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হােয়েযর সময় কুরআন পড়ার িবধান 

-.: নারীরা হােয়েযর সময় িক কুরআন িতলাওয়াত করেত 

পারেব ? 

 

উ3র: আল-হামদুিল(াহ, 

এ মাসআলার িবষেয় আেলমগেণর দুিট মত রেয়েছ;  

অিধকাংশ আেলেমর মত হে<, হােয়েযর সময় ঋতুমতী নারীর 

কুরআন পড়া হারাম, যত>ণ না েস পিব@ হয়; এ িবধান েথেক 

তারা কাউেক বাদ েদন না, তেব িযকর ও েদায়া িহেসেব যা পড়া 

হয়, এবং যা পড়ার সময় িতলাওয়ােতর িনয়ত করা হয় না Bধু 

তার অনুমিত -দান কেরন, েযমন িবসিম(ািহর রাহমািনর রাহীম, 

ইDািল(ািহ ওয়া ইDা-ইলাইিহ রািজউন, রাবাDা আিতনা... ইতEািদ, 

যা কুরআেন রেয়েছ ও যা িযকর অধEায়ভুG; 

তারা িনেষধাHার উপর কেয়কিট দিলল েপশ কেরন, েযমন: 

১. ঋতুমতী নারী জুনুিব তথা বড় অপিব@ বEিGর নEায়, কারণ 

উভেয়র উপর েগাসল ফরয; আলী রািদয়া(াK ‘আনK বেলন, 
أن رسول اهللا صI اهللا عليه وسلم Gن يعلمهم القرآن وCن ال Aجزه عن «

  » القرآن إال اLنابة
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নবী সা(া(াK ‘আলাইিহ ওয়াসা(াম তােদরেক কুরআন িশ>া 

িদেতন, জানাবত বEতীত েকােনা বM তােক কুরআন েথেক িবরত 

রাখত না”।
1 

২. ইবেন ওমর রািদয়া(াK ‘আনK েথেক বিণQত, নবী সা(া(াK 

‘আলাইিহ ওয়াসা(াম বেলেছন: 
 من القرآن«

ً
  »ال تقرأ ا�ائض وال اLنب شيئا

“ঋতুমতী ও জুনুিব কুরআেনর েকােনা অংশ পড়েব না”।
2 

হািদসিট দুবQল, কারণ তার সনেদ ইসমাইল ইবেন আইয়াশ 

রেয়েছন। হািদস িবশারদেদর গেবষণায় -মািণত, ইসমাইল ইবেন 

আইয়াশ যখন িহজািজেদর েথেক বণQনা কেরন, তখন তার হািদস 

দুবQল হয়। আর এটা তােদর েথেকই বিণQত; শায়খুল ইসলাম 

ইবেন তাইিময়াহ রহ. বেলন: “হািদস িবশারদেদর ঐকমেতE এ 

হািদস দুবQল”।
3 

                                                           

1 আবু দাউদ: (১/২৮১), িতরিমিয: (১৪৬), নাসািয়: (১/১৪৪), ইবেন মাজাহ: 

(১/২০৭), আহমদ: (১/৮৪), ইবেন খুযাইমাহ: (১/১০৪), ইমাম িতরিমিয রহ. 

হািদসিট হাসান ও সিহ বেলেছন; ইবেন হাজার রহ. বেলন, বাMত হািদসিট 

হাসান, দিলল িহেসেব েপশ করার উপযুG; 
2 িতিরিমিয: (১৩১), ইবেন মাজাহ: (৫৯৫), দারাকুতিন: (১/১১৭), বায়হািক: 

(১/৮৯) 
3 মাজমুউল ফেতায়া: (২১/৪৬০), আেরা েদখুন: নাসবুর রায়াহ: (১/১৯৫), 

আত-তালিখসুল হািবর: (১/১৮৩) 
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কতক আহেল ইলম বেলন, ঋতুমতী নারীর জনE কুরআন পড়া 

ৈবধ, এটা ইমাম মািলেকর মাযহাব, ইমাম আহমদ েথেক এbপ 

একিট বণQনা রেয়েছ; শায়খুল ইসলাম ইবেন তাইিময়াহ রহ. এ 

মত cহণ কেরেছন। ইমাম শাওকািন রহ. এ মতেক -াধানE 

িদেয়েছন; এ মেতর dপে> তারা কেয়কিট দিলল েপশ কেরন: 

১. কুরআন পড়া মূলত ৈবধ ও সাওয়ােবর কাজ, েকােনা দিলল 

বEতীত কাউেক কুরআন েথেক িবরত রাখা যােব না; অতএব 

ঋতুমতী নারীেক িবনা দিলেল কুরআন িতলাওয়াত েথেক িনেষধ 

করা যােব না। শায়খুল ইসলাম ইবেন তাইিময়াহ রহ. বেলন: 

ঋতুমতী নারীেক কুরআন িতলাওয়াত েথেক িনেষধ করার উপর  

সিহ-fg েকােনা দিলল েনই; িতিন আেরা বেলন: সবQজন dীকৃত 

েয, নবী সা(া(াK ‘আলাইিহ ওয়াসা(ােমর যুেগ নারীরা ঋতুমতী 

হত, িকi িতিন তােদরেক কুরআন িতলাওয়াত েথেক িনেষধ 

করেতন না, েযমন তােদর িযকর ও েদায়া েথেক িনেষধ করেতন 

না; 

২. আ(াহ তা‘আলা কুরআনুল কািরম িতলাওয়াত করার িনেদQশ 

িদেয়েছন, িতলাওয়াতকারীর -শংসা কেরেছন, তার জনE অেনক 

সাওয়াব ও -িতদােনর ওয়াদা কেরেছন, তাই -মািণত েকােনা 

দিলল বEতীত কাউেক কুরআন িতলাওয়াত েথেক িনেষধ করা 

যােব না; আমরা পূেবQ বেলিছ, এমন েকােনা শিGশালী দিলল 
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েনই, যার িভি3েত ঋতুমতী নারীেক কুরআন িতলাওয়াত েথেক 

িনেষধ করা যায়; 

৩. ঋতুমতী নারীর উপর কুরআনুল কািরম িতলাওয়ােতর 

িনেষধাHা জািরর জনE জুনুিব বEিGর সােথ তােক িকয়াস-তুলনা 

করা এক িবপরীত বMর সােথ অপর িবপরীত বMর তুলনা করার 

নEায়। কারণ জুনুিব বEিG িনজ ই<ায় েগাসল কের নাপািক দূর 

করেত স>ম, ঋতুমতী নারী এbপ নয়; আবার ঋতুমতী নারীর 

হােয়েযর সময় সাধারণত লjা হয়, প>াkের জুনুিব বEিGর উপর 

সালােতর সময় হেলই েগাসল ফরয হয়; 

৪. ঋতুমতী নারীর উপর কুরআনুল কািরম িতলাওয়ােতর 

িনেষধাHা জাির করার অথQ তােক সাওয়াব েথেক মাহbম করা, 

েয কারেণ নারী কুরআন ভুলেত বেস, অথবা িশ>া েদওয়া বা 

িশ>া করা েথেক বিlত হয়; 

উপেরর দিলল েথেক fg হল েয, যারা বেলন ঋতুমতী নারীর 

জনE কুরআন িতলাওয়াত করা ৈবধ, তােদর দিলল শG, তেব েস 

যিদ সতকQতা অবলjন কের ও ভুেল যাওয়ার আশmা হেলই 

িতলাওয়াত কের, তাহেল েসটা ভােলা ও সাবধানতার পথ। 

একিট িবষেয় সতকQ করা জnির েয, ঋতুমতী নারী Bধু মুখo 

কুরআন পড়েব, মুসহাফ fশQ কের পড়া তার জনE ৈবধ নয়; 
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আেলমেদর িবBp মেত ঋতুমতী নারী ও নাপাক বEিGর জনE 

কুরআন fশQ করা হারাম, কারণ আ(াহ তা‘আলা বেলেছন: 
﴿  

�
ۥٓ  � ُه   َيَمس�

�
ُرونَ  إِ� ُمَطه�

ۡ
 ]  VW: الواقعة[ ﴾ � ٱل

“পিব@ সqাগণ বEতীত েকউ তােক fশQ কের না”।
1 

কুরআেনর এ আয়াত বEাপক, মানুষ ও মালােয়কা-েফেরশতা 

সবাই তার অkQভুG; িrতীয়ত আমর ইবেন হাযম রািদয়া(াK 

‘আনKর িচিঠেত এেসেছ, যা ইয়ামানবাসীেদর জনE নবী সা(া(াK 

‘আলাইিহ ওয়াসা(াম িলেখেছন: 
  »أال يمس القرآن إال طاهر«

“পিব@ সqা বEতীত েকউ েযন কুরআন fশQ না কের”;2  

হািফয ইবেন হাজার রহ. বেলন: -িসp হওয়ার কারেণ একদল 

ইমাম হািদসিট সিহ বেলেছন; শােফিয় রহ. বেলন: মুহািuসেদর 

িনকট -মািণত েয, এটা রাসূলু(াহ সা(া(াK ‘আলাইিহ 

ওয়াসা(ােমর িচিঠ; ইবেন আাvুল বার রহ. বেলন: 

ঐিতহািসকেদর িনকট এ িচিঠ -িসp। আহেল ইলেমর িনকট 

এত -িসp েয, তার সনেদর -েয়াজন হয় না। বEাপক পিরিচত 

                                                           

1 সূরা ওয়ািকয়াহ: (৭৯) 
2 মািলক: (১/১৯৯), নাসািয়: (৮/৫৭), ইবেন িহwান: (৭৯৩), বায়হািক: 

(১/৮৭), 
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ও সবার িনকট সমাদৃত হওয়ার কারেণ মুতাওয়ািতর হািদেসর 

নEায়; শায়খ আলবািন রহ. হািদসিট সিহ বেলেছন;1  

অতএব ঋতুমতী নারী যিদ মুসহাফ েদেখ পড়েত চায়, তাহেল 

তার শরীর েথেক পৃথক েকােনা বM rারা কুরআন ধের পড়েব, 

েযমন কাপেড়র পিব@ টুকরা, অথবা হাত েমাজা পেড় িনেব, 

অথবা েকােনা লািঠ বা কলম rারা পৃxা উyােব; মুসহােফর সােথ 

েসলাই করা িগলাফ বা তার সােথ েজাড়া লাগােনা কভার 

মুসহােফর নEায় অযু বEতীত fশQ করা যােব না।  

আ(াহ তাআলা ভােলা জােনন; 

                                                           

1 েদখুন: তালিখসুল হািবর: (৪/১৭), নাসবুর রাইয়াহ: (১/১৯৬), ইরওয়াউল 

গািলল: (১/১৫৮), হািশয়াহ ইবেন আেবিদন: (১/১৫৯), আল-মাজমু: 

(১/৩৫৬), কাশশাফুল কানা‘: (১/১৪৭), আল-মুগিন: (৩/৪৬১), নায়লুল 

আওতার: (১/২২৬), মাজমুউল ফেতায়া: (২১/৪৬০), আশ-শারKল মুমিত, িল 

ইবেন উসাইিমন: (১/২৯১) 


