
সহজ সরল উপেয় ইসলােমর িবিধ-িবধান শখা

আেলাকিচে ইবাদত

যাকাতরাজা হনামাজপিবতা

অনুবাদ

Abdullah BahmmamD.
আব াহ শহীদ আবর রহমান

পযােলাচনার

মুহাদ শামসুল হক িসিক

 েমাজা, বয্াে�জ ও প�র ওপর মােসহ করার
িবিধ-িবধান

https://www.al-feqh.com/bn/category/%E0%A6%AA%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BE
https://www.al-feqh.com/bn
https://www.al-feqh.com/bn
https://www.al-feqh.com/bn/category/%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9C
https://www.al-feqh.com/bn/category/%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%9C%E0%A6%BE
https://www.al-feqh.com/bn/category/%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%A4
https://www.al-feqh.com/bn/category/%E0%A6%B9%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%AC
https://www.al-feqh.com/bn/%E0%A6%AE%E0%A7%8B%E0%A6%9C%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A1%E0%A7%87%E0%A6%9C-%E0%A6%93-%E0%A6%AA%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%93%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%B9-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A7%E0%A6%BF-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%A8
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চামড়ার পমারা ও কাপতড়র 
পমারার ওপর মাতসহ করার বিিাি
চামড়ার	চমাজা	ও	োপসড়র	চমাজার	ওপর	মাসেহ	েরা	বহু	হাদীে	

দ্ারা	প্রমাহেত।	এর	এেহট	হসলা	আনাে	হবন	মাসলে	রাহয.	চথসে	

বহে্তত।	 আনাে	 ইবসন	 মাসলে	 রাহয.	 চে	 চমাজার	 ওপর	 মাসেহ	

েরা	েম্পসে্ত	প্রশ্ন	েরা	হসল	উত্তসর	 হতহন	বসলসেন,	 ‘রােূলুল্াহ	

োল্াল্াহু	আলাইহহ	ওয়া	োল্াম	চমাজার	ওপর	মাসেহ	েরসতন।’ 

(বে্তনায়	বুখারী	ও	মুেহলম।)

চামড়ার পমারা ও কাপতড়র 
পমারার ওপর মাতসহ করার 
শত্জ ািলী
১	 .পহরপূে্ত	পহবত্রতা	অজ্তসনর	পর	চমাজা	পহরিান	েরা।	মুগীরা	

রাহয.	 চথসে	বহে্তত,	 হতহন	বসলন,	 ‘আহম	এে	েিসর	রােূলুল্াহ	

োল্াল্াহু	 আলাইহহ	 ওয়া	 োল্াসমর	 োসথ	 হেলাম।	 আহম	 তার	

চমাজা	খুলসত	অগ্রের	হলাম।	হতহন	তখন	বলসলন,	‘রাসখা,	আহম	

এ	দুসটাসে	পহবত্রতাবথিায়	প্রসবি	েহরসয়হে।	অতঃপর	হতহন	এর	

ওপর	মাসেহ	েরসলন।’(বে্তনায়	বুখারী	ও	মুেহলম।)

২.	চমাজা	দু’পাসয়র	টাখনু	পয্তন্ত	চঢসে	থােসত	হসব।	চমাজা	যহদ	

টাখনুর	হনসচ	হয়	তাহসল	মাসেহ	েরা	জাসয়য	হসব	না।	তখন	তা	

পা	চঢসেসে	বসল	িরা	হসব	না।

চামড়ার পমারা, কাপতড়র পমারা, প্াস্ার, 

িযিাতডের, পবটির ওপর মাতসহ করা

৩.	চমাজা	দুসটা	পহবত্র	বস্তু	দ্ারা	প্রস্তুত	হসত	হসব।	এমন	পুসরা	হসত	

হসব	যা	জুসতা	ব্যতীতই	পাসয়	হদসয়	দীঘ্তপথ	হাঁটা	যায়।

৪.	যা	ব্যবহার	েরা	জাসয়য	এমন	বস্তু	দ্ারা	চমাজা	দুসটা	প্রস্তুত	

হসত	হসব।

৫.	হনহদ্তষ্	েমসয়র	মসি্য	মাসেহ	েরা।	চেননা	রােূলুল্াহ	োল্াল্াহু	

আলাইহহ	 ওয়া	 োল্াম	 মাসেহ	 েরার	 জন্য	 েময়	 হনি্তারে	 েসর	

হদসয়সেন।	(মুেীম	ব্যহতির	জন্য	এেহদন	এেরাত	আর	মুোহির	

ব্যহতির	জন্য	হতনহদন)	এটা	অহতক্ম	েরা	জাসয়য	হসব	না।

৬.	 	 চোট	অপহবত্রতা	চথসে	পহবত্রতা	অজ্তনোসল	চমাজার	ওপর	

মাসেহ	েরা	চসল,	তসব	বড়	অপহবত্রতা	চথসে	পহবত্রতা	অজ্তসনর	

েময়	 মাসেহ	 চলসব	 না।	 োিওয়ান	 হবন	 আোল	 রাহয.	 চথসে	

বহে্তত,	 হতহন	 বসলন,	 ‘আমরা	 যখন	 মুোহির	 অবথিায়	 থােতাম	

তখন	রােূলুল্াহ	োল্াল্াহু	আলাইহহ	ওয়া	োল্াম	আমাসদর	চমাজার	

ওপর	মাসেহ	েরসত	হনসদ্তি	হদসতন।	চপিাব,	পায়খানা	আর	হনদ্রা	

সূ ি ী প ত্র
খুফ (চামড়ার পমারা) ও রাওরাি (কাপতড়র 
পমারার)  সংজ্া

এর ওপর মাতসহ করার বিিাি

এর ওপর মাতসহ করার শত্জ ািলী

এর ওপর মাতসহ করার পময়াদ

এর ওপর মাতসহ করার পদ্ধবত

পেসকল কারতণ এর ওপর মাতসহ করা িাবতল হতয় 
োয়

িযিাতডের, প্াস্ার ও পবটির ওপর মাতসহ করা

িযিাতডের, প্াস্ার ও পবটির সংজ্া

মাতসহ শরীয়তবসদ্ধ হওয়ার প্রমাণ

মাতসহ করার শত্জ ািলী

মাতসহ করার পদ্ধবত

৮

আল-খুি বা মমাজা
চামড়া	দ্ারা	ততহর	চমাজা	যা	পাসয়	পরা	হয়।

আল জাওরাব
োপড়	ইত্যাহদ	দ্ারা	ততহর	চমাজা	যা	পাসয়	পরা	হয়।

https://www.al-feqh.com/bn/%E0%A6%AE%E0%A7%8B%E0%A6%9C%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A1%E0%A7%87%E0%A6%9C-%E0%A6%93-%E0%A6%AA%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%93%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%B9-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A7%E0%A6%BF-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%A8
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চামড়ার পমারা, কাপতড়র পমারা, প্াস্ার, িযিাতডের, পবটির ওপর মাতসহ করা

চথসে	জাগ্রত	হওয়ার	পর	পহবত্রতা	অজ্তনোসল	আমরা	 হতনহদন	

পয্তন্ত	 চমাজা	 খুলতাম	 না।	 তসব	 জানাবাত	 বা	 বড়	 অপহবত্রতার	

হবষয়হট	হভন্ন।(বে্তনায়	বুখারী।)

অথ্তাৎ	 জানাবাতগ্রস্ত	 ব্যহতি	 চগােল	 েরার	 েময়	 অবি্যই	 চমাজা	

খুসল	চিলসব।	তারপর	আবার	পহরিান	েরসব।

চামড়ার পমারা ও কাপতড়র 
পমারার ওপর মাতসহ করার পদ্ধবত
উভয়	প্রোর	চমাজার	উপসরর	অংসি	চভজা	হাত	বুহলসয়	মাসেহ	

েরসত	হসব।	পাসয়র	আঙ্গুসলর	জায়গা	চথসে	পাসয়র	নলা	পয্তন্ত	

মাসেহ	েরসত	হসব।	ডান	হাত	হদসয়	ডান	পাসয়র		চমাজা	ও	বাম	

হাত	হদসয়	বাম	পাসয়র	চমাজার	ওপর	এেবার	মাসেহ	েরসত	হসব।

আর	চমাজার	হনসচর	অংসি	মাসেহ	েরা	হসব	না,	চমাজার	হপেসনর	

অংসিও	 না।	 আলী	 রাহয.	 বসলন,	 	 ‘যহদ	 দীসনর	 হবষয়গুসলা	

মানুসষর	হবসবচনাহনভ্তর	হত	তাহসল	চমাজার	নীসচর	অংি	মাসেহ	

েরা	অগ্রাহিোর	চপত।	হেন্তু	আহম	রােূলুল্াহ	োল্াল্াহু	আলাইহহ	

ওয়া	 োল্ামসে	 চদসখহে,	 হতহন	 চমাজার	 উপহরভাগ	 মাসেহ	

েসরসেন।’(বে্তনায়	আবু	দাউদ)

পাতয়র প�াড়াবল মাতসহ করা

উেয় হাত বদতয় মাতসহ করা

পমারার বিম্নতদশ মাতসহ করা
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পবিত্রতা

পমারার ওপর মাতসহ িাবতলকারী 
বিেয়সমহূ
১-	মাসেহ	েরার	চময়াদ	চিষ	হসয়	যাওয়া।

২-	উভয়	চমাজা	অথবা	চযসোসনা	এেহট	খুসল	চিলা।

৩-	বড়	অপহবত্রতায়	পহতত	হওয়া।	োিওয়ান	হবন	আোল	রাহয.	

চথসে	বহে্তত,	হতহন	বসলন,	‘আমরা	যখন	মুোহির	অবথিায়	থােতাম	

তখন	রােূলুল্াহ	োল্াল্াহু	আলাইহহ	ওয়া	োল্াম	আমাসদরসে	বড়	

অপহবত্রতা	(জানাবত)	ব্যতীত	(চপিাব,	পায়খানা	ও	হনদ্রাজহনত	

অপহবত্রতার	অবথিায়)		হতনহদন	হতনরাত	পয্তন্ত	চমাজা	না	চখালার	

হনসদ্তি	হদসতন।’	(বে্তনায়	হতরহমযী)

মাতসহ করার সময়সীমা পেোতি 
বিি্জারণ করতত হতি
প্রথমবার	অজু	ভঙ্গ	হওয়ার	পর	মাসেহ	েরা	চথসে	চময়াদ	আরম্	

হসব।	চযমন		চেউ	পহবত্র	অবথিায়	চমাজা	পরল,	পসর	যখন	অজু	

চভসঙ্গ	 চগল	 তখন	 মাসেহ	 েরল।	 এই	 মাসেহ	 চথসেই	 এেহদন	

এেরাসতর	(চহব্ি	ঘন্ার)		হহোব	শুরু	হসব।

এর	উদাহরে,	এে	ব্যহতি	অজু	েরল	ও	দু’পা	চিৌত	েরল	এরপর	

চমাজা	পহরিান	েরল	এবং	িজসরর	নামাজ	আদায়	েরল।	এরপর	

েোল	দিটায়	অজু	চভসঙ্গ	চগল।	যখন	এগারটা	বাজল	তখন	চে	

চািসতর	 নামাসজর	 জন্য	 অজু	 েরল	 ও	 চমাজার	 ওপর	 মাসেহ	

েরল।	 এ	 অবথিায়	 পসরর	 হদন	 েোল	 এগারটা	 পয্তন্ত	 মাসেহ	

অব্যাহত	রাখা	তার	জন্য	অনুসমাহদত।	এটা	হসলা	মুেীমসদর	জন্য।	

আর	মুোহিসরর	জন্য	এভাসব	হতনহদন	হতনরাত।

চামড়ার পমারা ও কাপতড়র 
পমারার ওপর মাতসহ করার পময়াদ
মুেীম	 ব্যহতির	 জন্য	 এেহদন	 ও	 এেরাত	 আর	 মুোহির	

ব্যহতির	 জন্য	 হতনহদন	 হতনরাত।	 এর	 প্রমাে,	 আলী	 রাহয.	 এর	

েথা,‘রােূলুল্াহ	োল্াল্াহু	আলাইহহ	ওয়া	োল্াম	মুোহিসরর	জন্য	

হতনহদন	হতনরাত	হনি্তারে	েসরসেন	আর	মুেীসমর	জন্য	এেহদন	

এেরাত।	’(বে্তনায়	নাোয়ী)

পমারা খুতল পফলতল মাতসহ িাবতল হতয় োয়
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চামড়ার পমারা, কাপতড়র পমারা, প্াস্ার, িযিাতডের, পবটির ওপর মাতসহ করা

বরে	 েরল।	 আমরা	 যখন	 রােূলুল্াহ	 োল্াল্াহু	 আলাইহহ	 ওয়া	

োল্াসমর	 োসে	 এলাম,	 তাঁসে	 এ	 ব্যাপাসর	 জানালাম।	 হতহন	

বলসলন,	 ওরা	 তাসে	 হত্যা	 েসর	 হদল।	 আল্াহ	 তাসদর	 হত্যা	

েরসবন।	 চতামরা	 যখন	 জান	 না,	 তখন	 চেন	 প্রশ্ন	 েরসল	 না?	

প্রশ্ন	েরা		চতা		অজ্সদর	ঔষি।	তার	জন্য	চতা	যসথষ্	হেল	চে	

তায়াম্ুম	েরসব	এবং	জখসমর	ওপর	পহট্ট	চবঁসি	রাখসব	আর	তার	

ওপর	মাসেহ	েরসব।	এবং	 হনসজর	পুসরা	িরীর	 িুসয়	 চিলসব।’ 

(বে্তনায়	আবু	দাউদ।)

িযিাতডের, প্াস্ার ও পবটির ওপর 
মাতসহ করার শত্জ ািলী
১	-	ব্যাসন্জ	অথবা	পহট্টর	ওপর	মাসেহ	েরার	িত্ত	হসলা,	এটা	চযন	

যখসমর	থিান	ও	হচহেৎোর	জন্য	যতটুেু	প্রসয়াজন	তা	অহতক্ম	না	

েসর।	

২-	ব্যাসন্জ	অথবা	পহট্টর	ওপর	মাসেহ	েরার	জন্য	পহবত্র	অবথিায়	

তা	পহরিান	েরা	িত্ত	নয়।	এমহনভাসব	এর	জন্য	চোসনা	চময়াদও	

চনই।	 বরং	 যতহদন	 প্রসয়াজন	 ততহদন	 চোট	 বড়	 নাপাহে	 চথসে	

পহবত্রতা	 অজ্তসনর	 েময়	 তার	 ওপর	 মাসেহ	 েরা	 যাসব।	 যখন	

প্রসয়াজন	থােসব	না	তখন	তা	খুসল	চিলসত	হসব	আর	পহবত্রতা	

অজ্তসনর	েময়	অঙ্গহট	চিৌত	েরসত	হসব।

৩-	পহট্ট	ও	ব্যাসন্জ,	যা	চখালা	ও	লাগাসনা	েহজ,	তার	ব্যাপাসর	

েসয়েহট	হবষয়	চখয়াল	রাখসত	হসব:

ে)	যহদ	তা	চখালা	েহজ	হয়	এবং	চোসনা	ক্হত	অথবা	আসরাগ্য	

লাভ	দীঘ্তাহয়ত	হওয়ার	আিঙ্া	না	থাসে	তসব	তা	খুসল	চিৌত	েসর	

আবার	লাহগসয়	হনসত	হসব।	

খ)	আর	যহদ	চখালা	েহজ	না	হয়	এবং	তার	নীসচর	অংি	চিৌত	

েরসত	চযসয়	ক্হত	বা	আসরাগ্য	লাসভ	দীঘ্তাহয়ত	হওয়ার	আিঙ্া	

থাসে,	তাহসল	আহত	অঙ্গ	চিৌত	েরার	েময়	আহত	অংসি	লাগাসনা	

প্া্ার,	ব্যাসন্জ	ও	পহট্টর	ওপর	মাসেহ	েরসত	হসব।

িযিাতডের ও পবটির ওপর মাতসহ 
করার পদ্ধবত
পহবত্রতা	অজ্তসন	ইছেুে	ব্যহতি,	চয	অসঙ্গর	ওপর	ব্যাসন্জ	আসে,	

তার	আিপাি	চিৌত	েরসব	তারপর	পুসরা	ব্যাসন্জ	বা	পহট্ট	মাসেহ	

েরসব।	যহদ	ব্যাসন্জ	বা	পহট্টর	চোসনা	অংি,	চিৌত	েরা	জরুহর	

নয়	 এমন	 অঙ্গ	 চঢসে	 রাসখ,	 তাহসল	 চে	 অংসি	 মাসেহ	 েরার	

প্রসয়াজন	চনই।

এর	উদাহরে,	এে	ব্যহতির	পাসয়	ব্যাসন্জ	বািা	হসলা,	যা	তার	

পাসয়র	নলার	হেেু	অংি	চঢসে	চিলল।	এমতাবথিায়	চে	শুিু	তার	

পাসয়র	অংি	মাসেহ	েরসব,	নলার	অংি	মাসেহ	েরসব	না।

িযিাতডের, প্াস্ার ও পবটির ওপর 
মাতসহ করা

আলজাচবরা-প্াস্ার
োি	 বা	 হজপোম	 যা	 হদসয়	 চভসঙ	 যাওয়া	 অংি	
চবঁসি	রাখা	হয়।

আল ইসাবাহ- ব্যালডেজ
োপড়	জাতীয়	বস্তু	যা	দ্ারা	পুসড়	যাওয়া	বা	আহত	
থিান	চপঁহচসয়	রাখা	হয়।

আল লাসকূ- পচটি
আবরে	 যা	 আহত	 থিাসন	 হচহেৎোর	 উসদেসি	 এঁসট	
চদয়া	হয়।

রাবিরার ওপর মাতসহ রাতয়ে 
হওয়ার প্রমাণ
জাসবর	 রাহয.	 চথসে	 বহে্তত,	 হতহন	 বসলন,	 ‘আমরা	 েিসর	 চবর	

হলাম।	আমাসদর	মসি্য	এে	ব্যহতির	মাথায়	পাথসরর	আঘাত	চলসগ	

মাথা	চিসট	চগল।	চে	তার	েঙ্গীসদর	হজসজ্ে	েরল,	‘চতামরা	হে	

আমাসে	 তায়াম্ুম	 েরসত	 অনুমহত	 চদসব?’	 তারা	 বলল,	 আমরা	

চতামার	 জন্য	 তায়াম্ুসমর	 েুসযাগ	 চদখহে	 না।	 তুহম	 চতা	 পাহন	

ব্যবহাসরর	োমথ্ত্য	রাসখা।	এরপর	চে	চগােল	েরল,	িসল	মৃতু্য	
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পবিত্রতা

আল লাসূক- পবটিিযিাতডেতরর ওপর মাতসহ করা

্ত রাআল ইসািাহ- িযিাতডের
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চামড়ার পমারা, কাপতড়র পমারা, প্াস্ার, িযিাতডের, পবটির ওপর মাতসহ করা

সকাল দশ�ায় অর ু�ুত� 
প�ল ।

মাতসহ করার সময়সীমা পেোতি বিি্জারণ করতত হতি




