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সূচীপত্র 
 

ক্র হিবরানাম পৃষ্ঠা 
১ যলখবকর কথা ১২ 
২ পূবজাভাষ ১৭ 
৩ পহবত্রতা ১৮ 
৪ পহবত্রতার প্রকারবভদ ১৮ 
৫ অদৃিয পহবত্রতা ১৮ 
৬ দৃিযমান পহবত্রতা ১৯ 
৭ পাহন কতৃজক পহবত্রতা ১৯ 
৮ পাহন সাংক্রান্ত হবধান ২০ 
৯ পাহনর সাধারণ প্রকৃহত ২০ 
১০ পাহনর প্রকারবভদ ২২ 
১১ পহবত্র ও পহবত্রতা হবধানকারী পাহন ২২ 
১২ পহবত্র তবব পহবত্রতা হবধানকারী নয় ২৪ 
১৩ ো নাপাক ও বযবিার করা িারাম ২৪ 
১৪ মাহি কতৃজক পহবত্রতা ২৪ 
১৫ নাপাকীর প্রকারবভদ ও তা যথবক পহবত্রতা অর্জন ২৫ 
১৬ নাপাকীর প্রকারবভদ ২৬ 
১৭ ১. মানুবষর মল-মূত্র ২৬ 
১৮ মল-মূত্র তযাবের ির‘ঈ হনয়ম ২৬ 
১৯ যিৌচাোবর প্রবববির সময় যে যদা‘আ পড়বত িয় ২৬ 
২০ যিৌচাোর যথবক যবর িওয়ার সময় যে যদা‘আ পড়বত িয় ২৭ 
২১ মল-মূত্র তযাে সম্পকজীয় মাসআলা ২৭ 
২২ মল-মূত্র তযাবের সময় হকবলামুখী িওয়া অথবা হকবলাবক যপছন যদওয়া র্াবয়ে নয় ২৭ 
২৩ যোবর অথবা িাড় হদবয় ইহস্তঞ্জা তথা মল-মূত্র পহরস্কার করা র্াবয়ে নয় ২৮ 
২৪ পবথ-ঘাবি, ববঠকখানা অথবা ছায়াহবহিষ্ট োবছর তলায় মল-মূত্র তযাে করা র্াবয়ে 

নয় 
২৯ 
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২৫ ডান িাত হদবয় ইহস্তঞ্জা করা না র্াহয়ে ৩০ 
২৬ হিলা-কুলুপ বযবিার করবল যববর্াড় বযবিার করবত িয় ৩০ 
২৭ হিলা-কুলুপ বযবিার করবল কমপবে হতনহি বযবিার করবত িয় ৩১ 
২৮ মল-মূত্র তযাবের সময় আপনাবক যকউ যেন যদখবত না পায় ৩১ 
২৯ ভাবলাভাবব ইহস্তঞ্জা করবত িয় োবত উভয় দ্বার পহরষ্কার িবয় োয় ৩১ 
৩০ প্রস্রাব করার সময় যকাবনা বযহি সালাম হদবল উত্তর যদওয়া োবব না ৩৩ 
৩১ যোসলখানায় প্রস্রাব করা হনবষধ ৩৪ 
৩২ অেু ও ইহস্তঞ্জার যলািা হভন্ন িওয়া উহচত ৩৪ 
৩৩ মল-মূত্র তযাবের প্রবয়ার্ন যদখা হদবল তা প্রথবম যসবর হনবব। অতঃপর সালাত 

আদায় করবব 
৩৪ 

৩৪ মল-মূত্র তযাবের সময় সমূ্পণজরূবপ বসার প্রস্তুহত হনবয় সতর খুলবব ৩৫ 
৩৫ হির পাহনবত প্রস্রাব করা হনবষধ ৩৫ 
৩৬ ইহস্তঞ্জার পর িাত খানা ঘবষ ধুবয় হনবব ৩৫ 
৩৭ তুলনামূলক নরম ও হনচু িাবন প্রস্রাব করবব ৩৬ 
৩৮ প্রস্রাববর হছিঁিা যথবক বািঁচার কহঠন হনবদজি ৩৬ 
৩৯ হবনা প্রবয়ার্বন বাহি বা পাবত্র প্রস্রাব করা হনবষধ ৩৬ 
৪০ মুসহলমবদর কবরিাবন মল-মূত্র তযাে করা হনবষধ ৩৭ 
৪১ মল-মূত্র যথবক পহবত্রতা ৩৭ 
৪২ ভূহমর পহবত্রতা ৩৭ 
৪৩ নাপাক কাপবড়র পহবত্রতা ৩৮ 
৪৪ িাড়ীর হনম্াাংবির পহবত্রতা ৩৮ 
৪৫ দুগ্ধবপাষয হিশুর প্রস্রাব যথবক পহবত্রতা ৩৯ 
৪৬ নাপাক রু্তার পহবত্রতা ৪১ 
৪৭ ২. কুকুবরর উহিষ্ট ৪১ 
৪৮ কুকুর কতৃজক অপহবত্র থালা-বাসবনর পহবত্রতা ৪১ 
৪৯ ৩. প্রবাহিত রি, শুকবরর যোিত ও মৃত র্ন্তু ৪১ 
৫০ মৃত পশুর চামড়া সাংক্রান্ত হবধান ৪৩ 
৫১ ৪. বীেজ ৪৫ 
৫২ ৫. মহে ৪৬ 
৫৩ মহে যবর িবল যোসল করবত িয় না ৪৬ 
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৫৪ ৬. ওহদ ৪৭ 
৫৫ মহন, মহে ও ওহদর মবধয পাথজকয ৪৮ 
৫৬ ৭. মহিলাবদর ঋতুস্রাব ৪৮ 
৫৭ ঋতুবতী সাংক্রান্ত হকছু মাসআলা ৪৯ 
৫৮ ঋতুবতী মহিলার সাবথ যমলাবমিা ৫০ 
৫৯ ঋতুবতী মহিলার কুরআন পাঠ ৫১ 
৬০ ঋতুবতী মহিলার সালাত-যরাো ৫২ 
৬১ ৮. হলবকাহরয়া ৫৪ 
৬২ হলবকাহরয়ায় যোসল িরে িয় না ৫৪ 
৬৩ ৯. ইহস্তিাো ৫৪ 
৬৪ ইহস্তিাো সাংক্রান্ত মাসআলাসমূি ৫৪ 
৬৫ ১০. হনিাস ৫৬ 
৬৬ হনিাস সাংক্রান্ত হবধান ৫৬ 
৬৭ ১১. র্াল্লালা (মল ভেণকারী পশু) ৫৬ 
৬৮ ১২. ইিঁদুর ৫৭ 
৬৯ ১৩. যোিত খাওয়া এমন যে যকাবনা পশুর মল-মূত্র ৫৮ 
৭০ ১৪. মদ ৫৯ 
৭১ সালাত আদায়কারী বযহির নাপাকী যথবক পহবত্রতা ৬০ 
৭২ পহবত্রতা সাংক্রান্ত হববিষ সূত্র ৬১ 
৭৩ সবেি যেবড় মুবছ হনহিত অতীবতর হদবক প্রতযাবতজন ৬২ 
৭৪ হবড়াবল মুখ যদওয়া থালা-বাসন ৬৩ 
৭৫ প্রকৃহত সম্মত হক্রয়াকলাপ ৬৩ 
৭৬ খতনা বা মুসলমাহন করা ৬৩ 
৭৭ নাহভর হনম্াাংবির যলাম মুণ্ডন  ৬৫ 
৭৮ বেবলর যলাম যছিঁড়া ৬৫ 
৭৯ নখ কািা ৬৫ 
৮০ যমাছ কািা ৬৫ 
৮১ দাহড় লম্বা করা ৬৬ 
৮২ হমসওয়াক করা ৬৭ 
৮৩ হমসওয়াক করার গুরুত্বপূণজ কবয়কহি সময় ৬৭ 



 

 

 
 5  

৮৪ ঘুম যথবক যর্বে ৬৭ 
৮৫ প্রবতযক অেুর সময় ৬৯ 
৮৬ প্রবতযক সালাবতর সময় ৬৯ 
৮৭ ঘবরর িুকার সময় ৬৯ 
৮৮ মুখ দুেজন্ধ, রুহচ পহরবতজন হকাংবা দীঘজকাল পানািারবিত দািঁত িলুদবণজ িবল ৬৯ 
৮৯ কুরআন মার্ীদ পড়ার সময় ৬৯ 
৯০ আঙু্গবলর সহন্ধগুবলা ভাবলাভাবব যধৌত করা ৭১ 
৯১ অেুর সময় নাবক পাহন বযবিার করা ৭১ 
৯২ ইহস্তঞ্জা করা ৭১ 
৯৩ হিতরাত বা প্রকৃহতর প্রকারবভদ ৭২ 
৯৪ ঘুম যথবক যর্বে ো করবত িয় ৭২ 
৯৫ উভয় িাত হতনবার যধায়া ৭২ 
৯৬ হতন বার নাক পহরষ্কার করা ৭৩ 
৯৭ অেু ৭৩ 
৯৮ হক র্নয অেু করবত িয় ৭৩ 
৯৯ যে যকাবনা ধরবণর সালাত আদাবয়র র্নয ৭৩ 
১০০ কা‘বা িরীি তাওয়াবির র্নয ৭৪ 
১০১ কুর‘আন মার্ীদ স্পিজ করার র্নয ৭৫ 
১০২ অেুর  িহেলত ৭৬ 
১০৩ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবব অেু করবতন ৮০ 
১০৪ অেুর শুরুবত হনয়যাত করবতন ৮০ 
১০৫ হবসহমল্লাি পবড় অেু শুরু করবতন ৮০ 
১০৬ ডান হদক যথবক অেু শুরু করবতন ৮১ 
১০৭ দু’ িাত কহি পেজন্ত হতন বার ধুবয় হনবতন ৮১ 
১০৮ িাত ও পদেুেল যধায়ার সময় আঙু্গলগুবলার মধযবতজী িািঁকা র্ায়োগুবলা কহনষ্ঠাঙু্গহল 

হদবয় হখলাল কবর হনবতন 
৮২ 

১০৯ এক বা হতন হচলু্ল (করতলভহতজ পহরমাণ) পাহন ডান িাবত হনবয় হতন হতন বার একই 
সাবথ কুহল্ল করবতন ও নাবক পাহন হদবতন এবাং বাম িাত হদবয় নাবকর হছদ্রদ্বয় 
ভাবলাভাবব যেবড় হনবতন 

৮২ 

১১০ হতন বার সমস্ত মুখমণ্ডল ধুবয় হনবতন ৮৪ 
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১১১ দাহড় যখলাল করবতন ৮৪ 
১১২ উভয় িাত কনুইসি হতনবার ধুবয় হনবতন ৮৫ 
১১৩ সমূ্পণজ মাথা একবার মাসাি করবতন ৮৫ 
১১৪ উভয় পা িাখনুসি হতনবার ধুবয় হনবতন ৮৬ 
১১৫ অেু যিবষ হনবচর পহরবধয় ববে পাহন হছিঁহিবয় হদবতন ৮৭ 
১১৬ অেু যিবষ হনবম্াি যদা‘আসমূি পাঠ করবতন ৮৭ 
১১৭ অেু যিবষ দু’রাকাত সালাত পড়বতন ৮৯ 
১১৮ অেুর  অঙ্গগুবলা দু’ একবারও যধায়া োয় ৯০ 
১১৯ অেুর  যকাবনা অঙ্গ যধায়ার সময় যকি পহরমাণও শুষ্ক রাখা োবব না  ৯২ 
১২০ এক অেু হদবয় কবয়ক ওয়াি সালাত আদায় করা োয় ৯৩ 
১২১ অেুর িরে ও রুকনসমূি ৯৩ 
১২২ সমস্ত মুখমণ্ডল যধৌত করা ৯৪ 
১২৩ কনুইসি উভয় িাত যধৌত করা ৯৫ 
১২৪ সমূ্পণজ মাথা মাসাি করা ৯৫ 
১২৫ সরাসহর সমূ্পণজ মাথা মাসাি করা ৯৬ 
১২৬ মাথায় দৃঢ়ভাবব বািঁধা পােড়ীর উপর মাসাি করা ৯৬ 
১২৭ পােড়ী ও কপাল উভয়হি মাসাি করা ৯৭ 
১২৮ উভয় পা িাখনুসি যধৌত করা ৯৭ 
১২৯ যধায়ার সময় অঙ্গগুবলার মাবে পেজায়ক্রম বর্ায় রাখা ৯৮ 
১৩০ অেুর  সময় অঙ্গপ্রতযঙ্গগুবলার মাবে ধারাবাহিকতা বর্ায় রাখা ৯৯ 
১৩১ অেুর  িতজসমূি ১০০ 
১৩২ অেুকারী মুসহলম িবত িবব ১০০ 
১৩৩ জ্ঞানসম্পন্ন িবত িবব ১০০ 
১৩৪ ভালমে যভদাবভদজ্ঞান সম্পন্ন িবত িবব ১০০ 
১৩৫ হনয়যাত করবত িবব ১০০ 
১৩৬ যিষ পেজন্ত হনয়যাত বিাল থাকবত িবব ১০০ 
১৩৭ অেু চলাকালীন অেু ভবঙ্গর যকাবনা কারণ না পাওয়া যেবত িবব ১০০ 
১৩৮ অেুর  পূববজ মলমূত্র তযাে করবল ইহস্তঞ্জা করবত িবব ১০১ 
১৩৯ অেুর  পাহন র্াবয়ে পন্থায় সাংেৃিীত িবত িবব ১০১ 
১৪০ পাহন প্রহতবন্ধক বস্তু অপসারণ করবত িবব ১০১ 



 

 

 
 7  

১৪১ মা‘েুবরর র্নয সালাবতর ওয়াি উপহিত িবত িবব ১০১ 
১৪২ অেুর  সুন্নাতসমূি ১০১ 
১৪৩ হমসওয়াক করা ১০১ 
১৪৪ অেু করার পূববজ উভয় িাত কহি পেজন্ত যধৌত করা ১০১ 
১৪৫ অঙ্গগুবলা ঘবষমবল যধৌত করা ১০২ 
১৪৬ প্রহতহি অঙ্গ হতন হতন বার যধৌত করা ১০২ 
১৪৭ অেু যিবষ যদা‘আ পড়া ১০২ 
১৪৮ ওেুবিবষ দু’ রাকাত (তাহিয়যাতুল উেু) সালাত আদায় করা ১০২ 
১৪৯ যকান বাড়াবাহড় বযতীত স্বাভাহবক পন্থায় ভাবলাভাবব অেু করা ১০২ 
১৫০ যে যে কারবণ অেু নষ্ট িয় ১০৫ 
১৫১ মল-মূত্রদ্বার হদবয় যকাবনা হকছু যবর িবল ১০৫ 
১৫২ ঘুম বা অনয যে যকাবনা কারবণ অবচতন িবল ১০৬ 
১৫৩ যকাবনা আবরণ ছাড়া িাত হদবয় হলঙ্গ বা গুিযদ্বার স্পিজ করবল ১০৭ 
১৫৪ উবির যোিত যখবল ১০৮ 
১৫৫ মুরতাদ িবয় যেবল ১০৮ 
১৫৬ িরীর যথবক রি যবর িবল অেু নষ্ট িয় না ১০৯ 
১৫৭ সালাবত অেু ইবনষ্ট িবল হক করবত িবব ১১০ 
১৫৮ েখন অেু করা মুস্তািাব ১১০ 
১৫৯ হেহকর ও যদা‘আর র্নয ১১১ 
১৬০ ঘুবমর পূববজ ১১১ 
১৬১ অেু হবনষ্ট িবল ১১২ 
১৬২ প্রহত ওয়াি সালাবতর র্নয ১১২ 
১৬৩ মৃত বযহিবক কবরমুবখ বিন করার পর ১১৩ 
১৬৪ বহম িবল ১১৩ 
১৬৫ আগুবন পাকাবনা যকাবনা খাবার যখবল ১১৩ 
১৬৬ রু্নুবী বযহি খাবার যখবত ইবি করবল ১১৪ 
১৬৭ হদ্বতীয়বার সিবাবসর র্নয ১১৪ 
১৬৮ রু্নুবী বযহি যোসল না কবর যিায়ার ইবি করবল  ১১৫ 
১৬৯ যমার্া, পােড়ী ও বযাবেবর্র উপর মাসাি ১১৭ 
১৭০ যমার্ার উপর মাসাি করার হবধান ১১৭ 
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১৭১ যমার্া মাসাি করার িতজসমূি ১১৮ 
১৭২ সমূ্পণজ পহবত্রাবিায় যমার্া পহরধান করবত িবব ১১৮ 
১৭৩ শুধু যছাি অপহবত্রতার র্নয যমার্া মাসাি করবব ১১৮ 
১৭৪ শুধু িরী‘আত হনধজাহরত সমবয়র মবধয মাসাি করবত িবব ১১৯ 
১৭৫ যমার্া যর্াড়া সমূ্পণজরূবপ পহবত্র িবত িবব ১২০ 
১৭৬ যমার্া যর্াড়া িাখনু পেজন্ত পদেুেল যিবক রাখবত িবব ১২১ 
১৭৭ র্াবয়ে পন্থায় সাংেৃিীত ও িরী‘আতসম্মত িবত িবব ১২১ 
১৭৮ মাসাবির সময়সীমা পূণজ িওয়ার পূববজ যমার্া যখালা োবব না ১২২ 
১৭৯ েখন মাসাি ভঙ্গ িয় ১২২ 
১৮০ যোসল িরে িবল ১২২ 
১৮১ মাসাবির পর যমার্া যর্াড়া খুবল যিলবল ১২২ 
১৮২ মাসাবির হনধজাহরত সময়সীমা পার িবয় যেবল ১২২ 
১৮৩ মাসাি করার পদ্ধহত ১২২ 
১৮৪ র্াওরাববর উপর মাসাি ১২৩ 
১৮৫ পােড়ীর উপর মাসাি ১২৩ 
১৮৬ বযাবেবর্র উপর মাসাি ১২৪ 
১৮৭ যমার্া ও বযাবেবর্র উপর মাসাি করার মবধয পাথজকযসমূি ১২৪ 
১৮৮ েত হবেত িাবনর িরঈ হবধান ১২৫ 
১৮৯ যোসল ১২৭ 
১৯০ েখন যোসল করা িরে ১২৭ 
১৯১ উবত্তর্নাসি বীেজপাত িবল ১২৭ 
১৯২ স্বপ্নবদাষ ১২৮ 
১৯৩ ঘুম যথবক যর্বে যপািাবক আদ্রজতা যদখবত যপবল ১২৯ 
১৯৪ যস হনহিত যে, এ আদ্রজতা বীবেজর ১২৯ 
১৯৫ যস হনহিতভাবব র্াবন যে, এ আদ্রজতা বীবেজর নয় ১৩০ 
১৯৬ েী সিবাস করবল ১৩০ 
১৯৭ র্ানাবাত হবষয়ক হবধান ১৩১ 
১৯৮ রু্নুবী মহিলার যকি সাংক্রান্ত মাসআলা ১৩১ 
১৯৯ রু্নুবী বযহির সাবথ যমলাবমিা ১৩২ 
২০০ রু্নুবী বযহির পানািার, হনদ্রা ও পুনঃসিবাস ১৩৩ 
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২০১ যকাবনা কাহির মুসহলম িবল ১৩৪ 
২০২ েুদ্ধবেবত্রর িিীদ বযতীত যে যকাবনা মুসহলম ইবন্তকাল করবল ১৩৫ 
২০৩ মহিলাবদর ঋতুস্রাব িবল ১৩৬ 
২০৪ হনিাস িবল ১৩৭ 
২০৫ রু্নুবী অবিায় ো করা হনবষধ ১৩৮ 
২০৬ সালাত আদায় করা ১৩৮ 
২০৭ কা‘বা িরীি তাওয়াি করা ১৩৯ 
২০৮ কুরআন মার্ীদ স্পিজ করা ১৩৯ 
২০৯ কুরআন মার্ীদ হতলাওয়াত করা ১৩৯ 
২১০ মসহর্বদ অবিান করা ১৪০ 
২১১ যোসবলর িতজসমূি ১৪২ 
২১২ হনয়যাত করবত িবব ১৪২ 
২১৩ মুসহলম িবত িবব ১৪২ 
২১৪ জ্ঞানসম্পন্ন িবত িবব ১৪২ 
২১৫ ভাবলামে যভদাবভদ জ্ঞান থাকবত িবব ১৪২ 
২১৬ যোসল যিষ িওয়া পেজন্ত পহবত্রতার্জবনর হনয়যাত হির থাকবত িবব ১৪৩ 
২১৭ যোসল চলাকালীন তা ভঙ্গকারী যকাবনা কারণ পাওয়া না যেবত িবব ১৪৩ 
২১৮ পাহন র্াবয়ে পন্থায় সাংেৃিীত িবত িবব ১৪৩ 
২১৯ পাহন যপৌঁছবত বাধা এমন বস্তু অপসাহরত িবত িবব ১৪৩ 
২২০ রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবব যোসল করবতন ১৪৪ 
২২১ প্রথবম হনয়যাত করবতন ১৪৪ 
২২২ হবসহমল্লাি ববল শুরু করবতন ১৪৪ 
২২৩ উভয় িাত কহি পেজন্ত হতন বার ধুবয় হনবতন ১৪৪ 
২২৪ বাম িাত হদবয় লজ্জািান পহরষ্কার করবতন ১৪৫ 
২২৫ বাম িাত ভাবলাভাবব ঘবষ বা ধুবয় হনবতন ১৪৬ 
২২৬ সালাবতর অেুর নযায় অেু করবতন ১৪৬ 
২২৭ িাবতর আঙু্গল হদবয় চুল যখলাল করবতন ১৪৭ 
২২৮ পুবরা িরীবর পাহন প্রবাহিত করবতন ১৪৮ 
২২৯ পূববজর র্ায়ো যছবড় একিু দূবর হেবয় পা ধুবয় হনবতন ১৪৯ 
২৩০ যখালা র্ায়োয় যোসল করা হনবষধ ১৪৯ 
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২৩১ যোসবলর অেু হদবয়ই সালাত পড়া োয় ১৫০ 
২৩২ েখন যোসল করা মুস্তািাব ১৫১ 
২৩৩ রু্মু‘আর হদন যোসল করা ১৫১ 
২৩৪ ির্ বা উমরার ইিরাবমর র্নয যোসল করা ১৫৪ 
২৩৫ মক্কায় প্রবববির পূববজ যোসল করা ১৫৪ 
২৩৬ প্রহতবার সিবাবসর র্নয যোসল করা ১৫৫ 
২৩৭ মৃতবক যোসল যদওয়ার পর যোসল করা ১৫৫ 
২৩৮ মুিহরক ও কাহিরবক মাহিচাপা হদবয় যোসল করা ১৫৬ 
২৩৯ মুস্তািাো মহিলার প্রহত সালাবতর র্নয যোসল করা ১৫৬ 
২৪০ যবিঁহুি িওয়ার পর যচতনা হিবর যপবল ১৫৯ 
২৪১ কাহির বযহি মুসহলম িবল ১৬০ 
২৪২ দু’ ঈবদর র্নয যোসল করা ১৬০ 
২৪৩ ‘আরািার হদন যোসল করা ১৬১ 
২৪৪ তায়ামু্মম ১৬৩ 
২৪৫ তায়ামু্মবমর হবধান ১৬৩ 
২৪৬ েখন তায়ামু্মম র্াবয়ে ১৬৫ 
২৪৭ পাহন না যপবল ১৬৫ 
২৪৮ অেু বা যোসবলর র্নয েবথষ্ট পাহন না যপবল ১৬৫ 
২৪৯ পাহন অতযন্ত ঠাো িবল ১৬৬ 
২৫০ যরাোক্রান্ত বা আঘাতপ্রাপ্ত িবল ১৬৭ 
২৫১ পাহন সাংগ্রবি অপারেতা প্রমাহণত িবল ১৬৮ 
২৫২ মরু্দ পাহন বযবিার করবল কহঠন হপপাসায় মৃতুযর ভয় িবল ১৬৮ 
২৫৩ তায়ামু্মবমর িতজসমূি ১৬৮ 
২৫৪ হনয়যাত করবত িবব ১৬৮ 
২৫৫ তায়ামু্মমকারী মুসহলম িবত িবব ১৬৮ 
২৫৬ জ্ঞানসম্পন্ন িবত িবব ১৬৮ 
২৫৭ ভাবলা-মে যভদাবভদ জ্ঞান রাখবত িবব ১৬৯ 
২৫৮ যিষ পেজন্ত হনয়যাত বিাল থাকবত িবব ১৬৯ 
২৫৯ তায়ামু্মম চলাকালীন অেু বা যোসল ওয়াহর্ব িয় এমন কারণ না পাওয়া যেবত িবব ১৬৯ 
২৬০ মাহি পহবত্র িবত িবব ১৬৯ 
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২৬১ পূববজ মল-মূত্র তযাে কবর থাকবল ইহস্তঞ্জা করবত িবব ১৬৯ 
২৬২ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবব তায়ামু্মম করবতন ১৭০ 
২৬৩ প্রথবম হনয়যাত করবতন ১৭০ 
২৬৪ হবসহমল্লাি ববল শুরু করবতন ১৭০ 
২৬৫ উভয় িাত মাহিবত যমবর মুখমণ্ডল ও কহিসি িাত মাসাি করবতন ১৭০ 
২৬৬ তায়ামু্মবমর রুকনসমূি ১৭০ 
২৬৭ সুহনহদজষ্ট হনয়যাত করা ১৭১ 
২৬৮ সমস্ত মুখমণ্ডল একবার মাসাি করা ১৭১ 
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যলখবকর কথা 
 

د  ال   ّ  ـَحم  ، رَّب   لِّلَ َ ََمد   نَّبّي نَا ََعَ  َوالَساَلم   َوالَصاَلة   ال َعالَّمْي  َ  وََصَحابَّتهّ  آّلّ  وَََعَ  حم  م   َواتَلابّّعْي  ـَه   ل
َسان   مّ  إَّل  بّإّح  ي ّن  يَو   .اّل 

সকল প্রিাংসা আল্লাি তা‘আলার র্নয হেহন সবজর্েবতর রব। সালাত ও সালাম 

আমাবদর হপ্রয় নবী মুিাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তািঁর পহরবারবেজ, 

সািাবীেণ ও তা হকয়ামত আেত সকল অনুসারীবদর ওপর।  

মূলত ধমজীয় জ্ঞানার্জন সববজাৎকৃষ্ট কমজ ও সবজাহধক কলযাণকর কার্।  

মু‘আহবয়া রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন, রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম ববলন, 

ًا بّهّ  الل   ي رّدّ  َمن  » ه   َخْي  ه  َفّق  ي ّن  ّف  ي   .«اّل 

“আল্লাি তা‘আলা োর সাবথ কলযাবণর ইবি কবরন তাবকই হতহন ধমজীয় জ্ঞান দান 

কবরন। কারণ, সহঠক ধমজীয় জ্ঞাবনর ওপরই একমাত্র পুণযময় কমজ হনভজরিীল”।1 

আল্লাি তা‘আলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামবক কলযাণকর জ্ঞান ও পুণযময় 

কমজসি দুহনয়াবত পাহঠবয়বছন। হতহন ববলন, 

ِيَ ٱَُهوَ ﴿ رَ ََّلذ
 
ل َأ ََُس  ََِۥر ُسول  َٱب

ىَ ل  َ ٱَو دِينََُِهد   [٣٣: اتلوبة] ﴾ق َِل 

“হতহনই আল্লাি হেহন রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামবক কলযাণকর জ্ঞান ও 

পুণযময় কমজসি দুহনয়াবত যপ্ররণ কবরবছন”। [সূরা আত-তাওবাি, আয়াত: ৩৩] 

                                                           
1 সিীি বুখারী, িাদীস নাং ৭১, ৩১১৬ সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ১০৩৭। 
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আল্লাি তা‘আলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামবক তািঁর হনকি জ্ঞান বধজবনর 

প্রাথজনা করবত আবদি কবরন। হতহন ববলন, 

ََِو قُل﴿  [ ١١١: طه] ﴾امَ ِعلَ َِنَزِدَ َرذب 

“আপহন বলুন! যি আমার রব! আপহন আমার জ্ঞান বৃহদ্ধ করুন”। [সূরা ত্বা-িা, 

আয়াত: ১১৪] 

উি আয়াত ধমজীয় জ্ঞানার্জন সববজাৎকৃষ্ট কমজ িওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ। কারণ, আল্লাি 

তা‘আলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামবক শুধু জ্ঞান বৃহদ্ধর র্নযই যদা‘আ করবত 

আবদি কবরন, অনয হকছুর র্বনয নয়।  

অনয হদবক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিোর মর্হলসবক র্ান্নাবতর বাোন 

এবাং আহলম সম্প্রদায়বক নবীেবণর ওয়াহরি ববল আখযাহয়ত কবরবছন। 

এ কথা সবারই র্ানা যে, যে যকাবনা কার্ করার পূববজ সবজপ্রথম যস কার্হি 

হবশুদ্ধরূবপ কীভাবব সম্পাদন করা সম্ভব যস পদ্ধহত অবিযই যর্বন হনবত িয়। নতুবা 

যস কার্হি সহঠকভাবব আদায় করা তদুপহর অভীষ্ট লবেয উপনীত িওয়া কখবনাই 

সম্ভবপর িয় না। েহদ এ িয় সাধারণ কাবর্র কথা তািবল যকাবনা ইবাদাত োর ওপর 

র্ািান্নাম যথবক হনষৃ্কহত ও র্ান্নাত লাভ হনভজর কবর তা কী কবর ধমজীয় জ্ঞান ছাড়া 

সহঠকভাবব সম্পাদন করা সম্ভবপর িবব। অবিযই তা অসম্ভব। অতএব, এ দৃহষ্টবকাণ 

যথবক মানুষ হতন ভাবে হবভি: 

১. োরা লাভর্নক হিো ও পুণযময় কবমজর মাবে সমন্বয় সাধন করবত যপবরবছ। 

এরাই সহতযকারাবথজ নবী, হচর সতযবাদী, িিীদ ও পুণযবান যলাকবদর পবথ উপনীত। 

২. োরা লাভর্নক হিো গ্রিণ কবরবছ হঠকই; অথচ তদনুোয়ী আমল করবছ না। 

এরাই িবি আল্লাি তা‘আলার যরাষানবল পহতত ইয়ািূদীবদর একান্ত সিচর। 

৩. োরা সহঠক জ্ঞান বহিভূজত আমল কবর থাবক। এরাই িবি পথভ্রষ্ট হিস্টানবদর 

একান্ত অনুোমী। 
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উি দলগুবলার কথা আল্লাি তা‘আলা কুরআন মার্ীবদ উবল্লখ কবরন। আল্লাি তা‘আলা 

ববলন, 

ر  َٱَِدن اهَ ٱ﴿ ِ َلص  َِصر  ٦َََت ِقيمَ ُمسَ ل َٱَط  ِينَ ٱَط  نَ ََّلذ
 
مَ أ ل يَ َت َع  ََِِهمَ ع  ي 

غَ ل َٱَغ  ل يَ َُضوِبَم  ََِهمَ ع  ل  ٓاٱَو   ﴾٧َل ِيَ لضذ
 [٧  ،٦: الفاحتة]

“(যি আল্লাি!) আপহন আমাবদরবক সহঠক পথ প্রদিজন করুন। তাবদর পথ োবদর প্রহত 

আপহন অনুগ্রি কবরবছন। ওবদর পথ নয় োবদর ওপর আপহন যরাষাহন্বত ও োরা 

পথভ্রষ্ট”। [সূরা আল-িাহতিা, আয়াত: ৬-৭]  

সবজর্ন শ্রবদ্ধয় েুে সাংস্কারক িাইখ মুিাম্মাদ ইবন আবু্দল ওয়াহ িাব রি. ববলন,  

َما
َ
ل    َوأ َِ﴿: َتَعاَل  قَو  ي 

غَ ل َٱَغ  ل يَ َُضوِبَم  ََِهمَ ع  ل  ٓاٱَو  و ب   ﴾ل ِيَ لضذ َمغ ض  م   َعلَي ّهم   فَالـ  لََماء   ه  ي نَ  ال ع   لَم   اََّلّ
َمل و ا ، َيع  َول   ؛ ّعل م   باّلَ  ال َعاّمل و نَ  َوالَضالُّو نَ  بّّعل ّمّهم 

َ
و دّ  ّصَفة   فَاأل َه  ر  انَلَصارَى، ّصَفة   َواثلَاّن   اْل   نَ مّ  َوَكّثْي 

ى إَّذا انَلاّس 
َ
ّ  ّف   رَأ ّسْي  نَ  اتَلف 

َ
و دَ  أ َه  و بر  اْل  نَ  َعلَي ّهم   َمغ ض 

َ
َجاّهل   َظنَ  َضالُّو نَ  انلََصارَى َوأ نَ  الـ 

َ
 َذلَّك  أ

و صر  وَ  بّّهم   ََم ص    وَه 
 
َرأ نَ  َيق 

َ
ن   َعلَي هّ  فَارّضر  َرَبه   أ

َ
وَ  أ ع  ََعءّ  بَّهَذا يَد  ه لّ  َطّري ّق  ّمن   ذَ َويَتََعوَ  الُّ

َ
َفاّت  َهّذهّ  أ  الّص 

ب َحانَ  َفيَا!!  ه   َكي َف ! اللّ  س  َعّل م  رّض   َل   َوََي تَار   الل   ي  ن   َعلَي هّ  َوَيف 
َ
وَ  أ ع  نَه   َمعَ  َدائًّما َرَبه   يَد 

َ
 َعلَي هّ  َحَذرَ  لَ  أ

نَ  َيتََصَور   َولَ  ّمن ه  
َ
لَه   أ وَ  َهَذا فّع   !.بّاللّ  و ءّ السُّ  َظنُّ  ه 

“উি আয়াবত “মােেুব ‘আলাইহিম” বলবত যস সকল আহলমবদরবক বুোবনা িবি 

োরা অহর্জত জ্ঞান মাহিক আমল কবর না। আর “োল্লীন” বলবত জ্ঞান হবিীন 

আমলকারীবদরবক বুোবনা িবি। প্রথম ববহিষ্টয ইয়ািূদীবদর আর হদ্বতীয় ববহিষ্টয 

হিস্টানবদর। অবনবকই েখন তািসীর পবড় বুেবত পাবরন যে, ইয়ািূদীরাই িবি 

আল্লাি তা‘আলার যরাষানবল পহতত আর হিস্টানরাই িবি পথভ্রষ্ট তখন তারা 

মূখজতাবিতঃ এিাই ভাববন যে, উি ববহিষ্টযদ্বয় শুধু ওবদর মবধযই সীহমত; অথচ 

তাবদর এতিুকুও যবাবধাদয় িয় না যে, তাই েহদ িবতা তা িবল আল্লাি তা‘আলা যকন 

সালাবতর প্রহতহি রাকাবত ওবদর ববহিষ্টযদ্বয় যথবক হনষৃ্কহত চাওয়া িরে কবর 

হদবয়বছন। সহতযই তাবদর এ রকম ধারণা আল্লাি তা‘আলার প্রহত চরম কুধারণার 

িাহমল”।  
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উি আবলাচনা যথবক েখন আমরা লাভর্নক জ্ঞাবনর অপহরিােজতা অনুধাবন করবত 

যপবরহছ তখন আমাবদর র্ানা উহচত যে, এ র্াতীয় জ্ঞাবনর সহঠক সন্ধান যকাথায় 

যমলা সম্ভব। সহতযকারাবথজ তা কুরআন ও িাদীবসর পরবত পরবত লুক্কাহয়ত রবয়বছ। 

তবব তা একমাত্র সিবোেী জ্ঞান ও িক্কানী আহলম সম্প্রদাবয়র মাধযবমই অর্জন করবত 

িয়।  

তবব একহি কথা হববিষভাবব স্মরণ রাখবত িবব যে, আমবলর ওপরই ইলবমর প্রবৃহদ্ধ 

হনভজরিীল। েতই আমল করবব ততই জ্ঞান বাড়বব। বলা িয়, যে বযহি অহর্জত 

জ্ঞানানুোয়ী আমল করবব আল্লাি তা‘আলা তাবক এমন হকছু জ্ঞান দান করববন ো যস 

পূববজ অর্জন কবর হন।  

আল্লাি তা‘আলা ববলন, 

هَٱَتذُقوا َٱوَ ﴿ ل ُِمُكمََُللذ  ُيع  هَٱَو  ُ َُٱوَ َللذ َ َبُِكل ََِللذ لِيمَ َءَ ش   [٢٨٢: ابلقرة] ﴾ع 

“যতামরা আল্লািবক ভয় কর। হতহন যতামাবদরবক জ্ঞান দান করববন, হতহন সবজজ্ঞ”। 

[সূরা আল-বাকারাি, আয়াত: ২৮২] 

আল্লাি তা‘আলা আমলকারী আহলমবদর মেজাদা বণজনা করবত হেবয় ববলন, 

َُٱَف عَِي رَ ﴿ ِينَ ٱَللذ ُنوا َََّلذ ِينَ ٱوَ َِمنُكمَ َء ام  وتُوا َََّلذ
ُ
ج  ََمَ عِلَ لَ ٱَأ َ د ر  َُٱوَ َت  اَللذ لُونَ ت عَ َبِم  بِي ََم   [١١: املجادلة] ﴾خ 

“আল্লাি তা‘আলা মুহমন ও জ্ঞানীবদর মেজাদা বাহড়বয় যদন। হতহন যতামাবদর কমজ 

সম্পবকজ সহববিষ অবহিত”। [সূরা আল-মুর্াদালাি, আয়াত: ১১]  

আল্লাি তা‘আলা জ্ঞানী মুহমনবদর মেজাদা বণজনা কবর োন্ত িনহন বরাং হতহন আমাবদর 

কমজ সম্পবকজ তািঁর পূণজাবেহতর সাংবাদ হদবয় এিাই বুোবত চাবিন যে, শুধু জ্ঞানই 

েবথষ্ট নয় বরাং আমলও একান্ত প্রবয়ার্নীয়। আর তা জ্ঞান ও ঈমাবনর ঘহনষ্ঠ 

সাংহমশ্রবণর মাধযবমই একমাত্র সম্ভব।  

হবশুদ্ধ জ্ঞান সঞ্চার ও গ্রিণবোেয আমবলর পথ সুেম করার মানবসই এ পুহস্তকাহির 
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সাংকলন। সাধযমত হনভুজলতার প্রহত লেয রাখা িবয়বছ। এরপরও সবচতন পাঠবকর 

যচাবখ হনহিত যকাবনা ভুল ধরা পড়বল সরাসহর যলখবকর কণজবোচর করবল অহধক খুহি 

িববা। এ পুস্তক পাবঠ কাবরার সামানযিুকুও উপকার িবল তখনই আমার শ্রম সাথজক 

িবব।  

ل  
َ
أ ن   َوَتَعاَل  َتبَارَكَ  اللَ  نَس 

َ
ل    َكَما الَصاّلّح، لّل َعَملّ  َوي َوفّ َقنَا انَلافّّع، بّال ّعل مّ  َوإّيَاكَ  يُّّمَدنَا أ

َ
أ ب َحانَه   نَس  ن   س 

َ
 أ

ََق  يُّّرَينَا ا اْل  َقنَا َحقًّ ز  ، َوَير  َاّطَل  َوي ّرَينَا اتّ بَاَعه  َقنَا بَاّطاًل  ابل  ز  ، َوَير  ّتنَابَه  ، َسّمي عر  إّنَه   اج  ي بر ّ  الل   وََصَّل  ُم 
ََمد   نَّبّي نَا ََعَ  ّبهّ  آّلّ  وَََعَ  حم  َ  وََصح  َّعْي  ْج 

َ
 . أ
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পূবজাভাষ 
আল্লাি তা‘আলা ও রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাবমর ওপর সুদৃঢ় হবশ্বাস 

িাপবনর পরপরই ইসলাবমর হদ্বতীয় রুকন ও হবধান িবি সালাত। একমাত্র সালাতই 

িবি মুসহলম ও অমুসহলবমর মাবে সুস্পষ্ট পাথজকয হবধানকারী। ইসলাবমর হববিষ 

স্তম্ভ। সবজপ্রথম বস্তু ো হদবয়ই হকয়ামবতর হদববস বাোর হিসাব-হনকাি শুরু করা 

িবব। তা হবশুদ্ধ তথা গ্রিণবোেয প্রমাহণত িবল বাোর সকল আমলই গ্রিণবোেয ববল 

প্রমাহণত িবব। নতুবা নয়। সালাবতর হবষয়হি কুরআন মার্ীবদ অবনক র্ায়োয় 

অবনকভাববই আবলাহচত িবয়বছ। কখবনা সালাত প্রহতষ্ঠার আবদি যদওয়া িবয়বছ। 

আবার কখবনা এর মেজাদা বহণজত িবয়বছ। যতমহনভাবব কখবনা এহির সাওয়াব ও 

পুবণযর হববরণ যদওয়া িবয়বছ। আবার কখবনা মানুবষর র্ীববন আকহস্মকভাবব 

আেতসমূি হবপদাপদ সির্ভাবব যমবন যনওয়ার র্নয সালাত ও বধবেজর সিবোহেতা 

যনওয়ার আবদি যদওয়া িবয়বছ। এ র্নযই এ সালাত সবজদা রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাবমর অন্তরাত্মাবক সমূ্পণজভাবব িীতল কবর হদবতা। তাই বলবত িয়, 

সালাত নবীবদর ভূষণ ও যনককারবদর অলঙ্কার, বাো ও প্রভুর মাবে েভীর সাংবোে 

িাপনকারী, অপরাধ ও অপকমজ যথবক হিিােতকারী।  

তবব বাহিযক ও আভযন্তরীণ অপহবত্রতা যথবক েথাসাধয পহবত্রতা অর্জন ছাড়া যকাবনা 

সালাতই আল্লাি তা‘আলার দরবাবর গ্রিণবোেয নয়। এ কারবণই পহবত্রতার বযাপারহি 

ইসলামী িরী‘আবত খুবই গুরুত্বপূণজ।     
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পহবত্রতা 

আহভধাহনক অবথজ পহবত্রতা বলবত দৃিয অদৃিয সকল ময়লা আবর্জনা যথবক পহরষ্কার ও 

পহরিন্ন িওয়াবক বুোবনা িয়। িরী‘আবতর পহরভাষায় পহবত্রতা বলবত যে যকাবনা 

ভাবব দৃিযমান ময়লা আবর্জনা সািাই এবাং মাহি বা পাহন কতৃজক হবধানেত অপহবত্রতা 

যথবক হনষৃ্কহত পাওয়াবক বুোবনা িয়। মূলকথা, িরী‘আবতর পহরভাষায় পহবত্রতা বলবত 

সাধারণত সালাত, কুরআন হতলাওয়াত ইতযাহদ ইবাদতকমজ সম্পাদবন প্রহতবন্ধক 

অপহবত্রতা যথবক হনষৃ্কহত পাওয়াবক বুোবনা িয়।  

পহবত্রতার প্রকারবভদ: 

িরী‘আবতর পহরভাষায় পহবত্রতা দু’প্রকার : অদৃিয ও দৃিয পহবত্রতা। 

অদৃিয পহবত্রতা : অদৃিয পহবত্রতা বলবত হিকজ ও সকল পাপ যথবক হনষৃ্কহত পাওয়াবক 

বুোবনা িয়। হিকজ যথবক মুহি তাওিীদ বাস্তবায়বনর মাধযবম এবাং পাপ যথবক মুহি 

পুণযময় কমজসম্পাদবনর মাধযবমই সম্ভব। মূলতঃ অদৃিয পহবত্রতা দৃিযময় পহবত্রতার 

চাইবত অবনক অবনক গুণ যবিী গুরুত্বপূণজ। বরাং বলবত িয় : হিকজ হবদযমান 

থাকাবিায় যকাবনাভাববই িারীহরক পহবত্রতার্জন সম্ভবপর নয়।  

আল্লাি তা‘আলা ববলন, 

ا﴿ َِل َٱَإِنذم  ََوُُكونَ ُمش   [٢٨: اتلوبة] ﴾َن  س 

“মুিহরকরা এবকবাবরই অপহবত্র”। [সূরা আত-তাওবাি, আয়াত: ২৮] 

এর হবপরীবত রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ববলন, 

س  ـإَّن ال  » ّمَن َلَين ج  ؤ   «م 

“ঈমানদার বযহি সহতযকারাবথজ কখবনাই এবকবাবর অপহবত্র িবত পাবর না”।2 

                                                           
2 সিীি বুখারী, িাদীস নাং ২৮৩; সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ৩৭১। 
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তাই প্রহতহি মুসহলবমর কতজবয, হনর্ অন্তরাত্মাবক হিকজ ও সবেবির পহঙ্কলতা যথবক 

মুি করা। আর তা একমাত্র সম্ভব আল্লািবত দৃঢ় হবশ্বাস, একহনষ্ঠতা ও তাওিীদ 

বাস্তবায়বনর মাধযবম। যতমহনভাবব হনর্ অন্তঃকরণবক হিাংসা-হববদ্বষ, িত্রুতা, িািঁহক-

ধাপ্পাবাহর্, যদমাে-আত্মেহরমা, আত্মশ্লাঘা তথা আত্মপ্রিাংসা এবাং যে যকাবনা পুণযময় 

কমজ অনযবক যদহখবয় বা শুহনবয় করার প্রবণতা র্াতীয় পাপ-পহঙ্কলতা যথবক হনর্বক 

পহরিন্নকরণ প্রহতহি মুসলমাবনর একান্ত কতজবয। আর তা একমাত্র সম্ভব সকল গুনাি 

যথবক সহতযকার তাওবার মাধযবম। ঈমাবনর দু’হি অবঙ্গর এহিই িবি হববিষ গুরুত্বপূণজ 

অঙ্গ। আর অনযহি িবি বাহিযক পহবত্রতা। 

দৃিযমান পহবত্রতা: দৃিযমান পহবত্রতা বলবত বাহিযক এবাং আভযন্তরীণ অপহবত্রতা যথবক 

পহবত্রতা অর্জনবক বুোবনা িয়। আর এহিই িবি ঈমাবনর হদ্বতীয় অঙ্গ। রাসূলুল্লাি 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ববলন, 

َما نّ » ر  اإّلي  و ر  َشط  ه   «الطُّ

“পহবত্রতা ঈমাবনর অঙ্গ”।3
 

আর তা অবািয নাপাকী যথবক পহবত্রতা অর্জবনর মানবস অেু, যোসল বা তায়ামু্মম 

এবাং িরীর, যপাষাক, সালাবতর র্ায়ো ইতযাহদ যথবক বাহিযক নাপাকী দূরীকরবণর 

মাধযবমই সাংঘহিত িবয় থাবক।  

বাহিযক পহবত্রতা অর্জবনর দু’হি মাধযম : পাহন ও মাহি 

পাহন কতৃজক পহবত্রতা : পাহন কতৃজক পহবত্রতা অর্জনই িবি যমৌহলক তথা সবজপ্রধান। 

সাধারণতঃ আকাি যথবক অবতীণজ এবাং ভূহম যথবক উদ্গত অহবহমশ্র সকল পাহন 

পহবত্র। তা সব ধরবনর বাহিযক এবাং আভযন্তরীণ অপহবত্রতা দূরীকরবণ সেম। েহদও 

যকাবনা পহবত্র বস্তুর সাংহমশ্রবণ উিার রাং, ঘ্রাণ বা স্বাদ বদবল োয়।  

                                                           
3 সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ২২৩। 
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রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ববলন, 

ءر ـإَّن ال  » ه  ََش  س  نَّج  و رر َلي   .«َماَء َطه 

“হনিয় পাহন পহবত্র ও পহবত্রতা হবধানকারী। যকাবনা বস্তু উিাবক অপহবত্র করবত 

পাবর না”।4 

পাহন সাংক্রান্ত হবধান : 

সালাবতর র্নয পহবত্রতা অর্জন তথা অেু করা আবিযক। কারণ, অেু বযতীত সালাত 

আল্লাির দরবাবর কবুল িয় না।  

আবু হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন, রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ববলন, 

« 
َ
َدَث َحََّت َيتَوََضأ ح 

َ
بَل  َصاَلة  َمن  أ  «َل ت ق 

“অেু ভঙ্গকারীর সালাত গ্রিণবোেয িবব না েতেণ না যস অেু কবর”।5  

আর অেুর র্নয পহবত্র পাহনর প্রবয়ার্ন। তাই পাহন সাংক্রান্ত হবধানই আবলাচনায় 

অগ্রাহধকার পায়।  

পাহনর সাধারণ প্রকৃহত: 

পাহনর সাধারণ প্রকৃহত িবি পহবত্রতা। তাই পুকুর, নদী, খাল, হবল, কূপ, সাের, 

হবেহলত বরি, বৃহষ্ট ইতযাহদর পাহন পহবত্র।  

আবু সাঈদ খুদরী রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন, রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লামবক হর্জ্ঞাসা করা িবলা যে, আমরা বুো‘আ কূবপর পাহন দ্বারা অেু 

                                                           
4  আবু দাউদ, িাদীস নাং ৬৭; হতরহমেী, িাদীস নাং ৬৬; নাসাঈ, িাদীস নাং ৩২৫। 
5 সিীি বুখারী, িাদীস নাং ১৩৫, ৬৯৫৪; সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ২২৫। 
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করবত পারববা হক? তা এমন কূপ োবত অপহবত্র বস্তু হনবেপ করা িয়। তখন হতহন 

বলবলন:  

ءر ـال  » ه  ََش  س  نَّج  و رر َل ي   «َماء  َطه 

“পাহন বলবতই তা পহবত্র ও পহবত্রতা হবধানকারী। যকাবনা বস্তু এবক অপহবত্র করবত 

পাবর না”।6
 

সমুবদ্রর পাহন সম্পবকজ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ববলন, 

ّلُّ َمي تَت ه  » و ر  َماؤ ه ، اْل  َو الَطه   «ه 

“সমূবদ্রর পাহন পহবত্র ও পহবত্রতা হবধানকারী এবাং উিার মৃত িালাল”।7  

তবব যকাবনা নাপাক বস্তু কতৃজক পাহনর রাং, ঘ্রাণ ও স্বাবদর যকাবনা একহির পহরবতজন 

ঘিবল তা নাপাক ববল পহরেহণত িবব। এ বযাপাবর আহলমবদর যকাবনা হদ্বমত যনই।   

মূলতঃ কূপ, নদী ইতযাহদর পাহন সবজদা এর্নয পহবত্র যকননা উিার পাহন দু’ কু্বল্লা তথা 

২২৭ হলিার যথবক ও যবহি। এর্নযই যকাবনা নাপাক বস্তু উিাবক অপহবত্র করবত 

পাবর না। রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ববলন, 

ّ لَم  َي  ـ  إَّذا ََك َن ال»  «َخبََث ـّمّل ال  َما ء  ق لَتَْي 

“েহদ পাহন দু’ কু্বল্লা তথা ২২৭ হলিার সমপহরমাণ িয় তািবল উিা যকাবনা নাপাক বস্তু 

কতৃজক অপহবত্র িবব না”।8 

তবব দু’ কু্বল্লা যথবক কম িবল যে যকাবনা নাপাক বস্তু উিাবক অপহবত্র কবর যদয়। এ 

র্নযই রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ববলন, 

                                                           
6 আবু দাউদ, িাদীস নাং ৬৬; হতরহমেী, িাদীস নাং ৬৬। 
7 আবু দাউদ, িাদীস নাং ৮৩; হতরহমেী, িাদীস নাং ৬৯; নাসাঈ, িাদীস নাং ৩৩১; ইবন মার্াি, িাদীস নাং 

৩৯২, ৩৯৩, ৩৯৪; আিমাদ ৭১৯২। 
8 আবু দাউদ, িাদীস নাং ৬৩; হতরহমেী, িাদীস নাং ৬৭; ইবন মার্াি, িাদীস নাং ৫২৩। 
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ن بر َل َيغ  » وَج  َما ّء اَلائّّم وَه  ـ  م  ّف ال ك  َحد 
َ
 «تَّسل  أ

“যতামাবদর যকউ রু্নুবী অবিায় (অথজাৎ েখন যোসল িরে িয়) হির পাহনবত যোসল 

করবব না”।9
 

হতহন আবরা ববলন,  

م  ّف ال» ك  َحد 
َ
لََن أ تَّسل  ّفي هّ ـ  َل َيب و  ، ث َم َيغ  ي  َل ََي ّري   «َما ّء اَلائّّم اََّلّ

“যতামাবদর যকউ হির পাহনবত প্রস্রাব করবব না অতঃপর যোসল করবব না”।10
 

হতহন আবরা ববলন,  

م  ّف ال» ك  َحد 
َ
لََن أ  ّمن ه  ـ  َل َيب و 

 
 «َماّء اَلائّّم، ث َم َيتَوََضأ

“যতামাবদর যকউ হির পাহনবত প্রস্রাব করবব না অতঃপর অেু করবব না”।11 

পাহনর প্রকারবভদ : 

পাহন আবার হতন প্রকার : 

১. পহবত্র ও পহবত্রতা হবধানকারী পাহন: 

যে পাহন হনর্ প্রকৃহতেত ববহিবষ্টযর ওপর বিাল রবয়বছ যস পাহন পহবত্র ও পহবত্রতা 

হবধানকারী পাহন। যেমন, বৃহষ্টর পাহন এবাং ভূহম যথবক উদ্গত যে যকাবনা পাহন। 

আল্লাি তা‘আলা ববলন, 

ُِلَ﴿ ُين   ل يَ َو  ِنَ َُكمع  ا َٱَم  م  وُُكمَءَ ا َمَ َءَِلسذ ِر  ه  ُط  ِ
 [١١: النفال] ﴾بِهََِّل 

                                                           
9 সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ২৮৩। 
10 সিীি বুখারী, িাদীস নাং ২৩৯। 
11 হতরহমেী, িাদীস নাং ৬৮। 
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“হতহন (আল্লাি তা‘আলা) যতামাবদরবক পহবত্র করার র্নয আকাি যথবক বৃহষ্ট বষজণ 

কবরন”। [সূরা আল-আনিাল, আয়াত: ১১] 

আবু হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন, রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকবীবর তািরীমা ও হকরাবতর মধযবতজী িাবন অনুচ্চস্ববর 

বলবতন: 

َم اغ ّسل  َخَطايَاَي بّال  »  .«َماّء َواثلَل ّج َوال ََبَدّ ـاللَه 

“যি আল্লাি! আপহন আমার গুনািগুবলা পাহন, বরি ও হিহির হদবয় যধৌত করুন”।12
 

এ প্রকাবরর পাহন আবার হতন ভাবে হবভি : 

ক. ো বযবিার করা িারাম। তবব তা হবধানেত নাপাকী (অেু, যোসল হকাংবা 

তায়ামু্মবমর মাধযবম ো দূর করা িয়) দূর করবত সেম না িবলও বািয নাপাকী (মল, 

মূত্র, ঋতুস্রাব ইতযাহদ) দূর করবত সেম। এ পাহন এমন ো র্াবয়ে পন্থায় সাংেৃিীত 

নয়। যেমন, আত্মসাৎ বা বলপ্রবয়াবে হছহনবয় আনা পাহন।  

র্াহবর রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন, রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম ঐহতিাহসক ‘আরািা ময়দাবন হবদায়ী ভাষবণ ববলন, 

م  َهذَ » م  َهَذا، ّف  بَََلّك  ّرك  م  َهَذا، ّف  َشه  َمّة يَو ّمك  ر  م  َكح  م  َحَرامر َعلَي ك  َوالَك  م 
َ
م  َوأ  .«اإَّن ّدَماَءك 

“হনিয় যতামাবদর র্ান ও সম্পদ সাংিার করা পরস্পবরর ওপর িারাম যেমহনভাবব 

িারাম যতামাবদর এ হদন, যতামাবদর এ মাবস, যতামাবদর এ িিবর”।13  

খ. ো হবকল্প থাকাবিায় বযবিার করা মাকরূি। এ পাহন এমন ো নাপাক জ্বালাহন কাঠ 

বা খড়কুবিা হদবয় উত্তপ্ত করা িবয়বছ। কারণ, এ র্াতীয় পাহন নাপাকীর সূক্ষ্ম সাংহমশ্রণ 

যথবক মুি নয়।  

                                                           
12 সিীি বুখারী, িাদীস নাং ৭৪৪; সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ৫৯৮। 
13 সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ১২১৮। 
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িাসান ইবন ‘আলী রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন, রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ববলন, 

 .«َدع  َما يَّري ب َك إَّل َما َل يَّري ب َك »

“সবেির্নক বস্তু পহরতযাে কবর সাংিয়িীন বস্তু অবলম্বন কর”।14
 

যতমহনভাবব স্বি ও হনমজল পাহন থাকাবিায় কপূজর, বতল, আলকাতরা ইতযাহদ হমহশ্রত 

পাহন বযবিার করা মাকরূি।  

ে. ো বযবিার করা সমূ্পণজরূবপ র্াবয়ে। যেমন, পুকুর, নদী, খাল, হবল, কূপ, সাের, 

হবেহলত বরি, বৃহষ্ট ইতযাহদর পাহন। এ সম্পকজীয় প্রমাণ ইবতাপূববজ উবল্লখ করা 

িবয়বছ।  

২. পহবত্র তবব পহবত্রতা হবধানকারী নয়: 

যে পাহনর রাং, স্বাদ বা ঘ্রাণ পহবত্র যকাবনা বস্তুর সাংহমশ্রবণ বদবল হেবয়বছ। এমনহক 

অনয নাম ধারণ কবরবছ। যেমন, হিরা, শুরুয়া ইতযাহদ। তা পহবত্র তবব পহবত্রতা 

হবধাবনর কাবর্ তা বযবিার করা োবব না। এ বযাপাবর সকল আহলবমর ঐকমতয 

রবয়বছ।  

৩. ো নাপাক ও বযবিার করা িারাম : 

যে পাহনবত নাপাকী পবড়বছ; অথচ তা দু’ কু্বল্লা যথবক কম অথবা দু’ কু্বল্লা বা 

তবতাহধক হকন্তু নাপাকী পবড় এর রাং, ঘ্রাণ বা স্বাবদর যকাবনা একহির পহরবতজন 

ঘবিবছ। এমতাবিায় যস পাহন নাপাক ও বযবিার হনহষদ্ধ। এ সম্পকজীয় প্রমাণাহদ 

পূববজাহল্লহখত িবয়বছ।   

মাহি কতৃজক পহবত্রতা: 

                                                           
14 হতরহমেী, িাদীস নাং ২৫১৮। 
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পহবত্রতা অর্জবনর যেবত্র পাক মাহি পাহনর িলাহভহষি। পাহন বযবিাবর স্বািযেত 

যকাবনা সমসযার প্রবল সম্ভাবনা যদখা হদবল অথবা অেু-যোসবলর পাহন যোোবনা 

অসম্ভব প্রমাহণত িবল পাহনর পহরববতজ পহবত্র মাহি কতৃজক পহবত্রতা অর্জন করার িরঈ 

হবধান রবয়বছ।  

আবু ের রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন, রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম ববলন, 

و ر  ال» ّد الـ  إَّن الَصّعي َد الَطّي َب َطه  ّلّم َوإّن  لَم  ََيّ س  َ ـ  م  َ ّسنّْي    «َماَء َعْش 

“হনিয় পহবত্র মাহি মুসহলমবদর র্নয পহবত্রতা অর্জবনর এক হবকল্প মাধযম। েহদও যস 

দি বছর নাোদ পাহন না পায়”।15
 

নাপাকীর প্রকারবভদ ও তা যথবক পহবত্রতা অর্জন: 

িরী‘আবতর পহরভাষায় নাপাকী বলবত দূরীকরণ আবিযক এমন সকল ময়লা-

আবর্জনাবক বুোবনা িয়। আল্লাি তা‘আলা ববলন,  

ثِي اب ك َ﴿ ِرَ َو  ه  ط   [  ١: املدثر] ﴾٤َف 

“যতামার যপাষাক-পহরিদ পহবত্র রাবখা”। [সূরা আল-মুদ্দাস হসর, আয়াত: ৪] 

আল্লাি তা‘আলা আবরা ববলন, 

﴿َ ي س  نََِلُون ك َو  ِحيِضَ ل َٱَع  ذَ َُهوَ َقُل ََم 
 
ِلُوا َعَ ٱف ََىأ ا َٱََت  ِحيِضَل َٱَِفََءَ لن ِس  ََم  ل  ُبوُهنَذت قَ َو  َ َر  ّتذ هَُهرَ ي طَ َح  َف إِذ اَن 

رَ  هذ ََنَ ت ط 
 
يَ َِمنَ َتُوُهنَذف أ وُُكمََُُثَح  ر  م 

 
هَٱَأ ُ َ ٱَإِنَذَللذ ََللذ ََبِيَ تلذوذ َٱَُُيِب  ُيِحب  ِرِينَ ل َٱَو  ه   [٢٢٢: ابلقرة] ﴾٢٢٢َُمت ط 

“তারা (সািাবীেণ) আপনাবক ঋতুস্রাব সম্পবকজ হর্বজ্ঞস করবছ। আপহন বলুন! তা 

িবি অশুহচতা। অতএব, যতামরা ঋতুকাবল েীবদর হনকি োবব না ও তাবদর সাবথ 

সিবাবস হলপ্ত িবব না েতেণ না তারা সমূ্পণজরূবপ পহবত্র িবয় োয়। তবব েখন তারা 

                                                           
15 হতরহমেী, িাদীস নাং ১২৪; আবু দাউদ, িাদীস নাং ৩৩২, ৩৩৩; নাসাঈ, িাদীস নাং ৩২১। 
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(বোসল কবর) ঋতুস্রাব যথবক পহবত্র িবয় োবব তখন যতামরা তাবদর সাবথ যস পবথই 

সিবাস করবব যে পবথ সিবাস করা আল্লাি তা‘আলা যতামাবদর র্নয িালাল কবর 

হদবয়বছন অথজাৎ সমু্মখ পবথ। হনিয় আল্লাি তা‘আলা তাওবাকারী ও পহবত্রতা 

অবন্বষণকারীবদর ভাবলাবাবসন”। [সূরা আল-বাকারাি, আয়াত: ২২২] 

নাপাকীর প্রকারবভদ : 

হনবম্ হকছু সাংখযক নাপাকীর বণজনা তুবল ধরা িবলা : 

১. মানুবষর মল-মূত্র : 

মানুবষর মল-মূত্র নাপাক।  

‘আবু্দল্লাি ইবন আব্বাস রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুমা যথবক বহণজত, হতহন ববলন,   

« ، َعَذبَاّن ّف  َكّبْي   َما َْل َعَذبَاّن، َوَماي  ي ّن، َفَقاَل: إَّنه  َ َما فَََكَن َمَر انَلِّبُّ َصَّل الل  َعلَيه وسلم بَّقَب  ه  َحد 
َ
َما أ

َ
أ

َما اآلَخر  فَََكَن َيم ِّش  بّانَلّمي َمةّ 
َ
ّل، َوأ َو  تَِّت  ّمَن ابل   .«َل يَس 

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু’হি কববরর পাি হদবয় োহিবলন তখন হতহন 

বলবলন: কবর দু’হিবত িাহয়ত বযহিদ্বয়বক িাহস্ত যদওয়া িবি। তবব উভয়বক বড় 

যকাবনা গুনাি’র কারবণ িাহস্ত যদওয়া িবি না। তাবদর একর্ন প্রস্রাব যথবক 

সমূ্পণজরূবপ পহবত্রতা অর্জন করবতা না। আর অপরর্ন যচােলবখারী করত (একর্বনর 

কথা আবরক র্নবক ববল পরস্পবরর মবধয দ্ব্দ্ব  লাহেবয় হদত)।16
 

মল-মূত্র তযাবের ির‘ঈ হনয়ম : 

যিৌচাোবর প্রবববির সময় যে যদা‘আ পড়বত িয় : 

আনাস রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন, রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম েখন মল-মূত্র তযাবের র্নয যিৌচাোবর প্রবববির ইবি করবতন তখন 

                                                           
16 সিীি বুখারী, িাদীস নাং ২১৬, ২১৮; সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ২৯২। 
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বলবতন : 

و ذ بَّك ّمَن ال  » ع 
َ
َم إّّن   أ ب ّث َوال  ـاَللّٰه   «َخبَائّّث ـخ 

“যি আল্লাি! হনিয় আহম আপনার হনকি অপহবত্র হর্ন্ন ও হর্ন্নীর (অহনষ্টতা) যথবক 

আশ্রয় চাহি”।17 

হতহন আবরা ববলন, যিৌচাোর িবি হর্ন্ন ও িয়তাবনর অবিানবেত্র। তাই েখন 

যতামরা যসখাবন োবব তখন বলবব : 

ب ّث َوال  » خ  و ذ  بّالّل ّمَن الـ  ع 
َ
 .«َخبَائّّث ـأ

“আহম আল্লাির হনকি আশ্রয় চাহি অপহবত্র হর্ন্ন ও হর্ন্নীর (অহনষ্ট) যথবক”।18
 

যিৌচাোবর প্রবববির পূববজ  ِّمْسِب الل িুকুও পবড় হনবব।  

‘আলী রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন, রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম ববলন, 

م  ال» ه  َحـد 
َ
َراّت بَِّن  آَدَم، إَّذا َدَخَل أ ّن  وََعو  ّ

ّ اْل  ْي  ع 
َ
َ أ َل: ِمْسِب اللّ ـ  َسِت   َما َبْي  و  ن  َيق 

َ
 .«َخالََء؛ أ

“মানুবষর সতর (ো যিবক রাখা িরে) ও হর্ন্নবদর যচাবখর মাবে আড় িবি েখন 

মানুষ যিৌচাোবর প্রববি করবব তখন বলবব, হবসহমল্লাি”।19 

যিৌচাোর যথবক যবর িওয়ার সময় যে যদা‘আ পড়বত িয়: 

‘আবয়িা রাহদয়াল্লাহু ‘আনিা যথবক বহণজত, হতহন ববলন, েখন রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিৌচাোর যথবক যবর িবতন তখন বলবতন: 

َرانََك » ف   «غ 

                                                           
17 সিীি বুখারী, িাদীস নাং ১৪২; সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ৩৭৫। 
18 আবু দাউদ, িাদীস নাং ৬; ইবন খুোইমা, িাদীস নাং ৬৯। 
19 হতরহমেী, িাদীস নাং ৬০৬; ইবন মার্াি, িাদীস নাং ২৯৭। 
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“যি আল্লাি! আহম আপনার হনকি েমা প্রাথজনা করহছ”।20
 

মল-মূত্র তযাে সম্পকজীত মাসআলাসমূি: 

১. মল-মূত্র তযাবের সময় হকবলামুখী িওয়া অথবা হকবলাবক যপছন যদওয়া র্াবয়ে 

নয়।  

আবু আইয়ূব আনসারী রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন, নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ববলন, 

تَي ت م  »
َ
و َها بّبَو ل  َوَل ََغئّط  إَّذا أ بّر  تَد  ّبل و ا ال ّقب لََة َوَل تَس  تَق   «ال َغائَّط فاََل تَس 

“যতামরা েখন প্রস্রাব বা পায়খানার র্নয যিৌচাোবর প্রববি করবব তখন হকবলামুখী 

িবব না এবাং হকবলাবক পিাবত ও যদবব না”।21  

উি িাদীস বণজনাকারী আবু আইয়ূব আনসারী রাহদয়াল্লাহু আনহু ববলন, আমরা 

হসহরয়ায় সির করবল যসখাবনর যিৌচাোরগুবলা হকবলামুখী যদখবত পাই। তখন আমরা 

আল্লাির দরবাবর েমা প্রাথজনা কবর হকবলা যছবড় অনয হদবক হিবর ইহস্তঞ্জাকমজ 

সম্পাদন কহর।  

২. যোবর অথবা িাড় হদবয় ইহস্তঞ্জা তথা মল-মূত্র পহরস্কার করা র্াবয়ে নয়।  

সালমান িারসী রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন, 

تَن ّجَ » و  نَس 
َ
، أ و  بَو ل 

َ
ّبَل ال ّقب لََة ّلَغائّط  أ تَق  ن  نَس 

َ
و ل  الّل َصَّل الل  َعلَيه وسلم أ و  لََقد  َنَهانَا رَس 

َ
، أ ّ َّمْي   بّاْل 

تَن ّجَ  و  نَس 
َ
، أ َجار  ح 

َ
قََل ّمن  ثاََلثَّة أ

َ
تَن ّجَ بّأ م   نَس  و  بَّعظ 

َ
 .«بّرَّجي ع  أ

                                                           
20 আবু দাউদ, িাদীস নাং ৩০; হতরহমেী, িাদীস নাং ৭; ইবন মার্াি, িাদীস নাং ৩০০। 
21 সিীি বুখারী, িাদীস নাং ৩৯৪; সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ২৬৪। 
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“রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাবদরবক হকবলামুখী িবয় মল-মূত্র তযাে, 

ডান িাবত ইহস্তঞ্জা, হতনহি হিলার কবম ইহস্তঞ্জা এবাং যোবর অথবা িাড় হদবয় ইহস্তঞ্জা 

করবত হনবষধ কবরবছন”।22
 

িাড় িবি হর্ন্নবদর খাদয এবাং মানবপাহলত পশুর মল িবি হর্ন্নবদর পশুর খাদয।  

আবু্দল্লাি ইবন মাসঊদ রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন: হর্ন্নরা েখন 

রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামবক তাবদর খাদয সম্পবকজ প্রশ্ন কবর তখন 

হতহন ববলন,  

م  الّل َعلَي ّه َيَقع  ّف  » م  ذ ّكَر اس  ُّ َعظ  م  ُك  َرة  َعلَفر لَك  ُّ َبع  ن  َْل ًما، َوُّل  و  فََر َما يَك  و 
َ
م  أ ي ّدي ك 

َ
 أ

م   َوابّ ك   .«ّلَ

“আল্লাি তা‘আলার নাম উচ্চাহরত িবয়বছ এমন প্রহতহি িাড় যতামাবদর খাদয। তা 

যতামরা যোিবত পহরপূণজ পাবব। যতমহনভাবব উবির প্রহতহি মলখণ্ড যতামাবদর পশুর 

খাদয। অতঃপর রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সািাবীবদরবক উবদ্দিয কবর 

ববলন,  

م  » َوانّك  َما َطَعام  إّخ  و ا بّّهَما، فَإَّنه  تَن ج   .«فَاَل تَس 

“অতএব যতামরা এ দু’হি বস্তু হদবয় ইহস্তঞ্জা করবব না। কারণ, এগুবলা যতামাবদরই 
ভাই হর্ন্নবদর খাদয”।23 
৩. পবথ-ঘাবি, ববঠকখানা অথবা ছায়াহবহিষ্ট োবছর তলায় মল-মূত্র তযাে করা র্াবয়ে 

নয়।  

আবু হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন, রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম ববলন, 

                                                           
22 সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ২৬২। 
23 সিীি বুখারী, িাদীস নাং ৩৮৬০; সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ৪৫০। 
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ي  َيتََخَّل ّف  » َل الّل؟ قَاَل: اََّلّ و  ، قَال و ا: َوَما اللََعانَاّن يَا رَس  ّ و ا اللََعاَنْي  و  ّف  ّظّل ّهم   ّاَتق 
َ
 .«َطّري ّق انَلاّس أ

“যতামরা অহভিাবপর দু’হি কারণ িবত দূবর থাবকা। সািাবাবয় যকরাম রাহদয়াল্লাহু 

আনহুম বলবলন: অহভিাবপর কারণ দু’হি কী? হতহন বলবলন: পবথ-ঘাবি অথবা 

ছায়াহবহিষ্ট োবছর তলায় মল-মূত্র তযাে করা”।24  

মু‘আে রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন, রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম ববলন, 

و ا ال  » ّل  ـّاَتق   .«َمالَّعَن اثلَاَلثََة : اَل ََبَاَز ّف ال َمَوارّّد، َوقَارَّعّة الَطّري ّق، َوالّظ 

“যতামরা হতনহি অহভিাবপর কারণ যথবক দূবর থাবকা: নদী বা পুকুর ঘাি, পবথর 

মধযভাে ও ছায়ায় মল তযাে করা যথবক”।25
 

৪. ডান িাত হদবয় লজ্জািান স্পিজ বা ইহস্তঞ্জা করা র্াবয়ে নয়।  

আবু ক্বাতাদাি রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন, রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ববলন, 

َت »
َ
م  فاََل يَتَنََفس  ّف  اإّلنَـاّء، َوإَّذا أ ك  َحد 

َ
َخالََء فاََل َيَمَس َذَكَره  بّيَّمي نّّه، َوَل َيتََمَسح  ـ   الإَّذا ََشَّب أ

 .«بّيَّمي نّهّ 

“যতামাবদর যকউ যেন পাহন পান করার সময় পানপাবত্র হনশ্বাস তযাে না কবর। 

যিৌচাোবর প্রববি করবল যেন ডান িাত হদবয় হনর্ লজ্জািান স্পিজ না কবর। এমনহক 

ডান িাত হদবয় যেন হিলা-কুলুপও না কবর”।26
 

আবু ক্বাতাদাি রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক আবরা বহণজত হতহন ববলন, রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ববলন, 

                                                           
24 সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ২৬৯। 
25 আবু দাউদ, িাদীস নাং ২৬; ইবন মার্াি, িাদীস নাং ৩২৮। 
26 সিীি বুখারী, িাদীস নাং ১৫৩; সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ২৬৭। 
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تَن ّج بّيَّمي ّنهّ »  «َوَل يَس 

“এমনহক ডান িাত হদবয় যকউ যেন ইহস্তঞ্জাও না কবর”।27
 

৫. হিলা-কুলুপ বযবিার করবল যববর্াড় বযবিার করবত িয়।  

আবু হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন, রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ববলন, 

تّر  » َمَر فَل ي و  تَج   .«َوَمّن اس 

“হিলা-কুলুপ বযবিার করবল যববর্াড় বযবিার করবব”।28
 

৬. হিলা-কুলুপ বযবিার করবল কমপবে হতনহি বযবিার করবত িয়।   

সালমান িারসী রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন, 

َجار  » ح 
َ
قََل ّمن  ثاََلثَّة أ

َ
نَا بّأ َحد 

َ
تَن ّجَ أ ن  َل يَس 

َ
و ل  الّل َصَّل الل  َعلَيه وسلم أ  .«لََقد  َنَهانَا رَس 

“রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাবদরবক হনবষধ কবরন, যেন আমাবদর 

যকউ হতনহি হিলার কম বযবিার না কবর”।29
 

আবয়িা রাহদয়াল্লাহু আনিা যথবক বহণজত, হতহন ববলন, রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম ববলন, 

تَّطي ب  بّّهَن فَإَّنَها ُت  ّزئ  عَ » َجار  يَس  ح 
َ
َهب  َمَعه  بّثاََلثَّة أ م  إَّل ال َغائّّط فَل يَذ  ك  َحد 

َ
 .«ن ه  إَّذا َذَهَب أ

“যতামাবদর যকউ পায়খানা করবত যেবল সাবথ হতনহি হিলা হনবব এবাং তা হদবয় ইহস্তঞ্জা 

করবব। কারণ, এ হতনহি হিলাই তার র্নয েবথষ্ট”। (আবু দাউদ ৪০) 

                                                           
27 সিীি বুখারী, িাদীস নাং ১৫৪; সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ২৬৭। 
28 সিীি বুখারী, িাদীস নাং ১৬১, ১৬২, সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ২৩৭। 
29 সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ২৬২; আবু দাউদ, িাদীস নাং ৭। 
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এ িাদীসহি ইহস্তঞ্জার সময় শুধু হিলা বযবিার েবথষ্ট িওয়ার প্রমাণ।   

৭. মল-মূত্র তযাবের সময় আপনাবক যকউ যেন যদখবত না পায়।  

র্াহবর রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন, 

َحدر »
َ
اَز ّان َطلََق َحََّت َل يََراه  أ َراَد ال ََبَ

َ
 .«ََكَن انَلِّبُّ َصَّل الل  َعلَيه وسلم إَّذا أ

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম েখন মল-মূত্র তযাবের ইবি করবতন তখন 

এতদূর যেবতন োবত যকউ তািঁবক যদখবত না পায়”।30
 

৮. পাহন, হিলা অথবা যে যকাবনা মেজাদািীন পহবত্র বস্তু হদবয় ভাবলাভাবব ইহস্তঞ্জা কবর হনবব 

োবত উভয় দ্বার সমূ্পণজরূবপ পহরষ্কার িবয় োয়।  

ইহস্তঞ্জা মূলতঃ হতন প্রকাবরর: 

ক. প্রথবম হিলা অতঃপর পাহন হদবয় ইহস্তঞ্জা করা। প্রবয়ার্বন উভয়হি একসবঙ্গ বযবিার 

করা যেবত পাবর। কারণ, তাবত অহধক পহরিন্নতা অহর্জত িয়। তবব এ বযাপাবর 

বাড়াবাহড় করা কখবনাই হঠক িবব না। যেমন, প্রস্রাববর পর হিলা িাবত হনবয় 

যিৌচাোবরর বাইবর চহল্লি কদম যদওয়া, যলিি-রাইি করা, বার বার উঠা-বসা করা, 

যকউ পাহনর পূববজ হিলা বযবিার না করবল তাবক পশুর সাবথ তুলনা ও ঘৃণা করা 

হকাংবা কিু বাকয বাবন তাবক র্র্জহরত করা ইতযাহদ ইতযাহদ। বযাপারহি এমন পেজাবয় 

উপনীত িবল তা অবিযই হবদ‘আত ববল েণয িবব। কারণ, হবশুদ্ধ িাদীবস উভয়হি 

একসবঙ্গ বযবিার করার যকাবনা প্রমাণ যনই।  

খ. শুধু পাহন হদবয় ইহস্তঞ্জা করা।  

ে. ইহস্তঞ্জার র্নয শুধু হিলা বযবিার করা।  

শুধু হিলা হদবয় ইহস্তঞ্জা করার প্রমাণ ইহতপূববজ উবল্লখ করা িবয়বছ। শুধু পাহন হদবয় 

                                                           
30 আবু দাউদ, িাদীস নাং ২। 
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ইহস্তঞ্জা করার বযাপাবর আনাস রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন, 

و ل  الّل  صّل الل عليه وسلم» اَلمر َن   ََكَن رَس  نَا وَغ 
َ
ل  أ ّ مح 

َ
اَلََء، فَأ ل  اْل  خ  وّي  إَّداَوةً ّمن  َماء  َوَعنَـَزًة، يَد 

تَن ّج  بّال َماءّ   .«فَيَس 

“রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়খানায় যেবল আহম এবাং আমার 

সমবয়সী একহি যছবল এক যলািা পাহন ও একহি িাবতর লাহঠ হনবয় রাসুল সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাবমর অবপোয় থাকতাম। অতঃপর হতহন পাহন হদবয় ইহস্তঞ্জা 

করবতন”।31 

আবু হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন, রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ববলন, 

بَاَء » ّل ق  ه 
َ
الَ َفِيهَِ﴿نََزلَت  َهّذهّ اآليَة  ّف  أ نَُُيِب ونَ َرِج 

 
ُروا ََأ هذ ت ط  َن  قَاَل: ََكن و ا[  ١٠٨: اتلوبة] ﴾ي  و  تَن ج  يَس 

لَت  ّفي ّهم  َهّذهّ اآليَة  ـبّال    .«َماّء َفََنَ

“উি আয়াতহি “তাবত এমন যলাক রবয়বছ োরা অহধক পহবত্রতাবক পছে কবর” 

[সূরা আত-তাওবাি, আয়াত: ১০৮] কুবাবাসীবদর সম্পবকজই অবতীণজ িবয়বছ। হতহন 

ববলন: তারা পাহন হদবয় ইহস্তঞ্জা করবতা। অতএব, তাবদর সম্পবকজই উি আয়াত 

অবতীণজ িবয়বছ”।32 

উি িাদীস ইহস্তঞ্জার র্নয শুধু হিলা বযবিাবরর চাইবত যকবল পাহন হদবয় ইহস্তঞ্জা করা 

উত্তম িওয়ার প্রমাণ।  

৯. প্রস্রাব করার সময় যকাবনা বযহি সালাম হদবল উত্তর যদওয়া োবব না। এমতাবিায় 

যকাবনা কথা ও বলা োবব না।  

আবু্দল্লাি ইবন উমার রাহদয়াল্লাহু আনহুমা যথবক বহণজত, হতহন ববলন, 

                                                           
31 সিীি বুখারী, িাদীস নাং ১৫০, ১৫১, ১৫২; সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ২৭০, ২৭১। 
32 আবু দাউদ, িাদীস নাং ৪৪; ইবন মার্াি, িাদীস নাং ৩৬৩। 
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، فََسلََم، فَلَم  يَر َد َعلَي هّ » و ل  الّل َصَّل الل  َعلَيه وسلم َيب و ل  ، َورَس  لر  .«َمَر رَج 

“র্ননক সািাবী রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাবমর পাি হদবয় োহিল েখন 

হতহন প্রস্রাব করহছবলন। তখন যস তািঁবক সালাম হদবল হতহন যকাবনা উত্তর যদন হন”।33
 

মুিাহর্র ইবন কু্বনিুে রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম প্রস্রাব করহছবলন এমতাবিায় তািঁর হনকি এবস তািঁবক সালাম করবল হতহন 

সালাবমর উত্তর যদন হন। তবব হতহন দ্রুত অেু যসবর তার হনকি এ ববল আপহত্ত 

র্ানান : 

َر الَل » ذ ك 
َ
ن  أ

َ
و  قَاَل: ََعَ َطَهاَرة   -َعَز َو َجَل -إّّن   َكرّه ت  أ

َ
ر  أ

ه   .«إَّل ََعَ ط 

“আহম অপহবত্র থাকাবিায় আল্লাির নাম উচ্চারণ করা অপছে কহর”।34
 

১০. যোসলখানায় প্রস্রাব করা হনবষধ।  

আবু্দল্লাি ইবন মুোফ িাল রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন: রাসূলুল্লাি 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ববলন, 

هّ » تََحّم  س  م  ّف  م  ك  َحد 
َ
لََن أ تَّسل  ّفي هّ  ،َل َيب و   «ث َم َيغ 

“যতামাবদর যকউ যোসলখানায় প্রস্রাব অতঃপর যোসল করবব না”।35
 

১১. অেু ও ইহস্তঞ্জার যলািা হভন্ন িওয়া উহচত।  

আবু হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন,  

تَن َج » َوة ، فَاس  و  َرك 
َ
تَي ت ه  بَّماء  ّف  تَو ر  أ

َ
اَلََء، أ َت اْل 

َ
، ث َم َمَسَح يََده  ََعَ ََك َن انَلِّبُّ َصَّل الل  َعلَيه وسلم إَّذا أ

تَي ت ه  بّإّنَاء  آَخَر َفتَوَ 
َ
ر ّض، ث َم أ

َ
 األ

َ
 .«َضأ

                                                           
33 সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ৩৭০। 
34 আবু দাউদ, িাদীস নাং ১৭। 
35 আবু দাউদ, িাদীস নাং ২৭। 
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“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম েখন যিৌচাোবর যেবতন তখন আহম র্ে বা 

যলািায় পাহন হনবয় তািঁর র্নয অবপো করতাম। অতঃপর হতহন তা হদবয় ইহস্তঞ্জা 

করবতন। এরপর হতহন র্হমবন িাত ঘিঁবষ হনবতন। পুনরায় আহম আবরকহি যলািা পাহন 

হনবয় আসবল হতহন তা হদবয় অেু করবতন”।36
 

১২. মল-মূত্র তযাে বা যভার্বনর যবিী প্রবয়ার্নীয়তা যদখা হদবল তা প্রথবম যসবর 

হনবব। অতঃপর সালাত আদায় করবব। কারণ, তা প্রথবম না যসবর সালাত আদায় 

করবত যেবল সালাবত মন হির িবব না বরাং অহিরতায় ভুেবত িবব।  

আবয়িা রাহদয়াল্লাহু আনিা যথবক বহণজত, হতহন ববলন, রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম ববলন, 

بَثَانّ » خ 
َ
ه  األ َو ي َدافّع  ةّ الَطَعاّم، َوَل ه  َ  «َل َصاَلَة ِّبَْض 

“খাবার উপহিত (প্রবয়ার্নও রবয়বছ) এবাং মল-মূবত্রর চাপও রবয়বছ এমতাবিায় 

সালাত আদায় িবব না”।37
 

১৩. মল-মূত্র তযাবের সময় সমূ্পণজরূবপ বসার প্রস্তুহত হনবলই কাপড় খুলবব; তার পূববজ 

নয়।  

আনাস  রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন, 

ر ّض »
َ
ن َو ّمَن األ َبه  َحََّت يَد  َفع  ثَو  َاَجَة، لَم  يَر  َراَد اْل 

َ
 .«ََكَن انَلِّبُّ َصَّل الل  َعلَيه وسلم إَّذا أ

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মল-মূত্র তযাবের ইবি করবল ভূহমর হনকিবতজী 

িবলই কাপড় খুলবতন। নইবল নয়”।38
 

১৪. হির পাহনবত প্রস্রাব করা হনবষধ।  

                                                           
36 আবু দাউদ, িাদীস নাং ৪৫। 
37 সিীি সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ৫৬০। 
38 হতরহমেী, িাদীস নাং ১৪; আবু দাউদ, িাদীস নাং ১৪। 
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আবু হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন, রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ববলন, 

م  ّف ال» ك  َحد 
َ
لََن أ ي  لَ ـ  َل َيب و  تَّسل  ّمن ه   َماّء اَلائّّم اََّلّ  .«ََي ّري  ث َم َيغ 

“যতামাবদর যকউ হির পাহনবত প্রস্রাব অতঃপর যোসল করবব না”।39 

১৫. ইহস্তঞ্জা করার পর িাতখানা মাহি হদবয় ঘবষ অতঃপর ধুবয় হনবব।  

আবু হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন, 

ر ّض قَََض انَلِّبُّ َصَّل الل  َعلَيه وسلم َحاجَ »
َ
، ث َم َدلََك يََده  بّاأل تَن َج ّمن  تَو ر   .«تَه  ث َم اس 

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মল-মূত্র তযাে কবর এক যলািা পাহন হদবয় ইহস্তঞ্জা 

কবরবছন। অতঃপর মাহি হদবয় হনবর্র িাত খানা ঘিঁবষ হনবয়বছন”।40 

১৬. বসার িান চাইবত তুলনামূলক নরম ও হনচু িাবন প্রস্রাব করবব। োবত প্রস্রাববর 

হছিঁিা-যিািঁিা হনবর্র িরীবর না পবড়।  

প্রস্রাববর হছিঁিা যথবক বািঁচার কহঠন হনবদজি: 

‘আবু্দল্লাি ইবন আব্বাস রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুমা যথবক বহণজত, হতহন ববলন,   

َما َْل  » ي ّن، َفَقاَل: إَّنه  َ َما فَََكَن َمَر انَلِّبُّ َصَّل الل  َعلَيه وسلم بَّقَب  ه  َحد 
َ
َما أ

َ
، أ َعَذبَاّن ّف  َكّبْي   َعَذبَاّن، َوَماي 

َما اآلَخر  فَََكَن َيم ِّش  بّانَلّمي َمةّ 
َ
ّل، َوأ َو  تَِّت  ّمَن ابل   .«َل يَس 

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুহি কববরর পাি হদবয় োহিবলন তখন হতহন 

বলবলন: কবর দু’হিবত িাহয়ত বযহিদ্বয়বক িাহস্ত যদওয়া িবি। তবব উভয়বক বড় 

যকাবনা গুনাি’র কারবণ িাহস্ত যদওয়া িবি না। তাবদর একর্ন প্রস্রাব যথবক 

                                                           
39 সিীি বুখারী, িাদীস নাং ২৩৯ সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ২৮২। 
40 আবু দাউদ, িাদীস নাং ৪৫; ইবন মার্াি, িাদীস নাং ৩৫৮। 
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সমূ্পণজরূবপ পহবত্রতা অর্জন করবতা না। আর অপরর্ন যচােলবখারী করবতা 

(একর্বনর কথা আবরক র্নবক ববল পরস্পবরর মবধয দ্ব্দ্ব  লাহেবয় হদত)”।41
 

উি িাদীস যথবক এিাই বুো যেবলা যে, প্রস্রাববর হছিঁিা যথবক কহঠন সতকজতা 

অবলম্বন করবত িবব। তাই োরা প্রস্রাব করার সময় সতকজতা অবলম্বন কবর না, 

হনবর্র যপাষাক-পহরিদবক প্রস্রাববর হছিঁিা যথবক রো কবর না, এমনহক প্রস্রাববর পর 

পাহন না যপবল যডলা-কুলুপ, হিসু ইতযাহদও বযবিার কবর না তাবদর র্ানা উহচত, 

প্রস্রাববর বযাপাবর সতকজতা অবলম্বন না করা একদা কববর িাহস্তর কারণ িবয় দািঁড়ায়।  

১৭. হবনা প্রবয়ার্বন বাহি বা পাবত্র প্রস্রাব করা হনবষধ।  

তবব যকাবনা প্রবয়ার্ন থাকবল তা করা যেবত পাবর।  

উমাইমাি হবনবত রুক্বাইক্বা রাহদয়াল্লাহু আনিা যথবক বহণজত, হতহন ববলন, 

ل  ّفي ّه بّاللَي ّل » ي ّرهّ، َيب و   .«ََكَن لّلَنِّبّ  صّل الل عليه وسلم قََدحر ّمن  ّعي َدان  حَت َت ََسّ

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাবমর খাবির হনবচ কাবঠর একহি যপয়ালা হছল োবত 

হতহন রাহত্রববলায় প্রস্রাব করবতন”।42
 

১৮. মুসহলমবদর কবরিাবন মল-মূত্র তযাে করা হনবষধ।  

উক্ববাি ইবন ‘আহমর রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন, রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ববলন, 

و قّ » و  وََسَط السُّ
َ
ّر قََضي ت  َحاَجِّت  أ ب و  وََسَط ال ق 

َ
بَاِّل  أ

 
 .«َما أ

“আমার মবত কবরিাবনর মােখাবন ও বার্াবরর মধযভাবে মল-মূত্র তযাবে যকাবনা 

                                                           
41 সিীি বুখারী, িাদীস নাং ২১৬, ২১৮; সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ২৯২। 
42 আবু দাউদ, িাদীস নাং ২৪। 
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পাথজকয যনই। (মনুষযবত্বর হবববচনায় দু’যিাই অপরাধ)”।43
 

মল-মূত্র যথবক পহবত্রতা : 

ভূহমর পহবত্রতা : 

হবছানা, ঘর বা মসহর্বদর যকাবনা অাংবি প্রস্রাব অথবা অনয যকাবনা নাপাক (ো 

দৃিযমান) যদখা যেবল প্রবয়ার্ন পহরমাণ পাহন যিবল তা দূরীভুত করবব। একদা র্ননক 

গ্রাময বযহি মসহর্বদ নববীবত প্রস্রাব করবল সািাবারা তার উপর যেবপ োয়। তখন 

রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সািাবীবদরবক বলবলন:  

ي َن » ّ يَِّس  ًبا ّمن  َماء  فَإَّنَما ب ّعث ت م  م  و  َذن و 
َ
اًل ّمن  َماء  أ ّلّ َسج  و ا ََعَ بَو  و ه  وََهّري ق  ي نَ َدع  ّ َعِّس   .«َولَم  ت ب َعث و ا م 

“যতামরা তাবক যছবড় দাও, তাবক বাধা হদও না। তবব প্রস্রাববর উপর এক বালহত 

পাহন যিবল দাও। কারণ, যতামাবদরবক সির্তার র্বনয পাঠাবনা িবয়বছ কবঠারতার 

র্বনয নয়”।44
 

হতহন ওবক যডবক আবরা বলবলন:                                         

ّر اللّ َعَزوََجَل، َوالَصاَلةّ ـهّ ال  إَّن َهذّ » ك  ّل َولَ ال َقَذّر، إَّنَما ِّهَ َّّلّ َو  ء  ّمن  َهَذا ابل  ل ح  لَِّش  ، َمَساّجَد لَ تَص 
آنّ  ر   .«َوقَّراَء ّة ال ق 

“এ মসহর্দগুবলা প্রস্রাব ও ময়লা করার র্বনয নয়। তা িবি আল্লাির হেহকর, সালাত 

ও কুরআন পড়ার িান”।45
 

নাপাক কাপবড়র পহবত্রতা: 

                                                           
43 ইবন মার্াি, িাদীস নাং ১৫৮৯। 
44 সিীি বুখারী, িাদীস নাং ২২০, ৬১২৮ মুসহলম; ২৮৪, ২৮৫। 
45 সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ২৮৫। 
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যপািাক-পহরিবদ নাপাক যলবে যেবল তা েহদ দৃিযমান িয় প্রথবম তা িাত হদবয় ঘবষ 

(শুষ্ক িবল) অথবা যে যকাবনা পন্থায় (শুষ্ক না িবল) পহরষ্কার কবর হনবব। অতঃপর তা 

পাহন হদবয় ধুবয় হনবব।  

আসমা রাহদয়াল্লাহু আনিা যথবক বহণজত, হতহন ববলন, র্ননক মহিলা রাসূল সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম-যক ঋতুস্রাব দ্বারা কলুহষত যপাষাবকর পহবত্রতা সম্পবকজ হর্জ্ঞাসা 

করবল হতহন ববলন: 

، ث َم تل  َصِّل   ّفي  » ه  بَّماء  َن َضح  ، ث َم تل  ه  َي َضّة فَل تَق ر ص  َن اَلم  ّمَن اْل  َداك  َصاَب ثَو َب إّح 
َ
 .«هّ إّذَا أ

“যতামাবদর কাবরার যপাষাক ঋতুস্রাব দ্বারা কলুহষত িবল প্রথবম তা িাত হদবয় ঘবষ 

হনবব। অতঃপর তা পাহন হদবয় ধুবয় হনবলই তাবত সালাত পড়া োবব”।46
 

িাড়ীর হনম্াাংবির পহবত্রতা: 

মহিলাবদর যবারকা, পার্ামা ও িাড়ীর হনম্াাংবি যকাবনা নাপাকী যলবে যেবল িািঁিার 

সময় পরবতজী মাহির ঘষজণ তা পহবত্র কবর হদবব।  

রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামবক এ সম্পবকজ হর্জ্ঞাসা করা িবল হতহন 

ববলন, 

َده  » ه  َما َبع  ر  َطّه   .«ي 

“পরবতজী ধুবলামাহির হমশ্রণ উিাবক পহবত্র কবর হদবব”।47
 

দুগ্ধবপাষয হিশুর প্রস্রাব যথবক পহবত্রতা: 

যে বাচ্চার খাদয শুধুমাত্র মাবয়র দুধ যস যছবল িবল এবাং যকাবনা কাপবড় প্রস্রাব করবল 

তার প্রস্রাববর উপর পাহনর হছিঁিা হদবলই কাপড়হি পাক িবয় োবব। আর যস যমবয় িবল 

                                                           
46সিীি বুখারী, িাদীস নাং ২২৭, ৩০৭; সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ২৯১। 
47 আবু দাউদ, িাদীস নাং ৩৮৩; হতরহমেী, িাদীস নাং ১৪৩। 
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তা ধুবয় হনবত িবব।  

উবম্ম ক্বাইস রাহদয়াল্লাহু আনিা যথবক বহণজত, হতহন ববলন, 

ّل اللّ َصَّل » و  ّل الَطَعامَ إَّل رَس  ك 
 
َتي ت  بّاب ن  ِّل  َصّغْي   لَم  يَأ

َ
ّرهّ َفبَاَل ََعَ  أ لََسه  ّف  ّحج  ج 

َ
 الل  َعلَيه وسلم فَأ

ّسل ه   بّّه فََدََع بَّماء  َفنََضَحه  َولَم  َيغ   .«ثَو 

“আহম আমার একহি দুগ্ধবপাষয হিশু হনবয় রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাবমর 

হনকি উপহিত িবল হতহন তাবক যকাবল উহঠবয় যনন। অতঃপর হিশুহি তািঁর যকাবল 

প্রস্রাব কবর যদয়। তখন হতহন পাহন আনবত বলবলন। পাহন আনা িবল হতহন তা 

কাপবড় হছিঁহিবয় যদন। তবব হতহন কাপড় যধানহন”।48
 

লুবাবাি হবনবত িাহরস রাহদয়াল্লাহু আনিা যথবক বহণজত, হতহন ববলন, 

ّر انلَّبّ   صّل الل عليه وسلم فَ ـبَاَل ال  » َسْي   ب ن  ََعّ   ّف  ّحج  ع ّطِّن  ثَو بََك َوال بَس  ثَو بًا ح 
َ
و َل اللّ! أ : يَا رَس  ل ت  ق 

ن َث 
 
َه ، َفَقاَل: إَّنَما ي ن َضح  ّمن  بَو ّل اََّلَكّر َوي غ َسل  ّمن  بَو ّل األ  .«َغْي 

“একদা হুসাইন ইবন ‘আলী রাহদয়াল্লাহু আনহুমা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাবমর 

যকাবল প্রস্রাব কবর হদবল আহম তািঁবক বললাম: ময়লা (প্রস্রাবকৃত) কাপড়হি আমাবক 

হদন এবাং আপহন অনয একহি কাপড় পবর হনন। তখন হতহন বলবলন: দুগ্ধবপাষয 

যছবলর প্রস্রাব পাহন হছিঁহিবয় হদবলই পাক িবয় োয়। আর যমবয়বদর প্রস্রাব ধুবয় হনবত 

িয়”।49
 

‘আলী রাহদয়াল্লাহু আনহু ববলন, 

                                                           
48 সিীি বুখারী, িাদীস নাং ২২৩; সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ২৮৭; আবু দাউদ, িাদীস নাং ৩৭৪। 
49 ইবন মার্াি, িাদীস নাং ৫২৮; আবু দাউদ, িাদীস নাং ৩৭৫। 
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ّل ال  » غ َسل  ّمن  بَو  َعم  ـي  اَلّم َما لَم  َيط  ّل ال غ   .«َجاّرَيّة، َوي ن َضح  ّمن  بَو 

“যমবয়বদর প্রস্রাব ধুবয় হনবত িবব। আর দুগ্ধবপাষয যছবলর প্রস্রাব পাহন হছিঁহিবয় হদবলই 

চলবব”।50 

নাপাক রু্তার পহবত্রতা: 

রু্বতা-যসবেবল নাপাকী যলবে যেবল ওগুবলাবক মাহিবত ভাবলাভাবব ঘবষ হনবলই চলবব, 

োবত নাপাক দূর িবয় োয়।   

আবু সাঈদ খুদরী রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন, রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ববলন, 

م  إَّل ال» ك  َحد 
َ
، َوْل  َصّل  ـ  إَّذا َجاَء أ ه  ذًى فَل يَم َسح 

َ
و  أ

َ
لَي ّه قََذًرا أ ى ّف  َنع 

َ
، فَإّن  َرأ ـر  ّجّد فَل يَن ظ   .«ّفي ّهَما َمس 

“যতামাবদর যকউ মসহর্বদ প্রববি করবত চাইবল রু্তায় ময়লা (নাপাকী) আবছ হকনা 

তা সবজপ্রথম যদবখ হনবব। তাবত ময়লা পহরলহেত িবল ঘবষ-মুবছ পহরষ্কার কবর হনবব 

এবাং উি রু্তা পরাবিায়ই সালাত আদায় করবব”।51
 

রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবরা ববলন, 

و رر إّ » َاَب َل  َطه  َذى ؛ فَإَّن الِتُّ
َ
ّلّه األ م  بّنَع  ك  َحد 

َ
 .«َذا َوّطَئ أ

“যতামাবদর যকউ হনর্ রু্তা হদবয় ময়লা (নাপাকী) মাহড়বয় যেবল পরবতজী পহবত্র মাহির 

ঘষজণ উিাবক পহবত্র কবর হদবব”।52 

২. কুকুবরর উহিষ্ট : 

কুকুর কতৃজক অপহবত্র থালা-বাসন ইতযাহদর পহবত্রতা :   

                                                           
50 আবু দাউদ, িাদীস নাং ৩৭৭। 
51 আবু দাউদ, িাদীস নাং ৬৫০। 
52 আবু দাউদ, িাদীস নাং ৩৮৫। 
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কুকুর যকাবনা থালা-বাসবন মুখিাপন করবল ওগুবলাবক সাত বার ধুবয় হনবব এবাং 

উিার প্রথম বার মাহি হদবয় ঘিঁবষ হনবব।  

আবু হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন, রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ববলন, 

م  إَّذا َولََغ ّفي هّ » َحّدك 
َ
و ر  إّنَاء أ ه  َاّب  ط  َن بّالِتُّ و لَه 

 
ّسلَه  َسب َع َمَرات  أ ن  َيغ 

َ
 .«ال ََك ب  أ

“যতামাবদর কাবরার যেবি কুকুর মুখিাপন করবল উিাবক পহবত্র করবত িবল সাত 

বার পাহন হদবয় ধুবয় হনবব এবাং উিার প্রথম বার মাহি হদবয় ঘবষ হনবব”।53 

রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবরা ববলন, 

ّسل ه  َسب َع ّمَرار  » َغ  ، ث َم ْل  ق ه  ّ م  فَل ْي  َحّدك 
َ
 .«إَّذا َولََغ ال ََك ب  ّف  إّنَاّء أ

“যতামাবদর কাবরার পানপাবত্র কুকুর মুখিাপন করবল তাবত খাদয পানীয় ো হকছু 

রবয়বছ উিার সবিুকুই যিবল হদবব। অতঃপর উিাবক সাতবার ধুবয় হনবব”।54 

৩. প্রবাহিত রি, শুকবরর যোিত ও মৃত র্ন্তু: 

উপবরাি বস্তুগুবলা নাপাক। আল্লাি তা‘আলা ববলন, 

ِجدََُلذ ََقُل﴿
 
ا ََِفََأ وِحَ َم 

ُ
َذَأ ًماَإِل  َ َُُم رذ اِعمَ ََع   ط ََط  ُمهَُي  نَإِلذ َََۥ ع 

 
يَ َي ُكونَ َأ وَ َت ةًَم 

 
سَ َاد مَ َأ وَ َُفوًحامذ

 
َ َأ َمَ ل 

َرِجَ َۥف إِنذهََُِخنِير َ وَ َس 
 
هِلذًََقافِسَ َأ

ُ
ََِأ ي  َِٱَلِغ   [١١١: النعام] ﴾بِهََِللذ

“আপহন (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ববল হদন! আমার হনকি অিীর 

মাধযবম যপ্রহরত হবধাবনর মবধয আিারকারীর ওপর যকাবনা বস্তু িারাম করা িবয়বছ 

এমন পাই হন। তবব শুধু মৃত র্ন্তু, প্রবাহিত রি ও িূকবরর যোিত ো িারাম করা 

িবয়বছ। যকননা, তা হনহিত নাপাক ও িরী‘আত েহিজত বস্তু ো আল্লাি ছাড়া অবনযর 

                                                           
53 সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ২৭৯। 
54 সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ২৭৯। 
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নাবম উৎসেজ করা িবয়বছ”। [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ১৪৫] 

তবব মৃত মাছ ও পঙ্গপাল পহবত্র ও তা খাওয়া র্াবয়ে।  

‘আবু্দল্লাি ইবন উমার রাহদয়াল্লাহু আনহুমা যথবক বহণজত, হতহন ববলন, রাসূলুল্লাি 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ববলন, 

َما ال  »
َ
ّحلَت  نَلَا َمي تَتَاّن وََدَماّن ؛ فَأ

 
َحال  ـأ َما اَلَماّن فَال َكّبد  َوالّط 

َ
، َوأ ََراد   .«َمي تَتَاّن فَاْل  و ت  َواْل 

“আমাবদর র্নয দু’হি মৃত র্ীব ও দু’ধরবণর রি িালাল কবর যদওয়া িবয়বছ। মৃত 

দু’হি িবি  মাছ ও পঙ্গপাল এবাং রিগুবলা িবি কহলর্া ও হতল্লী”।55 

এ ছাড়া সকল মৃত র্ীব নাপাক। তবব যকাবনা মুসলমান যস কখবনাই এমনভাবব 

নাপাক িবত পাবর না যে নাপাকী দূরীকরণ যকাবনাভাববই সম্ভবপর নয়।  

আবু হুরায়রা ও হুোইিাি রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুমা যথবক বহণজত, তারা ববলন, রাসূলুল্লাি 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ববলন, 

س  ـإَّن ال  » ّلَم َل َين ج  س   .«م 

“প্রকৃতপবে মুসহলম কখবনাই নাপাক িয় না”।56 

যে র্ীববর রি বিমান নয় যস ধরবনর র্ীব প্রাণতযাে করবল তা নাপাক িয় না।  

আবু হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন, রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ববলন, 

َدى َجنَاَحي ّه َداًء َوا« ، فَإَّن ّف  إّح  ه  ّع  ََن  ه  ث َم ْل  ّمس  م  فَل يَغ  َحّدك 
َ
اّب أ بَاب  ّف  ََشَ َرى إَّذا َوَقَع اَّلُّ خ 

 
أل

 .«ّشَفاءً 

“যতামাবদর কাবরার খাদযপানীয়বত মাহছ বসবল ওবক তাবত ডুহববয় অতঃপর উহঠবয় 
                                                           
55 ইবন মার্াি, িাদীস নাং ৩২৭৮, ৩৩৭৭। 
56 সিীি বুখারী, িাদীস নাং ২৮৩; সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ৩৭২। 
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হনবব। কারণ, তার একহি ডানায় রবয়বছ যরাে এবাং অপরহিবত রবয়বছ উপিম”।57  

মৃত পশুর চামড়া সাংক্রান্ত হবধান: 

যে যকাবনা মৃত পশুর চামড়া (ো র্ীহবতাবিায় েবাই কবর খাওয়া িালাল) দাবােত 

(শুহকবয় বা যকাবনা যমহডহসন বযবিার কবর দূেজন্ধমুু্ি কবর যনওয়া) কবর হনবল তা 

পাক িবয় োবব।  

আবু্দল্লাি ইবন আব্বাস রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুমা যথবক বহণজত, হতহন ববলন,   

َلة  ل» َق ََعَ  َمو  ّد  ت م  ـّ ت ص  َخذ 
َ
ل  اللّ َصَّل الل  َعلَيه وسلم َفَقاَل : َهالَ أ و  ، َفَمَر بَّها رَس  نََة بَّشاة  َفَماتَت  و  َمي م 

و ا: إَّنهَ 
ت م  بّّه ؟ َفَقال  و ه ، فَان تََفع  ت م  ك ل َهاإَّهاَبَها فََدَبغ 

َ
َم أ  .«ا َمي تَةر َفَقاَل : إَّنَما َحر 

“মাইমুনা রাহদয়াল্লাহু আনিার র্ননকা আোদকৃত বােীবক একহি ছােল ছাদকা যদওয়া 

িবল তা মবর োয়। ইবতামবধয ছােলহির পাি হদবয় রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম োহিবলন। তখন হতহন বলবলন: যতামরা েহদ এর চামড়া দাবােত কবর 

কাবর্ লাোবত। সািাবীেণ বলবলন: ছােলহি যতা মৃত। হতহন বলবলন: মৃত ছােল খাওয়া 

িারাম। তবব তার চামড়া দাবােত কবর যে যকাবনা কাবর্ লাোবনা র্াবয়ে”।58
 

উমু্মল মুহমনীন সাওদাি রাহদয়াল্লাহু আনিা যথবক বহণজত, হতহন ববলন, 

َكَها ث َم مَ » نَا َمس  َا نَن بّذ  ّفي ّه َحََّت َصاَر َشنًّاَماتَت  نَلَا َشاةر فََدَبغ 
 .«اّزنل 

“আমাবদর একহি ছােল মবর যেবল ওর চামড়া দাবােত কবর আমরা একহি মিক 

বাহনবয় হনবয়হছলাম। োবত আমরা নাবীে (বখরু্র পাহনবত হভহর্বয় ো বতহর করা িয়) 

বতহর করতাম। এমনহক মিকহি পুরাতন িবয় োয়”।59
 

রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবরা ইরিাদ কবরনঃ 

                                                           
57 সিীি বুখারী, িাদীস নাং ৩৩২০। 
58 সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ৩৬৩; সিীি বুখারী, িাদীস নাং ১৪৯২, ২২২১। 
59 বুখারী, িাদীস ৬৬৮৬। 
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رَ » بَّغ اإلَّهاب  َفَقد  َطه   .«إَّذا د 

“যকাবনা কািঁচা চামড়া দাবােত করা িবল তা পহবত্র িবয় োয়”।60
 

উপবরাি িাদীসহি িূকর বযতীত েববি কবর খাওয়া িালাল বা িারাম যে যকাবনা 

ধরবণর পশুর চামড়া দাবােত করবল পহবত্র িবয় োয় তা প্রমাণ কবর।  

তবব যে পশুরা হনর্ হিকারবক হছিঁবড়-িুিঁবড় খায় ওবদর চামড়া যকাবনাভাববই বযবিার 

করা োবব না।  

আবুল মালীি রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন,    

بَاّع » ل و ّد الّس  ل  الّل َصَّل الل  َعلَيه وسلم َعن  ج  و   .«َنََه رَس 

“রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হছিঁবড়-িুিঁবড় খায় এমন পশুবদর চামড়া 

বযবিার করবত হনবষধ কবরন”।61
 

মৃত পশুপাহখর যকির, পিম, পালক ইতযাহদ পহবত্র।  

আল্লাি তা‘আলা ববলন,  

ِمنَ ﴿ ص ََو 
 
اأ افِه  وَ َو 

 
أ او  شَ َب ارِه 

 
أ ا َو  ارِه  ث  ََع 

 
ت  ََاثَ أ َ ًَعاو م   [٨٠: انلحل] ﴾ِحيَ َإِل 

“যতমহনভাবব আল্লাি তা‘আলা যতামাবদর র্নয বযবিা কবরবছন পশুবদর পিম, যলাম ও 

যকি িবত েণকাবলর েৃিসামগ্রী ও বযবিার উপকরণ”। [সূরা আন-নািল, আয়াত: 

৮০] 

৪. বীেজ: 

বীেজ বলবত উবত্তর্নাসি হলঙ্গাগ্র হদবয় লাহিবয় পড়া শুভ্র ববণজর োঢ় পাহনবক বুোবনা 

িয়। তা হনেজত িবল যোসল িরে িবয় োয়। বীেজ পহবত্র বা অপহবত্র িওয়ার বযাপাবর 
                                                           
60 সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ৩৬৬। 
61 আবু দাউদ, িাদীস নাং ৪১৩২; হতরহমেী, িাদীস নাং ১৭৭১। 
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আহলমবদর মবধয মতাননকয রবয়বছ। তবব হবশুদ্ধ মত িবি বীেজ পহবত্র। এতদসবেও 

বীেজ যভর্া িবল তা যধায়া এবাং শুষ্ক িবল তা খুিঁহিবয় যিলা মুস্তািাব।    

একদা আবয়িা রাহদয়াল্লাহু আনিার যমিমানখানায় র্ননক বযহি রাহত্রোপন করবল 

তার স্বপ্নবদাষ িবয় োয়। অতঃপর যস হনবর্র বীেজেুি যপািাক ধুবয় যিলা লজ্জা ও 

োবমলাববাধ করহছল। এমতাবিায় বযাপারহি আবয়িা রাহদয়াল্লাহু আনিার কণজেত িবল 

হতহন তাবক বলবলন:  

ي ت  »
َ
َل ، َولََقد  َرأ َت َحو  ، فَإّن  لَم  تََر نََضح  ّسَل َمََكنَه  ن  َتغ 

َ
تَه  أ ي 

َ
ه  ّمن  ثَو ّب إَّنَما ََكَن َي  ّزئ َك إّن  َرأ ك  ف ر 

َ
ِّن  أ

ًَك، َفي َصِّل   ّفي هّ  ّل الّل َصَّل الل  َعلَيه وسلم فَر  و   .«رَس 

“যতামার র্নয এতিুকুই েবথষ্ট যে, যেখাবন বীেজ যদখবব যস র্ায়োিুকু ধুবয় যিলবব। 

আর বীেজ যদখা না যেবল সবেির্নক র্ায়োর আিপাবি পাহন হছিঁহিবয় হদবব। হনিয় 

আহম রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাবমর কাপড় যথবক বীেজ খুিঁবি যিলতাম। 

অতঃপর হতহন তা পবরই সালাত পড়বত যেবতন।”62
 

অনয একহি বণজনায় রবয়বছঃ 

ّري  » ف  ّل الّل َصَّل الل  َعلَيه وسلم يَابًّسا بّظ  و  ه  ّمن  ثَو ّب رَس  كُّ ح 
َ
ي ت ِّن  َوإّّن   أَل

َ
 .«لََقد  َرأ

“হনিয় আহম রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাবমর কাপড় যথবক হনবর্র নখ 

হদবয় শুষ্ক বীেজ খুিঁবি যিলতাম”।63
 

হতহন আবরা ববলন, 

ج  إَّل الَصاَلّة، َوإَّن ب َقَع ال  » ر  َنَابََة ّمن  ثَو ّب انَلِّبّ  َصَّل الل  َعلَيه وسلم َفيَخ  غ ّسل  اْل 
َ
ن ت  أ َماّء ّف  ـك 

بّهّ   .«ثَو 

                                                           
62 সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ২৮৮। 
63 সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ২৯০। 
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“আহম রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাবমর কাপড় যথবক বীেজ ধুবয় যিলতাম। 

অতঃপর হতহন তা পবর সালাত পড়বত যেবতন; অথচ তািঁর কাপবড় তখবনা পাহনর দাে 

পহরলহেত িবতা”।64
 

৫. মেী : 

মেী বলবত সঙ্গমহচন্তা বা উবত্তর্নাকর যেৌন যমলাবমিার সময় হলঙ্গাগ্র হদবয় হনেজত 

আঠাবলা পাহনবক বুোবনা িয়। তা অপহবত্র। 

মেী যবর িবল যোসল করবত িয় না: 

িরীবর যকাবনা ধরবণর যেৌন উবত্তর্না অনুভব করবল হলঙ্গাগ্র হদবয় অল্পসামানয আঠাবলা 

পাহন যবর িওয়া এবকবাবরই স্বাভাহবক। তা যথবক হনষৃ্কহত পাওয়া যে যকাবনা সুি 

পুরুবষর পবেই অসম্ভব। তাই ইসলামী িরী‘আত তা যথবক পহবত্রতার বযাপাবর যতমন 

যকাবনা কবঠারতা প্রদিজন কবর হন। সুতরাাং কাবরার মেী যবর িবল শুধু হলঙ্গ ও 

অণ্ডবকাষ ধুবয় অেু কবর হনবলই চলবব। তবব িরীবরর যকাথাও যলবে যেবল তা ধুবয় 

হনবত িবব।  

‘আলী রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন, আমার খুব মেী যবর িবতা। তবব 

আহম এ সম্পবকজ রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামবক হর্জ্ঞাসা করবত 

লজ্জাববাধ করতাম। কারণ, তািঁর কনযা িাহতমা আমার হববাি বন্ধবন হছবলন। তাই 

আহম হমকদাদ ইবন আসওয়াদ রাহদয়াল্লাহু আনহুবক এ সম্পবকজ রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম যথবক যর্বন হনবত অনুবরাধ করলাম। তখন রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লামবক এ সম্পবকজ হর্জ্ঞাসা করা িবল হতহন বলবলন: 

« 
 
ّسل  َذَكَره  َوَيتَوََضأ  «َيغ 

“হলঙ্গ ধুবয় অেু কবর হনবব”।65
 

                                                           
64 সিীি বুখারী, িাদীস নাং ২২৯, ২৩০, ২৩১, ২৩২। 
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অনয আবরকহি বণজনায় রবয়বছ:  

و َء ه  لّلَصاَلةّ »  و ض 
 
َتَوََضأ ن ثّيَي ّه َوْل 

 
ّسل  َذَكَره  َوأ  «ّْلَغ 

“হলঙ্গ ও অণ্ডবকাষ ধুবয় হনবব এবাং সালাবতর অেুর নযায় অেু কবর হনবব”।66
 

লুহঙ্গ, পার্ামা ও পযাবের যকাথাও মেী যলবে যেবল এক হচলু্ল পাহন িাবত হনবয় যসখাবন 

হছিঁহিবয় হদবলই চলবব। তবব তা যধায়াই সববজাত্তম। কারণ, মেী যতা নাপাকই। পাক 

যতা আর নয়।  

সািল ইবন হুনাইি রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লামবক হর্জ্ঞাসা কবরন: 

بَّك » ، َفتَن َضَح بَّها ّمن  ثَو  ا ّمن  َماء  َذ َكفًّ خ 
 
ن  تَأ

َ
ّفي َك بّأ ِّب  ّمن ه  ؟ قَاَل: يَك  َحي ث   فََكي َف بَّما ي ّصي ب  ثَو 

َصابَه  
َ
نَه  أ

َ
 .«تََرى أ

“মেী কাপবড় যলবে যেবল হক করবত িবব? রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 

বলবলন: এক যকাষ বা হচলু্ল পাহন হনবয় কাপবড়র যেখাবন মেী যলবেবছ হছিঁহিবয় হদবব। 

তাবতই েবথষ্ট িবয় োবব”।67
 

উি িাদীবস “নােহুন” িব্দহি িালকা যধায়ার অবথজ বযবহৃত িওয়া অবেৌহিক বা 

অস্বাভাহবক নয়। তাই যধায়াই সববজাত্তম।  

৬. অদী: 

অদী বলবত সাধারণত প্রস্রাববর আবে-পবর হলঙ্গাগ্র হদবয় হনেজত শুভ্র ববণজর োঢ় 

যঘালাবি পাহনবকই বুোবনা িয়। তা যথবক পহবত্রতার র্নয হলঙ্গ ধুবয় অেু কবর হনবলই 

চলবব। তবব িরীবরর যকাবনা র্ায়োয় অদী যলবে যেবল তাও ধুবয় হনবত িবব।  

                                                                                                                                        
65 বুখারী, িাদীস ১৩২, ১৭৮, ২৬৯ মুসহলম, িাদীস ৩০৩। 
66 আবু দাউদ, িাদীস নাং ২০৬, ২০৭, ২০৮। 
67 হতরহমেী, িাদীস নাং ১১৫ আবু দাউদ, িাদীস নাং ২১০। 
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মনী, মেী ও অদীর মবধয পাথজকয: 

মেী িবি উবত্তর্নার সময় হলঙ্গাগ্র হদবয় হনেজত আঠাবলা পাহন। আর মনী িবি; চরম 

উবত্তর্নাসি হলঙ্গাগ্র হদবয় লাহিবড় পড়া শুভ্র ববণজর োঢ় পাহন, ো মানব সৃহষ্টর যমৌহলক 

পদাথজ। এবত যোসল িরে িয়। যতমহনভাবব অদী িবি প্রস্রাববর আবে-পবর হনেজত 

শুভ্র ববণজর যঘালাবি পাহন। এবত যোসল িরে িয় না।  

৭. মহিলাবদর ঋতুস্রাব: 

ঋতুস্রাব বলবত প্রহত মাবস মহিলাবদর যোহনদ্বার হদবয় হনেজত হনয়হমত স্বাভাহবক 

রিস্রাববক বুোবনা িয়। তা যকাবনা যপািাবক যলবে যেবল ঘবষ-মবল ধুবয় হনবলই 

চলবব।  

আসমা রাহদয়াল্লাহু আনিা যথবক বহণজত, হতহন ববলন, একদা র্ননকা মহিলা নবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামবক ঋতুস্রাব হমহশ্রত যপািাবকর পহবত্রতা সম্পবকজ 

হর্জ্ঞাসা কবরন: 

َبَها ّمن  َدّم ال  » َدانَا ي ّصي ب  ثَو  ه  بّال  ـإّح  ر ص  ، ث َم َتق  نَع  بّّه ؟ قَاَل : حَت تُّه  ، ـَحي َضّة، َكي َف تَص  ه  َماّء، ث َم َتن َضح 
 .«ث َم ت َصِّل   ّفي هّ 

“আমাবদর কাবরা কাবরার কাপবড় কখবনা কখবনা ঋতুস্রাব যলবে োয়, তখন আমাবদর 

করণীয় কী? হতহন বলবলন: বেখণ্ডহি ঘবষ-মবল পাহন হদবয় ধুবয় হনবব। অতঃপর তা 

পবরই সালাত পড়বত পারবব”।68
 

তবব েৎসামানয িবল তা না ধুবলও যকাবনা অসুহববধ যনই।  

‘আবয়িা রাহদয়াল্লাহু আনিা যথবক বহণজত, হতহন ববলন,  

ءر ّمن  َدم  بَلَت ه  بّّري ّقَها ث َم قَ » َصابَه  ََش 
َ
ي ض  ّفي ّه ؛ فَإّن  أ َدانَا إَّل ثَو بر َواّحدر حَتّ  .«َصَعت ه  بّّري ّقَهاَما ََكَن إلّح 

                                                           
68 সিীি বুখারী, িাদীস নাং ২২৭, ৩০৭ সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ২৯১। 
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“আমাবদর কাবরার একহিমাত্র কাপড় হছল ো যস ঋতুকাবলও পরবতা। অতএব, তাবত 

সামানযিুকু রি যলবে যেবল থুথু হদবয় হভহর্বয় নখ হদবয় মবল হনবতা”।69
 

ঋতুবতী সাংক্রান্ত হকছু মাসআলা: 

ঋতুবতী মহিলার সাবথ সিবাস করা হনবষধ: 

ঋতুবতী মহিলার সাবথ সিবাস করা মারাত্মক গুনাি’র কার্।  

আল্লাি তা‘আলা ববলন, 

﴿َ ي س  نََِلُون ك َو  ِحيِضَ َع  ىَُهوَ َقُل ََٱل م  ذ 
 
ِلُوا ََأ َت  ا ءَ َف ٱع  ََِحيِضَٱل مَ َِفََٱلن ِس  ل  ُبوُهنَذَو  ر  َ َت ق  ّتذ َهَح  ن  ُهر  ط   ﴾ي 

 [ ٢٢٢: ابلقرة]

“তারা আপনাবক নারীবদর ঋতুস্রাব সম্পবকজ হর্জ্ঞাসা করবছ। আপহন ববল হদন, তা 

িবি অশুহচতা। অতএব, যতামরা ঋতুকাবল েীবদর হনকি োবব না। এমনহক তারা 

সমূ্পণজরূবপ পহবত্র িওয়া পেজন্ত তাবদর সাবথ সিবাবসও হলপ্ত িবব না”। [সূরা আল-

বাকারাি, আয়াত: ২২২] 

তবব ঘিনাচবক্র এমতাবিায় যকউ সিবাস কবর যিলবল আল্লাি তা‘আলার পাকড়াও 

যথবক বািঁচার র্নয তািঁর সন্তুহষ্টর আিায় এক হদনার বা অধজ হদনার তািঁর রাস্তায় সদকা 

কবর হদবব।  

ইবন আব্বাস রাহদয়াল্লাহু আনহুমা যথবক বহণজত, হতহন ববলন, রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঋতুকালীন সিবাসকারী সম্পবকজ ববলন, 

نَار  » ّف ّدي  و  نّص 
َ
نَار أ  .«َيتََصَدق  بّّدي 

“যস এক হদনার (সাবড় চার মািা পহরমাণ স্বণজ) বা অধজ হদনার সদকা কবর হদবব”।70
 

                                                           
69 আবু দাউদ, িাদীস নাং ৩৫৮। 
70 আবু দাউদ, িাদীস নাং ২৬৪। 
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ঋতুবতী মহিলার সাবথ যমলাবমিা: 

ঋতুবতী মহিলার সাবথ খাওয়া-দাওয়া, উঠা-বসা, যমলাবমিা, চুম্বন, উবত্তর্নাকর স্পিজ 

বা র্ড়ার্হড় ইতযাহদ র্াবয়ে।  

যমাি কথা, সিবাস ছাড়া যে যকাবনা কার্ ঋতুবতী মহিলার সাবথ র্াবয়ে।  

আনাস রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন, ইয়ািূদী সম্প্রদায় তাবদর মবধয 

যকাবনা মহিলা ঋতুবতী িবল তার সাবথ খাওয়া-দাওয়া, যমলাবমিা এমনহক একই ঘবর 

বসবাস করাও বন্ধ কবর হদবতা। তখন রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 

বলবলন:  

ء  إَّل انّل ََكحَ » َ ََش  و ا ُك  نَع   «ّاص 

“ঋতুবতীর সাবথ সিবাস ছাড়া সব কার্ই করবত পাবরা”।71
 

আবয়িা রাহদয়াল্লাহু আনিা যথবক বহণজত, হতহন ববলন,  

َر ََكنَت  إّح  » ن  َتََّتّ
َ
َمَرَها أ

َ
َها، أ بَاَّشَ ن  ي 

َ
ل  اللّ َصَّل الل  َعلَيه وسلم أ و  َراَد رَس 

َ
ّف  َدانَا إَّذا ََكنَت  َحائًّضا، فَأ

َبه  َكَما ََكَن انَلِّبُّ َصَّل الل  َعلَيه وسلم ّلك  إّر  م  َيم  يُّك 
َ
: َوأ َها، قَالَت  بَاَّش  ّلك   فَو ّر َحي َضّتَها ث َم ي  َيم 

َبه    .«إّر 

“আমাবদর যকউ ঋতুবতী িবল এবাং রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার 

সাবথ যমলাবমিা করবত চাইবল ঋতুস্রাব চলমান থাকাবিায় তাবক মর্বুত কবর ইোর 

(হনম্বসন) পরবত বলবতন। তখন হতহন তার সাবথ যমলাবমিা করবতন। আবয়িা 

রাহদয়াল্লাহু আনিা ববলন, যতামাবদর যকউ হক রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাবমর মবতা হনর্ যেৌনতাড়নাবক সাংবরণ করবত পারবব? অবিযই নয়”।72
 

                                                           
71 সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ৩০২। 
72 সিীি বুখারী, িাদীস নাং ৩০২, ৩০৩; সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ২৯৩, ২৯৪। 
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এতদসবেও েখন রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবতা সতকজতা অবলম্বন 

কবরহছবলন। সরাসহর হতহন েীবদর সাবথ যমলাবমিা করবত োন হন। তািবল আমরা 

হনবর্র ওপর কতিুকু ভরসা রাখবত পারববা তা আমরা ভাবলাভাববই র্াহন।  

আবয়িা রাহদয়াল্লাহু আনিা যথবক আবরা বহণজত হতহন ববলন, রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাবক বলবলন:  

َرَة ّمَن ال  ـنَاّوّْل ِّن  ال  » م  ، َفَقاَل ـخ  : إّّن   َحائّضر ل ت  : َفق  ّجّد، قَالَت   .«: إَّن َحي َضتَّك لَي َست  ّف  يَّدكّ َمس 

“আমাবক মসহর্দ যথবক হবছানািা দাওবতা। হতহন ববলন: আহম বললম, আহম যতা 

ঋতুবতী। তখন রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলবলন: স্রাব যতা যতামার 

িাবত যলবে থাবক হন”।73
 

‘আবয়িা রাহদয়াল্লাহু আনিা আবরা ববলন,  

و ل  » آنَ  -َصَّل الل  َعلَي ّه َو َسلَمَ -اللّ ََكَن رَس  ر   ال ق 
 
َرأ ، َفيَق  نَا َحائّضر

َ
ّري  َوأ  .«َيَتّكئ  ّف  ّحج 

“রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার যকাবল ভর হদবয় কুরআন িরীি 

পড়বতন, অথচ আহম ঋতুবতী হছলাম”।74
 

ঋতুবতী মহিলার কুরআন পাঠ: 

রু্নুবী বযহি ও ঋতুবতী মহিলার র্নয কুরআন িরীি মুখি হতলাওয়াত করা িারাম 

িওয়ার বযাপাবর হবশুদ্ধ যকাবনা িাদীস পাওয়া োয় না। তবব রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম যপিাব করার সময় েখন র্ননক সািাহব তািঁবক সালাম যদন তখন 

হতহন অেু না কবর সালাবমর উত্তর যদওয়া অপছে কবরন। এ যথবক আমাবদর বুেবত 

অসুহববধ িয় না যে, রু্নুবী বযহি ও ঋতুবতী মহিলার র্নয কুরআন হতলাওয়াত করা 

অবিযই অপছেনীয়।  

                                                           
73 সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ২৯৮। 
74 সিীি সিীি বুখারী, িাদীস নাং ২৯৭; সিীি সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ৩০১। 
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মুিাহর্র ইবন কু্বনিুে রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন,  

، فََسلَم ت  َعلَي ّه، فَلَ » ـَو َيب و ل  َتي ت  انَلِّبَ َصَّل الل  َعلَيه وسلم وَه 
َ
تََذَر إَِّلَ أ ، ث َم اع 

َ
َ َحََّت تَوََضأ م  يَر َد ََعَ

َر الَل  ذ ك 
َ
ن  أ

َ
ر   -َعَز وََجَل -َفَقاَل: إّّن   َكرّه ت  أ

ه   .«إَّل ََعَ ط 

“আহম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাবমর হনকি আসলাম েখন হতহন প্রস্রাব 

করহছবলন। অতঃপর আহম রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামবক সালাম হদবল 

হতহন অেু না করা পেজন্ত অত্র সালাবমর উত্তর যদন হন। এতদ্ কারবণ হতহন আমার 

হনকি এ ববল বকহিয়ত হদবয়বছন যে, পহবত্র না িবয় আল্লাি তা‘আলার নাম উচ্চারণ 

করা আমার হনকি খুবই অপছেনীয়”।75 

তবব কুরআন হতলাওয়াত ছাড়া অনয যকাবনা হেহকর করায় যকাবনা অসুহববধ যনই। 

যকননা, ‘আবয়িা রাহদয়াল্লাহু আনিা যথবক বহণজত, হতহন ববলন, ির্ করবত হেবয় আহম 

ঋতুবতী িবয় যেবল রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাবক বলবলন:  

ّري  » ه  َي ّت َحََّت َتط  ِّف  بّابل  و  ن  َل َتط 
َ
َ أ َاجُّ َغْي  َعل  اْل  َعِّل  َما َيف    «ّاف 

“তুহম বাইতুল্লাি তাওয়াি বযতীত সব কার্ই করবত পার ো িার্ী সাবিবেণ কবর 

থাবকন। তবব তাওয়াি করবব পহবত্র িবয়”।76
 

উবম্ম ‘আহতয়া রাহদয়াল্লাহু আনিা যথবক বহণজত, হতহন ববলন, 

َح » ض 
َ
ّر َواأل َن ّف ال ّفط  ن  ُن  رَّجه 

َ
ل  الّل َصَّل الل  َعلَيه وسلم أ و  َمَرنَا رَس 

َ
َيَض وََذَواّت ـ، ال َعَواتَّق َوال  أ ح 
َما ال  ـال  

َ
ّر، فَأ و  د  َن الـخ  َهد  ل َن الَصاَلةَ َويَش  ََّتّ َيض  َفيَع  َوةَ ال  ـ  ح  َ وََدع  َن َمَع انَلاّس ـَخْي  َ َوي َكَّب   ّلّمْي   .«م س 

“রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাবদরবক আবদি কবরবছন যেন আমরা 

বয়স্কা, ঋতুবতী ও পদজানিীন েুবতী মহিলারবদরবক হনবয় দু’ ঈবদর সালাবত উপহিত 

িই। তবব ঋতুবতীরা সালাবত উপহিত িবব না। শুধু তারা মুসহলমবদর সাবথ যদা‘আয় 

                                                           
75 আবু দাউদ, িাদীস নাং ১৭; ইবন মার্াি, িাদীস নাং ২৮৫। 
76 সিীি বুখারী, িাদীস নাং ২৯৪, ১৬৫০; সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ১২১১। 
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ও কলযাণকর কাবর্ অাংি হনবব এবাং সবার সাবথ তাকবীর বলবব”।77
 

আবয়িা রাহদয়াল্লাহু আনিা যথবক বহণজত, হতহন ববলন, 

يَانّهّ ََكَن انلَ » ح 
َ
  أ

ّ
ر  الَل ََعَ ُك  ك   .«ِّبُّ َصَّل الل  َعلَيه وسلم يَذ 

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবজদা আল্লাহ’র হেহকবর মগ্ন থাকবতন”।78 

উি িাদীসগুবলার প্রহত েভীর দৃহষ্ট হদবল এ বযাপারহি সিবর্ উদঘাহিত িয় যে, রু্নুবী 

ও ঋতুবতী মহিলাবদর র্নয সাধারণ হেহকর করায় যকাবনা অসুহববধ যনই। তবব যকাবনা 

িাহিো মহিলা েহদ কুরআন িরীি ভুবল োওয়ার আিঙ্কা কবর তা িবল যস মুখি 

কুরআন পড়বত ও কাউবক শুনাবত পাবর।  

ঋতুবতী মহিলার সালাত-সাওম: 

ঋতুবতী মহিলা ঋতু চলাকালীন সময় সালাত-সাওম হকছুই আদায় করবব না। তবব 

েখন যস পহবত্র িবব তখন শুধু যরাোগুবলা কাো (হনদৃষ্ট সমবয় আদায় করবত না পারা 

কার্ পরবতজী সমবয় হুবহু আদায় করা) কবর হনবব।  

রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা মহিলাবদর ধাহমজকতার ত্রুহি-হবচুযহত 

বণজনা করবত হেবয় ববলন,  

م  » لَي َس إَّذا َحاَضت  لَم  ت َصّل  َولَم  تَص 
َ
 «أ

“এমন নয় হক যে, মহিলাবদর েখন ঋতুস্রাব িয় তখন তারা  

সালাত-সাওম হকছুই আদায় করবত পাবর না”।79
 

মু‘আো রাহদয়াল্লাহু আনিা যথবক বহণজত, হতহন ববলন, আহম ‘আবয়িা রাহদয়াল্লাহু আনিা 

যক হর্জ্ঞাসা করলাম: ঋতুবতী মহিলারা শুধু সাওম কাো করবব, সালাত কাো করবব 
                                                           
77 সিীি বুখারী, িাদীস নাং ৯৭৪; সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ৮৯০। 
78 সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ৩৭৩। 
79 সিীি বুখারী, িাদীস নাং ৩০৪ সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ৭৯। 
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না এমন িবব যকন? হতহন বলবলন: তুহম হক িারুরী তথা খাবরর্ী মহিলা? (স্বভাবতঃ 

তারাই িরী‘আবতর বযাপাবর এমন উদ্ভি প্রশ্ন কবর থাবক) আহম বললাম: আপনার 

ধারণা হঠক নয়, তবব আমার শুধু র্ানার ইবি িবি। হতহন ববলন,  

َمر  بَّقَضاءّ » ّم َوَل ن ؤ  َمر  بَّقَضاّء الَصو   «الَصاَلةّ  ََكَن ي ّصي ب نَا َذلَّك َفن ؤ 

“আমাবদর ও এমন িবতা। তবব আমাবদরবক সাওম কাো করবত বলা িবতা; সালাত 

নয়”।80
 

৮. হলবকাহরয়া (সাদাস্রাব):  

হলবকাহরয়া বলবত যরােবিতঃ মহিলাবদর যোহনদ্বার হদবয় হনেজত সাদা স্রাববক বুোবনা 

িয়।  

হলবকাহরয়ায় যোসল িরে িয় না: 

মহিলাবদর হলবকাহরয়া িবল যোসল করবত িবব না। তবব তা নাপাক ও অেু 

হবনষ্টকারী। তাই তা কাপবড় বা িরীবর যলবে যেবল ধুবয় হনবত িবব এবাং অেু কবর 

হনয়হমত সালাত আদায় করবত িবব। 

৯. ইহস্তিাো: 

ইহস্তিাো বলবত িলবদ বা মাহিবণজ রিস্রাববক বুোবনা িয় ো যরােবিতঃ ঋতুকাল 

ছাড়া অনয সমবয় মহিলাবদর যোহনদ্বার হদবয় হনেজত িয়। 

ইহস্তিাো সাংক্রান্ত মাসআলাসমূি: 

মূলতঃ ইহস্তিাো এক প্রকার বযাহধ। তা চলাকালীন সালাত বন্ধ রাখা োবব না।  

আবয়িা রাহদয়াল্লাহু আনিা যথবক বহণজত, হতহন ববলন, িাহতমা হবনবত আবু হুবাইি 

রাহদয়াল্লাহু আনিা একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামবক হর্জ্ঞাসা কবরন: 

                                                           
80 সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ৩৩৫। 
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َل » و  قر َولَي َس  يَا رَس  َدع  الَصاَلَة ؟ َفَقاَل: َل إَّنَما َذلَّك ّعر 
َ
فَأ

َ
، أ ر  ه  ط 

َ
تََحاض  فاََل أ س 

 
ةر أ

َ
َرأ الّل! إّّن   ّام 
بَلَّت ال   ق 

َ
َي َضّة، فَإَّذا أ ، ث َم ـبّاْل  د بََرت  فَاغ ّسِّل  َعن ّك اَلَم وََصِّل  

َ
تَوََضِّئ  َحي َضة  فََدّعـي الَصاَلَة، َوإَّذا أ

َء َذلَّك ال َوق ت     َصاَلة ، َحََّت يَّج 
ّ
 .«ّلك 

“যি রাসুল! সবজদা আমার স্রাব যলবেই আবছ। কখবনা পহবত্র িবত পারহছ না। তাই 

ববল আহম সালাত পড়া বন্ধ রাখববা হক? হতহন বলবলন: না, সালাত পড়া বন্ধ রাখবব 

না। এ িবি যরাে ো যকাবনা নাহড় বা হিরা যথবক যবর িবি। এিা ঋতুস্রাব নয়। 

তাই েখন ঋতুস্রাব শুরু িবব তখন সালাত পড়া বন্ধ রাখবব। আর েখন সাধারণ 

হনয়মানুোয়ী ঋতুস্রাব যিষ িবয় োবব তখন স্রাব পহরষ্কার কবর সালাত পড়বব। তবব 

প্রহত ওয়াি সালাবতর র্নয নতুন অেু করবব”।81
 

উি িাদীস যথবক এিাই বুো োবি যে, মুস্তািাো মহিলা পহবত্র মহিলাবদর নযায়। তবব 

মুস্তািাো মহিলা প্রহত যবলা সালাবতর র্নয শুধু নতুন অেু করবব।  

র্ানা থাকা প্রবয়ার্ন যে, ঋতুস্রাববর রি দুেজন্ধময় োঢ় কাবলা এবাং  

ইহস্তিাোর রি মাহিয়া িলবদ।  

িাহতমা হবনবত আবু হুবাইি রাহদয়াল্লাহু আনিা যথবক বহণজত, হতহন ববলন, আহম 

মুস্তািাো িবল রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাবক বলবলন:  

ّسِّك  َعّن الَصاَلةّ، فَإَّذا ََكَن اآلَخر  ؛ ـإَّذا ََكَن َدم  ال  » م 
َ
، فَإَّذا ََكَن َذلَّك فَأ

ع َرف  وَد  ي  س 
َ
َحي َضّة ؛ فَإّنَه  أ
قر  َو ّعر    ؛ فَإَّنَما ه 

 .«َفتَوََضِّئ  وََصِّل 

“ঋতুস্রাববর রাং কাবলা পহরহচত। েখন তা যদখবত পাবব সালাত পড়া বন্ধ রাখবব। 

তবব অনয যকাবনা রাং যদখা যেবল অেু কবর সালাত আদায় করবব। কারণ, তা িবি 

হিরার্হনত”।82
 

                                                           
81 সিীি বুখারী, িাদীস নাং ২২৮, ৩০৬, ৩২০, ৩২৫; সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ৩৩৩। 
82 আবু দাউদ, িাদীস নাং ২৮৬। 
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উবম্ম ‘আহতয়া রাহদয়াল্লাহু আনিা যথবক বহণজত, হতহন ববলন, 

َد ال» َرَة َبع  ف  َرَة َوالصُّ د  دُّ ال ك  َنا َل َنع  ّر َشي ئًاك  ه   «طُّ

“আমরা নবীেুবে পহবত্রতার পর িলবদ বা মাহিয়া স্রাববক ঋতুস্রাব মবন করতাম 

না”।83
 

১০. হনিাস: 

সন্তান প্রসববাত্তর স্রাববক আরবীবত হনিাস বলা িয়। পহবত্রতার যেবত্র হনিাস ও 

ঋতুস্রাববর হবধান এক ও অহভন্ন। 

হনিাস সাংক্রান্ত হবধান: 

হনিাবসর সবজবিষ সময় চহল্লি হদন। এর চাইবত কম ও িবত পাবর। েখনই স্রাব বন্ধ 

িবব যোসল কবর সালাত পড়া শুরু করবব। স্রাব হনেজমন চহল্লি হদবনর যবহি চালু 

থাকবল তা ইহস্তিাো হিবসবব েণয করা িবব। তখন প্রহত ওয়াি সালাবতর র্নয নতুন 

অেু কবর সালাত পড়বব।  

উবম্ম সালামা রাহদয়াল্লাহু আনিা যথবক বহণজত, হতহন ববলন, 

ًما» َ يَو  َبّعْي  ر 
َ
َد نَّفاّسَها أ د  َبع  ع  ّل الّل َصَّل الل  َعلَيه وسلم َتق  و  ّد رَس   .«ََكنَّت انلَُّفَساء  ََعَ َعه 

“হনিাসী মহিলারা রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাবমর েুবে চহল্লি হদন পেজন্ত 

সালাত-সাওম বন্ধ রাখবতা। এ ছাড়া অনযানয হবহধ-হবধাবন ঋতুবতী ও হনিাসীর মবধয 

যকাবনা পাথজকয যনই”।84
 

১১. র্াল্লালা (মল ভেণকারী পশু): 

র্াল্লালা বলবত মানবমল ভেণকারী সকল পশুবক বুোবনা িয়। এ র্াতীয় পশু 

                                                           
83 আবু দাউদ, িাদীস নাং ৩০৭; ইবন মার্াি, িাদীস নাং ৬৫৩। 
84 আবু দাউদ, িাদীস নাং ৩১১; হতরহমেী, িাদীস নাং ১৩৯; ইবন মার্াি, িাদীস নাং ৬৫৪। 
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অপহবত্র। তবব এ র্াতীয় পশুবক েখন অতিুকু সময় যবিঁবধ রাখা িবব োবত ওবদর 

মাাংস ও দুধ যথবক নাপাকীর দুেজন্ধ চবল োয় তখন ওবদর মাাংস ও দুধ খাওয়া োবব। 

নতুবা নয়।  

আবু্দল্লাি ইবন উমার রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুমা যথবক বহণজত, হতহন ববলন, 

ّم ال  » ل  الّل َصَّل الل  َعلَيه وسلم َعن  ْل  و  و  َانَّهاـَنََه رَس  بل 
َ
 .«َجاَللَّة َوأ

“রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মল ভেণকারী পশুর যোিত ও দুধ যখবত 

হনবষধ কবরবছন”।85
 

আবু্দল্লাি ইবন উমার রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুমা যথবক আবরা বহণজত, হতহন ববলন, 

ل  اللّ َصَّل الل  َعلَيه وسلم َعّن ال  » و  َانَّهاـَنََه رَس  بل 
َ
ََب ّمن  أ و  ي ْش 

َ
َكَب َعلَي َها، أ ن  ي ر 

َ
 .«َجاَللَّة ّف اإّلبّّل أ

“রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মলভেণকারী উবির হপবঠ চড়বত ও উিার 

দুধ পান করবত হনবষধ কবরবছন”।86 

আবু্দল্লাি ইবন উমার রাহদয়াল্লাহু আনহুমা যথবক আবরা বহণজত: 

 .«ََكَن َصَّل الل  َعلَيه وسلم َي ّبس  اَلَجاَجَة اْلاََللََة ثاََلثًا»

“হতহন মলভেণকারী মুরেীবক (বোিত যখবত ইবি করবল) হতনহদন যবিঁবধ 

রাখবতন”।87 

১২. ইিঁদুর: 

ইিঁদুর অপহবত্র। অতএব, র্মাি বািঁধা যকাবনা খাবদয ইিঁদুর পহতত িবল ইিঁদুর ও উিার 

পাশ্বজবতজী খাদয যিবল হদবব। অতঃপর অবহিষ্ট খাদয খাওয়া োবব। মাইমূনা রাহদয়াল্লাহু 

                                                           
85 আবু দাউদ, িাদীস নাং ৩৭৮৫, ৩৭৮৬; হতরহমেী, িাদীস নাং ১৮২৪; ইবন মার্াি, িাদীস নাং ৩২৪৯। 
86 আবু দাউদ, িাদীস নাং ৩৭৮৭। 
87 ইবন আবী িায়বাি, িাদীস নাং ২৫০৫। 
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আনিা যথবক বহণজত, হতহন ববলন, একদা রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামবক 

ইিঁদুর পড়া হঘবয়র পহবত্রতা সম্পবকজ হর্জ্ঞাসা করা িবল হতহন ববলন, 

م  » نَك  و ه  َوُك  و ا َسم  رَح  لََها فَاط  و َها َوَماَحو  ل ق 
َ
 .«أ

“ইিঁদুর ও উিার পাশ্বজবতজী হঘিুকু যিবল হদবয় বাহক অাংিিুকু যখবত পারবব”।88  

অনযহদবক ইিঁদুর েহদ তরল খাদয বা পানীয়বত পহতত িয় তা িবল যদখবত িবব; েহদ 

পূববজর নযায় ইিঁদুর ও উিার পাশ্বজবতজী খাদয ও পানীয়িুকু যিবল যদওয়া সম্ভব িয় োবত 

অনয অাংিিুকুর স্বাবদ, েবন্ধ বা রাংবয় ইিঁদুবরর যকাবনা আলামত অনুভূত না িয় তািবল 

তা পাক িবয় োবব, অনযথায় নয়। খাদয-পানীয়বত এ ছাড়া অনয যকাবনা নাপাকী 

পড়বলও তাবত একই হবধান কােজকর িবব।  

১৩. যোিত খাওয়া িারাম এমন যে যকাবনা পশুর মল-মূত্র: 

যোিত খাওয়া িারাম এমন যে যকাবনা পশুর মল-মূত্র নাপাক।  

আবু্দল্লাি ইবন মাসউদ রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন, 

َت انَلِّبُّ َصَّل الل  »
َ
ت   أ ََمس  ت  َحَجَري ّن َواتل  ، فَوََجد  َجار  ح 

َ
ن  آّتيَه  بّثَاَلثَّة أ

َ
َمَرِّن  أ

َ
َعلَيه وسلم ال َغائَّط فَأ

ثََة، َوقَاَل: هَ  ل ََق الَرو 
َ
ََجَري ّن َوأ َخَذ اْل 

َ
تَي ت ه  بَّها، فَأ

َ
ثًَة فَأ ت  َرو  َخذ 

َ
ه ، فَأ ّجد 

َ
سر اثلَاّلَث فَلَم  أ  .«َذا ّرك 

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিৌচাোবর প্রবববির পূববজ আমাবক হতনহি হিলা 

উপহিত করার আবদি যদন। অতঃপর আহম দু’হি হিলার বযবিা করলাম এবাং অবনক 

যখািঁর্াখুিঁহর্র পরও তৃতীয়হি যর্ািাবত পাহর হন। অতএব, আহম একহি োধার মল 

রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাবমর সমু্মবখ উপহিত করবল হতহন অপর দু’হি 

হিলা হনবয় যসহি যিবল হদবলন এবাং বলবলন: এহি অপহবত্র”।89 

তবব যোিত খাওয়া িালাল এমন সকল পশুর মল-মূত্র পহবত্র।  

                                                           
88 সিীি বুখারী, িাদীস নাং ২৩৫, ২৩৬, ৫৫৩৮, ৫৫৩৯, ৫৫৪০। 
89 সিীি বুখারী, িাদীস নাং ১৫৬। 
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আনাস রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন, একদা উক্বল বা উরাইনাি 

যোবত্রর হকছু সাংখযক যলাক রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাবমর হনকি উপহিত 

িবল িঠাৎ তারা যরাোক্রান্ত িবয় োয়। তখন রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 

তাবদরবক বলবলন: 

ب َوالَّها»
َ
َانَّها َوأ بل 

َ
ب و ا ّمن  أ َ و ا إَّل إّبّّل الَصَدقَّة فَتَْش  ن  ََت ر ج 

َ
 .«إّن  ّشئ ت م  أ

“যতামাবদর ইবি িবল যতামরা সাদাকার উবির দুধ ও প্রস্রাব পান করবত পার”।90 

আনাস  রাহদয়াল্লাহু আনহু আবরা ববলন,  

ن  ي ب ََن ال»
َ
ّجد  ّف  َمَرابّّض ال َغنَمّ ـ  ََكَن انَلِّبُّ َصَّل الل  َعلَيه وسلم ي َصِّل   َقب َل أ  .«َمس 

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসহর্দ হনমজাবণর পূববজ ছােল রাখার র্ায়োয় 

সালাত পড়বতন”।91 

১৪. মদ: 

হবশুদ্ধ মতানুোয়ী মদ অপহবত্র। আল্লাি তা‘আলা ববলন, 

﴿ َ اي  ه  ي 
 
ِينَ ٱَأ ُنوَ ََّلذ اَا َء ام  َ ٱَإِنذم  يَ ل َٱوَ َرَُمَ ل  َٱوَ َِسَُم 

اُبَل   َٱوَ َنص 
َرِجَ َمَُل  َزَ ل   ِنَ َس  لََِم  م  يَ ٱَع  َت نُِبوهَُجَ ٱف ََنَِط  َلشذ

لذُكمَ   [٠٠: دةاملائ] ﴾٩٠َلُِحونَ ُتفَ َل ع 

“যি মুহমনেণ! হনিয় মদ, রু্য়া, মূহতজ এবাং লিারীর তীর এসব অপহবত্র। িয়তাবনর 

কার্ ছাড়া আর হকছুই নয়। সুতরাাং যতামরা এ যথবক সমূ্পণজরূবপ দূবর থাকবব। তা 

িবল যতামরা সিলকাম িবব”। [সূরা আল-মাবয়দাি, আয়াত: ৯০] 

                                                           
90 সিীি বুখারী, িাদীস নাং ২৩৩; সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ১৬৭১। 
91 সিীি বুখারী, িাদীস নাং ২৩৪; সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ৫২৪। 
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সালাত আদায়কারী বযহির নাপাকী যথবক পহবত্রতা: 

েহদ যকাবনা সালাত আদায়কারী বযহি সালাবতর মবধয বা পবর হনর্ কাপবড়, িরীবর বা 

সালাবতর িাবন নাপাকী আবছ ববল অবেত িয় তখন তা হতবনর এক অবিা যথবক 

খাহল িবব না: 

ক. সালাত আদায়কারী বযহি েহদ সালাবতর মবধযই নাপাকী সম্পবকজ অবেত িয় এবাং 

তা তখনই দূরীকরণ সম্ভবপর িয়। যেমন, যকাবনা একহি কাপড়খবণ্ড নাপাকী রবয়বছ 

এবাং সতর যখালা ছাড়াই তা যিবল যদওয়া সম্ভব তা িবল তখনই তা যিবল হদবব। 

এবতই তার সালাত শুদ্ধ িবয় োবব। 

খ. আর েহদ সালাবতর মবধযই তা দূরীকরণ সম্ভবপর না িয়। যেমন, কাপবড়ই নাপাকী 

রবয়বছ, তবব তা যিবল হদবল সতর খুবল োবব অথবা নাপাকী িরীবর রবয়বছ ো দূর 

করবত যেবল সতর খুলবত িবব। এমতাবিায় সালাত যছবড় হদবয় নাপাকী দূর করবব 

এবাং পুনরায় সালাত আদায় কবর হনবব। 

ে. আর েহদ সালাত যিবষ অবেত িয় যে, সালাতরত অবিায় তার িরীবর, কাপবড় 

বা সালাবতর িাবন নাপাকী হছল তািবল তার আদায়কৃত সালাত সমূ্পণজরূবপ হবশুদ্ধ।  

আবু সাঈদ খুদরী রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন: একদা রাসূলুল্লাি 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাবদরবক হনবয় সালাত পড়হছবলন। ইবতামবধয িঠাৎ 

হতহন হনর্ রু্তাদ্বয় পা যথবক খুবল হনবর্র বাম পাবশ্বজ রাখবলন। তা যদবখ সািাবীেণও 

হনর্ হনর্ রু্তাগুবলা পা যথবক খুবল যিলবলন। অতঃপর রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম সালাত যিবষ সািাবীেণবক বলবলন: 

م  » ل َقي ت م  نَّعالَك 
َ
م  أ  .«َما بَال ك 

“যতামাবদর কী িবলা? যতামরা রু্তাগুবলা খুবল যিলবল যকন? সািাবীেণ বলবলন: 

আপনাবক রু্তা খুলবত যদবখ আমরাও তা খুবল যিললাম। অতঃপর রাসূলুল্লাি 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবদরবক উবদ্দিয কবর বলবলন:  
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م  إّ » ك  َحد 
َ
َما، فَإَّذا َجاَء أ ل َقي ت ه 

َ
ًذى، فَأ

َ
و  قَاَل: أ

َ
َن ّفي ّهَما قََذًرا أ

َ
ِّن  أ ََبَ خ 

َ
ي ل  فَأ ّ تَاّن  ّجَب 

َ
ّجّد ـ  َل الأ َمس 

ى ّفي ّهَما قَ 
َ
لَي ّه فَإّن  َرأ ر  ّف  َنع  َما َوْل  َصّل  ّفي ّهَمافَل يَن ظ  ه  ًذى فَل يَم َسح 

َ
و  أ

َ
 .«َذًرا أ

“হর্বরীল আলাইহিস সালাম আমার হনকি এবস সাংবাদ হদবলন যে, রু্তাদ্ববয় নাপাকী 

রবয়বছ। তাই আহম রু্তাদ্বয় খুবল যিললাম। অতএব, যতামাবদর যকউ মসহর্বদ 

আসবল হনর্ রু্তাদ্বয় ভাবলাভাবব যদবখ হনবব। েহদ তাবত নাপাকী পহরলহেত িয় তা 

িবল তা মুবছ যিবল তাবতই সালাত পড়বব”।92 

তবব যকাবনা বযহি েহদ সালাত যিবষ র্ানবত পাবর যে, যস অেু বা িরে যোসল 

হবিীন সালাত পবড়বছ তািবল তার সালাত কখবনা শুদ্ধ িবব না েতেণ না যস অেু বা 

িরে যোসল যসবর সালাত পবড়।  

রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ববলন, 

و ر  » ه  ّط  بَل  َصاَلةر بَّغْي   .«َل ت ق 

“পহবত্রতা হবিীন যকাবনা সালাতই কবুল করা িয় না”।93 

পহবত্রতা সাংক্রান্ত হববিষ সূত্র: 

যে যকাবনা বস্তুর যেবত্র মূলনীহত িবি, এহি পহবত্র ও এর যভার্ন-বযবিার র্াবয়ে, 

েতেণ না এর হবপরীত িরঈ যকাবনা সুস্পষ্ট প্রমাণ হমবল োয়। অতএব, উি 

সূত্রানুসাবর েহদ যকাবনা মুসহলম যকাবনা কাপড়, পাহন ও িাবনর পহবত্রতা-অপহবত্রতা 

হনবয় সবেি কবর তা িবল তা পহবত্র ববলই েণয িবব। যতমহনভাবব উি সূত্রানুোয়ী 

যে যকাবনা থালা-বাসবন পানািার র্াবয়ে। তবব স্বণজবরৌপয হদবয় বতহর থালা-বাসবন 

পানািার র্াবয়ে নয়।  

হুোইিাি রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন, রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

                                                           
92 আবু দাউদ, িাদীস নাং ৬৫০। 
93 সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ২২৪। 
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ওয়াসাল্লাম ববলন, 

ن يَا َونَلَ » م  ّف الُّ ل و ا ّف  ّصَحافَّها، فَإَّنَها لَه  ك 
 
ب و ا ّف  آّنيَّة اََّلَهّب َوال ّفَضّة َوَل تَأ ّ  .«ا ّف اآلّخَرةّ َل تَْش 

“যতামরা স্বণজবরৌপয হদবয় বতরী থালা-বাসবন পানািার করবব না। কারণ, যসগুবলা 

দুহনয়াবত কাহিরবদর র্নয আর পরকাবল আমাবদর র্নয”।94 

সবেি যেবড় মুবছ হনহিত অতীবতর হদবক প্রতযাবতজন: 

আবরকহি সূত্র িবি; সবেি পহরতযাে কবর হনহিত অতীতাবিার হদবক হিবর োওয়া। 

যেমন, যকউ ইহতপূববজ পহবত্রতা অর্জন কবরবছ ববল হনহিত। তবব বতজমাবন যস পহবত্র 

হক না এ বযাপাবর সহেিান তা িবল যস উি সূত্রানুোয়ী পহবত্র ববলই েণয। 

যতমহনভাবব যকউ েহদ হনবর্র অপহবত্রতার বযাপাবর হনহিত। তবব হকছুেণ পর যস 

হনর্বক পহবত্র ববল সবেি করবছ তা িবল যস উি সূত্রানুসাবর অপহবত্র ববলই েণয 

িবব।  

একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাবমর হনকি এমন এক বযহি সম্পবকজ হেহন 

সবজদা সালাতরত অবিায় অেু নষ্ট িবয়বছ ববল সবেি কবর থাবক অহভবোে করা িবল 

হতহন ববলন, 

ًا» َد ّري  و  ََيّ
َ
تًا، أ َمَع َصو   «َل َين ََصّف  َحََّت يَس 

“সালাত যছবড় হদবব না েতেণ না যস বায়ু হনেজমনধ্বহন শুনবত পায় অথবা দুেজন্ধ 

অনুভব কবর”।95 

যকাবনা হর্হনবস নাপাকী যলবে যেবল নাপাকী দূর িবয়বছ হনহিত িওয়া পেজন্ত ধুবত 

িবব। তবব নাপাকীর যকাবনা দাে যথবক যেবল তাবত যকাবনা অসুহববধ যনই। খাওলা 

হবনবত ইয়াসার রাহদয়াল্লাহু আনিা যথবক বহণজত, হতহন ববলন, আহম বললাম: যি 

                                                           
94 সিীি বুখারী, িাদীস নাং ৫৪২৬, ৫৬৩২, ৫৬৩৩; সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ২০৬৭। 
95 সিীি বুখারী, িাদীস নাং ১৩৭ সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ৩৬১। 
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রাসূল! ঋতুস্রাব হমহশ্রত কাপড় যধায়ার পরও দাে যথবক োয় তখন হক করবত িবব? 

হতহন বলবলন: 

ه  » ثَر 
َ
ّك أ ُّ ل  اَلّم، َوَل يَْض  ّفي ّك َغس   .«يَك 

“ঋতুস্রাববর রি ধুবয় যিলাই যতামার র্নয েবথষ্ট। দাে যথবক যেবল তাবত যকাবনা 

অসুহববধ যনই”।96
 

হবড়াবল মুখ যদওয়া থালা-বাসন: 

হবড়াল যকাবনা থালা-বাসবন মুখ হদবল তা অপহবত্র িয় না।  

আবু ক্বাতাদা রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন, রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ববলন, 

م  َوالَطَوافَاّت » َ َعلَي ك  ، إَّنَها ّمَن الَطَواّفْي   «إَّنَها لَي َست  بّنََجس 

“হবড়াল নাপাক নয়। কারণ, হবড়াল-হবড়ালী যতামাবদর আবিপাবিই থাবক। ওবদর 

নাোল যথবক বািঁচা যতামাবদর পবে সম্ভবপর নয়”।97
 

সুনানুল হিত্বরাি (প্রকৃহত সম্মত হক্রয়াকলাপ): 

এমন হকছু হক্রয়াকলাপ রবয়বছ ো মানুবষর স্বভাবেত ও প্রকৃহতসম্মত এবাং সকল 

নবীবদর হনকি তা হছল পছেনীয়। যসগুবলা হনম্রূপ: 

১. খাৎনা বা মুসলমাহন করা: 

খাৎনা বলবত পুরুবষর হলঙ্গাগ্র যিবক রাবখ এমন ত্বক যছদনবকই বুোবনা িয়। তাবত 

পুবরা হলঙ্গাগ্রহি উনু্মি িবয় োয়। তা পুরুবষর র্নয ওয়াহর্ব।  

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম র্ননক নবমুসহলমবক উবদ্দিয কবর ববলন, 
                                                           
96 আবু দাউদ, িাদীস নাং ৩৬৫। 
97 আবু দাউদ, িাদীস নাং ৭৫; হতরহমেী, িাদীস নাং ৯২। 
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ل ّق َعن َك َشع  »
َ
تَّت  أ ّر َواخ  ف   .«َر ال ك 

“কুিুরীর যকি যিবল হদবয় খাৎনা কবর নাও”।98
 

এ কারবণই ইবরািীম আলাইহিস সালাম আহি বছর বয়বস হনর্ খাৎনাকমজ সম্পাদন 

কবরন।  

আবু হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন, রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ববলন, 

تََتَ إّ » مّ ّاخ  و  َ َسنًَة بّال َقدُّ َو ّاب ن  َثَماّنْي   .«ب َراّهي م  وَه 

“ইবরািীম আলাইহিস আহি বছর বয়বস কুড়াল হদবয় হনর্ খাৎনাকমজ সম্পাদন 

কবরন”।99
 

ইসলামী িরী‘আবত মহিলাবদর খাৎনারও হবধান রবয়বছ। তবব তা তাবদর র্নয 

মুস্তািাব। মহিলাবদর খাৎনা বলবত ভোঙু্কবরর উপহরভাে একিুখাহন যকবি যদওয়াবকই 

বুোবনা িয়।  

উবম্ম ‘আহতয়া রাহদয়াল্লাহু আনিা যথবক বহণজত, হতহন ববলন, র্ননকা মহিলা মদীনা িিবর 

যমবয়বদর খাৎনা করাবতা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবক উবদ্দিয কবর ববলন, 

« َ َحبُّ إَّل ابل 
َ
ّة، َوأ

َ
أ َظى لّل َمر  ح 

َ
ّل َل ت ن ّهِّك ، فَإَّن َذلَّك أ  .«ع 

“ভোঙু্করাগ্র একিু কবর যকবি হদবব, যবহি নয়। কারণ, ভোঙু্করহি মহিলাবদর র্নয 

আনেদায়ক ও সুখকর এবাং স্বামীর হনকি অহধক পছেনীয়”।100
 

১. নাভীর হনম্াাংবির যলাম মুণ্ডন:  
২. বেবলর যলাম যছিঁড়া।  
                                                           
98 আবু দাউদ, িাদীস নাং ৩৫৬। 
99 সিীি বুখারী, িাদীস নাং ৩৩৫৬, ৬২৯৮; সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ২৩৭০। 
100 আবু দাউদ, িাদীস নাং ৫২৭১। 
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৩. নখ কািা।  
৪. যমাচ কািা: 
যমাচ কািা ওয়াহর্ব।  

োবয়দ ইবন আরকাম রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন, রাসূলুল্লাি 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ববলন, 

ذ  ّمن  َشاّربّّه فَلَي َس ّمنَا» خ 
 
 .«َمن  لَم  يَأ

“যে যমাচ কািবব না যস আমার উম্মত নয়”।101
 

রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবরা ববলন, 

و ا الَشَوارَّب، وَ » و ا الّل َح ّان َهك  ف  ع 
َ
 .«أ

“যতামরা যমাচ এমনভাবব যছাি করবব োবত ত্ববকর রাং পহরলহেত িয় এবাং দাহড় লম্বা 

কর”।102
 

আবু হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন, রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ববলন, 

َداد  » تّح  ، َوالّس  ّتَان  َرّة: اْل  َفاّر، َوقَصُّ الَشارّّب ََخ سر ّمَن ال ّفط  ظ 
َ
ّلي م  األ  .«، َوَنت ف  اإّلبّّط، َوَتق 

“পািঁচহি বস্তু প্রকৃহতসম্মত: খাৎনা করা, নাহভর হনবচর যলাম মুণ্ডন, বেবলর হনবচর যলাম 

যছিঁড়া, নখ ও যমাচ কািা”।103
 

উি কার্গুবলা সববজাচ্চ চহল্লি হদবনর মবধযই সম্পাদন করবত িবব।  

আনাস রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন,  
                                                           
101 হতরহমেী, িাদীস নাং ২৭৬১; নাসাঈ, িাদীস নাং ১৩। 
102 সিীি বুখারী, িাদীস নাং ৫৮৯৩। 
103 সিীি বুখারী, িাদীস নাং ৫৮৮৯, ৫৮৯১, ৬২৯৭; সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ২৫৭; হতরহমেী, িাদীস 

নাং ২৭৫৬; নাসাঈ, িাদীস নাং ৯, ১০, ১১; ইবন মার্াি, িাদীস নাং ২৯৪। 
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ك َثَ »
َ
ن  لَ َنِت  َك أ

َ
َفاّر، َوَنت ّف اإّلبّّط، وََحل ّق ال َعانَّة أ ظ 

َ
ّلي ّم األ قّ َت نَلَا ّف  قَّص  الَشارّّب، َوَتق  َ و  َبّعْي  ر 

َ
 ّمن  أ

 .«َْل لَة  

“যমাচ কািা, নখ কািা, বেবলর যলাম যছিঁড়া ও নাহভহনম্ যলাম মুণ্ডবনর বযাপাবর 

আমাবদরবক সময় হনধজারণ কবর যদওয়া িবয়বছ, যেন আমরা চহল্লি হদবনর যবহি এ 

কমজগুবলা সম্পাদন যথবক হবরত না থাহক”।104
 

৫. দাহড় লম্বা করা: 

দাহড় লম্বা করা ওয়াহর্ব।  

আবু্দল্লাি ইবন উমার রাহদয়াল্লাহু আনহুমা যথবক বহণজত, হতহন ববলন, রাসূলুল্লাি 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ববলন, 

و ا ال  » و ا الَشَوارَّب ـَخاّلف  ف  ح 
َ
و ا الّل َح، َوأ َ : َوفّ ر  ّكْي  ّ  .«م ْش 

“যতামরা আচার-আচরবণ মুিহরকবদর হববরাহধতা কর। অতএব, যতামরা দাহড় লম্বা কর 

এবাং যমাচ এতিুকু যছাি কর োবত ত্ববকর রাং পহরলহেত িয়”।105
 

রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবরা ববলন,  

و ا الّل َح » ف  ع 
َ
و ا الَشَوارَّب، َوأ ف  ح 

َ
 .«أ

“যতামরা যমাছবক যোড়া যথবকই যকবি যিল এবাং দাহড়বক হনর্ অবিায় যছবড় 

দাও”।106
 

আবু হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন, রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ববলন, 

                                                           
104 সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ২৫৮; হতরহমেী, িাদীস নাং ২৭৫৮, ২৭৫৯; ইবন মার্াি, িাদীস নাং 
২৯৭। 

105 সিীি বুখারী, িাদীস নাং ৫৮৯২; সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ২৫৯ 
106 সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ২৫৯; হতরহমেী, িাদীস নাং ২৭৬৩, ২৭৬৪। 
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و ا ا» ر خ 
َ
و ا الَشَوارَّب َوأ زُّ و َس ج  و ا ال َمج   .«لّل َح، َخاّلف 

“যতামরা যমাচ যকবি যিল এবাং দাহড় লম্বা কর। এভাবব অহগ্নপূর্কবদর সাবথ 

হববরাহধতা কর”।107
 

রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবরা ববলন, 

و ا ال  » ف و ا الّل َح ـَخاّلف  و 
َ
و ا الَشَوارَّب َوأ ف  ح 

َ
َ : أ ّكْي  ّ  .«م ْش 

“যতামরা মুিহরকবদর হববরাহধতা কর। অতএব, যমাচ মূল যথবক যকবি যিল এবাং 

দাহড় লম্বা কর”।108
 

উি িাদীসসমূি যথবক আমরা র্ানবত পারলাম যে, রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম চার চার বার চার ধরবনর িব্দ হদবয় দাহড় লম্বা করার আবদি হদবয়বছন। 

এ যথবক ইসলাবম দাহড়র কতিুকু গুরুত্ব তা সিবর্ই অনুধাবন করা োয়।  

৬. হমসওয়াক করা: 

সবজদা হমসওয়াক করা মুস্তািাব।  

আবয়িা রাহদয়াল্লাহু আনিা যথবক বহণজত, হতহন ববলন: রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম ববলন, 

َهَرةر لّل َفّم، َمر َضاةر لّلَرّب  » َواك  َمط   .«الّس 

“হমসওয়াক মুবখর পহরিন্নতা ও আল্লাির সন্তুহষ্ট প্রাহপ্তর একহি হববিষ মাধযম”।109
 

হমসওয়াক করার গুরুত্বপূণজ কবয়কহি সময়: 

(ক) ঘুম যথবক যর্বে: 

                                                           
107 সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ২৬০। 
108 সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ২৫৯। 
109 নাসাঈ, িাদীস নাং ৫। 
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ঘুম যথবক যর্বে হমসওয়াক করা গুরুত্বপূণজ সুন্নাত।  

হুোইিাি রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন,  

َواكّ  ََكَن انَلِّبُّ َصَّل الل  َعلَيه وسلم إَّذا قَاَم ّمنَ » و ص  فَاه  بّالّس   .«اللَي ّل يَش 

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুম যথবক যর্বে হমসওয়াক করবতন”।110
 

(খ) প্রবতযক অেুর সময়: 

প্রবতযক অেুর সময় হমসওয়াক করা গুরুত্বপূণজ সুন্নাত।  

আবু হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন, রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম ববলন, 

و ء  »   و ض 
ّ
َواّك ّعن َد ُك  م  بّالّس  ت ه  َمر 

َ
َمِّت  أل

 
َق ََعَ أ ش 

َ
ن  أ

َ
َل أ  .«لَو 

“আমার উম্মবতর র্নয আবদিহি মানা েহদ কষ্টকর না িবতা তািবল আহম ওবদরবক 

প্রবতযক অেুর সময় হমসওয়াক করবত আবদি করতাম”।111
 

(ে) প্রবতযক সালাবতর সময়: 

প্রবতযক সালাবতর সময় হমসওয়াক করা গুরুত্বপূণজ সুন্নাত।  

আবু হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন, রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ববলন, 

«  
ّ
َواّك َمَع ُك  م  بّالّس  ت ه  َمر 

َ
و  ََعَ انلَاّس أل

َ
َمِّت  أ

 
َق ََعَ أ ش 

َ
ن  أ

َ
َل أ  .«َصاَلة  لَو 

“আমার উম্মত বা সকবলর র্নয আবদিহি মানা েহদ কষ্টকর না িবতা তািবল আহম 

                                                           
110 সিীি বুখারী, িাদীস নাং ২৪৫; সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ২৫৫। 
111 মাহলক, িাদীস নাং ১১৫; আিমাদ, িাদীস নাং ৪০০, ৪৬০। 
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ওবদরবক প্রবতযক সালাবতর সময় হমসওয়াক করবত আবদি করতাম”।112
 

(ঘ) ঘবর িুকার সময়: 

ঘবর বা মাসহর্বদ িুকার সময় হমসওয়াক করা গুরুত্বপূণজ সুন্নাত।  

‘আবয়িা রাহদয়াল্লাহু আনিা যথবক বহণজত, হতহন ববলন,  

َواكّ »  بّالّس 
َ
 .«ََكَن انَلِّبُّ َصَّل الل  َعلَيه وسلم إَّذا َدَخَل بَي تَه  بََدأ

“রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘবর প্রববি কবরই হমসওয়াক করা আরম্ভ 

করবতন”।113
 

(ঙ) মুখ দুেজন্ধ, রুহচ পহরবতজন হকাংবা দীঘজকাল পানািারবিত দািঁত িলুদবণজ িবল: 

উি মুিূতজগুবলাবত হমসওয়াক করা গুরুত্বপূণজ সুন্নাত। কারণ, হমসওয়াবকর মূল উবদ্দিয 

িবি মুখেিবরবক পহরিন্ন ও দুেজন্ধমুি রাখা। যতমহনভাবব েহদ ঘুম যথবক র্াোর 

পর হমসওয়াক করবত িয় তািবল এ মুিূতজগুবলাবতও হমসওয়াক করা অবিযই কতজবয।  

(চ) কুরআন মার্ীদ পড়ার সময়: 

কুরআন মার্ীদ পড়ার সময়ও হমসওয়াক করা গুরুত্বপূণজ সুন্নাত।  

‘আলী রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন, রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম ববলন, 

تَّمع  ّلّقَراَءتّ ـإَّن ال َعب َد إَّذا تََسَوَك ث َم قَاَم ي َصِّل   قَاَم ال  » ن و  ّمن ه  َملَك  َخل َفه  فَيَس  و  ََكَّمةر َن و َها  –ّه َفيَد 
َ
 –أ
آّن إَّل َصاَر ّف  َجو ّف ال   ر  ءر ّمَن ال ق  ج  ّمن  ّفي ّه ََش  و ا ـَحََّت يََضَع فَاه  ََعَ ّفي ّه َفَما ََي ر  ر  َملَّك، َفَطّه 

آنّ  ر  م  لّل ق  ف َواَهك 
َ
 .«أ

“বাো েখন হমসওয়াক কবর সালাবত দািঁড়ায় তখন একর্ন  
                                                           
112 সিীি বুখারী, িাদীস নাং ৮৮৭; সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ২৫২; আবু দাউদ, িাদীস নাং ৪৬, ৪৭। 
113 সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ২৫৩; আবু দাউদ, িাদীস নাং ৫১। 
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হিহরস্তা তার যপছবন দািঁহড়বয় হকরাআত শ্রবণ করবত থাবক। এমনহক হিহরস্তা নামােীর 

খুব হনকবি হেবয় হনর্ মুখ নামােীর মুবখ রাবখ। তাবত কবর নামােীর মুখ যথবক 

কুর‘আবনর যকাবনা অের যবরুবতই তা হিহরস্তার যপবি চবল োয়। তাই যতামরা 

কুরআন পাবঠর উবদ্দবিয হনর্ মুখেিবর পহরিন্ন কর”।114
 

হর্হ্বার উপর হমসওয়াক করা মুস্তািাব।  

আবু মূসা আশ্‘আরী রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন, 

تَاك  ََعَ لَّسانّهّ » ت ه  يَس  ي 
َ
ّمل ه  فََرأ تَح  َل الّل َصَّل الل  َعلَيه وسلم نَس  و  تَي نَا رَس 

َ
 .«أ

“আমরা হকছু সাংখযক সািাবা রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাবমর হনকি 

েুদ্ধাবরািণ চাওয়ার র্বনয উপহিত িলাম। তখন আহম রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লামবক হর্িবার উপর হমসওয়াক করবত যদবখহছ”।115
 

হমসওয়াক ডান হদক যথবক করা মুস্তািাব।  

‘আবয়িা রাহদয়াল্লাহু আনিা যথবক বহণজত, হতহন ববলন, 

ّ هّ ََكَن انَلِّبُّ َص » نّّه َك 
 
و رّهّ َوِّف  َشأ ه  ّلّه َوط  ّلّه َوتَرَجُّ ن  ّف  َتنَعُّ ع ّجب ه  اتَليَمُّ  .«َّل الل  َعلَيه وسلم ي 

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রহতহি কার্ই ডান হদক যথবক শুরু করা পছে 

করবতন। এমনহক রু্তা পরা, মাথা আিঁচড়াবনা, পহবত্রতার্জন তথা সবজ বযাপারই”।116
 

হমসওয়াক করার পর হমসওয়াকহি ধুবয় হনবত িয়।  

‘আবয়িা রাহদয়াল্লাহু আনিা যথবক বহণজত, হতহন ববলন, 

، ث  » تَاك  س 
َ
 بّّه فَأ

 
ب َدأ

َ
، فَأ غ ّسلَه 

َ
ـَواَك أل ّطي ِّن الّس  ، َفي ع  تَاك  غ ّسل ه  ََكَن نَِّبُّ الّل َصَّل الل  َعلَيه وسلم يَس 

َ
َم أ

                                                           
114 সািীহুত তারেীব, িাদীস নাং ২১৫; হসলহসলা সািীিা, িাদীস নাং ১২১৩। 
115 সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ২৫৪; আবু দাউদ, িাদীস নাং ৪৯। 
116 সিীি বুখারী, িাদীস নাং ১৬৮; সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ২৬৮। 
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ه  إّ  َفع  د 
َ
 .«َْل هّ َوأ

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হমসওয়াক কবর হমসওয়াকহি আমাবক যধায়ার 

র্নয হদবতন। হকন্তু আহম হমসওয়াকহি না ধুবয় বরাং তা হদবয় হমসওয়াক করতাম। 

পহরবিবষ হমসওয়াকহি ধুবয় রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামবক যিরত 

হদতাম”।117  

উপরন্তু এ িাদীস যথবক এবক অপবরর হমসওয়াক যধায়া ছাড়াই বযবিার করবত পাবর 

বুো োয়।  

(৭) আঙু্গবলর সহন্ধিলগুবলা ভাবলাভাবব যধৌত করা: 

আঙু্গবলর সহন্ধিলগুবলার উপর ও যভতর উভয় হদক ভাবলাভাবব ধুবয় হনবত িয়। 

যতমহনভাবব কাবনর ভািঁর্ তথা িরীবরর যে যকাবনা িাবন ময়লা র্বম যেবল তা 

ভাবলাভাবব পহরষ্কার কবর হনবত িয়।  

১. অেুর  সময় নাবক পাহন বযবিার করা।  
২. ইহস্তঞ্জা করা।  
উপবরাি সবগুবলা হবষয় একই সাবথ একই িাদীবস উহল্লহখত িবয়বছ।  

‘আবয়িা রাহদয়াল্লাহু আনিা যথবক বহণজত, হতহন ববলন: রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম ববলন, 

َرّة : قَصُّ الَشارّ » ر ّمَن ال ّفط  ّتن َشاق  ال  َعْش  ، َواس  َواك  يَّة، َوالّس  َفاء  الّل ح  َفاّر، ـّب، َوإّع  ظ 
َ
َماّء، َوقَصُّ األ

ل  ال ََبَاّجّم، َوَنت ف  اإّلبّّط، وََحل ق  ال َعانَّة، َوان ّتَقاص  ال   : َونَّسي ت  ـوََغس  َعبر ص  َماّء، قَاَل َزَكّرَيا: قَاَل م 
و   ن  تَك 

َ
َة ؛ إَّل أ َمَضةَ ال َعاَّشَ  .«َن ال َمض 

“দিহি কার্ স্বভাব ও প্রকৃহতসম্মত: যমাচ কািা, দাহড় লম্বা করা, হমসওয়াক করা, 

অেুর সময় নাবক পাহন যদওয়া, নখ কািা, আঙু্গবলর সহন্ধিলগুবলা যধৌত করা, বেবলর 

                                                           
117 আবু দাউদ, িাদীস নাং ৫। 
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যলাম হছিঁবড় যিলা, নাহভহনম্ যলাম মুণ্ডন ও ইহস্তঞ্জা করা। িাদীস বণজনাকারী োকাহরয়া 

ববলন, ঊধ্বজতন িাদীস বণজনাকারী মুস‘আব ববলবছন: আহম দিম কমজহি স্মরণ করবত 

পারহছ না। সম্ভবতঃ দিম কমজহি কুহল্ল করা”।118
 

হিতরাত বা প্রকৃহতর প্রকারবভদ: হিতরাত দু’প্রকার: 

১. হৃদয়েত: হৃদয়েত হিতরাত বলবত আল্লাি তা‘আলার পহরচয়, ভাবলাবাসা এবাং 

তািঁবক হতহন হভন্ন অনয সকল বস্তুর উপর অগ্রাহধকার যদওয়াবক বুোবনা িয়। এ র্াতীয় 

হিতরাত অন্তরাত্মা ও রূিবক হনমজল এবাং হবশুদ্ধ কবর যতাবল। 

২. িরীরেত: িরীরেত হিত্রাত বলবত উপবরাি দিহি হবষয় তথা এ র্াতীয় সকল 

প্রকৃহতসম্মত কমজবক বুোবনা িয়। এ র্াতীয় হিত্রাত িরীরবক পাক ও পহরিন্ন কবর। 

তবব উভয় হিতরাত এবক অপবরর সিবোেী ও পহরপূরক। 

ঘুম যথবক যর্বে ো করবত িয়: 

১. উভয় িাত হতনবার যধায়া: 

ঘুম যথবক যর্বেই প্রথবম উভয় িাত হতনবার ধুবয় হনবত িয়।  

আবু হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম ববলন, 

مّ » م  ّمن  نَو  ك  َحد 
َ
تَي َقَظ أ ي َن بَاتَت  إَّذا اس 

َ
رّي  أ ّسلََها ثاََلثًا، فَإّنَه  لَ يَد  ّه فاَلَ َيغ ّمس  يََده  ّف اإّلنَاّء َحََّت َيغ 

ه    .«يَد 

“যতামাবদর যকউ যেন ঘুম যথবক যর্বেই তার িাত খানা হতনবার না ধুবয় যকাবনা 

পাহন ভহতজ পাবত্র প্রববি না করায়। কারণ, যস যতা আর র্াবন না রাহত্র যবলায় তার 

                                                           
118 সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ২৬১; আবু দাউদ, িাদীস নাং ৫৩; হতরহমেী, িাদীস নাং ২৭৫৭; ইবন 
মার্াি, িাদীস নাং ২৯৫। 
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িাত খানা যকাথায় হছবলা”।119
 

২. হতনবার নাক পহরষ্কার করা: 

ঘুম যথবক যর্বে হদ্বতীয়তঃ যে কার্হি করবত িয় তা িবি হতনবার ভাবলাভাবব নাক 

যেবড় পহরষ্কার করা।  

আবু হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম ববলন, 

حَ »
َ
تَي َقَظ أ ، فَإَّن الَشي َطاَن يَّبي ت  ََعَ َخيَاّشي ّمهّ إَّذا اس  تَن ّث  ثاََلَث َمَرات  م  ّمن  َمنَاّمّه فَل يَس  ك   .«د 

“যতামাবদর যকউ ঘুম যথবক যর্বে যেন হতনবার নাক যেবড় যনয়। কারণ, িয়তান 

নাবকর বািঁহিবত রাহত্রোপন কবর”।120
 

অেু: 

অেু বলবত যছাি নাপাকী যেমন, মল-মূত্র ও বায়ুতযাে, েভীর হনদ্রা, উবির যোিত ভেণ 

ইতযাহদর পর পহবত্রতার্জবনর অহনবােজ পন্থাবক বুোবনা িয়। 

কী র্নয অেু করবত িয়: 

িরী‘আবতর দৃহষ্টবত হতনহি কমজ েথারীহত সম্পাদবনর র্নযই অেু করবত িয়। 

১. যে যকাবনা ধরবনর সালাত আদাবয়র র্নয: 

িরে, নিল তথা যে যকাবনা ধরবনর সালাত আদাবয়র র্নয অেু করবত িয়।  

আল্লাি তা‘আলা ববলন, 

                                                           
119 সিীি বুখারী, িাদীস নাং ১৬২; সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ২৭৮। 
120 সিীি বুখারী, িাদীস নাং ৩২৯৫; সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ২৩৮। 
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﴿ َ اي  ه  ي 
 
ِينَ ٱَأ ُنوَ ََّلذ ََُتمَ ُقمَ َإِذ اَا َء ام  ل وَ ٱَإِل  ُكمَ َِسلُوا َغَ ٱف ََةَِلصذ ي ََوُُجوه 

 
أ ََِدي ُكمَ و  افِقَِل َٱَإِل  ر  ُحوا َمَ ٱوَ َم  َس 

رَ َبُِرُءوِسُكمَ 
 
أ ََُجل ُكمَ و  عَ لَ ٱَإِل  َِك   [  ٦: دةاملائ] ﴾ب ي 

“যি ঈমানদারেণ! েখন যতামরা সালাবতর উবদ্দবিয দণ্ডায়মান িবব (অথচ যতামাবদর 

অেু যনই) তখন যতামরা যতামাবদর সমস্ত মুখমণ্ডল এবাং িাতগুবলা কনুই পেজন্ত যধৌত 

করবব। আর মাথা মাসাি করবব ও পাগুবলা িাখনু পেজন্ত যধৌত করবব”। [সূরা আল-

মাবয়দাি, আয়াত: ৬] 

আবু হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন, রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ববলন, 

« 
َ
َدَث َحََّت َيتَوََضأ ح 

َ
م  إَّذا أ َحّدك 

َ
بَل  َصاَلة  أ  «َل ت ق 

“যতামাবদর মধযকার যকাবনা অেুিীন বযহির সালাত গ্রিণ করা িবব না েতেণ না যস 

অেু কবর”।121
 

রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবরা ববলন, 

ل و ل  » و ر  َوَل َصَدقَةر ّمن  غ  ه  ّ ط  بَل  َصاَلةر بَّغْي   .«َل ت ق 

“পহবত্রতা বযতীত যকাবনা সালাত কবুল করা িবব না। যতমহনভাবব আত্মসাৎ করা 

েহণমবতর মাল যথবক যকাবনা সদকা গ্রািয িবব না”।122
 

‘আলী রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন, রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম ববলন, 

ّلي م  » ، َوحَت ّلي ل َها التَس  ّبْي   َها اتَلك  ، َوحَت ّري م  و ر  ه  تَاح  الَصاَلّة الطُّ  .«ّمف 

“পহবত্রতা সালাবতর চাহব তথা পূবজিতজ। তাকবীর সালাবতর যভতর সালাত হভন্ন অনয 
                                                           
121 সিীি বুখারী, িাদীস নাং ১৩৫; সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ২২৫; আবু দাউদ, িাদীস নাং ৬০। 
122 সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ২২৪; আবু দাউদ, িাদীস নাং ৫৯; ইবন মার্াি, িাদীস নাং ২৭১, ২৭৩, 
২৭৪, ২৭৫। 
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কমজ িারামকারী এবাং সালাম সালাত যিবষ সালাত আদায়কারীর র্নয সকল িারামকৃত 

কমজ িালালকারী”।123
 

২. কা‘বা িরীি তাওয়াবির র্নয: 

কা‘বা িরীি তাওয়াি করার র্নয পহবত্রতা আবিযক।  

আবু্দল্লাি ইবন আব্বাস রাহদয়াল্লাহু আনহুমা যথবক বহণজত, হতহন ববলন, রাসূলুল্লাি 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ববলন, 

َي ّت مّ » َل ابل  ْي   الَطَواف  َحو 
َن ّفي ّه، َفَمن  تََكلََم ّفي ّه فَالَ َيتَََكََمَن إَّل ِّبَ و  م  َتتَََكَم  نَك 

َ
 .«ث ل  الَصاَلةّ، إَّل أ

“কা‘বা িরীি তাওয়াি করা সালাত পড়ার নযায়। তবব তাওয়াবির সময় কথা বলা 

োয়। সুতরাাং যতামাবদর যকউ এ সময় কথা বলবল যস যেন কলযাণমূলক কথাই 

ববল”।124
 

‘আবয়িা রাহদয়াল্লাহু আনিা যথবক বহণজত, হতহন ববলন, িবর্র সময় আমার ঋতুস্রাব 

িবল রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাবক উবদ্দিয কবর ববলন, 

ِّف  » و  ن  َل َتط 
َ
َ أ ، َغْي  َاجُّ َعل  اْل  َعِّل  َماَيف  ءر َكتَبَه  الل  ََعَ َبنَاّت آَدَم، فَاف  ّري   َهَذا ََش  ه  َي ّت َحََّت َتط   .«بّابل 

“এহি যতামার িস্তাহর্জত হকছু নয়। তা আল্লাির পে যথবক মহিলাবদর র্নয একান্ত 

অবধাহরত। তাই িার্ী সাবিবেণ ো কবরন তুহমও তাই করবব। তবব তাওয়াি করবব 

না েতেণ না তুহম সমূ্পণজরূবপ পহবত্র িবয় োও”।125
 

উি িাদীস তাওয়াবির র্নয পহবত্রতা অহনবােজ িওয়াবক বুোয়। বড় পহবত্রতার 

প্রবয়ার্ন িবল যতা তা অবিযই করবত িবব। নতুবা যছাি পহবত্রতাই তাওয়াবির র্নয 

েবথষ্ট।  

                                                           
123 হতরহমেী, িাদীস নাং ৩; আবু দাউদ, িাদীস নাং ৬১; ইবন মার্াি, িাদীস নাং ২৭৬, ২৭৭। 
124 হতরহমেী, িাদীস নাং ৯৬০; নাসাঈ, িাদীস নাং ২৯২৫, ২৯২৬। 
125 সিীি বুখারী, িাদীস নাং ৩০৫ সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ১২১১। 
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২. কুরআন মার্ীদ স্পিজ করার র্নয: 

কুরআন মার্ীদ স্পিজ করার র্নযও পহবত্রতা আবিযক।  

‘আমর ইবন িােম, িাহকম ইবন হিোম ও আবু্দল্লাি ইবন উমার রাহদয়াল্লাহু আনহুম যথবক 

বহণজত, তারা ববলন, রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ববলন, 

آَن إَّل َطاّهرر » ر   .«َل َيَمَس ال ق 

“পহবত্র বযহি ছাড়া যকউ যেন কুরআন স্পিজ না কবর”।126
 

অেুর  িেীলত: 

অেুর িেীলত সম্পবকজ অবনক িাদীস বহণজত িবয়বছ উিার হকয়দাংি হনম্রূপ: 

ক. আবু হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন, আহম রাসূলুল্লাি 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামবক বলবত শুবনহছ: 

ن  »
َ
م  أ تََطاَع ّمن ك  و ّء، َفَمّن اس  ثَّر ال و ض 

َ
َ ّمن  أ ََجّلْي  ا حمُّ رًّ َم ال ّقيَاَمّة غ  َن يَو  ت و 

 
َمِّت  يَأ

 
َرتَه  ي ّطي َل غ   إَّن أ

َعل    .«فَل يَف 

“হকয়ামবতর হদববস আমার উম্মবতর অেুর িানগুবলা দীহপ্তমান ও শুবভ্রাজ্জ্বল িবয় যদখা 

হদবব। তাই যতামাবদর যকউ হনর্ ঔজ্জ্বলয বাড়াবত সেম িবল যস যেন তা কবর”।127
 

খ. উসমান রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন উপহিত সকলবক ভাবলারূবপ অেু 

যদহখবয় ববলন, আহম রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামবক এমহনভাবব অেু 

করবত যদবখহছ। হতহন আবরা ববলন, রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 

ববলবছন: 

ّفَر َل  َما تَ » َسه  غ  ّ َل ي  ّدث  ّفي ّهَما َنف  َعتَْي  ِّئ  َهَذا ث َم َصَّل َرك  و   َن َو و ض 
َ
 .«َقَدَم ّمن  َذن ّبهّ َمن  تَوََضأ

                                                           
126 মাহলক, িাদীস নাং ১; দারুকুতনী, িাদীস ৪৩১, ৪৩২, ৪৩৩। 
127 সিীি বুখারী, িাদীস নাং ১৩৬; সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ২৪৬। 
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“যে বযহি আমার অেুর নযায় অেু কবর কায়মবনাবাবকয দু’ রাকাত সালাত আদায় 

করবব আল্লাি তা‘আলা তার সকল গুনাি েমা কবর হদববন”।128
 

ে. উসমান রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন,  

و َء، » ّسن  ال و ض  ّلمر َفي ح  س  لر م   رَج 
 
َ الَصاَلةّ الَِّت  تَّلي َهالَ َيتَوََضأ  .«َفي َصِّل   َصاَلةً إّلَ َغَفَراهلل  َل  َما بَي نَه  َوبَْي 

“যকাবনা মুসহলম বযহি ভাবলাভাবব অেু কবর সালাত আদায় করবল আল্লাি তা‘আলা 

যস সালাত ও পরবতজী সালাবতর মধযকার সকল গুনাি মাি কবর হদববন”।129
 

ঘ. উসমান রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক আবরা বহণজত হতহন ববলন, আহম রাসূলুল্লাি 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামবক বলবত শুবনহছ: 

َعَها إَّل ََكنَت  » و  ك  َعَها َور  و  ش  و َء َها وَخ  ّسن  و ض  ، َفي ح  َبةر ت و  ه  َصاَلةر َمك  ّلم  حَت ْض   س  ّرئ  م  َكَفاَرةً  َما ّمّن ام 
ن و   َه  لَّما َقب لََها ّمَن اَّلُّ َر َك  ًة، وََذلَّك اَله  َ  .«ّب، َما لَم  ي ؤ ّت َكّبْي 

“েখন যকাবনা মুসহলম বযহি যে যকাবনা িরে সালাবতর সময় ভাবলাভাবব অেু কবর 

কায়মবনাবাবকয রুকু-সার্দাি সহঠকভাবব আদায় কবর সালাতহি সম্পন্ন কবর তখন 

অত্র সালাতহি তার অতীত সকল গুনাি’র কাফ িরা (েহতপূরণ) িবয় োয়, েতেণ যস 

কবীরা গুনাি (বড় পাপ) না কবর। আর এ হনয়মহি আর্ীবন কােজকর িবব”।130
 

ঙ. উক্ববা ইবন ‘আহমর রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন, রাসূলুল্লাি 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ববলন, 

م  َفي  » و  و َءه ، ث َم َيق  ّسن  و ض   َفي ح 
 
ّلم  َيتَوََضأ س  ّههّ إّلَ وََجبَت  َماّمن  م  ّبلر َعلَي ّهَما بَّقل بّهّ َووَج  ق  ، م  ّ َعتَْي  َصِّل   َرك 

ََنة    .«َل  اْل 

                                                           
128 সিীি বুখারী, িাদীস নাং ১৫৯, ১৬৪; সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ২২৬। 
129 সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ২২৭। 
130 সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ২২৮। 
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“েখন যকাবনা মুসহলম ভাবলাভাবব অেু কবর কায়মবনাবাবকয দু’ রাকাত সালাত আদায় 

কবর তখন তার র্নয র্ান্নাত অবধাহরত িবয় োয়”।131
 

চ. আবু হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন, রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ববলন, 

ُّ َخّطي ئَة  نََظَر  إَّْل هَ » ّهّه ُك  َهه  َخَرَج ّمن  وَج  ؤ ّمن  َفَغَسَل وَج  ّوال م 
َ
ّلم  أ  ال َعب د  ال م س 

َ
و  إَّذا تَوََضأ

َ
ا بَّعي نَي ّه َمَع ال َماّء أ

ّر ال َماّء، فَإّذَ  ّر َمَع آّخّرَقط  و  َمَع آّخّر َقط 
َ
ُّ َخّطي ئَة  ََكَن بََطَشت َها يََداه  َمَع ال َماّء أ ا َغَسَل يََدي ّه َخَرَج ّمن  يََدي ّه ُك 

ّر ال َما و  َمَع آّخّر َقط 
َ
الَه  َمَع ال َماّء أ ُّ َخّطي ئَة  َمَشت َها رّج  لَي ّه َخرََجت  ُك  َج نَّقيًّا ّء َحََّت ََي  ال َماّء، فَإَّذا َغَسَل رّج  ر 

ن و ّب  ّمنَ   .«اَّلُّ

“েখন যকাবনা মুসহলম বা মুহমন বযহি অেু কবর তখন তার মুখমণ্ডল যধায়ার সাবথ 

সাবথই যচাখ দ্বারা কৃত সকল গুনাি পাহন বা পাহনর যিষ যিািঁিার সাবথ যবর িবয় োয়। 

আর েখন যস দু’িাত ধুবয় যিবল তখন উভয় িাত দ্বারা কৃত সকল গুনাি পাহন বা 

পাহনর যিষ যিািঁিার সাবথ যবর িবয় োয়। আর েখন যস দু’পা ধুবয় যিবল তখন পা দ্বারা 

কৃত সকল গুনাি পাহন বা পাহনর যিষ যিািঁিার সাবথ যবর িবয় োয়। অতএব, অেুবিবষ 

যস বযহি সকল পাপপহঙ্কলতা যথবক সমূ্পণজরূবপ মুহি যপবয় োয়”।132
 

ছ. উসমান রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন, রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম ববলন, 

َفارّهّ » ظ 
َ
َج ّمن  حَت ّت أ و َء َخرََجت  َخَطايَاه  ّمن  َجَسّدهّ َحََّت ََت ر  َسَن ال و ض  ح 

َ
 فَأ

َ
 .«َمن  تَوََضأ

“যে বযহি ভাবলাভাবব অেু কবর তার সকল গুনাি িরীর যথবক যবর িবয় োয় এমনহক 

তার নবখর নীচ যথবকও”।133
 

                                                           
131 সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ২৩৪। 
132 সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ২৪৪, ৮৩২। 
133 সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ২৪৫। 
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র্. ‘আমর ইবন আবাসা রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন, রাসূলুল্লাি 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ববলন, 

ّههّ َوّفي هّ » تَن ّشق  َفيَن تَّث  إّلَ َخَرت  َخَطايَا وَج  َمض  َويَس  و َءه  َفيَتََمض  َقّر ب  وَض  لر ي  م  رَج  وََخيَاّشي ّمّه،  َما ّمن ك 
َراّف ّْل يَّتّه َمَع الث َم  ط 

َ
ّهّه ّمن  أ َمَره  الل  إّلَ َخَرت  َخَطايَا وَج 

َ
َهَه َكَما أ ّسل  يََدي ّه ـ  إَّذا َغَسَل وَج  َماّء، ث َم َيغ 

نَاّمّلّه َمَع ال  ـ  إَّل ال
َ
ّ إّلَ َخَرت  َخَطايَا يََدي ّه ّمن  أ َفَقْي  َسه  إّ ـّمر 

 
َسح  َرأ ّسّه ّمن  َماّء، ث َم َيم 

 
لَ َخَرت  َخَطايَا َرأ

ّرهّ َمَع ال َراّف َشع  ط 
َ
نَاّمّلهّ َمَع الـ  أ

َ
لَي ّه ّمن  أ ّ إّلَ َخَرت  َخَطايَا رّج  ّسل  قََدَمي ّه إَّل ال َكع بَْي  َماّء، ـ  َمـاّء، ث َم َيغ 

ث ََن َعلَي ّه َوَُمَ 
َ
َو قَاَم فََصَّل، فََحّمَد الَل َوأ ، َوفََرَغ قَل بَه  لّل، إَّل ان ََصََف ّمن  فَإّن  ه  لر ه 

َ
َو َل  أ ي  ه  َده  بّاََّلّ

ه   مُّ
 
ت ه  أ َم َوَلَ  .«َخّطي ئَتّّه َكَهي ئَّة يَو 

“েখন যতামাবদর যকউ অেুর পাহন িাবত হনবয় কুহল কবর, নাবক পাহন যদয় ও নাক 

যেবড় যনয় তখন তার মুখমণ্ডল, মুখেহ্বর ও নাহসকাহছদ্র যথবক সকল গুনাি েবর 

পবড়। আর েখন যস হনয়মানুোয়ী মুখমণ্ডল যধৌত কবর তখন তার মুখমণ্ডবলর সকল 

গুনাি দাহড়র অগ্রভাে হদবয় পাহনর সাবথ েবর পবড়। আর েখন যস কুনুই পেজন্ত উভয় 

িাত যধৌত কবর তখন তার উভয় িাবতর গুনািগুবলা আঙু্গলাগ্র হদবয় পাহনর সাবথ েবর 

পবড়। আর েখন যস মাথা মাসাি কবর তখন তার মাথার গুনাহ্গগুবলা যকিাগ্র হদবয় 

পাহনর সাবথ েবর পবড়। অনন্তর েখন যস পদেুেল উপবরর গ্রহন্থসি যধৌত কবর তখন 

তার উভয় পাবয়র গুনািগুবলা আঙু্গলাগ্র হদবয় পাহনর সাবথ েবর পবড়। এরপর যস 

েখন সালাত পবড় আল্লাির প্রিাংসা, গুণাগুণ ও কায়মবনাবাবকয আল্লাি তা‘আলার 

সমু্মবখ দািঁহড়বয় েবথাপেুি সম্মান প্রদিজন কবর তখন যস সমূ্পণজরূবপ পাপমুি িবয় 

োয় যেমহনভাবব যস পাপমুি হছল র্ন্মলবগ্ন”।134
 

ে. আবু হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন, রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ববলন, 

و  الل  » م  ََعَ َما َيم ح  د لُّك 
َ
َل أ

َ
بَاغ  ـبّّه ال   أ َل الّل! قَاَل: إّس  و  َفع  بّّه اَلرََجاّت؟ قَال و ا: بََّل، يَا رَس  َخَطايَا َوَير 

                                                           
134 সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ৮৩২। 
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ة  ال   َ و ّء ََعَ ال َمََكرّهّ َوَكث  َطا إَّل ال  ـال و ض  ، ـخ  َباط  م  الّر  َد الَصاَلّة، فََذّلك  َمَساّجّد، َوان ّتَظار  الَصاَلةّ َبع 
م  ال َباط  فََذّلك   .«ّر 

“আহম যতামাবদরবক এমন হকছু ‘আমবলর সাংবাদ যদববা হক? ো সম্পাদন করবল 

আল্লাি তা‘আলা যতামাবদর সকল গুনাি েমা কবর হদববন ও মেজাদা বাহড়বয় হদববন। 

সািাবীেণ বলবলন: িযািঁ, যি আল্লাির রাসুল! উত্তবর হতহন বলবলন: কবষ্টর সময় অেুর 

অঙ্গগুবলা ভাবলাভাবব যধৌত করবব, মসহর্বদর প্রহত অহধক পদবেপ যদবব এবাং এক 

সালাত যিবষ অনয সালাবতর র্নয অবপোয় থাকবব। পহরবিবষ হতহন ববলন, এগুবলা 

(সাওয়াবব) সীমান্ত প্রিরার নযায়। এগুবলা (সাওয়াবব) সীমান্ত প্রিরার নযায়”।135
 

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবব অেু করবতন: 

১. অেুর শুরুবত হনয়যাত করবতন 

হনয়যাত বলবত যকাবনা কমজ সম্পাদবনর দৃঢ় মবনাপ্রহতজ্ঞাবক বুোবনা িয়। তা মুবখ 

উচ্চারণ করার হকছু নয়। যে যকাবনা পুণযময় কমজ সম্পাদবনর পূববজ হনয়যাত আবিযক। 

হনয়যাত বযতীত যকাবনা পুণযময় কমজ আল্লাির হনকি গ্রিণবোেয িয় না এবাং হনয়যাবতর 

উপরই প্রহতহি কবমজর িলািল হনভজরিীল। ভাবলায় ভাবলা মবে মে।  

উমার রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন, আহম রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লামবক বলবত শুবনহছ: 

ن يَا ي  » َرت ه  إَّل د  ّرئ  َما نََوى، َفَمن  ََكنَت  ّهج    ام 
ّ
َمال  بّانلّي اَّت، َوإَّنَما ّلك  ع 

َ
ة  إَّنَما األ

َ
َرأ و  إَّل ّام 

َ
ّصي ب َها أ

َرت ه  إَّل َما َهاَجَر إَّْل هّ  َها، فَّهج   .«َين ّكح 

                                                           
135 সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ২৫১ হতরহমেী, িাদীস নাং ৫১ ইবন মার্াি, িাদীস নাং ৪৩৩। 
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“প্রহতহি কমজ হনয়যাবতর ওপর হনভজরিীল। যেমন হনয়যাত যতমনই িল। যেমন, যকউ 

েহদ দুহনয়ার্জন বা যকাবনা রমণীবক হববাি করার উবদ্দবিয হির্রত (হনর্ আবাসভূহম 

তযাে) কবর যস তাই পাবব যে র্নয যস হির্রত কবরবছ”।136
 

২. “হবসহমল্লাি” পবড় অেু শুরু করবতন।  

আবু সাঈদ খুদরী রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন, রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম ববলন, 

َم الّل َعلَي هّ » ّر اس  ك  و َء لَّمن  لَم  يَذ   «َل وَض 

“আল্লাির নাম উচ্চারণ তথা হবসহমল্লাি পড়া বযহতবরবক অেু করা িবল তা আল্লাি 

তা‘আলার হনকি গ্রিণবোেয িবব না”।137
 

৩. ডান হদক যথবক অেু শুরু করবতন।  

‘আবয়িা রাহদয়াল্লাহু আনিা যথবক বহণজত, হতহন ববলন, 

ّلّه وَ » ّلّه َوتَرَجُّ ن  ّف  َتنَعُّ ع ّجب ه  اتَليَمُّ ّ هّ ََكَن انَلِّبُّ َصَّل الل  َعلَيه وسلم ي  نّّه َك 
 
و رّهّ َوِّف  َشأ ه   .«ط 

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবজ কার্ই ডান হদক যথবক শুরু করা পছে 

করবতন। এমনহক রু্তা পরা, মাথা আিঁচড়াবনা, পহবত্রতা অর্জন তথা সবজ বযাপারই”।138
 

আবু হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন, রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম ববলন, 

ت م   إَّذا»
 
وا تَوََضأ م   فَاب َدؤ   «بَّميَاّمّنك 

                                                           
136 সিীি বুখারী, িাদীস নাং ১ সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ১৯০৭। 
137 হতরহমেী, িাদীস নাং ২৫; আবু দাউদ, িাদীস নাং ১০১; নাসাঈ, িাদীস নাং ৭৮; ইবন মার্াি, িাদীস 

নাং ৪০৩, ৪০৪, ৪০৫, ৪০৬। 
138 সিীি বুখারী, িাদীস নাং ১৬৮ সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ২৬৮। 
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“েখন যতামরা অেু করবব তখন তা ডান হদক যথবক শুরু করবব”।139
 

৪. দু’িাত কহি পেজন্ত হতন বার ধুবয় হনবতন 

হুমরান যথবক বহণজত, হতহন ববলন,  

ث َمان   صّل الل عليه وسلم ََعَ كَ » ف َرَغ ع 
َ
َماأ  .«َفي ّه ثاََلَث ّمَرار  َفَغَسلَه 

“উসমান রাহদয়াল্লাহু আনহু (রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাবমর অেু যদখাবত 

হেবয়) িাবত পাহন যিবল উভয় িাত কহি পেজন্ত হতনবার ধুবয়বছন”।140
 

৫. িাত ও পদেুেল যধায়ার সময় আঙু্গলগুবলার মধযবতজী িািঁকা র্ায়োগুবলা কহনষ্ঠাঙু্গহল 

হদবয় হখলাল কবর হনবতন। 

লাক্বীত ইবন সাহবরা রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন, রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ববলন, 

َصابّعّ »
َ
َ األ  «وََخّل ل  َبْي 

“আঙু্গলগুবলার মধযবতজী িািঁকা র্ায়োগুবলা মবল নাও”।141
 

মুস্তাওহরদ ইবন িাদ্দাদ রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন, 

ن ََصّهّ » لَي ّه ِّبّ َصابَّع رّج 
َ
 فََخلََل أ

َ
َل الّل َصَّل الل  َعلَيه وسلم تَوََضأ و  ي ت  رَس 

َ
 .«َرأ

“আহম রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামবক অেু করার সময় কহনষ্ঠাঙু্গহল হদবয় 

দু’পাবয়র আঙু্গলগুবলা হখলাল করবত যদবখহছ”।142  

৬. এক বা হতন হচলু্ল (করতলভহতজ পহরমাণ) পাহন ডান িাবত হনবয় হতন হতন বার 

                                                           
139 ইবন মার্াি, িাদীস নাং ৪০৮। 
140 সিীি বুখারী, িাদীস নাং ১৫৯, ১৬৪; সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ২২৬। 
141 আবু দাউদ, িাদীস নাং ১৪২; হতরহমেী, িাদীস নাং ৩৮; ইবন মার্াি, িাদীস নাং ৪৫৪। 
142 আবু দাউদ, িাদীস নাং ১৪৮; হতরহমেী, িাদীস নাং ৪০; ইবন মার্াি, িাদীস নাং ৪৫২। 
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একই সাবথ কুহল্ল করবতন ও নাবক পাহন হদবতন এবাং বাম িাত হদবয় নাবকর হছদ্রদ্বয় 

ভাবলাভাবব যেবড় হনবতন। 

‘আমর ইবন আবু িাসান যথবক বহণজত, হতহন ববলন, 

َمَض َعب د  اللّ ب ن  َزي د  » َمَض  ريض الل عنهَمض  : َمض  فَة  َواّحَدة ، َوِّف  ّرَوايَة  تَن َثَ ثاََلَث َمَرات  ّمن  َغر  َواس 
تَن َثَ ثاَلََث  تَن َشَق َواس  َمَض َواس  : َمض  تَن َشَق ّمن  َكَفة  َواّحَدة ، َفَفَعَل َذلَّك ثاََلثًا، َوِّف  ّرَوايَة   . « َغَرفَات  َواس 

“আবু্দল্লাি ইবন োবয়দ রাহদয়াল্লাহু আনহু (রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাবমর 

অেু যদখাবত হেবয়) এক বা হতন করতলভহতজ পাহন হদবয় একই সাবথ হতনবার কুহল্ল ও 

নাক পহরষ্কার কবরবছন”।143
 

‘আববদ খাবয়র যথবক বহণজত, হতহন ববলন, 

ذ  » خ 
 
ي  يَأ ٌّ ريض الل عنه َوَنَثَ ّمَن ال َكّف  اََّلّ َمَض ََعّ تّن َشاّق  َمض  َمَض َمَع الّس  : ث َم َتَمض  ّفي ّه، َوِّف  ّرَوايَة 

 .«بَّماء  َواّحد  

“আলী রাহদয়াল্লাহু আনহু (রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাবমর অেু যদখাবত 

হেবয়) একই করতলভহতজ পাহন হদবয় একইসাবথ কুহল্ল কবরবছন ও নাক যেবড় 

হনবয়বছন”।144
 

‘আববদ খাবয়র যথবক আবরা বহণজত, হতহন ববলন, 

َى، َفَفَعَل َهَذا ثاََلثًا، ث مَ » تَن َشَق َوَنَثَ بّيَّدهّ ال ي ِس  َمَض َواس  و ء  َفتََمض  ٌّ ريض الل عنه بّوَض  قَاَل:  َدََع ََعّ
و ر  نَِّبّ  الّل َصَّل الل  َعلَيه وسلم ه   «َهَذا ط 

“আলী রাহদয়াল্লাহু আনহু পাহন চাইবল তা আনা িয়। অতঃপর হতহন তা হদবয় কুহল্ল 

কবরন ও নাবক পাহন যদন এবাং বাম িাত হদবয় নাক পহরষ্কার কবরন। এ কার্গুবলা 

হতহন হতন হতন বার কবরন। অতঃপর হতহন ববলন, এ িবি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
                                                           
143 সিীি বুখারী, িাদীস নাং ১৮৬, ১৯১, ১৯৯; সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ২৩৫। 
144 আবু দাউদ, িাদীস নাং ১১১, ১১৩। 
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ওয়াসাল্লাবমর পহবত্রতা”।145  

রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাবলারূবপ অেু করবতন ও নাবক পাহন 

হদবতন। তবব সাওম পালনকারী িবল হতহন শুধু প্রবয়ার্ন মাহিক কুহল্ল করবতন ও 

নাবক পাহন হদবতন- এর যচবয় যবহি নয়।  

লাক্বীত ইবন সাহবরা রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন, রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ববলন, 

و َء، وََخّل ل  بَ » بّّغ ال و ض  س 
َ
و َن َصائًّماأ ن  تَك 

َ
تّن َشاّق إَّل أ َصابّّع، َوبَالّغ  ّف الّس 

َ
َ األ  .«ْي 

“ভাবলাভাবব অেু কর। আঙু্গলগুবলার মধযবতজী িািঁকা র্ায়োগুবলা মবল নাও এবাং 

ভাবলাভাবব নাবক পাহন দাও। তবব সাওম পালনকারী িবল তখন তা করবত োবব 

না”।146
 

৭. হতনবার সমস্ত মুখমণ্ডল (কান যথবক কান এবাং মাথার সমু্মখবতজী চুবলর যোড়া যথবক 

হচবুক ও দাহড়র নীচ পেজন্ত) ধুবয় হনবতন 

‘আমর ইবন আবু িাসান যথবক বহণজত, হতহন ববলন, 

َهه  ثاََلثًا»  .«َغَسَل َعب د  الّل ب ن  َزي د  ريض الل عنه وَج 

“আবু্দল্লাি ইবন োবয়দ রাহদয়াল্লাহু আনহু (রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাবমর 

অেু যদখাবত হেবয়) সমস্ত মুখমণ্ডল হতনবার ধুবয়বছন”।147
 

৮. দাহড় যখলাল করবতন  

উসমান রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন,  

                                                           
145 নাসাঈ, িাদীস নাং ৯১। 
146 আবু দাউদ, িাদীস নাং ১৪২। 
147 সিীি বুখারী, িাদীস নাং ১৮৫, ১৮৬, ১৯২; সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ২৩৫। 
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َّل ل  ّْل يَتَه  »  .«ََكَن انَلّبُّ َصَّل الل  َعلَيه وسلم َي 

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাহড় যখলাল করবতন”।148
 

আনাস রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন,  

د َخلَه  حَت َت َحنَّكّه، فََخلَ »
َ
، فَأ ا ّمن  َماء  َخَذ َكفًّ

َ
 أ
َ
ل  اللّ َصَّل الل  َعلَيه وسلم إَّذا تَوََضأ و  َل بّهّ ّْل يَتَه  ََكَن رَس 

َمَرِّن  َرِّب   َعَزوََجَل 
َ
 .«َوقَاَل: َهَكَذا أ

“রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম েখন অেু করবতন তখন এক হচলু্ল পাহন 

হনবয় থুতহনর হনবচ প্রবাহিত কবর দাহড় যখলাল করবতন এবাং বলবতন: আমার রব 

আমাবক এমনই করবত আবদি কবরবছন”।149
 

৯. উভয় িাত কনুইসি হতনবার ধুবয় হনবতন 

হুমরান যথবক বহণজত, হতহন ববলন, 

ث َمان  ريض الل» ّ ثاََلثًاـعنه يََدي ّه إَّل ال   َغَسَل ع  َفَقْي   .«ّمر 

“উসমান রাহদয়াল্লাহু আনহু (রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাবমর অেু যদখাবত 

হেবয়) হনর্ িস্তেুেল কনুইসি হতনবার ধুবয়বছন”।150
 

নু‘আইম ইবন আবু্দল্লাি যথবক বহণজত, হতহন ববলন, 

َري َرَة ريض الل ع» ب و  ه 
َ
َع ّف َغَسَل أ َ َش 

َ
ى َحََّت أ ّد، ث َم يََده  ال ي ِس  َع ّف ال َعض  َ َش 

َ
نه يََده  اْل  م ََن َحََّت أ

دّ   .«ال َعض 

“আবু হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু আনহু (রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাবমর অেু 

যদখাবত হেবয়) ডান িাত ধুবয়বছন এমনহক হতহন বাহু যধায়া শুরু কবরবছন। 

                                                           
148 হতরহমেী, িাদীস নাং ৩১ ইবন মার্াি, িাদীস নাং ৪৩৬। 
149 আবু দাউদ, িাদীস নাং ১৪৫। 
150 সিীি বুখারী, িাদীস নাং ১৬৪ , ১৯৩৪ সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ২২৬। 
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যতমহনভাবব হতহন বাম িাত ধুবয়বছন এমনহক হতহন বাহু যধায়া শুরু কবরবছন”।151
 

১০. সমূ্পণজ মাথা একবার মাসাি করবতন  

মাসাবির হনয়ম িবি উভয় িাত পাহনবত হভহর্বয় মাথার অগ্রভাবে িাপন কবর তা 

ঘাবড়র হদবক যিবন হনবব। যতমহনভাবব পুনরায় উভয় িাত ঘাড় যথবক মাথার 

অগ্রভাবের হদবক যিবন আনবব। অতঃপর উভয় িাবতর তর্জনী কণজেুেবল প্রববি 

করাবব এবাং উভয় কবণজর পৃষ্ঠবদবি বৃদ্ধাঙু্গহল বুহলবয় হদবব। ‘আমর ইবন আবু িাসান 

যথবক বহণজত, হতহন ববলন,  

د بََر، َوِّف  ّرَوايَة  »
َ
بََل بّّهَما َوأ ق 

َ
َسه  بّيََدي ّه، فَأ

 
  َمَسَح َعب د  الّل ب ن  َزي د  ريض الل عنه َرأ

َ
: َمَرًة َواّحَدًة، بََدأ

َما إَّل ال   ّسّه َحََّت َذَهَب بّّهَما إَّل َقَفاه  ث َم رََده 
 
َقَدّم َرأ  ّمن ه  ـبّم 

َ
ي  بََدأ  .«َمََكّن اََّلّ

“আবু্দল্লাি ইবন োবয়দ রাহদয়াল্লাহু আনহু উভয় িাত আবে হপবছ যিবন একবার মাথা 

মাসাি কবরবছন। মাথার অগ্রভাে যথবক শুরু কবর উভয় িাত ঘাবড়র হদবক যিবন 

হনবয়বছন। পুনরায় উভয় িাত ঘাড় যথবক মাথার অগ্রভাবের হদবক যিবন এবনবছন”।152
 

হমকদাম রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন, 

ذ َني ّه َظاّهرّّهَما َوَباّطّنّهَما، َوِّف  رّ »
 
ّسّه َوأ

 
ل  اللّ َصَّل الل  َعلَيه وسلم بَّرأ و  َصابَّعه  َمَسَح رَس 

َ
د َخَل أ

َ
َوايَة  : َوأ

ذ َني هّ 
 
 .«ّف  ّصَماّخ أ

“রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথা ও কণজদ্ববয়র যভতর ও উপহরভাে 

মাসাি কবরবছন। অনয বণজনায় রবয়বছঃ রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হনর্ 

অঙু্গলীহি কণজেিববর প্রববি কহরবয়বছন”।153
 

                                                           
151 সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ২৪৬। 
152 সিীি বুখারী, িাদীস নাং ১৮৫, ১৮৬; সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ২৩৫; আবু দাউদ, িাদীস নাং ১১৮; 
হতরহমেী, িাদীস নাং ৩২, ৩৪; ইবন মার্াি, িাদীস নাং ৪৪০, ৪৪১, ৪৪২, ৪৪৩। 

153 আবু দাউদ, িাদীস নাং ১২১, ১২২, ১২৩ হতরহমেী, িাদীস নাং ৩৬ ইবন মার্াি, িাদীস নাং ৪৪৫, 
৪৪৬, ৪৪৭, ৪৪৮। 
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১১. উভয় পা িাখনুসি হতনবার ধুবয় হনবতন  

হুমরান যথবক বহণজত, হতহন ববলন, 

َى ّمث َل َذلَّك » ، ث َم َغَسَل ال ي ِس  ّ ثاََلَث َمَرات  ََن إَّل ال َكع بَْي  لَه  اْل  م  ث َمان  ريض الل عنه رّج   .«َغَسَل ع 

“উসমান রাহদয়াল্লাহু আনহু (রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাবমর অেু যদখাবত 

হেবয়) ডান পা িাখনু পেজন্ত হতনবার ধুবয়বছন। যতমহনভাবব বাম পাও”।154
 

নু‘আইম ইবন ‘আবু্দল্লাি যথবক বহণজত, হতহন ববলন, 

َى» لَه  ال ي ِس  َع ّف الَساّق، ث َم َغَسَل رّج  َ َش 
َ
لَه  اْل  م ََن َحََّت أ َري رَة ريض الل عنه رّج  ب و  ه 

َ
َحََّت  َغَسَل أ

َع ّف الَساقّ  َ َش 
َ
 .«أ

“আবু হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু আনহু (রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাবমর অেু 

যদখাবত হেবয়) ডান পা ধুবয়বছন। এমনহক হতহন তািঁর পাবয়র র্ঙ্ঘািুকুও যধায়া শুরু 

কবরবছন। যতমহনভাবব হতহন বাম পা ধুবয়বছন এমনহক হতহন তািঁর পাবয়র র্ঙ্ঘািুকুও 

যধায়া শুরু কবরবছন”।155
 

১২. অেু যিবষ হনবচর পহরবধয় ববে পাহন হছিঁহিবয় হদবতন।  

তাবত কবর পহবত্রতা সাংক্রান্ত মবনর সকল হদ্বধা-দ্ব্দ্ব  দূর িবয় োয়।  

িাকাম ইবন সুফইয়ান রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন,  

و ل  الّل َصَّل الل  َعلَيه وسلم إَّذا»  َوَين تَّضح   ََكَن رَس 
 
 .«بَاَل َيتَوََضأ

“রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রস্রাব কবর অেু করবতন এবাং হনবচর 

পহরবধয় ববে পাহন হছিঁহিবয় হদবতন”।156 

                                                           
154 সিীি বুখারী, িাদীস নাং ১৯৩৪; সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ২২৬। 
155 সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ২৪৬। 
156 আবু দাউদ, িাদীস নাং ১৬৬। 
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১৩. অেু যিবষ হনবম্াি যদা‘আসমূি পাঠ করবতন।  

উক্বা ইবন ‘আহমর রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন, রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ববলন, 

ن  َل إَّلَ إَّل ا»
َ
َهد  أ ش 

َ
: أ و ل  و َء ث َم َيق  بّغ  ال و ض  و  فَي س 

َ
 َفي ب ّلغ  أ

 
َحد  َيتَوََضأ

َ
م  ّمن  أ ََمًدا َعب د  الّل َما ّمن ك  َن حم 

َ
لل  وَأ

 َ ب َواب  اْل 
َ
و ل  ، إَّل ف تَّحت  َل  أ يّ َها َشاءَ َورَس 

َ
ل  ّمن  أ خ  ، يَد   .«نَّة اثلََمانّيَة 

“যতামাবদর যকউ ভাবলাভাবব অেু কবর েখন পড়বব: “আিিাদু আল্লা ইলািা ইল্লাল্লাহু 

ওয়াআন্না মুিাম্মাদান ‘আবু্দল্লাহি ওয়া রাসূলুহু” (আহম সােয হদহি যে, আল্লাি ছাড়া 

সহতযকার যকাবনা উপাসয যনই এবাং মুিাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাির 

বাো ও রাসূল) তখন তার র্নয র্ান্নাবতর আিহি দরর্া উনু্মি করা িবব। তখন তার 

ইবি যস যে যকাবনা দরর্া হদবয়ই প্রববি করুক না যকন”।157
 

উমার রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন, রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম ববলন, 

نَ  َمن  »
َ
َهد  أ ش 

َ
ي َك َل  َوأ َده  لَ ََشّ ن  لَ إَّلَ إَّل الل  وَح 

َ
َهد  أ ش 

َ
و َء ث َم قَاَل: أ َسَن ال و ض  ح 

َ
 فَأ

َ
ه  تَوََضأ ََمًدا َعب د   حم 

َعل ِّن  ّمَن ال   َ َواج  َعل ِّن  ّمَن اتَلَوابّْي  َم اج  ل  ، اَللَه  و  ّري َن ؛ ف ّتحَ ـَورَس  تََطّه  ل  م  خ  ََنّة، يَد  ب َواّب اْل 
َ
ت  َل  َثَماّنيَة  أ

يّ َها َشاءَ 
َ
 «ّمن  أ

“যে বযহি অেু কবর পড়বব : “আিিাদু আল্লা ইলািা ইল্লাল্লাহু ওয়ািদাহু লা িারীকা 

লাহু ওয়া আিিাদু আন্না মুিাম্মাদান ‘আবু্দহু ওয়া রাসূলুহু। আল্লাহুম্মার্ ‘আলনী হমনাত 

তাওআবীনা ওয়ার্ আলনী হমনাল মুতাতাহ হিরীন (আহম সােয হদহি যে, আল্লাি ছাড়া 

সহতযকার যকাবনা উপাসয যনই। হতহন এক, তািঁর যকাবনা অাংিীদার যনই। আহম আবরা 

সােয হদহি যে, হনিয় মুিাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাির বাো ও 

রাসূল। যি আল্লাি! আপহন আমাবক তাওবাকারী ও পহবত্রতা অর্জনকারীবদর অন্তভুজি 

করুন) তখন তার র্নয র্ান্নাবতর আিহি দরর্া উনু্মি করা িবব। তার ইবি যস যে 
                                                           
157 সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ২৩৪; ইবন মার্াি, িাদীস নাং ৪৭৫। 
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যকাবনা দরর্া হদবয়ই প্রববি করুক না যকন”।158
 

এ ছাড়াও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হনবম্াি যদা‘আহি পড়বতন।  

ن  َل »
َ
َهد  أ ش 

َ
ّدَك، أ َم َوِّبَم  ب َحانََك اللَه  ت و ب  إَّْل َك س 

َ
ّفر َك َوأ تَغ  س 

َ
ن َت، أ

َ
 .«إَّلَ إَّل أ

উচ্চারণ: “সুবিানাকাল্লাহুম্মা ওয়াহবিামহদকা আিিাদু আল্লা ইলািা ইল্লা আন্তা 

আস্তােহিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইক।  

“যি আল্লাি! আপহন পাক-পহবত্র এবাং সকল প্রিাংসা আপনার র্নযই। আহম সােয 

হদহি যে, আপহন ছাড়া সহতযকার যকাবনা উপাসয যনই। উপরন্তু আহম আপনার হনকি 

তাওবা ও েমা প্রাথজনা করহছ”।159
 

১৪. অেু যিবষ হতহন দু’ রাকাত সালাত পড়বতন 

যে বযহি অেু যিবষ কায়মবনাবাবকয দু’ রাকাত সালাত আদায় করবব আল্লাি তা‘আলা 

তার সকল গুনাি েমা কবর হদববন এবাং র্ান্নাত িবব তার র্নয অবধাহরত।  

উসমান রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন, রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম ববলন, 

َسه  َغَفَر الل  َل  َما َتَقدَ » ث  ّفي ّهَما َنف  َّد  ّ َل ي  َعتَْي  ِّئ َهَذا ث َم َصَّل َرك  و   َن َو و ض 
َ
 .«َم ّمن  َذن بّهّ َمن  تَوََضأ

“যে বযহি আমার অেুর নযায় অেু কবর কায়মবনাবাবকয দু’ রাকাত সালাত আদায় 

করবব আল্লাি তা‘আলা তার অতীবতর সকল গুনাি েমা কবর হদববন”।160
 

উক্বা ইবন ‘আহমর রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন, রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ববলন, 

                                                           
158 হতরহমেী, িাদীস নাং ৫৫। 
159 আমালুল ইয়াওহম ওয়াল্লাইলাি ৮১। 
160 সিীি বুখারী, িাদীস নাং ১৬৪; সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ২২৬। 
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 فَ »
 
ّلم  َيتَوََضأ س  ّههّ إّلَ وََجبَت  َما ّمن  م  بّلر َعلَي ّهَما بَّقل بّهّ َووَج  ق  ، م  ّ َعتَْي  م  َفي َصِّل   َرك  و  و َءه ، ث َم َيق  ّسن  و ض  ي ح 

ََنة    . «َل  اْل 

“যে যকাবনা মুসহলম েখন ভাবলাভাবব অেু কবর কায়মবনাবাবকয দু’ রাকাত সালাত 

আদায় কবর তখন তার র্নয র্ান্নাত অবধাহরত িবয় োয়”।161
 

আবু হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন, রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম হবলাল রাহদয়াল্লাহু আনহু যক ির্বরর সময় বলবলন: 

َ يَ » اَلّم، فَإّّن   َسّمع ت  َدَف َنع لَي َك َبْي  ر ََج َعَمل  َعّمل تَه  ّف اإلّس 
َ
ث ِّن  بّأ ! َحّد  َنَّة، قَاَل يَاباَّلل  َدَي ّف اْل 

ا ّف   ًرا تَامًّ و  ه  َتَطَهر  ط 
َ
ّن   لَ أ

َ
ر ََج ّعن ّدي  َمن َفَعًة، ّمن  أ

َ
اَلّم أ : َماَعّمل ت  َعَماًل ّف اإلّس  َساَعة  ّمن  َْل ل   باَّلل 

 
 
ن  أ

َ
و ّر َما َكتََب الل  ِّل  أ ه  َ َوَل َنَهار  إَّل َصلَي ت  بَّذالَّك الطُّ  . «َصِّل 

“যি হবলাল! তুহম ইসলাম গ্রিণ করার পর সববচবয় বড় আিাবযঞ্জক এমন হক আমল 

করবল তা আমাবক বল। কারণ, আহম র্ান্নাবতর মবধয আমার সমু্মখ হদক যথবক 

যতামার রু্তার আওয়ার্ শুনবত যপবয়হছ। হবলাল রাহদয়াল্লাহু আনহু বলবলন: আহম 

ইসলাম গ্রিণ করার পর এমন যকাবনা অহধক আিাবযঞ্জক ও লাভর্নক কার্ কবরহছ 

ববল মবন িয় না। তবব একহি কার্ কবরহছ ববল মবন পবড় তা িবলা আহম হদবারাহত্র 

েখনই ভাবলাভাবব পহবত্রতা অর্জন কবরহছ তখনই যস পহবত্রতা হদবয় েথাসাধয সালাত 

পবড়হছ”।162
 

অেুর  অঙ্গগুবলা দু’ একবারও যধায়া োয়: 

অেুর অঙ্গগুবলা হতন হতন বার যধায়া পহরপূণজ অেুর হনয়ম। রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম এবাং সািাবাবয় যকরাম রাহদয়াল্লাহু আনহুম) সাধারণত প্রহতহি অঙ্গ হতন হতন 

বার ধুবতন। এ কারবণই অহধকাাংি অেুর বণজনায় হতন বাবরর কথাই উহল্লহখত িবয়বছ। 

তবব যকউ প্রহতহি অঙ্গ এক এক বার বা দু’ দু’ বার অথবা যকাবনা অঙ্গ দু’বার আবার 

                                                           
161 সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ২৩৪। 
162 সিীি বুখারী, িাদীস নাং ১১৪৯; সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ২৪৫৮। 
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যকাবনা অঙ্গ হতনবার ধুবলও তার অেু িবয় োবব।  

আবু্দল্লাি ইবন আব্বাস রাহদয়াল্লাহু আনহুমা যথবক বহণজত, হতহন ববলন, 

 انَلِّبُّ َصَّل الل  َعلَيه وسلم َمَرًة َمَرًة »
َ
 .«تَوََضأ

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রহতহি অঙ্গ এক এক বার ধুবয় অেু 

কবরবছন”।163
 

আবু হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন, 

« ّ ّ َمَرَتْي   انَلِّبُّ َصَّل الل  َعلَيه وسلم َمَرَتْي 
َ
 .«تَوََضأ

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রহতহি অঙ্গ দু’ দু’ বার ধুবয় অেু কবরবছন”।164
 

আবু্দল্লাি ইবন োবয়দ রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন, 

، َوَمَسحَ » ّ ّ َمَرَتْي  َهه  ثاََلثًا، وََغَسَل يََدي ّه َمَرَتْي   انَلِّبُّ َصَّل الل  َعلَيه وسلم َفَغَسَل وَج 
َ
ّسّه،  تَوََضأ

 
بَّرأ

 ّ لَي ّه َمَرَتْي   .«وََغَسَل رّج 

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবব অেু কবরবছন ; হনর্ মুখমণ্ডল হতন বার 

ধুবয়বছন। উভয় িাত দু’ দু’ বার ধুবয়বছন। মাথা মাসাি কবরবছন এবাং পদেুেল দু’ দু’ 

বার ধুবয়বছন”।165
 

তবব প্রহতহি অঙ্গ হতন হতন বার ধুবলই অেু পহরপূণজ িবয়বছ ববল হবববহচত িবব।  

আবু্দল্লাি ইবন ‘আমর ইবন ‘আস রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন,  

لر انلَِّبَ » َت رَج 
َ
؟ فََدََع بَّماء  ّف إّنَاء  َفَغَسَل أ و ر  ه  َل الّل! َكي َف الطُّ و    صّل الل عليه وسلم َفَقاَل: يَا رَس 

                                                           
163 সিীি বুখারী, িাদীস নাং ১৫৭; হতরহমেী, িাদীস নাং ৪২; আবু দাউদ, িাদীস নাং ১৩৮; ইবন মার্াি, 
িাদীস নাং ৪১৭। 
164 হতরহমেী, িাদীস নাং ৪৩; আবু দাউদ, িাদীস নাং ১৩৬। 
165 হতরহমেী, িাদীস নাং ৪৭। 
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د َخَل إّص  
َ
ّسهّ فَأ

 
َهه  ثاََلثًا، ث َم َغَسَل ّذَراَعي ّه ثاََلثًا، ث َم َمَسَح بَّرأ ّ بََعي هّ الَسبَاحَ َكَفي ّه ثاََلثًا، ث َم َغَسَل وَج  تَْي 

ذ َني ّه، ث َم َغَسَل رّج  
 
ّ بَاّطَن أ ذ َني ّه َوبّالَسَباَحتَْي 

 
ذ َني ّه، َوَمَسَح بّإّب َهاَمي ّه ََعَ َظاّهّرأ

 
لَي ّه ثاََلثًا ثاََلثًا، ث َم ّف  أ

 
َ
َساَء َوَظلََم، أ

َ
و  َنَقَص َفَقد  أ

َ
، َفَمن  َزاَد ََعَ َهَذا أ و ء  َساَء قَاَل: َهَكَذا ال و ض 

َ
 .«و  َظلََم َوأ

“র্ননক বযহি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামবক পহবত্রতা সম্পবকজ হর্জ্ঞাসা করবল 

হতহন পাহন আনবত ববলন। পাহন আনা িবল িস্তদ্বয় হতন হতন বার যধৌত কবরন। 

অতঃপর মুখমণ্ডল হতন বার ও িস্তেুেল হতন হতন বার যধৌত কবরন। এরপর মাথা 

মাসাি কবরন। পুনরায় িািাদাত আঙু্গল দু’হি উভয়কাবন িুহকবয় কান মাসাি কবরন। 

উভয় বৃদ্ধাঙু্গহল হদবয় দু’কাবনর উপহরভাে ও দুই িািাদাত আঙু্গল হদবয় দু’কাবনর 

যভতবরর অাংি মাসাি কবরন। তারপর দুই পা হতন হতন বার যধৌত কবরন। অতঃপর 

হতহন ববলন, এভাববই অেু করবত িয়। যে বযহি এর যচবয় কম বা যবহি করল যস 

হনবর্র ওপর অতযাচার ও অনযায় করল”।166
 

উবল্লখয যে, আমাবদর যদবি রহচত যকাবনা যকাবনা বই-পুস্তবক অেুর প্রহতহি অঙ্গ 

যধায়ার সময় হনহদজষ্টভাবব পাঠয হকছু যদা‘আর উবল্লখ রবয়বছ ো পাঠ করা কুরআন ও 

সিীি িাদীবসর দৃহষ্টবত সমূ্পণজরূবপ হবদ‘আত। কারণ, তা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম, সািাবাবয় যকরাম রাহদয়াল্লাহু আনহুম, তাববঈন ও তাবব তাববঈবনর 

যকাবনা স্বণজ েুবে প্রচহলত হছল না।  

অেুর  যকাবনা অঙ্গ যধায়ার সময় চুল পহরমাণ র্ায়োও শুকনা রাখা োবব না: 

অেুর যকাবনা অঙ্গ যধায়ার সময় চুল পহরমাণ র্ায়োও েহদ শুকনা যথবক োয় তািবল 

অেু যকাবনাভাববই শুদ্ধ িবব না।  

আবু্দল্লাি ইবন ‘আমর রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন, একদা আমরা 

রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাবমর সাবথ মক্কা যথবক মহদনা রওয়ানা 

কবরহছলাম। পহথমবধয পাহন হমবল যেবল যকউ যকউ তহড়ঘহড় আসবরর সালাবতর র্নয 

                                                           
166 আবু দাউদ, িাদীস নাং ১৩৫। 
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অেু যসবর যনয়। অথচ আমরা তাবদর পাবয়র হকছু অাংি শুকনা যদখবত পাহিলাম। 

তখন রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ববলন, 

و ءَ » و ا ال و ض  ّبغ  س 
َ
َقاّب ّمَن انَلاّر، أ ع 

َ
 . «َوي لر لأّل

“ধ্বাংস! এই যোড়াহলগুবলার র্বনয তা র্ািান্নাবমর আগুবন দগ্ধ িবব। অতএব, যতামরা 

ভাবলাভাবব অেু কর”।167
 

উমর রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন, 

ه  انَلِّبُّ َصَّل الل  َعلَيه وسلم َفَقاَل: ّار ّجع  فَ » ب ََصَ
َ
ر  ََعَ قََدّمّه فَأ

ف  لر َفَِتََك َمو ّضَع ظ   رَج 
َ
ّسن  تَوََضأ ح 

َ
أ

و َءَك، فَرََجَع ث َم َصَّل   . «و ض 

“অেু করার সময় র্ননক বযহির পাবয় নখ পহরমাণ র্ায়ো শুকনা যথবক যেবল তা 

যদবখ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলবলন: োও ভাবলাভাবব অেু কবর এবসা। 

অতঃপর যস অেু কবর এবস পুনরায় সালাত আদায় করল”।168
 

এক অেু হদবয় কবয়ক ওয়াি সালাত আদায় করা োয়: 

এক অেু হদবয় কবয়ক ওয়াি সালাত আদায় করা োয়।  

বুরাইদা রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন,  

َفي ّه، » و ء  َواَحد  َوَمَسَح ََعَ خ  َم ال َفت ّح بّو ض  : َصَّل انلَِّبُّ َصَّل الل  َعلَيه وسلم الَصلََواّت يَو  َمر  َفَقاَل َل  ع 
! َمر  ت ه  يَا ع  ًدا َصنَع  ، قَاَل: َعم  ه  نَع  ن  تَص  َم َشي ئًا لَم  تَك  َو   . «لََقد  َصنَع َت اْل 

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা হবর্বয়র হদন একই অেু হদবয় কবয়ক ওয়াি 

সালাত আদায় কবরবছন এবাং দুই যমার্ার উপর মাসাি কবরবছন। উমার রাহদয়াল্লাহু 

আনহু তা যদবখ রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামবক বলবলন: আর্ আপহন 
                                                           
167 সিীি বুখারী, িাদীস নাং ৬০, ৯৬, ১৬৩; সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ২৪১; ইবন মার্াি, িাদীস নাং 
৪৫৬। 
168 সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ২৪৩। 
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এমন কার্ কবরবছন ো ইবতাপূববজ কখবনা কবরন হন। হতহন বলবলন: যি উমার! আহম 

তা ইিা কবরই কবরহছ”।169
 

অেুর  িরে ও রুকনসমূি: 

ধমজীয় যকাবনা কার্ বা আমবলর িরে বা রুকন বলবত এমন হকছু হক্রয়াকমজবক 

বুোবনা িয় ো না করা িবল ঐ কার্ বা আমলহি সম্পাহদত িবয়বছ ববল েণয করা িয় 

না েতেণ না যস ঐ কমজগুবলা সম্পাদন কবর। অেুর িরে বা রুকন ছয়হি ো 

হনম্রূপ: 

১. সমস্ত মুখমণ্ডল যধৌত করা: 

কুহল করা, নাবক পাহন যদওয়া এবাং নাক যেবড় পহরষ্কার করা এরই অন্তভুজি।  

আল্লাি তা‘আলা ববলন, 

ِسلُوا َ﴿ ُكمَ َف ٱغ   [٦: دةاملائ] ﴾وُُجوه 

“যতামরা হনর্ মুখমণ্ডল যধৌত কর”। [সূরা আল-মাবয়দাি, আয়াত: ৬] 

লাক্বীত ইবন সাহবরা রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন, রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ববলন, 

و َن َصائًّما» ن  تَك 
َ
ّتن َشاّق إَّل أ  .«َوَباّلغ  ّف الّس 

“খুব ভাবলাভাবব নাবক পাহন হদবব। তবব সাওম পালনকারী িবল একিু কম কবর 

হদবব”।170
 

অনয বণজনায় রবয়বছ: 

ّمض  » َت َفَمض 
 
 .«إَّذا تَوََضأ

                                                           
169 সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ২৭৭। 
170 আবু দাউদ, িাদীস নাং ১৪২। 
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“অেু করার সময় কুহল করবব”।171
 

আবু হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন, রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ববলন, 

تَن ّث  »  فَل يَس 
َ
 .«َمن  تَوََضأ

“যে বযহি অেু করবব তার র্নয আবিযক যস যেন নাক যেবড় যনয়”।172
 

অনুরূপভাবব রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবজদা কুহল করবতন ও নাবক 

পাহন হদবতন। 

২. কনুইসি উভয় িাত যধৌত করা: 

প্রথবম ডান িাত অতঃপর বাম িাত যধৌত করবব।  

আল্লাি তা‘আলা ববলন, 

ي َ﴿
 
أ ََِدي ُكمَ و  افِقَِل َٱَإِل  ر   [٦: دةاملائ] ﴾م 

“যতামরা উভয় িাত কনুই পেজন্ত যধৌত কর”। [সূরা আল-মাবয়দাি, আয়াত: ৬] 

হুম্রান যথবক বহণজত, হতহন ববলন, 

ث َمان  ريض الل عنه يََدي ّه إَّل ال  » ّ ثاََلَث َمَرات  ـَغَسَل ع  َفَقْي   .«ّمر 

“উস্মান রাহদয়াল্লাহু আনহু (রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাবমর অেু যদখাবত 

হেবয়) উভয় িাত কনুইসি হতনবার যধৌত কবরন”।173
 

আবু হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন, রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

                                                           
171 আবু দাউদ, িাদীস নাং ১৪৪। 
172 সিীি বুখারী, িাদীস নাং ১৬১; সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ২৩৭। 
173 সিীি বুখারী, িাদীস নাং ১৫৯; সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ২২৬। 
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ওয়াসাল্লাম ববলন, 

م  » و ا بَّميَاّمّنك  ت م  فَاب َدؤ 
 
 . «إَّذا تَوََضأ

“যতামরা ডান িাত যধায়ার মাধযবম অেু শুরু করবব”।174
 

৩. সমূ্পণজ মাথা মাসাি করা: 

সমূ্পণজ মাথা একবার মাসাি করা অেুর রুকন। এ ছাড়া মাথা মাসাি করার যেবত্র 

কানদ্বয় মাথার অধীন হিবসবব েণয করা িয়।  

আল্লাি তা‘আলা ববলন,  

ُحوا َمَ ٱوَ ﴿  [٦: دةاملائ] ﴾بُِرُءوِسُكمَ َس 

“যতামরা মাথা মাসাি কর”। [সূরা আল-মাবয়দাি, আয়াত: ৬] 

আবু্দল্লাি ইবন োবয়দ রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন, রাসূলুল্লাি 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ববলন, 

ّس »
 
ذ نَاّن ّمَن الَرأ

 
 .«األ

“উভয় কান (মাসাি করার যেবত্র) মাথার অন্তভুজি”।175
 

অনুরূপভাবব রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবজদা মাথা মাসাি করার সাবথ 

সাবথ উভয় কানও মাসাি করবতন।  

িাদীবস মাথা মাসাি করার হতনহি ধরণ উবল্লখ িবয়বছ, তা হনম্রূপ: 

ক. সরাসহর সমূ্পণজ মাথা মাসাি করা 

আবু্দল্লাি ইবন োবয়দ রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন, 

                                                           
174 আবু দাউদ, িাদীস নাং ৪১৪১; ইবন মার্াি, িাদীস নাং ৪০৮। 
175 আবু দাউদ, িাদীস নাং ১৩৪; ইবন মার্াি, িাদীস নাং ৪৪৯, ৪৫০, ৪৫১। 
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د  »
َ
بََل بّّهَما َوأ ق 

َ
َسه  بّيََدي ّه فَأ

 
ّسّه َحََّت َذَهَب بّّهَما إَّل َمَسَح انَلِّبُّ َصَّل الل  َعلَيه وسلم رَأ

 
َقَدّم َرأ  بّم 

َ
بََر، بََدأ

 ّمن ه  
َ
ي  بََدأ َما إَّل ال َمََكّن اََّلّ  .«َقَفاه ، ث َم رََده 

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয় িাত হদবয় হনর্ মাথা মাসাি কবরন। উভয় িাত 

মাথার উপর যরবখ সামবন ও যপছবন যিবন যনন। অথজাৎ মাসাি এভাবব কবরন; উভয় িাত 

মাথার অগ্রভাবে যরবখ ঘাবড়র হদবক যিবন হনবয়বছন। পুনরায় িস্তদ্বয় যপছন হদক যথবক 

সামবনর হদবক যিবন এবনবছন”।176
 

খ. মাথায় দৃঢ়ভাবব বািঁধা পােড়ীর উপর মাসাি করা 

‘আমর ইবন উমাইয়া রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন,  

ي ت  انَلِّبَ َصَّل الل  َعلَيه وسلم َيم َسح  ََعَ ّعَماَمّتهّ »
َ
 .«َرأ

“আহম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামবক পােড়ীর উপর মাসাি করবত 

যদবখহছ”।177
 

তবব পােড়ীর উপর মাসাি করা িতজ সাবপে যেমহনভাবব যমার্া মাসাি করা িতজ 

সাবপে। 

ে. পােহড় ও কপাল উভয়হি মাসাি করা  

মুেীরা ইবন যিা‘বা রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন,  

 انَلِّبُّ َصَّل الل  َعلَيه وسلم َفَمَسَح بّنَاّصيَّتّه وَََعَ ال ّعَماَمّة وَََعَ ال  »
َ
ّ ـتَوََضأ َفْي   .«خ 

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অেু করার সময় কপাল, পােহড় ও যমার্া মাসাি 

কবরবছন”।178
 

                                                           
176 সিীি বুখারী, িাদীস নাং ১৮৫; সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ২৩৫। 
177 সিীি বুখারী, িাদীস নাং ২০৫। 
178 সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ২৭৪। 
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হবলাল রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন, 

ل  الّل َصَّل الل  َعلَيه وسلم ََعَ ال  » و  َّمارّ ـَمَسَح رَس  ّ َواْل  َفْي   .«خ 

“রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তািঁর যমার্াদ্বয় ও মস্তকাবরণ মাসাি 

কবরবছন”।179
 

৪. উভয় পা িাখনুসি যধৌত করা: 

পদেুেল যধায়ার সময় যোড়াহলর প্রহত সেত্ন দৃহষ্ট রাখবব। যেন তা ভাবলাভাবব যধায়া 

িয়। 

আল্লাি তা‘আলা ববলন, 

رَ ﴿
 
أ ََُجل ُكمَ و  عَ لَ ٱَإِل  َِك   [٦: دةاملائ] ﴾ب ي 

“যতামরা পদেুেল িাখনুসি যধŠত কর”। [সূরা আল-মাবয়দাি, আয়াত: ৬] 

আবু হুরায়রা, আবু্দল্লাি ইবন উমার এবাং আবয়িা রাহদয়াল্লাহু আনিা যথবক বহণজত, 

তারা ববলন, রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ববলন, 

َقاّب ّمَن انَلارّ » ع 
َ
 . «َوي لر لأّل

“ধ্বাংস! যোড়াহলগুবলার র্বনয তা র্ািান্নাবমর আগুবন হবদগ্ধ িবব”।180
 

অনুরূপভাবব রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবজদা পােুেল যোড়াহল ও 

িাখনুসি যধৌত করবতন।  

৫. যধায়ার সময় অঙ্গগুবলার মাবে পেজায়ক্রম বর্ায় রাখা: 

                                                           
179 সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ২৭৫। 
180 সিীি বুখারী, িাদীস নাং ৬০, ৯৬, ১৬৩; সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ২৪১; ইবন মার্াি, িাদীস নাং 
৪৫৬। 
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যধায়ার সময় অঙ্গগুবলার মাবে পেজায়ক্রম বর্ায় রাখা অেুর রুকন। কারণ, আল্লাি 

তা‘আলা কুরআন মার্ীবদর মবধয অেুর অঙ্গগুবলা সাহরবদ্ধভাবব উবল্লখ কবরবছন এবাং 

এ পেজায়ক্রম বর্ায় রাখার র্নযই মাসাি’র অঙ্গহি পহরবিবষ উবল্লখ না কবর যধায়ার 

অঙ্গগুবলার মাবেই উবল্লখ কবরবছন। আল্লাি তা‘আলা ববলন, 

﴿ َ اي  ه  ي 
 
ِينَ ٱَأ ُنوَ ََّلذ ََُتمَ ُقمَ َإِذ اَا َء ام  ل وَ ٱَإِل  ُكمَ َِسلُوا َغَ ٱف ََةَِلصذ ي ََوُُجوه 

 
أ ََِدي ُكمَ و  افِقَِل َٱَإِل  ر  ُحوا َمَ ٱوَ َم  َس 

رَ َبُِرُءوِسُكمَ 
 
أ ََُجل ُكمَ و  عَ لَ ٱَإِل  َِك   [  ٦: دةاملائ] ﴾ب ي 

“যি ঈমানদারেণ! েখন যতামরা সালাবতর উবদ্দবিয দোয়মান িবব (অথচ যতামাবদর 

অেু যনই) তখন সমস্ত মুখমণ্ডল ও উভয় িাত কনুইসি যধৌত করবব এবাং মাথা মাসাি 

করবব ও পদেুেল িাখনু পেজন্ত যধৌত করবব”। [সূরা আল-মাবয়দাি, আয়াত: ৬] 

রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অঙ্গগুবলার পেজায়ক্রম বর্ায় যরবখ অেু 

করবতন।  

হতহন বলবতন: 

 الل  بّهّ »
َ
 بَّما بََدأ

 
ب َدأ

َ
 «أ

“আহম শুরু করহছ যেভাবব আল্লাি তা‘আলা শুরু কবরবছন”।181
 

৬. অেুর সময় অঙ্গপ্রতযঙ্গগুবলার মাবে ধারাবাহিকতা বর্ায় রাখা: 

অেুর  সময় অঙ্গপ্রতযঙ্গগুবলার মাবে ধারাবাহিকতা বর্ায় রাখা বলবত একহি অঙ্গ 

যধায়ার পর অনয অঙ্গ ধুবত এতিুকু যদরী না করাবক বুোবনা িয় োবত কবর প্রথম 

অঙ্গহি শুহকবয় োয়। যকাবনা কারবণ এতিুকু যদরী িবয় যেবল আবার নতুনভাবব অেু 

করবব।  

উমার রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন, 

                                                           
181 সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ১২১৮ 
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« 
َ
ّسن   تَوََضأ ح 

َ
ه  انلَِّبُّ َصَّل الل  َعلَيه وسلم َفَقاَل: ّار ّجع  فَأ ب ََصَ

َ
ر ََعَ قََدّمّه، فَأ

ف  لر َفَِتََك َمو ّضَع ظ  رَج 
و َءَك، فَرََجَع ث َم َصَّل   .«و ض 

“র্ননক বযহি অেু কবরবছ হঠকই তবব তার পাবয় নখ সমপহরমাণ র্ায়ো শুষ্ক যথবক 

োয়। তা যদবখ রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলবলন: োও ভাবলাভাবব অেু 

কবর আবসা। অতঃপর যস ভাবলাভাবব অেু কবর পুনরায় সালাত আদায় করল”।182
 

অনয বণজনায় রবয়বছ: 

ّر قََدّمّه ل  » ، َوِّف  َظه  اًل ي َصِّل  ى انَلِّبُّ َصَّل الل  َعلَيه وسلم رَج 
َ
ر َهّم لَم  ـَرأ ر  اّل  َعةر قَد  ، ـي ّصب َها ال  م  َماء 

و َء َوالَصاَلةَ  ن  ي ّعي َد ال و ض 
َ
َمَره  انَلِّبُّ َصَّل الل  َعلَيه وسلم أ

َ
 .«فَأ

“রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম র্ননক বযহিবক সালাত পড়বত যদখবলন, 

অথচ তার পাবয়র উপহরভাবে এক হদরিাম সমপহরমাণ র্ায়ো শুষ্ক যদখা োহিল। 

তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবক পুনরায় অেু কবর সালাত আদায় 

করবত আবদি কবরন”।183
 

েহদ অেুর অঙ্গগুবলার মবধয ধারাবাহিকতা বর্ায় রাখা ওয়াহর্ব না িবতা তািবল নবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু শুষ্ক িানহি যধায়ার আবদি করবতন। সমূ্পণজ অেু 

পুনরাবৃত্ত করার আবদি করবতন না। তািবল আমরা সিবর্ই বুেবত পারলাম, অেুর 

অঙ্গগুবলার মাবে ধারাবাহিকতা বর্ায় রাখা িরে বা রুকন।  

অেুর  িতজসমূি: 

অেু শুদ্ধ িওয়ার র্নয দিহি িতজ রবয়বছ তা হনম্রূপ: 

১. অেুকারী মুসহলম িবত িবব। অতএব, কাহির বা মুিহরক অেু করবলও তার অেু 

শুদ্ধ িবব না। তাই যস অেু বা যোসল কবর কখবনাই পহবত্র িবত পারবব না। 

                                                           
182 সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ২৪৩। 
183 আবু দাউদ, িাদীস নাং ১৭৫। 
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২. অেুকারী জ্ঞানসম্পন্ন থাকবত িবব। অতএব, পােল ও মাতাবলর অেু শুদ্ধ িবব না 

েতেণনা তাবদর যচতনা হিবর আবস। 

৩. অেুকারী ভাবলামে যভদাবভদজ্ঞান রাবখ এমন িবত িবব। অতএব, বাচ্চাবদর অেু 

িরী‘আবত ধতজবয নয়। তাবদর অেু করা না করা সমান।  

৪. হনয়যাত করবত িবব। অতএব, হনয়যাত বযতীত অেু গ্রিণবোেয িবব না। 

৫. অেু যিষ িওয়া পেজন্ত পহবত্রতা অর্জবনর হনয়যাত বিাল থাকবত িবব। অতএব, অেু 

চলাকালীন হনয়যাত ভঙ্গ করবল অেু শুদ্ধ িবব না।  

৬. অেু চলাকালীন অেু ভবঙ্গর যকাবনা কারণ যেন পাওয়া না োয়। তা না িবল অেু 

তৎেণাৎই যভবঙ্গ োবব। 

৭. অেুর পূববজ মলমূত্র তযাে কবর থাকবল হিলাকুলুপ বা পাহন হদবয় ইহস্তঞ্জা করবত 

িবব।  

৮. অেুর পাহন পহবত্র ও র্াবয়ে পন্থায় সাংেৃিীত িবত িবব।  

৯. অেুর অঙ্গগুবলাবত পাহন যপৌঁছুবত বাধা প্রদান কবর এমন বস্তু অপসারণ করবত 

িবব।  

১০. অেু ভবঙ্গর কারণ সবজদা পাওয়া োবি এমন বযহির র্নয সালাবতর ওয়াি 

উপহিত িবত িবব।  

“মূলতঃ সালাবতর সময় িবলই যকবল এমন বযহিরা অেু করবব” 

অেুর  সুন্নাতসমূি: 

অেুর  মবধয যেমন িরে রবয়বছ যতমহনভাবব সুন্নাতও রবয়বছ। অেুর সুন্নাতগুবলা 

হনম্রূপ: 

১. হমসওয়াক করা: 
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অেু করার সময় হমসওয়াক করা সুন্নাত।  

রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ববলন, 

و ء  »   و ض 
ّ
َواّك ّعن َد ُك  م  بّالّس  ت ه  َمر 

َ
َمِّت  أل

 
َق ََعَ أ ش 

َ
ن  أ

َ
َل أ  .«لَو 

“আমার উম্মবতর র্নয আবদিহি মানা েহদ কষ্টকর না িবতা তািবল আহম ওবদরবক 

প্রবতযক অেুর সময় হমসওয়াক করবত আবদি করতাম”।184
 

২. অেু করার পূববজ উভয় িাত কহি পেজন্ত যধৌত করা: 

তবব ঘুম যথবক যর্বে উভয় িাত কহি পেজন্ত যধায়া ওয়াহর্ব। এ সাংক্রান্ত িাদীস পূববজ 

উহল্লহখত িবয়বছ। 

৩. অেুর অঙ্গগুবলা ঘবষমবল যধৌত করা: 

আবু্দল্লাি ইবন োবয়দ রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন,  

ل ك  ّذَراَعه  » د   فََجَعَل يَد  ِّتَ انَلِّبُّ َصَّل الل  َعلَيه وسلم بّث ل ََث  م 
 
 .«أ

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাবমর হনকি এক মুদ (দু’ করতলভহতজ সমপহরমাণ) 

এর দু’ তৃতীয়াাংি পাহন আনা িবল হতহন তা হদবয় হনর্ িস্ত মদজন কবরন”।185
 

৪. অেুর প্রহতহি অঙ্গ হতন হতন বার যধায়া। কারণ, রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম অেুর অঙ্গগুবলা যবহির ভাে সময় হতন হতন বার ধুবয়বছন। যতমহনভাবব 

হতহন কখবনা অেুর অঙ্গগুবলা দু’ দু’বার আবার কখবনা এক একবার এবাং কখবনা 

যকাবনা অঙ্গ দু’বার আবার যকাবনা অঙ্গ হতনবার ধুবয়বছন। এ সম্পকজীয় সকল িাদীস 

পূববজ উহল্লহখত িবয়বছ। 

৫. অেুর যিবষ যদা‘আ পড়া। এ সম্পকজীয় িাদীস পূববজ উহল্লহখত িবয়বছ। 

                                                           
184 মাহলক ১১৫। 
185 ইবন খুোইমা, িাদীস নাং ১১৮। 
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৬. অেুবিবষ দু’ রাকাত (তাহিয়যাতুল উেু) সালাত আদায় করা। এ সম্পকজীয় িাদীসও 

পূববজ উহল্লহখত িবয়বছ। 

৭. যকাবনা বাড়াবাহড় বযতীত স্বাভাহবক পন্থায় ভাবলাভাবব অেু করা। অতএব, উত্তম 

পন্থা িবি ; বাড়াবাহড় ছাড়া প্রহতহি অঙ্গ হতন হতনবার যধায়া। চাই তা অেুর মবধয 

যিাক বা যোসবল।  

‘আবয়িা রাহদয়াল্লাহু আনিা যথবক বহণজত, হতহন ববলন, 

تَّسل  ّمن  إّنَاء  » ل  اللّ َصَّل الل  َعلَيه وسلم َيغ  و  َوال َفَرق   –ََكَن رَس  : َوال َفَرق  َجنَابَّة، قَاَل ـّمَن ال   -ه  يَان  ف  س 
ع    .«ثاََلثَة  آص 

“রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতন সা’ তথা সাবড় সাথ হলিার সমপহরমাণ 

পাহন হদবয় িরে যোসল করবতন”।186
 

আনাস রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন, 

 بّال  »
 
َداد  ـََكَن انَلِّبُّ َصَّل الل  َعلَيه وسلم َيتَوََضأ م 

َ
تَّسل  بّالَصاّع إَّل ََخ َسّة أ ّد  َوَيغ   .«م 

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মুদ হদবয় অেু এবাং চার বা পািঁচ মুদ হদবয় 

যোসল করবতন”।187
 

‘আবয়িা রাহদয়াল্লাহু আনিা যথবক বহণজত, হতহন ববলন, 

تَّسل  ِّهَ َوانلَِّبُّ َصَّل الل  َعلَيه » و  قَّري بًا ّمن  َذلَّك ََكنَت  َتغ 
َ
َداد  أ م 

َ
 .«وسلم ّف  إّنَاء  َواّحد  يََسع  ثاََلثََة أ

“হতহন ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কমববহি হতন মুদ পাহন হদবয় একবত্র 

যোসল করবতন”।188
 

                                                           
186 সিীি বুখারী, িাদীস নাং ২৫০ সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ৩১৯। 
187 সিীি বুখারী, িাদীস নাং ২০১ সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ৩২৫। 
188 সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ৩২১। 



 

 

 
 105  

উবম্ম উমারাি রাহদয়াল্লাহু আনিা যথবক বহণজত, হতহন ববলন, 

 انَلِّبُّ َصَّل ا»
َ
ََثّ ال  تَوََضأ

ر  ث ل  ِّتَ بّإّنَاء  ّفي ّه َماءر قَد 
 
ّد  ـلل  َعلَيه وسلم فَأ  .«م 

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাবমর হনকি এক মুবদর দু’ তৃতীয়াাংি পাহন আনা 

িবল হতহন তা হদবয় অেু কবরন”।189
 

এ িাদীসগুবলা যথবক বুো োবি যে, ভাবলাভাবব অেু করবত িবব হঠকই তবব পাহন 

বযবিাবর যকাবনা ধরবণর বাড়াবাহড় করা োবব না।  

আবু্দল্লাি ইবন ‘আব্বাস রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুমা যথবক বহণজত, হতহন ববলন, 

نََة َْل لًَة، فَلََما ََكَن ّف  َبع ّض اللَي ّل قَامَ انَلِّبُّ َصَّل الل  َعلَيه وسلم » و   ّمن  َشن   بّتُّ ّعن َد َخالَِّت  َمي م 
َ
َفتَوََضأ

عَ  و ًءا َخّفي ًفا َوقَاَم ي َصَِل  م   .«لَق  و ض 

“একদা আহম আমার খালা মাইমূনাহ রাহদয়াল্লাহু আনিার হনকি রাহত্রোপন 

কবরহছলাম। রাবত্রর হকছু অাংি যপহরবয় যেবল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুম 

যথবক যর্বে িাঙ্গাবনা এক পুরাতন মিক যথবক পাহন হনবয় িালকাভাবব অেু কবর 

সালাবতর র্নয দািঁহড়বয় োন”।190
 

‘আমর ইবন শু‘আইব রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুমা যথবক বহণজত, হতহন ববলন, আমার দাদা 

ববলবছন: 

ـو َء ثاََلثًا ثاََلثًا،» َراه  ال و ض 
َ
و ّء فَأ ل   َعّن ال و ض 

َ
أ َراِّبٌّ إَّل انَلِّبّ   صّل الل عليه وسلم يَس  ع 

َ
ث َم قَاَل:  َجاَء أ
َساَء َوَتَعَدى َوَظلَمَ َهَكَذا ا

َ
، َفَمن  َزاَد ََعَ َهَذا َفَقد  أ و ء   .«ل و ض 

“র্ননক গ্রাময সািাবী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামবক অেু সম্পবকজ হর্জ্ঞাসা 

করবল হতহন তাবক প্রহতহি অঙ্গ হতন হতন বার ধুবয় অেু কবর যদহখবয়বছন। এর পর 

                                                           
189 আবু দাউদ, িাদীস নাং ৯৪। 
190 সিীি বুখারী, িাদীস নাং ১৩৮। 
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বলবলন: এভাববই অেু করবত িয়। যে বযহি এ বযাপাবর বাড়াবাহড় করল যস যেন 

অনযায়, সীমাহতক্রম ও হনবর্র উপর অতযাচার করল”।191
 

আবু্দল্লাি ইবন মুোফ্িাল রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন, আহম রাসূলুল্লাি 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামবক বলবত শুবনহছ: 

َمّة قَ »
 
ن  ّف  َهّذهّ األ و  ََعءّ إّنَه  َسيَك  ّر َوالُّ و  ه  َن ّف الطُّ و  مر َيع تَد   .«و 

“আমার উম্মবতর মবধয এমন এক সম্প্রদায় র্ন্ম হনবব োরা পহবত্রতা ও যদা‘আর 

বযাপাবর বাড়াবাহড় করবব”।192
 

যে যে কারবণ অেু নষ্ট িয়: 

অেু করার পর হনবম্াি কারণগুবলার যকাবনা একহি কারণ সাংঘহিত িবল অেু হবনষ্ট 

িবয় োবব। কারণগুবলা হনম্রূপ: 

১. মল-মূত্রদ্বার হদবয় যকাবনা হকছু যবর িবল: 

বায়ু, বীেজ, মেী, ওদী, ঋতুস্রাব, হনিাস ইতযাহদ এরই অন্তভুজি। এ সকল বস্তু মল বা 

মূত্রদ্বার হদবয় যবর িবল অেু ইবনষ্ট িবয় োয়।  

আল্লাি তা‘আলা ববলন,  

وَ ﴿
 
ا ََأ دَ َءَ ج  ح 

 
ِنُكمَأ ِنَ َم  ا َلَ ٱَم  وَ َئِِطَغ 

 
ا َٱَُتمَُسَ مَ ل  ََأ ُِدوا ََف ل مَ َءَ لن ِس 

ا َََت  ُموا ََءَ م  ت ي مذ عِيدَ َف  ِبَ َاص  ي  : دةاملائ] ﴾اط 
٦] 

“যতামাবদর যকউ যিৌচাোর যথবক মলমূত্র তযাে কবর আসবল অথবা েী সিবাস করবল 

(পাহন যপবল অেু বা যোসল কবর হনবব) অতঃপর পাহন না যপবল পহবত্র মাহি হদবয় 

তায়ামু্মম করবব”। [সূরা আল-মাবয়দাি, আায়াত: ৬] 

                                                           
191 নাসাঈ, িাদীস নাং ১৪০ ইবন মার্াি, িাদীস নাং ৪২৮। 
192 আবু দাউদ, িাদীস নাং ৯৬। 
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সািওয়ান ইবন ‘আস সাল রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন,  

يَام  »
َ
َّع ّخَفاَفنَا ثاََلثََة أ

ن  لَ َنَن 
َ
ًرا أ َنا َسف  نَا إَّذا ك  ر  م 

 
و ل  اللّ َصَّل الل  َعلَيه وسلم يَأ  َوَْلَاّْل ّهَن إَّل ََكَن رَس 

م  ّمن  َجنَابَة  ؛ وَ   .«لَّكن  ّمن  ََغئّط  َوَبو ل  َونَو 

“রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাবমর সাবথ সিবর রওয়ানা করবল হতহন 

আমাবদরবক হতন হদন হতন রাত পেজন্ত মলমূত্র তযাে বা ঘুম োওয়ার কারবণ যমার্া না 

খুলবত আবদি করবতন। বরাং যমার্ার উপর মাসাি করবত বলবতন। তবব শুধু 

র্ানাবাবতর যোসবলর র্নয যমার্া খুলবত বলবতন”।193
 

‘আববাদ ইবন তামীম রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন, আমার চাচা রাসূলুল্লাি 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাবমর হনকি অহভবোে করবলন যে, কাবরা কাবরার ধারণা িয় 

সালাবতর মবধয অেু নষ্ট িবয়বছ ববল। তখন তাবক হক করবত িবব? হতহন বলবলন: 

ًا» َد ّري  و  ََيّ
َ
تًا أ َمَع َصو   .«َل َين ََصّف  َحََّت يَس 

“যস সালাত যছবড় হদবব না েতেণ না যস বায়ু হনেজমনধ্বহন বা দুেজন্ধ পায়”।194
 

হমকদাদ ইবন আসওয়াদ রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লামবক মেী সম্পবকজ হর্জ্ঞাসা করবল রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম ববলন,  

ّسل  َذَكرَ » : َيغ  و َءه  لّلَصاَلّة، َوِّف  ّرَوايَة   و ض 
 
َتَوََضأ م  َذلَّك فَل يَن َضح  فَر َجه  َوْل  ك  َحد 

َ
 إَّذا وََجَد أ

 
 .«ه  َوَيتَوََضأ

“যতামাবদর কাবরার এমন িবল যস তার লজ্জািান ধুবয় সালাবতর অেুর নযায় অেু কবর 

হনবব”।195
 

                                                           
193 হতরহমেী, িাদীস নাং ৯৬ ইবন মার্াি, িাদীস নাং ৪৮৩। 
194 সিীি বুখারী, িাদীস নাং ১৩৭ সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ৩৬১ ইবন মার্াি, িাদীস নাং ৫১৯। 
195 সিীি বুখারী, িাদীস নাং ১৩২, ১৭৮, ২৬৯ সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ৩০৩ আবু দাউদ, িাদীস নাং 
২০৬, ২০৭। 
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ইহস্তিাো িবলও অেু করবত িয়। রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম িাহতমা 

হবনবত আবু হুবাইি রাহদয়াল্লাহু আনিা যক তার ইহস্তিাো িবল ববলন, 

  َصاَلة  »
ّ
 .«ث َم تَوََضِّئ  ّلك 

“অতঃপর প্রহত সালাবতর র্নয অেু করবব”।196
 

২. ঘুম বা অনয যে যকাবনা কারবণ অবচতন িবল:  

হবশুদ্ধ মবত েভীর হনদ্রায় অেু যভবঙ্গ োয়। এ বযাপাবর সাফওয়ান ইবন ‘আস্সাবলর 

িাদীস পূববজ উহল্লহখত িবয়বছ।  

‘আলী রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন, রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম ববলন, 

 ّوََكء  الَسّه ال َعي نَا»
 
 .«ّن، َفَمن  نَاَم فَل يَتَوََضأ

“চেুদ্বয় গুিযদ্বাবরর পািারাদার। অতএব, যে বযহি ঘুমাবব তাবক অবিযই অেু করবত 

িবব”।197  

এ ছাড়া উন্মাদনা, সাংজ্ঞািীনতা ও মত্ততা ইতযাহদর কারবণ যচতনািূনযতা যদখা হদবলও 

সকল আবলবমর ঐকমবতয অেু যভবঙ্গ োবব।  

৩. যকাবনা আবরণ ছাড়াই িাত হদবয় হলঙ্গ বা গুিযদ্বার স্পিজ করবল: 

বুসরা হবনবত সািওয়ান ও র্াহবর রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুমা যথবক বহণজত, তারা ববলন, 

রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ববলন, 

« 
 
 .«َمن  َمَس َذَكَره  فَل يَتَوََضأ

“যে বযহি হনর্ হলঙ্গ স্পিজ করল যস যেন অেু কবর যনয়”।198  
                                                           
196 সিীি বুখারী, িাদীস নাং ২২৮। 
197 আবু দাউদ ২০৩; ইবন মার্াি ৪৮২। 
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উবম্ম িাহববা ও আবু আইয়ূব আনসারী রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুমা যথবক বহণজত, তারা ববলন, 

আমরা রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামবক বলবত শুবনহছঃ 

  فَر َجه   َمَس  َمن  »
 
 .«فَل يَتَوََضأ

“যে বযহি হনর্ লজ্জািান স্পিজ করল যস যেন অেু কবর যনয়”।199  

আবু হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম ববলন, 

« 
 
ر َولَّحَجابر فَل يَتَوََضأ َما ّسِت  م  بّيَّدهّ إَّل فَر ّجّه َولَي َس بَي نَه  ك  َحد 

َ
ف ََض أ

َ
 .«إَّذا أ

“যতামাবদর যকউ যকাবনা আবরণ ছাড়াই হনর্ লজ্জািান স্পিজ করবল যস যেন অেু 

কবর যনয়”।  

আরবীবত গুিযদ্বারবকও িার্জ বলা িয়। তাই হলঙ্গ ও গুিযদ্বাবরর হবধান একই।200
 

৪. উবির যোিত যখবল: 

বারা’ ইবন ‘আহেব রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন, 

و ّء ّمن  ل  » ل  اللّ َصَّل الل  َعلَيه وسلم َعّن ال و ض  و  ئَّل رَس  ّم اإّلبّّل؟ َفقَ ـس  ـو  ئَّل َعن  ح  و ا ّمن َها، وَس  اَل: تَوََضؤ 
و ا ّمن َها ّم ال َغنَّم؟ َفَقاَل: َل تَوََضؤ   .«ْل  و 

“রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামবক উবির যোিত যখবয় অেু করবত িবব 

হকনা এ সম্পবকজ হর্জ্ঞাসা করা িবল হতহন ববলন, উবির যোিত যখবল অেু করবত 

                                                                                                                                        
198 আবু দাউদ, িাদীস নাং ১৮১ নাসাঈ, িাদীস নাং ১৬৩ হতরহমেী, িাদীস নাং ৮২ ইবন মার্াি, িাদীস 
নাং ৪৮৪, ৪৮৫। 

199 ইবন মার্াি, িাদীস নাং ৪৮৬, ৪৮৭ ইবন হিববান ১১১৪, ১১১৫, ১১১৭। 
200 ইব্নু হিববান ১১১৮ মাওয়াহরদ ২১০ দারাকু্বত্বনী ৬ বায়িাকী ৬৩০। 
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িবব। যতমহনভাবব তািঁবক ছােবলর যোিত সম্পবকজ হর্জ্ঞাসা করা িবল হতহন ববলন, 

ছােবলর যোিত যখবল অেু করবত িবব না”।201
 

৫. মুরতাদ (বে ইসলাম ধমজ পহরতযাে কবরবছ) িবয় যেবল: 

আল্লাি তা‘আলা ববলন, 

ََُِفرَ ي كَ َو م ن﴿ َِٱب
ٰ  َل  دَ َنَِي ق  ََف  بِط  لُهََُح  م  ةَِٓأۡلٱَِفََو ُهوَ َۥع   [١: دةاملائ] ﴾ِسِينَ خ  َلَ ٱَِمنَ َِخر 

“যে বযহি ঈমান আনার পর কুিহর করবব তার আমল হনষ্ফল িবয় োবব এবাং যস 

পরকাবল সমূ্পণজরূবপ েহতগ্রস্ত িবব”। [সূরা আল-মাবয়দাি, আয়াত: ৫] 

আল্লাি তা‘আলা আবরা ববলন,  

َ َل ئِنَ ﴿ ش 
 
َوُكَ أ نَذّل  حَ َت  لُك ََب ط  م   [٦١: الزمر] ﴾ع 

“আপহন েহদ হিকজ কবরন তািবল আপনার সকল কমজ হনষ্ফল িবয় োবব”। [সূরা আে-

েুমার, আয়াত: ৬৫] 

িরীর যথবক রি যবর িবল অেু নষ্ট িয় না: 

িরীবরর যকাবনা িান যথবক রি যবর িবল অেু নষ্ট িবব না।  

র্াহবর রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন, 

ّل الّل َصَّل الل  َعلَيه وسلم ّف  » و  نَا َمَع رَس  ل  ّمَن َخرَج  َة رَج 
َ
َرأ لر ّام  َصاَب رَج 

َ
قَاّع، فَأ َوّة َذاّت الّر   َغز 

ثََر انَلِّبّ  ـال  
َ
، فََخَرَج يَت بَع  أ ََمد  َحاّب حم  ص 

َ
ّري َق َدًما ّف  أ ه 

 
ن تيَّهَ َحََّت أ

َ
ن  َل أ

َ
، فََحلََف أ َ ّكْي  ّ  َصَّل الل  م ْش 

َل انَلِّبُّ َصَّل  نَا؟ فَان تََدَب َعلَيه وسلم َفََنَ لَؤ  لر يَك  ًل، َفَقاَل: َمن  رَج  ّ
لر ّمَن الل  َعلَيه وسلم َمَن  رَج 

ع ّب قَاَل: فَلََما َخَرَج الرَج الَّن إَّل فَّم الّش  ـال   نَا بَّفّم الّش  و  ن َصاّر، َفَقاَل: ك 
َ
لر ّمَن األ َهاّجّري َن َورَج  َطَجَع م  ع ّب اّض 

، َوقَ ـال   َهاّجرّيُّ ّم فََرَماه  بَّسه  م  نَه  َربّي ئَةر لّل َقو 
َ
َصه  َعَرَف أ ى َشخ 

َ
، فَلََما رَأ ل  َت الرَج 

َ
، وَأ ن َصارّيُّ ي َصِّل 

َ
م  اَم األ

، فَلَمَ  ، ث َم َرَكَع وََسَجـَد، ث َم ان تَبََه َصاّحب ه  م  ه  س 
َ
، َحََّت َرَماه  بّثاَلَثَّة أ م  قَد  نَّذر و ا ا فَوََضَعه  ّفي ّه َفََنََعـه  َنه 

َ
َعرََف أ
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ى ال  
َ
َوَل َما َرََم؟ قَاَل: ـبّّه َهَرَب، َولََما رَأ

َ
تَِّن  أ ن بَه 

َ
َل أ

َ
ب َحاَن الّل! أ ن َصارّّي  ّمَن اَلّم قَاَل: س 

َ
َهاّجرّيُّ َما بّاأل م 

ق َطَعَها
َ
ن  أ

َ
ّحَب أ

 
َها، فَلَم  أ

 
ق َرأ

َ
و َرة  أ ن ت  ّف  س   .«ك 

“আমরা রাসূল এর সাবথ োতুর্ হরকা’ েুবদ্ধ হেবয়হছলাম। অতঃপর র্ননক সািাবী 

র্ননক মুিহরবকর েীবক আঘাত করবল মুিহরকহি কসম কবর ববস এ কথা ববল যে, 

সািাবীবদর রি প্রবাহিত না করা পেজন্ত আহম কখবনা োন্ত িববা না। এতিুকু ববলই 

যস নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাবমর হপছু হনবয়বছ। ইবতামবধয নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম যকাবনা এক গুিায় অবিান হনবয় বলবলন: যতামরা যক আবছা 

আমাবদর পািারাদারী করবব? মুিূবতজই র্ননক মুিাহর্র ও র্ননক আনসারী এ কাবর্র 

র্নয প্রস্ত্তত িবয় যেল। তখন রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলবলন: 

যতামরা উভবয় গুিার মুবখ অবিান কর। তারা উভবয় গুিার মুবখ যপৌঁছবল মুিাহর্র 

সািাবী ঘুহমবয় পবড়ন এবাং আনসারী সািাবী সালাত পড়বত শুরু কবরন। ইবতামবধয 

মুিহরকহি যপৌঁছল। যস আনসারী সািাবীবক যদবখই বুেবত পারল যে, যস পািারাদার। 

তাই যস সািাবীবক লেয কবর পাকা িাবত একহি তীর ছুিঁড়বতই তা সািাবীর িরীবর 

হবিঁবধ যেল। তবব বীর সািাবী তীরহি িাবত যিবন খুবল যিলবত সেম িবলন। এমনহক 

মুিহরকহি তাবক হতনহি তীর মারবত সেম িয়। অতঃপর হতহন দ্রুত রুকু সার্দাি 

আদায় কবরন। ইবতামবধয মুিাহর্র সািাবী যর্বে োন। মুিহরকহি সািাবীদ্বয় তার 

অবিান সম্পবকজ অবেত িবয়বছ বুেবত যপবর দ্রুত পাহলবয় োয়। তখন মুিাহর্র 

সািাবী আনসারী সািাবীর োবয় রি যদবখ বলবলন: আিেজ! প্রথম তীবরর আঘাবতর 

পরপরই আমাবক র্াোবল না যকন? আনসারী বলবলন: আহম একহি সূরাি পড়ায় মগ্ন 

হছলাম। তাই তা মাে পবথ বন্ধ কবর যদওয়া পছে কহর হন”।202
 

এমন িবত পাবর না যে, রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সম্পবকজ হকছুই 

র্াবনন হন অথবা যর্বন থাকবলও রি যবর িবল যে অেু চবল োয় তা তাবক ববল যদন 
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হন বা ববল থাকবলও তা আমাবদর হনকি এখবনা যপৌঁবছহন। এ যথবক আমরা বুেবত 

পারলাম যে, িরীর যথবক রি হনেজমন অেু ভঙ্গ কবর না। 

সালাবত অেু হবনষ্ট িবল কী করবত িবব: 

সালাবত কাবরার অেু ইবনষ্ট িবল যস নাবক িাত যরবখ সালাবতর কাতার যথবক যবর 

িবয় পুনরায় অেু কবর সালাত আদায় করবব।  

‘আবয়িা রাহদয়াল্লাহু আনিা যথবক বহণজত, হতহন ববলন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম ববলন, 

« 
 
م  ّف  َصاَلتّّه ؛ فَل يَأ ك  َحد 

َ
َدَث أ ح 

َ
ن ّفّه ث َم ّْلَن ََصّف  إَّذا أ

َ
ذ  بّأ  .«خ 

“সালাবত যতামাবদর কাবরার অেু হবনষ্ট িবল যস হনবর্র নাবকর উপর িাত যরবখ 

সালাত যথবক যবর িবয় োবব”।203
 

েখন অেু করা মুস্তািাব: 

কহতপয় কারণ বা প্রবয়ার্বন অেু করা মুস্তািাব। যস কারণ ও প্রবয়ার্নগুবলা হনম্রূপ: 

১. হেহকর ও যদা‘আর র্নয: 

হেহকর ও যদা‘আর র্নয অেু করা মুস্তািাব।  

আবু মূসা ‘আি‘আরী রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন, েখন আহম আবু 

‘আবমরবক যদওয়া ওয়াদানুোয়ী তার পে যথবক রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাবমর হনকি সালাম, আল্লাির হনকি তার র্নয েমা প্রাথজনার আববদন ও তার 

িািাদাত সাংবাদ যপৌঁছালাম তখন রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাহন 

আনবত বলবলন। পাহন আনা িবল হতহন দু’িাত উিঁহচবয় বলবলন:  
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َم ال ّقيَا» َعل ه  يَو  َم اج  ي ت  َبيَاَض إّب َطي ّه، ث َم قَاَل: اللَه 
َ
ِّب  ََعّمر  َوَرأ

َ
بَي د  أ ّفر  ّلع  َم اغ  َق َكّثْي   ّمن  َمّة فَ اللَه  و 

 .«َخل ّقَك ّمَن انَلاّس 

“যি আল্লাি! আপহন উবাইদ আবু ‘আবমরবক েমা কবর হদন। রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম িাত খানা খুব উহচবয় যদা‘আ কবরন। এমনহক তার বেবলর 

শুভ্রতাও তখন যদখা োহিল। অতঃপর হতহন যদা‘আয় আবরা বলবলন: যি আল্লাি! 

আপহন তাবক হকয়ামবতর হদববস অবনক মানুবষর ওপর যশ্রষ্ঠত্ব দান করুন”।204
 

২. ঘুমাবনার পূববজ: 

ঘুমাবনার আবে অেু করা মুস্তািাব।  

বারা’ ইবন ‘আহেব রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন, রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ববলন, 

 و  »
 
َجَعَك َفتَوََضأ َتي َت َمض 

َ
َمّن إَّذا أ ي 

َ
َك األ َطّجع  ََعَ ّشّق  و َءَك لّلَصاَلةّ، ث َم اض   .«ض 

“েখন তুহম যিায়ার ইবি করবব তখন সালাবতর অেুর নযায় অেু করবব। অতঃপর 

ডান কাত িবয় িয়ন করবব”।205
 

৩. অেু নষ্ট িবল: 

অেু ভঙ্গ িবলই অেু করা মুস্তািাব।  

বুরাইদা রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন,  

َنَ » تَِّن  إَّل اْل  ! بَّم َسبَق  ًما فََدََع باَّلًل َفَقاَل: يَاباَّلل  ل  الّل َصَّل الل  َعلَيه وسلم يَو  و  بََح رَس  ص 
َ
ّة؟ إّنَِّن  أ

َارَّحَة ال  ـ  َدَخل ت  ابل 
َ
َل الّل! َما أ و  : يَا رَس  َماِّم  َفَقاَل باَّلل 

َ
َخَشتََك أ َذن ت  َقطُّ إَّل َجَنَة، فََسّمع ت  َخش 

ت  ّعن َده  
 
َصابَِّن  َحَدثر َقطُّ إَّل تَوََضأ

َ
، َوَل أ ّ َعتَْي   .«َصلَي ت  َرك 
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“একদা যভার যবলায় রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যবলাল রাহদয়াল্লাহু 

আনহু যক যডবক বলবলন: যি যবলাল! কীভাবব তুহম আমার আবে র্ান্নাবত পদাপজণ 

করবল? েত রাহত্রবত আহম র্ান্নাবত প্রববি কবর আমার সমু্মখ যথবক যতামার পদধ্বহন 

শুবনহছ। হবলাল রাহদয়াল্লাহু আনহু বলবলন: যি রাসুল! আহম েখনই আোন হদবয়হছ 

তখনই দু’ রাকাত সালাত পবড়হছ। আর েখনই অেু নষ্ট িবয়বছ তখনই অেু 

কবরহছ”।206
 

৪. প্রহত ওয়াি সালাবতর র্নয: 

অেু থাকাবিায় প্রহত ওয়াি সালাবতর র্নয আবাবরা অেু করা মুস্তািাব।  

আবু হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন: রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম ববলন, 

و  »   و ض 
ّ
، َوَمَع ُك  و ء    َصاَلة  بّو ض 

ّ
م  ّعن َد ُك  ت ه  َمر 

َ
َمِّت  أل

 
َق ََعَ أ ش 

َ
ن  أ

َ
َل أ  «ء  بّّسَواك  لَو 

“আবদিহি মানা েহদ আমার উম্মবতর র্নয কষ্টকর না িবতা তািবল আহম ওবদরবক 

প্রহত ওয়াি সালাবতর র্নয অেু করবত আবদি করতাম। যতমহনভাবব প্রবতযক অেুর 

সবঙ্গ হমসওয়াক”।207
 

৫. মৃত বযহিবক কবরমুবখ বিন করার পর: 

মৃত বযহিবক কবরমুবখ বিন করার পর অেু করা মুস্তািাব।  

আবু হুরাইরা রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন, রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ববলন, 

 ـَمن  َغَسَل ال  »
 
، َوَمن  مَحَلَه  فَل يَتَوََضأ تَّسل   .«َمّي َت فَل يَغ 

                                                           
206 হতরহমেী, িাদীস নাং ৩৬৮৯; তারেীব, িাদীস নাং ২০১। 
207 তারেীব, িাদীস নাং ২০০। 
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“যে বযহি মৃতবক যোসল যদয় তার র্নয উহচত এই যে, যস যেন যোসল কবর। আর 

যে বযহি মৃতবক বিন কবর তার উহচত যস যেন অেু কবর”।208
 

৬. বহম িবল: 

বহম িবল অেু করা মুস্তািাব।  

আবু দারদা’ রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন, 

« 
َ
َطَر، َفتَوََضأ ف 

َ
و ل  الّل َصَّل الل  َعلَيه وسلم فَأ  .«قَاَء رَس 

“রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বহম করার পর সাওম যভবঙ্গ যিবলন। 

অতঃপর অেু কবরন”।209
 

৭. আগুবন পাকাবনা যকাবনা খাবার যখবল: 

আগুবন পাকাবনা যকাবনা খাবার যখবয় অেু করা মুস্তািাব।  

‘আবয়িা রাহদয়াল্লাহু আনিা যথবক বহণজত, হতহন ববলন, রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম ববলন, 

و ا ّمَما َمسَ »  «ّت انَلار  تَوََضؤ 

“যতামরা আগুবন পাকাবনা খাবার যখবয় হকন্তু অেু করবব”।210
 

এর হবপরীবত আবু্দল্লাি ইবন ‘আব্বাস, ‘আমর ইবন উমাইয়া, মাইমূনা ও আবু রাহি’ 

যথবক বহণজত, তারা ববলন,  

و ل  الّل  صّل الل عليه وسلمَكّتَف َشاة  ث َم َصَّل َولَم  َيتَوََضأ» َكَل رَس 
َ
 .«أ

                                                           
208 আবু দাউদ, িাদীস নাং ৩১৬১; হতরহমেী, িাদীস নাং ৯৯৩; ইবন মার্াি, িাদীস নাং ১৪৮৫। 
209 আবু দাউদ, িাদীস নাং ২৩৮১; হতরহমেী, িাদীস নাং ৮৭। 
210 সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ৩৫৩। 
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“রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছােবলর উপহরি মাাংসল বাহুমূল যখবয় অেু 

না কবর সালাত পবড়বছন”।211
 

উি আবলাচনা যথবক বুো োবি যে, আগুবন পাকাবনা যকাবনা খাবার যখবয় অেু করা 

মুস্তািাব; ওয়াহর্ব নয়। 

৮. রু্নুবী বযহি যকাবনা খাবার যখবত ইবি করবল: 

রু্নুবী (সিবাবসর কারবণ অপহবত্র) বযহি যকাবনা খাদয গ্রিবণর ইবি করবল তার র্নয 

অেু করা মুস্তািাব।  

‘আবয়িা রাহদয়াল্লাহু আনিা যথবক বহণজত, হতহন ববলন,  

« ّ و َءه  ل  و ض 
َ
و  َينَاَم تَوََضأ

َ
َل أ ك 

 
ن  يَأ

َ
َراَد أ

َ
ن بًا فَأ و ل  الّل َصَّل الل  َعلَيه وسلم إَّذا ََكَن ج   .«اَلةّ لَص ََكَن رَس 

“রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রু্নুবী িবল এবাং হতহন ঘুমাবনা বা খাদয 

গ্রিবণর ইবি করবল সালাবতর অেুর নযায় অেু করবতন”।212  

৯. হদ্বতীয়বার সিবাবসর র্নয: 

একবার েী সিবাস কবর যোসল না যসবর হদ্বতীয়বার সিবাস করবত চাইবল অেু কবর 

যনওয়া মুস্তািাব।  

আবু সাঈদ খুদরী রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন, রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ববলন, 

« 
 
و َد فَل يَتَوََضأ ن  َيع 

َ
َراَد أ

َ
لَه  ث َم أ ه 

َ
م  أ ك  َحد 

َ
َت أ

َ
 «إَّذا أ

“যতামাবদর যকউ েী সিবাস কবর পুনবজার সিবাস করবত চাইবল অেু কবর হনবব”।213
 

                                                           
211 সিীি বুখারী, িাদীস নাং ২০৭, ২০৮, ২১০; সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ৩৫৪, ৩৫৫, ৩৫৬, ৩৫৭। 
212 সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ৩০৫। 
213 সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ৩০৮। 



 

 

 
 117  

উপরন্তু প্রহতবার সিবাবসর র্নয যোসল করবত িয় না। পহরবিবষ শুধু একবার 

যোসলই েবথষ্ট।  

আনাস রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন, 

ل  َواّحد  » و ف  ََعَ نَّسائّّه بّغ س   .«ََكَن انَلِّبُّ َصَّل الل  َعلَيه وسلم َيط 

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল হবহববদর সাবথ সিবাস কবর একবারই 

যোসল করবতন”।214
 

১০. রু্নুবী বযহি যোসল না কবর যিায়ার ইবি করবল: 

রু্নুবী বযহি যোসল না কবর যিায়ার ইবি করবল তার র্নয অেু করা  

মুস্তািাব।  

আবু সালামা রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন, আহম ‘আবয়িা রাহদয়াল্লাহু 

আনিাবক হর্জ্ঞাসা কবরহছলাম : 

« 
 
، َويَتَوََضأ : َنَعم  ؟ قَالَت  ن بر َو ج  ق د  وَه  َكاَن انَلِّبُّ َصَّل الل  َعلَيه وسلم يَر 

َ
 .«أ

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হক রু্নুবী অবিায় ঘুমাবতন? হতহন বলবলন: িািঁ, 

তবব অেু কবর হনবতন”।215
 

আবু্দল্লাি ইবন উমার রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুমা যথবক বহণজত, হতহন ববলন, উমার 

রাহদয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামবক হর্জ্ঞাসা করবলনঃ 

تَّسَل إَّذا َشاءَ »  ث َم ّْلَنَم  َحََّت َيغ 
 
، ّْلَتَوََضأ ؟ قَاَل: َنَعم  ن بر َو ج  نَا وَه  َحد 

َ
ق د  أ يَر 

َ
 .«أ

“আমাবদর যকউ রু্নুবী অবিায় ঘুমাবত পারবব হক? হতহন বলবলন: িািঁ, তবব অেু কবর 

                                                           
214 সিীি বুখারী, িাদীস নাং ২৬৮, ২৮৪, ৫০৬৮, ৫২১৫; সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ৩০৯। 
215 সিীি বুখারী, িাদীস নাং ২৮৬; সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ৩০৫। 
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ঘুমাবব। পবর েখন মন চায় যোসল কবর হনবব”।216
 

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখবনা কখবনা সিবাস কবর ঘুমাবনার পূববজ যোসল 

কবর হনবতন।  

আবু্দল্লাি ইবন আবু কাইস রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন, আহম ‘আবয়িা 

রাহদয়াল্লাহু আনিাবক হর্জ্ঞাসা করলাম: 

نَع  ّف ال  » و ل  اللّ َصَّل الل  َعلَيه وسلم يَص  م  َينَام  َقب َل ـَكي َف ََكَن رَس 
َ
ن  َينَامَ أ

َ
تَّسل  َقب َل أ َكاَن َيغ 

َ
َجنَابَّة؟ أ
تََسَل َفنَاَم، َبَما اغ  ، ر  َعل  ُّ َذلَّك قَد  ََكَن َيف  : ُك  تَّسَل؟ قَالَت  ن  َيغ 

َ
: اَل   أ  َفنَاَم، ق ل ت 

َ
َبَما تَوََضأ د  لِّلِ ـَور  َحم 

رَّسَعةً  م 
َ
ي  َجَعَل ّف األ  .«اََّلّ

“রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রু্নুবী িবল হক করবতন? ঘুমাবনার আবে 

যোসল করবতন নাহক যোসবলর আবে ঘুমাবতন। ‘আবয়িা রাহদয়াল্লাহু আনিা ববলন, 

উভয়িাই করবতন। কখবনা যোসল কবর ঘুমাবতন। আর কখবনা অেু কবর ঘুমাবতন। 

আহম বললাম: সকল প্রিাংসা আল্লাির র্বনয হেহন দীন ইসলাবম সির্তা 

যরবখবছন”।217
 

উি আবলাচনা যথবক বুো োবি যে, ঘুমাবনার পূববজ রু্নুবী বযহির হতবনর এক অবিা 

: 

ক. রু্নুবী বযহি অেু-যোসল ছাড়াই ঘুমুবব। তা সুন্নাত বহিভূজত ও মাকরূি। 

খ. ইহস্তঞ্জা ও সালাবতর অেুর নযায় অেু কবর ঘুমুবব। এহি সুন্নাত সম্মত। 

ে. অেু ও যোসল কবর ঘুমুবব। এহি সুন্নাত সম্মত ও সববজাত্তম পন্থা। 

যমার্া, পােড়ী ও বযাবেবর্র উপর মাসাি: 

                                                           
216 সিীি বুখারী, িাদীস নাং ২৮৭, ২৮৯; সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ৩০৬। 
217 সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ৩০৭। 
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ক. যমার্ার উপর মাসাি করার হবধান: 

যমার্ার উপর মাসাি করা কুরআন, িাদীস ও ইর্মা’ কতৃজক প্রমাহণত। আল্লাি 

তা‘আলা ববলন, 

ُحوا َمَ ٱوَ ﴿ رَ َبُِرُءوِسُكمَ َس 
 
أ ََُجل ُكمَ و  عَ لَ ٱَإِل  َِك   [٦: دةاملائ] ﴾ب ي 

“যতামরা মাথা ও পদেুেল িাখনু পেজন্ত মাসাি কর”। [সূরা আল-মাবয়দাি, আয়াত: ৬, 

লাবমর হনবচ যেবরর হক্বরাত অনুোয়ী] 

সা‘দ ইবন আবু ওয়াক্কাস, মুেীরা ইবন যিা‘বা, ‘আমর ইবন উমাইয়া, র্ারীর, হুোইিা 

রাহদয়াল্লাহু আনহুম যথবক বহণজত, তারা ববলন,  

« ّ  .«َمَسَح انَلِّبُّ َصَّل الل  َعلَيه وسلم ََعَ اْل َفْي 

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যমার্া যর্াড়ার উপর মাসাি কবরবছন”।218
 

এ ছাড়াও কমববহি সত্তর র্ন সািাবা যমার্া মাসাি সাংক্রান্ত িাদীস বণজনা কবরবছন। 

তবব োর র্নয ো সির্ তার র্নয তাই করা উত্তম। অতএব, যে বযহি যমার্া পহরধান 

করাবিায় রবয়বছ এবাং তার যমার্ায় যমার্া মাসাি’র িতজগুবলাও পাওয়া োবি তার 

র্নয উহচত যমার্া যর্াড়া না খুবল যমার্ার উপর মাসাি করা। কারণ, তাবত নবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সািাবীবদর অনুসরণ ও অনুকরণ পাওয়া োবি। আর 

যে বযহির পা উনু্মি যমার্া পহরহিতাবিায় নয় তার র্নয উহচত পদেুেল ধুবয় যিলা।  

আবু্দল্লাি ইবন উমার রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুমা যথবক বহণজত, হতহন ববলন, নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ববলন, 

« ّ ّصيَت ه  إَّن الَل ي  ََت َمع  ن  ت ؤ 
َ
َره  أ ه  َكَما يَك  ََت ر َخص  ن  ت ؤ 

َ
 .«بُّ أ

                                                           
218 সিীি বুখারী, িাদীস নাং ২০২। 
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“আল্লাি তা‘আলা পছে কবরন তািঁর যদওয়া সুহবধাহদ গ্রিণ করা। যেমহনভাবব হতহন 

অপছে কবরন তািঁর িাবন যকাবনা পাপ সাংঘিন করা”।219
 

আবু্দল্লাি ইবন মাসউদ ও ‘আবয়িা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুমা যথবক বহণজত, তারা ববলন, 

রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ববলন, 

ه  » ََت َعَزائّم  ن  ت ؤ 
َ
ّبُّ أ ه  َكَما ي  بََل ر َخص  ن  ت ق 

َ
ّبُّ أ  .«إَّن الَل ي 

“আল্লাি তা‘আলা পছে কবরন তািঁর যদওয়া সুহবধাহদ গ্রিণ করা। যেমহনভাবব হতহন 

পছে কবরন তািঁর যদওয়া িরেগুবলা পালন করা”।220
 

খ. যমার্া মাসাি করার িতজসমূি: 

১. সমূ্পণজ পহবত্রতাবিায় (অেু অবিায়) যমার্া যর্াড়া পহরধান করবত িবব:  

মুেীরা ইবন যিা‘বা রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন,  

َفي ّه َفَقاَل: َدع  » ن ّزَع خ 
َ
َوي ت  أل ه 

َ
، فَأ ِّبّ  صّل الل عليه وسلم ّف  َسَفر 

ن ت  َمَع انلَ َما ك  د َخل ت ه 
َ
َما، فَإّّن   أ ه 

. َفَمَسَح َعلَي ّهَما ّ  .«َطاّهَرَتْي 

“আহম যকাবনা এক সিবর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাবমর সাবথ থাকাবিায় 

হতহন অেু করার সময় তািঁর যমার্া যর্াড়া খুলবত চাইবল হতহন আমাবক ববলন, খুবলা 

না। কারণ, আহম যমার্াদ্বয় পহবত্রতাবিায়ই পবরহছ। অতঃপর হতহন যমার্া যর্াড়ার 

উপর মাসাি কবরন”।221
 

২. যছাি অপহবত্রতার র্নয যমার্া মাসাি করবব:  

বড় অপহবত্রতার র্বনয নয়। অতএব, যোসল িরে িবল যমার্ার উপর মাসাি করা 

োবব না। বরাং যমার্াদ্বয় খুবল পদেুেল ধুবয় হনবত িবব।  
                                                           
219 ইবন খুোইমাি ৯৫০, ২০২৭। 
220 ইবন হিব্বান ৩৫৬৮। 
221 সিীি বুখারী, িাদীস নাং ২০৬, ৫৭৯৯; সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ২৭৪। 
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সািওয়ান ইবন ‘আসসাল রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন,  

يَام  »
َ
َّع ّخَفاَفنَا ثاََلثََة أ

ن  لَ َنَن 
َ
ًرا أ َنا َسف  نَا إَّذا ك  ر  م 

 
و ل  اللّ َصَّل الل  َعلَيه وسلم يَأ  َوَْلَاّْل ّهَن إَّل ََكَن رَس 

م   ل  َونَو   .«ّمن  َجنَابَة  َولَّكن  ّمن  ََغئّط  َوَبو 

“রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাবমর সাবথ সিবর রওয়ানা করবল হতহন 

আমাবদরবক হতন হদন হতন রাত পেজন্ত মলমূত্র তযাে ও ঘুবমর কারবণ যমার্া না খুলবত 

আবদি করবতন। বরাং যমার্ার উপর মাসাি করবত বলবতন। তবব রু্নুবী িবল যমার্া 

খুলবত বলবতন”।222
 

৩. শুধু িরী‘আত হনধজাহরত সমবয়র মবধযই মাসাি করবব: 

তা িবি মুসাহিবরর র্নয হতন হদন হতন রাত এবাং মুক্বীবমর (হেহন আহি বা তবতাহধক 

হকবলাহমিার পথ ভ্রমবণর হনয়যাত কবর ঘর যথবক যবর িন হন) র্নয এক হদন এক 

রাত।  

‘আলী রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন, 

يَام  َوَْلَاّْل ّهَن لّل  »
َ
و ل  الّل َصَّل الل  َعلَيه وسلم ثاََلثََة أ ّقي مّ َجَعَل رَس  ًما َوَْل لًَة لّل م  َسافّّر، َوَيو   .«م 

“রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যমার্া মাসাি’র সময়সীমা মুসাহিবরর র্নয 

হতন হদন হতন রাত এবাং মুক্বীম বা েৃিবাসীর র্নয এক হদন এক রাত হনধজারণ 

কবরবছন”।223
 

আবু বাকরা রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন, 

ًما وَ » ّقي ّم يَو  ّهَن، َولّل م  يَام  َوَْلَاّْلـ 
َ
َسافّّر ثاََلثََة أ و ل  اللّ َصَّل الل  َعلَيه وسلم لّل م  َْل لًَة، إَّذا تََطَهَر رََخَص رَس 

َسَح َعلَي ّهَما ن  َيم 
َ
َفي ّه أ  .«فَلَّبَس خ 

                                                           
222 হতরহমেী, িাদীস নাং ৯৬; নাসাঈ, িাদীস নাং ১২৭; ইবন মার্াি, িাদীস নাং ৪৮৩। 
223 সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ২৭৬। 
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“রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসাহিরবক হতন হদন হতন রাত এবাং 

মুক্বীমবক এক হদন এক রাত যমার্া মাসাি করার অনুমহত হদবয়বছন েখন তা 

পহবত্রতাবিায় পরা িয়”।224  

তবব এ সময়সীমা শুরু িবব মাসাি’র পর অেু ভাঙবল পুনরায় অেু করার পর যথবক। 

তখন যথবক মুক্বীবমর র্নয ২৪ ঘো এবাং মুসাহিবরর র্নয ৭২ ঘো মাসাি’র র্নয 

হনধজাহরত।  

৪. যমার্া যর্াড়া সমূ্পণজরূবপ পহবত্র িবত িবব: 

অপহবত্র িবল তা েহদ মূলেত িয় যেমন, যমার্াগুবলা োধার চামড়া হদবয় বতহর, তািবল 

এগুবলার উপর মাসাি চলবব না। আর েহদ মূলেত না িয় তািবল নাপাকী দূরীকরবণর 

পর এগুবলার উপর মাসাি করা োবব।  

আবু সাঈদ খুদরী রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন, 

َما َعن  يََسارّهّ » لَي ّه فَوََضَعه  َحابّّه إّذ  َخلََع َنع  ص 
َ
و ل  اللّ َصَّل الل  َعلَيه وسلم ي َصِّل   بّأ ى بَي نََما رَس 

َ
، فَلََما َرأ

و ل  اللّ َصَّل الل  َعلَيه وسلم ، فَلََما قَََض رَس  م  ل َقو ا نَّعالَه 
َ
م  أ م  ََعَ إّل َقاّء  َذلَّك ال َقو  َصاَلتَه  قَاَل: َمامَحَلَك 

ل  الّل َصَّل الل  َعلَيه و  ل َقي نَا نَّعانَلَا، َفَقاَل رَس 
َ
لَي َك فَأ ل َقي َت َنع 

َ
نَاَك أ ي 

َ
؟ قَال و ا: َرأ م  وسلم : إَّن  نَّعاّلك 

ي َل  ّ و  قَا ّجَب 
َ
َن ّفي ّهَما قََذًرا أ

َ
ِّن  أ ََبَ خ 

َ
تَاّن  فَأ

َ
م  إَّل الأ ك  َحد 

َ
ذًى، َوقَاَل: إَّذا َجاَء أ

َ
، ـ  َل: أ ر  ـّجّد فَل يَن ظ  َمس 

ه  َوْل  َصّل  ّفي ّهَما َذًى، فَل يَم َسح 
َ
و  أ

َ
لَي ّه قََذًرا أ ى ّف  َنع 

َ
 .«فَإّن  َرأ

“একদা রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সািাবীবদরবক সবঙ্গ হনবয় সালাত 

পড়হছবলন। িঠাৎ হতহন সালাবতর মবধযই হনর্ রু্তা যর্াড়া পা যথবক খুবল হনবর্র বািঁ 

হদবক রাখবলন। তা যদবখ সািাবীেণও হনর্ হনর্ রু্তাগুবলা খুবল যিবলন। রাসূলুল্লাি 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাত যিবষ সািাবীেণবক উবদ্দিয কবর বলবলন: 

যতামাবদর কী িবলা, রু্তাগুবলা খুবল যিলবল যকন? সািাবীেণ বলবলন: আপনাবক 

খুলবত যদবখ আমরাও খুবল যিবলহছ। তা শুবন রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
                                                           
224 ইবন খুোইমা, িাদীস নাং ১৯২; ইবন হিব্বান, িাদীস নাং ১৩২৪। 
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ওয়াসাল্লাম বলবলন: হর্বরীল ‘আলাইহিস সালাম আমাবক সাংবাদ হদবয়বছন যে, আমার 

রু্তা যর্াড়ায় ময়লা (নাপাকী) রবয়বছ। তাই আহম রু্তা যর্াড়া খুবল যিললাম। 

অতএব, যতামাবদর যকউ মসহর্বদ আসবল প্রথবম হনর্ রু্তা যর্াড়া ভাবলাভাবব যদবখ 

হনবব। অতঃপর তাবত যকাবনা ময়লা বা নাপাকী পহরলহেত িবল তা র্হমবন ঘবষ হনবব 

এবাং তা পবরই সালাত আদায় করবব”।225  

উি িাদীস যথবক আমরা এিাই বুেবত পারলাম যে, অপহবত্র যকাবনা যপািাক-পহরিদ 

পবর সালাত আদায় করবল সালাত আদায় িবব না। বরাং তা যে যকাবনা ভাবব পহবত্র 

কবর হনবত িবব। আর যমার্া মাসাি হকন্তু বাহিযক নাপাকী দূরীকরবণর র্নয 

যকাবনামবতই েবথষ্ট নয়।  

৫. যমার্া যর্াড়া িাখনু পেজন্ত পদেুেল যিবক রাখবত িবব: 

যতমহনভাবব ঘন সুতার িবত িবব োবত পাবয়র রাং বুো না োয়। চামড়ার যমার্া িবল 

যতা আবরা ভাবলা। কারণ, তাবত মাসাি’র বযাপাবর হবজ্ঞ আহলমবদর মবধয যকাবনা 

হদ্বমত যনই। তবব তা িতজ করা অমূলক। কারণ, যমার্া মাসাি িরী‘আবত যে সুহবধার 

র্নয চালু করা িবয়বছ তা অনয যমার্ার যেবত্রও প্রবোর্য। তবব ঘন সুতার িওয়ার 

িতজ এ র্নযই করা িবয়বছ যে, যেন তা প্রবয়ার্বনর কারবণই পরা িবয়বছ তা বুো 

োয়। শুধু িযািবনর র্নয িরী‘আত এ সুবোে হদবত পাবর না। যমার্া সামানয যছিঁড়া 

থাকবল তাবত যকাবনা অসুহববধ যনই। তবব যবহি যছিঁড়া িবল চলবব না।  

৬. যমার্া যর্াড়া র্াবয়ে পন্থায় সাংেৃিীত ও িরী‘আত সম্মত িবত িবব:  

এ র্বনযই যচাহরত, অপহৃত, র্ীবন্ত পশুপাহখর ছহব হবহিষ্ট ও পুরুবষর র্নয যরিহম 

কাপবড়র বতহর যমার্ার উপর মাসাি করা োবব না। কারণ, যমার্ার উপর মাসাি করা 

িরী‘আত প্রদত্ত একহি সুহবধা। তাই এ সুহবধা গ্রিবণর র্নয যকাবনা অনবধ পন্থা 

অবলম্বন করা োবব না। যতমহনভাবব িারাম যমার্া খুবল যিলা আবিযক। কারণ, উিার 

                                                           
225 আবু দাউদ, িাদীস নাং ৬৫০। 
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উপর মাসাি করার সুহববধ যদওয়া মাবন িারাম কাবর্ রত থাকায় সিবোহেতা করা। 

আর তা কখবনাই ইসলামী িরী‘আত সমথজন কবর না। 

৭. মাসাি’র সময়সীমা পূণজ িওয়ার পূববজ যমার্া যখালা োবব না: 

যমার্া খুবল যিলবল পুনরায় পা ধুবয় অেু করবত িবব। মাসাি করা চলবব না।  

েখন মাসাি ভঙ্গ িয়: 

১. যোসল িরে িবল। তখন যোসলই করবত িবব। মাসাি’র যকাবনা প্রশ্নই আবস না। 

২. মাসাি’র পর যমার্া যর্াড়া খুবল যিলবল। তখন পা ধুবয় অেু করবত িবব। মাসাি 

করা োবব না। 

৩. মাসাি’র হনধজাহরত সময়সীমা যিষ িবয় যেবল।  

মাসাি করার পদ্ধহত: 

যমার্া বা র্াওরাববর উপহরভাে মাসাি করবব। তলা নয়।  

‘আলী রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন, 

ي ن  بّال» َفل  ال  لَو  ََكَن اّل  س 
َ
ّي لَََكَن أ

 
ََل بّال  ـَرأ و 

َ
ّف  أ َل الّل َصَّل الل  ـخ  و  ي ت  رَس 

َ
اَله ، َوقَد  َرأ ع 

َ
ّح ّمن  أ َمس 

َفي هّ   .«َعلَيه وسلم َيم َسح  ََعَ َظاّهّر خ 

“েহদ দীন ইসলাম মানব বুহদ্ধপ্রসূত িবতা তািবল যমার্ার উপহরভাবের চাইবত 

হনম্ভােই মাসাি’র র্নয উত্তম হবববহচত িবতা। হকন্তু আহম রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লামবক যমার্ার উপহরভাে মাসাি করবত যদবখহছ”।226
 

মুেীরা ইবন যিা‘বা রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন, 

ّرال  » و ل  الّل َصَّل الل  َعلَيه وسلم َيم َسح  ََعَ َظه  ّ ـََكَن رَس  َفْي   .«خ 

                                                           
226 আবু দাউদ, িাদীস নাং ১৬২। 
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“রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যমার্ার উপহরভাে মাসাি করবতন”।227
 

যমার্া মাসাি’র হনয়ম িবি: ডান িাত ডান পাবয়র অগ্রভাবে এবাং বাম িাত বাম 

পাবয়র অগ্রভাবে যরবখ উভয় িাত র্ঙ্ঘার হদবক একবার যিবন হনবব।  

র্াওরাববর উপর মাসাি: 

আরবী ভাষায় র্াওরাব বলবত যমার্ার পহরববতজ পাবয়র উপর পরা বস্তুবক বুোবনা 

িয়। যমার্া মাসাি’র নযায় র্াওরাববর উপরও মাসাি করা োয়। মুেীরা ইবন যিা‘বা 

রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন, 

« ّ ّ َوانلَع لَْي  َربَْي  َو  ل  الّل َصَّل الل  َعلَيه وسلم َوَمَسَح ََعَ اْل  و   رَس 
َ
 .«تَوََضأ

“রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অেু করার সময় র্াওরাব ও রু্তার উপর 

মাসাি কবরবছন”।228
 

পােড়ীর উপর মাসাি: 

হচবুবকর হনচ হদবয় যপিঁহচবয় মর্বুত কবর মাথায় বািঁধা পােড়ীর উপরও মাসাি করা 

োয়।  

‘আমর ইবন উমাইয়া রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন, 

ي ت  انَلِّبَ صّل الل عليه وسلم يَ »
َ
 .«م َسح  ََعَ ّعَماَمّتهّ َرأ

“আহম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামবক পােড়ীর উপর মাসাি করবত 

যদবখহছ”।229
 

হবলাল রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন, 

                                                           
227 আবু দাউদ, িাদীস নাং ১৬১। 
228 আবু দাউদ, িাদীস নাং ১৫৯। 
229 সিীি বুখারী, িাদীস নাং ২০৫। 
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ل  الّل َصَّل الل  َعلَيه وسلم ََعَ ال  » و  َّمارّ ـَمَسَح رَس  ّ َواْل  َفْي   .«خ 

“রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যমার্া ও পােড়ীর উপর মাসাি 

কবরবছন”।230
 

সাউবান রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন, 

و ّل اللّ َصَّل » و ا ََعَ رَس  ، فَلََما قَّدم  م  ال ََب د  َصاَبه 
َ
َيًة فَأ ل  اللّ َصَّل الل  َعلَيه وسلم ََسّ و   الل  َعلَيه َبَعَث رَس 

َمرَ 
َ
ّ وسلم أ و ا ََعَ ال َعَصائّّب َوالتََساّخْي  َمح  ن  يَس 

َ
م  أ  .«ه 

“রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদল যসনাবাহিনীবক েুবদ্ধ পাঠাবল (মাথা 

ও পা উনু্মি কবর মাথা মাসাি ও পা যধায়ার কারবণ) তাবদর ঠাণ্ডা যলবে োয়। 

অতঃপর তারা রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাবমর কাবছ আসবল হতহন 

তাবদরবক পােড়ী ও র্াওরাববর উপর মাসাি করার আবদি কবরন”।231
 

পােড়ীর উপর মাসাি করার হনয়ম িবি: পুবরা পােড়ীর উপর মাসাি করবব অথবা 

কপাল ও পােড়ী উভয়িাই মাসাি করবব।  

মুেীরা ইবন যিা‘বা রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন, 

 انَلِّبُّ »
َ
ّ ـ َصَّل الل  َعلَيه وسلم َفَمَسَح بّنَاّصيَّتّه وَََعَ ال ّعَماَمّة وَََعَ ال  تَوََضأ َفْي   .«خ 

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অেু করার সময় কপাল, পােড়ী ও যমার্া মাসাি 

কবরবছন”।232
 

র্াওরাব ও পােড়ী মাসাি’র যেবত্র যমার্া মাসাি’র িতজগুবলা প্রবোর্য।  

বযাবেবর্র উপর মাসাি: 

                                                           
230 সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ২৭৫। 
231 আবু দাউদ, িাদীস নাং ১৪৬। 
232 সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ২৭৪ আবু দাউদ, িাদীস নাং ১৫০। 



 

 

 
 127  

বযাবেবর্র উপর মাসাি করার িাদীসগুবলা দুবজল িবলও উিাবক যমার্া মাসাি’র সাবথ 

তুলনামূলক হবববচনা করবল বযাবেবর্র উপর মাসাি করার েুহিেুিতা সুস্পষ্ট িবয় 

োয়। কারণ, যমার্া মাসাি’র চাইবত বযাবেবর্র উপর মাসাি করার প্রবয়ার্নীয়তা 

অবনক যবহি। অতএব, সির্তার র্নয েহদ িরী‘আবত যমার্া মাবস্ির হবধান থাকবত 

পাবর তািবল বযাবেবর্র উপর মাসাি করার হবধানও িরী‘আবত অবিযই রবয়বছ। তবব 

হকছু হকছু যেবত্র যমার্া ও বযাবেবর্র উপর মাসাি করার মবধয পাথজকয রবয়বছ। তা 

হনম্রূপ: 

১. বযাবের্ যখালা েহতকর িবলই উিার উপর মাসাি করা োয়। নতুবা নয়। যমার্া 

মাসাি’র যেবত্র এ িতজ প্রবোর্য নয়। 

২. বযাবের্ পুবরািার উপরই মাসাি করবত িয়। তবব যধায়া আবিযক এমন িাবন 

বযাবের্হি বািঁধা না িবল উিার উপর মাসাি করবত িবব না। কারণ, বযাবের্ পুবরািা 

মাসাি করবত যকাবনা অসুহববধ যনই। এর হবপরীবত যমার্া পুবরািা মাসাি করা 

কষ্টকর। এ র্নয সুন্নাত অনুোয়ী যমার্ার উপহরভাে মাসাি করবলই চবল। 

৩. বযাবেবর্র উপর মাসাি করার হনধজাহরত যকাবনা সময়সীমা যনই। কারণ, তা প্রবয়ার্ন 

ববলই করবত িয়। যস র্নয প্রবয়ার্ন েতেণই থাকবব ততেণই মাসাি করবব। 

৪. উভয় নাপাকীর সময় বযাবেবর্র উপর মাসাি করা োয়। হকন্তু যমার্া মাসাি শুধু 

যছাি নাপাকীর র্বনয। 

৫. পহবত্রতার বহুপূববজ বযাবের্ বািঁধা িবলও উিার উপর মাসাি করা োবব। হকন্তু 

যমার্া মাসাি’র র্নয পহবত্রতার পবরই যমার্া পরবত িয়। 

৬. বযাবের্ প্রবয়ার্নানুসাবর যে যকাবনা অবঙ্গ বািঁধা োয়। হকন্তু যমার্া শুধু পাবয়ই 

পরবত িয়। অনয যকাথাও নয়। 

েত-হবেত িাবনর িরঈ হবধান: 

যধায়া আবিযক এমন যকাবনা অঙ্গ েত হবেত িবল তা চাবরর এক অবিা যথবক খাহল 
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িবব না। তা হনম্রূপঃ 

১. েত িানহি এখবনা উনু্মি এবাং তা যধায়া েহতকরও নয়। তা িবল অঙ্গহি ধুবত 

িবব। 

২. েত িানহি এখবনা উনু্মি তবব তা যধায়া েহতকর।  

এমতাবিায় উিার উপর মাসাি করবত িবব। 

৩. েত িানহি এখবনা উনু্মি তবব উিা যধায়া বা মাসাি করা উভয়ই েহতকর।  

এমতাবিায় উিার উপর বযাবের্ যবিঁবধ মাসাি করবত িবব। তাও সম্ভবপর না িবল 

তায়ামু্মম করবব।  

৪. েত িানহি বযাবের্ করা আবছ।  

এমতাবিায় উিার উপর মাসাি করবব। ধুবত িবব না। যতমহনভাবব যকাবনা অঙ্গ মাসাি 

করবল উিার হবকল্প তায়ামু্মবমর যকাবনা প্রবয়ার্ন থাবক না।  
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যোসল 

েখন যোসল করা িরে: 

হনবম্াি চারহি কারবণর যে যকাবনা একহি কারণ সাংঘহিত িবল যে যকাবনা পুরুষ বা 

মহিলার উপর যোসল করা িরে। উপরন্তু মহিলাবদর যোসল িরে িওয়ার র্নয 

আবরা দু’হি বাড়হত কারণ রবয়বছ। যস কারণগুবলা হনম্রূপ: 

১. উবত্তর্নাসি বীেজপাত িবল: 

উবত্তর্নাসি বীেজপাত িবল যোসল িরে িবয় োয়। যতমহনভাবব স্বপ্নবদাষ িবলও। তবব 

তাবত উবত্তর্নার িতজ যনই।  

আল্লাি তা‘আলা ববলন,  

ُروا هَٱف ََاُجُنبَ َُكنُتمَ َِإَون﴿ هذ  [٦: دةاملائ] ﴾طذ

“যতামরা রু্নুবী িবল ভাবলাভাবব যোসল কবর হনবব”। [সূরা আল-মাবয়দাি, আয়াত: 

৬] 

আবু সাঈদ খুদরী রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন, রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ববলন, 

 .«َماءّ ـَماء  ّمَن ال  ـإَّنَما ال  »

“বীেজপাত িবলই যোসল করবত িয়”।233
 

‘আলী রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন, রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম ববলন, 

تَّسل  » َت ال َماَء فَاغ  و َءَك لّلَصاَلّة، فَإَّذا فََضخ   و ض 
 
َي فَاغ ّسل  َذَكَرَك، َوتَوََضأ ي َت ال َمذ 

َ
 .«إَّذا َرأ

                                                           
233 সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ৩৪৩। 
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“মহে যদখবত যপবল হলঙ্গহি ধুবয় সালাবতর অেুর নযায় অেু করবব। আর বীেজপাত িবল 

যোসল কবর হনবব”।234  

স্বপ্নবদাষ: 

যে যকাবনা বযহির (পুরুষ যিাক বা মহিলা) স্বপ্নবদাষ িবল তদুপহর কাপবড় বা িরীবর 

বীবেজর যকাবনা দাে পহরলহেত িবল তাবক যোসল করবত িবব। তবব যকাবনা দাে 

পহরলহেত না িবল তাবক যোসল করবত িবব না। েহদও স্বপ্নবদাবষর পুবরা হচত্রহি তার 

মবন পবড়। পুরুবষর যেমন স্বপ্নবদাষ িয় যতমহনভাবব মহিলাবদরও িয়।  

উমু্মল মুহমনীন উবম্ম সালামা রাহদয়াল্লাহু আনিা যথবক বহণজত, হতহন ববলন একদা উবম্ম 

সুলাইম রাহদয়াল্লাহু আনিা রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামবক হর্জ্ঞাসা 

করবলন: মহিলাবদর স্বপ্নবদাষ িবল যোসল করবত িবব হক? হতহন বলবলন:  

ّت ال   ،َنَعم  »
َ
 «َماءَ ـإَّذا َرأ

“িযািঁ, েহদ যস (কাপবড় বা িরীবর) বীেজ যদখবত পায়। উবম্ম সালামা রাহদয়াল্লাহু আনিা 

এ কথা শুবন লজ্জায় মুখ যিবক হনবলন এবাং ববলন, যি রাসুল! যমবয়বদরও হক 

স্বপ্নবদাষ িয়? তখন হতহন বলবলন”:  

َها تَّرَبت   ،َنَعم  » َها َوَل  ّبه   «يَّمي ن ّك، فَّبَم ي ش 

“িযািঁ, যতামার িাত ধূহলধূসহরত যিাক, (েহদ তাবদর স্বপ্নবদাষ নাই িয়) তািবল সন্তান 

কীভাবব তাবদর রাং ও রূপ ধারণ কবর”।235
 

অনয বণজনায় রবয়বছ: 

، َوَماء  ال» ب يَض 
َ
ّل َغّلي ظر أ َفر  فَ ـ  إَّن َماَء الَرج  ص 

َ
ةّ َرّقي قر أ

َ
أ َواَل ، َمر  خ 

َ
بََه ال َوَل  أ ش 

َ
ّل أ إَّذا َعالَ َماؤ َها َماَء الَرج 

َماَمه   ع 
َ
بََه أ ش 

َ
ّل َماَءَها أ  .«َوإَّذا َعاَل َماء  الَرج 

                                                           
234 আবু দাউদ, িাদীস নাং ২০৬। 
235 সিীি বুখারী, িাদীস নাং ১৩০, ২৮২; সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ৩১৩। 
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“পুরুবষর বীেজ োঢ় শুভ্র। আর যমবয়বদর বীেজ পাতলা িলবদ। েহদ মহিলার বীেজ 

পুরুবষর বীবেজর আবে ও অহধকিাবর পহতত িয় তািবল বাচ্চাহি মামাবদর রাং ও েঠন 

ধারণ করবব। আর েহদ পুরুবষর বীেজ মহিলার বীবেজর আবে ও অহধকিাবর পহতত িয় 

তািবল বাচ্চাহি চাচাবদর রাং ও েঠন ধারণ করবব”।236 

ঘুম যথবক যর্বে যপািাবক আদ্রজতা যদখবত যপবল: 

যকউ ঘুম যথবক যর্বে হনর্ যপািাবক আদ্রজতা যদখবত যপবল তা হতবনর এক অবিা 

যথবক খাহল িবব না। তা হনম্রূপ: 

১. যস হনহিত যে, এ আদ্রজতা বীবেজর।  

এমতাবিায় তাবক যোসল করবত িবব। স্বপ্নবদাবষর কথা স্মরবণ আসুক বা নাই 

আসুক।  

েুবাইদ ইবন সাল্ত রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন,  

َمَر ب ّن ال  » ت  َمَع ع  تَلََم، وََصَّل، َولَم  ـإَّل ال   ريض الل عنهما َخَطاّب ـَخرَج  َو قَّد اح  ـر ّف، َفنََظَر فَإَّذا ه  ج 
تََسَل  ، فَاغ  تََسل ت  ، َوَما اغ  ، وََصلَي ت  تَلَم ت  َوَما َشَعر ت  َراّن  إّلَ قَّد اح 

 
تَّسل  َفَقاَل: َواللّ َما أ ، وََغَسـَل َيغ 

ذَ 
َ
بّّه، َونََضَح َما لَم  يََر، َوأ ى ّف  ثَو 

َ
َح َما َرأ تَّفاّع الضُّ َد اّر  قَاَم، ث َم َصَّل َبع 

َ
 .«َن، َوأ

“উমার রাহদয়াল্লাহু আনহুর সাবথ রু্রুবির হদবক রওয়ানা িলাম। িঠাৎ হতহন 

যপািাবকর হদবক লেয কবর বুেবত পারবলন যে, স্বপ্নবদাষ িওয়ার পরও হতহন যোসল 

না কবর সালাত পবড়বছন। অতঃপর হতহন বলবলন: আল্লাির কসম! আমার স্বপ্নবদাষ 

িবয়বছ; অথচ আমার খবর যনই। এমতাবিায় আহম যোসল না কবর সালাত পবড়হছ। 

এরপর হতহন যোসল কবরন এবাং কাপবড়র দৃষ্ট নাপাকীিুকু ধুবয় যিবলন ও অদৃষ্ট 

নাপাকীিুকুর র্নয পাহন হছিঁহিবয় যদন। পহরবিবষ হতহন হদ্বপ্রিবরর পূবজ মুিূবতজ আোন-

                                                           
236 সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ৩১১,৩১৪। 
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ইকামাত হদবয় উি সালাত আদায় কবরন”।237
 

২. যস হনহিত যে, এ আদ্রজতা বীবেজর নয়।  

এমতাবিায় তাবক যোসল করবত িবব না। বরাং দৃষ্ট নাপাকীিুকু ধুবয় যিলবব। 

৩. যস হনহিতভাবব র্াবন না যে, এ আদ্রজতা বীবেজর না মহের।  

এ প্রকার আবার দু’যয়র এক অবিা যথবক খাহল নয়। তা হনম্রূপঃ 

ক. যস স্মরণ করবত পারবছ যে, যস ঘুমাবনার পূববজ হনর্ েীর সাবথ যকালাকুহল, 

চুমাচুহম ইতযাহদ কবরবছ অথবা যস সিবাবসর হচন্তা ও কাবমাবত্তর্নার সহিত েীর হদবক 

তাহকবয়বছ। এমতাবিায় তাবক যোসল করবত িবব না। বরাং যস হলঙ্গ ও অেবকাষ 

ধুবয় সালাবতর অেুর নযায় অেু করবব। কারণ, সাধারণত এ সকল পহরহিহতবত মহেই 

যবর িবয় থাবক। 

খ. যস স্মরণ করবত পারবছ যে, যস ঘুবমর পূববজ উপবরাি আচরণ কবর হন; োবত মহে 

যবর িওয়ার সম্ভাবনা থাবক। এমতাবিায় তাবক যোসল করবত িবব।  

‘আবয়িা রাহদয়াল্লাহু আনিা যথবক বহণজত, হতহন ববলন, 

و ل  اللّ َصَّل الل  َعلَيه وسلم َعّن الَرج  » ئَّل رَس  ، وََعّن س  تَّسل  ّتالًَما ؟ قَاَل: َيغ  ر  ّاح  ك  َلََل، َولَ يَذ  د  ابل  ّل ََيّ
َل َعلَي هّ  َلََل ؟ قَاَل: َل غ س  د  ابل  تَلََم، َوَل ََيّ نَه  قَّد اح 

َ
ّل يََرى أ  .«الَرج 

“রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামবক হর্জ্ঞাসা করা িবলা যে, র্ননক বযহি 

হনর্ যপািাবক আদ্রজতা যপবয়বছ। তবব স্বপ্নবদাবষর কথা তার স্মরবণ যনই। যস হক 

করবব? হতহন বলবলন: যোসল করবব। অনয বযহি সম্পবকজ হর্জ্ঞাসা করা িবলা যে, 

তার স্বপ্নবদাষ িবয়বছ হঠকই। তবব যস হনর্ যপািাবক আদ্রজতা যদখবত পায় হন। যস হক 
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করবব? হতহন বলবলন: তাবক যোসল করবত িবব না”।238 

২. েীসিবাস করবল: 

েীসঙ্গম করবল যোসল করবত িয়। বীেজপাত যিাক বা নাই যিাক।  

আল্লাি তা‘আলা ববলন,  

ُروا َٱف ََاُجُنبَ َُكنُتمَ َِإَون﴿ هذ  [٦: دةاملائ] ﴾طذ

“যতামরা রু্নুবী িবল ভাবলাভাবব যোসল কবর হনবব”। [সূরা আল-মাবয়দাি, আয়াত: 

৬] 

আবয়িা রাহদয়াল্লাহু আনিা যথবক বহণজত, হতহন ববলন, রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম ববলন, 

ل  » ّتَاَن، َفَقد  وََجَب ال غ س  ّتَان  اْل  َبّع، َوَمَس اْل  ر 
َ
َعّبَها األ َ ش    «إَّذا َجلََس َبْي 

“েখন যকাবনা পুরুষ েীসঙ্গবমর র্নয পূণজ প্রস্তুহত হনবয় যনয় এবাং পুরুবষর হলঙ্গাগ্র েীর 

যোহনদ্বারবক অহতক্রম কবর (বীেজপাত যিাক বা নাই যিাক) তখন যোসল ওয়াহর্ব িবয় 

োয়”।239  

আবু হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম ববলন, 

ل  » َبّع ث َم َجَهَدَها، َفَقد  وََجَب ال َغس  ر 
َ
َعّبَها األ َ ش   .«إَّذا َجلََس َبْي 

“েখন যকাবনা পুরুষ েীসঙ্গবমর র্নয পূণজ প্রস্তুহত হনবয় যনয়। অতঃপর রমবণর মাধযবম 

হনর্ েীবক ক্লান্ত ও পহরশ্রান্ত কবর যদয়। এমতাবিায় তার বীেজপাত যিাক বা নাই 

                                                           
238 আবু দাউদ, িাদীস নাং ২৩৬; হতরহমেী, িাদীস নাং ১১৩; ইবন মার্াি, িাদীস নাং ৬১৭। 
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যিাক তাবক অবিযই যোসল করবত িবব”।240  

র্ানাবত (বীেজপাত সাংক্রান্ত অপহবত্রতা) হবষয়ক হবধান : 

রু্নুবী মহিলার যকি সাংক্রান্ত মাসআলা: 

র্ানাববতর যোসবলর সময় মহিলাবদর (মর্বুত কবর বািঁধা) যবণী খুলবত িয় না।  

উমু্ম সালামা রাহদয়াল্লাহু আনিা যথবক বহণজত, হতহন ববলন, আহম রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লামবক বললাম: যি আল্লাির রাসুল! আহম খুব মর্বুত কবর যবণী 

যবিঁবধ থাহক। র্ানাববতর যোসবলর সময় তা খুলবত িবব হক? রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম তদুত্তবর বলবলন: 

، ث مَ » ّسّك ثاََلَث َحثَيَات 
 
ن  حَت َّثَ ََعَ  َرأ

َ
ّفي ّك أ َ َعلَي ّك ال َل، إَّنَما يَك  ّري نَ ـ  ت ّفي ّضْي  ه   .«َماَء َفتَط 

“যবণী খুলবত িবব না। যতামার র্নয এহিই েবথষ্ট যে, মাথার উপর হতন যকাষ পাহন 

যিবল হদবব। অতঃপর পুবরা িরীবর পাহন প্রবাহিত করবব। তাবতই পহবত্র িবয় োবব। 

তবব ঋতুস্রাব যথবক পহবত্র িওয়ার র্নয যে যোসল করা িয় তাবত যবণী যখালা 

মুস্তািাব”।241  

আবয়িা রাহদয়াল্লাহু আনিা যথবক বহণজত হতহন ববলন, রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম তািঁবক ঋতুবিবষ যোসল করার সময় আবদি কবরর। 

تَّسِّل » َرّك، َواغ  ِّض  َشع   «ا ن ق 

“যবণী খুবল যোসল যসবর নাও”।242  

রু্নুবী বযহির সাবথ যমলাবমিা বা যমাসািািা: 

                                                           
240 সিীি বুখারী, িাদীস নাং ২৯১ সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ৩৪৮। 
241 সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ৩৩০। 
242 ইবন মার্াি, িাদীস নাং ৬৪৬। 
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রু্নুবী বযহি বাস্তহবকপবে এমনভাবব নাপাক িয় না যে, তাবক যছািঁয়া োবব না। শুধু 

এতিুকু যে, ইসলামী িরী‘আত তাবক হবধানেতভাবব নাপাক সাবযস্ত কবর যোসল করা 

িরে কবর হদবয়বছ। সুতরাাং তার সাবথ উঠা-বসা, যমলাবমিা, খাওয়া-পান করা, 

যমাসািািা ইতযাহদ র্াবয়ে।  

আবু হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন, 

ل  الّل َصَّل الل  َعلَيه وسلم » و  َخَذ بّيَّدي  َفَمَشي ت  َمَعه  َحََّت َقَعَد فَان َسلَل ت  لَّقيَِّن  رَس 
َ
، فَأ ن بر نَا ج 

َ
َوأ

ل ت  َل : يَا رَ  ؟ َفق  بَا ّهر  
َ
ن َت يَا أ ي َن ك 

َ
، َفَقاَل: أ َو قَاّعدر تََسل ت  ث َم ّجئ ت  وَه  َل فَاغ  َتي ت  الَرح 

َ
َل الّل! فَأ و  س 

، فََكرّه   ن بر نَا ج 
َ
، إَّن ال  لَّقي تَِّن  َوأ بَا ّهر  

َ
ب َحاَن الّل يَا أ تَّسَل، َفَقاَل: س  غ 

َ
َجالَّسَك َحََّت أ

 
ن  أ

َ
ّمَن َل ـت  أ ؤ  م 

س    .«َين ج 

“একদা রু্নুবী অবিায় রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাবমর সাবথ আমার 

সাোৎ িয়। হতহন আমার িাত ধরবল আহম তািঁর সাবথ চলবত থাহক। অতঃপর হতহন 

এক র্ায়োয় বসবলন। ইতযবসবর আহম চুবপ চুবপ ঘবর এবস যোসল যসবর তািঁর হনকি 

উপহিত িই। হতহন তখবনা বসা হছবলন। হতহন আমাবক বলবলন: যি আবু হুরায়রা! 

তুহম যকাথায় হছবল? আহম বললামঃ যি আল্লাির রাসূল! আপহন আমার সাবথ সাোৎ 

কবরবছন; অথচ আহম রু্নুবী। অতএব, যোসল করার পূববজই আপনার সাবথ উঠাবসা 

করববা তা আহম পছে কহর হন। হতহন বলবলন: সুবিানাল্লাহ! (আিেজ) মুহমন বযহি 

(বাস্তহবকপবে) কখবনা নাপাক িয় না”।243  

আবু সাঈদ খুদরী রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন, 

ل  ّمَن » و ل  الّل َصَّل الل  َعلَيه وسلم إَّل  رَج  ر َسَل رَس 
َ
، َفَقاَل انلَِّبُّ َصَّل أ ر  ط  ه  َيق  س 

 
ن َصاّر، فََجاَء َوَرأ

َ
األ

ّجل َت  ع 
 
و ل  الّل َصَّل الل  َعلَيه وسلم إَّذا أ ، َفَقاَل رَس  َجل نَاَك، َفَقاَل: َنَعم  ع 

َ
و   الل  َعلَيه وسلم لََعلَنَا أ

َ
أ

و ءَ  َت َفَعلَي َك ال وَض   .«ق ّحط 

“রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম র্ননক আনসারীবক যডবক পাঠাবল যস দ্রুত 
                                                           
243 সিীি বুখারী, িাদীস নাং ২৮৩, ২৮৫ সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ৩৭১। 
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যোসল যসবর তািঁর হনকি উপহিত িয়। তখবনা তার মাথা যথবক পাহন েরহছল। 

রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাবক বলবলন: মবন িয় আহম 

যতামাবক তাড়াহুবড়ায় যিবল হদবয়হছ। যস বলবলা: র্ী িযািঁ। অতঃপর রাসূলুল্লাি 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলবলন: েখন সঙ্গম সম্পন্ন অথবা বীেজপাত না িয় 

তখন অেু করবলই চলবব যোসল করবত িবব না। তবব সালাবতর র্নয অবিযই 

যোসল করবত িবব”।244  

রু্নুবী বযহির পানািার, হনদ্রা ও পুনঃসিবাস: 

রু্নুবী বযহি লজ্জািান যধৌত কবর শুধু অেু যসবরই ঘুমুবত বা যকাবনা খাদয গ্রিণ 

করবত পাবর।  

একদা উমার রাহদয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামবক প্রশ্ন 

কবরনঃ আমরা যকউ রু্নুবী অবিায় ঘুমাবত পারববা হক? হতহন বলবলন: 

« 
َ
، إَّذا تَوََضأ  «َنَعم 

“িযািঁ, তবব অেু কবর হনবল”।245  

‘আবয়িা রাহদয়াল্লাহু আনিা যথবক বহণজত, হতহন ববলন,  

و َءه  »  و ض 
َ
و  َينَاَم، تَوََضأ

َ
َل أ ك 

 
ن  يَأ

َ
َراَد أ

َ
ن بًا، فَأ و ل  الّل َصَّل الل  َعلَيه وسلم إَّذا ََكَن ج   .«لّلَصاَلةّ  ََكَن رَس 

“রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রু্নুবী অবিায় েখন ঘুমুবত অথবা হকছু 

যখবত ইবি করবতন তখন সালাবতর অেুর নযায় অেু কবর হনবতন”।246  

রু্নুবী অবিায় আবাবরা সিবাস করবত চাইবল অেু কবর হনবত িয়।  

                                                           
244 সিীি বুখারী, িাদীস নাং ১৮০; সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ৩৪৫। 
245 সিীি বুখারী, িাদীস নাং ২৮৯; সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ৩০৬। 
246 সিীি বুখারী, িাদীস নাং ২৮৮; সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ৩০৫। 
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আবু সাঈদ খুদরী রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন, রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ববলন, 

« 
َ
َراَد أ

َ
، ث َم أ لَه  ه 

َ
م  أ ك  َحد 

َ
َت  أ

َ
 إَّذا أ

 
و َد، فَل يَتَوََضأ  .«ن  َيع 

“যতামাবদর যকউ একবার েীসিবাস কবর আবাবরা করবত চাইবল তখন যস অেু কবর 

হনবব”।247  

৩. যকাবনা কাহির বযহি মুসহলম িবল। চাই যস আদবতই কাহির যথবক থাকুক 

অতঃপর মুসহলম িবয়বছ অথবা ইসলাম গ্রিণ করার পর মুরতাদ (পুনরায় কাহির) 

িবয় অতঃপর মুসহলম িবয়বছ।  

ক্বাইস ইবন ‘আহসম রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন,  

ر  »
تَّسَل بَّماء  وَّسد  غ 

َ
ن  أ

َ
َمَرِّن  أ

َ
اَلَم، فَأ ّري د  اإلّس 

 
َتي ت  انلَِّبَ َصَّل الل  َعلَيه وسلم أ

َ
 .«أ

“আহম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাবমর হনকি ইসলাম গ্রিবণর র্নয আসবল হতহন 

আমাবক বরই পাতা হমহশ্রত পাহন হদবয় যোসল করবত আবদি কবরন”।248
 

যতমহনভাবব েখন যকাবনা বযহি ইসলাম গ্রিবণর মাধযবম হনর্ অন্তরবক হনষ্কলুষ কবর 

হনল তখন তার িরীরবকও যোসবলর মাধযবম পহবত্র কবর হনবত িবব। 

৪. েুদ্ধবেবত্রর িিীদ বযতীত যে যকাবনা মুসহলম ইবন্তকাল করবল।  

আবু্দল্লাি ইবন ‘আববাস রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুমা যথবক বহণজত, হতহন ববলন, 

ّل اللّ َصَّل الل  َعلَيه وسلم بَّعَرفَـَة، إّذ  َوَقَع ّمن  َراّحلَّتّه، فََوقََصت ه  » و  لر َواقّفر َمَع رَس  َفَماَت،  بَي نََما رَج 
ِّبّ  َصَّل الل  َعلَيه وسلم َفَقاَل 

ّكَر َذلَّك لّلنَ و ه ، َوَل فَذ  َّن ط  ، َولَ حت  ّ بَْي  ن و ه  ّف  ثَو  ، َوَكّف  ر 
، َو ّسد  : ّاغ ّسل و ه  بَّماء 

لَّب يًا َم ال ّقيَاَمّة م  ، فَإَّن الَل َيب َعث ه  يَو  َسه 
 
و ا َرأ ر  َّم   .«َت 

                                                           
247 সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ৩০৮। 
248 আবু দাউদ ৩৫৫; হতরহমেী ৬০৫; নাসাঈ ১৮৮। 
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“একদা র্ননক বযহি রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাবমর সাবথই ির্ যমৌসুবম 

আরািায় অবিান করহছল। এমতাবিায় িঠাৎ যস উি যথবক পবড় যেবল তার ঘাড় 

যভবঙ্গ োয়। হকছুেণ পর যস মারা যেবল তার বযাপারহি রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাবমর কণজবোচবর আনা িবল হতহন বলবলন: তাবক বরই পাতা হমহশ্রত পাহন 

হদবয় যোসল দাও। অতঃপর তাবক যখািবু লাহেবয় ইিরাবমর কাপড় দু’হিবতই কািন 

হদবয় দাও। হকন্তু তার মাথা যিবক হদবব না। কারণ, আল্লাি তা‘আলা তাবক হকয়ামবতর 

হদববস তালহবয়যাহ পড়াবিায়ই পুনরুহিত করবব”।249  

উবম্ম ‘আহতয়যাি রাহদয়াল্লাহু আনিা যথবক বহণজত, হতহন ববলন,  

َثَ ّمن  َدَخَل َعلَي نَا انَلِّبُّ َصَّل الل  َعلَ » ك 
َ
و  أ

َ
و  ََخ ًسا أ

َ
ّسل  ّاب نَتَه  َفَقاَل: ّاغ ّسل نََها ثاََلثًا أ يه وسلم َو َن ن  َنغ 

ر  
َ َذلَّك بَّماء  َو ّسد  ي ت 

َ
 .«َذلَّك إّن  َرأ

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাবদর হনকি এবসবছন েখন আমরা তািঁর 

যমবয়বক যোসল হদহিলাম। অতঃপর হতহন বলবলন: যতামরা ওবক বরই পাতা হমহশ্রত 

পাহন হদবয় হতন বার, পািঁচ বার অথবা েতবার প্রবয়ার্ন যোসল দাও”।250  

৫. মহিলাবদর ঋতুস্রাব িবল। তবব যোসল হবশুদ্ধ িওয়ার র্নয ঋতুস্রাব বন্ধ িওয়া পূবজ 

িতজ।  

আল্লাি তা‘আলা ববলন, 

﴿َ ي س  نََِلُون ك َو  ِحيِضَ ل َٱَع  ذَ َُهوَ َقُل ََم 
 
ِلُوا َعَ ٱف ََىأ ا َٱََت  ِحيِضَل َٱَِفََءَ لن ِس  ََم  ل  ُبوُهنَذت قَ َو  َ َر  ّتذ هَُهرَ ي طَ َح  َف إِذ اَن 

رَ  هذ ََنَ ت ط 
 
يَ َِمنَ َتُوُهنَذف أ وُُكمََُُثَح  ر  م 

 
هَٱَأ ُ َ ٱَإِنَذَللذ ََللذ ََبِيَ تلذوذ َٱَُُيِب  ُيِحب  ِرِينَ ل َٱَو  ه   [٢٢٢: ابلقرة] ﴾٢٢٢َُمت ط 

“তারা (সািাবীেণ) আপনাবক ঋতুস্রাব সম্পবকজ হর্বজ্ঞস করবছ ; আপহন বলুনঃ তা 

িবি অশুহচতা। অতএব, যতামরা ঋতুকাবল েীবদর হনকি োবব না ও তাবদর সাবথ 
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সিবাবস হলপ্ত িবব না েতেণ না তারা সমূ্পণজরূবপ পহবত্র িবয় োয়। তবব েখন তারা 

(বোসল কবর) ঋতুস্রাব যথবক পহবত্র িবয় োবব তখনই যতামরা তাবদর সাবথ সমু্মখ 

পবথ সিবাস করবব। হনিয় আল্লাি তা‘আলা তাওবাকারী ও পহবত্রতা অবন্বষণকারীবদর 

ভাবলাবাবসন”। [সূরা আল-বাকারাি, আয়াত: ২২২]  

‘আবয়িা রাহদয়াল্লাহু আনিা যথবক বহণজত, হতহন ববলন,  

لَّت انَلِّبَ َصَّل الل  »
َ
، فََسأ تََحاض  بَي ش  ت س  ِّب  ح 

َ
قر ََكنَت  فَاّطَمة  بّن ت  أ  َعلَيه وسلم َفَقاَل: َذلَّك ّعر 

بَلَّت ال  ـَولَي َست  بّال   ق 
َ
تَّسِّل  وََصِّل   ـَحي َضّة، فَإَّذا أ د بََرت  فَاغ 

َ
 .«َحي َضة  فََدِّع الَصاَلَة، َوإَّذا أ

“িাহতমা হবনবত আবু হুবাইি রাহদয়াল্লাহু আনিার ইহস্তিাো িবতা। তাই হতহন নবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামবক এ সম্পবকজ হর্জ্ঞাসা করবল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম ববলন, এ িবি যরাে ো যকাবনা নাহড় বা হিরা যথবক যবর িবি। ঋতুস্রাব 

নয়। তাই েখন ঋতুস্রাব শুরু িবব তখন সালাত বন্ধ রাখবব। আর েখন সাধারণ 

হনয়মানুোয়ী ঋতুস্রাব যিষ িবয় োবব তখন যোসল কবর সালাত পড়বব।”251
 

৬. হনিাস বা সন্তান প্রসববাত্তর স্রাব হনেজত িবল। তবব হনিাস যথবক যোসল শুদ্ধ 

িওয়ার র্নয তা সমূ্পণজরূবপ বন্ধ িবয় োওয়া পূবজ িতজ। হনিাস ঋতুস্রাববর নযায়। বরাং 

তা ঋতুস্রাবই ববি। বাচ্চাহি মাবয়র যপবি থাকাবিায় তার নাহভকূবপর মধয হদবয় তন্ত্রী 

যোবে এ ঋতুস্রাবই খাদয হিবসবব গ্রিণ করবতা। তাই বাচ্চা ভূহমষ্ঠ িওয়ার পর 

ঋতুস্রাবিুকু যকাবনা হবতরণবেত্র না পাওয়ার দরুন যোহনপবথ যবর িবয় আসবছ। 

হনিাস সন্তান প্রসববর সাবথ সাবথ অথবা উিার পরপরই যবর িয়। যতমহনভাবব তা 

সন্তান প্রসববর এক দু’ হতন হদন পূবজ যথবকও প্রসব যবদনার সাবথ যবর িয়। 

িরী‘আবতর পহরভাষায় ঋতুস্রাববকও হনিাস বলা িয়।  

‘আবয়িা রাহদয়াল্লাহু আনিা যথবক বহণজত, হতহন ববলন, 

نَا َمَع انَلِّبّ  َصَّل الل  َعلَيه وسلم ، َوَل نََرى إَّل ال  » و  قَّري بًا ّمن َها ـَخرَج 
َ
َنا بَِّسَّف أ َحَج، َحََّت إَّذا ك 
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 َ ت  فََدَخَل ََعَ ، قَاَل: إَّن  ّحض  : َنَعم  ّت؟ ق ل ت  ن ّفس 
َ
ب ّكي  َفَقاَل: َما لَّك أ

َ
نَا أ

َ
انلَِّبُّ َصَّل الل  َعلَيه وسلم، َو أ

ءر َكتَبَه  الل  ََعَ َبنَاّت آَدَم، فَاق ِّض  َما َيق ِّض ال   تَّسِّل  ـَهَذا ََش  َي ّت َحََّت َتغ  ِّف  بّابل  و  ن  لَ َتط 
َ
َ أ  .«َحاجُّ َغْي 

“আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাবমর সবঙ্গ িবর্র উবদ্দবিয রওয়ানা িলাম। 

ইবতামবধয আমরা সাহরি নামক িাবন যপৌঁছুবল আমার ঋতুস্রাব শুরু িবয় োয়। 

অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাবক কািঁদবত যদবখ বলবলন: কী িবলা, 

যতামার হক হনিাস তথা ঋতুস্রাব শুরু িবয়বছ? আহম বললামঃ হর্ িযািঁ! হতহন বলবলন: 

এ বযাপারহি পূবজ যথবকই আল্লাি তা‘আলা মহিলাবদর র্নয অবধাহরত কবর যরবখবছন। 

অতএব, তুহম িার্ী সাবিবানরা োই কবর তাই করবব। তবব তুহম পহবত্র িবয় 

যোসবলর পূববজ তাওয়াি করবব না”।252  

উি িাদীবস ঋতুস্রাববক হনিাস বলা িবয়বছ। অতএব, বুো যেবলা, উভবয়র হবধান 

একই।  

সমস্ত আহলম সম্প্রদায় হনিাবসর পর যোসল করা ওয়াহর্ব িওয়ার বযাপাবর একমত।  

রু্নুবী অবিায় ো করা হনবষধ: 

রু্নুবী বযহি পািঁচহি কার্ করবত পারবব না েতেণ না যস সমূ্পণজরূবপ পহবত্র িবয় 

োয়। যস কার্গুবলা হনম্রূপ: 

১. সালাত পড়া: 

রু্নুবী অবিায় সালাত পড়া র্াবয়ে যনই।  

আল্লাি তা‘আলা ববলন,  

﴿ َ اي  ه  ي 
 
ِينَ ٱَأ ُنوا َََّلذ ََء ام  ُبوا َت قَ َل  ل وَ ٱَر  نُتمَ َة َلصذ

 
أ ىَ ُسك  ََو  َ َر  ّتذ اَل ُموا َت عَ َح  ََت ُقولُونَ َم  ل  ََُجُنًباَو  بِرِيَإِلذ ََع 

بِيلَ  َ َس  ّتذ  [١٣: النساء] ﴾ت ِسلُوا َت غَ َح 

                                                           
252 সিীি বুখারী, িাদীস নাং ২৯৪; সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ১২১১। 



 

 

 
 141  

“যি ঈমানদারেণ! যতামরা যনিাগ্রস্ত বা রু্নুবী অবিায় সালাবতর হনকিবতজী িবব না 

েতেণ না যতামরা যবাধ িহি হিবর পাও এবাং যোসল কর। তবব পথ অহতক্রবমর 

উবদ্দবিয যতামরা মসহর্বদর উপর হদবয় চলবত পার”। [সূরা আন-হনসা, আয়াত: ৪৩]   

আবু হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম ববলন, 

« 
َ
َدَث َحََّت َيتَوََضأ ح 

َ
بَل  َصاَلة  َمن  أ  .«َل ت ق 

“অেু ভঙ্গকারী যকাবনা বযহির সালাত আদায় িবব না েতেণ না যস অেু কবর”।253  

২. কা‘বা িরীি তাওয়াি করা: 

রু্নুবী অবিায় কা‘বা িরীি তাওয়াি করা নার্াবয়ে।  

আবু্দল্লাি ইবন ‘আব্বাস রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুমা যথবক বহণজত, হতহন ববলন, নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ববলন, 

َن ّفي ّه، َفَمن  تََكلََم ّفي ّه فَالَ َيتَََكَ » و  م  َتتَََكَم  نَك 
َ
َي ّت ّمث ل  الَصاَلةّ، إَّل أ َل ابل  ْي   الَطَواف  َحو 

 .«َمَن إَّل ِّبَ

“কা‘বা িরীি তাওয়াি করা সালাবতর নযায়। তবব তাবত কথা বলা োয়। অতএব, 

যতামরা কথা বলবত চাইবল কলযাণকর কথাই বলবব”।254  

৩. কুরআন মার্ীদ স্পিজ করা: 

রু্নুবী অবিায় কুরআন মার্ীদ স্পিজ করা নার্াবয়ে।  

‘আমর ইবন িােম, িাকীম ইবন হিোম ও আবু্দল্লাি ইবন উমার রাহদয়াল্লাহু আনহুম 

যথবক বহণজত, তারা ববলন, রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ববলন, 

رآَن إَّل َطاّهرر »  .«َل َيَمسُّ ال ق 
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“পহবত্র বযহি ছাড়া যতামাবদর যকউ কুরআন স্পিজ করবব না”।255 

৪. কুরআন মার্ীদ হতলাওয়াত করা: 

রু্নুবী অবিায় কুরআন মার্ীদ পড়া োবব না।  

‘আলী রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন, 

ن بًا، َوِّف  ّرَوايَ » ن  ج    َحال  َما لَم  يَك 
ّ
آَن ََعَ ُك  ر  ّرئ نَا ال ق  ق  ل  الّل َصَّل الل  َعلَيه وسلم ي  و  : ََكَن ََكَن رَس  ة 

ج  ّمَن ال   ن  َي  ـََي ر  َم، َو لَم  يَك  ـل  َمَعنَا اللَح  ك 
 
آَن، َوَيأ ر  ّرئ نَا ال ق  آّن َخالَّء َفي ق  ر  و  قَاَل: َي ّجز ه  َعّن ال ق 

َ
ب ه  أ ج 

ءر ّسَوى ال    .«َجنَابَةّ ـََش 

“রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রু্নুবী অবিা ছাড়া যে যকাবনা সময় 

আমাবদরবক কুরআন পড়াবতন। অনয বণজনায় রবয়বছঃ রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম যিৌচাোর যসবর আমাবদরবক কুরআন পড়াবতন ও যোিত যখবতন। অথজাৎ 

রু্নুবী অবিা ছাড়া হতহন কখবনা আমাবদরবক কুরআন পড়াবনা বন্ধ করবতন না”।256  

‘আলী রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক আবরা বহণজত হতহন অেু যিবষ বলবলন: এভাববই 

রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অেু কবরবছন। অতঃপর হতহন সামানযিুকু 

কুরআন পাঠ করবলন। এরপর বলবলন:  

َما ال  »
َ
، فَأ ن ب  فَاَل، َوَل آيَةً ـَهَذا لَّمن  لَي َس ِّب ن ب   .«ج 

“রু্নুবী বযহি ছাড়া সবাই কুরআন পড়বত পারবব। তবব রু্নুবী বযহি এবকবাবরই 

পড়বত পারবব না। এমনহক একহি আয়াতও নয়”।257  

৫. মসহর্বদ অবিান করা: 

                                                           
255 মাহলক ১; দারাকু্বত্বনী ৪৩১, ৪৩২, ৪৩৩। 
256 হতরহমেী, িাদীস নাং ১৪৬; আবু দাউদ, িাদীস নাং ২২৯; নাসাঈ, িাদীস নাং ২৬৬, ২৬৭; ইবন 
মার্াি, িাদীস নাং ৬০০। 

257 আিমদ, িাদীস নাং ৮৮২। 
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রু্নুবী অবিায় মসহর্বদ অবিান করা না র্াবয়ে।  

আল্লাি তা‘আলা ববলন,  

﴿ َ اي  ه  ي 
 
ِينَ ٱَأ ُنوا َََّلذ ََء ام  ُبوا َت قَ َل  ل وَ ٱَر  نُتمَ َة َلصذ

 
أ ىَ ُسك  ََو  َ َر  ّتذ اَل ُموا َت عَ َح  ََت ُقولُونَ َم  ل  ََُجُنًباَو  بِرِيَإِلذ ََع 

بِيلَ  َ َس  ّتذ  [١٣: النساء] ﴾ت ِسلُوا َت غَ َح 

“যি ঈমানদারেণ! যতামরা যনিাগ্রস্ত বা রু্নুবী অবিায় সালাবতর হনকিবতজী িবব না 

েতেণ না যতামরা যবাধ িহি হিবর পাও এবাং যোসল কর। তবব পথ অহতক্রবমর 

উবদ্দবিয যতামরা মসহর্বদর উপর হদবয় চলবত পার”। [সূরা আন-হনসা, আয়াত: ৪৩] 

‘আবয়িা রাহদয়াল্লাহু আনিা যথবক বহণজত, হতহন ববলন, রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম ববলন, 

و ا َهّذهّ ابل  ي و َت َعّن ال» ه  ّحلُّ الـ  وَّج 
 
ّجّد ؛ فَإّّن   َل أ ن ب  ـ  َمس  ّجَد ّْلَائّض  َوَل ج   .«َمس 

“যতামরা মসহর্দমুখী ঘবরর দরর্াগুবলা বন্ধ কবর দাও। কারণ, ঋতুবতী বা রু্নুবী বযহির 

র্নয মসহর্বদ অবিান করা র্াবয়ে নয়”।258  

িাদীসহি সনবদর হদক হদবয় দুবজল। তবব উিার যিষাাংবির সমথজন উি আয়াবত 

রবয়বছ।  

তবব রু্নুবী বযহি মসহর্বদর উপর হদবয় পথ অহতক্রম করবত পাবর ো পূববজর আয়াবত 

উবল্লখ িবয়বছ।  

ঋতুবতী এবাং হনিাসী মহিলাও মসহর্বদর উপর হদবয় পথ অহতক্রম করবত পাবর। 

েহদ মসহর্দ নাপাক িওয়ার ভয় না থাবক।  

‘আবয়িা রাহদয়াল্লাহু আনিা যথবক বহণজত, হতহন ববলন, 

                                                           
258 আবু দাউদ, িাদীস নাং ২৩২। 
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و ل  الّل َصَّل الل  َعلَيه وسلم : نَاّوّْل ِّن ال  » َرَة ّمَن ال  ـقَاَل ِّل  رَس  م  : إّّن   َحائّضر ـخ  ل ت  ّجّد، قَالَت  َفق  َمس 
 .«َحي َضَة لَي َست  ّف  يَّدكّ ـَفَقاَل: َتنَاَوّْل َها فَإَّن ال  

“আমাবক রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলবলন: মসহর্দ যথবক সালাবতর 

হবছানাহি দাও যদহখ। আহম বললাম: আহম ঋতুবতী। হতহন বলবলন: দাও, ঋতুস্রাব যতা 

আর যতামার িাবত লাবেহন”।259  

আবু হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন,  

و ل  الّل َصَّل » : إّّن   ـ الل  َعلَيه وسلم ّف ال  بَي نََما رَس  ! نَاّوّْل ِّن اثلَو َب َفَقالَت  ّجّد َفَقاَل: يَا ََعئَّشة  َمس 
 .«َحائّضر َفَقاَل: إَّن َحي َضتَّك لَي َست  ّف  يَّدكّ 

“একদা রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসহর্বদ অবিান করহছবলন। 

এমতাবিায় হতহন বলবলন: যি ‘আবয়িা! (মসহর্দ যথবক) আমাবক কাপড়হি দাও 

যদহখ। ‘আবয়িা রাহদয়াল্লাহু আনিা বলবলন: আহম ঋতুবতী। রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলবলন: ঋতুস্রাব যতা আর যতামার িাবত লাবে হন”।260  

মাইমূনা রাহদয়াল্লাহু আনিা যথবক বহণজত, হতহন ববলন, 

ل  الّل َصَّل » و   ََكَن رَس 
 
َرأ رَّها َفيَق  َسه  ّف  ّحج 

 
َدانَا، َوِّهَ َحائّضر َفيََضع  َرأ ل  ََعَ إّح  خ   الل  َعلَيه وسلم يَد 

َها ّف ال   َرتّّه َفتََضع  َدانَا ِّب م  م  إّح  و  آَن، ث َم َتق  ر  ّجّد َوِّهَ َحائّضر ـال ق   .«َمس 

“রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাবদর যকাবনা একর্ন ঋতুবতী 

থাকাবিায় তার হনকি এবস যকাবল মাথা যরবখ কুরআন হতলাওয়াত করবতন। 

যতমহনভাবব আমাবদর যকাবনা একর্ন ঋতুবতী থাকাবিায় রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাবমর সালাবতর হবছানাহি মসহর্বদ যরবখ আসবতা”।261  

                                                           
259 সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ২৯৮; নাসাঈ, িাদীস নাং ২৭২। 
260 সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ২৯৯; নাসাঈ, িাদীস নাং ২৭১। 
261 নাসাঈ, িাদীস নাং ২৭৪, ৩৮৫ হুমাইদী ৩১০। 
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যোসবলর িতজসমূি: 

যোসবলর িতজ আিহি, তা হনম্রূপঃ 

১. হনয়যাত করবত িবব। অতএব, হনয়যাত বযতীত যোসল শুদ্ধ িবব না।  

২. যোসলকারী মুসহলম িবত িবব। অতএব, কাহিবরর যোসল শুদ্ধ িবব না েতেণ না 

যস মুসহলম িয়। 

৩. যোসলকারী জ্ঞানসম্পন্ন িবত িবব। অতএব, পােল ও মাতাবলর যোসল শুদ্ধ িবব 

না েতেণ না তার যচতনা হিবর আবস। 

৪. যোসলকারী ভাবলামে যভদাবভদ জ্ঞান রাবখ এমন িবত িবব। অতএব, বাচ্চাবদর 

যোসল িরী‘আবতর দৃহষ্টবত ধতজবয নয়। তাবদর যোসল করা বা না করা সমান। 

৫. যোসল যিষ িওয়া পেজন্ত পহবত্রতার্জবনর হনয়যাত হির থাকবত িবব। অতএব, 

যোসল চলাকালীন হনয়যাত ভঙ্গ করবল যোসল শুদ্ধ িবব না। 

৬. যোসল চলাকালীন যোসল ওয়াহর্ব িয় এমন যকাবনা কারণ যেন পাওয়া না োয়। 

তা না িবল যোসল তৎেণাৎই নষ্ট িবয় োবব। 

৭. যোসবলর পাহন পহবত্র ও র্াবয়ে পন্থায় সাংেৃিীত িবত িবব।  

৮. যোসবলর অঙ্গগুবলাবত পাহন যপৌঁছুবত বাধা প্রদান কবর এমন বস্তু অপসারণ করবত 

িবব।  
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রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবব যোসল করবতন 

পহরপূণজ যোসবলর বণজনা হনম্রূপ: 

১. প্রথবম যোসবলর হনয়যাত করবতন।  

উমার রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন, আহম রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লামবক বলবত শুবনহছ: 

َمال  بّانلّي اَّت، َوإَّنَما » ع 
َ
ة  إَّنَما األ

َ
َرأ و  إَّل ّام 

َ
ن يَا ي ّصي ب َها أ َرت ه  إَّل د  ّرئ  َما نََوى، َفَمن  ََكنَت  ّهج    ام 

ّ
ّلك 

َرت ه  إَّل َما َهاَجَر إَّْل هّ  َها، فَّهج   .«َين ّكح 

“প্রহতহি কমজ হনয়যাত হনভজরিীল। যেমন হনয়যাত যতমনই িল। যেমন, যকউ েহদ 

দুহনয়ার্জন বা যকাবনা রমণীবক হববাি করার উবদ্দবিয হির্রত (হনর্ আবাসভূহম তযাে) 

কবর তািবল যস তাই পাবব যে র্নয যস হির্রত কবরবছ।”262  

২. “হবসহমল্লাি” ববল যোসল শুরু করবতন। যেমহনভাবব তা ববল অেু শুরু করবতন। 

৩. উভয় িাত কহি পেজন্ত হতন বার ধুবয় হনবতন।  

‘আবয়িা রাহদয়াল্লাহু আনিা যথবক বহণজত, হতহন ববলন,  

تََسَل ّمَن ال  » : َغَسَل َكَفي ّه ـََكَن انل ِّبُّ  صّل الل عليه وسلم إَّذا اغ   َفَغَسَل يََدي ّه، َوِّف  ّرَوايَة 
َ
َجنَابَّة، بََدأ

 لّلَصاَلةّ 
 
 َكَما َيتَوََضأ

 
ف َرَغ بّيَّمي ّنّه ََعَ ّشَماّلّ، َفَغَسَل فَر َجه  ث َم َيتَوََضأ

َ
َصابَّعه  ّف ثاََلثًا ث َم أ

َ
ّخل  أ ، ث َم ي د 

ّسّه ثاََلَث غ َرف  بّيََدي ّه، ث َم ي ّفي ض  ال  ـال  
 
بُّ ََعَ َرأ ّرهّ، ث َم يَص  َل َشع  و  ص 

 
هّ ـَماّء َفي َخّل ل  بَّها أ ّ َماَء ََعَ ّجَل 

ّ هّ   .«َك 

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম েখন র্ানাবাবতর যোসল করবতন তখন প্রথবম 

উভয় িাত কহি পেজন্ত হতন বার ধুবয় হনবতন। অতঃপর বাম িাবত পাহন যিবল 

লজ্জািান পহরষ্কার করবতন। এরপর সালাবতর অেুর নযায় অেু করবতন। অতঃপর 

                                                           
262 সিীি বুখারী, িাদীস নাং ১; সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ১৯০৭। 
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আঙু্গলসমূি পাহনবত হভহর্বয় যকিমূল যখলাল করবতন। অনন্তর মাথায় হতন হচলু্ল পাহন 

িালবতন। পহরবিবষ পুবরা িরীবর পাহন প্রবাহিত করবতন”।263  

মায়মূনা রাহদয়াল্লাহু আনিা যথবক বহণজত, হতহন ববলন, 

لَه  ّمَن ال  » ّل اللّ َصَّل الل  َعلَيه وسلم غ س  و  َني ت  لَّرس  د 
َ
د َخَل ـأ

َ
و  ثاََلثًا، ث َم أ

َ
ّ أ َجنَابَّة، َفَغَسَل َكَفي ّه َمَرَتْي 

ف َرَغ بّّه ََعَ فَر ّجهّ 
َ
ر َض فََدلََكَها َدل ًَك َشّدي ًدا،  يََده  ّف اإّلنَاّء، ث َم أ

َ
وََغَسلَه  بّّشَماّلـّه، ث َم ََضََب بّّشَماّلّ األ

ّه، ث مَ  َء َكّف  ّسّه ثاََلَث َحَفنَات  ّمل 
 
ف َرَغ ََعَ َرأ

َ
لَي ّه، ث َم أ َ رّج  و َءه  لّلَصاَلةّ َغْي   و ض 

َ
 َغَسَل َسائَّر ث َم تَوََضأ

:َجَسّدهّ، ث َم َتنََح  ل  و  : وََجَعَل َيق  تَي ت ه  بّال ّمن ّدي ّل فََرَده ، َوِّف  ّرَوايَة 
َ
لَي ّه ث َم أ   َعن  َمَقاّمّه َذلَّك، َفَغَسَل رّج 

ه  ـ  بّال ض  ِّن  َين ف   .«َماّء َهَكَذا َيع 

“আহম রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামবক র্ানাবাবতর যোসবলর র্নয পাহন 

হদবল হতহন হনর্ িস্তেুেল দু’ বা হতন বার যধৌত কবরন। অতঃপর পাত্র যথবক পাহন 

হনবয় বাম িাত হদবয় হনর্ লজ্জািান পহরষ্কার কবরন। এরপর ভূহমবত িস্তিাপন কবর 

তা ভাবলাভাবব ঘবষ যনন। অতঃপর সালাবতর অেুর নযায় অেু কবরন। তবব পদেুেল 

যধান হন। অনন্তর হতহন হনর্ মাথায় হতন হচলু্ল পাহন যিবল যদন এবাং পুবরা িরীর 

ভাবলাভাবব যধৌত কবরন। অতঃপর পূবজিান যথবক একিু সবর হেবয় পদেুেল ধুবয় 

যিবলন। পহরবিবষ আহম তািঁর হনকি যতায়াবল হনবয় আসবল হতহন তা গ্রিণ কবরন হন; 

বরাং িাত হদবয় পাহনিুকু যেবড় যিবলন”264
 

৪. বাম িাবত পাহন যিবল হনর্ লজ্জািান পহরষ্কার করবতন।  

মায়মূনাহ রাহদয়াল্লাহু আনিা যথবক বহণজত, হতহন ববলন,  

َه  » ف َرَغ انَلِّبُّ َصَّل الل  َعلَيه وسلم ََعَ ّشَماّلّ َفَغَسَل َمَذاّكْي 
َ
 .«أ

                                                           
263 সিীি বুখারী, িাদীস নাং ২৪৮; সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ৩১৬। 
264 সিীি বুখারী, িাদীস নাং ২৪৯, ২৭৪; সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ৩১৭। 
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“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা বাম িাবত পাহন যিবল হনর্ লজ্জািান 

যধৌত কবরন”।265
 

৫. বাম িাতহি পহবত্র মাহি হদবয় বা যদওয়াবল ঘবষ হনবতন অথবা পাহন দ্বারা 

ভাবলাভাবব ধুবয় হনবতন ।  

মায়মূনা রাহদয়াল্লাহু আনিা যথবক বহণজত, হতহন ববলন, 

ر  »
َ
، ث َم َدلََك يََده  بّاأل ل  الّل َصَّل الل  َعلَيه وسلم بّيَّمي ّنّه ََعَ ّشَماّلّ َفَغَسَل فَر َجه  و  ف َرَغ رَس 

َ
و  أ

َ
ّض أ

 .«َحائّّط ـبّال  

“রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা বাম িাবত পাহন যিবল হনর্ লজ্জািান 

যধৌত কবরন। অতঃপর িাত খানা ভূহমবত বা যদওয়াবল ঘবষ যনন”।266  

৬. সালাবতর অেুর নযায় ভাবলাভাবব পূণজাঙ্গরূবপ অেু করবতন অথবা অেুর সময় 

পদেুেল না ধুবয় যোসল যিবষ তা যধৌত করবতন। তবব অেু করার সময় মাথা মাসাি 

কবরন হন।  

মায়মূনা রাহদয়াল্লাহু আনিা যথবক বহণজত, হতহন ববলন,  

َهه  » تَن َشَق، وََغَسَل وَج  َمَض َواس  و  ثاََلثًا، ث َم َمض 
َ
ّ أ  َوَيَدي ّه َغَسَل انَلِّبُّ َصَّل الل  َعلَيه وسلم يََدي ّه َمَرَتْي 

ف َرَغ ََعَ 
َ
َسه  ثاََلثًا، ث َم أ

 
 .«َجَسّدهّ، ث َم َتنََح ّمن  َمَقاّمّه َفَغَسَل قََدَمي هّ  وََغَسَل َرأ

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (বোসল করার সময়) উভয় িাত দু’ বা হতন বার 

ধুবয়বছন। অতঃপর কুহল কবরবছন। নাবক পাহন হদবয়বছন। মুখ মণ্ডল ও িস্তদ্বয় যধৌত 

কবরবছন। মাথা হতন বার ধুবয়বছন। পুবরা িরীবর পাহন প্রবাহিত কবরবছন। অতঃপর 

পূবজিান যছবড় অনযত্র সবর হেবয় পদেুেল ধুবয়বছন”।267  

                                                           
265 সিীি বুখারী, িাদীস নাং ২৫৭। 
266 সিীি বুখারী, িাদীস নাং ২৬৬, ২৭৪। 
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‘আবয়িা ও আবু্দল্লাি ইবন উমার রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুমা যথবক বহণজত, তারা ববলন, 

، وَ » تَن ّشق  ، َويَس  ّمض  ّسل  يََدي ّه ثاََلثًا، َوي َمض  و ل  الّل َصَّل الل  َعلَيه وسلم َيغ  َهه  ََكَن رَس  َيغ ّسل  وَج 
ف َرَغ َعلَي ّه ال  

َ
، َوأ َسح  َسه  لَم  َيم 

 
 .«َماءَ ـوَّذَراَعي ّه ثاََلثًا ثاََلثًا َحََّت إَّذا بَلََغ َرأ

“রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (বোসল করার সময়) উভয় িাত হতনবার 

ধুবয় হনবতন। হতনবার কুহল করবতন ও নাবক পাহন হদবতন। হতনবার মুখ মণ্ডল ও 

িস্তেুেল যধৌত করবতন। তবব মাথা মাসাি না কবর তৎপহরববতজ হতহন মাথায় পাহন 

যিবল হদবতন”।268  

৭. পাহন দ্বারা িাবতর আঙু্গলগুবলা হভহর্বয় তা হদবয় চুল যখলাল করবতন। োবত 

যকিমূল তথা চমজ পেজন্ত পাহন যপৌঁবছ োয়। অতঃপর দু’িাবত হতন হচলু্ল পাহন হনবয় তা 

মাথায় যিবল হদবতন। প্রথবম মাথার ডান ভাে অতঃপর মাথার বাম অাংি এবাং 

পহরবিবষ মাথার মধয ভাবে পাহন প্রবাহিত করবতন।  

‘আবয়িা রাহদয়াল্লাহু আনিা যথবক বহণজত, হতহন ববলন, 

« ّ ء  َن َو اْل  َنَابَّة، َدََع بَِّش  تََسـَل ّمَن اْل  و ل  اللّ َصَّل الل  َعلَيه وسلم إَّذا اغ  ّه، ََكَن رَس  َخَذ بَّكّف 
َ
اَلّب، فَأ

ّسهّ 
 
َخَذ بَّكَفي ّه َفَقاَل بّّهَما ََعَ َرأ

َ
ي َِسّ ث َم أ

َ
ي َمّن، ث َم األ

َ
ّسّه األ

 
 بّّشّق  َرأ

َ
 .«بََدأ

অথজাৎ রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম েখন র্ানাবাবতর যোসবলর ইবি 

করবতন তখন দুগ্ধবদািনপাবত্রর নযায় এক পাত্র পাহন আনবত বলবতন। এরপর হতহন 

িাবত পাহন হনবয় প্রথবম মাথার ডান পাবশ্বজ অতঃপর বাম পাবশ্বজ প্রবাহিত করবতন। 

পুনরায় দু’ িাবত পাহন হনবয় তা মাথায় যিবল হদবতন।269  

র্ানাবাবতর যোসবলর সময় মহিলাবদর মাথার যবণী খুলবত িবব না।  

উবম্ম সালামা রাহদয়াল্লাহু আনিা যথবক বহণজত, হতহন ববলন,  

                                                           
268 নাসাঈ, িাদীস নাং ৪২২। 
269 সিীি বুখারী, িাদীস নাং ২৫৮; সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ৩১৮। 
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ـّل ال  » س  ه  ّلغ  ض  ن ق 
َ
ِّس  فَأ

 
َر َرأ دُّ َضف  ش 

َ
ةر أ

َ
َرأ َل الّل! إّّن   ّام  و  : يَارَس  ه  ـق ل ت  ض  ن ق 

َ
: فَأ َجنَابَّة؟، َوِّف  ّرَوايَة 

ّسّك ثاََلَث َحثَيَاـلّل َحي َضّة َوال  
 
ن  حَت َّثَ ََعَ َرأ

َ
ّفي ّك أ َ َعلَي ّك َجنَابَّة؟ قَاَل: َل، إَّنَما يَك  ، ث َم ت ّفي ّضْي  ت 

ّري نَ ـال   ه   .«َماَء َفتَط 

“আহম বললাম: যি আল্লাির রাসূল! আহম ভাবলাভাবব মাথায় যবণী যবিঁবধ থাহক। তা 

র্ানাবাবতর যোসবলর সময় খুলবত িবব হক? অনয বণজনায় রবয়বছ, তা র্ানাবাত ও 

ঋতুস্রাববর যোসবলর সময় খুলবত িবব হক? রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 

বলবলন: যবণী খুলবত িবব না। যতামার র্নয েবথষ্ট এই যে, তুহম যতামার মাথায় হতন 

হচলু্ল পাহন যিবল হদবব। পুনরায় পুবরা িরীবর পাহন প্রবাহিত করবব। তাবতই তুহম 

পহবত্র িবয় োবব। তবব ঋতুস্রাব পরবতজী যোসবলর সময় যবণী যখালা মুস্তািাব”।270
 

আবয়িা রাহদয়াল্লাহু আনিা যথবক বহণজত, হতহন ববলন, রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম তািঁবক ঋতুবিবষ যোসল করার সময় আবদি কবরন: 

تَّسِّل  » َرّك، َواغ  ِّض  َشع   «ا ن ق 

“(যি আবয়িা!) তুহম যবণী খুবল যোসল যসবর নাও”।271  

৮. পুবরা িরীবর পাহন প্রবাহিত করবতন। প্রথবম ডান পাবশ্বজ অতঃপর বাম পাবশ্বজ 

প্রবাহিত করবতন।  

আবয়িা রাহদয়াল্লাহু আনিা যথবক বহণজত, হতহন ববলন, 

نّهّ »
 
و رّهّ َوِّف  َشأ ه  ّلّه َوط  ّلّه َوتَرَجُّ ن  ّف  َتنَعُّ ع ّجب ه  اتَليَمُّ ّ هّ  ََكَن انَلِّبُّ َصَّل الل  َعلَيه وسلم ي   .«َك 

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবজ কার্ই ডান হদক যথবক শুরু করা পছে 

করবতন। এমনহক রু্তা পরা, মাথা আিঁচড়াবনা, পহবত্রতার্জন তথা সবজ বযাপারই”।  

                                                           
270 সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ৩৩০। 
271 ইবন মার্াি, িাদীস নাং ৬৪৬। 
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হববিষকবর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেল, কুিঁচহক ও অঙ্গপ্রতযবঙ্গর ভািঁর্সমূি 

ভাবলাভাবব ধুবয় হনবতন।272  

‘আবয়িা রাহদয়াল্লাহু আনিা যথবক বহণজত, হতহন ববলন,  

تَّسَل ّمـَن ال  » ن  َيغ 
َ
َراَد أ

َ
ل  الّل َصَّل الل  َعلَيه وسلم إَّذا أ و  َما، ث َم ـََكَن رَس   بَّكَفي ّه َفَغَسلَه 

َ
َجنَابَّة بََدأ

فَاَض َعلَي ّه ال  
َ
، َوأ بّ ـَغَسَل َمَرافَّغه  تَق  ، ث َم يَس  َوى بّّهَما إَّل َحائّط  ه 

َ
َما أ ن َقاه 

َ
و َء، َوي ّفي ض  َماَء، فَإَّذا أ ل  ال و ض 

ّسهّ ـ  ال
 
 .«َماَء ََعَ َرأ

“রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম র্ানাবাবতর যোসল করার ইবি করবল 

প্রথবম দু’িাত ধুবয় হনবতন। অতঃপর পাহন যিবল বেল ও কুিঁচহক যধৌত করবতন। 

এরপর উভয় িাত পহরষ্কার কবর যদওয়াবল ঘিঁবষ হনবতন। অনন্তর অেু কবর মাথায় 

পাহন িালবতন”।273  

ঘষা মলার প্রবয়ার্ন িবল তা কবর হনবব।  

‘আবয়িা রাহদয়াল্লাহু আনিা যথবক বহণজত, হতহন ববলন, আস্মা রাহদয়াল্লাহু আনিা 

রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামবক ঋতুস্রাব পরবতজী যোসল সম্পবকজ হর্জ্ঞাসা 

করবল হতহন ববলন, 

َن مَ » َداك  ذ  إّح  خ 
 
ه  َدل ًَك تَأ ل ك  ّسَها َفتَد 

 
بُّ ََعَ رأ و َر، ث َم تَص  ه  ّسن  الطُّ ، َفت ح  َرَتَها َفتََطَهر  اَءَها وَّسد 

 .«َشّدي ًدا

“বরই পাতা হমহশ্রত পাহন হদবয় খুব ভাবলাভাবব পহবত্রতার্জন করবব। অতঃপর মাথায় 

পাহন যিবল খুব ভাবলাভাবব মলবব”।274  

৯. পূববজর র্ায়ো যছবড় একিু দূবর হেবয় উভয় পা ধুবয় হনবতন। তবব রাসূলুল্লাি 

                                                           
272 সিীি বুখারী, িাদীস নাং ১৬৮; সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ২৬৮। 
273 আবু দাউদ, িাদীস নাং ২৪৩। 
274 সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ৩৩২। 
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সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যোসল যিবষ যতায়াবল হদবয় িরীর শুহকবয় হনবতন না। 

এ সাংক্রান্ত িাদীস ইবতাঃপূববজ উবল্লখ করা িবয়বছ।  

যখালা র্ায়োয় যোসল করা হনবষধ: 

যখালাবমলা র্ায়োয় যোসল করা অনুহচত, বরাং পদজার যভতবর যোসল করবব।  

উবম্ম িানী রাহদয়াল্লাহু আনিা যথবক বহণজত, হতহন ববলন,  

ِت  ه  » ، َوفَاّطَمة  تَس  تَّسل  ت ه  َيغ  ّل الّل َصَّل الل  َعلَيه وسلم ََعَم ال َفت ّح، فَوََجد  و   .«َذَهب ت  إَّل رَس 

“আহম মক্কা হবর্বয়র বছর রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাবমর সাোবত 

হেবয়হছলাম। তখন হতহন যোসল করহছবলন এবাং িাহতমা রাহদয়াল্লাহু আনিা তািঁবক পদজা 

হদবয় আড়াল কবর যরবখহছবলন।”275  

মায়মূনা রাহদয়াল্লাহু আনিা যথবক বহণজত, হতহন ববলন, 

تَّسل  ّمَن ال  » َو َيغ   .«َجنَابَةّ ـَسَِت ت  انلَِّبَ صّل الل عليه وسلم وَه 

“আহম রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামবক পদজা হদবয় যিবক যরবখহছ। 

এমতাবিায় হতহন র্ানাবাবতর যোসল কবরবছন”।276  

যোসবলর অেু হদবয়ই সালাত পড়া োয়: 

যোসবলর অেু হদবয় সালাত পড়া, কুরআন হতলাওয়াত করা ইতযাহদ সম্ভব। এ র্নয 

নতুন অেু করবত িবব না।  

‘আবয়িা রাহদয়াল্লাহু আনিা যথবক বহণজত, হতহন ববলন,  

َراه  ي   »
َ
، وََصالَةَ ال َغَداةّ، َولَ أ ّ َعتَْي  ، َوي َصِّل   الَرك  تَّسل  ل  اللّ َصَّل الل  َعلَيه وسلم َيغ  و  و ًءا ََكَن رَس  ّدث  و ض 

ّل  س  َد ال غ   .«َبع 
                                                           
275 সিীি বুখারী, িাদীস নাং ২৮০; সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ৩৩৬। 
276 সিীি বুখারী, িাদীস নাং ২৮১; সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ৩৩৭। 
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“রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যোসল যসবর দু’ রাকআত সুন্নাত ও 

ির্বরর িরে সালাত পড়বতন। হকন্তু হতহন যোসবলর পর নতুন অেু করবতন না”।277
 

েখন যোসল করা মুস্তািাব: 

হকছু হকছু কারণ ও সমবয় যোসল করা মুস্তািাব। তা হনম্রূপ: 

১. রু্মু‘আর হদন যোসল করা: 

রু্মু‘আর হদন যোসল করা গুরুত্বপূণজ সুন্নাত।  

আবু সাঈদ খুদরী রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন, রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ববলন,  

ّم ال  » ل  يَو    حم  تَّلم  ـغ س 
ّ
َعّة َواّجبر ََعَ ُك  م   «.ج 

“রু্মু‘আর হদন যোসল করা প্রবতযক সাবালবকর উপর ওয়াহর্ব”।278  

আবু্দল্লাি ইবন উমার রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুমা যথবক বহণজত, হতহন ববলন, রাসূলুল্লাি 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ববলন, 

م  ال  » ك  َحد 
َ
َعَة فَل يَغ تَّسل  ـإَّذا َجاَء أ م   .«ج 

“যতামাবদর যকউ রু্মু‘আ পড়ার ইবি করবল যস যেন যোসল কবর যনয়”।279  

আবু সাঈদ খুদরী রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন, রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ববলন, 

ل  يَو  » ن  َيَمَس ّطي بًا إّن  وََجدَ ـَم ال  ال غ س 
َ
، َوأ َتَ ن  يَس 

َ
، َوأ   حم  تَّلم 

ّ
َعّة واجبر ََعَ ُك  م   .«ج 

                                                           
277 আবু দাউদ, িাদীস নাং ২৫০; হতরহমেী, িাদীস নাং ১০৭; নাসাঈ, িাদীস নাং ২৫৩; ইবন মার্াি, 
িাদীস নাং ৫৮৫। 

278 সিীি বুখারী, িাদীস নাং ৮৭৯; সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ৮৪৬। 
279 সিীি বুখারী, িাদীস নাং ৮৭৭; সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ৮৪৪। 
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“রু্মু‘আর হদন যোসল করা প্রবতযক সাবালবকর ওপর ওয়াহর্ব। সম্ভব িবল হমসওয়াক 

ও যখািবু গ্রিণ করবব”।280
 

রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবরা ববলন,  

َسه  وََجَسدَ  َحقٌّ »
 
ّسل  ّفي ّه َرأ ًما، َيغ  يَام  يَو 

َ
  َسب َعّة أ

ّ
تَّسَل ّف  ُك  ن  َيغ 

َ
ّلم  أ س    م 

ّ
 .«ه  لِّلَ َتَعاَل ََعَ ُك 

“প্রবতযক মুসহলবমর ওপর আল্লাির অহধকার এই যে, যস প্রহত সপ্তাবি একহদন যোসল 

করবব। তখন যস হনর্ মাথা ও পুবরা িরীর যধৌত করবব”।281
 

উি িাদীসগুবলা যথবক রু্মু‘আর হদন যোসল ওয়াহর্ব িওয়া বুো োবি এবাং তা 

ইব্নুল র্াওেী, ইবন িায্ম্ ও ইমাম িাওকানীর হনর্স্ব মত। তবব এর হবপরীত 

িাদীসগুবলার প্রহত লেয করবল রু্মু‘আর হদন যোসল করা গুরুত্বপূণজ সুন্নাত হিবসববই 

প্রমাহণত িয়।  

সামুরা এবাং আনাস  রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুমা যথবক বহণজত, তারা ববলন, রাসূলুল্লাি 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ববলন, 

َم ال  »  يَو 
َ
ف َضل  ـَمن  تَوََضأ

َ
ل  أ تََسَل فَال غ س  ، َوَمّن اغ  َعّة فَّبَها َونّع َمت  م   .«ج 

“রু্মু‘আর হদন অেু করা েবথষ্ট এবাং ভাবলা কার্। তবব যোসল করা আবরা 

ভাবলা”।282  

আবু হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন, রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ববলন, 

                                                           
280 সিীি বুখারী, িাদীস নাং ৮৮০ সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ৮৪৬। 
281 সিীি বুখারী, িাদীস নাং ৮৯৭, ৮৯৮; সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ৮৪৯। 
282 আবু দাউদ, িাদীস নাং ৩৫৪; হতরহমেী, িাদীস নাং ৪৯৭; নাসাঈ, িাদীস নাং ১৩৮১; ইবন মার্াি, 
িাদীস নাং ১১০০। 
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َت ال  »
َ
و َء ث َم أ َسَن ال و ض  ح 

َ
 فَأ

َ
َ ال  ـَمن  تَوََضأ ّفَر َل  َما بَي نَه  َوَبْي  ن َصَت غ 

َ
تََمَع َوأ َعَة فَاس  م  َعّة َوّزَياَدة  ـج  م  ج 

، َومَ  يَام 
َ
 .«َحََص َفَقد  لََغاـن  َمَس ال  ثاََلثَّة أ

“যে বযহি ভাবলাভাবব অেু কবর রু্মু‘আয় উপহিত িয়। অতঃপর নীরবব খুতবা শ্রবণ 

কবর আল্লাি তা‘আলা েত রু্মু‘আ যথবক এ রু্মু‘আ পেজন্ত এবাং বাড়হত আবরা হতন 

হদবনর সকল গুনাি েমা কবর হদববন। আর যে বযহি কঙ্কর স্পিজ করল যস যেন 

অেথা কবমজ হলপ্ত িল”।283
 

রু্মু‘আর হদন যোসল করা ওয়াহর্ব না িবলও তাবত অবনক িেীলত রবয়বছ।  

আবু হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম ববলন, 

َت ال  »
َ
تََسَل ث َم أ ن َصَت َحََّت ـَمّن اغ 

َ
َر َل  ث َم أ َعَة فََصَّل َما ق ّد  م  ّفَر َل  ج  بَّتّه، ث َم ي َصِّل   َمَعه  غ  ط  غَ ّمن  خ  ر   َيف 

َ ال   يَام  ـَما بَي نَه  َوبَْي 
َ
ل  ثاََلثَّة أ َرى َوفَض  خ 

 
َعّة األ م   .«ج 

“যে বযহি যোসল কবর রু্মু‘আ উপহিত িবয়বছ। অতঃপর েতিুকু সম্ভব সালাত পবড় 

খুৎবা যিষ িওয়া পেজন্ত হনিুপ যথবকবছ। এরপর ইমাম সাবিববর সাবথ সালাত 

পবড়বছ। আল্লাি তা‘আলা তার এ রু্মু‘আ যথবক অনয রু্মু‘আ পেজন্ত এবাং আবরা 

বাড়হত হতন হদবনর সকল গুনাি েমা কবর হদববন”।284  

আবু হুরায়রা ও আবু সাঈদ খুদরী রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুমা যথবক বহণজত, তারা ববলন, 

রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ববলন, 

َم ال» َسّن ّثيَابّّه َوَمَس ّمن  ّطي ب  ـ  َمّن اغ تََسَل يَو  ح 
َ
َعّة َولَّبَس ّمن  أ م  َت  -إّن  ََكَن ّعن َده   –ج 

َ
ث َم أ

ه  َحََّت ـ  ال ن َصَت إَّذا َخَرَج إَّمام 
َ
نَاَق انَلاّس، ث َم َصَّل َما َكتََب الل  َل ، ث َم أ ع 

َ
َعَة، فَلَم  َيتََخَط أ م  َغ ج  ر   َيف 

يَام  
َ
َ ْج  َعّتّه الَِّت  َقب لََها َوّزَياَدة  ثاََلثَّة أ  .«ّمن  َصاَلتّّه، ََكنَت  َكَفاَرًة لَّما بَي نََها َوَبْي 

                                                           
283 সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ৮৫৭ হতরহমেী, িাদীস নাং ৪৯৮। 
284 সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ৮৫৭। 
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“যে বযহি রু্মু‘আর হদন যোসল কবর, সুের যপাষাক-পহরিদ পবর এবাং যখািবু 

থাকবল তা বযবিার কবর রু্মু‘আয় উপহিত িবয়বছ। অতঃপর যস মানুবষর ঘাড় 

মাহড়বয় সামবন যেবত চায় হন এবাং েতিুকু সম্ভব নিল সালাত পবড়বছ। অনন্তর ইমাম 

সাবিব হমম্বাবর উঠার পর িবত সালাত যিষ িওয়া পেজন্ত হনিুপ যথবকবছ। তার এ 

কমজকলাপ পূবজবতজী রু্মু‘আ যথবক এ রু্মু‘আ পেজন্ত এবাং বাড়হত আবরা হতন হদবনর 

গুনাি যমাচবনর র্নয েবথষ্ট িবব”।285
 

আউস ইবন আউস সাক্বািী রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন: আহম 

রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামবক বলবত শুবনহছ: 

، وََدنَا ّمَن اإلَّماّم فَاـَمن  َغَسَل يَو مَ ال  » َكب  َعّة َواغ تََسَل، ث َم بََكَر َواب تَـَكَر، َوَمََش َولَم  يَر  م  تََمَع َولَم  يَل غ  ؛ ج  س 
ر  ّصيَاّمَها ج 

َ
، أ َوة  َعَمل  َسنَة  ط  ّل  خ   .«َوّقيَاّمَها ََكَن َل  بّك 

“যে বযহি রু্মু‘আর হদন অঙ্গপ্রতযঙ্গ ভাবলাভাবব যধৌত কবর যোসল কবরবছ। অতঃপর 

খুব সকাল-সকাল ঘর যথবক যবর িবয় পাবয় যিিঁবি মসহর্বদ উপহিত িবয়বছ। এরপর 

ইমাবমর হনকিবতজী িবয় অনথজ কবমজ মগ্ন না িবয় সবজান্তঃকরবণ খুতবা শুবনবছ, তার 

প্রহতহি পদবেবপর হবহনমবয় আল্লাি তা‘আলা এক বছর োবৎ সালাত-সাওম পালবনর 

সাওয়াব হদববন”।286  

২. ির্ বা উমরার ইিরাবমর র্নয যোসল করা: 

ির্ বা উমরার ইিরাবমর র্নয যোসল করা মুস্তািাব।  

োবয়দ ইবন সাহবত রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন,  

تََسَل » ، َواغ  اَلّلّ ي ت  انَلِّبَ صّل الل عليه وسلم  َُتََرَد إلّه 
َ
 .«َرأ

                                                           
285 আবু দাউদ, িাদীস নাং ৩৪৩। 
286 আবু দাউদ, িাদীস নাং ৩৪৫; হতরহমেী, িাদীস নাং ৪৯৬; নাসাঈ, িাদীস নাং ১৩৮২। 
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“আহম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামবক ইিরাম বািঁধার র্নয র্ামা-কাপড় খুবল 

যোসল করবত যদবখহছ”।287
 

৩. মক্কায় প্রবববির পূববজ যোসল করা: 

মক্কায় প্রবববির পূববজ যোসল করা মুস্তািাব। নাহি’ যথবক বহণজত, হতহন ববলন,  

َمَر » َما  –ََكَن َعب د  الّل ب ّن ع  د ََن ال -ريَّضَ الل  َعن ه 
َ
َسَك َعّن اتَلل ّبيَّة، ث َم يَّبي ت  ـ  إَّذا َدَخَل أ م 

َ
َحـَرّم أ

تَسّ  َح َوَيغ  بـ  ًوى، ث َم ي َصِّل   بّّه الصُّ َعل  َذلَّك بّّذي  ط  َن نَِّبَ اللّ َصَّل الل  َعلَيه وسلم ََكَن َيف 
َ
ث  أ َّد  ، َوي   .«ل 

“আবু্দল্লাি ইবন উমার রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুমা িারাম িরীবির হনকিবতজী িবল তাহিয়যা 

পড়া বন্ধ কবর েু-তু্বয়া নামক িাবন রাহত্রোপন করবতন। অতঃপর যভাবরর সালাত 

পবড় যসখাবন যোসল করবতন এবাং বলবতনঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 

এভাববই করবতন”।288  

৪. প্রহতবার েীসঙ্গবমর র্নয যোসল করা: 

প্রহতবার েীসিবাবসর র্নয যোসল করা মুস্তািাব।  

আবু রাহি’ রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন, একদা নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবক এবক সকল হবহববদর সাবথ সঙ্গবম হলপ্ত িবয়বছন। প্রবতযক 

সঙ্গবমর পর যোসল কবরবছন। তখন আহম বললাম: যি আল্লাির রাসূল! আপহন েহদ 

শুধু একবার যোসল করবতন! তখন হতহন বলবলন: 

َهر  » ط 
َ
، َوأ يَب  ط 

َ
ز ََك، َوأ

َ
 .«َهَذا أ

“এহি অহধকতর হনমজল, পহবত্র ও পহরিন্ন কমজ”।289
 

৫. মৃত বযহিবক যোসল যদওয়ার পর যোসল করা: 
                                                           
287 হতরহমেী, িাদীস নাং ৮৩০; দারামী ১৮০১; ইবন খুোইমাি ২৫৯৫। 
288 সিীি বুখারী, িাদীস নাং ১৫৭৩; সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ১২৫৭। 
289 আবু দাউদ, িাদীস নাং ২১৯; ইবন মার্াি, িাদীস নাং ৫৯৬। 
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মৃত বযহিবক যোসল যদওয়ার পর যোসল করা মুস্তািাব।  

আবু হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন, রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম ববলন, 

تَّسل  ـَمن  َغَسَل ال  »  .«َمّي َت فَل يَغ 

“যে বযহি মৃতবক যোসল হদবয়বছ যস যেন যোসল কবর যনয়”।290
 

আসমা হবনবত উমাইস রাহদয়াল্লাহু আনিা হনর্ স্বামী আবু বকর রাহদয়াল্লাহু আনহুবক 

মৃবতর যোসল হদবয় উপহিত মুিাহর্রবদরবক এ ববল প্রশ্ন কবরন যে, আহম যরাোদার। 

অনযহদবক আর্বকর হদনহি সীমাহতহরি হিমিীতল। এমতাবিায় আমাবক যোসল 

করবত িবব হক? উত্তবর মুিাহর্ররা বলবলন: না, যোসল করবত িবব না।291  

৬. মুিহরক ও কাহির বযহিবক মাহিচাপা হদবয় যোসল করা: 

মুিহরক ও কাহির বযহিবক মাহিচাপা হদবয় যোসল করা মুস্তািাব।  

‘আলী রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন,  

بَاَك، ث َم َل ق ل ت  لّلَنِّبّ   صّل الل عليه وسلم: إَّن َعَمَك الَشي  »
َ
َخ الَضاَل قَد  َماَت!، قَاَل: ّاذ َهب  فََواّر أ

تََسل ت  وََدََع ِّل   َمَرِّن  فَاغ 
َ
، وَّجئ ت ه  فَأ ، فََذَهب ت  فََواَري ت ه  تّيَِّن 

 
 .«حت  ّدَثَن َشي ئًا َحََّت تَأ

“আহম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামবক সাংবাদ হদলাম যে, আপনার পথভ্রষ্ট বৃদ্ধ 

চাচা মারা যেবছ। তখন হতহন বলবলন: োও, তাবক মাহিচাপা হদবয় আবসা এবাং আমার 

হনকি আসা পেজন্ত নতুন কবর হকছু করবত োবব না। ‘আলী রাহদয়াল্লাহু আনহু বলবলন: 

আহম মাহিচাপা হদবয় রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাবমর হনকি আসবল হতহন 

আমাবক যোসল করবত আবদি কবরন এবাং আমার র্নয যদা‘আ কবরন”।292  

                                                           
290 আবু দাউদ, িাদীস নাং ৩১৬১; হতরহমেী, িাদীস নাং ৯৯৩; ইবন মার্াি, িাদীস নাং ১৪৮৫। 
291 মুয়াত্তা মাহলক ৩। 
292 আবু দাউদ, িাদীস নাং ৩২১৪; নাসাঈ, িাদীস নাং ১৯০, ২০০৮। 
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৭. মুস্তািাো মহিলার যেবত্র প্রহত ওয়াি সালাবতর র্নয অথবা দু’ ওয়াি সালাত 

একবত্র পড়ার র্নয যোসল করা: 

মুস্তািাোহ মহিলার যেবত্র প্রহত যবলা সালাবতর র্নয অথবা দু’যবলা সালাত একবত্র 

পড়ার র্নয যোসল করা মুস্তািাব।  

‘আবয়িা রাহদয়াল্লাহু আনিা যথবক বহণজত, হতহন ববলন,  

«  
ّ
ّل ّلك  س  َمَرَها بّال غ 

َ
ّل الّل صّل الل عليه وسلم، فَأ و  ّد رَس  ش  ّف  َعه  مُّ َحبّي بََة بّن ت  َجح 

 
ت ّحي َضت  أ اس 

 .«َصاَلة  

“রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাবমর েুবে উমু্ম িাবীবা হবনবত র্াহ্গশ্ মুস্তািাো 

িবল হতহন তাবক প্রহত যবলা সালাবতর র্নয যোসল করবত আবদি কবরন”।293
 

িাম্া হবনবত র্ািাি রাহদয়াল্লাহু আনিা যথবক বহণজত, হতহন ববলন, আমার ইহস্তিাো িবল 

আহম রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামবক আমার করণীয় সম্পবকজ হর্জ্ঞাসা 

করবল হতহন ববলন,  

ر ّك بّ » ن  قَاَل َسآم 
َ
، َحََّت أ لَـم  ع 

َ
ن ّت أ

َ
 َعن ّك ّمَن اآلَخّر، َوإّن  قَّوي ّت َعلَي ّهَما فَأ

َ
َزأ ج 

َ
َما َفَعل ّت أ َيه 

َ
َري ّن أ م 

َ
: أ

 ّ َ الَصالََتْي  َ بَْي  ّ َوَُت َمّعْي  تَّسّلْي  َ َفتَغ  ِّل  ال َعَص  َر َوت َعّج  ه  ّري  الظُّ ن  ت ؤَّخ 
َ
،  َوإّن  قَّوي ّت ََعَ أ ّ ه رّ َوال َعَص  ؛ الظُّ

َعِّل   ّ فَاف  َ الَصاَلَتْي  َ َبْي  َ َوَُت َمّعْي  تَّسّلْي  َ ال ّعَشاَء، ث َم َتغ  ّلْي  رَّب َوت َعّج  ّري َن ال َمغ  َ َمَع َوت ؤَّخ  تَّسّلْي  ، َوَتغ 
 
َ
ع َجب  األ

َ
ِّم  إّن  قَّدر ّت ََعَ َذلّّك، وََهَذا أ و  ، وَص  َعِّل  ـّر فَاف  َري ّن إَِّلَ ال َفج   .«م 

“আহম যতামাবক দু’হি কাবর্র আবদি করববা। তার মধয িবত যে কার্হিই তুহম কবরা 

না যকন তা যতামার র্নয েবথষ্ট িবব। আর েহদ তুহম উভয়িাই করবত পার যস 

বযাপাবর তুহমই ভাবলা র্াবনা। পহরবিবষ হতহন ববলন, আর েহদ তুহম যর্ািরবক হপহছবয় 

এবাং আসরবক এহেবয় একবার যোসল কবর উভয় সালাত একবত্র পড়বত পার তািবল 

তা করবব। যতমহনভাবব েহদ মােহরববক হপহছবয় এবাং ইিাবক এহেবয় একবার যোসল 
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কবর উভয় সালাত একবত্র পড়বত পার তািবল তা করবব। অনুরূপভাবব েহদ ির্বরর 

র্নয যোসল কবর ির্বরর সালাতিুকু পড়বত পার তািবল তা করবব এবাং সম্ভব িবল 

সাওম রাখবব। তবব উভয় কাবর্র মবধয এহিই আমার হনকি অহধক পছেনীয়”।294  

র্ানা আবিযক যে, মুস্তািাো মহিলার র্নয ঋতুস্রাববর হনধজাহরত সময়হি পার িবয় 

যেবল একবার যোসল করা ওয়াহর্ব। এরপর প্রহত যবলা সালাত অথবা দু’যবলা 

সালাত একবত্র পড়ার র্নয যোসল করা মুস্তািাব। তা না করবল প্রহত যবলা সালাবতর 

র্নয অবিযই অেু করবত িবব।  

‘আবয়িা রাহদয়াল্লাহু আনিা যথবক বহণজত, হতহন ববলন,  

َ َفَقاَل لََها انلَ » َّن ب ّن َعو ف  َسب َع ّسنّْي  ش  َوِّهَ حَت َت َعب ّد الرمَح  مُّ َحّبي بََة بّن ت  َجح 
 
ت ّحي َضت  أ ِّبُّ صّل اس 

بَلَّت ال   ق 
َ
تَّسِّل  وََصِّل   َحي َضة  فََدِّع ـالل عليه وسلم: إَّذا أ د بََرت  فَاغ 

َ
 .« الَصاَلَة، َوإَّذا أ

“আবু্দর রিমান ইবন ‘আউবির েী উমু্ম িাবীবা হবনবত র্াহ্গি সাত বছর োবৎ 

ইহস্তিাোর পীড়ায় পীহড়ত হছল। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবক 

উবদ্দিয কবর বলবলন: ঋতুস্রাববর হনধজাহরত সময় আসবল তুহম সালাত বন্ধ রাখবব। 

আর েখন ঋতুস্রাববর হনধজাহরত সময় যপহরবয় োয় তখন যোসল কবর সালাত 

পড়বব”।295
 

োয়নাব হবনবত আবী সালামাহ রাহদয়াল্লাহু আনিা যথবক বহণজত, হতহন ববলন,  

  َصالَ »
ّ
تَّسَل ّعن َد ُك  ن  َتغ 

َ
َم َحّبي بََة أ

 
ل  اللّ َصَّل الل  َعلَيه وسلم أ و  َمَر رَس 

َ
: إّن  قَّوي ّت أ ، َوِّف  ّرَوايَة  َ ة  َوت َصِّل 

َّع     َصاَلة  ؛ َوإَّل فَاْج 
ّ
تَّسِّل  ّلك   .«فَاغ 

“রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমু্ম িাবীবাবক প্রহত যবলা সালাবতর র্নয 

যোসল কবর সালাত আদায় করবত আবদি কবরন। অনয বণজনায় রবয়বছঃ েহদ পার 

                                                           
294 আবু দাউদ, িাদীস নাং ২৮৭। 
295 সিীি বুখারী, িাদীস নাং ২২৮; সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ৩৩৩; আবু দাউদ, িাদীস নাং ২৮৫। 



 

 

 
 161  

তািবল প্রহত যবলা সালাবতর র্নয যোসল করবব। তা না পারবল দু’ যবলা সালাবতর 

র্নয একবার যোসল কবর তা একসবঙ্গ আদায় করবব”।296
 

িাহতমা হবনবত আবী হুবাইি রাহদয়াল্লাহু আনিা যথবক বহণজত, হতহন ববলন: নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাবক মুস্তািাো থাকাবিায় ববলন, 

ّسِّك  َعّن الَصاَلّة، فَإَّذا ََكَن اآلَخر  َفتَ  إَّذا ََكنَ » م 
َ
، فَإَّذا ََكَن َذلَّك فَأ

ع َرف  وَد  ي  س 
َ
َي ّض فَإّنَه  َدمر أ وََضِّئ  َدم  اْل 

  َصاَلة  وََصِّل   
ّ
، ث َم تَوََضِّئ  ّلك  تَّسِّل  : اغ  ، َوِّف  ّرَوايَة   .«وََصِّل  

“ঋতুস্রাব মহিলাবদর হনকি পহরহচত। তা কাবলা ববণজর। অতএব, ঋতুস্রাব চলাকালীন 

সালাত বন্ধ রাখবব। আর ইহস্তিাো িবল অেু কবর সালাত পড়বব। অনয বণজনায় 

রবয়বছঃ ঋতুস্রাব যিবষ যোসল করবব। এরপর প্রহত যবলা সালাবতর র্নয অেু কবর 

সালাত আদায় করবব”।297
 

৮. যবিঁহুি িওয়ার পর যচতনা হিবর যপবল: 

যবিঁহুি িওয়ার পর যচতনা হিবর যপবল যোসল করা মুস্তািাব।  

‘আবয়িা রাহদয়াল্লাহু আনিা যথবক বহণজত, হতহন ববলন,  

و ا ِّل  » نََك، قَال: َضع  و  م  يَن تَّظر  َصَّل انَلاس  ؟ ق ل نَا: َل، ه 
َ
َل انَلِّبُّ َصَّل الل  َعلَيه وسلم َفَقاَل: أ  َماًء ّف َثق 

: َفَفَعل نَا فَاغ   َضّب قَالَت  ؟ ق ل نَا: َل، ال ّمخ  َصَّل انَلاس 
َ
فَاَق َفَقاَل: أ

َ
غ ِّمَ َعلَي ّه، ث َم أ

 
تََسَل، فََذَهَب ّْلَن و َء فَأ

تََسَل، ث َم َذهَ  : َفَقَعَد فَاغ  َضّب، قَالَت  و ا ِّل  َماًء ّف ال ّمخ  َل الّل، قَاَل: َضع  و  نََك يَا رَس  و  م  يَن تَّظر  َب ّْلَن و َء ه 
غ ِّمَ 

 
و ا  فَأ َل الّل، َفَقاَل: َضع  و  نََك يَا رَس  و  م  يَن تَّظر  ؟ ق ل نَا: َل، ه  َصَّل انَلاس 

َ
فَاَق َفَقاَل: أ

َ
ِّل  َماًء َعلَي ّه، ث َم أ

تََسَل  َضّب َفَقَعَد فَاغ   .«ّف ال ّمخ 

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাবমর যরাে েখন যববড় যেল তখন হতহন হর্জ্ঞাসা 

করবলনঃ সািাবীেণ সালাত পবড়বছ হক? আমরা বললামঃ পবড়হন, তবব আপনার 
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অবপোয় রবয়বছ। হতহন বলবলন: পাবত্রর মবধয আমার র্নয একিু পাহন যরবখ দাও। 

আমরা তাই করলাম। অতঃপর হতহন যোসল যসবর দািঁড়াবত চাইবল যচতনা িাহরবয় 

যিবলন। পুনরায় যচতনা হিবর যপবয় আবাবরা হতহন হর্জ্ঞাসা করবলনঃ সািাবীেণ 

সালাত পবড়বছ হক? আমরা বললাম: পবড় হন, তবব আপনার অবপোয় রবয়বছ যি 

আল্লাির রাসূল! হতহন বলবলন: পাবত্রর মবধয আমার র্নয একিু পাহন যরবখ দাও। 

অতঃপর হতহন বসাবিায় যোসল যসবর দািঁড়াবত চাইবল আবাবরা অববচতন িবয় 

পবড়ন। পুনরায় যচতনা হিবর যপবয় আবাবরা হর্জ্ঞাসা করবলনঃ সািাবীেণ সালাত 

পবড়বছ হক? আমরা বললামঃ পবড় হন, তবব আপনার অবপোয় রবয়বছ যি আল্লাির 

রাসূল! হতহন বলবলন: পাবত্রর মবধয আমার র্নয একিু পাহন যরবখ দাও। অতঃপর 

হতহন বসাবিায় যোসল যসবর যনন।”298
 

রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতন বার অববচতন িবয় হতন বার যোসল 

কবরন। এ যথবক আমরা বুেবত পাহর, অববচতন িওয়ার পর যচতনা হিবর যপবল 

যোসল করা মুস্তািাব।  

৯. কাহির বযহি মুসলমান িবল: 

কাহির বযহি মুসলমান িবল যকাবনা যকাবনা আবলবমর মবত যোসল করা মুস্তািাব। 

তবব হবশুদ্ধ মত িবি এমন বযহির র্নয যোসল করা ওয়াহর্ব। ক্বাইস ইবন ‘আহসম 

রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন,  

ر  »
تَّسَل بَّماء  وَّسد  غ 

َ
ن  أ

َ
َمَرِّن  أ

َ
اَلَم، فَأ ّري د  اإلّس 

 
َتي ت  انلَِّبَ صّل الل عليه وسلم أ

َ
 .«أ

“আহম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাবমর হনকি ইসলাম গ্রিবণর র্নয আসবল হতহন 

আমাবক বরই পাতা হমহশ্রত পাহন হদবয় যোসল করবত আবদি কবরন”।299
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যতমহনভাবব েখন যকাবনা বযহি ইসলাম গ্রিবণর মাধযবম হনর্ অন্তরবক হনষ্কলুষ কবর 

হনল তখন তার িরীরবকও যোসবলর মাধযবম পহবত্র কবর হনবত িবব।  

১০. দু’ ঈবদর সালাবতর র্নয যোসল করা: 

দু’ ঈবদর সালাবতর র্নয যোসল করা মুস্তািাব। োোন যথবক বহণজত, হতহন ববলন,  

م  إّن  ّشئ َت، َفَقاَل: َل، » َ يَو  تَّسل  ُك  ّل، قَاَل: ّاغ  س  لر َعّليًّا ريض الل عنه َعّن ال غ  َل رَج 
َ
َو َسأ َل اََّلّي  ه  ال غ س 

، قَاَل: يَو َم ال   ل  ّر، َويَو مَ ـال غ س  َعّة، َويَو َم َعَرفََة، َويَو َم انلَح  م  رّ  ج   .«ال ّفط 

“র্ননক বযহি ‘আলী রাহদয়াল্লাহু আনহু যক যোসল সম্পবকজ হর্জ্ঞাসা করবল হতহন 

ববলন, যতামার ইবি িবল প্রহতহদনই যোসল করবত পার। যস বললঃ সাধারণ যোসল 

সম্পবকজ আপনাবক হর্জ্ঞাসা করা িয় হন; বরাং হর্জ্ঞাসা করা িবয়বছ এমন যোসল 

সম্পবকজ ো অবিযই করবত িয়। হতহন বলবলন: রু্মু‘আ, ‘আরািাি, ঈদুল আেিা ও 

ঈদুল হিতর হদববস যোসল করবত িয়”।300  

নাবি’ রি. যথবক বহণজত, হতহন ববলন, 

َمَر » َما  –ََكَن َعب د  الّل ب ن  ع  َح  -ريَّضَ الل  َعن ه  ض 
َ
: ّف ال ّعي َدي ّن األ ّر، َوِّف  ّرَوايَة  َم ال ّفط  تَّسل  يَو  َيغ 

َو إَّل ال   د  ن  َيغ 
َ
ّر، َقب َل أ َصَّل ـَوال ّفط   .«م 

“আবু্দল্লাি ইবন উমার রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুমা ঈদুল হিতর ও ঈদুল আেিা হদববস 

ঈদোবি োওয়ার পূববজ যোসল কবর হনবতন”।301  

সাঈদ ইবন মুসাইহয়ব রি. যথবক বহণজত, হতহন ববলন,  

: ال  » ّر ثاََلثر َنة  ال ّفط  ك ل  َقب َل ال  ـ  َمِش   إَّل الـس 
َ
َصَّل، َواأل ّج، َوالّ ـم  و  ر  تَّسال  خ   .«غ 

                                                           
300 বায়িাকী, িাদীস নাং ৫৯১৯। 
301 বায়িাকী, িাদীস নাং ৫৯২০। 
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“ঈদুল হিতর হদববসর সুন্নাত হতনহি: ঈদোবির হদবক যিিঁবি োওয়া, যবর িওয়ার পূববজ 

েৎসামানয আিার গ্রিণ ও যোসল করা”।302  

১১. আরািার হদন যোসল করা: 

িার্ীবদর র্নয আরািার হদন যোসল করা মুস্তািাব।  

নাহি রি. যথবক বহণজত, হতহন ববলন,  

َما  –َمَر ََكَن َعب د  اللّ ب ن  ع  » فّّه  -ريَّضَ الل  َعن ه  ق و  ّل َمَكَة، َولّو  و  خ  ن  يُّ ّرَم، َوّل 
َ
َراّمـّه َقب َل أ تَّسل  إلّح  َيغ 

 .«َعّشَيَة َعَرفَةَ 

“আবু্দল্লাি ইবন উমার রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুমা ইিরাম বািঁধার পূববজ, মক্কায় প্রববি ও 

আরািার ময়দাবন অবিাবনর র্নয যোসল করবতন”।303  

                                                           
302 হিরয়াবী। 
303 মাহলক ৩২৪। 
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তায়ামু্মম 

আরবী ভাষায় তায়ামু্মম িব্দহি ইিা যপাষবণর অবথজ বযবহৃত িয়। িরী‘আবতর 

পহরভাষায় তায়ামু্মম বলবত পাহন না যপবল অথবা তা বযবিাবর অপারে িবল 

সাওয়াববর হনয়যাবত এবাং নাপাকী দূরীকরবণর উবদ্দবিয পহবত্র মাহি হদবয় সমস্ত মুখ 

মণ্ডল ও উভয় িাত কহিসি ভাবলাভাবব মদজন করাবক বুোবনা িয়। 

তায়ামু্মবমর হবধান: 

তায়ামু্মবমর হবধানহি কুরআন, িাদীস ও ইর্মা’ কতৃজক প্রমাহণত।  

আল্লাি তা‘আলা ববলন, 

رَ َُكنُتمَِإَون﴿ َ مذ وَ َض 
 
َ َأ رَ ََع  

ف  وَ َس 
 
ا ََأ دَ َءَ ج  ح 

 
ِنُكمَأ ِنَ َم  ا َلَ ٱَم  وَ َئِِطَغ 

 
سَ ل  ََأ ا َٱَُتمَُم  ُِدوا ََف ل مَ َءَ لن ِس 

ا َََت  َءَ م 
ُموا َ ت ي مذ عِيدَ َف  ِبَ َاص  ي  ُحوا َمَ ٱف ََاط  ي ََبِوُُجوهُِكمَ َس 

 
أ ِنَ َِديُكمو  اَُهَهم  َُٱَيُِريدََُم  ل يَ َع ل َِّل جَ َللذ ِنَ َُكمع  ج ََم  ر  َح 

ل  َ وُُكمَ َيُرِيدََُِكنو  ِر  ه  ِّلُتِمَذَِّلُط  ت هَُنِعَ َو  ل يَ َۥم  لذُكمَ َُكمَ ع   [٦: دةاملائ] ﴾ُكُرونَ ت شَ َل ع 

“যতামরা যরাোক্রান্ত বা মুসাহির িবল হকাংবা েী সিবাস করবল অতঃপর পাহন না 

যপবল পহবত্র মাহি হদবয় সমস্ত মুখমণ্ডল ও উভয় িাত (কহিসি) মাসাি করবব। আল্লাি 

তা‘আলা যতামাবদরবক সমসযায় যিলবত চান না। বরাং হতহন চান যতামাবদরবক পহবত্র 

করবত এবাং যতামাবদর উপর হনর্ হনয়ামত পহরপূণজ কবর হদবত যেন যতামরা তািঁর 

হনকি কৃতজ্ঞ িবত পার”। [সূরা আল-মাবয়দাি, আয়াত: ৬]  

ইমরান ইবন হুসাইন রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন,  

َو بّرَ » ِّبّ  صّل الل عليه وسلم  فََصَّل بّانَلاّس فَلََما ان َفتََل ّمن  َصاَلتّّه إَّذا ه 
َنا ّف  َسَفر  َمَع انلَ ع ََّتّل  ك  ل  م  ج 

َصابَت ِّن  َجنَابَةر وَ 
َ
ّم ؟ قَاَل: أ َ َمَع ال َقو  ن  ت َصِّل 

َ
ّم، قَاَل: َما َمنََعَك يَا ف اَلن  أ َل َماَء، قَاَل: لَم  ي َصّل  َمَع ال َقو 

ّفي َك   .«َعلَي َك بّالَصّعي ّد فَإّنَه  يَك 

“আমরা রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাবমর সাবথ সিবর হছলাম। এমতাবিায় 

হতহন সকলবক হনবয় সালাত আদায় করবলন। সালাত যিবষ হতহন যদখবলন, র্ননক 
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বযহি সবার সাবথ সালাত আদায় না কবর সামানয দূবর অবিান করবছ। তখন হতহন 

বলবলন: যতামার হক িবয়বছ, সবার সবঙ্গ সালাত পবড়াহন যকন? যস বলল: আহম 

রু্নুবী, অথচ পাহন যনই। হতহন বলবলন: মাহি বযবিার (তায়ামু্মম) কর। যতামার র্নয 

মাহিই েবথষ্ট”।304 

র্াহবর ইবন আবু্দল্লাি রাহদয়াল্লাহু আনহু থবক বহণজত হতহন ববলন, নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ববলন, 

ّجًدا َوَطه  » ر ض  َمس 
َ
ّعلَت  ِّلَ األ َحدر َقب ِّل  : ج 

َ
َن أ َطه  ع  ّطي ت  ََخ ًسا لَم  ي  ع 

 
ًراأ  .«و 

“আমাবক পািঁচহি বস্তু যদওয়া িবয়বছ ো ইহতপূববজ কাউবক যদওয়া িয়হন। তম্মধয িবত 

একহি িবি: মাহিবক আমার র্নয পহবত্রতার্জবনর মাধযম ও মসহর্দ হিবসবব হনধজারণ 

করা িবয়বছ”।305 

অনুরূপভাবব সকল আহলবমর ঐকমবতয ইসলামী িরী‘আবত তায়ামু্মবমর হবধান 

রবয়বছ। 

মুসহলমবদর র্নয পহবত্রতার্জবনর মাধযম দু’হিঃ একহি পাহন, অপরহি মাহি। আর তা 

পাহন না যপবল অথবা পাহন বযবিাবর অপারে িবল। অতএব, যে বযহি পাহন যপল এবাং 

যস তা বযবিাবর সেমও ববি তখন তাবক অবিযই পাহন হদবয় পহবত্রতার্জন করবত 

িবব। আর যে বযহি পাহন যপল না অথবা যস তা বযবিাবর একান্ত অপারে তখন যস 

অেুর পহরববতজ তায়ামু্মম করবব। হবশুদ্ধ মবত তার এ তায়ামু্মমহি পাহন না পাওয়া 

পেজন্ত নাপাকী দূরীকরবণ সমূ্পণজরূবপ েবথষ্ট। সুতরাাং যে ইবাদাবতর র্নয পাহন হদবয় 

পহবত্রতার্জন ওয়াহর্ব যস ইবাদাত সম্পাদবনর র্নয পাহনর অবতজমাবন মাহি হদবয় 

পহবত্রতার্জন আবিযক। যতমহনভাবব যে ইবাদাবতর র্নয পাহন হদবয় পহবত্রতার্জন 

মুস্তািাব যস ইবাদাত সম্পাদবনর র্নয পাহনর অবতজমাবন মাহি হদবয় পহবত্রতার্জনও 

                                                           
304 সিীি বুখারী, িাদীস নাং ৩৪৪; সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ৬৮২। 
305 সিীি বুখারী, িাদীস নাং ৩৩৫; সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ৫২১। 
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মুস্তািাব। হবশুদ্ধ মবত যকাবনা বযহি পাহন না যপবল বা পাহন বযবিাবর অপারে িবল 

েখন ইবি তায়ামু্মম করবত পাবর এবাং তার এ তায়ামু্মমহি যে যকাবনা ইবাদাত 

সাংঘিবনর র্নয েবথষ্ট েতেণ না যস পাহন পায় অথবা অেু হকাংবা যোসল ভবঙ্গর 

যকাবনা কারণ পাওয়া না োয়। যতমহনভাবব একহি তায়ামু্মম হনয়যাতানুসাবর যে যকাবনা 

যছািবড় নাপাকী দূরীকরবণ একান্ত েবথষ্ট।  

েখন তায়ামু্মম র্াবয়ে: 

মুসাহির বা মুক্বীম থাকাবিায় যে যকাবনা কারবণ কাবরার অেু বা যোসল ভঙ্গ িবল 

হনবম্াি অবিাগুবলাবত তায়ামু্মম করা র্াবয়ে: 

১. পাহন না যপবল: 

পাহন না যপবল তায়ামু্মম করা র্াবয়ে। আল্লাি তা‘আলা ববলন,  

ُِدوا ََف ل مَ ﴿
ا َََت  ُموا ََءَ م  ت ي مذ عِيدَ َف  ي ِبَ َاص   [٦: دةاملائ] ﴾اط 

“অতঃপর যতামরা পাহন না যপবল পহবত্র মাহি হদবয় তায়ামু্মম করবব”। [সূরা আল-

মাবয়দাি, আয়াত: ৬]  

এ সম্পকজীয় িাদীস পূববজ উবল্লখ িবয়বছ। 

২. অেু বা যোসবলর র্নয েবথষ্ট এতিুকু পাহন না যপবল: 

অেু বা যোসবলর র্নয েবথষ্ট এতিুকু পাহন না যপবল তায়ামু্মম করা র্াবয়ে। অতএব, 

েতিুকু পাহন আবছ তা হদবয় অেু বা যোসল করবব এবাং বাকী অঙ্গগুবলার র্নয 

তায়ামু্মম করবব।  

আল্লাি তা‘আলা ববলন,  

َ ٱَتذُقوا َٱف َ﴿ اَللذ عَ سَ ٱَم   [١٦: اتلغابن] ﴾ُتمَ ت ط 

“যতামরা েথাসাধয আল্লািবক ভয় কর”। [সূরা আত-তাোবুন, আয়াত: ১৬] 
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আবু হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন, রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ববলন, 

و ه  » ء  فََدع  م  َعن  ََش  ، َوإَّذا َنَهي ت ك  ت م  تََطع  ت و ا ّمن ه  َما اس 
 
ء  فَأ م  بَِّش  ت ك  َمر 

َ
 .«إَّذا أ

“েখন আহম যতামাবদরবক যকাবনা কাবর্র আবদি করব তখন যতামরা তা েথাসাধয 

পালন করবব। আর েখন যতামাবদরবক যকাবনা কার্ করবত হনবষধ করব তখন তা 

িবত যতামরা অবিযই হবরত থাকবব”।306 

৩. পাহন অতযন্ত ঠাণ্ডা িবল: 

েখন পাহন অহতিয় ঠাো ো বযবিাবর হনহিত েহতর সম্ভাবনা রবয়বছ এবাং েরম 

করারও যকাবনা বযবিা যনই এমতাবিায় তায়ামু্মম করা র্াবয়ে।  

‘আমর ইবন ‘আস রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন,  

تَلَم ت  » ، ث َم َصلَ  ّاح  ّلَك ! َفتَيََمم ت  ه 
َ
ن  أ

َ
تََسل ت  أ َفق ت  إّّن اغ  ش 

َ
َوةّ َذاّت الَسالَّسّل، فَأ ي ت  ّف  َْل لَة  بَارَّدة  َغز 

 
َ
َحابَّك َوأ ص 

َ
و! َصلَي َت بّأ ر  ِّبّ  صّل الل عليه وسلم َفَقاَل: يَا َعم 

و ا َذلَّك لّلنَ ب َح، فََذَكر  َحاِّب  الصُّ ص 
َ
ن َت بّأ

: ل  و  : إّّن   َسّمع ت  الَل َيق  تَّساّل َوق ل ت  ي  َمنََعِّن  ّمَن الّغ  ت ه  بّاََّلّ ََب  خ 
َ
ن بر ؟ فَأ َ﴿ ج  ل  َهَا َُتلُوَ ت قَ َو  ُكم  نُفس 

 
َإِنَذَأ

َ ٱ نَ َللذ ل  [ ٢٠: النساء] ﴾ار ِحيمَ َبُِكمَ ََك  و ل  الّل  صّل الل عليه وسلم، َولَم  َيق   .«َشي ئًافََضّحَك رَس 

“োতুস সালাহসল” নামক োেওয়ায় থাকাবিায় এক হিমিীতল রাহত্রবত অকস্মাৎ 

আমার স্বপ্নবদাষ িবয় যেবল মৃতুযর আিঙ্কায় যোসল না কবর আহম তায়ামু্মম কবরহছ। 

এমতাবিায় আহম সাথীবদরবক হনবয় ির্বরর সালাত আদায় কবরহছ। অতঃপর আমার 

সাথীরা রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামবক এ বযাপাবর অবেত করাবল হতহন 

আমাবক যডবক বলবলন: যি ‘আমর! তুহম হক রু্নুবী থাকাবিায় হনর্ সাথীবদরবক হনবয় 

সালাত পবড়ছ? তখন আহম রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামবক আমার যোসল 

না করার কারণহি র্াহনবয়হছ এবাং বকহিয়ত স্বরূপ ববলহছ: আহম কুরআন মার্ীবদ 

                                                           
306 সিীি বুখারী, িাদীস নাং ৭২৮৮; সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ১৩৩৭। 
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যপবয়হছ, আল্লাি তা‘আলা ববলন, যতামরা হনবর্ হনর্বক িতযা কবরা না। হনিয় আল্লাি 

তা‘আলা যতামাবদর প্রহত অতযন্ত দয়ালু। তাই আহম যোসল কহরহন। বকহিয়তহি শুনা 

মাত্রই রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিবস হদবলন এবাং আমাবক আর 

হকছুই ববলন হন”।307  

৪. যরাোক্রান্ত বা আঘাতপ্রাপ্ত িবল: 

যরাোক্রান্ত বা আঘাতপ্রাপ্ত িবল এবাং পাহন বযবিাবর যরাে যববড় োওয়া বা আবরােয 

িবত হবলম্ব িওয়ার আিঙ্কা যদখা হদবল তখন তায়ামু্মম করা র্াবয়ে। র্াহবর ইবন 

আবু্দল্লাি ও আবু্দল্লাি ইবন ‘আব্বাস রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুমা যথবক বহণজত, তারা ববলন,  

نَا ّف  َسَفر  » َن  َخرَج  و  د  َحابَه  َفَقاَل: َهل  َُتّ ص 
َ
َل أ

َ
تَلََم، فََسأ ّسّه ث َم اح 

 
َنا َحَجرر فََشَجه  ّف  َرأ اًل ّم  َصاَب رَج 

َ
فَأ

ّدر  ََعَ ال   ن َت َتق 
َ
َصًة، َوأ د  لََك ر خ  ّم؟ َفَقال و ا: َما ََنّ َصًة ّف اتَليَمُّ تََسَل َفَماَت، فَلََماـِّل  ر خ  نَا  َماّء، فَاغ  قَّدم 

لَ  و ا إّذ  لَم  َيع 
ل 
َ
لَ َسأ

َ
! أ م  الل  َّبَ بَّذلَّك َفَقاَل: َقتَل و ه  َقتَلَه  خ 

 
و ا، فَإَّنَما ّشَفاء  ََعَ انَلِّبّ  صّل الل عليه وسلم  أ م 

و  َيع ّصَب ََعَ 
َ
ن  يَتَيََمَم َوَيع َّصَ أ

َ
ّفي ّه أ ، إَّنَما ََكَن يَك 

َؤال  ّعّ  السُّ
قًَة ث َم َيم َسَح َعلَي َها َويَغ ّسَل  ال  ر ّحّه ّخر  ج 

 .«َسائَّر َجَسّدهّ 

“আমরা সিবর যবর িবল আমাবদর একর্বনর মাথায় পাথর পবড় তার মাথা যিবি 

োয়। ইবতামবধয তার স্বপ্নবদাষ িয়। তখন যস তার সাথীবদরবক এ মবমজ হর্জ্ঞাসা কবর 

যে, যতামরা িরী‘আবত আমার র্নয তায়ামু্মম করার যকাবনা সুবোে খুিঁবর্ পাবিা হক? 

তারা বললঃ না, যতামার র্নয তায়ামু্মবমর যকাবনা সুবোে যনই। কারণ, তুহম পাহন 

বযবিাবর সেম। অতঃপর যস যোসল করার সাবথ সাবথই মারা োয়। এরপর আমরা 

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাবমর হনকি যপৌঁছুবল তািঁবক এ সম্পবকজ র্ানাবনা িবল 

হতহন (হতরস্কার স্বরূপ) বলবলন: ওরা যবচারাবক যমবর যিবলবছ। আল্লাি তা‘আলা 

তাবদরবক ধ্বাংস করুক। তারা েখন বযাপারহি সম্পবকজ অবেত নয় তখন তারা 

কাউবক হর্জ্ঞাসা কবর হন যকন? কারণ, হর্জ্ঞাসাই িবি অজ্ঞানতার উপিম। 

                                                           
307 আবু দাউদ, িাদীস নাং ৩৩৪; দারাকু্বত্বনী ৬৭০। 



 

 

 
 170  

তায়ামু্মমই তার র্নয েবথষ্ট হছল। েবতর উপর বযাবের্ববিঁবধ তাবত মাসাি এবাং বাকী 

িরীর যধৌত কবর হনবলই চলবতা”।308 

৪. পাহন সাংগ্রবি অপারেতা প্রমাহণত িবল: 

পাহন সাংগ্রবি অপারেতা প্রমাহণত িবল তায়ামু্মম করা র্াবয়ে। যেমন, িত্রু, যচার-

ডাকাত বা অহগ্নকাবণ্ডর িাবত হনর্ মান-সম্মান, ধন-সম্পদ বা র্ীবন িারাবনার ভয়। 

যতমহনভাবব যস খুবই অসুি নড়চবড় অেম এবাং পাহন এবন যদওয়ার মবতা আবিপাবি 

যকউ যনই। 

৫. মরু্দ পাহন বযবিার করবল কহঠন হপপাসায় মৃতুযর ভয় িবল: 

পাহন সামানয ো বযবিার করবল কহঠন হপপাসায় মৃতুযর ভয় িয় এমতাবিায় পাহন 

বযবিার না কবর প্রবয়ার্বনর র্নয মরু্দ যরবখ তায়ামু্মম করা র্াবয়ে। এ বযাপাবর 

আহলমবদর ঐকমতয রবয়বছ। যমাি কথা, যে যকাবনা কারবণ পাহন সাংগ্রবি অেম বা 

পাহন না যপবল হকাংবা পাহন বযবিাবর হনহিত অসুহববধ যদখা হদবল তায়ামু্মম করা 

র্াবয়ে। 

তায়ামু্মবমর িতজসমূি: 

তায়ামু্মবমর িতজ আিহি তা হনম্রূপ: 

১. হনয়যাত করবত িবব। অতএব, হনয়যাত বযতীত তায়ামু্মম শুদ্ধ িববনা।  

২. তায়ামু্মমকারী মুসহলম িবত িবব। অতএব, কাহিবরর তায়ামু্মম শুদ্ধ িবব না েতেণ 

না যস মুসহলম িয়। 

৩. তায়ামু্মমকারী জ্ঞানসম্পন্ন িবত িবব। অতএব, পােল ও মাতাবলর তায়ামু্মম শুদ্ধ 

িবব না েতেণ না তার যচতনা হিবর আবস।  

                                                           
308 আবু দাউদ, িাদীস নাং ৩৩৬, ৩৩৭; ইবন মার্াি, িাদীস নাং ৫৭৮। 
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৪. তায়ামু্মমকারী ভাবলামে যভদাবভদ জ্ঞান রাবখ এমন িবত িবব। অতএব, বাচ্চাবদর 

তায়ামু্মম িরী‘আবতর দৃহষ্টবত ধতজবয নয়। তাবদর তায়ামু্মম করা বা না করা সমান। 

৫. তায়ামু্মম যিষ িওয়া পেজন্ত পহবত্রতার্জবনর হনয়যাত হির থাকবত িবব। অতএব, 

তায়ামু্মম চলাকালীন হনয়যাত যভবঙ্গ হদবল তায়ামু্মম শুদ্ধ িবব না।  

৬. তায়ামু্মম চলাকালীন অেু বা যোসল ওয়াহর্ব িয় এমন যকাবনা কারণ অবতজমান 

থাকবত িবব। তা না িবল তায়ামু্মম তৎেণাৎই নষ্ট িবয় োবব।  

৭. তায়ামু্মবমর মাহি পহবত্র ও র্াবয়ে পন্থায় সাংেৃিীত িবত িবব।  

৮. তায়ামু্মবমর পূববজ মল-মূত্র তযাে কবর থাকবল ইহস্তঞ্জা করবত িবব।  
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নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবব তায়ামু্মম করবতন 

২. প্রথবম হনয়যাত করবতন।  

এ সম্পকজীয় িাদীস পূববজ উবল্লখ িবয়বছ। 

২. “হবসহমল্লাি” ববল তায়ামু্মম শুরু করবতন।  

৩. উভয় িাত মাহিবত প্রবেপণ কবর ধুবলা যেবড় প্রথবম সমস্ত মুখমণ্ডল অতঃপর 

উভয় িাত কহিসি মাসাি করবতন।  

‘আম্মার ইবন ইয়াহসর রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন, 

ّجّد ال  »
َ
، فَلَم  أ نَب ت  ج 

َ
ل  اللّ َصَّل الل  َعلَيه وسلم ّف  َحاَجة  فَأ و  َماَء، َفتََمَرغ ت  ّف الَصّعي ّد َكَما ـَبَعثَِّن  رَس 
َتي ت  انَلِّبَ  صّل الل عليه وسلم فَ 

َ
، ث َم أ َل َتَمَرغ  اَلابَة  و  ن  َتق 

َ
ّفي َك أ َذَكر ت  َذلَّك َل  َفَقاَل: إَّنَما ََكَن يَك 
َهه  َوَكفَ  َبًة َواّحَدةً َوَنَفَخ ّفي ّهَما، ث َم َمَسَح بّّهَما وَج  ر َض ََض 

َ
ي ّه، َوِّف  بّيََدي َك َهَكَذا، فََْضََب بَّكَفي ّه األ

ر ّض 
َ
: َوََضََب بّيََدي ّه إَّل األ َهه  َوَكَفي هّ ّرَوايَة   .«َفنََفَض يََدي ّه َفَمَسَح وَج 

“রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাবক যকাবনা এক প্রবয়ার্বন সিবর 

পাঠাবল অকস্মাৎ আমার স্বপ্নবদাষ িবয় োয়। পাহন না যপবয় আহম পশুর নযায় মাহিবত 

েড়ােহড় হদবয়হছ। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামবক এ সম্পবকজ র্ানাবল 

হতহন বলবলন: মাহিবত দু’িাত যমবর তায়ামু্মম করাই যতামার র্নয েবথষ্ট হছল। এরপর 

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয় িাত একবার মাহিবত প্রবেপণ কবর তাবত 

িুিঁ যমবর তা হদবয় সমস্ত মুখমণ্ডল ও িস্তেুেল কহি পেজন্ত মাসাি কবরন। অনয বণজনায় 

রবয়বছঃ হতহন উভয় িাত মাহিবত প্রবেপণ কবর যেবড়বমবড় তা হদবয় মুখমণ্ডল ও 

উভয় িাত কহি পেজন্ত মাসাি কবরন”।309 

তায়ামু্মবমর রুকনসমূি: 

তায়ামু্মবমর রুকন হতনহিঃ 
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১. যে র্নয তায়ামু্মম করা িবি উিার সুস্পষ্ট ও হনহদজষ্ট হনয়যাত করা।  

অথজাৎ যস বযহি েহদ দৃিযমান নাপাকী যথবক তায়ামু্মম করবত চায় তািবল তায়ামু্মবমর 

সময় তাবক তাই হনয়যাত করবত িবব। যতমহনভাবব যস েহদ অেু বা যোসবলর পহরববতজ 

তায়ামু্মম করবত চায় তািবল তায়ামু্মবমর সময় তাবক তাই হনয়যাত করবত িবব।  

উমার রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন, আহম রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লামবক বলবত শুবনহছ: 

ن يَا ي ّصي ب َها» َرت ه  إَّل د  ّرئ  َما نََوى، َفَمن  ََكنَت  ّهج    ام 
ّ
َمال  بّانلّي اَّت، َوإَّنَما ّلك  ع 

َ
ة   إَّنَما األ

َ
َرأ و  إَّل ّام 

َ
أ

َرت ه  إَّل َما َهاَجَر إَّْل هّ  َها، فَّهج   .«َين ّكح 

“প্রহতহি কমজ হনয়যাত হনভজরিীল। যেমন হনয়যাত যতমনই িল। যেমন, যকউ েহদ 

দুহনয়ার্জন বা যকাবনা রমণীবক হববাি করার উবদ্দবিয হির্রত (হনর্ আবাসভূহম তযাে) 

কবর যস তাই পাবব যে র্নয যস হির্রত কবরবছ”।310  

২. সমস্ত মুখমণ্ডল একবার মাসাি করা।  

৩. উভয় িাত কহি সি একবার মাসাি করা।  

এ সম্পকজীয় িাদীস ইবতাপূববজ উবল্লখ িবয়বছ।    

তায়ামু্মম ভঙ্গকারী কারণসমূি : 

এমন দু’হি কারণ রবয়বছ ো তায়ামু্মমবক ইবনষ্ট কবর যদয়। কারণ দু’হি হনম্রূপ: 

১. যে কারণগুবলা অেু হবনষ্ট কবর তা তায়ামু্মমবকও হবনষ্ট কবর। কারণ, তায়ামু্মম অেু 

বা যোসবলর িলাহভহষি। তাই অেু বা যোসল যে যে কারবণ ইবনষ্ট িয় যস যস 

কারবণ তায়ামু্মমও হবনষ্ট িয়।  
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২. পাহন পাওয়া যেবল তায়ামু্মম হবনষ্ট িবয় োবব। অতএব, যে বযহি পাহন না পাওয়ার 

দরুন তায়ামু্মম কবরবছ যস পাহন যপবলই তার তায়ামু্মম যভবঙ্গ োবব।  

আবু ের রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন, রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম ববলন, 

و ر  ال» ّد ال  ـإَّن الَصّعي َد الَطّي َب َطه  ّلّم ؛ َوإّن  لَم  ََيّ س  ، فَإَّذا وََجَد ال  ـم  َ َ ّسنّْي  َماَء فَل ي ّمَسه  ـَماَء َعْش 
تَه    .«بََْشَ

“পহবত্র মাহি মুসহলবমর পহবত্রতার র্নয হনহিত মাধযম েহদও যস দি বছর োবত পাহন 

না পায়। েখনই যস পাহন পাবব তখনই অেু বা যোসল কবর হনবব। তবব যকাবনা 

কারবণ পাহন বযবিাবর অেম িওয়ার দরুন তায়ামু্মম কবর থাকবল পাহন থাকা সবেও 

তার তায়ামু্মম বিাল থাকবব। তবব েখনই যস পাহন বযবিাবর সেম িবব তখনই তার 

তায়ামু্মম যভবঙ্গ োবব”।311  

পাহনও যনই মাহিও যনই এমতাবিায় কী করবত িবব: 

পাহনও যনই মাহিও যনই এবাং এর যকাবনা একহি সাংগ্রি করাও সম্ভবপর িয়হন অথবা 

যপবয়বছ তবব অেু বা তায়ামু্মম করা তার পবে অসম্ভব এমতাবিায় যস অেু বা 

তায়ামু্মম না কবরই সালাত আদায় করবব। যেমন, যকাবনা বযহির িাত-পা সমূ্পণজরূবপ 

বািঁধা। অেু বা তায়ামু্মম করা যকাবনামবতই তার পবে সম্ভবপর নয়। এমতাবিায় যস 

অেু বা তায়ামু্মম ছাড়াই সালাত আদায় করবব।  

‘আবয়িা রাহদয়াল্লাহু আনিা যথবক বহণজত, হতহন ববলন, 

و ل  الّل َصَّل الل  َعلَيه وسلم نَاًسا ّم  » ر َسَل رَس 
َ
، فَأ َماَء قّالََدةً َفَهلََكت  س 

َ
تََعر ت  ّمن  أ َحابّّه ّف  اس  ص 

َ
ن  أ

تَو ا انَلِّبَ 
َ
، فَلََما أ و ء  ّ و ض  م  الَصاَلة  فََصلُّو ا بَّغْي  َرَكت ه  د 

َ
َشَكو ا َذلَّك إَّْل ّه، َصَّل الل  َعلَيه وسلم َطلَّبَها فَأ
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ًا، فَ  : َجَزاّك الل  َخْي  َضْي   َسي د  ب ن  ح 
 
ّم، َفَقاَل أ لَت  آيَة  اتَليَمُّ رر َقطُّ إَّل َجَعَل الل  َفََنَ م 

َ
َواهلّل! َما نََزَل بّّك أ

َ ّفي ّه بََرَكةً  ّلّمْي  س   .«لَّك ّمن ه  ََم رًَجا، وََجَعَل لّل م 

“আহম আমার যবান আসমা যথবক একহি িার ধার হনবয় সিবর রওয়ানা করবল 

অকস্মাৎ তা িাহরবয় োয়। তখন রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যস িাবরর 

যখািঁবর্ হকছু সাংখযক সািাবীবক পাঠাবলন। ইবতামবধয সালাবতর সময় িবল পাহন না 

পাওয়ার দরুন তারা অেু না কবরই সালাত আদায় কবরন। তারা রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাবমর হনকি বযাপারহি র্ানাবনার পরপরই তায়ামু্মবমর আয়াত 

অবতীণজ িয়। তখন উসাইদ ইবন হুোইর রাহদয়াল্লাহু আনহু ‘আবয়িাবক উবদ্দিয কবর 

বলবলন: আল্লাি তা‘আলা আপনার কলযাণ করুক! আল্লাির কসম! আপনার যকাবনা 

সমসযা িবলই আল্লাি তা‘আলা আপনাবক যস সমসযা যথবক উদ্ধার কবরন এবাং তাবত 

হনহিত রাবখন মুসহলমবদর র্নয প্রচুর কলযাণ ও সমৃহদ্ধ”।312 

উি িাদীবস রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সািাবীবদরবক পুনরায় সালাত 

আদায় করবত আবদি কবরন হন। এ যথবক বুো োয় পাহন বা মাহি না যপবল নাপাক 

অবিায় সালাত পড়া র্াবয়ে।  

অতএব, পাহন যপবল অেু করবব। পাহন না যপবল বা পাহন বযবিাবর অেম িবল 

তায়ামু্মম করবব। পাহন বা মাহি হকছুই না যপবল নাপাক অবিায় সালাত পবড় হনবব।  

আল্লাি তা‘আলা ববলন,  

َ ٱَتذُقوا َٱف َ﴿ اَللذ عَ سَ ٱَم   [١٦: اتلغابن] ﴾ُتمَ ت ط 

“যতামরা েথাসাধয আল্লািবক ভয় কর”। [সূরা আত-তাোবুন, আয়াত: ১৬] 

আল্লাি তা‘আলা আবরা ববলন,  

ا﴿ ع ل ََو م  ل يَ َج  ِينَِٱَِفََُكمَ ع  ج ََِمنَ َل  ر   [٧٨: اْلج] ﴾ح 
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“আল্লাি তা‘আলা ধমজীয় বযাপাবর যতামাবদর ওপর যকাবনা কবঠারতা আবরাপ কবরন 

হন”। [সূরা আল-িার্, আয়াত: ৭৮] 

আবু হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন, রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ববলন, 

، َوإّ » ت م  تََطع  ت و ا ّمن ه  َما اس 
 
ء  فَأ م  بَِّش  ت ك  َمر 

َ
و ه  إَّذا أ ء  فََدع  م  َعن  ََش   .«َذا َنَهي ت ك 

“েখন আহম যতামাবদরবক যকাবনা কাবর্র আবদি করব তখন যতামরা তা েথাসাধয 

পালন করবব। আর েখন আহম যতামাবদরবক যকাবনা কার্ করবত হনবষধ করব তখন 

তা িবত যতামরা হবরত থাকবব”।313 

তায়ামু্মম কবর সালাত পড়ার পর সময় থাকবত পাহন যপবল: 

যে যকাবনা কারবণ তায়ামু্মম কবর সালাত পড়ার পর সময় থাকবত পাহন যপবল অথবা 

পাহন বযবিাবর সেম িবল পুনরায় অেু কবর সালাত আদায় করবত িবব না। েহদও 

উি সালাত হদ্বতীয়বার পড়ার সময় থাবক। যতমহনভাবব েহদ যকাবনা বযহি পাহন বা 

মাহি পায়হন অথবা তা বযবিাবর অেম তখন যস পহবত্রতা ছাড়াই সালাত পবড়বছ। 

পুনরায় সালাবতর সময় থাকবতই যস পাহন বা মাহি যপবয়বছ অথবা তা বযবিাবর সেম 

িবয়বছ এমতাবিায় আদায়কৃত সালাত তাবক হদ্বতীয়বার আদায় করবত িবব না।  

আবু সাঈদ খুদরী রাহদয়াল্লাহু আনহু যথবক বহণজত, হতহন ববলন,  

اَلّن ّف  َسَفر  فََحَْضَّت الَصاَلة  َولَي  » ، َفتَيََمَما َصّعي ًدا َطيّ بًا، فََصلَيَا ث َم وََجَدا َخَرَج رَج  َما َماءر َس َمَعه 
َل الّل َص  و  َتيَا رَس 

َ
و َء، َولَم  ي ّعّد اآلَخر  ث َم أ َما الَصاَلَة َوال و ض  ه  َحد 

َ
ََعَد أ

َ
َّل الل  َعلَيه ال َماَء ّف ال َوق ّت، فَأ

ََعَد:  وسلم فََذَكَرا َذلَّك َل ، َفَقاَل 
َ
 َوأ

َ
ي  تَوََضأ ت َك َصاَلت َك، َوقَاَل لََّّلّ

َ
َزأ ج 

َ
َنَة َوأ َصب َت السُّ

َ
: أ ي  لَم  ي ّعد  لََّّلّ

 ّ ر  َمَرَتْي  ج 
َ
 .«لََك األ

                                                           
313 সিীি বুখারী, িাদীস নাং ৭২৮৮; সিীি মুসহলম, িাদীস নাং ১৩৩৭। 
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“দু’ বযহি সিবর যবর িবয়বছ। অতঃপর সালাবতর সময় িবল পাহন না পাওয়ার দরুন 

তারা পহবত্র মাহি হদবয় তায়ামু্মম কবর সালাত আদাবয়র পরপরই ওয়াি থাকবত পাহন 

যপবয়বছ। এমতাবিায় তাবদর একর্ন অেু কবর উি সালাত হদ্বতীয়বার আদায় কবর 

এবাং অনযর্ন তা কবর হন। এরপর উভয় বযহি রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাবমর হনকি এবস বযাপারহি তািঁবক র্ানাবল হতহন যে বযহি অেু কবর সালাত 

পুনবজার আদায় কবর হন তাবক বলবলন: তুহম সুন্নাি অনুোয়ী কার্ কবরছ এবাং যতামার 

পূববজর সালাতই যতামার র্নয েবথষ্ট। হদ্বতীয়র্নবক বলবলন: যতামার দু’বার সালাত 

পড়ার সাওয়াব িবয়বছ”।314 

সালাত পুনবজার আদায় না করা েখন সুন্নাি তখন হদ্বতীয়বার সালাত আদায় করা 

অবিযই সুন্নাি হববরাধী। 

. وََصَّل الل   َ َّعْي  ْج 
َ
ّبّه أ ََمد  وَََعَ ٰاّلّ وََصح   نَّبيّ نَا حم 

 ََعَ

সমাপ্ত

                                                           
314 আবু দাউদ, িাদীস নাং ৩৩৮; নাসাঈ, িাদীস নাং ৪৩৩। 
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আল্লাি তা‘আলা ও রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাবমর ওপর সুদৃঢ় 
হবশ্বাস িাপবনর পরপরই ইসলাবমর হদ্বতীয় রুকন ও হবধান িবি সালাত। 
এহি ইসলাবমর হববিষ স্তম্ভ। সালাত নবীবদর ভূষণ ও যনককারবদর 
অলঙ্কার, বাো ও প্রভুর মাবে েভীর সাংবোে িাপনকারী, অপরাধ ও 
অপকমজ যথবক হিিােতকারী। তবব বাহিযক ও আভযন্তরীণ অপহবত্রতা 
যথবক েথাসাধয পহবত্রতা অর্জন ছাড়া যকাবনা সালাতই আল্লাি তা‘আলার 
দরবাবর গ্রিণবোেয নয়। এ কারবণই পহবত্রতার বযাপারহি ইসলামী 
িরী‘আবত খুবই গুরুত্বপূণজ। অত্র গ্রবন্থ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
যেভাবব পহবত্রতা অর্জন করবতন তার বণজনা যদওয়া িবয়বছ।  
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