনই 
যকলাসনলা আরেেমূলক আেলাত আেনেসললা নতনন আরেে িলানছেসলন। অতঃপর নতনন রুকূসত 
যগসলন। নগসে দুআ করসত ললাগসলন ‘েুবহলানলা রলাব্ী আল-আরীম’। রুকূসতও নতনন দলাঁেলাসনলা 
পনরমলাণ েমে নবলম্ করসলন। এরপর নতনন ‘েলানমআল্লাহু নলমলান হলানমদলা’ বসল যেলাজলা হসে 
দলাঁেলাসলন। এই দণ্লােমলানও নেল রুকূর কলােলাকলানে পনরমলাণ দীঘ।্ অতঃপর নতনন নেজদলাে 
নগসে বলসত ললাগসলন ‘েুবহলানলা রলাব্ী আল-আ’ললা’। তলাঁর নেজদলার পনরমলাণও নেল নক্েলাম 
পনরমলাণ দীঘ’্! (মুেনলম ৭৭২) 

উসম্ েলাললামলা রলা. যথসক মুেনলাসদ আহমসদও একনট যরওেলাসেত রসেসে। যরখলাসন তলাঁসক 
নপ্রে নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) এর নক্রলাত েম্পসক্ নজজ্লােলা করলা হসল 
নতনন বসলন, নতনন প্রসত্যকনট আেলাত আললাদলা আললাদলা কসর পেসতন। যরমন: নবেনমল্লানহর 
রলাহমলাননর রলাহীম। আলহলামদুনলল্লানহ রলানব্ল আললামীন। আররলাহমলাননর রলাহীম। মলানলনক 
ইেলাও নমদেীন। (আহমদ ২৬৫৮৩, ইমলাম দলারলাকুতনী (১১৮) বসলসেন, হলাদীেনটর েনদ 
েহীহ এবং বণন্লাকলারীগণ ননভ্রসরলাগ্য। নববীও এটলাসক েহীহ বসলসেন (আল মলাজমূ’ 
৩/৩৩৩) 
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৭  দুই রনািনাআত পর পর সনালনাম ধফরনারননা সুন্নাত। 
ইবসন উমর রলা. যথসক বনণত্ নতনন বসলন, ‘এক ব্যনক্ত দলাঁনেসে বলসললা, যহ আল্লাহর 

রলােূল! রলাসতর নলামলাজ কীভলাসব পেসত হসব? নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) 
বলসলন, ‘রলাসতর নলামলাজ ‘মলােনলা’ ‘মলােনলা’ । নকন্তু রখন রলাত যশষ হসে রলাওেলার আশংকলা 
করসব, তখন এক রলাকলাআত নবতর পসে ননসব’। (বুখলারী ৯৯০, মুেনলম ৭৪৯) 

‘মলােনলা’ ‘মলােনলা’ বিলারলা উসদেশ্য হসছে দুই রলাকলাআত দুই রলাকলাআত পেসব। প্রসত্যক দুই 
রলাকলাআত পসর েলাললাম নফরলাসব। এক েসগে িলার রলাকলাআত পেসব নলা। 

৮  ধেরষর ন্তন রনািনাআরত ন্ন�্যনান্রত সূরনা পেনা সুন্নাত। 
প্রথম রলাকলাআসত েূরলা আ’ললা পেসব। নবিতীে রলাকলাআসত েূরলা কলানফরূন পেসব। আর 

তৃতীে রলাকআসত েূরলা ইখললাে পেসব। 

ৈলীল: 
উবলাই নবন কলা’ব রলা. এর হলাদীে। নতনন বসলন, ‘নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) 

নবতসরর নলামলাসজ েূরলা আ’ললা, েূরলা কলানফরূন ও েূরলা ইখললাে পলাি করসতন (আবু দলাঊদ 
১৪২৩, নলােলাঈ ১৭৩৩, ইবসন মলাজলাহ ১১৭১। নববী এটলাসক নবশুদ্ধ বসলসেন ‘খুললােলা’- 
১/৫৫৬, আলবলানীও েহীহ বসলসেন- েহীহুন নলােলাঈ ১/২৭৩) 
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৯  ন্বতররর ননামনারজ মনারে মনারে ‘কুনতূ’ পেনা 
সুন্নাত 

‘কুনূত’ বিলারলা এখলাসন উসদেশ্য হসললা দুআ করলা। 
তৃতীে রলাকলাআসত এটলা পেসব। 

নবতসরর নলামলাসজ মলাসঝ মলাসঝ দুআ কুনূত পেলা 
েুন্লাত। যকলাসনলা যকলাসনলা েলাহলাবী এটলা পসেসেন বসল 
বণন্লা পলাওেলা রলাে। কখনও তলারলা যেসেও নদসেসেন। 
শলাইখুল ইেললাম ইবসন তলাইনমেলা র. এটলাসকই পেন্ 
কসরসেন। েুতরলাং উত্তম হসললা পেসব মলাসঝ মলাসঝ, 
েলােসব যবনশ যবনশ। 

 মনাসআলনা: ন্বতররর কুনতূ পেনার সময় হনাত তুলরব ন্ি ননা? 
উত্তম: নবশুদ্ধ বক্তব্য মসত, দুআ কুনূত পেলার েমে হলাত তুলসব। এটলাই েংখ্যলাগনরষ্ঠ 

উললামলাসে নকরলাসমর বক্তব্য। ইবসন উমর রলা. যথসক এটলা প্রমলানণত। ইমলাম বলাইহলাকী এটলা বণন্লা 
কসরসেন এবং নবশুদ্ধ বসলসেন। 

ইমলাম বলাইহলাকী র. বসলন, ‘যবশ কসেকজন েলাহলাবী দুআ কুনূসতর েমে তলাসদর হলাত 
তুলসতন’। (যদখুন: েুনলাসন কুবরলা ২/২১১) 

 মনাসআলনা: ন্বতররর ননামনারজ িীভনারব কুনতূ শুরু িররব? 
ন্বশুদ্ধ বক্তবযে মরত- আল্লাহ ভলাসললা জলাসনন-:  প্রথসম আল্লাহর প্রশংেলা নদসে শুরু করসব। 

এরপর নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) এর ওপর দরূদ পেসব। এরপর দুআ 
করসব। এভলাসব হসল কবুল হওেলার আশলা করলা রলাে। 

দলীল: 

ফলাজলাললা ইবসন উবলাইদ রলা. এর হলাদীে। নতনন বসলন, ‘নপ্রে নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ 
ওেলা েলাল্লাম) এক ব্যনক্তসক নলামলাসজ দুআ করসত শুনসলন। নকন্তু যললাকনট তলাঁর ওপর দুরূদ 
পেসললা নলা। তখন নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) বলসলন, ‘যে বড্ড তলােলাহুেলা 
কসর যফলসললা। অতঃপর নতনন তলাসক ডলাকসলন এবং তলাসক ও উপনথেত েবলাইসক বলসলন, 
যতলামলাসদর রখন যকউ দুআ কসর তখন প্রথসম যরন আল্লাহর হলামদ ও েলানলা পলাি কসর। এরপর 
নবীর ওপর দুরূদ পসে। এরপর রলা ইছেলা দুআ কসর’। (নতরনমরী ৩৪৭৭। ইমলাম নতরনমরী 
বসলসেন, হলাদীেনট হলােলান েহীহ। 

ইমলাম ইবনুল কলাইনে্যম র. বসলসেন, ‘দুআর যষেসত্র মুস্তলাহলাব হসললা ননসজর প্রসেলাজন তুসল 
ধরলার আসগ আল্লাহর প্রশংেলা ও গুণকীত্ন করলা। এরপর ননসজর প্রসেলাজন তুসল ধরলা। 
যরমননট যপেসন ফলাজলাললার হলাদীসের যগসে’। ( যদখুন- আল ওেলানবলুে েলাইনে্যব পৃ. ১১০) 
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 মনাসআলনা: দুআ কুনরূতর পরর হনাত মুরখ মুেরব ন্ি ননা? 
ন্বশুদ্ধ বক্তব্য হসছে দুআ কুনূসতর পসর হলাত মুসখ যমলােলা েুন্লাত নে। কলারণ এ ব্যলাপলাসর 

ননভ্রসরলাগ্য যকলাসনলা দলীল যনই। 

ইমলাম মলাসলক র. এর কলাসে এক ব্যনক্তর ব্যলাপলাসর বললা হসললা যর যে দুআ কুনূসতর পসর 
হলাত মুসখ যমলাসে। ইমলাম মলাসলক র. এটলাসক অপেন্ করসলন এবং বলসলন, ‘এমনটলা আনম 
জলানন নলা’। ( যদখুন- নকতলাবুল নবতর- মলারূরী পৃ. ২৩৬) 

শলাইখুল ইেললাম (ইবসন তলাইনমেলা) র. বসলসেন, ‘দুআ কুনূসতর পসর মুসখ হলাত যমলােলার 
ব্যলাপলাসর এক দুইটলা হলাদীে পলাওেলা রলাে। নকন্তু যেগুসললা নদসে দলীল যদেলা েম্ভব নে। ( যদখুন 
ফলাতওেলা ২২/৫১৯) 

১ ০  রনারতর ধেষ ততৃীয়নাংরে দুআ িরনা। 

রলাসতর যশষ তৃতীেলাংসশ েবসিসে 
গুরুত্বপূণ ্ েুন্লাত হসছে দুআ করলা। েুতরলাং 
রলাসতর যশষ প্রহসর রনদ কুনূসতর যভতসর 
দুআ কসর তসব যেটলাই রসথষ্ট। রনদ কুনূসতর 
যভতসর দুআ নলা কসর তবুও স্লাভলানবক দুআ 
করলা উত্তম। কলারণ এই েমসে দুআ কবুসলর 
নবসশষ েম্ভলাবনলা রসেসে। এই েমসে আল্লাহ 
তলাআললা দুননেলার আেমলাসন যনসম আসেন। 
বুখলারী ও মুেনলসম আবু হুরলাইরলা রলা. যথসক 
েহীহ হলাদীে এসেসে। নপ্রে নবীজী (েলাল্লাল্লাহু 
আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) বসলসেন, ‘আমলাসদর 
রব আল্লাহ তলাআললা প্রসত্যক রলাসতর রখন 
যশষ তৃতীেলাংশ বলানক থলাসক তখন দুননেলার আেমলাসন যনসম এসে ডলাকসত থলাসকন, ‘ধি আরে 
ধি আমনারি ডনািরব, আন্ম তনার ডনারি সনােনা ন্ৈরবনা। ধি আরে আমনার িনারে িনাইরব আন্ম 
তনারি ন্ৈরবনা। ধি আরে আমনার িনারে ষিমনা প্রনা্থ্যননা িররব, আন্ম তনারি ষিমনা িরর ন্ৈরবনা’। 
(বুখলারী ১১৪৫, মুেনলম ৭৫৮) 
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১ ১  ন্বতররর সনালনাম ন্ফন্ররয় ‘সুবহনাননাল মনান্লন্িল কুদু্স’ দুআন্ি ন্তনবনার বলনা সুন্নাত। 
ধেরষর বনার উচ্চস্বরর বলরব। 

দলীল: 

উবলাই নবন কলা’ব রলা. এর হলাদীে নতনন বসলন, ‘আল্লাহর রলােূল (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ 
ওেলা েলাল্লাম) নবতসর েূরলা আ’ললা, েূরলা কলানফরূন ও েূরলা ইখললাে নতললাওেলাত করসতন। 
েলাললাম নফনরসে নতনন নতনবলার ‘সুবহনাননাল মনান্লন্িল কুদু্স’ দুআনট পেসতন। (নলােলাঈ 
১৭০২, নববী ও আলবলানী এটলাসব নবশুদ্ধ বসলসেন। আব্ুর রহমলান ইবসন আবরী র. 
এর হলাদীসে এসেসে, ‘তৃতীয়বনাররর সময় উচ্চস্বরর বলরব’। (আহমদ ১৫৩৫৪, নলােলাঈ 
১৭৩৪, আলবলানী র. এটলাসক নবশুদ্ধ বসলসেন। যদখুন তলাহকীকু নমশকলানতল মলােলাবীহ 
১/৩৯৮) 

১ ২  তনাহনাজু্রৈর জন্য পন্রবনাররি ধডরি ধৈয়না সুন্নাত। 

তলাহলাজ্ুদ নলামলাসজর জন্য ননসজর পনরবলারসক জলানগসে যদেলা েুন্লাত। একইভলাসব রনদ স্তীর 
আসগ ঘুম ভলাসে, তসব যে ননসজর স্লামী ও পনরবলাসরর অন্যলান্য েদে্যসদর জলানগসে নদসব। এটলা 
ভলাসললা কলাসজ পরস্পসরর েহলােতলার দৃষ্টলান্ত। 

ৈলীল: 

আসেশলা রলা. এর হলাদীে। নতনন বসলন, ‘নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) েলারলা 
রলাত নলামলাজ পেসতন। আনম তলাঁর ও নকবললার মলাসঝ আেলাআনে হসে শুসে থলাকতলাম। পসর 
রখন নতনন নবতর শুরু করসতন, আমলাসক যডসক নদসতন, আনমও উসি নবতর পেতলাম। 
(বুখলারী ৫১২, মুেনলম ৫১২) 

উসম্ েলাললামলা রলা. যথসক বনণত্ নতনন বসলন, ‘নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) 
একবলার ( যশষ রলাসত)  ঘুম যথসক যজসগ উসি বলসলন, ‘সুবহনাননাল্নাহ। িত সম্পৈ অবতী্্য 
হরয়রে। সুবহনাননাল্নাহ! িত ন্ফতননা েন্েরয় পরেরে। েহৃ-বনান্সনীরৈর (উরদ্েযে ন্নরজর স্তীে্)  
ধি ধডরি ন্ৈরব? িনারত তনারনা উরঠ ননামনাজ পরে। দুন্নয়নার অরনি বস্ত�নারী পরিনারল বস্তহীন 
্থনািরব’। (বুখলারী ৬২১৮) 
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১৩  রনারত তনাহনাজু্ৈ আৈনায়িনারীর জন্য ন্নরজর েরীররর প্রন্ত িত্নেীল হরত হরব। িনারত 
িরর অবসনাৈ-ক্নান্ন্ত খেুরূ ধভতরর প্রভনাব ননা ধফরল। 

সুতরনাং িন্ৈ ক্নান্ন্ত এরস িনায়, তরব বরস বরস ননামনাজ আৈনায় িররব। 

আনলাে রলা. যথসক বনণত্ নতনন বসলন, আল্লাহর রলােূল (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) 
একবলার মেনজসদ প্রবসশ কসর দইুনট স্তসম্ভর মলাসঝ টলানটলান কসর একটলা রনশ বলাধঁলা যদখসলন । নতনন 
বলসলন, এটলা কী? েলাহলাবলাসে নকরলাম বলসলন, এটলা রেনব নলামলাজ পেলার জন্য যবসঁধসে। 
রখন যে ক্লান্ত হসে রলাে এটলা ধসর ঝুসল থলাসক। নবীজী যদখসলন বলসলন, ‘এটলা খুসল যফসললা। 
রতষেণ সৃ্পহলা ও উসদ্যলাম থলাসক ততষেণ নলামলাজ পসেলা। রখন ক্লানন্ত বলা অেলতলা এসে রলাে 
তখন বসে পসেলা’। (বুখলারী ১১৫০, মুেনলম ৭৮৪) 

আর িন্ৈ ঘরুম �রর তরব ঘনু্মরয় িনারব। পরর িখন েন্ক্ত ন্ফরর আসরব, আবনারও ননামনারজ 
ৈনাঁেনারব। 

আসেশলা রলা. এর হলাদীে এর দলীল। নতনন বসলন, নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) 
বসলসেন, ‘ধতনামনারৈর িনারও ননামনারজর ধভতরর তন্দনা এরল ধস ধিন শুরয় এিিু ঘনু্মরয় ধনয়। 
িনার্ তন্দনাল ুহরয় ননামনাজ পেরল হয়রতনা ইরস্েফনার িররত ন্েরয় ধিউ ন্নরজরি েনান্ল ন্ৈরয় 
ধফলরত পনারর’। (বুখলারী ২১২, মুেনলম ৭৮৬)। 

এিইভনারব িন্ৈ রনারতর ধবলনা কুরআন ন্তলনাওয়নাত অবস্নায় তন্দনা বনা এজনাতীয় ন্িেু 
ধপরয় বরস, তরব সুন্নাত হরলনা ঘনু্মরয় িনাওয়না। িনারত িরর েরীরর িম্য-িঞ্চলতনা ন্ফরর 
আরস। 

দলীল আবু হুরলাইরলা রলা. এর হলাদীে। নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) বসলসেন, 
‘ধতনামনারৈর ধিউ িন্ৈ রনারত উরঠ কুরআন ন্তলনাওয়নাত িরর। ন্িনু্ত ন্তলনাওয়নাত তনার জন্য 
িন্ঠন হরয় িনায় এবং িী পরে ন্নরজও ননা জনারন। তরব ধস ধিন শুরয় পরে’। (মুেনলম 
৭৮৭)

১৪  িন্ৈ িনারও রনারতর ননামনাজ েুরি িনায়, তরব ন্ৈরন দুই দুই রনািনাআত িরর পরে ধনয়না 
সুন্নাত। 

েুতরলাং কলারও রনদ রলাসত নবতরেহ নতন রলাকলাআত পেলার অভ্যলাে থলাসক, নকন্তু যে 
ননরিলা বলা অেুথেতলা যর যকলাসনলা কলারসণ যেটলা রলাসত পেসত নলা পলাসর, তসব নদসন িলার রলাকলাআত 
পসে ননসব। আর রনদ রলাসত পলাঁি রলাকলাআত পেলার অভ্যলাে থলাসক, তসব নদসন েে রলাকলাআত 
পসে ননসব। এভলাসবই িলসত থলাকসব। নবীজীও  (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) এমননট 
করসতন। নতনন েলাধলারণত রলাসতর যবললা ১১ রলাকলাআত নলামলাজ পেসতন। আসেশলা রলা. বসলন, 
অেুথেতলা নকংবলা ননরিলাজননত কলারসণ রনদ রলাসত নবীজী নলামলাজ পেসত নলা পলারসতন, তসব 
নদসনর যবললা বলাসরলা রলাকলাআত নলামলাজ পসে ননসতন। (মুেনলম ৭৪৬) 
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ন্বিতীয়ত: ফজররর সময় 

এই সমরয় অসংখযে ধনি আমল ররয়রে। নবীজী (সনাল্নাল্নাহু আলনাইন্হ ওয়না সনাল্নাম) 
এর ধবেন্িেু সুন্নাত ররয়রে:

 আিনান। এরত িরয়িন্ি সুন্নাত ররয়রে: 

১  মুয়নািন্িরনর অনুসর্ িরনা। 
ال حول وال قوة إال بهلل

আরলান শুনসল মুেলারনরন রলা বসলন যেটলা বললা েুন্লাত। তসব মুেলারনরন রখন ‘হলাইে্যলা 
আললাে-েলাললাহ’ এবং ‘হনাইয়যেনা আলনাল-ফনালনাহ’ বলরবন, তখন ‘লনা হনাওলনা ওয়নালনা 
কুওয়নাতনা ইল্না ন্বল্নাহ’ বলনা সুন্নাত। 
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দলীল হসললা আব্লু্লাহ ইবসন আমর ইবনুল আে রলা. এর হলাদীে। নতনন নবীজী 
(েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) যক বলসত শুসনসেন, ‘ধতনামরনা িখন মুয়নািন্িরনর 
আিনান ধেনারননা, তখন ধস িনা বরল ধতনামরনাও তনাই বরলনা....’। (মুেনলম ৩৮৪)। 
একইভলাসব উমর ইবনুল খলাত্তলাব রলা. এর হলাদীে। নতনন বসলন, নবীজী (েলাল্লাল্লাহু 
আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) বসলসেন, ‘িখন মুয়নািন্িন ‘আল্নাহ আিবনার, আল্নাহু 
আিবনার’ বরল, তখন ধিউ িন্ৈ ‘আল্নাহু আিবনার, আল্নাহু আিবনার বরল। মুয়নািন্িন 
িখন বরল, ‘আেহনাদু আন লনা ইলনাহনা ইল্নাল্নাহ’,  ধসও বরল, ‘আেহনাদু আন লনা 
ইলনাহনা ইল্নাল্নাহ। মুয়নািন্িন িখন বরল, ‘আেহনাদু আন্না মুহনাম্নাৈনার রনাসূললু্নাহ’,  
ধসও বরল ‘আেহনাদু আন্না মুহনাম্নাৈনার রনাসূললু্নাহ’। মুয়নািন্িন িখন বরল ‘হনাইয়যেনা 
আলনাস সনালনাহ’ ধস বরল ‘লনা হনাওলনা ওয়নালনা কুওয়নাতনা ইল্নাহ ন্বল্নাহ’। মুয়নািন্িন 
িখন বরল, ‘হনাইয়যেনা আলনাল ফনালনাহ’,  ধস বরল ‘লনা হনাওলনা ওয়নালনা কুওয়নাতনা ইল্না 
ন্বল্নাহ’। মুয়নািন্িন িখন বরল, ‘আল্নাহু আিবনার, আল্নাহু আিবনার’,  ধস বরল, 
‘আল্নাহু আিবনার, আল্হু আিবনার’। মুয়নািন্িন িখন বরল, ‘লনা ইলনাহনা ইল্নাল্নাহু’,  
ধস বরল, ‘লনা ইল্নাল্নাহ’। এগুরলনা িন্ৈ ধিউ হৃৈরয়র েভীর ধ্থরি বরল, তরব ধস 
জনান্নারত প্ররবে িররব’। (মুেনলম ৩৮৫) 

ফজসরর আরলাসনর েমে তলােওঈব করলা েুন্লাত। অথল্াৎ এেমসে মুেলারনরন রখন 
‘আে-েলাললাতু খলাইরুম নমনলান নলাউম’ বলসব, তখন জবলাবদলাতলাও ‘আেেলাললাতু 
খলাইরুম নমনলান নলাউম’। 

২  আিনারনর দুই সনাষিযে-বনারিযের পরর ন্নর্নাক্ত দুআ পেনা সুন্নাত। 

ً، َوِبَُحمٍَّد َرُسواًل،  َأْشَهُد َأْن اَل ِإلَه ِإالَّ هللا َوْحَدُه اَل َشرِيَك َلُه، َوَأنَّ ُمَمَّداً َعْبُدُه َوَرُسولُُه، َرِضيُت ِبهلل َربَّ
َوِبإِلْساَلِم ِدينًا

 েলা’দ রলা. যথসক বনণত্ নতনন বসলন, রলােূসল কলারীম (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা 
েলাল্লাম) বসলসেন, ‘মুয়নািন্িন ‘আেহনাদু আন্না মুহনাম্নাৈনার রনাসূললু্নাহ’ বলনা ধেষ িররল  
ধি বযেন্ক্ত ন্নর্নাক্ত দুআন্ি পেরব, ‘আেহনাদু আন লনা ইলনাহনা ইল্নাল্নাহু ওয়নাহৈনাহূ লনা 
েনারীিনা লনাহ। ওয়না আন্না মুহনাম্নাৈনান আবদুহূ ওয়না রনাসূলহু; রনািীতু ন্বল্নান্হ রনাব্না, 
ওয়না ন্বমুহনাম্নান্ৈর রনাসূলনা, ওয়না ন্বল-ইসলনান্ম ৈীননা’- তনার ধেনাননাহগুরলনা ষিমনা িরর 
ধৈয়না হরব’। (মুেনলম ৩৮৬) 

৩  আিনারনর পরর নবীজীর ওপর ৈরূৈ পেনা।  

আব্লু্লাহ ইবসন আমর রলা. যথসক বনণত্ নতনন বসলন, নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ 
ওেলা েলাল্লাম) বসলসেন, ‘ধতনামরনা িখন আিনান ধেনারননা, তখন মুয়নািন্িন িনা বরল ধসিনা 
বরলনা।  এরপর আমনার ওপর দুরূৈ পনাঠ িররনা। ধিনননা ধি আমনার ওপর এিবনার 
দুরূৈ পরে, আল্নাহ তনাআলনার তনার ওপর ৈেন্ি রহমত ননান্িল িররন। এরপর আমনার 
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জন্য ওসীলনা প্রনা্থ্যননা িররনা। ‘ওসীলনা’ হরলনা জনান্নারতর এমন এিন্ি সমুন্ত স্র, ধিিনা 
আল্নাহর বনাদিনারৈর ধভতর ধ্থরি ধিবল এিজন বনাদিনার জন্য বরনাদ্। আমনার আেনা 
আন্মই ধসই জন। সুতরনাং ধি বযেন্ক্ত আমনার জন্য আল্নাহর িনারে ‘ওসীলনা’ প্রনা্থ্যননা 
িররব, তনার জন্য আমনার েনাফনায়নাত অপন্রহনাি্য হরয় িনারব’। (মুেনলম ৩৮৪) 

اللهم صلِّ على ممد وعلى آل ممد ، كما صليت على إبراهيم

নবীজীর ওপর েসবল্াত্তম দুরূদ হসললা ‘দুরূসদ-ইবরলাহীম’- ‘আল্নাহুম্না সনান্ল্ আলনা 
মুহনাম্নাৈ ওয়না আলনা আন্ল মুহনাম্নাৈ, িনামনা সনাল্নাইতনা আলনা ইবরনাহীম....’। 

৪  আিনারনর পরর হনাৈীরস বন্ ্্যত দুআ পেনা।  

ْعَوِة التَّامَِّة، َوالصَّاَلِة اْلَقاِئَمِة، آِت ُمَمًَّدا اْلَوِسيَلَة َواْلَفِضيَلَة، َوابـَْعْثُه َمَقاًما َمُْموًدا الَِّذي  اللَُّهمَّ َربَّ َهِذِه الدَّ
َوَعْدَتُه

জলাসবর রলা. যথসক বনণত্ নতনন বসলন, নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) 
বসলসেন, ‘ধি বযেন্ক্ত আিনারনর পরে বলরব, ‘আল্নাহুম্না রনাব্না হনান্িন্হৈ ৈনা’ওয়নান্তত 
তনাম্নাহ, ওয়নাস সনালনান্তল িনান্য়মনাহ, আন্ত মুহনাম্নাৈনান্নল ওসীলনাহ ওয়নাল ফনািীলনাহ, 
ওয়নাবআসহু মনািনামনাম মনাহমূৈনা ন্নল্নান্ি ওয়নাৈ-তনাহ’- তনার জন্য ন্িয়নামরতর ন্ৈন 
আমনার েনাফনায়নাত ওয়নান্জব হরয় িনারব’। (বুখলারী ৬১৪) 

৫  আিনারনর পরর দুআ পেনা। 

আব্লু্লাহ ইবসন আমর রলা. যথসক 
বনণত্ নতনন বসলন, এক ব্যনক্ত 
রলােূসল কলারীম (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ 
ওেলা েলাল্লাম) এর কলাসে এসে বলসললা 
যহ আল্লাহর রলােূল! ‘মুেলারনরনরলা 
যতলা  আমলাসদর যিসে এনগসে রলাসছে’। 
নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা 
েলাল্লাম) তলাসক বলসলন, ‘তনারনা িনা 
বরল, তুন্মও তনারৈর সরগে ধসিনা 
বরলনা। এরপর আল্নাহর িনারে িনাও, 
ধৈয়না হরব’। (আবূ দলাঊদ ৫২৪, 
ইবসন হলাজলার এটলাসক হলােলান বসলসেন 
(নলাতলাইজলু আফকলার ১/৩৬৭, 
আলবলানীও এটলাসক হলােলান বসলসেন 
(েহীহুল কলানলনমত তলাইনে্যব পৃ. ৭৩) 
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আনলাে রলা. যথসক বনণত্ নতনন বসলন, নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) 
বসলসেন, ‘আিনান ও ইিনামরতর ম�যেবত্যী দুআ ন্ফন্ররয় ধৈয়না হয় ননা’। (নলােলাঈ 
৯৮৯৫, ইবসন খুজলাইমলা এটলাসক েহীহ বসলসেন ১/২২১/৪২৫) 

 ফজররর সুন্নাত। এখনারন িরয়িন্ি সুন্নাত ররয়রে : 

ফজসরর েুন্লাত হসললা দীসনর প্রথম েুন্লাসত রলাসতবলা (মুেলাক্লাদলা)। এখলাসন কসেকনট 
েুন্লাত আমল রসেসে। তসব যেগুসললা ননসে নবস্তলানরত আসললািনলার আসগ ‘েুনলাসন 
রলাওেলাসতব’ ননসে নকেু আসললািনলা করলা দরকলার। এক কথলাে েুন্লাসত রলাসতবলা হসললা: 
ফরজ নলামলাসজর পসর েবেমে পেসত হে এমন েুন্লাত। আর যেটলা হসললা বলাসরলা 
রলাকলাআত। 

উসম্ হলাবীবলা রলা. যথসক বনণত্ নতনন বসলন, আনম নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ 
ওেলা েলাল্লাম) যক বলসত শুসননে, ‘ধি বযেন্ক্ত ন্ৈরন ও রনারত বনাররনা রনািনাআত ননামনাজ 
পেরব, জনান্নারত তনার জন্য এিন্ি ঘর ন্নন্ম্যত হরব। (মুেনলম ৭২৮), নতরনমরীসত 
আরও একটু নবস্তলানরত রসেসে: ধিনাহররর আরে িনার রনািনাআত। ধিনাহররর পরর 
দুই রনািনাআত। মনােন্ররবর আরে দুই রনািনাআত। ইেনার পরর দুই রনািনাআত এবং 
ফজররর আরে দুই রনািনাআত। ( নতরনমরী- ৪১৫। ইমলাম নতরনমরী বসলন, হলাদীেনট 
হলােলান েহীহ ) 

সুন্নারত রনারতবনা ননামনাজ ঘরর আৈনায় িরনা উত্তম। 
রলােদ নবন েলাসবত রলা. যথসক বনণত্, নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) 

বসলসেন, ‘সুতরনাং  ধতনামরনা ধতনামনারৈর ঘরর ননামনাজ পরেনা। ধিনননা ফরজ ননামনাজ 
েনােনা ঘররর ননামনাজই ধশ্রষ্ঠ ননামনাজ’। (বুখলারী ৭২৯০, মুেনলম ৭৮১) 

 সবরিরয় গুরুত্বপূ্ ্য সুন্নারত রনারতবনা 
(মুয়নাক্নাৈনা)  

েবসিসে গুরুত্বপূণ ্েুন্লাসত রলাসতবলা হসললা 
ফজসরর েুন্লাত। দলীল হসললা: 

১  আসেশলা রলা. এর হলাদীে। নতনন বসলন, ‘নফল 
নলামলাসজর যভতর যথসক ফজসরর দুই রলাকলাত েুন্লাত 
অসপষেলা অনধক রসনের আর নকেু তলাঁর কলাসে নেল 
নলা’। (বুখলারী ১১৯৬, মুেনলম ৭২৪)   

২  আসেশলা রলা. যথসক বনণত্, নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) বসলসেন, ‘ফজররর 
দুই রনািনাআত ননামনাজ দুন্নয়না ও দুন্নয়নার ধভতরর িনা ন্িেু ররয়রে সবন্িেুর ধিরয় উত্তম’। 
(মুেনলম ৭২৫) 
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 ফজররর সুন্নারতর ন্বরেষ দবন্েষ্টযেসমূহ 
এক. ঘসর ও েফসর উভে অবথেলাে এই েুন্লাত পেলার েমলান গুরুত্ব রসেসে। বখুনারী ও 

মুসন্লম েরীরফ এ ব্যলাপলাসর হলাদীে রসেসে। এর নবপরীসত অন্যলান্য নলামলাসজর েুন্লাতগুসললা 
েফসরর েমে যেসে যদেলাই েুন্লাত। যরমন যরলাহর, মলাগনরব ও ইশলার েুন্লাত। 

দুই. এই েুন্লাত দুননেলা ও দুননেলার মলাসঝ রলা নকেু রসেসে েবসিসে উত্তম- যরমনটলা পূসব ্বললা 
হসেসে। 

নতন. এই দুই রলাকলাআত েুন্লাত েংনষেপ্তলাকলাসর আদলাে করলা েুন্লাত। 

দলীল: আসেশলা রলা. এর হলাদীে। নতনন বলসতন, নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) 
ফজসরর দুই রলাকলাআত (েুন্লাত) এত হলালকলা কসর পেসতন যর আনম (মসন মসন) বলতলাম, 
নতনন নক তলাসত েূরলা ফলাসতহলা পসেসেন নলানক পসেননন?’ (বুখলারী ১১৭১, মুেনলম ৭২৪) 

তরব েত্য হরলনা, হলালকলা করসত নগসে যরন ওেলানজব েুসট নলা রলাে। নকংবলা মুরগীর মসতলা 
যিলাকর নদসে নলামলাজ নলা পেসত হে। তলাসত েুন্লাত ধরসত নগসে নননষদ্ধ কলাজ করলা হসব। 

িলার. ফজসরর েুন্লাত নলামলাসজর প্রথম রলাকলাআসত েূরলা ফলাসতহলার পসর েূরলা কলানফরূন আর 
নবিতীে রলাকলাসত েূরলা ইখললাে পেলা েুন্লাত। মুেনলম শরীসফ আবু হুরলাইরলা রলা. এর হলাদীে এটলার 
দলীল। 

অথবলা িলাইসল প্রথম রলাকলাআসত েূরলা ফলাসতহলার পসর েূরলা বলাক্লারলার ননস্লাক্ত আেলাত 
পেসত পলাসর: َُقوُلوْا آَمنَّا ِبلِّ َوَما أُنِزَل ِإلَيـَْنا َوَما أُنِزَل ِإَل ِإبـَْراِهيَم َوِإْسَاِعيَل َوِإْسَحاَق َويـَْعُقوَب َواألْسَباِط َوَما ُأوِت 
نـُْهْم َوَنُْن َلُه ُمْسِلُموَن [বলাক্লারলা: ১৩৬]  ُموَسى َوِعيَسى َوَما ُأوِتَ النَِّبيُّوَن ِمن رَّبِِّْم اَل نـَُفرُِّق بـَْيَ َأَحٍد مِّ

আর নবিতীে রলাকলাআসত আসল ইমরলাসনর ননস্লাক্ত  আেলাত পেসব:  اْلِكَتاِب َأْهَل  َي   ُقْل 
 تـََعاَلْوْا ِإَل َكَلَمٍة َسَواء بـَيـْنـََنا َوبـَيـَْنُكْم َأالَّ نـَْعُبَد ِإالَّ اّلَ َواَل ُنْشِرَك ِبِه َشْيئاً َواَل يـَتَِّخَذ بـَْعُضَنا بـَْعضاً َأْرَببً مِّن ُدوِن الِّ فَِإن
 । দলীল মুেনলম শরীসফ ইবসন আব্লাসের[আসল ইমরলান: ৫২] تـََولَّْوْا فـَُقوُلوْا اْشَهُدوْا بَِنَّ ُمْسِلُموَن
হলাদীে। যরসহতু একলানধক েূরলা পেলার কথলা রসেসে। েুতরলাং কখনও এটলা পেসব, কখনও 
অন্যটলা পেসব। 

পলাঁি. ফজসরর েুন্লাত আদলাসের পসর ডলান কলাসত যশলােলা েুন্লাত। 

ৈলীল: 
আসেশলা রলা. এর হলাদীে। নতনন বসলন, ‘নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) ফজসরর 

দুই রলাকলাআত নলামলাজ পসে ডলান কলাত হসে শুইসতন। (বুখলারী ১১৬০, মুেনলম ৭৩৬) 

 মসন্জরৈ েমন িরনা। তনারত িরয়িন্ি সুন্নাত ররয়রে: 
েলাধলারণত ফজর নলামলাসজর জন্যই মলানুষ নদসনর েবপ্্রথম মেনজসদ রলাে। এখলাসন কসেকনট 

েুন্লাত রসেসে। ননসি আমরলা আসললািনলা করনে: 
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১  আরে আরে মসন্জরৈ িনাওয়না সুন্নাত। 
দলীল: আবু হুরলাইরলা রলা. এর হলাদীে। নতনন বসলন, নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা 

েলাল্লাম) বসলসেন, ‘রনদ তলারলা আসগ আসগ মেনজসদ রলাওেলার ফজীলত জলানসতলা, তসব 
প্রনতসরলানগতলা শুরু করসতলা’। (বুখলারী ৬১৫, মুেনলম ৪৩৭) 

২  পন্বত্র অবস্নায় ধ্থরি ধবর হওয়না। এরত প্রন্ত িৈরম সওয়নাব হয়। 
দলীল আবু হুরলাইরলা রলা. এর হলাদীে। নতনন 

বসলন, রলােূলুল্লাহ (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) 
বসলসেন, ‘বনান্েরত ন্িংবনা বনাজনারর এিনািী ননামনারজর 
ধিরয় জনামনারতর সরগে ননামনাজ আৈনায় ন্বরের অন্�ি 
গু্ ধশ্রষ্ঠ। ধিনননা এি বযেন্ক্ত িখন ধিবল ননামনারজর 
উরদ্রেযেই সুদিরভনারব অজু িরর মসন্জরৈর পনারন 
ঘর ধ্থরি ধবর হয়, তখন তনার প্ররতযেিন্ি িৈরম 
এিন্ি িরর মি্যনাৈনা বলুদি িরর হয় এবং এিন্ি িরর 
ধেনাননাহ ষিমনা িরনা হয়। অতঃপর িখন মসন্জরৈ 
্থনারি, ননামনারজর জন্যই ্থনারি।  ধতনামনারৈর ধিউ 
িখন ননামনাজ পেনার পরর ধসই জনায়েনারতই বরস 
্থনারি, তরব িতষি্ ধসখনারন বরস ্থনারি ন্ফন্রেতনারনা 
তনার জন্য দুআ িররত ্থনারি। বলরত ্থনারি, ‘ধহ 
আল্নাহ আপন্ন তনারি রহম িরুন। তনারি ষিমনা িরর 
ন্ৈন। তনার তনাওবনা িবলু িরুন। বনাদিনা িনাউরি 
িষ্ট ধৈয়না ন্িংবনা অজু ভগে হরয় িনাওয়নার আে পি্যন্ত 
ন্ফন্রেতনারনা এভনারব দুআ িররত ্থনারি’। (মুেনলম 
৬৪৯) 

৩  �ীরর-সুরস্ ও েনান্তভনারব মসন্জরৈর ন্ৈরি িনাওয়না 
দলীল আবু হুরলাইরলা রলা. এর হলাদীে। নতনন বসলন, নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা 

েলাল্লাম) বসলসেন, ‘ইকলামত শুনসল যতলামরলা মেনজসদর নদসক রলাসব। ‘সনািীননা’ ও ‘ওিনার’ এর 
সরগে িনারব। তনােনাহুরেনা িররব ননা। (ইমনারমর সরগে)  িতিুকু পনারব  ততিুকু পেরব। আর 
ধিিুকু েুরি িনারব ধসিনা পূ্ ্য িররব। (বুখলারী ৬৩৬, মুেনলম ৬০২) 

ইমলাম নববী র. বসলসেন, (হলাদীসে ব্যবহৃত) ‘েলাকীনলা’ র েমৃ্পক্ততলা হসছে িললাসফরলার েসগে।  
অথ ্হসছে ধীসর িললা। অনথক্ কলাজ যথসক যবসঁি থলাকলা। আর ‘ওকলার’ এর েমৃ্পক্ততলা হসছে 
অবথেলার েসগে।  অথ ্হসছে যিলাখ অবননমত রলাখলা। আওেলাজ অনুচ্চ রলাখলা এবং এনদক যেনদক 
নলা তলাকলাসনলা’। নববী র. কৃত শরসহ মুেনলম হলাদীে নং ৬০২, ‘ধীসর-েুসথে মেনজসদ আেলা 
মুস্তলাহলাব এবং যদৌসে আেলা ননসষধ অধ্যলাে’। 
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৪  মসন্জরৈ  ধ�নািনার সময় ডনান পনা আরে ধৈয়না 
এবং ধবর হওয়নার সময় বনাম পনা ন্ৈরয় ধবর 
হওয়না। 

দলীল: আনলাে রলা. এর হলাদীে। নতনন বসলন, 
‘মেনজসদ  য�লাকলার েমে প্রথসম ডলান পলা যদেলা আর 
যবর হওেলার েমে প্রথসম বলাম পলা যদেলা েুন্লাত’। 
(হলানকম ১/৩৩৮; মুেনলসমর শসত্ এটলাসক েহীহ 
বসলসেন) 

৫  মসন্জরৈ  ধ�নািনা ও ধবর হওয়নার সময় হনাৈীরস বন্্্যত দুআ পেনা। 
الّلُهمَّ افـَْتْح ِل أَبـَْواَب َرْحَِتَك
الّلُهمَّ ِإِنّ َأْسأَُلَك ِمْن َفْضِلَك

দলীল: আবু হুমলাইদ অথবলা আবু উেলাইদ রলা. এর হলাদীে। নতনন বসলন, আল্লাহর রলােূল 
(েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) বসলসেন, ‘ধতনামনারৈর ধিউ িখন মসন্জরৈ প্ররবে িরর 
তখন ধিন বরল ‘আল্নাহুম্নাফ তনাহলী আবওয়নাবনা রনাহমনান্তি’। আর িখন ধবর হয়, তখন 
ধিন বরল, ‘আল্নাহুম্না ইন্ী আসআলিুনা ন্মন ফনািন্লি’। (মুেনলম ৭১৩) 

৬  দুই রনািনাআত ‘তনান্হয়যেনাতুল মসন্জৈ’ ননামনাজ পেনা  

আসগ আসগ মেনজসদ এসল বেলার আসগ দুই 
রলাকলাআত নলামলাজ পেলা েুন্লাত। এটলাসক তলানহে্যলাতুল 
মেনজদ বললা হে। দলীল আবু কলাতলাদলা রলা. এর 
হলাদীে। নতনন বসলন, নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ 
ওেলা েলাল্লাম) বসলসেন, ‘ধতনামনারৈর ধিউ িখন 
মসন্জরৈ প্ররবে িরর, তখন দুই রনািনাআত ননামনাজ 
পেনা বযেতীত  ধিন ননা বরস’। (বুখলারী ১১৬৩, মুেনলম 
৭১৪) 

 যরেব ফরজ নলামলাসজর আসগ েুন্লাত রসেসে, যেেব নলামলাসজর েুন্লাত আদলাে করসলই 
তলানহে্যলাতুল মেনজদ আদলাে হসে রলাসব। উদলাহরণত ফজর নকংবলা যরলাহসরর েুন্লাত। রনদ 
িলাশসতর েমে মেনজসদ প্রসবশ কসর তখন িলাশসতর নলামলাজ। অথবলা মেনজসদ রনদ নবতসরর 
নলামলাজ আদলাে কসর অথবলা যকলাসনলা ফরজ আদলাে কসর যেটলাও তলানহে্যলাতুল মেনজদ নহসেসব 
গণ্য হসব। যকননলা তলানহে্যলাতুল মেনজদ নলামলাসজর উসদেশ্য হসললা বেলার আসগ নলামলাজ পেলা। 
এভলাসবই নলামলাসজর বিলারলা মেনজদ আবলাদ করলা হসব। ফসল নলামলাজ েলােলা যেখলাসন যকউ রলাসব 
নলা। 
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৭  পরুুরষর প্র্থম িনাতনারর ্থনািনার ধিষ্টনা িরনা। তনারৈর জন্য প্র্থম িনাতনার উত্তম। আর 
ননারীরৈর জন্য ধেরষর িনাতনার উত্তম। 

দলীল: আবু হুরলাইরলা রলা. এর হলাদীে। নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) বসলসেন, 
‘পরুুরষর জন্য সরব্যনাত্তম িনাতনার হরলনা সনামরনর িনাতনার। আর সব্যন্ন্ িনাতনার হরলনা ধপেরনর 
িনাতনার। অপরন্ৈরি ননারীরৈর জন্য সরব্যনাত্তম িনাতনার হরলনা ধপেরনর িনাতনার। আর সব্যন্ন্ 
িনাতনার হরলনা সনামরনর িনাতনার’। (মুেনলম: ৪৪০) েসবল্াত্তম কলাতলার বিলারলা উসদেশ্য হসললা 
যরেষ্ঠত্ব ও েওেলাসবর নদক  যথসক উত্তম আর  েবন্ন্ কলাতলার বিলারলা উসদেশ্য হসললা যরেষ্ঠত্ব ও 
েওেলাসবর নদক যথসক েবসিসে কম। 

উপরু্ক্ত হলাদীে যথসক আরও  একনট মলােআললা জলানলা যগসললা। যেটলা হসছে রখন নলারী-
পুরুষ একই জলামলাসতর েসগে নলামলাজ আদলাে কসর এবং তলাসদর মলাসঝ যদেলাল নকংবলা অন্য 
যকলাসনলা আেলাল নলা থলাসক। তখন নলারীসদর জন্য েবসিসে উত্তম কলাতলার হসললা যপেসনর কলাতলার। 
যকননলা এটলা পুরুসষর দৃনষ্ট যথসক তলাসদর েুরষেলার েবসিসে উপরুক্ত জলােগলা। তসব রনদ উভসের 
মলাসঝ যদেলাল বলা এজলাতীে নকেু থলাসক; উদলাহরণত বত্মলান েমসের মেনজদগুসললাসত যরমন 
রসেসে, যেসষেসত্র নলারীসদরও েসবল্াত্তম কলাতলার হসছে েলামসনর কলাতলার। কলারণ এ অবথেলাে 
ননসষধলাজ্লার ‘ইল্ত’ বলা কলারণ নবদ্যমলান যনই। আর নফক্হী কলাসেদলা হসছে, ‘ইল্লাত’ তথলা কলারণ 
নবদ্যমলান থলাকলা নলা থলাকলার েসগে হুকুমও েমৃ্পক্ত। েুতরলাং একনদসক কলারণ নবদ্যমলান যনই। 
অপরনদসক েলাধলারণভলাসবই নলামলাসজর যরেষ্ঠ কলাতলার বললা হসেসে েলামসনর কলাতলারসক।  এর 
অেংখ্য দলীল রসেসে। তন্মসধ্য কসেকনট উসল্খ করনে: 

আবু হুরলাইরলা রলা. এর হলাদীে। রলােূলুল্লাহ (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) বসলসেন, ‘িন্ৈ 
মনানুরষরনা জনানরতনা আিনান ধৈয়না ও প্র্থম িনাতনারর ননামনাজ পেনার ধভতরর িতিনা ফজীলত 
ররয়রে, তনাহরল প্ররয়নাজরন তনারনা এর জন্য লিনান্রর বযেবস্না িররতনা। িন্ৈ তনারনা জনানরতনা 
আরে আরে মসন্জরৈ িনাওয়নার  ধভতরর িতিনা ফজীলত ররয়রে, তরব তনারনা এর জন্য 
প্রন্তরিনান্েতনা িররতনা। িন্ৈ তনারনা জনানরতনা ইেনা ও ফজররর ননামনারজ িী ররয়রে, তরব 
হনামনাগুন্ে ন্ৈরয় হরলও মসন্জরৈ এরস ননামনাজ পেরতনা’। (বুখলারী ৬১৫, মুেনলম ৪৩৭) 

৮  মুক্তনাৈীর জন্য ইমনারমর িনােনািনান্ে ৈনাঁেনারননা সুন্নাত। 
যরমননট আমরলা যপেসন বসলনে, মুক্তলাদীর জন্য েসবল্াত্তম হসললা েলামসনর কলাতলার। 

পলাশলাপলানশ রথলােলাধ্য ইমলাসমর কলােলাকলানে থলাকলার যিষ্টলা করসব। যকননলা েলামসনর কলাতলার হওেলার 
পলাশলাপলানশ ইমলাসমর ডলাসন ও বলাসম রত কলাসে থলাকসব তসতলাই উত্তম। 

দলীল: 

আব্লু্লাহ ইবসন মলােঊদ রলা. এর হলাদীে। নতনন বসলন, রলােূলুল্লাহ (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ 
ওেলা েলাল্লাম) বসলসেন, ‘ধতনামনারৈর ধভতর ধ্থরি আমনার আেপনারে ধিন জ্নানী ও প্রজ্নাবনান 
ধলনাি ্থনারি’। (আবু দলাঊদ ৬৭৪, নতরনমরী ২২৮)। এ হলাদীে বিলারলা যবলাঝলা রলাসছে, যর যকসনলা 
নদক যথসকই যহলাক, ইমলাসমর কলােলাকলানে থলাকলা উনিত। 
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ননামনারজর সুন্নাতসমূহ

 ননামনারজর ধভতরর অসংখযে সুন্নাত ররয়রে। ন্নরি আমরনা সংন্ষিপ্তনািনারর আরলনািননা 
িরন্ে: 

১  ‘সুতরনা’। এরষিরত্র সুন্নাত ন্বষয়গুরলনা হরছে: 

১  ‘সুতরনা’ বযেবহনার িরনা। 
জলামলাসতর ইমলাম নকংবলা একলাকী নলামলাজ আদলােকলারীর জন্য ‘েুতরলা’ ব্যবহলার করলা েুন্লাত। 

আর মুক্তলাদীর জন্য ইমলাসমর েুতরলা-ই রসথষ্ট। 

দলীল হসছে আবু েলাঈদ খুদরী রলা. এর ‘মলারফূ’ হলাদীে। হলাদীসের অংশনবসশষ হসছে: 
‘ধতনামনারৈর ধিউ িখন ননামনাজ পরে তখন ধিন মনানুরষর  ধ্থরি আেনাল গ্রহ্ িরর...’ 
(বুখলারী ৫০৯, মুেনলম ৫০৫)। নলামলাসজ ‘েুতরলা’ গ্রহণ েুন্লাত হওেলার ব্যলাপলাসর অেংখ্য 
হলাদীে রসেসে। নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) নবনভন্ েমসে নবনভন্ বস্তু েুতরলা 
নহসেসব ব্যবহলার কসরসেন। উদলাহরণত খলাট, যদেলাল, যখজসুরর কলাণ্, কলাসির টুকরলা, বল্ম, 
বশল্া, এমননক েওেলারী ইত্যলানদ। 

 যললাকলালে নকংবলা মরুভূনমসত, ঘসর নকংবলা েফসর েকল অবথেলাসতই ‘েুতরলা’ ব্যবহলার 
করলা উনিত। েলামসন নদসে কলারও রলাওেলার আশংকলা থলাকুক বলা নলা থলাকুক। যকননলা হলাদীসে এ 
ব্যলাপলাসর যকলাসনলা পলাথস্ক্যর কথলা আসেনন। তলােলােলা নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) 
ঘসর ও েফসর েবেমে েুতরলা ব্যবহলার করসতন। আবু জহুলাইফলা রলা. এর হলাদীসে এর প্রমলাণ 
পলাওেলা রলাে। (বুখলারী ৫০১, মুেনলম ৫০৩) 

 মসন্জরৈ জনামনাআরতর সরগে ননামনাজ তযেনাে িরনার িনারর্ মনানুষ আরও অরনিগুরলনা ফজীলত ধ্থরি বন্ঞ্চত হয়। িনার্ 
মসন্জরৈর ন্ৈরি প্ররতযেি িৈরম আল্নাহর িনারে বনাদিনার মি্যনাৈনা বলুদি হয়। ধেনাননাহ মনাফ হয়। 
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২  সুতরনা িনােনািনান্ে রনাখনা সুন্নাত। 
েুতরলা এতটলা কলােলাকলানে রলাখলা েুন্লাত যর, নেজদলার 

জলােগলা আর েুতরলার মলাসঝ যরন যবনশর যিসে যবনশ 
একটলা েলাগল অনতক্ম করলার জলােগলা থলাসক। 

দলীল হসছে েলাহল নবন েলা’দ েলাসেদী র. এর 
হলাদীে। নতনন বসলন, ‘নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ 
ওেলা েলাল্লাম) এর নলামলাসজর জলােগলা আর যদেলাসলর 
মলাসঝ একনট বকরী অনতক্ম করলার মসতলা জলােগলা 
থলাকসতলা’। (বুখলারী ৪৯৬, মুেনলম ৫০৮)। এখলাসন 
নলামলাসজর জলােগলা বলসত উসদেশ্য হসললা নেজদলার 
জলােগলা। অপরনদসক মুেনলাসদ আহমদ ও েুনলাসন আবু দলাঊদ এ এসেসে যর, নবীজী ও 
েুতরলার মলাসঝ নতন হলাত জলােগলা থলাকসতলা (আহমদ ৬২৩১, আবু দলাঊদ ২০২৪, আলবলানী 
এটলাসক েহীহ বসলসেন, (েহীহ আবু দলাঊদ ৬/২৬৩) বুখলারীসত এটলার নদসক ইনগেত পলাওেলা 
রলাে (৫০৬)। এই নহেলাব মূলত পলাসের ও েুতরলার মলাসঝর জলােগলা। 

৩  ননামনারজর সনামরন ন্ৈরয় অন্তক্রমিনারীরি বনা�না 
ধৈয়না সুন্নাত। 

দলীল: আবু েলাঈদ রলা. এর হলাদীে। নতনন বসলন, 
রলােূসল আকরলাম (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) 
বসলসেন, ‘ধতনামনারৈর িখন ধিউ সনামরন সুতরনা ধররখ 
ননামনাজ পরে, এরপর ধিনারননা ধলনাি তনার সনামরন 
ন্ৈরয় অন্তক্রম িররত িনায়, তখন ধস ধিন তনার 
েলনায় �নাক্না ধৈয়। তনারপররও িন্ৈ ধলনািন্ি ষিনান্ত ননা 
হয়, তরব ধিন তনার সরগে মনারনামনান্র শুরু িরর ধৈয়। 
ধিনননা ধস হরছে েয়তনান’। (মুেনলম ৫০৫) 

আর রনদ েলামসন নদসে মনহললা, কলাসললা কুকুর বলা 
গলাধলা ইত্যলানদ অনতক্ম করসত রলাে, তসব নবশুদ্ধ মত 
অনুরলােী তলাসদর প্রনতহত করলা ওেলানজব। যকননলা আবু রর রলা. এর হলাদীে অনুরলােী এগুসললা 
নলামলাসজর েলামসন নদসে অনতক্ম করসল নলামলাজ যভসে রলাে। (মুেনলম ৫১০)। তসব মনহললা 
েলােলা অন্য নকেু অনতক্ম করসল নলামলাজ ভলাসে নলা। ইবসন উেলামীন র. এর বক্তব্যও এটলা। 
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৪  প্ররতযেি ননামনারজর সময় ন্মসওয়নাি িরনা সুন্নাত। 
যরেকল থেলাসন নমেওেলাসকর ব্যলাপলাসর অত্যনধক 

গুরুসত্বর কথলা এসেসে, এটলা হসললা তলার তৃতীে থেলান। 

ৈলীল: 
আবু হুরলাইরলা রলা. এর হলাদীে। নবীজী (েলাল্লাল্লাহু 

আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) বসলসেন, ‘িন্ৈ আন্ম আমনার 
উম্রতর (ন্িংবনা বরলরেন) মনানুরষর ওপর িরষ্টর 
আেংিনা ননা িরতনাম, তরব প্ররতযেি ননামনারজর সময় 
তনারৈর ন্মসওয়নাি িরনার ন্নরৈ্যে ন্ৈতনাম’। (বুখলারী 
৮৮৭) 

২  ন্িয়নাম (ৈণ্ডনায়মনান) অবস্নায় ন্নর্নাক্ত 
িনাজগুরলনা সুন্নাত: 

১  তনািবীরর তনাহন্রমনার সময় হনাত উঠনারননা।  
দলীল ইবসন উমর রলা. এর হলাদীে। নতনন বসলন, 

‘আল্লাহর রলােূল (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) রখন 
নলামলাজ শুরু করসতন, রুকূর জন্য তলাকবীর বলসতন  
তখন কলাধঁ পরন্্ত হলাত তুলসতন। আবলার রখন রুকূ যথসক 
মলাথলা উসত্তলালন করসতন, তখনও দইু হলাত তুলসতন 
এবং বলসতন, ‘সনান্মআল্নাহু ন্লমনান হনান্মৈনাহ, রনাব্নাননা 
ওয়নালনািনাল হনামদু’। ন্সজৈনার সময় ন্তন্ন হনাত তুলরতন 
ননা’। (বুখলারী ৭৩৫, মুেনলম ৩৯০)  

ইবসন হুবলাইরলা র. বসলন, উললামলাসে নকরলাম এ ব্যলাপলাসর 
একমত যর, তলাকবীসর তলাহরীমলার েমে হলাত যতলাললা ওেলানজব নে; েুন্লাত। (যদখুন আল 
ইফেলাহ ১/১২৩) 

সুন্নাহ অনুিনায়ী ননামনারজর িনার জনায়েনারত হনাত ধতনালনার ি্থনা এরসরে

তনািবীরর তনাহরীমনার সময় 

রুকূ ধ্থরি ওঠনার সময় রুকূরত িনাওয়নার সময় 

এই নতননট েমে হলাত যতলাললার কথলা বুখলারী ও মুেনলম শরীসফ বনণত্ ইবসন উমর রলা. এর 
হলাদীে বিলারলা প্রমলানণত। িতুথন্ট হসললা:

প্র্থম দবঠরি তনােনাহহুৈ ধেষ িরর 
ৈনাঁেনারননার সময় 
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এটলাও বুখলারী শরীসফ ইবসন উমর রলা. এর হলাদীে বিলারলা প্রমলানণত 
২  হনাত ধতনালনার সময় আঙুলগুরলনা েন্েরয় রনাখনা সুন্নাত। 

দলীল আবু হুরলাইরলা রলা. এর হলাদীে। নতনন বসলন, ‘নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা 
েলাল্লাম) নলামলাসজ দলাঁেলাসনলার েমে দুই হলাত তুলসতন। তখন তলার আেুলগুসললা েেলাসনলা 
থলাকসতলা। (আহমদ ৮৮৭৫, আবূ দলাঊদ ৭৫৩, নতরনমরী ২৪০, আলবলানী এটলাসক েহীহ 
বসলসেন। যদখুন েহীহ আবু দলাঊদ ৩/৩৪১) 

৩  সুন্নাতী জনায়েনা পি্যন্ত হনাত ওঠনারননা। 

হলাদীসে নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) যথসক দুই পদ্ধনতসত হলাত যতলাললার কথলা 
এসেসে। বুখলারী ও মুেনলসম ইবসন উমর রলা. যথসক কলাঁধ বরলাবলার হলাত যতলাললার কথলা এসেসে। 
(বুখলারী ৭৩৫, মুেনলম ৩৯০) । অপরনদসক েহীহ মুেনলসম মলাসলক নবন হুআইনরে রলা. এর 
হলাদীসে কলাসনর লনত বরলাবর হলাত যতলাললার কথলা এসেসে। (মেুনলম ৩৯১)। েুতরলাং কখনও 
এই হলাদীে অনুরলােী আবলার কখনও ঐ হলাদীে অনুরলােী আমল করলা উত্তম।  

৪  তনািবীরর তনাহরীমনার পরর বনাম হনারতর ওপর ডনান হনাত রনাখনা সুন্নাত। 
এ ব্যলাপলাসর ইবসন হুবলাইরলা. র. এর বক্তব্য অনুরলােী,  েকল উললামলাসে নকরলাসমর ঐকমত্য 

রসেসে। ( যদখুন- আল ইফেলাহ ১/১২৪) 

৫  ডনান হনাত ন্ৈরয় বনাম হনাত আঁিরে �রনা সুন্নাত। 
এটলা একলানধক পদ্ধনতসত করলা রলাে: 

প্র্থম পদ্ধন্ত: ডলান হলাত বলাম হলাসতর ওপর রলাখসব। দলীল ওেলাসেল ইবসন হুজর রলা. এর 
হলাদীে। নতনন বসলন, ‘আন্ম আল্নাহর রনাসূল (সনাল্নাল্নাহু আলনাইন্হ ওয়না সনাল্নাম) ধি ধৈরখন্ে, 
ননামনারজ ৈনাঁেনারননা অবস্নায় ন্তন্ন ডনান হনাত ন্ৈরয় বনাম হনাত মুন্ষ্টবদ্ধ িরর �ররতন’। (আবু 
দলাঊদ ৭৫৫, নলােলাঈ ৮৮৮, আলবলানী এটলাসক েহীহ বসলসেন)

নবিতীে পদ্ধনত: ডলান হলাত বলাম হলাসতর অগ্রবলাহুর ওপর  রলাখসব। দলীল েলাহল ইবসন েলা’দ 
রলা. এর হলাদীে।  নতনন বসলন, ‘নবীজী (সনাল্নাল্নাহু আলনাইন্হ ওয়না সনাল্নাম) িরুে) ধলনািরৈররি 
ননামনারজর ধভতরর বনাম হনারতর অগ্রবনাহুর ওপর ডনান হনাত রনাখরত ন্নরৈ্যে ধৈয়না হরতনা’। 
(বুখলারী ৭৪০) 
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েুতরলাং েবগুসললা হলাদীসের ওপর আমল করলার প্রনত লষে যরসখ কখনও বলাম হলাসতর 
ওপর স্লাভলানবকভলাসব রলাখসব। আবলার কখনও বলাম হলাসতর অগ্রবলাহুর ওপর ডলান হলাত রলাখসব। 

৬  সনাননা পেনা সুন্নাত। 
নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) যথসক েলানলার অসনকগুসললা পদ্ধনত পলাওেলা রলাে। 

েুতরলাং এসকক েমে এসককটলার ওপর আমল করসব। তন্মসধ্য উসল্খসরলাগ্য কসেকটলা বণন্লা 
হসছে:  

১ ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ َوِبَْمِدَك ، تـََباَرَك اْسَُك َوتـََعاَل َجدَُّك ، َواَل ِإلَه َغيـُْرَك 
‘সুবহনাননািনা আল্নাহুম্না ওয়না ন্বহনামন্ৈিনা, তনাবনারিনাসমুিনা ওয়না তনাআলনা জনাদু্িনা, 
ওয়না লনা ইলনাহনা েনাইরুি’। দলীল আবু েলাঈদ রলা. এর হলাদীে-  (আহমদ ১১৪৩৭, 
আবু দলাঊদ ৭৭৬, নতরনমরী ২৪৩, নলােলাঈ ৯০০)। হলাদীেনটর ব্যলাপলাসর মুহলানদেেীসন 
নকরলাসমর বক্তব্য রসেসে। তসব নবনভন্ পদ্ধনতসত বনণত্ হওেলার কলারসণ হলাদীেনটর 
মলান যবসেসে। ইবসন হলাজলার র. এটলাসক হলােলান বসলসেন (নলাতলাইজলু আফকলার 
১/৪১২) 

২ اْلَْمُد لِّ َحْداً َكِثرياً طَيِّباً ُمَبارَكاً ِفيه 
‘আল-হনামদু ন্লল্নান্হ হনামৈনান িনাসীরনান তনাইন্য়যেবনান মুবনারিনান ফীহ’। এই দুআর 
যরেষ্ঠসত্বর ব্যলাপলাসর নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) বসলসেন, ‘আন্ম 
ধৈরখন্ে বনাররনাজন জন ন্ফন্রেতনা দুআন্ি আিনারে ন্নরয় িনাওয়নার জন্য প্রন্তরিনান্েতনা 
িররে’। (আনলাে রলা. এর হলাদীসের অংশ; মুেনলম ৬০০) 

৩  اللَُّهمَّ َبِعْد بـَْيِن َوبـَْيَ َخطَاَيَي َكَما َبَعْدَت بـَْيَ اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب، اللَُّهمَّ نَقِِّن ِمْن َخطَاَيَي َكَما يـُنـَقَّى 
َنِس، اللَُّهمَّ اْغِسْلِن ِمْن َخطَاَيَي ِبلثَـّْلِج َواْلَماِء َواْلبـََرِد الثَـّْوُب األَبـَْيُض ِمَن الدَّ
‘আল্নাহুম্না বনান্য়ৈ বনাইনী ওয় বনাইননা খনাতনাইয়না িনামনা বনাআৈতনা বনাইননাল মনােন্রন্ি 
ওয়নাল মনােন্রন্ব। আল্নাহুম্না ননান্ক্নী ন্মননাল খনাতনাইয়না িনামনা ইউননাক্নাস সনাওবলু 
আবইয়নাজু ন্মননাৈ-ৈনাননান্স। আল্নাহুমনােন্সলন্ন ন্মন খনাতনাইয়নায়না ন্বস-সনালন্জ 
ওয়নাল মনান্য় ওয়নাল বনারনান্ৈ’। (বুখলারী ৭৪৪, মুেনলম ৫৯৮। আবু হুরলাই রলা. এর 
হলাদীসের অংশনবসশষ) 
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৪ اّلُ َأْكبـَُر َكِبرياً ، َواْلَْمُد لِّ َكِثرياً ، َوُسْبَحاَن الِّ ُبْكَرًة َوَأِصياًل 
‘আল্নাহু আিবনার িনাবীরনা। ওয়নাল হনামদু ন্লল্নান্হ িনাসীরনা। ওয়না সুবহনাননাল্নান্হ 
বিুরনাতনান ওয়না আসীলনা’। এই দুআর যরেষ্ঠসত্বর ব্যলাপলাসর নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ 
ওেলা েলাল্লাম) বসলসেন, ‘আন্ম আশ্চি্য হরয়ন্ে। এিনার জন্য আিনারের ৈরজনাগুরলনা 
খরুল ন্েরয়রে’। (মুেনলম ৬০১: ইবসন উমর  রলা. এর হলাদীসের অংশনবসশষ) 

৭  েয়তনান ধ্থরি আল্নাহর িনারে আশ্রয় িনাওয়না সুন্নাত।  
নবনভন্ দুআর মলাধ্যসম আরেে িলাওেলা যরসত পলাসর। হলাদীসে কসেকনট পদ্ধনত এসেসে। এসকক 

েমে এসককটলার ওপর আমললা করলা উত্তম। ননসি আমরলা কসেকনট পদ্ধনত উসল্খ করনে:   
১ أعوذ بهلل من الشيطان الرجيم     
 ‘আঊিনু্বল্নান্হ ন্মননাে েনাইতনান্নর রনাজীম’। 

এটলা েংখ্যলাগনরষ্ঠ উললামলাসে নকরলাসমর পেন্নীে পদ্ধনত। দলীল আল্লাহ তলাআললার 
বলাণী:{فَِإَذا قـََرْأَت اْلُقْرآَن فَاْسَتِعْذ ِبلِّ ِمَن الشَّْيطَاِن الرَِّجيِم}  েূরলা নলাহল: ৯৮  অথ:্ ‘িখন তুন্ম কুরআন 
পেরত ্থনারিনা, তখন ‘েনাইতনান্নর রনাজীম’ ত্থনা কুমন্ত্র্নাৈনাতনা েয়তনান ধ্থরি আল্নাহর িনারে 
আশ্রয় প্রনা্থ্যননা িররনা’। 

২ أعوذ بهلل السميع العليم من الشيطان الرجيم     
 ‘আঊিনু্বল্নান্হ ন্মননাস সনামীইল আলীন্ম ন্মননাে েনাইতনান্নর রনাজীম’। 
দলীল আল্লাহ তলাআললার বলাণী: {ِإنَُّه ُهَو السَِّميُع اْلَعِليُم   {َوِإمَّا يَنَزَغنََّك ِمَن الشَّْيطَاِن نـَْزٌغ فَاْسَتِعْذ ِبلَِّ 

অথ:্ রনদ শেতলান যথসক যকসনলা কুমন্ত্রণলা আসে, তসব তুনম আল্লাহর আরেে কলামনলা কসরলা। 
ননচিেই নতনন েবনকেু যশলাসনন ও েবনকেু যদসখন।  েূরলা ফুেনেললাত: ৩৬

৮  ‘ন্বসন্মল্নান্হর রনাহমনান্নর রনাহীম’ পেনা।
 ِبْسِم الَِّ الرَّْحِن الرَِّحيِم

‘আঊিনু্বল্নাহ’ এর পরর ‘ন্বসন্মল্নাহ’ বলনা সুন্নাত। ‘ন্বসন্মল্নান্হর  রনাহমনান্নর  রনাহীম’ 
পরুরনািনা পেরব। দলীল: নুআইম আল মুজনমর রলা. এর হলাদীে। নতনন বসলন, ‘আনম আবু 
হুরলাইরলা রলা. এর যপেসন নলামলাজ পসেনে। নতনন ‘নবেনমল্লানহর রলাহমলাননর রলাহীম’ পসেসেন এরপর 
েূরলা ফলাসতহলা পসেসেন’..। উক্ত বণন্লাে আরও এসেসে, ‘ঐ েত্তলার শপথ রলার হলাসত আমলার 
প্রলাণ! যতলামলাসদর েবলার যথসক আমলার নলামলাজ নবীজী  (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) এর 
নলামলাসজর অনধক েদৃশ’। (নলােলাঈ ৯০৬, ইবসন খুজলাইমলা এটলাসক েহীহ বসলসেন ১/২৫১। ইমলাম 
দলারলাকুতনী বসলন, ‘এটলা েহীহ হলাদীে। েকল বণন্লাকলারী ননভ্রসরলাগ্য’। (েুনলান ২/৪৬) 

এতন্িেু সর্বেও ননামনারজ এিনা পেনা ওয়নান্জব নয়। যকননলা নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ 
ওেলা েলাল্লাম) রখন এক ব্যনক্তসক (হলাদীেুল মুেী ফী েলাললানতহী শীষ্ক হলাদীসের ব্যনক্ত) 
নলামলাসজর আরকলান ও ওেলানজবগুসললা নশষেলা  নদনছেসলন, তখন নবেনমল্লাহ নশখলাননন। বরং 
েরলােনর েূরলা ফলাসতহলার করলা বসলসেন। যরমনটলা আবু হুরলাইরলা রলা. এর হলাদীসে পলাওেলা রলাে। 
(বুখলারী ৭৫৭, মুেনলম ৩৯৭) 
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৯  ইমনারমর সরগে আমীন বলনা 
যরেব নলামলাসজ উচ্চস্সর নক্রলাত পেলা হে, যেেব নলামলাসজ ইমলাম েলাসহব রখন েূরলা ফলানতহলা 

যশষ কসর আমীন বলসবন, তখন মুক্তলাদীগসণর জন্যও আমীন বললা েুন্লাত। দলীল আবু 
হুরলাইরলা রলা. এর হলাদীে। নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) বসলসেন, ‘িখন ইমনাম 
আমীন বরলন তখন ধতনামরনাও আমীন বরলনা। ধিনননা িনার আমীন ন্ফন্রেতনারৈর আমীরনর 
সরগে ন্মরল িনারব, তনার ধপেরনর সিল পনাপ ধমনািন িরর ধৈয়না হরব’। (বুখলারী ৭৮০, মুেনলম 
৪১০) 

১০  সূরনা ফনান্তহনার সরগে এিন্ি সূরনা ন্মন্লরয় পেনা। 
প্রথম ও নবিতীে রলাকলাআসত েূরলা ফলাসতহলার েসগে একনট েূরলা নমনলসে পেলা েুন্লাত। এটলা 

েংখ্যলাগনরষ্ঠ উললামলাসে নকরলাসমর বক্তব্য। দলীল হসছে আবু কলাতলাদলা রলা. এর হলাদীে। নতনন 
বসলন, ‘নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম)  যরলাহসরর নলামলাসজর প্রথম দুই রলাকলাআসত 
েূরলা ফলাসতহলা পেসতন। েসগে আরও দুইনট েূরলা পেসতন। প্রথম েূরলানট একটু বে হসতলা। 
নবিতীে রলাকলাআসতর েূরলানট একটু যেলাট হসতলা’। (বুখলারী ৭৫৯, মুেীরম ৪৫১) 

তসব যরেব নলামলাসজ উচ্চস্সর নক্রলাত পেলা হে, যেেব নলামলাসজ মুক্তলাদী েূরলা ফলাসতহলার 
পসর যকলাসনলা েূরলা পেসব নলা; বরং ইমলাসমর নক্রলাত শুনসব। 

ইবসন কুদলামলা র. বসলন, ‘প্রসত্যক নলামলাসজর প্রথম দুই রলাকলাআসত েূরলা ফলাসতহলার পসর অন্য 
একনট েূরলা পেলা েুন্লাত- এ ব্যলাপলাসর উললামলাসে নকরলাসমর মলাসঝ যকলাসনলা মতসভদ আমলাসদর 
জলানলা যনই’। (যদখুন আল-মুগনী ১/৫৬৮) 

৩  রুকূর সুন্নাতসমূহ 

১  রুকূ অবস্নায় দুই হনাত ন্ৈরয় হনাঁিু েক্ত িরর �রর রনাখনা ও আঙুলগুরলনা েন্েরয় রনাখনা 
সুন্নাত। 

দলীল আবু হুমলাইদ রলা. এর হলাদীে। নতনন বসলন, 
‘আনম যতলামলাসদর যভতসর রলােূসল কলারীম  (েলাল্লাল্লাহু 
আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) এর নলামলাজ েম্পসক্ েবসিসে 
যবনশ জ্লাত। আনম যদসখনে, রখন নতনন তলাকবীর 
নদসতন, তলার হলাত দু’খলানলা কলাঁধ বরলাবর তুলসতন। আর 
রখন রুকূ করসতন, তখন হলাত নদসে হলাঁটু শক্ত কসর 
ধরসতন। এরপর নপিসক েমলানভলাসব মলানটর নদসক 
ঝুকঁলাসতন’। (বুখলারী ৮২৮) আবূ মলােঊদ রলা. এর 
হলাদীসে এসেসে, ‘হলাঁটুর িলারপলাসশ আেুলগুসললা েনেসে 
রলাখসতন’ (আহমদ ১৭০৮১, আবু দলাঊসদ হলােলান েনসদ বনণত্ ৮৬৩)। ইবসন খুরলাইমলাসত 
বনণত্ ওেলাসেল ইবসন হুজর রলা. এর হলাদীসেও এর ‘শলাসহদ’ (েদৃশ বণন্লা) রসেসে। 
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২  রুকূরত ন্পঠ সমনানভনারব ন্বন্েরয় ধৈয়না সুন্নাত। 

দলীল আবু হুমলাইদ েলাসেদী রলা. এর হলাদীে। 
রলােূসল কলারীম (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) ... 
‘রখন রুকূসত  যরসতন, তখন হলাত নদসে শক্তভলাসব 
হলাঁটু ধরসতন এরপর মলানটর নদসক নপিসক েমলানভলাসব 
ঝুকঁলাসতন’.... (বুখলারী ৮২৮)। একইভলাসব মলাথলাও 
উপসর নলা উনিসে বলা ননসি নলা ঝুনঁকসে নপি বরলাবর 
রলাখলা েুন্লাত। দলীল েহীহ মুেনলসম আসেশলা রলা. এর 
হলাদীে। নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) এর 
রুকূর বণন্লা নদসে বসলন: 

‘নতনন রখন রুকূ করসতন, তখন মলাথলা উঁিু করসতন নলা নকংবলা ননিু করসতন নলা। বরং 
মলাঝলামলানঝ রলাখসতন’। (মুেনলম ৪৯৮)

৩  রুকূর সময় িনুইরি পনার্্যরৈে ধ্থরি ন্বন্ছেন্ রনাখনা সুন্নাত। 
েুতরলাং রুকূর েমে কনুইসক পলাশ্বস্দসশর েসগে 

নমনলসে রলাখসব নলা। দলীল যপেসন উনল্নখত আবু 
মলােঊদ রলা. এর হলাদীে। যেটলার অংশ নবসশষ হসললা: 
...‘অতঃপর নতনন (আবু মলােঊদ) রুকূ করসলন 
এবং হলাত দু’খলানন পলাশ্বস্দশ যথসক আললাদলা রলাখসলন। 
এরপর দুই হলাঁটুর ওপর হলাত যরসখ আেুলগুসললা 
েনেসে রলাখসলন। অতঃপর নতনন বলসলন, এভলাসবই 
আনম আল্লাহর রলােূলসক (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা 
েলাল্লাম) নলামলাজ পেসত যদসখনে’। (আহমদ ১৭০৮১, 
আবু দলাঊদ ৮৬৩, নলােলাঈ ১০৩৮; আরও যদখুন: 
হলানশেলা ২) 

তসব হলাসতর কনুইসক পলাশ্বস্দশ যথসক দসূর রলাখলার ব্যলাপলাসর বলােলাবলানে করসব নলা। অবথেলা 
এমন যরন নলা হে যর, আশপলাসশর যললাকসদর গলাসে যলসগ নগসে যেটলা তলাসদরসক কষ্ট যদে। 
যকননলা েুন্লাত আদলাে করসত নগসে মুেল্ীসদর কষ্ট যদেলার যকলাসনলা েুসরলাগ যনই।  

ইমলাম নববী র. রুকূ অবথেলাে কনুইসক দসূর রলাখলার ব্যলাপলাসর বসলন, ‘এটলা মুস্তলাহলাব হওেলার 
ব্যলাপলাসর উললামলাসে নকরলাসমর যকলানলা মতসভদ যনই। ইমলাম নতরনমরীও রুকূ ও নেজদলাসত 
এটলা মুস্তলাহলাব হওেলার ব্যলাপলাসর উললামলাসে নকরলাসমর েসবল্াত নেদ্ধলান্ত বণন্লা কসরসেন। (যদখুন: 
মলাজমূ’ ৩/৪১০)
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৪  রুকূরত ্থনািনা অবস্নায় হনাৈীরস বন্্্যত দুআগুরলনা পেনা। 

রুকূসত থলাকলা অবথেলাে ‘সুবহনাননা রনাব্ী আল-আিীম’ এর পলাশলাপলানশ অন্যলান্য নবনভন্ দুআ 
ও নরনকর পেলাও েুন্লাত। ন্নরি আমরনা িরয়িন্ি দুআ উরল্খ িরন্ে: 

১ ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ رَبَـَّنا َوِبَْمِدَك، اللَُّهمَّ اْغِفْر ِل 
‘সুবহনাননািনা আল্নাহুম্না রনাব্নাননা ওয়না ন্বহনামন্ৈিনা। আল্নাহুম্নাে ন্ফরলী’- আসেশলা 
রলা. এর হলাদীসের অংশনবসশষ। (বুখলারী ৭৯৪, মুেনলম ৪৮৪)

২ ُسبُّوٌح ُقدُّوٌس َربُّ اْلَمالَِئَكِة َوالرُّوِح 
‘সুব্হূুন কুদূ্সুন রনাব্লু মনালনাইিনান্ত ওয়নার-রূহ’- আসেশলা রলা. এর হলাদীসের 
অংশনবসশষ (মুেনলম ৪৮৭) 

৩ اللَُّهمَّ َلَك رََكْعُت ، َوِبَك آَمْنُت ، َوَلَك َأْسَلْمُت ، َخَشَع َلَك َسِْعي، َوَبَصِري ، َوُمِّي ، َوَعْظِمي ،  َوَعَصِب 
‘আল্নাহুম্না লনািনা রনািনা’তু, ,ওয়না ন্বিনা আমনানতু, ওয়না লনািনা আসলনামতু, খনােনাআ 
লনািনা সনাময়ী, ওয়না বনাসনারী, ওয়না মুখখী, ওয়না আজমী, ওয়না আসনাবী’ । (মুেনলম 
৭৭১- আলী রলা. এর হলাদীসের অংশনবসশষ) 

৪ سبحاَن ِذي الَبـَُروِت َواملََلكوِت َوالِكْبِيِء َوالَعَظَمة    
 ‘সুবহনাননা ন্িল জনাবনারূন্ত ওয়নাল মনালনাকূন্ত ওয়নাল ন্িবন্রয়নান্য় ওয়নাল  আজনামনান্ত’ 

(আহমদ ২৩৪১১, আবু দলাঊদ ৮৭৩, নলােলাঈ ১০৫০; আউফ ইবসন মলানলসকর 
হলাদীসের অংশনবসশষ। আলবলানী এটলাসক েহীহ বসলসেন- েহীহু আবু দলাঊদ ৪/২৭) 

৪  রুকূ ধ্থরি ধসনাজনা হরয় ৈনাঁেনারননার সুন্নাতসমূহ:  

১  �ীরর �ীরর এবং সময় ন্নরয় আৈনায় িরনা। 

দলীল েলাসবত বুনলানী েূসত্র আনলাে রলা. এর হলাদীে। 
নতনন বসলন, ‘নবীজী যক  যরভলাসব আনম আমলাসদর েসগে 
নলামলাজ পেসত যদসখনে, আনমও যেভলাসবই যতলামলাসদর 
েসগে নলামলাজ আদলাসের যষেসত্র যিষ্টলাে ত্রুনট রলাখসবলা নলা। 
নতনন (েলাসবত) বসলন, আনম আনলাে রলা. যক নলামলাসজ 
এমন একনট কলাজ করসত যদসখনে যরটলা যতলামলাসদরসক 
করসত যদনখ নলা। রখন নতনন রুকূ যথসক মলাথলা উিলাসতন, 
তখন যেলাজলা হসে দলােঁলাসতন। এত লম্লা েমে দলানঁেসে 
থলাকসতন, যর যকউ যদখসল বলসতলা নতনন (নলামলাসজর 
কথলা) ভুসল যগসেন। একইভলাসব রখন নেজদলা যথসক 
নতনন মলাথলা তুলসতন, এত দীঘে্মে বেসতন, যর যকউ 
যদখসল বলসতলা নতনন ভুসল যগসেন’। (বুখলারী ৮২১, 
মুেনলম ৪৭২) 
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২  ‘রনাব্নাননা ওয়নালনািনাল হনামৈ’ ন্বন্ভন্ভনারব বলনা।  
১ اللَُّهمَّ رَبَـَّنا َوَلَك اْلَْمُد 
 ‘আল্নাহুম্না রনাব্নাননা ওয়না লনািনাল হনামৈ’ (বুখলারী ৭৯৫)। আবু হুরলাইরলা রলা. এর 

হলাদীসের অংশ নবসশষ। 
২ اللَُّهمَّ رَبَـَّنا َلَك اْلَْمُد 

‘আল্নাহুম্না রনাব্নাননা লনািনাল হনামৈ’ (বুখলারী ৭৯৬, মুেনলম ৪০৪)। আবু হুরলাইরলা রলা. 
এর হলাদীসের অংশনবসশষ। 

৩ رَبَـَّنا َوَلَك اْلَْمد  
 ‘রনাব্নাননা লনািনাল হনামৈ’ (বুখলারী ৭৯৯), মুেনলম ৪১১)। আসেশলা রলা. এর হলাদীসের 

অংশনবসশষ। 
৪ رَبَـَّنا َلَك اْلَْمُد 

‘রনাব্নাননা লনািনাল হনামৈ’ (বুখলালী ৭২২)। আবু হুরলাইরলা রলা. এর হলাদীসের অংশনবসশষ। 

বণন্লার এই নবনভন্তলার কলারসণ আমসলর যভতসরও তবনিত্র ননসে আেলা উনিত। এসকক 
েমে এসককটলা পেলা উনিত। 

৩  রুকূ ধ্থরি ওঠনার পরর হনাৈীরস বন্্্যত দুআগুরলনা পেনা সুন্নাত। 
রুকূ যথসক ওিলার পসর হলাদীসে যরেব দুআর কথলা এসেসে: 
১  رَبَـَّنا َلَك اْلَْمُد ، ِمْلُء السََّماَواِت َواأَلْرِض ، َوِمْلُء َما ِشْئَت ِمْن َشْيٍء بـَْعُد ، َأْهُل الثَـَّناِء َواْلَمْجِد، َأَحقُّ 

 َما قَاَل اْلَعْبُد ، وَُكلَُّنا َلَك َعْبٌد ، اللَُّهمَّ الَ َماِنَع ِلَما َأْعطَْيَت ، َوالَ ُمْعِطَي ِلَما َمنـَْعَت ، َوالَ يـَنـَْفُع َذا اْلَدِّ
ِمْنَك اْلَدُّ
‘রনাব্নাননা লনািনাল হনামদু, ন্মলউস সনামনাওয়নান্ত ওয়নাল আরৈ, ওয়না ন্মলউ মনা ন্ে’তনা 
ন্মন েনাইন্য়ন বনা’দু, আহলসু-সনাননান্য় ওয়নাল মনাজন্ৈ, আহনাক্ মনা িনালনাল আবদু, 
ওয়না কুল্নুনা লনািনা আবদুন। আল্নাহুম্না লনা মনারনআ ন্লমনা আ’তনাইতনা। ওয়নালনা 
মু’ন্তয়না ন্লমনা মনাননা’তনা। ওয়নালনা ইয়নানফনাউ িনাল জনান্দ্ ন্মনিনাল জনাদু্’। (মুেনলম 
৪৭৭- আবু েলাঈদ রলা. এর হলাদীে)। 

২ اْلَْمُد لِّ َحْداً َكِثرياً طَيِّباً ُمَبارَكاً ِفيِه   
 ‘আলহনামদু ন্লল্নান্হ হনামৈনান িনাসীরনান তনাইন্য়যেবনান মুবনারনািনান ফীহ’। নবীজী 

(েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) এই দুআর ফজীলত েম্পসক্ বসলসেন, 
‘আন্ম ধৈরখন্ে বনাররনাজন জন ন্ফন্রেতনা  এই দুআ আসমনারন ন্নরয় িনাওয়নার জন্য 
প্রন্তরিনান্েতনা িররে’। (মুেনলম ৬০০, বুখলারী ৭৯৯) 

৩ نُوِب َواْلَطَاَي َكَما يـُنـَقَّى الثَـّْوُب األَبـَْيُض ِمَن     ْرِن ِمَن الذُّ ْرِن ِبلثَـّْلِج َواْلبـََرِد َواْلَماِء اْلَباِرِد ، اللَُّهمَّ َطهِّ  اللَُّهمَّ َطهِّ
اْلَوَسِخ

 ‘আল্নাহুম্না তনাহন্হরনী ন্বস-সনালন্জ ওয়নাল বনারনান্ৈ ওয়নাল মনাইল বনান্রন্ৈ। আল্নাহুম্না 
তনাহন্হরনী ন্মননাি িনুনূ্ব ওয়নাল খনাতনাইয়না িনামনা ইউননাক্নাস-সনাউবলু আবইয়নাজু 
ন্মননাল ওয়নাসনান্খ’। (মুেনলম ৪৭৬) 
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এভলাসব রখন এেব দুআ পেলা হসব, তখন স্লাভলানবকভলাসবই রুকূ যথসক যেলাজলা হসে 
দলাঁেলাসনলার েমেও দীঘ ্হসব। 

৫  ন্সজৈনার সুন্নাতসমূহ 
১  ন্সজৈনার ধভতরর বনাহুবিয়রি পনার্্যরৈে ধ্থরি এবং ধপিরি ঊরু ধ্থরি ৈূরর রনাখনা 

সুন্নাত।

দলীল আব্লু্লাহ ইবসন বুহলাইনলাতলা রলা. 
এর হলাদীে। নতনন বসলন, ‘নবীজী (েলাল্লাল্লাহু 
আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) রখন নলামলাজ 
পেসতন, তখন (নেজদলা অবথেলাে) হলাত 
দু’খলানন এতটলাই েনেসে রলাখসতন যর তলার 
বগসলর শুভ্রতলা যদখলা যরসতলা’। (বুখলারী ৩৯০, 
মুেনলম ৪৯৫)। আরও দলীল হসছে মলাইমূনলা 
রলা. এর হলাদীে। নতনন বসলন, ‘নবীজী 
(েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) রখন নেজদলা করসতন, তখন যেলাট একনট যমষ-শলাবক 
অনলােলাসে তলাঁর মলাঝ নদসে িসল যরসত পলারসতলা’। (মুেনলম ৪৯৬)

হলাত েনেসে রলাখলার এই যর নবধলান, এটলা যকবল তখনই আমল করলা হসব, রখন যেটলা 
আশপলাসশর মুেল্ীসদর কসষ্টর কলারণ নলা হসব। রুকূসতও নবষেনট ননসে আমরলা আসললািনলা 
কসরনে।

একইভলাসব নেজদলার আসরকনট েুন্লাত হসছে দুই ঊরুসক নবনছেন্ রলাখলা। একেসগে নমনলসে 
নলা যফললা। পলাশলাপলানশ যপটসক ঊরুর ওপর ভর নলা নদসে রলাখলা। বরং ঊরুসক যপট যথসক দসূর 
রলাখলা। দলীল হসছে নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) এর নলামলাসজর বণন্লা প্রেসগে 
আবু হুমলাইদ রলা. এর হলাদীে: ...‘রখন নতনন নেজদলা করসতন তখন ঊরু দু’খলানন নবনছেন্ 
রলাখসতন। যপটসক ঊরুর ওপর ভর নদসে রলাখসতন নলা’। (আবু দলাঊদ ৭৩৫; শলাওকলানী 
র. প্রমুখ আসলমসদর বণন্লা মসত, এটলার েুন্লাত হওেলার ব্যলাপলাসর উললামলাসে নকরলাসমর ঐক্য 
রসেসে। 

শলাওকলানী র. বসলন, ‘উক্ত হলাদীসে নেজদলা অবথেলাে উভে ঊরুসক নবনছেন্ রলাখলা, যপটসক 
ঊরু যথসক দসূর রলাখলার নবধলান এসেসে। এই ব্যলাপলাসর যকলাসনলা মতসভদ পলাওেলা রলাে নলা’। ( যদখুন 
নলাইলুল আওতলার ২/২৫৭) 

২  ন্সজৈনা অবস্নায় পনারয়র আঙুলগুরলনা 
ন্িবলনামুখী িরর রনাখনা সুন্নাত। 

দলীল আবু হুমলাইদ রলা. এর হলাদীে। নতনন 
বসলন, ‘আনম যতলামলাসদর মলাসঝ নপ্রে নবীজী 
(েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) এর 
নলামলাজ েম্পসক্ েবসিসে যবনশ জ্লাত’। উক্ত 
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হলাদীসে এসেসে, ‘রখন নেজদলা করসলন, তখন হলাতসক স্লাভলানবকভলাসব মলানটসত রলাখসলন। 
েনেসেও রলাখসলন নলা আবলার মুনষ্টবদ্ধও করসলন নলা। আর পলাসের আেুলগুসললা নকবললামুখী 
কসর রলাখসলন’। (বুখলারী ৮২৮) 

অপরনদসক নেজদলার েমে হলাসতর আেুলগুসললা নমনলসে নকবললামুখী কসর রলাখলা েুন্লাত। 
দলীল মুআত্তলা ইমলাম মলাসলসক ইবসন উমর  রলা. এর হলাদীে। তলােলােলা মুেলান্লাসফ ইবসন আবী 
শলাইবলাসত হলাফে ইবসন আসেম রলা. যথসক বনণত্ হলাদীসে এসেসে, ‘(নেজদলার যভতসর) 
আেুলগুসললা নমনলসে নকবললামুখী কসর হলাত নবনেসে রলাখলা েুন্লাত। (যদখুন: মুেলান্লাসফ ইবসন 
আবী শলাইবলা ১/২৩৬)। ওেলাসেল ইবসন হুজর রলা. এর হলাদীসেও নবষেনট রসেসে: ‘নবীজী 
(েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) রখন নেজদলা করসতন, আেুলগুসললা নমনলসে রলাখসতন। 
হলাইেলামী র. এটলাসক হলােলান বসলসেন। (মলাজমলাউর রলাওেলাসেদ: ২/১৩৫) 

৩  ন্সজৈনার ধভতরর হনাৈীরস বন্্্যত দুআগুরলনা পেনা সুন্নাত। 
নেজদলার েমে ‘সুবহনাননা রনাব্ী আল-আ’লনা’ েলােলা আরও অসনক দুআ রসেসে। যেগুসললা 

পেলাও েুন্লাত। ননস্ আমরলা কসেকনট উসল্খ করনে: 
১ ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ رَبَـَّنا َوِبَْمِدَك، اللَُّهمَّ اْغِفْر ِل     

 ‘সুবহনাননািনা আল্নাহুম্না রনাব্নাননা ওয়না ন্বহনামন্ৈিনা। আল্নাহুমনােন্ফরলী’। (বুখলারী 
৭৯৪, মুেনলম ৪৮৪; আসেশলা রলা. এর হলাদীসের অংশনবসশষ)। 

২ ُسبُّوٌح ُقدُّوٌس َربُّ اْلَمالَِئَكِة َوالرُّوِح  
 ‘সুব্হূুন কুদূ্সুন রনাব্লু মনালনান্য়িনান্ত ওয়নার রূহ’। (মুেনলম ৪৮৭; আসেশলা রলা. 

এর হলাদীসের অংশনবসশষ) 
৩  اللَُّهمَّ َلَك َسَجْدُت ، َوِبَك آَمْنُت ، َوَلَك َأْسَلْمُت ، َسَجَد َوْجِهي ِللَِّذي َخَلَقُه َوَصوَّرَُه، َوَشقَّ َسَْعُه َوَبَصَرُه،     

تـََباَرَك هللا َأْحَسُن اْلَاِلِقَي
 ‘আল্নাহুম্না লনািনা সনাজনাৈতু, ওয়না ন্বিনা আমনানতু, ওয়না লনািনা আসলনামতু, সনাজনাৈনা 

ওয়নাজহী ন্লল্নািী খনালনািনাহু ওয়না সনাওয়নারনাহ, ওয়না েনাক্না সনামআহু ওয়না বনাসনারনাহ। 
তনাবনারিনাল্নাহু আহসনানুল খনান্লিীন’। (মুেনলম ৭৭১; আলী রলা. এর হলাদীসের 
অংশনবসশষ) 

৪ اللَُّهمَّ اْغِفْر ِل َذْنِب ُكلَُّه ِدقَُّه َوِجلَُّه ، َوَأوََّلُه َوآِخَرُه، َوَعالَنِيـََتُه َوِسرَُّه   
 ‘আল্নাহুম্নােন্ফরলী িনামবী কুল্নাহ, ন্ৈক্নাহূ ওয়না ন্জল্নাহ। ওয়না আওয়নালনাহু ওয়না 

আন্খরনাহ, ওয়না আলনান্নয়যেনাতনাহু ওয়না ন্সররনাহ’। (মুেনলম ৪৮৩; আবু হুরলাইরলা রলা. 
এর হলাদীসের অংশনবসশষ) 

৫  اللَُّهمَّ َأُعوُذ ِبِرَضاَك ِمْن َسَخِطَك ، َوِبَُعافَاِتَك ِمْن ُعُقوبَِتَك ، َوَأُعوُذ ِبَك ِمْنَك ، اَل ُأْحِصي ثـََناًء َعَلْيَك ، أَْنَت 
َكَما أَثـْنـَْيَت َعَلى نـَْفِسَك
‘আল্নাহুম্না আঊি ুন্বন্রিনািনা ন্মন সনাখনান্তি, ওয়না ন্বমুআফনান্তিনা ন্মন উকুবনান্তি, 
ওয়না আঅজু ন্বিনা ন্মনিনা, লনা উহসী সনাননাআন আলনাইি, আনতনা িনামনা আসননাইতনা 
আলনা ননাফন্সি’। আসেশলা রলা. এর হলাদীসের অংশনবসশষ। নলামলাজী ব্যনক্তর নেজদলা 
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অবথেলাে েলাধ্যমসতলা এেব দুআ ও নরনকর করলা উনিত। এসকক েমে এসককটলা 
করলা উত্তম। রুকূসত যরমন একবলার ‘েুবহলানলা রলাব্ী আল-আরীম’ বললা ওেলানজব 
এবং এর যিসে যবনশ বললা েুন্লাত; একইভলাসব নেজদলাসতও একবলার ‘েুবহলানলা রলাব্ী 
আল-আ’ললা’ বললা ওেলানজব। দুইবলার বলা নতনবলার বললা েুন্লাত। 

৪  ন্সজৈনারত ধবন্ে ধবন্ে দুআ িরনা সুন্নাত।

দলীল েহীহ মুেনলসম ইবসন আব্লাে রলা .এর 
হলাদীে। ‘ন্সজৈনারত ধতনামরনা ধবন্ে ধবন্ে িরর দুআ 
িররনা। ধিনননা ধসিনা িবলু হওয়নার ন্বরেষ সম্নাবননা 
ররয়রে’। (মুেনলম ৪৭৯) 

৬  দুই ন্সজৈনার মনােখনারনর দবঠরি সুন্নাতসমূহ 

১  ডনান পনা খনােনা িরর বনাম পনা ন্বন্েরয় ধসিনার ওপর বসনা সুন্নাত। 

দলীল আবু হুমলাইদ েলাসেদী রলা. এর মলারফূ হলাদীে। 
তলাসত এসেসে, ‘রখন নতনন দুই রলাকলাআসতর মলাসঝ 
বেসলন, তখন বলাম পলাসের ওপর বেসলন, এবং 
ডলান পলা খলােলা কসর রলাখসলন’। (বুখলারী ৮২৮) 

২  ৈীঘ্যষি্ বসনা। 

দলীল েলাসবত বুনলানী রলা. এর হলাদীে। যপেসন এনট উসল্খ করলা হসেসে। 

৩  ন্বিতীয় ন্িংবনা িতু্থ্য রনািনাআরত ৈনাঁেনারননার আরে খনান্নি সময় বসনা সুন্নাত। 

এটলাসক নফক্হী পনরভলাষলাে ‘ন্বশ্রনাম-দবঠি’ বললা হে। এখলাসন নননদ্ট্ যকলাসনলা দুআ যনই। 

এটলার প্রমলাসণ নতননট হলাদীে পলাওেলা রলাে। তন্মসধ্য:  

মলাসলক নবন হুআইনরে রলা. এর হলাদীে। ‘নতনন নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) 
যক নলামলাজ পেসত যদসখসেন। রখন নতনন যবসজলাে রলাকলাআসত থলাকসতন (এক বলা নতন) তখন 
যেলাজলা হসে বেলার আগ পরন্্ত দলাঁেলাসতন নলা’। (বুখলারী ৮২৩) উসল্খ্য, মলাসলক নবন হুআইনরেই 
নবীজীর প্রনেদ্ধ হলাদীে- ‘ধতনামরনা আমনারি ধিভনারব ননামনাজ পেরত ধৈরখনা, ধসভনারবই ননামনাজ 
পরেনা’- ব্্যননা িরররেন। (বুখলারী ৬৩১) 

‘ন্বশ্রনাম দবঠি’ েুন্লাত নক নলা এই ব্যলাপলাসর উললামলাসে নকরলাসমর মতলাননক্য রসেসে। নবশুদ্ধ 
বক্তব্য অনুরলােী এটলা েুন্লাত। দলীল মলাসলক রলা. এর হলাদীে। তলােলােলা ইমলাম নববী, শলাওকলানী, 
নবন বলার ও আলবলানী র. েহ উম্লাহর বে বে উললামলাসে নকরলাম এটলার েুন্লাত হওেলার 
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ব্যলাপলাসর বি্যথহ্ীন মতলামত নদসেসেন। যেৌনদ আরসবর ইফতলা যবলাড্ (ললাজনলা-দলাসেমলা) এর 
ফসতলােলাও এটলাই। (যদখুন ‘ফলাতওেলা ওেলা মলাক্লাললাত মুতলানলাওনেআ’ ১১/৯৯, ফলাতওেলাসে 
ললাজনলা দলাসেমলা ৬/৪৪৫-৪৪৬) 

নববী র. বসলন, ‘এটলাই নবশুদ্ধ মত। এ ব্যলাপলাসর একলানধক েহীহ হলাদীে রসেসে’। 
(যদখুন ইমলাম নববীর আল মলাজমূ’ ৩/৪৪১) 

৭  তনােনাহহুরৈর সুন্নাতসমূহ 

১  তনােনাহহুরৈর ধভতরর ডনান পনা খনােনা রনাখনা ও বনাম পনা ন্বন্েরয় রনাখনা সুন্নাত। 

নবিতীে রলাকলাআত যশষ করলার পসর বেলার েমে এভলাসবই 
বেসব। িলাই যেটলা দুই রলাকলাআত, নতন রলাকলাআত নকংবলা িলার 
রলাকলাআত নবনশষ্ট  যর নলামলাজই যহলাক নলা যকন। তলাশলাহহুসদর 
জন্য বেসল এভলাসব বেসব। দলীল আবু হুমলাইদ েলাসেদী রলা. 
এর  মলারফূ হলাদীে। তলাসত এসেসে, ‘রখন নবিতীে রলাকলাআসত 
বেসলন, বলাম পলাসের ওপর বেসলন এবং ডলান পলা যেলাজলা 
রলাখসলন’। (বুখলারী ৮২৮)। আসেশলা রলা. এর হলাদীে। ‘নতনন 
প্রসত্যক দুই রলাকলাআসত ‘আত-তলানহে্যলাতু’ পেসতন। বলাম 
পলা নবনেসে ডলান পলা খলােলা রলাখসতন’। (মুেনলম ৪৯৮) 

নতন রলাকলাআত নকংবলা িলার রলাকলাআত নবনশষ্ট নলামলাসজর 
যশষ তবিসকর আসললািনলা েলামসন আেসব ইনশলাআল্লাহ। 

২  তনােনাহহুরৈর সময় এিনান্�ি পদ্ধন্তরত হনাত রনাখনা সুন্নাত।  

ননসি আমরলা দু’নট পদ্ধনতর কথলা উসল্খ করনে: 

এি. উভে হলাত ঊরুর ওপর রলাখসব। 

দুই. উভে হলাত হলাঁটুর ওপর রলাখসব। অন্য কথলাে, বলাম হলাত নদসে হলাঁটুর বলানট ধসর রলাখসব। 
ডলান হলাত নদসে ইশলারলা করসব- েলামসন ইশলারলা েংক্লান্ত আসললািনলা আেসব। আর বলাম হলাত 
েবেমে নবনেসে রলাখসব। 
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দলীল ইবসন উমর রলা. এর হলাদীে। নতনন বসলন, ‘নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) 
রখন নলামলাসজ বেসতন, তলাঁর ডলান হলাত ডলান ঊরুর ওপর রলাখসতন। েব আেুলগুসললা মুনষ্টবদ্ধ 
কসর যকবল বৃদ্ধলােুনলর পসরর আেুলনট (শলাহলাদলাত আেুল) নদসে ইশলারলা করসতন। আর বলাম 
হলাত বলাম ঊরুর ওপর রলাখসতন’। (মুেনলম ৫৮০)। অপর বণন্লাে এসেসে, ‘বলাম হলাসতর 
পলাতলা নদসে বলাম হলাঁটু জনেসে রলাখসতন’। (মুেনলম (৫৭৯) 

৩  তনােনাহহুরৈর সময় আঙুল রনাখনার ধষিরত্র িরয়িন্ি সুন্নাত পদ্ধন্ত ররয়রে। 

ননসি আমরলা দু’নট পদ্ধনতর কথলা উসল্খ করনে: 

প্র্থম পদ্ধন্ত: ডলান হলাসতর আেুলগুসললা মুনষ্টবদ্ধ কসর রলাখসব। যকবল শলাহলাদলাত আেুল 
বিলারলা ইশলারলা করসব। আর বলাম হলাত নবনেসে রলাখসব। 

দলীল ইবসন উমর রলা. এর (যপেসন উসল্খকৃত) হলাদীে। ‘... নতনন হলাসতর আেুলগুসললা 
মুনষ্টবদ্ধ কসর রলাখসলন। যকবল বৃদ্ধলােুনলর পসরর আেুলনট (শলাহলাদলাত) নদসে ইশলারলা করসলন...’। 
(মুেনলম ৫৮০) 

ন্বিতীয় পদ্ধন্ত: ৫৩ এর মসতলা বলানলাসব। অন্য কথলাে, অনলানমকলা ও কননষ্ঠলা আেুল মুনষ্টবদ্ধ 
কসর রলাখসব। বৃদ্ধলা ও মধ্যমলা একেসগে নমনলসে বৃত্ত বলানলাসব। শলাহলাদলাত আেুল বিলারলা ইশলারলা 
করসব। আর বলাম হলাসতর আেুল নবনেসে রলাখসব। 

দলীল ইবসন উমর রলা. এর ( যপেসন উসল্খকৃত) অপর একনট বণন্লার  হলাদীে। ‘নবীজী 
(েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) রখন তলাশলাহহুসদর জন্য বেসতন, বলাম হলাত বলাম হলাঁটুর 
ওপর রলাখসতন। ডলান হলাত ডলান হলাঁটুর ওপর যরসখ ৫৩ এর মসতলা বলানলাসতন। শলাহলাদলাত আেুল 
বিলারলা ইশলারলা করসতন’। (মুেনলম ৮৫০) 

৪  তনােনাহহুরৈর এিনান্�ি সুন্নাত ব্্যননা ররয়রে। 

েুতরলাং এসকক েমে এসককভলাসব পেসব। উসল্খসরলাগ্য কসেকনট পদ্ধনত হসললা: 
১  التَِّحيَّاُت ِلَِّ ، َوالصََّلَواُت ، َوالطَّيَِّباُت ، السَّاَلُم َعَلْيَك أَيُـَّها النَِّبُّ َوَرْحَُة الَِّ َوبـَرََكاتُُه ، السَّاَلُم َعَليـَْنا 

ُ ، َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه َوَعَلى ِعَباِد الَِّ الصَّاِلَِي ، َأْشَهُد َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ الَّ
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‘আত-তনান্হয়যেনাতু ন্লল্নান্হ, ওয়নাস সনালনাওয়নাতু, ওয়না তনাইন্য়যেবনাত। আসসনালনামু 
আলনাইিনা আইয়যুেহনান ননান্বয়যুে, ওয়না রনাহমনাতুল্নান্হ ওয়না বনারনািনাতুহ। আসসনালনামু 
আলনাইননা ওয়না আলনা ইবনান্ৈল্নান্হস সনান্লহীন। আেহনাদু আল্না ইলনাহনা ইল্নাল্নাহু, 
ওয়না আেহনাদু আন্না মুহনাম্নাৈনান আবদুহূ ওয়না রনাসূলহু’। (বুখলারী ১২০২, মুেনলম 
৪০২) ইবসন মলােঊদ রলা. এর হলাদীসের অংশনবসশষ। 

২ التَِّحيَّاُت اْلُمَبارََكاُت ، الصََّلَواُت الطَّيَِّباُت ِلَِّ ، السَّاَلُم َعَلْيَك أَيُـَّها النَِّبُّ    
 ‘আত তনান্হয়যেনাতুল মুবনারনািনাতু, আস-সনালনাওয়নাতুত তনাইন্য়যেবনাতু ন্লল্নান্হ। আস 

সনালনামু আলনাইিনা আইয়যুেহনান ননান্বয়যুে...’ এরপর  বলানক অংশ পূসবল্াক্ত তলাশলাহহুসদর 
মসতলা পূণ ্করসব। (মুেনলম ৪০৩) ইবসন আব্লাে রলা. এর হলাদীসের অংশনবসশষ। 

৩   التَِّحيَّاُت الطَّيَِّباُت الصََّلَواُت هلل ، السَّاَلُم َعَلْيَك أيُـَّها النَِّبُّ     
 ‘আত-তনান্হয়যেনাতুত তনাইন্য়যেবনাত, আসসনালনাওয়নাতু ন্লল্নান্হ, আস সনালনামু আলনাইিনা 

আইয়যুেহনান ননান্বয়যুে...’ (এরপর বলানক অংশ পূসবল্াক্ত তলাশলাহহুসদর মসতলা পূণ ্করসব। 
(মুেনলম ৪০৪- আবু মূেলা রলা. এর হলাদীসের অংশনবসশষ)। 

৫  ন্তন ও িনার রনািনাআত ন্বন্েষ্ট ননামনারজর ধেষ দবঠরি ‘তনাওয়নাররুি’ িরর বসরব। 

‘তলাওেলাররুক’ অথ ্ হসললা ননতসম্র ওপর বেলা। এখলাসন উসদেশ্য হসললা নতন ও িলার 
রলাকলাআত নবনশষ্ট নলামলাসজর যশষ তবিসক বলাম ননতসম্র ওপর বেসব। এই বেলার নবনভন্ পদ্ধনত 
রসেসে। যর যকলাসনলা একনট পদ্ধনতসত বেসল েুন্লাত আদলাে হসে রলাসব। 

নকেু উসল্খসরলাগ্য পদ্ধনত হসছে: 
১  ডলান পলা খলােলা রলাখসব। বলাম পলা নবনেসে নদসে 

যেটলা ডলান নদক যথসক  ডলান পলাসের ননসি 
নদসে যবর কসর নদসব। মলানটসত ননতম্ নদসে 
বসে পেসব।

উক্ত পদ্ধনতনট েহীহ বুখলারীসত আবু হুমলাইদ েলাসেদী রলা. এর হলাদীসে পলাওেলা রলাে। ( যদখুন 
বুখলারী ৮২৮) 

২  উভে পলা নবনেসে ডলান নদক যথসক যবর কসর 
নদসব। এরপর ননতম্ মলানটসত নবনেসে বসে 
পেসব।

উক্ত পদ্ধনতনট েলাহলাবী আবু হুমলাইদ েলাসেদী রলা. 
যথসক হলাদীসের নবনভন্ নকতলাসব এসেসে। (আবু 
দলাঊদ ৭৩১, ইবসন নহব্লান ১৮৬৭, বলাইহলাকী ২/১২৮; 
আলবলানী র. এটলাসক েহীহ বসলসেন। 

নবশুদ্ধ বক্তব্য অনুরলােী, ‘তলাওেলাররুক’ প্রসত্যক নলামলাসজর যশষ তবিসক নে; বরং যকবল 
নতন ও িলার রলাকলাআত নবনশষ্ট নলামলাসজর যশষ তবিসক করলা হসব। 
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৬  ন্বন্ভন্ ৈরূৈ েরীফ পেনা সুন্নাত। 

নলামলাসজ দরূদ শরীসফর নবনভন্ পদ্ধনত হলাদীসে এসেসে। েুতরলাং এসকক েমে এসকক 
পদ্ধনতসত পেলা েুন্লাত। ননস্ উসল্খসরলাগ্য নকেু দরূদ তুসল ধরনে:

১ يٌد   اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَمٍَّد ، َوَعَلى آِل ُمَمٍَّد ، َكَما َصلَّْيَت َعَلى ِإبـَْراِهيَم ، َوَعَلى آِل ِإبـَْراِهيَم ِإنََّك حَِ
 مَِيٌد ، اللَُّهمَّ َبِرْك َعَلى ُمَمٍَّد ، َوَعَلى آِل ُمَمٍَّد ، َكَما َبرَْكَت َعَلى ِإبـَْراِهيَم ، َوَعَلى آِل ِإبـَْراِهيَم ِإنََّك
يٌد مَِيٌد حَِ

 ‘আল্নাহুম্না সনান্ল্না আলনা মুহনাম্নাৈ, ওয়নালনা আন্ল মুহনাম্নাৈ। িনামনা সনাল্নাইতনা আলনা 
ইবরনাহীম, ওয়নালনা আন্ল ইবরনাহীম, ইন্নািনা হনামীদুম মনাজীৈ। আল্নাহুম্না বনান্রি 
আলনা মুহনাম্নাৈ, ওয়নালনা আন্ল মুহনাম্নাৈ, িনামনা বনারনািতনা আলনা ইবরনাহীম, ওয়নালনা 
আন্ল ইবরনাহীম, ইন্নািনা হনামীদুম মনাজীৈ’ (বুখলারী ৩৩৭০) কলা’ব নবন উজরলা রলা. 
এর হলাদীসের অংশ নবসশষ। 

২  اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَمٍَّد َوَعَلى آِل ُمَمَّد َكَما َصلَّْيَت َعَلى آِل ِإبـَْراِهيَم ، َوَبِرْك َعَلى ُمَمٍَّد َوَعَلى آِل ُمَمٍَّد َكَما 
يٌد مَِيٌد َبرَْكَت َعَلى آِل ِإبـَْراِهيَم ، ِف اْلَعاَلِمَي ، ِإنََّك حَِ
‘আল্নাহুম্না  সনান্ল্ আলনা মুহনাম্নাৈ, ওয়নালনা আন্ল মুহনাম্নাৈ, িনামনা সনাল্নাইতনা আলনা 
ইবরনাহীম, ওয়না বনান্রি আলনা মুহনাম্নাৈ ওয়নালনা আন্ল মুহনাম্নাৈ, িনামনা বনারনািতনা 
আলনা আন্ল ইবরনাহীম, ন্ফল আলনামীন, ইন্নািনা হনামীদুম মনাজীৈ’।  (মুেনলম ৪০৫- 
আবু মলােঊদ আনেলারী রলা. এর হলাদীসের অংশনবসশষ) 

৩  اللَُّهمَّ َصلِّ َعلى ُمَمٍَّد َوَعَلى َأْزَواِجِه َوُذرِّيَِّتِه ، َكَما َصلَّْيَت َعَلى آِل ِإبـَْراِهيَم ، َوَبِرْك َعَلى ُمَمٍَّد َوَعَلى َأْزَواِجِه 
يٌد مَِيٌد َوُذرِّيَِّتِه، َكَما َبرَْكَت َعَلى آِل ِإبـَْراِهيَم ، ِإنََّك حَِ
‘আল্নাহুম্না সনান্ল্ আলনা মুহনাম্নাৈ ওয়না আলনা আিওয়নান্জহী ওয়না িরুন্রয়যেনান্তহ, 
িনামনা সনাল্নাইতনা আলনা আন্ল ইবরনাহীম, ওয়না বনান্রি আলনা মুহনাম্নাৈ ওয়নালনা 
আিওয়নান্জহী ওয়না িরুন্রয়যেনান্তহ, িনামনা বনারনািতনা আলনা আন্ল ইবরনাহীম, ইন্নািনা 
হনামীদুম মনাজীৈ’। (বুখলারী ৩৩৬৯, মুেনলম ৪০৭, আবু হুমলাইদ েলাসেদী রলা. এর 
হলাদীসের অংশনবসশষ)। 

৭  সনালনাম ধফরনারননার আরে িনারন্ি বস্তু ধ্থরি আশ্রয় প্রনা্থ্যননা িরনা সুন্নাত। 

এটলা েংখ্যলাগনরষ্ঠ উললামলাসে নকরলাসমর বক্তব্য। দলীল আবু হুরলাইরলা রলা. এর হলাদীে। নবীজী 
(েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) বসলসেন, ‘িখন ধতনামনারৈর ধিউ ধেষ  দবঠরি তনােনাহহুৈ 
পেনা ধেষ িরর, তখন ধিন িনারন্ি বস্তু  ত্থনা জনাহনান্নারমর েনান্স্, িবররর েনান্স্, জীবন ও 
মতুৃযের ন্ফতননা ও ৈনাজ্নারলর অন্নষ্টতনা ধ্থরি আল্নাহর িনারে পনাননাহ িনায়’। (মুেনলম ৫৮৮, 
বুখলারী ৮৩২) 

দরূসদর পসর ও েলাললাসমর আসগ হলাদীসে অেংখ্য দুআর কথলা এসেসে। তলাই েুন্লাত হসছে 
এসকক েমে এসককটলা পেলা। উরল্খরিনােযে িরয়িন্ি দুআ আমরনা উরল্খ িরন্ে এখনারন: 
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১ اللَُّهمَّ إِنّ َأُعوُذ ِبَك من املْأثَِ واملْغَرم   
 ‘আল্নাহুম্না ইন্ী আঊিনু্বিনা ন্মননাল মনাসনান্ম ওয়নাল মনােরনাম’ (বুখলারী ৮৩২, 

মুেনলম ৫৮৯)
২ اللَُّهمَّ إِنّ َأْسأَُلَك الَنََّة َوَأَعْوَذ ِبَك ِمَن النَّار   
 ‘আল্নাহুম্না ইন্ী আসআলিুনাল জনান্নাতনা ওয়না আঊিনু্বিনা ন্মননান ননার।’ (আবু দলাঊদ 

৭৯২, আলবলানী এটলার ইেনলাদসক েহীহ বসলসেন (েহীহু আবী দলাঊদ ৩/৩৭৭)
৩  اللَُّهمَّ ِإّنِ ظََلْمُت نـَْفِسي ظُْلًما َكِثريًا َواَل يـَْغِفُر الذُّنُوَب ِإالَّ أَْنَت فَاْغِفْر ِل َمْغِفَرًة ِمْن ِعْنِدَك َواْرَحِْن ، ِإنَّك    

أَْنَت اْلَغُفوُر الرَِّحيُم
‘আল্নাহুম্না ইন্ী িনালনামতু ননাফসী িলুমনান িনাসীরনা। ওয়না লনা ইয়নােন্ফরুি িনুবূনা ইল্না 
আনতনা। ফনােন্ফরলী মনােন্ফরনাতনাম ন্মন ইনন্ৈিনা ওয়নারহনামনী। ইন্নািনা আনতনাল 
েনাফূরুর রনাহীম’।  (বুখলারী ৬৩২৬, মুেনলম ২৭০৫)

৪ اللَُّهمَّ َأِعنِّ َعَلى ِذْكِرَك ، َوُشْكِرَك ، َوُحْسِن ِعَباَدِتَك   
 ‘আল্নাহুম্না আন্য়ন্ন্ আলনা ন্িিন্রিনা ওয়না শুিন্রিনা ওয়না হুসন্ন ইবনাৈনান্তি। 

(আহমদ ২২১১৯, আবু দলাঊদ ১৫২২, নলােলাঈ ১৩০৪, আলবলানী েহীহুল জলানম’ 
২/১৩২০)

৫  اللَُّهمَّ ِإّنِ َأُعوُذ ِبَك ِمْن اْلُبْخِل ، َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن اْلُْبِ ، َوَأُعوُذ ِبَك َأْن ُأَردَّ ِإَل َأْرَذِل اْلُعُمِر، َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن   
نـَْيا ، َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن َعَذاِب اْلَقْبِ ِفتـَْنِة الدُّ

 ‘আল্নাহুম্না ইন্ী আঊিনু্বিনা ন্মননাল বখুন্ল, ওয়না আঊি ু ন্বিনা ন্মননাল জুবনু্ন, 
ওয়না  আঊিনু্বিনা আন উরনাদ্না ইলনা আরিনান্লল উমুন্র, ওয়না আঊিনু্বিনা ন্মন 
ন্ফতননান্তৈদুন্নয়না, ওয়না আঊিনু্বিনা ন্মন আিনান্বল বিবর’ (বুখলারী ৬৩৭০).

৬ اللَُّهمَّ َحاِسْبِن ِحَساًب َيِسريًا    
 ‘আল্নাহুম্না হনান্সবনী ন্হসনাবনান ইয়নান্সরনা’ (আহমদ ২৪২১৫, আলবলানী এটলাসক 

েহীহ বসলসেন- তলাহক্ীকু নমশকলানতল মলােলাবীহ ৩/১৫৪৪)

এরপর ডলাসন বলাসম মুখ নফনরসে েলাললাম বলসব। েলাললাসমর েমে মুখ নফরলাসনলা েুন্লাত। বরং 
ভলাসললাভলাসব ঘুসর মুখ যফরলাসনলা েুন্লাত। যকননলা নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) 
এমনভলাসব মুখ নফরলাসতন যর, তলাঁর যপেসন থলাকলা ব্যনক্ত তলাঁর কসপলাসলর শুভ্রতলা যদখসত 
যপসতলা। েলা’দ নবন ওেলাক্লাে রলা. যথসক বনণত্ নতনন বসলন, ‘আনম নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ 
ওেলা েলাল্লাম) এর ডলাসন ও বলাসম েলাললাম যফরলাসনলার েমে তলাঁর কসপলাল যদসশর শুভ্রতলা যদখসত 
যপতলাম’। (মুেনলম ৫৮২) 

৮  ফরজ ননামনারজর সনালনাম ন্ফরনারননার পরর হনাৈীরস বন্্্যত দুআগুরলনা পেনা সুন্নাত 

ইমলাম নববী র. বসলন, ‘নলামলাসজর পসর দুআ করলা মুস্তলাহলাব হওেলার ব্যলাপলাসর উললামলাসে 
নকরলাসমর ঐক্য রসেসে’। (যদখুন আরকলার- পৃ. ৬৬) 
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নলামলাজ পরবত্ী দুআগুসললা উচ্চস্সর করলা মুস্তলাহলাব। দলীল ইবসন আব্লাে রলা. এর হলাদীে: 
‘নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) এর রুসগ ফরজ নলামলাসজর পসর মলানুষ রখন নফসর 
যরসতলা, তখন উচ্চস্সর দুআ যশলানলা যরসতলা’। (বুখলারী ৮৪১, মুেনলম ৫৮৩) 

দুআগুরলনা হরছে: 
১ اللَُّهمَّ أَْنَت السَّاَلُم َوِمْنَك السَّاَلُم ، تـََبارَْكَت َذا الَْاَلِل َواإِلْكَراِم  

নতনবলার ইনস্তগফলার পেসব। এরপর বলসব, ‘আল্নাহুম্না আনতনাস সনালনাম, ওয়না 
ন্মনিনাস সনালনাম, তনাবনারনািতনা িনাল জনালনান্ল ওয়নাল ইিরনাম’।  (মুেনলম ৫৯১, 
েলাওবলান রলা. এর হলাদীসের অংশনবসশষ)

২ َة ِإالَّ    اَل ِإلَه ِإالَّ اّلُ َوْحَدُه اَل َشرِيَك َلُه ، َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْلَْمُد َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر، اَل َحْوَل َواَل قـُوَّ
ُه، َلُه النِّْعَمُة َوَلُه اْلَفْضُل ، َوَلُه الثَـَّناُء الََْسُن ، اَل ِإلَه ِإالَّ اّلُ ُمِْلِصَي َلُه  ِبلِّ، اَل ِإلَه ِإالَّ اّلُ، َواَل نـَْعُبُد ِإالَّ ِإيَّ
يَن ، َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفُروَن الدِّ

 ‘লনা ইলনাহনা ইল্নাল্নাহু ওয়নাহৈনাহু লনা েনারীিনা লনাহ, লনাহুল মুলকু ওয়না লনাহুল হনামদু, 
ওয়না হুয়না আলনা কুন্ল্ েনাইন্য়ন িনাৈীর। লনা হনাওলনা ওয়নালনা কুওয়নাতনা ইল্না ন্বল্নাহ। 
লনা ইলনাহনা ইল্নাল্নাহ। ওয়নালনা ননা’বদুু ইল্না ইয়যেনাহ। লনাহুন ন্ন’মনাতু ওয়না লনাহু ফনাজল,ু 
ওয়না লনাহুস সনাননাউল হনাসনান। লনা ইলনাহনা ইল্নাল্নাহু মুখন্লসীননা লনাহুৈ ৈীন, ওয়নালনাও 
িনান্রহনাল িনান্ফরূন’। (মুেনলম ৫৯৬)

৩ َوْحَدُه اَل َشرِيَك َلُه ، َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْلَْمُد َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر ، اللَُّهمَّ اَل َماِنَع ِلَما   اَل ِإلَه ِإالَّ اّلُ 
َأْعطَْيَت، َواَل ُمْعِطَي ِلَما َمنـَْعَت ، َواَل يـَنـَْفُع َذا اْلَدِّ ِمْنَك اْلَدُّ
‘লনা ইলনাহনা ইল্নাল্নাহু ওয়নাহৈনাহু লনা েনারীিনা লনাহ, লনাহুল মুলকু ওয়নালনাহুল হনামদু, 
ওয়না হুআ আলনা কুন্ল্ েনাইন্য়ন িনাৈীর। আল্নাহুম্না লনা মনান্নআ ন্লমনা আ’তনাইতনা, 
ওয়না মু’ন্তয়না ন্লমনা মনাননা’তনা, ওয়না লনা ইয়নানফনাউ িনাল জনান্দ্ ন্মনিনাল জনাদু্’। 
(বুখলারী ৮৪৪, মুেনলম ৫৯৩)

৪  এরপর সুন্নাত তনাসবীহ পনাঠ িররব। তনাসবীরহর ন্বন্ভন্ পদ্ধন্ত ররয়রে:
سبحان هللا، المد هلل، هللا أكب

এি. ‘সুবহনাননাল্নাহ’ ৩৩ বনার। ‘আলহনামদুন্লল্নাহ’ ৩৩ বনার। ‘আল্নাহু আিবনার’ ৩৩ বনার। 
ধেরষ এিবনার ‘লনা ইলনাহনা ইল্নাল্নাহু ওয়নাহৈনাহু’... িনারলমনা েনাহনাৈনাত পেরব। 

اَل ِإلَه ِإالَّ اّلُ َوْحَدُه اَل َشرِيَك َلُه ، َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْلَْمُد َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر
দলীল আবু হুরলাইরলা রলা. এর হলাদীে। নতনন বসলন, নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা 

েলাল্লাম) বসলসেন, ‘ধি বযেন্ক্ত প্ররতযেি ননামনারজর পরর ৩৩ বনার সুবহনাননাল্নাহ, ৩৩ বনার 
আলহনামদুন্লল্নাহ, ৩৩ আল্নাহু আিবনার বলরব, এরপর ‘লনা ইলনাহনা ইল্নাল্নাহু ওয়নাহৈনাহু লনা 
েনারীিনা লনাহু, লনাহুল মুলকু, ওয়না লনাহুল হনামদু ওয়না হুয়না আলনা কুন্ল্ েনাইন্য়ন িনাৈীর’ বরল 
১০০ ে্ননা পূ্ ্য িররব, সমুররের ধফননা পন্রমনা্ ন্বেনাল হরলও তনার ধেনাননাহগুরলনা ষিমনা িরর 
ধৈয়না হরব’। (মুেনলম ৫৯৭) 
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سبحان هللا، المد هلل، هللا أكب
দুই. ‘সুবহনাননাল্নাহ’ ৩৩ বনার, ‘আলহনামদুন্লল্নাহ’ ৩৩ বনার, ‘আল্নাহু আিবনার’ ৩৪ বনার 

বলরব। দলীল কলা’ব নবন উজরলা রলা. এর হলাদীে। নতনন বসলন, রলােূসল কলারীম (েলাল্লাল্লাহু 
আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) বসরসেন, ‘প্ররতযেি ফরজ ননামনারজর পরর এমন ন্িেু দুআ ররয়রে, 
ধিগুরলনার ওপর আমলিনারী ধিনারননান্ৈন বযে্থ্য হরব ননা। ৩৩ বনার সুবহনাননাল্নাহ, ৩৩ বনার 
আলহনামদুন্লল্নাহ, ৩৪ বনার আল্নাহ আিবনার’। (মুেনলম ৫৯৬) 

سبحان هللا، المد هلل، هللا أكب، ال إله إال هللا
ন্তন. ‘সুবহনাননাল্নাহ’ ২৫ বনার, ‘আলহনামদুন্লল্নাহ’ ২৫ বনার, ‘আল্নাহু আিবনার’ ২৫ বনার, 

‘লনা ইলনাহনা ইল্নাল্নাহ’ ২৫ বনার পেরব। 
এটলা নতরনমরী শরীসফ এসেসে। আব্লু্লাহ ইবসন রলােদ রলা. এর হলাদীে। ( নতরনমরী ৩৪১৩, 

আলবলানী এটলাসক েহীহ বসলসেন,  যদখুন তলাহক্ীকু নমশকলানতল মলােলাবীহ ১/৩০৭) 
سبحان هللا، المد هلل، هللا أكب

িনার. ‘সুবহনাননাল্নাহ’ ১০ বনার, ‘আলহনামদুন্লল্নাহ’ ১০ বনার, ‘আল্নাহু আিবনার’ ১০ বনার 
পেরব। 

এটলাও নতরনমরীসত এসেসে। আব্লু্লাহ ইবসন আমর রলা. এর হলাদীে।  (নতরনমরী ৩৪১০, 
আলবলানী এটলাসক েহীহ বসলসেন, যদখুন তলাহক্ীকু নমশকলানতল মলােলাবীহ ২/৭৪৩) 

 যকলাসনলা একনট ইবলাদসতর একলানধক শরেী পদ্ধনত থলাকসল করণীে কী যে ব্যলাপলাসর আমরলা 
যপেসনও বলারবলার বসলনে যর এসষেসত্র তবনিত্র্য অবলম্ন করসব। এসকক েমে এসককটলার 
ওপর আমল করসব। 

তলােবীসহর েমে আেুল গনলা েুন্লাত। দলীল আহমদ ও নতরনমরীর হলাদীে। নবীজী 
(েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) বসলসেন, ‘আঙুল েরন তনাসবীহ পনাঠ িররনা। ধিনননা 
(ন্িয়নামরতর ন্ৈন) এগুরলনারি ন্জজ্নাসনা িরনা হরব। এগুরলনারি ধসন্ৈন ি্থনা বলনার েন্ক্ত 
ধৈয়না হরব’। (আহমদ ২৭০৮৯, নতরনমরী ৩৪৮৬, আলবলানী এটলাসক েহীহ বসলসেন; যদখুন 
েহীহুল জলানম’ ২/৭৫৩) 

৫  আয়নাতুল কুরসী পনাঠ িরনা। 
দলীল আবু উমলামলা রলা. এর হলাদীে। নতনন বসলন, রলােূসল কলারীম (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ 

ওেলা েলাল্লাম) বসলসেন, ‘যর ব্যনক্ত প্রসত্যক ফরজ নলামলাসজর পসর আেলাতুল কুরেী পলাি 
করসব, মৃতু্য েলােলা তলার জলান্লাসত প্রসবসশ আর যকলাসনলা বলাধলা থলাকসব নলা’। (নলােলাঈর েুনলাসন 
কুবরলা ৯৯২৮, ইমলাম মুননররী ‘তলারগীব ওেলাত তলারহীব’ নকতলাসব ২৩৭৩, ইবসন আব্লু হলাদী 
আল মুহলাররলার ১/১৯৮ ও ইবনুল কলাইনে্যম রলাদুল মলাআসদ ১/৩০৩ এটলাসক েহীহ বসলসেন) 
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৬  ‘মুআওইিনাতনাইন’ ত্থনা সূরনা ফনালনাি ও সূরনা ননাস পনাঠ িরনা। 
দলীল উকবলা নবন আসমর রলা. এর হলাদীে। নতনন বসলন, ‘রলােূসল কলারীম (েলাল্লাল্লাহু 

আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) আমলাসক প্রসত্যক নলামলাসজর পসর েূরলা ফলাললাক ও েূরলা নলাে পেসত 
ননসদ্শ নদসেসেন’। (আবু দলাঊদ ১৫২৫, আলবলানী বসলসেন, হলাদীসের েনদ েহীহ। ইবসন 
খুরলাইমলা ও ইবসন নহব্লান এটলাসক েহীহ বসলসেন; েহীহু আবী দলাঊদ ৫/২৫৪) 

এতষেণ আমরলা নলামলাসজর নকেু েুন্লাত ননসে আসললািনলা কসরনে। আমলাসদর মূল আসললািনলা 
নেল ফজসরর নলামলাজ ননসে। যরসহতু প্রসত্যক নলামলাসজর ব্যলাপলাসরই উক্ত আসললািনলা প্রসরলাজ্য, 
তলাই প্রথসমই এটলার েনবস্তলার আসললািনলা কসর ননললাম। আল্লাহ ভলাসললা জলাসনন। 

৯  ফজররর পর ধ্থরি সূরি্যনাৈরয়র আে পি্যন্ত স্বীয় ননামনারজর স্নারন বরস ্থনািনা সুন্নাত।  

দলীল জলাসবর নবন েলামুরলা রলা. এর হলাদীে। নতনন বসলন, নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ 
ওেলা েলাল্লাম) ফজসরর নলামলাসজর পর যথসক  েূর ্উপসর ওিলার  আগ পরন্্ত ননসজর নলামলাসজর 
জলােগলাে বসে থলাকসতন’। (মুেনলম ৬৭০) 

  নবীজী সনাল্নাল্নাহু আলনাইন্হ ওয়না সনাল্নাম বরলরেন: ‘সনাত বযেন্ক্তরি আল্নাহ তনাআলনা ন্িয়নামরতর ন্ৈন ন্নজ েনায়নায় স্নান ন্ৈরবন 
ধিন্ৈন তনাঁর েনায়না বযেতীত অন্য ধিনারননা েনায়না ্থনািরব ননা…. (তনারৈর ধভতরর এিজন হরলনা)… ধস বযেন্ক্ত িনার হৃৈয় সব্যৈনা 
মসন্জরৈর সরগে সংিকু্ত ্থনারি’
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সিনারলর ন্িন্ির ও দুআসমূহ 

েকলাসলর দুআ শুরু হে েুবসহ েলানদসকর েমে যথসক। মুেলারনরন রখন ফজর নলামলাসজর 
জন্য আরলান যদে, তখন যথসকই েকলাল যবললার দুআর েূিনলা হে। ননঃেসন্সহ এেব দুআর 
মূল্য অপনরেীম। এগুসললা একজন মুেনলসমর দুননেলার রষেলা-কবি ও আনখরলাসতর পলাসথে। 

 সিনাল ও সন্ধযেনার দুআসমূহ:  
১ ُ َوْحَدُه اَل َشرِيَك َلُه ، َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْلَْمُد ، َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِدير  اَل ِإَلَه ِإالَّ الَّ

‘লনা ইলনাহনা ইল্নাল্নাহু ওয়নাহৈনাহু লনা েনারীিনা লনাহু, লনাহুল মুলকু, ওয়না লনাহুল হনামদু, ওয়না 
হুয়না আলনা কুন্ল্ েনাইন্য়ন িনাৈীর’ ধি বযেন্ক্ত সিনারল এই দুআন্ি ১০ বনার পনাঠ িররব, 
তনার জন্য ১০০ ন্ি ধনন্ি ধলখনা হরব, ১০০ ন্ি ধেনাননাহ মুরে ধৈয়না হরব। এিন্ি ক্রীতৈনাস 
আজনাৈ িরনার সওয়নাব হরব। সন্ধযেনা পি্যন্ত  ধস ন্নরনাপত্তনা লনাভ িররব। আর ধি বযেন্ক্ত 
এিনা সন্ধযেনায় পেরব, এিই পন্রমনা্ সওয়নাব লনাভ িররব’। (আহমদ ৮৭১৯, নবন বলার 
র. এটলার েনদসক হলােলান বসলসেন)  

২ ُ َوْحَدُه اَل َشرِيَك َلُه اللَُّهمَّ ِإّنِ َأْسأَُلَك ِمْن َخرْيِ َهِذِه اللَّيـَْلِة    َأْمَسيـَْنا َوَأْمَسى اْلُمْلُك ِلَِّ ، َواْلَْمُد ِلَِّ اَل ِإَلَه ِإالَّ الَّ
 َوَخرْيِ َما ِفيَها، َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن َشّرَِها َوَشرِّ َما ِفيَها ، اللَُّهمَّ ِإّنِ َأُعوُذ ِبَك ِمَن اْلَكَسِل  َواْلََرِم ، َوُسوِء اْلِكَبِ،
نـَْيا ، َوَعَذاِب اْلَقْبِ َوِفتـَْنِة الدُّ

... أْسأَُلَك َخرْيِ َما ِف َهَذا اْلَيوم َوَخرْي   َما بعِده، َوَأُعوُذ ِبك ِمْن َشرِّ َما ِف َهذا   َأْصَبْحَنا َوَأْصَبَح اْلُمْلُك ِلَِّ
 الَيوم َوَشر َما بـَْعِده

 ‘আমসনাইননা ওয়না আমসনাল মুলকু ন্লল্নাহ। ওয়নাল হনামদু ন্লল্নাহ, লনা ইলনাহনা ইল্নাল্নাহু 
ওয়নাহৈনাহু লনা েনারীিনা লনাহু। আল্নাহুম্না ইন্ী আসআলিুনা ন্মন খনাইর হনান্িন্হল লনাইলনান্ত 
ওয়না খনাইন্র মনা ফীহনা, ওয়না আঊিনু্বিনা ন্মন েনারন্রহনা ওয়না েনারন্র মনা ফীহনা। আল্নাহুম্না 
ইন্ী আঊিনু্বিনা ন্মননাল িনাসনান্ল, ওয়নাল হনারনান্ম, ওয়না সুন্য়ল ন্িবনান্র, ওয়না ন্ফতননান্তৈ 
দুনইয়না ওয়না আজনান্বল বিনাবন্র’। (সিনারল পরুরনা দুআর সরগে শু� ুপ্র্থরম ‘আসবনাহননা 
ওয়না আসবনাহনাল মুলকু ন্লল্নাহ’.. ি্থনািনা ধিনাে িররব).. আসআলিুনা ন্মন খনাইন্র মনা ফী 
হনািনাল ইয়নাওন্ম ওয়না খনাইন্র মনা বনা’ন্ৈন্হ, ওয়না আঊিনু্বিনা ন্মন েনারন্র মনা ফী হনািনাল 
ইয়নাওন্ম ওয়না েনারন্র মনা বনা’ন্ৈন্হ’.. । (মুেনলম ২৭২৩)
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৩  اللَُّهمَّ أَْنَت َربِّ اَل إَِلَه ِإالَّ أَْنَت َخَلْقَتِن,َوَأَن َعْبُدَك,َوَأَن َعَلى َعْهِدَك َوَوْعِدَك َما اْسَتَطْعُت، َأُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ 
َما َصنـَْعُت ، أَبُوُء َلَك بِِنْعَمِتَك َعَليَّ، َوأَبُوُء َلَك ِبَذْنِب فَاْغِفْر ِل فَِإنَّهُ اَل يـَْغِفُر الذُّنُوَب ِإالَّ أَْنَت
সনাইন্য়যেদুল ইন্স্েফনার: ‘আল্নাহুম্না আনতনা রনাব্ী, লনা ইলনাহনা ইল্না আনতনা খনালনািতনানী, 
ওয়না আননা আবদুিনা, ওয়না আননা আলনা আহন্ৈিনা ওয়না ও’ন্ৈিনা মনাসতনাতনা’তু, আঊিনু্বিনা 
ন্মন েনান্র মনা সনাননা’তু, আবউূ লনািনা ন্বন্ন’মনান্তিনা আলনাইয়যেনা, ওয়না আবউূ ন্বিনামবী, 
ফনােন্ফরলী, ফনাইন্নাহু লনা ইয়নােন্ফরুি-িনুবূনা ইল্না আনতনা’। নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ 
ওেলা েলাল্লাম) বসলসেন, ‘িন্ৈ ধিউ আন্তন্রি ন্বর্নারসর সরগে ন্ৈরনর ধবলনা এিনা পরে এবং 
সন্ধযেনার আরে মনারনা িনায় তরব ধস জনান্নাতী। এিইভনারব রনারত ৈঢ়ৃ ন্বর্নারসর সরগে ধিউ 
িন্ৈ পরে এবং সিনাল হওয়নার আরেই মনারনা িনায়, তরব ধসও জনান্নাতী’। (বুখলারী ৬৩০৬)

৪ اللَُّهمَّ ِبَك َأْصَبْحَنا، َوِبَك َأْمَسيـَْنا، َوِبَك َنَْيا، َوِبَك َنُوُت، َوِإلَْيَك النُُّشوُر 
اللَُّهمَّ ِبَك َأْمَسيـَْنا َوِبَك َأْصَبْحَنا َوِبَك َنَْيا َوِبَك َنُوُت َوِإلَْيَك اْلَمِصري
‘িখন সিনাল হয়, তখন ধতনামরনা এই দুআ পেরব: ‘আল্নাহুম্না ন্বিনা আসবনাহননা, ওয়না 
ন্বিনা আমসনাইননা, ওয়না ন্বিনা ননাহইয়না, ওয়না ন্বিনা ননামূতু, ওয়না ইলনাইিনান নুেরূ’। আর 
িখন সন্ধযেনা হয় তখন পেরব: ‘আল্নাহুম্না ন্বিনা আমসনাইননা, ওয়না ন্বিনা আসবনাহননা, 
ওয়না ন্বিনা ননাহইয়না, ওয়না ন্বিনা ননামূতু, ওয়না ইলনাইিনাল মনাসীর’। (আবূ দলাঊদ ৫০৬৮, 
নতরনমরী ৩৩৯১, নলােলাঈ- েুনলাসন কুবরলা ৯৮৩৬, ইবসন মলাজলাহ ৩৮৬৮, নবন বলার র. 
এটলার েনদসক েহীহ বসলসেন’)

৫  اللَُّهمَّ فَاِطَر السََّمَواِت َواأْلَْرِض ، َعاِلَ اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة ، اَل ِإَلَه ِإالَّ أَْنَت َربَّ ُكلِّ َشْيٍء َوَمِليَكُه ، َأُعوُذ ِبَك ِمْن 
َشرِّ نـَْفِسي َوِمْن َشرِّ الشَّْيطَاِن َوِشرِْكِه ، َوَأْن َأقـَْتَِف َعَلى نـَْفِسي ُسوًءا ، َأْو َأُجرَُّه ِإَل ُمْسِلٍم
‘আল্নাহুম্না ফনান্তরনাস সনামনাওয়নান্ত ওয়নাল আরৈ, আন্লমনাল েনাইন্ব ওয়নাে েনাহনাৈনাহ, লনা 
ইলনাহনা ইল্না আনতনা, রনাব্না কুন্ল্ েনাইন্য়ন ওয়না মনান্লিনাহ, আঊিনু্বিনা ন্মন েনারন্র ননাফসী 
ওয়না ন্মন েনারন্রে েনাইতনান্ন ওয়না ন্েরন্িহী, ওয়না আন আিতনান্রফনা আলনা ননাফসী সূআন 
আও আজুররনাহূ ইলনা মুসন্লন্মন’। নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) বসলসেন, 
‘সিনাল, সন্ধযেনা ও ন্বেনাননায় িনাওয়নার পরর এই দুআন্ি পরেনা’। (আহমদ ৬৫৯৭, আবু 
দলাঊদ ৫০৭৬, নতরনমরী ৩৫২৯, নলােলাঈ ৭৬৯৯, নবন বলার র. এটলার েনদসক েহীহ 
বসলসেন)

৬ ِه َشْيٌء ِف اأْلَْرِض َواَل ِف السََّماِء َوُهَو السَِّميُع اْلَعِليُم    ِبْسِم الَِّ الَِّذي اَل َيُضرُّ َمَع اسِْ
‘ধি বযেন্ক্ত প্ররতযেি ন্ৈন সিনারল ও সন্ধযেনায় এই দু’আন্ি  ন্তন বনার পেরব: ‘ন্বসন্মল্নান্হল্নািী 
লনা ইয়নািরুরু মনাআসন্মহী েনাইউন ন্ফল আরন্ৈ ওয়নালনা ন্ফস সনামনান্য় ওয়না হুয়নাস-
সনামীউল আলীম’- তনারি ধিনারননা অন্নষ্টতনা স্পে্য িররব ননা’। (আহমদ ৪৪৬, নতরনমরী 
১০১৭৯, ইবসন মলাজলাহ ৩৮৬৯, নবন বলার র. বসলসেন, ইমলাম নতরনমরী এটলাসক হলােলান 
েহীহ বসলসেন এবং এটলাই েনিক’)

৭ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم نَِبيًّا  ْساَلِم ِديًنا , َوِبَُحمٍَّد َصلَّى الَّ   َرِضيُت ِبلَِّ َربًّ , َوِبإْلِ
‘িন্ৈ ধিনারননা মুসন্লম সিনাল ও সন্ধযেনায় ন্তন বনার এই দুআ পরে- ‘রনািীতু ন্বল্নান্হ রনাব্না, 
ওয়না ন্বল ইসলনান্ম ৈীননা, ওয়নান্ব মুহনাম্নান্ৈন ননান্বয়যেনা’- ন্িয়নামরতর ন্ৈন আল্নাহ তনাআলনা 
অবেযেই তনারি সনু্তষ্ট িররবন’। (আহমদ ১৮৯৬৭, নতরনমরী ৩৩৮৯, ইবসন মলাজলাহ 
৩৮৭০, নবন বলার র. এটলার েনদ হলােলান বসলসেন)
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৮  اللَُّهمَّ ِإّنِ َأْسأَُلَك اْلَعاِفَيَة ِف الدُّنـَْيا َواْلِخَرِة ، اللَُّهمَّ ِإّنِ َأْسأَُلَك اْلَعْفَو َواْلَعاِفَيَة ِف ِديِن َوُدنـَْياَي ، َوَأْهِلي َوَماِل ، اللَُّهمَّ 
 اْستـُْر َعْورَاِت، َوآِمْن َرْوَعاِت، اللَُّهمَّ اْحَفْظِن ِمْن بـَْيِ َيَديَّ َوِمْن َخْلِفي ، َوَعْن َيِيِن َوَعْن ِشَاِل ، َوِمْن فـَْوِقي ، َوَأُعوُذ
ِبَعَظَمِتَك َأْن أُْغَتاَل ِمْن َتِْت
‘আল্নাহুম্না ইন্ী আসআলিুনাল আন্ফয়নাতনা ন্ফৈ দুনইয়না ওয়নাল আন্খরনাহ, আল্নাহুম্না 
ইন্ী আসআলিুনাল আফওয়না ওয়নাল আন্ফয়নাতনা ফী ৈীনী ওয়না দুনইয়নায়না, ওয়না আহলী 
ওয়না মনালী, আল্নাহুম্নাস-তুর আওরনাতী, ওয়নান্মন রনাওআতী, আল্নাহুম্নাহন্ফিনী ন্মন 
বনাইন্ন ইয়নাৈনাইয়যেনা ওয়না ন্মন খনালফী, ওয়না আন ইয়নামীনী ওয়না আন ন্েমনালী, ওয়না ন্মন 
ফনাওিী, ওয়না আঊি ুন্বআজনামনান্তিনা আন উেতনালনা ন্মন তনাহতী’। (মুেনলাসদ আহমদ 
৪৭৮৫, আবু দলাঊদ ৫০৭৪, নলােলাঈ ১০৪০১, ইবসন মলাজলাহ ৩৮৭১, হলাসকম এটলাসক েহীহ 
বসলসেন)

৯ َأُعوُذ ِبَكِلَماِت الَِّ التَّامَّاِت ِمْن َشرِّ َما َخَلَق 
‘আঊি ু ন্বিনান্লমনান্তল্নান্হত-তনাম্নান্ত ন্মন েনারন্র মনা খনালনািনা’। (আহমদ ৭৮৯৮, 
নতরনমরী ৩৪৩৭, আবু হুরলাইরলা রলা. এর অংশ নবসশষ; নবন বলার র. এটলার েনদসক 
হলােলান বসলসেন)

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم -َوِملَِّة أَبِيَنا ِإبـَْراِهيَم ْخاَلِص، َوِديِن نَِبيَِّنا ُمَمٍَّد - َصلَّى الَّ ْساَلِم ، وََكِلَمِة اإْلِ  َأْصَبْحَنا َعَلى ِفْطَرِة اإْلِ
َحِنيًفا، َوَما َكاَن ِمْن اْلُمْشرِِكَي

 নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) প্রসত্যক েকলাসল বলসতন, ‘আসবনাহননা আলনা 
ন্ফতরনান্তল ইসলনাম, ওয়না িনান্লমনান্তল ইখলনাস, ওয়না ৈীন্ন ননান্বন্য়যেননা মুহনাম্নান্ৈন 
(সনাল্নাল্নাহু আলনাইন্হ ওয়না সনাল্নাম) ওয়না ন্মল্নান্ত আবীননা ইবরনাহীমনা হনানীফনা, ওয়না মনা 
িনাননা ন্মননাল মুেন্রিীন’। (আহমদ ২১১৪৪, ১৫৩৬৭) আর প্রসত্যক েন্ধ্যলাে প্রথসম 
বলসতন ‘আমসনাইননা আলনা ন্ফতরনান্তল ইসলনাম’.. (বলানক অংশ উপসরর দুআর মসতলা)। 
নবন বলার র. এটলার েনদসক েহীহ বসলসেন।

যপেসন আমরলা এতষেণ রলা নকেু উসল্খ কসরনে, যেগুসললা শলাইখ নবন বলার র. এর ‘তুহফনাতুল 
আখইয়নার ন্ব-বয়নান্ন জুমলনান্তন ননান্ফআন্তন ন্মমনা ওয়নারনাৈনা ন্ফল ন্িতনান্ব ওয়নাস সুন্নান্ত ন্মননাল 
আৈইয়নান্ত ওয়নাল আিিনার’ শীষ্ক গ্রসন্থর ‘েকলাল-েন্ধ্যলার নরনকর’ অধ্যলাে যথসক েংগৃহীত। 

১১ َي َحيُّ َي قـَيُّوُم ِبَرْحَِتَك َأْسَتِغيُث َأْصِلْح ِل َشْأِن ُكلَُّه ، َواَل َتِكْلِن ِإَل نـَْفِسي َطْرَفَة َعْيٍ  
‘ইয়না হনাইয়যুে ইয়না িনাইয়যূেমু ন্ব-রনাহমনান্তিনা আসতনােীস, আসন্লহ লী েনানী কুল্নাহু, 
ওয়নালনা তনান্িলনী ইলনা ননাফসী ত্বরফনাতনা আইন্নন’। (নলােলাঈ ১০৪০৫, বলাররলার 
২/২৮২; ইবসন হলাজলার ও আলবলানী এটলাসক হলােলান বসলসেন। যদখুন নলাতলাইজলু 
আফকলার পৃ. ১৭৭, নেলনেললাতুল আহলাদীনেে-েলাহীহলাহ ১/৪৪৯) 

১২ َحْسِبَ هللا اَل ِإلَه ِإالَّ ُهَو َعَلْيِه تـَوَكَّلُت َوُهَو َربُّ اْلَعرِش اْلَعِظيِم  
‘হনাসন্ব আল্নাহু লনা ইলনাহনা ইল্না হুয়না, আলনাইন্হ তনাওয়নািিনালতু ওয়না হুআ রনাব্লু 
আরন্েল-আিীম’- ধি বযেন্ক্ত সনাত বনার এই দু’আন্ি পেরব, আল্নাহ তনারি সিল 
ধপররেনানী ধ্থরি মুন্ক্ত ন্ৈরবন। (আবু দলাঊদ ৫০৮১, আবূ দলারদলা রলা. এর হলাদীসের 
অংশনবসশষ। ননভ্রসরলাগ্য কথলা হসললা হলাদীেনট মলাওকূক, রলাবীগণ ননভ্রসরলাগ্য। তসব 
এটলা ‘মলারফূ’ এর হুকুসম। যদখুন আে-নেলনেললা ১১/৪৪৯) 

১০
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ততৃীয়: ‘জুহনার’ সময়। 

েূর ্উপসর উসি যগসল ‘জহুলা’র েমে জহুলার নলামলাজ পেলা েুন্লাত। 

 ৈলীল:   
১  আবু হুরলাইরলা রলা. এর হলাদীে। নতনন বসলন, ‘আমলার নপ্রে বনু্ধ (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ 

ওেলা েলাল্লাম) আমলাসক নতননট অেীেত কসরসেন। ১. প্রসত্যক মলাসে নতননট যরলাজলা 
রলাখলা। ২. জহুলার দুই রলাকলাআত নলামলাজ আদলাে করলা। ৩. ঘুসমর আসগ নবতসরর 
নলামলাজ আদলাে করলা’। আবু দলারদলা রলা. যকও নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা 
েলাল্লাম) এই নলামলাসজর অেীেত কসরসেন। (মুেনলম ৭২২) আবু রর রলা. যক এ 
ব্যলাপলাসর অেীেত কসরসেন (নলােলাঈর েুনলাসন কুবরলা ২৭১২)। আলবলানী এটলাসক 
েহীহ বসলসেন ( যদখুন: েহীহলাহ ২১৬৬)।  
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২  আবু রর রলা এর হলাদীে। নতনন বসলন, নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) 
বসলসেন, ‘ধতনামনারৈর প্ররতযেি অগে-প্রতযেরগের ওপর সৈিনা ররয়রে। সুবহনাননাল্নাহ 
সৈিনা। আলহনামদুন্লল্নাহ সৈিনা। লনা ইলনাহনা ইল্নাল্নাহ সৈিনা। আল্নাহু আিবনার 
সৈিনা। সৎ িনারজর আরৈে সৈিনা। অসৎ িনারজর ন্নরষ� সৈিনা। দুই রনািনাআত 
জুহনার ননামনাজ এসব ন্িেুর জন্য ির্থষ্ট’। (মুেনলম ৭২০) 

েহীহ মুেনলসম আসেশলা রলা. এর হলাদীসে এসেসে, প্রসত্যক মলানুসষর শরীসর ৩৬০ 
নট যজলােলা রসেসে। যর ব্যনক্ত এই েংখ্যলার েদকলা আদলাে করসললা, যে জলাহলান্লাম যথসক 
ননসজসক দসূর রলাখসললা। 

  সময়: 

েূর ্এক বশল্া পনরমলাণ উঁিু হওেলার পর যথসকই জহুলার েমে শুরু হে। অন্য কথলাে, 
নননষদ্ধ েমসের পর যথসক।

আর যশষ হে েূর ্�সল পেলার েলামলান্য েমে আসগ। অন্য কথলাে, যজলাহসরর ওেলাক্ত 
আেলার প্রলাে ১০ নমননট আগ পরন্্ত। 

দলীল আমর নবন আবলােলাতলা রলা. এর হলাদীে: ‘ফজররর ননামনাজ  আৈনায় িররব। 
এরপর সূি্য উঁিুরত ওঠনার পি্যন্ত অরপষিনা িররব। এরপর ননামনাজ পেরব। ধিনননা এই 
ননামনারজ ন্ফন্রেতনারনা উপন্স্ত হরয় ্থনারিন। এরপর িখন সূি্য বে্যনার সমপন্রমনা্ হরব 
(ত্থনা িখন ম�যেেেরন ্থনািরব) তখন ননামনাজ পেরব ননা। িনার্ তখন জনাহনান্নামরি 
উত্তপ্ত িরনা হয়’..। (মুেনলম ৮৩২)  

 জুহনার ননামনারজর সরব্যনাত্তম সময় হরলনা:  

যশষ ওেলাক্ত। রখন  েূর ্উত্তপ্ত হসে ওসি।  

ৈলীল: রলােদ নবন আরকলাম রলা. এর হলাদীে। নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা 
েলাল্লাম) বসলসেন, ‘আওয়নাবীরনর (ত্থনা জুহনার) ননামনাজ হরছে িখন সূরি্যর তনারপ 
উরির বনাচ্চনা েুিরত ্থনারি (ত্থনা সূরি্যর তনাপ প্রিি হয়)। (মুেনলম ৭৪৮)

  জুহনার ননামনারজর রনািনাআত সংখযেনা

জহুলার নলামলাজ েবন্ন্ দুই রলাকলাআত। দলীল বুখলারী ও মুেনলসম  আবু হুরলাইরলা 
রলা. এর হলাদীে- ‘আমলার নপ্রে বনু্ধ (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) আমলাসক নতননট 
অেীেত কসরসেন.... একনট হসছে জহুলার দুই রলাকলাআত নলামলাজ’। (বুখলারী ১৯৮১, 
মুেনলম ৭২১) 
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েবন্ন্  রলাকলাআসতর ব্যলাপলাসর মনতক্য থলাকসলও েসবল্াচ্চ কত রলাকলাআত পেলা 
রলাসব এটলা ননসে উললামলাসে নকরলাসমর মতলাননক্য রসেসে। যকউ যকউ বসলসেন আট 
রলাকলাআত। নকন্তু নবশুদ্ধ মত হসছে, যবনশর যকলাসনলা েীমলাসরখলা যনই। েুতরলাং রত 
রলাকলাআত ইছেলা পেসত পলারসব। দলীল আসেশলা রলা. এর হলাদীে। নতনন বসলন, ‘রলােূসল 
কলারীম (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) জহুলার নলামলাজ িলার রলাকলাআত পেসতন। 
ইছেলা হসল রত খুনশ যবনশ পেসতন’। (মুেনলম ৭১৯) 

 ‘িহুনা’র ননামনারজর অতযেন্�ি ফজীলরতর িনারর্ নবীজী সনাল্নাল্নাহু আলনাইন্হ ওয়না সনাল্নাম সনাহনাবীরৈররি এ ননামনারজর অসীয়ত 
িরররেন। 
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িনার. ধজনাহররর ওয়নাক্ত 

এখনারন িরয়িন্ি ন্বষয় লষি্ীয়: 

 এি. ধজনাহররর আরে ও পররর সুন্নাত ননামনাজ 

যপেসন ‘েুনলাসন রলানতবলা’র আসললািনলাকলাসলই  আমরলা বসল এসেনে যর, যজলাহসর যমলাট ৬ 
রলাকলাআত েুন্লাত রসেসে। ফরসজর আসগ িলার রলাকলাআত আর পসর দইু রলাকলাআত। দলীল 
আসেশলা রলা., উসম্ হলাবীবলা, ইবসন উমর রলা. এর হলাদীে। 

 দুই.  ধজনাহররর ননামনারজর প্র্থম রনািনাআত লম্না িরনা সুন্নাত। 

দলীল আবু েলাঈদ খুদরী রলা. এর হলাদীে। নতনন বসলন, ‘যজলাহসরর নলামলাজ দলানঁেসে রলাওেলার 
পসর যকলাসনলা ব্যনক্ত বলাকী কবরথেলাসন নগসে হলাজত পরূণ কসর অজ ুকসর এসেও নবীজী (েলাল্লাল্লাহু 
আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) যক প্রথম রলাকলাআসত যপসতলা, দীঘ ্হওেলার কলারসণ’। (মুেনলম ৪৫৪) 

েুতরলাং ইমলাসমর জন্য যজলাহসরর প্রথম রলাকলাআত লম্লা করলা েুন্লাত। মুনফলানরদ তথলা একলাকী 
নলামলাজ আদলােকলারী পুরুষ ও মনহললার জন্যও একই নবধলান। আফসেলাসের েসগে বলসত হসছে, 
এই েুন্লাতনট আমলাসদর েমলাসজ আজসক নবলুপ্ত। আল্লাহ তলাআললা আমলাসদরসক পনরপণূর্ূসপ 
েুন্লাসতর বলাস্তবলােন ও েুন্লাসতর প্রনত অনুরলাসগর তলাওফীক নদন। 
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 ন্তন. প্রিণ্ড উত্তনারপর সময় তনাপ িমনা পি্যন্ত  ধৈন্র  িরর ধজনাহররর ননামনাজ আৈনায় 
িরনা সুন্নাত। 

এর দলীল হসছে: 

আবু হুরলাইরলা রলা. এর মলারফূ হলাদীে: ‘িখন তনাপ প্রখর হয়, ধৈন্র িরর ঠনাণ্ডনা হরল ননামনাজ 
পরেনা। ধিনননা তনারপর প্রিণ্ডতনা জনাহনান্নারমর উত্তপ্ততনার িনারর্ দতন্র হয়’। ( বুখলারী ৫৩৪, 
৫৩৩, মুেনলম ৬১৫) 

শলাইখ ইবসন উেলাইমীন বসলন, ‘রনদ আমরলা ধসর ননই যর গ্রীসমের েমে েূর ্বলাসরলাটলার নদসক 
�সল পসে আর আেসরর ওেলাক্ত হে প্রলাে েলাসে িলারটলার েমে, যে নহসেসব যজলাহর আদলাসের 
েুন্লাত েমে হসব নবকলাল ৪ টলার আগ পরন্্ত’। (মুমনত’ ২/১০৪) 

নবশুদ্ধ বক্তব্য অনুরলােী জলামলাআসতর েসগে নকংবলা একলাকী নলামলাজ আদলােকলারী েকসলর 
জন্যই যদনর কসর যজলাহসরর েলাললাত আদলাে করলা েুন্লাত। ইবসন উেলাইমীন র. এর মতও 
এটলাই। যে নহসেসব নলারীসদর জন্যও এটলা েুন্লাত। কলারণ আবু হুরলাইরলা রলা. এর হলাদীসে যকলাসনলা 
েীমলাবদ্ধতলা রলাখলা হেনন। হলাদীেনট ব্যলাপক। 
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 নবীজী সনাল্নাল্নাহু আলনাইন্হ ওয়না সনাল্নাম বরলরেন: ‘ননামনাজ হরলনা নরূ’। সন্তযেই ননামনাজ দুন্নয়না ও আন্খরনারতর আরলনািবন্ত্যিনা। 
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পনাঁি. আসররর ওয়নাক্ত। 

যপেসন আমরলা ‘েুনলাসন রলাওেলানতব’ ননসে আসললািনলা কসরনে। আেসরর নলামলাসজর েমে এ 
ধরসনর যকলাসনলা েুন্লাত নলামলাজ যনই। 

শলাইখুল ইেললাম ইবসন তলাইনমেলা র. বসলন, ‘আেসরর আসগ নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ 
ওেলা েলাল্লাম) যকলাসনলা েুন্লাত নলামলাজ পসেসেন এমন কথলা পলাওেলা রলাে নলা। যকউ বসল থলাকসলও 
যেটলা দবুল্ নকংবলা ভুল বণন্লা। (যদখুন আল-ফলাতওেলা ২৩/১২৫) 

েুতরলাং েনিক বক্তব্য হসছে-: আেসরর ফরজ নলামলাসজর আসগ েুনননদ্ষ্ট যকলাসনলা েুন্লাত 
নলামলাজ যনই। তসব এ েমে নলামলাজ পেলা নননষদ্ধ নে। তলাই েলাধলারণ নফল নহসেসব নদন-রলাসতর 
যর যকলাসনলা  জলাসেজ ওেলাসক্ত যরমন নফল পেলা রলাে, যতমনন আেসরর আসগও পেলা রলাসব। নকন্তু 
ননধল্ানরত যকলাসনলা েুন্লাত যনই। 
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 সিনাল-সন্ধযেনার দুআ ও ন্িন্িরসমূহ
সিনাল-সন্ধযেনার ন্িন্িরগুরলনা শুরু হরব িখন? 

 সিনারলর ন্িন্িরসমূরহর সময় 
েংখ্যলাগনরষ্ঠ উললামলাসে নকরলাসমর বক্তব্য হসললা েুবসহ েলানদক তথলা ফজসরর েমে যথসকই 

নরনকসরর েমসের েূিনলা হে। েুতরলাং মুেলারনরন রখন ফজসরর আরলান নদসবন, তখন যথসকই 
েকলাসলর নরনকর শুরু হসে রলাসব। 

 সন্ধযেনার ন্িন্িরসমূরহর সময় 
েনিক কথলা হসছে েন্ধ্যলার নরনকরেমূহ শুরু হে আেসরর পর যথসক েূরল্াসস্তর আগ পরস্্ত। 

তসব মলাগনরসবর পর যথসক শুরু হে যেটলাও বললা রলাে।  
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েয়. মনােন্ররবর ওয়নাক্ত 

এখনারন িরয়িন্ি ন্বষয় আরলনািননা িরনা হরব ইনেনাআল্নাহ: 

 এি. মনােন্ররবর প্র্থম ওয়নারক্তর সরগে সরগে বনাচ্চনারৈর ঘররর ধভতরর রনাখনা সুন্নাত। 

 দুই. মনােন্ররবর প্র্থম ওয়নারক্তই ঘররর ৈরজনা বন্ধ িরনা ও আল্নাহর ননাম ধনয়না সুন্নাত। 

এই দ’ুনট েুন্লাত মলানুষসক নবিন ও শেতলান যথসক েুরষেলার ননচিেতলা যদে। েন্ধ্যলার েমে 
শেতলান িলারনদসক েনেসে পসে। েুতরলাং যেই েমেটলাসত বলাচ্চলাসদর ঘসরর যভতসর রলাখলা ও 
আল্লাহর নলাম ননসে ঘসরর দরজলা বন্ধ করলা েকসলর েুরষেলা নননচিত কসর। বলাস্তব অনভজ্তলাে 
যদখলা যগসে, অেংখ্য বলাচ্চলা ও ঘরবলানের ওপর এই েমে নজন-ভূত আের কসর থলাসক। আর 
এভলাসবই যবলাঝলাে রলাে, আমলাসদর যেসল-েন্তলান ও ঘর-বলানের েুরষেলার প্রনত ইেললাম কতটলা 
রনেবলান। 
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এর ৈলীল হরছে: 
জলাসবর নবন আব্লু্লাহ রলা. এর হলাদীে। নতনন 

বসলন, রলােূসল কলারীম (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা 
েলাল্লাম) বসলসেন, ‘িখন রনাত অন্ধিনার হরয় আরস-
অ্থবনা িখন সন্ধযেনা হয়- ধতনামরনা ধতনামনারৈর সন্তনানরৈর 
ন্নরজরৈর িনারে রনারখনা। িনার্ ধস সময় েয়তনান 
িনারন্ৈরি েন্েরয় পরে। এরপর িখন রনারতর এি 
প্রহর িরল িনায়, তখন তনারৈররি ধেরে ৈনাও, ঘররর 
ৈরজনা বন্ধ িররনা এবং আল্নাহর ননারমর ন্িন্ির িররনা। 
ধিনননা েয়তনান ধিনারননা বন্ধ ৈরজনা খলুরত পনারর ননা’। 
(বুখলারী ৩৩০৪, মুেনলম ২০১২) 

উসল্খ্য, মলাগনরসবর েমেটলাসত  বলাচ্চলাসদর ননসজসদর কলাসে রলাখলা, দরজলা বন্ধ করলা ইত্যলানদ 
ফরজ বলা ওেলানজব নে; মুস্তলাহলাব আমল। যদখুন- ফলাতওেলাসে ললাজনলা দলাসেমলা ২৬/৩১৭) 

 ন্তন. মনােন্ররবর ফররজর আরে দুই রনািনাআত ননামনাজ আৈনায় িরনা। 

দলীল আব্লু্লাহ নবন মুগলাফফলাল মুরলানী রলা. যথসক বনণত্, নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা 
েলাল্লাম) বসলসেন, ‘ধতনামরনা মনােন্ররবর ননামনারজর আরে ননামনাজ পরেনা’। নতন বলার বসলসেন। 
তৃতীে বলাসরর েমে নতনন ‘িনার ইছেনা হয়’ কথলানট যরলাগ কসরন। উসদেশ্য রলাসত মলানুষ এটলাসক 
েুন্লাত মসন নলা কসর বসে’। (বুখলারী ১১৮৩) 

তনােনােনা প্ররতযেি আিনান ও ইিনামনারতর মনারে দুই রনািনাআত ননামনাজ পেনা সুন্নাত। 
িলাই যেটলা েুন্লাসত রলাসতবলা (মুেলাক্লাদলা) যহলাক নকংনলা নফল যহলাক। েুতরলাং ফজর নকংবলা 

যজলাহসরর েমে আরলাসনর পসর রনদ েুন্লাত পসে যফসল, তখন এই দুই রলাকলাআত েুন্লাত 
আললাদলা কসর পেসত হসব নলা। তসব রনদ যকউ মেনজসদ বেলা থলাসক, এরপর মুেলারনরন আের 
নকংবলা ইশলার আরলান যদে, তখন েুন্লাত হসললা দলাঁনেসে দুই রলাকলাআত নলামলাজ পসে যনেলা। 

এিনার ৈলীল হরছে: 
আব্লু্লাহ ইবসন মুগলাফফলাল মুরলানী রলা. এর হলাদীে। নতনন বসলন, রলােূসল কলারীম (েলাল্লাল্লাহু 

আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) বসলসেন, ‘প্ররতযেি আিনান ও ইিনামনারতর মনারে ননামনাজ ররয়রে’। 
নতন বলার নতনন কথলানট বসলসেন। তৃতীেবলার ‘িনার ইছেনা হয়’ কথলানট যরলাগ কসরন। (বুখলারী 
৬২৪, মুেনলম ৮৩৮) 

মলাগনরসবর ফরসজর আসগর দুই রলাকলাআত নলামলাজ নকংবলা প্রসত্যক আরলান ও ইকলামলাসতর 
মধ্যবত্ী নলামলাজ নকন্তু েুন্লাসত মুেলাক্লাদলা নে। আর যে কলারসণই নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ 
ওেলা েলাল্লাম) ‘িনার ইছেনা হয়’ কথলানট যরলাগ কসরসেন। রলাসত কসর মলানুষ এটলা েুন্লাত মসন নলা 
কসর। 
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 িনার. ইেনার ননামনারজর আরে ঘমুনারননা মনািরূহ। 

দলীল আবু বলাররলাহ আেললামী রলা. এর হলাদীে। নতনন বসলন, ‘নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ 
ওেলা েলাল্লাম) ইশলার নলামলাজ যদনর কসর আদলাে করলা পেন্ করসতন। আর নতনন ইশলার আসগ 
ননরিলা রলাওেলা নকংবলা ইশলার পসর গল্প করলা অপেন্ করসতন। (বুখলারী ৫৯৯, মুেনলম ৬৪৭)

ইশলার নলামলাসজর আসগ ঘুমলাসনলা মলাকরূহ হওেলার কলারণ হসললা, এেমে ঘুমলাসল ইশলার নলামলাজ 
েুসট রলাওেলার আশংকলা থলাসক। 

 ন্ৈন ও রনারত তনাওবনা হরলনা বনাদিনার মুন্ক্তর িনান্বিনান্ঠ। আল্নাহর ন্ৈরি িনাত্রনাপর্থ সংঘন্িত ভুল-ত্রুন্ি ধেনা�রনারননার মনা�যেম। 
নবীজী সনাল্নাল্নাহু আলনাইন্হ ওয়না সনাল্নাম বরলরেন: ‘আল্নাহ তনাআলনা রনারতর ধবলনা স্বীয় হনাতরি প্রসনান্রত িরর রনারখন ন্ৈরনর 
অপরনা�ীরৈররি ষিমনা িরনার উরদ্রেযে। আবনার ন্ৈরনর ধবলনা হনাতরি প্রসনান্রত িরর রনারখন রনারতর অপরনা�ীরৈররি ষিমনা 
িরনার উরদ্রেযে। 
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সনাত. ইেনার ওয়নাক্ত 

এখনারন িরয়িন্ি ন্বষয় লষি্ীয়: 

  এি. ইেনার পরর দবঠি ন্িংবনা েল্পগুজব িরনা মনািরূহ। 

দলীল আবু বলাররলাহ আেললামী রলা. এর যপেসন উনল্নখত হলাদীে। তলাসত এসেসে, ‘নতনন 
(নবীজী) ইশলার আসগ ননরিলা রলাওেলা আর ইশলার পসর কথলা বললা অপেন্ করসতন’। তরব িন্ৈ 
ধিনারননা প্ররয়নাজরন ি্থনা বলনা হয়, ধসিনা মনািরূহ হরব ননা। 

ইশলার পসর কথলা বললা মলাকরূহ হওেলার কলারণ েম্ভবত: এসত যদনর কসর নবেলানলাে যরসত হে। 
রলার ফসল ফজসরর নলামলাজ কলাজলা হসে রলাওেলার আশংকলা থলাসক। ননসদনপসষে হেসতলা প্রথম 
ওেলাসক্ত পেলা হে নলা। পলাশলাপলানশ যর ব্যনক্ত তলাহলাজ্ুদ নলামলাসজ অভ্যস্ত, তলারও তলাহলাজ্ুদ েুসট 
রলাওেলার ভে থলাসক।  

  দুই. মুসল্ীরৈর িষ্ট ননা হরল ইেনার ননামনাজ ধৈন্র িরর আৈনায় িরনা উত্তম। 
এর দলীল হসছে: 

আসেশলা রলা. এর হলাদীে। নতনন বসলন, নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) এক 
রলাসত ইশলার নলামলাসজ যদনর করসলন। রলাসতর নেংহভলাগ অনতক্লান্ত হসে যগসললা। মেনজসদর 
মুেনল্রলা ঘুনমসে পেসললা। তখন নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম)  যবর হসে নলামলাজ 
আদলাে করসলন। নলামলাজ যশসষ বলসলন, ‘এিনাই ইেনার সময়। িন্ৈ আন্ম আমনার উম্রতর 
জন্য িষ্টির মরন ননা িরতনাম’ ( তসব এই েমসেই ইশলার নলামলাসজর ননসদ্শ নদতলাম)। (মুেনলম 
৬৩৮) 
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েুতরলাং মনহললার নলামলাজ যরসহতু জলামলাআসতর েসগে েমৃ্পক্ত নে, তলাই রনদ কষ্ট নলা হে 
তলার জন্য যদনর কসরই ইশলার নলামলাজ আদলাে করলা েুন্লাত । একইভলাসব রনদ পুরুসষর নলামলাজও 
জলামলাআসতর েসগে েমৃ্পক্ত নলা হে, তথলা েফর ইত্যলানদসত থলাসক এবং একলাকী নলামলাজ আদলাে 
কসর, তখন তলার জন্যও যদনর কসর ইশলা আদলাে করলা েুন্লাত। 

  প্ররতযেি রনারত সূরনা ইখলনাস পনাঠ িরনা সুন্নাত: 
আবু দলারদলা রলা. যথসক বনণত্, নবীজী েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম বসলসেন: 

‘যতলামলাসদর যকউ নক প্রসত্যক রলাসত কুরআসনর এক তৃতীেলাংশ পেসত পলাসর নলা’? েলাহলাবীরলা 
বলসলন, ‘কুরআসনর এক তৃতীেলাংশ প্রসত্যক রলাসত কীভলাসব পেলা েম্ভব’? নতনন বলসলন, 
‘কুল হুওেলাল্লাহু আহলাদ (েূরলা ইখললাে) কুরআসনর এক তৃতীেলাংশ েমলান’। (মুেনলম ৮১১; 
আবু েলাঈদ খুদরী রলা. বনণত্ হলাদীে বুখলারী ৫০১৫) 
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ঘরুমর সুন্নাতসমূহ 

ঘরুমর ধষিরত্র ধবেন্িেু সুন্নাত ররয়রে: 

১  ঘরুমর সময় ৈরজনা বন্ধ িরর ধনয়না। 
দলীল জলাসবর রলা. এর হলাদীে। নতনন বসলন, 

রলােূসল কলারীম (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) 
বসলসেন, ‘িখন ধতনামরনা ঘমুনারত িনাও, বনান্ত ন্নন্ভরয় 
ৈনাও, ৈরজনা বন্ধ িরর ৈনাও,  পনান্নর পনারত্রর মুখ 
আিিনাও এবং খনাবনার-ৈনাবনার ধ�রি রনারখনা’। (বুখলারী 
৫৬২৪, মুেনলম ২০১২) 

দরজলা বন্ধ কসর যদেলার ননসদ্সশর কলারণ হসছে 
শেতলান যরন ঘসর �ুকসত নলা পলাসর। এ নবষসে যপেসন 
আমরলা জলাসবর রলা. এর অন্য একনট হলাদীসে আসললািনলা কসরনে: 

‘ৈরজনা বন্ধ িরর ৈনাও এবং আল্নাহর ননাম স্মর্ িররনা। ধিনননা েয়তনান বন্ধ ৈরজনা 
খলুরত পনারর ননা’। (বুখলারী ৫৬২৩, মুেনলম ২০১২) 

২  ঘরুমর আরে আগুন ন্নন্ভরয় ধৈয়না। 
দলীল জলাসবর রলা. এর পূসবল্ানল্নখত হলাদীে। তলাসত 

এসেসে, ‘ঘরুমর সময় বনান্ত ন্নন্ভরয় ৈনাও’। 
ইবসন উমর রলা. এর একনট হলাদীেও এসষেসত্র 

দলীল নহসেসব যপশ করলা রলাে। নবীজী (েলাল্লাল্লাহু 
আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) বসলসেন, ‘িখন ধতনামরনা 
ঘমুনারত িনাও, ঘররর ধভতরর আগুন জ্নান্লরয় ধররখনা 
ননা’। (মুেনলম ২০১৫)  

েুতরলাং যবলাঝলা যগসললা, যর যকলাসনলা এমন বস্তু রলা আগুন ধরলাসত েষেম, ঘুসমর আসগ যেটলা 
নননভসে যফললা উনিত। উদলাহরণত নহটলার নকংবলা কসেল ইত্যলানদ। যর যকলাসনলা েমে এগুসললা 
যথসকও দুঘট্নলা ঘটসত পলাসর। আর নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) এর যঘলাষণলা 
অনুরলােী  আগুন হসললা মলানুসষর শত্রু।  

এ নহসেসব বললা রলাে:  রনদ অননিেৃনষ্টকলারী যকলাসনলা বস্তু এমনভলাসব যরসখ ঘুমলাে রলা যথসক 
আগুন ধরলার যকলাসনলা আশংকলা নলা থলাসক, তখন যেটলা বিলানলসে যরসখ ঘুমলাসনলা জলাসেজ হসব। 
যকননলা যকলাসনলা নকেুর জলাসেজ নলা-জলাসেজ হওেলা যেটলার কলারণ নবদ্যমলান থলাকলা-নলা থলাকলার 
েসগে েমৃ্পক্ত। 
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৩  ঘরুমর আরে অজু িরনা। 
اللَُّهمَّ ان َأْسَلْمُت َوْجِهي ِإلَْيَك

দলীল বলারলা নবন আনরব রলা. এর হলাদীে। রলােূল 
(েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) বসলসেন, ‘িখন 
ঘমুনারত িনাও তখন ননামনারজর মরতনা িরর অজু িররনা। 
এরপর ডনান িনারত শুরয় পরেনা। সবরেরষ এই 
দুআ পরেনা- ‘আল্নাহুম্না ইন্ী আসলনামতু ওয়নাজহী 
ইলনাইিনা...’। (বুখলারী ২৪৭, মুেনলম ২৭১০) 

৪  ঘমুনারননার আরে ন্বেনাননা ধেরে ধনয়না। 

َك َربِّ َوَضْعُت َجْنِب ِبسِْ
দলীল আবু হুরলাইরলা রলা. এর হলাদীে। নতনন বসলন, 

নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) বসলসেন, 
‘িখন ধতনামনারৈর ধিউ ন্বেনাননায় িনায়, তখন ধসিনার ধিন 
লনু্ঙর অভযেন্তরভনাে ন্ৈরয় ধেরে ধনয়। ধিনননা ধস জনারন 
ননা তনারত (ষিন্তির) ন্িেু ররয়রে ন্ি ননা । এরপর ধিন 
বরল, ‘ন্বসন্মিনা রনাব্ী ওয়নাজনা’তু জনাম্ী’... ’। (বুখলারী 
৬৩২০, মুেনলম ২৭১৪) 

 যপেসনর হলাদীে বিলারলা যবলাঝলাে লুনগের অভ্যন্তরভলাগ নদসে নবেলানলা যঝসে যনেলা েুন্লাত। 
নতনবলার ঝলােসব এবং ঝলােলার েমে নবেনমল্লাহ পেসব। 

উত্তম হসছে কলাপসের অভ্যন্তরভলাগ নদসে নবেলানলা ঝলােলা। তসব নবনভন্ উললামলাসে নকরলাসমর 
বক্তব্য হসললা: উসদেশ্য হসছে নবেলানলা ঝলােলা। তলাই যর যকলাসনলা বস্তু নদসে যঝসে যনেলাই রসথষ্ট। 
ইবসন নজবরীন র. বসলসেন, ‘কলাপসের অভ্যন্তরভলাগ ব্যবহলার করলা জরুনর নে। বরং পুসরলা 
নবেলানলা উনিসে রনদ যঝসে যনে নকংবলা পলাগনে বলা অন্য নকেু নদসেও যঝসে যনে যেটলাই রসথষ্ট। 
(যদখুন ফলাতওেলাসে ইবসন নজবরীন ২৬৯৩) 

৫  ডনান িনারত ঘমুনারননা। 

৬  ডনান েনারলর ন্নরি ডনান হনাত ধররখ ঘমুনারননা। 
এই দু’নট েুন্লাসতর দলীল হসছে বলারলা নবন আনরব রলা. 

এর হলাদীে। আল্লাহর রলােূল (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা 
েলাল্লাম) বসলসেন, ‘ঘমুনারত িনাওয়নার আরে ননামনারজর 
মরতনা িরর অজু িররব। এরপর ডনান িনারত ঘমুনারব। 
ঘরুমর আরে পেরব: ‘আল্নাহুম্না ইন্ী আসলনামতু 
ওয়নাজহী ইলনাইিনা’..। (বুখলারী ২৭১০, মুেনলম ২৪৭) 

اللَُّهمَّ ان َأْسَلْمُت َوْجِهي ِإلَْيَك
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হুজলাইফলা রলা. এর হলাদীে। নতনন বসলন, ‘নবীজী (সনাল্নাল্নাহু আলনাইন্হ ওয়না সনাল্নাম) রনারত 
িখন ন্বেনাননায় শুরয় পেরতন, তখন তনার হনাত েনারলর ন্নরি রনাখরতন’। (বুখলারী ৬৩১৪) 

৭  ঘরুমর দুআগুরলনা পেনা।
ঘুসমর েমে পনিতব্য কুরআন ও েুন্লাহর একলানধক দুআ রসেসে:  

১  কুরআরনর দুআসমূহ 

১  আয়নাতুল কুরসী পনাঠ িরনা। 
ঘুসমর েমে আেলাতুল কুরেী পলাি করলা েুন্লাত। 

তলাসত েকলাল পরন্্ত শেতলান যথসক েুরষেলার অগেীকলার 
রসেসে। 

ৈলীল: রলাকলাত যিলাসরর েসগে আবু হুরলাইরলা রলা. 
এর প্রনেদ্ধ ঘটনলা। হনাৈীরস এরসরে আব ু হুরনাইরনা 
রনা. বরলন, ‘তখন নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা 
েলাল্লাম) আমলাসক নজজ্লােলা করসলন, ‘ধতনামনার েত 
রনারতর বদিীর িী অবস্না’? আনম বলললাম, ইেলা রলােূললাল্লাহ! তলার ধলারণলা যে আমলাসক এমন 
নকেু বলাক্য নশনখসে নদসব, রলার বিলারলা নলানক আল্লাহ আমলার উপকলার করসবন। তখন আনম তলাসক 
যেসে নদসেনে। নতনন বলসলন, ‘ধসগুরলনা িী’? আনম বলললাম, যে আমলাসক বসলসে, রখন 
নবেলানলাে ঘুমলাসত রলাসব, তখন আেলাতুল কুরেী পলাি করসব। যে আমলাসক আরও বসলসে, এটলা 
পেসল আল্লাহর পষে যথসক যতলামলার জন্য একজন ননরলাপত্তলা-প্রহরী ননধল্ারণ করলা হসব। েকলাল 
পরন্্ত শেতলান যতলামলার কলাসেও আেসত পলারসব নলা। আর যনক আমসলর যষেসত্র েলাহলাবলাসে 
নকরলাম নেসলন েবলার আসগ। তলাই আবু হুরলাইরলা তলাসক যেসে নদসলন। তখন নবীজী (েলাল্লাল্লাহু 
আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) বলসলন, ‘ধস ধতনামনারি এিিনা সতযে ি্থনা বরলরে। অ্থি ধস িরম 
ন্ম্থযুেি। জনারননা আব ুহুরনাইরনা েত ন্তন রনাত �রর িনার সরগে ধতনামনার ধৈখনা-সনাষিনাৎ ও ি্থনা 
হরছে? ন্তন্ন বলরলন, ননা। নবীজী বলরলন, ধস হরছে েয়তনান’। (বুখলারী ২৩১১ মুআল্লাক; 
নলােলাঈর েুনলাসন কুবরলা ১০৭৯৫)  

২  সূরনা বনাবিনারনার ধেরষর দুই আয়নাত ন্তলনাওয়নাত িরনা। 
দলীল আবু মলােঊদ আনেলারী রলা. এর হলাদীে। নতনন বসলন, আল্লাহর রলােূল (েলাল্লাল্লাহু 

আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) বসলসেন, ‘ধি বযেন্ক্ত রনারতর ধবলনা সূরনা বনাবিনারনার ধেরষর এই দুই 
আয়নাত ধতলনাওয়নাত িররব, তনার জন্য এদু’ন্ি ির্থষ্ট হরব’। (বুখলারী ৪০০৮, মুেনলম ৮০৭)। 
মূলত েূরলার বলাক্লারলার যশসষর আেলাত দু’নট ঘুসমর েসগে নননদ্ষ্ট যকলাসনলা দুআ নে; বরং রলাসতর 
যবললার স্লাভলানবক দুআ। েুতরলাং রলাসত যকউ পেসত যগসল রনদ ঘুসমর েমে স্মরণ আসে, 
তখনই পসে ননসব।  

‘তনার জন্য এদু’ন্ি ির্থষ্ট হরব’- নবীজীর এই বলাণীর মমল্াথ ্কী এ ব্যলাপলাসর উললামলাসে 
নকরলাসমর নবনভন্ বক্তব্য রসেসে:  
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  কলারও মসত, তলাহলাজ্ুদ নলামলাসজর জন্য রসথষ্ট হসব। কলারও মসত, শেতলান যথসক রষেলা 
করসব।  

আবলার কলারও মসত, েব-ধরসনর মুনেবত যথসক রষেলা করসব। ইমলাম নববী র. বসলসেন, 
েব ধরসনর েম্ভলাবনলাই রসেসে।  যদখুন: শরহুন নববী নলমুেনলম- হলাদীে নং ৮০৮, েূরলা 
ফলানতহলা ও বলাক্লারলার যশষ আেলাতগুসললার ফজীলত অধ্যলাে) 

৩  সূরনা ইখলনাস, সূরনা ফনালনাবি ও সূরনা ননাস পরে দুই হনারত ফুঁি ন্ৈরয় পরুরনা 
েরীরর ন্তনবনার মুরে ন্নরব। 

এর ৈলীল হরছে: 
আসেশলা রলা. এর হলাদীে। ‘নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) রখন প্রসত্যক রলাসত 

নবেলানলাে ঘুমলাসত যরসতন, তখন দুই হলাত একত্র কসর তলাসত ফঁুক নদসতন। এরপর তলাসত েূরলা 
ইখললাে, েূরলা ফলাললাক্ ও েূরলা নলাে পেসতন। অতঃপর দুই হলাত েলাধ্যমসতলা যগলাটলা শরীসর 
বুনলসে নদসতন। মলাথলা, মুখমণ্ল ও শরীসরর েলামসনর ভলাগ যথসক শুরু করসতন। নতন বলার 
করসতন। (বুখলারী ৫০১৭) 

 ধপেরনর হনাৈীসন্ি বিনারনা ধবনােনা ধেরলনা: নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) প্রনত 
রলাসত এই েুন্লাতনটর ওপর আমল করসতন। কলারণ হলাদীসে আসেশলা রলা. স্পষ্টভলাসব বসলসেন, 
‘প্রসত্যক রলাসত’। এটলার পদ্ধনত হসছে: দুই হলাত একত্র কসর েূরলা ইখললাে, ফলাললাক্ ও নলাে 
পসে তলাসত ফঁুক নদসব। এরপর মলাথলা ও মুখমণ্ল যথসক শুরু কসর েলাধ্যমসতলা যগলাটলা শরীসর 
হলাত মুসে ননসব। এভলাসব নতনবলার করসব। 

৪  সূরনা িনান্ফরূন পেনা। 
দলীল উরওেলা ইবসন নওফল রলা. এর হলাদীে তলাঁর নপতলা যথসক। ‘নবীজী (েলাল্লাল্লাহু 

আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) নওফলসক বসলসেন,  ‘ঘরুমর আরে সূরনা িনান্ফরূন পরে ঘমুনারব। 
এিনা ন্েরি ধ্থরি মুন্ক্তর সনৈ’। (আহমদ ২১৯৩৪, আবু দলাঊদ ৫০৫৫, নতরনমরী ৩৪০৩; 
আলবলানী এটলাসক হলােলান বসলসেন) 

২   ঘমুয় সময় অসংখযে সুন্নাত দুআ ররয়রে। তন্মর�যে: 
১ َك اللَُّهمَّ َأُموُت َوَأْحَيا   ِبسِْ

‘ন্বসন্মিনা আল্নাহুম্না আমূতু ওয়না আহইয়না’। 
(বুখলারী ৬৩২৪, হুরলাইফলা রলা. এর হলাদীসের 
অংশনবসশষ)

২ ِإْن   َوَمَْياَها،  َمَاتـَُها  َلَك  تـََوفَّاَها،  َوأَْنَت  نـَْفِسي  َخَلْقَت   اللَُّهمَّ 
َأْسأَُلَك ِإِنّ  اللَُّهمَّ  َلَا،  فَاْغِفْر  َأَمتَـَّها  َوِإْن  فَاْحَفْظَها،   َأْحيـَيـْتـََها 
اْلَعاِفَيَة

 ‘আল্নাহুম্না খনালনািতনা ননাফসী ওয়না আনতনা 
তনাওয়নাফফনাহনা, লনািনা মনামনাতুহনা ওয়না মনাহইয়নাহনা, 
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ইন আহইয়নাইতনাহনা ফনাহফনািহনা, ওয়না ইন আমনাততনাহনা ফনােন্ফরলনাহনা, আল্নাহুম্না ইন্ী 
আসআলিুনাল আন্ফয়নাহ’। (মুেনলম ২৭১২) 

৩  اللَُّهمَّ َربَّ السََّماَواِت َوَربَّ اأَلْرِض َوَربَّ اْلَعْرِش اْلَعِظيِم ، رَبَـَّنا َوَربَّ ُكلِّ َشْيٍء, فَاِلَق الَْبِّ َوالنَـَّوى , َوُمْنِزَل  
 التَـّْورَاِة َواإِلْنِيِل َواْلُفْرقَاِن ، َأُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ ُكلِّ َشْيٍء أَْنَت آِخٌذ بَِناِصَيِتِه  اللَُّهمَّ أَْنَت اأَلوَُّل فـََلْيَس قـَبـَْلَك
 َشْيٌء , َوأَْنَت الِخُر فـََلْيَس بـَْعَدَك َشْيٌء , َوأَْنَت الظَّاِهُر فـََلْيَس فـَْوَقَك َشْيٌء ، َوأَْنَت اْلَباِطُن فـََلْيَس ُدوَنَك
ْيَن َوَأْغِنَنا ِمَن اْلَفْقِر َشْيٌء ، اْقِض َعنَّاالدَّ

 ‘আল্নাহুম্না রনাব্নাস সনামনাওয়নান্ত ওয়না  রনাব্নাল আরৈ, ওয়না রনাব্নাল আরন্েল আজীম। 
রব্নাননা ওয়না রব্না কুন্ল্ েনাইন্য়ন, ফনান্লিনাল হনান্ব্ ওয়নান-ননাওয়না, ওয়না মুনন্িলনাত 
তনাওরনান্ত ওয়নাল ইনজীন্ল ওয়নাল ফুরবিনান। আঊিনু্বিনা ন্মন েনারন্র কুন্ল্ েনাইন্য়ন 
আনতনা আন্খজুম ন্বননান্সয়নান্তহী, আল্নাহুম্না আনতনাল আউয়নাল; ফনালনাইসনা বিবলনািনা 
েনাইউন। ওয়না আনতনাল আন্খর; ফনালনাইসনা বনা’ৈনািনা েনাইউন। ওয়না আনতনাি িনান্হর; 
ফনালনাইসনা ফনাওবিিনা েনাইউন, ওয়না আনতনাল বনান্তন; ফনালনাইসনা দুননািনা েনাইউন। 
ইিন্জ আন্নাৈ-ৈনাইননা ওয়না আেন্নননা ন্মননাল ফনাবিন্র’। (মুেনলম ২৭১৩) 

৪ َك َربِّ َوَضْعُت َجْنِب َوِبَك َأْرفـَُعُه ِإْن َأْمَسْكَت نـَْفِسي فَاْرَحَْها َوِإْن َأْرَسْلتـََها فَاْحَفْظَها ِبَا َتَْفُظ ِبِه ِعَباَدَك    ِبسِْ
الصَّاِلَِي
‘ন্বসন্মিনা রনাব্ী ওয়নাজনা’তু জনামবী ওয়না ন্বিনা আরফনাউহু; ইন আমসনািতনা ননাফসী 
ফনারহনামহনা। ওয়না ইন আরসনালতনাহনা ফনাহফনাজহনা ন্বমনা তনাহফনাজু ন্বহী ইবনাৈনািনাস 
সনান্লহীন’। (বুখলারী ৬৩০২, মুেনলম ২৭৪১) 

৫ اْلَْمُد لِّ الَِّذي َأْطَعَمَنا َوَسَقاَن، وََكَفاَن َوآَواَن، َفَكْم ِمَّْن اَل َكاِفَ َلُه َواَل ُمْؤِوي 
‘আলহনামদু ন্লল্নান্হল্নািী আতআমনাননা ওয়না সনািনাননা ওয়না িনাফনাননা ওয়না আওয়নাননা, 
ফনািনাম ন্মম্নান লনা িনান্ফয়না লনাহু ওয়না লনা মু’উইয়না’। আনলাে রলা. এর হলাদীসের 
অংশনবসশষ। নতনন বসলন, ‘আল্লাহর রলােূল (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) 
নবেলানলাে রলাওেলার েমে বলসতন, ‘আলহনামদু ন্লল্নান্হ.....’। (মুেনলম ২৭১৫) 

৬ اللَُّهمَّ ِقِن َعَذاَبَك يـَْوَم تـَبـَْعُث ِعَباَدك   
‘আল্নাহুম্না ন্িনী আিনাবনািনা ইয়নাওমনা তনাবআসু ইবনাৈনাি’। (আহমদ ১৮৬৬০; 
আলবলানী এটলাসক েহীহ বসলসেন। যদখুন েহীহুল জলাসম’ ২/৮৬৯) 

৭  ৩৩ বলার েুবহলানলাল্লাহ, ৩৩ বলার আলহলামদুনলল্লাহ এবং ৩৪ বলার আল্লাহু আকবলার 
বললা। 

েুতরলাং েুন্লাত হসছে ঘুসমর েমে ৩৩ বলার েুবহলানলাল্লাহ, ৩৩ বলার আলহলামদুনলল্লাহ এবং 
৩৪ বলার আল্লাহু আকবলার পেলা। এটলার নবশলাল  ফজীলত রসেসে। এটলা শরীসর আগলামী নদসনর 
শনক্ত েরবরলাহ কসর। 

ৈলীল আলী রনা. এর হলাদীে। ‘রলাতলা ঘুরলাসত ঘুরলাসত এক পরল্াসে ফলাসতমলা রলা. এর হলাত রখম 
হসে রলাে। নিক যেই েমে নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম)  এর কলাসে নকেু রুদ্ধবন্ী 
আসে। তখন  নতনন নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) এর  কলাসে (ভৃসত্যর জন্য) 
েুসট রলান। নকন্তু নবীজীসক নলা যপসে আসেশলা রলা.  যক নবষেনট জলাননসে িসল আসেন।  নবীজী 
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(েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) ঘসর এসল আসেশলা রলা. তলাঁসক নবষেনট জলানলান। আলী 
রলা. বসলন, রলাসতর যবললা আমরলা তখন শুসে পসেনেললাম। এমন েমে নবীজী (েলাল্লাল্লাহু 
আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) আমলাসদর বলানেসত এসলন। আমরলা উিসত যগসল নতনন বলসলন, ‘বসেলা 
বসেলা!’ এরপর নতনন আমলাসদর দু’জসনর মলাসঝ বেসলন। আমলার বুসকর ওপর তলাঁর পলাসের 
শীতলতলা অনুভব করনেললাম। নতনন বলসলন,  ‘আন্ম ন্ি ধতনামনারৈররি ধতনামনারৈর িনান্ক্ষিত 
বস্তুর ধিরয় উত্তম ন্িেু ন্ৈরবনা ননা? িখন ধতনামরনা ন্বেনাননায় িনারব, তখন ৩৪ বনার আল্নাহু 
আিবনার বলরব, ৩৩ বনার সুবহনাননাল্নাহ বলরব। আর ৩৩ বনার আলহনামদুন্লল্নাহ বলরব। এিনা 
ভরৃতযের ধিরয় ধতনামনারৈর জন্য উত্তম’। (বুখলারী: ৩৭০৫, মুেনলম: ২৭২৭) 

অপর একনট বণন্লাে এসেসে: আলী রলা. বসলন, ‘নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা 
েলাল্লাম) এর মুখ যথসক যশলানলার পর এই আমলনট কখনও আনম েলানেনন। তলাসক নজজ্লােলা 
কসরলা, ‘নেফফীসনর রলাসতও নলা? নতনন বলসলন, ‘নলাহ’ নেফফীসনর রলাসতও নলা’। (বুখলারী 
৫৩৬২, মুেনলম ২৭২৭) 

৮  اللَُّهمَّ ِإِنّ َأْسَلْمُت َوْجِهي ِإلَْيَك ، َوفـَوَّْضُت َأْمِري ِإلَْيَك ، َوَأْلَْأُت َظْهِري ِإلَْيَك ، َرْغَبًة َوَرْهَبًة ِإلَْيَك. اَل َمْلَجَأ  
َواَل َمْنَجا ِمْنَك ِإالَّ ِإلَْيَك، آَمْنُت ِبِكَتاِبَك الَِّذي أَنـَْزْلَت، َوبَِنِبيَِّك الَِّذي َأْرَسْلَت
 ‘আল্লাহুম্লা ইন্ী আেললামতু ওেলাজহী ইললাইক, ওেলা ফলাওেলাজতু আমরী ইললাইক, 
ওেলা আলজলা’তু রলাহরী ইললাইক, রলাগবলাতলান ওেলা রলাহবলাতলান ইললাইক। ললা মলালজলাআ 
ওেলা ললা মলানজলা নমনকলা ইল্লা ইললাইক। আমলানতু নব নকতলানবকলা আল্লারী আনরলালতলা, 
ওেলা নব নলানবইনে্যকলা আল্লারী আরেলালতলা’। (বুখলারী ২৪৭, মুেনলম ২৭১০)... 
হলাদীসের যশষ অংসশ রসেসে ‘নবীজী েলা. বসলন, ‘ঘুসমর আসগ   এটলাই যরন হে  
যতলামলার যশষ কথলা।  এরপর রনদ এই রলাসত তুনম মলারলা রলাও, তসব তুনম নফতরলাসতর 
ওপর ( ননস্পলাপ অবথেলাে) মলারলা রলাসব’। মুেনলসমর যরওেলাসেসত এসেসে, ‘আর রনদ 
রলাত যশষ হসে নদন আসে, তসব যেটলা যতলামলার জন্য উত্তম নদন’। 

 মযমকর হল�া দুলভ্থদ্য দুে্থ। হৃদলয়র প্রাণ সমজিিনী শমতি। সুতরাং আিালদরলক মযমকরকারীলদর অন্তভু্থতি হলত হলি। নিীজী 
সাল্াল্াহু আ�াইমহ ওয়া সাল্াি িল�লেন: ‘থয ি্যমতি আল্াহর মযমকর কলর আর থয কলর না, তালদর উদাহরণ হল�া জীমিত 
ও িৃত ি্যমতির িলতা। 
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উক্ত হনাৈীরস আররিন্ি গুরুত্বপূ্ ্য সুন্নারতর ি্থনা বলনা হরয়রে। যেটলা হসছে, ঘুসমর আসগ 
এই দুআই যরন হে একজন মুনমসনর যশষ কথলা। আর এটলার জন্য মহলা পুরস্লার যঘলানষত 
হসেসে। েুতরলাং রনদ যেই রলাসতই যকউ মলারলা রলাে, তসব যে নফতরলাত তথলা নমল্লাসত ইবরলাহীসমর 
েত্য দীসনর ওপর মৃতু্যবরণ করসললা। আর রনদ যবসঁি থলাসক, তসব যে নরনরক, আমল ইত্যলানদর 
বরকসতর ওপর নদন শুরু করসললা। এটলা ব্যলাপক অথস্বলাধক একনট বলাক্য; পূসবল্াক্ত েবনকেুসক 
অন্তভ্ুক্ত কসর। আল্লাহ েবজ্্। 

এখনারন এিন্ি গুরুত্বপূ্ ্য ও মহনা ফজীলতপূ্ ্য দুআর ি্থনা বলনা জরুন্র মরন হরছে। দআুনট 
আল্লাহ তলাআললা দেলা কসর ননজ বলান্লাসদর দলান কসরসেন। েহীহ বুখলারীসত েলাহলাবী শলাদেলাদ নবন 
আওে রলা. এর বণন্লাে এসেসে, নবী কলারীম (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) বসলসেন: 
‘সনাইরয়যেদুল ইন্স্েফনার হরলনা: আল্নাহুম্না আনতনা রনাব্ী লনা ইলনাহনা ইল্না আনতনা খনালনািতনানী 
ওয়না আননা আবদুিনা। ওয়না আননা আলনা আহন্ৈিনা ওয়না ও’ন্ৈিনা মনাসতনাতনা’তু; আঊি ু ন্বিনা 
ন্মন েনান্র মনা সনাননা’তু, আবউূ লনািনা ন্ব-ন্ন’মনান্তিনা আলনাইয়যেনা ওয়না আবউূ লনািনা ন্ব-িনানবী; 
ফনােন্ফরলী ফনা-ইন্নাহু লনা ইয়নােন্ফরুি িনুবূনা ইল্না আনতনা’। এরপর নতনন (নবীজী) বলসলন, 
‘িন্ৈ ধিনারননা বযেন্ক্ত ন্বর্নাস সহিনারর এই দুআ ন্ৈরনর ধবলনা পরে ধসই ন্ৈন সন্ধযেনার আরে 
মতুৃযেবর্ িরর তরব ধস জনান্নাতী হরব। আবনার িন্ৈ ধিনারননা বযেন্ক্ত ন্বর্নাস সহিনারর রনারত এিনা 
পরে এবং ধভনার হওয়নার আরে মতুৃযে বর্ িরর, তরব ধসও জনান্নাতী হরব’। (বুখলারী ৬৩০৬) 

  স্বপ্ন সংন্লিষ্ট সুন্নাতসমূহ 
মলানুসষর স্প্নসক েলাধলারণত নতননট ভলাসগ ভলাগ করলা রলাে। আবু হুরলাইরলা রলা. এর একনট 

হলাদীসে আমরলা এমনন যদখসত পলাই:  
১  েত্য ও কল্যলাণমে স্প্ন। এটলা আল্লাহর পষে 

যথসক যদখলাসনলা হসে থলাসক। এর যবশনকেু নবনধ-
নবধলান রসেসে। েলামসন আমরলা আসললািনলা 
করসবলা।

২  দুঃখজনক ও ষেনতকর স্প্ন। এটলা শেতলাসনর 
পষে যথসক যদখলাসনলা হসে থলাসক। নকেু নবনধ-
ননসষধ মলানসল এর ষেনত যথসক েুরষেলা পলাওেলা 
যরসত পলাসর। এটলা ননসেও আমরলা আসললািনলা 
করসবলা।

৩  অথহ্ীন ও যবহুদলা স্প্ন। ননসজর মসনর কল্পনলাগুসললাই রলাসত স্প্ন হসে আসে।

  হনাৈীরস বন্্্যত স্বপ্ন-সম্পন্ি্যত ন্িেু সুন্নাত: 
আবু েলাললামলা রলা. যথসক বনণত্ নতনন বসলন: একেমে আনম এমন নকেু স্সপ্ন যদখতলাম 

রলার ফসল আনম অেুথে হসে পেতলাম। তখন আবু কলাতলাদলার েসগে আমলার যদখলা হসললা। নতননও 
বলসলন, আনমও এমন নকেু স্প্ন যদখতলাম রলার ফসল আনম অেুথে হসে পেতলাম। আর তখন 
আনম নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) যক বলসত শুনললাম: ‘ভনারলনা স্বপ্ন আল্নাহর 
পষি ধ্থরি হরয় ্থনারি। সুতরনাং ধতনামনারৈর ধিউ ভনারলনা ন্িেু স্বপ্ন ধৈখরল ধিবল পেরদির 
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মনানুষরৈররিই ধিন ধসিনা জনাননায়। আর িন্ৈ ধিনারননা খনারনাপ স্বপ্ন ধৈরখ তরব বনাম ন্ৈরি ধিন 
ন্তন বনার ্থ্ুথ ুধফরল এবং আল্নাহর িনারে ধসিনা ধ্থরি ও েয়তনারনর অন্নষ্টতনা ধ্থরি আশ্রয় 
প্রনা্থ্যননা িরর। আর িনাউরি ধসিনা ননা বরল। ধিনননা ধসই স্বপ্ন তনারি ষিন্ত িররত পনাররব ননা’। 

আবু েলাললামলা রলা. বসলন, ‘আনম এমন নকেু দুঃস্প্ন যদখতলাম, রলা পলাহলাসের যিসেও ভলারী 
ললাগসতলা আমলার কলাসে। নকন্তু তখনই আনম এই হলাদীেনট শুনললাম। েসগে েসগে আনম যেেব 
স্প্নসক পলাত্তলা যদেলা যেসে নদললাম’। (বুখলারী ৫৭৪৭, মুেনলম ২২৬১) আসরক বণন্লাে এসেসে, 
‘ভনারলনা স্বপ্ন আল্নাহর পষি ধ্থরি ধৈখনারননা হরয় ্থনারি। খনারনাপ স্বপ্ন েয়তনারনর পষি ধ্থরি। 
সুতরনাং ধতনামনারৈর ধিউ খনারনাপ স্বপ্ন ধৈখরল  ধিন বনাম ন্ৈরি ন্তনবনার ্থ্ুথ ু ধফরল এবং 
আল্নাহর িনারে ধসিনার অন্নষ্টতনা ধ্থরি আশ্রয় িনামননা িরর। তনাহরল ধসিনা তনারি ধিনারননা ষিন্ত 
িররত পনাররব ননা’। (বুখলারী ৩২৯২, মুেনলম ২২৬১) 

েহীহ মুেনলসম জলাসবর রলা. যথসক বনণত্ হসেসে, নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) 
বসলসেন, ‘ধিন ন্তন বনার আল্নাহর িনারে আশ্রয় প্রনা্থ্যননা িরর এবং পনার্্য পন্রবত্যন িরর 
ধনয়’। (মুেনলম ২২৬২) 

েহীহ বুখলারীসত আবু েলাঈদ খুদরী রলা. এর হলাদীসে এসেসে, ‘ধতনামনারৈর ধিউ িখন ধিনারননা 
ভনারলনা স্বপ্ন ধৈরখ, তখন ধিন আল্নাহর প্রেংসনা িরর। ধিনননা ধসিনা তনাঁর পষি ধ্থরি ধৈখনারননা 
হরয়রে’। (বুখলারী ৭০৪৫) 

 ধপেরন উন্ল্ন্খত হনাৈীসগুরলনা বিনারনা ধবনােনা িনায়: 
১  ধিউ ভনারলনা ধিনারননা স্বপ্ন ধৈখরল তনার জন্য িরয়িন্ি িনাজ িরনা সুন্নাত: 

এি. আল্লাহর প্রশংেলা করলা। যকননলা যেটলা আল্লাহর পষে যথসক যদখলাসনলা হসেসে।  
দুই. মলানুষসক জলানলাসনলা। তসব যকবল পেসন্র মলানুষসক জলানলাসব। 

২  আর িন্ৈ ধিউ ধিনারননা খনারনাপ ধৈরখ, তরব তনার জন্য ন্নরির িনাজগুরলনা িরনা সুন্নাত: 
এি. বলামনদসক নতন বলার থুথু যফলসব। 

দুই. আল্লাহর কলাসে শেতলান ও স্সপ্নর অননষ্টতলা যথসক নতন বলার আরেে প্রলাথন্লা 
করসব। ‘আঊরু নবল্লানহ নমনলাশ-শলাইত্বলানন ওেলা নমন শলারনরহলা’- নতন বলার বলসব। 
ন্তন. কলাউসক দুঃস্প্ন েম্পসক্ জলানলাসব নলা। উক্ত কলাজগুসললা করসল আল্লাহর নবীর 
ভলাষ্যমসত, যেই স্প্ন তলার যকলাসনলা ষেনত করসত পলারসব নলা।  পলাশলাপলানশ আরও নকেু 
কলাজ করলা যরসত পলাসর:
িনার. পলাশ্ব ্পনরবত্ন কসর শুইসব। উদলাহরণত রনদ নিত হসে যশলােলা থলাসক, তসব যেটলা 
পনরবত্ন কসর পলাশ নফসর শুইসব। 

পনাঁি. উসি দুই রলাকলাআত নলামলাজ পেসব। 
ধপেরনর হনাৈীসগুরলনা ধ্থরি আমরনা বেুরত পনারলনাম: মুনমসনর স্প্ন নবুওেলাসতর একনট 

অংশ। নরনন জলাগ্রত অবথেলাে েবসিসে যবনশ েত্যবলাদী; ঘুসমর যভতসর তলার স্প্নই েবসিসে 
েত্য ও বলাস্তবেম্ত হসে থলাসক। এটলা েত্যবলানদতলার প্রভলাব। েত্য এতটলাই নবশলাল ও 
েুদরূপ্রেলারী রলা মলানুসষর ঘুসমর জগতসকও প্রভলানবত কসর। 
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  রনারত হঠনাৎ ঘমু ধভরঙ ধেরল ন্নর্নাক্ত দুআ পেনা সুন্নাত:

ُ َوْحَدُه اَل َشرِيَك َلُه ، َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْلَْمُد َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر ، اْلَْمُد ِلَِّ  َوُسْبَحاَن الَِّ ، َواَل ِإَلَه  اَل ِإَلَه ِإالَّ الَّ
ِ ُ َأْكبـَُر ، َواَل َحْوَل َواَل قـُوََّة ِإالَّ ِبلَّ ُ ، َوالَّ ِإالَّ الَّ

উবলাদলা নবন েলানমত রলা. এর হলাদীে। নপ্রে নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) 
বসলসেন, ‘ধি বযেন্ক্ত রনারত হঠনাৎ �েফে িরর সজনাে হরয় ওরঠ, এরপর এই দুআ পরে: 
‘লনা ইলনাহনা ইল্নাল্নাহু ওয়নাহৈনাহু লনা েনারীিনা লনাহ, লনাহুল মুলকু ওয়না লনাহুল হনামদু ওয়না হুয়না 
আলনা কুন্ল্ েনাইন্য়ন বিনাৈীর। আলহনামদুন্লল্নাহ, ওয়না সুবহনাননাল্নাহ, ওয়না লনা ইলনাহনা ইল্নাল্নাহু 
ওয়নাল্নাহু আিবনার, ওয়নালনা হনাওলনা ওয়নালনা কুওয়নাতনা ইল্না ন্বল্নাহ’। এরপর বসল, ‘আল্নাহুম্নাে 
ন্ফরলী’ (যহ আল্লাহ আপনন আমলাসক ষেমলা কসর নদন)। ন্িংবনা অন্য ধিনারননা দুআ িরর, তনার 
দুআ িবলু িরনা হয়। িন্ৈ অজু িরর ননামনাজ পরে, তরব তনার ননামনাজ িবলু িরনা হয়’। 
(বুখলারী ১১৫৪) 

উক্ত হলাদীসে দু’নট মহলা েুেংবলাদ রসেসে। রখন যকলাসনলা ব্যনক্ত হিলাৎ ঘুম যথসক যজসগ ওিলার 
ওপর এই দুআ পেসব- ‘লনা ইলনাহনা ইল্নাল্নাহু ওয়নাহৈনাহু লনা েনারীিনা লনাহু, লনাহুল মুলকু ওয়না 
লনাহুল হনামদু, ওয়না হুয়না আলনা কুন্ল্ েনাইন্য়ন বিনাৈীর, আলহনামদুন্লল্নাহ, ওয়না সুবহনাননাল্নাহ, 
ওয়না লনা ইলনাহনা ইল্নাল্নাহু ওয়নাল্নাহু আিবনার, ওয়নালনা হনাওলনা ওয়নালনা কুওয়নাতনা ইল্না ন্বল্নাহ’- 
ধি বযেন্ক্ত এই দুআন্ি পেরব, তনার জন্য দু’ন্ি সুসংবনাৈ ররয়রে: 

এি. ‘যহ আল্লাহ আমলাসক ষেমলা কসর নদন’ রনদ বসল নকংবলা অন্য যকলাসনলা দুআ কসর, 
তলার দুআ কবুল করলা হসব। 

দুই. রনদ উসি অজ ুকসর নলামলাজ পসে, তসব তলার নলামলাজ কবুল করলা হসব। আল্লাহ 
তলাআললার ননেলামসতর প্রশংেলা করনে। তলার কলাসে তলাওফীক কলামনলা করনে। 

এতষেণ আমরলা েমে-ননধল্ানরত 
েুন্লাতগুসললা বণন্লা করললাম। এবলার আমরলা 
েমসের েসগে ননধল্ানরত নে এমন েুন্লাতগুসললা 
ননসে আসললািনলা করসবলা। এেব েুন্লাসতর 
যভতসর নদসনর প্রথম েুন্লাত হসললা ঘুম যথসক 
উসি নমেওেলাক করলা এবং এই দুআ পেলা- 
‘আলহনামদু ন্লল্নান্হল্নািী আহইয়নাননা বনা’ৈনামনা 
আমনাতনাননা ওয়না ইলনাইন্হন নুেরূ’। 





সমরয়র সরগে ন্ন�্যনান্রত 
নয় এমন সুন্নাতসমূহ 

এটলা তদননন্ন েুন্লাসতর নবিতীে প্রকলার। এমন েুন্লাসতর 
পনরের ব্যলাপক নবসৃ্তত। েমে, ব্যনক্ত, পনরসবশ ও 
পনরনথেনতর যপ্রষেলাপসট এটলা নবনিত্র হসে থলাসক। 

এখলাসন আমরলা যকবল যেেব েুন্লাত উসল্খ করলার 
েলাধ্যমসতলা যিষ্টলা করসবলা যরগুসললা নদন ও রলাসত একলানধকবলার 
করসত হে। আল্লাহ তলাআললা তলাওফীকদলাতলা।  

এসব সুন্নারতর প্র্থম প্রিনার হরলনা: 
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১  খনাবনাররর শুরুরত ন্বসন্মল্নাহ বলনা।
উমর ইবসন আবী েলাললামলা রলা. যথসক বনণত্ নতনন বসলন, আনম যেলাট যবললা একবলার নপ্রে 

নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) এর কলাসে নেললাম। েলামসন খলাবলার যদেলা হসল আনম 
থলাললার িলারপলাসশ আমলার হলাত ঘুরলানছেললাম। তখন নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) 
আমলাসক বলসলন, ‘বৎস! ন্বসন্মল্নাহ  পরে ননাও। ডনান হনারত খনাও! ন্নরজর সনামরন ধ্থরি 
খনাও’! ধসন্ৈরনর পর ধ্থরি আজ পি্যন্ত আন্ম এভনারবই ধখরয় আসন্ে’। (বুখলারী ৫৩৭৬, 
মুেনলম ২০২২) 

খলাওেলার শুরুসত নবেনমল্লাহ বলসত ভুসল যগসল রখনই মসন পেসব তখন ‘নবেনমল্লানহ 
আওেলাললাহু ওেলা আনখরলাহ’ বললা েুন্লাত। 

بسم هللا أوله وآخره
দলীল আসেশলা রলা. এর হলাদীে। নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) বসলসেন, 

‘যতলামলাসদর যকউ যখসত বেসল যরন নবেনমল্লাহ পসে যনে। আর রনদ খলাওেলার শুরুসত যকউ 
নবেনমল্লাহ পেসত ভুসল রলাে, তসব যরন বসল, ‘নবেনমল্লানহ আওেলাললাহু ওেলা আনখরলাহু’। 
(আবু দলাঊদ ৩৭৬৭, নতরনমরী ১৮৫৮; আলবলানী এটলাসক েহীহ বসলসেন) 

উক্ত হলাদীসে আরও একনট গুরুত্বপূণ ্েুন্লাত রসেসে। যেটলা হসললা ডলান হলাসত খলাবলার গ্রহণ 
করলা। রলাসত কসর শেতলাসনর েসগে েদৃশ নলা হে। কলারণ মুেনলম ব্যনক্ত রখন খলাওেলার শুরুসত 
নবেনমল্লাহ নলা বসল তখন যেই খলাবলাসর শেতলানও অংশগ্রহণ কসর। একইভলাসব রখন বলাম 
হলাসত খলাে বলা পলান কসর, তখন যেটলা শেতলাসনর েদৃশ হে। যকননলা শেতলান বলাম হলাসত খলাে 
ও পলান কসর। 
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এর ৈলীল হরছে: 

আব্লু্লাহ ইবসন উমর রলা. এর হলাদীে। রলােূসল কলারীম (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) 
বসলসেন, ‘ধতনামনারৈর ধিউ ধিন বনাম হনারত ননা খনায়, বনাম হনারত পনান ননা িরর। ধিনননা 
েয়তনান বনাম হনারত খনায় ও পনান িরর’। ন্তন্ন বরলন, ননারফ’ এর সরগে ধিনাে িরর আরও 
বলরতন, ‘বনাম হনারত ধিন ধিনারননা ন্িেু ননা ধৈয় ন্িংবনা ননা ধনয়।’। (মুেনলম ২০২০) 

শেতলান েবেমে মলানুসষর ঘসর �ুসক তলাসত রলাতরলাপন ও ঘসরর যললাকসদর েসগে পলানলাহলাসর 
অংশগ্রহণ করসত িলাে। যরমনটলা জলাসবর নবন আব্লু্লাহ রলা. এর হলাদীে যথসক আমরলা জলানসত 
পলানর। নতনন নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) যক বলসত শুসনসেন, ‘িখন ধিনারননা 
বযেন্ক্ত ঘরর ধ�নািনার সময় আল্নাহর ননাম ধনয়, এরপর ধখরত বরসও আল্নাহর ননাম ধনয়, তখন 
েয়তনান (অনুসনারীরৈর) বরল, আজরি ধতনামনারৈর রনাতিনাপন ও রনারতর খনাবনার ধেষ! আর 
িখন ধিউ ঘরর ধ�নািনার সময় আল্নাহর ননাম ননা ধনয়, তখন েয়তনান বরল, ধতনামনারৈর ্থনািনার 
বযেবস্না হরয় ধেরে। আর িখন খনাওয়নার সময়ও আল্নাহর ননাম ননা ধনয়, তখন বরল, ধতনামনারৈর 
্থনািনা ও খনাওয়না দুরিনারই বযেবস্না হরয় ধেরে’। (মুেনলম ২০১৮) 

২  ন্নরজর সনামরন ধ্থরি খনাওয়না। 
দলীল উমর নবন আবী েলাললামলা রলা. এর পূসবল্াক্ত 

হলাদীে। তলাসত নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা 
েলাল্লাম) বসলসেন, ‘ন্নরজর সনামরন ধ্থরি খনাও’। 

৩  পরে িনাওয়না ধলনািমনা উন্ঠরয় পন্রস্নার িরর 
খনাওয়না।

দলীল জলাসবর রলা. এর হলাদীে। নতনন বসলন, আনম নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা 
েলাল্লাম) যক বলসত শুসননে: ‘েয়তনান ধতনামনারৈর প্ররতযেিন্ি িনারজর সময় উপন্স্ত ্থনারি। 
এমনন্ি খনাওয়নার সময়ও। সুতরনাং খনাওয়নার সময় িন্ৈ ধতনামনারৈর িনারও ধলনািমনা পরে িনায়, 
তরব ধিন ধসিনা উন্ঠরয় ময়লনা পন্রস্নার িরর ধখরয় ধনয় এবং েয়তনারনর জন্য ধফরল ননা 
রনারখ। খনাওয়না ধেষ হরল ধিন আঙুলগুরলনা ধিরি খনায়। ধিনননা খনাওয়নার ধিনান্ অংরে বরিত 
ররয়রে ধসিনা িনারও জনাননা ধনই’। (মুেনলম ২০৩৩)  

হলাদীেনট ননসে গভীর নিন্তলা করসল যদখলা রলাে, শেতলান মলানুসষর প্রসত্যকনট কলাসজ অংশ 
ননসত িলাে। রলাসত কসর যেটলা যথসক বরকত নেননসে ননসত পলাসর এবং যেটলা নষ্ট কসর নদসত পলাে। 
হলাদীসের ‘েয়তনান ধতনামনারৈর প্ররতযেিন্ি িনারজ উপন্স্ত ্থনারি’- বলাক্যনটই এটলা স্পষ্টভলাসব 
তুসল ধসর। 



সময়ের সয়গে নির্ধানরত িে এমি সুন্ধাতসমূহ 
খধা

বধা
য়র

র 
সুন্

ধাত
সম

ূহ:

104

৪  আঙুল ধিরি খনাওয়না। 
েুন্লাত হসছে ননসজ নকংবলা অন্য যকউ যরমন স্তী 

কত্ৃক আেুল যিসট খলাওেলা। েুতরলাং নটেু্য নকংবলা 
এ জলাতীে নকেু বিলারলা হলাত যমলােলার আসগ যেটলা যিসট 
খলাওেলা েুন্লাত। 

এর দলীল হসছে জলাসবর রলা. এর পূসবল্াক্ত হলাদীে। 

েহীহ বুখলারী ও মুেনলসম ইবসন আব্লাে  রলা. এর 
হলাদীসে রসেসে- নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা 
েলাল্লাম) বসলসেন, ‘ধতনামনারৈর ধিউ িখন খনাবনার 
গ্রহ্ িরর। তখন ন্নরজ ন্িংবনা অন্য ধিউ হনাত িনািনার আরে ধিন ধসিনা মুরে ননা ধফরল’। 
(বুখলারী ৫৪৫৬, মুেনলম ২০৩৩) 

৫  ্থনালনা পন্রস্নার িরর খনাওয়না। 
 এখলাসন খলাওেলা যশষ করলার পসর থলাললার িলারপলাশ 

যথসক খলাবলার পনরস্লার কসর খলাওেলা উসদেশ্য। েুতরলাং 
যর ব্যনক্ত ভলাত খলাে, তলার পুসরলা থলাললা পনরস্লার কসর 
খলাওেলা উনিত রলাসত তলাসত একনট দলানলাও অবনশষ্ট নলা 
থলাসক। যকননলা হসত পলাসর বলানক থলাকলা যকলাসনলা দলানলার 
যভতসরই বরকত রসে যগসে! 

এর ৈলীল হরছে আনলাে রলা. এর হলাদীে। নতনন বসলন, নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ 
ওেলা েলাল্লাম) আমলাসদরসক থলাললা পনরস্লার কসর খলাওেলার ননসদ্শ নদসেসেন’। (মুেনলম ২০৩৪) 
মুেনলসমর অপর একনট যরওেলাসেসত আবু হুরলাইরলা রলা. এর হলাদীসে এসেসে: ‘ধতনামনারৈর 
প্ররতযেরি ধিন ্থনালনা পন্রস্নার িরর খনায়’। (মুেনলম ২০৩৫) 

ইবসন উেলাইমীন র. বসলন, এখলাসন উসদেশ্য হসললা আেুল বিলারলা পুসরলা থলাললা যিসট খলাওেলা। 
বত্মলান েমসের অেংখ্য মলানুষ এই েুন্লাত যথসক গলানফল। এমননক তলাসলবুল ইলমসদরও 
এটলা যথসক গলানফল যদখলা রলাে’। ( যদখুন- শরসহ নরেলাজেু েলাসলহীন ১/৮৯২) 

৬  ন্তন আঙুল বিনারনা খনাওয়না। 
নতন আেুল বিলারলা খলাওেলা েুন্লাত। তসব এটলা শুধু 

যেেব খলাবলার যরগুসললা নতন আেুসল খলাওেলা রলাে 
যরমন যখজরু ইত্যলানদ। এেব খলাবলাসর নতন আেুল 
ব্যবহলার করলা েুন্লাত। 

ৈলীল হরছে কলা’ব নবন মলাসলক রলা. এর হলাদীে। 
নতনন বসলন, ‘আল্লাহর রলােূল (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ 
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ওেলা েলাল্লাম) নতন আেুসল যখসতন। মুসে যফললার আসগ নতনন আেুল যিসট যখসতন’। 
(মুেনলম ২০৩২) 

৭  ন্তন র্নারস পনান্ন পনান িরনা। 

নতন শ্বলাসে পলানন পলান করলা েুন্লাত। তসব শ্বলাে 
গ্লাসের যভতসর নে; বলাইসর েলােসব। 

দলীল আনলাে রলা. এর হলাদীে। নতনন বসলন, 
নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) পলান 
করলার েমে নতনবলার শ্বলাে ননসতন। নতনন বলসতন, 
‘এভলাসব পলান করলা অনধক তৃনপ্তদলােক, উপকলারী 
ও েুন্র’। আনলাে রলা. বসলন, ‘আনমও নতন শ্বলাসে 
পলান কনর’। (বুখলারী ৫৬৩১, মুেনলম ২০২৮) 

পলান করলার েমে শ্বলাে েলােলার অথ ্হসললা পলানপলাসত্রর বলাইসর শ্বলাে েলােলা। যকননলা 
পলাসত্রর যভতসর শ্বলাে েলােলা মলাকরূহ। দলীল েহীহ বুখলারী ও মুেনলসম আবু ক্লাতলাদলা রলা. 
এর হলাদীে। নতনন বসলন, রলােূসল কলারীম (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) বসলসেন, 
‘ধতনামনারৈর ধিউ িখন পনান িরর, তখন পনারত্রর ধভতরর ধিন র্নাস ননা েনারে’। (বুখলারী 
৫৬৩০, মুেনলম ২৬৭) 

৮  খনাওয়নার ধেরষ আল্নাহর প্রেংসনা িরনা। 

এই সুন্নারতর ৈলীল হরছে: 

আনলাে নবন মলাসলক রলা. এর হলাদীে। নতনন 
বসলন, আল্লাহর রলােূল (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা 
েলাল্লাম) বসলসেন,  ‘ধিনারননা বনাদিনা খনাবনার গ্রহ্ 
িরনার পরর আল্নাহর প্রেংসনা িররল, ন্িংবনা পনান 
িরনার পরর আল্নাহর প্রেংসনা িররল, আল্নাহ ধসই 
বনাদিনার ওপর সনু্তষ্ট হরয় িনান’। (মুেনলম ২৭৪৩) 

আল্নাহর প্রেংসনামূলি ন্বন্ভন্ দুআ হনাৈীরস এরসরে। তন্মর�যে:  
১ اْلَْمُد ِلَِّ َكِثريًا طَيًِّبا ُمَبارًَكا ِفيِه َغيـَْر َمْكِفيٍّ ، َواَل ُمَودٍَّع ، َواَل ُمْستـَْغًن َعْنُه رَبَـَّنا 
 ‘আলহনামদুন্লল্নান্হ িনাসীরনান তনাইন্য়যেবনান মুবনারিনান ফীন্হ েনাইরনা মনািন্ফন্য়যেন, 

ওয়নালনা মুওয়নাদ্নান্য়ন, ওয়নালনা মুসতনােননান আনহু রনাব্নাননা’। (বুখলারী ৫৪৫৮) 
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২ ، َواَل َمْكُفوٍر   اْلَْمُد ِلَِّ الَِّذي َكَفاَن َوَأْرَواَن َغيـَْر َمْكِفيٍّ
‘আলহনামদু ন্লল্নান্হল্নািী িনাফনাননা ওয়না আরওয়নাননা েনাইরনা মনািন্ফন্য়যেন ওয়নালনা 
মনািফূন্রন’। (বুখলারী ৫৪৫৯) 

দু’আগুরলনার সনারমম্য হরছে: আল্লাহর প্রশংেলা করনে, নরনন আমলাসদর পলান কনরসেসেন। 
নতননই আমলাসদর জন্য রসথষ্ট; আমলাসদর আর কলারও প্রসেলাজন যনই। নতনন আমলাসদর যেসে 
রলান নলা। নতননই ননেলামত নদসে আমলাসদর জীবন ভরপুর কসর নদসেসেন। এেব ননেলামত 
অস্ীকলাসরর যকলাসনলা েুসরলাগ যনই।

৯  এিসরগে খনাওয়না। 
আললাদলা আললাদলা নলা যখসে একেসগে খলাওেলা 

েুন্লাত। 

দলীল হসছে জলাসবর নবন আব্লু্লাহ রলা. এর হলাদীে। 
নতনন বসলন, আনম নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা 
েলাল্লাম) যক বলসত শুসননে, ‘এি জরনর খনাবনার 
দু’জরনর জন্য ির্থষ্ট, দু’জরনর খনাবনার িনার জরনর 
জন্য ির্থষ্ট। িনার জরনর খনাবনার আি জরনর জন্য 
ির্থষ্ট’। (মুেনলম ২০৫৯) 

১০  খনাবনার ভনারলনা লনােরল প্রেংসনা িরনা।
খলাবলার ভলাসললা ললাগসল প্রশংেলা করলা েুন্লাত। েসন্হ যনই এই প্রশংেলা বলাস্তবতলার নভনত্তসতই 

হওেলা উনিত। 

এর দলীল জলাসবর নবন আব্লু্লাহ রলা. এর হলাদীে। নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) 
পনরবলাসরর কলাসে তরকলানর িলাইসলন। তলারলা বলসলন, েলামলান্য নেরকলা েলােলা নকেু যনই। নতনন 
তখন যেটলাই ননসলন এবং যখসত যখসত বলসলন, ‘ন্সরিনা িত উত্তম তরিনারী, ন্সরিনা িত 
উত্তম তরিনারী’ (মুেনলম ২০৫২)। তৎকলালীন েমে নেরকলা নেল তরকলারী জলাতীে খলাবলার। 
এটলা আমলাসদর আজসকর নেরকলার মসতলা টক নেল নলা; নমনষ্ট নেল। 

শলাইখ নবন উেলাইমীন র. বসলন, খলাবলার ভলাসললা হসল প্রশংেলা করসত হসব- এ ব্যলাপলাসরও 
নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) এর নদকননসদ্শনলা রসেসে। েুতরলাং কলারও কলাসে 
রনদ রুনট ভলাসললা ললাসগ এবং যেটলার প্রশংেলা কসর তসব এটলাও নবীজীর েুন্লাত’। ( যদখুন- 
শরসহ নরেলাজেু েলাসলহীন- ২/১০৫৭)  
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আমলাসদর েমলাসজর নদসক যকউ দৃনষ্ট নদসল স্পষ্টভলাসবই বুঝসত পলারসব যর, আজসক আমরলা 
নপ্রে নবীজীর এই েুন্র েুন্লাতনট পনরত্যলাগ কসরই ষেলান্ত হনছে নলা; রীনতমসতলা কখনও কখনও 
এর নবসরলানধতলাও করনে। এখন খলাবলাসরর প্রশংেলার বদসল যদলাষ ধরলা এবং েমলাসললািনলা করলা 
একটলা ফ্যলাশন হসে দলাঁনেসেসে। অথি এটলা নবীজীর আদসশর্ নবপরীত কলাজ। েহীহ বুখলারী ও 
মুেনলসম আবু হুরলাইরলা রলা. এর হলাদীসে এসেসে, নতনন বসলন, ‘নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ 
ওেলা েলাল্লাম) কখনও যকলাসনলা খলাবলাসরর যদলাষ ধসরননন। ভলাসললা ললাগসল যখসতন, নলা ললাগসল 
যখসতন নলা’। (বুখলারী ৩৫৬৩, মুেনলম ২০৬৪) 

১ ১  আপযেনায়নিনারীর জন্য দুআ িরনা। 
اللَُّهمَّ َبِرْك َلُْم ِف َما َرزَقـْتـَُهْم ، َواْغِفْر َلُْم ، َواْرَحُْهْم

দলীল আব্লু্লাহ নবন বুের রলা. এর হলাদীে। নতনন বসলন, আল্লাহর রলােূল (েলাল্লাল্লাহু 
আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) একবলার আমলার নপতলার কলাসে এসলন। তখন আমরলা তলাঁর েলামসন 
নকেু খলাবলার যপশ করললাম। নতনন যেগুসললা যথসক যখসলন। এরপর তলাসক যখজরু যদেলা হসললা। 
নতনন যখুজর যখসে নবনিগুসললা শলাহলাদলাত ও মধ্যমলা আেুল নমনলসে যেখলাসন (আেুসলর নপসি) 
রলাখসতন  (এরপর যফসল নদসতন; যলেসট রলাখসতন নলা; তলাসত যখজসুরর েলাসথ নমসশ যখসত 
অভনক্ত আেসত পলাসর)। এরপর তলাঁর েলামসন পলানীে যপশ করলা হসললা। নতনন যেটলা ডলান হলাসত 
পলান করসলন। বণন্লাকলারী বসলন, অতঃপর আবলার নপতলা নবীজীর েওেলারীর ললাগলাম ধসর 
বলসলন, ‘আমলাসদর জন্য দুআ করুন’! নবীজী বলসলন, ‘আল্নাহুম্না বনান্রি লনাহুম ফী মনা 
রনািনািতনাহুম ওয়নােন্ফরলনাহুম ওয়নারহনামহুম’। (মুেনলম ২০৪২) 

১ ২  পনান িরনারননার সময় ডনান ন্ৈি ধ্থরি শুরু িরনা মুস্নাহনাব। 
একলানধক ব্যনক্তসক পলান করলাসনলা েমে নরনন ডলাসন আসেন, তলাসক আসগ পলান করলাসব, 

এরপর নরনন বলাসম  আসেন তলাসক। 

দলীল আনলাে নবন মলাসলক রলা. এর হলাদীে। নতনন বসলন, ‘আল্লাহর রলােূল একবলার 
আমলাসদর বলানেসত এসে নকেু পলান করসত িলাইসলন। আমরলা তলার জন্য একনট েলাগসলর 
দুধ যদলাহন করললাম। এরপর আনম এই কূপ যথসক পলানন তুসল আল্লাহর রলােূলসক নদললাম। 
নতনন পলান করসলন। আবু বকর নেসলন তলাঁর বলাম পলাসশ। উমর নেসলন েলামসন। আর এক 
যবদুঈন নেল তলাঁর ডলান পলাসশ। নবীজীর পলান করলা যশষ হসল উমর আবু বকরসক যদনখসে 
নদসে বলসলন, এই যর আবু বকর এখলাসন যহ আল্লাহর রলােূল! নকন্তু আল্লাহর রলােূল (েলাল্লাল্লাহু 
আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) আবু বকর ও উমরসক বলাদ নদসে যবদুঈন যললাকনটর হলাসত পলাননর 
যপেলাললা তুসল নদসলন। অতঃপর বলসলন, ‘ডনানপনারের ধলনারিরনা! ডনান পনারের ধলনারিরনা! 
ডনান পনারের ধলনারিরনা!!’ আনলাে রলা. বসলন, এটলাই েুন্লাত! এটলাই েুন্লাত!! এটলাই েুন্লাত!!! 
(বুখলারী ২৫৭১, মুেনলম ২০২৯) 
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১ ৩  পনানিনারী সবনার ধেরষ পনান িররব।
নরনন একলানধক েংখ্যক মলানুষসক পলানন করলাসবন, 

নতনন ননসজ েবলার যশসষ পলান করসবন। 

এর ৈলীল আব ু িনাতনাৈনা রনা. এর লম্লা হলাদীে। 
তলাসত  এসেসে: নতনন বসলন..... ‘নবীজী য�সল 
নদনছেসলন আর আনম পলান করলানছেললাম। যশষসমশ 
রখন আনম ও আল্লাহর রলােূল েলােলা যকউ বলানক 
রইসললা নলা, নতনন আমলাসক বলসলন, এবলার তুনম পলান 
কসরলা। আনম বলললাম, আপনন পলান করলার আসগ আনম করসবলা নলা। নতনন বলসলন, ‘যর পলান 
করলাসব, যে েবলার যশসষ পলান করসব’। েলাহলাবী বসলন, তখন আনম পলান করললাম। এরপর 
আল্লাহর রলােূল পলান করসলন’। (মুেনলম ৬৮১)  

ফনারয়ৈনা: দুধ পলান করলার পসর পলানন নদসে কুনল করলা েুন্লাত। রলাসত কসর দুধ যথসক মুসখ জসম 
থলাকলা িনব ্দরূীভূত হসে রলাে। এর দলীল ইবসন আব্লাে রলা. এর হলাদীে। ‘নবীজী (েলাল্লাল্লাহু 
আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) দুধ পলান করসলন। এরপর নতনন পলানন আনলাসলন এবং কুনল করসলন। 
তলারপর বলসলন, ‘দুর� িন্ব্য ররয়রে’। (বুখলারী ২১১, মুেনলম ৩৫৮) 

১ ৪  রনাত হরল ন্বসন্মল্নাহ বরল পনাত্র ধ�রি ধফলনা।.
রলাত এসল নবেনমল্লাহ বসল যখলাললা পলাত্র য�সল যফললা 

এবং পলাননর যপেলাললার মুখ ললানগসে যদখলা েুন্লাত। 

এর দলীল জলাসবর নবন আব্লু্লাহ রলা. এর হলাদীে। 
নতনন বসলন, আনম আল্লাহর রলােূল (েলাল্লাল্লাহু 
আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) যক বলসত শুসননে, ‘ধতনামরনা 
পনাত্র ধ�রি রনারখনা। মেরির মুখ বন্ধ িরর ৈনাও। 
ধিনননা বেরর এিন্ি রনাত এমন ররয়রে ধি রনারত 
মহনামনারী আরস। িখনই ধিনারননা পনাত্র ধখনালনা ্থনারি 
ন্িংবনা মেি উন্মকু্ত ্থনারি, ধসিনার ধভতরর প্ররবে 
িরর’। (মুেনলম ২০১৪) বুখলারীসত জলাসবসবর হলাদীসে 
আরও রসেসে, ‘মেি বন্ধ িরর ৈনাও। আল্নাহর ননাম স্মর্ িররনা। পনাত্রগুরলনার মুখ লনান্েরয় 
ৈনাও। আল্নাহর ননাম স্মর্ িররনা’। (বুখলারী ৫৬২৩) 
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দুই: সনালনাম, সনাষিনাৎ ও দবঠরির সুন্নাত

১   সনালনাম ধৈয়না সুন্নাত। 
েলাললাম েুন্লাত হওেলার ব্যলাপলাসর অেংখ্য দলীল রসেসে। তন্মসধ্য একনট হসললা আবু হুরলাইরলা 

রলা.এর হলাদীে। রলােূসল কলারীম বসলসেন, ‘এিজন মুসন্লরমর অপর মুসন্লরমর ওপর েয়ন্ি 
অন্�িনার ররয়রে। ন্জজ্নাসনা িরনা হরলনা ধসগুরলনা িী ধহ আল্নাহর রনাসূল? ন্তন্ন বলরলন, 
‘সনাষিনারত সনালনাম ধৈয়না। ৈনাওয়নাত ন্ৈরল িবলু িরনা। নসীহত িনাইরল নসীহত িরনা। হনাঁন্ি 
ন্ৈরয় আলহনামদুন্লল্নাহ বলরল জবনাব ধৈয়না। অসুস্ হরল ধৈখরত িনাওয়না। আর মনারনা ধেরল 
জনাননাজনা ও ৈনাফন িরনা’। (মুেনলম ২১৬২) 

সনালনাম ধৈয়না সুন্নাত হরলও সনালনারমর জবনাব ধৈয়না ওয়নান্জব। এর ৈলীল হরছে: 
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আল্লাহ তলাআললার বলাণী: ‘িখন ধতনামনারৈর সম্নাষ্ জনাননারননা হয়, তখন ধতনামরনা আরও 
উত্তমভনারব ন্িংবনা সমনানভনারব ধসিনার ন্বন্নমরয় সম্নাষ্ জনাননাও। ন্নশ্চয়ই আল্নাহ তনাআলনা 
সবন্িেুর ন্হসনাব রনারখন’। (ননেলা: ৮৬) 

এখলাসন আল্লাহ তলাআললা েম্ভলাষসণর জবলাব নদসত ‘আমর’ তথলা ননসদ্শ নদসছেন। আর 
‘আমর’ এর নবধলান হসললা ওেলানজব প্রমলানণত হওেলা। আল্লামলা ইবসন হলারলাম, ইবসন আব্লু 
বলার, শলাইখ তলাকী উদেীনেহ অেংখ্য উললামলাসে নকরলাম েলাললাসমর জবলাব ওেলানজব হওেলার 
ব্যলাপলাসর ইজমলা বণন্লা কসরসেন। ( যদখুন- আল-আদলাবুশ শরইে্যলাহ ১/৩৫৬, মুআেেলােলাতুর 
নরেলাললা প্রকলাশ) 

السالم عليكم ورحة هللا وبركاته

সনালনারমর সবরিরয় উত্তম ও পন্রপূ্ ্য বনািযে হরলনা ‘আস-সনালনামু আলনাইকুম ওয়না 
রনাহমনাতুল্নান্হ ওয়না বনারনািনাতুহ’। 

ইবনুল িনাইন্য়যেম র. বরলন, ‘েলাললাম যদেলার যষেসত্র নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা 
েলাল্লাম) ‘ওেলা বলারলাকলাতুহ’ পরন্্ত বলসতন। ( যদখুন রলাদুল মলাআদ: ২/৪১৭)  

েলাললাসমর প্রিলার-প্রেলার যকবল েুন্লাতই নে; বরং এ ব্যলাপলাসর অসনক উৎেলাহ এসেসে 
হলাদীসে। এর যরেষ্ঠত্ব অসনক। দলীল আবু হুরলাইরলা রলা. এর হলাদীে। নতনন বসলন, আল্লাহর রলােূল 
(েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) বসলসেন, ‘িনার হনারত আমনার প্রনা্ ধসই সত্তনার েপ্থ! 
ধতনামরনা িতষি্ ননা পূ্ ্য মুন্মন হরব ততষি্ পি্যন্ত জনান্নারত প্ররবে িররত পনাররব ননা। আর 
পরস্পররি ভনারলনাবনাসনার আে পি্যন্ত পন্রপূ্ ্য মুন্মন হরত পনাররব ননা। আন্ম ন্ি ধতনামনারৈর 
এমন এিন্ি ন্বষয় বরল ন্ৈরবনা ননা ধিিনা িররল ধতনামরনা পরস্পররি ভনারলনাবনাসরব? ন্নরজরৈর 
ধভতরর সনালনারমর বযেনাপি প্রিনার-প্রসনার ঘিনাও’। (মুেনলম ৫৪) 

২  প্ররয়নাজরন ন্তন বনার পি্যন্ত সনালনাম ধৈয়না মুস্নাহনাব।

উদলাহরণত রনদ মসন কসর যর রলাসক েলাললাম যদেলা হসেসে যে শুনসত পলােনন। তখন নবিতীে 
বলার েলাললাম যদেলা মুস্তলাহলাব। রনদ তখনও নলা শুসন তসব তৃতীে বলার যদেলা মুস্তলাহলাব। একইভলাসব 
রনদ নবশলাল যকলাসনলা মজনলসে প্রসবশ কসর প্রথসম েলাললাম যদে। নকন্তু দুসেকজন েলােলা যকউ 
যেটলা শুনসত নলা পলাে। তখন পরবত্ীসত প্রসেলাজনমসতলা দুই নতন বলার েলাললাম নদসব রলাসত েবলাই 
শুনসত পলাে। 

এর ৈলীল হরছে আনলাে রলা. এর হলাদীে। নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) েম্সন্ধ 
নতনন বসলন, ‘নতনন যকলাসনলা কথলা বলসল নতন বলার বলসতন, রলাসত যরেলাতলা যেটলা ভলাসললাভলাসব 
বুসঝ ননসত পলাসর। আর রখন যকলাসনলা কওসমর কলাসে নগসে তলাসদর েলাললাম নদসতন, তখন 
নতনবলার নদসতন’। (বুখলারী ৯৫) 

আনলাে রলা. এর এই হলাদীে বিলারলা যবলাঝলা রলাে, প্রসেলাজন হসল যর যকলাসনলা কথলা নতনবলার বললা 
েুন্লাত। েুতরলাং যকলাসনলা কথলা বললার পর রনদ যরেলাতলা যেটলা বুঝসত নলা পলাসর, তসব নতনবলার বললা 
েুন্লাত। 
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৩  পন্রন্িত-অপন্রন্িত সবনাইরি সনালনাম ধৈয়না সুন্নাত।
দলীল আব্লু্লাহ ইবসন আমর রলা. এর হলাদীে: ‘এক ব্যনক্ত রলােূসল কলারীম (েলাল্লাল্লাহু 

আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) যক নজজ্লােলা করসললা- যকলান ইেললাম েসবল্াত্তম? নতনন বলসলন, 
‘মনানুষরি খনাবনার খনাওয়নারননা। পন্রন্িত-অপন্রন্িত সবনাইরি সনালনাম প্রৈনান িরনা’। (বুখলারী 
১২, মুেনলম ৩৯) 

৪  হনাৈীস অনুিনায়ী িনারনা আরে সনালনাম ধৈরব? 
দলীল আবু হুরলাইরলা রলা. এর হলাদীে। নতনন বসলন, রলােূসল কলারীম (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ 

ওেলা েলাল্লাম) বসলসেন, ‘আররনান্হত বযেন্ক্ত পনারয়-হনাঁিনা বযেন্ক্তর ওপর সনালনাম ন্ৈরব। িলমনান 
বযেন্ক্ত উপন্বষ্ট বযেন্ক্তর ওপর সনালনাম ন্ৈরব। অল্পসংখযেি ধলনাি অন্�িসংখযেি মনানুরষর 
ওপর সনালনাম ন্ৈরব’। (বুখলারী ৬২৩৩, মুেনলম ২১৬০) বুখলারীর অপর একনট বণন্লাে আরও 
এসেসে, ‘ধেনাি বেরি সনালনাম ন্ৈরব। িলমনান বযেন্ক্ত উপন্বষ্ট বযেন্ক্তরি সনালনাম ন্ৈরব। িম 
মনানুষ ধবন্ে মনানষরি সনালনাম ন্ৈরব’। (বুখলারী ৬২৩৪) 

উপসর যর পদ্ধনত বণন্লা করলা হসললা, যেটলা েলাললাম যদেলার েসবল্াত্তম পদ্ধনত। নকন্তু এটলার 
নবপরীত করসল তথলা বে রনদ যেলাটসক েলাললাম যদে, পলাসে-িলমলান ব্যনক্ত রনদ আসরলানহত 
ব্যনক্তসক েলাললাম যদে তসব  মলাকরূহ হসব নলা; বরং েসবল্াত্তম হসব নলা শুধু এটুকুই। 

৫  বনাচ্চনারৈররি সনালনাম ধৈয়না সুন্নাত।
দলীল আনলাে নবন মলাসলক রলা. এর হলাদীে। ‘নতনন 

নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) এর েসগে 
হলাঁটসতন। অসনক েমে নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা 
েলাল্লাম) বলাচ্চলাসদর পলাশ নদসে অনতক্ম করসল তলাসদরসক 
নতনন েলাললাম নদসতন’! (বুখলারী ৬২৪৭, মুেনলম ২১৬৮) 

পলাশলাপলানশ যেলাটসদর েলাললাম যদেলার মলাসঝ আরও নকেু 
উপকলানরতলা রসেসে। যরমন ননসজর যভতসর নবনসের স্ভলাব 
ততনর করলা, বলাচ্চলাসদর যভতসর েলাললাম যদেলার অনুভূনত 
জলানগসে যতলাললা।

৬  ঘরর প্ররবরের সময় সনালনাম ধৈয়না সুন্নাত।
েবল্াবথেলাে েলাললাম যদেলা েুন্লাত তলাই এখলাসনও নদসব। তসব যেটলা হসব নমেওেলাক করলার 

পসর। কলারণ ঘসর প্রসবসশর আসগ নমেওেলাক করলা েুন্লাত। আমরলা আসগ বসলনেললাম 
যবশনকেু জলােগলাে নমেওেলাক েুন্লাত হওেলাটলা েুপ্রমলানণত। এর যভতসর একটলা হসললা ঘসর 
প্রসবসশে েমে। েহীহ মুেনলসম আসেশলা রলা. এর হলাদীসে এসেসে নতনন বসলন, ‘নবীজী 
(েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) রখন ঘসর প্রসবশ করসতন, েবপ্্রথম নমেওেলাক করসতন’। 
(মুেনলম ২৪৩) েুতরলাং প্রথসম নমেওেলাক কসর, ঘসর প্রসবশ কসর েলাললাম নদসব। যকলাসনলা 
যকলাসনলা উললামলাসে নকরলাম বসলসেন, যর যকলাসনলা ঘসর প্রসবশ করসলই েলাললাম যদেলা েুন্লাত। িলাই 
তলাসত যকউ থলাকুক বলা নলা থলাকুক। যকননলা আল্লাহ তলাআললা বসলসেন, ‘িখন ধতনামরনা ঘরর 
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প্ররবে িররনা ধতনামনারৈর ন্নরজরৈর ওপর সনালনাম ৈনাও। 
এিনা আল্নাহর পষি ধ্থরি মুবনারি ও পন্বত্র সম্নাষ্। 
এভনারবই আল্নাহ তনাআলনা ধতনামনারৈর জন্য আয়নাতসমূহ 
ব্্যননা িরর ধৈন িনারত ধতনামরনা বেুরত পনাররনা’।  (নূর:৬১) 

ইবসন হলাজলার র. বসলন, ‘েলাললাসমর প্রিলার-প্রেলার 
ঘটলাসনলার ব্যলাপক ননসদ্শনলা রসেসে শরীেসত। এই ননসদ্শনলার 
যভতসর ঘসর য�লাকলার েমে ননসজর ওপর েলাললাম যদেলাও 
অন্তভ্ুক্ত। দলীল আল্লাহ তলাআললার বলাণী ‘অতঃপর িখন 
ধতনামরনা ঘরর প্ররবে িররনা, তখন ন্নরজরৈর ওপর সনালনাম ৈনাও’। ( যদখুন ফলাতহুল বলারী 
হলাদীে নং ৬২৩৫, েলাললাসমর প্রিলার অধ্যলাে) 

ফনারয়ৈনা:  ধপেরনর আরলনািননা বিনারনা ধবনােনা ধেরলনা, ঘরর প্ররবরের সময় ন্তনন্ি সুন্নাত 
ররয়রে:

১  এি. আল্লাহর নলাম যনেলা। নবসশষ কসর রলাসতর যবললা। 

দলীল জলাসবর নবন আব্লু্লাহ রলা. এর হলাদীে। নতনন নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ 
ওেলা েলাল্লাম) যক বলসত শুসনসেন, ‘রখন যকলাসনলা ব্যনক্ত ঘসর প্রসবশ কসর। প্রসবসশর 
েমে এবং যখসত বেলার েমে আল্লাহর নলাম যনে। তখন শেতলান বসল, আজসক 
যতলামলাসদর রলাত-রলাপন ও খলাওেলা যশষ। আর রনদ ঘসর প্রসবসশর েমে আল্লাহর 
নলাম নলা যনে, তখন শেতলান বসল, রলাত-রলাপসনর ব্যবথেলা হসে যগসে। আবলার রখন 
খলাওেলার েমেও আল্লাহর নলাম নলা যনে, তখন শেতলান বসল, খলাওেলার ব্যবথেলাও হসে 
যগসে’। (মুেনলম ২০১৮) 

২  দুই. নমেওেলাক করলা। দলীল আসেশলা রলা. এর যপেসন উনল্নখত হলাদীে। 
৩  ন্তন. গৃহবলােীসদর েলাললাম যদেলা। 

৭  ধিউ ঘরুম ্থনািরল ন্ন্ আওয়নারজ সনালনাম ধৈয়না সুন্নাত।  

এটলা নেল রলােূসল কলারীম (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) এর আদশ।্ যরমনটলা আমরলা 
নমকদলাদ নবন আেওেলাদ রলা. এর হলাদীসে যদখসত পলাই। নতনন বসলন, ‘.... আমরলা দুধ যদলাহন 
করতলাম এবং আমলাসদর প্রসত্যসক রলার রলার অংশ পলান করসতলা। নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ 
ওেলা েলাল্লাম) এর জন্য আমরলা তলাঁর অংশ উনিসে রলাখতলাম। নতনন বসলন,  নবীজী (েলাল্লাল্লাহু 
আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) রলাসতর যবললা আমলাসদর কলাসে আেসতন। তখন নতনন আমলাসদর 
েলাললাম নদসতন। যরটলা জলাগ্রতরলা শুনসত যপসতলা। নকন্তু ঘুমন্তসদর ঘুম ভলােলাসতলা নলা’। 

৮  সনালনাম ধপৌঁরে ধৈয়না সুন্নাত। 
েলাললাম  যদেলা েুন্লাত। েুতরলাং যকলাসনলা ব্যনক্ত রনদ বসল, তলার কলাসে আমলার েলাললাম 

 নদও। তখন যেটলা যেই ব্যনক্তর কলাসে  যদেলা েুন্লাত। 
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দলীল আসেশলা রলা. এর হলাদীে। নতনন বসলন, নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) 
তলাসক বসলসেন, ‘ন্জবরীল ধতনামনারি সনালনাম বরলরেন’। তখন আনম বলললাম, ‘ওেলা 
আললাইনহে েলাললাম ওেলা রলাহমলাতুল্লাহ’। (বুখলারী ৩২১৭, মুেনলম ২৪৪৭) 

উক্ত হলাদীসে েলাললাম  নবষেনট রসেসে। এখলাসন নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ 
ওেলা েলাল্লাম) নজবরীল আ. এর েলাললাম আসেশলা রলা. যক  নদসেসেন। েুতরলাং এর বিলারলা 
কলারও েলাললাম কলারও কলাসে  যদেলার নবষেনট েুন্লাত হওেলা জলানলা রলাে। 

৯  মজন্লরস প্ররবে ও তযেনারের সময় সনালনাম ধৈয়না।
দলীল আবু হুরলাইরলা রলা. এর হলাদীে। নতনন বসলন, রলােূসল কলারীম (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ 

ওেলা েলাল্লাম) বসলসেন, ‘িখন ধতনামনারৈর ধিউ ধিনারননা মজন্লরস িনায় তখন ধিন সনালনাম 
ধৈয়। িখন মজন্লস ধ্থরি উরঠ আসনার ইছেনা িরর তখনও ধিন সনালনাম ধৈয়। ধিনননা 
প্র্থম সনালনাম ন্বিতীয় সনালনারমর অরপষিনা উত্তম নয়’ (তথলা উভে েলাললামই েমলান গুরুত্বপূণ)্। 
(আহমদ ৯৬৬৪, আবু দলাঊদ ৫২০৮, নতরনমরী ২৭০৬, আলবলানী এটলাসক েহীহ বসলসেন 
(েহীহুল জলাসম’ ১/১৩২) 

১ ০  সনাষিনারতর সময় সনালনারমর সরগে মুসনাফনাহনা িরনা 
সুন্নাত।

এটলা েলাহলাবলাসে নকরলাসমর আমল। দলীল কলাতলাদলা 
রলা. এর হলাদীে। নতনন বসলন, আনম আনলােসক 
বলললাম, নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) 
এর েলাহলাবলারলা নক মুেলাফলাহলা করসতন? নতনন বলসলন, 
‘হলা’। (বুখলারী ৬২৬৩) 

১ ১  মুিন্ি হনাসনা এবং হনারসযেনাজ্জ্বল মুরখ সনাষিনাৎ িরনা সুন্নাত।
দলীল আবু রর রলা. এর হলাদীে। নতনন বসলন, 

আমলাসক নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) 
বসলসেন, ‘ভনারলনা িনাজ িখনও তুছে িররব ননা। 
িন্ৈও ধসিনা ধতনামনার ভনাইরয়র সরগে হনান্সমুরখ 
সনাষিনাতই ধহনাি ননা ধিন’। (মুেনলম ২৬২৬) নতরনমরী 
শরীসফ আবু রর রলা. এর হলাদীে এসেসে এভলাসব: 
আল্লাহর রলােূল (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) 
আমলাসক বসলসেন, ‘ধতনামনার ভনাইরয়র মুরখ মুিন্ি 
হনান্স ধৈয়নাও এিন্ি সৈিনা’। (নতরনমরী ১৯৫৬; 
আলবলানী এটলাসক েহীহ বসলসে- যদখুন আে-েলাহীহলাহ ৫৭২) 
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১ ২  ভনারলনা ি্থনা বলনাও সৈিনা ও সুন্নাত।
েলাষেলাসতর েমে যহলাক নকংবলা তবিসকর েমে যহলাক েবল্াবথেলাে েুন্র কথলা বললা েুন্লাত এবং 

এটলা একনট েদকলা। 

দলীল  আবু হুরলাইরলা রলা. এর হলাদীে। নতনন বসলন, আল্লাহর রলােূল (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ 
ওেলা েলাল্লাম) বসলসেন, ‘ভনারলনা ি্থনা সৈিনা’। (বুখলারী ২৯৮৯, মুেনলম ১০০৯) 

অসনক েমে অসনসক ভলাসললা কথলা বসলন, নকন্তু েওেলাসবর ননেত নলা করলার কলারসণ েওেলাব 
পলান নলা।  অথি রনদ এেব ভলাসললা কথলা বললার যষেসত্র েওেলাসবর ননেত করসতন, অেংখ্য 
েওেলাসবর অনধকলারী হসতন। 

শলাইখ নবন উেলাইমীন র. বসলন, ভলাসললা কথলা বলসত ‘তুনম যকমন আসেলা? কী অবথেলা? 
েবলাই যকমন আসে? পনরবলাসরর কী খবর?’ এেব কথলা উসদেশ্য। যকননলা এগুসললা মলানুষসক 
েন্তুষ্ট কসর। েুতরলাং  যরেব কথলা অসন্যর মসন শলানন্ত যদে যেটলাই ভলাসললা কথলা। যেটলা েদকলা ও 
েওেলাসবর কলারণ। (যদখুন শরহু নরেলানজে েলাসলহীন ২/৯৯৬; ভলাসললা কথলা এবং হলানেমুসখ 
েলাষেলাৎ মুস্তলাহলাব অধ্যলাে) 

১ ৩  মজন্লরস আল্নাহর ন্িন্ির িরনা মুস্নাহনাব।
নরনকসরর মজনলসের ফজীলত এবং যেটলার প্রনত 

উৎেলানহত করলার যষেসত্র অেংখ্য হলাদীে রসেসে। 
তন্মসধ্য উসল্খসরলাগ্য হসছে আবু হুরলাইরলা রলা. এর হলাদীে। 
নতনন বসলন, আল্লাহর রলােূল (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ 
ওেলা েলাল্লাম) বসলসেন, ‘আল্নাহর ন্িেু ন্ফন্রেতনা 
ররয়রেন িনারনা পর্থ-ঘনারি ন্িন্িরিনারীরৈর খুঁজরত 
্থনারিন। িখন তনারনা ধিনারননা ন্িন্িররর মজন্লস ধপরয় 
িনান, সরগে সরগে এরি অপররি ডনািরত ্থনারিন, 
‘এরসনা সবনাই! ধপরয় ধেন্ে! ন্তন্ন বরলন, এরপর 
তনারনা তনারৈর ডনাননা ন্ৈরয় ধসই ন্িন্িরিনারীরৈর দুন্নয়নার আিনাে পি্যন্ত পন্ররবন্ষ্টত িরর 
রনারখন’....। (বুখলারী ৬৪০৮, মুেনলম ২৬৮৯)  

১ ৪  মজন্লস ধেষ িরনার পরর মজন্লরসর িনাফফনারনা আৈনায় িরনা সুন্নাত।
ُسْبَحاَنَك الّلُهمَّ َوِبَْمِدَك َأْشَهُد أن اَل إَلَه إالّ أْنَت، َأْستـَْغِفُرَك َوأَُتوُب ِإلَْيَك

দলীল আবু হুরলাইরলা রলা. এর হলাদীে। নতনন বসলন, আল্লাহর রলােূল (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ 
ওেলা েলাল্লাম) বসলসেন, ‘দহচি ও ধবহুৈনা ি্থনাপূ্ ্য ধিনারননা মজন্লরস বসনার পরর উরঠ িনাওয়নার 
আরে িন্ৈ ধিউ এই দুআন্ি পরে- ‘সুবহনাননািনা আল্নাহুম্না ওয়না ন্বহনামন্ৈিনা আেহনাদু আল্না 
ইলনাহনা ইল্না আনতনা, আসতনােন্ফরুিনা ওয়না আতূব ুইলনাইি’ তনাহরল ঐ মজন্লরস তনার িনা 
ন্িেু ধেনাননাহ হরয়রে সবন্িেু ষিমনা িরর ধৈয়না হরব’। (নতরনমরী ৩৪৩৩; আলবলানী এটলাসক 
েহীহ বসলসেন- েহীহুল জলাসম’ ২/১০৬৫) 
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ন্তন: ধপনােনাি ও সনাজ-সজ্নার সুন্নাত

১  ডনান পনারয় আরে জুতনা পরনা সুন্নাত। 
জতুলা পরলার েমসে ডলান পলাসে শুরু করলা েুন্লাত। 

আর রখন জতুলা খুলসব তখন বলাম পলা আসগ যখলাললা 
েুন্লাত। 

দলীল আবু হুরলাইরলা রলা. এর হলাদীে। নতনন বসলন, 
রলােূসল কলারীম (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) 
বসলসেন, ‘ধতনামনারৈর ধিউ িখন জুতনা পরর তখন 
ধিন ডনান পনা ন্ৈরয় শুরু িরর। আর িখন ধিউ জুতনা  
ধখনারল, ধিন বনাম পনা আরে ধখনারল। িনারত িরর ডনান 
পনারয় আরে জুতনা পরনা হয় এবং ডনান পনা ধ্থরিই ধেরষ ধখনালনা হয়’। (বখলারী ৫৮৫৬) 

মুেনলসমর অপর একনট যরওেলাসেসত এসেসে, ‘যতলামলাসদর যকউ যরন এক পলাসে জতুলা 
পসর নলা হলাঁসট। হেসতলা দুই পলাসে জতুলা পরসব অথবলা খলানল পলাসে হলাঁটসব। (মুেনলম ২০৯৭) 
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 উপিু্যক্ত হনাৈীস দু’ন্িরত ন্তনন্ি সুন্নাত ররয়রে: 

১  জতুলা পরলার েমে ডলান পলাসে আসগ পরসব। 

২  যখলাললার েমে বলাম পলা আসগ খুলসব। 

৩  হেসতলা দুই পলাসে জতুলা পরসব। অথবলা এসকবলাসরই পরসব নলা। অন্য কথলাে, এক পলাসে 
জতুলা পরসব নলা। 

২  সনাৈনা িনাপে পন্র�নান িরনা সুন্নাত। 
নবনভন্ রসের জলামলা-কলাপসের যভতর যথসক েলাদলা রসের 

কলাপে পরলা েুন্লাত। দলীল ইবসন আব্লাে রলা. এর হলাদীে। 
নতনন বসলন, রলােূলুল্লাহ (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) 
বসলসেন, ‘ধতনামরনা সনাৈনা িনাপে পররনা। ধিনননা সনাৈনা 
িনাপে সরব্যনাত্তম িনাপে। সনাৈনা িনাপরেই মতৃরি ৈনাফন 
িররনা’। (আহমদ ২২১৯, আবু দলাঊদ ৩৮৭৮, নতরনমরী 
৯৯৪; আলবলানী এটলাসক েহীহ বসলসেন- েহীহুল জলাসম’ 
১/২৬৭) 

শলাইখ ইবসন উেলাইমীন র. বসলন, ‘জলামলা, পলাজলামলা, লুনগেেহ েব ধরসনর কলাপেই এর 
অন্তভ্ুক্ত। েুতরলাং েব ধরসনর কলাপে েলাদলা রসের পরলা েুন্লাত এবং উত্তম। নকন্তু এর অথ ্
এই নে যর অন্য রসের কলাপে পেলা ননসষধ। তসব নলারীসদর কলাপে পুরুসষর জন্য পরলা ননসষধ। 
(যদখুন শরসহ নরেলাজেু েলাসলহীন ২/১০৮৭) 

৩  সুেন্ন্ধ বযেবহনার িরনা সুন্নাত। 
দলীল আনলাে রলা. এর হলাদীে। রলােূসল কলারীম (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) বসলসেন, 

‘দুন্নয়নারত দু’ন্ি ন্জন্নস আমনার িনারে ন্প্রয় িরনা হরয়রে ননারী ও সুেন্ন্ধ। আর আমনার ধিনারখর 
েীতলতনা ররয়রে ননামনারজ’। (আহমদ ১২২৯৩, নলােলাঈ ৩৯৪০; আলবলানী ‘েহীহুন নলােলাঈ’ 
যত বসলসেন: হলােলান েহীহ)

এই হলাদীেনট েহীহ। অপরনদসক ‘ধতনামনারৈর দুন্নয়নার 
ন্তনন্ি ন্জন্নস আমনার িনারে ন্প্রয় িরনা হরয়রে’ শীষ্ক 
হলাদীেনট দুবল্।

নবীজী দুগ্ন্ধ অপেন্ করসতন। বুখলারীসত আসেশলা রলা. 
যথসক একনট লম্লা হলাদীে এসেসে। আসেশলা রলা. বসলন, 
‘নবীজীর কলাে যথসক যকউ দুগ্ন্ধ পলাসব এটলা তলাঁর জন্য 
কষ্টকর নেল’। (বুখলারী ৬৯৭২)
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৪  সুেন্ন্ধ ন্ফন্ররয় ধৈয়না মনািরূহ। 
ৈলীল আনলাে রলা. এর হলাদীে। ‘নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) েুগনন্ধ নফনরসে 

নদসতন নলা’। (বুখলারী ২৫৮২) 

৫  ডনান ন্ৈি ধ্থরি মনা্থনা আিেনারননা সুন্নাত। 
এখলাসন মলাথলা আিেলাসনলা বলসত নিরুনন করলা উসদেশ্য। 

েুতরলাং ডলান নদসক আসগ করসব, এরপর বলাম নদসক করসব। 

এর ৈলীল হরছে: 
আসেশলা রলা. এর হলাদীে। নতনন বসলন, ‘নবীজী 

(েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) এর জতুলা পনরধলান করলা, 
মলাথলা আিেলাসনলা, অজ ু করলােহ েকল কলাজ ডলান নদক 
যথসক শুরু করলা পেন্নীে নেল’। (বুখলারী ১৬৮, মুেনলম 
২৬৮) 
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িনার. হনাঁন্ি ও হনাই ধতনালনার সুন্নাত

 হনাঁন্ির সুন্নাতসমূহ: 

১  হনাঁন্িৈনাতনার জন্য ‘আলহনামদুন্লল্নাহ’ বলনা সুন্নাত।

اْلَْمُد ِلَِّ / يـَْرَحَُك الَّ / يـَْهِديُكُم الَُّ ، َوُيْصِلُح َبَلُكْم

দলীল আবু হুরলাইরলা রলা. এর হলাদীে। নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) বসলসেন, 
‘িখন ধতনামনারৈর ধিউ হনাঁন্ি ধৈয়, তখন ধিন আলহনামদুন্লল্নাহ বরল। হনাঁন্িৈনাতনার ভনাই ন্িংবনা 
সগেী ধিন বরল ‘ইয়নারহনামুিনাল্নাহ’। ধি বযেন্ক্ত ইয়নারহনামুিনাল্নাহ বলরব, হনাঁন্িৈনাতনা ধিন তনার 
জবনারব বরল, ‘ইয়নাহৈীকুমুল্নাহ ওয়না ইউসন্লহু বনালনাকুম’। ৯বুখলারী ৬২২৪) 

اْلَمُد هلل َعَلى كلِّ َحال
হলাঁনির জবলাব নবনভন্ভলাসব যদেলা রলাে। েুতরলাং কখনও আলহলামদুনলল্লাহ বলসব আবলার 

কখনও ‘আলহলামদুনলল্লাহ আললা কুনল্ হলাল’ বলসব। আবু দলাঊসদর বণন্লাে এসেসে, ‘রখন 
যতলামলাসদর যকউ হলাঁনি যদে, তখন যরন বসল ‘আলহলামদুনলল্লাহ আললা কুনল্ হলাল’। (আবু দলাঊদ 
৫০১, ইবনুল কলাইনে্যম র. রলাদুল মলাআসদ (২/৪৩৬) এ হলাদীেনট েম্পসক্ বসলসেন, ‘এর েনদ 
েহীহ’) 
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يـَْرَحَُك الَّ / يـَْهِديُكُم الَُّ ، َوُيْصِلُح َبَلُكْم
হলাঁনিদলাতলার আলহলামদুনলল্লাহ শুসন পলাসশর ব্যনক্ত বলসব ‘ইেলারহলামুকলাল্লাহ’। তখন হলাঁনিদলাতলা 

তলার জবলাসব বলসব ‘ইেলাহদীকুমুল্লাহ ওেলা ইউেনলহু বলাললাকুম’। এগুসললার েবনকেুই যপেসন 
আবু হুরলাইরলা রলা. এর হলাদীসে এসেসে। 

২  হনাঁন্িৈনাতনা িন্ৈ আলহনামদুন্লল্নাহ ননা বরল তরব ধস হনাঁন্ির জবনাব ননা ধৈয়না সুন্নাত।

হলাঁনিদলাতলা রনদ আলহলামদুনলল্লাহ নলা বসল তলাহসল আমলাসদর জন্য জবলাব যদেলা েুন্লাত নে; 
বরং েুন্লাত হসছে জবলাব  নলা যদেলা। দলীল আনলাে রলা.এর হলাদীে। নতনন বসলন, ‘দুই ব্যনক্ত 
রলােূসল কলারীম (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) এর ননকসট বসে হলাঁনি নদসললা। নবীজী 
(েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) তলাসদর একজসনর জবলাব নদসলন আসরকজসনর জবলাব 
নদসলন নলা। তখন যললাকনট বলসললা, যহ আল্লাহর রলােূল! আপনন তলার হলাঁনির জবলাব নদসলন, 
অথি আমলার হলাঁনির জবলাব নদসলন নলা যর!? নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) বলসলন, 
‘যে আলহলামদুনলল্লাহ বসলসে, তুনম আলহলামদুনলল্লাহ বসললানন’। (বুখলারী ৬২২৫) এটলা নবীজী 
(েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) এর আমলী প্রমলাণ। নবীজী বক্তসব্যও এর প্রমলাণ পলাওেলা 
রলাে। েহীহ মুেনলসম আবু মূেলা রলা. এর হলাদীসে এসেসে, আনম নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ 
ওেলা েলাল্লাম) যক বলসত শুসননে, ‘রখন যতলামলাসদর যকউ হলাঁনি নদসে আলহলামদুনলল্লাহ বসল, 
তখন তলার জবলাব দলাও। আর রনদ আলহলামুদুনলল্লাহ নলা বসল, তসব জবলাব নদও নলা। (মুেনলম 
২৯৯২) 

নকন্তু রনদ যপ্রষেলাপট নভন্ হে, যেসষেসত্র নবধলানও নভন্ হসব। উদলাহরণত যেলাট বলাচ্চলাসক 
নশষেক নকংবলা যেলাট েন্তলানসক রনদ নপতলা বসলন যর আলহলামদুনলল্লাহ বসললা- যেটলা করলা 
রলাসব। 

একইভলাসব রনদ যকউ িলাণ্লা-েনদ্র কলারসণ নবরনতহীন হলাঁনি নদসতই থলাসক, তসব নতনবলার 
পরন্্ত জবলাব নদসব। নতন বলাসরর পসর আর জবলাব নদসত হসব নলা। 

দলীল আবু দলাঊদ শরীসফ আবু হুরলাইরলা রলা. এর মলাওকূফ ও মলারফূ’ হলাদীে। নতনন বসলন, 
‘নতন বলার পরন্্ত হলাঁনির জবলাব দলাও। নতন বলাসরর যবনশ হসল যেটলা েনদ্’। (আবু দলাঊদ ৫০৩৪- 
আলবলানী র. বসলসেন হলাদীেনট হলােলান মলাওকূফ, মলারফূ’: েহীহু আবী দলাঊদ ৪/৩০৮) 

এর েমথস্ন েহীহ মুেনলসম আরও একনট হলাদীে পলাওেলা রলাে। েলাললামলা নবন আকওেলা’ 
রলা. যথসক বনণত্ নতনন নবীজীর পলাসশ থলাকলা এক ব্যনক্তসক হলাঁনি নদসত শুনসলন। তখন নবীজী 
(েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) যক বলসত শুনসলন, ‘ইয়নারহনামুিনাল্নাহ’। নবিতীে বলার হলাঁনি 
নদসল নতনন বলসলন, ‘ধলনািন্ি সন্ৈ্য-আক্রনান্ত’। (মুেনলম ২৯৯৩) 
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েুতরলাং উপসরলানল্নখত আসললািনলা যথসক প্রমলানণত হসললা, দুই অবথেলাে হলাঁনির জবলাব নদসত 
হসব নলা। 

১  রখন হলাঁনিদলাতলা ননসজ আলহলামদুনলল্লাহ নলা বলসব। 

২  রখন নতন বলাসরর যবনশ হলাঁনি নদসব। যকননলা যেটলা অেুথেতলা বসল গণ্য হসব। 

 হনাই ধতনালনার সুন্নাতসমূহ:  

 হনাই এরল ি্থনাসম্ব ধিরপ রনাখনা ন্িংবনা হনাত ন্ৈরয় প্রন্তহত িরনা সুন্নাত।

এর ৈলীল হরছে: 

আবু হুরলাইরলা রলা. এর হলাদীে। নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) বসলসেন, 
‘আল্নাহ তনাআলনা হনাঁন্ি পেদি িররন, হনাই অপেদি িররন। সুতরনাং ধিউ িন্ৈ হনাঁন্ি ন্ৈরয় 
আলহনামদুন্লল্নাহ বরল, ধি ধিনারননা মুসন্লরমর ধসিনা শুরন জবনাব ধৈয়না উন্িত। ন্িনু্ত হনাই 
আরস েয়তনারনর পষি ্থনারি। তনাই সনা�যেমরতনা ধসিনা প্রন্তহত িরনা উন্িত। মনানুষ িখন হনাই 
ধতনালনার জন্য ‘হনা’ িরর, তখন েয়তনান হনাসরত ্থনারি’। (বুখলারী ২৬৬৩)  

েহীহ মুেনলসম আবু েলাঈদ রলা. এর হলাদীসে এসেসে- নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা 
েলাল্লাম) বসলন, ‘ধতনামনারৈর িনারও িখন হনাই আরস, তখন হনাত ন্ৈরয় ধিন মুখ ধিরপ রনারখ। 
ধিনননা তখন তনারত েয়তনান প্ররবে িরর’। (মুেনলম ২৯৯৫) 

েুতরলাং হলাই প্রনতহত করলা কলাম্য। মুখ রথলােলাধ্য বন্ধ কসর যহলাক, দলাঁত নদসে যিলাঁট কলামসে 
যহলাক নকংবলা মুসখর ওপর হলাত নদসে যহলাক- যর যকলাসনলাভলাসবই যেটলা প্রনতহত করলার যিষ্টলা করসত 
হসব।

প্রনতহত করলার েকল যিষ্টলা ব্যথ ্কসর হলাই রনদ এসেই পসে, তখন উনিত হসললা আওেলাজ 
নলা করলা। যকননলা মলানুষ রখন হলাই যতলাললার েমে ‘হলা’ অথবলা ‘আহ’ নকংবলা এজলাতীে আওেলাজ 
কসর, তখন শেতলান হলাসে।

এর ৈলীল হরছে:  

আবু হুরলাইরলা রলা. এর হলাদীে। নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) বসলন, ‘হনাই 
েয়তনারনর পষি ধ্থরি। সুতরনাং িখন ধতনামনারৈর িনারও হনাই আরস, তখন ধিন সনা�যেমরতনা 
ধসিনা প্রন্তহত িরর। ধিনননা িখন ধিউ হনাই ধতনালনার সময় ‘হনা’ বরল, তখন েয়তনান হনাসরত 
্থনারি’। (বুখলারী ৩২৯৮, মুেনলম ২৯৯৪)
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সতি্যতনা: অসনসক হলাই যতলাললার পসর ‘আঊরুনবল্লাহ’ বলসত অভ্যস্ত। 
অথি কুরআন হলাদীসে এর যকসনলা প্রমলাণ যনই; বরং এটলা েুন্লাসতর 
নখললাফ বসলই প্রমলাণ পলাওেলা রলাে। যকননলা এখলাসন এমন একটলা দুআর 
পদ্ধনত আনবস্লার করলা হসছে, যরটলা আল্লাহর রলােূল যথসক প্রমলানণত নে।
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পনাঁি: দৈনন্দিন অন্যনান্য সুন্নাত

 বনা্থরুরম প্ররবে ও ধবর হওয়নার দুআসমূহ

বলাথরুসম প্রসবসশর আসগ ননস্লাক্ত দুআ পেলা 
েুন্লাত: 

اللَُّهمَّ ِإِنّ َأُعوُذ ِبَك ِمَن اْلُبِث َواْلََباِئِث

েহীহ বুখলারী ও মুেনলসম আনলাে রলা. যথসক 
বনণত্, ‘আল্লাহর  রলােূল (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা 
েলাল্লাম) রখন বলাথরুসম যরসতন, তখন বলসতন, 
‘আল্নাহুম্না ইন্ী আঊি ু ন্বিনা ন্মননাল খবুনু্স ওয়নাল 
খনাবনান্য়স’। (বুখলারী ৬৩২২, মুেনলম ৩৭৫) অথ ্যহ 
আল্লাহ আনম ‘খুবুে’ এবং ‘খলাবলানেে’ যথসক আপনলার 
আরেে কলামনলা করনে। 
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এখলাসন ‘খুবুে’ অথ ্হসললা পুরুষ শেতলান। আর ‘খলাবলাসেে’ হসললা নলারী শেতলান। েুতরলাং 
েব ধরসনর শেতলান যথসকই আরেে কলামনলা করলা হসব। 

কলারও কলারও মসত দুআনটর শব্ হসছে ‘খুবে’ (খুবুে নে)। তখন এর অথ ্হসব, অননষ্টতলা। 
আর ‘খলাবলাসেে’ হসললা যপ্রতলাত্লা। এ নহসেসব েব ধরসনর অননষ্টতলা ও অননষ্টতলার উৎে যথসক 
আরেে প্রলাথন্লা হসব। আর এটলা আসগরটলার যিসে ব্যলাপক। 

বলাথরুম যথসক যবর হসে ননস্লাক্ত  দুআ পেলা েুন্লাত: 

ُغْفَراَنَك

মুেনলাসদ আহমদ, েুনলাসন আবু দলাঊদ, নতরনমরী শরীসফ আসেশলা রলা. এর হলাদীে। হলাদীেনটসক 
আলবলানী র. েহীহ বসলসেন। আসেশলা রলা. বসলন, ‘নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) 
রখন বলাথরুম যথসক যবর হসতন, তখন বলসতন ‘গুফরনাননাি’। (আহমদ ২৫২২০, আবু দলাঊদ 
৩০, নতরনমরী ৭; আলবলানী এটলাসক েহীহ বসলসেন- যদখুন তলাহকীকু নমশকলানতল মলােলাবীহ 
১/১১৬) 

 অন্সয়ত ধলখনা সুন্নাত। 

অেুথে নকংবলা েুথে অবথেলাে প্রসত্যক মুেনলসমর 
জন্য অনেেত করলা েুন্লাত। যকননলা আল্লাহর রলােূল 
(েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) বসলসেন, ‘িখন 
ধিনারননা মুসন্লম ধিনারননা ন্িেু অন্সয়ত িরনার ইছেনা 
িরর, তখন ধসিনা ন্লন্খত আিনারর রনাখনা বযেতীত 
দুই রনাত িনািনারননাও তনার জন্য উন্িত নয়’। (বুখলারী 
২৭৮৩, মুেনলম ১৬২৬) এটলা ইবসন উমর রলা. এর 
হলাদীসের অংশনবসশষ। এখলাসন দুই রলাত বলসত আষেনরক অথ্  উসদেশ্য নে। উসদেশ্য 
হসছে অনেেত যলখলা ব্যতীত েলামলান্য েমেও যষেপণ করলা উনিত নে। যকননলা মলানুসষর 
যতলা জলানলা যনই কখন মৃতু্য এসে পসে। েুতরলাং এটলা েকল মলানুসষর যষেসত্র েমলানভলাসব 
েুন্লাত। 

উপসর েুন্লাত অনেেসতর কথলা বললা হসললা। নকন্তু যরেব যষেসত্র অনেেত যকলাসনলা ওেলানজসবর 
েসগে েমৃ্পক্ত; যরমন আল্লাহর হক  তথলা রলাকলাত, হজ্, কলাফফলারলা ইত্যলানদ অথবলা বলান্লার হক 
তথলা ঋণ, আমলানত ইত্যলানদ- এেব যষেসত্র অনেেত েুন্লাত নে; বরং ওেলানজব। যকননলা 
এগুসললা ওেলানজব নবধলাসনর েসগে েমৃ্পক্ত। নবসশষত রখন এেব হসকর ব্যলাপলাসর কলারও জলানলা 
নলা থলাসক। (আর শরঈ নবধলান হসছে: ‘যরটলা ব্যতীত যকলাসনলা ওেলানজব আদলাে হে নলা যেটলাও 
ওেলানজব’) 
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 ক্রয়-ন্বক্ররয়র ধষিরত্র উৈনারতনা ও নম্রতনা 
অবলম্ন িরনা। 

ক্ে-নবক্ে ও যবিলাসকনলার যষেসত্র যক্তলা-নবসক্তলা 
উভে পষেসক নবনে, নম্রতলা, উদলারতলা অবলম্ন করলা 
উনিত। দরদলাম ননসে ঝগেলা-নববলাদ ও কসিলারতলা নলা 
করলা উনিত। বরং েবর ও উদলারতলার েসগে এেব 
প্রনক্েলা েম্পন্ করসব। 

এর দলীল হসছে: 

জলাসবর নবন আব্লু্লাহ রলা. এর হলাদীে। নতনন বসলন, রলােূসল কলারীম (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ 
ওেলা েলাল্লাম) বসলসেন, ‘ধি বযেন্ক্ত উৈনারতনার সরগে ন্বন্ক্র িরর, ক্রয় িরর এবং পনাওননা 
আৈনারয়র তনােনাৈনা  িরর- আল্নাহ এমন বযেন্ক্তরি রহম িরুন’। (বুখলারী ২০৭৯) 

েুতরলাং যকউ রখন অসন্যর কলাে যথসক ননসজর যকলাসনলা অনধকলার আদলাসের জন্য যিষ্টলা 
কসর, যেসষেসত্রও উদলারতলা ও নবনম্রতলা অবলম্ন করলা উনিত। যকননলা নবীজীর বলাণী ‘িখন 
পনাওননা আৈনায় িরর’ ঋণ েলােলাও েব ধরসনর অনধকলার যবলাঝলাে। 

 প্ররতযেি অজুর পরর দুই রনািনাআত ননামনাজ আৈনায় িরনা। 

এটলা তদননন্ন েুন্লাসতর যভতর যথসক একনট 
অন্যতম যরেষ্ঠ েুন্লাত। এটলার নবননমে হসছে ‘জলান্লাত’। 
দলীল আবু হুরলাইরলা রলা. এর হলাদীে। নতনন বসলন, 
‘নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) ফজসরর 
নলামলাসজর েমে নবললালসক বলসলন, ‘ধহ ধবলনাল! 
ইসলনারম প্ররবরের পর ধ্থরি সবরিরয় আেনা-
জনােনান্নয়না এমন িী আমল তুন্ম িরররেনা িনার িনারর্ 
জনান্নারত আন্ম ধতনামনার জুতনার (প্থ-িলনার) আওয়নাজ ধপরয়ন্ে? ন্তন্ন বলরলন, ধতমন ধতনা 
ধিনারননা বে আমল আন্ম িররত পনান্রন্ন। তরব এিন্ি আমল আমনার ররয়রে। ধসিনা হরলনা 
ন্ৈন রনারতর িখনই আন্ম পন্বত্রতনা অজ্যন (ত্থনা অজু িন্র) তখন সনা�যেমরতনা ন্িেু ননামনাজ 
আৈনায় িন্র’। (বুখলারী ১১৪৯, মুেনলম ২৪৫৮) 
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 ননামনারজর জন্য অরপষিনা িরনা। 

নলামলাসজর জন্য অসপষেলা করলা নবসশষ ফজীলতপূণ ্
েুন্লাত। 

এর ৈলীল হরছে: 

আবু হুরলাইরলা রলা. এর হলাদীে। নতনন বসলন, রলােূসল 
কলারীম (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) বসলসেন, ‘ধতনামনারৈর ধসই বযেন্ক্ত ননামনারজই 
ররয়রে, িনারি ননামনাজ আিরি ধররখরে, ননামনাজ েনােনা তনার পন্রবনাররর িনারে িনাওয়না ধ্থরি 
অন্য ন্িেু বনার্ িররে ননা’। (বুখলারী ৬৫৯, মুেনলম ৬৪৯) েুতরলাং নলামলাসজর অসপষেলাে 
যথসকই যে নলামলাসজর েওেলাব অজ্ন করসব। 

আরও একনট হলাদীে আবু হুরলাইরলা রলা. যথসক। নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) 
বসলন, ‘িখন ধতনামনারৈর ধিউ ননামনারজর জনায়েনায় বরস ্থনারি, অজু ভনাঙনার আে পি্যন্ত 
ন্ফন্রেতনারনা তনার জন্য দুআ িররত ্থনারি। বলরত ্থনারি, ‘ধহ আপন্ন তনারি ষিমনা িরর 
ন্ৈন। ধহ আল্নাহ তনারি রহম িরুন’। যতলামলাসদর যেই ব্যনক্ত নলামলাসজই রসেসে, রলাসক নলামলাজ 
আটসক যরসখসে, নলামলাজ েলােলা তলার পনরবলাসরর কলাসে রলাওেলা যথসক অন্য নকেু বলারণ করসে 
নলা’। (বুখলারী ৬৫৯, মুেনলম ৬৪৯) 

েহীহ মুেনলসমর বণন্লাে আরও একনট ব্যলাপলার যরলাগ হসেসে:

‘রতষেণ নলা কলাউসক কষ্ট যদে, রতষেণ নলা অজ ুযভসে যফসল’। (মুেনলম ৬৪৯) অথল্াৎ 
নলামলাসজর অসপষেলাে যথসক নলামলাসজর েওেলাব পলাওেলার শত্ হসছে পনবত্র অবথেলাে থলাকলা এবং 
কলাউসক কষ্ট নলা যদেলা।

 ন্মসওয়নাি িরনা। 

নমেওেলাক করলা েব েমসের জন্য েুন্লাত। যকলাসনলা 
েমসের েসগে বলাধলা নে। নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ 
ওেলা েলাল্লাম) নমেওেলাসকর প্রনত খুব উৎেলাহ নদসতন। 
এক পরল্াসে নতনন বসলন, ‘আন্ম ন্মসওয়নারির 
বযেনাপনারর ধতনামনারৈর ধবন্ে বরল ধফরলন্ে’। (বুখলারী 
৮৮৮- আনলাে রলা. এর হলাদীসের অংশনবসশষ) 
নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) আসরক 
হলাদীসে বসলন, ‘নমেওেলাক মুসখর পনবত্রতলা ও আল্লাহর েন্তুনষ্টর কলারণ’। (আহমদ ৭, নলােলাঈ 
৫ আসেশলা রলা এর হলাদীসের অংশনবসশষ; আলবলানী এটলাসক েহীহ বসলসেন: যদখুন আল-
ইরওেলা ১/১০৫)

নমেওেলাক েব েমসে করলা যগসলও নকেু নকেু েমসে এটলার েুন্লাত হওেলা েুস্পষ্টভলাসব 
প্রমলানণত। যপেসন আমরলা এগুসললা ননসে আসললািনলা কসরনে। যরমন তলাহলাজ্ুসদর েমে, অজরু 
েমে, নলামলাসজর েমে, ঘসর প্রসবসশর েমে নমেওেলাসকর েুন্লাত েুপ্রমলানণত। 
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 প্ররতযেি ননামনারজর জন্য নতুন অজু িরনা। 

প্রসত্যক নলামলাসজর জন্য নতুন কসর অজ ু করলা 
েুন্লাত। েুতরলাং যকউ রনদ মলাগনরসবর জন্য অজ ু
কসর থলাসক এবং যে অজ ু নদসে মলাগনরসবর নলামলাজ 
আদলাে কসর। এরপর  ইশলার ওেলাক্ত আেলার পসরও 
যেই অজ ুথলাসক, তথলানপ তলার জন্য নতুন কসর অজ ু
করলা েুন্লাত। 

এর ৈলীল হরছে: 

েহীহ বুখলারীসত আনলাে রলা. এর হলাদীে। নতনন বসলন, ‘নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা 
েলাল্লাম) প্রসত্যক নলামলাসজর েমে অজ ুকরসতন’। (বুখলারী ২১৪) 

তলােলােলা একজন মুনমসনর জন্য েবেমে পনবত্রতলা (তথলা অজরু) ওপর থলাকলা েুন্লাত। 
দলীল েলাওবলান রলা. এর হলাদীে। নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) বসলসেন, ‘মুনমন 
ব্যতীত আর যকউ অজরু েুরষেলা করসত পলাসর নলা’।  (আহমদ ২২৪৩৪, ইবসন মলাজলাহ ২৭৭, 
দলাসরমী ৬৫৫; আলবলানী এটলাসক েহীহ বসলসেন: যদখুন েহীহুল জলাসম’ ১/২২৫) 

 দুআ িরনা। 

দুআর করলার েুন্লাতেমূসহর বণন্লা। উসল্খসরলাগ্য হসছে:  
১  পন্বত্র অবস্নায় দুআ িরনা।

দলীল েহীহ বুখলারী ও মুেনলসম আবু মূেলা রলা. এর হলাদীে। যেখলাসন আওতলাে রুসদ্ধ 
আবু মূেলার েসগে তলার িলািলা আবু আসমসরর ঘসট রলাওেলা কলানহনী নবধৃত হসেসে। হলাদীেনটসত 
এসেসে: যে রুসদ্ধ আবু আসমর শলাহলাদলাত বরণ করলার আসগ স্ীে ভলানতজলা আবু মূেলাসক 
নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) এর কলাসে তলার েলাললাম  অনেেত 
কসরন এবং তলার জন্য দুআ করসত বসলন। আবু মূেলা বসলন, ‘আনম নবীজীসক আমলাসদর ও 
আবু আসমসরর েংবলাদ নদললাম। তলাঁসক বলললাম, নতনন (আবু আসমর) আপনলাসক তলার জন্য 
ষেমলাপ্রলাথন্লা করসত বসলসেন। নতনন তখন পলানন িলাইসলন এবং অজ ুকরসলন। এরপর দুই 
হলাত উপসরর তুসল বলসলন, ‘ধহ আল্নাহ! আপন্ন আপননার ন্প্রয় বনাদিনা আব ুআরমররি ষিমনা 
িরর ন্ৈন’। নবীজী এতটলা উপসর হলাত তুসল দুআ করনেসলন যর তলার বগলসদসশর শুভ্রতলা 
আমলার দৃনষ্টসগলাির হে। অতঃপর নতনন বলসলন, ‘ধহ আল্নাহ! আপন্ন তনারি ন্িয়নামরতর ন্ৈন 
আপননার অসংখযে সনৃ্ষ্টর (ন্িংবনা বলরলন, বনাদিনার) ওপর ধশ্রষ্ঠত্ব ন্ৈন’। (বুখলারী ৪৩২৩, 
মুেনলম ২৪৯৮) 

২  ন্িবলনামুখী হওয়না। 

আবদুল্লাহ ইবসন আব্লাে রলা. যথসক বনণত্ নতনন বসলন, ‘উমর ইবনুল খলাত্তলাব রলা. 
আমলাসক বসলসেন, নতনন বসলন, বদসরর নদন আল্লাহর রলােূল (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা 
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েলাল্লাম) মুশনরকসদর যদখসলন েংখ্যলাে তলারলা এক হলাজলার। অপরনদসক তলাঁর েলাহলাবীসদর েংখ্যলা 
নতনশত ঊননশ জন। তখন আল্লাহর নবী নকবললামুখী হসলন। দুই হলাত তুসল আল্লাহর কলাসে 
নমননত করসত ললাগসলন, ‘ধহ আল্নাহ আপন্ন আপননার প্রন্তশ্রুন্ত পূ্ ্য িরুন। ধহ আল্নাহ! 
আপন্ন িন্ৈ মুসলমনানরৈর এই ৈলন্ি ধ্ংস িরর ধৈন, ভূপরৃষ্ঠ আর আপননার ইবনাৈত িরনা 
হরব ননা’! নবীজী নকবললামুখী হসে দুই হলাত তুসল আল্লাহর কলাসে দুআ করসত করসত একেমে 
তলাঁর কলাঁধ যথসক িলাদর পসে রলাে। তখন আবু বকর রলা. এসে িলাদর কলাঁসধ উনিসে নদসে যপেসন 
দলাঁনেসে বলসত থলাসকন, যহ আল্লাহর নবী! আপনলার প্রভুর কলাসে রসথষ্ট দুআ কসরসেন। এবলার 
নতনন আপনলার েসগে কৃত ওেলাদলা অবশ্যই পূণ ্করসবন’। (মুেনলম ১৭৬৩)  

৩  দুই হনাত উরত্তনালন িরনা। 

দলীল যপেসন উসল্খকৃত ইবসন আব্লাে রলা. এর 
হলাদীে। যেখলাসন এসেসে, ‘আল্লাহর নবী (েলাল্লাল্লাহু 
আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) নকবললামুখী হসলন এবং দুই 
হলাত উসত্তলালন করসলন’। দুআর েমে হলাত যতলাললার 
ব্যলাপলাসর অেংখ্য হলাদীে রসেসে। 

৪  আল্নাহর প্রেংসনা ও রনাসূল (সনাল্নাল্নাহু আলনাইন্হ ওয়না সনাল্নাম) এর ওপর ৈরূরৈর 
মনা�যেরম দুআ শুরু িরনা।

দলীল জলাসম’ নতরনমরীসত ফলারলাললা ইবসন উবলাইদ রলা. এর হলাদীে। নতনন বসলন, ‘একদলা 
আল্লাহর রলােূল (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম)  বেলা নেসলন। এমন েমে এক যললাক 
এসে নলামলাজ পেসললা। এরপর দুআসত বলসললা, ‘যহ আল্লাহ আপনন আমলাসক ষেমলা কসর 
নদন। আমলার ওপর রহম করুন’। তখন আল্লাহর রলােূল (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম)  
বলসলন, ‘তনােনাহুরেনা িরর ধফলরল! ননামনাজ ধেষ িরর এিিু বরসনা। এরপর আল্নাহর 
উপিকু্ত প্রেংসনা িররনা। আমনার ওপর ৈরূৈ পরেনা। এরপর দুআ িররনা’। (নতরনমরী ৩৪৭৬; 
আলবলানী এটলাসক েহীহ বসলসেন- যদখুন েহীহুল জলাসম’ ১/১৭২)  

৫  আল্নাহর সুদির ননামসমূহ ন্ৈরয় তনাঁরি ডনািনা।  

েুতরলাং যর ব্যলাপলাসর দুআ করসব, আল্লাহর যে ব্যলাপলার েংনলিষ্ট নলামগুসললা মুসখ উচ্চলারণ 
কসর যডসক যডসক দুআ করসব। উদলাহরণত যকউ রনদ দুআসত নরনরক প্রলাথন্লা কসর, তখন 
বলসব ‘ইয়না রনািযেনাি ত্থনা ন্রন্িিৈনাতনা’। রনদ রহমত কলামনলা কসর, তসব বলসব ‘ইয়না রহমনান 
ওয়না রহীম’। রনদ ইররত েন্ধলান কসর, তসব বলসব ‘ইয়না আিীি’!  রখন ষেমলা িলাইসব তখন 
বলসব ‘ইয়না েনাফূর’! রখন অেুথেতলা যথসক েুথেতলা কলামনলা করসব, তখন বলসব, ‘ইয়না েনাফী’। 

এভলাসব দুআর েসগে েংনলিষ্ট নলাম ননসে দুআ করসব। কলারণ আল্লাহ পলাক কুরআসন বসলসেন, 
‘আর আল্নাহর ররয়রে সুদির সুদির অসংখযে ননাম; ধতনামরনা তনাঁরি ধসসব ননারম ডনারিনা’। 
(আল-আ’রলাফ: ১৮০)
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৬  বনারবনার এিই ন্জন্নস িনাওয়না। দুআরত িনাকুন্ত-ন্মনন্ত িরনা।

এর দলীল হসছে যপেসন উনল্নখত  ইবসন আব্লাে রলা. এর হলাদীে। তলাসত নবীজী 
(েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) দুআ কসরসেন, ‘ধহ আল্নাহ!  আমনারি ধৈয়না আপননার 
প্রন্তশ্রুন্ত আপন্ন পরূ্ িরুন। ধহ আল্নাহ আপননার ওয়নাৈনা বনাস্বনান্য়ত িরুন’। এভলাসব 
দুআ করসত করসত এক পরল্াসে তলাঁর কলাঁধ যথসক িলাদর পসে যগসললা। তখন আবু বকর তলাঁসক 
নগসে বলসত ললাগসলন, ‘যহ আল্লাহর নবী! আল্লাহর কলাসে আপনলার িলাওেলা রসথষ্ট হসেসে’! 
(মুেনলম ১৭৬৩) 

একইভলাসব েহীহ বুখলারী ও েহীহ মুেনলসম আবু হুরলাইরলা রলা. এর হলাদীে। নবীজী (েলাল্লাল্লাহু 
আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) রখন দলাওে কওসমর ব্যলাপলাসর দুআ করসলন তখন বলসলন, ‘ধহ 
আল্নাহ আপন্ন ৈনাওসরি ধহৈনায়নাত ৈনান িরর ন্নরয় আসুন! ধহ আল্নাহ আপন্ন ৈনাওসরি 
ধহৈনায়নাত ন্ৈরয় ন্নরয় আসুন’। (বুখলারী ২৯৩৭, মুেনলম ২৫২৪) 

েহীহ মুেনলসমর হলাদীেও এর দলীল। তলাসত এসেসে, ‘ধলনািন্ি লম্না সফরিনারী। 
এরলনারিেী, �রুলনা-মন্লন। আিনারের ন্ৈরি হনাত উন্ঠরয় বরল ধহ প্রভু! ধহ প্রভু!!  (মুেনলম 
১০১৫) এই দুআর যভতসর কলাকুনত-নমননত রসেসে। 

নতনবলার কসর দুআ করলা েুন্লাত। দলীল েহীহ বুখলারী ও মুেনলসম  ইবসন মলােঊদ রলা. এর 
হলাদীে। তলাসত এসেসে, ‘নতনন রখন দুআ করসতন তখন নতনবলার দুআ করসতন। নতনন রখন 
নকেু িলাইসতন তখন নতনবলার িলাইসতন। অতঃপর বসলন, ‘ধহ আল্নাহ! আপন্ন কুরনাইেরৈর 
ন্বরুরদ্ধ বযেবস্না ন্নন! ন্তনবনার বলরলন’। (বুখলারী ২৪০, মুেনলম ১৭৯৪) 

৭  ধেনাপরন দুআ িরনা। 

কলারণ আল্লাহ পলাক পনবত্র কুরআসন ইরশলাদ কসরন, ‘ন্মনন্তসহ সরগেনাপরন ধতনামনারৈর 
প্রভুর িনারে দুআ িররনা’ (আল-আ’রলাফ: ৫৫)। দুআ রত যগলাপসন হে, তসতলাই তলাসত ননষ্ঠলা 
ও আল্লাহর প্রনত একননষ্ঠতলা থলাসক। একই কলারসণ আল্লাহ তলাআললা নবী রলাকলানরেলা আ. 
এর স্তুনতসত বসলন, ‘িখন ন্তন্ন তনাঁর প্রভুরি ধেনাপরন ডনািরলন’ (েূরলা মলারইেলাম: ৩)। 
যকলাসনলা যকলাসনলা তলাফেীরনবদ বসলসেন, ‘ননষ্ঠলার পরম পরলাকলাষ্ঠলা প্রদশস্নর জন্যই নতনন এমন 
কসরসেন)। 

  ফলাসেদলা: িনারও মরন প্রশ্ন জনােরত পনারর, দুআরত িী িী িনাওয়না ধিরত পনারর? 

উত্তর: দুআর যভতসর দুননেলা ও আসখরলাসতর রলা নকেু িলাওেলা-পলাওেলা েব িলাওেলা যরসত 
পলাসর। তসব দুআর যষেসত্র ‘েংনষেপ্ত অথি ব্যলাপক অথস্বলাধক’ শসব্ দুআ করলা উত্তম। 
এেব দুআ কুরআন ও েুন্লাহসত রসেসে। তলাসত দুননেলা ও আসখরলাত উভে জীবসনর 
কল্যলাসণর অেংখ্য দুআ রসেসে। কলারণ নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) রখন 
দুআ কসরসেন, তখন এমন েব মহলান বলাসক্য দুআ কসরসেন, রলাসত ইহকলাল ও পরকলাল 
উভে জীবসনর কল্যলাণ নবদ্যমলান। যে নহসেসব একজন মুনমসনর যেেব দুআ পলাসথে নহসেসব 
গ্রহণ করলা উনিত। 



সময়ের সয়গে নির্ধানরত িে এমি সুন্ধাতসমূহ 
নিনির সুন্ধাত 

129

আবু মলাসলক আশজলাঈ রলা. স্ীে নপতলা যথসক 
বণন্লা কসরন, নতনন নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা 
েলাল্লাম) এর ঘটনলা প্রেসগে বসলন, এক ব্যনক্ত নবীজীর 
কলাসে এসে বলসললা, যহ আল্লাহর নবী! রখন দুআ 
করসবলা আল্লাহর কলাসে কী িলাইসবলা? নবীজী বলসলন, 
‘বরলনা ধহ আল্নাহ আপন্ন আমনারি ষিমনা িরর ন্ৈন। 
আমনারি ৈয়না িরুন। আমনারি সুস্তনা ৈনান িরুন। 
আমনারি ন্রন্িি ন্ৈন’। এরপর বদৃ্ধনাঙুন্ল বযেতীত 
অন্যনান্য আঙুল এিত্র িরর বলরলন, ‘এগুরলনারত  
ধতনামনার দুন্নয়না ও আন্খরনারতর সিল িলযেনা্ ন্নন্হত’। (মুেনলম ২৬৯৭) 

اللَُّهمَّ اْغِفْر ِل ، َواْرَحِْن ، َوَعاِفِن ، َواْرُزْقِن

অপর একনট বণন্লাে এসেসে, রখন যকউ নতুন ইেললাম গ্রহণ করসতলা, নবীজী (েলাল্লাল্লাহু 
আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) তলাসক েবপ্্রথম নলামলাজ নশষেলা নদসতন। এরপর তলাসক ননস্লাক্ত 
দুআগুসললা নশনখসে নদসতন, ‘আল্নাহুমনােন্ফরলী ওয়নার হনামনী, ওয়নাহন্ৈনী, ওয়নান্ফনী, 
ওয়নারিিুনী’। (মুেনলম ২৬৯৭) 

 আসরকনট ফলাসেদলা:  যগলাপসন অন্য মলানুসষর জন্য দুআ করলা েুন্লাত। এসত একনদসক 
দুআ কবুল হে; অপরনদসক নরনন দুআ কসরন নতননও অসনক উপকলার ললাভ কসরন। 
েহীহ মুেনলসম আবু দলারদলা রলা. যথসক বনণত্, নতনন বসলন, আল্লাহর রলােূল (েলাল্লাল্লাহু 
আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) বসলসেন, ‘ধিনারননা মুসন্লম তনার ভনাইরয়র জন্য ধেনাপরন 
আল্নাহর িনারে দুআ িররল ধসিনা িবলু িরনা হয়। এবং তনার মনা্থনার িনারে এিজন 
ন্ফন্রেতনা ন্নিকু্ত িরনা হয়। িখনই ধস তনার ভনাইরয়র জন্য িলযেনার্র দুআ িরর, 
তখন ন্ফন্রেতনা বরলন, আমীন। ধতনামনার জন্যও ধসিনা’। (মুেনলম ২৭৩৩)

 দৈনন্দিন আররিন্ি সুন্নাত হরলনা আল্নাহর ন্িন্ির িরনা।

সরব্যনাত্তম ন্িন্ির হসললা আল্লাহর নকতলাব নতললাওেলাত করলা। কুরআসনর নতললাওেলাত 
েলাললাসফর রলাসতর ঘুমসক হলারলাম কসর নদসতলা। তলাসদর যিলাখ যথসক অশ্রুনদী বইসে নদসতলা। 
(‘তনারনা রনারত িম ঘমুনারতনা। ন্নেীর্থর ধেষ প্রহরর তনারনা ইরস্েফনার িররতনা’ (েূরলা রলানরেলাত: 
১৮) েলাললাসফ েলানলহীন রলাসতর যবললা কুরআসন কলারীসমর নতললাওেলাসতর েসগে অন্যলান্য নরনকর 
করসতন। আল্লাহর নরনকসরর েসগে রলাত কলাটলাসনলার ফজীলত বসল যশষ করলা রলাসব নলা। নকন্তু 
আফসেলাে আজ আমরলা এসষেসত্র অমলাজ্নীে নশথীলতলা যদখলানছে। আল্লাহর গুনটকসেক নকেু 
বলান্লা বলাদ নদসে অনধকলাংশ মলানুষই গলাসফল। আল্লাহ আমলাসদর যহফলাজত করুন। 

আতলা নবন েলাসেব যথসক হলাম্লাদ নবন রলােদ বণন্লা কসরন, আবু আব্রু রহমলান বসলন, 
‘আমরলা কুরআন এমন এক েম্প্রদলাে যথসক গ্রহণ কসরনে রলারলা আমলাসদরসক বসলসেন, তলারলা 
কুরআসনর দশনট আেলাত যশখলার পসর যেটলার যভতসর রলা নকেু আসে েবনকেু নলা যজসন 
েলামসনর দশনট আেলাত নশখসতন নলা। এভলাসব কুরআন পেলা ও কুরআন অনুরলােী আমল 
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করলা দু’নটই আমরলা একেসগে নশসখনে। আমলাসদর পসর এই কুরআন বহন করসব এমন এক 
েম্প্রদলাে, রলারলা পলানন যগললার মসতলা এই কুরআনসক নগলসব। অথি কুরআন তলাসদর কণ্ঠনলালী 
অনতক্ম করসব নলা’। ( যদখুন- নেেলারু আ’ললানমন নুবলাললা ৪/২৬৯) 

 ন্িন্ির অন্তর জীন্বত রনারখ।   

বত্মলান েমসে আমরলা অসনসকই হৃদসের কক্শতলা, নদসলর রুষেতলাে ভুগনে। মলানুসষর 
হৃদসে যেই প্রলাণ যনই। আজ আত্লার যেই েজীবতলা যনই। নরনকরই পলাসর এই েমে্যলার 
েমলাধলান করসত। আন্তরলাত্লাে েজীবতলা নফনরসে আনসত। েহীহ বুখলারীসত আবু মূেলা রলা. এর 
হলাদীসে এসেসে নতনন বসলন, নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) বসলসেন, ‘ধি বযেন্ক্ত 
আল্নাহর ন্িন্ির িরর আর ধি ন্িন্ির িরর ননা, তনারৈর উৈনাহর্ হরছে জীন্বত ও মতৃ বযেন্ক্তর 
মরতনা’। েহীহ মুেনলসম এসেসে, নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) বসলসেন, ‘ধি 
ঘরর আল্নাহর ন্িন্ির িরনা হয় আর ধি ঘরর িরনা হয় ননা, ধসগুরলনার উৈনাহর্ জীন্বত ও 
মরৃতর মরতনা’। (বুখলারী ৬৪০৭, মুেনলম ৭৭৯) 

 সবন্িেু ধ্থরি ৈূরর এিনারন্ত ন্নরজর মরনর সরগে এিিু বসনা ৈরিনার। মনরি ন্িেু প্রশ্ন িরনা ৈরিনার। েনাফলন্তর এই িরুে 
মরনর জবনাবন্ৈন্হতনার জন্য সময় ধবর িরনা ৈরিনার। 
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 আল্নাহ তনাআলনা কুরআরনর এিনান্�ি জনায়েনায় ন্িন্িররর প্রন্ত উৎসনান্হত িরররেন। 
তন্মর�যে উরল্খরিনােযে হরছে:

১  আল্লাহ তলাঁর বলান্লাসদরসক যবনশ যবনশ নরনকর করলার প্রনত উৎেলানহত কসরসেন। 
নতনন বসলন, ‘ধহ মুন্মনে্! ধতনামরনা আল্নাহর ধবন্ে ধবন্ে ন্িন্ির িররনা। সিনাল ও 
সন্ধযেনায় তনাঁর তনাসবীহ পনাঠ িররনা’। (আল-আহরলাব: ৪১-৪২)

২  যরেব পুরুষ ও নলারী নরনকর কসর, আল্লাহ তলাআললা তলাসদর ষেমলা, নবশলাল পুরস্লার ও 
েওেলাসবর প্রনতশ্রুনত নদসেসেন। নতনন বসলন, ‘আর ধিসব পরুুষ ও ননারী আল্নাহর 
ধবন্ে ধবন্ে ন্িন্ির িরর। আল্নাহ তনারৈর জন্য ষিমনা ও ন্বেনাল পরুস্নার প্রস্তুত িরর 
ধররখরেন’। (আল-আহরলাব: ৩৫) 

৩  আল্লাহ তলাআললা আমলাসদরসক মুনলানফকসদর তবনশষ্ট্য যথসক দসূর থলাকসত বসলসেন। 
তলারলা নরনকর কসর নিকই, নকন্তু আেলাসত যদখুন তলাসদর নরনকসরর পনরমলাণ েম্পসক্ 
কী বললা হসেসে: ‘ন্নশ্চয়ই মুননান্ফিরনা আল্নাহরি ধ�নাঁিনা ধৈয়, আল্নাহও তনারৈর 
ধ�নাঁিনার ন্বন্নময় ধৈন। আর িখন তনারনা ননামনারজ ৈনাঁেনায় তখন আলসযে ভরর 
মনানুষরি ধৈখনারননার জন্য ৈনাঁেনায়। আর তনারনা খবু িমই আল্নাহর ন্িন্ির িরর’। 
(েূরলা ননেলা: ১৪২)

৪  ধন-েম্পদ ও পনরবলার-পনরজন যরন আল্লাহর নরনকর যথসক আমলাসদর গলাসফল নলা 
কসর  এ ব্যলাপলাসর আল্লাহ েতক্ কসরসেন। নতনন বসলন, ‘ধহ মুন্মনে্! �ন-সম্পৈ 
ও ধেরল-সন্তন্ত ধিন  আল্নাহর ন্িন্ির ধ্থরি ধতনামনারৈর েনান্ফল ননা িরর। আর 
িনারনা এমন িররব তনারনাই ষিন্তগ্রস্’)। (েূরলা মুনলানফকুন: ৯)

৫  নরনকসরর ফজীলসত আরও নকেু আেলাত ও হলাদীে যদখুন: আল্লাহ তলাআললা 
পনবত্র কুরআসন বসলন, ‘ধতনামরনা আমনারি স্মর্ িররনা, আন্মও ধতনামনারৈর স্মর্ 
িররবনা’। হনাৈীরস কুৈসীরত আল্নাহ বরলন, ‘আন্ম আমনার বযেনাপনারর বনাদিনার �নার্না 
অনুিনায়ী িনাজ িন্র। িখন ধস আমনারি স্মর্ িরর তখন আন্ম তনার সরগে ্থনান্ি। 
িন্ৈ আমনারি মরন মরন স্মর্ িরর, আন্মও তনারি মরন মরন স্মর্ িন্র, িন্ৈ ধস 
আমনারৈর ভরনা মজন্লরস স্মর্ িরর, আন্মও তনারি তনারৈর ধিরয় ধশ্রষ্ঠ মজন্লরস 
স্মর্ িন্র’। (বুখলারী ৭৪০৫, মুেনলম ২৬৭৫; আবু হুরলাইরলা রলা. এর হলাদীসের 
অংশনবসশষ)

 রনাসূরলর সুন্নাহরত ন্িন্িররর অসংখযে পদ্ধন্ত এরসরে। তন্মর�যে িরয়িন্ি হরছে: 

১ اَل ِإلَه ِإالَّ اّلُ َوْحَدُه اَل َشرِيَك َلُه، َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْلَْمُد، َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر 
আবু হুরলাইরলা রলা. যথসক বনণত্, আল্লাহর রলােূল (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) 
বসলসেন, ‘লনা ইলনাহনা ইল্নাল্নাহু ওয়নাহৈনাহু লনা েনারীিনা লনাহ, লনাহুল মুলকু ওয়না লনাহুল 
হনামৈ, ওয়না হুয়না আলনা কুন্ল্ েনাইন্য়ন বিনাৈীর- এই দুআন্ি ধি বযেন্ক্ত প্ররতযেিন্ৈন 
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এিেত বনার পনাঠ িররব, তনার ৈেন্ি ৈনাস মকু্ত িরনার সওয়নাব হরব। তনার জন্য 
এিে’ন্ি সওয়নাব ধলখনা হরব। এিে’ন্ি ধেনাননাহ মরুে ধৈয়না হরব। ধসন্ৈন সন্ধযেনা পি্যন্ত 
েয়তনারনর হনাত ধ্থরি সুরন্ষিত ্থনািরব। এই দুআন্ি তনার ধিরয় ধবন্ে পেনা েনােনা 
অন্য ধিনারননা আমল ন্ৈরয় ঐন্ৈন তনার আরে ধিউ ধিরত পনাররব ননা। আর ধি বযেন্ক্ত 
প্ররতযেি ন্ৈন ‘সুবহনাননাল্নান্হ ওয়না ন্বহনামন্ৈহী’ এিে’ বনার পনাঠ িররব, সমরুরের ধফননা 
পন্রমনা্ হরলও তনার ধেনাননাহগুরলনা ষিমনা িরর ধৈয়না হরব’। (বুখলারী ৩২৯৩, মুেনলম 
২৬৯১) 

২ اَل ِإلَه ِإالَّ اّلُ َوْحَدُه اَل َشرِيَك َلُه، َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْلَْمُد َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر 
আবু আইেূব রলা. যথসক বনণত্, নবীজী (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) বসলন, 
‘লনা ইলনাহনা ইল্নাল্নাহু ওয়নাহৈনাহু লনা েনারীিনা লনাহ, লনাহুল মুলকু, ওয়না লনাহুল হনামৈ, 
ওয়না হুয়না আলনা কুন্ল্ েনাইন্য়ন বিনাৈীর’- ধি বযেন্ক্ত এই দু’আন্ি ৈে বনার পনাঠ িররব, 
ধস ইসমনাঈল আ. এর বংে ধ্থরি িনারন্ি ক্রীতৈনাস মুক্ত িরনার সওয়নাব পনারব’। 
(বুখলারী ৬৪০৪, মুেনলম ২৬৯৩) 

৩   েলা’দ নবন ওেলাক্লাে রলা. যথসক বনণত্, নতনন বসলন, আমরলা আল্লাহর রলােূসলর (েলাল্লাল্লাহু 
আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) কলাসে বেলা নেললাম। তখন নতনন বলসলন, ‘ধতনামনারৈর ধিউ 
ন্ি প্ররতযেি ন্ৈন এি হনাজনার ধনিী িনামনারত অষিম’? তখন একজন নজজ্লােলা 
করসললা: কীভলাসব এক হলাজলার যনকী কলামলাসব যহ আল্লাহর রলােূল? নতনন বলসলন, 
‘এি েত বনার আল্নাহর তনাসবীহ পনাঠ িররব, তনাহরল তনার জন্য এি হনাজনার ধনিী 
ধলখনা হরব। অ্থবনা এি হনাজনার ধেনাননাহ মুরে ধৈয়না হরব’। (মুেনলম ২৬৯৮) 

৪ ُسْبَحاَن الِّ َوِبَْمِدِه 
আবু হুরলাইরলা রলা. যথসক বনণত্, আল্লাহর রলােূল (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) 
বসলসেন, ‘যর ব্যনক্ত প্রসত্যক নদন একশত বলার ‘েুবহলানলাল্লানহ ওেলা নবহলামনদহী’ পলাি 
করসব, েমুসরির যফনলা পনরমলাণ হসলও তলার যগলানলাহগুসললা মুসে যদেলা হসব’। (বুখলারী 
৬৪০৫, মুেনলম ২৬৯২) েহীহ মুেনলসমর একনট বণন্লাে  এসেসে, ‘যর ব্যনক্ত েকলাল 
যবললা ও েন্ধ্যলা যবললা একশত বলার ‘সুবহনাননাল্নান্হ ওয়না ন্বহনামন্ৈহী’ ন্িন্ির িররব, 
এিনা এিেত বনার ন্িংবনা আরও ধবন্ে ন্িন্িরিনারী বযেতীত আর ধিউ ন্িয়নামরতর 
ন্ৈন তনার ধিরয় উত্তম আমল ন্নরয় আসরব ননা’। (মুেনলম ২৬৯২) 

َة ِإالَّ ِبلِّ اَل َحْوَل َواَل قـُوَّ

নবনভন্ ধরসনর  দুআ ও নরনকর এবং তলার ফরীলত েম্পসক্ অেংখ্য হলাদীে রসেসে। 
এতষেণ আমরলা যকবল প্রনেদ্ধ ও যরেষ্ঠ নকেু দুআ ননসে আসললািনলা করললাম। এগুসললা েলােলাও 
অেংখ্য দুআ ও নরনকর রসেসে। উদলাহরণত আবু মূেলা আশআরী রলা. যথসক বনণত্, নতনন 
বসলন, আল্লাহর রলােূল (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) আমলাসক বসলসেন, ‘আন্ম ন্ি 
ধতনামনারি জনান্নারতর এিন্ি ভনাণ্ডনাররর প্থ ধৈন্খরয় ন্ৈরবনা ননা’? আনম বলললাম, বিী ‘আল্লাহর 
রলােূল অবশ্যই নদসবন’। নতনন লসলন, ‘বরলনা- লনা হনাওলনা ওয়নালনা কুওয়নাতনা ইল্না ন্বল্নাহ’। 
(বুখলারী ৪২০২, মুেনলম ২৭০৪) 
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ُسْبَحاَن الِّ , َواْلَْمُد لِّ , َواَل ِإلَـَه ِإالَّ اّلُ , َواّلُ َأْكبـَُر

আবু হুরলাইরলা রলা. যথসক বনণত্, নতনন বসলন, আল্লাহর রলােূল (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা 
েলাল্লাম) বসলসেন, ‘সুবহনাননাল্নাহ ওয়নাল হনামদুন্লল্নাহ ওয়না লনা ইলনাহনা ইল্নাল্নাহু ওয়না আল্নাহু 
আিবনার’ বলনা আমনার িনারে পনৃ্্থবীর সবন্িেুর ধ্থরি ন্প্রয়’।  (মুেনলম ২৬৯৫) 

ইসস্তগফলারও এক ধরসনর নরনকর। আগলার মুরলানী রলা. যথসক বনণত্, নবীজী (েলাল্লাল্লাহু 
আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) বসলন, ‘আমনার অন্তর অন্স্র হরয় ওরঠ। আন্ম প্ররতযেি ন্ৈন এিেত 
বনার আল্নাহর িনারে ইরস্েফনার িন্র’। (মুেনলম ২৭০২) 

এটলা ইসস্তগফলার করলার আমলী দলীল। প্রলাসেলানগকভলাসব যদখলাসনলার পলাশলাপলানশ নবীজী 
উম্তসক এটলা পলালসনর  যমৌনখক ননসদ্শনলাও নদসেসেন। েহীহ মুেনলসম আগলার মুরলানী রলা. 
যথসক বনণত্, আল্লাহর রলােূল (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) বসলন, ‘ধহ ধলনািসিল! 
ধতনামরনা আল্নাহর িনারে তওবনা িররনা। আন্ম প্ররতযেি ন্ৈন আল্নাহর িনারে এিেত বনার তওবনা 
িন্র’। (মুেনলম ২৭০২) 

েহীহ বুখলারীসত আবু হুরলাইরলা রলা. এর হলাদীে এসেসে। নতনন বসলন, আনম আল্লাহর রলােূলসক 
(েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) বলসত শুসননে, ‘আল্নাহর িসম! আন্ম আল্নাহর িনারে 
প্ররতযেিন্ৈন সতু্তর বনার ইরস্েফনার ও তওবনা িন্র’। (বুখলারী ৬৩০৭) েুতরলাং আমলাসদরও 
উনিত ইসস্তগফলার যথসক গলানফল নলা হওেলা। 

ُسْبَحاَن اّل َوِبَْمِدِه, ُسْبَحاَن الِّ اْلَعِظيم

নরনকসরর অধ্যলাসের পলাশলাপলানশ বষে্যমলাণ গ্রসন্থর যশষ পরল্াসে এসে আমরলা একনট মহলান 
নরনকসরর নদসক পলািসকর দৃনষ্ট  আকষ্ণ করসবলা। যেনট হসছে বুখলারী ও মুেনলসম আবু হুরলাইরলা রলা. 
যথসক বনণত্ একনট হলাদীে। নতনন বসলন, আল্লাহর রলােূল (েলাল্লাল্লাহু আললাইনহ ওেলা েলাল্লাম) 
ইরশলাদ কসরসেন, ‘দু’ন্ি বনািযে এমন ররয়রে িনা মুরখ বলরত হনালিনা। অ্থি ন্িয়নামরতর ন্ৈন 
ৈনাঁন্েপনাল্নায় ভনারী। আর আল্নাহর িনারেও অতযেন্ত ন্প্রয়। বনািযেদু’ন্ি হরলনা: সুবহনাননাল্নান্হ ওয়না 
ন্বহনামন্ৈহী, সুবহনাননাল্নান্হল আিীম’। (বুখলারী ৬৪০৬, মুেনলম ২৬৯৪) 

সিল প্রেংসনা আল্নাহ তনাআলনার; িনার ৈয়নায় সুদির িম্যসমূহ সম্পনান্ৈত হয়








