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ফৰজ গুছল কৰৰবলল পলম কৰৰলল আনৰক

ফজৰৰ সময় হৈ গললও ছওম নষ্ট নৈ’ব
] অসমীয়া – Assamese – [ آسامي

শ্বাইখ মুৈাম্মদ ছললৈ আল-মুনাৰিদ


অনু বাদঃ ৰৰফকুল ইছলাম ৰবন ৈাৰববুৰ ৰৈমান দৰঙী
ইছলামী ৰবশ্বৰবদযালয় মদীনা ছছৌৰদ আৰব
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تأخري الغسل من اجلنابة يف رمضان حىت يطلع
الفجر ال يُبطل الصيام

الشيخ صالح المنجد



ترمجة :رفيق االسالم بن حبيب الرمحن
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بسم هللا الرحمن الرحيم

14225: ফৰজ গুছল কৰৰবলল পলম কৰৰলল আনৰক ফজৰৰ সময়
হৈ গললও ছওম নষ্ট নৈ’ব

প্ৰশ্ন: এবাৰ ছাৈাৰীৰ আগত ছমাৰ সলপানলদাষ হৈৰছল। ৰকন্তু মই
গুছল কৰৰব পৰা নাৰছললা। গুছল কৰৰবলল ছমাৰ তীব্ৰ লিালবাধ
হৈৰছল। কাৰণ ছমাৰ ৰপতৃ-মাতৃলয় গম পাব ছে, ছমাৰ সলপানলদাষ
হৈলছ। ছসলয় মই গুছল নকৰৰ ছু হুৰ খাইলছা। দুখজনক কথা ৈ’ল
ছসইৰদনা মই ফজৰৰ ছালালতা আদায় কৰা নাৰছললা। ৰকন্তু ৰপছত
গুছল কৰৰ মই ফজৰৰ ছালাত আদায় কৰৰলছা। মই জাৰনব
ৰবচাৰৰলছা, ছমাৰ ছসই ছওমল া কবুল ৈ’বলন? কাৰণ ছমাৰ ধাৰণা
হৈলছ- মই (সলপানলদাষ ছৈাৱা) অপৰৱত্ৰ অৱস্থাত ছু হুৰ খাই ভুল
কৰৰলছা। ছমাৰ ছওম কবুল ৈ’বলন?
উত্তৰ:
আলৈামদু ৰলল্লাৈ।
ছকালনা েৰদ ৰাৰতত স্ত্ৰী সৈবাস কলৰ আৰু অপৰৱত্ৰ অৱস্থাত ছু বলৈ
ছাৰদক হৈ োয় তাৰ ছওম শুদ্ধ ৈ’ব; এইদলৰ ৰাৰতত অথবা ৰদনত
ছ াপনীৰ মাজত ছকালনাবাই েৰদ অপৰৱত্ৰ হৈ োয় তাৰ ছওলমা শুদ্ধ
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ৈ’ব। পলম কৰৰ ফজৰ আৰম্ভ ছৈাৱাৰ ৰপছত গুছল কৰৰলল ছকালনা
ছদাষ নাই। ৰকন্তু ছকালনাবাই েৰদ ৰমজান মাৈত ৰদনত অথথাৎ
ফজৰৰ ৰপছৰ পৰা সূ েথাস্থ ছোৱাৰ আগ হললক এই সময়ৰ মাজত স্ত্ৰী
সৈবাস কলৰ তাৰ ছওম নষ্ট ৈয়।[স্থায়ী কৰমৰ ৰ ফলতাৱাসমগ্ৰ
(১০/৩২৭)]
ৰকন্তু পলমলক সূ লেথাদয়ৰ ৰপছত ছালাত আদায় কৰা আলপানাৰ বালব
ৈাৰাম। আলপানাৰ ওপৰত ফৰজ আৰছল েথাসময়ত ছালাত আদায়
কৰা। আলপানাৰ তীব্ৰ লাজ এই ছেত্ৰত গ্ৰৈণলোগয ছকালনা ওজৰ
নৈয়; োৰ বালব ছালাত আদায় কৰাত পলম কৰৰব পাৰৰ। এৰতয়া
আলপানাৰ কতথবয হৈলছ- এই গুনাৈৰ পৰা তাওবা কৰা, ইৰিগফাৰ
কৰা (েমা প্ৰাথথনা কৰা)। আল্লালৈ আমাক আৰু আলপানাক সকললা
ধৰণৰ ভাল কাম কৰাৰ তাওফীক প্ৰদান কৰক।

