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تعالى باسمه  

 

করুআনন কারীম বতলাওয়ানতর বতনবি ববনেষ উপকার 

১. বদনলর জং (গুনানহর কাবলমা) মনুে যায়। (শুআবলু 

ঈমান, হাদীস নং-১৮৫৯) 

২. আল্লাহ তা‘আলার মহুাব্বত বৃবি পায়। (সূরা আনফাল, 

২/ শুআবলু ঈমান, হাদীস নং-১৮৬৩) 

৩. প্রনতযক হরনফ কমপনে ১০বি কনর গনকী পাওয়া 

যায়, না বুনে পড়নলও। (বতরবমযী, হাদীস নং-২৯১০/ 

মুিাদরাক, হাদীস নং-২০৪০)  

গকউ যবদ বনল, না বুনে পড়নল গকান লাভ গনই, তার 

এই কো বঠক না। 

করুআনন কারীম বতলাওয়ানতর দু‘বি আদব 

১. বতলাওয়াতকারী মনন মনন এই ধারর্া করনব গয, 

মহান আল্লাহ তা‘আলা হুকুম বদনেন- পড়, গদবখ আমার 

কালাম কত সনু্দর কনর পড়নত পার। (৫ সূরা মুযযাবম্মল: 

৪/ বুখারী েরীফ, হাদীস নং-৭৫৪৪) 

২. আর শ্রবর্কারীরা অন্তনর এই ধারর্া করনব গয, 

মহান আল্লাহ তা‘আলার পববত্র কালাম বতলাওয়াত করা 

হনে, সতুরাং অতযন্ত ভবি, মহুাব্বত ও মননযা সহ 
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কুরআন েরীফ বতলাওয়াত শ্রবর্ অপবরহাযণ। (সূরা 

আ‘রাফ, ২০৪) 

বব.দ্র. কুরআনন কারীম পববত্র ও পবরেন্ন ব লানফ রাখা 

এবং মানে মানে ব লাফ ধুনয় পবরষ্কার করাও 

কুরআননর তা‘যীনমর অন্তভুণি। 

বতনবি গুরুত্বপরূ্ণ সনু্নাত 

বুযু ণানন দীন তাাঁনদর অবভজ্ঞতার আনলানক বনলনেন, 

বতনবি এমন সনু্নাত আনে, গযগুনলার উপর আমল 

করনত পারনল অন্তনর নরূ পয়দা হয় এবং এর দ্বারা 

অনয সকল সনু্নানতর উপর আমল করা সহজ হনয় যায় 

এবং অন্তনর সনু্নানতর প্রবত আমল করার স্পৃহা জাগ্রত 

হয়। 

১. সহীহ-শুি কনর আন  আন  সালাম করা ও সবণত্র 

সালানমর বযাপক প্রসার করা। (মুসবলম েরীফ, হাদীস নং-

৫৪/ বতরবমযী, হাদীস নং-২৬৯৯) 

বব.দ্র. مُ اَلسَّال   (আস -সালাম)ু এর শুরুর হামযা এবং 

মীনমর গপে স্পষ্ট কনর উচ্চারর্ করনত হনব। সালানমর 

উত্তর শুবননয় গদয়া ওয়াবজব। (আলমব রী, ৫ : ৩২৬) 
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২. প্রনতযক ভাল কানজ ও ভাল স্থানন ডান বদকনক 

প্রাধানয গদয়া। যো : মসবজনদ ও ঘনর প্রনবেকানল ডান 

পা আন  রাখা। গপাোক পবরধাননর সময় ডান হাত ও 

ডান পা আন  প্রনবে করাননা এবং প্রনতযক বনম্নমাননর 

কানজ এবং বনম্নমাননর স্থানন বাম বদকনক প্রাধানয গদয়া। 

যো : মসবজদ বা ঘর গেনক গবর হওয়ার সময় বাম পা 

আন  রাখা, বাম হানত নাক পবরষ্কার করা, গপাোক 

গেনক বাম হাত বা বাম পা আন  গবর করা। (বুখারী 

েরীফ, হাদীস নং-১৬৮/ মুসনানদ আহমাদ, হাদীস নং-২৫০৪৩) 

মুিাদরাক, হাদীস নং-৭৯১/ মুসবলম েরীফ, হাদীস নং-২০৯৭)  

৩. গববে গববে আল্লাহ তা‘আলার বযবকর করা। (সূরানয় 

আহযাব, ৪১/ মুিাদরাক, হাদীস নং-১৮৩৯)। তাোড়া  

ক. উপনর ওঠার সময় আল্লাহু আকবার, নীনচ নামার 

সময় সবুহানাল্লাহ, সমতল ভূবমনত চলার সময় লা-

ইলা-হা ইল্লাল্লাহ্ পড়নত োকা। (বুখারী েরীফ, হাদীস নং-

২৯৯৩/ বতরবমযী, হাদীস নং-৩৩৮৩) 

খ.প্রবতবদন কুরআনন কারীম গেনক বকেু পবরমার্ 

বতলাওয়াত করা বা অননযর বতলাওয়াত শ্রবর্ করা। 

(মুসবলম, হাদীস নং-৭৯১/ বুখারী েরীফ, হাদীস নং-৫০৩৩) 



www.islamijindegi.com 

 .পাাঁচ ওয়াি নামানযর পর সনু্নাত োকনল সনু্নানতর 

পনর নতুবা ফরনযর পনর বতনবার ইবি ফার, একবার 

আয়াতুল কুরসী, একবার সরূা ইখলাস, সরূা ফালাক্ব, 

সরূা নাস এবং তাসবীনহ ফানতমী অেণাৎ ৩৩ বার 

সবুহানাল্লাহ্, ৩৩ বার আল-হামদুবলল্লাহ এবং ৩৪ বার 

আল্লাহু আকবার পড়া। (মুসবলম েরীফ, হাদীস নং-৫৯১/ 

ইমাম নাসায়ীর সুনানন কুবরা, হাদীস নং-৯৮৪৮/ তাবারানী কাবীর, 

হাদীস নং-৭৫৩২/ নাসায়ী েরীফ, হাদীস নং-১৩৩৬/ আবু দাউদ, 

হাদীস নং-১৫২৩/ মুসবলম েরীফ, হাদীস নং-৫৯৬) 

ঘ.সকাল-ববকাল বতন তাসবীহ আদায় করা অেণাৎ ১০০ 

বার কাবলমানয় সওুম-সবুহানাল্লাবহ ওয়াল্ হামদুবলল্লাবহ 

ওয়া লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার, ১০০ বার 

ইবি ফার ও ১০০ বার গকান সহীহ দরূদ েরীফ পড়া। 

(মুসবলম েরীফ, হাদীস নং-২৬৯২, ২৬৯৫/ মুসবলম, হাদীস নং-

২৭০২/ ইতহাফ, ৫ : ২৭৫) 

ঙ.প্রনতযক কানজ মাসননূ দু‘আ পড়া। (মুসবলম, হাদীস নং-

৩৭৩/ বতরবমযী েরীফ, হাদীস নং-৩৩৮৪) 

ইবিঞ্জার সনু্নাতসমহূ 

১. মাো গেনক রাখা। (বাইহাকী েরীফ, হাদীস নং-৪৫৬) 

২. জুতা-সযানেল পবরধান কনর যাওয়া। (তাবাকানত ইবনন 

সা‘আদ’, ১৮৫/ কানযুল উম্মাল, হাদীস নং-১৭৮৭২) 
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৩. পায়খানায় প্রনবনের পনূবণ এই দু‘আ পড়া-  (মুসান্নানফ 

ইবনন আবী োইবাহ, হাদীস নং-৫) 

ي أعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَاخلَبَائِثْ بِسْمِ اللهِ اَل
ِ
لّهُمَّ إنّ . 

৪. দু‘আ পড়ার পর আন  বাম পা েকুাননা। (আব ুদাউদ, 

হাদীস নং-৩২) 

৫. বকবলার বদনক মখু বা বপঠ বদনয় না বসা। (বুখারী 

েরীফ, হাদীস নং-১৪৪) 

৬. যোসম্ভব বসার বনকিবতণী হনয় েতর গখালা এবং 

বসা অবস্থায় গপোব ও পায়খানা করা, দাাঁবড়নয় গপোব 

না করা। (নাসায়ী েরীফ, হাদীস নং-২৯/ বতরবমযী েরীফ, হাদীস 

নং-১৪) 

৭. গপোব ও নাপাক পাবনর বোঁিা হনত অতযন্ত 

সতকণতার সানে গবাঁনচ োকা। (বুখারী েরীফ, হাদীস নং-২১৮) 

৮.পাবন খরচ করার পনূবণ বেলা-কুলুখ (বা িয়নলি 

গপপার) বযবহার করা। (বাইহাকী, হাদীস নং-৫১৭) 

৯. বেলা ও পাবন খরচ করার সময় বাম হাত বযবহার 

করা। (বুখারী েরীফ, হাদীস নং-১৫৪) 

১০. গপোনবর গফাাঁিা আসা বন্ধ হওয়ার জনয আড়ানল 

সামানয চলানফরা করা। (ইবনন মাজাহ েরীফ, হাদীস নং-৩২৬) 
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১১.গযখানন গপোব ও পায়খানার জনয বনধণাবরত গকান 

জায় া গনই, গসখানন এমনভানব বসা গযন েতর নজনর 

না পনড়। (আবু দাউদ হাদীস নং-২) 

১২. গপোনবর জনয নরম বা এমন স্থান তালাে করা 

গযখান গেনক গপোনবর বোঁিা েরীনর বা কাপনড় না 

লান । (আবু দাউদ, হাদীস নং-৩) 

১৩. বেলা-কুলুখ বযবহানরর পর পাবন বযবহার করা। 

(সহীহ ইবনন খুযাইমা, হাদীস নং-৮৩) 

১৪. ডান পা বদনয় গবর হওয়া। (আবু দাউদ, হাদীস নং-৩২) 

১৫. বাইনর এনস এই দু‘আ পড়া- (আবু দাউদ, হাদীস নং-

৩০/ ইবনন মাজাহ, হাদীস নং-৩০১) 

ي االَذَي وَعَافَانِي
ِ
 .غُفْرَانَكَ الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي أذْهَبَ عَنّ

উযরূ ফরয ৪বি 

১. সমি মুখ একবার গধৌত করা। (সরূা মাবয়দা, আয়াত নং ৬) 

২. দুই হাত কনইুসহ একবার গধৌত করা। (ঐ) 

৩. মাোর এক চতুেণাংে একবার মাসাহ করা। ৪. উভয় 

পা িাখনসুহ একবার গধৌত করা। (ঐ)  
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ফায়দা : উপনরাি চারবি কানজর গকান একবি না 

করনল বা এর মনধয এক চুল পবরমার্ও শুকনা োকনল 

উযূ সহীহ হনব না। (প্রমার্: োমী, ১:৯১/ আল বাহরুর রাবয়ক, 

১:৯/ বহদায়া, ১:১৬) 

উযরূ সনু্নাত সমহূ 

১. উযূর বনয়ত করা অেণাৎ উযূকারী মনন মনন এই 

বনয়ত করনব গয, পববত্রতা অজণন করা ও নামায জানয়য 

হওয়ার জনয আবম উযূ করবে। (সূরা বাবয়যনাহ, ৫/ বুখারী 

েরীফ, হাদীস নং-৬৬৮৯) 

২. ববসবমল্লাবহর রাহমাবনর রাহীম পনড় উযূ আরম্ভ 

করা। হাদীনস পানক আনে, ববসবমল্লাবহ ওয়াল 

হামদুবলল্লাহ পনড় উযূ করনল যতের্ ঐ উযূ োকনব, 

গফনরেতা র্ তার নানম ততের্ অনবরত সাওয়াব 

বলখনত োকনব, যবদও গস গকান মবুাহ কানজ বলপ্ত 

োনক।(নাসায়ী েরীফ, হাদীস নং-৭৮/ তাবারানী সা ীর, ১ : ৭৩) 

৩. উভয় হাত পেৃকভানব কবিসহ বতনবার গধায়া। 

(বুখারী েরীফ, হাদীস নং-১৫৯) 

৪. বমসওয়াক করা। যবদ বমসওয়াক না োনক তাহনল 

আঙ্গলু দ্বারা দাাঁত মাজা বমসওয়াক অধণ হানতর গচনয় 

গববে লম্বা না হওয়া এবং  ানের ডাল হওয়া মিুাহাব। 



www.islamijindegi.com 

(মুসনানদ আহমাদ, হাদীস নং-৯২১৬, ১৩৯, ৩৯৯০/ বতরবমযী, 

হাদীস নং-২৩/ বাইহাকী, হাদীস নং-১৭৪) 

৫. বতনবার কুবল করা। (বুখারী েরীফ, হাদীস নং-১৮৫) 

৬. বতনবার নানক পাবন গদয়া এবং নাক সাফ করা। 

(সহীহ ইবনন বহব্বান, হাদীস নং-১০৭৭) 

৭. ততসনঙ্গ প্রবতবারই নাক োড়া। (মুসবলম েরীফ, হাদীস 

নং-২৩৬) 

৮. প্রনতযক অঙ্গনক পরূ্ণভানব বতনবার কনর গধায়া। 

(বুখারী েরীফ, হাদীস নং-১৫৯) 

এর জনয বতনবানরর গববে পাবন বননত হনল বননব। 

৯. দুই হানত মখু গধায়া এবং মখুমণ্ডল গধায়ার সময় 

দাবড় বখলাল করা।(বতরবমযী, হাদীস নং-৩১) 

১০.হাত ও পা গধায়ার সময় আঙ্গলুসমূহ বখলাল করা। 

(বতরবমযী, হাদীস নং-৩৮) 

১১. একবার সমূ্পর্ণ মাো মাসাহ্ করা।(বতরবমযী, হাদীস 

নং-৩৪) 

১২. উভয় কান মাসাহ করা। উনল্লখয, কাননর বেনদ্রর 

মনধয কবনষ্ঠ আঙ্গলু েুবকনয় এবং বভতর বদনক অববেষ্ট 
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অংনে োহাদাত আঙ্গলু দ্বারা মাসাহ করা।(বতরবমযী, হাদীস 

নং-৩৩/ আবু দাউদ, হাদীস নং-১৩৫) 

১৩. উযরূ অঙ্গসমহূ হাত দ্বারা ঘনষ-গমনজ 

গধায়া।(মুিাদরাক, হাদীস নং-৫৭৬/ সহীহ ইবনন খুযাইমা, হাদীস 

নং-১১৮) 

১৪. এক অঙ্গ গধায়ার পর অনয অঙ্গ গধৌত করনত ববলম্ব 

না করা।(মুসবলম, হাদীস নং-২৪৩/ আবু দাউদ, হাদীস নং-১৭৩) 

১৫. তরতীনবর সানে উয ূকরা। অেণাৎ উযূর অঙ্গসমহূ 

গধায়ার সময় ধারাবাবহকতা বজায় রাখা। (আবু দাউদ, 

হাদীস নং-১৩৭) 

১৬. ডান বদনকর অঙ্গ আন  গধায়া।(বুখারী েরীফ, হাদীস 

নং-১৬৮) 

১৭. েীত অেবা অনয গকান কারনর্ যখন উযূ করনত 

ইনে না হয়, তখনও উযূর অঙ্গসমহূ উত্তমরূনপ ধুনয় 

উযূ করা।(বতরবমযী, হাদীস নং-৫১/ মুসবলম, হাদীস নং-২৫১) 

১৮. উযরূ মনধয বননম্নাি দু‘আবি পড়া :  

عْ لِيْ فِيْ دَارِيْ وَبَا
ِ
  .رِكْ لِيْ فِيْ رِزْقِيْاَللّهُمَّ اغْفِرْلِي ذَنْبِيْ وَوَسّ

(আমালুল্ য়াওবম ওয়াল লাইলাহ বল ইববনসসুন্নী, হাদীস নং-২৮) 
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এবং উযূ গেষ কনর কাবলমানয় োহাদাত পড়া।(মুসবলম 

েরীফ, হাদীস নং-২৩৪) 

অতঃপর এ দু‘আ পড়া : (বতরবমযী, হাদীস নং-৫৫) 

رِيْنْ اَللّهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُ
ِ
 . تَطَهّ

উনল্লখয, গ াসল এবং তায়ামু্মনমর শুরু ও গেনষ উযূনত 

ববর্ণত দু‘আ পড়নব। 

বব.দ্র. শুধু এ সব বর্ণনা পড়ার দ্বারা সনু্নাত তরীকায় উয ূ

করা সম্ভব নয়, এ জনয গকান হাক্কানী আনলম গেনক সব 

ববষয়গুনলা চােুষভানব গদনখ বননব। আল্লাহ তা‘আলা 

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লামনক হযরত 

বজবরাঈল আ.-এর মাধযনম সকল ববষয় চােুষভানব 

গদবখনয় বেো বদনয়নেন। (বতরবমযী, হাদীস নং-১৪৯) 

গ াসনলর ফরয বতনবি 

১. ভালভানব একবার কুবল করা। (সূরা মাবয়দা, আয়াত নং ৬) 

২. নানকর নরমস্থান পযণন্ত একবার পাবন গপৌাঁোননা। (ঐ) 

৩. সমি েরীনর একবার পাবন গপৌাঁনে গদয়া, গযন 

গকাোও এক চুল পবরমার্ শুকননা না োনক। (ঐ/ 

বতরবমযী, ১০৩; আল বাহরুর রাবয়ক, ১ : ৪৫/ োমী, ১ : ১৫১) 
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গ াসনলর সনু্নাত সমহূ 

১. ফরয গ াসনলর পনূবণ ইবিঞ্জা অেণাৎ গপোব করা। 

(মুসান্নানফ আব্দুর রাজ্জাক, হাদীস নং-১০২০) 

২. শুরুনত ববসবমল্লাবহর রাহমাবনর রাহীম পড়া। (মুসনানদ 

আহমাদ, হাদীস নং-১২৬৯৪) 

৩. পেৃকভানব উভয় হাত কবিসহ গধায়া। (বুখারী েরীফ, 

হাদীস নং-২৪৮) 

৪. েরীর বা কাপনড়র গকান স্থানন নাপাকী গলন  োকনল 

প্রেনম তা বতনবার ধুনয় পববত্র কনর গনয়া। (মুসবলম 

েরীফ, হাদীস নং-৩২১) 

৫. নাপাকী গলন  োকনল বা না গলন  োকনল সবণ 

অবস্থায় গুপ্তাঙ্গ গধৌত করা। এরপর উভয় হাত ভালভানব 

ধুনয় গনয়া। (বুখারী েরীফ, হাদীস নং-২৪৯) 

৬. সনু্নাত তরীকায় পরূ্ণ উয ূকরা। তনব গ াসনলর স্থানন 

পাবন জনম োকনল, গ াসল গেষ কনর পা গধৌত করনব। 

(বুখারী েরীফ, হাদীস নং-২৬০) 

৭. প্রেনম মাোয় পাবন োলা। (বখুারী েরীফ, হাদীস নং-২৫৬) 

৮. এরপর ডান কাাঁনধ। (বুখারী েরীফ, হাদীস নং-২৫৪) 

৯. এরপর বাম কাাঁনধ। (বুখারী েরীফ, হাদীস নং-২৫৪) 
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১০. অতঃপর অববেষ্ট েরীর বভজাননা।(বুখারী েরীফ, 

হাদীস নং-২৭৪) 

১১. সমি েরীনর এমনভানব বতনবার পাবন গপৌাঁোননা, 

গযন একবি পেনমর গ াড়াও শুষ্ক না োনক। (আব ুদাউদ, 

হাদীস নং-৪৯/ মুসান্নানফ ইবনন আবী োইবা, হাদীস নং- ৮১৩) 

তনব নদী-পকুুর ইতযাবদনত গ াসল করনল বকেুের্ ডুব 

বদনয় োকনলই বতন বার পাবন োলার সুন্নাত আদায় হনয় 

যানব। (আবু দাউদ, হাদীস নং-২৪৯/ মুসান্নানফ ইবনন আবী 

োইবাহ, হাদীস নং-৮১৩) 

১২. সমি েরীর হাত দ্বারা ঘনষ-গমনজ গধৌত করা। 

(বতরবমযী, হাদীস নং-১০৬) 

তায়াম্মনুমর ফরয ৩বি 

১. বনয়ত করা অেণাৎ নামায পড়া বা কুরআন 

বতলাওয়ানতর জনয পববত্রতা অজণননর বনয়ত করা। (সূরা 

বনসা, আয়াত : ৪৩) 

২. অতঃপর মাবি বা মাবি জাতীয় গকান পববত্র বজবননস 

প্রেমবার হাত গমনর সমি মখুমণ্ডল মাসাহ্ করা। (ঐ) 

৩. অনরুূপভানব বদ্বতীয়বার মাবিনত হাত গমনর দুই হাত 

কনইুসহ মাসাহ্ করা। (ঐ/বহদায়া, ১:৫০-৫১/আলম ীরী, ১ : 

২৫-২৬) 
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তায়াম্মনুমর সনু্নাত সমহূ 

১. তায়ামু্মনমর শুরুনত ববসবমল্লাবহর রাহমাবনর রাহীম 

পড়া। (মুসনানদ আহমাদ, হাদীস নং-১২৬৯৪) 

২. মাবিনত হাত রাখার সময় আঙ্গলুসমূহ ফাাঁক কনর 

রাখা। (মুসবলম, হাদীস নং-৩৬৮) 

৩. মাবিনত উভয় হাত রাখার পর হিদ্বয় সামানয আন  

বপনে বননয় মাবিনত ঘষণর্ করা। (মুসবলম, হাদীস নং-৩৬৮) 

৪. তারপর উভয় হাত গেনড় গনয়া। (মুসবলম, হাদীস নং-

৩৬৮) 

৫. তায়ামু্মনম অঙ্গসমহূ মাসাহ্ করার সময় 

ধারাবাবহকতা বজায় রাখা। অেণাৎ প্রেনম সমূ্পর্ণ 

মখুমণ্ডল, তারপর ডান তারপর বাম হাত কনইুসহ 

মাসাহ্ করা। (আব ুদাউদ, হাদীস নং-৩৩০) 

৬. গচহারা ও হানতর মাসাহ্ -এর মানে ববলম্ব না করা। 

(আবু দাউদ, হাদীস নং-৩৩০) 

কাপড় পবরধাননর সনু্নাত সমহূ 

১. বপ্রয়নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লাম সাদা 

কাপড় গববে পেন্দ করনতন। (মুিাদরাক, হাদীস নং-৭৩৭৯) 
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২. জামা-পায়জামাসহ সকল প্রকার গপাোক পবরধাননর 

সময় ডান হাত ও ডান পা আন  প্রনবে করাননা। (আব ু

দাউদ, হাদীস নং-৪১৪১) 

৩. পরুুষনদর জনয পায়জামা, লুবঙ্গ এবং জামা, জুব্বা ও 

আবা-কাবা পানয়র িাখনরু উপনর রাখা। িাখনরু নীনচ 

নাবমনয় গপাোক পবরধান করা হারাম। হুযুর সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইবহ ওয়া সাল্লাম ইরোদ কনরনেন- ‘গয বযবি 

িাখনরু নীনচ েুবলনয় গকান গপাোক পবরধান করনব, 

আল্লাহ তা‘আলা বকয়ামনতর বদন তার প্রবত রহমনতর 

দৃবষ্টনত তাকানবন না। (বখুারী েরীফ, হাদীস নং-৫৭৮৪/ আবু দাউদ 

হাদীস নং-৪০৯৩, ৪১১৭/ সহীহ ইবনন বহব্বান, হাদীস নং-৫৪৪৭) 

বব.দ্র. গমাজার হুকুম-এর বযবতক্রম। 

৪. সাধারর্ভানব কাপড় পবরধান করার সময় এই দু‘আ 

পড়া : (মিুাদরাক, হাদীস নং-৭৪০৯) 

يْ وَالَقُوَّةْ
ِ
  اَلْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِيْ كَسَانِيْ هَذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنّ

এবং নতনু কাপড় পবরধান কনর এই দু‘আ পড়া  

اَلْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِيْ كَسَانِيْ مَا اُوَارِيْ بِه عَوْرَتِيْ وَاَتَجَمَّلُ بِه فِيْ 
 . حَيَاتِيْ 

(বতরবমযী, হাদীস নং-৩৫৬০/ ইবনন মাজাহ, হাদীস নং-৩৫৫৭) 
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৫. িুবপ পরা। িুবপর উপর পা ড়ী পরা মিুাহাব এবং 

গলবানসর আদব। তনব এিা নামানযর সনু্নাত নয়। িুবপ 

োড়া পা ড়ী বাাঁধা সনু্নানতর পবরপন্থী। (আবু দাউদ, হাদীস 

নং-৪০৭৮) 

৬. পা ড়ী বাাঁধার পর মাোর বপেন বদনক এক হাত 

পবরমার্ েুবলনয় রাখা। (মুসবলম, হাদীস নং-১৩৫৯) 

বব.দ্র.- গকান উযর না োকনল িুবপর সানে সব সময় 

পা ড়ী পবরধান করনব। শুধু নামানযর সময় পা ড়ী 

পরার হাদীস পাওয়া যায় না। 

৭. ববসবমল্লাহ বনল কাপড় গখালা আরম্ভ করা এবং 

গখালার সময় বাম হাত ও বাম পা আন  গবর করা। 

(আমালুল্ ইয়াওবম ওয়াল লাইলাহ, হাদীস নং-২৭৪/ মুসান্নানফ 

ইবনন আবী োইবাহ, হাদীস নং-২৪৯১০) 

৮. জুতা প্রেনম ডান পানয় পরা, অতঃপর বাম পানয় 

পরা। (বুখারী েরীফ, হাদীস নং-৫৮৫৫) 

৯. জুতা গখালার সময় প্রেনম বাম পা গেনক অতঃপর 

ডান পা গেনক গখালা।(বুখারী েরীফ, হাদীস নং-৫৮৫৫) 

মসবজনদ প্রনবনের সনু্নাত সমহূ 

১. ববসবমল্লাহ পড়া। (মুসনানদ আহমাদ, হাদীস নং-

২৬৪৭৩,আমলুল্ ইয়াওবম ওয়াল লাইলাহ, হাদীস নং-৮৮) 
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২. দরূদ েরীফ পড়া। (মুসনানদ আহমাদ, হাদীস নং-২৬৪৭২) 

৩. অতঃপর এই দু‘আ পড়া : (মুসবলম, হাদীস নং-৭১৩) 

    . اَللّهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكْ
উনল্লবখত দু‘আ সমহূ একনত্র এভানব পড়া যায়- 

وَالصَّلَوةُ وَالسََّلَمُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ اَللّهُمَّ افْتَحْ لِيْ  بِسْمِ اللهِ 
 . اَبْوَابَ رَحْمَتِكْ

৪. মসবজনদ ডান পা আন  রাখা। (বুখারী েরীফ, হাদীস নং-

৪২৬) 

৫. মসবজনদ প্রনবে কনর ই‘বতকানফর বনয়ত করা। 

(োমী, ২: ৪৪৩/ বুখারী েরীফ, হাদীস নং-২০৪২) 

বব.দ্র. মসবজনদ প্রনবনের সময় প্রেনম বাম পানয়র জুতা 

খুনল জুতার উপর বাম পানয় দাাঁড়ানব অতঃপর ডান 

পানয়র জুতা খুনল দু‘আ সমূহ পনড় তারপর প্রেনম ডান 

পা মসবজনদর বভতনর রাখনব। 

মসবজদ গেনক গবর হওয়ার সনু্নাত সমহূ 

১. ববসবমল্লাহ পড়া। (মুসনানদ আহমাদ, হাদীস নং-২৬৪৭৩) 

২.দরূদ েরীফ পড়া। (মুসনানদ আহমাদ, হাদীস নং-২৬৪৭২) 
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৩. অতঃপর এই দু‘আ পড়া: (মুসবলম, হাদীস নং-৭১৩) 

يْ اَسْئَلُكَ مِنْ 
ِ
 فَضْلِكْ اَللّهُمَّ إنّ

উনল্লবখত দু‘আ সমহূ একনত্র এভানব পড়া যায়   

يْ اَسْئَلُكَ مِنْ 
ِ
بِسْمِ اللهِ وَالصَّلَوةُ وَالسََّلَمُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ اَللّهُمَّ اِنّ

 . فَضْلِكْ
এ দু‘আ গুনলা গবর হওয়ার পূনবণই পড়নব। 

৪. মসবজনদর বাইনর (জুতার উপর) বাম পা আন  

রাখা। (মুিাদরানক হাবকম, হাদীস নং-৭৯১) 

৫. অতঃপর প্রেনম ডান পানয় জুতা পরা। তারপর বাম 

পানয় পরা। (বুখারী েরীফ, হাদীস নং-৫৮৫৫) 

আযাননর সনু্নাত সমহূ 

১. পাক-পববত্র অবস্থায় আযান গদয়া। (মুসান্নানফ আব্দুর 

রাজ্জাক, হাদীস নং-১৭৯৯) 

২. বকবলামখুী হনয় আযান গদয়া এবং উভয় পানয়র 

মানে চার আঙ্গলু পবরমার্ ফাাঁক গরনখ বকবলামখুী কনর 

রাখা। (আবু দাউদ, হাদীস নং-৫০৭/ মুসান্নানফ আব্দুর রাজ্জাক, 

হাদীস নং-১৮০২) 

৩. ক. প্রেম দুই তাকবীর এক শ্বানস একনত্র বনল োমা। 
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খ. অতঃপর দুই তাকবীর এক শ্বানস একনত্র বনল োমা। 

বব.দ্র. উনল্লবখত তাকবীরসমনূহর প্রনতযকবির গেনষ 

সাবকন করা, অেণাৎ ‘আল্লাহু আকবারুল্লাহু আকবার’ 

এভানব না বলা। (মুসান্নানফ ইবনন আবী োইবাহ, হাদীস নং-২৩৭৭) 

 . অতঃপর মানের বাকযগুবলর মধয হনত এক একবি 

বাকয এক শ্বানস বলা এবং প্রনতযক বানকযর গেনষ 

সাবকন করা ও োমা। (মুসান্নানফ ইবনন আবী োইবাহ, হাদীস 

নং-২৩৭৭) 

ঘ. গেনষর দুই তাকবীর এক শ্বানস একনত্র বনল োমা ও 

উভয় তাকবীনরর গেনষ সাবকন করা। 

ঙ. সবণনেনষ লা-ইলা-হা-ইল্লাল্লাহ বনল আযান গেষ 

করা। (নাসায়ী, হাদীস নং-৬৫২) 

উনল্লখয, এক এক বাকয বনল োমার পর এ পবরমার্ 

ববরবত গদয়া, যানত পবঠত বাকযবি একবার পড়া যায়; 

অেণাৎ গশ্রাতা র্ গযন উি সমনয় আযাননর জওয়াব 

বদনত পানরন। (মুসান্নানফ ইবনন আবী োইবাহ, হাদীস নং-২২৩৪) 

৪. ডান বদনক গচহারা বফরাননার পর ‘হাইয়া 

আলাসসালাহ’ বলা এবং বাম বদনক গচহারা বফরাননার 

পর ‘হাইয়া আলাল ফালাহ্’ বলা। বকন্তু বুক ও পা 
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বকবলার বদক গেনক বফরানব না। (বুখারী েরীফ, হাদীস নং-

৬৩৪) 

৫. মহল্লার প্রেম আযান শ্রবনর্র সানে সানে আযান 

গেষ হওয়া পযণন্ত গশ্রাতা নর্র বতলাওয়াত, বযবকর, 

তাসবীহ ইতযাবদ বন্ধ কনর গদয়া। (মুসান্নানফ আব্দুর রাজ্জাক, 

হাদীস নং-১৮৪৯) 

৬. আযাননর জওয়াব গদয়া। অেণাৎ মআুযবযননর 

আযাননর বাকয উচ্চারনর্র ফাাঁনক ফাাঁনক গশ্রাতা নর্র 

হুবহু আযাননর েব্দগুনলাই বলা। তনব ‘হাইয়া 

আলাসসালাহ’ এবং ‘হাইয়া আলাল ফালাহ্’ বলার পর 

জওয়ানব ‘লা -হাউলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা ববল্লাহ’ 

বলা। আর ফজনরর আযানন ‘আসসালাতু খইরুম বমনান 

নাউম’ এর জওয়ানব ‘সদাক্বতা ওয়া বারারতা’ বলা। 

(বুখারী েরীফ, হাদীস নং-৬১১,৬১৩/ মুসবলম হাদীস নং-৩৮৫) 

৭. আযান গেনষ দরূদ েরীফ পড়া। (মুসবলম, হাদীস নং-৩৮৪) 

 ৮. অতঃপর এই দু‘আ পড়া : 

اَللّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصََّلَةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا 
مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ اِنَّكَ  الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا

 . خْلِفُ الْمِيْعَادْ الَتُ
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(বুখারী েরীফ, হাদীস নং-৬১৪, ৪৭১৯/ বাইহাকী হাদীস নং-১৯৩৩) 

বব.দ্র. আযাননর তাকবীরসমহূ ববনেষত বদ্বতীয় তাকবীর 

এক আবলফ-এর গচনয় গববে লম্বা করা সহীহ নয় এবং 

আওয়ানজর মনধয তরঙ্গ সবৃষ্ট করা অেণাৎ, ইো পবূণক 

আওয়াজ উাঁচু-নীচু করা মারাত্মক অনযায়। (বুখারী েরীফ, 

হাদীস নং-৬০৯/ দারাকতুনী, হাদীস নং-৯০৬/ আদ দুররুল 

মুখতার, ১ : ৩৮৭) 

 ইকামানতর সনু্নাত সমহূ 

১. পাক-পববত্র অবস্থায় ইকামাত গদয়া। (বতরবমযী, হাদীস 

নং-২০০) 

২. বকবলামখুী হনয় ইকামাত গদয়া এবং উভয় পানয়র 

মানে চার আঙ্গলু পবরমার্ ফাাঁক গরনখ উভয় পা 

বকবলামখুী কনর রাখা। (আবু দাউদ, হাদীস নং-৪৯৯/ আদ্ 

দুররুল মুখতার, ১ : ৩৮৯) 

৩. ক. ইকামানত হদর করা অেণাৎ, প্রেম চার তাকবীর 

একনত্র এক শ্বানস বনল োমা এবং প্রনতযক তাকবীনরর 

গেনষ সাবকন করা। (বতরবমযী, হাদীস নং-১৯৫) 

খ. অতঃপর মানের বাকযগুনলার মনধয হনত দুই দুই 

বাকয একনত্র এক শ্বানস বনল োমা এবং প্রনতযক 
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বানকযর গেনষ সাবকন করা। (কানযুল উম্মাল, হাদীস নং-

২৩২১০) 

 . সবণনেষ দুই তাকবীনরর সানে ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ 

বমবলনয় একনত্র এক শ্বানস বলা এবং উভয় তাকবীনরর 

গেনষ সাবকন করা। (মা‘আবরফুস সুনান, ২:১৯৫/ োমী, 

১:৩৮৬) 

৪. ইকামানতও আযাননর নযায় ডান বদনক গচহারা 

বফবরনয় তারপনর ‘হাইয়া আলাস সালাহ’ বলা। এরপর 

বাম বদনক গচহারা বফবরনয় ‘হাইয়া আলাল ফালাহ্’ বলা। 

(তনব লেয রাখনত হনব গযন সীনা না ঘুনর এবং গচহারা 

ঘুরাননা গেষ হওয়ার পর  ( اْلفاََلحُْ َعلَى َحيَُّ ) হাইয়া 

আলাল ফালাহ বলা শুরু করা।)  (মুসবলম, হাদীস নং-৫০৩/ 

আদ্ দুররুল মুখতার, ১ : ৩৮৭) 

৫. আযাননর জওয়ানবর মতই মসুল্লী নর্র ইকামানতর 

জওয়াব গদয়া। তনব ‘ক্বাদ ক্বামাবতস সালাহ’-এর 

জওয়ানব  َواََداَمهَا للا ُ اَقَاَمهَا   (আক্বামাহাল্লাহু ওয়া 

আদামাহা) বলা। (আবু দাউদ, হাদীস নং-৫২৮) 

নামানযর ফরয ১৩বি 

নামানযর বাইনর ৭বি ফরয 

১. েরীর পাক হওয়া। (সূরা মাবয়দা আয়াত : ৬) 
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২. কাপড় পাক হওয়া। (সূরা মুদ্দাছ বের, আয়াত : ৪) 

৩. নামানযর জায় া পাক হওয়া। (সূরা বাকারা, আয়াত : 

১২৫) 

৪. েতর োকা (অেণাৎ পরুুষ নর্র নাবভ হনত হাাঁিুর নীচ 

পযণন্ত এবং মবহলানদর গচহারা, কবি পযণন্ত দুই হাত 

এবং পানয়র পাতা বযবতনরনক সমি েরীর গেনক রাখা)। 

(সূরা  আ‘রাফ, আয়াত : ৩১) 

৫. বকবলামখুী হওয়া। (সূরা বাকারা, আয়াত : ১৪৪) 

৬. ওয়ািমত নামায পড়া। (সূরা বনসা আয়াত : ১০৩) 

৭. অন্তনর বনবদণষ্ট নামানযর বনয়ত করা। (বুখারী েরীফ, 

হাদীস নং-১) 

নামানযর বভতনর ৬বি ফরয 

১. তাকবীনর তাহরীমা অেণাৎ শুরুনত আল্লাহু আকবার 

বলা। (সূরা মুদ্দােবের, আয়াত : ৩) 

২. ফরয ও ওয়াবজব নামায দাাঁবড়নয় পড়া।(সূরা বাকারা, 

আয়াত : ২৩৮) 

৩. বক্বরা‘আত পড়া (অেণাৎ কুরআন েরীফ হনত গোি 

এক আয়াত পবরমার্ পড়া।) (সূরা মুয যাবম্মল ,আয়াত : ২০) 

৪. রুকু করা। (সূরা হজ্জ, আয়াত : ৭৭) 
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৫. দুই বসজদা করা। (সূরা হজ্জ, আয়াত : ৭৭) 

৬. গেষ ববঠক (নামানযর গেনষ তাোহহুদ পবরমার্ 

বসা) (আবু দাউদ, হাদীস নং-৯৭০) 

বব.দ্র. নামাযী বযবির বনজস্ব গকান কানজর মাধযনম 

(নযমন- সালাম বফরাননা) নামায গেনক গবর হওয়াও 

একিা ফরয। (আল বাহরুর রাবয়ক, ১ : ৫১৩) 

নামানযর গকান ফরয বাদ পড়নল নামায বাবতল হনয় 

যায়। সাহু বসজদা করনলও নামায সহীহ হয় না। (প্রমার্ : 

আল বাহরুর রাবয়ক, ১ : ৫০৫ োমী, ১ : ৪৪৭/ বহদায়া, ১ : ৯৮) 

নামানযর ওয়াবজব ১৪বি 

১. সরূা ফাবতহা পূর্ণ পড়া। (বুখারী, হাদীস নং-৭৫৬) 

২. সরূা ফাবতহার সনঙ্গ অনয একবি সরূাহ বা গোি বতন 

আয়াত পবরমার্ বমলাননা। (বুখারী েরীফ, হাদীস নং-৭৭৬, 

মুসবলম, হাদীস নং-৪৫১) 

৩.ফরনযর প্রেম দুই রাক‘আতনক বক্বরা‘আনতর জনয 

বনবদণষ্ট করা। করা। (বুখারী েরীফ, হা নং ৭৭৬/ মুসবলম, হাদীস 

নং-৪৫১) 

৪. সরূা ফাবতহানক অনয সরূার আন  পড়া। (বতরবমবয, 

হাদীস নং-২৪৬/ ত্বাহাবী, হাদীস নং-১১৭২) 
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৫.নামানযর সকল গরাকন ধীর বস্থরভানব আদায় করা। 

(অেণাৎ রুকু, বসজদা এবং রুকু গেনক গসাজা হনয় 

দাাঁবড়নয় ও দুই বসজদার মােখানন গসাজা হনয় বনস 

কমপনে এক তাসবীহ পবরমার্ গদরী করা।) (আবু দাউদ, 

হাদীস নং-৮৫৬, ৮৫৭, ৮৫৮) 

৬. প্রেম ববঠক করা (অেণাৎ বতন অেবা চার রাক‘আত 

বববেষ্ট নামানযর দুই রাক‘আনতর পর বসা)। (বুখারী, 

হাদীস নং-৮২৮) 

৭. উভয় ববঠনক আত্তাবহয়যাতু পড়া। (বুখারী েরীফ, হাদীস 

নং-৮৩০, ৮৩১/ মুসবলম, হাদীস নং-৪০২, ৪০৩) 

৮.প্রনতযক রাক‘আনতর ফরয এবং ওয়াবজবগুনলার 

তরতীব বা বসবরয়াল বঠক রাখা। (বতরবমযী, হাদীস নং-৩০২) 

৯. ফরয ও ওয়াবজবগুনলানক স্ব স্ব স্থানন আদায় করা। 

(নযমন বদ্বতীয় বসজদা প্রেম বসজদার সানে করা। প্রেম 

ববঠনক আত্তাবহয়যাতু গেষ কনর ততের্াৎ তৃতীয় 

রাকা‘আনতর জনয দাাঁবড়নয় যাওয়া ইতযাবদ। (বাদাবয়উস 

সানানয়, ১ : ৬৮৯) 

১০.ববতনরর নামানয তৃতীয় রাক‘আনত বকরাআনতর পর 

গকান দু‘আ পড়া। অবেয দু‘আ কুনূত পড়নল ওয়াবজনবর 
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সানে সনু্নাতও আদায় হনয় যানব। (নাসায়ী হাদীস নং-১৬৯৯/ 

ইবনন মাজাহ, হাদীস নং-১১৮২/ ত্বহাবী, হাদীস নং-১৪৫৫) 

১১. দুই ইনদর নামানয অবতবরি েয় তাকবীর বলা। 

(আবু দাউদ, হাদীস নং-১১৫৩) 

১২. দুই ঈনদর নামানয বদ্বতীয় রাক‘আনত অবতবরি 

বতন তাকবীর বলার পর রুকুর জনয বভন্নভানব তাকবীর 

বলা। (মুসান্নানফ ইবনন আবী োইবাহ, হাদীস নং-৫৭০৪/ 

মুসান্নানফ আব্দুর রাজ্জাক, হাদীস নং-৫৬৮৫) 

বব.দ্র. এ তাকবীরবি অনযানয নামানয সনু্নাত। 

১৩. ইমানমর জনয গযাহর, আসর এবং বদননর গবলায় 

সনু্নাত ও নফল নামানয বক্বরা‘আত আনি পড়া এবং 

ফজর, মা বরব, ইো, জুম‘আ, দুই ঈদ, তারাবীহ ও 

রমযান মানসর ববতর নামানয বক্বরা‘আত েব্দ কনর 

পড়া। (মারাসীনল আবু দাউদ, হাদীস নং-৪১/ মুসান্নানফ আব্দুর 

রাজ্জাক, হাদীস নং-৫৭০০/ মুসান্নানফ ইবনন আবী োইবাহ, হাদীস 

নং-৫৪৫২) 

বব.দ্র. আনি পড়ার অেণ মনন মনন নয়, কারর্ তানত 

নামায শুি হয় না। বরং আওয়াজ না কনর মনুখ পড়া 

জরুরী। 
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১৪. সালাম-এর মাধযনম নামায গেষ করা। (আব ুদাউদ, 

হাদীস নং- ৯৯৬) 

বব.দ্র.- উনল্লবখত ওয়াবজবসমূনহর মধয হনত গকান একবি 

ভুনল েুনি গ নল বসজদানয় সাহু ওয়াবজব হনব। 

বসজদানয় সাহু না করনল বা ইোকৃত গকান ওয়াবজব 

তরক করনল নামায ফাবসদ হনয় যানব। পনুরায় পড়া 

ওয়াবজব হনব। (প্রমার্ : োমী, ১৪ : ৪৫৬/ আলম ীরী, ১ : ৭১/ 

আল বাহরুর রাবয়ক, ১ : ৫১০)        

নামানযর সনু্নাত সমহূ 

ক. দাাঁড়াননা অবস্থায় সনু্নাত ১১বি 

১. উভয় পানয়র আঙ্গলুসমূহ বকবলামখুী কনর রাখা এবং 

উভয় পানয়র মােখানন চার আঙ্গলু, ঊনবণ এক ববঘত 

পবরমার্ ফাাঁকা রাখা।(নাসায়ী হাদীস নং- ৮৯২/ বহবন্দয়া, ১ : ৭৩) 

২. তাকবীনর তাহরীমার সময় গচহারা বকবলার বদনক 

গরনখ নজর বসজদার জায় ায় রাখা এবং হাত উঠাননার 

সময় মাো না েুাঁকাননা।(বতরবমযী, হাদীস নং- ৩০৪/ 

মুিাদরাক, ১৭৬১) 

৩. উভয় হাত কান পযণন্ত উঠাননা। অেণাৎ উভয় হানতর 

বৃিাঙ্গুবলর মাো কাননর লবত পযণন্ত উঠাননা। (মুসবলম, 

হাদীস নং- ৩৯১) 
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৪. হাত উঠাননার সময় আঙ্গলুসমূহ ও হানতর তালু 

বকবলামখুী রাখা। (তাবরানী আউসাত, হাদীস নং- ৭৮০১) 

৫. আঙ্গলুসমূহ স্বাভাববকভানব রাখা অেণাৎ এনকবানর 

বমবলনয়ও না রাখা, আবার গববে ফাাঁক ফাাঁক কনরও না 

রাখা। (মুিাদরাক, হাদীস নং- ৮৫৬) 

৬. ইমানমর তাকবীনর তাহরীমা বলার পর সানে সানে 

মিুাদীর তাকবীনর তাহরীমা বলা। অবেয গখয়াল 

রাখনত হনব মিুাদীর তাকবীনর তাহরীমা গযন ইমানমর 

তাকবীনর তাহরীমার পনূবণ গেষ না হয়। এরূপ হনল 

মিুাদীর নামায হনব না। (মুসবলম, হাদীস নং ৪১৪, ৪১৫/ 

বুখারী েরীফ, হাদীস নং- ৭৩৪) 

৭. হাত বাাঁধার সময় ডান হানতর তালু বাম হানতর 

বপনঠর (পাতার) উপর রাখা। (আবু দাউদ, হাদীস নং- ৭২৬/ 

মুসান্নানফ ইবনন আবী োইবাহ, হাদীস নং- ৩৯৪২) 

৮. ডান হানতর বৃিাঙ্গবুল ও কবনষ্ঠাঙ্গবুল দ্বারা গ ালাকার 

বৃত্ত বাবননয় বাম হানতর কবি ধরা। (বতরবমযী, হাদীস নং- 

২৫২/ ইবনন মাজাহ, হাদীস নং- ৮১১) 

৯. অববেষ্ট বতন আঙ্গলু বাম হানতর উপর 

স্বাভাববকভানব বববেনয় রাখা। (ফাতহুল কাদীর, ১ : ২৫০) 
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১০. নাভীর নীনচ হাত বাাঁধা। (আব ুদাউদ, হাদীস নং- ৭৫৬/ 

বহবন্দয়া, ১ : ৭৩) 

১১. োনা পড়া। (আবু দাউদ, হাদীস নং- ৭৭৫, ৭৭৬) 

খ. বক্বরা‘আনতর সনু্নাত ৭বি 

১. প্রেম রাকা‘আনত োনা পড়ার পর পরূ্ণ আ‘উযুববল্লাহ 

পড়া। (আবু দাউদ, হাদীস নং- ৭৬৪/ ইবনন মাজাহ, হাদীস নং- 

৮০৭) 

২. প্রবত রাকা‘আনত সরূা ফাবতহা ও সরূা বমলাননার 

পনূবণ পূর্ণ ববসবমল্লাহ পড়া।(নাসায়ী েরীফ, হাদীস নং- ৯০৫) 

৩. সরূা ফাবতহার পর সকনলর জনয নীরনব ‘আমীন’ 

বলা।(সুনানন দারাকুতনী, হাদীস নং- ১২৫৬/ বুখারী েরীফ, হাদীস 

নং- ৭৮০) 

৪. ফজর এবং গযাহনরর নামানয বত্বওয়ানল মফুাসসাল 

অেণাৎ লম্বা বক্বরা‘আত (সরূা ‘হুজুরাত’ গেনক সরূা 

‘বুরূজ’ পযণন্ত), আসর এবং ইোর নামানয আউসানত 

মফুাসসাল অেণাৎ মধযম বক্বরা‘আত (সরূা ‘ত্ববরক’ গেনক 

সরূা ‘লাম-ইয়াকুন’ পযণন্ত) এবং মা বরনব বক্বসানর 

মফুাসসাল অেণাৎ গোি বক্বরা‘আত (সরূা ‘ইযা-

যুলবযলাত্’ গেনক সরূা ‘নাস’ পযণন্ত) গেনক প্রবত 

রাকা‘আনত গয গকান একবি সরূা বা গকান গকান সময় 
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বড় সরূা গেনক এ পবরমার্ বক্বরা‘আত পড়া।(নাসায়ী 

েরীফ, হাদীস নং- ৯৮৩/ মুসান্নানফ আব্দুর রাজ্জাক, হাদীস নং- 

২৬৭২) 

৫. ফজনরর প্রেম রাক‘আত বদ্বতীয় রাক‘আত অনপো 

লম্বা করা। অনযানয ওয়ানি উভয় রাক‘আনত 

বক্বরা‘আনতর পবরমার্ সমান রাখা উবচত। (মুসবলম েরীফ, 

হাদীস নং- ৪৫১, ৪৫২) 

৬. বক্বরা‘আত অতযন্ত তাড়াতাবড় বা এনকবানর ধীর 

 বতনত না পড়া, বরং মধযম  বতনত পড়া। (মুসবলম 

েরীফ, হাদীস নং- ৭৩৩) 

৭.ফরয নামানযর তৃতীয় এবং চতুেণ রাক‘আনত শুধু সূরা 

ফাবতহা পড়া। (বুখারী েরীফ, হাদীস নং- ৭৭৬) 

 . রুকরু সনু্নাত ৮বি 

১.তাকবীর বলা অবস্থায় রুকুনত যাওয়া।(বুখারী েরীফ, 

হাদীস নং- ৭৮৯) 

২. উভয় হাত দ্বারা হাাঁি ু ধরা।(বুখারী েরীফ, হাদীস নং- 

৭৯০) 

৩. হানতর আঙ্গলুসমূহ ফাাঁক কনর েবড়নয় রাখা। (আব ু

দাউদ, হাদীস নং- ৭৩১) 
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৪. উভয় হাত সমূ্পর্ণ গসাজা রাখা, কনইু বাাঁকা না করা। 

(আবু দাউদ, হাদীস নং- ৭৩৪) 

৫. পানয়র গ াো, হাাঁিু ও উরু সমূ্পর্ণ গসাজা রাখা। হাাঁি ু

সামননর বদনক বাাঁকা না করা। (আবু দাউদ, হাদীস নং- ৮৬৩) 

৬. মাো, বপঠ ও গকামর সমান রাখা, উাঁচু-নীচু না করা 

এবং পানয়র বদনক নজর রাখা। (মুসবলম েরীফ, হাদীস নং- 

৪৯৮/ বুখারী েরীফ, হাদীস নং- ৮২৮) 

৭. রুকুনত কমপনে বতনবার রুকুর তাসবীহ (সবুহানা 

রাবব্বয়াল ‘আযীম) পড়া।(আবু দাউদ, হাদীস নং- ৮৮৯) 

৮.রুকু হনত উঠার সময় ইমানমর ‘সাবম‘আল্লাহু বলমান 

হাবমদাহ্ এবং মিুাদীর ‘রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ’ 

এবং একাকী নামায আদায়কারীর উভয়বি 

বলা।(আলম ীরী, ১ : ১২/ বুখারী েরীফ, হাদীস নং- ৭৮৯, 

৭৩৩) 

বব.দ্র. রুকু গেনক উনঠ সমূ্পর্ণ গসাজা হনয় এক তাসবীহ 

পবরমার্ বস্থরভানব দাাঁড়াননা জরুরী। (বুখারী েরীফ, হাদীস 

নং- ৮০০, ৮০১, ৮০২) 

ঘ. বসজদার সনু্নাত ১২বি 

১. তাকবীর বলা অবস্থায় বসজদায় যাওয়া। (বুখারী েরীফ, 

হাদীস নং- ৮০৩) 
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বব.দ্র. বসজদায় যাওয়া ও বসজদা হনত দাাঁড়াননার সময় 

তাকবীর এক আবলফ গেনক অবধক িানা উবচত নয়। 

অবেয হদর এবং তারতীনলর পােণকয োকনব। (োমী, ১ : 

৪৮০) 

২. প্রেনম উভয় হাাঁিু মাবিনত রাখা। (নাসায়ী, হাদীস নং- 

১০৮৯/ আবু দাউদ, হাদীস নং- ৮৩৮) 

৩. তারপর হাাঁিু গেনক আনমুাবনক এক হাত দূনর উভয় 

হাত রাখা এবং হানতর আঙ্গলুসমূহ বকবলামখুী কনর 

সমূ্পর্ণরূনপ বমবলনয় রাখা। (মুসনানদ আহমাদ, হাদীস নং- 

১৮৮৮২/ সহীহ ইবনন খুযাইমাহ, হাদীস নং- ৬৪৩) 

৪. তারপর উভয় বৃিাঙ্গুবলর মাো বরাবর নাক 

রাখা।(মুসনানদ আহমাদ, হাদীস নং- ১৮৮৮০) 

৫. তারপর কপাল রাখা। (মুসনানদ আহমদ, হাদীস নং- 

১৮৮৮০) 

৬. অতঃপর দুই হানতর মানে বসজদা করা এবং দৃবষ্ট 

নানকর অগ্রভান র বদনক রাখা। (মুসবলম, হাদীস নং- ৪০১/ 

মুিাদরানক হানকম, হাদীস নং- ১৭৬১) 

৭. বসজদায় গপি উরু গেনক পেৃক রাখা। (মুসনানদ 

আহমাদ, হাদীস নং- ২৩৬৬২/ আবু দাউদ, হাদীস নং- ৭৩৫) 
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৮. পাাঁজড়দ্বয় গেনক উভয় বাহু পেৃক রাখা। (বুখারী েরীফ, 

হাদীস নং- ৮০৭) 

৯. কনইু মাবি ও হাাঁি ু গেনক পেৃক রাখা। (বুখারী েরীফ, 

হাদীস নং- ৮২২) 

১০.বসজদায় কমপনে বতনবার বসজদার তাসবীহ 

(সবুহানা রাবব্বয়াল আ‘লা ) পড়া। 

১১. তাকবীর বলা অবস্থায় বসজদা হনত উঠা। (বুখারী 

েরীফ, হাদীস নং- ৮২৫) 

১২. প্রেনম কপাল, তারপর নাক, তারপর উভয় হাত, 

তারপর উভয় হাাঁিু উঠাননা। (বতরবমযী, হাদীস নং- ২৬৮/ 

মুসান্নানফ আব্দুর রাজ্জাক, হাদীস নং- ২৯৫৮) 

বব.দ্র.- দাাঁড়াননা অবস্থা গেনক বসজদায় যাওয়ার সময় 

হাাঁিু মাবিনত লা ার আ  পযণন্ত বুক সমূ্পর্ণ গসাজা রাখা 

জরুরী। ববনা ওজনর বুক েুাঁবকনয় বসজদায় গ নল 

একাবধক রুকু হনয় সনু্নানতর গখলাফ হনব। দু‘বসজদার 

মানে সমূ্পর্ণ গসাজা হনয় এক তাসবীহ পবরমার্ বস্থর 

হনয় বসা জরুরী।(আবু দাউদ হাদীস নং- ৮৩৮/ োমী, ১:৪৬৪) 

ঙ. নামানয বসার সনু্নাত ১৩বি 



www.islamijindegi.com 

১. বাম পা বববেনয় তার উপর বসা। ডান পা গসাজা 

ভানব খাড়া রাখা। উভয় পানয়র আঙ্গলুসমূহ সাধযমত 

বকবলার বদনক মুবড়নয় রাখা। (নাসাঈ, হাদীস নং- ১১৫৮) 

২. উভয় হাত রাননর উপর হাাঁিু বরাবর কনর রাখা এবং 

দৃবষ্ট দুই হাাঁিুর মাে বরাবর রাখা। (মুসনানদ আহমাদ, হাদীস 

নং- ১৬১০৬) 

৩.‘আশ হাদু’ বলার সনঙ্গ সনঙ্গ মধযমা ও বৃিাঙ্গবুলর মাো 

এক সানে বমবলনয় গ ালাকার বতৃ্ত বানাননা এবং 

অনাবমকা ও কবনষ্ঠাঙ্গবুলদ্বয় মবুড়নয় রাখা এবং ‘লা-

ইলাহা’ বলার সময় োহাদাত আঙ্গুল সামানয উাঁচু কনর 

ইোরা করা। অতঃপর ‘ইল্লাল্লাহু’ বলার সময় আঙ্গনুলর 

মাো সামানয েুাঁকাননা। হাাঁিুর সানে না লা াননা। (আব ু

দাউদ, হাদীস নং- ৭২৬/ নাসাঈ, হাদীস নং- ১২৭৪) 

৪. আনখরী ববঠনক আত্তাবহয়যাতু পড়ার পর দরূদ েরীফ 

পড়া। (বতরবমযী, হাদীস নং- ৩৪৭৭) 

৫. দরূদ েরীনফর পর দু‘আনয় মােুরা পড়া।(বুখারী 

েরীফ, হাদীস নং- ৮৩৪/ বতরবমযী, হাদীস নং- ৫৯৩) 

৬. উভয় বদনক সালাম বফরাননা। (বতরবমযী, হাদীস নং- ২৯৫) 
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৭. ডান বদনক আন  সালাম বফরাননা। উভয় সালাম 

বকবলার বদক গেনক আরম্ভ করা এবং সালানমর সময় 

দৃবষ্ট কাাঁনধর বদনক রাখা। (মুসবলম, হাদীস নং- ৫৮২) 

৮. ইমানমর উভয় সালানম মিুাদী, গফনরেতা ও 

নামাযী বিননদর প্রবত সালাম করার বনয়ত করা। 

(মুসবলম, হাদীস নং- ৪৩১) 

৯. মিুাদী নর্র উভয় সালানম ইমাম, অনযানয মসুল্লী, 

গফনরেতা ও নামাযী বিননদর প্রবত সালাম করার বনয়ত 

করা।(মুসান্নানফ আব্দুর রাজ্জাক, হাদীস নং- ৩১৪৯, ৩১৫২) 

১০. একাকী নামাযী বযবি শুধু গফনরেতা নর্র প্রবত 

সালাম করার বনয়ত করা। (মুসান্নানফ আব্দুর রাজ্জাক, হাদীস 

নং- ৩১৪০) 

১১. মিুাদী নর্র ইমানমর সালাম বফরাননার পরপরই 

সালাম বফরাননা। (বুখারী েরীফ, হাদীস নং- ৮৩৮) 

১২. বদ্বতীয় সালাম প্রেম সালাম অনপো আনি 

বলা।(মুসান্নানফ ইবনন আবী োইবাহ, হাদীস নং- ৩০৫৭) 

১৩. ইমানমর বদ্বতীয় সালাম বফরাননা গেষ হনল 

মাসবূনকর েুনি যাওয়া নামায আদানয়র জনয দাাঁড়াননা। 

(মুসান্নানফ আব্দুর রাজ্জাক, হাদীস নং- ৩১৫৬)  



www.islamijindegi.com 

মনুাজানতর সনু্নাত সমহূ 

১.উযূর সানে বকবলামখুী হনয় দু‘আ করা।মনুাজানতর 

শুরুনত আল্লাহর প্রেংসা করা এবং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইবহ ওয়া সাল্লাম এর উপর দরূদ েরীফ পাঠ 

করা। (বতরবমযী, হাদীস নং- ৩৪৭৬) 

২. উভয় হাত বসনা বরাবর সামনন রাখা। (মুসান্নানফ আব্দুর 

রাজ্জাক, হাদীস নং- ৩২৩৪) 

৩. হানতর তালু আসমাননর বদনক প্রেি কনর রাখা। 

(তাবরানী কাবীর, হাদীস নং- ৩৮৪২) 

৪. হানতর আঙ্গলুসমূহ স্বাভাববক ফাাঁক রাখা। (বহসনন 

হাসীন, ২৭) 

৫. দু‘হানতর মােখানন সামানয ফাাঁক রাখা। (ত্বাহত্বাবী, 

২০৫) 

৬. মন বদনয় কাকুবত-বমনবত কনর দু‘আ করা। (সূরা 

আ‘রাফ আয়াত নং-৫৫) 

৭. আল্লাহর বনকি দু‘আর ববষয়বি ববশ্বাস ও দৃঢ়তার 

সানে বারবার চাওয়া। (বুখারী েরীফ, হাদীস নং- ৬৩৩৮) 

৮. ইখলানসর সানে বনঃেনব্দ দু‘আ করা মিুাহাব। তনব 

দু‘আ সবম্মবলতভানব হনল এবং কানরা নামানয বা 
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ইবাদনত ববঘ্ন সবৃষ্টর আেংকা না োকনল, সেনব্দ দু‘আ 

করাও জানয়য আনে।  (সূরা আ‘রাফ, ২০৫/ বুখারী েরীফ, 

হাদীস নং- ২৯৯২) 

৯. আল্লাহ তা‘আলার প্রেংসা ও দরূদ-সালাম গযমন- 

‘সবুহানা রাবব্বকা রাবব্বল ইয যাবত’ গেষ। পযণন্ত পড়া ও 

‘আমীন’ বনল দু‘আ গেষ করা। (তাবরানী কাবীর, হাদীস নং-

৫১২৪/ মুসান্নানফ আব্দুর রাজ্জাক, হাদীস নং-৩১১৭/আবু দাউদ, 

হাদীস নং-৯৩৮) 

১০. মনুাজানতর পর হিদ্বয় দ্বারা মখুমণ্ডল মনুে গনয়া। 

(আবু দাউদ, হাদীস নং- ১৪৮৫) 

বব.দ্র. ফরয নামানযর পর মনুাজাত করা মিুাহাব, 

সালাম গেষ হওয়ার পনর ইমানমর ইকবতদাও গেষ 

সতুরাং মুনাজানতর মনধয ইমানমর ইকবতদা নাই। 

মবহলানদর নামানযর পােণকয: 

১. তাকবীনর তাহরীমা বলার সময় উভয় হাত কাাঁধ 

পযণন্ত উঠাননা। (তাবারানী কাবীর ২২ : ১৯) 

২. হাত কাপনড়র বভতর হনত গবর না করা। (বতরবমযী, 

হাদীস নং- ১১৭৩) 

৩. হাত বুনকর উপর রাখা। (োমী, ১ : ৪৮৭) 
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৪. আঙ্গলুসমূহ বমবলনয় ডান হানতর তাল ু বাম হানতর 

বপনঠর উপর স্বাভাববক রাখা। পুরুষনদর মত বাম 

হানতর কবি না ধরা। (ফাতাওয়া রাহীবময়া, ৭ : ২২২) 

৫. রুকুনত পরুুষনদর তুলনায় কম েুাঁকা। (মুসান্নানফ আব্দুর 

রাজ্জাক, হাদীস নং- ৫০৬৯) 

৬. রুকুনত উভয় বাহু পাাঁজনরর সনঙ্গ পবরপূর্ণ বমবলনয় 

রাখা। (মুসান্নানফ আব্দুর রাজ্জাক, হাদীস নং- ৫০৬৯) 

৭. রুকুনত উভয় হাত হাাঁিুর উপর স্বাভাববকভানব রাখা 

এবং হানতর আঙ্গলুসমূহ বমবলনয় রাখা। পরুুষনদর নযায় 

আঙ্গলু েবড়নয় হাাঁিু না ধরা। (ত্বাহত্বাবী, ২১৫) 

৮. রুকুনত উভয় পানয়র গ াড়ালী পবরপূর্ণ বমবলনয় 

রাখা। (োমী, ১ : ৫০৪) 

৯. অতযন্ত জড়সড় ও সংকুবচত হনয় বসজদা করা। 

(মুসান্নানফ আব্দুর রাজ্জাক, হাদীস নং- ৫০৬৯) 

১০. বসজদায় পরুুষনদর নযায় কনইুদ্বয় গখালা ও েবড়নয় 

না রাখা। (মারাসীনল আবী দাউদ, হাদীস নং- ৮৭) 

১১.উভয় রাননর সনঙ্গ গপি বমবলনয় রাখা। (মারাসীনল 

আবী দাউদ, হাদীস নং- ৮৭) 
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১২. বাহুদ্বয় সাধযানুযায়ী পাাঁজনরর সনঙ্গ বমবলনয় রাখা। 

(মারাসীনল আবী দাউদ, হাদীস নং- ৮৭) 

১৩. উভয় কনইু সাধযমত মাবিনত বমবলনয় রাখা। 

(মারাসীনল আবী দাউদ, হাদীস নং- ৮৭) 

১৪. বসজদায় উভয় পা খাড়া না রাখা, বরং ডান বদক 

বদনয় উভয় পা গবর কনর মাবিনত বববেনয় রাখা এবং 

উভয় পানয়র আঙ্গলুসমূহ যোসম্ভব বকবলামখুী কনর 

রাখা। (মুসান্নানফ ইবনন আবী োইবা, হাদীস নং- ২৭৮১, ২৭৯২) 

১৫. ববঠনকর সময় বাম বনতনম্বর উপর বসা। (মুসান্নানফ 

আব্দুর রাজ্জাক, ৩ : ১৩৯) 

১৬. এবং উভয় পা ডান বদনক বদনয় গবর কনর 

বকবলামখুী কনর মাবিনত বববেনয় রাখা।(আল ইবিযকার, ১ 

: ৪৮০) 

১৭. ববঠনকর সময় হানতর আঙ্গলুসমূহ বমবলনয় হাাঁি ু

বরাবর রাখা।(মুসান্নানফ ইবনন আবী োইবা, হাদীস নং- ২৭৮৫) 

বব.দ্র. দাাঁড়াননা অবস্থায় মবহলানদর উভয় পা বমবলনয় 

রাখার স্পষ্ট গকান প্রমার্ না োকায় হযরত োনবী রহ. 

দু’পানয়র মানে পরুুষনদর নযায় চার আঙ্গলু ফাাঁক রাখার 

ফাতাওয়া বদনয়নেন।(ইমদাদুল ফাতাওয়া, ১ : ২২২) 
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নামানযর মনধয সাধারর্তঃ ঘনি যাওয়া ভলু সমহূ 

কাতানরর ভলুসমহূ 

১. দান র উপনর বা দান  আঙ্গলু গরনখ দান র বপেনন 

দাাঁড়াননা। বনয়ম হনলা দান র আন  গ াড়ালী গরনখ 

উভয় পা বকবলামখুী গসাজা কনর দাাঁড়াননা। 

২. কাতার ইমানমর ডানন বাবড়নয় গফলা। অেচ বনয়ম 

হনলা, ইমানমর গসাজাসবুজ বপেনন একজন দাাঁবড়নয় তাাঁর 

দু’বদক গেনক সমানভানব কাতানর গলাক দাাঁড়ানব। গকান 

বদনক কাতার লম্বা করনব না। (আলম ীরী ১ : ৮৭) 

৩. সামননর কাতানর খাবল জায় া গরনখ বপেননর 

কাতানর বনস োকা বা বপনের কাতানর দাাঁড়াননা। বনয়ম 

হল সবনচনয় সামননর গয কাতানর খালী পাওয়া যায় 

গসখানন চনল যাওয়া।(োমী, ১ : ৫৭০) 

৪. কাতানর বমনল বমনল না দাাঁড়াননা এবং দু’জননর 

মানে এতিুকু ফাাঁকা রাখা যার মনধয আর একজন 

দাাঁড়ানত পানর।(মাসাবয়নল নামায, ৮৭ পৃষ্ঠা) 

৫. গেষ কাতানর শুধু একজন দাাঁড়াননা। বনয়ম হনলা 

গকউ কাতানর একা হনল, সামননর কাতার হনত 

মাসআলা জাননন এমন একজন মসুল্লীনক হানত ধনর 
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বপেনন বননয় আসনব, বতবনও বসনা বঠক গরনখ দু-এক 

কদম গহাঁনি বপনের কাতানর আসনবন। মাসআলা জাননন 

এমন গলাক না পাওয়া গ নল গসনেনত্র একাই বপেনন 

দাাঁড়ানব। (োমী, ১ : ৫৬৮) 

৬. জামা‘আত শুরু হওয়ার পর কাতানর দাাঁবড়নয় সনু্নাত 

পড়া। বনয়ম হনলা ইকামত শুরু হনয় গ নল একমাত্র 

ফজনরর সনু্নাত োড়া অনয গকান সনু্নাত শুরু না করা। 

আর ফজনরর সুন্নাত জামা‘আত পাওয়ার েনতণ কাতানরর 

বপেনন বা বারান্দায় পড়া। (আলম ীরী, ১ : ১০৮) 

ইকামানতর সময় ভলু সমহূ 

১. ইকামনতর সময় বা তাহরীমা বাাঁধার পনূবণ অনননকই 

হাত গবাঁনধ দাাঁড়ায়। অেচ এমনবি করা মাকরূহ। বনয়ম 

হনলা এ সময় হাত গেনড় রাখা। (ফাতাওয়ানয় রহীবময়া, ৩ : 

১৪) 

২. অনননক ইকামানতর জবাব গদয় না। অেচ আযাননর 

নযায় ইকামানতর জবাব গদয়াও মিুাহাব। (আব ু দাউদ, 

হাদীস নং- ৫২৮) 

তাকবীনর তাহরীমার গেনত্র ভলু সমহূ 

১. অনননক তাকবীনর তাহরীমার জনয হাত উঠাননার 

সময় মাো েুাঁকায়, এিা নাজানয়য। সনু্নাত হনলা মাো 
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গসাজা গরনখ বসজদার জায় ায় নজর রাখা। (োমী ১ : 

৪৪৪) 

২. তাকবীনর তাহরীমা বলার সময় পরুুষনদর অনননক 

চাদনরর বভতর গেনক হাত গবর কনর না। অেচ 

পরুুষনদর জনয চাদর গেনক হাত গবর কনর কান পযণন্ত 

উঠাননা মিুাহাব। তনব মবহলারা কাপনড়র বভতর হনত 

হাত গবর করনব না।(োমী, ১ : ৪৭৮) 

৩. অনননক হানতর তালু বকবলামখুী কনর উঠায় না। 

বরং হানতর তালু কানমুখী কনর দু‘পানশ্বণ উবঠনয় বা 

হানতর আঙ্গলুসমূহ বকবলার বদনক বাাঁকা কনর বনয়ত 

বাাঁধা। এরূপ করা ভুল। 

৪. হানতর বৃিাঙ্গবুল কাননর লবত পযণন্ত উঠানত হয়। 

অেচ অনননক তবড়ঘবড় কনর হাত সামানয একি ু

উবঠনয়ই বনয়ত বাাঁনধ। 

৫.আরবী বনয়ত বলনত ব নয় অনননক তাকবীনর উলা, 

আবার অনননক রুকু পযণন্ত হাবরনয় গফনল। অেচ 

আরবীনত বনয়ত বলা জরুরী নয়। বরং আরবীনত বনয়ত 

বলা জরুরী মনন করনল ববদ‘আত হনব। বাংলায় বনবদণষ্ট 

নামানযর ও ইমানমর ইকবতদার বনয়ত করাই মিুাহাব 

আদানয়র জনয যনেষ্ট। অবধকন্তু শুধু অন্তনর বনবদণষ্ট 
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নামানযর সংকল্প করার দ্বারাই বনয়ত করার ফরয 

আদায় হনয় যায়। বনয়ত মনুখ বলা ফরয নয়, মিুাহাব। 

সবনচনয় মারাত্মক ববষয় 

হনলা, অনননক আরবী বনয়ত পড়নত গযনয় গসবদনক অেণ 

না বুনে এত গবেী মননাবননবে কনর গয, বনবদণষ্ট নামায 

ও ইমানমর ইকবতদার এরাদা বা সংকল্প অন্তনর 

উপবস্থত োনকনা গসনেনত্র বনয়ত ফরয এিা না পাওয়ায় 

তার নামায হয় না। 

৬. অনননক তাকবীনর তাহরীমা ও অনযানয তাকবীনর 

‘আল্লাহ’ েব্দ এর লামনক এক আবলনফর গচনয় গববে 

লম্বা কনর োনক-এিা ভুল। এক আবলফনক এক 

আবলফই রাখনত হনব। গববে লম্বা করা অনুবচত। 

৭. অননক সময় ইমানমর তাকবীনর তাহরীমার পনূবণই 

অনননক তাকবীনর তাহরীমা বনল গফনল। গস গেনত্র 

ইমানমর আন  যবদ মিুাদীর তাকবীর গেষ হনয় যায়, 

তাহনল তার ইকবতদা ও নামায সহীহ হনব না। পনুরায় 

তাকবীর বনল তাহরীমা বাাঁধনত হনব। 
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৮. ‘আল্লাহু আকবার’ বনল হাত বাাঁধার আন  অনননক 

হাত দু’বদনক গেনড় বদনয় েুবলনয় তারপর বাাঁনধ। এরূপ 

না কনর হাত উবঠনয় সরাসবর বাাঁধাই বাঞ্ছনীয়। 

৯. ইমানমর তাকবীনরর পনর খামাখা তাকবীর বলনত 

গদরী করা। অেচ ইমানমর তাকবীনরর পর সানে সানেই 

তাকবীর বলনত হয়। 

বকয়াম অবস্থায় ভলু সমহূ 

১. উভয় পানয়র মানে গ াড়ালী ও আঙ্গনুলর বদনক 

সমানভানব চার আঙ্গলু পবরমার্ ফাাঁক গরনখ আঙ্গলুসমূহ 

বকবলামখুী কনর রাখা সনু্নাত। বকন্তু অনননকই তা 

এভানব রানখ না। বরং পানয়র আঙ্গলুসমূহ উত্তর ও 

দবের্ বদনক েবড়নয় রানখ। এনত পানয়র আঙ্গলুসমূহ 

বকবলামখুী োনক না যা সুন্নানতর পবরপন্থী। 

২. অনননক দাাঁড়াননা অবস্থায় মাো েুাঁবকনয় রানখ। অেচ 

দাাঁড়াননা অবস্থায় মাো গসাজা গরনখ বসজদার স্থানন নজর 

রাখা সুন্নাত। 

৩. দাাঁড়াননা অবস্থায় অনননক দু’পানয় সমান ভর না 

বদনয় এক পানয় ভর বদনয় গবাঁনক দাাঁড়ায়। অেচ এভানব 

দাাঁড়াননা উবচত নয়। 
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৪. অনননক নাবভ বরাবর বা নাভীর উপর হাত বাাঁনধ। 

অেচ হানাফী মাযহানব বনয়ম হনলা নাভীর নীনচ হাত 

বাাঁধা। 

৫. ইমানমর সানে নামায পড়ার সময় ‘োনা’ না পড়া। 

অেচ একা গহাক বা জামা‘আনত গহাক, সবণাবস্থায় োনা 

পড়া সনু্নাত। তনব যানহরী বক্বরা‘আনত ইমানমর 

বক্বরা‘আত শুরু হনয় গ নল, োনা পড়নব না। তাোড়া 

মিুাদী আউযুববল্লাহ এবং ববসবমল্লাহও পড়নব না। 

বক্বরা‘আত  অবস্থায় ভলু সমহূ 

১. অনননক ইমানমর বপেনন ববড়ববড় কনর সরূা ফাবতহা 

বা অনয বকেু পড়নত োনক। অেচ মিুাদীর জনয সরূা 

ফাবতহা বা অনয গকান সরূা মুনখ পড়া বননষধ। 

২. অনননকর ধারর্া অনচু্চ স্বনর বক্বরা‘আত  পড়নল মদ, 

গুন্নাহ, ইযহার, ইখফা ইতযাবদর প্রবত লেয করার 

প্রনয়াজন হয় না। এিা সবঠক নয়। বরং সব বকরাআনতই 

তাজবীদ জরুরী। তাই বসররী নামানযও জাহরী নামানযর 

মত সময় বযয় কনর তাজবীদসহ বক্বরা‘আত  পড়া 

উবচত। 
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৩. গযাহনরর নামানয ‘বতওয়ানল মফুাসসাল’ (লম্বা 

বক্বরা‘আত) বা কমপনে ‘আওসানত মফুাসসাল’ (মধযম 

বক্বরা‘আত) পড়া সনু্নাত। অেচ অবধকাংে ইমাম র্ 

গযাহনরর নামানয ‘বকসানর মফুাসসাল, (গোি সরূা) 

পনড় োনকন যা সুন্নাত পবরপন্থী। 

৪. অনননক বক্বরা‘আত  এত গববে ধীনর পনড়ন যার 

কারনর্ সনু্নাত পবরমার্ বক্বরা‘আত  পড়া সম্ভব হয় উনঠ 

না। অেচ বনয়ম হনলা গববে ধীনরও না পড়া, আবার 

গববে তাড়াতাবড়ও না পড়া; বরং মধযম  বতনত হদনরর 

সানে সনু্নাত পবরমার্ বক্বরা‘আত  পড়া। 

তারাবীহ নামানয অবধকাংে হানফয র্ এত দ্রুত 

বক্বরা‘আত  পনড় োনকন গয, তানদর পড়া বুোই যায় 

না। এমন দ্রুত পড়া কুরআন ববকৃত করার োবমল, যা 

নাজানয়য। এনত নামানযর সওয়াব হাবসল হওয়া গতা 

দূনরর কো, নামায সহীহ হওয়ার বযাপানরই সনন্দহ 

রনয়নে। 

৫. অনননক বতন রাক‘আত বা চার রাক‘আত বববেষ্ট 

ফরয নামানযর সব রাক‘আনতই সরূা বমবলনয় োনক। 

অেচ ফরনযর শুধু প্রেম দু’রাকা‘আনত সরূা বমলানত 

হয়। আবার অনননক চার রাকা‘আত বববেষ্ট সনু্নাত ও 
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নফনরর মনধয গেনষর দু’রাকা‘আনতর মনধয শুধু সরূা 

ফাবতহা পনড় োনক। অেচ সনু্নাত ও নফনরর সব 

রাকা‘আনতই সূরা ফাবতহার পর সূরা বমলাননা জরুরী। 

৬. অননক ইমাম প্রেম রাকা‘আতনক বদ্বতীয় রাকা‘আত 

গেনক বতন আয়াত বা তার গববে লম্বা কনর োনকন অেচ 

সনু্নাত হনলা একমাত্র ফজনরর নামায বযতীত অনয চার 

ওয়ানি উভয় রাকা‘আনত বকরাআনতর পবরমার্ সমান 

রাখা এবং এক দু‘আয়ানতর গববে না বাড়াননা। 

রুক ুঅবস্থায় ভলুসমহূ 

১. অনননক রুকুনত ব নয় মাো, বপঠ, গকামর বরাবর 

কনর না এবং বপঠ বববেনয় রানখ না এবং গকউ মাো উাঁচু 

কনর রানখ, আবার গকউ মাো নীচু কনর রানখ, এসবই 

মাকরূহ। গকউ বপঠ গ াল কনর রানখ। অেচ মাো, বপঠ, 

গকামর বরাবর রাখা এবং বপঠ বববেনয় রাখা সুন্নাত। 

২. অনননক হাাঁিু বাাঁকা কনর তা সামনন বাবড়নয় রানখ। 

আবার গকউ এমনভানব দাাঁড়ায় গয, উপনরর অংে 

বপনের বদনক বাাঁকা হনয় োনক। উভয় পিবতই পা সমূ্পর্ণ 

গসাজা না োকায় ভুল। পা সমূ্পর্ণ গসাজা রাখা সনু্নাত। 

এর বনয়ম হল েরীনরর ভার সামননর বদনক সামানয 

েুাঁবকনয় রাখা। 
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৩. অনননক রুকু অবস্থায় হানতর আঙ্গলুসমূহ বমবলনয় 

রানখ এবং হাতনক হাাঁিুর উপর এনকবানর হালকাভানব 

গরনখ গদয়। অেচ পরুুষনদর জনয বনয়ম হল আঙ্গলুসমূহ 

ফাাঁকা রাখা এবং উভয় হাত দ্বারা হাাঁিুনত েিভানব ধরা। 

৪. অনননক কনইু বাাঁকা কনর রানখ, যা ভুল। রুকু 

অবস্থায় হাত সমূ্পর্ণ গসাজা রাখনত হয়। 

৫.অনননক গকান রকম রুকুনত ব নয়ই তাড়াতাবড় আবার 

দাাঁবড়নয় যায়। অেচ বনয়ম হনলা রুকুনত ব নয় 

ধীরবস্থরভানব কমপনে বতনবার তাসবীহ পনড় তারপর 

দাাঁড়াননা। 

৬. অনননক রুকু গেনক গসাজা হনয় হাত গেনড় বস্থরভানব 

দাাঁড়ায় না, বরং সামানয মাো উাঁবচনয়ই বসজদায় চনল 

যায়। এনত ইোকৃতভানব দু’বি ওয়াবজব (অেণাৎ রুকু 

গেনক সমূ্পর্ণ গসাজা হওয়া এবং গসাজা হনয় দাাঁড়াননার 

পর এক তাসবীহ পবরমার্ ববলম্ব করা।) তরক করায় 

নামায নষ্ট হনয় যায়। এমন নামায পনুরায় পড়া 

ওয়াবজব। 

বসজদা অবস্থায় ভলু সমহূ 
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১. অবধকাংে গলাকই দাাঁড়াননা হনত বসজদায় যাওয়ার 

সময় ববনা ওযনর বুক ও মাো নীনচর বদনক েুাঁবকনয় 

বসজদায় যায়। এিা মারাত্মক ভুল। এনত এক 

রাকা‘আনত দুই রুকু হনয় নামায গখলানফ সনু্নাত হনয় 

যায়। বসজদায় যাওয়ার সময় হাাঁিু মাবিনত লা ার আ  

পযণন্ত বুক ও মাো সম্পূর্ণ গসাজা রাখা উবচত। 

২. বসজদায় যাওয়ার সময় বা বসজদা গেনক উঠার সময় 

অনননক তাকবীর এক আবলফ গেনক গববে িাননত 

োনক, এিা ভুল। তারতীনলর সানে এক আবলফ লম্বা 

করা উবচত। 

৩. অনননক বসজদায় ব নয় দুই হানতর আঙ্গলুসমূহ 

েবড়নয় রানখ। অেচ বসজদায় হানতর আঙ্গলুসমূহ 

বমবলনয় রাখা সনু্নাত। এরূপ অনননক হানতর আঙ্গলুসমূহ 

কান বরাবর রানখ না। বরং আ -পাে কনর রানখ, এিাও 

ভুল। 

৪. অনননক বসজদায় উভয় পানয়র মানে দাাঁড়াননার নযায় 

চার আঙ্গলু ফাাঁক রানখ না এবং আঙ্গলুসমূহ মবুড়নয় 

বকবলা মখুী কনর উভয় পা খাড়া কনর রানখ না বরং 

উভয় গ াড়ালী বমবলনয় রানখ অেবা পানয়র 
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আঙ্গলুগুনলার মাো পবূণ বদনক কনর রানখ যা সনু্নানতর 

গখলাফ। 

৫. অনননক বসজদায় পা যমীন গেনক উবঠনয় রানখ। 

অেচ বসজদা আদায় হওয়ার জনয পা যমীনন লাব নয় 

রাখা জরুরী। 

৬. বসজদা অবস্থায় অনননক উভয় উরু গসাজা খাড়া 

রানখ না। বরং উপরাংে পবূণবদনক বা পবিম বদনক বাাঁকা 

কনর রানখ যা ভলু। এই ভলু গেনক বাাঁচার পিবত হনলা 

বসজদার সময় হাাঁিু গেনক আনমুাবনক এক হাত দূনর 

হাত গরনখ উভয় হানতর মানে গচহারা গরনখ বসজদা 

করনব। 

৭. বসজদায় অননক সময় পরুুষরা কনইু মাবির উপর 

বববেনয় রানখ বা কনইু হাাঁিুর সানে বমবলনয় রানখ আবার 

অনননক বাহু বা হাত পাাঁজনরর সানে বমবলনয় রানখ। 

অেচ এসব অঙ্গ পেৃক রাখনত হয়। তনব মবহলারা 

জড়সড় ও সংকুবচত হনয় এক অনঙ্গর সানে আনরক অঙ্গ 

বমবলনয় বসজদা করনব। 

৮. মবহলারা অননক সময় পরুুষনদর মত পা খাড়া কনর 

বসজদা কনর। অেচ মবহলানদর বসজদা করার সময় 
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উভয় পা ডান বদক বদনয় গবর কনর বকবলামখুী কনর 

বববেনয় রাখনত হয়। 

নামানয বসা অবস্থায় ভলু সমহূ 

১. অনননক দুই বসজদার মানে গসাজা হনয় না বনসই 

আনরক বসজদায় চনল যায়। অেচ এনত ইোকৃতভানব 

দুবি ওয়াবজব (বসজদা গেনক গসাজা হনয় বসা এবং 

বসার পর এক তাসবীহ পবরমার্ ববলম্ব করা) তরক 

করায় নামায নষ্ট হনয় যায়। এমতাবস্থায় নামায পনুরায় 

পড়া ওয়াবজব। 

২. অনননক দুই বসজদার মানে এবং তাোহহুদ 

(আত্তাবহয়যাতু) পড়ার সময় ডান পা খাড়া রানখ না, বরং 

বাাঁকা কনর রানখ। অেচ তা সুন্নানতর গখলাফ। 

৩. বদ্বতীয় বসজদা গেনক উঠার সময় বা মধযবতণী ববঠক 

হনত দাাঁড়াননার সময় অনননক ববনা ওযনর হাত বদয় 

যমীনন ভর কনর দাাঁড়ায়। অেচ তা মাকরূহ। 

সালানমর ভলু সমহূ 

১. অনননক উভয় সালাম বফরাননার সময় গকান বনয়ত 

কনর না। অেচ উভয় বদনক সালাম বফরাননার সময় 
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মসুল্লী, গফনরেতা, নামাযী বিন ও ইমানমর প্রবত সালাম 

করার বনয়ত করনত হয়। 

২. অনননক ‘আসসালাম’ু বলা শুরু করার সানে সানে 

গচহারা ডানন বা বানম ঘুবরনয় গফনল অেচ ‘আসসালাম’ু 

বলা পযণন্ত উভয় সালানম গচহারা বকবলার বদনক রাখনত 

হয়। তারপর ‘আলাইকুম’ বলার সময় গচহারা ঘুরানত 

হয়। অনননকই বদ্বতীয় সালাম বকবলার বদক হনত শুরু 

কনর না। বরং ডান বদনক গচহারা োকা অবস্থানতই 

বদ্বতীয় সালাম শুরু কনর গদয়, এিা ভুল। এমবনভানব 

সালানমর সময় বুক বফরাননা ভুল। বরং শুধু গচহারা 

এতিুকু ঘুরানব, গযন বপেননর কাতার হনত গচায়াল গদখা 

যায়। 

৩. ইমানমর জনয বদ্বতীয় সালানমর আওয়াজ প্রেম 

সালানমর আওয়ানজর তুলনায় েীনস্বনর  বলা সনু্নাত। 

বকন্তু অনননকই তা পালন কনরনা এবং উভয় সালানম 

এক সমান আওয়াজ কনর, যা ভুল। 

৪. মাসবূক ইমানমর বদ্বতীয় সালাম বফরাননা শুরু করার 

সানে সানে উনঠ পনড়। অেচ ইমানমর বদ্বতীয় সালাম 

সমূ্পর্ণ গেষ হওয়ার পরই মাসবূনকর জনয দাাঁড়াননা 

উত্তম। 
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মনুাজানতর ভলু সমহূ 

১. মনুাজানতর সময় অনননক উভয় হাত কাাঁধ গেনক 

উপনর উবঠনয় রানখ। অেচ এ সময় উভয় হাত বুক বা 

কাাঁধ বরাবর রাখাই বনয়ম। 

২. মনুাজানতর সময় অনননক উভয় হাত অননক গববে 

ফাাঁকা কনর অেবা এনকবানর বমবলনয় রানখ। আবার 

গকউ গকউ দবড় পাকাননার মত করনত োনক। এসবই 

ভুল। বনয়ম হল, উভয় হানতর মােখানন দু’এক আঙ্গলু 

পবরমার্ ফাাঁকা রাখা। 

৩. অনননক হানতর তালু গচহারামখুী কনর রানখ। অেচ 

হানতর তালু আসমাননর বদনক কনর রাখা উবচত। 

৪.আল্লাহর হামদ ও রাসলূ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া 

সাল্লাম-এর প্রবত দরূদ দ্বারা মনুাজাত আরম্ভ করা এবং 

হামদ ও দরূদ এবং আমীন দ্বারা মনুাজাত গেষ করা 

সনু্নাত। অেচ অনননক এ বনয়ম বযবতনরনকই ‘আল্লাহুম্মা 

আমীন’  বনল মনুাজাত শুরু কনর এবং ‘বাহনক্ব লা-

ইলাহা ইল্লাল্লাহু’ বনল মনুাজাত গেষ কনর। এরূপ সব 

সময় করনত োকা ববদ‘আত। 
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৫. অনননক ফরয নামানযর পর দু‘আ, বযবকর না পনড়ই 

সালাম বফরাননার সানে সানে সনু্নাত বা নফল পড়ার 

জনয দাাঁবড়নয় যায়। এিাও সনু্নানতর গখলাফ। ফরয 

নামানযর পর বকেু সময় দু‘আ-দরূদ, বযবকর-আযকার 

ও তাসবীহ-তাহলীল ইতযাবদ পাঠ করা হাদীস দ্বারা 

প্রমাবর্ত, এর বযবতক্রমকারীনক হযরত উমর রা. কাাঁনধ 

োাঁকুবন বদনয় ববসনয় বদনয়বেনলন এবং হযরত নবী 

কারীম ملسو هيلع هللا ىلص হযরত উমর রা.-এর এ কাজনক সমেণন 

কনরবেনলন এবং বনলবেনলন, ফরয সনু্নাত ও নফল 

নামানযর মানে পােণকয না করায় বনী ইসরাঈলনক 

বংস কনর গদয়া হনয়বেল। (আবু দাউদ, হাদীস নং- ১০০৭) 

তনব মা বরনবর ফরয নামানযর পর সনু্নাত পড়নত 

অবধক সময় ববলম্ব করা অনবুচত। মনন মনন মনুাজাত 

করা মিুাহাব। কানরা ইবাদনত ববঘ্ন সবৃষ্ট না হনল 

আওয়াজ কনর দু‘আ করা জানয়য। অননক ইমাম সানহব 

উচ্চ্চঃস্বনর মনুাজাত কনর মাসবূকনদর অববেষ্ট নামানযর 

মনধয ববঘ্ন সবৃষ্ট কনরন, এিা নাজানয়য। 

জুম‘ুআর বদননর ববনেষ আমল 

গয বযবি জুমু‘আর বদনন েয়বি কাজ করনব, গস 

জুমু‘আর নামানযর যাওয়ার পনে প্রবত কদনম (পা 
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গফলায়) এক বেনরর নফল নামায ও এক বেনরর 

নফল গরাযার সওয়াব পানব। 

 েয়বি কাজ এই- 

১.জুমু‘আর নামানযর উনদ্দনেয ভালভানব গ াসল করা। 

২.ওয়াি হওয়ার সানে সানে (আযাননর অনপো না 

কনর) মসবজনদ যাওয়া। 

৩. পানয় গহাঁনি মসবজনদ যাওয়া। 

৪.ইমাম সানহনবর বনকনি বসা। অেণাৎ, যতদরূ সম্ভব 

সামননর কাতানর বসা। 

৫. মননানযা  সহকানর খুতবা শুনা। 

৬. খুতবার সময় গকান কো না বলা ও গকান কাজ না 

করা। (সহীহ ইবনন খুযাইমাহ, হাদীস নং- ১৭৫৮/ নাসায়ী, হাদীস 

নং- ১৩৮৪, বতরবমযী, হাদীস নং- ৪৯৬/ আবু দাউদ, হাদীস নং- 

৩৪৫) 

বব.দ্র. গকান সহীহ হাদীনস ববর্ণত আমল োড়া অনয 

গকান নফল আমনলর বযাপানর এত গববে ফযীলনতর 

কো পাওয়া যায় না। 

এোড়াও জুমু‘আর বদনন আনরা বকেু আমল করা সনু্নাত। 

যো: উত্তম ও পবরষ্কার কাপড় পবরধান করা, আতর 
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লা াননা, সরূানয় কাহফ বতলাওয়াত করা, গববে গববে 

দুরূদ েরীফ পড়া, সালাতুত তাসবীহ পড়া, দুই খুতবার 

মােখানন হাত উঠাননা বযতীত মনন মনন দু‘আ করা, 

পরুুষ ও মবহলা সকনলর জনয আসনরর নামানযর পর 

বনজ স্থানন বনসই বননচর দরূদ েরীফবি ৮০ বার পাঠ 

করা। 

مْ تَسْلِيْمًا
ِ
 وَعَلَى الِه وَسَلّ

ِ
يّ
ِ
 األمّ

ِ
 عَلَى مُحَمَّدَن النَّبِيّ

ِ
 .اَللَّهُمَّ صَلّ

বব.দ্র. ববর্ণত দরূদ েরীনফর ফযীলত এই গয, 

আমলকারীর আমলনামায় ৮০ বেনরর ইবাদাত 

বনন্দ ীর সওয়াব গলখা হয় এবং তার ৮০ বেনরর গুনাহ 

মাফ কনর গদয়া হয়। (ইবনু বােকুয়াল, আল কাওসুল বাদী 

বফস সালাবত ওয়াস সালাবম আলাল হাবীববে োফী, পৃ. ২৮৪) 

এবং সযূণানির বকেুের্ পবূণ হনত সযূণাি পযণন্ত গুরুনত্বর 

সানে বযবকর ও দু‘আয় বলপ্ত োকা। (আবু দাউদ, হাদীস নং- 

৩৪৭/ আবু দাউদ, হাদীস নং- ১২৯১/ মিুাদরাক, হাদীস নং- 

৩৩৯২/ মুিাদরাক, হাদীস নং- ৮৬৮১) 

ঈনদর সনু্নাত সমহূ 

(১) অনয বদননর তুলনায় সকানল ঘুম গেনক জাগ্রত 

হওয়া। (বাইহাকী, হাদীস নং- ৬১২৬) 

(২) বমসওয়াক করা। (তাবঈনুল হাকাইক, ১:৫৩৮) 
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(৩) গ াসল করা। (ইবনন মাজাহ, হাদীস নং- ১৩১৫) 

(৪) েরী‘আত সম্মত সাজসজ্জা করা। (বুখারী েরীফ, হাদীস 

নং- ৯৪৮) 

 (৫) সামেণয অনপুানত উত্তম গপাোক পবরধান করা। 

(বুখারী েরীফ, হাদীস নং- ৯৪৮/ মুিাদরানক হানকম, হাদীস নং- 

৭৫৬০) 

(৬) স ুবন্ধ বযবহার করা। (মুিাদরানক হানকম, হাদীস নং- 

৭৫৬০) 

 (৭) ঈদুল বফতনর ঈদ ানহ যাওয়ার পনূবণ বমবষ্ট জাতীয় 

গযমন (নখজুর ইতযাবদ) খাওয়া। তনব ঈদুল আযহানত 

বকেু না গখনয় ঈনদর নামানযর পনর বননজর কুরবানীর 

গ ােত আহার করা উত্তম। (বুখারী েরীফ, হাদীস নং- ৯৫৩/ 

বতরবমযী েরীফ, হাদীস নং- ৫৪২/ দানরমী হাদীস নং- ১৬০৩) 

(৮) সকাল সকাল ঈদ ানহ যাওয়া।(আবু দাউদ, হাদীস 

নং- ১১৫৭) 

 (৯) ঈদুল বফতনর ঈদ ানহ যাওয়ার পনূবণ েদকানয় 

বফতর আদায় করা। (দারাকুতনী, হাদীস নং- ১৬৯৪) 

(১০) ঈনদর নামায ইদ ানহ আদায় করা, ববনা 

অপার তায় মসবজনদ আদায় না করা। (বুখারী েরীফ, 

হাদীস নং- ৯৫৬/ আবু দাউদ হাদীস নং- ১১৫৮) 
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(১১) গয রািায় ঈদ ানহ যানব সম্ভব হনল বফরার সময় 

অনয রািা বদনয় গফরা। (বুখারী েরীফ, হাদীস নং- ৯৮৬) 

(১২) পায় গহাঁনি যাওয়া। (আবু দাউদ, হাদীস নং- ১১৪৩) 

(১৩) ঈদুল বফতনর ঈদ ানহ যাওয়ার সময় আনি 

আনি এই তাকবীর পড়নত োকা-  

 . دْ اَللهُ اَْكبَرْ اَللهُ َاكْبَْر الَ اِلَهَ ِاالَّ اللُه وَاللُه اَْكبَرْ . اَللُه اَْكبَرْ وَلِلِّه الَْحمْ

তনব ঈদুল আযহানত যাওয়ার সময় পনে এ তাকবীর 

আওয়াজ কনর পড়নত োকনব। (মুিাদরানক হানকম, হাদীস 

নং- ১১০৫/ বাইহাকী, হাদীস নং- ৬১৩০) 

খানা খাওয়ার সনু্নাত সমহূ 

১. উভয় হাত কবি পযণন্ত গধায়া। (আবু দাউদ, হাদীস নং- 

৩৭৬১) 

২. দিরখানা বববেনয় খানা খাওয়া। (বুখারী েরীফ, হাদীস 

নং- ৫৩৮৬) 

বব.দ্র.(ক) প্রেনম খানা তো আল্লাহর গনয়ামনতর বদনক 

মখুানপেী হনয় বসা, তারপর দিরখানা ববোননা। (বুখারী 

েরীফ, হাদীস নং- ৫৩৮৫, ৫৩৯৯)  
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(খ) দিরখানা খুব পবরষ্কার-পবরেন্ন রাখা উবচত। এর 

উপর েুিা (উবেষ্ট খাবার) হাবি ইতযাবদ না গফলা বা 

তানত পা না রাখা উবচত। (মুসবলম হাদীস নং- ২০৩৩) 

৩. (উাঁচু স্বনর) ববসবমল্লাহ পড়া।(বুখারী েরীফ, হাদীস নং- 

৫৩৭৬) 

৪. ডান হাত বদনয় খাওয়া। (বুখারী, হাদীস নং- ৫৩৭৬/ 

মুসবলম, হাদীস নং- ২০২০) 

৫. খানার মজবলনস বয়নসর বদক বদনয় বযবন বড় এবং 

বুযু ণ, তাাঁর দ্বারা খানা শুরু করাননা। (মুসবলম, হাদীস নং- 

২০১৭) 

৬. খাদয এক ধরননর হনল বননজর সমু্মখ হনত 

খাওয়া।(বুখারী েরীফ, হাদীস নং- ৫৩৭৬) 

৭.খানদযর গকান অংে পনড় গ নল উবঠনয় (প্রনয়াজনন 

পবরষ্কার কনর) খাওয়া।(মুসবলম, হাদীস নং- ২০৩৩) 

৮. গহলান বদনয় বনস না খাওয়া।(বুখারী েরীফ, হাদীস নং- 

৫৩৯৮) 

৯. খানদযর ত্রুবি গবর না করা।(বুখারী েরীফ, হাদীস নং- 

৫৪০৯) 
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১০. জুতা পবরবহত োকনল জুতা খুনল খানা 

খাওয়া।(মুিাদরানক হানকম, হাদীস নং- ৭১২৯) 

১১. খানার সময় বতনভানব বসা যায়। 

ক. উভয় হাাঁি ু উবঠনয় এবং পদ যু নল ভর কনর। 

(মুসবলম, হাদীস নং- ২০৪৪) 

খ. এক হাাঁিু উবঠনয় এবং অপর হাাঁিু বববেনয়। (েরহুস 

সুন্নাহ, হাদীস নং- ৩৫৭৭) 

 . উভয় হাাঁিু বববেনয় অেণাৎ নামানয বসার নযায় বনস 

সামানয সমু্মখ পানন েুাঁনক আহার করা। (আব ুদাউদ, হাদীস 

নং- ৩৭৭৩) 

বব.দ্র. উযনরর কারনর্ আসন বদনয় বসারও অনমুবত 

আনে।(সূরা নূর, আয়াত-৬১/ আল ইতহাফ, ৫ : ৪৮০) 

১২. আহার গ্রহর্ গেনষ খানার পাত্রসমূহ আঙ্গলু দ্বারা 

ভালভানব গচনি পবরস্কার কনর খাওয়া। এনত খাবানরর 

পাত্রসমূহ আহারকারীর জনয মা বফরাত কামনায় মহান 

আল্লাহর দরবানর দু‘আ কনর। হানতর আঙ্গলুসমূহ 

যোক্রনম মধযমা, োহাদাত, বৃিা গচনি খাওয়া।(মুসবলম, 

হাদীস নং- ২০৩৩/ বতরবমযী, হাদীস নং- ১৮০৪/ তাবরানী 

আউসাত, হাদীস নং- ১৬৪৯) 
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১৩. খানা গেনষ এই দু‘আ পড়া : 

 .الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِيَ 
 (আবু দাউদ, হাদীস নং-৩৮৫০) 

১৪. খানা গেনষ আন  দিরখানা উবঠনয় তারপর বননজ 

উঠা। (ইবনন মাজাহ, হাদীস নং- ৩২৯৫) 

১৫. দিরখানা ও অববেষ্ট খানা উঠাননার সময় এই 

দু‘আ পড়া : 

 وَالَ ُموَدَّعٍ 
ٍ
بًا مُبَارَكًا فِيهِ غَيْرَ مَكْفِىّ

ِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثرِيًا طَيّ

   .وَالَ مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا
(বুখারী েরীফ, হাদীস নং- ৫৪৫৮) 

১৬. খানা গখনয় উভয় হাত গধায়া।(বতরবমযী, হাদীস নং- 

১৮৪৬) 

১৭. কুবল কনর মখু পবরষ্কার করা।(বুখারী েরীফ, হাদীস নং- 

৫৪৫৫) 

১৮. খানার শুরুনত ববসবমল্লাহ পড়নত ভুনল গ নল স্মরর্ 

হওয়ার পর খানার মানে এই দু‘আ পড়া :  

 بِسْمِ اللهِ اَوَّلَهُ وَآخِرَهْ 

(আবু দাউদ, হাদীস নং- ৩৭৬৭) 



www.islamijindegi.com 

১৯. কানরা গমহমান হনয় খানা গখনল প্রেনম আল্লাহর 

শুকর আদানয় ১৩নং এ ববর্ণত দু‘আ পড়ার পর 

গমযবাননর শুকবরয়া আদানয় এই দু‘আ পড়া : (মুসবলম, 

হাদীস নং- ২০৫৫) 

         .اَللّهُمَّ اَطْعِمْ مَنْ اَطْعَمَنِيْ وَإسْقِ مَنْ سَقَانِيْ
হাদীনস গমযবাননক শুবননয় এ দু‘আবি পড়নতও 

উৎসাবহত করা হনয়নে : 

تْ عَلَيْكُمُ الْمََلَئِكَةُ ، وَأَفْطَرَ أَكَلَ طَعَامَكُمُ األَبْرَارُ ، وَصَلَّ 
  . عِنْدَكُمُ الصَّائِمُوْنْ 

(আবু দাউদ, হাদীস নং- ৩৮৫৪) 

২০. খানা খাওয়ার সময় এনকবানর চুপ োকা মাকরূহ। 

এজনয খাওয়ার ফাাঁনক ফাাঁনক পরস্পনর ভাল কো 

আনলাচনা করা। বকন্তু গয ধরননর কো বা সংবানদ 

দুবিন্তা বা ঘৃর্ার উনদ্রক হনত পানর, তা খানার সময় 

বলা অনুবচত।(বুখারী েরীফ, হাদীস নং- ৫৩৭৬) 

পান করার সনু্নাত সমহূ 

১. পাবনর গপয়ালা ডান হাত বদনয় ধরা।(মুসবলম, হাদীস 

নং- ২০২০) 
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২. বনস পান করা, বসনত অসবুবধা না হনল দাাঁবড়নয় 

পান না করা। (মুসবলম, হাদীস নং- ২০২৪) 

৩. ববসবমল্লাহ বনল পান করা এবং পান কনর 

আলহামদুবলল্লাহ বলা।(তাবরানী আওসাতা, হাদীস নং- 

৬৪৫২) 

৪. কমপনে বতন শ্বানস পান করা এবং শ্বাস োড়ার 

সময় পাবনর পাত্র মখু হনত সবরনয় গনয়া।(বুখারী েরীফ, 

হাদীস নং- ৫৬৩১) 

৫. পানত্রর ভাঙ্গা বদক বদনয় পান না করা।(আবু দাউদ, 

হাদীস নং- ৩৭২২) 

৬. পাত্র যবদ এমন হয়, যার বভতর নজনর আনস না, 

গসিার মনুখ মখু লাব নয় পান না করা। কারর্, তানত 

গকান ববষাি প্রার্ী েবত সাধন করনত পানর। (বুখারী 

েরীফ, হাদীস নং- ৫৬২৬) 

৭. পাবন পান করার পর এই দু‘আ পড়া : 

هُ مِلْحًا اَلْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِيْ سَقَانَا مَاءً عَذْبًا فُرَاتًا بِرَحْمَتِه وَلَمْ يَجْعَلْ 
 . اُجَاجًا بِذُنُوْبِنَا
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৮. পানীয় দ্রবয পান কনর কাউনক বদনত হনল ডান 

বদনকর বযবিনক আন  গদয়া এবং এই ধারাবাবহকতা 

অনযুায়ীই গেষ করা।(বুখারী েরীফ, হাদীস নং- ৫৬১৯) 

৯. উযূ করার পর গয পানত্র হাত বদনয় পাবন গনয়া হয়, 

গস পানত্রর অববেষ্ট পাবন বকবলামখুী হনয় দাাঁবড়নয় পান 

করা। এনত বববভন্ন গরা -বযাবধ হনত আনরা য লাভ 

হয়।(োমী, ১ : ১২৯/ বুখারী েরীফ, হাদীস নং- ৫৬১৬) 

১০. দুধ পান করার পনূবণ এই দু‘আ পড়া : 

 . اَللّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَزِدْنَا مِنْهُ 
(আবু দাউদ, হাদীস নং- ৩৭৩০) 

দুধ বযতীত অনয গকান পানীয় দ্রবয হনল وَزِدْنَا এর পনর 
 বৃবি করা। (আমাললু ইয়াওবম ওয়াল্লাইলাহ, ১২৭)  خَيْرًا

১১. গয বযবি পান করানব তার সবণনেনষ পান করা।  

(মুসবলম, হাদীস নং- ৬৮১) 

১২. যমযনমর পাবন বকবলামখুী হনয় এ দু‘আ পনড় পান 

করা : 

يْ اَسْئَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا وَاسِ
ِ
 دَاءٍ اَللّهُمَّ اِنّ

ِ
 . عًا وَشِفَاءً مِنْ كُلّ
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(মুসান্নানফ আব্দুর রাজ্জাক, হাদীস নং- ৯১১২/ সুনানন দারাকুতনী,  

হাদীস নং- ২৭১২) 

ঘমুাননার সনু্নাত সমহূ 

১. ইোর নামানযর পর যোসম্ভব তাড়াতাবড় ঘুমানত 

গচষ্টা করা, যানত তাহাজু্জনদর জনয উঠা সহজ হয়। 

(বুখারী, হাদীস নং- ৫৪৭) 

বব.দ্র. নবী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লাম 

যমীন, গচৌবক, কাপনড়র ববোনা, চািাই, চামড়ার ববোনা 

ইতযাবদর উপর েয়ন কনরনেন বনল হাদীনস ববর্ণত 

আনে। (বুখারী েরীফ, হাদীস নং- ২০৬৯/ োমাবয়নল বতরবমযী, 

পৃ. ২২) 

২. উযূ কনর েয়ন করা। (বুখারী েরীফ, হাদীস নং- ৬৩১১) 

৩. গোয়ার পূনবণ ববোনা ভালভানব গেনড় গনয়া। (বুখারী 

েরীফ, হাদীস নং- ৬৩২০) 

৪. েয়ননর পনূবণ পবরবহত কাপড় পবরবতণন কনর ঘুনমর 

কাপড় পবরধান করা। (আল মাদখাল, ৩ : ১৬২) 

৫. েয়ননর পনূবণ ‘ববসবমল্লাহ’ বনল বননম্ন ববর্ণত 

কাজগুনলা করা : ১. দরজা বন্ধ করা। ২. মেক বা 

পাবনর পাত্র এবং খাদয দ্রনবযর পাত্র ও অনযানয পাত্রসমূহ 

গেনক রাখা। যবদ োকার জনয গকান বস্তু না পাওয়া যায়, 
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তাহনল ‘ববসবমল্লাহ’ পনড় তার মনুখ একবি লাবি বা েবড় 

গরখ গদয়া, ৩. বাবত বনভাননা। (বুখারী েরীফ, হাদীস নং- 

৫৬২৩-২৪) 

৬. ঘুমাননার পনূবণ উভয় গচানখ বতনবার কনর সরুমা 

লা াননা। (মুিাদরাক, হাদীস নং- ৮২৪৯) 

৭. ঘুমাননার পনূবণ বকেু পবরমার্ কুরআন েরীফ 

বতলাওয়াত করা। যো : আলহামদু েরীফ, সরূা 

কাবফরূন, আয়াতলু কুরসী, আমানার রসূল গেনক সরূা 

বাক্বারার গেষ পযণন্ত, সরূা মলুক, আবলফ লাম মীম 

বসজদাহ ইতযাবদ বতলাওয়াত করা গববে পড়া সম্ভব না 

হনল কমপনে গোি ২/ ৩ বি সরূা পনড় গনয়া।(তাবারানী 

কাবীর হাদীস নং-২১৯৫/ আল আদাবুল মুফরাদ, হাদীস নং- 

১২০৯/ বুখারী েরীফ, হাদীস নং- ৩২৭৫) 

৮. ঘুমাননার পনূবণ কনয়কবার দরূদ েরীফ পাঠ করা 

এবং তাসবীনহ ফানতমী অেণাৎ ৩৩ বার সবূাহানাল্লাহ, 

৩৩ বার আলহামদুবলল্লাহ এবং ৩৪ বার আল্লাহু 

আকবার পড়া।(বুখারী েরীফ, হাদীস নং- ৩১১৩) 

৯. সরূা ইখলাস, সরূা ফালাক্ব ও সরূা নাস প্রনতযকিা 

বতনবার কনর পনড় হানত দম কনর যতিুকু সম্ভব মাো 

হনত পা পযণন্ত সমি েরীনর হাত মনুে গদয়া। বতনবার 

এরূপ করা।(বুখারী েরীফ, হাদীস নং- ৫০১৭) 
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১০. ঘুমাননার সময় ডান কানত বকবলামখুী হনয় গোয়া 

সনু্নাত। উপুড় হনয় েয়ন করনত বননষধ করা হনয়নে। 

কারর্ এভানব েয়ন করানক আল্লাহ তা‘আলা পেন্দ 

কনরন না। (বুখারী েরীফ, হাদীস নং- ৬৩১৪/ সহীহ ইবনন 

বহব্বান হাদীস নং- ৫৫৪৯) 

১১. েয়ন কনর এ দু‘আ পড়া:  

 وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُُه إِْن َأمْسَكْتَ نَفْ
ِ
سِي بِاسْمِكَ رَبّ

 فَارْحَمْهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِيَ 

.(বুখারী েরীফ, হাদীস নং- ৬৩২০) 

১২. ঘমুাননার পনূবণ বতনবার এই ইবি ফার পড়া : 

 . لَيْهْ اَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِيْ الَ اِلهَ ااِلَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِ

  (বতরবমযী, হাদীস নং- ৩৩৯৭) 

১৩. এই দু‘আবিও পড়া:(বুখারী েরীফ, হাদীস নং- ৬৩১৪)  

 اَللّهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيَي
১৪. সবণনেনষ এ দু‘আবি পড়া : 

اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيَْك وَفَوَّضْتُ َأمْرِي إِلَيْكَ وََألْجَأْتُ 
غْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ الَ مَلْجَأَ واَلَ مَنْجَا مِنْكَ إِالَّ إِلَيْكَ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَ

كَ الَّذِي أَرْسَلْتَ 
ِ
 .اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيّ
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(বুখারী েরীফ, হাদীস নং- ২৪৭) 

১৫. েয়ন করার পর ভনয় ঘুম না আসনল এই দু‘আ 

পড়া : 

 بِسْمِ اللَّهِ أَعُو
ِ
ذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرّ

 . عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ

(বতরবমযী, হাদীস নং- ৩৫২৮) 

১৬. স্বনে ভয়ংকর বকেু গদনখ চেু খুনল গ নল বতনবার 

     اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْم
পনড় বাাঁ বদনক ে-ুেু গফনল পাশ্বণ পবরবতণন কনর গোয়া। 

তানত েবতর আর গকান আেংকা োনক না এবং এ 

দু‘আবি পড়া :   هَذِهِ الرُّؤْيَا 
ِ
يْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرّ

ِ
  اَللّهُمَّ اِنّ

(মুসবলম, হাদীস নং- ২২৬২) 

১৭. সনুযা  হনল দুপুনর খানার পর বকেুের্ কাইলূল্লাহ 

করা অেণাৎ েয়ন করা। চাই ঘুম আসকু বা না আসকু। 

(বুখারী েরীফ, হাদীস নং-৯৩৯) 

ঘমু গেনক উঠার সনু্নাত সমহূ 
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১. ঘুম গেনক উনঠই উভয় হাত দ্বারা মখুমণ্ডল এবং 

চেুদ্বয়নক হালকাভানব মদণন করা, যানত ঘুনমর ভাব দূর 

হনয় যায়।(বুখারী েরীফ, হাদীস নং-১৮৩) 

২. ঘমু হনত উঠার পর এই দু‘আ পড়া : 

 اَلْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِيْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرْ  
 (বুখারী েরীফ, হাদীস নং-৬৩২৪) 

৩. যখনই ঘুম হনত উঠা হয়, তখনই বমসওয়াক করা 

একিা সনু্নাত। উযূ করার সময় উযরূ সনু্নাত বহনসনব 

বমসওয়াক করা। (বুখারী েরীফ, হাদীস নং-২৪৫/ আবু দাউদ, 

হাদীস নং-৪৭) 

বববানহর সনু্নাত সমহূ 

১. মাসননূ বববাহ সাদাবসনধ ও অনাড়ম্বর  হনব, যা 

অপচয়, অপবযয়, গবপদণা ও ববজাতীয় সংস্কৃবত,  ান-

বাদয, বভবডও-অবডও মিু হনব এবং তানত গযৌতুনকর 

েতণ বা সামনেণযর অবধক মহরানার েতণ োকনব না। 

(তাবরানী আউসাত, হাদীস নং- ৩৬১২) 

২. সৎ ও গখাদাভীরু পাত্র-পাত্রীর সন্ধান কনর বববানহর 

পয় াম পাঠাননা। গকান বাহানা বা সনুযান  পাত্রী গদখা 

সম্ভব হনল, গদনখ গনয়া মিুাহাব। বকন্তু আনষু্ঠাবনকভানব 
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ঘিা কনর পাত্রী গদখাননার গয প্রো আমানদর সমানজ 

প্রচবলত, তা সনু্নানতর পবরপন্থী ও পবরতযাজয। (ইমদাদুল 

ফাতাওয়া, ৪ : ২০০/ বুখারী হাদীস নং- ৫০৯০) 

৩. োওয়াল মানস এবং জুমু‘আর বদনন মসবজনদ বববাহ 

সম্পাদন করা। উনল্লখয, সকল মানসর গয গকান বদন 

বববাহ করা জানয়য আনে। (মুসবলম, হাদীস নং- ১৪২৩/ 

বাইহাকী, হাদীস নং- ১৪৬৯৯) 

৪. বববানহর খবর বযাপকভানব প্রচার কনর বববাহ করা 

এবং বববানহর পনর আকদ অনষু্ঠানন উপবস্থত গলাকনদর 

মানে গখজুর বণ্টন করা। (বুখারী েরীফ, হাদীস নং- ৫১৪৭) 

৫. সামেণযানুযায়ী মহর ধাযণ করা।(আবু দাউদ: হাদীস নং- 

২১০৬) 

৬. বাসর রানত স্ত্রীর কপানলর উপনরর চুল হানত বননয় 

এই দু‘আ পড়া : 

يْ أسْألُكَ مِنْ خَيْرِهَا وَخَيْرِ مَا جَبَلْ 
ِ
تَ عَلَيْهِ . وأعُوْذُ بِكَ اَللّهُمَّ إنّ

 مَا جَبَلْتَ عَلَيْهِ 
ِ
هَا وَشَرّ

ِ
   .مِنْ شَرّ

  (আবু দাউদ, হাদীস নং- ২১৬০) 
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৭. স্ত্রীর সনঙ্গ প্রেনম অন্তরঙ্গতা সবৃষ্ট করনব, তারপর 

যখনই সহবাস-এর ইো হয়, তখন প্রেনম বননম্নাি 

দু‘আ পনড় গননব : 

بْنَا 
ِ
بِ الشَّيْطانَ مَا رَزَقْتَنَابِسْمِ اللّهِ اَللَّهُمَّ جَنّ

ِ
  .الشَّيْطَانَ وَجَنّ

(মুসবলম, হাদীস নং- ১৪৩৪) 

বব.দ্র. উপনরাি দু‘আ না পড়নল েয়তাননর তােীনর 

বাচ্চার উপর কু-প্রভাব পনড়। অতঃপর সন্তান বড় হনল, 

তার মনধয ধীনর ধীনর তা প্রকাে গপনত োনক এবং বাচ্চা 

নাফরমান ও অবাধয হয়। সতুরাং বপতা-মাতানক খুবই 

সতকণ োকা জরুরী। 

৮. বাসর রানতর পর দু’হানত  আত্মীয়-স্বজন, বন্ধ-ু

বান্ধব, শুভাকাঙ্ক্ষী এবং  রীব-বমসবকননদর তাওফীক 

অনযুায়ী ওলীমা খাওয়াননার আনয়াজন করা। (মুসবলম, 

হাদীস নং- ১৪২৭) 

বব.দ্র. (ক) গকান পে গযওনরর েতণ করা বননষধ এবং 

গেনলর পে গেনক গযৌতুক চাওয়া হারাম। (আহসানুল 

ফাতাওয়া, ৫ : ১৩) 

(খ) কননর ইযন-এর জনয সােীর গকান প্রনয়াজন নাই। 

সতুরাং গেনলর পনের গলাক ইযন শুননত যাওয়া 

অনেণক এবং গবপদণা। সতুরাং তা বননষধ। গমনয়র গকান 
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মাহরাম বববানহর উবকল হওয়ার অনমুবত বননব। 

(মুসবলম, হাদীস নং- ১৪২১) 

( ) েতণ আনরাপ কনর বরযাত্রীর নানম বনরর সানে 

অবধক সংখযক গলাকজন বননয় যাওয়া এবং কননর 

বাড়ীনত গমহমান হনয় কননর বপতার উপর গবাো সবৃষ্ট 

করা আজনকর সমানজর একবি জঘনয কু-প্রো, যা 

সমূ্পর্ণরূনপ পবরতযা  করা আবেযক। (মুসনানদ আহমদ, 

হাদীস নং- ২০৭২২/ বুখারী হাদীস নং- ২৬৯৭) 

(ঘ) ওলীমায় অবতবরি বযয় করা বকংবা খুব উাঁচু মাননর 

খানার বযবস্থা করা জরুরী নয়। বরং সামেণযানুযায়ী খরচ 

করাই সনু্নাত আদানয়র জনয যনেষ্ট। গয ওলীমায় শুধ ু

ধনী ও দুবনয়াদার গলাকনদর দাওয়াত করা হয়, দীনদার 

ও  রীব-বমসবকননদর দাওয়াত করা হয় না, গস 

ওলীমানক হাদীনস বনকৃষ্টতম ওলীমা বনল আখযাবয়ত 

করা হনয়নে। সতুরাং এ ধরননর বনকৃষ্ট ওলীমার 

আনয়াজন গেনক ববরত োকা উবচত।(আবু দাউদ, হাদীস নং- 

৩৭৫৪) 

(ঙ) ওলীমার মজবলনস হাবদয়া গলন-গদন বঠক নয়। 

গকউ হাবদয়া বদনত চাইনল বননজর সনুযা  মত পাবঠনয় 
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বদনব, প্রচার করনব না। গ াপনন বদনব, এিাই হাবদয়ার 

সনু্নাত।  

সফনরর সনু্নাত সমহূ 

১. কমপনে দুই বযবি এক সানে সফনর যাওয়া, 

পারতপনে একা সফর না করা। (বতরবমযী, হাদীস নং- 

২১৬৫) 

২. বাড়ী গেনক  ْبِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى الله পনড় গবর হওয়া। 
(আবু দাউদ, হাদীস নং- ৫০৯৫) 

৩. যানবাহননর দরজায় ‘ববসবমল্লাহ’ বলনত বলনত পা 

রাখা। (আবু দাউদ, হাদীস নং- ২৬০২) 

৪. যানবাহনন ভাল ভানব আসন গ্রহনর্র পর বতনবার 

আল্লাহু আকবার বনল এই দু‘আ পড়া : 

اَلْحَمْدُ لِلّهِ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وََما كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيَ َوإِنَّا 
نَا لَمُنْقَلِبُونَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سََفرِنَا هَذَا الْبِ

ِ
رَّ وَالتَّقْوَي إِلَى رَبّ

نْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ 
ِ
  وَمِنْ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى اللَّهُمَّ هَوّ

ي  -
ِ
اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي األَْهْلِ اللَّهُمَّ إِنّ

الْمُنْقَلَبِ وَسُوْءِ الْمَنْظَرِ فِيْ وَ  أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ
   .الْمَالِ األَْهْلِ 
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(মুসবলম, হাদীস নং-১৩৪২/ নাসাঈ, হাদীস নং ৫৫১৩/ আব ু

দাউদ, হাদীস নং ২৫৯৮, ২৫৯৯)  

৫. সফনর গকাোও অবস্থাননর প্রনয়াজন হনল, গকান 

জায় ায় এমনভানব অবস্থান করা, যানত মানুনষর 

চলানফরা ইতযাবদর বযাঘাত না ঘনি। (বুখারী, হাদীস নং- 

৬২২৯) 

৬. বননজ বা যানবাহন উপনরর বদনক উঠনত লা নল 

আল্লাহু আকবার বলা। (মুসবলম, হাদীস নং- ১৩৪৪) 

৭. বননজ বা যানবাহন নীনচর বদনক নামনত বা অবতরর্ 

করনত লা নল সবুহানাল্লাহ বলা। (বুখারী েরীফ, হাদীস নং- 

২৯৯৩) 

৮. দূর হনত  ন্তবযস্থান দৃবষ্টন াচর হনতই এই দু‘আ বতন 

বার পাঠ করা : اَللّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهَا   
(তাবারানী আউসাত, হাদীস নং- ৪৭৫৫) 

৯.  ন্তবযস্থানন প্রনবে কানল এই দু‘আ পড়া : 

بْ صَالِحِىْ اَهْلِهَا إلَيْنَا
ِ
بْنَا إلَى اَهْلِهَا وَحَبّ

ِ
 .اَللّهُمَّ ارْزُقْنَا جَنَاهَا وَحَبّ

(তাবরানী আউসাত, হাদীস নং- ৪৭৫৫) 

১০. রাসলূুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লাম ইরোদ 

কনরনেন : সফনরর কাযণ গেষ হনলই তাড়াতাবড় বাড়ী 
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বফনর আসনব। অযো সফরনক দীঘণ করা ভাল নয়। 

(বুখারী েরীফ, হাদীস নং- ১৮০৪) 

১১.দীঘণ বদননর সফর গেনষ বাড়ী প্রতযাবতণনকানল হঠাৎ 

কনরই ঘনর প্রনবে না করা। বরং প্রেনম বনজ গ্রাম বা 

মহল্লার মসবজনদ এনস অবস্থান করা ও দু‘রাক‘আত 

নামায পড়া। অতঃপর বাড়ীনত আসার সংবাদ গপৌাঁবেনয় 

বকেুের্ অনপো কনর গলাকজননর সানে সাোৎ কনর 

বনজ বাড়ীনত প্রনবে করা। গতমবনভানব দীঘণবদন সফর 

হনত বপনর এনস  ভীর রানত বাড়ীনত প্রনবে না করা। 

(মুসবলম, হাদীস নং- ২৭৬৯/ বুখারী েরীফ, হাদীস নং- ১৮০০) 

বব.দ্র. সফনরর গপ্রাগ্রামই এরূপ বানানব যানত সকাল 

হনল বাড়ী গপৌাঁো যায়। তনব ঘনরর গলাকনদর যবদ তার 

 ভীর রানত গপৌাঁোর সংবাদ জানা োনক এবং তারা তার 

জনয অনপোয় োনক, তনব রানত এনস সরাসবর ঘনর 

প্রনবে করায় গকান গদাষ গনই। (বুখারী েরীফ, হাদীস নং- 

৫২৪৭) 

১২. সফনর কুকুর, ঘুঙরু ও  লঘন্টী সনঙ্গ না রাখা। 

গকননা, েয়তান এগুনলার বপেু গনয়, তানত সফনরর 

বরকত চনল যায়। উনল্লখয, সখ কনর বাড়ীনত কুকুর 

পালা েরী‘আনত বননষধ। (মুসবলম, হাদীস নং- ১৫৭৪/ 

মুসবলম েরীফ, হাদীস নং- ২১১৩) 
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১৩. সফর হনত প্রতযাবতণন কনর এই দু‘আ পড়া :   

نَا حَامِدُوْنَ
ِ
  .آيِبُوْنَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبّ

(বতরবমযী, হাদীস নং- ৩৪৪০) 

নখ কািার সনু্নাত সমহূ 

১. সপ্তানহ একবার নখ কািা। (েরহুস সুন্নাহ, হাদীস নং- 

৩০৯০) 

২. শুক্রবার জুমু‘আর নামানয যাওয়ার পনূবণ নখ কািা। 

(েরহুস সুন্নাহ, হাদীস নং- ৩০৯১) 

৩. উভয় হাত (মনুাজানতর আকৃবতনত ধনর) ডান হানতর 

োহাদাত আঙ্গলু গেনক আরম্ভ কনর ধারাবাবহকভানব 

বাম হানতর বৃিাঙ্গুবলর নখ গকনি গেষ করা। অতঃপর 

সবণনেনষ ডান হানতর বৃিাঙ্গুলীর নখ কািা। (ফাতাওয়ানয় 

োমী- ৬ : ৪০৬/ ফাতাওয়ানয় আলম ীরী, ৫ : ৩৫৮) 

৪. ডান পানয়র কবনষ্ঠাঙ্গবুল গেনক শুরু কনর 

ধারাবাবহকভানব বাম পানয়র কবনষ্ঠাঙ্গবুলর নখ গকনি 

গেষ করা। (োমী, ৬ : ৪০৬) 

ববববধ সনু্নাত 

১. নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লাম পে চলার 

সময় রািা হনত গলাকনদর ধাক্কাননা বা সরাননা হত না। 

(মুসনানদ আহমাদ, হাদীস নং- ১৪২৩৬) 
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২. রাসলূুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লানমর বনকি 

গকউ বকেু চাইনল বতবন কখনও না বলনতন না। (অেণাৎ 

প্রাবেণত বজবনস োকনল তা বদনয় বদনতন, আর না োকনল 

অপার তা প্রকাে করনতন।) (মুসনানদ আহমাদ, হাদীস নং- 

১৪২৯৪) 

৩. বপ্রয়নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লাম কানরা মখু 

হনত স্বীয় গচহারা মবুারক বফবরনয় বননতন না যতের্ না 

গস তার গচহারা বফবরনয় বনত। গকান বযবি নবী কারীম 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লাম-এর কানন কানন গকান 

কো বলনত চাইনল বতবন তার বদনক স্বীয় কান মবুারক 

বাবড়নয় বদনতন এবং যতের্ তার কো গেষ না হনতা, 

ততের্ স্বীয় কর্ণ মবুারক সবরনয় বননতন না। (ইবনন 

মাজাহ, হাদীস নং- ৩৭১৬/ আবু দাউদ, হাদীস নং- ৪৭৯৪) 

৪. নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লাম 

সাোতকানল বননজই আন  সালাম করনতন, তারপর 

দু’হানত মসুাফাহা করনতন। অননক বদন পর কানরা 

সানে সাোত হনল তার সানে ম‘ুআনাকাও করনতন। 

(আব ুদাউদ, হাদীস নং- ৫২১৪/ বুখারী েরীফ হাদীস নং- ৬২৬৫-

৬২৬৬) 

বব.দ্র. সালাম গদয়ার সময় হাত গতালা ববধমণীনদর নীবত। 

সতুরাং হাত তুলনব না। তনব আওয়াজ না গপৌাঁোর 
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আেংকা োকনল হাত তুলনত পানর। বকন্তু সযালুনির মত 

কনর হাত তলুনব না। আর মসুাফাহার সময় প্রনতযনকর 

এক হাত অপর বযবির দু‘হানতর মােখানন োকনব। 

(বুখারী েরীফ, হাদীস নং-৬২৬৫) 

অমসুবলমনদর হযােনসনকর মত কনর হাত ধরনব না। 

মু‘আনাকার সময় উভয় বযবি বননজর ডান  দণান 

একবার বমলানব। সাধারর্ত গলানকরা উভয় বদনক 

বতনবার বসনা বমবলনয় োনক এবং ঈনদর বদন 

মু‘আনাকার ধুম পনড় যায়। এর গকান বভবত্ত গনই। 

৫. রাসলূ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লাম কাউনক 

ববদায় গদয়ার সময় মসুাফাহা করনতন এবং এই দু‘আ 

পড়নতন :   َأَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكَ وأمانَتَكَ وَخَوَاتِيمَ عَمَلِك . 
(আবু দাউদ, হাদীস নং- ২৬০১) 

এবং যানক ববদায় বদনতন বতবন এ দু‘আবি পড়নতন-    

عُ وَدَائِعَهُ اَسْتَوْدَعْتُكَ اللَّهَ ا
ِ
 .لَّذِي الَ يُضَيّ

(ইবনন মাজাহ হাদীস নং- ২৮২৫) 

৬. রাসনূল কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লাম 

গকান পেন্দনীয় বজবনস হাবসল করনল এই দু‘আ 

পড়নতন  : ُاحَلَمْدُ لِلَّهِ الَّذي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَات.  
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(ইবনন মাজাহ, হাদীস নং- ৩৮০৩) 

৭. পোন্তনর মননর ইোর বযবতক্রম গকান পবরবস্থবতর 

সমু্মখীন হনল এই দু‘আ পড়নতন : ٍحَال 
ِ
 .احلَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلّ

  (ইবনন মাজাহ, হাদীস নং- ৩৮০৩) 

৮. রাসলূ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লাম গকান 

সমসযার সমু্মখীন হনল এই দু‘আ পড়নতন : 

 . كَ أسْتَغِيثْ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ، بِرَحْمَتِ

(বতরবমযী, হাদীস নং- ৩৫২৪) 

৯. হুযুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লাম যখন কানরা 

বদনক তাকানতন, তখন সমূ্পর্ণ গচহারা ঘুবরনয় তাকানতন। 

অহংকারীনদর নযায় আড় গচানখ তাকানতন না। (োমাবয়নল 

বতরবমযী, পৃ. ১) 

১০. হুযরু সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লাম সবণদা সবৃষ্ট 

নীচু কনর োকনতন। অবধক লাজুক হওয়ার কারনর্ বতবন 

কানরা প্রবত দৃবষ্ট ভনর তাকানত পারনতন না। (োমাবয়নল 

বতরবমযী, পৃ. ২) 

১১. হুযুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লাম পে চলার 

সময় বকেুিা সমু্মখ পানন েুাঁনক চলনতন। গদখনল মনন 



www.islamijindegi.com 

হনতা গযন বতবন উপর হনত নীনচর বদনক অবতরর্ 

করনেন।(োমাবয়নল বতরবমযী, পৃ. ১) 

১২. বপ্রয় নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লাম সবার 

সানে বমনলবমনে োকনতন, স্বতন্ত্র মযণাদা বজায় গরনখ 

চলনতন না। মানে মানে বতবন হাবস-গকৌতুকও করনতন। 

তনব গস গকৌতুকও হনতা বািবসম্মত। কাউনক কিাে 

কনর বা অবািব কো বনল বতবন গকান গকৌতুক করনতন 

না।(োমাবয়নল বতরবমযী,পৃ. ১৫) 

বব.দ্র. হাবস গকৌতুক-এর অননক বহকমনতর মনধয একিা 

বহকমত বেল গয, এর কারনর্ গলানকরা বনভণনয় তাাঁর 

বনকি গয গকান দীনী প্রশ্ন করার সুনযা  গপত। 

১৩. গকান দুঃস্থ বা বৃিা মবহলা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 

ওয়াসাল্লানমর সানে কো বলনত চাইনল, রািার 

একপানশ্বণ ব নয় বতবন তানদর কো শুননতন। (োমাবয়নল 

বতরবমযী, পৃ. ২২) 

১৪. রাসনূল আকরাম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লাম 

স্বীয় পবরবানরর গলাকনদর বযাপানরও খুব লেয 

রাখনতন। যানত তাাঁর দ্বারা তানদর গকানরূপ কষ্ট না হয়। 

এজনয রানত ঘর হনত গবর হওয়ার প্রনয়াজন হনল 

অতযন্ত ধীরবস্থরভানব উনঠ জুতা পবরধান করনতন এবং 
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বনঃেনব্দ দরজা খুনল গবর হনতন। অনরুূপভানব ঘনর 

প্রনবে করার সময়ও বনঃেনব্দ প্রনবে করনতন, যানত 

ঘুমন্ত বযবিনদর ঘুনমর গকান প্রকার বযাঘাত না 

ঘনি।(মুসবলম, হাদীস নং- ১০৩) 

১৫. গকান সন্তাননর বয়স সাত বের হনল তানক নামায 

এবং েরীয়নতর অনযানয বববধ-ববধান পালনন অভযি 

করাননার বননদণে বদনতন। (বতরবমযী, হাদীস নং- ৪০৭) 

১৬. সন্তাননর বয়স দে বের হনল প্রনয়াজনন তানক 

নামানযর জনয হাত দ্বারা (নবত বা লাবঠ দ্বারা নয়) প্রহার 

করার তাকীদ করনতন। (বতরবমযী, হাদীস নং- ৪০৭) 

১৭. সকল গ ানত্রর সম্মাবনত ও গনতৃস্থানীয় বযবিবন ণর 

প্রবত যোযে সম্মান প্রদেণন করনতন। (োমাবয়নল বতরবমযী, 

পৃ. ২৩) 

১৮. বদননর সময়নক বতন ভা  কনর এক ভা  আল্লাহর 

ইবাদত এবং দীননর বফবকনরর জনয, এক ভা  পবরবার-

পবরজননর গখাাঁজ-খবর গনয়ার জনয এবং আনরক ভা  

বযবি ত কাজ ও বননজর োরীবরক সসু্থতা বজায় রাখার 

জনয বনবদণষ্ট কনর গনয়ার তা‘লীম বদনতন।(োমাবয়নল 

বতরবমযী, পৃ. ২২) 



www.islamijindegi.com 

১৯. রাসলূ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লাম-এর প্রবত 

অবধক পবরমার্ দরূদ পড়নত োকা, প্রবতনবেীনদর সানে 

ভাল বযবহার করা, বড়নদর সম্মান এবং গোিনদর গেহ 

করা নবীজীর গুরুত্বপরূ্ণ তালীম। (মুসবলম হাদীস নং- ৪০৮/ 

োমাবয়নল বতরবমযী, পৃ. ২৩) 

২০. গকান আত্মীনয়র পে গেনক দুবণযবহার গপনল তানক 

মাফ কনর বদনয় তার সানে ভাল সম্পকণ বজায় রাখা 

নবীজীর তরীকা। (বুখারী েরীফ, হাদীস নং- ৫৯৯১) 

২১. সন্তান ভূবমষ্ঠ হওয়ার পর চাই গস গেনল গহাক বা 

গমনয় গহাক হালকা েব্দ কনর তার ডান কানন আযান 

এবং বাম কানন ইকামত বলা, গকান বুযুন ণর মনুখ 

বচববনয় গখজুর, বমবষ্টদ্রবয বাচ্চার মনুখর তালুনত লাব নয় 

গদয়া, সপ্তম বদনন তার সনু্দর নাম রাখা এবং আক্বীকা 

করা। (বতরবমযী, হাদীস নং- ১৫১৪, ১৫২২, ১৫১৫/ মুসবলম, 

হাদীস নং- ৫৬১৭) 

২২.আত্মীয়-স্বজননদর সানে ঘবনষ্ঠ ও আন্তবরক সম্পকণ 

রাখা এবং সবণদা সাধযমত তানদর গখাাঁজ-খবর গনয়া। 

(বুখারী েরীফ, হাদীস নং- ৫৯৮৭) 

২৩. গবা ল, নাভীর নীনচর অংে বনয়বমত পবরস্কার কনর 

রাখা, এগুনলা পবরস্কার না করা অবস্থায় চবল্লে বদন 
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অবতবাবহত হনয় গ নল গুনাহ ার হনব। (বুখারী েরীফ, 

হাদীস নং- ৬২৯৭/ বতরবমযী, হাদীস নং- ২৭৫৮) 

২৪. যানদর দাবড় লম্বা হয়, তানদর দাবড় বতন বদনক এক 

মবুষ্টর বকেু গববে বা কমপনে এক মবুষ্ট পবরমার্ রাখা 

ওয়াবজব। এক মবুষ্ট গেনক গোি কনর রাখা বা এনকবানর 

মবুণ্ডনয় গফলা হারাম। গমাচ (ন াাঁফ) কাবচ দ্বারা গোি 

গোি কনর রাখা, যানত উপনরর গঠাাঁনির বকনারা স্পষ্ট 

গদখা যায়। গেড বা েরু দ্বারা গমাচ একদম মবুণ্ডনয় 

গফলা অনুবচত। (বুখারী েরীফ, হাদীস নং- ৫৮৯২, ৫৮৯৩) 

২৫. দুবণলনদর প্রবত সনুজর রাখা। তানদর প্রবত যুলুম 

হনত গদখনল সাধযানযুায়ী তা প্রবতহত করা। (বুখারী 

েরীফ, হাদীস নং- ২৪৪৫) 

২৬. বনজ স্ত্রীনক আনন্দ দাননর জনয তার সানে কখননা 

কখননা হাবস-গকৌতুক এবং গখাে  ল্প করা। (োমাবয়নল 

বতরবমযী, পৃ. ১৭) 

২৭. মসুলমান ভাইনয়র সাোনত হাবসমুনখ বমবলত 

হওয়া। সাোনতর জনয আ ন্তুক ভাইনয়র উনদ্দনেয 

বনজস্থান গেনক সামানয সনর ব নয় বা অগ্রসর হনয় তার 

প্রবত সম্মান প্রদেণন করা। (বতরবমযী, হাদীস নং-  ১৮৩৩/ 

তাকবমলাতু ফাত্ হুল্ মুলবহম, ৩ : ১২৭) 
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২৮. হাাঁবচ বা হাই আসনল হাত বা কাপড় দ্বারা মখু গেনক 

গনয়া এবং যোসাধয েব্দ কম করা। (আব ুদাউদ, হাদীস নং- 

৫০২৯) 

২৯. ববধমণীনদর মত গদখা যায় বা সতর-এর আকৃবত 

প্রকাে পায় বা পরুুষনদর জনয িাখনরু নীনচ কাপড় পরা 

হারাম। (বুখারী েরীফ, হাদীস নং- ৫৭৮৭/ মুসনানদ আহমাদ, 

হাদীস নং- ৮৬৬৫) 

৩০. নীনচর কনয়কবি ববষনয়র প্রবত খুব গববে গখয়াল 

রাখা অপবরহাযণ। গকননা, উি কাজগুনলাই দীননর 

সারমমণ। এবং উি ববষয়গুনলার ইলম অজণন করা 

প্রনতযক মুসলমাননর উপর ফরনয আইন। 

ক. বননজর ঈমান আক্বীদা সহীহ ও মজবুত করা। 

খ. ইবাদত-বনন্দ ীসমূহ আমলী মেনকর মাধযনম 

পবরপূর্ণ সুন্নাত অনযুায়ী বেনখ গনয়া। 

 . বরবযকনক হালাল রাখার বফবকর করা। 

ঘ. বপতা-মাতা, স্ত্রী সন্তান গেনক বননয় সকল আত্মীয়-

স্বজন ও মসুলমাননদর হক আদানয় সনচষ্ট োকা। 

গমািকো, বান্দার হনক্বর বযাপানর খুব গববে বফবকর 

রাখা নতুবা সমি ইবাদত-এর সওয়াব গেষ হনয় যানব। 
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ঙ. বননজর আত্মার গরান র বচবকৎসার জনয গকান হক্কানী 

বুযুন ণর সানে সম্পকণ রাখা। 

চ. গুনানহ কবীরা, হারাম, মাকরূনহ তাহরীমী ও 

মেুতাববহ মনন হয় এমন বজবনস গেনক কনঠারভানব 

পরনহয করা। 

ে. বননজর পবরবানরর গলাকজন,আত্মীয়-স্বজন,বন্ধ-ু

বান্ধব ও মহল্লাবাসী গলাকনদরনক সবণদা দীননর দাওয়াত 

বদনত োকা এবং তানদর দীননর তা‘লীম বদনত োকা। 

সারকো, আল্লাহর দীননর জনয প্রবতবদন বকেু সময় গবর 

করা। (সূরা বাক্বারা, আয়াত, ১৭৭/ বতরবমযী, হাদীস নং-২২৬৭) 

মতৃযু কালীন সনু্নাত সমহূ 

১.মতৃুযেযযায় োবয়ত বযবির গচহারা বকবলামখুী কনর 

গদয়া এবং তার সামনন বনস তানক শুবননয় কাবলমা 

েরীফ পড়নত োকা। তনব তানক কাবলমা পড়ার হুকুম 

বদনব না এবং তার পানে বনস সরূা ইয়াসীন পড়া। 

উনল্লখয, কাবলমা েরীফ একবার পনড় বননয় তারপর 

যবদ দুবনয়াবী গকান কো না বনল তাহনল বদ্বতীয় বার 

কাবলমার তালকীন না করা।  (মুিাদরাক, হাদীস নং- ১৩০৫/ 

মুসবলম, হাদীস নং- ৯১৬/ আবু দাউদ, হাদীস নং- ৩১২১) 
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২. স্বীয় মতৃুয বনকিবতণী মনন হনল এই দু‘আ পড়নত 

োকা :    عْلَىاَللّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَألْحِقْنِيْ بِالرَّفِيْقِ األ  
 (বতরবমযী, হাদীস নং- ৩৪৯৬/ আবু দাউদ, হাদীস নং- ৩১২১) 

৩. যখন রূহ গবর হনে বনল অনভুব হনত োনক, তখন 

এই দু‘আ পড়া:  

يْ عَلى غَمَرَاتِ املَوْتِ وَسَكَرَاتِ املَوْتِ 
ِ
   . اللَّهُمَّ أعِنّ

(বতরবমযী, হাদীস নং- ৯৭৮) 

৪. গকান মসুলমাননর মতৃুয সংবাদ শ্রবনর্ এই দু‘আ 

পড়া : (মুসবলম, হাদীস নং- ৯১৮) 

وإنَّا إِلَيِْه رَاجِعُوْنَ؛ اَللَّهُمَّ أجُرْنِيْ فِيْ مُصِيبَتِيْ َوأخْلِفْ  إنّا لِلَّهِ   
 لِيْ خَيْراً مِنْهَا

৫. মতৃ বযবির চেুদ্বয় ও মখু গখালা োকনল বন্ধ কনর 

গদয়া। প্রনয়াজন গবানধ মাোর উপর ও েুতনীর নীচ 

বদনয় কাপড় গবাঁনধ গদয়া। গচহারা গদখা,আত্মীয়-

স্বজননদর আসা, জানাযায় গলাক কম হনব এসব কো 

বনল দাফনন ববলম্ব করা বননষধ।(মুসবলম, হাদীস নং- ৯২০) 

৬. মতৃ বযবিনক খানি রাখার সময় বা মতৃ বযবির 

লােবাহী খাি কাাঁনধ উঠাননার সময় ‘ববসবমল্লাহ’ বলা। 

(মুসান্নানফ ইবনন আবী োইবাহ, হাদীস নং- ১২০৬২) 
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৭. যোসম্ভব তাড়াতাবড় মতৃ বযবিনক গ াসল, কাফন 

ও জানাযার নামায সম্পন্ন কনর বনকিস্থ গ ারস্থানন 

দাফননর বযবস্থা করা। দাফননর জনয ববনা অপার তায় 

দূনরর গ ারস্থানন বা এক েহর গেনক অনয েহনর গনয়া 

মাকরূহ। (আবু দাউদ, হাদীস নং- ৩১৮, ৩১৬৫) 

বব. দ্র. জানাযার পনর দাফননর পনূবণ হাত তুনল 

সবম্মবলতভানব মনুাজাত করা বননষধ এবং জানাযার পর 

গেনক মদুণার গচহারা গদখাননা বননষধ। (আহসানুল ফাতাওয়া, 

৪: ২১৯/ ইমদাদুল মুফতীন, ৪৪৪ দারুল উলূম, ৫ : ৩০৫) 

৮. মতৃ বযবির লাে কবনর রাখার সময় এই দু‘আ পড়া 

للاُْ َرس ْولُِ ِملَّةُِ َوَعلى للاُِ بِْسمُِ   : . 

(আবু দাউদ, হাদীস নং- ১০৪৬/ মুসনানদ আহমাদ, হাদীস নং- 

৪৯৮৯) 

৯. কবনর লাে পনুরাপবুর ডান কানত গোয়াননা অেণাৎ 

তার গচহারা ও সীনা বকবলামখুী কনর গদয়া। এর জনয 

কবনরর তলনদনে পবিম পানশ্বণ উত্তর দবেনর্ লম্বাভানব 

এক হাত পবরমার্  তণ করনত হনব অেবা বপনঠর গপেনন 

ও মাোর নীনচ মাবির চাকা বদনয় ডান কানত গোয়ানত 

হনব। মতৃ বযবিনক কবনর বচত কনর শুইনয় শুধু তার 
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গচহারা বকবলামখুী কনর বদনলই সনু্নানতর অনসুরর্ হনব 

না। (মুিাদরাক, হাদীস নং- ১৯৭) 

১০. আত্মীয়-স্বজননদর পে গেনক মতৃ বযবির পবরবার 

পবরজননর জনয প্রেম বদন খানার বযবস্থা করা উবচত। 

মতৃ বযবির উপর যানদর ভরর্-গপাষনর্র দাবয়ত্ব বেল, 

শুধু তারাই এ খানা খানব। আ ন্তুক গমহমান র্ উি 

খানায় েরীক হনব না। বরং তারা সান্ত্বনা বদনয় যত 

তাড়াতাবড় সম্ভব চনল যানব। মতৃ বযবির গলাকনদর 

উপর গবাো সবৃষ্ট করনব না। বতণমানন ববষয়বিনক 

গমানিও গখয়াল করা হনে না। গরওয়াজ বহনসনব গলাক 

গদখাননার উনদ্দনেয মনৃতর পবরবানরর পে হনত 

গকানরূপ খানার আনয়াজন না করা চাই। গতমবনভানব ৪ 

বদনা, ৭/ ১০ বদনা, বত্রে-চবল্লে কুলখানী ইতযাবদ 

ববধমণীনদর রসম। এগুনলা গেনক কনঠারভানব পরনহজ 

করনব। চাই মখূণ গলানকরা যতই বদনাম করুক। 

আল্লাহর জনয এ সব বদনাম বরদাশ ত কনর বননব। 

‘জীবননর গেষবদন’ বকতাব গেনক ববিাবরত গদনখ বননব। 

(বুখারী েরীফ, হাদীস নং- ৫৪১৭/ মুসনানদ আহমাদ, হাদীস নং- 

৯০৫) 

১১. কবর খুব গববে উাঁচু না করা এবং পাকা না করা। 

(মুসবলম, হাদীস নং- ৯৬৯, ৯৭০) 



www.islamijindegi.com 

১২. কবনরর উপর পাবন বেবিনয় গদয়া। (মুসান্নানফ আব্দুর 

রাজ্জাক, হাদীস নং- ৬৪৮১) 

১৩. মতৃ বযবির দাফনকাযণ সম্পন্ন করার পর হুজুর 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লাম বননজ তার মা বফরাত 

কামনায় দু‘আ করনতন এবং অনযনদরনকও 

মা বফরানতর দু‘আ করনত বলনতন। ববনেষত মনুকার 

নাকীর বফবরেতাদ্বনয়র প্রনশ্নর সমু্মখীন হনয় গস গযন 

দৃঢ়পদ ও অববচল োকনত পানর, গস জনয দু‘আ করনত 

বলনতন। (আবু দাউদ, হাদীস নং- ৩২২১) 

১৪. কবনরর মাোর বদনক এক বযবি সরূা বাকারার শুরু 

গেনক ُْْون ْفلِح   পযণন্ত এবং পানয়র বদনক অপর বযবি  م 

ْولُ  آَمنَُ س  الرَّ   গেনক গেষ পযণন্ত বতলাওয়াত করনব। 

কবনরর চার গকার্ায় খুাঁবি  াড়া এবং চার গকার্ায় চার 

কুল পড়ার গকান বভবত্ত পাওয়া যায় না। (শুআবুল ঈমান, 

হাদীস নং- ৮৮৫৪) 

 

সমাপ্ত 
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