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ভূমিকা

নারী জাতি সাধারণি তিন প্কার রক্তস্ামব আক্ান্ত হময় থামক:

 হাময়য (মাতসক রক্তস্াব)।

 ইমতেহাযাহ (হাময়য ও তনফামসর তদন উত্ীণ্ণ হওয়ার পর যয রক্তস্াব হয়)।

 তনফাস (সন্তান প্সমবর পমরর রক্তস্াব)।

উপমরাক্ত তিন প্কার রক্তস্াব এমন গুরুত্বপূণ্ণ তবষয়াবলীর অন্তরু্ণক্ত যার 

তবতধ-তবধামনর বণ্ণনা অিীব জরুরী এবং এ প্সমগে ওলামাময় যকরামমর 

তবতরন্ন মিামমির মমধযে রুল-শুদ্ধ পাথ্ণকযে তনরূপন কমর কুরআন ও সুন্নাহ’র 

তরতত্মি যা সতিক ও তনরু্ণল িা গ্রহণ করা অিযোবশযেক। মকননা, 

প্থমি: মহান আল্াহ িাঁর বান্ামদরমক ইবাদমির যয সকল হুকুম-আহকাম 

তদময়মেন কুরআন ও সুন্নাহই হমছে যসগুমলার মূল তরতত্ এবং উৎস।

তবিিীয়ি: কুরআন ও হাদীমসর ওপর পতরপূণ্ণ আস্া স্াপন কমর িদনুযায়ী 

আমল করমল আতমিক প্শাতন্ত, মানতসক তস্রিা, মমনর আনন্ এবং অল্াহ 

প্দত্ দাতয়ত্ব যথমক মুতক্ত অতজ্ণি হয়।

িৃিীয়ি: কুরআন ও সুন্নাহ োড়া অনযে যকামনা তকেুই শরী‘আমির 

তনয়মকানুন ও তবতধ তবধামনর দলীল হমি পামর না। শরী‘আমির সমুদয় 

তনয়মকানুন ও হুকুম-আহকামমর একমাত্র মানদণ্ড হমলা কুরআন ও হাদীস। 

িমব অতরজ্ঞ সাহাবীগমণর অতরমিও যকামনা যকামনা যষেমত্র দলীল হমি 

পামর। এর জনযে শি্ণ হমছে সাহাবীর অতরমি ও কুরআন-সুন্নাহ’র মামে 

যকামনা অসগেতি ও ববপরীিযে না থাকা, এমতনরামব অনযে যকামনা সাহাবীর 

তসদ্ধামন্তর পতরপন্ীও না হওয়া। এমষেমত্র স্মরণ রাখমি হমব যয, যতদ 
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কখমনা যকামনা সাহাবীর অতরমি এবং কুরআন-হাদীমসর মমধযে তবমরাধ 

যদখা যদয়, িাহমল কুরআন ও সুন্নাহ’র তসদ্ধান্তমক গ্রহণ ও বরণ করা 

ওয়াতজব হমব। আর দুই সাহাবীর মি ও তসদ্ধামন্ত ববপরীিযে যদখা তদমল 

দু‘ম�ার শতক্তশালীত�মকই গ্রহণ করমি হমব। মকননা পতবত্র কুরআমনর সূরা 

তনসার ৫৯ নম্বর আয়ামি আল্াহ িা‘আলা বমলমেন:

)جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب               يب  جت  حت  ختمت  ىت  يت  
جث  مث( ]النساء: 59[

‘‘যতদ যিামরা পরস্পর যকামনা তবষময় েগড়া-তববামদ জতড়ময় পড় িাহমল 

যসত�মক আমল্াহ ও িাঁর রাসূমলর প্তি প্িযোতপ্ণি কর। যতদ যিামরা আল্াহ 

ও তকয়ামি তদবমসর ওপর ঈমান আনয়ন কমর থাক। এ�াই কলযোণকর 

এবং পতরণতির তদক তদময় সমব্ণাত্ম।’’ [সূরা আন-তনসা, আয়াি: ৫৯]

এই পুততেকাত� নারী জাতির উপমরাক্ত তিন প্কার রক্তস্াব ও িার হুকুম-

আহকাম সম্পতক্ণি গুরুত্বপূণ্ণ তবষয়াবলীর ওপর সংতষেপ্াকামর রতচি এবং 

সাি পতরমছেমদ তবরক্ত। পতরমছেদগুমলা হমছে:

 পতরমছেদ: হাময়মযর অথ্ণ ও িা সৃতটির রহসযে।

 পতরমছেদ: হাময়মযর বয়স এবং সময়-সীমা।

 পতরমছেদ: হাময়য সংক্ান্ত কতিপয় গুরুত্বপূণ্ণ তবষয়াবলী।

 পতরমছেদ: হাময়মযর তবতধ-তবধান।

 পতরমছেদ: ইমতেহাযাহ ও িার হুকুম।

 পতরমছেদ: তনফাস ও িার হুকুম।

 পতরমছেদ: হাময়য প্তিমরাধক তকংবা সঞ্ালক এবং জন্মতনয়ন্ত্রণকারী 

তকংবা গর্ণপািকারী ঔষধ বযেবহামরর তবধান।

  



নারীর প্াকৃতিক রক্তস্াব

11

প্ররি পমিচ্ছেদ
হাচ্েচ্েি অর্থ ও তা সৃমটিি িহস্য

হাময়মযর আতরধাতনক অথ্ণ হমছে যকামনা বস্তু তনগ্ণি ও প্বাতহি হওয়া। 

আর শরী‘আমির পতররাষায় হাময়য বলা হয় ঐ প্াকৃতিক রক্তমক, যা 

বাতহযেক যকামনা কায্ণ-কারণ বযেিীিই তনতদ্ণটি সমময় নারীর যযৌনাগে তদময় 

তনগ্ণি হয়।

হাময়য প্াকৃতিক রক্ত। অসুস্িা, আঘাি পাওয়া, পমড় যাওয়া এবং 

প্সমবর সামথ এর যকামনা সম্পক্ণ যনই। এই প্াকৃতিক রক্ত নারীর অবস্া 

ও পতরমবশ-পতরতস্তির তবতরন্নিার কারমণ নানা রকম হময় থামক এবং এ 

কারমণই ঋিুস্ামবর তদক যথমক নারীমদর মমধযে যবশ পাথ্ণকযে যদখা যায়।

 মবস্মেকি তাৎপে্থ:
পৃতথবীমি তবচরণশীল প্তিত� মানুষ ও প্াণী আহায্ণ সংগ্রহ কমর থামক, তবতরন্ন 

রকম খাদযেদ্রবযে যখময় জীবন যাপন কমর, তকন্তু নারীর গমর্ণ অবস্ানরি 

বাচ্ার পমষে যস ধরমনর খাদযে বা আহায্ণ গ্রহণ করা যকামনাক্মমই সম্ভব 

নয় এবং যকামনা দয়াপরবশ মানুমষর পমষেও গর্ণস্ বাচ্ার তনক� খাদযে 

সরবরাহ করা অসম্ভব। তিক এমতন মুহূমি্ণ মহান স্টিা আল্াহ িা‘আলা 

নারী জাতির মামে রক্ত প্বামহর এমন এক আশ্চয্ণ ধারা স্াপন কমরমেন, 

যার বিারা মাময়র গমর্ণ অবস্ানরি বাচ্া মুখ তদময় খাওয়া এবং হজম করা 

োড়াই আহায্ণ গ্রহণ করমি পামর। উক্ত রক্ত নারীর রাতো তদময় বাচ্ার 
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শরীমর প্বাতহি হময় তশরাসমূমহ অনুপ্মবশ কমর এবং বাচ্া এর মাধযেমম 

আহায্ণ গ্রহণ কমর। তনপুনিম সৃতটিকি্ণা আল্াহ কি কলযোণময় ও মহান। 

এ�াই হাময়য সৃতটির মূল রহসযে এবং এ কারমণই যখন যকামনা নারী গর্ণবিী 

হয় িখন িার হাময়য বন্ধ হময় যায়। তকন্তু কদাতচৎ এর বযেতিক্মও হয়, 

যা তবমবচনার মমধযে পমড় না। মিমতনরামব বাচ্ামক দুধ খাওয়ামনা অবস্ায় 

খুব কম সংখযেক মতহলারই হাময়য হময় থামক, তবমশষ কমর দুধ খাওয়ামনার 

প্াথতমক অবস্ায়।
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মবিতীে পমিচ্ছেদ
িক্তস্াচ্বি বেস ও তাি সিে-সীিা

এই অধযোময় আমলাচযে তবষয় দু‘ত�:

 নারীমদর রক্তস্াব কি বের বয়স যথমক শুরু হয় এবং কি বের বয়স 

পয্ণন্ত চালু থামক।

 রক্তস্ামবর সময়-সীমা।

 প্ররি মবষে:

সাধারণি ১২ বের বয়স যথমক ৫০ বের বয়স পয্ণন্ত নারীমদর রক্তস্াব 

হময় থামক। িমব কখমনা কখমনা অবস্া, আবহাওয়া এবং পতরমবশ-

পতরতস্তির পতরমপ্তষেমি উতল্তখি বয়মসর পূমব্ণ এবং পমরও রক্তস্াব হমি 

পামর।

ওলামাময় যকরাম এ বযোপামর তবতরন্ন মি যপাষণ কমরমেন যয, রক্তস্াব 

হওয়ার জনযে নারীমদর বয়মসর এমন যকামনা তনতদ্ণটি সীমা-মরখা আমে তক 

না, যার আমগ বা পমর রক্তস্াব হয় না। আর যতদও বা হয় িাহমল যস�া 

অসুস্িা তহমসমব পতরগতণি হমব, না রক্তস্াব তহমসমব? 

এ প্সমগে ইমাম মুহাম্াদ ইবন আবুল ফারাজ আদ-দামরমী রহ. (মৃ.৪৪৮ 

তহ.) সকল মিামিগুমলা উমল্খ কমর বমলমেন যয, ‘আমার তনক� এর 

যকামনাত�ই তিক নয়। মকননা রক্তস্ামবর জনযে বয়স তনতদ্ণটি করা বা বয়মসর 
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সীমা-মরখা তনণ্ণয় করা তনর্ণর কমর রক্তস্াব যদখা যদওয়ার ওপর। সুিরাং 

যয যকামনা বয়স এবং যয যকামনা সমময় নারীমদর যযৌনামগে যকামনা প্কার 

রক্ত যদখা তদমল যস�ামক রক্তস্াব বা হাময়য তহমসমব গণযে করা ওয়াতজব।’ 

আল্াহ িা‘আলাই সব্ণজ্ঞ।(()

আমার দৃতটিমি ইমাম দামরমীর এই অতরমিত� সতিক বমল মমন হমছে। 

শাইখুল ইসলাম ইবন িাইতময়যোহ রহ.-ও এই অতরমি গ্রহণ কমরমেন। 

অিএব, নারী যখনই িার যযৌনামগে রক্ত যদখমি পামব িখনই যস ঋিুবিী 

হময়মে বমল তবমবতচি হমব। যতদও যস রক্ত নয় বের বয়মসর পূমব্ণ তকংবা 

পঞ্াশ বের বয়মসর পমর যদখা যদয়। মকননা হাময়মযর সমুদয় হুকুম-

আহকামমক মহান আল্াহ ও রাসূল সাল্াল্াহু আলাইতহ ওয়াসাল্াম রক্ত 

যদখা যদওয়ার সামথ সম্পৃক্ত কমরমেন এবং এর জনযে বয়মসর যকামনা তনতদ্ণটি 

সময়-সীমা তনধ্ণারণ কমরন তন। সুিরাং যয রক্তস্াবমক হুকুম-আহকামমর 

সামথ সম্পৃক্ত কমর রাখা হময়মে যস�া যদখা তদমলই িার তনধ্ণাতরি তবধান 

পালন করমি হমব। এমষেমত্র মমন রাখমি হমব যয, ঋিুস্াবমক যকামনা 

তনতদ্ণটি বয়মসর সামথ সম্পৃক্ত করমি হমল কুরআন ও সুন্নাহ তরতত্ক যকামনা 

একত� তনতশ্চি দলীমলর প্ময়াজন রময়মে, অথচ এ বযোপামর কুরআন ও 

হাদীমস যকামনাই প্মাণ যনই।

 মবিতীে মবষে:

ঋিুস্ামবর সময়-সীমা অথ্ণাৎ ঋিুস্াব কিতদন থাকমি পামর। এ 

বযোপামরও ওলামাময় যকরামমর মমধযে অমনক মিমরদ রময়মে, এমনতক 

এ তবষময় ওলামাময় যকরামমর েয় অথবা সািত� অতরমি পাওয়া যায়। 

ইবনুল মুনতযর এবং তফকহতবদগমণর একত� দল বমলমেন যয, হাময়য 

কমপমষে এবং যবতশর পমষে কিতদন থাকমি পামর এর যকামনা তনতদ্ণটি 

( আল-মাজমূ‘ শারহুল মুহাযযোব: ১/৩৮৬।
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সীমা-মরখা যনই। আমার অতরমি ইমাম দামরমীর উতল্তখি অতরমমির 

মিই যা শাইখুল ইসলাম ইবন িাইতময়যোহ রহ.-ও গ্রহণ কমরমেন এবং 

এত�ই সতিক, মকননা কুরআন, সুন্নাহ ও তকয়াস বিারা িাই প্মাতণি হয়।

  দলীল: আল্াহ তা‘আলা কুিআন িাজীচ্দ বচ্লন,

ٹ ٹ  ) ڻ   ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھھ   ھ  
ھ  ے  ے( ]البقرة: ٢٢٢[

‘‘িারা যিামামক হাময়য সম্পমক্ণ প্শ্ন কমর, িুতম বমল দাও, এ�া হমছে 

অপতরছেন্ন কটিকর অবস্া, কামজই যিামরা হাময়য অবস্ায় স্তী সহবাস 

যথমক তবরি থাক এবং িিষেণ পয্ণন্ত িামদর তনক� যামব না, যিষেণ 

পয্ণন্ত িারা পতবত্র না হয়।’’ [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াি: ২২২]

উক্ত আয়ামি মহান আল্াহ হাময়য যথমক পতবত্রিা অজ্ণন করামক স্তী 

সগেমমর তনমষধাজ্ঞার যশষ সীমা তনধ্ণারণ কমরমেন। এক তদন এক রাি, 

তিন তদন তিন রাি অথবা পমনর তদন পমনর রািমক তনমষধাজ্ঞার যশষ 

সীমা তহমসমব তনধ্ণারণ কমরন তন। এ যথমক বুো যায় যয, ঋিুস্াব যদখা 

যদওয়া না যদওয়ার ওপরই িার হুকুম-আহকামমর মূল তরতত্। অথ্ণাৎ যখনই 

ঋিুস্াব যদখা তদমব িখনই িার তবতধ-তবধান কায্ণকরী হমব এবং যখনই 

বন্ধ হমব বা পতবত্রিা অজ্ণন করমব িখনই তবতধ-তবধামনর কায্ণকাতরিা যশষ 

হময় যামব। বুো যগল, ঋিুস্াব কিতদন থাকমি পামর এর সমব্ণাচ্ এবং 

সব্ণতনম্ন যকামনা সীমা তনতদ্ণটি যনই।

 মবিতীে দলীল: সহীহ িুসমলচ্ি এচ্সচ্ছ:

َيْفَعُل  َما  »اْفَعِلي  بالعمرة:  وقد حاضت وهي محرمة  لعائشة  قال    النبي  أن 
ا َكاَن يَْوُم النَّْحِر َطَهْرُت.  ى َتْطُهِري«. قالت: َفلَمَّ اْلَحاجُّ َغْيَر أَْن اَل َتُطوِفي ِباْلَبْيِت َحتَّ
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“উমরার ইহরাম অবস্ায় আময়শা রাতযয়াল্াহু আনহার যখন রক্তস্াব যদখা 

তদময়তেল, িখন রাসূল সাল্াল্াহু আলাইতহ ওয়াসাল্াম িামক বমলতেমলন: 

িুতম ঋিুস্াব যথমক পতবত্র না হওয়া পয্ণন্ত কা‘বা শরীমফর িওয়াফ োড়া 

উমরার অনযোনযে কাজগুমলা কমর যাও, মযরামব হাজীরা কমর যামছে। অথ্ণাৎ 

ঋিুস্াব যথমক পতবত্র হমল িখন িাওয়াফ করমব” আময়শা রাতদয়াল্াহু 

আনহা বমলন, যখন কুরবানীর তদন আসমলা িখন আতম পতবত্র হলাম।”(() 

সহীহ বুখারীর িৃিীয় খমণ্ডর ৬১০ পৃষ্ায় উক্ত হাদীস এরামব বতণ্ণি হময়মে:

ْنِعْيِم«. أنَّ النَِّبيَّ  َقاَل: »اْنَتِظِرْي َفإَذا َطُهْرِت َفاْخُرِجْي إَلى التَّ
“নবী সাল্াল্াহু আলাইতহ ওয়াসাল্াম আময়শা রাতদয়াল্াহু আনহামক 

বমলতেমলন: িুতম পতবত্র না হওয়া পয্ণন্ত অমপষো কর, পতবত্রিা অজ্ণন 

করার পর উমরাহ আদাময়র উমদেমশযে এহরাম বাঁধার জনযে িান‘ঈমমর 

তদমক যবর হও।” 

িান‘ঈম হারামমর বাইমর মক্া মুকাররামার উত্র পামশ তনক�বি্ণী একত� 

স্ান। নবী সাল্াল্াহু আলাইতহ ওয়াসাল্াম এখামনও আময়শা রাতদয়াল্াহু 

আনহামক পতবত্র না হওয়া পয্ণন্ত িাওয়াফ করমি তনমষধ কমরমেন। তকন্তু 

তনতদ্ণটি যকামনা সময় পয্ণন্ত অমপষো করমি বমলন তন। এর যথমক প্িীয়মান 

হয় যয, রক্তস্াব যদখা যদওয়া না যদওয়ার সামথই িার হুকুম-আহকামমর 

সম্পক্ণ। তনতদ্ণটি যকামনা সমময়র সামথ নয়।

 তৃতীে দলীল:

তফকহতবদগমণর হাময়য সংক্ান্ত এসব তবতোতরি আমলাচনা ও অনুমান-

ধারণা কুরআন ও সুন্নাহমি তবদযেমান না থাকা সমত্বও প্ময়াজমনর খাতিমর 

বণ্ণনা করা জরুরী। যতদ এ সমতে আমলাচনামক হৃদয়গেম করা এবং 

এগুমলার বিারা আল্াহ িা‘আলার উপাসনা করা বান্ার জনযে অিযোবশযেকীয় 

( সহীহ মুসতলম: ৪/৩০।
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হময় থাকমিা িাহমল তনশ্চয় আল্াহ এবং সাসূল সাল্াল্াহু আলাইতহ 

ওয়াসাল্ামপ্মিযেমকর জনযে িা স্পটিরামব বণ্ণনা করমিন। মকননা এগুমলার 

সামথ নারীর সালাি, সাওম, তববাহ, িালাক এবং মীরামসর মাসআলা-

মাসাময়ল সম্পৃক্ত। মযমতনরামব আল্াহ িা‘আলা ও রাসূল সাল্াল্াহু 

আলাইতহ ওয়াসাল্াম সালামির সংখযো, সালাি পড়ার তনতদ্ণটি সময়, 

সালামির রুকু, মসজদাহ, যাকামির মাল, মামলর তনসাব ও পতরমাণ, 

যাকাি তবিরণ করার তনতদ্ণটি স্ান, সাওমমর সময়-সীমা এবং হজসহ 

অনযোনযে তবষয়াবলী স্পটিরামব বণ্ণনা কমরমেন। এমনতক খাওয়া-দাওয়ার 

তনয়ম-নীতি, ঘুমমর আদব, স্তী সহবাস, উিা-বসা, গৃমহ প্মবশ, গৃহ যথমক 

যবর হওয়া, পায়খানা ও প্স্ামবর তনয়ম-নীতিও বণ্ণনা কমরমেন। শুধু িাই 

নয় বরং পায়খানা ও প্স্াব করার বযেবহৃি তিলার সংখযো তনধ্ণারণ করাসহ 

জত�ল ও সূক্ষ্ম তবষয়াতদর তববরণও তবশ্ব মানমবর সামমন িুমল ধমরমেন, 

যযগুমলার মাধযেমম আল্াহ িা‘আলা িাঁর মমনানীি ধম্ণমক পতরপূণ্ণ কমরমেন 

এবং মুতমন বান্ামদর ওপর তনমজর তন‘আমিমক সম্পূণ্ণ কমরমেন। এ 

প্সমগে সৃতটিকি্ণা মহান আল্াহ পতবত্র কুরআমন সূরা নাহমলর ৮৯ নম্বর 

আয়ামি নবী সাল্াল্াহু আলাইতহ ওয়াসাল্ামমক সমম্াধন কমর বমলন,

) ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ( ]النحل: ٨9[ 

‘‘আতম প্মিযেক বস্তুর সুস্পটি বণ্ণনা তদময় যিামার ওপর কুরআন অবিীণ্ণ 

কমরতে।’’ [সূরা আন-নাহল, আয়াি: ৮৯] 

এমতনরামব কুরআন শরীমফ সূরা ইউসুমফর ১১১ নম্বর আয়ামি এ সম্পমক্ণ 

তিতন আমরা বমলন,

) ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     ی  ی  ی( 

]يوسف: ١١١[ 

‘‘এত� যকামনা মনগড়া কথা নয়, বরং তবশ্বাস স্াপনকারীমদর জনযে 
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পূব্ণবি্ণী গ্রমন্র সমথ্ণন এবং প্মিযেক বস্তুর সুস্পটি তববরণ, তহদায়াি ও 

রহমিস্বরূপ।’’ [সূরা ইউসুফ, আয়াি: ১১১]

এখন বুেমি হমব যযমহিু এসমবর তবতোতরি আমলাচনা কুরআন ও হাদীমস 

যনই যসমহিু এসমবর ওপর পূণ্ণ তনর্ণরশীল হওয়ারও প্ময়াজন যনই। 

তনর্ণরিার প্ময়াজন শুধু হাময়য যদখা যদওয়া না যদওয়ার ওপর। কুরআন ও 

সুন্নাহ’মি এ সমতে তবষয়াতদ না থাকা�াই প্মাণ কমর যয, এগুমলার যকামনা 

গ্রহনমযাগযেিা যনই। হাময়য (ঋিুস্াব) সম্পক্ণীয় মাসআলাসহ অনযোনযে 

সকল মাসআলাসমূমহ কুরআন ও সুন্নাহই আপনামক সাহাযযে করমব। 

যকননা শরী‘আমির সকল তবতধ-তবধান কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা অথবা 

তবশুদ্ধ তকয়াস বিারাই প্মাতণি হময়মে, অনযে যকামনা তকেুর মাধযেমম নয়। 

শাইখুল ইসলাম ইবন িাইতময়যোহ একত� নীতিমালা বণ্ণনা করমি তগময় 

বমলমেন: ‘কুরআন ও সুন্নাহ’মি আল্াহ িা‘আলা রক্তস্ামবর সামথ সংতলিটি 

যবশ তকেু হুকুম-আহকাম বণ্ণনা কমরমেন, তকন্তু রক্তস্াব কিতদন থাকমি 

পামর, এর সব্ণতনম্ন ও সমব্ণাচ্ সময়-সীমা কী, এ তবষময় তনতদ্ণটি কমর তকেু 

বমলন তন। এমনতক বান্ার জনযে অিযোতধক প্ময়াজনীয় এবং জত�ল তবষয় 

হওয়া সমত্বও আল্াহ িা‘আলা দুই পতবত্রিার মধযেবি্ণী সমময়র সীমা-মরখা 

তনতদ্ণটি কমরন তন। আরবী অতরধানও এর যকামনা সময়-সূচী তনধ্ণারণ কমর 

তন। সুিরাং হাময়য বা রক্তস্ামবর জনযে যয বযেতক্ত যকামনা সময়-সীমা তনতদ্ণটি 

করমব যস সরাসতর কুরআন ও হাদীমসর তবরুদ্ধাচরণ করমব।’

 চতুর্থ দলীল:

যা তবশুদ্ধ তকয়াস বিারা প্মাতণি। আল্াহ িা‘আলা রক্তস্াবমক ময়লা বস্তু 

তহমসমব যঘাষণা কমরমেন, কামজই যখনই রক্তস্াব যদখা তদমব িখনই 

যস�ামক ময়লা তহমসমবই গণযে করমি হমব। এমষেমত্র রক্তস্ামবর প্থম 

এবং তবিিীয়, িৃিীয় এবং চিুথ্ণ, ১৫িম এবং ১৬িম ও ১৭িম এবং 

১৮িম তদমনর মমধযে যকামনা পাথ্ণকযে যনই। ময়লা ময়লাই। সুিরাং ময়লা 
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যযমহিু উরয় তদমনই তবদযেমান যসমহিু উক্ত দুই তদমনর মমধযে হুকুমমর তদক 

যথমক পাথ্ণকযে করা তকরামব সতিক হমি পামর? এ�া তক তবশুদ্ধ তকয়ামসর 

পতরপন্ী নয়? তবশুদ্ধ তকয়াস তক উরয় তদনমক হুকুমমর তদক যথমক সমান 

গণযে কমর না?

 পঞ্ি দলীল:

রক্তস্ামবর জনযে সময়-সীমা তনধ্ণারণকারীমদর পারস্পতরক মিমরদ 

ও তসদ্ধান্তহীনিা রময়মে এবং এ ধরমনর পারস্পতরক মিমরদই প্মাণ 

কমর যয, এ তবষময় এমন যকামনা সমাধান যনই, ময�ামক গ্রহণ করা 

অিযোবশযেকীয়। িা োড়া এ সকল মিামি হমছে ইজমিহাদী যা রুল-শুদ্ধ 

দু’ত�ই সম্ভাবনা রামখ। এমিাবস্ায় সমাধান ও সতিক তনমদ্ণশনা পাওয়ার 

জনযে কুরআন ও সুন্নামির তদমকই দৃতটি তদমি হমব।

উতল্তখি আমলাচনা বিারা পতরষ্ার হময় যগল যয, ঋিুস্ামবর সব্ণতনম্ন এবং 

সমব্ণাচ্ যকামনা সময়-সীমা তনতদ্ণটি যনই এবং এত�ই গ্রহণমযাগযে। সুিরাং 

নারীর লজ্াস্ামন রক্ত যদখা তদমল (যা আঘাি বা অনযে যকামনা কারমণ 

প্বাতহি হয় তন) ধমর তনমি হমব যয এত� হাময়মযর রক্ত তহমসমবই প্বাতহি 

হমছে এবং এর জনযে যকামনা বয়স ও সময় তনতদ্ণটি যনই। িমব হযোঁ, এ রক্ত 

যতদ তবরতিহীনরামব প্বাতহি হমি থামক যয, আর বন্ধই হমছে না অথবা 

অিযেন্ত স্বল্প সময় যযমন মামস মাত্র এক-দুই তদন প্বাতহি হময় থামক 

িাহমল যস�ামক ইমতেহাযাহ তহমসমব গণযে করমি হমব যার তবতোতরি তববরণ 

শীঘ্রই সম্াতনি পািকবৃমন্র সামমন আসমে।

শাইখুল ইসলাম ইবন িাইতময়যোহ রহ. হাময়য সম্পমক্ণ বমলন, ‘নারীমদর 

যরমহম গর্ণাশয়) মথমক যা তকেু যবর হমব িাই হাময়য বমলই গণযে হমব 

যিষেণ না ইমতেহাযার রক্ত তহমসমব অকা�যে যকামনা প্মাণ পাওয়া যায়।’ 

তিতন আমরা বমলন, ‘নারীর লজ্াস্ান যথমক যখন যকামনা প্কার রক্ত যবর 
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হমব িখন যতদ জানা না থামক যয, এ�া তক রগ যথমক যবর হময় আসা রক্ত 

না যকামনা আঘাি জতনি কারমণ প্বাতহি রক্ত, িাহমল যস রক্তমক হাময়য 

তহমসমবই গণযে করমি হমব।’ শাইখুল ইসলাম রহ.-এর এই অতরমি 

সময়-সীমা তনধ্ণারণকারীমদর অতরমমির যচময় দলীল-প্মামণর তদক যথমক 

যযমন শতক্তশালী, তিক যিমনই অনুধাবন ও হৃদয়গেম করার পমষে এবং 

আমল ও বাতেবায়মনর তদক তদময়ও অতি সহজ। এমনতক উক্ত গুণাবলীর 

সামথ সামঞ্জসযেপূণ্ণ যয যকামনা মিমক দীন ও ইসলামমর সাব্ণজনীন নীতির 

প্তি লষেযে যরমখ গ্রহণ করাই উত্ম। মকননা এ�া সহজসাধযে ও সরল। মযন 

িা পালন করা কামরা পমষে কটিকর না হয়।

আল্াহ িা‘আলা বমলন,

) ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓ( ]احلج: ٧٨[ 

‘‘তিতন দীমনর বযোপামর যিামামদর ওপর যকামনা কমিারিা আমরাপ কমরন 

তন।’’ [সূরা আল-হাজ, আয়াি: ৭৮] 

এবং নবী সাল্াল্াহু আলাইতহ ওয়াসাল্াম বমলমেন:

ُدوا َوَقاِرُبوا َوأَْبِشُروا«.  يَن أََحٌد ِإالَّ َغَلَبُه َفَسدِّ يَن ُيْسٌر َوَلْن ُيَشادَّ الدِّ قال : »ِإنَّ الدِّ

“তনশ্চয় দীন সহজ। মকউ দীমনর মমধযে বাড়াবাতড় কমর তজিমি পামর না। 

কামজই যিামরা মধযে পথ অবলম্বন কর, দীমনর, তনক�বি্ণী থাক এবং অল্প 

তকন্তু তস্তিশীল আমমলর প্তিদামনর সুসংবাদ দাও।”(()

নবী সাল্াল্াহু আলাইতহ ওয়াসাল্ামমর ববতশটিযেসমূমহর মমধযে এক�া ববতশটিযে 

এই তেল যয, যিষেণ পয্ণন্ত গুনাহ না হয় িিষেণ পয্ণন্ত যকামনা তবষময়র 

দু’ত� তদমকর মমধযে সহজ তদক�াই তিতন গ্রহণ করমিন।

( সহীহ বুখারী।
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 গভ্থবতী িমহলাি িক্তস্াব

সাধারণি নারী যখন গর্ণবিী হয় িখন রক্তস্াব বন্ধ হময় যায়। ইমাম 

আহমদ রহ. বমলন, ‘রক্তস্াব বন্ধ হওয়ার মাধযেমম গর্ণবিী বমল প্মাতণি 

হয়। সন্তান সম্ভবা মতহলা যতদ প্সমবর অল্প সময় পূমব্ণ যযমন দুই তদন 

অথবা তিন তদন পয্ণন্ত রক্তস্াব যদমখ এবং সামথ যতদ প্সব যবদনা থামক 

িাহমল উহামক তনফাস (প্সমবাত্র রক্তস্াব) তহমসমব গণযে করা হমব। আর 

যতদ প্সমবর অমনক পূমব্ণ রক্ত প্বাতহি হময় থামক িাহমল উক্ত রক্ত 

তনফাস তহমসমব গণযে হমব না। এমিাবস্ায় প্বাতহি রক্তমক তক হাময়য 

তহমসমব গণযে কমর িার ওপর হাময়মযর তবতধ-তবধান কায্ণকরী করা হমব? 

না অসুস্িার রক্ত গণযে করা হমব? এ বযোপামর ওলামাময় যকরামমর মামে 

মিমরদ রময়মে। িমব সতিক সমাধান হমছে, সন্তান সম্ভবা মতহলার যতদ 

পূমব্ণর অরযোস অনুযায়ী রক্ত যদখা যদয় িাহমল যস�ামক হাময়য তহমসমব 

গণযে করমি হমব। মকননা নারীর লজ্াস্ান যথমক যয রক্ত যবর হয় িা 

হাময়য হওয়া�াই হমছে প্কৃি তনয়ম। হযোঁ, উক্ত রক্ত হাময়য নয় এর তপেমন 

যতদ যকামনা রকম শক্ত প্মাণ থামক িাহমল যস�া তরন্ন কথা। তকন্তু কুরআন 

ও সুন্নামির যকাথাও এমন যকামনা প্মাণ যনই যয, গর্ণবিী মতহলার হাময়য 

হমি পামর না। ইমাম মামলক ও ইমাম শামফঈ রাতহমাহুমাল্াহর এত�ই 

মি। ইবন িাইতময়যোহ রহ.-ও এই মি গ্রহণ কমরমেন এবং িার তলতখি 

ইখতিয়ারাি গ্রমন্র ৩০ পৃষ্ায় ইমাম বাইহাকীর উদ্ধৃতি তদময় তলমখমেন 

যয, ইমাম আহমমদর এই জািীয় একত� অতরমি রময়মে, বরং তিতন 

উমল্খ কমরমেন ইমাম আহমদ রহ. ইমাম মামলক ও ইমাম শামফঈ রহ.-

এর উক্ত মিামমির তদমক প্িযোবি্ণন কমরমেন। এখন প্িীয়মান হমলা 

যয, সাধারণ মতহলার হাময়মযর যয হুকুম গর্ণবিী মতহলারও তিক যসই 

হুকুম। িমব তনমম্নাক্ত দু‘ত� মাসআলায় এর বযেতিক্ম রময়মে:

 িালাক: অন্ততঃসত্তা নয় এমন মতহলা (যামক ঋিুস্ামবর মাধযেমম ইদেি 
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পূরণ করমি হয়) িামক ঋিুস্াব অবস্ায় িালাক যদওয়া হারাম। পষোন্তমর 

অন্ততঃসত্তা মতহলামক (িার ঋিুস্াব হমলও যস ঋিুস্াব) অবস্ায় িালাক 

যদওয়া হারাম নয়। মকননা কুরআন মাজীমদ বলা হময়মে যয,

)پ  پ( ]الطالق: ١[

‘‘মিামরা িামদরমক িালাক তদও িামদর ইদেমির প্তি লষেযে যরমখ।’’ [সূরা 

আি-িালাক, আয়াি: ১]

সুিরাং বুো যগল যয, অন্ততঃসত্তা নয় এমন মতহলামক রক্তস্ামবর অবস্ায় 

িালাক যদওয়া কুরআমন মাজীমদর উক্ত আয়ামির তবমরাধী। তকন্তু 

অন্ততঃসত্তা স্তীমক হাময়মযর অবস্ায় িালাক যদওয়া কুরআমন কারীমমর 

যঘাষণা তবমরাধী নয়। মকননা যয বযেতক্ত গর্ণবিী স্তীমক িালাক তদমব যস যিা 

িার ইদেমির প্তি লষেযে যরমখই তদমব, (মস গর্ণাবস্ায়) স্তী হাময়ময থাকুক 

বা পতবত্র থাকুক। কারণ, গর্ণধারণ তদময়ই িার ইদেি গণনা করা হমব 

(গর্ণাবস্ায় আসা হাময়মযর মাধযেমম তিতন ইদেি গণনা করমবন না)। আর 

এ কারমণই সগেমমর পমর িামক িালাক যদওয়া হারাম নয় বরং জাময়য। 

পষোন্তমর গর্ণবিী নয় এমন মতহলামক সগেমমর পর িালাক যদওয়া হারাম।

 গর্ণবিী নারীমদর ইদেিকাল সন্তান প্সব পয্ণন্ত। এ যষেমত্র 

(গর্ণাবস্ায়) নারীর ঋিুর রক্ত চালু হওয়া না হওয়া সমান। প্মাণ তহমসমব 

পতবত্র কুরআন শরীমফর সূরা িালামকর ৪নং আয়াি যপশ করা হমছে। 

আল্াহ িা‘আলা বমলন,

ژ ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ( ]الطالق: ٤[

‘‘গর্ণবিী নারীমদর ইদেিকাল সন্তান প্সব পয্ণন্ত।’’ [সূরা আি-িালাক, 

আয়াি: ৪]
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তৃতীে পমিচ্ছেদ
হাচ্েে অবস্াে আপমতত মকছু মবষে

হাময়য অবস্ায় আপতিি তবষয়াতদ কময়ক প্কার:

 তবষয়: রক্তস্াব তনতদ্ণটি তনয়ম ও পতরমামণর যচময় কম অথবা যবতশ 

হওয়া। মযমন যকামনা নারীর প্তি মামস েয় তদন কমর ঋিুস্ামবর অরযোস 

তেল তকন্তু এক মামস ৭ তদন পয্ণন্ত ঋিুস্াব অবযোহি থামক অথবা যকামনা 

যমময় যলামকর ৭ তদন কমর ঋিুস্াব হময় থামক যসখামন ৬ তদন থাকার পর 

বন্ধ হময় যগল।

 তবষয়: তনয়তমি অরযোমসর আমগ-পমর হাময়য আরম্ভ হওয়া। মযমন, 

যযখামন মামসর যশমষর তদমক হাময়য আমস যসখামন প্থম তদমক আসমলা 

অথবা মামসর প্থম তদমক আসার পতরবমি্ণ যশমষর তদমক আসমলা।

উপমরাক্ত তবষয় দু‘ত�র হুকুম কী? এ বযোপামর ওলামাময় যকরামমর মামে 

মিমরদ রময়মে। িমব সতিক সমাধান হমছে, নারী যখনই ঋিুস্াব যদখমি 

পামব িখনই ঋিুবিী তহমসমব গণযে হমব এবং যখনই িা বন্ধ হমব িখনই 

পতবত্র তহমসমব তবমবতচি হমব। এমষেমত্র পূব্ণ অরযোমসর যচময় কম-মবতশ 

হওয়া তকংবা আমগ-পমর হওয়া সমান কথা। এ মাসআলার প্মাণাতদ পূমব্ণর 

অধযোময় তবতোতরিরামব আমলাতচি হময়মে। 

সারসংমষেপ হমলা, রক্তস্াব যদখা যদওয়া না যদওয়ার ওপরই িার হুকুম-

আহকাম তনর্ণর কমর। এত�ই ইমাম শামফঈ রহ.-এর অতরমি। শাইখুল 

ইসলাম ইবন িাইতময়যোহ রহ.-ও এ সমাধানমক গ্রহণ কমরমেন। মুগনী 
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গ্রমন্র যলখক উক্ত অতরমমির সমথ্ণন কমর বমলমেন, ‘উতল্তখি অবস্ায় 

যতদ নারীমদর তনয়তমি বা পূব্ণ অরযোস ধি্ণবযে হমিা িাহমল তনশ্চয় নবী 

সাল্াল্াহু আলাইতহ ওয়াসাল্াম তনজ উম্মির কামে িা বণ্ণনা করমিন, 

তবলম্ব করার যকামনা প্শ্নই উমি না। কারণ, নবী সাল্াল্াহু আলাইতহ 

ওয়াসাল্ামমর পতবত্র স্তীগণসহ সকল নারী জাতির জনযে মাসআলাত�র 

তববরণ সাব্ণষেতনক প্ময়াজনীয় তেল, িাই িামি তবলম্ব করা জাময়য তেল 

না। মুহাম্াদ সাল্াল্াহু আলাইতহ ওয়াসাল্াম এ বযোপামর অসিক্ণ তেমলন 

না, বরং সিক্ণই তেমলন। সুিরাং মুতোহাযাহ নারী োড়া অনযে কামরা যষেমত্র 

পূব্ণ অরযোস ধি্ণবযে বমল তপ্য় নবী সাল্াল্াহু আলাইতহ ওয়াসাল্াম যথমক 

যকামনা আমলাচনার সূত্রপাি হয় তন।’(()

 তবষয়: হলুদ অথবা মাত� বমণ্ণর রক্ত প্সগে:

যকামনা মতহলা যতদ িার লজ্াস্ামন জখমমর পাতনর মমিা হলুদ বমণ্ণর 

অথবা হলুদ এবং কাল রং এর মধযেবি্ণী বমণ্ণর রক্ত যদমখ িাহমল যস রক্ত 

ঋিুস্াব চলাকালীন সমময় অথবা ঋিুস্ামবর পর পরই পতবত্র হওয়ার 

পূমব্ণ প্বাতহি হমল ঋিুস্াব বমল গণযে হমব এবং এর ওপর ঋিুস্ামবর 

তবতধ-তবধান কায্ণকরী হমব। পষোন্তমর যতদ যস রক্ত পতবত্রিা অজ্ণমনর পমর 

প্বাতহি হময় থামক িাহমল যস�া ঋিুস্ামবর অন্তরু্ণক্ত হমব না। মকননা 

উমম্ আতিয়াহ রাতদয়াল্াহু আনহা এ প্সমগে বমলমেন:

ْفَرةَ َوالُْكْدَرةَ َشيْئاً«. لقول أم عطية : »ُكنَّا الَ نَُعدُّ الصُّ
“আমরা পতবত্রিা অজ্ণন করার পর হলুদ অথবা মাত�বমণ্ণর রক্তমক তকেুই 

মমন করিাম না।”(()

( মুগনী: ১/৩৫৩।

( হাদীসত� ইমাম আবু দাউদ রহ. তবশুদ্ধ সনদ বিারা উমল্খ কমরমেন এবং ইমাম বুখারীও বণ্ণনা কমরমেন 

িমব ‘পতবত্রিা অজ্ণন করার পর’ কথাত� তিতন উমল্খ না করমলও তশমরানাম দাঁড় কতরময়মেন এরামব 

‘রক্তস্াব তবহীন তদনগুমলামি হলুদ অথবা মাত�বমণ্ণর রক্ত প্বাতহি হওয়া অধযোয়’।
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সহীহ বুখারীর শরাহ (বযোখযো) ফিহুল বারীমি বলা হময়মে যয, এই 

তশমরানাম বিারা ইমাম বুখারী আময়শা রাতদয়াল্াহু আনহার হাদীস الَ تَْعَجلَْن 
الَْبيَْضاء َة  الَْقصَّ تََريَْن   সাদা পাতন না যদখা পয্ণন্ত িাড়াহুড়া কমরা“ َحتَّى 

না।” এবং উমম্ আতিয়াহ রাতদয়াল্াহু আনহার উতল্তখি হাদীমস এরামব 

সামঞ্জসযে তবধান করমি যচময়মেন যয, আময়শা রাতদয়াল্াহু আনহার উমদেশযে 

হমছে ঋিুস্াব চলাকালীন সমময় যতদ হলুদ অথবা মাত�বমণ্ণর রক্ত যদমখ 

িাহমল যস�া হাময়য তহমসমব গণযে হমব এবং উমম্ আতিয়াহ রাতদয়াল্াহু 

আনহার হাদীমসর অথ্ণ হমছে যয, ঋিুস্াব বন্ধ হময় পতবত্রিা অজ্ণন করার 

পর হলুদ অথবা মাত� বমণ্ণর রক্ত যদখা তদমল িা ধি্ণবযে নয়।

আময়শা রাতদয়াল্াহু আনহার যয হাদীসত�র তদমক ইতগেি করা হময়মে িার 

প্কৃি তবষয়বস্তু এই যয, িখনকার নারীরা আময়শা রাতদয়াল্াহু আনহার 

তখদমমি দারাজাহ (এমন তজতনস যা বিারা নারী িার লজ্াস্ান আবৃি 

কমর রামখ) পািামিন, মযন িারা বুেমি পামর যয, মসখামন ঋিুস্ামবর 

যকামনা তচহ্ন বাকী আমে তক না? মস দারাজাহ’মি হাময়মযর যনকড়া বা 

িুলা তেল এবং উক্ত যনকড়ায় হলুদ রং যদমখ আময়শা রাতদয়াল্াহু আনহা 

বলমলন: ‘মিামরা সাদা পাতন না যদখা পয্ণন্ত অমপষো কর।’ প্কাশ থামক 

যয, হাদীমস বতণ্ণি ‘আল-কাসসািুল বাইযা’ বলা হয় যসই সাদা পাতনমক 

যা হাময়য বন্ধ হওয়ার সময় মতহলার গর্ণাশয় যথমক যবর হয়।

 তবষয়: ঋিুস্াব যথমম যথমম প্বাতহি হওয়া, মযমন একতদন প্বাতহি 

হয় আর একতদন বন্ধ থামক। এমিাবস্ায় যদখমি হমব এ ধরমনর বযেতিক্ম 

সব সময়ই হয় না মামে মমধযে। 

 প্ররি অবস্া: যতদ সব সময়ই হময় থামক িাহমল যস�ামক ইমতেহাযাহ 

তহমসমব গণযে কমর িার তবতধ-তবধান যমমন চলমি হমব। 

 মবিতীে অবস্া: আর যতদ সব সময় এমন না হয়, বরং মামে মমধযে এ 

ধরমনর বযেতিক্ম হময় থামক িাহমল যয সময়�ুকুমি বা যয তদনত�মি 
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ঋিুস্াব বন্ধ থামক যস�ামক পতবত্রিার মমধযে গণযে করা হমব? না 

ঋিুস্ামবর অন্তরু্ণক্ত করা হমব? এ বযোপামর ওলামাময় যকরামমর মমধযে 

মিমরদ রময়মে। ইমাম শাতফয়ী রহ.র দুই অতরমমির তবশুদ্ধ অতরমি 

হমছে , এ যষেমত্র স্াব তবহীন মধযেবি্ণী ঐ সময়�ুকুও হাময়মযর মমধযেই 

গণযে করা হমব। শাইখুল ইসলাম ইবন িাইতময়যোহ এবং ‘আল-ফাময়ক’ 

নামক গ্রমন্র যলখক উক্ত অতরমি গ্রহণ কমরমেন। ইমাম আবু হাতনফা 

রহ.-এর অতরমিও িাই। মকননা আময়শা রাতদয়াল্াহু আনহার হাদীস 

বিারা প্মাতণি হময়মে যয, সাদা পাতন যবর না হওয়া পয্ণন্ত অমপষো 

করমি হমব। অথচ মধযেবি্ণী যসই সমময় সাদা পাতন যদখা যায় তন। 

িাোড়া যতদ স্াবতবহীন মধযেবি্ণী যসই সময়�ামক পতবত্রিার মমধযে গণযে 

করা হয় িাহমল তনশ্চয় িার আমগর এবং পমরর সময়�ামক হাময়মযর 

মমধযে গণযে করমি হমব অথচ এমন কথা যকউই বমল তন। আর যতদ 

মধযেবি্ণী ঐ সময়�ুকুমক পতবত্রিার তহমসমব যমমন যনওয়া হয় িাহমল 

িালাকপ্াপ্া এবং তবধবা স্তীমদর ইদেিকাল ৫ তদমনই যশষ হময় যামব। 

এমতনরামব প্তি দুই তদমন যগাসল করা ইিযোতদ তবতবধ কারমণ নারী 

জাতির জনযে তবষয়ত� অিযেন্ত কটিকর হময় দাঁড়ামব অথচ ইসলামী 

শরী‘আমি (আলহামদুতলল্াহ) কটিকর বলমি যকামনা তকেুই যনই।

হাম্বলী মাযহামবর প্তসদ্ধ অতরমি হমছে, বতণ্ণি অবস্ায় রক্ত যদখা তদমল িা 

হাময়য তহমসমব গণযে হমব এবং পতরছেন্নিা যদখা তদমল িা পতবত্রিা তহমসমব 

গণযে হমব। তকন্তু রক্ত এবং পতরছেন্নিার সমতটি যতদ তনয়তমি হাময়মযর 

সমব্ণাচ্ সীমা অতিক্ম কমর িাহমল অতিক্মকারী রক্ত ইমতেহাযাহ 

তহমসমব গণযে হমব।

মুগনী গ্রমন্র ১ম খমণ্ডর ৩৫৫ পৃষ্ায় বলা হময়মে , ‘লষেযে রাখমি হমব 

রক্ত যতদ এক তদমনর যচময় কম সময় বন্ধ থামক িাহমল ঐ সময়�ামক 

পতবত্রিার মমধযে গণযে করা হমব না, ঐ হাদীমসর ওপর তরতত্ কমর যা 

তনফামসর অধযোময় উমল্খ হময়মে। যার সারসংমষেপ হমছে, এক তদমনর 
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যচময় কম সমময়র তদমক যকামনা ভ্রুমষেপ করমব না এবং এ�াই সতিক 

সমাধান। মকননা রক্ত একবার প্বাতহি হমব, একবার বন্ধ হমব, িাহমল 

এক ঘন্া পর পর পতবত্রিা অজ্ণনকারীনী মতহলার পমষে যগাসল করা চরম 

কমটির বযোপার হময় দাঁড়ামব। অথচ শরী‘আমির তবতধ-তবধামন কমটির যকামনা 

স্ান যনই। মযমন, মহান আল্াহ পতবত্র কুরআমনর সূরা আল-হামজর ৭৮ 

নং আয়ামি স্পটিরামব যঘাষণা কমরমেন ,

) ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓ( ]احلج: ٧٨[

‘‘তিতন দীমনর মমধযে যিামামদর ওপর যকামনা সংকীণ্ণিা রামখন তন।’’ [সূরা 

আল-হাজ, আয়াি: ৭৮] 

আল-মুগনী গ্রমন্র যলখক বমলন, সুিরাং এক তদমনর কম সময় যতদ রক্ত 

বন্ধ থামক িাহমল িা পতবত্রিার অন্তরু্ণক্ত হমব না। িমব পতবত্রিার ওপর 

যকামনা প্মাণ থাকমল যস�া পৃথক কথা। মযমন একজন নারীর তনয়তমি 

অরযোমসর যশষ প্ামন্ত এমস হাময়য বন্ধ হমলা অথবা হাময়য বন্ধ হওয়ার পর 

মতহলা লজ্াস্ামন ‘কাসসাময় বায়যা’ অথ্ণাৎ সাদা পাতনর যরখা যদখল িাহমল 

এমিাবস্ায় িা পতবত্রিার অন্তরু্ণক্ত হমব।’ আল-মুগনী গ্রমন্র এই অতরমি 

উপমরাক্ত দুই সমাধামনর মধযেবি্ণী এক উত্ম অতরমি। আল্াহই সব্ণজ্ঞানী।

 তবষয়: রক্ত শুতকময় যাওয়া, মযমন মতহলা শুধু যরজা যরজা অবস্া 

যদখমি যপল। এমিাবস্াত� যতদ হাময়মযর মাোমাতেমি বা হাময়মযর সময় 

যশষ হওয়ার সামথ সামথই পতবত্র হওয়ার পূমব্ণ সংঘত�ি হয়, িমব যস�ামক 

হাময়য তহমসমব গণযে করমি হমব। আর যতদ পতবত্র অবস্া তবরাজ করার পর 

যস�া যদখা যদয় িমব যস�া আর হাময়য তহমসমব তবমবতচি হমব না; বরং 

িখন যস�ার সমব্ণাচ্ অবস্া হমছে িা হলুদ অথবা মাত� বমণ্ণর রমক্তর সামথ 

সম্পৃক্ত হমব এবং যসগুমলার তবধান গ্রহণ করমব।  
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৪র্থ পমিচ্ছেদ
হাচ্েচ্েি মবমি-মবিান

হাময়মযর তবশত�রও অতধক হুকুম রময়মে, িন্মমধযে সব্ণামপষো অতধক 

প্ময়াজনীয়গুমলা এখামন উমল্খ করা হমছে।

 সালাি: ঋিুবিী মতহলার জনযে ফরয যহাক তকংবা নফল, সকল 

প্কার সালাি পড়া তনতষদ্ধ। যতদ পড়া হয় িাহমল যস সালাি শুদ্ধ হমব 

না। এমতনরামব ঋিুবিী মতহলার জনযে সালাি ফরযও নয়। িমব পতবত্র 

হওয়ার পর অথবা ঋিুস্াব শুরু হওয়ার পূমব্ণ যকামনা ওয়ামক্তর পূণ্ণ এক 

রাকাি পড়মি পামর এি�ুকু সময় যতদ যপময় যায় িাহমল উক্ত ওয়ামক্তর 

সালাি কাযা করা ফরয। এমষেমত্র যস সময়�ুকু ওয়ামক্তর প্থম তদক যহাক 

অথবা যশষ তদক, এমি যকামনা পাথ্ণকযে যনই।

ওয়ামক্তর প্থম তদমক এক রাকাি পতরমাণ সময় পাওয়ার দৃটিান্ত: একজন নারী 

সূয্ণ অতেতমি হওয়ার পর এক রাকাি পড়মি পামর এি�ুকু সময় অতিবাতহি 

হওয়ার পর ঋিুবিী হমলা, িাহমল হাময়য বন্ধ হওয়ার পর মাগতরমবর এ 

সালািত� কাযা করা িার ওপর ফরয। মকননা যস ঋিুবিী হওয়ার পূমব্ণ 

মাগতরমবর ওয়াক্ত যথমক এক রাকাি সমপতরমাণ সময় যপময়মে।

ওয়ামক্তর যশষ তদমক এক রাকাি সময় পাওয়ার দৃটিান্ত: একজন নারী 

সূময্ণাদময়র পূমব্ণ ঋিুস্াব যথমক পতবত্র হময়মে এবং িখনও ফজমরর এক 

রাকাি আদায় করমি পামর এি�ুকু সময় বাকী রময়মে িাহমল পতবত্র হওয়ার 

পর যসই ফজমরর সালাি কাযা করা িার ওপর ফরয। মকননা ঋিুস্াব বন্ধ 
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হওয়ার পর যস ফজমরর ওয়াক্ত যথমক এক রাকামির সমপতরমাণ সময় 

যপময়মে। 

পষোন্তমর ঋিুবিী মতহলা যতদ সালামির ওয়াক্ত যথমক এি�ুকু সময় 

না পায় যার মমধযে এক রাকাি সালাি পড়া যযমি পামর, মযমন প্থম 

দৃটিামন্ত সূয্ণামতের পর এক তমতনম�র মমধযেই মতহলা ঋিুবিী হময় যগল 

অথবা ২য় দৃটিামন্ত সূময্ণাদময়র পূমব্ণ মাত্র এক তমতনম�র মমধযেই ঋিু যথমক 

পতবত্র হমলা, িাহমল উক্ত মতহলার ওপর যসই ওয়ামক্তর সালাি কাযা করা 

ওয়াতজব হমব না। মকননা নবী সাল্াল্াহু আলাইতহ ওয়াসাল্াম বমলমেন:

اَلَة«. متفق عليه اَلِة َفَقْد أَْدَرَك الصَّ لقول النبي : »َمْن أَْدَرَك َرْكَعًة ِمْن الصَّ
“ময বযেতক্ত সালামির এক রাকাি যপময়মে যস পুমরা সালািই যপময়মে 

বমল মমন করমি হমব।”(() এর মাফহূম িথা বুে হমলা, যতদ যকামনা বযেতক্ত 

সালামির এক রাকামির যচময়ও কম অংশ পায় িাহমল পুমরা সালাি 

যপময়মে বমল মমন করা যামব না।

তকন্তু যকামনা ঋিুবিী মতহলা যতদ আসমরর সময় যথমক এক রাকামির 

সমপতরমাণ সময় যপময় যায় িাহমল িার ওপর আসমরর সামথ যযাহমরর 

সালামিরও তক কাযা করা ফরয? এমতনরামব এশার ওয়াক্ত যথমক এক 

রাকাি পড়মি পামর এি�ুকু সময় যতদ যপময় যায় িাহমল িার জনযে তক 

এশার সালামির সামথ মাগতরমবর সালামিরও কাযা করা জরুরী? এ বযোপামর 

ওলামাময় যকরামমর মামে মিমরদ রময়মে। িমব সতিক অতরমি হমছে 

শুধুমাত্র যয ওয়ামক্তর এক রাকাি পতরমাণ সময় পাওয়া যামব যস ওয়ামক্তরই 

সালামির কাযা করা ফরয। আর িা হমছে শুধু আসর এবং এশা, মকননা নবী 

সাল্াল্াহু আলাইতহ ওয়াসাল্াম বমলমেন: “ময বযেতক্ত সূয্ণামতের পূমব্ণ আসমরর 

এক রাকাি সালাি যপময়মে যস আসমরর সালািমক যপময়মে।”(()

( সহীহ বুখারী ও মুসতলম।

( সহীহ বুখারী ও মুসতলম।
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এখামন নবী সাল্াল্াহু আলাইতহ ওয়াসাল্াম বমলনতন যয, মস যযাহর এবং 

আসর যপময়মে। একথাও উমল্খ কমরন তন যয, িার ওপর যযাহমরর 

সালামির কাযা ফরয। আর শরী‘আমির মূলনীতি হমছে দাতয়ত্ব যথমক মুক্ত 

হওয়া (যিষেণ না দাতয়মত্ব বি্ণামনার দলীল পাওয়া যামব)। এ�া ইমাম 

আবু হাতনফা ও ইমাম মামলক রাতহমাহুমাল্াহর মাযহাব।(()

ঋিুবিী মতহলার তযকর করা, িাকবীর বলা, িাসবীহ পাি করা, আল্াহর 

প্শংসা করা, খাওয়া-দাওয়াসহ যয যকামনা কামজ তবসতমল্াহ বলা, হাদীস 

পাি করা, মদা‘আ করা, মদা‘আয় আমীন বলা এবং কুরআন শরীফ শ্রবণ 

করা ইিযোতদ যকামনা�াই হারাম নয়। মকননা সহীহ বুখারী ও মুসতলমসহ 

অনযোনযে তকিামব বতণ্ণি আমে,

»أنَّ النَِّبيَّ  َكاَن يَتَِّكُئ ِفْي ِحْجِر َعاِئَشَة  َوِهَي َحاِئٌض َفَيْقَرأُ الُْقْرآَن«.
“নবী সাল্াল্াহু আলাইতহ ওয়াসাল্াম আময়শা রাতদয়াল্াহু আনহার রক্তস্াব 

চলাকালীন িার যকামল যহলান তদময় কুরআন শরীফ তিলাওয়াি করমিন।”

সহীহ বুখারী ও মুসতলমম উমম্ আতিয়াহ রাতদয়াল্াহু আনহা যথমক আমরা বতণ্ণি 

আমে যয, নবী সাল্াল্াহু আলাইতহ ওয়াসাল্ামমক আতম বলমি শুমনতে, “স্বাধীন 

নারী, পদ্ণানশীন ও ঋিুবিী মতহলারা দুই ঈমদর সালামির জনযে ঈদগামহ 

যযমি পারমব এবং িারা ধম্ণীয় আমলাচনা ও মুতমনগমণর যদা‘আয় উপতস্ি 

হমি পারমব। িমব ঋিুবিী নারীরা সালামির স্ান যথমক দূমর থাকমব।”

 ঋতুবতী িমহলাি স্বেং কুিআন মতলাওোত কিাি হুকুি:

যবতশররাগ ওলামাময় যকরাম এ বযোপামর একমি যয, ঋিুবিী মতহলার 

পমষে উচ্ারণ কমর কুরআন তিলাওয়াি করা নাজাময়য এবং তনতষদ্ধ। 

িমব যতদ শুধু যচাখ তদময় যদমখ অথবা মুখ তদময় উচ্ারণ বযেিীি শুধু 

মমন মমন পমড় িাহমল যকামনা অসুতবধা যনই। মযমন, কুরআন শরীফ 

( শারহুল মুহাযযোব: ৩/৭০।
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যচামখর সামমন আমে অথবা কুরআন মাজীমদর আয়াি সম্বতলি যকামনা 

যবার্ণ সামমন আমে। এমিাবস্ায় ঋিুবিী নারী যতদ আয়ািগুমলার তদমক 

িাকায় এবং মমন মমন পমড় িাহমল এ�া জাময়য হওয়ার তপেমন কামরা 

যকামনা তবিমি যনই বমল ইমাম নাওয়াওয়ী শারহুল মুহাযযোব ২য় খমণ্ডর 

৩৭২ পৃষ্ায় উমল্খ কমরমেন।

ইমাম বুখারী, ইবন জারীর িাবারী এবং ইবনুল মুনতযর বমলমেন, এ�া 

জাময়য। ফািহুল বারী ১ম খমণ্ডর ৩০৮ পৃষ্ায় ইমাম মামলক ও ইমাম 

শামফঈর (পুরািন অতরমমির) উদ্ধৃতি তদময় এবং বুখারী শরীমফ ইবরাহীম 

নাখ‘ঈর উদ্ধৃতি যপশ কমর বলা হময়মে যয, ঋিুবিী নারীর কুরআন শরীফ 

তিলাওয়াি করার মমধযে যকামনা অসুতবধা যনই।

শাইখুল ইসলাম ইবন িাইতময়যোহ রহ. (ফািাওয়া গ্রমন্ মাজমূআ ইবন 

কামসম ২৬িম খমণ্ডর ১৯১ পৃষ্ায়) বমলন, ‘ঋিুবিী নারীর পমষে কুরআন 

শরীফ তিলাওয়াি করা তনতষদ্ধ, এ বযোপামর যকামনাই প্মাণ যনই। মকননা 

‘ঋিুবিী নারী এবং অপতবত্র বযেতক্ত কুরআন শরীফ যথমক তকেুই পড়মি 

পারমব না” বমল যয হাদীসত� রময়মে িা হাদীস তবমশষজ্ঞ ওলামাময় 

যকরামমর সব্ণসম্ি তসদ্ধান্ত অনুযায়ী দুব্ণল। নবী সাল্াল্াহু আলাইতহ 

ওয়াসাল্ামমর যুমগও নারীমদর রক্তস্াব আসমিা। এখন যতদ এই রক্তস্ামবর 

কারমণ সালামির মমিা কুরআন শরীমফর তিলাওয়ািও িামদর জনযে হারাম 

হময় থাকমিা িাহমল তনশ্চয় সাসূল সাল্াল্াহু আলাইতহ ওয়াসাল্াম উম্মির 

বৃহত্র স্বামথ্ণ িা বণ্ণনা করমিন এবং িাঁর পতবত্র স্তীগণমক এ বযোপামর তশষো 

তদমিন এবং যকউ না যকউ নবী সাল্াল্াহু আলাইতহ ওয়াসাল্াম যথমক এ 

বযোপামর হাদীস বণ্ণনা করমিন। তকন্তু রাসূল সাল্াল্াহু আলাইতহ ওয়াসাল্াম 

যথমক ঋিুবিী নারীর কুরআন তিলাওয়াি হারাম প্সমগে যকউই যকামনা তকেু 

বণ্ণনা কমরন তন। সুিরাং যকামনা তনমষধাজ্ঞা যনই যযখামন যস যষেমত্র হাময়য 

অবস্ায় কুরআন তিলাওয়ািমক হারাম তহমসমব গণযে করা জাময়য হমব না। 

আর যযমহিু রাসূল সাল্াল্াহু আলাইতহ ওয়াসাল্ামমর যুমগ নারীমদর হাময়য 
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হওয়া সমত্বও িামদরমক কুরআন তিলাওয়াি করমি তনমষধ কমরন তন। িাই 

সাবযেতে হমলা যয, আসমল িা হারাম নয়।’

এ প্সমগে ওলামাময় যকরামমর তবতরন্ন মিামি সম্পমক্ণ অবগি হওয়ার পর 

এখন এত�ই বলা উতচি হমব যয, ঋিুবিী নারীর পমষে তবমশষ প্ময়াজন 

োড়া উচ্ারণ কমর কুরআন মাজীদ তিলাওয়াি না করাই উত্ম। িমব 

তবমশষ প্ময়াজন হমল যযমন, তশতষেকা নারী োত্রীমদরমক তশখামনার 

উমদেমশযে মুমখ উচ্ারণ কমর কুরআন শরীফ পড়মিই হমব। এমতনরামব 

পরীষোথ্ণীনী পরীষো তদমি তগময় প্ময়াজমনর িাতগমদ হাময়য অবস্ায়ও 

কুরআন শরীফ পড়মি পারমব।

 সাওম: ঋিুবিী নারীর পমষে ফরয-নফল সব্ণ প্কার সাওম রাখা 

হারাম এবং সাওম রাখাও িার জনযে জাময়য হমব না। তকন্তু ফরয সাওমমর 

কাযা িার ওপর ওয়াতজব। মকননা আময়শা রাতদয়াল্াহু আনহা যথমক 

বতণ্ণি, তিতন বমলন,

ْوِم َوالَ نُْؤَمُر  عن عائشة : »َكاَن يُِصيبُنَا َذِلَك تَْعِني احَليُض َفنُْؤَمُر ِبَقَضاِء الصَّ
اَلِة«. متفق عليه ِبَقَضاِء الصَّ

“আমামদর যখন রক্তস্াব হমিা িখন আমামদরমক শুধু সাওমমর কাযা 

করার আমদশ যদওয়া হমিা। তকন্তু সালামির কাযা করার আমদশ যদওয়া 

হমিা না।”(() 

সাওম অবস্ায় রক্তস্াব আসমল িাহমল সাওম নটি হময় যায়। যতদও 

রক্তস্াব সূয্ণামতের সামানযে পূমব্ণ এমস থামক। িমব ঐ সাওমত� ফরয হময় 

থাকমল িার কাযা ওয়াতজব। তকন্তু সাওম পালনকারীনী মতহলা যতদ সাওম 

অবস্ায় সূয্ণামতের পূমব্ণ লজ্াস্ামনর যবদনা অনুরব কমর এবং প্কৃিপমষে 

রক্তস্াব সূয্ণামতের পমরই আরম্ভ হময় থামক িাহমল উক্ত নারীর সাওম 

( সহীহ বুখারী ও মুসতলম।
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পতরপূণ্ণ হময় যামব এবং তবশুদ্ধ অতরমি অনুসামর সাওম নটি হমব না। কারণ 

যপম�র অরযেন্তমরর রমক্তর যকামনা হুকুম যনই। এর প্মাণ, পুরুমষর নযোয় 

স্বপ্নমদাষ হয় এমন একজন মতহলা সম্পমক্ণ যখন রাসূল সাল্াল্াহু আলাইতহ 

ওয়াসাল্ামমক প্শ্ন করা হমলা যয, “িার ওপর তক যগাসল করা ফরয? উত্মর 

নবী সাল্াল্াহু আলাইতহ ওয়াসাল্াম বলমলন: হযোঁ, যতদ যস বীয্ণ যদখমি 

পায়।” উক্ত হাদীমস যগাসল ফরয হমব তক না এ হুকুম�া নবী সাল্াল্াহু 

আলাইতহ ওয়াসাল্াম বীয্ণ যদখা ও না যদখার সমগে সম্পতক্ণি কমরমেন। 

এমতনরামব যবর না হওয়া পয্ণন্ত বা যদখা না যদওয়া পয্ণন্ত হাময়মযরও তবতধ-

তবধান কায্ণকরী হমব না, বরং কায্ণকরী িখনই হমব যখন রক্ত যদখা তদমব।

হাময়য অবস্ায় ফজমরর সময় শুরু হমল ঐ তদমনর সাওম রাখা জাময়য 

নয়। যতদও ফজমরর সামানযে সময় পমর পতবত্র হময় থামক। আর যতদ 

ফজমরর এক�ু আমগ রক্তস্াব বন্ধ হময় যায় এবং বন্ধ হওয়ার পর সাওম 

রামখ িাহমল িা জাময়য আমে। এমিাবস্ায় যগাসল ফজমরর পমর 

করমলও যকামনা যদাষ যনই। মযমন, বীয্ণস্খলন যহিু শরীর অপতবত্র হওয়ার 

পর যকামনা বযেতক্ত যতদ অপতবত্রাবস্ায় সাওমমর তনয়ি কমর এবং যগাসল 

ফজমরর পমর কমর িামি যকামনা যদাষ যনই। িার সাওম শুদ্ধ হময় যামব। 

আময়শা রাতদয়াল্াহু আনহা কিৃ্ণক বতণ্ণি স্পটি হাদীস রময়মে:

عن عائشة  قالت: »َكاَن النَِّبيُّ  يُْصِبُح ُجنُباً ِمْن ِجَماٍع َغيُْر اْحِتاَلٍم ثُمَّ يَُصوُم 
ِفي َرَمَضاَن«. 

“নবী সাল্াল্াহু আলাইতহ ওয়াসাল্াম স্বপ্নমদাষ বযেিীি স্তী সহবামসর 

কারমণ অপতবত্র অবস্ায় যরামর উমি রমাযামনর সাওম রাখমিন।”(()

 বাইিুল্াহ শরীমফর িাওয়াফ: ঋিুবিী নারীর জনযে বাইিুল্াহ শরীমফর 

ফরয ও নফল উরয় প্কার িাওয়াফ করা হারাম। যতদ করা হয় িাহমল িা 

( সহীহ বুখারী ও মুসতলম।
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শুদ্ধ হমব না। এর প্মাণ হমছে, আময়শা রাতদয়াল্াহু আনহার রক্তস্াব আরম্ভ 

হওয়ার পর সাসূল সাল্াল্াহু আলাইতহ ওয়াসাল্াম িামক বমলতেমলন:

قال النبي  لعائشة  ملا حاضت: »اْفَعِلي َما َيْفَعُل اْلَحاجُّ َغْيَر أَْن اَل َتُطوِفي 
ى َتْطُهِري«. ِباْلَبْيِت َحتَّ

“পতবত্র না হওয়া পয্ণন্ত িুতম কা‘বা শরীমফর িাওয়াফ োড়া হমজর অনযোনযে 

কাজগুমলা কমর যাও।” এ হাদীমস নবী সাল্াল্াহু আলাইতহ ওয়াসাল্াম হাময়য 

অবস্ায় আময়শা রাতদয়াল্াহু আনহামক িাওয়াফ করমি তনমষধ কমরমেন। 

বুো যগল, রক্তস্াব অবস্ায় কা‘বা শরীমফর িাওয়াফ করা হারাম। িমব হজ 

ও উমরার অনযোনযে কাজ যযমন সাফা-মারওয়ার মধযেবি্ণী স্ামন যদৌঁড়ামনা, 

‘আরাফার ময়দামন অবস্ান করা, মুযদাতলফা ও তমনায় রাতত্র যাপন করা এবং 

জামরায় পাথর তনমষেপ করা ইিযোতদ হারাম নয়। এ যথমক আমরা পতরষ্ার 

হময় যগল যয, যতদ যকামনা মতহলা পতবত্রাবস্ায় িাওয়াফ কমর এবং িাওয়াফ 

যশষ হওয়া মাত্রই হাময়য শুরু হমলা অথবা সাফা-মারওয়া পাহামড়র মামে 

যদৌঁড়ামনার সময় হাময়য যদখা তদল িাহমল িামি যকামনা অসুতবধা যনই।

 ঋিুবিী নারীর জনযে তবদায়ী িওয়াফ জরুরী নয়: হজ ও উমরার 

করণীয় কাজগুমলা যশষ কমর তনমজর যদমশর তদমক রওয়ানা হওয়ার পূমব্ণ 

যতদ যকামনা মতহলার রক্তস্াব আরম্ভ হময় যায় এবং রওয়ানা হওয়া পয্ণন্ত 

অবযোহি থামক িাহমল তবদায়ী িওয়াফ করা যথমক উক্ত মতহলা মুতক্ত যপময় 

যামব অথ্ণাৎ তবদায়ী িওয়াফ আর করা লাগমব না। মকননা এ প্সমগে ইবন 

আব্াস সাল্াল্াহু আলাইতহ ওয়াসাল্ামমর হাদীস রময়মে। তিতন বমলন,

حديث ابن عباس  قال: »أُِمَر  النَّاُس أَْن يَُكوَن آِخُر َعْهِدِهْم ِبالَْبيِْت ِإالَّ أَنَُّه 
َف َعْن الَْحاِئِض«. متفق عليه ُخفِّ

“(সকল হজকারী)-মক এ বযোপামর তনমদ্ণশ যদওয়া হময়মে যয, িামদর যশষ 

কাজ যযন কা‘বা শরীমফর িাওয়াফ তদময়ই হয়। তকন্তু ঋিুবি্ণী নারীর 
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জনযে এই আমদশ তশতথল করা হময়মে। অথ্ণাৎ িামদর যসই তবদায়ী িওয়াফ 

করমি হমব না।”(()

প্কাশ থামক যয, ঋিুবিী নারীর জনযে তবদাময়র প্াক্ামল মসতজমদ 

হারামমর দরজায় তগময় যমানাজাি বা প্াথ্ণনা করা উতচি নয়। মকননা নবী 

সাল্াল্াহু আলাইতহ ওয়াসাল্াম যথমক এ বযোপামর যকামনা তকেু বতণ্ণি হয়তন। 

অথচ রাসূল সাল্াল্াহু আলাইতহ ওয়াসাল্াম যথমক বতণ্ণি হওয়ার ওপরই 

সমতে ইবাদমির মূল তরতত্। শুধু িাই নয় বরং নবী সাল্াল্াহু আলাইতহ 

ওয়াসাল্াম যথমক বতণ্ণি হাদীস এই হুকুমমর তবমরাতধিা কমর। মযমনত� 

সাতফয়যোহ রাতদয়াল্াহু আনহার ঘ�না বিারা প্মাতণি। সাতফয়যোহ রাতদয়াল্াহু 

আনহার িাওয়ামফ তযয়ারার (ফরয িাওয়াফ) পর যখন ঋিুস্াব যদখা 

তদল িখন তপ্য় নবী সাল্াল্াহু আলাইতহ ওয়াসাল্াম িাঁমক বলমলন: “এখন 

িাহমল মদীনার তদমক যবর হময় পড়”। এখামন রাসূল সাল্াল্াহু আলাইতহ 

ওয়াসাল্াম িামক মসতজমদর দরজার তদমক যাওয়ার জনযে আমদশ যদনতন। 

যতদ তবষয়ত� শরী‘আিসম্ি হমিা িাহমল তনশ্চয় নবী সাল্াল্াহু আলাইতহ 

ওয়াসাল্াম িা বণ্ণনা করমিন। িমব হজ ও উমরার ফরয িাওয়াফ যথমক 

ঋিুবিী নারী অবযোহতি পামব না, বরং পতবত্রিা অজ্ণন করার পর িামক 

ফরয িাওয়াফ করমিই হমব।

 মসতজমদ ঋিুবিী নারীর অবস্ান: ঋিুবিী নারীর মসতজমদ এমনতক 

ঈদগামহ সালামির স্ামন অবস্ান করা হারাম। এ প্সমগে উমম্ আতিয়যোহ 

রাতদয়াল্াহু আনহা যথমক বতণ্ণি হাদীসত�মক প্মাণ স্বরূপ যপশ করা যায়। 

তিতন রাসূল সাল্াল্াহু আলাইতহ ওয়াসাল্ামমক বলমি শুমনমেন:

»ِلَيْخُرِج الَْعَواِتُق َوَذَواُت الُْخُدْوِر َوالُْحيَُّض وِفيه: يَْعتَِزُل الُْحيَُّض الُْمَصلَّى«.
“স্বাধীন, পদ্ণানশীন ও ঋিুবিী নারীরা যযন যবর হয়। হাদীমস এও উমল্খ 

আমে: ঋিুবিী নারীরা সালামির স্ান যথমক তনমজমদরমক দূমর রাখমব।”

( সহীহ বুখারী ও মুসতলম।
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 স্তী সহবাস: রক্তস্াব চলাকালীন স্তী সহবাস করা স্বামীর জনযে যযমন 

হারাম তিক যিমতন ঐ অবস্ায় স্বামীমক তমলমনর সুমযাগ যদওয়াও স্তীর 

জনযে হারাম। এ হুকুমত� সরাসতর পতবত্র কুরআমনর আয়াি বিারা প্মাতণি। 

মহান আল্াহ বমলন,

) ڻ   ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھھ   ھ  ھ  
ے  ے( ]البقرة: ٢٢٢[

‘‘িারা যিামামক হাময়য সম্পমক্ণ প্শ্ন কমর, িুতম বমল দাও যয, এ�া হমছে 

অপতরছেন্ন কটিকর অবস্া, কামজই যিামরা হাময়য অবস্ায় স্তী সহবাস 

যথমক তবরি থাক এবং িিষেণ পয্ণন্ত িামদর তনক� যামব না, যিষেণ 

পয্ণন্ত িারা পতবত্র না হয়।’’ [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াি: ২২২]

উক্ত আয়ামি (মাহীয) শব্দ বিারা হাময়মযর সময় এবং লজ্াস্ানমক বুোমনা 

হময়মে। এরামব হাদীস বিারাও তবষয়ত� প্মাতণি। তপ্য় নবী সাল্াল্াহু আলাইতহ 

ওয়াসাল্াম বমলমেন: “স্তী সহবাস োড়া বাকী সব তকেু করমি পার।”(()

সম্াতনি পািক-পাতিকা! আমামদরমক স্মরণ রাখমি হমব যয, রক্তস্াব 

অবস্ায় স্তী সহবাস হারাম হওয়ার বযোপামর সমতে মুসতলম একমি। 

এখামন কামরা যকামনা রকম তবিমি যনই। সুিরাং যয বযেতক্ত আল্াহ িা‘আলা 

এবং পরকামলর প্তি ঈমান রামখ িার জনযে এমন একত� অসৎ কামজ 

তলপ্ হওয়া যকামনারামবই ববধ হমব না, যার ওপর কুরআন, সুন্নাহ এবং 

মুসতলমমদর সব্ণসম্ি তসদ্ধান্ত কমিার তনমষধাজ্ঞা আমরাপ কমরমে। এর 

পরও যারা এ অববধ কামজ তলপ্ হমব িারা আল্াহ ও িাঁর রাসূমলর 

তবরুদ্ধাচরণকারীমদর অন্তরু্ণক্ত এবং মুতমনমদর মিাদমশ্ণর পতরপন্ী পমথর 

অনুসারী তহমসমব সাবযেতে হমব। 

আল-মাজমূ‘ শারহুল মুহাযযোব ২য় খমণ্ডর ৩৭ নং পৃষ্ায় ইমাম শামফঈ 

( সহীহ মুসতলম।
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রহ.-এর উদ্ধৃতি তদময় বলা হময়মে যয, ঋিুস্াব চলাকামল যয বযেতক্ত স্তী 

সগেমম তলপ্ হমব িার কবীরা গুনাহ হমব। আমামদর ওলামাময় যকরাম 

যযমন ইমাম নাওয়াওয়ী রহ. বমলমেন: ময বযেতক্ত হাময়য অবস্ায় স্তী 

তমলনমক হালাল মমন করমব যস কাতফর হময় যামব।

সমতে প্শংসা আল্াহ িা‘আলার তযতন পুরুমষর জনযে ঋিুস্াব চলাকালীন 

সগেম বযেিীি স্তীর সামথ এমন সব কাজ করামক জাময়য কমর তদময়মেন 

যার মাধযেমম স্বামী আপন কামমামত্জনা তনব্ণাতপি করমি পামর। মযমন, চুমু 

যদওয়া, আতলগেন করা এবং লজ্াস্ান োড়া অনযোনযে অমগের মাধযেমম বজতবক 

চাতহদা পূণ্ণ করা। িমব নারী যথমক হাঁ�ু পয্ণন্ত অংশ বযেবহার না করাই 

উত্ম। কাপড় বা পদ্ণা জতড়ময় আড়াল কমর তনমল অসুতবধা যনই। মকননা 

আময়শা রাতদয়াল্াহু আনহা বমলন, “নবী সাল্াল্াহু আলাইতহ ওয়াসাল্াম 

ঋিুস্াব চলাকালীন আমামক আমদশ করমল আতম ইযার পরিাম। িখন 

তিতন আমামক আতলগেন করমিন।”

 িালাক: হাময়য অবস্ায় স্তীমক িালাক যদওয়া স্বামীর জনযে হারাম। 

যকননা মহান আল্াহ পতবত্র কুরআমনর সূরা িালামকর ১ম আয়ামি বমলন,

)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ( ]الطالق: ١[

‘‘মহ নবী! মিামরা যখন স্তীমদরমক িালাক তদমি চাও িখন িামদরমক 

ইদেমির প্তি লষেযে যরমখ িালাক দাও।’’ [সূরা আি-িালাক, আয়াি: ১] 

অথ্ণাৎ এমন সমময় িালাক তদমব যার মাধযেমম িালাকপ্াপ্া স্তী যযন 

িালামকর পর যথমক তনতদ্ণটি ইদেি গণনা করমি পামর। আর এ�া গর্ণবিী 

অবস্ায় অথবা সগেমতবহীন পতবত্রিার সমময় িালাক যদওয়া োড়া সম্ভব 

নয়। কারণ, রক্তস্ামবর অবস্ায় িালাক যদওয়া হমল স্তী ইদেি গণনা 

করমি পারমব না বরং অসুতবধার সম্ুখীন হমব। মকননা যয হাময়মযর 

মমধযে িামক িালাক যদওয়া হময়মে যস�া যিা ইদেমির মমধযে গণযে হমব 
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না। এমতনরামব যতদ পতবত্রিার অবস্ায় সগেমমর পর িালাক যদওয়া হয় 

িখনও ইদেিকাল তনতদ্ণটি করা সম্ভব হমব না। মকননা এই সগেমমর বিারা 

স্তীর গর্ণবিী হওয়া বা না হওয়ার তবষয়�া সম্পূণ্ণ অজানা থাকমব। যতদ 

গর্ণবিী না হময় থামক িাহমল হাময়মযর মাধযেমম ইদেি গণনা করমব। 

এমিাবস্ায় যযমহিু ইদেমির প্কার সম্পমক্ণ যকামনা তকেু তনতশ্চি জানা 

যনই যসমহিু তবষয়ত� স্পটি না হওয়া পয্ণন্ত িালাক যদওয়া হারাম।

উপমরাক্ত আয়াি বিারা স্তীমক ঋিুস্ামবর অবস্ায় িালাক যদওয়া হারাম 

প্মাতণি হময়মে এবং বুখারী ও মুসতলমসহ হাদীমসর অনযোনযে তকিামব 

বতণ্ণি হাদীস বিারাও এত�ই প্িীয়মান হয়। মযমন, ইবন উমার রাতদয়াল্াহু 

আনহুমা যথমক বতণ্ণি, তিতন স্বীয় স্তীমক ঋিুস্ামবর অবস্ায় িালাক তদমল 

উমার রাতদয়াল্াহু আনহু নবী সাল্াল্াহু আলাইতহ ওয়াসাল্ামমক যস তবষময় 

অবতহি কমরন। নবী সাল্াল্াহু আলাইতহ ওয়াসাল্াম রাগাতবিি হময় বলমলন:

ى َتْطُهَر ُثمَّ َتِحْيَض ُثمَّ َتْطُهَر ُثمَّ إْن َشاَء أْمَسَك  »ُمْرُه َفْلُيَراِجْعَها ُثمَّ ِلُيْمِسْكَها َحتَّ
َساُء«. َق َلَها النِّ ِتْي أَمَر اللُه أْن ُتَطلَّ ُة الَّ َق َقْبَل أْن َيُمسَّ َفِتْلَك اْلِعدَّ َبْعُد َوإْن َشاَء َطلَّ

“িুতম িামক আমদশ কর যস যযন িালাক প্িযোহার কমর স্তীমক তনময় আমস 

এবং পতবত্র হওয়া পয্ণন্ত িামক তনমজর কামে রামখ। অিতঃপর পুনরায় যখন 

ঋিুস্াব যদখা তদমব এবং যসই ঋিুস্াব যথমক পতবত্রিা অজ্ণন করমব িখন 

তনমজর তনক� রাখমি চাইমল রাখমব এবং িালাক তদমি চাইমল সগেমমর 

পূমব্ণই িালাক তদময় তদমব। আর এ�াই হমছে যসই ইদেি যার প্তি লষেযে 

যরমখ আল্াহ িালাক যদওয়ার জনযে তনমদ্ণশ কমরমেন।”

যতদ যকামনা স্বামী ঋিুস্াব অবস্ায় স্তীমক িালাক যদয় িাহমল যস গুনাহগার 

হমব এবং এর জনযে আল্াহ িা‘আলার তনক� িাওবা করিতঃ স্তীমক তনমজর 

কামে তফতরময় আনমি হমব যামি পরবি্ণীমি আল্াহ িা‘আলা ও িাঁর 

রাসূমলর হুকুম যমািামবক িালাক তদমি পামর। স্তীমক তফতরময় আনার পর 

যয হাময়ময িালাক যদওয়া হময়মে যস হাময়য যথমক পতবত্র না হওয়া পয্ণন্ত 
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তনমজর কামেই রাখমব। অিতঃপর পুনরায় যখন রক্তস্াব যদখা তদমব এবং 

িা যথমক পতবত্রিা অজ্ণন করমব িখন চাইমল িামক স্তী তহমসমব তনমজর 

কামে যরমখও তদমি পারমব আবার িালাক তদমি চাইমল সগেমমর পূমব্ণই 

িালাক তদমি হমব। প্কাশ থামক যয, রক্তস্াব অবস্ায় িালাক যদওয়া 

হারাম তকন্তু তিনত� যষেমত্র িা জাময়য আমে:

 প্ররি: তববামহর পর স্বামী যতদ স্তীর সামথ তনজ্ণন স্ামন একাকীরামব 

একতত্রি হওয়ার পূমব্ণই অথবা তববামহর পর সহবামসর পূমব্ণই রক্তস্ামবর 

অবস্ায় িালাক যদয় িাহমল িা হারাম নয়। মকননা এমিাবস্ায় স্তীর 

ওপর যকামনা ইদেি পালন ওয়াতজব নয়। সুিরাং এই যষেমত্র িালাক প্দান 

করা আল্াহর তনমদ্ণমশর পতরপন্ী হমব না।

 মবিতীে: রক্তস্াব যতদ গর্ণবিী অবস্ায় যদখা যদয় িাহমল িালাক 

প্দান করা হারাম নয়।

 তৃতীে: িালাক যতদ যকামনা তকেুর তবতনমময় যদওয়া হয় িাহমল হাময়য 

অবস্ায়ও িালাক যদওয়া জাময়য। মযমন, স্বামী-স্তীর মামে েগড়া-তববাদ 

এবং খারাপ সম্পক্ণ তবরাজ করমল স্বামী তবতনময় তনময় স্তীমক িালাক তদমি 

পামর, যতদও স্তী রক্তস্ামবর অবস্ায় থামক। প্মাণস্বরূপ ইবন আব্াস 

রাতদয়াল্াহু আনহুমা যথমক বতণ্ণি হাদীস উপস্াপন করা যায়:

»أَنَّ اْمَرأَةَ ثَاِبِت بِْن َقيٍْس  أَتَِت النَِّبيَّ  َفَقالَْت: يَا َرُسوَل اللَِّه! ثَاِبُت بُْن َقيٍْس 
ْساَلم, َفَقاَل َرُسوُل اللَِّه  الُْكْفَر ِفي اْلِ َما أَْعِتُب َعلَيِْه ِفي ُخلٍُق َواَل ِديٍن َولَِكْن أَْكَرهُ 
يَن َعَلْيِه َحِديَقَتُه؟«، َقالَْت: نََعْم، َقاَل َرُسوُل اللَِّه : »اْقَبْل اْلَحِديَقَة  : »أََتُردِّ

ْقَها َتْطِليَقًة«. َوَطلِّ

“সামবি ইবন কাময়স রাতদয়াল্াহু আনহুর স্তী রাসূল সাল্াল্াহু আলাইতহ 

ওয়াসাল্ামমর তনক� এমস বলমলন: মহ আল্াহর রাসূল! আমার স্বামীর 

চতরত্র এবং ধম্ণ সম্পমক্ণ আতম যকামনা রকম অসন্তুতটি প্কাশ করতে না। 
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িমব ইসলামমর মমধযে কুফুরীমক আতম অপেন্ কতর। িখন নবী সাল্াল্াহু 

আলাইতহ ওয়াসাল্াম িামক তজমজ্ঞস করমলন: িুতম তক িার বাগানত� 

তফতরময় তদমি পারমব? উত্মর মতহলা বলমলন: তজ হযোঁ। এরপর নবী 

সাল্াল্াহু আলাইতহ ওয়াসাল্াম সামবি ইবন কাময়স রাতদয়াল্াহু আনহুমক 

বলমলন: িুতম বাগানত� তনময় িামক িালাক তদময় দাও।”(() 

স্তী রক্তস্াব অবস্ায় আমে না পতবত্র অবস্ায়? নবী সাল্াল্াহু আলাইতহ 

ওয়াসাল্াম এ তবষময় যকামনা তকেু তজজ্ঞাসা কমরন তন। সুিরাং বুো যগল যয, 

তবতনময় তনময় িালাক যদওয়া জাময়য আমে যতদও স্তী হাময়য অবস্ায় থামক।

 মবিতীেত: এই িালাক যিা অমথ্ণর তবতনমময় স্বামী যথমক স্তীর তবতছেন্ন 

হওয়ার এক�া পথ মাত্র। সুিরাং যয যকামনা সমময় এবং যয যকামনা 

অবস্ামি প্ময়াজন যদখা তদমল এ ধরমনর িালাক যদওয়া জাময়য।

মুগনী গ্রমন্র ৭ম খমণ্ড ৫২ পৃষ্ায় ‘যখালা’ অথ্ণাৎ ঋিুস্াবগ্রতে স্তীর পমষে 

অমথ্ণর তবতনমময় স্বামী যথমক িালাক যনওয়া জাময়য হওয়ার কারণ বণ্ণনা 

করমি তগময় উমল্খ করা হময়মে যয, এমন ষেতি যথমক স্তীমক রষো করার 

জনযেই হাময়য চলাকামল িালাক তনতষদ্ধ করা হময়মে যয ষেতির সম্ুখীন 

হমি হমব িামক ইদেিকাল দীঘ্ণ হমল। আর অথ্ণ তনময় িালাক যনওয়ার 

তবধানত�ও ষেতির সম্ুখীন যামি না হমি হয় যস উমদেমশযেই শরী‘আি 

কিৃ্ণক তবতধি হময়মে। ষেতি বলমি যযমন স্বামী-স্তীর মমধযে েগড়া-তববাদ, 

মমনামাতলনযে অথবা স্তীর স্বামীমক অপেন্ করা, িামক ঘৃণা করা এবং িার 

সামথ সংসার করমি অনীহা প্কাশ করা। স্বামী-স্তীর মামে এ অবস্ার সৃতটি 

হমল মূলি এ�া স্তীর জনযে ইদেিকাল দীঘ্ণ হওয়ার যচময়ও বড় সমসযো। 

সুিরাং সামানযে ষেতি হমলও বড় ষেতি যথমক রষো পাওয়ার জনযে রক্তস্ামবর 

অবস্ায়ও তবতনময় তদময় িালাক যনওয়া জাময়য এবং এ কারমণই রাসূল 

( সহীহ বুখারী।
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সাল্াল্াহু আলাইতহ ওয়াসাল্াম অমথ্ণর তবতনমময় িালাক গ্রহণকারী উক্ত 

মতহলার অবস্া সম্পমক্ণ যকামনা তকেু তজজ্ঞাসা কমরন তন।

হাময়য অবস্ায় নারীমদর সামথ তববাহ বন্ধমন আবদ্ধ হওয়া জাময়য। এমি 

যকামনা অসুতবধা যনই। মকননা প্তিত� তজতনমসর হালাল হওয়া�াই হমছে 

প্কৃি তনয়ম এবং শরী‘আমির তদক তদময় এ�া তনতষদ্ধ হওয়ার যকামনা 

প্মাণও যনই। তকন্তু প্শ্ন যথমক যায়, হাময়য অবস্ায় স্বামীমক স্তীর তনক� 

যযমি যদওয়া যামব তক না? উত্মর বলমি হমব, যতদ এ বযোপামর তনতশ্চি 

হওয়া যায় যয স্বামী সগেম যথমক তবরি থাকমব িাহমল যকামনা অসুতবধা 

যনই। অনযেথায় সগেমম তলপ্ হওয়ার আশঙ্া থাকমল পতবত্র হওয়ার আমগ 

স্বামীমক স্তীর তনক� পািামনা যামব না বা যযমি যদওয়া হমব না।

 হাময়মযর মাধযেমম িালামকর ইদেি গণনা করা:

যকামনা পুরুষ যতদ স্তীর সামথ সগেম করার পর অথবা তনজ্ণন স্ামন একতত্রি 

হওয়ার পর িালাক যদয় িাহমল পূণ্ণ তিন হাময়মযর মাধযেমম ইদেিকাল 

গণনা করা িালাকপ্াপ্া নারীর ওপর ফরয। িমব শি্ণ হমছে উক্ত স্তীমক 

ঋিুবিী মতহলামদর অন্তরু্ণক্ত হমি হমব এবং অন্ততঃসত্তা হমব না। প্মাণ 

হমছে আল্াহ িা‘আলার যঘাষণা:

)ڃ  ڃ     چ  چ  چ( ]البقرة: ٢٢٨[

‘‘িালাকপ্াপ্া নারী তিন হাময়য পয্ণন্ত তনমজমক অমপষোয় রাখমব।’’ [সূরা 

আল-বাকারাহ, আয়াি: ২২৮]

আর যতদ িালাকপ্াপ্া নারী অন্ততঃসত্তা হয় িাহমল িার ইদেিকাল হমব 

সন্তান প্সব পয্ণন্ত। মকননা আল্াহ িা‘আলা পতবত্র কুরআমন বমলন,

ژ ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ( ]الطالق: ٤[

‘‘গর্ণবিী নারীমদর ইদেি সন্তান প্সব পয্ণন্ত।’’ [সূরা আি-িালাক, আয়াি: ৪]
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আর যতদ িালাকপ্াপ্া স্তী ঋিুবিী নারীমদর অন্তরু্ণক্ত না হময় থামক, মযমন 

কম বয়স্া, যার রক্তস্াব এখমনা আরম্ভ হয়তন বা অতিবয়স্া নারী যার 

বময়াতঃবৃতদ্ধর কারমণ হাময়য আসার সম্ভাবনা যনই অথবা অমস্তাপচার জতনি 

কারমণ গর্ণাশয় নটি হওয়ায় হাময়য আসমে না -ইিযোতদ কারমণ যয সকল 

মতহলার রক্তস্ামবর সম্ভাবনা যনই িামদর ইদেিকাল পূণ্ণ তিন মাস। প্মাণ 

হমছে পতবত্র কুরআমনর বাণী:

)ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې   
ى( ]الطالق: ٤[

‘‘মিামামদর স্তীমদর মমধযে যামদর ঋিুবিী হওয়ার আশা যনই িামদরমক 

তনময় সমন্হ হমল (হাময়য বিারা ইদেি গণনা সম্ভব না হমল) িামদর 

ইদেিকাল হমব তিন মাস। এমতনরামব যারা এখমনা ঋিুর বয়মস যপৌঁমে তন 

িামদর ইদেিকালও অনুরূপ হমব।’’ [সূরা আি-িালাক, আয়াি: ৪]

ঋিুবিী নারীমদর অন্তরু্ণক্ত হওয়া সমত্বও যয সমতে মতহলার তনতদ্ণটি যকামনা 

কারমণ যযমন অসুস্িা বা দুগ্ধ পান করামনার ফমল দীঘ্ণ তদন পয্ণন্ত হাময়য 

আমস না িারা ইদেমির মমধযেই পমড় থাকমব। যতদও ইদেিকাল দীঘ্ণ হময় 

যায়। অিতঃপর যখন রক্তস্াব আরম্ভ হমব িখন ইদেি গণনা শুরু করমব। আর 

যতদ তনতদ্ণটি কারণত� যশষ হওয়ার পমরও রক্তস্াব না আমস যযমন যরাগ যথমক 

মুতক্ত লার কমরমে অথবা দুধ পান করামনা যশষ হময় তগময়মে অথচ হাময়য 

বন্ধই রময়মে িাহমল কারণত� যশষ হওয়ার পর যথমক পূণ্ণ এক বের ইদেি 

পালন করমব এবং এ�াই তবশুদ্ধ অতরমি, যা শরী‘আমির তবধান অনুসামর 

কায্ণকরী হময় থামক। মকননা তনতদ্ণটি কারণ যশষ হওয়ার পমরও হাময়য না 

আসা তবনা কারমণ হাময়য বন্ধ থাকার মিই। আর যকামনা তনতদ্ণটি কারণ োড়া 

হাময়য বন্ধ থাকমল পূণ্ণ এক বের ইদেি পালন করমি হয়। িন্মমধযে ৯ মাস 

গমর্ণর কারমণ সিক্ণিাবশিতঃ, আর তিন মাস ইদেমির কারমণ।

যতদ তববামহর পর স্পশ্ণ করার অথবা স্বামী-স্তী যকামনা তনজ্ণন স্ামন 

একাকীরামব একতত্রি হওয়ার পূমব্ণই িালাক যদওয়া হয় িাহমল িালাকপ্াপ্া 
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স্তীমক আমদৌ ইদেি পালন করমি হমব না, না হাময়মযর মাধযেমম না অনযে 

যকামনা পন্ায়। কারণ, মহান আল্াহ পতবত্র কুরআমন মুতমন বান্ামদরমক 

সমম্াধন কমর বমলন,

) ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  
ک  ک  ک  ک  گ( ]األحزاب: ٤9[

‘‘মহ মুতমনগণ! মিামরা মু‘তমনা নারীমদরমক তবময় করার পর এবং স্পশ্ণ 

করার পূমব্ণ িালাক তদমল যিামামদর জমনযে িামদর পালনীয় যকামনা ইদেি 

যনই যা যিামরা গণনা করমব।’’ [সূরা আল-আহযাব, আয়াি: ৪৯]

 হাময়মযর মাধযেমম গর্ণাশয় সন্তানমুক্ত হওয়া সম্পতক্ণি হুকুম:

গমর্ণ ভ্রূণশূনযেিার সামথ শরী‘আমির কময়কত� হুকুম সম্পৃক্ত। িন্মমধযে যতদ 

গর্ণাবস্ায় স্বামী মারা যায় িখন ঐ গর্ণজাি সন্তান িার উত্রসূরী হমব। 

উক্ত মতহলামক যতদ পুনতঃতববাহ যদওয়া হয় স্বামী মতহলাত�র ঋিুস্াব অথবা 

গমর্ণ সন্তান সম্পমক্ণ তনতশ্চি হওয়া পয্ণন্ত িার সামথ সহবাস করমব না। 

এখন যতদ যস অন্ততঃসত্তা হয় িাহমল মৃি বযেতক্তর সামথ যসই সন্তানত�র 

উত্রাতধকামরর হুকুম যদওয়া হমব। মকননা িার মৃিুযের সময় সন্তামনর 

অততেত্ব গর্ণাশময় তেল। আর যতদ মতহলাত�র ঋিুস্াব হয় িখন (ভ্রূণ) পূব্ণ 

স্বামীর ওয়াতরস হওয়ার প্শ্নই আমস না। মকননা ঋিুস্াব বিারা গর্ণাশয় 

ভ্রূণমুক্ত বমলই সব্ণসম্তিক্মম তবমবচনা করা হয়।

 মগাসল ওয়াতজব প্সগে:

ঋিুবিী নারীর ঋিুস্াব বন্ধ হমল যগাসমলর মাধযেমম পুমরা শরীমরর পতবত্রিা 

অজ্ণন করা ওয়াতজব। এ প্সমগে নবী সাল্াল্াহু আলাইতহ ওয়াসাল্াম ফামিমা 

তবনমি আতব হুবাইশমক বমলতেমলন:

اَلَة َوِإَذا  لقول النبي  لفاطمة بنت أبي حبيش: »َفِإَذا أَْقَبَلْت اْلَحْيَضُة َفَدِعي الصَّ
أَْدَبَرْت َفاْغَتِسِلي َوَصلِّي«. البخاري
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“সুিরাং যখন যিামার রক্তস্াব আরম্ভ হমব িখন সালাি যেমড় তদমব। 

আর যখন বন্ধ হমব িখন যগাসল কমর সালাি পড়মব।”(()

ওয়াতজব যগাসল সমাপমনর সব্ণতনম্ন তের হমছে পুমরা যদহ�ামক চুমলর 

যগাড়াসহ যগাসমলর মমধযে শাতমল কমর যনওয়া। আর উত্ম পদ্ধতি হমছে 

হাদীমস বতণ্ণি পন্ায় যগাসল করা। জবনকা আসমা তবনমি শাকাল নবী 

সাল্াল্াহু আলাইতহ ওয়াসাল্ামমক ঋিুবিী মতহলার যগাসল সম্পমক্ণ প্শ্ন 

করমল রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইতহ ওয়াসাল্াম বমলন,

ُهْوَر ُثمَّ َتُصبُّ َعَلى َرأِسَها َفَتْدُلَكُه  ُر َفُتْحِسَن الطُّ »َتْأُخُذ إْحَداُكنَّ َماَءَها َوِسْدَرَتَها َفَتَطهَّ
َكًة  ى َتْبُلَغ ُشُئْوَن َرأِسَها ُثمَّ َتُصبُّ َعَلْيَها اْلَماَء, ُثمَّ َتأُخُذ ِفْرَصًة ُمَمسَّ َدْلًكا َشِدْيًدا َحتَّ
َفَقاَل:  ِبَها؟  ُر  تََطهَّ َكيَْف  أْسَماءُ:  َفَقالَْت  ِبَها«،  ُر  َفَتَطهَّ ِمْسٌك  ِفْيَها  ُقَماٍش  ِقْطَعَة  أْي 

ِم«. ِرْيَن ِبَها«، َفَقالَْت َعاِئَشُة: َكأنََّها تُْخِفْي َذِلَك تَتَِّبعيَْن أثََر الدَّ »ُسْبَحاَن اللِه! َتَطهَّ
“মিামরা বরইপািা তমতশ্রি পাতন তদময় উত্মরূমপ পতবত্রিা অজ্ণন করমব। 

অিতঃপর মাথায় পাতন িালমব এবং উত্মরূমপ ঘমষ ঘমষ চুমলর যগাড়ায় 

যগাড়ায় পাতন যপৌঁোমব এবং সম্পূণ্ণ শরীমর পাতন যিমল তদমব। পমর 

কস্তুরী মাখামনা এক �ুকরা কাপড় বিারা পতবত্রিা হাতসল করমব। একথা 

শুমন আসমা বলমলন: কস্তুরী মাখামনা বস্ত বিারা কীরামব পতবত্রিা হাতসল 

করমবা? িখন নবী সাল্াল্াহু আলাইতহ ওয়াসাল্াম বলমলন: সুবহানাল্াহ!। 

আময়শা রাতদয়াল্াহু আনহা চুতপসামর িামক বলমলন: রমক্তর তচহ্ন উক্ত 

কস্তুরী তমতশ্রি কাপড় বিারা ঘমষ মুমে যফলমব।”(()

যগাসমলর সময় নারীমদর মাথায় চুল বাঁধা থাকমল িা যখালা আবশযেক নয়। 

িমব যতদ এমন শক্তরামব বাঁধা থামক যয, চুমলর যগাড়ায় পাতন না যপৌঁোর 

আশঙ্া থামক িাহমল বন্ধন যখালা বাধযেিামূলক। সহীহ মুসতলমম উমম্ 

( সহীহ বুখারী।

( সহীহ বুখারী।
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সালামা রাতদয়াল্াহু আনহা যথমক বতণ্ণি এক হাদীস বিারা িাই প্মাতণি 

হয়। তিতন রাসূল সাল্াল্াহু আলাইতহ ওয়াসাল্ামমক প্শ্ন কমরতেমলন যয, 

আতম আমার মাথার চুল যবঁমধ রাতখ। এখন অপতবত্রিার যগাসমলর সময় 

(অনযে বণ্ণনা অনুযায়ী ‘অপতবত্রিা ও হাময়মযর যগাসমলর সময়’) আতম তক 

িা খুমল তনব? উত্মর রাসূল সাল্াল্াহু আলাইতহ ওয়াসাল্াম বলমলন:

َما َيْكِفيِك أَْن َتْحِثَي َعَلى َرْأِسِك َثاَلَث َحَثَياٍت ُثمَّ ُتِفيِضنَي  فقال النبي : »اَل ِإنَّ
َعَلْيِك اْلَماَء َفَتْطُهِريَن«. مسلم

“না, বরং যিামার জনযে এ�াই যমথটি যয, িুতম মাথার উপর তিন আঁজলা 

পাতন যিমল তদমব। অিতঃপর সারা শরীমর পাতন যিমল পতবত্রিা অজ্ণন করমব।”

সালামির ওয়াক্ত চলাকামল ঋিুস্াব বন্ধ হমল ঋিুবিী মতহলার ওপর 

িাড়ািাতড় যগাসল করা অিযোবশযেক, যামি উক্ত সালাি তনতদ্ণটি সমময় 

আদায় করমি পামর। িমব ঋিুবিী মতহলা যতদ সফমর থামক এবং সমগে 

পাতন না থামক অথবা সামথ পাতন আমে তকন্তু বযেবহার করমল ষেতির সম্ভাবনা 

রময়মে অথবা অসুস্িার কারমণ বযেবহার করমল ষেতির আশঙ্া রময়মে 

িাহমল যগাসমলর পতরবমি্ণ িায়াম্ুম কমর তনমব। এ অবস্া চলমি থাকমব 

যিষেণ না বাধা দূরীরূি হমব, যখন বাধা দূরীরূি হমব িখন যগাসল করমব।

তকেু তকেু মতহলা এমনও আমেন যারা সালামির ওয়ামক্তর মমধযেই রক্তস্াব 

বন্ধ হওয়া সমত্বও যগাসল করমি তবলম্ব কমরন এবং এই বমল কারণ 

যদতখময় থামকন যয এই সমময় পূণ্ণাগেরূমপ পতবত্র হওয়া সম্ভব নয়। মূলি 

এ�া যকামনা দলীল বা ওযর হমি পামর না। মকননা ওয়াতজমবর সব্ণতনম্ন 

তের অনুসামর যকামনা রকম যগাসল যসমর ওয়ামক্তর মমধযে সালাি আদায় 

করা সম্পূণ্ণ সম্ভব, অসম্ভমবর তকেুই যনই। অিতঃপর দীঘ্ণ সময় পাওয়ার 

পর পূণ্ণাগেরূমপ পতবত্রিা অজ্ণন কমর তনমি পামর।
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পঞ্ি পমিচ্ছেদ
ইচ্তেহাো ও তাি মবিান

ইমতেহাযাহর সংজ্ঞা: মকামনা নারীর যতদ অনবরি এমনরামব রক্ত প্বাতহি 

হয় যয যকামনা সমময়ই বন্ধ হয় না, অথবা খুব অল্প সময় যযমন মামস এক 

তক দুই তদন পয্ণন্ত বন্ধ থামক িাহমল উক্ত প্বাহমান রক্তমক ইমতেহাযাহ বলা 

হয়। এক সামথ এমনরামব রক্ত প্বাতহি হওয়ার দৃটিান্ত সহীহ বুখারীমি 

আময়শা রাতদয়াল্াহু আনহা যথমক বতণ্ণি হাদীমস রময়মে, তিতন বমলন,

»َقالَْت َفاِطَمُة ِبنِْت أِبْي ُحَبيٍْش ِلَرُسْوِل اللِه : يَا َرُسْوَل اللِه! إنِّْي الَ أْطُهُر. َوِفْي 
ِرَوايٍَة: أْستََحاُض َفاَل أْطُهُر«.

“ফামিমা তবনমি আবী হুবাইশ রাতদয়াল্াহু আনহা রাসূল সাল্াল্াহু 

আলাইতহ ওয়াসাল্ামমক বলমলন: মহ আল্াহর রাসূল! আতম পতবত্র হমি 

পারতে না। অনযে যরওয়াময়মি আমে: আমার অতবরাম রক্ত প্বাতহি হমছে 

যার ফমল আতম পতবত্রিা অজ্ণন করমি পারতে না।”

খুব অল্প সমময়র জনযে বন্ধ হওয়ার দৃটিান্ত হামনাহ তবনমি জাহাশ 

রাতদয়াল্াহু আনহার হাদীমস রময়মে। তিতন এক সময় নবী সাল্াল্াহু 

আলাইতহ ওয়াসাল্ামমর তনক� এমস আরয কমরন: ইয়া রাসূলাল্াহ! 

অমনক দীঘ্ণ সময় ধমর আমার রক্তস্াব হয়।(()

( এই হাদীসখানা ইমাম আহমদ, ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম তিরতমযী রহ. বণ্ণনা কমরমেন এবং 

তবশুদ্ধ বমল মিামি বযেক্ত কমরমেন। ইমাম আহমদ রহ. হাদীসত�মক সহীহ বমলমেন এবং ইমাম 

বুখারী রহ. হাসান তহমসমব মি বযেক্ত কমরমেন বমল বতণ্ণি আমে।।
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 িুতোহাোহ তরা অস্বাভামবক িক্তস্াচ্ব আক্ান্ত নািীি 
মবমভন্ন অবস্া

অনবরি রক্ত প্বাতহি হয় এমন নারীর অবস্া তিন প্কার:

 ইমতেহাযাহ অথ্ণাৎ অনবরি রক্ত প্বাহ আরম্ভ হওয়ার পূমব্ণ িার প্তি 

মামস তনতদ্ণটি সময় পয্ণন্ত ঋিুস্ামবর অরযোস তেল। যতদ িাই হময় থামক 

িাহমল পূব্ণ তনধ্ণাতরি সময় পয্ণন্ত প্বাহমান রক্তমক হাময়য তহমসমব গণযে করা 

হমব এবং এর ওপর হাময়মযর তবতধ-তবধান কায্ণকরী হমব। তনতদ্ণটি সমময়র 

পমরর রক্তস্াবমক ইমতেহাযাহ গণযে কমর িার তনয়ম-নীতি যমমন চলমি হমব। 

যযমন, একজন নারীর প্তি মামসর প্থম তদমক েয় তদন কমর রক্তস্াব হময় 

থামক। এখন হিাৎ কমর যদখা যগল যয, ঐ নারীর অতবরাম রক্ত প্বাতহি 

হমছে, িাহমল িখন প্তি মামসর প্থম েয় তদমন প্বাতহি রক্তমক হাময়য 

তহমসমব গণযে কমর বাকী�ামক ইমতেহাযাহ তহমসমব ধমর তনমি হমব। মকননা 

আময়শা রাতদয়াল্াহু আনহার হাদীস বিারা িাই প্মাতণি হয়। হাদীসত� হমছে:

أنَّ َفاِطَمَة ِبنِْت أِبْي ُحَبيٍْش َقالَْت: يَا َرُسْوَل اللِه! إنِّْي أْستََحاُض َفاَل أْطُهُر أَفأَدُع 
ِتْي ُكْنِت َتِحْيِضْيَن  اِم الَّ اَلَة َقْدَر اْليَّ اَلةَ؟ َقاَل: »اَل إنَّ َذِلَك ِعْرٌق َوَلِكْن َدِعْي الصَّ الصَّ

ِفْيَها ُثمَّ اْغَتِسِلْي َوَصلِّي«.

“ফামিমা তবনমি আবী হুবাইশ রাতদয়াল্াহু আনহা রাসূল সাল্াল্াহু 

আলাইতহ ওয়াসাল্ামমক প্শ্ন কমরন, মহ আল্াহর রাসূল! আমার অতবরাম 

রক্তস্াব হমছে যার কারমণ আতম পতবত্র হমি পারতে না। এমিাবস্ায় 

আতম তক সালাি যেমড় যদব? উত্মর নবী সাল্াল্াহু আলাইতহ ওয়াসাল্াম 

বলমলন: না, এত� রগ যথমক যবর হময় আসা রক্ত। িমব হযোঁ, সাধারণিতঃ 

অনযোনযে মামস যিতদন িুতম ঋিুবিী থাকমি িিতদন সালাি যথমক তবরি 

থাক িারপর যগাসল কমর সালাি আদায় কর।”(() 

( সহীহ বুখারী।
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আর সহীহ মুসতলমম আমে:

أنَّ النَِّبيَّ  َقاَل أِلمِّ َحِبيَْبَة ِبنِْت َجْحٍش: »اْمُكِثْي َقدَر َما َكاَنْت َتْحِبُسِك َحْيَضُتِك 
ُثمَّ اْغَتِسِلْي َوَصلِّي«.

“নবী সাল্াল্াহু আলাইতহ ওয়াসাল্াম উমম্ হাবীবা তবনমি জাহশ 

রাতদয়াল্াহু আনহামক বমলতেমলন: িুতম ঐ পতরমাণ সময় অমপষো কর যয 

পতরমাণ সময় সাধারণিতঃ ঋিুস্ামব আক্ান্ত থাক। অিতঃপর যগাসল কমর 

সালাি আদায় কর।”

এ যথমক বুো যগল যয, মুতোহাযাহ অথ্ণাৎ অতবরাম রক্তস্াব হয় এমন নারী 

ঐ পতরমাণ সময় অমপষো করমব এবং সালাি যথমক তবরি থাকমব যয 

পতরমাণ সময় যস সাধারণিতঃ ঋিুস্ামব আক্ান্ত থাকি। িারপর যগাসল 

কমর সালাি আদায় করমি থাকমব এবং রমক্তর কারমণ সালাি আদাময় 

মমন যকামনা রকম তবিধা রাখমব না।

 ইমতেহাযাহ আরম্ভ হওয়ার পূমব্ণ আক্ান্ত নারীর ঋিুস্ামবর যকামনা 

তনতদ্ণটি সময়-সীমা যনই। অথ্ণাৎ জীবমন এ�াই িার প্থম রক্তস্াব। 

এমিাবস্ায় যিষেণ পয্ণন্ত প্বাতহি রমক্ত কামলা বণ্ণ অথবা গাঢ়িা তকংবা 

যকামনা গন্ধ থাকমব িিষেণ পয্ণন্ত হাময়মযর তবতধ-তবধান কায্ণকরী হমব। 

অনযেথায় ইমতেহাযাহ তহমসমব গণযে কমর িার তনয়ম-নীতি যমমন চলমি 

হমব। মযমন, একজন নারী জীবমন প্থম লজ্াস্ামন রক্ত যদখমলা এবং যস 

রক্তমক দশতদন পয্ণন্ত কামলা যদমখমে এবং মামসর অবতশটি তদনগুমলামি 

লাল যদমখমে। অথবা দশতদন পয্ণন্ত গাঢ় ও ঘন তেল এবং মামসর অবতশটি 

তদনগুমলামি পািলা তেল। অথবা দশতদন পয্ণন্ত িার মমধযে গন্ধ তেল এবং 

িার পমর যকামনা গন্ধই থামক নাই, িাহমল প্থম দৃটিামন্ত প্বাহমান রক্ত 

কামলা বণ্ণ থাকা পয্ণন্ত, তবিিীয় দৃটিামন্ত গাঢ়িা থাকা পয্ণন্ত এবং িৃিীয় 

দৃটিামন্ত গন্ধ থাকা পয্ণন্ত হাময়য তহমসমব গণযে হমব এবং এর পর হমি 
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ইমতেহাযাহ তহমসমব গণযে হমব। কারণ হাদীমস বতণ্ণি আমে নবী সাল্াল্াহু 

আলাইতহ ওয়াসাল্াম ফামিমা তবনমি আবী হুবাইশ রাতদয়াল্াহু আনহামক 

বমলমেন:

اَلة َفإَذا َكاَن  ُه أْسَوُد ُيْعَرُف َفإَذا َكاَن َذِلَك َفأْمِسِكْي َعِن الصَّ »إَذا َكاَن َدُم اْلَحْيَضِة َفإنَّ
َما ُهَو ِعْرٌق« ْي َفإنَّ ِئْي َوَصلِّ اْلَخُر َفَتَوضَّ

“যখন হাময়মযর রক্ত যদখা তদমব িখন িা কামলা বমণ্ণর হমব যা যচনা যায়। 

সুিরাং কামলা বমণ্ণর রক্ত যদখা তদমল সালাি যথমক তবরি থাক। আর 

কামলা োড়া অনযে যকামনা বণ্ণ যদখা তদমল অযু কমর সালাি আদায় কর। 

যকননা িা রগ যথমক যবর হময় আসা রক্ত।”(() 

প্কাশ থামক যয, উক্ত হাদীমসর সনদ ও মূল উদ্ধৃতিমি তকেু অসুতবধা 

থাকমলও ওলামাময় যকরাম এর ওপর আমল কমরমেন এবং অতধকাংশ 

নারী জাতির তনয়তমি অরযোমসর তদমক লষেযে কমর হাদীসখানার ওপর 

আমল করাই উত্ম।

 মুতোহাযাহ নারীর পূমব্ণ ঋিুস্ামবর না যকামনা তনতদ্ণটি সময়-সীমা 

আমে না ইমতেহাযাহ ও হাময়মযর মমধযে পাথ্ণকযে সৃতটিকারী যকামনা তচহ্ন 

আমে। অথ্ণাৎ জীবমন এ�াই িার প্থম রক্তস্াব এবং রক্ত একাধামর 

অতবরাম যবর হমছে। প্বাহমান রক্ত পুমরা�াই এক ধরমনর অথবা তবতরন্ন 

রকমমর যয�ামক হাময়য তহমসমব গণযে করা সম্ভব নয়। এমিাবস্ায় 

অতধকাংশ নারীর ঋিুস্ামবর সময়-সীমা অনুযায়ী আমল করমি হমব। 

অথ্ণাৎ অতবরাম রক্তস্াব আরম্ভ হওয়ার পর যথমক প্তি মামস েয় অথবা 

সাি তদন হাময়মযর তনয়ম-নীতি কায্ণকরী হমব। িারপর ইমতেহাযার হুকুম 

পালন করমি হমব। মযমন, একজন যমময়র মামসর ৫ িাতরমখ রক্ত প্বাহ 

( এ হাদীসত� ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম নাসাঈ বণ্ণনা কমরমেন এবং ইবন তহব্ান ও হামকম তবশুদ্ধ 

বমল মিামি তদময়মেন।
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আরম্ভ হময়মে এবং জীবমন এ�াই িার প্থম। রক্ত তবরতিহীনরামব যবর 

হমছে এমি হাময়মযর যকামনা তচহ্ন যনই। রং ও গন্ধ ইিযোতদ তদময় পাথ্ণকযে 

করারও যকামনা সুমযাগ যনই। এমিাবস্ায় প্তি মামসর ৫ িাতরখ যথমক 

েয় অথবা সাি তদন হাময়মযর হুকুম পালন করমি হমব। কারণ হামনাহ 

তবনমি জাহাশ রাতদয়াল্াহু আনহা এ বযোপামর তপ্য় নবী সাল্াল্াহু আলাইতহ 

ওয়াসাল্ামমর শরণাপন্ন হময় বমলতেমলন:

َمنََعتِْنْي  َقْد  ِفيَْها؟  تََرى  َفَما  َشِديَْدًة  َكِبيَْرًة  َحيَْضًة  أْستََحاُض  إنِّْي  اللِه!  َرُسْوَل  »يَا 
َيام َفَقاَل: »أْنَعُت َلِك أِصُف َلِك اْسِتْعَماَل اْلُكْرُسَف )َوُهَو اْلُقْطن(  َوالصِّ اَلةَ  الصَّ
َما  َم»، َقالَْت: ُهَو أْكثَُر ِمْن َذِلَك. َوِفيِْه َقاَل: »إنَّ ُه ُيْذِهُب الدَّ َتَضِعْيَنُه َعَلى اْلَفْرج َفإنَّ
اٍم أْو َسْبَعًة ِفْي ِعْلِم اللِه َتَعاَلى  َة أيَّ ْيَطاِن َفَتِحْيِضْي ِستَّ َهَذا َرْكَضٌة ِمْن َرَكَضاِت الشَّ
أْو  َوِعْشِرْيَن  أْرَبًعا  ْي  َواْسَتْيَقْنِت َفَصلِّ َقْد َطُهْرِت  ِك  أنَّ َرأَْيِت  إَذا  ى  اْغَتِسِلْي َحتَّ ُثمَّ 

اَمَها َوُصْوِمي«. َثاَلًثا َوِعْشِرْيَن َلْيَلًة َوأيَّ

“মহ আল্াহর রাসূল! আমার যিা অমনক দীঘ্ণ সময় ধমর খুব যবতশ পতরমামণ 

রক্তস্াব হমছে। এ অবস্ায় আপনার মিামি কী? এ�া যিা আমার সালাি 

ও সাওম আদাময়র পমথ অন্তরায় হময় দাঁতড়ময়মে। রাসূল সাল্াল্াহু 

আলাইতহ ওয়াসাল্াম বলমলন: আতম যিামামক যযানীমি িুলা বযেবহার 

করার পর পরামশ্ণ তদতছে, িুলা রক্ত য�মন তনমব। তিতন পাল্া প্শ্ন করমলন 

যয, আমার প্বাতহি রক্ত িার যচময়ও যবতশ। িখন নবী সাল্াল্াহু আলাইতহ 

ওয়াসাল্াম বলমলন: এ�া শয়িামনর এক�া যখাঁচা মাত্র। আপািিতঃ িুতম 

েয় অথবা সাি তদন হাময়মযর হুকুম পালন কমর চল। িারপর রামলা কমর 

যগাসল কর। যখন িুতম মমন করমব যয, িুতম পতবত্রিা অজ্ণন কমরে িখন 

২৪ তদন অথবা ২৩ তদন সালাি ও সাওম আদায় করমি থাক।”(()

( হাদীসত� ইমাম আহমদ, ইমাম আবু দাউদ সহীহ বমলমেন এবং ইমাম বুখারী যথমক বতণ্ণি আমে 

যয, তিতন হাসান বমলমেন।
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স্মরণ রাখমি হমব যয, উতল্তখি হাদীমস েয় অথবা সাি তদমনর কথা বলা 

হময়মে। এর অথ্ণ এই নয় যয, এ�ামক ইছোমি গ্রহণ করমব। মূলি এক�া 

সমাধান যদওয়ার উমদেমশযেই ইজতিহাদ কমর এরকম বলা হময়মে। সুিরাং 

রক্তস্ামব আক্ান্ত নারীর অবস্া ও বয়স ইিযোতদর সমগে পূণ্ণ সামঞ্জসযে ও 

সংগতি যরমখ হাময়মযর সময় তনতদ্ণটি করমব িা যতদ েয় তদন হয় িাহমল 

েয় তদন এবং সাি তদন হমল সািই ধায্ণ করমব।

 িুতোহাোি সদৃশ নািীি অবস্াি মববিণ:
জরায়ূমি অথবা জরায়ূর আমশ-পামশ অপামরশন করার কারমণ যতদ 

লজ্াস্ান তদময় রক্ত প্বাতহি হয় িাহমল িখন দুই অবস্ায় দুই প্কার 

হুকুম পালন করমি হমব:

 এ বযোপামর যতদ তনতশ্চি হওয়া যায় যয, অমস্তাপচামরর পর আর 

যকামনা ঋিুস্ামবর সম্ভাবনা যনই অথবা অপামরশমনর মাধযেমম এমনরামব 

গর্ণাশময়র পথমক বন্ধ করা হময়মে যয, আর যকামনা প্কার রক্ত যসখান 

যথমক যবর হমব না, িাহমল এই নারীর যষেমত্র মুতোহাযার হুকুম প্মযাজযে 

হমব না এবং িার হুকুম ঐ মতহলার হুকুমমর মমিা হমব যয ঋিুস্াব যথমক 

পতবত্র হওয়ার পর পুনরায় লজ্াস্ামন হলুদ অথবা মাত� বমণ্ণর রক্ত অথবা 

সযোঁিমসঁমি তকেু যদখমি যপল। সুিরাং এমিাবস্ায় সালাি-সাওম যেমড় 

যদমব না, সহবাসও তনতষদ্ধ নয় এবং এ রমক্তর কারমণ যগাসল করাও 

ওয়াতজব নয়। িমব সালামির সময় রক্ত�ামক পতরষ্ার করা এবং কাপমড়র 

যকামনা �ুকরা তদময় লজ্াস্ামন পতটি বাঁধা আবশযেক যযন রক্ত যবর হমি না 

পামর। অিতঃপর সালামির অযু করমব।

স্মরণ রাখমি হমব যয, উতল্তখি অবস্ায় পাঁচ ওয়াক্ত সালামির ওয়াক্ত 

আরম্ভ হওয়ার পমরই অযু করমব, আর নফল সালামির যষেমত্র সালামির 

ইছো করার সময় অযু করমব।
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 অমস্তাপচামরর পর আর ঋিুস্াব আসমব না এ বযোপামর যতদ তনশ্চয়িা 

না থামক বরং আসারই সম্ভাবনা থামক িাহমল মুতোহাযাহ নারীর মমিা 

হুকুম পালন করমি হমব। কারণ, নবী সাল্াল্াহু আলাইতহ ওয়াসাল্াম 

ফামিমা তবনমি আবী হুবাইশমক বমলতেমলন:

اَلَة«. َما َذِلَك ِعْرق َوَلْيَس ِباْلَحْيَضة َفإَذا أْقَبَلِت اْلَحْيَضُة َفاْتُرِكْي الصَّ »إنَّ

“এত� হাময়য নয় বরং একত� তশরা তনসৃি রক্ত। সুিরাং যখন হাময়য 

আসমব িখন সালাি যথমক তবরি থাক।”

এ যথমক সাবযেতে হমলা যয, মুতোহাযাহ নারীর হুকুম যকবলমাত্র যসই 

মতহলার যষেমত্রই প্মযাজযে হমব যার ঋিুস্াব হওয়ার বা বন্ধ হওয়ার উরয় 

সম্ভাবনা রময়মে। পষোন্তমর যয সকল মতহলার ঋিুস্ামবর সম্ভাবনা যনই 

িামদর লজ্াস্ান যথমক প্বাতহি রক্ত রমগর রক্ত তহমসমব পতরগতণি হমব।

 ইচ্তেহাোি মবমি-মবিান
সম্াতনি পািক-পাতিকা! উতল্তখি আমলাচনা বিারা এ পয্ণন্ত আমরা 

জানমি পারলাম যয, নারীর লজ্াস্ান যথমক প্বাতহি রক্ত কখমনা কখমনা 

হাময়য তহমসমব এবং কখমনা ইমতেহাযাহ তহমসমব তবমবতচি হয়। যখন 

হাময়য তহমসমব গণযে হমব িখন হাময়মযর তবতধ-তবধান কায্ণকরী হমব। আর 

যখন ইমতেহাযাহ তহমসমব গণযে হমব িখন ইমতেহাযার তনয়ম-নীতি পালন 

করমি হমব।

ইমিাপূমব্ণ হাময়মযর হুকুম-আহকাম সম্পমক্ণ গুরুত্বপূণ্ণ আমলাচনা হময়মে। 

এখন ইমতেহাযার তবতধ-তবধান িুমল ধরা হমলা।

মূলি ইমতেহাযার হুকুম আর পতবত্রিার হুকুম একই। মুতোহাযাহ নারী 

এবং পতবত্র নারীর মমধযে তনম্নতলতখি কময়কত� তবষয় োড়া আর যকামনা 

পাথ্ণকযে যনই।
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 মুতোহাযাহ নারীর ওপর প্তি সালামি অযু করা ওয়াতজব। প্মাণ 

হমছে নবী সাল্াল্াহু আলাইতহ ওয়াসাল্াম ফামিমা তবনমি আবী হুবাইশমক 

বমলমেন:

ِئْي ِلُكلِّ َصاَلٍة«. »ُثمَّ َتَوضَّ

“অিতঃপর িুতম প্মিযেক সালামির জনযে অযু কর।”(() 

হাদীমসর বযোখযো হমছে: িুতম ইমতেহাযাহ অবস্ায় ফরয অথ্ণাৎ ওয়াতক্তয়া 

সালামির জনযে সালামির সময় আরম্ভ হওয়ার পমরই অযু করমব। আর 

নফল সালামির যষেমত্র যখন সালাি পড়ার ইছো করমব িখন অযু 

করমলই চলমব।

 মুতোহাযাহ নারী যখন অযু করার ইছো করমব িখন রমক্তর দাগ 

যধৌি কমর যযানীমি িুলা তদময় পতটি যবঁমধ তনমব, মযন উক্ত িুলা রক্ত�ামক 

আঁকমড় ধমর। এ প্সমগে মুহাম্াদ সাল্াল্াহু আলাইতহ ওয়াসাল্াম হামনাহ 

রাতদয়াল্াহু আনহামক বমলমেন:

ِخِذْي  َم«، َقالَْت: َفإنَُّه أْكثَُر ِمْن َذِلَك َقاَل: »َفاتَّ ُه ُيْذِهُب الدَّ »أْنَعُت َلِك اْلُكْرُسَف َفإنَّ
ِمي«. َثْوًبا«، َقالَْت: ُهَو أْكثَُر ِمْن َذِلَك َقاَل: »َفَتَلجَّ

“আতম যিামামক লজ্াস্ামন কুরসুফ িথা যনকড়া বা িুলা বযেবহার করার 

উপমদশ তদতছে। মকননা যনকড়া বা িুলা রক্ত�ামক য�মন তনমব। জবামব 

হামনাহ বলমলন: আমার প্বাহমান রমক্তর পতরমাণ িদমপষোও যবতশ। 

অিতঃপর রাসূল সাল্াল্াহু আলাইতহ ওয়াসাল্াম বলমলন: িাহমল িুতম 

লজ্াস্ামন কাপড় বযেবহার কর। হামনাহ বলমলন: প্বাহমান রমক্তর পতরমাণ 

িার যচময় আমরা যবতশ। এরপর রাসূল সাল্াল্াহু আলাইতহ ওয়াসাল্াম হুকুম 

তদমলন যয, িুতম িাহমল যযানীর মুমখ লাগাম যবঁমধ নাও।”

( ইমাম বুখারী রহ. হাদীসত�মক ‘গুসলুদোম’ অথ্ণাৎ রক্ত যধৌি করার অধযোময় বণ্ণনা কমরমেন।
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রমক্তর দাগ-তচহ্ন পতরষ্ার কমর যযানীমি িুলা তদময় পতটি বাঁধার পমরও 

যতদ রক্ত প্বাতহি হয় িাহমল এমি যকামনা অসুতবধা যনই। মকননা এ 

প্সমগে রাসূল সাল্াল্াহু আলাইতহ ওয়াসাল্ামমর হাদীস রময়মে যয তিতন 

ফামিমা তবনমি আবী হুবাইশ রাতদয়াল্াহু আনহামক তনমদ্ণশ তদময়মেন:

َوإْن  ْي  َصلِّ ُثمَّ  َصاَلٍة  ِلُكلِّ  ِئْي  َوَتَوضَّ اْغَتِسِلْي  ُثمَّ  َحْيَضِتَك  اَم  أيَّ اَلَة  الصَّ »اْجَتِنِبْي 
ُم َعَلى اْلَحِصْير«. َقَطَر الدَّ

“ময কয়তদন িুতম ঋিুস্ামব আক্ান্ত থাকমব যস কয়তদন সালাি যথমক 

তবরি থাক। িারপর যগাসল কমর প্তি সালামির জনযে অযু কর এবং 

সালাি আদায় কর, যতদও রক্ত প্বাতহি হময় চা�াইর উপর পমড় িামিও 

যকামনা অসুতবধা যনই।”(()

 সহবাস প্সগে: সহবাস বজ্ণন করমল যতদ যকামনা ববতরিার আশঙ্া 

থামক িাহমল ওলামাময় যকরামমর মামে এর ববধিা তনময় মিমরদ রময়মে। 

িমব সতিক অতরমি হমছে, ইমতেহাযার অবস্ায় স্তী সগেম জাময়য। 

যকননা নবী সাল্াল্াহু আলাইতহ ওয়াসাল্ামমর যুমগ দশ অথবা িমিাতধক 

সংখযেক মতহলা ইমতেহাযামি আক্ান্ত হময়তেমলন। অথচ আল্াহ িা‘আলা 

ও িাঁর তপ্য় রাসূল সাল্াল্াহু আলাইতহ ওয়াসাল্াম িাঁমদর সমগে সহবাস 

করমি তনমষধ কমরন তন অথচ কুরআমন বলা হময়মে:

) ہ  ہ  ہ  ھ( ]البقرة: ٢٢٢[

‘‘মিামরা হাময়মযর অবস্ায় স্তী সগেম যথমক তবরি থাক।’’ [সূরা আল-

বাকারাহ, আয়াি: ২২২] 

এ আয়াি প্মাণ কমর যয হাময়য োড়া অনযে যকামনা অবস্ায় স্তী তমলন 

যথমক তবরি থাকা ওয়াতজব নয়। 

( আহমদ ও ইবন মাজাহ।
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তবিিীয়িতঃ মুতোহাযাহ নারীর সালাি যযমহিু জাময়য যসমহিু সগেমও 

জাময়য। মকননা সগেম যিা সালামির যচময় আমরা সহজ। মুতোহাযাহ 

নারীর সামথ সহবাস করা�ামক ঋিুবিী মতহলার সমগে সহবাস করার 

সামথ তবচার-তবমবচনা করমল চলমব না। কারণ, এ দু’ত� কখমনা এক হমি 

পামর না। এমনতক মুতোহাযাহ নারীর সামথ সগেম করামক যারা হারাম 

মমন কমরন িামদর কামেও দুম�া এক নয়। সুিরাং উরময়র মমধযে অমনক 

পাথ্ণকযে থাকায় এক�ামক অপর�ার ওপর তকয়াস করা শুদ্ধ হমব না।
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ষষ্ঠ পমিচ্ছেদ
মনফাস ও তাি হুকুি

তনফামসর সংজ্ঞা: সন্তান প্সমবর কারমণ জরায়ূ যথমক প্বাতহি রক্তমক 

তনফাস বলা হয়। চাই যস রক্ত প্সমবর সামথই প্বাতহি যহাক অথবা 

প্সমবর দুই বা তিন তদন পূব্ণ যথমকই প্সব যবদনার সামথ প্বাতহি যহাক।

শাইখুল ইসলাম ইবন িাইতময়যোহ রহ. বমলমেন: ‘প্সব বযেথা আরম্ভ হমল 

মতহলা িার লজ্াস্ামন যয রক্ত যদখমি পায় যস�াই হমছে যনফাস।’ এখামন 

তিতন দুই অথবা তিন তদমনর সামথ তনতদ্ণটি কমরন তন। িার উমদেশযে হমছে 

এমন বযেথা যার পতরণতিমি প্সব হমবই। অনযেথায় িা তনফাস তহমসমব 

পতরগতণি হমব না।

তনফামসর সব্ণতনম্ন ও সমব্ণাচ্ যকামনা সময়-সীমা আমে তক না? এ বযোপামর 

ওলামাময় যকরামমর মিমরদ রময়মে। শাইখ িকীউদেীন িার তলতখি ‘যয 

নামগুমলার সামথ শরী‘আি প্মণিা তবতধ-তবধান সম্পতক্ণি কমরমেন’ পুততেকার 

৩৭ নং পৃষ্ায় বমলমেন: তনফামসর সব্ণতনম্ন এবং সমব্ণাচ্ যকামনা সীমা-মরখা 

যনই। সুিরাং যতদ যকামনা নারীর ৪০ তদন অথবা ৬০ তদন অথবা ৭০ তদমনরও 

যবতশ সময় ধমর রক্ত প্বাতহি হময় বন্ধ হময় যায় িাহমল যস�াও তনফাস 

তহমসমব গণযে হমব। তকন্তু বন্ধ না হময় যতদ তবরতিহীনরামব িারপরও প্বাতহি 

হমি থামক িাহমল যস�ামক অসুস্িার রক্ত বমল গণযে করা হমব এবং িখন 

তনতদ্ণটি সময়-সীমা ৪০ তদনই ধায্ণযে করমি হমব (বাকী সমময়র রক্ত অসুস্িার 

বমল মমন করমি হমব)। মকননা অতধকাংশ নারীর তনফামসর সমব্ণাচ্ সময় ৪০ 

তদনই হময় থামক বমল একাতধক হাদীস বিারা প্মাতণি আমে।’
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উপমরাক্ত অতরমমির তরতত্মি আতম (গ্রন্কার) মমন কতর প্সমবাত্র রক্তস্াব 

৪০ তদন অতিবাতহি হওয়ার পমরও যতদ অবযোহি থামক এবং ৪০ তদমনর 

পর বন্ধ হওয়ার পূব্ণ অরযোস যতদ িার যথমক থামক বা ৪০ তদমনর পর 

বন্ধ হওয়ার যকামনা লষেণ যদখা যায় িাহমল বন্ধ না হওয়া পয্ণন্ত অমপষো 

করমব। আর িা না হমল ৪০ তদন পূণ্ণ হওয়ার পর যগাসল করমব। মকননা 

অতধকাংশ যষেমত্র সমব্ণাচ্ সময় ৪০ তদনই হময় থামক। িমব ৪০ তদন পূণ্ণ 

হওয়ার পর যতদ আবার মাতসক রক্তস্াব অথ্ণাৎ হাময়মযর সময় এমস যায় 

িাহমল হাময়মযর সময় যশষ না হওয়া পয্ণন্ত অমপষো করমব। িারপর বন্ধ 

হমল মমন করমি হমব যয, এ�া মতহলার অরযোস অনুসামরই হময়মে। সুিরাং 

রতবষযেমিও যকামনা সময় এ রকম পতরতস্তির সম্ুখীন হমল যস তহমসমব 

আমল করমব। আর যতদ হাময়মযর সময় যশষ হওয়ার পমরও রক্তস্াব 

অবযোহি থামক িাহমল িখন ইমতেহাযাহ গণযে কমর িার হুকুম পালন করমব।

প্কাশ থামক যয, প্সমবাত্র রক্তস্াব বন্ধ হমলই মতহলা পতবত্র হময় যামব। 

এমনতক ৪০ তদমনর পূমব্ণই যতদ বন্ধ হময় যায় িাহমলও পতবত্র হমব, সুিরাং 

যগাসল কমর সালাি-সাওম আদায় করমি থাকমব এবং স্বামী-স্তী সহবামস 

তলপ্ হমি পারমব। তকন্তু এক তদমনর যচময়ও কম সমময়র মমধযে যতদ বন্ধ 

হময় যায় িাহমল িার যকামনা হুকুম যনই।(()

স্মরণ রাখমি হমব যয, এমন তকেু প্সব করমলই যকবল তনফাস প্মাতণি 

হমব যামি মানুমষর আকৃতি স্পটিরামব বুো যায়। পষোন্তমর গর্ণপামির 

মাধযেমম যতদ এমন ষেুদ্র ও অসম্পূণ্ণ ভ্রূণ প্সব কমর যামি মানুমষর আকৃতি 

স্পটিরামব প্কাশ পায় না িাহমল প্বাতহি রক্তমক তনফাস তহমসমব গণযে 

করা যামব না, বরং রমগর রক্ত তহমসমব গণযে কমর ইমতেহাযার তনয়ম-নীতি 

পালন করমি হমব। মানুমষর আকৃতি স্পটিরামব প্কাশ পাওয়ার সব্ণতনম্ন 

সময়-সীমা হমছে গর্ণবিী হওয়ার পর যথমক ৮০ তদন, িমব যবতশররাগ 

( মুগনী গ্রমন্ িাই বলা হময়মে।
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সমময়ই িামি ৯০ তদমন পূণ্ণ আকৃতি এমস যায়। এ প্সমগে মাজদ ইবন 

িাইতময়যোহ রহ. বমলমেন: ‘সব্ণতনম্ন সময় অথবা গর্ণধারণ করার পর যথমক 

৮০ তদন অতিবাতহি হওয়ার পূমব্ণই যতদ প্সব যবদনার সামথ রক্ত যদখা 

যায় িাহমল যস তদমক যকামনা ভ্রুমষেপই করা হমব না। আর যতদ ৮০ তদন 

অতিক্ান্ত হওয়ার পর রক্ত যদমখ িাহমল প্সব পয্ণন্ত সালাি-সাওম যথমক 

তবরি থাকমব। প্সমবর পর যতদ যদখা যায় যয, প্সূি সন্তান বা ভ্রূমণর 

মমধযে মানুমষর যকামনা আকৃতিই যনই িাহমল গর্ণবিী মতহলা িার পূমব্ণর 

অবস্ায় তফমর আসমব এবং ষেতিপূরণ করমব অথ্ণাৎ সালাি-সাওমমর কাযা 

করমব। আর যতদ তবষয়ত� স্পটি না হয় িাহমল বাতহযেক হুকুমই যমমন চলমব 

অথ্ণাৎ সালাি-সাওম যথমক তবরি থাকমব এবং কাযা করা লাগমব না।(() 

 মনফাচ্সি হুকুি
তনম্ন বতণ্ণি কময়কত� তবষয় োড়া হাময়য ও তনফামসর হুকুম প্ায় একই। যথা-

 ইদেি প্সগে: ইদেিকাল তনণ্ণয় করমি হমব হাময়মযর তদমক লষেযে কমর, 

তনফামসর তদমক লষেযে যরমখ নয়। মকননা িালাক যতদ প্সমবর পূমব্ণ যদওয়া 

হয় িাহমল প্সমবর সামথ সামথ ইদেিকাল যশষ হময় যামব, তনফামসর 

মাধযেমম নয়। পষোন্তমর যতদ িালাক প্সমবর পমর হয় িাহমল হাময়মযর 

অমপষো করমি হমব। এই সম্পমক্ণ তবতোতরি আমলাচনা পূমব্ণ বতণ্ণি হময়মে।

 ‘ঈলা’র যময়াদ: হাময়মযর সময় অন্তরু্ণক্ত হমব, িমব তনফামসর 

সমময়র অন্তরু্ণক্ত হমব না।

ঈলা’র সংজ্ঞা: মকামনা পুরুমষর এই মমম্ণ শপথ করামক ঈলা বলা হয় যয, 

যস িার স্তীর সামথ সগেমম তলপ্ হমব না বা যসজনযে এমন সময়-সীমা তনধ্ণারণ 

কমর শপথ কমর যা চার মামসর উপমর। এ ধরমনর শপথ করার পর স্তী যখন 

সগেমম তলপ্ হওয়ার জনযে স্বামীর তনক� দাবী উত্াপন করমব, িখন উক্ত 

( শারহুল ইকনা‘ নামক গ্রমন্ এরামব বতণ্ণি হময়মে।
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পুরুমষর জনযে শপমথর পর চার মাস যময়াদ ধায্ণ করা হমব। চার মামসর এই 

যময়াদ যশষ হমল স্তীর দাবী যমমন যনওয়ার জনযে স্বামীমক বাধযে করা হমব। স্তী 

যতদ িার সামথ সগেমম তলপ্ হমি চায় িাহমল স্বামীমক স্তী তমলমন বাধযে করা 

হমব। আর স্তী যতদ িার কাে যথমক পৃথক হমি চায় িাহমল পৃথক করমি 

বাধযে করা হমব। এখামন বুোর তবষয় হমছে ঈলার হুকুম তহমসমব উতল্তখি 

চার মামসর যময়াদ চলাকালীন যতদ স্তীর তনফাস অথ্ণাৎ প্সব জতনি কারমণ 

রক্তস্াব যদখা যদয় িাহমল স্বামী স্তীর তনফামসর তদনগুমলামক চার মামসর 

মমধযে যযাগ কমর তহসাব করমি পারমব না, বরং তনফামসর এই তদনগুমলামক 

তহসামবর আওিায় না এমন চার মামসর যময়াদ পূণ্ণ করমি হমব। পষোন্তমর 

চার মামসর সুতনতদ্ণটি যময়াদ চলাকামল স্তীর যতদ হাময়য যদখা যদয় িাহমল 

হাময়মযর তদনগুমলামক চার মামসর মমধযে যযাগ করমি হমব।

 হাময়মযর মাধযেমম নারী প্াপ্বয়স্া হময়মে বমল প্মাতণি হয়। িমব 

তনফামসর মাধযেমম নয়। মকননা বীয্ণস্খলন োড়া নারী গর্ণবিী হমিই পামর 

না। সুিরাং গর্ণধারমণর জনযে যয বীয্ণস্খলন হয় িা বিারা বুো যামব যয নারী 

গর্ণধারমণর পূমব্ণই প্াপ্বয়স্া হময় তগময়তেল। 

 হাময়য ও তনফামসর মমধযে চিুথ্ণ পাথ্ণকযে এই যয, হাময়মযর রক্ত বন্ধ 

হময় তনতদ্ণটি সমময়র মমধযেই যতদ পুনরায় আরম্ভ হয় িাহমল যস�ামক 

তনতঃসমন্মহ হাময়য তহমসমব গণযে করমি হমব।

দৃটিান্ত: একজন নারীর সাধারণিতঃ প্তি মামস ৮ তদন কমর রক্তস্াব হময় 

থামক। এক মামস যদখা যগল যয, রক্তস্াব চার তদন পর বন্ধ হময় যগমে 

এবং দুই তদন বন্ধ থাকার পর সপ্ম ও অটিম তদমন প্বাতহি রক্তমক অবশযেই 

হাময়য বমল গণযে করমি হমব এবং িামক হাময়মযরই তনয়ম-নীতি পালন 

করমি হমব। পষোন্তমর তনফামসর বযোপার�া এমন নয় অথ্ণাৎ তনফাস যতদ 

৪০ তদন পূণ্ণ হওয়ার পূমব্ণ বন্ধ হময় আবামরা চালু হয় িাহমল এ যষেমত্র 

তবষয়ত� সমন্হযুক্ত থাকমব। এমিাবস্ায় মতহলামক তনতদ্ণটি সমময়র ফরয 
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সালাি ও ফরয সাওম আদায় করমি হমব। মাতসক ঋিুবিী মতহলার জনযে 

ওয়াতজব বযেিীি যা হারাম িার যষেমত্রও িা হারাম হমব এবং এ অবস্ায় 

যয ফরয সালাি ও ফরয সাওম আদায় করা হময়মে পতবত্র হওয়ার পর 

যসগুমলার কাযা করমব। অথ্ণাৎ ঋিুবিী মতহলামদর জনযে যযমন কাযা করা 

ওয়াতজব যিমতন তনফাসওয়ালীর জনযেও ওয়াতজব। হাম্বলী তফকহতবদগমণর 

তনক� এ�াই প্তসদ্ধ। িমব সতিক অতরমি হমছে যয, বন্ধ হময় যাওয়ার 

পর এমন সমময়র মমধযেই যতদ পুনরায় চালু হয় যখন প্বাতহি রক্তমক 

তনফাস গণযে করা সম্ভব, িাহমল তনফাস তহমসমবই গণযে করা হমব, নিুবা 

হাময়য তহমসমব। আবার একাধামর তবরতিহীনরামব অমনকতদন প্বাতহি 

হমি থাকমল (৪০ তদমনর পর বাকী সময়) ইমতেহাযাহ গণযে করা হমব। 

মুগনী গ্রমন্ বলা হময়মে যয, ‘উতল্তখি সমাধানত� ইমাম মামলক রহ.-এর 

অতরমমির কাোকাতে।’ ইমাম মামলক রহ. বমলমেন যয, ‘রক্ত বন্ধ হওয়ার 

পর দুই অথবা তিন তদমনর মমধযেই যতদ পুনরায় রক্ত যদখা যদয় িাহমল 

তনফাস নিুবা হাময়য তহমসমব গণযে হমব।’ 

শাইখুল ইসলাম ইবন িাইতময়যোহ রহ.-এর অতরমিও এমষেমত্র একই রকম 

বমল বুো যায়। বাতেবিার তরতত্মিও বলা সংগি যয, রমক্তর মমধযে সমন্হযুক্ত 

বলমি তকেুই যনই। বস্তুি সমন্হযুক্ত হওয়ার তবষয়ত� আমপতষেক; যার 

মমধযে মানুষ িামদর ইলম ও যবাধশতক্ত অনুপামি মিমরদ কমর থামক। আর 

কুরআন ও সুন্নাহ যকান�া সতিক এবং যকান�া সতিক নয় এর পূণ্ণ সমাধান 

প্তিত� যষেমত্রই তদময়মে। আর আল্াহ ও িাঁর রাসূল সাল্াল্াহু আলাইতহ 

ওয়াসাল্াম কাউমকই দুইবার সাওম রাখার এবং দুইবার িাওয়াফ করার 

তনমদ্ণশ যদন তন (মযমনত� এক�ু পূমব্ণ বলা হময়মে)। িমব হযোঁ, প্থমবার 

আদায় করমি তগময় যতদ এমন যকামনা ত্রুত� হময় থামক যা কাযা না কমর যসই 

ত্রুত�র ষেতিপূরণ সম্ভব নয় (িাহমল যস�া তরন্ন কথা)। বান্ামক যয কামজর 

আমদশ করা হময়মে সাধযোনুসামর যস কাজ করমল বান্াহ িখন দাতয়ত্ব যথমক 

তনষ্ৃতি যপময় যামব। মকননা আল্াহ িা‘আলা বমলন,
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) ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ( ]البقرة: ٢٨٦[

‘‘আল্াহ কাউমকই িার সামধযের বাইমর যকামনা দাতয়ত্ব যদন না।’’ [সূরা 

আল-বাকারাহ, আয়াি: ২৮৬]

অনযেত্র বলা হময়মে:

) ہ  ہ  ہ  ھ( ]التغابن: ١٦[

‘‘মিামরা সাধযোনুযায়ী আল্াহর িাকওয়া অবলম্বন কর।’’ [সূরা আি-

িাগাবুন, আয়াি: ১৬]

 হাময়য যতদ পূব্ণ অরযোস অনুযায়ী তনতদ্ণটি সমময়র পূমব্ণই বন্ধ হময় 

যায় িাহমল স্বামী উক্ত স্তীর সামথ সগেমম তলপ্ হমি পারমব। এমি যকামনা 

অসুতবধা যনই। পষোন্তমর তনফামসর রক্ত যতদ ৪০ তদমনর পূমব্ণ বন্ধ হময় 

যায় িাহমল প্তসদ্ধ মাযহাব অনুসামর সগেমম তলপ্ হওয়া স্বামীর জনযে 

মাকরূহ, িমব সতিক সমাধান এ�াই যয, মাকরূহ নয়। অতধকাংশ ওলামাময় 

যকরামমর অতরমিও িাই। মকননা যকামনা কাজমক মাকরূহ বলমি হমল 

শর‘ঈ দলীল লাগমব। অথচ এমষেমত্র ইমাম আহমদ কিৃ্ণক বতণ্ণি হাদীস 

োড়া যকামনা দলীল যনই। 

ইমাম আহমদ রহ. উসমান ইবন আতবল ‘আস যথমক বণ্ণনা কমরমেন যয, 

িাঁর স্তী তনফামসর ৪০ তদন পূণ্ণ হওয়ার পূমব্ণ িাঁর কামে আসমল তিতন 

বলমিন: িুতম আমার তনক�বি্ণী হময়া না। এ�া বিারা যকামনা মাকরূমহর 

হুকুম প্মাতণি হয় না। মকননা স্তীর পতবত্র হওয়া তনতশ্চি নয় বমল সাবধানিা 

অবলম্বমনর উমদেমশযে অথবা সগেমম তলপ্ হমল পুনরায় রক্ত প্বাহ শুরু হমি 

পামর এই আশঙ্ায় অথবা অনযে যকামনা কারমণ তিতন তনমষধ কমর থাকমি 

পামরন। আল্াহই রামলা জামনন।
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সপ্তি পমিচ্ছেদ

হাময়য প্তিমরাধক তকংবা সঞ্ালক এবং জন্মতনয়ন্ত্রণকারী তকংবা 

গর্ণপািকারী ঔষধ বযেবহামরর তবধান।

দু‘ত� শমি্ণ হাময়য প্তিমরাধ কমর এমন ঔষধ বযেবহার করা জাময়য:

 শি্ণ: ঔষধ বযেবহামর যকামনা রকম ষেতির আশঙ্া না থাকা। যতদ 

ষেতির সম্ভাবনা থামক িাহমল বযেবহার করা জাময়য হমব না। মকননা 

কুরআমন মাজীমদ আল্াহ িা‘আলা বমলমেন:

) ۀ  ۀ  ہ  ہ      ہ( ]البقرة: ١95[

‘‘মিামরা তনমজমদরমক ধ্ংমসর মুমখ পতিি কমরা না।’’ [সূরা আল-বাকারাহ, 

আয়াি: ১৯৫] 

এমতনরামব আল্াহ িা‘আলা অনযেত্র বমলমেন:

) ڃ  چ  چچ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ( ]النساء: ٢9[

‘‘মিামরা তনমজমদর হিযো কমরা না, তনতঃসমন্মহ আল্াহ িা‘আলা যিামামদর 

প্তি পরম দয়ালু।’’ [সূরা আন-তনসা, আয়াি: ২৯]

 শি্ণ: হাময়য বা রক্তস্ামবর সামথ স্বামীর যতদ যকামনা হক সম্পৃক্ত থামক 

িাহমল অবশযেই িার অনুমতি তনময়ই ঔষধ বযেবহার করমি হমব। মযমন, স্তী 

িালাক প্াপ্া হওয়ার পর ইদেি পালন কমর চলমে এবং ইদেি পালনকামল 

স্তীর ররণ-মপাষণ স্বামীর ওপর ওয়াতজব। এমিাবস্ায় ইদেিকাল দীঘ্ণ কমর 
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ররণ-মপাষণ যবতশ পাওয়ার উমদেমশযে যতদ স্তী হাময়য প্তিমরাধ করার জনযে 

ঔষধ বযেবহার করমি চায় িাহমল এমষেমত্র অবশযেই স্বামীর অনুমতি তনমি 

হমব। স্বামী অনুমতি তদমল করমি পারমব, অনযেথায় পারমব না।

এমতনরামব যখন প্মাতণি হমব যয, হাময়য যরাধ করমল স্তীর গর্ণ ধারণ করা 

সম্ভব নয় িাহমল িখনও ঔষধ বযেবহামরর জমনযে স্বামীর অনুমতি তনমি হমব।

উপমরাক্ত দু’ত� শি্ণ যমািামবক হাময়য প্তিমরাধক ঔষধ বযেবহার করা 

জাময়য। মমন রাখমি হমব, জাময়য হওয়ার পমরও তবমশষ প্ময়াজন 

বযেতিমরমক বযেবহার না করাই উত্ম । যকননা প্াকৃতিক তবষয়মক িার 

গতিমি যেমড় যদওয়া শারীতরক সুস্িার পমষে খুবই মগেলজনক।

হাময়য আনয়মনর জনযে ঔষমধর বযেবহারও দুই শমি্ণ জাময়য:

  শি্ণ: মকামনা ফরয বা ওয়াতজব কাজ যথমক রষো পাওয়ার উমদেমশযে 

ঔষধ বযেবহার না করা। যতদ এমনত� হময় থামক অথ্ণাৎ যকামনা ফরয বা 

ওয়াতজব পালন যথমক অবযোহতি পাওয়ার জনযে যতদ ঔষধ বযেবহার করমি 

চায় িাহমল নাজাময়য হমব। মযমন, রমাযান মাস আরম্ভ হওয়ার পূমব্ণ 

হাময়য আনয়মনর জনযে ঔষধ বযেবহার করা, মযন সালাি এবং সাওম 

আদায় করা যথমক যবঁমচ যায়, িাহমল িা কখনই জাময়য হমব না।

  শি্ণ: স্বামীর অনুমতিক্মম বযেবহার করমি হমব। মকননা হাময়য এমল 

স্বামী পূণ্ণাগেরূমপ স্তী যথমক উপকৃি হমি পামর না বা তনমজর কামরাব পূণ্ণ 

করমি পামর না। সুিরাং স্বামীর অনুমতি োড়া এমন তকেু বযেবহার করা 

স্তীর জনযে জাময়য হমব না যার কারমণ স্বামী তনজ অতধকার যথমক বতঞ্ি 

হয়। যতদ স্তী িালাকপ্াপ্াও হময় থামক িবুও স্বামীর অনুমতি োড়া বযেবহার 

করমি পারমব না। মকননা স্বামীর যতদ িালাক প্িযোহার করার ইছো থামক 

িাহমল স্তী এ ধরমনর ঔষধ বযেবহার কমর হাময়য তনময় আসমল স্বামীর 

অতধকার দ্রুি যশষ হময় যামব।
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গর্ণমরাধকারী ঔষমধর বযেবহার দুই প্কার:

  প্কার: ঔষমধর বযেবহার বিারা যতদ স্ায়ীরামব গর্ণধারণমক প্তিমরাধ 

করা হয়, িাহমল িা বযেবহার করা জাময়য হমব না। মকননা গর্ণধারমণর 

প্তক্য়ামক তচরিমর বন্ধ করমল বংশবৃতদ্ধ ও সন্তানাতদ কমম যামব যা 

শরী‘আমির সম্পূণ্ণ পতরপন্ী। কারণ উম্মি ইসলাতময়ার সংখযো উত্মরাত্র 

বৃতদ্ধ পাওয়াই শরী‘আমির উমদেশযে যা গর্ণধারণ প্তক্য়ামক বন্ধ করার 

মাধযেমম সম্পূণ্ণরূমপ বযোহি হমব। এিবিযেিীি উপতস্ি সন্তানাতদ মারা না 

যাওয়ার যকামনা তনশ্চয়িা যনই। মারা যগমল নারী সন্তানহীন হময় থাকার 

আশঙ্া যথমক যায়।

  প্কার: সামতয়করামব গর্ণমরাধ করার জনযে ঔষধ বযেবহার করা। 

যযমন, মকামনা নারী খুব যবতশ পতরমামণ গর্ণবিী হমছে এবং এর কারমণ 

শারীতরকরামব ষেীণ হময় পড়মে। এমিাবস্ায় উক্ত মতহলা দুই বের অন্তর 

অন্তর সন্তান তনমি আগ্রহী, িাহমল িার জমনযে সামতয়করামব ঔষধ বযেবহার 

করা জাময়য, িমব এ যষেমত্র স্বামীর অনুমতি তনমি হমব এবং এ ধরমনর 

ঔষধ বযেবহামর যকামনা রকম ষেতির সম্ভাবনা না থাকার তনশ্চয়িা থাকমি 

হমব। প্মাণস্বরূপ উমল্খ করা যযমি পামর যয, নবী সাল্াল্াহু আলাইতহ 

ওয়াসাল্ামমর যুমগ সাহাবাময় যকরাম ‘আযল’ পদ্ধতি অবলম্বন কমর স্তী 

সগেমম তলপ্ হমিন, যামি কমর িাঁমদর স্তীগণ গর্ণবিী না হয়। তকন্তু এ 

পদ্ধতি অবলম্বন যথমক িামদরমক িখন তনমষধ করা হয় তন। 

প্কাশ থামক যয, স্তী সগেমম তলপ্ হওয়ার পর বীয্ণস্খলমনর সময় ঘতনময় 

আসমল পুরুষাগে স্তী যযানী যথমক যবর কমর বাইমর বীয্ণপাি করামক 

শরী‘আমির পতররাষায় ‘আযল’ বলা হয়।

গর্ণপািকারী ঔষমধর বযেবহারও দুই প্কার:

 প্কার: গর্ণপািকারী ঔষধ গ্রহণ গর্ণস্ সন্তানমক নটি করার উমদেমশযে 



নারীর প্াকৃতিক রক্তস্াব

66

হওয়া। এমিাবস্ায় এই ঔষমধর বযেবহার যতদ গর্ণস্ বাচ্ার মামে প্াণ 

সঞ্াতরি হওয়ার পর হময় থামক িাহমল সম্পূণ্ণরূমপ হারাম এবং এমি 

যকামনা প্কার সমন্মহর অবকাশ যনই। মকননা এ�া তনতষদ্ধকৃি আমিামক 

অনযোয়রামব হিযো করার শাতমল। কুরআন ও হাদীস এবং মুসতলমমদর 

সব্ণসম্ি তসদ্ধান্ত অনুযায়ী তনতষদ্ধকৃি আমিামক হিযো করা হারাম।

আর যতদ প্াণ সঞ্াতরি হওয়ার পূমব্ণ গর্ণপামির জনযে ঔষধ বযেবহার করমি 

চায় িাহমল ওলামাময় যকরামমর মামে এর ববধিার প্মশ্ন মিমরদ রময়মে। 

যকউ যকউ জাময়য বমলমেন, মকউ যকউ তনমষধ কমরমেন, আবার যকউ 

বমলমেন, গর্ণ ধারমণর পর যথমক আরম্ভ কমর যিষেণ পয্ণন্ত গর্ণস্ বস্তু 

জমা� রমক্তর রূপ না তনমব অথ্ণাৎ যিষেণ পয্ণন্ত ৪০ তদন অতিবাতহি না 

হমব িিষেণ পয্ণন্ত গর্ণপামির জনযে এ ধরমনর ঔষধ বযেবহার করা জাময়য। 

ওলামাময় যকরামমর মমধযে যকউ আবার এমনও বমলমেন যয, মানুমষর 

আকৃতি স্পটি না হওয়া পয্ণন্ত গর্ণপামির ঔষধ বযেবহার করমি পারমব। 

িমব খুব যবতশ সাবধানিা অবলম্বমনর উমদেমশযে গর্ণপামির জনযে ঔষমধর 

বযেবহার যথমক তবরি থাকাই উত্ম। িমব তবমশষ প্ময়াজন ও অপারগিার 

সম্ুখীন হমল এ ধরমনর ঔষধ বযেবহার করমি পারমব। প্ময়াজনীয়িা 

বলমি যযমন গর্ণধারণকারীনী এমন অসুস্ যয গর্ণধারমণ অষেম ইিযোতদ 

ইিযোতদ। এমিাবস্ায় গর্ণপাি করা জাময়য। তকন্তু গর্ণ ধারমণর পর যথমক 

যতদ এই পতরমাণ সময় অতিবাতহি হময় যায়, ময সমময়র মমধযে গর্ণস্ 

বাচ্ার মমধযে মানুমষর আকৃতি প্কাশ যপময় থামক িাহমল বযেবহার করা 

হারাম। আল্াহ িা‘আলাই সব্ণজ্ঞ।

 প্কার: গর্ণপামির ঔষধ গ্রহমণর বিারা গর্ণস্ আমিামক ধ্ংস করা 

উমদেশযে নয় বরং গমর্ণর যময়াদ যশষ হওয়ার পর প্সব আসন্ন এমন সমময় 

যতদ গর্ণপামির ঔষধ বযেবহার করমি চায় িাহমল িা জাময়য আমে। িমব 

শি্ণ হমছে এ ধরমনর ঔষধ বযেবহামরর ফমল মা ও বাচ্ার যযন ষেতি না 
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হয় এবং ঔষধ বযেবহার করার কারমণ যযন অপামরশন বা অমস্তাপচামরর 

প্ময়াজনীয়িা যদখা না যদয়।

যতদ ঔষধ বযেবহামরর কারমণ অপামরশন প্ময়াজনীয় হময় পমড় িাহমল এর 

চার অবস্া, যা তনমম্ন বতণ্ণি হমলা:

 মা ও গর্ণস্ বাচ্া উরময়ই জীতবি। এমিাবস্ায় প্ময়াজন োড়া 

অমস্তাপচার জাময়য যনই, মযমন প্সব অিযেন্ত কটিকর এবং েুতকপূণ্ণ, িাহমল 

অমস্তাপচার করমি হমব। মমন রাখমি হমব একজমনর শরীর অপরজমনর 

তনক� আমানিস্বরূপ। সুিরাং বৃহত্র যকামনা কলযোণ সাধমন এমন যকামনা 

হতেমষেপ করমব না যা বিারা ষেতির সম্ভাবনা থামক। িাোড়া বি্ণমান যুমগ 

অমনক যষেমত্র অপামরশমনর পূমব্ণ মমন করা হময় থামক যয, মকামনা রকম 

ষেতির সম্ভাবনা যনই, অথচ অপামরশমনর পর ষেতি প্কাশ যপময় যায়।

 মা ও গর্ণস্ বাচ্া উরয়ই মৃি। এমিাবস্ায় বাচ্ামক যবর করার জনযে 

অমস্তাপচার করা জাময়য নয়। মকননা যবর করার মমধযে যকামনা লার যনই।

 মা জীতবি তকন্তু গর্ণস্ বাচ্া মৃি। িাহমল অমস্তাপচার কমর যবর করা 

জাময়য আমে। িমব মাময়র যকামনা প্কার ষেতির যযন আশঙ্া না থামক। 

যকননা বাতহযেক অবস্ার যপ্তষেমি গর্ণস্ সন্তানমক যিা অপামরশন োড়া যবর 

করা সম্ভব নয় এবং বাচ্ামক যতদ তরিমর যরমখ যদওয়া হয় িাহমল প্থমিতঃ 

রতবষযেমি যপম�  সন্তান ধারণ করা সম্ভব হমব না। তবিিীয়িতঃ এরামব যরমখ 

তদমল মাময়র জনযে অিযেন্ত কটি ও যন্ত্রণার কারণ হময় দাঁড়ামব। িাোড়া 

অমনক সময় স্তীমক স্বামীহীনা-তবধবা হময় থাকমি হয় যখন মতহলা পূব্ণ 

স্বামীর ইদেমির অবস্ায় থামক। এসব কারমণ অপামরশমনর মাধযেমম গর্ণস্ 

মৃি বাচ্ামক যবর করা জাময়য আমে।

 মা মৃি এবং গর্ণস্ বাচ্া জীতবি। এমিাবস্ায় গর্ণস্ সন্তানমক 

বাঁচামনার সম্ভাবনা যতদ না থামক িাহমল অপামরশন করা জাময়য নয়। 
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পষোন্তমর যতদ গর্ণস্ সন্তানত� বাঁচমব এমন আশা থামক, মসই অবস্ায় 

তকেু অংশ যতদ যবর হময় থামক িাহমল মৃি মার যপ� যকম� বাচ্ার বাকী 

অংশ যবর করমি পারমব। আর যতদ বাচ্ার তকেুই যবর না হয় িাহমল 

এমষেমত্র আমামদর ওলামাময় যকরাম বমলমেন যয, গর্ণস্ তশশুমক যবর 

করার জনযে মাময়র যপ� কা�মব না। মকননা এ�া নাক-কান যকম� তবকৃি 

করার অন্তরু্ণক্ত। িমব সাতব্ণক সমাধান হমছে এই যয, অপামরশন োড়া যতদ 

যবর করা সম্ভব না হয় িাহমল অপামরশন করমি পারমব। এ সমাধানত� 

ইবন হুবাইরা গ্রহণ কমরমেন। তিতন ‘ইনসাফ’ গ্রমন্র ২য় খমণ্ডর ৫৫৬ 

পৃষ্ায় বমলমেন যয, এমষেমত্র যপ� যকম� বাচ্া যবর করাই উত্ম।

বি্ণমান কামল এ অবস্ায় অমস্তাপচার করা ‘মুসলা’ অথ্ণাৎ নাক-কান যকম� 

শাততে যদওয়া তহমসমব পতরগতণি হমব না। কারণ, প্থমিতঃ যপ� যকম� পমর 

আবার যসলাই কমর যদওয়া হমব। তবিিীয়িতঃ এক�া জীতবি সন্তামনর ইজ্ি 

একজন মৃি বযেতক্তর যচময় অমনক যবতশ। িৃিীয়িতঃ এক�া তনষ্াপ তশশুমক 

তনতশ্চি ধ্ংমসর হাি যথমক রষো করা ওয়াতজব। সুিরাং যযমহিু গর্ণস্ 

বাচ্া জীতবি এবং তনষ্াপ মানুষ যসমহিু অপামরশমনর মাধযেমম িামক যবর 

করা ওয়াতজব। আল্াহ িা‘আলাই সব্ণজ্ঞ।

 সতক্থীকিণ:
উতল্তখি যয সকল অবস্ায় গর্ণপাি করা জাময়য যস সকল অবস্ায় 

গর্ণপাি করমি চাইমল অবশযেই গমর্ণর মাতলক িথা স্বামীর অনুমতি গ্রহণ 

করমি হমব।
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উপসংহাি

সম্াতনি পািক-পাতিকা!

এ গুরুত্বপূণ্ণ তবষময়র ওপর আপনামদর কামে যা উপস্াপন করার ইছো 

যপাষণ কমর তলখার সূচনা কমরতেলাম িা এখামনই যশষ। এই পুততেকামি 

আতম শুধুমাত্র যমৌতলক মাসআলাসমূহ এবং িার তনয়ম-কানূন বণ্ণনা 

কমরতে। অনযেথায় বতণ্ণি মাসআলাসমূমহর শাখা-প্শাখা, আনুষতগেক 

তবষয়াতদ এবং হাময়য, তনফাস ও ইমতেহাযার কারমণ নারী জাতির বহুমুখী 

অবস্ার পূণ্ণ তববরণ তকনারাতবহীন সমুমদ্রর মমিা। িমব যকামনা সমসযোর 

আতবর্ণাব ঘ�মল তবচষেণ বযেতক্ত মূল তবষয় ও িার তনয়ম-কানূমনর ওপর 

তরতত্ কমর সমাধান তদমি পারমব এবং এক তবষয়মক সমপয্ণাময়র অনযে 

মাসআলার ওপর অনুমান কমর তসদ্ধান্ত গ্রহমণ সষেম হমব।

একজন মুফিীর একথা স্মরণ থাকা উতচি যয, তিতন রাসূলগমণর আনীি 

দীন, শরী‘আি ও মিাদশ্ণ প্চার এবং প্সামরর জনযে আল্াহ িা‘আলা ও 

মানব জাতির মামে একজন মধযেস্িাকারীর সমিুলযে। কুরআন ও হাদীমস 

বতণ্ণি তনয়ম-নীতি ও তবতধ-তবধামনর আমলামক যকামনা প্মশ্নর সমাধান 

যদওয়া িাঁরই দাতয়ত্ব। মকননা কুরআন ও সুন্নাহ এমন দু’ত� মূল উৎস যয 

দু’ত�মক বুমে িার ওপর আমল করার জনযে সমগ্র মানবমগাষ্ীমক তনমদ্ণশ 

যদওয়া হময়মে। সুিরাং যয কথা, ময অতরমি এবং যয সমাধান কুরআন 

ও সুন্নাহ পতরপন্ী হমব িা রুল বমল প্মাতণি হমব, যা গ্রহণ করা জাময়য 

হমব না, বরং প্িযোখযোন করা ওয়াতজব। যতদ রুল সমাধানদািা মুজিাতহদ 
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অপারগ হময় থামকন িাহমল িামক িার ইজমিহামদর কারমণ প্তিদান 

যদওয়া হমব তকন্তু যয বযেতক্ত িার এ রুল সম্পমক্ণ অবগি হমব িার জনযে িা 

গ্রহণ করা জাময়য হমব না।

একজন মুফিীর জনযে যকবল আল্াহর সন্তুতটি অজ্ণমনর তনয়ি করা, নিুন 

যকামনা তবষয় সামমন আসমল আল্াহর তনক� সাহাযযে প্াথ্ণনা করা এবং িার 

কামে সতিক তসদ্ধামন্তর জনযে সাহাযযে ও িাওফীক কামনা করা অিযোবশযেক। 

যয যকামনা তবষময় কুরআন ও সুন্নাহ’র তরতত্মি আমলাচনা ও তচন্তা-রাবনা 

করা উতচি অথবা এমন তকেুর তরতত্মি আমলাচনা ও তচন্তা-রাবনা করা 

উতচৎ যা কুরআন ও হাদীস বুোর জনযে সহায়ক হয়।

অমনক সময় যদখা যায় যয, এক�া মাসআলা সামমন আসমল ওলামাময় 

যকরামমর অতরমি তনময় িক্ণ-তবিক্ণ করা হয়। ফমল মাসআলাত�র সুতনতশ্চি 

যকামনা সমাধান পাওয়া যায় না এবং সুতনতদ্ণটি যকামনা িথযেও প্কাতশি 

হয় না। তকন্তু পরষেমণ যখন কুরআন ও হাদীমসর তদমক প্িযোবি্ণন করা 

হয় িখন মাসআলার সমাধান ও হুকুম স্পটি হময় যায়। আর এমনত� 

ইখলাস, ইলম ও সতিক অনুরুতির তরতত্মিই হময় থামক। মকামনা প্কার 

মাসআলার সম্ুখীন হমল তবলমম্ব উত্র যদওয়া একজন মুফিীর জনযে 

অিযেন্ত প্ময়াজনীয়। িাড়াহুড়া করা যমাম�ই উতচি নয়। অমনক যষেমত্র 

িাড়ািাতড় উত্র যদওয়ার পর আবার গরীররামব তচন্তা-রাবনা করমল িা 

রুল বমল প্মাতণি হয়, যার ফমল উত্রদািামক লতজ্ি হমি হয় এবং এ 

রুমলর ষেতিপূরণ করা অমনক সময় সম্ভব হয় না।

যকামনা মুফিীর মমধযে অিযেন্ত তচন্তা-রাবনা কমর ধীর গতিমি প্মশ্নর উত্র 

যদওয়ার মানতসকিা থাকমল এবং িার মমধযে দৃঢ়িা লষেযে করা যগমল িার 

কথার প্তি মানুমষর তবশ্বাস আসমব এবং জনসাধারণ িাড়ািাতড় উত্র 

যদওয়ার অরযোস লষেযে করমল িার প্তি মানুমষর যকামনা তবশ্বাস থাকমব 

না। মকননা যয যকামনা কাজ িাড়াহুমড়া কমর করমল রুল হময়ই থামক আর 
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এ ধরমনর দ্রুিগামীিা ও রুমলর কারমণ িার জ্ঞান প্দীমপর আমলা যথমক 

যস তনমজ বতঞ্ি হমব এবং অপরমকও বতঞ্ি করমব।

সব্ণমশমষ মহান আল্াহর দরবামর প্াথ্ণনা করতে, তিতন যযন আমামদরমক 

সরল ও সতিক পমথর সন্ধান যদন, অনুগ্রহ কমর আমামদর িত্তাবধান গ্রহণ 

কমরন এবং পদস্খলন যথমক আমামদর তহফাযি কমরন। তিতনই অসীম 

দািা এবং পরম দয়ালু।

সমাপ্
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