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১- পমসওয়াক করা

চমেওয়াে	 েরা	 েবেময়	 েুন্নত,	 োরে	 রােূলুল্াহ	 োল্াল্াহু	

আলাইহহ	ওয়া	োল্াম	বসলসেন,	চমেওয়াে	হসলা	মুসখর	পহবত্রতা	

ও	প্রহতপালসের	েন্তুহষ্।’(বে্তনায়	মুেহলম)

তসব	হনস্াতি	েময়গুসলায়	চমেওয়াে	েরা	খুবই	গুরুত্বপূে্ত:

১- অর ুও িামাতরর সময়
োরে,	রােূলুল্াহ	োল্াল্াহু	আলাইহহ	ওয়া	োল্াম	বসলসেন,‘যহদ	

আমার	উম্সতর	জন্য	েষ্ের	না	হত	তাহসল	প্রসত্যে	অজুর	েময়	

আহম	তাসদর	চমেওয়াে	েরার	হনসদ্তি	হদতাম।’(বে্তনায়	মুেহলম)

হতহন	আসরা	বসলসেন,‘যহদ	আমার	উম্সতর	জন্য	েষ্ের	না	হত	

তাহসল	প্রসত্যে	নামাসজর	েময়	আহম	তাসদর	চমেওয়াে	েরার	

হনসদ্তি	হদতাম।’(বে্তনায়	বুখারী	ও	মুেহলম)

২- ঘতর প্রতিতশর সময়
হমেদাম	 তার	 হপতা	 চথসে	 বে্তনা	 েসরন,	 হতহন	 বসলন,	 ‘আহম	

আসয়িা	রাহয.	চে	প্রশ্ন	েরলাম,	নবী	োরীম	োল্াল্াহু	আলাইহহ	

ওয়া	 োল্াম	 যখন	 ঘসর	 প্রসবি	 েরসতন	 তখন	 প্রথম	 হে	 োজ	

েরসতন?	হতহন	বলসলন,	‘চমেওয়াে	েরসতন।’(বে্তনায়	মুেহলম)

৩- ঘুম পেতক রা�ার পর 
পমসওয়াক করা
হুযাইিা	রাহয.	চথসে	বহে্তত,	হতহন	বসলন,	‘রােূলুল্াহ	োল্াল্াহু	

আলাইহহ	ওয়া	োল্াম	যখন	রাসত	জাগ্রত	হসতন	তখন	চমেওয়াে	

হদসয়	মুখ	পহরষ্ার	েরসতন।’(বে্তনায়	বুখারী)

৬ স্বোিরাত সুন্নতসমহূ

আসয়িা	 রাহয.	 চথসে	 বহে্তত,	 হতহন	 বসলন,	 রােূলুল্াহ	 োল্াল্াহু	

আলাইহহ	 ওয়া	 োল্াম	 বসলসেন,	 ‘দিহট	 হবষয়	 হসলা	 মানুসষর	

প্রেৃহতগত	স্ভাব:	চগাঁি	েত্তন	েরা,	দাহড়	বড়	হসত	চদয়া	বা	চেসড়	

চদয়া,	চমেওয়াে	েরা,	নাসের	হভতর	শ্াসের	োসথ	পাহন	চনয়া,	

নখ	োটা,	আঙ্গুসলর	হগরা	চিৌত	েরা,	বগসলর	পিম	উপড়াসনা,	

নাহভর	 হন্সদসি	 চক্ৌরেম্ত,	 পায়খানা	 বা	 চপিাসবর	 পর	 পাহন	

ব্যবহার	েরা	ও	েুহল	েরা।’(বে্তনায়	মুেহলম)

মমসওয়াক
গাসের	ডাল-হিেড়	ইত্যাহদ	যা	মুসখর	খাদ্যেো	
ও	দুগ্তন্ধ	দূর	েরার	জন্য	ব্যবহার	েরা	হয়।

স্বভাবজাত সনু্নতসমহূ
চযেেল	 প্রেৃহতগত	 স্ভাব	 হদসয়	 আল্াহ	 তাআলা	
মানুষসে	েৃহষ্	েসরসেন,	তা	হসলা	হন্রূপ:

সূ ি ী প ত্র
স্বোিরাত সুন্নততর সংজ্া

১- পমসওয়াক করা

২- কুবল করা ও িাতক পাবি পদয়া

৩- পশৌচকম্জ করা

৪- প�াঁফ কত্জ ি করা ও প�া� করা

৫- দাবড় প�তড় পদয়া

৬- িােীর িীতচ প্ৌরকম্জ করা

৭- খতিা ও বখফাে করা

৮- িখ কা�া

৯- ি�তলর পশম উপড়াতিা

১০- আঙ্তুলর ব�রাসমহূ পিৌত করা
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২- কুবল করা ও িাতক পাবি পদয়া৪- আল কুরআি পতলাওয়াততর 
সময় পমসওয়াক করা
আলী	 রাহয.	 চথসে	 বহে্তত	 চয,	 হতহন	 চমেওয়াে	 েরসত	 হনসদ্তি	

হদসয়সেন	 আর	 বসলসেন,	 নবী	 োরীম	 োল্াল্াহু	 আলাইহহ	 ওয়া	

োল্াম	বসলসেন,	‘মানুষ	যখন	চমেওয়াে	েসর,	অতঃপর	োলাসত	

দাঁড়ায়	তখন	 চিসরিতাগে	তার	 চতলাওয়াত	 চিানার	জন্য	তার	

হপেসন	দাঁড়ায়।	তাঁরা	তার	োসে	চসল	আসে।	এমহনভাসব	তাঁসদর	

মুখ	তার	মুসখর	োসে	রাসখ।	তার	মুখ	চথসে	েুরআসনর	যা	হেেু	

চবর	 হয়	 তা	 চিসরিতাসদর	 মুসখ	 যায়।	 অতএব	 চতামরা	 আল	

েুরআসনর	জন্য	হনসজসদর	মুখ	পহরষ্ার	েসরা।’(বে্তনায়	বাযযার)

 পমসওয়াতকর উপকাবরতা
 চমেওয়াে	দুহনয়াসত	মুসখর	পহরছেন্নতা	আর	আসখরাসত

 আল্াহ	তাআলার	েন্তুহষ্।	এহট	দাঁতসে	মজবুত	েসর।

 মাহড়সে	িতি	রাসখ।	েণ্ঠস্রসে	পহরষ্ার	েসর	আর	মানুষসে

উদ্যমী	েসর।

নালক পাচন মদয়া
শ্াসের	মাি্যসম	নাসের	মসি্য	পাহন	চটসন	চনয়া

কুচল করা
মুসখর	মসি্য	পাহন	প্রসবি	েহরসয়	নাড়াচাড়া	েরা

  ইলতেনজা
ইসস্তনজা	হসলা	মলদ্ার	ও	লজ্াথিান	চথসে	হনগ্তত	
ময়লার	প্রভাব	পহবত্র	পাহন	দ্ারা	পহরষ্ার	েরা।

কুবল করা িাতক পাবি পদয়া

৪- প�াঁফ কা�া ও প�া� করা
অহিে	 চোট	 েরা	 বাঞ্ছনীয়;	 োরে	 এসত	 রসয়সে	 চেৌদেয্ত	 ও	

পহরছেন্নতা	ও	োসিরসদর	হবসরািীতা।

৫- দাবড় প�তড় পদয়া
আর	তা	হসলা	দাহড়	েত্তন	না	েরা	এবং	দাহড়র	হপেসন	না	লাগা।

৩- ইততেনরা
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দাবড় মডুোতিা
 দাঁহড়	মুণ্ডাসনা	হনহষদ্ধ।	এ	ব্যাপাসর	হাদীসে	স্পষ্	হনসদ্তিনা

 এসেসে।	নবী	োরীম		োল্াল্াহু	আলাইহহ	ওয়া	োল্াম

 বসলসেন,	‘‘চগাঁি	চেসট	চোট	েসরা	আর	দাহড়	চেসড়	দাও,

(অহনিপূজেসদর	হবসরাহিতা	েসরা।’(বে্তনায়	মুেহলম

িাবের িীতচ প্ৌরকতম্জর 
উপকাবরতা

 তবজ্াহনে	গসবষোয়	প্রমাহেত	চয,	নাহভর	নীসচর	চেি

 পহরষ্ার	েরা	স্াথি্য,	িরীসরর	িহতি	ও	েুরক্ার	োরে।	এ

 অঞ্চসল	চেসির	আহিে্য	হবহভন্ন	রেম	চম্তসরাগ	েৃহষ্র	োরে

হহোসব	ভূহমো	রাসখ।

৭- খতিা ও বখফাে

৬- িাবের িীতচ প্ৌরকম্জ করা

নাচভর নীলি ম্ষৌরকম্ করা
লজ্াথিাসনর	পাশ্্তবত্তী	চেি	মুণ্ডাসনা

পরুুষালগের খতনা
চয	চামড়া	পুরষাসঙ্গর	মাথা	চঢসে	রাসখ	তা	অপোরে	
েরা।

মমলয়লদর চখিার
লজ্াথিাসনর	চযজায়গা	হদসয়	পুরুষাঙ্গ	প্রসবি	েসর	
তার	উপসরর	অহতহরতি	মাংি	চেসট	চিলা

খতনা	পুরুসষর	জন্য	আর	হখিায	চমসয়সদর	জন্য।	োরে	রােূলুল্াহ	

োল্াল্াহু	আলাইহহ	ওয়া	োল্াম	উসম্	আহতয়া	রাহয.	চে	বসলসেন,	

‘হখিায	েসরা,	তসব	চবহি	চেসটানা।	চেননা	তা	চেৌদেয্তবি্তে	ও	

পুরসষর	োসে	অহিে	েম্াহনত	হওয়ার	োরে।’(বে্তনায়	হাসেম)

হেন্তু	পুরুষসদর	জন্য	খতনা	ওয়াহজব	আর	নারীসদর	জন্য	েুন্নত।

খতনা	 েরার	 হহেমত	 হসলা	 পুরুষাসঙ্গর	 মাথায়	 চামড়া	 থাোর	

োরসে	চয	ময়লা		জসম	তা	চথসে	পুরুষাঙ্গ	পহরষ্ার	রাখা।	আর	

নারীসদর	চক্সত্র	হখিাসযর		চহেমত	হসলা	চেৌদেয্ত	বৃহদ্ধ।

৮- িখ কা�া
অথ্তাৎ	নখ	চেসট	চিলা	এবং	তা	এমনভাসব	চেসড়	না	চদয়া	চয	তা	

লম্া	হসয়	যায়।

৯- ি�তলর পকশ উপতড় পফলা
অথ্ত্যাৎ	বগসল	উহদত	চেি	দূর	েরা।	এসত	পহরছেন্নতার	বািা	দূর	

হসব	আর	চেি	থাোর	োরসে	চয	দুগ্তন্ধ	হয়	তা	চসল	যাসব।

িখ কা�া
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স্বোিরাত সুন্নতসমহূ

37

১০-	আঙ্গুসলর	পৃষ্ঠসদসির	হগরােমূহ	চিৌত	েরা

অসনে	আসলম	উহল্হখত	হবষয়গুসলার	োসথ	োন,	ঘাড়	ও	িরীসরর

	অন্যান্য	ময়লা	দূর	েরার	হবষয়হট	চযাগ	েসরসেন।

চবল্শবদি
 চহল্িহদসনর	চবহি	নখ,	বগল,	নাহভর	হন্াংি	ও	চগাঁি

 পহরষ্ার	না	েরা	মােরূহ।	আনাে	ইবসন	মাসলে	রাহয.

 চথসে	বহে্তত,	হতহন	বসলন,	‘রােূলুল্াহ	োল্াল্াহু	আলাইহহ

 ওয়া	োল্াম	চগাঁি	োটা,	নখ	োটা,	নাহভর	হনসচর	চেি

 মুণ্ডাসনা,	বগসলর	চেি	মুণ্ডাসনার	জন্য	আমাসদর	েময়	চবঁসি

 হদসয়সেন।	আমরা	চযন	চহল্িহদসনর	চবহি	এগুসলা	চেসড়	না

(রাহখ।’(বে্তনায়	হতরহমযী

ি�তলর পকশ উপতড় পফলা

আঙ্তুলর ব�রা

https://www.al-feqh.com/bn
ht

tp
s:

//w
w

w
.a

l-f
eq

h.
co

m
/b

n




