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নিনদিষ্ট পাত্রে পাি করা প্রসত্রে
প্রশ্ন: আনম এক মসনিত্রদ নিলাম, সসখাত্রি তাবলীত্রের একনি িামাত আত্রস। খািার সময় তাত্রদর সাত্রে বত্রস
সদখলাম পাি করার িিয নিনদিষ্ট পাে তারা সাত্রে নিত্রয় এত্রসত্রি। বানির মত সোলাকার, প্রায় আধা নলিার বা
সামািয কম পানি ধত্রর। আনম নিজ্ঞাসা করলাম গ্লাত্রসর পনরবত্রতি এ পাে সকি? তাত্রদর সেত্রক একিি বলল:
এত্রত পাি করা সু ন্নত। বযাপারিা আমার নিকি এত্রকবাত্রর িতুি ও আশ্চযি সেকল! নিনদিষ্ট সকাি পাত্রে পাি করা
নক সু ন্নত? িানিত্রয় বানধত করত্রবি। আল্লাহ আপিাত্রক উত্তম নবনিময় দাি করুি।
উত্তর: নিনদিষ্ট সকাত্রিা পাত্রে পাি করা সু ন্নত িয়। রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম সয পদ্ধনত বাতত্রল
নদত্রয়ত্রিি তা অিু সরণ কত্রর সয সকাি পাত্রে বা সযভাত্রব সম্ভব পাি করা সু ন্নত স্বণি-রূপার পাে বযতীত। নিনদিষ্ট
আকৃনতর পাত্রে পাি করা সু ন্নত রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম সেত্রক প্রমানণত িয়। এিা মািু ত্রের
সাত্রধযরও অতীত, কারণ এর অেি হত্রে রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম সয িাতীয় পাত্রে পাি কত্ররত্রিি
তাত্রত পাি করা। এিা নিনদিষ্ট আকৃনতর হত্রত পাত্রর সযমি প্রত্রশ্ন উত্রল্লখ করা হত্রয়ত্রি, আবার নিনদিষ্ট ধাতুর ততনরও
হত্রত পাত্রর বা উভয় অেিাৎ নিনদিষ্ট ধাতুর ততনর নিনদিষ্ট আকৃনতর পাে। আমরা সদখনি স্থাি-কাল ও মািু ত্রের
পিত্রের নভন্নতার কারত্রণ এসব বস্তুত্রত নিতয পনরবতিি আসত্রি, যা মািু ত্রের স্বভাব ও আল্লাহর সদওয়া প্রকৃনত।
মক্কা-মনদিায় সযসব পাে রত্রয়ত্রি অিযে তা িাও োকত্রত পাত্রর। তাই ইসলাম নিনদিষ্ট সকাত্রিা পাত্রে পাি করার
নবধাি সদয় নি। কতক পদ্ধনত বাতত্রল নদত্রয়ত্রি তা অিু সরণ কত্রর পাি করাই সু ন্নত। সযমি স্বণি-রূপার পাত্রে পাি
িা করা, পাি করার শুরুত্রত নবসনমল্লাহ বলা, ডাি হাত্রত পাি করা, প্রত্রয়ািি বযতীত দাাঁনিত্রয় পাি িা করা ইতযানদ।
স্বণি-রূপার পাত্রে পাি করা নিত্রেধ:
উত্রম্ম সালামা রানদয়াল্লাহু আিহা সেত্রক বনণিত, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম বত্রলত্রিি:
ذ
َر
َ َْشب ف إنَاءِ الرف ذِضةِ إ ذن َما ُيَ ررجر ف َب رطنِهِ ن
 إن اَّلي يألك أو يْشب ف آنية: (ويف رواية لـمسلم. ار َج َه ذن َم» )متفق عليه
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ِ
ِ ِ َ «اَّلِي ي
...الفضة واَّلهب

“রূপার পাত্রে সয পাি কত্রর, সস মূ লত তার সপত্রি িাহান্নাত্রমর আগুি েলাধঃকরণ কত্রর”।1 হাদীসনি সহীহ বুখারী
সেত্রক সিওয়া। আলী ইবি মুসনহর সূ ত্রে মুসনলত্রমর অপর বণিিায় রত্রয়ত্রি: “সয বযনি স্বণি ও রূপার পাত্রে খায়
অেবা পাি কত্রর...”। অেিাৎ সয স্বণি-রূপার পাত্রে পাি কত্রর সস নিত্রির ওপর িাহান্নাম অবধানরত কত্রর। এ সেত্রক
প্রমাণ হয় সয, স্বণি ও রূপার পাে বযতীত তামা, নপতল, সীসা, মানি অেবা অিয সকাত্রিা ধাতব পদাত্রেির ততনর
পনবে পাত্রে পাি করা তবধ। কারণ আল্লাহ তা‘আলা বত্রলত্রিি:

َأ
ذ
َ َ
ٗ ۡرض ََج
ِ ﴿ه َو ٱَّلِي َخل َق لكم ذما ِف ٱۡل
]٩٢ :﴾ [ابلقرة٢٩ ِيعا

“নতনিই যমীত্রি যা আত্রি সব সতামাত্রদর িিয সৃ নষ্ট কত্ররত্রিি”। [সূ রা আল-বাকারা, আয়াত: ২৯]

1

সহীহ বু খারী, হাদীস িং ৫২৩০; সহীহ মুসনলম, হাদীস িং ৩৮৫৩

নিনদিষ্ট পাত্রে পাি করা প্রসত্রে

2

পাি করার শুরুত্রত নবসনমল্লাহ বলা:
উমার ইবি আবু সালামা রানদয়াল্লাহু আিহু বত্রলি, আনম রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাত্রমর বানিত্রত বি
হই, আমার হাত খাবাত্ররর পাত্রে এনদক সসনদক সযত, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম আমাত্রক বলত্রলি:
ل
َ ُ َ ُ َ ََ َُل َ َ َُل َ َ َ َ َ َ َ ل ل َ ل
»ت تِلك ِطع َم ِت َبع ُد
 فما زال، سم اّلل وك ِبي ِمي ِنك وك ِمما ي ِليك،«يا غَلم
“সহ বৎস, নবসনমল্লাহ বল, ডাি হাত্রত খাও এবং সতামার সামত্রি সেত্রক খাও। অতঃপর তাই আমার খাওয়ার
নিয়ত্রম পনরণত হল”।2
ডাি হাত্রত পাি করা:
ইবি উমার রানদয়াল্লাহু আিহুমা সেত্রক বনণিত, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম বত্রলত্রিি:
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َ ال ِ َوي َ ر
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ِ
“যখি সতামাত্রদর সকউ খায়, সযি ডাি হাত্রত খায় এবং যখি পাি কত্রর, সযি ডাি হাত্রত পাি কত্রর, কারণ শয়তাি
বাাঁ হাত্রত খায় ও বাাঁ হাত্রত পাি কত্রর”। (সহীহ মুসনলম, হাদীস িং ৩৭৭১; আবু দাউদ, হাদীস িং ৩২৮৫)
প্রত্রয়ািি িা হত্রল বত্রস পাি করা:
আিাস ইবি মাত্রলক রানদয়াল্লাহু আিহু িবী সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম সেত্রক বণিিা কত্ররি:
َ
َ
َ
َ َ ََ َ َ رَ َ ر َ ر َ َ َ َ َ َ َ ر َ َ ر
ْش َب ذ
َ «أنذه َن َه أ رن ي َ ر
.»َش أ رو أخ َبث
 «ذاك أ: فاۡلكل فقال: قال قتادة فقلنا،»الرجل قائ ِ ًما
“নতনি সকাত্রিা বযনির দাাঁনিত্রয় পাি করাত্রক নিত্রেধ কত্ররত্রিি”। কাতাদা রহ. বত্রলি: আমরা বললাম: (দাাঁনিত্রয়)
খাওয়া সকমি? নতনি (আিাস) বলত্রলি: “দাাঁনিত্রয় খাওয়া আত্ররা খারাপ অেবা আত্ররা নিেিীয়”। হাদীসনি আিাস
রানদয়াল্লাহু আিহু সেত্রক ইমাম মুসনলম রহ. বণিিা কত্ররত্রিি। আিাস রানদয়াল্লাহু আিহু নিত্রলি রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইনহ ওয়াসাল্লাত্রমর খানদম। িবী সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাত্রমর মনদিায় আেমত্রির পর সেত্রক মৃতুয পযিন্ত
দশ বির নতনি নখদমত কত্ররত্রিি। দশ বির বয়ত্রস নতনি রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাত্রমর নখদমত্রত
এত্রসনিত্রলি। নতনি সদত্রখত্রিি রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম বত্রস সখত্রতি ও বত্রস পাি করত্রতি। নতনিই
বণিিা করত্রিি রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম দাাঁনিত্রয় পাি করত্রত নিত্রেধ কত্ররত্রিি। তাত্রক নিজ্ঞাসা
করা হত্রয়নিল: দাাঁনিত্রয় খাওয়া সকমি? নতনি বলত্রলি: দাাঁনিত্রয় খাওয়া আত্ররা খারাপ আত্ররা নিেিীয়।
আবু হুরায়রা রানদয়াল্লাহু আিহু সেত্রক ইমাম মুসনলম রহ. অপর এক হাদীস বণিিা কত্ররি:
َ
س فَلريَ رس َتق ر
َ « َل ي َ ر
َ ِ َ ْش َب ذن أ َحد مِنرك رم قَائ ِ ًما َف َم رن ن
»ِئ
3
“সতামাত্রদর সকউ সযি দাাঁনিত্রয় পাি িা কত্রর, সয ভুত্রল সেল সস সযি বনম কত্রর সেত্রল সদয়”। দাাঁনিত্রয় পাি করার

এসব নিত্রেধাজ্ঞা আদত্রবর অন্তভুিি এবং স্বাভানবক হালত্রত প্রত্রযািয, সযি মািু ে বত্রস পাি করার অভযাস েত্রি
তুত্রল। সযমি, খায়বর যু দ্ধ সশত্রে ক্ষুধা ও ক্লানন্ত দূ র করার িিয সাহানবেণ োধার সোশত চুলায় চিাি। রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম নিজ্ঞাসা কত্ররি নক পাকাও? তারা বলল: োধার সোস্ত। অতঃপর নতনি বলত্রলি:
ر
َ ََ َ
َ َ َ ذ
َ َر
َ  « أَ رو َذ:اّللِ أ َ رو ن َهريق َها َو َن رغسل َها قَ َال
»اك
 يا رسول:«أهرِقوها َواك ِِسوها» فقال َرجل
ِ
ِ
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“এগুত্রলা সেত্রল সেত্রল দাও এবং পােগুত্রলা সভত্রে সেল”। এক বযনি বলল: সহ আল্লাহর রাসূ ল, অেবা আমরা
4

সোস্ত সেত্রল নদত্রয় পাে ধু ত্রয় সিই। নতনি বলত্রলি: “অেবা তাই কর”। যনদও ভাো কত্রোর, নকন্তু এ নিত্রেধাজ্ঞা
আদব নশক্ষা সদয়া ও অভযাস েত্রি তুলার অন্তভুিি, ওয়ানিব ও অবশয করণীয় িয়। ওয়ানিব হত্রল নিতীয় আত্রদত্রশ
কখত্রিা নতনি পাে ধু ত্রয় বযবহার করার অিু মনত প্রদাি করত্রতি িা।
স্বাস্থয নবত্রশেজ্ঞরা বত্রলি: “দাাঁনিত্রয় পাি করার সচত্রয় বত্রস পাি করা স্বাত্রস্থযর িিয উপকারী। কারণ বত্রস পাি
করত্রল আত্রস্ত আত্রস্ত পানি নিত্রচ অবতরণ কত্রর, নকন্তু দাাঁনিত্রয় পাি করত্রল দ্রুত ও চাপ সৃ নষ্ট কত্রর পানি নিত্রচ িাত্রম,
যা শরীত্ররর িিয ক্ষনতকর”। সু বহািাল্লাহ! যার মত্রধয কলযাণ রত্রয়ত্রি িবী সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম
আমাত্রদরত্রক তারই নিত্রদিশ নদত্রয়ত্রিি এবং যাত্রত অনিষ্ট রত্রয়ত্রি তা সেত্রকই আমাত্রদরত্রক নিত্রেধ কত্ররত্রিি।
প্রত্রয়ািত্রি দাাঁনিত্রয় পাি করা তবধ:
িবী সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাত্রমর কনব হাসসাি ইবি সাত্রবত্রতর সবাি, কাবশাহ নবিত্রত সাত্রবত (উপিাম:
উত্রম্ম সাত্রবত) বণিিা কত্ররি:
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.»ْش َب م رِن ِف ق رِر َبة م َعلقة َوه َو قائِم
ِ «دخل َع رسول اّللِ صَّل اّلل عليهِ وسلم ذات يوم ف

“একদা রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম আমার নিকি আেমি কত্ররি, অতঃপর নতনি ঝুলন্ত মশত্রকর
মুখ সেত্রক দাাঁনিত্রয় পাি করত্রি ...”।5 এ সেত্রক প্রমাণ হয় প্রত্রয়ািত্রি দাাঁনিত্রয় পাি করা নকংবা মশক সেত্রক
সরাসনর পাি করা তবধ। নিত্রেধাজ্ঞা হত্রে নবিা প্রত্রয়ািত্রি দাাঁনিত্রয় পাি করার সক্ষত্রে।
ইবি আব্বাস রানদয়াল্লাহু আিহু সেত্রক বনণিত, নতনি বত্রলি:
ََ ذ
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حلف عِك ِر َمة َما َكن يَ رو َمئِذ إِل َع بَعِي
 ف:ْش َب َوه َو قائِم» قال ََعصِ م
ِ «سقيت رسول اّللِ صَّل اّلل عليهِ وسلم مِن زمزم ف
“আনম রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লামত্রক যমযত্রমর পানি পাি কনরত্রয়নি, নতনি তা দাাঁনিত্রয় পাি কত্ররি”।
আত্রসম বত্রলি, ইকনরমা শপে কত্রর বত্রলি, নতনি সতা সসনদি উত্রির উপরই নিত্রলি।6
িাত্রবর ইবি আব্দু ল্লাহ রানদয়াল্লাহু আিহু বণিিা কত্ররি, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম িনিক বযনিত্রক
বত্রলি:
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“যনদ সতামার কাত্রি রাত্রত রাখা মশত্রকর পানি োত্রক ভাল, অিযোয় আমরা চুমুক নদত্রয় পাি কত্রর নিব”।7 এ
সেত্রক প্রমাণ হয় সয, পাি করার িিয যনদ সিাি পাে িা পাওয়া যায়, অেবা সংগ্রত্রহ কষ্ট হয়, অেবা মশত্রক রাখা
অবনশষ্ট পানির সম্পূ ণি পাি করার ইো হয়, অেবা এমি সকউ হয় যার ঝুিা ও মুত্রখ সদওয়া মশক সেত্রক সকউ
পাি করত্রত অপিে করত্রব িা, সযমি রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম, তাহত্রল প্রত্রয়ািত্রির সক্ষত্রে মশক
বা পানির বি পাে সেত্রক সরাসনর পাি করা তবধ। অযো পাে সংগ্রত্রহর িিয কাউত্রক কষ্ট সদয়া বা নিত্রি কষ্ট
করার প্রত্রয়ািি সিই। এখাত্রি িবী সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাত্রমর নবিয়, িম্রতা ও আল্লাহর প্রনত দাসত্ব প্রকাশ
পায়। অিু রূপ পুকুর বা িদী সেত্রক হাত ও পাত্রের সাহাযয বযতীত সরাসনর মুখ িারা পাি করাও তবধ। এখাত্রি
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আত্ররকনি নবেয় স্পষ্ট হয় সয, িবী সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম দীর্ি সময় মশত্রক রাখা পানি পিে করত্রতি।
কারণ দীর্ি সময় মশত্রক োকার েত্রল পানিত্রত নমত্রশ োকা মানি-বালু ইতযানদ নিত্রচ সিত্রম পানি পনরষ্কার হত্রয় যায়।
এ িিয মািু ত্রেরা সকাত্রল পাি করার িিয রাত্রত পানি সংগ্রহ কত্রর রাখত, তাই িবী সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম
রাত্রতর পানি তালাশ কত্ররত্রিি। আল্লাহ ভাত্রলা িাত্রিি।
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