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১০ তায়ামু্ম

তায়ামু্তমর হুকুম
পাহনর	অনুপহথিসত	অথবা	পাহন	ব্যবহার	েরা	অেম্ব	হসল	চযেব	

হবষসয়র	জন্য	পহবত্রতা	িরজ	চেেসবর	জন্য	তায়াম্ুম	েরা	িরজ।	

আর	 চযেসবর	 জন্য	 পহবত্রতা	 মুস্তাহাব	 চেেসবর	 জন্য	 তায়াম্ুম	

েরা	মুস্তাহাব,	চযমন	েুরআন	হতলাওয়াত	েরা।

তায়ামু্ম শরীয়তেুক্ত হওয়ার 
দবলল
১-	আল্াহ	তাআলা	বসলন,

ُمواْ َصعِيٗدا َطّيِٗبا فَٱۡمَسُحواْ بِوُُجوهُِكۡم  )فَلَۡم َتُِدواْ َماٗٓء َفَتَيمَّ
يِۡديُكم ّمِۡنُهۚ ( 

َ
َوأ

{অতঃপর	 পাহন	 না	 পাও,	 তসব	 পহবত্র	 মাহট	 দ্ারা	 তায়াম্ুম	

েসরা।	েুতরাং	 চতামাসদর	মুখ	ও	হাত	তা	দ্ারা	মাসেহ	েসরা।}  

[েূরা	আল	মাসয়দা:৬] 

২-	নবী	োল্াল্াহু	আলাইহহ	ওয়া	োল্াম	বসলন,	‘আমাসে	এমন	

পাঁচহট	হজহনে	চদয়া	হসয়সে	যা	আমার	পূসব্ত	োউসে	চদয়া	হয়হন:	

এেমাে	 চহঁসট	 আোর	 দূরত্ব	 পয্তন্ত	 আমার	 ভীহত	 হবস্তৃত	 েসর	

আমাসে	 োহায্য	 েরা	 হসয়সে।	 আর	 েমস্ত	 জহমন	 আমার	 জন্য	

মেহজদ	ও	পহবত্র	েসর	চদয়া	হসয়সে।	অতঃপর	আমার	উম্সতর	

চোসনা	ব্যহতির	যখন	নামাসজর	েময়	হসব	তখন	চে	চযন	তা	পসড়	

চনয়।’(বে্তনায়	বুখারী)

তায়ামু্ম শরীয়তেুক্ত হওয়ার 
বহকমত
১-	উম্সত	মুহাম্দীর	জন্য	েহজ	েরা

২-	চযেব	অবথিায়	পাহন	ব্যবহাসরর	িসল	ক্হতর	আিঙ্া	থাসে	তা	

দূর	েরা,	চযমন	অেুথি	হসয়	পড়া,	প্রচণ্ড	িাণ্ডা	থাো	ইত্যাহদ।

৩-	 ইবাদসতর	 োসথ	 েম্পে্ত	 অব্যাহত	 রাখা,	 পাহন	 না	 থাোর	

োরসে	ইবাদত	চথসে	হবহছেন্ন	হসয়	না	যাওয়া।

তায়ামু্ম করা কখি বিি?
১- পাবির অিপুবস্বততত
আল্াহ	তাআলা	বসলন,	 ُمواْ(   َفَتَيمَّ َماٗٓء  	অতঃপর} )فَلَۡم َتُِدواْ 

পাহন	না	পাও,	তসব	তায়াম্ুম	েসরা।}

২- পাবি োকা সত্বেও তা িযিিহার 
করতত অপার� হতল
চযমন	অেুথি	অথবা	বৃদ্ধ	ব্যহতি	চয	নড়াচড়া	েরসত	পাসর	না	এবং	

তার	 োসে	 এমন	 ব্যহতিও	 চনই	 চয	 তাসে	 অজু	 েরার	 ব্যাপাসর	

োহায্য	েরসব।

আচভধাচনক অল্্ তায়াম্মু
চোসনা	 হবষসয়র	প্রহত	িাহবত	হওয়া	ও	তা	েরার	
ইছো	েরা

শরয়ী পচরভাষায় তায়াম্মু
পহবত্রতা	অজ্তসনর	উসদেসি	চচহারা	ও	দু’হাত	পহবত্র	
মাহট	হদসয়	মাসেহ	েরা।

সূ ি ী প ত্র
তায়ামু্তমর সংজ্া

তায়ামু্তমর হুকুম

তায়ামু্ম শরীয়তেুক্ত হওয়ার দবলল

তায়ামু্ম করা কখি বিি?

তায়ামু্তমর িণ্জিা

তায়ামু্তমর ফরর

তায়ামু্ম িাবতলকারী বিেয়সমহূ

https://www.al-feqh.com/bn/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%AE
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তায়ামু্ম

তায়ামু্তমর ফররসমহূ
১.	হনয়ত	েরা।

২.	চচহারা	মাসেহ	েরা।

৩.	দু’হাত	মাসেহ	েরা।

ইমামসদর	 চেউ	 চেউ	 আসরা	 েসয়েহট	 হবষয়	 িরজ	 বসল	 গে্য	

েসরসেন।	আর	তা	হসলা	:		

৪.	িারাবাহহেতা	রক্া	েরা।	অথ্তাৎ	প্রথসম	চচহারা	ও	পসর	দু’হাত	

মাসেহ	েরা।

৫.	মুয়ালাত	তথা	অহবহছেন্নতা	বজায়	রাখা।	অথ্তাৎ	চচহারা	মাসেহ	

েরার	পর	হবলম্	না	েসর	হাত	মাসেহ	েরা।

পেসি কারতণ তায়ামু্ম িাবতল 
হতয় োয়
১.	পাহন	বত্তমান	থাো।		

২.	অজু	ভঙ্গোরী	চোসনা	হেেু	েংঘহটত	হওয়া,	চযমন	বায়ু	চবর	

হওয়া।	

৪.	চগােল	িরজ	হয়	এমন	হবষয়	েংঘহটত	হওয়া,	চযমন	স্প্নসদাষ।	

৫.	 চযেব	 ওজসরর	 োরসে	 তায়াম্ুম	 েরা	 িরীয়তহেদ্ধ	 চেেব	

োরে	দূর	হসয়	যাওয়া।	চযমন	অেুথিতা	ইত্যাহদ।	

 পাবি পাওয়া প�ল িা

মাটি পাওয়া প�ল িা

৩ - পাবি িযিিহার করার ফতল 
্বত হওয়ার আশঙ্া োকতল
চযমন	:	

ে	 -	 অেুথি	 ব্যহতি	 যহদ	 পাহন	 ব্যবহার	 েসর	 তসব	 তার	 অেুথিতা	

চবসড়	যাসব।

খ	–	প্রচন্	িান্ায়	যহদ	পাহন	গরম	েরার	মসতা	হেেু	না	থাসে	এবং	

পাহন	ব্যবহার	েরসল	অেুথিতা	চবসড়	যাসব	এ	িারোর	পাল্া	ভাহর	

থাসে,	 এ	 অবথিায়	 তায়াম্ুম	 েরার	 অনুমহত	 রসয়সে।	 রােূলুল্াহ	

োল্াল্াহু	আলাইহহ	ওয়া	োল্াম	েতৃ্তে,	প্রচন্	িান্া	থাোর	োরসে	

তায়াম্ুম	েসর	নামাসজর	ইমামহত	েরার	পর,	আমর	 হবন	আে	

রাহয.	এর	োজসে	নােচ	েসর	না	চদয়া	এ	চক্সত্র	প্রমাে। (বে্তনায়	

আবু	দাউদ)

গ	-	চোসনা	ব্যহতি	যহদ	পাহন	চথসে	দূসর		চোথাও	অবথিান	েসর	

এবং	তার	োসথ	পান	েরার	মসতা	োমান্য	পাহন	থাসে	আর	অন্য	

পাহন	হাহজর	েরসত	অপরাগ	হয়।

তায়ামু্তমর িণ্জিা
৪.	মাহটসত	এেবার	উভয়	হাত	মারসব

৫.	এরপর	িুলা	হালো	েরার	জন্য	দু’হাসত	িুঁ	চদসব।

৬.	এরপর	দু’হাত	হদসয়	চচহারা	মাসেহ	েরসব।

৭.	এরপর	আবার	মাহটসত	দু’হাত	মারসব।

৮.	এরপর	িুলা	হালো	েরার	জন্য	দু’হাসত	িুঁ	চদসব।

৯.	 এরপর	 বাম	 হাত	 ডান	 হাসতর	 উপসরর	 অংসি	 েনুই	 প্তযন্ত	

বুলাসব।এবং	 েনুই	 চথসে	 হনসচর	 অংসি	 েহজি	 প্তযন্ত	 বুলাসব।	

অতঃপর	এেই	োয়দায়	ডান	হাত	হদসয়	বাম	হাত	বুলাসব।

১০.	 	 উসল্হখত	 পদ্ধহতসত	 তায়াম্ুম	 েরার	 দহলল	 হসলা,	

রােূলুল্াহ	োল্াল্াহু	আলাইহহ	ওয়া	োল্াম	বসলসেন,	 ‘তায়াম্ুম	

হসলা	 জহমসন	 দু’বার	 হাত	 মারা।	 এেবার	 চচহারার	 জন্য,	

অন্যবার	 েনুই	 পয্তন্ত	 দু’হাসতর	 জন্য’।(বে্তনায়	 বুখারী	 ও	 মুেহলম) 

 [মুস্তাদরাে	আলাে	োহহ	হাইন]

িতয়ািদৃ্ধ অসুস্ িযিবক্ত



62 mwPÎ wdKûj Bev`vZ

পবিত্রতা

িুতলাবিবশষ্ট কাতপ্জ� পেতক তায়ামু্ম করা বিি

তায়ামু্ম

মাসাতয়ল
১.	পাহন	ব্যবহাসর	অক্ম	হসল	তায়াম্ুম	েসর	নামাজ	পড়া	চপিাব	

পায়খানার	চাসপর	মুসখ	অজু	রক্া	েসর	নামাজ	পড়ার	চচসয়	অসনে	

উত্তম।	

২.	চদয়াল	অথবা	োসপ্তসটর	ওপর	িুসলাবাহল	থােসল	চেখাসন	হাত	

চমসর	তায়াম্ুম	েরা	তবি	হসব।

৩.	তায়াম্ুমোরী	তায়াম্ুম	ভঙ্গ	না	হওয়া	পয্তন্ত	যত	ইছো	িরজ	ও	

নিল	নামাজ	আদায়	েরসত	পাসর।

৪.	 অজুোরী	 তায়াম্ুমোরীর	 চপেসন	 নামাসজ	 ইসতিদা	 েরসত	

পাসর;	চেননা	আমর	ইবসন	আে	রাহয.যখন	প্রচন্	িান্ার	োরসে	

তায়াম্ুম	 েসর	 তাঁর	 োথীসদর	 ইমামহত	 েসরসেন,	 রােূলুল্াহ	

োল্াল্াহু	 আলাইহহ	 ওয়া	 োল্াম	 তা	 নােচ	 েসর	 চদনহন। 
(বে্তনায়	আবু	দাউদ)

৪.	 চয	ব্যহতি	তায়াম্ুম	েসর	নামাজ	পড়ল	অতঃপর	েময়	চসল	

যাওয়ার	পূসব্তই	পাহন	চপল,	চে	নামাজ	পুনরায়	পড়সব	না।	আবু	

োঈদ	খুদরী	রাহয.	চথসে	বহে্তত,	হতহন	বসলন,	‘দুই	ব্যহতি	েিসর	

চবর	হসলা।	পহথমসি্য	নামাসজর	ওয়াতি	হসলা	তসব	তাসদর	োসথ	

চোসনা	পাহন	হেল	না।	অতঃপর	তারা	পহবত্র	মাহট	হদসয়	তায়াম্ুম	

েরল।	নামাজ	পড়ল।	এরপর	নামাসজর	েময়	চিষ	হওয়ার	পূসব্তই	

পাহন	 চপসয়	 চগল।	 দু’জসনর	 এেজন	 অজু	 েসর	 পুনরায়	 নামাজ	

আদায়	 েরল।	 পক্ান্তসর	 অন্যজন	 েরল	 না।	 এরপর	 উভসয়ই	

রােূলুল্াহ	োল্াল্াহু	আলাইহহ	ওয়াোল্াসমর	োসে	এল।	ঘটনার	

বে্তনা	 হদল।	 চয	 ব্যহতি	 নামাজ	 পুনরায়	 পসড়হন,	 তাসে	 হতহন	

বিজ্াি ো িতল
জহমসনর	মাহট	তার	পরমােুগুসলাসত	পহবত্রতাোরী	পদাথ্ত	বহন	

েসর।	এ	পদাথ্ত	েেল	প্রোর	জাম্ত	ধ্ংে	েসর	হদসত	েক্ম।	

চযসোসনা	মাইসক্াব	অথবা	ভাইরাে	ধ্ংে	েসর	হদসত	েক্ম।

বলসলন,‘তুহম	েুন্নত	অনুযায়ী	আমল	েসরে	এবং	চতামার	নামাজ	

শুদ্ধ	হসয়সে।	আর	 চয	অজু	েসর	পুনরায়	নামাজ	পসড়সে	তাসে	

হতহন	বলসলন,	‘চতামার	োওয়াব	হদ্গুে	হসয়সে।’(বে্তনায়	আবু	দাউদ)

৪.	চয	ব্যহতি	নামাসজর	পূসব্ত	বা	মাঝখাসন	পাহন	চপল	তার	উহচত	

হসব	পাহন	দ্ারা	পহবত্রতা	অজ্তন	েরা।	চেননা	রােূলুল্াহ	োল্াল্াহু	

আলাইহহ	ওয়া	োল্াম	বসলসেন,‘পহবত্র	মাহট	মুেলমাসনর	পহবত্রতা	

অজ্তসনর	বস্তু।	যহদও	চে	দি	বের	পয্তন্ত	পাহন	না	পায়।	আর	যহদ	

পাহন	পায়	তসব	চে	চযন	তা	তার	চামড়ায়	স্পি্ত	েরায়।	চেননা	

এটা	তার	জন্য	উত্তম।’

৫.	মুেলমানসে	চোসনা	 হেেুই	নামাজ	চথসে	 হিহরসয়	রাসখ	না,	

মুেলমান	নামাজসে	েুহনহদ্তষ্	েময়	চথসে	হপহেসয়ও	চদয়	না।		চে	

হহসেসব	যহদ	চেউ	পাহন	ব্যবহার	েরসত	অপারগ	হয়,	অথবা	পাহন	

না	 পায়,	 তাহসল	 চে	 তায়াম্ুম	 েসর	 চনসব।	 আর	 যহদ	 তায়াম্ুম	

েরসতও	অপারগ	হয়	তসব	পহবত্রতা	ব্যতীতই	নামাজ	পসড়	চনসব।

৬.	 চয	 পাহন	 ও	 মাহট	 চোসনাটাই	 পাসব	 না	 চে	 পহবত্রতা	

ব্যতীতই	 েময়মসতা	 নামাজ	 আদায়	 েসর	 চনসব।	 এবং	 তা	

আর	 পুনরায়	 আদায়	 েরসত	 হসব	 না।	 আল্াহ	 তাআলা	 বসলন, 

 ) ٱۡسَتَطۡعُتۡم  َما   َ ٱللَّ )فَٱتَُّقواْ   	 	 {অতএব	 চতামরা	 যথাোি্য	

আল্াহসে	ভয়	ের।}	 [আত-তাগাবুন:১৬]

তায়াম্ুম	চিষ	েময়	পয্তন্ত	হপহেসয়	চদয়া	জাসয়য	আসে	যহদ	পাহন	

পাওয়ার	 আিা	 থাসে।	 আর	 যহদ	 পাহন	 পাওয়ার	 আসদৌ	 চোসনা	

আিা	না	থাসে	তাহসল	নামাসজর	েময়	আোর	পরপরই	নামাজ	

আদায়	েরা	উত্তম	হসব।	চেননা	উত্তম	হসলা	েময়মসতা	নামাজ	

পসড়	চনয়া।

৭.	 যহদ	 চেউ	 নামাসজর	 েময়	 চসল	 যাওয়ার	 আিঙ্া	 েসর,	

অতঃপর	পাহন	থাো	েস্বেও	তায়াম্ুম	েসর	নামাজ	পসড়	চনয়	তসব	

তা	জাসয়য	হসব	না।	বরং	এ	অবথিায়	আবহি্যে	হসব	অজু	েরা	

যহদও	নামাসজর	ওয়াতি	চসল	যায়।
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তায়ামু্ম

পচহারা মাতসহ করা

1
মাটিতত দ’ুহাত মারা

2
ফঁু বদতয় হাত পেতক মাটি সরাতিা

4
িাম হাত বদতয় ডাি হাত মাতসহ করা

5
ডাি হাত বদতয় িাম হাত মাতসহ করা

3
 পচহারা মাতসহ করা




