আসলােহচসত্র ইবাদত
েহজ েরল উপসয ইেলাসমর হবহি-হবিান চিখা
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পহবত্রতা
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আবদুল্াহ িহীদ আবদুর রহমান
পয্তাসলাচনার
মুহাম্দ িামেুল হে হেহদেে
যাকােতর হকদার ও যাকাত �দান
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হাতয়ে, ইততেহাো ও বিফাস
হাতয়ে
প ত্র
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হাতয়তের সংজ্া

ব

াব

া

চোসনা হেেু প্রবাহহত হওয়া

হাতয়তের রতক্তর িরণ
হাতয়ে শুরু হওয়ার িয়স ও সময়সীমা
হাতয়ে শুরু হওয়ার িয়স ও সময়সীমা
ইবতেহাোর সংজ্া
হাতয়ে ও ইবতেহাোর রতক্তর মতিযি পাে্জকযি
ইবতেহাোগ্রতে িারীর বিবেন্ন অিস্া
বিফাতসর সংজ্া
বিফাতসর সময়সীমা
বিফাতসর আহকাম
হাতয়ে ও বিফাস অিস্ায় পেসি কার হারাম হতয়
োয়

ত পব

া া

া

নারীর েুথি জরায়ু চথসে েুহনহদ্তষ্ েমসয়, চোসনা
োরে ব্যতীতই চয রতিস্াব চবর হয় তাসে হাসয়য
বসল।

হাতয়তের রক্তস্রাতির িরণ
োসলা, চযন তা পুসড়-যাওয়া েৃষ্ণ চোসনা পদাথ্ত, েষ্দায়ে,
দুগ্তন্ধযুতি, এবং এ েময় নারী প্রচন্ তাপ অনুভব েসর।

হাতয়ে শুরু হওয়ার িয়স
হাসয়য শুরু হওয়ার েুহনহদ্তষ্ চোসনা বয়ে চনই। নারীর প্রেৃহত ও
পহরসবি অনুযায়ী তা হভন্ন হসয় থাসে। তাই নারী যখন হাসয়সযর
স্াব চদসখ তখন চেটাসেই হাসয়য িরা হসব।

হাতয়তের সময়সীমা
হাসয়সযর েুহনহদ্তষ্ চোসনা েময়েীমা চনই। নারীসদর োরও
হতনহদন, আবার োরও চারহদন হাসয়য হসয় থাসে। তসব অহিোংি
চক্সত্র হাসয়য েয় অথবা োতহদন হসয় থাসে। চেননা রােূলুল্াহ
োল্াল্াহু আলাইহহ ওয়া োল্াম হামনা হবনসত জাহািসে বসলসেন,
যার অসনে হদন হাসয়য হসতা,
‘তুহম আল্াহর ইলম অনুযায়ী
েয়হদন অথবা োতহদন হাসয়য
গেনা েসরা, অতঃপর চগােল
েসরা।’(বে্তনায় আবু দাউদ)
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১. মূলত গভ্তবতী নারীর হাসয়য হয় না। তাই যহদ চোসনা নারী
প্রেসবর অল্প হেেু েময় পূসব্ত রতি চদসখ এবং জরায়ুসত
প্রেসবর ব্যাথা অনুভব হয়, তসব তা হনিাসের রতি। আর
যহদ প্রেসবর ব্যাথা অনুভূত না হয় এবং তা চবি হেেু হদন
পূসব্ত হয়, তসব তা হাসয়সযর রতি বসল গে্য হসব।
২. চোসনা নারীর হনি্তাহরত েমসয়র পূসব্ত বা পসর যহদ হাসয়য
আসে, চযমন মাসের শুরুসত হাসয়য আোর েথা হেন্তু তার
পহরবসত্ত হাসয়য এসলা মাসের চিসষ। অথবা েুহনহদ্তষ্ েমসয়র
েম অথবা চবহি হসলা, চযমন োিারেত েয়হদন হাসয়য হয়,
তসব এবার হসলা োতহদন। এরূপ হসল হবষয়হটসে গুরুত্ব
চদয়া হসব না। বরং যখন হাসয়সযর রতি চদখা যাসব চেটাসেই
হাসয়য মসন েরা হসব। আর যখন পহবত্রতা চদখা যাসব তখন
চেটাসে পহবত্রতা মসন েরসত হসব।

পবিত্রতার আলামত

৩. নারীর পহবত্র হওয়া বুঝা যাসব োদা স্াব হনগ্তত হওয়ার
মাি্যসম। যহদ োদা স্াব হনগ্তত না হয়, তাহসল শুষ্তা
পহবত্রতার আলামত বসল িরা হসব। চযমন, যহদ োদা তুলা
নারীর গুপ্তাসঙ্গ রাখা হয় আর তা শুষ্াবথিায় চবর হসয় আসে,
তসব তা পহবত্রতার আলামত বসল িরা হসব।

হাতয়তের আহকাম
া

হলুদ রসঙ্গর স্াব।

হলুদ িতণ্জর আকৃ বত

া

হলুদ ও োসলা রসঙ্গর মাঝামাহঝ রসঙ্গর স্াব।

১ - কুদরা ও সুফরার হুকুম
যহদ চোসনা নারী হলুদ রসঙ্গর স্াব চদসখ, অথবা হলুদ ও োসলার
মাঝামাহঝ রসঙ্গর রতি চদসখ অথবা শুিু আদ্রতা চদসখ তসব তার
দু’অবথিা হসত পাসর:

হলুদ ও কাতলার মা�ামাব� িতণ্জর আকৃ বত
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পবিত্রতা
১ – িারী হয়ততা তা হাতয়তের
সময়সীমার মতিযি অেিা পবিত্রতা অর্জতির
সামািযি পূতি্জ পদখতি
এ অবথিায় তা হাসয়য বসল গে্য হসব; এর প্রমাে আসয়িা রাহয.
এর হাদীে,‘নারীরা তাঁর োসে ব্যবহৃত তুলা পািাত যাসত হুলুদ
বসে্তর রতি থােত, অতঃপর হতহন বলসতন, ‘তাড়াহুড়া েসরা
না যতক্ে না োদা স্াব চদখ। এর দ্ারা হতহন হাসয়য চথসে
পহবত্রতাসে বুহঝসয়সেন।’(বে্তনায় ইমাম মাহলে)
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২ - িারী হয়ততা তা পবিত্র অিস্ায়
পদখতি
এ অবথিায় তা হহোসব আনা হসব না। এরূপ স্াব এসল অজু ও
চগােল চোসনাটাই িরজ হসব না। উসম্ আহতয়া রাহয. বসলন,
‘আমরা পহবত্রতা অজ্তসনর পর েুদরা ও েুিরাসে হহোসব
আনতাম না।’(বে্তনায় আবু দাউদ)

২ - পেতঙ্ পেতঙ্ হাতয়ে আসার
হুকুম
নারী যহদ এেহদন রতি চদসখ, অন্যহদন না চদসখ, তসব তার
দু’অবথিা হসত পাসর:

১ - অিস্া সিসময় োকা
তাহসল তা ইহস্তহাযার স্াব বসল িরা হসব।

২ - অেিা পকত� পকত� আসা
অথ্তাৎ হেেু েময় আো আবার হেেু েময় বন্ধ থাো। এরূপ হসল
তার হুেুম হসব হন্রূপ:
ে - যহদ পুসরা এেহদসনর েম হাসয়সযর স্াব না আসে তসব তা
হাসয়সযর মসি্যই হহোব েরা হসব।
খ - যহদ পহবত্রতার েময় নারী এমন হজহনে চদসখ যা পহবত্রতাসে
হনসদ্তি েসর চযমন োদা স্াব চদখল, তাহসল এ েময়টা পহবত্রতার
মসি্য িরা হসব। চাই তা েম চহাে বা চবহি চহাে। অথবা তা
এেহদসনর েম বা চবহি চহাে।

ইবতেহাো
ব

া া

্রেী অঙ্গ চথসে হনরবহছেন্নভাসব রতি প্রবাহহত
হওয়া, অথবা হেেু েমসয়র জন্য চথসম আবার
প্রবাহহত হওয়া।

হাতয়ে ও ইবতেহাোর রতক্তর মতিযি
পাে্জকযি
া
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া া

�াড় কাতলা

হালকা লাল

এর রতয়ত� পচা দু�ন্ধ
্জ

এর পকাতিা �ন্ধ পিই

রমা� িাঁতি িা

রমা� পিঁতি োয়

ররায়ুর সি্জতশে প্রান্ পেতক
পির হয়

ররায়ুর মুতখ অিবস্ত একটি
র� পেতক পির হয়

স্বাোবিক ও সুস্ািস্ার রক্ত

পকাতিা সমসযিা ও
অসুস্তারবিত রক্ত

ো সুবিবদ্জ ষ্ট সময় বি�্জত হয়

ো সুোর পকাতিা সুবিবদ্জ ষ্ট
সময় পিই

প্রেম অিস্া: ইবতেহাোর পূতি্জ িারীর
সুবিবদ্জ ষ্ট সমতয় ঋতু স্রাতির অেযিাস োকা
এই প্রেৃহতর নারী তার ঋতুস্াসবর েুহনহদ্তষ্ েময়সে হাসয়য
হহসেসব হবসবচনা েরসব, এবং মাসের বাহে হদনগুসলাসে ইহস্তহাযা
হহসেসব িরসব। আসয়িা রাহয. চথসে বহে্তত, িাসতমা হবনসত আহব
হুবাইি রাহয. বসলন, ‘চহ আল্াহর রােূল, ‘আহম পহবত্র হই না।
অতঃপর আহম হে নামাজ পহরত্যাগ েরব?’ রােূলুল্াহ োল্াল্াহু
আলাইহহ ওয়া োল্াম তাসে বলসলন, ‘না, ওটা হসলা িরীসরর
রতি নালী হসত হনেৃত রতি োদৃি। তসব চতামার চয েয়হদন
ঋতুস্াব হওয়ার অভ্যাে হেল চে েয়হদন নামাজ চেসড় দাও।
এরপর চগােল েসরা ও নামাজ পসড়া।’(বে্তনায় বুখারী)

ববিতীয় অিস্া : ঋতু স্রাতির রািা পকাতিা
অেযিাস িা োকা। ততি হাতয়ে ও
ইবতেহাোর রতক্তর মতিযি পাে্জকযি করতত
স্ম হওয়া।
এই প্রেৃহতর নারী তার পাথ্তে্য েরার হভহত্তসত আমল েরসব।
িাসতমা হবনসত আহব হুবাইি রাহয. চথসে বহে্তত। হতহন
ইহস্তহাযাগ্রস্তা হসতন। অতঃপর রােূলূল্াহ োল্াল্াহু আলাইহহ
ওয়া োল্াম তাঁসে বলসলন, ‘যহদ হাসয়সযর রতি হয় তসব তা
পহরহচত োসলা রতি হসব। যহদ এরূপ হয় তসব নামাজ পড়া চথসে
হবরত হও। আর যহদ এর অন্যথা হয়, তসব অজু েসরা ও নামাজ
পসড়া; চেননা তা িরীসরর রতি নালী হসত হনেৃত রতি োদৃি।’
(বে্তনায় আবু দাউদ)
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তৃ তীয় অিস্া: সুবিবদ্জ ষ্ট পকাতিা অেযিাস
িা োকা এিং পাে্জকযি করততও অ্ম
হওয়া।
এ প্রেৃহতর নারী অহিোংি নারীসদর অভ্যাে মুতাসবে আমল
েরসব। অতঃপর প্রহতমাসে েয় অথবা োতহদন হাসয়য হহোব
েরসব। স্াব শুরু হওয়ার প্রথমহদন চথসে হহোব েরসব। আর
মাসের অবহিষ্ হদনগুসলা ইহস্তহাযা হহসেসব িরসব। এর প্রমাে,
রােূলুল্াহ োল্াল্াহু আলাইহহ ওয়া োল্াম হামনা হবনসত জাহাি
রাহয. চে বসলসেন, ‘তুহম আল্াহর ইলম অনুযায়ী েয় অথবা
োতহদন হাসয়য হহোব েসরা, অতঃপর চগােল েসরা। এরপর
যখন চদখসব চয তুহম পহবত্র হসয়ে, তখন চতইি অথবা চহব্িহদন
নামাজ পসড়া ও চরাজা রাসখা। এটাই চতামার জন্য যসথষ্ হসব।
প্রহত মাসেই তুহম অনুরূপ েসরা, অন্যান্য নারীসদর মসতা অথ্তাৎ
তাসদর হাসয়য ও পহবত্রতার েমসয়র মসতা।’(বে্তনায় আবু দাউদ)

চতু ে্জ অিস্া : িারীর সুবিবদ্জ ষ্ট সমতয়
ঋতু স্রাি আসার অেযিাস োকা এিং একই
সাতে পাে্জকযি করতত স্ম হওয়া।
এ অবথিায় অভ্যােটাসে হহসেসব আনা হসব, পাথ্তে্য েরাটাসে নয়;
চেননা অভ্যােটাই নারীর জসন্য অহিে হনয়মানুবত্তী। তসব যহদ
নারী ভুসল যায় তার অভ্যাে হে হেল, এমতাবথিায় পাথ্তে্যেরসের
হভহত্তর ওপর আমল েরা হসব।

মাসাতয়ল

১. যহদ হাসয়য েংঘহটত হওয়ার েময় েম্পসে্ত নারীর জানা থাসে,
তসব েয়হদন হাসয়য হয় তা ভুসল যায়, এমতাবথিায় অহিোংি
নারীসদর অভ্যাে অনুযায়ী েময় হহোব েরসত হসব।
২. েয়হদন হাসয়য হয় যহদ তা জানা থাসে, তসব তা েখন হয়,
মাসের শুরুসত না চিসষ তা মসন না থাসে, তাহসল হাসয়সযর
হদনগুসলা মাসের শুরুসত হহোব েরসব। যহদ মাসের মি্যখাসন
হাসয়য আেত বসল মসন েরসত পাসর, হেন্তু েুহনহদ্তষ্ভাসব েসব
শুরু হত তা বলসত না পাসর, তাহসল মাসের মি্যখাসনর প্রথমাংসি
হাসয়সযর েময় হহোব েরসব। চেননা মাসের মাঝখান চথসে
হহোব েরা, েময় হনয়ন্ত্রসের জন্য, নারীর পসক্ েহজ।

খ - চযাহসরর নামাজ এসেবাসর চিষ ওয়াসতি হপহেসয় চদসব।
অতঃপর চগােল েসর চযাহর ও আের এেোসথ আদায় েসর
চনসব। মাগহরব ও এিা এেইরূসপ আদায় েরসব। এর দহলল,
রােূলুল্াহ োল্াল্াহু আলাইহহ ওয়া োল্াম হামনা হবনসত জাহাি
রাহয. চে বসলসেন, ‘তুহম যহদ পার চযাহসরর নামাজ হপহেসয়
হদসত ও আেসরর নামাজ েময় শুরু হওয়ার োসথ োসথ পড়সত
তসব চগােল েসর উভয় নামাজ এেোসথ জমা েসর পসড় চনসব।
অথ্তাৎ চযাহর ও আের। আর যহদ পার মাগহরব হপহেসয় হদসত
ও এিা প্রথম ওয়াসতি পড়সত তাহসল চগােল েসর দুই নামাজ
এেসত্র পড়সত পারসল পসড় চনসব। িজসরর েময় চগােল েসর
িজর পসড় চনসব। আর যহদ চরাজা রাখসত েক্ম হও তসব চরাজা
রাখসব।’(বে্তনায় আবু দাউদ)
গ- প্রসত্যে নামাসজর জন্য আলাদাভাসব চগােল েরসব; এে
বে্তনায় এসেসে, উসম্ হাহববা রাহয. োত বের পয্তন্ত ইহস্তহাযাগ্রস্ত
অবথিায় হেসলন। এ ব্যাপাসর রােূলুল্াহ োল্াল্াহু আলাইহহ ওয়া
োল্ামসে হতহন হজজ্াো েসরন। রােূলুল্াহ োল্াল্াহু আলাইহহ
ওয়া োল্াম তাসে চগােল েরসত হনসদ্তি চদন। অতঃপর হতহন
প্রহত নামাসজর জন্য চগােল েরসতন।(বে্তনায় বুখারী)
৩. যহদ চোসনা োরসে নারীর রতিক্রে ঘসট, চযমন জরায়ুসত
অ্রেপাচার েরা হসলা, যার িসল রতিপাত হসলা, এর দু’অবথিা
হসত পাসর:
ে - হাসয়য আেসব না বসল হনহশ্ত জ্ান থাো। এমতাবথিায়
এটাসে ইহস্তহাযা বসল িরা হসব না। এ োরসে চোসনা ওয়াতি
নামাজ চথসে হবরত হওয়া যাসব না। এ েময় হনগ্তত রতি
অেুথিতাজহনত োরসে হনগ্তত রতি বসল িরা হসব। এ অবথিায়
প্রহত ওয়াতি নামাসজর জন্য অজু েরসত হসব।
৪. হাসয়য হওয়ার েম্াবনা েম্পসে্ত জানা থাো। এ অবথিায়
হনগ্তত রসতির হুেুম হসব ইহস্তহাযার মসতা।
৫. ইহস্তহাযাগ্রস্ত ্রেীর োসথ তদহহে হমলন তবি; চেননা িরীয়সত
এ ব্যাপাসর চোসনা হনসষিাজ্া আসেহন।

যহদ হাসয়সযর েময় চসল যায়, আর নারী ইহস্তহাযাগ্রস্ত থাসে তসব
নামাজ চরাজা পালন েসর যাসব। অজুর পর যহদ রতি আসে তসব
তাসত চোসনা ক্হত হসব না; চেননা এটাসে ওজর হহোসব িরা
হসব। এ চক্সত্র নারীর পহবত্রতা অজ্তন হতনভাসব হসত পাসর:
ে - নামাসজর েময় আোর পর প্রহত নামাসজর জন্য অজু
েরসব। এর প্রমাে রােূলুল্াহ োল্াল্াহু আলাইহহ ওয়া োল্াম
িাসতমা হবনসত আহব হুবাইিসে বসলসেন,‘অতঃপর তুহম
প্রসত্যে নামাসজর জন্য অজু েসরা ও নামাজ আদায় েসর নাও।

(বে্তনায় আবু দাউদ)
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নারীর জরায়ু চথসে েন্তান প্রেসবর োরসে চয রতি
চবর হয়।

বিফাতসর সময়সীমা

https://www.al-feqh.com/bn

হনিাসের েব্তহন্ েুহনহদ্তষ্ েময় বলসত হেেু চনই। তসব েসব্তাচ্
েময় হসলা চহল্িহদন। তসব যহদ নারী এর পূসব্ত পহবত্রতা চদসখ
তসব চগােল েরসব ও নামাজ আদায় েরসব।

বিফাতসর আহকাম
১- প্রেসবর পর যহদ রতি চদখা না যায় - এরূপ অবি্য খুব েমই
ঘসট থাসে -তাহসল অজু েসর নামাজ পসড় হনসত হসব। এ অবথিায়
চগােল েরসত হসব না।
২- যহদ রতিস্াব চহল্িহদন অহতক্ম েসর যায় আর নারীর
চহল্িহদন পর হনিাে বন্ধ হসয় যাওয়ার অভ্যাে থাসে, অথবা
অহত দ্রুত বন্ধ হসয় যাওয়ার আলামত প্রোি পায়, তাহসল বন্ধ
হওয়া পয্তন্ত অসপক্া েরসব। যহদ বন্ধ না হয় তাহসল তা ইহস্তহাযা
বসল গে্য হসব। এবং এ চক্সত্র ইহস্তহাযার েেল হুেুম বত্তাসব।
৩- আর যহদ চহল্িহদসনর পূসব্তই পহবত্র হসয় যায়, হেন্তু চহল্িহদন
চিষ হওয়ার আসগ আবার হিসর আসে, তাহসল এ চক্সত্র চদখসত
হসব :
ে - যহদ জানা যায় চয তা হনিাসের রতি, তাহসল তা হনিাে
বসলই গে্য হসব।
খ - আর যহদ জানা যায় তা হনিাসের রতি না তসব নারীর এ
অবথিাসে পহবত্রাবথিা বসল িরা হসব।
৪- দৃি্যমান অঙ্গ-প্রত্যাঙ্গেম্পন্ন মানব েন্তান প্রেসবর পর চয
রতিস্াব চবর হয় তাসে হনিাে বসল। আর যহদ এমন েন্তান
প্রেব হয় যার অঙ্গ-প্রত্যাঙ্গ দৃি্যমান নয়, তাহসল এর েসয়েহট
অবথিা হসত পাসর:
ে - হয়সতা গভ্ত শুরু হওয়ার প্রথম চহল্িহদসনর পূসব্তই গভ্তপাত
হসব।যহদ এরূপ হয় তসব তা পচা রতি বসল িরা হসব। এমতাবথিায়
নারী নামাজ পড়সব ও চরাজা রাখসব।
খ - অথবা আহিহদন পর গভ্তপাত ঘটসব। তাহসল এটাসে হনিাসের
রতি বসল িরা হসব।
গ- আর যহদ চহল্িহদন চথসে আহিহদসনর মসি্য গভ্তপাত ঘসট
তসব চদখসত হসব, অঙ্গ-প্রত্যাসঙ্গর আলামত প্রোি চপসয়সে হে
না, যহদ আলামত প্রোি চপসয় থাসে তসব তা হনিাসের রতি
বসল িরা হসব। অন্যথায় তা পচা রতি বসল িরা হসব।
68
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হাতয়ে ও বিফাতসর কারতণ ো
বক�ু হারাম হতয় োয়
১ - স্বামী-স্তীর বমলি
আল্াহ তাআলা বসলন,
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{আর তারা চতামাসে ঋতুস্াব েম্পসে্ত প্রশ্ন েসর। বল, তা েষ্। েুতরাং চতামরা

ঋতুস্াবোসল ্রেীসদর চথসে দূসর থাে এবং তারা পহবত্র না হওয়া পয্তন্ত তাসদর
হনেটবত্তী হসয়া না। অতঃপর যখন তারা পহবত্র হসব তখন তাসদর হনেট আে, চযভাসব
আল্াহ চতামাসদরসে হনসদ্তি হদসয়সেন। হনশ্য় আল্াহ তাওবাোরীসদরসে ভালবাসেন
এবং ভালবাসেন অহিে পহবত্রতা অজ্তনোরীসদরসে।} [েূরা আল বাোরাহ: ২২২]

হাদীসে এসেসে, রােূলুল্াহ োল্াল্াহু আলইহহ ওয়া োল্াম উতি
আয়াত নাহযল হসল বসলসেন, ‘চতামরা েবহেেু েসরা, চেবল
স্ামী-্রেীর হমলন ব্যতীত।’(বে্তনায় মুেহলম)

মাসাতয়ল

১- হাসয়য অবথিায় চয ব্যহতি তার ্রেীর োসথ হমহলত হসলা চে
গুনাহগার। এ ব্যহতির ওপর োিিরা চদয়া ওয়াহজব। ্রেীর ওপরও
োিিারা ওয়াহজব হসব যহদ হমলসনর েময় ্রেী েম্ত থাসে।
আর এই চক্সত্র োিিারা হসলা, এে হদনার অথবা অি্ত হদনার
পহরমাে স্ে্ত দান েরা। ইবসন আব্াে রাহয. এর বে্তনা অনুযায়ী
চয ব্যহতি হাসয়য অবথিায় ্রেীর োসথ হমহলত হসলা তার ব্যাপাসর
রােূলুল্াহ োল্াল্াহু আলাইহহ ওয়াোল্াম বসলসেন, ‘এে হদনার
বা অি্ত হদনার পহরমাে েদো েরসব।’(বে্তনায় মুেহলম)
এেহদনার হসলা ৪.২৫ গ্রাম স্ে্ত ।
২- যহদ হাসয়য চথসে ্রেী পহবত্র হয় তসব তার োসথ হমহলত
হসব না যতক্ে না চে চগােল
েসর চনয়। ইরিাদ হসয়সে:
َ ۡ ُ ۡ َ ٰ َّ َ َّ ُ ُ َ ۡ َ َ َ
) ۖ( ول تقربوهن حت يطهرن
{‘চতামরা ঋতুস্াবোসল ্রেীসদর চথসে দূসর থাে এবং
তারা পহবত্র না হওয়া পয্তন্ত তাসদর হনেটবত্তী হসয়া না।’}
[েূরা আল বাোরা:২২২] এখাসন ঋতুস্াব চথসে পহবত্র হওয়াসে

বুঝাসনা হসয়সে। এরপর আল্াহ তাআলা বসলন,
ُ ۡ َ ۡ َّ ُ ُ ۡ َ َ ۡ َّ َ َ َ َ
ُ َّ ث أَ َم َر ُك ُم
)ۚٱلل
(فإِذا تطهرن فأتوهن مِن حي
{অতঃপর যখন তারা (চগােল েসর) পহবত্র হসব তখন
তাসদর হনেট আে, চযভাসব আল্াহ চতামাসদরসে হনসদ্তি
হদসয়সেন।}
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২- িামার

মাসআলা

রােূলুল্াহ োল্াল্াহু আলাইহহ ওয়া োল্াম ইরিাদ েসরন,‘চতামার
যখন হাসয়য আেসব তখন নামাজ চেসড় দাও, আর যখন হাসয়য
চসল যাসব তখন রতি চিৌত েরসত চগােল েসরা এবং নামাজ
আদায় েসরা।’(বে্তনায় আবু দাউদ)

হাসয়যগ্রস্ত নারী যহদ েুবসহ োসদসের পূসব্ত পহবত্রতা অজ্তন েসর
অতঃপর চরাজা রাসখ, তসব তার চরাজা জাসয়য হসব, এমনহে যহদ
েুবসহ োসদসের পর চগােল েসর তবুও।
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মাসাতয়ল

১- নারী যখন পহবত্র হসব তখন হাসয়য অবথিায় চযেব নামাজ
চসল হগসয়সে তা আদায় েরসত হসব না। এর প্রমাে আসয়িা
রাহয. চে, হাসয়যগ্রস্ত নারী নামাজ চরাজা আদায় েরসব হে না,
এ ব্যাপাসর হজজ্াো েরা হসল হতহন বসলন,‘এ হবষয়হট আমাসদর
স্পি্ত েরত। অতঃপর আমাসদরসে চরাজা োজা েরার হনসদ্তি
চদয়া হত, তসব নামাজ োজা েরার হনসদ্তি চদয়া হত না।’
(বে্তনায় বুখারী ও মুেহলম)

২- পহবত্র হওয়ার পর যহদ পূে্তাঙ্গ এে রাোত নামাজ পড়া
যাসব এমন েময় থাসে তসব তার ওপর ওই ওয়াসতির নামাজ
িরজ হসব। চহাে তা নামাসজর েময় আোর প্রথম অংসি
অথবা চিষাংসি। যহদ পূে্তাঙ্গ এে রাোত নামাজ পড়ার মসতা
েময় না থাসে, তসব নামাজ পড়া িরজ হসব না। হাদীসে
এসেসে, রােূলুল্াহ োল্াল্াহু আলাইহহ ওয়া োল্াম বসলসেন,
‘চয ব্যহতি এে রাোত নামাজ চপল চে পুসরা নামাজই চপল।’
(বে্তনায় বুখারী ও মুেহলম)

৩- পরারা
হাদীসে এসেসে, রােূলুল্াহ োল্াল্াহু আলাইহহ ওয়া োল্াম
বসলন, ‘যখন নারীর হাসয়য আসে তখন চে হে নামাজ চরাজা
চেসড় চদয় না? উত্তসর তারা বলল,‘ জী’।(বে্তনায় বুখারী)

৪- কুরআি স্পশ্জ করা

َّ
ۡ َّ
َ
আল্াহ তাআলা বসলন, ) ٧٩ { (ل َي َم ُّس ُه ٓۥ إِل ٱل ُم َط َّه ُرونচেউ তা
স্পি্ত েরসবনা পহবত্রগন োড়া,}[েূরা আল ওয়াহেয়া:৭৯]

৫- পবিত্র কািার তাওয়াফ করা
এর যখন ঋতুস্াব এল তখন রােূলুল্াহ োল্াল্াহু আলাইহহ
ওয়া োল্াম তাঁসে বলসলন,‘হাবেী যা েসর তা েসর যাও, তসব
তুহম পহবত্র হওয়ার পূসব্ত বায়তুল্াহর তাওয়াি েসরা না’।
হাদীেহট ইমাম মাহলে তার মুয়াত্তায় উসল্খ েসরসেন) ইবসন আব্াে রাহয.
বসলসেন,‘চলােসদরসে হনসদ্তি চদয়া হসয়সে চয তাসদর েব্তসিষ
েম্ত চযন হয় বায়তুল্াহর তাওয়াি েরা। তসব হতহন হাসয়যগ্রস্ত
নারীর জন্য এ ব্যাপাসর োড় হদসয়সেন।(বে্তনায় বুখারী ও মুেহলম)

৬- মসবরতদ অিস্াি করা ততি
েবদ তা পকিল অবতরিম করার
রিযি হয়
আল্াহ তাআলা বসলন,
َ ُ ۡ ُ َ َ َ ٰ َ َّ ْ ُ َ ۡ َ َ ْ ُ َ َ َ َّ َ ُّ َ ٰٓ َ
ٰ ك ٰ َر
ٰ َّ ى َح
ت
ِين ءام َنوا
(يأيها ٱل
ْ ُ َ ۡ َ ل ً تق َّربوا َ ٱلصلو َة وأنت َم َّ س
َ ُ َُ َ ْ ََُۡ
ُ
ُ
َ
ٰ
) يل حت تغتسِل ۚوا
ٍ ِ تعلموا ما تقولون ول جنبا إِل عبِرِي سب
{চহ মুহমনগে, চনিাগ্রস্ত অবথিায় চতামরা োলাসতর হনেটবত্তী
হসয়া না, যতক্ে না চতামরা বুঝসত পার যা চতামরা বল এবং
অপহবত্র অবথিায়ও না, যতক্ে না চতামরা চগােল ের তসব
যহদ চতামরা পথ অহতক্মোরী হও।} [আন হনো:৪৩] হাদীসে
এসেসে, রােূলুল্াহ োল্াল্াহু আলাইহহ ওয়া োল্াম বসলসেন,
‘আহম হাসয়যগ্রস্ত নারী ও জুনুহবর জন্য মেহজদ অববি েহরহে।’
(বে্তনায় বুখারী ও মুেহলম)

মাসাতয়ল

১- হাসয়যগ্রস্ত নারী যহদ ন্যাপহেন চবঁসি রাসখ এবং মেহজদ
অপহবত্র হওয়ার ভয় না থাসে তসব মেহজসদর চভতর হদসয়
অহতক্ম েরায় চোসনা েমে্যা হসব না। এর প্রমাে আল্াহ
তাআলার বােী, {তসব যহদ চতামরা পথ অহতক্মোরী হও}
[আন হনো:৪৩]

২- হাসয়যগ্রস্ত নারী ঈসদর নামাজ পড়ার থিল চথসে দূসর অবথিান
েরসব। হাদীসে এসেসে, রােূলুল্াহ োল্াল্াহু আলাইহহ ওয়া
োল্াম বসলসেন,‘হাসয়যগ্রস্ত নারীরা ঈসদর নামাজ পড়ার থিল
বজ্তন েরসব।’(বে্তনায় আবু দাউদ)

mwPÎ wdKûj Bev`vZ

69

https://www.al-feqh.com/bn

পবিত্রতা
৭- তালাক
্রেী হাসয়যগ্রস্ত হসল স্ামী েতৃ্তে তাসে তালাে চদয়া হারাম হসব। আল্াহ তাআলা বসলন,
ۡ َّ َ ُّ َّ َ ُّ َ ٰٓ َ
ُ ُّ َ ٓ ّ
) ب إِذا َطلق ُت ُم ٱلن ِ َسا َء ف َطل ِقوه َّن لِعِ َّدت ِ ِه َّن
ِ (يأيها ٱل
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{চহ নবী, (বল), চতামরা যখন ্রেীসদরসে তালাে চদসব, তখন তাসদর ইদেত অনুোসর তাসদর তালাে দাও।}
অথ্তাৎ এমন েময় তালাে চদসব যাসত ইদেত পালন েরার েুহনহদ্তষ্ েময় চে োমসন পায়। তসব হাসয়যগ্রস্ত
নারীসে তালাে প্রদান হারাম ও হবদআত হসলও তা োয্তের হসব
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