
সহজ সরল উপেয় ইসলােমর িবিধ-িবধান শখা

আেলাকিচে ইবাদত

যাকাতরাজা হনামাজপিবতা

অনুবাদ

Abdullah BahmmamD.
আব াহ শহীদ আবর রহমান

পযােলাচনার

মুহাদ শামসুল হক িসিক

 ইসলােম েগাসল ফরজ হওয়ার কারণ ও
েগাসেলর মাসােয়ল
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প�াসল

সূ ি ী প ত্র
প�াসতলর সংজ্া

প�াসল ফরর হওয়ার কারণসমহূ

িীে্জ বি�্জত হতল

সঙ্ম ঘ�তল

কাবফর িযিবক্ত মসুলমাি হতল

মাবসক িন্ধ হতল

মতুৃযি ঘ�তল

প�াসতলর বিিরণ

রিুিুী িযিবক্তর ওপর ো করা হারাম

মতুোহাি প�াসল

  ম�াসললর আচভধাচনক অ্্
চোসনা	 হেেুর	 ওপর	 পাহন	 পূে্তাঙ্গরূসপ	 বাইসয়	
চদয়া।

শরয়ী পচরভাষায় ম�াসললর অ্্
আল্াহ	 তাআলার	 ইবাদসতর	 উসদেসি	 েুহনহদ্তষ্	
তবহিষ্্য	অনুযায়ী	পূে্তাঙ্গরূসপ	িরীর			চিৌত	েরা।

প�াসল ফরর হওয়ার কারণসমহূ
১-িীে্জপাত
বীয্ত	 হসলা:	 গাড়-োদা	 পাহন	 যা	 চযৌন-উসত্তজনােহ	 হিেসর	

চবর	 হয়,	 যারপর	 িরীর	 অবোদগ্রস্ত	 হসয়	 পসড়।	 বীয্ত	

গসন্ধ	 অসনেটা	 পঁচা	 হডসমর	 মসতা।	 ইরিাদ	 হসয়সে	 : 

     )  ْۚ ُروا هَّ 	অপহবত্র	চতামরা	যহদ	আর))  ِإَون ُكنُتۡم ُجُنٗبا فَٱطَّ

থাে,	তসব	ভাসলাভাসব	পহবত্র	হও)	[	েূরা	আল	মাসয়দা:৬]	আলী	রাহয.	

বসলসেন,	‘তুহম	যহদ	েসজাসর	পাহন	হনগ্তত	েসরা,	তসব	চগােল	েসরা।’ 
(বে্তনায়	আবু	দাউদ)

মাসাতয়ল
১-	যহদ	োসরা	স্প্নসদাষ	হয়	আর	বীয্তপাত	না	ঘসট,	তসব	চগােল	

িরজ	হসব	না।	যহদ	ঘুম	চথসে	জাগ্রত	হওয়ার	পর	বীয্তপাত	ঘসট	

তসব	চগােল	িরজ	হসব।

২-	 চেউ	যহদ	বীয্ত	 চদখসত	পায়	আর	স্প্নসদাসষর	েথা	মসন	না	

থাসে,	 তসব	 চগােল	 িরজ	 হসব।	 হাদীসে	 এসেসে,	 রােূলুল্াহ	

োল্াল্াহু	 আলাইহহ	 ওয়া	 োল্াম	 বসলসেন,‘পাহন	 চতা	 পাহনর	

জন্য’(বে্তনায়	মুেহলম)	অথ্তাৎ	বীয্তপাত	হসল	চগােল	িরজ	হসব’।
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৩-	যহদ	পুরষাসঙ্গ	বীসয্তর	থিানান্তর	অনুভূত	হয়,	আর	বীয্ত	চবর	না	

হয়	তসব	চগােল	িরজ	হসব	না।		

৪-	যহদ	োসরা	অেুথিতার	োরসে	উসত্তজনা	ব্যতীত	বীয্তপাত	ঘসট	

তসব	চগােল	িরজ	হসব	না।		

৫-	 যহদ	 চগােল	 িরজ	 হওয়ার	 পর	 চগােল	 েসর	 চনয়	 এবং	

চগােসলর	পর	বীয্ত	চবর	হয়,	তাহসল	পুনরায়	চগােল	েরসত	হসব	

না।	চেননা	এ	েময়	োিারেত	উসত্তজনা	ব্যতীত	বীয্ত	হনগ্তত	হয়।	

এ	অবথিায়	েতে্ততার	জন্য	অজু	েসর	চনয়াই	যসথষ্	হসব।

৬-	যহদ	ঘুম	চথসে	জাগার	পর	আদ্রতা	চদখা	যায়,	এবং	োরে	মসন	

না	থাসে,	তসব	এর	হতন	অবথিা	হসত	পাসর:

ে	-	আদ্রতা	চয	বীয্ত	চথসে	নয়	এ	ব্যাপাসর	আশ্স্ত	হসল	চগােল	

িরজ	হসব	না।	বরং	এ	আদ্রতার	হুেুম	হসব	চপিাসবর	ন্যায়।

খ-	বীয্ত	হে	না	এ	ব্যাপাসর	েসদেহ	েৃহষ্	হসল	যাচাই	েসর	চদখসত	

হসব।	যহদ	এমন	হবষয়	মসন	েরা	েম্ব	হয়	যা	উতি	আদ্রতা	বীয্ত	

চথসে	হওয়ার	েম্াবনাসে	চপাতি	েসর	চদয়,	তসব	তা	বীয্ত	বসলই	

গে্য	হসব।	আর	যহদ	এমন	 হবষয়	মসন	েরা	েম্ব	হয়	যা	উতি	

আদ্রতা	চয	মযী	তার	েম্াবনাসে	চপাতি	েসর	চদয়,	তসব	তা	মযী	

বসলই	গে্য	হসব।	

গ	-	আর	যহদ	চোসনা	হেেুই	মসন	েরসত	না	পারা	যায়,	তাহসল	

েতে্ততার	জন্য	চগােল	েরা	জরুহর।

৭-	যহদ	বীয্ত	চদখা	যায়	হেন্তু	েখন	স্প্নসদাষ	হসয়সে	তা	মসন	না	

থাসে,	তাহসল	চগােল	েরসত	হসব	এবং	েব্তসিষ	ঘুম	চথসে	জাগ্রত	

হওয়ার	পর	যত	নামাজ	আদায়	েরা	হসয়সে	তা	পুনরায়	পড়সত	

হসব।		

২-সঙ্ম ঘ�তল
পুরষাঙ্গ	 ও	 চযাহনর	 েহম্লনসে	 েঙ্গম	 বসল।	 আর	 এটা	 ঘসট	

পুরষাসঙ্গর	পুসরা	অগ্রভাগ	চযাহনর	অভ্যন্তসর	প্রসবি	েরার	িসল।	

এতটুেু	 হসলই	েঙ্গম	বসল	িরা	হসব	এবং	বীয্তপাত	না	ঘটসলও	

চগােল	িরজ	হসয়	যাসব।	হাদীসে	এসেসে,	রােূলুল্াহ	োল্াল্াহু	

আলাইহহ	 ওয়া	 োল্াম	 বসলসেন,‘নারী	 ও	 পুরুসষর	 গুপ্তাসঙ্গর		

েহম্লন	ঘটসলই	চগােল	িরজ	হসয়	যাসব।’(বে্তনায়	হতরহমযী) 

৩ - কাবফর িযিবক্ত মসুলমাি হতল
এর	 প্রমাে	 োসয়ে	 ইবসন	 আসেম	 যখন	 ইেলাম	 গ্রহে	 েসরন,	

রােূলুল্াহ	োল্াল্াহু	আলাইহহ	ওয়া	োল্াম	তাসে	চগােল	েরার	

হনসদ্তি	চদন।(বে্তনায়	আবু	দাউদ)

৪ - হাতয়ে ও বিফাস িন্ধ হতল
আসয়িা	 রাহয.	 বসলন,	 নবী	 োল্াল্াহু	 আলাইহহ	 ওয়া	 োল্াম	

িাহতমা	 হবনসত	 আহব	 হুবাইি	 রাহয.	 চে	 বসলন,	 ‘হাসয়য	 এসল	

নামাজ	 চেসড়	 দাও,	 আর	 হাসয়য	 চসল	 চগসল	 চগােল	 েসরা	 ও	

নামাজ	পসড়া।’ হনিাে	হসলা	হাসয়য	এর	মসতা,	এ	ব্যাপাসর	োসরা	

দ্ীমত	চনই।(বে্তনায়	বুখারী	ও	মুেহলম)

৫ -  মতুৃযি ঘ�তল
রােূলুল্াহ	 োল্াল্াহু	 আলাইহহ	 ওয়া	 োল্াসমর	 েন্যা	 যায়নাব	

রাহয.	 এর	 মৃতু্যর	 পর	 হতহন	 বসলসেন,	 ‘তাসে	 হতনবার	 চগােল	

দাও,	অথবা	পাঁচবার	অথবা	তারও	চবহি	যহদ	চতামরা	ভাসলা	মসন	

েসরা।’(বে্তনায়	বুখারী	ও	মুেহলম)
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প�াসতলর বিিরণ
চগােসলর	 চক্সত্র	 িরজ	 হসলা	 চগােসলর	 হনয়সত	 েমস্ত	 িরীর	

পাহন	 হদসয়	 চিায়া।	তা	 চযভাসবই	 চহাে	না	 চেন।	তসব	মুস্তাহাব	

হসলা	 রােূলুল্াহ	 োল্াল্াহু	 আলাইহহ	 ওয়া	 োল্াসমর	 চগােসলর	

অনুেরে	েরা।	উম্ুল	মুহমনীন	মায়মুনা	রাহয.	বসলন,		‘রােূলুল্াহ	

োল্াল্াহু	 আলাইহহ	 ওয়াোল্াম	 জানাবত	 চথসে	 চগােসলর	 জন্য	

পাহন	 রাখসলন।	 অতঃপর	 হতহন	 ডান	 হাত	 হদসয়	 বাম	 হাসত	 দুই	

অথবা	 হতনবার	পাহন	ঢালসলন।	এরপর	 হতহন	তাঁর	গুপ্তাঙ্গ	 চিৌত	

েরসলন।	এরপর	হতহন	জহমসন	অথবা	চদয়াসল	দুই	অথবা	হতনবার	

হাত	 মারসলন।	 অতঃপর	 হতহন	 েুহল	 েরসলন	 ও	 নাসে	 পাহন	

হদসলন।	 হতহন	তাঁর	 চচহারা	ও	দুই	বাহু	 চিৌত	েরসলন।	এরপর	

হতহন	 মাথায়	 পাহন	 ঢালসলন।	 িরীর	 চিৌত	 েরসলন।	 হতহন	 তাঁর	

জায়গা	চথসে	েসর	চগসলন	এবং	দু’পা	চিৌত	েরসলন।	বে্তনাোরী	

বসলন,‘এরপর	আহম	এেহট	োপসড়র	টুেরা	হনসয়	এলাম।	অবি্য	

হতহন	তা	চাইসলন	না।	হতহন	তাঁর	হাত	হদসয়ই	পাহন	চঝসড়	চিলসত	

শুরু	েরসলন।’(বে্তনায়	বুখারী)

চে	হহসেসব	চগােল	েরার	পদ্ধহত	হসলা:

১-	দুই	অথবা	হতনবার	েহজি	পয্তন্ত	দু’হাত	চিায়া।

২-	গুপ্তাঙ্গ	চিায়া।

৩-	জহমন	অথবা	চদয়াসল	দুই	অথবা	হতনবার	হাত	মারা।

৪-	 নামাসজর	 অজুর	 ন্যায়	 অজু	 েরা,	 তসব	 মাথা	 মাসেহ	 ও	 পা	

চিায়া	ব্যতীত।

৫-	মাথায়	পাহন	ঢালা।

৬-	েমস্ত	িরীর	চিায়া।

৭-	চযখাসন	দাঁহড়সয়	চগােল	েরা	হসয়সে	চেখান	চথসে	েসর	হগসয়	

পা	চিায়া	।

১

২

৩

৪

৫
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রিুিুী িযিবক্তর ওপর ো হারাম 
১- িামার
দহলল,	আল-েুরআসনর	আয়াত:	 

 ٰ نُتۡم ُسَكَٰرٰى َحتَّ
َ
لَٰوةَ َوأ ِيَن َءاَمُنواْ َل َتۡقَرُبواْ ٱلصَّ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ )َيٰٓ

) ْۚ ٰ َتۡغتَِسلُوا َتۡعلَُمواْ َما َتُقولُوَن َوَل ُجُنًبا إِلَّ َعبِرِي َسبِيٍل َحتَّ
 {চহ	মুহমনগে,	চনিাগ্রস্ত	অবথিায়	চতামরা	োলাসতর	হনেটবত্তী	

হসয়া	না,	যতক্ে	না	চতামরা	বুঝসত	পার	যা	চতামরা	বল	এবং	

অপহবত্র	অবথিায়ও	না,	যতক্ে	না	চতামরা	চগােল	ের,	তসব	

যহদ	চতামরা	পথ	অহতক্মোরী	হও।}	[আন-হনো:৪৩]

িামার

২- িায়তুল্াহর তাওয়াফ করা
হাদীসে	 এসেসে,	 রােূলুল্াহ	 োল্াল্াহু	 আলাইহহ	 ওয়া	

োল্াম	 বসলন,	 ‘বায়তুল্াহর	 তাওয়াি	 হসলা	 নামাজতুল্য’। 
(বে্তনায়	নাোয়ী)

িায়তুল্াহর তাওয়াফ

৩- কুরআি স্পশ্জ করা।
এর	দহলল,	আল	েুরআসনর	আয়াত,

ُروَن (  ۥٓ إِلَّ ٱلُۡمَطهَّ ُه 	পহবত্রগে	না	েরসব	স্পি্ত	তা	চেউ}	)لَّ َيَمسُّ

োড়া।}[েূরা	আল	ওয়াহেয়া:৭৯],	হাদীসে	এসেসে,	রােূলুল্াহ	োল্াল্াহু	

আলাইহহ	ওয়া	োল্াম	বসলসেন,	‘পহবত্রতা	ব্যতীত	চেউ	েুরআন	

স্পি্ত	েরসব	না’।(হাদীেহট	ইমাম	মাহলে	তাঁর	মুয়াত্তা	গ্রসন্থ	উসল্খ	েসরসেন।)

 পকারআাি স্পশ্জ করা

৪– কুরআি পড়া
আলী	রাহয.	বসলন,	‘রােূলুল্াহ	োল্াল্াহু	আলাইহহ	ওয়া	োল্াম	

ইসস্তনজা	 চেসর	 চবর	হসয়	আেসতন,	 হতহন	আমাসদরসে	েুরআন	

পসড়	 চিানাসতন,	 আমাসদর	 োসথ	 চগািত	 চখসতন,	 জানাবত	

ব্যতীত	 চোসনা	 হেেু	 তাঁসে	 েুরআন	 চথসে	 বারে	 েরত	 না’। 
(বে্তনায়	হতরহমযী)

 পকারআি পড়া
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পবিত্রতা

৫- মসবরতদ অিস্াি করা, ততি 
েবদ পহঁত� অবতরিম কতর োওয়া হয় 
তার কো বেন্ন
ইরিাদ	হসয়সে:

ٰ َحتَّ ُسَكَٰرٰى  نُتۡم 
َ
َوأ لَٰوةَ  ٱلصَّ َتۡقَرُبواْ  َل  َءاَمُنواْ  ِيَن  ٱلَّ َها  يُّ

َ
أ )َيٰٓ   

) ْۚ َتۡغتَِسلُوا  ٰ َحتَّ َسبِيٍل  َعبِرِي  إِلَّ  ُجُنًبا  َوَل  َتُقولُوَن  َما  َتۡعلَُمواْ 
{চহ	 মুহমনগে,	 চনিাগ্রস্ত	 অবথিায়	 চতামরা	 োলাসতর	 হনেটবত্তী	

হসয়া	না,	যতক্ে	না	 চতামরা	বুঝসত	পার	যা	 চতামরা	বল	এবং	

অপহবত্র	 অবথিায়ও	 না,	 যতক্ে	 না	 চতামরা	 চগােল	 ের।} 
[েূরা	আন-হনো:৪৩]

মসবরতদ অিস্াি করা

মতুোহাি প�াসল
১-	জুমার	জন্য	চগােল	েরা	মুস্তাহাব।	হাদীসে	এসেসে,	রােূলুল্াহ	

োল্াল্াহু	আলাইহহ	ওয়াোল্াম	বসলসেন,	{‘চয	ব্যহতি	জুমার	জন্য	

অজু	েরল	চে	এর	দ্ারাই	চনয়ামত	চপসয়	চগল,	আর	চয	ব্যহতি	

চগােল	েরল,	তসব	চগােলই	উত্তম।’}[বে্তনায়	আবু	দাউদ]

২-	হবে	ও	উমরার	জন্য	চগােল	েরা।	যাসয়দ	ইবসন	োসবত	রাহয.	

চথসে	বহে্তত,	‘হতহন	রােূলুল্াহ	োল্াল্াহু	আলাইহহ	ওয়া	োল্ামসে	

ইহরাসমর	 উসদেসি	 োপড়	 পহরত্যাগ	 েরসত	 ও	 চগােল	 েরসত	

চদসখসেন।’	(বে্তনায়	হতরহমযী)

৩-	 মৃত	 ব্যহতিসে	 চগােল	 চদয়ার	 পর	 চগােল	 েরা।	 হাদীসে	

এসেসে,	রােূলুল্াহ	োল্াল্াহু	আলাইহহ	ওয়া	োল্াম	বসলসেন,	‘চয	

ব্যহতি	মৃত	ব্যহতিসে	চগােল	েরাল	চে	চযন	চগােল	েসর।’(বে্তনায়	

ইবসন	মাজাহ)

৪-	প্রহতবার	েঙ্গসমর	পর	 চগােল	েরা।	আবু	রাসি	রাহয.	হসত	

বহে্তত,	হতহন	বসলন,	এেহদন	রােূলুল্াহ	োল্াল্াহু	আলাইহহ	ওয়া	

োল্াম	তাঁর	্রেীসদর	োসে	গমন	েরসলন,	এবং	প্রসত্যসের	োসেই	

চগােল	েরসলন।	বে্তনাোরী	বসলন,‘আহম	বললাম,	চহ	আল্াহর	

রােূল,	এেবার	 চগােল	েরসলই	 হে	হয়	না?	উত্তসর	রােূলুল্াহ	

োল্াল্াহু	আলাইহহ	ওয়া	োল্াম	বলসলন,	 ‘এটাই	উত্তম,	অহিে	

ভাসলা	ও	পহবত্রতা’।(বে্তনায়	আবু	দাউদ)

ো উবচত িয়
১-	 জানাবসতর	 চগােল	 এতটুেু	 চদহরসত	 েরা	 চয	 নামাসজর	

ওয়াতি	চসল	যায়।

২-	নারীর	মাহেে	 চথসে	পহবত্র	হওয়ার	পর	পরবত্তী	িরজ	

নামাজ	 চেসড়	 চদয়া।	 যহদ	 চোসনা	 নারী	 চযাহসরর	 নামাসজর	

চিষ	ওয়াসতি	পহবত্র	হয়	এবং	এে	রাোত	পড়া	যাসব	এমন	

েময়	 বােী	 থাসে	 তসব	 তার	 ওপর	 চযাহসরর	 নামাজ	 িরজ	

বসল	গে্য	 হসব	এবং	 চগােল	েসর	 চযাহসরর	নামাজ	পড়সত	

হসব।	 রােূলুল্াহ	 োল্াল্াহু	 আলাহহ	 ওয়া	 োল্াম	 বসলসেন,	

‘চয	 ব্যহতি	 েসূয্তাদসয়র	 পূসব্ত	 এে	 রাোত	 নামাজ	 চপল	 চে	

িজসরর	 নামাজ	 চপল।	 আর	 চয	 ব্যহতি	 েুয্তাসস্তর	 পূসব্ত	 এে	

রাোত	 আেসরর	 নামাজ	 চপল	 চে	 আেসরর	 নামাজ	 চপল’। 
(বে্তনায়	বুখারী	ও	মুেহলম)
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