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 نغممضم نغمحن نهللا �سم

ভূিমকা 

সম� �শংসা আ�াহর জনয। দরদ  বং সালাম বিিষত 

েহাক রাসূলু�াহ (ছা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম), তাঁর পিরবার-

পিরজন, ছাহাবীবগষ  বং িিয়ামত পযষ� তাঁর পেপর পিপকেদর 

উপর। 

েহ মুসিলম েবান! ইবাদেতর েকেষ মিহলােদর 

ঋতু�ােবর িবিধিবধান সং�া� নানািবধ �� আেলম সমােজর 

িনকট উপ�ািপত হয়। িবধায় আমরা   সং�া� বারংবার 

েপশকৃত ��াবলী  কিষত করার কপা েভেবিছ। আর সংিক্ 

করার মানেস ��গেলােক েবশী িব�ািরত করা হয়িন। 

মুসিলম েবান! ইসলামী শরীআেত িফিহ- র অপিরসীম 

গুেুর কপা িবেবেনা কের ��গেলােক আমরা  কিষত 

কেরিছ, যােত েসগেলা সবষদা আপনার হােতর নাগােল পােক  বং 

জা�ত জান সহকাের আপিন আ�াহর ইবাদত করেত পােরন। 

দৃি� আকিষ্ ণ বইটা িযিন �পমবােরর মত পড়েবন, তার 

কােছ িকছু িকছু �� পুনরাবৃ� মেন হেত পাের। িক� ভাল কের 

পযষেবকে্র পর িতিন েদখেবন েয, পুনরাবৃ�  কিট �ে� েয 
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বাড়িত জােনর কপা রেয়েছ, তা ঐ  কই ধরেনর অনয �ে� 

েনই। েসজনয আমরা েসগেলা ছািড়িন। 

আ�াহ তা‘আলা আমােদর নবী মুহা�াদ (ছা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়া সা�াম), তাঁর পিরবার-পিরজন  বং সকল ছাহাবীর 

উপর দরদ ও সালাম বিষ্ কুন। আমীন! 
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নামায ও েরাযার েকেষ ঋতু�ােবর িবিধিবধান 

�� ১: ফজেরর পরপরই যিদ েকান ঋতুবতী মিহলা ঋতু�াব 

মু� হয়, তাহেল িক েস খানািপনা তযাগ করতণ ঐ িদেনর েরাযা 

রাখেব? তার ঐ িদেনর েরাযা িক আদায় হেয় যােব নািক পের 

িাযা আদায় করেত হেব? 

উ�রণ ফজেরর পের েকান মিহলা ঋতু�াবমু�1 হেল ঐ িদেন 

তার েরাযা রাখার েকেষ আেলমগে্র দুেটা অিভমত রেয়েছণ 

�পম অিভমতণ ঐ িদেনর বাকী অংেশ তােক খানা-িপনা, 

েযৗনস�ম ইতযাকার কমষকাক েপেক েবঁেে পাকেত হেব। তেব তা 

ঐ িদেনর েরাযা িহসােব পিরগি্ত হেব না; বরং তােক পের িাযা 

আদায় করেত হেব।  টা হা�লী মাযহােবর �িস� অিভমত। 

                                                           
1  ঋতুমু� হওয়ার কেয়কটা িনদশষন রেয়েছ। ততেধয উে�খেযাগয হেলাণ 

১. র� ব� হওয়ার িবিয়টা অনুভূত হওয়া। 

২. শুতা অনুভব করা। 

৩. সাদা জাতীয় পদাপষ েবর হওয়া ( র সংিক্ বযাখযা ২৪নং �ে�র পাদটীকায় 

আেলােনা করা হেয়েছ)। 

৪. স�ূ ষ্ভােব র� ব� হেয় যাওয়া (আল-আহকাম আল-িফিিহইয়াহ আল-মুখতাছারাহ 

ফী আহকািম আহিলল আ‘যার)। [অনুবাদক] 
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ি�তীয় অিভমতণ ঐ িদেনর বাকী অংেশ তােক খানািপনা ইতযািদ 

েপেক িবরত পাকেত হেব না। েকননা েস ঐ িদেনর শুেত 

ঋতুবতী পাকার কারে্ েসিদেনর েরাযা তার জনয শ� নয়। আর 

েরাযা েযেহতু শ� নয়, েসেহতু খানািপনা েপেক িবরত পাকারও 

েকান অপষ েনই।  ই িদনটা তার জনয স�ানীয় েকান সময় নয়। 

েকননা ঐ িদেনর শুেত তােক েরাযা ভা�ার আেদশ করা 

হেয়েছ; বরং ঐ িদেনর শুেত েরাযা রাখা তার জনয হারাম। আর 

েরাযার সংজায় বলা হেয়েছ, “ফজর উদয় হওয়া েপেক শু কের 

সূযষা� পযষ� আ�াহর ইবাদেতর উেউেশয েরাযা ভ�কারী যাবতীয় 

িবিয় েপেক িবরত পাকার নাম েরাযা।” 

 ই অিভমতটা আেগর খানািপনা েপেক িবরত পাকা আবশযক 

মেমষর অিভমেতর েেেয় েবশী �াধানয পাওয়ার েযাগয। যােহাক [ঐ 

িদেনর বাকী অংেশ েস খানািপনা ইতযািদ েপেক িবরত পাক বা না 

পাক] উভয় অিভমেতর আেলােক বলা যায়, তােক পরবতষীেত ঐ 

িদেনর িাযা আদায় করেতই হেব। 

�� ২: ��কারী বলেছন, ঋতুবতষী যিদ [ফজেরর আেগ] ঋতু�াব 

মু� হয়  বং ফজেরর পের েগাসল কের নামায আদায় করতণ 

ঐ িদেনর েরাযা পূ্ষ কের, তাহেল িক তােক আবার িাযা আদায় 

করেত হেব? 
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উ�রণ ঋতুবতষী ফজেরর  ক িমিনট আেগ হেলও যিদ িনি�ত 

ঋতু�াব মু� হয়, তাহেল রমযান মাস হেল তােক ঐ িদেনর 

েরাযা আদায় করেত হেব  বং তার ঐ িদেনর েরাযা শ� েরাযা 

িহসােব পিরগি্ত হেব। তােক আর িাযা আদায় করেত হেব না। 

েকননা েস পিবষ অব�ায় েরাযা েরেখেছ। আর ফজেরর পের 

ছাড়া েগাসল করার সুেযাগ না েপেলও েকান সমসযা েনই। 

েযমিনভােব েকান পুুি সহবাস জিনত কারে্ অপবা  �েদােির 

কারে্ যিদ অপিবষ পােক  বং ঐ অব�ায় সাহরী কের েনয়, 

তাহেল ফজেরর আেগ েগাসল না করেলও তার েরাযা শ� হেব। 

 েকেষ আিম মিহলােদর  কিট িবিেয় দৃি� আকিষ্ করেত োই, 

েরাযা অব�ায় ঋতু�াব আসেল েকান েকান মিহলা মেন কের েয, 

ইফতােরর পের ঋতু�াব আসেল ঐ িদেনর েরাযা ন� হেয় যায়। 

অপে ইফতার েতা দূেরর কপা সূযষাে�র পরপরই যিদ তার 

ঋতু�াব আেস, তপািপও তার েসিদেনর েরাযা পূ্ষ  বং শ� 

হেব। 

�� ৩: সদয স�ান �সবকাির্ী নারী যিদ েি�শ িদেনর আেগ 

পিবষ হেয় যায়, তাহেল িক তার উপের েরাযা রাখা  বং নামায 

আদায় করা ওয়ািজব হেব? 
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উ�রণ হযা,ঁ সদয স�ান �সবকাির্ী নারী েি�শ িদেনর আেগ 

যখনই পিবষ হেব, তখনই তার উপর েরাযা রাখা অপিরহাযষ হেয় 

যােব- যিদ তখন রমযান মাস েেল। অনুরপভােব তার উপের 

নামায আদায়ও ওয়ািজব হেব  বং তার  ামীর জনয তার সােপ 

সহবাস করাও ৈবধ হেব। েকননা েস  কজন পিবষ নারী িহসােব 

িবেবিেত হেব। যার মেধয নামায-েরাযা ও সহবােসর ৈবধতায় 

বাধাদানকারী েকান িকছু অবিশ� েনই। 

�� ৪: েকান মিহলার ঋতু�ােবর সময়সীমা যিদ �েতযক মােস 

আট  অপবা সাতিদন হয়; িক� েদখা েগল, মােঝমেধয অভযাস 

ভ� কের ২/১ িদন েবশী সময় ধের ঋতু�াব েেল, তাহেল 

েসেকেষ িবধান িক? 

উ�রণ  যিদ উ� মিহলার মািসক ঋতু�ােবর সময়সীমা ছয় বা 

সাত িদন হয় িক� মােঝ-মেধয   সময়সীমা বৃি� হেয় আট, নয়, 

দশ অপবা  গােরা িদেন গড়ায়, তাহেল পিবষ না হওয়া পযষ� 

তােক নামায আদায় করেত হেব না। েকননা নবী (ছা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়া সা�াম) ঋতু�ােবর েকান িনিদষ� সময়সীমা েবঁেধ 

েদনিন। আর আ�াহ তা‘আলা বলেছন, “তারা েতামােক 

মিহলােদর ঋতু�াব স�ে� িজেজস কের; তুিম বেল দাও, েসটা 
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হে� ক�দায়ক ব�”1। সুতরাং  ই র� পাকাকালীন সমেয় 

মিহলারা আপন অব�ায় পাকেব, তারপর ভাল হেয় েগেল েগাসল 

কের নামায আদায় করেব।  

অনুরপভােব পরবতষী মােস যিদ গত মােসর তুলনায় কম 

িদেন ঋতু ব� হেয় যায়, তাহেল েস েগাসল কের িনেব [ বং 

নামায-েরাযা শু করেব]।  েকেষ গুুপূ্ষ কপা হেলা  ই েয, 

মিহলার ঋতু�াব পাকাকালীন সমেয় েস নামায আদায় করেব না- 

োই ঋতু�াব গত মােসর মত  কই সময় পযষ� েলুক অপবা 

িকছু িদন েবিশ বা কম েলুক। আর যখনই ঋতু�াব ব� হেয় 

যােব, তখনই নামায আদায় করেব। 

 �� ৫: সদয �সবকাির্ী নারী িক ছালাত-িছয়াম (নামায-েরাযা) 

পিরতযাগ কের েি�শ িদন পযষ� অেপকা করেব নািক র� ব� 

হওয়া না হওয়াই হেলা মূল িবিয়? অপষাা যখনই র� ব� হেয় 

যােব, তখনই িক পিবষ হেয় যােব  বং নামায শু করেব? আর 

পিবষ হওয়ার সবষিনন েকান সময়সীমা আেছ িক? 

উ�রণ �সূিত মিহলার িনিদষ� েকান সময়সীমা েনই; বরং যতিদন 

র� পাকেব, ততিদন অেপকা করেব।  মতাব�ায় নামায পড়েব 

                                                           
1 সূরা আল-বাকারাহ: ২২২।  
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না, েরাযা রাখেব না  বং তার  ামী তার সােপ সহবাসও করেব 

না। পকা�ের যখনই েস পিবষ হেয় যােব-যিদও তা েি�শ িদেনর 

আেগ হয়;  মনিক দশ বা পাঁে িদেনও যিদ েস পিবষ হয়- 

তাহেল েস নামায পড়েব, েরাযা রাখেব  বং তার  ামী তার সােপ 

সহবাসও করেব।  েত েকান সমসযা েনই। মূলকপাণ �সূিত 

অব�া ইি�য়�াহয  কটা িবিয়- যা পাকা আর না পাকার সােপ   

স�কষীয় িবিধিবধান স�কষযু�। সুতরাং যখনই েসটা িবদযমান 

পাকেব, তখনই তার িবিধিবধান বলবা পাকেব। আর যখনই 

েকান মিহলা তা েপেক মু� পাকেব, তখনই েস উহার িবিধিবধান 

েপেক মু� পাকেব। িক� যিদ তার র� িাট িদেনর েবশী সময় 

ধের েেল, তাহেল বুঝেত হেব েস ইে�হাযা�� মিহলা1।  েকেষ 

                                                           
1 ইে�হাযা  মন র�-যা ঋতু�াব ও �সূিতর সময় ছাড়া অনয সমেয় েবর হয় অপবা 

 তদুভেয়র পরপরই েবর হয়। েস কারে্ েকান মিহলার হােয়য ও িনফােসর িনিদষ� 

সময়সীমা পাকেল যিদ ঐ সময়সীমা অিত�ম কের তার র� েেল, তাহেল তােক 

ইে�হাযা বেল।  িট মূলতণ  ক ধরেনর েরাগ। হােয়য ও ইে�হাযার মেধয পাপষকযণ 

১. ইে�হাযা লাল রেঙর হয়। পকা�ের হােয়য হয় কােলা রেঙর অপবা গাঢ় লাল (�ায় 

কােলা) রেঙর। 

২. ইে�হাযার দুগষ� পােক না। পকা�ের হায়েযর দুগষ� পােক। 

৩. ইে�হাযার র� েবর হওয়ার পর জমাটব� হেয় যায়। িক� হােয়য কখনও জমাটব� 

হয় না। 
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েস শধুমাষ অনযানয মােসর ঋতু�ােবর িদনগেলা সমপিরমা্ 

অেপকা করেব  বং  রপের বাকী িদনগেলােত েগাসল কের 

নামায পড়েব। 

�� ৬: যিদ রমযান মােস িদেনর েবলায় েকান মিহলার সামানয 

রে�র েফাটা পেড়  বং সারা রমযান  ই র� োলু পাকা 

অব�ায় েস েরাযা রােখ, তাহেল িক তার েরাযা শ� হেব? 

উ�রণ হযা,ঁ তার েরাযা শ� হেব। আর  ই র� েতমন েকান 

িবিয় না। কার্  টা িশরা েপেক আেস। আলী (রািযয়া�াহ 

আনহ) েপেক বি্ষত, িতিন বেলন, “ ই র�িব�ুগেলা নাক িদেয় 

র� পড়ার মত,  গেলা ঋতু�াব নয়”।  মন ব�বযই তাঁর পক 

েপেক উে�খ করা হয়।  

                                                                                                            
৪. েবশীরভাগ েকেষ  হােয়য �েুর পিরমাে্ েবর হয়। িক� ইে�হাযা কম পিরমা্ 

েবর হয়। 

৫. েবশীরভাগ েকেষ হােয়য েবদনা সৃি� কের। িক� ইে�হাযা তা কের না। 

৬. হােয়য খুব গাঢ় হয়। িক� ইে�হাযা পাতলা হয় ইতযািদ। (আল-আহকাম আল-

িফিিহইয়াহ আল-মুখতাছারাহ ফী আহকািম আহিলল আ‘যার)।–অনুবাদক। 
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�� ৭: ঋতুবতষী অপবা �সূিত নারী যিদ ফজেরর পূেবষ র�মু� 

হয়  বং ফজেরর পের েগাসল কের, তাহেল িক তার েরাযা শ� 

হেব? 

উ�রণ হযা,ঁ ঋতুবতষী যিদ ফজেরর পূেবষ পিবষ হয়  বং ফজেরর 

পের েগাসল কের, তাহেল তার েরাযা শ� হেব। অনুরপ িবধান 

�সূিত নারীর েকেষও। েকননা তারা তখন েরাযা রাখার উপযু� 

�মাি্ত হেব। তােদর িবধান ঐ বযি�র িবধােনর সােপ 

সাদৃশযপূ্ষ, েয ফজেরর সময় সহবাস জিনত কারে্ অপিবষ 

রেয়েছ। েকননা তার েরাযাও শ� হেব। মহান আ�াহ বেলন, 

“অত ব  কে্ েতামরা (েরাযার রােতও) িনেজেদর �ীেদর সােপ 

সহবাস কর  বং আ�াহ েতামােদর জনয যা িকছু দান কেরেছন, 

তা অনুস�ান কর। আর পানাহার কর যতক্ না কােলা েরখা 

েপেক েভােরর শু েরখা পিরুার েদখা যায়”1।  খােন আ�াহ 

তা‘আলা েযেহতু ফজর উদয় হওয়া পযষ� সহবাস করার অনুমিত 

িদেয়েছন, েসেহতু ফজেরর পের েগাসল করাই  াভািবক হেয় 

যায়। অনুরপভােব আেয়শা (রািদয়া�াহ আনহা) বি্ষত হাদীেছ 

 েসেছ, “রাসূল (ছা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম) সহবাসজিনত 

কারে্ অপিবষ অব�ায় সকাল করেতন অপে িতিন েরাযা 
                                                           
1 সূরা আল-বাকারাহ:১৮৭। 
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পাকেতন”1। অপষাা িতিন ফজর উিদত হওয়ার পর েগাসল 

করেতন। 

�� ৮: েকান মিহলা যিদ র� আসার ভাব অনুভব কের অপবা 

তার অভযাস অনুযায়ী বযপা অনুভব কের অপে সূযষাে�র পূেবষ র� 

েবর না হয়, তাহেল তার ঐ িদেনর েরাযা িক শ� হেব নািক 

তােক িাযা আদায় করেত হেব? 

উ�রণ েকান মিহলা যিদ েরাযা অব�ায় ঋতু�াব আসার আলামত 

েটর পায় অপবা বযপা অনুভব কের অপে সূযষাে�র পের ছাড়া র� 

েবর না হয়, তাহেল তার ঐ িদেনর েরাযা শ� হেয় যােব। ফরয 

েরাযা হেল তােক আবার আদায় করেত হেব না  বং 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. বুখারী, ‘েরাযা’ অধযায়, ‘েরাযাদােরর েগাসল’ অনুে�দ হা/১৯৩১; মুসিলম, ‘েরাযা’ 

অধযায়, ‘অপিবষ অব�ায় যার ফজর হেয়েছ, তার েরাযা শ�’ অনুে�দ, 

হা/৭৫,১১০৯। 
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উ�রণ তার ঐিদেনর েরাযা শ� হেব। েকননা [নারীর] আসল 

অব�া হেলা, ঋতু না পাকা। তেব ঋতুর িবিয়টা �� হেল েসটা 

িভ� কপা। 

�� ১০: েকান েকান সময় মিহলারা রে�র সামানয আলামত 

েদখেত পায় অপবা সারািদেন িবি��ভােব খুব অ� কেয়ক েফাটা 

র� েদখেত পায়। আর  টা েস কখনও �েতযক মােসর 

ঋতু�ােবর িনধষািরত সমেয় িক� ঋতু না আসা অব�ায় েদখেত 

পায়, আবার কখনও অনয সমেয় েদখেত পায়।  কে্ উভয় 

অব�ায় উ� মিহলার েরাযার িবধান িক? 

উ�রণ ইিতপূেবষ   জাতীয় �ে�র উ�র গত হেয় েগেছ। িক� 

 খােন  কটা িবিয় হেলা,  ই র�িব�ুগেলা যিদ মােসর 

িনধষািরত সমেয় হয়  বং েস উহােক তার পূবষ পিরিেত ঋতু�াব 

জান কের, তাহেল তা ঋতু�াব িহসােবই গ্য হেব। 

�� ১১: ঋতুবতী  বং �সূিত মিহলা িক রমযােনর িদেনর েবলায় 

খানািপনা করেব? 

উ�রণ হযা,ঁ তারা রমযােনর িদবেস পানাহার করেব। তেব উ�ম 

হেলা, যিদ তােদর িনকেট েকান বা�াকা�া পােক, তাহেল 

েসেকেষ খানািপনা েগাপেন করা উিেত। েকননা �কােশয েখেল 

িবিয়টা তােদর মেধয জিটলতা সৃি� করেব। 
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�� ১২: ঋতুবতী অপবা �সূিত নারী আছেরর সময় পিবষ হেল 

তােক িক আছেরর সােপ েযাহেরর নামাযও আদায় করেত হেব 

নািক শধু আছর পড়েলই েলেব? 

উ�রণ  ই মাসআলায় অ�ািধকারেযাগয কপা হেলা, তােক েকবল 

আছেরর ছালাত আদায় করেত হেব। েকননা তার উপর েযাহেরর 

নামায ওয়ািজব হওয়ার দলীল েনই। আর মানুেির আসল হেলা, 

েস দায়মু�। তদুপির রাসূল (ছা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম) 

বেলেছন, “েয বযি� সূযষাে�র পূেবষ আছেরর  ক রাকআত েপল, 

েস পুেরা আছেরর নামায েপল।”1  খােন রাসূল  (ছা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়া সা�াম) বেলনিন েয, েস েযাহেরর নামাযও েপল। 

আর েযাহেরর নামায যিদ তার উপর ওয়ািজবই হত, তাহেল 

িন�য় রাসূল  (ছা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম) তা বেল িদেতন।  

অনুরপভােব েকান মিহলা যিদ েযাহেরর নামােযর সময় 

শু হওয়ার পের ঋতুবতী হয়, তাহেল [ঋতুমু� হওয়ার পর] 

তােক েকবল েযাহেরর নামােযর িাযা আদায় করেত হেব, 

                                                           
১.  বুখারী, 'নামােযর সময় সমূহ' অধযায়, 'েয বযি� ফজেরর  ক রাক 'আত েপল' 

অনুে�দ হা/৫৭৯; মুসিলম, 'মসিজদ  বং নামােযর �ান সমূহ' অধযায়, 'েয বযি� 

েকান নামােযর  ক রাক'আত েপল, েস ঐ নামােযর পুেরাটাই েপল' অনুে�দ 

হা/১৬৩, ৬০৮। 
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আছেরর নয়। অপে েযাহেরর নামায আছেরর নামােযর সােপ 

জমা কের পড়া হয় [সফেরর েকেষ]।  ই অব�া  বং ��কৃত 

অব�ার মেধয েকান পাপষকয েনই। অত ব, অ�ািধকারেযাগয কপা 

হেলা, দলীল  বং িিয়ােসর উপর িভি� কের বলা যায়, তােক 

েকবল আছেরর নামায আদায় করেত হেব। অনুরপভােব যিদ 

েকউ  শার সময় েশি হওয়ার পূেবষ পিবষ হয়, তাহেল তােক 

েকবল  শার নামায আদায় করেত হেব, মাগিরেবর নামায নয়। 

�� ১৩: িকছু িকছু মিহলার অকাল গভষপাত  েট।  র দুেটা 

অব�া হেত পােরণ-  হয় গভষ� স�ান আকৃিত ধারে্র আেগ 

তােক গভষপাত কের, না হয় আকৃিত ধারে্র পের গভষপাত কের। 

 কে্ উ� মিহলার গভষপাত  টার িদন  বং পরবতষী েয 

িদনগেলােত র� আসেব, েসগেলােত তার েরাযা রাখার িবধান িক 

হেব? 

উ�রণ যিদ গভষ� স�ান আকৃিত ধার্ না কের, তাহেল েস 

েকেষ তার  ই র� �সূিত অব�ার র� িহসােব গ্য হেব না। 

অত ব তােক েরাযা রাখেত হেব, নামায পড়েত হেব  বং তার 

েরাযা শ� েরাযা িহসােব পিরগি্ত হেব। পকা�ের যিদ স�ান 

আকৃিত ধার্ কের, তাহেল উ� মিহলার র� �সূিতর র� 

িহসােব গ্য হেব। অত ব, নামায পড়া, েরাযা রাখা তার জনয 
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ৈবধ হেব না।  ই মাসআলায় িনয়ম হেলা  ই েয, যিদ স�ান 

আকৃিত লাভ কের, তাহেল র� হেব �সূিত অব�ার র�। আর 

যিদ আকৃিত লাভ না কের, তাহেল তার র� �সূিত অব�ার র� 

নয়। অত ব, যখন র� �সূিত অব�ার র� হেব, তখন তার 

উপর ঐ সম� িবিয় হারাম হেব, েযগেলা  কজন �সূিত 

মিহলার উপর হারাম হয়। পকা�ের যিদ র� �সূিত অব�ার 

র� না হয়, তাহেল তার উপর েসগেলা হারাম হেব না। 

�� ১৪: রমযােনর িদবেস গভষবতী মােয়র র� েবর হেল তা িক 

তার েরাযায় েকান �ভাব েফলেব? 

উ�রণ েকান মিহলা েরাযা পাকা অব�ায় যিদ তার ঋতুর র� 

আেস, তাহেল তার েরাযা ন� হেয় যােব। রাসূল (ছা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়া সা�াম) বেলন, “মিহলার িবিয়টা িক  মন নয় েয, 

যখন েস ঋতুবতী হয়, তখন েস নামায আদায় কের না  বং 

েরাযাও রােখ না?”।1  জনয ঋতু�াবেক আমরা েরাযা ভ�কারী 

িবিয়সমূেহর অ�ভুষ� গ্য কির। অনুরপভােব �সূিত অব�ার 

র�ও। 

                                                           
১. বুখারী, 'েরাযা' অধযায়, 'ঋতুবতী নামায ও েরাযা পিরতযাগ করেব' অনুে�দ 

হা/১৯৫১। 
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অত ব, রামাযােনর িদবেস েবর হওয়া গভষবতীর র� 

যিদ ঋতু�াব হয়, তাহেল তা সাধার্ মিহলার ঋতু�ােবর মতই। 

অপষাা উহা তার েরাযায় �ভাব েফলেব। [অপষাা েরাযা ভ� হেব, 

পরবতষীেত কাযা করেত হেব] পকা�ের যিদ ঋতু�াব না হয়, 

তাহেল �ভাব েফলেব না। [অপষাা েরাযা ভ� হেব না, েরাযা রাখা 

জােয়য হেব] আর গভষবতীর েয ঋতু�াব আসেত পাের, েসটা 

হেলা ধারাবািহক ঋতু�াব- যা গভষধারে্র পর েপেক েলেছ। 

 মনিক তা �েতযক মােসর িনধষািরত সমেয়ও আসেত পাের। 

অ�ািধকারেযাগয মতানুসাের ইহা ঋতু�াব িহসােব গ্য হেব  বং 

সাধার্ ঋতু�ােবর িবিধিবধান তার েকেষও বলবা পাকেব। িক� 

যিদ  মন হয় েয, িকছুিদন র� ব� পাকার পর উ� মিহলা 

আবার র� েদখেত েপল- যা ঋতু�ােবর র� নয়, তাহেল তা 

তার েরাযায় েকান �ভাব েফলেব না। [েরাযা শ� হেয় যােব] 

েকননা তা ঋতু�াব নয়।  

�� ১৫: যিদ েকান মিহলা তার মািসক ঋতু�ােবর িনধষািরত 

সমেয়  কিদন র� েদখেত পায় িক� পেররিদন সারািদেন র� 

েদখেত না পায়, তাহেল েসেকেষ তার কর্ীয় িক? 

উ�রণ  াভািবকভােব মেন হয়, ঋতু�ােবর িদনগেলােত তার 

কি্েকর  ই পিবষতা ঋতুর অ�ভুষ� ধরা হেব, েসটােক 
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পিবষতা গ্য করা হেব না। অত ব, সাধার্ ঋতুবতী েযগেলা 

েপেক িবরত পােক, উ� মিহলাও েসগেলা েপেক িবরত পাকেব। 

অবশয েকান েকান আেলম বেলেছন, যিদ েকান মিহলা  কিদন 

র�  বং আেরক িদন  �তা েদখেত পায়, তাহেল ঐ র� 

ঋতু�াব িহসােব  বং ঐ  �তা পিবষতা িহসােব গ্য হেব। 

পেনর িদন পযষ�  ই হকুম বলবা পাকেব। পেনর িদন অিত�ম 

করেল ঐ র� ইে�হাযার র� িহসােব গ্য হেব।  টা ইমাম 

আহমাদ ইবেন হা�ল (রািহমাহ�াহ)- র মাযহােবর �িস� মত। 

�� ১৬: ঋতুর েশি িদনগেলােত পিবষ হওয়ার পূেবষ মিহলারা 

সাধার্তণ রে�র িে� েদখেত পায় না।  কে্ সাদা জাতীয় 

পদাপষ৩  [যা ঋতুর েশেির িদেক েকান েকান মিহলার হেয় পােক]  
না েদখা সে�ও িক েস ঐ িদনগেলােত েরাযা রাখেব, না িক 

করেব? 

উ�রণ যিদ তার অভযাস  মন হয় েয, [িনি�ত পিবষ হওয়ার 

আলামত িহসােব] েস সাদা জাতীয় পদাপষ েদখেত পায় না-েযমনিট 

েকান েকান মিহলার েকেষ হেয় পােক, তাহেল েস েরাযা রাখেব। 

                                                           
 সাদা জাতীয় পদােপষর সংিক্ বযাখযা ২৪নং �ে�র পাদটীকায় আেলােনা করা 

হেয়েছ।-অনুবাদক। 
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পকা�ের সাদা জাতীয় পদাপষ েদখা যিদ তার অভযাস হেয় পােক, 

তাহেল েস তা না েদখা পযষ� েরাযা রাখেব না। 

�� ১৭: জররী �েয়াজেন ঋতুবতী  বং �সূিত মিহলার েদেখ ও 

মুখ� কুরআন েতলাওয়ােতর িবধান িক-েযমন যিদ েস ছাষী 

অপবা িশিককা হয়? 

উ�রণ ঋতুবতী  বং �সূিত মিহলার [জররী] �েয়াজেনণ েযমন 

িশিককা ও ছাষীর েকেষ কুরআন েতলাওয়াত করােত েকান েদাি 

েনই। তেব শধুমাষ ছওয়ােবর উেউেশয েতলাওয়াত না করাই 

উ�ম। েকননা অিধকাংশ আেলম মেন কেরন েয, ঋতুবতীর জনয 

কুরআন েতলাওয়াত িঠক নয়। 

�� ১৮: ঋতুবতীর ঋতু ব� হওয়ার পর তার েপািােক র� বা 

অপিবষ েকান িকছু লােগিন েজেনও িক তােক েপািাক বদলােত 

হেব? 

উ�রণ  টা তার জনয যররী নয়। েকননা ঋতু�াব পুেরা শরীরেক 

অপিবষ কের না; বরং শরীেরর েয অংেশ লােগ, েকবল েস 

অংশেকই অপিবষ কের। আর   কারে্ রাসূল (ছা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়া সা�াম) মিহলােদর েপািােকর েয অংেশ ঋতু�াব 

লােগ, তা ধুেয় েফেল ঐ েপািােক নামায পড়ার িবধান কেরেছন। 
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�� ১৯: ��কারী বেলন,  কজন  মিহলা �সূিত পাকা অব�ায় 

সাতিদন েরাযা েভে�েছ  বং �নযদানকাির্ী পাকা অব�ায় 

পরবতষী রমযােনর সাতিদন অিতবািহত হেয় েগেছ-তপািপও 

অসু�তার অজুহােত েস েরাযার িাযা আদায় কেরিন।  মনিক 

তৃতীয় রমযানও আসার উপ�ম হেয়েছ!  কে্ তার কর্ীয় 

িক? জািনেয় বািধত করেবন। আ�াহ আপনােক উ�ম �িতদান 

দান কুন। 

উ�রণ উ� মিহলার ব�বয অনুযায়ী যিদ েস সিতযই অসু� হেয় 

পােক  বং িাযা আদায় করেত সকম না হয়, তাহেল যখনই 

সকম হেব তখনই িাযা আদায় করেব।  েকেষ পরবতষী রমযান 

 েস েগেলও সমসযা েনই। েকননা েস ওযর��। িক� যিদ তার 

ওযর না পােক; বরং অেহতুক অজুহাত েদখায়  বং িবিয়টা তু� 

জান কের, তাহেল তার জনয  ক রমযােনর িাযা েরাযা অনয 

রমযান পযষ� িবলি�ত করা ৈবধ নয়। আেয়শা (রািযয়া�াহ 

আনহা) বেলন,  “আমার উপর েরাযা িাযা পাকত  বং আিম তা 

শাবান মােস ছাড়া িাযা আদায় করেত পারতাম না।”1 অত ব, 

                                                           
১. বুখারী, 'েরাযা' অধযায়, 'রমযােনর িাযা েরাযা কখন আদায় করেব?' অনুে�দ 

হা/১৯৫০; মুসিলম, 'েরাযা' অধযায়, 'রমযােনর িাযা েরাযা েদরীেত আদায় করা 

জােয়য' অনুে�দ হা/১৫১, ১১৪৬। 
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ঐ মিহলােক িনেজর �িত েখয়াল করেত হেব; আসেলই যিদ তার 

ওযর না পােক, তাহেল েস েগানাহগার হেব  বং তােক আ�াহর 

িনকট তওবা করেত হেব। আর তার িয�ায় েয েরাযা বাকী 

রেয়েছ, তা �ত িাযা আদায় করেত হেব। পকা�ের, যিদ েস 

ওযর�� হয়, তাহেল  ক বা দুই বছর িপিছেয় িদেলও তার 

েকান েগানাহ হেব না। 

�� ২০: কিতপয় মিহলা পরবতষী রমযােন পদাপষ্  কেরেছ অপে 

িবগত রমযােনর কেয়ক িদেনর েরাযা তারা রােখ িন!  কে্ 

তােদর কর্ীয় িক? 

উ�রণ তােদর কর্ীয় হেলা,  েহন কাজ েপেক িফের  েস 

আ�াহর িনকট তওবা করেত হেব। েকননা িবনা ওযের কােরা 

জনয  ক রমযােনর েরাযা অনয রমযােন েঠেল িনেয় যাওয়া 

জােয়য নয়।   মেমষ আেয়শা (রািযয়া�াহ আনহা) বেলন, “আমার 

উপর রমযােনর েরাযা বাকী পাকত  বং আিম তা শাবান মােস 

ছাড়া আদােয় সকম হতাম না।”   ই হাদীছ �মা্ কের েয,  ক 

রমযােনর েরাযা পরবতষী রমযােনর পর পযষ� িবলি�ত করা সসব 

[ৈবধ] নয়। সুতরাং তােক তার কৃতকেমষর দুন তওবা করেত 

হেব  বং ি�তীয় রমযােনর পর েছেড় েদওয়া েরাযাগেলার িাযা 

আদায় করেত হেব।  
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�� ২১: েকান মিহলা েবলা ১টার সময় ঋতুবতী হেলা [অপষাা 

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�রণ  ই মাসআলায় আেলমগে্র মেধয মতেভদ রেয়েছ। 

তাঁেদর েকউ েকউ বেলেছন, তােক ঐ নামােযর িাযা আদায় 

করেত হেব না। েকননা েস অবেহলা কের েছেড় েদয়িন। 

অনুরপভােব েস পাপীও হেব না। েকননা নামােযর েশি ওয়া� 

পযষ� নামাযেক িবলি�ত করা তার জনয জােয়য রেয়েছ। 

আবার েকউ েকউ বেলেছন, তােক ঐ নামােযর িাযা 

আদায় করেত হেব। েকননা রাসূল (ছা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 

সা�াম) বেলেছন, “েয বযি� নামােযর  ক রাকআত েপল, েস 

পুেরা নামায েপল।”1 আর সাবধানতােহতু তার িাযা আদায় 

করাই ভাল। েকননা  ক ওয়া� নামায আদায় করেত তার ক� 

হওয়ার কপা নয়। 

                                                           
 1. ১২নং �ে�র টীকা ��বয।  
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�� ২২: গভষবতী মিহলা যিদ স�ান �সেবর ২/১ িদন আেগ র� 

েদখেত পায়, তাহেল  ই কারে্ িক েস নামায-েরাযা পিরতযাগ 

করেব না িক করেব? 

উ�রণ গভষবতী মিহলা যিদ স�ান �সেবর ২/১ িদন আেগ র� 

েদখেত পায়  বং তার সােপ �সব েবদনা পােক, তাহেল উহা 

�সূিত অব�ার র�।  ই কারে্ েস নামায-েরাযা পিরতযাগ 

করেব। িক� যিদ তার সােপ �সব েবদনা না পােক, তাহেল উহা 

কূ-র�।  টােক েকান িকছু গ্য করা হেব না  বং ঐ র� তােক 

নামায-েরাযা েপেকও িবরত রাখেব না। 

�� ২৩: মানুেির সােপ েরাযা�ত পালেনর  ােপষ মািসক ঋতু�াব 

বে�র িপল েসবেনর িবিেয় আপনার মতামত িক? 

উ�রণ আিম   েপেক সাবধান করিছ! কার্  ই বিড়গেলােত 

বযাপক কিত রেয়েছ- যা ডা�ারগে্র মাধযেম আমার কােছ 

�মাি্ত হেয়েছ। েসজনয মিহলােদরেক বলব,  টা আদম 

স�ােনর নারীকূেলর উপর আ�াহপাক িনধষার্ কের িদেয়েছন। 

সুতরাং আ�াহর িনধষার্কৃত িবিয় িনেয়ই স�� পাক  বং েকান 

বাধা না পাকেল েরাযা রাখ আর বাধা পাকেল আ�াহর তািদীেরর 

উপর স�� েপেক েরাযা পিরতযাগ কর। 
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�� ২৪: ��কারী বলেছন,  কজন মিহলা �সূিত অব�া েপেক 

পিবষ হওয়ার দুই মাস পের রে�র েছাট েছাট িকছু িব�ু েদখেত 

েপেয়েছ।  কে্ েস িক নামায-েরাযা পিরতযাগ করেব না িক 

করেব? 

উ�রণ ঋতু�াব ও �সূিত অব�ার েকেষ মিহলােদর সমসযাগেলা 

িকনারা িবহীন সাগেরর মত। আর  র অনযতম কার্ হে�, 

জতিবরিতকর্  বং ঋতু�াব �িতেরাধক িপল বযবহার। আেগ 

মানুি   জাতীয় সমসযা স�েকষ েতমন অবগত িছল না। তেব 

 কপা িঠক েয, মুহা�দ (ছা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম)- র 

রাসূল িহসােব আিবভষােবর পর েপেক শধু নয়; বরং মিহলােদর 

সৃি�ল� েপেকই তােদর সমসযা িছল। তেব দুণখজনক িবিয় হেলা, 

তােদর সমসযাগেলা ইদািনং  ত পিরমা্ বৃি� েপেয়েছ েয, 

েসগেলার সমাধান করেত িগেয় মানুি িকংকতষবযিবমূঢ় হেয় 

পড়েছ। অবশয  সব েকেষ সাধার্ িনয়ম হে�, মিহলা যখন 

ঋতু�াব ও �সূিত অব�া েপেক িনি�তভােব পিবষ হেয যােব 

অপষাা ঋতু�ােবর েকেষ সাদা জাতীয় পদাপষ )القصة البيضاء(  েদখেত 

পােব- যা মিহলারা িেেন৩TP10F

 
P3T  বং  রপর ে ালা বা হলুদ রেঙর যা 

                                                           
 ইমাম যায়লাঈ (রেহমাহ�াহ) বেলন, القصة (আল-িাছছাহ) হেলা সাদা সূতার মত- যা 

মিহলােদর ঋতু�ােবর েশেির িদেক তােদর পিবষ হওয়ার আলামত িহসােব স�ুখ 
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েবর হেব অপবা ২/১ েফাটা েয র� আসেব অপবা সামানয েয 

িস�তা অনুভূত হেব, েসগেলা আসেল ঋতু�াব নয়। েস কারে্ 

 গেলা তােক নামায-েরাযা েপেক িবরত রাখেব না  বং  ামীেক 

�ী সহবাস েপেকও বাধা িদেব না। উে� আিুয়যা (রািযয়া�াহ 

আনহা) বেলন, “ে ালা বা হলুদ রেঙর যা েবর হয়, তােক আমরা 

িকছুই গ্য করতাম না।”(বুখারী)1। ইমাম আবু দাঊদ  িকছু শ� 

েবশী উে�খ কের হাদীছটা ব্ষনা কেরেছন, “পিবষ হওয়ার 

পের”[অপষাা পিবষ হওয়ার পের ে ালা বা হলুদ রেঙর যা েবর 

হয়, তােক আমরা িকছুই গ্য করতাম না।]। তাঁর সনদও 

ছহীহ।2 েসজনয আমরা বিল, িনি�ত পিবষতা অজষেনর পের 

                                                                                                            
ভাগ িদেয় েবর হয়। আবার েকউ েকউ বেলন, القصة (আল-িাছছাহ) হেলা সাদা 

জাতীয় পািন- যা হােয়য ব� হওয়ার সময় গভষাশয় েপেক েবর হয় (আল-মাওসূআতুল 

িফিিহইয়াহ আল-কুেয়িতইয়াহ ৩৩/২৭৯)।–অনুবাদক। 

1. 'ঋতু�াব' অধযায়, 'ঋতু�ােবর িনিদষ� িদেনর বাইের হলুদ বে ষ্র  বং ে ালা পদাপষ 

[েবর হওয়া]' অনুে�দ হা/৩২৬। 

১. 'পিবষতা' অধযায়, 'পিবষ হওয়ার পের েয মিহলা হলুদ ও ে ালা বে ষ্র পদাপষ 

েদখেত পায়' অনুে�দ হা/৩০৭। 

২. ইমাম বুখারী হাদীছটােক 'মুআ�াি' িহসােব ব ষ্না কেরেছন, 'ঋতু�াব' অধযায়, 

'ঋতু�াব আসা  বং েেল যাওয়া' অনুে�দ। 
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উে�িখত যা িকছু  টেব, তােত মিহলার েকান সমসযা হেব না 

 বং তােক তা নামায-েরাযা ও সহবাস েপেকও িবরত রাখেব না। 

িক� পিবষতা অজষেনর পূেবষ িবিয়গেলা িনেয় তাড়াহড় না করা 

আবশযক। েকননা কিতপয় মিহলা র� শিকেয় েগেল িনি�ত 

পিবষতা অজষেনর আেগই তাড়াহড়া কের েগাসল কের েনয়।  ই 

কারে্ মিহলা ছাহাবীগ্ (রািযয়া�াহ আনহ�া) উ�ুল মুিমনীন 

আেয়শা (রািযয়া�াহ আনহা)- র িনকট র�যু� তুলা পাঠােতন 

আর তখন িতিন বলেতন, “সাদা জাতীয় পদাপষ না েদখা পযষ� 

েতামরা তাড়াহড়া কের িকছু করেব না।”1 

�� ২৫: িকছু িকছু মিহলার ঋতু�াব েলেত পােক  বং মােঝ 

মােঝ ২/১ িদেনর িবরিত িদেয় আবার শু হয়।  মতাব�ায় 

নামায-েরাযা সহ অনযানয ইবাদেতর হকুম িক? 

উ�রণ েবশীর ভাগ আেলমগে্র িনকট �িস� কপা হেলা, যিদ 

উ� মিহলার িনিদষ� েকান িদেন ঋতু�াব ব� হওয়ার পূবষাভযাস 

পােক  বং েসই িনিদষ� িদন েশি হেয় যায়, তাহেল েস েগাসল 

কের নামায-েরাযা করেব। আর  র ২/৩ িদন পর যা েবর হেত 

েদখেব, তা মূলত ঋতু�াব িহসােব গ্য হেব না। েকননা তােদর 
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িনকট  কজন মিহলার পিবষ পাকার সবষিনন সময় হে� ১৩ িদন 

[অপষাা দুই হােয়েযর মাঝখােন ১৩ িদেনর কম সময় িবরিত েপেক 

র� েদখা িদেল তােক পিবষ গ্য করা হেব। আর ১৩ িদেনর 

েবশী িবরিতর পর র� েদখা েগেল তােক ঋতুবতী িহসােব গ্য 

করা হেব]।  

আবার েকউ েকউ বেলন, যখনই েস র� েদখেব, তখনই 

তা ঋতু�াব িহসােব গ্য হেব আর যখনই র� ব� হেত েদখেব, 

তখনই েস পিবষ িহসােব িবেবিেত হেব। যিদও দুই ঋতুর 

মাঝখােন ১৩ িদন না হয়। 

�� ২৬: রমযােনর রািষগেলােত মিহলােদর বাড়ীেত নামায পড়া 

উ�ম নািক মসিজেদ- িবেশি কের মসিজেদ যিদ ওয়ায-নছীহেতর 

বযব�া পােক? েযসব মিহলা মসিজেদ নামায পেড়, তােদর 

বযাপাের আপনার পরামশষ িক? 

উ�রণ মিহলােদর বাড়ীেত নামায পড়াই উ�ম।  মেমষ রাসূল 

(ছা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম)- র সাধার্ ে াি্া হে�, 

“তােদর জনয তােদর বাড়ীই উ�ম”1। তাছাড়া মিহলােদর বাড়ীর 

বাইের হওয়ার িবিয়টা েবশীর ভাগ েকেষ েফানামু� নয়। েস 

                                                           
1. আবু দাঊদ, 'নামায' অধযায়, 'মিহলােদর মসিজেদ যাওয়া' অনুে�দ হা/৫৬৭।      
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দৃি�েকা্ েপেক মসিজেদ যাওয়ার েেেয় বাড়ীেত অব�ান করাই 

তােদর জনয অিধক কলযা্কর। ওয়ায-নছীহত কযােসেটর মাধযেম 

তারা বাড়ীেতই েশানার বযব�া করেত পারেব। 

  আর যারা মসিজেদ নামায পড়েত যায়, তােদর বযাপাের 

আমার পরামশষ হেলা, তারা েকান �কার েসৗ�যষয �দশষন  বং 

সু�া্ বযবহার ছাড়াই মসিজেদ যােব।  

�� ২৭: রমযান মােস িদেনর েবলায় েরাযা অব�ায় েকান 

মিহলার খােদযর  াদ েেেখ েদখার হকুম িক? 

উ�রণ �েয়াজেন  াদ েেেখ েদখেল েকান অসুিবধা েনই। তেব 

েস েযন  াদ েেেখ েদখার পর মুখ েপেক ঐ িজিনিটা েফেল 

েদয়। 

�� ২৮: গভষধারে্র �াপিমক অব�ায় পাকা  কজন মিহলা 

দু ষটনায় আ াত�া্ হয়। অতণপর �েক র�করে্র পর তার 

গভষপাত  েট।  মতাব�ায় উ� মিহলার জনয িক েরাযা েছেড় 

েদওয়া জােয়য নািক েস েরাযা োিলেয় যােব? আর েরাযা ভাঙেল 

িক তার েকান েগানাহ হেব? 

উ�রণ আমােদর ব�বয হেলা, গভষবতীর সাধার্তণ ঋতু�াব 

আেস না, েযমনিট ইমাম আহমাদ (রিহমাহ�াহ) বেলন, “মিহলারা 
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ঋতু�াব ব� হওয়ার মাধযেম গভষাব�া েটর পায়।” আর আেলম 

সমােজর ব�বয অনুযায়ী, আ�াহপাক  ই ঋতু�াবেক অ�িনষিহত 

 ক তাাপযষেক লকয কের সৃি� কেরেছন। তাহেলা  ই েয, 

গভষজাত স�ােনর জনয খাদয িহসােব কাজ করা। েসজনয যখন 

েপেট স�ান আেস, তখন ঋতু�াব ব� হেয় যায়। িক� িকছু িকছু 

মিহলার গভষধারে্র আেগর মতই ঋতু�াব েলেত েদখা যায়।  ই 

ঋতু�াবও �কৃত ঋতু�াব িহসােব গ্য হেব। েকননা গভষাব�ার 

কারে্ তার ঋতু�ােবর উপর েকান �ভাব পেড় িন। সুতরাং 

সাধার্ মিহলার ঋতু�াব যা েপেক িবরত রাখেব, গভষবতীর 

ঋতু�াবও তা েপেক িবরত রাখেব  বং উহা যা আবশযক করেব 

ইহাও তা আবশযক করেব। অনুরপভােব উহা যা েপেক দায়মু� 

করেব ইহাও তা েপেক দায়মু� করেব। মূলকপা হে�, 

গভষধাির্ীর র� দুই ধরেনরণ  ক ধরেনর র� ঋতু�াব িহসােব 

গ্য হেব। আর তা হে�, েযটা  খনও েলেছ, েযমিনভােব 

গভষধারে্র পূেবষও েলিছল। অপষাা গভষধার্  ই ঋতু�ােবর 

উপর েকান �ভাব েফেলিন। িবধায় ইহা ঋতু�াব িহসােবই গ্য 

হেব। আেরক ধরেনর র� গভষধাির্ীর িনকট হঠাা আেস- 

দু ষটনাজিনত কারে্ েহাক বা েকান িকছু বহেনর কারে্ েহাক 

অপবা েকান িকছু েপেক পেড় িগেয় েহাক অপবা অনয েকান 

কারে্ েহাক।  ই ধরেনর র�েক ঋতু�াব গ্য করা হেব না; 
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বরং তা িশরা েপেক আসা সাধার্ র�। সুতরাং  ই র� তােক 

নামায-েরাযা েপেক িবরত রাখেব না; বরং েস পিবষ িহসােব 

িবেবিেত হেব। িক� দু ষটনার কারে্ যিদ গভষপাত  েটই যায়, 

তাহেল আেলমগে্র ব�বয অনুযায়ী তার দুেটা অবসহাণ 

 ক. গভষজাত স�ান আকৃিত ধারে্র পর েবর হেল েবর হওয়ার 

পরবতষী র� �সূিত অব�ার র� িহসােব গ্য হেব। ফেল েস 

নামায-েরাযা তযাগ করেব  বং পিবষ না হওয়া পযষ� তার সােপ 

তার  ামী সহবাস করা েপেক িবরত পাকেব। 

দুই. গভষজাত স�ান আকৃিত ধারে্র পূেবষ েবর হেল েসই র�েক 

�সূিত অব�ার র� গ্য করা হেব না; বরং েসটা কূ-র� িহসােব 

িবেবিেত হেব  বং উহা তােক নামায-েরাযা ইতযািদ ইবাদত 

েপেকও িবরত রাখেব না। 

িবেশিজ মহল বেলন, বা�া আকৃিত ধারে্র সবষিনন 

সময় হে� ৮১ িদন।   �সে� আ�ু�াহ িবন মাসঊদ 

(রািযয়া�াহ আনহ) বেলন, রাসূল (ছা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 

সা�াম) ব্ষনা কেরন- িযিন হে�ন সবষজনিবিদত সতযবাদী- 

“েতামােদর েয কাউেক েি�শ িদন ধের তার মােয়র েপেট 

 কিষত করা হয়, তারপর অনুরপ েি�শ িদেন েস জমাটব� 

র� হয়  বং তারপর অনুরপ েি�শ িদেন েস মাংসিপেক পির্ত 
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হয়। অতণপর োরিট িবিেয়র িনেদষশনা িদেয় তার কােছ 

েফেরশতা পাঠােনা হয়। অতণপর তার িরিযি, দুিনয়ােত তার 

অব�ানকাল, তার আমলনামা  বং েস দুভষাগা হেব না 

েসৗভাগযবান হেব তা িতিন িনধষার্ কের েদন।”1  ই হাদীেছর 

আেলােক ৮১ িদেনর আেগ আকৃিত লাভ সসব নয়। আর 

িবেশিজগে্র মেত, েবশীর ভাগ েকেষ ৯০ িদেনর আেগ আকৃিত 

�কািশত হয় না। 

�� ২৯: গত বছর গভষধারে্র তৃতীয় মােস আমার গভষপাত  েট 

 বং পিবষ হওয়ার আেগ আিম নামায আদায় কিরিন। তখন 

আমােক বলা হেয়িছল, েতামার নামায পড়া উিো িছল। 

 মতাব�ায় আমার কর্ীয় িক? উে�খয েয, িনিদষ�ভােব েসই 

িদনগেলার সংখযা আমার জানা েনই। 

উ�রণ আেলমগে্র িনকট �িস� কপা হেলা, িতন মােস েকান 

মিহলার গভষপাত  টেল েস নামায পড়েব না। েকননা েকান 

মিহলার যখন গভষপাত হয়, তখন গভষ� স�ােনর যিদ আকৃিত 

                                                           
1. বুখারী, 'নবীগে্র কািহনী' অধযায়, 'আদম ও তার স�ানািদ সৃি�' অনুে�দ 

হা/৩৩৩২; মুসিলম, 'ভাগয' অধযায়, 'আদম স�ােনর তার মােয়র েপেট সৃি�র ধরন' 

অনুে�দ হা/১, ২৬৪৩।  
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�কাশ পায়, তাহেল উ� মিহলার ঐ র� �সূিত অব�ার র� 

িহসােব পিরগি্ত হেব। ফেল েস নামায আদায় করেব না। 

িব�ানগ্ বেলন, ৮১ িদন পূ্ষ হেল গভষ� বা�ার আকৃিত �কাশ 

পাওয়া সসব। আর  টা িতন মােসরও কম সময়। সুতরাং উ� 

মিহলা যিদ িনি�ত হয় েয, িতন মােসই তার গভষপাত  েটেছ, 

তাহেল তার র� �সূিত অব�ার র�৩

  িহসােব পিরগি্ত হেব। 

িক� যিদ ৮০ িদেনর আেগ গভষপাত  েট, তাহেল তার ঐ র� 

কূ-র� িহসােব পিরগি্ত হেব। ফেল েস নামায পিরতযাগ করেব 

না।  কে্ উ� ��কাির্ীেক মেন মেন [নামােযর ওয়াে�র 

সংখযা] �র্ করার েে�া করেত হেব। যিদ ৮০ িদেনর আেগ 

গভষপাত  েট, তাহেল েস [ছুেট যাওয়া] নামােযর িাযা আদায় 

করেব। আর কত ওয়া� নামায ছুেট েগেছ তা যিদ েস �র্ 

করেত না পাের, তাহেল  কটা অনুমােনর আ�া্ েে�া করেব 

 বং েসই অনুমােনর িভি�েত েস িাযা আদায় করেব। 

                                                           
 বইটার ছুরাইয়া �কাশনীর ছাপায়  কটু ভুল রেয়েছ। �পমতণ িতন মােস গভষপাত 

 টেল মিহলার েয র� আেস, তােক “�সূিত অব�ার র�” না বেল “কূ-র�” বলা 

হেয়েছ। ি�তীয়তণ "৮০িদেনর আেগ যিদ গভষপাত  েট, তাহেল উ� মিহলার র� 

কূ-র� িহসােব পিরগি্ত হেব” বাকযটা স�ূ ষ্ বাদ পেড়েছ। আমরা মাননীয় 

েলখেকর “ফাতাওয়া আরকািনল ইসলাম (পৃ�াণ ২৬১-২৬২, �� নং-১৮২)” বই 

েপেক ভুল সংেশাধন কেরিছ। কার্ সংেশাধন না করেল সিঠক অপষ �কাশ পায় না।  
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�� ৩০:  কজন  মিহলা বলেছ, েস তার উপর রমযােনর েরাযা 

ফরয হওয়ার পর েপেক েরাযা রােখ িক� মািসক ঋতু�ােবর 

কারে্ ভা�া েরাযাগেলার িাযা েস আদায় কের না । আর  র 

অনযতম কার্ হে�, ঐিদনগেলার িহসাব তার কােছ পােক না। 

 কে্ েস তার কর্ীয় িবিয় স�েকষ জানেত োয়। 

উ�রণ মুিমন নারীেদর  মন  টনা আমােদরেক ক� েদয়। েকননা 

ফরয েরাযার িাযা অনাদায়- হয় না জানার কারে্, না হয় 

অবেহলা করার কারে্ হেয় পােক। আর  দুেটাই মছীবত। কার্ 

মূখষতার  িধ হেলা জানা  বং িজেজস করা। আর অবেহলার 

 িধ হেলা আ�াহভীিত, তারঁ নযরদারীর কপা িে�া করা, তাঁর 

শাি�র ভয় পাওয়া  বং তাঁর স�ি�র কােজ �ত অ�সর হওয়া। 

অত ব, উ� মিহলােক তার কৃতকেমষর জনয আ�াহর িনকট 

তওবা  বং কমা �াপষনা করেত হেব। অতণপর পিরতযাগকৃত 

েরাযাগেলার  কটা িহসাব করার আ�া্ েে�া োিলেয় েসগেলার 

িাযা আদায় করেত হেব।  ভােব েস দায়মু� হওয়ার েে�া 

করেব। আ�াহ তার তওবা কবুল কুন- আমরা েসই কামনা 

কির।   

�� ৩১:  কজন ��কাির্ী বলেছন, নামােযর সময় শু 

হওয়ার পের েকান মিহলা ঋতুবতী হেল তার হকুম িক? পিবষ 
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হওয়ার পের িক ঐ নামােযর িাযা আদায় করা তার উপর 

ওয়ািজব হেব? নামােযর ওয়া� েশি হওয়ার পূেবষ পিবষ হেলও 

িক অনুরপ িবধান? 

উ�রণ �পমতণ নামােযর সময় শু হওয়ার পের েকউ ঋতুবতী 

হেল পিবষ হওয়ার পর ঐ নামােযর িাযা আদায় করা তার উপর 

ওয়ািজব- যিদ ঋতু�াব আসার আেগ েস ঐ নামায আদায় না 

কের পােক।   মেমষ রাসূল (ছা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম) 

বেলন, “েয বযি� নামােযর  ক রাকআত েপল, েস পুেরা নামাযই 

েপল।”1 অত ব,  ক রাক‘আত নামায পড়ার মত সময় যিদ েস 

পায় অতণপর েসই নামায পড়ার আেগ তার ঋতু�াব আেস, 

তাহেল পিবষ হওয়ার পের ঐ নামােযর িাযা আদায় করা তার 

জনয জররী। 

ি�তীয়তণ যিদ েস নামােযর ওয়া� েশি হওয়ার পূেবষ পিবষ হেয় 

যায়, তাহেল তােক ঐ  নামােযর িাযা আদায় করেত হেব। 

অত ব, যিদ েস সূেযষাদেয়র আেগ  ক রাকআত নামায পড়ার 

মত সময় বাকী পাকেত পিবষ হয়, তাহেল ফজেরর নামােযর 

িাযা আদায় করা তার উপর আবশযক হেব। যিদ েস সূযষাে�র 

                                                           
1. ১২ নং �ে�র টীকা ��বয। 
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আেগ  ক রাকআত নামায পড়ার মত সময় বাকী পাকেত পিবষ 

হয়, তাহেল তার উপর আছেরর নামায পড়া আবশযক হেব। 

অনুরপভােব যিদ েস মধযরােতর আেগ  ক রাকআত নামায 

পড়ার মত সময় বাকী পাকেত পিবষ হয, তাহেল তার উপর 

 শার নামােযর িাযা আদায় করা আবশযক হেব। িক� যিদ েস 

মধযরােতর পের পিবষ হয়, তাহেল তােক  শার নামায আদায় 

করেত হেব না। তেব ফজেরর নামােযর সময় হেল তা তােক 

আদায় করেত হেব। মহান আ�াহ বেলন, “অতণপর যখন 

েতামরা িনরাপদ হও, তখন েতামরা নামায �িতি�ত কর। িন�য়ই 

নামায িব�াসীগে্র উপর িনিদষ� সমেয়র জনয িনধষািরত” (আন-

িনসা ১০৩)। অপষাা  মন িকছু িনিদষ� সমেয় তা ফরয করা 

হেয়েছ- যা েপেক নামাযেক অনয সমেয় িবলি�ত করা  বং উ� 

সময় শু হওয়ার আেগ তা আদায় করা কােরা জনয জােয়য নয়। 

�� ৩২: নামাযরত অব�ায় আমার ঋতু�াব  েসেছ।  খন 

আমার কর্ীয় িক? আিম িক ঐ নামােযর িাযা আদায় করব? 

উ�রণ নামােযর সময় হওয়ার পর যিদ ঋতু�াব আেস-েযমন সূযষ 

ঢেল যাওয়ার আধ �া পর কােরা ঋতু�াব আসল, তাহেল েস 

ঋতু�াব েপেক মু� হওয়ার পর ঐ নামােযর িাযা আদায় করেব- 

যার ওয়া� শু হওয়ার সময় েস পিবষ িছল।   মেমষ মহান 
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আ�াহ বেলন, “িন�য়ই নামায িব�াসীগে্র উপর িনিদষ� সমেয়র 

জনয িনধষািরত” (িনসা ১০৩)। উ� মিহলা েয নামােয তার ঋতু 

 েসিছল, েস নামােযর িাযা আদায় করেব না। রাসূল (ছা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়া সা�াম) দী ষ  ক হাদীেছ   মেমষ বেলন, “মিহলার 

িবিয়টা িক  মন নয় েয, যখন তার ঋতু�াব আেস, তখন েস 

নামায পেড় না  বং েরাযাও রােখ না?”1 অনুরপভােব আেলম 

সমাজ  মেমষ ঐকযমত েপাি্ কেরেছন েয, ঋতুকালীন সমেয় 

ছুেট যাওয়া নামায তােক আদায় করেত হেব না। িক�  ক বা 

 কািধক রাকআত পিরমা্ নামায পড়ার মত সময় বাকী পাকেত 

যিদ েস পিবষ হয়, তাহেল েস ঐ ওয়াে�র নামােযর িাযা আদায় 

করেব।   মেমষ রাসূল (ছা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম) বেলন, 

“েয বযি� সূযষাে�র পূেবষ আছেরর  ক রাকআত েপল, েস পুেরা 

আছেরর নামায েপল।”2 অত ব, যিদ আছেরর সময় পিবষ হয় 

 বং সূযষাে�র পূেবষ  ক রাকআত পিরমা্ নামায পড়ার সময় 

পােক, তাহেল তােক আছেরর নামায পড়েত হেব। অনুরপভােব 

যিদ েস সূেযষাদেয়র পূেবষ  ক রাকআত পিরমা্ নামায পড়ার মত 

                                                           
1. ১৪ নং �ে�র টীকা ��বয। 

2. ১২ নং �ে�র টীকা ��বয। 
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সময় বাকী পাকেত পিবষ হয়, তাহেল তােক ফজেরর নামায 

পড়েত হেব। 

�� ৩৩:  ক বযি� বলেছন, আপনার অবগিতর জনয জানাি� 

েয, আমার মােয়র বয়স ৬৫ বছর। ১৯ বছর ধের িতিন েকান 

স�ান �সব কেরনিন। িবগত িতন বছর ধের তার র�কর্ 

হে�।  কে্ রমযােনর আগমন উপলেক তােঁক নছীহতদােন 

বািধত করেবন।   জাতীয় মিহলারা িকভােব েলেবন? 

উ�রণ   জাতীয় মিহলা- যার র�কর্ হয়, েস  ই  টনার 

আেগর মািসক ঋতু�ােবর িদনগেলা িহসাব কের তদনুযায়ী 

�েতযক মােস নামায-েরাযা পিরতযাগ করেব। উদাহর্  রপ বলা 

যায়, যিদ আেগ �েতযক মােসর শুেত ছয় িদন ধের ঋতু�াব 

েলা তার অভযাস পােক, তাহেল  খনও েস �েতযক মােসর 

শুেত ছয় িদন অেপকা করেব- নামায পড়েব না, েরাযাও রাখেব 

না। অতণপর ছয় িদন েশি হেয় েগেল েগাসল কের নামায-েরাযা 

আদায় করেব। 

উ� মিহলার  বং তার মত েরাগ�� মিহলার নামােযর 

প�িত হেলা, েস তার ল�া�ানেক পিরপূ্ষভােব ধুেয় পি� বাঁধেব 

 বং তারপর অযু করেব। আর ফরয নামােযর েকেষ নামােযর 

সময় শু হেল  মনটা করেব। অনুরপভােব ফরয নামােযর 
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সময় ছাড়া অনয সময় নফল নামায পড়েত োইেল তখনও তা-ই 

করেব। িবিয়টা ক�সাধয হওয়ার কারে্ েযাহেরর নামাযেক 

আছেরর সােপ  বং মাগিরেবর নামাযেক  শার সােপ জমা কের 

পড়া তার জনয জােয়য রেয়েছ। যােত কের তার ক�সাধয  ই 

কাজটা ৫ বােরর পিরবেতষ ৩ বার করেলই যেপ� হয়ণ েযাহর ও 

আছেরর জনয  কবার, মাগিরব ও  শার জনয  কবার  বং 

ফজেরর জনয  কবার। 

আিম আবারও বলিছ, যখন েস পিবষতা অজষন করেত 

োইেব, তখন েস তার ল�া�ান ভাল কের ধুেয় নযাকড়া বা 

অনুরপ েকান িকছু িদেয় উহােত পি� বাঁধেব- যােত র�করে্র 

পিরমা্টা কেম। অতণপর অযু কের নামায পড়েব। েযাহেরর োর 

রাকআত, আছেরর োর রাক‘আত, মাগিরেবর িতন রাক‘আত, 

 শার োর রাক‘আত  বং ফজেরর দুই রাক‘আত পড়েব। অপষাা 

েস কছর করেব না- েযমনিট িকছু িকছু মানুি মেন কের পােক। 

তেব েযাহর ও আছরেক  বং মাগিরব ও  শােক জমা কের পড়া 

তার জনয জােয়য রেয়েছ- কছর কের নয়। েযাহরেক আছেরর 

ওয়াে� িবলি�ত কের অপবা আছরেক েযাহেরর ওয়াে�  িগেয় 

িনেয়  েস জমা কের পড়া যায়। অনুরপভােব মাগিরবেক  শার 

ওয়াে� িবলি�ত কের অপবা  শােক মাগিরেবর ওয়াে�  িগেয় 
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িনেয়  েস জমা কের পড়া যায়। আর যিদ েস  ই অযুেত নফল 

নামায পড়েত োয়, তাহেল পড়েত পাের- েকান অসুিবধা েনই। 

�� ৩৪: হাদীছ  বং ব�বয েশানার জনয ঋতু�� অব�ায় কাবা 

শরীেফ েকান মিহলার অব�ােনর িবধান িক? 

উ�রণ কাবা  র অপবা অনয েকান মসিজেদ ঋতুবতীর অব�ান 

জােয়য নয়। তেব �েয়াজেন মসিজেদর েভতর িদেয় েযেত পাের 

 বং �েয়াজন িমটােত পাের। রাসূল (ছা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 

সা�াম) আেয়শা (রািযয়া�াহ আনহা)-েক “খুমরা”1 আনেত বলেল 

িতিন বেলন, ওটা েতা মসিজেদ আেছ, আর আিম ঋতু��। তখন 

রাসূল (ছা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম) বলেলন, “েতামার 

ঋতু�াব েতা েতামার হােত েলেগ েনই।”2 সুতরাং মসিজেদ 

র�িব�ু পড়েব না মেমষ আশংকামু� পাকা অব�ায় ঋতুবতী 

মসিজদ িদেয় েগেল েকান সমসযা েনই। তেব যিদ েস মসিজেদ 

ঢুেক বসেত োয়, তাহেল তা জােয়য হেব না। েকননা রাসূল 

(ছা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম) মিহলােদর -তু্ী, কুমারী  বং 

                                                           
1. ‘খুমরা’ হে� জায়নামায-যার উপর মুছ�ী েসজদা কের পােক। আর  টােক খুমরা 

(আ�াদন) বলা হয়  ই কারে্ েয, উহা েসজদার সময় েেহারা েঢেক রােখ। 

১. মুসিলম, 'ঋতু�াব' অধযায়, 'ঋতুবতী তার  ামীর মাপা ধুেয় িদেত পাের  বং িেুিন 

কের িদেত পাের' অনুে�দ হা/১১, ২৯৮। 
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ঋতুবতীেদর- ঈদগােহ েযেত বেলেছন। তেব িতিন 

ঋতুবতীেদরেক নামােযর �ান তযাগ করেত আেদশ কেরেছন।1   

হাদীছ �মা্ কের েয, কুরআন-হাদীছ বা ব�বয েশানার জনয 

মসিজেদ অব�ান করা ঋতুবতীর জনয জােয়য নয়। 

 

 

নামােযর েকেষ পিবষতা অজষেনর িবিধিবধান 

 

�� ৩৫: মিহলােদর সাদা বা হলেদ েয পদাপষ েবর হয়, েসটা িক 

পিবষ নািক অপিবষ? উহা অিবরামভােব েবর হওয়া সে�ও িক 

অযু করা আবশযক হেব? আর িবি��ভােব েবর হেলই বা তার 

হকুম িক? েকননা েবশীরভাগ মিহলা -ত�েধয িশিকত মহল 

উে�খেযাগয- মেন কের েয,  টা  াভািবক িস�তা, যােত অযু 

করা জররী নয়? 

                                                           
2. বুখারী, 'ঈদােয়ন' অধযায়, 'সাধার্  বং ঋতুবতী মিহলােদর ঈদগােহ যাওয়া' 

অনুে�দ, হা/৯৭৪. মুসিলম, 'ঈদােয়ন' অধযায়, 'দুই ঈেদ মিহলােদর ঈদগােহ যাওয়া' 

অনুে�দ, হা/১০, ৮৯০। 
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উ�রণ গেবি্ার পর আমার কােছ �� হেয়েছ েয, মিহলােদর 

 ই তরল পদাপষ যিদ মূষাশয় েপেক না  েস গভষাশয় েপেক 

আেস, তাহেল তা পিবষ। তেব পিবষ হেলও তা অযু ভ� করেব। 

েকননা অযু ভ�কারী হওয়ার জনয অপিবষ হওয়া শতষ নয়। েযমন 

 ই েয বায়ূ- যা প�াদভাগ িদেয় েবর হয়, তার েতা েকান েদাি 

েনই; অপে তা অযু ভ� কের। অত ব, অযু অব�ায় যিদ মিহলার 

 রপ তরল পদাপষ েবর হয়, তাহেল তা অযু ভ� করেব  বং 

তােক নতুনভােব অযু করেত হেব। 

তেব যিদ তা অিবরামভােব েেল, তাহেল অযু ভ� করেব 

না। িক� নামােযর সময় হেল েস নামােযর জনয অযু করেব  বং 

ঐ অযুেত ঐ ওয়াে�র ফরয ও নফল নামাযসমূহ আদায় করেব। 

অনুরপভােব কুরআন েতলাওয়াত করেত পাের  বং তার জনয 

ৈবধ সব কাজ েস করেত পাের। েযমিনভােব মূষেবগ ধারে্ 

অকম বযি�র েকেষও িব�ানগ্   ব�বযই েপশ কেরেছন। 

 টাই হেলা তরল ঐ পদােপষর িবধান। অপষাা পিবষতার িদক 

িবেবেনায় েসটা পিবষ। িক� অযু ভে�র িদক িবেবেনায় েসটা 

অযু ভ�কারী- যিদ না েসটা অিবরাম েবর হয়। আর অিবরাম েবর 

হেল অযু ভ� করেব না; তেব মিহলােক নামােযর সময় হেল 

নামােযর জনয অযু করেত হেব- নামােযর সমেয়র আেগ নয়  বং 
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অযু ধের রাখেত হেব। পকা�ের যিদ তা অিবরাম না েেল  বং 

নামােযর সমেয় ব� হেয় যাওয়া তার অভযাস হয়, তাহেল েয 

সমেয় ব� পােক নামােযর সময় েেল যাওয়ার ভয় না পাকেল 

নামাযেক েসই সময় পযষ� িবলি�ত করেব। আর নামােযর সময় 

েেল যাওয়ার ভয় পাকেল অযু কের নামায আদায় কের িনেব। 

 েকেষ কম-েবশীর মেধয েকান পাপষকয েনই। েকননা  র সবই 

 কই রা�া িদেয় েবর হয়। সুতরাং কম েহাক, েবশী েহাক অযু 

ভ� করেব। তেব যা শরীেরর অনযানয অ� িদেয় েবর হয়- েযমন 

র�, বিম, তা কম েহাক, েবশী েহাক অযু ভ� করেব না। 

 িদেক  গেলা অযু ভ� করেব না মেমষ কিতপয় 

মিহলার েয িব�াস, ইবনু হাযম (রািহমাহ�াহ)- র অিভমত ছাড়া 

তার েকান িভি� আমার জানা েনই। িতিন বেলন, “ইহা অযু ভ� 

কের না।” িক� িতিন  র  পেক েকান �মা্ েপশ কেরনিন। 

যিদ কুরআন-সু�াহ েপেক বা ছাহাবীগে্র কপা েপেক  র পেক 

েকান দলীল পাকত, তাহেল তা দলীল িহসােবই গৃহীত হত। 

যােহাক, মিহলােদর উিো আ�াহেক ভয় করা  বং 

িনেজেদর পিবষতা অজষেনর �িত যযবান হওয়া। েকননা অপিবষ 

অব�ায় নামায পড়েল তা গৃহীত হেব না- যিদও তারা  কশত 

বার নামায পেড়।  মনিক কিতপয় আেলম বেলেছন, েয অপিবষ 
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অব�ায় নামায পেড়, েস কুফরী কের। েকননা ইহা আ�াহর সােপ 

ঠা�ার শািমল। 

�� ৩৬: েয মিহলার অিবরাম তরল পদাপষ েবর হয়, েস যিদ েয 

েকান  ক ফরয নামােযর জনয অযু কের, তাহেল ঐ ফরয 

নামােযর অযু িদেয় পরবতষী ফরয নামায পযষ� সমেয় ই�ামত 

নফল নামায পড়া  বং কুরআন েতলাওয়াত করা তার জনয িঠক 

হেব িক? 

উ�রণ যিদ েস েকান ফরয নামােযর জনয েসই নামােযর �পম 

ওয়াে� অযু কের, তাহেল পরবতষী নামােযর ওয়া� আসা পযষ� 

সমেয় েস ই�ামত ফরয ও নফল নামাযসমূহ পড়েত পারেব 

 বং কুরআন েতলাওয়াতও করেত পারেব। 

�� ৩৭: ঐ মিহলা িক ফজেরর নামােযর অযু িদেয় োশেতর 

নামায পড়েত পারেব? 

উ�রণ না, পড়েত পারেব না। েকননা োশেতর নামােযর সময় 

িনিদষ�। েসজনয  ই নামােযর সময় হেল তােক আবার অবশযই 

অযু করেত হেব। তাছাড়া ঐ মিহলা ইে�হাযা�� মিহলার মত। 

আর ইে�হাযা�� মিহলােক রাসূল (ছা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 

সা�াম) �েতযক নামােযর জনয অযু করেত বেলেছন। 
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*েযাহেরর ওয়া�ণ সূযষ ঢেল যাওয়ার পর েপেক আছর পযষ�। 

*আছেরর ওয়া�ণ েযাহেরর ওয়া� েেল যাওয়ার পর েপেক সূযষ 

হলেদ হওয়া পযষ�। আর যররী �েয়াজেন সূযষা� পযষ�। 

*মাগিরেবর ওয়া�ণ সূযষাে�র পর েপেক পি�ম িদগে�র সা�য 

লািলমা অদৃশয হওয়া পযষ�। 

* শার ওয়া�ণ পি�ম িদগে�র সা�য লািলমা দূর হওয়ার পর 

েপেক মধযরাত পযষ�। 

�� ৩৮: উ� মিহলা মধযরাত েশি হওয়ার পের  শার অযুেত 

তাহা�ুদ নামায পড়েল িক শ� হেব? 

উ�রণ [েকউ েকউ বেলন,]  শার অযুেত তাহা�ুদ নামায পড়েল 

শ� হেব না। মধযরাত েশি হওয়ার পর তার উপর নতুনভােব 

অযু করা ওয়ািজব। আবার েকউ বেলন, নতুনভােব অযু করা তার 

জনয যররী নয়। আর   ি�তীয়টাই অ�ািধকার েযাগয অিভমত। 

�� ৩৯:  শার েশি ওয়া� েকান িট (অপষাা উ� মিহলার  

নামােযর েকেষ)  বং িকভােব তা জানা সসব? 

উ�রণ  শার েশি ওয়া� হেলা অধষরািষ। আর উহা জানার 

উপায় হেলা, সূযষা� েপেক ফজর পযষ� সময়টােক দুইভােগ ভাগ 

করেত হেব। �পম ভােগ  শার ওয়া� েশি হেব  বং ি�তীয় 
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ভাগটা  শা ও ফজেরর মধযবতষী  কটা সময় িহসােব িবেবিেত 

হেব, েকান ফরয নামােযর সময় িহসােব নয়। 

�� ৪০: তরল ঐ পদাপষ যার িবি��ভােব আেস, েস অযু করেল 

 বং অযুর পের ও নামােযর আেগ আবার তা েবর হেল েসেকেষ 

তার কর্ীয় িক? 

উ�রণ যার িবি��ভােব তরল পদাপষ আেস, েস উহা ব� হওয়ার 

সময় পযষ� অেপকা করেব। িক� যিদ তার  মন েকান অভযাস 

না পােক; বরং  ই হে�  ই নাই  মন অব�া হয়, তাহেল েস 

নামােযর সময় হেল অযু কের নামায পড়েব।  েত তার েকান 

সমসযা েনই। 

�� ৪১: শরীর বা কাপেড়  ই তরল পদাপষ লাগেল কর্ীয় িক? 

উ�রণ যিদ তা পিবষ হয়, তাহেল িকছুই করেত হেব না। আর 

অপিবষ হেল অপষাা মূষাশয় েপেক েবর হেল, তা অবশযই ধুেয় 

েফলেত হেব। 

�� ৪২:  ই তরল পদােপষর কারে্ েয অযু করেত হয়, তােত 

িক শধু অযুর অ��তয�গেলা ধুেলই যেপ� হেব? 
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উ�রণ  ই তরল পদাপষ যিদ পিবষ হয় অপষাা মূষাশয় েপেক না 

 েস গভষাশয় েপেক আেস, তাহেল শধু অযুর অ��তয�গেলা 

ধুেলই যেপ� হেব। 

�� ৪৩:  ই তরল পদােপষর কারে্ অযু ভে�র পেক রাসূল 

(ছা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম) েপেক েকান হাদীছ বি্ষত না 

হওয়ার কার্ িক- অপে মিহলা ছাহাবীগ্ তােঁদর �ীেনর িবিয়ািদ 

িনেয় ফাওয়া িজজাসার েকেষ যেপ� আ�হী িছেলন? 

উ�রণ তরল  ই পদাপষ সব মিহলার না আসার কারে্। 

�� ৪৪: অযুর িবধান স�েকষ জান না পাকার কারে্ েয মিহলা 

অযু কের না, তার কর্ীয় িক? 

উ�রণ তােক আ�াহর িনকট তওবা করেত হেব  বং   িবিেয় 

জানস�� আেলমেক িজেজস করেত হেব। 

�� ৪৫: “ ই তরল পদােপষর কারে্ অযু করেত হেব না” মেমষর 

অিভমত েকউ েকউ আপনার িদেক স�ি�ত কের পােক-[আপিন 

তােদরেক িক বলেবন]? 

উ�রণ েয  ই অিভমত আমার িদেক স�ি�ত কের, েস সতযবাদী 

নয়। তেব আমার মেন হয়, “উহা পিবষ” মেমষ আমার েয 

অিভমত, তা েপেক েস বুেঝেছ েয, উহা অযু ভ� করেব না। 
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�� ৪৬: ঋতু�ােবর  ক বা  কািধক িদন অপবা  কিদেনরও 

কম সময় আেগ েমেয়েদর েমেট রে�র ে ালা ে ালা েয পদাপষ 

েবর হয়, তার হকুম িক?  টা কখনও িেকন কােলা সূতার 

আকৃিতেত বা েগাটা েগাটা হেয় অপবা   জাতীয় েকান আকৃিতেত 

েবর হেয় পােক। অনুরপভােব ইহা ঋতু�ােবর পের আসেল তার 

হকুমই বা িক? 

উ�রণ ঋতু�ােবর ভূিমকা রপ  টা হেল তােক ঋতু�াব গ্য 

করা হেব।  টা েেনার উপায় হেলা, ঋতুবতীর  াভািবক বযপা 

অপবা েপট বযপা অনুভূত হওয়া। 

আর ঋতু�ােবর পের ে ালা ে ালা েয পদাপষ েবর হয়, তা দূর 

হওয়া পযষ� েস অেপকা করেব। েকননা ঋতু�ােবর সােপ সংিস� 

ে ালা  ই তরল পদাপষ ঋতু�াব িহসােবই গ্য হেব।   মেমষ 

আেয়শা (রািযয়া�াহ আনহা) বেলন, “সাদা জাতীয় পদাপষ না েদখা 

পযষ� েতামরা তাড়াহড়া কেরা না।”1 

 

 

                                                           
1. ২৪ নং �ে�র টীকা ��বয। 
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হ� ও ওমরার েকেষ ঋতু�ােবর িবিধিবধান 

�� ৪৭: ঋতুবতী মিহলা ইহ রােমর দুই রাকআত নামায িকভােব 

আদায় করেব? ঋতুবতীর জনয কুরআেনর আয়াতসমূহ মেন মেন 

পাঠ করা িক জােয়য? 

উ�রণ �পমতণ আমােদর  কটা িজিনস জানা উিো েয, 

ইহ রােমর েকান নামায েনই। েকননা রাসূল (ছা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়া সা�াম) ইহ রােমর উেউেশয তাঁর উ�েতর জনয আেদেশর 

মাধযেম েহাক বা িনেজ আদােয়র মাধযেম েহাক অপবা স�িতর 

মাধযেম েহাক েকান নামােযর িবধান কের েগেছন মেমষ িকছুই 

বি্ষত হয়িন। 

ি�তীয়তণ ইহরােমর আেগ  ঋতু�� হওয়া  ই ঋতুবতী ঋতু�� 

পাকা অব�ায় ইহরাম বাঁধেত পারেব। েকননা রাসূল (ছা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়া সা�াম) আবু বকর (রািযয়া�াহ আনহ)- র �ী 

আসমা িবনেত উমাইস (রািযয়া�াহ আনহা)  যখন যুল হলায়ফােত 

[মদীনাবাসীেদর মীিাত] �সূিত হেয়িছেলন, তখন তােক েগাসল 

করতণ  কটা কাপড় েবঁেধ ইহরাম বাঁধার আেদশ কেরিছেলন।1 

                                                           
1. মুসিলম, 'হ�' অধযায়, 'নবী (ছা�া�াহ আলাইেহ ওয়া সা�াম)- র হ�' অনুে�দ, 

হা/২১৩৭। 
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আর ঋতুবতীও  রপ করেব  বং পিবষ হওয়া পযষ� ইহ রাম 

অব�ায় পাকেব। অতণপর [পিবষ হেল] কাবা  র তওয়াফ ও 

ছাফা-মারওয়ায় সাঈ করেব। 

�ে� কুরআন পােঠর িবিেয় বলা হেয়েছ, েস িক 

কুরআন পড়েত পারেব? হযাঁ, জররী �েয়াজেন [েযমন অনযেক 

িশকা েদওয়া বা পরীকার জনয িনেজ পড়া ইতযািদ] ঋতুবতী 

কুরআন পড়েত পারেব। তেব িবনা �েয়াজেন েকবলমাষ আ�াহর 

ইবাদত ও স�ি�র উেউেশয তার জনয কুরআন না পড়াই ভাল 

হেব। 

�� ৪৮:  কজন মিহলা হে�র উেউেশয েবর হেয়েছ  বং 

সফের েবর হওয়ার পর পােঁ িদন ধের তার ঋতু�াব েলেছ। েস 

মীিােত েপৗেছ েগাসল কের ইহরাম েবেঁধেছ- অপে েস তখনও 

পিবষ হয়িন।  রপর ম�ায় েপৗেছ হারাম শরীেফর বাইের 

অব�ান কেরেছ  বং হ� বা ওমরার েকান কাজই েস কেরিন। 

 রপর িমনােত দুই িদন অব�ােনর পর পিবষ হেল েগাসল 

করতণ পিবষ অব�ায় ওমরার যাবতীয় কাজ স�� কেরেছ। 

অতণপর তওয়ােফ ইফাযার সময় তার আবার র� েদখা িদেয়েছ। 

িক� েস ল�ায় তার অিভভাবকেক িকছু না বেল হে�র 



 

51 
 

কাযষাবলী স�� কেরেছ।  রপর েদেশ েপৗেছ তার 

অিভভাবকেক িবিয়টা বেলেছ।  কে্  র হকুম িক? 

উ�রণ তওয়ােফ ইফাযার সময় তার েয র�  েসিছল, তা যিদ 

ঋতুর র� হয়- যা েস রে�র ৈবিশ�য েদেখ বা বযপা অনুভেবর 

মাধযেম িেনেত পারেব- তাহেল তার   তওয়াফ শ� হয়িন। 

েসজনয তওয়ােফ ইফাযার উেউেশয তােক আবার ম�ায় িফের 

আসেত হেব। অতণপর েস মীিাত েপেক ওমরার ইহরাম েবঁেধ 

তওয়াফ, সাঈ ও েুল েছঁেট ওমরা স�� করতণ তওয়ােফ ইফাযা 

করেব। 

িক� তার  ই র� যিদ ঋতুর র� না হেয় ভীেড়র 

�েকতায় বা ভীিতর কারে্ অপবা অনুরপ অনয েকান কারে্ 

েবর হওয়া র� হয়, তাহেল যােদর িনকট তওয়ােফর জনয 

পিবষতা  অজষন শতষ নয়, তােদর িনকট তার তওয়াফ শ� হেব। 

                                                           
 খােন পিবষতা বলেত েছাট অপিবষতা ( األصغر احلدث ) েপেক পিবষতা অজষেনর কপা 

বুঝােনা হেয়েছ; বড় অপিবষতা ( األكرب احلدث ) েপেক পিবষতা অজষেনর কপা বলা 

হয়িন। েকননা বড় অপিবষতা েপেক পিবষ না হেল কােরা জনয কাবা  র তওয়াফ 

করা ৈবধ নয় েস িবিেয় সকেলই ঐকযমত েপাি্ কেরেছন। িক� েছাট অপিবষতা 

েপেক পিবষ না হেয় কাবা  র তওয়াফ করা যােব িকনা েস িবিেয় মতেভদ রেয়েছ। 

েকউ বেলেছন, যােব। আবার েকউ বেলেছন, যােব না। তেব  ই ি�তীয় মতটাই 

অ�ািধকার েযাগয। উে�খয, েয অপিবষতা অযু আবশযক কের, তােক েছাট অপিবষতা 
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�পম মাসআলায় [ঋতুর রে�র েকেষ] যিদ েদশ দূের 

হওয়ার কারে্ তার িফের আসা সসব না হয়, তাহেল তার হ� 

শ� হেব। েকননা েস যতটুকু কেরেছ, তার েেেয় েবশী করা 

 খন তার পেক সসব নয়। 

�� ৪৯: ওমরার জনয ইহরামরত  ক মিহলা ম�ায় গমন করল 

 বং ম�ায় েপৗছার পর েস ঋতু�� হেলা।  িদেক তার মাহরাম 

পুুি [যার সােপ �ায়ীভােব িবেয় ৈবধ নয়] তাক্াত বাড়ী িফের 

েযেত বাধয হেলা  বং ম�ায় তার আর েকউ রইল না। তাহেল 

উ� মিহলার হকুম িক? 

উ�রণ যিদ েস সঊদী আরেবর হয়, তাহেল েস তার মাহ রাম 

পুুেির সােপ েেল েযেয় ইহ রাম অব�ায় পাকেব। অতণপর 

পিবষ হেল আবার ম�ায় িফের আসেব। েকননা তার জনয িফের 

আসা সহজ  বং তার েতমন েকান পির�মও হেব না আবার 

পাসেপােটষরও �েয়াজন হেব না। িক� যিদ েস িভনেদশী হয়  বং 

আবার িফের আসা তার জনয ক�সাধয হয়, তাহেল েস পিরুার-

পির�� হেয় পি� েবঁেধ তওয়াফ ও সাঈ কের িনেব। অতণপর ঐ 

                                                                                                            
( األصغر احلدث ) বেল। েযমনণ েপশাব, পায়খানা, বায়ূ িনণসর্ ইতযািদ। পকা�ের েয 

অপিবষতা েগাসল আবশযক কের, তােক বড় অপিবষতা ( األكرب احلدث ) বেল। েযমনণ 

�ী সহবাস জিনত অপিবষতা, হােয়য ও িনফাস জিনত অপিবষতা। 
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 কই সফের েুল েছঁেট ওমরার কাজ েশি করেব। েকননা ঐ 

অব�ায় তার তওয়াফ করা আবশযক হেয় পেড়েছ। আর 

আবশযকতা িনিি� িবিয়েক ৈবধ কের। 

�� ৫০: হে�র িদনগেলােত েকান মুসিলম মিহলা ঋতু�� হেল 

তার িবধান িক? তার ঐ হ� িক তার জনয যেপ� হেব? 

উ�রণ ঋতু�� হওয়ার িনিদষ� তািরখ না জানা পযষ�  ই �ে�র 

জবাব েদওয়া সসব নয়। েকননা হে�র িকছু িকছু কােজ ঋতু�াব 

�িতব�ক হয় না আবার িকছু িকছুেত তা �িতব�ক হয়। েযমন 

পিবষ অব�ায় ছাড়া তার পেক তওয়াফ করা সসব নয়, িক� 

 ত�যতীত হে�র অনযানয কাজ ঋতু�� পাকা সে�ও করা 

সসব। 

�� ৫১:  কজন মিহলা বলেছন, আিম গত বছর হ��ত পালন 

কেরিছ  বং শারঈ ওযর পাকার কারে্ আিম তওয়ােফ ইফাযা 

ও িবদায়ী তওয়াফ বযতীত হে�র বাকী সব কাজ স�� কেরিছ। 

েয েকান  কিদন তওয়ােফ ইফাযা ও িবদায়ী তওয়াফ করার জনয 

ম�ায় যাব েভেব আিম আমার বাড়ী মদীনায় িফের েগিছ। �ীন 

ইসলাম স�েকষ অজতার কারে্ ইিতমেধয আিম সবিকছু েপেক 

হালাল হেয় েগিছ  বং ইহ রাম অব�ায় যা িকছু করা হারাম 

পােক, তার সবগেলাই কের েফেলিছ। তওয়ােফর উেউেশয ম�ায় 
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যাওয়া স�েকষ জানেত োইেল আমােক বলা হেয়েছ েয, েতামার 

জনয তওয়াফ করা িঠক হেব না; বরং তুিম েতামার হ� ন� কের 

েফেলছ। েসজনয েতামােক আগামী বছর আবার হ� করেত হেব 

 বং েসই সােপ গু বা উট কুরবানী করেত হেব।  কে্ �� 

হেলা,  কপা িক িঠক?  র িক অনয েকান সমাধান আেছ? 

আমার হ� িক ন� হেয়েছ? আমােক িক পুনরায় হ� করেত 

হেব?   মুহূেতষ আমার কর্ীয় স�েকষ জািনেয় বািধত করেবন। 

আ�াহ আপনােক বরকত দান কুন। 

উ�রণ না েজেন ফাওয়া েদওয়ার  টা  কটা মুছীবত।  ই 

অব�ায় আপনােক ম�ায় িফের েযেত হেব  বং েকবলমাষ 

তওয়ােফ ইফাযা স�� করেত হেব। ম�া েপেক েবর হওয়ার 

সময় আপিন ঋতু�� পাকায় আপনােক আর িবদায়ী তওয়াফ 

করেত হেব না। েকননা ঋতুবতীর জনয িবদায়ী তওয়াফ যররী 

নয়।   মেমষ ইবেন আআাস (রািযয়া�াহ আনহ) বি্ষত হাদীেছ 

 েসেছ, “রাসূল (ছা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম) মানুিেদরেক   

মেমষ আেদশ কেরেছন েয, তােদর সবষেশি কাজ েযন হয় কাবায় 

[অপষাা িবদায়ী তওয়াফ]। তেব িতিন ঋতুবতীর েকেষ   হকুম 



 

55 
 

লা ব কেরেছন।”1 আবূ দাঊেদর অনয ব্ষনায়  েসেছ, “তােদর 

সবষেশি কাজ েযন হয় কাবা  েরর তওয়াফ।”2 অনুরপভােব 

রাসূল (ছা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম)-েক যখন খবর েদওয়া 

হেলা, ছিফয়যা (রািযয়া�াহ আনহা) তওয়ােফ ইফাযা স�� কের 

েফেলেছন, তখন িতিন বলেলন, “তাহেল  খন েস েেল যাক।”3 

  হাদীছ �মা্ কের েয, ঋতুবতীর েবলায় িবদায়ী তওয়াফ 

যররী নয়। তেব অবশযই আপনােক তওয়ােফ ইফাযা স�� 

করেত হেব। আর আপিন েযেহতু অজতাবশতণ সবিকছু েপেক 

হালাল হেয়িছেলন, েসেহতু  টা আপনােক েকান কিত করেব না। 

েকননা েকউ না েজেন ইহরােমর িনিি� িবিয়সমূেহর েকান িকছু 

কের েফলেল তার েকান সমসযা হেব না। মহান আ�াহ বেলন, 

“েহ আমােদর �িতপালক! যিদ আমরা ভুেল যাই অপবা ভুল কির, 

তাহেল আপিন আমােদর ধরেবন না” (আল-বািারাহ ২৮৬)। 

                                                           
1. বুখারী, 'হ�' অধযায়, 'িবদায়ী তওয়াফ' অনুে�দ হা/১৭৫৫; মুসিলম, 'হ�' অধযায়, 

'িবদায়ী তওয়াফ আবশযক  বং ঋতুবতীর েকেষ ছাড়' অনুে�দ হা/৩৮০, ১৩২৮। 

2. আবু দাঊদ, 'হ�' অধযায়, 'িবদায়ী তওয়াফ' অনুে�দ হা/২০০২।   

1. বুখারী, 'হ�' অধযায়, 'তওয়ােফ ইফাযার পের েয মিহলা ঋতু�� হয়' অনুে�দ 

হা/৩২৮; মুসিলম, 'হ�' অধযায়, 'িবদায়ী তওয়াফ' অনুে�দ হা/৩৮২, ১২১১। 
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তখন আ�াহ বেলন, “িঠক আেছ, আিম ধরব না।”1 মহান আ�াহ 

অনযেষ বেলন, “েতামরা েকান ভুল করেল েতামােদর েকান 

অপরাধ েনই িক� েতামােদর অ�ের সংক� পাকেল অপরাধ 

হেব” (আহযাব ৫)। সুতরাং ইহরামরত বযি�র উপর আ�াহকতৃষক 

িনিি� সম� িবিয় যিদ েস না েজেন বা ভুেল অপবা বাধয হেয় 

কের েফেল, তাহেল তার উপর েকান িকছু বতষােব না। তেব 

যখনই তার ওযর েেল যােব, তখনই কৃত িবিয় েপেক িবরত 

পাকা তার উপর ওয়ািজব হেব। 

�� ৫২:  কজন মিহলার িযলহ� মােসর ৮ তািরেখ �সূিত 

অব�া শু হেলা  বং তওয়াফ ও সাঈ বযতীত হে�র যাবতীয় 

ুকন েস স�� করল। তেব দশ িদন পের েস লকয করল েয, 

�াপিমকভােব েস পিবষ হেয় েগেছ।  খন িক েস পিরুার-

পির�� হেয়  বং েগাসল কের হে�র অবিশ� ুকন তওয়ােফ 

ইফাযা [হে�র তওয়াফ] স�� করেব? 

উ�রণ েস িনি�তভােব পিবষ না হওয়া পযষ� েগাসল করতণ 

তওয়াফ করা তার জনয জােয়য নয়। �ে� তার কপা 

“�াপিমকভােব” েপেক বুঝা যায় েয, েস পিরপূ্ষভােব পিবষ 
                                                           
২. মুসিলম, 'ঈমান' অধযায়, 'আ�াহপাক মানুেির মেনর পিরক�না (বা�বায়ন না 

করেল) কমা কের েদন' অনুে�দ হা/২০০, ১২৬। 
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হয়িন। তাই তােক পূ্ষ পিবষ হেতই হেব।  রপর যখন েস পূ্ষ 

পিবষ হেব, তখন েগাসল কের তওয়াফ ও সাঈ স�� করেব। 

তওয়ােফর আেগ সাঈ কের েফলেলও েকান সমসযা েনই। েকননা 

তওয়ােফর আেগ সাঈ কের েফেলেছন-  মন  কজন বযি� 

স�েকষ রাসূল (ছা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম)-েক িজেজস করা 

হেল িতিন বেলন, “েকান অসুিবধা েনই।”1 

�� ৫৩:  কজন মিহলা ঋতু�� অব�ায় “আস-সায়ল” [নাজদ 

ও ুােয়ফবাসীেদর মীিাত িারনুল মানািযল] েপেক ইহরাম 

বাধঁল। ম�ায় েপৗছার পর েস তার েকান �েয়াজেন েজউায় েগল 

 বং েজউােত েস পিবষ হেলা।  রপর েগাসল কের েুল 

আেঁিড়েয় তার হ� স�� করল।  কে্ তার  ই হ� িক শ� 

হেব? তার উপর িক েকান িকছু ওয়ািজব হেব? 

উ�রণ তার হ� শ� হেয়েছ  বং তার উপর েকান িকছু 

ওয়ািজব নয়। 

�� ৫৪: ��কাির্ী বলেছন, আিম ওমরায় িগেয়িছলাম। িক� 

ঋতু�� পাকার কারে্ মীিাত অিত�ম করা সে�ও ইহরাম 

                                                           
1. আবু দাঊদ, 'হ�' অধযায়, 'হে� েয বযি� িকছু কাজ িকছু কােজর আেগ কের 

েফেলেছ' অনুে�দ হা/২০১৫। 
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বািঁধিন  বং পিবষ হওয়া পযষ� ম�ায় অব�ান কেরিছ।  রপর 

পিবষ হেয় ম�া েপেকই ইহ রাম েবেঁধিছ।  কে্ আমার  ই 

কাজ িক জােয়য হেয়েছ? আমার উপর িক ওয়ািজব হেব? 

উ�রণ  ই কাজ জােয়য হয়িন। েয মিহলা ওমরা করেত োয়, 

ঋতু�� পাকা সে�ও িবনা ইহরােম মীিাত অিত�ম করা তার 

জনয জােয়য নয়। েসজনয েস ঋতু�� অব�ায় ইহরাম বাঁধেব 

 বং তার ইহরাম স�� ও শ� হেব।  র পেক দলীল হে�- 

আবু বকর (রািযয়া�াহ আনহ)- র �ী আসমা িবনেত উমাইস 

(রািযয়া�াহ আনহা) স�ান �সব করেলন। নবী করীম (ছা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়া সা�াম) তখন িবদায় হে�র উেউেশয যুল 

হলায়ফােত অবতর্ কেরেছন।  মতাব�ায় িতিন রাসূল 

(ছা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম)- র িনকট খবর পাঠােলন েয, 

আিম  খন িক করব? রাসূল (ছা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম) 

বলেলন, “তুিম েগাসল কর  বং ওখােন  কটা নযাকড়া েবঁেধ 

ইহরাম বাঁধ।” P31F

1
P আর ঋতুর র� �সূিত অব�ার রে�র মতই। 

েসজনয ঋতুবতী ওমরা বা হে�র উেউেশয মীিাত অিত�ম 

করেল আমরা তােক বিল, তুিম েগাসল কের  বং  কটা নযাকড়া 

েবঁেধ ইহরাম বাঁধ। হাদীেছ উে�িখত ( ًتثفيرنف ) শে�র অপষ হেলা, 

                                                           
1. ৪৭ নং �ে�র টীকা ��বয। 
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“েস তার ল�া�ােন  কটা নযাকড়া বাঁধেব”। অতণপর হ� বা 

ওমরার ইহরাম বাঁধেব। তেব েস ইহরাম েবঁেধ ম�ায় েপৗেছ 

পিবষ না হওয়া পযষ� কাবা  ের আসেব না  বং তওয়াফও 

করেব না।  জনয ওমরার মাঝামািঝ সমেয় আেয়শা (রািযয়া�াহ 

আনহা) ঋতু�� হেল রাসূল (ছা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম) 

তাঁর উেউেশয বেলন, “হ� পালনকারী যা কের, তুিমও তাই কর। 

তেব পিবষ না হেয় তুিম কাবা  র তওয়াফ কেরা না।”1  িট 

হে� বুখারী ও মুসিলেমর ব্ষনা। ছহীহ বুখারীেত  েসেছ, 

আেয়শা (রািযয়া�াহ আনহা) উে�খ কেরন, িতিন পিবষ হেয় 

কাবা  র তওয়াফ কেরেছন  বং ছাফা-মারওয়া সাঈ কেরেছন।2 

 ই হাদীছ �মা্ কের েয, মিহলা যিদ ঋতু�� অব�ায় হ� বা 

ওমরার ইহরাম বাঁেধ অপবা তওয়ােফর পূবষ মুহূেতষ তার ঋতু�াব 

আেস, তাহেল েস পিবষ না হেয়  বং েগাসল না কের তওয়াফ 

বা সাঈ েকানটাই করেব না। 

                                                           
1. বুখারী, 'হ�' অধযায়, 'ঋতুবতী কা'বা  েরর তওয়াফ ছাড়া হে�র যাবতীয় কাজ 

স�� করেব' অনুে�দ হা/১৬৫০; মুসিলম, 'হ�' অধযায়, 'ইহরােমর িবিভ� ধরন 

বা প�িতর িববর্' অনুে�দ হা/১২০, ১২১১।  

2. বুখারী, 'ওমরা' অধযায়, 'তান'ঈম েপেক ওমরা' অনুে�দ হা/১৭৮৫।  
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তেব যিদ েস পিবষ অব�ায় তওয়াফ কের  বং তওয়াফ 

েশেি তার ঋতু�াব আেস, তাহেল েস হ� বা ওমরার কাজ 

অবযাহত রাখেব  বং সাঈও করেব- যিদও তার শরীের ঋতু�াব 

পােক।  রপর েুল েছঁেট ওমরার কাজ েশি করেব। েকননা 

ছাফা-মারওয়ােত সাঈর জনয পিবষ পাকা শতষ নয়। 

�� ৫৫: ��কারী বেলন, আিম স�ীক ওমরার জনয ইয়া�ু 

[সঊদী আরেবর  কিট �িস� শহর] েপেক আগমন কির। িক� 

েজউায় েপৗছার পর আমার �ী ঋতু�� হেয় যায়। ফেল আমার 

�ী ছাড়া আিম  কাকী ওমরা স�� কির।  খন আমার �ীর 

েকেষ হকুম িক হেব? 

উ�রণ আপনার �ীর েকেষ হকুম হে�, েস পিবষ হওয়া পযষ� 

ম�ায় অব�ান করেব। অতণপর ওমরা স�� করেব। েকননা 

যখন ছিফয়যা (রািযয়া�াহ আনহা) ঋতু�� হেলন, তখন রাসূল 

(ছা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম) বলেলন, “েস িক আমােদরেক 

আটেক িদল”? ছাহাবীগ্ (রািযয়া�াহ আনহম) বলেলন, িতিন 

তওয়ােফ ইফাযা স�� কের েফেলেছন। তখন রাসূল (ছা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়া সা�াম) বলেলন, “তাহেল  খন েস েেল যাক।”1 

                                                           
1. ৫১ নং �ে�র টীকা ��বয।  



 

61 
 

 ই হাদীেছ রাসূল (ছা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম)- র উি�, 

“েস আমােদরেক িক আটেক িদল?” �মা্ কের েয, তওয়ােফ 

ইফাযার আেগ েকান মিহলা ঋতু�� হেয় েগেল পিবষ হওয়া 

পযষ� ম�ায় অব�ান করা অতণপর পিবষ হেল তওয়াফ করা 

তার উপর আবশযক। আর ওমরার তওয়াফ তওয়ােফ ইফাযার 

মতই। েকননা উহা ওমরার  কটা ুকন। সুতরাং ওমরাকাির্ী 

তওয়ােফর পূেবষ ঋতু�� হেয় েগেল পিবষ হেয় তওয়াফ করা 

পযষ� েস অেপকা করেব। 

�� ৫৬: “সাঈ করার �ান” িক হারােমর [কাবার] অ�ভুষ�? 

ঋতুবতী িক েসখােন েযেত পাের? হারােমর সাঈ করার �ােন েয 

যােব, তার উপর িক তািহয়যাতুল মাসিজদ [মসিজেদ �েবেশর দুই 

রাকআত নামায] পড়া ওয়ািজব হেব? 

উ�রণ “সাঈর �ান” মসিজেদর অ�ভুষ� নয়। আর   কারে্ই 

কতৃষপক  তদুভেয়র মেধয পাপষকয সৃি�কারী েদওয়াল িদেয় 

িদেয়েছন। িক� েদওয়ালটা েবশ নীেু। “সাঈর �ান” মসিজদুল 

হারােমর অ�ভুষ� না হওয়া িনণসে�েহ মানুেির জনয কলযা্কর। 

েকননা যিদ   �ানেক মসিজেদর অ�ভুষ� করা হত, তাহেল 

েকান মিহলা তওয়াফ ও সাঈর মাঝামািঝ সমেয় ঋতুবতী হেল 

সাঈ করা তার জনয িনিি� হত। েসজনয আমােদর ফাতাওয়া 
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হেলা, েকান মিহলা তওয়ােফর পের  বং সাঈর আেগ ঋতু�� 

হেল েস সাঈ কের িনেব। েকননা সাঈর �ানটা মসিজেদর 

অ�ভুষ� নয়। 

আর তািহয়যাতুল মাসিজদ �সে� বলা হেব, েকউ যিদ 

তওয়ােফর পের সাঈ কের  বং আবার মসিজেদ িফের আেস, 

তাহেল েস উহা আদায় করেব। তািহয়যাতুল মাসিজদ েছেড় িদেল 

েকান সমসযা েনই। তেব উ�ম হেলা, মানুি সুেযাগ �হ্ করতণ 

দুই রাকআত নামায আদায় কের িনেব। েকননা   মসিজেদ 

নামায আদােয়র িবরাট ফযীলত রেয়েছ।  

�� ৫৭: ��কাির্ী বেলন, আিম হ� কেরিছ। তেব তখন 

আমার মািসক ঋতু�াব  েসিছল। িক� ল�ায় আিম কাউেক 

িকছু না বেল হারােম �েবশ কেরিছলাম। অতণপর নামায 

পেড়িছলাম  বং তওয়াফ ও সাঈ কেরিছলাম।  খন আমার 

কর্ীয় িক? উে�খয েয, �সূিত অব�ার পের আমার েসই 

ঋতু�াব  েসিছল। 

উ�রণ ঋতু�� বা �সূিত অব�ায় পিতত হেল েকান মিহলার 

জনয ম�ায় েহাক বা তার েদেশ েহাক অপবা অনয েকাপাও েহাক 

নামায আদায় করা জােয়য নয়। েকননা রাসূল (ছা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়া সা�াম) মিহলা স�েকষ বেলেছন, “মিহলার িবিয়টা িক 
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 মন নয় েয, যখন েস ঋতু�� হয়, তখন নামায-েরাযা আদায় 

কের না?”1 তাছাড়া মুসিলমগ্  কমত হেয়েছন েয, েকান 

ঋতুবতীর জনয নামায-েরাযা আদায় করা ৈবধ নয়। েসকারে্   

মিহলােক তার কৃতকেমষর জনয আ�াহর কােছ তওবা করেত হেব 

 বং কমা োইেত হেব।  

আর ঋতু অব�ায় তার তওয়াফ শ� হয়িন, তেব সাঈ 

শ� হেয়েছ। েকননা অ�ািধকারেযাগয কপা হেলা, হে� 

তওয়ােফর আেগ সাঈ করা জােয়য। েসজনয ঐ মিহলােক অবশযই 

আবার তওয়াফ করেত হেব। কার্ তওয়ােফ ইফাযা হে�র 

অনযতম  কিট ুকন। তাই ি�তীয় হালাল [বড় হালাল] হওয়ার 

িবিয়টা  ই তওয়াফ ছাড়া পূ্ষ হেব না। েসজনয ঐ মিহলা 

িববািহতা হেল তওয়াফ না করা পযষ� তার  ামী তার সােপ 

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�রণ আরাফার িদেন েকান মিহলা ঋতু�� হেয় েগেল েস 

হে�র কাজ অবযাহত রাখেব  বং অনযানযরা যা করেছ, েসও 

তাই করেব। তেব পিবষ না হেয় কাবা  র তওয়াফ করেব না। 

�� ৫৯: জামরােয় আিাবােত পাপর িনেকেপর পর  বং 

তওয়ােফ ইফাযার আেগ যিদ েকান মিহলা ঋতু�� হয়, তাহেল 

তার কর্ীয় িক? উে�খয েয, েস েেল যাওয়ার জনয ��ত  বং 

তার  ামী সফরস�ীেদর সােপ রেয়েছ। আর সফর করেল তার 

পেক আবার িফের আসা সসব নয়। 

উ�রণ যিদ তার পুনরায় িফের আসা সসব না হয়, তাহেল 

পিরুার-পির�� হেয় পি� েবঁেধ জররী অব�ার কারে্ েস 

তওয়াফ কের িনেব  বং তার উপর িকছুই বতষােব না। 

অনুরপভােব হে�র বাকী কাজগেলাও পূ্ষ করেব। 

�� ৬০: যিদ �সূিত মিহলা েি�শ িদেনর আেগ পিবষ হয়, 

তাহেল তার হ� িক শ� হেব? আর যিদ পিবষ না হয়, তাহেল 

েস িক করেব? জানা আবশযক েয,  েস ইিতমেধয হে�র িনয়যত 

কের েফেলেছ? 

উ�রণ যিদ �সূিত মিহলা েি�শ িদেনর আেগ পিবষ হেয় যায়, 

তাহেল েগাসল কের নামায পড়েব  বং পিবষ মিহলারা যা কের, 
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েসও তাই করেব।  মনিক তওয়াফও করেব। েকননা �সূিত 

অব�ার সবষিনন েকান সময় েনই। 

অবশয পিবষ না হেলও তার হ� শ� হেব। তেব পিবষ না 

হওয়া পযষ� তওয়াফ করেব না। েকননা নবী করীম (ছা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়া সা�াম) ঋতুবতীেক কাবা  র তওয়াফ করেত 

িনেিধ কেরেছন।1 আর  েকেষ �সূিত অব�াও ঋতু�ােবর 

অব�ার মত।  

 

 

 

 

                                                           
1. ৫৪ নং �ে�র টীকা ��বয। 
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সূেীপষ 

ভূিমকা........................................................................ 

নামায ও েরাযার েকেষ ঋতু�ােবর িবিধিবধান সং�া� ��াবলী 

১. েকান মিহলা যিদ ফজেরর পরপরই ঋতু�াবমু� হয়, তাহেল 

েস িক খানা-িপনা ইতযািদ েপেক িবরত পাকেব?........... 

২. ঋতুবতী ফজেরর পের ঋতু�াবমু� হেয় ঐিদেনর েরাযা পূ্ষ 

করেল 

৩. সদয �সবকাির্ী নারী েি�শ িদেনর আেগ পিবষ হেল 

৪. মািসক ঋতু�াব অভযাস ভ� কের েবশী সময় ধের েলেল 

৫. সদয �সবকাির্ী নারী িক [পিবষ হেয় েগেলও] েি�শ িদন 

পযষ� অেপকা করেব? 

৬. রমযান মােসর িদেনর েবলায় েকান মিহলার সামানয রে�র 

েফাটা পড়েল 

৭. ফজেরর পূেবষ েকান মিহলা পিবষ হেল  বং ফজেরর পের 

ছাড়া েগাসল না করেল 
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৮. সূযষাে�র পূেবষ েকান মিহলা র� আসার ভাব অনুভব কেরও 

তা েবর না হেল 

৯. যিদ র� েদখেত পায় িক� েস িনি�ত নয় েয, েসটা 

ঋতু�ােবর র� 

১০. সারািদেন িবি��ভােব সামানয কেয়ক েফাটা র� েদখেত 

েপেল 

১১. ঋতুবতী  বং �সূিত মিহলা িক রমযান মােসর িদেনর েবলায় 

খানা-িপনা করেব? 

১২. আছেরর সময় পিবষ হেল তােক িক েযাহেরর নামাযও 

আদায় করেত হেব 

১৩. েকান মিহলা অকাল গভষপাত কের র� েদখেত েপেল তার 

নামায-েরাযার িবধান িক হেব? 

১৪. রামাযােনর িদবেস গভষবতীর র� েবর হেল তা িক তার 

েরাযায় েকান �ভাব েফলেব? 

১৫. েকান মিহলা হঠাা  কিদন র� েদখেত েপেয় পেরর িদন 

িকছু না েদখেল তার কর্ীয় িক? 
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১৬. েকান মিহলার র� ব� হওয়া সে�ও যিদ েস সাদা জাতীয় 

পদাপষ েদখেত না পায়, তাহেল িক েস নামায-েরাযা আদায় 

করেব? 

১৭. ঋতুবতী ও �সূিত মিহলার কুরআন েতলাওয়ােতর [িবধান] 

১৮. ঋতুবতীর ঋতু ব� হওয়ার পর তােক িক েপািাক বদলােত 

হেব? 

১৯. েকান মিহলা অসু�তার কারে্ পরবতষী রমযান আসা সে�ও 

পূেবষর েরাযার িাযা আদায় না করেল 

২০. েকান মিহলা পরবতষী রামাযােন পদাপষ্ কেরেছ অপে পূেবষর 

রামাযােনর কেয়কটা েরাযা তার বাকী রেয়েছ।  কে্ তার 

কর্ীয় িক? 

২১. েকান মিহলা যিদ নামােযর সময় হওয়ার পের ঋতুবতী হয় 

 বং ঐ নামায আদায় না কের, তাহেল ঋতুমু� হওয়ার পের 

তােক িক ঐ নামােযর িাযা আদায় করেত হেব? 

২২. গভষবতী মিহলা স�ান �সেবর ২/১ িদন আেগ র� েদখেত 

েপেল 
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২৩. মািসক ঋতু�াব বে�র িপল েসবেনর িবধান 

২৪. পিবষ হওয়ার পর সামানয র� েদখেত েপেল েস িক নামায-

েরাযা পিরতযাগ করেব? 

২৫. কােরা ঋতু�াব েলেত পাকেল  বং ২/১ িদেনর িবরিত 

পাকেল 

২৬. মিহলােদর বাড়ীেত নামায পড়া উ�ম নািক মসিজেদ? 

২৭. রামাযােনর িদেনর েবলায় খােদযর  াদ েেেখ েদখার িবধান 

িক? 

২৮. গভষবতী মিহলা েয র� েদখেত পায়, তা িক ঋতু�ােবর র� 

না িক? 

২৯.  তৃতীয় মােস কােরা গভষপাত  টেল তার িবধান 

৩০. েয মািসক ঋতু�ােবর কারে্ রামাযােনর িকছু িদন েরাযা 

েভে�েছ িক� ভা�া েরাযাগেলার িাযা েস আদায় কেরিন  বং 

ঐিদনগেলার সংখযাও তার জানা েনই 

৩১. ঋতুবতী নামােযর ওয়া� েশি হওয়ার আেগ পিবষ হেল 

তার উপর িক ঐ নামায আবশযক হেব? 
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৩২. ঋতুকালীন সমেয়র নামােযর িাযা িক েস আদায় করেব? 

৩৩. যার েকান কার্ বশতণ র�কর্ হয়, েস িক নামায-েরাযা 

আদায় করেব? 

৩৪. খুাবা �বে্র উেউেশয ঋতুবতীর মসিজেদ অব�ান করা িক 

জােয়য হেব? 

নামােযর েকেষ পিবষতা অজষেনর িবিধিবধান সং�া� ��াবলী 

৩৫. েমেয়েদর তরল পদাপষ [সাদা বা হলুদ রেঙর] েবর হেল তা 

েপেক পিবষতা অজষেনর িবধান  বং অিবরামভােব অপবা 

িবি��ভােব তা েবর হেল কর্ীয় 

৩৬. যার অিবরামভােব তরল পদাপষ েবর হয়, তার েকেষ নফল 

নামায আদায়  বং কুরআন েতলাওয়ােতর িবধান 

৩৭. উ� মিহলার ফজেরর অযু িদেয় োশেতর নামায আদােয়র 

িবধান 

৩৮. উ� মিহলার  শার অযু িদেয় তাহা�ুদ নামায আদােয়র 

িবধান 

৩৯.  শার নামােযর েশি ওয়া� 
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৪০. েকান মিহলার িবি��ভােব তরল পদাপষ েবর হেল  বং 

[সামিয়ক ব� পাকা অব�ায়] অযুর পের ও নামােযর আেগ 

আবার তা েবর হেল 

৪১. তরল ঐ পদাপষ শরীর বা েপািােক লাগেল িক কর্ীয়.. 

৪২. ঐ তরল পদােপষর কারে্ অযু করার সময় িক েকবল অযুর 

অ�-�তয�গেলা ধুেলই যেপ� হেব?.......................... 

৪৩. ঐ তরল পদােপষর কারে্ অযু ভ� হয় মেমষ রাসূল (ছা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়া সা�াম) েপেক েকান হাদীছ বি্ষত না হওয়ার 

কার্ িক?.......... 

৪৪. অযুর িবধান সং�া� জান না পাকার কারে্ েয অযু করত 

না 

৪৫. ঐ তরল পদােপষর কারে্ অযু করেত হেব না মেমষর অিভমত 

েকউ েকউ আপনার িদেক স�ি�ত কের 

৪৬. ঋতুর আেগ ও পের েমেট রেঙর বা ে ালা ে ালা তরল 

পদাপষ েবর হেল তার িবধান..................................... 

হ� ও ওমরার েকেষ ঋতু�ােবর িবিধিবধান সং�া� ��াবলী  
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৪৭. ঋতুবতী িক ইহরােমর দুই রাক  আত নামায আদায় করেব 

৪৮. ঋতু েলা অব�ায় েয তওয়ােফ ইফাযা স�� কেরেছ…… 

৪৯. েয ম�ায় আসার পর ঋতু�� হেলা  বং তার  ামী েদেশ 

েেল েযেত বাধয হেলা 

৫০. েকউ ঋতু�� হেল হে�র েকান েকান কাজ তার জনয 

জােয়য হেব  বং েকান েকান কাজ তার জনয হারাম হেব?........ 

 ৫১. েয শরঈ  ওযেরর কারে্ তওয়ােফ ইফাযা স�� না কেরই 

েদেশ িফের েগল, তার কর্ীয় িক?.......................... 

৫২. েয পূ্ষা�ভােব পিবষ হেলা না, তার তওয়াফ িক শ� 

হেব?.............................................................. 

৫৩.  কজন মিহলা ঋতু�� অব�ায় ইহরাম বাঁধল  বং ম�ায় 

েপৗেছ েস েজউায় েগল। অতণপর পিবষ হেয় হ� স�� করল 

৫৪. ইহরাম না েবঁেধই ঋতুবতীর মীিাত অিত�ম 

৫৫. ম�ায়  েস েয ঋতু�� হেলা 

৫৬. ঋতুবতীর জনয সাঈর �ােন �েবশ িক ৈবধ? 
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৫৭. েয ঋতু�� অব�ায় তওয়াফ স�� কেরেছ, তার কর্ীয় 

িক? 

৫৮. েয আরাফার িদেন ঋতু�� হেলা, তার কর্ীয় িক? 

৫৯. েয জামরােয় আিাবায় পাপর িনেকেপর পের  বং তওয়ােফ 

ইফাযার আেগ ঋতু�� হেলা 

৬০. েি�শ িদেনর আেগই েয �সূিত অব�া েপেক পিবষ হেলা, 

তার হ� িক শ� হেব? আর হে�র িনয়যত করা সে�ও যিদ েস 

পিবষ না হয়, তাহেল েসেকেষ িবধান িক? 


