
সহজ সরল উপেয় ইসলােমর িবিধ-িবধান শখা
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নাজাসাত এর িবিধ-িবধান
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িারাসাত এর বিবি-বিিাি

িারাসাততর প্রকারতেদ
১- মািতুের পপশাি ও মল
এে	 চবদুইন	 ব্যহতি	 মেহজসদ	 চপিাব	 েসর	 হদসল	 রােূলুল্াহ	

োল্াল্াহু	 আলাইহহ	 ওয়া	 োল্াম	 তাসে	 বসলহেসলন,	 ‘এ	 েেল	

মেহজদ	 চপিাব	 ও	 চনাংরা-ময়লার	 থিান	 নয়।	 মেহজদ	 হসলা	

আল্াহ	তাআলার	হযহের,	নামাজ	ও	েুরআন	চতলাওয়াসতর	থিান।’ 
(বে্তনায়	বুখারী	ও	মুেহলম)

সূ ি ী প ত্র
িারাসাততর সংজ্া

িারাসাততর প্রকার

১- মািতুের পপশাি ও মল

২- মাবসতকর রক্ত

৩- পে সকল রন্তু খাওয়া োয় িা তার পপশাি 
ও পায়খািা

৪- মতৃ রন্তু

৫- শকূতরর প�াশত

৬- কুকুতরর মতুখর লালা

৭- মেী িা কামরস

ওদী িা অিাকাবখিত িীে্জ

িারাসাত পেতক পবিত্রতার পদ্ধবত

২- রক্ত
হাদীসে	 এসেসে,	 	 খাওলা	 হবনসত	 ইয়াোর	 রাহয.	 নবী	 োরীম	

োল্াল্াহু	 আলাইহহ	 ওয়া	 োল্াসমর	 োসে	 এসে	 বলসলন	 ইয়া	

রােূলুল্াহ,	 ‘আমার	 মাত্র	 এেহট	 োপড়,	 আহম	 ঋতুগ্রস্ত	অবথিায়	

তাই	পহর।	 হতহন	বলসলন,	 ‘যখন	তুহম	পহবত্র	হসব	তখন	রসতির	

থিান	 িুসয়	 চিলসব।	 এরপর	 চেই	 োপড়	 পসর	 নামাজ	 আদায়	

েরসব।’(বে্তনায়	আবু	দাউদ)

চোসনা	চোসনা	ইমাসমর	মসত	শুিু	মাহেসের	রতি	নাপাে।	অন্যান্য	

রতি	পহবত্র,	প্রবাহহত	রতি	চহাে	বা	অপ্রবাহহত।	োরে,	হাদীসে	

এসেসে	 ‘এে	 মুেহলম	 ব্যহতি	 নামাসজ	 থাোোসল	 এে	 োসির	

ব্যহতি	তার	গাসয়	তীর	হনসক্প	েরল।	মুেহলম	ব্যহতি	তার	িরীর	

চথসে	তীর	উহিসয়	চিলল	ও	নামাজ	চাহলসয়	 চগল,	যহদও	তার	

িরীর	চথসে	রতি	ঝরহেল।’(বে্তনায়	আবু	দাউদ)

৩- পেসকল রন্তু খাওয়া োয় িা তার পপশাি-
পায়খািা
হাদীসে	 এসেসে,	 ইবসন	 মােউদ	 রাহয.	 বসলন,	 ‘রােূলুল্াহ	

োল্াল্াহু	আলাইহহ	ওয়া	োল্াম	পায়খানায়	চগসলন	এবং	আমাসে	

হতনহট	পাথর	 হনসয়	 চযসত	বলসলন।	আহম	দুসটা	পাথর	 চপলাম,	

তৃতীয়	পাথর	চখাঁজ	েসরও	চপলাম	না।	তখন	আহম	শুেসনা	চগাবর	

হনলাম।	 এগুসলা	 হনসয়	 তাঁর	 োসে	 চগলাম।	 হতহন	 পাথর	 দুসটা	

হনসলন	আর	চগাবর	চিসল	হদসলন	আর	বলসলন,	এটা	অপহবত্র।’ 
(বে্তনায়	বুখারী)

নাজাসালতর আচভধাচনক অ্্
চনাংরা	ময়লা

শরয়ী পচরভাষায় নাজাসাত
এমন	 চনাংরা-ময়লা	 যা	 দূর	 েরার	 জন্য	 িরীয়সত	
হনসদ্তি	এসেসে
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িারাসাত এর বিবি-বিিাি

তসব	এর	ব্যহতক্ম	হসলা:

৪- মতৃ প্রাণী
আর	 তা	 হসলা,	 যা	 িরয়ী	 পদ্ধহতসত	 যসবহ	 ব্যতীত	 মারা	 যায়।	

আল্াহ	তাআলা	বসলন,

ن 
َ
ٓ أ ۥٓ إِلَّ ٰ َطاِعٖم َيۡطَعُمُه ًما َعَ وِحَ إَِلَّ ُمَرَّ

ُ
ِجُد ِف َمآ أ

َ
ٓ أ )قُل لَّ

ۡو َلَۡم ِخنِيرٖ فَإِنَُّهۥ رِۡجٌس (
َ
ۡسُفوًحا أ ۡو َدٗما مَّ

َ
يَُكوَن َمۡيَتًة أ

{বল,	 ‘আমার	 হনেট	 চয	 ওহী	 পািাসনা	 হয়,	 তাসত	 আহম	

আহারোরীর	ওপর	চোসনা	হারাম	পাই	না,	যা	চে	আহার	েসর।	

তসব	যহদ	মৃত	হেংবা	প্রবাহহত	রতি	অথবা	িূেসরর	চগািত	হয়-	

োরে,	হনশ্য়	তা	অপহবত্র।}[েূরা	আল	আনআম	:	১৪৫]

জীহবত	অবথিায়	যহদ	পশুর	চোসনা	অংি	চেসট	আলাদা	েরা	হয়,	

তা	মৃত	জন্তু	বসল	গে্য	হসব।

পেসি রন্তু খাওয়া োয় তার 
পপশাতির হুকুম বক?
চযেেল	 জন্তু	 খাওয়া	 যায়	 বহু	 েংখ্যে	 আসলসমর	

মতানুোসর	তার	 চপিাব	পহবত্র।	তাসদর	প্রমাে	আনাে	

ইবসন	 মাসলে	 রাহয.	 আনহুর	 বে্তনা	 চয,	 হেেু	 েংখ্যে		

চলাে	মদীনায়	এল।	তারা	চরাগ্রাক্ান্ত	হসয়	পড়ল।	নবী	

োরীম	োল্াল্াহু	আলাইহহ	ওয়া	োল্াম	তাসদর	েদোর	

উসটর	োসে	পািাসলন,	যাসত	তারা	উসটর	দুি	ও	চপিাব	

পান	েরসত	পাসর।

অবি্য	হানািী	মাযহাব	মসত,	চঘাড়া	ও	চয	েেল	জন্তু	

খাওয়া	হয়,	তার	চপিাব	লঘু	নাপাে।	যহদ	তা	পহরমাসে	

চবহি	না	হয়,	তাহসল	তা	ক্মাসযাগ্য।	যহদ	তা	চপািাে	বা	

িরীসরর	এে	চতুথ্তাংি	হয়	তাহসল	পহরমাসে	চবহি	বসল	

গে্য	হসব	।(বে্তনায়	বুখারী)

মাব�

মা�

ফবড়ং

১-মতৃ মা� ও ফবড়ং।
োরে,	 রােূলুল্াহ	 োল্াল্াহু	 আলাইহহ	 ওয়া	 োল্াম	 বসলসেন,	

‘আমাসদর	জন্য	দুসটা	মৃত	প্রােী	ও	দুসটা	রতি	হালাল	েরা	হসয়সে।	

মৃত	 প্রােী	 দুসটা	 হসলা,	 মাে	 ও	 িহড়ং।	 আর	 রতি	 দুসটা	 হসলা,	

েহলজা	ও	প্ীহা।’(বে্তনায়	আহমদ)

২- এমি মতৃ প্রাণী োর তরল রক্ত 
পিই, পেমি মাব�।
রােূলুল্াহ	 োল্াল্াহু	 আলাইহহ	 ওয়া	 োল্াম	 বসলসেন,	 ‘যহদ	

চতামাসদর	োসরা	পাসত্র	মাহে	পহতত	হয়,	তাহসল	তাসে	তাসত	

ডুহবসয়	দাও।	চেননা	তার	এে	ডানায়	আসরাগ্য	ও	অন্য	ডানায়	

চরাগ	থাসে।’(বে্তনায়	বুখারী)	

মতৃ রন্তু
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পবিত্রতা

৫- শকূতরর প�াশত
আল্াহ	তাআলা	বসলন,

ن 
َ
ٓ أ ۥٓ إِلَّ ٰ َطاِعٖم َيۡطَعُمُه ًما َعَ وِحَ إَِلَّ ُمَرَّ

ُ
ِجُد ِف َمآ أ

َ
ٓ أ )قُل لَّ

ۡو َلَۡم ِخنِيرٖ فَإِنَُّهۥ رِۡجٌس (
َ
ۡسُفوًحا أ ۡو َدٗما مَّ

َ
يَُكوَن َمۡيَتًة أ

  {বল,	 ‘আমার	 হনেট	 চয	 ওহী	 পািাসনা	 হয়,	 তাসত	

আহম	 আহারোরীর	 ওপর	 চোসনা	 হারাম	 পাই	 না,	 যা	 চে	

আহার	 েসর।	 তসব	 যহদ	 মৃত	 হেংবা	 প্রবাহহত	 রতি	 অথবা	

িূেসরর	 চগািত	 হয়-	 োরে,	 হনশ্য়	 তা	 অপহবত্র।} 
[েূরা	আল	আনআম	:		১৪৫]

আহব	তাসলব	রাহয.	চথসে	বহে্তত,	রােূলুল্াহ	োল্াল্াহু	আলাইহহ	

ওয়া	 োল্ামসে	 যখন	 হতহন	 োমরে	 েম্পসে্ত	 প্রশ্ন	 েসরহেসলন,	

তখন	 হতহন	 বসলসেন,	 ‘অজু	 েসরা	 আর	 পুরুষাঙ্গ	 িুসয়	 চিল।’ 
(বে্তনায়	বুখারী	ও	মুেহলম)

৮- ওদী িা অিাকাবখিত িীে্জ
আর	তা	হসলা,	ঘন	োদা	পাহন,	যা	চপিাসবর	পর	চবর	হয়।

িীতে্জর পবিত্রতা ও অপবিত্রতা 
প্রসং�
বীয্ত:	ঘন	োদা	পচা	হডসমর	ন্যায়	গন্ধযুতি	পদাথ্ত	যা	চরম	

উসত্তজনার	েময়	প্রবল	চবসগ	চবর	হয়	আর	চবর	হওয়ার	

পর	লিাহন্ত	অনুভূত	হয়।ইমাম	আবু	হাহনিা	র:	এর	মসত	

বীয্ত	নাপাে।

েবদ তা তরল হয় তাহতল িুতয় পফলা

েবদ তা শুকতিা হয় তা হতল ঘতে উঠিতয় পফলা

শকূর

কুকুতরর মতুখর লালা

৬- কুকুর
েুেুসরর	েবহেেুই	নাপাে।	আর	তার	মুসখর	লালা	হসলা	জঘন্য	

নাপাে।	 রােূলুল্াহ	 োল্াল্াহু	 আলাইহহ	 ওয়া	 োল্াম	 বসলসেন,	

‘যহদ	 চতামাসদর	 োসরা	 পাসত্র	 েুেুর	 মুখ	 লাগায়	 তাহসল	 তা	

পহবত্রেরসের	মাি্যম	হসলা,	োতবার	চিৌত	েরা।	প্রথমবার	মাহট	

দ্ারা।’(বে্তনায়	বুখারী	ও	মুেহলম)

েুেুসরর	মুখ	লাগাসনার	অথ্ত	হসলা,	েুেুর	তার	হজহ্া	পাসত্র	ঢুহেসয়	

নাড়াচাড়া	েরা,	চে	পাত্র	চথসে	পান	েরুে	বা	না	েরুে।

৭- মেী িা কামরস
আর	তা	হসলা,	স্ছে,	পাতলা,	হপহছেল	পাহন,	যা	চযৌন	উসত্তজনার	

শুরুসত	চবর	হয়	হেন্তু	চরম	পুলে	অনুভব	হয়	না,	তীব্র	চবসগ	চবর	

হয়	না	ও	চবর	হওয়ার	পর	চোসনা	লিাহন্ত	আসে	না।	অসনে	েময়	

এ	পাহন	চবর	হওয়ার	হবষয়হট	অনুভব	েরা	যায়	না।আলী	ইবসন	
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িারাসাত এর বিবি-বিিাি

মদ ও মাদকদ্রিযি বদতয় বতবর 
সু�বন্ধ
আসলমসদর	 অসনসের	 মত	 হসলা,	 মদ	 বাহহ্যে	 অসথ্ত	 চহাে	 বা	

অন্তরগত,	েব্তাবথিায়	নাপাে।	অপরহদসে	অন্যএে	দল	আসলসমর	

প্রািান্যপ্রাপ্ত	মত	হসলা,	বাহহ্যেভাসব	মদ	পহবত্র	;	অন্তরগত	অসথ্ত	

তা	অপহবত্র	এবং	তা	পান	েরা	েবীরা	গুোহ	হওয়া	েস্বেও	।

তারা	 আল্াহ	 তাআলার	 হনস্াতি	 বােীসত	 মদসে	 অন্তরগত	

অপহবত্রতার	 অসথ্ত	 হনসয়সেন,	 জুয়া	 ও	 প্রহতমা-চবদীর	 মসতাই।	

আল্াহ	তাআলা	বসলন,

ۡزَلُٰم 
َ
نَصاُب َوٱۡل

َ
ِيَن َءاَمُنٓواْ إِنََّما ٱۡلَۡمُر َوٱلَۡمۡيِسُ َوٱۡل َها ٱلَّ يُّ

َ
أ  )َيٰٓ

ۡيَطِٰن فَٱۡجَتنُِبوهُ لََعلَُّكۡم ُتۡفلُِحوَن ٩٠ (  رِۡجٞس ّمِۡن َعَمِل ٱلشَّ
{চহ	মুহমনগে,	হনশ্য়	মদ,	জুয়া,	প্রহতমা-চবদী	ও	ভাগ্যহনি্তারে	

তীরেমূহ	 চতা	 নাপাে,	 িয়তাসনর	 েম্ত।	 েুতরাং	 চতামরা	 তা	

পহরহার	ের,	যাসত	চতামরা	েিলোম	হও।}	[েূরা	আল	মাসয়দা	:	৯০]

এ	মসতর	ওপর	হভহত্ত	েসর	বলা	যায়,	চযেেল	েুগহন্ধদ্রব্য	মাদে	

বা	 এলসোহল	 হদসয়	 ততহর	 েরা	 হয়,	 িরীয়সতর	 দৃহষ্সত	 তার	

ব্যবহার	জাসয়য।

িারাসাত পবিত্র করার পদ্ধবত
 ১- রবমতি পলত�-োকা িারাসাত পবিত্র করার 
পদ্ধবত
যখন	জহমসন	চোসনা	নাজাোত	চলসগ	যায়	তখন	পাহন	বা	অন্যহেেু	

হদসয়	তা	দূর	েরা	হসব।	এর	প্রমাে,	চয	চবদুইন	চলােহট	মেহজসদ	

চপিাব	 েসরহেল	 তার	 েম্পসে্ত	 রােূলুল্াহ	 োল্াল্াহু	 আলাইহহ	

ওয়া	 োল্াম	 বসলসেন,	 ‘তাসে	 চেসড়	 দাও	 আর	 তার	 চপিাসবর	

ওপর	 এে	 পূে্ত-বালহত	 বা	 এে	 পূে্তসঢাল	 পাহন	 চঢসল	 দাও।’ 
(বে্তনায়	বুখারী	ও	মুেহলম)

মদ ও সু�বন্ধদ্রিযি

পাবি বিারা রবমি পিৌত করা
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পবিত্রতা
আর	নাজাোত	যহদ	তরল	হয়,	তসব	তা	শুহেসয়	চগসল	জহমন	পাে	

হসয়	যায়।	আবু	হেলাবাহ	রাহয.	চথসে	বহে্তত,‘যহদ	জহমন	শুহেসয়	

যায়	তাহসল	তা	পহবত্র	হসয়	যায়।’(বে্তনায়	বুখারী)

৩- িারাসাতেুক্ত কাপড় পবিত্র করা
নাজাোতযুতি	োপড়	পাহন	হদসয়	িুইসত	হসব,	খুঁহচসয়	তুসল	চিলসত	

হসব	ও	হনংড়াসত	হসব	যাসত	নাজাোত	দূর	হসয়	যায়।

আিুবিক মািযিম িযিিহার কতর পবিত্র করা

অবতবরক্ত পাবি বদতয় পবিত্র করা

রবমতির ওপর তরল িারাসাত

তরল িারাসাত শুবকতয় োওয়া

৪- বি�ািা-কাতপ্জ� পবিত্র করা
হবোনা-োসপ্তট	ইত্যাহদ	পাহন	 হদসয়	িুইসত	হসব	অথবা	আিুহনে	

হলিহনং	 যন্ত্রপাহত	 হদসয়	 পহরষ্ার	 েরসত	 ও	 খুঁহচসয়	 তুসল	 চিলসত	

হসব,	যাসত	নাজাোত	দূর	হসয়	যায়।

২- িারাসাতেুক্ত পাবি পবিত্র করা
যহদ	 নাজাোতযুতি	 পাহনর	 োসথ	 অহিে	 পহরমাসে	 পাহন	 হমসি	

যাওয়ার	িসল	নাজাোসতর	প্রভাব	চসল	যায়	তাহসল	পাহন	পহবত্র	

হসয়	 যায়।	 এমহনভাসব	 বত্তমান	 েমসয়	 হবহভন্ন	 আিুহনে	 পদ্ধহত	

ব্যবহার	েসর	পাহন	হবশুদ্ধ	েরা	হয়,	এ	প্রহক্য়াসতও		পাহন	পহবত্র		

হসয়	যাসব।		

িারাসাতেুক্ত কাপড় পবিত্র করা

বি�ািা-কাতপ্জ� পবিত্র করা
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৫- মতৃ রন্তুর চামড়া পবিত্র করা 
১- প�াশত খাওয়া োয় এমি মতৃ প্রাণীর 
চামড়া পবিত্র করার পদ্ধবত
এ	িরসনর	চামড়া	দাবাগাত	প্রহক্য়ার	মাি্যসম	পহবত্র	েরা	যায়।	

রােূলুল্াহ		োল্াল্াহু	আলাইহহ	ওয়া	োল্াম	বসলসেন

‘যখন	 চামড়া	 দাবাগাত	 েরা	 হয়,	 তখন	 পহবত্র	 হসয়	 যায়।’ 
(বে্তনায়	মুেহলম)

দাবাগাত	হসলা:	চোসনা	হেেু	হদসয়	চামড়া	এমনভাসব	প্রহক্য়াজাত	

েরা	যাসত	তা	নরম	ও	দুগ্তন্ধমুতি	হসয়	যায়।	আর	যহদ	 চগািত	

খাওয়া	যায়	এমন	প্রােী	মৃত	না	হয়	বরং	িরীয়তেম্ত	উপাসয়	

যবাইেৃত	হয়	তসব	তার	চামড়া	পহবত্র	।

৬- দগু্ধতপােযি পমতয় ও পুত্র সন্াতির 
পপশাি পেতক পবিত্রতা অর্জ ি
দুগ্ধসপাষ্য	চমসয়র	চপিাব	িুসয়	চিলসত	হসব	আর	পুসত্রর	চপিাসব	

পাহনর	হেটা	হদসলই	চলসব।	হাদীসে	এসেসে,	রােূলুল্াহ	োল্াল্াহু	

আলাইহহ	ওয়া	োল্াম	বসলসেন,	

‘েন্যা	 েন্তাসনর	 চপিাব	 িুসয়	 চিলা	 হসব	 আর	 পুত্রেন্তাসনর	

চপিাসবর	ওপর	পাহনর	হেটা	হদসত	হসব।’(বে্তনায়	আবু	দাউদ)

 পেসকল প্রাণীর প�াশত খাওয়া োয়

চামড়া প্রবরিয়ারাত করা

কিযিাসন্াতির পপশাি পিৌত করা

পুত্রসন্াতির পপশাতি পাবি ব�টিতয় পদয়া

৬ িারএকিার

িুতয় পবিত্র করামাটি বদতয় পবিত্র করা

৭- কুকুর পে পাতত্র মখু বদতয়ত� 
তা পবিত্রকরণ
োতবার	 িুইসত	 হসব,	 প্রথমবার	 মাহট	 হদসয়।	 রােূলুল্াহ	

োল্াল্াহু	 আলাইহহ	 ওয়া	 োল্াম	 বসলসেন,	 ‘চতামাসদর	

োসরা	পাসত্র	যহদ	েুেুর	মুখ	চদয়	তাহসল	তা	োতবার	িুইসত	

হসব,	প্রথমবার	মাহট	হদসয়।’(বে্তনায়	বুখারী	ও	মুেহলম)

২- প�াশত খাওয়া োয় িা এমি মৃত 
প্রাণীর চামড়া পবিত্রকরণ
এ	প্রেৃহতর	প্রােী	ও	মৃত	প্রােী	এেই	হুেুসমর	আওতাভুতি।	অথ্তাৎ	

তা	 এমন	 নাজাোত	 যা	 পহবত্র	 েরা	 যায়	 না।	 যহদ	 প্রােীহট	 িরয়ী	

পদ্ধহতসত	যসবহ	েরা	হয়	তবুও।

 পেসি প্রাণীর প�াশত খাওয়া োয় িা
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১১- পমতয়তদর মাটি পে্জন্ �ুতল-পড়া 
পপাশাক পবিত্র করা
যহদ	চমসয়সদর	ঝুসল	পড়া	আঁচসল	নাজাোত	চলসগ	যায়,	তাহসল	

পহবত্র	 থিান	 হদসয়	 চহঁসট	 যাওয়া	 পহবত্রতার	 জন্য	 যসথষ্।	 পহবত্র	

জহমন	 ওটাসে	 পাে	 েসর	 চদসব।	 োরে	 রােূলুল্াহ	 োল্াল্াহু	

আলাইহহ	ওয়া	োল্াম	বসলসেন,	 ‘তার	পসরর	পথ	তাসে	পহবত্র	

েসর	চদসব।’(বে্তনায়	আবু	দাউদ)

৮-মেী িা কামরস ও ওদী িা 
অিাকাবখিত িীে্জ পেতক পবিত্রতা 
অর্জ ি
এ	অবথিায়	পুরুষাঙ্গ	িুসয়	চিসল	অজু	েরসত	হসব।	োরে	রােূলুল্াহ	

োল্াল্াহু	আলাইহহ	ওয়া	োল্াম	আলী	ইবসন	আবু	তাসলব	রাহয.	

চে	 বসলসেন,	 ‘অজু	 েসরা	 আর	 চতামার	 পুরুষাঙ্গ	 িুসয়	 চিল।’ 

(বে্তনায়	বুখারী	ও	মুেহলম)

আর	োপসড়র	ব্যাপাসর	েথা	হসলা,	চযখাসন	মযী	বা	ওদী	চলসগসে	

চে	থিাসন	পাহনর	হেটা	হদসত	হসব।	োরে,	োহল	ইবসন	হানীি	রাহয.	

চথসে	বহে্তত	এে	হাদীসে	এসেসে,	 হতহন	নবী	োরীম	োল্াল্াহু	

আলাইহহ	 ওয়া	 োল্ামসে	 প্রশ্ন	 েসর	 বসলসেন,‘ইয়া	 রােূলুল্াহ,	

যহদ	আমার	োপসড়	এগুসলা	চলসগ	যায়	তাহসল	আহম	হে	েরব?	

হতহন	বলসলন,	তুহম	হাসতর	তালুসত	পাহন	হনসয়	চতামার	োপসড়র	

চেই	 থিাসন	 লাগাসব	 চযখাসন	 তুহম	 চদখসত	 পাও	 উহা	 চলসগসে।’ 

(বে্তনায়	আবু	দাউদ) 

৯- মাবসতকর রক্ত পেতক পবিত্রতা অর্জ ি
মাহেসের	রতি	পাহন	হদসয়	িুসয়	চিলসত	হসব।	িুসয়	চিলার	পর	

যহদ	রং	অবহিষ্	থাসে	তসব	চোসনা	ক্হত	চনই।	োরে	রােূলুল্াহ	

োল্াল্াহু	 আলাইহহ	 ওয়া	 োল্াম	 বসলসেন,	 ‘পাহন	 চতামার	 জন্য	

যসথষ্	আর	তার	রং	অবহিষ্	থােসল	ক্হত	চনই।’(বে্তনায়	আবু	দাউদ)

১০- রতুা পবিত্র করা
জুতা	মাহটর	োসথ	ঘষসত	হসব	 চযন	নাজাোসতর	আলামত	চসল	

যায়।	োরে	রােূলুল্াহ	োল্াল্াহু	আলাইহহ	ওয়া	োল্াম	বসলসেন,	

‘যহদ	চতামাসদর	চেউ	তার	জুসতা	হদসয়	নাজাোত	মাড়ায়	তাহসল	

মাহট	হসলা	তার	পহবত্রতা	অজ্তসনর	মাি্যম।’(বে্তনায়	আবু	দাউদ)

রবমতি  ঘতে রতুা পবিত্র করা 

১২- রতম োওয়া খাদযিদ্রিযি পবিত্র 
করা
নাজাোত	 ও	 তার	 আিপাসির	 অংি	 চিসল	 হদসয়	 এ	 জাতীয়	

খাদ্যদ্রব্য	 পহবত্র	 েরা	 যায়।	 আর	 যা	 অবহিষ্	 থােসব	 তা	 পহবত্র	

হহোসব	 চথসে	যাসব।	এর	প্রমাে	রােূলুল্াহ	োল্াল্াহু	আলাইহহ	

ওয়া	 োল্ামসে	 হঘ	 এর	 মসি্য	 ইঁদুর	 পহতত	 হওয়া	 েম্পসে্ত	 প্রশ্ন	

েরা	হসল	হতহন	বসলসেন,	‘ওটা	এবং	ওর	আিপাসির	হঘ	চিসল	

দাও	আর	বাহেটা	চরসখ	দাও।	এরপর	চতামরা	চতামাসদর	হঘ	চখসয়	

নাও।’(বে্তনায়	বুখারী)

ময়লাবিহীি রবমতি পহঁত� োওয়ার ফতল িারীর কাপড় পবিত্র হতয় োওয়া।

বঘ, োতত মতৃ ইঁদরু পবতত হতয়ত�
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িারাসাত সম্পতক্জ  বক�ু মাসাতয়ল
-	নাজাোত	েম্পসে্ত	হেেু	মাোসয়ল

-	চযসোসনা	বস্তুর	চমৌহলে	গুে	হসলা	পহবত্র	হওয়া।	যতক্ে	না	

তাসত	নাজাোসতর	চোসনা	প্রমাে	পাওয়া	যায়।

-	যহদ	চোসনা	বস্তুসত	নাজাোত	চলসগ	যায়	হেন্তু	তার	থিান	জানা	

না	থাসে,	তাহসল	পুসরাটাই	িুসয়	চিলসত	হসব।

-	যহদ	চোসনা	নাজাোত	অন্য	বস্তুসত	পহরেত	হয়	-	চযমন	গািার	

চগাবর	পুসড়	োই	হসয়	চগল-	তাহসল	তা	পহবত্র	বসল	গে্য	হসব।

িারাসাত এর বিবি-বিিাি

 ১৩- মসৃণ স্াি পবিত্র করা পেমি আয়িা ও 
কাঁচ
এেব	হজহনে	মাসেহ	েরা	হসব	চযন	নাজাোসতর	আলামত	চসল	

যায়

পমা�ার মািযিতম কাঁচ পবিত্র করা

  প�াির �াইতয় পবরণত হতল তা পবিত্র হতয় োয়।
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