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তিনতি গুরুত্বপরূ্ণ সুন্নাি 

বুযরু্ণানন দীন িাাঁনদর অতিজ্ঞিার আনোনে বনেনেন, তিনতি এমন সুন্নাি আনে, যযগুনোর উপর আমে েরনি পারনে অন্তনর নূর পয়দা হয় 

এবং এর দ্বারা অনয সেে সুন্নানির উপর আমে েরা সহজ হনয় যায় এবং অন্তনর সুন্নানির প্রতি আমে েরার সৃ্পহা জাগ্রি হয়। 

১. সহীহ-শুদ্ধ েনর আনর্ আনর্ সাোম েরা ও সবণত্র সাোনমর বযাপে প্রসার েরা। (মসুতেম শরীফ, হাাঃ নং ৫৪; তিরতমযী, হাাঃ নং ২৬৯৯) 

তব.দ্র. السالم  (আস -সাোমু) এর শুরুর হামযা এবং মীনমর যপশ স্পষ্ট েনর উচ্চারর্ েরনি হনব। সাোনমর উত্তর শুতননয় যদয়া ওয়াতজব। 

(আেমতর্রী, ৫ : ৩২৬) 

২. প্রনিযে িাে োনজ ও িাে স্থানন ডান তদেনে প্রাধানয যদয়া। যথা : মসতজনদ ও ঘনর প্রনবশোনে ডান পা আনর্ রাখা। যপাশাে পতরধাননর 

সময় ডান হাি ও ডান পা আনর্ প্রনবশ েরাননা এবং প্রনিযে তনম্নমাননর োনজ এবং তনম্নমাননর স্থানন বাম তদেনে প্রাধানয যদয়া। যথা : 

মসতজদ বা ঘর যথনে যবর হওয়ার সময় বাম পা আনর্ রাখা, বাম হানি নাে পতরষ্কার েরা, যপাশাে যথনে বাম হাি বা বাম পা আনর্ যবর 

েরা। (বুখারী শরীফ, হাাঃ নং ১৬৮/ মসুনানদ আহমাদ, হাাঃ নং ২৫০৪৩) মসু্তাদরাে, হাাঃ নং ৭৯১/ মসুতেম শরীফ, হাাঃ নং ২০৯৭) 

৩. যবতশ যবতশ আল্লাহ িা‘আোর তযতের েরা। (সরূানয় আহযাব, ৪১/ মসু্তাদরাে, হাাঃ নং ১৮৩৯) 

ে. উপনর ওঠার সময় আল্লাহু আেবার, নীনে নামার সময় সুবহানাল্লাহ, সমিে িূতমনি েোর সময় ো-ইো-হা ইল্লাল্লাহ্ পড়নি থাো। (বুখারী 

শরীফ, হাাঃ নং ২৯৯৩/ তিরতমযী, হাাঃ নং ৩৩৮৩) 

খ. প্রতিতদন েুরআনন োরীম যথনে তেেু পতরমার্ তিোওয়াি েরা বা অননযর তিোওয়াি শ্রবর্ েরা। (মসুতেম, হাাঃ নং ৭৯১/ বুখারী শরীফ, হাাঃ নং 

৫০৩৩) 

র্. পাাঁে ওয়াক্ত নামানযর পর সুন্নাি থােনে সুন্নানির পনর নিুবা ফরনযর পনর তিনবার ইতস্তর্ফার, এেবার আয়ািুে েুরসী, এেবার সূরা 

ইখোস, সূরা ফাোক্ব, সূরা নাস এবং িাসবীনহ ফানিমী অথণাৎ ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ্, ৩৩ বার আে-হামদুতেল্লাহ এবং ৩৪ বার আল্লাহু 

আেবার পড়া। (মসুতেম শরীফ, হাাঃ নং ৫৯১/ ইমাম নাসায়ীর সুনানন েুবরা, হাাঃ নং ৯৮৪৮, িাবারানী োবীর, হাাঃ নং ৭৫৩২/ নাসায়ী শরীফ, হাাঃ নং ১৩৩৬/ আবু 

দাউদ, হাাঃ নং ১৫২৩/ মসুতেম শরীফ, হাাঃ নং ৫৯৬) 

ঘ. সোে-তবোে তিন িাসবীহ আদায় েরা অথণাৎ ১০০ বার োতেমানয় সুওম-সুবহানাল্লাতহ ওয়াল্ হামদুতেল্লাতহ ওয়া ো-ইো-হা ইল্লাল্লাহু 

ওয়াল্লাহু আেবার, ১০০ বার ইতস্তর্ফার ও ১০০ বার যোন সহীহ দরূদ শরীফ পড়া।(মসুতেম শরীফ, হাাঃ নং ২৬৯২, ২৬৯৫/ মসুতেম, হাাঃ নং ২৭০২/ 

ইিহাফ, ৫ : ২৭৫) 

ঙ. প্রনিযে োনজ মাসনূন দু‘আ পড়া। (মসুতেম, হাাঃ ৩৭৩/ তিরতমযী শরীফ, হাাঃ নং ৩৩৮৪) 

 


