
 

 
 



 

  
ഋത�മതിയാക�േ�ാൾ 

�ഗ�കർ�ാവ് 

ൈശഖ് മ�ഹ�ദ് ബ�ൻ സ�ാല�ഹ് ഉൈസമീൻ 

അേ�ഹ�ിനും അേ�ഹ�ിെ� മാതാപിതാ�ൾ�ും 

മുഴുവൻ മു�ി�ൾ�ും അ�ാഹു െപാറു�ു നൽകെ�. 



 

 
 

                     ഋത�മതിയാക�േ�ാൾ 3 

 

 

 ����﷽  

 

 

പരമകാരുണികനും കരുണ െചാരിയു�വനുമായ അ-

�ാ-ഹുവിെ� നാമ�ിൽ 

േലാകര�ിതാവായ അ�ാഹുവിനാണ ് സർവ സ്തു-തി-

യും. നാം അവെന വാഴ്�ുകയും, അവേനാട് സഹായവും 

പാ-പേമാചനവും േതടുകയും െച�ു�ു. ന�ുെട ന-ഫ്സി-

െ� തി�കളിൽ നി�ും ന�ുെട േമാശം �പവൃ�ികളിൽ 

നി-�ും നാം അ�ാഹുവിേനാട് അഭയം േതടു�ു.  

ആെരെയ�ിലും അ�ാഹു സ�ാർഗ�ിലാ�ിയാൽ അ-

വെന വഴിേകടിലാ�ു� ആരുമി�. ആെരെയ�ിലും അ-വ-ൻ 

വഴിേകടിലാ�ിയാൽ അവെന േനർവഴി�് നയി-�ാ-നും ആ-

രുമി�.  

അ�ാഹു അ�ാെത ആരാധന�ർഹനായി മ�ാരുമി�. 

അ-വ-ൻ ഏകനും പ�ുകാരി�ാ�വനുമാകു�ു എ� ്ഞാ-

ൻ സാ��െ�ടു�ു�ു. മുഹ�ദ ് -അ�ാഹുവിെ� അ (ملسو هيلع هللا ىلص)

ടി-മയും ദൂതനുമാെണ�ും ഞാൻ സാ��െ�ടു�ു�ു. 

അ-വിടുെ� േമലും അവിടുെ� അനുചര�ാരിലും േലാ-

കാ-വ-സാനം വെര അവിടുെ� പിൻപ�ിയവരിലും അ-�ാ-

ഹു സമാധാനവും അനു�ഗഹവും നല്കുമാറാകെ�. 
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സ്�തീകൾ�് മാ�തമായി കാണെ�ടു� ര� സാ-�ി-

ധ�ം മൂ�ു വിധമാണ്.  

1. ആർ�വം.  

2. ര��സാവം.  

3. �പസവര�ം.  

ഇവയുമായി ബ�െ�� മതവിധികൾ �ഗഹി�ുക വ-ള-

െര �പാധാന�മു� കാര�മാണ്. പ�ിത�ാർ ഇ�ി-ഷ-യ-ക-

മായി േരഖെ�ടു�ിയ ഭി�ാഭി�പായ�ളിൽ നി�് െത�ും 

ശ-രിയും േവർതിരി�ു മന�ിലാേ��തു�്. അതിൽ നി-

� ്�പബലമായ അഭി�പായവും ദുർബലമായ അഭി�പായവും 

േവർതിരി�ാൻ അവലംബമാേ��ത് ഖുർആനും സു-�-

�ു-മാണ്. 

കാരണം: 

1) അ�ാഹുവിെ� വിധിവില�ുകളുെട അടി�ാന 

േ�സാ-ത-സുകൾ അവ ര�ുമാണ്. അവയുെട നിർ-േ�-ശ-�-

ൾ-�നുസരി�ാണ് മനുഷ�ൻ അ�ാഹുെവ ആരാധി-േ�-

�-ത്. അതിനാണവൻ കൽപി�െ��ി�ു�ത്. 

2) ഖുർആനും സു��ും അവലംബി�ുേ�ാഴാണ് മ-

ന-സിന് ആശ�ാസം ലഭി�ുക. തുറ� ഹൃദയവും ന� മ-ന-

സും അതിലൂെടയാണ് കി�ുക. ഒരാളുെട േമലു� ബാധ�ത 

നി-റേവ�ാൻ അതിലൂെട മാ�തേമ സാധി�ൂ. 

3) ഖുർആനിനും സു��ിനും പുറ�ു� എെ�ാരു 

കാ-ര��ിനും െതളിവുകൾ േവണം; അവ ഒരി�ലും സ�-ത-

��-മായ െതളിവുകള�. 
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കാരണം അ�ാഹുവിെ� വചനവും റസൂലിെ� ചര�യു-മ-

�ാ-� മെ�ാ�ും മത�ിൽ �പമാണ�ള�.  

ഈ പറ�തിെനാ�ം -ശരിയായ അഭി�പായ�പകാരം- 

സ�-ഹാബികളുെട വാ�ുകളും ദീനിൽ െതളിവാണ.് പെ� 

അ-ത് സ�ീകരി�ാൻ ചില നിബ�നകളു�.്  

1) സ�ാഹാബിയുെട വാ�് ഖുർആനിനും സു�-�ി-

നും എതിരാകരുത്.  

2) അേ�ഹ�ിെ� വാ�ിന് എതിരായി മെ�ാരു സ�-ഹാ-

ബിയുെട വാ�് ഉ�ാകരുത്.  

സ�ഹാബിയുെട വാ�ിന് വിരു�മായ വ�തും ഖ -ുർ-ആ-

നിലും സു��ിലും ഉെ��ിൽ ഖുർആനും സു-�-�ു-മാ-

ണ് സ�ീകരിേ��ത്. ഇനി ഒരു സ�ഹാബിയുെട വാ�ിന് 

മ-െ�ാരു സ�ഹാബി എതിരു പറ�ി�ു�് എ�ാെണ�ിൽ 

അ-വയിൽ ഖുർആനിേനാടും സു��ിേനാടും കൂടുതൽ 

േയാ-ജി�ു�ത ്മാ�തം സ�ീകരി�െ�ടും.  

അ�ാഹു പറയു�ത് കാണുക:  
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"വ� കാര��ിലും നി�ൾ അഭി�പായ വ�ത�ാസ�ിലാ-

യാ-ൽ അത് അ�ാഹുവിേല�ും റസൂലിേല�ും നി�ൾ മ-

ട-�ണം. നി�ൾ അ�ാഹുവിലും അ��നാളിലും വിശ�-സി-
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�ു-�ുെവ�ിൽ. അതാണ് ഉ�മവും ഏ�വും ന� പര�വ-

സാ-നമുളളതും" (നിസാഅ് 59) 

സ്�തീകളുെട ര��സാവവും അതുമായി ബ�െ�� വി-

ധി-വില�ുകളും വിശദീകരി�ു� ഒരു ലഘുപു-സ്ത-ക-മാ-

ണി-ത്. അതിൽ ഇനി�റയു� അധ�ായ�ൾ ഉൾെ�ടു�ു. 

1.ആർ�വവും വിധികളും 

2.ആർ�വ �പായവും കാലവും 

3. ആർ�വ�ിെ� അവ�ാേഭദ�ൾ 

4. ആർ�വസംബ�മായ വിധി വില�ുകൾ 

5. ഇസ്തിഹാദ�ും വിധികളും 

6. നിഫാസും വിധിവില�ുകളും 

7. ആർ�വ ച�ക�ിൽ കൃ�തിമമായി മാ�മു-�ാ-

�ാ-േമാ? ഗർഭധാരണം തടയാൻ പാടുേ�ാ? ഗർഭം 

അ-ല--സി�ി�ാേമാ? 
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ആർ�വം; നിർ�ചനവും  

സൃ�ി�ിെല യു�ിയും 

 

'ഹയ്ദ്' എ� അറബി പദ�ിെ� മലയാള വിവ-ർ-�-ന-

മാ-ണ് ആർ�വം. ഒഴുകുക എ�െ�ത 'ഹയ്ദ്'െ� ഭാ-ഷാ-ർ-

�ം. 

മതപരമായ അതിെ� വിവ� ഇ�പകാരമാണ്: ശാരീ-രി-ക 

�പകൃതിയുെട ഭാഗം മാ�തമായി, (മനുഷ�െ� ഭാഗ�് നി-� -ു

�) എെ��ിലും കാരണമി�ാെത, നിർ�ിത സമ-യ-�-ളിൽ 

സ്�തീകളിൽ പുറെ�ടു� ര�മാണ് ആർ�-വ-ര-�ം. 

ആർ�വര�ം തീർ�ും ശാരീരിക �പകൃതിയുെട ഭാ-ഗ-

മാണ്. എെ��ിലും േരാഗേമാ മുറിേവാ കാര-ണ-�ാ-േലാ, ഗ-

ർഭം അലസിയതിനാേലാ �പസവം കഴി�-തി-നാ-േലാ ഉ-�ാ-

കു� ര�സാ�ി��ം ആർ�വ�ിൽ െപട -ുക-യി�.  

ആർ�വം �പകൃതിപരമാണ് എ�തിനാൽ ഓേരാ 

സ്�തീയുെടയും ശരീര�പകൃതിയും, ചു�ുപാടും, പരി-ത-�ി-

തി-യും അനുസരി� ്ആർ�വ�ിൽ മാ��ൾ ഉ�ായി-രി-

�ും. വളെര �പകടവും വ��വുമായ രൂപ�ിൽ ഇ�ാ-ര�-

�ി-ൽ സ്�തീകൾ�ിടയിൽ അ�ര�ൾ ഉ�ാകാറു�്. 

ആർ�വ�ിന് പിറകിെല യു�ി:  

ഗർഭാശയ�ിൽെവ�് മ�ു�വെരേ�ാെല േപാഷക �ദ-

വ�-�ൾ സ�ീകരി�ാൻ കു�ിന് നിവൃ�ിയി�. അെത-

�ി-�ു െകാടു�ാൻ മാതാവിനും കഴിയി�. അതിനാൽ മാ-

താ-വിെ� ഗർഭാശയ�ിൽ അ�ാഹു �പേത�ക രീതിയിൽ 
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ര�പാളികെളാരു�ുകയും, ശിശുവിെ� േപാഷണ�ി-

നാ-വ-ശ�മായ �ദവ��ൾ െപാ�ിൾെകാടി വഴികു�ിെ� 

ധ-മനികളിൽ എ�ി�ുകയും െച�ു�ു.  

ഗർഭ� ശിശു ഭ�ി�ുകേയാ ചവ�ുകേയാ െച-�ാ-

െത തെ� െപാ�ിൾ െകാടിയിലൂെട അതിെ� ശരീര-�ി-

േല-�് ആവശ�മായ േപാഷകം എ�ുകയും, അതിന് േവ-

�-ത് ലഭി�ുകയും െച�ു�ു. ഏ�വും ന� സൃ�ി-ക-

ർ�ാ-വായ അ�ാഹു അനു�ഗഹപൂർ�നായിരി�ു�ു! 

ഇതാണ് ആർ�വ�ിെ� പി�ിെല യു�ി. 

ഗർഭിണിയാകു�േതാെട ആർ�വം നില�ു�ത് ഇ-

തു െകാ�ാണ്; വളെര വിരളമായി മാ�തെമ ഇതിന് അ-പ-

വാ-ദമു�ാകാറു�ൂ. ഇതുേപാെല, മുലയൂ�ു� മാതാ-�-ളി-

ലും ആദ�നാളുകളിൽ - �പേത�കി�ും- ആർ�വ സാ�ി-

��ം വളെര വിരളമായിരി�ും. 
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ആർ�വം; �പായവും കാലവും 

 

ഈ അധ�ായ�ിന് ര�് ഭാഗമു�്. 

1. ആർ�വം ആരംഭി�ു� �പായം. 

പ��� ് വയ�ിെ�യും അൻപത് വയ�ിെ�യും ഇട-

യി-ലു� കാലമാണ് സാധാരണ ഗതിയിൽ സ്�തീയുെട ആ-

ർ-�-വകാലം. ചിലരുെട ശരീര �പകൃതിയും, ചു�ുപാടും, കാ-

ലാ-വ�യും അനുസരി�് ഈ പറ�തിന് മുൻേപാ േശ-

ഷേമാ ആർ�വം ഉ�ായി�ുെട�ി�. 

ഇ� �പായ�ിന് മുൻപും േശഷവും ആർ�വം സം-

ഭവി�ി� എ�് തീർ�ു പറയാവു� വിധം ഒരു �പാ-യ-പ-

രിധി ആർ�വ�ിന് കൃത�മായി നിർ�യി�ാൻ കഴിയു-

േമാ? ഈ നി�ിത �പായ�ിന് മുൻപും േശഷവും വരു� 

ര-�ം (നിസ്കാരേമാ മേ�ാ തടയാ�) സാധാര-�-മാ-യാ-

േണാ പരിഗണിേ��ത്? –  ഇ�ാര��ിൽ പ�ിത�ാ-

ർ�് അഭി�പായവ�ത�ാസമു�്. 

ഈ വിഷയ�ിെല വ�ത�സ്ത വീ�ണ�ൾ ഉ�രി� 

േശ--ഷം ഇമാം ദാരിമി -r- പറയു�ു: “ഈ അഭി-�പാ-യ-�-

െള-�ാം െത�ാണ്. ആർ�വ ര��ിെ� സാ�ി-��-മു-

േ�ാ ഇേ� എ�താണ് യഥാർ� മാനദ�ം. ഉെ�-�ി-

ൽ അെത�തയായാലും ഏത് �പായ�ിലായാലും ഏതു സാ-

ഹചര��ിലായാലും അതിെന ആർ�വ ര�മായി പ-രി-

ഗ-ണി�ൽ നിർബ�മാണ് . അ�ാഹുവിനാണ് കൂടുതൽ 

അ-റിയുക. (അൽ മജ്മൂഅ ്ശർഹുൽ മുഹ�ബ്: 1/386) 
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ഇമാം ദാരിമി -r- പറ�താണ് ശരി. ഇേത അഭി�പാ-

യം തെ�യാണ് ൈശഖുൽ ഇസ് ലാം ഇബ്നു ൈതമി�-

യും സ�ീകരി�ത്.  

ആർ�വര�ം എേ�ാൾ കാണു�ുേവാ, അേതാെട 

അവൾ ആർ�വകാരിയാണ;് അത് ഒൻപത ്വയ�ിന് മ -ു

�ായാലും അൻപത് വയ�ിന് േശഷമായാലും. കാരണം. 

അ-�ാഹുവും അവെ� ദൂതനും ആർ�വ സംബ�മായ 

വി-ധിവി-ല�ുകെള ആർ�വ ര��ിെ� സാ�ി-��-വു-

മായാണ് ബ�െ�ടു�ിയത.് അതിന് �പേത�ക �പായപ-രി-

ധി ഖുർആേനാ ഹദീേഥാ നിർ�യി�ു ത�ി�ി�. അതിനാ-

ൽ ര� സാ�ി��ം തെ�യാണ് മാനദ�മായി ഗണി-

േ�-�ത്.  

അതിന�ുറം �പേത�കമായ �പായപരിധി നി�യി�ാൻ 

ഖു-ർആനിേലാ ഹദീസിേലാ േരഖ േവണം. അ�രം യാ-

െതാ-രു േരഖയും ഇ�ിഷയകമായി �ിരെ��ി�ി�. 

2. ആർ�വ�ിെ� ൈദർഘ�ം: 

ആർ�വം എ�ത നീ�ു നിൽ�ും? ഇ�ിഷയകമായി 

ആ-േറാ ഏേഴാ അഭി�പായ�ൾ പ�ിത�ാർ േര-ഖ-െ�ടു-

�ി-യി�ു�.്  

ഇബ്നുൽ മുൻദിർ -r- പറയു�ു: "ഒരു കൂ�ർ പറ�ു: 

ആർ�വ�ിെ� കൂടിയ സമയവും കുറ� സമയവും 

ഇ�ത ദിവസമാെണ�് നിർ�യി�ുക സാധ�മ�." 

ഞാൻ (ഇബ്നു ഉൈഥമീൻ) പറയെ�: േനരെ� ഇമാം 

ദാ-രി-മി -r- പറ�തിന ്സമാനമാണിത്. ൈശഖുൽ ഇസ് -
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ലാം ഇബ്നു ൈതമി� സ�ീകരി�ത് ഈ അഭി�പായമാണ്. 

അ-തു തെ�യാണ് ശരി. കാരണം ഖുർആനിേനാടും സു-

�-�ിേനാടും ബു�ിേയാടും േയാജി�ു� അഭി�പായം ഇ-

താ-ണ്. 

െതളിവ് (ഒ�്) 

അ�ാഹു പറയു�ു:  
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 ]222[ ا�قرة�ىجس�َ�ۡ�ُ�ۡ�ن

“ആർ�വെ���ി അവർ നിേ�ാട് േചാദി�ു�ു. 

പറയുക. അെതാരു മാലിന�മാണ്. അതിനാൽ ആർ�വ 

ഘ��ിൽ നി�ൾ സ്�തീകളിൽ നി� ്അക� ്നിൽ�ുക. 

അവർ ശു�ിയാകു�ത ്വെര അവെര സമീപി�ാൻ പാ-ടി-

�.” (ബഖറഃ. 222)  

'അവർ ശു�ിയാകു�ത് വെര' എ�ാണ് അ�ാഹു നി-

�-യി� പരിധി. അ�ാെത ഒരു ദിവസെമേ�ാ, മൂ�് ദിവ-

സ-െമേ�ാ, പതിന� ് ദിവസെമേ�ാ അ�. ഇതിൽ നി-

�ും ആർ�വര��ിെ� സാ�ി��വും അസാ�ി-��-

വു-മാണ് ആർ�വ�ിെ� വിധിവില�ുകളുെട േഹതു-

െവ-� ്വ��മായി.  

അതിനാൽ എേ�ാൾ ആർ�വമു�ാകു�ുേവാ അ-

േ�ാ-ൾ വിധിവില�ുകൾ �പാബല��ിൽ വരും. എേ�ാൾ 

ശു-�ി �പാപി�ു�ുേവാ അേ�ാൾ ആർ�വ�ിെ� നി-

യ-മം നീ�ുകയും െച�ും. 
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െതളിവ് (ര�്) 

ഇമാം മു�ിമിെ� സ�ഹീഹിൽ കാണാം: ആഇശ -k- ഉം-

റ� ്േവ�ി ഇഹ്റാമിൽ �പേവശി� േശഷം അവർ�് ആ-

ർ�വമു�ായി. അേ�ാൾ നബി (ملسو هيلع هللا ىلص) പറ�ു:  

وِ� 
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َ
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َ
ع

ْ
ِت» «ا�

ْ
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ْ
 بِا�

“ശു�ിയാകു�ത ്വെര നീ കഅ്ബാലയം ത�വാഫ ്െച-

�-രുത്; അെതാഴിെക ഹ�് തീർ�ാടകർ െച�ു� എ�ാ 

ക-ർ-��ളും നീയും െച�ുക.” ആഇശ -k- പറയു�ു: ബ-

ലി-ദിനമായേ�ാഴാണ് ഞാൻ ശു�ി �പാപി�ത്. (മുസ് ലിം: 

4/30) 

ഇമാം ബുഖാരിയും മു�ിമും ഉ�രി� റിേ�ാർ�ിൽ ഇ�-

െന-യാണ് ഉ�ത്; നബി (ملسو هيلع هللا ىلص) അവേരാട് പറ�ു:  

ِعيمِ «
ْ
 ا��ن

َ
ُرِ� إِ�

ْ
اخ

َ
ْرِت ف

ُ
ه

َ
ا ط

َ
إِذ

َ
ِظرِي، ف

َ
ت
ْ
 » ا�

“നീ കാ�ിരി�ുക, ശു�ി�പാപി� േശഷം തൻഈ-മി-ൽ-

െച� ്ഇഹ്റാമിൽ �പേവശി�ുക.”  

ഇവിെടയും ശു�ി ൈകവരു�ത ് വെരയാണ് ത�വാഫ് 

െച-�ു�ത് നബി (ملسو هيلع هللا ىلص) വില�ിയത്; അ�ാെത നി�ിത കാ-

ലം വെര അ�. ഇതും ആർ�വമുേ�ാ ഇേ� എ�താണ ്

അ-ത് സംബ�മായ വിധി വില�ുകൾ�് നിദാനെമ� ്മ-

ന-�ിലാ�ി�രു�ു. 

  



 

 
 

                     ഋത�മതിയാക�േ�ാൾ 13 

െതളിവ് (മൂ�്) 

കർ�ശാസ്�ത പ�ിത�ാർ ഇ�ിഷയകമായി പറ� 

കണ�ുകളും വിശദാംശ�ളും അ�ാഹുവിെ� �ഗ�-�ി-

േലാ നബിചര�യിേലാ കാണാൻ കഴിയി�. അ�-െന-െയാ-

� -ു�ായിരുെ��ിൽ ഖുർആനിലും സു��ിലും അത് 

വ-ര-ണമായിരു�ു. കാരണം അേ�യ�ം ആവശ�മു� വി-

വ-ര�ളാണത്.  

അവെയ�ാം മനുഷ�ൻ നിർബ�മായി �ഗ-ഹി-േ��-തും 

ആരാധനാകർ��ളിൽ പരിഗണിേ��തും ആ-യി-ര -ു

െ��ിൽ എ�ാവർ�ും മന�ിലാകു� രീതിയിൽ അ-�ാ-ഹ -ു

വും തിരുദൂതരും വിശദീകരി�ുമായിരു�ു കാരണം ന-മ-

സ്കാ-രം, േനാ�്, ഹ�്, വിവാഹം, വിവാഹേമാചനം അ-ന-

�-രാവകാശം തുട�ി നിരവധി മൗലിക �പശ്ന-�-ള -ുെട മത-

വി-ധി ആർ�വവുമായി ബ�െ��ാണ് കി-ട-� -ു�-ത്. 

നമസ്കാര�ിെ� എ�ം, സമയം, റുകൂഅ,് സൂജൂദ്, 

സ-കാ-�ിെ� േതാത,് പരിധി, നിർബ�മാകു� സ��,് 

വി-നിേയാഗ രീതി, േനാ�ിെ� സമയം, കാലം ഹ�ിെ� രൂ-

പം എ�ിവെയാെ� അ�ാഹുവും അവെ� റസൂലും ملسو هيلع هللا ىلص വ-

ള-െര വ��മായി വിശദീകരി�ിരി�ു�ു.  

അതിേന�ാൾ �പാധാന�ം കുറവു� വിഷയ�ളായ ഭ-

�-ണ-പാനീയ�ൾ കഴി�ു�തിെ�യും, ഉറ�-�ി-െ�-

യും ൈലംഗികബ��ിെ�യും വീ�ിൽ �പേവ-ശി-�ു�-തി-

െ�-യും പുറ�് േപാകു�തിെ�യും മലമൂ�തവിസ-ർജ-ന-

�ി-െ�യും മര�ാദകൾ വെര ഈ ദീനിൽ വിവരി�-െ�-�ി-�ു-

�്. എ�ിനധികം! ക�്  െകാ�് ശു�ീകരി�ുേ�ാൾ ഉപ-

േയാ-ഗിേ�� ക�ുകളുെട എ�ം േപാലു� തീർ�ും സൂ-
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�്മ-മായ കാര��ൾ മുതൽ വലിയ വിഷയ�ൾ വെര വ�-

�-മായി വിവരി�െ��ി�ു�്.  

അതുവഴി അ�ാഹുവിെ� മതം പൂർ�ീകരി�ുകയും 

സ-ത�വിശ�ാസികൾ�് അവെ� അനു�ഗഹം സ�ൂ-ർ-ണ-മാ-

�ി തരികയുമാണ് അവൻ െചയ്തത്.  

അ�ാഹു പറയു�ു:  
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 ]�89[ ا�حل�ىجس���

"എ�ാ കാര��ിനും വിശദീകരണമായി െകാ�ുമാണ് 

നി-ന�് നാം േവദ�ഗ�ം അവതരി�ി�ിരി�ു�ത്." (ന-

ഹ്ൽ: 89)  

അ�ാഹു പറയു�ു:  
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 ]111[ يوسف�ىجس��

"ഇത് െക�ിയു�ാ�ു� ഒരു വർ�മാനമ�. �പത�ുത; 

അ-തിെ� മു�ു�തിെന (േവദ�െള) ശരിെവ�ു�തും 

എ-�ാ കാര�െ� സംബ�ി�ുമു� ഒരു വി-ശ-ദീ-ക-ര-ണ-വു-

മാ-ണ്." (യൂസുഫ:് 111) 

ഈ രീതിയിൽ കാര��ൾ വിശദീകരി� അ�ാഹുവിെ� 

�ഗ��ിലും തിരുദൂതരുെട ചര�യിലും ആർ�വ സം-ബ-

�-മായി കർ�ശാസ്�ത പ�ിത�ാർ പറ� ക-ണ-�ു-

ക-ളും വിശദീകരണ�ളും കാണു�ിെ��ിൽ അ-വ-െയാ-

�ും അവലംബിേ��തി� എ�ാണ് വ��മാവു�ത.്  
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ആർ�വവുമായി ബ�െ�� വിധി വില�ുകൾ�് 

ആ-ർ-�വര��ിെ� സാ�ി��വും അസാ-�ി-��-വു-മാ-

ണ് നിദാനെമ�ും, അവ മാ�തേമ പരിഗണിേ��തു�ൂ 

എ-�ുകൂടി അതിൽനി�ു മന�ിലാ�ാം.  

വിശു� ഖുർആനിലും �ിരെ�� ഹദീസിലും ഇ�ാ-�-

തി-നാൽ തെ� ഒരു കാര�ം മതവിധിയായി പരിഗണി-േ�-

�-തി� എ� തത�ം ഈ വിഷയ�ിെല�� ധാരാളം �പ-

ശ്ന-�ളിൽ വായന�ാരന് ഉപേയാഗെ�ടും. കാരണം മ-

ത-വി-ധികൾ �ിരെ�ടാനു� മൂല�പമാണ�ൾ ഖ -ുർ-ആ-

നും നബിചര�യുമാണ്. അെ��ിൽ സുവിദിതമായ ഇജ്മാ-

ഓ (പ�ിത�ാരുെട ഏകാഭി�പായം) സാധുവായ ഖിയാ-

േസാ (താരതമ�ം) േവണം.  

ൈശഖുൽ ഇസ് ലാം ഇബ്നുൈതമി� ദീനിെല ഒരു ത-

ത�ം വിശദീകരി�െവ പറ�ു: "... ഇതിൽ െപ�താണ് ആ-

ർ-�-വം എ� വാ�്. ഖുർആനിലും ഹദീസിലുമു� ധാരാ-

ളം വിധിവില�ുകെള ഇതുമായി അ�ാഹു ബ�െ�-ടു-�ി-

യി�ു�.് എ�ാവരും മന�ിലാേ��തും സമൂഹെ� 

െമാ-��ിൽ ബാധി�ു�തുമാണ് ഈ വിഷയം.  

എ�ി�ും ആർ�വം സംഭവി�ു� ഏ�വും ചു-രു-�ി-

യ സമയേമാ, കൂടിയസമയേമാ, ര� ്ആർ�വ-�-ൾ-�ിട-

യിെല ശു�ികാല�ിെ� ൈദർഘ�േമാ എ�തയാെണ�് 

അ-�ാഹു നിർണയി�ു ത�ി�ി�. ഭാഷാ�പേയാഗം മ -ുേഖ-ന-

യും അവ ലഭ�മ�. അതിനാൽ ആർ�വ�ിന് കാല-പ-രി-

ധി നി�യി�ു�വൻ ഖുർആനിനും സു��ിനും വി-രു-

�ം �പവർ�ി�ുകയാണ്." (രിസാല ഫിൽ അസ്മാ: 35) 
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െതളിവ് (നാല്) 

ശരിയായ ഖിയാസ് (താരതമ�ം); ഒരു ബു�ിമു�് എ-�ാ-

ണ് ഋതു ര�െ� അ�ാഹു വിേശഷി�ി�ത്. ഋതുര�ം 

ഉ-�ാവുേ�ാെഴാെ� ബു�ിമു�് ഉ�ാവുമേ�ാ? അതിൽ 

ഒ-�ാം ദിവസെമേ�ാ ര�ാം ദിവസെമേ�ാ മൂ�ാം ദിവ-

സ-െമേ�ാ നാലാം ദിവസെമേ�ാ വ�ത�ാസമി�. പതിനാ-

െറേ�ാ പതിനെ�േ�ാ പതിെനെ�േ�ാ പതിേനെഴേ�ാ 

വ�-ത�ാസമി�. ആർ�വം എേ�ാഴും ആർ�വം തെ�. 

ബു-�ിമു�് എേ�ാഴും ബു�ിമു�് തെ�. വിധി-വി-ല-�ു-ക-ൾ-

�ാ-ധാരമായ േഹതു (അശു�ാവ�) എ�ാ ദിവസവും 

നിലനിൽ�ു�ു എ�ർ�ം.  

അതിനാൽ എ�ടി�ാന�ിലാണ് ര�ം വ�ുെകാ-

�ി-രി�ു� ര�് ദിവസ�ൾ�ിടയിൽ വ�ത�ാസം ക-ൽ-

പി�ുക? അത് ശരിയായ ഖിയാസിന് വിരു�മേ�? കാര-

ണം ആർ�വം മൂലമു�ാകു� �പയാസം എ�ായ്േ�ാഴും 

നി-ല-നിൽ�ു�ു�.് അതിനാൽ അേ�ാെഴാെ� ആർ�-

വ-�ിെ� വിധിവില�ുകളും ബാധകമാകണം. 

െതളിവ് (അ�്) 

കാലപരിധി നിർ�യി�വർ�ിടയിൽ കാണെ�ടു� രൂ-

�-മായ ഭി�തയും പരസ്പര ൈവരു��വും; അതിൽ നി-

�് മന�ിലാകു�ത് -നിർബ�മായും സ�ീകരി�ിരി�ണം 

എ-�് പറയാവു� ഒരു െതളിവ്- അവരുെട പ�െലാ�ും 

ഇെ�-�ാണ്. െത�ാനും ശരിയാവാനും സാധ�തയു� ഗ-

േവ-ഷണ�ൾ മാ�തമാണ് അവരുെട അഭി�പാ-യ-�ൾ-�ു-

� നിദാനം.  
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അതിൽ ഒ�് മെ�ാ�ിേന�ാൾ പിൻപ�ാൻ െമ-�-െമ-

� ് പറയാനാവി�. ഇ�രം അഭി�പായ ഭി�ത-യു-�ാ-വു-

േ�ാ-ൾ ഖുർആനിേല�ും സു��ിേല�ും മട�ു-ക-യാ-

ണ് കരണീയം. 

േമൽപറ� െതളിവുകളിൽ നിെ��ാം ആർ�വ-�ി-

ന് ഏ�വും കുറ�െതേ�ാ കൂടിയെതേ�ാ നിർ�-യി-

�ാ-വു� കാലപരിധിയി� എ� അഭി�പായമാണ് ഏ�വും 

�പ-ബലവും �പാമാണികവുെമ� ്മന�ിലായി.  

അതിനാൽ �ശ�ി�ുക: േരാഗേമാ മുറിേവാ േപാലു� �പ-

േത�ക കാരണ�ൾ മൂലമ�ാെത സ്�തീകളിൽ �പകൃത�ാ കാ-

ണെ�ടു� ര�സാ�ി��ം എ�ത ദിവസമായാലും, ഏ-ത് 

�പായ�ിലായാലും അത് ആർ�വര�ം തെ�യാ-ണ്.  

എ�ാൽ ര�ം വരു�ത് പരിധിയി�ാെത തുടരുകേയാ 

അ-െ��ിൽ ഒേ�ാ രേ�ാ ദിവസം മാ�തം നില�ുകയും 

വീ�ും അവിരാമമായി തുടരുകേയാ െച�ു� �പേത�ക 

അവ�കളിൽ അത് ആർ�വമ�. മറി�് അേ�ാൾ അത് 

'ഇസ്തിഹാദത്' (ര��സാവം) ആയി ഗണി�െ�ടും. (അ-

തി-െന��ി വഴിെയ വിശദീകരി�ു�ു�)് 

ൈശഖുൽ ഇസ് ലാം ഇബ്നു ൈതമി� പറയു�ു: “ഗർഭ 

പാ-�ത�ിൽ നി�ു�ാവു� ര�ം മൗലികമായി ആ-ർ-�-

വ-ര�ം തെ�യാണ്. ര��സാവമായി ഗ-ണി�-ണ-െമ-�ി-

ൽ അതിന് െതളിവ് േവണം. േരാഗം മൂലേമാ മുറിവ് നി-മി-

�േമാ ആെണ� ് അറിയെ�ടാ� അവ�യിെല�ാം 

അ-ത് ആർ�വര�മായി ഗണി�ണം.  

ഈ അഭി�പായം �പമാണ�ളുെട െവളി��ിൽ �പബല-

മാ-െണ�് മാ�തമ� പരിധി നിർ�യി�ു�വർ പറയു�-



 

 
 

                     ഋത�മതിയാക�േ�ാൾ 18 

തി-േന-�ാൾ �ഗാഹ�വും �പാവർ�ികമാ�ാൻ എളു�-വു-

മാ-ണ്. അതിനാൽ ഈ അഭി�പായമാണ് നാം സ�ീ-ക-രി-േ�-

�-ത്. കാരണം ഇ�ാമിെ� ൈചതന�േ�ാടും സരള-ത-

േയാ--ടും ലാളിത�േ�ാടും അനുേയാജ�മാണവ.  

അ�ാഹു പറയു�ു.  

��َوَ����حمس
َ
��َ�َ���ۡ�

ُ
��ۡ

َ
 ]�78[  ا�ج�ىجس��َ�َ�جٖ���ِ��ۡ��ٱ�ّ�ِ��ِ���ِ���َ��

"മത�ിൽ നി�ൾ�് അ�ാഹു �പയാസമ -ു�ാ-�ി-യി-

�ി-�." (ഹ�്: 78)  

നബി (ملسو هيلع هللا ىلص) പറ�ു. "നി�യമായും മതം ലളിതമാണ്. 

ആ-ർ അതിെന കുടു�ാ�ു�ുേവാ അവെനയത് േതാ-ൽ-

പി�ും. അതിനാൽ നി�ൾ ഏ�വും കൃത�മായ നിലപാട് 

ൈക-െ�ാ�ുക. (ശരിേയാട്) ഏ�വും അടു� മാർ-ഗ-�ി-

ൽ നിലെകാ�ുക. മ�ു�വർ�് സേ�ാഷം പകരുക." 

(ബു-ഖാരി) 

ര�് കാര��ളിൽ ഇ�മു�ത ് സ�ീകരി�ാൻ അവ-സ-

രം ലഭി�ാൽ ഏ�വും എളു�മു�താണ ്നബി (ملسو هيلع هللا ىلص) സ�ീ-ക-രി-

�ി-രു�ത്; അത് പാപമെ��ിൽ. 

3. ഗർഭിണിയും ആർ�വവും: 

സ്�തീ ഗർഭിണിയായാൽ സാധാരണയായി ആർ�വം 

നിലയ്�ു�ു; അതാണ്  ബഹുഭൂരിപ�ം സ�ർഭ�ളിലും 

ഉ�ാവുക. 
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ഇമാം അ�ദ ് പറയു�ു: “ആർ�വം നിലയ്�ു�ത ്

മ -ുേഖനയാണ ് സ്�തീ ഗർഭിണിയാെണ� ് മ-ന-�ി-ലാ�ാറു-

�-ത്.” 

എ�ാൽ ഗർഭിണിയായിരിെ� ര� സാ�ി��ം ക-

�ാ-ൽ അതിെ� വിധി എ�ാണ്? ഇത് ര�് രീ-തി-യി-ലു-

�ാ-വാം.  

1. �പസവേവദനയും അേതാെടാ�ം ര�വും പുറ-െ�-ടു-

ക. �പസവം നട�ു�തിെ� അൽപകാലം മുൻപ് -ഏ-താ-

� ്രേ�ാ മൂേ�ാ ദിവസ�ൾ മു�ാെണ�ിൽ- അത് 'നി-

ഫാ-സി' െ� ഗണ�ിൽ ഉൾെ�ടു�താണ.്  

2. �പസവേവദനയി�ാെതേയാ �പസവനാൾ എ�ു-�-

തി-െ� വളെര മുേ�ാ ര�ം പുറെ�ടുക.  

ഇത ് നിഫാസായി ഗണി�രുത.് പിെ� ഏതിന-�ി-ലാ-

ണ-ത് ഉൾെ�ടുക? ആർ�വര��ിെ� ഗണ�ിേലാ 

അ-േതാ ആർ�വവിധികൾ ബാധകമാകാ� സാധാരണ 

ര-��സാവ�ിെ� ഗണ�ിേലാ? ഈ വിഷയ�ിൽ പ-

�ി-ത�ാർ�ിടയിൽ അഭി�പായ വ�ത�ാസമു�് 

അവയിൽ ഏ�വും ശരിയായ അഭി�പായം ഇതാണ്: സാ-

ധാ-രണ മാസമുറ േപാെല -ആർ�വം സംഭവി�ാറു� 

സ-മയ�ാണ്- ര�ം പുറെ��ത് എ�ിൽ ഇത് ആ-ർ-�-വ-

മാ-യി ഗണി�ണം.  

കാരണം ആർ�വര�മെ��് പറയാൻ കഴിയും വി-ധം 

യാെതാരു കാരണവും �പകടമെ��ിൽ സ്�തീകളിൽ കാ-ണ -ു

� ര�ം ആർ�വര�മായി പരിഗണി�ണം എ-�-
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താണ് അടി�ാന നിയമം. ഗർഭിണി�് ഒരി�ലും ആ-ർ-�-

വമു�ാവിെ��് ഖുർആനിേലാ സു��ിേലാ വ�ി-�ി-�. 

ഇതാണ് ഇമാം ഷാഫിഈയുെടയും ഇമാം മാലി-കിെ�-

യും അഭി�പായം. ൈശഖുൽ ഇസ് ലാം ഇബ്നു ൈതമി� സ�ീ-

കരി� അഭി�പായവും ഇതു തെ�യാണ്. അേ�ഹം പ-റ-യ -ു

�ു: "ഇമാം അ�ദിന് ഈ അഭി�പായമാെണ� ഒരു റി-േ�ാ-

ർ�് ൈബഹഖി ഉ�രി�ി�ു�.് അ�, അേ�ഹം തെ� മ -ുൻ-കാ-

ല വീ�ണ�ിൽ നി� ് ഈ അഭി�പായ�ിേല�് മട�ി 

എ-�ുതെ� ഉ�രി�െ��ി�ു�.്" (ഇഖ്തിയാ-റാ-ത്: േപ: 30) 

അതിനാൽ ഗർഭാവ�യിെല ര�സാ�ി��വും സാ-

ധാ-രണ മാസമുറയും ത�ിൽ വിധിവില�ുകളിൽ വ�-ത�ാ-

സമി�. ര�് �പശ്ന�ളിൽ ഒഴിെക. 

ഒ�്: വിവാഹ േമാചനം. ഇ� ആചരിേ�� സ്�തീ ഗ-

ർ-ഭിണിയെ��ിൽ ആർ�വ സമയ� ് വിവാഹേമാചനം 

െച-�ാൻ പാടി� എ�താണ് നിയമം. (ൈലംഗിക ബ�-

�ി-േല-ർെപടാ� ശു�ി കാല�് മാ�തേമ അവെള ത�-ലാ-

ഖ ്െചാ�ാൻ പാടു�ു.) എ�ാൽ അവൾ ഗർഭി-ണി-യാ-െണ-

�ിൽ ഈ നിബ�ന പാലിേ��തി�.  

ഗർഭിണിയ�ാതിരിെ� ആർ�വ ഘ��ിൽ വിവാഹ 

േമാ-ചനം നട�ു�ത ്ഖുർആനിെല ഈ കൽപന�് വിരു-

�-മാണ്:  

ا��حمس
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"നി�ൾ സ്�തീകെള ത�ലാഖ ്െചാ�ുേ�ാൾ ഇ� ആച-രി-

�ാൻ ത�വ�ം അവെര ത�ലാഖ് െചാ�ുക" (ത�ലാഖ:് 1)  
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എ�ാൽ ഗർഭിണിയാെണ�ിൽ ആർ�വം ഉെ��ി-

ലും ത�ലാഖ ്െചാ�ാം. അത് അ�ാഹുവിെ� ഈ ക�ന�് 

വി-രു�മ�. കാരണം ഇ� ആചരി�ാൻ ത�വ�ം തെ�-

യാ-ണ് ഭർ�ാവ് അവെള ത�ലാഖ് െചാ�ിയിരി�ു�ത്; അ-

വ-ൾ�് ആർ�വമുെ��ിലും ഇെ��ിലും ശരി. അത് അ-

വ-ളുെട ഇ�െയ ബാധി�ുകയി�.  

കാരണം ഗർഭിണികളുെട ഇ�കാലം എ�ത ് ഗർഭം അ-

വ-സാനി�ു�ത് വെരയാണ.് �പസവേ�ാെട അവളുെട 

ഇ-� അവസാനി�ും. അതിനാൽ ൈലംഗികബ�ം നട� 

േശ-ഷം അവെള ത�ലാഖ ്െചാ�ു�തിനും വിേരാധമി�. 

ര�:് ദീ�ാകാലം അഥവാ ഇ�. ഗർഭിണിയുെട ഇ� 

�പ-സവി�ു�ത ്മുേഖനയ�ാെത അവസാനി�ുകയി�. ഗ-

ർ-ഭകാല�് അവൾ�് ആർ�വമു�ാകുേ�ാ ഇേ� എ-

�-ത് �പശ്നമ�.  

കാരണം, അ�ാഹു പറ�ിരി�ു�ു:  

ُٰ���حمس
َ
ْو�
ُ
�لِ��َوأ

َ
�
ۡ
�
َ
�
ۡ
ُ�����ٱ�

ُ
��َ
َ
ن�أ

َ
ۡ��َ���أ

َ
�َ�������ُ

َ
�
ۡ
�
َ
 ]�4[ الطالق�ىجس��

"ഗർഭിണികൾ�് നിർ�യി� അവധി അവർ അവരുെട 

ഗർഭം �പസവി�ലാണ.്" (ത�ലാഖ:് 4) 
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ആർ�വം; അവ�ാേഭദ�ൾ 

 

പല രീതിയിലു� അവ�ാ േഭദ�ൾ ആർ�വ�ിൽ 

കാണെ�ടാറു�.് 

1. സാധാരണ അവ�െയ�ാൾ നീ�ു നിൽ-�ു-ക-

േയാ ചുരു�ുകേയാ െച�ുക. ഉദാഹരണമായി സാധാ-ര-

ണ ആറ് ദിവസമു�ാകാറുളള മാസമുറ ഏഴാം ദിവസവും 

തു-ടരുക. അെ��ിൽ സാധാരണ ഏഴ് ദിവസമു-�ാ-കു-�-

ത് ആറാം ദിവസം തെ� അവസാനി�ുക. 

2. സാധാരണ മാസമുറ ഉ�ാകാറു� സമയ�ിന് മ -ു

േ�ാ േശഷേമാ ആവുക. ഉദാഹരണമായി സാധാരണ മാ-

സാ-വസാനം കാണെ�ടു� ര�സാ�ി��ം മാസ�ിെ� 

ആ-ദ��ിൽ കാണുക. അെ��ിൽ മാസാരംഭ�ിൽ കാ-

ണു-�-ത് മാസാവസാനം കാണുക. 

ഈ ര� ്അവ�കളിലും സ�ീകരിേ�� ഇ�ാമിക വി-

ധി സംബ�ി� ് പ�ിത�ാർ�ിടയിൽ അഭി�പാ-യ-വ�-ത�ാ-

സമു�.് എേ�ാൾ ര�ം കാണു�ുേവാ അേ�ാൾ ആ-ർ-

�-വമായും എേ�ാൾ ശു�ി ൈകവരു�ുേവാ അ-േ�ാ-ൾ 

ശ -ു�ിയുളളവളായും ഗണി�ുക എ�തെ�ത ശരി-യാ-യ കാ-

ഴ്ച�ാട്.  

സാധാരണ ഉ�ാകാറു�തിെന�ാൾ കൂടുതൽ സമ-

യം നീ�ുനി�ുേവാ അെ��ിൽ അതിെന�ാൾ കുറ-വാ-

േണാ േനരെ�യാേണാ ൈവകിയി�ുേ�ാ എെ�ാ�ും 

പ-രി-ഗണിേ��തി� ഇതിനു മുൻപെ� അധ�ായ�ിൽ 

നാം ഉ�രി� െതളിവുകളിൽ നി� ്ആർ�വ�ിെ� സാ-
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�ി-��-േ�ാടാണ് അത് സംബ�മായ വിധിവില�ുകെള 

അ�ാഹു ബ�െ�ടു�ിയെത� ്വ��മാണ്. 

ഇമാം ഷാഫിഈയും ൈശഖുൽ ഇസ് ലാം ഇബ്നു ൈത-

മി-�യും ഈ അഭി�പായമാണ് ശരിെയ� ്േരഖെ�-ടു-�ി-യി-

�ു-�.് �പമുഖ ഹ�ലീ പ�ിതനായ ഇമാം ഇബ്നു ഖുദാ-മ 

�പ-ബലെമ� ് വിധിെയഴുതിയതും ഈ കാഴ്ച�ാട് തെ�-

യാ-ണ്. അേ�ഹം പറ�ു: "(ഹ�ലീ) മദ്ഹബിൽ പറയു� 

േപാെല “സാധാരണാവ�” പരിഗണി�ൽ അനിവാ-ര�-മാ-

യി-രുെ��ിൽ നബി (ملسو هيلع هللا ىلص) തെ� സമുദായെ� അ�ാര�ം 

ഉ-ണർ�ുമായിരു�ു. അത് വിശദീകരി�ാെത നീ�ി െവ-

�ു-മായിരു�ി�. കാരണം, ഒരു കാര�ം ഉണർേ�� സമ-

യ-� ്ഉണർ�ാതിരി�ു�ത് ശരിയ�.  

അവിടുെ� പ-�ി-മാർ�ും ഇതര വനിതകൾ�ും ഏ-

തു-കാ-ല�ും വിശദീകരണം ആവശ�മായ ഒരു �പശ്ന-മാ-

ണി-ത്. എ�ി�ും തിരുനബി ملسو هيلع هللا ىلص അത് വിശദീകരി-�ാ-തി-രു-�-

ത് �ശ�യിൽെപടാ�ത് െകാ��. ഇസ്തിഹാദത് അ-ഥ-

വാ ര��സാവമു�ാകു�വെള സംബ�ി��ാെത സാ-

ധാ-രണാവ� എ� പരാമർശം തെ� അവിടു� ്നട�ി-

യി-�ി�." 

3. വർണ വ�ത�ാസം. അതായത് 'സുഫ്റ'േയാ കുദ്റ'േയാ 

േപാ-െല. അഥവാ ഒ�ുകിൽ മുറിവുകളിൽ കാണ-െ�-ട -ു�-ത -ു

േപാലു� മ� നിറ�ിേലാ, അെ��ിൽ മ�യും ക-റ -ു

�ും കലർ� അഴു�ുനിറ�ിേലാ വ�തും കാണ-െ�-ട -ുക. 

ഇ�രം �സവം കാണു�ത് ആർ�വ േവളയിേലാ, അ-

തിേനാട് േചർ�ു� ദിവസ�ളിേലാ ആെണ�ിൽ അ-ത് 

ആ-ർ�വ�ിെ� വിധിവില�ുകൾ�് വിേധയമാണ്. 
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ശു�ി�പാപി� േശഷമാെണ�ിൽ അത് ആർ�വമായി പ-

രി-ഗണിേ��തി�.  

ഉ�ു അത�ി� -k- പറ�ു. "ശു�ി ൈകവരി� േശഷം 

കാണു� 'സുഫ്റയും കുദ്റയും' ഞ�ൾ �പശ്നമാ�ാേറ 

ഉ�ായിരു�ി�." (അബൂദാവൂദ് സ�ഹീഹായ സനേദാെട 

ഉ�രി�ത്)  

ഇമാം ബുഖാരിയുെട റിേ�ാർ�ിൽ "ശു�ി ൈകവരി� 

േശ-ഷം" എ� പരാമർശം ഇ�. പെ� 'ആർ�േവതര ദി-

വ-സ�ളിൽ കാണു� 'സുഫ്റയും കുദ്റയും' എ� ്ത-െ�-

യാ-ണ് ഈ ഹദീസിന് അേ�ഹം നൽകിയ തലെ��്.  

ബുഖാരിയുെട വ�ാഖ�ാനമായ ഫത്ഹുൽ ബാരിയിൽ ഇ-

�െന കാണാം. "'െവളു� ‘ഖ��’ (White Discharge / െവളു-

� �സവം, െവ�േ�ാ�്) കാണു�ത് വെര ആ-ർ-�-വ-മാ-

യി ഗണി�ണം എ� ്ആയിശ -k-യിൽ നി� ് ഉ�രി-�-

െ�-�ിരി�ു�ു. ആ ഹദീഥും ഈ ഹദീഥും ത�ിൽ എ�-

െന േയാജി�ി�ാം എ�തിേല� ്സൂചന നല്കുകയാ-ണി-

വി-െട ഇമാം ബുഖാരി െച�ു�ത്.  

അതും മുകളിൽ പ-റ-� ഉ�ു അത�ി� -k- യുെട 

�പസ്താവനയും ത�ിൽ ൈവ-രു-��മിേ� എ� സംശ-യ-

�ി-നു� ഉ�രം കൂ-ടിയാണ ്ബുഖാരി നൽകിയ തല-െ�-

�.് അതായത് ആഇശാ -k-യുെട �പസ്താവന ആർ�വ 

സ--മയ� ് വർ�വ�ത�ാസേ�ാെട കാണു� �സവ-െ�-

�ു-റി�ും ഉ�ു അത�ി�-k-യുെട �പസ്താവന ആർ�വ 

സ-മയ��ാെത കാണു� അ�രം �സാവെ� കുറി-� -ു

മാ-ണ്."  
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ഇമാം ബുഖാരി പര�ര പറയാെത ഉ�രി� �പബലമായ 

റി-േ�ാർ�ാണ ് മുകളിൽ സൂചി�ി� ആയിശ-k-യുെട ഹദീ-

സ്. അത് ഇ�പകാരമാണ്. (ചില സ്�തീകൾ) മ� നി-റ-�ി-

ലു-ളള �സവം പുര� പരു�ി ആയിശാ -k-യുെട അട -ു

� ്െകാടു�യ�ാറു�ായിരു�ു. അേ�ാൾ അവർ പറ-

യും: "നി�ൾ ധൃതി കാണിേ��തി�. െവളു� 'ഖ��' 

കാ-ണെ�." ആർ�വം അവസാനി�തിെ� ല�ണമായി 

ഗർഭാശയം പുറ��ു� െവളു� �ദാവകമാണ് 'െവ-ളു-

� ഖ��' 

4. ആർ�വം ഇടമുറി�ു െകാ�ിരി�ുക. അ-താ-യ-

ത് ഒരു ദിവ-സം ര�മുെ��ിൽ പിേ�� ് വൃ�ി-യാ-യി-രി-

�ും. അെ�-�ിൽ സമാനമായ �ിതി! ഇ�രം അവ� 

ര�് രീതി-യി-ലാകാം. 

ഒ�്: എെ��ും നിര�രമായി ഈ അവ� തുടരുക. 

ഈ ഘ��ിൽ അത് ആർ�വമ�. മറി�ു ര�-�സാ-വ-മാ-

യി ഗണി�ുകയും അതിെ� വിധിവില�ുകൾ പാലി-�ു-ക-

യും േവണം. 

ര�്: എേ�ാഴും ഈ അവ� തുടരു�ി�. മറി�ു ക -ൃ

ത�മായ ശു�ികാലമു�വളായിരിെ� ചില സ�ർഭ�ിൽ 

ഈ അവ� ഉ�ാകു�ു. ഇ�രം സ്�തീകെള സംബ-�ി-

�ി-ടേ�ാളം വൃ�ിേയാെട കാണു� ദിവസം ശു�ിയായി 

ഗ-ണി�ുേമാ? അേതാ അതും ആർ�വദിന�ളിൽ ഉൾ-

െ�-ടുേമാ? ഇതിൽ പ�ിത�ാർ�് അഭി�പായ വ�ത�ാ-സ-മ -ു

�.് 

ഹനഫീ മദ്ഹബിലും ഇമാം ശാഫിയുെട �പബലമായ വീ-

�-ണ �പകാരവും ആർ�വേവളയിൽ ഇട�ിെട കാണ-
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െ�-ടു� വൃ�ിയു� നാളുകളും ആർ�വ ദിന�ിൽ ത-

െ� ഉൾെ�ടും. അതിനാൽ അവ ആർ�വ�ിെ� വിധി-

വി-ല�ുകൾ�് വിേധയമാണ്. ൈശഖുൽ ഇസ് ലാം ഇ-

ബ്നു-ൈത-മിയയും അൽ ഫാഇഖ ്എ� �ഗ��ിെ� കർ-

�ാ-വായ ഇബ്നു ഖാദീ അൽ ജബലും ഈ വീ�ണ-മാ-

ണ് അംഗീകരി�ത്.  

കാരണം, ഇവിെട ആർ�വം അ-വസാനി�ു�തിെ� 

ല-�ണമായ െവളു� ഖ�� ഉ�ാകു�ി�. മാ�ത-മ�, ഇ-ട-

�ി-െട കാണു� വൃ�ിയു� നാളുകൾ ശു�ിയായി ഗ-

ണി-�ാൽ അവയുെട മു�ും േശഷവും കാണു� ര-�-സാ-

�ി-��മു� ദിവസ�ൾ ആർ�വമായി ഗണിേ�-�ി-

വരും. അേ�ാൾ ഒരുമാസം തെ� നിരവധി �പാവശ�ം ആർ-

�-വമു�ായതായി വരും. അത് ശരിയാെണ� ് ഒരാളും 

വാ-ദി-�ു�ി�.  

അവ ശു�ിയായി ഗണി�ുേ�ാൾ മൂ� ്മാസമുറ അ-വ-

സാനി�ു�ത ് വെര ആചരിേ�� വിവാഹ േമാ-ചി-ത-

യുെട ഇ� നാല�ു ദിവസം െകാ�ു തെ� അവസാ-നി-

േ�-�ും. അതുേപാെല, ഇ� ് കുളി�ുക നാെള അശു-�-

യാ-വുക മ��ാൾ വീ�ും കുളി�ുക. പിെ�യും അ-ശു-�-

യാവുക ഇ�െന സ്�തീെയ സംബ�ി�ിടേ�ാളം ഏെറ 

�പയാസകരമായ ഒരവ� ഇതുവഴി ഉ�ായി�ീരു�ു. 

അ�രം �പയാസെമാ�ും ഈ മത�ിെ� നിയമ�ളിൽ 

ഇ�. അ�ാഹുവിന് സ്തുതി. 

ഹ�ലി മദ്ഹബിെല �പസി� വീ�ണം ര�ം കാണ -ു

� ദിവസം ആർ�വവും വൃ�ിയു� ദിവസം ശു-�ി-യു-

മായി ഗണി�ുക എ�ാണ്. എ�ാൽ ആർ�വ-�ി-െ�-

യും ശു�ിയുെടയും ദിവസ�ൾ കൂ�ിയാലു� എ�ം പര-
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മാ-വ-ധി ആർ�വ ദിന�ളുെട എ�േ��ാൾ കൂടാൻ 

പാടി� എ� നിബ�നേയാെടയാണിത്. അ�െനയ -ു

െ�-�ി-ൽ പി�ീടുകാണു� ര�ം 'ഇസ്തിഹാദത'് ആയി-

�ാ-ണ് പരിഗണി�െ�ടുക. 

�പസി� ഹ�ലീ പ�ിതനായ ഇബ്നു ഖുദാമ തെ� 

'മ -ു�ി-'യിൽ പറയു�തി�െനയാണ്: വൃ�ിയു� അ-വ-

� ഒരു ദിവസ�ിന് താെഴയാെണ�ിൽ അത് ശു�ി-യാ-

യി ഗണിേ��തി�. നിഫാസ ്ഒരു ദിവസ�ിൽ കുറ� 

സ-മയം കാണെ��ാൽ അത് പരിഗണിഗണിേ��തി� 

എ-� മദ്ഹബിെല അഭി�പായ�ിെ� അടി-�ാ-ന-�ിലാ-

ണി-ത്.  

അതുതെ�യാണ് ശരിയായ അഭി�പായവും. കാരണം 

ആ-ർ�വര�ം ചിലേ�ാൾ �സവി�ുകയും പി�ീട ് നില-

യ്�ു-കയും െച�ാറു�.് അതിനനുസൃതമായി ഓേരാ മ-

ണി-�ൂറിലും കുളി�ണെമ� ് വരു�ത ് ശരിയാവുകയി�. 

കാരണം അ�ാഹു പറ�ിരി�ു�ു: 

��َوَ����حمس
َ
��َ�َ���ۡ�

ُ
��ۡ

َ
 ]�78[  ا�ج�ىجس��َ�َ�جٖ���ِ��ۡ��ٱ�ّ�ِ��ِ���ِ���َ��

"മത�ിൽ നി�ൾ�് അ�ാഹു �പയാസമ -ു�ാ-�ി-യി-

�ി-�." (ഹ�്: 78)  

അതിനാൽ ഒരു ദിവസെമ�ിലും ര�മി�ാ� അ-വ-

� നീ�ു നിൽ�ു�ിെ��ിൽ അത് ശു�ിയായി ഗണി-

േ�-�തി�. അെ��ിൽ സാധാരണ ശു�ി�പാപി-�ു-േ�ാ-

ൾ ഉ�ാകാറു� ല�ണ�ളു�ാവണം. ഉദാഹ-ര-ണ-

�ിന ്ര�ം നില�ത് സാധാരണ ആർ�വം അ-വ-സാ-നി-

�ാ-റു� സമയ�ാവുകേയാ അെ��ിൽ െവളു� ഖ� 
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കാ-ണെ�ടുകേയാ െച�ുക. അ�െനയാെണ�ിൽ ശു�ി 

�പാപി�തായി കണ�ാ�ാം 

മൂ�ാമത് പറ� ഇബ്നു ഖുദാമയുെട അഭി�പായം ര-

� ്വീ�ണ�ൾ�ും മേ��യു� ഒരു വീ�ണമായി എ-

നി�് േതാ�ു�ു.  هللا أعلم 

5. ര� വരൾ�യു�ാവുക. അതായത് ര��ിനു 

പകരം േകവലം നനവ് മാ�തം അവേശഷി�ുക. േനരെ� 

പ-റ� വർ� വ�ത�ാസേ�ാെട കാണു� �സവ-െ�-

േ�ാ-െലയാണിത്. അഥവാ അർ�വ കാലേ�ാ അതിേനാ-

ട ്േചർേ�ാ ആെണ�ിൽ ഇതിെന ആർ�വ-�ി-ലു-ൾ-െപ-

ടു�ാം. ശു�ി ൈകവ� േശഷമാെണ�ിൽ �പശ്ന-മാ-�ാ-

െത സാധാരണ േപാെല കണ�ാ�ുകയും െച�ും. േന-ര-

െ� പറ� വർ� വ�ത�ാസേ�ാെട കാണു� �സ-വ-

െ� (സുഫ്റ, കുദ്റ എ�ിവെയ) േപാെലയാണിത് 
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ആർ�വം; വിധിവില�ുകൾ 

 

മാസമുറയുമായി ബ�െ�� ഇ�ാമിക വിധികൾ ഇ-രു-

പ-തിലധികമു�.് അവയിൽ ഏ�വും ആവശ�മു�െത�് 

നാം മനസിലാ�ു�വ വിശദീകരി�ാം. അവ കാണുക: 

1. നമസ്കാരം.  

ആർ�വകാരി നമസ്കരി�ൽ ഹറാമാ-കു�ു. നി-ർ-ബ-

�-മായേതാ ഐഛികമായേതാ ആകെ� നിസ്കരി�ാൻ 

പാ-ടി�. നമസ്കരി�ാൽ അത് സ�ീകാര�വുമ�. അ-തു-േപാ-

െല നമസ്കാര സമയ�ിൽ നി� ്ഒരു റക്അ� ്പൂ-ർ-�-

മാ-യി നിർ�ഹി�ാനു� സാവകാശം ലഭി�ുേ�ാൾ മാ-�ത-

േമ അവൾ നമസ്കരിേ��തു�ൂ. അേ�ാൾ നിസ്കാരം 

വാ-ജിബാണ്. അ�െന ലഭി�ു�ത ്നിസ്കാര�ിെ� നി-

ർ-�ിത സമയ�ിെ� ആദ��ിലായാലും അവ-സാ-ന-�ി-

ലാ-യാലും അവൾ നമസ്കരിേ� തീരൂ. 

ഉദാഹരണമായി, സൂര�ൻ അസ്തമി�ു മഗ'്രിബിെ� സ-

മ-യമായി. ഒരു റക്അ� ് നമസ്കരി�ാനാവശ�മു� സ-മ-

യം കഴി�േ�ാൾ ഒരു സ്�തീ ആർ�വകാരിയായി എ-

�ു െവ�ുക. എ�ിൽ �പസ്തുത മഗ'്രിബ് നമസ്കാരം 

അ-വ-ളുെടേമൽ ബാ��തയായി. ശു�ിയായ േശഷം ആ ന-

മ-സ്കാരം അവൾ 'ഖദാഅ'് വീ�ണം. കാരണം ആർ�വ-

കാ-രിയാകും മു� ്ഒരു റക്അ� ്നമസ്കരി�ാനു� സ-മ-

യം അവൾ�് ലഭി�ി�ു�.് നിസ്കാരസമയ�ിെ� ആദ�-

ഭാ-ഗ� ്സമയം ലഭി�ു�തിെ� ഉദാഹരണമാണിത്. 
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നിസ്കാരസമയ�ിെ� അവസാന ഭാഗ� ്സമയം ല-

ഭി�ു�തിെ� ഉദാഹരണം കാണുക: ഒരു സ്�തീ ശു�ി-യാ-

യി ഒരു റക്അ� ് നമസ്കരി�ാനു� സമയം കഴി� 

േശ-ഷമാണ് സൂര�ൻ ഉദി�ത്. എ�ിൽ �പസ്തുത സുബ്ഹ് 

ന-മസ്കാരം നിസ്കരി�ൽ അവൾ�് നിർബ�മാണ്. 

കാ-രണം അവൾ�് ഒരു റക്അ� ് പൂർണമായി നമ-സ്ക-

രി-�ാനു� സമയം കി�ിയ േശഷമാണ് സുബ്ഹിെ� സ-മ-

യം അവസാനി�ത്. 

സൂര�ൻ അസ്തമി�ു ഒരു റക്അ� ് നമസ്കരി-�ാ-നു-

� സമയം ആയി�ി�. അേ�ാേഴ�ും ഒരു സ്�തീ ഋതു-മ-തി-

യാ-യി എ�ു കരുതുക. എ�ാൽ �പസ്തുത മഗ്-രിബ ് നമ-

സ്കാ-രം അവൾ നിർ�ഹിേ��തി�.  

ഇനി ഒരു റക്അ� ് നമസ്കരി�ാനു� സമയമാ-കു-

�-തി-നു മു�് അവൾ ശു�ി �പാ-പി�ുെവ�് കരുതുക; 

എ�ിലും അവൾ സുബ്ഹി ന-മ-സ്കാ-രം നി-ർ�ഹി-േ�-�-

തി-�. േമൽ പറ� കാര��ൾ�ു� െതളിവ് നബി (ملسو هيلع هللا ىلص) 

യു-െട ഈ വചനമാണ്:  

 «
َ
ة

َ
ال

�
 ا�ص

َ
َرك

ْ
د
َ
 أ

ْ
د

َ
ق

َ
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َ
ال

�
 ِمَن ا�ص

ً
ة

َ
ع

ْ
 َر�

َ
َرك

ْ
د
َ
 أ

ْ
ن

َ
 «م

"നമസ്കാര�ിൽ നി� ് ഒരു റക്അ� ് ലഭി�വന് ആ 

ന-മസ്കാരം കി�ി." (ബുഖാരി, മുസ് ലിം)  

ഇതിൽ നി�ും ഒരു റക്അ�ിൽ കുറ�േത ലഭി-� -ു

�ൂ എ�ിൽ നമസ്കാരം ലഭി�ുകയി� എ�ും �ഗഹി�ാ-

മ-േ�ാ. 

അസ്റിെ� സമയ�ിൽ നി� ്ഒരു റക്അ� ്നമ-സ്ക-

രി-�ാനു� സമയം ലഭി�വൾ അസ്റിേനാെടാ�ം ദുഹ്ർ 
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ന-മസ്കാരംകൂടി നമസ്കരിേ��തുേ�ാ? അതുേപാെല 

ഇശാഅ് നമസ്കാര�ിെ� സമയ�ിൽ നി�ു ഒരു റ-ക-്

അ-�ു ലഭി�വൾ ഇശാേയാെടാ�ം മഗ-്രിബ് നമസ്കാരം 

കൂ-ടി നിർ�ഹിേ��തുേ�ാ? 

ഈ വിഷയ�ിൽ പ�ിത�ാർ�ിടയിൽ അഭി�പായ 

വ�-ത�ാസമു�.് എ�ാൽ ഏതിെ� സമയമാേണാ ലഭി�ത്. 

ആ നമസ്കാരം മാ�തേമ നിർ�ഹിേ��തു�ു എ� അ-

ഭി-�പായമാണ് ശരി. അഥവാ അസ്റും ഇശായും മാ�തം നമ-

സ്ക-രി�ാൽ മതി. കാരണം നബി (ملسو هيلع هللا ىلص) പറ�ു:  

»« َ ْ
�

َ
ع
ْ
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َ
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"സൂര�ാസ്തമയ�ിന് മു�് അസ്ർ നമസ്കാര�ിൽ 

നി-�ു ഒരു റക്അ� ് ലഭി�വന് അസ്ർ നമസ്കാരം ല-ഭി-

�ു." (ബുഖാരി, മുസ് ലിം) അസ്റും ദുഹ്റും ലഭി�ുെവ� ്ന-

ബി ملسو هيلع هللا ىلص പറ�ി�. ദുഹ്ർ നിർബ�മാെണ� കാര�വും പ-

രാ-മ-ർശി�ി�.  

കൽപനയി�ാ� കാലേ�ാളം മനുഷ�െ� േമൽ യാ-

െതാ-രു ബാ��തയും വരു�ി� എ�താണ് അടി�ാന 

നി-യ-മം. ഇമാം അബു ഹനീഫയും ഇമാം മാലി�ും സ�ീക-രി-

� വീ�ണമതാണ.് ശർഹുൽ മുഹ�ബിൽ അവരുെട ഈ 

അ-ഭി�പായം ഉ�രി�ി�ു�്. 

ആർ�വകാരി�് ദിക്റും ദുആയും പാടുേ�ാ?  

അ�ാഹു അക്ബർ, സുബ്ഹാന�ാഹ,് അൽഹം-ദു-ലി-�ാ-

ഹ് എ�ി�െനയു� ദിക്റുകളും �പാർ�നകളും, ഭ�-

ണം കഴി�ുേ�ാഴും മ�ും ബിസ്മി െചാ�ു�തും ആമീൻ 



 

 
 

                     ഋത�മതിയാക�േ�ാൾ 32 

പ-റയു�തും, ഹദീസ് വായി�ു�തും മത�ഗ��ൾ പഠി-

�ു-�തും ഖുർആൻ പാരായണം �ശവി�ു�തും തുട�ി 

യാെതാ�ും അവൾ�് നിഷി�മ�.  

ആയിഷ -k- ആർ�വകാരിയായിരിെ� നബി (ملسو هيلع هللا ىلص) 

അ--വ-രുെട മടിയിൽ കിട� ്ഖുർആൻ ഓതാറു�ായിരു�ു 

എ� ്ബുഖാരിയും മു�ിമും റിേ�ാർ�് െചയ്തിരി�ു�ു. 

അതുേപാെല ഉ�ു അത�ി� -k- പറ�ു: നബി (ملسو هيلع هللا ىلص) 

പറയു�ത ്ഞാൻ േക�ി�ു�:് “ഋതുമതികളും വീ�ിൽ നി�് 

പു-റ�ിറ�ാ� (അവിവാഹിതകളായ) െപൺകു�ികളും 

ആ-ർ�വകാരികളും മെ��ാവരും െപരു�ാൾ നമസ്കാ-ര-

�ി-ന് പുറെ�ടെ�. ന�യിലും സത�വിശ�ാസികളുെട �പാ-ർ-

�-നയിലും അവെരാെ� പ�ുെകാ�െ�. ആർ�-വ-മ -ു

�-വർ നമസ്കാര �ല�ു നി� ് മാറി നിൽ�ുകയും 

െച-�-െ�. 

ആർ�വകാരി�് ഖുർആൻ ഓതാേമാ?  

നാവ് െകാ� ് ഉരുവിടാെത, മൗനമായി ഖുർആൻ േനാ-

�ി വായി�ു�തിനും ഹൃദി�മാ�ിയത് മന�ുെകാ�് 

ഓ-തു�തിനും വിേരാധമി�. മുസ്ഹഫ ്ഒരു �ല� ്െവ�് 

അ-തിൽ േനാ�ി ഹൃദയം െകാ� ്പാരായണം െച�ാെമ-�-

ർ�ം. ഇ�ാര�ം അനുവദനീയമാെണ�തിൽ ഭി�ത-യി-െ�-

� ്ഇമാം നവവി ശറഹുൽ മുഹ�ബിൽ പറ-�ി-� -ു�.്  

എ�ാൽ നാവുെകാ� ് ഉരുവി�് പാരായണം െച-�ു-�-

ത് അനുവദനീയമ� എ�െ�ത ഭൂരിപ� പ�ിത�ാരും 

പ-റ�ത.് പെ� ഇമാം ബുഖാരി, ഇബ്നു ജരീർ അ-ത�-ബ-്

രി, ഇബ്നുൽ മുൻദിർ, എ�ീ മഹാ�ാർ അത് അനുവ-ദ-നീ-
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യ-മാണ് എ� പ��ാരാണ്. ഇമാം മാലി�ിെ� അഭി-

�പാ-യവും ഇമാം ഷാഫിഈയുെട ആദ�കാല അഭി�പായവും 

ഇ-താെണ� ് ഫത്ഹുൽ ബാരിയിൽ ഉ�രി�െ��ത് കാ-

ണാം. ഖുർആൻ സൂ�ം ഓതു�തിന് വിേരാധമി� എ�് 

ഇ-�ബാഹീം നഖഈ പറ�തായി ബുഖാരി (റഹി) ഉ�-

രി�ി�ു�.് 

ൈശഖുൽ ഇസ് ലാം ഇബ്നു ൈതമി� തെ� മജ്മൂഉ ഹ-

താവയിൽ പറയു�ത ്കാണുക: "ആർ�വകാരിെയ ഖ -ുർ-

ആ-ൻ ഓതു�തിൽ നി�് തടയു� യാെതാരു �പമാണവും 

നബി ചര�യിലി�. "ജനാബ�ുകാരനും ആർ�വകാരി-

യും ഖുർആൻ ഓതരുത്" എ� ഹദീസ് ദുർബല-മാ-െണ-�-

തിൽ ഹദീസ് പ�ിത�ാർ�ിടയിൽ ഭി�ി�ി�. നബി- (ملسو هيلع هللا ىلص) -

യു-െട കാല�ും സ്�തീകൾ ആർ�വകാരികൾ ആകാ-റ -ു

�ാ-യിരു�േ�ാ.  

നമസ്കാരം േപാെല ഖുർആൻ പാരായണവും അവ-ൾ-

�് നിഷി�മായിരുെ��ിൽ മുസ് ലിം സമുദായ�ിന് അ-

വി-ടു� ് -വിവരി�ു െകാടു� കാര��ളിൽ അതും ഉൾ ملسو هيلع هللا ىلص

െപ-ടു-മായിരു�ു. നബി ملسو هيلع هللا ىلصയുെട പ�ിമാർ അത് മന�ിലാ-

�ു-മാ-യിരു�ു. ജന�ൾ ആ കാര�ം റിേ�ാർ�് െച-�ു-മാ-യി-

രു�ു. എ�ാൽ അ�രം യാെതാരു വില�ും ഒരാളും ന-

ബി(ملسو هيلع هللا ىلص)യിൽ നി�ും റിേ�ാർ�് െച�ാ� �ിതി�്, അഥ-

വാ വിേരാധി�ിെ�� ് വ��മായി മന�ിലാകു� �ി-തി-

�് അവൾ ഖുർആൻ ഓതു�ത് നിഷി�മാ�ുവാൻ പാ-ടി-

�. തെ� കാല�് ധാരാളം ആർ�വകാരികൾ ഉ�ായി-

രി-െ� അവർ ഖുർആൻ ഓതു�ത് നബി(ملسو هيلع هللا ىلص) വിേരാ-ധി-�ി-

െ��ിൽ അത് ഹറാമ� എ�ു തെ�യാണ് മനസിലാ-േ�-

�-ത്." 
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പ�ിത�ാർ�ിടയിെല അഭി�പായ ഭി�ത കണ�ി-

െല-ടു� ്നമു� ്പറയാനു�ത ്ഇതാണ.് �ാെ�ടു�ു� 

അ-��ാപിക, പരീ��് വായി�ു� വിദ�ാർ�ിനി എ�ി-

വ-െരേ�ാെല �പേത�ക ആവശ��ൾ�് േവ�ിയ�ാെത 

ആ-ർ-�വകാരി നാവ് െകാ� ്ഉരുവി� ്ഖുർആൻ ഓതാ-തി-

രി-�ുകയാണ് അഭികാമ�ം. 

2. േനാ�്:  

ആർ�വകാരി േനാ�് േനാൽ�ൽ ഹറാമാകു�ു. നി-

ർ-ബ�മായേതാ ഐ�ികമായേതാ ആകെ�; േനാെ�ടു-

�ാ-ൻ പാടി�. േനാ�ാൽ സ�ീകാര�വുമ�. എ�ാൽ നിർബ-

� േനാ�് മെ�ാരവസര�ിൽ േനാ� ്വീ�ണം.  

കാരണം ആയിഷ -k- പറയു�ു: "ഞ�ൾ ഋതുമതിക-

ളാ-കാ-റു�.് തദവസര�ിെല േനാ�് േനാ� ്വീ�ാൻ കൽപി-

�-െ�-�ിരു�ു. എ�ാൽ നമസ്കാരം 'ഖദാ' വീ�ാൻ കൽപി-

�-െ��ിരു�ി�." (ബുഖാരി, മുസ് ലിം) 

േനാ�് േനാ�വളായിരിെ� ആർ�വമു�ായാൽ അ-

വ-ളുെട േനാ�് അസാധുവായി�ീരും. അത് സൂര�ാസ്ത-മ-

യ�ിെ� െതാ�് മു�ാെണ�ിലും ശരി നിർബ� േനാ-�ാ-

യി-രുെ��ിൽ പി�ീടത് േനാ� ്വീ�ണം. 

എ�ാൽ സൂര�ാസ്തമയ�ിെ� മു�് തെ� ഋതുമ-തി-

യാകു� ല�ണ�ൾ ആ�രികമായി അ-നുഭവ-െ�-െ�-�ി-

ലും അസ്തമയ�ിന് േശഷമാണ് ര�ം പുറ� ്വ�ത് എ-

�് കരുതുക. എ�ിൽ അവളുെട േനാ�് അസാധുവ�; മറി�് 

അത് പ -ൂർണമായും സാധുവാണ് . കാരണം ശ-രീ-ര-�ി-ന -ുള-ളി-

െല ര-�-വുമായി വിധിവില�ുകൾ�് ബ�-മി-�.  
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ഇതാണ ്ഈ വിഷയ�ിെല ശരിയായ അഭി�പായം. കാ-

രണം, പുരുഷ�ാർ�് സ�പ്ന സ്ഖലനമു�ാകു�തിന് 

സ-മാ-നമായ അവ� സ്�തീകൾ�ു�ായാൽ അവൾ കു-

ളി-േ��തുേ�ാ എ� ് നബി(ملسو هيلع هللا ىلص) േയാട് േചാദി�െ��ു. 

തി-രുേമനി പറ�ു: "അെത, അവൾ െവ�ം കെ��ിൽ."  

ഇവിെട കുളി�ണം എ� വിധി ബാഹ�മായി കാണു� 

�ദാ-വകേ�ാടാണ ്നബി ملسو هيلع هللا ىلص ബ�െ�ടു�ിയത.് അ�ാെത 

ആ-�രികമായി അത് പുറെ�ടു�തിേനാട�. ആർ-�-വ-

വും ഇത് േപാെലതെ�യാണ്. ര�ം ബാഹ�മായി കാ-ണു-

േ�ാ-ൾ മാ�തേമ വിധി വില�ുകൾ പാലിേ��തു�ൂ. 

ആ-�രികമായ അനുഭവം �പശ്നമ�. 

ഋതുമതിയായിെ�ാ� ് �പഭാതം �പാപി�ു�വൾ േനാ-

�് േനാൽ�ാൻ പാടി�. നിമിഷ�ൾ�് േശഷം ശു�ി 

ൈക-വ�ാൽ േപാലും. 

അതുേപാെല �പഭാതമാകു�തിെ� അൽപം മു�് ശു-

�ി-യായവൾ േനരം പുലർ� േശഷമാണ് കുളി�ു-�-െത-

�ിലും അവളുെട േനാ�് ശരിയാകും. രാ�തിയിൽ ജനാബ-

�ു-കാരനായവൻ കുളി�ു�ത് �പഭാതം (സുബ്ഹ)് ആയ-

തി-ന് േശഷമാെണ�ിലും േനാ�് നി��ുെ��ിൽ അ-വ-

െ� േനാ�് ശരിയാകു�ത് േപാെല.  

ആയിഷ -k- പറയുകയാണ.് "നബി(ملسو هيلع هللا ىلص) റമദാൻ മാസ-

�ി-ൽ ജനാബ�ുകാരനായിരിെ� �പഭാതം �പാപി�ാ-റ -ു

�.് സ�പ്നസ്ഖലനം മൂലമ�, ൈലംഗിക േവഴ്ചയാൽ ത-

െ�. എ�ി� ് േനാ�നുഷ്ഠി�ുകയും െച�ും." (ബുഖാരി, 

മ -ുസ് -ലിം) 
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3. കഅ്ബാലയം ത�വാഫ ്െച�ൽ:  

ഋതുമതി കഅ്ബ ത�വാഫ ്െച�ാൻ പാടി�. നി-ർ-ബ-�-

മാ-യതും ഐ�ികമായതും. ത�വാഫ ്െചയ്താൽ അത് സ�ീ-

കാര�-വുമ�. കാരണം ആയിഷ-k- ഋതുമതിയായേ�ാൾ ന-

ബി (ملسو هيلع هللا ىلص) അവേരാട് പറ�ു. "ത�വാഫ ്ഒഴിെക ഹ�് തീ-ർ-

�ാ-ടകർ െച�ു�െത�ാം നീയും െച�ുക. ത�വാഫ ് ശു-

�ി-യായ േശഷം െചയ്താൽ മതി." 

സ�ഫാ-മർവ�ിടയിെല സഅ�് നട�ം, അറഫയിൽ നി-

ൽ-�ൽ, മുസ്ദലിഫയിൽ രാ�തി കഴി�ു കൂ�ൽ, മിനായിൽ 

താ-മസി�ൽ, കേ�റ ്നട�ൽ തുട�ി ഹ�ിെലയും ഉംറ-

യി-െലയും ത�വാഫ�ാ� എ�ാ കർ��ളും അവൾ�് 

നി-ർ�ഹി�ാം. അവെയാ�ും നിഷി�മ�. അതിനാൽ ത�-

വാഫ ് കഴി�യുടെന ഒരു സ്�തീ�് ആർ�വമു�ായി 

എ-�ു കരുതുക. അെ��ിൽ സഅ�ിനിടയിൽ ആർ�-വ-മ -ു

�ാ-യി. എ�ിൽ അതവൾ �പശ്നമാേ��തി�. (അ-വ-ൾ-

�് തുടർ�ു� കർ��െള�ാം നിർ�ഹി�ാം) 

4. ആർ�വകാരി ത�വാഫുൽ വദാഅ് നി-ർവഹി-�-

ണ-െമ-�ി�.  

ഹ�ും ഉംറയും പൂർ�ിയാ�ിയ സ്�തീ മ�യി-ൽ 

നി� ് സ��ം നാ�ിേല�് യാ�ത തിരി�ും മു� ് ഋ-തു-മ-

തിയായാൽ ത�വാഫുൽ വദാഅ് െച�ാെത തെ� അവ-ൾ-

�് നാ�ിേല�് മട�ാം.  

ഇബ്നു അ�ാസ് -h- പറയു�ു. "തീ-ർ�ാടന�ി-െന-

�ി-യ ജന�ളുെട ഏ�വും അവസാന സമയം കഅ്ബാ-ല-

യ-േ�ാെടാ�മാകണെമ� ്കൽപി�െ��ിരി�ു�ു. ഋതു-
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മ-തിയായ സ്�തീ ഒഴിെക. അവൾ�തിൽ വി�ുവീഴ്ചയു�.്" 

(ബു-ഖാരി, മുസ് ലിം) 

ഋതുമതിയാെണ�ിൽ മസ്ജിദുൽ ഹറാമിെ� കവാ-ട�ി-

ൽ വ� ്�പാർ�ി� ്യാ�ത തിരി�ു� ഒരു സ��ദായം കാ-

ണെ�ടു�ു�.് അത് െത�ാണ്. അതിൽ യാെതാരു പു-ണ�-

വു-മി�. കാരണം നബി(ملسو هيلع هللا ىلص)യിൽ നി�ത ്�ിരെ��ി�ി�.  

ആരാധനാ കർ��െള�ാം നബി(ملسو هيلع هللا ىلص)യിൽ നി�ു ലഭി� 

�പ-ബലമായ �പമാണ�ളിൽ അധിഷ്ഠിതമായിരി�ണം. ഇ-

വി-െടയാകെ� േമൽ സ��ദായ�ിെനതിെരയാണ് നബി- 

് �യി-ൽ നി(ملسو هيلع هللا ىلص) �ിരെ�� �പമാണ�ൾ വിരൽ ചൂ-� -ു

�ത.് അവിടുെ� പ�ി സ�ഫി� -k- ത�വാഫുൽ ഇഫാ-ദ-

�് േശഷം ഋതുമതിയായി. അേ�ാൾ നബി(ملسو هيلع هللا ىلص) അവരുെട 

വി-ഷയ�ിൽ പറ�ു. "എ�ിൽ അവൾ യാ�ത തിരി-�-

െ�." (ബുഖാരി, മുസ് ലിം) 

അവേരാട് മസ്ജിദിെ� കവാട�ിൽ െച�ാൻ നബി (ملسو هيلع هللا ىلص) 

അ-നുശാസി�ി�. ഒരു പുണ�കർ�മായിരുെ��ിൽ അ-വി-

ടു-�ത ് വ��മാ�ുമായിരു�ു. എ�ാൽ ഹ�ിെ�യും 

ഉം-റയുെടയും അനിവാര� ഘടക�ളായ ത�വാഫുകൾ അ-

വ-ളും നിർ�ഹി�ണം. അത് പെ� ശു�ി �പാപി� േശ-

ഷം മാ�തം. 

5. മസ്ജിദിൽ കഴി�ുകൂ�ൽ:  

ആർ�വമു�വൾ മസ്ജിദിൽ കഴി�ുകൂടാൻ പാ-ടി-

�. ഈദ്ഗാഹിൽ േപാലും നമസ്കാര�ല�ു നി� ് ഒ-ഴി-

�ു നിൽ�ാനാണേ�ാ അവൾ കൽപി�െ��ത്.  
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ഉ�ു അ-ത�ി�:-k- പറയുകയാണ്: ഋതുമതികളും വീ�ി-

ൽ നി� ്പുറ�ിറ�ാ� സ്�തീകളും �പായപൂ-ർ-�ി-യായ 

സ്�തീകളും ഈദ്ഗാഹിേല�് പുറെ�ടെ�. ഋതുമതി നമ-

സ്കാ-ര �ല�ുനി�് ഒഴി�ുനിൽ�ുകയും െച�െ�" 

എ-� ്നബി(ملسو هيلع هللا ىلص) പറയു�ത് ഞാൻ േക�ി�ു�.് 

6. ൈലംഗിക േവഴ്ച:  

ഋതുമതിയുമായി ൈലംഗിക േവഴ്ചയിേലർെ�ടു�ത് ഭർ-

�ാ-വിന് നിഷി�മാണ്. അതിന് വഴ�ിെ�ാടു�ൽ അ-

വ-ൾ-�ും ഹറാമാണ്. കാരണം അ�ാഹു പറയു�ത് കാ-

ണുക:  
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“ആർ�വെ���ി അവർ നിേ�ാട് േചാദി�ു�ു. 

പറയുക. അെതാരു മാലിന�മാണ്. അതിനാൽ ആർ�വ 

ഘ��ിൽ നി�ൾ സ്�തീകളിൽ നി� ്അക� ്നിൽ�ുക. 

അവർ ശു�ിയാകു�ത ്വെര അവെര സമീപി�ാൻ പാ-ടി-

�.” (ബഖറഃ. 222)  

ഇവിെട ആർ�വ ഘ�ം എ�തിന് 'മഹീദ്' എ�ാണ് 

ഖു-ർആൻ �പേയാഗി�ത്. 'മഹീദ്' എ� പദ�ിന ്ആ-ർ-�-

വ-കാലം എ� േപാെല ആർ�വ�ാനം എ�ും അ-ർ-

�ം പറയാം. അതിനാൽ െവടി�ു നിൽേ��ത് ജ-ന-

േന-��ിയെ�യാെണ� ്മന�ിലാ�ാം.  
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നബി (ملسو هيلع هللا ىلص) അരുളിയതി�െനയാണ.് "ൈലംഗിക േവ-ഴ്ച-

യ-�ാ� എ�ാം നി�ൾ െചയ്േതാളൂ." (മുസ് ലിം)  

ആർ�വ ഘ��ിൽ ൈലംഗിക േവഴ്ച നിഷി-�-മാ-

െണ-� കാര��ിൽ മുസ് ലിം പ�ിതർ� ് ഏകാഭി-�പാ-യ-

മ -ു�.് (ഇജ്മാഅ)് 

അതിനാൽ അ�ാഹുവിലും പരേലാക�ിലും വിശ�-സി-

�ു-� ഒരാൾ�ും വിശു� ഖുർആനും തിരുസു��ും 

ഇജ്മാഉം വില�ിയ ഈ നിഷി� വൃ�ിയിേലർെ�ടാൻ 

പാടി�. അതിന് തുനിയു�വൻ അ�ാഹുേവാടും തിരു-ദൂ-ത-

േരാ-ടും ധി�ാരം �പവർ�ി�ുകയാണ.് സത�വിശ�ാസം 

ൈക-െ�ാ�ാ�വരുെട സരണി സ�ീകരി�ുകയാണ്.  

മജ്മൂഉ ശർഹിൽ മുഹ�ബിൽ ഇമാം നവവി പറയു�ു: 

ഇ-മാം ശാഫിഈ (റഹി) പറ�ിരി�ു�ു: "ആർ�-വ-ഘ-

��ിൽ ൈലംഗിക ബ��ിേലർെ��വൻ െകാടുംപാപം 

�പ-വർ�ി�ിരി�ു�ു."  

ന�ുെട മദ്ഹബിെല പ�ിത�ാരും അ�ാ�വരും �പ-

സ്താ-വി�ിരി�ു�ു: "അത് അനുവദനീയമാെണ� ് വാദി-

�-വ-െ� വിധി അവൻ കാഫിറായിരി�ു�ു എ�-താ-കു-

�ു." 

ൈലംഗിക േവഴ്ച പാടിെ�-�ി-ലും അവളുെട ജനേന-��ി-

യ-െമാഴിെക ഏത ് ഭാഗവും സ്പ-ർ-ശി-�ാം. ചുംബനം, ആ-

ലിം-ഗനം തുട�ി ൈവകാരിക താൽപര��െള തൃപ്തിെ�-

ടു-�ാവു�െതാെ� അവർ�് പരസ്പരം പ�ുെവ�ാം. 

എ�ിലും അവളുെട മു� ്- െപാ�ിളി�ിടയിലുളള ഭാഗം േന-

രി�് സ്പർശി�ാതിരി�ു�താണു�മം.  
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ആഇശ -k- പറയു�ു: "ആർ�വഘ��ിൽ 'ഇ-സാ-ർ' 

(തുണി, മു�് േപാെല അരയിൽ ചു�ി ഉടു�ു� വ-സ്�തം) 

അണിയാൻ നബി(ملسو هيلع هللا ىلص)എേ�ാട് ആ�ാപി�ും. പി-�ീ-

ടേ�ഹം എെ� േചർ�ുപിടി�ുകയും െച�ും." (ബു-ഖാ-

രി, മുസ് ലിം) 

7. വിവാഹേമാചനം.  

ആർ�വ ഘ��ിൽ ഭാര�െയ ത�ലാഖ ് െചാ�ൽ ഹറാ-

മാകു�ു. കാരണം, അ�ാഹു പറ�ിരി�ു�ു:  
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"നബിേയ നി�ൾ (വിശ�ാസികൾ) നി�ളുെട സ്�തീ-ക-

െള വിവാഹ േമാചനം നട�ുേ�ാൾ അവരുെട ഇ�-കാ-ല-

�ിന ് (കണ�ാ�ി) അവെര നി�ൾ വിവാഹ േമാചനം 

നട-�ുക." (ത�ലാഖ:് 1)  

അതായത് ത�ലാഖ ്െചാ�െ�ടുേ�ാൾ മുതൽ നി�ിത 

ഇ� ആരംഭി�ാൻ കഴിയു� അവ� ഉ�ാ-കണ-െമ-�-ർ-

�ം. ഗർഭിണിയായിരി�ുേ�ാഴും ൈലംഗിക ബ�ം ന-ട-

�ാ-� ശു�ിഘ��ിലുമാണ് ആ അവ�യു�ാവുക 

കാ-രണം ആർ�വഘ��ിൽ വിവാഹ േമാചിതയായാൽ 

ആ നാളുകൾ ഇ�യിൽ എ�ുകയി�. അതിനാൽ ഇ�-കാ-

ലം ആരംഭി�ാൻ പിെ�യും കാ�ിരിേ��ിവരും.  

ശു�ി ഘ��ിൽ ൈലംഗിക ബ�മു�ായ േശഷമാ-

ണ് ത�ലാഖ് എ�ിൽ �പസ്തുത ബ��ിൽ ഗർ-ഭ-മ -ു�ാ-

കാ-ൻ സാധ�തയു�.് അതിനാൽ ദീ�ാകാലം ഏത് രീതി-

യി-ലാെണ� ് തി�െ�ടു�ാനാവി�. അഥവാ മൂ� ് ആർ-
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�വ-ച-�കമാേണാ അേതാ ഗർഭം �പസവി�ു�ത് വെര-യാ-

േണാ ഇ� ആചരിേ��ത് എ� കാര��ിൽ കണി-ശ-മാ-

യ ഒരവ�യു�ാകു�ി� എ�ർ�ം.  

ഇ�ര�ിൽ ഇ-ദ-യു-െട ഇനം ഏതായിരി�ണെമ� 

കാ-ര��ിൽ ഉറ�ി�ാ�തിനാൽ കാര�ം വ��മാകാ� 

ഘ-�-�ിൽ ത�ലാഖ ്െചാ�ു�ത് നിഷി�മാ�െ��ു. 

അേ�ാൾ ഉപര�ു� ഖുർആൻ സൂ� �പകാരം ആ-ർ-

�വ ഘ��ിൽ ത�ലാഖ് െചാ�ു�ത് നിഷി�മാെണ�് 

വ�-�മായി. കൂടാെത ബുഖാരിയും മു�ിമും ഉ�രി�ു� 

ഒരു സംഭവം കാണുക.  

ഉമർ ഖ�ാബിെ� മകൻ അ�ു� -h- തെ� ഭാര�െയ 

ആർ�വ ഘ��ിൽ ത�ലാഖ ്െചാ�ി. ആ കാര�ം ഉമർ-h- 

ന-ബി (ملسو هيلع هللا ىلص) േയാട് പറ�ു. അേ�ാൾ തിരുേമനി േകാപാകു-

ല-നായി ഇ�െന �പതികരി�ു. "അവേനാട് വീ�ും അവ-

െള ഭാര�യായി സ�ീകരി�ാൻ പറയൂ. അവൾ ശു�ിയായ 

േശ-ഷം വീ�ും മാസമുറയു�ായി ശു�ിയാവെ�. എ�ി� ്

േവ-ണെമ�ിൽ അവൻ വിവാഹേമാചനം നട�െ�. അത് 

പ-െ�, ബ�െ�ടു�തിന് മു�ാകണം.”  

ഇതെ�ത “ഇ� കാല�ിന ്കണ�ാ�ി േവണം സ്�തീ-ക-

െള ത�ലാഖ ്െചാ�ാൻ” എ� അ�ാഹുവിെ� കൽപന" അ-

തി-നാൽ ഋതുമതിയായിരിെ� തെ� ഭാര�െയ ഒരാൾ ത�-ലാ-

ഖ-് െചാ�ിയാൽ അവൻ കു��ാരനാണ.് വ�ുേപായ െത-

�ി-ന് പ�ാ�പി�ു�േതാെടാ�ം അവെള വീ�ും ഭാര�-

യാ-യി തിരിെ�ടു�ണം. പി�ീട ്മുറ�പകാരം അ�ാഹുവും 

തി-രു-ദൂതരും അനുശാസി�േപാെല ത�ലാഖ ്െചാ�ണം.  
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അഥവാ അവൾ ശു�ി�പാപി�് വീ�ും മാസ-മ -ുറ-യു-�ാ-

യി ശു�ിൈകവരു�ത് വെര കാ�ിരി�ണം. േശഷം േവ-

ണ-െമ�ിൽ ത�ലാഖ ്െചാ�ാം. അത് പെ�, ബ�-െ�-ടു-�-

തി-ന് മു�ാകണം. മൂ�ു സ�ർഭ�ളിൽ ഈ നിയമം ബാ-

ധ-കമ�; അവ താെഴ പറയാം: 

1. വിവാഹം കഴി�ു. പെ� അവളുമായി ഒ��ാവു-ക-

േയാ അവെള സ്പർശി�ുകേയാ െച�ു�തിനു മ -ുൻ-പാ-

ണ് ത�ലാഖ ്സംഭവി�ത് എ�ിൽ. ഈ സ�ർഭ�ിൽ അ-വ-

ൾ ഋതുമതിയാേണാ അ�േയാ എ� ് �ശ�ിേ��തി�. 

കാ--ര-ണം ൈലംഗിക േവഴ്ച നട�ാ� �ിതി�് ഇവൾ 

ഇ� ആചരിേ��ി വരു�ി�. അതിനാൽ "ഇ� കാല-�ി-

ന് കണ�ാ�ി വിവാഹ േമാചനം നട�ുക" (ത�ലാഖ ് 1) 

എ-� അ�ാഹുവിെ� കൽപന�ത ്വിരു�മാകു�ി�. 

2. ഗർഭിണിെയ ത�ലാഖ ് െചാ�ുേ�ാൾ വിരള-മാ-െയ-�ി-

ലും കാണാറു� ആർ�വം ഉേ�ാ ഇേ� എ� ് ഗൗ-നി-

േ�-�തി�. കാരണം ഗർഭിണിയുെട ദീ�ാകാലം ആർ-

�-വ ച�കവുമായി ബ�െ��ത�. (ഇ�ാര�ം േനരെ� 

വി-ശ-ദീകരി�ി�ു�)് 

3. സ്�തീയുെട ആവശ� �പകാരം അവളിൽ നി� ് ത�-ലാ-

ഖി-ന് പകരമായി വ�തും സ�ീകരി�ുെകാ�ാണ് ത�ലാഖ് 

എ-�ിൽ ആർ�വ ഘ��ിൽ ത�ലാഖ ് െചാ�ു�തിന് വി-

േരാ-ധമി�. 

ഉദാഹരണമായി ദ�തികൾ�ിടയിൽ പരസ്പരം ഒരു-മി-

�ു േപാകാൻ കഴിയാ� അവ�യു�ായി. തദ്ഫലമായി 

ബ-�ം വിേഛദി�ണെമ� ് ഭാര� ആവശ�െ��ു. പകര-മാ-

യി ഭർ�ാവിന് നൽേക�ത് നൽകാെമ� ്ഭാര� അം-ഗീ-ക-
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രി-�ു-കയും െചയ്തു. ഈ സ�ർഭ�ിൽ അവൾ ആർ�-

വ-കാ-രിയാെണ�ിലും ത�ലാഖ ്െചാ�ാം.  

ഇബ്നു അ�ാസ് -h- റിേ�ാർ�് െച�ു� ഹദീസിൽ 

കാ-ണാം. സാബിത ്ബിൻ ൈഖസിെ� ഭാര� നബി(ملسو هيلع هللا ىلص) യുെട 

അ-രികിൽ വ�ു. അവൾ പറ�ു. അ�ാഹുവിെ� റസൂ-

േല! അേ�ഹ�ിെ� സ�ഭാവ�ിേലാ, മതനിഷ്ഠയിേലാ എ-

നി�് പരാതിയി�. പെ� ഇ�ാമിൽ നി�ുെകാ-�്ന-�ി-

േക-ട ്കാണി�ു�ത ്ഞാൻ െവറു�ു�ു. നബി (ملسو هيلع هللا ىلص) േചാദി-

�ു: "അേ�ഹ�ിെ� േതാ�ം അയാൾ�് തെ� നീ തിരി�ു 

െകാ-ടു�ുേമാ?" അവൾ പറ�ു. അെത. അ�െന അ-

േ�--ഹേ�ാട ്നബി(ملسو هيلع هللا ىلص) പറ�ു. "നീ േതാ�ം സ�ീകരി� ്അ-

വ-െള വിവാഹ േമാചിതയാ�ൂ." (ബുഖാരി)  

ഇവിെട അവൾ ഋതുമതിയാേണാ അേ� എ� ്നബി(ملسو هيلع هللا ىلص) 

അേന�ഷി�ി�ി�. കാരണം അവളുെട ആവശ� �പകാരമാണ് 

വിവാഹ േമാചനം നട�ത്. അേ�ാൾ അതിന് ആവശ�ം വ-

�ാ-ൽ ഏതുസ�ർഭ�ിലും അത് അനുവദനീയമാണ്. (ഇ-

�-െന ഭാര�യുെട ആവശ��പകാരം നട�ു� ത�ലാഖിന് 

സാ-േ�തികമായി ഖുൽഅ് എ�ു പറയു�ു. വിവ.) 

ഖുൽഇെ� സ�ർഭ�ിൽ ഋതുമതിയാേണാ അേ� എ-

� ് േനാേ��തി� എ�ു പറ�ുവേ�ാ. എ�ാണതി-

െ� കാരണം?  

ഇമാം ഇബ്നു ഖുദാമ തെ� 'മു�ി'യിൽ പറയു�ത ്

കാ-ണുക. "ആർ�വ ഘ��ിൽ ത�ലാഖ ് നട�ാൽ അ-വ-

ളുെട ദീ�ാകാലം അൽപം ദീർഘി�ും. അവൾ�ത ് �പ-

യാ-സകരമാണ്. എ�ാൽ അതിെന�ാൾ ദുഷ്കരമാണ് 

താ-ൻ െവറു�ുകയും, സഹവാസം ഇ�െ�ടാതി-രി-�ു-ക-
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യും െച�ു� ഒരു പുരുഷേനാെടാ�ം കഴി�ുകൂ�ൽ. അ-തി-

നാൽ കൂടുതൽ ദുഷ്കരമായതിെന ഒഴിവാ�ാൻ േവ�ി 

അ-ൽപം �പയാസകരമായത് മതം അനുവദി-�ി-രി-�ു-ക-യാ-

ണ്. അതെ�ത നബി(ملسو هيلع هللا ىلص) ബ� വിേഛദം ആവശ�െ�� 

സ്�തീ-േയാ-ട് അവളുെട ശാരീരികാവ� അേന�-ഷി�ാ�-

തി-െ� െപാരുൾ." 

ആർ�വ ഘ��ിൽ വിവാഹം െച-�ു�തിന് 

വിേരാധമുേ�ാ?  

ഇ�. യാെതാരു വിേരാധവുമി�. കാരണം ആ കാര�ം വി-

ല-�ു� ഒരു �പമാണവുമി�. പെ� സഹശയനം �ശ�ി-

�-ണം. ആ�നിയ��ണം ൈകെകാ�ാൻ സാധി�ു-െമ-

� ് ഉറ�ു�വന് സഹശയനമാകാം. അ�െനയു�വെര 

അ-തിന ് അനുവദി�ാം. എ�ാൽ ൈലംഗിക േവഴ്ചയിൽ 

നി-� ് മാറിനിൽ�ാൻ കഴിയിെ�� ് േബാധ�മു�വൻ നി-

ഷി-� വൃ�ിയിൽ അകെ�ടാതിരി�ാൻ േവ�ി ശു�ികാ-

ലം വെര സഹശയനം ഒഴിവാ�ണം. 

8. ദീ�ാകാലം:  

ൈലംഗിക േവഴ്ച നട�ുകേയാ, അെ��ിൽ അ-വ-ളു-മാ-

യി ഭർ�ാവ് ഒ��ാവുകേയാ െചയ്ത േശഷം വിവാഹ 

േമാ-ചിതയാകു� സ്�തീ ഗർഭിണിയെ��ിൽ മൂ�് പൂർണ-

മാ-യ ആർ�വച�കം വെര ഇ�യാചരി�ണം. ആർ�-വ-

മ -ു� സ്�തീയാെണ�ിലാണ് ഈ നിയമം.  

കാരണം, അ�ാഹു പറയു�ു.  
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"വിവാഹ േമാചിതയായ സ്�തീകൾ ത�ളുെട സ��ം 

കാര��ിൽ മൂ�ു മാസമുറകൾ (കഴിയു�ത)് വെര കാ-

�ി-രിേ��താണ്." (ബഖറഃ 228)  

മൂ� ് 'ഖുറൂഅ'് കാ�ിരി�ണം എ�ാണ് അ�ാഹു പ-

റ-�ത.് മൂ�് ആർ�വം എ�ാണ് അതിെ� അർ�ം. 

ഗ-ർഭിണിയാെണ�ിൽ ഗർഭം �പസവി�ു�ത് വെരയാണ് 

ഇ� കാലം. ഗർഭകാലം അൽപം മാ�തേമാ അെ��ിൽ ദീർ-

ഘി-�േതാ ആെണ�ിലും ഒേര വിധി തെ�യാണ്.  

അ�ാഹു പറയു�ു.  
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"ഗർഭിണികളായ സ്�തീകളുെട അവധി അവർ ഗർഭം �പ-

സ-വി�ലാകു�ു." (ത�ലാഖ ്4)  

ആർ�വമു�ായി�ി�ാ� ബാലികേയാ, ആർ�വ 

വി-രാമം �പാപി� �പായം െച�വേളാ, ഗർഭാശയം നീ�ം 

െച-�െ��വേളാ, മെ�െ��ിലും കാരണ�ാൽ ആ-ർ�-

വ-മു�ാകാൻ സാ��തയി�ാ�വേളാ ആെണ�ിൽ മൂ� -ു

മാ-സ-മാണ് ഇ� ആചരിേ��ത്.  
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"നി�ളുെട സ്�തീകളിൽ നി�ും ആർ�വെ���ി 

നിരാശരായവെര സംബ-�ി-�ി-ട-േ�ാളം അവരുെട ഇ� 

കാര��ിൽ സംശയാലു-�-ളാ-െണ-�ിൽ, അത് മൂ� ് മാ-സ-
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മാ-കു�ു. ആ-ർ-�-വ-മ -ു�ാ-യി-�ി-�ാ-�വരുെടതും അ�-

െന തെ�." (ത�ലാഖ ്4)  

പതിവായി ഋതുമതിയാകു� ഒരു സ്�തീ�്, മുലയൂ�ുക, 

േരാ-ഗിയാവുക തുട�ിയ കാരണ�ാൽ ആ-ർ�വ-മ -ു�ാ-

കാ-ൻ താമസം േനരി�ാൽ അതു�ാകു�ത ് വെര കാ�ി-

രി-�ണം. ആർ�വം തെ�യാണ് അവർ ഇ��് അടി-

�ാ-നമാേ��ത്.  

ആർ�വം ഉ�ാകാതിരി�ാനു� കാ-രണം നീ�ി. 

അ-ഥവാ േരാഗം മാറി; അെ��ിൽ മുലയൂ�ൽ നിർ�ി; എ-

�ി-�ും ഋതുമതിയാകു�ി� എ�ിൽ ആ തടസം നീ�ിയത് 

മ -ുത-ൽ ഒരു വർഷമാണ് അവൾ ഇ�യാചരിേ��ത്. ഈ 

അഭി�പായമാണ് ഏ�വും ശരിയായത്. മത തത��േളാട് 

കൂ-ടുതൽ േയാജി�ു�ത ്ഇതാണ്.  

കാരണം ഇ�രം സ�ർഭ�ിൽ �പേത�ക കാരണ-മി-�ാ-

െത ആർ�വം അ�പത��മാകു� സ്�തീകളുെട ഗ-ണ-

�ി-ലാണ ്അവൾ ഉൾെ�ടു�ത്. അ�രം സ്�തീകൾ ഒരു 

വർഷം ഇ�യാചരിേ��താണ്. ഒ�ത ് മാസം സൂ�്മ-ത-

�് േവ�ിയും മൂ� ്മാസം ആർ�വമി�ാ�വൾ�് നി-

�-യി�െ�� ഇ� കാലവും. സാധാരണ ഗതിയിൽ ഗർ-ഭ-

കാ-ലം ഒ�ത് മാസമായി കണ�ാ�െ�ടു�ു. 

വിവാഹം കഴിെ��ിലും ഭർ�ാവുമായി ഒ��ാവ-

േലാ ൈലംഗിക േവഴ്ചേയാ ഉ�ാകു�തിന് മു�് വിവാഹ-

േമാ-ചനം െച�െ��വൾ ഇ�യാചരിേ��തി�. ആർ�-

വ-േമാ മേ�ാ അതിനുേവ�ി പരിഗണിേ��തി�. കാര-

ണം. അ�ാഹു പറ�ിരി�ു�ു:  
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"സത�വിശ�ാസികേള, നി�ൾ സത�വിശ�ാസിനികെള 

വി-വാഹം കഴി�ുകയും എ�ി� ്നി�ൾ അവെര സ്പർ-ശി-

�ു�തിന് മു� ്വിവാഹേമാചനം നട�ുകയും െച-യ്താ-

ൽ നി�ൾ എ�ി�ണ�ാ�ു� ഇ�യാചരിേ�� 

ബാ��ത അവർ�് നി�േളാടി�" (അഹ്സാബ്: 49) 

9. ഗർഭമിെ�� ്�ിരീകരി�ൽ.  

സ്�തീ ഗർഭിണിയാേണാ അേ� എ� ്�ിരീകരിേ�� 

ഘ��ൾ പല �പശ്ന�ളിലും ഉ�ാകാറു�.് 

ഉദാഹരണമായി ഒരു സ്�തീയുെട ഗർഭ�ശിശു അ-ന-

�-രാവകാശിയാകു� അവ�യിൽ ഒരാൾ മരി�ു എ�് 

ക-രു-തുക. എ�ിൽ അവൾ ഗർഭിണിയാേണാ അേ� എ�് 

വ�-�-മാകുകേയാ അവൾ�് ആർ�വമു�ാവുകേയാ 

െച-�ു-�ത ് വെര അവളുമായി ഭർ�ാവ് ൈലംഗിക ബ-

�ം പുലർ�ാൻ പാടി�.  

ഗർഭമു�് എ� ്വ��മായാൽ ഗർഭ�ശിശുവിന് അ-

ന-�രാവകാശം ലഭി�ും. കാരണം അയാൾ മര-ണ-െ�-ട -ു

േ�ാ-ൾ ശിശു ഉ�ായിരു�തായി കണ�ാ�െ�ടും. ആ-

ർ-�-വമു�ായാൽ ഗർഭാവ�യിലു� അന�രാവകാശി 

ഇ-� എ� ്മന�ിലാ�ാം അഥവാ ആർ�വം നിമി�-മാ-

ണ് ഗർഭമിെ�� ്�ിരീകരി�ുക എ�ർ�ം. 
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10. കുളി�ൽ:  

ശു�ി �പാപി�ു കഴി�ാൽ നിർബ�മായും ശരീരം 

മുഴുവൻ നനയു� രൂപ�ിൽ അവൾ കുളിേ��താണ്. 

കാരണം ഫാത�ിമ ബിൻത് അബീ ഹുൈബഷിേനാട് നബി 

-പറ�ു: "ആർ�വമു�ായാൽ നീ നമസ്കാരം ഉ-േപ (ملسو هيلع هللا ىلص)

�ി-�ുക, ആർ�വം കഴി�ാൽ കുളി�ുകയും ന-മ-

സ്ക-രി�ുകയും െച�ുക." (ബുഖാരി) 

മുടിയുെട അടിഭാഗമട�ം ശരീരം മുഴുവൻ കഴുകു-�-

േതാ-െട കുളിയുെട അനിവാര� രൂപം നിർ�ഹി�ു എ�ു പ-റ-

യാം. എ�ാൽ ഏ�വും അഭികാമ�മായ കുളിയുെട രൂപം ഹ-

ദീ-സിൽ വ�ി�ു�.്  

അസ്മാഅ് ബിൻത ് ശക്ൽ എ� സ�-ഹാബി വനിത 

നബി(ملسو هيلع هللا ىلص)േയാട് േചാദി�ു. ഋതുമതി കുളിേ��ത് എ-�-

െനയാണ്? അവിടു� ്ملسو هيلع هللا ىلص പറ�ു. താളിയും െവ�വും എ-

ടു-�ുക. ന�ായി വൃ�ിയാ�ുക. േശഷം െവ�ം തല-യി-

െലാ-ഴി� ് ശരി�ും േത�ു വൃ�ിയാ�ുക. തലയുെട െതാ-

ലി-യി-െല�ുേവാളം കഴുകുക. േശഷം കസ്തൂരി മണ�ി� 

പ-രു-�ി െകാ� ്വൃ�ിയാ�ുക. അസ്മാഅ ്േചാദി�ു പ-

രു-�ി ഉപേയാഗി�ു വൃ�ിയാ�ുകേയാ? അെത�െന? 

ന-ബി (ملسو هيلع هللا ىلص) പറ�ു "സുബ്ഹാന�ാഹ"്. അേ�ാൾ ആയിഷ 

-k- അവൾ�് പറ�ുെകാടു�ു: ര��ാടുകെളാെ� 

അ-തുപേയാഗി� ് തുട�ു വൃ�ിയാ�ുക (എ�ർ�ം.) 

(മുസ് ലിം) 

മുടിയുെട താെഴ െവ�െമ�ാ� വിധം െക�ു-പി-ണ-

�ു കിട�ു�ിെ��ിൽ തലമുടി തി�ക�ി കഴുകണ-െമ-

�ി-� ഉ�ു സലമ -k- നബിേയാട് പറ�ു. ഞാൻ മുടി കൂ-
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�ി-െ�-�ാറു�.് അശു�ി നിമി�ം കുളി�ുേ�ാൾ ഞാൻ 

തി-�ക�ി കഴുേക�തുേ�ാ നബി(ملسو هيلع هللا ىلص) പറ�ു. േവ� 

നീ മൂ�ു �പാവശ�ം തലയിൽ െവ�െമാഴി�ുക. പിെ� ശ-

രീരം ന�ായി കഴുകുക അതുമതി. 

ശു�ി �പാപി�ുേ�ാൾ നമസ്കാര സമയമാണ�ിൽ 

എ-�തയും െപെ�� ്കുളി� ്നിർ�ിത സമയ� ്തെ� നമ-

സ്ക-രി�ണം. യാ�തയിേലാ മേ�ാ േപാെല െവ�ം ല-ഭ�-മ-�ാ-

� അവ�യിലും െവ�മുപേയാഗി�ു�ത് േദാഷക-ര-

മാ-െണേ�ാ േരാഗം മുർഛി�ാനിടവരുെമേ�ാ ഭയെ�-ടു-

� അവ�യിലും കുളി�ു�തിന് പകരം തയ�ും െച-

യ്താ-ൽ മതി. െവ�മുപേയാഗി�ാനാവുേ�ാൾ കുളി� -ു

ക-യും െച�ുക. 

നമസ്കാരസമയം കഴിയു�തിന് മു�് ശു�ി �പാപി-�ാ-

ലും ചില സ്�തീകൾ കുളി�ു�ത ് നീ�ിെവ�ാറു�.് ഇ-

േ�ാ-ൾ വിശദമായി കുളി�ാൻ േനരമി� എ�ാണവർ പ-റ-

യാ-റു�ത്. ഇെതാരു ശരിയായ ന�ായമ�. അ�െന കുളി 

നീ-�ി-െവ�ാൻ ഒഴിവുകഴിെവാ�ും തെ�യി�. കാരണം ന-

മ-സ്�ാരം നി�ിത സമയ� ്തെ� നിർ�ഹി�ൽ നിർ-

ബ-�മാണ്. അതിനാൽ നിർബ� ബാധ�ത വീടു� രൂ-പ-

�ി-ൽ ചുരു�ിയ നില�് െപെ�� ് കുളി� ് നമസ്കാരം 

നി-ർ�ഹി�ണം. പൂർണമായും സു��ുകൾ പാലി�ു� 

കു-ളി പി�ീട് കുളി�ാവു�താണ്. 
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ഇസ്തിഹാദ� 

ഒരി�ലും ര� സാ�ി��ം നിലയ്�ാതിരി�ുക അ-

െ�-�ിൽ മാസ�ിൽ ഒേ�ാ രേ�ാ ദിവസം അഥവാ വള-

െര ചുരു�ിയ സമയം മാ�തം നിലയ്�ുക ഇ�രം അ-വ-

�-യാണ് 'ഇസ്തിഹാദ�'് അഥവാ (ര��സാവം). 

േമൽ പറ� ര�വ�യും നബി(ملسو هيلع هللا ىلص)യുെട കാല�് 

കാ-ണെ��ിരു�ു. ഒ�ാമേ�തിനു� െതളിവ് കാണുക:  

ആ-യിശാ-k- പറയു�തായി ഇമാം ബുഖാരി ഉ�-രി-

�ു�ു:. ഫാത�ിമ ബിൻത് അബീ ഹുൈബശ് നബി(ملسو هيلع هللا ىلص) 

േയാ-ട് പറ�ു: 'അ�ാഹുവിെ� റസൂേല! ഞാൻ ശു�ി 

�പാ-പി-�ു-േ�യി�.' മെ�ാരു റിേ�ാർ�ിലു�ത് ഇ�െന-യാ-

ണ്: 'എനിെ�േ�ാഴും ര�ം �സവി�ു�ു. ശു�ി വ-രു-േ�-

യി�.' 

ര�ാമെ� അവ� -അഥവാ വളെര കുറ� ദിവ-സ-

�ളിൽ മാ�തം ര�ം നില�ു� അവ��ു�- െതളിവ് 

ഇ-താണ്: ജഹ്ശിെ� മകൾ ഹംന-k-യുെട ഹദീസിൽ കാ-

ണാം. അവൾ നബി(ملسو هيلع هللا ىلص)യുെട അടു�ൽ വ�ു പറ�ു: 

"അ-�ാ-ഹുവിെ� റസൂേല! എനി�് ശ�മായ ര��സാ-

വം ധാരാളമായു�ാകു�ു." [അ�ദ,് അബൂദാവൂദ്, തി-ർ-മി-

ദി, എ�ിവർ ഉ�രി�ു. തിർമിദി ഇത ് സ�ഹീഹാണ് എ�് 

വി-ല-യിരു�ുകയും ഇമാം അ�ദിൽ നി� ്ഇത് സ�-ഹീ-ഹാ-

െണ-� അഭി�പായവും ബുഖാരിയിൽ നി� ് ഇത് ഹസൻ 

ആ-െണ-� അഭി�പായവും ഉ�രി�ുകയും െചയ്തു.) ഇത ്

ര-�ാ-മെ� അ-വ-�-യാ-ണ്. 
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ഇസ്തിഹാദ�ിെ� അവ�ാേഭദ�ൾ: 

ഇസ്തിഹാദത ് (നിര�ര ര��സാവം) ഉ�ാകു� 

സ്�തീ-കെള മൂ�ായി തരം തിരി�ാം. 

(ഒ�്) ര��സാവമു�ാകു�തിന് മു�് കൃത�മായി മാ-

സ-മുറ ഉ�ായിരു�വൾ. ഇ�രം സ്�തീകൾ സാധാരണ മാ-

സമുറയു�ാകു� ദിവസ�ൾ ഋതുമതിയായി കണ-�ാ-�ി 

ബാ�ി ദിവസ�ൾ ഇസ്തിഹാദ�ായി ഗണി-�-ണം. 

ഉദാഹരണമായി എ�ാ മാസവും ആദ�െ� ആറ് ദിവ-

സം ഋതുമതിയാകാറു�ായിരു� ഒരു സ്�തീ�് അതിനു 

േശ-ഷം ഇസ്തിഹാദത ് �പത��െ��ു. പിെ� ര��സാവം 

നി-ല-�ാതായി. എ�ിൽ എ�ാ മാസവും ആദ�െ� ആറ ്ദി-

വ-സം ആർ�വമായും ബാ�ി ദിവസ�ൾ ഇസ്തി-ഹാ-ദ-

താ-യും ഗണി�ണം. 

കാരണം ആയിഷാ -k- പറയു�ു. അബു ഹുൈബ-ഷി-

െ� മകൾ ഫാത�ിമ നബി(ملسو هيلع هللا ىلص) യുെട അടു� ് വ�ു പറ-

�ു: അ�ാഹുവിെ� റസൂേല!എനി�് ര��സാവ-മ -ു�ാ-

�ു-�ു. ശു�ി �പാപി�ുേ� ഇ�. ഞാൻ നമസ്കാരം ഉ-

േപ-�ി�ാൻ പാടുേ�ാ? നബി (ملسو هيلع هللا ىلص) പറ�ു. "പാടി�. അ-

െതാ-രു ഞര�ിെന ബാധി�ു� േരാഗമാണ്. അതിനാൽ 

നീ എ�ത ദിവസമാേണാ ഋതുമതി ആകാറു�ായിരു�ത് 

അ-�തയും ദിവസം നമസ്കാരം ഉേപ�ി�ുക. പി�ീട് കു-

ളി-�ുകയും നമസ്കരി�ുകയും െച�ുക." (ബുഖാരി)  

ജഹ്ഷിെ� മകൾ ഉ�ു ഹബീബേയാടും നബി(ملسو هيلع هللا ىلص) ഇേത 

മ-റു-പടി പറയുകയു�ായി. "എ�ത ദിവസമാേണാ നിന�് 

ആ-ർ-�വമു�ാകാറു�ത് അ�തയും ദിവസം (നിസ്ക-രി-
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�ാ-െത) കഴി�ുകൂ�ുക. പി�ീട ് കുളി�ുകയും നമസ്ക-രി-

�ു-കയും െച�ുക." (മുസ് ലിം)  

അേ�ാൾ കൃത�മായി മാസമുറയു�ാകു�വൾ ഇസ്തി-

ഹാ-ദത ്ഉ�വളായാൽ മാസമുറയുെട അ�തയും ദിവസ-�-

ൾ ആർ�വമായി കണ�ാ�ി അത് കഴിയു�േതാെട 

കു-ളി� ് നമസ്കാരം തുട�ണം. ര�സാ�ി��ം �പ-ശ്ന-

മാ-േ��തി�. 

(ര�്) മാസമുറ എ�ത ദിവസമാെണ� ് അറി�ി�ി-�ാ-

�-വൾ; അതായത് ഋതുമതിയാകാൻ തുട�ിയത് മുതൽ 

ത-െ� ര��സാവമു�വളായി മാറി. അതിനാൽ എ�ത ദിവ-

സ-മാണ് മാസമുറ എ�് മന�ിലാ�ാൻ സാധി�ി�. ഇ-

�-രം സ�ർഭ�ളിൽ ര��ിെ� വർ� വ�ത�ാസവും 

ക-�ിയും ഗ�വും മ�ും പരിേശാധി�് ആർ�വ ര�വും 

അ-�ാ�തും േവർതിരി�ുകയും തദനുസാരമായ വിധി-വി-

ല-�ു-കൾ പാലി�ുകയുമാണ് െചേ��ത്.  

ആർ�വ ര�ം അതിെ� കറു�് നിറവും ക�ിയും ഗ-

�-വും മുേഖന േവർതിരി�റിയാം. 

ഉദാഹരണം: ഋതുമതിയായത് മുതൽ തെ� ര�ം നി-ല-

യ്�ാെത തുടരു� ഒരു സ്�തീ ആദ�െ� പ� ്ദിവസം ര-

�-�ിെ� നിറം കറു�ും പി�ീട ്ചുവ�ുമായി ക�ു. അ-

െ�-�ിൽ പ�് ദിവസം ക�ിയു�തും പി�ീട് േന-ർ-�-ത -ു

മാ-യാണ ് ക�ത്. അതുമെ��ിൽ പ� ് ദിവസം ആ-ർ-

�വ ഗ�േ�ാെടയും പി�ീട ് അതി�ാെതയുമാണ്. എ-

�ി-ൽ കറു�ു നിറേമാ ക�ിേയാ ആർ�വ ഗ�േമാ ക� 

ആ-ദ�-െ� പ�് ദിവസം ഋതുര�മായും ബാ�ി ദിവസ-

�-ൾ ഇസ്തിഹാദ�ായും വിധിെയഴുതണം.  
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കാരണം ഫാ-ത�ി-മ ബിൻത് ജഹ്ഷിേനാട ് നബി(ملسو هيلع هللا ىلص) പറ-

�ു. "ഋതുര�ം തിരി�റിയാൻ പ�ും. കറു� നിറമാ-യി-

രി�ും. അത് ക�ാൽ നീ നമസ്കാരം ഉേപ�ി�ുക. അ-

�ാ-� അവ�യിൽ അംഗശു�ി വരു�ി നീ നമ-സ്ക-രി-

േ�ാ-ളൂ. കാരണം അെതാരു ഞര�ിെന ബാധി�ു� 

േരാഗമാണ്." (അബൂദാവൂദ്. ഈ ഹദീസിെ� പര-�-ര-െയ-

�ു-റി�ും ഉ�ട�െ��ുറി�ും ചില ചർ�കളു�.് എ�ി-

ലും �പേയാഗ�ിൽ പ�ിത�ാർ ഇതംഗീകരി�ു�ു. ഭ -ൂ

രി-ഭാഗം സ്�തീകളുെട മാസമുറയുെട പതിവിെന അവ-ലം-

ബി-�ു�തിേന�ാൾ ന�ത് ഈ ഹദീഥിെല വിധി സ�ീകരി-

�ു-ക എ�താണ്.) 

(മൂ�്) കൃത�മായി മാസമുറയി�. എേ�ാഴും ഒേര േപാ-

െല-യാ-യതിനാൽ ര��ിെ� നിറേമാ സ�ഭാവേമാ േനാ-

�ി നിർ�യി�ാൻ സാധി�ു�ുമി�. അെ��ിൽ അടി-

�-ടി ര��ിെ� സ�ഭാവം മാറിെ�ാ�ിരി�ു�ു. എ�ി-

ൽ മ�ു സ്�തീകൾെ��ാം സാധാരണ എ�ത ദിവസമാണ് 

മാ-സമുറയു�ാവാറു�ത് എ� ്േനാ�ുക. അതിെ� അ-

ടി-�ാന�ിൽ ര� സാ�ി��ം ക�ത് മുതൽ ഓേരാ 

മാ-സവും ആദ�െ� ആേറാ ഏേഴാ ദിവസ�ൾ ആ-ർ-

�വമായും ബാ�ി ഇസ്തിഹാദ�ായും ഗണി�ണം. 

ഉദാഹരണം അ�ാം തി�തിയാണ് ആദ�മായി ര� 

സാ-�ി��മു�ാകു�ത് എ� ് െവ�ുക. പി�ീടത് തുട-ർ-

�ു െകാ�ിരു�ു. അവസാനി�ു�ി�. നിറം െകാേ�ാ 

മ�ു ബാഹ� ല�ണ�ൾ െകാേ�ാ േവർതിരി�ു മ-ന-�ി-

ലാ-�ാൻ കഴിയു�ുമി�. എ�ിൽ എ�ാ മാസവും അ�ാം 

തി-�തി മുതൽ ആേറാ ഏേഴാ ദിവസം അവൾ ഋതു-മ-തി-യാ-

യി കണ�ാ�ണം.  
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കാരണം ജഹ്ഷിെ� മകൾ ഹംന-k- നബി(ملسو هيلع هللا ىلص) േയാട് 

പറ-�ു. അ�ാഹുവിെ� റസൂേല! എനി�് കടു� ര�-

�സാവം ധാരാളമായു�ാവു�ു. നമസ്കാരവും േനാ�ും 

നി-ർ-�ഹി�ാൻ കഴിയു�ി�. ഞാൻ എ� ്െച�ണം? അ-

വി-ടു� ്ملسو هيلع هللا ىلص പറ�ു. "പ�ി ഉപേയാഗി�ു� രീതി ഞാൻ 

നി-ന�് പറ�ു തരാം. അത് ൈലംഗികാവയവ�ിൽ 

െവ-�ുക. അത് ര�െ� തട�ുെകാ�ും." അവൾ പ-

റ-�ു: അത് ഉപേയാഗി�ാൽ തെ�യും കാര�മി�ാ� 

അ-വ�യാെണേ�ത്. അേ�ാൾ അവിടു� ്  .പറ�ു ملسو هيلع هللا ىلص

"ഇ-െതാരു ൈപശാചിക ധ�ംസനം തെ�. അതിനാൽ നീ 

ആ-േറാ ഏേഴാ ദിവസം ഋതുമതിയായി ഗണി�ുക, പിെ� 

കുളി-�ുക. വൃ�ിയായി എ� ്േബാധ�മായാൽ നമസ്ക-രി-

�ു-കയും േനാ�നുഷ്ഠി�ുകയും െച�ുക. ഇരുപ�ി നാ-

േലാ ഇരുപ�ി മൂേ�ാ ദിവസം." (അ�ദ,് അബൂദാവൂദ്, 

തിർമിദി, തിർമിദി ഇത് സ�ഹീഹാണ് എ� ്വില-യിരു�ു-ക-

യും ഇമാം അ�ദിൽ നി� ്ഇത് സ�ഹീഹാെണ� അഭി-�പാ-

യ-വും ബുഖാരിയിൽ നി� ് ഇത് ഹസൻ ആെണ� അഭി-

�പാ-യ-വും ഉ�രി�ുകയും െചയ്തു.) 

നബി (ملسو هيلع هللا ىلص) "ആേറാ ഏേഴാ ദിവസം" എ�ു പറ�ത് 

ര�ിൽ ഇ�മു� ഏെത�ിലും ഒ�് തിരെ�ടു�ാം എ-

� അർ��ില�. മറി�് തെ� �പായവും �പകൃതിയും ക -ു

ടുംബ ബ�വുമു� മ�ു സ്�തീകളുെട മാസമുറ േനാ�ി 

ഏ-�വും ശരിയായ ദിവസം നിർണയി�ാൻ പരി�ശമി-�-

ണം- എ�ർ�ം. ആറ ്ദിവസേമാ ഏഴ് ദിവസേമാ ഏതാണ ്

ത-നി�് ഏ�വും അനുേയാജ�െമ� ്മനസിലായത് എ�ിൽ 

അതിനനുസരി�ാണ് കാര�ം നട�ിലാേ��ത്. 
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ര��സാവേ�ാട ്സാദൃശ�മു� ചില അവ�കൾ 

ഗർഭാശയ സംബ�മായ ശസ്�ത�കിയ മൂലവും മ�ും ചി-

ല-േ�ാൾ േനരിയ േതാതിൽ ര�െമാലി�ു� അവ-�-യു-

�ാവാം. ഇ�രം സ്�തീകെള ര�ായി വിഭജി�ാം. 

(1) ഗർഭാശയം പൂർ�മായി നീ�ം െചയ്തത ് െകാ-

േ�ാ ഗർഭാശയ മുഖം അട�ു കള�തുെകാേ�ാ ഇനി 

ആ-ർ�വമു�ാവാൻ സാ��തയി� എ� ് േബാ��മായ 

സ്�തീ-. ഇ�രം സ്�തീകൾ ഇസ്തിഹാദ�ിെ� വിധിയ�, 

�പ-ത�ു-ത, ശു�ിയായ േശഷം വർ�വ�ത�ാസമു� �സവേമാ 

ഈ-ർപേമാ കാണുേ�ാഴു� വിധിവില�ുകളാണ് പാലി-

േ�-�ത്. അഥവാ അവൾ നമസ്കാരേമാ േനാേ�ാ ഉ-േപ-

�ി�ാൻ പാടി�. അവളുമായി ൈലംഗിക േവഴ്ച നട� -ു

�-തിന് വിേരാധമി�. അവൾ�് ഈ ര�ം കാരണം നി-ർ-

ബ-�മായ കുളിയി�. എ�ാൽ നമസ്കരി�ാൻ േവ�ി ര-

�ം കഴുകി വൃ�ിയാ�ണം. ര�ം കിനിയു�ത് ത-ട-യാ-

ൻ ജനേന��ിയ�ിൽ തുണിേയാ മേ�ാ െവ�ണം. പി�ീട് 

അം-ഗ ശു�ി വരു�ി നമസ്കരി�ണം. സമയബ�ി-ത-

മായ നിർബ� നമസ്കാര�ൾ�ും മ�ും സമയമായ േശ-

ഷം മാ�തം അംഗശു�ി വരു�ുക. അ�ാ�വയ്�് നമ-

സ്കാ-രം ഉേ�ശി�ുേ�ാഴും. 

(2) ആർ�വമു�ാകു�തിന് തട�ം േനരിടാ� രീതി-

യി-ലു� ശസ്�ത�കിയ�് വിേധയമായ സ്�തീ. ഇ�രം സ-്

�തീ--കളിൽ കാണു� ര� സാ�ി��ം ഇസ്തിഹാദ�ിെ� 

ഗണ�ിലാണ ്ഉൾെ�ടുക. നബി (ملسو هيلع هللا ىلص) ഫാത�ിമ ബിൻത ്അ-

ബീ- ഹുൈബഷിേനാട് പറ� ഹദീഥിൽ നി�ും ഇ�ാര�ം 

�ഗഹി-�ാവു�താണ്. "അത് ആർ�വമ�; ഒരു ഞര�ാ-
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ണ്. അതിനാൽ ആർ�വ സമയെമ�ിയാൽ നീ നമ-

സ്കാ-രം ഉേപ�ി�ുക"  

"ആർ�വ സമയെമ�ിയാൽ" എ� നബി(ملسو هيلع هللا ىلص)യുെട 

�പ-േയാഗം ഇസ്തിഹാദ�ിെ� വിധിവില�ുകൾ ബാ-ധ-ക-

മാ-കു�ത ് ആർ�വ സാ��തയു� സ്�തീക-ൾ-�ാ-െണ-

� ് മന�ിലാ�ി തരു�ു. എ�ാൽ ആർ�വ സാ��ത 

ഇ-�ാ-�വെര സംബ�ി�ിടേ�ാളം എ�ും ഒരു ഞര-�ി-

െ� ര�മായി തെ� അത് നിലനിൽ�ും. 

ഇസ്തിഹാദ�ു� സ്�തീകൾ പാലിേ�� വിധിവി-

ല-�ുകൾ 

സ്�തീകളിൽ കാണെ�ടു� ര�സാ�ി��ം ആ-ർ-�-

വ-മായി ഗണിേ��െതേ�ാഴാണ് എ�ും ഇ-സ്തിഹാദ-

�ാ-യി ഗണിേ��െതേ�ാഴാണ ്എ�ും മുൻപ് വിവരി� 

കാ-ര��ളിൽ നി�ും നാം മനസിലാ�ി. ആർ�വ-മാ-െണ-

�ി-ൽ അതിെ� വിധിവില�ുകളും, ഇസ്തിഹാദ�ാെണ-

�ി-ൽ അതിെ� വിധിവില�ുകളും ബാധകമാകും. 

അതുേപാെല ആർ�വമു�വൾ�് ബാധകമാവു� 

�പ-േത�ക വിധിവില�ുകൾ എെ��ാമാണ് എ�തും നാം 

വി-വരി�ു കഴി�ു. 

ഇനി ഇസ്തിഹാദ�ിെ� വിധിവില�ുകളാകെ� ശു�ി-

യു-� അവ�യിെല വിധിവില�ുകൾ തെ�യാണ്. അ-

ശു-�ിയി�ാ� സാധാരണ അവ�യും ഇസ്തിഹാ-ദ-�ു-

� �പേത�ക അവ�യും മത ദൃ��ാ ഒരുേപാെലയാണ്. ര-

� ്േപരും ഏതാനും കാര��ളില�ാെത വ�ത�ാസമി�. അ-

വ താെഴ വിവരി�ാം. 
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1. ര��സാവമു�വൾ ഓേരാ നമസ്കാര�ിനും െവ-

േ�-െറ അംഗശു�ി വരു�ണം. കാരണം ഫാത�ിമ ബിൻത് 

അ-ബീ ഹുൈബഷിേനാട് നബി(ملسو هيلع هللا ىلص) പറ�ു: "നീ ഓേരാ ന-

മസ്കാര�ിനും വുദൂഅ ് എടു�ുക". (ബുഖാരി) അഥവാ 

സ-മയ നിർ�ിതമായ നമസ്കാര�ൾ�് സമയമായ േശ-

ഷം മാ�തേമ വുദൂഅ ്െച�ാവൂ എ�ർ�ം. സമയ ബ�ി-

ത-മ�ാ� നിസ്കാരമാെണ�ിൽ അത് നിർവഹി�ാൻ ഉ-

േ�-ശി�ാലാണ ്വുദൂഅ ്െചേ��ത്. 

2. വുദൂഅ ് എടു�ും മു�് ര�ാവശി��ൾ കഴുകി 

വൃ-�ിയാ�ണം. ജനേന��ിയ ഭാഗ�് ര�െമാഴുകി വ-

രാ-തിരി�ാൻ പരു�ിേയാ മേ�ാ െവ�ണം. കാരണം ഹം-

ന-േയാട് നബി(ملسو هيلع هللا ىلص) പറ�ു. "പരു�ി ഉപേയാഗി�ു� രീ-

തി ഞാൻ പറ�ു തരാം. അത് ര�െ� തട�ു െകാ-

�ും." അവൾ പറ�ു. എെ� അവ� അതിെന�ാം അ-

തീ-തമാണ്. അേ�ാൾ അവിടു� ്ملسو هيلع هللا ىلص പറ�ു. "എ�ാൽ നീ 

അ-തിന ് ഒരു വസ്�തം ഉടു�ു േനാ�ുക." അവൾ പറ-

�ു: അതിനും അതീതമാണ ്എെ� �ിതി. അവിടു� ്ملسو هيلع هللا ىلص 

പ-റ�ു. "എ�ിൽ നീ ശീല െക�ിെവ�ു േനാ�ുക." ത-

ടയാ-നു-� മുൻകരുതൽ െചയ്തി�ും ര�ം പുറ� ് വ-രു-

� -ുെ��ിൽ അത് �പശ്നമാേ��തി�. കാരണം നബി 

് ഫാത�ിമ ബിൻത (ملسو هيلع هللا ىلص) അബീ ഹുൈബഷ് -k-േയാട് പറ-

�ു: "ആർ�വ സമയെമ�ിയാൽ നീ നമസ്കാരം ഉ-

േപ-�ി-�ുക. അത് കഴി�ാൽ കുളി�് വൃ�ിയാവുക. 

പി-െ�- ഓേരാ നമസ്കാര�ിനും അംഗശു�ി വരു�ി ന-

മ-സ്കരിേ�ാളൂ. നമസ്കാര�ായയിൽ ര�ം ഇ�ി വീ-ണാ-

ലും ശരി." (അ�ദ,് ഇബ്നു മാജ) 
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ൈലംഗിക േവഴ്ച: െത�ായ വഴിയിേല�് െപായ്േപാ-കു-

െമ-� ഭയമിെ��ിൽ ഇസ്തിഹാദ�ിെ� സമയ�് ൈലം-

ഗിക േവഴ്ച അനുവദനീയമ� എ� അഭി�പായമു� പ-

�ി-ത�ാരുമു�.് എ�ാൽ അത് ശരിയ�. നിരുപാധികം 

അ-നുവദനീയമാണത.് കാരണം നബി (ملسو هيلع هللا ىلص)യുെട കാല�് ര-

�-�സാവമു�ായ പേ�ാളം സ്�തീകൾ ഉ�ായിരു�ു. 

അ-�ാ-ഹുേവാ റസൂേലാ അവരുമായി ൈലംഗിക ബ�ം നട-

�ു-�ത് വില�ിയി�ി�.  

മാ�തമ�. "ആർ�വ കാല�് സ്�തീ-കെള െവടി�് നി-

ൽ-�ുക" എ� ് മാ�തേമ അ�ാഹു പറ�ി�ു�ു. അ�ാ-

� സ�ർഭ�ളിൽ െവടിേയ�തി� എ�തിെ� േര-ഖ-യാ-

ണിത.് മെ�ാരു കാരണം അവൾ�് നമ-സ്ക-രി�ാെമ�-

താ-ണ്. ര��സാവമു� അവ�യിൽ നമസ്കാരം നിർ-�-

ഹി-�ാെമ�ിൽ അതിെന�ാൾ നി�ാരമാണ് ൈലംഗി-ക-

േവ-ഴ്ച.  

ഋതുമതിയുമായി ൈലംഗിക േവഴ്ച നട-�ു-�തി-േനാ-ട് 

ഇതിെന താരതമ�െ�ടു�ു�ത് ശരിയ�. കാരണം ൈലം-

ഗിക േവഴ്ച പാടിെ�� ് വാദി�ു�വർ േപാലും ര� ് േപ-

രും തുല�മാെണ� ് പറയു�ി�. ര�ും വ�ത�ാസ-മ -ു�ാ-യി-

രിെ� പരസ്പരം താരതമ�െ�ടു�ു�തിൽ (ഖിയാസാ-

�ു-�-തിൽ) അർ�വുമി�. 
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നിഫാസും വിധിവില�ുകളും 

�പസവം നിമി�ം ഗർഭാശയ�ിൽ നി� ്പുറ�് വര -ു

� ര�മാണ് 'നിഫാസ്'. അത് �പസവേ�ാെടാ�മാകാം. 

അ-തിന ്േശഷമാകാം, രേ�ാ മൂേ�ാ ദിവസം മു�ുമാകാം. 

അ-തിേനാെടാ�ം �പസവ േവദനയു�ാകും. 

ൈശഖുൽ ഇസ് ലാം ഇബ്നുൈതമിയ പറ�ു: "�പസ-

വ േവദന തുട�ുേ�ാൾ ഉ�ാവു� ര�േമേതാ അ-താ-

ണ് നിഫാസ.്" രേ�ാ മൂേ�ാ ദിവസെമ� പരിധിെയാ�ും 

ഉ-�തായി അേ�ഹം പറ�ി�. േവദനയു�ായി അതിെന 

തുടർ� ്�പസവവും നട�ാൽ മാ�തേമ അതിെന നി-ഫാ-സാ-

യി ഗണി�ാൻ പ�ുകയു�ൂ. അെ��ിൽ അത് നി-ഫാസാ-

വു-കയി�.  

നിഫാസിെ� ചുരു�ിയ കാലയളവ് ഇ�തയാണ്, പര-മാ-

വ-ധി ഇ�തയാണ് എ�ി�െന പരിധിയുേ�ാ എ� കാര�-

�ിൽ പ�ിത�ാർ�ിടയിൽ അഭി�പായവ�ത�ാസമു�.്  

ൈശഖുൽ ഇസ് ലാം പറയു�ു. "അ�െനെയാരു പരി-

ധി-െയാ�ും ഇതിനി�. നാൽപേതാ അറുപേതാ എഴുപേതാ 

ദി-വസം അശു�ിയു�ായ േശഷമാണ് അവ-സാ-നി�-െത-

�ി-ലും അെതാെ� നിഫാസ് തെ�യാണ.് എ�ാൽ അവി-

രാ-മം തുടരു�വെര സംബ�ിേ�ടേ�ാളം നാൽപത് ദി-വ-

സ-െമ� ് പരിധി നി�യി�ാെമ�ാണ് ഇ�ിഷയകമായി 

ന-ബി(ملسو هيلع هللا ىلص)യുെട അനുചര�ാരിൽ നി�ും വ� റിേ�ാർ�ു-ക-

ൾ മന�ിലാ�ി തരു�ത്." 

നാൽപത് ദിവസ�ിൽ കൂടുതൽ ര�ം കാണെ��ാൽ, 

ശു-�ി നീ�ാനടു� ല�ണം കാണുകേയാ ഏതാനും ദി-
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വ-സ�ൾ കൂടി കഴി�ാൽ ശു�ി �പാപി�ുകയാണ് സാ-

ധാ-രണ പതിവ് എ� ് മന�ിലാവുകേയാ െചയ്താൽ ര-

�ം നില�ു�തുവെര അവൾ�് കാ�ിരി�ാം. �പശ്ന-

മി-�. ഇെതാ�ുമിെ��ിൽ പിെ� നാൽപത് ദിവസം കഴി-

യു-�േതാെട കുളി� ്സാധാരണ േപാെല നമസ്കാരവും മ-

�ും ആരംഭി�ണം. കാരണം അതാണ ് െപാതുെവയു� 

നി-ഫാ-സിെ� കാലയളവ്.  

എ�ാൽ തനി�് ആർ�-വമു�ാകാറു� ദിവ-സ-�-

ളി-ലാണ ്നാൽപത് തികയു�െത�ിൽ അ�തയും ദിവ-സ-�-

ൾ കൂടി കാ�ിരി�ണം. അതിൽ ശു�ി �പാപി�ാൽ ഭാ-

വിയിൽ അതനുസരി�വൾ�് �പവർ�ി�ാം. എ�ാൽ 

ശു-�ിവരാെത പിെ�യും അശു�ി തുടരു�ുെവ�ിൽ ഇ-

സ്തി-ഹാദ�ായി കണ�ാ�ി അതിനനുസരി�ുേവണം 

അ-വൾ �പവർ�ി�ാൻ. ര�ം നില�ാൽ -അത് നാൽ-പ-

ത് ദിവസ�ിന് മുൻപാെണ�ിലും ശരി- അവൾ ശു-�ി-യാ-

യിരി�ു�ു. അേതാെട കുളി�് നമസ്കാരവും േനാ�ും 

ആ-രംഭി�ണം. ഭർ�ാവിന് അവളുമായി ൈലംഗിക ബ-

�-വുമാവാം. എ�ാൽ ഒെരാ� ദിവസം േപാലും പൂ-ർ-�ി-

യാ-വു�തിന് മുൻപാണ് ര�ം നില�െത�ിൽ അത് പരി-

ഗ-ണി�രുത.് 'മു�ി'യിൽ അ�പകാരം കാണാം. 

അവയവ�ൾ രൂപെ��ുതുട�ിയ ഗർഭം �പ-സ-വി-�ു-

�ത ് മൂലം മാ�തേമ 'നിഫാസ്' ആയി പരി-ഗ-ണി-�-െ�-ടു-ക-

യു-�ൂ. മനുഷ�രൂപം �പാപി�ി�ി�ാ� അവ�യിൽ ഗർഭം 

അ-ലസിയാൽ അത് അസുഖം നിമി�മു�ായതും ഇ-

സ്തി-ഹാ-ദ�ിെ� വിധിവില�ുകൾ�് വിേധയവുമാണ.് മ-

നു-ഷ�ാ-വയവ�ൾ രൂപെ��ുവരു�ത്, ചുരു�ിയത് എൺ-
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പ-ത് ദിവസവും െപാതുവിൽ െതാ�ൂറു ദിവസവും ഗർ-ഭ-

�ി-ന് �പായമാകുേ�ാഴാണ്. 

മജ്ദ് ഇബ്നു ൈതമി� പറയു�ു. �പസവേവദനയും തു-

ട-ർ�ു ര�വും ക�ാൽ നമസ്കാരവും േനാ�ും ഉ-േപ-

�ി-�ാവു�താണ്. പി�ീടത് നിഫാസ ്അ�ായിരു�ു എ-

� ്ഉറ�ായാൽ സാധാരണ അവ�യിേല�് മട�ുകയും 

ന-�-െ�� ആരാധനാ കർ��ൾ വീെ�ടു�ുകയും െച-

�ു-ക. ഉറ�ു വരു�ിെ��ിൽ സാധാരണ അവ�യിേല�് 

മട-േ��തി�. �പത���ിൽ മന�ിലാ�ിയ നിഗ-മ-ന-

�ി-ൽ തുടർ�ാൽ മതി. 

നിഫാസുമായി ബ�െ�� വിധിവില�ുകൾ 

�പസവം മൂലമു�ാകു� അശു�ിയും ആർ�വം മ -ൂല-

മു�ാകു� അശു�ിയും ത�ിൽ വിധിവില�ുകളിൽ തി-

ക�ും ഒരുേപാെലയാണ് ഏതാനും �പശ്ന�ളിൽ മാ�തേമ 

വ�ത�ാസമു�ു. അവ താെഴ പറയു�വയാണ.് 

1. ദീ�ാകാലം:  

ദീ�ാകാലം കണ�ാ�ു�തിന് 'നിഫാസു'മായി യാ-

െതാ-രു ബ�വുമി�. ത�ലാഖ് നട�െതേ�ാഴാെണ�ു മാ-

�ത-മാണ് േനാേ��ത്. ഗർഭാവ�യിലാെണ�ിൽ �പ-സ-

വി-�ു-�േതാെട ഇ� കാലം കഴി�ു. �പസവ�ിന് േശഷ-

മാ-െണ�ിൽ മൂ� ്മാസമുറ കഴിയു�േതാെടയും. നിഫാസ് 

നീ-�ിേയാ ഇ�േയാ എ�ത ്ഇവിെടെയാ�ും �പശ്നമാ-കു-

�ി-�. 
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2. 'ഈലാ'ഇെ�' സമയ പരിധി:  

'ഈലാ'ഇെ� കാലപരിധിയിൽ ആർ�വകാലം ഉൾ-

െ�-ടും. നിഫാസ ്എ�ുകയി�. 

ഒരാൾ തെ� ഭാര�യുമായി ൈലംഗിക ബ��ി-േല-ർ-

െ�-ടു�ത് എെ�േ��ും അെ��ിൽ നാലു മാസ�ിൽ 

കൂ-ടു-തൽ നീ�ു നിൽ�ു� സമയേ��് സ�യം നി-ഷി-

�മാ�ി ശപഥം െച�ു�തിനാണ ്'ഈലാഅ്' എ�ു പ-റ-

യു�ത്. അ�രം ശപഥം െചയ്ത ഒരാേളാട് തെ� ഭാര� 

ൈലം-ഗികാവശ�ം നിർ�ഹി�ാനു� താൽപര�ം �പകടി-�ി-

�ാൽ അവൻ അതിന് വഴ�ണം. ഇെ��ിൽ നാലു മാസം 

വ-െര അവന് സമയം അനുവദി�ണം. എ�ി�ും ശ-പ-ഥ-

�ിൽ ഉറ�ു നിൽ�ുകയാെണ�ിൽ അവളുമായു� ശാ-

രീരിക ബ��ിേനാ അതിന് ത�ാറെ��ിൽ വിവാഹ ബ-

�ം േവർെപടു�ാേനാ ഖാദി അവെന നിർബ�ി�ണം. 

ഇതാണ ്'ഈലാഇ' െ� ഇ�ാമിക വിധി.  

�പസ്തുത നാലു മാസം കണ�ാ�ു�തിന് 'നിഫാസ'് 

എ-�ുകയി�. ആർ�വ കാലം ഉൾെ�ടുകയും െച�ും. 

അ-ഥവാ ശപഥ കാല�ാണ ് ഭാര� �പസവി�െത�ിൽ നി-

ഫാ-സി'െ� ദിവസ�ൾ കഴി�് നാല് മാസം വെര ഭർ�ാ--

വിന് സമയം നൽകണെമ�ർ�ം. ആർ�വ കാലം സാ-

ധാ-രണ ദിവസ�െളേ�ാെല എ�ുകയും െച�ും. 

3. �പായപൂർ�ി:  

ഋതുമതിയാകു�േതാെടയാണ് സ്�തീ �പാ-യ-പ -ൂർ�ിയാ-

വ -ു�ത്. �പസവി�ു�േതാെടയ�. കാരണം സ്�തീയുെട ഇ-

��ി-യ സ്ഖലനം സംഭവി�ാെത അവൾ ഗർ-ഭിണി-യാ-വ -ുക-യി-
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�-. അേ�ാൾ ഗർഭ�ിനു മുൻേപ സംഭവി� ഇ��ിയ സ്ഖ-

ലനം െകാ�ുതെ� െപ�ിന് �പായപൂർ-�ി-യാ-വ -ു�ു. 

4. ഇടയ്� ്നി�ാൽ? 

ആർ�വം ഇടയ്�് നി� ്വീ�ും സാധാരണ േപാെല 

ഉ�ായാൽ അത് ഋതുര�ം തെ�യാണ്. ഉദാഹരണം 

സാ-ധാരണ നിലയിൽ എ�ു ദിവസം ഋതുമതി ആകാറു� 

സ്�തീ-�് നാലു ദിവസം കഴി�േ�ാൾ ര�സാ�ി��ം 

ഇ-�ാതായി, ര�് ദിവസം കഴി�് ഏഴും എ�ും ദിവ-സ-�-

ളി-ൽ വീ�ും ഉ�ായി. എ�ാൽ ര�ാമത് ഉ�ായതും ഋ-

തു-ര�മായി തെ�യാണ് കണ�ാ�ുക.  

അതുേപാെല നാൽപത് ദിവസ�ൾ കഴിയു�തിന് മ -ു

�് 'നിഫാസ്' നിൽ�ുകയും നാൽപത് ദി-വസ�-ൾ-�ു�ി-

ൽ വീ�ും ആരംഭി�ുകയും െചയ്തു എ�ു കരുതുക. ര-

�ാ-മത് ഉ�ായത് ഏത് ഇന�ിൽ െപടും എ� കാര�ം 

സം-ശയാസ്പദമാണ്. അതിനാൽ അവൾ നിർബ� നമ-

സ്കാ-ര�ളും േനാ�ും നിർ�ിത സമയ� ്തെ� നിർ-�-

ഹി�-ണം. നിർബ�മ�ാ� കർ��ളിെല�ാം ഋതുമതി-

െയ-േ�ാെല വില�ുകൾ പാലി�ണം. പി�ീട് ശു�ി ൈക-

വ-രി-� േശഷം േനാ�ു േപാെലയു� കർ��ൾ വീ�ും 

നി-ർ�ഹി� ് 'ഖദാ' വീ�ുകയും േവണം. ഇതാണ ് ഹ�ലീ മ-

ദ്ഹ-ബിെല �പസി�മായ അഭി�പായം. 

എ�ാൽ ഈ അഭി�പായം ശരിയ�. നിഫാസായി ഗണി-

�ാ-വു� കാലയളവിനു�ിൽ ഉ�ാവു�െതാെ� 'നിഫാ-

സാ'യി തെ� ഗണി�ാം. അതിന് േശഷമാെണ�ിൽ ആ-ർ-

�-വമായും. അവിരാമമായി തുടരുേ�ാഴാകെ� ഇസ്തി-ഹാ-

ദ-�ായാണ ്കണ�ാേ��ത്. 
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ഏകേദശം ഈ അഭി�പായമാണ് ഇമാം മാലി� ് പറ-

�-തായി ഇബ്നു ഖുദാമ 'മു�ി'യിൽ േരഖെ�ടു�ിയത്. 

അ-േ�ഹം പറ�ു: ഇമാം മാലിക ് പറ�ിരി�ു�ു: "ര-

�ം നിൽ�ുകയും രേ�ാ മൂേ�ാ ദിവസം കഴി�് വീ-

�ും കാണുകയും െചയ്താൽ അത് 'നിഫാസ്' തെ�-യാ-

ണ്. അെ��ിൽ അത് ആർ�വമാണ്." ൈശഖുൽ ഇ-സ് -

ലാം ഇബ്നു ൈതമി� സ�ീകരി� വീ�ണ�ിെ� താൽപ-

ര�വുമ-താണ്. 

വാസ്തവ�ിൽ സംശയാസ്പദമായ ഒരവ�െയാ�ും 

ര��ിെ� കാര��ിൽ ഇ�. സംശയെമ�ത് ആേപ-

�ി-ക-മാണ്. ആളുകളുെട അറിവും പരിചയവുമനുസരി�് 

അ-തിൽ വ�ത�ാസം കാണും. എ�ാൽ ഖുർആനിലും ഹ-

ദീസി-ലും എ�ാ കാര��ളുെടയും വ��മായ വിശദീ-ക-ര-ണ-

മ -ു�.്  

ഒേര േനാ�് അെ��ിൽ ഒേര ത�വാഫ ് ര�് �പാവശ�ം 

നി-ർ�ഹി�ാൻ അ�ാഹു കൽപി�ി�ി�. വീ�ും െച-യ്െത-

�ി-ല-�ാെത പരിഹരി�െ�ടാ� വ� വീഴ്ചയും ആ-ദ�-േ�-

തി-ൽ വെ��ിെലാഴിെക. താൻ കൽപി�െ�� കാര�ം കഴി-

വി-െ� പരമാവധി നിർ�ഹി�േതാെട തെ� ബാ��തയിൽ 

നി-�ും ഏെതാരാളും ഒഴിവാകു�ു.  

അ�ാഹു പറയു�ു.  
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"ത-െ� കഴിവിൽ െപ�ത�ാെത ഒരാേളാടും അ�ാഹു 

ഏൽപി�ു�ി�." (ബഖറഃ 286)  
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അ�ാഹു പറയു�ു:  
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"നി�ളുെട കഴിവനുസരി� ് നി�ൾ അ�ാഹുവിെന 

സൂ�ി�ുക." (തഗാബുൻ: 16) 

4. ൈലംഗിക േവഴ്ച: 

സാധാരണ ആർ�വം അവസാനി�ു� സ-മ-യ-മാ-കു-

�-തിന് മു� ് തെ� ആർ�വമു�വൾ ശു�ി �പാപി-�ാ-

ൽ- അവളുമായി ൈലംഗിക ബ��ിേലർെ�ടു�തിന് 

യാ-െതാ-രു വിേരാധവുമി�. എ�ാൽ �പസവി�വൾ നാൽപ-

ത്- ദിവസം കഴിയു�തിന് മു� ്ശു�ി �പാപി�ാൽ അ-വ-ളു-

മാ-യി ൈലംഗികബ�ം അഭികാമ�മാേണാ?  

അത് കറാഹ�ാണ് എ�ാണ് ഹ�ലീ മദ്ഹബിെല �പ-

സി-�മായ അഭി�പായം. എ�ാൽ കറാഹ�� എ� അ-ഭി-

�പാ-യമാണ് ശരി. ഭൂരിപ�ം പ�ിത�ാരുെടയും അഭി-�പാ-

യം അതുതെ�യാണ്. കാരണം ഒരു കാര�ം കറാഹ-�ാ-

ണ് എ�ു പറയാൻ �പമാണം േവണം. ഇവിെട അ�രം �പ-

മാ-ണ�െളാ�ുമി�.  

ഇമാം അ�ദ ്ബിൻ ഹ�ൽ ഉസ്മാൻ ബിൻ ആ-സ് -h- 

ൽ നി�ും ഉ�രി�ു� ഒരു സംഭവം മാ�തമാണ് ഈ വി-ഷ-

യ�ിലു�ത്. അേ�ഹ�ിെ� ഭാര� �പസവി� ് നാൽപത് 

ദി-വസം കഴിയു�തിന് മു�് അേ�ഹെ� സ-മീ-പി-�ുക-യ -ു

�ാ-യി. അേ�ാൾ അവളുെട ആവശ��ിന ്അേ�ഹം വഴ-

�ി-യി�. മാറി നിൽ�ാൻ പറ�ു.  
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ഈ സംഭവ�ിെ� െവ-ളി��ിൽ ൈലംഗിക ബ�ം 

കറാഹ�ാെണ� ്പറയാൻ പ�ി�. കാരണം ഉസ്മാൻ-h- 

അ-വൾ ശു�ി �പാപി�ു എ� ്തീർ�ും ഉറ�ാ-�ാ-െത-യാ-

ണ് വ�ി�ു�ത ് എ� ് ധരി�ുകയും അതുെകാ� ് സൂ-

�്മ-ത പാലി�ുകയും െചയ്തതാവാം. അെ��ിൽ ബ�-

െ�-ടു�ത് വീ�ും ര�സാ�ി���ിന് ഇടവ-രു-�ു-െമ-

� ് ഭയെ��ത് െകാ�ാവാം. അെ��ിൽ മെ�െ��ിലും 

കാ-രണം െകാ�ാവാം. 
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ആർ�വ മരു�ുകൾ,  

ഗർഭനിേരാധനം, ഗർഭചി�ദം... 

ആർ�വം വരു�ുകേയാ തടയുകേയാ െച�ാേമാ? 

ഗർഭനിേരാധനവും അലസി�ി�ലും പാടുേ�ാ? 

ഒ�്) ആർ�വം തടയാനു� കൃ�തിമ മാർ��ൾ സ�ീ-

ക-രി-�ു�ത ് ര�് നിബ�നകൾ�് വിേധയമായി അന -ു

വ-ദനീയമാണ്. 

1. അത് മൂലം ശാരീരികമായി യാെതാരു േദാഷവും ഉ-

�ാ-കാൻ പാടി�. േദാഷകരമാെണ� ് അറി�ുെകാ�് 

അ-�രം കൃ�തിമ മാർഗ�ൾ ഉപേയാഗി�ു�ത് ഹ-റാ-മാ-

ണ്. കാരണം അ�ാഹു പറയു�തി�െനയാണ:്  
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"നി�ളുെട ൈകകെള നി�ൾ തെ� നാശ�ിേല�് 

ത�ി വിടരുത്." (ബഖറഃ 195)  
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"നി�ൾ നി�െള�െ� െകാലെ�ടു�രുത്. തീർ�-

യാ-യും അ�ാഹു നി�േളാട് അതീവ കാരുണ�-മ -ു�-വ-നാ-

കു-�ു." (നിസാഅ:് 29) 

2. ഭർ�ാവിെ� അവകാശ�ളുമായി ആർ�വം ഏ-

െത-�ിലും നിലയ്�് ബ�െ�ടു�ുെ��ിൽ അേ�-ഹ-�ി-

െ� സ�തം അനിവാര�മാണ്.  
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ഉദാ. വിവാഹ-േമാ-ചി-ത-യാ-െണ-�ിൽ മൂ�ു മാസമുറ കഴി-

യു-�-ത് വെരയാണ് ഇ� ആ-ച-രിേ��ത്. ഇ� കാല�് 

അ-വൾ� ്ജീവനാംശം ന-ൽ-കാ-ൻ കടെ��വൻ ഭർ�ാ-വാ-

ണ്. ആർ�വമു�ാകു�ത ്തട-യാനു� മാർഗ�ൾ സ�ീ-

ക-രി�ുേ�ാൾ അവളുെട ഇ�-കാലം സ�ാഭാവികമായും നീ-

�ു േപാകും. അേതാെടാ�ം ഭ-ർ�ാവിെ� ബാ��തയും. 

അ-തിനാൽ അേ�ഹ�ിെ� സ-�-തേ�ാെടയ�ാെത അ-വ-

ൾ ആർ�വം തടയാനു� ക -ൃ�തി-മ മാർഗ�ൾ സ�ീക-രി-

�ാ-ൻ പാടി�.  

അതുേപാെല ആ-ർ-�വം ഇ�ാതാ�ു�ത് മുേഖന ഗർ-

ഭ-ധാരണം തടയെ�ടുേ�ാഴും ഭർ�ാവിെ� സ�തം അ-നി-

വാര�മായി�ീരും, അനുവദനീയമാെണ�ിലും അ-നി-വാ-ര�-

ഘ��ളില�ാെത ഇ�രം കൃ�തിമ മാർഗ�ൾ അ-വ-ലം-ബി-

�രുത്. കാരണം �പകൃതിെയ അേത നില�് നില-നി-ർ-� -ു

�താണ് ഏത് നില�ും സുര�ിതവും ആേരാ-ഗ�-ക-ര-വും. 

(ര�)് ആർ�വം േനരെ� ഉ�ാകു�തിനു� ക -ൃ�തി-

മ മാർഗ�ൾ സ�ീകരി�ു�തും നിബ�നകൾ�് വി-േധ-

യ-മാണ്. 

(1) നിർബ� കർ��ൾ നിർ�ഹി�ു�തിൽ നി�ും 

ര-�െ�ടാനുളള ഒരു സൂ�തമാകാൻ പാടി�. റമദാൻ മാ-സ-മ-

ടു-�ുേ�ാൾ േനാ�് േനാൽ�ാതിരി�ാൻ േവ�ി ക -ൃ�തി-മ-

മാ-യി ആർ�വമു�ാ�ുക. അെ��ിൽ നമസ്കാരം ഉ-

േപ-�ി�ാനു� ഒരു മാർഗെമ� നില�് ഉ-പ-േയാ-ഗ-െ�-ടു-

�ു-ക മുതലായവ ഉദാഹരണ�ൾ. 

(2) ഇവിെടയും ഭർ�ാവിെ� സ�തം േവണം. കാര-

ണം തനി�് അനുവദി�െ�� ൈലംഗിക േവഴ്ചയിൽ നി-
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� ് അയാൾ തടയെ�ടുകയാണിവിെട. അയാളുെട അ-വ-

കാ-ശം തടയു� ഒരു കാര�ം അയാളുെട തൃപ്തി-േയാ-െട-യ-

�ാ-െത െച�ാൻ പാടു�ത�. വിവാഹ േമാചിത-യാ-െണ-�ി-

ൽ മൂ� ് മാസമുറയു�ാകു�തിന് മു� ് അവെള വീ�ും 

ഭാ-ര�യായി സ�ീകരി�ാനു� അവകാശം ഭർ�ാവിനു�്. 

ആ-ർ�വം വരു�ി�ീർ�ുേ�ാൾ ആ അവകാശകാലം 

ചു-രു�ുകയാണ ്െച�ു�ത്. 

ഗർഭ ധാരണം തടയാനു� മാർഗ�ൾ സ�ീക-രി-�ാ-

േമാ?  

ഇത ്ര� ്രീതിയിലു�ാവാം. 

ഒ�്: വ��ംകരണം അഥവാ താൽ�ാലികമ�ാെത എ-

�-േ�യ്�ുമായി ഗർഭധാരണം തടയുക. ഇത് അ-നി-�ാ-

മികമാണ്. െച�ാൻ പാടി�. കാരണം ഇ�ാമിക സമൂഹം 

വ-ർ�ി�ണെമ� മത താൽപര��ിന ് വിരു�മായി സ-

�ാ-ന�ൾ കുറ�ു േപാകുകയാണ ്ഇതിെ� ഫലം.  

മാ�ത-മ-�, ഒരുപെ� അവളുെട നിലവിലു� സ�ാ-

ന�-ൾ മരി�ുേപാേയ�ാം. അ�െന മ�ളി�ാ� വി-ധ-

വ-യാ-യി കഴിേയ�ി വേ��ാം. 

ര�്: താൽ�ാലിക ഗർഭനിേരാധന മാർ��ൾ സ�ീക-

രി-�ുക. ഉദാഹരണമായി വർ�ി� �പസവവും ഗർഭധാ-ര-

ണവും വഴി അേ�യ�ം �ീണി�ു ദുർബലയായി�ീർ� -

സ്�തീ �പസവം ര�ു വർഷ�ിെലാരി�ൽ എ� രീതിയി-

േലാ മേ�ാ വ�വ�ാപിതമാ�ണെമ� ് ആ�ഗഹി�ു�ു. 

ഇ-�രം സ�ർഭ�ിൽ ഭർ�ാവിെ� കൂടി അനുമ-തി-േയാ-

െട -ആേരാഗ��ിന ്ഹാനികരമെ��ിൽ- താൽ�ാലിക ഗ-

ർ-ഭ നിേരാധന മാർ��ൾ സ�ീകരി�ാവു�താണ്.  
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കാരണം നബി(ملسو هيلع هللا ىلص)യുെട കാല�് അവിടുെ� അനു-ച-

ര-�ാർ ഗർഭ ധാരണം ഉ�ാകാതിരി�ാൻ 'അസ്ൽ' െച-

�ാ-റു-�ായിരു�ു. എ�ാൽ നബി ملسو هيلع هللا ىلص തിരുേമനി അവെര 

അ-തി-ൽ നി� ് വില�ുകയു�ായി�. ൈലംഗിക ബ�-

�ി-േല-ർെ�ടുേ�ാൾ സ്ഖലനം സംഭവി�ു�തിനു മുൻപ് 

ലിം-ഗം പുറെ�ടു�ുകയും എ�ി� ് േയാനി�ു പുറ�് 

�സ-വി�ുകയും െച�ു�തിനാണ് 'അസ്ൽ' എ�ു-പ-റ-യ -ു

�ത.് 

ഗർഭം ഒഴിവാ�ാേമാ?  

ഇത ്ര�ു തര�ിലാകാം. 

1. �ഭൂണഹത�.  

റൂഹ ്(ആ�ാവ)് ഊതെ��തിനു േശ-ഷ-മാ-ണ് ഗർഭ�ി�ദം 

നട�ു�ത് എ�ിൽ അത് ഹ-റാ-മാ-െണ-�-തിൽ 

സംശയമി�. കാരണം പവി�തമായ ജീവൻ അന-ർ-ഹ-മായി 

െകാല െച�െ�ടുകയാണവിെട. ഖുർആനും ഹ-ദീ-സും 

മുസ് ലിംകളുെട ഇജ്മാഉം െകാലപാതകം നി-ഷി-�-മാ-െണ-

� ്പഠി�ി�ു�ു.  

എ�ാൽ റൂഹ ് (ആ�ാവ്) ഊതെ�ടു�തിെ� മു�ാ-

െണ-�ി-േലാ? 

 ഇ�ിഷയകമായി പ�ിത�ാർ�് ഏകാഭി�പായമ�. ചി-

ല-ർ നിഷി�മാെണ� ് പറയുേ�ാൾ മ�ു ചിലർ വിേരാ-ധ-മി-

െ�� ് പറയു�ു�.് 'അലഖ' എ� അവ-�-യി-െല-� -ു�-

തിന് മുൻപാെണ�ിൽ അനുവദനീയമാണ് എ�് പറ-�-

വരുമു�.് അഥവാ നാൽപതു ദിവസം കഴിയു�തിനു മ -ു
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ൻപാെണ�ിൽ കുഴ�മി� എ�്. മനുഷ�രൂപം ആയി-�ി-െ�-�ി-

ൽ അനുവദനീയമാണ് എ� ്അഭി�പാ-യ-െ�-�-വ-ര -ുമ -ു�.് 

എ�ാൽ അനിവാര� ഘ��ളില�ാെത ഗർഭ�ി�ദം നട-

�ാ-തിരി�ുകയാണ ്ഏ�വും സൂ�്മമായ നിലപാട്. ഉ-ദാ-

ഹരണമായി േരാഗം നിമി�ം ഗർഭം ധരി�ാൻ പാ-ടി-�ാ-

� ഒരു സ്�തീ ഗർഭിണിയായി എ�ുെവ�ുക. ഇ�രം 

സ-�ീ-ർണ ഘ��ളിൽ �ഭൂണ�ിന് അവയവരൂപം ൈക-വ-

രു-�തിന് മു�് ഗർഭഛി�ദം അനുവദനീയമാണ്. 

2. ഗർഭം �പസവി�ി�ുക:  

�പസവിേ�� അവധി എ�ിയ േശഷേമാ എ-�ാ-റാ-

കു-േ�ാേഴാ േബാധപൂർ�ം �പസവം നട�ു�തിന് വി-േരാ-

ധ-മി�. അത് വഴി മാതാവിേനാ ശിശുവിേനാ േദാഷമിെ��് 

ഉ-റ�ു�ാകണം. ഇത് ശസ്�ത�കിയയിലൂെട ആകാനും പാ-

ടി-�.  

ശസ്�ത�കിയ നട�ാേമാ?  

ഗർഭം പുറെ�ടു�ാൻ ശസ്�ത�കിയ നട�ു�തിന ്

നാ--ല് അവ�കളു�.് 

1. മാതാവും ഗർഭ� ശിശുവും ജീവേനാടിരി�ു� സാ-

ധാ-രണ അവ�: സ�ാഭാവിക �പസവം അസാ-��-മാ-കു-

േ�ാ-ൾ മാ�തേമ ശസ്�ത�കിയ നട�ാവൂ. കാരണം ശരീരം 

ഒ-രു അമാന�ാണ.് ശരീര�ിെ� സ�ാഭാവികാവ��് 

ഭം-ഗമു�ാകുെമ� ് േപടി�ു� രീതിയിൽ ശരീര�ിൽ 

ൈക-�കിയ നട�ൽ അതിേന�ാൾ വലിയ േന��ിന് േവ-

�ി മാ�തേമ പാടു�ൂ. ശസ്�ത�കിയ േദാഷകരമെ�� ്ധ-രി-
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�-െ�ടുേ�ാൾ തെ� അത് േദാഷകരമായി ഭവി�ാറു�് 

എ-�ത ്�പേത�കം �പസ്താവ�മാണ്. 

2. മാതാവും ഗർഭ� ശിശുവും മൃതിയട� അവ�: 

ഇ-�രം സ�ർഭ�ിൽ ശസ്�ത�കിയ നട�ാൻ പാടി�. 

കാ-രണം അത് െകാ� ്യാെതാരു േന�വും ലഭി�ു�ി�. 

3) മാതാവ് ജീവേനാടിരി�ു�ു. ഗർഭ� ശിശു മൃതി-യ-ട-

�ി-രി�ു�ു: ഈ സ�ർഭ�ിൽ കു�ിെന പുറെ�-ട -ു

�ാ-ൻ ശസ്�ത�കിയ നട�ണം. �പേത�ക ഘ�-�ി-െല-�ി-

യ േശഷം മൃതിയടയു� ഗർഭ� ശിശു ശസ്�ത�കിയ കൂ-ടാ-

െത പുറ�് വരി� എ�ാണ് �പത���ിൽ മന-സി-ലാ-കു-

�-ത് (അ�ാഹുവി�ാണ് കൂടുതൽ അറിയുക). അേ�ാൾ 

അ-ത് ഗർഭ പാ�ത�ിൽ അവേശഷി�ാൽ തുടർ�ു� ഗർ-

ഭ-സാ-��ത ഇ�ാതാകുെമ� ്മാ�തമ� മാതാവിന് ഏെറ േദാ-

ഷ-കരവുമാണത്.  

ഗർഭാവ�യിൽ ഇ� ഇരി�ു�-വ-ളാ-െണ-�ി-ൽ �പസവം 

നട�ാ�തിനാൽ പുനർ വിവാഹം െച�െ�ടാെത അ-വ-

ളു-െട ദീ�ാകാലം നീ�ു േപാവുകയും െച�ും. 

4. മാതാവ് മൃതിയടയുകയും ഗർഭ� ശിശു ജീവി-�ി-രി-

�ു-കയും െച�ു�ു: ശസ്�ത�കിയയിലൂെട കു�ിെന ജീ-

വ-േനാ-െട പുറെ�ടു�ാെമ� �പതീ�യിെ��ിൽ ശ-

സ്�ത-�കി-യ പാടി�. 

കു�ിെന ജീവേനാെട പുറെ�ടു�ാെമ� �പതീ�-

യു-�;് കു�ിെ� ഒരു ഭാഗം പുറ�ുവ�ി�ുമു�്. എ�ി-

ൽ കീറി ബാ�ിഭാഗം പുറെ�ടു�ാം. ഒ�ും പുറ�ു-വ-�ി-

�ി-�ാ� അവ�യിലാെണ�ിൽ ഹ�ലീ മദ്ഹബിെല പല 

�പ-മുഖ പ�ിത�ാരും മൃതശരീര�ിൽ പരു-േ�-ൽ-�ി-�ു-
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�-ത് വിേരാധി�െ��തിനാൽ വയർ കീറി കു�ിെന പു-

റ-െ�ടു�ാൻ പാടിെ�� ്അഭി�പായെ��ി�ു�.് എ�ാൽ 

ആ അഭി�പായം ശരിയ�. പുറെ�ടു�ാൻ േവെറ വ-ഴി-യി-

െ�-�ിൽ വയർ കീറാെമ�താണ് ശരിയായ അഭി�പായം. �പ-

മ -ുഖ ഹ�ലി പ�ിതൻ ഇബ്നു ഹുൈബറ പറ�ത് അ-

താ-ണ് കൂടുതൽ ന�ത് എ�ാണ്. 

ശസ്�ത�കിയ നട�ു�ത് വഴി മൃതശരീരം െവ�ി മുറി-

�ു-ക-യാ-െണ� ്പറയു�ത ്ശരിയ�. �പേത�കി� ് ഈ യു-

ഗ-�ിൽ. കാരണം വയർ കീറി മുറി�ിടുകയ�. പി�ീടത് ത -ു

�ി ശരിെ�ടു�ുകയും കൂടി െച�ാറു�.് സർേ�ാപരി മ -ൃ

ത-ശരീര�ിന ് നൽകു�തിേന�ാൾ കൂടുതൽ പവി�തത 

ന-ൽേക�ത് ജീവനാണ.് അതു േപാെല നിരപരാധിയായ 

കു-�ിെന നാശ�ിൽ നി� ് ര�െ�ടു�ുകെയ�ത് 

നി-ർബ� ബാധ�ത കൂടിയാണ.് അ�ാഹുവാണ ് ഏ�വും 

അ-റി-യു�വൻ. 

േമൽ സ�ർഭ�ളിെല�ാം ഗർഭ�ിനു�രവാദിയായ ഭ-

ർ-�ാവിെ� അംഗീകാരവും പരിഗണി�െ�േട�താണ്. 

ഏെറ �പാധാന�മു� ഇ�ിഷയകമായി നാം ഉേ�ശി� 

കാ-ര��ൾ വിവരി�ു കഴി�ു. കർ�ശാസ്�തപരമായ �പ-

ശ്ന-�ളിൽ അവലംബി�ാവു� മൗലിക തത��ളും മാന-

ദ-��ളും മാ�തേമ നാം ഇവിെട പരാമർശി�ി�ു�ു. അ-

തി-െല ശാഖാപരമായ �പശ്ന�ളിേല�ും സ്�തീ-ക-ൾ-�ു-

�ാ-വു� ഓേരാ കാര��ളിേല�ും �പേവശി�ാൽ കരകാ-

ണാ-�-ടൽ േപാെല വിഷയം നീ�ുേപാകും. എ�ാൽ കാ-

ര�ം �ഗഹി�ാൻ കഴിയു�വന് ഈ തത��ളും മാനദ-�-

�--ളുമുപേയാഗി� ്ശാഖാപരമായ �പശ്ന�ൾ�് ഉ�രം 

ക-െ��ാൻ കഴിയും. 
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മതവിധി നൽകു�വേരാട് �പേത�കം ഓർ�-െ�-ടു-�-

െ�: ദൂത�ാർ മുേഖന അ-�ാഹു നൽകിയ സേ�ശം സ -ൃ�ി-

കൾ�് എ�ി�ുെകാടു�ു�വരാണ് മതവിധി ന-ൽ-കു-�-

വർ. അതിനാൽ അവർ മന�ിലാ�ണം. ഖുർആനിലും 

സു-��ിലും എ�ു�?് എ�ാണ് ജനം അവേരാട് േചാ-

ദി�ു�െത�.് കാരണം അവ ര�ുമാണ് മത�ിെ� മ -ൂ

ല �പമാണ�ൾ. അവ ര�ും �ഗഹി�ാനും അതനുസരി�് 

�പ-വർ�ി�ാനുമാണ ്മനുഷ�ൻ കൽപി�െ��ത്. അവ ര-

�ി-നും വിരു�മായെത�ാം െത�ാണ.് ആരാേണാ ആ െത-

�ു പറ�ത് അവരിേല�ു തെ�യത് തിരി�ുവിടുക നി-ർ-

ബ�മാണ്. നാം അതനുസരി�് �പവർ�ി�ാൻ പാടി�. 

അ-ബ�ം പിണ� വ��ി എേ�ാഴും കു��ാരനാവണം 

എ�ി�. ആ�ാർ�മായി അേ�ഹം നട�ിയ ഗേവ-ഷ-ണ-

�ി-െ� ഫലമായിരി�ും ആ അഭി�പായം. അതിനാൽ അ-

േ�ഹം അ�ാഹുവി�ൽ �പതിഫലാർഹനാണ്. എ�ാൽ അ-

ത് െത�ാെണ� ് മന�ിലാ�ു� മ�ു വ��ികൾ അത് 

സ�ീ-കരി�ു�താകെ� പാടി�ാ� കാര�മാണ്. 

മതവിധി നൽകു�വൻ അ�ാഹുവിേനാട ്ആ�ാർ-�-ത- 

പുലർ�ു�വനാകണം. തേ�ാട് േചാദി�െ�ടു� �പ-ശ്ന-

�ിൽ ശരിയു�രം നൽകാനു� തൗഫീഖും ൈ�-ര�-വും 

ലഭി�ാൻ േവ�ി അ�ാഹുേവാട് സഹായം േത-ട-ണം. 

അവൻ പരിഗണിേ��ത് ഖുർആനിലും സു��ി-

ലും വ� കാര��ളാണ്. അവ ര�ിലുമാണവൻ �പശ്ന പ-

രി-ഹാരം പരേത�തും ചി�ിേ��തും. അവ �ഗ-ഹി-�ാ-

നാ-വശ�മായ രീതിയിൽ പ�ിത വാക��ളുെട സ-ഹാ-യ-

വും േതടാം. 
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പലേ�ാഴും മനുഷ�ർ അവർേ�െത�ിലും �പശ്ന�-ളി-

ൽ മതവിധി ലഭിേ��ിവരുേ�ാൾ തനി�് ലഭ�മാകു� -

ഏ--െത-�ിലും സംതൃപ്തമായ മതവിധി ലഭി�ുകയി�. ചി-ല-

േ�ാ-ൾ തെ� �പശ്നെ���ി ഒരാളും ഒ�ും പറ�ി-�ു-

േപാ-ലും ഉ�ാവി�. എ�ാൽ അവൻ നിഷ്കള� മനേ�ാ-

െട ആ�ാർ�മായി ഖുർആനിേല�ും ഹദീസിേല�ും മ-

ട-�ിയാൽ �പശ്ന�ിെ� യഥാർ� മതവിധി സു-വ�-�-

വും സു�ഗാഹ�വുമായി അവന് ലഭി�ു�ത് കാണാം. ഇ-

ഖ്ലാ-സും അറിവും �ഗാഹ�േശഷിയും എ�തയുേ�ാ അതി--ന-

നു-സരി�ായിരി�ുമത്. 

മതവിധി നൽകു�വൻ സാവകാശം ൈകെകാ�ൽ അ-

നിവാര�മാണ്. ധൃതി കാണി�രുത്. ധൃതിെ��് നൽകിയ എ-

�തെയ�ത മതവിധികളാണ് പുനഃപരിേശാധന നട� -ുേ�ാ-ൾ 

െത�ായിരു�ുെവ� ് േബാധ�മാവുക. അ�രം സ-�-ർ-ഭ�-

ളി-ൽ േഖദി�ുെമ� ്മാ�തമ�, ചിലേ�ാൾ താൻ ന-ൽ-കിയ വി-

ധി തിരിെ�ടു�ാൻ േപാലും കഴിെ�� ്വ-രി-�. 

ഉറ�ു വരു�ി സാവകാശേ�ാെട മാ�തേമ മതവിധി ന-

ൽകുകയുളളൂ എ� ് ഒരാെള��ി ജന�ൾ മന�ി-ലാ-� -ു

േ�ാ-ഴാണ് അവെ� വാ�ുകൾ അവർ പരിഗണി�ുക. ധ -ൃ

തി-കാണി�ു�വന ് െത�ുപ�ും. ധൃതികാണി-�ു-�-വ-നാ-

െണ-� ്ഒരാെള��ി മന�ിലാ�ിയാൽ പിെ� അവെ� മ-

തവിധിയിൽ ജന�ൾ�് വിശ�ാസം ഉ�ാവി�. അേ�ാൾ 

ധ -ൃതി കാരണം തെ� ൈകവശമു� ശരിയായ അറിവ് 

േപാ-ലും തനി�ും മ�ു�വർ�ും �പേയാജനെ�ടാെത 

േപാ-കു-�ു. 

നെ�യും ന�ുെട സേഹാദര�െളയും േനർവഴി�് ന-

ട-�േണ എ� ്അ�ാഹുവിേനാട് നാം �പാർ�ി�ു�ു. ത-
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െ� �പേത�ക �ശ�യാലും പരിഗണനയാലും വീഴ്ചകൾ ഉ-

�ാ-കു�തിൽ നി�ും നെ� അവൻ കാ�ുര�ി�െ�. 

അ-വ-ൻ ഉദാരനും മാന�നുമാണ്. ന�ുെട നബിയായ മുഹ-

�-ദിെ� േമൽ അ�ാഹുവിെ� സ�ലാ�ും സലാമും അവ-

ൻ വർഷി�ുമാറാകെ�. ഏെതാരുവെ� അനു�ഗ-ഹ-�ാ-ലാ-

േണാ അനു�ഗഹ�ൾ പൂർ�ീകരി�െ�ടു�ത് അ�-

െന-യു� അ�ാഹുവിനാകു�ു സർ�സ്തുതിയും. 

അ�ാഹുവിനു േവ�ി ഈ വിനീതൻ ഇവിെട അ-വ-സാ-

നി-�ി�ു�ു. 

മുഹ�ദ ്സ�ാലിഹ ്അൽ ഉൈസമീൻ 

1392 ശഅബാൻ 14 
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