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িনফাস ও ঋতুমতী নারীর ঝাড়-ফঁুক করার িবধান 

 

��: ঋতু অব�ায় কাপড় বা আড়াল েথেক কুরআন ধের আিম িক 

িনেজেক ঝাড়-ফঁুক করেত পারব? 

উ�র: আল-হামদুিল�াহ! 

আেলমেদর িবশু মতানুযায়ী ঋতুমতী নারীর জনয কুরআন 

িতলাওয়াত করা ৈবধ। িবেশষ কের যিদ ভুেল যাওয়ার আশ�া হয় 

বা পরীকার জনয বারবার পড়া বা ঝাড়-ফঁুক করার �েয়াজন হয়, 

তাহেল আড়াল েথেক কুরআন ধের পড়া ও ঝাড়-ফঁুক করার 

অনুমিত রেয়েছ। আড়াল েযমন কাপেড়র টুকেরা, েরামাল বা হাত 

েমাজা ইতযািদ। আড়াল বযতীত কুরআন �শর করা যােব না, কারণ 

পিব� স�া বযতীত কােরা পেক কুরআন �শর করা ৈবধ নয়। 

শায়খুল ইসলাম ইবেন তাইিময়াহ রহ. বেলন: “একথা �ীকৃত েয, 

নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর যুেগ নারীরা ঋতুমতী হত, 

িক� তােদর উপর িতিন কুরআন িতলাওয়ােতর িনেষধাজা আেরাপ 

কেরনিন; েযমন তােদরেক িনেষধ করা হয়িন িযকর ও েদায়া েথেক, 

বরং ঋতুমতী নারীেদর িতিন িনেদশর িদেয়েছন, েযন তারা ঈেদর 

িদন ঈদগােহ যায় ও মুসিলমেদর তাকিবেরর সােথ তাকিবর 

বেল”।০

1 
                                                           
1 মাজমুউল ফেতায়া: (২১/৪৬০), 
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ইবেন তাইিময়াহ রহ. অনয� বেলন: “�মািণত েকােনা সু�ত বা 

হািদস �ারা ঋতুমতী নারীর উপর কুরআনুল কািরম িতলাওয়াত 

করার িনেষধাজা আেরাপ করা হয়িন। নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর যুেগ নারীরা ঋতুমতী হত, যিদ তােদর জনয কুরআন 

পড়া হারাম হত, অবশযই িতিন বলেতন, উ�ুল মুিমিননগণ আমােদর 

পযর্ েপপছাত। অতএব েকউ েযেহতু নবী সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম েথেক তােদর িনেষধাজা বণরনা কেরিন, তাই তােদরেক 

কুরআন িতলাওয়াত েথেক বারণ করা যােব না। ঋতুমতী নারীর 

সংখযা অিধক থাকা সে�ও েকউ তােদর  িনেষধাজা বণরনা কেরনিন, 

তাই তােদর জনয িতলাওয়াত করা হারাম নয়”।১

1 

েসৗিদ আরেবর সেবরাা উলামা পিরষেদর আেলমগণ বেলন: 

“ঋতুমতী নারী যিদ ভুেল যাওয়ার আশ�া কের, তাহেল �শর 

বযতীত মুখ� কুরআন িতলাওয়াত করা ৈবধ”।२

2 

শায়খ ইবেন বায রহ. বেলন: “ঋতুমতী ও িনফােসর নারীেদর জনয 

মুখ� কুরআন িতলাওয়াত করা ৈবধ, কারণ তােদর মািসেকর সময় 

দীঘর হয়, জুনুিব বযিির উপর তােদরেক িকয়াস করা যথাযথ নয়। 

অতএব ছা�ীেদর জনয কুরআন িতলাওয়াত করা ৈবধ। অনুরপ 

পরীকা বা পরীকার বাইের িশিককাগণ মুখ� কুরআন পড়েত 

                                                           
1 মাজমুউল ফেতায়া: (২৬/১৯১) 
2 ফেতায়াল লাজনােয় দােয়মাহ: (৪/২৩২)  
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পারেবন, েদেখ নয়; তেব েদখার �েয়াজন হেল আড়াল েথেক 

ধরেবন”।३

1 

ইবেন উসাইিমন রহ. বেলন: “ঋতুমতী নারী যিদ কুরআন ভুেল 

যাওয়ার আশ�া কের, তাহেল তাফসীর বা অপর েকােনা �� েথেক 

কুরআন পড়েব। তাফসীর েথেক পড়েল অযু করা জরির নয়। যিদ 
মুসহাফ েথেক পেড় অবশযই কুরআন ও তার মােঝ রমাল বা হাত 

েমাজা বা এ জাতীয় েকােনা ব�র আড়াল কের িনেব; কারণ 

ঋতুমতী নারী িকংবা অনযানয নাপাক বযিির জনয কুরআন �শর 

করা ৈবধ নয়”।४

2 

একদা শায়খ উসাইিমন রািহমাহ�ােক িজজাসা করা হেয়িছল, 

সাওয়াব বা শরয়ী ঝাঁড়-ফুেকর উে�েশয ঋতুমতী নারীর জনয 

কুরআন পড়ার িবধান িক? 

উ�ের িতিন বেলন: “িতলাওয়ােতর িনয়ত বযতীত ঋতুমতী নারীর 

জনয কুরআন পড়া ৈবধ। যিদ আেরাগয লাভ বা িনয়িমত অিজফা 

আদায় বা কুরআন িশকা েদওয়া ও �হণ করার জনয কুরআন পেড়, 

তাহেল েকােনা সমসযা েনই, কারণ তার কুরআন পাঠ করার প�ােত 

িতলাওয়াত বযতীত অনয িনয়তও রেয়েছ”।५

3 

                                                           
1 মজমু ফেতায়া ইবেন বাজ: (৬/৩৬০) 
2 ফেতায়া নুরন আলাদ-দারব: (২৭/১২৩) 
3 ফেতায়া নুরন আলাদ-দারব: (২১/১২৩) 
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অতএব ঋতুমতী নারীর জনয কুরআন পড়া ও শরয়ী ঝাড়-ফঁুক 

করার অনুমিত রেয়েছ, েদেখ পড়েলও সমসযা েনই, তেব আড়াল 

বযতীত কুরআন �শর করেব না। আ�াহ ভােলা জােনন। 

 

সমা� 


