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ভূিমকা
সম� �শংসা আ�াহর জনয। দরূদ এবং সালাম বিষর্
েহাক রাসূ লু�াহ (ছা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�া), তাঁর পিরবারপিরজন, ছাহাবীবগর্ এবং ি�য়ামত পযর্� তাঁর পেথর পিথকেদ
উপর।
েহ

মুসিলম

েবান!

ইবাদেতর

েক্ষে মিহলােদর

ঋতু�ােবর িবিধিবধান সং�া� নানািবধ �� আেলম সমােজর
িনকট উপ�ািপত হয়। িবধায় আমরা এ সং�া� বারংবার
েপশকৃত ��াবলী একি�ত করার কথা েভেবিছ। আর সংিক্ষ
করার মানেস ��গুেলােক েবশী িব�ািরত করা হয়িন
মুসিলম েবান! ইসলামী শরীআেত িফ�হ-এর অপিরসীম
গুরুে�র কথা িবেবচনা কের গুেলােক আমরা

একি�ত

কেরিছ, যােত েসগুেলা সবর্দা আপনার হােতর নাগােল থােক এব
জা�ত জ্ঞান সহকাের আপিআ�াহর ইবাদত করেত পােরন।
দৃ ি� আকষর্ণ বইটা িযিন �থমবােরর মত পড়েবন, তার
কােছ িকছু িকছু �� পুনরাবৃ � মেন হেত পাের। িক� ভাল কের
পযর্েবক্ষেণর পর ি েদখেবন েয, পুনরাবৃ � একিট �ে� েয
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বাড়িত জ্ঞােনর কথা রেয়, তা ঐ একই ধরেনর অনয্ �ে�
েনই। েসজনয্ আমরা েসগুেলা ছািড়ি
আ�াহ তা‘আলা আমােদর নবী মুহা�াদ (ছা�া�াহু
আলাইিহ ওয়া সা�াম), তাঁর পিরবার-পিরজন এবং সকল ছাহাবীর
উপর দরূ ও সালাম বষর্ণ কর। আমীন!
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নামায ও েরাযার েক্ষে� ঋতু�ােবর িবিধিবধ
�� ১: ফজেরর পরপরই যিদ েকান ঋতুবতী মিহলা ঋতু�াব
মু� হয়, তাহেল িক েস খানািপনা তয্াগকরতঃ ঐ িদেনর েরাযা
রাখেব? তার ঐ িদেনর েরাযা িক আদায় হেয় যােব নািক পের
�াযা আদায় করেত হেব?
উ�রঃ ফজেরর পের েকান মিহলা ঋতু�াবমু� 1 হেল ঐ িদেন
তার েরাযা রাখার েক্ষে� আেলমগেণদু েটা অিভমত রেয়েছঃ
�থম অিভমতঃ ঐ িদেনর বাকী অংেশ তােক খানা-িপনা,
েযৗনস�ম ইতয্াকার কমর্কা� েথেক েবঁেচ থাকেত হেব। তেব ত
ঐ িদেনর েরাযা িহসােব পিরগিণত হেব না; বরং তােক পের �াযা
আদায় করেত হেব। এটা হা�লী মাযহােবর �িস� অিভমত।
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ঋতুমু� হওয়ার কেয়কটা িনদশর্ন রেয়েছ। ত�েধয্ উে�খেযাগয্ হে

১. র� ব� হওয়ার িবষয়টা অনু ভূত হওয়া।
২. শু�তা অনুভব করা
৩. সাদা জাতীয় পদাথর্ েবর হওয়া (এর সংিক্ষ� বয্াখ ২৪নং �ে�র পাদটীকায়
আেলাচনা করা হেয়েছ)।
৪. স�ূ ণর্ভােব র� ব� হেয় যাওয়া(আল-আহকাম আল-িফ�িহইয়াহ আল-মুখতাছারাহ
ফী আহকািম আহিলল আ‘যার)। [অনু বাদক]
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ি�তীয় অিভমতঃ ঐ িদেনর বাকী অংেশ তােক খানািপনা ইতয্ািদ
েথেক িবরত থাকেত হেব না। েকননা েস ঐ িদেনর শুরুে
ঋতুবতী থাকার কারেণ েসিদেনর েরাযা তার জনয্ শু� নয়। আ
েরাযা েযেহতু শু� নয়, েসেহতু খানািপনা েথেক িবরত থাকারও
েকান অথর্ েনই। ই িদনটা তার জনয্ স�ানীয় েকান সময় নয়।
েকননা ঐ িদেনর শুরুে ত তােক েরাযা ভা�ার আেদশ কর
হেয়েছ; বরং ঐ িদেনর শুরুেত েরাযা রাখা তার জনয্ হারাম।
েরাযার সংজ্ঞায় বলা হেয়, “ফজর উদয় হওয়া েথেক শুরু কে
সূ যর্া� পযর্� আ�াহর ইবাদেতর উে�েশয্ ের ভ�কারী যাবতীয়
িবষয় েথেক িবরত থাকার নাম েরাযা।”
এই অিভমতটা আেগর খানািপনা েথেক িবরত থাকা আবশয্ক
মেমর্র অিভমেতর েচেয় েবশী �াধানয্ পাওয়ার েযাগয্। যাে [ঐ
িদেনর বাকী অংেশ েস খানািপনা ইতয্ািদ েথেক িবরত থাক বা না
থাক] উভয় অিভমেতর আেলােক বলা যায়, তােক পরবতর্ীে ঐ
িদেনর �াযা আদায় করেতই হেব।
�� ২: ��কারী বলেছন, ঋতুবতর্ যিদ [ফজেরর আেগ] ঋতু�াব
মু� হয় এবং ফজেরর পের েগাসল কের নামায আদায় করতঃ
ঐ িদেনর েরাযা পূ ণর্ কে, তাহেল িক তােক আবার �াযা আদায়
করেত হেব?
6

উ�রঃ ঋতুবতর্ ফজেরর এক িমিনট আেগ হেলও যিদ িনি�ত
ঋতু�াব মু� হয়, তাহেল রমযান মাস হেল তােক ঐ িদেনর
েরাযা আদায় করেত হেব এবং তার ঐ িদেনর েরাযা শু� েরাযা
িহসােব পিরগিণত হেব। তােক আর �াযা আদায় করেত হেব না।
েকননা েস পিব� অব�ায় েরাযা েরেখেছ। আর ফজেরর পের
ছাড়া েগাসল করার সু েযাগ না েপেলও েকান সমসয্া েনই।
েযমিনভােব েকান পুরুষ সহবাস জিনত কারেণ অথবা ��েদােষর
কারেণ যিদ অপিব� থােক এবং ঐ অব�ায় সাহরী কের েনয়,
তাহেল ফজেরর আেগ েগাসল না করেলও তার েরাযা শু� হেব।
এেক্ষে� আিম মিহলােদর একিট িবষেয় দৃি� আকষর্ণ করেত ,
েরাযা অব�ায় ঋতু�াব আসেল েকান েকান মিহলা মেন কের েয,
ইফতােরর পের ঋতু�াব আসেল ঐ িদেনর েরাযা ন� হেয় যায়।
অথচ ইফতার েতা দূ েরর কথা সূ যর্াে�র পরপরই যিদ তার
ঋতু�াব আেস, তথািপও তার েসিদেনর েরাযা পূ ণর্ এবং শু
হেব।
�� ৩: সদয্ স�ান �সবকািরণী নারী যিদ চি�শ িদেনর আেগ
পিব� হেয় যায়, তাহেল িক তার উপের েরাযা রাখা এবং নামায
আদায় করা ওয়ািজব হেব?
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উ�রঃ হয্া, সদয স�ান �সবকািরণী নারী চি�শ িদেনর আেগ
যখনই পিব� হেব, তখনই তার উপর েরাযা রাখা অপিরহাযর্ হেয়
যােব- যিদ তখন রমযান মাস চেল। অনু রূপভােব তার উপের
নামায আদায়ও ওয়ািজব হেব এবং তার �ামীর জনয তার সােথ
সহবাস করাও ৈবধ হেব। েকননা েস একজন পিব� নারী িহসােব
িবেবিচত হেব। যার মেধয্ নামা-েরাযা ও সহবােসর ৈবধতায়
বাধাদানকারী েকান িকছু অবিশ� েনই।
�� ৪: েকান মিহলার ঋতু�ােবর সময়সীমা যিদ �েতয্ক মােস
আট

অথবা সাতিদন হয়; িক� েদখা েগল, মােঝমেধয্ অভযস

ভ� কের ২/১ িদন েবশী সময় ধের ঋতু�াব চেল, তাহেল
েসেক্ষে� িবধান ?
উ�রঃ

যিদ উ� মিহলার মািসক ঋতু�ােবর সময়সীমা ছয় বা

সাত িদন হয় িক� মােঝ-মেধয্ এ সময়সীমা বৃি� হেয় আ, নয়,
দশ অথবা এগােরা িদেন গড়ায়, তাহেল পিব� না হওয়া পযর্�
তােক নামায আদায় করেত হেব না। েকননা নবী (ছা�া�াহু
আলাইিহ ওয়া সা�াম) ঋতু�ােবর েকান িনিদর্� সময়সীমা েবেধ
েদনিন। আর আ�াহ তা‘আলা বলেছন, “তারা েতামােক
মিহলােদর ঋতু�াব স�ে� িজেজ্ঞসের; তুিম বেল দাও, েসটা
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হে� ক�দায়ক ব�” 1। সু তরাং এই র� থাকাকালীন সমেয়
মিহলারা আপন অব�ায় থাকেব, তারপর ভাল হেয় েগেল েগাসল
কের নামায আদায় করেব।
অনু রূপভােব পরবতর্ী মােস যিদ গত মােসর তুলনায় ক
িদেন ঋতু ব� হেয় যায়, তাহেল েস েগাসল কের িনেব [এবং
নামায-েরাযা শুরু কর]। এেক্ষে� গপূ ণর্ কথা হেলা এই ে,
মিহলার ঋতু�াব থাকাকালীন সমেয় েস নামায আদায় করেব নাচাই ঋতু�াব গত মােসর মত একই সময় পযর্� চলুক অথবা
িকছু িদন েবিশ বা কম চলু ক। আর যখনই ঋতু�াব ব� হেয়
যােব, তখনই নামায আদায় করেব।
�� ৫: সদয্ �সবকািরণী নারী িকছালাত-িছয়াম (নামায-েরাযা)
পিরতয্াগ কের চি�শ িদন পযর্� অক্ষা করেব নািক র� ব
হওয়া না হওয়াই হেলা মূ ল িবষয়? অথর্াৎ যখনই র� ব�হেয়
যােব, তখনই িক পিব� হেয় যােব এবং নামায শুরু কর? আর
পিব� হওয়ার সবর্িন� েকান সময়সীমা আেছ ি?
উ�রঃ �সূ িত মিহলার িনিদর্� েকান সময়সীমা েন; বরং যতিদন
র� থাকেব, ততিদন অেপক্ষা করে এমতাব�ায় নামায পড়েব
1

সূ রা আল-বাকারাহ: ২২২।
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না, েরাযা রাখেব না এবং তার �ামী তার সােথ সহবাসও করেব
না। পক্ষা�ের যখনই েস পিব� হেয় যা-যিদও তা চি�শ িদেনর
আেগ হয়; এমনিক দশ বা পাঁচ িদেনও যিদ েস পিব� হয়তাহেল েস নামায পড়েব, েরাযা রাখেব এবং তার �ামী তার সােথ
সহবাসও করেব। এেত েকান সমসয্া েনই মূ লকথাঃ �সূ িত
অব�া ইি�য়�াহয্ একটা িবষ- যা থাকা আর না থাকার সােথ এ
স�কর্ীয় িবিধিবধান স�কর্যু�। সুতরাং যখনই েসটা িবদয্ম
থাকেব, তখনই তার িবিধিবধান বলবৎ থাকেব। আর যখনই
েকান মিহলা তা েথেক মু� থাকেব, তখনই েস উহার িবিধিবধান
েথেক মু� থাকেব। িক� যিদ তার র� ষাট িদেনর েবশী সময়
1
ধের চেল, তাহেল বুঝেত হেব েস ইে�হাযা�� মিহলা । এেক্ষে

1

ইে�হাযা এমন র�-যা ঋতু�াব ও �সূ িতর সময় ছাড়া অনয্ মেয় েবর হয় অথবা
এতদু ভেয়র পরপরই েবর হয়। েস কারেণ েকান মিহলার হােয়য ও িনফােসর িনিদর্�
সময়সীমা থাকেল যিদ ঐ সময়সীমা অিত�ম কের তার র� চেল, তাহেল তােক
ইে�হাযা বেল। এিট মূ লতঃ এক ধরেনর েরাগ। হােয়য ও ইে�হাযার মেধয্ পাথর্ক

১. ইে�হাযা লাল রেঙর হয়। পক্ষের হােয়য হয় কােলা রেঙর অথবা গাঢ় লাল (�ায়
কােলা) রেঙর।
২. ইে�হাযার দু গর্� থােক না। পক্ষা�ের হায়েযর দুগর্� থ
৩. ইে�হাযার র� েবর হওয়ার পর জমাটব� হেয় যায়। িক� হােয়য কখনও জমাটব�
হয় না।
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েস শুধুমা� অনয্ানয্ মােসর ঋতু�ােবর িদনগুেলা সমপির
অেপক্ষা করেব এবং এরপের বাকী িদনগুেলা েত েগাসল ক
নামায পড়েব।
�� ৬: যিদ রমযান মােস িদেনর েবলায় েকান মিহলার সামানয্
রে�র েফাটা পেড় এবং সারা রমযান এই র� চালু থাকা
অব�ায় েস েরাযা রােখ, তাহেল িক তার েরাযা শু� হে?
উ�রঃ হয্া, তার েরাযা শু� হেব। আর এই র� েতমন েকান
িবষয় না। কারণ এটা িশরা েথেক আেস। আলী (রািযয়া�াহু
আনহ) েথেক বিণর্, িতিন বেলন, “এই র�িব�ুগুেলা নাক িদেয়
র� পড়ার মত, এগুেলা ঋতু�াব ন”। এমন ব�বয্ তাঁর পক্
েথেক উে�খ করা হয়।

৪. েবশীরভাগ েক্ষে� হােয়য �চুর পিরমােণ েবর হয়। িক� ইে�হাযা কম পিরমাণ
েবর হয়।
৫. েবশীরভাগ েক্ষেহােয়য েবদনা সৃ ি� কের। িক� ইে�হাযা তা কের না।
৬. হােয়য খুব গাঢ় হয়। িক� ইে�হাযা পাতলা হয় ইতয্ািদ। (আল-আহকাম আলিফ�িহইয়াহ আল-মুখতাছারাহ ফী আহকািম আহিলল আ‘যার)।–অনু বাদক।
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�� ৭: ঋতুবতর্ অথবা �সূ িত নারী যিদ ফজেরর পূ েবর্ রমু�
হয় এবং ফজেরর পের েগাসল কের, তাহেল িক তার েরাযা শু�
হেব?
উ�রঃ হয্া, ঋতুবতর্ীযিদ ফজেরর পূ েবর্ পিব� হয় এবং ফজেরর
পের েগাসল কের, তাহেল তার েরাযা শু� হেব। অনুরূপ িবধা
�সূ িত নারীর েক্ষে�ও। েকননা তারা তখন েরাযা রাখার উপযু
�মািণত হেব। তােদর িবধান ঐ বয্ি�র িবধােনর সােথ
সাদৃ শয্পূণ, েয ফজেরর সময় সহবাস জিনত কারেণ অপিব�
রেয়েছ। েকননা তার েরাযাও শু� হেব। মহান আ�াহ বেল,
“অতএব এক্ষেণ েতামর(েরাযার রােতও) িনেজেদর �ীেদর সােথ
সহবাস কর এবং আ�াহ েতামােদর জনয্ য িকছু দান কেরেছন,
তা অনু স�ান কর। আর পানাহার কর যতক্ষণ না কােলা েরখ
েথেক েভােরর শু� েরখা পির�ার েখা যায়” 1। এখােন আ�াহ
তা‘আলা েযেহতু ফজর উদয় হওয়া পযর্� সহবাস করার অনুমিত
িদেয়েছন, েসেহতু ফজেরর পের েগাসল করাই �াভািবক হেয়
যায়। অনু রূপভােব আেয়শা (রািদয়া�াহু আনহা) বিণর্ত হাদীেছ
এেসেছ, “রাসূ ল (ছা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�া) সহবাসজিনত
কারেণ অপিব� অব�ায় সকাল করেতন অথচ িতিন েরাযা
1

সূ রা আল-বাকারাহ:১৮৭।
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থাকেতন” 1। অথর্াৎ িতিন ফজর উিদত হওয়ার পর েগাসল
করেতন।
�� ৮: েকান মিহলা যিদ র� আসার ভাব অনু ভব কের অথবা
তার অভয্াস অনুযায়ী বয্থা অনুভব কের অথসূ যর্াে�র পূেবরর�
েবর না হয়, তাহেল তার ঐ িদেনর েরাযা িক শু� হেব নািক
তােক �াযা আদায় করেত হেব?
উ�রঃ েকান মিহলা যিদ েরাযা অব�ায় ঋতু�াব আসার আলামত
েটর পায় অথবা বয্থা অনুভব কের অথচ সূযর্াে�র পের ছাড়া র
েবর না হয়, তাহেল তার ঐ িদেনর েরাযা শু� হেয় যােব। ফরয
েরাযা হেল তােক আবার আদায় করেত হেব না এবং নফল েরাযা
হেল তার েনকী ন� হেব না।
�� ৯: েকান মিহলা যিদ র� েদখেত পায় িক� েস িনি�ত নয়
েয, েসটা ঋতু�ােবর র�, তাহেল ঐিদন তার েরাযার িবধান িক?

১. বু খারী, ‘েরাযা’ অধয্া, ‘েরাযাদােরর েগাসল’ অনু ে�দ হা/১৯৩১; মুসিলম, ‘েরাযা’
অধয্া, ‘অপিব� অব�ায় যার ফজর হেয়েছ, তার েরাযা শু’ অনু ে�দ,
হা/৭৫,১১০৯।
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উ�রঃ তার ঐিদেনর েরাযা শু� হেব। েকননা [নারীর] আসল
অব�া হেলা, ঋতু না থাকা। তেব ঋতুর িবষয়টা �� হেল েসটা
িভ� কথা।
�� ১০: েকান েকান সময় মিহলারা রে�র সামানয্ আলামত
েদখেত পায় অথবা সারািদেন িবি��ভােব খুব অ� কেয়ক েফাটা
র� েদখেত পায়। আর এটা েস কখনও �েতয্ক মােসর
ঋতু�ােবর িনধর্ািরত সমেয় িক� ঋতু না আসা অ�ায় েদখেত
পায়, আবার কখনও অনয্ সমেয় েদখেত পায়। এক্ষেণ উ
অব�ায় উ� মিহলার েরাযার িবধান িক?
উ�রঃ ইিতপূ েবর্ এ জাতীয় �ে�র উ�র গত হেয় েগে। িক�
এখােন একটা িবষয় হেলা, এই র�িব�ুগুেলা যিদ মােসর
িনধর্ািরত সমেয় হয় এবং েস উহােক তার পূবর্ পিরিচত ঋতু�া
জ্ঞান ক, তাহেল তা ঋতু�াব িহসােবই গণয্ হেব
�� ১১: ঋতুবতী এবং �সূ িত মিহলা িক রমযােনর িদেনর েবলায়
খানািপনা করেব?
উ�রঃ হয্া, তারা রমযােনর িদবেস পানাহার করেব। তেব উ�ম
হেলা, যিদ তােদর িনকেট েকান বা�াকা�া থােক, তাহেল
েসেক্ষে� খানািপনা েগাপেন করা উিচত। েকননা �কােশয্ েখ
িবষয়টা তােদর মেধয্ জিটলতা সৃি করেব।
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�� ১২: ঋতুবতী অথবা �সূ িত নারী আছেরর সময় পিব� হেল
তােক িক আছেরর সােথ েযাহেরর নামাযও আদায় করেত হেব
নািক শুধু আছর পড়েলই চলে?
উ�রঃ এই মাসআলায় অ�ািধকারেযাগয্ কথাহেলা, তােক েকবল
আছেরর ছালাত আদায় করেত হেব। েকননা তার উপর েযাহেরর
নামায ওয়ািজব হওয়ার দলীল েনই। আর মানু েষর আসল হেলা,
েস দায়মু�। তদু পির রাসূ ল (ছা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�া)
বেলেছন, “েয বয্ি� সূযর্াে�র পূেবর্ আছেরর রাকআত েপল,
েস পুেরা আছেরর নামায েপল।” 1 এখােন রাসূ ল

(ছা�া�াহু

আলাইিহ ওয়া সা�াম) বেলনিন েয, েস েযাহেরর নামাযও েপল।
আর েযাহেরর নামায যিদ তার উপর ওয়ািজবই হত, তাহেল
িন�য় রাসূ ল (ছা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�া) তা বেল িদেতন।
অনু রূপভােব েকান মিহলা যিদ েযাহেরর নামােযর সময়
শুরু হওয়ার পের ঋতুবতী , তাহেল [ঋতুমু� হওয়ার পর]
তােক েকবল েযাহেরর নামােযর �াযা আদায় করেত হেব,
১.

বু খারী, 'নামােযর সময় সমূ হ' অধয্া, 'েয বয্ি� ফজেরর এক রা'আত েপল'
অনু ে�দ হা/৫৭৯; মুসিলম, 'মসিজদ এবং নামােযর �ান সমূ হ' অধয্া, 'েয বয্ি�
েকান নামােযর এক রাক'আত েপল, েস ঐ নামােযর পুেরাটাই েপল' অনু ে�দ
হা/১৬৩, ৬০৮।
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আছেরর নয়। অথচ েযাহেরর নামায আছেরর নামােযর সােথ
জমা কের পড়া হয় [সফেরর েক্ষ]। এই অব�া এবং ��কৃত
অব�ার মেধয্ েকান পাথর্কয্ েনই। অ, অ�ািধকারেযাগয্ কথা
হেলা, দলীল এবং ি�য়ােসর উপর িভি� কের বলা যায়, তােক
েকবল আছেরর নামায আদায় করেত হেব। অনু রূপভােব িদ
েকউ এশার সময় েশষ হওয়ার পূ েবর্ পিব� হ, তাহেল তােক
েকবল এশার নামায আদায় করেত হেব, মাগিরেবর নামায নয়।
�� ১৩: িকছু িকছু মিহলার অকাল গভর্পাত ঘেট। এর দু েটা
অব�া হেত পােরঃ-

হয় গভ�
র স�ান আকৃিত ধারেণর আেগ

তােক গভর্পাত কে, না হয় আকৃিত ধারেণর পের গভপ
র াত কের।
এক্ষেণ উ� মিহলার গভর্পাত ঘটার িদন এবং পরবতর্ী
িদনগুেলােত র� আসে, েসগুেলােততার েরাযা রাখার িবধান িক
হেব?
উ�রঃ যিদ গভর� স�ান আকৃিত ধারণ না কের, তাহেল েস
েক্ষে� তার এই র� �সূিত �ার র� িহসােব গণয্ হেব না।
অতএব তােক েরাযা রাখেত হেব, নামায পড়েত হেব এবং তার
েরাযা শু েরাযা িহসােব পিরগিণত হেব। পক্ষা�ের যিদ স�া
আকৃিত ধারণ কের, তাহেল উ� মিহলার র� �সূ িতর র�
িহসােব গণয্ হেব। অতএ, নামায পড়া, েরাযা রাখা তার জনয্
16

ৈবধ হেব না। এই মাসআলায় িনয়ম হেলা এই েয, যিদ স�ান
আকৃিত লাভ কের, তাহেল র� হেব �সূ িত অব�ার র�। আর
যিদ আকৃিত লাভ না কের, তাহেল তার র� �সূ িত অব�ার র�
নয়। অতএব, যখন র� �সূ িত অব�ার র� হেব, তখন তার
উপর ঐ সম� িবষয় হারাম হেব, েযগুেল একজন �সূ িত
মিহলার উপর হারাম হয়। পক্ষা�ের যিদ র � �সূিত �ার
র� না হয়, তাহেল তার উপর েসগুেলা হারাম হেব না
�� ১৪: রমযােনর িদবেস গভর্বতী মােয়র র� েবর হেল তা িক
তার েরাযায় েকান �ভাব েফলেব?
উ�রঃ েকান মিহলা েরাযা থাকা অব�ায় যিদ তার ঋতুর র�
আেস, তাহেল তার েরাযা ন� হেয় যােব। রাসূ ল (ছা�া�াহু
আলাইিহ ওয়া সা�াম) বেলন, “মিহলার িবষয়টা িক এমন নয় েয,
যখন েস ঋতুবতী হয়, তখন েস নামায আদায় কের না এবং
েরাযাও রােখ না?”। 1 এজনয্ ঋতু�াবেক আমরা েরাযা ভ�কারী
িবষয়সমূ েহর অ�ভুর্� গণয্ কির। অনুরূপভােব �সূিত�ার
র�ও।

১

. বু খারী, 'েরাযা' অধয্া, 'ঋতুবতী নামায ও েরাযা পিরতয্াগ করে' অনু ে�দ
হা/১৯৫১।
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অতএব, রামাযােনর িদবেস েবর হওয়া গভর্বতীর র�
যিদ ঋতু�াব হয়, তাহেল তা সাধারণ মিহলার ঋতু�ােবর মতই।
অথর্াৎ উহা তার েরাযায় �ভাব েফলেব।[অথর্াৎ েরাযা ভ� হে,
পরবতর্ীেত কাযা করেত হে] পক্ষা�ের যিদ ঋতু�াব না ,
তাহেল �ভাব েফলেব না। [অথর্াৎ েরাযা ভ� হেব ন, েরাযা রাখা
জােয়য হেব] আর গভর্বতীর েয তু�াব আসেত পাের, েসটা
হেলা ধারাবািহক ঋতু�াব- যা গভর্ধারেণর পর েথেক চলেছ।
এমনিক তা �েতয্ক মােসর িনধর্ািরত সমেয়ও আসেত পাের
অ�ািধকারেযাগয্ মতানুসাের ইহা ঋতু�াব িহসােব গণয্ হেব এব
সাধারণ ঋতু�ােবর িবিধিবধান তার েক্ষও বলবৎ থাকেব। িক�
যিদ এমন হয় েয, িকছু িদন র� ব� থাকার পর উ� মিহলা
আবার র� েদখেত েপল- যা ঋতু�ােবর র� নয়, তাহেল তা
তার েরাযায় েকান �ভাব েফলেব না। [েরাযা শু� হেয় যাে]
েকননা তা ঋতু�াব নয়।
�� ১৫: যিদ েকান মিহলা তার মািসক ঋতু�ােবর িনধর্ািরত
সমেয় একিদন র� েদখেত পায় িক� পেররিদন সারািদেন র�
েদখেত না পায়, তাহেল েসেক্ষে� তার করণীয় ?
উ�রঃ �াভািবকভােব মেন হয়, ঋতু�ােবর িদনগুেলােত তার
ক্ষিণেকর এই পিব�তা ঋতুর অ�ভুর্� ধরা , েসটােক
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পিব�তা গণয্ করা হেব না। অতএ, সাধারণ ঋতুবতী েযগুেলা
েথেক িবরত থােক, উ� মিহলাও েসগুেলা েথেক িবরত থাকেব।
অবশয্ েকান েকান আেলম বেলেছ, যিদ েকান মিহলা একিদন
র� এবং আেরক িদন ��তা েদখেত পায়, তাহেল ঐ র�
ঋতু�াব িহসােব এবং ঐ ��তা পিব�তা িহসােব গণয্ হেব।
পেনর িদন পযর্� এই হুকুম বলবৎ থাকেব। পেনর িদন অিত�
করেল ঐ র� ইে�হাযার র� িহসােব গণয্ হেব। এটা ইমাম
আহমাদ ইবেন হা�ল (রািহমাহু�া)-এর মাযহােবর �িস� মত।
�� ১৬: ঋতুর েশষ িদনগুেলােত পিব� হওয়ার পূেবর্ মিহলার
সাধারণতঃ রে�র িচ� েদখেত পায় না। এক্ষেণ সাদা জাতী
পদাথর [যা ঋতুর েশেষর িদেক েকান েকান মিহলার হেয় থােক]
৩

না েদখা সে�ও িক েস ঐ িদনগুেলােত েরাযা রাখে, না িক
করেব?
উ�রঃ যিদ তার অভয্াস এমন হয় ে, [িনি�ত পিব� হওয়ার
আলামত িহসােব] েস সাদা জাতীয় পদাথর্ েদখেত পায় ন-েযমনিট
েকান েকান মিহলার েক্ষে� হেয় থা, তাহেল েস েরাযা রাখেব।



সাদা জাতীয় পদােথর্র সংিক্ষ� বয্া ২৪নং �ে�র পাদটীকায় আেলাচনা করা
হেয়েছ।-অনু বাদক।
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পক্ষা�ের সা জাতীয় পদাথর্ েদখা যিদ তার অভয্াস হেয় থা,
তাহেল েস তা না েদখা পযর্� েরাযা রাখেব না
�� ১৭: জরূরী �েয়াজেন ঋতুবতী এবং �সূিত মিহলার েদেখ ও
মুখ� কুরআন েতলাওয়ােতর িবধান িক-েযমন যিদ েস ছা�ী
অথবা িশিক্ষ হয়?
উ�রঃ ঋতুবতী এবং �সূ িত মিহলার [জরূর] �েয়াজেনঃ েযমন
িশিক্ষকা ও ছা�ীর েক্ষে� কুরআন েতলাওয়াত করােত েকান ে
েনই। তেব শুধুমা� ছওয়ােবর উে�েশয্ েতলাওয়াত না করাই
উ�ম। েকননা অিধকাংশ আেলম মেন কেরন েয, ঋতুবতীর জনয্
কুরআন েতলাওয়াত িঠক নয়।
�� ১৮: ঋতুবতীর ঋতু ব� হওয়ার পর তার েপাষােক র� বা
অপিব� েকান িকছু লােগিন েজেনও িক তােক েপাষাক বদলােত
হেব?
উ�রঃ এটা তার জনয্ যরূরী নয়। েকননা ঋতু�াব পুেরা শরীরে
অপিব� কের না; বরং শরীেরর েয অংেশ লােগ, েকবল েস
অংশেকই অপিব� কের। আর এ কারেণ রাসূ ল (ছা�া�াহু
আলাইিহ ওয়া সা�াম) মিহলােদর েপাষােকর েয অংেশ ঋতু�াব
লােগ, তা ধু েয় েফেল ঐ েপাষােক নামায পড়ার িবধান কেরেছন।
20

�� ১৯: ��কারী বেলন, একজন মিহলা �সূ িত থাকা অব�ায়
সাতিদন েরাযা েভে�েছ এবং �নয্দানকািরণ থাকা অব�ায়
পরবতর্ী রমযােনর সাতিদন অিতবািহত হেয় েগেছ-তথািপও
অসু �তার অজুহােত েস েরাযার �াযা আদায় কেরিন। এমনিক
তৃতীয় রমযানও আসার উপ�ম হেয়েছ! এক্ষেণ তার করণী
িক? জািনেয় বািধত করেবন। আ�াহ আপনােক উ�ম �িতদান
দান করুন
উ�রঃ উ� মিহলার ব�বয্ অনুযায়ী যিদ েস সিতয্ই অ� হেয়
থােক এবং �াযা আদায় করেত সক্ষম না , তাহেল যখনই
সক্ষম হেব তখনই যা আদায় করেব। এেক্ষে� পরবতররমযান
এেস েগেলও সমসয্া েনই। েকননা েস ওযর��। িক� যিদ তার
ওযর না থােক; বরং অেহতুক অজুহাত েদখায় এবং িবষয়টা তু�
জ্ঞান ক, তাহেল তার জনয্ এক রমযােনর �াযা েরাযা অনয্
রমযান পযর্� িবলি�ত করা ৈবধ নয়। আেয়শা (রািযয়া�াহ
আনহা) বেলন, “আমার উপর েরাযা �াযা থাকত এবং আিম তা
শাবান মােস ছাড়া �াযা আদায় করেত পারতাম না।” 1 অতএব,
১

. বু খারী, 'েরাযা' অধয্া, 'রমযােনর �াযা েরাযা কখন আদায় করেব?' অনু ে�দ
হা/১৯৫০; মুসিলম, 'েরাযা' অধয্া, 'রমযােনর �াযা েরাযা েদরীেত আদায় করা
জােয়য' অনু ে�দ হা/১৫১, ১১৪৬।
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ঐ মিহলােক িনেজর �িত েখয়াল করেত হেব; আসেলই যিদ তার
ওযর না থােক, তাহেল েস েগানাহগার হেব এবং তােক আ�াহর
িনকট তওবা করেত হেব। আর তার িয�ায় েয েরাযা বাকী
রেয়েছ, তা �ত �াযা আদায় করেত হেব। পক্ষা�, যিদ েস
ওযর�� হয়, তাহেল এক বা দু ই বছর িপিছেয় িদেলও তার
েকান েগানাহ হেব না।
�� ২০: কিতপয় মিহলা পরবতর্ীরমযােন পদাপর্ণকেরেছ অথচ
িবগত রমযােনর কেয়ক িদেনর েরাযা তারা রােখ িন! এক্ষে
তােদর করণীয় িক?
উ�রঃ তােদর করণীয় হেলা, এেহন কাজ েথেক িফের এেস
আ�াহর িনকট তওবা করেত হেব। েকননা িবনা ওযের কােরা
জনয্ এক রমযােনর েরাযা অনয্ রমযােন েঠেল িনেয় যাওয়া
জােয়য নয়। এ মেমর্ আেয়শা(রািযয়া�াহু আনহ) বেলন, “আমার
উপর রমযােনর েরাযা বাকী থাকত এবং আিম তা শাবান মােস
ছাড়া আদােয় সকম হতাম না।” এই হাদীছ �মাণ কের েয, এক
রমযােনর েরাযা পরবতর্ীরমযােনর পর পযর্� িবলি�ত করা স�ব
[ৈবধ] নয়। সু তরাং তােক তার কৃতকেমর্র দরু তওবা করেত
হেব এবং ি�তীয় রমযােনর পর েছেড় েদওয়া েরাযাগুেলার �াযা
আদায় করেত হেব।
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�� ২১: েকান মিহলা েবলা ১টার সময় ঋতুবতী হেলা [অথর্াৎ
নামােযর সময় হওয়ার পের তার ঋতু�াব আসল] িক� তখনও
েস েযাহেরর নামায আদায় কেরিন, তাহেল ঋতু ব� হওয়ার পের
িক তােক ঐ নামােযর �াযা আদায় করেত হেব?
উ�রঃ এই মাসআলায় আেলমগেণর মেধয মতেভদ রেয়েছ।
তাঁেদর েকউ েকউ বেলেছন, তােক ঐ নামােযর �াযা আদায়
করেত হেব না। েকননা েস অবেহলা কের েছেড় েদয়িন।
অনু রূপভােব েস পাপীও হেব না। েকননা নামােযর েশষ ওয়া�
পযর্� নামাযেক িবলি�ত করা তার জনয্ জােয়য রেয়ে
আবার েকউ েকউ বেলেছন, তােক ঐ নামােযর �াযা
আদায় করেত হেব। েকননা রাসূ ল (ছা�া�াহু আলাইিহ ওয়া
সা�াম) বেলেছন, “েয বয্ি� নামােযর এক রাকআত েপল, েস
1
পুেরা নামায েপল।” আর সাবধানতােহতু তার �াযা আদায়

করাই ভাল। েকননা এক ওয়া� নামায আদায় করেত তার ক�
হওয়ার কথা নয়।

1. ১২নং �ে�র টীকা ��বয।
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�� ২২: গভর্বতী মিহলা যিদ স�ান �সেবর২/১ িদন আেগ র�
েদখেত পায়, তাহেল এই কারেণ িক েস নামায-েরাযা পিরতয্াগ
করেব না িক করেব?
উ�রঃ গভর্বতী মিহলা যিদ স�ান �সেবর২/১ িদন আেগ র�
েদখেত পায় এবং তার সােথ �সব েবদনা থােক, তাহেল উহা
�সূ িত অব�ার র�। এই কারেণ েস নামায-েরাযা পিরতয্াগ
করেব। িক� যিদ তার সােথ �সব েবদনা না থােক, তাহেল উহা
কূ-র�। এটােক েকান িকছু গণয্ করা হেব না এবং ঐ র� তােক
নামায-েরাযা েথেকও িবরত রাখেব না।
�� ২৩: মানু েষর সােথ েরাযা�ত পালেনর �ােথর্ মািসক ঋতু�াব
বে�র িপল েসবেনর িবষেয় আপনার মতামত িক?
উ�রঃ আিম এ েথেক সাবধান করিছ! কারণ এই বিড়গুেলােত
বয্াপক ক্ষিত েছ- যা ডা�ারগেণর মাধয্েম আমার কােছ
�মািণত হেয়েছ। েসজনয্ মিহলােদরেক বলব, এটা আদম
স�ােনর নারীকূেলর উপর আ�াহপাক িনধর্ারণ কের িদেয়েছন।
সু তরাং আ�াহর িনধর্ারণকৃত িবষয় িনেয়ই স�� থাক এবং েকান
বাধা না থাকেল েরাযা রাখ আর বাধা থাকেল আ�াহর তা�দীেরর
উপর স�� েথেক েরাযা পিরতয্াগ কর
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�� ২৪: ��কারী বলেছন, একজন মিহলা �সূ িত অব�া েথেক
পিব� হওয়ার দু ই মাস পের রে�র েছাট েছাট িকছু িব�ু েদখেত
েপেয়েছ। এক্ষেণ েস িক নাম-েরাযা পিরতয্াগ করেব না িক
করেব?
উ�রঃ ঋতু�াব ও �সূ িত অব�ার েক্ষে� মলােদর সমসয্াগুেল
িকনারা িবহীন সাগেরর মত। আর এর অনয্তম কারণ হে,
জ�িবরিতকরণ এবং ঋতু�াব �িতেরাধক িপল বয্বহার আেগ
মানু ষ এ জাতীয় সমসয্া স�েকর েতমন অবগত িছল না। তেব
একথা িঠক েয, মুহা�দ (ছা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�া)-এর
রাসূ ল িহসােব আিবভর্ােবর র েথেক শুধু ন; বরং মিহলােদর
সৃ ি�ল� েথেকই তােদর সমসয্া িছল। তেব দুঃখজনক িবষয়হেলা,
তােদর সমসয্াগুেলা ইদািনং এত পিরমাণ বৃি� েপেয়েছ ,
েসগুেলার সমাধান করেত িগেয় মানুষ িকংকতর্বয্িবমূঢ় হ
পড়েছ। অবশয্ এসব েক্ষে� সাধারণ িনয়ম , মিহলা যখন
ঋতু�াব ও �সূ িত অব�া েথেক িনি�তভােব পিব� হেয যােব
অথর্াৎ ঋতু�ােবর েক্ষে� স জাতীয় পদাথর্ ( )اﻟﻘﺼﺔ اﻟﺒﻴﻀﺎءেদখেত
পােব- যা মিহলারা িচেন এবং এরপর েঘালা বা হলু দ রেঙর যা
৩TP10FP3T



ইমাম যায়লাঈ (রেহমাহু�া) বেলন, ( اﻟﻘﺼﺔআল-�াছ্ছা) হেলা সাদা সূ তার মত- যা
মিহলােদর ঋতু�ােবর েশেষর িদেক তােদর পিব� হওয়ার আলামত িহসােব স�ু খ
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েবর হেব অথবা ২/১ েফাটা েয র� আসেব অথবা সামানয্ েয
িস�তা অনু ভূত হেব, েসগুেলা আসেল ঋতু�ব নয়। েস কারেণ
এগুেলা তােক নামা-েরাযা েথেক িবরত রাখেব না এবং �ামীেক
�ী সহবাস েথেকও বাধা িদেব না। উে� আি�য়য্ (রািযয়া�াহু
আনহা) বেলন, “েঘালা বা হলু দ রেঙর যা েবর হয়, তােক আমরা
িকছু ই গণয্ করতাম না”(বুখারী) 1। ইমাম আবু দাঊদ িকছু শ�
েবশী উে�খ কের হাদীছটা বণর্না কেরেছ, “পিব� হওয়ার
পের”[অথর্াৎ পিব� হওয়ার পের েঘালা বা হলুদ রেঙর যা েবর
হয়, তােক আমরা িকছু ই গণয্ করতাম না]। তাঁর সনদও
ছহীহ।

2

েসজনয্ আমরা বিল, িনি�ত পিব�তা অজর্েনর পের

ভাগ িদেয় েবর হয়। আবার েকউ েকউ বেলন, ( اﻟﻘﺼﺔআল-�াছ্ছা) হেলা সাদা
জাতীয় পািন- যা হােয়য ব� হওয়ার সময় গভর্াশয় েথেক েব হয় (আল-মাওসূ আতুল
িফ�িহইয়াহ আল-কুেয়িতইয়াহ ৩৩/২৭৯)।–অনু বাদক।
1. 'ঋতু�াব' অধয্া, 'ঋতু�ােবর িনিদর্ িদেনর বাইের হলু দ বেণর্ এবং েঘালা পদাথর
[েবর হওয়া]' অনু ে�দ হা/৩২৬।
১. 'পিব�তা' অধয্া, 'পিব� হওয়ার পের েয মিহলা হলু দ ও েঘালা বেণর্র পদাথর
েদখেত পায়' অনু ে�দ হা/৩০৭।
২. ইমাম বু খারী হাদীছটােক 'মুআ�া�' িহসােব বণর্না কেরেছ, 'ঋতু�াব' অধয্া,
'ঋতু�াব আসা এবং চেল যাওয়া' অনু ে�দ।
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উে�িখত যা িকছু ঘটেব, তােত মিহলার েকান সমসয্া হেব না
এবং তােক তা নামায-েরাযা ও সহবাস েথেকও িবরত রাখেব না।
িক� পিব�তা অজর্েনর পূেবর্ িবষয়গুেলা িনেয় তাড়াহুড় না
আবশয্ক। েকননা কিতপয় মিহলা র� শুিকেয় েগেল িনি�
পিব�তা অজর্েনর আেগই তাড়াহুড়া কের েগাসল কের েনয়। এ
কারেণ মিহলা ছাহাবীগণ (রািযয়া�াহু আনহু) উ�ু ল মুিমনীন
আেয়শা (রািযয়া�াহু আনহ)-এর িনকট র�যু � তুলা পাঠােতন
আর তখন িতিন বলেতন, “সাদা জাতীয় পদাথর্ না েদখা পযর্
েতামরা তাড়াহুড়া কের িকছু করেব না” 1
�� ২৫: িকছু িকছু মিহলার ঋতু�াব চলেত থােক এবং মােঝ
মােঝ ২/১ িদেনর িবরিত িদেয় আবার শুরু হয়। এমত�ায়
নামায-েরাযা সহ অনয্ানয্ ইবাদেতর হুকুম?
উ�রঃ েবশীর ভাগ আেলমগেণর িনকট �িস� কথা হেলা, যিদ
উ� মিহলার িনিদর্� েকান িদেন ঋতু�াব ব� হওয়ার পূ বর্ভয্াস
থােক এবং েসই িনিদর্� িদন েশষ হেয় যা, তাহেল েস েগাসল
কের নামায-েরাযা করেব। আর এর ২/৩ িদন পর যা েবর হেত
েদখেব, তা মূ লত ঋতু�াব িহসােব গণয্ হেব না। েকননা তােদর
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িনকট একজন মিহলার পিব� থাকার সবর্িন� সময় হে�১৩ িদন
[অথর্াৎ দুই হােয়েযর মাঝখােন১৩ িদেনর কম সময় িবরিত েথেক
র� েদখা িদেল তােক পিব� গণয্ করা হে। আর ১৩ িদেনর
েবশী িবরিতর পর র� েদখা েগেল তােক ঋতুবতী িহসােব গণয্
করা হেব]।
আবার েকউ েকউ বেলন, যখনই েস র� েদখেব, তখনই
তা ঋতু�াব িহসােব গণয্ হেব আর যখনইর� ব� হেত েদখেব,
তখনই েস পিব� িহসােব িবেবিচত হেব। যিদও দু ই ঋতুর
মাঝখােন ১৩ িদন না হয়।
�� ২৬: রমযােনর রাি�গুেলােত মিহলােদর বাড়েত নামায পড়া
উ�ম নািক মসিজেদ- িবেশষ কের মসিজেদ যিদ ওয়ায-নছীহেতর
বয্�া থােক? েযসব মিহলা মসিজেদ নামায পেড়, তােদর
বয্াপাের আপনার পরামশর্ ?
উ�রঃ মিহলােদর বাড়ীেত নামায পড়াই উ�ম। এমেমর্ রাসূল
(ছা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�া)-এর সাধারণ েঘাষণা হে�,
“তােদর জনয্ তােদর বাড়ীই উ�ম” 1। তাছাড়া মিহলােদর বাড়ীর
বাইের হওয়ার িবষয়টা েবশীর ভাগ েক্ষে� েফৎনামু� নয়। ে
1. আবু দাঊদ, 'নামায' অধয্া, 'মিহলােদর মসিজেদ যাওয়া' অনু ে�দ হা/৫৬৭।
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দৃ ি�েকাণ েথেক মসিজেদ যাওয়ার েচেয় বাড়ীেত অব�ান করাই
তােদর জনয্ অিধক কলয্াণকর। ওয়-নছীহত কয্ােসেটর মাধয্ে
তারা বাড়ীেতই েশানার বয্�া করেত পারেব।
আর যারা মসিজেদ নামায পড়েত যায়, তােদর বয্াপাের
আমার পরামশর্ হেলা, তারা েকান �কার েসৗ�যর্ �দশর্ন এবং
সু �াণ বয্বহার ছাড়াই মসিজেদ যােব।
�� ২৭: রমযান মােস িদেনর েবলায় েরাযা অব�ায় েকান
মিহলার খােদয্র �াদ েচেখ েদখার হুকুম ?
উ�রঃ �েয়াজেন �াদ েচেখ েদখেল েকান অসু িবধা েনই। তেব
েস েযন �াদ েচেখ েদখার পর মুখ েথেক ঐ িজিনষটা েফেল
েদয়।
�� ২৮: গভর্ধারেণর �াথিমক অ�ায় থাকা একজন মিহলা
দু ঘর্টনায় আঘাত�া� হয়। অতঃপর �চ� র�ক্ষরেণর তার
গভর্পাত ঘেট। এমতা�ায় উ� মিহলার জনয্ িক েরাযা েেড়
েদওয়া জােয়য নািক েস েরাযা চািলেয় যােব? আর েরাযা ভাঙেল
িক তার েকান েগানাহ হেব?
উ�রঃ আমােদর ব�বয্ হেলা, গভর্বতীর সাধারণতঃ ঋতু�াব
আেস না, েযমনিট ইমাম আহমাদ (রিহমাহু�া) বেলন, “মিহলারা
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ঋতু�াব ব� হওয়ার মাধয্েম গভর্�া েটর পায়।” আর আেলম
সমােজর ব�বয অনু যায়ী, আ�াহপাক এই ঋতু�াবেক অ�িনর্িহত
এক তাৎপযর্েক লক্ কের সৃ ি� কেরেছন। তাহেলা এই েয,
গভর্জাত স�ােনর জনয্ খাদয্ িহসােব কাজ করা। েসজনয্
েপেট স�ান আেস, তখন ঋতু�াব ব� হেয় যায়। িক� িকছু িকছু
মিহলার গভর্ধারেণর আেগর মতই ঋতু�াব চলে েদখা যায়। এই
ঋতু�াবও �কৃত ঋতু�াব িহসােব গণয্ হেব। েকননা গভর্�ার
কারেণ তার ঋতু�ােবর উপর েকান �ভাব পেড় িন। সু তরাং
সাধারণ মিহলার ঋতু�াব যা েথেক িবরত রাখেব, গভর্বতীর
ঋতু�াবও তা েথেক িবরত রাখেব এবং উহা যা আবশয্ক করেব
ইহাও তা আবশয্ক করেব। অনুপভােব উহা যা েথেক দায়মু�
করেব ইহাও তা েথেক দায়মু� করেব। মূ লকথা হে�,
গভর্ধািরণীর র�দু ই ধরেনরঃ এক ধরেনর র� ঋতু�াব িহসােব
গণয্ হেব। আর তা হে, েযটা এখনও চলেছ, েযমিনভােব
গভর্ধারেণর পূেবর্ও চলিছল। অথর্াৎ গভর্ধারণ এই ঋতু�া
উপর েকান �ভাব েফেলিন। িবধায় ইহা ঋতু�াব িহসােবই গণয্
হেব। আেরক ধরেনর র� গভর্ধািরণীর িনকট হঠাৎ আেদু ঘর্টনাজিনত কারেণ েহাক বা েকান িকছু বহেনর কারেণ েহাক
অথবা েকান িকছু েথেক পেড় িগেয় েহাক অথবা অনয্ েকান
কারেণ েহাক। এই ধরেনর র�েক ঋতু�াব গণয্ করা হেব ন;
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বরং তা িশরা েথেক আসা সাধারণ র�। সু তরাং এই র� তােক
নামায-েরাযা েথেক িবরত রাখেব না; বরং েস পিব� িহসােব
িবেবিচত হেব। িক� দু ঘর্টনার কারেণ যিদ গভর্পা ঘেটই যায়,
তাহেল আেলমগেণর ব�বয্ অনুযায়ী তারদু েটা অবস্হা
এক. গভর্জাত স�ান আকৃিত ধারেণর পর েবর হেল েবর হওয়ার
পরবতর্ী র� �সূ িত অব�ার র� িহসােব গণয্ হেব। ফেল েস
নামায-েরাযা তয্াগ করেব এবং পিব� না হওয়া পযর্� তার সাে
তার �ামী সহবাস করা েথেক িবরত থাকেব।
দু ই. গভর্জাত স�ান আকৃিত ধারেণর পূেবর্ েবর হেল েসই র�ে
�সূ িত অব�ার র� গণয্ কর হেব না; বরং েসটা কূ-র� িহসােব
িবেবিচত হেব এবং উহা তােক নামায-েরাযা ইতয্ািদ ইবাদত
েথেকও িবরত রাখেব না।
িবেশষজ্ মহল বেলন, বা�া আকৃিত ধারেণর সবর্িন�
সময় হে� ৮১ িদন। এ �সে� আ�ু �াহ িবন মাসঊদ
(রািযয়া�াহু আন) বেলন, রাসূ ল (ছা�া�াহু আলাইিহ ওয়া
সা�াম) বণর্না কের- িযিন হে�ন সবর্জনিবিদত সতয্বা“েতামােদর েয কাউেক চি�শ িদন ধের তার মােয়র েপেট
একি�ত করা হয়, তারপর অনু রূপ চি�শ িদেন েস জমাটব�
র� হয় এবং তারপর অনু রূপ চি�শ িদেন েস মাংসিপে� পিরণত
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হয়। অতঃপর চারিট িবষেয়র িনেদর্শনা িদেয় তার কােছ
েফেরশতা পাঠােনা হয়। অতঃপর তার িরিয�, দু িনয়ােত তার
অব�ানকাল, তার আমলনামা এবং েস দু ভর্াগা হেব না
েসৗভাগয্বান হেব তা িতিন িনধর্ারণ কের েদ” 1 এই হাদীেছর
আেলােক ৮১ িদেনর আেগ আকৃিত লাভ স�ব নয়। আর
িবেশষজ্ঞগেণর ম, েবশীর ভাগ েক্ষে৯০ িদেনর আেগ আকৃিত
�কািশত হয় না।
�� ২৯: গত বছর গভর্ধারের তৃতীয় মােস আমার গভর্পাত ঘেট
এবং পিব� হওয়ার আেগ আিম নামায আদায় কিরিন। তখন
আমােক বলা হেয়িছল, েতামার নামায পড়া উিচৎ িছল।
এমতাব�ায় আমার করণীয় িক? উে�খয্ ে, িনিদর্�ভােব েসই
িদনগুেলর সংখয্া আমার জানােনই।
উ�রঃ আেলমগেণর িনকট �িস� কথা হেলা, িতন মােস েকান
মিহলার গভর্পাত ঘটেল েস নামায পড়েব না। েকননা েকান
মিহলার যখন গভর্পাত হয়, তখন গভর্� স�ােনর যিদ আকৃি

1. বু খারী, 'নবীগেণর কািহনী' অধয্া, 'আদম ও তার স�ানািদ সৃ ি�' অনু ে�দ
হা/৩৩৩২; মুসিলম, 'ভাগয' অধয্া, 'আদম স�ােনর তার মােয়র েপেট সৃ ি�র ধরন'
অনু ে�দ হা/১, ২৬৪৩।
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�কাশ পায়, তাহেল উ� মিহলার ঐ র� �সূ িত অব�ার র�
িহসােব পিরগিণত হেব। ফেল েস নামায আদায় করেব না।
িব�ানগণ বেলন, ৮১ িদন পূ ণর হেল গভর্�বা�ার আকৃিত �কাশ
পাওয়া স�ব। আর এটা িতন মােসরও কম সময়। সু তরাং উ�
মিহলা যিদ িনি�ত হয় েয, িতন মােসই তার গভর্পাত ঘেটে,
তাহেল তার র� �সূ িত অব�ার র� িহসােব পিরগিণত হেব।
৩

িক� যিদ ৮০ িদেনর আেগ গভর্পাত ঘে, তাহেল তার ঐ র�
কূ-র� িহসােব পিরগিণত হেব। ফেল েস নামায পিরতয্াগ করেব
না। এক্ষে উ� ��কািরণীেক মেন মেন [নামােযর ওয়াে�র
সংখয্] �রণ করার েচ�া করেত হেব। যিদ ৮০ িদেনর আেগ
গভর্পাত ঘে, তাহেল েস [ছু েট যাওয়া] নামােযর �াযা আদায়
করেব। আর কত ওয়া� নামায ছু েট েগেছ তা যিদ েস �রণ
করেত না পাের, তাহেল একটা অনু মােনর আ�াণ েচ�া করেব
এবং েসই অনু মােনর িভি�েত েস �াযা আদায় করেব।


বইটার ছু রাইয়া �কাশনীর ছাপায় একটু ভুল রেয়েছ। �থমতঃ িতন মােস গভর্পাত
ঘটেল মিহলার েয র� আেস, তােক “�সূ িত অব�ার র�” না বেল “কূ-র�” বলা
হেয়েছ। ি�তীয়তঃ "৮০িদেনর আেগ যিদ গভর্পাত ঘে, তাহেল উ� মিহলার র�
কূ-র� িহসােব পিরগিণত হেব” বাকয্টা স�ূণর্ বাদ পেড়েছ। আমরা মাননী
েলখেকর “ফাতাওয়া আরকািনল ইসলাম (পৃ �াঃ ২৬১-২৬২, �� নং-১৮২)” বই
েথেক ভুল সংেশাধন কেরিছ। কারণ সংেশাধন না করেল সিঠক অথর্ �কাশ পায় না।
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�� ৩০: একজন মিহলা বলেছ, েস তার উপর রমযােনর েরাযা
ফরয হওয়ার পর েথেক েরাযা রােখ িক� মািসক ঋতু�ােবর
কারেণ ভা�া েরাযাগুেলার �াযা েস আদায় ের না । আর এর
অনয্তম কারণ হে, ঐিদনগুেলার িহসাব তার কােছ থােক না।
এক্ষেণ েস তার করণীয় িবষয় স�েকর্ জানেত চ
উ�রঃ মুিমন নারীেদর এমন ঘটনা আমােদরেক ক� েদয়। েকননা
ফরয েরাযার �াযা অনাদায়- হয় না জানার কারেণ, না হয়
অবেহলা করার কারেণ হেয় থােক। আর এদু েটাই মছীবত। কারণ
মূ খর্তার ঔষধ হেলা জানা এবং িজেজ্ঞস করা। আর অবেহলা
ঔষধ হেলা আ�াহভীিত, তাঁর নযরদারীর কথা িচ�া করা, তাঁর
শাি�র ভয় পাওয়া এবং তাঁর স�ি�র কােজ �ত অ�সর হওয়া।
অতএব, উ� মিহলােক তার কৃতকেমর্র জনয্ আ�াহর িনক
তওবা এবং ক্ষমা �াথর্না ক হেব। অতঃপর পিরতয্াগকৃত
েরাযাগুেলার একটা িহসাব করার আ�াণ েচ�া চািলেয় েসগুেলা
�াযা আদায় করেত হেব। এভােব েস দায়মু� হওয়ার েচ�া
করেব। আ�াহ তার তওবা কবুল করু- আমরা েসই কামনা
কির।
�� ৩১: একজন ��কািরণী বলেছন, নামােযর সময় শুর
হওয়ার পের েকান মিহলা ঋতুবতী হেল তার হুকুম ি? পিব�
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হওয়ার পের িক ঐ নামােযর �াযা আদায় করা তার উপর
ওয়ািজব হেব? নামােযর ওয়া� েশষ হওয়ার পূ েবর্ পিব� হেলও
িক অনু রূপ িবধা?
উ�রঃ �থমতঃ নামােযর সময় শুরু হওয়ার পের েকউ ঋতুবত
হেল পিব� হওয়ার পর ঐ নামােযর �াযা আদায় করা তার উপর
ওয়ািজব- যিদ ঋতু�াব আসার আেগ েস ঐ নামায আদায় না
কের থােক। এ মেমর্ রাসূল (ছা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�া)
বেলন, “েয বয্ি� নামােযর একরাকআত েপল, েস পুেরা নামাযই
েপল।” 1 অতএব, এক রাক‘আত নামায পড়ার মত সময় যিদ েস
পায় অতঃপর েসই নামায পড়ার আেগ তার ঋতু�াব আেস,
তাহেল পিব� হওয়ার পের ঐ নামােযর �াযা আদায় করা তার
জনয্জরূরী
ি�তীয়তঃ যিদ েস নামােযর ওয়া� েশষ হওয়ার পূ েবর্ পিব� হেয়
যায়, তাহেল তােক ঐ

নামােযর �াযা আদায় করেত হেব।

অতএব, যিদ েস সূ েযর্াদেয়র আেগ এক রাকআত নামায পড়ার
মত সময় বাকী থাকেত পিব� হয়, তাহেল ফজেরর নামােযর
�াযা আদায় করা তার উপর আবশয্ক হেব। যিদ েস সূযর্াে�

1. ১২ নং �ে�র টীকা ��বয।
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আেগ এক রাকআত নামায পড়ার মত সময় বাকী থাকেত পিব�
হয়, তাহেল তার উপর আছেরর নামায পড়া আবশয্ক হেব।
অনু রপভােব যিদ েস মধয্রােতর আেগ এক রাকআত নামায
পড়ার মত সময় বাকী থাকেত পিব� হয, তাহেল তার উপর
এশার নামােযর �াযা আদায় করা আবশয্ক হেব। িক� যিদ েস
মধয্রােতর পের পিব� হ, তাহেল তােক এশার নামায আদায়
করেত হেব না। তেব ফজেরর নামােযর সময় হেল তা তােক
আদায় করেত হেব। মহান আ�াহ বেলন, “অতঃপর যখন
েতামরা িনরাপদ হও, তখন েতামরা নামায �িতি�ত কর। িন�য়ই
নামায িব�াসীগেণর উপর িনিদর্� সমেয়র জনয্ িনধর্া” (আন-

িনসা ১০৩)। অথর্াৎ এমন িকছু িনিদর্� সমে তা ফরয করা
হেয়েছ- যা েথেক নামাযেক অনয্ সমেয় িবলি�ত করা এবং উ�
সময় শুরু হওয়ার আেগ তা আদায় করা কােরা জনয্ জােয়য 
�� ৩২: নামাযরত অব�ায় আমার ঋতু�াব এেসেছ। এখন
আমার করণীয় িক? আিম িক ঐ নামােযর �াযা আদায় করব?
উ�রঃ নামােযর সময় হওয়ার পর যিদ ঋতু�াব আেস-েযমন সূ যর্
ঢেল যাওয়ার আধঘ�া পর কােরা ঋতু�াব আসল, তাহেল েস
ঋতু�াব েথেক মু� হওয়ার পর ঐ নামােযর �াযা আদায় করেবযার ওয়া� শুরু হওর সময় েস পিব� িছল। এ মেমর্ মহান
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আ�াহ বেলন, “িন�য়ই নামায িব�াসীগেণর উপর িনিদর্� সমেয়র
জনয্ িনধর্াি” (িনসা ১০৩)। উ� মিহলা েয নামােয তার ঋতু
এেসিছল, েস নামােযর �াযা আদায় করেব না। রাসূ ল (ছা�া�াহু
আলাইিহ ওয়া সা�াম) দীঘর্ এক হাদীেছ এ মেম বেলন, “মিহলার
িবষয়টা িক এমন নয় েয, যখন তার ঋতু�াব আেস, তখন েস
নামায পেড় না এবং েরাযাও রােখ না?” 1 অনু রূপভােব আেলম
সমাজ এমেমর্ ঐকয্মত েপাষণ কেরেছন , ঋতুকালীন সমেয়
ছু েট যাওয়া নামায তােক আদায় করেত হেব না। িক� এক বা
একািধক রাকআত পিরমাণ নামায পড়ার মত সময় বাকী থাকেত
যিদ েস পিব� হয়, তাহেল েস ঐ ওয়াে�র নামােযর �াযা আদায়
করেব। এ মেমর্ রাসূল (ছা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�া) বেলন,
“েয বয্ি� সূযর্াে�র পূেবর্ আছেরর রাকআত েপল, েস পুেরা
আছেরর নামায েপল।” 2 অতএব, যিদ আছেরর সময় পিব� হয়
এবং সূ যর্াে�র পূেব এক রাকআত পিরমাণ নামায পড়ার সময়
থােক, তাহেল তােক আছেরর নামায পড়েত হেব। অনু রূভােব
যিদ েস সূ েযর্াদেয়র পূেবর্ এরাকআত পিরমাণ নামায পড়ার মত

1. ১৪ নং �ে�র টীকা ��বয।
2. ১২ নং �ে�র টীকা ��বয।
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সময় বাকী থাকেত পিব� হয়, তাহেল তােক ফজেরর নামায
পড়েত হেব।
�� ৩৩: এক বয্ি� বলেছ, আপনার অবগিতর জনয্ জানাি�
েয, আমার মােয়র বয়স ৬৫ বছর। ১৯ বছর ধের িতিন েকান
স�ান �সব কেরনিন। িবগত িতন বছর ধের তার র�ক্ষর
হে�। এক্ষে রমযােনর আগমন উপলেক্ষ তেক নছীহতদােন
বািধত করেবন। এ জাতীয় মিহলারা িকভােব চলেবন?
উ�রঃ এ জাতীয় মিহলা- যার র�ক্ষরণ , েস এই ঘটনার
আেগর মািসক ঋতু�ােবর িদনগুেলা িহসাব কের তদনুযায়ী
�েতয্ক মােস নামা-েরাযা পিরতয্াগ করেব উদাহরণ �রূপ বলা
যায়, যিদ আেগ �েতয্ক মােসর শুরুেত ছয় িদন ধের ঋতু�
চলা তার অভয্াস থাে, তাহেল এখনও েস �েতয্ক মােসর
শুরুেত ছয় ি অেপক্ষা কর- নামায পড়েব না, েরাযাও রাখেব
না। অতঃপর ছয় িদন েশষ হেয় েগেল েগাসল কের নামায-েরাযা
আদায় করেব।
উ� মিহলার এবং তার মত েরাগ�� মিহলার নামােযর
প�িত হেলা, েস তার ল�া�ানেক পিরপূ ণর্ভােব ধুেয় পি� বাঁধেব
এবং তারপর অযু করেব। আর ফরয নামােযর েক্ষে� নামােয
সময় শুরু হে এমনটা করেব। অনু রূপভাে ফরয নামােযর
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সময় ছাড়া অনয্ সময় নফল নামায পড়েত চাইেল তখনও ত-ই
করেব। িবষয়টা ক�সাধয্ হওয়ার কারেণ েযাহেরর নামাযেক
আছেরর সােথ এবং মাগিরেবর নামাযেক এশার সােথ জমা কের
পড়া তার জনয্ জােয়য রেয়েছ। যােত কের তার ক�সাধয্ এ
কাজটা ৫ বােরর পিরবেতর্৩ বার করেলই যেথ� হয়ঃ েযাহর ও
আছেরর জনয্ একবা, মাগিরব ও এশার জনয্ একবার এবং
ফজেরর জনয্ একবার
আিম আবারও বলিছ, যখন েস পিব�তা অজর্ন করেত
চাইেব, তখন েস তার ল�া�ান ভাল কের ধু েয় নয্াকড়া বা
অনু রূপ েকান িকছু িদেয় উহােতপি� বাঁধেব- যােত র�ক্ষরেণ
পিরমাণটা কেম। অতঃপর অযু কের নামায পড়েব। েযাহেরর চার
রাকআত, আছেরর চার রাক‘আত, মাগিরেবর িতন রাক‘আত,
এশার চার রাক‘আত এবং ফজেরর দু ই রাক‘আত পড়েব। অথর্াৎ
েস কছর করেব না- েযমনিট িকছু িকছু মানু ষ মেন কের থােক।
তেব েযাহর ও আছরেক এবং মাগিরব ও এশােক জমা কের পড়া
তার জনয্ জােয়য রেয়ে- কছর কের নয়। েযাহরেক আছেরর
ওয়াে� িবলি�ত কের অথবা আছরেক েযাহেরর ওয়াে� এিগেয়
িনেয় এেস জমা কের পড়া যায়। অনু রূপভােব মাগিরবেক এশার
ওয়াে� িবলি�ত কের অথবা এশােক মাগিরেবর ওয়াে� এিগেয়
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িনেয় এেস জমা কের পড়া যায়। আর যিদ েস এই অযু েত নফল
নামায পড়েত চায়, তাহেল পড়েত পাের- েকান অসু িবধা েনই।
�� ৩৪: হাদীছ এবং ব�বয্ েশানার জনয্ ঋতু�� �ায় কাবা
শরীেফ েকান মিহলার অব�ােনর িবধান িক?
উ�রঃ কাবা ঘর অথবা অনয্ েকান মসিজেদ ঋতুবতীর অ�ান
জােয়য নয়। তেব �েয়াজেন মসিজেদর েভতর িদেয় েযেত পাের
এবং �েয়াজন িমটােত পাের। রাসূ ল (ছা�া�াহু আলাইিহ ওয়া
সা�াম) আেয়শা (রািযয়া�াহু আনহ)-েক “খুমরা” 1 আনেত বলেল
িতিন বেলন, ওটা েতা মসিজেদ আেছ, আর আিম ঋতু��। তখন
রাসূ ল (ছা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�া) বলেলন, “েতামার
ঋতু�াব েতা েতামার হােত েলেগ েনই।” 2 সু তরাং মসিজেদ
র�িব�ু পড়েব না মেমর্ আশংকামু� থাকা অ�ায় ঋতুবতী
মসিজদ িদেয় েগেল েকান সমসয্া েনই। তেব যিদ েস মসিজেদ
ঢুেক বসেত চায়, তাহেল তা জােয়য হেব না। েকননা রাসূ ল
(ছা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�া) মিহলােদর -তরুণ, কুমারী এবং
1. ‘খুমরা’ হে� জায়নামায-যার উপর মুছ�ী েসজদা কের থােক। আর এটােক খুমরা
(আ�াদন) বলা হয় এই কারেণ েয, উহা েসজদার সময় েচহারা েঢেক রােখ।
১. মুসিলম, 'ঋতু�াব' অধয্া, 'ঋতুবতী তার �ামীর মাথা ধু েয় িদেত পাের এবং িচরুিন
কের িদেত পাের' অনু ে�দ হা/১১, ২৯৮।
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ঋতুবতীেদর-

ঈদগােহ

েযেত

বেলেছন।

তেব

িতিন

ঋতুবতীেদরেক নামােযর �ান তয্াগ করেত আেদশ কেরেছন 1 এ
হাদীছ �মাণ কের েয, কুরআন-হাদীছ বা ব�বয্ েশানার জনয
মসিজেদ অব�ান করা ঋতুবতীর জনয্ জােয়য নয়

নামােযর েক্ষে� পিব�তা অজর্েিবিধিবধান
�� ৩৫: মিহলােদর সাদা বা হলেদ েয পদাথর েবর হয়, েসটা িক
পিব� নািক অপিব�? উহা অিবরামভােব েবর হওয়া সে�ও িক
অযু করা আবশয্ক হে? আর িবি��ভােব েবর হেলই বা তার
হুকুম ি? েকননা েবশীরভাগ মিহলা -ত�েধয্ িশিক্ষহল
উে�খেযাগয- মেন কের েয, এটা �াভািবক িস�তা, যােত অযু
করা জরূরী ন?

2. বু খারী, 'ঈদােয়ন' অধয্া, 'সাধারণ এবং ঋতুবতী মিহলােদর ঈদগােহ যাওয়া'
অনু ে�দ, হা/৯৭৪. মুসিলম, 'ঈদােয়ন' অধয্া, 'দু ই ঈেদ মিহলােদর ঈদগােহ যাওয়া'
অনু ে�দ, হা/১০, ৮৯০।
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উ�রঃ গেবষণার পর আমার কােছ �� হেয়েছ েয, মিহলােদর
এই তরল পদাথর্ যিদ মূ�াশয় েথেক না এেস গভর্াশয় েথে
আেস, তাহেল তা পিব�। তেব পিব� হেলও তা অযু ভ� করেব।
েকননা অযু ভ�কারী হওয়ার জনয্ অপিব� হওয়া শতর্ নয়। েযম
এই েয বায়ূ - যা প�াদভাগ িদেয় েবর হয়, তার েতা েকান েদাষ
েনই; অথচ তা অযু ভ� কের। অতএব, অযু অব�ায় যিদ মিহলার
এরূপ তরল পদাথর্ েবর , তাহেল তা অযু ভ� করেব এবং
তােক নতুনভােব অযু করেত হেব।
তেব যিদ তা অিবরামভােব চেল, তাহেল অযু ভ� করেব
না। িক� নামােযর সময় হেল েস নামােযর জনয্ অযু করেব এবং
ঐ অযু েত ঐ ওয়াে�র ফরয ও নফল নামাযসমূ হ আদায় করেব।
অনু রূপভােব কুরআন েতলাওয়াত করেত পাের এবং তার জনয
ৈবধ সব কাজ েস করেত পাের। েযমিনভােব মূ �েবগ ধারেণ
অক্ষম বয্ি�র েক্ষে�ও িব�ানগণ এই েপশ কেরেছন।
এটাই হেলা তরল ঐ পদােথর্র িবধা। অথর্াৎ পিব�তার িদক
িবেবচনায় েসটা পিব�। িক� অযু ভে�র িদক িবেবচনায় েসটা
অযু ভ�কারী- যিদ না েসটা অিবরাম েবর হয়। আর অিবরাম েবর
হেল অযু ভ� করেব না; তেব মিহলােক নামােযর সময় হেল
নামােযর জনয্ অযু করেত হে- নামােযর সমেয়র আেগ নয় এবং
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অযু ধের রাখেত হেব। পক্ষা�ের যিদ তা অিবরাম  চেল এবং
নামােযর সমেয় ব� হেয় যাওয়া তার অভয্াস হ, তাহেল েয
সমেয় ব� থােক নামােযর সময় চেল যাওয়ার ভয় না থাকেল
নামাযেক েসই সময় পযর্� িবলি�ত করেব। আর নামােযর সময়
চেল যাওয়ার ভয় থাকেল অযু কের নামায আদায় কের িনেব।
এেক্ষে� -েবশীর মেধয্ েকান পাথর্কয্ ে েকননা এর সবই
একই রা�া িদেয় েবর হয়। সু তরাং কম েহাক, েবশী েহাক অযু
ভ� করেব। তেব যা শরীেরর অনয্ানয্ অ� িদেয় েবর - েযমন
র�, বিম, তা কম েহাক, েবশী েহাক অযু ভ� করেব না।
এিদেক এগুেল অযু ভ� করেব না মেমর্ কিতপয়
মিহলার েয িব�াস, ইবনু হাযম (রািহমাহু�া)-এর অিভমত ছাড়া
তার েকান িভি� আমার জানা েনই। িতিন বেলন, “ইহা অযু ভ�
কের না।” িক� িতিন এর �পেক্ষ েকান �মাণ েপশ কেরনিন
যিদ কুরআন-সু �াহ েথেক বা ছাহাবীগেণর কথা েথেক এর পেক্
েকান দলীল থাকত, তাহেল তা দলীল িহসােবই গৃহীত হত।
যােহাক, মিহলােদর উিচৎ আ�াহেক ভয় করা এবং
িনেজেদর পিব�তা অজর্েনর �িত য�বান হওয়া। েকননা অপিব�
অব�ায় নামায পড়েল তা গৃহীত হেব না- যিদও তারা একশত
বার নামায পেড়। এমনিক কিতপয় আেলম বেলেছন, েয অপিব�
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অব�ায় নামায পেড়, েস কুফরী কের। েকননা ইহা আ�াহর সােথ
ঠা�ার শািমল।
�� ৩৬: েয মিহলার অিবরাম তরল পদাথর্ েবর হ, েস যিদ েয
েকান এক ফরয নামােযর জনয্ অযু কে, তাহেল ঐ ফরয
নামােযর অযু িদেয় পরবতর্ী ফরয নামায পযর্� সমেয় ই�াম
নফল নামায পড়া এবং কুরআন েতলাওয়াত করা তার জনয্ িঠক
হেব িক?
উ�রঃ যিদ েস েকান ফরয নামােযর জনয্ েসই নামােযর থম
ওয়াে� অযু কের, তাহেল পরবতর্ী নামােযর ওয়া� আসা পযর্
সমেয় েস ই�ামত ফরয ও নফল নামাযসমূ হ পড়েত পারেব
এবং কুরআন েতলাওয়াতও করেত পারেব।
�� ৩৭: ঐ মিহলা িক ফজেরর নামােযর অযু িদেয় চাশেতর
নামায পড়েত পারেব?
উ�রঃ না, পড়েত পারেব না। েকননা চাশেতর নামােযর সময়
িনিদর্�। েসজনয্ এই নামােযর সময় হেল তােক আবার অবশয
অযু করেত হেব। তাছাড়া ঐ মিহলা ইে�হাযা�� মিহলার মত।
আর ইে�হাযা�� মিহলােক রাসূ ল (ছা�া�াহু আলাইিহ ওয়া
সা�াম) �েতয্ক নামােযর জনয্ অযু করেত বেলেছ
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*েযাহেরর ওয়া�ঃ সূ যর্ ঢেল যাওয়ার প েথেক আছর পযর্�
*আছেরর ওয়া�ঃ েযাহেরর ওয়া� চেল যাওয়ার পর েথেক সূ যর্
হলেদ হওয়া পযর্�। আরযররী �েয়াজেন সূ যর্া� পযর্
*মাগিরেবর ওয়া�ঃ সূ যর্াে�র পর েথেক পি�ম িদগে�র সা�য
লািলমা অদৃ শয্ হওয়া পযর্
*এশার ওয়া�ঃ পি�ম িদগে�র সা�য লািলমা দূ র হওয়ার পর
েথেক মধয্রাত পযর্
�� ৩৮: উ� মিহলা মধয্রাত েশষ হওয়ার পের এশার অযুেত
তাহা�ু দ নামায পড়েল িক শু� হে?
উ�রঃ [েকউ েকউ বেলন,] এশার অযু েত তাহা�ু দ নামায পড়েল
শু� হেব না। মধয্রাত েশষ হওয়ার পর তার উপর নতুনভাে
অযু করা ওয়ািজব। আবার েকউ বেলন, নতুনভােব অযু করা তার
জনয্ যরূরী নয়। আর এ ি�তীয়টাই অ�ািধকার েযাগয্ অিভ
�� ৩৯: এশার েশষ ওয়া� েকানিট (অথর্াৎ উ� মিহলার
নামােযর েক্ষ) এবং িকভােব তা জানা স�ব?
উ�রঃ এশার েশষ ওয়া� হেলা অধর্রাি�। আর উহা জানার
উপায় হেলা, সূ যর্� েথেক ফজর পযর্� সময়টােকদু ইভােগ ভাগ
করেত হেব। �থম ভােগ এশার ওয়া� েশষ হেব এবং ি�তীয়
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ভাগটা এশা ও ফজেরর মধয্বতর্ী একটা সময় িহসােব িবেবিচ
হেব, েকান ফরয নামােযর সময় িহসােব নয়।
�� ৪০: তরল ঐ পদাথর্ যার িবি��ভােব আে, েস অযু করেল
এবং অযু র পের ও নামােযর আেগ আবার তা েবর হেল েসেক্ষে
তার করণীয় িক?
উ�রঃ যার িবি��ভােব তরল পদাথর্ আে, েস উহা ব� হওয়ার
সময় পযর্� অেপক্ষা করেব। িক� যিদ তার এমন েকান অভয
না থােক; বরং এই হে� এই নাই এমন অব�া হয়, তাহেল েস
নামােযর সময় হেল অযু কের নামায পড়েব। এেত তার েকান
সমসয্া েনই
�� ৪১: শরীর বা কাপেড় এই তরল পদাথর্ লাগেলকরণীয় িক?
উ�রঃ যিদ তা পিব� হয়, তাহেল িকছু ই করেত হেব না। আর
অপিব� হেল অথর্াৎ মূ�াশয় েথেক েবর হে, তা অবশয্ই ধুেয়
েফলেত হেব।
�� ৪২: এই তরল পদােথর্র কারেণ েয অযু করেত হ, তােত
িক শুধু অযুরঅ��তয্�গুে ধু েলই যেথ� হেব?
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উ�রঃ এই তরল পদাথর্ যিদ পিব� হয় অথর্াৎ মূ�াশয় েথেক ন
এেস গভর্াশয় েথেক আে, তাহেল শুধু অযুর অ��তযগুেল
ধু েলই যেথ� হেব।
�� ৪৩: এই তরল পদােথর্র কারেণ অযু ভে�র পেক্ষ রাস
(ছা�া�াহু আলইিহ ওয়া সা�াম) েথেক েকান হাদীছ বিণর্ত না
হওয়ার কারণ িক- অথচ মিহলা ছাহাবীগণ তাঁেদর �ীেনর িবষয়ািদ
িনেয় ফৎওয়া িজজ্ঞাস েক্ষে� যেথ� আ�হী িছে?
উ�রঃ তরল এই পদাথর্ সব মিহলার না আসার কারেণ
�� ৪৪: অযু র িবধান স�েকর্ জ্ঞান না থাকার কারেণ েয মি
অযু কের না, তার করণীয় িক?
উ�রঃ তােক আ�াহর িনকট তওবা করেত হেব এবং এ িবষেয়
জ্ঞানস�� আেলমেক িজেজ্ঞস করেত 
�� ৪৫: “এই তরল পদােথর্রকারেণ অযু করেত হেব না” মেমর্র
অিভমত েকউ েকউ আপনার িদেক স�ি�ত কের থােক-[আপিন
তােদরেক িক বলেবন]?
উ�রঃ েয এই অিভমত আমার িদেক স�ি�ত কের, েস সতয্বাদী
নয়। তেব আমার মেন হয়, “উহা পিব�” মেমর্ আমার েয
অিভমত, তা েথেক েস বুেঝেছ েয, উহা অযু ভ� করেব না।
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�� ৪৬: ঋতু�ােবর এক বা একািধক িদন অথবা একিদেনরও
কম সময় আেগ েমেয়েদর েমেট রে�র েঘালা েঘালা েয পদাথর্
েবর হয়, তার হুকুম ি? এটা কখনও িচকন কােলা সূ তার
আকৃিতেত বা েগাটা েগাটা হেয় অথবা এ জাতীয় েকান আকৃিতেত
েবর হেয় থােক। অনু রূপভাে ইহা ঋতু�ােবর পের আসেল তার
হুকুই বা িক?
উ�রঃ ঋতু�ােবর ভূ িমকা�রূপ এটা হেল তােক ঋতু�াব গণয
করা হেব। এটা েচনার উপায় হেলা, ঋতুবতীর �াভািবক বয্থা
অথবা েপট বয্থা অনুভূত হওয়া
আর ঋতু�ােবর পের েঘালা েঘালা েয পদাথর্ েবর হ, তা দূ র
হওয়া পযর্� েস অেপক্ষা করেব। েকননা ঋতু�ােবর সােথ সংি
েঘালা এই তরল পদাথর্ ঋতু�াব িহসােবই গণয্ হেব। এ মেম
আেয়শা (রািযয়া�াহু আনহ) বেলন, “সাদা জাতীয় পদাথর না েদখা
পযর্� েতামরা তাড়াহুড়া কেরা ন” 1

1. ২৪ নং �ে�র টীকা ��বয।
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হ� ও ওমরার েক্ষে� ঋতু�ােবর িবিধিবধ
�� ৪৭: ঋতুবতী মিহলা ইহরােমর দু ই রাকআত নামায িকভােব
আদায় করেব? ঋতুবতীর জনয্ কুরআেনর আয়াতসমূহ মেন মেন
পাঠ করা িক জােয়য?
উ�রঃ �থমতঃ আমােদর একটা িজিনস জানা উিচৎ েয,
ইহরােমর েকান নামায েনই। েকননা রাসূ ল (ছা�া�াহু আলাইিহ
ওয়া সা�াম) ইহরােমর উে�েশয্ তাঁর উ�েতর জনয্ আেদেশ
মাধয্েম েহাক বা িনেজ আদােয়র মাধয্ে েহাক অথবা স�িতর
মাধয্েম েহাক েকান নামােযর িবধান কের েগেছন মেমর্ িকছই
বিণর্ত হয়িন
ি�তীয়তঃ ইহরােমর আেগ ঋতু�� হওয়া এই ঋতুবতী ঋতু��
থাকা অব�ায় ইহরাম বাঁধেত পারেব। েকননা রাসূ ল (ছা�া�াহু
আলাইিহ ওয়া সা�াম) আবু বকর (রািযয়া�াহু আন)-এর �ী
আসমা িবনেত উমাইস (রািযয়া�াহু আনহ) যখন যু ল হুলায়ফাে
[মদীনাবাসীেদর মী�াত] �সূ িত হেয়িছেলন, তখন তােক েগাসল
করতঃ একটা কাপড় েবঁেধ ইহরাম বাঁধার আেদশ কেরিছেলন। 1

1. মুসিলম, 'হ�' অধয্া, 'নবী (ছা�া�াহ আলাইেহ ওয়া সা�াম)-এর হ�' অনু ে�দ,
হা/২১৩৭।
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আর ঋতুবতীও এরূপ করেব এবং পিব� হওয়া পযর্ ইহরাম
অব�ায় থাকেব। অতঃপর [পিব� হেল] কাবা ঘর তওয়াফ ও
ছাফা-মারওয়ায় সাঈ করেব।
�ে� কুরআন পােঠর িবষেয় বলা হেয়েছ, েস িক
কুরআন পড়েত পারেব? হয্া, জরূরী �েয়াজেন [েযমন অনয্েক
িশক্ষা েদওয়া বা পরীক্ষার জনয্ িনেজ পড়া ই] ঋতুবতী
কুরআন পড়েত পারেব। তেব িবনা �েয়াজেন েকবলমা� আ�াহর
ইবাদত ও স�ি�র উে�েশয্ তার জনয্ কুরআ ন না পড়াই ভা
হেব।
�� ৪৮: একজন মিহলা হে�র উে�েশয্ েবর হেয়েছ এব
সফের েবর হওয়ার পর পাঁচ িদন ধের তার ঋতু�াব চলেছ। েস
মী�ােত েপৗঁেছ েগাসল কের ইহরাম েবঁেধে- অথচ েস তখনও
পিব� হয়িন। এরপর ম�ায় েপৗঁেছ হারাম শরীেফর বাইের
অব�ান কেরেছ এবং হ� বা ওমরার েকান কাজই েস কেরিন।
এরপর িমনােত দু ই িদন অব�ােনর পর পিব� হেল েগাসল
করতঃ পিব� অব�ায় ওমরার যাবতীয় কাজ স�� কেরেছ।
অতঃপর তওয়ােফ ইফাযার সময় তার আবার র� েদখা িদেয়েছ।
িক� েস ল�ায় তার অিভভাবকেক িকছু না বেল হে�র
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কাযর্াবলী স�� কেরেছ।

এরপর েদেশ েপৗঁেছ তা

অিভভাবকেক িবষয়টা বেলেছ। এক্ষেণ এর হুকুম?
উ�রঃ তওয়ােফ ইফাযার সময় তার েয র� এেসিছল, তা যিদ
ঋতুর র� হয়- যা েস রে�র ৈবিশ�য্ েদেখ বা বয্থা অনুভেব
মাধয্েম িচনেত পারে- তাহেল তার ঔ তওয়াফ শু� হয়িন।
েসজনয্ তওয়ােফ ইফাযার উে�েশয্ তােক আবার ম�ায় িফে
আসেত হেব। অতঃপর েস মী�াত েথেক ওমরার ইহরাম েবঁেধ
তওয়াফ, সাঈ ও চুল েছঁেট ওমরা স�� করতঃ তওয়ােফ ইফাযা
করেব।
িক� তার এই র� যিদ ঋতুর র� না হেয় ভীেড়র
�চ�তায় বা ভীিতর কারেণ অথবা অনু রূপ অনয্ েকান কারে
েবর হওয়া র� হয়, তাহেল যােদর িনকট তওয়ােফর জনয্
পিব�তা অজর্ন শতর্ , তােদর িনকট তার তওয়াফ শু� হে।
এখােন পিব�তা বলেত েছাট অপিব�তা ( )اﳊﺪث اﻷﺻﻐﺮেথেক পিব�তা অজর্েনর কথা



বু ঝােনা হেয়েছ; বড় অপিব�তা ( )اﳊﺪث اﻷﻛﱪেথেক পিব�তা অজর্েনর কথা বলা
হয়িন। েকননা বড় অপিব�তা েথেক পিব� না হেল কােরা জনয্ কাবা ঘর তওয়াফ
করা ৈবধ নয় েস িবষেয় সকেলই ঐকয্মত েপাষণ কেরেছন। িক� েছাট অপিব�তা
েথেক পিব� না হেয় কাবা ঘর তওয়াফ করা যােব িকনা েস িবষেয় মতেভদ রেয়েছ।
েকউ বেলেছন, যােব। আবার েকউ বেলেছন, যােব না। তেব এই ি�তীয় মতটাই
অ�ািধকার েযাগয্। উে�খ, েয অপিব�তা অযু আবশয্ক কে, তােক েছাট অপিব�তা
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�থম মাসআলায় [ঋতুর রে�র েক্ষ] যিদ েদশ দূ ের
হওয়ার কারেণ তার িফের আসা স�ব না হয়, তাহেল তার হ�
শু� হেব। েকননা েস যতটুকু কেরে, তার েচেয় েবশী করা
এখন তার পেক্ষ স�ব ন
�� ৪৯: ওমরার জনয্ ইহরামরত এক মিহলা ম�ায় গমন করল
এবং ম�ায় েপৗঁছার প েস ঋতু�� হেলা। এিদেক তার মাহরাম
পুরুষ[যার সােথ �ায়ীভােব িবেয় ৈবধ নয়] তৎক্ষণাত বাড়ী িফে
েযেত বাধয্ হেলা এবং ম�ায় তার আর েকউ রইল না। তাহেল
উ� মিহলার হুকুম ি?
উ�রঃ যিদ েস সঊদী আরেবর হয়, তাহেল েস তার মাহরাম
পুরুেষর সােথ চেল েযেয় ইহরাম অব�ায় থাকেব। অতঃপর
পিব� হেল আবার ম�ায় িফের আসেব। েকননা তার জনয্ িফের
আসা সহজ এবং তার েতমন েকান পির�মও হেব না আবার
পাসেপােটর্রও �েয়াজন হে না। িক� যিদ েস িভনেদশী হয় এবং
আবার িফের আসা তার জনয্ ক�সাধয্ , তাহেল েস পির�ারপির�� হেয় পি� েবঁেধ তওয়াফ ও সাঈ কের িনেব। অতঃপর ঐ
( )اﳊﺪث اﻷﺻﻐﺮবেল। েযমনঃ েপশাব, পায়খানা, বায়ূ িনঃসরণ ইতয্ািদ। পক্ষা� ের
অপিব�তা েগাসল আবশযক কের, তােক বড় অপিব�তা ( )اﳊﺪث اﻷﻛﱪবেল। েযমনঃ
�ী সহবাস জিনত অপিব�তা, হােয়য ও িনফাস জিনত অপিব�তা।
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একই সফের চুল েছঁেট ওমরার কাজ েশষ করেব। েকননা ঐ
অব�ায় তার তওয়াফ করা আবশয্ক হেয় পেড়েছ। আর
আবশয্কতা িনিষ� িবষয়েক ৈবধ কের
�� ৫০: হে�র িদনগুেলােত েকান মুসিলম মিহলা ঋতু�� হেল
তার িবধান িক? তার ঐ হ� িক তার জনয্ যেথ� হে?
উ�রঃ ঋতু�� হওয়ার িনিদর্� তািরখ না জানা পযর্� এই �ে�
জবাব েদওয়া স�ব নয়। েকননা হে�র িকছু িকছু কােজ ঋতু�াব
�িতব�ক হয় না আবার িকছু িকছু েত তা �িতব�ক হয়। েযমন
পিব� অব�ায় ছাড়া তার পেক্ষ তওয়াফ করা স�ব , িক�
এত�য্তীত হের অনয্ানয্ কাজ ঋতু�� থাক সে�ও করা
স�ব।
�� ৫১: একজন মিহলা বলেছন, আিম গত বছর হ��ত পালন
কেরিছ এবং শারঈ ওযর থাকার কারেণ আিম তওয়ােফ ইফাযা
ও িবদায়ী তওয়াফ বয্তীত হে�র বাকী সব কাজস�� কেরিছ।
েয েকান একিদন তওয়ােফ ইফাযা ও িবদায়ী তওয়াফ করার জনয
ম�ায় যাব েভেব আিম আমার বাড়ী মদীনায় িফের েগিছ। �ীন
ইসলাম স�েকর্ অজ্ঞতার কারেণ ইিতমেধয্ আিম সবিকছু ে
হালাল হেয় েগিছ এবং ইহরাম অব�ায় যা িকছু করা হারাম
থােক, তার সবগুেলা কের েফেলিছ। তওয়ােফর উে�েশয্ ম�ায়
53

যাওয়া স�েকর্ জানেত চাইেল আমােক বলাহেয়েছ েয, েতামার
জনয্ তওয়াফ করা িঠক হেব ন; বরং তুিম েতামার হ� ন� কের
েফেলছ। েসজনয্ েতামােক আগামী বছর আবার হ� করেত হেব
এবং েসই সােথ গরু বা উট কুরবানী করেত হেব। এক্ষেণ
হেলা, একথা িক িঠক? এর িক অনয্ েকান সমাধান আে?
আমার হ� িক ন� হেয়েছ? আমােক িক পুনরায় হ� করেত
হেব? এ মুহূেতর্ আমার করণীয় স�েকর্ জািনেয় বািধত করেবন
আ�াহ আপনােক বরকত দান করুন
উ�রঃ না েজেন ফৎওয়া েদওয়ার এটা একটা মুছীবত। এই
অব�ায় আপনােক ম�ায় িফের েযেত হেব এবং েকবলমা�
তওয়ােফ ইফাযা স�� করেত হেব। ম�া েথেক েবর হওয়ার
সময় আপিন ঋতু�� থাকায় আপনােক আর িবদায়ী তওয়াফ
করেত হেব না। েকননা ঋতুবতীর জনয্ িবদায়ী তওয়াফ যরূর
নয়। এ মেমর্ ইবেন আ�াস (রািযয়া�াহু আন) বিণর্ত হাদীেছ
এেসেছ, “রাসূ ল (ছা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�া) মানু ষেদরেক এ
মেমর্ আেদশ কেরেছন ে, তােদর সবর্েশষ কাজ েন হয় কাবায়
[অথর্াৎ িবদায়ী তওয়া]। তেব িতিন ঋতুবতীর েক্ষে� এ হুক
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লাঘব কেরেছন।” 1 আবূ দাঊেদর অনয্ বণর্নায় এেস, “তােদর
সবর্েশষ কাজ েযন হয় কাবা ঘেরর তওয়াফ” 2 অনু রূপভােব
রাসূ ল (ছা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�া)-েক যখন খবর েদওয়া
হেলা, ছিফয়য্ (রািযয়া�াহু আহা) তওয়ােফ ইফাযা স�� কের
েফেলেছন, তখন িতিন বলেলন, “তাহেল এখন েস চেল যাক।” 3
এ হাদীছ �মাণ কের েয, ঋতুবতীর েবলায় িবদায়ী তওয়াফ
যরূরী নয়। তেব অবশয্ই আপনােক তওয়ােফ ইফাযা স�
করেত হেব। আর আপিন েযেহতু অজ্ঞতাবশতঃ সবিকছু েথে
হালাল হেয়িছেলন, েসেহতু এটা আপনােক েকান ক্ষিত করেব না
েকননা েকউ না েজেন ইহরােমর িনিষ� িবষয়সমূ েহর েকান িকছু
কের েফলেল তার েকান সমসয্া হেব না। মহান আ�াহ বেল,
“েহ আমােদর �িতপালক! যিদ আমরা ভুেল যাই অথবা ভুল কির,
তাহেল আপিন আমােদর ধরেবন না” (আল-বা�ারাহ ২৮৬)।

1. বু খারী, 'হ�' অধয্া, 'িবদায়ী তওয়াফ' অনু ে�দ হা/১৭৫৫; মুসিলম, 'হ�' অধয্া,
'িবদায়ী তওয়াফ আবশয্ এবং ঋতুবতীর েক্ষ ছাড়' অনু ে�দ হা/৩৮০, ১৩২৮।
2. আবু দাঊদ, 'হ�' অধয্া, 'িবদায়ী তওয়াফ' অনু ে�দ হা/২০০২।
1. বু খারী, 'হ�' অধয্া, 'তওয়ােফ ইফাযার পের েয মিহলা ঋতু�� হয়' অনু ে�দ
হা/৩২৮; মুসিলম, 'হ�' অধয্া, 'িবদায়ী তওয়াফ' অনু ে�দ হা/৩৮২, ১২১১।
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তখন আ�াহ বেলন, “িঠক আেছ, আিম ধরব না।” 1 মহান আ�াহ
অনয্ে� বেল, “েতামরা েকান ভুল করেল েতামােদর েকান
অপরাধ েনই িক� েতামােদর অ�ের সংক� থাকেল অপরাধ
হেব” (আহযাব ৫)। সু তরাং ইহরামরত বয্ি�র উপর আ�াহকতৃর্
িনিষ� সম� িবষয় যিদ েস না েজেন বা ভুেল অথবা বাধয্ হেয়
কের েফেল, তাহেল তার উপর েকান িকছু বতর্ােব না। তেব
যখনই তার ওযর চেল যােব, তখনই কৃত িবষয় েথেক িবরত
থাকা তার উপর ওয়ািজব হেব।
�� ৫২: একজন মিহলার িযলহ� মােসর ৮ তািরেখ �সূ িত
অব�া শুরহেলা এবং তওয়াফ ও সাঈ বয্তীত হে�র যাবতীয়
রুকন েস স�� করল। তেব দ িদন পের েস লক্ করল েয,
�াথিমকভােব েস পিব� হেয় েগেছ। এখন িক েস পির�ারপির�� হেয় এবং েগাসল কের হে�র অবিশ� রুকন তওয়ােফ
ইফাযা [হে�র তওয়াফ] স�� করেব?
উ�রঃ েস িনি�তভােব পিব� না হওয়া পযর্� েগাসল করতঃ
তওয়াফ করা তার জনয্ জােয়য নয়। �ে� তার কথা
“�াথিমকভােব” েথেক বুঝা যায় েয, েস পিরপূ ণর্ভােব পিব�
২. মুসিলম, 'ঈমান' অধয্া, 'আ�াহপাক মানু েষর মেনর পিরক�না (বা�বায়ন না
করেল) ক্ষমা কের ে' অনু ে�দ হা/২০০, ১২৬।
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হয়িন। তাই তােক পূ ণর্ পিব� হেতই হেব। এরপর যখন েস পূণর
পিব� হেব, তখন েগাসল কের তওয়াফ ও সাঈ স�� করেব।
তওয়ােফর আেগ সাঈ কের েফলেলও েকান সমসয্া েনই। েকননা
তওয়ােফর আেগ সাঈ কের েফেলেছন- এমন একজন বয্ি�
স�েকর্ রাসূল(ছা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�া)-েক িজেজ্ঞস কর
হেল িতিন বেলন, “েকান অসু িবধা েনই।” 1
�� ৫৩: একজন মিহলা ঋতু�� অব�ায় “আস-সায়ল” [নাজদ
ও �ােয়ফবাসীেদর মী�াত �ারনু ল মানািযল] েথেক ইহরাম
বাঁধল। ম�ায় েপৗঁছার পর েস তার েকান �েয়াজেন েজ�া েগল
এবং েজ�ােত েস পিব� হেলা। এরপর েগাসল কের চুল
আঁচিড়েয় তার হ� স�� করল। এক্ষেণ তার এই হ� িক শ
হেব? তার উপর িক েকান িকছু ওয়ািজব হেব?
উ�রঃ তার হ� শু� হেয়েছ

এবং তার উপর েকান িকছু

ওয়ািজব নয়।
�� ৫৪: ��কািরণী বলেছন, আিম ওমরায় িগেয়িছলাম। িক�
ঋতু�� থাকার কারেণ মী�াত অিত�ম করা সে�ও ইহরাম

1. আবু দাঊদ, 'হ�' অধয্া, 'হে� েয বয্ি িকছু কাজ িকছু কােজর আেগ কের
েফেলেছ' অনু ে�দ হা/২০১৫।
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বাঁিধিন এবং পিব� হওয়া পযর্� ম�ায় অ�ান কেরিছ। এরপর
পিব� হেয় ম�া েথেকই ইহরাম েবঁেধিছ। এক্ষেণ আমার এ
কাজ িক জােয়য হেয়েছ? আমার উপর িক ওয়ািজব হেব?
উ�রঃ এই কাজ জােয়য হয়িন। েয মিহলা ওমরা করেত চায়,
ঋতু�� থাকা সে�ও িবনা ইহরােম মী�াত অিত�ম করা তার
জনয্ জােয়য নয়। েসজনয্ েস ঋতু�� �ায় ইহরাম বাঁধেব
এবং তার ইহরাম স�� ও শু� হেব। এর পেক্ষ দলীল আবু বকর (রািযয়া�াহু আন)-এর �ী আসমা িবনেত উমাইস
(রািযয়া�াহু আনহ) স�ান �সব করেলন। নবী করীম (ছা�া�াহু
আলাইিহ ওয়া সা�াম) তখন িবদায় হে�র উে�েশয যু ল
হুলায়ফােত অবতরণ কেরেছন

এমতাব�ায়

িতিন

রাসূ ল

(ছা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�া)-এর িনকট খবর পাঠােলন েয,
আিম এখন িক করব? রাসূ ল (ছা�া�াহু আলাইিহ ওয়া স�াম)
বলেলন, “তুিম েগাসল কর এবং ওখােন একটা নয্াকড়া েবঁেধ
ইহরাম বাঁধ।” 1 আর ঋতুর র� �সূ িত অব�ার রে�র মতই।
P31F

P

েসজনয্ ঋতুবতী ওমরা বা হে�র উে�েশয্ মী�াত অিত�
করেল আমরা তােক বিল, তুিম েগাসল কের এবং একটা নয্াকড়া
েবঁেধ ইহরাম বাঁধ। হাদীেছ উে�িখত ( )اﻻﺳتﺜﻔﺎرশে�র অথর্হেলা,
1. ৪৭ নং �ে�র টীকা ��বয।
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“েস তার ল�া�ােন একটা নয্াকড়া বাঁধে”। অতঃপর হ� বা
ওমরার ইহরাম বাঁধেব। তেব েস ইহরাম েবঁেধ ম�ায় েপৗঁেছ
পিব� না হওয়া পযর্� কাবা ঘের আসেব না এবং তওয়াফও
করেব না। এজনয্ ওমরার মাঝামািঝ সমেয় আেয়শা(রািযয়া�াহু
আনহা) ঋতু�� হেল রাসূ ল (ছা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�া)
তাঁর উে�েশয্ বেল, “হ� পালনকারী যা কের, তুিমও তাই কর।
তেব পিব� না হেয় তুিম কাবা ঘর তওয়াফ কেরা না।” 1 এিট
হে� বুখারী ও মুসিলেমর বণর্না। ছহীহ বুখারীেত

এেসে,

আেয়শা (রািযয়া�াহু আনহ) উে�খ কেরন, িতিন পিব� হেয়
কাবা ঘর তওয়াফ কেরেছন এবং ছাফা-মারওয়া সাঈ কেরেছন।

2

এই হাদীছ �মাণ কের েয, মিহলা যিদ ঋতু�� অব�ায় হ� বা
ওমরার ইহরাম বাঁেধ অথবা তওয়ােফর পূ বর্ মুহূেতর্ তার ঋতু�া
আেস, তাহেল েস পিব� না হেয় এবং েগাসল না কের তওয়াফ
বা সাঈ েকানটাই করেব না।

1. বু খারী, 'হ�' অধয্া, 'ঋতুবতী কা'বা ঘেরর তওয়াফ ছাড়া হে�র যাবতীয় কাজ
স�� করেব' অনু ে�দ হা/১৬৫০; মুসিলম, 'হ�' অধয্া, 'ইহরােমর িবিভ� ধরন
বা প�িতর িববরণ' অনু ে�দ হা/১২০, ১২১১।
2. বু খারী, 'ওমরা' অধয্া, 'তান'ঈম েথেক ওমরা' অনু ে�দ হা/১৭৮৫।

59

তেব যিদ েস পিব� অব�ায় তওয়াফ কের এবং তওয়াফ
েশেষ তার ঋতু�াব আেস, তাহেল েস হ� বা ওমরার কাজ
অবয্হত রাখেব এবং সাঈও করেব- যিদও তার শরীের ঋতু�াব
থােক। এরপর চুল েছঁেট ওমরার কাজ েশষ করেব। েকননা
ছাফা-মারওয়ােত সাঈর জনয্ পিব� থাকা শতর্ ন
�� ৫৫: ��কারী বেলন, আিম স�ীক ওমরার জনয্ ইয়া�ু
[সঊদী আরেবর একিট �িস� শহর] েথেক আগমন কির। িক�
েজ�ায় েপৗঁছার পর আমার �ী ঋতু�� হেয় যায়। ফেল আমার
�ী ছাড়া আিম একাকী ওমরা স�� কির। এখন আমার �ীর
েক্ষে� হুকুম িক ?
উ�রঃ আপনার �ীর েক্ষেহুকুম হে, েস পিব� হওয়া পযর্�
ম�ায় অব�ান করেব। অতঃপর ওমরা স�� করেব। েকননা
যখন ছিফয়য্ (রািযয়া�াহু আনহ) ঋতু�� হেলন, তখন রাসূ ল
(ছা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�া) বলেলন, “েস িক আমােদরেক
আটেক িদল”? ছাহাবীগণ (রািযয়া�াহু আনম) বলেলন, িতিন
তওয়ােফ ইফাযা স�� কের েফেলেছন। তখন রাসূ ল (ছা�া�াহু
আলাইিহ ওয়া সা�াম) বলেলন, “তাহেল এখন েস চেল যাক।” 1

1. ৫১ নং �ে�র টীকা ��বয।

60

এই হাদীেছ রাসূ ল (ছা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�া)-এর উি�,
“েস আমােদরেক িক আটেক িদল?” �মাণ কের েয, তওয়ােফ
ইফাযার আেগ েকান মিহলা ঋতু�� হেয় েগেল পিব� হওয়া
পযর্� ম�ায় অ�ান করা অতঃপর পিব� হেল তওয়াফ করা
তার উপর আবশয্ক। আর ওমরার তওয়াফ তওয়ােফ ইফাযার
মতই। েকননা উহা ওমরার একটা রুকন। সুতরাং ওমরাকািরণী
তওয়ােফর পূ েবর্ ঋতু�� হেয় েগেল পিব� হেয় তওয়াফ করা
পযর্� েস অেপক্ষা কর
�� ৫৬: “সাঈ করার �ান” িক হারােমর [কাবার] অ�ভুর্?
ঋতুবতী িক েসখােন েযেত পাের? হারােমর সাঈ করার �ােন েয
যােব, তার উপর িক তািহয়য্াতুল মাসিজদ[মসিজেদ �েবেশর দু ই
রাকআত নামায] পড়া ওয়ািজব হেব?
উ�রঃ “সাঈর �ান” মসিজেদর অ�ভুর্� নয়। আর এ কারেণই
কতৃর্প এতদু ভেয়র মেধয্ পাথর্কয্ সৃি�কারী েদওয়াল িদ
িদেয়েছন। িক� েদওয়ালটা েবশ নীচু। “সাঈর �ান” মসিজদু ল
হারােমর অ�ভুর্� না হওয়া িনঃসে�েহ মানুেষর জনয্ কলয্াণক
েকননা যিদ এ �ানেক মসিজেদর অ�ভুর্� করা হ, তাহেল
েকান মিহলা তওয়াফ ও সাঈর মাঝামািঝ সমেয় ঋতুবতী হেল
সাঈ করা তার জনয্ িনিষ� হত। েসজনয্ আমােদর তাওয়া
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হেলা, েকান মিহলা তওয়ােফর পের এবং সাঈর আেগ ঋতু��
হেল েস সাঈ কের িনেব। েকননা সাঈর �ানটা মসিজেদর
অ�ভুর্� নয়
আর তািহয়য্াতুল মাসিজদ �সে� বলা হে, েকউ যিদ
তওয়ােফর পের সাঈ কের এবং আবার মসিজেদ িফের আেস,
তাহেল েস উহা আদায় করেব। তািহয়য্াতুল মাসিজদ েছেড় িদেল
েকান সমসয্া েনই। তেব উ�মহেলা, মানু ষ সু েযাগ �হণ করতঃ
দু ই রাকআত নামায আদায় কের িনেব। েকননা এ মসিজেদ
নামায আদােয়র িবরাট ফযীলত রেয়েছ।
�� ৫৭: ��কািরণী বেলন, আিম হ� কেরিছ। তেব তখন
আমার মািসক ঋতু�াব এেসিছল। িক� ল�ায় আিম কাউেক
িকছু না বেল হারােম �েবশ কেরিছলাম। অতঃপর নামায
পেড়িছলাম এবং তওয়াফ ও সাঈ কেরিছলাম। এখন আমার
করণীয় িক? উে�খয্ ে, �সূ িত অব�ার পের আমার েসই
ঋতু�াব এেসিছল।
উ�রঃ ঋতু�� বা �সূ িত অব�ায় পিতত হেল েকান মিহলার
জনয্ ম�ায়েহাক বা তার েদেশ েহাক অথবা অনয্ েকাথাওেহাক
নামায আদায় করা জােয়য নয়। েকননা রাসূ ল (ছা�া�াহু আলাইিহ
ওয়া সা�াম) মিহলা স�েকর্ বেলেছ, “মিহলার িবষয়টা িক
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এমন নয় েয, যখন েস ঋতু�� হয়, তখন নামায-েরাযা আদায়
কের না?” 1 তাছাড়া মুসিলমগণ একমত হেয়েছন েয, েকান
ঋতুবতীর জনয্ নামা-েরাযা আদায় করা ৈবধ নয়। েসকারেণ এ
মিহলােক তার কৃতকেমর্র জনয্ আ�াহর কােছ তওবা করেত হে
এবং ক্ষমা চাইেত হেব
আর ঋতু অব�ায় তার তওয়াফ শু� হয়ি, তেব সাঈ
শু� হেয়েছ। েকননা অ�ািধকারেযাগয্ কথ হেলা, হে�
তওয়ােফর আেগ সাঈ করা জােয়য। েসজনয্ ঐ মিহলােক অবশয্
আবার তওয়াফ করেত হেব। কারণ তওয়ােফ ইফাযা হে�র
অনয্তম একিট রুকন। তাই ি�তীয় হালা[বড় হালাল] হওয়ার
িবষয়টা এই তওয়াফ ছাড়া পূ ণর্ হেব না। েসজনয্ ঐ মিহল
িববািহতা হেল তওয়াফ না করা পযর্� তার �ামী তার সােথ
সহবাস করেত পারেব না। আর অিববািহতা হেল তার িববাহ
েদওয়াও জােয়য হেব না। আ�াহই ভােলা জােনন।
�� ৫৮: আরাফার িদেন [িযলহে�র ৯তািরেখ] েকউ ঋতু��
হেয় েগেল েস িক করেব?

1. ১৪ নং �ে�র টীকা ��বয।
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উ�রঃ আরাফার িদেন েকান মিহলা ঋতু�� হেয় েগেল েস
হে�র কাজ অবয্হত রাখেব এবং অনয্ানয্রা যা কর, েসও
তাই করেব। তেব পিব� না হেয় কাবা ঘর তওয়াফ করেব না।
�� ৫৯: জামরােয় আ�াবােত পাথর িনেক্ষেপর পর এব
তওয়ােফ ইফাযার আেগ যিদ েকান মিহলা ঋতু�� হয়, তাহেল
তার করণীয় িক? উে�খয্ ে, েস চেল যাওয়ার জনয্ ��ত এবং
তার �ামী সফরস�ীেদর সােথ রেয়েছ। আর সফর করেল তার
পেক্ষ আব িফের আসা স�ব নয়।
উ�রঃ যিদ তার পুনরায় িফের আসা স�ব না হয়, তাহেল
পির�ার-পির�� হেয় পি� েবঁেধ জরূরী অব�ার কারেণ েস
তওয়াফ কের িনেব এবং তার উপর িকছু ই বতর্ােব না।
অনু রূপভােব হে�র বাকী কাজগুেলাও পূণর্ কর
�� ৬০: যিদ �সূ িত মিহলা চি�শ িদেনর আেগ পিব� হয়,
তাহেল তার হ� িক শু� হে? আর যিদ পিব� না হয়, তাহেল
েস িক করেব? জানা আবশয্ক ে, েস ইিতমেধয্ হে�র িনয়য্
কের েফেলেছ?
উ�রঃ যিদ �সূ িত মিহলা চি�শ িদেনর আেগ পিব� হেয় যায়,
তাহেল েগাসল কের নামায পড়েব এবং পিব� মিহলারা যা কের,
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েসও তাই করেব। এমনিক তওয়াফও করেব। েকননা �সূ িত
অব�ার সবর্িন� েকান সময় েনই
অবশয্ পিব� না হেলও তার হ� শু� হেব। তেব পিব� ন
হওয়া পযর্� তওয়াফ করেব না। েকননা নবী করীম (ছা�া�াহু
আলাইিহ ওয়া সা�াম) ঋতুবতীেক কাবা ঘর তওয়াফ করেত
িনেষধ কেরেছন। 1 আর এেক্ষে � �সূিত �াও ঋতু�ােবর
অব�ার মত।

1. ৫৪ নং �ে�র টীকা ��বয।
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সূ চীপ�
ভূ িমকা........................................................................
নামায ও েরাযার েক্ষে� ঋতু�ােবর িবিধিবধান সং�া� ��াব
১. েকান মিহলা যিদ ফজেরর পরপরই ঋতু�াবমু� হয়, তাহেল
েস িক খানা-িপনা ইতয্ািদ েথেক িবরত থাকে?...........
২. ঋতুবতী ফজেরর পের ঋতু�াবমু� হেয় ঐিদেনর েরাযা পূ ণর্
করেল
৩. সদয্ �সবকািরণী নারী চি�শ িদেনর আেগ পিব� হে
৪. মািসক ঋতু�াব অভয্াস ভ� কের েবশী সময় ধের চলে
৫. সদয্ �সবকািরণী নরী িক [পিব� হেয় েগেলও] চি�শ িদন
পযর্� অেপক্ষা ক?
৬. রমযান মােসর িদেনর েবলায় েকান মিহলার সামানয্ রে�র
েফাটা পড়েল
৭. ফজেরর পূ েবর্ েকান মিহলা পিব� হেল এবং ফজেরর পের
ছাড়া েগাসল না করেল
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৮. সূ যর্াে�র পূেবর্ েকান মিহলা র� আসার ভাব অনুভব কের
তা েবর না হেল
৯. যিদ র� েদখেত পায় িক� েস িনি�ত নয় েয, েসটা
ঋতু�ােবর র�
১০. সারািদেন িবি��ভােব সামানয্ কেয়ক েফাটা র� েদখেত
েপেল
১১. ঋতুবতী এবং �সূ িত মিহলা িক রমযান মােসর িদেনর েবলায়
খানা-িপনা করেব?
১২. আছেরর সময় পিব� হেল তােক িক েযাহেরর নামাযও
আদায় করেত হেব
১৩. েকান মিহলা অকাল গভর্পাত কের র� েদখেত েপেল তার
নামায-েরাযার িবধান িক হেব?
১৪. রামাযােনর িদবেস গভর্বতীর র� েবর হেল তা িক তার
েরাযায় েকান �ভাব েফলেব?
১৫. েকান মিহলা হঠাৎ একিদন র� েদখেত েপেয় পেরর িদন
িকছু না েদখেল তার করণীয় িক?
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১৬. েকান মিহলার র� ব� হওয়া সে�ও যিদ েস সাদা জাতীয়
পদাথর্ েদখেত না পা, তাহেল িক েস নামায-েরাযা আদায়
করেব?
১৭. ঋতুবতী ও �সূ িত মিহলার কুরআন েতলাওয়ােতর [িবধান]
১৮. ঋতুবতীর ঋতু ব� হওয়ার পর তােক িক েপাষাক বদলােত
হেব?
১৯. েকান মিহলা অসু �তার কারেণ পরবতর্ীরমযান আসা সে�ও
পূ েবর্র েরাযার �াযা আদায় না করে
২০. েকান মিহলা পরবতর্ী রামাযােন পদাপর্ণ কেরেছ অথচ পূেবর
রামাযােনর কেয়কটা েরাযা তার বাকী রেয়েছ। এক্ষেণ তা
করণীয় িক?
২১. েকান মিহলা যিদ নামােযর সময় হওয়ার পের ঋতুবতী হয়
এবং ঐ নামায আদায় না কের, তাহেল ঋতুমু� হওয়ার পের
তােক িক ঐ নামােযর �াযা আদায় করেত হেব?
২২. গভর্বতী মিহলা স�ান �সেবর২/১ িদন আেগ র� েদখেত
েপেল
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২৩. মািসক ঋতু�াব বে�র িপল েসবেনর িবধান
২৪. পিব� হওয়ার পর সামানয্ র� েদখেত েপেল েস িক নামােরাযা পিরতয্াগ করে?
২৫. কােরা ঋতু�াব চলেত থাকেল এবং ২/১ িদেনর িবরিত
থাকেল
২৬. মিহলােদর বাড়ীেত নামায পড়া উ�ম নািক মসিজেদ?
২৭. রামাযােনর িদেনর েবলায় খােদয্র �াদ েচেখ েদখার িবধান
িক?
২৮. গভর্বতী মিহলা েয র� েদখেত পা, তা িক ঋতু�ােবর র�
না িক?
২৯. তৃতীয় মােস কােরা গভর্পাত ঘটেল তার িবধা
৩০. েয মািসক ঋতু�ােবর কারেণ রামাযােনর িকছু িদন েরাযা
েভে�েছ িক� ভা�া েরাযাগুেলার �াযা েস আদায় কেরিন এবং
ঐিদনগুেলার সংখয্াও তার জানা ে
৩১. ঋতুবতী নামােযর ওয়া� েশষ হওয়ার আেগ পিব� হেল
তার উপর িক ঐ নামায আবশয্ক হে?
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৩২. ঋতুকালীন সমেয়র নামােযর �াযা িক েস আদায় করেব?
৩৩. যার েকান কারণ বশতঃ র�ক্ষরণ , েস িক নামায-েরাযা
আদায় করেব?
৩৪. খুৎবা �বেণর উে�েশয্ ঋতুবতীর মসিজেদ অব�ান করা িক
জােয়য হেব?
নামােযর েক্ষে� পিব�তা অজর্েিবিধিবধান সং�া� ��াবলী
৩৫. েমেয়েদর তরল পদাথর্[সাদা বা হলু দ রেঙর] েবর হেল তা
েথেক পিব�তা অজর্েনর িবধান

এবং অিবরামভােব অথবা

িবি��ভােব তা েবর হেল করণীয়
৩৬. যার অিবরামভােব তরল পদাথর্ েবর হ, তার েক্ষে� নফ
নামায আদায় এবং কুরআন েতলাওয়ােতর িবধান
৩৭. উ� মিহলার ফজেরর অযু িদেয় চাশেতর নামায আদােয়র
িবধান
৩৮. উ� মিহলার এশার অযু িদেয় তাহা�ু দ নামায আদােয়র
িবধান
৩৯. এশার নামােযর েশষ ওয়া�
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৪০. েকান মিহলার িবি��ভােব তরল পদাথর্ েবর হেল এবং
[সামিয়ক ব� থাকা অব�ায়] অযু র পের ও নামােযর আেগ
আবার তা েবর হেল
৪১. তরল ঐ পদাথর্ শরীর বা েপাষােক লাগেল িক করণী..
৪২. ঐ তরল পদােথর্র কারেণ অয করার সময় িক েকবল অযু র
অ�-�তয্�গুেলধু েলই যেথ� হেব?..........................
৪৩. ঐ তরল পদােথর্র কারেণ অযু ভ� হয় মেমর্ রাসূ(ছা�া�াহু
আলাইিহ ওয়া সা�াম) েথেক েকান হাদীছ বিণর্ত না হওয়ার
কারণ িক?..........
৪৪. অযু র িবধান সং�া� জ্ঞান না কার কারেণ েয অযু করত
না
৪৫. ঐ তরল পদােথর্র কারেণ অযু করেত হেব না মেমর অিভমত
েকউ েকউ আপনার িদেক স�ি�ত কের
৪৬. ঋতুর আেগ ও পের েমেট রেঙর বা েঘালা েঘালা তরল
পদাথর্ েবর হেল তার িবধা.....................................
হ� ও ওমরার েক্ষে� ঋতু�ােবর িবিবধান সং�া� ��াবলী
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৪৭. ঋতুবতী িক ইহরােমর দু ই রাকআত নামায আদায় করেব
৪৮. ঋতু চলা অব�ায় েয তওয়ােফ ইফাযা স�� কেরেছ……
৪৯. েয ম�ায় আসার পর ঋতু�� হেলা এবং তার �ামী েদেশ
চেল েযেত বাধয্হেলা
৫০. েকউ ঋতু�� হেল হে�র েকান েকান কাজ তার জনয
জােয়য হেব এবং েকান েকান কাজ তার জনয্ হারাম হে?........
৫১. েয শরঈ ওযেরর কারেণ তওয়ােফ ইফাযা স�� না কেরই
েদেশ িফের েগল, তার করণীয় িক?..........................
৫২. েয পূ ণর্া�ভােব পিব� হেলা না, তার তওয়াফ িক শু�
হেব?..............................................................
৫৩. একজন মিহলা ঋতু�� অব�ায় ইহরাম বাঁধল এবং ম�ায়
েপৗঁেছ েস েজ�ায় েগল। অতঃপর পিব� হেয় হ� স�� কর
৫৪. ইহরাম না েবঁেধই ঋতুবতীর মী�াত অিত�ম
৫৫. ম�ায় এেস েয ঋতু�� হেলা
৫৬. ঋতুবতীর জনয্ সাঈর �ােন �েবশিক ৈবধ?
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৫৭. েয ঋতু�� অব�ায় তওয়াফ স�� কেরেছ, তার করণীয়
িক?
৫৮. েয আরাফার িদেন ঋতু�� হেলা, তার করণীয় িক?
৫৯. েয জামরােয় আ�াবায় পাথর িনেক্ষেপর পের এবং তওয়াে
ইফাযার আেগ ঋতু�� হেলা
৬০. চি�শ িদেনর আেগই েয �সূ িত অব�া েথেক পিব� হেলা,
তার হ� িক শু� হে? আর হে�র িনয়য্ত করা সে�ও যিদ েস
পিব� না হয়, তাহেল েসেক্ষে� িবধান ?
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